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MEL.A. MAHMtr:!}

BEYAZÎDÎ

Ew pirt-ag b - 1 - 1963 an^de
ji deatê " Yekitiya rj.îvîskarên
tarîxî li rex akademiya zanistî
a yelsetî Sowyet " ie derba?'. bii

ye.Ewê konielê bo derketina vê
pirt-agê dest'ar dane.Pirt-ug çap-

xana wîjeyî a t^ojhela.t li Mos-

ko-wa de liatiye .;ap kirin.Çapa

dawî de 1050 heb der ketiye,

Rast k:J rin "ö. h-û.rnêrîn a wê a
dawî de Mst. Qanadê Kurdo arî-

ka.r-î-kirire.



. . . Û ehlê Eqrad eger xwecih

eger Kurd -a eger Rewend,qewî

zêde hakimperest "a axaperest

in.Zêde îtaat a hakiman û mîr
"û. axan dikin. Bilanê hakimêd
wan Fileyek jî bibitin êdî zê-

de îtaat dikin,lakîn ji hem-
cinsêd xwe dexsê dikin. Bi înad

û kîn û qederet in. Eger ji

cinsê wan yekî Jê re bibine ha-^
kim Vi axayêd wan îcarî ewî qe-

bûl nakin û îtaat a wî nakin.

Elbette fesadiyekê peyda dikin. . .

M.Mahmût Beyazîdî



p H ş G 0 T i lir

Di na.va koleksiyona A. Caba de ki.têbek dest-

n\7"îsî hcye ko nave wê " Adet û rus"umatêna meê
Sqradiye " Mvîsarê wê M. M. Beyazîdî ye ko le

bajs-rê Beyazêdê de bi miliyet a Kurd ji sala
1797 an de hatiye dinyaê, Beyaz.îdî di nav muhîte-

kî zana v. gelperest de buy-) û jiya ye. Gelek

baş hînî Erebî v. Farisî û Tirkî buye Iraltur
/çande / û edebiyata /wîje / van baş nas dikir.
Beyazî'iî çêtir tefsîr Qar'an "u Quran xwande

bû.

Ew xortaniya xwe de li medresa Beyazîd de dix-

vrîne, û paşê da.çe nîva alîmên derve. Piştî ko
tehsîla xwe temam dike dîsa vedigere Beyazîd ■u
li wê dei'ê d,e:cs diue, G-elek mowzûanda tişt nvî-
sandine,qismek li ser Edebî û. g7:amer inoLê bê

guman xebata wî a enteresan li ser folklor -u

adetên Kurd in- Xebata wî a giringtir li ser
gramatîka zmanê Kurdî e. Ko navê wê jî bi nîv

Erebî^û nîv^Kurdî ye. " Eîsale î te,xfehtû nex-
lan fî zmanî Ku.rdan. " Ji wA gramatîkê de ji

karên Elî Teremaxî îstifade dike ko ew Jî li
ser z'acivva Hel^arî û Rawendiya ye . . .

Kitêbê de fehm dibe ko Be:'-;,zîdî ŞeD:'efname jî
xwendiye û bi dîti.na nvîskar û etnografekî ade-
tên xelkê xwe jbavreriya wahî dînî ,urf -û tradî-
siya wan ber hev dike û dide berçav.

Konsolosê Rûsan Aleksandir Caba li Erzurumê

M.Beyazîdî dîtlye .Lewra kc ser zanisti.ya Kurdî
Beyazîdî gelek alîkarî ji wî re kiriye.Bo ko
Gaba koleksiyona xwe dewlemend bike.Beyazîdî bi

xwe ji kitêbxana xwe gelek kiteb ii boy Caba
verîkirine û eserên xwe ê şexsî ji gelek pêş—



kêşî Caba kirine. Eger Caba t Beyazîdî ew xe-
bat nekirîbûna riiba ew eser li dinê tuLtie hv. û
winda b^ab'û. . . .

¥ê etî'erê de jiyara Ki^irdên Misilman, ceniiyeta w,=;.n

sîstcma aşîrî, >:^3asên hakim.iyeta fecdalan a

ser k"i:i.ltura mat.=îriyala Kurdan,malavax.irina vra.n

rabûn û :r:-.:iniştina wan nvîsiye, ¥eko ..dinê dest-
xetî "u senata wan,ze-î.vac û iin anîn,bawerî br
şêx a seyidanj-u baweriyên xurafe dane berçav...

Li nîv:-.. eşîrên k"ardan ds. gea.ek bu.yer henin ko

bê feebeb in.Be^rberî û di jxi:i:n.al'iî bi yekr.du re pir

di.ki:a û hevû.d.-u du dikai.ln. Lêbelê xelkêrr ne wî-
sE.ne,bijaniyan r.- zehf s-r-;rî xwar dikin. tl pasîf-
in. Tenê e.şîrî a wan daîmiye,her Dşîr bawer e ko

ew bi e.şîrên din çêtir in. Xwe. herweha bilind
dibînin û ke-aani.yê qebûl nakin,pirên r-.aran e>;- jî

ko nîşt a .şerên wan dibe.c.

Zana St-îg 'WîkandHr kitebek r.vîsiye ko navê w"î
" Eîn fest bei den Kurdei-:. "ûnd îm aves ba ko bi

zmanê Almani ye.Tiştên >o Beyazîdî rivîsîne 1j. tiş-

tên ko heta nihs mayîne a tiştên ko Wîkander
gofcîîie ne zêde ji d{irî hev iii. Mesela bila ko

wê pl '-^t-e.gê de beis a ceina " Ai'arişnî Harezana "
dike ko Ew cejn nieha 9 û 10 an de çêdibû.Ew
cejn heta niha jî bi awakî d.]n li n.av Kurdên
Tirkiyê, "û. îranê -û Yezidiyan ên QafQas de henin<. .

Li ser Kurdên îranê binêr A. A. Arek Hliya.n

K.Xaçeturof, Oc L. Wîlç rwskî, T. E. ArîîvLof û
li ser Kurd'Sn yc'/.;îdiyê Qafqas jî xebatê S. A.

EgÎ7je.rof heyîn. . .

Beyazîdî bi xwe li, ser Kurdên mJ.silman li

tirk-lj"ê nvîsiye. R-ûat.'nko dibêje " Ew adetên^
weha .o.e tenê bi nav Kurden Miailman da nerLê
min bi xwc; li nav Ki."J.rdên di.n de Û derve jî dî-

tine. . .

Ew kiteb du destnvîsên xwe li kitêbxana lenîn-
gradê de henir. ., Yek bi dest ha.tiye nvîsîn v.
Hicrî 1274 û Miladî 1858-59 hafciye nvîsîn bi
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herfê Erebiye. Cih cih Caba bi horfên / tîpên /
latînî not kirine berê,..

Qopiya diduyan 1868 an de hatiye nvîsîn. Ew jî
ji kitêbxsma şêx Nazar ketiye destê Caba.Caba ji

wê kifcebê tercumeyî Fransizî kiriye . . ,

Ez pir spas dikim ko ew kesen Kurd ko alîkarî
a min kirine ko navê wan Aso ê Cango,Şiko ê Hesen
Alî ê Cango, îsmaîlê Sado ,a Moro ê Mehemedo...

Dîsa spasdai'im ko alîm ê mezin Kisliyakof ko

nesiha"!- li min kir ko ji bo ve xebato,wekî din
jî m:in ji Wîlçew-skî v Mesçerof jî alîkarî dîtî-

ye...

M. B. R.ÛDEKKO
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P Ê Ş K E Ş î

Min ji mêj ve navê seyda Beyazîdî bihîS'-
tî bv. Paşê de.rket ko ew ne yek in ,lêbelê
d"a heb Beyazîdî ne. Yek MAHMÛT Beyazîdî û
yek jî îsmaîl Beyazîdî. Ewana bra ne an he-

vaD in V. an gundîne ez hin jî nizanim.Tiş-

tekî niha zanira ew du lawên K"ard bê misl -u
bijarte ne. Ewan z-aöa di dîrokê Kurd de^cih
gi'?tine lê mixabim ko em ta n.iha li cihêd

wan be xeber in...

Va pirfc^ag a Mele Mahmilt Beyazîdî,roj"ekî bi

tesadûfî ket destê min. Eger ko .fn.in tîpên
Erebî nezanî bûma dîsa jî pê agahdar nedib-ûm.
Gav.;, ko min serê vê pirt^dgê xwand "Adet 13.
:rus-iimatina meî Eqradiye " û rn/îskar jî M.Be-
ya'3Îdî,wê gavê çawa ko ez bi dinyayekê dest
xînim. Bi lez û bez min ew xwand. Paşê jî da

çap kirin. . .

Kitêb bi du beşan çê bi3ye,Pa,rek bi Kirrma^n-

cî -a tîpên Erebî,par a dinê Rved û bi tîpên
kirî: /Rûsî / hat:lye nvîsîn. Ew ^ismê bi tî-
pêd Erebî min vegerand Latînî . Peşgotina wê
jî bi Rûsî b-a. Wc'-'ger a wê ji bo min şelek
zehraet çê bû,bila kc kesekî Kurdî û Rusî za-
nibin min nedît, ta ko paşê braderekî Kurd^i
li Erî.msa ko Rûsî zanî b-u vegera.nd Kurdî le
ew jî no bi temamî ,-û her weha bi kurtî nvî-
sando Dema ko pêşgotina wê ber çav b-u v hate

fehm kirin me baştir zanî ko MoBeyazîdî kî
ye -d ow kitêb bi çi awayî hatiye afirandin..

Ez zehf spasî caniik jinê, banid M. B.Rû-
denko dikira ko ew pirtidg dîtiye ld ji bin
teregên / ref / toz girtî de derxistiye û
paşê jî bi xebatekî zehmet ew Mekêşî xwan-

deyên dinye ê kiriye...
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Li ser \»7Îje û dîrokêd Kordî de zehf tişt

hatine mrîsin û gotin,lê bi rastî pir kêma-
siyekî mezine ko li ser psîkolojî û jiyîn 13.

karektêrêd vî miletî qet ne tişt diy.ar bûne.

Ko em zanin tu materiyalek jî tu nîne.,Seyda

Beya.zîdî bi çi awa.yî ketiye ser vê rê,zema-
nê xwe de ew tişte^m weha gi.r:ing û pêşver-dj'iî
bi çi L-esaretî nvîsiyCjû îriiam ji ku girtiye

nizanim, lêbelê seyda di nav idlemaên zemanî de

şoreşek bi terê hildaye milê xwe. Û şi.k û ba-

werî heye ko seyda ew tiştana li ser .şîret û

nesîheta A.Caba nvîsiye -d dibe ko li ser dax-

xiraza Caba v. bo xa.tirê wî dest pê kiriye...

Dema ko seyda destpeka ve pirtûgê kiriye

salên wî gi.haştine şêstî,bila ko kal buye .

Lewranê sistema neql dana nvîsa wî de merov
tê digêhê l<o ew mîna. kalekî bi dil û can u
weko merovekî çîrokbêj berpêş d-ike-Hevok û
bêjeyan yektiyek,kin li mufassal,bi cih û

şund dide û li ba hev kom dikOc^,

Evr destnvîsa ko 1858-59 anda çê bujre^keti-.

ye destê Cc^.ba û ko Rûdenko dibêje,Caba. bi

cih cihan de bi tîpên latînî not kirine berê.
Ewê diji j'î ji kitêbxana şex Nazar ketiye destê
Caba.Di sala I868,ya:iiê deh salan d-d ya yekan *

de.Eviya min baş fehr.a nekir.Kö qopiya diduyan

kê nvîsiye û kê daye şêx Nezar û kê dîsa daye
Caba -d bo :;.i ? Weko em zanln şêx Waza:r ji

Ki^rdekî îra,nê,bawerim ji Urmiyê ye. Ew bi ki-

têbxana xwe meşhur b1d,bi hez&.raxi cild kitêb-
ên / pirt'dg / wî hebdn. Serpêhatiyên şêx gelek

enteresan jî heyîn. LêbelA ez baş nizani.m ko

bi rastî bîyografiya wî çawaye...

Aleksandir Caba ew kitêb bi şexsen tercume-

yî Fransizî jî kiriye id him jî ji qopiya di-
duyan. Yanê ewê ko ji kitêbxana /pirtûggeh/



şêx Nezar de-cxistiye. . .

Mele M.ahmiat Beyazîdî" -wekî din jî xebata wî
henin.Ko pêşgotinê de jî diyar dibe ko eser
a wî a giringtir li ser rêzmana /gramatîka/
Kurdî ye. tJ rêzmana wî ko navêd xwe nîv Ere-
bî û bi nîv jî Kurdî ye. Min nekarî bi tam
tercumeyî Kurdî jî bikim. Bila ko ez^zehf
lê gerîm ko boy peyda kirina wê pirtu.ge,ser-
firaz nebûm. Weko min peyda kir, ko nesîb be
ezê wê jî derxînim.Navi wê jî ew e: "Rîsaleî
tuxfetûn nehlan fî zmanî Kurdan '^ Wergerî :
" Mêşhinguvek le ser rîsaleyî /wêşane / zma-
nê Kurdî de " Û a diduyan jî wîsa tercume
dibe : " Nvîsarek li ser dema kevnareyên

Kurdan " .

Wekî dinê wexta ko bgaio R"ddenko dixwaze wê p
pirtûgê derxîne,serpêhatiyên wê pirtiîgê gelekê
zêde dibin. Pêşta hewaleyî Kurdnasekî dike,ew
Kanadê Kurdo ye. Kurdo vê kitêbê rasteqînî
dike,paşê diçe qomisyonekî de qontrol dibe^ko
rejîmê Sowyetê de sansor heye û giringê. Ji
wê jî diçe çapxana Moskowa de bo zmanên roj-
hilatî çap dibin.çap dike.Lêbelê ew pirtûg ta
niha 120 sal emrê xwe buye.Vê emrê xwe ê di-
rêj de kitêbê pir cih û dest,adres û şund gu-
hartine. Serpêhatiya wê bê guman ko a yekî me-^
rov zêdetir dê heyîn. Beyazîdî Kurd û Kurdna-
sî min divêt baştiic dizanit buya. Guya merov
ko pirtûgê dixwine ecêb dimîne ko boy zanistî
a wî. Lêbelê dîsa jî kêmaniya xwe henin û ya-
xud kitêbê de tehrifat heye an guhartin e.

Zmanê wî zmanê Hekariyan û Rawendiyan e.Rawen-

dî ew jî ta'îfeyekî Kurd e ko Selahettîn Eyû-
bî jî Ji wê malbatê ye. Ew zarava ê Hekarî û
Rawendî merkez / sentral / ê Kurdîstan de tê=-J
tin axaftinc Heta Bohtî û Silivî û Van û Mûş
û Heta Behdinan jî ew zarava ye...
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Lêbelê gotina me ne zaravane zmanê kitê-

bê ye.Bi edebiyatekî qenc,lîsanekî safî û

nvîsanekî teknîkî hatiye çêkirin. Her wekî

ko zehf bêj eyên biyanî jî tê de heyîn,ên

Tirkî û Farisî û. Erebî,ger ew ne Kurdî bin
jî îro ew kelîmena temamen fehm dibin û tên
xebitandin, ên weko : " şayed, eger,yaxûd,

ta'îfe, îqtiza,îhtiraz,nezer, ekserî,îlla,
taxim,maazallah, sefer, elbette^mimicdnjmiker-

rem,miyesser ,hwd "d hwd.... Ecêb ewe ko ji

Beyazîdî virda sed û ew çend sal derbaz buyî-
ne zmanê Kurdî de tu pêşveçûnek nebuye,û kesî

tiştek nekiriye serê.Ger wan pirs û bêjeyan
em ji metînê derînin, cihê wan dê vala bimîne

û ên nuh jî tu nînin,û nvîsarî jî wê mimkûn

nebite.Dinêhirim ko zmanê Kurdî a wîjeyî a
îro jî ji hîmê ko Beyazîdî daniye tê....

Mele Beyazîdî hevokên xwe kurt id kin in.Tê
de niqte û bihnok û işaretêd gramatîkî zehf
nînin "d li her cihekî de tim v. tim " Û " xe-
bitandiye. Ji ber ko nvîsana Erebî de jî wîsa
dibe. Beyazîdî cihên ko lazim e niqte "d bihnok
hwd.bên ewî "û " xebitandiya,weko serê parax-
rafan ,paş niqteyan,pêş navên mezin û cihên
din.Cihê nefes girtinê de " û " tête xebitan-
din ko eviya karekteristika zmanê Kurdi ye.

Min bi xwe jî dîtiye ji nav gundiyan de ko

pir kes gava qise dikin ewê b-êjeê " id " zehf
dixebitînin û carînan jî pirecar tên,weko :

û û -d ew kesên ko gotara xwe de i ih ih an jf
a aa ah hwd dibêjin...

Gava ko merov vê pirtûgê baş û bi diqqet di-
xwîne şiyarî tiştekî daxuyanî dibe. Kitlb /piT-.
tûg / destpêkê de bi zmanekî dom dike û ew
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zmaii berewpêde tête guhartin û hêdî hêdî
ji hev dûr dikeve ld dawî dikeve rengekî din.
Iiesela weko pirs û bêjeyên " dikin,bibin,bi-
barin,bikirin,bibezin," îptida ew kelîmena bi
wî awayî hatiiie nvîsin,lê rûpel 13,14 de pêde
hêdî hêdî,ji kêm ber ve zêdetî hatine guhartirt.

Paşê jî temamî b"dne yek. Yanê hemuyan "ti" '; .
girtine id buyîne " dikitin,bibitin,bi'baritin,

bikiritin,bibezitin,hwd. Eviya tiştekî gi-^
ring e û edebiyatê de / wîjeyî deJ ferqeki
mezin e. Lewranê ko rengê zarava î hatiye gu-
hartin. Ji ber ko em nizanin ko seyda çi qe-
der demê de ew pirtûg hazir kiriye. Dibe ko

kar a wî a paşin li a pêşin baştir be...

Beyazîdî bi sîstem a xwe Kurd bi çend BEŞ a
par ve kirine . / yanê çend gurûb hesêb kirine/
Kurdên goçeber re gotine"Eqrad " ko ew jî bû-
ne hîmê eser a wî.Bila ko tim "d daîm behs a
wan kiriye.Goçer û Berîtîyan il warangêr /En ko
diçin vmran / Eqrad /goçer / ne^cihên wan he-
yîn ,zivistanê li germiyan û Havînan jî li

çiyan in. . . ^ ^
Kurdên ko gundî ne, yanê ên ko xwedi erd û

xanî newan re jî gotiye Kurden " XWECIH "î
/ yanî cih girtî,temel danî, sabît , / Gora
seyda ko behs a wan dike ... ^

Yek jî behs a Kurdên " maî " / meî,meyi /
dike ko bi alî me de baş nehate fehm kirin.
Weko me zanî ew jî ên medenî, an burjûwazî ê
zemanî bûne. . .
Bila ko çi rengî dibin jî bibin Kurd^yek

jor û yek Jêr gişt mîna hev in.Ew tişten ko
seyda behs a wan dike, cih ê ko ez bi xwa jê
hatime / Dersim / <fo90 henin. Tişten ko Beya-
zîdî dîtine û bo vê eserê bijartine wîsa bi
marîfete ko pir rexne û îxtirazî nehiştiye...
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Bila ko cih cih heye,t| de xoşbînî û an sa-
fitî heye. Weko rûpel a 34 ande ko behs a
kumreşî' "d bedgumaniyê dike,zêde pêş ve diçe
an jî zemanê me îro zêde pêş ve çuye.?

Bi rastî jî kumreşî id bedgumanî Kurdan de
kêm heye. Ko zêde hebûna wê wan dost û dijmin
zû bi zûyî binasîna. Yek jî kumreşî a vî pir-
tûgê bikirina. Lewranî tarîxê vê kitêbê de
kumreşî v. bedgumanî heye. Her weha ko merove-

kî mina Beyazîdî ,ko Kurd û Kurdîstan^bihost

bi bihost,ling bi ling zaniye v dîsanê jî xe-
liteki bênaborînî wê bike. Mimkûn nîne bawerî
nabe. Weherweha ko ew kitêb di sala 1963 ande
der tê ,yanê li nîva hereketa M.M.Barzanî de.
Cihderketin a wê jî yeketî Suwyet e û kitêb

li dinyaê belav dibe,...

