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D E S T P E K

Gava em îro bala xwe berdidin dîroka Kurd, em dibînin ku pir kêm kovar,

rojname 0 pirtûk bi zimanê kurdî derketine. Nemaze hêjmara ên bi tîpên

latînî gelekî hîndik in.

Kovara ku cara siftê derket "Hawar" bû. Ew kovara giranbiha ku bingehê

rêziman û nivisîna kurdî a latînî danî, bi destê Mîr Celadet Bedirxan

di 15 Gulan 1932 de derket û hêjmara dawî a 57 di 15 Tebax 1943 de der-

ketibû. Niha destxistina vê kovara hêja, ku parçeyek ji dîroka gelê /_ x r

Kurd e, pir dijwar e. Bi tenê hin welatparêzan li ba xwe gişt hêjmarên '.JV

wê civandin û veşartine, lê gelê Kurd nikane pê destkewtî bibe. LehenY^

gê serbilind Osman Sebrî yekek ji wan camêran e ku xwediyê vê xezîna u,

bêhempa ye û wî kovar pêşkeşî me kir ku em bikanin ji bo gelê Kurd û. ŞC f

Kurdnasan careke din çap 0 belav bikin. Hêvîdar in ku emê bikanin vêi î*5 Ç

pêwestiya pîroz, bi alîkariya heval û hogiran, binin cl. ^ra ^,

Me berî vê berhevoka kovara "Çiya" çapkiribû û îro jî berhevoka kovara :.^ ^,-

"Hêviya Welêt" di bin destên we de ye. Komcivîna 8. a "Komela Xwendeka- ■"■'Yf »/

ranî Kurd le Ewropa" di meha Tebax sala 1963 de biryara derxistina vê

kovarê da, komîteyek ji bo derxistina wê danî û ez jî kirim berpirsiya-

rê wê. Lê ji dest sistî 0 qelsiya hevalan bi tenê 3 hêjmar derketin û

di Komcivîna 10. sala 1965 de min dev jê berda û ji bo derxistina wê

komîteyek nû, di bin berpirsiyariya heval Şefo de, hate hilbijartin.

Lê wan nikarîn di derxistina wê de domdarbin û ew jî wek ên berî xwe

mir. Ger em niha jê bipirsin û lê bigerin, bê şik em nikanin wê kova-

rê li ciyekî bibîninl. Ev jî wendabûna parçek ji çanda kurdî ye.Jiber

vê yekê em derxistina vê berhevokê jî gelekî pêwîst dibînin. Ger niha

bihayê wê neyê pîvan jî, em sedî-sed bawer in ku dîroka Kurd ê vê xe-

bata me bipesine u giranbihabûna wê binase.

Wek hûn jî dizanin "Hêviya Welêt" û "Çiya" di navbera sala 1963 û 1970

de derketin ku di wê demê de Şoreşa Kurdistana Nîvro dom dikir. Van

herdu kovaran jî li gor kanîn rûpelên xwe ji bûyerên wê Şoreşa pîroz

re vekiribûn. Bi vê yekê her Kurdek dikane dîroka gel û welatê xwe a

10 salan di nav rûpelên van de bibîne û binase.

Me di nivîsarên "Hêviya Welêt" de destkarî an jî guhartinek nekir, bi

tenê hin çewtiyên tê de rastgerandin û serkîniva bi tîpên ciwantir ni-

vîsandin. Hêvîdar in ku bi vê yekê jî em gîhabin armanca xwe û dîroka

çanda Kurd dewlemendtir kiribe.

Gava em rojekê ji rojan bibînin ku xebata me ji bo gel û welêt bêrdar

bG ye, emê pir şa G serfiraz bibin.

Hemreş R.

I 5.7.1976



PÊŞGOTÎN

Çapa Kurdî li Ewropa

Wek hemî xebatSn ku Kurd pS radibin, çapa kurdî jî,emrS

çapa kurdî jî pir dom nake, diçilmise Q dimire.

Kovara kurdiya pSşin, bi tîpSn latînî, ku li Ewropa der-

ket "DENGÊ KURDiSTAN" bfl . Banga xwendewarên Kurd a pSşîn

li Ewropa bfl. Her meh carekS derdiket. Ji sala 1949 heya

sala 1950 dom kir Q 12 hejmar jê hatin çap kirin.Niha di-

be ku ev hejmarSn ha, bi tenS li ba Mîr Kamuran Bedirxan

peyda bibin. Berî ku ez vegerim SQriyS, tevî wesayiqSn

din, min Sn xwe spartibQn îsmet Vanly. Piştî ku, di sala

1970 an de ez dîsa vegeriyam Sivisre, min pirsa wan kir:

yek jî li ba xwe nehiştibQ. Mirina "DengS Kurdistan" ji

ber ji hev xistina civatS bfl. Ev jî ji ber endamSn wS yên

"çep" bQ.

Di sala 1956 an de, civata xwendewarSn Kurd li Ewropa ji

nQ ve hate vejandin. Kovara "Kurdistan" bQ hingS dengS wê.

LS piraniya nivîsandinSn vê bi îngîlizî Q hinek jî bi kur-

diya soranî bQn. Heya 1963 an, civatS tu kovar bi kurman-

cî dernexist. VS salS, KomelS hilgirte ser xwe ku li bin

berpirsiyariya Hemreş Reşo, bi navê "HSviya WelSt" kova-

rekS bi vî zarê kurdî derSne. Ev xebat pSk hat Q,pS hev,

ev kovar heya sala 1965 derket. Di sS hejmaran de ku di

vS demê de çap bûn, gelek helbest, çîrok, metelok, ben-

dSn siyasî, dîrokî Q hin din rûpelSn wS xemilandin Q çan-

da kurdî zengîntir kirin. Da ku ev xebata ha winda nebe,

kek Hemreş Reşo dil dike ku her sê hejmarSn "HSviya We-

lSt" bide hev 0 ji wan kitSbekS pSk bîne.

Ez hSvîdar im ku xortSn me wS bixwînin Q bikin ku, di pir

nSzîk de, kovareke din wek wê dîsa bSte meydanS Q jê bS-

tir emir bike. DewletSn xwînxwar nahSlin ku em li welatê

xwe, bi serbestî, bi çand Q zimanS xwe mijQl bibin. LS

Ewropa ev rS ji me re vekiriye, divS ku em vS kSsa ha ji

destS xwe bernedin Q bala xwe bidin parastin Q pSş de bi-

rina çand Q zimanS xwe. Bi tenS, bi vî awayî emS Kurd bi-

mînin Q dawî jî bigehine doza xwe. Xortno! Brano! Bi zi-

manS xwe bixwînin Q binivîsin Q wî bidin xwendin Q nivî-

sandin! Her ro nîv saetekS xwe bi vî karî mijul bikin

tSr dike. MiletS me di tarî Q perîşaniyS de ye. Riya riz-

gar Q geş kirina wî ev e!...

jj Dr.Noureddine ZAZA
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H E V î Y A WELET

Derxistina HSviya WelSt bi zimanê kurdî bi zaravayS kurmancî

(S Bakur) fl bi tîpSn latînî, ew bi xwe bQyînek mezin e ji bo-

na çanda niştimaniya Kurd a nû. HSviya Welêt dS ji bona lawSn

Kurd li welêt ramanên hinkesên baş ji biraySn wan li welatS

xurbetS bughSze, pê re jî evîndariya wanî şêrîn ji bo Kurdis-

tana dQr, silav ji bo milletS kurdistanî tSkoşer. HSvî ew e

ku HSviya WelSt bi gotarSn xwe ve, derketina wS li dQ hev dS

wS valabflnS di ware çanda niştimaniya Kurd dagire, ji ber ewa-

ya bi zaravayê kurmancî ê şêrîn derdikeve S pirbûna milletS

Kurd pS dipSyîve di Kurdistana TurkiyS de, SûriyS, Yekitiya

Sovyet Q hin perçSn din ji Kurdistana îraqS Q îranS. ZaravayS

kurmancî zimanS Ehmedê Xanê S bilind S ku şaîrS kurdî niştima-

nS kilasikiyS mezin ku di sedsalên 17 de hatibQ dinS, kurmancî

a ku niha tS xwendin li hin zanîngeh Q dibistanSn bilind li Pa-

ris, Yekitiya Sovyet a di bin nîrê sitema millî de, nemaze li

TurkiyS di çel salSn çQyî de, herwekî ku %45 ji milletê me li

wir dijîn, a dQrî pSşveketinê ketiye Q negîha herdu xwehSn xwe

zaravayS soranî Q mokrî.

HSviya WelSt bi xwe ne kovareke siyasî ye, 1S belê wS kovareke

çandî be, tev li wê jî dibînim ku di vS gotara xwe de,di jimara

pêşî de, bi lez Q bez li ser rewşSn milletS meyî Kurd Sn niha

bipSyivim.Di vir de ne warê ku yek li dîroka milletS Kurd biko-

le, an jî li welatS wî, reha wî a Hîndo-Ewropî, zimanê wî S arî,

dîroka tevgera wî a ni'ştimanî a pêşverQ ku Kurd niştimanekî bi

serS xwe ye li gor maneya zanistî a pirsS, niştimanekî ku hemQ

şirfltSn niştimaniyS tS de tSn dîtin, yekitiya (Kurdistan) , ye-

kitiya zimSn, pêkanîna dîrokî, danustandinSn aborî, yekitiya

çand Q yekitiya derd Q hêviySn wan. Niştimanekî zor 1S tê kirin,

mafSn wîna jS hatin standin,welatS wî hatiye perçe perçe kirin.

Ji giringtirî pirsiyarî ye di rewşSn milletS Kurd di Sn ni-

ha bS gotin. Şoreşa pSşverQ a niştimanî ku li Kurdistana îraqS

vSketî ye ji Srişa bSbext a ku leşkerSn dîktorS îraqS S berS

General Qasim pS rabfln di 9 septembir 1961 de a ku bQ sebeba ke-

tina hukumeta îraqS Q kuştina dîktatorS wê di 8 şubatê sala 1963

de. Weke ku eşkere ye ev cenga han careke din dest pS kir di 10

hezîranS sala 1963 de piştî Srişa leşkerSn hukumeta îraqê a Beesî



bir ser Kurdistan bi alîkariya BeesiySn Sûrî.

LeşkerSn şoreşvanên Kurdistan di bin rêberiya qehremanS mille-

tS Kurd General Mustefa Barzanî serekê Partiya Demokratî Kurdis-

tan a ku rSberiya tevgera pêşverflyî Kurd Q pSşrewS milletê me,

êrişa bSbext rawestand, bS gotin e milletê me Q leşkerên wî dê

hustiyS êrişvanSn Beesiyan bişkêne. Faşîstên Erebên Sflrî,mille-

tS Ereb ji wan xwflnri jandina wan dflr e. BÊ gotine dê armancên

şoreşa Kurd bi cî bSn, ewaya jî dawiya serdariya Beesiyan a bi

XwQn tîne, vegerandina azadiya demokratî, rSstika parlemanyê

ji bo îraqS û gihandina ewtonomî ji bo Kurdistana îraqS di nava

sînorSn komara îraqê dS bi cî tîne.

Milletê Kurdistana îraqê ne bi tenha xwe di vî şerê derketinê de

ye. Pirbûna milletê Ereb li îraqê piştgirtina wî digre Q herweha

jî demokratSn rojhilatanavîn: Ji Ereban,Farisan Q hemû evîndarên

dadimendiyê (edalet) li cîhanS bi tevayî .

Piraniya milletSn CihanS nola Frensizan,Swîsrî, îtalî,Elman,LQb-

nanî,Sovyetî,Çekî, Mongolî Q herweha jî rojnamSn cîhanê Sn mezin

Q îzgeh Q televîzyon, ev tev de bi gringî didin dfl nQçeySn cen-

ga Kurdistan,eşkere ye ku milletê Kurd li derveyî Kurdistana î-

raqê piştgirtina KurdSn îraqê dikin Q derdên wan yek e ji ber

milletS Kurd tev de niştimaneke Q evaya rastiyeke zanistî ye Q

ne pirseke vala ye, ev piştgirtina han bi xwe li ser hezkirinê

ye ji ber nîrSn ku îro di perçên Kurdistanê de ne wek nola nîrSn

ku hiştin ev cenga şoreşî li Kurdistana îraqS vSkeve. Ji ber van

sebebSn han ku naySn xwestin yek wan li vir bide xûyanîkirin, dê

ev cenga han bimîne bes tenS di nava Kurdistana îraqS de (ger ku

Srişeke leşkerî nere ser Kurdistana îraqê ji derve, ev jî mero-

vekî bi namQs hêvî nake ji ber parastina aşitiya cîhanê) .LS belS

lawSn Kurd li Turkiye, îranê Q SQriyê divê ne bes bi piştgirti-

na hezkirinS bi KurdSn îraqê re bin Q dev ji pirsiyariySn xwe

berdin. PSwestiya bingehî li ser xortSn Kurd li Turkiyê,karkiri-

neke rSxistina nerm li dfl hev ji bo pirsiyarSn mezin ên tSn ber

milletê Kurdistana TurkiyS bi taybetî Q TurkiyS bi tevayî. Her

weha jî wilo ji bo xortSn Kurdistana îranê Q SQriyS .

PirsiyariySn ku tSn ber milletS Kurd li perçekî Kurdistan ne wek

nola ê dinê, 1S belS tev de bi yek deqa bingehî de tên xûyanîki-

rin ew jî ev e: MilletS Kurd li her perçe bS par in ji mafeySn

xwe Sn millî Q çandî (kultur) S tabiî ku ew milletekî bi serS

xwe ye di millîbQn Q zimanS xwe de wek Tirkan,Farisan Q Ereban.



Deqa dudyan a ku milletS Kurd tev pê yek in ew jî rewşa milletS

Kurd ku li her perçe bê par e ji azadî Q demokrasiyS. Di vS de-

qa han de milletS me nola milletS Tirk, milletê Ereb (li SQriye)

Q milletS îranS bi tevaya xweyî millî ve tev de ji azadî bS par

in.

TSkoşîn ji bo van mafSn han Q van azadiya di hundirS TurkiyS,

îranS Q Suriyê de (ne tenS piştgirtina hezkirinê ji bo cenga

Kurdistana îraqS) ev pSwestiya pêşî ye ji bo tevaya xortSn Kurd.

Evaya rastiyeke xQyanî ye, 1S tev li vS jî baştir e ku yek rasti-

yS bibSje, da ew nayS ji bîrkirin. A ku hSvî dikin aşitîxwazSn

Q dadimendîxwazSn tevaya cîhanê a tevaya tevgera kurdî niştima-

nî dixwaze bi taybetî rêberiya bilind a şoreşa Kurdistana îraqê

komîteySn nawendî Sn PartiySn Demokratî Kurdistan, komîteya li

berdana mafSn milletS Kurd Q weha jî tevaya rSxistinSn Kurd li

TurkiyS, îranê Q SQriyê bi reySn aşitî bi alîkariya hiner Q hS-

zSn demokratî Sn baş ji milletS Tirkî ciwanmSr, milletê Faris ê

çak Q milletS Ereb S bi nav Q deng bi adatSn xwe Sn qenc .

HSviya WelSt, bi bîr Q baweriySn min dê nameya xwe baş bi cî bî-

ne ger ku vanSn jSrî deyne ber çavSn xwe:

1- Guhdan ji bo wSjeya (edebiyat) kurdî a klasikî a ku nû Q xQ-

yanîkirina tiştên ku di nivîstokan de di vî babetî de Q reya zi-

mSn de. Her weha ji Sn di zanîngehSn biyanî de hatine belavkirin.

2- Guhdan ji bo dîroka milletê Kurd Q cografya Kurdistan.

3- DivS em her Q her li ser daxwazSn milletS Kurd bidin xQyanî-

kirin, a ku di gîhandina wî de ji bo mafSn wî Sn millî Q çandî

di reySn aşitiyS de di nava dewletSn ku tS de dijîn, bi alîkari-

ya hSzefi demokratî Sn baş ji lawên dorhSla wî, her weha jî mil-

letS Kurd ji bo wan milletan nameya dostaniyS Q evîndariyS hil-

gire, ji wan re bide xQyanîkirin neqenciySn dîktatoriyS Q rehtî-

yS (riç) Q nebaşbûna çQna çînSn (tebeqe) serdar, bêmafkirina

milletS Kurd ji hemQ mafSn wîna, xQyanîkirina başbQna vekirina

pirsiyariyS kurdî bi aşitî Q rengekî nerm ji bo Kurd, Faris,Tirk

Q Ereb. Rastî Q dîroka milletS Kurd a nQ dide xflyanîkirin bSka-

riya înkara mafSn milletS Kurd. Daxwaza milletS Kurd bi hiner Q

înkarkirina nayS vekirin, ji ber ku ewaya he ye..

4- PSwîst e ku milletS Kurd ne bes guhbide pirsiyariyên xwe Sn

millî, ger ewaya guhbide pirsiyariySn ku tSn ber Turkiyê,îranS,

îraqS Q SQriyS di warSn siyasî, aborî Q civakî. Herweha jî mil-

letS Kurd bi hiner Q hêzSn demokratî Q pSşverQ Sn milletS dorhS-



la xwe kar bike, ji bo wan pirsiyariySn han.

5- Pêwestî ye rabûna hSz fl hinerSn niştimaniySn Kurd bi pSkanî-

na rSxistinSn xweyî taybetî ji bo karkirinS ji bo wan armancSn

jorî Sn ku hatin gotin. DaxwazSn milletS Kurd ên millî Sn nerm

ku bi carekS armancên wana ne cihSbflnS. Evaya nade xflyanîkirin

ku bi carekS rSxistinSn taybetî ên bo Kurd neySn pêkanîn. LS be-

1S a rast ku hebQna wan rêxistinSn kurdî pSwîste, 1S evaya nabe

kelem ku Kurd tSkevin rêxistinSn demokratî Sn Tirk, îranî an jî

Erebî, an jî alîkarî bi wan re li gor nîr û rewşan. Ger ku ewa-

na bi hebûna milletS Kurd rQnin Q karbikin ji bo mafên wî.

Dijwarî Q kelemSn ku dS tSkevin pSşiya HSviya WelSt

pir in Q di nava hevdidan e. Liber yeka han gereke xwendevanên

wSna li welSt guman nekin rabûna wêna bi cîanîna nameya xwe bi

rengekî baştir ji destpêkirinS de, ger ku ewana 1S bibhurin Q

alîkariya wS bikin di belavkirina jimarên wSna di nava welSt Q

agahkirina komîteya wS bikin ji bo başkirina wSna. JS re rexne

fl gotarSn xwe bi wan re jî nQçeySn welêt bişînin. Bi vê alîka-

riya a manewî Q karkirina - ger karibin jî alîkariya wêna bi di-

ravî bikin, dS Hêviya WelSt bikaribe li dQ derketina xwe here Q

her Q her baştir bibe, nameya xwe ji bo çanda niştimanî a kurdî

bi cî bîne Q alîkariya milletS Kurd Q demokratiyS bike.

îsmet Şerif V a n 1 î

ArmancSn XwendevanSn Kurd li Ewropa:

1- Xurtkirina danQstandinê di nava xwendevanSn Kurd de li Ewro-

pa Q rSxistina dîtina li dû hev di nava wan de.

2- Bi cîanîna alîkariya diravî a beramber di nava xwendevanSn

Kurd li Ewropa.

3- Vejandina çanda netewS Kurd karkirin ji bo kara milletS Kurd

Q pirsiyariya wî a welatî.

4- Naskirindana çanda Kurd, welatS wî Kurdistan, rewşSn wî Q

pirsiyariya wî a welatî bi cîhanS.

5- Bi hinerkirina canê alîkariyS Q dostaniyS di nava xwendeva-

nSn Kurd Q xwendevanSn welatên din, danQstandin bi rSxistinSn

şagirtan Q şagirtSn welatî yan jî cîhanî, alîkarî bi wan re li

gor armanc Q karSn bi hev re.



6- Xebatkirin di tSkoşîna milletS meyî Kurd, piştgirtina tS-

koşîna hemû milletan dijî kolîdar, kevneperest Q derebeka-

niyS, ji bo aşitiya cîhanS, demokratiyS, derxistina welatî

Q çarenivisiya wan.

Bang jibona AzadîxwazSn Q Komî-

teya Mafên CîhanS

Ho azadîxwazSn cîhanS! DengS xwe bilind bikin di rQyS hukume-

ta Beesî a faşist ji bo derxistina bi hezaran ji zarokan, jinan

Q kalSn KurdistanS Sn dikevin bin tirsa wendakirina tevayî bi

bonbSn "Napalm" Sn ku di nava dewletan de qedexe ne (yasaq) ,her

weha jî bi agirSn tank Q mîtralyozan. Dengên xwe bilind bikin

ji bona derxistina têkoşvanSn Kurdistan Salih Ebdulla Yusufî we-

kîlS serekS nSwerên Kurd ji bo danflstandinê. Her weha ji bona

hevalSn wî Sn mSrxas ku ewana jî endamSn delegasyon bfln ku xis

tln zîndanS di heyştS hezîranS, yanS berî derxistina ultîmatoma

dawî ji hukumetê ji bo şoreşvanSn Kurd. Ewana niha di bin Sşan-

dineke pirr pîs dane di ciyê girtiya "Fedil" bi destS Beesiyan

Sn faşîst.

HO azadîxwazSn CîhanS! ji we re rewşekê bi kurtî li ser reyên

dirindane Sn di zîndanên îraqS de dibin. Gava welatperwerek tS

girtin wîna dibin cihS girtinS ISdixin ISxistinek pirr pîs heta-

nî xwûn ji laşS wî tS, ew xwe winde dike, nema dihSlin kes here

ba Q bibîne, da nQçeySn kar Q barSn wanî dirindane dernekevin

der ve ji pişt şivSn hesinî. Weha xwQnmij pehlewaniya xwe herro

vedigerînin. Xwarin Q vexwarin li ser welatperwer dibirin,gava

ewaya xurtbflna xwe xflyanî dike, wS gavS ewana dest bi jêkirina

laşS wî dikin. PaşS nSnQkSn wî hildikin, çavên wî derdSxînin,

pişt re jî tillî Q destan jêdikin heya ew dimire. WS gavS xwQn-

mij daxûyaniyekS derdixînin di bin îmza hakimS leşkerî de ku e-

waya hatiye bi dardakirin li gor reySn mehkemê. Evana hinek ji

pirran ji kar Q barSn dirindane Sn ku Nazî Q faşist pS ranedi-

bfln. Ev karSn han ger ku tiştekî bidin xûyanîkirin bes tenê kur-

ha (kerba dilS wan) wan faşistan ji reha merovan.

Em bi navS wî merovî ku namQsa wî tê pîskirin Q mafSn wî di jîneke xweştrr
« Slankirin bi destSn kesSn sitemkar Q xwflnmij bang we <^- J*> ^
bextSn we dikin ku hQn dengSn xwe bilind bikin dvji wan xwflnmvjan, da ew bS-

ne tazîkirin li ber CîhanS. yekitiya xwendekarSn,MamostSn, XortSn fl JinSn
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"Q E L S O K"

Qelsok! ji bo çi hinde tu tirsok fl newSrî?

Hingavt dilS te tirseke xurt çavdayS jSrî!

Gava hinekî teng dibe dinya li ser te,

Tête guhartin ji reya rflmetS berS te,

Hercar felatS tu di revS de dibînî,

Teqez reben î, bSzirav î, kSmS zemîn î..

Tirsîn di cîhan ne reya gîhan fl felat -in,

Xurtî, mêranî, her gavS dermanS xebat in,

TirsS tucaran kes negîhand warS azadî,

Bizdok bSzirav tS nagShin ka çi ye şadî.

Herdem dilS wan lSdide bShemdî ditirsin

Dikin şayîşan çarmedor ew pê de dipirsin,

■Filan ji bo me çawa ye? bSvan dS çawa be?

Gava têkevin tengiyS ew dS bi me şa be.."

Tucar nikarin baweriyS bi kesî bînin

Di her kira yar Q neyaran tirsS dibînin,

Her behnS belake nediyar tînin bala xwe

DestS neyaran ew dibînin di nav mala xwe

Nema dikarin tev bigerin serî hilînin

Di nav siya xwe durvS neyarekî dibînin

Ev e di cîhan felsefa qelsokên belengaz

Raman Q xwedî ne hSjan e qaşikS pîvaz,

LS gava dinS xweş dibe tirs namîne yekcar

Hînga dide xwe radibe qelsok dibe keftar

Qîma xwe nîne bi min Q te ne jî bi çendan

Wek RistemS Zal nayS girSdan bi kemendan

NayS bîra Wî ka berî çendekS çi mSr bQ

Yê ku nedîbe wS bSje:"Ew tim hole şSr bQ".

"L A B 0 T"

<^IJOTtîÊÖ^'"



H Ê V î

Gava ku min ev gotina han li jor danî, dilê min lerzî fl çavSn

min tije hSstirk bQn. Jiber ku tiştekî nola wS xweştir Q dîsa

tiştekî wek wS xapînok Q dikare merov berbend bike, nehatiye

rQyS erdS.

Herkesek li gor jiyan Q daxwazSn xwe xwadan hSviyekS ye. Di

zarokSn berşîr de bigre heya Sn kal, bi şîn (qudret)Q hSza wS

gotinS dikarin di wS jiyana xwe a ku pS ne xweş in de, heya da-

wiya emrS xwe bijîn Q li dijî wS tSkoşînS bikin. Di navbera me-

rovan de henik henin ku jiyana xwe bi tevayî dane ber hSviySn

xwe. Ewana jî Sn ramangîr Q xwadandoz in. Jiber ku ewana bo xwe

tenS xebatS nakin, barS ku li ser milSn wan, barekî pir giran Q

pSwestiySn wan jî gelekî dijwar in. MafS wan tune ye ku li der

wS reya ku dane ber xwe xebatS bikin. Gava ku ewana li reya ku

pS girtine tSne der, dikevin bin gunehekî mezin. Ew kesSn ku

bi wan ve hatibQn girSdan dibin goriyS xelit Q şaşiySn wan. Bo

vS yeka han ew merovSn bargiran gava ku hSviySn xwe wenda dikin,

wek SzingSn avgirtî Q masiySn ku av li ser tSn birrîn, qels di-

bin, giraniya xwe wenda dikin Q nema dikarin bijîn. Kes çawa ku

bS av, ba Q xwarin nikarin bijîn, bS hSvî jî giringiya jiyana

wan namîne Q li mirinS bStir Q qirSjtir dibe.

XwendevanSn delal, li dQ vS pSşgotinS dixwazim hinekî li ser hS-

viySn welatan, nemaze Sn bindest binivîsim Q ligor tSgihSştina

xwe ji we re bidim xQyanîkirin. Gava ku merov li ser welatan di-

peyive, li ber her tiştî ew jiyana gelSn ku di wan welatan de

rfldinin tSn ber çavan. Li gor vS yekS merov (bi dîtina min) di-

kare welatSn cîhanS bike çar bendan:

1- Welatên bi her awayî pSşveçQyî

2- WelatSn ku di rQnS xwe de tSne qewirandin (birajtin)

3- WelatSn paşdemayî

4- Welatên bindest Q bS maf dijîn.

WelatSn pSşveçflyî-mîna USA fl Sovyet- hSviya wan ew e ku bi pSş-

veçflna xwe ser ji Sn din bistînin Q welatSn paşvemayî jî bi xwe

ve girSdin. WelatSn dudyan ku "di rQnS xwe de diqewirin", hSvî-

dar in ku wS bSdengiya di nav gelS xwe de wenda nekin Q di wî

nîrS xwe de bijîn. WelatSn sisiyan jî (Tirk Q Ereb h.p.) tSko-

şînS dikin ku bi alîkariya Sn pSşveçQyî bigShin jiyaneke xweş-

tir. LS belê Sn çaran ku bindest û reben, ne wek wan welatSn



jor ku bi kurtî hatin gotinin. HSviya wan bi ramanek bilind a

niştimanî Q serxwebQnS a ku bikaribin wek kesSn din bijînve ha-

tiye girSdan. Ew gelS wî welatî ji hemQ mafSn xweyî merovtî bS-

par in (nola me Kurdan) . Yek ji wan mafSn tewr bi çQk ku bi zi-

manS xweyî zikmakî peyîvîn Q nivisîn e, mixabin ewana ji vS jî

S bSpar in.

