
RojêLÊSKO

(Roger LESCOT)

II¥A¥3S I01M3SMC

TEV0E1A MiraOBAM

(LE KURD DAGH ET LE MOUVEMENT MÛUROUD)

Wergerandin û perawêznivîsîna

AMED

Lênêrîna

ZlNÊ

Çiriya pêşin 1990

Parîs





RojêLÊSKO

(Roger LESCOT)

\Ll 2f> rt-

ÇI¥A¥l EURMSNC

TEV0E1A MU10DAN

(LE KURD DAGH ET LE MOUVEMENT MOUROUD)

Wergerandin 0 perawêznivîsîna

AMED

Lênêrîna

ZlNÊ

Çiriya pêşin 1990

Parîs



Çiyayê Kurmêncö Tevgera Mutudan ,. Rojê Lêsko

Serecem

Çiyayê Kurmênc û Tevgera Murûdan

(Le Kurd Dagh et le mouvement Mouroud)

I - Nexşa Çiyayê Kurmênc rûpel 4.

II-GOTINEK rûPei5-

lll-PÊŞGOTIN rûpel 9.

1 - Hatinêd Çiyayê Kurmênc

2 - Şênbûna Çiyayê" Kurmenc

3 - Dîroka Çiyayê Kurmênc

IV- DURVÊD SIYASîû CIVAKÎYÊD ÇIYAYÊD KURMÊNC rûpel 14.

1 - Bingeha siyasî ya Çiyaye Kurmênc

2 -Pirsa olî

3 - Pirsa civakî :

a - Nîaama hebûnê

b - Kontra

V - DESTPÊKA MURÛDÎTIYÊ Ll ÇIYAYÊ KURMÊNC rûpel 19.

1 - Kokêd Murûdîtiyê

2 - Dûrvêd olî yêd Murûdîtiyê

3 - Murûdîtî û pirsa civakî

VI - DURVÊ SIYASÎYÊ MURÛDÎTIYÊ rûpel 24.

1 - Murûdîtî û siyaseta deverîn

2 - Peywendiyêd Murûdan bi Tirkan re



Çiyayê Kurmêncû Te\tgem Murûdan , fiojê Lêsko

VII - DÎROKA MURûDîTIYi LI ÇIYAYÊ KURMiNC rûpel 30.

1 - 1933- 1938

2 - Şibata 1938 - adaia 1939

3-Piştîadaral939

Ylil - PAŞGOTIN rûPel 34

IX - PAŞKOK - Hozêd çiyayê Kurmênc rûpel 36.

1 - Şikakan

2 - Amkan

3 - Biyan, an Ocaq Is&dîn

4 - Şêxan

5 - Cûmiyan

6 -Rûbariyan

7 - Xersan

8 - öeştiyan

9 - Xastiyan



xezîwê HOZ£N ÇIYAYÊ KURMÊNC

Li gor nexşa Kaptên Daniau

/ ***** Sînor

	 Rêya hêsin

KURDIKIRINA NEXŞÊ: AMED



Qiyayê Kurmêncû Tevgera Murûdan, fio/ê Lêsko 5

II- GOTiNEK

1 - Çend qotin li ser berhem û jivana Rojê LÊSKQ :

Rojê LÊSKO (Roger LESCOT), li sala 19 !4-an haîiye dinê, yeR ji rohilatnas û

Rurdnasên fîrensiz ên bi nav û deng e. Piştî Ru xwendina wêjeya firensizî û zanînên

siyasî di saia 1936-an de li ÊRola Neîewî ya Zimanên Zax yên Rohilai (niha Amûjgeha

Netewî ya Ziman û Şaristaniyên Rohiiat /INaLCO) - Zanîngeha Parîsê (III), Ruta difce,

hifcmeta flrensiz wî dişîne Amûjgeha tirensizî li şamê. Li şarnê, R. LêsKo Celadet

Bedir-Xan nas dike. Pê re, ew bayixiyê dide wêje, ziman û folfclorê fcurdî. Di van waran

de pirr berheman amede difce. Emê nihawan ii jêr r.işan din.

Salefcê berê Ru hikmefca firensizî destê xwe ji Sûriyê bikşîne, Rojê Lêsko tê

Rursiyekê dersdayînê li Êfcola Neîewî ya Zimanên Zax yên Rohiiaî - zanîngeha

Sorbonê li saia 1945 ve dike û dersên kurdî dide. Pê re, Mîr Kamuran Bedir-Xan îê

ciyêw'idigre. Ji aliyêxwe de, ewjî dibe dîplomatê hikmefca firensiz ra desîpêRa salên

60 de wî li Urdunê û BangRoRê diRine baiyozê Firensa. Pirr dirêj nak.e, nexweşiyek bi

wî diReve û di saia 1975-an de çavên xwe dide hev.

Ji bilî berhemên li ser mileîên dinê, ên bi fcurdî Ru Rojê Lêsfco çap fcirine û yên

Ru çap nebûne ev in :

- Textes kurzfes (deqên Rurdî), perçê yefcê, Contes, prwertes et ênigmes (çîroR,

rneîeloR û têderxisîinoR), Insîiîut français de Damas, Coilecîion des îextes orientaux,

PirtûkxanaRohilaînasiyê Paul Geuîhner, Parîs, 1940, 258 rûpel.
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- Textes kurdes (deqên fcurd'i), perçê dudiyê, Memê A/an, Insîitut français de Damas,

Collection des texîes orientaux, torne I, Bêrût, 1942, 385 rûpel.

- Pnwer&esetênigmekurdes(mete\Qk û îêderxisîinofcên fcurdî), ji Etudes is/amiques, sal

1937, Cahier IV, haîiye girtin, PirtûRxana Rohilatnasiyê Paul Geuthner, Parîs, 1937,

rûpel 307-351.

- B?guêtesur/es Vêzidisde Syrfeetdu DjaM/ Sind/ar (Lêfcolînefc li ser Êzdiyêd Sûriyê

û Çiyayê Şengalê), Mêmoire de l'lnstiîutfrançais de Darnas, Bêrût, 1938, 280 rûpel.

- BEDiR KHAN, Emir Djeladet et LESCOT, Roger : Srammaire kurde (dialecte

fcurmandji) {Rêzimana fcurdî - zaravayê fcurmancî}, Çapxana Orienîalisîe, s.p.r.l.,

Louvain(Belgique), 1970, 372 rûpel.

- B.MxfKurdistane, çap nebûye (li gor Azadi(?d.m), fcopiyefca goîarê li ba me heye,

lê em hejmara fcovarê nizanin).

- Çend etsaneyên Kurdi, çap nebûye (li gor AzacTt (Parîs), RopiyeRa goîarê li ba me

heye, lê em hejmara fcovarê nizanin).

Ev lêfcolîna Ru me ]i firensizî wergerande fcurdî Jî yefc ji van karên Rojê Lêsfco ye

Ru nehaîiye çap fcirin. Berî Ru ew di Studia rSurdica, Rovara Ensîîtuya Kurdî ya Parîsê,

hejmar 1-5, Parîs, 1983, rûpei 101-125, de bihalabelav fcirin, destnivîsa vê lêfcolînê

fceîi bû desîê me. Em vê xalê diyar difcin ji ber Ru Studia Kurdica belavfcirina wê di hin

deran de herimandiye. Di hin cinade, deqin belav nefcirine û di hina dinê de balaxwe

nedane navên gundan û xalên dinê yên girîng. Her wisa, wergerandina fcu me fcirî ji

desînivîsê ye û xalên fcu di Studia Kurdica de haîine ne wefcî desînivîsa wê ne, rne

nîşanfcirine. Paşê, Rojê LêsRo nexşek li goranexşa Rapîên Daniau ji Çiyayê Kurmênc

re bi desîê xwe çê fciri bû, ewjî belav nebûye.
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2 - çend qotin derbarê lêkolmê de :

Berî em van çend gotina biRin, pêşî em dixwazin diyar Rin Ru lêkolîneka wiha li

ser Murûdan bi zimanê erebî, ji aliyê Avofcaî 'Usmet de, ji gundê şorfce, Çiyayê

Kurmênc, di ûîrasat $ûrm® (Lêfcolînên sosyaiîst) de, fcovara Partiya Komonîsta

Sûriyê - Begdaş, di nîvê salên 80 de haîi bû belav fcirin. Pirr me xwest fcu em hejmara

wê Rovarê bi destxwexînin dafcu em beramberfcirinefcafireh di navberaherdu lêfcolîna

de çê biRin, lê me nifcarî ew ji welêt bida peyda fcirin.

'Usmetê şortoe fcu niha endarnê Komîîa Navendî ya Partiya Komonîsta Sûriyê

ye, bi nêrînefca dinê Tevgera Murûdan dibîne. Sala 1985, me 'Usmet û fcalemêrê fcu

'Usmet agahdarî jê wergirönî bi xwe dîtin û em li ser vê meselê rawestîn. Ew fcaiemêra jî

ji maia şêx Ismayîlê Zade ye, yeR ji mezinên Murûdan bû. HerweRÎ li nava şêniyê

Çiyayê Kurmênc têgotin Ru şêx Ibrahîm Xelîl, serê 1 Tevgera Murûdan,

casûsêTirfcan bû, bersiva'Usmet û wî fcalemêrî wefcî îê bîra me ev bû : "Ev gotinên

hane miiet ji devê axayên Kurdan ku xwe bi Firensizan ve girêda bûn wergirîine. şêx

îbrahîm nas e ku Rî ye û destê Tirfcan di Tevgera Murûdan de tune bû. Tevger bi xwe li

diJîaxayênKurdan û Dagîrfcerên Firensiz derfcet, hwd..."(!).

Her çi dîtina me be, em difcarin ii du xalan rawesîin : siyasî û zanistî.

a - Siyasî : berjewendiyên Firensa, wê demê dixwestin fcu Kurdan di destê xwe de

bifcin fcertefc û li ser serê Kemalîstan bidin lîsfcandin. Ew bi qasî mûyefcî ne bl hebûna

dewleîefca Kurdî re bûn. Armanca wan ew bû fcu Kurdan wefcî meîirsiyeRê li ser serê

Kemalîsîan re bigrin dafcu evên dawîn pirr berve Dewleîa Boişev'ikan nesiqtînin, mîna

çawa fcu Heîay (Isfcenderon) bi ser Tirfcan de berdanî da Ru Tirfc xwe nedin aliyê

1 Ser : serok, meain.
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Almanan. Wefcî em dibînin Rojê Lêsfco gelefcî ji Kurdan hez fciriye û xebaîên fcu li ser

Kurdan jî fcirine xebatina bê nirnûne ne. Eger mirov lêfcolîna wî bi hûrîbixwîne mirov

îêdigihê fcu camêr dizane çawa Kurd bûbûne ardû ji berjewendiyên hêzên navçeyî û

cîhanî re. Ji ber vê carina camêr di derina de bernavê "on" bi firensizî bi fcar aniye.

Wataya vî bernavî carina îarî ye; rnirov nizane fcê dixwaze nîşan fce. Bi Rurdî waîaya vî

bemavî nêzîRÎ"mera, mirov, rneriv" e.

b - Zanisîî : iêfcolîna Rojê Lêsfco ji aliyê agehdariyan de li ser navçê pirr zengîn e û

dîrofca we bas haîiye diyar fclrin. Bi gotinefca dinê, eger ern warê dîrofcî, aborî û erdnasî

bigrin, lêfcolîn gelefcîhêja ye ûRojê Lêsfco matewê bi fcûrahî daye. Girîngiya

vê lêfcolînê di vir de ye fcu agehdariyên fcu Rojê Lêsfco fcom Rlrine ji aiiyê şêniyê

Çiyayê Kurmênc bi xwe de hatine ji bîr Ririn. Bi gotinefca dinê, camêr dîrofca vê

navçê ji tarîbûnê parasî.

Goîina dawî em dixwazin li ser nexşa fcu R. Lêsfco bi dest çê fcirî bifcin. Ji ber

mezinbûna nexşê, me nifcarî hemî navên gundan bi biçûfcî dernaniya. Wekî dinê, me

çêîir dît Ru em ji her hozefcê 1 û deverefcê navên bajar û çend gunda deynin.

07.10.1989

Parîs

i'Divê em diyar kin ku niha yekcar hoz (êl) li Çiyayê Kurmênc nemane.

Peywendiyên hozane tev de hatine tixandin.
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III- PÊŞGOTIN

Zincîra Çiyayê Kurmênc Ru bi sîstemaTorosê ve girêdayî ye, ji bakur-rohilat

dirêj dibe başCr-rohiiat. BaşCrê vê zincîrê Geiiyê Êfrîn e i . Tenha dawiya wê ya başûî

difceve nav axa Sûriyê.

Kirdax an Cebel el-Efcjad, roavayê wê Geiiyê Qereso ye, rohilatê wê Deşîa

Ezazê ye, başCrê wê Efrîn e, bafcurê wê sînor e. Sînorê bafcur ji Meydan Efcbesê

destpê dibe û diçe digihê Kilisê. Çiyayê Kurmênc rêzeR e ji çiya û newalan.