Em zehf spasî canik jinê M.B.Rûdenko dikin,

lêbelê hêvîdarim k o tehrîfat û têkguhartin

tê de tunebe. Xoş weha be jî ne ko demû dew-

rana îro de ye . . .

Gava ko M. Beyazîdî rdpel a pêşîn,yanê dest
pêkê de dibêje : " Zemanêd mazî de Kurd û Eq-
rad tune bûne,hemû Ereb bûne (!) Evana ko çûne
sînorê Ecem û îranê ,lîsanê wan hatine guhar-

tin "u falan û fîlan. . . .

Lewra min pêşta- jî got,gava ko^merov bi dîqqet
bixwîne zmane pirt-dgê a pêşin il a paşin ne
yek in. Ez dibêjimko , ew deh û. diwazdeh rdpe-
lên pêşin ne a Beyazîdî ye. Tehrîfat bûye...

Em nizanin da Beyazîdî anegore wî zemanî ko
Erebî mode bû,weha gotiye,zîra kesên ko xwe
dikirine Ereb bi rûmet dibûn.Lewra ko li bin :

tesîrê dîn de bûn. Dibe jî ko seyda xwe bi
digel modeî kiriye. An jî li ba şêx Nezar û
an jî li ba Caba hatiye guhartin.Lazim e ko
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merov wan her du qopiyê destnvîsî bibînî. . . .

îro hinde xortên Kurd henin ko bi Kurd

bûna xwe re serbi,li>\d û mexrûr in,zanim ko
cih cih ên kitêbê de dilên wan diêşin. Mese-
la rûpel a 39 an de ko behs^a^Sultan A.Mecît
kiriye û guya edl v. asanî,wî û. Asakîrî nîza-
miye a wî aniye . Û yek jî ridpel a 41 an de
ko' gotiye Kurd zêde" ji tifingê ditirsin. Suya
tifing ko li cihekî hebe Kurd naçin. Lê ez dê
bi xwe bawer dikim ko ger mitral jî hebe Kurd

wê biçin. . . .

Rûpelê 34 ande jî behs a endamên lêzimekî ko
li cihekî radizin kiriye. Şayed eger gora wî
zemanî wîsa bûyî ye û dîsanê heta îro jî heye.
Min bi xwe jî li alî Cizîrê gundekî nêzûkî gi

Sîlopî de wîsanê dît....

Weko merov kitêbê dixwînit tê de gelek xeli-
tên îmlayî û gramatîkî dibîne. Ew ji kêmasîyek
e li zmanê Kurdî de û xelkê Kurd de ye.Bila ko

hîn zmanê xwe çênekirine. Ger bi zarava û. ser-
zman,ger bi aşîr û malbatan ew zman texlit bi

texlit tête xwandin û nvîsîn. Kitêbê de jî ew
texlît henin. Weko : " Merov,mirov- Sîwar,sia-

war,siwar - Wenda,winda - Şewlekî,şolekî - Şom

şo-wm - Hwd id hwd...

Yek jî hinek caran ew tîpên lêker^bi hev re
û hinek caran jî bi cêh hatine nvîsîn. Mesela
Ayib e,ayibe - Xort in, xortin - Li piştê ne,
li piştêne - Kêm in, kêmin. Hwd...

Herweha me dîqqetî rêz û rêzikên gramatîkî
nekir. Bixwe ji tîpên Erebî ko vedigere tîpên
latînî hinek xelitên zehmetî jî dibin. Çend tîp
henin ko rengên he"vildin bi temamî nadin. Weko
'î id ê'bi Erebî de ' y ' tête nvîsandin. Lêbe -
lê va pirt-dga jî ne rêzman e "d ne jî dawa zma-
nê Kurdî a modarn dike. Adet û. rusûmatêna meî



Eqradan pirt-dgekî zanistî û zanyarî û mate-

riyalekî tarîxî ye. Navê vê pirt"dgê wekî din

jî ew e : Kîtab a adet û ruslimatêna me tawaî-
fêd Eqradî ye û "û.s-dl nîzamata gel

KURMANCÎYE..,

DX : Ew pirtûg bê wêne b"d, wêne ên ser û
navîn de çend diyariyek Ji welêt me kirine

berê. . .
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BiSMÎLLAHÎRAHMANlRRAHlM Elhemdulillêhî Reb-
bîlalemîn vesselatû ala Muhammedin ve alîhî
ecma'în. . ,

Ema baed me'alûmî cenabêd talib û naziran bi-
bitin ko^ew tewayîfêd Eqradan ji tewayîfêd Ereb-
ed bedewî êd berêne. Ko zemanê maziyê de ji wan
tayfêd Ereban miqdarek cuda bûyîne û. bi wan ke-
naran de bi eyal û etfal hatine û hemû qebîleyek
b-one. t! berê lîsanê wanî jî bil"dmûm zmanê Erebî
bûne û yek ta'îfe bûne. Heta wî zemanî lefz Kur-
dîstan tune bûye. Paşê weko hatine van etrafêd
xalî û. sînorêd îran û Xoresanî ew merovêd hatî
mesela çend in elbette her yekî navek heye. Hey-
der,mesela navê yekî bûye. Herçî ji ewladêd wî
Heyderî zêde buyîne nîsbet bi bal wî daye Heyderî.
Ewana buyîne tayîfeyek û mesela navê yekî Zeylo
buye, herçî ewladêd ji wî merovî zêde bûyîne ne-
sebet dayîne bi bal Zeylo,Zeylî Zeylî gotine.
Ta'ifêd mayî jî bi vî tarzî ne.Mirad ji ta'îfan
eviya her ta'îfeyek kurê bavekî bûne û bi mirûr
eyam^her yek buyîne ew qeder mal, îcarî ew ta'î
fe jî bi neseb nêzûkî û bra û pismamiya wî ze-
manî^xeyret a yekûdu dikişin û eger dûrin li
yek u^du nabine xweyî,qebile û tayfe ewna ko be-
yan bûn, . .

tr lefz Kurd û Eqrad es^ê wî girde ye. Yanî ber
hev V. cem'î kirine. Bo munasebetê ko ew Ereb bû-
ylne cîranê îran û Farisî û Xoresanî,êdî ji lî_
sanêd^wan tayfan yekûyekû berhev û cem û exz ki-
rine û hêdî hêdî zmanêd xwe ê qedîm ko Erebî ye
terikandine û mirûr zeman û borîna îyamî buyîne
hinde eşayîr û qebaîl û ta'îfe,,.

Ew^navê wan ko maye Kurd û Eqrad ew sebebe ko
zmanê berhev,yanê mexlûtî ye, Yanê gird kirdî ye.
Ji Farisî û îraniyan. Icarê ew tayfana ji etra-
fan bi nav Kurd û Eqrad hatine navdan û buyîne
miletekî meallûm,,,

Ema zmanê wan jî biheseb cih û mekan bazê îx-
"tilaf tê heyîn, Lewranî lîsanê Ereb û Farisî û
sair jî dîsanê cezwî rauxayîret heyîn, Mesela lî-
sanê ehlê Hîcaz û Misrê û Erebêd Bedewî naşibi-
ne yekûdu.



Û zmanê Farisiya derî û Pehlewî û Iraq û Azerbeycan'^
ê naşibine yekûdu. Lîsaned Eqradan ji cezwi tefewat

heyin. . .

Eqrad qewî zêde nesl û neseban hesêb dikin û ama-
re û axayêd wan bazen seyyîd û bazen sahebzade heym

Weko Abbasî û Xalidî û Ensî û Merwani ji vana te he-
yin.Wekî dinê ekserêd eqradan heta heft bavan naved
ecdadêd xwe dizanin û xizm û eqrabayetî winda nakm.
Mesela xizm û pismamê yekî li şamê u Misre heye bav
ewî xizmî û ewi pismamî ji boy kure xwe wesayet dike
ko li filan welatî û filan gundî ji filan tayifeyi_^
navî ew e,xizm û pismamekî me heye iqtiza bike ew ji
dîsanê ewî wesîyetî ji boy ewladed di xwe dike...

Û eger şayed Eqradan xwîndarî û yaxûd dawayekî ma-^
ye dl welatekî de digel merovekî hebî, dîsane weqit
û tarîx û bitefsîl ewî dawayî ji boy ewladed xwe di-
bêiin.wasiyet dikin.Adete wan ko eger yek ji wanme-
sela biçite xerîbete rastî a esl Û neseb a xwe bizu-
wî ji boy kesekî nabêjin.Lewrane ihtiyat dikm.Ko
nebe xwîndarî û ya dawaîdarek kewn ji neseba "wan bi-
derkevin.Xulasa dawa dî nîva wanda kewn û zayi nabe.

heta heft bavan dawa dajon,..

tr Eqrad qewî xweyî bext dibin,Eger mirovek qebaha.
tekî mezin bike û biçe xwe bavêje bexte yeki^elbette
ii qisûra wî diborin û bi bext sonde dixwm u bi cin
derewî tiştekî naxine bextêd xwe,Weko yeki gote yeki
mesela ew şola weha ne buye weko ewi gote ko di bext
ê minde be ko wehaye elbette pe bawerî dikm,Yane
bi bext sond swarin di nîva wande qewi mezm e.Weki
mesela: merovekî dixwazin bikujin,xwe avetme bexte
yekî,elbette bi çi tarzî bibe dê wi mirovî ji kuş-

tinê xilas bikin. . .

Adetê Eqradan di şerî de weko mirovek ji hespê ket
û esîr bû êdî mimkidn nîne ewî nakujin.

Adetên Eqradan ên piçûkan (piçkan ) l^fşik kertme
dikîn,mesela: Weko ji boy miro-^rekî keçek welidl ^
ii boy mirovekî jî kurek welidî hema di roja wela-
ditiyê de ewî keçî didîne wî kurî. Bêşik kertme di-



"bêjin.^Heta ko ew kur û keç balîx dibîn,êdî men û
poşmanî nabit.îcarî dawat a wan herdukan dîkîn.

Û dî nava Eqradan da berdêlî jî dikin.Mesela:yek
xweh a xwe dide yekî û xweh a wî jî ji boy xwe dis-
tîne,weyaxû.t keç a xwe dide yekî û. keç a wî jî jî
boy xwe distîne.Yanê mibadele dikin.Herkesek jî wan
mesref a dawata xwe dîbîne.

Ekserî Eqrad dawatan di weqtê Biharan dikîn.Lew-
ranê Zîvistanan cîhyekî tenha ji boy bûk û zava ê
tunîne.Wekî davatê dîkin li goşeyekî konê weyaxût
li goşeyekî malê perde gîrê didin.Ew bûk û zava lî
pîşta perdê gerdek dîbîn.Wekî dinê adetêd wan ên
weko cîh tunebin,bav v kur v. bra digel jînêd xwe he-
mû dî^malekî de radîzin û radibin û keç û bûk êd
wan jî kesekî narevin.

Biharan wekî bîstî Adarê elbet biderdikevin konan.
lakîn nêzûkî cih ê qişlaxê ji vî re warê kozê dibê-
jin.Heta ko pezêd wan zê yî xilas dîbin,paşê ji wî
warî bar dikîn.Warê bîharê û payîzan newal û cihêd
talde -d deşt dibin.Lakîn warê Havînê zozan û çiya
dibîn.Her deh û bist û sîh û çel malan mexsûs warek
heye.Kesek li warê kesî nahêwêre û lê nabe 'xweyî.
Û caran dîbe ko li ser wan di nîva wan de nîza pey-
da dibî û ji boy birekê malan ko dîgel hevddu dihê-
wêrin,ZOME dibêjîn.Û axayê wî bîrr î û rî spî ê wî
cîmaatî kî ye, Mesela:Elo û Heso ji boy wî Zomeî
Zom a Elo û Zom a Heso dibêjîn,Birrêd wan jîweko
gundan nav heyîn Zome a fîlan kesî û Zome a filan
axayî dibêjin.Mesela: îqtîza bike ko tu zomeyekî
pîrs bikî ji boy te salîx didin,dîçî û dibînî.

^ayed weko tîrsek hebî îcarî ew êl hemld berhev çiya
u^deştekî^dibin û li ser he-vûdu nêzûkî yekddu konan
hêşî lî hêşîyê wek ordiyan vedigirin.Ji bo vî ber-
hevî a konan re ABÎR dibêjîn, filan aşîrî bi Abîr da-
nîne dîbê|în.Weko şayed tîrsa wan ji kenarekî de he-
ye ji çar kenaran rîya yek saetî yek çend siwaran

qerewal datînîn.Û^bî xwe jî şev ranazin.Hespêd wan
hazir lîxab kirî id bî xwe jî çek girêdayî guhdarin.



Heman jî kenarekî deng û pêjnek peyda bûyî hemî
sîwar dîbîn û. bî vî kenarîde diçîn.Eger yeqîna
dijmînan kirin,def a wanî hewarê heye,bi şev "d bi
roj çiwextî dîbe ewî def a hewarê lî cîhekî bilînd
didine qutan ko deng bigehê hemû. Zomeyan.Weko dengê
defê peyda bidyî êdî mimkû.n nîne kes bî şuva namîne
sîwar û peya bi kenarê defê de tên.Û jînêd wan ma-

lan jî her yek konistunekî digîrîn destêd xwe v ha-

zîr dibin,gahê jilnan jî lî şerî ye.Dîtîn ko şer ha-
te nêzûkî malan ew jîn jî bî wan istûnkonan diçine

şer û yariya mêran dîkin.Dibe •jin jî têne birîndar

kirin u kuştîn.yanê weko şereki weha lî ser raalêd

Eqradan bîqewîmin jîn û mêr şerî dikin.Û eger şayed

hezar sîwarêd dîjmin bêne ser çel pênce malêd Eqra-

dan dîsanê qedr nabîn ko ewan belav bikin.Lewranî

dî nîva Eqradan ewê meseleyekî menşidr e.("Şerê kd-
çîkan li ser dêlan in."Eqrad şerêd ser malan bi

xeyr ji mirin çare nînin, elbette heta rairin şerî di-

kinoÛ adetekî dinî dî şerêd ser malan de heyin,weko

Eqrad dibînin ko dîjmin zehf û ew bi xwe hindîk in,

herkes siwar dibîn û jî nîva malan biderdîkevin û
xwe didîne çiya v. kerrekî asê.Û malan dispêrîne dij-

mînan -d bi xwe jî dûr ve difkîrin ld çek û aletêd xwe
î herbê diLrîst dîkin id dîgel yek ii du qewl û qerarê
dîkîn ko nerevin.Yek jî wan dibêje ko eynegozê min

Meho maye dest dijminande û yek ji wan dibeje ko "

wayê keç a mm Eyşê " maye di dest dîjmînande, weha

xeyretê dîdine yekodû,îcarî dijmin jî bi talan û
mal hilgîrtinê mîjûl dibin.Bîlanê zehf bin jî ew
xweyîêd wan raalan bî carekî hicûm û. êrişê tînine
dîjminan û j'inêd wan jî di nîva malan de bî kiziman

arîkarî a wan dikin, elbette dijraînan perîşan dikin.

XS taîfeyêd Eqradan weko xwîndarî nebîtîn qewî ma-
yîlê qetlê ninîn.Dî şerî de weya rêbîrê de mirovan
dîgîrîn û dîşêlînin,berdidin.Lakîn jî boy şola xi'^

rab elbette mirovan dikujîn.Heta jinêd xwe id keç û
da û xweh a xwe jî elbette qetl dîkîn^Û jin^jî^ji
boy şola xirab mesela: Da;,keç a xwe,û xwesî bûk a ^
xweld xweh xweh a xwe bi şev dîxeniqînîn.Weyaxût jari



dîdinê û qetl dîkin.Jî axa û rîspî êd wan kesek pir-
sîyarî nakin ko te ji bo çî ewa kuşt...

Weqi'a revîna jînan jî raêran dî nîv wande adet nî-

nin.Jîn "d keç êd wan ji kesî narevin.Weko raîletê Ef-
rencî ye.Ew jîserbest in lakîn boy îhtîqadî ko ew
xirabîyê nakin.îllah eger yekî jî wan şola xîrab Irt

rîn, çare nînîn elbette ewî dîkujîn.

Jîn û keçêd wan qewî şolekar û cesûr -d xweyî hî-
ner in.Kulav -d berr û xalî û têrran çê dîkin û ma-

lêd ko xulam tê nînîn hesêbekî xulamê malê jîn in.
Her çî şola malê bibe jin dikîn,heta hespêd mêrên " -

xwe;-jî jin xwedî dikin.Mêr bî xeyrî şerî tev şew-

lekî (şol) qewî nakin.Bazar v dayîn û standin jî
bi jinan dibin û têne meclî-s ê v. îqtiza bikitin

tevî şêwr -d îdare u. emûrî (derbaz kirîn ) dibîn û

kerera û êqrama mêvanan dikin.

Weqtê Eqrad ji warekî bar dikin diçin warî din

malêd xwe bar'dikin "d çend sîwarêd wî zomeyî heyin

herad rimêd wan li ser mîlan v dest vedayî li bera-

yîka koçan diçin v jîn koçan dajon.Ew pez -d deve û g
garanêd wan li pê koçan diçin.Lî wan siwaran re pêş-

koçî dîbê jin.Şayed weko dijmin ji pêş ve peyda bibî

ew şerî li berayîka dikin weko bûye şerî u jinêd di

nîva koçan de barêd xwe berhev cihekî dikin.Weko me-
terîsan çê dikin û he.wş dikin û zarokan dikine nîva
wê hewşê v tifing û tabançan heldigîrin û muntazîrî
şerêd raêrêd xwe dîbin.Eger sîwarêd wan li dîjminan

xalib bûn qewî qenc e.Bî xwe jî dîsanê koçêd xwe da-

jon û diçin û eger şayed dijmin li sîwarêd wan xalib

bûn ew sîwar direvîn û tên dîkevine nîva koçêd xwe
hesarê ( mudafaa cih ) û dîsanê şerî dikin.Heta he-

war ji cîhekî peyda dibe.Lewranê adetê Eqfadane he-

man boy şer elbette ew mirovan li boy hewarê bi et-

rafanda belav dîkin û jinêd maqiilêd wan jî roja ko-

çê li hespê çê sîwar dibin û çek û sîlehan girêdidin

V. rim digirîne destêd xwe û ew jî dikevîne pêşîya

koçêd bi xeml û ser bi zêr.Bî vî terzî dikevîne pêşi
.va koçêd xwe .Lakîn, jînêd feqîran zarok jî lî goşê ko



çêd xwe dajon û dîçin...

Û her zomeyekî du nobeddar heyîn.Bî heq şevê
her yek lî kenarekî dipeyîn.Weko hêsa dijminan bi-

kîn, dikîne gazî û xelqê zomeyî radîbîn û diçîne

wî semtî.

Weko bi şev şayed dost û. mêvan bêne zomeyî ew

nobeddar diçîne berayîkê û. gazî dîkin.Weko qiralêd

ordîyan .Paşê ewan tînîne niva zomeê.Çi qeder mêvan

bêne zome ê mêvanê axa yî id rîspîyan e.îlle eger

zehf mêvan heyîn,îcarî serê konê du id sê û zêde sî-

waran belav dikin. . .

■Ö axayêd wan maqidl û dewletlûyêd wan,hem-d xweyî

qehwe û taxira in.Eger şayed raêvan jî qehwe "d taxim

heye nahêlînîn ko taxima mêvanan biderkevin û bîdi-

ne şewlê (şolê ) bila ko qehwe û taxima xweyî malê
dîxebite û axa u rîspîyan çît ld perde heyîn.Yanê

nîva konê bîrrîne û çît -d perde kêşan e.û kirine

yalî mêran id dîwanxane.Mêvan li wê derê sakin di-

bin. Mêvanan re berx û pez ser jê dîkin u. îkram

dikîn. . .

Axa û rîspiyêd her zomekî meleyek lî malan de di-

bin ko bang didin u. bi cimaat nîmêjan dikin û ders

a zarokêd wan dibêjin û îqtiza bike nîkah birrîn û

mir êd wan lî ser dixwînin û defn dikin.Ew zome jî

her çî miqdar zekatêd pez û dirafêd wan û fitarêd -

wan heyîn,hemû didine wî meleyî "d zêde jî îqram di-

kin.Dî salekî de meleyî zoraeyekî du sê hezar quriş

bî dest dikevî.Weko di malekê de raewta hebit,cilêd

wî mewtayî jî didine meleyî "d caran ewan cilêd wî

nafiroşin.Lî mewta ciwanan zêde şîn -d matem digirin.