XwendevanSn hSja, carekS bidin ber çavSn xwe, di sedsalSn bîs-

tan de merov di bin destS merovan de, ji hemQ mafSn xwe Sn te-

biî bSpar be! Nizanim tiştek 1S dijwartir Q pîstir he ye ku

MEROV bi koliyS MEROVAN be! ! . . Nemaze ku kolîdarS merovan jî

wek Sn me Kurdan "KOLÎYÊ KOLÎ" be!!!	

H.Reşo

Tika li Xwendevanan,

XwendevanSn delal!

Em hSvîdar in hu hOn li şaşî Q kSmaniySn me bibhorin. Ji me re

rexne fl pSşneyarSn xwe binivsînin ji bo pSşvebirina kovarS.

Komîte

ŞÊRÊ NEZAN

Qels bfl şSrS mSk, ber Sşa zayîn,

Hat, bQ ew roja mirin fl mayîn.

QSjîn pS ket Q pS girte nalîn,

çêle dinS ket,dengS dS hat birrîn!

ŞSrS sSwi fl çflk, ma bS hSvî,

Wir derket bizinek, 1S bfl xwedî.

ŞîrS wS gir bfl, ew şSrS xizan,

Bi çêr fl kalîn, bS hSz fl nezan!

Demeke dirSj derbas bfl serda,

Bê xem fl keder, her ken di çSvda.

Ew dijî, di nav keriyS pSzda,

Mezin bfl 1S, çavpayî fl xewda!
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RojSk 1S derket, şerS nSçîrvan,

Ji birçî, çavsorî navkSl kivan.

Dixwest tSr bike wî zikS mSvan!

Di nav kSrida dît şSrS nezan!!

DemekS da serhev, derdS zik bîrkir,

PS re bQ ecSw, nikar bifikir.

Neket serS wî, ew pS re bQ sir,

Ar ket kezewS, carS axîn kir!

Nikar xwe bigre, Sriş bire ser,

MilS wî girt Q rawestî li ber.

Bi hSrs dilerzî ew şSrS ZER,

Ber awira wî, S nezan bQ Ker'.

Çavan de hSstirk, qurf di piştSda,

BS kalîn nikar bersîv bi şSrda.

ŞSrS serbilind, dît golek çSmda,

Kişand ber avS, serS wî hilda!

Got "binSr avS, va çi xeflet e!

Ser Q laşS te, dest Q piySn te,

LSv Q devS te, gurz Q lepSn te,

Gişt şSr in, bS xwarin fl peyvSn te!

Gava ku negirt bersîv, bS kalîn,

Bire şikeftS, bi dilS sarîn.

Hinek goşt mabfl,pS re pSşkeş kir,

LS şSrS nezan ew hemfl red kir!

ŞSrS serfiraz, gelek bergerrî,

TurS 1S nedît, 1S girte derî.

Bi destezorî, devS wî vekir,

Ew goştS bi xwfln,li wî kir şekir!

Ew zikS goştxwur, derbekS hevket,

Bi çavSn şevtarî, hiş çfln fl veket.

Xwflna şSran lîst, dilS wî lSket,

Tezî kişandin, GOREGOR pSket!!



Ew şSrS nezan, nema bfl xizan,

Şîna goşt Q xwQn,ewa kir hSzan.

Ji Sn dQ xwe re,ewa bQ serdar,

Cin Q cenawer, hemQ 11 ber xar!

DivS ev çîrok, bo me Kurdan be,

Ên serpShatî, ligel xortan be.

Xebat pî li pî, destflr wekhevî,

Bîr fl bawerî, raman her tevî!

ŞSx Q mela, axa fl cotkarî,

Şagirt fl karker,bi alîkarî,

Derxin kolîdar,vSxin vî arî!

Nola şSrS ZER,berdin wî parî!!.

H.Reşo

PirçemSk Q SilSman

DibSjin, gava SilSman PSxember Belkîs ji xwe re anî bQ,Belkîs

jS xwest ku ji pQrta teyran jS re nivînekS çSke. SilSman fer-

man da hemfl teyran Q got:"DivS hQn xwe birflçikînin! " Hînga pir-

çemSk li wir bQ Q xwe ranegirt, zQka pflrta xwe rQçikand Q çQ.

LS teyrSn mayî ew ferman ne li rS dîtin Q ,gotin:"SilSman PSxem-

ber ma ne guneh e ku ji bona jina xwe tu me gişkan ha didî rQ-

çikandin? Ew pQrta han canS me ji serma diparSze."

SilSman PSxember gotina wan rast dît Q dest ji wan berda. LS

pirçemSkS xwe niva rQçikandibfl. Ji wS rojS de şerm dike ku bi

ro derkeve nav heval Q hogiran, ji lew re bi şev dertS.

Osman Sebrî

PirçemSk ji hezkirin fl dilpakiya xwe pflrta xwe rQçikand. Li ser

vS heta roja îro ro Q ronahî nabîne, tarî bQ ye hevalS wS. BS

şik Q eşkere ye ku pirçemSk niha bi vS kirina xwe pir poşman e

Q dizane ji azadî û heqSn xwe mehrQm e, pQrta wS nayS cî. Vî

tiştî her tim xevna xwe tenS de dibîne, ev jî ziyana we hemQ ye.

Kirina me netewS Kurd re bQ ye li vî corî ye. LS em ne pirçemSk

in Q perSn me hatibQne rQçikandin derketine. PSwîste ku em bilin

bibin bo firandin ne ku "PSxemberSn" me dîsa wan jSkin. Em jî bi

lindayî Q rindiya çiyaySn xwe bibînin, perSn xwe li hevxin bira

tarî ji ser me derS, dengS me tSkeve newal fl kendalSn me,hezni-
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tî bibe.
Serdar Grîdaxî

HevalS S.Grîdaxî!

Mizgîna min li te, dema me ne dema PSxembera ye. Ev dema me

dema azadî ye, serxwebQnS Q vegerandina mafeyan ji bo xwediySn

wan, ger ew bixwazin. PSxemberSn me jî hinera meyî mezin a ve-

şartî ditirse, dilerize. Ew dizanin ku ew hinera han lehyeke

mezin e ber naye girtin, dS wana Q BelkîsSn wan ji ber xwe ter-

men wan rakSşîne.

Bera dilS te xweş be, emS di nava deşt Q çiyaySn xwe de goven-

dS bibînin. Xweşî wS tSkeve nava welSt.

Soro

DAXÛYANÎ

Ho Şagirtino! Ho HevreySn TSkoşer!

Silaveke tSkoşerî, piştre.

RSxistinSn siyasî, karkerî Q Sn din ji rSxistinSn gelSr ne bi

tenha xwe tSkoşînê ji bo xizmeta miletS xwe dikin.lS belS rS-

xistinSn şagirtan jî bi kar Q barSn hSja di warS tSkoşîna wela-

tî de radibin. Em dibînin di nava hemû miletSn cihanS de Sn a-

zad Q Sn ne azad rSxistinSn şagirtan piştgirtina rSxistinSn si-

yasî Q gelSrî Sn tSkoşer digrin ji bo alîkarîkirina tSkoşîna we-

latî.

Ên hemQ dizanin sebeba bingehî ji bo derketina şoreşSn miletS

me Sn berS ji ber ewana ne li ser bingehkirina rSxistinan bû.

Şoreşa Kurd a niha li Kurdistana îraqS vSketiye li ber hinerSh

kolîdariyS, kevneperestiyS Q şovînîstiyS rawestiya ye,ev bi xwe

vedigerS ser bingehkirina wS li ser rSxistinSn ku qenciya wan

şoreş dikare li ser tehta wan a xurt tevaya wan hSz Q hinerSn

pîsSn har li ser wS perçe perçe bike.

Zor Q sitema unsQrî a li ser miletS Kurd dibe li çar kenarSn

Kurdistan, bSparbflna wî ji biçQktirîn mafSn mirovan S tebiî,her

weha ji tiştSn ku tSn serS şagirtSn Kurdan ,bi taybetî di tevaya

dibistanan de ji girtinS, li dû wan gerandin, hiştina wanî bS

guneh, berdana -wan ji dibistanan bS sebeb Q dan Q standina ne-

baş bi wan re hetanî ji aliyS mamostSn wan... Ev tev de pSwîst

dikin hebQna girSdaneke ku ew ji nîrSn miletS Kurd li ser me da-

tînin, da wS siyaseta unsQrî a li ser miletS me bikartînin bi

rengekî tevayî Q li ser .şagirtSn me bi rengekî taybetî bidin
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eşkerekirin li ber miletSn cîhanS Û di nav wan de jî miletS

Ereb.

GirSdana şagirtSn KurdSn SQrî nSweriya hemQ hiner Q hSzSn şa-

girtan dike. Ewaya weke nola hemQ rSxistinSn şagirtan Sn millî

yan jî Sn cîhanî nikarin bijî Q bi pSşkeve ger ku pişta wS na-

ye girtin bi manewî Q diravî. Li ser Sn çQyî her şagirtek xwe-

ser berpirsiyar e ji bo pSşketin Q geşbQna vS girSdanS, her we-

ha jî li ser wiya ji ku ew bîr, raman û pSşneyarSn xwe jS re

pSşkeş bike da karibin bi hev re ji binî tanî serî bSte kirin.

GirSdan ger kar Q alîkariyS ji şagirtan dixwaze pSre jî ji wan

re soz dide li çQyina tSkoşînS ji bo niştimaniya Kurd a setrfi-

raz.

Bijî tSkoşîna miletS Kurd ji bo pirsiyariya wî a adîl.

Bijî biratiya Ereb Q Kurd.

Bijî girSdana me pSşrewSn şagirtSn 11 SuriyS.

Dawiya TSmuzS

ŞIRIN WELAT

Megrî welatS şîrîn, tu tim di bîra me de yî.

Tucar tu bîra nabî, tim di dilS me de yî.

Dijîn em herwext bi hesret Q nalîn bo te.

Menale şîrîn welat menale.

Li dQr im dengS min nayS te,

MilS min kurt in naghSn te,

Bi dil bawer im ko rojek bSm ba te.

Menale şîrîn welat menale.

HSvîdar im ku nSzîkayîda bSm ba te.

Çiqa baş e jiyan li ser sînga te.

Çiqa rind in deşt fl çiyaySn te.

Menale şîrîn welat menale.

Tu xem revîna xemgîr Q dil bi kulan î,

Tu welatS şîrîn S me Kurdan î.

Dayîna te tunî ne qet bo kesan.

Menale şîrîn welat menale.
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Em herwext li pişta te ne,

Xem me ke em hemQ ji bo te ne.

Hatina meyî cîhanS ji bo te ye. ^-^T^RDE d^fi

Menale şîrîn welat menale, /S^* *'

Tu ne bS xwedî Q bS kes î. /.-v*

Azad HSvîdar

;Kyrtîî

PSwestiya PSşvebirina ZimSn

wendevanSn delal !

Weke ku hQn dizanin pSşvebirina zimanekî ji zimanan pSweatiye

ji bona pSşvebirina netewekî. Netewek nikare bi başî bi pSşke-

ve di warSn aborî, civakî Q siyasî beyî pSşvebirina zimanS xwe.

Weha em dikarin bSjin: Ziman bi dewlemendiya xwe ve ji me re

pSşveçflna wî milletS ku bi wî tS peyîvandin dide xQyanîkirin.

Ger niha ji xwe re li zaravayS kurmancî binSrin, dS emS tS de

gelek kSmaniyan bibînin, Ev ji gunehSn bav Q kalSn me bQn. Ger

wana xwe di vî warS handa biSşanda bS gotin bQ niha zaravayS

kurmancî ne di vS rewşa hande ba. Her weha jî rewşa milletS me

a aborî, civakî Q siyasî wS ne wek a niha ba. LS mixabin ku za-

na 0 şehrezaySn me ji nezaniySn xwe, xwe nediSşandin ji bona

pSşvebirina zimanS bav fl kalSn xwe. LS belS wana xebat dikirin

ji bona pSşvebirina zimanSn beyaniyan. Gerek ev nede ber çavSn

me ku hemfl zana Q şehrezaySn me dabQn ser reya xebatkirina pSş-

vebirina zimanSn beyaniyan hineka ji wana li gor karîna xwe kar

fl xebatSn biçQk dl vî warî de kirin. Lê tev li wS jî karSn wan

mezin bQn ji bo pSşvebirina zimSn. Wan kesSn ji nifşSn li dû xwe

re, reyeke rast Q durQst danîn, da nifşên li dQ wan bSn xwe bS-

tir di warS zimSn de Q pSşvebirina wîna bSşînin. Ji ber vS ye-

ka han berî çend salan hin ji wan ciwanmSrSn welatperwer bi he-

mQ hiner Q hSzSh xwe ve warS pSşvebirina zimSn de karkirin.Wana

civatSn çand pSk anîn, kovar Q rojname derxistin. Wan civatan

bi kovar Q rojnamSn xwe ve xebatSn mezin ku naySn ji bîrkirin

di dîroka pSşvebirina zaravayS kurmancî de li dQ xwe hiştin.îro

em dizanin bS çiqasî ji me Kurdan re divS pSşvebirina zimSn, da

em şiyarbQnS di nava milletS xwe de belavbikin. Em baş dizanin

bS çiqasî şiyarbQn ji me Kurdan re divS. Kesek nala me di jSr-

bflnS de najî. J-i ber vS yeka han pSwestiyeke dîrokî ye di vS de-

ma me de ku em zaravayS xwe bidin bi pSş de. Li ser zana Q şeh-
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rezaySn me ye ku hemfl hSz Q hinerSn xwe di warSn pSşvebirina

zimSn de bi karbînin. Bi vS yeka han, dS emS ji alîkî de zar-

avayS xwe Q pS re jî wSjeyS xwe bidin bi pSş de, ji aliyS din

jiyanS ji milletS xwe re bidin naskirin.

DujminSn me, zorkerSn ku xSr Q bSrSn me dibin baş dizanin ku

pSşvebirina zimanS me dawiya wana nSzîk dike. Ji ber vS yeka

han wana em ji nivîsandinS bSpar kirine. LS di sedsalSn bîstan-

de kes nema dikare reya pSşvebirina zimanS'me li me bigre,gava

ku em bixwazin wî bi pŞve bibin.

PSşvebirina zimanS me,me dighîne azadiyS, serxwebQn Q jiyaneke

xweştir. Soro

Zanayekî me gotiye:

"Kurdîno ger hQn dixwazin xwe nas bikin, zimanS xwe bixwQnin,

ger hQn DÎXWAZÎN xwe bi XELKS bidin naskirin careke din jî Zî-

MANS xwe bixwûnin."

Mafir mirov tenS carekS dimre, divS ew mirin di reya rastiyS

de bi rQmet Q meranî be.

Ji bo gihana mirineke hSja Q bi rQmet gelek west Q xebat divS.

Carna bS dijwarî dergehS mirinek holS li pSş hinekan vedibe,he-

ke xwe jS bidin paş bS şik qels Q bizdok in.

Osman Sebrî

DerdSn Me,rQpel 19

XwendevanSn Delal !

Ev helbesta jSr ji bo kovara "Dicle-Firat diyarî bQ, 16 ji bex-

tS reş ne ev helbesta hate belavkirin Q pS re jî kovara "Dicle-

Firat nema derket. KarbidestSn Enqera kovar girtin, xwedî, ber-

pirsiyar Q nivîskarSn wS jî xistin girtîgehSn leşkerî!

Ji bo cîanîna daxwaza nivîskarS helbestS fl ji wS bSparnehişti-

na xwendevanSn ' kovara "Dicle-Firat" em niha vS helbesta hSja

belav dikine, dS ev wek diyarî were naskirin.

Berpirsiyar

14



DÎCLE - FÎRAT

Nizam bQ çiqas bS dilS xwe dQrî welSt im

Ji dil Q kezeb evîndarS Dîcle- Firat im

Ev çem ji bakur dadikevin wek du rehSn jîn

Yek ta Bîrecik, yS dî diçe nav diyarS Zîn

MelS Cezîrî îlhama xwe ji wî çemî distand

Gelek mirarî di peravSn Dîcle de civand

EhmedS Xanî jî serekî ava wî vexwar

Li ber nivîsî serencama MemS birîndar

FeqiyS Teyran, MelS Batu pirr şairSn çak

HespSn xwe bezandin di saxa vî çemS çalak

Ger Dîcle bi xwe kaniya zanîn fl evîn bfl

Firat pSgerra gelek şSrSn pençe bi xwfln bQ

Di qada rûmet Q mSranî her bS hempa bfln

Herdem ji bo her pesnekS hSja fl seza bfln

Min hSvî he ye Dîcle-Firat barS me rake

Di warS ziman li rojhelat xelkS me çake

ZimanS me yS paşde mayî çîçkî bide pSş,

Va ye ji bo wî sipasSn xwe ez dikim pSşkeş.

Osman Sebrî

"D U R Û"

Ho reha çepel! ,tev girSk Q xar

Ji rQçikSn çak hemiyan bSpar

Ola te qelsî, bawerî, derew,

DilS te qirSj bes ziman bedew,

Ramanek ne rast bfl rSberS te,

Naşî bibSje tu gotina rast,

Dikarî bSjî:'Re şe rengS mast" .

Dikî, dibSjî her tiştS kirSt

Xwe jS didî paş bS şerm fl fihSt

Ji bo demekS teye veşartin

Ji te re pirr tişt tSne spartin

LS dawî a rast wek royS tS der

Ew dibî rflreş her serî di ber

Hînga tS zanîn tu çi hesan î

Di durvS mirov ji rengS sa nî
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Zflka bigeşe her ji pSş me

Em bShnteng dibin bi dîtina te

RflyS te yS çil navSn bibînin

Ji ber kirSn te tev dilbirîn in

Sed hezar xwelî li nav çavSn te

Ji hinde pirrtir para bavS te

Ku li pS xwe hişt kurrekî durû

Bi şermisarî cîhan berda çQ.

Osman Sabrî

Bersîva "G a z i n ji X w ê* d S" Ji Faîq Bucaq re

XarzS divS zanibî ji XwedS nabin gazin

Li ser reya gazinan em çi karin bixwazin?

Gazin karS qelsa nin,tu ne qels î dizanim

He ye ku bîra bibî bo çi li te dibanim

Va em werin ser XwedS,ew XudayS gişan e,

BS kir tiştekî nake, tevî xurt e dikane,

XwedS em jî wek xelkS afirandin jîr Q xurt

XelkSn mayî xebitîn pişta xwe dane Yezdan

Me pişta xwe da xebat berî guhazte ezman

Li ezmanan çi he ye? tev valayî Q stSr

Bi hSvî Q lavayî zikS birçî nebfl tSr

CihS XwedS dilS me em 11 ezman lSgerrîn

Bi sedsalan her doşbfln,lS destvala vegerîn

Bav fl kalSn malkambax,ne bawer bOn bi xebat

Reya Rastî nenasîn ji lewre man gSj Q mat

Ev bfl demek hinekan reya xebat bîrbirin

SerS me yS nizm Q mest çîçkî hildan rakirin

Heke ne ji wan bQya rewşa me pirr bS mirSs

Nizam heya çi gavS ji bona me dihat keys

Niha dS bSme ser te di xebatS tu şeng bQ

Di nav dost Û hevalan camSr,bi nav Û deng bfl

Di vS reya rflmet tu jî hinekî westî

BS dijwarî ma kînga dibît welatperestî?

Di kirSn xwe tu mSr bQ, bS tirs wekî kalS xwe

Di nav xelkS te hilda serS xalS xalS xwe

Bixebite da bibe rohilat wek rojava

Ez ji te pir dilxweş im, xarzS mala te ava.

Osman Sabrî
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XwendevanSn delal!

Ev şîira jor jî diyarîbQ bo kovara "Deng". Mixabin ku ev jî

ket atara rojnameya "Dicle-Firat" . Lê em hSvîdar in ku bi der-

xistina "HSviya WelSt" valabQna wS dagrinî.

Gotina Welat

WelatS min digote min: birazî

Li nezmS guh bidSre ger dixwazî

CegerxwQn î , kurrS min tu j i derdan

Silavan zQ ji min bighîne Kurdan

BibSje ez keçik bûm,ta ku bQm pîr

Nedî min xwe wekî vS salS esîr

SerS min bQ sipî, pûş Q pelax e

Li jSrS min çû nîn e xeyrî ax e

Ji çavSn min diçin sed av Q sed co

Ji min îdî dikin gazinde zaro

Xerab bQn e ji min sed xan Q qflnax

Nema ye bo perîşanan dusS max

Nikarin bSne cem min yek du rSwî

Di bin desta de man e tevde sSwî

KurrSn min pir ji xuşkSn xo re pak in

BelS pirsS li dapîra xwe nakin

Cizîr Q Şehrezor Q Gor Q Loran

Hemî qîzS min in pîrS bi qurban

Ciwan in surperî ne serbilind in

Gelek naz Q delal Q gewr Q rind in

BiçQk in pirr şepal in berzewac in

Gelek pak in welakîn bS rewac in

Ji te hSvî dikim ey xortS Kurdî

Tu van xuşkSn ciwan,hSja neberdî

Ji hersSkan tu k'îjanS dixwazî

Tu nasnakî ji bil navS mecazî

Qelen, yektî Q xwûn fl xwendega ye

Tu kîjanS bibî bo te seza ye

Ne pir ma ye kurS min ey Cegerxwfln

HflnS serbest bibin mizgîn Q mizgîn...

Cegerxwfln

"Sewra Azadî'/dîwan 2,rQpel 8
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N S ç î r

Dîroka nSçîrS jî wek a merovan gelekî kevn e Q bi wS re destpS-

dike. Gava ku merov hatin afirandin, li hember xwe jiyanek dij-

war dîtin: BirçîbQn, sar-germ Q cenawirSn çolS. Jiber her tiştî

ewna hewceyS xwarin Q kincan bQn, divyabQ ku xwe li cenawerSn

çolS jî piparSzin. Jiber ku bS destlepiyS tiştekî wan tunne bfl,

kevir ji xwe re kirin çek Q bi wan kevirana. cenawer dikuştin.

GoştSn wan dixwarin Q çSrmSn wan jî ji xwe re dikirin serseke.

Demek hat ku ew kevirana bi hevdin dan, sQn Q tûj kirin. Dîro-

ka nSçîrS jî di wS demS de bi rengekî zanistî destpSkir. Heya

ku baqir dQre jî qilS hate dîtin, nSçîr bi vî tonî dihate kirin.

LS belS gava ku bi tevlehevkirina bêqir Q qilS tQnc pSkanîn Q

dQre jî hesin hate dîtin, merova çekSn baştir çSkirin Q bi gen-

gazî karîn xwe biparSzin Q nSçîrS jî bikin. Di vS demS de heya

ku merov hînî çandiniyS bûn Q agir jî dîtin, jiyana wan di nS-

çîrvaniyê de derbas bQ. Gava ku dest bi çandiniyS bQ, hinek ce-

nawerSn çolê (Sn hov) jî kedî kirin. Weke hQn jî dizanin, çSki-

rina gundan Q bajartî jî di vS demS de dest pS dike ku nema me-

rov wS azadiya xwe a ku bi xweser dibîne! Hevdin nekişandin Q li

dijî hevdin xebat kirin jî dest pS dike. Songî jî li ber çavan e

ku Sn pSt,bi hSz, Sn qels kirin bin destSn xwe Q dema Derebegan

Q KolîdariyS jî bi vî awayî dest pS dike. Jiber ku hikmS zînatS

bi serket, nSçîr jî di destSn wana de ma. En dewlemend, car li

caran, bo keyfS diçin nSçîrS Û bi kuştina ce^nawSr dilS xwe xweş

dikirin Q hewniya xwe pS tanîn. BS şik xûya ye ku di vS demS de

nSçîrS giringiya xwe wenda kir Q dîroka wS jî heya demSn nSzîk

bi vî awayî dom kir. Di vî nîrS ku em tS de dijîn de: NSçîr dî

sa li keyfS derket Q bfl piyek li dewlemendiya welatan. Gelek

welat he nin ku bazirganiya xwe a pir dane ser nSçîrvaniyS.

Bi vS gfezgeha jor bawer im ku minS karibe dîroka nSçîrS a ge-

lemper bi kurtî dabe ber çavan. LS niha dixwazim hinekî li a

tevayî derkevim Û tenS li ser nSçîrS Q nSçîrvanSn me Kurdan bi-

nivîsim. Ka nSçîrvaniya me çi havil da ye!

A rast Q li ber çavan ew e ku nSçîvanSn me hîn di ciyS xwe de

dijmSrine Q pSşveçÛnS li wir berde her ku diçS bi paşve diçi-

ne. Jiber ku nSçîr bo me Kurdan hîn di dema keyfS de dijî Q

wek nexweşiyekS ketiye laşSn me. Gava ku dema nSçîrS tS Q di-

sekine, nSçîrvanSn me hemQ kar Q barSn xwe li ser piştS dihS-

lin Q wek ferzSn nimSjS wS pSwestiya xwe tînin cî!! A ku jS bS-

tir jî dema berS de Sn dewlemend diçQn nSçîrS, mixabin ku îro
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belengazSn me jî xwe jS bSpar nehistine!!

XwendevanSn delal, weke hûn dizanin gelek rengSn nSçîrS he nin.

Di nSçîra masiyan de bigre heya Sn sSran. Jiber vS yeka han ne

hewce ye ku serS we bi van jî biSsînim. LS di hav me Kurdan de

nSçîra kewan gelekî bi deng e. Lewre ez rast dibînim ku hinekî

jî li ser wS bisekinim. Gelo dixwazim pirsekS li we bikim, ka

heya niha kesî li we serS xwe pSre Sşandiye ku ka bo çi em Kurd

ewqas li nSçîra kewan hezdikînî? Ez bi xwe di navbera nSçîrva-

nSn me Q kewan de, di aliyS gelnasiyS de, wekheviyekS dibînim.

çawa ku kew bi dengS xwe kewSn din li ber sefaqS di xewa wan a

sSrîn de radike, dixapîne Q tîne ber kozikS an jî bi torSn nS-

cîrvSn dSxîne Q "bi destSn xwe pergala xwe bela dike", dibe xe-

nîm gelS xwe!. Ger ku hûn dîroka me Kurdan bibînin Q bînin ber

cavSn xwe Q mîna serîtek sînemS 1S binSrin, hQnS bibînin ku Kur-

dan jî di diroka xwe de her dem li gelS xwe xistine Q bi aliyS

neyarSn xwe girtine, bQn e namflskeşS wanan!!. Iro di sedsalSn

bîstan de dîsa em dibînine ku gelek xiniz,noker Q caşik 3i me

Kurdan dertSne. BerS jî gotin e "Ger ku destiyS bivir ne ji da-

rS bflya, nedikarî darS bibire". Mixabin ku em Kurd jî bo gelS

xwe him bivir Q him jî kurmS darS nin!!.

XwendevanSn hSja weke ku hQn dibînin, birlna me Kurdan bi wek-

heviyS, xwendinS, tevger Q li hev hezkirinek germ dS bSte ke-

wandin. H.Reşo

Reş bo Azadî

Gazl dikim, bi qSrîn,

Êdî xoybe ji me re.

Şoreş dibS 11 jSrîn,

Bes e, evya ji te re.

Nexweş im bo azadl

Dereng mekev, bike lez.

Goştim hell, man hestl,

Em ji te re bfln e pez.

Me bidoş, şîr bike gol,

Dawet he ye, bo Kurdan.