Bilindahiya wî ya navîn ji 700 ra 1200 mitr e, tevde geliyêd fcûr û teng in, ji başCr-

roava ve vedibe û berve bak.ur-rohliat diçe. Di navberê wan de derbasbûn zehrnet e.

Tenê Rorta Reco û Efrînê Ru ji roava diçe rohilat, rêya hêsin tê de vedibe, ew jî rêya Ru

xeîaîirênêtêrediçeye.

Çiyayê Kurmênc nêzîfcî deryayê ye û î avî ye. Gelefc fcaniyêd wî hene,

girîngtirînawan Çemê Êfrîn e. KesfcahiyaÇiyayê Kurmênc mîna a welatêd ii ber derya

Sipî ne : mêşeka pîrr siq çiyan digre, geliyêd wê yêd germ û bê ba ji gênim, ceh,

nîsfcan, nofcan..., şîrkahî û darêd fêRiyê re dibin.

Heyam ji saxiya mirov re pirr î pafc e, havînêd wê pirr germ in û zlvistanêd wê jî

pirrbiberfûbaranin.

1 Cûm - wergêr.
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i - Hatinêd çîyayê Kurmênc ' :

Serefcîirîn haîinêd Çiyayê Kurmênc êd çandinê di geliyan de genim e, ceh e,

nîsfc in, û li van saiêd dawîn titûn jî hate çandin 2. Rêjî II vê paşiyê çandina îiîûnê xiste

qanûnê. Li serpişta giran, şêniye Çiyê darêd fêkî (wefcî Nnar, zêtûn 3, sêv û hwd..) û

rnêwan 4 diçînin. îro, daristan ji fêdegirtinê plrrîê pandln, berê gelefc fcomir jê dihaîe

girtin ûdişandine flelebê5. Xudanfcirina dewaran jî ciyefcî girîng distîne, nemaze piyê

bafcur-roava yê Çiyê pirr fcêm ji çandiniyê re dibe. Ji dewaran, êd pirr rnî û blzin in, çêi

zor hindifc in.

Pîşe, li Çiyê mirov difcare bêje hema nîne. Wefcî dinê, jin, H zivistanê, geiefc

fcllîmêd 8 fodil êd renqxwes çê difcin. Bi tevahî, şênî li wir ji xwe re bi fcar tfne 7.

2 - Şênbûna çiyayê Kurmênc :

Navçe seranser fcurd îê de rûniştine, loma navçe bi Kurdan haîiye nav fcirin.

Şêniye wê bi pergalêd xwe yêd tîzîR û rnanawî, bi geiemperî, pergalêd hemwelaîiyêd

xwe yêd baRurdlkşînin8. Lê dîsa, îêRarkirina hevslyêd xwe yêd Ereb û Tirfc ii ser wan

1 Hatin : mal, dar û berêd ku ji deverekê ten.

2 Niha ne nîsk, ne genim, ne ceh wekî berê pirr nayên e çandin. Milet berê xwe

bêtir daye darêd zêtûna, jiinara, fekiya n keskayiyê - wergêr.

3 Di nava sala 1926 û 1939 591 944 darêd zêtûnê hatine çandin.

4Li Çiyayê Knrmênc 2 768 355 mêw hene. Berêd mêwa li Çiyê bi xwe tê çê

kirin.

5 Çekirina komirê bi carekê rabûye - werger.

6 (cil, xalî, berr, ?), wergêr.

7 Ev deq bi du rêzan di çapa eslî de hene, lê di Szudia Kurdica de nehatine

bêîavkirin- wergêr.

3 Pergai : kerekter, şex3iye.
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heye. Sinçiyêd wan, bergêd wan, mejiyê wan bi mejiyê wan îesîr bû ye. Di zaravayê

wan ê fcu gelekî ferimî bûyî de, pareRaxurtji gotin û hevofcêd tirfcîtê de hene.

Dîrofcarûniştina Kurdan li vî Çiyayî pirr zor e were diyar fcirin. Wefcî dinê, mirov

difcare bigihîne demefca pirr Revin. Di fcronîfca sedê XVI de, Şe&ftwmww dtke Ru

yeRÎ ji Menda 1, di destpêfca sedê XIII de, mîrekî êrgan 2 navê wî Kûseyrê Entakiya,

aniye baxwe. Şêrenwne'^e\e Ru Êzdiyêd navçê û "Kurdêd Cûrnê (Geliyê navîn ê

Êfrîn) û yêd Kilisê" hevalbendî bi wî mîrî re girêdan. Em tistekî li ser hozêd 3 fcu hîngê li

navçê rûdiniştin nizanin, wefcî dinê dibe şêrbûra Çiyayê Kurmênc ji hîngê de ji binî

de haîi be guhartin. A rasî, femî sêrfoûnêd vê gavê, ji biiîşêrbûna Cûmê, diyar e ji

nêzîfc de çê bûne û bîranînêd navçê hên li bawan îeze ne. şêxan jl navça Bîrecifcê

haîine, Şikakîji Kurdistana Rohiiaî haîine (şêxanêd Gola Wanê binêrin), Biyan şaxek

in ji Reşwanan, êla fcu ii başCrê Meletiyayê (Kurdisîana Bafcur) rûdine, Etmanfcan ji

Dersimê haîine, hên parefc jê bi vî navî li wir heye. Êzdî jî pirraniya malbatêd wan ji pirr

êlêd cihê haîine (Xaliîan, şerqiyan, Dawûdî, û hwd.). Ew dl nava sedê XVII û XIX

haîine Sûriyê.

Mihapênc hozêd mezin ii navçaÇiyayê Kurmênc rûdinin. Li başûr, Cûmî ne; ii

rohilat, Şikakî ne; li roava, Amfcan û Şêxan in; ii bafcur, Biyan in. Di paşkokê de, ernê

têbîniyêd fireh li ser van hozan yefc bi yefc bibînin. Êzdî fcu berê hindifcahiyefca pirr

1 Ji bo çespandina hebûna Mendan li Çiyayê Kurmênc. metelokek li Çiyê bi wî

navî , ra niha, bi kar tê. Gava yekî ciyê xwe yî mesin be, paşê, ew dikeve, jê re

dibêjin : " Mendo, kes nabêje kerê te bi çendo"; ango, paşî ket kesekî xwe lê

ne kire xudan (wergêr).

2 êrgan : mêrekî êrgan ango hên jin neaniye.

^Hoz : Êl, eşîr.



Çivavê Kurmêncû Tevgera Murûdan, Ro/'ê LêSK.O	]2_
-- -* * . . . ii «

girîng bûn û serofcêd wan rolefcî wan î gewre di siyaseta deverê 1 de hebû, îro xwe bi

Cûmiyan û Şlkakan ve girêdane.

3 - Dfroka Çiyayê Kurmênc :

Neviyêd Mend, mîrê yek.ê yê Kilisê û Çiyayê Kurmênc, tim î li ser îêxî bû ra

zepfcirina Sûriyê ji aliyê Sultan Selîmê Yefcê de. Hîngê, Mendan bi desîê vî sultanî

fceîine bin fermandariya serofcefcî Êzdî, navê wîîzedîn bû. Derna Sulêmanê Gewre haîe

ser îêxt, dîsa Mendan dar sîandin, çima Ru şêx îzedîn mir bêyî fcu fcurefcî II pê xwe

bihêle. Çaxa fcu Osmaniya mîrîîiyêd xwe tev bi xwe ve xurt girêdan, bi pêlangêd xwe

ev mîrîîiya hanê jî zûfca jî bi dawî anîn. Li sedê XVII, ciyê mîrê dawî hakimekî girt, î fcurd

bûjiêlaBeiwariyabû.

>

de

Va Rurdê ha yî gewre bapîrê Rûbariyan e Ru ra rojaîro ii navçê dijîn (II paskok

binêre). Neviyêd wî Ru fcela Basûtê daglrti bûn fcarê xwe Ririn Ru di Geliye Êfrîn 2 d

serbixwe bibin. Pasî sedefcî, Gêncan ew ji ciyê wan îxurt II mêjûya 1 150 fcoçerî avêîin.

PişÖ vê serfcetinê, nûhatiyêd Ru Rofca wan tirk bûn, ango Gêncan, destêd xwe avêîin

ser navçê. Piştî raperîna Betal Axayê Gênc fcu hikmete bi erdê ve dûz Rlr, tenê ii dora

sala 1820 htkmefê fcari bû Cûmiyan bixe bin destê xwe.

Mêjûyaêlêd bafcurê Çiyayê Kurmênc ji gelefc şerêd di navbera şêxan û Biyan

de tê pê. şikakan û Amfcan qeistir bûn, xwe ji van berberlyan bi dûr dixistin. Şerê wan

ê dawî di sala 1850 çê bû û şêxan tê de vexwarin 3.

1 Li sedê XVII, sereke wan ji balyoze firensizî, Nointel, ku demekê hati bû

Helebê, re pêşni3?ar kir hevalbendiye bi Paşayê" Firensa re deyne da ku ii dijî

Tirkan şer bikin .

2 Cûmê - wergêr.

3 Vexwarin : serketin.
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Ji sala 1850 ra sala 19 18 fcofc rûdaweRi girîng li Çiyê çê nebû. Dagirtina

flerêmê ji aliyê Firensizan de bê çeîinahîna mezin, çend şerêd biçûfc jê derxînin, çê

bû. Şikakanû Êzdiyan îaviiê xwe sipartin. Êzdiyan hên partîzanin jî dan û di dagirtina

navçê de jî alîRarî Ririn. Piştî hineR dudiliya, Kor Resîdê Biyan 1 destê xwe da rêjîma

nû. Di sala 1920 dejî, şêxan û Cûmiyan dane pê wî. Çend sal neçûn, di wê navê de

çetayêd çefcdar serê milet êşandin. Paşê, li Çiyayê Kurmênc aşfi peyda bû ra

destpêfca çaiaRlyêd Murûdan (1935-38).

1 Kor Reşîd yek ji axayêd Çiyayê Kurmênc e ku bi miletê xwe re xiniz

derketiye. Dema serhildana Şêx Se'îdê Pîran, gerek bû piraya li ser rêya hêsin,

wekî öeşargê, werine Mlveşandin ji bo alîkarî ji Kemalîstan re neçe. Mixabin,

Kor Reşîd, vekî tê gotin, bi "tenekak aêr" mHet firot. Pirrekêd mîna wî li

Kûbaniyê û li Ci2Îrê rûreşe miletê xwe derketin (wergêr).
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IV - DURVÊN SIYASÎ 0 CIVAKÎ YÊN ÇiYAYÊN KURMÊNC

i - Bingena siyasF ya çiyayê Kurmênc :

Li sedê XIX, ii Çiyayê Kurmênc, weRi ii Kurdistana Bafcur, guharönêd siyasî

yêd fcûr çê bûn. Xurtbûna hikrnê merfcezî û rafcirina mîrîîiyêd serbixwe yêd deverîn

îaviiê hiianîna serofcêd fcevin û çêbûna erîsîofcrasiyefca nû ji maldarêd xwedî erdan bi

xwe re anî. Ji malêd fcevin êd II Çiyê îenha mala Gênc û Rûbariyan ]ê rnane. Malêd

dinê (mala fiec Omerê Biyan, mala Caferê Şêxan û hwd.) tev fcavll bûn, an II ser rêya

çûnê ne. Xanedanêd serefcîn ji malbatêd Ru glraniya wan ii vê dawiyê henî ne û bi

destxistina êrd zengîn bûne wefcî mala Şêx îsmayîl Zade, maia Dîfco, mala Reş Axa,

mala Sefdê Mamo û hwd. Van serofcêd nû xurtiya xwe ne ji hêza çefcdar a girûpêd

partîzan, lê ji heyîna wan a xtoş haîiye. Ev y eRa hanê, durveRÎ slyasî yî cihê, ne mîna

civafcêd dinê yêd Kurdî, daye Çiyê.

Mirov ii pûçbûna pirr a peywendiyêd êlan di civafca Çiyayê Kurmênc de mat

dimîne. Berî niha fcêmî sedefcî, şêrbûnêd wefcî yêd Biyan û şêxan plrr II ser hev bûn û

xurt bûn fcu şerî hev bifcln. Vê gavê, ew li ser rêya wendabûnê ne. Bi carefcê,

hevgirtinefc di navbera xelfcêd wan de nîne. Nema êdî ew xwe "xelfcê êlê" dibînin û

bûne gundîna sade, tenê bi baxcêd xwe ve girêdayî ne. Hew êdî fcesefc xwe dlbîne Ru

gerefc e vêrgiyê taide, ne ji hikmetê re, ne ]i serofcêd xwe re. Li serê dinê jî, xanedanêd

Çiyê,xwediyêd erdan êd fcu fertim berberiya berjewendiyan di navbera wan û hevsî

û coîfcaran de heye, xwe fcofc wefcî derebegêd fcurdêd fcevin nabînin, derebegêd Ru

hest difcirin ew serofcêd wan in û mafêd wan li ser peyayêd xwe hene. Xwedê-giravî

Axayêd Çiyayê Kurmênc pişta xwe nifcarin bi dilsoziya cotfcarêd xwe ve girêdin.