Lîbasêd reş werdîgirin û serêd xwe reş girêdidin d.

jin û keç u xweh, gulîyêd xwe jê dikin,qewî zêde

matem û şînê dikîn. . .

Eger ew merî mîr e id xwedî hesp û çek û taxim e,

hesêd wî dîxemilînîn û çek û sîlehêd li ser hespan

girê dîdîn,ewan hespan lî beriyakê cinazeî dikêşin

u. ew jîn û keç û da û xwehêd wî dilaw û lawejêk (la-
wijêk,lawêc,lawc ) dibêjîn."Wî li min bao,wî li min



brao,wî li min pismam." dîbêjîn û dîgîrin û deng u.

sedaya bavo bavo ya wan diçîte gelekê.Yanê merovekî
bîyanî raste şîn a wan bêtin elbette dilê wî disoje

-d digîrin.Bi vî terzî bi îxtişam dibin çal (defn )
dikîn.Ew jînêd ko guliyêd xwe birrîne ewan guliyan

lî ser qebra wî meyîtî li kêlekêd wî dilawêsin.Heta

panzdeh rojan sibê û êvaran jîn "u raêr v. cîran têne

zîyarete qebr a wî,dixwînin û dîgîrîn û sedeqe û

xeyran dikîn.Ew mîrî eger mêr e,libasekî wî bî qiy-

met raesela qapût v kurîk û yaxûd şalê bi biha davê-

jine ser cinazeya wî û':eger jîn e,dîsanê lîbasekî

wê bi qiymet davêjine ser cînazê -d dîbîne qebrê.Ew

lîbasê ko avêtine ser cînazeyî ew jî boy raelanin.Ew

dîbîn id mele dîfiroşin û lî yekiddu parve dikîn.Heta

sê rojan zad d taam li mala meyîtî nayête patîn.Cî-

ran zadê tînin v. bî mêr v. jinêd wê malê didîne xwa-

rîn.

Heft roj ko temam bûyîn cîran dîçin -d libasêd rae-

yîtî dişon û paşê didine jar u feqîran.Weko bîst

roj buyî raala meyîtî zehf helwa û zadan çê dikîn û

cîran û gundî v biyaniyan dikine gazî û bi xêra me-

yîtî didine xwarin d belav dikîn û ew

libasêd reş heta şeş mehan û yaxûd salekê li ser ehl'

ê meyîtî dimînin. Ew ehlê meyîtî heta ji şînê bider-

nekevîn naçine dawat -d kêfxwaşan.Weko madetê hiznê

temam bûyî axayêd wan û xizîmekî wan ji boy heryekî

ehlê meyîtî anegore halê xwe 'tiştekî tîne û reşêd

wan heldigire ji şînê biderdikevîn.Lakîn eger ew raey'

yît begzade u yaxidd axa û raerovekî kifş bûye elbette

paşê panzdeh rojan hakimê wî welatî xelatek hazîr

dîkîrîn -d dîşande pê warîsî meytê û têtana hîzûra
xwe û. dî gotîn: Emrê xwedêye,bîlanê tu xwaş bî,mirin
riya me hemuyane.Ew xelat lî wî warîsî dîkirin v
jî reşê biderdanîn.Merovêd maqûl xeftan dîbîn id li

ser qebra meyîtî ve didin. Anegore halê wî mehekê "d
panzdeh rojan xeft dimîne û mele bi ucret Qur'anê

dixwînin u rojê du danan zad d. taam dîbîne xeftê û

ew mele dîxwîn. . .

Wekî dînê Eqrad zêde bi kîn û bî qidiret în û
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xweyî înad în.Eger dîjminî digel yekî heyîn,daîm

li zerara wî digerîn u qesda xesara wî dikin û di-

çine reya yek û du û he-vûdu birîndar dikin û ya diku

jîno Eger qet'a nebî,ji pê nîva şev jî dûrve bi

gulekê yaxûd xewêde razayî,bi gulê li hevddu diku-

jin. Ew jî nebî bi dizî agirî bere raalê yekûdu di-

din û yaxidd bi xef rast hesp id deve û dewarêd yek

•d du bibîn,ewan heywanan pê dîkîn. Eger mîmkûn di-

be bila ko jehrê jî tevî zadêd yekûdu dikin.Xûlasa

dijmînahî a wan qewî bela ye...-

Ekserî jin ya mela ya şêx dîkevine nîva wan neya-

ran û lî hevddu tînin.Lewranê, ta' îfeêd Eqradan qewî

zêde qedrê mele "d şêxan û jinan digirin.Ew her sê ta

îfe her çî ricaya bikin,ewan meyûs nakîn.Zehf dibe

du ta'îfe lî meydanê dikine şer û ji her du kenaran

jî telafiyet bûye weko jin bê û laçeka xwe raxine

nîva wan elbette ew du ta'îfe ji yekûdu dîbin û ya

raele an şêxek bê bîkeve nîva wan def a şerî dibe ,

û Eqrad nêzdkî malêd mele d. şêxan na,bin û xirabiya .

wan riakin.Dîbêjin koew ocax in,paşê bi me ve didin

îhtiqada wan ew e.Lakîn ekserî şêxêd wan cahîl û

nexwandî ne guya berê,ecdadêd wan şêx bûne.Weko me-

rovek qebehatekî biki't û bireve xwe bavêje malêd

şêxan xilas dibe...

Keç revandin dî Eqradan da ayîb nîne.Lö,kîn bi ri-

za bî.Riza keçê na.bî.Weko keç û kurî heYv. d.u heban

din ij bav u da keçê nadine wî kurî,îcarî kur ewî ke-

çî direvîne, dibine raala axayekî yan şêxekî "d xwe-

yiêd keçê be pêy dikevin,eger li rê rast hatî,keç û^
kurî herduyan jî dikujin,eger rast nehatî, selamet ?"
odn êdî xweyî ê keçê qadire tiştekî nabî.îcarî ew
axa "i^ ya ew şêx ko keç û kur çidne ma.lê dikevine ma

beynê.Egjşr malê wî kurî jî tunebe ji kîsê xwe u.
yan jî cîranan miqdarekî mal û diraf berhev dikin

û dîbin diçine mala xweyî keçê û rica dikin.Elbette

selaha wan dîkin,"d ewî keçî li wî kurî ro.ar dikin û
dijminahî radibe...

Keç û. jinêd Eqradan bi xwe bî.nefs a xwe mixtar

nînin.Bîla ko bav id braê keçê weko ew dayine mero-



vekî keç qederê manî nabe .Elbette xdya an ne xuya
keçê di wî merovî bistîne.Bîlanê keç j.i wî xoşnldd
jî nebe .Ewa adetê şerî'ate nîne.Bîlako şerm.i ye

di Eqradan qewî ayib e ko bav -d. bra bidi-t,6w bîbê-

jin ko em na.stînin. . .

Kumreşî -d bedgomanî (bidogmanî ) li nlk ta'îfe-
êd Eqradan tu nînin.Mesela : jinêd wanî ciwan digel

raêrêd biyanî xeber didin d bi kenin û rÛEîn û rabîn
ew bedgomaniyê nakin.îLla. ko xirab:î bibînin "d yeqîn
bikin elbette bîla jreca-l ewî jînî dikujin ld û raêrî
jî.Edî ewan xwîn tune.Kesek li wan nabî xweyî.Eq-

ra.d hemû qebehatan dibine xweyî lakîn li şola xirab

nabine xweyî .Lewranê li nik wan qewî ayib e...

Yek jî, adetê Eqradan e.Xwîndar şdrê xwe davê sto-

yê.xwe-'û. tbpekî cawî didine bin çengê xwe û diçit
xwe davêjite mala xweyî xwînê ko " Ew e şidr û,ew e

kefen,yan min bikuje yan min aza bike." Icarî xwe-

yî ê xwîhê e.lbette wî xwîndarî aza dike...

Eqrad tabî ' et cahîlîn heyîn.Bi fal u minecim i3.
hindik tîştan bawer dikin u hindikan siûn û hindi-

kan şe-wm (şom ) dizanin "d bi nisxeyan bawerî dikîn.

Bo ew dereceyî ko çawan miletê Efrenc bê bekîm na-
bin,ew jî bê nisxe nabin.Her çî îllet û derd dibî

bilanê bîbe,elbette nivîşt dikîn.lakîn îhtiqada wan

bi hekîman nînin id guhdariya hekima.n nakin.Ew dibê-

jin hekim Xwedê ye,de:\d ld derraan her du jî ji nik

wî ye.We lakîn Eqrad jî wekî Efrencan qewî zêde ji

nexwaşî -^d webaî u îletêd ko sarîne ditirsîn u bî li

dûr dîkevin.Heta kur u bav û bra,eger yek ji wan bi

vî merezî bimirîn ewî mirî yî di terikînîn û bi xwe

helnagirin.Diraf î didîne melan,raela diçin ewî mirif^'

yî defn dikin.Eger mele jî tunebin wîsanê ewî miriyî
di cîhdanî dlhêlin û bar dikin direvin d eger dî
gund u. zomeyekî de weba hebiit kes naçite wî gundî û
zomeyî û merovêd ko ji gu.ndê nexwaşî tê heye nahê-

lin nîva xwe û naçin u nayên.Ew jî weko Efrencan
îxtirazî jî nexwaşî dikin.lakîn ne jî hemû .nexwaşiya

bîla, ko ji Weba "a Qolêra û halî e\ma ko sarî ne êdî

ji nexwaşêd mayî narevin. . .

U adetêd jinêd wanîn ko li ser zarokêd xwe rûtinin
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û naçine şû ( naçîne mêr )

Wekî dinê ekserêd wan di muharebe -d şerî de te-
menî dikin.Eger merovek bi ecela xwe fewt bibe di-

bê jin, "Mixabin,xwaziya bi şerî de fewt bi buwa."
Wekî dîn,Eqrad di şerî de jî hcA'iddu şerm dikin.E-

ger di dilde jî cesaret tunebin elbe-fcte jî şerma

oldaşan dê şerî bike û js. bête kuştîn.Eqrad di şe-
rî de ga.z.î yekûdu dikî.n id xeyret didine y^kûdu.Eger
mirovek bireve,paşê êdî qedrê wî namîne û. j"in iî

mêr tîf (tû ) dîkin r"uyêd wî û mesxere pê dikin û di
:meclisan de qehweyî di qûna fîncanê de didine wî

merovî revî.IÎ midetekê jina wî jî ewî nadite xeber-

dan û' her rojê ewî pîs dikin.Yanê di Eqradan de di
şerî de revîn ji rairinê xirabtir e.Merov bi mirinê

raziye,lakîn bî wan rezaletan razî nîne.Ji boy wê

xeberê Kurd narevîn. . .

Zehf ta'îfe heyin ko daîm digel yekûdu dîjmin in.
0" kî derê rast yekûdu bên eger firsetê bibînin hev-
ûdu dikujin.Û bi xweser bê emrê hakimê leşker di-

kin u diçine ser malêd yek-ddu û talan dikin.Lakîn

jin dî nîva wande rauraxassin.Ew destê xwe li jinan

hilnagirîn u dijminahî di gel jinan nakin v. qewî

zêde xatirêd jinan çav re dikin.Jin biçe rica xwînê

jî,dibexşînin. . .

Dî welatê Bohtan û Hekarî û Bahdinan de di nîva
xwecîhan de jî zehf neyarî dibe.Du gund ya du qeza

û yaxûd di gundekî de nîvî kenarek u nîvî dinê ke-
narek dibin d. digel yekddu rojekê de du sê şerî di-
kin û jî du terefan mîrov telef dibin v çeperan gi-
rê didin u şeşxanan davêne yQ.kddu. Esla mêrek nika-

re ji raala xwe bîd.erkeveoDîsanê jin di nava gundî

digerîn id dîçîne malêd yeklddu.Jin muraxassin.Kesek

ewan nakuje.îlla ji boy şola xirab êdî kes ricaê jî
nakin,îlla dikujin.Weko weha nebît jinêd Eqradan

ji xelkê narevin,paşê gelek xirabî dibî.Lakîn jî

kuştinê ditirsin. Çawanî bîbe ko yek şola xirab di-

kin û têne kuştin-Bê kuştin qet'a mîrakûn nabin. . .

Eqrad rojêd înîyan seferê nakin.Şowm dizanin û
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roj a sêşenbê jî nexs dizanin.Weko merovek li ser

şolekî bibehnî je,eger carek be "sebr " dîbêjîn.El-

■bette wî şewlî id yaxûd wî seferî nakîn.Eger du caran

bîbehnije "tehcil " dibêjîn ewî zerar nîne ewî şolî

dikîn„Wekî merovek biçîte seferê îptîda ko j"î mala x

xwe biderdikevit eger jin bête oxira wan û yaxûd

cerî vala bête oxira wan zehf şowm hesêb dikin. . .

■Q nezer heye.Eqrad nezerê rast dîzanin -d gelek jê

îxtirazî dikin.Guya merovî ko kose û mû zer u çav

şîn bibe ji nezera wî merovî elbette ditirsin.Weko

merovî bi vî sûretî bibînin ji wî zehf îxtirazî di-

kin. . .

Eqrad di reşê d,e jî weko ê berfê ■d korî rêçê v.

dewsê digerînin û dizanin.Weko bi şev sehêd wan di-

reyîn ew ji rêyîna se ê fehm dikin ko ew se raerov

dîtiye u yaicdd dehbe dîtiye v bi şev guhêd xwe di-

dine erdê,guhdarî dikin ji d-dr ve eger siwar bên ew

ji dengê erdê fehm dikin d bi wî terefî diçin.Gelek

şolêd wan heyîn,guya e-i\(an ceribandine. Ji wan ala-

metan guya fehm a şewlekî buyînê dîkin.Mesela : We-

ko bizin qemçika xwe berjorê bike ew dizanîn ko wê

rojê baran nabare.Eger bizin qemçika xwe berjêrê

bikîtin ew dizanîn ko di wê rojê elbette baran dê

bîbarit . . .

Weko têrek bête derî ê malê v. bîke gazî,ew dîza-

nin ko dê ji misafirî d xeber'u cewab bêtin.

Weko kitik ( pisîng ) bi destê xwe ruyê xwe bima-

lin ew dizanin ko dê mêvan bêtin.

Weko parî di destan bîfiritin û yaxûd ji hevîrê

weko jin dibirrîn kerîk bifîre ew dîzanîn ko dê mê-

van bêtin.

Eger li dora şeraalê (mldm ) pîrîk peyda bîbin ew
dizanîn ko dê jî bo wan jî der ve kaxez bêtin.

Eger solêd wan yekddu sîwar bibin guya sefer waq'

îa dibî.

Eger nîva destê rastê bixure guya ji boy wan ji
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cihekî diraf têtin.Eger nîva destê çepê bîxure el-
bette dê şerek peyda bibe û jî boy şerî hazîr dibin.

Eger qapaxa çavê rastê bavêje ji boy wan guya miz-'
glii têtin d şadibin.Eger qapaxa çavê çepê bavêje be-
.la nazil dîbi id mexzun dibîn.Xulasa ji boy hereketa
temarêd Bedenê hemuyan her yek tecrubeyek li nîk
wan heye .

Eger Keskesor li kenarekî peyda bibî,guya li wî

kenarî dibitin erzanî u eger êvarê û sibê şewqekî
sor li damana ezma.nan peyda bibitîn,guya li wî kena-

rî şer û ceng peyda dibitin.

Eger navê yekî bi xeletî bi mirinê bîderkeve guya
ew merov paşê dijî.

Weko keçek dayîne ( dane ) mêr -bi şû - lakîn hêj
nebîrine, mêrê wê bi emrê Xwedê mîr,ewê jînê ,şowm
hesêb dikîn u "serxure " dibêjin u zehf kes êdî nsi-
bîne talibê wê jinê-îlla eger du caran weq'a bibe
êdî mazalla kesek li wê jinê na.xwazî.Lakîn eger jin
bimire u mêr biraîne ewî bi şora hesêb nakin.Bîlanê

deh cara.n jî weq'ia bîbe...

.■Extiyar u pîrejinêd wan, ciwanan berhev dora xwe

dikîn u şewlêd dinê u emwarêd lazime ji boy wan dibê
jîn d, hewariya wan dikin û ji serpêhatîyêd xwe ji
boy wan neql dikîn. Ko filan weqtê weha buye,filan

bî vî terzî kiriye u li filan şerî weha buye.Tarz u
rusura û ayinêd şerî ew îxtiyar |i boy lawan neql di-
kîn u exwalêd raalan û rusumêd ( resmiyet ) jinan ew

pîrejin ji boy keçan -u bûkan neql dikîn.Û şîreta
wan dîkin.Çawanê mele dersêd suxteyêd xwe diditîn
d ew cîwan jî şîretêd wan digirîn v. ji xebera wan

bîdernakeA^în.Weko şayed şolekî dîjwar u. zehmet li

wan çeyda, bibitîn û jî wan kal û pîran tedbîra wê

şewle pirsîyar dîkîn id ji emrêd mezinêd xwe bider-

nakevin. . .

Ehlê Eqrad eger xwecihye -ên ne koçer - u eger re-

wend,qewî zêde hakim perest û axaperest in.Zêde îta-

ata hakiman id mîr id axan dikîn.Bîlanêd hakimêd wan
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fîleyek jî bîbitîn êdî zêde îtaat dikînoLakîn ji

hemcînsêd xwe dexsê dîkîn.Bî înad d. kîn û qîderet

în.Eger jî cinsê wan yekî jêre bibîne hakim u, axa-

yêd wan,îca.rî ewî qebûl nakin û îtaata wî nakin.

Elbette fesadiyekê peyda dikîn. . .

Eger Eqrad. îhsan û kerem u qenciyê ji yekî bibî-

nîn jî bîhr qeh nakin^ Daîm ewî qenciyê di nava

xelkê de dî meclisan de dibêjin,ld xirabî jî keza-
lîk.'O ji ber awza qencihê daîm meraraa wan ewe ko

xîzraetekî bikin.Ji ber xirabiyê jî mibadele wî bî
xirabî u heyfê bikin.Ew dibêjin ko qencî jî id xira-
bî jî wînda nabin.ld xeberdan id cewabê de bê perwa
dibîn.Hakîm bit jî elbette cewaba heq dîbêjîn d. na-
tirsin.Bîlanê ewî teezîr jî bikin.Elbette wê cewabê
dê bibêjîn.Ji ^ceberdanê de xwedî cesaret în.Eger bî-

bine kuştin jî dîsanê jî xemê nîne.Yanê bi rastî
ji kuştinê weko melalêd mayî jî kuştinê natirsin û

dilêyrin. ??

U hespêd sipehî v cins di nîva wande heyîn.Çar
cins hesp heyîn,Keêl,Hed, Seklawî,Mîeng.Necdî jî

peyda dibin,lakîn kêm heyîn. . .

d her sîwarekî cengê pênc agirî diiîebitin. Cotek

tabanca di qeborê da û cotek tabanca li ber piştan

û Qerebîne û rîm d şur 15. se zirgan jî li ber teng a
hespê da dikin.Xûlasa sîwarekî de deh der'b heyîn.
Wîsan sîwarêd mahir heyîn ko agir ji agirê nabire,

Qewî çapik sîwar dibin. . .

Hespêd wan qewî zêde bi dewam û şewlekar dibin.

