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" AGADARÎ "

Xwendevanê delal,
min ev pirtûka xwe li gor hin tipên zimanê Tirki mvisand. 
Min kuhk nekir ser i a Kurdi. Ji ber ku piraniya Kurdên 
me bi zunanê Tirki û latini dixwinm. Hmdê hm kovar û 
rojnameyên me ji usa dinivisimn. Li aliya dm de, mm hm 
peyvên ku h nav gel de pirr nayên şuxulandm, an ji pey- 
vên politik, h nav xalbend’an de, ango nav jiarentêzan de 
wergerand zimanê Tirki, ku ji bona we hêsa bibe. Li milê 
dm de, h hindirê çirokê de qal û behsa hm ziyaretan tête 
kirm, ez dixwazim wan ziyaretan ji bi qenci h we bidun 
naskirm. Çawa ku diwarê Bamasûr h gundê Moxmdiyê’ 
daye, Çoribori ji h gundê Golanê, h mala îmam Husênê 
Golani’daye. îmam Husênê birayê Hesen Çawiş. Coşik 
Bawa h paş gundê Coşikê de, h ser tapeki bihnd daye. 
Ziyareta Seycêfir h navbera gundê Şowag û Kûpikê de, h 
paş taxa "Korta Reş" h bmê "Deşta Sûlavê" daye. Tirba 
Husên Cewahir -ew xortê hevalê Deniz Gezmiş û Mahir 
Çayan- h nav ew ziyeretê daye. Ziyareta Qoriyê ji, disa h 
navbera gundê Kûpikê û gundê Dewrêş Weliyan’daye, 
ciyeki bihnd û hember çiyayê Dizgûn Bawa’de bûye ziya- 
retek bi taybeti. Ziyareta Avdilmûsa ji, h paş gundê Kû- 
pikê, h binê çiyayê Curnikan de, sed metro h dûri mala 
Bay Seyid’daye; kevireki bi qule. Mirov h aliki de dikeve 
ew qulê, h aliya dm de ji derdikeve. Ew ziyaret bi taybeti 
ji bona çora heywanan, ango nexwaşiya heywanan her 
giring dihat hesibandin. Bi taybeti wexta ku dewar û 
pezên gundan nexwaş diketin, digotin "Çora Avdilmûsa 
ketiye nav dêwêr û pêz, divê em pez û dewarên xwe bibin 
ser ziyareta Avdihnûsa". Ango ew ji ziyaretek werge bû. 
Lê ez pirr tiştan h derheqa Avdilmûsa de mzamm, divê 
xwendevan mm biborinm. Hêvi dikim dirokzanên Kurd, h 
derheqa ew kesi de ji gelê xwe ronak bikm û wi ji h gelê 
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xwe bidin naskirin. Ziyareta kaniya Çixmê ji, çawa ku 
min h rûpelên pirtûkê de ji daye diyarkinn, ew kaniya bi 
taybeti ji bona pûs û mija ser ronahiya çavan bûbû ziya- 
retgehak bi taybeti. Li nav gundiyên gundê Bdan de, navê 
ew kaniyê "Kaniya Mesil Bawa" dihat navkirm. Ango 
gumştvanên gundê Bdan, ji ew kaniyê ra "Kaniya Mesil 
Bawa" digotin. Li ser ew kaniyê de kevireki mezm û girs 
hebû. Li ser ew kevir de gelek mvis hatibûn mvisandin. 
Gor ku digotm, ew mvis bi zimanê Ermeni bû û diroka ew 
gund û ew erdi dida naskirm.
Ziyareta Kule ji, bi taybeti ji bona jmên tomire-kisirew 
jmên ku zarokên xwe nedibûn, ji bona ew tişt bû, balam 
nexwaşên din ji diçûn ser ew ziyaretê. Lê ku ez xeht bir 
naymm, ew ziyaret ji h gundê "Qûrçikê" de bû. Ew gund 
ji, gundeki eşira Xeraniyan bû. Ango gundê mala Bakd 
Axa ê Xeraniyan.

Li mdê dm de, mm pêşgotina Tosmê Reşit û profesor 
Sehidê îbo h gor zarav û mvisandma wan mvisand, qet 
peyvikek pêşgotma wan neguhart.

Ji bona Husên Doxan ji, ez hêvi dikun kesên xismên wi û 
tahbên wi li mm nexeyidm. Li derheqa Husên Doxan de, 
heval A. TAŞ h pirtûka xwe a "Pash sdah Kemalizm" de 
-Kemalizm a çek a bi jeng- qenc qal û hehsa Husên Doxan 
dike. Ez bi xwe ji Husên Doxan baş nasdikim. Ji ber ku 
bavê mm û sê mamên mm h hmdirê xaniyê wan de hatme 
cihanê. Seyid Sdêman, ango bavê Husên Doxan û bavê 
min, hemsalê hevbûn û h malekide mezin bûbûn. Kahkê 
mm pişti gundê Kûpikê diçe dibe colegê Seyid Bertalê 
Kalikê Husên Doxan. Heya roja iro ji, qeyda min û mal- 
bata mm h ser gundê Lodekan de tête xuyakirm; lê ez h 
Kûpikê de hatune cihan.
Li sala 1946’ an de, hukma Romê ji bona sirgûnên Kurd, 
efûyek gelempêr derxist û Husên Doxan h tev diya xwe û 
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bavê xwe, dageriyan welêt, gundê Lodekan. Li ew salê de 
bavê wi Seyid Silêman mir, çû rama Xwedê. Ez h ew demê 
de, tev zarokên malbata wan diçun dibistana gundê Şilkê. 
Wexta ku Seyid Husên hate gundê Kûpikê, h mala kurê 
Bavo ê Kekê, Kekê de, h mala Avddah ê Şariwanê de, 
imgên wi şoştin, ew ava hngên wi, mm ji mina şerbeteki 
vexwar; him ji mina ava Kewser. Ji bona peywendiyê wi 
ên dewieta Tirk ji, hemû Kurdperwer qenc dizanm.

Riza ÇOLPAN
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" PÊŞGOTINA NIVISKAR "

Xwendevanê delal, 
gor ku dayika mina kal û dilovan digot, rojbûyina min 
sedi-sed ne pêdane. Rawêja min ewe ku, ez ya h meha 
Ilonê, 1936’an de hatime cihan, yan ji disa h ilona sala 
1937’an de. Disa h gor gotin û rawêja- tahmin-dayika mm, 
ez h sala 1938’an de, h ser lingan ketime û nun destpêka 
meşa h ser hngan kiriye. Lê ez bawenm, ez h îlona 1936- 
an de hatime cihan. Lê hukma Romê ez kirime zarokeki 
1938’an û ez werge tomar-kayit-kinme. Ku bidm tema- 
şekinn, bibêjm " aha ferma, ji mera dibêjin, we zarok 
kuştme. Me ku zarok kuştnne, ma çito ev zarokana h ew 
salan de nehatme kuştin". Bi taybeti hukma Romê, h pişti 
ew tevkuştinê de, hemû zarok h ser ew salên bi xwin de 
mvisandibûn. Hata, tomara birayê mmê ku, heşt sal h mm 
piçûktire, ew ji kinbûn sala 1938. Dûra bavê minê belen- 
gaz ew rewşa da dadigeha Romê serrast kir.

Ango ez h nav xwin njandm û barbariya hukma Tirk de 
hatime ev cihan. Qeza mm Mêzgir, gundê min ji nav 
Kûpike û ez endameki eşira îzolamm. Kahkê min hatiye h 
ew gundi de ciwar bûye.

Li sala 1946’an de, min destpêka xwendina zimanê Tirki 
kir. Li sala 1951’de, ez bûm terki welat, ketun metropolên 
Tirkiyê. Wek bajarê Edene û Istenbol. 16-lO-1959’an de 
ez bûm leşkerê Romê, min sê sal ji dijnnn ra leşkeri ji 
kir. Leşkerê behrê. 22-12-1962’de çûm h Qibrisê ji keçikek 
esl Kurd ra zewiciyam. 28-2-1965’ an de, ez h tev du keçik 
û kewaniya xwe disa dageriyan Istenbolê. Dûra ketim nav 
sempatizanên Partiya Karkerên Tirkiyê û kesên çep. Mm 
h karxanê de karker rêzkirm, kirm endamê Sendiqatê. Ez 
bûm xorteki bizav û Sosyalist. îcar jiyana mm kete xeterê 
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û ez bêt havil mam, min sê zarok û bermaiiya xwe li şuva 
hiştin û di roja 21-1- 197O’de min xwe gihand kişwera 
Awistûralya, bajarê Sydney. Li sala 1974’an de, mm "Ko- 
mela Karkerên Tirkiyê" da damezirandm. Li Awistûralya 
de, ez bûm ew kesê yekem û mm karkerên Tirk û yên 
Kurd bi hevra rêzkirm. Li sala 1977’an de ez h Tirkan 
veqetiyan, ketim nav kar û berên Netewi û Kurdperweri, 
min Kurd rêzkirm. Li 29-1-1979’an de, min " Komela 
Kurdên Awistûralya " sazkir. Disa h sala 1986’an de, min 
Kurdên bajarê Melbourne’yê rêzkirm û "Komela Kurdên 
Viktoriya" sazkir. Lê ku ez neminm, ez hemû jiyan, ser- 
pêhati û kar û berên xwe bimvisimm û bigihêjimm xwen- 
devanên Kurd û welatparêzên Kurd.

Xwendevanê hêja,
ev pirtûka ku h dest tedaye, ev xebatek mina dûr û dirêje. 
Çend sal beri mm destpêka mvisandina ev karpêka xwe 
kinbû; lê sed mixabin, ku hm kêmasi hebûn. Li gor birû- 
baweriya min kêmasiya mezin zunan bû. Em bibêjin, 
nebêjm, em h bm bandûra zimanê biyaniyan de mane. Ji 
ber ku me h welatê bav û kalanên xwe de, zimanê dayika 
xwe nexwendiye; me dibistanên zimanê dayik û bavanên 
xwe neditine. Bi taybeti em Kurdên Kurdistana Bakûr h 
bin bandûra zimanê Tirkan de felat nebûne. Li destpêka 
demazrandma komara Mistefa Kemai virde ji, zunanê me 
bi fermi-resmi-hatiye qedexekirm. Me av vexwariye, avê ji 
mera gotiye" ez Tirkim " me nan xwariye, nan ji mera 
gotiye "ez Tirkun" me hewa helmijin kiriye, hewa ji mera 
gotiye "ez Tirkim". Ango me çi h Tirkiyê de ditiye, hemû 
tiştan ji mera gotiye "ez Tirkim, tu ji Tirki". Me destpêka 
xwendinê kir, icar mamoste ji mera got "tu Tirki". Me 
pirtûk xwendine, pirtûkan ji mera gotme "tu tirki, hûn 
Tirkm". Xet û boyaxên ser qaxizan ji mera hatme zunan, 
gotme "hûn ne Kurdin, hûn Tirkin, Tirkên xasin". Ango h 
nav bêtar û atmosferek werge de em mezm bûn û me h 
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nav zihnek werge de perwerde xwe a xwendinê stand. Ji 
bona ew ji, em li aliya zunanê dayika xwe de, bêt xwendin 
û bêt perwerde mane.

Belê, li zikê rewşek werge de, me çavên xwe li ev cihana 
Xwedê de vekirin. Lê hezar cari h Xwedê şikir be ku, me 
xwe wenda nekir, me zimanê dayika xwe ji xwe birnekir.

Ez bi xwe h welateki wek kişwera Awistûralya de raste 
xwendin û mvisandina Kurdi hatun. Mm xwendin û mvi- 
sandma Kurdi, h sala 1978’an de dit. Li ew salê de ez 
bûm nasê kovara Roja Nû, dengê Komkar û Rizgariya 
Kurdistan. Cara yekem min h rûpelên ew rojname û ko- 
varan de xwendin û mvisandma Kurdi dit. Ez bi xwe bi 
xwe fêre elifba Kurdi û tipên kurdi bûm. Qet kesek ji 
nebû mamosteyê minê xwendin û mvisandinê. Min h nav 
gelek kêmasiyan de xwendma zunanê dayika xwe hinkir. 
Li vir 7-8 sal beri, zunanê mmê Kurdi niv Kurdi û niv 
Tirki bû. Ji ber ku, ez h 13 salina xwe de h welêt de der- 
ketibûn, h bajarên Tirk û biyaniyan de dijiyam. Ango çi 
dixwazun ji wera bibêjun, min h nav gelek kêmasiyan de 
destpêka mvisandina ev karpêka xwe kinbû. Ango h sala 
1985’an de.

Kêmasiya duwem ji, hm agadari kêm bûn. Lewra mm 
malbata Xidê naxirvan h pişti sala 195O’de wenda kinbû, 
ji mmra hin agadari pêwist bûn. Wek navê gundê wan û 
gelek tiştên din.

Xwendevanê xoşewist,
ev çiroka mm, çawa ku heval Tosinê Reşit ji h pêşgotina 
xwe de dibêje, ne tenê çirok û serpêhatiya malbata Xidê 
naxirvan û tevkuştina Dêrsune, her usa ji h rûpelên ev 
karpêka mm de, gelek tiştên diroki, adet, tore, rabûn, 
rûmştandm, gotm û metelokên bav û kalan, birûbaweriyên
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Kurdên Dêrsim -xesma Kurdên qeza Mêzgirê, herêma 
Newala Karê û Çarsancaqê- ji li rûpelên ev pirtûkê de 
hatine mvisandin û mm ew tiştana yek û yek biranine û 
pêşkêşe we kirme. Qet tiştek bi xem û xeyali va nehatiye 
mvisandm. Çirokek û jiyanek bi rastiye. Mm bi çavên xwe 
va ji gelek tişt ditine, ez bûme nasê jiyana malbata Xidê 
naxirvan, li tev kurê wi Ali ê piçûk çûme ber berx, kar û 
gohkan. Rojên meyên şahi û şini, ti û birçi bi hevra der- 
baz bûne. Cenderman û Serbexo ê gund çawa Xidê piçûk 
şandine leşkeriye, ew zarokê çardeh sahni kurê Kurd, ew 
zivistana berf û pûk, heya roja iroin h bençavên mmde 
wenda nebûne. Ew qirin û gazina Xidê û Xecê hin h guhên 
min de, k mêjo ê min de dengvedan didin. Ew goştê Mişk 
û gûyê kuçikan qet h bira min de naçm. Bi kurtasi h zikê 
ev pirtûkê de çirok û dirok, keneşopiyên bav û kalan, adet 
û tore, birûbaweriyên Dêrsimiyan, xesma hin çirokên seyi- 
dên derewçin û kedxwar, ketme zikên hevûdu û qet h hev 
neqediyane.

Xwendevanê berêz, 
her çiqas ku mm gelek kêmasi serast kirme ji, ez bawrim 
disa ji kêmasiyên mm li rûpelên ev karpêkê de hene. Bibe 
ku kêmasiya hm navan û metaryalan. Kêmasiya peyv, 
hevok, verêş-imla-bihok hwd. Lê divê ji bona evana ji tu 
min biborini û ev rewşa jiyana me a bindesti, bêt dibistan 
û bêt mamosteyi bini ber çavan û werge rexne h mviskarê 
ev karpêkê biki.
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" TÊBÎNÎ "

Xwendevanên birêz,
ev pirtûka min li sala 1993’yan de, li aliya çapxana nav " 
DtLAN " de, li welêt hate çapkinn, lê balam navê çap- 
kinnê, çapkirm bû. Bi rasti ew hevalan kareki nebaş 
kinbûn, pirtûk bi kopi kinbûn pirtûk, ku hemû nivisên 
rûpelên pirtûkê nedihatin xwendin, pirtûk rezil kiribûn. Ji 
bona ev ji, êdi ez bêt havil mam ku carek din ev karpêka 
xwe çap bikun û bigihyimm destê xwendevanên Kurd. Ez 
hêvi dikim hûn ev karpêka min biecibimn û bi dil û can 
bixwim.

Li hêviya Kurdistanek Aza û Serbixwe, Kurdistanek 
xudan dewlet û dezgeh, dibistan û zaningeh; cihanek bêt 
şer û aşitiyek bi rasti.

Riza ÇOLPAN
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RIZÊ DÊRSIMÎ Û ÇÎROKA Wi

Rizê Dêrsimi ez zûda nas dikim. Gundyê kurdi ji zilm û 
zora dijmm bûye firar û gihiştye Awstralya serê dinyayê, 
karkereki pir tişt ber çavê xwe diti, bmdestya netewi û 
civaki têgihişti, xebata siasida qal bûyi, dikeve nava edebi- 
yata me.

Berê bi helbestê xwe, lê mha ji bi çiroka "Xidê naxir- 
van û tevkuştina Dêrsim".

Salêd şanstanyêye dirêj, jiyana h bajarê mezme pêş- 
keti, bandûra mezin ser xeysetê Rizê Dêrsimi ne hiştine. 
Wira Ii hev hatiyê camêri, dilpaki û xeribdostya gundiyê 
Kurd biparêze. Hema bi wê dilpakyê ji ev çirok hatye 
mvisarê.

Eva pertûka derheqa şorişa Dêrsunê gili dike, gava 
cewrêd Atatûrk, yanê Mistê kor, çawa Dêrsimya jêra di- 
got, bi hovitya nebinayi êriş dibirne ser gund û bajarê 
Dêrsimê, xuna bi hezara jm, zar, kal û pirê am û tam 
dirêtin. Bi xwe ev pertûka mvisara Nûri Dêrsuni bir tine, 
lê eger mvisara Nûri Dêrsimi mhêrina serokeki şorişêye, 
ku haj her tişti heye, çiroka Rizê Dêrsimi mhêrina gundyê 
kurde, ew ji ji dûraya sala.

Pertûka Rizê Dêrsuni dike wê vaiayê tiji bike, ku iro 
nav edebiyata kurdida, bi taybeti nava edebiyata kurman- 
ciya jorin heye. Ew jiyana gundyê Dêrsimê bi her aii tine 
ber çava. Eger Dêrsim berê seva te welateki dûr û nenas 
bûya ji, pet xandina vê pertûkêra dibe pareke hebûna te, 
tu dibi evindarê wê.

Çiyayêd Tûjik Bawa, Dizgûn Bawa, Koyser, Hamik, 
Zel, Aşil Bawa, çemêd Mizûr, Xarçik, Firat û Mûrad 
hesina Kurdistanê nav dilê teda hê gurr dikm.

Pertûk bi taybeti zilm û zora Tirkê faşi tine ber çava. 
Lê derheqa wê zihn û zorêda xudanê pirtûkê bi devê xel- 
kê, yanê ji rûpela kovar, rojname û pertûka pê nehesyaye.
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Çi bmdestya netewi be, çi ji ya civaki be, ewi gişk ber 
çavê xwe ditye, h ser çermê xwe texmin kirye. Lema ji 
mvisara wi bêqelpe, ji kûraya dd tê. Lema ji xwendevan 
bawarya xwe ji wi tine, dikeve tefekurya nigara, bindestya 
geiê kurd dilê wi dişewitine, pêwistya xebata siasi bona wi 
roni dibe.

Riza sala 1937’an, h h aliya Dêrsimê ji diya xwe bûye. 
Bavê wi tevi zarokê xweye mayin Riza h şikeftê serê çiya 
vedişêre, weki ji xezewa tirkê harbûyi bifihtine. Sala 1946’ 
an ewi dibne dibistana Tirka, dibistana dijmm, çawa ew bi 
xwe dibêje. Lê rewşa malê yê abori imkanê nade wi dibis- 
tanê temamke û ew saia 1951’i terkeseri welêt dibe. Sê 
sala h bajarê Adanayê paletyê dike, paşê diçe Istenbolê, 
peyra sê sala wi dibine eskeryê, dûra diçe Qibrosê. Li 
Qibrosê ew tevi keçeke eslê xwe kurd dizewice. Sala 1965’ 
an ew vedigere Istenbolê, dikeve karxanê û pêra ji bi dil- 
germi h refê sindikada ci digire.

Dirêjaya van sala ew h ku bûye, çi bikira, pertûk tunê 
pêrabûye.

Sala 197O’i Rizê Dêrsimi bê havil dimine û berê xwe 
dide Awstralyayê. Li sala 1974’a ew dibe pêşekarê ava- 
kirina "Komela Karkerên Tirkiyê". Dûra hişê wiên netewi 
têne serê wi, şoviniya tirkên çep dibine û h tirkan vedi- 
qete, h sala 1978’a de, destpêka xebata netewi û kurdper- 
weryê dike. Di roja 29-1-1979’an de "KOMELA KURDÊN 
AWSTRALYA"ava dike, h ew welatê dûr de, disa dibe 
pêşekarê ew xebata kurdperweri.

Pertûka Rizê Dêrsimi çiroke, lê bi pir tişt ji sinorê 
çirokê derdikeve. Eva ne mêmûarm, lê pir tişt ser bmaxa 
biraninan hatine mvisarê, ne mvisara dirokyêye, lê hinek 
pêkhatmê dirokyê tine ber çava. Ew h vê pertûkêda usa ji 
gelek mehimetyêd netewnasyê-entografiya-û ceografyê 
dibinin. Eva derdê dilê miroveki welatperwere, ku h şaris- 
tanyê agirê dil hê gurr bûye û idi mkare tapke, mkare wi 
derdê ddê xweda xweyke, dide der. Ew ji kela dilê wi tê û 
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sinorada nayê bendkinnê. Eva destena jina Dêrsimêye, 
demeke dirokiye lape dqwarde. Vira edet û xeyset, rabûn- 
rûmştandin, dirok û efsenetyê Dêrsimêne, ku ji alyê lawê 
wêyi şirhelal, bi zarê gundyê wê hatme mvisarê.

Pey xwendina pertûkêra mirov tirê bi xwe Dêrsimê 
qesidye, xanyê gundyaye mmiz bûye mêvan, bi heryê serê 
xwe şûştiye, h beravê mêze kiriye, nanê hişk niv cehe, niv 
gans xarye.

Belê, Rizê Dêrsimi cara duweme bi pirtûka tam peyayi 
meydana edebiyata kurdi dibe. Em wira xêr û xweşyê 
bixwazm. Hêvidarm pertûkê wiyê dm h rojêp tê bibimn.

TOSINÊ REŞÎT

Erêvan.
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PIRTÛKA LAYÎQ

Li nava edebiyata meya pirqurneda nivisara vekiri 
kême. Şairên meyê mezm sazkirina helbestan gihandine 
dereceke bihnd. Vê nivqurneda h erata meydana edebiyata 
meda mvisara vekiri ji bû edet.

Wexta mm nasya xwe da pirtûka Riza ê Çolpan ez 
hatun ser vê fikrê, ku mviskareki merifet ew mvisiye. Ev 
pirtûkê de derdê me, dew û dora Kurdistanê tên xanê. Bi 
nexş û awazên heri baş têne ber çavên mirov. Bihna Kur- 
distanê h rûpelên ev pirtûkê de bin dide. Çiyayên kurdis- 
tanê, geli û gedûkên wê, çem û kelek, gui û sosin, deşt û 
beyar têne ber çavê xwendevana.

Qurna 16-a parvekirma Kurdistanê h ser Roma reş û 
Farizistanê bûne neynasiya dew û dora welêt bona Ser- 
xwebûnê û Azadiyê. Bi seri Xido ê gavan û neferên mala 
wi ew teli tengasi têne ber çevê min, ku bûne para gelê 
Kurd. Gelê me, ku bi hezaran sal ser axa xwe maye mha 
bi destê zalimên Tirk, Ereb û Fans’an tê zêrandinê. 
Pirtûkêda ciki heri ferz digre zulmkariya Roma reş.

Bextê Kurdistanê’yê diroki lê naki. Ew bindesta xelqê 
neçê. Dewleta Tirk bi hezaran delq û dolavan gelê me 
dixapand, ber radikirme diji bera, eşir radikirme pêşberi 
hev û bi saya serê wê ji karê xweyi qirêj pêşda dibir. 
Gelek caran ji Roma reş bi deh hezaran leşkerê xweva 
êrişi ser Kurdistanê dikir, keç û lawê wê, ciwan, ahil, pir 
dibûne cangoriê welatê xwe. Bedilhewa nine, ku Meleka 
jma Xidê dibêje " Xwedê o te em kirin şivan, gavan, qûlan 
ra qûl bes nine, te serda ji ev êşa çavan da mm". Bi zarê 
avê jina Kurd em tev ji wisa bêjin.

Pirtûkêda ciki ferz xudan daye şerê, ku h Dêrsimê 
qewimiye. Mistefa Kemal tevi sereskerê xwe dadikute h 
ser vi bajari bi hêzan kesê am û tam qir dike. Serda ji bi 
mixaneti serokên eşiretên Kurda dikuje.
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Wexta dadgerê Mistê Kor fermana dardakinna Hesen 
Xêyri derdixine, cellat Hesen Xêyri dibe ber dara sê-pê, 
Hesen Xêyri dike qirin, dibêje " Ey şehidên kurdistanê, 
baskên xwe ji minra ji vekin, ez ji tême cem we". Roja iro 
divê her Kurdeki welatperest ew çewtiyên bihuri bine ber 
çavan û gor ew tevger bike û ji bona doza welêt bi dilsozi 
û ddpaki xebat bike.

Pirtûkê de mesele, kdam, metelokên gelê me pirr zefm. 
Ew h ali xudanê kitêbê dikin, ku her cumlekê wi, her 
nexşeki tebyetê baş tine ber çavên xwendevana.

Riza ê Çolpan pirtûkeki baş, xwaş mvisiye. Ez gumamn 
ewe rabûna me h derheqa dew û doza Kurd û kurdistanê 
diha dewleti bike.

PROFESOR SEHÎDÊ ÎBO.

Ew ferzaneyê Kurdistan di roja 18-1-1991’i de, bi destê 
hm kesên bêbext û tari de, h nexwaşxana Erivanê de hate 
cangori kirin. Sehidê tbo, bijijkeki zarokan bû. Ew bi 
zanebûn û biaqdiya xwe va zû bûbû profesoreki nav û 
deng. Li sazûmana Sovyeta kevn de, bi temamiya welatên 
Sovyet de, çar profesorên nav û deng, zanayên nexwaşiya 
zarokan hebûn, yek ji h wan çaran de, cangoriyê gewre 
Sehidê ÎBO bû. Li bdi ev, di sala 1979’an de, h bajarê 
New York ê, li civinek navnetewi de, Seyidê tBO ji hatibû 
bijartm, ketibû nav zanistkarên bijijkên cihan. Ango h ser 
beşa nexwaşiya zarokan. Li ser beşa nexwaşiya zarokan, 
pirtûkên Seyidê ÎBO h zaningehên byişki de, xwendevanan 
ra dibm ders û rê h xwendevanan temaşe dikm. Li bdi ew 
pirtûkên wiên fêrzana i, her usa ji gelek pirtûkên wiên 
Kurdi, çirok û romanên wi ji hatme çapkirm û pêşkêşe 
gelê Kurd bûne. Bda ew hêjayê gelê Kurd h nav nûr de 
raze, Xwedê rama xwe h wi ewladê Kurd ke. Gelê Kurd 
wi hêjayê xwe çucaran birnake.

17

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Zeman bihar bû, êdi sêla sor û germ, mina agir ketibû 
bmê erda xêr û bêr. Berf h ser çiya û tûman, deşt û kaş- 
an, çal û kortên Kurdistan’ê, h herêma Dêrsim, qeza 
Xozatê, h bm tava Roja Zeri, germ û tindayin de diheliya 
û dibû av, her dihenkiya. Helandma berfên h ser çiyayê 
Tûjik Bawa û Sdbûs, Dizgûn Bawa û Aşd Bawa, Zel, 
Koyser, Bûyer, Mizûr û yên din de dihenkiyan, hêdi-hêdi 
dibûn cok. Ew avên cokan digihiştm hev dibûn Newal. 
Avên newalan dadiketin nav deşt, çal û kortan de dibûn 
lehi, lesar, erd diqehşandm û dikirm geli -vadi-. Wexta ku 
ew lehi û lesarana bi pêlên mezm va digihiştm gelhev 
dibûn mina behr û deryan, rengê wan avan weka rengê 
xulava beravan û marên gewr dihatin xuyakirm û bi wi 
rengi va her dihenkiyan û xwe digihandm ava çemê Mi- 
zûr, Xarçik, Mûrad û Firatê, Ii ser singê erdê Kurdistan 
de derbaz dibûn, diçûn xwe digihandm ser erdê Ereban û 
diketin delava-körfez-Basra ê.

Belê, h aliya dm de, h demsala biharê de kar û bar ên 
jiyanek nû destpêdikir. Li wê salê de ji, hemû gundiyên 
Kurdistan ji bona cotên biharê xwe û kar-berên xwe 
amade dikirin. Jin, keç û bûkan pembû dijendin, hêri a 
miyan, mû ê bizman şedikirm, dûra ew mû û hêri bi teşi- 
yan, pembû ji bi dolavan diristin. Risên hêriyan dikirm 
xaliçe, balgif’ên rengin û cacim, astir, heqibên hespan, 
torbe’ên şivanan, bendsamiyên niran, ango ji bona girêda- 
yina ga’an, gore, lepik, saq û hwd. Mû ji dikirm weris, 
bendên ji bona girêdayina heywanan, konên zozanan, 
çalên ji bona avranên aşan, barê kehran, parastma zadan 
û hwd. Pembû ji, disa Keç û bûkan bi kevanan dijendin, 
dûra ew pembû h ser simek heri zirav de bi qenci badidan 
dikinn pelte, ew peltana h serhev lod dikirm, dûra ji bi 
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dolavan diristm dikirin dezi; dezi ji h ser Img û joni, dest 
û enişkên xwe de dikirin kaş, dûra ew kaşana bi cûreki 
taybeti va Ii hev dipêçan dikirin wek luqeki ser baniyan, 
diavitm ser piştên xwe û dibirm didan cilagvanan, ji xwera 
û zar, zêçên xwera dikirin kiras, derpe û kurtik, rûyê 
doşeg û hhêf’an hwd. Xortên gundan û şivanên pez û 
dewaran ji, bi risên rengin va ji xwera qaning çêdikirm, bi 
wan qaningan va, h nav xwe de diketin lecê, gelo ki bi 
bêtir hêze û sevkane. Xortan çermê hewanên kevn dibiri- 
yan, dikirm zikê qaningên xwe, bi qaningan va didûran, 
ku wexta kevir avitmê de, divê qaning bikm şeqe-şeq, 
deng derxinm, ku gur û heywanên hov bitirsin û h pêz û 
dêwêr dûr bisekinm. Li wê heyamê de, birûbaweriyek bi 
taybeti h nav Kurdên Dêrsim de hebû, ew ji ev bû: Di- 
gotin " gur gotiye şeşar fisa mine, tifing tirra mine, qaning 
tirsa mme". Jm û keçan benên qaningan bi taybeti çar 
koşe dunûnandm, didan xortan, ku dilê xortan şabikm, 
bila ew ji, h pez û dewaran qenc bmhêrm. Bi rasti h wi 
zemani de kar û suxureên jinên Kurdan pirr zêde bûn. Ji 
bona ew ji mezinan digotm" jinên Kurd her tim h Roj- 
hilata Navin de ciheki heri giring standme. Ew bi kar û 
berên xwe va, aqil û hunerên xwe va, ar û namûsên xwe 
va, her tun bûne minak. Ew qet nebûne wek hin jmên 
Rojhilata Navin".

***

Rewşa gelê Kurd her xirab bû. Li wi zemani de, tazi û 
birçibûn, nexwaşi, kuştin û lêdan bûbû babeta rojev a gelê 
Kurd. Dijminan h her aliki va gelê Kurd diêşand û dikuşt, 
Kurdistan talan dikir. Gundi û rêçber, pale, hejar û be- 
lengazên Kurdistan her birçi û pêrişan bûn. Wana h 
malên xwe de ji bona nemirmê pirr caran pariyek nanê 
ceh û garis, gdgil û lazût ji nediditm. Bi taybeti ew rewşa 
h herêma Dêrsun de her xirab bû. Ji lewra Dêrsim h aliya 
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hukma Romê de hatibû dorvebirin. Ango Dêrsim ketibû 
hmdirê çeper û ablûka dymm, rê û dirb li rûmştvanên 
Dêrsim ra hatibûn qutkirin û dadan.

Li aliki bêbextiya dijmin û talankariya dijmin, h aliya 
dm de ji xizani, belengazi û birçibûnê pişta gelê Dêrsim 
şikandibû, rewşa aboriyê her xirab bû. Li malên gundiyên 
Kurdistan de ne tenê rewşa birçibûnê hebû, her usa ji 
gelê Kurd h malên xwe de qahbek sawûn ji nedidit. Li bili 
ev rewşan, hemû kes û gundiyên Kurdistan h nav sipi û 
nşkan de mabûn. Wan hejar û belengazan, êvar-êvar pişti 
şiv xwarmê, wexta ku diketm nav nivin û bmê lihêfên 
xwe, hemûyan bi tirsa nşk û sipiyan, nûtik û kêçan xwe 
tazi û rût dikinn, kmc û kolên xwe ji, bi taybeti h dûrê 
doşeg û nivinên xwe, ya dadianin ser erdê û ya ji, bi dûrê 
nivinên xwe de dadianiyan ser kursiyeki, bi qenci dmixi- 
mandin, dûra ji bi zikên birçi diketm bmê lihêfên xwe 
vedileziyan û diketin xewê. Li rojên berav şoştinê de ji, 
jinên Kurdan bi taybeti ji bona sipi û rişkan, kêç û nûti- 
kan hemû cil û corên xwe û çarşefên Iihêfan, rûyê doşegan 
dikirin hmdirê sitilên avan, sitil ji dadianin ser sê kevirên 
kuçik, êzmg û yan ji tepik dikirm bmê sitilan û agir ji h 
binê sitilan de dadidan, dûra ji hmek xaliya agir kom- 
dikirin, bi hêrmgan va dadiwitin û ew xaliya dikinn nav 
ava sitilan, kmc, kol, rûyê doşeg û çarşefên Iihêfan tev 
hemû paç-maçên qilêr bi ço û ya ji dareki va didewisandin 
nav ava sitilan, bi seatan ew kmcana dikelandm û ha dike- 
landin. Êdi ew kinc û kol, çi ku h nav ava sitilan de hebûn 
dikinn xule-xul û dikeliyan, xulava sitilan kef didan û ew 
kef h ser sitilan de dihenkiyan û dinjiyan. dadiketin ser 
agir, xurri û tifafa agir ditemirandm. Ji bona ev ji, her 
tim hgel sitilên beravan de kesek bi taybeti dima. Wi kesi 
ji, ya bi dareki mina ço zexm û qewin û ya ji, bi rotek 
piçûk va, ew kmc, kol û hemû tiştên ku h hindirê sitilan 
de hebûn, ewana radikirm, dihêjand, dûra ji disa didewi- 
sand nav ava xuiav, ta ku sipi, rişk, nûtik û hemû hêkên 
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wan li nav ew ava germ û kelox de biminn. Pişti ew kar û 
berên usa de, rotek zexm û qewim dikirin nav qulpên 
sitilan, du kesan ew sitilana h ser agir radikinn, dibinn 
ber çirtik û cokên avan, cem avên çem û newalan de dadi- 
anin ser erdê, dûra ew kincana yek bi yek li sitilan de 
derdixistin didan ser kevireki pan û dûz, bi şûmk û têpû- 
çan va didan ber têpûçan, dikutan û ha dikutan. Dûra ji 
bi ava zelal û paqij va ew kincana li xulava agir, ron, 
ronak dikirm û dibirin h ser kevir, dar û çeperên dorbera 
zevi û bostanan de radixistin bmê tova rojê, ziwa dikirin. 
Ji bona seri şoştmên xwe û zarokên xwe ji, wana axa kil a 
reng zer, h şûna sawûnê de bikar dianin û ew axa kil 
dikirm şûna sawûnê. Ew axa kil û reng zer, bi taybeti h 
zikê tirên, aş û newalan de dihat ditm. Ji bona wê kilê ji, 
gundiyên hejar û belengaz tevr û bêr, merr û kulbeên xwe 
digirtin û diçûn ew axa taybeti û reng zer dikolan dikirm 
çalaii, h kehr û qantiran bardikirm û dibinn malên xwe 
de dikirin hmdirê pêteg û ambaran de hildianin, ku ji 
bona roja beravê bi kar binm û bi wê axa kil va serê xwe 
bişon. Ango ew axa kil û reng zer, sawûna gelê Kurd bû. 
Yên ku kehr û qantirên xwe tunebûn, wana ji, ew axa kil 
dikirm çalan, çal ji diavitin ser piştên xwe û werge di- 
kişandin malên xwe. Rojên berav şoştinê de ji, bi rasti ji 
bona jmên Kurdan rewş geleki zor û dijwar dibû. Wexta 
ku jinan destpêka seri şoştina xwe û zarokên xwe dikirin, 
ew axa kii dikirin nav avê, av şûli dibû, dûra ji ew ava h 
ser serê xwe de berdidan û werge serên xwe, yên zarokên 
xwe bi wi şikii va dişoştin, xwe misdidan, qilêra bedenên 
xwe paqij dikirin. Lê divê mirov bêt guman bibêje, ew 
kar û berên usa h dewra kevneyariya mirovi de, ji gelê 
Kurd ra mirat mabû. Dijmman nehiştibûn ku, gelê Kurd 
ji h nav kar û berên kevneyari de derkeve, bibe geleki 
şareza û xudan hacetên nû û nûjen, bibe geleki şarweri. 
Dijminan h sedsal û qurneyên bihuri de, Kurdistan dagir 
kiribûn, iro ji Kurdistan h nav Tirk Ereb û Fans’an de
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perçe bûye. Bi taybeti h qurna bistan de, Emperyalên 
cihan, Kurdistan kinn mêtingeh û h nav çar dewletan de 
parvekirm. Nehiştm ku gelê Kurd ji rabe ser piyan, dew- 
letek xwe damezrine, bigihêje azadiya xwe, weiatê xwe şên 
û geş bike, bibe mina hemû gelên azad û pêşveçûyi, pêşve 
biçe, tama sistemek demoqratik tam bike, h bm hng û 
destan de felat bibe, heqê xweyê mirovi û çarenûsi bistine.

***

Belê, avên çem û newalan mina xulava zikê sitilên 
beravan dihatin xuyakirm û dihenkiyan, dikinn xurre- 
xurr; dar, kevir û êzingên hişk, qdşik û xezamên daran 
didan ber xwe û dibmn. Ew avana dibûn mina behr, 
derya û dengizan, h nav axa Kurdistan de derbaz dibûn, 
diçûn xwe digihandin behran. Carna ji h demên biharê de, 
baran bêtir zêde dibariya berf h ser çiya û kaşan de dihe- 
liya dibû lehi û lesar, wan lehi û lesaran xwe digihandm 
nav gundan û zeviyên gundiyan, mal û çandiniyên gun- 
diyan xesereyên mezin diditm, dewar û pez, carna ji zaro- 
kên piçûk dihatin xemqandin, h nav wan lehi û lesaran de 
wenda dibûn. Ew realita gelê Kurd bû. Dijminan nedix- 
wastin ku rewşa gelê Kurd were guhartin. Dixwastm ku 
Kurd her tim h rewşek xizani de bimimn, ku serên xwe 
ranekm. Lê bi rasti dijnnn ne tenê dewlet û karbidestên 
wek Tirk, Ereb û Faris’in, her usa ji, ew avên çem û 
newalan ji, pirr caran mina dijminên gelê Kurd, geleki 
xesereyên mezm digihêjandin gelê Kurd, wan avan ji kar 
û berên dijininan pêk dianin.

***

Dawiya meha Adarê, destpêka Avnl’ê, ango Nisanê, 
wext berbanga sibê bû. Dikên sibê êdi bang dikinn; şev ji 
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geleki sar û bahoz, bageri derbaz dibû. Qire-qira dikan 
nedihişt ku mirov xew bike, hêsa bibe, te digot"qiyamet h 
esman de daketiye jêr ser erdê".

Belê, h wi zemani de bangkirma dikan ji gelê Kurd ra 
kar û berên seatan bikar dianin. Bangkirma dikan, zm- 
gilên seatên iroin dianin cih. Ji ber ku, h wi zemani de, 
hejar û belengazên Kurdistan, qet h malên xwe de seat- 
meat nediditin û piraniya gel seat ji nasnedikirm. Tenê 
dewlemend, mir û axayên Kurd xudan seat bûn. Wan h 
benkên xwe de seatên ziv û zêr, Ii tev olqên zêrin dige- 
randm, h gel temaşe dikinn, xwe qure didan xuyakirm, te 
digot cihan bi destên wan va hatiye afirandin. Li benkên 
wan de ew zincirê seatên ziv û zêrin, h hngên wan de 
iskarpin û sol-mes hebûn. Hejar û kedkarên Kurd bêt 
seat, bêt mal û milk bûn. Li wan dewlemend, mir û axan 
dinhêriyan bijûya wan diçû ew seat, şikl û şemaê mir, axa 
û dewlemendan, bi dilda berxwe diketin, axin ji kûrahi a 
dilê wan, kezew û pişikên wan de derdiket. Marqe a se- 
atên wan Nacar bûn, Omega bûn, Tisot û Hislon bûn. Li 
destên wan de ji, tizbiên Kûka û Keribar hebûn. Wana ew 
tizbiana dikirin nav tiliên xwe, hbên wan yek bi yek diki- 
şandm, hbên tizbiyan dikirm şeqe-şeq û deng derdixistm, 
wana ji bi wan dengan kêfa xwe dianin û dilxwaş dibûn.

***

Esman sayi û şin bû, stêr h esman de diburuqiyan, 
şewq didan cihanê. Ba û bahozê h wê şeva sayi û sar de 
berfên ser çiyan û kaşan, deşt û kendelan qemirandibûn û 
berf bûbû êrxûç, te digot berf bûye kevir, hesin û pola, 
hişk bûye, cemed girtiye. Xênci berfê, avên kaniyan, çem 
û newalan h tev cok û çirtikên cokên avan gişti qemiri- 
yabûn, av nedihenkiyan. Rûmştvanên gundê Torût’ê, ên 
gom û mezire’yên dm, hemû Kurdên Dêrsim sibe zû h 
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xewê de rabûbûn serxwe, ji bona kar û berên dayin stan- 
dinê, li riyan ketibûn. Hin kes bi peya, hin kes ji bi 
siwari h ser wê berfa êrxûç û qemirai de duneşiyan diçûn 
gund û bajaran, nêçira kewan. Jin û mêrên gundiyan h 
berbanga sibê de çûbûn ketibûn axur û hevşan, kadin û 
kozên pez û dewaran, bmê dewar û pezên xwe dmuştm, a- 
xur paqij dikirm, kadinan de ka û giya derdixistin, koz û 
hevşan de bizin, mi, kar û berx berdidan der, ga, hesp, - 
qantir, çêlek û kehrên xwe timar dikirin, misdidan, zivil û 
rêxên pez û dewaran dikirm sepetan, sepet tiji zivil dikirm 
û diavitm ser piştên xwe, ew rêx, zivil û pişqulên mi û 
bizman diavitm ser sergoyan, vala dikirm.

***

Belê, bi rasti jiyana gelê Kurd werge bû. Gelê Kurd h 
demên payizê de ew rêx, puşqul û zivilana bi bahrê kehr, 
hesp, qantir û xijagan va dikişandin nav zeviyên xwe. Bi 
taybeti ew zeviyên ku bêt av, beroj û beji bûn, h ser erda 
wan zeviyan de belav dikirin. Çendek dûra ji cotkaran 
hevcar didan paş ga’an cot diajotm, erdên zeviyan bi qenci 
werdigerandm, xasil dikirin, dûra ji gemm û çewder diajo- 
tm. Carna ji, ji bona ceh û garis, nûk û nisk, fik û kuşne, 
ew zivila h destpêka biharê de, h ser berfê radixistm û 
belav dikirin. Bi wi şikli va berf diheliya, zivil h ser berfê 
de nerm dibû, tev ava berfê h axa zeviyan de dihat mitin, 
axa zeviyan bêtir xurt dibûn. Bi rasti pişti paqijkirina bmê 
dewar û pezan,, timarkirma ga, çêlek, kehr, hesp û qanti- 
ran, gundi zef diwestiyan. Kişandina sepetên zivil, miştm 
û paqijkirina axur, hevşe û kadinan zor û zamet bû, şivan 
û gavan bêzar dibûn. Li aliki de miştina axur, hevşe û 
kadinan, toz û gemariya wan, h aliya din de, bêhna rêx û 
miza dewaran, ziriçên mirişkan, toz û qirêjiya çilo, ka û 
giya, mirov difetisand, qalixa serê mirov radikir.
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Şivan, gavan, xwediên pez, dewaran diçûn li kadinên 
xwe de ka, giya û kês dianin dikinn afirên ga û çêlekan, 
ên kehr, hesp û qantiran, werge zikên heywanên xwe têr 
dikirin. Heywanên wek mi, bizin, gohk, kar û berxan ji, 
ew bi cûdai berdidan der. Bi taybeti mi û berx dibinn 
hindirê maiên xwe, h ser sekû û binê diwarên malê de, ka 
û giya, an ji çilo ê darên Mazi radixistin û mi û berx, 
carna ji bizinên xwe berdidan ser wan ahfan. Zikên hey- 
wanên xwe bi wi şikli va têr dikirin. Xwediyê malan bi 
xwe ji, tev zar û zêçên xwe h dorbera xonça-sifre-xurni a 
sibê -h herêma Dêrsim de, ji taştê re xurni dibêjm- kom 
dibûn û destpêka xwarina girmiyê, ango şorbê dikinn. Ki 
h ser erd, ki ji h ser kursiyeki de rûdinişt, nanê ceh, gans, 
gilgil, ku nanê gemm û çewder biditana, nanê gemm û 
çewder ji dipişartm û dikirin hmdirê legana girmiyê û bi 
kevçiyên dank va destpêka girmi xwanna xwe dikirin. Li 
aliki malxweên malan h tev zar û zêçan h dorbera xonçê 
de xwarina xwe dixwann, h aliya din de ji, mi û bizin, 
kar û berx ji, h binê diwaran û h ser sekûyan de, ka, giya 
û çilo dixwarm. Bi rasti pirr caran ji bizm, mi, kar û 
berxan xwarmên h ber xwe cidihiştm, diçûn h dorbera 
xonçê de, mşka ve serê xwe h nav zarok û neferên ku h 
dorbera xonçê de kombûbûn, dirêje nav legana girmiyê 
dikirin û dev û pozên xweên bi çihni û gilêşki, ka û giya 
va, ew xwanna zar, zêçan, bav û dayikan heram û qirêj 
dibû. Li demên werge de, malxwe’ên malan hêrs diketin h 
şûna xwe de radibûn, ew heywanana didan ber çoan, 
dikutan û ha dikutan. Ango bi wê rewşa dewar, pez û 
tevgera wan heywanên bêt sûc, bêt gune û bêt zunan, mal- 
xwe’ên malan û neferên malan pirr eciz dibûn. Li aliki 
gundiyên belengaz h ser sifreyên xwarman de dibûn pase- 
wan û parêzvan, h aliya din de ji, miz û puşqulên wan 
heywanan, erdên hindir malan şil dikirin û erd dibû herri 
û çamûr. Pişti paqijkirm û miştina miz, puşqulên wan 
heywanan de ji, erdên hmdir malan çal û kort dibûn 
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mirov nedikanbû ku, h ser erda hmdirê mala xwe de 
rûne. Lewra şûnên dûz û qenc li hindirê malên gundiyan 
de nediman. Ji bona ev dijwariyê ji, hemû gundiyan palas 
û kurtan, astir û kulav h ser erdê de radixistin, werge 
rûdmiştm û hêsa dibûn. Hin jinan ji, paç-maç berhev 
dikirm û ew paçana dikirin nav caweki, an ji purtiyeki 
zexm û qewin, mina doşegan didûran û h ber diwar û 
stûnan, ser sekû û textan de radixistin, ku h ser wan rûn- 
m, pişta xwe bidin stûn û diwaran, werge hêsa bibm.

Li xani û malên Kurdan de, bi taybeti demên zivistan û 
biharê de, rewş werge xirab û dijwar bû. Li aliki ew qirêj 
û gemariya pez û dewaran, h milê dm de ji, dilopên berf û 
baranan, jiyan her xirab dikir û xew nediket çavên gun- 
diyên Kurdistan. Li demên zivistanê de, berf h ser bani- 
yan, ango h ser pişta xaniyan de diheliya, h axa pişta ew 
xaniyan de dadiket jêr û dibû dilop. Daketma wan dilopên 
baran û berfê ji, erd şil dikir, çamûr û herri a erdê her 
dipijiqand, der û dor rezil dikir. jman legan, beroş û 
huskure didan ber ew dilopan, ku ava dilopan hemû erda 
hmdir şil, çal û kort neke.

Pişti rakirma bênderan, nêzika payizê, gundiyên Kur- 
distan, tevr û bêr, serad û bêjmgên xwe digirtm diçûn ji 
bona çilpavkirma-siwax- xaniyên xwe, xali a bi taybeti 
dikolan û bi serad û bêjingan va dadiwitin, dûra ji bi 
bêran dikirm çalan, h kehr û qantiran bardikirin dibirin 
h ser piştên xaniyên xwe de vala dikirin. Pişti ew kar, vêca 
ji ew xaliya bi bêran vedidan, navina xaliyê vala dikirin, 
dikirin mina sûrên hewzan, piştra ji, bi beroş û sitilan va, 
av dikişandm, gelek ka ji diavitin ser wê xaliyê navhev 
dixistm, dûra ji destpêka herrikinnê dikinn. Xortên 
ciwan û mêr bi bêran va êdi diketrn nav ew herriyê, herri 
bi qenci hasil dikinn, dûra ji seri û biniyê xaniyên xwe 
çilpav dikinn. Pişti çilpavkirmê tiştek ji xwê h ser herri a 
şil de belav dikinn. Ka ji bona neqelişandin û hevgirtina 
herriyê, xwê ji, ji bona dilop nekirma xaniyan bi kar
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dianin. Digotm"xwê şûna çimento û qûmê distine". Gun- 
diyên Kurdistan her sal ew kar dikirin û ew zameta di- 
kişandm.

***

Meha Adarê êdi derbaz bûbû, destpêka meha Avrdê, 
ango Nisanê bû. Hemû gundiyên Kurdistan cot diajotm. 
Cejna"Newroz"ji, h pirr cihên Kurdistan de hatibû pi- 
rozkirm. Lê sed mixabm ku, Kurdên herêma Dêrsun û 
dorbera Dêrsim, pirozkirina cejna"Newroz"ê ji xwe bira- 
kinbûn, wana bi cûreki din"Newroz"piroz dikir. Kal û 
pirên Dêrsim, bi taybeti h meha Adarê de, ji bona roja 
heftê Adarê, roja nehê Adarê, roja hivdeh ê Adarê roji 
digirtm, digotm"êdi sêla sor û germ ketiye bmê erdê, 
zivistana sar û serma, ba û bahoz, berf û pûk naminm, 
diçm, sal tê guhartm, jiyan bervi germiyê diçe, jindeyên 
Xwedê destpêka jiyanek nû dikin, bihar bervi havinê 
dimeşe, dewar û pez h axur û hevşan de derdikevm, kesên 
xudan keriyên pezan, keriyên xwe dibin ser çiyan û zoza- 
nan, şir, dew, rûn, pênir her zêde dibm, Gul û kulilk, 
Sosm û Bmevş, Nêrgiz û Belgizar, Beybûn û Reyhan tev 
hemû çiçegên rengin vedibm, cotên biharê têne ajotin, 
rêçberên Kurdistan destpêka ajotma çandmiyan dikm, 
giyayên mêrg û xavan, deşt û zozanan, genim, çewder, 
ceh, gans, nûk, kûşne, nisk û lazût bejn dirêj dibin, kesên 
bêt erd û ax diçm bajaran paletiyê dikm, zar û zêçên xwe 
ra kmc û kolan dikirin, doliwa xwe a salê peyda dikin" 
hwd.

Belê, h demsalên biharê de, hemû gundi û rêçberên 
Kurdistan, ên ku xudan erd û ax bûn, çandiniyên xweyên 
biharê diajotin, çandmiyên wan hêşm dibûn, bejn didan. 
Bejna wan çandmiyan h ber baê hinik û kêmhêz de, mina 
pêiên behr û deryan dihatm xuyakirin û ew pêşdariyê dilê
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mirov şadikir. Mirov nedixwast ku li nav ew pêşdariyê de 
derkeve.

Kurdên Dêrsun"Newroz"ji piroz nedikinn, navê New- 
roz’ê li zarokên xwe dikirin, balam cejna xwe a Netewi 
birkinbûn, ew cejna bi şikleki dm û motifên Oli va piroz 
dikirm, roji digirtin, ew roji ji, şerteki Oli dihesibandm. Ji 
xwe ra digotm"em îslamm"baiam şert û şûrtên îslami ji 
nedianin cih. Wana roji a Remezan ji nedigirtm nediçûn 
mizgeftan û hec, avdest girtin û mmêj kinn nedizambûn. 
Dgotm"mmêja me hatiye kirin, avdesta me ji hatiye girtm, 
em çûyina hec ji napejirinm". Lê her çiqas ku hukma 
Romê ji bona ev birûbaweriyên Elewiyan hewl daye ku 
civaka Elewi-xesma Kurdên Elewi-şert û şûrtên îslami 
binm cih, balam qet kêr nekiriye, ew rewşa bi taybeti h 
herêma Dêrsun û h gelek bajarên Kurdistan de, wek Er- 
zurum, Erzmgan, Çapaxçûr, Qers, Xarpit, Meraş, Mele- 
tiye û Adiyaman’ê de hatiye parastin. Çito ku wana şert û 
şûrtên Ola îslami neanine cih, her usa wana pirozkinna 
cejna xwe a Netewi ji, ji xwe birkinbûn, agirê"Newroz" 
danedidan, mitoloji û naveroka cejna xwe nedizanibûn. 
Lewra avakirma dibistanan h Kurdistan de nemabû, gel 
bêt xwendm, perwerde û zanyari h tariyêde mabû. Yên ku 
diroka xwe û hêjayiyên gelê xwe dizaniyan,"Newroz" 
birnekinbûn, ew ji h hukma Romê ditirsiyan, qet dengeki 
wan dernediket, mesele û rewş ji gelra dengnedikinn.

***

Rojek sayi û germ, xweş û tav bû. Rêwanên gund û 
bajaran çûbûn rê’ên xwe, hemû kesan taşte û xurniya xwe 
xwaribûn. Gundiyan zikên pez û dewarên xwe têr kinbûn. 
Kal û pirên gundê Torût’ê derketibûn pêşiya deriyan, h 
bmê diwar û sivingan de rûmştibûn, pişta xwe dabûn 
diwaran, xwe germ dikirin, hewa ê xweşik helmijin diki- 
rm, h ser erdê de daxme dileyiztm û hedûra xwe dianin.
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Li wi zemani de daxmeyên geiê Kurd erd bû. Kesên ku 
dixwastm daxme bdeyizm, wana bi dankeki va, an ji bi 
kevireki va, şanzdeh xet li ser erdê de xêz dikişandin û ji 
xwe ra daxme çêdikirm, bi dankên şikesti va, an ji bi 
kevirên piçûk va diieyiztin. Gundiyên gundê Torût’ê ji, Ii 
wê rojê de werge dikirm û hedûr û kêfa xwe bi wê leyiz- 
toka daxmê va dianin. Xortên gund ji derketibûn ser pişta 
xaniyan h nav xwe de kaw û gow dileyiztm. Qirin û hawa- 
riya xortan dengvedan dida çiya û zunagê hember gund.

***

Li wi zemani de leyiztokên zarok û xortên Kurd û Kur- 
distan, ne weka leyiztokên zarok û xortên welatên Ewrûpi, 
welatên pêşveçûyi û şareza bûn. Zarok û xortên Kurd û 
Kurdistan qet leyiztokên nûjen neditibûn. Leyiztokên 
wanên heri nûjen tenê kaw bûn. Kaw ji, ji bona zarok û 
xortên Kurd û Kurdistan, mina zêrên zer hêja bûn. 
Kawên kijan zarok, an ji xortê Kurd zêde bûn, wi kesi 
xwe h nav heval û hogirên xwe de, xwe dewlemend dihesi- 
band û xwe zor qure dikir û ji hevalên xwera bi taybeti 
usa digot"kuro h mm bmhêre, bi sedan kawên mm hene, 
ma ên te çend tene û çiqasm ?". Bili leyiztoka kawan, 
çelik, didarûdê, xalojm, çavgirtik û xwe veşortik ji hebûn. 
Gow ji bi taybeti bi paç û risanva çêdikmn û h ser pişta 
xaniyan de bi kefên destên xwe de didan lotikandin û 
hejmar dihêjmartm, kê ku zêde hêjmart û gow h dest xwe 
de nerevand û h ser erdê de h xwe dûrnexist, wi kêsi ew 
leyiztoka qezenc dikir û ew kesa pisporê wê leyiztokê 
dihat hesibandin. Veşartok û çavgirtik ji, h axur û ka- 
dinan de, h malan de, çelik û dêdarûdê h derva ser riyan 
û h ser pişta xaniyan de, xalojin ji bi çoan, h ser berfê de 
dihat leyiztandm.

»*♦
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Mêr, kal û pirên gundê Torût’ê, li pêş deri, binê sivin- 
gan û diwaran de werge rûniştibûn h nav xwe de ketibûn 
hmdirê leca leyiztoka daxmê, h hev dixeyidiyan û hesûdi 
dikirin. Keseki qet nedixwast ku binkeve û leyiztokê wen- 
da bike. Kê ku weda dikir û bmdiket, ew bi ddda berxwe 
diket, hêrsa xwe radikir. Bi taybeti h gund de çend kes 
hebûn, ku wana qet wendakmn nedipejirandin, binketm ji 
xwera dikirm mesela xesiyetek heri mezin, carna ji şer û 
pevçûn derdixistm. Jinên malên hev nêzik ji, h mala Eli ê 
Hamê de kombûbûn, h nav xwe de qal û behsa mêrên xwe 
û derd û kulên xwe dikirin, gili û gazincên xwe ji hevû- 
dura digotm. Hinekan teşi diristin, h ber diwêr û penciran 
de disekiniyan û h der dinhêriyan. Hinekan ji gore, lepik, 
doxm û keji çêdikirm. Çendekan ji qulên kmcên xwe pine 
dikirin, dûrin didûran. Keçikên gund ji h mala Reşo ê 
Senemê de kombûbûn h nav xwe de ketibûn hindirê got- 
ûbêjan û galegotan. Kê qal û behsa lehengên bêtirs, kê qal 
û behsa sevkanên ku h şer û cengan de mêrxwasyên mezin 
dabûn temaşekinn û ketibûn dirok, kê ji gotin û negotinên 
nebaş, zem û dema kesan dikir. Pişti ew gotûbêjan, guftû- 
goan û galegotan de, keçikek nav Xwaskar h şûna xwe de 
rabû û rojev a wê atmosferê guhêrand, gili û gazincên xwe 
usa ani zunan:

- Gelên hevalan êdi ev galegotana û gotûbêjên usa besin 
ez bala we hemûyan dikşinim, hûn hemû qenc bmhêrm 
sala isal çawa derbaz bû û dibe ji. Li destpêka meha Çi- 
riya paşin û heya roja iro h gundê mede qet jinek dux- 
waskan nebû, zarok newehdin. Mirov dibêje mêr û jinên 
gundê me ew hemû hişk û estewr bûne. Salên bihuri de 
gelek jinên gundê me duxwaskan dibûn, em bi têra dilên 
xwe h ser wan jinên duxwaskan de sê şevan dileyiztin, 
direqisiyan, dilşa dibûn. Lê hûn h isal bmhêrin û mêze 
bikin, payiz û zivistan derbaz bûn, heya roja iro qet jineki 
zarokek neani cihan. Çiqas ku ez dizamm û dibimm, tenê 
Çend jmên gund h zarokan de nefsnexwaşin, ez bawerim
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ew ji li meha Gulanê de duxwaskan bm û zarok biwehdm, 
dê û bavên wan dilşa bibm. Lê çawa ku hûn ji qenc diza- 
nm, h wê demê de, kar û suxre her zêde dibin. Li aliki 
çmandma kaxa nav zeviyan, çmandina giyayên zozan, 
mêrg û xavan, h aliya dm de ji, kilandma dewan, çêki- 
rma toraq û pêniran, mhêrandma dewar û pezan mirovan 
zor diwestine û mirov nikanbe, ku biçe wan şevan û h 
jinên duxwaskan bipê û binhêre, bireqise û bileyize. kêf 
bike û dilşa bibe, got û dengê xwe birand.

***

Belê, ew adet, tore û kevneşopiyên gelê Kurd bûn. 
Kurdên Dêrsin ew kevneşopiyê xweyên bav û kalan 
birnekinbûn ew sipartinên bav û kahkên xwe diparastm. 
Wexta ku jmikek h zarokan de duxwaskan dibû, zarok 
diwehdiya der û cinar ji bona arikariyê diçûn mala wê 
jina ku duxwaskan bûye, zarok aniye cihan. Li wê malê de 
komdibûn, ji jinika nexwaş ra"xwaş derbaz be, em h 
Xwedê xwaşi û qenciya te dixwazm, çavên te roni bin 
zarokeki te hate cihan" digitm. Xênci jmika nexwaş, her 
usa ji, ew pêşniyaz ji hemû neferên malê û mêrê jinikê ra 
ji dihatm gotin.

Li herêma Dêrsim de, keç û xortên Kurd bi taybeti h 
hêviya wan rojên duxwaskaniya jinan de diman. Li rojên 
werge de, keç û xortên gundiyan, ji bona sê şevan, pişti ku 
roj diçû ava, h mixurba êvarê de kmc û kolên xweên 
rengin h xwe dikinn, xwe dixemilandm û diçûn mala ew 
jma ku duxwaskan bûye, h wê jinikê dipan, xizmet û azeta 
wê malê bi awaki hevkari û bi hevra dikirin, dûra ji go- 
vend digirtin, direqisiyan û dileyiztm, kilamên xweşik 
distirandm, qeşmeriyên cûre-cûre temaşe a wê jimka du- 
xwaskan, mivanên wê malê û hemû neferên malê dikirin. 
Xort û keçan h nav wan kar û berên dilşabûnê de, carna 
ji navber didan govend û stranaii, despêka leyiztokên bi 
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kenok û qeşmeriyan dikirin. Hm keç û xort h nav xwe de 
çavgirtik, veşartok dileyiztin. Hmekan ji dev, rûyên xwe bi 
teniya pixêriga agir, an ji bi teniya sêla nan patinê va reş 
dikirin, dibûn mina miroveki reşik, ango zengi. Hm xor- 
tan ji, bi hêriyê ji xwera rih çêdikirm û xwe dikirin ddqê 
kaleki rih sipi, bi wi şikli va qeşmeriyên xweşik didan 
temaşekirm, hemû kes h wan dikeniyan û kêfxwaş dibûn. 
Armanca wan leyiztok û qeşmeriyan ew bû, ku jimka 
duxwaskan, kesên dorbera wê û neferên malê kêfxwaş 
bibin û hedûra wan bimn, ku ew ji nekevin xewê.

Xênci ev adet û toran, wexta ku jmikek diket ber biri- 
yan, duxwaskan dibû, h destpêkê de gazi pindepireki û 
jinên gund dikirin. Ku pmdepir û jmên gund bên û hemû 
bi hevra h wê jimkê ra arikari bikin, bûk û jinên ciwan 
kar û berên pindepiriyê fêr bibm, h pêşerojen de kar û 
berên pindepiriyê ew bimn cih.

Hemû jmên gund, h tev pmdepirê h dorbera ew jmika 
duxwaskan de komdibûn, ta ku jimk h wi gitê mezin felat 
bibe û pitik nemire. Çawa ku pitik dihat cihan, pmdepirê 
bi baldari hevalçûka jmikê jêdikir û tasek xwê ji diani, ew 
xwê a bi destan va h ser bedena wi, wê pitik de dipijiqand 
û belav dikir, xwê canê wi pitiki, pitika belengaz dişewi- 
tand û pitik dikir qire-qir digiriya, ha digiriya. Piştra ji 
hmek xali dikir ser sêla nanpatinê, ew xaliya piçek diqewi- 
rand, dûra ji ew xaliya h ser paçeki de radixist û pitik 
dikir nav wê xaliyê û wi paçi, werge pitik girêdida, dinixi- 
mand û dibir li kêleka nivin û doşega dayika pitik de 
dadiani ser bêjingeki, an ji seradeki, keleyê xwe ji h wi 
pitiki dibiriya û dadigeriya ciheki dm, h wê rûdimşt û 
hêsa dibû.

Li wi zemani de h hemû gundên Kurdistan’ê û h he- 
rêma Dêrsun de qet pmdepirên ilmi û bijijk tunebûn. Ew 
karên bijijk û pidepiran, jinên Kurdan bi xwe dianin cih. 
Wan jinan ji, h rojên werge de, ya ew jmik û pitik h wi 
gitê giring de felat dikirm û yan ji bi karên kevneyari û 
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nezani va ew herdu canana dikuştin û ji wê cûra minnêra 
ji"fermana Xwedê"digotin. Ji bona hemû celeb ne- 
xwaşiyan, kul û birinan ji, her usa rewş werge bû. Ne 
bijijkek hebû û ne ji dermaneki zamsti. Edi her tişt mabû 
h ba Xwedê û destê Xwedê. Xwedê ji, ji bona wi geli her 
tişt bû. Ew h mêjoê kesên Kurd de feiatkareki mezin, 
xudan ram, xudan meramet, dost û yarê hejar û belen- 
gazan bû. Ew h rojên tengasi de hgel hejar, belengaz û 
dilpakan de bû. Dostê îslaman, dijmmê xeyri îslam, kafir 
û minafiqan bû. Bi rasti ji ew baweriyên wisa h nav gelê 
Kurd de zor giran û zor qewin bûn û lê bêt guman ew 
rewş heya roja iro ji xwe h nav gelê Kurd de diparêzine.

Pişti qedandina kar û berên pindepirê, kesek diçû 
mizgin dida mêrê jmika duxwaskan, ji mênk ra"çavên te 
roni bin, keçek, an ji kureki te hate cihan, ez diyariya 
mizgina xwe dixwazim"digot. Bavê zarok ji, h gor rewşa 
aboriya mala xwe, qasa hêza xwe diyariyek dida wi kesi. - 
Pişti roja yekem de, hemû jinên wi gundi, ji bona wê ji- 
mka duxwaskan û neferên wê malbatê, xwannên cûre-cû- 
re, xwarmên zor xwaşik dipatm, çêdikirm û dibirm mala 
jimka duxwaskan. Minak : Wek Sira kutai, Keşke, Zerfet, 
Xaşil, Herire, Qawût, Nanê tawê û hwd çêdikirm, dibinn. 
Ew adet û tore ji, ji bona armanceki bû. Ew armanc ji ev 
bû: Li wê malê de jinikek duxwaskan bûye, nexwaşe nika- 
nbe kareki bike, mkanbe rabe serxwe ji zar û zêçên 
xwera û neferên malê ra naneki, an ji xwarmeki çêbike û 
bipêje, xwin wenda kiriye, divê jmik xwannên bihêz û 
qenc bixwe, hêza xwe bistine, neferên wê malê birçi nemi- 
mn, hevceyê kesi nebm û hwd.

Li nav wan sê şevên şahi û dilani de, bi taybeti tenê jin 
û keçên gund diçûn hgel wê jimka duxwaskan de diman û 
h wê jmikê çavdêri dikirin û dipan. Çûyina mêran ne keys 
bû, ew eyib dihat hesibandin. Keç û xort ji, him ji bona 
şahi û dilaniyê diçûn, him ji, ji jmikê û malbata jmikê ra 
dibûn arikar, xizmet û azeta wê malbatê dikmn.
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Belê, keçên gundê Torût’ê rûniştibûn h nav xwe de 
ketibûn zikê nutalayên werge, gengeşiya hezkiriyên xwe û 
henekan. Li nav xwe de diaxiftm û dikirin teqe-teq dikeni- 
yan, hezkiriyên xwe ji hevûdura eşkere dikirm.

***

Li gundê Torût’ê de miroveki heri hejar, balam xudan 
ar û namûs hebû. Lê miroveki dest teng, bêt ax û bêt milk 
bû. Neheqiyek mezin hatibû serê wi, meri û meristanan 
pişti minna bavê wi de, hemû erd û axa wi dagirkinbûn, 
h ser navê xwe de ji tapû derxistibûn, ew kesa bêt ax û bêt 
milk hiştibûn, bêbextiyek mezin anibûn seri wi kesê bêkes. 
Navê wi hejarê Kurd Xidir bû, ji wira"Xidê Naxirvan" 
digotin. Ji ber ku wi h gund de naxirvani dikir, pez û 
dewarên gund dibir diçêrand. Ji bona wi karê wi ji, gun- 
diyan navê wi danibûn"Xidê Naxirvan". Xid h darê cihan 
de xudan xwişkeki bû. Navê xwişka Xidê, Xeycan bû. 
Xeycan keçek azew û bedew hgel birayê xwe de bû. Xidê û 
Xeycanê h zarokatiya xwe de, dê û bavên xwe wenda 
kinbûn, sêwi mabûn. Pişra Xid bi keçek meriyê xwera 
zewici bû û bûbû xudan du kuran. Navê jma Xidê, Melek 
bû. Navê kurên Xidê, ê yeki, disa navê bavê Xidir, ê 
piçûk ji, nav Hesen bû. Kurê mezm heft-heşt sahni, ê 
piçûk ji h dergûşêde bû. Ango h navbera du biran de 
ewqas sal hebûn. Lewra çend zarok h ber Melekê çûbûn, 
lewma ewqas sal ketibûn navbera wan herdu biran. Xid û 
jma wi Melek, h eşira Bextiyaran, meriyên hevbûn. Me- 
lek’a jma Xidê xudan dê û bav, xudan sê biran û xwiş- 
keki bû. Bav, dê û birayên Melek’ê zûva mala xwe bar- 
kinbûn çûbûn h gundeki bajarê Xarpit’ê de ciwar bûbûn. 
Du birayên wê’ên mezm, bi taybeti h demên havinê de, 
carna diçûn h karên kelpiçan û çêkirma avayiyan de, 
carna ji h karxwaneyên acûran de dixebitiyan û ji bavê 
xwera dibûn arikar û dohwa malê peyda dikinn. Birayê 
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piçûk Aliekber ji diçû dibistanê dixwend. Aliekber kureki 
biaqil, jir û jêhat bû. Ew her sal h dema betlane a salê, 
ango betlana dibistanê de, h tev du birayên xwe diçû kar 
dikir û xerclixa xwe a dibistanê derdixist, ji xwera pirtûk, 
lênûsk, pênûs, kinc û kol dikiriya û ji bavê xwera werqas 
nedibû bar, serda ji dirav dida bavê xwe. Aliekber h 
dibistanê de, ji bona biaqilbûna xwe, jir, jêhati û xweş- 
mêriya xwe, pirr ketibû çavê mamoste ê xwe û midûrê 
dibistanê. Bi taybeti mamoste Aiiekber zef hezdikir. Wi 
dixwast ku şagirtê wi Aliekber dibistana ewlin bi serfirazi 
kuta bike û biçe dibistanên bihnd û zaningehan de bix- 
wine, h pêşerojan de bibe miroveki zana, pispor û qedirbi- 
hnd, h nav gel de bête hezkirm. Mamoste bi xwe ji Kurd 
bû. Him ji Kurdeki pêşverû û Niştimanperwer bû. Wi h 
dibistanên Tirkan de xwendibû, balam wi qet hisên xwe- 
yên Netewi û Kurdperweri ji xwe birnekinbû, Kurdper- 
weriya xwe qenc parastibû û bi bêtir ew h doza gelê xwe 
va hatibû girêdayin. Ew baş têgihiştibû û wi qenc ji diza- 
mbû ku, Kurdistan bi bêt şiyarbûn, bêt zanai, bêt per- 
werde û bêt xwendin, bêt rêzani û pispori, bêt birûbaweri 
û bêt tevger Rizgar nabe, k bm hng û destan de naye 
felatkirm. Ji bona ev rewşê ji, wina hewl dida ku, xortên 
mina Aliekber biehmine, perwerde bike wana bide xwen- 
din, rewşa welat û cihanê h wan bide zanin, wana serwext 
û şiyar bike, bike şervanên xwendmê û şervanên doza 
Kurdistan.

Pirr caran mamoste h pişti şiv xwarinê de diçû mala 
Aliekber, ji wira arikari dikir, ku ew bêtir bixwine, fêre 
bûyer û meselan be, cihanê qenc nasbike, bibe xorteki 
serwext, ronakbir û rewşenbir. Mamoste ew kara ji xwera 
kinbû sereta û armanc, bêt westan dixebitiya.

Bavê Aliekber ji kaleki heri maqûl û kamil bû. Wi ji h 
kûçeyên Xarpit’ê de barkêşi dikir û carna ji diçû gundan 
mişagti dikir, giya û das diçiniya, kêlandi dikişand dohwa 
mala xwe peda dikir, ku hewceyê keseki nebe. Bi taybeti h 

35

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



deinên zivistan de, ew sibe-sibe li xew de zû radibû, se- 
merê xwe ê barkêşi diavit ser pişta xwe, benek ji dikir 
destê xwe û diçû bajêr h kar digeriya û dixebitiya, kalê 
hejar û belengaz geleki ji diwestiya.

Diya Aliekber ji, jimkek heri jir û jêhat bû. Ew her tnn 
yar û hevparê mêrê xwe bû, jinikek biaqil û berpirsiyarê 
malê bû. Wê h hevşe ê mala xwe de, du çêlek û du mi ji 
xwe ra xwedi dikir, şirê wan heywanan didoşa dikir mast 
ew masta ji, sibe-sibe dida mêrê xwe û dişand sûka Xar- 
pit’ê, ku bifroşe, ji mesrefa malê ra çend qunşan derxine. 
Mêrê wê ji ew masta digirt dibir h firotxana-dikan-Husên 
efendiyê eşira Pilvanki, difirot Husên efendi ê Pilvanki. 
Husên efendi ê Pilvanki ji, bi rasti miroveki welatparêz, 
ddsoz, mêreki heri çeleng û sipehi bû. Li ddê wida ji agirê 
welatparêziyê gurr bûbu.

***

Aliekber carna ji, bi taybeti h demên betlana dibistanê 
de diçû gundê Torût’ê û mala xalanê xwe. Ew bi zêdei h 
mala zava û xwişka xwe Melek’ê de dima. Wi xwişk, bûra 
û xarziyên xwe pirr hezdikir. Melek û Xidê ji werqas h wi 
hezdikirm, ji wira dibûn heyran, qurban. Ji ber ku ew 
bira û bûra ê piçûk bû, diçû dibistanê, dixwend, hun ji ew 
kureki heri biaqil, jir û jêhat bû. Bi taybeti Melekê pirr 
dixwast, ku kurên wê ji mina xalê xwe biaqil, jir û jêhat 
bin, ew ji h pêşerojan de biçine dibistanan bixwinin û 
bibin kesên zana, pispor û qedirbihnd. Aliekber ji, ew 
hisên xwişka xwe qenc dizambû. Ji bona ew ji, ew her tim 
ji xarzi ê xwe Xidê piçûk ra mijûl dibû, h tev wi rûdimşt û 
şiret h wi dikir. Aliekber jiyana gund ji baş hezdikir. Wi 
pirr caran dixwast ku h tev zava û xarziyê xwe va biçe ber 
naxira pêz û dêwêr û diçû ji. Wi rewşa gundiyên Kur- 
distan zef xirab didit. Nezani, hejar û belengazi h nav gelê 
Kurd de her bihnd bû. Gundiyên Kurdistan h nav xizani-
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yê de, Ii bm dest û bandûra dijmman de dijiyan, destengi 
û neçari dikişandin. Li aliki zilm, zor û sitemkariya dij- 
minan, li aliya din de ji kedxwari, neheqi, birûbaweriyên 
Oli, ewên bêt bmgehin gihiştibûn derecek heri bihnd. Ji 
bona ew sitemkariyan, ji bona ew hurafa û birûbaweriyên 
bêt bmgehin, mamoste ê Aliekber, pirr caran h tev Ali- 
ekber rûdmişt h ser rewşa Kurdistan, h ser zilm, zor û si- 
temkariya dijminan, h ser ew birûbaweriyên bêt bingehin, 
ji Aliekber ra diaxift, şiretên qenc h şagirtê xwe dikir. Ew 
mamoste ji Aliekber ra usa digot:
- Aliekber, bmhêre kurê min, navê min û te navê Ereba- 

m. Navê te Aliekber, ango navê hezreti Ali. Navê me 
Kurdan, sedi nod neh, navê Erebane Nizam Hesen, Hu- 
sên, Mihamed, Cafer, Kazim, Zeynel, Omer, Osman, 
Bekir, Mistefa û hwd. Navê jmên me disa bûna Eyşe, 
Fadime, Emine û nizam çi û çi. Bi kurtasi em ji Ereban 
zêtir bûne Ereb. Me riya xwe wenda kiriye, me esl û 
qewmê xwe birkiriye, Ii du birûbaweriya Ereb, li du Tirk 
û Fans’an ketme. Bi taybeti me hezreti Eli ji mera kirme 
Xwedê, ew kirine afrandêrê-yaratici-ev cihanê. Gelo tu 
dizani hezreti Eli h jiyana xwe de çiqas Kurd kuştine?. 
Hezreti Eli, bi şûrê xwe ê nav"ZuIfiqar"va bi hezaran serê 
Kurdan, ango serê bav, bapir û kahkên meyên berê jêki- 
riye, bi zora şûrê xwe, Ola îslam h Kurdan daye peji- 
randin û Kurd h bin şûrde bûne îslam.

Pişti mirina Mihamed de ji, hesûdi û dubendi kete nav 
Ola Islam. Ew dubendiya ji, dubendiya paldank’a Xeli- 
fetiyê bû. Serokên dewleta îslam bûn dijên hev, h nav wan 
de şer derketin, xwin hate ryandin. Ew gelên ku bûbûn 
Islam ji, ew ji bûn aligirê wan dubendiyan, xwina wan ji 
hate rijandm, bi sedhezaran telef bûn, hatm kuştin. Ew 
dubendiya Xelife’ên Ereb, dubendiyên Ola îslam kete nav 
gelê me ji. Gelê Kurd ji bû aligirê wan dubendiyên îslami 
û Xelife’ên îslam. Bi gotinek din, gelê Kurd ji bû ahgirê 
Eli, Mihamed, Omer, Osman, Ebûbekir, Mawiye û Yezit; 
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li şeran de hatin kuştin. Li dewra Xelife Harûni Reşit de 
ji, mesebên îslami derketin. Lê gotin ku li cih da be, li 
nav Ola îslam de, cara yekemin Partiyek siyasi, hate da- 
mezrandm, îmami Henefi bi zorê kinn serokê wê Partiyê. 
Pişti Partiya yekemin, Partia Şafi i, Maliki, Hembeli ji 
hatine demazrandin. Aligirên hezreti Eli ji, ji xwera Par- 
tiya Caferi sazkinn û kurê Zeynel Abidin, Caferi Sadiq ji 
xwera kirm serok. Bi damezrandina ev Partiyan de, dube- 
ndiyên Ola îslam her zêde bûn, Kurdan ji h nav wan 
dubendiyan de cihên xwe girtm û bûn hevparê dubendiyên 
Ereban û Xelifeyên Ola îslami. Li zikê zeman de, ji wan 
çar Partiyan re"Sunni" ji Partiya îmami Caferi ra ji"Şii"- 
aligiran ra ji"Ehlibeyt"gotin. Ji bona ew dubendiyên Ola 
îslam, bi taybeti h dewra împaratoriya dewleta Osmanli 
de, bi qesti Kurd kirin dijmmê hevûdu. Kurdan ji bona 
wan mesebên Ola îslam û Ereban, xwina hevûdu njandin, 
bûn dijên hev bi deh hezaran kes hatm kuştin, biran 
xwina hevûdu njandm, dilê dijmman dan şakirin. Heya 
roja iro ji, h gelek cihên Kurdistan de ew dubendiyana 
berdewamin. Sedemê ev dubendi, xwin njandin ji, axa, 
mir, şêx û seyidên me, ewên derewçin, hevparê dijmman 
û kedxwarên mezmm. Ew ji bona berjewendiyên xwe bûne 
hevparê dyminan, ew h tev dijminan kar dikin, ew qet 
naxwazm ku gelê Kurd ji şiyar bibe, dijminê xwe bibine, 
dost û dijmmê xwe nasbike û h hev cûda bike. Li ser doza 
xwe a evrar-kutsal- serwext û agadar bibe. Ew qet nax- 
wazm coleg û mirûdên wan bixwimn, hîşyare pirsan û 
pirsgirekên xwe û gelên xwe bibm. Li doza Kurdistan 
xwedi derkevin. Bawerke kurê mm, bi rasti, ew ku ev bê- 
bextiyan û derewan ji gelê xwera nekin, ew ku ji dijmman 
ra nebin heval û hevpar, ew ku h pêş Rizgarbûna Kurdis- 
tan de nebm asteng, gelê me zû şiyar dibe, welatê me 
Kurdistan ji, h bin dest, hng û bandûra dijmman de felat 
dibe, gelê me ji dibe mina hemû gelên şareza-uygar-şar- 
weri-medeni-û h ev cihan de şûna xwe digire. Lawê mm, 
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diroka me pirr kûr û kevne, her dewlemende. Gelê Kurd 
sitûna"Mezopotamyayêye". Bav û kahkên me gelek tiştên 
heri qenc pêşkêşe ev cihan kirine. Lê sed heyf û sed mi- 
xabm ku li pişti derketma Ola îslam û barbariyên artêşên 
Ola îslam de, ew tiştên ku em h ev cihanê de didan naski- 
rm, bi taybeti wek diroka me, ziman û çanda me hemû 
betal kirm, şêlandin, şewitandm, welatê me talan kinn 
kurê mm. Ola îslam bi ev ji nema, em kinn xulamê mile- 
teki wek Tirkên xwinxwar, Tirkên Gurgewr, Fans’an. 
Erebên qûmistanan, ewên har û hov hatm Rojhdata Na- 
vin, em kinn ev rewşê...

***

Li meha Adar û Avnl’ê de, li pirr cihên Kurdistan de, 
berf geieki tê xuyakinn. Bi taybeti h cihên bihnd de, h ser 
çiya, tap û kendalan, tirr û baxirên asi de, berf belek-be- 
lek dibe, mina rengê reş û sipi tê xuyakmn. Li destpêka 
biharê de, xesma baran hêj bêtir zêde dibare, lehi û lesar 
hiltên, baran û tava rojê berfê dihelimn. Cihên ku berf 
tava rojê nabine û nayên helandm, h bmê siya çiyan de, 
an ji h cihên heri bilmd de diminin, ew ji, h rojên sayi, 
bm tava rojê de, her diburuqm û mirov nikanbe ku h wan 
cihên berf binhêre. Lewra tirijên rojê xwe didin ser berfê, 
berf h hember çavê mirov dibe mina hêliyeki, ango neym- 
keki. Wexta ku mirov ji h wan cihên berfê dinhêre, çavên 
mirovan diêşm, histêr h çavên mirov de dibarm.

Li demsaia biharê de, h binê tûm û kaşan, quntera 
çiyan de, derên mzm û h şûnên ku berf têne helandm, h 
ser deşt û dûzan de, giya hêşin dibin, Gul û Sosin, Bmevş 
û Belgizar, Nêrgiz û Reyhan, Beybûn û kulilkên rengin, 
çiçegên cûre-cûre, pelên xwe’ên rengin, zer, sipi, sor, 
pembe û çeqir vedikin, wan deşt û kaşan, tap, tûm û kor- 
tan, çiya, kendal û baxiran dixemjlinm. Bi taybeti nêrgi- 
zên rengin h ser kevirên ase û bihnd de, bi rengên xweyên 
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xweşik va, pêşdariyeke bêt sahxdan didm Kurdistanê. 
Cihan h nav bihna wan çiçegan de dimine, mirov mest û 
sermest dibe. Li aliya dm de ji, çirpozên ceh û geniman, 
çewder û niskan, giyayên mêrg û xavan, gaz, tat û zoza- 
nan hêdi-hêdi bejn bihnd dibm. Li ber ba’ên himk de 
dihêjm, mina pêlên behr û deryan virde, wirde diçm û 
tên. Ew hêjandma wan şinaiyan dilê mirov şên û ciwan 
dike. Li wan demên biharê û h destpêka havinê de geiê 
Kurd -ku dijnnnê bêbext mecal bidexwe li zikê bihiştê de 
dihesibine, dijmmê xwe û hemû derd û kulên xwe, ji xwe 
birdike.

***

Wext nivê meha Guianê, hewa ji geleki germ derbaz 
dibû. Rengê ceh’an êdi hatibû guhartin. Jmên Kurdan sibê 
de zû rabûbûn destpêka kar û berên xwe dikirm. Dew 
dikan, h pez û dewarên xwe dmhêriyan, xwarin didan 
heywanên xwe, h benda şivanan de mabûn, ku şivan hewl 
bidin, zû Ii xew rabin, pêz û dêwêr bibm biçêrinm. Balam 
şivan bi hêsai h xewê de ranedibûn, ji ciwanan ra xew her 
şirin bû. Mezmên malan şivan bi zorê h xewê de radiki- 
rin, ku bişinin ber pêz û dêwêr, balam şivanan nedixwas- 
tm ku h şûna xwe de rabm serxwe. Digotm"hewa hina 
tariye, wext zûye, bisekmm cihan ronahibe, dûra". Lewra 
h wi zemani de, seat û salname qet h Kurdistanê de nedi- 
hatm ditm. Seatên gelê Kurd dengê dikan, salname ji hiv 
bû. Wexta ku h berbanga sibê de dikan bang dikir û 
qire-qire wan dihat bihistm, digotm"êdi dema sibê destpê- 
kir, divê em zû rabin, lez bikin, biçin kar û berên xwe, 
pez û dewarên xwe binhêrm, xwarm, vexwarmê bidin pêz 
û dêwêr".