GiFaniyawan nîne eger heyîna wan îune b'e, tu fces guhê xwe nade wan eger erd ne

erdê wan be, an haîi be fcirê Ririn.
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Navçêd desthelatdariyê, vêca, fcofc mîna berê ii gor êlan nemane. Wiha, mala

Şex îsmayîl Zade xwe serefcê Biyan dibînin, iê parefc ji êla wan ji bin desîê wan

derfceîiye. Wefcî dinê, gelefc gundêd Şikaka û Arnk.an fcu erdê wan lê hene, di bin destê

wan de ne. Ê Men'an Niyazî, serofcê navî yê Şikaka, desthelaîdariya xwe II ser êla

xwe nîne, çima Ru pirraniya erdêd xwe li navça Ereban, li Ezazê, difcevin. Rewşa

ftusên Ewnîfi ii nik. şêxan mîna wî ye. Dawî, ii fcêlefca axayed mezin, hebûna gelek

zengînêd biçûfc dibe sedemê hebûna pirr erdêd perçe perçe û II ser vê yefcê zor

berberî çê dibûn.

Ji biiî wendabûna sîstema êlî a Revin, eger em bêjin fcu bi carefcê

propagandefca neîewî ya fcurdî neketiye çiyê, û her aliyefc amede ye çi bi ser Tirfcan ve

here, çi bi ser Ereban ve here, çi bi ser Firensizan ve here, emê îêbigihêjin çima ev

flerêma perçe fcirî di warê siyasî de erdefcî pirr î şov e ji pêlangêd derve re. Ev wê

bihêle fcu emê baş durvêd Tevgera Murûdan binasin.

2 - Pirsa olf :

Rastiyefce diyar e fcu di civafcêd fcurdî de serefcêd olê ro'efcî xwe yî siyasî yî

mezin heye. Ra sala 1930, ew rol fcofc li Çiyê wefcî deverêd dinê îune bû. Mezhebêd

rnezin tenê çend murûdêd xwe hebûn. Qadiriyan, Şêxekî wan II Meydanfcê 1 hebû;

Rifa'iyan, şêx Evdilrehman li Bablîte 2 hebû, dora sed murûdêd wî hebûn. û

Neqişbendiyan, Şêx EPmed Lameh li Şamê hebû, carcarina dihaîe derdorêd Ezazê

pere fcom difcirin.

1 Şex îsê ku kurê wî ji aliyê Murûdan de li sala 1938 de hatî kuştin.

2 Mezhebêd tenê ku li Kurdistanê bi bandûr in mezhebê Qadirî ye, ê Neqişbendî

ye. Hebûna mezhebê Rifa'î li Çiyayê Kurmênc ji nêzîkbûna wî ya iielebê de

hatiye, bajarê ku ev mezheb tê de geş e.
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Tevî Ru Kurdêd Çiyê pirr bawermend in, ew geleRÎ ne oidar in. Bi awaki' ne rêR û

pêRşertêd ola îsiarnî tînin pê (nimêj, rojî, hwd...) û, bê gûman, mirov li îu dera Sûriyê

mîna Çiyê rnizgefîan Rêm nabîne. Serfceîina Murûdan ]i egera civaRÎ ya vê tevgerê

de hati bû, ne ji hiiaîinafanaîîzmê bû.

3 - Pirsa civakf :

a - Nfzama hebûnê :

Wefcî me berê li pêş goî fcu nîzama çandlniyê li Çlyê Ru bi Rar tê nîzameRa

hebûna pirr e. Derêd herî girîngtir Geliyê Êfrîn e, II ba Şikaka û Biyan in. Li ser erdê

Biyan, mala şêx îsmayîl Zade bi îenaxwe bîsî gundêd xwe hene 2. Li niR Şêxan (bêîir

li bafcur), û li niR Amfcan, erd î perçe fclrî ye. Mirov li wir hejmarefca bas ji gundiyêd

biçûfc êd halxweş dibîne, berebere vedimrin û erdêd wan bi ser maldarêd navîn û

mezin de diçjn.

Evêd dawî- maidarêd navî yêd mezin -, bi rasîî, bê wesî fcar difcin fcu erdêd xwe

bêîir bifcin. Erdêd rind di destê wan de ne, ji ber fcu pirraniya cotfcarêd biçûR êd fcu bi

xwe erdêd xwe diçînin, nik.arin tiştekî bi qezenc bidin. Plrranlya caran maldarêd mezin

di dema xwe de destê xwe datînine ser erdêd wan û tu mafê wan iê nîne ra bihayêd

wan venedin. Tistek jê hêsantir ji axaye neîêr û xwedî desthelatdariyêd siyasî re nîne,

ew difcare xwe di dadgeh û dezgeha de bide nas fcirin, li pariyêd erdêd biçûfc xwe lê bi

xudan fce, mûsimêd hazirji xwe re bibe 3.

1 Eger : 'amil, faktor.

2 Firehbûna erdêd xanedanêd navser di paşkokê' de hatiye diyar kirin.

3 Gotina Rojê Lêsko pirr rast e. Ev diyardeya hanê di gelek gundan de çê dibû,

ji ber ku gundî nexwenda bûn, nemaze bi zimane Erebî yekcar nizanîn. Ev yeka
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Wamêd ' Ru bi navê rihînê tên dayîn tevî Ru pirr bûn, fcarekî praîîfc bû, î bi

qezenc bû. Berê axa pêşinde silfeka pirr mezin dida ê gundî' (50% ji bo 7 mehan).

Pirraniyawextê, dêndar nifcare giraniya ziyanê bikşîne 2 Berebere, dên îêne ser hev

sermayefcî mezin ]ê çê dibe û, paşê, gundî bêgav dlbe erdê xwe li sona dên bi ser

xudanê dên de berde.

b - Kontra (senede) :

Tonê Ronîra Ru pirr bi fcar îê, Rirêfclrin 3 e. Maldar êrd û tov dide, berê pafc yê

mûsimê (ango, jêkişöna vêrgiyêd êrd û mesrefêd xudiyê êrd) bi nîvî têye parve kirin.

Cotfcarê fcu erd fcirê Rirî divê fayîza silfa Ru axê dayî wî ji para xwe derxîne. Vêca, di

zifchev de hemahema cotfcar ]i bo debara jiyana mala me îi ber saiê dixîne ra sala

dinê.

Cûmiyan fcu têfcarfcirlna adetêd Ereban bêtirî êd din ii ser wan diyar e, cûreyeRÎ

din ji Rontra li ba wan heye, navê wê Mûrebe'. Axe êrd dide, îov dide, dewêr û

xwarina dewêr dide. Çareyefca mûsimê ]i cotarî re dimîne.

Herwefcl navçe tijî darêd zêtûnê ne, mefcbesêd zêtê pirr peran ji xudanêd xwe

re dertînin. Xudanê mefcbesê îoo diram zêt serê her 4 îîîir û 6 weqiyan disîîne. Bi ser

hane dihîşt kesêd ku peywendiyêd wan bi desthelatdariyêd siyasî re hebûn, çi

axa bûn, çi mixtar bûn, gelekî mafêd gundiyan bixwin. Hined wan ra gundî bi

dekêd xwe dixapandin û erdêd wan li ser navêd xwe datanîn û mûsimêd wan ji

xwe re dixwarin. Nimûne gelek in- wergêr.

1 Wam : qerz, dên.

2 Em nimûna dêndared ku guhêd xwe nedidane birina pisûle (kaxeza ku tê de

den têye nîşan dan) naçar dibûn ku eynî dênekî pirr carkî bidin.

3 Kirekirin : îcarekirin.
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de jî bêrîn ]ê re dimîne, carefca dinê bêrîn tê guvaştin, zêtefca tal ]ê derdifceve. SaleR

xirab, saieR çê, her mefcbesefc ji 1000 heîa 2000 L. S. derdixîne. Goîinê naxwaze fcu

xudanêd mefcbesan axe ne, nahêlin fceseR ii hember wan mefcbesefcê bigre. Pirsa

rnefcbesêd zêîê wê ciyefcîxwe yî glrîng ]i nav daxwazêd aborî yêd Murûdan de bigre.

Ev lênêrîna bi !ez ]i rewşa Çiyê ya siyasî û civafcî re rind xuya difce ra fcu derê

ev navçe ji tevgereka wefcî ya Murûdan re haîi bû hazir fcirin da fcu îê de roia xwe

bilîze. Şerêd axan êd bê rawestan, fcêmbûna desthelatdariya w;an, tûrrebûna gundiya,

hemî hîşt Ru armanca hêvoşkeran bi hêsanî bi cî bibe. Vê yefca hanê, îbrahîm Xelîl tê

derxisti bû.
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V - DESTPÊKA MURODÎTIYÊ LI ÇIYAYÊ KURMÊNC

Derfcetina Murûdîtiyê li Çiyayê Kurmênc li dawiya 1930 bi saya qewîtiyêd

îbrahîm Xeiîl bû. Vî fcesî, navê wî yê rasîîîbrahîm Xelîl SûkOxlû bû, î tirR bû. Sala 1897

II Borca, ii îzmîîê bû. Leşkeriya xwe di dema Cenga dawî di nav leşkerê Osmanî de Rir.

Paşe, birîndar Ret Dora salêd 1925 haîe Sûriyê û ]i gelefc şêxan mezhebêd cêwaz hîn

bû *, sihada xwe, îcaza hînfcirinê, stand. Kireka wî ya derveyî rêfcê fcarê wî weRÎ

mirovefcî olparêz ra demefcê radiwestîne. Piştî fcu fcete girtîgehê ji sûriyê haîe avêîin.

Diyar e hîngê ew çû li îsla'hiyê rûnişt û çend Murûd ji gundêd Kurdan II dora xwe fcorn

fcirin. Li wirpiştî fcu Tirfcan xêr pê nefcirin, saia 1930 sînor derbas Rir û haîe Sûriyê, li

Şamê çend meha ma, paşê zanava Sûrî stand. Pê re, hat li Zareta şêx Orozê li gundê

Fayîq Axa, Balûrsangê, ma.

Malbata sêx îsmayî! Zade bi dileRÎ germ sw hevvandin, bawer Ririn fcu wê ]i xwe

re fcelfcê jê wergirin û giraniyawîwê ji wan re blmîne. Hêvlyawan pûç fcet çima carefcê

Sêx dît murûdina plrr ii doraxwe fcorn Ririn, rabû ]i xwe re fcar fcir.

Şexîbrahîm Xeiîl û malaşêxîsmayîl Zade ji hev sar dibin. şêx destê xwe dide

gundiyêd reben û wan bi aliyê xwe dixe. Ji nav wan gundiyan Pien'if û Komirciyekî

fcevin, navê wî Elî Xalêb, vedibirêje û li ser fcerameta şêxtiyê xudan difce. Gava dîsa

Şêxji Sûriyê derdifcin û davêjin Tirfciyê, rêça nû dispêre va p-er du fcesan û bi ser de

ber dide.

1 px Ebû Masir ji Humsê (Neqişbendî), px Seyîd Karî ji Şamê, §êx Seyîd

Bedir ed Dîn Misrî ji Şamê (mirî ye), Şêx Ehmed Mûrad Xalêf, §§x îbrahîm

Xelîl xwe dike nîşan bide ku ew bi adet-tiştêd 41 mezhebêd rengreng ho bûye.
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i - Kokêd Murûdftiyê :

Goîina"murûd" fcoma gotina "murîd" e * , ]i şagirted 'hemî rnszhebêd oiî (terîqe)

re bi fcarîê, !ê ]i serhildana Şarnîi li Qoqazê û bi vir de ]i Neqlsbendiya re bi îaybeîî bi

Rartê. Ev mezheba II Bûxara li sedê XIV ]i aliyê Beha ei-Dîn Neqişbend de hate ava

Ririn. Cudabûna vîmezhebî ]i rnezhebêd dinê di warê ortodofcsiya xwe de, di

hêsanfcirina dîsîplînêd xwe de, di cîgirtina mêtodêd xwe de, rê da mezhebê

Neqişbendî Ru zû beiav bibe û bi serfceve û di mîrîîiyêd Transofcsiyanî de blbe

mezhebê wê demê. Berebere, tamarêd xwe li Hindistanê jî berdan, gava fcu Paşa

Baher, yefcjişagirtêd vîmezhebî, hate sertêxi Ji wir, vî mezhebî, îavaxwe avêîe ser

Rohilaîa Dûr a musulmanî, ser Hindistanê û ser Çînê.

Li desîpêfca sedê XIX, beiavbûna vî rnezhebî bêtir erdefcî berrireh girt.