Lewranê dibêjin şev û rojê lê STdwarc dibin -d zehf
zorê didîne hespa u di şerande jî Eqrad hespêd bi

eylem diemilînin d. çiqas ko ne buye tengî,zorê lî
hespêd xwe nakin û dihewêşînin.Hespêd wanî cins şev

d rojan ji tirsa dizan revandinê bi qeyd dibîn û
mîfteh jî li nik xweyî malê dibî.Lakîn daîm hespêd
sûwariya şev û rojê zîn û hazir lixab li qerpuza

zîn dibin û çek û'^sîlehêd wan ti.jî û tîz kiriye.
Lewranî weko îqtiza bikitin ew Eqrad fîlhal li ser ş
pişta hespê lazîrai in.Daîm ew hespêd xweyî zînan
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ceh dîdîn û qenc xweyî dîkîn.Yane ew qeder ihtib^r
nîikîn ko hespêd xweyî zînan bîbin u bitewlmm.Bi-
îa ico rojekêde du û sê hewarî peyda dibitm.Lewra
lî ber derê kone girê didin Û hazir dibe.Biharan
weko biderketina konan çek Û sîlehed daim şev uro-
ian heta diketine qişlaxin xaniyan.lakm di xani -
yanda edî rehet in.Hewar û gazî nabî.Eksered i.qra-
dêd devjleraend diraf û giraniya maled xwe dibm u
1." baza:ran dostêd wan heyîn, bi emanet datmine nik
dostêd xwe. Weko lazira dibî diçin u^tmm.Lewrani
îtibara wan li konan nabî.Ji dizan u ji xalan u dij-
mînan emîn nabin.Eqrad bi xwe dibêjm ko dewleta me

ya qîslaxe û ya qûşlix e.Bê îhtibare y^^f >^y-°,f . .
vanê 4ger pez Û dewar bî zivistaneki şedid qir dibi
û xîlal dibe Û yax"dd bi taştiyekî ew mal u dewar
diçine talanê û dijminek tê dibitm...

Keçêd wan jî dixwînin Û mele jî heyîn ders a wan
dibêiitîn.Ekserêd ji.nêd wanî naveser aelune dikeşm.
û qeiidnan fcijî dikitin Û tetin meclîse niva neran.
û l?nêd wan kêm nimêjê dikin.Daîm dixebitm u şola
malê dikîn. . -

rr iinêd wan bi şev male gêzî (avlêk ^ nakin û pa-
qij nakin.Dîbêjîn ko şo^Tn e.Û bî şev pif nakm çi-
raê.BÎ şev neynoke nafikirin.Ewna gi^.ya li ni^ .an

qowm e.Û bi şev amanan firaqan ) ji male biaer r
laynin û zibilê runakîn û nêzûkî êvarê v ^ojêd çar--.
şenbê serêd xwe û serê zarokan naşon ko nexwaşi pey-

da dibitin.

Û hasila xwe û malê xwe nîşanî kesekî nadin ko

nezer dihengive.

Û nîrelin di nîva wande heyîn weko zarok "d yaxûd
mirovek nexwas bibe ewî pîrejinî tînin,ew Pi^ejm
ewî nexwaşî bi nan û xwê efsûn dikm.Paşe ewi nan

xwê dîdine san -segan - dîxwm Guya s^.^!^^^^^^^
nexwaş dibin û ew merov Û zarok şifa dibmm.Şola
cahilî zehf di nîva Eqradanca heym. . .

Gelekê mal dihebînin. Careke diduyan qewimiye ko
yekî mîqdarî hezar pezî hebuye û zivistan şedid bu-
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ye,ew hezar pez hem^u telef bûye,qîr bûne.Paşê
xweyî wan pezan çekêd xwe girê daye û li hespê sî-
war buye û daye meydanan û tabançe bî kenarê azma-

nan da agîr kiriye id mazallah ld gotiye ko : "Xwedê,
te pezêd min qir kirin,tu li ku yî ? Were em bikine

ş er.tr bî xwe jî ji hespê de ketiye û raîrar buye.

Weha efaîlêd cahilî di nîva Eqradan da zehf heyîn.
Weqtê mirovekî wanî ezîz û ciwan dimîre.Dîsanê di-
bêjin ko maazallah Xwedê te çîkîr ? Filan kes kuşt.

Xulasa tiştêd bê emriya Xwedê teala zehf dikîn.Weko

di şerî de di meydanê de eger bra û kurê yekî bîkeve
brae dinî u bav diçe u xwe davêje ser wî meyîtî,Ew

jî tête kuştîn...

Weko zarokêd wan diwelîdin, îptida ewî^bi ava sar
xusul dikin ko guya bi ber sermaê qewî û mihkem di-

bitin. .

Eksered Eqradan yek jin heye-Nadir ji axayêd wan^
du id sê j.in dibin.t:r jin berdan di nîva wandanî qewî
zêde kirêt û ayîb e.Kêm weq'ia dibitîn. Jinêd wan
zehfî hêse û pare "ji malêd bav u daêd xwe nastînin.
Bila ko dibexşîne idîbexşîne warisêd nêr.Lewranî
erşêt ( jî heşta yek hêse ) standin di nîva wanda
şerm e. Û hîm bê emîn e,guya herçî mêrasê bibe paşê
malê wî jî mêras dibî.Ji mêrasê gelek îxtirazî di-
kin id ji cilêd miriyan dijr dikevin. . .

Ew jî mewlûd didine xwandin.Mêr cih de jin cih de
zad -d teaman tedarik d bixuran ( mîna barûtê ye,
agir ko didinê xwaş bihn dide ) disojin. . .

Weqtê îptida keçekî ko dixwazin weko dan,hespekî
bi taxim herêkirin dîstînin-Paşê şêrînî vedixwîn û
paşê nîşan dikin id qelendê wan zehf dibe.Sed -d. du
sed V pêncsed pez û hind çend bav.-d braêd bûke he-
yîn,elbette jî boy her yekî xelatek lazira e.Bê xe-

lat nabî.

Eger xwedî dawatê axa û ya dewleraend e ew gazî kê
ko bikitîn qeleqîndekî mezin ji boy wî verîdîkin û
ewan gazî dawatê dikîn.Ew mirovêd ko hatîne gazî kî-
rin anc^ore halêd xwe du û sê "d deh pezan jî boy
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xweyî ê da,wa,tê verdikin.tT paşê jî bi xwe dîçîn da-
watê û ew xweyî ê dawatê jî m..esrefa dawatê zêdetir
pez -d mal ji boy wî berhev dibî.Û eger xweyî dawa-
tê feqîr u. jar e,dîsanê boy dawatê xoşhal dibî.Lew-
ranê herkes zêde tewîpayî jî boy wî verîdikin.Hal û
malek jî boy wî peyda dibîtin.Eger mercvêd gazî da-

watê dikin raerovinê piçûk û bê hal û mal in.Serî
her merovekî keleşekîrekî piçûk verîdikin.Û ewan me-
rovan gazî dîkin dawatê.Elbette ew merovê piçuk^jî
labid (?) dê pezekî tewîpayî ji boy xweyî dawatê ve-
rîdikinoXûlasa dawat bê tîşt nabî.Qasî zehf u hindik

dê tiştekî jî boy xweyî dawatê verîbikitin. Jin jî
cih de diştan dibîne dawatê ji boy keçê.Mesela:Ber

-d kulav û heqîb id goran dibin û dawatêd wan jî zehf
bi deng u stran dibin.Ew bêrita ( liyîstika feqiya )
dibê jin.Dengbê jêd wan heyîn.bêritan dibêjin.Ew jî ^
bo govend reqs dikin.Lakîn jin id mêr,keç û kur hemû
têk de destêd yek-O.du dîgirin -u dileyîzin.Lak.în dibe
ko dawatê maqûlanda def "u neyê û kemane û defik "d
cengir jî hebitin.Ema. sazbendên wan mitribin.Her ta'

îfeyekî ji Eqradan cih de cih de mitrib heyîn ko

xasî bi x\ran in.Ji biyaniyan mitriban naynîn. . .

Dawatêd wan sê rojan heta heft rojan anegore halî
dibîtin.,Bdlc u zavê jî paşê tînin u dixine govendê.
Ew jî dileyîzin.Weko buk d. zava dikevine govendê
her'kesek pez d diraf li wan şabaş dikin "d gelek
pez id diraf cem'î dîbî.Du hêse wî dirafî ji boy xwe-

yî dawatê "d hêsek ji boy mitriban in. . .

Û dawat id ziyafetêd Eqradan zad id teamêd wan bi-
rinc id goşt e. Edî zêde ew zadî û envaî cîns cins
çê kirîn nizanin û adet nekirine.Bîlako zehfî qet
envaî v cinsêd zadan nedîtine id nizanin.Envaî cins
zadê "u tearaê ye.Lakîn zehf seraatan raxinîn id tijî
zadê goşt "u bîrincê dikin.Ew cemaat dest bî dest rû-
dînîn û dixwin.Û radibîn.Destekî dînê têtin 1d dîsanê
zadê weko kêm dîbitin tînîn.Heta ko nas hemû zadê

dîxwino .

Weko bidkê tînin,jinek jî mala kurî berbûk dibêjin
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dîçite mala bûkê id jinek jî jî mala bldkê dîsanê ber-
bidk: dîbêjin dîgel bûkê ji wî kenarî têtin- Bûkê sî-

war d.ikin u miqdarekî sîwaran lî berayekê dilîzin.

Û bî kêf tînine mala zavaî 15. marî dibirîn û bi şev

dîdîne gerdekê.Paşê sê rojan ewan jinêd ko bidne ber-

buk her yekî .xela"fcekî didinê d bi rê dikin.Paşê mi-

detekê mala buk û zavê gazî heArddu ziyafetê dikin.

Mêr u jîn digel cîran d xiziraan v hediye didine yek-

ddu. . ,

Weko şayed weqtê marê baran ld berf bibaritin ew

dibêjin ko ew bûka zehf binî amanan (tencik ) xwa-

rine u bi taliya ko di dawata wê de baran id berf di-

baritin. . .

Û Eqrad dawata kirwatiyê dikin.Û dibine kirîvêd

yekddu,ew jî adet cWîsan weko yekî mirad dikitin

ko merovekî ji boy xwe bikitin kirîva,eger ew her du

merov jore jorîn tînin,berê hespekî dixemilîne bi

rext \i taxim verêdikin.Mala 'wî merovî ko bilanê bi-

bite kirîvê min.Ew jî qebidl dikitîn u bexşîşekî di-

dine wî me.rovî ko hesp birine v. cewabê dide ko,belê

ez dê bibîme kirîv.U eger evr her du merovêd ko ki-

rîvayî ê dikin ji qismê usta û yaxud di adnane ew
jî beranekî dixemilînin v dişînin mala kirîvê.îcarî

ew dibîne kirîv...

Xweyî ê kurêd ko dê bibine sunnet kirin tedarika

zad û teamê dikitin.Wekî rojê dê ew zarok bêne bi-

rîn,xelkê gasî dikîn d kirîv jî têtin.Paşê teamê

xelkê belav dikin.Icarî dellak (kil,berber, sunnetker
têtîn,ewan zarokandibirîtin.Lakîn bexşîşa dellakê

û xelata wî ê ko buyî kîrîv ew merov diditîn id heta

sê rojan,rojê du danan xonçe û zad jî mala kirîvaê

jî boy wan zarokan têtin.Weko ew zarok rabidn,ew ka-

rîva ji boy her yekî anegore halê xwe destekî liba-

sî dikitin û dike ber wan.Paşê çend rojekan êdî bavê
zarokan ewî kirîvî mêr -d jin gazî mala xwe ziyafetê

dîkin id paşê mêr û jinêd kir.îvan anegore halêd xwe

xelat didînê id bî rê dîkin. . .
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Ji boy xw8.ndîna zarokan dayîna seydaê weko Ro-
mîyan resmekî muayyen tu nînin.Cldmaliq,meaş û
hefteliq tu înîn.Berê weko zarok verê kirin sey-
dayî anegore halê xwe hediyej^^ekî didine zarokê

ji boy seydaê dibîn.Edî tîştek tu înin,heta^ko ew

za.rok xitama Qur'anê bikitin.Weko ewî zarokî xitim
kir,îcarî bab u daêd wî zarokî rojekê gazî seydaê
dikir,anegore halêd xwe du û sê il pênc pez u ya-
xild çêlekekî didine seydaê,ew .jî razî dibe.Wekî di.^^

nê dersêd kitêb û meşq ko dikin,ewan seyda mexsan

bi xêra xwe talîm didînê.tîcret nastînin.Lla ko mv-

derrîsê medresan ucreta wan jî malê weqfê heyîn,
distînin.Û muderris sibehan zû têne medresê d dersan
dibêjin,heta nêz-dkî êva.rê,paşê dîçine malê xwe.Lla^
rojêd înê û sêşenban tatîl e.Muderris naête medresê
û feqî dersan naxwînin.Dî wan rojêd tatîlan da dewr

ld dersêd berê xwandî tekrar dikin.Adet e ko her ke-

sek ji mala xwe her rojê ser êvarê sê nanan û ama-
nekî zadê her çî xwedê dayiye ratib didine feqîêd
medresan.tr qewî melan dizanin v êqrama^wan dikin.

eger mejieyak cahilekî bîkute û yaxidd çêr^bikitin

ew cahil destê xwe 11 meleyî helnagirin d^xeberan
li meleyan venagerînîn û li semtê Bohtan û Hekarî v
Bahdinan id Soran,weko cahil bi rê ve rastî meleyan
bên jî dewarê xwe peya dibin id destêd meleyî radimi-
sin d paşê sîwar dibin û digine reya xwe . . .

Eqrad her çî ko. xîme nişînîn,weko mêvan bêtin,rast
dajon derî ê konê.Xweyîê malê jî radibe u pêş ve
tên u hespêd wan digirinid girê didin.Eger şayed
xweyî malê nêr,hazir nebin,jinêd wan biderd.ikevin

pêşiya mêvanan û hespêd wan digirîn id girê^didin.
Û ewan mêvanan dibîne konê.Edî zêde jî mêrêd xwe

êqram "d îxtirazî dikin. . .

Sqradêd xwecih î Bohtan u Hekarî û Soran , ewan

odehêd mêran tu nînin.Bîla ko raehraanxana wan miz-

geft e.Her çî mêvanê tên,eger sîwar eger peya,eger

maq"ul,eger ja.r,rast diçine mizgeftê.Eger sidwar in,
gundî diçin û hespêd wan tînin id li mala xwe gîrê
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dîdîn û alif didînê id xweyî dikin.Ew mêvan jî li
mîzgeftê dîhêwirin. Weko buye êvarî ,ehlê gundî
mezin û piçidk her yekî amanekî ^ firaq ) zadê,her
çî Xwedê dayî ye digel du sê nanan li ser destî
■fcînîn mizgeftê. Weko nimêja êvarê dikin destexanê

radîxinin ewan amanêd zadan datînin,digel mêvanan

teamê dixwin.tî paşê ji malêd xwe jî boy mêvanan ni-
vînêd razanê jî tînin.Lakîn raizgeftêd wan kuçik (pi-
xêrig,ocax ) tê heyîn.Agirî heldikin, qewî germ di-
bitin û raxistiye.Weko odeyan bi tedarik în.Lakîn
Eqradêd xwecih î Van,Midş û Beyazîdê ewan her kesekî

gora halê xwe yalî mêran heyîn.Mêvanan sakîn dikin.

Eger qeh cîh tunebe jî li yalî malê,li kenarekî xwe-

yî raalê digel jin a xwe d li kenarî dinê mêvan radi-

zin.Nebe cih jî tunebin dîs'anê mêvanan ji derî ê
malê venagerînin. Lewra li nik wan mêvan nehêwiran-

din û ji derî ê malê vegerandin qewî şerm e.û ayibek

mezin e.tT hirmet a mêvanan dikîn.Bîlanê millet axir

jê bitin. . .

Eqrad di malêd xwe de zêde raikerrera in.Mimkidn na-
bit ko mesela weko malêd mayî Eqrad li cihekî zadê
u fêkî bixwin d mirovek ji dûr ve bifikireid li wan
nezer bikitin,ew qederekî ji wê zadê d fêkî nedine
wî merovî ko nezer dikitin.Lewranê îhtiqada wan ew

e ko nefs a wî merovî dibe raar û bi şev tête xewna
wî. Û eve guya di nîva wan de- micerib e.Ixtirazî ji
nefs a xeyran (biyaniyan ) dikin Elbette zehf -d hin-
dik dê tîştekî ji zad id fêkî ê bidine merovî^ko lê
nezer kiriye. Weyaxdd nezerî dikîn. Weko dinê ew
par a xeyran naxwin.Mesela : sêvekî bî du keriyan

bîkî,yekî bîdê î wî û yekî bidêî merovekî dinê,pa-
şê ew merov jî para xwe ew kerî sêvê nexwitîn ld
bidite wî raerovî,ewî naxwin, Guya weko bixwitîn pî-

zikekî li serê zmanê wî têtin û zehmet diditîn.Ge-

lek caran dibe ko pizik li serê zmanê yekî peyda
dibî,ew merov dibêje ko eceb parî li zmanê peyda
bûye, ez nîzanim ko mîn kêngê parî xwarîye...?

Weko dînê eger merovekî şayed parî li gewrîyê
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bîmîne destê xwe jî zadê dikişitin id wax xîrinekî
mîn jî dûr ve birçî maye,lewranî parî ji dest mîn

ket . Dîbê jin. . .

Weko serê çîraê pelte belav bibitin ew dibêjîn

xeybet a min dikitin. Weko rûnê wan şayed ji des-

têd jinan ru be^ten-drê agîr bîbite alawî (xurrî )
ewî zehf şo-wra digirin.Ko raala me dê biçîtê mêratan
Eger ridn nebite alawî ,dîsanê şowm hesêb dikin ko

guya mezinê malê fewt dibî.Weko dinê weqtê Berdel-

acûzê ew"Zêb" dîbêjin. Ewan rojan nexs dizanin û ji

malêd xwe bidernakêvin.tl"di wan rojan de naçine se-
ferê. . .

Weko panzdeh roj dimîne Parêz a Filan (Ermenî )î

dirêj Eqrad Xidîrnebî dibêjîn. Ciwanêd Eqradan î

bêkar,keç id lawêd wan sê rojan rojî digirin.Şev a

çarî fitarê dikin v avê venaxwin,radizin. Guya her

çî kesî di xewnê de avê bidite wê keçê,ew dibe ne-
sîbê wê keçê. Guya eva li nîk Eqradan "bê şibhe ye...

Weko dinê wê şevê Pûxîn çê dîkin û di şkevê de

datînîn nîva malê. Guya dews a hespê Hz.Xizir li

ser wê Poxînê peyda dibe id ew xweyîêd malê şadibin.
Ko mibarekîye u xêr id bereket a Hz. Xizir îşev ha-

tiye mala me.Paşê wê rojê jî wê Poxînê helawî çê

dikîn u li malêd cîran û xiziraan belav dikin u ji

wê Poxînê heldigirin, vedişêrin. Guya ji boy bere-

ket . . .

Roj a çarşenba axiriî şibatê,Eqrad axir çarşenba

d qere çarşenba dibêjin.Wê rojê kêfxwaşî dikin û
digel kesekî dawa û şerî nakin id lî raalêd xwe zad

u. teaman zehf çê dikîn. Guya li îhtiqada wan de ew

e ko her çî kesî wê rojê çi emelê bikitîn heta sa-

lê di wê emelê de dibitîn.Ro jêd Idan adete,mezin d

piçidkêd wan elbette helîse çê dikin^tl' hêr çî qeder
ko du merov digel yekiddu dijrain û neyar bi'bin elbet-

te rojêd îdiyan dîgel he-vddu sulh dîkîn id xeber di-

dîn.Heta sê rojan diçine zomêd yekddu.îd u Xîdîr-

nebî de raerovêd maqidl Idana 1d bexşîşan didîne bîçû-

kan id zarok lî malan ji boy Id ld Xidirnebî ê lî ma-
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lan dîgerin,pare id yaxidd fêkî elbette tiştekî di-

dine zarokan. . .

Roj a ko Fîle zadîk a hêksorê dikîn wê rojê Eq-

radêd Hekarîyan kafirkur dibêjîn. Ew jî ji mîkrêd

Fîlan bider ve derdikevin giryanê û li malêd xwe

zadan çê dikîn û dixwin.tT Eqradêd semtê Van û Midş

d Beyazîd ê ew jî di hêksorê de le malêd xwe de ji

boy zarokêd xwe hêkan sor dikin id ew jî digel Filan

yekiddu hêk dilîzin. . .

Eqrad zehf îtibar bi zîyaret id bîla ko bî dar d be-

ran heyîn.Darekî -d yaxud berekî ziyaret dizanîn id

qurbanan dîbin û ser jê dikin û şemalan dibîn vê di-

xînîn. Weko nexwaşekî wan dibitin ahd dikin ko bî-

lanê şifa bibîne ez pêxwasîn biçime filan ziyaretî

u qur'ban d şemalan bibim.Weko ew nexwaş şifaê dîbî-

nîtin elbette wê ehdê dê bi cih bînin. . .