Salname û hejmartina mehan ji hiv bû. Wexta ku hiv li 
destpêka muxurba êvarê de, h aliya Rojavê de mina devê 
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dasa çandmiyan dihat xuyakinn, disa digotin"êdi ev meha 
ji derbaz bû, meha me a nû destpêdike".

Bi taybeti h herêma Dêrsim û h gelek cihên Kurdistan 
de, gelê Kurd, wexta ku h muxurba êvarê de h aliya Roj- 
avê de hiva nû derdiket û weka devê dasê dihat xuyakmn, 
wexta ku sibe-sibe roj hildihat, gundiyên Dêrsim derdi- 
ketin der, diçûn ber ava kani û çirtikên cokên avan, h 
hember rojê dest û rûyên xwe dişoştm, h rojê dmhêriyan, 
mistên destên xwe vedikirm, silaweta xwe dianin. Kesên 
ku hgel hevbûn keleyên xwe Ii hevûdu dibiriyan, zarok 
diçûn destên mezinên xwe maç dikirin, mezman ji çavên 
wan. Dûra disa h ser hngan disekmiyan, dest û milên xwe 
vedikirm, çi nêt û fêlên ku h dilên wan de hebûn, h hiv û 
rojê daxwaz dikirm. Digotm"ya hiva Zeri û roja Zeri, hûn 
ji mera werin ramê, me h ev hejari, belengazi, desttengiyê 
de felat bikm, çavên dijmmên me kor, dilê me û dilê dos- 
tên me ji şabikin". Xênci ev gotinan disa gelek tiştên dm ji 
digotin. Ev birûbaweriyên usa h nav gelê Dêrsun de zef 
qewin bûn. Lê ew ji bêt guman h Ola wanên kevn de di- 
hat. Ew birûbaweriyên OIa"Zerdeşt û Ezidi"bûn. Gelê 
Kurd her çiqas ku Ola îslam bi zora şûr û kuştmê de 
pejirandibû û bûbû îslam ji, lê disa ji ew adet, tore û kev- 
neşopiyên Ola xwe a kevn, ên bav û kahkên xweyên agir- 
perest birnekinbûn; wana ew birûbaweriyên bav û kalên 
xwe kmbûn ser Ola îslam, werge diparastm û dimeşandm. 
Heya roja iro ji, gelê Kurd wan adet, tore û kevneşopiyên 
Ola" Zerdeşt û Êzidi"dimeşine.

***

Demsal havin, şevek heri germ û fetisok bû. Disa dikan 
destpêka qire-qirê kinbûn, diqiriyan û ha diqiriyan. Her- 
kes Ii xewa xwe a kûrda bû. Jina Xidê naxirvan Melek, bi 
qirin û gazina kurê xwe ê piçûk û dengê dikan de, bi tirs 
û xofek mezm va hilfiriya serxwe û yekser çû ser hêlaneka 
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kurê xwe Hesenê piçûk, pêsira kêrasê xwe vekir berên xwe 
anin der, serê çiçikê xwe xwast ku bike devê Hesen, Hesen 
bimêjine, nişka ve temarên çavên Melekê kinn pite-pit, 
mecal h Melekê birandin. Melekê bi desteki va çiçikê xwe 
kire devê Hesen, bi destê xwe ê din va ji, destpêka mistan- 
dina çavên xwe kir. Lê wê her çiqas ku çavên xwe mist- 
dida, werqas ji êşa çavên wê zêde dibûn. Te digot"çavên 
wê bi isota tûj va tiji kirine". Ew qas diêşiyan, jan didan 
ku, mecal h Melekê de nedihiştm, Melekê nedikaribû ku h 
şûna xwe de bisekine. Jan û êşa çavan hêz h joniyen Me- 
lekê de şikandibûn. Bi wê rewşê va ji, wê h aliki kurê xwe 
dunêjand, h aliya dm de ji, dikir ahx û ahx digiriya, gazi 
Xwedê dikir, digot"Xwedê o tu ji minra were ramê, min 
h ev êşê felat bike". Lê ew bêt havil bû, qet çu keseki 
giri, qirin û gazincên Melekê nedibihist.

Li ber ahx û ahx, of û ofa Melekê mêrê wê Xid h xewa 
kûr de hişyar bû. Xid çito ku qirin, giri û axina jina xwe 
dit û bihist, h nav nivinê de, deng h jina xwe kir û ji jina 
xwe Melekê ra:

- Keçê çi hate serê te? Li te çi qewuni? Ma te xêre çira 
tu usa digiri û diki ahx û of?. Li herêma Dêrsun de, mêr 
ji jinên xwera keçê, an ji qizê, jin ji, ji mêrên xwera lalaw 
digotin. Pirr kêm jm û mêr navê hevûdu hildidan. Nav 
hildan eyib dihat hesibandm. Li pêy pirsa Xidê, icar Me- 
lekê:

- Welleh ez ji mzamm h min çi qewimi, çi hate serê min, 
ev êşa çi êşe. Tiştê ku ez dikanbun ji tera bibêjun ew ji ev 
e ku ez h ser qirin û gazina Hesen de hişyar bûm û rabûm 
serxwe hatim vira, ku ez Hesen bunêjimm, zikê wi têr 
bikun û dengê wi bibirinim û disa ez wi bikun xewê, nişka 
ve hemû ranên, ango temarên çavên mm kinn pite-pit, hêz 
û mecal h mm de birandin, teqat h joniyên min de neman, 
jan xwe dide dil, kezew, pişik û firşika mm. Bawer ke, ez 
dibêjun naha ronahiya çavên min têne der. Lê ez ji m- 
zamm ku, ev jan û êşa h ku tên, h mm çi qewuni û çi hate 
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serê min. Ji bona rewşa Melekê, Xidê usa bersiv da jma 
xwe û got:

- Delala mm, evina dilê min, tu qet metirse, evqas meke 
qirin û gazin, megire; ez hêvi dikim ev êşa çavên te bi 
fermana Xwedê, pişti çend hûrdeman de, -dakika-wê bête 
sekinandin û tu hêsa bibi. Ez bawer nakun ku ew ne- 
xwaşiya çavan were te bibine, berxwe mekeve û xwe kip 
bigire.

Melekê qet tewat nedikir û dengê Xidê ji nedibihist. Li 
şûna xwe de nedikanbû ku bisekme. Li nav malê de dime- 
şiya, dihat û diçû. Dûra dageriya ser mêrê xwe, ji mêrê 
xwe tika kir û usa got:

- Tu bi kerema xwe h van çavên min binhêre, gelo nebe 
ku toz-moz, simên bijeng-mijeng û porên mm bikevm 
çavên min ? Weki din qet tişteki dm naye bira min, ku ez 
ji tera bibêjun. Neynik-meymka me ji tune ku, ez bi xwe 
h çavên xwe binhêrim, te nekim zametan û hevparê ev 
derd û kulên xwe. Li pey gotinê icar Xidê:

- Lê lê mal ava û mal xêrê, ev çi gotmm tu dibêji?. Ez 
çawa h vê tariyê de h çavên te binhêrim. Li ev zulmata 
Xwedê de mirov bi qenci hevûdu nabine, tu dibêji were h 
çavên mm bmhêre. Ma çito ez h çavên te bmhênm û 
tişteki bibimm ?. Ronahiya rojê ji, hina destpênekiriye, tu 
bi xwe ji dibini rewşê, hewa hina geleki tariye, mala me ji 
mina şikeftek çiya ê Cûdi ye. Lê naha ez rabim çirê vêxi- 
nun, h şewq û melûli a çirê de ji qet tişteki mina simên 
bijeng û poran, toz-moz nayên ditin. Ji ber ku ronahiya 
çirê kême, tu bi xwe ji, tev hendik dizani. Ez dibêjim tu 
piçeki xwe kip bigire, diranên xwe bigivişe, pişti seateki 
felan, ronahiya rojê destpêdike, wê çawê ez bi qenci h 
çavên delaliya xwe binhênn, gelo çi h çavên teda hene, an 
ji çi h çavên te qewimiye.

Çavên Melekê wer diêşiyan ku, dev û zunan ji h Mele- 
kê nedigeriyan. Wê tenê dikir ahx û ahx, digiriya û dig- 
ot"ax a Xwedê h serê min be, vê êşê ez kuştun, çavên nun 
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kor kir. Tirsa min ewe ku ev êş ronahiya çavên mm bin- 
jine, mm h tariyê de bihêline û mm bike ber lep û des- 
tan".

Li aliki ahx û ahxa Melekê bû, h aliya dm de ji, Hesenê 
piçûk çiçikên diya xwe nedimit, berê diya xwe h devê xwe 
de derdixist. Serê xwe h virde-wirde dibir û digiriya, dikir 
qirin û gazin, mirov digot naha can dide, dnnire, diteqi û 
difetise. Ji bona ew rewşê Melek bi ddeki keser û şikesti, 
bi hêrs û xişmek mezin va qiriya ser kurê xwe û ji kurê 
xwera usa got :

- Kurê mm, tu h min çi dixwazi û çi hêvi diki? Xenim û 
qotik xwaro, bêt miraz. Ma tu çira evqas digiri? Kuro h te 
çi bû? Tu ne şirê berên min dunêji û ne ji bi hêjandmê 
haş dibi. Ma ev derdê êşa çavan ji mmra bes nebû, serda 
ji ev qirin û gazina te hate serê min?. Li dawiyê de Melek 
bêt havil ma û bi wê çav êşiya xwe va, kurê xwe h hêla- 
nekê de derxist, pêçeka paçan dani jêr û destpêka vekirma 
pêçekê kir. Wê hun pêçeka kurê xwe vedikir, him ji, ji 
xwe bi xwera qise dikir. Dûra ew disa h ser giri û qirina 
Hesen va, pêçeka Hesen hêjand, hêrsket û usa got:

- Kurê minê delal êdi bese ev girandma te, qirin û gazina 
te hişên serê min wenda kirin, hadê ez qurban, sebir bike 
ez pêçeka te vekun, binê te paqij bikim, zikê te têrkun. 
Kuro heşên min diçin, ez mkanbim h ser çokan de biseki- 
mm, êdi ev giri bese.

Melekê Hesen h nav pêçeka paçan û xaliyê de mximan- 
dibû. Wê bi lez û bez pêçek vekir, Hesen h nav xaliyê de 
ani der, dit ku Hesen xali hemû şil kiriye û xali bûye heri 
û gemar. Hemû çêq û tilorên Hesen h nav pisaiyê de 
mane. Melekê bi paçeki paqij va çêq û tilorên kurê xwe 
bi qenci paqij kir, nûva ew kir nav pêçekê, mxunand, bi 
qenci girêda; dûra kire hembêza xwe mêjand û deng h 
Hesen temirand û Hesen pêva çû kete xewa kûr.

♦♦♦

44

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Li Kurdistanê de, zarokên hejar û belengazan hemû h 
nav xaliyê de dihatin mxunandin, h nav rewşa aboriyek 
xizan de mezm dibm. Ji ber ku gel hejar û belengaz mabû. 
Zarokên Kurdan ew tiştên ku h welatên Kapitalist û pêş- 
veçûyi de, h sûk û firotxanan de dihatm ditm û firotin, 
nediditin. Dayikên Kurdistan wan tiştan h xewn û xeyalên 
xwe de neditibûn.

Wexta ku jmên Kurdan h xwe dihesiyan, ku ew h zaro- 
kan de nefsnexwaşm, diçûn li bmê tirran, newal û ken- 
dalan de, ew xaliya ku mina qûmê ye, ew xaliya yan bi 
bêjingeki û yan ji bi seradeki va, bi qenci dadiwitm, di- 
kinn çalan, bi pişt, bi kehr û qantiran va dikişandin 
malên xwe û dikirin pêteg û ambaran, heya ku ew h zaro- 
kan de duxwaskan dibûn, zarok diwehdyan, h wi giti felat 
dibûn. Ew xaliya h pişti duxwaskaniya jman de, ji bona 
zarokan, şûna paçên nûjen, ewên ku h welatên Kapitalis- 
tan de, h sûk, firotxane û dermanxanan de têne firotan, 
distine. Lewra hejarên Kurd û Kurdistan paç ji nediditin 
ku kincên xweyên kevn pine bikin; ew paçên nû û nûjen h 
ku bididitana, bi çi û çito bikinyana?.

Jmên Kurdan wexta ku h zarokan de duxwaskan dib- 
ûn, zarok diwehdiyan, ji bona pitikên xwe ew xaliya 
dikirm hindirê sêhkeki-bi taybeti sêla nan patinê-bi qenci 
diqewirandin, dûra ji wê xaliyê h ser paçeki zexm û qewin 
de radixistin, ji bona çend hûrdeman werge didann seki- 
nandin, ta ku ew xaliya tişteki çêr-germ dibû, dûra ji 
wana ew zarokên xwe dikirm nav wê xaliya çêr-germ 
dimximandin, dikirin pêçek; dûra ji ew pêçekê yan di- 
kirin hêlanekeki û yan ji dikirin dergûşeki, dunêjandm û 
zikên zarokên xwe têr dikirm û zarokan dikirin xewê. Bi 
wi şikliva ji karên xwe diqedandin û dadigenyann ser kar 
û berên xweyên dm.

Zarokên Kurdan h nav xaliyê de mezm dibûn, h ser 
erdan diketin xewê û radiziyan. Bi taybeti hejar û belen- 
gazên Kurdistan zarokên xwe h ser erdê û hêlanekan de 
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dikirin xewê. Ji lewra nedikanbûn ji zarokên xwera der- 
gûşan bikirm û an ji çêbikm. Ew li nav du stunan de, yan 
ji h nav cisir û kêhranê xaniyan de, bi weris û şiritan va, 
hêlanekan çêdikirm, zarokên xwe werge haş dikirmn û 
werge dikirmn xewê. Dergûş çêkirin ji bona malbatên 
hejar û belengazan, her biha û zamet bû. Ji ber ku di- 
ravên wan tune bû ku ew textan bikirin, bidm nacaran û 
ji zarokên xwera dergûşan çêbikin, an ji dergûşên çêkiri û 
amade bikinn.

***

Melekê ohxek kûr kişand û got, ohxx h Xwedê şikir, ev 
bêt miraza êdi kete xewa kûr pêva çû, ez ji h bela a qirin 
û gazina wi felat bûm, balam êşa çavên min natm temi- 
randm, gelo ez çi xaliyê h serê xwe kim?.

Ronahiya sibê ji êdi destpêkinbû, Xidê mezm ji h nav 
nivinê de palda bû, hun jma xwe guhdar dikir, him ji, ji 
bona êşa çavên wê berxwe diket. Dûra Xid hêdi hêdi rabû 
serxwe, kincên xwe h xwe kir ku biçe dest û rûyê xwe 
bişo, Melekê deng h Xidê kir û usa got :

- Lo-Io mal ava, vê êşa çavan ez kuştim, aqil h serê min 
de nehişt, berê ku tu biçi dest û rûyê xwe bişoy, bi kerema 
xwe h van çavên mm binhêre, gelo h van çavên mm çi 
bûn, çi qewimin?. Ev êş û jan h ku tên?.

Xidê rewşa jma xwe h ronahiya sibê de bi çavên xwe va 
dit. Ji bona ew ji, h şuva wegeriya çû h pêş Melekê de 
joniyên xwe da ser erdê, xûz bû, ji Melekê ra:

- De tu berê xwe bide aliya ronahiya pencirê, ez bi qenci 
h çavên te binhêrim got.

Melekê berê xwe da aliya ronahiya pencirê, h pêş mêrê 
xwe de rûmşt" de tu bi kerema xwe bmhêre"got, dûra ji 
Xidê bi tiliyên du destên xwe va, bijengên çavên Melekê, 
ên jêr û ên jor pêgirt, çavên Melekê vekir û bi balkêşi h 
çavên jina xwe mhêriya, lê qet tiştek h çavên Melekê de 
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nedit. Piştra bi hemû hêza kûrahiya dilê xwe va, pênc, şeş 
caran pife çavên jina xwe kir û ji jina xwera usa got :

- Melek, evina dilê min, tu qet metirse, bawerke çu tiştek 
h çavên teda tune, tu bi kerema xwe heweki xwe kip bi- 
gire, hêdi-hêdi rabe ji mera xurniya me amade bike, naha 
gundi gazi me dikm, divê em êdi rabm derkevm der, biçm 
ber naxira pêz û dêwêr. Melekê:

- Ma tu çira deng li kurê xwe naki? Heya vê seatê ew h 
xewa kûrde binojm bû, biçe tu wi hişyar ke. Bêt derew 
mirov ku deng h wi neke, ew dikaribe bist û çar seat li 
xewê de bimine. De tu h wi mijûl be, ji xewê rake, ez ji h 
ev rewşê de hewl bidim, ji wera xurni û taşte a we amade 
bikim..

Pişti ev gotinên Melekê de, Xid çû ba nivina kurê xwe 
bi dengeki mzm û zelal vs, gazi kurê xwe kir " ez qurbana 
canê te, kurê min, êdi h r ewê de rabe, em dereng ketin. 
Biçe bi lez dest û rûyê :<we bişo, were em xurniya xwe 
bikm û biçin ber pêz, naha hemû gundi h hiviya mede 
ne".

Xidê piçûk bi dileki sar û keser va, h bmê Iihêf û ni- 
vinê de rabû serxwe, kincên xwe h xwe kir, derket der çû 
ber çirtika coka avê, dest û rûyê xwe bi qenci şoşt û disa 
dageriya mal, çû h tev bavê xwe taşte a xwe xwar û h tev 
bavê xwe va derketin der, xwe gihandm naxira pêz û 
dêwêr.

Gundiyan niv seat berê pez û dewarên xwe derxistibûn 
der, h hiviya naxirvan de mabûn. Li nav wê teşqelê de, 
Xidê h axur de mi, bizin û çêleka xwe h xwe birkinbû. Bi 
lez û bez dageriya mal, ew heywanên xwe h axur de der- 
xistm û disa xwe gihand kurê xwe û naxira pêz, dêwêr û 
naxira pêz bervi gaza hember gund meşandin.

***
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Li destpêka biharê, heya dema payizê, kar û berên 
gundiyên Kurdistan geleki zefm. Cot ajotm, çmandma kax 
û giyan, ceh û gemman, gerandma bênderan û safikinna 
wan berhemên salê geleki dijwar û nengewze. -çetm-Bi 
taybeti meha Gulanê, mehek a heri giringe. Cotkar diçin 
cotên xwe diajon, keç û bûk diçin sipingan, gizêran, xi- 
lokan dikohn tinin der, dikm çal û torban dikişinm mal, 
dişon, paqij dikm dixwm. Zarokên gundiyan diçin ber 
berx, kar û gohkan û dibm şivanê berx, kar û golikan. 
Wan heywanan dibm diçêrinm. Ew şivan û gavanên wan 
berx, kar û gohkan bi taybeti h meha Gulanê de rojeki 
amade dikin. Li wê rojê ra" Roja Şankê Şivan" dibêjin. Li 
wê roja taybeti de, hemû şivanên berx, kar, gohkan bi 
dankan va bûkeki çêdikin. Kmc û kolan h wê bûka dank 
dikm, fes û guhk didm serê bûkê bi valeyên reng kesk û 
sor zer, sipi û çeqer, şin û pembe va dixemilimn. Dûra 
çend şivan wê bûkê bi destan radikin û mal bi mal digeri- 
mn. Kewani û malxwe’ên malan rûn, mast, dew, ard, hêk 
û sawar didm wan şivanan. Pişti rêketina şivanan de ji, bi 
elb, beroş û huskeran va, avê davên ser wan şivanan û 
bûka bi dank. Ji wê bûka dank ra ji" Bûka baranê " di- 
bêjin. Pişti ew gerandin û komkirina wan tiştan de ji, 
şivan dadigerm cem hemû hevalên xweyên şivan, wan 
tiştan radeste-teslim-keçên şivan dikm û ew keçana ji 
destpêdikin xwarmên wek Sirakut, Zerfet, Keşke, Xaşil, 
Herire û hwd çêdikin. Bi taybeti wi kari h nêzika riyan de 
amade dikm. Bi astir, caciman va sifran radixmm, ku rê- 
wanên riyan ji bibm mivanê wan h tev wan rûmn û wan 
xwannan bixwm. Ew ji h Xwedê daxwaz bikin, ku Xwedê 
ram û barana xwe h wextê de bibarine, zada gel zêde, 
jiyanê ji qenc bike.

Belê, ew birûbaweriyek bû, her sal h meha Gulanê de, 
şivanên berx, kar û gohkan, ew adet û tora bav û kalan 

bi wi rengi va dianin cih. Av diavitm bûka bi dank, bûk û 
ew şivanana şil dikinn; sedem ji digotm "Xwedê ram û 
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barana xwe li ser me kêm neke, h wextê de barana xwe 
bibarine, çandiniyên gel qenc bike, ti û birçitiyê h gel 
temaşe neke, zikê gel têr, jiyana gel ji baş bike".

Li meha Avnl û Gulanê de, li Kurdistanê de jiyanek nû 
û bi taybeti destpêdike. Hemû erdê Kurdistanê li nav 
hezaran celeb Gul û Sosin û çiçegên rengin de dimine, 
dibe mina bihişt, ango cenet. Hemû jindarên Xweza-tebiat- 
ê- ên ku h Kurdistanê de dijin, ewana dikevm nav dem û 
hewaki heri xweşik. Mirovên kal û pir xwe ciwan dihe- 
sibinm, mar h binê kevir û qulên xwe de derdikevm, h 
bmê tava rojê de, h ser xali û qûman de, h bmê tirr û 
kaşan de xwe germ dikm, çermên bedenên xwe diguhêri- 
nin. Rovi derdikevin diziya mirişkan, mirişkên gundiyan 
nêçir dikm û dixwin. Kew h bmê guniyên gaz û tatan de, 
h bmê kevir û qunterên çiyan û kaşan, zinar û baxiran de, 
qink û çivik li ser dar û sincan, kevok û qijik h bmê 
sivingên bani û xaniyan de, huli, sisorek û legleg ji, h ser 
baxir, şûnên bihnd û ase, kevirên mezin de, diksilêman û 
çivikên darkutik ji, bi nikdên xwe va daran qul dikm, li 
hmdirê çurnên daran de hêlinên xwe çêdikm, hêkan dikm 
û piştra kurt dibin, dikevin pûnê, h ser hêkên xwe de 
disekmm û çêhkên xwe tinin der. Pepûg h ser çiya, kaş, 
gaz û tatan de dilorine, dike"pep û pep". Ew ji mina gelê 
Kurd derd û kulên xwe tine ziman, distrine û dixwaze ku 
derd û kulên xwe bi wê lorandin û pep û pep va birbike.

Teyra pepûg h nav gelê Kurd de, şûneka bi taybeti 
distine. Çiroka teyra nav pepûg, bav û dayikên gelê Kurd 
ji zarokên xwera mina çirok û serpêhatiyên lehengan deng 
dikm û şiretan h zarokên xwe dikm, ku zarok ew çirokê 
birnekin, qedra dê û bav xwe, xwişk û birayên xwe biza- 
mn. Bizanin ku" Dêmari û Zirdebav " çiye.

Bav û dayikên Kurdan, ew çiroka teyra pepûg, ji zaro- 
kên xwera usa deng dikirin. Digotin" mêr û jinek heri 
hejar û reben hebûne. Ew herdû rebenana xudan keç û 
kureki bûne Nuxuri keçik, lawik ji h xwişka xwe piçûktir 
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bûye. Ango ew jin û mêr xudan ew du zarokan bûne. 
Rojek di rojan de jma wi mênkê hejar û diya wan herdu 
zarokên reben nexwaş dikeve li zikê çend rojan de dimire 
diçe, digihêje rama Xwedê. Ew mênkê hejar bêt jin, ew 
herdu zarokana ji, bi dê sêwi dimimn. Pişti gelek zeman 
de, der û cinar h mala wi mênkê hejar de komdibin û ji 
mênk ra dibêjin" divê êdi tu ji xwera jmek şirhelal bibini 
û bizewici. Ji tera jmek divêt. Ku, ew ji wan herdu sêwi- 
yan re bibe dayik, ji van zarokan ra naneki bipêje, xwan- 
neki çêbike, ser û kolên te û van zarokan bişo û paqij 
bike, ev rewşa usa nabe, em dibêjm tu bizewici". Li ser ew 
xwastek û pêşneyara gundiyan, mênk wê pêşneyarê dipeji- 
rine û dibêje" ê başe hûn dizanin; hûn ku kê ji minra 
minasib dibinin, bawerkin ez nabêjim na". Pişti çend 
rojan, gundi diçm ji wi gundiyên xwera keçikeki dixwazm, 
qehnd-mehndê bavê keçikê ji didm û keçikê ji mênk ra 
tinm. Mar marê ji dibirm û mênk dizewicinm. Ew jinika 
h destpêkê de geleki baş li wan herdu sêwiyan dmhêre, her 
daxwaziyên wan h gor hêza xwe tine şûnê, h wanra dibe 
dayik. Naxwaze ku ew zarokana diya xwe binin bira xwe. 
Lê pişti zemaneki kurt de, ew jimka tê guhartm, dibe 
dêmariyek nebaş. Mina navê xwe, dibe mareki reş û bi 
jehr, dixwaze ku wan zarokan bi jehra xwe va bikuje. 
Ango dibe dijmmê wan herdu sêwiyên reben. Her roj tade 
h wan zarokan dike û h wan dixine, dikute, wana ti û 
birçi dihêline, xwarinê nade zarokan, her tişt h wan belen- 
gazan vedişêrine, neheqiyên mezin h zarokan dike û tirs û 
xofek mezin dike zikê wan zarokan. Ew herdu reben û 
sêwiyên Xwedê, bi tirsa wê bêt ramê qet tişteki ji, ji bavê 
xwera nabêjm, bêdeng dimimn, roj bi roj jar û sist dibm. 
Heyam bihar, wext, wexta kereng, gizêr, xilok û sipmgan 
bûye. Rojeki canê wê dêmariya bêbext kereng xwastiye û 
çaleki kevn û bi qul daye wan herdu zarokan û ji wan 
belengazan ra" divê hûn biçm ji imn û bavê xwera keren- 
gan berhev bikin binm. Ku hûn vala dagerm mal, bi navê
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Xwedê ez we bikujim, serê we jêkim" gotiye. Li ser wê 
fermana dêmariya bêbext, ew herdu zarokên belengaz, 
radibm rêdikevm diçin, li ser gaz û tatan, kaş û kortan li 
kerengan digerm, ku ji dêmariya xwera kerengan berhev 
bikin. Keçik çal dide birayê xwe, kêrê ji ew digire û dest- 
pêka birandina kerengan dike. Ew kerangan dibire dide 
birayê xwe, bira ji wan kerangan digire dike çalê ser pişta 
xwe û h dû xwişka xwe de dimeşe. Lê sed mixabin ku 
lawik hayji qula çal û ketandina kerengan nabe. Bi wi şikli 
va hemû kereng h qula wi çalê kevn de dikevm, qet keren- 
gek h çal de namine. Pişti demek dirêj de, keçik ji birayê 
xwera dibêje" birayê delal, ez bawerim me gelek kereng 
berhev kirin, êdi bese, em geleki ji westiyane, çêtire em pi- 
çeki rûnm, vêsa xwe bigirin hêsabin dûra ji em biçm mal, 
dereng nekevin, lewra dêmariya me, wê ew me bikuje". 
Birayê keçikê nabêje"na"û h binê dareki de rûdinm. Çito 
ku rûdimn, keçik h cihê xwe de ecêb dimine. Ji ber ku h 
çalê kerangan de, kerengan nabine. Dinhêre ku çal valaye, 
qet kerengek h çal de nemaye. Li nav wê rewşê de keçik 
hêrs dikeve, bi xişm êriş dide ser birayê xwe û ji birayê 
xwe pirs dike, dibêje" kuro mal şewitiyo, te çawa ewqas 
kereng xwarm? Te werqas kereng kirm kudera xwe? Naha 
ku em biçm mal, ma em çi bersivê bidm wê dêmariya xwe 
a har û hov? Wê ew me bikuje". Ji bona ew axaftina 
keçikê, icar bira:

- Xwişka mma delal, bawerke mm qet yek kerengek ji 
nexwariye, ez h ser navê Xwedê ji tera sond dixwim bi 
serê diya min be ku, mm kerengek nexwariye, ma tu çira 
min tawankar derdixini? Ez h te tika dikim, tu ji mmra 
usa meaxife. Lê keçik qet guhdare birayê xwe nake, bêtir 
nk-inat-dike û dibêje" hemû kereng xenima te bin, kuro te 
nexwar, ma kê ew kerengana xwarin? Tu bi xwe ji dizani, 
ku mm kereng jêdikirm, te ji ew kerengana digirtin dikir 
çal. Lê ku te ew kerengana nexwarm, ma cin û pêriyan 
xwann? Ew kerengana h kuva çûn? Kuro tu min ecêbmayi 
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dihêlini, hêrsa min radiki, naha ez nizamm ku çi xaliyê h 
serê xwe kim". Lawikê belengaz çi dike, çi dibêje, lê xwiş- 
ka wi qet guhdare wi nake, bi nk" te xwar û te xwar " 
dibêje. Li ser nk, hêrs û gotmên xwişka xwe, icar lawik 
diyax nake, destpêka giri dike û ji xwişka xwera usa 
dibêje :

- Başe xwişka mina delal, ez mkanbim h te bidim bawer- 
kirm. Lewra ez ji tera çi dibêjun, tu bawer naki Ez dibê- 
jun" min kereng nexwarme " tu dibêji" te xwariye". De 
fermo, kêr h destê tedaye. Bi rasti tu ku h min bawer 
naki, bi kerema xwe rabe zikê min biqelişine, h hindirê 
firşik û loqleyên min de bmhêre, gelo bi rasti min kereng 
xwarme, yan ji nexwarme, tu bi çavên xwe va bibini û 
bawer bike. Li ser wê pêşneyara ew lawikê bêt gune, 
xwişka wi h şûna xwe de radibe, qet h çal ji nanhêre, 
yekser bi kêrê zikê birayê xwe diqelişine, firşik û hemû 
loqleên birayê xwe tine der, h hindirê firşik û loqlean 
dinhêre, ku qet kerengek ji, h hindirê firşik û loqleên 
liwik de tune. Heya ku h xwe dihese, aqil tê sêri ji, bira 
dumre, diçe rama Xwedê. Ew keçika h ber tirsa dêmariya 
xwe, bi wi şikli va birayê xwe dikuje û dibe qetilkarê 
birayê xwe. Dûra h çal dmhêre, ku çi bibine, çal h çend 
ciyan de qul bûye, kereng ji h wan qulan de ketme, lawikê 
belengaz ji hayji ketina kerengan nebûye. Çito ku keçik 
têgihişte ew meselê dibe, h wê deme de aqil tê serê keçikê 
û keçik destpêka giri dike, Ii xwe dixine, porê xwe dirûçi- 
kine, ahx û ahx dibê û gazi Xwedê dike. Dibêje" ya Xwe- 
dê, rebê ev cihan û alemê, ji mmra riyeki bibine, ez çawa 
bikim? Çi xaliyê h serê xwe kim? Mm birayê xwe bi des- 
tên xwe va kuşt, tu mm bibine û bibihise, ji ev rewş û 
xema mmra havil û riyeki bibine, ez h te tika dikim, tu h 
mm were ramê, mm h ev xemê felat bike. Daxwaziya min 
h te ewe ku, tu mm biki teyrek bi per û qanat, ez bifi- 
nkun û derkevim ser gaz û tatan, bi ev dilê xwe ê xemgin 
û şewat va bigirun, bilorimm, bigazinun, bibêm" bira/ min 
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tu kuşti çira/ bibêm pepo/ bibêm keko/bibêm kê kuşt/ 
bibêm mm kuşt/ bibêm kê şoşt/ bibêm min şoşt û ez xema 
dilê xwe her tim usa bimm zunan. Bila ev cihan û mirovên 
cihan ji mm bibihisin, mm ji bona tirsa dêmariya xwe çi 
aniye serê birayê xwe". Li ser wê diwakinn, giri-gazinca 
keçikê, Xwedê dengê keçikê dibihise, diwa keçikê ji dipeji- 
rine û keçikê dike teyr û ew teyra ji difinke, derdikeve ser 
gaz û tatan, çiya û kaşan, bi taybeti h demsala biharê de 
dike pep û pep, digire û dilorine, axina dilê xwe tine zi- 
man. Gelê Kurd h nav xwe de ji wê teynkê ra, teyra"Pe- 
pûg"dibêje û h derheqa wê teynkê de, ev çirok û mitolo- 
jiyê ji zarokên xwera dibêje û deng dike.

***

Xort û zarokên Kurd û Kurdistan, her sal h dema bi- 
harê de, hêlin û hêkên kewan digerin, hêlinên wan heywa- 
nan hildişinm, hêkên wan tinm mal, mina hêkên mirişkan 
dikin nav rûn diqewirinin, dipêjin û dixwin. Dûra kew 
kurrt dibm h ser hêkên xwe rûdinin çêhkan tinm der. Li 
wê demêde de, disa xort û zarokên Kurdan h çêlekewan 
digerin. Wexta ku ew çêlekewan dibimn h dû wan heywa- 
nên piçûk û bedew dikevm, wan h hev belev dikin, dipeki- 
mn, bi rev û bez wan heywanan diwestinm û hmekan 
pêdigirm û wan çêlekewên piçûk dikin hmdirê qefesan 
kedi dikm. Pişti kedibûn û mezinbûna wan de, êdi ew 
dibin kew. Nêçirvan bi taybeti kewên xwe yên Mari, ango 
kewên mê, dikin qefesan û derdikevin ser çiya, tûm û 
kaşan. Li ser wan çiya, tûm û kaşan de, ji xwera star- 
gehan çêdikin, xwe h wan stargehan de vediêrinm, qefesa 
kewên xwe ji, yan h guliyê dareki de dardadikin, yan ji 
datimn ser kevireki bihnd, dorbera qefesan ji, bi çilo ê 
daran û hej-mejan va dimximimn û êdi h hiviya qeb-qe- 
bandina kewên xwe de dunimn. Wexta ku kew ji h tariyê 
de dimine, êdi destpêka qeb-qebandm û xwendma xwe 
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dike û kewên kovi bi dengê xwe va, li dorbera xwe de kom 
dike. Bi sedan kewên kovi li dorbera kewa veşarti de, h 
ser erdê dihêwinn û kom dibin, li kewa veşarti û dengê 
kewa veşarti digenn. Li wê demê de, nêçirvan li stargeha 
xwe de, lûla tifinga xwe diguhêrina ser wan kewên kovi û 
maşe a tifingê dikşine, agir dike û hemû qirşûnên saçme 
berdide ser kewan, belav dike û êdi çiqas ku kew hatin 
kuştin. Dûra ji nêçirvan h stargeha xwe de derdikeve û 
diçe wan kewên kuşti kom dike, dike heqib, yan ji torbeyê 
xwe, bi dileki şa û kêf va dadigere mala xwe.

Zarokên Dêrsim bi taybeti bûbûn dijmmê kewan û 
qinka reşbelek. Ji bona kewê digotin" h şerê Kerbela ê de, 
îmam Husên h ber Yezit reviyaye, çûye xwe h curnê dara 
Sipindar, ango curnê dara Qewax de xwe veşartiye û Yezit 
tev leşkerên xwe h Husên geriyaye, balam çiqas hewl daye, 
Husên neditiye. Li wê navbera gerê de, kew derketiye ser 
kevireki, bi dengeki bihnd va destpêka xwendmê û qeb-qe- 
bandma xwe kiriye, gotiye" Qeb-qeb û qeb-qeb". Li ser wê 
qeb-qeb gotina kewê, dara Qewax hatiye bira Yezit û 
leşkerên wi, icar çûne Husên h curnê dara Qewax de 
ditine û anine cangori kirine". Ji bona ew derewê ji, gelek 
kesên Dêrsim bawer dikirin û tev zar û zêçên xwe bûbûn 
dijmine kewan.

Ji bona qinka reşbelek ji digotin" ezbeni Xwedê tala 
rojeki gazi qinkê kiriye û ji qinkê ra usa gotiye" naha ez 
dermaneki didime te, divê tu vi dermani bigiri, bibi bidi 
hemû qûlên min, bila qûlên min vi dermani biginn h canê 
xwera bikin û h mirmê felat bibm, nemirin. Lewra ev 
dermana, dermanê neminnê ye. Qirikê ji ew dermana 
girtiye aniye h canê xwera kiriye, nedaye qûlên Xwedê, ji 
qûlên Xwedê ra ew bêbextiya kiriye. Ji bona ev ji, şikan- 
dma hêkên qirikê, hilşandina hêlina qinkê, kuştina çêhkên 
qmkê helala".

Belê, zarokên Dêrsim ji bona ew derewa bêt doçik, her 
sal h dema hêlin çêkirma qirikan dipan û derdiketin ser 
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daran, hêlinên wan heywanan hildişandin, hêkên wan 
dişikandm û çêhkên wan ji hemû dikuştm û goştên wan 
diavitm ber kûçikan û werge ddê xwe hêsa dikirm.

Bi rasti h nav gelê Kurd de gelek derew belav bûbûn, 
gelek Kurd hatibûn xapandm, baweri h ne tiştên rast 
anibûn. Li nav wan birûbaweriyên nerast de, yek ji ev 
çiroka qinkê û dermanê Xwedê, ew ê nemirmê bû. Wana 
bi ronahiya çavên xwe va ji diditin, ku bi taybeti h demên 
zivistanan de, ew heywanên bêt gune û bêt zunan, h nav 
berf û pûkan de, h nav ba û bahozan de, bi serman diqe- 
miriyan, bi hezaran dunirin, telef dibûn, qira wan dihat. 
Lê sed mixabin ku, ew hejar û belengazen Kurdan h 
tariyan de mabûn, zû-zû dihatm xapandin, baweri h tiştên 
nerast dianin.

***

Li dawiya meha Gulan’ê de, êdi h gelek cihên Kurdis- 
tan de ceh zer, genun ji bejn dirêj dibm, firigên xwe vedi- 
km, li ber baê hinik û badar de radişm, virde-wirde diçm 
tên. Ew raşandin, virde-wirde hatm û çûyina wan ceh, 
genim û hemû çandiniyan, li ber çavên mirov mina pêlên 
derya û dengizan tên xuyakirm. Carna hewayê badar û 
baran sapê genunan dişekine, h erdê va diqemitine, xese- 
reyên mezin dide çandmiyan. Disa h wê demê de jm û 
keçên Kurdistan dikevin nav zevi û çandiniyên xwe, dest- 
pêka giya çinandmê û kaxan dikin. Ki h nav deşt û dûzan 
de, ki h ser çiya û zozanan, kaş û tûman de, ki h nav 
xavên dorbera zeviyên xwe de giya, kereng, guhnz, iafla- 
fok, ango pêçek û her cûre giyan diçine. Hm kes ji, gi- 
yayên mêrgan bi kêlandiyan va diçinin, wan giyan dikm 
rêsi badidm, h bmê tava rojê de hişk dikm; piştra diki- 
şinin malên xwe, dikm kadinan, h kadinan de lod dikin, 
ku h zivistanê de bidm pez û dewarên xwe.
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Jinên Kurdan h nav zeviyên xwe de, ango h nav ceh û 
gemm’an de, kaxê dikm; wan giya û kaxan dikin çalan 
dikişinm ser bênderan, h bmê tavê de radixinm, hişk dikm 
û dûra ji h tev hemû cûre giyan, kereng- merengan va 
dikm nav hev, tevhev dixinin û gamê didm ser wan giyan; 
dûra ji ga’an tinm, wê gamê didm paş ga’an h ser wan 
giyan de digerinm, hûr dikm, dikm kês. Pişti wan karan 
de, bi darbêran va wê malaxma giya komdikm û bi çal û 
xaşiyan va dikşinm dikin kadinan, ji bona zivistanê, ku 
dewar û pezên xwera bikm ahf.

Ew giyayên ku h nav ceh û genun’an de dinzm û têne 
ditm, bi tevahiya wan giyan ra"Kax"tête gotm. Keç û 
jmên Kurdan, h wextê de dikevm nav çandiniyên xwe 
çandmiyên xwe h wan giyan diparêzin. Lewra ew giyana 
xesereyên mezm digihêjinm çandmiyan. Çinandma wan 
giyan ji, bi rasti jin û keçan diwestine. Keç û jinên Kur- 
dan wan giyayên xeseri, pişti gelek zametan de h nav 
çandiniyên xwe de derdixinm, diçinin, berhev dikm, ku 
çandmiyên wan h wan giyayên bi xeseri bên parastm. Ji 
ber ku, ew giyayên bi xesere, nahêlinm, ku çandini mezm 
û bejn dirêj bibm, bigihin. Li herêma Dêrsim de, ew gi- 
yayê ku xesera heri mezin dide çandiniyan, ji wi giyayi 
ra"Girnûg"dibêjin. Xênci girnûg, hm cûre giyayên dm û 
cilbik ji hene, ku ew ji xeserên mezm didin çandmiyan. 
Wexta ku keç û jinên Kurdan wan kaxan h nav zeviyên 
xwe de diçinin, hemû pêşên fistan, pêştemal û porên wan 
h nav berrê wan girnûgan de duninm, berrên wan girnû- 
gan mina benişt h kmc û kolên jinan va diqemite, smc û 
diriyên wan, canê jm û keçan diêşine; ew êş û jan ji, keç û 
jinan dixeyidine, çmandma wan mirov bêzar dike.

***
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Mêr û jmên gundê Torût’ê, ew hemû pişti şandm û 
serastkirina pez û dêwêr de derketibûn der, çûbûn çman- 
dina kax û giyan. Li gund de xênci zarokên hûr, kal û pir- 
an, qet kesek nedihat ditm. Te digot h gund de qet kesek 
tune. Li nav wê bêdengiyê û firêqetiyê de, Meleka jma 
Xidê naxirvan, h tev zeyiya xwe Xecê h mal de rûmştibûn. 
Xecê teşi dirist, Melek ji, h ber êşa çavan digiriya û dmali- 
ya. Eşa çavan jan dida dil û kezewa Melekê. Melekê nedi- 
kanbû ku h ser Imgan û piyan bisekine, h şûna xwe de 
rûne. Ew h ber êşa çavên xwe hêrs diket, gili û gazincên 
xwe h Xwedê dikir, digot" ya Xwedê’ê ev cihanê, ev êşa 
çavên mm bibirrine, mm mina berê qenc bike, mal şewi- 
tiyo, ma min h te, h ziyaretan, Pir, Rayber û mirşûdan çi 
kir?. Ma çira te û wan va êşa çavan, xem û xizaniya ev 
cihanê dan mm û malbata min? Ma tu dixwazi min bikuji? 
Te ev tazi, birçibûn û hejariya ku daye me, ma ev ji mera 
bes nine? Te em kirm naxirvan, te em kinn şivan û gavan, 
te em kirin xulamê qûlan, ma disa ji tu Ii ev kar û kiretên 
xwe têr nebûyi? Ma te ev jiyana xizani, rojeki têr, rojeki 
birçi, zik vala i ji, ji mera zêde dit.? Serda ji, te ev êş û 
jana çavan da mm, ku tu çavên min ji kor biki.

Melek kewaniya malê bû, Xeca zeyi karê kewantiyê 
nedikir. Ji ber ku ew adetek bmgehin bû h nav gelê Kurd 
de. Kijan jin h malê de mezin bû, ew dibû kewaniya malê 
û berpirsiyarê malê. Ji bona ew ji, h mala Xidê de kewani 
jma Xidê Melek bû. Melek h hindirê malê de diçû-dihat; 
lewra êşa çavan Melek diêşand û mecal nedida Melekê, ku 
Melek kareki bike. Roj ji geleki bihnd bûbû, tava rojê 
cihan germ dikir. Melekê heya wê demê dewê xwe nekilan- 
dibû. Xeca zeyi ji, h berbanga sibê de rabûbû serxwe, 
ketibû nav kar û berê malê. Wê pêş deri, axur û hevşe 
nuştibû, her der paqy kmbû, dageriyabû cem bûka xwe, 
ku ji bûka xwera arikari bike. Melekê çawa ku Xec h gel 
xwe dit, hêdi-hêdi h şûna xwe de rabû, çû h bmê sepetê de 
dizika meşka xwe derxist, devê meşkê vekir, bi balkêşi
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mast kire meşkê, devê meşkê girêda, kêri k>re qula lolewi- 
yan, dûra wê meşka dew bir h sêpiyê de dardakir û dest- 
pêka kdandina dewê xwe kir; balam êşa çavan li Melekê 
zor dikir, hêz h Melekê de nema bû; wê bi zar û zor dew 
dika. Pişti li dû çend hûrdeman de, Meiekê devê meşka 
dew vekir h dew mhêriya, gelo dew bûye, yan na. Wê dit 
ku êdi dew bûye, rûn li ser dew ketiye, gdover-gilover 
bûye. Melekê devê meşkê girêda û meşk h sêpiyê de der- 
xist bir hindir, kêri h lolewiyan de ani der, du-sê car kêri 
h meşkê xist- ew baweriyek jmên Dêrsun bû- û parzûn da 
ser devê dizikê, dewê xwe bi qenci dakir, rûn h nav dew 
de derxist, bi destan givişt û dûra rûnê xwe bir kir kûzeki 
piçûk dewisand nav rûnê rojên bihuri. Dûra ji bona nefe- 
rên malê hinek dew cûda kir û ê mayi ji kire dizikê û 
dizik ji da ser agir, ew dewa keland kire toraq; toraq ji 
kire parzûneki h mixê stuna xêni de dardakir, ku şujuya 
toraqê dabe û ew ava şuju h nav toraqê de nemine.

Li mala Xidê naxirvan de miqilk-tencik-felan nedihat 
ditm. Ji bona ev ji kewaniya malê Melekê dizik dida şuxu- 
landin. Ji bona avê beroşek, ji bona berav şoştinê ji, h 
mala wan de sitdek wana piçûk, ji bona xwarm patinê ji 
dizik’ek wan hebû.

Dizikên xwarin patmê, kûzên avê û kûzên rûn, sersum, 
ango kûpê mezin û her cûre kûz, kûp, evana hemû bi her- 
riyek taybeti va dihatin çêkirm. Ew hacet û meteryalana 
Ii roja iroin de bûne xemdok û tiştên entika. Li hin cihên 
Kurdistan de heya roja iro ji, ew kûz, kûp, dizik, xihk û 
hacetên werge têne ditin. Ew meteryalana bi taybeti ji 
bona avê, rûn veşartmê û gelek tiştên din, ji bona gelê 
Kurd zor pêwistm. Ji lewra heya roja iro ji, h gelek gun- 
dên Kurdistan de şewq, eletirik tunenin, serdab û sann- 
cok-dolavên qemirê, cemedê-pirr nayên ditm.

***
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Melekê dew kilandm, kar û berên hindir qedand û 
dageriya ku biçe pêşiya dêri paqij bike, dit ku Xeca zeyiya 
wê ew kara kiriye, balam hm cih bi qenci nemiştiye. 
Xwast ku saqolê, yan ji avlêkê bigire der-merên ku bi 
qenci paqq nebûne bimale, Xeca zeyi xwe gihand bûka 
xwe, nehişt ew wi kari bike, got" min ev derena miştibûn 
balam hm cih çal û kortin, mirov mkanbe bi qenci paqq 
bike. Tu bi kerema xwe saqolê bide mm, ez vi kari bikim, 
lewra tu nexwaşi, rewşa te ne rewşe". Li ser daxwaziya 
Xecê, Melekê saqol da zeyiya xwe û çû h ser kevireki de 
rûmşt, h ber tava rojê de xwast ku bedena xwe germ ke. 
Li dorbera xwe mêze kir, qet kesek nedit. Gund wek 
gundeki wêran û vala dihat xuyakirm. Te digot hemû 
gundi terki welat bûne, an ji hatme kuştm. Lewra hemû 
gundi çûbûn kar û berên çandmiyên xwe. Hesenê piçûk ji, 
h hêlaneka xwe de ketibû xewa kûr, hindirê malê ji firêqet 
bû. Xênci dengê teyr û tûran, qet dengek h gundê Torût’ê 
de dernediket. Xecê ji miştma hemû cihên nepaqij qedan- 
dibû, toz û gemari ji avitibû ser sergo, êdi wê ji dixwast 
ku biçe hgel bûka xwe piçeki rûne vêsa xwe bistine, nişka 
ve li aliya rojavê de dengeki mina dengê top û tifingan 
kire gume-gum, mirov digot hemû top û tankên Roma 
Reş, h tev leşkerên barbar, har û hov hatine herêma Dêr- 
sun, dixwazm ku qol bavêjm ser gelê Dêrsim. Li ser wan 
dengê top û tifingan, Melek h şûna xwe de mina gowek bi 
iaztik hdfiriya serxwe, bi tirs û xofek mezm va, ji zeyiya 
xwe Xecê ra usa got" keçê lez bike, wê saqol û av- 
lêkê-gezê-h wê cihbihêline, bavêje ser erdê, bazde em xwe 
bigihêjinm hmdir neyên kuştm".

Melek û Xecê xwe şaş kinbûn; herduyan bi hevra, bi 
lez û bez, bi tirs û xof, xwe avitm hmdirê malê. Bi tirsan 
dderziyan, dmcifiyan, te digot h nav berf û qemirê de 
derketine. Bi taybeti Melekê xwe şaş kinbû, nedizambû ku 
çi bike. Li nav wê tirs û xofê de, yekser xwe gihand cem 
hêlaneka kurê xwe Hesen; xarbû h kurê xwe mhêriya; dit 
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ku Hesen h xewek kûrdaye, deng jê dernakeve. îcar wê 
kurê xwe cihişt bi lez û bez bazda pêşiya dêri, rotek mezm 
û stûr h pêşiya derê hevşe ê pêz û dêwêr de girt û disa bi 
lez û bez bazda dageriya hmdirê malê; deriyê der bi hêz 
dada, zornaxa deri tanda kire qula diwêr û deri kilit kir, 
ew rota mezin û stûr ji da paş dêri, bi qenci şûn kir û 
dageriya çû h ber agirê pixêrigê de, tev Xeca zeyiya xwe 
rûmşt.

Melekê êdi êşa çavan, kar û berên malê, xem û kulên 
cihanê, h xwe birkinbû, ketibû nav xewn û mitalan, tirs 
û xofan; bi xwe bi xwera digot " gelo naha Xidê mêrê min 
û kurê mm Xidê piçûk, ewana h ku ne? Ew naha h ber 
dewar û pêz de çi dikm û çi hate serê wan? Gelo ew naha 
li kijan cihi de naxira pêz û dêwêr diçêrimn? Wana iro 
naxir biriye kuderê? Hemû kesên gundiyan ji, h derva ber 
çinandma giya û kaxanin, gelo ew naha çawa bûn? Nebe 
ku leşkerên Roma Reş, h ser fermana Mistê Kor êriş bike 
were qol bavêje ser tevgera Dêrsun?. Ji bona wan xewn, 
xeyal û biraninan, Melek bêt heq ji nebû. Lewra çend 
heftan berê Melekê ji mina hemû Kurdên Dêrsim, bihisti- 
bû ku, Mistê Kor, ango Mistefa Kemal, dixwaze ku êrişek 
bêt mirovi bavêje ser Dêrsun. Digotin wi h meclisê de 
gotiye ku" Dêrsim û pirsa Kurdên Dêrsim êdi bûye kû- 
nêrek heri xetere, divê ev kûnêra êdi were teqandm, serê 
kûnêrê were jêkinn. Ku dewlet usa neke, wê ew bibe 
xeterek heri mezm, h serê dewleta me bibe bela".

***

Bêt şik û bêt guman, Mistefa Kemal dijminê gelê Kurd 
bû û her usa ji ew miroveki xwinmij û xwinnj, dijminê 
hejar û belengazan bû. Wi bêbexti h destpêka deamez- 
randma Komara Tirkiyê, heya roja minna xwe û hukum- 
dariya xwe de, bi deh hezaran Kurd kuşt, xwina gelê
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Kurd ryand, wi xwinmyi erdê Kurdistan bi xwina gelê 
Kurd va sor kir, bi xwina Kurdan erdê Kurdistanê avda. 
Wi ew erdê evrar-kutsal-û piroz ji geiê Kurd ra kir do- 
jeh, -cehenem-jiyan ji gelê Kurd ra kir jehr û axû, kuştin 
û lêdan.

Mistefa Kemal, pişti demazrandma Komara xwe û li 
destpêka "Serok Komariya" xwe de, di sala 192O’an de, 
wi tev serleşkerê xwe Topal Osmanê Laz, ewê har û hov, 
dijmmê gelê Kurd, êrişek mezin dabûn ser herêma Qoçki- 
ri’yê, bi deh hezaran zar û zêç, keç û bûk, kal û pir û 
xort kuştibûn. Pişti tevkuştin Qoçkiri’yê, Mistefa Kemal h 
tevkuştina şerê Şêx Said’ê nemir û çiyayê Agirê de, disa bi 
deh hezaran gelê Kurd kuşt, lê disa ji h xwina geiê Kurd 
têr nebûbû. Wi dixwast ku gelê Kurd û navê welatê gelê 
Kurd" KURDISTAN " h cihanê de rake. Leşkerên Mistefa 
Kemal h tevkuştma şerê Qoçkiri, Şêx Said, çiyayê Agirê 
de, bi deh hezaran zarokên Kurd mina dewar û pezan 
serjêkinbûn, bi hezaran Kurd kinbûn xan û aşan deri h 
ser wan hezaran dada bûn, agir dabûn ber mina êzmgan 
hemû şewitandibûn. Gelê Kurd ew zihn, sitemkari û bar- 
bariya ne tene h dewra Mistefa Kemal de ditibû, her usa 
ji, h hemû hukumdariya dewleta Osmanli da ji ditibû. Bi 
taybeti h dewra padişah ê Osmanli Avdilhamit de, gelê 
Kurd gelek zilm, zor, kuştm û lêdan, tazi û birçibûn h 
destê wi xwinmiji de dit. Avdilhamit yek careki de heftsed 
hezar Kurd h ser erdê bav û kalan rakir şand Rojava 
Tirkiyê û navçe a Tirkiyê. Piraniya wan hejar û belen- 
gazên Kurd, h riyan de, bi ti û birçi, li bmê sar û serman 
de, h bm lêdan, zihn û zora leşkerên hov de hatin kuştm. 
Dirok evana hemû dmivisine û gelê Kurd wan zilm, zor û 
heheqiyan qet birnake.

Li hindirê diroka cihan de, gelê Kurd gelek zdm û zor, 
kuştm û lêdan, tazi û biçibûn, neheqiyên heri mezin h 
derheqa zordestiya împaratora Roma, Bizans, Rûs û Ereb 
û Faris’an de ditiye. Bi taybeti kijan dewletên zordest h 

61

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



ser erdê Kurdistan de derbaz bûne, bi artêşên leşkeri û 
barbaran va, êriş dane ser geiê Kurd, bi hezaran zar, zêç, 
kal, pir, jin, keç û kesên bêt gune kuştine, Kurdistan 
şêlandine, talan kirme.

Li dû zilm, zor, kuştin û sitemkariya Roma, Bizans û 
Ereb, li qurna 16’an de, împaratoriya Osmanli, wexta hu- 
kumdariya Padişah Yawûz Sultan Selim û Şahê îran’ê Şah 
tsmail de, Kurdistan bû du perçe. Wan herdu dewletên 
Feodal û xwinxwar, Kurdistan h nav xwe de parvekinn, 
kirin du perçe. Kurdistan nêzika çarsed sal h nav du 
împaratoran de ma, lê disa ji gelê Kurd h nav wan çarsed 
salên bihuri de, qet h hember wan dewletên xwinmij û 
xwinxwaran de, serê xwe xar nekir, bi mêrani û mêrxwasi 
şerkir, namûsa xwe û welatê xwe parast.

Li hmdirê diroka cihan de, gelê Kurd h aliya gelek 
dewletan de hatiye xapandin. Bi taybeti h aliya Tirk, 
Ereb û Faris’an de. Pişti xurandina dewleta Osmanli, h 
heyama Mistefa Kemal de, icar disa gelê Kurd bi dilpa- 
kiya xwe va hate xapandm; bêbextiyên bihuri neani bira 
xwe û aqlê xwe, çu dersek h bûyer û xapandinên bihuri de 
dernexist; her tim xwast ku ew bibe dilsozê cihan, jêra 
bibêjm" welleh gelê Kurd, geleki heri dilsoz û diriste". Bi 
çav girti h sond û peyv û axaftina Mistefa Kemal û dew- 
leta wi zalimi bawer kir û tirba xwe bi destê xw va kola û 
kete gora tari.

Mistefa Kemal pişti Komcivina bajarê Samsûn’ê, -ku 
ew bajara, bajareki Behra Reşe û piraniya rûmştvanên 
Behra Reş ra ji"Laz" dibêjin- bi lez û bez dageriya çû 
Kurdistan, bajarê Erzurum’ê. Wi h bajarê Erzurum’ê de 
gazi axa, mir, şêx û seyidên Kurdan kir; h tev wan rûmşt 
û Komcivinek çêkir. Li wê Komcivinê de gengeşiyên pirsa 
dewleta Osmanli û Xilafetê bûn. Li wê Komcivin û gen- 
geşiyên wê Komcivinêde, Mistefa Kemal dilê rêberên gelê 
Kurd stand, h wê peyman mvisand, destmvisa xwe ji avit 
bmê peymanê; dûra serokên Kurdan ji mina wi destmvisên
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xwe avitm binê peymanê û kar qedandin. Mistefa Kemal 
pişti Komcivina Erzurumê, icar dageriya bajarê Sêvazê û 
h wê ji disa h tev axa, mir, şêx û seyidên Kurd Komci- 
vinek mezm çêkir, li tev wan rûmşt, disa wi h tev wan 
rêberên Kurd gengeşiyên dewleta Osmanli û Xilafetê kir, Ii 
wê ji eyni soza biratiyê û soza îslam biratiyê da rêberên 
Kurd, soza alikariyê li wan stand û peymana Komcivina 
bajarê Sêvazê ji mvisandin. Disa hemûyan destmvisên xwe 
ji avitin bmê peymanê, ku h pişti serketm û avakinnek 
dewletek nû, a gelê Tirk de, Mistefa Kemal û dewleta wi a 
nû, wê azadiya gelê Kurd ji bidm gelê Kurd; Kurd ji 
bigihêjm heqê xweyên mirovi û çarenûsi. Mrêtefa Kemal h 
wan du bajarên Kurdistan û du Komcivinan de, ji serok û 
rêberên gelê Kurd ra waha gotibû:

- Geli heval û biran, xilafet, dinê îslami û dewleta îslami 
h tengasiyek heri mezindaye; divê gelê Kurd ji, hûn serok 
û rêberên gelê Kurd û Kurdistan, ji birayê xweyên islam 
ra arikari bikm, hêzên leşkeri bidme me, em bi hevra ew 
kafir û gawirên ku hatme ev welatê me ê evrar kesiban- 
dine, zeft kirine, h ser ev erdê evrar, erdê îslami de rûmş- 
tme derxinm. Pişti wê rojê ez û hemû hevalên min em soza 
biratiyê didme we û ji wera h ser navê Xwedê sond dix- 
wm, ku pişti serketina dewleta xilafet û Osmanli hûn ji 
bigihêjin azadiya xwe, felat bibin. Hûn ji dewletek xwe 
sazbikm. Hûn bi xwe ji dibinm, ku Ola îslam û dewleta 
Islam h rewşek heri dijwar û xirabdaye. Divê iro em bi 
hevra h hember kafir û gawiran şer bikm. Ev kara ne tenê 
deyne me Tirkane; ev her usa deyne we û deynê hemû 
îslam birane ji. Em ji we arikariya birati dixwazm. Çawa 
ku hûn ji dizanin, Emperyalan welatê me îslaman dagirki- 
rme. Bi rasti ev ji, ji bona me gelên îslam şermeke me- 
zme. Ez bawer dikim şan û şerefa gelê Kurd ji, vê rewşê 
napejirine. Lewra em baş dizamn ku gelê Kurd, geleki 
dilsoz û diriste; geleki şervan, mêrxwas û lehenge".
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Belê, Mistefa Kemal werge gotibû, werge sond xwan- 
bû, soz dabû serok û rêberên gelê Kurd. Lê gelo dawi 
çawa bû? Lê hezar nuxabm ku gelê Kurd, serok û rêbe- 
rên gelê Kurd bi sond û pey vên şirin va hatibûn xapandm. 
Pişti bêbextiya Mistefa Kemal û bêbextiya hevalên wi, pişti 
ewqas zilm, zor, kuştm û sitemkariya dewleta wi a Tirk 
de, bav, dayik û bapirên gelê Kurd, ewên ku ew bêbextiya 
û ew heyama ditibûn, ewên ku h wan şerande nehatibûn 
kuştm, felat bûbûn, ji zarokên xwera, der û cinarên xwera 
ji neslê ciwanan ra, ew mhêrinên xwe, biraninên xwe usa 
berdewam dikirin û diaxiftm:
- Leşkerên Yewnan xwe gihandibûn nêzika Anqarê, keti- 

bûn hmdirê qeza Polatliyê, bervi Anqarê dihatin. Wana 
leşkerên Tirk dabûn pêş xwe, mina çêlekewan dipekan- 
dm, qirdikirin dikuştin. Lê wexta ku gelê Kurd bi sond û 
gotmên şirin û bi derewên bêt doçik va hate xapandin û 
hêzên leşkeri û abori da hukma Tirk, wan lehengên Kurd 
leşkerên Yewnan û Fransiz dan pêşiya xwe, mina kevroşk 
û çêlekewan pekandm, hngên wan li ser erdê Tirk de 
birrandin. Bi taybeti leheng û gernasên Kurd, hemû leş- 
kerên Yewnan dan pêş xwe binn tzmir’ê, li Behr a Ege’ê 
de xemqandin. Mêrxwasi, şervani û lehengiya xort û 
mêrên Kurd, h hember Yewnan û Fransiz de bûbû destan 
û stran, ketibû ser zar û zimanan nediçû û ew naçe ji. 
Wê dirok wan camêri, şervani û lehengiya gelê Kurd 
bmivisine.

Axa, mir, şêx û seyidên Kurd ji bona demazrandma 
Komara Tirk, ji bona serketin û serfiraziya Mistefa Kemal 
ewqas arikari kiribûn, bûbûn sedemê serketina wi û dame- 
zrandina Komara wi a nû. Lê h dawiyê de Mistefa Kemal 
û Komara wi a nû çi da gelê Kurd, çi ani serê wan ke- 
san?. Gelo padaşa-mûkafat-wan çi bû? Padaşa wan se- 
rokan dardakirm, ê gelê wan ji tevkuştm, şêlandm, xwin û 
talan bû. Pişti 1925’an de, dadigehên dewleta Mistefa 
Keinal, dadigehên nav" Serxwebûn" Serok û rêberên
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Kurd, ewên ku li tev Mistefa Kemal rûmştibûn, li tev wi 
xwanbûn, vexwaribûn, peyman mvisandibûn, hemû li ser 
fermana Mistefa Kemal, hatm dardakirm, hatin kuştin û 
cangori bûn.

23 ê meha Avnl’ê, ango Nisana 192O’an de, h bajarê 
Anqarê Mistefa Kemal meclisa xwe nû komkir. Li wê rojê 
de meclisa Tirk hate demazrandin û hate aşikar kirin. 
Lewra Mistefa Kemal û hevalên wi h diji dewleta Osmanli, 
sistema Feodalizmê û padişahtiyê derketibûn, dixwastin ku 
sazûmanek Komari sazbikin. Ji bona wê xwastekê ji, ew 
gihiştibûn armancên xwe û serketibûn. Li roja damez- 
randina Komarê de, Mistefa Kemal hatibû bijartin, bûbû" 
Serokkomar "padişah Vatetin ji reviyabû çûbû Ewrûpa.

Mistefa Kemal bi aqildari, bi dek û dolavan va gelê 
Kurd xapand. Wi karê xwe bi destê axa, mir, şêx û seyi- 
dên Kurdan, bi Ehrimani-şeytani- û canbazi va ani şûnê, 
gihişt armanca xwe. Li roja demazrandma meclisa Tirk 
de, heftê du (72) axa, mir, şêx û seyidên Kurd ji ketm 
meclisê bûn Newêrgerên -Parlameterên- meclisa nû û bêtir 
bûn hevalê Mistefa Kemal. Mistefa Kemal û hevalên wi, 
wana bi hêza gelê Kurd, Laz û Ernawûta’an va Emperyal 
h welatên xwe derxistin avitin der; dûra ji bi arikariya hin 
dewletên Ewrûpe’i, ewên Emperyal, xesma bi arikariya 
Sovyet, arikariya Lenin, artêşên nû sazkirm. Edi ew dew- 
leta nû bû xudan top, tank, helikopter û firokên leşkeri. 
Sazgehên nû hatm demazrandm. Mistefa Kemal dewleta 
xwe a nû h cihanê da pejirandin û naskinn. Wi h nûva ji 
cihanê ra peywendi girêda û karê xwe meşand.

Belê, dewleta Tirk a nû h cihanê de cihê xwe girt û 
hate naskirm. Mistefa Kemal ji h şûna padişah de bû" 
Serokkomar". Li dorbera wi de heftê du serokên Kurd ji 
kombûn. Lê bi rasti padişah çûbû, padişaki nû hatibû, qet 
ferqek tunebû. Ew heftê du Newêrgerên Kurd ji, bi dengê 
gelê Kurd va nehatibûn bijartm û bi aliya gelê Kurd va 
nehatibûn şandm. Gelê Kurd ew kesana nekinbûn Ne- 
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wêrger û neşandibûn meclisa dijmm. Ew kesana xwe bi 
xwe û li ser ferman û tili dirêjkmna Mistefa Kemal va 
çûbûn ketibûn wê meclisê, bûbûn hevalê dymin. Ji ber ku 
wana maf û berjewendiyên xwe kinbûn pêş doza welêt. 
Piraniya wana zimanê Tirki ji nedizambûn, destmvisên 
xwe bi tiliyên xwe va dax dikirm. Ew her roj nediçûn 
meclisê de ji rûnedimştin. Ew h malên xwe de, çayxane û 
meyxanan de zemanê xwe derbaz dikirm; serê mehê ji 
diçûn diravên xwe distandin û disa dadigeriyan malên 
xwe. Ji ber ku h meclisê de çi dihat gotm wana fêmnedikir 
û tênedigihiştm axaftmên bi zunanê Tirki, agadar û ser- 
wext nedibûn, h şûna xwe de rûdimştm, icar xew diket 
serê wan, pêva diçûn, diketin xew.

Li sala 1923’de, wan Newêrgerên Kurdistan, ewên bê- 
bext û yarên dijminan, ji Konferansa Lozan’ê ra, namek 
bi heftê du destmvisi ji, ji serokê Konferansê ra û ji hemû 
nûnêrên dewletan ra şandibûn. Li wê namê de gotibûn ku 
" em rêber û serokên Kurdistan, bi navê gelê xwe, ji hemû 
nûnêrên ew dewletên ku h Konferansê de beşdar bûne, 
didm diyarkinn û zanin, ku em Kurdistan’ek" Aza û 
Serbixwe" naxwazm. Gelê Kurd h diji ev xwastek, biryar 
û tiştên usaye. Gelê Kurd û Tirk birayê hevm; ev herdu 
gel h hindirê yek dewleteki de mina du biran dijin; qet 
heqê çu keseki ji tune ku, van herdu biran li serhev cêke h 
hev cûda bike, qedera ev herdu gel biran biguhêrine".

Ew nama wan heftê du Newêrgerên Kurdistan h Kon- 
feransê de hate xwendin û gotinên wan ji hatin pejirandin, 
Kurdistan bû çar perçe û h nav çar dewletan de hate 
parvekirm, bû welateki bindest, koloni û mêtingehê sê 
nijad û çar dewletên xwinnnj. Ew peyman ji werge kete 
diroka cihan û diroka gelê Kurd. Li pey wê peymanê de, 
dilê Kurdperwerên Kurdistan reş, dilê dijminan ji, şa û 
geş bû.

Roj û mehe derbaz dibûn diçûn. Ew Newêrgerên Kur- 
distan, ewên bêbext û dozfiroş h hmdirê meclisa Tirk û 
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kûçeyên Anqarê de, mina mêşên gemaran virde-wirde 
diçûn û dihatm. Kêf-kêfa wan bû. Ewana li dorbera Mis- 
tefa Kemal de mina berdestan diziviriyan, diçûn û dihatm. 
" Ferman ke paşa ê mm ferman ke" digotm. Hemû bûbûn 
xulamê Mistefa Kemal û xulamê dewleta Tirk. Bi taybeti 
kesên mina Diyap Axa û kesên dm.

Rojek di rojan de, çend Newêrgerên Kurd xwastm ku 
pirsa Kurdistan bikm babeta rojev a Meclisê. Ewên ku 
nûva h xwe hesiyabûn. Daxwaziya wan ewbû ku, h ser 
pirs û rewşa Kurdistan biaxifm, h ramana Mistefa Kemal 
û ramana hemû Newêrgerên Tirk û Kurd guhdar bikm, 
gelo ew çi dibêjm û çawa h rewşa Kurdistan dinhênn. Ji 
lewra Mistefa Kemal û hernû hevalên wi, li beri şerê Riz- 
gariya Tikiyê de, soz dabûn serok û rêberên Kurd û Kur- 
distan, ku pişti serketinê, gelê Kurd ji bigihêje azadiya 
xwe û qedera xwe bi xwe tayin bike, bibe xudan heqê 
xweyê çarenûsi. Lê wexta ku wan Newêrgerên Kurdistan 
xwastm ku pirsa Kurdistan bikin rojev a meclisê, Mistefa 
Kemal û hemû hevalên wi, h diji wê pirsê û pêşneyarê 
derketin, gotin" çucaran ev tişta nabe". Bi taybeti Mistefa 
Kemal hêrs ket, bû agir û bizût, mina miroveki har û hov 
êriş da ser wan Newêrgerên Kurdistan, bi dengeki bihnd 
va usa got:

- Kuro hûn çi dibêjin û çi dixwazm? Em hemû îslam 
birane. Ev welat û ev dewlet ji, yek perçeye, qet nabe du 
perçe. Li devê bavê keseki de ji neketiye ku, ew ji Tirkiyê 
perçe bike. Ez û hemû hevalên min, em qet peyv û pêş- 
neyarên usa, axaftm û daxwaziyên usa naxwazm bibihisin 
û guhdar bikm. Tirkiye ji bona gelê Tirke; welatê Tirka- 
ne. Xênci gelê Tirk, hemû kes û etnikên ku h vi welati de 
dijin, ewana ji, xulamê gelê Tirk’in. Ez bawer dikun hemû 
kesan ez bihistun û têgihiştin ez çi dibêjim".

Li nav wan heftê du Newêrgerên Kurd de, bêt guman 
hin kesên dilpak û dilsoz ji hebûn, balam sed mixabm ku 
ew hatibûn xapandin. Bi taybeti kesên wek Hesen Xêyri.
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Wi h Mistefa Kemal pirr bawer dikir. Lewra ew bi xwe ji 
mina Mistefa Kemal serbazeki dewleta Romê bû. Wi li 
pişti hêrsketin û harbûyina Mistefa Kemal de, heqê axaf- 
tmê h serokê meclisê stand û rabû serxwe, ji Newêrgerên 
Kurdan ra usa got:

- Binhêrm geli biran û hevalên birêz, Mistefa Kemal 
Paşa rast dibêje û gotmên wi hemû h şûnêdane, hemû 
rastm. Ez bawerim çu kesek naxwaze ku Tirkiye perçe 
bibe. Em Kurd ji naxwazin. Lewra em îslani birane; em 
dikaribin bi hevra bixebitin, welatê xwe pêşva bibm, we- 
latê xwe şên û geş bikm. Çiye ew pirs û veqetandm? Em 
naxwazm h birayê xweyên Tirk veqetin, ev ji bona me ne 
pêwiste..

Ew axaftma Hesen Xêyri h Mistefa Kemal geleki xweş 
hat. Ji bone ew ji, Mistefa Kemal h şûna xwe de rabû çû 
cem Hesen xêyri, pê destê wi girt, bi kip givişt, herdu 
aliyên gepên wi ji maçkir, dest li pişta Hesen Xêyri xist û 
ji Hesen Xêyri’ra usa got:

- Hesen beg, bi rasti tu miroveki pirr dilsozi, te dilê min 
û gelek hevalan zef şakir, ez bi dilda ji tera spas dikim. 
Tu qenc guhên xwe h ser mmde. Ez dixwazun tu sibe 
kincên xweyên Netewi h xweki, bi wan kincên Netewa 
Kurd va weri meclisê, ez û hemû kes ji, te bi wan kincên 
Kurdi va bibinm.

Hesen Xêyri werge ji kir û ew fermana Mistefa Kemal 
ani şûnê. Rojtira dm wi kmcên Netewi h xwekir, bi kincên 
Netewa Kurd va çû ket hindirê meclisa Tirk, xwe h Mis- 
tefa Kemal û h hemû hevalbendên wi, h hemû Newêrgerên 
meclisê, da temaşekirin. Lê sed mixabm ku, pişti serihil- 
dana Şêx Said de, dadigeha" Serxwebûn" Hesen Xêyri ji 
tawanbar -sûcdar-hesiband û gazi wi kir û ifade a wi ji 
girt.

Dadgerê Tirk h Hesen Xêyri pirsiya:
- Hesen efendi, ma te çira kincên Netewa Kurd h xwe kir 

tu çûy meclisê? Kuro ma ew meclisa, meclisa we Kurdan 
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bû, ku te werge xwe xemiland û tu çûy keti hmdirê wê 
meclisê?.

Li ser pirsa Dadger, Hesen Xêyri bersiva xwe usa da:
- Beg efendi, Mistefa Kemal Paşa werge li mm xwast û 

werge amojgari - tavsiye - kir, mm ji ew xwastek û amoj- 
gariya wi ani şûnê, qet nêtek mina xirab ji tunebû, bawer 
bikm, felan-bêvan, lê dadger qet guh neda bersivên Hesen 
Xêyri û ew gotmên Hesen Xêyri tu dirav ji nekir, wi ha- 
vilek ji nedit. Ew ji mina hemû rêberên tevgera Şêx Said, 
birm bmê sêpiyê, benê bi rûn kirm gewriyê, cellat kursi h 
binê hngên wida ji kişand, ew ji li darda hate hêjandm û 
xemqiya mir, cangori bû, çû kete nav refên cangoriyên 
Kurdistan. Lê wexta ku Hesen Xêyri bmn bmê sêpiyê, ben 
kirin xinkê, Hesen Xêyri bi dengeki bihnd va qiriya, usa 
got:

- Ey cangoriyên Kurdistan, hûn baskên xwe ji mmra 
vekin, iro ez ji tême ba we, divê hûn min biborinin, bi- 
baxşinm, felan-bêvan, lê Kesen Xêyri pirr dereng mabû.
Pişti rakirma pirsa Kurdistan h meclisê de, ewqas qewi- 

mandmên bûyeran, kuştm û dardakirma serok û welatevi- 
nên Kurdistan de, hmek serok û rêberên Kurdistan h xwe 
hesiyan, serê wan h dara tirba wan ket, lê sed mixabm ku, 
êdi çu havilek û çu riyek ji h pêş wan de nemabû, kar li 
kar derbaz bûbû, çûbû.

***

Meleka çavêş, nexwaş û belengaz, ew bêbexti, kuştm û 
zilma Roma Reş pirr bihistibû. Ji bona ew ji tirsa wê her 
zêde dibû. Wê wexta ku ew dengê top û tifingan bihist, 
hêz h joniyên wêde nema. Bi wê rewşê va ji, wê ew kar û 
berên der û hmdir, deri dadan û kar-marên dm bi zorê 
anin şûnê û dûra çû ba Xeca zeyiya xwe, h ber pixêriga 
agir de rûmşt û herduyan bi hevra destpêka giri û gaziki- 
nna Xwedê kirm. Melek û Xec him digiriyan, him ji dilo- 
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randm û distiriyan. Giri û lorandina wan Hesenê piçûk ji 
h xewê de hişyar kir. Vêca Hesen ji destpêka giri kir û sê 
deng ketm nav-hev. Te digot rewşa zilma Roma Reş h 
Hesen ji eyan û beyan bûye. Wi dengê xwe her bilind dikir 
û xwe h hêlanekê de digivişt, dixwast ku xwe virde-wirde 
bavêje, h hêlanekê de derekeve der, an ji diya wi, wi zû 
veke û şilika binê wi paqij bike û dûra ji bike hembêza 
xwe, wi bimêjine.

Melekê dit ku Hesen haş nabe, qirin û girina wi her 
zêde dibe, icar diyax nekir, h şûna xwe de rabû çû Hesen 
h hêlanekê de ani der, bi paçeki kevn va çêq-mêq û nav- 
şeqên wi û tilorên wi paqij kir, carek dm ew disa pêça kir 
hembêza xwe, mêjand haş kir, dûra pêçeka Hesen da ser 
sekûyê, h wê dageriya bi lez û bez çû deri vekir, derket 
pêşiya dêri, ku guh bide wan dengê top û tifingan, gelo çi 
bû, çi nebû, ki h derva heye, ki tune, gundi çi dikin, çi 
nakin, ki mir, ki ma.

Melekê h derva, bi qenci h kuçeyên gund û h dorbera 
gund mhêriya, lê ji bona rama Xwedê wê ne kesek h derva 
dit, ne ji dengek h aliya keseki de bihist. Li dilê xwe de 
xwast ku biçe mala cinareki, balam Xeca zeyi hate bira 
wê, nexwast ku zeyiya xwe tenê cihbihêline û biçe maleki. 
Bi kûrahi hêmjiya û disa dageriya cem Xeca zeyiya xwe, h 
şûna xwe de rûmşt, disa kete nav tirs û xofê, xem û xeyal 
û teşqelan. Tirsek mezm kete zik, ji bona mêrê xwe û kurê 
xwe xemgin bû, bi xwe bi xwera, gelo" ew çibûn, çi hate 
serê wan?" got.

***

Xidê naxirvan h tev kurê xweyê mezin Xidê piçûk h ber 
naxira pêz û dêwêr de bû. Wi û kurê xwe pez û dewar h 
pawana-mera-gund de diçêrandm. Naxira pêz û dêwêr h 
nav giyayên hêşin û nefelên xweşik de diçêriyan, zikên xwe 
têr dikirm. Bav û kur ji, h herdu aliyên naxira pêz-dêwêr, 
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li ser kevireki bihnd de rûniştibûn li naxira pêz û dêwêr 
dmhêriyan, ku gur-mur, diz-miz nekevin nav naxira pêz; 
pêz-dêwêr telef nekin, nedizin. Lewra li Kurdistanê de gur 
ji pirr bûn, diz ji hebûn. Diz hebûn, ji ber ku dijnnn gel 
kiribû nav dorvebirinek heri bed û bêt mirovi. Rê û dirb h 
gel hatibûn qutkirm. Gel ti û birçi mabû, ji birçibûnê ra û 
mirm-mayinê ra şer dikir.

Belê, bi taybeti, h demên zivistanan de, h ser kaş û 
çiyayên Kurdistan de, gur’ên har û birçi geleki zêde dibm. 
Li şevên tari, mij berf û pûkan de, dadikevin nav gund û 
mezran, êriş didm ser kûçikên gundiyan. Ji ber ku, h 
demên zivistanan de hemû dewar û pez h axur û goman 
de diminm; gur mkanbin h pêz û dêwêr tişteki bikm, 
zikên xweên birçi têr bikm. Pirr caran h wan şevên tari 
de, h nav gur û kûçikan de şerên mezin derdikevin. Li 
wan şeran de gelek kûçikên Kurdan h aliya gurên har û 
birçi de telef dibin, têne kuştm. Zurbeyên gurên birçi wan 
kûçikan dixemqinm, dikujm, goştên wan dixwm û zikên 
xweyên birçi têr dikm.

Bi rasti ji tirsa guran h dilê hemû şivan û gavanên 
Kurdan de, geleki zêdeye. Şivanên Kurdistan her tim bi 
çar çavan h dewar û pezên xwe dihêrm û dipên. Lê hezar 
mixabin ku, dijmmê dewar, pez û hemû hebûnên gelê 
Kurd, ne tenê ew gurên har û birçi û çar hngin; her usa 
ji, gurên har, hov, ewên du Img ji her zêdene. Gur û 
hirçên du hng her roj, her sal û her dem zar û zêçên gelê 
Kurd bi barbari dikujm, laşên wan ji teyr û tûran ra, 
hirç û guran ra dikm xwarm. Ango gur-hirçên du Img, 
hezar cari ji gur û hirçên çar ling zêdetir bêbextin, hann, 
hovm, dijminê mirovatiyêne, wijdanên wan qet tune ew 
bêt ramin.

Xidê naxirvan h ser kêvir de rûniştibû, h çar aliyên 
naxira pêz û dêwêr dmhêriya, sehi-kontrol-dikir, kilama 
Bêhrivanê distirand. Pez û dewar ji diçêriyan, zikên xwe 
têr dikirin. Piraniya miyan zikên xwe têr kinbûn, serên 
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xwe ji kinbûn bm zikên hevûdu, werge duneşiyan diçûn b 
bm siya daran de mexel dibûn, dikayiyan. Xidê ji b wan 
dmhêriya û distrand. Pişti kutabûna kdamê de rabû ser 
bngan, bi dengeki bdind va gazi kurê xwe kir û usa ji 
kurê xwera got:

- Kurê mmê biaqd û delal, çavên xwe çar veke, qenc b 
dêwêr û pêz bmhêre, mehêbne pez û dewar h hev belav 
bibe; lewra h van deman de gur her zêdene; divê em pez û 
dewarê gel ji guran û dizan biparêzin, guran nekin nav 
naxira pêz û dêwêr, miqati dizan bm.

Pişti ev şireta bavê, Xidê piçûk usa bersiv da bavê xwe: 
- Tu qet metirse û xem meke Apo, ez kurê teme, bawer 

ke ez qet nahêlim çu teyrek ji h ser naxira pêz û dêwêr de 
bifire, bda ddê te hêsa bibe. -Li gelek cihên Dêrsun de, 
zarok ji bavê xwera" Apo " dibêjin-

Xidê naxirvan wexta ku ew bersiva kurê xwe bihist, ge- 
leki dilşa û kêfxweş bû. Dûra disa h ser kêvir de rûmşt, - 
kete nav xem, xeyal û mitalan, jan û êşên jiyanê û cihanê, 
werge h şûna xwe de noqin bû ma.

Xidê naxirvan navê xwe pirr hezdikir, navê xwe pirr 
dievinand. Wi xwe bi xwera û kesên dmra, şirovekirina 
navê xwe usa vedikir û usa digot:

- Navê min, navê" Xizir eley selame " ji bona ev e ku, 
mm navê kurê xwe daniye Xidir. Ez qurbana navê wi bim. 
Ev nava, naveki zor girane, evrar û piroze. Xizir her tun 
h ser kelek, keşti û lotkan daye-kayik-ew h her derê de 
hazir û nazire; ew her tim ji bona arikari kirma hejar û 
belengazan de amadeye; ew hêviya hemû hejar û belen- 
gazên ev cihanê ye, ew felatkare, ew xudan rame, ew 
mezine, ew her tişte...

Belê, Xid û Xidan werge digotm, werge ji dibêjin. Lê 
Xidê belengaz qet nediani bira xwe, heke ku bi rasti Xizir- 
-mizir hebana, diviyabû ku, Xizir ji hejar û belengazên 
cihan ra arikari bikirana, destên xwe dirêje wan bikirana, 
Xidê reben ji biditana, ew ji h hejar û belengaziyê û dest- 
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tengiyê de derxistana, Xid û hejarên cihan ji h wan zamet 
û jiyana xizaniyê de felat bibana, ew ji mina mirovan 
byiyana. Lewra hejar û belengazên mina Xidê zêdetir, qet 
keseki werqas gazi Xizir û Xwedê nedikir û nakm ji. Xid û 
Xidan qet nedianin bira xwe û naynin ji, ma çira ew kesên 
ku werqas gazi Xizir û Xwedê dikin, h nav jiyanek xizani 
û neçari de dijin? Ma çira hemû gelên bmdest, çerm reşi- 
kên cihan h Afriqa, h Emrika, her roj bi sedan, carna bi 
hezaran, h bi destên kedxwaran, mêtinkaran de têne kuş- 
tin? Ma çira Xizir û Xwedê h wan zihn û zorên neheqi, 
kuştm û lêdan û êşkencan dinhênn, dengên xwe der- 
naxinin, bêdeng duninin? Xidê bi çavên xwe va ditibû, bi 
guhên xwe va ji bihistibû, ku gelê Kurd, h hmdirê dirokê 
de, bi sed hezaran hatibû kuştm. Dijminên xwinxwar û 
barbar gelek zilm, zor û sitemkariyên ne mirovi anibûn 
serê gelê Kurd. Wana bêbextiyên mezm h gelê Kurd 
kinbûn. Ma çira Xizir û Xwedê h hember werqas nehe- 
qiyên barbari de, h hember werqas kuştina zar û zêçên 
bêt gune de dengê xwe dernexistibûn? Ma çira wana çavên 
xwe kor, guhên xwe ji kerr kinbûn ? Ma çira qet keseki 
ew bêdengiya Xizir û Xwedê pirs nedikir?

Belê, ev baweriyên usa h nav Xid û Memên Kurdan de 
her riçal dabûn û mêjoên wan h baweriyên werge va hati- 
bûn tijikirm, derewên mezin dewisandibûn hmdirê serên 
wan. Xid û Meman, EIo û Huso, Fat û Xecan ew pirsên 
jorin qet nedianin bira xwe û qet h xwe pirs nedikirm.