Olparêzefcî ji Silêmaniyê - Kurdistan, navê wî şêx Xalid, ii Mefcê, 1320 fcoçerî, raste

mezinefcî Neqişbendî ji Hindistanê îê 2. Ew dibe şagirtê wî û îcazê ]ê werdigre. Li

vegera me ya gund, geiefc murûdan îi dor xwe fcom dike û sandiyared xwe dlsîne

Sûriyê, Tirfciyê û Kurdisîanê. Pend-şîrêtêd xwe ii her cîyî deriyêd fireh ]ê re ve difcin.

Mezhebê Neqişbendî pirrtir li nav Kurdan belav dibe tevî Ru hîngê Qadlrî ]i hemiyan

xurtir bûn û îi dijî wan derReti bûn 3. Derna Ru şêx Xalêd sala 1923 li Şamê dimre,

mezhebê Neqişbendîku berê II RohilataNêzîfcîenê çend murûdêd xwe hebûn, bû yefc

]i girîngtirînêd mezhebêd Emperetoriya Osmanî.

1 Mebesta Rojê Lêsko ku bêje di zimanê Erebî de wisa ye - wergêr.

2 Şêx Xalid (1777-1827) ne tenê kesekî oldar bû. Dîwanek sernivîsa wê

Dîwanz BHaxef1m»<nd hUwiam el -$£r hiucedidî Tarîqi Neçf&eMî'Ziya' el-

Dm Xali, U Istenbûlê, 1260 Koçerî/1844 Zayînî hatiye çap kirin. Şêx Xalid

helbbestêd xwe yed olî bi 2arave Goranî nivîsandine - wergêr.

3 Da' ku bandûra xwe biparêzin pirranî ji nav wan bêgav bûn xwe kirine

Neqişbendî. Di musuimantiyê de çê dibe mirov di eynî demê de li ser pirr

mezheban be.
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Bandûra vî mezhebî di salêd paşiyê de mezin bû. şêxekî ji wan, navê wî Şamîl,

Rarîşêxed olparêz êd Revin hilanîna û dewletefca Xwedê-nûner û wekhevî II Qoqazê îi

serşopa Sunî damezranda şêniyê wê berxwedaneRa hişk dane fcetina Rûsa. Diyar bû

fcu Şamîl fceti bû bln bandûra mezhebê Wehabiyan fcu hîngê ii ser piya bûn. Wî jî' wefcî

serofcêd Ereban li serrêyaQuranê û ii gor 'adetan hikmê xwe fcir, ii dijî nûbûnê rabû,

mîna vexwarina tiîûnê û qefwvê.

Tu girêdan di navberaîbrahîm Xslîi û Şarnî'I de nîne, wefcî dinê, mirov hez difce

bizane Ru plrröştêd Murûdêd Çiyayê Kurmênc mîna yêd sedê XIX II Qoqazê hene.

2 - Durvêd oir yêd Murûdftiyê :

Mezhebê Murûda mezhebê îslama ortodofcsî ye, femî sert û qanûnêd xwe a

Sunî ne; nlmêj, rojî (îbrahîm Xelîl giraniya xwe da ser her pênc demêd nimêjê û ser

rojiyê jî), zefcaîê û hwd... Bl ser wê de jî, îbrahîm Xeiîi bi carefce mûzîfca derveyî olê

qecjexe Kir û ii dijî vexwarinaîutûnê derfceî. Qewîî'î dan murûdêd xwe fcu riyêd xwe mîna

riyêd Pêxernber berdin. fler wefcî li Rohilat nîsanêd ji derve de (eşkere) bayixiyeka

xwe ya girîng hebûn, berdana riya li Çiyê bû nişaneka diyar ji Murûdan re V

Neqişbendiyantemrînêd olîyêd pirr gewre û giran fcêm fcirin û hêsan fclrin. şêx

fienîf û bê gûrnan serofcê wî, îbrahîm Xelîl ]î, ]i wan temrînan waîayefce tarî standi bû.

Wan îenê çend nimêj difcirin, du şevan, seva duşemê û pênşemê bi pêş'irnamiya

şêxekî yan pîrefcî bi zifcrê difceîin. A dinê, ev zifcira (mîna rêça Şerefiya) bi dengêd

1 Bi gelemperî, Kurd riyê xwe kurr dikin û simêlê xwe tene ber didin.

öewreyêd Êzdiyan (pîr, Şêi, Feqîr) riya ber didin, wekî dine dirêj nakin.

Murûd, wekî musulmanêd kevin êd bajarî rîyina pirr kin ber didin, hinarêd rûya,

çeng û heta bi simela digirt.
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bilind dibû, ne nizim û di ber xwe de. vajayî yefc ]i qewîîiyêd herî hişk êd serofcêd

Neqişbendiyan ' .

3 - Murûdîtf û pirsa civakf :

Mîna pirraniyatevgerêd dinê yêd olî li Rohilaî, Murûd'îtî negîşte serfcetinaxwe îi

Çiyê eger hin daxwazêd civaRÎ rewa nekirina û nexwestana. Şêx îbrahîm Xelîl û

mezinêd wî yêd di bin wî re jîr bûn û zanîn çawa kelfc ji gazinêd gundiyan wergirtana û

li dijîaxan bi fcar banîna. Herna fcu wanapiştglr ji xwe re fcorn fclrln û gavefc avêîin, gava

dudiyê dest bi fcarê xwe yê olî fcirln, pişta xwe dane axayêd fcu destpêfcê afifcariya wan

Ririnî, da Ru di rêya wan re destê xwe bidine xeik.ê biçûR. Plrraniya piştgirêd wan ]î

cotkarêd dêndar bûn, ji êd fcu erd ]i wan haîi bû sîandin, ji bêfcarêd tiral êd fcu jiyana

wan nebas bû. Mezinêd Murûdan raçû bûn desîêdxwe dabûne çetayefcînenas, navê

wî Reşîdê îbo bû, ]i gundê BeialîRo 2 bû. Reşîdê îbo yê Ru pîştî her kuştlnekê direviya

çiyê, paşê di şera de dibe serekê Murûdan 3.

Helbet, siyaseta wan ew bû fcu bi carefcê wa aiîfcariya hin zengînan wefcl fiusên

'Ewnî, fcesê fcu dixwestwan ji xwe re ]i bo berjewendiyêd xwe bi fcar bîne, ji xwe re bi

şonde nedin. Demefcê bi xwe xwe ]ê ve nêzîfc fcir. Wefcî dinê, ew dostaniyêd hanê Rin

bûn û herdu serî bi hev ne bawer bûn. Armanca Murûdan ]i qebûiRirina ai'ÎRariya axan

ev bû Ru wan hên ji hev perçe bikin.

i Zikir tonek e ji xwendma gotinekê, wê pirr caran li ser hev dibêjin. Dibe ew

(derveyî) be, ango, bi dengekî bilind, bi dîlan an ne bi dîlan û bi destan tê

kirin. Zikir "hundurî" ye, ango, di mejiyê xwe de dibêjin. Neqişbendiya zikra

"derveyî bi jiişkî qedxe kiri bûn, û zikra "hundurî" helal kiri bûn çima, li gor

wan, ev ortodoksî ye.

2 Bilêlko ?- wergêr.

3 Ev paragrafa jorin teve sernivîsa wê dîsa di Stud'm Kurdica de belav nebûye.
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Murûdan bêtirpiştqirêd xwe bi pirranî di navça bafcurê erdêd Biyan û şêxan de

çê fcirin : gundêd fcu xudan erdêd biçûfc lê hebûn û hinefcî ji bin destê axan derfceti bûn,

gerefc bû ii berxwe bidin çima wefcî fcu axan herîim dixwesîin erded wan jê bisîandana.

Murûd pirr berve başCr neçûn tevî fcu rêfc ]i wan re xwestir vefcirî bû; maimezinêd fcu II

vê navçê hiJdm dikirinî baş xurt bûn fcu ii dijî firebûna Murûdan li navçê derfcevin.

Dîsa, Tevgera Murûda dereng nefcet fcu partîzanina xwe êd nasfcirî û ji çînêd cewêlefc

di pirraniyawan gundan de çê bifce.

Dema fcu îêra me piştgir fcom fcirin û soz dane hinefcan fcu erdêd wan êd fcu ji

wan bê heq haîine standin vegerînin, hinefcêd dinê fcu dênêd xwe nedin, hinefcêd dîîir

êd fcu zor lê bûnî heyf were standin 1 , şêx û hogirêd wî dest bi fcarê xwe fclrin :

destpêfcê fcars çetaîiyê fcirin (hêrised çefcdar pirranî bi destê Reşîdê îbo fcirin, jin

revandin, vêrgî bi zorê standin). Herna fcu wan carefcê ciyê xwe girtin, destêd xwe

xisîine hemîgelşe û deran, murûdêd xwe têve didan fcu werin pêkanîna dadê ]i wan

bixwazin; çetayêd wan bi darê zorê hifcme xwe dianîn cî. Di nava salêd 1937-1933

de, zepRlrinamûslma, erdan, malan û rnefcbesan berebere bûne karêd ro]ane. Hejmara

wan hingî pirr bûbû xernefc çê difcir.

Di çiriyapaşin 1933 de, îbrahîm Xelîl pirr pê de çû ra rê da gundiyan, bê

sedem, fcu erdêd şêx îsmayîl Zade weRÎ dixwazin bixlne bin destê xwe.

Gotinê naxwaze k.u fêdegirtinêd mezin ]i vê siyaseta malzepfcirina fcesane, ne ]i

rnurûdê biçûfc re bûn, ji îbrahîm Xelîl û ]i fcesêd ]ê ve nêzîfc re bûn : perêd sezan 2 ji xwe

re dibirin, mefcbes ji xwe re bi fcar îanîn, ew bi diyariya jî dihaîin razî fcirin. Daxwazêd

wan, li paşiyê, hîst fcu miieî hinefcî ji pişt wan vekşê.

1 Rev li Çiyayê Kurmênc pirr dibe û gundî yêd ku jin an keçêd xwe ji aliyê axa

de têne revandin, ew nikarin tiştekî bikin.

2Seza : ceza, 'uqûbe.
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VI - DURVÊ SIVASÎYÊ MURÖDîTiYÊ

Eger mêldariyêd civakî û olî yêd Murûdan rind îêne xuyan, durvêd wan yêd

siyasî RoR hindlR diyar in. Ji serReîinêd wî yêd pêşln de, îbrahîm Xeiîl baş zanî werîsêd

meseleRawihalihevfcetîbixisîana destêd xwe û ]i xwe re bi fcar baniya. Carina bi hev

re, carina li pê hev, î. Xeiîl hin axayêd Çiyê, Kuîia netewî 1 û Tirfcan, bi aliyê xwe

xistin. Di nava vê tewsê de, î. Xelîl bl hêsanî cî ]i xwe re çê Rir û carcaran jî kule'h 2

didane serê hevalbendêd xwe, ewêd fcu bawer difclrin Ru ji wî zanaîir bûn. Eger em

bixwazln hemî durvêd Murûdan binasin, pêwîst e em vê tevgerê di warê siyaseta

deverîn de li Çiyê, peywendiyêd wê bi netewê Erebî re û girêdana wê bi pêlangêd

Tirfcan ve, binêrin.

i- Murûdîtf û siyaseta deverfn :

Axayêd Çiyayê Kurmênc zû haydar nebûn fcu Murûdîtî ji wan re metirsiyefc e : ji

sona hên fcu ew teze bûn iê bidin, pirrêd axan çûn mezinêd Murûdan bi ser xwe ve

anîn dafcu fcelfcê ji bandûrwan li navçê bigrin. Saia 1936, dema hilbijartinê, Kor Resîd

û Rusên 'Ewnî xwe avêîine şêx Renîf da fcu pişta wan bigre 3. Bi saya Murûdan,

namzadê 4 dudiyê, flusên 'Ewnî, di hilbijartinê de bi ser Reî û bû nayîbê Çiyayê

1 Ya Ereban - wergêr.

2 Kuleji : kum. Di vir de xap hatiye.

3 Hemberhevketina öusên 'Ewnî, serekê pxan, û Kor Reşîd, serekê Biyan,

berdewamiya kêm an pirr a berberiyêd wan êd kevin in. Di warê hozan de,

şerêd Murûdan û Axan jî diyar dibûn berdewamiya şerêd Şêxan û Biyan in.

Murûdêd îbrahîm Xeiîl ji nav Şêxan pirr bûn û ji nav Biyan pirr hindik bûn.

Helbet, gerek e mirov vê beramberkirinê pirr dûr nebe.

4Namzade : candidat, mureşeh-
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Kurmênc li parlemana Sûriyê. Tevî fcu H- 'Ewnî, mirovefcî zû xwe diguhart, carlna bi

Tirfcan re, carina bi Ereban re, carina bi Firensizan re, lê dîsa dan-sîandinêd xwe ra

sala 1933 bi Murûdan re bas hebûn, pasê, peywendlyêd xwe ]i hevdî haîin birrîn.