0" gelek caran dibe ko jin wa'ad dikin ko fîlan

şewla min bête serî ld yaxud nexwaş î şîfaê bibînî-

tîn ez dê di reya Xwadê de yixînaxekî ji boy cîwa-

nan bikim.Paşê weko şewl a wê hate serî ewî wa'adê
bi cih tînin ewî yîxinaxî dîkîtin.Yîxînax ew e ko

bi dawata verî dikîtîn.Her çî keç d kurêd bêkar he-

yîn û bidk u jinêd ciwan heyîn hemuyan bi şev gazî

dîkitln id xanîyekî raezin vala dikîtîn d çiraxan -d

dengbêj û sazan hazir dîkin. Icarî bi şev her çî

ciwan û keç û law di wê meheleyê de "u yaxidd di wî

gundî de heyîn hem"d pêk ve têne wî xanî î.Sazan di-

kutin V distêrîn û govendan dig^itin id reqs dikin,

Heta ko sibe dibîtin. Icarî her kes belav dibin "d

diçîne malêd xwe...

Tîştêd weha cahiliyê, wa' adêd weha bedl di Eqra-

dan de zehf heyîn.Carekê kurê jînekê gelek bê kêf

buyî,hatîb-u dereca mîrinê.Icarî wîsane tête zmanê
daê kurê ko dibêje : "Eger Xwedê îcarî şîfaê bidîte
kurê rain bîla wîsanê nezer bibitin ko ez bi xwe

sax bikevîrae qebrê id bê xwarek sê rojan dî qebrê de

sakin bibim. Eger di qebrê de helak bdm êdî borî.
Û eger ne bilanî paşê sê rojan bên mîn biderînin."

Ewê jinê weha nezr kirî 1d bi emrê Xwedê kurê wê
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paşê çend rojan şifa dîbît v. xwaş buyî "d rabûî.I
carê daê wî kurî nav Rebê b1d,ld navê wî kurî jî Ka-
mo bû,Edî Rebê îqdam kîr ko ez dê wa'adê xwe bi cih
bînira.tr çuye jî melan pirsiyar kirî ,melan îzîn ne-
dayîê .Lakîn dîsanê çare le daê kurikî ne buye.Illa
ko ez di ahdê xwe bi cîh bînim.Dîtin ko çare nîne
ç-dn qebrek jî boy Rebo adeta weko qebra mîriyan ko-

lan,Rebo jî tobe d îstixfar kirî,wesiyet kir ko sê
rojan ez di qebrêde diraînim,paşê sê rojan werin qe-

brê vekin.Eger ez helak bidra îcarî bînin mîn xusl û
techiz bikin id defn bikin d îlla eger ez heta sê
rojan helak nebidm min biderînin ez têrae mala xwe.
Ahd ê rain bi cih têtin.Bî rastî îcarê ênan ( anîn )
weko Rebo gotî qebr kolan id Rebê birin her bi ece-
lî di xwe bê nan û av dirêj kirine qebrê û qebr a^
wê adetarxalî kirin û nixaft in.Heta sê rojan mayî
. Icarê jin 1d mêr pêk ve çûne ser qebr a Rebê u^
qebr bîşkaft in "d Rebo bider anîn ko hêj sax e id
nemiriye. Enane mala wê.Paşê wê wadeê heft salan

erar kirî.Paşê fewt buyî...

Eqrad di wa'adê cahiliyê de zehf qewîne.Weko tiş-

teki dî eqlê wande bi cih bd,êdî raimkûn nîne ko
zêhn (zihîn ) a wan ji wî xeberî tedîl bikî. Elbette

zanîna.xwe dikin. .Ehil înad in. . . .

Braê dikujî kurê tê ortê,ewî dikujî bav têtîn,ya-
nê ji yek-udu weko qebayîlêd mayî îbretê nagirin. . . .

Û der heq reyan id merovan, dîtinê zêde bi îdraq u
xweyî zihn in.Weko Eqrad carekê bi reyekê de biçi-
tin êdî bîst , sal jî li ser bibore îqtiza bikîtin
bi şev di tariyê de ewî reyî bi der tînîn,ld naxeli-
tîn.Yanê ji boy rê id derban zêde xweyî feraset in.

Wêko Eqrad merovekî carekê bibînin bîst salan ne-
bîne paşê rast bêtin elbette wî merovî nas dikin. ^
Weko Eqrad li rê rast merovekî tên elbette dê ji wi
merovî navê û cihê wî "u ji ku têtin id bi ku ve diçi-
tin bi ism û resm yek bi yek pirs û pirsiyar dikin.

Mesela:.eger Bqra^ jî der ve rast merovekî bên elbet-
te pîrsiyar dikin.Navê wî,cihê wî jî bîhr a wan naf
çîn,Paşê deh salan ew Eqrad bêne wê cihê elbette wi
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merovî salixî dîkin.tî diçîn dîbîne mêvanê wî me

rovî , . .

tJ dî Eqradan de jî pîspor heyîn.Ko hezar berxan

tevî hev ■d du dikin, ew pispor têtin -d li wan ber-

xan yekid yeku vedîqetînin id davêne ber daêoYekî na-

xelitîn.Lakîn ew pispor nadir heyîn. . .

tr ekserêd Eqradan ko di konandanîn,bi şev bi sileh

heta sibehê riddînîn.Lewranî ji dizan id dijminan îx-

tiyatî dikin.tr kelbêd wan jî cins heyîn.Kelbêd cins

li nîk wan zêde muteber In.X] bi qiymet in,Heta bi

deh d panzdeh pezan dikirin û difiroş in. Lewranî

pawanî ( lê di pey ) mal d kirriyêd wan ji der ve
kelb în, Kes nikare ko li kelbêd wan biditin.Eger

li kelbêd wan bidin u yaxidd bikujin şer û şemata

peyda dibitîn...

Eqrad dîgirin d hespêd cins dikirin.d tîninbere

nîva revoya xwe d dibin ji boy dolê.Hespêd bê cîns

nahêlîne nîva revoyêd xwe d bargîrêd wan jî weko

hespêd qazaxan zivistanan jî şev u rojê ji der ve

qewî li ber sermaê raihkem in, . .

Axayêd wanî mezin xwyî deve dibin Elbette qantî-

rek û du sê deve lazira e ko hebitin.Axayêd mezin,

konêd Erebî heyîn,ew jî dîsanê konê reş e.Lakîn ,
gelek mezin d çar istdnîye.Hesêbeke ew konê Erebî

jî ^dîwanxana^wan ±n, ^XJ li etrafêd wê konê Erebî

mîqdarê deh çadiran jî ji çadirêd spî vedane jî bo

xulaman id qehweçî û solgêr d şîrgêr û terzî d çaq-
maqçî id serecî. Ji boy wan ew çadir vedidan id rojê
du danan zad û semada axan bi derdikeve. Konê Ere-

bî dîsanê çar sed û pênc sed merovan zadê pê didîne
xwarin. Wîsan axayêd eşîran hebûn ko rojê barak bî-

rinc id rîtilekî ( batman ) qehwê serf dikin.U çî qe-

der eyalet v cîran heyîn tên û li konê Erebî zadê

dixwiln u qehwe vedîxwin.Kesêk mianet nakitîn. . ,

Û axayêd wan zencîr jî heyîn.Jî Eqradan xweyî
qebahatan digirin -d hebis dîkin.u. talan dikin û
dibe ko mala wî raerovî ji nîva elê xwe diguhêrînin
u êxrac dikîn. . ,
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Ew eyalet jî bê îzîn id emrê axayî naçine dizî
û xîrabiyê. Eger dizî id xirabiyê bikîn,tên id dibê-
jîne axayî.Eger paşê xweyî bider ket û nikarin^ko
ewî malî bîxwîn,axa ewî malî ji dizan distîne û
didîne xweyî ê malê,tr îlla eger xweyî malê bi der-
neketin id kîfş nebld,îcarî nîva wî raalî ji boy axê-
ye û nîvê dîne jî boy dîzan in.Eqrad ekserî cîran
d xizîm li yek ld du şehediyê dîdîn id diçine nik
xweyî malê ko hinde qeder dirafê mizşîn bide min
ez salixa malê te bidim.Ji xweyî male dirafê dis-
tînin û salixan bê xef didin.Lakîn rû bi ru şehe-
detîyê nadîn,Lakîn mesela navêd dizan dibêjîn 1d
cihê malê salix didin û ew mal lî kuye, dibê jin,I-^
carî êdî înkar mimk-un nabî.Xweyî malê diçin u raalêd
xwe bi der tînin.Ekserî dizî di nîva Eqradan star

nabî,bi der dikeve,,^

Û Eqrad zehf bi cihê derewî sondê dixwin.Lewra-
nî cahiJin.Maazallah sond çiye nizanin û ekserî
sondêd wan bi qebra bav u bra û kurê ye.tr yaxdd
bi serê bavê v braê û kurî ye.Lak'^in sondê^wanî
rast ko ew jî ditirsin 1d bi cihê derewî ewî son-
dî naxwin. Sonda wanî ko naxwin ew e ko tînin mist^
a wî merovî tijî xalîdikin û dibêjîn ko ewî xalî yî
li ber baê belav bike d. bide baê v. bibêje ^ Ko bi-
lanê orta mîn jî weha ber ba bibe.Eqrad ewî sondî
bî cihê derewî naxwin.Guya îhtiqada wan ewe ko eger

ewî sondê bi derewî bixwîtin mala wî dîçîte mira-

tan. . .

Jinêd Eqradan zehf ji raêran bî aqil id kemal û
îdraq û merûfaî ne- Zêde dilovan in,rehmê bî xe-
rîb -u biyaniyan dîkîn, tT zêde ehil qenat ld xweyî
îtaat în.Zêde di malan de sahib îxtiyar în,bê mê-
ran dîdin û distînin. . .

Weko Eqrad îptîda rast yekûdu tên silav didin u
paşê exwalêd yek-ddu dîpîrsin 1d pîrsiyar dikin. . .

Eqradêd semtê Bohtan d. Hekariyan kêm bî ecelêd
xwe dimîrin.Ekserî têne kuştin.Lewranî ew ta'îfe
gelekî serqedan e.tT têz meşerb in.Z"d digel yekûdu
şerî dîkîn v. heraû ji xweyî xencer în.Yekûdu didme
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ber xenceran u dikujin...

Ekserêd wan ji bav id bapîran kevne dijmin li

he"vddu daîra dîgirin. Weko fesalê dibînîn elbette

yekûdu dikujîn. Dî nîva wanda li xwînê bîrîn id

dîyet çid nîne ( muridrld zeman nîne ) bila ko xwî-

nêd wan dimînin heta weqtê firsetê...

Berê mîr id axayêd wan jî tev raada xwînê nedî-

bdn, Ew dewa a xwînê dimîne heta xweyî fîrset
bîne d heyf a xwe bistîne .Lakîn di xwînêd Eqra-

dêd Mayî musellax dikevine mabeynê li bi xwînê

girê didîn.Eger xwîndarî heye mal u qidret nî-

vika xwînê xwîndar dide "d nîvika dinê cîran.her

kesek miqdarekê didin d yarikarî dikin. Ewî xwî-

nê temam dikin.tl carînan dibe ko ji pêş xwînê

jin û keçan didin. Mesela : Xweh id ya keçekî .-vî

xwîndarî bêkar heye, eger xweyî xwînê razî dibi-

tin ew mirov xwehe xwe û ya keça xwe jî ber xwî-

nê didite xwîndar î û sulh dikin d li he-viddu tê-
tin. Weko sulx kirin û diyet temara buye êdî xwffi-
dar zîyafetekî mezin dikitin u gazî heraid cîranan

û xweyî xwînê dikîn. Icarî xwîndar d xweyî .xwînê
li he"viddu têtin.Ruyêd yekudu radiraîsin d sulx di

kin.Edî dijmînahî ji mabeynê radibitin. . .

Eqradêd semtê Hekariyan ekserî şerî û dewayî
bi şev dikin u zehf şebxwînê didine dijminan.tT

li cih ê şer î fîlhal çeperan çê dikin v. dikevîn

e bin çeperê daw dikin û daîm gulê "d bariddê zehf
digel xwe heldigirîn. Merovek ji du hoqqan kêm-

tîrî galê û bariddê helnagirin.Ew qeder cebxane "u

sîlehêd xwe de heml dikin ko eger îqtîza bikitin
şev il rojekî cebxana wî têr î şerî bîkitin. . .

Eqrad di emwarêd şerî de di hesp u sîlehêd xwe

de zêde îhtimaraî dîkin u muqayyet dibin.Eqrad

hes^ û çekêd xwe raemnu'e esla bi emanet nadine.

braê xwe jî. Eqrad dibêjin ko merov jin a xwe bi

emanet biditin,ne ko hesp ld aletêd xwe î herbê

bi emanet bidi-tîn. Lî cih ê emîn jî dîsanê ale-

têd wanî herbê li ber serê wan dibî. Lehzekê a-

letan ji xwe bi dûr nakin. Lewranî Eqrad dibêjin
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ko merov hînde qederî zehmet û gîranîya çek û ra-
tîban dîkêşîtîn. Jî boy rojekê hewceyî dibe ko wê
rojê çek u ratib hazir nebin. Lewranî çekan qet ±

li xwe bi dûr nakin.tF îxtiyatî dikîn ko bila ko j

jî nişqe ve hewce bibitin.Heta weqtê ko niraêjê jî
dikin,dîsanê çek d ratibêd wan hazir li pîştê ne .

Û ekserêd raalan da Conî (sîndin) id raêkut heye.
Bi xwe dermanê dîkutin d çê dikin.Û qalib heye,

birkan ru dikin d fişikan bi xwe girê didîn. . .

Lakîn di nîva Eqradan da esnaf ix senaatgêr tu

nîîn,eger heyîn jî ji ta'îfa filan dibin. Şidrker,

hesingêr û solgêr''û xeyat id zêrger u neccar,evne

jî ji Filan heyîn. Ji Eqradan tune nin.Illa ji

Eqradan barûtpêj u şurecî u beytart heyîn. Lakîn

ew baridtpêj û şidrecî û beytarêd Eqradan qewî zêde

di emelêd xwedanî hazeq d mahir in. Bila ko nêzû-
kî ko weko bardta Ingilîzî jî bibitin d beytarêd

bê misl heyîn û qewî muteber in. . .

Eqrad zehf mecbûr di mayîn bi bal şert lîstinê.

Şertêd wan ,Mesela : Ji du terefan id yax-dd zêde

ji duyan sê id çar qederekî dirafê v. yaxûd tiştekî

datînin "d bi sîwarî diçine qoşiyê.Her çî kesî ber'

ê hat u giyaye menzîlê 1d hespê wî borî, îptida

hespê wî bu, ew merov şertê distîne.Û yax-dd dîsa-

nê şeit datînin û çend merov armanc datînin u gu-

le davêjin. Her çî kesî sê caran li pey yekûdu

lê daye, ew şertî digiritîn û caran ji boy şewle-

kî,bî tirs d zehmet şertê datînin. Her çî kesî ji
ahd a wî şewlî bêtîn,ew şertî distîne. Mesela :li

cihekî muharefeeye id şerekî azîrae b-dyî û ji du ke-

naran her yekî sed u du sed merov hatine kuştin.

tr her du leşker kêşane ( kişiyane ) û laşêd her
du terefan bi digel yekddu dîsanê li meydanê mayî-
ne. Lakîn mirovek ji wan wenda ne,nizanîn ko hati-

ye kuştin id yaxdd esîr buye. Bi şev şert datînin.
her kesî bi tenê biçitîn 1d bigêhîte cih ê şerî wê
meydanê û seha laşan bikitin id cewabê bînitîn ko
belê laşê wî merovi li meydanê heye v. yaxûd t-u nî-
ne. Ew merov diçitîn id seh a meydanê dikitin id nî
şanekî jî jî meydana şerî tînin û çawa sibe dîbe
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laşê wî merovî jî tînin. XJ ewî 'şertî dîstînîn.Xû-
la.sa jî boy şolêd weha cahiliyê şert qewî zêde
zehf dibin dî nîva Eqradan de heyîn. . .

tr bi xeyrî ji wan ,Şetrenc û dame id gustêr,ev-
ne jî heyîne.Bî şertekî mealldm dilîzin.id yaxidd

nemeallidm dilxwaz dîlîzin. Her çî kesî ew lîz bîr
ew her çî ko dilê wî bixwaze dîstînin. Mesela :
Hespêd qenc id tiştêd nadir distînîn.Di be ko dî

şertê dilxwaz keçan jî distînin.Xweh a wî weya

keç a wî dîstînln. Nikul ( poşmanî ) di şertê dil-

xwazîdanî nabitin.Her çî bixwaze elbette dê bî-
dinê . . .

Dibe ko bê lîz şert digir.in. Ew jî şertê meallid-

me dîbitin. Mesela : Hesp û ziyafet id filan tîşt ^"

u dilxwaz jî dibitin.Ew şert a jî wîsane ko dî

sîngê mesela kevr u dîk u têran de cinaq ( şertik)
heye,Tînin ewî cinaqî du merov dikêşin û dişkînin-

Edî ew her du merov her çî yek mesela qelunê -d
ya.xldd fincana qehwê -u yaxûd fêkî u tiştekî bidit
e destê merovî dinê,gerek ew şert daîm di bîhr a

wan de bî.Ew merov ko mesela ewî tiştî dayî distî-

ne dê bibêjitîn ko " min li bîr e " Eger ewî mero-
vî şert ji bîhre kirî " min li bîhr e " ne got ew
mi::ovî ko ewî tişfcî didite destê wî ,îcarî ew mi-

rov dibêje ko " ya dest " an jî " şertik " weko e —

wî wilo got, ewî şert ji oldaşê xwe biriye.Her çî
şert a ew datînin eger ko di fikra oldaşê de weko

ewî tiştekî dayî lê standî min li bîhr e dibêje
tiştek tune . Ew şert baqiye.Heta ew her du yek bi

yekî bixapîne û ji bîhr a a dinê biçitin û ji wî

bibitin,Wîsanê mirovêd bi bîhr heyîn ko ew şert h'^
nêzidkî salekê di nîva wan de dimîne,Paşê qanimî
kê dibîtin. Ew şert zehf heyîn. Jin id keç digel y
yekûdu digel mêran bi şert dilîzin d ji yekiddu di-
bîn. Ew jî dibe ko dilxwaz şert digirin d ji yek-

udu şertê distînin. . .

Di nîv Eqradan de mektdp id kaxezêd wan Farisî,

el îbare dibin. Xandina Tirkî "d zmanê Tirkî kêm

dizanin. Kitêbêd zma.nê Tirkî li nik wan rauteber
nînin. . .
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tJ faîza dîrafê lî nik wan heram e. Ew dîrafê

bi faîz nadîn. Bila ko exz û eda wan ekserî selme.

Ew jî babekî şer'î ye.Mesela , zaxîre û kavir d

caw haziran bi çend quruşan tête fîretin. Çend qu»

ruşan ji bihaê kêm dîditîn û ewan li ser yekî se-

lem dikitin. Paşê şeş mehan. Paşê ewan tiştêd ko

selem kirîne distînin u bi kar difiroşin. . .

tr tehwîl id temesîk di nîva Eqradan de kêm heyîn.

Bila ko şahîdan digirin. Li nik wan îtibara xeta

û xatimê tu nîne. Bila ko şahîd lazim in. . .

Eqrad ekserî eşyaêd raewzû ne bi Erebî bazar dis-

tînin,û difiroşin. Erebî bazar ewe ko raesela ridn
û penîr id herî her çî bibitin bi texmîn difiro.şin.

wezn nizanîn. Iqbal zêde dibe û kêm dibe êdî poşma-

nî jî tu nîne . . .

Mêrêi'l Eqradan dirafê li nik xwe helnagirin. Her

çî dirafêd wan hebe li nik jinan in^Jîn datînine

heqîbêd xwe id dî:.nîva pareyêd xwe vedişêrîno Zehf-

êd Eqradan xweyî dewlet bi baran diraf di malê de

heyîn.Bî wî dirafî hogeçan dikirin û ber hev di.-

kîn.Hezar êdî zêde.Icarî celebêd şam u Erebîstanê

salê carekê ji boy kirrîna hogeçan têne nîva Eqra-
d-an. Bi baran zêr id dirafê d. alacî û cîlêd -d di-

ridyî tînin u ewan kirêd hogeçan bazar dikîn û dis-

tînin.tr serî kerî jî adet bi xeyrî dirafê xelate-

kî distînin d resim hediyeyekî jî cw celeb didine

a>i:ayî wî ta'îfeyî ko hogeçêd wan kîrrîne.