Birûbaweriyên hejar û belengazên Kurd ewbûn ku, ki 
ku h ev cihan de kar û berên qenc bike û bine cih, wê ew 
kesa pişti minna xwe de yekser diçe bihiştê-cennet-h kê- 
leka pêxember Mihemed de rûdine, çil hûri û melek ji h 
dorhêla wi kesi de dizivirm, diçin, tên direqism; şerava 
Goze pêşkêşe wi kesê dilpak û dilsoz dikin, dilê wi şa, 
ruhê wi ji şad dikin. Lê ki ku h ev cihanê de ji kar û 
berên nebaş bike, mirovan bikuje, zar û zêçan serjêbike, 
keda hejar û belengazan bikoje, diziyê bike û tiştên heram 
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bixwe, wê ew kesa ji, h pişti minna xwe, li axretê, ew 
cihana rast de, h sitila qetranê de bikele, h agirê dojeh de 
bişewite û ceza xwe bibine û bikşine. Li gor ew birûbawe- 
riyê hemû kesên zalim û xwinxwar, serdest û kedxwarên 
cihan, wê ew h dojeh’ê de bijin, h sitila qetranê de bêne 
kelandin û şewitandm, hejar û belengaz ji, h bihişt’ê de, 
hgel pêxamber Mihamed, tev hûri û melekan de byin. 
Bavan ji zarokên xwera, şêx û seyid’an ji, ji mirûdên 
xwera usa digotin:

- Ev cihan, cihanek derewçine, mina xaneki, an ji mina 
otelekiye; mirov lê dibe mivan, têda radize hêsa dibe, 
rojtira din derdikeve diçe. Jiyana ev cihan usaye. Lê 
balam tenê cihan û jiyanek rast heye, ew ji ne ev cihane. 
Cihan û jiyana rast axirete. Divê mirov h axirtê bawer 
bike û ji bona axireta xwe kar bike. Ji ber ku Xwedê ji 
qûlên xwera usa gotiye û usa şiret h me kiriye. Lê ku em 
bêne kuştm, zihn û zorê bibinin, tazi û biçi biminm, divê 
çi tê serê me bila bê, evana hemû bi fermana Xwedê, bi 
fermana Xizir û Şahê Merdan va dibm û têne cih. Mana 
tişt, kiret û serpêhatiyên usa ewe ku, Xwedê h ser eniya 
mirov û gelan de werge mvisandiye. Em kesek qet mka- 
nbin fermana Xwedê, Rebê alemê biguhêrimn, h diji 
fermana Xwedê dekevin. Bili van tiştan, divê mirov za- 
nibe, Xwedê hejar û belengaz, hejar û belengaz afirandiye 
aniye cihan, axa, mir û kesê dewlemend ji, disa axa, mir û 
dewlemend afirandiye, aniye cihan. Ev zagona Xwedê ye, 
ki ku diji ferman û zagonên Xwedê derkeve, ew mirova, 
miroveki kafire, minafiqe û aqil bodleye, qetla wi kesi ji 
helale.

Xidê naxirvan ji werge bawer dikir. Lewra ew civata 
ku Xid h nav de dijiya, wê civatê werge digot, werge 
bawer dikir; baweriya tevahiya gel werge bû. Wan baweri- 
yên bêt bmgehin ji gelek xesere digihandm Tevgera Rizga- 
riya Kurdistan û doza Kurdistan. Dijminan ji h ew bawe- 
riyên werge de kêr diditin.
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***

Xid li ser kêvir de dirêj bûbû, enişka milê xweyê çepê ji 
dabû ser kêvir, serê xwe ji dabû ser kefa destê xwe, bi 
destê xwe ê rastê va ji, ço ê xwe girtibû kmbû destê xwe û 
ew ço ê xwe radikir h kêvir dixist, kêvir dikir teqe-teq 
deng derdixist. Xidê kevir ji xwera kinbû def, ço ji kinbû 
kutek, meqameki awazi derdixist. Ji ber ku hedûra Xidê 
nedihat, xew ketibû ser Xidê; dixwast ku ji bona çend 
hûrdeman serê xwe dayne, piçeki bikeve xewê. Li xwe 
qenc hesiya û dit ku xewa xwe zêde tê, vêca gazi kurê xwe 
kir, bi dengeki mzm û milayim va, ji kurê xwera usa got:

- Lawê minê delal û biaqil, tu h dêwêr û pêz qenc bm- 
hêre, kambax û mêrata xewê zef ketiye serê min, ez dix- 
wazim heweki h ser ev keviri de paldun, serê xwe daymm 
dirêj bibun, piçeki bikevim xewê, çavên xwe germ bikim, 
dûra tu gazi mm bike, h xewê de mm hişyar ke. Eman ez 
qurbana canê tebun, tu pêz û dêwêr nebi ku lihev belav 
biki. Te ez bihistim û ez guhdar kinm lawê min?. Xidê 
piçûk bersiva bavê xwe usa da:

- Serseran Apo, tu qet xem meke, bikeve xewê, canê te çi 
wext dixwaze, tu h wê wextê de rabe, an ji ez te hişyar 
bikim. Ango êdi bi xwasteka te.

Dilê Xidê geleki şa bû. Wi ço ê xwe dani ser kêvir, tû- 
nkê nanê xwe ji da ser ço, serê xwe dani ser tûnk û h ser 
kêleka xwe a çepê de palda, şevqeyê xwe ji daxist ser 
çavên xwe, ku şevqe rûyê wi h bm tava rojê de biparêzine, 
ji wira bibe sih. Pişti du-sê hûrdeman de Xidê çavên xwe 
dada, ku êdi piçeki bikeve xewê, mşka ve dengeki kire 
gume-gum, te digot" çiya û erd dihêjin, tofanê destpêki- 
riye". Xid bi wan dengan va hilfiriya serxwe, şevqeyê xwe 
h ser serê xwe de serast kir, ço ê xwe kire destê xwe û h 
ser kêvir de bazda jêr, bi lez û bez h dêwêr û pêz mhê- 
riya; dit ku hemû naxira pêz û dêwêr bi wan dengên top û 
tifingan va h hev belav bûne, virde-wirde bazdidin, nurov 
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dibêje" gurên har û birçi ketme nav naxira pêz û dêwêr" 
Xidê piçûk ji, li dorbera naxira pêz û dêwêr de dike 
qirin, gazin û hawar, ku pêz û dêwêr kombike, bine ba 
hev.

Belê, leşkerên Roma Reş h leşgergehê xweyên Xarpitê 
de derketibûn, bervi Dêrsim dimeşiyan. Lê serdarê artêşa 
Tirk, hukumata Tirk û hemû çapemeniyên-basin-Tirk 
digotin" leşker derketiye tetbiqatan dike". Balam ew 
derewek mezm bû. Hukma Romê xwe ji bona şer amade 
dikir û bervi Dêrsim diçû.

Xozat h Xarpitê piçeki nêzik bû. Ji bona ew ji dengê 
top û tifingan qenc dihat bihistm. Li wê rojê de ew den- 
gana ne tenê h herêmên Xozatê de hatibûn bihistin, ew her 
usa ji, h aliya Pêrteg, Çimişgezek û Mêzgirê de ji hatibûn 
bihistin û dengvedan dabûn. Firokvanên Tirk, firok û 
helikopterên xwe diajotm ser Dêrsim, h ser gundan de 
geleki mzm difinkiyan, bombe h ser hin ciyan de berdi- 
dan, gel dikuştm. Li wê wextê de, keça Mistefa Kemal a 
zirza Sabiha Gokçen ji h tev firokevanên dewleta xwe de 
bû. Ew jina yekem bû ku h nav gelê Tirk de bûbû firoke- 
van. Mistefa Kemal ew ji xwera kinbû ewlad. Ew jinika ji 
mina zirde bavê xwe, bi taybeti bûbû dijmmê gelê Kurd. 
Mistefa Kemal h wê aliyê va, ew ji lûl kinbû, serê wê ji 
şoştibû kinbû dijminê gelê Kurd. Ji bona ew ji, wê bêbex- 
tê h hemû firokevanan zêdetir êriş dida ser gelê Kurd, 
bombe h ser Dêrsim de dibarand, zar û zêç dikuşt, gund û 
mezire dişewitand. Hukma Tirk ji wan kiret û barbariyên 
xwera digot" leşker tetbiqatan dike, bi talim terbiyan va 
xwe dicênbine". Li hember ewqas barbariyan disa ji çu 
keseki bawer nedikir, ku artêşa Tirk bi miri-resmi-êrişek 
barbari va qol bavêje ser Dêrsim. Lewra tevgera Dêrsim 
geleki xurt bû, hukma Romê ji, h tevgera Dêrsim zef 
ditirsiya.
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Êdi dema nivrojê û wexta xwarm firavinê bû. Tava 
rojê ji geleki germ bû, tin dida mirov. Herdu Xidan ji pez 
û dewar komkinbûn li dora naxira pêz-dêwêr de dihatin û 
diçûn. Bi taybeti Xidê mezin ketibû nav teşqelan dihizi- 
riya, guh dida wan dengê top û tifingan, balam qet manek 
nedida wan dengan û bi çavên xwe va ji tiştek nedidit. 
Noqin bûbû, ketibû nav xem û xeyalan. Dûra vecmiqiya 
ser xwe, serê xwe rakir, mista destê xwe ji da pêş çavên 
xwe û h rojê mhêriya û serê xwe serast kir û h siya bejna 
xwe mêzekir, dûra bi dengeki zelal va gazi kurê xwe kir û 
ji kurê xwera usa got:

- Lawê mmê delal, zûke êdi em pêz û dêwêr bibm nêzika 
gund; lewra çi dibe, çi nabe. Dûra wext ji êdi h nivrojê 
derbaz bûye. Tu ji h bejna siya xwe binhêre. Min li siya 
xwe mhêriya û piva. Siya min h sê hngan zêtir dirêj bûye. 
Ez dibêm çêtire em naxira pêz û dêwêr bibm bmê gund. 
Tu h wêderê pêz û dêwêr bmhêre ji bona çend hûrdeman, 
ez ji biçim gund, h gundiyan pirs bikim, gelo ev çi dengm 
hubikim, dûra ji herim mal h diya te bmhênm ela ew çito 
bû. Lewra çavên wê pirr diêşiyan, ew geleki ji bêkêf bû.

Xidê piçûk beri ku bersivê bide bavê xwe, wi ji h rojê 
mhêriya, dûra xwe bi qenci tik kir, bi lingan siya xwe 
piva, pişt ra berê xwe guhart ser bavê xwe, ji bavê xwera 
usa got:

- Başe Apo, tu çawa dixwazi em werge bikm. Bi rasti ez 
ji geleki xema diya xwe dikun, heweki ji birçi bûme. Çê- 
tire tu biçe him diya mm bibine, gelo rewşê wê çawa bû, 
him ji huke ew dengana çine. Ji xwe birmeke, ji mmra 
nan-manê teze bine.

Herdu Xidan bi lez û bez pez-dewar berhev kmn, dan 
pêşiya xwe h rê xistm, bervi gund ajotm. Wexta ku naxira 
pêz û dêwêr gihandm bmê pozikê Torût’ê, Xidê mezin ji 
kurê xwera usa got:

- Kurê min, ev cih geleki qence. Ji bona pêz çêre ji başe. 
Naha tu h vira ber naxirê bisekme, çavên xwe çar veke, 
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pez-dewarên gel qenc bmhêre. Nebi ku tu bitirsi, qet 
metirse, ez biçim gund li gundiyan pirs bikim, gelo ew 
dengana, dengên çi bûn, hubiknn û disa dagenm bêm ba 
kurê xwe. Bibe ku disa eşirên me li nav xwe de ketme nav 
şer û pevçûnan. Ango çi dibe, çi nabe, pirs bikun çêtir 
dibe. Lewra mm gelek caran bi çavên xwe va ditiye. Li 
nav eşira me Bextiyaran û Pilvankiyan de, li nav Demenan 
û Ariyan de, li nav Şadiyan û îzolan de, h nav gelek eşirên 
din de şerên çekdari çêdibûn, gelek kes dihatin kuştm, 
xwin dihat njandm. Pirr caran eşirên me dijminê xweyên 
biyani ji xwe birdikirm, birdikin ji. Sedemê wan şer û 
pevçûnan ji, erd û sinor, ava zevi û bostanan, keç revan- 
dm û tiştên heri erzan, felan-bivan bûn. Axa û mirên me h 
qonaxên xwe de rûdmiştm, ferman didan xulam, şivan, 
gavan û berdestên xwe, wan hejar û belengazên Kurd ji, 
hevûdu dikuştm, xwina hevûdu dirijandm. Li wan şeran 
de ew kesên bêt gune û bêt sûc dihatin kuştm, dimirin. 
Çendek h dû wan şeran de derbaz dibû, nedibû, icar gazi 
şêx, seyidên xudan ocax û mir, axayên qedir bihnd û 
girambar dikirm, ew dihatin, diketin navbera wan eşirên 
şerkir, mislet pêkdianin û h wan civin û misletan de sero- 
kên eşiran hhev dihatm, wana rûyê hevûdu ji maç dikirin, 
disa ji hevra dibûn dost û yar, dibûn kiriv û misaib-za- 
vabira- xudanên kuştiyan ji dibûn dijmmên hevûdu û h 
kuştina hevûdu dipiyan, ku çawa xwin, qesas û tola xwe 
bistinm. Tu bi xwe ji dibini kurê min; êdi aqilê te ji digi- 
hêje van tiştan. Yên ku h wan pevçûn û şeran de dihatin 
kuştin, jiyana xwe wenda dikinn, hemû bi valai diçûn, 
dibûn qurbana mir û axan. Lê dûra çi dibû? Dûra ji zar û 
zêçên wan kesan sêwi, jinên wan ji hemû bi diman, diketin 
nav rewşek heri xirab. Ti û birçi diman, keseki qet ji 
wanra arikari nedikir. Ew ji h ber wê rewşa birçibûn û 
xizaniyê de, h gundên xwe dûr diketin, warê bav û kalên 
xwe ditenkandm, diçûn diketin bajarên dijminan; h wan 
bajaran de dibûn paqijvanên kûçan û avdestxanan, der- 
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gevanên avayiyan, barkêşên sûk û stringehan. Pirr caran 
wan belengazan ew karana ji nediditin, h kûçan û parkan 
de radizan, bi birçiyan û nexwaşiyan va dimirm. Yên ku 
nediçûn bajaran, ew ji bêt heq û bêt dirav dibûn berdes- 
tên mir û axan. Hm mir û axan ji, bi wan jinên bi dileyiz- 
tm, namûsa wan qirêj dikinn. Her waha kurê mm, ez 
dirêj nekun, iro ew dengê top û tifingan, ew şerana anin 
bira min. Ez bêtir h şerê navbera eşiran ditirsun. Dirêj 
nekim kurê mm, divê ez biçun, bêm, tu ji miqati pêz-dê- 
wêr be, bû ez qurban?.

Xidê piçûk heya dawiyê bavê xwe guhdar kir, dûra ji 
bavê xwera usa got:

- Başe Apo başe, êdi tu biçe, qet xem meke, lê zû were.
Xidê bav"erê-erê"got û bi bez û rev h rêket berida aliya 

gund. Xidê piçûk carek din bejna xwe tik kir h siya xwe 
mhêriya, lê bejna siya wi hinek dirêj bûbû. Lewra h wi 
zemani de h Kurdistanê seat-meat nedihatm ditin. Seatên 
gelê Kurd siya wan û dengê dikan bû. Xidê piçûk ji wext 
werge pêdan-tespit-dikir. Li demên havinê de pêdandina 
wextê bi taybeti siya mirov bû. Dengê dikan ji seatên 
hemû demsalên Xwedê bûn. Li demên bihar û havinê de, 
siya mirov ku kin dibû, roj dihat diket dûşa serserê mirov, 
h wê hengavê ra" nivroje" digotin. Dûra wexta ku sih 
dirêj dibû icar digotrn" nivroj derbaz bû, roj bervi ava 
diçe".

Xidê piçûk çito ku pivandina siya xwe qedand, bi den- 
geki bihnd va gazi bavê xwe kir; got"Apo min ji xwe bir- 
kir, ku ji tera bibêjim, tu bi kerema xwe ji minra seriyek 
pivaz bine. Ji ber ku ev nanê ku tûnk de maye geleki hişk 
bûye, naye xwann, h gewriya mirov de naçe jêr. Heke ku 
nanê genim bana, ew nerm û xweş dibû, dihat xwarin, 
pivaz-rmivaz ne pêwist bû, mm nedixwast ji. Balam ev 
nanê niv ceh û niv garise. Ev nanê kambax ji mina qûtê 
mirişkan û qûma ber çeman û behrane. Tu ji mmra piva- 
zeki bine, ez pivazê ji xwera bikim qatix". Xidê bav" bû 
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bû kurê mm"got û bi lez bervi gund çû; b pişti çend hûr- 
deman de xwe gihand gund, ku çi bibine, gund ten- 
ha-issiz-bûye, qet kesek h derva naye ditin, gund firêqete, 
xênci dengê kûçikan çu dengek naye bihistm. Ji bona wê 
rewşê xofa ddê Xidê bêtir zêde bû. Wi yekser berê xwe da 
aliya mala Reşo, çû h pêşiya dêri de sekini. Dit ku pêşiya 
dêri de gelek çarix hene. Xid têgihişt ku h mala Reşo de 
gelek mivan hene. Wi ji deri tanda û kete hindir ku çi 
bibine, piraniya gundiyan hemû h wê komb ûne, mezin h 
alikide rûmştme h nav xwe de ketme nav gotûbêjan û 
gengeşiyan dipeyivin, jm û xort û zarok ji h wan guhdar 
dikin, hindirê malê h nav dûyê cixaran de maye, kesek 
dêri venake ku hewa ê paqij bikeve hmdir. Çawa ku Xid 
kete hmdir, hemû kes rabûn ser hngan, Xidê silav da 
hemûyan û silava Xidê hate ragirtm. Dûra şûnda rûmştmê 
h Xidê temaşekirm, Xidê ji malxweê malê û hemû kesan 
ra spas kir, beri ku h şûna xwe de rûne, ji hemû kesan ra 
usa got:

- Ez h we tika dikim, hûn min gunekar mekm, keremkin 
rûnin ela, dûra ez dixwazim çend pirsan h we pirskim.

Hemû kes disa h şûnên xwe de rûmştin, h hiviya pirsên 
Xidê de man. Xidê destûr h hemû kesan xwast û waha h 
gundiyan pirsiya:

- Geli xwişk û biran, ev çiye hûn hemû gundi evqas h 
vira kombûne? Gelo ev xêre? îro ew çi dengê top û tifin- 
gan bûn dihatm? Ma we kesi hukir ew çi deng bûn?.
Hemû kesan dixwast ku rûsipiyek bersiva pirsên Xidê 
bide, lê Xidê ev fersend û dor neda keseki, axaftina xwe 
usa berdewam kir:

- Geli biran iro me pez-dewar binbû nêzika çiyê, h binê 
quntera çiyê de diçêrand. Hewa ji iro geleki xweşe. Kêfa 
min dihat h nav şinaiya vê demê û pêşdariya Xweza de 
-tabiat- ez derketibûm ser kevireki, min h pêşdariya 
Xweza dinhêriya, bêhna Gul, Sosin û çiçegan ji ez mest 
dikinm. Dûra xewa min hat, mm xwast ku piçeki serê xwe 
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daynun, çavên xwe germ bikim, mşka ve wan dengan ez 
vecmiqandim serxwe, rabûm ku çi bibimm, hemû pez û 
dewar li hev belev bûne, kurê mm Xidir dike qirin û 
hawar, h dora pêz û dêwêr de diçe tê û digire. Ez rabûm 
çûm arikariya kurê xwe, me pez-dewar komkir ajot ani 
binê gund. Naha pez-dewar h beroja binê gund de diçêrm, 
ez ji hatun ku h we pirs bikimew dengana dengên çi bûn? 
Gelo ew h kijan aliyê de dihatm? Bi rasti ez dixwazim h 
ser wan dengan serwext û agadar bibim. Divê hûn bi 
kerema xwe mm agadar bikm.

*** V.-\
'f/

Li nav gelê Kurd de, adet û kevneşopiyên bav û kalan 
gelekin. Yek ji wan kevneşopiyên giring ev bû: Ki ku h 
derva bê, dêri veke bikeve hmdir malê, divê hemû neferên 
wê malê -piçûk be, mezm oe- bêt şert û merc h şûna xwe 
de rabin ser lingan, cih bidin wi kesi, bidin rûmştm, dûra 
ji ew bi xwe rûnin, rewş-demên wi kesi pirs bikin û wê 
karguzariya xwe biqedinm. Lê wexta ku kesek h şûna xwe 
de ranebana, ew kesa dihat naletkirm, h nav gelde miro- 
veki bêt şerm û bêt edew dihat naskirm û hesibandm. Ev 
adetên usa perçeyên çanda gelê Kurd bûn. Giramiya miro- 
vatiyê dida temaşekirm û xuyakirm. Ji bona ev adetê, h 
nav gelê Kurd de usa tê gotm" Seriyeki zêrm hate derde, 
divê kûna bi gû rabe h berda". Ji bona ev adet û gotmê, 
usa şirovekirma ev qeidê dikirm: Digotin" Serê nurov 
padişahê bedena mirove, hemû gewher h serê nurovdaye. 
Wexta ku seriyeki gewher û zêrin h derva tê dikeve hm- 
dir, divê hemû kes kûnên xweyên bi gû û qirêj h ber wi 
serê gewher û zêrin de rakm. Lewra her tişt h serê mirov 
daye. Seri û mêjoê sêri ku nebe, mirov mina heywane, 
Xwedê nenase. Serê imrov gotiye" Xwedê heye". Mana ev
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ewe ku, Xwedê li serê mirov daye divê mirov li ber seri de 
rabe, giramiye bide serê imrov û mirovan.

***

Malxweê malê Reşo cih temaşe Xidê kir'Termo kek 
Xidir, de keremke tu rûne, dûra ez ji birayê xwera bibê- 
jim ew dengana, dengên çi bûn"got û Xid da rûmştin. 
Xidê ji Reşora spas kir û usa got:

- Kek Reşo bawerke wexta mina rûmştandinê qet tune. - 
Lewra ew kurê minê reben tenê li ber naxira pêz- dêwêre; 
çi dibe, çi nabe, gur hene, diz hene, felan. Çêtire hûn ji 
minra tişteki bibêjin, min agadar bikin, ez ji zû dagerun 
ber naxira pêz û dêwêr, ba kurê xwe.

Reşo dit ku bi rasti Xid geleki lez dike ku biçe, geleki ji 
xemgine berxwe dikeve, êdi nexwast ku Xidê bi zorê bide 
sekmandm, bi kurtasi ji Xidê ra usa got:

- Birayê delal, bawerke, bi navê Xwedê em ji qenc mza- 
nm, ku ew dengana h kuderê de tên û ew dengana ji bona 
çine. Du roj berê ez li Xozatê bûm. Ez çûbûm ku ji malê 
ra hin hûr-mûran bikirim. Beri ku ez biçun firotxanê-- 
dikanê-dayin-standinê bikim, ez çûm çayxanê de rûmştim, 
xwediyê çayxanê ji mmra çayek ani, mm çay vedixwar, ez 
li dorbera xwe dinhêriyam. Li aliya mina çepê de çend kes 
h dorbera xonçeki de-masekide-rûmştibûn, h nav xwe de 
ketibûn hmdirê gotûbêjan, guftûgoan, gengeşiya mesela 
Kurdistan dikinn, mm ji guhên xwe dabû ser wan ew 
guhdar dikinn. Lê bêt derew hemû axaftm û gengeşiyên 
wan bi tevahi h ser mesela Dêrsim û Kurdistan bû. Ew 
ketibûn nav ew meselê dipeyiviyan, hayji min nebûn, mm 
ji h wan dinhêriya û guhên xwe dida ser wan. Ji wan yeki 
waha digot:

- Çend roj berê ez h mala Şahan Axa bûm. Şahan Axa 
digot ku" me h Anqarê nûçeyên nû standine, bibe ku h 
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heyamek nêzik de artêşên dewleta Romê êriş bide ser gelê 
me, qol bavêje ser Dêrsim. Ev nûçana, ew Kurdperwerên 
ku li meclisa Tirkan de Newêrgerm, ew kesên ku li saz- 
gehên dewleta Romê de dixebitm, kar dikm, ewana hemû 
ji mera van nûçan dişinin. Li gor nûçeyên ku Newêrgerên 
Kurdistan ji mera şandine, h gor gotinên hm Kurdper- 
werên Kurdistan, Mistefa Kemal û hemû hevalbendên wi 
pirsa me Dêrsimiyan kirine nav rojev a babetên meclisê û 
meclisê biryar ji standiye. Gor ku dibêjm, hukma Romê 
êrişek mezm bavêje ser Dêrsun, pirsa Dêrsun ji h holê 
rake; rewşa me Dêrsuniyan ji bike mina rewşa tevkuştina 
Qoçkiri’yê, tevkuştina şerê Şêx Said û çiya’ yê Agir. Çawa 
ku tê zanin, Mistefa Kemaî, tev hemû hevalên xwe, bi dek 
û dolavan va gelê Kurd xapand; dûra ji bi sedhezaran gelê 
me telef kir, kuşt, qira gelê me ani. Xênci ewqas kuştin, 
wi Kurd bêtir kirin dijminê hevûdu, dubendiyên dijmina- 
tiyê kire nav gelê Kurd. Wan dubendiyan h nav gelê me 
de şûnek heri giring standiye, heya roja iro ji ew duben- 
diyana berdewamin. Bi taybeti Mistefa Kemal û dewleta 
wi peywendiyên eşiri û peywendiyên Oli h nav gelê Kurd 
de her gurr dikm, gelê me dixapinm. Kurdên Sunni dikin 
dijmmê Kurdên Elewi, Kurdên Elewi ji dikin dijminê 
Kurdên Sunni. Ev kar û fels, dek û dolavên usa h heyama 
padişahê Osmanli"Yawûz Sultan Selim"de destpêkiriye, 
heya roja iro ji ew bêbextiya berdewam dike. Lê divê 
mirov destên xwe h ser wicdanê xwe de, lê ku eşira Xor- 
mek, Lolan nebana dostên dijmm, ango ew eşirana ku 
nebana heval û xulamê dewleta Roma Reş, h paşva pêş- 
mergeyên Şêx Said nexistana, ew bêbextiya ku neanina 
serê birayên xwe, birakuji nebana Mistefa Kemal û dew- 
leta wi qet nedigihiştin armancên xwe û ew çucaran ser- 
nediketm. Bi rasti ew ne keys bû. Lê mixabm ku, h şerê 
Şêx Said efendi de, Kurdên Elewi bûn leyiztokên dewleta 
Romê hatin xapandin û şaşitiyên mezin kirm. Li tev dij- 
nunê bêbext û xwinmij, bi hezaran birayên xwe kuştm.
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Bili evana, wan kesan digotin, Şahan Axa gotiye ku, gelek 
Kurdperwerên Kurdistan ji mera her tun naman rêdikin, 
nûçan dişinin, ew h nameyên xwe de ji mera dibêjm"h xwe 
û tevgera Dêrsun miqait bin. Lewra Mistefa Kemal û 
hukumata wi dixwazm ku pirsa Dêrsun êdi dawi binin, 
çareser bikm. Lê ku geiê Dêrsim h diji dewletê her tun usa 
derkeve, dij derketina xwe berdewam bike, wê ew qet Ii 
histêrên çavên Dêrsuniyan nenhêrin, hemûyan bikujin û 
Kurdan bi kuştmê binm rê. Xênci ev, dewleta Romê wali- 
yek ji şandiye Xarpitê, dibêjm ew waliya miroveki zor 
bêbext, qurnaz, Ehrimaneki-Şeytan-bêt namûs û bêt wic- 
dane. Ew diçe nav Kurdên Elewi, ji Kurdên Elewi ra 
dibêje"Mistefa Kemal bi xwe ji Elewiye, ew Elewiyan zef 
hezdike". Gazi Elewiyan dike h qonaxa xwe de Cem û 
civatan girêdide, h tev Elewiyan zikir dike. Ji Elewiyan ra 
dibêje"hemû kesên Sunni, bi taybeti ew kesên meseba 
îmam Şafi i hemû kafirm, qetla wan helale". Diçe nav 
Kurdên Sunni, ji Kurdên Sunni ra dibêje"Elewi ne îsla- 
mm, ew kafir û minafiqm. Ki ku deh Elewiyan bikuje ew 
kesa bêt pirs diçe h bihişt’ê de-Cennet-rûdme". Ango 
dubendiyên gemarin dike nav gelê Kurd. Ilukma Romê 
çarsed sal berê ev dubendiya kiriye nav gelê me, iro ji bi 
bêtir û taybeti wan dubendiyan gurr dike, dixwaze ku, h 
nav gelê Kurd de dijminatiyê her zêde bike. Lê h nav 
civata gelê Kurd de ji gelek nezan, gelek bodle û xeşim 
hene, zû-zû têne xapandm, dibm leyiztokên dijmman". 
Xênci ev tiştên ku min h wan kesan bihist û ji wera got, 
disa wan kesan digotin ku, Şahan Axa gotiye "me ji bona 
pirs û doza Kurdistan gelek caran hewl da ku, em hemû 
serokên eşirên Kurdistan werm ba hev, lihev bişêwinn 
weka biran, h kêmasiyên hevûdu mêzenekm, hêzên xwe 
bikin yek, h hember dymrnan de bibm mina yek can û yek 
beden, ku em serkevin, bibin xudan dewlet û xudan erdê 
bav-kalên xwe. Lê hezar mixabm ku ev xwastek û dax- 
waziya me nehat cih, bû xem û xeyal. Serokên gelek eşiran 
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ji bona berjewendiyên xwe û dubendiyên 01 û meseban 
dûrva sekiniyan, nehatm ba hev. Hmek tenê bi serê xwe 
man. gotm"ji mera çi doza Kurd û Kurdistan, em hemû 
islain birane, çi Kurd, çi Tirk" hinekan gotm"em nax- 
wazm ji Kurdên Elewi ra bibin yek, peywendi girêdm. Ji 
ber ku ew ne îslamm, şertên îslami naynm cih, ev ji, ji 
mera guneye". Hinek ji yekser bûn hevalbendê dijnnnan 
h tev dijnnnan kar kirm. Dijininan ji bi hêsa i gelê Kurd 
nêçir kir, bi sed hezaran Kurd kuştm. Emperyalên cihan 
ji bûn hevalê dûmmên me, Kurdistan perçe kirm, kirm 
çar perçe. Çar dewletan Kurdistan h nav xwe de par- 
vekirin. Kurd bûn xulamê Tirk, Ereb û Faris’an. Lê mi- 
xabe ku disa serok û rêberên gelê Kurd, h werqas bûyer û 
qewimandman, h werqas kuştm û lêdanan de qet dersên bi 
erêni dernexistm, disa bi tundi xwe h dijnnnan va girêdan, 
yan ji h malên xwe de rûmştin" Marê ku min geznake, 
bila hezar sali biji" gotm.

Xidê naxirvan pez û dewar h xwe birkinbû, h tev hemû 
kesan Reşo guhdar dikir. Wi ji h tev hemû ri sipiyan"belê- 
-belê kek Reşo rast dibêje"digot. Li wê navberê de Mizûrê 
Bextiyar"min bi xwe ji ev tiştana h devê Şahan Axa bihis- 
tme. Wi pirr caran ev tiştana wek şiretên birati, ji şêx, 
mir û seyidên me Kurdan ra gotiye, lê sed heyfe ku, qet 
keseki guhdare Şahan Axa û Seyit Riza nekirme. Li da- 
wiyê de ji gelê me xesereyên mezin ditiye, bi sed hezaran 
hatiye kuştm"got û sekmiya.

Li pişti ewqas axaftin, gotûbêj û gengeşiyên pirsa Kur- 
distan de, Xidê naxirvan h malxweê malê û ri sipiyên ku h 
mala Reşo de rûmştibûn, h wan destûr xwast ku, ew ji 
çend peyvan bipeyive, ddê xwe piçeki hêsa bike. Hemûyan 
bi hevra"serseran kek Xidir, fermo, tu çi dixwazi bibêji, 
destûr a Xwedê ye" gotin. Xidê naxirvan xwe h şûna xwe 
de piçeki zivirand û bi şermoki usa destpêka axaftina xwe 
kir û got:
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- Geli biran, mezin û ri sipiyên hêja, hûn dibêjm ku, me 
ev nûçana û gef xwarma dijmin bihistme, ma çira hûn 
hemû h şûna xwe de rûmştme û qet tişteki nakm? Ma çira 
tevgerek we tune? Bi rasti ev ji mera şermek mezme, 
kêmasiyek zor giringe. Divê hûn tişteki bikm, h havileki 
bigerm û bibimn. Bibe ku sibe leşkerên Roma Reş êriş 
bide ser Dêrsim, lê gelo divê h wê demê de em çi bikin?. 
Hukma Romê beri h aliya Sêvaz’de, ango h Qoçkiri yê 
destpêka kuştma gelê me kir. Dûra şerê Şêx Said efendi û 
şerê çiya ê Agirê va gihişt armanca xwe, koka gelê me ani. 
Li wan şer û tevkuştman de ne pêwiste ku ez ji wera bibê- 
jim, hûn hemû ji h min bêtir dizanm. Li heyama wan 
tevkuştinan de, piraniya serok û rêberên eşirên me Kur- 
dan bêt ali mabûn. Nizam digotin" şerê Şêx Said û şerê 
îhsan Nûri, şerê me Elewiyan û şerê Tirkan nine. Ev şera, 
şerê Kurdên Sunni û şerê Tirkane û gelek tiştên din". 
Naha ez dixwazun h we hemûyan pirs bikim, gelo Kurdên 
Sunni ji kurd ninin? Em û Kurdên Sunni birayên hev 
ninin? Esl û koka me yek nine? Navê me û wan yek nine? 
Ew ji mina me ev zunani napeyivin û deng nakin? Ew ji 
hevparê ev bextê me ê bindesti ninm? Ew ji mina me 
hejar, belengaz, tazi, birçi û rût, hesreta pariyek nanê 
paqij, jiyanek qenc û bêt tirs, bêt kuştin de ninm ? Ew ji 
mina me xudan eyni çand, zunan, zargotin, dirok, awaz, 
adet, tore û kevneşopiyên bav û kalan ninin ? Ma dijmin 
wexta ku bi deh hezaran gelê me h bajarê Sêvazê, herêma 
Qoçkiri yê de kuştin, qet gotin ku evana Elewine, ne Kur- 
din? Ma Şêx Said efendi û îhsan Nûri, ew Kurdên Elewi 
bûn? Ew tevgerana, tevgerên Elewiyan bûn? Ew sed he- 
zarên ku bi şûr û tifingên hukma Romê va hatin kuştm, Ii 
tev zar û zêçan, ma ew kesana, zar û zêçana hemû Kurd 
nebûn? Ew xwişk, bira, zar û zêçên me Kurdan nebûn? 
Hûn bi xwe ji dibinm ku, wexta ku dijmin me dikuje, qet 
h O1 û mesebên me nanhêre. Ji bona dijmin sûcê me Kur- 
dan hemû yeke. Ew ji Kurd bûyina me gelê Kurde. Çi
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Elewi, çi Sunni, qet ferq tune. Bav û kaiikên me bi valai 
usa negotme"Çermê Beraz nabe Post, dijmin nabe dost". 
Li pişti hatma Tirkan de, ev meteloka li nav gelê Kurd de 
hatiye guhartin, bûye"Çermê Beraz nabe Post, Roma Reş 
nabe dost". Li gor birûbaweriya mm, ev metelok û gotma 
bav-kalan raste, h şûnêdaye. Dijinin, dijmme nabe dost. 
Em hemû Kurd xudanê dijminê hevpann. Divê em zambm 
dijinin qet h çirokên usa û gotinên usa nanhêre û nabêje 
ev sunniye, ew Elewiye. Gelên xudan dijmin, ji dijmmên 
xwera"dqmmên me"dibêjm. Tirk û Ereb û Faris ji, ji 
mera"Kurd Kurdin, dijnnnê mene" dibêjin, Ango dijmin 
bin ji, ew ji mina me mirovm, usa h şol û meselan dihênn. 
Lê divê mirov bi rasti bibêje. Dijminên me, h me bêtir 
xudan cêribandinanm. Li aliya dek û dolavan va, h aliya 
rêzani de-poiitik- ew geleki ji pisponn. Lewra dewlet û 
sazgehên wan, dibistan û zaningehên wan hene. Ew h wan 
sazgeh û dibistanan de tên elunandm. Em bibêjin, nebêjm 
ew h pirr aliyan va h me pêşvatirm, Ehrimaniyê qenc 
dizanin, hostayê gelek tiştanm, xaponekm, ew me bi hêsayi 
dixapinm. Ango çi dixwazim ji wera bibêjun, divê em 
zambin ku dijmm, dijmine; em çavên xwe çar vekm, bi 
derewên dijminan neyên xapandin û nebin leyiztokên 
dijminan. Hûn min biborinm; bi rasti qet baweriya min h 
şol, mesele û kar-berên hin rêberên me Kurdan nayê. Lê 
çi hêkmeta Xwedê ye, ez ji mzamm. Lo Ii nav hemû gelên 
cihan de ji O1 û mesebên cûre-cûre, birûbaweriyên hev 
cûda hene, ma çira ew gelana ji hevûdura nabêjm mzam- 
"ev Katolike, ew Ortodokse, Pirotestane, ev Xaçparêze, ew 
Cuhiye, Bûdiste"felan-bêvan. Naha hûn ecêb biminin, 
bibêjm"Xidê ev navana h ku hinkirm". Li nav demek 
xêrdabe, Bay Seyid Weyis qal û behsa van navan kinbû. 
Hûn h qisûrên min mêze mekin, ez h ser wan O1 meseban 
qet tişteki ji mzamm, balam ez evqas bihistmên xwe ji 
wera dibêjim. Hm kes dibêjm, bi taybeti h welatên Ew- 
rûpa de, ev tişt û şerana tunm. Ji ber ku ew gelana zana 
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û serwextm, ew çav hdkirine, aqilê wan dişuxule, ew 
mesele û şolan dizanm. Beri her tişt ew gelana h esl û 
koka xwe dmhêrm. Ku esl û koka wan, çand û zunanê 
wan, dirok, zargotin û wêje a wan, hemû kevneşopiyên 
wan ku yeke, ew gelana her tmi h hember dijminên xwe 
de yekm, mina yek bedenin. Ji bona O1 û meseban hevûdu 
nakujm. Ji bona wana ew heyama zûva derbaz bûye. Ew 
dizanm ku, h beri derketma O1 û meseban de, ew yek 
mjadbûne û birayên hevin. Ma çira em van tiştana naynin 
ber çavên xwe û mina wan gelan nakin? Geli biran ez 
dixwazun hûn mm bibaxşinm, lewra min axaftina xwe 
geleki ji dirêj kir, serê we êşand. Lê ez h we tika dikim, 
mebêjm"Xid miroveki nexwendiye, nezane, şivanê pez û 
dêwêre, naxirvane"felan-bêvan. Bawerbm ev tiştana hemû 
h kûrahiya ddê min de derketin. Çi gotme bav û kalên 
me? Gotme ku" Tu h ew kesê ku diaxife h wi mêzemeke, 
ew ê ku wi dide axaftin, h wi mêzeke, wi bine bira xwe". 
Ango mesela min ji usaye, hûn ji usa h mm binhênn. Min 
ev tiştana ji bona giringiya rewşa me Kurdan gotin. Lê ez 
pesna xwe nakim, balam ez bawerun ev gotmên min hemû 
rastin û ji bona me gelê Kurd ji giringm.

Xidê naxirvan axaftina xwe kuta kir, h şûna xwe de 
bêdeng rawestiya, h hiviya raya kesên dorbera xwe de ma. 
Beri hemû kesan malxweê malê Reşo hemû gotinên Xidê 
rastand-tastik-û usa got:

- Belê-belê kek Xidir, lo tu her û her biji, gotmên te 
hemû rastin û h şûna xwedane. Her tişt eşkere li ber çava- 
ne. Weka neymkeki h pêş meda sekmiye; kesên ne kor ji, 
xwe h ew neynikê de qenc dibinin. Çawa ku te ji got, em 
Kurd hemû yek mjadm, guliyên darekine. Qet xeletek h 
gotinên teda nebûn û tunenin ji. Em hêvi dikin ku, êdi iro 
şuva serok û rêberên me Kurdan h xwe bihesin, tevahiya 
gelê Kurd van tiştan fêr bibe. Divê êdi mir û axayên 
Kurd, gelê Kurd van şaşitiyan bibinm, xwe serast bikin; h 
hember dijminan de divê bibm yek devek û yek kulmek.
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Li gor birûbaweriya mm a şexsi ji, em Kurd hemû birane. 
Sazgeha biratiyê ji, sazgehek heri giringe. Divê bira h 
hevûdu hezbikm. Ji bona hm pirsegirekên piçûk û pûç 
hevûdu neêşimn. Li hember neyarên xwe de, divê bira 
bibin yek, bi hevra ço’ên xwe rakm. Helbet h nav biran de 
ji ramanên hevcûda dibm, lê divê bibm ji. Ev ji bona 
pêşve çûyina jiyanê ji zor giringe. Bav û kalan çi gotme? 
gotine" bi guleki va bihar nay". Rasti ji ev e. Gul û çi- 
çegên cûr bi cûre jiyanê û cihanê dixemdimn, rengên 
wanên rengin, cihanê rengin dike, xweşik dike. Ji bona ev, 
divê em ji hevra nebêjin"tu Sunniyi, ez Elewime, ew Sun- 
niye, ew Elewiye"felan bêvan. Bi rasti ray û gotinên usa, 
raman û felsên usa ji mera şerme. Divê em h hevûdu usa 
nenhêrm û gotmên usa nekm, h felsên bêt erêni dûr bise- 
kinin. Gotin, fels û kiretên usa ddê dijminan şa, kar û 
berên wanên ji bona kuştin me Kurdan ji hêsa dike. îro 
em li qurna bistan de dijin. Gelên cihan geleki pêşva çûne. 
Gelê me ji, heya roja iro h nav xwe de ev dubendiya eşiri, 
Oli û meseban ranekiriye. Em h şûna xwe de dihêjmirm û 
em hevûdu dixwin. Em bûne neyarên hev û leyiztokên dij- 
minan. Pêwist bû me h beri hemû gelên cihan, h nav xwe 
de ew dubendiyên bêt erêni û kevneyar rakirana, em 
bibana geleki şareza û şarweri-uygar-medeni-. Ji ber ku 
em geleki dirokine. Diroka me zef kevne. Koka diroka me 
digihêje hezaran salan. Em h Rojhilata Navin de beri 
Tirk, Ereb û Faris’an de hebûn. Ango em dimatiyên-yerli- 
erdê Rojhilata Navin’m. Gelê Kurd bi hezaran sal beri 
islamiyê û Ereb’an h ser erdê Mezopotamya de dijiya. Li 
wan heyaman de, gelê Kurd ji, mina hemû gelan cûre- 
cûre OI dipejirand. Balam piraniya gelê Kurd"Zerdeşt" 
bû. Dûra"Êzidixan"derket gelek Kurd bûn" Êzidi"hmekan 
Ola Cuhiyan pejirandin bûn Mûsewi, hinek bûn Xaçparêz, 
lê disa ji ew bi mjada xwe va Kurd bûn, nedigotm"em 
Yahûdm, em Romine". Li destpêka Ola îslam de, barbar 
artêşên Ola îslam, Kurd bi zora şûr, kuştm û lêdanê kinn 
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islam. Dûra piraniya gelê me bû islam û em Kurd ji ketin 
nav dubendiya Ola îslam û em ji bûn aligirê hemk rêza- 
niyên îslami. Bi gotinek kin, Kurd ji bûn aligirên Xelifan 
û dubendiyên nav wan. Ji bona rêzaniya Xelifan, wana ji 
hevûdu kuştm, xwastin ku ew bibm şêr û pihngên islam û 
Xelifeên îslam. Selahaddini Eyûbi minakek zor giringe. Wi 
malxirabi hebûna Kurd û Kurdistan, ji bona Ola îslam 
girt radeste-teslim-Ereb’an kir, da Misirê. iro em bibêjin, 
nebêjin, h Rojhdata Navin de piraniya gelê Kurd islame û 
gelê Kurd h binê bandûra çar dewletên îslami de mina 
noker-köle-û xulaman diji û bêt dewlet û sazgehye. Ev 
nezani, xeşimi û hev kuştina me ji, bêt derew bi destên 
dijminan va pêkhatiye, ji Ola îslam va ji girêdayiye.

Dûyê cixaran hmdirê xêni h nav mijê de hiştibû, gew- 
riya Reşo ji ziwa bûbû av dixwast. Ji bona ew Reşo navber 
da axaftm xwe, tasek av ji jina xwe xwast; jina wi ji rabû 
çû meşrefa avê girt da ber devê kûzê avê-cerê avê-meşref 
tiji av kir, dageriya pêş mêrê xwe, destê xwe ê çepê da ser 
singê xwe, bi destê xwe ê rastê va ji, meşrefa avê dirêje 
mêrê xwe kir"fermo"got û werge h şûna xwe de sekini. 
Reşo meşrefa avê h dest jma xwe de girt û meşref kire nav 
lêvên xwe, yek bihneki de serxwe de kir qedand, dûra ji, 
ji jma xwera"spas"got û bi destê xwe va simbêlên xwe ziwa 
kir, dûra axaftina xwe usa domand:

- Belê, Ii wi zemanê bihuri de, h nav eşirên me Kurdan 
de ji, ji bona erd, sinor û av-mavan, şer û pevçûn dibûn, 
kes mes dihatin kuştin, birindar dibûn, felan-bêvan. Lê h 
bmgeha wan şer û pevçûnan de, berjewendiya mir, axan û 
kesen dewlwmend radiziya. Sedem ji mir, axa û kesên 
dewlemend û xudan mfûs bûn. Mafê wan kesan h wan 
şeran de hebû. Kesên meyên zana van tiştan qenc dizanm. 
Naha em ev meselê bidine aliyeki. Lê çiqas ku ez dizamm, 
çiqas ku min h hin kesan bihistiye, h wan heyaman de, 
ango h beri îslamiyê de, gelê Kurd ji bona Ol’an û rama- 
nêii hev cûda werqas şer nekiriye, werqas hevûdu nekuş- 
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tiye. Ev birakuji, ew şerên 01 û meseban, li pişti derketma 
Mihamed û Ola wi a îslami de destpêkiriye. Li destpêka 
Ola îslami de mesheb tunebûn. Tenê desthelatek navendi, 
diktatoriyek îslami hebû. Sazûmanek mina"Qiraliyet" bû. 
Mihamed, Eli, Omer, Osman, Ebûbekir, evana hemû bêt 
meseb bûn. Ango hemû h hmdirê partiyeki de bûn, h 
hember wan dijberi û berberiyek h wê demê de tunebû. 
Bi taybeti şerê meseban h heyama Xelife Harûni Reşit 
virde destpêkiriye. Ango partiyên rêzani-siyasi, politik-h 
dewra wi û pişti dewra wi de sazbûne. Sazbûna wan par- 
tiyan ji, dijberiyên mezm kiriye nav Ola îslam, şerê wan 
partiyan çêbûne, gel hatine kuştm. Lê sed mixabin ku, ji 
wan partiyan ra"Parti"negotine, qulpeki Oli h wanra ki- 
rme, gotine"Meseb". Ji serokên wan partiyan ra ji, gotme- 
"îmam". Her serokeki ji, ji bona partiya xwe rêbazek, 
destûrek mvisandiye, h destûr û rêbaza xwe de, gor ber- 
jeweniya xwe û partiya xwe, şirovekinna Ola îslam kiriye, 
h derheqa Mihamed û pirtûka wi a nav"Quran"de Rave- 
tefsir-mvisandiye, Mihamed û Quran ji h gor mafê xwe 
kitan -tahlil-kiriye û şer li nav gelan de her zêde kiriye. 
Ew roj, ev roj şerê mesebên îslami h nav gelên îslam de 
berdewame. Herwaha ez babetê neguhêrimm, dagerim ser 
meselê. Beri Ola îslam de-gor ku mezin û zanaên me 
dibêjin-piraniya gelê Kurd Zerdeşt bû. Gelê Kurd birûba- 
weriyên xwe h Ola Zerdeşt dianin. Ola Zerdeşt, Olek heri 
kevne, Ola bav û kahkên meye. Heya roja iro ji, kesên ku 
birûbaweriyên xwe h Ola Zerdeşt tinin, ew hene. Gor ku 
dibêjm hmek li Hindistanê de, hinek ji h iranê de, hinek ji 
h Ermemstan û Gurcistanê de dijin. Ew kesên ku li Er- 
menistan û Gurcistanê de dijin, ew Kurdên"Êzidi"ne. Lê 
yên ku h îran û Hindistanê de dijin ew Kurd ninm, balam 
Ola wan Zerdeşt’e. Ew ji mina hemû geian xudan O1 û 
pêxamberm. Lê sed mixabe ku em h ser wê Ol’a xwe a 
kevn pirr tiştan nizanin. Ev tiştên ku naha ez ji wera 
dibêjim, ew ji mm h devê çend kesên zana de bihistme.
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Herwaha ez axaftina xwe dirêj nekim; çawa ku mm li 
destpêka axaftina xwe de ji got, Ola îslami bi zora şûr, bi 
zihn û zorê va h gelê me dane pejirandm. pişti kuştma sed 
hezaran cangoriyên Kurd, êdi gelê Kurd bêt havil maye, 
bi bêt dili Ola islami pejirandiye, iro ji bûye fanatikê Ola 
îslam, bi tundi Ii Ola îslam va hatiye girêdan, mina benişt 
pêva qemitiye. Lê divê h derketina Ola islam da be û divê 
h dewra imparatoriya Osmanli da be, hemû tiştên ku h 
ser Ola Zerdeşt û Ezidi de hatine nivisin, ew h tev hemû 
meteryal û karpêk’ên-eser-dirok, çand û wêje a gelê Kurd, 
bi destên Tirk û Ereban va hatme şewitandin, h holê de 
hatme rakirin. Armanca wan ew bû ku, ew gelê Kurd h 
Rojhilata Navin de rakm, navê gelê Kurd betal bikin, h 
hebûna gelê Kurd xwedi derkevin, bibêjin"ev hebûn û 
hêjayên mene". Çand û zargotina gelê Kurd bidizin, ser 
erd û bm erdê gelê Kurd talan bikin, bişêlinin, tar û mar 
bikin. Bi rasti dijminan ji bona ew daxwaziyên xwe ji, 
geleki pêşva çûne, rê girtine.

Gewriya Reşo bêtir ziwa bûbû, êdi nedixwast ku bia- 
xife. Ji bona ev ji dawiya axaftina xwe ani û h şûna xwe 
de rawestiya, h hiviya axaftina hm kesên dm de ma. Ba- 
lam qet keseki dengê xwe dernexist. Ji bona çend hûrde- 
man bêdengiyek kete nav hemûyan û qet keseki nedixwast 
ku biaxife. Pişti heyamek kurt de, yeki h Reşo pirsiya û 
got:

- Kek Reşo, tiştên ku min bihistme, dibêjin hinek Kurd 
hene, ew baweriyên xwe h Yezit tinm. Lê ku ez xeht ni- 
nim, te ji qal û behsa Yezit kir, gelo ew raste? Lê ku 
raste, bi navê Xwedê naleh h wan û Yezit be, lo ma çawa 
Kurd baweriyên xwe h Yezit binm?. Na-na ev nabe, nabe 
kek Reşo. Ji bona ew dijberi û reaksiyona wi kesi, Reşo 
disa destûra axaftmê h civatê xwast û destpêka axaftinê 
kir û usa got:

- Binhêre birayê hêja, ev tiştê ku tu dibêji, ew ne rastin, 
hemû derewrn. Ki ku h ev gotinan bawer bike, ew h nav 
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xehti û şaşitiyandaye. Ew kes û gelên ku birûbaweriyên 
xwe li Ola Zerdeşt tinin, ew Xelifeyê îslam Mawiye û kurê 
wi Yezit qet heznakin. Ew dijmmê Ola îslam û Xeiifeyên 
îslamin, baweriyên xwe li Ola îslam naynm. Çawa ku min 
berê ji got, Ola Zerdeşt, Ol’ek pirr kevne. Ola Êzidi ji h 
pey Ola Zerdeşt derketiye, ew ji Ol’ek heri kevne, Ola 
gelê Kurde, pêxamberê Ola Êzidi ji"Êzidixan"e. Ew Ye- 
zit’ê ku tu dibêji, ew Xelifeyê îslam bû. Ango qet peywen- 
diyê Xelife Yezit, ji Ola Êzidi ra tune. Xelife Yezit kesê 
duhuniye. Li dirokê de, ew h tevkuştma"Kerbela"de tête 
naskinn. Xelife Yezit bi esl û koka xwe va ji Erebe. Wexta 
ku em Kurd ji bûn îslam, h zikê zeman de, em ji ketm 
nav dubendiya Ola îslam, em ji bûn aligirê dubendiyan, 
em ji bûn hevparê şerê seltanat û hukumdariya Xelifeyên 
îslami. Gelek ji me Kurdan bûn aligirê Hezreti Eli û zaro- 
kên wi. Xelife Mawiye û kurê wi Yezit neheqiyên mezm h 
Eli û zarokên wi kirm. Ew h mêj de dijminê hevbûn. 
Malbata kahkê Yezit Ebûsufyan û malbata Eli-Mihamed 
gelek kes h hevûdu kuştibûn. Bi taybeti apê Eli, Hamza bi 
destê malbata Ebûsufyan va hatibû kuştm. Ango ew dij- 
mmê hevên bêdawi bûn. Ji bona ew dijmintiya wan herdu 
malbatan û şerê Xelifetiyê, Kurdên meyên aligirên Eli, 
Mawiye û Yezit qet heznakin. Ango ev çirokana geleki ji 
dirêjm. Ez van tiştan pirr dirêj nekun keko, ez bawerim 
tu Ola Êzidi û Xelife Yezit h nav hev dixini. Mm ji bona 
ev meselê çend caran h Alişêr efendi û toxtor Beytar Nûri 
efendiyê Dêrsimi pirs kir û wana ev tiştana ji minra gotin, 
ez serwext kinm. Çawa ku hûn ji dizamn, ew herdu kesa- 
na, kesên zor zanane, h pirr aliyan va pisporm, kesên Ro- 
nakbir û Rewşenbirm, kesên xwendine. Alişêr efendi bi 
xwe çend caran ji çûye Ûnzistanê hatiye. Alişêr û toxtor 
Nûri digotin"gelek Kurdên meyên Êzidi h Ermemstanê û 
Gurcistanê de dijin. Wana ew Ola xwe a bav û kalan, 
heya roja iro ji, ji xwe birnekinne. Ola Êzidi ber- 
dewamkirina Ola Zerdeşte. Êzidixan hmek tişt guhartme, 
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balam li esasiyên Ola Zerdeşt de qet derneketiye. Li der- 
ketma Ola îslam de wan birayên me berxwe dan, Ola 
îslam nepejirandin, Ola xwe bernedan, birûbaweriyên xwe 
netenkandin. Pişti ku piraniya me Kurdan bûn îslam, icar 
me destpêkir ew birayên xwe kuştin. Bi taybeti li şerê 
cihan a yekemin de, ew Kurdên ku bûbûn leşkerê Roma 
Reş, ji wan ra digotin"Siwariyên Hamidi, Alayiyên Hami- 
di"wana li tevkuştma Ermeniyan de, qira wan birayên me 
anin. Ji ber ku, ew ne tslam bûn. Roma Reş ew Kurdana 
tiz û fit dikirin, berdidan ser wan birayên me, wana ji ew 
birayên xwe dikuştm. Ji bona wê bêbexti û neheqiya bi- 
ran, wan birayên me ji, erdê bav û kalên xwe tenkandin, 
reviyan çûn ketin wan welatan de ciwar bûn. Bi taybeti 
Kurd birayê meyên Sunni h tev wan leşkerên mêjo şoşti 
de, bi hezaran ew birayên xwe kuştm. Ew ji bûn hev- 
parê"Alayiyên Hamidi"û hevparê bêbextiya Roma Reş.

Xidê naxirvan h şûna xwe de mina hemû kesan Reşo 
guhdar dikir, lê dilê wi h nav tirs û xofek mezin dabû. Ji 
bona ev ji, ew h şûna xwe de, xwe virde-wirde dibir, - 
diani. Li aliki Xidê qisaweta kurê xwe û pêz dêwêr dikir, 
dixwast ku rabe biçe, h aliya din de ji, destê Xidê h guf- 
tûgoan, gengeşi û dilovaniya-muhabetşirin nedibû. Wi 
dixwast ku pêşneyareki bike û dûra biçe. Li dawiyê de 
biryar da ku, pêşneyara xwe ji civatê ra bibêje. Û berê 
xwe guhart ser Reşo, ji Reşo û hemû kesan ra usa got:

- Kek Reşo û geli biran, h gor ditin û baweriya mm, 
divê naha em van mesele û çirokan, gengeşiyên diroki 
bitenkinm, wexta van gotûbêjan nine. îro we hemûyan ji 
ew dengê top û tankan bihistm; divê em h ser wan dengan 
bisekinin û bipeyivin, ne ku h ser tiştên diroki û rojên 
bihuri. Ew heyam zûva derbaz bûye, çûye. Gelê me ji, 
mina hemû gelan h zikê dirokê de şaşiti kirine, qenci 
kirme û hatiye gihiştiye ev rojê. Helbet xelitiyên gelê me 
pirm, balam sedemê wan şaşitiyan ji hebûn, iro ji hene. 
Lê divê em Erdnigari-Coxrafya-û nezaniya gelê xwe ji, h
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xwe birnekin. Li nulê din de, divê em li roja xwe a iroin 
bmhênn, Ii şaşiti û xelitên xweyên bihuri de dersan der- 
xinin, dersan bistinm. Li gor baweriya min mesela heri 
giring ev e. Ji bona ev, werm em van gengeşiyên h ser 
rojên bihuri û dirokê bitenkinm, bihêlinm ji bona rojek 
dm, h ser wan dengê top û tankan biaxifin. Gelo ew den- 
gên ku iro der û ber dihêjandm, ew dengana dengên çi 
bûn? Ez dixwazun em h ser wan dengan bisekinm.

Reşo h ser xwastek û pêşneyara Xidê naxirvan babet 
guhêrand"kek Xidir rast dibêje, pêşneyara wi h şûnêdaye, 
divê em van meselan bitenkinm, weki kek Xidir ji got, 
bihêlinm ji bona rojek din û guh bidin pêşneyara kek 
Xidir. Lewra ev kêmasiya min bû, min axaftma xwe geleki 
ji dirêj kir. Naha ez h we hemûyan bipirsim, gelo we 
keseki nûçek h aliya Seyit Riza û Şahan Axa de standiye, 
an ji bihistiye, yan na? Hemûyan gotm"na". Lê ku usaye, 
pêşneyara mm ewe ku, em keseki, du kesan bişinm ba 
Seyit Riza û Şahan Axa. Ez bawenm ew sedi-sed h ser 
wan dengan û nûçe-mûçeyên din da ji agadarm. Ji ber ku 
ew serokên tevgera Dêrsm’m"got.

Li nav wê civatê de miroveki nav Eli, ji wira"Elo"di- 
gotm, h şûna xwe de rabû serxwe, ji civatê ra"zor başe 
birano, ez amademe, h dilda ji dixwazun ku biçim. Ew 
kesên ku dixwazm h tev min werm, em hevra biçin gundê 
Seyit Ali Riza û li wê ji biçm cem Şahan Axa, bila ew 
kesana biçin malên xwe, li hindirê seateki de xwe amade 
bikin û pişti seateki de divê em rêkevm biçin"got.

Pişti ew biryaran, gotûbêj û gengeşiyan de, du kesên 
din ji xwastm ku h tev Elo biçin mala Seyit Ali Riza û 
Şahan Axa, h wan pirsbikm û bişêwirm, gelo çi hey, çi 
tune? Ew dengana, dengên çi bûn? felan-bêvan. Li pey 
daxwaziya wan du kesên dm de, civat h wê hev belav bû û 
herkes dageriya mala xwe, ber kar û berên xwe.

Xidê naxirvan ji h tev civatê derket der, bi lez û bez 
rêket çû mala xwe, ku h mala xwe û jma xwe bmhêre, - 
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gelo ew çawane û çidikin; ji kurê xwera ji pivazeki bigire 
û dagere ber naxira pêz û dêwêr. Ji ber ku geleki ji de- 
reng mabû. Çavên Xidê piçûk ji li riya bavê de mabûn. 
Lewra lawikê belengaz hun tenê mabû ditirsiya, him ji bi 
zik birçibûnê firşika wi h nav hev diket.

Pişti çend hûrdeman de Xidê mezm xwe gihand pêşiya 
deriyê mala xwe, bi lez deri tanda ku bikeve hmdir, lê 
deri h paşva hatibû dadan. Li wê demê de Xid ecêb ma, 
tirsiya, xwe bi xwera"gelo çi bû, ev çi rewşe?"got û deri 
bi sert kuta. Li ser dengê deri kutandinê, Xeca xwişka 
Xidê bi lez h şûna xwe de rabû çû paş dêri, bi dengeki 
mzm va pirsiya"ew kiye?"got û h hiviya bersivê de ma. Li 
pey ew Xidê:

- Keçê ezun, dêri veke, ma h we xêre, we deri paşda 
dadaye hûn h hundir de çi dikm?. Lê-lê ma çi h we qewi- 
miye? got.

Pişti hêrsketm û dengê Xidê de, Xecê rot h paş dêri de 
kişand, ji birayê xwera deri vekir, Xid kete hmdir, dit ku 
ewe jma wi ketiye ber sêlê nan dipêje, Hesenê Piçûk ji h 
ser erdê de rûmştiye, perçek nanê teze ji h destdaye, nan 
dixwe, dev û rûyên wi h nav gilêşk, çihn û qilêrê de maye, 
vizik h ser çav û gepên wi de hêwiriyane, kambaxan ra- 
dibm difinkm, dûra disa şuva vedigerm tên h ser rûyê 
liwik û canê liwik de dihêwmn, ew çilm û gilêşkê tev 
xwina liwik dimêjm û dixwin. Xidê h hember wê pêşdariyê 
de axinek h kûrayiya dilda kişand bervi kurê xwe çû, ew h 
ser erdê de rakir kire hembêza xwe, bi paçeki va dev û 
rûyê Hesen paqij kir û h ser hngan de sekiniya h jma xwe 
mhêriya. Melek ji h ber sêlê de mate mêrê xwe mabû, 
nedizambû ku çi bike û çi bibêje. Lewra tirs ketibû zikê 
Melekê, Melek ditirsiya, xem û qisaweta kurê xwe dikir. 
Dûra aqil zû hate sêri, berê xwe guhart ser mêrê xwe, 
balam wê mêrê xwe qenc nedit. Lewra benz h ser Xidê de 
nemabû, rûyê wi zer û sipi bûbû. Ji bona ew, Melek bêtir
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xemgin bû û tirsiya. Pişti du-sê hûrdeman de Melekê deng 
li Xidê kir, ji Xidê ra usa got:

- Lo-lo li te xêre, çi hate serê te? Reng-meng qet h rûyê 
teda nemaye, gelo Ii te çi qewimi, çi hate serê te? Rûyê te 
zer û sipi bûye, rengê te hatiye guhartin. Ma çira tu te- 
nêyi? Te pez, dewar û ew lawika h kuderê de hiştin, naha 
ew h kune?

Xidê Hesen h hembêza xwe de dani ser sekûyê û ber- 
siva jina xwe usa da:

- Lê-lê mal şewitiyê, ma tu kerri, te ew gum û guma den- 
gan nebihist? Cihan bi wan dengan va hêjiya, naxira pêz- 
dêwêr h hev belav bûn, me bi zorê pez-dewar komkir. 
Dûra me pez-dewar ani nêzika gund, ez ji hatim ku h ser 
wan dengan piçeki serwext bibim, gelo ew dengana, den- 
gên çi bûn, fêr bikim.

Melekê nan h ser sêlê de wergerand û vegeriya bersiva 
mêrê xwe usa da:

- Raste ez bêt kêfim, çavên mm ji pirr diêşm, jana çavan 
hişên min h serê mm de nehiştine, balam ez ne kerim, 
piçeki gêj bûme ewqas. Me ew dengana bihistm, mina te û 
mina hemû gundiyan. Li destpêkêde me got bibe ku xortên 
gund derketme jori gund, h nav xwe de tifingan diteqinm, 
tifingên xwe dicênbinm; an ji ketine nav leca nişan û 
sevkaniyan, ku ki pirr sevkane, ki h navina nişangehê 
dixine, felan-bêvan. Balam dûra em ji mina te û mina 
kesên din serwext bûn ku, na, ew dengana, dengê tifingên 
Martini felan nimn, dengê top û tank amn. Ji bona ew bû 
ku, em zef tirsiyan, xofek mezin kete ddê me; icar em h 
der reviyan hatm ketm hmdir, me deri ji h paşda dada, 
ku em xwe biparêzin.

Xidê çav h ser jma xwe û xwişka xwe gerand, bi niv 
ken û henek va:

- Lê-Iê mala we ava be, we qet dengê tifing-mifingan 
nebihistine? Tu çito dibêji me h destpêkê de wer fêmkir ku 
ew dengana, dengên tifingamn? Ez bawenm bdi dengê top 
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û tankan, iro firok û helikopterên Romê ji li gelek ciyan 
de bombe barandm, xesereyên mezm gihandm gelê me, 
got.

Tirsek heri mezm kete dilê Melekê, h ber agirê sêlê de 
diricifîya, nedizambû ku çi bibêje, an ji çi pirs bike. 
Lewra wê ji mina hemû Kurdan bêbextiya Romê ditibû û 
bihistibû. Balam wê bi çavên xwe va firok û helikopter qet 
neditibûn. Ji bona ew, Melekê h mêrê xwe pirsiya:

- Lo tu ji bona serê bavê xwe ji mmra bibêje, gelo ew 
firok û helikopterên ku tu dibêji, qal û behsa wan diki, 
gelo ew çme, çitonm? Hemû kes qal û behsa ruxina-tah- 
rip-wan û hêza wana hilşandmi dikin, mirov ecêb dibine. 
Hêkmeta Xwedê, mirov tiştên werge çêdikin ji bona kuş- 
tma mirovan. Mirov goştê mirov naxwe, balam bi ev celeb 
mirov ji mirov wenda dike, dibe dijminê xwe bi xwe. .

Xid xar bû h ser paçê nan de naneki teze û germ girt h 
hev bada, beri ku destpêka nan xwarinê bike, ji Melekê 
ra:

- Keçê ez ji mina teme, min ji qet ew tiştana neditme. 
Yên ku ditine min h devê wan bihistiye. Li aliya dm de ez 
ji mina te dibêjim û carna ecêb dimimm. Xwedê çira qûlên 
xwe kirine dijmmê hevûdu? Çira mirov, mirov bikuje? Ez 
bawerim ev cihan ji me hemû qûlên Xwedê ra bese, me 
hemûyan têr dike. Balam tu dibini mirov bûne hûtên heft 
seri, zik birçi û çav birçi, dixwin-naxwm têr nabm. Ji wan 
hûtan yek ji, Roma Reşe. Werqas xwina gelê me û gelên 
din vexwariye ku, disa ji têr nebûye, têr nebûye, ez ji tera 
çi bibêjim. .

Melekê axinek kişand û disa ji mêrê xwera:
- Bi rasti ez ji qet maneki nadim kar û berên qûlên Xwe- 

dê. Tu dibini hinek heywan hene hevûdu dixwm, zikên 
xwe têrdikm, hinek diçêrm bi giyan zik têr dibin, h derya 
û çeman de disa masi hevûdu dixwin, zikên xwe têr dikin. 
Ango mirov h evana dinhêre ecêb dimine. Lê em mirov ne 
ew heywanm, em nurovin, dipeyivin, çêdikm, diafirimn, ji 
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mera şerme ku em hevûdu bikujm, heqên hevûdu bixwm û 
bistinm, xwina hevûdu binjinm. Tu qal û behsa firok û 
helikopteran diki, min ew qet neditme û mzamm ew çme 
ji. Mm heya roja iro, xênci gund-mundan qet bajarek ji 
neditiye. Ez ji mina te bêt xwendm û perwerde mame. Lê 
disa hûn mêr hezar qati h me jman bêtir h ser pirr tiştan 
de serwextm. Hûn diçin dibinm, digerin, em ji h aşpêj- 
xanan de, h ber kar û ber û zarokan de jiyana xwe h nav 
xizani û nezaniyê de derbaz dikin, kêfa we timn, zarokan 
ji wera xwedi dikm. Herwaha ez van tiştan dirêj nekim, tu 
bi kerema xwe mm h ser wan firok û helikopteran de 
piçeki serwext bike, bda ddê mm hêsa bibe, got..

Li ser daxwazi û pirsa Melekê Xidê bersiv usa da:
- Keçê bi serê bavê min, min ji qet firok-mirok, heli- 

kopter û tiştên wek wan neditme. Min ji tera got, carek 
din ji, ji tera bibêjun, min ew tiştana neditine, ez ji mina 
teme, min ji nexwediye, tu evana baş ji dizani. Ji ber ku 
em meriyê hevm, heftsed bavên hevûdu nasdikin. Ki çûye 
dibistanan xwendiye, nexwendiye em baş dizanin. Ez ba- 
werun ferqa mm û te, ferqa mêr û jinane. Ango ez mêrun, 
tu ji jini. Em mêr h we jman bêtir xudan hin heqamn, ev 
raste. Ez çibikun ev zagona Ola îslam usa daniye. Miha- 
med gotiye"Xwedê mêr bi taybeti afirandiye, ku ji jman 
hukum bike, mêr ji jman biaqdtire, divê dohwa jinan h 
dest mêran debe". Ango ev fermana Xwedê û pêxambere. 
Ferqa min û te, ez dikanbun biçun nav koma mirovan, 
nav civateki, an ji hgel keseki zana û serokeki de rûmm, h 
wan guhdar bikun. tişteki h wan fêrbm, tişteki bipeyivun, 
tenê evqas. Ji bona firok û helikopteran te pirskir, min ji 
h devê miroveki de navê wan tiştan bihist û h ser wan 
agadar bûm. Tu ji dizani ku, carna ez ji diçun Xarpitê 
têm. Çendek berê ez disa çûbûm Xarpitê, tu baş dizani. Li 
wê rojê de ez h çayxaneki de rûmştibûm, h kêleka mm de 
çend kesan h nav xwe de dipeyiviyan, min ji ew guhdar 
dikirm. Yeki ji hevalên xwera digot"firok mina teyran di- 
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fmkm, perr û qanatên wan hene, serê wan mina serê 
masiye, geleki ji mezinin". Çawa ku wi kesi ji digot, her 
firokek h ev xaniyê me mezin, fereh û girstire. Bombe ji h 
bmê zik û qanatên firokdane. Wexta şer firokevan h firo- 
kên xwe siwar dibin, wana mina teyran radikm hewa, h 
esman de difinkin û wan bombean h ser gund, bajar û 
hemû hedefên xwe de dibarinm, rûmştvanên wan gund û 
bajaran, hedefên xweyên leşkeri dişewitinm, hildişinm, 
dikm pag h erdê va yek dikin. Firokevanên firokan bi tili 
û pêçiyên xwe va pêle bijkojên xweger-otomatik-dikin, di- 
dewisimn, h eyni dûvik û hûrdemê de-saniye, dakka-bmê 
wan firokan vedibin, ew bombeyên ku h firokandane, 
hemû h hewa, h esman mina têri, dilopên avê û baranê 
dibarm. Li bili ev, h ber çavên firokevanan de teleskop û 
dûrbin ji hene. Ew h jor esman de dikanbin h her cih û 
deran binhêrm, hedefên xwe pêdan-tespit-bikin, bomban h 
ser hedefên xwe de bibarinm. .

Melekê nan patm ji xwe birkiribû mêrê xwe guhdar 
dikir û ecêb dima. Dûra ji Xidê ra usa got:

- Lo-lo tu mm ecêb mayi diki. Bawerke ev tiştên ku tu 
dibêji û qal û behsa wan diki, baweriya mm qet h wan 
tiştan nay; ango mirov ecêb mayi dimine. Ma tu çira na- 
bêji ku, êdi hemû cihan bûye Ehriman-Şeytan-û pincani. 
Ji ber ku ev tiştên ku tu dibêji, lê mexeyide, ez qet bawer 
nakim. Ew kar û berana, kar û berên Xwedê ninm, ên 
Ehrimanan û pincanm.

Xidê heya dawiyê jina xwe guhdar kir, dûra ji jina 
xwera usa got:

- Keçê-keçê ez ji dizanim êdi cihan bûye Ehriman û 
pincani, ma em çi bikin? Naha tu van tiştan ji xwe bir- 
bike, ez nikanbim te h ser van tiştan de serwext û agadar 
bikim. Mm bihistmên xwe ji tera got, ewqas. Lê bi rasti 
aqilê min ji nagihêje nûvedanên-icat-usa. Naha em ji bona 
ew tiştên ku me neditme û aqilê me nagihêje wan kar, ber 
û nûvedanan, em wana bitenkinin, ji bona wan serê xwe 
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neêşinm, êdi ev babeta bese. Tu bi xwe ji dibini ku ez li 
vira gelteme. Min ew lawik tenê li ber pêz û dêwêr de 
cihiştiye, divê êdi ez dagerim cem liwik û pêz û dêwêr. 
Ha, ez ji xwe birnekim, lawê te serik pivaz dixwast. Digot 
" nan h tûnk de hişk bûye naye xwarm, divê tu ji mmra 
serik pivaz bini". îro min zikê xwe bi sipmg û xilokan va 
têr kir, lê lawê te nexwast ku siping û xilokan bixwe. Naha 
ez du nanê teze bigirim, tu, yan ji Xec rabin seriyek ji 
pivaz bidin min, ez rêkevim biçim bidim liwik, bila lawik 
bixwe zikê xwe têr bike, ku h dêwêr û pêz binhêre. De 
haydê hûn yek bi kerema xwe ji minra pivazeki binin, 
wext ji pirr nemaye, êdi êvar dibe, divê ez zû xwe bigi- 
hinim ba liwik û ba dewar û pêz. .

Melek ji bona pivaz xwastina kurê xwe geleki hêrs ket, 
xeyidi û bi dengeki bihnd va ji mêrê xwera:

- Lo-lo bi rasti ez pirr caran te ji qenc nasnakim, aqilê 
mm nagihêje hemû gotm û baweriyên te. Pirr caran tu ji 
minra mina kesên xerib û biyani dipeyivi, tu hayji mala 
xwe nini, çiyê te heye, çiyê te tune, tu qet mzani. Bi rasti 
ev ji, ji tera şerme. Naha ez h te pirs bikim, h payiza çûyi 
de, ma te çend litir pivaz ji bona mala xwe kiriya? Neh- 
-deh seri pivaz h malda mane, ew ji, ji bona sorxaça gir- 
miyan û xwarin-marmên din pêwist dibe, ez bawerim tu ji 
vi tişta baş dizani. Dûra bibe ku sibe, dusibe mivaneki 
deri h me vekir, ma ez wê çaxê çi xaliyê h serê xwe knn? 
Ez çito rûye te û xwe sipi bikim? Naha tu van du nanên 
teze bigire bibe bide wi, bila bixwe xenima xweke, zikê 
xwe têr bike. Ew bêt miraza ciwane, nanê teze ji mina 
pişikê nerm û bi tame. Ez bawerim ew ji rewşa mala bavê 
xwe dizane. Bila qasa bejna lihêfa bavê xwe, çêqên xwe 
dirêj bike, gotmên mm ji tera evm, pivaz-mivaz ji tunemn.

Hêrsa Xidê geleki rabûbû, lê nedixwast ku biqire ser 
jma xwe, peyveke nebaş ji jma xwera bibêje, dilê wê biê- 
şine, pêşberiya -huzur-malê birevine. îcar wi bi dengeki 
milaim û nizm va, ji jma xwera:
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- Keçê ez mzamm ji wera çi bibêjim û çi bikim. Ez şev û 
roj ji kesan ra, ji gundiyan ra şivanti, gavanti û xulamti 
dikrni, lê disa ji em ti û birçine; em û ev du zarok bi têri 
nanê ceh, garis û gilgil ji nabinin, bi wan zikên xwe têr 
nakm. Lê ez ji mzamm ku çi bikim, çi havil bibimm û çi 
xaliyê h serê xwekim. Gelek wexte h aqilê serê mm de 
ramanek heye, ew ji mm geleki pomjini dike. Ango h serê 
imn de tiştek heye, ez dixwazun ji tera bibêjim, got.

- Gelo disa çi mabest û nêta te heye? Bibêje, em ji bibi- 
hisin.

- Keçê lê tiştê ku Xwedê dizane, mirov çawa wi tişti h 
qûlên Xwedê veşêrine û betal bike. Mabesta min ewe ku, 
em rojeki bi zû h vi gundi de mala xwe barkin, derkevin 
biçin hêla qeza Mêzgirê, herêma"Newala Karê"h gundê 
Kûpikê de ciwar bm. Ango ew gunda, gundê mirşûdê 
meye. Ez bawerun qenc tê bira te, par, ango h sala bihuri 
de, h nav demek qenc dabe, Bayê Seyid hatibû mala me; 
beri ku em Gulbanga xwe bigirin, çiralixa wi bidme wi, wi 
ji mera" hûn ku guhdare mm dikm, mala xwe h ev gundi 
de barkm werm h gundê meda ciwar bm; ez naxira pez- 
dewarê gund ji bidune we "got. Keçê bi rasti ez pirr dix- 
wazim h vi gundi de derkevim biçun. Meri û menstanan 
neheqiyên mezm h me kirin. Pişti mirina bavê mm, hemû 
heqên mm betal kirin, çi mal, milk û zeviyên me hebûn, 
hemû wana girtm, bostek erd nedan min. Ez her roj ev 
malê bavê xwe h dest wan de dibimm, diçim ber çala gorê 
têm. Bawerke êdi tebat h dilê mm de nema, çêtire ez h 
vira dûrkevim. Sedem tenê ev ji nine, divê mirov pêşe- 
rojên xwe ji bihênye, bine bira xwe. Baweriya min ewe 
ku, wexta ku em biçm gundê Bayê Seyid, ango gundê 
Kûpikê, wê rewşa me a abori ji h vir qenc bibe, dohwa me 
bêtir baş bimeşe. Keçê tu bi xwe ji dibini, pişti ewqas 
neheqi, bêbexti û mirma bavê min de, em bi şev û roj 
dişuxuhn, kar dikm, lê disa ji em tazi, birçi, rût û Img 
xasine. Ma va çi hêkmeta Xwedê ye keçê, em zikê xwe bi 
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nanê ceh, garis û gilgd va ji têr nakm. Em ne qatix bi têri 
dibinm, ne nanê tisi, ne ji pivazan. Li aliki ev rewşa hejari 
û belengazi, h aliya din de ji, her roj jiyan h nav tirs û 
xofê de derbaz dibe. Em h diya xwe de bûne, nebûne, me 
qet rojeke xwe a qenc û zik têri neditiye. Em her tnn mina 
xulaman, berdest û nokeran ji mir, axa û kesên xudan 
mal, mdk, kesên dewlemend ra kar dikin. Gelek sahn ku 
em naxirvaniya vi gundi dikm, lê disa ji rewş naye guhar- 
tm, mina tas û serşoka beri. Bmhêre delaliya ddê min, tu 
bi xwe ji dizani û dibini, em bêt ax û bêt erdm. Kozikek 
me a serbixwe tune ku em têda rûnin. Xaniyê pie bû pag, 
ew paga ji h dest mm de girtm, nedam min. îro em h 
xaniyê keseki de rûdmm. Lê ku em biçm kuderê, bawer 
ke her der ji mera yeke. Ji bona ev ji, ez dibêjim em h vi 
gundi de derkevm biçm wê hêlê. Lewra gundên wê aliyê, 
ango gundên qeza Mêzgirê, h van gundên dorbera qeza 
Xozatê çêtirin. Heya roja iro li wê herêmê de rê û dirbên 
hukma Tirk ji çênebûne, hukma Romê neketiye wê aliyê. 
Em xudan du kuranin, sibe disa zarok ji mera çêbibin, 
bibe ku sibe hukma Tirk êriş bide ser vê aliyê, h wê demê 
de gelo em çi xaliyê h serê xwekin? Em çi bikin, h kuva 
biçin? Dibêjin hukma Tirk bi hezaran leşker, top û tank 
kiriye Xarpitê; bibe ku sibe şer destpêbike, hukma Romê 
rewşa Dêrsun ji bike mina rewşa Qoçkiriyê, Şêx Said û 
çiyayê Agir. Na-na keçê bi navê Xizir, Roja Zeri ez nax- 
wazim em li tev du kurên xwe, bi destê leşkerên Roma Reş 
va bêne kuştin, dilê min qet tişteki usa naxwaze.

Tebat h Melekê de nema bû, balam nedixwast ku dilê 
mêrê xwe bişikine, ji mêrê xwera hêrs bikeve, tişteki bêt 
erêni bibêje. Dûra biryar da ku bersivê bide mêrê xwe, 
çend tiştan ji mêrê xwera bibêje. Bi hêrs helpûngek hevir 
li leganê de derxist, da ser xonçê, bi destan pişaft dûra 
piçek ard avit ser helpûnga hêvir bi destan h ser hêvir de 
belav kir û kirtnak-oklava-da ser ku hêvir veke icar seki- 
niya, berê xwe da mêrê xwe, ji mêrê xwera:
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- Na la-law xênci du kurên te, xênci canê te û xwişka te 
û min, ma canê zar, zêç, keç, bûk û xortên kesi tunm? Ma 
can û xwina mm û te, can û xwina du kurên te û xwişka - 
te, ji can û xwina zar, zêç, keç, bûk û xortên gelê Kurd 
çêtire? Xwina me ji xwina wan sortire? Te ev tişta beri ji, 
ji mmra gotibû, mm bersiv dabû te, iro carek dm ji, ji 
tera bibêjim. Ez naxwazim li ev gundi de derkevim. Lewra 
ez vi gundi zef hezdikun. Tu ku dixwazi biçi, fermo rê 
vekiriye. Lê tika min h te, ji bona mm û du kurên min 
israr meke. Bmhêre em h vi gundi de hatine cihanê. Me li 
vi gundi de çavên xwe h cihanê vekir û em h vi gundi de 
dijin. Em hemû gundi ji, bi dûr û nêzik va meriyên hevm, 
hevûdu baş nasdikin, xuy û xuriştên hevûdu ji dizanin. 
Divê tu min fêmbiki, ez naxwazim li ev gundi de derkevun 
biçim ciyeki dm. Bi kerema xwe ji minra carek din qal û 
behsa şol û meseleyên usa meke. Qasa heq û keda te, heq 
û keda min ji h ser van du pizêzan de heye. Em ku mirin 
bi hevra biminn, h vi gundi de, h nav meri û menstanan 
de. Her çiqas ku wana h me neheqiyên mezin ji kinne, lê 
disa meriyên mene, roja şer çoê wan h tev ço’yê me û h 
ber serê meye, wê disa ew me biparêzin û h me ew xwedi 
derkevm. Paşgotma mm ji tera ev e. Mirina me li vi gundi 
de, mayina me, disa h ev gundi de. Tika min h te bese 
evqas nk meke, lewra ez naxwazim. Divê tu min fêm biki 
ez naxwazim biçime gundeki dm, ez naxwazim biçime 
dereki, te got erê? got û dengê xwe birrand.

Xid têgihişt ku Melek qet naxwaze h gundê Torût’ê de 
derkeve biçe gund û an ji ciyeki din. Ji bona ew ji Xidê 
dengê xwe birrand, tûrikê xwe avit ser milê xwe û bi hêrs 
û lez derket der çû xwe gihand ba kurê xwe û ber pêz û 
dêwêr. Xidê piçûk çawa ku bavê xwe dit geleki kêfxweş 
bû, bervi bavê xwe çû û ji bavê xwera:

- Na Apo tu evqas h kuderê de mayi? Çira tu usa dereng 
keti? Bawerke te ez bi zikê birçi kuştim. Ka te ji minra 
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got"ez zû têm"h te çi qewuni, ku tu usa dereng mayi? 
Bmhêre êdi êvar hat..

Xidê bav kurê xwe hembêz kir, ser û porê kurê xwe 
misda, h kurê xwe şabû û dûra ji kurê xwera:

- Qet mepirse kurê mm. Çawa ku ez ketim hindir gund 
min dit ku bi riya Xwedê de qet kesek h pêşiya deriyan de 
tune, kesek naye ditin; gund bêt mirov û tenha dihat 
xuyakirm. Ji bona ev ji, beri ku ez biçun mal, min berê 
xwe da aliya mala Reşo û ez çûm mala Reşo. Mm mina 
her dem deri tanda û ez ketim hindir. Lê ez ketim hmdir 
ku çi bibimm, hemû gundi li mala Reşo de kombûne, h 
nav xwe de qisedikin, ketine nav gengeşiya wan dengên ku 
iro sibê de dihatin. Reşo xwast ku ez ji piçeki rûmm. Lê 
mm dilê Reşo û gundiyan neşikand, ez ji rûniştim, mm ew 
guhdar kirin. Dûra ji mm xwast ku çend tiştan ji ez bipe- 
yivim. Lê tu bavê xwe qenc dizani, ez axaftinê pirr hezdi- 
kim, mm ku destpêka axaftmê kir, êdi ez naxwazim ku 
kesek bipeyive, ez hemû tiştan ji, ji xwe birdikim, tenê 
babeta axaftmê h aqilê minda dimine. Lê wexta ku mm 
destpêka axaftinê kir, êdi mm tu ji, pez-dewar ji hemû 
birkirm. Ji bona ev ji ez dereng mam lawê min, tu bavê 
xwe bibaxşine, biborine. Bi taybeti Reşo xweş qal û behsa 
tiştên diroki dikir. Tu bavê xwe baş dizani, ez çirok û 
meseleyên diroki pirr hezdikim. Ji bona evana ez dereng 
ketim. Dûra h ser pêşneyara mm, Eloyê Zinê, Memê Hesê 
û Dizgûnê Amed biryar standm ku bi hevra biçm mala 
Seyit Ali Riza û Şahan Axa, pirs bikm gelo ew dengana, 
dengên çi bûn, çi nûçe hene, tumn, felan-bêvan.