ÇSrmSn me jî bike dol,

Govend bigre, bi xortan.
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NavSn me girSdan reş,

BQn, Hemreş-Reşo fl Reşxan!

Sebrim nema, Sdî bes!

Nazîn mebe Ey "Sultan" ! ! . .

H.Reşo

Fedekarî

Bi çav min ji fedekariyS re sS pSpiling he nin ku ev in:

1- Di reya daxwaz, raman an baweriyS de canS xwe dayîn.

VS fedekariyS gelek camSr dikin, ne ewçend dijwar Û mezin e.

2- Di wan reyan yekS de bi awakî mintezem bS west Q kiz bQn ji

mal Q dema xwe hinek hergav dayîn.

Ev celeb camSr ji Sn berS pirr hindiktir in ku mirov dikare

bSje ew bi heqî camSr in.

3- Di wan reyan yekS de bi dilxweşî sitem Q belengazl qebQl ki-

rin Û dev ji ramana xwe bernedan.

Ev celeb kes bS şik boke fl mSrxas in, ku di cîhanS de hîmS

hemî kirSn mezin, evSn paşin datînin.

Osman Sabrî

"DerdSn me",rflpel 27

Di sala 1962 de Dr.Bedirxan ji rojnama "Morgenpost" re got:

"Es ist ein schwerer Beruf, Kurde zu sein, aber wir wollen nicht

anderes sein als Kurden. Das ist alles."

Ji Kurd bQnS dijwartir karek nîne, 1S em bS wS jî tiştekî din

naxwazin. Bi tenS ev e.

Şam Şekir e

Welat ŞSrlntir e

WelatS min tubQy bQka cihanî

Hemî bax fl bihişk Q mSrg Q kanî

Şepal Q şeng Û şox Q naz fl gewr I

Gelek şSrîn Q rind Q pir ciwan î
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Serî taca Seladdînê Kurdî

Enî roj e, di birca asîmanî

Du birhSn te kevanS RistemS Zal

Du zulfSn te ji tîrên qehremanî

RiwS te agirS Zerdeşt Q Mezdik

Ji te hSstir şeraba Kamîranî

Du çavSn te wekî deryayS Hurmiz

Kepfl elmas e karê mflş fl Wanî

Du lSvSn te kitSba Hecî Qadir

ZimanS te ji benda şSxS Xanî

çena te gohS CQd Q Şax Q Hebler

Qirik eywan Q teqa kesrewanî

Di sînga te kitSba Zendewîsta

Memik ferfQr e tS de neqşS Manî

Du destSn te tixubSn Tirk Q Îran

Hero ceng e bi tîrSn zerveşanî

Ji sînga te bi jSr de gelyS Laleş

Ziyaretgah e bo me her zemanî

Bi nîşan Q bi nan Q xwîn rijandin

Me dest girt Q qelen da Q tu anî

Ser Q pa zend Q bazin tev bi hinne

Hemî sor in ji rengS erxewanî

Bi te em şa nebQn ev bQ sed sal

Ji me dengS tivinga çflye banî

Bira Q law Q bav Q ap Q pismam

Li ser te hev di kuştin Pehlewanî

Ji Loran ta bi Zazan tev bi xençer

Dihatin hev 11 meydanS beranî

Bi talan Q bi kuştin,hem bi sotin

Me konS şer li ser sînga te danî

Emîr Q begler Q paşa Q axa

Kirin wSran sera Q birc fl xanî

Li alîkî sedayS xewsS sanî

Hamî bfln e mirfld Q şSx Q sofl

Bihişt î ne çikin nav Q nîşanî

Li axur radizin 1S şSx diçî jor

Berî nîvro ji banî tS giranl

Ser Q pa tev dikî gulav Q ember

DibS nQr e kero ma tu çi zanî?!
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Bi van xapan dixwarin xwarinSn xweş

Wekî şSx fl melaySn vî zemanî

Du derdSn me hebfln dijwar Q xeddar

Xizanî yek, ewS dî her nezanî

Weke şSr Q pilingan em diçin hev

Penîr rovî li meydanS hilanî

Me ew rojSn ciwanî tev bi derdan

Bi zîvarî, belengazî, şivanî

HerS bQka pepÛkS jar Q mestS

Li ser sînga te zava man biyanî

Te reş da ye serS xwe ber li ser me

Li te rokS dibî pîroz kitanî

Cegerxwîn e kurS te her dinalî

Ji ber jana nezanî Q xizanî...

Cegerxwîn

"Sewra Azadî",dîwan 2,rQpel 42

XwendevanSn delal!

Ev helbesta jSrî diyarî bQ bo hSviya me a bilind ku di TurkiyS

de bi navS "Kovara Deng" vSketibQ, 1S emrS wS kurt bQ. Her we-

ha jî ew di dilS me de bi germî diliye Q ev jîna S herhe be jî.

Kovara Deng

Ew Kurd bQn netewS bS deng,

TSkoşîna wan bi zanistî.

Her yek ji wana mSrS bi şeng,

Iro S hişyar in bi rastî.

Belav be wSjeyî Q bi reng,

Veke guhSn me ySn qilSrî.

"Dicle-Firat" Q "Kovara Deng"

HQn bijîn bi zimanS kurdî!

H. R e ş o

Ziman di Jîna Miletan de

Ziman, ew tiştS ku mirov ji dehban vediqetlne. Mirov bi ziman
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serwaxtî derd, daxwaz Q kamSn hev dibe. Dîsa bi zimanS ku mirov

havila dîroka xwe ji wendabQnS diparSze Q kit kit dinivîse Q

ji çSlî Q neviySn xwe re dihSle. WarS bîrbirina milletekî dîsa

ji kitSbSn ku bi zimanS wî hatine nivîsandin xuya dike.Ji lew-

re zanan gotine ku: "BihayS gel, ji pSşveçQna zimanS wî dixwe-

wîne. PSşveçQna zimanS milletekî, nSana xurtî Q rûmeta wî ye".

Dema em Kurd van gotinan ji rflmet fl serbilindiyS re bikin pîvan

Q li halS zimanS xwe hQrbin, dS bizanin ku em çikas bi şQn de

mane.

Iro di cîhanS de tu gel bi qasî gelS Kurd ji zimanS xwe re bî-

gane nemane. Mana vS, ne ew e ku di gelS Kurd de kesSn zana ra-

nebQne. LS mixabin ku hemî zanaySn Kurd, ji xeynî çend camSrSn

bi rûmet, bi zimanSn biyaniyan xwendine Q bi wan zimanan kitSb

çSkirine Q emrS xwe di xizmeta wan zimanan de borandine.Dema di

KurdistanS de xwendin Q nivîsandin ne bi zimanS kurdî bQye,Kur-

dan nexwendine Q qîma xwe bi zimanSn biyanî ne anîne Q nezan ma-

ne.

Di pSşin de bi zimanS kurdî nexwendin Q pS kitSb çSnekirin zar-

avaySn kurdî gelekî ji hev bi dQrxistine, ku îro ji yekitiya

wan zaravan re xebatine pirr mezin Q dijwar divS. Di vS yeka han

de bi qasî em xisirîne kolîdarSn me ewçend kar kirine. Jiber ku

nedixwestin em tucaran serS xwe li ber wan hildin Q doza azadî

fl serxwebQna xwe bikin, zimanS xwe bi me dan xwendin Q reya xwen-

dina zimanS me li pSş me bi hezar awayî dadane.îro jî bi zora ço

nahSlin ku em bi zimanS xwe di dibistanan de bixwînin.

Dema em vegerin dewrSn berî îslamiyetS, dS bibînin ku gelS Kurd

zimanS xwe bi tîpSn kurdî dinivîsand Q yekitiya çak di navbera

zaravaySn wî de hebQ. LS îro piştî hezar Q pSncsed sal, ji xey-

nî cend nivîsarSn ku 11 dora Sileymanî Q ŞehrezorS di nav xir-

beySn kevn de hatine dltin, şopek ji wî zimanS xurt fl dewlemend

Q wan tlpSn delal û hSja nemaye.

GelSn kolîdarSn ku ji hîngSve ji bindestmayîna Kurdan destkewtî

bi gelek wesîle nehiştine ku Kurd bi zimanS xwe bixwîne. Heya

mikfln bflye xwestine wan ji ramana welatî bidQrxin fl bi ziman fl

ramanSn xwe wan tSxin nav qewmiyetSh xwe.- Di vl warî de rast fl

derew çi hatiye bîra wan bS fihSt kirine, fl va klrSttir plrrSn

van klrana bl navS olS bfl ne.



Ji şopSn vS tevdîra bSbav, yek ku bi ramanek olewerî navSn hemî

Kurdan dane guharandin, di bin navSn îslaman de navSn Ereb Q Ci-

huyan li wan kirine. Ji lewre îro di nav gelê Kurd de sed hezar

navî navekî kurdî naySte dîtin!.

Dema vS paşiyS Tirkan xwest KurdSn di bin destS xwe de ji kurdî-

tiyS bi dûrxin Q di nav xwe de wenda kin, berî her tiştî navSn

malbatSn wan guhartin. Ji wS rojS de min şopa navan di jîna mi-

letan de bîrbir Q navS kurrS xwe yS heyşt salî guharte kurdî.

Ji wS bi' şûnde min hemî zarrokSn xwe bi navSn kurdî navandin Q

ev yeka han ji hemî dost Q hevalan hSvî kir.îro ez çiqas dilxweş

Q serbilind dibim gava pirraniya KurdSn xwende,bîrbir Q bi rQmet,

navSn kurdî li zarrokSn xwe dikin. Bi çav min ji bo wenda nebQna

Kurdan ev yek gava pSşîn e.

îro çiqas ku kolîdarSn me nahSlin em Kurd zimanS xwe di dibista-

nan de bixwînin kî, şewq Q hezkirina ku ji bo hînbûna ziman ji

dilSn xortSn me Sn welatparSz diyare hSviya mirov gelekî xurt di-

ke. He ye ku ev hal serekî bajo Q nehSlin ku em zimanS xwe di di-

bistanan de bidin xwendin, 1S ronahiya di çavSn xortSn Kurd de

ji min re hSviyek mezin dide ku her kes ji wan xwendin Q nivîsan-

dina zimanS xwe baş hîn bibe Û bi hin biraySn xwe Sn Kurd jî bi-

de hînkirin. Ji bo Iro ya ku me ji wendabÛnS bifiltîne hînbûna

xwendin Q nivîsandinS bi zarS yS şSrîn Q delal e.

Osman S a b r I

"DerdSn me" rQpel 6

SSro fl pîvaz

DibSjin ku carekS du zilam birayS hev bfln. NavS yekî SSro fl yS

S dî Pîvaz bfl. Pîvaz gote SSro:

- Bira, min divSt ez biçim xulamiyS. Tu çi dibSjî?

SSro got:

- Tu bi dilS xwe yl, 1S tu bi ya min bikî, naçî, tu nikarl xu-

lamiyS bikî. TebîetS te nexweş e.

Pîvaz got:

- Nabit, ezS biçim!

SSro got:

- Bila be, tu bi dilS xwe yî.

Sibehî Pîvaz rabû, çQ, bQ mSvanS keşekî. Keşe gotS:

- Pîvaz, tu li çi digerihî?
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Pîvaz got:

- Ez ji bo xwe li xulamî digerihim.

Keşe Got:

- Were, bibe xulamS min!

Pvaz got:

- Qenc e, sala min bi çi ye?

Keşe got:

- QewlS min Q tu ne bi sala ye, belkî qewle min Q te heza pepQk

bixwînî, ezS hevqas bidim te. Bi wî şertS ku heçî ji min Q te

biSnirît, emS zolekî çerm ji pişta stoyS wî rakin heta ser dflka

wî.

Pîvaz got:

- Qenc e.

Sibehî rabfln ji xew. Keşe got Pîvaz:

- Here cot, seyS min li kQ rQnişt, li wS derS cot bike, SvarS

barek darSn bStovil digel xwe bîne! EzS taştiya te rSkim.

Dema Pîvaz çQ çolS, seyS Keşe çQ, geriha, li ser berekî mexel

hat. Pîvaz gayS xwe girSda, li ser tatS cot kir. Dema taştS,Ke-

şe taştS da keşa xwe Q gotS:

- BSje Pîvaz, bila nan neşkSnit, tokS mast jî neşkSnit, fehît

nekS tSr bixwit. ÊvarS, dema mal hat, bila ga 11 derî de neSxit

mal de, dîwar jî xirab nekS.

Keça Keşe çfl nik Pîvaz , herwekî bavS wS gotS, ewS jî welS got

Pîvaz. Pîvaz enirî, nan nexwar, ma heta SvarS. ÊvarS hat,gotKeşe:

- Mala te ne ava, ezS biçim mala xwe!

Keşe gotS:

- Ma tu enirî?

Pîvaz Got:

- ErS, ez enirîm!

Keşe got Pîvaz:

- Me qewlS xwe kiriye, ezS zolekî çerm ji pişta te vekim.

Keşe rabQ, zolekî çerm ji pişta Pîvaz vekir. Pîvaz tevlî wS xwî-

nS çQ nik SSro.

SSro got:

- Bira te li ser min lazim kir, ez biçim heyfa te.

Sibehî SSro rabfl, berS xwe da mala Keşe, bfl mfhvanS wî. SSro bQ

xulamS Keşe. Keşe tiştSn gotî Pîvaz welS gote SSro jî. SSro jî

qebfll kirin.

Sibehî Sêro rabQ, çQ cot. Se jî bi xwe re bir. Se dîsa çfl, 11
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ser tehteke mexel hat. SSro dest avSt berekî, li bin guhS seyS

Keşe da, 11 erdekî xweş cot kir.

Dema taştS keça KeşS taştiya SSro anî,wek gotî Pîvaz, welS got

SSro jî.

SSro got:

- Qenc e!

SSro rabQ, ji nava nan xwar, dora wî neşkand. BinS dîzikS qul

kir, tokS wî neşkand. Dema tSr xwar, binê keçikê jî qul kir. Ke-

çik vegerîha, got bavS xwe.

Dema bQ Svar, SSro rabQ, Nîr Q halet şikandin, li kerS kirin,a-

nîn mal. Dema SSro hat pişta xanî, her du ga jî serjSkirin, qet

qet kirin li kulekS re avStin Q hat nik Keşe.

Keşe got:

- XwedS qeweta te bidit, kanS seyê min?

SSro got:

- Min seyê te kuşt, min keça te jî xirab kir, min nîr Q helat jî

şikSnandin, min gaySn te jî serjS kirin, qet qet kirin, li kule-

kS re avStin. Ma tu enirî?

Keşe got:

- Ne xSr, ez ne enirîm!

Keşe Q jina xwe li hev şêwirîn, gotin:

- EmS îro kadS ji xwe re çSkî, esîdekS çSkî, emS birevin, SSro

bihîlî xew de.

PSkanîna xwe kirin, kada xwe, esîda xwe kirin çiwalekî Û danîn

wS derê. Dema Keşe Q jina xwe nivistin, SSro rabû, tiştSn ha ji

çiwal derêxistin Q xwe kir çiwSl de.Berî sibehS Keşe rabQ, çiwal

hilgirt, jina wî kete pSş, çQn. Nîzîkî sibehS mîza Sêro hat, di

çiwSl de mîst, Keşe got jina xwe:

- Keşê, esîda te çiqas têr-dihin ei

Jinikê got:

- Wê bima ji Sêro re, min hemî Sxist esîdS.

Dema çQn nîzîkî gundekî, seh hatin wa. Keşe got jina xwe:

- Xwezî SSro li hir bQya, da seh ji me vekirina.

SSro got:

- Mamê Keşe, min dane ezS ji we se vekim. Keşe SSro danî. Dîsa

Keşe Q jina xwe li hev şSwirîn ko "emS biçî, şev li ser pirS ra-

zî." JinikS got Keşe:

- Tu li nav de razS, ezS li rexS te S rastS razim, bila SSro li

rexS çepS razS. Dema bibit nîvS şevS, emS rabin, SSro bavSjin a-

vS, jS rahet bibin!
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Dema bO nîvS şevS, SSro çû cihS KeşS, Keşe anî cihS xwe, deme-

kS ma Q bakir jinikS:

- Rabe, em SSro bavSjin avS!

Jinik rabQ, destSn Keşe girtin, SSro lingSn wî girtin, avStin

avS. Keşe li avS de çfl. SSro jina Keşe jî ji bo xwe anî. Heyfa

birayS xwe jî ji erdS rakir.

Çîrok çQ deştS, dS fl bavS min çfln bihQştS.

R o n a h I

18 (1943), 2-3

XwendevanSn delal,

Wek ku hfln jî dibînin ev çîrok bîst salan li ber vS hatiye ni-

vîsandin. Ger hûn rind bala xwe bidinS, hflnS bibînin ku zimanS

me gelekî pSşve çQ ye Q paqijtir jî dibS.

H. R e ş o
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Erke Pîrozekanî HSviya WelSt

Kamal Fuad

Berlin, 21.5.1964

Brayanl berSz: BerSweberanî govarî HSviya WelSt î xoşewîst!

SilawSkî germî tSkoşantan pSşkeş bS,

Jimarey yekemî govareketanim xwSndewe, zorim pê xoş bQ, çQnke

be rastî kelSnekî gewrey bo pir kirdînewe, nek tenha bo êmey

xwendikaranî Kurd le Ewropa belkQ bo hemQ ew kesaney ke hez be

fSrbûnî zimanî Kurdî eken. HSviya WelSt be sSweyekî taybetî kelk

fl sQdekî zorî heye bo bira Kurdekanî Sûriya w Turkiyaman ke he-

mQ rSgayekî aşkirayan lê bestirawe bo fSrbQnî zimanekeyan Q ge-

şe pS kirdinî. Raste HSviya WelSt natwanSt ew kelSne gewreye

pir bikatewe ke le encamî nebQnî mafî siyasî w netewayetî Kurde-

we hatuwe lewaneş mafî xwSndin Q nQsîn be zimanî Kurdî ke emro

le hemQ beşe dagîrkirawekanî wilatî xoşewîstman Kurdistan ber-

best kirawe. Belam hîç gumanî tiya niye derçflnî Hêviya WelSt

kelk Q sQdSkî zorî heye be taybetî le rojSkî wada ke neteweke-

man nek tenya bS bese le hemQ mafSkî siyasî w dSmokratî e nete-

wayetî w mirovayetî belkQ berengarî hSrişSkî narewaw dirindane

ebS le beşSkî wilatekeman wate le Kurdistanî îraq ke gelî Kurd-

man be pileyekî sextî tSkoşanya tS eperê le pSnawî hSnane dî ma-

fe netewayetî w dSmokratSkanî le otonomî bo Kurdistan Q rijîme-

kî dSmokratî perlemanî bo îraq. Êstas paş dû sal Q nîw bombardu-

man Q kuştin Q birîn Q girtin Q giranî w azar Q çewsanewe w paş

ewey sS mang ziyatir tS perî be ser şerr westandina le nêwanî

supay îraqî w şoreşgSranî Kurdistan ta Ssta hîç mafSk be geleke-

man nedrawe w hikûmetî îraq nek her tenya le belSnekanî xoy peşî-

man ebStewe w bes belkQ be şSweyekî zor namerdane hewl eda bo to-

wî nakokî çandin le naw serkirdekanî gelî Karda.

Le SQriya hemQ rojSk çetekanî Baath hSris ebene ser gelî Kurdman

fl be deyan kesyan 1S egrin Q 1S birindar eken Q 18 ekujin bS e-

wey hîç gunahSkyan hebS belkQ tenya leber ewey Kurdin Q eyanewS

be Kurdî bijîn Q be Kurdî bimrin.

Le Turkiya girtin Q lSdanî gelî Kurd her berdewame w ta Ssta ge-

1S Kurdî bS guneh le bendîxanekanî Enqere w EstemQl da mawnewe w

azar Q siza eçSjin.

Le Êranîş sereray nebQnî hîç mafSkî netewayetî w zanyarî Kurd

wek hemû beşekanî key Kurdistan, taqe rojnameyekî Kurdî ke le

Taran le layen hikQmetewe be nawî (Kurdistan) ewe dereçû daxira.

Sereray ewe maweyeke hikQmetî Êran destî kirdowe be girtinî Kurd.
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Ca le katSkî wada ke gelî Kurdman le hemfl beşekanî Kurdistan

le halSkî wa naxoş da ejî sereray eweş berengarî hSrişî nareway

duşminanî ebS çend erkSkî gewre w pîroz ekewSte ser şanî govarî

HSviya WelSt:

1- Erkî geyandinî dengî beşekanî Kurdistan be yektirî w be xwSn-

dikaranî Kurd le Ewropa.

2- Erkî geşe pSdan Q pSşxistinî ziman Û edebî Kurdî w nizîkkir-

dinewey diyalSkte ciyawazekanî zimanekeman.

3- Erkî rûnkirdinewey meseley niştimanîman ke yekSke le amance

pîrozekanî komeley xoşewîstman.

Komîtey berêweberî giştî komele le katSka silawî germ Q pîrozba-

yî pSşkeş be govarî HSviya Welêt Q destey nûseranî ekat, amadeyî

xoy pSşan edat her wek le seretawe pîşanî da bo hemQ yarmetî w

komekSk be gwêrey tuwaney pSşkeş bikat bo derkirdinî govareke be

rSk Q pSkî w pSşxistinî.

Govarî HSviya WelSt ke be taybetî be diyalêktî kirmancî enQsS pê

wîste car Q barîş be soranî witar bilaw bikatewe ta zorbey bira

Kurdekenman le Êran Q îraq ke be dialSktî soranî edwSn le xwSndi

newey govareke bê beş nebin Q bitwanin witarî xoyanî tiya bilaw

bikenewe.

Le dwayî da xoşî w serkewtintan hîwamane w QmSdî pfkewtinî gova-

reketan ekeyin Q hemîşe bextiyarîtan awatmane.

Agir be nextS aw kujayewe

Gul be bay payîz serî nayewe

Belam jilemoy tSkoşanî Kurd

Dway hezaran aw helgîrsayewe

Gulale sQrey baxî a z a d î

Dway xezanî zerd her geşayewe

Ewî mSjoy Kurd bixwSnStewe

Elqey jincîrey bihonStewe

TS ega hergiz ser nanStewe

Hîç hSzSk niye biytwSnStewe

Ew çerxe nema dirSxtî regez

Rîşey der hSnin hî Smey nebez . .

Kameran SilSmanl
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P î r o z î

HSviya WelSt, çi navekî xweş, ji bo kovareke nû ku bi zarS kurmancî li Ew-

ropa bi destSn xortSn Kurd derdikeve.

Derxistina vS kovarS, bi vî navS xweş fl şîrîn ji bo xortSn me

ySn li Ewropa lShatineke gelekî hêja ye. Çawan ku xortên me ySn

li Ewropa di vS kovara han de hSviya welatS xwe dibînin, xelkSn

welSt jî di wan xortan de hSviya gelê xwe dibînin.

Kovara me ya nQ îro hSviya welat e,

Armanca weya Serbestî, Azadî, Felat e.

DS wek royê ronak bike dinya me ya tarî,

Bi peyv Q nivîsarSn hêja wekî mirarî.

DilS meyî kul,rûyS bSmad her dê bike geş,

Li pSş me veke reya xebateke gelek xweş .

CihanS ji bo me bike ronak Q bihuştîn,

ZimanS me yS paşvemayî zar bike zengîn.

PSşkeş dikim sipasSn xwe û dost û hevalan,

Bo xortSn ku di vî warî de wekî şepalan.

XebatS bikin,pS biwestin ew bi şev Q roj ,

BSşik ew in welatparêzên hSja û dilsoz.

Di vS reya han gelS me dS zQka şiyarbe,

Wê hînga hezar xwelî li nav çavên neyarbe.

Hezar carî pîroz kovara HSviya Welêt, her bijîn xortSn ku pS ra-

bQne. Osman Sabrî

XwendevanSn delal Q hSja!

Em li we hçeviya lSbihurandinS dikin ji bo kêmanî Q şaşbûnên me

Sn hQn dibînin. Ji me re rexne Q pSşneyarSn xwe bişînin ji bo

başkirina kovarS Q pSşxistina wSna. Her weha jî ji me re gota-

ran binivisînin da em ji we re wan belav bikin.

Bi van kirSn we, bSgotin e, dS emS gelekî dilşa bibin. Heta ji

me bS emS karbikin ji bo bi cî anîna daxwazSn we, jiber kovara

me kovara her- welatperwerekî Kurd e Û armanca wSna nala armanca

gelS Kurd a mezin: Azadî, SerxwebQn, Jîneke xweştir Q Dostaniya

milletS Kurd bi tevaya milletefi cîhanS re.
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Bi Hatina CSjna Newroz

XwendevanSn delal û hSjal

Bi hatina CSjna Newroz, cSjna milletS Kurd a mezin, kovara HS-

viya WelSt xwendevanSn xwe Q milletS Kurd pîroz dike.

Newroz, weke ku em dizanin bQyîneke mezin e di dîroka welat Q

milletS me de. Newroz tîne bîra me Kurdan bS çawan milletS me

şoreş kir dijî xwînmijSn xwe Q ew ji ser textS keyatiyS avStin.

Millet azad Q serbest ji zor Q sitemS dest bi jîneke xweştir

kir.

Ev bQyîna mezin di dîroka welat Q milletS me, ji me re xweş di-

de xQyanîkirin bê çi dermanS hilanîna zor, sitem, xwQnmijî Q ko-

letiya îro ku welatS me Q milletS me tS de dijî. XwûnmijSn, ho-

vSn Q faşîştSn Ereb, Tirk Q Ecem wana em ji hemG mafên mirovan

bSpar kirine. Li valî Q walî em dibînin bS çawan Tirkan bi hovi-

tî hemQ şoreşSn miletS me vemirandin Û heta îro her Q her dixwa-

zin Kurdan ji dunya biqelînin.

Li îranê, Eceman jî her xwestiye Kurdan ji xwe re bindest, reben,

perîşan Q nexweş bihSlin.

Li Kurdistana Nîvro va ji du sal Q nîvan de milletê me şoreşa

xwe dike ji bo parastina hebûna xwe ji destên ErebSn hov, xwfln-

mSj Q faşîst Sn bi hovitî dixwazin milletS me wSran bikin. Ew

hovana bi sedan, bi hezaran Zarok, pîr, kal, jin Q mSr dikujin

dişewitînin jiber ew Kurd hatine dinS Û dixwazin Kurd jî bimî-

nin. LS Kurd natewe, serS xwe li ber hovSn Ereban hew datîne

jiber ew li ber hebûna xwe dide.

Li SuriyS bi sedan ji welatperwerên Kurd di tariySn zindanan de

dijîn. Li wir jî HovSn faşîstSn Ereban li Kurdan bi hovitî dS-

xin. Ew hovana weha bawerdikin ku bi van kirSn xwe Sn xwûnmSjî

S bikaribin berS miletS me ji doza mafSn wî Sn millî bidin alî

Q wî her Q her ji xwe re bihSlin kole. Bi girtina ji sedan ji

xortSn Kurd, bi lSxistina jinSn Kurd Û pîskirina wan, hov fl fa-

şîst nagihSn miradS xwe. Kurd roj bi roj xurttir dibe fl hovSn

Ereban ber bi goristanS de diçin.