îbrahîm Xeiîl bi werîsê berberiya di navbera herdu biran, Xelîl û Mûsa, de iîst û

wiha fcarî li Geîiyê Meydana rûnista. Ev flerêma fcu ji aliyê slrûstê de pirr haîiye

parastin û ]i sînor ve dûr e, fermandariyefca rnezin ]i wî re aniye pê. î. Xelîl destê xwe

da Xeiîl û, wefcî Mûsa sala 1937 haîe kuştin, fcarî Rerêmê tev taixe tain destê xwe.

Dawiya sala 1936, axa êdî têgihîştln Ru ji bo bergîrlya berjewendiyêd xwe

bikin, çêtire werin serhev. Pirrcaran li hev fcom bûn, wefcî dinê fcoR nlRarîn bighiştina

hev : dexsêd pirr û şerêd fcevin ew perçe fciri bûn. Her yefcî di aliyê xwe de, berdewam

fcir, erdêdxwe pejasîûîolêdkiştiyêdxwe vedan, bêyî fcu hêviya alîfcariyê ]i hevsiyed

xwe, ne hemaji merivêdxwe, bixwaze. Fayîq Axa (]i malbata şêx îsmayîl Zade) gelejusa. 'A

gazinêd îai ]i pismamê xwe, şêxo Axa, ê Ru pê re ne yî xvves bû, diRIrin Ru kgfc' 'di

hawarawîde, di rojêd herîres de, nehaî. Sala 1938, hin axa nazirlya xwe dane diyar <^

Ririn fcu bi îbrahîm Xeiîi re ii hev werin da fcu şêx îsmayîl Zade qels bixînin. -*—±^

Van pêlang û dubaran p-emî hêsan fclrin Ru Murûd di şered xwe de II dijî

dijminêd xwe bi ser Revin.

Mêjûya peywendiyêd Murûdan û Kuîia Netewî dighêje meha çele 1936.

Sûriyê, wê gavê, di demefca siyasî ya II hev fcetî de bû. Netewparêzêd Aeiebê

dixwesîin hevalbendiyan bi mezinêd Murûdan re bifcin da fcu li Çiyayê Kurmênc

berberiya peyda bifcin. Hebûna peymane nîşt fcu ew desîê xwe jê bikşînin, lê dîsa

hevalbendiyefc bi hev re danîn û, II îlûla 1936, Elî^aiêb li Êfrîn pêşpîrî wefda Sûriyê fcu

]i Firensa bi tirêna"Rohilat Express" dihaîî, bi gerrnî çû. Li pêş soc-soo peyayêd xwe,

Elî xaiêb sonda piştevaniya xwe ]i pirsa netewî re xwar. Ji aliyê xwe de, flikmeCa

Sûriyê x^ve bi şon de neda fcu dostaniya Murûdan nefce, çefc didane wan û
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cendirmegehêd xwe agehdar difcirin fcu Murûdan netengii'înin V Di navaçaxeka dirêj

de, Murûdan serbesttelefonêd cendirmegehan bi fcarîanîn. Reş'îdê îbo fcu di saia 1937

de hatî girtin, piştî teTqlqeka fermî û roîînî haîe berdan. Eger hin mezinêd Murûdan li

flelebê sala 1933 di rûniştina zorane de bûn armanca wê yefcê ew bû fcu milet di xewê

fcin. Pêna2 fcu îbrahîrn Xelîi sala 1938 fceîî Sûriyê, gewretirîn siyasetzanêd Sûriyê

berve wî çûn û ew hewandin. Li dawiya wê salê hinefc sarbûn fceîe peywendiyêd di

navbera Kuîla Netewî û Murûdan de, ev Murûdêd fcu nofcerêd Tirfclyê bûn. Sarbûna

peywendiyêd wan bi hev re fcin taûn. Di serhildana 1939 de, Çiyayê Kurmênc di rê ya

Netewparêzan re ]i çefcêd firensizî êd fcu ]i şamê hati bûn dizîn, ti]î bûbû 3. Di me]iyê

serdarêd ftelebî de ev hebû : berxwedana Kurdan li dijî îabûrê 4 fcu ji wan re çûyî wê

bibe nîşana serhildana bafcurê Sûriyê tevî Di destê rne de nîşan hene fcu rnaxina 5

çefcan ji bo vê hêviyê hatin ti]î Ririn.

2 - Peywendiyêd Murödan bi Tirkan re :

fierêma Çlyayê Kurmênc fcu tê re tirên diçe Mûsilê berjewendiyêd giran êd

Tirfcan îê de hebûn. Hebûna Murûdan ji wan re fceysefc bû Ru destê xwe bixinê.

Destpêfca çalafciyêd îbrahîrn Xelîi bi hêsanî derbas nedibûn. Di navbera saia 1930 û

1935 de, Tirfcan biryar ii dijî wî stand fcu şêx II qeza jsia'hiyê murûdan ]i xwe re çê nefce.

Diyar bû nofcerêd Tirfcan di demefca dirêj de ji wan re digoîin fcu Murûd peyayêd

Firensizan bûn û yêd Ermeniya bûn. Agehdariyêd 8 fcu Tirfcan ji Bêrûîê re hewai didanî

li ser mesela çetayêd fcu şeran II ber sînor difcin, diyar bûn rasî in. Paşê, Tirfc têgir.îşdn

fcu lihevhaîina wan bi Murûdan re du fêde tê de hene : yefc, sînorêd wan ê bi aş bin;

1 Peywendiyêd desthelatdariyêd Sûriyê bi Murûdan re di rêya Ebdo Misrî û

Necîb 'Ewed, herdu hêvojker û çekfiroşêd navdar ii öelebê, re hebûn.

2 Pên : gav, dem.

3 Pareka baş ji çekêd ku li Çiyayê Kurraenc bi kar tên ed Firensi2an in.

4Tabûra firensiaî - wergêr.

5 M ax : xanî, şikeft.

6 Ango În2arêd ku li wir didanê Firensizan - wergêr.
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dudu, ev dihêle fcu gelsan di rêya Murûdan re li Sûriyê çê bifcin dema fcu bibînin dem

lê were * .

Tevî fcu em mêjûya fcetina Şêx di nav Parasîina Nihênî(muxaberaî) yaTirfcan de

]i me ve bi temamî ne diyar e, em difcarin bêjin fcu ew bi hindikî dighêje salêd 1935-36 :

sala 1935, şêx II Bîreclfcê dirûnlştira zora ne de bû. Sala dû wê re, dema hilbl]artinê,

Şêx bi erfcefcê şandi bûne Sencaqê 2. Piştî wê, ferman ]i wî re îê fcu here "agehdariyan

II ser çalakiyêd Neqişbendiyan II Çiyayê Kurmênc û II Tirfciyê fcorn talRe"3.

Şêx II Tirfciyê rûnişti bû, dîsa ferman û çefc ji Murûdêd xwe re disandin. HineR

zabitêd Tirfcan, wefcî Tsyfûr Beg (berê II Xesa bû, nlha II Heîayê ye) û fieyder Beg (II

Kernebê) dan-standinêd xwe tim bi wan re hebûn. Yefc ji fêdsd wan dan-standina haya

gumrifcaKemaJîstan ji çetan çê dibû. Dîsa, em dizanin fcu ]êrzabiîefcî îirR, BeRir Efendî,

rolefcîgirîng di çêfcirina çetayêd fcu şêniyê Çiyayê Kurmênc sawî fciri bûn de lîst. Ji bo

vê yefcê, Wezîrê Rarêd derve yê Tirfc, di wê demê de, nedisefcinî, tim II taa Komîsarlya

Biîlnd a Firensizî proîesîa navehesibûn û naparasîina fcu ii Çiyays Kurmênc dlbûyî

dlfcir.

Sala 1939, çaxa fcu murûdêd şêx îbrahîm II dijî hêzêd firensizî yêd fcu ji wan re

haîinîşandinrabûn, hinefc zabitêd Tirfcan alîfcariyawan Ririn, derbasfcirina wan di sînor

re hêsan fcirin. Di eynî dernê de, propagandîstêd wan miietîêve didan 4 fcu penaberlya

1 Ji vê gotina Rojê Lêsko mirov têdigihêje ku ji destpêkê de îrabhîm Xelîl ne

nokerê Tirkan bû. Bi gotineka dinê, Tevgera Murûdan wekî diyar e tevgereka

civakî bû, ji nava merced civakî yêd xirab hilat û li dijî dagîrkeran û axan rabû.

2 Bi tirkî jê re dibêjin Iskenderon, wa erdê ku rûniştiyêd we Kurd û Ereb in, li

sala 1938 bi ser Tirkiyê ve $û. Pê re, Tirkan destêd xwe xistinê ne.

3 Nameya nihênî, hejmar 29402, a Parastina Gelemper a Tirkiyê ji Dadgeha

Bîrecikê re li mêjûya 14.6.1939. Ev name di dosiya hufonê ku vê dadgehe li 14.

3. 1940 dayî §§x de ye. Wêneyek ji vê namê li ba Ehmed Seydawî, dostê

îbrahîm Xelîl, li hisêrana 1940 li fielebê, hate girtin.

4Teve didan : dihêvotin.
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Tirfciyê bifcin. Pirrefcan ]i wan bawer fcirin. Ji hîngê de, piraniya wan vegerîne Sûriyê,

wefcîdinê çendefcjê razî bûn fcu II Qirlq Xanê, ii ser erdêd fcu berê Ermeniyan li şona

xwe hîstinî, bimînin. Wefcî Murûdan II Çiyê derdan û bazdan, Tirfcan şêx û mezinêd di

bin wî re hewandin, II baxwe hîştin fcu carefca dinê fêdê ]ê bigrln eger Reys lê haî. Pê

re, şêx şandine Bîrecifcê û li wir fcirine rûnistlna zorane. Şêx li 4 berçile haîe girtln çjma

fcu dijminê wî, Komîsêrê polîs, NiyazîUz Alp, raporefc II ser wî da bû fcu Şêx 'mezhebê

Neqişbendî ]i sala 1930 de li qeza Isla'hlyê ava fciriye û ]ê re fcar fciriye" * û hineR

kuştlnî]îfcirlne. Li 4 adarapê re, şêx birine ber dadgehê û, paşê, Şex bi peran derfcet

Şêx xwe bi pafcî]i gunehbarfcirinêd dadgehê bi saya Parastina Gelemper a Enqerê 2

xelas difce.

Hema fcu şêx bi desthelatdariyêd Tirfcan re II hev îê, li ftizêrana 1940 jl

"rûniştina zorane" direve. çaxeka fcurtli Sûriyê dimîne, pê re, vedigere Tirfciyê pists Ru

cendirmeRÎ II fieiebê diRu]e. Ra heyameRê li derdora Klllsê II pês çavan û bi haya milet

tevîdimîne. DesîheiaîdariyêdTirfcan li bersînorjê haîine xwesîin fcu şêx bispêrin, wan

taersiv da fcu şêx H Sûriyê dimîne û protesta vegera geişêd fcu hebûna şêx çê difce,

fclrin.

Ku Tirfcan dixwesîin berî gişî geisan li Çiyayê Kurmênc peyda bifcin, an didîtin

fêdeîire îi serdu fcêndiran bilîzin, bi piştgirtlna Murûdan têr nekirin, gerîn fcu nofcerina

me di aliyê dljminê xwe de biçînin. Pirr caran, îêfciiiyêd xwe bi axan re danîn. Sala

1936, çefc û pere dl rêya Seydê Dîfco re didane wan. Sala 1938, erfcefc dane fiisên

'Ewnî, ê fcu bûbû yefc]i neîewparêzêdîirfcpiştî pêxisîlna Sencaqê bi serTirfciyê ve, da

fcu maimezinêd ii fierêrna Çiyayê Kurmênc bihêvoje, hîn blke da ku Çiyayê Kurmênc

tai Tlrfclyê ve xînin. Dibe fcu mirov mat bibe fcu tevî Tirfcan alîfcarî eşkere didane î. Xelîl,

wan difcarî dostina xwe, ra nerast bûna ]î, ]i nav aliyê dijminê Murûdan de peyda

1 Bi destdirêjkirina paitûza xwe hate gunehkar kirin. şêi bere ji aliyê Tirkan

de ii saia 1938 hati bû girtin, lê aû hate berdan.

2 Rengek ji parastinêd Tirkan e.
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bifcirina. Di sergişî re, gerek e em ]i bîr neRin Ru sisîbûna siyaseîa Firensizan dihîşt Ru

desîberdana navçan di gûmanê Reve; çêtirîn dosîêd me bi me biçin îêRiliyêd xwe yêd

germ bi êd Ru wê ciyê me bigrin re girêdin.
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YM - DÎROKA MURODÎTYÊ Li ÇIYAYÊ KURMÊNC

DîroRa Murûdîtiyê li Çiyayê Kurmênc bi sê deman îê bes Kîrin : a yeRê, Ru ii jor

haîîxwendin, !i ser desîpêfca îevgerê ye; a dudiyê, ]i 1933 ra şibafca 1933 dirêj dibe

(mayîna şêx !i Tirfciyê ); a sisiyê, ]i şibafca 1938 (vegera şêx a Sûriyê) dirê] dibe ra

adara i939(roxandinatevgerê), û adawî, ]i adara 1939 de dirêj dibe ra payîza 1940

de.