Pişti axaftma Xidê bav, Xidê piçûk ji bavê xwe pirsiya: 
- Apo ma te ji mmra pivaz ani, neani, bi kerema xwe tu 

ev ji mmra bibêje? Lewra iro ez birçiyan minm, got. 
Xidê bav tûnk h ser milê xwe de dani, ew du nanên teze h 
tûnk de derxist dirêje kurê xwe kir û ji kurê xwera usa 
got:
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- Kurê min tu mm biborine. Min ji tera pivaz-mivaz 
neani. Lewra diya te geieki ji hêrs ket û ji minra usa 
got"du-sê seri qixse pivaz mane, ew ji, ji bona sorxaça 
girmiyan û xwanna mivanan pêwistm". Ez çi bikirn kurê 
min, diya te usa got, pivaz neda, ku ez ji tera binun. Mm 
ji nexwast, ku ji bona pivazeki dilê diya te biêşimm, an ji 
jêra pevbiçim. Ew kewani û berpirsiyara malêye, vatiniyên 
xwe ji qenc dizane. Wê ji tera du nanên germ û teze şand. 
Ji minra got"tu ji kûrê xwera bibêje ew ciwane, ji wira 
pivaz-mivaz ne pêwiste. Bila van du nanên germ û teze 
bigire bixwe, zika xwe têr bike, ew lawê Piltan begê û 
Alişan begê nine".

Xidê piçûk ji diya xwera geleki qeheriya, hêrs ket, h 
ser erdê de rûmşt û bi kelegiri ji bavê xwera:

- Bû-bû Apo xem nine, ez diya xwe qenc nasdikun. Bila 
Xwedê agirê mala bavê diya mm bitemirine, ew her tun 
usaye, her car ji usa dibêje. Li gor birûbaweriyên wê 
mivan ji zarokên wê çêtinn. Bila mivanên wê zik têr bin, 
zarokên wê ji bi birçiyan bimirm. Ev adet û baweriyana 
ne tenê adet û baweriyên diya minin, her usa ji, yên hemû 
jinên Kurdan û gelê Kurdane. Carna ez tişteki h diya xwe 
dixwazun, ew ji mmra usa dibêje" na kurê min ez nax- 
wazun h cem mivanên Xwedê de rûyê xwe reş bikim". 
Ango ez qet diya xwe fêm nakim, ku usa ji bimeşe û ev 
xunşta xwe ji ku netenkine, ez wê heya roja mirinê ji fêm 
nakun. Heke ku mirov hejar û belengaz be, nan û xwarin 
ji, ji bona mivanan tunebe, ma rûyê mirovan çawa reş 
dibe? Ew mivanên ku têne mala me, tu bi xwe ji wana 
dibini û hemûyan ji qenc nasdiki. Ew hemû şivan û gava- 
nên mina mene. Axa û mir nayên mala me. Tenê salê de 
careki-ducaran Pir, Rayber û Mirşûd têne tên mala me, 
ew ji, ji bona çiralixê. Mala wan ava be, ew ji gel dişê- 
linm. Axa û mir ji qet nayên mala me. Ango her teyrek bi 
refên xwera difirike. Çina me û wan h hev cûdaye. Dûra 
mivanên Xwedê, divê ji bona xwarmên bi taybeti neçm 
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mala keseki. Mivanên Xwedê çi hêvi dikm ew nabe, divê çi 
amade ditm wi bixwm, h Xwedê şikir bikm. Hûn mezm 
dibêjm" Helal, Hazir, Ya Xizir". Eyni usa..

Xidê bav kurê xwe guhdar dikir û h berxwe diket. 
Dûra çû h ba kurê xwe de rûmşt û ji kurê xwera:

- Layê mmê delal tu berxwe mekeve, hêrsa xwe rameke, 
mexeyide, h qisûrên diya xwe menhêre, wêna biborine. Tu 
hina zaroki, aqilê te nagihêje kar û berên malan, malxwe 
û kewaniyên malan. Tu ji ku rojeki mezm bûyi, zewiciyay, 
bûy xudan mal, bûy xudan jin, zar û zêç, wê çaxê heq bid 
diya xwe û bavê xwe. Tu ji rojeki dibi berpirsiyarê mala 
xwe û gelek tiştan. Ez bawenm wê çaxê tu me bini bira 
xwe. Diya te a hejar çi bike kurê min? Me ev tiştana usa 
ditine, em usa fêrbûne. Ev perwerde û zanyariya, diya me 
û bavê me daye me, divê em ji h pey kevneşopiyên bav û 
kalan bimeşm. Ango adet û toreyên qenc dibêjim. Ew 
tiştên ku ji bona iro ji başin, divê mirov wana birneke. 
Mivan hezkirm adetek heri qenc û maqûle. Mirovê ku 
mivanan hezneke, ew kesa mirovatiyê ji heznake. Bav û 
kalên me bi valayi mivan heznekirme. Wana mirovheziya 
xwe, bi mivanheziya xwe va peyitandme. Ango ispat ki- 
nne. Kurê min tunebûn rewşek nengwaze-çetin-pirr zore; 
Xwedê keseki neke nav tunebûnê. Lê ku hebûna mirov 
hebe, ma ew kijan dayik û bave ku, ji zarokên xwera çav 
tengiyê bike, zarokên xwe birçi bihêline? Xwedê mala 
tunebûnê bişewitine. Xênci ev, ez ji tera çi bibêjun lawê 
min, got.

Xidê piçûk bavê xwe guhdar dikir û h navbera gotinên 
bav û diya xwe de pird sazdikir. Dûra vegeriya ji bavê 
xwera:

- Erê-erê Apo, seranser, seranser; ez te û diya xwe baş 
dizamm û dinasim. Tu ji weka diya min ji minra dibêji, 
aqil û ramanên we yeke, hûn mina hevm. Raste Apo ez 
hina zarokim, aqilê mm nagihêje gelek tiştan, balam ez ji, 
ji ev zarokatiya xwe de gelek tiştan û neheqiyan dibimm.
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Ez li hemû heval û hemsalên xwe û xwe dinhêrim û xwe û 
wan dibimm. Li gund de mezm û piçûkan, kal, piran, 
rewş qencan, hejarên mina me hemûyan dibinin û nas- 
dikim. Erê aqil rêberê kar û berê mirove, balam çav ku 
nebimn, aqil pirr tiştan mkanbe bike û h nav hev derxine. 
Ez zarokun ev raste. Aqilê min ne mina aqilê we mezina- 
ne, balam ez ji dibimm Apo. Em li aliki tazi û birçi, Img 
xasi, nanê ceh, garis û gilgil nabimn, h aliya dm de ji h 
nav tirs û xofan de dijin. Bi taybeti ev nanê tisi û bêt qatix 
êdi loqleyên me hişk û ziwa kirine. Ev rewş ji mm pirr 
berxwe dixine û dixeyidine, hêrsa min radike, ez binteng 
dibim. Carna ez bi xwe bi xwera dibêjim"gelo ev rewşa 
jiyana me heya çi wext dombike?. Ma em heya çi wext usa 
şivan, gavan, naxirvan, berdest û xulamê hin kesan bm?.

Xidê heya dawiyê kurê xwe guhdar kir û ecêb ma. Bi 
xwe û xwera"ev bêt miraza mina mezinan diaxife, ev 
gotmên vi dilê mm dax kinn"got û vegeriya ser kurê û ji 
kurê xwera:

- Li mm binhêre û guhên xwe qenc bide ser min kuro; - 
êdi bese ev gotinên te, ez naxwazun tu mm bixeyidini, dil 
û kezewa min perçe biki û êşê biki hemû bedena min. 
Derd û kulên ku Xwedê û pêxamber dane min û diya te, 
ew ji mera besm. Ev gotmên te bêtir derd û kulên me her 
zêde dike. Tu ku bi rasti diya xwe û bavê xwe hezdiki, 
Xwedê ê xwe ku dihebini, tika mm li te, divê carek din tu 
ji mmra usa nepeyivi, qal û behsa tiştên usa neki. Min 
çend car ji diya tera got û tika kir. Min got keçê were tu 
guhdare mm bike, em h vi gundi de mala xwe barbikin 
biçin hêla Mêzgirê. Çawa ku tu ji dizani, her sal Pir, 
Rayber û mirşûdên me h wê aliya Mêzgirê de tên. Ew 
herêma ku Pir, Rayber û mirşûdên me h wê tên, ji wê 
herêmê ra"Newala Karê"dibêjm. Sala çûyi mirşûdê me 
Bay Seyid ji minra"Xido were tu guhdare mm bike, h vi 
gundi de derkeve bi rojeki zû were h gundê meda ciwar 
be, em naxira pez û dewarên gund ji bidine te. Gundê me 
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gundeki qence û hemû gundi ji gotinên min timn şûnê, dilê 
min naşikinm. Ez bawerim li gundê mede rewşa te bi her 
alikiva qenc dibe" got. Diya te ji ew gotinên Bay Seyid 
hemû bihistin. Pişti çûyina Bay Seyid, mm ev mesele ji 
diya tera vekir, bawerke h şûna xwe de hilpirtikiya, bi 
cinan ket, qiriya ser min, got"na û na"guh neda ser min û 
nepejirand. Lê ez bawenm em ku biçin wê aliyê, ango 
biçin gundê Bay Seyid, wê rewşa me qenc bibe, jiyana me 
tişteki were guhartin, piçeki zikê me têr bibe. Kurê min 
tu qenc guh bide ser mm. Ez dixwazim tu vê meselê ji diya 
xwera veki. Diya te, h te pirr hezdike û bibe ku ew guh 
bide gotmên te, dilê te neşikine û vê daxwaziya min bipeji- 
rine, bine şûnê, got. Li ser ew gotma Xidê bav, Xidê pi- 
çûk:

- Bû Apo bû, zor başe, serseran ez van gotm û da- 
xwaziya te ji diya xwera bibêjim. Lê ez hêvi dikim ku ew 
disa ji mmra hêrs nekeve û h mm nexine. Lê divê ez vê 
meselê h roj û demek wê a qenc de, ji wêra vekim. Ango 
roj û demek wê a kêf xwaşi û dilşai de. Ku ew xatirê min 
neşikine û bibêje"erê". Weki din tu diya mm baş dizani. 
Wê ku got"na"Xwedê ji h jor esman de were jêr, ew disa 
dibêje"na". Ez diya xwe baş nasdikim. Ew"Nûh" dibêje, 
pêxamber nabêje. Xuruşta diya mm ji ev e, em çi bikm, 
got.

Xidê piçûk gotmên xwe teva kir qedand, bi lez û bez h 
çar aliyên pêz û dêwêr de çû û hat. Dûra disa dageriya 
cem bavê xwe û ji bavê xwera:

- Apo tê bira te çendek berê xalê mm Aliekber hatibû 
mala me, te ev mesela ji wira ji vekiribû?

- Belê Qenc tê bira min.
- Ez ji wê rojê qenc timm bira xwe. Xalê mm ji tera 

digot"zava evqas baweriya xwe h herkesi meyne. Hmek ji 
wan seyidan hene pirr derewan dikm. disa hmek Pir, 
Rayber û Mirşûd hene kedxwariyê dikm, dirav bi faizê 
didm hejar û belengazan, deh qat bi şuva distimn. ew qet 
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kar nakin; kar û berên rêçberiyê çiye qet nizanin. Terahn, 
mina boxan digenn, h ser pişta tahbên xwe de dijin, xwina 
wan dnnêjin, hestiyên wan dikojin. Disa hinek ji wan 
hene, ew ji bêt namûsm; bi çavên bed ji keç, jm û bûkên 
tahbên xwe dinhêrin, doxin sistin. Xalê mm digot"min şêx 
û meleyên Sunniyan neditine, balam dibêjin ew ji seyidan 
zêdetir derewan dikin, gelê Kurd dixapinm. Ew heval û 
hogirên dijmmanm, ji dijminan ra bûne hevpar, xwe 
firotine Tirk û Ereb û Faris’an". Apo naha tu bi kerema 
xwe ji mmra bibêje û mm agadar bike. Min hm gotinên 
xalê xwe fêm nekirm. Wi digot şêx û Seyid kedxwarm, 
doxin sistin; gelo kedxwari û doxin sisti çiye? Doxina wana 
çira sist dibe Apo? Wexta ku doxina wan sist bû, divê ew 
doxmên xwe kip girêbidin û qenc bişidinm, ku carek din 
doxma wan sist nebe, wer nine Apo?.

Ji bona ew gotmên Xidê piçûk, Xidê bav hêrs ket û êriş 
da ser kurê xwe, qiriya bi çêr û leqem va ji kurê xwera:

- Kuro hişbe, ez naxwazim wan gotinên xalê te carek din 
bibihisun. Xalê te êdi ew bûye kafir û Yêzit. Wi Pir, Ray- 
ber û Mirşûd hemû birkirme. Me digot bila ew bixwine 
bibe mirov, lê ew dixwine roj bi roj dibe kafir û Yêzit, 
tête guhartm. Sibe, dusibe wê ew bibe mamoste, biçe gund 
û bajaran zarokan bide xwendin, wana fêre tiştan bike, 
bielunine. Gelo ew ku usa bike û buneşe, bi ew felsa xwe 
va kar û tevger bike, ki zarokên xwe bişine dibistanê ba 
wi û bide xwendinê?. Wi şerm û edew ji h cihanê de raki- 
riye. Ew çêqên xwe h gor rex û lihêf’a xwe dirêj nake. Ez 
ji bona wi geleki ji ditirsim. Ew ku her tun werge tevger 
bike û biaxife, Xwedê neke rojeki belaak mezin were serê 
wi, çavên wi kor bibin, devê wi xar, zunanê wi ji lal bibe. 
Kurê nun, ez qurbana canê te, nebe-nebe ku tu guh bidi 
wi xalê xwe ê dimk; nebe ku tu ji h pêşerojan de mina 
xalê xwe biki, mina wi tevger biki û biaxifi. Xwedê her tişt 
Ii gor xwasteka xwe afirandiye. Qenci afirandiye, lê h 
hember qenciyê bedi derxistiye, ku mirov bibine û qenciyê 
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hezbike, bediyê rûkinn-tercih-neke. Qenc binhêre kurê 
min, li hember agir av û baran, li heber rojê şev, h hem- 
ber tariyê ronahi, h hember eviniyê nefirin-nefret-û kin, 
h hember jiyanê mirm, h hember dymmatiyê hevalti, 
dostayeti, li hember nezani û xeşimiyê aqil, fels û zanin 
afirandiye. Wi ji bona qûlên xwe pêxamber şandiye, Pir, 
Rayber û Mirşûd şandiye. Ziyaretên mezm derxistiye holê, 
bi milyonan tişt wi nûvedan-icat-kiriye. Ha, lê ku xalê te 
rexneyê şêx û melan dike, tişt-miştên pis û bêt erêni ji 
wanra dibêje ew tişteki dme, bila bibêje; wê çaxê ez ji, 
Xwedê ji, hemû Elewi ji dilşa dibin. Ji ber ku hemû şêx, 
mele û xoceyên Sunni diji Elewiyanm. Ew birûbaweriyên 
xwe h Omer, Osman, Ebûbekir, Mawiye û Yêzit tinm. 
Divê xalê te van tiştan qenc zambe. Pir, Rayber û Mirşûd, 
ew hemû esl û kokên xwe dibm li esl û koka Mihemed va 
girêdidm. Dibên"em newiyê pêxamber, Bamasûr, Kurêş 
Bawa, Axûcan, Seysawûn, Pir Sultan û ên dinin". Ba- 
masûr h Iranê diwêr siwar bûye, li zikê seateki de ew 
diwara ajotiye aniye qeza Mêzgirê Ii gundê Moxmdiyê de 
daye sekinandin, li wê rawestiye. Padişah’ê Romê Kurêş 
Bawa avitiye finna agir, deri h ser dadaye, rojtira din 
derê firinê vekiriye ku çi bibine, ri û simbêlên Kurêş Bawa 
qemir girtine, Kurêş Bawa bi serman dincife, qet neşewiti- 
ye. Seysawûn kefa sawûnê û mêwa zebeş li ser çemê Firatê 
de kiriye pird û gel h ser kefa sawûn û mêwa zebeş de 
derbaz bûne. Axûcan kasek jehr vexwariye, dûra ew jehra 
h bmê neynûkên tiliyên destên xwe de dakiriye, disa ew 
kasa mina berê tiji kiriye, bi wê jehrê nemiriye. Ango 
ewên din ji, wana her yeki kirametek derxistiye, cûre-cûre 
hêkmet temaşe kafiran kirine. Ma ew xalê te ê dimk van 
tiştan dizane, yan na?.

Xidê piçûk:
- Başe Apo, başe, min hemû gotinên te fêm kir. Balam ez 

xalê xwe zef hezdikim, ew xorteki dimk nine, xorteki heri 
ên wi biaqile. Tu bi xwe ji wi pirr hezdiki, bakirn.go
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heznaki. Herwaha ji bona nêta te a mal barkirmê ji, ez ji 
diya xwera bibêjim, h wê tika bikim, dûr û dirêj ji wêra 
biaxifim, guh bidmi ser gotmên wê û bmhêrmi gelo ew çi 
dibê. Ez hêvi dikirn bersiva wê erêni be, bibêje"erê"dax- 
waziya te bipejirine. Ha ez disa dagenm ser mesela xalê 
xwe. Ew tiştên ku tu h derheqa xalê mm Aliekber de 
dibêji, bi rasti neheqiye. Xalê min dixwine, qafa wi ji qafa 
me bêtir vekiriye. Tu xalê min baş nasdiki, ew derewan 
nake, ew ku wan tiştan nezane, ew qal û behsa tiştên 
werge nake. Ez sedi-sed bawerim ku, gotmên xalê mm 
rastm. Te bi xwe ji çend caran gotibû, iro ji tu dibêji û 
berxwe dikevi. Te digot"mala hin serok eşirên me bişewite, 
ew ji Seyit Ali Riza ra arikariyê nakm, bêt ali disekinm û 
hmek ji yekser h tev dijminan dixebitm". Ku usaye, divê 
tu piştgiriya wan seyidan û axan neki û negiri.

Ji bona axaftma Xidê piçûk, Xidê bav disa hêrs ket, 
rabû ser Imgan û qiriya ser kurê û bi dengeki bilind va:

- Kuro hişbe, kûçik bavê kûçik bav, kehr bavê kehr bav, 
hina bina şir li devê te tê. Ez bala xwe didim ser te û h te 
difikirun, dibimm ku, tu ji mina xalê xwe ji mmra deng 
diki û dixwazi ku weka wi bibi kafir. Kuro pincê heram h 
mm qenc binhêre, guhên xwe qenc bide ser mm, ez nax- 
wazim tu ji weka xalê xwe bibi dijê Pir, Rayber, Mirşûd, 
ziyaret û ewliyan. Xalê te şerm û edewa cihanê rakiriye. 
Beri ku ew destpêka xwendinê bike ji werge bû. Me digot 
bila Aliekber bixwine, bibe mirov, lê ew her ku çû, bû 
Ehriman. Çawa ku Ehriman diji Xwedê derketiye, Aliek- 
ber ji diji seyidan û ziyaretan derdikeve. Tirsa min ewe, 
wê ew xişma Xwedê bikşine serxwe. Bav û kalan çi gotme; 
gotme ku" Çû gergerê, hat kehrê berê". Mirov dibêje ev 
meteloka ji bona xalê te hatiye gotm. Ji ber ku xalê te diçe 
dibistanan dixwine, dadigere mal h diji adet, tore û ba- 
weriyên me derdikeve. Ango xwendinê ew usa kir.

Xidê piçûk dit ku bavê wi geleki hêrs ketiye, dest û pê 
lêdilerzm, dixwaze ku tişteki bike, icar dengê xwe birrand, 
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her tirsiya, bersivek neda bavê xwe û dûra bi hêdika h 
şûna xwe de rabû çû h binê dareki de rûnişt, kete nav 
teşqelan û kete nav şirovekirma gotinên bavê xwe û go- 
tinên xalê xwe.

Xidê bav pişti çûyina kurê xwe û hemû axaftma xwe 
de, bi hêrs h şûna xwe de rabû, çû h dorbera naxira pêz û 
dêwêr de ziviriya, destpêkir xwe bi xwera axaft, qisekir. 
Bi xwe bi xwera" ez bawerim min dilê lawê xwe êşand. Ew 
li ser hemû gotin û şiretên mm de, geleki ji tirsiya, h min 
xeyidiya. Divê mm werge ji wira nepeyiviya, werqas hêrs 
neketama. Ew dest û pêên mm û mala mme. Ew ku nebe 
ki ji minra arikari bike, ki h tev min were ber naxira 
dewar û pêz" got û bi dengeki mzm û milaim va gazi kurê 
xwe kir: - Kurê min ez
dibêjun êdi em pêz û dêwêr kombikin, hêdi-hêdi bervi 
gund bibin. Lewra ev e êvar bû, hindik maye ku roj biçe 
ava. îro me zikê pêz û dêwêr ji qenc têrkiriye. Sibe da 
heya naha naxir li nav giya û nefelan de çêriyan, bmhêre, 
bi taybeti zikên ga û çêlekan bûne weka xaşiyên kayê got û 
destpêka pez komkirmê kir.

Herdu Xidan h zikê çend hûrdeman de naxira pêz û 
dêwêr komkirm dan pêşiya xwe, hêdi-hêdi bervi gund 
meşandm. Dûra Xidê bav nêzika kurê xwe bû, dest avit 
paş stuyê kurê xwe, porê lawê xwe bi evini va misda û ji 
kurê xwera:

- Bmhêre lawê mmê biaqil û delal, ez qenc têgihiştim ku, 
min iro dilê te pirr êşand. Ez lêborandmê Ii lawê xwe 
dixwazim, tu min biborine û bibaxşine. Ez bawerun tu baş 
têgihişti, ku te pêle ranên mmên bed kir. Te xwast ku, tu 
ji, ji minra mina xalê xwe biaxifi, rexneyê hm tiştan biki. 
Lê xalê te xwendiye û dixwine; ew êdi mezme. Van rojan 
de ji ew êdi bûye mamoste. Dorbera wi her fereh bûye; 
gelek hevalê wiên zana hene. Çend mamostan xalê te pirr 
hezdikirm. Xalê te mina te nine. Ew h zikê Ola xwe de 
derketiye. Ev ji me berxwe dixine. Ez naxwazim h pêşe- 
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rojan de tu ji diji Ol’a îslam derkevi, bibi bêt Ol, Pir, 
Rayber û mirşûdan birbiki. Divê tu Ola xwe û Pir, Rayber 
û murşûdên xwe, qet ji xwe birneki. Çawa ku mm beri ji, 
ji tera got, Pir, Rayber û Mirşûd, ewana hemû xudan ocax 
û xudan kirametm. Min ji tera qal û behsa diwarê Ba- 
masûr kir. Ez carek dm ji, ji tera bibêjun. Bamasûr h 
aliya îranê, berbanga sibê de, h diwarê xwe siwar bûye, h 
zikê seateki de hatiye xwe gihandiye hêla Mêzgirê, gundê 
Moxmdiyê de diwarê xwe daye sekinandm, taşta xwe h wi 
gundi de xwariye û ew gunda ji xwera kiriye wareki nû û 
h wi gundi de bmgeh girtiye, h wi gundi de zewiciye, bûye 
xudan zar, zêç û newi, dûra roj hatiye ew ji miriye çûye 
gihiştiye rama Xwedê, h bihiştê de rûmştiye. Ew gun- 
da-gor ku dibêjmgundeki eşira Şadiyane, balam newiye 
Bamasûr ji h wi gundi de rûdinin, hevparê wi gundine. 
Tiştên ku li derheqa diwarê Bamasûr de min bihistine, 
dibêjm "qet kesek qenc mzane ku, Bamasûr çendsed sal 
berê hatiye h wi gundi de ciwar bûye". Kes sal mirina wi 
ji mzane. Lê tiştê ku ecêbe, bala meriyan dikişine, ew ji 
ew e, ku dibêjin ew diwara çawa roja ku Bamasûr siwar 
bûye, ew diwar werge sekmiye û qet hilneşiye, mina 
kevireki h şûna xwe de maye. Ew diwar bûye ocaxeki zor 
mezin û ziyaretgehek heri giring. Her roj bi sedan kes û 
malbat diçin ser wi diwari, wi diwari ziyaret dikin. Yên 
ku nexwaşin, ji bona nexwaşiyên xwe, yên ku xudan derd 
û kuhn, ji bona derd û kulên xwe, yên ku bêt zarokm, 
jinên wan zarokan naynm, ew ji, ji bona zarokan diçin ser 
wi ocaxê mezm. Yên nexwaş xwaş, yên xudan derd û kul, 
derd û kulên wan çareser dibin, qenc dibm. Kesên bêt 
zarok dibm xudan zarok, Xwedê zarokan dide wan, 
ango ez ji tera çi bibêjim kurê min, mirov dev xar diçe, 
dev rast vedigere. Dibên" iro h ser wi ocaxi de newiyê 
Bamasûr, kurê Seyid Bertêl, Seyid Silêman rûdme". Gor 
ku Bay Seyid ji mera digot" Seyid Silêman xudan sê kuran 
û keçekiye. Navên kurê wi, Seyid Husên, Seyid Piro û
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Seyid Memed. Keça wi ji nav Ana EliPe. Seyid Sdêman 
ew keça xwe daye kurê serokê eşira Axûcan, Doxan Dede 
ê Meletiyê. Ewê ku li qeza Doxan Şehrê de rûdme û navê 
wi dane wê qezaê". Disa gor ku Bay Seyid digot, newiyê 
Doxan Dede, zavayê Seyid Silêmin Husên Doxan dyi gelê 
xwe ye, heval û hevparê hukma Romêye, hevalê Mistefa 
Kemale. Kurê Seyid Sdêmin, Seyid Husên, çawa ku dibê- 
jin xorteki pirr biaqde, zor zanaye, jire, jêhate. Ew ji 
hevalê Mistefa Kemal û îsmet Paşa ê kerre. îsmet Paşa û 
Mistefa Kemal wi zef hezdikm. Ango ew kesên ku wana 
nasdikin, usa dibêjin. Ew ji diji tevgera Dêrsim û Seyit Ali 
Riza ne.

Pişti ewqas gotinên Xidê mezin de, Xidê piçûk:
- Na-na Apo, ez h te nexeyidime û suneketune, bawerke. 

Çira ez h te sukevim û bixeyidim? Te Ii min tiştek nekir 
ku, ez h te sukevim û an ji bixeyidim. Mm ew gotmên xalê 
xwe ji tera got, tu ji, ji bona wan gotinên xalê min, ji mira 
hêrs keti û qehiriyay, tenê evqas. Lê ez çi bikim Apo, tu 
min biborine, ez xalê xwe û gotinên wi pirr hezdikun. Ez 
ji tera nabêjim hemû gotmên xalê mm rastin ji. Ji ber ku, 
çawa ku tu ji dibêji, ez hina zarokun, aqdê mm evqase, 
mina aqdê we kamd nebûye. Lê wê roj bê ez ji mezm 
bibim û bigihêjim salên we. Herwaha Apo, bi rasti te 
gelek tişt gotm, qal û behsa hin kesan û navan kir, ez bûm 
nasê wan navan û kesan, spas, destên tera diramisim, 
balam ez dixwazun h te tişteki pirs bikim.

- Pirske.
- Lê divê tu disa ji mmra hêrs nekevi û nexeyidi, bû?
- Na-na bi navê Xwedê û Xizir, ez naxeyidim. Çi dibêji 

bibêje, tu azayi.
- Apo, ji minra rast bibêje, ew tiştên ku tu dibêji, ew 

çirokên ku tu qal û behsa wan diki, pesna wan didi, gelo 
ew hemû rastin? Bi rasti birûbaweriya te h wan gotm û 
çirokan tê? Raste tu h xalê mm mezintiri, tu ji pirr tiştan 
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ra dibêji"ew rastin"Xalê min ji diji te derdikeve ji tera 
dibêje"na ew derewin". Lê mzamm hûn kijan rastm.

- Xidê bav:
- Bmhêre lawê min, ez qet bawer nakim ku h ev cihan de 

keseki bêt birûbaweri hebe. Herkes xudan birûbaweriye- 
kiye. Mirovên bêt baweri h cihan de tunin, ku hene ji ez 
nizanim. Lê ku hebin ji, ez dibêjim ew kesana xehtin, 
Xwedê wana biborine. Balam Xalê te baweriya xwe h 
gelek tiştan nayne. Lê ez mkanbim ji tera bibêjim"sedi-sed 
ez rastim, ew xehte, yan ji ew raste, ez xehtun". Edi 
Xwedê dizane, ki raste, ki xehte.

Pişti ew gengeşiyê de herdu Xidan dengê xwe birandin 
û pez û dewar bervi gund ajotm û h zikê çend hûrdeman 
de pez û dewar gihandin binê gund; pez û dewar h hev 
veqetiyan û beridan malên xwediyên xwe. Gelek keç û 
xortên gund ji, h bervi pezên xwe çûbûn, ku pez û dewa- 
rên wan neçm malek din. Lê pez û dewar wer hubûbûn 
ku, qet riya mala xwediyên xwe şaş nedikirm û h hev 
vediqetiyan û diçûn pêş axur û cihên xwe. Li zikê çend 
hûrdeman de hemû pez û dewar h pêş çavên herdu Xidan 
de wenda bûn, tenê h pêş wan de çêleka wana nav Altûn, 
nogma nav Zeri, mi a wana reşbelek nav Elif û bizina 
wana Kol mabûn. Herdu Xidan ji, çêlek, nogin, mi û bi- 
zina xwe ajotin binn mal, kirm hevşe ê pêş dêri û dage- 
riyan ketin hindirê malê. Çawa ku çavên Xidê piçûk h 
diya xwe ket, yekser ji diya xwera:

- Dayê bi rasti ez iro h te geleki xeyidime. Te ji mmra 
qixsek pivaz neşand, ku ez bi hêsai nanê ceh-garis bixwim, 
zikê xwe têr bikim. Fermo ji tera ev torbe ê nan, bigire, tu 
bi xwe ev nanên ceh û garis, hişk mina qûm û qûtê mi- 
rişkan bixwe, lê ku xazi h devê teda heye, bi xaziya devê 
xwe va nermke bicû û daquline, binhêre çawaye got.

Melek geleki ji kurê xwera hêrsket, xeyidi û ji kurê 
xwera:
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- Kuro hişbe bêt miraz. Ma te û bavê te her tişt anine 
mal, mm ji h we veşartiye? Çavên te kor ninm, tu bi xwe 
ji dibini ku, h malda çi heye, çi tune. Mm ji bavê tera got 
çend seri pivaz maye, ew ji, ji bona sorxaçê. Kuro ez 
kewaniya vê malême, ez mkanbim ji tera, ji bavê te û 
mivaneki Xwedê ra, girmi û xwarmên bêt sorxaç, bêt rûn 
û nci bipêjun. Divê em usa dohw bikm, qasa lihêfa xwe 
hngên xwe dirêj km, got û h şûna xwe de rûmşt, disa h 
ber êşa çavan kire nale-nal.

Li ber hêrsketina Melekê Xidê piçûk qet dengê xwe 
dernexist, h tev bavê xwe çû h ber agirê pixêrigê de rû- 
mşt, h hiviya şivê de ma. Pişti du-sê hûrdeman de Xidê 
mezm:

- Lê-Iê ez dibimm tu geleki bêt kêfi, lawê te ji tu xeyi- 
dandi, tu h qisûrên wi mêze meke, xwe meqeherine, ber- 
xwe mekeve, em çi bikm ev bextê meye, Xwedê h ser eniya 
me usa mvisandiye, divê em van derd û kulan bikşinm, em 
nikaribin h diji Xwedê derkevm, weki dm em çi bikin. Ez 
dizamm rewşa te ne başe, tu h şûna xwe de rûna, bila Xec 
ji mera tişteki bine, em şiva xwe bixwm û bikevin nav 
nivina xwe rakevin, sibe disa Xwedê mezme, çi dibe, çi 
nabe. Helbet Xwedê ji mera ji rojeki deriyeki veke, ji 
mera ji were ramê, got.

Li pişti gotinên Xidê, Xec rabû çû ber sepeta rûn û 
dew, sepet rakir, hesik kire destê xwe, dewê ku hindir 
dizikêde bû bi hesikê va tevda kire huskerê, h tev çend 
nanan ani dani ser xonçê û hemû bi hevra h dorbera 
xonçê de rûmştm û şiva xwe xwarm, dûra ji hemû bi 
bêdengi ketin nav nivin û bmê lihêfên xwe raziyan ketm 
xewa kûr û pêva çûn.

***

Hewayê biharê qenc derbaz dibû. Gel destpêka çman- 
dma ceh’an kiribûn. Zarokan şixre’ên ceh û kêsan diki- 
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şandin bênderan, dibistan ji ketibûn betlanê. Şagirtên 
dibistanan bûbûn şixrevan, bûbûn şivanê berx, kank, go- 
hk û dewar û pezan. Ew şagirtana ji dê û bavên xwera 
dibûn arikar, kar dikmn. Mamosteyên dibistanan dageri- 
yabûn malên xwe, gund û bajarên xwe. Mamosteyên gundi 
h tev dê, bav û birayên xwe dixebitiyan, û rêçberi dikirin, 
ceh û gemm diçmiyan, gam digerandin. Yek ji wan ma- 
moste’an ji Aliekber bû. Ew sala wi a ewlin bû ku, ew 
bûbû mamoste, h gundeki Xarpitê de mamosteti dikir. Li 
betlana dibistanan de ew dageriyabû mala xwe, balam kar 
nedikir. Li malda hedûra wi nedihat, canê wi dihat şidan- 
din, binteng dibû, nedizambû ku çi bike. Carna h tev bavê 
xwe diçû bajêr, carna h tev birayên xwe diçû ceh çinan- 
dmê, lê disa ji rojên wi bi dilxaşi derbaz nedibûn, sewr 
teng dibû. Dûra wi ew karana ji heznedikir. Ji ber ku 
piraniya zeviyên ceh bi destan dihatin çmandin, destê 
mirovan hemû birindar dibûn, dihelisiyan, tiliyên mirov 
diwerimiyan, birin kul dibûn nêm digirtin, diêşiyan jan 
didan, mirov h ber wan êş û janan de xew nedikir.

Pişti şiv xwarinê bû, Aliekber malda h tev bav, bira û 
diya xwe rûniştibû, dipeyiviya, rewşa kar û beran h bi- 
rayên xwe dipirsiya. Dûra berê xwe guhart ser bavê xwe, - 
ji bavê xwera:

- Bavo ez dixwazun sibe h aliya xwişka xwe de biçun. 
Min biriya wê, zava û xarziyên xwe kiriye. Ez Xozatê û 
gundê me zef hezdikun, balam kar û berên gundan pirr 
heznakun. Kar û berên gund ji bona min giranin. Lewra 
qet nûvedanek nû neketiye gundên me Kurdan. Ez karê 
giran mkanbim bikun. We ez hute karê giran nekirime, ez 
çi bikun. Ez dibêm ji bona du-sê heftan biçun bibim miva- 
nê Melekê û Xidê zava ê xwe, gelo tu û diya min çi dibê- 
jm? got. Bav û diya Aliekber:

- Riya te vekiribe kurê min, êdi ne pêwiste ku, tu h me 
destûrê bistini, Xwedê şikir êdi tu mezini, xorteki xwenda, 
zana û mamosteyi, çi wext dixwazi biçe, ji tera oxirbe.
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Lewra me ji biriya Melekê û newiyên xwe kiriye. Biçe 
wana bibine, ji mera nûçan bine, gotin.

Beri ku herkes bikevm xewê, bavê Aliekber Eli, ji Ali- 
ekber ra:

- Kuro em hêvi dikm tu li gund de ji xwera keçikeki ji 
bibim, dûra em biçin ji tera bixwazm. Lewra êdi wexta te 
a zewacêye, got. Aliekber qet dengê xwe dernexist, şerm 
kir, gep h rû sor bûn, h şûna xwe de sekmiya, serê xwe 
daxist, bi bêdengi h şûna xwe de rabû çû ket nav nivina 
xwe, lihêf ji kişand ser xwe û kete xewa kûr.

Rojtira din sibê de Aliekber boxçe xwe a nan amede 
kir, berê xwe da riya Xozatê û gundê Torût’ê. Rê geleki ji 
dûr bû. Mirov bi peya rojeki dimeşiya xwe digihand gundê 
Torût’ê, hewa ji geleki germ, tava rojê ji mirov dişewi- 
tand. Lê Aliekber xort bû, xorteki sportmen, can lez û 
wurya bû-Atik-meş ji hezdikir. Wi h beri mixurba êvarê 
de xwe gihand korta binê gundê Torût’ê û kete nav xeya- 
lan. Bi xwe bi xwera"gdo naha ku xwişka mm, mm bi- 
bine, wê ew çi bike, h ev mixurba êvarê de ji mmra çi 
bibêje"got û nêzika gund bû.

Xidê naxirvan û kurê xwe h wê rojê de geleki westiya- 
bûn. Lewra pêz û dêwêr ew geleki westandibûn. Bi taybeti 
bizinan h virde-wirde bazdidan, diçûn bmê darên Mazi, ji 
bona berûyan. Lê berû hina geleki piçûkbûn, ew nûva h 
kovikên xwe de derketibûn. Balam disa ji bizman bihna 
berûyan digirtm û dibeziyan binê daran, diçûn diketm nav 
kelem û daristanan, h hev belav dibûn, her refek h aliki 
de diçûn. Herdu Xid ji h dû wan bizm û pezên revin de 
bazdidan, ku wana vegerinm, binin ba hev kombikin, 
balam ew ji geleki dywar dibû, herdu Xid diwestiyan û 
bêt hihn diman. Xidê piçûk carna xwe digihand bizmeki, 
bi hêrs pê qoçên wê bizinê digirt, ew bizma dida ber çoan, 
ço h devê bizmê dixist, dev û pozê wê bizmê dişikand, h 
nav xwinê de dihişt. Dûra, çawa ku wi ew bizma berdida, 
icar bizmê disa mina beri, weka kevroşk bazdida bmê 
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daran û nav kelem, ji bona berûyan û birêşê daran, dire- 
viya û direviya. Xênci ew rewşa bizinan, bi taybeti li meha 
Gulanê de moze ji derdiketm û wan ji ga û çêlek gez di- 
kinn û dibûn sedema reva wan û hevbelavbûna wan. Ga û 
çêlekan wexta ku dengê wan mozan dibihistin, te digot h 
cinan ketine, har dibûn, doçên xwe radikirm û direviyan, 
bazdidan û ha bazdidan; êdi ku h kijan aliva çûn. Pirr 
caran komkirma wan heywanan ji bona herdu Xidan her 
zamet dibû nedihatin komkirm, direviyan û h şuneki de 
nedisekmiyan. Carna ji yekser direviyan diçûn mal diketm 
axuran, h axuran de mexel dibûn, dunan.

Mixurba êvarê êdi ketibû ser erdê, gundiyan çirayên 
xwe vêxistibûn. Xidê naxirvan û kurê xwe ji, bi westiyayi 
11 ber ronahiya agirê lojinê de rûmştibûn, pişta xwe ji 
dabûn diwêr, ew rewşa bizinan û reva ga û çêlekan ji 
Melekê û Xecê ra dengdikirm. Xidê piçûk ji Ii ber agir de 
germ bûbû, xew ketibû ser, stu h ser nedisekiniya, noqim 
xew dibû, disa h xwe dihesiya. Li wê demê de deri hate 
kutan. Çawa ku dengê kutandina dêri hat, Melek vecmi- 
qiya serxwe, bi a Xwedê ev xêre, gelo ew kiye h vê mixur- 
ba êvarê de deriyê me dikute? got û rabû ser hngan, 
balam Xidê mezin bi lez û rev xwe gihand paşiya dêri, bi 
deng" xêre, ew kiye?" got û pirskir.

- Zava dêri veke ezim, ez, Aliekberê bûrayê te, got.
Çawa ku Xidê dengê Aliekber bihist, yekser deri vekir 

û Aliekber hembêz kir, kire nav milên xwe û" lo tu xêr 
hati, silamet hati, ser seri û ser çavên minra hati, kuro 
ktfan ba û bahozê tu aviti vi ali, mamoste’ yê meyê delal 
de keremke were hmdir, me geleki ji biriya te kiriye lo. 
Bibêje, çi heye, çi tune?" got û Aliekber berda û berê xwe 
guhêrand ser Melekê" keçê ela tu ev birayê xweyê çeleng û 
spehi binhêre, mamosta bmhêre, bûye çi xort. Keçê ez 
bawerim birayê te riya xwe şaş kiriye. Gelek wexte ne- 
dihat mala me, em hesreta wida mabûn, wer nine lê?" got, 
Aliekber ji xwişka wira hişt. Melekê ji birayê xwe hembêz 
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kir, rûyê Aliekber maçkir" de fenno rûne " got û hemû bi 
hevra rûmştm. Dûra Xidê piçûk çû destê xalê xwe maçkir 
û h kêleka xalê xwe de rûmşt. Xecê ji, ji Aliekber ra" tu 
xêr hati " got, rewş û dem pirskir û li şûna xwe de ew ji 
rûmşt û li Aliekber mêzekir. Êdi Aliekber ji Xidê û Me- 
lekê ra iriabû. Bi taybeti Melekê pirs dikir û ha pirs dikir. 
Dûra ketin nav guftûgoên cûre, cûre, heya nivê şevê. Dûra 
aqil hate serê Melekê, ku nivê şevêye. Ji bona ew ji, Me- 
lekê ji birayê xwera usa got:

- Tu me biborine birayê delal, me tu heya ev seat hişti, 
nehişt ku tu bikevi xewê. Sibê de heya naha tu h rêdabûy, 
ez bawerun tu geleki ji westiyayi. Naha tu rabe bikeve 
xewê, em axaftmên xwe bihêlinm sibê.

pişti gotm û pêşneyara Melekê, Aliekber ji zavayê 
xwera:

- Zava ez dixwazim sibe h tev te û xarziyê xwe, bêm ber 
naxira pêz û dêwêr. Bawerke ez şivantiya pêz hezdikun. 
Mirov h ber pêz û dêwêr de, şinayiyê, Gul û kulilkan û 
her cûre çiçegan dibine, bina şinayiyê û wan çiçegan 
sewra meriyan fereh dike, hedûra meriyan tê. Bili van 
wexta xilok û sipmgane ji, ez h siping û xilokan ji pirr 
hezdikun, got.

Xidê zava:
- Na-na kuro, tu mivani, hina nû hati. Ela tu çend rojan 

h mal, gel xwişka xwe bisekm, ew h te têr bibe, dûra em 
bifikirm, tu çito dixwazi em werge bikin. Ez dibêm sibe 
nabe, ango ez ev daxwaziya te napejirimm û nabêjim"erê" 
got û dengê xwe birand. Icar Aliekber:

- Na zava, bi navê Xwedê ez dixwazim h tev we bême ber 
pêz. Tu ji bona serê bavê xwe, mebêje"na"ez qet itiraz-mi- 
tiraz ji naxwazim, hûn xurişta min ji qenc dizanin. Mm 
ku got"divê ev tişta bibe, an ji ez vi tişta bikim"lê divê 
sedi-s€& ew tişta bibe û ez wi tişta bikun. Ango h navda 
mirin ku tunebe, ez xwastek û gotmên xwe timme şûnê. 
Naha em h ser vê meselê peymanbest-antlaşma-bûn?
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Melekê dit ku Aliekber" Nûh " dibêje û pêxamber na- 
bêje, ji bona ew:

- Başe-başe ez qurbana canê birayê xwe, tu çito dixwazi 
werge bike, bi kêfa te, qet xem meke. Naha em bikevm 
xewê, sibe Xwedê mezine. Li aliya dm de, zavayê te û 
xarziyê te ji, iro geleki westiyane, ji wanra ji rawest û vês 
pêwiste. Beri ku tu werê, wana qal û behsa reva bizman, 
ga û çêlekan dikinn. Bizman çi anine serê wan, ga û çêle- 
kan çi kirine û çito h ber mozan reviyane, ew dengdikirm. 
Bawerke ev xarziyê te werqas ku h dû pêz û dêwêr de 
reviyaye, hemû tili û neynûkên liwik h nav xwinê de mane, 
hatme birandin; binê neynûkên tiliyên hngên wi, hemû reş 
bûne, bûne weka qetran. Em çi bikin birayê delal, ev 
lawika usa xasi û tazi h ber dêwêr û pêz de jiyana xwe 
derbaz dike, jiyana wi a ciwanti usa heder dibe diçe. 
Hevalên wi h dibistanandane, dixwinm, ev lawikê me ji 
usa bûye şivanê pez û dewaran. Xwedê mala hejartiyê 
bişewitine, tunebûn zore, zor keko, em çi bikin? Ev bextê 
meye, Xwedê h ser eniya me usa nivisandiye lê divê em ji 
bona ev rewşa xwe şikir bikin, wer nine birayê delal? got 
û rabû çû nivina Aliekber serast kir û h şûna xwe de 
bêdeng ma. Dûra Aliekber h şûna xwe de rabû çû ser 
nivina xwe de rûmşt, ji xwişka xwera usa got:

- Ji bona karguzariya-hizmet-te bi dilda spas, destên tera 
diramisim, balam ez hin gotin û baweriyên we heznakim. 
Tu hemû tişt digiri, dibê h Xwedê va girêdidi û dibêji"ev 
karê Xwedê ye, Xwedê h ser eniya me usa mvisiye"mzam 
çi û çi. Carna hêrsa min her radibe, bihn h min teng dibe, 
lê ez mkanbim tişteki bikim. Lewra ev realita gelê meye, 
ev perwerde a gelê meye. Mala wan serdestan bişewite, 
rûmştine ji bona hejar û belengazan tiştên wer afirandine 
ku, h aqilan dûr. Gel ji h wan bawer kiriye. Ew bûne mir, 
ew bûne axa, ew bûne şêx, ew bûne seyid, ew bûne bal- 
yozê Xwedê û ziktêr, h jiyana komeletiyê de, bûne şûrê 
serserê hejar û belengazan. Ango bi kurtasi"qûl bûne qûlê 
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qûlan"weki dm ez ji tera çi bibêjim xwişka mm. Tu bawe- 
riyên xweyên bêt bingehin ji minra dibêji, ez ji mkanbim 
bi hêsayi ramanên teyên bêt erêni û bêt bmgehin biguhê- 
rinin. Ev kar û xebat û zeman dixwaze, yekcar nabe. 
Herwaha xwişka delal, ez serê te neêşimm, hmdê tu ne- 
xwaşi, çavên te diêşm. Çêtire em gotm û axaftmên xwe bi- 
hêlinin sibe û rojên dm. De şev baş, Xwedê hêsabûnê bide 
we, got û kete xewa şirin û kûr.

***

Aliekber tev hemû neferên malê, h berbanga sibê de 
hişyar bû, rabû serxwe, kmc û kolên xwe h xwekir, derket 
der çû ber çirtika coka avê dest û rûyê xwe bi lez şoşt û 
disa dageriya hmdir h ser kursi de rûmşt. Herdu Xid ji h 
nav nivnên xwe de rûniştibûn, nedixwastm ku h nav ni- 
vinên xwe de rabm. Xec ji bi meşka dew va mijûl dibû, 
Melekê ji girmiya sawar dida ser kuçikan, êzmg dikir binê 
dizika girmiye, hewl dida ku agir vêxine. Pişti demek kurt 
de, ronahiya Roja Zeri, cihan ronak kir. Li wê demê de 
herdu Xid ji êdi rabûbûn serxwe, xwe amade dikirm. 
Dûra derketm der, ew ji çûn ser çirtika avê dest û rûyên 
xwe şoştin û dageriyan hmdir. Xidê mezin çû gepên Aliek- 
ber maçkir, Aliekber ji destê wi. Dûra Xidê piçûk ji çû 
destê xalê xwe maçkir û hemû li benda girmiyê de man. 
Pişti çend hûrdeman de Melekê dizika sawarê h ser agir 
de dani jêr, ew girmiya germ bi hesikê kire leganek piçûk, 
legan ji dani ser xonça nan patmê û gazi hemûyan kir"taş- 
te amadeye, de fermo werin ser sifra xwannê" got, dûra 
hemû h ser sifrê de kombûn, nanê ceh û garis ji pişartm 
hindirê girmiyê, bi kevçiyên dank va destpêka xawrinê 
kirm. Pişti taşte xwarmê derketm der, ku êdi Roja Zeri h 
paş gaza hember de derketiye, mina bênderek gilover sor 
û zer tê xuyakirm. Çawa ku derketma rojê ditin, hemûyan 
h hember rojê de silawetên xwe anin û dageriyan serhevû- 
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du, keleyên xwe h hevûdu biriyan, hevûdu maçkinn û ew 
karên xwe werge qedandin. Dûra Xidê mezin çû h axur de 
mi, bizin û çêleka xwe derxist der, da pêşiya xwe, h tev 
Aliekber û Xidê piçûk ajot û h bmê gund de pez û dewarê 
gund h gundiyan radest girt û berê pêz û dêwêr da aliya 
zunagê hember gund.

Xidê piçûk qet nedixwast ku h xalê xwe dûrkeve, her 
tim dixwast ku hgel wi rûne, hgel wi bimeşe. Ji bona ew 
ji, hgel xalê xwe dimeşiya û h xalê xwe pirs-pirsdikirm. 
Xidê mezin ji h dorbera dewar û pêz de dihat û diçû. Pişti 
panzdeh, bist hûrdeman de, naxira pêz û dêwêr gihandm 
bmê zimag û Xide mezin h aliyek naxirêde, Aliekber û 
Xidê piçûk ji h aliyeki de sekiniyan û çûn h ser kevireki de 
hgel hev rûmştin, h pêz-dêwêr û pêşdariya dorberên xwe û 
Gul û sosman mhêriyan. Pez û dewar ji ketibûn nav çêre 
û giyayên teze û xwaşik de diçêriyan û zikên xwe têr diki- 
nn.

Roj hêdi-hêdi bihnd dibû, tava rojê tin dida cihanê, ci- 
han germ dikir. Qinkên reşbelek h hêlinên xwe de radi- 
bûn difinkiyan, dikirin qire-qir, diksilêmanan û kewan 
dixwendin, pepûgan dikirin pep û pep, huli, sisorek û baz 
h jor esinan de difinkiyan, h nêçirên xwe digeriyan, mêşên 
hingiv, pizeng û mozebeş h tev vizik û kelmêşan h çiçegan, 
h her cûre giya û hêşiniyan dihêwiriyan, zikên xwe têr 
dikirin, canên xwe germ dikirin. Aliekber ji h wan heywa- 
nan, pêşdariya çiyan, deşt û kaşan, kendal û zinaran, 
kevirên asi û bihnd, dar û daristanan dmhêriya û bi xwe 
bi xwera" Xwedê mala dijminan bişewitine, ev welatê 
delal, ev welatê mina bihişt kirine binê bandûrên xwe, 
jiyan h me kinne dojeh-cenem-kirme zindan. Ev welata ku 
h binê bandûra Romê de nebana, ew zilm û zorên bêt 
mirovi ku h ser gelê meda nehatana ajotin, ez bawerun 
gelê me h beri gelek gelan ev welata şên û nûjen bikirana, 
her der bikirana bihişt. Lê em çi bikm, çavên felekê kor- 
bm; iro h danstanên bêt şêr û bêt fil de, rovi û tori xwe 
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hût dibimn û dihesibimn, têda diçm û tên, ciritan davyin, 
bejnên xwe temaşe dikin. Gelê me ji bûye noker û xulamê 
wan rovi û toriyan h bm destên wan de diji; hêyy Xwedê o 
tu nepejirini, islam çi ani serê gelê me. Bav û kalên me 
wexta ku Tirk derketm h bervi Anadolûyê hatm, h şerê 
Malazgêrtê de, ji bona birûbaweriyên Ola îslami piştgiriya 
Tirkên har û hov girtin, h hember Bizans, Bizans ra şerki- 
rin, Bizans bmxistin û Tirk h navçe a Anadolûyê de kirm 
xudan dewlet. Ji bona çi? Ji bona Ola tslam, ji bona îslam 
biratiyê. Gor ku dibêjin, h wi şeri de Tirk tenê çar hezar 
kes bûne, nêzika heşt hezar ji Kurd bûne, lê ew çar hezar 
bûn xudan dewlet, balam em disa man bindest û nebûn 
xudan heqê xweê çarenûsi. Lê dûra Tirk îslam birayên me 
h me çi kirin?. icar h zikê zeman de, gav bi gav bervi 
welatê me hatin, bi sed hezaran xwina gelê me rijandin û 
welatê me dagirkirm. Heya roja iro tenê ev erdê Dêrsim h 
dest me Kurdan de maye, lê ev ji heya çi wext li dest meda 
dmiine kes nizane. Bibe ku sibe-dusibe ev erda ji h dest 
meda biçe. Hmdê wer tê xuyakirm. Lewra hevgirtmek û 
tevgerek me a Netewi tune. Ax h mm, ax h min. Bav û 
kalan çi gotme? Gotme ku" Mm ani cihê xwe, berda rûh û 
canê xwe". Bi rasti ji usa bûye. Ev gotin h şûnê de hatiye 
gotin. Lê mala wan bav û kahkên xira be, peyvin her qenc 
gotme, lê nebûne xudanê ew gotinên xwe.

Li mêjo ê Aliekber de ev tiştana dihatm û diçûn. Ali- 
ekber çavên xwe zûre çiyan û deştan kinbû, kûr-kûr di- 
hênijiya. Wext ji geleki derbaz bûbû. Tava rojê tin dida, - 
êdi wexta xwarina firavinê bû. Dewar û pez ji zikên xwe 
têr kinbûn, h bmê siya dar û keviren de mexel bûbûn, 
dikayiyan. Wext ji hatibû xwe gihandibû dema nivrojê. 
Ango êdi wexta xwarmê bû. Xidê mezm ji hun h dêwêr û 
pêz dinhêriya, him ji h Aliekber mêzedikir. Lewra Aliek- 
ber h ser kevireki de rûmştibû kûrkûr dihiziriya. Ew rewş 
ji bala Xidê dikişand. Ji bona ew, Xidê deng h bûrayê xwe 
kir û ji bûrayê xwera:
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- Aliekber kuro li te xêre, ew çiye tu ewqas dihêniji û 
deng h te dernakevi? îro tu h bin ev tava germ de feti- 
siyay; te guhdare me nekir û tu h tev me hati ber naxira 
pêz û dêwêr. Herwaha, naha wext nivroje, ez dibêm êdi 
em pêz-dêwêr h vir rakin, bajon bibin ber newala binê 
gazê avdm, dûra bibin binê siya darên nêzika gund de 
bidin mexelkirm. Hmdê ew dera bêhriya gunde. Li wê 
hemû keç, bûk û jmên gund tên, pez û dewarên xwe dido- 
şin. Tu ji h wê keç bêhrivanan bmhêre. Bawerke gelek 
keçikên bedew û delal hene. Te ku kijan keçik eciband, ji 
imnra bibêje, dûra em biçin bi fermana Xwedê ji tera 
bixwazin. Ez bawerun qet bavê keçikeki nabêje "na". Ji 
ber ku tu mamosteyi. Herkes dixwaze, ku keça xwe bide 
mamosteki. Ango ev mabest û ramana mme, gelo tu çi 
dibêji?.

Aliekber qet bersivek neda Xidê zava ê xwe. Li şûna 
xwe de rabû çû ba Xidê xarziyê xwe, bi hevra pez û dewar 
h wê rakirm, dan pêşiya xwe, ajotin binn h bmê siya 
darên bêhriya gund de dan mexelkirm û hersê bi hevra h 
bmê siya dareki de rûmştm. Pişti çend hûrdeman de, 
hemû bêhrivanên gund beroşên xwe girtin û bervi bêhriyê 
va meşiyan. Bi taybeti keç û bûkan xwe xemilandibûn, 
kum û guhkên xwe dabûn serê xwe, şar û valeyên rengin û 
bi şink ji, bi qenci mûnandibûn, dabûn ser kumên xwe, 
mori û mircan ji h simên guhkên xwe û şinkên şarên xwe 
de herbilin kinbûn, h pêşiya kumên xwe de disa zêr û ziv 
dûriyabûn, dabûn pêş eniyên xwe, ew şar û valeyên ren- 
gin, şink û simên bi mori û mircan, tev diravên zêr û ziv 
h ser eniya wan keç û bûkan de diburuqiyan, bedewiyek 
bi taybeti didan keç û bûkan, mirov digot mexwe, meke h 
wan keç û bûkên bedew binhêre. Li tev wan keç û bûkan 
Xeca xwişka Xidê ji xwe bi qenci xemilandibû, h tev bûka 
xwe Melekê û bêhrivanên gund bervi bêhriyê dimeşiyan, 
hm keç û bûkan kilam digotm, distirandin, h nav xwe de 
henek dikirin. Melekê ji firawina Xerdu Xidan û birayê
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xwe kiribû destê xwe h tev keç, bûk û jman dimeşiya. 
Hina ku negihiştibû binê siya daran, deng li birayê xwe 
Aliekber kir û ji birayê xwera:

- Mamoste te disa zarokatiya xwe ani bira xwe. Tu hati h 
me bûy mivan, lê te tewat nekir h malda rûni, tu bûy şi- 
vanê naxira pêz û dêwêr, gelo iro wexta te çawa derbaz 
bû? Te heya ev dem çito tewat kir?. Li pişti pirsa Melekê, 
Aliekber usa got:

- Xwişka delal wexta mm qenc derbaz bû û wê derbaz 
bibe ji. Ez ji mina we gundime, h ev gund de hatime ci- 
han, ma çi ferqa min û we heye?. Ez bawerun tene ferqa 
mm û we, mm xwendiye ez bûme mamoste, we ji nexwen- 
diye, hûn nebûne mamoste û karmendeki dewletê. Ango 
hemû ferq evqase. Ew ji sûçe we nine, sûçê dijmmane, 
sûçe ew dewleta bêbexte, ewa ku gelê me kiriye ev rewşê. 
Bili ev em hemû mirovm, neh mehinine; heke ku Xwedê 
heye, em hemû ji qûlê Xwedê ne. Bejn û bala me, çav û 
biriyên me, şiki û rengên me, ku h hev neçm, weka hev 
nebm ji, disa em hemû bi hebûneki va çêbûne, cewherê me 
yeke. Ma çi ferq dike ku çermê mirov reş be, zer be, sipi 
be, her weki dm? Hemû mirov eyni tişt dixwazm. Weka 
av, hewa, nan, xwarm, stargeh û hwd. Disa ez qet bawer 
nakim ku Xwedê bibêje" divê hinek h cihanê de birçi, tazi, 
rût, bêt mal û stargeh bin, hmek ji h nav hebûnan de 
gevzdin, xudan erd û mal, xudan qesr û qonax û zik têr 
bm". Disa Xwedê negotiye ku kesên xudan hêzên bi fiziki, 
h kesên bêt hêz, h kesên jar û sistan teda bikin, heqên 
wana h dest wan bigirm bixwin. Kesên Ehriman dilpakan 
bixapinm, serdest hebm şeran derxinm, mirovan bikujm, 
bixwazm ev cihanê bikm bin bandûra xwe" na haşa Xwedê 
qet tişteki usa negotiye. Bi kurtasi ez dixwazim bibêjim, 
em hemû mirovin, qûlê Xwedê ne, cewherê me yeke.

Pişti ev gotinan de hemû bêhrivanên gund, Xecê û Me- 
lekê pez û dewarên xwe şarkirm û disa dageriyan gund, 
malên xwe. Li wê herdu Xid û Aliekber h bêhriyê tenê 

127

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



man. Pez û dewar ji mexel bûbûn dikayiyan. Bi taybeti 
Xidê piçûk li kêleka xalê xwe de rûmştibû pirs h xalê xwe 
dipirsiya, dixwast ku ew ji mina mezman ji xalê xwera 
bipeyive. Li wê navberê de Xidê mezin disa qal û behsa 
seyidan û ziyaretan kir û ji Aliekber ra usa got:

- Aliekber, kuro tu pirr hatiyi guhartin, ez dibimm te 
her tişt h xwe birkiriye, tu dibêji"pirr tişt derewin, ba- 
weriya mm h wan nay". Ango tu çi dibêji, çi deng diki, ev 
xarziyê teyê bêt miraz yekser wan tiştan h devê te distine 
û dixwaze ku wana bifroşe mm, ji mmra bêbêje û min 
bixeyidine. Ango ev ji mina te bûye bêt itiqat û bêt ba- 
weri; tenê h gotmên te bawer dike, dibêje" xalê mm raste" 
felan-bêvan. Binhêre bûrayê delal, naha em bi xwe bi 
xwene, divê em ji hevra biaxifin û hevûdu serwext bikin. 
Tu qenc dizani ku em tahbê seyidanm. Seyid Pir, Rayber 
û mirşûdê mene. Xwedê seyid bi taybeti afirandine, ew 
kirme xudan kiramet, serdest û xudan aqil, xudan nifûs. 
Bamasûr çawa diwar ajotiye aniye gundê Moxindiyê, 
Kurêş Bawa çito h finna agir de neşewitiye, ew çawa h 
hirçê siwar bûye, çawa mar mina şelaq-kamçi-kiriye destê 
xwe û pê ew mar, hirç ajotiye, Seysawûn çito kefa sawûne 
û mêwa zebeş h ser çemê Firatê de kiriye pird, Axûcan 
çawa jehr vexwariye û dûra ji h binê neynûken xwe de 
dakiriye, disa ew kasa jehrê tiji kiriye, ango aqilê mirov 
qet nagihêje van kirametan. tro ji gelek newiyên wan 
kesên xudan kiramet hene, dikevin agiran, bi xwaziya 
devên xwe va agir ditemirinm, milên xwe dikin nav sitilên 
avên beravan û sitdên goşt; qet canê wan naşewite. Ew 
dikevin nav tirafa agir, agir dalês dikin û ditemirinm 
zunanê wan, canê wan qet naşewite. Ez ji tera çi bibêjim 
keko, ango rewş usaye, divê tu baweriya xwe h wan kira- 
metên Pir, Rayber û mirşûdan bini. Aliekber, ez qurban, 
tu ciwani, Xwedê neke ji bona bêt itiqatiya te, ew ji tera 
mfiran bikm, wê bela, mela werm serê te.
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Aliekber Xidê zava ê xwe guhdar dikir, balam h dilda 
kela wi radibû, dixwast ku pê xmka zava ê xwe bigire, - 
bibêje" êdi bese, ez qet naxwazun te guhdar bikim" balam 
şerm dikir, nedixwast werqas dilê zava ê xwe biêşine û wi 
h xwe bide suketm. Lewra wi xurişta zava ê xwe û itiqata 
wi a ji bona Xwedê, Pir, Rayber û nurşûdan baş dizaniya. 
Ji bona ew ji, Aliekber ji zava ê xwera bi xwaşmêri û bi 
milaimi diaxifiya, hêrsa xwe h wi nedida kivşê, eşkere 
nedikir. Wi digot, bav û kalan çi gotine? Gotme" bi peyv 
û gotinên xwaş va, mirov mar h qulê de derdixine". Lê ez 
ku dixwazim keseki qezenc bikun, divê ez tişteki bi tole- 
rans û tişteki ji dilmzm bibim, xwe h sewiya wande bidim 
temaşekirin, ku ew h min bawer bikin. Mamoste ê mm, 
her tun ji minra ev tişta digot û şiret h min dikir.

Xidê axaftina xwe kuta kir. Wer dihat kifşê ku, êdi wi 
dilê xwe piçeki hêsa kinbû. Dûra bi rûki ken va dageriya 
ser Aliekber, ji Aliekber ra:

- De tu bibêje xort û mamosteyê delai, gelo tu bê guhêr- 
andm, yan na? Ez hêvi dikim tu ji minra bibêji"erê" ha ez 
qurban?.

Aliekber:
- Zava tu min bibaxşine, tu min biborine, mm beri ji, ji 

tera gotibû, carek dm ji, ji tera bibêjun; birûbaweriyên 
min h wan tiştan nay, ez bawer nakim. Ev tiştên ku tu 
dibêji, bawerke hin kesan h zikên xwe de derxistme, ne ku 
aqilên xwe de. Ango li xaş û loqleyên xwe de avitine der, 
kesên nezan, xeşim, hejar û belengazên mina te ji bawer 
kirine. Mexeyide, tu ji minra qal û behsa tiştên bêt zamsti 
û nebûyi, tiştên Metafizik û tdealizmê diki; ez çito bawe- 
riya xwe h wan tiştên nebûyi bimm?.

- Kuro Metafizik û îdamiz çiye? Meta kê fizike, miz ki- 
riye?.

Aliekber kire teqe-teq û keniya û usa got:
- Zava tu her biji lo, bi rasti tu zor qeşmeri. Tu dibini, 
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tu mkanbi ku bibêji" Metafizik û îdealizm" tu çawa ji 
mmra bikevi leca rastiyan?

Xidê:
- Kuro tu evana biterikine, ez çi bikun, zunanê mm mina 

zimanê te nagere. Te pirtûk xwendme, tu bûy mamoste ez 
çi biknn. Naha tu henekên xwe h mm meke, bersivên 
pirsên min bide, bi rasti ew çine te gotin?

Aliekber:
- Metafizik h dûri pênc dilpekin-duyu-û hissên mirove, 

weka dilpekinek şeşemine. Ango hissek şeşan. Ew tiştên ku 
aqilê mirovan nagihêje, h dûrveyiyê aqilane, ji tiştên ne- 
bûyi û xurefa, wek ew kirametên ku tu dibêji, ew tiştên ku 
bi çavan nayên ditm, bi destan nayên girtm, bi xem û 
xeyalan va hatme afirandm, ewana hemû dikevm zikê 
kategoriya Metafizik û îdealizmê; weki dm ez ji tera çawa 
salix-tarif-bikim.

Xidê:
- Na-na bi serê te, bawerke disa aqilê min negihişt ev 

tiştên ku tu dibêji û qal û behsa wan diki.
Aliekber:

- Zava, binhêre, guhê xwe qenc bide ser mm û min qenc 
guhdar bike, bû?. Te gelek tişt gotm û peyiviyay, dilê xwe 
himk kir. Ango tu verşiyay, h firşika xwe de pirr tişt 
derxistin, naha ji dora mme, divê ez ji tera çend tiştan 
bibêjun, balam suketin û xeyidandin tune, ev a bû?

- Helbet.
- Soz?
- Bi navê Xwedê soz, ez h te naxeyidun. Ma çira ez h te 

bixeyidim? Ez h te çiqas bixeyidim ji, ez ewqas ji te hezdi- 
kun. Ez nizamm ku ji tera çi bibêjim. Kuro hevirê me usa 
hatiye pişaftm, tu qisûrên mm menhêre, min biborine. Tu 
dixwazi tişteki bibêji, ez dibêm, h şûna tişteki de hezar 
tişti bibêje, tu aza û serbesti. Lê h derên dm de, derên 
xerib de, miqate xwe be, bi balkêşi biaxife, hayji gotmên 
xwe be, dost hene, dijmin hene, çi dibe, çi nabe. Bêbexti h 
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nav gelê meda her zêdeye. Gelê me fisan h nav civatê de 
dike tirr, belav dike. Ez naxwazim bediyek were serê te û 
tu biêşi. Herwaha, naha dora teye, fermo biaxife.

Aliekbek beri ku destpêka axaftina xwe bike, ji Xidê 
ra:

- Zava, bibe ku axaftina me dirêj bibe, çêtire em pêz û 
dêwêr êdi h vir rakin bibin aliya gazê, h wê em rûmn 
biaxifm, pez û dewar ji bda xwera biçêrm, heya ku êvar 
hat, bû?. Li pey ew gotmên Aliekber de, icar Xidê:

- Zor başe, got û hemû bi hevra rabûn, pez û dewar ra- 
kirin û birm gaza hember gund h nav çêrê de belav kirin 
û disa li gelhev rûmştin, Xidê piçûk ra ji" tu zû-zû h dora 
naxirê ra were, here qenc h naxirê bmhêre, disa were hgel 
me rûne" gotm û h ciheki bihnd de hgel hev rûmştin û 
Aliekber destpêka axaftma xwe kir û usa got:

- Binhêre zava ê delal, : uhên xwe qenc bide ser mm, ez 
û tu em ne tenê zava û bûrane, her usa em meriyên hevm 
ji. Divê em hevûdu neêşinm giramiyê bidin hevûdu, 
hevûdu hezbikin, dilên hevûdu neşikimn. Naha ez ji tera 
mina biraki te ê piçûk dipeyivim. Tu dibêji Bamasûr 
diwar h îranê ajotiya aniye h gundê Moxmdiyê de rawes- 
tandiye, hukma Romê Kurêş Bawa avitiye finna agir, 
Kurêş Bawa neşewitiye, h hirçê siwar bûye, marek ji mina 
şelaq kiriye destê xwe, bi wi mari hirç ajotiye, Axûcan 
jehr vexwariye, Seysawûn kefa sawûnê û mêwa zebeş 
kiriye pird û gel h serda derbaz bûye, felan-bêvan û hwd, 
wer nine?. De başe, lê ku ev gotinên te hemû rastin, bila 
naha newiyên wan kesên xudan kiramet, diwaran bajon, 
bila bikevin firinên agiran neşewitm-siwarbûna hirçan û 
pêgirtina maran tiştek nine, jehran vexwm, h binê neynû- 
kên tiliyên xwe de dakin, bila kefa sawûnê û mêwa zebeş 
bikin pird û gel h serda derbazbin, herin wi ali werm, em 
ji h kirametên wana binhêrm û bibimn, baweriya xwe h 
wan binin, wer nine lê zava? Ez bawerim ev heqê meye, 
ku em h wan bixwazm, bi çavên xwe va kirametên wan 
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bibinin, dûra biryar bidin, rasti û ne rastiyan. Te ji minra 
çi digot? Te digot" çêleyê mar bêt jehr nabe". Lê ku usa- 
ye, ew ji çêleyê wan kesên xudan kiremetm. Te digot" 
Xwedê Seyid bi taybeti afirandine, esl û koka wan digihêje 
pêxamberan, ew xudan esl û kokên bijarin" ku ew raste, 
aha meydan. Li nav gel de têt gotin. Mirovek çûye Helebê 
hatiye, ji hevalên xwera" lo-lo bawer bikin h bajarê He- 
lebê kehr h pêpelûkan de duneşin, diçin derdikevin ser 
avayiyan". Hevalan jêra gotme" kuro derewan meke " 
wi disa nk kiriye, gotiye" na ez rast dibêjim". îcar heval 
xeyidiyane, ji wira gotme" ê başe, Heleb h vira nine, 
balam h welatê meda ji kehr û avayi hene; de tu keremke 
kehreki bine h pêpelûkê de buneşine, derxine ser avayi- 
yeki". Zava gotmên te ji bûne ew mesela Helebê, kehr û 
pêpelûkê. Ez ji dibêjim bi rasti seyid ku xudan kirametm, 
bila kirameteki derxinm ez ji bibimm û li wan bawer 
bikun. Na zava, pismamê delal, mirov bi çavên koran 
cihanê kitandin-tahlil- nake. Hm kesan ew derewana der- 
xistine, hm kar û berên bi canbazi h gel dane temaşekirin, 
kesên nezan ji bawer kirme. Gel û civatên bêt zanyari û 
bêt perwerde zû têne xapandm û baweriyên xwe h derew û 
canbaziyên werge tinin. Ez qet bawer nakim, ku gel û 
civatên şareza û şarweri h tiştên werge xurafa û can- 
baziyên werge bawer bikin. Na ew ne keyse. Mesela gelên 
Ewrûpi. Ez bawerim-gor ku hm kes dibêjm- gelên Ewrûpi 
qet h derewên usa bawer nakin. Ev tişên ku tu ji mmra 
dibêji, lê ku tu ji wanra bibêji, ew h te bikenin û ji tera 
bibêjm, -tu mm biborine- ev mênka bodleye. Beri ku ez 
biçim dibistanê, ez ji mina we hemûyan bûm. Mesela 
wexta ku hiv tête girtm, gelê me dibêje" ezbeni ejdiyarek, 
yan ji hûtek heft seri derketiye pêşiya hiva Zeri, dixwaze 
ku hivê bixwe û daquline". Ji bona ev ji herkes tenikeki 
dike dest xwe û h tenikê dixine dike teqe-teq; hin kes ji 
lûleyên tifingên xwe bervi jor hivê dikm, gulan berdidm 
esman, ku ew ejdiyar, an ji hût bitirse û bireve, hivê 
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nexwe. Wexta ku çend salan de carê roj tête girtin disa gel 
usa dike û baweriyên xwe her usa didomine. Lê bi rasti ev 
baweriyana û ev tevgerên usa ne bi zamstine. Sedemên hiv 
girtm û roj girtmê bi zamstiye, ango bi ilmiye. Çend salan 
de carê ev cihana me dikeve pêşiya ronahiya hiv û rojê, 
hmek cihê cihan h nav tariyê de dimine, evqas. Ji ber ku 
ev cihan diçerixe, dizivire, qet nasekme. Lê şêx, seyid û 
meleyên me dibêjm" ev cihan h ser qoçê Ga ê Bor de 
disekme. Wexta ku "Ga ê Bor" xwe li şûna xwe de dih- 
vine, dileqine, an ji simek" Ga ê Bor " dihve, icar ev cihan 
dihêje û erdhêjin dibe, çiya û kaş hildişm, felanbêvan. 
Naha ez h te disa pirskim zava, qet tiştên usa dibin? îro 
êdi mirov ev cihan kişf kiriye, ev cihan çiye, çi nine. 
Ewrûpi’yan nûvedanên wer derxistme ku, aqilê mirov 
disekine. Ez bawerim iro canbazeki Ewrûpi ku were nav 
gelê me, h gelê me leyiztokek xwe a canbazi bide temaşeki- 
rin, gelê me ji wê leyiztoka a canbazi û wi kesira ji bibêje" 
ev kesa xudan kiramete " wê wi canbazi ji bikin Xwedê. 
Tu ji h tev gel usa bibêji. Disa Ewrûpiyan çek û silayên 
wer derxistme ku, dûrveyiyê aqilane. Li dibistanê de ji 
mera usa digotm. Hin mamosteyên me ew nûvedanên nû 
bi çavên xwe va ditme. Wana ji mera digotin" iro h we- 
latên Ewrûpi de qûlên Xwedê, ew kesên mina mm û te, 
cûre-cûre makine, trên, balefir û keştiyên heri mezm 
çêkirme, mirov h wan siwar dibe, h hewa de mina teyran 
difinke, h ser deryan de keşti avjên dikm, h Okyanûsan 
derbaz dibm diçin şeş kişwerên cihan. Trên h nav welatan 
de mina marên reş h ser erdê de xij dibin, diçin, mirovan 
û pertalan dibm welatan û tinin. Ez bawerun te trên di- 
tiye. Lewra iro trên heya Xarpitê tê, h wê heya bajarê 
Mûşê û Erzurumê ji biçe. Li zemaneki kurt te ji, xetên 
trênê wê bikeve hemû bajarên Kurdistanê. Ango mirov ew 
tiştana ji bona hêsabûna çûyin û hatinên mirov, hêsabûna 
kar û berên mirov, hêsabûna boranê-ulaşim-û hemû ha- 
cetên leşkeri û hwd nûvedan kirine. Şarweri her pêşve 
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çûye, divê mirov evana zambe, bi tiştên derew û nezamsti 
bawer neke. Tu min qenc nasdiki. Ez li zaroktiya xwe de, 
heya roja iro, ji tiştên diroki û çirokan pirr hezdikim. Li 
gor birûbaweriyên mm, piraniya naveroka çirokan ne 
derewin, geiek tiştên rast û balkêş h çirokan de hene. Hel- 
bet pirr çirokên ku bi derewan hatme afirandin, ew ji 
hene. Minak, wek çirokên kirametan û felan. Li hmdirê 
jiyana diroka mirovatiyê de, hejar û belengazên ev cihanê, 
her tim derd û kulên xwe kirine çirok. Li dewrên bihuri 
de mirov kevneyar bûye, heq û zagon tunebûne, demoq- 
rasi qet tunebûye, mirov nezambûye ku, wekheviti û pi- 
rensibên wekhevitiyê çiye, pirensibên mirovatiyê çiye. Lê 
roj hatiye mirovati gav bi gav pêşva çûye, mirov destpêka 
axaftinê kiriye, her tewir zunan derketine holê, mirov 
destpêka çêkinna hacetan kiriye, jiyana komeieti hatiye 
guhartin, dubendiyên çinayetiyê derketiye meydanê. Ango 
dewra hejartiyê û dewlemendiyê destpêkiriye. Mirov h 
dewra kevneyariyê de derketiye, ketiye dewra nokeriyê, 
ango koletiyê. Êdi kedxwari bi şikleki barbari va derketiye 
holê, ketiye jiyana mirovatiyê. Axa, mir, qirai û padişah 
derketine, wan serdestan ji hejar û belengazan ra Xwedê 
afirandine, ji hemû zilm, zor û barbariyên xwera gotine" 
evana hemû kar û berên Xwedê ne ". Bi wi şikliva hukum- 
dariyên xweyên kedxwari domandme, bi navê Xwedê va ji, 
hejar û belengaz xemrevin-teseili-kirine. Ango felsefa ev 
çiroka mirovatiyê her dirêje, balam min ji tera vebiri 
a-özet-ew çirokê got. Bi kurtasi zilimkaran zikn û nehe- 
qiyên mezin anine serê hejar û belengazan, wana ji ew 
zilm û zorana ji xwera kirme çirok. Padişah, axa û mir 
kirine hûtên heft seri, xwe û civat ji kirine leheng û mêr- 
xwasên çirokan. Ji ber ku, yekser li diji neheqiyan û si- 
temkariyan derneketme, bi tirsa zaliman, kiret û bar- 
bariyên wan va dengên xwe bi hunbizi-gur-denexistine, 
hemû derd û kulên xwe werge anine zunan. Dûra heyam 
derbaz bûye, jiyana mirovati pêşva çûye, nurov roj bi roj

134

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



hatiye guhartin, kar û berên ednezyari-teknik-derketine û 
jiyan her pêşva çûye. Mirovên zana û filozofên gewre 
derketine, teori û ramanên qenc afirandine û kinne jiyana 
mirovatiyê û mirov ji ew pejirandme û roj hatiye gihiştiye 
ev heyama me.

Xidê naxirvan h bûrayê xwe guhdar dikir û ecêb duna. 
Xwe bi xwera" mirovê xwenda başqeye, ne weka mine. Ez 
tenê naxirvaniyê û kar û berên gundan dizamm. Ez h 
Aliekber guhdar dikun, gotmên wi û seyidan qet hev nagi- 
rm. Gelo mzam kijan raste?" got û dageriya ser Aliekber, 
ji Aliekber ra:

- Aliekber, mm h jiyana xwe de qet keşti û derya nedi- 
tme. Ew çitone mzamm. Li aliya din de, ez hm gotm û 
peyvên te fêm nakim, tênagihêjim. Tu ji mmra şarweri, 
şareze û gelek tiştên dm dibêji, balam ez wan peyvan fêm 
nakin, kuro evana hemû te h ku hukirin? Bi kerema xwe 
ji mmra mana wana bibêje.

Aliekber:
- Ez ji tera çawa bibêjim zava? Şareza û peyva şarweri 

evana peyvikên zimanê Kurdine. Bi Tirki" Medeniyet û 
uygarhk"dibêjm. Weki dm ez ji tera çi bibêjim û çi salix 
bikim, an ji çawa naveroka wan peyvikan vekim û h te 
bidmi fêmkirm? Mm bi xwe ji keşti û derya neditine, 
balam min h pirtûkan de, bi taybeti h pirtûka Erdnigariya 
Tirkiyê de xwendiye û derya ji h nexşan de ditiye. Weki 
dm ez ji mina te neçûme bajarên Rojava, ku keşti û der- 
yan bibimm.

Xidê:
- E başe, ez pirsên xwe pirr dirêj nekim, weki dm tu 

dixwazi ji mmra çi bibêji? Tu ku dixwazi ez ji mina te dyi 
hin tiştan derkevim, na, bi valayi zemanê xwe derbaz 
meke, gewriya xwe ji meêşine, te got erê?

Aliekber:
- Na-na zava, bawerke mabestek mma werge tune, em ji 

hevra diaxifm, ez ji tera nabêjun ku, tu ji bibe mina min.

135

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ha min qal û behsa çirokan dikir. Min beri ji ji tera go- 
tibû, ez çirokan û tiştên diroki zef hezdikim. Beri wexta 
ku mivanek dihat mala me, an ji dihat mala çinareki, mm 
dixwast ku ez her tun biçun hgel wi mivani de rûnun, wi 
guhdar bikun, gelo ew mivana çi dibêje, çi diaxife, civata 
dorbera mivan çi dibêjin, çi qisedikin. Ev xurişta min bû, 
mm perwa-meraq-dikir, iro ji ez disa mina berême. Li 
wan deman de, pirr caran mezinan ez nedihiştim, ku ez h 
wan û mivan nêzik rûmm. Ez h wan dûr, ciheki paş dêri 
de rûdimştim, mm bi balkêşi ew mezinên xwe guhdar 
dikirin. Bi rasti hm kesan çirokên xwaşik digotin, min ji 
ew çirokana hemû jiber dikirm. Rojeki mivanek hatibû 
mala me, lê bi rasti miroveki heri zana bû. Wi digot" 
ednezyari pêşva çûye, cihan her nûjen bûye, divê gelê me 
ji, ew tiştên nûjen bibine, ji xwera karbine, baweriyên xwe 
Ii nûvedanên nû bine, h derewên Olperestan neyne, êdi ii 
ev xewa kûr de hişyarbe rabe serxwe, h binê zilm û zora 
dijmman de felat bibe, welatê xwe Rizgar bike, zincirên 
bmdestiyê û nokertiyê bişkine, ev bmdestiya êdi bese". 
Mm li wan salan de, ew gotmên wi mivanê hêja fêm ne- 
dikir, gelo mivan dixwast çi bibêje, ez qet tênedigihiştim. 
Lê navda zeman derbaz bû û roj hat ez têgiştun hemû 
gotmên wi mivanê hêja, welatperwer û Kurdperwerê Kur- 
distan. Wi çi gotiye û qesta wi çi bûye.

Xidê mezm û Aliekber ew tiştana h nav xwe de dipeyi- 
viyan, ketibûn nav gengeşiyên kûr. Xidê piçûk ji xalê xwe 
û bavê xwe guhdar dikir û carna ji radibû h dorbera 
pêz-dêwêr de diçû dihat, disa h cem bavê xwe û xalê xwe 
de rûdmişt, ew gudar dikinn. Wi ji dixwast çend tiştan h 
xalê xwe bipirse, balam h bavê xwe ditirsiya. Dûra diyax 
nekir, ew ji kete nav gotmên bavê xwe û xalê xwe. Yekser 
ji xalê xwera:

- Xalo tu dibêji gelê Kurd bindeste, gelo em h bin destê 
kêdane? Dijminê me Kurdan kine? Bi rasti ez evana qet 
mzamm û aqdê mm nagihêje ev gotmên we. Pişti pirsa
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Xidê piçûk de, Xidê bav vegeriya ser kurê xwe, ji kurê 
xwera:

- Kurê min tu hina zaroki, bihna şir h devê te tê, çêtire 
tu nekevi nav axaftina mezman. Sebir bike rojeki tu ji 
evana hemûyan fêrbi, naha mekeve nav gotmên me.

Xidê piçûk ji gotmên bavê xwe xeyidiya û rik kir û got: 
- Apo ez ji dixwazim fêrbim, keremke bila xalê mm ber- 

siva min bide, ma çira tu dibi asteng?.
Xidê bav bêtir hêrs ket û ji kurê xwera:

- Kuro hişbe kehr bav. Ela h vi pincê heram bmhêrm, ji 
bavê xwera çito dipeyive. Ez bawerun h pêşerojan de, tu ji 
bibi mina xalê xwe û Pir, Rayber û mirşûd’an betal biki, 
diji Xwedê ji derkevi, bibêji"Xwedê ji tune". Rewşa te usa 
tête xuyakirm..

Xidê piçûk dit ku bavê wi geleki hêrs ketiye, mkanbe ji 
Aliekber ra tişteki bibêje, iê hêrsa xwe h ser wi de derdi- 
xine. Lewra ji gotinên Aliekber geleki ji eciz bûye. Ji bona 
ew h şûna xwe de rabû serxwe, bi dengeki mzm û milayim 
va, ji bavê xwera usa got:

- Apo ne pêwiste ku tu hêrskevi, qet meqehere, bihna 
xwe teng meke. Mm ji wera tiştek negot, ma tu çira di- 
xeyidi û her tun usa diki? Tu bavê mini, ev ji xalê mine. 
Naza min h we buhriya lewma mm ji wera werge got û 
pirsiya. Mm xwast ku, ez li we çend tiştan fêrbibun. Lê bi 
rasti min ku bizaniyana tu evqas ji minra hêrs dikevi, 
bawerke mm qet dengê xwe dernedixist û tu evqas nedi- 
qehirandi. Herwaha Apo tu min biborine, ez lêborandinê 
h te dixwazun; carek dm ez usa nakim û dilê te naêşimm..