Em bi hatina CSjna Newroz ji xwendevanSn xwe re vS xweşxuwana

O.Sebrî diyarî dikin.
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N E W R O Z

Newroz çiqas delal î

Her dem Q gav di balî

Her sal di vS çaxS de

Bi kSf Q lîz Q govend

Gul Q kulîlk Q çîçek

Çem Q cobar tijî tSn

Berf li çiyan dihele

Wekî çînSn reşbelek

RQyS erdS ji rQkî

NSrgiz,gupik Q çîçek

Di van rojSn şîrîn de

Çi keç Q xort Q mendal

Dikin cêjin sS rojan

Derdikevin ji malan

Ew hildigrin digel xwe

Hinek bi saz Q sowet

Cih cih li hev dicivin

Hinek ji wan genimgQn

HinekSn wan çavreşîn

GihSştina destSn wan

Li ber çem Q çîmenan

Dirrevin fl dikenin

Li ser gul çîçekan

Her dadinin radibin

Dema ji wan diyarbin

Dibe pîrkepîka wan

Dawî li hev dibanin

Hinek dibSn dîlokan

Bisk Q zilfSn zeriyan

Li ser dSm Q rQySn gewr

DilS xortan ji evîn

Bi nShrîna I zeriyan

Kal Q pîrSn qermiçî

DemSn borî dibîrin

LS çi fSde nayS dest

Wekî gula çilmisî

DilS xwe S perritî

WS birîna bS derman

Dijwariyek mezin e

vedikujînî derdan ,

tu yî cSjna me Kurdan,

bîst Q yekS avdarS

me dighînî biharS

dibişkivin di baxan

heya perav Q saxan

bes dimînin belekî

dilgeş dikin gelekî

giya dertS kesk Q şîn

ji her alî didin bîn

WelatS Kurd ser Q bin

kal Q pîr Q bQk Q jin

bi xweşî Q ken Q hang

bi xirroşme qîr Q bang

nan Û dan Q şîranî

hinek bi ser giranî

keçên xweşik Q dîlber

hinek jS çQrr gulîzer

kezî dirSj gewr Q boz

divS gelek daw Û doz

di nava bax Q bustan

cîhan dibe gulistan

ew surperî weke hing

tSk re dikin vingeving

xortSn çeleng Q şepal

didin çiman wek xezal

vedigerin çend bi çend

dibe dîlan Q govend

ji dQzanS bi dertSn

dipengizin terrin tSn

tijî dibe dike coş

tev dinin gSj Q serxoş

ew her didin keseran

dixwazînin dîlberan

emrS çflyî carek din

belkS wS dikevin bin

bi hezrîngan dax dikin

bi xeyalan sax dikin

qelsiya xwe bîrbirin
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Bizan gelek kirêt e pirr jê xweştir e mirin

HersS rojên cSjna xwe derbas dikin bi başî

Tev kSf Q saz Q sowet reqs Q dîlan Q xweşî

Divya bû tiştkî bSjim çend gotinan di Newroz

Zanîna min hinde bû gelo cSjna we pîroz .

Şam,21.3.1957

Bîrweriya Cêjna NewrozS

Ji kevnarê de, ji Kurdan re bQ ye adet ku her sal di rojên Newro-

zê de, mSr Q jin, kal fl ciwan cilên xwe yên nuh wergin, derke-

vin çol Q banan, bi şadî Q kêfxweşî, bi govend Q dîlan rojên

xwe biqedînin. ŞevS bi pozS çiyayên bilind agiran pêxînin, bi

gundan, bi bajaran, bi her deverS mirovên aqilmend civînan pêk-

bînin li dor serborî Q serpêhatiyên xwe biaxivin, kar Q zirarên

xwe di ber çavan re bibîrînin, bi vî awayî dîroka jîna milletS

xwe di navbera Newroza berS û Newroza nuh de bi bîrbînin Q jibo

xebateke çaktir ji pêşende re xwe likarxin.

Jiber ku milletên din destS dijminê dilreş de ma ye, her gav rS

nakeve wî ku bi serbestî bîrweriya cêjna xwe a NewrozS vejîne Q

şadimaniya xwe eşkere bike . Sal nîne ku pirraniya milletS me bi

dizî li çolan an di kûraniya zindanan de rojSn cSjnS neqedînin.

Va ye em dibînin çawan milletS me li SûriyS ji bo vejandina bîr-

weriya vê cêjna pîroz bi destên hikumetS tête qelandin Q Sşandin.

Holê bi vî awayî ne tenê li Sûriyê, 1S belê li herçar perçSn Kur-

distanS bi destê dijminS hov Q xwflnxwar ve milletS me tête êşan-

din û sotin.

Ji Newroza parde milletê me ji destên dijminê xwûnmêj zilm Q zî-

natên rengareng dîtiye!.. Li Kurdistana iranS, Turkiyê Q SûriyS

bi sedan xebatkarên Kurd di binê zîndanan de cih girtine û bi

sedan ji wan dev ji malSn xwe berdane li çol Q banan jîneke tehl

û dijwar diqedînin. LS belê li Kurdistana îraqS wî şerS giran ku

dijminS hov Q faşîst ji du sal û nîvan de bi ser milletê Kurd de

girtiye dengê wî di herçar koşeyên cihanê ve werbûye . Di vî şerê

xwûnavî de bi hezaran mal hatine şewitandin, bi hezaran mêr, jin

pîr fl zarok bi agirê tang fl top Q bombSn napalm hatine sotin Q

qelandin. Lê digel vî qasî jî tevgera rlzgariya Kurd a millî di

zikhev de ji Newroza par fl virde bi gavên fireh ber bi pêşve çû-

ye, nemaze di her du perçeySn Kurdistana îraqê Q SûriyS de. Her

kes vS pSşveçÛnS bi çav dibînS. Va ye nŞanSn serkewtina Şoreşa
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pîroz li îraqS bi xurtî xwe hildavSjin der Q tevgera rizgariya

Kurd li SQriyS jî roj bi roj bilindtir dibê .

Di vî warî de rastiyek dikeve ber çavên me ku çi perçeyê Kurdis-

tan ku tê de lîwana tevgerê di destên partiyên şoreşîn de ye li

wir tevger gihaştiye warekî bilind Q pêşveçûyî Q çi deverSn ku

tS de van celeb partî qels mane, tevgera millî jî li wir li şûn

ma ye û pêşve neçûye. Ji lewra, dijmin bi her endizeyekS şerS

van saziySn şoreşîn kiriye Q hemî giraniyên xwe daye ser stoySn

wan, lebatSn wan ji her kesî bêtir cefayên giran dikşînin, li ber

roniya vS rastiya han ji me re dixuyane ku çi kesê kamgiriya qel-

siya van sazî Q partiyên şoreşîn bike, ew rast bi rast kamgiriya

paşvehiştina tevgera millî dike, an rast arîkariya dijminS millet

dike. Digel heyîna gelek zehmet fl reyên dijwar li ber milletê me

em bawermend in ku digel wê jî dS di têkoşîna xwe ya neştimanî de

serkewtî bibe Q di kêfereta xwe de serfiraz bibe.

Em ji milletê xwe yî qehreman re vê cejna bi rQmet pîroz dikin Q

heya cejna bê pSşketin û xweşiyê dixwazin.

"Dengê Kurd" , jimar : 8 ,avdar 1964

N e w r o z be xoş hatî,we her bî rojî serxwebQn! ! !

XwendevanSn delal!

Ev e salek e ku xwendekarên Kurd li Ewropa piştî borîna Newrza

sala borî xwe kardikin Q li hemû Ewropa, çi li Ewropa Rohilat,

çi li Rojava bi dilekî germ Q geş ji bo Newroza salî a 1964 kar-

dikin. Ne tenS li Ewropa, bSguman ev hal Q rewş li hemî Kurdis-

tan li herçar perçeyên wî ên delal Q şîrîn de. Bêguman e ku bîr-

anîna vS roja ha qedreke xwe ya zor mezin fl hSja di dilê her Kur-

dekî de he ye,nemaze di dilên welatparêz Q niştimanperwer de ke-

sSn ku di Newroz de hezbûna hêviyên milletS Kurd diînin. Me got

ku Newroz qedreka xwe ya zor mezin û hêja di dilS milletS Kurd

de he ye, jiber hucetên tên:

1- Jiber ku Newroz ne tenê cejna jîna Kurdistan e, lê di Newroz

de yekemîn carbû ku tSde milletê Kurd bi mêranî Q nebezbûna xwe

dikarî xelekên zincîrSn koledariyS biçirrîne, piştî sedan sal ji

xebat Q tSkoşîneke germ Q zehmet, jiber vS yeka han bîranîna vS

rojS, bîranîna zehmetkêşiya milletS me Q ji hSla din çirrandina

zincîrSn koledarî bi serkewtina qehremanê milletê Kurd Kawe yS

gernaz Q nebez, ji hSvî Q daxwazên gelê Kurd re bû dergehSn aza-
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dî Q serfirazî ye. Eva ye ku gelS Kurd piştî bi sedan sal dide

ser wS şopa ku tS serbest Q aza jî.

Eva ye îro gelS Kurd sitewandina fSkiySn xebat Q tSkoşîna van

salSn xwe di Şoreşa Kurdistana îraqê de berz Q bilind bi çavên

serê xwe dibîne. Ev e Şoreşa Kurdistan dikevS sala xwe a sêhe-

mîn, 1S roj bi roj xurttir Q germtir Q zanatir xwe dide hildan

Q xwe li hemî cihan. Şoreşger Q PSşmergeySn Kurdistan ên gernaz

Q nebez bi mSraniya sereketiya qiyada wê ya têgihSştî û zana di-

karîbfln bi mSranî fl baweriyên xwe ySn kûr bi daxwazSn milletê

xwe bi demeke zor kurt, dengê Kurd li nava hemî cihan belavbikii

Q wS bi rastbûna daxwazên milletS xwe di jiyan û mayîn de tSbi-

gShin Q 1S hQrbinSrin Q Şoreşa xwe tSxin ser besteka cihanS.

2- Newroz, roja jiyana Kurdistan e, jiber ku li Kurdistan di me-

ha avdar bi kurdî bi av ango çiloya jiyanê a şîn dikin ber xwe

gul Q susin çavên xwe dipişkivin û serê xwe ji temara çar mehên

zivistan Sn sar Q befrîn rakin. Şivan bi pezên xwe ji paşiySn

şikeftan derdiçin çiyan Q baniyên Kurdistan dikevin Q berve zo-

zanSn bilind, cigehSn giya Q nefel de diçin.

Xwendevanên delal!

Gava Newroz bi vî awayî li Kurdistan dibe mSvan ew bi mêvandari-

ya xwe dergehê xêr Q bSrS li xelkê Kurdistan vedike û jiyaneke

nuh destpê dike, xweşî û şadiyê dixe dilSn wan. Ez bi xwe hîç

dQr nabînim ku milletS Kurd Q xelkS Kurdistan rojekS ji va meh

pîroz bi cejinkin Q têde şadî Q xoşiyên xwe bidin xuyakirin,ji

lewre "21" Avdar kirin cejneka tevahî beramber rojî ku tê Kewa-

yê nemir zincîrSn koledar çirandin fl milletS Kurd bi serfirazî

jiya. Eva ye ku milletê Kurd bi hezaran sal e ku van herdu cej-

nan bi hevre dike kSf Q şahiySn xwe divê rojS de dide diyarkirir

Li ser bîranîna van tiştSn ha Q ji ber pSwistiya ev nîrên ku di

ser milletS Kurdistan re diborin, nemaze di van roja de, bareka

zor mezin hildide ser milSn Xwendekarên Kurd ên ku li Ewropa di-

xwînin ku dengê milletê Kurd di nava cîhanS de berz bikin,lewre

meha avdarS meheke zor bi xebat bû bi nisbet XwendekarSn Kurd

li hemû Ewropa. Gotin, lahan, govend Q dîlan di bStirîn bajarên

Sroşopa de hatin girêdan Q girtin. Gelek rojnamevan Q acansS te-

levizyon û pêlweşan di van lahangnada hatin dîn Q gelek tişt li

ser Newroz Q xebata milletS Kurd belavkirin.

Hêdî xwendevanSn delal,hfln qedra NewrozS, li gor van tiştSn jo-

rîn ku me dane xuyakirin nasbikin. Her bijî cejnî Newroz Cejnî

milletê Kurd Q Kurdistan. Cejnî we pîroz.
Ş i v a n
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XwendevanSn delal! P E R I ş A N I

Gava ez li ser perîşaniyS ji we re dinivîsim, dixwazim bidim

xuyanîkirin bS ev maka nexweşiya mezin a ku ji sedsalan de roj

bi roj reh Q şaxên xwe di nava milletS me de berdaye, bS em çi-

qasî li paş hiştine.

Weke ku em dizanin perîşaniya mirovan ne wek berê ku bav fl ka-

lSn me pê bawer dikirin, ku ew bi xwe ji XwedS bû. Mirov nika-

re wê hilînê bide alî beyî ku Xwedan nevê . Weha mirovan xwe li

ber vS malkambaxiya han a mezin a ku destana wan tS de dihat dî-

tin, xwe bê hiner Q hêz didîtin. Pir caran bi hezaran, bi mîlyo-

nan ji mirovan ji birçîbflna dimirin, careke din Sn mayî aqilS

xwe nedigirtin fl xwe tê nedigihandin, ji ber ramana efyQnS-ol-

weha xistibû serS wan.

MilletS me S reben S hejar bi xwe ji vê nexweşiya han ne bSparbfl

Q hSjî ne bSpar e. Ji sedsalan de ew di perîşaniyS de dijî. Ji

sedsalan de ew roj bi roj dibSje sal bi sal xwezî bi par,mille-

tS me ger bizanibQya ku ew xwedanS xwe ye dikare jîna xwe, jîna

civaka xwe bughêre, pêkbîne weke ku ew dixwaze, bS gotinbQ heta

niha milletS me li vS kambaxiya han de, di vS destana han de ne-

dima reben, jar, bindest, bê maf ji jînê nala kolan li bin des-

tên karbidestên hovên, xwunmijSn faşistSn Ereb.Turk Q Ecem. LS

jiber milletê me di vê yeka han de neghabu ji alîkî Q ji aliySn

din ve girtina ji destSn dijminSn me ên hov Q xwQnmij ku wan

her fl her xwestine Û niha jî hêjî dixwazin ku milletS Kurd di

perîşaniyê de bihêlin bi darS kotek Q zorS, Kurd ji wan hov Q

xwQnmijan re her Q her kole bimînin. Ji ber ew hov Q xwQnmij baş

dizanin ku perîşanî rS nade milletekî ji bo pSşketinS.

Li vî alî Q li wî alî nexweşiySn wî Sn civakî pir dibin Q wî ber

bi jSrbQnS de her Q her dikşînin. Ji ber perîşanî maka nexweşi-

ySn civakî nin.

LS gava em ji xwe re hQr fl kflr li dîroka mirovan bi tevayî binS-

rin, dS emê bibînin ku aqilmendan her fl her xwestine ji tiştSn

neqenc, nepak tiştên qenc Q pak jS derxînin, ango wan bikin ji

bona xweşkirina jîna mirovan.

Rast ku perîşanî pîstirî nexweşiya civakî ye, çi civaka me be

yan jî civakên mirovSn din bin. Jiber vS yeka han divê em millê-

tê xwe hişyar bikin li ser vS perîşaniya malkambax a ku ew tS de

dijî. Bi hişyarbQna milletS me di perîşaniya xwe de, bS gotin e

hovên, xwunmijên, faşistên vegirvanên Kurdistan Sn Ereb, Turk Q

Ecem bi leztir Q beztir ji nav xakê Kurdistan tSn avêtin,yan jî
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li wir tên gorkirin.

Em dibînin, bS îro perîşanî li çarkenarSn cîhanS çiroleke mezin

di nava civakên mirovan de dilîze ji bo kQrkirina Şoreşa civakî

li ser hov Û xSrxwarSn xêr Q bSrSn welSt Q dewlemendiya wî a we-

latî.

MilletS Kurd, weke ku em tev dibînin ku ew bi vS perîşaniya xwe

hesyaye Q 1S hişyar bû ye li tevaya Kurdist'anS.

Ev hişyarbQna han bQyîneke mezin e di dîroka milletS me de a sed-

salan. Ji alîkî canS derxistinS, canS azadiyê, canê serxwebûnê Q

canê derketinê di nava çarkenarSn Kurdistan de tê belavkirin hew

dijminên hovber, xwflnmij Q faşistSn Ereb, Turk Q Ecem dikarin ve-

girtina xwe li nava Kurdistanê de bihêlin. Ji aliyS din ramana

dadimendiya civakî bi belavbQneke rast Q dirust di dewlemendbQna

welatS me de, nemaze ji bo kara Şivan, gavan, karker Q cotkarSn

Kurdistan. Bi kurtî ji bona perîşanSn me, ewên ji hezar sal bawî

di civakS de mabûn. Bi belavbQna hilanîna perîşaniyS ji nava Kur-

distan, bi vê ramana han, dê gelemperiya Kurdan bi can Q dil, bS

veger hemQ hiner Q hêzên xwe bi karbînin, ew hiner Û hSzSn mezin

Sn heta niha veşartî, tawî Q bawî mabQn, ji bona azadî Q serxwe-

bflna Kurd fl Kurdistan.

Weha, em dibînin di perîşaniya Kurd fl Kurdistan de azadî Q ser-

xwebflna xwe, ger em wS bi zanebfln Q hişyarbQn dijî hov, xwûnmij,

faşistSn Ereb, Turk Q Eceman bi karbînin.

S o r o

Nexweşiya me Xweşiya Neyaran e

Di gotara xwe a berî vS (NSçîr) de bi nimandina wekheviyS di

navbera kew Q Kurdan de, min pSçiya (tilî) xwe dabQ ser nexwe-

şiyek me Q derxistina kurmSn wS jî ji xwendevanSn xwe re berda-

bû. Iro dixwazim li ser çend nexweşiySn me Sn cankuj binivîsim.

Ji bo derxistina van nexweşî Q kurman pSwîst e ku mirov xwe zS-

de bSşîne. A ku tS xwestin tenS dîroka me Kurdan vekirin Q hQr

1S kolan. Di her pel Q rÛpelSn wê de ev nexweşiySn me pSçiySn

dêxin çavSn merov Q herySk ji wan bang dike Q dibSje: "Kurdino

hQnS kQr in ezî li vir im. "

Ev nexweşiySn me welS derketine ronahiyS ku mîna xwediyS malS
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Q dizS ku ketî mala wî bQn e. RojekS dizek dikeve malekS Q xwe-

diyS malS pS dihese Q digre. Wa 1S tS ku xwediyê malê dixwaze

diz berde, 1S diz wî bernade. Nexweşiyên me jî hinde ji me xeyî-

dîne ku nema me berdidin. Nemaze ev nexweşiySn me di navbera bi-

raySn me Sn ku di Kurdistana Bakur de dijîn, gelekî belav in.Wek

ku hQn jî dizanin piraniya biraySn me Sn ku di perçeySn Kurdistan

ên din de dijîn bi rSberiya Partî Demokratî Kurdistan xwe ji ge-

lek nexweşiySn xwe filitandine Q berve serxwebûnê de diçin.HSvî

ev e ku ev piraniya sedî sed be Q ên Kurdistana Bakur jî rojekS

pSşde bi xwe bihesin Q van nexweşiyan ji xwe dQr bixin. Li ber

çavên min nexweşiya me a mezin dilpaqijî, ezitî, bê bawerî Q ole-

tiy e. Ev nexweşiySn jorî bQ ne "boblat" li ser serên me. Di ro-

jSn dîrokS ên kevn de bigre heya niha em her dem hatine xapandin,

nebfln e yek Q me bi wekheviyS bawer nekiriye Q qîma xwe bi yeki-

tiyS naniye. Yek ji van xapandinan Sn giring di sala 1514 de bQ

ye. Heya wS salS 4 5 beg di KurdistanS de aza dijiyan. Di wS de-

mS de ceng di navbera îraniySn Safewî Q TirkSn Osmanî de hebû.

WelatS me bQ bQ qada ceng. Sultan Selîm bi alîkariya îdrîsS Bet-

lîsî hemQ beglerSn KurdistanS anîn serhev Q li wana re dostani-

yek pSk anî . Ew dostaniya han bi van çar şirûtSn jSrî ve hatibQn

girSdan:

1) Beg dS di welatê xwe de mîna berê aza bin,

2) Gava cengek dijî Osmaniyan bibe dS hemû begSn Kurd tev leşke-

rSn xwe di bin serektiya paşayê Osmanî de şer bikin.

3) Gava ku dijî Kurdan cengek bû dS Osmanî jî bi hemQ hêzSn xwe

alîkariya Kurdan bikin.

4) Ev hevhatin fl dostaniya dS herhe be.

LS gelek mixabin ku ev dostaniya bi serketina Osmaniyan fl bi mi-

rina Sultan Selîm re tev çfl axa sar Q Tirkan nerindî xiste nav-

bera began, ewana berdan hev, hergav pişta yekî girtin û Sn din

qels kirin. Ev dilpaqijiya me bo wan bû dermanek Q bi hêsanî he-

mQ Kurdistan kirin bin destSn xwe. Dîsa di sala 1937 de Kurdan

doza serxwebflna xwe kirin, lê ev dilpaqijiya me bQ navS olS Q

dîsa bQ xenîm me Q bi destSn Tirkan Q KurdSn bSvac 170 000 Kurd

hatin kuştin. Ev arS azadiyS jî hate vemirandin Q heya niha Kur-

dan li Bakur nikarîn ku careke din serS xwe rakin.

VS dilpaqijiyS gelek caran serS me xwarî ye Q bi mîlyonan bira-

ySn me di şoreşa .axa Zîlan Q Sn din de hatine kuştin.Bi vS XwQn-

rijandina han jî neyarSn me tSr nedibQn Q tirsa wan her ku diçS

bStir bQ ye. VS tirsS xwe li ber çavSn wan mezin kiriye, xewa

şevan li wan herimandiye Û nizanin çi bikin. Niha jî geh bi na-
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vS axatiyS Q partiyS dudilî xistine nava me Q bi vS siyaseta

han daxwazSn xwe tînin cî. Siyaseta Tirkan a mezin ew e ku qa-

sî ji destS wan tS Kurdan bikin du şîpan Q wek dîkan berdin hev

Q hSlekS ji wan bi destSn Sn din qels bikin ku nema bikaribin

bS rewşa xweyî ku tS de dijîn bifikirin. Gava ku hSlek bi vî a-

wayî xistin, qîma xwe pS naySnin Q vS carS bi destS S ketî dig-

rin Q berdidin ser yS din Q vS carS S din dikin qermelax (wek

kewSn di berfS de qels dibin Q dikevin nav gundan) Q li Sn berS

bStir pîsitiyS pS dikin. Ev nerindiya han rikdariyS dSxe nava

wan Q bi navS heyf- (tolestandinS) hilanînS demeke dirSj domdike.

ZarokSn wan jî di bin barS wS dijminiyS de dimînin heta demeke

dirSj . ZorkerSn me qîma xwe bi vS yeka han jî naySnin, reya xwen-

dinS jî li lawSn Kurd digrin. Di dibistanan de zimanS me qedexe-

ye. Ji roja siftS de zimanS wana tirkî ye. Herroj bi her Q her

berî her tiştî bi zarokan goraniySn tirkitiyS didin gotin("Ez

Tirk im,ezî rast im, bav Q deya min Tirk in") . Ev zarokana bi

riçperestiya Tirkan ji 5-11 salan dixwînin Q bi rastî jî ji wan

gelek dibin Turanî. Gava ku dixwazin tSkevin zanîngehan reya wa-

na tS girtin jiber zanîngeh wS wana şiyar bikin Q ji ber her tiş-

tî zanîngeh di KurdistanS de tunene Q Kurd jî neçar in, nikarin

lawSn xwe bişînin diyarSn Rom. Hîn ji vS giringtir jî ew w ku ma-

mosteySn wana bi çakî wana hîn nakin. Her dibistaneke KurdistanS

Sn gundan mamostayekî xwe he ye, 6 bajaran jî bi ser çar-pSncan

nakevin. LS yek ji bajarSn Tirkan de 60-70 mamosta he nin. Ev kS-

maniya mamostan jî xortSn Kurd qels dihSlin. Gava ku yek her tiş-

tî dide ber çavSn xwe Q diçe zanîngehekS divS ku imtîhanekS tev

xwendekarSn din blde, ger ku bi serket,dibe ku bikaribe bixwOne!

Wek hQn jî dibînin divS em bi lez xwe ji van nexweşiySn ku me bi

hevdin pîsdikin bifiltînin Q biparSzin. Eva jî bi yekitiya xeba-

ta bi hevre dibe. Yekitiya ji bo bi rSxistinekS (sazî,organîzas-

yon) bi nav dibe. Nik vS rSxistinS jî bi hevdin Q doza xwe bawer-

bûn divS. DivS Sdî em bi yekitiyS, WekheviyS bawerbin Û qîma xwe

pS bînin.

H. R e ş o

r«-V

\ * y. Keçika Kibrîtfiroş

Vj/SIR:-.-:^1'- '
Çiqas sar bû... şevine hişkesahiyS. . . Berf dadiket, pS re jî

tariya şevS... Şeva salê a paşîn bQ. SibetirS sersal...Di vê
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şeva han de keçikeke piçQk di nav kQçS Q kolanan de digeriya...

pSxwas Q serqot. Gava terka mala xwe da, şekalin bi pS bûn: LS

bi kSrî wS nehatin. Ew pSlavSn diya wS bQn, pSlavine kevin û 1S

fireh. Gava keçikS bi lez Q bez ji ber erebekS xwe dida alî, ew

winda kiribfln. Keçik li wan geriya, 1S ew peyda nekirin. SSwle-

kekî fereke wan peyda kir Q ew ji erdS hilanî. LS temaşa kir,ke-

nî û got: "Gava ji min re zaro çSbQn, ezS ji wan re bi vS şekalS

landikekS çSkim."

Keçika kibrîtfiroş bi peySn xwe ên werimî Q morbûyî di nav berfS

de diçQ: Li rizqS xwe digeriya. Di berwanga wS de pakStine kibrî-

tan hebûn Q elbibek bi destî ve bûn. LS bQbÛ şev Q hêj tiştek ne-

firoti bQ. Birçî bQ, diranSn wê dirikrikîn, ji xurtiya sermayS

rQyS wS diqermiçî.

KuliySn berfS diketin ser keziySn wS Sn şeh Q di pora wS a gungi-

lî Q hûrgurpik re diçûn. LS tS de nediheliyan, Q li ser diqeri-

sîn. Heçko xwîna keçikS jî cemidî bfl.

Ji pencereySn xaniyan ronîke şîne li kuçan diherikî Q bihina qa-

zSn biraştî şîva sersalê li hewayS belav dibQ. BelS, şeva sersa-

1S bQ. KeçikS dida eqilS xwe, nizani bfl çi bikira. Vegere mal?

NewSrî bfl. HSj tiştek nefirotibQ. Çawan destvala wS vegeriya mal.

Ma ji bavS xwe re wS çi bigota? DizanîbQ ku bavS wS dS jS bipir-

se, te çiqas firotin? Gava jS re bigota " min tiştek nefirot",ka-

lo dS li wS bidaya.

Bi van reman Q texmînan keçik ket navbera du xaniyan Q xwe bi

talda xanîkî bilind girt. Heçko ew der talde bQ Q xurtiya sermS

1S dişkiya. Ma xaniyS wan ji derve ji talda wî xaniyS mezin Q

depdepe girtir bQ? Ma xaniyê wan çi bQ? Koxikek, ji her derS qu-

lSr, qulSn koxikS bi ka Q kicikan girtî bQn.LS bayS kanQnan tS

re dihat fl carina ew ji qulan derdixistin, tavStin erdS Q bara-

nS jî bi xwe re dixiste hundurS koxikS. KeçikS li destSn xwe Sn

bSgoşt Q terikî dinihSrt. HeatiyokSn destSn wS di çermS wS re

xuya dikirin. Qey çerm ji ser de ketibQ.

Tiştek hate bîra keçikS. Kibrîtek vSxist Q di rivîniya wS de xwe

germ bikira, çi dibQ... LS piştî midekî, bS ku bide eqilS xwe.

kibrîtek ji qQtîkS kişand Q ew li tenişta xwe, a elbikS şidand...