1 - Î333-Î938 :

Bi nehebûna serofcê wan, mezinêd di bin şêx re, şêx fienîf û Eiî^alêb fcarêd Ru

hilpesartinîserpiştaxwe pê radibûn. ê yefcê, tai erfca olî ya serdariya mezhebê radibû;

ê dudiye, berpirsiyariya berjewendiyêd madî yêd wê difcir.

Geşbûna Rarê wan bêîir di fierêma Sêx Orozê û BelalîRo 1 de bû. Wan Rarîn

plrranlya gundlyêd wir bi aliyê xwe xisîina Ra saîa 1935, giraniya wan hema hema

tune bû,îevî Ru Reşîdê îbo destê xwe dida wan. Ji sala 1936 de, ew bl du tiştanxurt

bûn : ]i aliyeRÎ de hevalbendiyêd di navbera ElîXalêb û Kutla Netewî de : ]i aliyê dinê

de, peywendiyêd Tirfc.an û îbrahîm Xsîîi.

Xebaîa.ii bo hilbijartina Reşîd û fiusên 'Ewnî da fcu xurtiya hêzêd me bizanin

çiqase ye : namzadeyê wan bi ser fceî. Li aiiyê dinê şerêd Murûdan û dijmlnêd wan

fireh bûn, çetayêd Reşid îbo fierêma Bilêifco bi sawê xisîi bûn. fier hefteyê bêje, şerêd

xwîndar di navbera peyayêd axan de çê dibûn, peyayêd fcu dlxwesîin li dora Kor

Reşîd û Fayîq Axa fcom dibin.

1 Bilelko- werger.
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Saia i937,îevîRurews bi gelemperî nehate guhartin, Murûd hinefcî qels fcetin :

Reşîdîbo, Şêx fienîû Elî^alêb hatine glrtin. Piştî çend rnehan ]i girtlnefca navî, ew H

nîsana 1938 haîine berdan.

2 - Şibata 1338 - adara 1939 :

Şêx îbrahîm Xelîl şibata 1933 vegeriya Sûriyê. Tevî fcu htkmê derfclrinê ji şêx

re hebû, desthelaîdariyêd deverîn destê xwe nedane wî. şêx bi serbestî li fii_ir.se, li

Şamê, li fieiebê jiya Li her derî, serefcêd Netewparêz rêza wî girtin. Rengê

peywendiyêd Murûdan bi Kuîia Netewî re njşt fcu Murûd nehêne ceza Ririn. Vajayî wê,

ftikmetê alîfcariyawan difcir(Me li jordît fcu helwestê cendirman II hember Murûdan çi

bû). Murûdan xwe du qatfcîtoj fcirin, vêrgî ji gundiyêd fcu ii dijî wan bûn standin, destêd

xwe danîn ser erdêd axan, û li herntaer dij'minêd xwe der fcetin û ewkustin 1 .

Li meha çiriyapêşln. î. Xelîl ji nû ve hat ii çiyayê Kurmênc rûnişt. Ji wê demê

de, ve'hesî nema, ji çiyê çû. Şêx bi saya alîglrêd xwe yêd çefcdar dest bl monîa]a xwe

Rir. şêx, bi xwe, bi destê xws dadmendî pêfc dianî, parvefcirinefca nû jl erdan re difcir û

çefcêd gundiyêd fcu didît fcofc bê xêr in (ne germ In) ]ê disîand û dida Murûdêd xwe.

Ev biryarane giş pirranî ji bo malbaîa şêx îsmayîl Zade û partîzanêd wan bûn.

Bi vî awayî, îirsa wan xwe gîhande gelefc gundiyêd Biyan, ra hinefc ftalxwaşêd biçûfc jî

û axanxwe murûd nîşan dan.

Rewş, pê re, bi rengekî ;<îrab bû fcu êdî desthelatdariyêd deverê nikarîn

berdewam bifcirina çavêd xwe bigirîana. Meha çirlya paşin, parêzgerê fielebê Rete

1 Kuştina kurê §êx îs li Meydankê di 30 îlûlê de, xwestina kuştina Cemîl Axa

(serekê Êzdiya), Kor Reşîd, Fayîq Axa, Seydo Dîko û kuştina He30, neviyê evê

dawî, hwd...
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meselê, ReîineRahemawisa. Şarne meseîaReîinê iixwe nena. Paşê. hin siyaseîzanêd

Sûrlyê êdîbi sayapeywendiyêd Şêx biTirRan re hesîiyar bûn. Şêx li rnsha berçeie ra

demefcê qebûl fclr fcu ji Çiyê here û ceza 200 L. S. bide. Wendabûna şêx demefca fcin

bû. Sala 1939, dîsa b! rengeRÎ qeş neve'hesî fcete Çiyê. Li çile, fierêmêd bê parastin

dirêj bûn raber deriyêd Êfrîn û Ezazê. Axayed ji hemiya dudilîîir, wefcî Men'an Niyazî

(şikaka)Ji metirsiyê haydarbûn û naçar peyayêd xwe çekdar Ririn. Li 13 çile, şerekî

mezin nêzîRÎ Şêx Orozê 1 çê bû. Li 15, Murûdan hêrlş birine ser posta ZeytûneRê; li

£9, ger^ haîe ser Bêfcobasî, û ii 24, bû gera gundê Êzdlya, Qesîeis.

Desîhelaîdariyêd Sûriyê, carefca dinê, ber pêla wan girt û rabûn Behîc Beg

şandine fielebê da Ru ferdu seriyan II hev wîne. Helbeî, şandina wî taê havii bû. Wefcî

dinê, îbrahîm Xelîl çalafciyêd xwe li fierêrna Meydana û şêx fierlf II Şêx Orozê

duqaîklxurtir fcirin. Roj bi roj, murûdêd wan pirrtir taûn.

Keîina hikmete neîewî II nîvê meha şlbatê hîşt Ru destheiaîdariyêd firenslzî

desîêd xwe îêxlne meselê. Ji 28 de, cendirmegehê fcarî şêx fierif û peyayêd wî

blgrtina. Meha adarê, tabûrefc leşker bi rê Ret Ru Çlyê paR bifce. Piştî çsnd şeran, di wê

navê de alîRariyaTlrkan û Neîewparêzan bû pişteka xurt ji Murûdan re, zora çetayêd

murûdan çû û sînor derbas kirin. Bi reva wan re, geleR gundî ]i tirsa Ru neyêd ceza

Rirln bi wan re çûn. Ew hemî ji aliyê hevsiyêd 3 me de haîine hewandia gerefciyêd

wan bi cî anîn û ho Ririn Ru ii ba wan bimînin. Tirfcan bawer difcirin Ru hebûna evqas

penaberêd II seraxawan wê ciyê daxwaza pevxistina Çiyayê Kurmênc bi serTirRiyê

ve be.

1 Lêvkirina navê vî gundî li Çiyê wiha yê : Şêx Or_ê.

2 Ger : dor.

3 Mebest Tirk in.
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3 - Piştîadara 1939 :

Pêna Murûdêd Çiyê bawer Ririn fcu di vegera wan de îu tengijandin nîne,

pirraniya wan haîine Sûriyê, tevî fcu mêvandarêd wan li hember wan derfceîin Ru

vegerin. Gundêd Ru vala bûnî, carefca dinê şên bûn û ]i mehaîebaxê de rews sêrin bû.

Herwefcî serofcêd wan haîi bûn girîin û dûrweiaîî fcirln, Murûdêd fcevin II rnala xwe

rûniştin, xwe nedane diyar Ririn.

Şex îbrahîm ê fcu di rûniştina zorane de bû, paşê, ]i meha berçile ra rneha adarê

haîi bû girtin, bi carefcê ]i pêş çavan, ew ]î, wenda bû. Çiyayê Kurmênc seranser ra

s;ala 1940 vezhesî, sala Ru dîsa Murûdan ji nû ve xwe diyar Ririn dema fcu Seydo

Dodefco, sifcrêtêrê şêx ê berê fcu II Sûriyê dimayî û xwe siparti bû, danî kuştln.

Derdanêd 1 Firensa li Ewrupa Tirfc tê vedan fcu serhildanina nû li Çiyê rafcin,

Şêxplstîkustlna cedirmeyeRÎSûriyê Ru ewnas Rirî, bi lez Reîe Tirfciyê. Li îîrmehê, şêx

li ber sînor bi çeîan re plrr haîe xuyan 2. Di 'eynî demê de, çend şerêd biçûfc II Çiyê di

navbera leşkerêd pandinê û murûdêd çefcdar de çê bûn. Li 15 iîrmehê, şêx hêriş bire

ser mîheta Meydan Efcbesê û, li şeva 26- 27, hêrişî gundê Memaia fcir. Şandina

tabûrina dinê ]i ieşkerêd li Çiyê û nezanînarewşa li Balfcan Nşt Ru TlrR ra demsRê xwe

]i pêlangêd xwe blkşînin. Di nava çend mehan de, îu bûyerêd nû çê nebûn. Diyar bû

Ru şêx îbrahîm Xelîl ]i sînor bi dûr Ririn da bûn.

1 Derdan : ziyan, ketin.

2 Ji çeta ev bûn : Reşîdê îbo, Bekir Efendî, fiakim îbo, Şêx Seydo, Elî Riza. Em

bawer dikin li ser gotina Şêx Elî xalêb li Tirkiye hate kuştin. (öava rairov di

vêbabetê de bikare lêkolîneke li Çiyê bike, piir tiştêd helez wê diyar bin. Bo

nimûne li gundê Bilêlkê tê gotin ku Elî >alêb birîndar keti bû, li xestexaneka

Tirkiyê de bû. Di xestexanê de ie tê û E. xalêb §êx îbrahîm Xelîl bi kinced

-lêşkerî êd bi sterk teve aabitina dibîne, hîngeE. xalêb tedigihe mesela px î.

Xelîl çi ye. Mamekê ji mal re dişîne ku êdî nema vegera wî heye, çima dizanî

§êxê wî bikuje - wergêr).
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VIII - PAŞGOTIN

Raçaxekê dengê murûdiliyê nehat. Murûdêd fcu ii Sûriyê manî xwe Rerr fcirin,

Çiya hema hema haîe bêçeR Ririn. Dîsa, xirişpiriş, rojefcê li vir, yefcê II wir, destpê bûn,

sedemêd wê yêd civaRÎ û siyasî hên asax bûn, hevsiyê rne yî bafcur, ii serî, ew fcesêd

ii pişt meselê II baxwe parasîi bûn. Vêca, girîng e ern bûyerêd Çiyayê Kurmênc şirove

bifcin û hobûnan jê bigrin.

Berpirsiyariya rûdawêd fcu ji 1936 ra 1939 çê taûnî difceve sîoyê qeisî û

nestandina biryaran ji aliyê destheiatdariyêd firensiz de îi Sûriyê. Wan tlm xwe ]ê pirr

dûr difcirin, digeriyan fcu tlştan bi henasefca dlrêj û razîfcirinefcê çareser bifcin, ev

sedema fcu dlhîşt alîgirêd me bê hêvî bibin, bê Ru destêd xwe deynin ser birîna

bûyeran.

Tevgera Murûdan berî gişî tevgereka civafcî bû, rengefc ji raperînê bû, ji

sedema belengaziya gundiyan hati bû. Ji ber vê, ]i şêx îbrahîm Xeiîl re hêsan bû fcu II

dijî hin ne'heqiya derfceve û durist bifce, fcarmendêd Sûrlyê êd fcu bertîi zû ji aiiyê

maidarêd mezin de dixwarlnîxurt blpê û rê ii wan bibirre.

Ji îirsaTirfciyê re, me qet ji Kurdêd weiatparêz re nehîşt fcu ssrbestxetaslaxwe li

Sûriyê ges bifcin. Bi ser gişî de, Sûriyê difcarî ReiR ]i Çiyayê Kurmênc wergirta :

xanedan wê têbigihîştara Ru tu berjewendiyêd wan bi girêdana dijminsRî miieîê xwe re

nîn in. Ji aiiyê xwe de, şêhî jî bi fcoranî ne dida pê serofcefcî oldar î TIRK, nofcerefcî

1 Hobn : ders.
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siyasî, Ru Rêm bi zimanê wan dipeyivî. A dinê, pirr hêsan bû fcu çend rêberêd

Neqişbendî û Kurd bişandina Çiyê, li dijîîbrahîm Xelîi taixetaitîna û bandûra wî hilanîna.

Dawî, helwesîefca fcêrn bawerî û pirr xurt li hemtaer Tirfcan îêr difcir wan serwexî

bifce fcu alîfcariya wan ji Murûdan re bê havii e. Tenha, dudiliya me rê daye wan fcu bi

vê fcertê biiîzin.