Aliekber bi dileki şa û bi rûyeki ken va pê milê xarziyê 
xwe girt û ew hgel xwe de da rûmştandm; dûra vegeriya 
ser zava ê xwe, ji zava ê xwera:

- Zava te lawik geleki berxwe xist, dilê liwik êşand, ba- 
werke ev nabe. Divê tu pisikolojiya zarokan û mezman 
zambi. Pisikolojiya mezman û zarokan mina hev nine. Tu 
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ku usa nehêlini zarok biaxifm, icar ji bona pêşerojên wan 
qenc nabe. Ew her tun h nav civatê de bêdeng duninin û 
his nizm dibin. Destûrê bide kurê xwe bda ew ji biaxife, 
bmhêre, guhdar bike ew çi dibêje û çi dixwaze, mabest û 
ramana wi çiye. Bawerke carna zarokên hûr, mina kesên 
zef biaqd dipeyivm, mirov ecêb dunine, bawer nake, got.

Xidê bav:
- De başe lo, fêmdariye, dirêj meke. Tu dizani xurişta wi 

h a te çûye, lewma tu piştgiriya wi digiri. Vêca ez vi 
diborimm û efû dikun, tişteki din ji wira nabêjim. Lê ez 
hêvi dikun ew carek din, mina iro ji mmra û keseki dmra 
usa neaxife, tiştên ku h bejna wi dirêjtirm, h wan dûr 
bisekine, bda tenê mezinan guhdarke. Wê roj bê dora 
axaftinê were wi ji, te got erê?.

Li pişti hêrsketma Xidê bav, şewq û kêfa Aliekber ji 
reviya. îcar ew ji h şûna xwe de rabû, ji zava ê xwera:

- Zava çêtire em evan tiştan bitenkinm, dûra me ku wext 
dit carek din em bipeyivin. Lewra êvar ev e disa hat. Em 
gotinên xweyên mayi ji bihêlinm ji bona işev, ku h malda 
biaxifin çêtir dibe. Naha em rabin h dorbera pêz û dêwêr 
de belav bm, wext pirr hindik maye. Binhêre roj pişti 
çend hûrdeman de wê biçe ava. Navbera roj û çiya de 
mesasek maye. De haydê, adey ya Xizir. Bibine zava ez 
weka te dipeyivim.

***

Melek û Xeca xwişka Xidê kar û berên malê û hemû 
suxureyên pêş deri, axur û hefşan qedandibûn û herdu 
dageriyabûn h ber pixêriga agir de rûmştibûn, h benda 
dagerandina naxira pêz û dêwêr, herdu Xidan û Aliekber 
de mabûn. Çavên Melekê ji disa diêşiyan û roj bi roj bervi 
bedbûnê de diçûn. Li wê rojê de Melekê kar û berên malê 
disa h nav wê êş û janê de kuta kiribû. Hejara belengaz 
nedikanbû ku h şûna xwe de rûne. Dikir ahx û ahx, of û 
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of, digiriya û dmaliya. Xec ji li hember ew rewşa bûka 
xwe, berxwe diket, dixwast ku ew bibe hevparê êşa çavên 
bûka xwe. Pişti gelek giri û nalandinan de, Melekê bi kefa 
destê xwe va, çavên xwe misda û ji zeyiya xwe Xecê ra usa 
got:

- Xecê bawerke iro çavên min h duhu û pêr zêtir diêşin, 
ez wer zan dikim ku naha ronahiya çavên mm têne der. 
Bmhêre diya mm, ev e ji minra carek din şev hat, ez 
mzamm çi xaliyê h serê xwe kim. Roj hindik maye ku biçe 
ava. Naha naxira pêz-dêwêr, tev bira û biraziyê te, wê h 
ku bm, ew bên. îro du rojm ew birayê mm Aliekber ji h 
tev zava û xarziyê xwe diçe ber naxirê, mzam ew çawa 
wexta xwe derbaz dike. Tu bi kerema xwe rabe, wê dizikê 
bide ser agir, işev em ji Aiiekber ra xaşilê bipêjin, lewra 
ew xaşilê zef hezdike. Dûra carek din h der beran binhêre, 
paqij ke, hata ku ew hatm. Bro rewşek zor behite-tuhaf-ke- 
tiye ser bedena min, bawerke hêz h joniyên min de şikiya- 
ne, ez naxwazim ku h şûna xwe de rabim. Ez dizamm tu ji 
qet vala nesekmiyay, balam tu weka mm nexwaş nini. Sibê 
de heta mha kilandina dew, nan patin û paqijkirma axur, 
kişandina zilb û rixan, ez geleki westandim. Hindê tu ji 
westiyay, balam tu min biborine. Li vê gavê de ez dix- 
wazun bikevim nav nivina xwe, paldim û bikevim xewa 
kûr, ku ez ev êşa çavan ji xwe birkim; weki dm ez qet 
tişteki naxwazun.

Li wê demê de Hesenê piçûk disa h hêlaneka xwe de 
kire qirin û gazin, te digot weki derzi h canê wi de diçe, h 
ber jana derziyê ewqas dike qirin û gazin. Ji bona qirin û 
gazina Hesenê piçûk, Melek bi hêrs h şûna xwe de rabû, ji 
Xeca zeyiya xwera:

- Te dit diya min, bmhêre bextê min çitoye, derd tê ser 
derdan. Mm hêvi dikir ku ez tişteki hêsa bun, icar ev bêt 
nurazê biraziyê te hişyar bû; vê carê ji ew mecal nede 
mm, ku ez piçeki vêsa xwe bigirun. Ahx ev bextê mm. Lê 
mzam ez ji bona ev bextê xwe ji Xwedê ra çi bibêjim.
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Xwedê mala Xwedê bişewitine, h aliki ev çavêşiya daye 
min, li aliya dm de ji, ev neçari, hejari û xizaniya malê. 
Wi malşewiti rojeki zikê me têr nekir. Em rojeki ti, rojeki 
birçine. Jiyana me h nav tunebûnê de derbaz dibe û diçe. 
Wi qet rojek qenc neda me; rojek bêt xem û xeyal ji mera 
nekir nesib. Lê mzam ev rewşa me û axiriya me çawa bibe 
û heya çi wext usa bimeşe?.

Melek çû h ber hêlaneka kurê xwe de sekmi, bi dengeki 
bihnd va qiriya ser Hesenê piçûk û usa ji kurê xwera got:

- Kuro malşewitiyo tu h min çi dixwazi? Av h agirê bavê 
bûyo, mal xirab, mm niv seat beri tu mêjandi, bmê te 
paqij kir, tu h zikê niv seateki de disa hişyar bûy. Li 
berên min de çiqas şir hebû, te ew ji mit, dilopek şir h 
berên mm de nehişt, berên mm ziwa kirin, berên mm bûn 
mina pizdana heywanan; ez ji mzamm ku, çi qotikê û 
xenimê bidune te, zikê te têrkim, ev deng û sewta te bibiri- 
mm. Hin kes dibêjm ji zarokan ra şirê mangan û bizinan 
qence, lê balam ez qet bawer nakim û ez naxwazim şirê 
heywanan ji bidime te. Lewra risipiyên me û hin Pir-ray- 
berên me dibêjin" ew zarokên ku şirê heywanan vedixwin, 
h hindirê zeman de dibin mina heywanan û bêt hiş û bêt 
aqil dibin, aqilê wan dibe mina aqilê heywanan". Ji bona 
ev ji ez naxwazim şirê bizinê an ji çêlekê bidime te. Ji ber 
ku tu kurê mmi, min tu neh meh h zikê xwe de xwedi kiri, 
mm tu gerandi û h nav hezar zoran de ani cihan; ev nê- 
zika du sal bû ku ez zamet û cefaên te dikşimm, te dunêji- 
mm, te dihêjimm, te digerimm û haş dikim, ez naxwazim 
bi şirê heywanan va aqilê te kêm bikim..

***

Ji bona ew nezani û xeşimiya dayikên Kurdistan, ma- 
mosteyê Aliekber, ji Aliekber ra usa digot:

- Belê kurê mm, gelê Kurd ne tenê h nav xizaniya abo- 
ridaye, her usa ji ew h nav nezaniyek heri mezmdaye. Ji 
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ber ku dijminan nehiştine ku gelê Kurd ji çavên xwe veke, 
tişteki pêşva biçe, h xwe bihese û h doza xwe û welatê xwe 
xwedi derkeve, weiatê xwe û ramanên xwe nûjen bike, 
bibe mina hemû gelên pêşveçûyi û şareza. Tirk, Ereb û 
Faris’an bi barbari welatê me Kurdan dagirkirme û kirine 
mêtingehên xwe. Wana qet ji gelê Kurd ra çu rastiyek 
negotme, hemû tiştên bi zamsti ji gelê Kurd veşartme. 
Gelek axa, mir, şêx û seyidên gelê Kurd ji neyaran ra 
bûne heval û hevpar, h tev dijminan xebitiyane, welat 
vala û talan kirine, hebûna Kurdistan şêlandme. Wa 
kesan her tim maf û berjewendiyên xwe h jori her tişt 
hesibandme, qet h gelê xwe û welatê xwe xwedi der- 
neketme. Kesên welatparêz û Niştimanperwer ji, wana qet 
navçeek qenc neditme, ku ji gelê xwera tişteki bikin û 
tişteki bibêjin. Piraniya wan welatparêzan Kurdistan, h 
ser gili û êxbarkinna caş û bêbextan va hatme kuştm û 
hatine dardakirm. Ew bêbextiya bi taybeti h destpêka Ola 
Islami virde destpêkiriye, heya roja iro ji, ew rewş xwe 
diparêzine. Ji bona ew bêbextiya dijmman, bêbextiya 
dozfiroşên gelê Kurd, ev nezaniya ketiye nav gelê Kurd. 
Dayikên gelê Kurd nezan mane, tiştên nebûyi bawer dikm. 
Her çiqas ku iro h Kurdistanê de rewş mina sed salan 
bihuri nine ji, disa gelê Kurd nezane, bêt perwerde û 
zanyariye, disa h nav gelê Kurd de, birûbaweriyên bêt 
erêni, ên paşverû, bêt zemani, ên heri derew û bêt bin- 
gehin her zêdene, disa axa, mir, şêx û seyidên kedxwar ji 
bona berjewendiyên xwe ji gelra derewan dikm, dijmman 
ji gelê xwera temaşe nakin; ew dixwazin ku hissên netewi 
bidin temirandin, h şûna hissên netewi de, hissên îslami 
her tim rakm jor û h nav gel de bi qenci lûl bikm. Ew ji 
Kurdan ra dibêjm" bibên em beri her tişt îslamm, ave- 
rûya -kavram-netewi bikin dereca duwemin" ew bêbextana 
qet naxwazin ku kesek ji gelê Kurd ra rastiyan bibêje, 
şaşitiyên Ola îslam û Olên dm bibêje, rexne ê Ola îslami û 
Olan bike. Ez bawerim iro gelê Kurd sedi nod mzane ku
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Ola îslam h gelan çawa dane pejirandm, Ola tslam û 
rêbaza Ola Lslam Quran çiye û gelo çi ii rûpelên Quranê 
de hatine nivisin, gelo ji bona pejirandma Ola îslami çiqas 
zilm û zor li gelê Kurd hatiye kirm û çiqas xwina Kurd 
hatiye rijandin, ku gelê Kurd bibe Lslani.

îro h welatê meda perwerde, ango zanyari geleki kêm û 
li sewiyek heri mzmdaye. Hutbûna pirtûk xwendman her 
kême. Gelê me hayji kilasikên Ewrûpi û cihana nûjen 
nine. Cihanê û dirokzanên cihanê, kes gerokên ku hatine 
Kurdistanê geriyane, h ser Kurdistanê karpêk-eser- nivi- 
sandine, wan kesan werqas nasnake; karpêk, afirandm û 
serpêhatiyên wan naxwine. Tenê Tirk, Ereb û Faris’an çi 
mvisandine wana dixwine û birûbaweriyên xwe h mvis- 
karên dijmman tine. Piraniya gelê Kurd qet h xwe ne- 
pirsiyaye û negotiye" gelo bi rasti Tirk, Ereb û Faris, rast 
dinivisinm, yan na". Disa gelê me qet neaniye aqilê xwe ku 
gelo dijmm ji dijmmên xwera, zordest ji berdest û bin- 
destên xwera, qet rastiyan dibêjm û dimvisinm?". Na, gelê 
Kurd qet ev tişta neaniye bira xwe û h xwe nepirsiyaye. 
Hin welatparêzên Kurd dixwazin ku wan derewên dij- 
mman pûç bikin, balam him navçeak demoqratik nabinm, 
him ji gelek kes hatme xapandm, h wana bawer nakm. 
Lewra dijmin xwe leheng didm temaşekirm, gelê me ji 
dixwaze ku ew ji bibe hevparê wan lehengiyên dijmman û 
wan derewan.

Aliekber tu zan meke ku ez h diji Ola îslam û Ol’ên 
dm derdikevim, an ji derewan dikim û dubendiyan dikim 
serê gel. Na, mabestek mina usa tune, balam lê divê em 
beri her tişt h hemû aliyan de dirist û dilsoz bin, ji gelê 
xwera rastiyan bibêjin, riyên rast temaşe gelê xwe bikm. 
Ku, ji bona rasti gotman de mirm û kuştm ji hebe, lê divê 
disa em rastiyan bibêjin, rastiyan bimvisinm û rê û dirbên 
rast h gelê xwe û mirovatiyê bidin temaşekirm. Hindê bi 
rasti gelê me geleki mazlûm û bindeste, ew rewş ji gelê 
mera guneye.
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Çawa ku herkes ji dizane, h qurna heftan de Ola islam 
derket holê û hate eşkerekirin. Gelê Ereb mjadek Qûm- 
istanan bû. Karên wan tenê kuştin, zilm, zor, talankirm û 
şêlandin bû. Bi zora şûr barbari dikirin, şerûd û şerhez 
bûn. Bi talan û şêlandman va zikên xwe têr dikirin. Kar û 
xebat nedizambûn, rêçberi, xwedikirma pez û dewar pirr 
nedizambûn û her teral bûn, qirêj û gemarin bûn. Lewra 
av her kêm bûn. Mihamed û hevalên xwe h nav rewşek 
werge de ew gelên şerûd û birçi rêzkirm, bi wan şerûd û 
barbaran va êriş dan ser gelan, bi zora şûr, kuştm û 
xwinê va Ola îslam h gelan dan pejirandin. Bi taybeti pişti 
mirma Mihamed, dewra Xelife Omer de, zilm û sitemkari- 
yek barbari û bêt mirovi h ser gelê Kurd de bikar anin. 
Barbar arteşên Ola îslam. ewên şerûd, har û hov êriş dan 
ser Kurdistanê, bi sed hezaran Kurd kuştm, welatê gelê 
Kurd talan kirm, şewitandin û şêlandm, qet tiştek nehiş- 
tm, Kurdistan tar û mahr kirin. Barbaran şûr didan ser 
singê jm, mêr, xort, kal û piran, digotin" bibêje Eşhedu 
Enna, la ileha illellah, we eşhedu enna, Mihamed resûl 
Allah". Lê wan dayik, bav û xwişkên meyên reben, hejar 
û belengazan nedikaribûn ku mina wan leşkerên Ereb, 
ewên har û hov, eşeda xwe binm, ew çi dibêjm mina wan 
h wan vegerinm, bilêv-telafuz-bikin, icar wan bêbextan şûr 
didan ser gewri û xinka wan, zimanên wan derdixistm 
der, bi meqesan zimanên wan rebenan jêdikirm, dûra ji 
serê wan qutdikirm, h bedena wan dûrdixistm, dikirin du 
perçe. Li pişti sala 612 P. Z nê, heya sala 638- 39’an de, 
bi wi tehri û bi wan barbariyan va, gelê Kurd û gelek 
gelên din bûn Lslam. Ango bi zora şûr, kuştin, zilm û 
zordariyên wan barbaran de, Ola îslam bû Ola gelê Kurd. 
îro ji gelê Kurd sedi nod neh îslame û şertên îslamiyê ji, 
ji hemû gelên din zêdetir tine şûnê, bi tundi h Ola îslam 
va hatiye qemitandm û girêdayin. Lê hezar mixabm ku, h 
qurna heftan de bigire heya roja iroin, gelê Kurd bi destên 
îslam biran va hatiye kuştm û tête kuştm, bi sed hezaran 
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cangori daye. Wan dewletên Islarn biran, ne tenê Kurd bi 
flziki kuştine, her usa wana ser erd û bm erdê gelê Kurd 
ji talan kirine, Kurdistan h nav xwe de parvekinne, kinne 
çar perçe û mêtingehên xwe, heqê jiyana mirovi ji, li gelê 
Kurd standme. Çar dewletên tslam, Tirkiye, iran, Iraq û 
Sûriye bûne hevparê Kurdistan. Bi taybeti h destpêka 
damezrandma Komara Mistefa Kemal virde hukma Romê 
navê gelê Kurd û Kurdistan ji betal kir. iro dibêje" m- 
jadek nav Kurd, welateki nav Kurdistan qet li cihanê de 
tune, Kurd Tirkên çiyanm, zimanê Kurdan ji, zimaneki 
tevliheve; ew ziman ji pekvedayiya-karişun- zunanê Tirk, 
Ereb û Faris’e; wana ew ji h ser çiyan ji xwera çêkirme". 
Ki ku ji xwera bibêje ez Kurdun, divê ew kesa bi salan 
ceza bistine û bikeve girtixanan û zindanan. Ev h Mak- 
zagona-Anayasa-hukma Romê de bûye deqek bi taybeti.

Mamosteyê Aliekber evana ji Aliekber ra yek û yek 
digotin û Aiiekber serwext dikir. Digot" Aliekber, rewş 
geleki dijware, em mkaribm ku van tiştan ji gelê xwera 
bibêjin, lewra navçe tune. Hûn ciwanm, wê pêşerojên we 
qenc bibm, roj were welatê me ji Rizgar bibe, gelê me ji 
bigihêje azadiya xwe, şareza û nûjen bibe; wê demoqrasi 
bikeve nav gelê me ji. Azabûna ramanan wê destpêbike, - 
qet kesek ji bona mabest û ramanên xwe neye kuştin û 
nekeve girtixanan û zindanan. Li wan rojên han de, divê 
tu û kesên mina te ji gelê mera ev tiştan bibêjin û gel 
agadar û serwext bikm. Bibine kurê mm, h qurna bistan 
de gelê me h nav çi rewşêdaye. Bi taybeti dayikên me h 
nav nezaniyek heri mezin dane. Dayikên Neteweki çiqas 
biaqil û serwext bm, ew Netewa ji ewqas biaqil, serwext, 
şareza û pêşvaçûyiye. Dayikên Neteweki ku çiqas nezan û 
xeşim bin, neferên ew Netew ji ewqas xeşim, nezan û 
paşva mayine. Bmhêre h ev qurna bistan de, dayikên me 
mzamn ku çi bikun; şirên heywanan naxwazm bidm zaro- 
kên xwe, zarokên xwe bi birçiyan dikujin. Li gor baweri- 
yên wan, heke ku zarok şirê heywanan vebixwm, wê aqilê
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zarokan ji bibe mina aqilên heywanan. Hmdê hm Şêx, 
Seyid û kesên mafperest û nezan usa şiret h gel dikm û gel 
dixapimn. Xwedê axiriya me Kurdan xêr bike.

***

Melek h ser hngan, h ber hêlaneka kurê xwe de xwe 
piçeki xûz kinbû, berê xwe ê aliya rastê ji kmbû devê 
Hesen, Hesen dunêjand, dixwast ku kurê xwe haş bike, ew 
qirin û gazina wi bibirine. Dit ku deriyê malê vebû, mi a 
Elif û bizina Kol ketm hindir, li dû wan de ji herdu Xid û 
Aliekber xwe gihandin pêş şêmûga dêri. Melekê çito ku 
birayê xwe Aliekber dit, bi dilşai û bi rûkeni va, ji birayê 
xwera" ez qurbana ev birayê xwe ê mamoste bun, binhêrm 
iro ew bûye şivanê pêz û dêwêr. Kuro de tu ji xwişka 
xwera bibêje, gelo iro roja te çawa derbaz bû? Te h ber 
naxirê de çi kir? Disa te û zavayê xwe şer kir, yan na?.

Aliekber:
- Xwişka delal, bi rasti iro roja mm zef qenc derbaz bû, 

mm û mêrê te ji, me qet şer nekir, pevneçû. Tu wi qenc 
nasdiki, ew bi dev h mm diqehere û dixeyide, balam h 
zikê xwe de ew min hezdike. Dûra ew ku h min biqehere 
ji, ew h min mezintire, ez h qisûrên wi mêze nakim, 
naxwazim dilê wi biêşimm; ez û wi meriyê hevm, zava û 
bûrane. Tu rewşa me pirsmeke, lê gelo tu çawayi û ew êşa 
çavên te çito bûn? Gelo hina çavên te mina beri diêşm, 
yan na?.

Melekê:
- Aliekber ez ji tera çito bibêjim, bawerke êşa çavan min 

dikuje, jana çavan carna dadikeve nav dil, kezew û gur- 
çikên mm, ez mkanbun ku h şûna xwe de bisekmim, yan 
ji bi hêsa i kareki bikim. Ev bêt mirazê xarziyê te ji, qet 
mecalê nade min, ku ez ji yan piçeki rûmm hêsa bibim, 
yan ji kar û bereki malê bikim. Lê Xwedê ji Xeca zeyiya 
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min razi be, ew ji minra dibe arikar, piraniya suxureyên 
malê ew dike, nahêline ku ez biwestim. Balam êşa çavan 
mm diwestine, eciz dike, mzam ez çi bikim birayê delal.

Melekê him ji Aliekber ra dipeyiviya, hmi ji Hesenê 
kurê xwe dnnêjand; balam Hesen digiriya, nedixwast ku 
çiçikê diya xwe bike devê xwe bunêje, serê xwe h virde, 
wirde dibir, diani, bi zunanê xwe va çiçikên diya xwe h 
devê xwe de tandida, diavit der, dikir qirin û gazin, te 
digot, naha difetise û dmure. Ji bona wê rewşa Hesen, 
Melek hêrs diket, ji kurê xwera mfir dikirm û " kuro êdi 
hişbe, Xwedê h imn girtiyo, bêt miraz, tu h mm çi dixwa- 
zi?" digot.

Ji bona ewqas qirini û gaziniya Hesen, Aliekber ji xwiş- 
ka xwe pirsiya:

- Melek, xwişka mma delal, gelo ev lawika çira usa evqas 
digire, dike qirin û gazm? Ez dmhêrim tu çi diki ew haş 
nabe, gelo nebe ku lawik nexwaş be? An ji şir h berên 
teda tumn, lewma ew çiçikên te bi ziman davêje der. Bibe 
ku şirê berên te liwik têr nake, weki dm qet tiştek nay 
aqilê mm, tu çi dibêji?

Melek:
- Lê ku birçiye, bila qotik û xenimê bixwe bavê min, ez 

çi bikun û çi bidim vi bêt mirazi? Çiqas ku şir h berên 
mm de hebû, wi ew ji hemû mit, qet dilopek şir h berên 
mm de nehişt, berên mm wi ziwa kir, weki din ez çi bidim 
vi û zikê vi bi çi têr bikun, bi kerema xwe tu ji minra 
bibêje. Tu bûy mamoste, gelo çi pêşneyara te heye?.

Aliekber h şûna xwe de rabû serxwe, çû ber hêlaneka 
Hesen, ji xwişka xwera:

- Melek, xwişka mm, xwe meqeherine, rewşa te eyane, tu 
nexwaşi, h xwarinê da ji ketiyi; ez dibimm tu h nav van 
rojan de geleki ji jar bûyi. Bibe ku ji bona ev nexwaşi û 
sistiya te, şirê berên te kêm bûne, çêtire tu yan şirê bizmê, 
yan ji şirê mangê bidi liwik, zikê liwik têr biki. Li vê 
rewşê de em mzanm çi bikm. Qet qeysek, an ji mizin û 
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pivanek me ji tune ku, em şirê berên te bipivm, an ji 
zambm çiqas şir h berên teda maye. Ji bona ev, ez dibêjmi 
û pêşneyar dikim, tu êdi iro şuva, her roj tiştek şirê man- 
gê, yan ji şirê bizmê bidi liwik, zikê liwik têr biki. Ez 
bawerim lawik birçiye, ji bona ev digire, dike qirin û 
hawar. Heqê wi ji heye. Çi bike belengazê min, firşik 
valaye. Dûra ew pizêze, ziman h wi nagere, rewşa xwe ji 
tera napeyive, ku ji tera bibêje "dayê ez birçime". Naha tu 
bi kerema xwe rabe biçe mangê, yan ji bizinê bidoşe, piçek 
şir bine bikeline, bide liwik, zikê liwik têr bike, bila lawik 
bikeve xewê, ew ji hêsa bibe, tu û em ji, bû xwişka min? 
Lewra şir-şire çi ferq dike. Ez bawerim ferqek wer a 
mezin Ii nav şirê mirov û heywanan de ji tune, wer nine 
diya min, de tu bibêje?

Melek:
- Ma çito ferqa şirê mirov û şirê heywanan tune birayê 

delal? Şirê jinan, ango şirê mirov şirine, ne weka şirê 
heywanane. Ferqa yekem ev e. A duwem ji, ji bona min 
zor giringe. Dibêjin" ki ku şirê heywanan bide zarokên 
xwe, wê zarokên wan aqd sivik bibm, bikevm encama 
heywanan". Ji bona ev, ew kijan dayike ku bixwaze zaro- 
kên xwe bi destên xwe va bike weka heywanan. Tu dikar- 
ibi bersiva ev pirsa min bidi birayê delal?.

Aliekber geleki ji xwişka xwera hêrs ket, balam hêrsa 
xwe û xeyidandma xwe neda kifşê, bi zimaneki nerm û 
şirin va, ji Meleka xwişka xwera usa got:

- Melek, xwişka mina delal, ez naxwazim dilê te zef biêşi- 
mm, divê tu ev zambi. Li min qenc guhdar ke. Tu ku bi 
rasti birayê xwe hezdiki, giramiyê didi miriyên xwe, bi 
kerema xwe ji mmra bêje, gelo ev derewa kê ji tera got? 
Ev derewa bêt doçik kê ji tera afirand? Te ev zamstiya h 
ku derê bihist? Kyan byişk û zamstkar ev tişta ji tera got 
û şiret h te û kesên mina te kir? Keçê êdi biterikinm ev 
nezaniyan, êdi bese ev xeşimiya me. Ma tu bi çavên xwe 
va nabini, em çito rûnê heywanan, goştên heywanan dix- 
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wm? Ma ew dewê ku em vedixwin, toraq, pênir û çur- 
tanên ku dixwm, h şir dernakevm? Lê ku ev gotina te rast 
bana, divê iro hemû mirovên cihan aqil sivik, mina heywa- 
nan bijiyana, wer nine xwişka mm? Naha tu bêtir hêrsa 
mm rameke, rabe biçe yan çêlekê, yan ji bizinê şarke, 
kasek şir bine bikeline bide liwik, zikê liwik têr bike, bila 
lawik rakeve. Tu ku ev kari naki, bila Xeca zeyiya te 
rabe, ew vi kari bike. Ez ji tera dubar bikim, êdi bese guh 
meda ev derewan û kesên derewçin.

Aqilê Melekê tevlihev ketibû, nedizambû ku çi bersivê 
bide birayê xwe, icar disa bi nk ji birayê xwera:

- Binhêre Aliekber, raste te xwendiye, tu bûyi mamos- 
te, balam heqê te tune ku, tu ji mmra bibêji ez h herkesi 
biaqiltinm, h herkesi zêtir çirok û meselan h navhev der- 
diximm, her tişti dizanim. Te xwendiye, lê kesên din ji 
ceribokên-tecrube-wan hene. Tu hina zaroki, bina şir h 
devê te tê. Ez bala xwe didim ser te, tu dixwazi ku pêle 
ranên mmên bed biki. Kuro tu h pirê me Seyid Kekil û 
Seyid Weyis biaqiltiri? Ew heft qat bmê erdê û esman 
dizanm. Wana Quran kuta kinne. Seyid Weyis digot" şirê 
heywanan medm zarokan.
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Aliekber, ez naxwazun dilê te biêşimm keko, balam tu 
pirr tê ser min û mm dixeyidini. Min beri ji, ji tera got, 
carek din ji, ji tera bibêjun, ez naxwazim şirê heywanan 
bidim kurê xwe û aqilê kurê xwe bikim mina heywanan. 
Kuro ew kijan dayike ku ev tişti bike?.

Sewra Aliekber her teng bûbûwi êdi nedixwast ku ew 
gotmên xwişka xwe guhdar bike. Lewra axaftma Melekê û 
ew baweriya Melekê, hêrsa Aliekber radikjr û bihna wi 
teng dikir. Li dawiyê de Aiiekber êdi ketibû rewşa teqan- 
dmê, balam rewşa xwe neda kifşê û carek di ji xwişka 
xwera:

- Li min qenc bmhêre xwişka delal, guhên xwe ji qenc 
bide ser mm, ez ji tera çi dibêjun. Mm beri ji, ji tera 
gotibû, ez carek din ji, ji tera bibêjim û dubar bikim Ez 
ji tera dibêjim ev tiştên ku tu dibêji, ew tiştên ku Seyid 
Kekil û Seyid Wêyis ji tera gotme, ew hemû derewm, ne 
rastm, tiştên bi zamsti ninm. Min h te tika kir, carek dm 
ji h te tika dikim, rabe kevçiyek şirê çêlekê, yan ji şirê 
bizmê bide liwik, zikê liwik têr bike, bda lawik bikeve 
xewê, tu ji h ev giri, qirin û gazina wi felat be, em ji. Ez ji 
tera evqas dibêjim, te got erê? Tu ji mmra qal û behsa 
Seyid Kekil û Seyid Weyis diki. Keçê ez ji tev hmdik qasa 
te wan kesan nasdikim, dizamm ew pirê mene ji. Ewana 
sala çûyi, ango par zivistanê hatibûn mala me, ji bona 
çiralixên xwe. Der û cinarên me ji h dora wan de kom- 
bûbûn ew guhdar dikirm. Ango gundi ji bona wan h mala 
meda civiyabûn, h nav xwe de ketibûn hmdir gengeşiyan, 
hin zarok ji derketibûn ser pişta xaniyê me, h nav xwe de 
cûre-cûre leyiztok û gow dileyiztm. dengê gowê h ser xêni 
de dikir tap û tap deng derdixist. Rev û beza wan, xwe 
hilkutandina wan ji pişta xêni dihêjand, cisir û mar- 
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diyaqên asraqa, xêni dikirin şiqe-şiq û deng derdixistm. Ji 
bona ew ji Seyid Kekil û Seyid Weyis eciz û binteng di- 
bûn. Dûra wana ji bavê mm pirsiyan, gotm" Eli, gelo ew 
çi tap û tape h ser xêni de tê, me bêt kêf dike?" Bavê min 
ji wanra" piro ew zarokm derketme ser pişta xêni, h nav 
xwe de gow û leyiztokên cûre-cûre dileyizm" got. Li ser ew 
bersiva bavê min, Seyid Weyis hêrs ket, ji civatêra usa 
got:

- Tahbên delal, civata hêja, divê hûn nehêlinm zarokên 
we gow bileyizm, gowan ji zarokên xwera çêmekm, ev ne 
başe. Hemû leyiztokên gilower ji bona zarokên me Ele- 
wiyan ne qencin, ewana ji mera gunene. Bi taybeti gow bi 
serê newiyê hezreti pêxamber, Mihamed Mistefa, Husên 
çêbûye. Leyiztoka gowê h heyama Xelifetiya Yezit pişti 
tevkuştma Kerbela de destpêkiriye. Ango gow bi serê 
îmam Husên va nûvedan-icat-bûye. Çawa ku hûn ji diza- 
nin, h pişti mirina hezreti Mihamed û hezreti Eli, h he- 
yama xelifetiya Yezit de, dubendiyên navbera newiyên 
Mihamed Hesen, Husên û xelife Yezit, her tûj bûn. Yezit 
îrnam Hesen bi destê jma wi, da kuştm, imam Husên çû 
Kufayê. icar Yezit bi arteşek gewre va êriş da ser bajarê 
Kufayê û hêzên îmam Husên. Li Kerbela’yê de şereki 
mezin destpêkir û hêzên hezreti Husên şer wendakirm, 
bmketin, tar û mar bûn. Yezit barbariyek mezm kir, 
tevkuştinek bêt mirovi h Kerbela’yê de çêbû, imam Husên 
hate kuştin. icar Yezit serê imam Husên jêkir ani bajarê 
Şamê, h wê serê imam Husên da zarokan, ku zarok serê 
imam Husên ji xwera bikin gow pê bileyizin. Li wê rojê 
virde gow nûvedan bû. Dûra ew nûvedana kete nav hemû 
dijmmên malbata pêxamber û Ehlibeyt. Roj hat ew leyiz- 
toka kete nav hemû kafirên cihan û hat gihişt ev rojê. Ji 
bona ev e ku, ez ji we hemûyan ra dibêjim, mehêlinm 
zarokên we ji xwera gow çêbikm, bi goan bileyizin, şiretên 
min h we evin, digot. Ango Seyid Weyis werge digot û 
werge şiret h me dikir û diji gow leyiztikê derdiket. Lê bi 
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rasti ew birûbaweriyên Seyid Weyis ne rastm, peywen- 
diyên nûvedankinna gowê qet h serê îmain Husên ra tune, 
ew hemû derewm. Naha te ez fêm kirim xwişka delal?.

Melekê birayê xwe guhdar dikir, balam h kûrahiya dilê 
xwe de diji gotmên birayê xwe derdiket. Pişti pirsa birayê 
xwe" belê-belê, min tu qenc fêm kiri " got û usa h Aliek- 
ber pirsiya:

- Kuro ma ew gotmên Seyid Weyis ne rastm? Li gor 
birûbaweriya te Seyid Weyis derewan dike? Aliekber ez 
qurban usa mebêje, ji bona te qenc nabe. Ez hêvi dikim 
Xwedê ev gotinên te biborine, weki din ez ji tera çi bibê- 
jim, birayê delal.

Aliekber:
- Belê-belê xwişka delal, ew tiştana hemû derewin, Seyid 

Weyis tişteki mzane, derewan dike, hun ji derewên bêt 
doçik û derewên girs h zikê xwe de diafirine. Peywendiyê 
gow çêkirm û gow derketmê qet ji serê îmam Husên ra 
tune. Gow haceteki ji bona spora mirovan nûvedan bûye. 
Ew ji, h bajarê Şamê nûvedan nebûye, h welatên Rojava, 
ango h Ewrûpê nûvadan bûye, naha te fêm kir?.

Melekê:
- Kuro êdi hişbe, Xwedê neke naha devê te xar, zimanê 

te ji lal dibe, tu gewer dibi, diçi. Şireta min h te, bala xwe 
bide ser gotmên xwe û devê xwe.

Aliekber:
- Lê-lê Xwedê ku ji bona ev tiştên ku ez dibêjim dixe- 

yide, ciilê xwe ji minra teng dike, devê min xar, zimanê 
mm ji lal dike, mm dikuje û dibe hevparê xwediyê wan 
derewan, piştgiriya xwediyê wan derewan, kesên mina 
Seyid Weyis ku digire, bila dereng nemine, devê mm xar, 
zunanê mm ji lal bike, bi hûrdemeki zû ruhê mm bigire, 
min bikuje, kar û berên xwe biqedine. Lê ez sedi-sed 
bawerim, Xwedê ji baş dizane ku, ew gotmana hemû de- 
rewm, gotmên bêt zamstine, gotinên kesên xeşim û şêx û 
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seyidên nezamn. Bi taybeti hinek şêx û seyid hene, kar û 
berên wan hemû derewm, tiştên nebûyi û metafizikm.

Melekê:
- Aliekber ez dibêjmi êdi em van tiştan bitenkinm, 

hmdê tu dilê min diêşini, imn dixeyidini, çêtire tu devê 
xwe dade, hişbe. Ez te qenc dinasun, lewra tu birayê mmi. 
Tu wexta ku destpêka axaftmê diki, wek miroveki gotar- 
van-hatib-diaxifi û ha diaxifi. Bi ev şikli tu dixwazi ku 
bibêji" ez miroveki biaqilun, ez ji hemû kesan pirtir diza- 
mm" felan- bêvan. Ango ez ev xurişta te qet heznakun, 
raymeziniyê meke, qurebûn qet h te naşiki lo.

Aliekber:
- Na, xwişka mina delai, h ser ev babetê tu zef xehti. 

Min qet negotiye û ez qet nabêjun ji, ku ez h herkesi 
biaqiltirim, an ji h herkesi pirtir tiştan dizamm, an ji 
bibêjim" mm xwendiye "felan-bêvan. Na-na xwişka min ev 
ne xurişta mine, tu buhtanan davêji ser min. Ma tu dizani 
mviskareki pêkenoki Fransiz çi gotiye? Wi mviskarê Fran- 
sizi gotiye ku" Bodleyê xwenda, h bodleyê nexwenda zêtir 
bodleye". Ez ji dibêjim" kehrê xwenda, h kehrê nexwenda 
zêtir kehre". Ango mirov her tişt h dibistanan de fêr nake. 
Xeşim û qetilkarên wer h zaningehan de derketine, ku 
hejmara wan naye hesabkirm xwişka min. Tu rasti nabêji, 
xurişta min wek gotinên te nine, tu mm baş nasdiki. Em 
ku neçûna nêzika bajarê Xarpitê, min ji nedikaribû biçime 
dibistanan û bixwinun. Birayê meyên mezin nexwendin, 
wexta wan derbaz bû ew şev û roj xebitiyan, ez şandim 
dibistanan, h ev rojê şikir. Lê divê tu zambi, ez xorteki 
pozbihnd, raymezin û qure ninun, ez xwe h keseki bihntir 
û zanatir ji nabimm. Balam tiştên rast, rastm, tiştên 
derew ji her tun derewin, divê tu ev tişt zambi.

Xidê mezm h ber diwarê pixêriga agir de rûmştibû, 
pişta xwe ji dabû diwêr, guftugo û gengeşiyên jma xwe û 
bûrayê xwe guhdar dikir. Xeca xwişka Xidê ji çûbû h axur 
de çêlek û nogma Zeri girêdida, mi û bizin dikir hevşe, ji 
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wi kari ra mijûl dibû. Balam Xid li şûna xwe de eciz dibû, 
bi raberzinên jma xwe û bûrayê xwe va kêfa wi direviya, 
canê wi dişidiya, bihn li wi teng dibû. Xid h nav rewşek 
werge de h şûna xwe de rabû, çû ligel Melekê û Aliekber 
de sekmi, ji Aliekber ra:

- Bmhêre Aliekber, te iro h ber pêz de ji usa kir, ez 
geleki xeyidandim, naha ji tu xwişka xwe dixeyidmi, ddê 
wê diêşini, pêle ranên wê’ên radi-özel-diki. Kuro êdi bese, 
bitenkine van gotinên xwe û vê seri hişkiya xwe. Tu ji 
dibini ev belengaza xwişka xwe, binhêre ew nexwaşe, 
çavên wê diêşm, rewşa wê ne rewşe çira tu usa nk diki, ev 
rebenê berxwe dixini û dilê wê diêşini? Kuro ev rewş h te 
naşiki, got.

Aliekber:
- Zava ez te û xwişka xwe baş nasdikun û xunşta we ji 

qenc dizamm. Hûn herdu h yek baweriyek û h yek qe- 
warekidane -kahp-. Lê ez ji nizanim ku, hûn çira evqas zû 
diqeherm û dixeyidm. Ez ji ev xuya we heznakun, lê divê 
carna ji hûn guhdare kesan bikm. Bav û kalên me çi 
gotine, ez bawenm hûn qenc dizanin. Gotme" Lê tu ku 
hezar tişti dizani, carna ji, ew kesê ku tenê yek tişti diza- 
ne, h wi pirseki bipirse û h wi ji bişêwire". Ez ji xwişka 
xwera dibêjim, xwişkê lawik birçiye, zikê liwik valaye, şirê 
berên te zikê liwik têr nake, rabe çend qilm şirê bizinê, 
yan ji şirê mangê bide liwik, zikê liwik têr bike, bila lawik 
bikeve xewê, ezbeni ew dibêje" na ez naxwazim şirê hey- 
wanan bidim kurê xwe, aqilê kurê xwe bikim mina aqilê 
heywanan" felan-bêvan. Naha ez h we herduyan bipirsim, 
gelo ev kurê we, ku bi zik vala i, û birçi bimire, ji wera 
çêtir dibe? Ez ji wera dibêjim hûn guhdare mm bikm, şirê 
mangê, yan ji şirê bizinê bidm liwik, zikê liwik têr bikin, 
bila ev lawika bikeve xewê. Hûn ku usa nekin, wê ew 
nehêline em çavên xwe bi hevdin û bikevin xewê. Tiştê ku 
ez dibêjun, tiştê ku ez h we dixwazun hemû ev e, naha 
hûn têgihiştin ez çi dibêjun?.
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Xidê mezin:
- Fêmdariye bûrayê delal, êdi evqas gengeşi bese, tu bi 

kerema xwe were rûne, dûra Xwedê mezine. Lê tiştê ku ez 
h te dixwazun, divê tu mebêji Seyid Weyis, Seyid Kekil 
derewan dikm, Seyid hemû derewçinm, felan-bêvan.

Aliekber:
- Na zava, ez nabêjun hemû seyid derewan dikm û hemû 

derewçinm. Ez bawerun gelek seyid û şêxên dilsoz û welat- 
perwer ji hene. Minak: Şêxeki wek wan cangoriyên Kur- 
distan, Şêx Said, Şêx Ubedullah, Şêx Mamût Berzanci, Şêx 
Aptulqedirê Geylani û gelek kesên din. Li aliya dm de 
gelek seyidên her dilsoz ji hene. Ew kesana bi rasti tiştên 
rast ji tahbên xwera dibêjm, rê û dirban h kesan temaşe 
dikin, seri ronakin, rewşenbirm, dost û dijmin h hev cûda 
dikm, h dû hukma Romê nakevm, naxwazm bibm berdest 
û xulamê Tirk, Ereb û Faris’an. Ango ez gelek seyidên 
werge ji nasdikim, giramiyê didime wan, qedra wan digi- 
rim, maqûliya wan hezdikun. Balam hemû gotinên mm ji 
bona seyid û şêxên derewçin, seyid û şêxên nezan, ewên 
dozfiroş, evên ku bûne hevparê neyaran, ji bona wanin, ez 
ji bona wan dibêjim, naha te ez fêm kirun zava?.

Li wê navberê de Xidê piçûk ji kete nav gengeşiya dê û 
bavê xwe û xalê xwe, balam piştgiriya xalê xwe girt û ji 
diya xwe û bavê xwera usa got:

- Xalê min rast dibêje, balam hûn xalê mm fêm nakin, 
guh nadin gotinên xalo, diji gotinên wi derdikevin. Li gor 
baweriya min hûn xehtin, h nav şaşitiyandane. Ez ji Seyid 
Weyis û Seyid Kekil nasdikun, divê hûn zambin, ewana 
qasa xalê min tiştan mzamn, wana dibistan neditme, 
nexwedme, xalê mm xwendiye, şol û meselan qenc dizane. 
Xalo ji diya nunra dibêje" rabe qihnek şirê mangê, yan ji 
şirê bizmê bide liwik, zikê liwik têr bike, bila lawik bikevi 
xewê" diya mm guhdare birayê xwe nake, dibêje" na şirê 
hey wanan ji zarokan ra baş nine, ez şirê hey wanan nadune 
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kurê xwe". Ez dibêjini hûn guhdare xalo bikin çêtire. 
Lewra wext ji geleki derbaz bû, êdi wexta raketmêye.

Xidê bav bi bêdengi kurê xwe guhdar dikir, h dilda 
şadibû, balam nedixwast ku dilşabûna xwe eşkere bike, - 
icar bi şikleki hêrsketi va" kuro tu hişbe, mekeve nav goti- 
nên mezinan kehr bav hina bihna gû h devê te tê, rabe 
biçe bikeve xewê. Tu ji dixwazi mina xalê xwe bibêji Seyid 
Weyis û Seyid Kekil derewan dikin, ew derewçinm, wer 
nine?" got û dengê xwe birrand.

Xidê piçûk bi bêdengi h şûna xwe de rabû çû kete nav 
nivina xwe, lihêf ji kişande ser xwe û h nivina xwe de 
palda û kete xewê. îcar Aiiekber ji zavayê xwera xeyidi û 
got:
- Ma çira tu h liwik ra hêrs dikevi, êriş didi ser liwik, 

liwik ditirsini?. Gotinên mm h ser ev babetê hemû rastm, 
divê hûn usa zanibm. Ez carek din ji, ji wera bibêjim, 
hindê Seyid Weyis û Seyid Kekil xeşimm nezanin, derewan 
dikin, ji bona şirê heywanan. Şirê heywanan aqilê zarokan 
naguhêrine, yekta-bilakis-kêra xwe heye ji bona zarokan. 
Ne tenê ji bona zarokan, her usa ji, ji mezinan ra ji şir 
zor giring û pêwiste.

Xidê mezin:
- Aliekber ez heyrana te, kuro bibêje" towe-towe" Xwedê 

neke tişteki bêt erêni were serê te lo, tu ciwani, ji tera 
guneye. Divê tu qenc zambi, seyid xudan mfûsin, ewladê 
balyozê Xwedê Mihamed Mistefa’ne, ji Xwedê ji her nêzi- 
kin, Xwedê wan dibihise, guhdare gotinên wan dike, 
daxwaziyên wana tine şûnê. Bibe ku rojeki ew van gotmên 
te bibihisin, ji te bixeyidin û ji tera mfiran bikm. Bawer 
ke bûrayê delal, Xwedê daxwazi û mfirên wan dipejirine, 
hemû gotinên wana tine cih. Ez bala te carek dm dikşimm 
kuro, divê tu qenc biaxifi, guhên te hemû gotmên te 
bibihisin şiretên min h te, divê tu h derheqa seyidan de 
usa neaxifi û zem û dema wan neki.
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Li wê navberê de Xeca xwişka Xidê li axur de derket û 
kete hindirê malê. Dit ku ewe zava û bûra h nav xwe de 
ketme nav mesela gotinên seyidan, li ser wan meselan 
dengên xwe bilind kirine gengeşi dikm, ji hevûdura hêrs 
dikevin, mirov dibêje, naha radibin hev şer dikm. Ew 
rewş h Xecê xwaş nehat û ew ji kete nav axaftinên Xidê 
birayê xwe û Aliekber, ji wanra:

- Bese êdi ev raberzinên we û gengeşiyên we. Mala we 
ava be, hûn bi ev gotm û raberzinên xwe va têr nabin, 
çiye lo?. Bmhêrin şeve, tari û zuhnatê destpêkiriye, êdi 
wexta razanê û xewêye. We hina şiva xwe ji nexwariye. 
Naha hûn van raberzinên xwe bitenkinm, ez ji wera sifrê 
amade bikun, hûn şiva xwe bixwin û em bikevin xewê, 
sibe Xwedê mezine. Heke ku hûn ev gengeşiyan têr nebû- 
ne, sibe nûva destpêbikin heya êvari, bihêrm h dawiya 
axaftmên we de çi dikevi destên we. Binhêrm şewqa agir ji 
hêdi-hêdi kêm dibe, ez naxwazun nûva agir gurr bikun, 
çêtire em şiva xwe bixwin û bikevin xewê, got.

Li ser pêşneyara Xece, Xidê û Aliekber gengeşi bir- 
randin û çûn ser sifrê, şiva xwe xwarin û dûra herkes çû 
kete nav nivina xwe paldan û ketm xewê. Balam xewa 
Aliekber nedihat, bihna wi teng dibû, nedizambû ku çi 
bike. Dûra bi kûrahi hêmjiya, kete nav xem û xeyalan, bi 
xwe bi xwera" bi rasti ji tariye, xênci şewqa agir ji şewq 
tune. Gelê me h nav tariyê de dikeve xewê, h nav tariyê de 
maye. Bili ronahiya rojê şewq û eletirikên gelê me tune- 
nm, dijminan em h tariyê de hiştine. Ev taribûn, ne tenê 
taribûna şewqan û tunebûna eletirikan û vejenan û en- 
dezyarine-tekniki-her usa ji dijminan gelê me h nav tari- 
bûna nezaniyê û xeşimiyê de ji hiştme. Em h şarezayiya 
cihanê, em h dirûdên-nimet-cihanê bêpar mane. Jmên me 
h quma bistan de şirê heywanan nadm zarokên xwe, ew 
zarokên xwe bi birçiyan dikujm, ji ev nurman ra ji" em 
çi bikin, ev fermana Xwedê’ye, Xwedê h ser eniya me usa 
mvisandiye, em mkanbin h diji fermana Xwedê derkevin" 
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dibêjm. îro h hemû gundên Kurdistan de qet şewq û 
eletirik nayên ditin. Hejar û belengazên me Kurdan li 
malên xwe de dilopek gaz nabmm. Bili axa, mir û seyidan, 
hemû gundiyên me h ber ronahiya agir de û h ber rona- 
hiya darên kindir de şivên xwe dixwm, h nav hev de dipe- 
yivm. Bi taybeti ev rewş h nav me Kurdên Dêrsmi de her 
zêdeye. Ez h gelek gundên Dêrsim de geriyame, piraniya 
gundiyan, darên kindiran hişk dikm bi taybeti şevên payiz 
û zivistanê de, êvar-êvar mina çira vêdiximn, h ber şewqa 
wan darên kmdiran de şivên xwe dixwm, dikevm xewê. 
Min ev bi çavên xwe va ditiye. Piraniya Kurdên Rojhilata 
Dêrsim usa dikin. Ew kindiran dajon, wext tê ew wan 
kindiran dibirm timn h bin tava rojê de hişk dikin, dûra 
qurfên wan bi têpûçan dikutm, tene h sap cûda dikm, 
dibin mal dikin çalan, h dema zivistanê de h tev kunciyan 
diqewirimn, dûra bi qenci dikutm, dikm nav pivazan bi 
rûn de diqewirinm, dikin Zerfet dixwin. Mm gelek caran 
ji ew xwarma xwariye, haya naha ji tama ew xwarinê h 
piduyên devê min de mayiye. Sapê wan kmdiran ji dikm 
gurz û dibin dikm nav golên avan, ji bona çend rojan h 
nav avê de dihêlinm, bi qenci nerm û terr dikin dûra h 
avê tinm der û tiqalên-kabuk-wan darên kindiran sipi 
dikm û wi çermi-ango tiqalê kmdiran-dirism û dikm kiş- 
ter-kirnap-û bi ew kişter heywanan xwe girêdidin. Sala 
çûyi li dema zivistanê de ez ji bona du rojan çûbûm aliya 
Mêzgirê gundê Kirziyê h maleki de bûbûm mivan. Xwedi- 
yê malê pişti nivê şeve rabûbû ser xwe, h ber pixêriga agir 
de rûmştibû pife agir dikir ku darê kmdir vêxine û biçe 
axur h pez û dewarê xweyên avis bmhêre. Ango wi hejarê 
Kurd ew dara kmdir ji xwera kinbû eletirik, dixwast ku 
biçe pez-dewarên xwe binhêre ey Xwedê’o tu ev rewşê 
nepejirim" got û hewl da ku ew ji bikeve xewê. Pişti çend 
hûrdeman de Aliekber ji pêva çû kete xewa kûr.
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Li berbanga sibê de Melek bi nalini rabû serxwe, Xec ji 
hişyar kir û herduyan hevra girmiya sawarê dan ser agir, 
piçek kundirên hişk û lowikên hişk ji kinn nav sawarê û h 
benda kelandma girmiyê de man. Pişti ku dizika girmiyê h 
ser agir de danin jêr, gazi herdu Xidan û Aliekber ji kirin, 
ku ew ji rabm taşta xwe bixwm û biçm ber naxira pêz û 
dêwêr. Herdû Xid û Aliekber rabûn serxwe, beri ku biçm 
dest û rûyên xwe bişon, Xidê mezm ji Aliekber ra:

- Aliekber, tu h malda bisekin, raze hêsa be, ez nax- 
wazim tu ji mina me her roj biwesti. Lewra xwişka te ji 
dixwaze ku tu h gel wê bisekini, hindê ew nexwaşe ji, got, 
balam Aliekber ew pêşneyara nepejirand û disa h tev bûra 
û xarziyê xwe çû ber pêz û dêwêr. Lewra wi pêşdariya 
çiya, kaş û deştan zef hezdikir, dixwast ku çend rojên xwe 
werge, h nav ew pêşdariyê de derbaz bike.

Aliekber û herdu Xidan li binê gund de pez û dewarên 
gundiyan radest girtin. Gelek kesan h Aliekber tika kinn 
ku ew neçe ber naxira pêz-dêwêr, li gunde gel wan bise- 
kine û ji wanra bipeyive, çi deng û bahs h Xarpitê de 
hene, ji wanra bibêje, balam Aliekber ew pêşneyara wan ji 
nepejirand û ji wanra:

- Ez hina ji bona çend rojan li virame, ez soz didinie we, 
wê ez bême malên we ji rûmm, ji wera ji bipeyivim, nan 
xwê ên we ji bixwim, lê hûn du-sê rojan destûrê bidme 
mm, got û h tev herdu Xidan naxira pêz û dêwêr ajot û 
pez û dewar disa birin gaza gund berdan nav çêrê û bi 
xwe ji h derdora naxirê de belav bûn, her yek h aliyeki 
de, h ser kevireki de rûmştin û balên xwe dan ser naxira 
pêz û dêwêr. Pişti demek kurt de Xidê mezm gazi Aliekber 
kir û ji Aliekber ra:

- Aliekber ela were vira disa em piçeki pevbiçm lo, got û 
Aliekber çû hgel zavayê xwe de rûmşt. Pişti hinek guf- 
tugoan de Xidê disa xwast ku qal û behsa hin tiştên Oli 
bike, icar disa bihna Aliekber teng bû, xwast ku ji zavayê
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xwera tişteki nebaş bibêje, balam xwe zeft kir û berê xwe 
guhart ser Xidê û ji Xidê ra:

- Zava disa tu dixwazi çi bibêji? Bi rasti ew tiştên ku me 
duhu gotin, Ii ser wan tiştan em peyiviyan, qal û behsa 
seyidan û gotmên wan kir, ma tu disa dixwazi em Ii ser 
wan raberzinan bikin? Gelo tu bi rasti h wan tiştan bawer 
diki, yan na ?.

- Kijan tişt û mesele kuro ? Bawer ke qet nay bira mm 
bi kerema xwe tu bine bira min.

- Ka qenc bine bira xwe zava, bawenm du sal beri bû, 
ez disa hatibûm mala we, h wê demê de Seyid Weyisê pirê 
me ji hatibû mala we, hemû gundi ji h mala we de civi- 
yabûn, Seyid Weyis guhdar dikirm. Wi ji wera ew çiroka 
gow ê û çiroka serê îmam Husên dengdikir, we hemûyan 
ji, çawa ku keriyên miyan bilûra şivan guhdar dikin, bi 
dengê bilûre diçin ser avê û werge tevger dikin, we ji eyni 
mina keriyên miyan, Seyid Weyis guhdar dikir, bi kêfan 
hûn dibûn çar koşe. .

Yekser hêrsa Xidê rabû, çoyê dest xwe h kêvir xist, ji 
Aliekber ra:

- Aliekber, ma tu dixwazi çi bibêji kuro? Te em hemû 
gundi kinn keriyên miyan, h gor baweriya te em hemû 
heywamn, tu tenê bi aqil û mirovi, wer nine?.

Aliekber dit ku Xid her dixeyidi, icar wi:
- Haşa zava, çira tu usa dihesibini, ev gotinek geleriye h 

nav gel de têt gotin, qet mabestek mina bed ji, ji bona 
gundiyan tune, divê tu h ev bawer biki.

Li pişti ew gotmên Aliekber, icar Xidê:
- De tu bibêje, gelo mana ev gotiên te çine? Seyid Weyis 

ji civatê ra çi digot? Bi kerema xwe tu ji minra ew bibêje, 
ez ji bibihisun.

Li pişti ew reaksiyana Xidê de Aliekber:
- Başe zava, de tu bi kerema xwe qenc guhdar bike, ez 

ji, ji tera ew çiroka ku Seyid Weyis digot, ew çiroka gowê 
û serê îmam Husên bibêjim. Ez bawenm tu baş birtini û 
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dizani, lê disa ji ez hevce dibinun ku ji tera dubar bikiin. 
Seyid Weyis usa digot:

- Roja ku hezreti Mihamed Mistefa mir, Omer, Osman û 
Ebûbekir neçûn ser taziya pêxamber, li ciheki de hatin ba 
hev, h hev şêwiriyan, h nav xwe de Ebûbekir kirin Xelife ê 
îslami. Lê heqê xelifetiyê ê hezreti Eli bû. Wan hersiyan 
bêbextiyek mezm kirin, heqê Eli xwann. Lewra Eli him 
pismamê pêxamber bû, him ji zava ê pêxamber. Zagona 
îslamiyê ji h aliya pêxamber de werge hatibû danin. Lê ku 
rojeki pêxamber mir, diviyabû h malbata pêxamber de 
kesek şûna pêxamber bigire û ew bibe Xelife ê islam. Lê 
sed mixabm ku werge nebû, Omer, Osman û Ebûbekir ji 
werge nekinn, heqê Eli xwarin û betal kirin. Ji bona ew 
bêbextiyê û heq xwarinê ji, dubendiyek mezin kete nav 
Ola islam. Ew dubendiya bi taybeti h heyama xelifetiya 
Mawiye û kurê wi Yezit de, her gurr bû û bû sedemaa 
tevkuştmek heri mezin. Mawiye u Yezit hmek zagon û 
deqên Quranê guhartin, h diji malbata pêxamber de dijmi- 
natiya xwe eşkere kirm. Jma imam Hesen Cûde xapandm, 
bi destên wê jehr dan îmam Hesen, îinain Hesen kuştm. 
icar imam Husên çû bajarê Kûfê, ku ji aligirên xwera 
meselê biaxife, h diji Yezit derkeve, lê yezit şik bir wê 
meselê û çûyina imam Husên, ew çûyina ji bona xwe 
xetere dit û taf de bi arteşek gewre va êriş da ser bajarê 
Kûfê û Kerbelayê, hemû aligirên malbata pêxamber û 
newiyên pêxamber bi barbari hatin kuştin û Yezit imam 
Husên dil girt, serê wi bi şûr jêkir û h tev xwe ani Şamê. 
Dûra gazi zarokên ew taxa xwe kir, serê îinam Husên da 
wan zarokan û ji wan zarokan ra usa got:

- Ez ev seri didime we, divê hûn zambm ku ev seri, serê 
dijmmê mm û dijmmê malbata mme. Daxwaziya mm h we 
ewe ku, hûn ev seri ji xwera bikin gow û pê ev seri bileyi- 
zm, ta ku porê ev seri weşiye, goşt ji h ser hehsiya û tenê 
hesti man.
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Ezbeni, zarok ji h pişti ew fermana Yezit de, serê 
imam Husên digirin û ji xwera dikm gow, li meydan û 
kûçan de pê serê îmam Husên gow dileyizm. Eve, bi ew 
fonnê va cara yekemin h ev cihanê de gow nûvedan dibe. 
Yezit ji, her roj radibe diçe ba wan zarokan, h zarokan 
mêze dike, cama ji ew serê îmam Husên ji zarokan disti- 
ne, serê îmam Husên dide ber şelaq’an -kamçi- şelaq h 
devê îmam Husên dixine, dibêje" de mêrani çitoye tu 
bibine, gazi bavê xwe û bapirê xwe û Xwedê ê xwe bike, 
bila ew werm te bibinin, te h destên mm de felat bikin, ez 
ji wana bibimm û baweriya xwe h wan bimm".

Belê, wexta ku ew kafira şelaq h devê''imam Husên û 
serê imam Husên dixine, serê îinam Husên tê ziman, ji 
Yezit ra usa dibêje" ey kafir, ceddê mm Mihemed Mistefa 
û Eli, wê rojek bê tol û qesasa mm û ên hemû cangoriyên 
Kerbelayê ji te û hemû aligir û neferên malbata te bisti- 
nin, cezayên girs û gewre bidme we, we hemûyan bavêjme 
dojehê û agirê dojehê de we bişewitimn, h sitilên qetranan 
de wê ew we bikelinm, bikm Xaş, goştên we bavêjin ber 
mar û mişkan".

Geleki qenc tê bira min zava, bawerke Seyid Weyis ew 
çiroka xwe usa didomand, digot" ezbeni, disa rojeki zarok 
mina her rojan pê serê imam Husên dileyizin, bi pinan û 
hngan va serê imam Husên virde-wirde gildir dikm, h nav 
xwe de şematan derdixinm, nişka ve dibinm ku ewe keşi- 
şeki dêra Xaçparêzan bervi wan tê. Çawa ku keşiş nêzika 
zarokan dibe, dibine ku ew zarokana bi seriyeki" Beyni 
Adem" va dileyizm, wi seri h nav xwe de gildir dikm vi 
ali, wi ali, kêfa xwe tinm. Keşiş h hember disekine h zaro- 
kan dmhêre, dibine ku ew seriya tê ziman, ji zarokan ra" 
Xwedê û ceddê min her mezinm, wê rojek bê ew qesasa 
min h Yezit bistinm" dibêje.

Zava, Seyid Weyis berdewam dikir û digot" ew keşişa 
nasê pêxamber û nasê malbata pêxamber bûye. Rojeki 
çûye bajarê Mekkê ku bibe mivanê pêxamber, h pêş derê 
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qonaxa pêxamber de ditiye ku, ewe pêxamber hezreti Mi- 
hamed Mistefa, îmam Hesen daye ser joniyeki xwe, îmam 
Husên ji daye ser joniyeki xwe, ji wanra" hûn herdu canê 
mm û ronahiya çavên minin" dibêje û gepên ew newiyên 
xwe maçdike. Çawa ku keşiş serê îmam Husên dibine, agi- 
rek dikeve ddê keşiş, histêr h çavên keşiş de dibarm, 
mzane ku çi bike. Lewra keşiş h dilê xwe de hezkiriyeki 
Mihamed û malbata wi bûye. Wi zambûye ku Mihamed 
Mistefa pêxamberê dawi û pêxamberê axiriye, balyozê 
Xwedê ê rastiye, bi ddda baweriya xwe Ii Mihamed aniye, 
balam baweriya xwe eşkere nekiriye. Keşiş xudan heft 
kuran û keçikeki bûye, jma wi ji çendek beri miriye, çûye 
rama Xwedê. Keşiş h hember wê barbariyê tewat nake, bi 
dilkeseri nêzika zarokan dibe û piçeki ji xwe dilhimk dike, 
dûra ji zarokan ra:

- Zarokmo, naha hûn werin ez ji wera tişteki bibêjun ez 
û we em h nav xwe de peymaneki çêbikin. Hûn ev seri 
bidin min, ez ji dirav bidime we, hûn herm h sûkê de ji 
xwera şekirên sonk û mewijan bikirm bixwm, zikên xwe 
têr bikm, ez ji ev seri bigirim biçim mal. Ango qet metir- 
sm, hûn çiqas dirav dixwazin, ez bidime we. Ew zarokana 
ji wê pêşneyara keşiş dipejirimn û serê îmam Husên di- 
dme keşiş û 1 hemberê serê îmam Husên, dirav h keşiş 
distimn û diçin dikevin çarşi û sûkan, ji xwera şekirên 
sonk û mewijan dikinn dixwm, zikên xwe têr dikm. Keşiş 
ji h wê serê îmam Husên digire û diçe mal, wi serê birri 
radeste keça xwe dike. Li destpêkê de keçik geleki ditirse, 
balam keşiş meselê ji keça xwera dibêje û keça xwe agadar 
dike. Dûra keşiş keça xwe usa teme dike û dibêje" keça 
mm, ev seri serê newiyê Mihamed pêxamber, kurê Eli 
Abdulmutalib, ê îmam Husêne. Tika mm li te, divê tu h 
ev seri qenc bmhêri, ev seri h ciheki baş de veşêrini, ku 
qet kesek nabine û hayji ev seri nebe. Ji birayên xwera ji 
qet qal û behsa ev seri meke". Keçik ji, ji bavê xwera" 
bavo tu qet perwa-meraq-meke, ez ev seri h ciheki wer de 
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veşêrinim ku qet kesek nebine, ji bona ev çu qisaweta te 
nebe û hêsa raweste" dibêje û serê îmam Husên digire û 
dibe şûnek heri qenc de vedişêrine û dadigere cem bavê 
xwe. Keşiş carek din keça xwe teme dike û diçe h hmdir 
dêra xwe de dikeve nav mitalan. Rojtira dm ew kafirê 
Yezit disa derdikeve der, ku biçe gel zarokan h serê îmam 
Husên binhêre, gelo ew zarokana çito li pê serê îmam 
Husên dileyizin, seri h çi rewşêdaye. Diçe h kûçan de 
zarokan dibine, balam serê îmam Husên h cem zarokan de 
nabine, seri li wan deran de tune, zarok h şûna gow leyiz- 
tokê de çavgirtik dileyizin. îcar çawa ku Yezit serê îmam 
Husên h dest zarokan de nabine, bi hêrs diqire ser zaro- 
kan û ji zarokan dipirse, dibêje" lalaw ew seriyê ku mm 
dabû we, we ew seriya çikir, we da kê, kijan aliva we 
avit? Ji mmra zû bibêjin, we ew h kuderê de vêşart? Ez 
dixwazim hûn ew seri ji mmra zû binm, na-na ku hûn ji 
minra ew seri neynin, bi navê Xwedê ez we hemûyan 
bikujun û serê we hemûyan ji jêkim, goştên we ji bavêjim 
ber kûçikan". Pişti ew hêrsketin û gef xwarma Yezit de, 
zarok ji yezit ra:

- Ezbeni, em mina çend rojên bihuri h pê ew seri dile- 
yiztm, mşka ve keşişê dêra Xaçparêzan h pêş me derket ji 
mera got" zarokino, ez dirav bidune we, hûn herm bi ev 
diravan ji xwera şekirên sonk û mewijan bikirm, bixwin, 
ev seri ji hûn bidme min". Li ser ew pêşneyara keşiş, me 
ew seri da keşiş, wi ji dirav da me, em çûn sûkê, me ji 
xwera şekirên sonk û mewij kiriyan, xwarm. Ango hemû 
mesele û bûyer ev e. Lê tu ku ew seri şuva dixwazi, wê em 
biçin dêrê ji keşiş ra ew meselê bibêjin û ew seri h wi disa 
bistimn, binm bidine te, dibêjin. Li ser wan gotinên zaro- 
kan Yezit bi lez û bez dadigere qesra xwe û gazi berdes- 
teki xwe dike û ji berdestê xwera:

- Zûke biçe dêra Xaçparêzan, ji minra gazi ew keşişê 
dêrê bike, bda nesekme, zû were pêşberiya-huzur-mm, 
dibêje, ferman dike. Berdestê Yezit ji diçe gazi keşiş dike, 
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fennana Yezit ji keşiş ra dibêje, keşiş, dide pêşiya xwe tine 
qesra Yezit, derdixine pêşberi Yezit" fermo ezbeni mm 
fermana te ani şûnê" dibêje û derdikeve der. Pişti derke- 
tma berdest, Yezit bi hêrs û xişm ji keşiş ra:

- Keşişê birêz, ma te çira ew serê dymmê min li zarokan 
stand, girt bir? Naha ez ferman dikim, divê tu biçi mal, 
ew seri bi zû mmra bişini. Na ku tu usa neki, bi navê 
Xwedê ez serê te ji mina serê Husên jêkim bidune zaro- 
kan, bila zarok ji xwera bikm gow, an ji, ez bavêjun ber 
seg û teyran. Ez bawerun te ez û fermana min bihist. De 
qet mesekin zû derkeve der, biçe ew seri h wextek heri zû 
de ji mmra bişine, dibêje. .

Keşiş bi xwin sari Yezit guhdar dike, dûra" serseran 
ezbeni" dibêje û Ii qesra Yezit de derdikeve der diçe mai. 
Li şeva ew rojê de, bi diziyan serê kureki xwe jêdike û 
rojtira dm sibê de, ji Yezit ra dişine. Balam Yezit dmhêre 
ku ew seri, serê îmam Husên nine. îcar Yezit bi gef û hêrs 
gazi xulameki xwe dike, dibêje" zû biçe ji keşiş ra bibêje 
ev seri, serê îmam Husên nine, bila hêrsa min pirr raneke, 
ji mmra serê dijmmê mm bişine". Xulam ji" serseran " 
dibêje û diçe fermana Yezit ji keşiş ra dibêje û disa dadi- 
gere qesra Yezit. Rojtira din, vêca keşiş serê kureki xwe ê 
din jêdike, ji Yezit ra dişine, disa Yezit h ew seri dmhêre, 
ku ew seri ji, serê îmam Husên nine. Welhasiii kelam keşiş 
ji bona serê îmam Husên, serê heft kurên xwe jêdike û ji 
Yezit ra dişine, balam h Yezit nade bawerkirin, h dawiyê 
de direve û xwe vedişêrine. Yezit çiqas hewl dide ku, keşiş 
û serê îinam Husên bibine, lê qet raste rêça keşiş û serê 
îmam Husên nay, h dawiyê de dest h gerandmê berdide. 
Ezbeni, h zikê wê bûyerê da, keça keşiş ji, her roj ew serê 
îmam Husên bi qenci dişo, bihnên xweşik h seri ra dike, 
mina Gul û çiçegan serê imam Husên bihn dike. Lê hûn h 
hêkmeta Xwedê bmhêrm, keça keşiş bi ew bihnkirma digel 
serê imam Husên va, bi zarok de nefsnexwaş dibe. Ango 
dibe ducan. Pişti neh meh, neh roj, neh hûrdem û neh 
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dûvikan de duxwaskan dibe, bi fermana rebê alemê, ku- 
reki mina nûr tine ev cihan. Belê, keça keşiş duxwaskan 
dibe, kureki wê ê weka nûr diwelide, lê balam qet li aze- 
wiya keça keşiş tiştek nabe, ew keçika mina beri werge 
azew dimine. Ango ez ji we ezbeniyên xwera ku bibêjnn, 
ew lawika du-sê mehini dibe, nabe, icar ehrimaniyek di- 
keve dilê Yezit. Yezit bi xwe û xwera" gelo kesek h eslê Eli 
û Mihamed de mane, yan na?" dibêje û ji bona ew pirsê 
fermanek bi taybeti derdixine, ku hemû Remilvanên welatê 
wi, h heyamek heri kurt de werm qesra wi û derkevm 
pêşberiya wi, wi bibinm. Li ser fermana wi kafiri hemû 
Remilvanên welatên tslani h heyamek heri kin de, h qesra 
Yezit de kom dibm û derdikevm pêşberiya Yezit, ji Yezit 
ra:

- Ezbeni te ferman kirine, ku tu me bibini, ji bona ev ji, 
em hatme pêşberiya te, gelo xêre? Ku fermanek te heye, 
em hemû amadene, fermo ferman ke, em fermana Xelife ê 
xwe bimne cih, dibêjin.

Em naha Yezit û Remilvanên wi li qesra wi de cihbi- 
hêlinin, dagenn ba keşiş, keça keşiş û ew kurê keça keşiş, 
gelo ew çibûn û çi dikin?. Ezbeni çito ku keşiş ew fermana 
Yezit dibihise, yekser dikeve nav tevger û xebatê. Gazi 
keça xwe dike û ji keça xwera usa dibêje:

- Keça mma delal, qet mesekin, zûke sitila avê bigire bi 
lez biçe ber ava newalê, sitila xwe tiji av ke, bide ser agir, 
ev lawikê xwe ji bike hmdirê ava sitilê, kinc û kolan ji, 
têke ser, bi qenci h hmdirê sitila avê de bmixunine û h tev 
kmcan bikeline. Lê ku bi rasti, h ev lawiki de xwina ni- 
jada pêxamber hebe, wê ew neşewite û qet tiştek h ev 
lawik nebe. Lê na-na ku xwina mjada pêxamber h ev 
lawik de tunebe, wê ew bişewite, biçe, xem nake. Weki dm 
qet rê û rêgehek me a din ji tune. De tu rabe, guhdare 
bavê xwe bike, ev gotmên min zû bine şûnê.

Li ser ew gotin û pêşneyara keşiş, keça keşiş radibe 
sitila beravê û kmc û kolan digire, tev kurê xwe diçe ber 
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ava newalê, sitilê tiji av dike, dide ser agir, kurê xwe ji 
dike hindir ava sitilê, kmc û kolan ji dike ser, bi qenci 
dimxunine û agir h binê sitilê de gurr dike, kurê xwe û 
kinc-kolan dikeline, ha dikeline, h hiviya rewş û axiriya 
kurê xwe de dimine.

Naha disa em keça keşiş h wê rewşê û li ber sitila be- 
ravê de cihbihêlinm, dagenn qesra Yezit, gelo Yezit û 
Remilvanên Yezit, ew çi dikm û çi dibêjin.

Beiê, hemû Remilvanên Yezit, h ser fermana Yezit Re- 
milên xwe vedikin û h Remilên xwe dinhêrm û ha dinhê- 
rm. Li dawiyê de hemû bi hevra" ezbeni em geleki xem- 
ginm, berxwe dikevin, lê malesef h ew malbatê de kesek 
felat bûye, balam ew ji, h nav" heft deryan de tête xuya- 
kinn. Lê sed mixabm ku, em ji nizanin ew kijan deryaye" 
dibêjin. Ango ew Remilvanên Yezit, wê sitila avê h Remi- 
lên xwe de mina heft deryan dibinm, wan ditinên xwe ji 
Yezit ra werge dibêjm. Ew lawik ji, h nav ava kelox de 
naşewite, naxeniqe, h binê wan kmc û kolan de gixikan 
dike û xwe bi xwera dikene. Wexta ku ew lawika h nav ew 
ava kelox û bmê kmc û kolan de gixikan dike, dikene, icar 
ew ava sitila beravê dike fiqe-fiq serhev de diçe, deng 
derdixine. Ango çawa ku hûn ji bi çavên xwe va dibinin, 
wexta ku dereca kela avê h sewiya germi de derbaz dibe, 
icar ew ava dike fiqe-fiq, serhevda diçe, deng derdikeve. 
Eve, ew roj, ev roj, av usa dikele. Bikurtasi ew fiqe-fiqa 
avê h gixikên wi masûmê pak, newiyê pêxamber va destpê- 
kiriye, hatiye gihiştiye ev roja me. Li beri wê rojê av usa 
nedikeliya û nedikir fiqe-fiq û li serhev de nediçû. Pişti ew 
hêkmeta Xwedê û wê bûyerê, keşiş navê wi lawiki datine 
"imam Baqir". Ji ber ku ew sitila ku keça keşiş dabû ser 
agir, cewhera wê sitilê bi baqir, ango sifir va hatibû çêki- 
rin. Gelo naha hûn hemû serwext bûn? Ango koka me diçe 
xwe digihêjine îmam Baqir û nijada pêxamberê ev cihan, 
Mihemed Mistefa.
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Belê, zavayê delal, Seyid Weyis ji civatê ra, ji te û 
minra usa digot. Naha divê tu qenc li meselê bmhêri, şi- 
rovekinna ev gotinan biki, bi kûr bihêmji û ji xwe bipirsi, 
bibêji" geio evana rastin, yan ne rastin, derewin". Zava ez 
xulam, mirov çawa h tiştên usa bawer bike?. Nizam keşiş 
ji bona serê îmam Husên, serê heft kurên xwe jêkiriye 
daye Yezit, disa navê wi maye keşiş, ew nebûye îslam, ev 
yek. A duwem: Keça keşiş serê îmam Husên binkiriye, bi 
wê bihnê va nefsnexwaş bûye, roj hatiye kureki wê keça 
keşiş wehdiye hatiye cihan, qet h azewiya keça keşiş tiştek 
nebûye. Keça keşiş ew lawika kiriye nav ava sitilê, kinc û 
kol ji h serda mximandiye, lê ew lawika h nav wê ava 
sitilê de nexemqiye û neşewitiye, mzam beri ew bûyerê, av 
mina iro nekeliyaye, ew kela avê û fiqe-fiqa avê bi gixikên 
ew kurê keça keşiş de destpêkiriye û hatiye gihiştiye ev roj 
û heyama me. Nijada seyidan û koka seyidan ji diçe xwe 
digihêjine imam Baqir û Mihamed Mistefa, felan-bêvan. 
Ango evqas ji derew dibin zava? De tu bibêje. .

Ha, gotmek wi a dm ji hate bira min zava. Seyid Weyis 
digot" pişti ew tevkuştma Kerbela, dilgirtm û cangoribûna 
îmam Husên û jêkirma serê wi de, Yezit diya imam Husên 
û imam Hesen, keça pêxamber Fadime’i Zuhre ji dil di- 
gire tine Şamê, hemû kinc-kolên Fadime’i Zuhre h ser 
bedena wê de diçirine, tine der, Fadime’i Zuhre tazi û şilf 
dike, werge h deveki siwar dike û h kûçan de digerine. 
Armanc, pê namûsa keça pêxamber, jina hezreti Eli, diya 
imam Hesen û Husên bileyize, h pêş çavên gel de, navê wê 
malbatê rezil û rusva bike. Li wi zemani de, pişta devan ji 
mina pişta hesp û haşa kehran dûz bûye. Lê wexta ku ew 
kafirê Yezit, Ana Fadime bi wi şikli va h devê siwar dike, 
Xwedê Tahla pişta devê weka iro, çawa ku hûn ji dibinm, 
çal dike, bi ew hêkmeta Xwedê va, paş û pêşiya Fadime’i 
Zuhre tête dadan, cihên eyibi h ber çavan de wenda dibm, 
balam Yezit disa ji ar nake û h Xwedê natirse, zilm û zor- 
dariya xwe didomine".
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Ev ji derewa duwem zava, te qenc guhdar kir?. Ango 
beri hukumdariya Yezit de, şiklê devan mina ev heyama 
me nebûye, pişta devan ji weka pişta kehr, hesp û qanti- 
ran dûz bûye, Xwedê tala ji bona cih eyibên bedena Fa- 
dime’i Zuhre, pişta devan weha çal û kort kiriye, ku paşi 
û pêşiya Fadime’i Zuhre neye ditin. Zava te dit ev çi dere- 
wek mezme?. Gor ku dirok dmivisine, milyonan sal beri 
mirov û heywan hebûne. Şiklê devan beri Yezit de ji mina 
şiklê iroin bûye. Li gor gotm û baweriya Seyid Weyis, 
pişta devan h dewra yezit virde werge hatiye guhartm. 
Ango, Xwedê tala ji bona Fadime i Zuhre bedena devan 
guhartiye, kiriye ev şiklê iroin. Lê usa dibe? Mala wi 
Xwedê ava be, h cihan de ewqas zihn û zordari bûne, bi 
milyonan zar û zêç, pir û kal, keç û bûk bi destên zalunên 
wek Yezit va hatine kuştin, ma çira wi h ew deman de 
dengê xwe dernexistiye? Ma çira wi h wan neheqi û zihnan 
mhêriye, bêdeng maye? Ma ew hejar û belengazana, ew 
milyonên cangori qûlên wi nebûn? Ma wi ew milyonana 
neafirandibûn? Ma wi çira h tevkuştina Kerbela, h tev- 
kuştinên hemû cihan, h tevkuştina Qoçkiri’yê, h tev- 
kuştma Şêx Said, h tevkuştina çiyayê Agir nenhêriya û qet 
dengek nekir?. Li gor baweriya we, Xwedê tenê ji bona 
xatirê Fadime’i Zuhre û şilf bûyina wê ew hêkmeta xwe 
derxistiye û eyiba Fadime’i Zuhre hefidandiye? Tenê ew- 
qas wer nine zava?. Na-na pismam, ev hemû derewm, 
Seyid Weyis û kesên mina Seyid Weyis derewan dikin, 
tiştên wer nebûne, Xwedê tiştên wer nekiriye, ev çirokana 
hin kesên derewçin û bêbext derxistine, bawerke peywen- 
diyên van derewan ji rastiyan ra tune. Ev derewana dûr- 
veyiyê zaninê ne, diji rastiyanm, divê tu evana zambi 
zava.

Sewra Xidê geleki teng bûbû, h şûna xwe de zor dise- 
kmiya. Dûra bi hêdika rabû serxwe, ji Aliekber ra:

- Kuro tu dixwazi ji mmra van tiştan bibêji û serê min 
biêşini, firşika mm h nav hev xini? Ez bawenm tu h mal- 
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da bisekini hin çêtir dibe ji bona min. Lewra tu pirr dia- 
xifi, diji seyidan derdikevi, dikevi ber gunan, ev ji, ji tera 
nabe, tu ciwani, ez Ii jina te ditirsim, got û çû h dora pêz 
û dêwêr de piçeki ziviri, disa dageriya ba Aliekber. Aliek- 
ber çito ku zavayê xwe dit, Ii wi keniya û usa got:

- Ez dibinim zikê te û devê te mina hev nine. Binhêre tu 
disa hati gel min. Ez bawerim tu ji dixwazi biaxifi, qal û 
behsa çirokan biki. Bi kurtasi tu gengeşiyê hezdiki, wer 
nine? Bmhêre zava, h ber naxirê em wexta xwe çawa 
derbaz bikm, divê em ji hevra biaxifm, ji hevra kilaman 
bistirinm, henekan bikin, ku zeman zû derbaz bibe. Bi 
rasti dengê te ji geleki xwaşe, tu xwaş distirini. Naha tu h 
mm guhdar ke, ez ji tera çirokek Seyid Weyis, yek a dm 
bibêjim, ma tu çi dibêji, dixwazi yan na?

Li pey ew pirs û henekên Aliekber de, icar Xidê:
- Bmhêre Aliekber, çi dixwazi bibêje, balam pirr dev 

mavêje seyidan ev yek. A duwem, çirokan pirr dirêj meke, 
kurt bibire, ku tama çirokan nereve, ev ji dudu. Hemû 
xwastekên mm h te evm, naha bû?.

Li pişt ew gotinan de Aliekber disa keniya û usa got:
- Ma çira tu ji mmra dibêji dirêj meke lo? Lê ez baş 

dizamm, wexta ku yek ji tera kdama Memê Alan, kilama 
Usivê Kal, kilama Sêvdin Begê distrine, tu qet ji wi kesira 
nabêji" kilama xwe piçeki kin bibire" tu bi dil û can 
guhdar diki, ma çira tu naxwazi çirokên min guhdar bi- 
ki?.

Xidê disa bi hêrs ji Aliekber ra:
- De bû, de bû kuro tu dixwazi ji minra kijan çirokê bi- 

bêji?.
- Zava ez xurişta te qenc dizanim, tu çirokên Metafizik û 

xurefa zef hezdiki, ez ji dixwazim çirokek wer ji tera 
bibêjim. Ez bawerim te ew çiroka bihistiye, balam disa ji 
ez dixwazim ji tera carek din ji bibêjun, bimm bira te. 
Seyid Weyis digot" rojeki hezreti pêxamber Mihamed 
Mistefa, h tev esabeyên xwe h mala xwe de rûmştiye, h tev 
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eseban ketiye nav gengeşiya pirsa cihanê û pirsa Ola îsla- 
mi. Li ew demê de mşka ve deriyê malê vebûye, gureki 
gewrê weka hirçeki h pêş dêri de hatiye xuyakirm. Dûra 
gur h ber dêri de mexel bûye, serê xwe ji daye ser darê 
şêmûga dêri, herdu çavên xwe zûrr kiriye, li pêxamber û 
esabeyên pêxamber mhêriyaye, pêxamber û hemû esabe 
werge şaş û ecêb mane, nezanine ku çi bikm û çi bibêjm, 
bêdeng mane. Li pişti çend hûrdeman de, icar hezreti 
pêxamber vecmiqiye serxwe, berê xwe guhartiye aliya gur, 
h gur usa pirsiyaye, gotiye" Ya gurê Xwedê, tu hati vira ji 
bona çi? Gelo çi xwasteka te h me heye, tu h me çi dix- 
wazi? Lê ku xwastekek te h me heye, keremke ji mera 
bibêje, em ji bmhêrin, çiqas ku dest me bê, wê em ji, ew 
xwastek û daxwaziya te binm şûnê". Li pişti ew pirsa 
pêxamber de, icar gur hatiye zunan, ji pêxamberê Ola 
îslam hezreti Mihamed ra usa gotiye:

- Ya balyozê Xwedê, ez bawenm hatina min h te eyane. 
tu sedemê ev hatina min dizani. Ez hatime ku, tu bi fer- 
mana Xwedê keça xwe bidi mm, ez ji, ji keça tera bizewi- 
cim, biçun bigihêjim mirazê xwe". Çito ku gur hatiye 
ziman axaftiye, hemû esabe kerr û lal bûne, h şûnên xwe 
de werge sar bûne mane. Hezreti Mihamed ji h esaban 
mhêriyaye, ditiye ku hemû h şûnên xwe de bêdeng sekini- 
yane, h hevûdu û gur mêzedikin, qet dengek ji yeki der- 
nakeve. Li nav ew pêşdariyê de, hezreti pêxamber berê 
xwe diguhêrine ser gurê Xwedê, ji gur ra usa dibêje:

- Ya gurê Xwedê, h darê ev cihan de tenê keçikek min 
hebû, mm ew ji çendek beri da kurapê xwe hezreti Eli, ze- 
wicand. Bawerke, lê ku keçikek mina din hebana, min bi 
fermana Xwedê ew keçika xwe ji bidana te. Lê divê tu 
mm biborini û bibaxşini. Rewş beri h Xwedê, dûra ji h te 
eyane ku, keça mm tune". Pêxamber gotma xwe diqedine 
û dûra disa h esaban dinhêre, balam kesek qet dengê xwe 
dernaxine û werge h şûna xwe de disekinm. Pişti hmek 
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bêdengiyê de, şivaneki deveyên pêxamber li paş dêri de 
radibe ser lingan, ji hezreti pêxamber ra usa dibêje:

- Ya balyozê Xwedê li te eyane, keçek mma azew heye, 
ev gurê Xwedê ji qal û behsa fermana Xwedê kir, ez ji, ji 
bona nav û fermana Xwedê, dixwazim bi dilda keça xwe 
bidune ev gurê Xwedê. Li aliya min de ev mesele çareser 
bû, balam divê ez biçun mal ev meselê ji jina xwe û keça 
xwera ji deng bikim, daxwaziya wan ji bistimm, dilê wan 
ji razi bikim, dûra ez keçika xwe radeste gurê Xwedê 
bikim, bila gurê Xwedê bfgire ji xwera bibe. Naha tu 
destûrê bide min ez biçim mal ev meselê ji jina xwe û keça 
xwera biaxifim, raya wana erêni û ne erêni bistimm û disa 
şuva bêm û nûça"erê û na"bidime we.