Lakîn axayed raezin aşîran berî ewan jî serî ke-

riyan bacê bi zorê dis"tandin id merov verîdikirin.

Berayîya karwan id qeflan. Her kesek ji bî wî

xweyî î cebrî resraê bacê distandin. . .

t! axayêd eşîran berê ji êlan û ta'îfeêd xwe raea?

rov tînan ld hebs û talan dikîrin 1d bixwasta mero-

vek id du id sê dî malêd xwe de qetl dîkîrin.Haki-

man pilrs a qetla wan mirovan nedikirin. Lewranî

ji ta'îfa wî ne.Ew axayêd eşîran berê di exkamêd

eyalet d. aîranêd xwe misteqîl bidn.Kesekî pirsîyar

nedikirîn ko te ji boy çi ewa şola kirîye...
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Eqrad zarokêd xwe hewerî sîlahşorî dîkin mesela

rimbazî "d sîwarî û tifing endazî,evna talîm dikîn^

Zikr û fîkrê wan daîra ehwalêd şerî id dawayî ye,

Ceng û cidalêd ko qedîm buyîne ji boy ciwanan

neql dikin ko di filan şerî -weha buye u. filan ta-

lanêdanî weha buye . Tarîxêd şer û dawa qewî zêde

hifz dikîn. . .

tr Eqrad jî emrêd xwe bi waran id bi zozanan he-

sêb dikin. Tewarîxêd wan jî ew in. Mesela : Hesêb

dikin ko em du salan li filan warî u. hinde qederî
li filan gund î buyîne qişlaq. Bî wê hesêb dikîn

d emrêd xwe d hewadîs u qewatêd ( Qewa'adatêd )
dinyaê çend sal buye dizanin. . .

tl ekserêd hesabêd Eqradan bi hesab a şemsî ye.

Qewî hesaba qemerî na emilînin. Meger ko ji boy

Remezan û îd û mewlddan weko dinê hesabêd wan

Romî ye . . .

Beran berdan û sedî (serî ) pezêd wan jî dîsa-

nê vî hesabiye. Weko payîz nîvî dibitîn adet lî

nik wan kadan çê dikin u dibin diçîne nik kerî-

yêd mîhan "d beranan jî dffixemilînin d dibine wê

derê .xcarî ewan kadan belav dikin û dîxwin,dikîn

e sayî,Icarî paşê beranan tevî keriyêd xwe dikin

Weqtê ko sed rojê beranan temam dibitîn,dîsanê
kadê d xwarinê çê dikin u şayî dikin,jî boy se-.

lametiya pezêd xwe...

Eqrad eger çi hinde xweyî pez d rîzq în,lakîn

ji boy xwe raexsûsen pezan ser jê nakîn. Meger

mêvanekî maqidl bêtîn d yaxidd pezekî nexwaş hebi-

tîn ewî serjê dikin. Lakîn bi xwe dîmîrîn,peze-

kî jî boy xwe serjê nakîn...

Weko Eqrad mesela îqtiza bikitin şolekî ji boy
yekî bî nvîsin ewî xisidsî sariha esla dî kaxezêd

xwe de zikr nakin,di tirsin ko bîla ko bi dest

biyaniyan bikeve. Ew şewla paşê meallldm bibe û
yaxud ew kaxez di dest wî mer^.vî de bibite senet-
Icarî di kaxezê de selam d d-dan dinvîsin dzikr
dikin. Ko heml wereqe baxêre yanê qewatîne lîsa-
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nê heye,hon bî wî îtibar bikin.Hînde dinvîsin

id ew cewabêd ko bi tirsin û bi xef în ewan xebe-

rari bizraan dibêjîn. Qasdan ew jî dîçin lî wê^
derê ji boy wî merovî teqrîr dikîn. Mimkidn nîne^
Eqrad şewlêd bî mixatere esla di kaxezêd xwadanê
zikrd beyan nakin. îxtiyatî dikîn id kaxezêd be
raohr di nîva Eqradanda bê îtibar e. Elbette dê

mohr hebî. . ,

Weko Eqrad bi rê ve diçin eger li rê mesela^ji

heyvranêd ko dirinde ne mesela : Şêr û Pilîng u
Gur d Hirç ewan oxir hesêb dîkin, Lakîn eger weko
heywanêd bê zerar weko Rovî ld Guh û Kerguh id êd
mayî,evna şo-wm hesêb dikin...

tr amanêd ( firaq ) vala îynane (anîne ) nîva
malê d. bi şev sîtil û amanêd betanî ji malî bi
derînin evna şo-wra hesêb dikin. . ,

Weko Eqrad çune warekî u li wê derê şayed Qran

kete nîva pez id dewarêd wan û yaxûd zerarek li
wî warî gihaye wan êdî dimirin naçine wî warî, E-
ger li qîşlayekî mesela zivistan şedîd bi"be û
rîzq u heywanêd wan telef bibîn dîsanî ewî gundî
şo-wm dizanin,êdî nakevine wî gundî...

X} dawa û nikahêd wan weko waq'ia dibitîn ew me-

leêd ko lî mala axayêd wan sakin dibin,ew mele ma -

rê dîbirrîn id fesla dawaêd wan dîkîn. Eqrad ji

boy vana naçine bajêr û qesebe d gundan. . .

Ekserêd Eqradan bi navê daê têne gazî kirin.
Mesela: Alo ê Fatimê ,Sîmo ê Eyşê ,Reşo ê^Elê ,
XJ Eqrad jî weko Ereb ld Efrencan bi du û sê bavan
têne gazî kirin. Mesela : Memo ê Elî Hemdan ,
Oso ê Xidî Temran ,Toso ê axa î Mendan,evna bi

du "d sê bavan têne gotin. . .

Weko dinê ko nîk Eqradan wîsanê meşhur û bawere^
ko weko zarok têne dinyaê id ji daê diwelide ,me'l''
idme ko paşê navika wî dibirin. Guya bi çi ko na-

vîka zarokî bibîrrin guya ew za.rok weko.mezîn dî-

bitin dî wê şewlê de qewî mahîr dibîn. Mesela:
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Weko^nayika kuran bi şûr î bîbîrîn , ew kur şû-

rengîv id camêr dîbî. Eger navika kuran bi qele-
mê bîbîrrin, ew kur paşê ehil qelem d. mele ld ka-
tib ^^^1.^"^ navîka keçan jî eger bi zêr û îmare-
tê zêran bîbîrrin ,guya ew keçê dibite xanîm id
xatidn u xweyî cil id nîmet dibe. Eger nava keçan
bi kil weseme ê bibirrin ,guya zêde spehî -d rînd
dîbin, Ev adeta lî nik Eqradan mer'î ye û dî nî-
va Ereban de jî heye.=.

Eger şayed jinêd Eqradan bi zehmet bizên u de-

rengî bibitin, merovek dê bêtin ber derê wê xa -
neê "d yaxûd wê kone bi deng bang diditîn bî emrê
Xwedê ew jin dizêtîn. tl zd xilas dibitin, Carî -
nan dibitîn ko maazallah zarok der rehm a daê de

helak buyî ,nawelidin wîsanî jinêd hazeq ji dayî-
nan^heyîn ko dermanan bixur dikin. Ew zarokê fewt
buyî bi xwe dikevitin. tr daê zarokê xilas dibitin.

tr hindik qişlaxêd Eqradan heyîn, zivistanê av es-
la bidest nakevitin. .Berfê tînin id der mencelande
dihelînin id vedixwin û e:ailînin u heywanêd wan
berfê dixwin. . .

XJ Eqrad weko dijminahî digel yekî heyîn id bî eş..
karî qiweta heyfê ne'Bîtîn îcarî bi xef ji wî me-
rovî li heyfê digirin,ya:n jî gulekî,bi şev gulê
davêjin û lê clidin u yaxdd agirî ba.rutê davêne
malê d yaxûd fesalê bibînin jarê didinê.Xulasa bi
xef daîm li wî dijmînî dixebitin- Elbette dê zafe-
rê pê bînin u zehf dibitin ko dicesîsinin v dij-
minêd xwe heta li ser nimêjê jî lê didin u diku-
jin. . ,

tr axa id rîspiyêd wan her yekî ji bi wî mexsilsî
malêd xwe du nefer pawan d bekçî heyîn.Bî şev he-
ta sibehê yek li yalîkî malê û konê dîsekînin ld
d ya dînê li yalikî konê disekinî .û digerin,heta
ko sibe dîbitin. tr bi :<:eyr ji wan zomeyî jî du
neÊer pawan heyîn.Her yek lî kenarekî zomey''i ji
dûr ve disekinîn d daîm guhdar in.U ewan guhda-
ran jî seyêd dijwar li nik heyîn.Jî d-dr ve reşayî
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û pejne seh dikîn û direyîn û diçin.îcarî pawan
jî li pê wan diçin id seh a wî reş î dîkîn.Eger

dijmîn e fîlhal dîbîte şeraate,xelkê zomeê ji pê
de ber hev dibin.Yanê du deqîqe nakêşe ko hemû

ehlê zomeyê bi çek li wê derê hazîr dibîn...

Eqrad bi îhtiqat cahilîyê qewî bawerî bî şê-
xêd xwe dikîn. Her mîllet û ta'îfeyekî ji wan

mexsids şêx heyîn.Guya aba û ecdadêd wan merovana

salîh 'd şêx bidne.Lakîn niha eve ewladêd wan ca-

hil d- bê edeb û nezan zêde zehf heye.Malêd şê-

x.an li çolê jî biraîne nadizin -d nêzidk nabin u

ji ^çeberêd şêxan bi dernakevin. Weko nexwaş û
dîn u harêd wan Eqradan dibin,ewan tînîne malêd
şêxên oca.xî.tr pez d dewaran qurban ji bo ocaxî
tînin.tr ewî alîlî du sê rojan mala şêxî guya li
ocax î dîhêlin.Û ew şêx ,bi daran ewî alîlî di-
kutin id benan ji boy wî alîlî gîrê didin.Guya şi-

fa dibînin. Eger miqedder bid ye ew mirovî alîl
fewt bû xilas dîbe id diçîte şewla xwe.tr îlla eger

ecel nehatiye d ji wî îlletî xilas dibitin. Edî
ew merov guya çiraxî wî şêxî ye.tr li ber benê wî
oca.xî ye.Sal bi sal elbette dewarekî dê ji boy wî
ocaxî hediye bibitin.tl" kur id ewladêd wî raerovî

jî dîsanê li ber benê wî şêxî ye.Êdî ew mirov na-
çine nik şêxekî din. Weha bi vî terzî Eqradan her
ta'îfeyeki şêxêd. waji heye "d zêde pê îhtîbarî di-

kîn. . .

XJ adetekî din ê jî li nik Eqradan heye mesela

weko merovekî ciwan,ezîzê wan weko nexwaş dibitin

û nexwaşiya wt zêde şedîd dîkitin,yanê di dereca

mirinê dibitin "u ji xwe bê xeber dibitîn ko her

kes guya heA'^îya jiyînê ji wî merovî dîbirrin.Me-

sela eger jîn id yaxûd xweh id keçekê wî mirovî ci-

wan heye id yaxûd da heye ev jinê ko xweh u keç

da "d jin bêtîn yek ji wan ko zêde mêla wê nexwaşî
heye,îcarî ew jin radibitîn di nîva wê meclîsê de
sê caran lî dora wî nexwaşî dizîvirîtin û dibêji-
tîn ko min canê xwe fedayi vê filan kesî kir,hon
şahîd bîn ko bîlanê Xwedê teala hayatê bidite yî
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nexwaşî. Her çî qeda -d bela ya wî heye bîlanê
bête mîn.Eger emrê mîn heye bîlanê ew mîrg bête
mîn .Ew jînîk sê caran li dorê wî nexwaşî dizî-
vire,weha dîbêjîtin. Carînan tesaduf dikîtin ko
bî emrê Xwedê teala ew merovî nexwaş ecel neha-
tiye paşê şifaê dibînitin v ew jînik ko weha ev
ahd a kîriye bi emrê Xwedê nexwaş dîkevîtîn id

fewt dibîtin. Lakîn ev adeta raexsûs e bi jînan

ko der heqê mêr û bra û kurêd xwedanî dîkin. La-
kîn jin ji boy jinan id mêr ji boy jînan û yaxidd
mêran nakin. . .

XJ carnan dibitîn ko ezîzê yekî zehf bê kêf dî-
bitîn -0. tête dereca helakê, Ew jî der heq şîfa wî
nexwaşî de ewêd ko xweyî mal û qid.ret in,mesela
nîva malê xwe û yax-dd selas "d rebî'a /sisiyan de
yek,an çar yek / malêd xwe ji boy jaran nezr û
ahd dikîn. Weko ew nexwaş şifa dibînîtîn ,ewî-

ahd^a ko kirine bi cih tmin. Û ew merovêd jar û
feqîrîn qiweta maliyê tunîtin ew jî dî reya Xwe-
dê de rojî u nimêjê u. xetma Qur'anê nezr id ahd
dîkîn. Paşê ahd a xwe bi cih tînin.tT dibîtîn ko
keçan jî dî reya Xwedê de ji boy şîfa nexwaşan
nezir dikin.Mesela : Nezr dikin ko bilanê Xwedê

şifaê bîdîte kurê min ez dê keç a xwe dî reya
Xwedê de her çî kesî dixwazitîn bê qelin bidîra.
Weko ewî bê kêf şifaê dibînitin ewî ahd ê bi cih
tînin. . .

Guya lî nîk wan şo\m. e.Ewî nanî ko îptîda dîpê-

jîn û jî tendrê bi der dikevin ew naxwîn<,Guya her
çî wî nanî bixwitin jina wî diraîritin. Weko Eqrad
qehwê dipêjin îptida miqdarî fîncanekê qehwê di-
rîjînin kuçîkê /ocaxê / guya eve par a şêxê qeh-
weyî ye	

Jîn V. keçêd Eqradan ekserî weko jînêd Ereban
ruyêd xwe û enî v lêvêd xwe deq dîkîn. . .

tr jînêd wan bi xwe serbestînî diçine aşê u. kar-
wanan û dî malê de eger kon bîbe eger xanî bîbe
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deh û panzdeh mêr û jin ,bav û bra û xweh id da -d
jin 1d bûk "d zava ,hemid lî nîk yekiddu fei cîhekî
radîzîn. Lakîn eve zardriye. Lewranî cih tu nî-
ne ,hemû di xanî û yax-dd konekê denîn,çare nabi-
tin. . .

Jin û bidkêd wan esla ruyêd xwe jî kesî star na-
kin^û narevin id digel hemid kesan jî xeber didin.
Lakîn dîsanê ehîl edeb û îsmet in...

Wekî dinê jinêd Eqradan jî raalêd wan î bi xwe
dibin.Mesela ,pez û dewar id dîraf ko ji raalêd ba-
van^îynane /anîne / ld yaxdd mêrê dayî ne jî wê
malêd jînan re şekêrt dibêjîtîn. Mêrêd wan malêd
jînan nabin û naxwin, Bila ko ew jin pê kirrîn
d. fîrotînê dîkîn id zêde dibitîn. . .

Ekserî jinêd wan mêrasê ji malêd bavan nastînin.
Bîla ko her çî ko heye dibexşînin bra û pismamêd
icwe . . .

Eqrad qewî zêde îctinab û xezrî ji malêd weq-
fan dikîn, Bi wî dereceyî ko eger hak.im û eger

axayekî zalim dî nîva wandanî peyda bibitîn,ew
bi xef dîçin û mistekê jî xalîya weqfê tînîn u
bî ser xanmanê wî zalimî dîreşînîn. Di hîndik
weqtê de ew zalîm ber teref -d qehr dibitîn. . .

Ta'îfeyêd Eqradan kumreş -u bedguman /bîdogman /
nînîn û zîna 1d xirabî z-d bi zdyî bi bal jinêd xwe
ve nabîn. Eger jinêd wan digel biyaniyan'mesela
xeber bidîn id bikenîn id bilizin u jaxûd îqtiza bi-
kitîn ko jinêd wan li malêd biyanîyan û aynî di
nîva malan de jî razin -d rabin dîsanê mêrêd wan
kumreşî nakîn 'd bîdogmaniyê der heq wandanî na- '
kin.Eger çî jînêd Eqradan perdenişîn nînîn.Lakîn
xirab jî têde kêra heyîn. Ew jî ji tîrsan e.Lewra-
nî wekî raaazallah jînekî xirabî kir,elbette wari-
sêd wê ewê jinê dikujin,esla îmkana xwaşiyê nîne,
îlle xîrabîyê wê kuştine. Eger ew jina xirab û ew
mêrê ko digel wê buye bi cihekî bî hev re dîtin,
mêrî -d jînê herdukan jî dîkujin -d xwîna wan tu nî-
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nîn id kesek li qehban nabîte xweyî-Lî nik wan
xweyî bi der ketina lî qehban qewî zêde ayîb e.
Lakîn^li qebahatêd mayî dibine xweyî.Xwîndarî
u dizî di van de rica û hêvî d xweyî bî der ke-
tin dîbitin ,lakîn ji boy şewl a xîrab rica û

şefaat nabîtîn.Illa xweyî êd jinê her dukan jî
fîlhal qetl dikin.Û paşê diyet û :.?:wînxwastîn jî
tu nîne. Illa eger di weqtê xirabî de warisan mêr
u^jin li cihekî nedîtin,lakîn kifş bû ko filan
mêr^digel filan jinê şola xirab kirine, warisê ji-
nikê^fîlhal ewî jinê didine ber xençeran ld diku-
jin,d dibin^defn dikin.Jî cîran -d xizîman esla
qet kesek jî êdî ji wî mirovî ko kuştiye napîr-
sitîn ko qe ji boy çi eve şola kir d serxwaşî û

"ta'ziye jî^jî 'vê şewlê de nabitin. Icarî ew wari-
sê jînê daîm di qesd a wî merovîda ne ko digel
jinikê ew şola xirab kiriyeC' Eger xiste fesalê
ewî merovî jî dîkujitin. Dîsanê xwîn u dîyet tu
nîne. Di hem-d şolan de sulh d li he-viddu hatîn ,
hebe û dibe. Lakîn di vê şewlê de rauselha id pev-
ketin nabitin,eve bazar irz e li nik wan qewn
zêde ar e. Çara wî bi xeyr ji kuştinê nînin. . .

Weko dinê kafêd /kafiyêd / qebahatan di Eqra-
dan de peyda dibin.Illa du şewlêd qebehat ko li
nik wan esla peyda nabî.Û bila ko nebûye adet jî.

Yek raaazallah lewate /homo /- yanê esla weq'a na-
bitin û îhtiqada wan jî bi rastî ewe ko eger miro-

fek maazallah lewateyî bikitin,kevir li ser wan

dibarîtin-U cînabetî jî êdî ji ser wan ranabitm.
O^qebehata dinê jî; mey vexwarine . Mey vexwarin
jî di berî niha esla d qet 'a di Kurdîstanê de
mey vexv/arin tune bd.Lakîn van eyama.n bazan ciwa-

nêd wan ko digel Romiyan î:<:tila,tî dikin u mey jî
di nîva kibarêd Romiyan zêde mûtad buye . idî ew
ciwan jî ji boy teqrîba Romiya.n bazan mey vedix-

"wîn. Lakîn dîsanê kêm heyîn.Ji hezarî mirovek bî-

la ko peyda bibitin. Berê heta File êd Kurdîstanê
jî mey venedixwarin. Illa nadir..,,

Eqrad weko îktîza bikîtîn du merov bibezin yek-
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iddu û qewxe ê bîkin. ew qewî bî zman çêrî yeki;.-

du nakin. Bila ko ber û ya pêsîrêd yekûdu digirin.^

bi .mest û ya:.md bi xencer li yekudu didîn. Çer

kîrin li nik wan fehit e , . .

tr mêrêd Eqradan ayîb e,hune li destêd xwe id
riyêd xwe de nadin. Lakîn kil lî nik wan adet e.