çi ronahîke geş, çi germeke şSrîn! DestSn xwe ên qerisî li pSta

kibrîtS gerand. Di germiya wS kibrîtS de canS wS S mirî qey veji-

ya.

Şehwirîn didîtin. Digot qey li ber sobeke çînî Q li ser doşekan

rQniştiye. Çiqas 1S germ bQ bQ! Kir ku/:MigeJi bSxe ber wS sobS,
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wan jî germ bike. LS sobe nişkekSve winda bû. Li destSn xwe ni-

hSrt. Tiştekî di nav tiliyên wS de reş dikir... bizotS kibrîtS.

KeçikS kibrîteke din vSxist. DiwarS xaniyS mezin di ber çavSn w8

de, di ber ronahiya wS de qey bQ bQ pîpoqek. Bînahiya mirov tS

re diçQ: digihêşte heta saloneke biheşmet. Di orta salonS de ma-

sake xwarinS xuya dikir. Li ser masS, di nav lengereke isfehanî

de qazeke biraştî hebQ: kSr li pişta wî daciqandî bûn. Niho wS

bihatana, bi kSrê ew perçe bikirina Q li mSvanan lSk vekirana.LS

welS nebû. Qaz xwe ji masê derkir, daket erdS Q berS xwe da ke-

çikS... Kibrît vemirî. Di pêşiya keçikS de ji dîwarekî stQr pSve

tu tişt nema bû.

KeçikS kibrîteke din vSxist. NihêrtinSn keçikS dîsan di dîwSr re

çQn. Ma ne şeva sersalS bQ? Qirdikek çSkiri bûn Q li dorS diyari-

yan danî bQn. Bi sedan find vSketî bQn. Çi temaşeke cazibar! Ke-

çikê kir ku destSn xwe dirêj wan bike... Kibrît vemirî, dîwarê

stQr ket ber çavSn keçikê. Bi tenS find bi hewa diketin Q qesta

ezmên dikirin. Gava gihaştinê dibfln stSrik. Yek ji wan ket fl wek

stSrkeke pepûk sînga ezmSn xeteke sor kişand Q wenda bQ. Yek di-

mire. BelS, dapîra wê jê re digot: "Gava stêrkek dikeve, canekî

ber bi Xwedê de dibe." Ax, ew dapîra delal, mirova tekane, ya

ku jS re qenc bQ. Heyhat stSrka wê jî ketî bQ. KeçikS kibrîteke

din vêxist Q ew da ber qîran Q got: "Dapîra min,dadika min, min

zQka bi xwe re bibe! Ez dizanim, heke kibrît vemirî, ez te jî

wek soba çînî Q qazê biraştî Q qirdikS sersalS, te dapîra xwe jî

dS winda bikim. " KeçikS pey hev kibrîtSn elbikê hemî vSdixistin

ku dapîra xwe winda nekit. Dapîra xwe tucaran evçend spehî Q di-

lovan nedîti bû.

Di ronahiya pStSn kibrîtS de dapîrS neviya xwe kir himbSza xwe;

her du bi perwaza milyaketan ber bi ezmSn S jorîn firîn. Ewçend

bi hewa ketin ku nema bi serma Q birçîtiyS dihesiyan. GihaştibQn

nik XwedS.

Sibetirê emeleySn belediyS, gava kuçe Q kolan rSş dikirin, di

navbera du xaniyan de keçikek dîtin. Keçik li erdS rQniştî bQ:

HinarkSn wê sor dikirin, kenekî zîvariyS di ser lSvSn wS re di-

qeliqî. Keçik mirîbQ; ji sermayS qufilî... di şeva sersalS de

emirê Xwedê kiri bû.

Dema ku tavika roja sersalS dida cendekê wê S hQr, xelk 15 dici-

viyan û ew seh dikirin.

Di nav tiliySn wS de darikS kibrîteke vemirî reş dikir. Elbikeke

vala li rex cendekS keçikS bfl. XelkS digot: "Dixwest xwe bi kib-

rîtS germ bike, lê	 "
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LS ew tiştSn spehî, ySn ku keçikS şevS dî dîtibQn, nedihate bîra

tukesî. Dîsan kesî nedizanî, çawan Q bi çi awayî, di himbSza da-

pîra xwe de pS li roja salê a pSşîn kiri bQ.

BişarS S e g m a n

Dihok: 8 îlon 1943, Ronahî,hSj. 19, 1943

XwendevanSn delal!

Azadî, Serbestî QSerxwebQna milletan nehatine heta îro

carekS ji caran dîrokS de diyarîkirin. Her Q her ew hatine stan-

din bi darS kotek Q zorS ji zorkeran, ji faşistan, ji hovberan

piştî goriySn mezin ku ji bona wan hatine gorîkirin.

SerpêhatiySn DîrokS

XwendevanSn delal Q hSja!

Piraniya me dizanin paşvemayîn, perîşanî Q jSrbflna milletS me.

di îro de, di sedsalên bîstan de, 1S kêm ji me dizanin reySn

derxistina wî ji wS paşvemayînS, perîşaniyS Q jSrbQnê.

Ger em xwe bSşînin, hQr Q kQr li dîroka tevgera milletan Q ne-

tewan binSrin, dê tS de emê gelek serpêhatiySn hêja Q giranbi-

ha bibînin ji bona derxistina milletS xwe ji wS paşvemayîn,pe-

rîşanî Q jêrbQna malkambax a ku milletS me ji sedsalan de hS jî

tS de dijî.

Gelek millet Q netewSn berî me di tevgera azadiya xwe de pir go-

riySn mezin ji bona azadiya xwe gorî kirin. HSviya wan ew bQ ku

piştî derxistina zorkerSn welatSn xwe, gihandina azadiyS fl hil-

dana ala xwe, dS welatSn wan bibin buhuştek yan jî nîv buhuşt li

ser rflyS zemîn. Bi taybetî ev xuyaniya han di nava tevgerSn mil-

letSn li paşvemayî Sn Asya, Afrîka Q Amerîka Latînî xweş dide

xuyanîkirin. Em Kurd bi xwe jî ji vS xuyaniya han ne bêpar in.

Gava ew milletSn li paşvemayî xebata azadiyê Q serxwebQnê dikin

ew azad Q serxwe dibin. Hinekî bi pSşve diçin, piştre bi derengî

xwe ber bi pêşve dikşînin. LS pir caran karbidestSn wan welatan

welatSn xwe ji milletên xwe re dikin zîndan, cihgirtinS, cihpîs-

kirinS Q golek ji xwQnê, ji dSlve ku wan ew ji wan re bikirina

welatekî xweş ji bona jîneke xweştir. Karbidestên wan welatan

soz Q hêviySn tSkoşerSn azadiya welêt bi cî nayênin. Ewana di-

xwazin ku ew bi xwe Q çîna xwe ve bibin xwedanS xêr Q bSrên dew-
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lemendbQna welSt. Millet bi xwe careke din nala berS dadikeve

ber bi paşvemayînS, perîşaniyS Q jSrbQnS dQrî bajartiyS Q jîri-

tiyS. Ew hSviySn bilind Sn bi azadî Q serxwebQna siyasîve girS-

dayîbûn pirSn wan bi cî naySn. WS demS rastiyeke dijwar nala zi-

rav tS ber çavSn zana Q şehrezaySn welatperwer ku divS li ser

wan xebateke deha dijwartir Q bi ziravtir di nava welatS xwe bi

karbidestSn xwe re Sn kevneperest, dQvik Q nokerSn imperyaliyS

re bikin, da ew bikaribin dadimendiya civakî, siyasî Q aborî di

nava welatS xwe de bi cî bînin. Ew reman Q armancSn han pSk na-

ySn, ger ku belavbQneke dadimendî di dewlemendbQna welSt de ne-

yS kirin.

Ev kar Q barên han ji bo me Kurdan ne karekî hSsaniye. Ew bi xwe

reya şoreşa remanS dide ber çavSn me dijî pSkanîna civaka me çî-

nî. Evaya bi xwe li ser me datîne ku em her Q her merovSn reman-

gîrSn şoreşvan tSkoşîn Q xebatS bikin, ji bona xweşbQna jînê a

gelemperiya millet di nava welSt de Q ne wek nala merovSn siyasî

Sn ku xwe li gor dorhSla xwe Û pSkanîna çîniySn civaka xwe, xwe

bi rSk Q pSk dixin.

MilletS Kurd di vS paşvemayîn, perîşaniyS Q jSrbÛnS de, a ku îro

tS de tS dîtin deryeke mezin jS re di dîroka rojhilata navîn de

hatiye vekirin, ger ku em yan jî nifşSn ku li dQ me tSn tSkoşîna

azadiyS Q serxwebQnS dikin, bi hişyarî Q zanebûn wSna bidin bi

pSşde. Jiber vS yeka han, divS em xweş ji serpShatiySn dîrokS

serpShatiySn xwe bigrin, ger ku em bixwazin jîneke deha xweştir

di nava milletS xwe de bi cî bînin.

S o r o

Reya SerbestiyS TenS di Y e k b Q n S de ye

MilletS Kurd îro di her perçeyS KurdistanS de ji bo azadî fl ser-

firaziya xwe, ji bo jîneke bi rQmet Q hSja daye ser reya tSkoşî-

neke germ Q xebateke dijwar. Di vê keyfereta han de ew ji destS

dijmin kuştin, talan, zilm Q zînatên giran dibîne Q pê tS sotin

Q qelandin. LS bi saya mSranî Q fedekariya xwe ew dizane di re-

ya azadî û serxwebQna xwe de çawan xwe bide kuştin Q tevgera xwe

ya millî pSşve bide.

Li îraqS piştî dernxwûnbûna hikmê beesiyan, Kurd hêvîdarbûn ku

karbidestSn nuh dê bikaribin daxwaza wan nasbikin, heqS wan di

hikmS zatî (Ewtonomî) di nava komareke iraqî demoqratî de bidi-
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nS Q agirS vS şerS xwÛnrSj ku ji du sal Q nîvan de dest pSki-

riye vemrînin. LS mixabin ku van karbidestan jî nikarîbQn ji

dongiya hikmS Qasim Q Beesiyan destkewtî bibQyana. Va ye em di-

bînin ku hîn wek berS şer li KurdistanS dom dike, mal Q gund

tSn şewitandin, jin, mSr Q zarok tSne kuştin.

Li SQriyS jî ji roja ku Beesiyan lîwana hikim di welSt de xis-

tine destên xwe Q virde reya neyartiya Kurdan dane ber xwe Q bi

her endizeyekS şerS wan dikin. Wan dane ber çavSn xwe ku birekê

ji KurdSn CizîrS ji ciySn wan derxînin heya ku di wS Srdiman de

wan bikin hindikayî, ji bo vS yekS wan vS dawiyS rê li ber şSxên

Şemeran vekirine ku Kurdan ji gundan derxSnin Q Ereban Sn koçer

di şQna wan de bi cih bikin. Heya mesele gihişte warekî holS ku

li ber çavSn peyaySn hikumetS Kurdan bidin ber gulan Q bikujin,

bS ku ji kirSn xwe berpirsiyarbin.

Herçend li TirkiyS jî hikumetS reya pSşketinS yekcar li ber Kur-

dan girtiye, ji hemî maf Q hiquqên millî bSpar hiştine her çi ke-

sê doza wan heqan bike an tS kuştin an jî di binê zindanan de di-

rize. Berî çendakî ajensa xeberbSjSn îstanbulS rageyand ku midde-

umumS Tirk darvekirina bîst Q sê niştimanperwerSn Kurd xwestiye.

GunehS wan ew bQ ye ku alîkariya şoreşa KurdSn îraqê kirine.

Bi vî awayî em dibînin ku her çi tevgera me ya millî di warên

hundur Q derve de serdest dibe, her diçe dijmin hartir dibe Q

hovîtî Srişî wS dike. Jiber ku lîwana tevgera millî di destS par-

tî Q saziySn kurdî de ne ji lewre lebat Q endamên wan ji kesî bS-

tir dikevin ber SrişSn dijminSn hov Q tên Sşandin. Ji ber vS ras-

tiya han heya ku Kurd di vî şerS serxwebQnS de serdest bibin divS

ew berpirsiyariya dîrokê bîra bibin Q rS li pîlanSn dijmin bigrin.

Ji bo vS yekS divS ew bi dilgermî xwe li dora saziySn xwe ySn şo-

reşîn bidin hev Q yekdest Q yekcan li pSş dijmin rawestin.

"DengS Kurd",jimar 7,sal 1964

KURDÎNO !

Doza azadî Q serxwebQna we divS her Q her li ber çavSn

we bin, ger ku hQn bixwazin mîna mirovan bi rflmet jiyaneke xweş-

tir di welatS xwe de bijîn.
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J A N

Hela jan!

Jana kirêt,

Jana zirav! . .

Peritand

Te ji min her,

Cerg 0 hinav.

Tu ketî

Nava serS

MilletS min,

Nexweş bfln

Girs Q biçQk

Tev mSr Q jin.

Te berdan

ŞaxSn di xwe

Heya bi dil,

Te gerand

CanS di wan

Tev rîş Q kul. . .

Tu jana giranî,

NavS te nezanî,

BS şik tu neyar î

Bi hogir Q yar î

YarSn te neyar in

Bo min wekî mar in

Jahra wan a cankuj

LSvSn wan Sn xwflnmij

Millet kirin sermest

Nezan, dîl 0 bindest

Qelsok, reben Q jar

Bin destê kolîdar

Ev bû ne hezar sal

Bê rQmet Q bS al

BS gazin

BS deng

BS gilî

Bê ceng

Millet xwe sipart

B8 hSvî ji jîn

Bin destSn neyar

Li ser wî kom bQn

Qirrakên leşxwar

Cendek rakSşan

Wekî seg Û gur

Melan bi niviştan

ŞSxan jî bi xiştan

Axayên diz

BegSn xiniz

BQn bav Q diySn te

Him dest Q piySn te

Bin darS kolîdar

Em hSlane zîvar

Ji mal,

Ji can,

Ji vîn,

U reman,

Zorkerên xwQnmij

SofiySn porgij

Ji bo te piştmSr

Da ku bibin tSr

Riça te avdan

Di canS millet

Tu bQ ji bo wan

Heyîn Q dewlet

HolS li me dan

Ew tîra cankuj

Wan gurên bSbav

ZQriySn xwQnmij

Ew gur

Veşirîn

Di kavilS berx

Li me

Badan

Wan felek Q çerx

Hoie

Hela jan!

Jana teres

Jana qirSj

Dinasîm

Tu yî ji mSj

Piştî me nasî

Em bQ ne hişyar

Karker Q cotkar

Belengaz, zîvar

Gundî, bajarî

Zana, cewSlek

Ji bo şerS te

Hemî bQ ne yek

îro

Millet

çîçkî pizivî

Zana

MSrxas

Cih, cih dilivî

RSzan

Komel

Civîn Q civan

Yekitî

Tevger

BQ armanca wan

Dawî

Nasîn

Ku tu yî dijmin

Berî

Dan te

Ji reyeke din

Ew dS

JSkin

Dest Q piySn te

Bikujin

BigurSn

Bav fl diySn te
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Dost Q yarSn te

Nivist kete xew

Di nav warSn te

Xeweke kambax

Xeweke dijwar

Em bQn

Dîl Q belengaz

Ji bo

Rovî

Her tewz Q tinaz

Te cih

Nema

Di nava Kurdan

Bimir

Biqeş

Here nik Şeytan. .

Osman Sebrî,Bahoz,rÛp.31, 1956

G î S î N

RojekS dibSn dixebitî yekî Hesinkar

Horsek wî li pêş çakQç bi dest bervanek di ber

Di nava hesin rabQ bijart gîsinekî kevnar

Da şagirtS xwe gotS:bibe bavSje nav ar

Serekî hSla ew di kQrS sor dibQ pir germ

Bi zar giriya gîsin gotS: hosteyS dilreş

Min çi bi te kir, ku min dixî nav agirS geş

HolS bi çakQç li min didî bS dilovanî

Te dil naSşe bi halS min ma ne Insanî

Hesinker'gotS: bes bi zar e belS mirov im

Wekî dibîrî ne ewçendî dilreş Q hov im

Tu perçek hesin, ne hSjayî deh qurQşan bQ

Bi vî halS han ne di çavSn malfiroşan bQ

DS çSkim ji te şQrekî tQj da yekî mêrxas

MafS xwe bi te bistîne, ew pS bibe gernas

Rflmet ji te re çSbibe ji ber ku dibî çek

Rewşa te bi suhn dS rahSje dijminS pir lek

Bl agir nebe naçe qirSj ji gehwerê te

Kînga bS 1S lSdan tûj dibe xweş dev Q berS te

DengS xwe birî gîsin îdî nema digazî

Ji dil xwe dabû ber SrişSn çakÛçS tazî

Zanî ku bS west, Sş Q kuvan nabe tucaran

Çekekî hSja jS bitirse çavSn neyaran

Em Kurd jî welS wekî gîsin jeng Q gemar bQn

Lewra di nava gelê Cîhan hinde rQsar bfln

çiqas ketîbfln,gewherS me bi xwe hesin bfln

Di jîna civakî de bi durvS xwe gîsin bfln
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TenS bi kêrî cot dihatin serî di nav ax

RÛmet me ne bû, di ber lingên qels Q malkarobax

Ger destS felek lSneketa li nav çavSn me

Li pSşî Cîhan kSm neketa deng Q navS me

ÇavSn me bi zor venekirana wan neyarSn ker

Li me nedana bi dilreşî tev caş Q laşker

Bi top Q tifing, tang Û napalm sarQxSn şeşper

Çiya Q newal, gund Q bajar giş nedana ber

Welat bi agir nesQtana kambax Q wSran

Şîrmij nebQna armanc ji bo xençer Q kSran

Çi pîr Q ciwan, keçSn zerî, zarok Q mendal

Wek wehş Q hovan nekuştana rîspiySn kal

Kînga me karî bavSje wS remana kevnar

Ew remana ku bQ hezar sal em pS birîndar

Remana biratiya derew, ew girSka reş

Ji kSngî ve em em p8 xapîne ji me birin heş

Ji azadî Q serxwebQnS hSlane bSpar

Bi me nehiştin reng Q rûmet,ne ziman Q zar

Biratiya ku sînorS wS Efleq xirake

DestSn Ereban bîne gewriya Kurdan ke

Dev bavSjin me her demS ew wekî segSn har

Em bSne kuştin di ber a qenc herwekî sînmar

Ev reng biratî pîsî ye me navS tucaran

KesSn bi rQmet xwe nakin ber destSh xedaran

Osman S e b r î

KER flAZADI

Nêrîkî kovî hilmiştî Q şeng Nabim pelîse ji bo gurS zer

Di derşagekS diçSrî bSdeng DibS wî xwarin gelek pez fl ker.

Hate wî pSjna zirrîna kerS Kovî dikenî digot: " ne wa ye

DengS wer pîs nedîbfl berS Tirsa di dilS te de bS ra ye

SerS xwe hilda 11 dor xwe nSrl Gur jî wekî te gelek tirsok e

Dixwest bizane ka kî dizirî He ye hîn pirtir qels Q bizdoke

Hew dît kerS reş dike qoreqor Xurt e çi dema qelsan biblne

Dide tîzikan wî bSvil li jor Qels e çi gava xurtan dibîne

Li ser pişta wî kurtanS kevnar TirsS di dilS xwe de gerde

Di histu zengil,di serî hefsar VS remana pîs bavSje berde.
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Hate nik kovî gelek sergiran

Doxhefsar di ling dihat rapSçan

Digote kovl: " tu çi teba yî?

BSkes wa li çolan serberdayî!.

Bo çi bernadî van rSl Q govan

Were te bibim nava mirovan

Ne heyf e holS bS xwedî Q yar

Bimînî sSser bS afir Q war'.'

Kovî digotS: " ho birakS ker!

Peyva te biyan bo min seraser

Ev çiya hemî cih Q warS min

Çi kesS dilçak dost Û yarS min

Min navS afir ne divê xwedî

Ji roja ku bQm min xwest azadî

Ev şîreta te bSfesa Q şaş

TS de nabînim tuya rast Q baş."

Gelek xeyîdî kerS guhdirSj

Got:"a bi ser û ber nepeyivîm hSj

Min he ye xwedî,ji bo min axur

Avakiriye tS he ne afir

Tucar nakSşim xema xwarinS

Heya ku hebim li rQyQ dinS

Xwarin, vexwarin bS jimare pir

Dema bixwazim dikim zirezir

Bo sermS negrim da min ev kurtan

Nadim bi eba kefxayS Botan

Xiste serS min reşme Q sergoş

Bi dengS zengil her dibim serxoş

Min li mal hene du qeyd Q merbend

PS tSm girSdan bi kapok Q zend

KerS digot wî: "ne bS zirav im

LS wek biçÛkS bS dS Q bav im

Çawan dS vS kSfS hemî berdim

Kurtan Q hefsar, afir bi derdim

KSfa xwe dikim wek mîr Q paşan

NavSm bigerim li gaz Q kaşan.'

Kovî digotS: " tu guhdirêj î

Totik vala yî mSjî qirSj î

HS tu nizanî çawan bQ yî dîl

Pişta te cedew,hemî girSk Q qîl

Te çi ji xwedî, divS azadî

Şerm e ku wa bi dîlî şabî

Bavêje tu hefsar ,kurtan, zengil

Ma qey te nîn in mSjî Q aqil?

Hefsar ji bona te pê girSde

Merbend Q qeydê bi ser de lSde

Kurtan ne ji bo sermS negirî

Pişta xwe li ber barê wî vegrî

Bibî xulamok li ber derS wî

Heya ku hebî her tim kerS wî

KesS bi rûmet qîma xwe nîne

VS kSmiya han bi xwe de bîne

Wer digel min zozan Q çolan

Şarge bin 11 dor mSrgan 0 golan

DS hîn bizanî azadî çi ye,

KesS te xwedî dinasî kî ye.1

Guh bi xwe de girt pSl bfl kerê reş

Dihat bîra wî tolik kerbeş

(48)

Dora gund tijî sS hehSn bihar

Payîzî bS tirs nepakî dixwar

Çawan vS xSrS dikare berde

He ye ku canS şSrîn bi serde

Ji bo azadî nefel û giya

Nexwest gund berde derkeve çiya

Digot:" «Z naşSm bijîm bS hefsar
BS axur nabim dema bQ Svar

Azadî çi ye? digel tirsa can. . .

BS tirs min divS bixum parîk nan."

Gava bihîstin kovî ev xeber

DigotS:" rast e aza nabin ker.^_
2i osman S e b r I



Evîntiya M i n

Gava te teyî bîra min,

Kin dibin saet.

Xem dQrdikev;

Xeyalek hênik dora min de badikeve...

Gava tu teyî bîra min,

Hestiyên min dilerizin

Ji evîniyS.

ÇavSn te gola mirad e,dengê te opera

LS bedewê!

LS bedewS! Gava teyî bîra min

Bejna tîtal, hîngê sewda teze teze

Dikeve serê min.

Te xar, xilaskir hişê min.

Bejna tîtal dernakevS ji bîra min.

Ez li Ewropa, tu li Asya:

Mina kirine, em nikarin bighSn hev;

Mina kirine bi arîkariya top Q tifingan!

Ez li welatekî azad serfiraz im;

Tu li welatekî zelQl î- li Kurdistan,

E ku dijî bin hikmS faşîstan. . .

LS sflretê te cSgera minve zeliqiye,

Xeyalan dibarînî	

Porê kej

Mîna zeviya genimê zelalî

giştî

Badikevin ber çavSn min de:

Ez orta agirê te de,lS ji te

dflr

LS dîlberê!

Min gişt zincîrS dijmintiyS

Min gişt zincîrê miftexuriyê,

Şikandin. . .

Lê,lê tenê nikarim zincîrS

evîntiyS,

ZincîrS dostiyS bişkSnînim.

Gava tu teyî bîra min,

Ez mîna teyra dixwazim bifi-

rim;

Sînor nasnakim;

Bîra dikim zeman Q mekan.

Tu cmiga min.

M. B o r

B A W E R I

Di WarS Xebata WelSt de

Ez dikarim bêjim ku bawerî di warS xebata welêt de çeka xurtir

Q hêjatir e. Çi xebata ku li ser hîmS baweriyS nehatiye danîn

neçûye serî Q hafil nedaye. Çi xebatên ku hafil dane Q çûne se-

rî, dema em 1S hQrbibin, dS bibînin ku hîmê wê li ser baweriyek

xurt Q tSkuz hatiye danîn.

îro, em Kurd ji her tiştî pirtir hewceyî baweriyek xurt Q tSkuz-

in, ji lewre min divS goreyî nasîna xwe ji bira Q hevalên xwe Sn

xebatkar re salixdana baweriyS bikim.

Baweriya ku em Kurd ji xebata xwe re bikin bingeh di çav min de

wek kursiyek li sS lingan e, çi gava lingek ji wan kSm be li ser

xwe namîne fl dS bikeve. Eger mirov aliyS bê ling hilpesêre cih£-
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kî din, an tiştekî deyne bin, ew kursî nikare giraniyên mezin

hilgire ser xwe.

Ev in hersS lingSn baweriya tSkuz Q xurt:

1- DivS em bi rastî Q dadimendiya daxwaza xwe bawer bin.

2- Divê em bawer bin ku çi dema gelS Kurd ji xew hişyar be, dS

bibe hinerek mezin ku tiştek xwe li ber xurtiya wS nikare bigre.

3- DivS baweriya me bi me hebe ku emS bikarin gelS xwe S nezan

Q paşvemayî ji vê xewa malkambax hişyar bikin Q bixin ser reya

xebat Q têkoşînê.

Ji van hersS lingan kîjan ji baweriya Kurdekî kSm be, divS biza-

ne ku baweriya wî qels e, ji lewre divS derbasî qora têkoşînS ya

pêşîn nebe. Tevî ku baweriyek kSm Q qels nabe dermanS xebateke

mezin, gelek caran dibe Ûşta pir ziraran jî.

Osman S e b r I

KURDÎNO !

Hinera we a mezin a veşartî ji bona azadiyS, serxwebÛnS

Q jîneke xweştir di hinera Şivan, Gavan, Karker Q

C o t k a rên we de ye.

Ger ku hinera we a mezin di perîşanSn we de tên xuyanîkirin,ger

kuAzadî û Serxwebûna Kurd Q Kurdistan di wê

hinerê bi xwe de tê dîtin, bizanibin ku ÇiyaySn we ên bilind ên

asS parSzgerS we bQn di demSn kevnar de ji ber windekirinS. Ew

di dema niha de Q a tS de jî paşmSrS çaktir Q paktir ji bona a-

zadî Q serxwebûna weye. Jiber vê yeka han, divS ev herdu hine-

rSn han bi baştir Q çaktir bikarbînin, da em bi leztir Q beztir

bighên mafên xwe Sn ku ji me hatine talankirin Q mîna milletSn

din jînek xweştir di nava welatS xwe de bijîn.

Ji RewşSn Şoreşa

Di vî warî de, ev warê bê bihur ku mirov dikare bi dQr Q dirSj

li ser bipeyive, ez dixwazim hinekî bi kurtî li ser hin tiştSn

bingehîn, ku bQne paşmSr ji destpêkirin, man Q xurtbQna vS şore-
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şa me a pîroz, bipeyivim.

Pir rast 0 durûst bû ku milletperwerên Kurd bi milletperwerên

Ereb re ketin cenga biratî a paraztina komara 14 tîrmehê, ev

komara ku bi ser yekitiya xebata herdu milletan ê Kurd Û Ereb

hate dinê. Ji bo cihkirin Û pevebirina mafên xwe ên millî. Lê

heyf Q mixabin ku Qasim zû, ne bes bi paş de vegeriya, lê bi bê

mirovitî êriş berda ser gung û malên Kurdan, piştî şikandina

wan hêzên ku di dû xapandinê pir bi wan xweş dibe Q xweş dikirin

bi dengekî bilind,li ser bigrîn. Ji lewre milletê me ê nebez, bi

dil û can dest bi şoreşa xwe a bi pîrozî kir Q sond Q peyman xar

ku ewê ji bo bi cihkirina daxwazên xwe her tiştî canbêzar bike.