Li ser ew gotina şivan, hezreti pêxamber destûrê dide 
şivan û şivan bi lez û bez bazdide diçe mal, wê rewş û 
meselê ji jma xwe û keça xv era dengdike, dibêje" gelo hûn 
çi dibêjm û ramana we ç ye? dipirse. Bersiva yekemin 
keçik dide. Ji bavê xwera:

- Bavo tu bavê mini, ez Ii bioyên-hûcre-teda derketune h 
bedena xwe de xwina te dikşimm, tu ku mm bikuji, min 
bavêji ava çem û deryan bixemqini, ez ji tera nabêjim" 
bavo na û ev kari meke ". Ango tu çawa dixwazi û çawa 
ferman diki, ez dibêjim"erê"û hemû gotmên te dipejirimm, 
dibêje.

Icar dor tê jina şivan. Jina şivan ji h mêrê xwera:
- Mênk tu mêri, mêrê mini, tu esmani, ez ji erdim. 

Çawa ku h jor esman de çi ku tê erd dipejirine, ez û tu ji 
mina erd û esmanm. Bi gotinek din, ez erdun tu ji esmani. 
Te ku gotiye"erê"divê ez ji bibêjun"erê". Te ku gotiye"- 
na" divê ez ji bibêjmT'na". Naha te nêt û ramana me 
bihist. Gotin û ramanên me hemû evin. De tu bi kerema 
xwe zû biçe ev nûçe bide gurê Xwedê û balyozê Xwedê, 
bila ew dilşa bibin, xem nekin" dibêje.

Şivan destûr û dilxawziya jin û keça xwe distine û 
dadigere mala pêxamber, gel pêxamber û esaban, nûça bi 
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xêr dide pêxamber û gurê Xwedê, wana dilşa û kêfxwaş 
dike, dûra carek din vedigere diçe mal, kmc û kolên keça 
xwe amade dike, dike heqibeki û keçik ji li diya xwe hela- 
liya xwe dixwaze û bi giri h dû bavê xwe dikeve, diçe mala 
pêxamber, h wê helaliya xwe ji bavê xwe, pêxamber û 
hemû esaban dixwaze û radeste gur dibe. Gur ji, ji pêxam- 
ber û xezûrê xwera spas dike û keçikê dide dû xwe û h pêş 
çavan de diçe wenda dibe.

Li nav ew rojê û wê bûyerê de, mehe h pey hev derbaz 
dibin diçm. Lê jina şivan her roj digire, qisawet û xema 
keça xwe dike. Rojek h rojan de, hgel mêrê xwe de rû- 
dme, bi kelegiri û bi dileki keseri va ji mêrê xwera:

- Mênk ez bi gori, h zikê ev cihan de tenê keçikek me 
hebû, min ew ji, ji bona xwatire te, xwatirê balyozê 
Xwedê hezreti Mihamed û ji bona fermana Xwedê, da ew 
gurê Xwedê, ez h diji fermana Xwedê û daxwaziya we 
derneketim, min ddê we neşikand, êw hejara xwe radeste 
we û wi guri kir. Lê min nedizambû ku ez usa evqas bi- 
riya keça xwe dikim û evqas xemgin dibnn. Bawerke, dil û 
kezewa min her dişewite, ez êdi diyax nakim, mm pirr 
biriya keça xwe kiriye û ez ji bi derd û qisaweta wê -ku 
usa buneşe- zû bimirim. Mênk me ew hebûna xwe da wi 
guri, gur ew girt, bir çû, gelo gur ew keçika me çikir? Çi 
ani serê wê rebena me? Gelo ki dizane ku, gur ew keçika 
me çi kiriye, çi aniye serê ew keçika me? Bibe ku gur ew 
belengaza me perçe-perçe bike bixwe ji, lê qet kesek mza- 
ne. Bi kerema xwe tu ji minra bibêje, gelo naha ew keçika 
me h kuye û çi hatiye serê wê keçika me? dibêje.

Şivan ji bona ew rewşa jina xwe geleki dilşin û xemgin 
dibe, berxwe dikeve, dûra ji jina xwera:

- Keçê bawerke, ez ji mina teme. Ez ku ji tera bibêjim, 
ew rebena min şev û roj h xem û xeyalên minda naçe, h 
şevan de ez qet xew nakim, bibe ku tu bawer neki. Dilê 
mm ji, mina dilê te dişewite. Divê tu zambi, ew çiqas ku 
keça teye, werqas ji keça mme, ew h bedena xwe de xwina 

172

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



min dikşine, ez ji ji bona wê xemgimm, berxwe dikevim, 
dil û kezewa mm ji, mina dil û kezewa te dişewite, balam 
ez ji mina teme, ez ji mzanun ku, naha ew keçika me h 
kuye, gelo çi hatiye serê wê û gur ew çi kiriye. Ji bona ev 
ji, ez nizanun ku çi xaliyê h serê xwe kun, dibêje.

Jin û mêr ligel hev rûdmin, destpêka giri dikm, ahx û 
tûx dibên, dûra jimk ji mêrê xwera:

- Ez dibêjun tu biçi h pêxamber bipirsi. Ez bawerim 
keçika me ku h kuderê de be, wê ew dizane, h ser rewşa 
keçika me ji, ew qenc serwext û agadare. Çêtire naha tu 
rabe biçe ba pêxamber, ev rewşa me ji wira bibêje, ji bona 
çend rojan ji destûrê h wi bistine, naha ew keçika me ku h 
kuderêdaye -miriye, mayiye- ew dizane. Bda ew rê û şûnê 
ji, ji tera salix bike, tu biçe ew keçika me bibine, ji mmra 
nûçek bi xêr bine. Ji bona mhêrina devan ji, bila qet xem 
neke. Heya roja ku tu vegeri, ez h devan bmhêrun û 
wana biçêrimm, dibêje.

Şivan h ser daxwazi û pêşneyara jma xwe, radibe diçe 
derdikeve pêşberiya pêxamber, meselê ji pêxamber ra 
vedike, dibêje" Ya balyozê Xwedê, ez dixwazun ji bona 
çend rojan tu destûrê bidi mm, ez biçim ba keçika xwe, 
gelo ew li nav çi rewşêdaye bibimm, h ev xem, xeyal û 
qisawetan felat bun, ji kewaniya xwera ji nûçek bi xêr 
binun. Balam ez mzanun ku ii kuva biçim, rê û dirban 
nizanun, tika min h te, tu ji minra rê salix bike, rojeki zû 
ez biçun, bêm. Ji bona devan ji, tu qet xem meke, wê 
kewaniya mm h devan qenc binhêre û tunebûna mm h we 
temaşe neke" dibêje.

Hezreti pêxamber dibine ku şivan pirr berxwe dikeve, 
dixwaze ku bi rojeki zû biçe keçika xwe bibine, gelo mi- 
riye, mayiye pê bihese û ji bona ew ji, ji jina xwera nûçek 
bi xêr bine. Ji bona ew, pêxamber destûrê dide şivan, rê û 
şûnê ji bi qenci ji şivan ra salix dike û "de oxir be" dibêje. 
Şivan geleki dilşa dibe, diçe dest û hngên pêxamber maç- 
dike, xwatirê xwe dixwaze û dadigere mai, mesela destûr 
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girtinê ji, ji jina xwera deng dike, nanek-du nan ji dike 
torbe ê xwe, ji jma xwe ji xwatirê xwe dixwaze û bi lez û 
rev rêdikeve diçe ew cihê ku pêxamber h wi salix kiriye, h 
wê derê de derdikeve. Li gor salix kirina pêxamber, şivan 
diçe bin çiyaki heri bihnd, h pêş derê şikefteki de keça 
xwe dibine. Çawa ku çavên keçikê h bavê xwe dikeve, 
bavê xwe dibine, keçik bi dil şabûna xwe va nizane ku çi 
bike û çi bibêje. Li şûna xwe de mina heykeleki dimine, 
hmde ’• bavê xwe dmhêre û dmhêre, dûra aqil tê sêri, bi 
rev û bez bervi bavê xwe bazdide, diçe xwe digihêjine bavê 
xwe, bi dilşayi bavê xwe hembêz dike, herdu milên xwe h 
dora stuyê bavê xwe dipêçe, bavê xwe maç dike û bi dilşa- 
yiya xwe va digire, dûra stuyê bavê xwe berdide xar dibe 
hng û destê bavê xwe maçdike, naxwaze ku dest û hngên 
bavê xwe h destên xwe de berde. Li pişti çend hûrdeman 
de, êdi şivan pê milên keçika xwe digire û ji keça xwera:

- Keça mm, ez qurban, êdi bese, megire, binhêre ez hgel 
teme, de tu ev giriya xwe bitenkine, rabe serxwe, ez li 
bejn û bala te û rûyê te binhêrim, gelek wexte min tu 
neditiyi, ez h hesreta ditma hindava teda mame, dibêje.

Şivan bi ew şikli va keça xwe xemrevin dike, keçik dest 
û hngên bavê xwe berdide û hgel bavê xwe h ser kevireki 
de rûdine destpêka rewş û dema diya xwe dike û dipirse. 
Pişti rewş-dem pirskirmê de, icar şivan h keça xwe pirs 
dike, dibêje" keça min, gelo ew gurê mêrê te h kuye ?". 
Çito ku şivan wê pirsê h keça xwe dipirse, h wê demê de 
keçik pirr berxwe dikeve, her xemgin dibe û ji bavê xwe- 
ra:

- Bavo mala te ava, te çira ev pirs usa pirsiya, te ji mêrê 
minra got" ew mêrê te ê gur h kuye". Ax h serê min, naha 
ez çi xaliyê h serê xwekim, dibêje.

Şivan qet maneki nade berxwaketina keça xwe, dixwaze 
ku h keça xwe bipirse, bibêje" keça min çira tu usa evqas 
berxwe dikevi" nişka ve ew gurê Gewr h şikeftê de derdi- 
keve, disa wek cara yekem tê ziman, ji keça şivan ra:
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- Jinik tu qet berxwe mekeve, bavê te rast pirsiya, li ser 
ev gotin û babetê, heqê bavê teye, ku usa h te bipirse. 
Lewra bavê te wexta ku ez ditim, wi ez gur ditun. Ez ji 
bona ev û gur bûyina xwe ji şermezar ninim û şerm ji 
nakun. Naha tu evana bitenkine, bavê xwe fermo hindir 
bike, ew rêva hatiye westiyaye, ji bavê tera vês û hêsabûn 
divêt, dibêje û xezûrê xwe fermo hindirê şikefta xwe dike.

Şivan çawa ku dibine gur disa mina miroveki heri 
biaqil diaxifa, ecêb dunine, xwin h bedena şivan de sar 
dibe, werge h şûna xwe de disekme, nizane ku çi bike û çi 
bibêje. Dûra keça şivan pê destê bavê xwe digire û her sê 
bi hevra dikevm hmdirê şikeftê. Şivan h hmdirê şikeftê 
dinhêre disa h nav ecêba giran de dimine. Ji ber ku, hm- 
dirê şikeftê mina qesrek padişan û qraian mezin û fereh, 
bi neqşên zêr, ziv û diranên fil’an va hatiye çêkirin û 
xemilandm, mina bihiştek rastin h nav nûrêdaye, mirov 
qim nake ku, li wan neqşa ,i û ew pêşdariya wê qesra mina 
bihişt bmhêre. Ango rmrov dibêje" meri nexwe û veme- 
xwe, h wê qesrê û pêşdariya wê bihiştê binhêre". Pişti 
rûmştandmê, keça şivan gazi ew mêrê xwe ê dilq gur dike 
û dibe hindirê oda xwe a razanê, ji mêrê xwe tika dike ku, 
ew êdi li ddqê gur de derkeve, xwe û hindava xwe h xe- 
zûrê xwe bide temaşekirin. Pirr h ber gur digere, dibêje" 
tu ku h ev cihan de çi hezdiki, ji bona xwatrê ew, ji bona 
serê ew, ev postê xwe h ser bedena xwe derxine, bila bavê 
min te bibine, ew derd, kul û qisawetên wi neminm". Lê 
keçik çiqas ku lava dike, ber wi digere, lê ew napejirine û 
dibêje" na û na ". Li dawiyê de keça şivan" ez dixwazim 
tu ji bona ew xatirê" Mahr" birandina me, xwe Ii ev dilqê 
gur de derxini, bda bavê min te bibine" dibêje û h mêrê 
xwe tika dike. Çito ku keça şivan ji mêrê xwe ê ddq gur 
ra werge dibêje, gur" eywax jinik, te ez h ciheki heri teng 
da girtim û bêt havil hiştim. Lewra ji bona xatirê"Mahr" 
birandinê û wê fermana Xwedê erd û esman radiwestm " 
dibêjê û ew postê gur li ser bederia xwe de derdixine û li 
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dilqê gur de derdikeve diçe li pêşberiya xezûrê xwe de 
rûdine. Şivan h şûna xwe de xwe şaş dike û mzane ku çi 
bibêje. Dibine ku ew qesra h nav nûra hmdava zava ê 
wida maye, ronahiya hindava zava ê wi, mina ronahiya 
Roja Zeri şewq dide, her derê roni dike. Şivan pişti ew 
pêşdariyê êdi jina xwe, qom û qebilên xwe, heval û ho- 
girên xwe, pêxamber û devan, hemûyan ji xwe birdike, 
dibe bengiyê nûra hindava zava ê xwe û h ew şikeftê de 
rûdme û disekinre. Ew her roj bi dilşa i ji zava ê xwera 
diaxife, h nûra hindava wi dinhêre, heyama xwe bi kêf- 
xwaşi debaz dike. Şivan wer hute zava ê xwe û nûra hm- 
dava wi dibe ku, êdi ew derbazbûna meh û salan ji na- 
bine, ferq nake, sal û meh çawa derbaz dibin, diçin mzane 
û hayji zeman nabe. Bi ew şikliva çiqas sal derbaz dibm, 
lê Xwedê dizane. Keça wi û zava ê wi ji, ji wira tişteki 
nabêjin, jma wi a hejar birnaynm û xem nakin. Rojek h 
rojan de, çito dibe Xwedê dizane, şivan jma xwe, heval, 
hogir, qom û qebilên xwe û pêxamber tine bira xwe û bi 
lez radibe, diçe ba keça xwe, ji keça xwera:

- Keça mina delal, ez geleki h mala weda mam, divê êdi 
hûn destûrê bidine mm, ez dagerim mal hgel diya te, naha 
ew tenêye, mm xem dike, berxwe dikeve, çi dibe, çi nabe, 
çêtire êdi ez dagerim mal, dibêje.

Li ew demê de keçik ji berxwe dikeve, lewra ew ji 
naxwaze ku bavê wê biçe. Dûra diya wê tê bira wê û ji 
bavê xwera dibêje" bavo destûr dayin ew karê Xwedê ye, 
tu piçeki aram bike, ez biçim ev meselê ji zava ê tera ji 
bibêjun, bmhêrim ew çi dibêje û gelo mabesta wi çiye. 
Dûra em bi hevra biryar bistinm û te rêkin". Ezbeni keçik 
diçe ew meselê ji mêrê xwera dibêje, ew ji" destûr dayin 
heqê Xwedê’ye" dibêje û herdu hevra biryar didm ku êdi 
ew şivan şuva bişinin. Beri ku gur xezûrê xwe rêke, sê 
loqman dide xezûrê xwe, ji xezûrê xwera usa dibêje:

-Xezûrê delal, tu me biborine, qisûrek me ku heye, efû 
bike, me ewqas karguzari ji tera nekir. Naha ez sê loqme 
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xwann didime te. Ji van loqman yek, ê teye, fermo bis- 
tine, ev herdu loqmeyên din ji, bi kerema xwe tu yeki 
bide hezreti pêxamber, yeki ji bide hemû esaban, bila ew 
h nav xwede parva bikin, bixwin.

Şivan wan sê loqme xwarm digire, xwatirê xwe dixwaze 
û bervi mala xwe rêdikeve, tê nêzika bajarê Mekkê, ku 
ewe jinikek pirekal h ber devane, devan diçêrine, hemû 
deve h hev belav bûne, ew jmika kal mkare ku wan devan 
bine ba hev, h ciheki de kom bike, digire û digazine, dd û 
kezewa mirov dişewitine. Şivan çito ku wê rewşa jinika kal 
dibine, guneyê wi h jmikê tê, ji jimkêra arikari dike, 
hemû devan berhev dike tine h ciheki de dide sekmandin û 
hgel jinikê de rûdme, h jinikê dipirse, dibêje" pirê ma qet 
keseki te tune ku ew ji tera arikari bike? Tu jmek kali, 
deve çêrandm karê te nine. ev kar, karê ciwanane. Jinika 
pir, disa destpêka giri dike û ji şivan ra:

- Ez çi bikim birayê delal. h darê ev cihan de tenê keçek 
min hebû, mm û mêrê xwe ji bona fermana Xwedê ew 
keçika xwe me da gureki çiyan. Dûra mêrê min h ser 
daxwaziya min rêket çû ku ew keçika xwe bibine, gelo ew 
çibû, gur çi ani serê wê keçika me a belengaz û reben, lê 
sed mixabin ku, mêrê min ji çû, ew ji şuva nehat. Ez ji 
usa ji deveyên pêxamber ra şivantiyê dikun, balam rewşa 
mm ne rewşe dibêje.

Çito ku şivan wan gotinan dibihise" hey wax, ev jmika 
mme, gelo h navbera çûyina mm de çend sal derbaz bûne, 
ku ez qet hayji zeman nebûme" dibêje û bi bêdeng h şuna 
xwe de radibe, xwe bi xwera dibêje çêtire ez biçnn ev 
spartinan bidune pêxamber û esaban, dûra vegerim bêm 
ba jina xwe, rewşa keça xwe û zava ê xwe ji jina xwera 
deng bikun. Şivan werge ji dike. Diçe wan loqman radeste 
pêxamber û esaban dike û dadigere cem jina xwe, ew nûça 
bi xêr dide jma xwe û jina xwe dilşa û agadar dike. Lê 
wexta ku ew esabeyên pêxamber ew loqme h nav xwe de 
parve dikin dixwm, hemû ecêb dimimn, h tama ew loqme 
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têr nabin. îcar hemû h dilên xwe de dibêjm" keşka min 
keça xwe bidana ew guri" lê kar h kar derbaz dibe. Ev 
çirok ji usa dawi dibine. Naha we ev tiştana bihistm? 
evana hemû hêkmetên Xwedê’ne, divê hûn h van tiştan 
bawer bikm, digot Seyid Weyis.

Belê, zava û pismanê imnê hêja, naha ez h te pirs 
bikim, gelo h gor birûbaweriya te evana rastm? Zava ez 
qurbam, mirov qet h tiştên usa bawer dike?. Li gor go- 
tmên Seyid Weyis ew gur milaketeki Xwedê bûye, Xwedê 
ew kiriye dilqê gur şandiye meclisa pêxamber, ku h dilên 
wan esaban binhêre, gelo dilên wan çiqas h Xwedê bawer 
dikin û çiqas paqijin, felan-bêvan. Ev çi derewin zava, 
qenc bihêmje. Ango ew milaketê Xwedê ketiye ddqê gur, 
çûye serê xwe daye ser şêmûga derê pêxamber, bi fermana 
Xwedê keça pêxamber ji pêxamber xwastiye, dûra ew 
şivanê pêxamber keça xwe daye ew gur, h pey ew şivan 
çûye h şikeftê de ew qesra mina bihişt ditiye, wi guri ew 
postê xwe h serxwe derxistiye, şikeft h nav nûr û ronahiyê 
de hiştiye, mzam qet hayji xwe nebûye ku h navbera ew 
çûyinêde çend sal derbaz bûne, çawa ewqas kal û kokun 
bûye, mzam hemû esabe h tama ew loqme têr nebûne, 
poşman bûne, mzam çi û nizam çi. Zava êdi bese lo, h xwe 
bihese, h xwe pirs bike, bibêje" ez h kijan qurnê de di- 
jim". Baweriya xwe h tiştên usa meyne. Bawerke derewên 
usa çek û sileyên kedxwariyê û xeşimiyê ne. Li roja derke- 
tma sazûmana serdestan de ev derewana derketme, ew 
çina kedxwar ev derewên usa h tev xwe meşandine, anine 
gihandme ev roja me.

Xid geleki hêrs ketibû, nedizambû ku ji bûrayê xwera 
çi bibêje û çi bike, dûra h şûna xwe de rabû se xwe û ji 
Aliekber ra:

- Bmhêre Aliekber ev e êvar bû, tu rabe em pêz û dêwêr 
dagerinm gund, biçin mal, h mal de em disa ji hevra 
bipeyivm, disa tu ew çirokên xwe ji mera bibêje, bila 
xwişka te ji h te guhdar bike, gotinên te bibihisi, got û 
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gazi kurê xwe kir, ku ew ji h şûna xwe de rabe, bi hevra 
pêz û dêwêr kombikm û pêz û dêwêr êdi dagerinm gund. 
Li zikê neh-deh hûrdeman de pez û dewar komkirm û da- 
geriyan gund, pez û dewarên gundiyan radeste gundiyan 
kirm û ew ji gihiştin mala xwe.

Melek û Xec ji h benda wan de mabûn. Melekê çawa 
ku birayê xwe dit, disa:

- Aliekber ez qurban, roja te çito derbaz bû, got. Aliek- 
ber ji, ji xwişka xwera spas kir û kete hmdir. Melekê disa 
pilava sawarê patibû, lowik û kundirên hişk ji kiribû nav 
sawarê, werge h benda şiv xwannê de mabû. Pişti hatma 
herdu Xidan û Aliekber, Xeca xwişka Xidê sifre amade kir 
û hemû bi hevra h dora sifrê de kombûn. Aliekber çend 
kevçi sawar avit devê xwe, balam firşika Aliekber h nav- 
hev ket, xwarm tenkand. Lewra Aliekber kundirên hişk 
heznedikir. Li Aliya dm de sawar bêt sorxaç û bêt rûn bû, 
mirov digot" ew pilava sawarê nciye, qet rûn têda tune- 
ye". Çito ku Aliekber xwarin tenkand, Melek h berxwe 
ket û pirsiya:

- Çira te nexwar birayê delal?
Aliekber:

- Hûn min biborinin, bawerkin micêza-iştah-min tune 
lewma, got û kursiyê xwe şuva kişand ber diwêr, pişta xwe 
ji da diwêr û werge h şûna xwe de h benda neferên malê 
de sekmi, ku ew ji xwarina xwe bixwin û disa tişteki bi 
hevra biaxifin.

Herdu Xidan, Xec û Melekê zikên xwe têr kinbûn, ba- 
lam ji bona Aliekber berxwe diketm. Ji ber ku wi geleki 
kêm xwaribû. Dûra Xidê mezin çû h kêleka Aliekber de 
rûmşt" te iro gelek tişt gotin, hêrsa mm rakir, naha ji te 
xwarin nexwar, bêtir hêrsa mm rabû. Tê kifşê, ku te çira 
pilava sawarê nexwar. Lewra pilav wek xwannek nci bû 
lewma. Ez ji bona ev ji tera mkanbim tişteki bibêjim, 
lewra xwişka te ji bona rûn zef temayiyê dike, rûn ji bona 
mivanan hiltine, hindê ew sûcê wêye" got û du-sê êzmg 
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avit ser agir, piçeki şewq gurr kir. Lewra h malê de gaz 
tunebû, h ber ronahiya agir de rûdimştin. Pişti demek 
kurt de Xid disa dageriya ser Aliekber, ji Aliekber ra:

- Kuro te iro çi digot? Tu çira dyi gelek tiştan derdikevi? 
Ma tu h hemû axa û mirên me Kurdan biaqiltiri ango? Li 
hemû serokên eşirên me, şêx û seyidên me Kurdan qenc 
binhêre, ew hemû birûbaweriyên xwe h wan çirokan û 
wan kirametan tinin, lê tu h wan kiramet û çirokan qet 
bawer naki, çira? Tu hina zarokê duhuniyi, ji minra di- 
bêji, ew gotinên seyidan û ew çirokên wan hemû derewin, 
dermanê mêjo şoştmêne, hecetên berdestiyê û xulamiyêne, 
mzam çme û çi ninin". Ji tera ez rasti bibêjim Aliekber, 
ew gotinên te h min xwaş nayên. Tika mm h te, carek din 
wan tiştan ji minra mebêje, diji seyidan û kirametên wan 
dermekeve, naha bû bûrayê delal? got û dengê xwe bi- 
rand.

îcar dor hatibû Aliekber, lê nedixwast ku pirr tiştan 
bibêje. Lê bi dengeki mzm û bi rûkeni:

- Zava ez birûbaweriyên xwe ji tera dibêjim, ez ji tera 
tiştên berbiçav temaşe dikim, lê tu disa naxwazi bibini, 
naxwazi bawer biki. Ez ji tera carek din ji bibêjim, hinek 
kes hene zef derewan dikin. Ez nabêjim hemû wek hevm, 
hemû derewan dikin, lê yên ku derewan dikin -tu mm 
biborine- ew ji gelekm. Seyid Weyis ji, yek ji h wane, 
naha bû? Binhêre, êdi ez naxwazim em hevûdu biêşinm.

Li wê navberê de Melek ji kete nav ew gengeşiya Ali- 
ekber û Xidê mêrê xwe û ji birayê xwe Aliekber ra:

- Binhêre birayê delal, tu pirr qenc dizani ez çiqas h te 
hezdikim, balam carna tu bihna mirov teng diki, mirov 
mzane ku ji tera çi bibêje. Tu hati mala me mivandariyê, 
lê tu nehati ku ji mera şer biki û diji birûbaweriyên me û 
diji Pir û rayberan derkevi, bibêji" ew derewan dikm, 
derewçinm" mzam çi û mzam çi. Kuro divê tu qenc zam- 
bi, ev cihan ku, iro usa disekme, ji bona rû giramiya 
seyidan û kirametên wan seyidan disekine. Li navbera wan 
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û Xwedê de peywendiyên taybeti hene, Xwedê guh dide 
gotmên wan û guhdare wan dike. Qenc bifikire birayê 
delal, bibine hmdava Roja Zeri û Hiva Zeri, ew çito şewqê 
didm ev cihana me. Eve, ronahiya Roja Zeri, rû û hm- 
dava Eli, ronahiya Hiva Zeri ji, rû û hmdava Mihamed’e. 
Pir û Rayber ji newiyê Eli û Mihamed’m gotmên wan, 
gotmên Xwedê ne, kuro tu ciwani, ma qet tirsa te h 
Xwedê tune? Mm h destpêkê de ji, ji tera gotibû, carek 
din ji, ji birayê xwera bibêjim, ez qurban, evan tiştan 
mebêje, ji tera guneye, Xwedê neke tiştek tê serê te. Çêtire 
tu dilê seyidan û Xwedê h xwe neêşini, xwe piçeki biguhê- 
rini. Li ew demê de, em ji dilşa dibin, ciilê Pir, Rayber û 
Xwedê ji şadibm. Naha te ez fêmkirim, ez çi dibêjim, got 
û dengê xwe birand.

Aliekber dixwast ku ji zava û xwişka xwera mina he- 
valeki dilsoz û mina keseki şareza bipeyiva, hm tiştan h 
wan bide fêmkirin, lê ew ne keys bû. Lewra h navbera 
wande çiya û deryayên Okyanûs hebûn. Hesmên wan ji 
mina hev nebûn. Her yek bi cûreki hatibûn kutan û av- 
dan. Yek bi jengin bû, yek ji mina Gewher diburuqiya. Li 
ew bêdengiyê de Aliekber bi kûrayi dihêmjiya û bi xwe bi 
xwera" Hesin ku neye xebitandin, wê ew jeng bigire". Ev 
gotmên mm ji bibe ku hesinê xwişka min û zava ê mm bi 
kar bine, bide xebatê, ronak û geş bike" digot. Lê disa ew 
ne keys bû, ji bona ew wext zû bû, zeman dixwast. Pişti 
gelek bêdengiyê de, Aliekber berê xwe guhart aliya xwişka 
xwe, ji xwişka xwera:

- Xwişka mina delal, ne pêwiste ku em ji hevra şer bikin, 
ji hevûdu ra hêrs bikevm, dilên hevûdu biêşimn. Beri her 
tişt divê tu zambi, tu dayiki. Li ev cihan de her tişt h destê 
dayikê de destpêdike, hemû tişt karpêkên dayikêne. Lê 
dayikên Netewe ki, ku xeşim û nezan bm, wê ew Netew ji 
xeşim û nezan dunine, dibe berdest û xulam, lê ku dayikên 
Netewe ki, ku şareza û şarweri bin, wê ew Netewa ji dibe 
Netewek şareza, pêşverû û şarweri. Binhêre xwişka delal, 
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tu ku usa li nav nezaniyê de bisekmi, wê zarokên te ji li 
nav xeşimi û nezaniyê de mezin dibin, rê û rêgehên rast ji 
xwera nabinm, dost û dijmmên xwe li hev cûda nakm, 
dibm berdest û xulam, dibm şivan û gavan ji mir û axan 
ra kar dikm. Li rewşa me Kurdan bi qenci bmhêre. Çira 
nijadek mina Kurd ketiye ev rewşê? Çira em iro bûne 
berdest û xulamê Tirk, Ereb û Faris’an? Wan çavên xwe 
çar veke û h me û Tikan, h me û Ereban û Fans’an bm- 
hêre, lê bêt derew, bejn û bala me, çav û biriyên me, h ên 
wan pirr-pirr çêtirm. Bejna Kurdeki qasa du Tirkane, lê 
disa ji em Kurd h bin destê Tirk de dijin, çira? Ji ber ku 
em nezan, bêt zanyari û bêt perwerde mane. Piraniya 
zanayên me ji h tev dijminan xebitiyane, bûne yarê dijmi- 
nan. Çira mirov bibe berdest û şivanê mirov? Divê mirov 
ji mirov ra weka mirov xizmet bike. Çira mirov, mirov 
bikuje û heqê mirov bixwe? Çira yek bixwe û hezar ji h wi 
bmhêrin? Divê her mirov qasa hêza xwe, h gor huner û 
gevila, ango kabiliyeta xwe, ji mirovatiyê ra, ji civata 
xwera xizmet bike, ne ku bibe xulam û berdest ji kesan ra 
bi zêktêri bixebite, keda xwe bifroşe. Çira hm kesên teral 
h ser pişta hejar û belengazan de bijin û dewranan bajon, 
çira? Çira kesên wek mir, axan, şêx û seyidan h nav he- 
bûnan de bijin, bixwinm, mezin bibin, li kêfa xwe bm- 
hênn û derewên bêt doçik biafirinm? Çira ew ji gelê 
xwera rastiyan nabêjin? Çira ew nahêhn jm, keç ji bixwi- 
nin? Çira ew ji gelek jman ra dizewicin û jinan ji xwera 
dikin wek haceteki erzan û bêt hêja? Çira ev neheqiya h 
nav jin û mêran de hebe? Divê êdi mirov pêşiya ev nehe- 
qiyan bigire, êdi evana besm. Ma çira em h bm destê 
Tirk, Ereb û Fans’an de bijin? Divê ez h we bipirsun, çira 
em h ev rewşêdane? Gelo sedemên ev bmdestiya me kine û 
çine?. Ango mirov dixwaze gelek tiştan bibêje û pirs bike, 
balan navçe tune, ez çi bikim. Ango em ji hevra yar nimn. 
Mirov h pirr meselan dmhêri, çirokan guhdar dike û 
şivovekirma wan çirokan dike, dibine ku piraniya wan 
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meselan û çirokan derewin. Ew çirokên ku, bingehê wan 
xwe digihêjine metafizik û Ol’an, ewana hemû afirandinên 
sermiyandaramn. Wan kedxwaran ewana ji bona maf û 
berjewendiyên xwe ji hejar û belengazan ra afirandme. 
Bmhêre xwişka delal, ez dixwazim tu min qenc guhdar 
biki, guhên xwe qenc bidi ser mm û hêrsnekevi. Ango em 
ji hevûdura meqeherm, xeyidandm tune. Ez ji wera nabê- 
jim hûn h hmdirê rojeki de wenn guhêrandm. Na. Lê a 
qenc ewe ku em hevûdu guhdar bikin, giramiyê bidin 
gotmên hevûdu, piçeki bi tolerans tevger bikm, ku em 
pêşva biçm, em tiştan fêr bibm. Seyid Weyis gelek tiştên 
derew digotm. Wan derewan ji bala mm dikişand, balam 
gel ew guhdar dikir. Lê tiştê heri balkêş û ecêb, civatê 
digot" Seyid Weyis zor zanaye, miroveki heri kûre, hemû 
tiştên ser erd û bin erd dizane". Seyid Weyis ji civatê ra 
usa digot" Ezbeni miroveki Seyidi Sadet, Ewladi Resûl, h 
ev cihan de çiqas gunekar dibe, bila bibe, lê ew h roja 
maşherê de, divê şefaatê bide heftê hezar kesi". We ev 
gotina baş bihist xwişka min? Lê bêt derew, Seyid Weyis 
eynen usa digot. Ango Seyid ku diziyê bike, mirovan bi- 
kuje, helal-heran nebêje bixwe, bi çavê gemarin h namûsa 
mirovan ji bmhêre, derewan bike, heqê kesan betal bike, 
lê disa ji, h roja maşherê de-lê ku heye-divê şefaatê bide 
heftê hezar kesi. Êhh, ez qurbana we zava, xwişka delel, 
qet tiştên usa dibe? De hûn ji minra bibêjm.

Pişti pirsa Aliekber, Melekê ji birayê xwera:
- Dibe kuro, çira nabe, ew seyidin, ewladê Resûlm, 

Xwedê ew werge afirandine û ew fermaûa daye wan. Ew 
kesên ku h seyidan bawer nekin ji, ew kafirin, got û dengê 
xwe birand. îcar Aliekber diyax nekir, bersiv usa da xwiş- 
ka xwe:

- Lê-lê malşewitiyê ev çawa dibe? Mala te xirab be ha, 
ma ew ji mina min û te û mina herkesi neh meyini, xudan 
dayik û bav, xudan çav û rû, dev û poz û eyni beden 
nimn, diya mm?. Ma ew ji mina herkesi qûlê Xwedê 
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ninm ? Ma Xwedê ew çito bi taybeti afirandine? Ma çikê 
wan li ê min û te zêdetire? Na-na xwişka min, evana hemû 
derewin. Naha ez carek din h te bipirsim, ma kê Xwedê 
ditiye? Ev yek. A duwem: Xwedê ew tişta ji kê ra gotiye û 
kê bihistiye? Divê tu bawer biki xwişka mm. Li ev cihan 
de, ew kesê ku Xwedê ditiye, ew kesa tune, ew gotinana 
çirokm, ew kesên ku ev tiştana gotine, wana ji bona ber- 
jewendiyên xwe h berxwe derxistine, derewên bêt doçik 
kirine, got.

Melekê bi kefa destê xwe va çavên xwe misda û ji bi- 
rayê xwera:

- Towe-towe bibêje birayê delal, haşa-haşa Seyid dere- 
wan nakm, ev yek. A dudu: Ew kesên ku Xwedê ditme ew 
li nijada seyidan de geleki zêdene û ew kesana hene, divê 
tu bawer biki û nebi kafir, ji tera guneye, got. Li pey ew 
rika Melekê, icar Aliekber:

- Erê-erê xwişka min, bisekme û tu guhê xwe qenc bide 
ser min, Seyid Weyis ji bona we jman ji çirokek heri 
giring afirandiye. Ez bawerim naha ez ku ji tera ew çiroka 
wi ji bibêjun, tu pirr dilşa bibi, wê kêfa te bê. Ji ber ku 
ruhê xulamtiyê bi metodên Oli û metafiziki va kirine nav 
xwina we, hûn bûne nokerê mêran. Ango mêr çi bibêjm, 
hûn bipejirinm, bibêjin "erê raste, ev fermana pêxamber û 
Xwedê’ye". Bi kurtasi h jiyana mirovati de, hin mafperas- 
tan gelek çirok ji bona we jinan û gelên hejar û belengaz 
derxistme. Karê we jman tenê zarok anin, li aşpêjxanê de 
nan û xwann patm, mal paqijkirme û êvar-êvar ji divê 
hûn bikevin hembêza mêran û kêfa mêran binm, mêr çi 
bibên û çi bixwazin, divê hûn bibên" erê " û fermana wan 
binm cih. Ji ber ku hemû dek û dolav birine ji Xwedê va 
girêdane û bi çirokan va ji mêjoyên we şoştine. Li pey ew 
gotina Aliekber de, icar Melekê usa got:

- La-law evqas dirêj meke, bibêje ji minra, bi rasti Seyid 
Weyis ji bona me jinan çi çirok derxistiye, an ji gotiye?. 
Li pey ew reaksiyona Melekê, icar Aliekbetr:
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- Belê-belê, de bisekin, ez ji xwişka xwera bibêjim, ba- 
lam ez qet naxwazim hûn gotmên mm bibirin, peyman ev 
e bû?.

- Erê lo bû, soz. Li pişti soz dayina Melekê de, Aliekber:

- Ê başe xwişka mm, de hûn guhdar bikm, bmhêrm 
Seyid Weyis ji bona jman çi çirok digot. Digot rojeki keça 
hezreti Mihamed Ana Fadime, çûye h kêleka bavê xwe de 
rûmştiye, ji bavê xwera" bavo ez dixwazim h te tişteki pirs 
bikim, lê divê tu ji minra rasti bibêji".

Xid û Melekê bi hevra:
- Kuro tu dixwazi çi bibêji? Ango pêxamber h jiyana xwe 

de derew kirine, ku keça wi Ana Fadime ji bavê xwera 
gotiye "divê tu ji minra rasti bibêji" flan-bêvan, haşa-haşa 
kuro, evqas pêşva meçe, ji tera guneye. Ji bona ew reak- 
siyonê, Aliekber usa got:

- Binhêrm we peyman çirand. Mm ji wera got, ku soz 
birandin tune, we ji got" erê " soz da. Lê we tewat nekir 
ku ez çiroka xwe biqedimm. Carek din ji wera dibêjun, 
soz birandin, peyman xentandm-bozmak-tune. Herwaha, 
pêxamber ji keça xwera dibêje" pirske keça mm, ez ber- 
siva pirsa te bidim, dilê te şabikim". Pişti ew gotma pê- 
xamber, vêca Ana Fadime ji bavê xwe pirs dike, dibêje" 
bavo tu balyozê Xwedê’yi, her tişt h te eyane û tu qenc 
dizani, gelo h ev cihan de qet jmek mina min ji mêrê 
xwera qenc, dilsoz, xizmet û azet heye, yan tuneye? Ev 
yek. A duwem: Gelo disa h ev cihan de, ew kijan jine ku h 
beri mm diçe bihiştê ?".

Li pey ew pirsê icar Mihamed:
- Belê keça mm, ew jma ku ji te bêtir ji mêrê xwera qenc, 
dilsoz, xizmet û azete, ew jina ku h beri te biçe bihiştê 
heye, çawa tuneye, dibêje.

Li pişti ew gotinên Mihamed de, Ana Fadime bêtir 
perwa-merak-dike û ji bavê xwe disa pirs dike, dibêje" 
bavo ew jinika jina kijan mêr û mêrxwasiye ? Nijada wê 
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jimkê çiye û ew jimka li kuderê de, li kijan gund û bajari 
de diji?". Dûra li bavê xwe tika dike û dibêje"bavo divê tu 
navnişana wê jinikê bidi min, ez dixwazun biçim wê jinikê 
bi çavên xwe va bibinim". Li ser daxwaziya Ana Fadime, 
pêxamber navnişana ew jmikê dide keça xwe Ana Fadime 
û dibêje" biçe bibine, dûra biryara xwe ji minra bibêje.

Belê, Ana Fadime rojtira dm, ii ser salixdana bavê 
xwe, li sibê de zû radibe serxwe û rêdikeve diçe gundeki 
piçûk h pêş derê maleki de derdikeve. Dinhêre ku deriyê 
malê dadaye, qet dengek ji li hmdirê malê de dernakeve. 
Tiştê heri balkêş ji, ewe du-sê nan h ser paçeki, li bm tava 
rojê de raxistine, cereki avê ji disa h bmê tava rojêdaye, 
bêdengiyek berdewame. icar Ana Fadime ecêb dimine, qet 
maneki nade wan nanan û cerê avê, diçê pêş dêri h dêri 
dixine, dêri dikute û dibêje" êyy kes h ev malê de tune? 
Vêca h hindir de jinikek bersivê dide Ana Fadime û di- 
bêje" tu kiyi, hati ji bona çi û tu çi dixwazi?" Li derva 
Ana Fadime dibêje" ez keça Mihamed pêxamberê îslam, 
Ana Fadime’me, hatune ku te bibinim û ji tera piçeki 
bipeyivim". îcar h hindir de jinik usa bersivê dide Ana 
Fadime, dibêje" tu min biborine, çu nûçe a mêrê min h ser 
ev hevditma me tune. Ji bona ev, ez mkanbim ji tera dêri 
vekim û h tev te rûmm û ji tera bipeyivim. Çêtire tu biçe 
mala xwe, işev ez ji bona hevditina me destûrê ji mêrê xwe 
bistimm, sibe bi kerema xwe carek din were em hevûdu 
bibinin". Li ser ew bersivê Ana Fadime bêt havil dimine û 
bi xemgini dadigere mal. Rojtira din icar kurê xwe ê 
mezin Hesen ji digire ba xwe, disa rêdikeve diçe ew gun- 
di, mala wê jinikê. Disa dinhêre ku, ewe deri dadaye, 
du-sê nan û tev cerê avê h bm tava rojêdane, pêşdari eyni 
pêşdariye. Ana Fadime disa nêzika dêri dibe, dêri dukute, 
dibêje" êyy kes h ev malê de heye, yan tune?". Li hindir 
de disa dengek" fermo Ana Fadime, ez h maldame, beri 
ku ez ji tera dêri vekim, divê ez disa h te bipirsim, gelo tu 
tenêyi, an ji kes-mes h tev te hene, tunenin?". Ana Fadime
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dibêje" xwişka min, bi rasti ez ne tenême, kurê mm Hesen 
ji ligel mine, em hatme ku te bibimm, piçeki ji tera bipeyi- 
vm û biçm. Bawerke ez naxwazim te pirr mijûl bikim û 
zemanê te bistimm". Li pişti ev gotmên Ana Fadhne de, 
icar jinik usa bersivê dide Ana Fadime:

- Diya min tu keça pêxamberi, ez naxwazim dilê te biêşi- 
nun, lê divê tu min biborini, min ji mêrê xwe tene destûra 
te standiye, balam ê kurê te nestandiyê, tu qisûrên mm 
menhêre, min bibaxşine, ez mkanbim dêri ji tera vekim û 
te bibimm. Çêtire tu dager mala xwe, işev ez destûra kurê 
te Hesen ji h mêrê xwe bistimm, sibe tu tev kurê xwe 
carek dm keremke were em hevûdu bibinm, dibêje û 
dengê xwe dibirine.

Belê, Ana Fadime dibine ku jinik qet naxwaze ku, bêt 
destûra mêrê xwe tişteki bike û tişteki bibêje. Ji bona ew 
tevgera jmikê ecêb dimine. lê disa ji dengê xwe dernaxine 
û kor û poşman dadigere mal û bi kûrahi dihizire, difi- 
kire, bi xwe bi xwera" bi rasti ji, ez ji mêrê xwe Eli’ra, 
weka ev jimkê, evqas dilsoz ninim, ji bona her kareki 
piçûk ji Eli destûrê nastimm" dibêje û roja sêyem de, icar 
kurê xwe Husên ji h tev xwe dibe, lê jimk disa eyni tiştan 
ji Ana Fadime ra dibêje û dêri jêra venake. Welhasil h 
dawiyê, roja çaran de, jinik destûra hevditma Ana Fadime 
û du kurên wê h mêrê xwe distine û dêri ji Ana Fadime û 
du kurên wêra vedike. Ana Fadime çawa ku dikeve hm- 
dirê mala wê jmikê, xwe şaş dike, ecêb dimine. Dibine ku 
jmik şilf taziye, ewe h ber pixêriga agir de rûmştiye, des- 
teki xwe daye pêşiya xwe, ê dm ji daye ser singê xwe, 
werge sekiniye, h paş dêri de ji ewe çoyeki girs û stûr 
heye, h bili ewana qet li hmdirê malê de tiştek tune. Pişti 
çend hûrdeman de, Ana Fadime h jmikê pirs dike, dibêje" 
xwişka delal ev çi rewşe tu li navdayi? Çira tu usa tazi û 
şilfi? Ma çira te ew nanana û cerê avê danine ber tavê? 
Karê ev ço çiye, ku te ew daniye paş dêri?. Ji bona pirsên 
Ana Fadime, jinik usa bersiv dide:
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- Em malbatek her hejarin, zarokên me ji nebûn. Mêrê 
mm miroveki şivane. Ji bona xwekinnê tenê kiraseki me 
heye, ew ji mêrê min xwedike. Lewra ew h dervaye, h bin 
tava rojê, hn bm berf û baranê de dewar û pez diçêrine. 
Ku ew wi kirasi h xwe neke, wê tav wi bişewitine, berf û 
baran wi biqerisine, wê ew naxwaş bikeve, bêt mecal 
bimine. Li rewşek werge de, gelo ki h me binhêre û em 
dohwa xwe çito bimeşimn? dibêje, ew jmika.

Li pişti ew bersiva jinikê, icar Ana Fadime disa h jimkê 
dipirse, dibêje" lê ku rewş usaye heqê te heye tu usa biki, 
balam ez dixwazim h ser ew nan û ava der û ev ço ê paş 
dêri de serwext bibim, gelo te çira ew nanana û cerê avê 
dane bin tava rojê û çira te ev ço a daye paş dêri werge h 
hmdir de daniye?". Jimk usa bersivê dide:

- Başe, ez bersiva ev pirsên te ji bidim dibêje û usa axaf- 
tina xwe berdewam dike. Binhêre xwişka min, tu keça 
pêxamberi, h min baştir ji her tişti dizani. Çi dibêjin? 
Dibên" Mirişk-mirişke, avê vedixwe, serê xwe radike h 
Xwedê dmhêre" eyni usa. Naha saldem havine, mêrê mm 
h derva bm tava rojê de ber dewar û pêzdaye, ew ava 
germ vedixwe, nanê wi h torbe de hişk dibe, ew werge wi 
nanê hişk dixwe. Lê ku mêrê mm nanê hişk bixwe, ava 
germ vexwe, ez ji h malda nanê nerm û ava sar vebixwim, 
Xwedê ev napejirine, ev guneye. Ji bo ev e ku, ez ji nanê 
xwe hişk dikim dûra dixwim, ava xwe ji germ dikun werge 
vedixwun. Sedema ew nan û ava der ev e. Li vir em da- 
germ ser mesela ço. Ço ji bi taybeti min daniye paş dêri. 
Bibe ku mêrê min ji bona tişteki hêrs bikeve û hêrsa xwe 
h kesi daneyne û dagere mal hêrsa xwe h ser mm dayne, 
bixwaze mm bikute. Ji bona ev ji ez naxwazun mêrê nun h 
rewşek usa de h çoeki bigere û bikeve zemetan, bêtir hêrs 
bikeve û bixeyide. Mm ev çoya daye ber çavan, ku h 
rewşek werge de, mêrê min h çoyeki negere û nekeve 
zametan, zû bibine û mm bikute, dibêje ew jmik.
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Li pişti ew gotinên jinikê de, Ana Fadime bi hêdika 
radibe serxwe, ji jinikêra spas dike, xwatirê xwe dixwaze 
û h tev du kurên xwe derdikeve der diçe mala xwe û carek 
din wê jmikê û hemû ew tevgerên wê jimkê tine ber çavan 
û dikeve nav ecêba giran. Bi xwe bi xwera" heqê bavê min 
heye, cihê ew jinikê bihişte, divê ew h beri mm biçe bi- 
hiştê. Ji ber ku, ew tiştên ku ew jinika ji bona mêrê xwe 
dike, ez ji mêreki wek Eli ra nakim" dibêje.

Li nav wê hevnasiya Ana Fadime û wê jmikê de çendek 
derbaz dibe, nabe, ew jinika belengaz nexwaş dikeve û 
dimire. Nûça mirma wê jinikê gelek kesan berxwe dixine û 
hemû kes radibm diçm ku gora wê bikohn, meyitê wê 
rabikin û wê jinikê çalbikm. Hezreti Mihamed ji, ji bona 
mirina wê jinikê zef berxwe dikeve û gazi keça xwe Fadi- 
mê dike û bi hevra rêdikevm diçin ser meyitê wê jinikê. 
Pişti gor kolandin û amadekirma hemû şert û tişdan de, 
icar gel meyit radikm didin ser milan û bervi gorê dibin. 
Hezreti pêxamber û Ana Fadime ji li tev gel duneşm. Li 
wê meşê de yekcar Hezreti pêxamber şevqe ê xwe h ser 
serê xwe de radike, pişti çend hûrdeman de, disa şevqe ê 
xwe dide ser serê xwe. Li pey ew, Ana Fadime h bavê xwe 
dmhêre ku, ewe bavê wê Hezreti pêxamber li nav gei de, Ii 
ser tiliyên hngên xwe de dimeşe, qet paniya xwe nade ser 
erdê. Dûra wexta ku meyitê jinikê dadixinm, dikin gorê, h 
wê gavê de ji, disa yekcar Hezreti pêxamber" Yarebi tu 
Gafûrû Rahimi" ango ya Xwedê tu mezmi, biborine, di- 
bêje. Dûra jinikê çal dikin û herkes h wê belaw dibin û 
diçin malên xwe. Lê wexta ku Hezreti pêxamber h tev 
keça xwe Ana Fadime dadigerm diçm mal, h mal de Ana 
Fadime ji bavê xwe pirs dike, dibêje" bavo te çira, wexta 
ku gel meyitê wê jmikê bervi gorê dibir, şevqe ê xwe der- 
xist? Çira tu h ser tdiyên Iingên xwe de dimeşiyay? Çira 
wexta ku meyit daxistin gorê te got" Yarebi tu Gafûrû 
Rahimi" gelo ewana ji bona çi bûn? Bi kerema xwe ji 
mmra bibêje. Hezreti pêxamber usa bersivê dide keça xwe, 
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dibêje" Ya Fadime, min şevqe ê xwe ji bona rama Xwedê 
derxist. Lewra wexta ku gel meyitê wê jmikê bervi gorê 
bir, Xwedê rama xwe li ser wê jinikê de barand. Min ji 
şevqe ê xwe derxist ku, rama Xwedê piçeki ji h ser serê 
mm keve, serê nun ji bi rama Xwedê va şd bibe. Ez li ser 
tiliyên hngên xwe de meşiyam, lewra h jor de werqas hûri 
û melekên Xwedê hatm, ku cih nema ez h ser tevayiya 
hngên xwe de bimeşim, ez bêt havil mam û h ser tiliyan 
meşiyam. Wexta çalkirma meyitê wê jmikê de ji, min got" 
Yarebi tu Gafûrû Rahimi". Lewra wê jinikê h hemû ji- 
yana xwe a zewaci de, şeveki pişta xwe guhêrandibû mêrê 
xwe. Ji bona ew kêmasiya wê jinikê ji, Xwedê milaketeki 
heri xişm şandibû ser gora wê jmikê, ku ew milêketa ceza- 
eki bide wê jmikê. Wexta ku ew milêketê Xwedê bi xişm û 
êriş va hat ser gora jmikê, h wê demêde ez h ber Xwedê 
geriyam, ku ew wê qisûra jinikê biborine, efû bike. Li ser 
ew daxwaziya min ji, Xwedê ew kêmasiya wê jinikê efû 
kir, ew mileketa ji şuva dageriya çû. Ango sedema şevqe 
derxistina mm, sedema liser meşa tiliyan û gotma mina h 
ser gorê, hemû evana bûn keça mm.

Li kutabûna ev çirokê de, Aliekber dageriya ser xwişka 
xwe Melekê, ji xwişka xwera:

- Naha ez h xwişka xwe pirs bikim, gelo te bi rasti nave- 
roka ev çirokê fêm kir? Lê ez bawerun te qet tiştek h ev 
çirokê de dernexist, te ev çiroka şirovenekir. Bmhêre 
xwişka delal, Seyid Weyis h ev çiroka xwe de, şerbeta 
xulamti û berdestiya jinan belav dike. Vê çirokê ji dibe h 
pêxamber va girêdide. Ango h ev çirokê de, pêxamberê 
Xwedê xulamti û berdestiya jinan tine ber çavan, mêran 
dike dereca heri bihnd, heqê dayikan betal dike. Mêran 
dike serdest, jinan dike ji berdest û hebûnek heri erzan. 
Ku bihna mêr teng bibe, divê ço bigire û jinika xwe bi 
qenci bikute û hêrsa xwe daxine, bihna xwe fereh bike. 
Mêr qopiki bike, rojê h deh jinan ra rabe, rûne, gel jêra 
bêje" lê ew mêre, Xwedê jin û mêr bi cûdayi afirandiye.
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Tiştên usa fermana Xwedê û pêxamberin". Lê ku jm şaşi- 
tiyeki bike, yekcar heqê wê dibe kuştin, navê wê ji dibe 
Qexpe. Lê qet zagonên usa dibm xwişka mma delal? Mêr 
çi dike bila bike, welieh eferim. Lê ku jin tişteki bike, 
yekser ew tête kuştm û nişana qexpetiyê distine. Bmhêre 
xwişka mm, Xwedê çito tiştên usa dibêje û dike? Mirov 
çawa dayika xwe bikute? Lewra hemû jm dayikm, em 
hemû karpêkên dayikanm. Dayik ku nebe, qet tiştek û 
hebûnek nabe. Xwedê çawa fermanên usa derdixine û dike 
zagon? Jimkê h hemû jiyana xwe a zewaci de, şeveki xwe 
şaş kiriye û pişta xwe guhêrandiye mêrê xwe, ji bona ew 
ji, Xwedê milaketek şandiye, ku ew milêketa biçe cezayeki 
bide wê jinikê. Naha em bibêjm, lê mêr ku pişta xwe 
biguhêrine jma xwe, gelo Xwedê çi ceza dide mêr?. Na, ji 
bona mêran Xwedê her tişt helal kiriye, ji bona jman ji 
heram. Guhê xwe qenc bide ser mm xwişka mm, tiştên usa 
nabm, evana hemû derewên hinek Şêx, Seyid, Mir û axa- 
mn. Ji ber ku mafên wan h derewên usa de hene, Xwedê 
qet ne fermanên usa derxistine û ne ji zagonên usa. Li 
diroka mirovatiyê de ji, qet keseki ne Xwedê ditiye û ne ji, 
ji Xwedê ra peyiviyaye.

Melek û Xid ji Aliekber ra geleki hêrs ketibûri, nedi- 
zambûn ku çi bikm û çi bibêjm. Lê Aliekber bêtir h diji 
ew çirokan derdiket dixwast ku xwişka xwe û zava ê xwe 
tişteki bine rê, ramanên wan biguhêrine, wana piçeki 
serwext bike, lê ew ne keys bû. Ji lewra hevirên wan 
werge hatibûn pişavtin, bi hêsa i nedihatin guhartin. Li 
dawiyê de Xidê tewat nekir, h şûna xwe de rabû serxwe, h 
hindir malê de hat û çû, dûra ji Aliekber ra:

- Aliekber, ez h te tika dikim êdi bese ev gotmên te. Ez 
naxwazim tu ji mera usa bipeyivi. Bi rasti tu me geleki 
diêşini. Li hember ev gotmên te, ez naxwazim dilê te ji 
biêşimm, lewra tu hati h me bûyi mivan. Li milê din de, 
tu baş dizani ku em te pirr hezdikm, giramiyê didm te, lê 
divê tu şûna xwe zambi, got. -'vûi n~r—
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Li wê navberê de xwişka Xidê Xec kete nav ew gengeşi 
û raberzinê-miinakaşa-ji bira ê xwe Xidê ra:

- La-law we xêre, tu û bûkê çira evqas h Aiiekber ra 
hêrs dikevin? Hûn dixwazin wi bidin axaftin, ew ji, ji 
wera diaxife, dûra hêrsa we radibe, hûn dixeyidm, hêrs 
dikevin û dixwazm ku devê wi dadin. Lê ev nabe, eyibe ji 
wera. Bmhêrin wi xwendiye, ew bûye mamoste, hûn ji 
şivan û kesên ne xwendane. Dûra heqê herkesi heye ku, 
raman û mabestên xwe bibêje. Li vir mane ew nine ku, 
hûn baweriyên xwe h Aliekber bimn. Bisekinm, aram bi- 
kin, bila lawik ji wera bipeyive. Bi rasti ji, ez bi xwe 
gotmên Aliekber zef hezdikm. Mirov h kesên wek Aliekber 
pirr tiştan fêr dibe. Li nav lêvên Aliekber de, bawerkin 
hingif dihenke, lê mixabe ku hûn hayji ew gotmên wi 
ninm, got.

Li pişti axaftina Xecê de, Xid bêtir hêrs ket û ji Xecê 
ra:

- Erê-erê ela h vê por gijikmê binhêrm, iro ev ji bûye 
keçek zana, pişta Aliekber digire, h gotmên wi xwedi 
derdike û dibêje" hemû gotmên Aliekber rastin". Ma keçê 
te h ku xwend? Li şûna xwe de rûne tu" keçek por dirêj, 
aqil kmi". Ez naxwazim tu bi destên xweyên bi hevir va 
bikevi nav kar û berên mêran û gotinên mêran.

Li pey ew hêrsketina Xidê de, Aliekber:
- Na zava ev neheqiye, çira tu usa diaxifi. Binhêre, çiqas 
ku heqê min û te ê axaftmê heye, heqê Xec û Xecan ji 
heye. Ji ber ku jin dayikên mene. Divê h navbera mêr û 
jman de heqê wekhevi hebe. Bmhêre Xwedê ew ji mina 
mm û te mirov-hun ji dayik-afirandiye. Dayika mirov, 
Xwedê ê mirove. Heqê te tune ku, tu deng ji yeki bidi 
birandmê, ev nabe, ji tera eyibe. Naha em van gengeşiyan 
û raberzinên usa bitenkimn û bikevin xewê. Sibê disa em 
h ber pêz, h ser gelek tiştan bisekinm û şirovekirma van 
tiştan binhêrm. Balam bêt şer û bêt pevçûn. De Xwedê 
hêsabûnê bide we, ez dixwazim êdi razun, lewra raber- 
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zinên me pirr dirêj bûn, ez ku piçeki dm ji biaxifim, wê 
şer derkeve. Balam ez ne miroveki şervanê bi fizikime, ez 
şervanê zanin û axaftinê me, got û kete nav nivina xwe û 
bmê lihêfa xwe, dengê xwe birand.

***

Belê, Aliekber gelek tiştên qenc digotin, balam sewiya 
perwerde û zanyariya Xid û Xidan, Xec û Xecan, Alo û 
Meman her mzm bû û wana gotinên kesên mina Aliekber 
fêm nedikirm. Lê h aliya Dêrsim de şêx- mêx tunebûn, 
balam Pir û rayberên kedxwar her zêdebûn. Li nav wan 
Pir û rayberan de gelek kesên nezan û xeşim hebûn. Wana 
ji bi nezaniyên xwe va, bi bihistina guhan va derewên 
derewçinan h nav gel de belav dikirin. Hin kesên piçek 
xwenda û zana ji, ji bona berjewendiyên xwe ji gel ra 
derewên bêt doçik derdixistin, gel dixwapandin, tiştên 
nebûyi h zikên xwe de derdixistin û ew derewana dibirin 
bi Ol’an va û bi pêxamberan va girêdidan û çiralix û geşt 
ji tahbên xwe-mirûdên xwe- komdikirm. Hin Pir û ray- 
beran ji tahbê xweyên hejar û belengaz çirlixên mezin 
dixwastm. Digotin" divê tu ev, an ew tişta bidi min. Na 
ku, tu nedi mm, wê ez h pêşiya deriyê teda kevireki tik- 
kim, bila kesek ne were mala te, ne ji silavek Xwedê bide 
te. Ez nale h te binun, kes ne loqmeki bide te, ne perçeki 
qurbanê were mala te, ne kes pez û dewarên xwe bike tev 
pez û dewarên te. Li dawiyê de tu" Dustanê bi Agir " ji, ji 
stuyê xwedeki, wê disa guneyên te efû nebm, ceddê mm te 
h dojeh’ê de bişewitine û h sitila qetranê de ji bikeline. Bi 
wan gotinan va ew hejar û belengazana ditirsandin û 
daxwaziyên xwe dianin şûnê û ew tiştana h tahbên xwe 
distandin, ew kesana dikirm binê deynan û xizan dikirin. 
Li bili ew tirsandinan de, Pir û Rayber h cihê heri jor de, 
h ser doşeg û xaliçan de rûdmiştm, ji tahbên xwera usa 
digotin" mirov dikanbe bixwine bibe, Midûr, bibe Qayme- 
qam, bibe, Wali, bibe Paşa, bibe Serbaz û Serdar, bibe
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Newêrger bikeve meclis û parlemento’an, bibe Serok 
Wezir û Serok Komar, balam nurov qet mkanbe bibe 
Seyidê Sadet û ewladê resûl".

Belê, h aliki dijnnnan gelê Kurd dixapandm, berdidan 
hevûdu, xwin didan rijandin û kêf dikirm, h aliya din de 
ji, hmek şêx û seyidên kedxwar, tev gelek axa û miran gel 
dixwapandin û h tari û zulmatan de dihiştin. Ne dixwastin 
ku gel şiyar be, gel bixwine. Pir û rayberan bi tembûrê 
çirahx komdikirm, diwa dixwandin. Digotin" Xwedê tem- 
bûr kutandm bi taybeti daye me seyidan, ev pişe a-senat- 
meye, bili me, ki ku tembûrê bikute, Xwedê napejirine, h 
aliya Xwedê de ev guneye".

Carna hm tahban ji Pir û rayberên xwe pirs dikirm, 
digotm" Bavo Sultan, hûn dibêjin" em Seyidi Saadet, 
Ewladi Resûl’in" mana ev gotina we ewe ku, hûn Erebin. 
Ji ber ku pêxamber bi nijada xwe va Ereb bû. Lê hûn ku 
bi rasti ewladê wi û newiyê wine, mana ev ewe ku hûn ji 
Erebm, gelo ev raste?". Li pişti ev pirsên usa de, wan Pir 
û rayberan usa bersivên wan kesan didan. Digotin" na 
haşa em ne Erebin, em Kurdin. Lewra pêxamber gotiye" 
ez Erebim, balam Ereb h mmda nine". Mana ev çiye êdi 
hûn hesab bikm û bihênijin, şirovekinna ev gotmê hûn h 
navhev derxinini.

Bi taybeti h destpêka qurna bistan de, helbestên hin 
hozanan, wek helbestên Şah îsmail, Pir Sultan, Nesimi, 
Kazak Abdal û ên din, êdi ketibûn nav Kurdên Dêrsim ji. 
Pir û rayberên gerok û geştevan, pirtûkên wan hozanan ji 
xwera peyda dikirin, dianin dibirin cem hin kesên ku 
zimanê Tirki dizanibûn û dikanbûn bi zunanê Tirki bixwi- 
nin, didan xwendin û bi xwe ji h hember wan kesan de 
rûdiniştin û ew xwendina wan kesan jiber dikirin û dûra ji 
bi tembûre ew helbestana dikirin beste û awaz distirandin, 
cem girêdidan, zikir dikinn, digiriyan, gazi Xwedê û 
Mihamed, Hesen û Husên dikinn. Wan Pir û rayberan 
çucaran şert û şûrtên Ola îslam ji nedianin cih. Nimêj 
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nedikirm, avdest nedigirtin, nediçûn hec, rojiya Remezanê 
ji nedigirtm, tenê xêra bav û kalan didan, diwazde roj, 
rojiya îmamên newiyên pêxamberê îslam digirtin. Digotm" 
mmêj kirin, avdest girtin ne heqê meye. Lewra mmêja me 
hatiye kirin, avdesta me ji hatiye girtm. Em naçin hec ji. 
Ji ber ku ocaxê meyên bi taybeti hene, ev ocaxana hecên 
mene. Em rojiya Remezan nagirm, em tenê rojiya imaman 
digirm. Em zekat, felan-bêvan ji nizanin. Lewra xêr da- 
yina bav û kalan ji mera zekate. Em naxwazm biçin miz- 
geftê ji. Ji ber ku Hezreti Eli h mizgeftê de hatiye kuştm. 
Mizgefta me, malên mene. Em sê roj ji, rojiya Xizir digi- 
rin. Disa em rojiya Goxendê, rojiya heftê Adarê, hivde ê 
Adarê, bist û yekê Adarê ji digirin, evana ji, ji mera 
besin". Ango wan Pir û rayberan, h aliki de werge digotin 
û ew tiştana h gel daxwaz dikmn, h aliya dm de ji, di- 
wayên xwe, kilam, stran û awazên xwe diqulpandm, ango 
werdigerandm zimanê dijnun û biyaniyan. Bi wan kiretan 
va hacetên zor giring didan destên dijminan. Ku dijmm bi 
hêsai bibêje" aha fermo binhêrm, evana bi mjad û bm- 
koka xwe va Tirkm. Ji ber ku hemû tiştên van, stran û 
diwayên van bi zimanê Tirkine. Mana ev ji ewe ku, ev 
gela bi mjada xwe va Tirke".

Li milê din de wan Pir û rayberan ji tahbên xwera 
digotm" hemû Kurdên Sunni dijmmê mene. Ji ber ku 
wana h tev Xelife Yezit de, h Kerbelayê newiyên Miha- 
med, kurên Eli kuştine. Hemû kesên Sunni kafirin, qetla 
wan helale". Wana bi ew nezaniya xwe va karên dijrnin 
dikirin, gelê xwe dikmn dijminên hevûdu. Ji ber ku dij- 
min ew xapandibûn. Ew kinbûn xudan ocax û xelifeyên 
Kurdên Elewi. Bi taybeti hukma Romê, h dewra Padişah 
Yawûz de Kurd kmbûn diji hev. Li dewra Sultan Mamût 
H, em de ji, dewleta Romê bi taybeti gelek" Rastnameyên 
Ocaxtiyê" dabû hin serok eşirên Kurdan. Xênci gelek 
serok eşirên Kurdên Sunni, hin serok eşirên Kurdên Elewi 
ji bûbûn xudanê wan Rastnameyên ocaxtiyê. Minak:
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Wek serokê eşira Bamasûran, Kurêşan, Seysawûnan, Axû- 
canan û yên din.

***

Li pişti du-sê seat gengeşiyan de, Aliekber geleki wes- 
tiyabû. Ji bona ew ji zû pêva çûbû, ketibû xewa kûr. Li 
dû razandma Aliekber de, Melekê xuruya agir temirand, 
tirafa agir h bmê xaliyê de bi qenci mxunand û ew ji tev 
mêrê xwe çû kete xewê.

Şev sayi, esman şin, bi milyonan stêr dibinqiyan. Hm 
gundiyan Ii ser pişta xaniyan xwe de hohk çêkiribûn, h 
bmê wan hohkan de radiziyan. Hmekan ji nivinên xwe 
tenê h ser pişa xaniyan û binê çardaxan de raxistibûn 
ketibûn xewê. Cihan h nav bêdengiyeki de bû. Xênci 
dengê beqan, qet dengek h gundê Torût’ê de dernediket. - 
Xewa hin kesan reviyabû, h nav nivin û binê lihêfên xwe 
de h esman, stêr û hiva Zeri, h pêwr û riya kakêşan din- 
hêriyan. Her yeki stêrek dikir sitêra xwe. Carna stêr h 
şûna xwe de diket, dibizdiya, mina tirijên birûskan, tirij û 
şewq h pey diket, dirêj dibû, dûra h ber çavan de wenda 
dibû. Li demên werge de, digotin" aha mirovek disa mir". 
Li gor baweriya wan, her mirovek stêrek xwe hebû. Wexta 
ku mirov ji dmur, ew stêr ji werge h şûna xwe de diket û 
dibizdiya, diçû h ber çavan de wenda dibû. Carna ji h nav 
goristan û hin ciyan de gûstêrk difinkiyan, icar digotm" 
find h ser hin goran de vêketiye, xwediyê wan goran kesên 
dilpak û paqijm. Hori û melekên Xwedê h ser wan tirban 
de fmdan vêdixinm". Ango gundiyên belengaz nedizam- 
bûn ku gûstêrk çine, çira h şevên taride ew mina agir û 
şewq tên xuyakirm.

Li pişti nivê şevê de, hiva Zeri çûbû ava, wenda bû- 
bû. Berbanga sibê tari û zuhnat çirandibû. Dikên sibê h 
ser çit û darên hevşan de disa dikirin qire-qir bang diki- 
nn, mizgina hatma ronahiyê didan xwediyên xwe û gundi- 
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yan. Melek bi dengê dikan, beri herkesi vecemqiya serx- 
we, hişyar bû. Lê rewşa Melekê ne rewş bû, çavên wê her 
diêşiyan û histêr h çavan de dibariyan. Li wê demê de He- 
senê piçûk ji h hêlaneka xwe de hişyar bû. Melek bi hê- 
dika h nav nivina xwe de rabû serxwe çû kurê xwe mê- 
jand, ew haşkir û dageriya ber pixêriga agir, ku agir 
dade, girmiya sibê bide ser agir, ji bona taşte a sibê 
amade bike. Herdu Xid, Xec û Aliekber ji, h xewa kûrda 
bûn, xewnên rengin diditin.

Melek derket pêşiya dêri, çû h ser maxa êzingan de 
tevalek hejik girt û disa dageriya ber pixêriga agir, ew 
hejikana hurkirm û da ser agir, pife agir kir û agir vêxist, 
dûra dustanê hesm da ser agir û dizika ava girmiyê ji da 
ser dustan. Li wê dageriya çû h binê sepetê de beroşa 
mast derxist, dûra çû meşk ani mast kire hmdirê meşkê, 
devê meşkê ji bi qenci kip girêda, kêri kire nav lolewiyan 
û meşka dewê xwe bir h sêpiyê de dardakir û destpêka 
kilandina dewê xwe kir. Ronahiya rojê hêdi-hêdi cihan 
roni dikir. Esman şin û sayi, stênka sibê h jor esman de 
melûl-melûl dibunqiyan û bervi wendebûnê diçû. Hiva 
Zeri zûva çûbû ava, h ber çavan de wenda bûbû, nedihat 
ditm. Tirijê roja jindan xwe gihandibûn serê çiyayê Tûjik 
Bawa û hemû çiyayên Dêrsim. Hemû teyr û tûr h hêlinên 
xwe de, gur, hirç, rovi, tori, kurbeşik, kûze, simborek û 
mar h qul û şikeftên xwe de hişyar bûbûn. Dengê beqan h 
ava çem û newalan de nedihat bihistin. Disa rêwan h rê’ên 
xwe de dimeşiyan diçûn kar û berên xwe û gund û baja- 
ran. Jinên gundê Torût’ê hemû rabûbûn ser piyan. Kê 
dew dika, kê h pez û dewarên xwe dmhêriya, zikên hey- 
wanên xwe têr dikir, bmê heywanan dimişt, paqiş dikir. 
Qire-qira dikan û dengê kilandina meşkên dew h nav hev 
diketin û dibûn awazek ecêb û bi wê awazê hemû gundi 
hişyar dibûn, radibûn serxwe.

Melekê h nav wê awaza sibê de meşka xwe da seki- 
nandm û çû pêşiya sêpiyê, devê meşka dewê xwe vekir, ti- 
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liya xwe a işaretê kire nav mastê hmdirê meşkê, dûra 
tiliya xwe kişand ani der li tiliya xwe mêzekir, gelo dew 
bûye, yan na. Dit ku na, hina dew û rûn bi qenci h hev- 
ûdu cûda nebûne, divê piçeki dm dew bê kilandin. Disa 
devê meşka dewê xwe girêda û destpêka kilandmê kir. 
Pişti çend hûrdeman de, dit ku ronahiya rojê xwe gihan- 
diye serê gaza gund, ewe hêdi-hêdi bervi gund tê. Melekê 
h wê demê de dew kilandin tenkand û bi lez bazda hmdir 
Xidê mêrê xwe, zeyiya xwe Xec, kurê xwe û birayê xwe 
Aliekber, hemû h xewê de hişyar kirin. Dûra disa bi lez çû 
kixsek pivaz ani sipikir, bi kêrê ew pivaza hûnk-hûnk 
hûrkir, kire tawê, h wê çû kevçiyek rûn h kûzê rûn de 
derxist ani kire hmdirê tawê û tawe da ser agir, bi qenci 
ew pivaza h nav rûn de qewirand û kire sorxaç berda nav 
girmiya hmdirê dizikê. Pişti ew kar, icar melekê bi kevçiyê 
dank va h tama girmiyê mêzekir, gelo xwê û tama xwe 
çitone. Dit ku ne xirabe û êdi girmi keliyaye ji. Zeman 
wenda nekir û bi lepikên paçik va dizik h ser agir de dani 
jêr ser erdê û gazi Xeca zeyiya xwe kir, ji Xecê ra:

- Tu bi kerema xwe were girmiyê bike leganê, amade 
bike bide ser xonçê, bila birayê te û zarok rabm taşta xwe 
bixwm henn ber pêz û dêwêr, ez ji ew dew dakun, dûra ji 
ez û te xurniya xwe bikin, got.

Herdu Xid û Aliekber h nav nivinên xwe de rabûn çûn 
der, ber çirtika avê dest û rûyên xwe şoştin û dageriyan 
hmdir ser sifra girmiyê. Xidê mezin çend nanên ceh û 
garis ji pişart kire hindirê girmiyê û destpêka xwannê 
kinn. Melekê ji piçeki din dewê xwe kiland, dûra meşka 
dew h sêpiyê derxist ani hindir, bir ber sepetê, sepet rakir 
û h binê sepetê de beroşek derxist, parzûn da ser devê 
beroşê, dûra kêri h nav lolewiyên meşkê de derxist, devê 
meşkê vekir û dew h parzûn de dakir. Pişti dakirma du-sê 
caran de, Melekê dew û rûn h hevûdu cûda kir û bi qenci 
rûn givişt û ew rûna girt bir kire xihkek piçûk û disa 
dageriya ber dewê beroşê. Ji bona wê rojê hinek dew ji 
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neferên malê ra cûda kir, ê dm ji disa kire hmdirê dizikê 
û dizik da ser agir û ew dewa keland kire toraq. Dûra ew 
toraqa ji kire parzûn û parzûn ji bir Ii mixê stuna malê de 
dardakir, ku ew şojiya toraqê dabe û av li nav toraqê de 
nemine. Li pişti ewqas zemet de, Melekê karê xwe qedand 
û " ohx Xwedê şikir, mm iro ji ev sixura qedand" got h 
şûna xwe de rûmşt piçeki vêsa xwe girt û ji Xeca zeyiya 
xwera" ez zef westiyame, dixwazim piçeki vêsa xwe bi- 
girim got û h şûna xwe de rûmşt.

Hemû gundiyan pez û dewarên xwe derxistibûn der, Ii 
benda Xidê de mabûn. Xid ji bi lez û bez h şûna xwe de 
rabû serxwe û ço û torbe ê nanê xwe ji girt û ji kurê xwe 
Xidê piçûk ra:

- Kurê min ez qurban de zûke em biçin, gel li hiviya 
medaye, em iro piçeki dereng ketm got û dûra dageriya 
cem Aliekber, ji Aliekber /a:
- Bûrayê delal, were tu guhdare mm bike h malda, gel 

xwişka xwe de bimine. Dûra biçe nav gund, gelek xortên 
mina te hene, ji wanra bibe heval. Li aliya din de gelek ji 
keçikên çeleng spehi, bedew û xweşik hene. Wan keçikan 
bibine, bibe ku tu yeki biecibini, hezbiki. Keçên gundiyan 
ji bona mamostan diminn, ew bengiyê mamosteyê mina 
tene. Kuro were guhdare mm bike, h malda bisekme, got, 
lê Aliekber:

- Zor spas zava, zewac ji minra pirr zûye, ez naxwazun 
h ev demê de bizewicun, bawerke em h demek heri nazik 
de dijin, qet kes mzane ku wê sibe çi were serê me. Ji 
bona ev ez naxwazun bizewicim û bikevim guneyê yeki, ev 
yek. A duwem ez naxwazun h gund de bisekmun, ez ben- 
giyê Xweza me, bengiyê Gul û sosinamm. Ez her car 
nayêm gund. îro ji ez dixwazim h tev we bêm, em bin- 
hêrm sibe Xwedê mezme. Li aliya din de, ez heya du 
hefteyên dm ji h vira me. Ez ji pirr dixwazim gundiyan 
bibinm, wana nasbikun, ji wana ra bipeyivun. Lewra 
piraniya gundiyan meriyên mene. Gundi min nasnakm, 
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balam bavê min baş nasdikin. Bi kurtasi ez ji pirr dix- 
wazun li sûka dayin û standina ramanên gundiyan de 
bême ditin, balam ez dibêm ev kar iro nabe, pişti sibe ez 
wi kari ji bimm cih, got û k dû pêz û dewar ket û meşiya.

Xidê naxirvan kir, nekir bûrayê xwe qani-ikna-nekir û 
Aliekber disa h tev zava û xarziyê xwe pez û dewar ajot û 
berê naxirê dan lewera -mera- gund. Xidê mezin li dû 
Aliekber û li aliya destê rastê de dimeşiya, Tûnkê nanê 
xwe ji avitibû ser milê xwe pez û dewar diajot. Li wê demê 
de EIo ê Emoşê paşva li Xidê pirsiya got" kek Xidir duhu 
we pez binbû h kuderê çêrandibû? Bawerke zikê pêz û 
dêwêr gihiştibû ser pişta pêz û dêwêr. Em hêvi dikm tu 
her roj pêz û dêwêr werge biçêrini û zikê heywanan têr 
biki. Li pey ew gotmê de, icar bersiva Xidê:

- Kek Elo hûn ji dizanm ku dem dema şinayiyêye, her 
cûre giya hêşm bûne, h her der nefel û pêçek her zêdene, 
pez û dewar hemû wan giyan, nefel û pêçekan dixwm, 
zikên xwe têr dikm, h nav giyan de wenda dibin. Gul û 
Sosin, Nêrgiz û Binefş, Belgizar û Beybûn, Reyhan Lale û 
hemû kulilkên Xweza bihn didin, mirov bi bihna wan 
sermest dibe, heyran dimine, xwe h bihiştê de dibine. 
Wexta ku mirov dikeve nav ew pêşdariyê, nav wê şinahi- 
yê, nav bihn û rengên wan Gul û çiçegan, bawerke kek 
EIo, mirov qet naxwaze ku h nav wan rengên bi hezaran 
cûra Gul û sosinan de, h nav wan bihnên xweşik de der- 
keve. Lê em çi bikm kek Elo, Xwedê h hember ronahiyê û 
Roja Zeri de, tari û zulmat derxistiye, balam ronahi kiriye 
pey tari û zulmatê, tari û zulmat çirandiye, belav kiriye, 
ev cihan û jiyan her xweşik kiriye. Şewq û germiya Roja 
Zeri jiyanê dide hemû hebûnên ev cihan. Li hember sar û 
sermayê, germayi, şewq û tava rojê, h hember xewê, 
hişyarbûn, h hember jiyanê mirin, h hember qenciyê bedi, 
h hember rastiyan derew, h hember hezkirm û eviniyê, 
kin û kenhin -nefret- h hember azadi û aşitiyê şer û pev- 
çûn afirandiye birayê delal. Bawerke, heke ku sar û ser- 
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ma, tirsa dijininên bêbext û heywanên har û hov tuneba- 
na, ez çucaran h demên usa de danedigeriyam gund û mal, 
mm zemanê xwe h ew şikefta malda derbaz nedikir, h nav 
ew pêşdariya xweşik de dunam û mm jiyana xwe werge 
derbaz dikir. Mirov dixwaze h nav ew pêşdari, Gul û 
çiçegan de bmnre, got û dengê xwe birand, balam h naxira 
pêz û dêwêr dûr mabû. Ji ber ku ketibû nav axaftmek 
giring. Li pey ew axaftina Xidê de, Elo:

- Lo-Jo kek Xidir, ez h te pirs dikun, dibêm we duhu pez 
û dewar binbê ku, h kuderê çêrandibû, tu bersiva mm bi 
cûreki dm didi. Mina hozaneki mezin, bi zunaneki wêje i 
ji mmra diaxifi. Kuro te ev tiştana h ku hinkirm? Te ev 
sirûşa li kuderê stand? got û dengê xwe birand. Dûra 
Xidê usa besiv da Elo:

- Kek Elo tu min bibaxşine, bi rasti her mirov dixwaze ji 
tera bipeyive, mirov Ii gounên te têr nabe. Tu miroveki 
heri xweş galegali, lê çi dibêjin" rêwan re, rê divêt". Divê 
ez ji êdi ev galegalê biterikinun û xwe bigihêjimm zaro- 
kan, lewra ev galegala xweşik ez dam sekmandin. Lê ez 
dixwazun ji birayê xwera evqas bibêjun. Ev gotinana h 
kûrahiya dilê min de derketm. Keko ez h ku, hozanti h 
ku. Ez miroveki hejar û belengaz, naxirvaneki Xwedê me. 
Lê ez dikanbun ji tera evqas bibêjun, heke ku mirov h 
nav ew xunşta Xwedê de bisekme, bibe hevalê Xweza, 
bawerke ew mirova sirûşt h Xweza distine. Bibe ku mm ji 
ev sirûşta h ev Xweza welêt standiye. Ha, tu mm biborine 
kek Elo, min bersiva pirsa te ji xwe birakir. Me duhu 
naxir binbû gaza hember gund û derdora newalan de 
çêrand, iro ji ez dixwazun disa bibun wan deran. Lewra h 
wan deran de çêre pire. Li pey ew gotinên Xidê de, icar 
EIo:

- Kek Xidir de tu biçe, ji tera oxir be. Beri ku tu biçi ez 
dixwazun te h ser tişteki de agadar bikun. Bi kerema xwe 
h dewarên mezin qenc binhêrm. Ango h ga û çêlekan, 
gohk û mozikên virni. Ji lewra, wexta mozan û gamêşane.
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Ew andêrana hêsayiyê nadm heywanên mezin. Ew kam- 
baxana bi taybeti dijminê ga û çêlekanm. Li bedena wan 
siwar dibin û wan heywanan gez dikin, xwina wan drniê- 
jin, wana h cinan dixinm. Tu qenc dizani h demên usa de 
hemû heywanên mezm h ber wan gamêş û mozan de baz- 
didin, direvin, dikevin nav zeviyên ceh û gemm. Li ev 
demê de ji êdi ceh gihiştine, gemman firig dane. Dax- 
waziya mm ewe ku, hûn nehêlinm ga û çêlek birevm herin 
bikevm nav zeviyên ceh û gemm, xeserê negihêjimn çan- 
dmiya gundiyan. Li aliya din de ez dixwazun tu zanibi, 
hemû gundi h te geleki razine û te zef hezdikm. Dûra em 
gundi hemû meriyên hevm. Raste, h mêjde meriyên te h 
we neheqiyên mezin kirine. Pişti inirina bavê te, Ap û 
meriyên te heqê te xwarin, betal kirin, balam ew dax- 
waziya me nebû. Em hemû neferên eşirekine, dost û yarên 
hevin. Ez dibinini dohwa te ji qenc nameşe. Ji bona ev, ez 
dixwazun ji gundiyan ra bibêjim, em heqê te piçeki zêde 
bikin. Bila her malek çapek gemm zêde bide te, tu ji de- 
bara xwe biki. Lewra tu ji xudan zar û zêçi. Ev pêşneyara 
inine, ez bawer dikun, ku hemû gundi ji ev pêşneyara min 
bipejirinm. Li dû ew gotinan de Xidê naxirvan:

- Bi dilda spas kek Elo, ji tera û hemû gundiyanra ji. Ela 
em binhêrm, bila wexta bênderan bê, h wê demê de tu ji 
gundiyan ra bibêje. Ez dibêm naha em van tiştan h vira 
bitenkinm, dagerin ber kar û berên xwe. Ez û te ketin 
nav guftûgoan, zarok û naxira pêz h mm dûrketin. Ha 
beri ku ez biçim, ez dixwazim h te tişteki heri giring pirs 
bikim. Gelo hûn çûn cein Seyid Ali Riza û Şahan axa 
hatin, yan na ?. Ma we tiştek hinkir, ew dengê top û 
tankan çibûn?. Li ser ew pirsê, icar Elo:

- Belê-belê kek Xidir, em çûn hatm. Tiştên ku Seyid Ali 
Riza û Şahan axa digotin, leşkerên Romê bervi Pêrtegê û 
Xozatê va tên, tetbiqat û tedriba’ên-manavra-leşkeri dikin, 
lê bi rasti armanc ne wergeye. Armanca dewleta Tirk ewe 
ku, tevgera Dêrsun bitirsine, dûra ji h binda bitemirine, 
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herêma Dêrsim ji bike binê bandûra xwe, bike bmê ling û 
lepên xwe. Ez bi xwe ji usa bawerim, ku daxwaziya dew- 
leta Romê ev e. Ji ber ku bmgehê ev dewletê h ser himên 
mêtinkariyê de hatiye danin. Lê em hina nemirme kek 
Xidir, em xwaşm. Heya em yek ji sax biminm, em hngên 
dijmmên gemar nakin ser ev erdê evrar -kutsal- erdê bav 
û kalên xwe. Ew gotmana geleki li Xidê xweş hatm. Dûra 
Xidê usa bersiv da:

- Hey tu her û her biji kek Elo. Bawerke dilê min dixwa- 
ze, ku hemû Kurd bibm mina te û mina te biaxifin. Dil 
pirr dixwast ku hemû Kurdan usa bigotana, bi hevra 
bibana yar, h hember dijmman de hêzên xwe bikirana 
yek, bi mina yek beden biketana hindirê şeran. Li wan 
deman de bila dost û dijminan ji qenc bididitana, ku ki 
mêre, ki jine, ki berxe, ki berane. Lê sed mixabin ku 
dijminên xwinmij, Ehrimaii û rovi, dubendiyên OI û me- 
seban, dubendiyên eşiri kinne nav gelê Kurd, nehiştine ku 
gelê Kurd ji, ji xwera dewletek xwe a" desthelatek naven- 
di" sazbike, sazûmanek" dadmendi " pêkbine. Binhêre 
birayê delal, piraniya eşirên Kurd bûne hevalên neyaran, 
xwina biran dirjimn û ji dewleta Romê ra arikari dikm, 
bûne hevparê dijminan. Lê bi rasti ev ji, ji me gelê Kurd 
ra şermek zor mezme, eyibek bêt efûye.