Keç û jîn dîemilînîn v dîkêşine / dikişînîn /
çavêd xwe . . ,

Lakîn ew merovêd ko hiznîne /huzin,keder / ew
libasêd sor û qirmiz d cîlêd faxre ber "nakin d

destêd xwe hune nakin id çavêd xwe kil nadin u. na-
çîne dawatan û kefxwaşan. Û lî nik wan jînêd bî

jî şerm e,xwe naxemilînin d libasêd sor id qirmiz
wernagirîn u :aaçine dawat id kêfxwaşan. . .

Dî Eqradan weko yek bê kêf bibitin cîran id dost

id :cizim tiştekî xwarinê ji boy wî dibin id diçin
kêf a wî pirsiya.r dikin u dil îmaniya didinê ko
Xwadê kerîm e ,metîrs ,înşallah kêyfxwaş dibî:^ld
rae ji bDy te nvîşt daye kiriri dê qenç bib±î.Lo-w-
ranî mîletêd Mayî (maî ) /medenî /çawanî ko mih-
tacê heki.man û bawerîya tebîban dikîn ew qisim Eq—
.rad jî wîsanê raixtacî nvîştan in û pê bawerî di»
kin. Lakîn Eqrad gah nadine hekiman. Ew dîbêjin
eger bi rastî hekîm e,bilanê berenê çare î li xwe
bikitîn ko ew nexwaş nebitîn.Merezî Xweûê teala

didîte şafî û hekim mûtlaq Xwedê teala ye,La.kîn
dîsanê hindik pîrejin li nav wan dibin ko derma-
nên cezewî /cazd / li wan nexwaşan dikîn. . . ,

Weko merovek fewt buyî feryad û gîrin peyda di-

bî,îcarî ehlê malê meyîtî ber hev cihekî dikîn -d
jînêd dengbêj heyîn,lawejok "d sûwaro dibêj'in û di-
kine qurrî.Icarî her çî ko cîwanin ew diçine kola—
na qebrê û mela jî avê germ dikitin û tînîn dişon
u kefen dîkin. Eger jîn e elbette bê tabût nabi^
tîn.Tabûtê çê dikin û datînine tabûtê û bi cemaat
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nimêj a cenazeyî dikin id dibîn defn dikin.Eger mêr
bibe xweyî dewlet e dîsanê bi tabidt çal dîkin.Eger

feqîre ,qîdret a tabûtê nîne wîsanê bî kefen çal
(iikin u mela li ser dixwînîn. Paşê tên lî mala me-
yîtî^rddinîn l3. didine warisêd meyîtî ko bîlanê
"serê we .xweş bibe û êd m.alê xwaş bîbîn,emrê Xwe-
de ye,mirin ji boy me hemuyane,bê mîrin benî adem
nabitin.Hînde nebî û padîşah hatine dinya ê hemu
ji^fewt buyîne.Tu xeraan meke." Bi gîrin û xiz.inî
êdî ew .mirî avdet nakin.Bî vî terzî tesellî didi-
ne warisêd wî raeyîtî . .•./mirîyî / Weko buye weqtê
esre ew xizim û cîran dig.-O T;arisêd meyîtî id me-
layî diçine ser qebr a wî meyîtî Û di:iwînin u per"
ran sedeqe belav dikine jaran v vedigerin.Paşê
wan îcarî jinên xizim d ciranan digel ehlê meyîtî
ew diçine ser qebra meyîtî d digîrîn u feryad fî-
xane dikin u xwaliyê bi serê xwe ve dikin-'''tJ dix-
wînin d sedeqe didin.Ew jî vedigerin û têne m.alêd
xweo Evar-î ji malêd cîran -d xizîman ji boy mêrêd
vmn cih de u ji boy jinêd wan cih de^zad û. teamê
dibinu lawahîya wan dikîn.Û bi -^an didîne xwarin.
Se rojan u hindik jî heyîn heft rojan bi vî terzî
sibe ld êvaran diçine ser qebran d digîrin -d xêran
dîkin. . . .

^Qebr^kolan d şuştin û helgirtina meyîtî di Kur-
dîstanê de eger xanî id eger feqîr tu ucret trmîn.
Herkesek bi sevrab a xwe dikitîn.Ekserêd cehîlleêd
wan Eqradan maazallah nahî îman dizanin û bi nanî
sondê dixvrin d guya dibêjin weko merov nanî nexwi—
tin êdî dîn id îman nabitîn. Guya dîn id îman bi na"
ni qaîm dibitin. . .

Zivîstanan Eqrad sibe v êva.ran diçine cdeyêd -
axaleran d. du sê saetan rûtinin d hêkayet v qi-
seyan^didine gotin d yaxûd behs a şerêd borî -d

ehwalêd maziyê neql dikin. Weko nîvroj buyî têne
malêd xwe û nanî dixwin d alifêd dewarêd xwe didi
nê.îcarî eger hewa xawş e,ber hev dibin li ber
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rojê li cihekî rûtinin û dîsanê qelûnê dikêşin
û xeber dîdin. Bi .şev carînan dibîtin ko eger

guz peyda bibitin,dist.înin d dilîzin.Ew ji qu-

mar e.Hîndik didine derê....

XJ ciwanêd wan law û keç id bdk, zÎAristanan her

şevê li malekê yîxinaxî li wê malê ber hev dibin.
Eger saz heyîn sazan dîqutîn,eger saz tunînîn la-
wêd dengbêj id bdk 13. keçê tevî heAmdu bêrita dibê-
jin û distêrin d govend digirin û direqisin,heta

nêz-dkî sîbehê.Icarî her kesek belav dibîn ld d±ç±-
ne malêd :<we.Ekserî du şevan û sê ^evan earekê
elbette yix„i:^axî di nîva gundiyan en Eqradan dî-

îjitin. . .

tr eger li gund File jî heyîn,Xars û axçêd wan
/xort û keç / jî tevî Eqradan dibîn u têktanî go-
vend digirin id' dilîzin d. gelek caran dibîtin ko
axçikêd Filan î rind dîbitin id karêd Eqradêd qiş-
laqçiyan dihebîn.in û ewx axçikî bi riza wê dire-
vîne d dibîtin Misilraan dikitin d li xwe mar di-
kitin. Lewranî Eqradêd ko dikevine ser Filan qiş-
laxî mal li ser malê dibîn. Ewlad u eyalêd Eqradi
û fileyî hemû têkdanî di nîva xariiyekîda.nî "'d zadê
u nanî bi cihekî dixwin.Ekserî ew Eqrad nanî û
zadî Ji kîsa Riyan /file / dixwin.Levfranî File
nanî xi zadî dipêjitin . Mimkpji nîne ko nedine za^
rokê Eqradan.Elbette nedit jî Eqradê kişlaxçî bi
zorê ji vfan nan î v zadî distînin u dixwin-Û çi-
raz -d^debar xulasa kulî^qesûr^heta biharê hesêbe-
ke ko ew Eqni-ad mî"\ranê wî Ria î ye . . ,

Eviya xasî / mexsidsî / bi File nîne.Bîla ko we-
ko Eqradêd xîmenişîn dibine qişlaxê misilmanê
gundê xwecihî /yerlu / dîsanê Eqrad ev/î m"damele-^
yî digel V7Î misilmanî yerlu jî dîkitin.Ewî zehmet''
î id xisaretî didine gandiyan "d Riayan. Şayed^eger

zivistanî devrarekî wan bi emrê Xvjedê telef bibî-
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cebrî dikêşitin id dibîtin ko belî zivîstanê devra-

rekî m±n li vî gundî telef buye .Eve dewar ji ber

wî ve ye.Berê bi xeyîr vî jî Eqrad_an zehf zalim

u teadî lî xvjecihan û Rîayan dikirîn 1d bîst û sîh

suwar dihatin -d dibine mêvanêd g-undiyan. Pez id

berx d. mirî.şk /tûtik / serjê dikîrin id ceh zehf
dîdane hespan û eziyet dikirin. Weqtê çidnê jî

çend quriş dira-f û çend cot gore ji îtayî distan-

din. lcari ji -vil gundî diçime gundekî dinê. Bi vî

terzî li gundan dewr dikirin. Weqtê ser bêderan

dibu îcai'î dîsanê E'.irad dihati.ne gundan u serî
gundî çend ç-idv.ral tanîn /diariîn /d dia.vêtine ser
gundiyan,ko evana tiiî genim û. ceh bikin.Çarne-

çar ev?" çld-v«:al tijî genim id -ceh dikirin û dibirine

malêd xwe , Eger nedanayê îr-arê dewarêd x^ran dajo-

tin u dibirin biel zorî. Bi van tarzan li cebir

û zali"mî bidn,heta van salan. Lakîn di eyam xîla-

feta Sultan Abdulmecît Xa,n dane edl u asanî. We-

ko îca,da. Asakîrî Nîzamiye buyî êdî roj bi rojê
Eqrad ber teref buyîn û zalim d tedayî ya wan

zaîl buyî. . .

Ekserêd axayêd vranî zorbe telef buyîn û zehfêd
Eqradan îskan kirin. Xûlasa ji quwet ketin. Edî
ew şewket u sewlet a. berê nemayîn.Nîha êdî ewî
tarz û etwarî qadir nînin ko îcra bikin. Lakîn
dîsanê carînan bi sûretine d'inê dîsanê ji zalima
Rîayan xalî nabin. Bi dizî jî boy xerez ,lodêd
wan dişewitînin û yaxidd agirî bi xef davêjine ma-
lêd wa.n "d yaxud bi şev zevî d mêrg v. ziyanêd wan
di çêrînîn d agirî davêne bêderêd wan. Xidlasa bi
her wechî Rîayî ji boy van nefretan jî Eqradan

ditirsin û xofê dikin. Çarneçar mureata xatirêd
wan dikin. tr eger şayed Eqrad bêne dizî a malêd
xwecih a id xweyî malê jî pê hişyar bibitîn,dîsanê
ji tirsan derba mirinê li war.n dizan nadin û na-
kujin. Bila ko medara id mudafayî yê dîkin. Lewra-
nê ji duraayîkê ditirsin. Eger xwecihî lê bidin
d mîrovekî Eqradan bikujîn êdî heta qiyametê şer
û şeltexêd Eqradan xilas nabîn,daîm bi xef id aş-
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kare daw'a wî xwînî dikîn û elbette yekûdu li wî
tollî î / tol,gujiiane ko heyf be / dîstînin. Eq-
rad u yerlid kêm xisrainahîyê dîgel yek"ddu dîkin
u keçan kêm didin û distîn.in. Lewranê Eqrad dibê-
jine xwecihan Goran d evran laşeyî û bê cesaretin.
Weha ad dikin d dibêjin ko her çî zarokê êd ko ji
jinêd goranan biwelidin ew zarok bê wêce /vac /û
aware u tirsonek dibin. Sebeb vê xeberê Eqrad ke-
çêd xwecîhan naxwazin. tr xwecihî jî dîbêjin ko
her çî ewladên ko ji jinêd Eqradan bivrelidin bê
edeb id diz û serkeş dibin. Ew her du qis.im rewend

u yerlu yek bi yek xvraş nabin d ekserî ji yekudu
ne razî ne û gelek bi yekddu îh^ibarê nak.in. Eger

mesela biqewimitin lî şerekî de Eqrad ld yerlu he-
yîn,Eqrad nabine oldaşêd yerluyan. Dibêjin ew zû
direvin. Lakîn fîl weqi'a du sê neferêd Eqradan
îqtiza bîkitîn digel deh neferêd yerluyan miqawe-

metê dikin d jî wan narevin. Lakîn yerlu weha nî-
nin. Yerlu .li ber wa:n zebûn in.Lakîn^ev xebera^
der "heq rewend d yerluyêd Van u Muş d Beyazîd id
Qers ld îranî ne.Lakîn rewend û xwecihî id yerlued
Hekarî t Bohtan û Amadî Soran waha nînin. Icarî
emir biakîse li wan etra^fan rewend li ber yerlu-

yan zebidnin.tr du sê neferêd xwecihan îqtiza biki-
tin digel deh neferêd rewendan şerî dikin id j i vra.
na natirsin. XS ]i nîk yerluyêd He'karîyan rewend

laşeyî mexsûb dibin. Lewranî ehalî û yerlu hemû
xweyî şeşxane ne. Kêm ca3:an dibitin ko yerlu ke-

çêd Eqradan dixwazin û mar dikin. Lakîn Eqrad es-
la ji keçêd yerluyan na^cwazihu Lewranî jinêd yer-
l-ayan heysayî / heysiyet / perwer in.Cebra şolêd
Eqradan tahanmml nakin "d exwalê goçebarî û çez u
rizq û girtina hasilê nizanin. Lewranî mimkun na-
bitin ko Eqrad jinêd xwecihî bistînin, Jinêd Eq-
radan îqtiza bikitîn bi şev diçine şewlan û şer
peyda bitin jinêd Eqradan şerî dikin d yarîkariya
ji boy mêrên xwe dikin, Lakîn jinêd yerluyan zede
tîrsonek dibin, ji mal bi dernakevîn. Lakîn fil
weq'ia jînêd Eqradan nadir el zeman in. Lewrani
hîm jîn û him xulam û him pavran û him di şeri de
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îqtiza bikitin li derî malê yar d yoldaş^eo La-^
kîn jînêd yerluyan bi xeyr jî jînanî yê êdi keri
tiştekî nabîn. XJ ko fecir dibitin jinêd Eqradan
ji cîh radibî.n, hespan ditewlînin u dewar id rizq
1 bere- garanê didîn d malê û derî malê dimalîn.
d meşkê dikêyîn û şîrê germ dikin û havîn dikin.
Xulasa eger şewate / êzing / tunebitîri diçin^-d__
şewatê ber hev dikitin \i tînitin d. nanî "d zadi di-
pêjin. Hêja.ra mêrêd razane. Esla mêr jî şewla malê
tlştekî nakin. Kullî qisavrarê şewlêd malan li ser
jinêd Eqradan in.Lakîn jinêd Ki.irmancêd yerl-u bî
aksa / tersê / wan in.Her ?î şolêd malê^heyîm he-
nd mêrêd wan dikin.Illa nan û zad patinê û cîl
şuştinê jin dikin. Bila ko heta taştê bêy radizin.
Û aware ne, Ekserî jir.êd Eqradan feqîr el hal în .
Bihar u havîn u payîzan pêxwas digerin d ^olan di-
kin. Zivistans,n ew jinêd bêçare çarixê'.', ;^e dikin
d libasêd wan jî cawî sor ld cawî reş d heşin u^
çît e. Lakîn dîsanê bi vî halêd xwe razî "u qani-
ne u zêde di emrêd mêrêd xvrede ne . Weko mêrêd e-
wan îqtiza bikitin ewan biki5t.in esla dest helna-
girin û xeyîdîn nizanin û her çî qeder libas u
cilêd wê malê heyîn heraû jin diddrin û nadine

xîyatê / terzî / ....

XJ mêrêd wan jî bi xwe her kesek xesîna beran û.
boxê û hespêd xweyî fal dixêsînin. . .

Ji Eqradan qewî kêra diçine xurbetê. Lewranî
xurbet li nik vran zêde dijwar e.Heta mesela eger
Eqrad biçine leşkerekî u ew leşker tol bikeşit^
u derengî bibitîn, zehfî jî Eqradan direvîn u^tene
malêd xwe.Bê sebr in,di leşkerî de sehf^sebre na-
kin,heman mude / raudet / dirêj buyî şeve du u se

jê dîrevin. . .

Eqrad bi seferêd bi dom ( bi dewam ) qewî zêde
mdûn dibin id tabê / tewatê / naynin, . ,

XJ ji tîfingê zêde .ditirsin. Eger lî cîhekî ti.^'
fing hebîtin Eqrad yeqîna kuştinê bikînj^çi qeder
bilanê Eqrad zehf û dijmin hindik bîn ji xwe na -
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dîne ser dîj"minan. . ,

Ek.serî camêriya V7an bi fesal û bi hîle yeoji
dld.r ve dinêrîn evj merovê camêr û ehlê şer î nas
d.ikin. Eger derk / seh / kîrin ko ew dîjmîna, ce-
sûr ld ehîl herb e,îcarî hîleyî digel -wî dikîn. Me -
sela : Li ser rê peya dibîn, olda.şêd vrî jî xwe lî
newalekî dîxine heşarê,ewî merovî ko li^ser rê
peya buye gunra dîkin. Weko îca.rî rêvrî id sûwar^dî»
bînin ko b*-^lê sldwarek lî ser rê peya buye ^i vrî
hezer nakin / jê natirsîn / Û tên nik wî suwarî.
Icarî ew sidwar dibêje xvan, " qell3nê ji bo min tê
kin,titidaa min xilas buye. " Ew mirov jî relime bi
wî di-kin u qeldna wî tijî dikin.îcarî agîrî jî ji
wan sûwaran di:cwazîtin. Yek ji rêwiyan ji boy "wî
agîrî dijinîtin û ew Kurmanc jî guya serê hespê^
digiritin. Edî li navî oldaşêd dizî jî ji heşarê
bî der dîkevîn v têne nik wan û bi. vî hîleyî evran
dîşilînîn. Weko Eqrad rêbirî dikin,du merovan qe-

rewel datînine serêd cihêd bilind ko ew her du
qerewel li reyan neze:e dikin. Eger mimkûne, şilan-

dîna vj-an rêv/iya ,îcarî ew qerewel ji didr ve îşa--
retekî mesela aba ld destraalekî dîhejînin u ew^sû-
vrarana jî ji heşarê bî der dikevîn u bî rêdayî di-
bin d ev^an rêwîyan dişilînin- Weko şîlandîn çavêd
wan girê didin "d dibîne newalekî bê avahî, Icarî
lî wê derê dest 13 pi.yêd v^an jî girê didin,heta di-

bite şev,ew diz jî li ■jtI newalî dîmînin- Weko bu-
ye şev îcarî ew siwarêd dizan,malê dibîn û dîçin.
Lakîn du sê siwarêd hesp çê / Xv^edî hespêd beza /
li ser girtiyan bekçî / notîrvan / dihêlin ko ve -
nebin û neçin hevfarê nekin. Ew du sê sûwar jî he-
ta berê sibehê dimînîn.Paşê diçine şewla xwe . . .

Lakîn weko Eqrad rêbirriyê dikin,v/eqtê ser ê-\rav0
dikîn,ko şev bi ser de bêtin, Şayed hewar jî ji
kenarekî de peyda bibîtîn, dikevite şevê. Edî evna
ewî malî dibîn id xilas dikin. Weko Eqrad^mesela
li talana guiidekî jî bidîn dîsanê nêzidkî êvarê ±
li talanê didîn ko şev bi serdanî bêtîn,evna ta-

lanê xîlas bikîn. Yanê daîm qismê Eqrad bi îxtiyad
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dîbin û hezerê ji dijminan dikin. Bilanê dîjmin

hîndik û ew zehfî bibîn jî....

XJ daîm meclîs ld mîjuliya wan ,bexsa şerêd borî—

ne,dîkîn.Filan weqtê dî fîlan şerî vreha bu v fi-

lan kesî weha camêrî kîr. Miqeyîm zîkr d. fikra

wan exwalêd çek û şerî ne . . .

Lakîn dîsanê ehil selat û Misilman în.Rojî di-

girin û zekatê didîn. Her çî kesî xweyî devrletin

ji dexlê dehan yek zekat didîtin u ji dirafê çel

zêran û çel qir"idşan yekî diditîn id ji pezan ji

sedî yekî diditin,u ji dewarê 2?êş jî sih yî yekî
zekat dîdin, Elbette bê zekat na"bitin. Eger mero-

vek şayed zekatê bi riza xwe nedîtîn bi raiya ha,-

kim u qadî id melan saaî heyîn, Yanê memûrê exza
zekatê hene. Ew merov diçin û qederê zekatê ji
V7Î merovî cebrî distînin d tînine anbara beytil-

malê d hifz dikin. Paşê herçî kesî ko mihtac id
mîstebeq e ji boy zekatê deftera wan heyîn,hakini

■d k.adî tenbiyê dikin. Ew merovê ehl îstihqaq hemû.
vî dikevîn. Icarî anegore eyal d ewladêd her ke-

sekî behera wî merovî didinê û dibine mala xwe.E-

ger ji Eqradan şayed li zomekî ko malêd bê hal û
mal heyîn,dev.rlemendê di wan elbette ewan .malan

nanî -d zadî bi her rojê didinê \d axayêd zomeyî el-
bette xweyî sifre û somet dibin. Cîran diçin id
nan -u. zad u qeweyî vjÎ dixv7in. Axatiya Eqradan bi

nan u bî kerem id bi qehweyî dibitin. Asca jî ewan
cîranan sidwar dikin id dişînine olam id sexreyan d
şe-wlan bi wan didîne kirîn. Eger şayed mêvan ha-
tine mala axayî u lî mala axayî mesela rûn û "bi-
rinc û qehwe hazir peyda nebîtin u ji m.alêd cîra-
nan ew tiştêd ko lazimîn, peyda bîbin, dişînin û

tînin. . -

Di nîva Eqradanda teklîf tu nînin. weko tiştek

lazîra bîbî u li mala cîranan ew tîşt peyda bibitin

bilanê xweyî malê jî hazir nebitîn, ew merov bi

xonserî / xweserî / diçitin û ewî tiştî lazim b"u.-
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yî tînitin û jin,zarok, jê nahêwişînin id dîdîn.