SînoreRÎ sisî pandî- û hên wisa ye - Reîina destê Tirk.an di rneseiê de hêsan klr.

Çi cara Ru me livêd xwe nîşan didan, hevsiyêd me dudilî dibûn û lîsRa noRerêd xwe

dibirrîn. Haviliya sîandina biryarêd parastinê, di tîrmeha çûyî de, nîşan dan Ru sm

lîsRêd wan ]i wan re RoR naborînin û em ]ê re amede ne.

Çiriyapaşin 1940
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IX - PAŞKOK - Hozêd çiyayê Kurmênc

i - Şikakan :

Erdêdşikakandi navberaerdêd Biyan li baRur, êd AmRan II Roava, êd Cûmê II

başûr, û derdorêd Ezazê II Rohilat, diRevin.

Guno .

S'erîncskê. QmerSimo. Zevîûnekê. Dêrsiwanê. îkeda, Ersb Wêranê. Qmera.

Balûrsangê, Alciva. Elî Bazan. Şera, Xirabî şera, Sînfca, Çema, Qiîmê, Qesîeiê *,

Kortifcê, Meşalê, Mefîna. MevdanRê. Naza. Astêr, 'Emara, Kefer Romê, Qers Coran,

Gobefca, Elfcê, Kefer Mizê, Deragiiva2.

Di zifc hev de, hoz 39 gundan dadigre, bi qas'î soo fces heye. Erdê Şlkaka

erdefcî bi xêr e, ]i rezan, ji darêd zêtûna, ]i keriyêd pêz û colêd bizlnan re dibe.

DÎROK :

Mêjûya rûniştina vê hozê îi Çiyayê Kurmênc tarî ye, dibe fcofca wan bighê]e

Şikakêd fierêma Gola Wanê û bigihêje hozêd k.u ern bi wî navî li perçeyêd dinê êd

Kurdisîanê rasîî wan îên.

1 Qestelê û Qitmê Êsîdî ne. Niha Qitmê pirr jê musulman bûne, an Musulman

hatine tê de rûniştine. Roje Lêsko Bafmnê ji bîr kiriye binivîsîne. Baflûnî Şikakî

ne û tev de êadî ne - werger.

2 Mavêd gundêd bin xêz kirî seranser, an perçekî jê bi Murûdan re bûn, dema

ku Murûdîtî di geşbûna xwe de bû (pirr mixabin, ev nota gelekî girîng Studia

Kurdica di pişt guhê xwe re avêtiye - wergêr).
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Darê hukmê berê di destê mala Celû de bû (niha Men'an Nlyazî ye, nayîbê

Revin di parlemana Sûrlyê de), ]i gundê Şera. PişÖ Taitenlkiya wan û jinanîna ]i hev

bandûra vê malê berebere verniriya û II şonê mala Şêx îsmayîl Zade (Biyan) serî

hildan.

XANEDANÊD NAVSER :

Me'an Niyazî (maia Celûs) II Sêcerazê, Efrned Men'an (maia Ceiûs) li Şera.

Êrmed Axa li KortlRê, îbrahîm Xeîîl Axa II GemrûRê, Cemîi Ê'rrned li Qitmê, Şêx îs li

Meydanfcê (Murûdan ew Kuşt).

Hin erdêd axayêd Biyan II nav erdêd Şikaka dlkevln, navê wan ev in : Fayîq

xa (]i S'erînceRê), şêxo Axa (jl Alciya), ftec Reşîd Axa (]i Astêr, Keferîm).
Av

2 - Anikan

Erdêd AmRan di navbera erdêd Şikakan II rohllat, êd Cûmê II baştr û êd Şêxan

li roava Û yêd Biyan 11 baRur diRevin. fierêmeka pirr çandln îê de nabe. Haîinêd wê, ji

bilî darêd fêRiyê, xudanfcirina dewêr û çêfcirina fcomirê ye.

GUND :

AmR-an dora çel gundî dadlgrln : Çeîelê, ŞaxîrQbaşL ZerRa, KalanRex, Eşûrê,

Resendêra, Koîana, BarRas, Kuîanlî (?), 'Epila, Bîbaka, Qasa, Qiziibaşa, Qermîîliq,

Şorbe, 'Emera, SêmalRa, BeijLQrta, DÎRê, XelîleRa, Erşbi Kerê, Gola, Kurzêlê, Qarltn

1 Qorta (?) - wergêr.
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DÎROK :

Amfcan ditae fcevinîirîn hoza fcu li Çlyayê Kurrnênc rûnisti be. Koka wan ]i

Dêrsimê ne. Dibe fcu ew II sedê XVII piştî zivisîanefca pirr sar û hişk haîi tain bajarî Ririn

(?). Ji mezhebê şfî ne (Qizilbaşî), pişö* şerekî fcu îê de plşta hevsiyêd xwe yêd Sunî

girtin çûne ser ola îslama Ortodofcs. Di wî şerî de, Keia Bedredîn (Çiyayê Hawarê),

hate dorpêç fcirin. Berê, darê hikirn ê siyasî di navbera maibaîa Şorbe (Oxiu) û imer

(Oxiu) de haîi bû parve fcirin. Berî niha bi nêzîfcî sedefcî, gundiyêd Amfcî, h'îngê fcu şerêd

bê rawestan di navbera van du malan de çê dibûnî, wesîiyan, rabûn Dîfco ji xwe re

fcirine serefcek 1 .

Di bîra me de be fcu di berberiyêd di navbera Şêxan û Biyan de, Amfcan, bi

geîemperî, pişta Biyan girtin.

XANEDANÊN NAVSER :

Seydo û fcurêd wî : flesen, Reşîd, Siiêman, fiebeş (mala Dîfco) II çetelê (Koy),

Arslan Axa (mala Şorfce Oxlu) II Tlrfciyê, AIûs Axa (maia ImerOxiu) II Bêiê û II Qiziibaşa;

Befcir Axa (mala Eiî Axa) li Tirkiyê, Xeiîi Axa û E'hmed Axa (mala Dûşar Oxiii) li Şiyê,

flenan .Axa Û EPmedê Rûto II 'Emtaara, fiec Reşîd Axa (Blyan) erdêd me II gundê

Kurzêlê ne.

3 - Biyan (an Ocaq 'îzedîn) :

Erdêd Biyan II nav erdêd şikaka II rohilaî, êd AmRan II başCr û êd şêxan li

roava, dikevin. Li baRur, sînor ew Ririne du perçe.

i Wekî tê hewal dan, navê mala Dîko ji vê gotinê hatiye : "Emê dîkekî ji xwe

re çê bikin"; ango, serekekî vebijêrin, piştgirêd axê nû wisa digotinê.
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Biyan dora 10 ooo Res hene, li 45 gundan belav bûne. Pişö Geliyê Cûmê ew

flerêma her a zengîn e.

GUHD :

ÎRedan, ZeyîûneRê, Qmer Simo. şêx Qrozê. Me'rtnûd Obasî, Xay. Oxlu.

'Ebûdanê. Jaro, Oganiî, Muqdêd, Şerqanlî, Qurnê, Baiî, Kcy, Bilbiiê, Zara, Eîî Kera,

Heyama, Baxce Konafc, EIÎBegê, Solaqlî, Xidriya, Kurzêiê, Alçolaq. BûRê,...LI TirRiyê

: Qazeqiî, Deiî Osman, Hesar, Çarçllê, Bûlamac, Qumurlî, Kulgîman, PêrteRIÎ,

MaxercoR, Mazar Şêr, Saîlî, Sabqanlî, Befcira, Mam Ereb, Martewan, Eiiyaniî,

Qernebî, Qaybasî, Tenûr, Tasbîh, Qoibaşî.

DÎROK :

Blyan dibe Ru şaxek ji Milan bln, an jî II gor adeîefca dinê bêîir rasî, dibe şaxek ]i

Rewşaran bin (hoza Rurd a mezin Ru erdêd xwe dirêj dibine başCr-roavayê

Melaîiyayê).

SereRêd vê hozê, berê, ]i mala flec Omer der difceîin. Devedevî sala 1850,

axaye dawî yê vê malbatê, Deli Xelîl, fcu Amfcan pişta xwe da bûnê, şerek li dijî Şêxan

êd fcu Tirfcan tê de pista wan glrt, fclr. Di şer de ev axa derdide û direve Qaybasiyê li

Gawlr Daxê. Demefcê şon de, vedigere û hêrlş difce, diçe Kiiisê. CareRa dinê, têk diçe.

Desîheiaîdarlyêd TirRan wî digrin û davêne Edenê. Blyanan jî li dijî Şikaka pirr şer

Ririne.

TêRçûna Deii Xelîi maia flec omer ]î bi xwe re Ravil Rir. Li şona wan mala şêx

îsmayîl Zade ji BaRobasî cî girt. Bandûra mala şêx îsmayîl Zade Ru maldarina xudan

erd in, ra ro]aîro hene. Hên ev mal bêîir bi merivanîiyê û desîxisîina erdan fireh bû û

Reîine nav hevsiyêd xwe : Şikak û Amfcan.
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XANEDANÊD NAVSER :

Mala şêx îsmayîl Zade niha rnaiin îên ciyê wan digrin : flec Reşîd Axa fcu

bêîir li fleîebê rûdine, şêxo Axa 2 û birayefcî wî 3 li Bulbulê, flec flenan. birayê şêxo

Axa ii BeRobasî, û Fayîq Axa 4, neviyê fiec Resîd. Tevî fcu femî ji rnaibaîefcê ne,

peywendiyêd Fayêq Axa û şêxo Axa bi hev re ji sedema nafcofciya berjewendiyêd

wan bi carefcê nexweş in. Pirrefca ji malbata şêx îsmayîl Zade II flelebê rûniştine. Mala

flec Omer, maia serefcêd Revin Ru niha Res ]ê nemaye, li ciyê wê Mihemed Doran Axa

îi Dêrsiwanê rûnişöye (niha ii flemê di rûniştina zorane de ye). Maia Meihem Zade û

Mûrad Axa li Qemebî li Tirkiyê rûniştine.

4 - Şêxan

Erdêd şêxan H navbera Biyan û AmRan li rohliat û êd Cûmê II başû> difcevin.

Sînorê Tirfcan erdêd şêxan ji roava ve û ji bafcur de tîş difce.

Hoz 12 ooo fces heye, dora75 gundêd wan hene. flerêma wan pirr rij e, hinefc

çandinî, xudanfcirina miyan û bizina û çêfcirina fcomirê îê de dibe.

Gundêd wî ev in : Kurzêlê, Seceres /parek/ (sêceraz - wergêr), Astêr

(Şikaka) û Kefarîmê (Şikaka).

2 Şêxo Axa zengînê maibata px îsmayîi Zade ye. Gundêd wî : Bulbul (perçakî,

Zeytûnekê 1/4) Alciya (Şikaka), Alcî {1/3, Qorn, Meydankê (perçak)},

Panderek (perçak), çend erdêd dinê li Tirkiyê.

3 ê ku xwendina xwe li dibistana Xaka Pîroz li öelebê kirî û firensizî dipeyive.

Fayîq xwendina Bekeloriya li fielebê kir û firensizî dipeyive. Gundêd wî ev in

: Dêrsiwan (perçakî bi Şêxo re), ZeytÛnekê (1/4), Balûrsang (Şikaka),

Serencak (Şikaka), Bakobasî (1/3) Şîngil (1/2), Pandêrek (perçak); gnndêd wî

li Tirkiyê ev in : Qoca, Çarçû, Sabqanlî, Gnnaş (bi öec öesen ve), Boxazkoy.

Şayînî diyarkirinê ye ku Fayîq Axa pirr di bin dênan de ketiye û retrça wî ya

diravî zehmet bûye.
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GUND :

Reco, fl^ML Masefca, Hopfca, 'Eîmana, fledka, MÛsfcê, flesen GuiRewê,

Dêrwîş, Qodafco , Orner ûşaxî, Mamila. Kimreşê. Kurrê, Sediya, Çeqeia Jêrin,

çeqeia Jorin, MisîiRa, Erendê, Şiyê, Senarê, Qerrnîîliq, SorRê, Kaia, flec Bilêi, KurRa

jorin, KurRa Jêrin, Dumiliya, B'edîna 2, ftemşeleka, 5& BeM K Kûra, Höfllû.

çençelva. Çeqrnaqa, fluca Mala, fleyder Obasî, Çeja, Belato FeitrL Qere Baba,

TelkeşCr. SaiceR, Badanlî, Goliya, Çarhîîlî, flecemaniî. Kûşa, Pandêrefc, SêDoaL

Edema, 'Elbîsfcê, Geliyê Meydana (7 gund In : Gewenda, WalefciL SêrnaiRa, Kurê,

ga?3 ^^j^m^d, DodQi

Li Tirfciyê (Kurdisîan) : Gurnîî, 'Encara, Telbîr, Xerab Camûs.