- Tu qet metirse kek Xidir, bihna xwe teng, hêviya xwe ji 
wenda meke. Ev çerxa cihane dizivire. Carna mirov h ber 
çerxa cihan dikeve tête pelçiqandm, wenda dibe. Carna ji 
mirov li ser çerxê dikeve, rasta ciheki heri bihnd û qenc 
dibe, serdikeve. Lê ez bawenm wê ew roj ji bona gelê me 
ji were û gelê me ji serkeve, bibe xudan dewlet û dezgeh, 
bibe xudan top û tank, bibe xudan şan û rûmet, bibe 
xudanê heqê xwe ê mirovi û çarenûsi, bibe xudan firok û 
leşker, welatê xwe biparêze. Bibe şervanê aşiti û demoq- 
rasiyê, bibe minaka wekhevitiyê. Ew roj ji pirr dûr nine. 
Ez bawer diknn gelê me ji, wê roj bê hemû şaşiti û xehti- 
yên xwe bibine, hêzên welatparêz bibm yek, h hember 
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dijnnnan mina yek bedenek şer bikin. Lmgên hemû dij- 
minan û mêtinkaran li ser ev erdê evrar û piroz de rabikin 
û bişekinm. Li ev sipartinên bav û kalan xwedi derkevin, 
welat şên, geş û nûjen bikin. Lê ku em nebinm birayê 
delal, wê zarokên me, newiyên me wê rojê bibinm. Li ser 
erdê bav û kalên xwe de bêt tirs û bêt xof, li zikê cihanek 
bêt şer de bijin. Wê roj bê, hemû gelên cihan ji hevra 
bibin dost û yar, heval û hogir. Jiyan pirr xwaşe keko, 
mirin û kuştm ne başe. Şer û pevçûn ji mirov ra şermek 
heri mezme, eyibiya ev cihan û mirovatiyêye. Lê em çi 
bikin keko, sed mixabin ku hukma Romê û hin dewlet û 
sazûmanên wek dewleta Romê van tiştan û van peywen- 
diyên mirovatiyê nizanin. An ji naxwazin van tiştan fêr 
bibin. Bibe ku berjewendiyên wanên heywani û gemarin 
dest nade wan, ku ew van şert û şûrtên mirovatiyê bimn 
şûnê. Lê ev rewşa wan ji heya çi wext berdewam dike, em 
mzanm. Ji bona ev e ku ez dibêjun kek Xidir bihna xwe 
teng meke, dilê xwe fereh bigire, hêviya xwe wenda meke, 
Xwedê mezme. îro evqas bese ji mera, de bi xwatirê te, 
min tu geleki dayi sekmandin, got Elo û şuva vegeriya.

Li pişti ew gotûbêjên werge de, Xidê ji EIo ra spas kir 
û çû xwe gihand naxira pêz û dêwêr, Aliekber û kurê xwe. 
Hersiyan bi hevra pez û dewar ajotin birm tata hember 
gund kirin nav çêrê û bi xwe ji her yek h aliyek pêz de 
derketin ser ciheki bihnd de rûmştin, naxira pêz û dêwêr 
ji kirin bme sehêta-kontrol-çavan.

Dewar û pez diçêriyan zikên xwe têr dikirin. Xidê 
piçûk ji xwera kozik çêdikir, ji kozikê ra mijûl dibû. - 
Aliekber ji derketibû ser kevireki heri gewre û bihnd, h 
çiya û kaşan, tirr û newalan, kevir û zinaran, dar û da- 
ristanan, kendal û zimagan, çem û kaniyan, Gul û çiçegan 
û bedewiya Xweza dinhêriya, xwe bi xwera" hey ez qur- 
bana karê te Xwedê bim, ev çi welateki xwaşike, ev çi 
bedewiye te çêkiriye. Lê aqilê min qet nagihêje ev karê te. 
Tu h aliki de welateki usa mina bihişt diafirini, h aliya 
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dinde ji rûniştvanên ev bihiştê diki bin destên ew dewletên 
har û hov û ne mirov. Xwediyê ev bihiştê, ew kesên çav 
reş û belek, ew kesên bejn bdind û kûbar, ew kesên şeng û 
şepal, ew kesên çelen û bedew, ew kesên çak û delal, şêr û 
pihng te kirme xulamê har û hovan, te kirme nav hejari û 
xizaniyê. Rûmştvanên ev bihişta te h rewşek ne mirovi de 
dijin. Lê ev bihişta te ku li destê Ewrûpiyan de bana, wê 
ev biketana çi rewşê û bibana çi? Lê ez ji tera çi bibêjim 
Xwedê o, tu bi xwe ev rewşê dibini, lê mzam tu çito ev 
rewşê dipejirini?".

Xidê mezm ji derketibû ciheki bihnd, tili avitibû paş 
guhê xwe, kilama Bêhrivanê distrand, dilê xwe şa, ruhê 
xwe ji şad dikir. Lê bi rasti dengê Xidê zef xwaş û delal, 
zil û zelal bû. Xwedê dengeki bi taybeti dabû Xidê. Te 
digot, bila Xid bistrine, ez bi ti û birçi Xidê guhdar bikun. 
Xid dengbêjeki bêt nav bû. mina gelek dengbêjên Kurd û 
Kurdistan.

Aliekber ji hun ketibû nav xem û xeyalên welêt û gelê 
xwe, hun ji Xid guhdar dikir û xemgin dibû. Li dawiyê de 
diyax nekir, h şûna xwe de rabû çû ba zavayê xwe, ji 
zavayê xwe Xidê ra:
- Zava ez dixwazim tu ji mmra kilama Sêvdm Begê û 

kilama Ûsivê Kal û Zinê bistirini. Bawerke ez ew kilamana 
zef hezdikun. Min ew kilamana bi devê xizmê mirşûdê me, 
h gundê Qurqunkê Apê Piro’yê îmamê de bihistibûn. Par 
ew hatibû mala me bûbû mivan, h mala meda ew kila- 
mana strandibûn. Xênci evana, wina kilama Silê Sêwi û 
kilama Seyid Mistefa ê Axcê ji baş distrand. Gelo tu 
ewana mzani, yan na?" got, Xidê usa bersiv da:

- Bawerke Aliekber, ez wan kilaman nizamm. Mm ji ew 
kilamana bihistine. Bi taybeti kilama Sêvdin Begê û kilama 
Ûsifê Kal û Zinê, ewana kilamên mêraniyanm. Qaymeqa- 
mê dewleta Romê, h ser fermana dewleta xwe, Sêvdin 
Begê dil digire, jma wi a piçûk ji, bi zorê digire ji xwera 
dibe. Li meydana Amedê de Sêvdin Begê h ser erdê radi- 
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xinin çarmixê. Dest û Imgên wi bi erdê va mix dikm. Dûra 
bi şixabê-matkap- zikê Sêvdin Begê qul dikm û mûmê ji 
dikin ew qula zikê wi mêrxwasê Kurd vêdixinm. Li 
demek werge de, kurê Sêvdin Begê ê çardeh salini li hm- 
dirê gizme a xwe de şeşara xwe derdixine, gulan h ser 
Qaymeqamê Romê de dibarine û h hespa xwe siwar dibe û 
h ber çavan de wenda dibe. Sêvdin Beg beri ku bimire, wê 
mêrxwasiya kurê xwe dibine, kilamek xwaşik davêje ser 
kurê xwe. Bi rasti ew kilama geleki xwaşe. Kilarna Ûsivê 
Kal û Zinê ji, ew kilama, kilamek mêrani û eviniyêye. 
Kilama Silê Sêwi ji, zilnia hukma Roma bêbext h ser 
keseki bêkes dide xuyakirm. Kilama Seyid Mistefa ê Axcê 
ji, ew disa kilamek eviniyêye. Li ew kilamê de evini û 
kirameta Seyid Mistefa ê Axcê heye. Çawa ku navê kilainê 
ji xwe dide kifşê, Seyid Mistefa dibe bengiyê keçikek nav 
Axcihan. Ji bona ew ji navê wi dibe "Seyid Mistefa ê 
Axcê". Lê hezar mixabm ku ez ew kilamana mzamm got.

Li wê navberê de Aliekber babet guhart û ji zavayê 
xwera:

- Zava xwişka min ji minra got, ku tu dixwazi mala xwe 
bar biki, biçi herêma Newala Karê, gelo çira? Çi guhar- 
tinek nû h wê aliyê de heye? Ango ew herêma ji bona te 
bihişte, çiye? Ez bawerun tu ku biçi wêderê, ew der ji 
mina viraye. Tu were guhdare min bike, ev biryar û dax- 
waziya xwe, ji xwe birbike û bitexile. Tu ku dixwazi h 
gund derkevi, çêtire mala xwe bar bike were bajêr, Xar- 
pitê de ciwar be. Ez bawerim Xarpit ji bona te çêtire. 
Bajare, tu dikanbi kar-marê barkêşiyê ji, ji xwera bibini. 
Li deşta Xarpitê de carna gelek karên çandiniyê, çinan- 
dina ceh û gemman pirr dibm. Tu bi xwe ji dibini, kurên 
te ji mina te bêt xwendin duninin, ew ji h pêşerojan de 
mina te dibin şivanê pez û dewaran. Ew ji, ji zarokan ra 
heyfe, mixabe. Hûn werin Xarpitê ez xarziyê xwe bibim 
cem xwe, bila ew h cem min de bixwine, bibe mirov, bibe 
keseki zana û serwext. Gewherên me Kurdan usa bêt 
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xwendin li şûnên xwe de jeng diginn, diçm, ji kareki ra 
nabm. Ev ji, ji gelê mera zef guneye. Tu were guhdare 
mm bike, ev gotinên min bine cih. Çira bav û kalên me 
gotine " xwendin bazinê zêrine". Gelên xwenda serketme 
zava, tu were nk meke, rojeki zû were Xarpitê de ciwar 
be, got Aliekber, lê Xidê usa lê vegerand:

- Aliekber, ez h te tika dikun, tu ji, ji minra mina xwiş- 
ka xwe mepeyive, şiretan Ii min meke. Ez naxwazun biçim 
bajaran de bikevm kûçan. Salên kurê min ji, ji bona 
dibistane zûva derbaz bûye. Dûra ez naxwazim kurê mm 
biçe h dibistana Tirkan de bixwine û bibe Tirk, zimanê 
xwe ji xwe birbike, felan-bêvan, got Xidê h hiviya gotmên 
Aliekber de ma.

- Zavayê delal, ez ji qenc dizanim ku, dibistan, dibis- 
tanên Tikanm. Tu bi xwe mm ji dibini, ku min ji h dibis- 
tanên Tirkan de xwendiye, ez bûme mamoste. Ango h gor 
baweriya te ez bûme Tirk û min zimanê xwe ji xwe birki- 
riye? Na-na zava, ev ne tişteki raste, ne ji tişteki zanistiye. 
Bawerke ez h beri bêtir bûme Kurd. Bi qafek zelal û 
vekiri de, ez dost û dijmmê xwe bêtir lihev cûda dikun. 
Ew kesên ku xwe wenda dikm, ew ne mirovm, xwina wan 
siftoye-bozuk-mirov bixwine, bila kijan zunan dibe bibe. 
Em çi bikm dijminan welatê me dagirkirme, nahêlinm em 
bi zimanê xwe bixwinm, bmivisinm û xwe nasbikin. Ev 
zagona dewleta Romêye. Li ev rewşê de sûcê axa, mir, şêx 
û seyidên me ji her zêdene. Tiliyên wanên gemarin h ev 
parçebûna welêt de heye. Gelê Kurd heftê û du destnivisên 
wan û ew nama wana ku, wan ji Konferansa Lozanê ra 
şandibû, çawa birbike?. Ango çi dixwazim ji tera bibêjim, 
sûcê dijmin û hevparên dijminan her girane. Ew naxwazin 
zarokên me Kurdan bixwinm û bibm kesên zana û ser- 
wext. Ev ji bona dijminan xeterek heri mezme. îro h şûna 
şûr, tifing û çekan de pênûs hene. Li ser text û sifran de, 
pênûs mesele û pirsegirekan çareser dike. Tu ji dixwazi 
karê dijmman û hevparên wan bini cih. Tu h ew kesên 
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dozfiroş menhêre, ew kesana zûva hatme firotin. Qet ji 
xwe birmeke, h nav her geii de kesên dozfiroş û bêbext 
hene, lê ên me Kurdan her zêdene. Ji lewra sedemên ev 
bêbextiyan ji hene. Sedema yekemin dijminê gelê Kurd çar 
dewlet û sê mjadin. Tirk, Ereb, Faris, ev sê mjad. Çar 
dewlet ji, Tirkiye, îran, Iraq û Sûriye. Li milê din de, 
Erdnigariya Kurdistan h ciheki heri xirabdaye. Riyek me 
a derya tune, ku h rojên tengasi de, em derkevin der ji 
xwera dost û yareki bibimn. Bi kurtasi h dorbera meda 
çar dewletên xwinmij, dijminên me, ên berbi çavin, ob- 
jettifm. Yek ji dozfiroşên me, bû pênc. Yek ji Erdnigariya 
welatê me, ango Coxrafiya Kurdistan, bû şeş. Ango ev şeş 
dijmman em kirinê ev rewşê û h çar aliyên meda qet dost 
û yareki me tunenin.

Herwaha zava tu qenc binêre. Li bili evqes bêt erêniyan 
û faktorên nebaş de ji, disa iro ew kesên ku h doza welatê 
xwe xwedi derdikevin, ew kesên xwenda, ew kesên Rew- 
şenbir û Ronakbirên Kurdistanm. Wan hemûyan ji, h 
dibistanên dijminan de xwendme. Aha bmhêre toxtor 
Nûri, Alişêr Efendi, malbata Bedirxanan, gelek hevalên 
Şêx Said, hevalên Abdulqediri Geylani û hevalên ihsan 
Nûri û hin kesên dm. Zavayê delal, divê tu qenc zambi, h 
binê ev"Gerdûn"h ser ev cihan de, qet sazgehek, qet dew- 
letek bi destên şivan û gavan, xeşim û nezanan de, neha- 
tiye demazrandin, nehatiye sazkirm. Disa qet şoreşek 
netewi bi destên şivan, gavan û nezanan va çênebûye. 
Xwedê rama xwe lêke, Ispartakus ji dewletek nokeran-kö- 
le-çêkir, balam jina wê dewlete dirêj nebû, h zikê heyamek 
heri kurt de hate hilşandin, hate xurandinbi sedhezaran 
ew kesên hejar û belengaz cangori bûn. Naha ez h te pirs 
bikun zava, çira ew tevgera Ispartakus serneket, çira?. Ji 
ber ku nokerên hejar û belengaz, kesên ne xwende bûn. 
Ne hesab û matamatik dizaniyan, ne Sosyoloji, ango kar û 
berên civaki, ne ji Xurişt û Pisikoloji, Fizik û Kimya, 
Dirok û Erdnigariya cihan û welatê xwe dizaniyan. Kar û
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berên dewletê çito têne meşandin nedizambûn, li zaninên 
werr dûr bûn. Li dawiyê de hemû telef bûn û disa îm- 
paratora Roma ew sazûmana û doliwgeriya kire destên 
xwe û serket.

Li vir naha em dagerin ser rewşa me Kurdan. Çira 
heya roja iro dewletek me Kurdan tune? Ji ber ku gelê me 
qasa dijmmên dorbera xwe ne xwendiye. Tirk û Ereb û 
Faris’an nehiştme h welatê meda ji dibistan ava bibm. 
Wana her tim xwastine ku em h dibistanên wan de bix- 
wimn û h bmê tina-tesir-perwerde a wan de biminm û 
werin helandm, xwe wenda bikin û bibin Tirk û Ereb û 
Faris. Ji bona ev ji, wana geleki hewl dane û qêret kirine. 
Lê Xwedê şikir ew daxwaziya wan nebûye û nehatiye cih, 
wê iro şuva ji ew daxwaziya wan wê nebe û h loqleyên 
wanên tiji gemar de bunine. Zava ez ji tera vebiri-kesin- 
bibêjim, wê roj bê em ji h bm bandûra dijminan de felat 
bibin. Em ji ev welatê xwe ê wek bihişt Rizgar bikm, bêt 
tirs û bêt xof serbihd û aza bijin. Ma çikê me h Tirk, 
Ereb û Faris’an kêmtire? Bejn û bala me, çav û biriyên 
me ji ên wan mêtinkaran, hov û xwinmijan çêtirin. Aqilê 
me ji, h qailê wan kêmtir nine, em ji wan biaqiltinn. Lê 
sed mixabin ku em zef saf û dilpakin, zor ddsozin. Ji bona 
ev ji, em zû têne xwapandin, baweriyên xwe ji peyvên 
şirin timn. Em dek û dolavan û rêzaniyê wek dijminên 
xwe mzamn. Ji bona ev ji, em her tim dibm nêçirên dijmi- 
nan. Lê bila mala felekê bişewite, ji bona ev dilpakiya me, 
em kirm bin destê hin karbidestên pis û mirrdar.

Herwaha zava, ez bawerim mm geleki serê te êşand. 
Divê êdi ez van gotinan û ev babatê bitenkimm û te û 
hişên te hgel hev bihêlinim û dawi bidnn ev axaftma xwe.

Xidê qet bersivek neda Aliekber û bi hêdika li şûna xwe 
de rabû bervi kurê xwe meşiya. Wext ji êdi nêzika êvarê 
bû û roj bervi ava diçû. Siya çiyan û kaşan daketibûn ser 
deşt û dûzan, çal û kortan, geli û newalan. Cotkaran cotên 
xwe berda bûn. Nir dabûn ser inilên xwe, mesasên xwe ji 
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kinbûn destên xwe û ga’ên xwe diajotm, bervi malên xwe 
diçûn. Jmên ku çûbûn kaxa zeviyan, çalên xwe tyi kax 
kinbûn, avitibûn ser mdên xwe bervi gund dimeşiyan. 
Şivanê berx, kar û gohkan, berx, kar û golikên xwe dadi- 
gqrandm malên xwe. Dik û mirişk h pêş derê axuran de 
kombûbûn, dixwastin ku biçm hindir derkevin ser ref û 
çitên hevşan de hêsa bibm, bikevm xew. Melek û Xec ji 
derketibûn pêşiya dêri, disa h benda herdu Xidan û Aliek- 
ber de mabûn. Zar û zêçên gund û hm xortên gund ji 
bervi pêz diçûn, ku pezên xwe li tev naxirê cûda bikm 
binm mal. Li kehran siwar bibm û kehran bikm lecê. Pişti 
çend hûrdeman de, naxira pêz û dêwêr xwe gihand binê 
gund. Li zikê heyamek heri kurt de, hemû pez û dewarên 
gund h hev cûda bûn û çûn xwe gihandm malên xwediyên 
xwe, ketin axur û hevşan de mexel bûn. Mi, bizm û çêleka 
Xidê ji xwe gihandm pêşiya dêri. Herdu Xid û Aliekber ji 
h dû wan de bervi Melek û Xecê, bervi mala xwe dihatin. 
Çawa ku ew heywan gihiştin pêş dêri, Melekê pê serê miya 
xwe a nav Elif girt û h miya xwe şabû, çavê miya xwe maç 
kir û "ez qurbana canê te bim, Elifa mm" got. Li wê demê 
de Xidê piçûk ew gotina diya xwe bihist û dexes bû, moca 
zaroktiyê h ser giran bû. Ji bona ew ji, ji diya xwera:

- Day ez bawer dikini tu miya Elif ji me zêtir hezdiki, 
wer nine?" got û yekser derê malê vekir û kete hindirê 
malê. Ji bona ew Melek berxweket û h pey kurê xwe kete 
hindir malê, xwe gihand kurê xwe ji kurê xwera:

- Qenc guh bide ser min lawê mm, tu çira usa dipeyivi, 
mm berxwe dixini û h ev heywanan dexesiyê diki?. Divê 
tu baş zambi, tu h kûrahiya dilê min de diji. Te û Hesen, 
we h kûrahiya dilê min de ciheki heri giring standiye. Ez 
miya Elif û heywanan bi cûreki din û bi ruheki dm va 
hezdikim. Tu eviniyê mzani, şoi û meselan h nav hev 
dixini kurê min. Biha te h gel min, qasa biha ev çihanêye, 
biha miya Elif ji, tenê qasa biha miyekiye. Naha tu ser- 
wext bûy?. Tu bi xwe ji qenc dizani, ku ev heywanana ku 
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nebin, em bi nanê tisi li zikê saleki de hişk dibin, dmurin, 
diçin. Ew kevçiyê rûnê ku em dikin nav sorxaça girmiyan, 
ew xwarmên ku em dipêjm didm pêşiya mivaneki rûyê 
xwe sipi dikin, ew kasa dewê ku em hemû vedixwin, evana 
hemû h sawiya ev mi, bizm û manga Altûn daye. Ji bona 
ev e ku, ez dibêjim ev heywanana canê mene. Rûnê me h 
wane, toraqa me h wane, çurtanê me h wane. Ango ev 
heywanana ku nebin, rewşa me ne rewşe lawê mm. Li milê 
dm de, ez hemû heywanên Xwedê zef hezdikun, ev xurişta 
mine kurê min, got û kurê xwe kirê hembêza xwe û h ber 
stuna malê de rûmşt û h kurê xwe şabû. Balam disa çavên 
Melekê her diêşiyan. Ji bona ew ji Melekê bi desteki porê 
kurê xwe mistdida, bi desteki ji çavên xwe û gazi Xwedê û 
Xizir dikir, ku ew wenn j i wêra arikari bikin, lê qet kesek 
h hawariya wê de nedihat.

***

Bi ew şikli va roj derbaz dibûn û diçûn. Aliekber ji 
dageriyabû Xarpitê mala xwe. Êşa çavên Melekê hatibûn 
temirandin, balam piçeki pûs ketibû ser çavên Melekê. Li 
ew demê de Melek disa ji zarokan de ducan bû. Xidê û 
Melekê dixwastin ku, Xwedê keçikeki ji bide wan. Gun- 
diyên Torût’ê hemûyan ceh, nûk, nisk, fik û kûşneyên xwe 
çmandibûn anibûn ser bênderan de gerandibûn û zada 
wan çandmiyan rakinbûn. îcar dor hatibû çmandina gem- 
man. Hemû gundi, tev jm û mêran çûbûn bi dasan genim 
diçmiyan. Hm kesên kal, pir ji h gund de bênder dige- 
randm. Tava Rojê tin dida, çermê beden û rûyê mirov 
dişewitand, dikir mina rengê sifir û hesinê reş. Dasvan û 
kêlandivanên gemman h nav xwe de diketin lecê, xwe h vi 
alide, h wi alide radişandin, dibirin, dianin, te digot mina 
leşkeran hewerê-talim-dikin. Dasvanan êlceg kiribûn tili- 
yên destên xweyên çepê, tiliyên xwe dirêj kinbûn. Wexta 
ku dasvan bi destê xwe ê rastê va dasa xwe h sapê gemm
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dida û bi destê xwe ê çepê va ji, bi êlcegan pê sapê genim 
digirt û ew sapa dikir desti, êlceg h devê dasê dixist, den- 
gek li devê dasê de derdiket, dikir teqe-teq şeqe-şeq, awa- 
zek xwaşik derdiket. Wexta ku hemû dasvan bi hevra 
xardibûn, rastdibûn, êlceg h devê dasan dixistm, ew awaza 
bêtir xwaşik dihat bihistin. Dasvanan destiyên wer dimû- 
nan û radikinn, ku mirov ecêb dima. Her destiyeki wan 
dibû pirnagek, dibû gurzek. Ango mirov li ew pêşdariya 
dasvanan têr nedibû. Jm û zarokên Torût’ê ji pirnag kom- 
dikmn, didan ser hev, bi giman girêdidan dikirin gurz, 
dûra ji h kehr û qantiran bardikmn, dikişandin ser bên- 
deran, lod dikirm. Dûra ji dor bi dor h ser bênderan de 
radixistin, gam didan ser û digerandm, dikirin ka û ma- 
laxme. Pişti ew ji makine didan ber malaxmê, ka û tene h 
hev cûda dikirin. Li pişti ewqas kar, ber û zemet de, her- 
kesi zada xwe bi çalan dikişandm, dibirm, dikirm ambar û 
pêtegên xwe de cih dikirm. Ka ji, bi astir û xaşiyan va 
dikişandm dibirin dikirm kadinan, ji bona heywanan, ku 
demsala zivistanê de bidin heywanên xwe.

***

Roj, meh û demsalên Xwedê zû-zû derbaz dibûn û di- 
çûn. Li nav wan meh deman de Melek duxwaskan bûbû û 
Xwedê keçikek mina topa nûr dabû Xidê û Melekê. Disa 
keç û xortên gund sê şev h mala Xidê de reqisiyabûn, kêf 
kinbûn. Disa gundiyan xwarmên cûr-cûre patibûn, bin- 
bûn mala Xidê. Disa Xidê naxirvani dikir, diçû ber pêz û 
dêwêr dihat.

Xidê navê keçika xwe ji danibû "Xwaskar". Xwaskar bi 
rasti ji Xwaskar bû. Çav û biriyên reş-belek û bedew, te 
digot Xwedê bi taybeti afirandiye. Xwaskar ji roj bi roj 
inezin dibû, êdi rûdmişt û dikişiya. Hevin û payiz zûva 
derbaz bûbûn. Hemû gundiyên Torût’ê h dema payizê de 
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çiloyên xwe biriyabûn, avranên xwe kinbûn, ardên xwe ji 
kinbûn ambaran, çiloyên xwe ji kişandibûn, anibûn ki- 
nbûn kadinan û h paş xaniyan de lod kinbûn. Dêrsim û 
hemû gund û bajarên Kurdistan h nav pûk û berfê de 
mabûn. Ava çemê Mizûr, Xarçik, Firat û Mûradê cemidi- 
yabûn. Cemeda avên wan çeman ji rêwanan ra bûbûn birr 
û pird. Gel bi peya û siwari, tev kervanên kehr û qantirên 
xwe va h ser cemeda avên wan çeman de derbaz dibûn, 
diçûn wi ali, dihatin vi ali. Nêçirvan derketibûn ser çiya û 
kaşan, nav deşt kortan, kew dipekandin û h dû kewan di- 
ketin, ku kewan biwestimn û dûra pêbigirm û nêçir bikin. 
Jm û keçan disa pembû dijendin dikirin lifik. Xaliçe, 
cacim, astir û balgifên rengin çêdikirm. Bi taybeti keçikên 
azew û giranlix ji bona bavaniyên-çeyiz- xwe doxin, keji, 
gore û tentene çêdikinn. Zarok çûbûn ketibûn axur û 
kadinan de çavgirtik û veşortik dileyiztin. Kalên risipi, 
xort, mêrên ciwan h malan de rûmştibûn h nav xwe de 
qisedikirm, çirok digotm, qal û behsa mêr û mêrxwasan 
dikirin. Kesên dengbêj ji kilam û lawje distirandin. Rojên 
zivistanê h nav ba, bahoz û pûkan de derbaz dibûn û 
diçûn. Disa wexta cejna Xizir nêzik bûbû û piraniya gun- 
diyan berx, beran, gisk, nêri, bizin û mi ji bona qurbana 
Xizir girêdabûn, bi taybeti xwedi dikirm, ku ew heywa- 
nana bêtir qelew bibin û goşt biginn. Jin, keç û bûkan 
disa ji bona Qawûta Xizir genim diqewirandin û bi des- 
taran va dihêrandm dikirin Qawût û dûra ji ew Qawûta bi 
taybeti dikirin legan û sersuman de-kup-vedişartin, ku h 
roja cejna Xizir de bipêjm û h nav der û cinaran de belav 
bikm. Lê ji bona Qawûta Xizir gemmê weri paqij h mala 
Xidê de tunebû. Ji bona ew ji, Xidê jina xwe Meiek li tev 
Xwaskara piçûk şandibû gundê Ferhatan mala xismeki 
xwe, ku Melek biçe çapek gemmê paqij bine û bike Qa- 
wût. Li ew roj de hewa geleki ji qenc, esman sayi û şin, 
tava rojê ji cihan germ dikir. Gundê Ferhatan h Torût’ê 
werqas dûr nebû û geleki nêzike hevûdu bûn. Melek ji 
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nêzika nivrojê de çûbû Ferhatan mala xismê xwe. Hesenê 
piçûk hgel meta xwe Xecê de bû. Xidê mezin ji kurê xwe ê 
mezm Xid girtibû gel xwe, herdu hevra çûbûn mala kur- 
apê xwe Mizûr. Mizûr pismamê Xidê ê heqiqi bû. Mala 
Mizûr piçeki h jori gund de bû. Ji xênci herdu Xidan, h 
mala Mizûr de gelek kesên dm ji hebûn. Ango gelek gun- 
diyên Torût’ê h wê malê de kombûbûn, li nav xwe de 
qisedikinn, çay vedixwarun, henek dikinn, tiştik ji hevû- 
dura digotin. Li nêzika êvarê de hewa hate guhartin, berfê 
disa destpêkir, ba û bahoz h nav hev ket, her der bû mij û 
dûman. Ba ki wer dihat ku, te digot naha xaniyan h ser 
erdê de radike difirine, an ji hddişine, dixurine. Berf û 
pûkek wer destpêkinbû ku, h derva çav çavan nedidit. 
Xeca xwişka Xidê ji, h tev biraziyê xwe Hesen malda tenê 
mabûn. Ji bona ew ji Xec ditirsiya. Bi taybeti Xec h za- 
roktiya xwe de hatibû tirsandin. Ji wêra qal, behsa cin, 
pêri, kefteran kiribûn û gotibûn" evana h demên firêqet, h 
demên pûk û berfan de derdikevm, imrovan dixwin" felan- 
bêvan. Ji bona ew ji Xec her ditirsiya. Li pencereyên mala 
Xidê de cam tunebûn. Xidê h şûna caman de, qaxizên 
rojnameki mina caman h pencereyên mala xwe va, bi 
hevir zehqandibûn. Lê ew ba, bahoza bi hêz, ew qaxizana 
çirandm. Ji bona ew ji tirsa Xecê her çû zêde bû. Li wê 
demê de Xec bi lez û bez h şûna xwe de rabû, çû palasa 
kehrê û hin paçên kevn girtin û pencere bi wan paç û 
palasa kehrê va dadan û h ber ronahiya agir de, h tev 
Hesen h şûna xwe de rûmşt, h hiviya bira û bûka xwe de 
ma.

Li aliya dm de ji, Melekê h gundê Ferhatan de çapek 
genun h xismê xwe girtibû kinbû torbe, totbe ji h stuyê 
xwe de dardakinbû, Xwaskar ji kinbû hembêza xwe rêke- 
tibû, ku dagere were mala xwe. Lê h rê de, ew ba û ba- 
hozê, ew pûk û berfê mecal h Melekê birandm. Melek 
ketibû nav xema keçika xwe. Pêçeka keçika xwe kiribû 
nav milên xwe, serê keçika xwe ji kinbû bm çemk û gew- 
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riya xwe, hewl dida ku werge buneşe, ew ba û bahoza 
xesereki negihêjine keçika wê û wê pizêzê nexeniqine. - 
Melekê h aliyeki de hewl dida ku xwe h nav ew tofanê de 
felat bike û xwe bigihêjine mal, h aliya din de ji dikir 
qirin û hawar gazi gundiyan û Xwedê, Xizir dikir. Lê sed 
heyf bû ku, qet keseki deng û hawariya Melekê nedibihist. 
Melek h tev ew keçika xwe a pizêz de, h ber ew ba û 
bahozê de, h virde, wirde diçû û dihat, diket û radibû. 
Giri û qirina Xwaskarê ji dil û kezewa mirov perçe dikir. 
Ew pizêza h hembêza diya xwe de diket nav ew berfa sar 
û cemed, tozika berfê diket ser dev, çav û biriyan, hilm û 
nefes h Xwaskarê dihat birandin. Melekê xwe diavit ser 
keçika xwe, disa ew h ser berfê de radikir, dikir hembêza 
xwe ku bimeşe, an ji xwe bihvine, lê ba û bahoz, pûk û 
berfa zalim û bêbext ew rê û mecal nedidan Melekê. Li 
dûrva ji zûrina gurên birçi dihat. Melekê xênci finge-fmga 
ba û bahozê, tozika berfê, zûre-zûra guran û hewte-hewta 
kûçikan bêtir, qet dengek nedibihist. Bi taybeti dengê 
kûçikan, dengvedan didan çiyan û kaşan. Edi hêz û teqat 
h hng û joniyên Melekê de nemabûn, dilê Melekê zor di- 
xebitiya, deng h Xwaskara piçûk de hatibû birandin, qet 
dengek ji Xwaskarê de dernediket. Li nav ew rewşa heri 
dijwar û xirab da ji, disa Melekê hewl dida, cat dikir ku, 
xwe û keçika xwe h nav pûk, berf û wê xezewê de felat 
bike. Lê êdi ew ne keys û bû. Ew berf û pûk, ew ba û 
bahoza êdi bûbûn Ezrailê canê Melekê û Xwaskara piçûk. 
Melekê çiqas ku berxwe dida, werqas ji diket û radibû, 
hilm û nefes jê dihat birandm. Li dawiyê de hêz û teqata 
joniyan şikiyan, hilm û nefes h Melekê hate birandm û h 
tev Xwaskara piçûk, h nav berfê de dirêj bûn û bi ew 
rengi va can û ruhê xwe radeste ew pûk û berfê kirin, mi- 
rm çûn gihiştin rama Xwedê.

Li pişti rêketma Melekê de, xofek mezin kete dilê kur- 
apê Melekê Heyder. Ji ber ku, ew ba û bahoza, ew berf û 
pûka mşka ve derketibû. Ji bona ew ji, Heyder lepikên 
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xwe kirin destên xwe, hegala xwe avit ser serê xwe û li ser 
şevqe ê xwe de bi qenci kip girêda, hêdig ji kinn hngên 
xwe, ço ê xwe ji girt û derket der, rêket, berê xwe da 
gundê Torût’ê. Roj ji êdi çûbû ava, mixurba êvarê dest- 
pêkinbû. Disa berf dibariya, ba û bahoz her berdewam 
bû. Lê Heyder mina şêreki daristanan bû, gurê rê û di- 
ban, xorteki bejn bilind, xorteki çeleng û sipehi bû. Ew h 
pûk û berfê, ba û bahozan qet neditirsiya. Heyder beri ku 
h rêkeve, ji neferên malê ra:

- Ez bawerim me iro xelitek mezm kir. Divê me Melek 
tenê neşandana mal, em yek ji wêra biçûna. Erê, lê rê a 
Torût’ê werqas dûn nine, balam disa ji ew jinek bû, h 
hembêza wê de ew pizêza hebû. Beri ku ew h rêkeve, 
kambax hewa ji qenc bû, lê mşka ve ev ba û bahoza dest- 
pêkir, got û hêrsa xwe rakir.

Li ew demê de jina Heyder Çiçegê ji mêrê xwera:
- Heyder bawerke, ez geleki h ber Melekê geriyam, ku 

ew neçe mal. Bi rasti me hemûyan ji biriya wê kinbû. Ji 
bona ev ji, min ji Melekê ra got, tu wera guhdare mm 
bike, işev h me bibe mivan, sibe çapek gemmê xwe bigire 
û biçe mal. Bibe ku Heyder ji h tev te were Torût’ê, lê 
min çi kir nekir got" na û na mm ji Xidê ra gotiye ez 
vedigerim". Dûra rabû rêket û çû. Li ev çûyina wê de, qet 
guneki me ji tune, got.

Heyder bi lez û bez derket der û berê xwe da Torût’ê. - 
Berf û bahozek wer hebû, ku mirov nedikarbû ku bimeşe. 
Lê Heyder mina çiyayeki bû, nedihat hvandin. Pişti çend 
hûrdeman de, Heyder h pêşiya xwe, h ser berfê de tişteki 
reşik dit. Li destpêkê de got, bibe ku kevire. Lê h dawiyê 
de, bi xwe bi xwera, na-na ez van deran qenc dizamm, h 
ser ev rê de, kevir-mevirên usa tunebûn, gelo ev çiye? got 
û bi lez xwe gihand ew tiştê reş. Dit ku çi bibine, ew reşi- 
ka bedena Melekê û Xwaskara piçûkin û herdu ji xem- 
qine, mirine. Li ew demê de, kela Heydar rabû, giriya, h 
xwe xist, kire qiqin û hawar. Dil û kezewa Heyder dişewi- 
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tiya, xwin Ii ranên Heyder de sar dibû. Li nav rewşek 
werge de, Heyder meyitê Melek û Xwaskara piçûk li ser 
berfê de rakir, herdu dan ser hev, bi benê pêçeka Xwas- 
karê va herdu bi qenci hevra girêdan û ew da ser milê xwe 
û bi lez bervi Torût’ê meşiya.

***

Xidê naxirvan h tev kurê xwe h mala Mizûrê pismamê 
xwe de, Ii tev gelek kesan, h wê rûmştibû. Xidê çûyina 
jina xwe Melekê ji, ji xwe birkinbû, ketibû nav gengeşiyên 
xwaş û şirin. Şev ji êdi tari bûbû, wexta şivxwarmê bû. Ji 
bona ew, Reşo ê îwê" hevahno, divê naha em rabin biçin 
malên xwe, şiva xwe bixwin, dûra em carak din dagerm 
bên vira mala kek Mizûr, yan ji em h mala meda kombi- 
bm, bila kek EIo ji mera çirokan bibêje, kek Xidir ji, ji 
mera kilaman bistirine, gelo hûn ji ev nêt û ramana minra 
çi dibêjm? got û derket pêşiya dêri. Li ew gotina Reşo de, 
icar Elo ê Emoşê:

- Na-na hevahno, ez dixwazim pişti şivxwarmê de, em h 
mala meda kombibm. îşev ez dixwazim hûn hemû bibin 
mivanê min. Bawer km paketek çaya mm ji heye, em bi 
hevra çayek teze vebixwin, zikên xwe piçeki germ bikm, 
got û h hiviya bersiva hevalan de ma. Li pêş dêri de hemû 
kesan ew pêşneyara Elo pejirandm û dageriyan malên 
xwe, ku pişti şivxwarmê de dagerm mala EIo, çay vebix- 
win.

Herdu Xid ji geleki birçi bûbûn. Ji bona ew ji lez di- 
kirin ku, gaveki zû xwe bigihêjinm mal şiva xwe bixwin, 
zikên xwe têr bikm û dagerm mala EIo, çay vebixwm. Bi 
lez xwe avitm hmdirê malê, balam mal h nav tari û zul- 
matê de bû. Xidê deng h jma xwe Melekê kir-h gor tex- 
mina wi, Melek zûva dageriyabû mal-lê Xidê dengê Melekê 
nebihist, Xecê bersiv da birayê xwe, got" Xwedê mala we 
bişewitine, ev çi rewşe, çira tu evqas bûyi miroveki bêt 
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pirsiyar? Tu û kurê xwe çûn mala Mizûr nehatin, Melek li 
tev ew pizêzê çû Ferhatan danegeriya mal, ba û bahozê 
qaxizên penciran çirandin û pûk û berf kete hmdirê malê, 
ez û ev Hesenê reben h malda, nav ev çar diwaran de 
mina du sêwiyan man".

Li pişti gili û gazinên Xecê de Xid yekser vecemqiya 
serxwe, xofek mezin kete dilê Xidê, bi hêrs pê milê xwişka 
xwe girt, ji xwişka xwera:

- Te çi got, te çi got? Ango heya ev seatê Melek nehatiye 
mal? Keçê tiştek neye serê bûka te? Wê qet usa nedikir, 
gelo çibû? Min ji wêra got bisekin ez biçun Ferhatan, wê 
nk kir û got, na, ez dixwazim biçim, lewra mm biriya 
Heyder û zarokan kiriye, mzam çi û çi. Pu nale h ev bextê 
mm bê, naha ez çi xaliyê li serê xwe kun. Çêtire naha ez 
biçim Ferhatan, hubikim, çira Melek danegeriya mala 
xwe, got û bi lez û rev derket der berê xwe da riya Fer- 
hatan. Lê berf nedibariya, ba û bahoz hatibûn sekinandin 
û ewr belav bûbûn, h esman de stênk diburuqiyan, hivê 
şewq dida cihanê. Xid çito kû h gund derket beri da Fer- 
hatan, dit ku ewe miroveki tiştek daye ser milê xwe bervi 
Torût’ê tê. Lê Xidê çu tişteki bed neani bira xwe û bervi 
wi mirovi meşiya. Lewra riya herdu gundan yek bû. Pişti 
du-sê hûrdeman de Xid û Heyder hatin hemberi hev û 
hevûdu bi qenci ditm, naskirm h wê gavê de agirek ket 
dilê Heyder bû mina agirpij û volkan, xiskiniyek pêket, 
destpêka giri kir. Li ew gavê de Xidê xwe şaş kir, joniyên 
Xidê şikiyan, xwin h bedena Xidê de sar bû, nezaniya ku 
çi bike û çi bibêje. Li pişti çend hûrdeman de Heyder deng 
h Xidê kir:

- Biborine pismamê delal, beri ku Melek derkeve, ez h 
malda nebûm. Melekê ji guhdare zarokan nekiriye, rabûye 
h tev ev pizêza xwe rêketiye, ku were mal. îcar h pişti 
derketina wê de, ew berf û pûk, ew ba û bahoz destpêdike 
û h rêda ev herdu canana h nav berf û pûkê de dixemkm 
û duninn. Lê wexta ku ez hatun mal min Melek nedit û 
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zarokan ji minra gotm, Melekê guhdare me nekir rabû çû, 
bawerke xofek kete zikê min û ez rabûm pê wê ketim. Lê 
sed mixabm ku ez dereng mabûm û li rêda ez raste meyi- 
tên wan hatun, got û disa kire xiske- xisk giriya.

Aqil h serê Xidê de nemabû, nedizambû ku çi bike û çi 
bibêje. Dûra Heyder pê milê Xidê girt û "serê te û zarokên 
te xwaşbm, em çi bikin, birayê delal, bextê Melekê û bextê 
Xwaskara piçûk ji usa bûye. Xwedê h ser eniya wan ji usa 
mvisandiye. Em mkanbin h diji fermana Xwedê de ji 
derkevin" got û Xid hêjand û yekser Xid vecemqiya ser- 
xwe û destpêka giri, qirin û hawariyê kir. Girin û qirina 
Xidê bû mina dengê topek leşkeri dengvedan da gundê 
Torût’ê, gund h bmda hêjand. Hemû gundi derketin der 
guh dan ew dengi. Dûra têgihiştin û h xwe hesiyan ku, ew 
qirin û hawariya Xidê naxirvane. Hemû gundi ecêb man, 
qet tiştek fêm nekirin. Li ew demê de pismamê Xidê Mi- 
zûr, Reşo û Elo bi rev û bez xwe gihandin cem Xidê. Ditin 
ku ewe meyitê Melek û Xwaskara piçûk h ser milê Heyder 
dane. Heyder çiroka mirina Melek û Xwaskara piçûk ji 
wanra ji dengkir û hemû bi hevra bervi mala Xidê meşi- 
yan. Êdi hemû gundi ji h ser ew bûyera reş agadar bûbûn, 
berxwe diketin û digiriyan. Pişti heyamek heri kurt de, 
meyitê Melek û Xwaskara piçûk gihandm mal. Şiniyek 
mezm kete mala Xidê. Xec digiriya û porê xwe dirûçikand, 
Xidê piçûk hngê dayika xwe kinbû devê xwe, hngê diya 
xwe dimit, maç dikir, diqiriya û digiriya. Jmên gund h 
dora herdu meyitan de rûniştibûn digiran. Hm jmên deng 
xwaşik li ser Melek û Xwaskara piçûk kilam û lawje dist- 
randin, dilorandin. Lawjeyên wan jinan kela dilê mirov 
radikir, dil û kezewa mirov dişewitand, dax dikir. Ew 
jmana her yek mina hozaneki bûn. Li eyni hûrdemê de 
gotin û helbestên wer h dilên xwe de derdixistin ku, mirov 
ecêb dima, bawer nedikir. Bi dengê wanên xwaşik va 
hemû kes digiriyan. Girina wan kesan diketin nav hev
dibû awazek pirr dengi, awazek mina koro
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Li pişti nivê şevê de hemû gundi dageriyabûn malên 
xwe. Reşo ê îwê ji herdu Xid binbûn mala xwe, çend 
jmên porsipi ji, hgel herdu meyitan û Xeca azew de ci- 
hiştibûn, ku ew h meyitan bipên, hgel Xecê de biminin. 
Heyder ji çûbû mala EIo, h wê ketibû xewê. Lê xewa Xidê 
qet nedihat, Xidê h nav nivinê de dikir xiske-xisk û digiri- 
ya, berxwe diket, xem dikir. Li nav rewşek werge de seat 
û hûrdem zû-zû derbaz dibûn û diçûn. Disa berbanga sibê 
destpêkinbû, dikan bang dikirin, qire-qira dikan bû. Xidê 
belengaz ji werqas giriyabû ku, êdi histêr h çavan de 
nemabûn. Hemû cihana Xidê xuriyabû, qet hêviyek h ddê 
Xidê de nemabû, h nav nivinê de mina dareki dirêj bûbû, 
mabû. Xidê piçûk ji, pişti nivê şevê de pêva çûbû ketibû 
xewek kûr, deng jê dernediket.

Belê, ronahiya sibê de disa hemû gundi h mala Xidê de 
kom bûn. Hemû kesên ciwan tevir û bêrên xwe girtin û 
berê xwe dan goristana gund, ku biçin tirba Melekê û 
Xwaskara piçûk bikohn. Lê hewa geleki sar bû, berf qe- 
miriyabû, bûbû êrxûç, mina kevir. Ji bona sermayê ji, 
hemû kesan lepikên tiftik kiribûn destên xwe, ku destên 
wan neqemirm. Pişti pêdandina şûna herdu tirban de, 
destpêka kolandma herdu tirban kirm. Li malda ji, jmên 
porsipi, h derva ser berfê de agirek dadan û sitila avê dan 
ser agir, ku wan herdu meyitan bişon û dûra bibm çal 
bikin. Balam h nav jman de ew kesa ku, li ser meyitê 
miriyan de Quranê bixwine, ew tunebû. Ji ber ku, h he- 
rêma Dêrsun de, him dibistan tunebûn, him ji mamos- 
teyên bi zmianê Erebi. Quran xwendm ji, diviyabû ku 
mirov bi Erebi bixwendana. Ji ber ku, digotin" zunanê 
Quranê, zunanê Xwedê ye û zimanê Xwedê ji naye çap- 
kirm û naye wergerandin". Bi taybeti hm kesan Quran 
tenê jiber kinbûn dixwendin, balam qet peyvek h xwen- 
dina xwe fêm nedikirm. Ji wan ra ji" kesên xwende û mele 
digotin". Li bili ewqas kêmasiyan de, lê disa ji jinan meyit 
çawa têne şoştm baş dizaniyan. Ji ber ku h hemû gundên

220

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Kurdistan de nexwaşi û mirm her zêde bûn. Ango roj û 
mehe tunebû ku h gundeki de yan mêrek, yan ji, jm û 
zarokek nemire. Li aliya din de, tiştê heri balkêş û giring 
ew bû ku, h herêma Dêrsim de ne nexwaşxanek hebû, ne 
bijijkek û ne ji dermaneki bi zamsti. Ji bona ew ji, êdi gel 
bûbû bijijkên hevûdu. Hemû kesan qenc dizanibûn ku 
meyit çito têne şoştin. Li ew aliyê de gelek jm û mêrên 
pispor hebûn, qet keseki ji xem nedikir.

Disa hemû jmên gund h dorbera herdu meyitan de 
rûmştibûn digiriyan distirandm. Xidê ji pişta xwe dabû 
diwêr, serê xwe ji kinbû nav herdu joniyên çêqên xwe, 
werge noqin-dahnak-bûbû, h şûna xwe de mabû. Xid 
werqas giriyabû ku, çav h ser Xidê bûbûn silqên sor. Li 
ew demê de tişteki heri giring hate bira Xidê û Xid vecem- 
qiya serxwe, bi xwe bi xwera" eywax ax h serê mm, ez ev 
jma xwe a reben û ev keçika xwe h çi bipêçim û çal bikim. 
Ne qiruşek dirav h bênka minda heye, ne ji çend metro 
caw h mala mmda tê ditm, gelo naha ez çi bikim" got û bi 
lez derket pêşiya dêri, yekser çû cem Eloyê Emoşê, pê milê 
EIo girt û h nav gel da derxist der, ji Elo ra:

- Kek Elo ez ketime bextê te, ez naxwazim ev meselê ji 
pismamê xwe Mizûr ra vekim, ez naxwazim ew zambe ji. 
Bawerke qet quruşek dirav h bênka minda tune, gelo ez 
kefenê van belengazên xwe h kuderê de peyda bikun? got 
û disa destpêka giri kir. Li pey rewşa Xidê de, icar Elo:

- Kek Xidir evqas berxwe mekeve lo, ew kara zûva 
amade bûye, kefenê ev herdu belangazên te hatme dûrm û 
amadene. Min ev rewşa te baş dizaniya. Ji bona ev ji, h 
malda topek caw hebû, mm h berbanga sibê de, ew topa 
caw ani da jman, ku ew ji ev herdu rebenên tera bikin 
kefen û bidûrin, amade bikm. Jinan ji ew kara h zikê 
pênc hûrdeman de qedandin û çû. Ji bona ev ji tu qet 
berxwe mekeve. Ma kek Xidir cinarti ji bona kijan rojêye? 
Ma em h kijan rojê de qedra hevûdu zambin? Lê ku li 
rojên usa de em ji hevra nebin yar, ji hevûdu ra ku nebin 
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arikar û destên xwe dirêje hevûdu nekin, ma kijan rojêde 
em ji hevra bibm yar û arikari bikin?. Naha tu ddê xwe 
fereh bike, qet metirse û biçe h hin kesên xerib ra mijûl 
bibe. Lewra hin kesên gundên dm ji ev nûça bihistme û 
hatme. Ango tu biçe ba wan kesan, xem meke, ez û Reşo 
hemû tişt çareser dikm, qet kêmasiyek ji tune. Ji bona 
kesên xerib û mivanan ji, disa der û cinaran hemû hazi- 
riyên xwe kirine.

Edi çu kêmasiyek nemabû. Xort û mêrên ciwan herdu 
tirb kolandibûn û amade kinbûn, h benda herdu meyitan 
de mabûn. Jinan ji kar û berên kefen û hemû tiştên din 
qedandibûn, h hiviya meyit şoştinê de mabûn.

Li nav jinan de jma Mistefayê Kekê, jinek heri kal û 
porsipi bû. Navê jina Mistefayê Kekê Kûbar bû, ji wêra" 
Amojina Kiw" digotin. Amojma Kiw, ne tenê meyitên 
jinên gundê Torût’ê dişoşt, her usa ji, h rojên mirina jinên 
gund-mundên din de ji, gazi wê dikirin, Amojina Kiw ji 
diçû, meyitê wan jman dişoşt, ew karê xwe bi serfirazi 
derbaz dikir û tev hm dirav û diyariyan de, dadigeriya 
mala xwe.

Heyam nêzika nivrojê bû. Av h derva germ bûbû, êdi 
hemû jin h benda meyit şoştmê de mabûn. Amojina Kiw 
bi lez rabû serxwe û ji jman ra:

- Ji mêran yeki ra bibêjin, bila du gaman binin daynin 
nêzika sitila avê, êdi ez meyitê ev herdu belengazên Xwedê 
bişom, got û derkete der, çû hgel sitila avê de sekmi.

Li pişti du-sê hûrdeman de, çend mêr çûn du texte gam 
anin danin ser berfê û h cem jman de wenda bûn.

Amojma Kiw beri ku destpêka meyit şoştmê bike, 
huskerek av girt da destê jimkeki, ji ew jmikê ra:

- Tu bi kerema xwe ev avê bigire h destên minke, got û 
huskera avê da dest jinikê, jinikê ji ew huskera avê girt û 
h destên Amojina Kiw kir û Amojina Kiw destên xwe 
şoştm û silaweta xwe ani, got" Ya Xwedê, ya Eli û Miha- 
med, ya Hesen, Husên û diwazde imamên Kerbelayê, ya
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Xizirê ser kelek û keştiyan, çem û newalan, derya û den- 
gizan, ya Dizgûn Bawa û Tûjik Bawa, ya Bamasûr û diwa- 
rê wi ê Moxindiyê, ya Kurêş Bawa û Avdelmûsa, ya Roj û 
Hiva Zeri, ya hemû ziyaretên ev cihan" dûra lepikeki bi 
caw kire destê xwe, qahwek sawûn ji girt û destpêka meyit 
şoştinê kir. Amojina Kiw him ew meyitana dişoştin, him ji 
lêvên xwe lihev dixistm tişt-mişt digotm, balam qet keseki 
nedizambûn ku Amojma Kiw çi dibêje.

Bi ew şikli va, Amojina Kiw h hindirê niv seateki de, 
ew herdu meyitana şoştin û ji bona kefen kirinê amade 
kirin. Dûra lepik h destê xwe de ani der, gazi çend jman 
kir û bi hevra kefen avitin bmê herdu meyitan û bi qenci 
kefen kirin û bedena wan h nav ew cawê sipi de wenda 
kirm û disa ew herdu meyitana birin hindirê malê h ser 
doşegeki de danin û h hiviya Quran xwendin û kar-berên 
dawi de man.

Li hindirê mala Xidê de cih tunebû ku mirov rûne. 
Avdilah xoce ji h paş serê herdu meyitan de rûniştibû bi 
Erebi Quran dixwend, civatê ji"amin-amin"digot. Herdu 
Xid û Xec h tev gelek kesên dilşewat û dilhimk de digiri- 
yan, dilorandin. Pişti çend hûrdeman de Avdilah xoce 
Quran xwendin qedand, dûra hemû civat yek û yek çûn 
keleyên xwe li wan herdu meyitan biriyan, singên wan maç 
kinn, yên ku diravên xwe hebûn h bênk û kiseyên xwe de 
dirav derxistin avitin ser singê wan meyitan û derketin 
der, h benda derxistma herdu meyitan de man. Dûra çend 
kesan meyitê Melekê girtin birin der, dan ser çar daran, 
yeki ji Xwaskara piçûk kire hembêza xwe bir û ew kara 
pêk ani. Li derva çar kes ketm bmê meyitê Melekê, yeki ji 
disa meyitê Xwaskara piçûk kire hembêza xwe û civat 
bervi goristana gund meşiya. Li nivê rêde herdu meyit 
danin ser erdê, rakinn jor, mmêje herdu meyitan kirm. Li 
nimêja cenezande Avdilah xoce" ey civata muslimin, hûn 
h ev kesana razine, yan na" got, pirs kir, civatê ji" em 
razine, bila Xwedê ji h evana razibe" gotm û herdu meyit 
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binn çal kinn, axa reş kinn ser bedene Melekê û Xwas- 
kara piçûk dewisandin h zikê axa reş da wenda kirm û Ii 
wê gelek cinaran civat li nav xwe de parve kinn û her 
maleki neh, deh, bist kes mivan girtm û birin malên xwe 
kinn mivan, xwann dan mivanan û zikên xwe û mivanên 
xwe têr kinn. Li pişti ew, disa hemû kes dageriyan mala 
Xidê, serxwaşi ji Xidê daxwaz kmn û xwatirên xwe xwas- 
tin û dageriyan çûn malên xwe.

***
Li mala Xidê de şiniya Melekê û Xwaskara piçûk ber- 

dewam bû. Sibe de heya êvar Xidê piçûk dikire xiske- xisk 
digiriya û dilorand, dil û kezewa mirov perçe dikir. Carna 
serê xwe h diwêr dixist, digot" day tu çira h nav ew pûk û 
berfê de rêketi, ku weri mal? Te çira ew xwişka mina 
piçûk ji xwera bir? Ma Qawûta Xizir ji bona te ewqas 
giring bû? Ma çira ew Xizira h hawariya te û Xwaskara 
piçûk de nehat? Ma te çira ez û Hesen sêwi hiştm û te h 
nav meda koçê xwe barkir û tu çûyi? Ma iro şuva em ji 
kêra bibên day, ji kêra bibên yadê?".

***

Li ser mirma Melekê û Xwaskara piçûk de du roj 
derbaz bûbûn. Li derva ji hewa sayi û tav bû, berf bûbû 
êrxûç diburuqiya. Hm gundiyên Torût’ê ji dixwastm ku 
biçin Xarpitê, ji xwera dayin-standmê bikin û hin nûçan- 
mûçan ji kom bikin, disa vegerm wenn malên xwe. Li nav 
wan kesan de, Reşoyê îwê ji hebû. Beri ku Reşo rêkeve 
biçe Xarpitê, bi xwe bi xwera" beri ku ez rêkevim, çêtire 
ez seriyeki h Xidê Apê Memê xinim, dûra herim Xarpitê" 
got û meşiya çû mala Xidê, deri vekir û kete hmdir. Xidê 
çito ku Reşo dit, h şûna xwe de rabû serxwe" oh tu xêr 
hati kek Reşo, fermo keremke rûne" got, kursi dirêje Reşo 
kir, Reşo rûnemşt û ji Xidê ra:
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- Kek Xidir, iro nêta min heye, ku ez biçnn Xarpitê. 
Çawa ku tu ji qenc dizani, ev bêtara ku hate serê te em 
geleki xemgin kinn. Li bili ev, nûça xesû, xezûr û bûrayên 
te ji h ser ev mirma Melekê û Xwaskara piçûk de tunenin. 
Tu ku dixwazi ez herim mala xezûrê te, ev nûça reş bidun 
wan ji. Ku tu dereng bihêlini, ez bawenm Apê Eli ji te 
bixeyide, subikeve. Ev ji nabe, gelo tu çi dibêji,em çi 
bikm? got û h benda bersiva Xidê de ma. Li pey ew pirsê, 
icar Xidê:

- Welleh kek Reşo ez ji h ev baweriyêdame. Mm ji pirr 
dixwast ku ez bêt wan Melekê û Xwaskara piçûk çal- 
nekun, h hiviya xezûr, xesû û bûrayên xwe de bimimm. 
Balam tu bi xwe ji qenc dizani ku, rê ji geleki dûre, dûra 
hewa pûk û berf bû, mm nedikanbû ku nûçeki bişimm 
pey wan, wana bimm vira. Çêtire tu biçi mala wan ev 
nûça reş ji wanra bibêji, derengi nabe. Ev h aqilê mmda 
bû. Tu ku iro neçûna Xarpitê, nêta min ew bû ku, sibe ez 
bi xwe biçûma. Herwaha, tu bi kerema xwe biçe mala 
wan, ji wanra bibêje, got û h tev Reşo derket pêşiya dêri û 
Reşo rêkir, bi xwe ji disa dageriya hmdir malê, rûmşt û 
kete nav derd û kul û xeman.

Belê, Xid h ber sobe agir de rûniştibû, bi meşa agir va 
xaliya agir tevdida, xali xêz dikir û ketibû nav noqina xem 
û xeyalan. Xidê piçûk ji disa dikire xiske-xisk digiriya. Li 
aliya dm de ji Hesen digiriya û digot" ez birçime û ez 
birçime". Li wê demê de Hesen êdi sê sahni de bû, balam 
aqilê xwe nedigihişt mirima diya xwe û xwişka xwe. Xeca 
reben ji çi dida Hesen, Hesen qima xwe h wan xwannan 
nediani û bêtir dikire qirin û hawari. Xecê nan û toraq 
didayê, wi digot "na". Girmi dida ber, disa digot "na" û 
pin h tasa girmiyê dixist û girmi dinjand. Ango Hesen bi 
wi şikli va Xeca belengaz eciz û bêzar dikir. Xecê carna pê 
pozê Hesen digirt, kevçiyê girmiyê, an ji kevçiyê şir bi 
zorê h gewriya Hesen de dadikir û bi zorê zikê biraziyê 
xwe têr dikir. Zira Xecê pişti gotin û şiretên Aliekber de,
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êdi her roj şir dida Hesen, ji jinên cinaran ra pêşneyar 
dikir ku, êdi ew ji şir bidm zarokê xweyên piçûk û zaro- 
kên xwe birçi nehêlinm.

***

Hewa geleki tav û xwaşik bû. Reşo h tev hevalên xwe 
bervi Xarpitê dimeşiyan. Li nêzika êvarê de xwe gihandin 
bajêr. Pişti piçek dayin û standinê de, Reşo berê xwe da 
gundê xezûrê Xidê, çû h Mala xezûrê Xidê Apê Eli de bû 
mivan. Aliekber h tev birayên xwe, ew hemû h malda bûn. 
Çawa kû Apê Eli, Aliekber û hemû neferên malê Reşo di- 
tm" wey tu xêr û silamet hati, ser-ser û çavên mera hati, 
gelo kijan ba i tu aviti vira kek Reşo" gotin û hemûyan 
Reşo dewate hmdir kirm û Reşo birin hmdir dan rûmştan- 
dm. Pişti rewş-dem pirskirmê de, icar Apê Eli û jina wi, 
rewş û dema keç, zava û newiyên xwe, Aliekber û birayên 
xwe ji, xwişk, zava û xarziyên xwe, rewş û demên wan 
pirs kirin, çawane, çawa ninin, felan-bêvan, Reşo bi xem- 
gini ew nûça reş da hemû neferên wê malê û ew bûyera ji 
wanra got. îcar şûna şabûniyê de, şiniyê destpêkir û he- 
mûyan h xwe xistm û giriyan. Reşo çi dikir, nedikir, ew 
xemrevin nedikinn, giri û lorandm her zêde dibû, h Xidê 
diqeheriyan. Apê Eli û jma xwe digotin" çito Xidê bêy me 
keça me û newiya me çalkir". Aliekber û birayên xwe û 
xwişka wana nav Xeycan ji, digotin" çi heqê Xidê hebû, 
ku Xid xwişka me û xarziya me bêy me çal b.ke. Ango her 
yeki tiştek digotin û digiriyan, berxwe diketm. Bi taybeti 
digotin" çira Xid bi xwe neçûye Ferhatan û Melek şandiye. 
Balam bawer nedikirm ku ew xwasteka Melekê bû.

Apê Eli û tev hemû neferên malê, wê şevê xew nekirm, 
heya berbanga sibê giriyan şini danin. Li berbanga sibê de 
ji, Apê Eli tev jma xwe û sê kurên xwe va rabûn û berê 
xwe dan aliya Xozatê, gundê Torût’ê. Li pişti gelek dijwa- 
riyan û nêzika êvarê de xwe gihandin mala zavayê xwe.
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Kesên ku ew ditin, ew ji hatin mala Xidê de kom bûn. 
îcar şiniyek nû h mala Xidê de destpêkir. Hemû digiriyan 
û berxwe diketin. Pişti serxwaşi xwastmê de, yekser çûn 
ser tirban, tirb maçkirm, giriyan, dûra disa dageriyan 
mala Xidê. Li mala Xidê de, îmamê Hesê ji Apê Eii ra:

- Apê Eli tu usa berxwe mekeve, ev fermana Xwedê’ye. 
Xwedê ji bona me qûlên xwe gelek celeb-çeşit-mirm derxis- 
tiye. Mirma keç û newiya te ji, ji celebek mirina Xwedê 
ye, em mkanbin tişteki bikin û tişteki ji bibêjin. Hin kes h 
avên çem, newai û deryan de dixemqin dimirin, hin kes bi 
nexwaşiyên cûre-cûre va dimirm, hin kes dibin nêçirên 
heywanên har û hov, perçe dibin, dibin xwarmên wan 
heywanên har û hov, dimirm, diçm, hin kes h şer û pev- 
çûnan de têne kuştm, cangori dibin, hm kes h ser dar, 
kevir û zinaran de dikevm dimirin, diçm rama Xwedê. 
Ango jiyan bi xwe usaye Apê Eli. Lê mirma heri zor gelo 
tu dizani çi cûre mirme?. Li gor baweriya mm, mirina 
heri jan û êş, mirma pevçûn û şerane. Em qûlên Xwedê 
têne hemberi hevûdu, hevûdu dikujin, ji hevûdura hezar 
cûre dafikan çêdikm, şûr û kêran dikşinin serê hevûdu 
jêdikm, bi tifing û topan, canê hevûdu qui û perçe dikin û 
hevûdu dikujm, telef dikm. Ango mirov evana tine bira 
xwe û ber çavên xwe, ecêb dimine, qet maneki nade van 
kiret û karan. Tu dinhêri li aliki de cihan bi destên qûlên 
Xwedê, nû û nûjen dibe, şarezayi pêşva diçe, h aliya dm 
de ji, disa em qûlên Xwedê ji hevûdura bi hezaran dek û 
dolavan amade dikin, ku em hevûdu bikujin, ji bona xwin 
njandm û qir anina hevûdu her cûre çekan, top, tank û 
firokan çêdikm, got û rabû xwatirê xwe xwast û dageriya 
mala xwe.

***

Şeva duwem bû, ku Apê Eli û tev jin û zarokên xwe, h 
gundê Torût’ê, h mala Reşoyê îwê de mivan bûn. Hemû 
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der û cinarên dilsoz ji li dor Apê Eli de kombûbûn. Hiv h 
aliya Rojhilatê de mina bênderek gilower derketibû, ro- 
nahi dida cihanê. Disa bi milyonan stênk h jor esman de 
diburuqiyan, şewqa wan diket nav şewqa hiva Zeri. Hin- 
dirê mala Reşo ji, h nav my û dûmana titûn û cixaran de 
mabû. Kê h bênka xwe de qutiya titûna xwe derdixist 
titûn dikir qelûn, an ji korcika xwe, bizûtek agir ji bi 
destê xorteki ciwan va dida ser devê qelûn, an ji korcika 
xwe û titûna xwe vêdixist, hin kesan ji titûn dikirin nav 
qaxizeki dipêçan û vêdixistin, dikişandm û ha dikişandm, 
dûman h devê wan de mina dûmana devê lûla trênê der- 
diket û hmdirê malê nav mij û dûmanê de duna. Xortên 
ciwan li aliki de bizûtên agir digirtin didan ser titûna 
qelûn û korcikên mezman, titûna zikê qelûn û korcikên 
wan vêdixistin, h aliya dm de ji, xavli û pêşkir avitibûn 
ser milên xwe xizmet û azeta mivanan dikinn, çay û qewe 
didan mivanan. Keç û jman ji Zerfet avitibûn bmê sêla 
agir, h hiviya pijiyandina Zerfetê de mabûn. Hm keçan ji 
çurtan dipişartin dikirin dew, ku ji bona Zerfetê her tişt 
amade bikm. Jinên porsipi û kalemêrên gund h nav xwe 
de ketibûn zikê guftûgoan, gengeşiyan, raberzina hin 
çirok, meselê û bûyeran dikirin. Li nêzika seat nehê şevê 
de, Zerfet amade bû, hemû mivanan Zerfeta xwe xwarin û 
heya nivê şevê h nav xwe de gengeşi kirin û dûra herkesi 
xwatirê xwe h malxweyê malê û Apê Eli xwastm û der- 
ketm der çûn malên xwe, ketin xewa kûr. Rojtira din h 
berbanga sibê de, Apê Eli rabû serxwe, gazi jm û zarokên 
xwe kir, ew ji hişyar kirm, xwatirê xwe h Reşo û neferên 
mala Reşo xwast û çûn mala Xidê zavayê xwe, ew ji h 
xewê de hişyar kinn, xwatirê xwe h wan ji xwastin û çûn 
çavên Xidê piçûk û Hesen ji maçkinn û berê xwe dan riya 
Xarpitê, bi dilkeseri û ddxemgini dageriyan mala xwe.

♦♦♦
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Roj û mehe zû-zû derbaz dibûn diçûn. Disa bihar, 
havin û payiz şuva mabûn, zivistanê destpêkinbû. Disa 
hewa sar, ba û bahoz, berf dibariya. Disa xaniyên gundi- 
yan h nav berfa sipi de wenda bûbûn. Disa nêçirvanên 
kewan derketibûn ser kaş û çiyan refên kewan h binê 
kevir û zinaran de, qul û şikeftan de radikirm, dipikan- 
dm, digotm" ha hat û hat" h pey kewan diketm, h ser 
kevir û daran de dibeziyan, bazdidan. Gundiyan berfa ser 
pişta xaniyên xwe dimiştm, sivingên xaniyên xwe bi şoni- 
kan têpûç dikirm. Tape-tapa şonikan dibû mina awazek 
defê, dengvedan dida gund, çiya û kaşên hember gund. 
Hinekan ji ka diavitin ser pişta xaniyên xwe, darluq diki- 
rm ser luq xaniyên xwe luq dikirm, ku pişta xaniyan dilop 
nekin. Disa zar û zêç ketibûn axur û kadinan de çavgirtik 
û veşortok ddeyiztm. Hin zarokên hûr ji bi hngên xasi 
derketibûn der h ser berfê de xwe xij dikinn. Berf dikirm 
destên xwe digiviştin dikinn top, diavitm hevûdu, hevûdu 
diêşandin. Bi wi şikliva dest û hngên wan sor dibûn, dibûn 
mina hngên kewan diteviziyan, lê disa ji nedixwastm ku 
dagenn malên xwe. Dûra tdiyên dest û Imgên wan jan 
didan, dişewitiyan, jan û êşê xwe dida dil û kezewa wan 
zarokan, icar dikirin qirin digiriyan. Dayikên wan zaro- 
kan ew zarokên xwe h ser berfê de digirtm dikirin hem- 
bêzên xwe, dibirin hindir mal. Dûra dest û hngên wan 
zarokên xwe dikinn nav avek çêrmgerm, ku wê jan û êşê 
bidin sekinandin, qirin û gazina wan bibirin, wana haş 
bikin. Hin kesan ji bi tawûgan h ser çiya û kaşan de êzing 
û çdo dikişandin dianin malên xwe. Disa keç û jman teşi 
diristm, xaliçe, astir, cacim û balgifên rengin çêdikirm. Li 
nav dem û navçeek werge de Xidê naxirvan h mala xwe de 
rûmştibû, kûr kûr dihêmjiya û bi dilda digiriya. Li dilê 
xwe de digot" Xwedê o, ez çi xaliyê h serê xwekim, heya çi 
wext ez ev tengasiyê bikşimm, van herdu zarokên xwe sêwi 
bihêlimm, bi ev rewşa hejari û xizaniyê de çito van sêwi-

a K'JRDf dêfi
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yên xwe xwedi bikim, doliwa xwe bimeşinim? Ya rebê 
alemê tu ji minra deriyeki veke".

Xid h nav xem û xeyalên werge de h ber sobê de rûmş- 
tibû. Xidê piçûk ji h ber pixêriga agir, h ser astireki de 
paldabû, ketibû xewê pêva çûbû. Xec ji li Hesenê piçûk ra 
mijûl dibû, bêdengiyek ketibû hmdirê malê. Li wê demê 
de, mşka ve Eloyê Emoşê deri vekir û kete hmdirê mala 
Xidê, Xid vecemqand serxwe û ji Xidê ra:

- Dema te bi xêr kek Xidir, ev çi rewşe tu evqas noqin 
bûyi û evqas dihiziri, gelo xêre? got, h ser Imgan de se- 
kmi. Xidê bi lez kursi da Elo" fermo-fermo kek Elo ke- 
remke damşe, tu xêr û silamet hati birayê delal, kijan ba i 
tu aviti vê aliya mala mmê hejarê Xwedê" got û Elo da 
rûniştandin. Pişti rewş-dem pirskirmê de Elo cixarek ji 
xwera pêça û vêxist, du-sê hilm kişand û dûra peyvek h 
vir de, peyvek h wir de ani, h dawiyê de ji Xidê ra usa got 
û usa pêşneyar kir:

- Kek Xidir, h gor birûbaweriya min ji tera zewac divêt, 
zewac pêwiste. Lê ku tu guhdari min birayê xwe diki, ji 
tera sedi-sed keçikek şir helal divêt. Ji xwera keçikek şir 
helal bibine, bizewice. Bibe ku sibe qismeteki ev xwişka te 
derkeve, ew ji biçe mêrbike û bizewice. Gelo wê çaxê 
rewşa te û rewşa van zarokên te çawa bibe? Ki ji mivaneki 
tera karguzariyeki bike? Ki ji tera û zarokên tera nan û 
xwanneki bipêje û amade bike ? Ki ji tera wan heywanan 
bidoşe û kewantiya ev malê bike? Bi kurtasi divê tu van 
tiştana hemû bini ber çavan. Dûra tu hina ctwani, xorti, ji 
tera jin divêt, jin, qenc bihizire û bifikire.

Pişti ew gotinên EIo de, Xidê serê xwe h berxwe de 
rakir, h Elo nihêriya, bi bêdengi, h dilê xwe de ji xwe bi 
xwera" eve, evaye hevalti û dosti. Bila Xwedê çu kesi bêt 
dost û bêt hevalaleki dilsoz nehêline" got û usa bersiv da 
Elo:

- Zor spas kek Elo, ev gotinên te hemû rastin û h şûnê- 
dane. Balam ez mzamm çi bikim û çi xaliyê h serê xwe- 
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kim. Ez miroveki hejar û belengazim, naxirvaneki Xwedê 
me, bêt mal û milkim, ki keça xwe dide mm? Ez biçnn 
keça kê ji xwera bixwazim? Ez ew şir helala ku tu dibêji 
gelo h kuderê bibimm? Bi hêsa i keçikek şir helal naye 
ditin. Bawer bike kek Elo, ez ji dixwazun keçikek şir 
helal, an ji jinek bi a şir helal ji xwera bibimm bizewicim. 
Ez ji pir dixwazim şir heialek ji van sêwiyên minra bibe 
dayik. Lê ew şir helala h kuye? Eve, hemû şol û mesele 
tên h ser ev de dibm girê û dişidin. Weki te ev pêşneyara 
kir, de bi kerema xwe tu ji minra bibêje, tu aqileki bide 
min û keçikeki, an ji jmek bi h min temaşe bike, ji minra 
bibêje" kek Xido biçe ew keçikê, an ji ew jinikê ji xwera 
bixwaze bine" felan-bêvan. Ango rewş usaye, ez ji nizamm 
ku çi ji tera bibêjim. Ez h Xidê kurê xwe natirsim, ew êdi 
mezme, dikanbe biçe h dereki ji xwera kareki şivanti ji 
bibine, zikê xwe têr bike û birçiyan nemire, lê ez ev Hese- 
nê piçûk çi bikim? Bêt derew stuyê min ji bona wi xare. Li 
pey gotinên Xide de, icar Elo:

- Guhê xwe qenc bide ser mm kek Xidir. Tu min baş 
nasdiki, em hemsalên hevin, bi hevra mezin bûn. Me bi 
hevra şer kir, me pevçû, em h hev suketin, em h hev 
hatin. Ango ew dem, dema zaroktiya me bû, divê em wana 
bidm aliyeki, ew biraninê mene, divê heya roja mirinê ji 
em wan kiretên xwe, çewti û rastiyên xwe çucar birnekin, 
tun birbinm, ew ji mera bibm ders, em h ser ewana pirr 
nesekmm. Bêt derew kek Xidir ez te mina biraki xwe 
dibimm û hezdikun. Mm gotinên te qenc guhdar kirin û ev 
gotinên te hemû rastin û h şûna xwedane, rewşa te berbi- 
çave, tu ne miroveki dewlemendi, xudan mal û milki, lê 
balam tu hina her ciwani, weka şêri, tu dikanbi her cûre 
kar biki û bixebiti, tu dikanbi nan û xwanna xwe h kevir 
ji derxini. Eva rewşa te a rast û berbiçave. Naha em evana 
bidme aliki kek Xidir. Li milê dm de tişteki dm heye, divê 
tu ew tişt qenc bibini. Ew tişt ji xurişta Xwedê ye. Xwedê 
her tişt du ali afirandiye. Nêr ji bona mê, mê ji bona nêr.
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Yek ji bêy yeki nabe. Bibe ji ew jiyan nine. Tu bi xwe ji 
mêri, tera jinek pêwiste keko, em mkanbin te bixesinm ji. 
Tu birayê xwe bibaxşine kek Xidir, ez ji tera usa diaxifim. 
Ez bawenm qenc tê bira te, hevala me a yekemin kehr bû. 
Em bi hevaltiya kehran va h xwe hesiyan û me mêraniya 
xwe tam kir. Li wê demê de êdi av ketibû binê zunanê me, 
me diyax nedikir, em h du kehran diketin, me kehr dipe- 
kandin. Em çi bikm keko, zagonên ev civata me usaye. 
Civata Tirk, Ereb û Fans’an, ne mina civata meye. Tu 
mm biborine birayê delal, ên wan" Kerxane" hene, jin h 
wan kerxanan de xwe difroşm, felan-bêvan. Lê h nav me 
Kurdan de ew tişta tune, em Kurd bêt namûsiyên werge 
napejirimn. Jin dayikên mene, dayik çito canê xwe ji bona 
dirav û dohwa xwe a jiyani bifroşe. Hezar cari h Xwedê 
şikir ku, ew bêt namûsiya h zagona me a komeleti de tune, 
dirok qet tişteki usa ji namvisine. Ha, min çi dixwast ji 
tera bigotana lo? Tu h qisûrên min mêze meke kek Xidir, 
ez h kuderê bûm, hatun ku. Ma tu dizani mabesta min çi 
bû û min çi dixwast ji tera çi bigotana?.

- Te dixwast çi bigotana kek Elo?.
- Bmhêre kek Xidir, guhên xwe qenc bide ser mm. Tu h 

mm qenctir dizani û dibini, got Elo.
- Ez çi dizamm û çi dibinirn kek Elo?.
- Kuro axaftina min mebire, aram bike ez ji tera çi 

dibêjun. Ma tu çira naxwazi ku hin tiştan bibini? Çawa ku 
tu bi xwe ji dizani, xwişkek Meleka jina te a rahmeti heye. 
Bi gotmek dm gorunek-baldiz- te heye û ew ji êdi keçikek 
azew, mezin, gêranlixe. Payiza çûyi de min ew dit. Ez 
dibêjim ku, em biçm bi fermana Xwedê, wê ji tera bixwa- 
zm. Tu tev hmdik malbata xezûrê xwe ji qenc nasdiki, 
hûn xismên hevin ji. Xênci ev, ew keçika xwişka jma teye, 
zarokên te mina zarokên wê têne hesibandin ew xaltiya 
herdu kurên teye. Bi kurtasi ez wê keçikê ji tera liyaq 
dibimm, h vir ez dixwazin h nêta te bmhênm û mabesta te 
zambim. Gelo tu ev nêt û pêşneyara mm çito dibini û ji 
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bona ev meselê çi dixwazi ji mmra bibêji kek Xidir? Heke 
ku tu ji minra bibêji'' başe, erê" bawerke ez pişti sibe ev 
meselê ji çend kesên maqûl û qedir bihnd ra, wek kek 
Reşo û Mizûr ra bibêjim û roja în’a pêş me ji em biçm 
mala Apê Eli, bi fermana Xwedê gorima te ji tera bixwa- 
zm. Qenc bihênije û bersivek erêni bide mm. Bû kek 
Xidir, tu çi dibêji? got û li benda bersiva Xidê de ma. îcar 
Xidê:

- Welleh kek Elo ez ji nizamm ku ji tera çi bibêjun û çi 
bersivê bidune te. Bi rasti dilê min h şikêdaye. Gelo xezû- 
rê min, xesûya min û bûrayên mm çi bibêjm û çi bersivê 
bidine we? Gelo ew h ev pêşneyara wera bibên "erê" bipe- 
jirinin, yan na? Ango ez mkaribun bersivek bi erêni 
bidime te, bibêjun" başe biçin ji mmra bixwazm". Bi rasti 
hûn çawa mmasib dibinm werge bikin, êdi ew karê te û 
der û cinarane. Gotinê mmên dawi ji tera evin, got û Xidê 
deng xwe birand. Li pey ew gotinên Xidê de icar Elo:

- Başe kek Xidir tu hemû tişt ji minra bihêline, ez sedi- 
sed ev meselê çareser bikim û h zemaneki heri kurt de dilê 
te şabikim te h ev bê jmiyê de felat kun. Xezûre te kek Eli 
dostê meye, ez qet bawer nakun ku ew ji mera bibêje "na" 
û bersivek ne baş bide me. Naha ez dixwazim rabim. Tu 
destûrê bide birayê xwe êdi ez biçun mal, dûra ji biçun ev 
meselê Reşo û Mizûr ra ji bibêjun, angori nêt û ramanên 
wan ji ez xwe amade bikun û h roja Çarşemê em rêkevin 
biçm, ku şeva în’ê em ev karê xwe ê bi xêr bikin, binin 
cih. EIo ew tiştana ji Xidê ra got û derket der çû mala 
xwe.

Li berbanga roja Çarşemê de Eloyê Êmoşê, Reşoyê 
îwê, tev Mizûrê kurapê Xidê rabûn serxwe, xwe amade 
kirin û derketin der, h ser êrxûça berfê de meşiyan berê 
xwe dan aliya Xarpitê. Li pey wan Xid ketibû nav xem û 
xeyalan, şerm dikir û ditirsiya. Bi xwe bi xwera digot "lê 
ku xezûrê min h min bixeyide û bibêje "na" lê ku bibêje" 
mirovê bêt şerm dixwaze ji gorima xwera bizewice Ango 
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dilê Xidê reş dibû, geş dibû, nedizambû ku çi bike û çito li 
meselê bifikire.

Elo, Reşo û Mizûr pişti nivrojê xwe gihandm Xarpitê. - 
Wê şevê çûn li mala naseki de bûn mivan. Rojtira dm, 
Pêncşemê, nêzika êvarê de rabûn rêketin çûn mala xezûrê 
Xidê, Apê Eli bûn mivan. Aliekber ji çend hûrdem beri 
mivanan xwe gihandibû mal. Çawa ku Apê Eli û Aliekber, 
Elo, Reşo û Mizûr ditin, nezaniyan ku çi bikm. Bi lez 
mivan fermo hmdir kinn û hemû hevra ketin çardaxa pêş 
dêri. Li pêş dêri de çanxên xwe h hngên xwe de derxistm 
û ketin hmdirê oda mivanan, çûn h ser textê raxisti de 
rûmştin. Aliekber balgif dan paş piştên mivanan" bi ke- 
rema xwe hêsa rûnm" got û destpêka rewş û xatiran kir. 
Dûra çû h torta jêrin de êzmgên sobê ani kire sobê, sobe 
vêxist û paşva çû h ser kursiyeki de rûmşt. Dûra dê, xwişk 
û birayên Aliekber ji hatin, rewş û demên mivanên xwe 
pirs kinn, ew ji h cihên xwe de rûmştin û h benda gotmên 
mivanan de man. Mivanan ji rewş û dema neferên mala 
Apê Eli pirs kirin û ew vatiniyên xwe anin cih.