Weko dînê Xwedê nekîrê eger m.îrovek qezayek bête
serî id yaxidd jarek / feqîrek / dê dawatekê biki-
tîn u yaxûd dê hespekî ji boy xwe bikîritîn e\r me -

rov diçite nîva êlê 13. aşîran ricidyî. Elbette me-
zin û piç"dk he"r kesek ane gore şanê xwe êkram dî-

kîn. Ên ko'''pez 1d dewar id diraf didînê û ji boy wî
raerovî xêlek mal ber hev dibitîn. . -

Konêd Eqradan jî derece derece dibin. Ji du is-

tûnan heta. neh istunan kon heyîn. Ji neh îstdnan
zêdetir kon nabîtin. E ko gelek jar e, d.u isti3ji u

sê ii çar, êd ust jî pênc id şeş ld heft ,ê ko axa:ae
û bi zêde dewlet in u konê neh îstidnî dibin id e-
wan konêd neh isti3nî çît id perde dîbin. Yanê ya-
lîkî konê dibirrin id perde dikişînin û dikine dî-

vra,nxane ji boy yalî mêran, tr ewan konan rev.'-aq he-

yîn, pêşmal pêştimal dibêjin, weko tinifêd çadira—

nin. Weko berf û. baran u serma dibitin ewan pêş-

mal 13 pêştimalî mîwek dîkin. tr dî nîva konê de le

yalî heramê u li yalî mêran li du cihan agirî hil-

dîkin d. kon germ dibitin. . .

Eqrad mezin d. piçûk mecbûrî qelûnê ne d her çî
raîwanî bêtin elbet-te ji 'boy her yekî qell3n.ekî -ti-

jî dikîn. . ,

Weko raîvai-i tête aoraeê ev^ jî difikirîn her çî ko-

nê ko raezîne, dajone derê vj-ê konê- Mîvan naçine de^

rêd konêd piçûk, Lewranî ko dizanîn ewan yalî mê-
ran tune û bê hal mal în. Ekserî xurekê / xwarina/
jar êd wan nanî ceh ye 13 nanî garis d dev7 id mast

-d jajî ne. . ,

Ew taximêd ko maazallah dizî id xirabîyê dikin
ew jarêd Eqradanî bê îlac in. Lakîn xweyî malêd

dewletlid esla heramê nêzidkî xwe nakin id xêr v. se-
deqan didîne jaran. Elbette di her zomekî de deh
d. panzdeh malêd jar heyîn ko ew malêd axan id dew-

lemendan sibe "d êvaran ratib li wan malan gîrêda-
ylne. Nan zad i3 dew, her çî peyda dîbitin ji boy

wan verîdîkin. Û evr mêrêd wanî jar jî sibe û êva-
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ran lî malêd axa id dewletluyan nanî id za.dî dîx-

win. E ko zêde dibitîn ber hev dikîn 13 dîbîne

malêd xwe, ji boy eyal û etfalêd xwe...

Şayed weko axayek d. ya devrlemendek kurêd xwe

s"annet bikîn , elbette ji kurêd feqîran id sêwî-

yan çend nefer zarokan digel. kurêd xwe sunnet

dikin. Lakîn dîsa^nê zehf dibîtin ko ji Eqradan

bê sunnet diraînin. Heta ko xweyî jîn id zaro jî
dibîn u êxtiyar dibin,paşê di wî halî pîrî yî

xwe sunnet dikin, . .

Di nîva vrandanî dellak tu nînin,bila ko bî x\re

bi xw"e / xvre d Z^vre / serêd yekd.du kur dik.in. La-
.kîn oerrahên qewî qenc ji -wan de pêda dibîn. Lew-

ranî daîm şolêd wan bi::'î,ndarbdn e....

Li r_îva, vranda şemal tu nîni.n. Malêd axayên wa.n

d .malda:can Pêsds heyîn . Ronî datînin disojin. La-

kîn malêd feqîra.n agirî heldikin,li ber roniya

wê rdtinin ....

XJ dî nîva Eqradan da cariye. Şajred weko dilê la-

vrekî di keçekê de hebitin u ewi keç î nedine wî
lawî,paşê bidine merovekî dinê u ew jî dawatê bî-
kitin,şev a gerdekê evr lawê ko dil di keç.e de he-

buye -d neda.,ne wî,îoarî ew law ewî zavayî bi xwan-
dinê û bi ni.sxeyan girê didih. Weq'a jî ew zava
tête girêda:a id qadirê gerdekê nabitîn. tT zehf
middeyî wîs.a:iê girêdayî di.mînitin. Paşê çarekê lê
dîkin. X! zehf caran dibe ko êdî esla ew zava lî
vj-ê ji.nê venabitin. Axîrî ewê jinê naçarî telaq di-
dîtîn id diçitin jinekî dinê tînin. Edî der heq wê
jînê de girêdanî nabitin. . . .

Weko dinê dî nîva Eqradan da malêd wan "kirasêd

herbê çê dikin. Ji cawî heml3 dinvîsî^.weqîf û
tilsimê ewan kirasan axa ld agîtêd Eqradan "bi
pênsed id hezar quruşan diki:."in d roja cengê di
bin cilêd xx/edanî werdîgirîn id diçîne herbê.Ala-
tê herbiyê -d gule le wan merovan dikevîn lakîn te
sîr nakîtîn. Sal.ih v selam dibîn. Ew ta'îfe qewî
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zêde bawerî û. îhtiqadî bi nvîştan dikîn. Û fîl
weqi'a jî seba îhtiqada wanî dirist her çî ko ew
guman dikin weha miyesser dibitin. Heta carînan
devê guran d. dirindan bi xwandinê girê dîdin. Bi
rastî -nêzidkî pez û dewarêd wan nabitin. XJ maran
e3:s-dn dikîn û digel xwe heldigirin û dikine caşî-
lêd xwe û li istidyêd xwe dielînin / dipêçîn / "es-
la^, zerarê nal^itin. . .

Xl hinde ^i wan heyîn. "' Esmayêd serya.nî hurî "
bune . ? / f^vjxsane nave horiyanî sirrî vreqif bd.ne /
Dixvr.înin v. bi şdr ld bi kêrê bedena, xwe dibirin id

birîndar dîkin. Lakîn xvrîn ji birînê bi der nake-

vin. Dîsanê fîlhal xvrs,ş dibitin id cihê birînê 5ni-

ya. nakitin. . .

Di nîva Eqradan de şur û metal / mertal / lîzi-
ti.n qevrî zêde meq'bûl e.XJ ekserî la.vrêd wan middeye-

kî tealîm v meşeq dikin d hûrî /hîn dîbin / yanê
wîsanê di îlmê ^Tiita'lê de raahir dibin ko ji pê.şve
he."'-' çî şû:" id derb ê ko bêtin hemu.yan jî defî di-
kin.Esla zerarekê nakin vfidcuda vrî. Levrra-aî di. cî'li'
êd vranî xwe bi xweyî de / cihên pasê / derbên
wan xe:ncer d. şidr "d gule kêm. heye. Elbette şivan d
gavari û zarokêd wan jî şdr d. metal id xencer heyîn-
La.kîn eve adetê Eqradêd vî kenarî ne. I'ila Eqrad
id rewendêd Hekarî û Bohtan û Behdînan, mezin û pi-
çukêd wan xweyî şeşxane ne. Bê şeşxane naçine ser

avê jî. tr daîra şev.rlêd wan armanc û nîşan CoQewî
zêde gule endaz in.Tê:r lî hevraê pervraz dikitino
Jî jêr ve berekî bi şeşxane davêjin û lê didin,
Lakîn tifingêd qewal jî li nik meqbd.l nînin.Illa

dê şeşxane bitin. XJ gelek dibitin ko jî vran^Eqra-

dan mexsûs jî boy şeşxanekê dîçîne Istenbolê id
begen dîkin d jî boy xvre tifingan tînin id mele d
feqîyêd wan jî heraid xweyî ş.eşxane id çek id xencer

dibin. . .

Adetekî dinê jî ewan Eqradêd xwecih yî heyîn.
Zivîstaij.an weko dibite mieclîs ew dikine Gerela-

wêj, Gerela.wêj evre ko her çend merov di wê mec-
lîsê de hazîr heyîn,maq1dl û raezin û pîçûk hemid dê-
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her yek bendekî stranê labite / lazim e / bî bê-
jitin. Ji serî meclîsê dest pê dikîn,heta dumahî
a meclîsê. Şayed weko mî-vanek dî wê meclîsê de

peyda bîbitîn,bêçare dê elbette ew mêvan jî dê ben-
dekî îstranê jî boy wan bibêjitin. Negotî elbette

nabitin.Ew Eqrad ji vî bend a stranê re Gîsik
/ diyarî, dên, sira xvre / dibêjin. Elbette raêwan jî
dê Gîsika meclîsê biditin, . .

Ser êvara.n her çî ciwa.n n lavrêd zomejT-î heyîn,
hemu. ber hev dibin li ber ma.lan,,ya hol /top,go/
d yaxud cirîdê dilîzin d her çî êxtiyar in,ew jî
jî kenarekî de seyrê dikln, XJ her çî keç id bidk ld
jinêd civran in,evr jî teşiyêd xwe heldigîrîn / d£-
rêsîn / li kenarekî evr darik dibêjîn li wê derê
her kesek teşîya xwe dirêsitin, Ew jî sêra wan
lawêd ko dileyîzîn dikin, XJ her çî ko zehf pîr -u
êxtîyar in,ew jî li dei^ê konan rûtinin id sêra lîz
a civranan diki.n, Weko b-i;ye êvarî her kesek şewlêd
xwe dibînîn û devrar û hespêd xwe dawirînin û tea-
mê dixwin,Weko d.u saet ji şevê çuyî li pêşîya ko-
nan dîkine govend . Lavrêd ciwan -d keç u. bidk têne
govendê,mêr d jin destêd yekûdu digirîn d. keç ld
buk dîstêrin,d dilîzin,heta nêzidkî sibeyê,Icarî
belav dibîn û her kesek tene malêd xvre d radî-

z±n. . ,

Eqrad zêde bê xem "d xeze dibin. Qewî fikra he-

yî "id neyî ê nakin. . ,

Pîr û êxti yarêd wan jî ekserî rî.şî / piskdl,
gulî / d bî keyf "d çav kildayî ne "d daîm tere-
nûmê dîkin,Yanê zid bi zûyî ji keyf a xvre nakevin,
Di dawatan de ew pîr id êxtîyar jî dîlîzm ld dî-
kevin govendê,li nik wan ayîb nîne...

Weko dibîte dawat, Hune datînine nîva destê za-
vê. Kurêd azeb jî destê zavê dîrevînin id huneyê
datînîne nîva destê bûkê. Keç jî destê bûke hunê
direvînin guya nişaniya ko îqbala vran keç û kurêd
azeb jî vebitîn, U ew jî bi zuyî bîzewicin. . .
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Eger mala b-dl-cê nêzldke,du merov ji eqrabayêd za-

va.yê dîkevîne bîn çengêd bukê ld hêdî hêdî bidkê tî-
nin, Eger mala bdkê id zavê ji hev dûr in,bi3kê li

hespekî bîxeml sidwar dîkin id tînin. . .

Weko bûk hate derê mialê zava û çend azeb li cih-

ekî bilînd disekinin û zava bi kulman peran di.re-
şîne serê b\3.kê id za:rok 13. fiqare ewan peran ber

hev dikîn. Weko bûk hate ber derî naçite hindiarê

xan.î ld ye. konê, Icarî .xweyî dawatê xelatekî didî-

te bidkê. Paşê evr bl3k diçite ^o.îva malê. Weko buk

çuyê nl^va malê,legen,nisîn tînin , ew bûkê dev u
ruyêd xvre dişotin. Şerbet û şekirî jî boy wê tî-

nîn weha êd.î dimînitîn. Paşê ewê bdkê jî dibin
id dixinine govendê, Elbette buk jî dê çend giri-
kan bilîzin. Çare nî:ae,paşê vreko bi şev zava ger-

dek buyî jî lawan çendek dikine şayî û tapa^nçe

agir dikin. . . .

Şayed eger zava girêdaA^î bitin gerd.ek nebîtîn

ew lawêd davratê evrî zavayî dîbîn dîxînîne çemî,
ava sar lê dîkîn. Paşê tînin zavayî ve:rîdikin

nik bûke gerdekê. Weko wê şevê evr zava gerdek ne-
bit.in qewî ayîb e. XJ sibê li xelkê peyda dibitîn

ko evr bidk keç u bakîre nîne, Lewranî ewna a,şikar

nakin,Maazallah eger bidk bakîre bidernekevitîn

qewî rîswayî dibitin, Ewê bûkê verîdikin mala ba-
vê û qelînê dayj. distînin, ev xweyîêd jinê evê
bûkê dikujîn.Icarî dibdte neya.riyekî mezîn,Lakîn
şayed eger îqtiza bikitin ko bidk keç nebitin el-

'bette ew "bî exwalê xvre dizanitîn. Weko buye teda-

rîka dawat^ê' ew bidk bi xwe jariyê dixwîtin id berê

rlavratê telef dibitîn, êdî namînite wê rojê.

Eqrad her çî heyîn rewend id xwecihî hemid şafîî

el mezheb in. Di nîva wandanî . ferdekî jî hehifî
d Malîkî 1d Hemibelî tu nînin,

Di Kurdîstanê de cindar heyîn ko ji .şêxêd wan

in. Weko merovek dîn dîbîtin û bitaban /Cin /bi-
kevitîn guya ew şêx evl dînî dîbîte nik xwe û
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tasekî tijî av dikitin û guya dixwînîtin û çi qe-
der ecnl heyîn guya ber hev nîva tasê dibîn 13. ew
şêx dîjmînêd wî dînî digiritîn d qamişekî tînitîn
guya ewî Cinitî dikute nîva vrî qamîşî u derî qa-
mîşî şima / mum / ■"dî.kitin d. davêtine avê, Guya
ew dîn şifa dibîne ld jî cinidnî xilas dîbîtin. . .

Li nik Eq-radan Pîldar dîbîn.Lakîn ew pîldarî
ji zarotiyê de guya îcad dikîn. Mesela vreko ji-^
nek.î hamîle merajn dikitîn ko ewê hemîl ko ji dê
di-bitin guya bîlanê pîldar dibitihi.Waxtê ko ew
zarok diwelide fîlhal karekî tînîn serjê dikin û
goştê wê belav dikîn. Lakîn pîlê vrî / wê / bîder-
tînin id tînin kun / qul / -dikin û bi qederî serî
çiçîkê daê,û serî çiçikê ji vî pîlî bi der tînîn
-d memîkan vî kunî de didine wî zarokî. Daîm weha-
nî çiçikan di vî kunî pîlê de didine wî zarokî,
Esla bê pîl çiçîk nadine \<fl zarokî,heta ko ewza-
rok ji çiçikan tête birrîn. Weko ew zarok ji çi-
çikê 'hate bîrrîn îdî rojê du caran sibê û êvaran
tîain û ewî pîlî diiînê destê vrî zarokî li wî pî-
lî nazir dîkitin. Weha heta ew zarok digehîte de-
reca eqîl û kemalî, Weko ew zarok gîyaye dirk û
îdraqî, Icarî guya ew zarok li wî pîlî nazîr diki-
tin û her çî mirad d. hewadis li dinyayê peyda bî-
bin ew merov li t?î pîlî de dibîne -d neql dîkîtin.
Lakîn ew şert a heye ko qet rcjekî ew pîl^nehati-
be terikandîn. Aleyîl devram şîr jî wî pîlî de bê
vexwitin. Eger carekî jî biterîkînîn ew şewla ji
boy wan mîyesser nabitln. Ew şewla pîldariyî, guya
di nîva xeyrî Eqradan dibîtin. Lewranî raîn bi xwe^
bî çavêd xwe paşayek ji ehlê Urraîyê dît ko navê wi
Seyfeddîn paşa bû,ew jî pîldar bl3,û pîl digel wî
hebid û li pîl nazir dikîr id hewadîs û qewadat neql
dîkirin.Û ewe pîldarî mexsûsê qisraê mêr nîninbîla
ko jî jinan jî heyîn. XJ ev du qisim merov le Kur-
dîstanê de qewî zêde meqbûl dîbin û gelek bawerî
ê bî wan dîkin û ew cindar û pîl(4ar,gelek malê û
dirafê peyda dikin, Lewranî Eqrad îxtiqada wan
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dikîn,

tr hîndîk jin jî dî nîva wanda heyîn kö lî falê
dîfikîrin, Tasê tîjî av dîkîtin û. datînîne pêşiya
xwe û. lî vê ava tasê nazirî dikitin.Icarî guya ew
merovêd ko hazir buyîne nêta wan yek bi yek dibe-
jitin -d Eqrad jî bawer dikin. Ji xebera pîldar id
tas nêhêri bi dernakevin. Lakîn jî^wan guya ew pîl-
darî micerib û rast dibitin û dibêjin,..

XJ efs1dn.ker jî di nîva wande heyîn, Lakîn pîrejîn
dibîn, Ew jî weko merovek nexvraş dîbîtin li vrî ef~
si3ngêrî tînin,kerîkî nanî; hindikê xwê dikîtin nî-
va nanî û dipêçe id li dûr etrafêd serê wî nexwaşî
çend barkan / car / digerîne û guya tiştekî^dix-
win, Paşê li vî nanî û xwê davête ber se î û ew
dîxwîtîn, Ew merov rguya şifa dibînitih.- . ^

Di Kurdîstanê de lakîn li kenarî Hekarîyan kevî-

rî he.yîn, Kevirî ewin ko ew merov weko bizinêd
kovî li beran "7~kêre, baxir / id zinarêd asê dige-
rin "d pê ve diçin ko nakevin u çavêd merovan reşe-

ve têtin. / yanê eqlê raerovan sekînî / ....

Dî Eqradan her taî'feyekî dî nîva wandanî çend
mal mitîrbêd wan heyîn. Ew begzade dibejîn. Ew mî-
tirb feqîr hal dibîn v. şewlêd wan saz id soz û def
qutan 13 sazende nCo Li dawat ld şaîyan saz diqutîn
u mewîdetiyê di.kin. XJ jinêd wan jî jî malan parsê
dikin. Bi vî terzî medarî / îdare / dîkin. Lakîn
ewan jî zmanekî mexsûse heyîn ko "bî xeyr jî mitîr-

ban kesek ewî zmanî nizanin 13 malêd xwedanî bî wî
zmanî xeber dîdin. Lakîn dîgel Eqradan Kurmancî
xeber dîdJLn. Kesî jî Eqradan jinan nadine wan ld
j î wan j î j inan naynin . . , ,
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Lî Kurdîstanê jî Eqradan taî'fa Ezidîyan jî
heyîn ko Misîlman nînîn. Ezîdî ne. Rism û ayîn
û erkanêd wan jî cê ne. Ew ta'îfe bi :*îblîsê dî-
pirsin id dibêjîn Şeytanî Melek TaT-rds. Lakîn
zmanêd wan Kurdî ne . Eger behs a wan jî temam
bîkim êdî ew rîsale dîrêj dibîtin,ev qeder jî

Ekserêd Eqradan istêrîkan / stêrkan /^nas di-
kin ld bi şevan îqtîza bîkitin ew li istêrkan
difikîrin û reyan id etrafan dizanîn û bi der tî-
nin. tî ji seyr a wan sterkan mesela buyîna berf
d baranê fehm dikîn	

Dawî
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