Ji lewre, bê tirs em dikarin bêjin ku ev tişt yek ji esbabên

xurtbûn Q hebûna Qasim bi leztir anî dawiyê.

Niha û piştî ku bi mîratxwarên Qasim werê ku şerê bi Kurdan re

seyraneke xweş e, dawî dikarin bi serbestî Q bê tirs armancên

xwe ên qirê j , ew armancên ku bi destên kolîdar hatine danîn, bi-

bin serî. Lê wer xuya dike ku seyran di çiyê de, ne ewqas rihete

Q ew seyrana ku di (di rîsaleta Xalid) de tiştekî din e.

Eger em bên û li van bQyerên han ku vê şoreşa me a pîroz re di-

bin heval Q digel wê de em şoreşên ku Kurd ta niha pê rabûne,

em xweş tê de mijGl bibin emê xweş bikaribin bizanibin ku çine

rewşên van şoreşan, gelo çire ev şoreşa ya ji ên buhirîn cidaye,

di warê rewş Q çûnityê de.

Bi min ku em piştî hin esbabên wext Q cigah bînin ber çavên xwe

emê xweş Q bêdil Q dîn karibin bibêjin ku: HişyarbÛna millet Q

têgihaştina wî di qezyeta wî de, dawî civîna her milletperwere-

kî li dora vê şoreşê û di serketina wê de serfiraziya xwe dibî-

nin.

HebQna partî Q civatên kurdî ên pêşverQ ku bi rengekî rast Q du-

rQst karibQn xweş berê millet bidin reya rast Q wî di qezyeta

wî de bighînin.

Ev bûn hin ji rewşên vê şoreşa me a ku bê şik wê daxwazên millet

ev milletê ku bi tevayî dike qîrîn: YAN KURDÎSTAN YAN JÎ NEMAN

bi cih bîne.

Ş e f o
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BÎLURVAN

(APO)

Serxweş im bi ava çiyan

RS vekin,ezî bi lez im!

Bi girîna xwQçk Q deyan

Dîn bQm e,berjSr dibezim.

LSxe bilQra xwe,bilQrvan ^_	 	

Belav e pez,nema ye Şivan: ,. *;'.'< '^RDE (/p /?>

DivS bo kSrS be,berxe nSr /tX» 'S

Min berdin gurSn bSbavI /^

Ev e hat roja xortên mSr V » _k <''\'. .''
Nema dixapin bi şorSn xav. ^S^ÖIIOTHS^

LSxe bilQra xwe,bilQrvan

Belav e pez,nema ye Şivanl

Tika ye ŞivanS delal

Berde vS banga lorikî

Mij Q avS bike zelal

Daxwaza min e, ronakî:

LSxe bilQra xwe, bilQrvan

Belav e pez, nema ye Şivanl

Min bibore,ket im derengî

RSberS hSja, ez b e n î

Nema diqetim, li kSrî

Dest bi xiroşm8ke,ez gori:

LSxe bilQra xwe, BilQrvan

Me dilxweş bike, tu yî Şivan!

Hemreş R e ş o

Li pS XelkS Mayîn Şermkarî ye

BS guman e, ku her mirovekî, milletekî an welatekî adetSn xwe

Sn xweser he ne, ji milletên din vediqetînin. Ew mirov an ew

millet li gor wan adetin xebat, îş Q karSn xwe dimeşînin.Şerm

Q kirSt e ku kirSn mirov ne li gor adet fl baweriySm milletê wî

bin Q rewşa gelekî ne wek gelên li dorhSla wî bin; jiber ku te-

vî her milletek an mirovek adetSn xwe ên xweser he ne jî,18 ji

hêla din ve ji bona teva adetSn tevayî jî he nin.

Gava em bêne ser pêkanîna Cîhanê Q carekS 1S hûrbibin, dê emS

tS de bibînin ku her milletekî dewletek xwe he ye. Ew dewleta
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han milletS xwe bi milletSn CîhanS dide naskirin, bi navê wî

civat Q kongrSsSn cîhanî nSwertiyê dike, ji şerS zorker Q ko-

lîdaran diparSze, wî dide xwendin Q hişyarkirin, dike Q dixe-

bite ku her Q her wî bi pSşve bibe Q bi jîneke hSja Q qenc

bighîne.

Herçî milletên mayî jî qîma xwe bi wan tiştSn jorî anîne ew jî

bi wan bawerkirine Q ji dil Q giyan dane ser wS reya hSja Q bi

rûmet. Ji bo gihandina wan armancSn giranbiha gelek west, xebat

Q xwe Sşandin, xwQn dayîn bi comerdî . Loma wek em dibînin roj

bi roj millet dighSn doz, daxwaz Q mafSn xwe Sn millî Q nişti-

manî. Jiber vê, merov kare bSje: RojS dewletek teze derdikeve

Q dikeve koma Milletari. Loma jî jimara dewletan ji heftS piştî

cenga cîhanS a dudyan gihişt dora sedQdehan. Ji vS jimara han

çi reş in, zer Q gewr in ji Afrîka, Asya Q Amerîka Latînî nin.

Dema em vegerin ser milletS Kurd, dS emê bibînin ku tevî di

rojhilata navîn de dijî Q di sedsalên bîstan de ye jî hîn bin-

dest, ji dewletê bêpar Q welatS wî perçe kirî ma ye. Ma gelo

mayîna Kurd wisa bindest, dîl Q kole di sedsalên bîstan de, sed-

saiSn azadî Q rizgariya milletan, ne tiştekî derî adet Q rewşa

milletS cîhanS ye û xelkS teva ye? Ma mayîna Kurd derî adet Q

van rewşan di çavSn alemS ji wî re şermeke giran Q nebaşiyek

kirêt e? Heya em Kurd van şermiya han ji eniya xwe bişon, divS

em jî xwe wek xelkS bikin, ango em jî bi rizgarî, serxwebQn Q

yekitiya Kurdistanê bighSn. LS em dikarin bighSn wan armancSn

delal Q hSja piştî west, xebat Q xwQn rijandinê. Loma barê gi-

handina jîneke bi rflmet Q rizgariyeke çak hinekî giran e, 1S

ne gelekî dijwar e. Jiber ku ji Kurd re jîneke hSja Q bi rQmet

divya ye, divS bi mSranî Q xurtî bide ser reya xebatS. LS ger

bi awakî tevayî Kurd giş divSn ji bo van armancan Sn bilind kar-

bikin, 1S bi awakî xweser Q pirtir divS xortSn Kurd li ber van

barSn han rabin. Nemaze xortên xwendekar bîrwer Q zana divS pa-

ra wan zortir be.

Rabin destSn xwe vemalin Q têxin destSn hev, bi yek dil, yek

dest ji bo armanca rizgariya Kurdan Q yekitiya KurdistanS bi di-

lekî xurt, baweriyek têkuz Q vînek polayî dest bi hişyarkirina

millet Q vejandina ziman Q dîroka wî bikin, paşê bidin ser reya

gihandina mafSn xwe bi dilxweşî an bi zor.

Tevî vS divS em ji bîra nekin ku piraniya xortSn Kurd di arman-

cSn milletê xwe gihîştine Q baş bîrbirine. Ji lewre bi mSranî

wekî şêra xwe ji bo xebatS amade kirine Q di vî warî de roj bi

roj bi gavine fereh ber bi cî anîna armancSn xwe Sn bilind di-
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çin. VS yeka han hSviya merov gelekî xurt dike ku roja azadiya

Kurd pir nSzîk bQ ye. Va ye şoreşa gelê Kurd li Kurdistana îra-

qS mizgîniya vê roja delal tîne ber çavan.

Herçî xortSn mayî jî, em gelekî hSvîdar in ku ew jî vê rastiya

han bînin ber şavSn xwe. Bindestiya gel Q welatS xwe heya îro

bi xwe giran bibînin, dest ji destkewtiySn xweser Q xizaniyS

berdin, baweriya xwe bi rSxistin Q saziySn niştimaniySn demok-

ratî Sn rizgariya Kurd û yekitiya KurdistanS ji xwe re kirine

pergal, bînin qelsiyS, dîlitiyS Q bindestiyS ji xwe daweşînin.

Weke şSran destSn xwe di destên biraySn xwe ySn niştimanperwer

Q welatparSz xînin û tev de xwe ji eftileftek Q tSkoşîneke çak-

tir re pSkbînin.

Ji bona azadî Q serbestiya Kurd Q rizgarî, serxwebQn Q yekitiya

KurdistanS em pSşketinS dixwazin.

G S n c o

Hey Qehreman MilletS Kurd

Hey qehreman milletS Kurd şerm e tu razî

Meydan didî dijmin Q li qada te bibazî

Herçar terefan cîgehS tehqîr Q tinazî

Ger heq tu nexwazî kî ye heqS te bixwazî

Heyf e tu kurS Rustem Q Guhderz Q Silahî

îro tu di gundS beg Q axa de felahî

Şerm Q esef e,ger tu zarS xwe nxwSnî

Raborî Q şopa xwe li tarîxS nebînî

BS qîmet Q teqdîr çi ji ijmin re biçSnî

Ta kSngî her Q her bi vî rengî tu bimSnî

Heyf e tu kurS Rustem Q Guhderz Q Silahî

îro tu di gundS beg Q axa de felah î

Deh sal e li ser hev hemî diljar Q bS Sş in

Sed Xanî Q Haci Q Hejar wa ne li pSş in

Yekser weko BSkes ku meraqa te dikSşin

Dora xwe nexwazin kî dizanî ku li Sş in

Heyf e tu kurS Rustem Q Guhderz Q Silahî

îro tu di gundS beg Q axa de felah î
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DestSn xwe bidin hev, bikşin şax Q diyara

QSrîn bikin pişta xwe bidin lat Q zinara

Lek lek bikevin Sehed fl sînor Q kenara

Lerzîn bikevî nav dilê xwQ xwar Û neyara

Heyf e tu kurS Rustem Q Guhderz Q Silah î

Iro tu di gundS beg Q axa de felah î

Şerm e ji me re her wehe em di minS hev bin

BindestS neyar her wehe bS gotin Q dev bin

Ta kêngî wisa girtî Q bin tarî Q şev bin

Ta kengî şikestî Q di nav leşk rS rev bin

Şerm e tu kurS Rustem Q Guhderz Q Silah î

îro tu di gundS beg Q axa de felah î

BermayS Med Q Sobar Q kurS Nayrî Q Sîtî

Roja şerS Hettin Q Kerek xoş me tu dîtî

Tarîx ji me re dayiye zanîn tu egîtî

Iro tu metirs herdem Q hemxakê Sovîtî

Şerm e tu kurS Rustem fl Guhderz Q Silah î

îro tu di gundS beg Q axa de felah I

HSrzan bide destan tu li ser hev veweşîne

Qeydan bişikîne weko bendan biqetîne

Ev DSwS sipî dijmin e, mSrane derîne

Wek RustemS qellaş bi xwe heyfa xwe hilîne

Şerm e tu kurS Rustem Û Guhderz Q Silah î

îro tu di gundS beg Q axa de Felah I

Navdar e welatS te hemî merkezS ceng e

Herkes bi me zanî bi xwe Kurd ŞSr Q Piling e

HawSr xwe temaşeke binSr gazî Q deng e

Hey, hey qehreman milletS Kurd rabe dereng e

Şerm e tu kurS Rustem Q Guhderz û Silah î

îro tu di gundS beg Q axa de Felah î.

Cegerxwîn, Sewra Azadî, Şam 1954, rQpel 13

Ta Kengî EmS Karker Q CotkarS B e g a bin

Ev rengS biratî me navS ger timî wa bi

Hevsar me girSdayî bi kurtanS kera bin
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Ew begler Q axa Q emS jar Q geda bin

Ew renberS dijmin Q emS rencberê wa bin

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin

Ta kengî emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingS sega bin

Ta kengî emS kole Q riswa Q ebîd bin

Bin destS mirovSn wekî Bayar Q Seîd bin

Ta kengî ji sînora wekî birc Q kilîd bin

Ta kengî ji hev re hemî mSrxas Q egîd bin

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin

Ta kengî emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingS sega bin

Çawa ku dizanin tu timî şerker Q mer î

Deng da ye di şerqS de bi xwe fSris Q şSr î

îro tu çima wer biwe tirsok Q newSrî

Perda gidiya ser xwe ve da, da xwe veşSrî

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin

Ta kengî emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingS sega bin

Perda gidiya carekS xweş rake hilîne

ÇavS xwe veke guh bide hawar Q qîrîne

LingS teresan zQ tu ji axa xwe derîne

îdî tu metirs hemdemS cebarS te Çîn e

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin

Ta kengS emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingS sega bin

Pir şerm e ku em deh serî mîlyon nifûs in

Pir şerm e ku em abidS dînar Q filos in

Pir şerm e ku em birçî Q bS mad Q mirfls in

Heyf e ji me re hemdem Q hemxakS Uris in

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin

Ta kengî emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingS sega bin .

Ta kengî bin zindana bibin hebsî Q girtî

Dara li ser lingS mexin begçî Q şirtî

Ta kengî bixun ev beg Q axa me bi sirtî

Ey Karker Q Cotkar bes e dem hatiye rabin.

Ta kengî emS karkerS axa Q bega bin

Ta kengî emS hestiyS ber lingê sega bin

Cegerxwîn, Sewra Azadî,Şam,

1954 , rQpel 40
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Diçim Hec

Nîveka tîrmeh çilê havînS dinê qijil bQ kelkela germS,

Lebatên me sist alî hev nakin, gSj û şerpeze wek bayS termê,

Li bende tiram li pêş Bereda min xwe da sersî Q tê rawestîm,

Dît komek zîvar bi pot Q pertal li hev dicivîn ez 1S dawestîm,

Bi şal Q şapik Q kum Q destmal çi kal Q ciwan riha wan dirêj,

Ser fl çavên wan, dest Q lingên wan,çek Q cilên wan tev bûne qirSj ,

Dema min guha da peyv Q şora wan, kesm Q durvê wan min zanî kî ne.

DiçQm nik wan welatnenas in heye ku hin jS bixwazin rSber,

Min çû silav kir halS wan pirsî,wan vedigerand bi kul Q keser.

Berî her tiştî zînata neyar bi kul Q hezrîng digotine min,

Ji peyva wana baş tSgihêştim, ku welat çawan bQye ser Q bin.

Min digote wan: Pismamên delal! ma hûn ji bo çi serî datînin?

Di welatê xwe bQn e sitemkêş vS bindestiya giran nabînin . . .

Kesê bi rQmet ma qet dikSşî, bê ceng Q lSdan vS zînata han,

Gelek bi tewat we divS xebat bi şev Q bi roj ji bo Kurdistan .

Yekî rîtilxir bi ser Q seke di nav wan de bû gote min: Pismam:

Te çi ji welêt hinde dipirsî, waye em hatin gihan erdê Şam,

Welat ma li wir em diçine Hec, da ferza Xwedê em bikin eda,

Me pez Q dewar, hêstira bin bar, bazin Q guhar di vS de da,

Niha em divS ji kerema xwe me bigerînî li hin ziyaret,

Heya ku Xwedê ji me bê rehmS em tev bi hev re biçine cinet,

Min 1S vegerand bi dilekî kul Q dengekî xurt: ho kalS xirfaz,

Ma tu dizanî bi çi awayî, ji bo çi mayî, qels Q belengazî

Te xwe bîra kir nema dizanî azahî çi ye, rQmet Q namûs,

Neman li nik te rehSn mSranî, te serî di ber koleyî papQs,

Te çavên xwe dan jiyînek teres dixwazî hemî pîs bijîn,

VS kSmiya han ji bona însan pê razî nabin ne Xwedê Q dîn.

Te diwazde mîlyon KurdSn belengaz li pişt xwe hiştin va ye diçî Hec.

Ne bi meqeresî, lê bi biratî divS digel te bikim şer Q lec

Ma tu dizanî, kalS buhiştxwazl Her salS çiqas di vS reya han,

Bi ramanek xar, xwe dikin zîvar malS xwe didin nezanê Kurdan,

Ji bo çi dewar, hêstira bin bar, bazin Q guhar te hemî firot.

Xwe kir belengaz , zav Q zSçSn xwe te birçî hiştin kezeba wan sot.

Ev malkambaxî, west Q dijwarî tev hemî ji bo ku bSn Hecî ye,

ÇÛye Hîcazê Q mala XwedS gora Pêxember pev re dîtiye.

Ma çûna Hîcaz Q mala XwedS kînga dikarin te bikin aza,

Tu maye blndest, jar Q gSj Û mest wekî pepQkan nSçîra baza,

Ew diravS ku di vS didî, tu pS dikarî gelê xwe yê jar,

Ku ji nezanî hate girSdan bû ye pelîse ji bo kolîdar.

Ji nezaniyê, ji bindestiyê, ji rebeniyê bidî derxistin.
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DivS şiyarbin ji vê xewa pîs , ji bo we şerm e îdî nivistin.

Te divê buhişt lê tu nizanî, di kQ re diçin Buhişta rengîn,

Ji min bizane reya BuhiştS bi xebata rast xwe bike zengîn.

Keç Q kurên xwe baş bi xwedîke wan bide xwendin da bibin camSr,

Li pêş neyaran serS xwe hildin doza xwe bikin wek piling Q şSr.

Dema aza bfln di welatS xwe Buhişta dinê dikeve dest wan,

Bi serfirazî dikarin bijîn wek gelên aza bi şeref Q şan.

NeyS bîra te pismamS delal ku YezdanS çak kesSn bi rûmet,

BSpar bihêle ji Buhişta xwe ji teralan re bimîne Cenet.

KesS nikare niştimanê xwe ji destS neyar bi derxîne,

BS şik teres e divê bizanî, mirovê teres bawerî nîne.

êHezkirina welêt ji bawerî ye" holS dibSje PSxemberS me,

Reya rÛmetS ew pSş me dike dixwaze bilind bibe serS me.

"Her serbilindî ji bona Yezdan, ji bo PSxember ,kesS Bawermend",

Quran dibSje vS gotina han, bide bala xwe birayS lewend.

Çi gava aza bQn hîngS dikarin wê ferza XwedS em bikin eda,

Bi dilekî geş, rûyekî sipî herin HîcazS bo mala Xuda	

VS gotina min cihê xwe digirt li ser çavSn wan şopa wS diyar,

Serekî dirS ew kQr diramîn, serê xwe hildan tev dibQn şiyar.

Yekî ji wan digot: "Mala te ava derdê me nasî te xSra me xwest,

Roniyek hêja Sxist serê me, çavS me vekir bi gotina rast.

Piştî peyva te hinekî ramîn ez şaşiyên xwe tev de dibînim,

Roma teresbav, bavS min kuştin, ji wê hîngS ve ez dilbirînim.

Lê ez çi bikim her şev li odS şîret dikirin MalayS Zirçol,

Buhişt Q DQjeh dida ber çavan, wî ji min şikand dest Q ling Û pol.

HolS ez şaş bQm xwe ji bîra kir tola bavS xwe, welatS bindest.

LS ez son dixixwum bi rQmeta xwe ji îro pSve ji bîra nakim,

DivS vegerim ser şopa xwe de tola bavê xwe Q welSt rakim.

Di nava welSt, dS raweşînim bi van destSn xwe rlça Kolîdar,

DivS bimire Q bSte kuştin, bSte pelaxtin wekî serS mar."

HevalSn wî tev, bS kalS xirfaz sonda wî xwarin ku tev vegerin,

Ji bo azahî, ji bo serxwebQn xebatS bikin li pS bigerin.

Dema holS bQ ji nav wan derket bi dilekî kul kalS rîtilxir

Pirtalên xwe girt dikir polepol, ji bo HîcazS diçQ balafir.

Digel Sn mayî ez çQm garacS me bilSt birîn bi şahiya can.

Da bi rSkevin sibetira wS berS xwe bidin alî KURDÎSTAN.

Osman S e b r I

"DerdSn me", rQpel 9
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Şoreşa Kurd Q Daxwaza Awtonomî bo Kurdistana Nîvro (îraq)

XwendevanSn delali

Ev bQ nSzîka sS salan ku milletê me S reben, perîşan Q bindest

cenga azadiya welatî dike. BelS cenga li berxwedanS ji bona he-

bQna xwe li Kurdistana Nîvro bi hovberSn karbidestSn îraqS re

Sn xwQnmij Q keleş re. Di van hersS salên han de bi hezaran bi-

çQk, mezin, pîr Q xurt ji milletS me xwQna wan bi destSn xwfln-

mijSn karbidestSn îraqS hatin rijandin. Bi sedan gund fl bajarSn

Kurdistan hatin şewitandin. Bi hezaran mal Q xanî hatin sotan-

din. Bi tank, top, balafir Q napalm Kurdistan qirçik bi qirçik

hate wêrankirin. Hovberan weha bawerdikir bi van hovberiySn han

şoreşa milletS Kurd tarQmarî hev bikin Q ew careke din Kurdan

tSxin bin koletiya xwe 1S belê hovberan xwe xapandin milletê

Kurd bi PSşmergeyên xwe ve bi mSranî nala pola li ber hovberSn

karbidestSn îraqê re rawestiyan. Li çarkenarSn Kurdistan wana

li vî alî li wî alî leşkerSn dijmin dane revandin tirs Q lerzîn

xistin dilSn wan.

MilletS Kurd her Q her amade bQ ku vS cenga han bîne dawî, ga-

va ku karbidestSn îraqS di reya aşitiyS re daxwazSn milletS

Kurd bi cî bînin, ew jî ev bQn: Awtonomî Bo Kurdistan Q Demok-

ratî Bo îraq bi Tevayî . Gava Baas hatin ser hukim wana soz dan

ku ew van daxwazSn han bi cî bînin. Wana bi vS yeka han dixwes-

tin xwe bi rengekî xurtir amadeyî cengS bikin. Di dehS pûşperS

(hezîran) de sala 1963 Baasiyan êrişeke hovberî bire ser Kur-

distan Q bi hemQ rengekî wan dixwest Kurdan tevan qir bikin Q

wan ji rQyS dinê hilînin, ji ber ku ewana tenS Kurd in. Careke

din gurîna cengS li Kurdistan destpêkir, careke din Kurdistan

BQ qada ceng Q şer. Careke din Kurdistan bQ pilingekî ji pilin-

gSn agir. Kurdan serS xwe netewandin ji dijminS hovber re. Wan

her fl her sond Q peyman xwarin ku ew her Q her dS li ber hebQ-

na xwe Q mafSn xwe ên millî. DurişmS qehremanS Q pehlewan PSş-

merge bû:" Kurdistan Yan Jî Neman."

EmrS Baasiyan Sn hovber ji ser hukim Q hatina Selam quçeke nQ

di nava şoreşvanên Kurd Q hukimetê dest pS kir. Careke din ceng

hate rawestandln. Dan Q standin di nava Kurdan Û hukimetS dest-

pê kir. Ev bû nSzîka salekS ku ev dan Q standina han dirSj dike,

1S hîn jî herdu negîhan tu vekirinS. Ne hukimet daxwaza Kurdan

a Awtonomî bi cî tîne Q ne jî Kurd ji daxwaza xwe dadikevin.
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Ma gelo Kurd wê çawan ji daxwazên xwe dakevin, ew daxwazSn ku

bi hezaran goriyên mezin ji bo wan gorî kirine. îro daxwaza Aw-

tonomî ji bo Kurdistan Q demokratî ji bona îraq ji her rojeke

din bStir pêwîsttir bQ jiber milletê Kurd beyî van herdu daxwa-

zên han nikare mafên xwe bi rengekî bi rSk Q pSk bi karbîne.

Her mirovekî welatperwer hSvîdar e ku hukimeta îraqê a niha bi

hukmS Awtonomî Q bi demokratiyS rQne, da dawiya vS cenga malmS-

rat bS. LS gava ku hukimet bi van herdu daxwazSn han rQnenS,bS

gotin e careke din dS ceng destpê bike Q hukimet bi destSn xwe

gora xwe dikole Q ew dikeve goreke kQrtir Q tektir ji a ku ho-

vS Qasim Q hovberSn Baasî ketinS. Weha naskirina demS ji me re

dibSje ku Kurdistan bû ye ji bo hovberan goristan, li şiyarbQna

hSza niştimaniya Kurd Q yekbQna wan.

S o r o

Kurdistan Q SerxwebQn

DivS xwendevan, zana Q welatparSzSn Kurd li Ewropa Q Sn ku li

welSt çak zanibin ku pSwestiySn (wezîfe) wanan ên mezin Q gi-

ring hişyarkirin Q têgihandina gelS Kurd bi doza serxwabQnS ye.

Jiber her tiştî divê gelê Kurd baş têbighS ku bi her awayî hS-

jayî azadî Q serxwebûnS ye Q bi daxwazên xwe bawer bike. Di xe-

bata gelêrî de bawerî ser li hemQ reyên din distîne. Dema ku

kesSn gel an jî netewekî bi hevdin Q doza xwe bawerbin; tSkoşîn,

yekitî Q wekhevî dibe ramana wan Q xebata wan bi reyek navkirî

pSşve diçe. Dema ku kesSn gel bi vî awayî hev ve hatin girSdan,

nema hSz Q SrişSn neyarSn wan dikarin vS girSdana niştimanî

qels bikin û biqetînin.

Di sedsalên bîstan de merov bi çi baweriya xwe tîne? Divê em vS

yekS gellekî xweş zanibin. Wek em dizanin, her demekS li gor

çand Q jîna xwe baweriySn xwe henin. Demên ber dîrokS (li ber bQ-

yîna hezretî îsa) de ta vî sedsalS ku em tê de dijîn, bi hezaran

bawerî hatine, çQn Q diçin. Di her demekS de jî merovan di ber

wan baweriySn xwe de xwûn rijandine Q hewldane ku bighSn dozSn

xwe.

Di sedsalên me de nema kes bi galgalan, baweriyên bê zanistî Q

tarî bawer Q di berda xebat û têkoşînS dike. Ev sedsal dema

rastî û şiyarbûna gelan e. Jiber vê yekê divê em jî her rasti-
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yekê bi çavekî zanistî bibînin Q bidin ber çavên gelS xwe Q

wan tê bighînin.

Herwekî ku gStî (dinS) bQ ye sS keriyan jî (kerîyS Yekitiya Sow-

yet, USA Q Sn bS hSl) , di nava hemûyan de bo serxwebQna gelan

yek rê he ye. Ev reya jî bi yekbQna gotinên zanaySn cîhanS hati-

ye vekirin Q mercên wê hatine danîn. Bi biryara- pSşengSn welatan:

DivS di gelekî de mercSn gelbQnS hebin Q dewlemendiya welatS wî

gelî besS bike.

Em werin ser mercSn gelbQnê ( çawa gelek dikare bi navS netewe

were naskirin) : Di sedsalSn kevn de gel bi yekbQna zimSn, xwQn

Q ol dihate naskirin. Lê niha ev mercSn kevnar hatine berdan Q

Sn pir hSsan (gengaz) tSne xwestin. Di vî sedsalS me de, divS

bi tenS ew gelekS ku di welatekî de dijî, bi dîrokek kevn bi

hev ve hatibin girSdan, yekitiya çand Q ew kesên wî gelî bi dil-

sozî bixwazin bi hev re bijîn Q pSşve biçin. Gava ev mercSn jorî

di gelekî de hate dîtin wek gelekî tê naskirin Q gava ku dewle-

mendiya welSt jî têrî wan kir, bS gotin serxwebfln dibe mafS wan.

Gava ku em Kurdistanê tev gelS wê bidin ber çavan fl hflr Q kQr 1S

binSrin; emS bikaribin bi gengazî gelSn din tev neyar Q gelê xwe

qana bikin ku nema gelS Kurdistan bS serxwebQn Q girtina mafSn

xwe dikare bSdeng bisekine Q destên xwe li ber neyar û gelSn din

mîna parsokan vegre.