DÎROK :

Kofca hozê ]i Şêxan êd Qerec Daxê (nezîfcî Weranşeirê) ne. Ra niha hên

perçafc Roçerêd şêxan ji vê hozê di navbera Êfrîn Û deşta Sirûcê de diçin Û îên. Em

tistekî ii ser vê hozê li çiyayê Kurmênc nizanin.

Dora sala 1 852, wan di şerekî de zora Biyan birin. Di wê dernê de, du maîa II ser

mesela serdariya hoze bi hev re Reîi bûn berberiyê : maia Cefar Û maia Reş Axa. Paşê,

ê dudiyê vexwar.

XANEDANÊN NAVSER :

Mala Reş Axa : cîgirê wan flusen 'Ewnî, nayîbê Revin II perlemana SÛriyê,

pirraniya erdêd wî II TirRlyê ne \ zanava s îirRÎ ]î sîand dema Ru Tirfciyê Sencaqa

--Qudo (?) -wergêr.

2 Mave 7 gundêd dawiyê di Studia Kurdica de belav nebiine.

3Bilo (?) -wergêr. n .

4Gumît, Encarlê, Yalanqozê, mala Silêman (her sê gundêd dawî ne Şexan m).
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Isfcenderonê bi xwe ve xisîî, mala Cafer : E'jtned Axa li Mamilan fcu bi flusên 'Ewnî re

rexweş in, mala Beiê Reşê : fieyder Axa li Kunresê. mala Mûsayîn : Mûsa Axa li

Masefca û Mîherned Silêman li flec Xelîl (bi flusên 'Ewnî re nexwe? in), maia Kor

Eltned : EzeîAxa ii B'edîna, malaDuwîfc: Mecîd Axa li 'Etmana, rnala Muqdêd : BeRir

Axa H Qere Baba, mala Alsoro, an maia şînê : ji malbata axayêd Meydana ne, du bira

ji vê malbaîê, Xelîl û Mûsa, ji hevxeyidîn. Xelîl çûye aliyê Murûda û Mûsa çûye aliyê

dijminê wan. Paşê. Mûsa ji aiiyê dijminêd me de sala 193? hate kustin-

5 - Cûmiyan

Erdêd Cûmiyan ]i rohilaî-bafcur ve dirêj dibin ra derdorêd Ezazê, ]i başCr ve,

perçaR ji Çiyayê Sem'an digre. Bafcurêd wan erdêd Sikaka, Arnfcan û şêxan in, II

roava sînorê TirRiyê ye.

Peyva"Cûm"]i şenlyê Ru II Geiiyê Êfrîn rûnlştî rs îê goîin, hên berî fcu dl warê

siyasî de blbe şêniyekî nasfcirî i . Her çend fcomêd gundêd Cûmê diyar e berê şaxina

serbixwe jê çê bûbûn (fteyştlyan, Xerzan, Xasîiyan, Rûbariyan û gundêd Êzdiya) û

êd rnayîn ]i êlê fcofc ne li ser hev in, beiav in.

Gava em bingeha civafcî ya Cûmiya dlxwînin, nakofciya fcu ra ro]a îro îi hin

perçêd Kurdistanê di navbera fcomêd xanedan (eşîret) û sêniyê geiemper (rayîyet) de

heye,tînebîrarne.

5 Zanav : cinsiyet, hewiyet.

l Peyva "Cûm" ji kevin de navekî cuxrafî ye ji Efirîna navîn re tê gotin.

("Cûm" bi kurdî "kort" tê. Watayêd xwe yêd dinê jî hene. Cûmkirin :

roxandin, kavil kirin, bi xar de xistin. Cûmbûn : kavil bûn, bi xar de çnn. Ji xwe

Cûm beramberî çiya kort e, bi erdê de çûye.
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6 - Rûbariyan :

Ev şax Ru sînorêd wê yêd erdnasî pirr ne diyar bûn, ew gundêd di bin bandûra

malbataRûbariyadedigre.

GUND :

'Enabê, Celbûr, Basilê, Ibînê, Xirêbe, Aqîbê, Çetel Zaretê, Xaiedî, Dêr

Mişmişê, SoyansR 1, Burc ftêderê, Zoq e! Kebîr, Meyasê, Zanarît, CûmeR, 5êx

Sayîdî, Kersariaş 2, Kefer Betan, Bênê, Cilbirê.

XAHEDAN :

Mala Rûbarî : Mi'femed Rûbarî û pismamêd wî Erif II Karsartaşê û Mustefa ii

Bênê, mala şêx Qasim Axa : Ezeî Axa li Ciibirê.

GUNDÊD ÊZDIYAN 3 :

Qîbarê. Turindê. Cidêdê. Basûîê, Kîmarê. Feqîra, Kefer Zîîê, iimi (Evdaio),

^71wê. Beraîê, şadêrê. îsRa, Bi 'lyê, Basfane, kMs!d£ Faferîînê, Kefersînê,

Rasemirê. GundêMezin. Burc Qas.

Pirraniya van gundan di bln desîêd seroRêd Rûbariya de bûn gava evêd dawî

hên II serxwe bûn. Dive ern hewaîdin fcu Êzdiyêd Çiyaye Sem'an xwesîln xuya Rin Ru

wan ]i Revin de şaxekîîaybeî, ]s re dibêjin Şêrewt çê Ririne.

1 Suwenek - wergêr.

^Kersanê - wergêr.

3Maved gundêd ku bin wan xez kirî seranser, an perçak jê Êzdî ne. Gunded

dinê li dawî yê musulman bûne. Ji van gundan, em navina gundina Êzdiyêd

Şikaka hewal din : Qitmê, Sînka, Baflûnê (heya roja îro gund tev Êzdî ye),

Qestelê.
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XANEDAN :

Cemîî Axa serefcê Êzdiya(îi Qîbarê) û apê wî Omer Axa.

7 - Xerzan :

GUND :

Gundefc, Xerza, Qu]ûma, çolaqa, Aşka Şerqî.

XAHEDAN :XeiîlAxa.

8 - fleştiyan :

GUND :

Coqê, Maraîê, Xelnêrê, Dargirê, Gewrifca, Kefer Delê, Çolaqa, Aşka, Kefer

Sefrê, Kora, Gorda, Xalta, Misfcê, Gazê, Buyufc Oba, XazîTepe.

XANEDAN :

Xeîîl Axa û Seydo Mamo (geh II Mlsfcê, geh II Êfrîn rûniştiye). flesen Efendî li

Gazê, îu bandûra wî nîne, Qûdûr Axa II Kefer Delê, flesen Qewas II GewriRa,

Mihemed Nûrî Paşa (mala Safûya, berê wû bûn, niha yeR nemaye) II Maraîê.

9 - Xastiyan :

GUND :

Kaxurê, MîrRa, Birînce, Rûîa, Şltka, M'erisRê, Xaziya ]orin, Xaziya jêrin,

Re'rVnaniyê 1, Deia, Misîo Axur.

i Ji Rehmanijê re Şeytana jî dibêjin, tewrî herdu nav bi watayêd xwe ve tersî

hev in ! - wergêr.
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XANEDAH :

flemîd Axa (mala Fiiefc.as) II Birînce), Silêman Axa (mala flusên flemtat) II MîrRa

i , flec Reşîd Axa (ji Biyan) hineR erdêd wî yêd dinê ]î II nav Xastiyan hene .

GUNDÊN DINÊ :

Kefer Mize, Qere Tepe, Ceîemê, Til siîorê, Dêwa, Dêr Beîûtê, Xeiîîa, Terbêlan,

Nesriyê, flec Isfcender, Alce, Cindrêsê, Yaianqozê, Rifetyê, Amelefc, flecîierê, EtaÛ

K'ebê, Firêrlyê, Zelaqê, Kofcebê, Tllifê, TII flemo, Kanî Gewr, Qurbê, Qîiê, Sendiyan,

Zêdiyê, Babiîtê.

XANEDAH :

Mala Genc sê şax in : Eltned Axa fcu Rurê wî bi zanave Tlrfcî ye II fiemamê.

Rifet Axa (mala Omer) II Firêriyê Û Eiî Mustefa Axa (mala Beîa! Axa II Celernê). Maia

Genc II TirRiyê ne, hinefca ji wan cîna girîng di îdareîa Hetay de girîine. He]mareRa

nexirab ]i wan II flelebê ne. Mtaied Axa (mala Ezdînê Şeref, pareR jê Êzdî ne) II

Şadêre ^ , Sem'an Axa (mala Erebê GÛdê) II Cindrêsê, Emare Ebas II Bafiûne.

1 Navê vê male li Mîrka ]î bÛye. Hinek dibejm : Hemtato, an öemtata.

2 Di warê êzdivêd ku Rojê Lesko dibêje de ier yek ji derekê hatiye rasî e. Li

gor ku EMiedê Nasirê Şemê ji gundê Şadsrê ji me re gotî, berê Şader giş szdi
bûn, ii baveki hati bûn. Ji eŞîra Xalta, ji Amedê hatine. E.îra Xaita 000 mal
hebûn serekê wan Sêx Mîrzayê Anqos bû. Piştî ku malek ,i hozê hat li ^ume

rûnlst' yek ji kurê 'îdfc Şerei, navfc wî Mihemed, milisî ji Firensiza re kir. Hmge
Mihemed Kurdêd musulman nas dike û musulman dibe û malêd 3e ve nezik ji, bi

m re musulman dike. Şadêrê, berê, tev mîna hev bûn, axa tê de tune oun u

mha jî tfc de tune ne. Wekî dme, Mihemed bi miiistiya xwe, mina caşed iro,

dikare destfc zorfc bide ser Şadêriyêd ku çav mina wî ne vekirî hûn û mzanin

biçûna hukmetê bi erebî bipeyivîna. Bi vî awayî, Mihemedê ku tu male xwe yi

pirr tune bû, bi milîstiyê, salekê, mûsima gundiya hemi bi zore u bi xapan

dixwe û pê avahiyekê digre. Pê re, dubareyekê tîne sere mala ûsoye .liye

Sêxkê Û bi dayîna jineke erdêd wan hemî li ser xwe nav dike, ji m re dibe,
xwe pê zengîn dike. Loma, carina jê re dibêjin "Axa". Pfctî derketma

Firensizan ji Sûriyê, ji mala Şemê, Ezdîn û Omer pirr kur Sê dibm u çerxa
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DÎROK :

WeRÎ me li jor goîî, Cûmî şêniyekî Ru giştik hevdî nagrin, jl pirr hozan hatine,

gundîna ]l mêj de II flerêmê rûniştine; koka wan yan ]i Êzdlyêd flerêmê, yan ji pirr

hozêd rengreng de (weRÎ Xaleîî, Serqiya, Denadî, Dawûdî, Qopan, Reşwart haîiye. Ji

geieRperçêd dinê êd Kurdisîanê reviyane û penaber bûne, an cihêcihê haîine, an bi

Rom haîine(Xerzan,]i navça Xerzan, an Xersa hatine). Ra sedê XVII, darê ftfun di

destê êzdiyan de bû, paşê berebere hikmê wan pûç bû. Sedema vê yeRê du tişt in :

yeR, şerêd dl navberawan de; dudu, ]i olê me derReîine û bûne Musuiman .

Li saia 1030 koçerî (sedê XVII), Kurdefcî]! şaxe Rûbariyan ]i hoza Berwariyan

fcu cîgehed mezin li Isîembûlê glrîi bû, şandine Kiiisê fcu ferrnandarê Çiyaye Kurmênc

be. Neviyêd wî lingêd xwe ii navçê bi cî fcirin, II Keia Basûtê rûnlştin Û darê hikim H

îemamiya CÛmê xisîine desîêd xwe. Paşî wê bi sedefcî(t 150 fcoçerî), nuhatiyêd Tlrfc,

mala Genc, ew ji ser hikirn avêtin. Tevî fcu çend caran wan xwestln ]i nûv re hifcmê

xwe vegerînin, lê nlfcarîn Û roieRÎ wan î sivlR ma. Genc bl serê xwe man Û ra 1230

Roçerî(dora iszo) Wcirn Ririn, saia Ru TirRan Beîal Axa di Kela Basûîê de dorpêç Rlr.

Ê dawîxwe spart û hate kuştln, paşê.

Mihemed dişkê. Êdî gundî ji bin destfc wî der dikevin. Li şona wî, mha nixuriyê

wî bi rolê wî yê berfc radibe - wergêr. ^

1 Roger Lescot, "Enquhz twr fet Yiz^ de SyrU et U Djeb^l Smdjar
fLêkolînek li ser Êzdiyfcd Sûriyfc Û Çiyayfc Şengalê) bmfcre. Bere, Sereked

*,diya ji van herdu malfcd yek kok der diketm : Evdalî li Burcfc (Evdalo) u

Bapbî li Xe-mriyê (li vê paşiyê, li sedfc XIX bûne musulman). Ji mala sereked

niha mala Şemê ye ku îro giramyeka xwe hene.
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