GelS Kurdistan mercSn gelbQnê deq bi deq aniye cî, ger bixwazin

mercSn kevnar an jî Sn pêşveçQyî bidin ber destan, em dîsa nika-

rin kSmaniyekS tS de bibînin. Yekitiya xwQn, zimSn Q ol bi teva-

yî nava wan de he ye. Wekî din jî bi dîrokek kevn bi hev ve ha-

tine girêdan, di rojSn kevn de ta îro herdem ji bo azadî Q ser-

xwebQnê li dijî neyarSn xwe lec (şer) kirine Q bi hezaran xor-

tSn xwe kirine gorî Q şandine dilovaniya XwedS (Şoreşa Agirî,

DSrsim, Mahabad Q Sn din Q niha jî li Kurdistana Nîvro sê sal

in ku xwQna xwe dirijînin) . EhmedS XanS, FeqiyS Teyran, Goran

Q pir nivîskarSn sergevaz li her alî Kurdistan çanda kurdî bi

karanîne Q derxistine, her waha "Komela XwendekarSn Kurd li Ew-

ropa" jî dide xûyanîkirin ku KurdSn herçar alî Kurdistan dixwa-

zin tev bijîn Q xebata azadî pî li pî bikin. Gava ev rastiySn

jor hatin ber çavan, gelbQna gelê Kurdistan bSguman dS bSte

naskirin.

Gava ku em bala xwe berdin dewlemendiya Kurdistan, emS bibînin

ku ew li hemQ cîranên xwe dewlemendtir e. Ne ew e ku bi sedan

sal in ku welatS Kurdan Kurdistan bfl ye kada şer Q cengan Q ta
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îro nikariye xwe li Srişên XWAROKAN biparSzel '. '. . . . Ger em dew-

lemendiya Kurdistan Û belengaziya gelê wS dibînin, em dilreşi-

ya neyarSn xwe derbekSra dibînin ku çawa welatS me li xwe re

kirine korm (ciyS ku seg tS de dixwun) Q sifrel

Ew Kurdistan ku bi rQnS (petrol) xwe sS gelan (Tirk,Ereb Q Ecem)

tSr dike, ew welat ku tS de madenên pir biha wek baqir, fosfor,

fosfat, antîmoan Q ên din ku hîna veşartî d'i sînga xwe de dipa-

rSze, ew dayika bedew ku bi mSrgeySn xwe Sn bêjimar dewar li

ser sînga xwe xadî dike, ew can ku bi avSn xwe Sn sar Q zozanSn

xwe merovan li ser çiyaySn xwe dilşa dike Q dîsa ew Kurdistan

ku dikare her tiştî li ser xwe hSşin bike çawa nikare gelS Kurd

gelS ku wS li hemQ heyînSn xwe bêtir Q zSdetir hez dike nikare

xadî bike Q dewlemendiya xwe tSrî wan neke? '. . . . PaşS ev rastiyek

seda sed e ku Kurdistan li gor rûniştvanSn xwe pir mezin Q fi-

reh e. Gelo 18 hQnS li herdu çemSn (Dicle_Firat) ku di dîrokS

de bi sedan dewlet li ser hatiye çSkirin, bajar hatine avakirin

Q bi bSrSn wS dewlemend bQ ne Q niha jî neyarSn me li ser leca

çSkirina bend Q tapanan re bSjin çi? . . . Bi kurtî merov bi Sri-

şSn XWAROKAN ku li ser welatSn din ve derbas dibin, radiwirin Q

ta welatS me tSn (înglîz li Nîvro) dikare dewlemendiya welatS

KURDÎSTAN bide ber çavan.

Em dibînine ku Kurdistan tev gelS xwe Kurdan hemQ mercSn azad-

bQn Q serxwebQnS aniye cî Q Kurd Q Kurdistan nema tên girtin Q

daxwaza wan a azadî Q serxwebûn hatiye ber dSrî Q wek jinek du-

canî ku Sşa zarokanînS pê girtî bQ ye, nema pSşiya zayina zarok

dikare were girtin. Bîstina dengS zarokekî serbilind Q hSja li

ser destsivikiya xweşker (doktor) ma ye!!!...

Hemreş R e ş o

"1
SerpShatî ŞerS MSşa X^/J3ljC'_;T3£Q>.,'

Di mala vî camSrî de, piraniya wextS xwe yS panzde rojan, min

bi mSşkuştin Q bi mSşqewirandinê derbaz kir. Ez derewa nakim

gava ez van tiştan dinivîsim. BinSrin çawan: Di rojSn pSşin

de ez di oda piçQk de, di ya nSzîkî dehlîzS de, radizam. Ev. . .

jî, kurS S... yS navîn, hîngS 17 salî, li wS radiket. Di IşS

bîleta de kar dikir. Lawikekî hurik, bS laş Q gewde Q rengne-
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xweş bQ. LS di karS xwe de sivik, xortekî çav vekirî, m8r Û

kurperwer bQ. Êvaran, berî ku ez xwe ve herim, ewî bi pirsSn

xwe Q bi şev jî bi xirxira xwe ez gSj dikirim. Dinya Havîn bû

û serê sibê, roj gelek zû hildihat, Berî ku roj derkeve, S.,.

ji bo nimêja sibS radibû û nema dihat, Ev. . şiyar dikir ku he^

re ji firnS, nanS taxê y8 tenik bikire.

Gava Ev... ji xew radibQ, derdiket Q diçQ, ez jî şiyar dikirim.

Bi ser de jî, deriyS ku dikete rojhelat, vekirî dihişt; bi vî

awayî bi tirîjSn rojê ve tabQreke mSşan jî xwe davSte hundir.

Ji germiya tavS û vingevinga mêşan xew Sdî mimkim nedibû, Ez ,

hîngê, radibttm, mSşkuja ku, ji êvarS de min xistibû bin doşekS,

dikire destê xwe û bi mêşan diketim. Gava min dawiya wan tanî

û ode bi laşSn wan radixist, saet dibQ şeş, şeş Q nîv. HîngS

barbar, qîrîn Q girîna piçQkSn malê destpS dikir. Hinek diçQn

dibistanê Q hinekan jî li malS pev diketin. YSn hîn di dergQ^

şS de, zarîna xwe digîhandin heya ezmanan.

G..., keça S... ya piçûktir, ne bi tenê bi vizvizî, lê qirSji-

ya xwe jî, ji xelkS malê re rahetî nedihişt. Du salî bQ, lê

hîn bi xwe nedikarî Q di derpiyê xwe de dikir Q paşê pS hev jî

dikir. Diya vS ya reben, Sdî nedizanî hema xwe pê mijQl bike

an kar Q şixulSn malS rabe. Carna, piştî guharandina wê bi sa^

etekS, gava dS, li metbexê xwarina xwe danîbû ser Sgir û nedi-

karî xwe jê dûr bSxe, G. . . derpiyS xwe ji nûve dadigirt, paşi^-

la xwe bi zor dikişkişand, diçQ metbexS Q li dora dS fl tence-

ra wS ya li ser "papora" pSxistî ya li erdS digeriya. Diya wê

dikir, nedikir, ew ji wS derê bi dQr nedixist. Rojekê, li ber

çavSn min, li metbexS, li kSleka biroşa ya li ser Sgir, vê ke-

çika ha, bStirî saetekS dawa diya xwe girtiye, 11 wê maye Q

kQziya ye. Êdî, we bidîta, mSşSn ku 18 kom bflbûn, li ser siwar

dibQn Q laşS wS yS piçQk dinûximandin .

Ji bo merovekî ku li ciyekî welS hatiye dinS ku ne bi tenê pa~

qitirS KurdistanS, 1S, yS cihanê ye; ji bo merivekî ku di piçfl-?

kahiya xwe de, li ber destS diyeke welS mezin bûye ku, ji ber

paqijiyS, nexweşiyeke dil pS re peyda bQbû; ji merivekî ku di

mala birayekî diktor de mezin bûye ku ji bo ku wan hînî paqijir

yê bike, li nexweşSn xwe dixist; ji bo merivekî ku bi salan ve

li SwîsrS maye, ji bo merivekî ku ji piçQkiya xwe de, berî ku

xwarinekS bibe devê xwe, mîna kQçika, ew bShn kiriye, ev dSmen

(menzere) Q ev bShn ji mirinS dijwartir bfln.
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L8, ji tirsa ku ez wan bixeyidînim, min xwe nedikir tu tişt

nedigote wan. Û gava li ser sifrS, xwarin datanîn erdS, Q G. . .

şQştî Q bi cilSn guharandî, di hembSza d8 an bavçe xwe de rû-

dinişt, bi xelkS malS re, bi hevre, bi dilxweşî, min zikS zi-

k8 xwe tSr dikir.

L8, berî ku xwarin pSk bS, ez diketim oda navîn, a me tS de di-

xwar, Q bi saetan, min xwe bi kuştina mêşa mijQl dikir. Carna,

min ji wan du, sS heb bi derbekS tanîn xwar; hîngê, wek "PSş-

mergekî" qehreman, min ji S... an ji jin Q zaroySn wî re digot:

"DilS xwe geş bikin, ka ji we re çend Ba'asiySn sekitî!....

HîngS, li ŞamS bi tenS rojnameyek derdiket, ew jî ya Ba'asiyan,

Ba'as bi xwe bQ. Her ro, piştî nîvro, S... hSjmarek jS min re

tanî. TiştSn vS rojnamS ySn baş ev bend bûn ku davStin Cemal

Evdinnasir. NivîsandinSn w8 ySn din nedihatin xwendin. Berî ku

paldim Q dest bi xwendina wS bikim, midetekS, midetekS ez dîsa

bi qîrkirina "Ba'asiySn" xwe radibQm.

F... keça S... ya mezin, xudiya oda navîn, hez dikir ku ez xwQ-

na wan li ser çerşefSn textS w8 ySn spî birijînim. LS min bi ya

w8 nedikir. Ji lewre, carna ji min aciz dibfl, ji odS derdiket Q

diçQ, li derve, bi dengekî bilind, dilmayîna xwe ji min re dida

gihandin. LS min guh nedidayS, ji ber ku, ji min nedihat ku ez

wan berdim, ji destS min bifilitin.

Bi qelandina wan ne bi tenê laş, guh Q çavSn min rahet dikir,

1S welS dihate min ku, ev mSşSn ha, li ber çavSn min, bi rastî

bflne "Ba'asiySn" bi goşt Q gewde. BS hemdS min, bi kuştina wan

bShna min derdiket Q dilS min p8 geş dibfl. Di v8 midetS de, di

şerS mSşan de, min du mSşkuj şikSnandin. . .

"D e r k e t I"

Dr. N. Z a z a

P.H. : Di sala 1963, meha gulanS de Ba'asî, piştî ku navS min

danîn ser "Lîsta reş" hatin ku min bigrin. Ez ji destê wan fi-

litîm Q berî ku birevim, b8m LibnanS, ez li ŞamS du mehan ve-

şartî mam. Di vS midetS de, ez bQm mSvanS 5 malSn KurdSn camSr.

"Çîroka mSşa " li mala S... derbaz bQye.

Kronolojiya NivîskarSn Kurd li Kurdistana B a k u r

Weke ku hQn xwendevanSn me Sn delal dibînin, îro "HSviya WelSt"

bi rengekî nQ Q çaktir di destSn we de ye. Bi biryara Komîteya
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wê divS em mezinSn Kurdan ên dîrokî bi xwendevanên xwe bidin

naskirin. Li ser vê yekS ez jî dixwazim bi kurtî, li gor dest-

kewtiySn xwe nivîskarSn Kurd ên Kurdistana Bakur di rojSn dî-

rokS Sn kevn de bigrim ta sedsalS 18 bi we bidim naskirin.Her-

wekî ku di sedsalên 18 de ta îro gellek nivîskarSn dengdayî

henin jî, pSwîst nabînim ku navSn wana di vir de bidim der.Ger

hQn rS bidin, emS wana jî ji dîrokê re berdin. . . .

1- Melayê Cizîrî: Di sala 1002 de li Cizîrê hatiye gStiyS (dinS) .

Helbestvanekî panteist e. HevalS ŞSrguh,apS Selaheddînî Kur-

dî, bfl. Selaheddînî Kurdî jî pê gellekî şakir bQ fl 1S per

hezdikir. Li îran Q Rojhelata Navîn geriye . ZimanSn erebî,fa-

risî Q tirkî xweş dizanî Q nivîsarSn xwe hemQ bi kurdî dini-

visî.

2- Elî Herîrî: Di sala 1009 de li gundS HerîrS bQ ye. Herîr yek

ji gundSn Bitlîsê ye. Di dema wî de Merwanî karbidestSn we-

lSt bûn Q Diyarbekir ji xwe re kiri bQn Serekbajar. HemQ hel-

bestên xwe li ser evînS nivisîne Q diwanek xweyî mezin he ye.

Di sala 1079 de çQ ye dilovaniya XwedS.

3- FeqiyS Teyra:Di sala 1302 de bQ ye Q 1375 de jî çQ ye dilova-

niya XwedS. Yekemîn helbestvanekî ateist e di dîrokê de. Ta

wS demS kesekî mîna wî nehatibQ dinS.

4- Melay8 BatS: Di sala 1465 de çQ ye dilovaniya Xwedê. Bi hel-

bestSn xwe Sn olî Q bi mewlQda xwe deng daye. Di dema dere-

bekan de dijî. Li gundS BatS bQ ye.

5- Şerafeddînî Bitllsî: Di sala 1542 de hatiye dinS. Bi nivîsan-

dina "ŞerefnamS" deng daye. Dl sala 1594 de dest bi nivîsan-

dina wS kiriye Q 5 Newroz 1597 de dawî aniye. "Şerefname" 5

keri nin Q di sala 1862 de li Petersburg bi destS endamekî

Çarî hatiye wergerandinî frensî. 3 pirtQk in Q 2500 rQpel in.

KeriyS yekemîn, çSla dewletSn Kurd 8n serbixwe dike. A dud-

yan,çSla dewletSn ewtonom Q a sisyan, qala begligan Q 8n 4-5

jî bi dirSjayî qala jîna eşîret Q rewşSn Kurdan dike.

6- EhmedS Xanî : Di sala 1591 de li gundS BasîtS bQ ye.Basît di

navbera Bitlîs Q CizîrS de ye. Gava çel salî bQ "Mem Q Zîn"

nivisî ku di dinS de deng da ye. Ew pirtQka hemQ helbestî ha-

tiye nivisîn. Her waha ferhengek kurdî-erebî jî pSk aniye ku

2000 gotin tS de hebûn. 10 salan di Seraya îran de ma ye Q

tasawufa wan çak hîn bû bû. Bi xwe hezkarS mizgeftan bQ Q ga-

va ku vegeriya BasîtS bi perSn xwe dibistanek vekir Q bQ ma-

mostayS wS. XwediyS rihekî welatparSz bQ. Bi hSla olS ve jî
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helbestSn lîrîzm dinivisî Q bi hSla tasawufS jî pir kQr fl

pSşve çQbQ.

7- IsmaîlS Basîtî: Di sala 1642 de li BasîtS bQ ye Q sala 1707

de çQ ye dilovaniya XwedS. Nivîskar Q helbestvanekî gelpa-

rSz bQ.

XwendevanSn delal !

Ez pir ber xwe dikevim ku min nikarî ji vS bStir bi firehî bini-

vîsim. HSvîdar im ku hQn ji me re zanînSn xwe binivîsin Q ger ku

şaşiySn min he nin, divS hQn, bi kerema xwe, me re ronak bikin

Q me bi alîkariya xwe destkewtî bikin.

Hemreş R e ş o

Çend HelbestSn Biraderan:

Rojî Reşî Şeşî EylQl

Paş cengî cihaniy yekem ta şorişî çardey Temuz 1958, delS Kurd

li Kurdistanî xaro (îraq), li pSnawî sendinî mafe zewtkiraweka-

nî de, bi gelSk raperîn Q şorişî xwSnawî helsa.

YekSk lem raperînane raperînî şeşî Eylul 1930 bQ li SilSmanî.

Lem roje de gelî SilSmaniy nebez bi gewre Q piçQkewe wirQja Q

ser şeqemekanî şarî girt. HemÛ pir bi dem hawaryan ekird:"Ême

Kurd în, Kurdman ewS".

Belam hikumetî koneperistî îraq bi han Q yarmetiy îngilîzekan

bi gulley tifeng Q reşaş kewte giyanî xelkeke. Bi dehan kujran

Q birîndar kiran, deha gîran Û xirane bendîxanewe.

Kecî paş em kujtare hendSk li noker Q bikirSgîrewekanî ew dewre

helsan Q çQne Bexda, bo kirnQş birdine berdemî Feyselî yekem.

Pîremerdî xwalSxoş bQ ke ew deme kurdayetiy ekird, derbarey em

wefde bi beriye li Kurd Q Kurdistan em helbestey xwarewey wit»

Wefdî Kurdistan, milet firoşan

Herze wekîlî şarî xamoşan çepkS li gulî baxekey sera

Ke bi xwSnawî lawan awdira

Biybene berdem erşî îraqî

BilSn yar baqî hem suhbet baqî
Perde w taray sQr berin bo Emlr

BilSn diway kuştar hSşta toy dilgîr

Dek xecalet bin li rQy mehşera

Ême xakî xem ekeyn bi sera
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Ew e ew erşey bi xwSn gulreng e

Sucdey bo eben hîç nalSn neng e

Min rengî sûrim boye xoş ewS

Mijdey şefeqî 1S der ekewS.

Kurd nabrStewe xeyalî xawe

Biratî necat bi xwSn nQsra we

Kemal F u a d

(di kovara Kurdistan de, 1961)

Bi derbederî ya li malî xom

Li xakî Ereb 11 îran Q Rom

Kok Q poşte bim, rQt Q recal bim

Koşkim de-qat b8, wSrane mal bim

Danîşim 11 ser textî xunkarl

Ya li kolanan bikem hejarî

Azad Û serbest, şadan û xendan

Ya zincîr li mil li suçî zindan

Kurd im Q li rey Kurd Û Kurdistan

Jiyan li pSnaw, giyan li ser destan

Bi kurdî ejîm, bi kurdî emrim

Bi kurdî edem weramî qebrim

Bi kurdî dîsan zînd Q eb'mewe

Lew dinyaş bo Kurd tShelec 'mewe.

H S j a r

(K.Fuad di k.Kurdistan de,1961)

XwendevanSn delal,

bi biryara komîta kovarS divS em virhada çend rQpelSn kovara xwe

ji biraySn ku zaravayS Soranî dipeyivin veqetînin ku ev jî pSş-

ketinek çak e. Jiber ku birasoranSn me bi latînî nizanin binivî-

sînin, em ji bo nSzîkbÛna herdu zaravaySn kurdî v8 yeka han pir

pSwîst dibînin Q niha de dilxweşiya xwe pSşkeş dikin.
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Sewaş ji XwedSre

Hatim dinS, bi kurdî;

gellek s i p

Dijîm, bi kurdî;

berxwudar bî .
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Şiyar bûm, bi kurdî;

Sewaş ji TE re!

Dixwum kerşît, bi safî;

DewS tirş bi tas . .

Dimeşim bi lingSn xwasî,

Dilxweş im, ya Rebbî.

PaşS bimrim bi kurdî,

Sewaş ji TE rel

Hemreş R e ş o

Marşa XortS Kurda

R8 vekin! VanS ku tSn xortS Kurda ninl

Me mil dane hev mîna çiyaySn dflman.

DengSn me mîna çemên xuşa giran nin.

R8 vekin! derket pSşiya ordiya can!

Em davSn ji weten emperyalîstan! . .

Em pale, gundî, em xwende, em proleter,

Hember dijminS merovan em sîper!

Em hezkarS edlayî, medeniyetS.

Bazdin kedxwur, zalim ji ber lingSn Kurdan!

Em davSn ji weten wan kolonyalîstan. . .

Girî, belengazî fl koletî bes e,

XwQna kalikSn me li me mSze dike;

EwS ku nakevin nav şoreşS ne kes e!

RS vekin, rS derkevin! va şerek tek e.

Ji weten em davSn kolonyalîstan!

Dîroka me a birSz herkes dizanî.

Hejar bibin, cî bigrin nik şer-Sn biran!

Ji berS de IşS me bûne mSranî...

Bazdin mustemlekar ji ber lingS Kurdan!

BavSn ji weten van emperyalîstan' . .
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Hev civîne Mahabad, Erbîl Q Bitlîs

Mîna zimagSn mSrxas li pişta SQphan.

Kalîna berxan ket dQ dengSn şSrSn sîsl

RS vekin, xof bikin, tS ordiya Kurdan!

Em davSn ji weten kolonyalîstanî . .

M. B o r

N e w r o z

SibS liviya bajarS Mixribiyan;

Çawa çemS wS biharS digirmiyan,

Usa qQrtîn ket nav taxa,kûça,banî:

Bijîl bijî!.. kî bijî? bijî AZADÎ !

DerS baxçS biharS ve bQ hSdîka;

Gul,rihan,newroz dihScînin bScika;

Bilbil distrSnin cem xezal Q berxika. . .

Bijl! kî bijî? bijî omida daka!

Dewra berS Kawa şoreş saz kir hember

Zaliman Q miftexwuran. Mezin bQ şer.

Millet pSl p81 ket dQ Kawa mîna ordî;

Keniyan kole: Bijî, bijî AZADÎ!

Kewa hesinker, kawa emekdar; na, şer.

XwSdan ser eniyS de dimeşî n8r e nSr.

Xelk dimeşî bS rim,b8 mertal Û bS şQr..

Bijî DAS, Çekflcî Bijî xwudana kQrl

Dewra berS, berS; wS roja biharS

Li ezmana qertelek digerî sibS

Û erdS hezaran qertel çQn SerayS!

Hevalno haydS! Bijî xelkS mîna b8:..

Egîtek erdS ket ber kaniyekî:

"Min derbasbinl Guh medin birîndarekî: "

Ket nav, nav ava xwQna germa nerma sor.

Bijîl Bijî daîmî qurban! Bijî dor!
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Lanet Sultan Zuhakl Lanet sultanan! . .

Millet çilmisand sehf baş text Q tacS wan.

Dil, dil nav baxçS biharS de,biharS de...

Bijî rihS Kawa di Kurdistanê de!

îro çawa berf dihelS serê çiyan,

Usa jî kolonyalîst ji welatan

T8n raqetandin. . . TorinSn Kawa hejarî.

Bijî, bijî her K A W A her milletî!

M. B o r

X W A R 0 K

Dixwestin bi heval bin

Yek ji wan mîh 8 din gur

Tev bijîn wek bira bin

Wekhevî kirin destQr.

Netewitî dilS gur

Xinizî Q bS sinçî,

Bel dikirin çavSn sor;

BQ raman nSz Q birçî!.

Bi telaqan sond xwarin

Soz Q biryar hemQ rast

Her awayî bin bar in

Ger ji sozS vegerin. . .

Mîh diçSrî tSr Q xweş,

Jibêr welat 8 xwe bQ,

Doş dibQ newal Q kaş

Ber ku neyar heval bQ.

HSvî dikim kor nebî,

Av dimeşS serberjSr.

(70)

Li ser avS kirS taw,

Got "şSli bQ avzelal".

Ew biratî kire kaw!

Jîn bo mîh nebQ helal. . .

MîhS gotS "ho dilreş!

Tu zanî hustî kurt im,

BS xistina lingS pSş

Nikarim ,av8 vexwum
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Berve te nS şSlitî,

DiranSn xwe meke kSr!!."

DivS embîra nebin

XwarokSn me gurb i ra!!!

T u c a r a n rast nameşin,

Ewana G U R, G U R bav in! !!!...

Gur bersîv da kurtebir.

"rast dibSjî Sn berav

L8 nabînî dQr Q sir.

Ger jSr bQma ho bSbav:"

GuhnedayS b8 gotin,

Mîh çengand rast Q çep;

Dil kezewS wS sotin

Çav ji hev Q ling jS rep.

Hemreş R e ş o

Axa Welat

Ax,ax!
Axa welat,

Şîna xebat;
Tu bQ ye par _. , ._.

1 c Bin destS neyar :

Tu,
Evîna me.

Evîna giran,

Ji bfl ye bar
Bo herçar biran! .

Dayika bedew.

Axa welat î.

Niha vedirşî.

Li ber çavSn me

Dest avStin te!

Nizm bû serSn me,

Em man e bS arl

Kada felat î,

Hatî istiran,-. .. . .
Bi xwQna lawan!

NSm Q xwQna me,

Ew petrola nSm Û xwQn

Neyar kirin har Q dîn.

Tank, çek Q balafir.

Li ser lawSn te de.

Daka Kurd!
Meçirrîne sîngS gewr.

Li ŞSlmo Q Batman!..

P8 tSr dikirrine,

Dikine ew zire zirri.

Bitewite wek berS!

Veşartîbe wek cewher,

Em hatine ber SerS!

Me dane hev herçar dest

Tu şa bibe,bigre şert. _. .. . . .
' 3 * Bx mîlyonan rQniştvan,

Dijîn ser te pehlewan; KurS te S serkevin, Ev rastî ye seda sed...
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Wefda Kurdî

DibSjin wefdeke kurdîl

Li ser zînat Q sitemkariya Ecem

Nivîsareke dQr Q dirê j ,

Li ParisS daye sekreterS Heyeta Umem: . .

T8 de bi ser Q ber kiriye

ÇSla biserhatiya KurdSn CiwanrQ,

Ku hinde jS hatine kuştin. . .

Jin Q zar Q zSç ji ber lingan çQ...

Ma kînga heq tSte dayîn. . Ho?!

Heke xwedî heq ne dest bi dar be;

Ola wî kirin Q mirin,

Dilpola Q gurçikzinar be.

Di navbera daxwaz Q daxwaz de,

Ferq heye ji erdS heya bi ezman

Reben Q parsek tSn qewitandin

Her dem hatiye nasîn heqS xurtan.

Qelsî, reya mirin Q wenda bÛnS,

Mirinek kirSt, wendabQnek bS doz . . .

Çi gelS xwestiye aza bijî,

Xwe daye nasîn bi zaravayS Bahoz	

Heke we divS heqS xwe bigrin,

Zûka destS millet bighînin dar.

An na, dengS naySte bihîstin,

DS bimînin şerpeze, bindest Q bSwar...

AgirS serxwebQna milletan,

DivS xebateke xurt Q gelSr Q yekrQ.

TenS bi pifkirinS vSnakeve,

JS re dixwaze gellek Szing Q ardQ..

ArdQyS vî agirS han,

DivS em bin, ho.. KurdSn camSr Q bi rQmet:

Mirin Q heps Q birçîbQn..

DivS ji me re bibin wek cejn Û dawet.

Gava me xwe ji v8 da paş,

DS çawa dengS me bighS cihan?

B8 şerr Q gelş Q qirrSn Q lSdan,

LingS me naçe nav axa Kurdistan.

CihS ku îro em Kurd

Ji bo CiwanrQ bibin piştmSr Q gazî,
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Bi ser EcemSn guhpêl de bigrin

Bi top Q tifing Q şQrS tazî.

Ne herwekî qels Q rebenan,

Tenê çav bidin peyv fl gilî Q gazin. .

Mehder Q alîkarî Q piştmSriySÎ . .

Biçin ji zorker Q rSbirran bixwazin: . .

Ma kî ye ew civata milletan?

Ew in şandiySn çend dewletSn kolîdar,

Wan li dora xwe civandine

PeyaySn milletSn qels Q reben Q jar.

Herwekî ew dixwazin

Ji xwe re hin qanQn Q rSzan danîne,

Naxwazin rastiyS binasin

Ola wan, zor Q zînat Q pSkarîn e.

RS Q doliwa cîhanS,

Goreyî kar Q daxwaza xwe digerrîninl

Çi rast be, çi derew be,

MilletSn biçQk li pS xwe radikşînin. . .

Bi navS heq Q dadimendî,

Tova şerr Q zînat fl gelleciyS çandin. .

KesS ku qîma xwe pS nanî

' Bi ser de gulle Q bombe barandinl . .

Heke ew ne welS ye,

Çawan Firensiz bi tank Q top Q tifingan:

WelatparSzSn Cezaîrî

Dikujin Q dipelçSqîn di bin linganl . .

Ma ji bo çi ew koma rSbirran,

Dest nade ber darS sitema zorker?

Heke wS qanQn Q rSzan hene,

çima danade dergehS kuştin Q şerr?:

Ma ne ew Koma qeşmer bQ ku,

LeşkerS xwe dişand şerrS Korya?

Da ku bi zora dar Q tifing,

Wan tSxin bin destS maldarSn Emerîka.

Heke , ranebQna Maw-Sî-Tong,

SerdarS Çîna gelSr, ew pilingS zer;

D8 Korya tev bibQna Kolî,

T8 de aza nediman tu cih Q dever . . .

Ji hSla din Hind-Çînî,

Dema xwest bibe serxwe Q aza;
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V stblV-

BS ku bazgQrî kesî be

Ajote ser kolîdar wekî Baza.

Qet nedihate bîra wan

Ku tu rojan bi lavayî Q bergerr Q gazin,

Ji wS koma rSbirr Q nemerdan

SerxwebQn Q azadiya xwe bixwazin.

Bi şerrS Diyan-Biyan-FQ,

Û berî wî bi gellek şerrSn xwQnrij Q giran.

Şikandin serS kolîdarS pîs,

BS nav Q rflmet kirin di nav cihan.

Ji hemî milletSn bindest re

Rave kirin reya serbestî Û azadî,

Ku bS kuştin Q mirin

Kes nagehS ware rQmet Q şadl.

Berî vS bi çar sed salî

ZanayS me Kurdan EhmedS Xanî,

Reya felat Q azadiyS

Ji gernasSn îro pirr çStir dizanî

DibSje: nedin bîra xwe ku,

BS ceng Q tSkoşîn Q sergermî..

Ma welat t8n standin,

Bi bergerr Q lavayî Q zarnermî?:..

Şerm e ku em xwe deynin,

BazgQrî zorkeran bin Q bibazin.

DivS me dar bi dest be

Her bi serS ço heqS xwe bixwazin.

Heke em dirSjî mirinS nekin

Wek lokS har Q hSc Q girgîn,

Çawan dS bikeve destS me?

Welat fl rflmpt . sprbilindî Q iîn. .

Ho... xortS Kurd 8 hSjal

HSviya gel Q welat Q welatiySn min. .

Rabe bi merdî serî hilde,

Şerm Q fihSt e ji bo te Sdî nivistin.

Kurdistan, wa ye gazî te dike,

Bi rQ wek şSran biçe hewar Q gazî..

BavS te, dema mirinS

Ji te re hişti bQ şQrekî tQj Q tazî..

LS tenS ji ber qelsiya te

Wî şQrî girtiye qirrSj Q pasik Q jengl
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Di nava gelSn cihanS de

Tu tenS ma ye bS nav Q nîşan Q deng..

Wekî mSran dest bibe xwe

Wî şQrî hilde rast Q çep daweşîne,

Bend Q kemendan di dest fl lingSn Kurd

P8 bibirre Q bi carekS bişkSnîne.

Guh mede gotinSn qelsan

DS wek tiryaq laşS te bitevizînin,

Hevaliya wan şermisarî ye

DS rehSn mSraniyS di te de bimirînin. .

DerdS te mezin; 1S ne bS derman e,

Birîna te bS teş e, gellekî kQr...

Ji min bibhîse şîreta biran

Te nînin derman, bS tifing fl şflr.

Heke neyarS me yS zorker

Çiqasî xurt be, xudan keştî fl leşker,

BS şik dS zora wî biçe,

Heke di nav me hebin sergevaz Q rSber.

Ez bawer im ku hQn xortSn Kurd,

Li benda kSsa xwe mane rawestî . . .

D8 hemin serS xwe hildin

Qet bi we nakeve ev qelsî fl bindesti:.

Ez bi hSviya wS rabflnS,

Bfln sî sal naxwazim darS xwe bavSm;

Heke bi rQmet Q azadî ne bQ,

Ez vS jîna derbeder Q bindest navSm.

Osman S e b r I

"Bahoz Q çend nivîsarSn din, rQpel 54,1956
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Hosiya Min (Wasiyet)

WS çaxa ez mirim,

HÛn bi dil Q gurçikSn min li SilSmanî tiştekî bikinj

Ne bigrîn , ne jî bitalin...

Ez hejar im, diravS min tune ye;

LS kincSn min bavSn bin lingan;

RSwî bila pSlî wan bikin Q wilo derbas bibin...

Ser binivîsin tenS:

"Vana çekSn wî mirovî nin, S ku geriya dû weten

BS teresî, bS zalim, bS xwQn, bS girî..."

MeyîtS min bişewitînin ser çiyayS SiphanS;

Xwaliya min bavSjin ber b8, çarmedor:

Ew bila rind bela bibe li vî welatî...

Ne bigrîn, ne bitalin Q ne jî biqîjin!

Qatî bikin, cixarekS bikşînin tenS...

NSzîkiya gihSştina zeviyS,

Ronahiya çavSn min bikin bin biyekî

Di LOR de kSleka kaniyekS.

RojSn havînS hSlQna teyra dorS hebin rind e,

Ger tunebin, ez çi bikim, hQn çi bikin?

Gazî XwedS nebikin!

Ji îsa hezar Û nehsed salî.. şQnve,

Tu tişt nebSjin wS daka min dîn re...

M. B o r

Çîrok Diz Q Lawik

- Gelo ez vî zSrî jî bigrim an na?

Payîza paşin, baran hQrik hQrik dibarî...

NîvS şevS derbas bQ bfl. Tariyeke giran Q kQr bajar vegirtibQ.

Tarî sultanS vS gavS bQ. Çavan çav nedidît. Ezman Q erd gîha-

bQn hev. Sînor di nav de nemabQ. Banî, dîwar, pencere, derî,

darSn tîpguhaz (telgraf) Q dQrbîsk (tilefon) , baxçe.. hîç, hîç

tiştek nedihatin naskirin. Kolan Q şeqem herkes bQn; tenS car

11 caran dQr ve an dengS dîkekî, an jî qîjîna pîpika payerSn

kolanan dihatin Q di nav xQşîna baranS de diheliyan, wenda di-

bQn. Ox, xQşîna baranS, çiqas xweş Q delal bQ!.. Nizanim, gelo

we di bin baranS de li deştekS rSwitî kiriye, an na? Baran ça-
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wa deştS de , ser pelax, giya, qQm Q keviran de xQşîneke kflrî

giran derdSxe; Werga jî niha vS demê de ser ban fl nav şeqeman

de dixebitîn... Ger helbestvanek, xwedî mêjî, li wirderS bflya,

wî dS bikarîbQya derbara zulmetS de helbesteke bê mirin biafi-

randa, ger wSnekarekî (resam) anacî mezin bixwesta bedewiya

zulmetê bimala, divyabQ ew di wS bîstS de li wSderS bQya; ger

nivîskarekî bixwesta straneke nemir, dengekî bS hempa biafiran

de, divyabQ ew di wS gavS de li wS şeqemê bijiya, bigeriya...

Bin baranS de, nav xQşîna baranS de, merov dixwaze her derd Q

kulan bîra bike!.. Ax! . .

Di wS demS de, ro, merov Q qQrtîn; şev, tarî , bêdengî Q xof xwe-

diyS bajarS DiyarbekirS bQn: ÊvariyS re pale ji kargehan Q îş-

xanan derdiketin, diçûn qehwexanan, an jî malSn xwe. Di dema

karberdana kargeran de çerçiyên bazaran jî dev ji xebatS berdi-

dan. Gava mixirbe diket erdS, esnafan dQkanSn xwe kîp dikirin

Q zûka diçQn malSn xwe, ta zelalbûna sibS ji xaniySn xwe derne-

diketin... Saetekî-du saetan dû şîvS re, qehwexane jî dihatin

girtin... Êdî dem dibû dema kerhesî û xofS. Di kflriya şevS de

carcaran di şeqemada an riwSlek diteqiyan, an jî qîjina dû-sS

serxoşan bilind Q wenda dibQn. Şevê diz, firar. qaçax Q şoreş-

van dixebitîn. . .

Merov çi dikare bike? DinS bi dor e Q bajarS DiyarbekirS jî

kevn e, xwediyS van edetan in, Sn ku hakimS herkesî ninl Mesela

diz dikarî şevS dQkanekS talan bike, 18 sibS divS ew biçe miz-

geftS; zabit aliyekî segman dikotan, aliyS din digot:" qiymeta

merovan bizanin". Tacir li vir:"Pere her derîkî vedike, her tiş-

tî dikare bikire." Li wSderê: "ez mQ'mîn im." Mela mizgeftS de

pesnS dide namQsS, 18 piştî ji mizgeftS derdiket, diçû ba jine-

ke bi mSr. Ev diyarbekir bQ, bajarekî din bQ! Ew tijî çîrok Q

efsane bQ.

DengbSj dinaliya; dayîkS dilorand; birçîbQnS Û belengaziyS di

kolan Q şeqeman de hesp dibezand. Ereba, Tirka, Kurda, Ermaniya

Q Yahudiyan li hevdin dinSrîn. Papaz Q keşeyan bi dizî li dijî

mela Q seyîdan dipeyivîn; mela Q seyîdan eşkere dev davStin ke-

şe C zindiqan. Kîjanî ji wan rastî digot? ev nedihatin nasînl

A rast herdu all jî bSheq bQn. . . RustemS Zal demekS di van şe-

qeman de geriya bQ. Bi gotina pîrikek çîrokvan, Kerem Q Eslî jî

carekS li ber derS v8 "Kerwanseraya mezin" raste hev hatibQn;

ewna ji hev din re keniya bQn...
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- Apo, gelo vî zêrî jî bistînim, an na?

Apo,bi kilîta inglîzî dQkana zSrfiroş vekiribQ;lS nedikarî de-

riyS dudyan Q S paşiyS vebike. Dixwest ku wî bSdeng bifirîne,

1S ew jî nedibQ. Bi alîkariya kSreke mezin Q tflj navika wî derî,

8 darinî, qelast. kuneke girs vekir . . . L8 heyf ku dîsa Apo bi

xwe nedikarî tSkeve hundir: Laş fl givdS wî qelaw bfl bfl. Jxber

vê divyabG Memo di kunikS re derbasî hundir bike...

Niha Memo di hundir de tişten biha Q barsivik berhev dikirin. . .

APo li ber dSri dipQnijî Q dida serhev: "Ev diziya bSrdar Q pir

çak nebQ, ger ez têketama hundir Q lawik li derve bima, mine bx-

karîbQya bStir z8z bicivanda serhev..."

E„ cel,Memo heft salî bfl. Berî salekS rastî hev hatibfln: SibekS

li kadekS çar-pSnc zarokan dora Memo girtibQn Q dest bi ISxxstx-

na wî kiribQn. Bo çi? Wî jî dixwest tev wan gok bilîzta...Dx na-

va gelecS de,xafilda Apo derket, bêdeng Memo hembSz kir C bire

mala xwe. Ji wê gavS virde herdu tim li ba hev man. Herdu ji be

bav, bê dS fl bS malbat bfln. Ne hevalSn çak Q ne jî dostSn xwe

hebQn. BerS Memo geh bi parsS, carna jî karkirinS dema xwe der-

bas kiribQ, niha bi tevayî ketibQ bin destSn Apo û bQbQ peyaye

„î. Apo çawa digot Q dixwest, wî jî wilo dikir. Edî zarokSn dxn

ji wî ditirsîn Q dest nadavStinS. Hineka jî dixwestin bibin he-

valS wî: Bo ku Apo wan jî biparSze. Ev Apo bQ, ne kesekî din bttl.

Apo dizekî dengdayî bQ; Bi gotinan bi kSmanî deh salan di girtî-

gehS de mabQ. FSlbaz , XwQnsar, zalim bû. . . 'An jî ew ne wilo bQ,

1S navS xwe welS derketibQ. Wî li delec Q danhevan hez nedxkxr,

dQr direvî. LS gava dikete nav serekî,bS gotin x„Qn dS bihata

rijandin. Tim du xençer Q sesarek xwe re digerand. Wî re hinekan

"Apo", hinekan jî "Reîs" digotin. NavSn „î Sn din "XwQnrSD" Q

"ŞeytanS kOr" bQn.

Kesekî salS wî rind nedizanîn. Carê sSnî ew dQrî xwe xistibQ,e-

dî wî divyabû herdem li dijî qanQnan tSkoşîna xwe dom bxke.

- çigas zSr henin, giştika kom bike. Her dolawekS veke . Ew tiDi

z8r in... Şaş mebe. Metirse. Ez li vira me...

Wî dixwest Memo bike dizekî anac . Carcaran şîret 18 dikirin.şert

Q şirQtSn diziyS pê re digotin Q dinStirandin. Kesî nedikarî ,bS-

je gelo ewna herdu dost in an na? Wan bi xwe jî nedizanîn. Hev-

girtinek nedîtî Q mezin di nava wan de hebQ.

Apo xwe rind dabQ ber deriyS pSşin, 8 ku nîv vekirî bfl. Carca-

ran bi tenS baranê devrflyên wî şil dikir.

Baranê zSde dikir. Brflsk vSdiketin; xafilda, nişkeva ronahiyek

mezin derdiket. Bejn fl balaxa Apo dihatin dîtin. Simbileke girz
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Q tilxir li ber pozS wî bû. B8 rîş bQ. RQyS rastS de şopa bi-

rîneke dirSjî kQr hebQ. PozS wî zSde pehn bQ. Eniya wî teng bQ.

Di bin şewqekî kevn de porS spî Q kurt dihate dîtin. Bejneke di-

rSjî girs di nav saqo, kurtik Û delingdirSj de bQ. . . Gimoniya

ewran hat. TariyS dîsa dorhSl vegirt. Bona diza ev şeveke baş

bû: Bin baranS de polîs Q payer tewr nagerin...

DilS xwe cixareyek xwest, 1S tedbîr divyabQ. Difikirî: NîvS em-

rS wî S pir derbas bQbQ. Kalitî di bergeh de xûyanî dikir. Ta I-

ro tim nav qilSrî Q qevşiliya civakS de, nav tariyS de dixebitî;

tiştek dest neketibû. Mana emrS waha çi bQ? Pir caran,biryar di-

da, ji diziyS enirî bQ. . . Kargeh Û îmalatxanan de li karekî di-

gerî, 1S gava kardaran li nQfQsa wî dinSrîn, kar nedidanS. Wî

sond dixwar; "Bawer bi min bikin, ez Sdî merovekî rind im. Na-

xwazim diziyS bikim. . . Ez peran naxwazim. TenS ciyekî raketinS

Q nan. Soz, ezS ji palSn din bStir bixebitim. . . " Kardaran kin

dibirîn: "Kar tunneye."

HSdîka kuxiya:

- Melezîne, Memik... Gişt zSran kom bike...

- XwQnsarî Q bS xofî, yek; xebat Q tendurQstî,didu; Bawerî Q...

- Kurro, tu çi dibSjî?

DengS kenS Memo hat:

- FSlbazî, sisS. . .

Apo dixwest zQde îş xilas bike Q bi silametî ji vS kolanS derke-

ve. DilS wî de giraniyek peyda bQ bû. Wî jî nedizanî çima? . . LS

nedixwest ku lSwik re bSje Q wî bitirsîne. Bi destS xwe 8 rastS

e„ dilopSn baranS rSş kirin, 8n ku ser eniya «î kom bQ bQn.

HSdîka şîret kirin:

- Dema Q dora galegalan nîne...

Memo guh neda gotina wî; mîna nav lîstikeke xweşî delal de bQ;

ji dilxweşî nedizanî çi bikira. Ve ne cara yekan bû: Ta niha

gellek caran Apo re xebitî bQ, tirs Q nezaniya wî wenda bQ bQn:

- Vana şertSn serketinS nin, gotinSn te nin... Tara, tara, tîtara! .

Apo, min bazingekî pirr bedew dît. Ger daka min hebQya, minS ev

pSşkeşî wS bikira. Tara! tara! çi delal! bi wSneySn gulan hati-

ye neqişandin. Ox, kSrekî zSrîn. . . Apo, tu Sdî wan kSrSn xwe ba-

vSje. Ewna bS biha Q bS qiymet in. . . VS bigre...ho? BinSre, va

çiqas zexm Q rind e! Te dît, an na?

- Ez benî, ez li derve me, tu di hundirdayî, çawa dikarim bibî-

nim. . . ZQ bike!

Memo kSra zSrinî di kuna derî re dirSjî Apo kir:

- Hinl hini bistîne,...
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Apo kSr girt, kir beriya xwe. SerS xwe hezand. Ji zarotiya Me-

mo xeyîdî bû. Ger şQna Memo de xortek, an jî kalek bQya, wî ni-

ha zQdave şorSn nexweş gotibQna... Zarotî Q camSriya Memo dest

Q piySn wî girêdabQn. . . Aliyekî dilS xwe de difikirî: "DivS min

va lawikS camSrî belengaz nekiribQya nav van îşSn xwe Sn qevçll..

AliyS din de digot:

- Memik, bi lezbe. . .

- Berî vS te got, melezîne...

Apo tifî erdS kir, simbSla xwe bada. Şeşara xwe derxist.

- Niha divS tu bilezînî:

- Hîn sibe dQr e... Baran jî dibarS. . .Peyîze. Va dQkana çiqas

germ e... Welle, min dixwest li vira razSm. . . Çi kûrsîkî çak...

DivS, em van kQrsiyan jî bibin. . . Oda me de kQrsî tunene. . .TenS

qatek cil heye... Van odeySn xelkS çiqas rind in. . .Heylo hayS...

Tara,tara. . .

Apo ji van şor Q henekSn Memo zehf şaş Q mat bQ. Ev cara pêşin

bQ, dora diziyS de Memo dikeniya Q henek dikir: "Va şeytan e,çi

ye? Eynî ka diwS dolS şeytSn e... CamSr e...Kar8 min dizî ye,bo-

na wS yekS, min ew kir diz... Tu!.. Heyret, bona vS xwQnsariyê;

Heyret... EcSw? Gelo dîn nebQbe... Ji tirsan? Na bavo, tenS za-

ro ye, fehm nakS... kurikeke? Em ne di sînemS de nin, em diziyS

dikine... Ya rebbî tu me biparSze... Ya rebbî komekiyS bide me..

Memo dest bi lorandinS kir:

Ax, heylo! Bavo, heylo hayS!...

Li vî welatî sebra min nayS...

Wî welatS hinekî bS derd

Digerim, S ku tijî ye rez

Û porteqal, dostî Q çerez ! . .

Ax, heylo dayS, heylo daySl

Ev straneke kevnî dangdayî bedewbQ. DengS Memo jî gellekî xweş-

bû.

Tewata Apo hate birrîn, di ciyS xwe de liviya. Wî dibSjî ka hi-

şS xwe wenda kiribQ. Ji tev Memo hatina xwe hezar carî poşmam

bQbQ... "QQsQr,qQsQra min e... Çima an tenS, an jî tev camSrekî

din nehatim... Na tenSbfln ne rind e... LS divê tev zilamekî...

Ya rebbî alîkariya xwe ji me dttr mexîne."

- Kurro Memik, tu dîn bttye?

- Çima Apo ?

- Tul çer çima... kQçik... ax, na na... kurro, ez gorî, va dem

Q şQna stran Q evînS nîne... di wexta kar de, merov çawa dika-

re bistirS ? . .
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- çima merov nikare?

Hember v8 bersîvS Apo lal bQ. XwQyek sar li ser eniya wî kom bQ.

Memo dirSj kir:

- Dema ez li ba terzî dixebitîm, ewna him dixebitîn Q him jî ki-

lam digotin... Dawî, ox. . . her tişt xelas bQ... hinekî din rS

bide min, kerem bike... belS. . . dayS. . . qet zêr Q zîv nema...

Min giştik rêj kir... tQrS min î gellekî giran e ha. . . sS-çar

kîlo henin... ho	 tûr bigre... tu dilxweş bQyî, Apo ?

Apo nefesek dirSj kişand; riwSla xwe kire beriya xwe...

- Hele şikurl şikurl

Wî destSn Memo girtin Q ji kuna derî re kişand derve. TQr kire

bin piyS xwe S rastS, deriyS pSşin girt, kilît kir Q kete rS,di-

18 xwe de: "Van zSr Q zîvana dikarin min Q Memo vS zivistanS I-

dare bikin... Towe be, ta biharS, ta dawiya vana tS diziyS na-

kim. XwedS tu şahîdS min î... soz.. ezS Memo bidim ber xwendinS. .

hi.. nabe... çima nabe ? Zarokekî paqij e... bila ji feqîrî Q

diziyS xilas bibel . . . EmrS mi çûrt bQ, riziya. . .bila 8 wî neri-

ze... Him destmiza wî jî di vS diziyS de heye	 "

Ber dîwaran de herdu bin baranS de dilerizîn. Oda wan gellekî

dQr bû; di taxeke belengazan de bû...

Xafilda, koşS şeqemek piçQk de sS dengS hişk Q sert bilind bQn:

- Melivinl.. EmS we bikujinl DestSn xwe bilind bikin. . . DevS sS

riwSlan rind ketin herdu kSlekSn Apo ku wî xwQnsariya xwe qet

wenda nekir. TQrS tiji mQcewherat jî di destSn wî de şeqitî Q

kete erdS. Memo mat bQ| di nav lingSn qeletQyan de sekinî bû.

DestSn xwe hSjandin, dixwest tiştekî bSje, 18 zimanS „î nedige-

riya. Van hemQ tiştana di nava bîtekS de derbas bQ bQn...

Apo:

- HQn kî nin ?

Di wS tariyS de serçav Q sersekeySn kesî nedihat naskirin: Tenê

deng Q livîn. . . Di nav xQşîna baranS de galgala wana pir bS to-

şe bQn... Gava Memo bi bSheşî destS yekî girt, şelmaqekî giran

li ser rQyS wî S rastS ket.

Apo:

- HQn hevalê wî lawikî nin ? Şerm e, hûn çima wî dikotin ?..HQn

kî nin ?

Dengekî:

- Em merovS ji te pSttir Q fSlbaztir in.

Apo:

- HÛn dizanin ez kî me ?

Dengekî din:
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- BelS... Tu jî dizekî mîna me yî. Te li dQkanek piçQk mQcewhe-

rat dizî, emS jî li te bistînin.

Dawî ji qirika Memo, yek bi yek şor derketin:

- Vana zSrS min in. . . zSrS min in vana. . . Deste Apo medin. . . Wel-

le bille min dizîn. . . min dQkan şSland...

DengS şelhaq, gurmisk Q pînan ketin nav nalînSn lSwik. S ku ve-

gevizî Q kete erdS . . .

Apo :

- Gelo hQn tewr ne merov in ?

- Em merovS ji te zexmtir Q pettir in. Ger polîs merov in, em

jî merov in. . .

DengS pînan dom dikir Q lawik diqîriya. . .

Apo:

- însafa we qet tunne ye?

- BelS, insaf çî ye ?... însaf jx bo belengazan zerar, bona dew-

lemendan kar e, qezenc e. . .

Apo:

- Ev dema dema we ye. LS dor Q dema min jî 8 were.

DengS "BelS":

- Dora te ni, 18 dongiya te hat.

Xençereke girsî dirSj ta binî kete nav dil Q kezewSn Apo, S ku

mîna sipîndaran li ser pişte ket. . . DengS bazdana sS cot lingan

li ser kevirSn şeqemS bilind dibQn, dQrketin, sist Q wenda bQn.

Memo hSdî hSdî rabQ ser çongên xwe, nSzîka ^bedena Apo bQ. BSdeng

destSn xwe li ser dev Q rQyS gerand; tiliySn wî dilerizîn. Hus-

tiyS Apo tijî tiştekî germî nerm bQ bQ. Xafilda brÛskekS veda;

dorhSl ron bQ. Ji sîgS Apo xwQn mîna ava kaniySn biharS dihSri-

kî, diçQ, diket ser kevirSn şeqemS Q rSz dibQ. . . çavSn Apo ve-

kirî mabQn; te digot ka ew tijî sarkalm Q zelQlî bQ bQn... Ro-

nakî hate qedandin.

Memo siftS destS xwe 8 rastS hSjand; hSjand.HemÛ kincSn wî rind

şil bQ bQn. Av gihSştibQ çSrmS wî . . . PaşS bQl bQ , serS xwe

kir nav sînga Apo,S bi xwQn:

- Bazdin, werin, merovek hate kuştin... Hawarî, merovek kuştin.

Tariya şevS de, baranS tava xwe zSdetir dikir Q hişk dibarî.Der-

va sar bQ. PeyîzS kurmS xweyî paşin dirijand. Gurmîna baranS bS-

tir bQ bQ. Merov digot ka ew dera çol bQ.

- Hawar! çirrî Q gazî! Merovek hate kuştinl Hawar: MerovS çakî

merxasî rind kuştin, werin!

Di kolana DiyarbekrS de xwQn tev ava baranS dihSrikî. HemQ derî
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Q pencere kîp Q girtî bûn. Lawikek di nava kolanekS de, ser me-

yîtekî bfl... tarî bfl:...

M. B o r

X o r t

Ho xortî

XortS Kurd,

PSşengS xebat,

HSviya welat,

KurrS bav fl d8

Ji bo azadî,

Ji bo serbestî,

Bi şev fl bi roj ,

Me divS xebat.

Heval fl hevrS

Azadî,bi dQketine.

Berî her tiştî,

Ji her ramanek,

Ku me bi dQrxe,

Ji armanca me .

Heya em navSn,

RamanSn cankuj

Di nav serSn xwe,

Çawan sar dibe,

Ev tivanca me .

Hin ji me,

Bawer in ku,

Azadiya welSt,

Ji neyaran,

Ji zorkeran,

Ew e serxwebQn.

A rast,

Çi ramanek kevn,

Çi ramanek nQ,

Ku me girSde,

Me dike kolî,
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Ew e wenda bQn.

DivS em,

Berî her tiştî,

Bi nShrîna xwe,

Bi ramana xwe,

Azabin serbest.

Çiqas em,

BSne girSdan,

Bi ramanSn xelkS,

Li ser reya wan,

DS bibin bindest.

Bo çi tu ?

Xwe qels dibînî,

KSmtirî xelkS,

DQvik Q terî,

Şermende,

Reben Q bSkSr.

Çi roja,

Ku bQye şerr,

Ku bQye ceng,

Tu dibQ serdar,

Tu bQ nijdevan,

Her tu bQ piştmSr.

Ji bo çi ?

Tu bikî,

Xelk bixwe,

Her ji keda xwe,

Bimînî bSpar : . .

Ji dilpakî,

Bi dilqencî,

Beyî xapandin,

Osman S e b r I
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XulamS neyar.

Bes e, ho!

ÇavS xwe veke,

Da ku carek din,

Wekî her carS,

Neyî xapandin.

Baş binas,

Reya xwe,

Armanca millet,

Da giyanS Kurd

BSte vejandin.

Azadî,

Ji bo te

Ku bi tukesî,

Bi tu ramanan,

Neyî girSdan.

Yek armanc,

Yek rSzan,

Yek raman,

XebatS bikî,

Ji bo Kurdistan.

Ji bo îro,

Ev gotin bes in,

Heke zanibî,

Ji min bibhîze,

Şîreta biran.

An na,

DS bS xapandin,

Ji dilpaqijî,

Bibî part ji bo,

Rovî Q guran.

Bahoz, rflpel 63,1956