Li pişti gelek pirs û pirsiyaran, gotûbêjan de, Elo rûyê 
xwe guhart ser Aliekber, ji Aliekber ra:

- Kek Aliekber tu Rewşenbir û Ronakbireki me Kurdani, 
gelo rêzaniya Romê, rêzaniya cihanê h çi rewşê û h çi 
encamêdaye? Ango rewşa rêzaniya cihanê û a Romê çawa 
duneşe? Toxtor Nûri h kuye û ew h çi rewşêdaye? Gelo ew 
çi dike? Gor ku me bihistibû, digotin ew h aliya Sêvazê de 
hatiye girtm, gelo ew raste yan na?. Li pey ew pirsan de, 
icar Aliekber:

- Welleh kek Elo ev nûça pirr tişteki nû nine. Tiştên ku 
ez dizamm, ez bawerim hûn ji dizanm. Li gor nûçeyên 
dawi, dibêjin hukma Romê ew xwe ji bona dagirkirma 
Dêrsim amade dike. Hûn bi xwe ji dibinin ku bi hezaran 
leşkerên Romê ketiye Xarpitê û her roj bûyerek derdikeve. 
Firok û helikopter h ser Dêrsim û gundên Xarpitê de 
difirin, diçm û tên, carna bomban h ser hin ciyan de 
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dibarinm, xesereyên mezin didin gel û welatê me. Gor ku 
weşanên Romê dmivisinm û em dibihism, Mistefa Kemal 
gotiye ku" Dêrsim bûye kûnêrek mezin, divê ev kûnêra h 
binda were jêkirin û birrandm" gef- mef xwariye. Toxtor 
Nûri ji çendek beri mm ew li Guzera-kapah çarşi-bajêr de 
dit, welleh qenc bû. Raste ew h aliya Sêvazê de hatibû 
girtm, balam dûra h ser dij derketma Seyit Ali Riza û hin 
kesên dm, şandma gelek name û kişandina gelek telqirafan 
de, ew berdabûn. Lê h ev demê de ew h kuye ez wê m- 
zamm. Çend roj beri, Wali Fahri ê dimk ez ji gazi qonaxa 
xwe kinbûm, min got "gelo xêre" ez rabûm çûm. Bibori- 
nm seg bavê-seg bav, ez geleki êşandim, eciz kirim, bihna 
mm teng kir, hêrsa mm rakir, lê ez çi bikun, min dengê 
xwe dernexist, derketun der hatun mal. Li mm dipirsiya, 
digot" ji mmra bibêje, Seyit Ali Riza naha h kuye û ew çi 
dixwazi bike? Toxtor Nûri, Şahan Axa û Alişêr ew çi 
dixwazm bikm? Tu çira carna ji toxtor Nûri ra dibi heval? 
Tu mamoste û karmendeki dewleta Tirki, ev dewletê tu 
day xwendin û ev dewlet te xwedi dike û dirav dide te" 
felan-bêvan. Ez ji wi dinikê segbav ra çi bibêjun kek Elo. 
Lê Xwedê qet nepejirine, em h welatê xwe de mina no- 
keran Ii bin bandûra Roma Reş de dijin. Çavên felekê 
korbm nexwaşiyek mezin kiriye nav me Kurdan, em 
Kurd bûne neyarên hev. Qet hevgirtinek û yekitiyek xurt 
h nav meda tune. Her eşirek bi serê xwe kar dike, her 
eşirek xwe h aliyeki de dikşine. Gelek serok eşirên me 
bûne heval-hogirên neyaran. Em Kurd bûne keriya pezan, 
Roma Reş ji bûye şivanê me. Canê şivan çi dixwaze, şivan 
wi dike. Canê şivan goşt dixwaze, icar şivan keriyê serjê- 
dike, ji xwera dike xwarin, zikê xwe û zikên zar û zêçên 
xwe têr dike, zikên hemû xismên xwe, qom û qebilên xwe 
têr dike, h ser piştê de pal dide radize. Bawer bike kek 
Elo, rewşa me Kurdan usaye. Mirov dibêje" Xwedê ev gelê 
me bi taybeti ji bona karê xulamti û nokeriyê afirandiye". 
Xênci ev ez ji wera çi bibêjun û çi nûça qenc bidime we.
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Hûn min biborinin, min bi van gotinên xwe va, serê we 
êşand, got û dengê xwe birand.

Ew gotinên Aliekber li Elo her xweş hatm; ji bona ew ji 
Elo:

- Na-na Aliekber ev çi gotine tu dibêji. Bawerke te em 
geleki kêfxwaş kinn. Ev gotinên te hemû h cihê xwedane. 
Tama mirovatiyê, tama qêret û biratiyê h ev gotinên te 
tên. Tu her û her biji kekê min, got û carek din ji Aliek- 
ber ra spas kir û xwast ku êdi dagere ser mesele keç xwas- 
tinê, wê meselê çareser bike.

Hemû neferên malê û mivan h bm şewqa fanosê, h 
dorbera sifra şiv xwannê de kom bûbûn, şiva xwa dixwar- 
m, h nav xwe de dipeyiviyan. Li pişti şiv xwarinê de disa 
herkes dageriya şûna xwe, h şûna xwe de rûmştin. Li wê 
navberê de Elo çav qire Reşo û Mizûr kir, dûra h malxwe 
ê malê destûr xwast û usa ji Apê Eli ra got:

- Apê Eli, bi rasti mirma Meleka keça te û newiya te em 
geleki berxwe xistin, em ji bona mirina wan zef xemgin 
bûn. Wexta wan a mirinê nebû, lê em çi bikm ecela Xwedê 
ji wanra werge hatibû, Xwedê h ser eniya wan de ji werge 
mvisandibû. Me h sala çûyi de ji gotibû, lê divê em carek 
dm ji bibêjm" hûn xwaş bm, serê we xwaş be, yên mayin 
xwaş bin. Em mkanbm h diji fermana Şahi Merdan der- 
kevin, tişteki bikin û bibêjm. Em hemû ji rêwanên wê 
rêne. Çawa ku tu ji dizani du newiyên te h aliya dayikê de 
sêwi mane, ji wan zarokan ra dayikek şir helal, dayikek 
dilram pêwiste. îşev şeva înê ye, ev şev şevek evrar û 
piroze, şevek xêran û mirazane. Em ji h ev şeva evrar û 
piroz de mivanê ev malêne. Lê tiştê ku Xwedê dizane, em 
çawa betal bikin. Em hatine ku, bi fermana Xwedê, qewlê 
pêxamber, keça te a azew Xeycanê ji Xidê kurê Apê Memê 
ra bixwazm. Hûn hemû neferên malê, Xidê qenc nasdikin, 
hûn xismên hevin ji. Keça te ji xaltiya wan sêwiyane, xênci 
keça te çu kesek ji wan zarokan ra nabe dayik. Gotm û 
xwasteka me hemû evm, êdi em her tişt ji we neferên ev 
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malê ra dihêlimn û her tişt davêjm bexte we, hûn çi dix- 
wazm bibêjm, em razine.

Apê Eli bi bêdengi Elo guhdar kir, dûra çavên xwe ser 
zarokên xwe û jina xwe de gerand, rûyê xwe dagerand ser 
Elo, Reşo û Mizûr ra:

- Kek Eio, bi dûrva be ji em hemû xismên hevm, kesên 
yek eşirekine. Li bili ev em dostên hevin, me nan û xwêên 
hevûdu xwariye. Ango ez qet mkaribim ji wera tişteki 
bibêjim. Bawerkm devê mm h hizûra we de lal dibe, zuna- 
nê min nazivire. We ji minra qal û behsa fermana Xwedê 
û qewlê pêxamber kir. Bi wan navan erd û esman diseki- 
nm. Xeycan keça mm nine, keça weye, h aliya mm de hûn 
çawa dixwazm, çawa liyaq dibinm, werge bikm ez dibêm" 
erê, ser seran, ser çavan" lê divê hûn ji diya keçikê û 
birayên keçikê ji bipirsin, gelo ew çi dibêjm?. Dûra divê 
em h keçika xwe ji bipirsin, dilxwaziya wê ji bistinm. Bi 
taybeti heqê dayika keçikê, h heqê mm zêdetire. Bi kurtasi 
hûn ji wan bipirsin, got û soz da jm û zarokên xwe.

Navê xesûya Xidê Fadime bû, ji wêra "Fadê" digotin. 
Ew ji êdi geleki kal bûbû. Bi taybeti mirina keça wê û 
newiya wê, ew bêtir kal kinbû. Ew her roj ji bona mirina 
keça xwe û newiya xwe digiriya û berxwe diket. Carna ji 
Hesenê piçûk û Xidê piçûk dihatin bira wê û ber çavên 
wê. Li demên werge de, ew bêtir berxwe diket û bi xwe bi 
xwera usa digot "Xwedê’o wê rewşa wan newiyê minên 
sêwi çawa bibe? Ki ji wanra bibe dayikek şir helal? Lê ku 
Xid ji keçikek biyani ra bizewice, gelo wê ew keçika ji wan 
newiyên minra bibe dayik? Na-na ez qet bawer nakin, nav 
h sere, çi dibêjin "Dêmari" dibêjin. Ango diya mina mar. 
Lê mar qet dibe dostê qûlên Xwedê. Ew zaluna û mirdara 
nebû ku, Ehriman h bihiştê de ketibû dilqê wi". Amojina 
Fadime çito ku ew pêşneyara Elo bihist geleki kêfxwaş bû 
û bi xwe bi xwera usa got "ev zor qence. Bila xaltiya wan 
sêwiyên mm, ji wan sêwiyên mmra bibe dayik. Ma Xeca 
mm h Xidê çêtir mêreki dibine? Xidê mm weka şêre, 
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dilmzme, mivanheze, welatperwere. Lê piçeki hejare, bêt 
mal û milke, naxirvane. Na-na ev kêmasi nine. Xwedê 
şikir kor nine, seqet nine, dest û pêyên xwe bi hêzin, mina 
hemû kesan ew ji dohwa xwe bike û biçe. Ji bona wi ji 
Xwedê mezme. Bi a Xwedê ev pêşneyara Elo h mm xwaş 
hat".

Amojina Fadime wer h şûna xwe de noqin bûbû dihê- 
nqiya , çavên xwe guhartibû aliya sobê, h sobe a agir 
dmhêriya. Li wê demê de Elo bi azinek -yöntem- xwaşmêri 
va, berê xwe da Amojina Fadime, ji Amojina Fadime ra:

- Amojin divê em h te ji pirs bikin, sêri h ramana te ji 
ximn, ramana te ji bistinm, êh gelo tu ji ev meselê ra çi 
dibêji? Nêt û mabesta te çiye? got û h bendaa bersiva 
Amojina Fadime de ma.

Li pey ew gotinan de, icar Amojina Fadime:
- Welleh kek Elo ez a hejar û reben ji wera çi bibêjun, 

mezmê malê çi dibêje, h mm pişwaziye -kabul- ew esmane, 
ez ji erdun. Dûra hemû gotinên we başm, h cihên xweda- 
ne. Ez ji bawerim, ku keçikek xerib ji wan newiyên mmên 
sêwira çucaran nabe dayik. Xec xaltiya wane, encax Xec ji 
wanra bibe dayik. Ez evqas dibêjim, gotinên min ji hemû 
evm, êdi tişteki dm h min pirs mekm, got û disa kete nav 
bêdengiyeki h şûna xwe de ma.

Dor hatibû Aliekber û herdu birayên Xeycanê. Vêca 
Elo h wan ra:

- Xortên delal gelo hûn ji ev meselê ra çi dibêjin û çawa 
liyaq dibinm?. Hemûyan bi yek deveki va" bav û dayika 
me çawa liyaq dibinin, divê em ji h dû wan biçin û bibên- 
"erê". Ji bona ev ji, em dibên erê û diji biryara dê û bavê 
xwe dernakevin" gotin û dawiya ew kari anin. Dûra Elo, 
Reşo û Mizûr h şûnên xwe de rabûn serxwe, çûn destên 
Apê Eli û Amojma Fadime, çavên her sê xortan maçkirm" 
Xwedê mirazê herduyan û hemû zarokên we bike" gotm, ji 
hemûyan ra spas kirin, dûra bi dileki şa va ketm nav 
nivinên xwe raziyan, ketin xewa kûr.
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Rojtira dm li pişti taşte xwannê de Elo, Reşo û Mizûr 
h hemû neferên mala Apê Eli xwatirê xwe xwastm û rê- 
ketin çûn sûka Xarpitê, hm tişt-mişt û hevceên xwe h 
firotgeha Husênê Pilvanki de kiriyan û disa berê xwe dan 
aliya Xozatê, gundê Torût’ê. Li pişti gelek dywariya rê, 
berf û baranê de, beri muxurba êvarê de xwe gihandm 
malên xwe. Pişti şiv xwarmê de ji her sê, rabûn çûn mala 
Xidê, hemû gotinên Apê Eli û neferên mala wi ji Xidê ra 
deng kirin, mizgin dan Xidê, Xid piroz kirm û disa dageri- 
yan malên xwe.

***

Dawiya meha Adarê bû, baran dibariya, lehi û lesar di- 
çûn. Disa avên çem û newalan bûbûn derya û dengiz. Disa 
kelekvanan kelekên xwe danibûn ser avên çeman rêwan 
derbaz dikirin. Disa gundiyên deştan hêdi-hêdi destpêka 
cot ajotmê kinbûn. Disa Xidê naxirvan h gundê Torûtê de 
bû û h rojên bêt baran de diçû ber naxira bizinên reş. 
Disa mi, bizm û çêlekên gundiyan dizan, berx, kar û gohk 
zêde dibûn. Disa keç û xort derketibûn nav kelem û daris- 
tanan êzmg dibiriyan dikişandm malên xwe.

Li ew demsal û demê de roja dewata zewaca Xidê nêzik 
bûbû. Lewra çendek beri disa Elo û çend gundi çûbûn 
mala xezûrê Xidê nişan danibûn, dermal biriyabûn, roja 
dewatê ji pêdandin bûn -tespit- û dageriyabûn malên xwe. 
Ji bona ew ji Xidê perwa-merak-dikir, bi xwe bi xwera" 
gelo ez dawetek çitoni bikim, ez mêreki bime, ji mmra 
daweta duwemin ne pêwiste, ev ji mmra şerme "digot. Lê 
Elo û hemû gundiyan ji Xidê ra gotibûn, ku" raste tu 
mêreki bi’yi, balam keçik, keçikek azewe, ji wêra dawet 
divêt, em qet itiraz-mitiraz ji naxwazm, divê ev daweta h 
nav me gundiyan de bibe".

Li gor biryarê, dawiya meha Avnl’ê de dewata Xidê 
destpêkir. Lê dawet bêt def û bêt zume bû. Keç û xortan 
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kilam distrandin, kemanvan keman dikuta û hin keçik li 
hemberê hevûdu de direqisiyan. Gelek gundi ji çûbûn 
Xarpitê, gundê Apê Eli, li mala Apê Eli de kombûbûn, ku 
rojtira ji din bûkê siwar bikin û bimn. Dilaniya dawetê h 
wê ji destpêkinbû keç û xort direqisiyan û kilam distran- 
dm. Kêf kêfa keç û xortan û ciwanan bû.

Rojtira dm h pişti taşte xwannê de, jin, keç û bûkên 
der û cinaran h tev Amojina Fadime Xec xemilandin, bi 
dileki keser û xemgini va Xec h hespê siwar kirm û tev 
hemû gundiyên Torût’ê rêkinn şandm gundê Torût’ê.

Çavên Xidê û hemû gundiyan h rêde bûn. Seat ji zû-zû 
derbaz dibûn û diçûn. Wext hatibû xwe gihandibû nêzika 
êvarê. Lewra rê geleki dûr bû. Ji bona ew ji herkesi perwa 
dikir. Nişka ve hin xortan mizgin dan Xidê û mezmên 
gund, gotin" ev e bûk anin" Xid û şoşpan derxistin ser 
pişta xêni. Li pişti çend hûrdeman de, hemû dawetvan, 
bûk û berbûyan xwe gihandin pêş mala Xidê. Li binê 
sivinga xêni de hesp dan sekmandm. Li ser pişta xêni de 
ji, Xid û şoşpan ji bona sêv avitandina serê bûkê, xwe 
amade dikirin. Herduyan destmalek dabûn ser devên xwe, 
bi destên xweyên çepê va ji, pê destmalê girtibûn, werge h 
benda sêv avitinê de mabûn. Dûra mezinan ferman kirin, 
ku êdi Xid û şoşpan sêvên xwe bavêjin serê bûkê û karê 
xwe biqedimn û dawiya dawetê binm. Li ser ferman û 
işareta mezman, beri şoşpan çû ser sivingê Ii dûşa serê 
bûkê de sêva destê xwe h ser serê bûkê de sê caran çeri- 
xand, cardin şuva çû h şûna xwe de sekini. îcar Xid çû ser 
sivingê, h dûşa serê bûkê de ew sêva destê xwe h ser serê 
bûkê de sê car zivirand û sêv avit h kumê serê bûkê xist û 
şuva çû. îcar dawetvan ketin serhev, ku ki ew sêvê bigire. 
Li pişti Xidê, icar dor hatibû şoşpan. Şoşpan ji disa mina 
berê ew karê xwe ani cih û sêv avit serê bûkê, h ser pişta 
xêni de daketm jêr, çûn li mala Reşo de rûmştin, h benda 
dawiyêde man. Berbûkan ji hespa bûkê kişandin pêş dêri, 
kevçiyek ji h ser zenguya Imgê bûkê de şikandin, bûk h 
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ser hespê damn jêr, berbûkek kete bmê milê bûkê û bûk 
girt bir h paş pêrigê de, li ser hngan, da sekinandm, bi 
xwe ji hgel bûkê de ma, ta ku zava were.

Li pişti ew karana de, icar texte û sifre amade bûn, he- 
mû dawetvanan goşt, sawar û pilava "dan" xwann û belav 
bûn çûn malên xwe. Dûra gelek xortên gund ço, rot û 
hejik kinn destên xwe û çûn Xidê zava û şoşpan h mala 
Reşo de derxistin der û bervi mala Xidê meşiyan. Şoşpan h 
pêşiyê, Xid ji h dû şoşpan dimeşiya. Li herdu aliyên zava 
û şoşpan de ji, xort dimeşiyan, dikinn qirin û hawari. Kê 
carna ço, rot û hejik h ser û pişta zava û şoşpan dixist, kê 
h ser erdê de kevir û herri digirt diavit h ser û pişta şoş- 
pan û zava dixist, canê wan diêşand, kê ji qet dengek 
dernedixist û bi bêdengi h tev hevalan duneşiya, h ew 
pêşdariyê mêzedikir. Xortan bi ew edet û kevneşopiya bav 
û kalan va Xid û zava birin pêşiya dêri, Xid tandan kirin 
hmdir û bi xwe ji h hev belav bûn û çûn malên xwe. Xid 
ji yekser çû paş pêrigê cem delaliya xwe û berbûkê. Çito 
ku Xid çû paş pêrigê, icar berbûkê destê Xidê û Xecê kirin 
serhev "Xwedê mirazê we bike, zewaca we piroz be, xudan 
zarok û newi bm" got û h paş pêrigê de derket der çû 
mala xwe. Xid û Xec ji h wê gihiştin mirazên xwe, bûn jm 
û mêrên hev, h hev şabûn.

***

Roj û meh disa zû-zû derbaz dibûn, diçûn. Xec ji êdi 
hute her tişti bûbû. Hesenê piçûk ji, ji Xecê ra"day"digot. 
Hesen qet nedizambû ku, Xec xaltiya wiye. Herdu Xid ji 
disa mina her heyam diçûn ber naxira pêz û dêwêr diha- 
tin. Bi wi şikli va zeman xwe gihandibû meha Tebaxê. 
Gundiyên torût’ê kê gam digerand, kê dasa gemm diçi- 
niya, kê ji makine dabû ber malaxma gemmê xwe, ka û 
tene h hev cûda dikir. Zarokan ji bi kehr û qantiran va 
şixre dikişandm, jman h bm darên Tû û Bi’yan de hêrmi 
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diqelişandm, dilim dikirm, dibirin li ser pişta xaniyan de, 
h binê tava rojê de radixistm, hişk dikinn, dikirin Qax, 
ku li zivistanê de ji xwera bikin Xoşav.

Xidê naxirvan carna pişti şiv xwannê de diçû ser bê- 
derên gundiyan, li bin ronahiya hivê de, an ji h ber rona- 
hiya fanosê de ji gundiyan ra arikari dikir, makina malax- 
mê diçerixand, dida xebatê. Gundiyan ji h pişti qedandina 
kar û pivandma ceh û genimên xwe de, çapek, niv çap, an 
ji niv olçeg tene didan Xidê. Xidê ji ew ceh, an ji gemma 
digirt dibir mal, ji bona dohwa xwe a zivistanê dikir pê- 
teg, an ji ambarê hildiani, h dawiya meha çiriya pêşm de 
dibir aş dihêrand, ji dohwa mala xwera dikir ard.

Lê carna h wan şevên havinê de, ba dihat, ka h ber ba 
diket, bênder h nav mij û dûmana toza ka ê de dima, 
şewqa fanosê ditemiriya, toza ka yê diket çavên mirov û 
pozê mirov mecal ji mirov dibirand, çavên nurov diêşand, 
jan û êşek çavan destpêdikir. Ew çav êşa h zikê zemaneki 
heri kurt de dibû nexwaşiyek çavan. Bi ew nexwaşiyê va 
pirr kesan çavên xwe wenda dikirm, çavên pirr kesan kor 
dibûn.

Li şevek ew meha Tebaxê de Reşo makine dabû ber 
malaxma genimê xwe, Xidê ji, ji Reşo ra makine badida, ji 
Reşo ra arikari dikir. Hivê ji h navina esman de şewq 
dida, ronahiya xwe h ser cihan de belav dikir. Ba’yeki 
hinik ji dihat, ka belav dikir, toza ka yê diket serser û 
çavên Reşo, Xidê û jina Reşo, ser û çavên wan h nav toz û 
ka yê de diman. Xidê makine bi kar diani, milê çerxa 
makinê badida, Reşo bi bêra dar va malexme dikir ser 
bêjmga makinê, jma Reşo ji bi kişok bênkê va, h pêş devê 
makinê de tene dikişand, h ber devê makinê de tene dûrdi- 
xist, diavit serhev lod dikir. Xidê h aliki makine badida, h 
milê dm de ji kilam digot û distrand. Dengê Xidê ê xwaşik 
dengvedan dida xaniyên gund û çiyayê hember gund. 
Carna dengê Xidê û teqe-teqa makinê diketm nav hev, 
awazek ecêb derdiket. Pişti heyamek heri kin de, ser û 
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çavên Xidê, Reşo û jina Reşo li nav tozê de bûn mina 
berfa sipi. Te digot" berf h ser serê wan de bariyaye". Li 
dawiyê de ditm ku ba nahêle ew kar bikm, ji bona ew ji 
kar cihiştm û dageriyan çûn malên xwe, ketm xewê, ew 
kara hiştm ji bona rojtira dm.

Li nivê şevê de Xid vecemqiya serxwe. Lewra êşa çavan 
Xid h xewa kûr de hişyar kir. Çavên Xidê her diêşiyan û 
jan didan. Digotin" Xido tu qet xwe mehvine, emê te 
bikujm". Xid h ber êşa çavan de, nedikanbû ku, h nav 
nivina xwe de raze, yan ji rûne. Of û ofa Xidê herdu Xec 
û zarok ji h xewê de hişyar kirm. Xidê herdu kefa destên 
xwe dabûn ser çavên xwe, çavên xwe mistdidan, radibû 
serxwe h hindirê malê de dihat û diçû, dikir axin û nalin. 
Bi ew rewşê va heya sibe raneziya û raneket. Herdu Xec û 
Xidê piçûk ji heya sibe hgel Xide man û neketm xewê. Edi 
seat hatibû xwe gihandibû wexta derketma dewar û pêz. 
Lê Xidê nedikanbû ku gaveki bavêje biçe pêşiya dêri. Ji 
bona ew ji, ji xwişka xwe Xecê ra:

- Xecê diya mm, iro tu h tev biraziyê xwe biçe ber naxira 
pêz û dêwêr, bawerke rewşa min ne rewşe, çavên mm her 
diêşin, got û Xeca xwişka xwe h tev kurê xwe Xidê piçûk 
şande ber naxira pêz û dêwêr.

Xec û Xidê piçûk h ber pêz-dêwêr de bûn. Xid ji ketibû 
nav nivina xwe, hm der û cinar ji h dora Xidê de kom- 
bûbûn, h Xidê dinhêriyan. Lê Xid h şûna xwe de nedika- 
nbû ku bisekine, çavên wi her ku diçûn diêşiyan û jan 
didan. Herdû çavên Xidê h ser serê Xidê de sor bûbûn, - 
bûbûn mina gola xwina sor. Histêr h çavêii Xidê de mina 
baranê dibariyan, h ser gepên Xidê de dadiketm jêr dihe- 
nkiyan, diketm nav simbêlên Xidê de dadiketin ser lêvên 
Xidê, h wê ji dadiketin jêr diketin devê Xidê, devê Xidê şil 
û şor dikirin. Xidê belengaz paç û destmalek ji h mala xwe 
de nedidit ku, histêrên çavên xwe paqij û ziwa bike. Kesên 
h dorbera Xidê ji, ji Xidê ra diwa dikirin, digotm" ev 
fermana Xwedê ye, Xwedê nexwaşiyên usa dide qûlên 
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xwe, em çi bikm". Lê çucaran bijijk û nexwaşxanek ne- 
dihat bira wan. Lewra ew tiştana ji gel ra xerib bûn. Zar 
û zêç, xort û mêr, keç, pir û kal nexwaş diketin, bi roj û 
mehan h nav nivinan de drnian, hemû neferên malê û 
gundi h dorbera wan nexwaşan de kom dibûn û h benda 
nurm, an ji felatbûna wan nexwaşan de drnian. Lê sed 
heyf ku, piraniya wan nexwaşan dmurin, çucaran keseki ji 
pirs nedikir ku, ew kesana çira nurm. Hemûyan digotin" 
ev fermana Xwedê ye" û mesele diqedandin.

Çavêşiya Xidê her diçû zêde dibû, şev û roj Xidê xew 
nedikirêş û janê mecal nedida Xidê, ku Xid piçeki bikeve 
xewê. Te digot"t oza isota tûj a Arnawût’an kirine çavên 
Xidê". Li mala Xidê de qorek gundi radibûn, qoret dihatin 
h dorbera Xidê de rûdimştin. Lê qet tiştek h destên keseki 
de nedihat. Hemûyan tenê şirê berê jman derman diditm, 
şirê berê jman dikirin çavên Xidê. Lê ew şir ji qet kêrek 
nedigihand çavên Xidê û êşa çavên Xidê. Li dawiya hefteki 
de, Xidê belengaz roniha çavê xwe ê çepê wenda kir, 
reşika çavê Xidê belav bû, tenê sipiya çavê çepê ma. Wê 
nexwaşiya çavan, çaveki Xidê bir û Xid h ciwantiya xwe 
de bû miroveki çav kor, çaveki xwe wenda kir. Ji bona ew 
ji, zor berxwe diket, şerm dikir ku h cem hevaleki xwe de 
rûne, h rûyê hevaleki xwe binhêre. Wi wer fêm dikir ku, 
hemû kes h wi dmhêrin û dikenm, jêra "çav kor" dibêjm.

***

Roj û hefte derbaz dibûn, êdi kul û birina çavê Xidê 
qenc bûbûn, êş û jan ji hatibûn birandin, şehqa-çapakça- 
van nemabû, xwin û reşika çavê çepê nedihat xuyakirm. - 
Xid êdi rabûbû serxwe disa mina beri li tev kurê xwe diçû 
ber naxira pêz û dêwêr dihat. Disa payiz h şuva mabû. 
Disa hemû gundiyan çilo’ên xwe binyabûn, aş û avranên 
xwe kinbûn, h malên xwe de rûmştibûn. Disa zivistana 
xezew h tev pûk û berfê hatibû, sar û serma a xwe belav 
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dikir. Disa nêçirvan derketibûn ser kaş û çiyan de kew 
dipekandin, ew heywanên reben û belengaz diwestandin û 
ji xwera dikinn nêçir serjêdikin goştên wan dixwann. Disa 
gundiyan her roj berfên ser pişta xaniyên xwe dimiştm, 
berf h ser sivingan de dikirin jêr. Disa gundiyan pişta 
xaniyên luq, sivingên xaniyên xwe ji têpûç dikirm, tap û 
tapa şûmkan bû. Disa heyam hatibû xwe gihandibû dawiya 
meha çilêyê paşin. Disa wexta pirozkirm û roji girtina 
cejna Xizir hatibû. Disa hin kesan qurbanên Xizir girêda- 
bûn. Disa hemû kesan destpêka sê roj roji girtinê kinbûn. 
Disa jman genim diqewirandm, bi destaran dihêrandm 
dikirm Qawût. Disa keç, bûk û jinan, xaliçe, astir, cacm, 
balgif, keji, doxin, gore, lepik, saq û tentene çêdikirm, 
kevan dijendin pembû dikinn pelte, teşi diristin ris dikinn 
gilok û lifik. Disa jin, keç û bûkan bi dolavan pelteyên 
pembû dinstin dikirin gilok dişandin cilagvanan ji zar û 
zêç û neferên malên xwera dikirin caw. Disa hemû kesan 
ji cejna Xizir ra "ev cejnek Ola îslami ya" digotm û cejna 
Xizir ji dikirin ser Ola îslam.

Bi taybeti wexta ku jinan Qawût a Xizir dihêrandin 
dikirin legan û sitilan de dmiximandm, icar hin xort û 
kesên Ehriman h şevên tari de bi diziyan diketin mala yeki 
xudan dewar û pez, naleki kehrê, qantirê, yan ji naleki 
hespê digirtm û diketm wê malê, bi wi nalê kevn va ew 
Qawûta dax û nişan dikirin û derdiketm der diçûn malên 
xwe h benda rojtira din de diman, ku ew mala çi dike û çi 
dibêje. Li rojtira dm de wê malê wexta ku ew işaret û 
daxa nal didit, vêca şini û şahiyek diket ew malê, qurban 
serjêdibûn, goşt, kilor û patileyên bi rûn her zêde dibûn û 
hemû neferên gundiyan têra dilên xwe ew xwarmana 
dixwarm, zikên xwe têr dikirin û ji xwedi û neferên ew 
malê ra diwa dikinn. Wan belengazan wer bawer dikinn 
ku, Xizir li hespê xwe siwar bûye, çûye malên wan. Edi 
xana wan bûye xana Xizir û bereket h ser mala wan de 
wenda nabe, ew dibm xudan mal û kesên her dewlemend.
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Ji ber ku Kurdên Dêrsim werge bawer dikirm. Li gor ew 
baweriyê Xizir h şeva dawi de diçû mala yeki dilsoz û 
dilpak, bereketa xwe dikir hindirê wê malê. îşareta çûyina 
Xizir ji, işareta nalê hespa wi bû. Ji bona ew bû ku hm 
kesen ew dek û dolavana dianin ser malek xudan hebûn, 
xudan dewar û pez.

Roja dawiya cejna Xizir bû. Disa roj çûbû ava, hemû 
kesan fitara xwe vekinbûn, xwannên xwe xwanbûn zikên 
xwe ji têr kinbûn. Li pişti fitar vekirm û şiv xwarinê de, 
disa gelek xort, mêr û kalemêrên gund h mala Reşo de 
kom bûbûn, h nav xwe de ketibûn zikê hin meselan, qal û 
behsa doza welat û pirsa Kurdistan û Dêrsim dikirin. Disa 
ode h nav mij û dûmana dûyê cixaran de mabû, mirov h 
nav ew dû de difetisiya, nexwaş diket. Nişka ve Elo h Xidê 
tika kir ku, Xid ji civatê ra kilama Bêhrivan û kilama sê 
birayên mirên Xarpitê- Silêman beg, Kazun beg û Niyazi 
begê-bistirine, balam kêfa Xidê tunebû, ji bona rewşa çavê 
xwe berxwe diket, şerm dikir. Ditirsiya ku, yek bi wi 
tmazên xwe bike. Li destpêkê de got "na û na" lê h dawiyê 
de ew pêşneyara civatê pejirand û destpêka kilamma Bêh- 
rivanê û sê Mir birayên Xarpitê kir. Ew her sê bira h 
berbanga rojeki de, bi destên callatên Roma Reş de ha- 
tibûn dardakirin. Xidê h pişti kilama Bêhrivanê de, tili 
avit paş guhê xwe, destpêka ew lawje a dilşewat kir.

- Heway Xarpitê, lê day, lê dayê, lê day, lê dayêêê Ahx 
hewaki sare. Dibên sibe seat h çaran, Silêman begê, Ka- 
zim begê û Niyazi begê piçûk va, ahx dibm davine dare. 
Caran ji birnabe, lunm, lunin, limm, lunin lnnin, derdê 
cigera hare, got û dawiya kilama xwe ani.

Lê ev kilam geleki dirêj bû û Xidê bi dengê xwe ê 
xwaşik va distrand, dil û kezewa guhdaran dişewitan û 
disot. Hemû kes xemgin bûbûn digiriyan, kinê wan her 
diçû ji bona hukma Romê her zêde dibûn. Xidê hemû kes 
giri xistibûn, civat digiriya. Wext ji hatibû xwe gihandibû 
nivê şevê. Li derva disa berf dibariya, guliyên daran h 
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bmê berfê de mabûn. Avên kani û çirtikan qenuriyabûn. 
Li derva hewta-hewta kûçikan, zûre-zûra guran bû. Li 
demek werge de Elo ji civatê ra:

- Geii hevalan bihênn wext geleki derbaz bûye, ez bawe- 
rmi xewa hm kesan ji tê. Pêşneyara mm ewe ku, divê êdi 
em rabin h hev belav bm, biçm malên xwe, sibe geleki 
karê me hemûyan heye. Hûn hemû ji xwe binnekin, sibe 
zû de qurbanên Xizir serjêdibm û h nav der û cinaran de 
belav dibin. Li pişti nivrojê de ji em diçin ser tirbên bav û 
kalan û ziyaretan, loqman belav dikm ji bona ruhên mi- 
riyan xwe Quranê dixwinm û diwa dikin.

Li ser daxwazi û pêşneyara Elo, hemû kes rabûn ser- 
xwe, Ii malxweê malê ra spas kirm, derketm der û çûn 
malên xwe. Wexta ku Xidê xwe gihand mai, dit ku Xeca 
jina wi ewe h ber pixêriga agir de rûniştiye, h benda Xidê 
de maye. Ji bona ew Xid ji berxwe ket û ji jma xwera:

- Keçê tu çira raneketi? Seat çiye? Ma tu dengê dikan 
nabihisi, ku wext h nivê şevê derbaz bûye?. Ji bona ew, 
Xec keniya û ji mêrê xwera:

- Xem nine, xewa min nehat. Bi taybeti li şevên usa de 
xwişka min Melek tê bira min. Tu geleki dereng mayi, za- 
rok ji ketin xewê, qisawetên mm ji her zêde bûn, xew h 
mm reviya, ez h benda teda mam, got û dûra xwe tazi 
kirm û ketm bmê hhêfa xwe, h hev hatm badan û xew de 
çûn.

***

Hewa ewr û mij bû. Balam berf nedibariya. Jinên gund 
kê hevir-hevir dikir, dikir Parxaç diavit bmê sêla agir 
dipat, kê Kilor, Patile û nanê hişkeva dipat, kê cûre-cûre 
xwainên dm çêdikir, kê Nanê Tawê h rûn de dipat, di- 
qewirand, ango hemû jinên gund ji bona ew roja taybeti, 
her yeki tiştek dipat û amade dikir û ji wan karan ra 
mijûl dibûn. Li pişti nivrojê de hemû gundi h hmdirê 
goristana gund de kom bûn. Lê hemû tirb h bmê berfê de 
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mabûn, nedihatin xuyakirm. Hindê hemû gundiyan şûna 
tirbên miriyên xwe dizaniyan. Li destpêkê de herkes çû ser 
tirbên miriyên xwe, bi bêran berf h ser tirban de avitm, h 
ser her tirbeki de findek vêxistm û hm jman mina hemû 
salan bihuri destpêka giri û strandina lawjeyên dilşewti 
kirin. Xoce Avdilah ji, ji bona ruhê hemû miriyan Quran 
dixwend, xortan Parxaç, Kilor, Patile û Nanê Tawê perçe 
dikirin û h nav gel de belav dikirin. Xid ji h tev xwişk, 
zarok û jma xwe va çûbûn ser tirba Meiekê û Xwaskara 
piçûk digiriyan. Li wê ji ew disa hemû bi hevra çûn ser 
tirba bavê Xidê Apê Mem, ew ji ziyaret kirin û hatin ketin 
nav civatê û pişti qedandma Quran xwendmê de ji hemû 
gundi h wê hev belav bûn û dageriyan malên xwe. Li 
rojtira din sibê de ji, hemû kesan qurbanên xwe ser- 
jêkirin, qawûtên xwe patin û h nav der û cinaran de belav 
kirin, dawiya pirozkirma cejna Xizir anin.

***

Belê, Kurdên Dêrsim bi ew şikli va cejna Xizir h nav 
xwe de piroz dikirin û ew cejnê h nav wan de ciheki heri 
giring distand. Bi taybeti h nav seyid û tahbên herêma 
Mêzgirê "Newala Karê" de, ew cejn h hemû cejnên Oli 
mezintir û giringtir dihat hesibandin. Ji ber ku ocaxê heri 
mezin, ocaxê Bamasûr h ew herêmê de bû. Eşira Bamasûr 
ji h dereca pirti û mirşûdtiyê de bû. Ew eşirê ji ji tahbên 
xwera werga salix dida, hemû tahban ji ew gotinên Pir, 
Rayber û mirşûd’an dianin cih. Navenda eşira Bamasûr’an 
h nav çar gundan de bû. Ew gundana ji Kûpik, Lodek, 
Qurqunk û Şowag bûn. Ocaxê Bamasûr h gundê Moxm- 
diyê de bû, balam piraniya rûmştvanên Moxmdiyê kesên 
eşira Şadiyan bûn. Ango ew gunda, gundeki tevlihev bû. 
Hukma Romê h Moxindiyê de ji leşkergehek xwe vekinbû, 
ew gunda ji, ji xwera kinbû liwa, ango nahiye. Li dawiyê 
de ji, navê gundê Moxmdiyê guhartibû, kinbû "Darikent"
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ango "bajarê garis". Lê bi rasti h gundê Moxmdiyê de, 
xênci darên Şekok, Gijok, Tawiyan, tiştek nedihat ditin. 
Erdê çandiniyê her kêm bû. Gund h nav du kaşan, geli û 
kortek çal de hatibû avakirm. Piraniya kesên eşira Bama- 
sûr, h Rojhilata gund, h ser kaşê Rojhilatê de rûdmiştm. 
Li ew taxê ra ji" Gaza Moxindiyê" digotin. Li bili ew çar 
gundên navenda eşira Bamasûran, her usa ji, gelek mal- 
batên eşira Bamasûr h gundê Karê -taxa Balan- Kirzi, 
gundê Teman, Golan, Seymamûdan, Ferec, Golek, h 
herêma Çarsancanqê de ji, li gundê Mezra Çirko, Hêwe- 
dan de dijiyan. Gundê Teman û Golan, gundê eşira îzo- 
lan, Ferec û Golek ji gundên eşira Xeraniyan bûn, ango h 
tevlihev rûdmiştm. Li gundê Seymamûdan de ji, disa 
kesên eşira Bamasûr, çawa ku nav ji h serê, ezbeta Seyma- 
mûdan rûdmiştm, cinarên wan eşira Kurêşan gundê Paş, 
eşira îzolan, gundê Çeleqasê bûn. Piraniya rûniştvanên 
Mezra Çirko ji, kesên gundê Kûpikê bûn, çûbûn ew cih ji
xwera kinbûn gund h ew derê de dijiyan. Hêwedan ji disa 
gundeki tevlihev bû. Li dorbera wan gundan de ji, gundê 
Mastanê, Qêçiyan û Kûrkan hebûn. Tahbên eşira Ba- 
masûr h Erzurum, Erzingan, Baybûrt, Sêvaz, Meletiye, 
Meraş, Adiyaman, Xarpit, Çapaxçûr û Qersê de dihatin 
ditin. Wan Kurdên Elewi ji hemû seyidên aliya Qeza 
Mêzgirê ra -wek kesên eşira Seysawûnan, Derwêşgewran 
û yên dm- "Seyidên Newala Karê" digotin. Li pey eşira 
Bamasûr eşira Kurêşan dihat, ku ew eşira ji h encamê 
Raybertiyê de bû, balam eşirek her mezm bû. Li navbera 
wan seyidan de ji, dexesi û hesûdiyek heri mezm hebû. Ji 
bona tahban şer dikirm. Yek bi mivandari ji biçûna mala 
tahbê yeki, icar ewê dm dixeyidiya, digot "çira tu diçi 
mala tahbê min" û destpêka şer dikirin. Wana malbatên 
tahbên xwe ji, mina hebûnek meteryal, an ji mina mal û 
nulk h nav xwe de parve dikirm. Ji bona ew ji, êdi tahbên 
reben h dest wan de diketm nav belayên mezm, nedizam- 
bûn ku çi bikm. ^15
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Her sal, bi taybeti li demsala zivistanê de, hemû seyi- 
dên xudan tahb, zar û zêçên xwe h şuva dihiştm û der- 
diketin der diçûn h kyan gund û bajari de tahbên wan 
hebûn, h nav wan gund û bajaran de, mal bi mal dige- 
riyan, çiralix û geşt kom dikinn. Ji ber ku hemû kes h 
demsala zivistanê de, h malên xwe de bûn, h ew demê de 
kes nediçû kar û xebateki. Ji ber ku her der h binê berfê 
de bû. Kar û karxane ji h wan gund û bajaran de nediha- 
tin ditm.

Li pişti pirozkirma cejna Xizir de disa Mirşûdê Xidê 
naxirvan Bay Seyid hatibû gundê Torût’ê h mala Xidê de 
bûbû mivan. Bay Seyid ew du sê sal bû ku li aliya Xidê û 
gundê Torût’ê de nehatibû. Hmdê Bay Seyid mina hm 
seyidan, ewqas h nav tahban de nedigeriya. Wi pirani 
rêçberi dikir û dohwa xwe bi rêçberi dimeşand. Balam 
carna ew ji derdiket diçû nav tahbên xwe digeriya, ji 
xwera hm dirav, tişt-mişt kom dikir. Lê nûça wi h ser 
mirina Melek û Xwaskara piçûk de û çav korbûna Xidê de 
tunebû. Pişti têgihişbûna wan bûyeran de, Bay Seyid, x- 
waşderbazi û serxwaşiya Xidê û hemû neferên mala Xidê 
xwast û ji bona çend rojan h gundê Torût’ê de bû mivan, 
h hm malan de Cem girêda, civat ani gelhev, ji xwera 
gelek dirav, tişt-mişt ji komkir. Li nav wan rojan de ji 
Xidê ra got" kuro tu were guh bide mm, mala xwe barka 
were li gundê meda ciwar be" ew pêşneyara xwe a beri 
dubar kir û h benda bersiva Xidê de ma. Balam Xidê 
bersivek vebiri neda Bay Seyid, ji Bay Seyid ra:

- Bawa, ez mkanbim iro ji tera bibêm" erê, yan ji na". 
Divê ez h ser ev tişt û pêşneyara te, h ser pêşerojên xwe û 
zar, zêçên xwe bihizirim û dûra biryareki bistinnn. Ji 
bona ev, ez dibêjim naha em h ser ev meselê serê xwe 
neêşinm, vê meselê bihêlinm rojên pêş xwe. Em bmhêrm 
rewş çi dibe û çi bûyer diqewimin, got û dengê xwe bi- 
rand.

*♦*
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Bay Seyid li roja dawiyê de disa h mala Xidê de bû 
mivan. Disa hemû gundi li dora Bay Seyid de kom bûn, 
heya nivê şevê li gelhev rûniştin galegal kinn, qal û behsa 
O1 û mesaban û rewşa welêt kirm û dageriyan malên xwe.

Li roja dm sibê de hemû zû rabûn serxwe û h ser sifre 
a girmiya niskan de rûmştin girmiya xwe xwarm, zikên 
xwe têr kirin û disa rabûn çûn h şûnên xwe de rûniştm. Li 
pişti taşte xwannê de, Xid rabû çû mala Reşo, çend qunş 
h Reşo deyn kir û disa dageriya mala xweku çirahxa mir- 
şûdê xwe bide mirşûdê xwe, diwa xwe bistine û dûra ji 
mirşûdê xwe rêwan ke. Bay Seyid ji lez dikir, ku bi hûr- 
demek zû de, rabe rêkeve, hina ku berf êrxûçe xwe bigihê- 
jine Sorpiyan, an ji Mameki, bervi Mêzgirê û mala xwe va 
biçê.

Xidê gazi hemû neferên mala xwe kir, hemû bi hevra h 
hember Bay Seyid de rêz bûn, destên xwe dan ser singên 
xwe, tiliyên lingên xweyên rastê ji dan ser hng û tiliên 
Iingên xweyên çepê, bi siviki piçeki ji xwe xar kirin, bi pişt 
xûzi h benda "Gulbang" dayina-diwa dayin-Bay Seyid de 
man. Bay Seyid ji diwa "Gulbanga" wan bi zimanê Kurdi 
da û dawiya "Gulbangê" ani, ew erka xwe qedand. Li pey 
dawi anina "Gulbang" dayinê de, icar hemû xar bûn, 
joniyên xwe dan ser erdê, erd maç kinn, bi ew şikli va h 
ser joniyan de kişiyan çûn, ku xwe bigihêjinm dest û hn- 
gên mirşûdê xwe Bay Seyid maç bikm, destê mirşûd li 
pişta xwe xinm, xêr û diwa mirşûd bistimn. Heya xwe 
gihandm dest û lingên Bay Seyid, pênc-şeş car erd maç 
kirm dûra xwe gihandm dest û Imgên Bay Seyid, yek û 
yek dest û Imgên Bay Seyid maç kinn, Bay Seyid ji destê 
xwe li pişta hemûyan xist "ber Xwedê de xar bm, ceddê 
min Bamasûr xizmet û azeta we û ev çiralixa we bipejiri- 
ne, xana we xana Xizir û kaniya Mizûr be" got û hemû bi 
hevra disa bi dûpişti dageriyan cihên xwe de rûmştm. 
Xidê ji ew çend quruşana kire bênka Bay Seyid û Bay 
Seyid bi lez rabû serxwe, xwatirê xwe li hemû kesan xwast
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derket der. Hemû gundi ji li derva hêviya rêketina Bay 
Seyid de bûn. Ew ji hemû çûn dest û Imgên Bay Seyid 
maçkirin û Bay Seyid ji h hemû gundiyan xwatirê xwe 
xwast û rêket, berê xwe da aliya Mêzgirê û gundê Kûpikê, 
h pêş çavan de çû wenda bû.

***

Pûk û berfa zivistanê h şuva mabûn. Disa demsala 
biharê destpêkinbû. Disa h ser kaş û çiyan, deşt û dûzan, 
çal û kortan de berf diheiya dibû lehi û lesar. Disa çem û 
newalên Kurdistan bûbûn derya û dengiz. Disa rê û dirb h 
gel hatibûn girtin, peywendi û têkiliyên gel lihev hatibûn 
birandm, ew lehi û lesarana, ew çem û newalana bûbûn 
asteng. Ji ber ku pird tunebûn. Disa ew lehi û lesarana, 
ew çem û newalana bûbûn dijminê gelê Kurd. Zar û zêç, 
rêwanên gund û bajaran li wan lehi û lesaran de, h avên 
wan çem û newalan de dixemqiyan diçûn û pirr caran 
cendeg û laşên wan kesan ji nedihatm ditm.

Li gor baweriya Kurdên herêma Dêrsim, h bist yekê 
Adarê de sêla sor, an ji sêla germ disa ketibû bmê erdê, 
erd û ax germ dikir, helm ji axê derdiket dibû mij û 
dûman h ser kaş û çiyan, çal û kortan, gaz û tatan de ra- 
dibû derdiket esman, diket nav ewran de wenda dibû, di- 
bû ewr. Disa h ser zinar û kevirên bilind de, kaş û tûman 
de Nêrgiz û Belgizar, Bmefş û Sosin, Beybûn û Reyhan, 
Gul û kulilkan zil dabûn, pişku’yên wan hêdi-hêdi vedi- 
bûn, çirpozên gemm û çewder êdi qasa bosteki bejn bihnd, 
dirêj bûbûn, cotkaran ji bona cotên biharê nir û hevcarên 
xwe dibirin cem nacaran çêdikirm, gisinên hevcaran di- 
birin didan hesinkar û kûrevanan, gisinên hevcarên xwe 
zot dikirin. Gundiyan pezên xwe derdixistm der h ciyên 
berf helandi de diçêrandin. Li ew demê de Xidê ji disa 
bizin û tuştura xwe derxistibû der, ew diçêrandin, birêşê 
daran dida bizin û tuştura xwe, zikên wan têr dikir.
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Lewra êdi li mala Xidê de, ka, giya û kês pirr hmdik 
mabû.

Ew roj ji werge qediyabû, disa êvarê destpêkiribû, mi- 
xurba êvarê êdi ketibû ser cihanê, cihan tari kmbû. Hemû 
gundiyên Torût’ê ji, kar û berên xwe qedandibûn h malên 
xwe de rûniştibûn, bûbûn heval û hevparê derd û kulên 
xwe. Herdu Xid û herdu Xec ji, Ii dorbera sobê de rûmş- 
tibûn, h bm melûliya çirê de xwe gemi dikirm. Hesen ji 
ketibû nav nivina xwe, pêva çûbû, ketibû xewa kûr. Bê- 
dengiyek ketibû mala Xidê, qet h keseki de dengek der- 
nediket. Xid disa ketibû nav şol û mesela mal barkirmê, ji 
bona ew meselê noqin bûbû dihiziriya. Çavên xwe dabû 
ser sobê werge mat mabû. Dûra h xwe hesiya, bi xwe bi 
xwera "divê ez êdi ev meseHê û ev biryara xwe, ji jma 
xwera û xwişka xwera bibêjiim, heya çi wext ez ev xwas- 
teka xwe h dilê xwe de veşênmm" got û çavên xwe h ser 
jma xwe û xwişka xwe de gerand, dûra bi dengeki maqûl 
va ji jin û xwişka xwera usa got:

- Ez dibêjim h dawiya meha Avnl’ê de, êdi em mala xwe 
h ev gundê bavê xwe de barkin biçin aliya" Newala Karê" 
h gundê Bay Seyid, Kûpik’de ciwarbin. Ez hêvi dikim 
rewşa me h gundê Kûpikê de qenc dibe. Ev aliya Xozatê 
geleki ji xetereye. Ji ber ku ev herêma me h Xarpitê û h 
hukma Romê geleki nêzike. Xwedê rama xwe lêbike, min 
ev xwastek û daxwaziya xwe ji Melekê ra ji gotibû, balam 
wê ev daxwaziya mm cawkinbû. Min çi kir, nekir, wê 
nepejirand, got "na û na" heya roja mirmê. Ez hêvi dikim 
hûn ji weka wê rehmetiyê nebêjin "na û na".

Herdu Xecan h destpêkê de tiştek negotm, balam h 
pişti çend hûrdeman de, Xeca jina Xidê ji mêrê xwe Xidê 
ra:

- Welleh tu dizani, ji bona mm qet tiştek ferq nake, ha h 
vir, ha h wir. Gelo xwişka te Xec çi dibêje? Divê ew ji 
ramana xwe ji tera bibêje, divê tu destûra wê ji bistini, 
got.
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Li pey ew gotmên Xecê de, icar Xeca azew:
- Hûn ji bona mm qet tişteki mebêjin, hûn li ku, ez 

hgel we. Raste ev gund, gundê bavê meye, ez li ev gundi 
de hatune cihan. Balam mana ev, ew nine ku ez heya 
dawiya jina xwe h ev gundi de dimimm, yan ji dijim. Dûra 
ew neheqiya xismên me her roj h ber çavên mm de naçm. 
Wana hemû mal û mdk û erd ji me girtm, heqên me betal 
kirm, em li nav xizaniyê de hiştm. Em bûn şivanên wan, 
ew ji bûn axayên me. Çêtire em rojeki bi zû h ev gundi de 
derkevm biçin, bda çavên min h wan kesan û ew erd û 
zeviyan nekeve, got û ramana xwe aşkere kir. Dûra rabû 
çû ket nav nivina xwe û ket xewa kûr. Xeca jma Xidê ji 
rabû çû şir da ser agir, şir keland, dûra dani jêr piçeki h 
benda çêrmgermbûna şir de sekini, dit ku şir êdi çêrm- 
germ bûye, icar şir havin kir û ew ji h tev mêrê xwe rabû 
çû kete xewê.

***

Li berbanga sibê de herdu Xec rabûn, ew masta kirm 
meşka dew, bi hevra meşk binn der h sêpiyê de dar- 
dakirin û her yeki bi aliki va lolewiyên meşkê kirin destên 
xwe û destpêka kdandina dewê xwe kirin. Dûra Xeca 
xwişka Xidê ew nûça mal barkirma xwe ji gelek der û 
cinaran ra got û ew nûça h nav gund de belav bû, gelek 
kes û malbat berxwe ketm, xemgin bûn. Ji ber ku Xid û 
hemû neferên mala Xidê h ew gundi de hatibûn cihan. Li 
bili ew piraniya gundiyan xism û meriyên hevbûn, h ciheki 
de hatibûn h ser ew erdê torût’de ciwar bûbûn. Bavê Xidê 
Apê Mem h tev gelek xism, meri û gundiyên xwe va h ber 
zilm û sitemkariya Roma Reş de reviyabûn hatibûn h ser 
ew erdi de, ew gundê Torût’ê avakiribûn. Ciyê gundê 
Torût’ê beri hemû kelem û daristan bû. Wan ew dar, 
kelem û danstanana bi tevir, merr û bêran va kolandibûn, 
ji xwera kinbûn zevi û bostan. Xidê ew rewş û zilma
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dewleta Roma Reş, çito ku h devê bavê xwe de bihistibû, 
werge ji, ji kurê xwera û hm kesanra dengdikir. Wi ew 
gotin û serpêhatiyên bavê xwe, usa ji kesan ra digot:

- Bav û bapirên me h bajarê Sêvazê, qeza Zera, h gundê 
Zarife de, têne cihan, h wi gundi de mezm dibm û dibin 
xudan zar û zêç. Ango ew gunda, gundeki bav û kalen 
meye. Em hm eşira Bextiyaran li mêj de h ew gund û 
herêmê de ciwar bûne. Bapirê min xudan şeş kuran û 
keçeki bûye. Li gor gotma bavê min, birayê mezm bavê 
mm, Mem bûye. Li pey bavê min, Apên imn Dirso, Silê- 
man, Hesen, Hemo û îmam. Navê meta nun ji Zerife 
bûye. Ango bavê mm ji mmra usa digot. Bavê mm ji 
mmra digot,Iawê min dawiya meha Gulan’ê bû, hemû 
gundiyên me h ber kar-berê xweyên biharê de bûn, cot 
diajotin, keç û jinan giya diçmiyan, h nav çandiniyên xwe 
de girnûg û cilbikên biyani derdixistin. Li êvarê ra ji ya 
seatek mabû, ya ji niv seat. Ango hmdik mabû ku Roj biçe 
ava. Li ew demê de, mşka ve leşkerên dewleta Romê h her 
çar aliyên meda derketin. Xwastm ku gund bikin hindirê 
çeperek leşkeri. Serbazeki bejn kin, çav kort h pêşiya 
leşkeran de li hespek qirr siwar bûbû, ferman dida leş- 
keran, ku leşker gazi gundiyan bikm, bibêjin h malên xwe 
de dermekevin, h dereki va merevm, em malan sehêt-kont- 
rol-dikm. Lê me armanca dewleta Romê û dek û dolavên 
hukma Romê baş dizambû. Ew hatibûn ku, xort û mêrên 
Kurdan kom bikin bibm leşkeriyê û bişinin şer. Li ew 
salan de ji, Romê û Rûs, Romê û Yewnan, hm gelên Bal- 
kan û ên din şer dikirin. Li aliya Rojhilatê de ji Ereban 
xwe dihvandin. Ango hukma Romê geieki ketibû tengasiyê. 
Dûra hukma hov arteşên bi taybeti sazdikir. Bi taybeti h 
ser xortên me Kurdan de disekiniyan. Piraniya leşkerên 
Romê xort û mêrên Kurdan bûn. ji bona ew bû ku, me 
sebeba hatina leşkerên Romê û armanca leşker qenc diza- 
niya û fêm dikir. Lê çiqas ku hm xort û mêrên Kurd bi 
dek û dolavên Romê va hatibûn xapandm, bi dil çûbûn, 
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bûbûn leşkerê Romê, Romê ew kinbûn serbaz, sitvan û 
paşa ji, lê disa ji piraniya welatparêzên Kurd li diji ew 
artêşan û wê rêzaniya Romê derdiketin. Kurdperwerên 
Kurdistan ji mera digotin, Roma Reş her roj herêmeki, 
welateki û ciheki xwe wenda dike. Gelên Rojavê, ewên 
wek Bûlxar, Romen, Sirp, Xirwat, Ernawût û yên din, h 
bm bandûra Romê de azad dibin. Ango Rom êdi ketiye 
nav nexwaşiyek heri mezm û bêt derman. Ji bona ew ji 
her ditirse û xew nake. Xew h hukma Romê reviyaye. Ji 
bona ev ji hewl dide ku, gelê Kurd bi têkiliyên Oli va 
bixapine, tevahiya Kurdistanê bike bmê bandûra xwe a 
gemarin, gelê Kurd biheline, wenda bike. Ji bona ev ji 
divê gelê Kurd şiyar û çav payi bisekine û bi derewên 
dewleta Romê neye xapandin. Belê me ev gotmana bihis- 
tibûn û pirr tişt ji me bi çavên xwe va ditibûn. Ji bona ew 
baweriyê bû ku, qet hêviyek me h dewleta Romê tunebû. 
Me çito ku leşkerên Romê ditin em reviyan û me xwe 
vêşart. Dûra piraniya gundiyan bêt çek bûn. Li ew revê de 
ez û du birayên xwe, ango Hemo û îmam h dest leşkerên 
Romê de felat bûn. Leşker xwe negihand me, me çepera 
leşker biriya û me berê xwe da çiya û geliyên kûr. Li ew 
şer û revê de, sed mixabin ku, sê birayên mm Dirso, Silê- 
man û Hesen tev gelek xort û mêrên gund hatm girtm bûn 
dilên Romê.

Em ji derketibûn ser çiyan, h şikeft û qulên keviran de 
me xwe vedişart. Pişti hefteki me bihist ku leşkerên Romê 
h gund derketine. Li ser ew nûçê em dageriyan gund ku çi 
bibinin, xênci jin û zarokan, kal û piran qet h gund de 
kesek nehiştine. Li ser ew şer û bûyerê çendek derbaz bû, 
nebû, icar disa leşkerên Romê qol avitm ser gund, gund 
kirin nav çeperê, dorbera gund biriyan. Li ew demê de êdi 
me mirm da ber çavên xwe û em ketin nav şereki giran, ji 
leşkerên Romê ra şer kir. Li wi şeri de me gelek ji leş- 
kerên Romê kuştm, lê sed heyfe ku, h dawiyê de guleyên 
me neman, qediyan. Dûra ez çûm mm xwe h nav qûrçek 
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keviran de xwe vêşart, li tariya şevê de mm gund, dê, bav, 
xwişkek û du birayên xwe h şuva hiştm, ez reviyan û 
derketim serê çiyan. Pişti du heftan ez disa bi diziyan 
dageriyan gund, ku çi bibinim, hemû gund hatiye şewitan- 
din, xênci çend pir û kalan qet kesek h gund de nemaye. 
Piraniya gundiyan hatibûn kuştin. Li nav wan miriyan de 
dê û bavê min ji hebûn. Dûra gundiyên dorbera gundê me 
çûbûn ew cangoriyên gundê me çalkinbûn. Ji bona ew, 
mm tirba diya xwe û bavê ?<we nasnedikir, hin kesan li 
mm temaşe kirm. Dûra mm h hm kesan pirsiya ji bona 
Hemo, îmam û xwişka xwe Zerife, ji mmra gotm" Zerife, 
Hemo û îmam li tev selefa-kafile-gundiyan, leşkerên Romê 
dan pêşiya xwe û birin". Lê qet keseki nedizanibû ku ew 
kesana binbûn ku. Ez şev û roj ji bona diya xwe û bavê 
xwe, ji bona xwişk û birayêr xwe giriyan, h xwişk û bira- 
yên xwe geriyam, lê min ne ew ditin, ne ji h derheqa wan 
de nûçek stand. Li destpêkê de Dirso, Silêman û Hesen dil 
girtm birm şandm şer, ew dan kuştin û ew şuva nehatm. 
Lê ew h kijan şeri de cangori bûbûn, h ser kijan erdi de 
ew çal bûbûn, ew nedihat kifşê û ez tênegihiştim ji. Ez h 
xwişka xwe Zerife, Hemo û imam pir geriyam, balam mm 
ew ji neditin. Lê çi hatibû serê wan, hukma Romê ew 
çawa kuştibûn ew ditbar-belli-nebû. Li pişti ewqas zihn 
sitemkariyê, dewleta Romê disa h me digeriya, her roj qol 
diavit ser gund. Em mêrên ku mabûn her roj h serê çiyan 
de bûn, em h şikeftan de radiziyan. Rewşa herêma Qoç- 
kiriyê ji her roj bervi bediyê diçû. Eşirên me Kurdan ji, ji 
hevra neyar bûn. Piraniyan guhdare hevûdu nedikirm. 
Hm serok eşir bûbûn kûçikên dewleta Romê, gelê xwe 
difirotin. Êdi roj hat rewşa me kete xeterek mezm û me 
çend malên eşira Bextiyaran biryar stand, ku em h gund 
derkevin, birevin aliya Dêrsim. Me werge ji kir. Li dest- 
pêkê de em sê malbat hatin mala bavê Şahan axa, wi 
camêri ji ev erda h me temaşe kir û got" hûn ku dixwazin 
li ser ev erdi de ji xwera mal û xaniyan ava bikm, ciwar 
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bm, fermo ji wera ev erd" got û şûna ev gundê h me te- 
maşe kir. Ango beri ev ciyê gundê me hemû kelem û dar- 
istan bû. Me ew kelem û daristan biriyan, dûra me ev erd 
kola ji xwera kir zevi û bostan. Me mal û xani ji, ji xwera 
ava kirin. Dûra gelek xisrnê meyên din ji hatin gel me û h 
ev gundi de ciwar bûn. Li pişti ewqas tişt de ez zewiciyam 
û tu hati cihan. Li pey te çend kur û keç bûn, hemû ne- 
jiyan û mirin. Li dawiyê de ev xwişka te hat cihan, tiştek 
lênebû, jiya, bû wek şêr. Lê h Xwedê û ev roj şikir" digot 
bavê mmê dilovan.

Belê, Xidê ew gotin û serpêhatiyên bavê xwe zû-zû ji 
heval û hogirên xwera, ji kurê xwe Xidê piçûk ra digot û 
digiriya. Xidê digot" bavê mm ez zû zewicandun. Wexta 
ku ez zewiciyam, h ew demê de ez h şazdeh sahni de bûm. 
Xwişka min Xec sê-çar sahni de bû. Pişti zewaca min şeş 
meh derbaz bûn, nebûn, h zikê meheki de, beri bavê min, 
dûra ji diya mm mir û ew çûn gihiştm rama Xwedê. Dûra 
ji meriyên min h min neheqi kirm û hemû erd h darê zorê 
h dest min girtin tiştek nedan mm".

***

Roj û seat zû-zû derbaz dibûn û diçûn. Xidê ji êdi bi 
vebiri biryar standibû ku, mala xwe bar bike biçe qeza 
Mêzgirê, herêma"Newala Karê"h gundê Kûpikê de ciwar 
bibe. Lê dem ji bona Xidê ne baş bû. Lewra ava çemê 
Mizûr, Xarçik, Mûrad û Firat’ê mina behrên Okyanûs 
bûn. Li ser avên wan çeman de pird tunebûn, ku gel bi 
hêsayi h ser wan avên çeman de derbaz bibe, biçe wi ali, 
were vi ali. Lê ew kara ne keys bû. Li ser wan avên 
çeman de tenê bi kelekan gel derbaz dibûn, balam Xid ji h 
kelekan ditirsiya. Li ser kelekê de heşên Xidê diçûn, fir- 
şika Xidê h navhev diket, tama Xidê direviya, Xid bed di- 
bû, nexwaş diket. Ji bona ew ji, Xid h benda meha Gulanê 
de mabû.
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Rojek sayi, esman şin bû. Sibe-sibe pepûg derketibûn 
ser gaz û tatan, kaş û çiyan, dar û zinaran bi dengeki dil- 
şewati va dixwendm, dikmn pep û pep. Qebqebandma 
kewan, pip û pipa diksilêmanan, çik û çika çivikan, xişe- 
xişe avên kani û çirtikan bû. Gundiyên Torût’ê ji êdi çê- 
randma pez û dewarên xwe h nav xwe de kinbûn nobet. - 
Her roj malek diçû ber pez û dewarên gund, pez û dewar 
diçêrand. Li ew rojê de ji gundiyan pez û dewarên xwe 
binbûn radeste nobetkar kiribûn, dageriyabûn pêş deriyê 
mala Xidê. Xidê cil û corên xwe li kehra xwe a boz û 
kehra Reşo bardikir. Herdu Xecan çal û heqibên xwe 
amade dikirin, digiriyan berxwe diketin. Xidê piçûk ji 
stuyê xwe mzm kinbû bi kûrahi dihênyiya û ketibû nav 
bêdengiyeki. Xidê mezin pişti cil û cor barkirmê de, weris 
avit ser barê kehran, weris h bmê zikê kehran de girt, h 
heçi derbaz kir, barê keran bi qenci kişand û şidand, 
weris girêda û bi kelegiri dageriya ba neferên der û cina- 
ran, destên hemû mezman û çavên zarokan maçkir, xwa- 
tirê xwe h hemû gundiyan xwast, got" heqên xwe helalkm, 
biminm h nav xwaşiyê" û h gundiyan cûda bû û berê xwe 
da aliya"Newala Karê"gundê Kûpikê. Li pey Xidê herdu 
Xecan û Xidê piçûk ji h hemû der û cinaran xwatirê xwe 
xwastin bi dilşini h dû Xidê de meşiyan, h ber çavan de 
wenda bûn çûn, gund şuva hiştin.

***

Xid û neferên mala xwe hêdi-hêdi bi meşa kehran meşi- 
yan, hina ku roj neçûbû ava xwe gihandin nêzika Mame- 
ki,-navê Tûncêliyê ê kevn Mamaki bû, dûra hukma Tirk 
ew nava ji guhart kir Tûncêli- gundê Sixankê. Wê şevê h 
mala Hesenê Kurêşi de bûn mivan û h berbanga sibê de 
disa rabûn rêketm h çem derbaz bûn û ketm riyek ev- 
raz-yokuş-bmê gundê Tirkêlê. Li ew gundi de ji eşira Der- 
wêşgeran rûdmiştm. Li pişti çend hûrdeman de, yekcar h 
nav kelem û binê keviran de çend mirovên bi çek derketm 
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û riya Xidê naxirvan biriyan. Gotm" bisekmm, beri ku 
hûn neyên kuştm".

Reng-meng li ser Xidê û neferên hgel Xidê de nema 
bûn, bi tirsan dincifiyan, hêz h joniyên keseki de nemabû. 
Xidê nedizanibû ku çi bike û çi bibêje. Herdu Xec ji bi 
tirsan dev lênedigeriyan, lal bûbûn, ketibûn derece a 
minnê. Xidê piçûk ji disa weka bav û diya xwe h şûna 
xwe de bûbû wek kevir mabû. Li ew rewşê de rêbiran ji 
Xidê ra:

- Çiqas ku dirav h bênkên weda hene, hemû derxinm 
bidme me. Heke ku hûn bibêjin "na" bi navê Xwedê em 
we hemûyan Ii vira bikujin, gotin û dawiya fermana xwe 
anin.

Li ser fermana ew kesan de, icar Xidê:
- Welleh çu quruşek li bênkên meda tunenm. Hûn ku 

bawer nakm wenn h bênkên me binhêrm, heke ku we tiş- 
tek dit hemû ji wera, bigirm bibm. Xênci ev ez ji wera çi 
bibêjun, got.

Rêbiran bi lez û bez Ii bênka Xidê û paşila Xidê, pêş û 
piştên herdu Xecan bi qenci nihêriyan, lê çu quruşek li 
bênk, pişt û pêşa yeki de neditin. Dûra hêrs ketin, hm cil 
û corên Xidê h ser kehran girtin avitm ser piştên xwe û 
disa ketin nav dar û daristanan û h ber çavan de wenda 
bûn çûn.

Xidê belengaz gelek cil û corên xwe wenda kinbû, 
berxwe diket, herdu Xec û Xidê piçûk ji digiriyan, wan 
nedizanibûn ku çi bikin û ji hevûdu ra çi bibêjin. Xidê qet 
nedizanibû ku ew kesana ji kine, ji bona çi ew riyan 
dibirin û ew karê bêt erêni bikar tinin. Erê rast bû, hin 
kesên bed û bêt hiş hebûn, rê dibiriyan û ew kara dikirm, 
lê gelo ew kesana, ew kesên bed, diz û rêbir bûn, yan ji 
pêşmergeyên birçi, bêt cil û cor bûn?. Ew ji, ji bona Xidê 
ronahi û eyan nebû. Xidê nedizanibû ku Dêrsim ketiye 
dorvebirinê, rê û dirb h aliya dijmin de hatine girtin. Ew 
tenê ji bona cil corên xwe berxwe diket, digiriya û digot" 
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ew dizên bêbext ez şêlandim, ez bêt cd û cor hiştnn, 
Xwedê o ez naha çi xaliyê li serê xwekim?".

Pişti gelek giri û şini, Xid disa h tev du kurên xwe, 
xwişk û jina xwe va rêketin, kehrên xwe ji dan pêş xwe, h 
nav gundê Tirkêlê de derbaz bûn derketin ser çiyayê Qirx- 
ler, h jori gundê Mezra Reş de meşiyan xwe gihandm 
Rojhdata gundê Pûlanê û berjêri gundê Qurqunkê bûn. 
Pişti heyamek heri kurt de xwe gihandm gundê Qurqu- 
nkê, kehrên xwe ajotm çûn h pêş derê Bay Piro ê îmamê 
de rawestiyan. Bay Piro miroveki zor ddpak, dilsoz, dirist, 
maqûl û mivanhez bû. Bay Piro Xidê naxirvan û gelek 
kesên gundê Torût’ê qenc nasdikir. Wi h ciwantiya xwe de 
ri berdabû, ri’ek reng zenk mina zêrê zer h ser gep û 
hmdava wi de dibunqiya, iinrov heyran dima ku h ri a 
Bay Piro bmhêre. Wi çito ku Xid û zar zêçên Xidê h pêş 
derê tortê de ditin, xwe avit stuyê Xidê, herdu aliyê gepên 
Xidê maçkir, dûra ên Xidê piçûk û Hesen. Herdu Xec û 
herdu Xid ji çûn destên Bay Piro maçkirm, ku tişteki 
bibêjm, icar jina Bay Piro Ana Elif derket der. Disa hemû 
neferên mala Xidê û Xid çûn destê Ana Elif ji maçkirm, 
rewş û demên hev pirsiyan, ku êdi rêkevin biçin Kûpikê, 
Bay Piro nehişt û ew daweta hindir kirin" fermo werin 
hindir, dûra hûn diçin" got, barê kehran dani, ka û giya 
kir ber kehran û hemû bi hevra ketm hindirê xêni. Li pişti 
hm pirs û bersivan de, Xidê hemû rewşa jiyana gund û 
serpêhatiyên xwe, rewşa ew rêbirinê û wan kesên rêbir 
yek û yek ji Bay Piro ra dengkir û giriya. Bi taybeti Bay 
Piro ji bona ew bûyera rêbirinê berxwe ket, ji wan kesan 
ra çend tiştên nebaş ji got, dûra dageriya ser Xidê, ji Xidê 
ra:

- Berxwe mekeve Xidê mm, ev jiyane, her tewir seren- 
ceme têne serê mirovan. Bûyerên usa pirm û pirr dibm. 
Tu ji kesê yekemin nini. Ez bawerim ew kesana kesê rêbir 
û mjdevan-eşkiya-an ji kesen diz ninin. Bibe ku ew kesana 
pêşmerge’ên tevgera Dêrsim’bin. Ew camêrên hejar û 
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welatperwer çi bikin? Dijmin Dêrsim kiriye dor- 
vebirinê-abluka-tevger bêt nan û bêt havil maye, rê û dirb 
mina beri nimn, hemû hatine girtin. Ango ev tiştana têne 
bira mm, bibe ku ew kesana kesên nebaş, kesên bed, 
rêbir, nydevan û dizbm ji. Lê bi rasti nurov mzane. Her- 
waha canê te sax be, berxwe mekeve, wê em ji tera havi- 
leki bibinm. Weki tu diçi mala Bay Seyid, qet xem meke, 
ew camêra ji tera her tişti bibine û amade bike. Dûra em 
hemû saxin, neimrme û h virane, lihêfek me ji hebe, wê 
em ew lihêf a xwe bidme te. Raste, rewşa me ji qenc nine, 
em ji mina beri dernakevin derveyiyê Dêrsun, naçin nav 
tahbên xwe de nagerin. Rê û dirb h me Dêrsuniyan hatiye 
girtm û birandm. Em ditirsm ku derkevin derveyiyê Dêr- 
sun. Gor ku mm bihistiye, dibên hukma Romê ji bona 
êrişkirmek ne mirovi xwe amade dike, ku pirsa Dêrsim ji 
êdi h holê rake, qira me Dêrsimiyan ji bine, rewşa me ji 
bike mina rewşa Qoçkiri’yê, Şêx Said, çiyayê Agirê. Li 
nav eşirên me Dêrsimiyan de ji dubendi her gurr bûne. 
Kes qet guh nade keseki. Gelek serok eşirên Kurd bûne 
leyiztokên Romê. Gor ku dibêjin kurê serokê eşira me 
Bamasûran, kurê Seyid Silêmanê Lodekan, Bay Seyid 
Husên, serokê eşira Xeraniyan Hesen Axa ê Germisiyê, 
serokê eşira îzolan Mele Ûsiv ê Riçikê, serokê eşira Şa- 
diyan Resûl Axa ê Newala Oxiyê, serokê eşira Ariyan 
Memik Axa, serokê eşira Xormekiyan Bertal Axa ê Civa- 
nkê, serokê eşira Lolan û gelek eşir û serok eşirên me 
Dêrsimiyam bûne hevalên hukma Romê, bûne hevalê 
genral Avdilah Alpdoxan. Herkes h mafê xwe digere û 
dinhêre. Herkes ji bona berjewendiyê xwe ê şexşi tevger 
dike. Ar, namûs, qêret û rûmet h dilê gelek serok eşirên 
me Kurdan de nemaye. Gelê me h nav tirs û xofan de diji. 
Qet kesek bêt tirs h mala xwe de ranaze. Bi şev diçm h 
şikeftan de radizin, rojtira din vedigerm malên xwe û 
diçin ber pez û kar-marên xweyên çandmiyê. Hemû zar û 
zêç tan-sitma-girtine nexwaşin, her roj yek-dudu dimirin.
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Qet kesek pirsnake, ku ev zarokana çira dimirin, ev ne- 
xwaşiya çiye, gelo dermanê ev nexwaşiyê çiye, çi nine. Qet 
kesek bijijkeki nabine. Ango rewşa gel her xirabe Xidê 
min, lê nizam axiriya me Kurdan çawa bibe, ev ji ne 
eyane. Tu wexta ku bi çaveki vekiri, bi aqileki qenc û 
maqûl va li mesela me Kurdan dmhêri, tu ecêb dimini. 
Mirov dibêje Xwedê gelê Kurd bi taybeti afirandiye. Ji 
Mirtiban ra gotiye" hûn biçin ku, ew der welatê weya, qet 
doza erdeki mekin". Ji me Kurdan ra ji gotiye" hûn ji h 
bin destan de dermekevm, bibm xulam û berdestên Tirk, 
Ereb û Fansan". Ango em ketine rewşek usa. Em xêrne- 
xwazên hevin, neyarên hevm. Kuro qenc bmhêre heya 
roja duhu gelê Ereb h bakûra Efriqa de, h nav Qûm û 
qûmistanan de dijiyan. Ew kesên qûmistanan hatm h ser 
erdê Rojhilata Navin de bûn xudan dewlet û dezgeh, bûn 
împarator. Tirkên mjad Moxol h Asya navin de derketm 
hatm derbaz bûn çûn navina Anadoliyê bûn xudan dewlet 
û dezgeh, dûra bûn împarator, em gelê Kurd bi hezaran 
sahn ku h ser erdê Mezopotamya de dijin, em dimatiyê 
-yerli- ev erdine, lê hezar mixabin ku em nebûne xudan 
dewlet û dezgeh, em nebûne yarên hevûdu. Gelo çira? 
Gelo sedem çibûn ku em ketine ev rewşa iroin? Gelo çira 
em ji ji hevra nebûne dost û yar, nebûne xwişk, bira û yek 
beden? Ma eşir û serokê Tirk, Ereb, Faris û hemû gel û 
Netew’ên ev cihan tunebûn? Hemû gelên cihan bûn xudan 
dewlet, dezgeh, bûn xudan heqên xweyên çarenûsi, em 
gelê Kurd ji man bmdest, bûn xulam û berdestên Tirk, 
Ereb û Faris’an. Hêy Xwedê o tu ev rewşê nepejirini, li 
bili ev ez ji tera çi bibêjnn Xidê mm, tu ji minra tişteki 
bibêje.

Bay Piro dawiya axaftma xwe û gotmên xwe ani, dûra 
ji jma xwera got" keçê evana h rêva hatme, birçine, bi 
kerema xwe rabe ji ev mivanê meyên eziz ra xwanneki 
amade bike". Li ser daxwazi û fermana Bay Piro, Ana Elif 
rabû helal, hazir çi ku hebû amade kir, da ser xonçê û 
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zikên mivanan têrkir û pişti wextek heri kurt de Xid rabû 
serxwe, ku bi rêkeve biçe gundê Kûpikê, lê Ii ew demê de 
Bay Piro:

- Xidê min, ez dixwazin hûn işev bibin mivanê min, sibe 
ez bi xwe h tev we werun, we bibim Kûpikê radeste Bay 
Seyid bikim. Bay Seyid xismê meye, em meriyên hevin, ha 
li vir, ha h wir, çi ferq dike. Hûn h riyek dûr va hatine, 
rûmn vêsa xwe bigirin, hêsa bin. Bila bihna we piçeki 
fereh bibe, ew tirsa h ser we bireve, avê germkin xwe 
bişon, dûra Xwedê mezine, got, çi kir nekir, Xidê got "na 
û na" nesekiniya. Li pişti ew biryara Xidê de, êdi Bay 
Piro dengê xwe dernexist, tiştek ji Xidê ra negot û h tev 
Xidê rêket, berê xwe dan aliya Kûpikê.

***

Li navbera gundê Qurqurik û Kûpikê de rê her kurt 
bû. Tenê h navbera wan herdu gundan de tapeki piçûk 
hebû. Mirov h Qurqunkê de radibû rêdiket, beri deh 
hûrdeman de xwe digihand gundê Kûpikê. Rûmştvanên 
gundê Qurqurikê ji hemû kesên eşira Bamasûran bûn. Li 
gund de sê tax û sê ezbet hebûn. Navê ew ezbetan ev bûn: 
Husêniyan, Heseniyan û Safiyan. Piraniya ezbeta Safiyan 
h taxa Zênan de rûdmiştin. Ew herdu taxên dm ji, disa bi 
navê Heseniyan û Husêniyan va dihatm naskirm. Hin 
ezbeta Safiyan ji h gundê Kûpikê, h taxa" Kevirê Şirê " de 
ciwar dibûn, balam piraniyan ji ew taxê ra " Mala Weh 
Hesê" digotin. Malbatên ew taxê ji, disa h ser rûniştvanên 
Kûpikê de dihatin hesibandin.

Li bmê gundê Qurqunkê de newalek hebû. Ew newalê 
navenda gund û taxa Zênan h hev cûda dikir. Li navbera 
riya Kûpikê û taxa Zênan de ji gelek darên hêrmiyan he- 
bûn. Darên wan hêrmiyan h du aliyên rê de rêz bûbûn, 
guliyên xwe dirêje hevûdu kiribûn, ew guliyana gihiştibûn 
hevûdu, h hev hatibûn badan, nurov h demsala bihar û 
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havinê de li bin siya wan hêrmiyan de derbaz dibû. Bi 
taybeti h heyama hêrmi girtin û gihiştma wan hêrmiyan 
de, guliyên wan hêrmiyan h bm giraniya hêrmiyan de 
xardibûn dadiketm jêr, te digot naha ew guliyana dişikm. 
Ji ber ku giraniya her hêrmiyeki nêzika niv kilo bû. Her 
hêrmiyek mina çurtaneki gdower bû. Wexta ku ew hêr- 
miyana zer dibûn digihiştin, mirov h ser ew guliyana de 
jêdikir dibir ber devê xwe, gezek h ew hêrmiyan dixist û 
dixwar, ew hêrmiyana h devê mirov de diheliyan. Tama 
wan hêrmiyan şirin, mina hmgiv, şerbeta tiri û tû’an, 
mina şekirê Amedê, bastiqê Xarpitê bûn. Xoşava wan 
hêrmiyan disa werqas şirin, mina ava jiyanê, jin dida 
mirov, dil û kezewa mirov himk dikir. Pirr caran xwediyê 
wan hêrmiyan pasewan-bekçi-h ber wan hêrmiyan de 
dihiştm, ew pasewanana şev û roj h wan hêrmiyan dipan û 
h wan hêrmiyan dmhêriyan, ku rêwanên ew rê û kes- 
mesek wan hêrmiyan jêneke û nedize. Lewra hm rêwan û 
kesên nebaş, bi diziyan derdiketin ser guliyên wan hêr- 
miyan, ew hêrmiyana dadişandm dikirm ser erdê, dûra ji 
dadiketin jêr ew hêrmiyana kom dikirin, dikirin çal û 
torbeyên xwe, didiziyan, dibirm malên xwe.

Hêrmi hina negihiştibûn. Bay Piro û neferên mala Xidê 
h ava newala gund de derbazbûn ketm nav malên taxa 
Zênan, silav dan kesên h ser pişta xaniyan, ber deriyan, - 
meşiyan h pêş deriyê xaniyê Ali Bawa ê Têlp de rabirtm û 
ketm nav wan darên hêrmiyan û h bervi Kûpikê meşiyan. 
Li pêş wan de deştek hebû, qasa ciyê çend bênderan. Deşt 
h nav çal, kort û guniyan de bû. Mirov rê nedidit ku h ew 
deştê de buneşe. Axa wê deştê ji axek piçek reng zer û 
gewr tevlihev mina qûm bû. Hemû gundiyên Kûpik û 
Qurqunkê diçûn ew axa dikolan, bi serad û bêjingan va 
dadiwitm diktrm çalan, h kehr û qantiran bardikirm 
dibirin bi ew xaliyê pişta xaniyên xwe, hindirê malên xwe 
çilpav dikirm. Ew erda êdi werqas hatibû kolandm, ku h 
nav çal, kort û biran de mabû. Wexta ku berf û Jiaran ji 
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dibariyan, ew çal û kort û birana tiji berf û av dibûn. 
Mirov nedikanbû ku ii ew korta xaliyê de derbaz bibe. 
Lewra hemû der golên avê û heri, şmutok bûn, hngê 
mirov dişimitiya, mirov diket zikê wan çai û kortan, nedi- 
kanbû ku bi hêsayi derkeve, kmc û kolên mirov li nav 
heriyê de dunan. Navê ew deştê ji"Korta Xaliyê"bû.

Xidê naxirvan h tev Bay Piro, h" Korta Xaliyê " derbaz 
bûn, h hember gundê Kûpikê, h tirrê" Newala Sêvikê" de 
daketin jêr, h ava ew newala piçûk de derbaz bûn, h ber 
derê Hamedê Ehkê û Hamedê Şariwanê de rabirtm, çûn 
xwe gihandin goma jorin, pêş derê mala Bay Seyid. Bay 
Seyit h ew demê de tev jina xwe, kurê xwe ê piçûk Birê, 
Zuhre a keça xwe h ser kevirên pêşiya xêni de, h ber tava 
rojê de rûmştibûn, h nav xwe de dipeyiviyan. Çawa ku 
çavên Bay Seyid h Xidê, zar û zêçên Xidê û Bay Piro ket, 
bi dileki şa h şûna xwe de rabû serxwe bervi malbata Xidê 
û Bay Piro meşiya û xwe gihand Xidê, stuyê Xidê kire 
hembêza xwe, gepên Xidê maçkir, çû çavên Hesen û Xidê 
piçûk, çavên wan ji maçkir, herdu Xid û Xec ji çûn destên 
Bay Seyid, destên jma wi û keç û kurê wi maçkirm. Bay 
Seyid û Bay Piro ji keleyên xwe li ser miiên hevûdu biri- 
yan, bi lez barên kehran danin, kehr birin kirm axur, 
dûra hemû bi hevra h pêpelûga pêş deri de meşiyan der- 
ketm jor, çûn h oda mivanan de h ser sekûyê de rûmştin 
û destpêka rewş, dem pirskirma hevûdu kirm. Xidê ji Bay 
Seyid ra ji ew serpêhatiya xwe û rewşa wan rêbiran deng 
kir. Bay Seyid û jina wi ji geleki berxwe ketin. Dûra Bay 
Seyid gazi keça xwe Zuhre ê kir, ku ew biçe avek teze bine 
û çayeki bikeline, ji mivanan ra amade bike. Zuhre a 
keça Bay Seyid ji, bi rasti keçek her bedew bû. Gepên 
wê’ên sor û sipi mina sêvên Ixdirê û hinara reg sor bûn. 
Bejna wê a kûbar, temk û dirêj mina sipindareki Kur- 
distan bû. Wê porê xwe ê kej bi qenci mûnandibû, ew 
porê wê dadiket ser paniyên lingê wê, çavên wê’ên reş-be- 
lek û biriyê wê’ên qeytan, dev û lêvên wê’ên narin, diranê 
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wê’ên mina mircanan aqilê serê xortan li serê xortan de 
derdixist. Zuhre ê gulukek Amedê dabû ser fesê xwe, şar 
û valeyên rengê kesk û sor û zer û sipi hhev mûnandibû 
dabû dora fesê xwe, mori û imrcan h rêşiyên guiuka xwe 
de dakinbû, ew rêşi û mori, mircanana dadiketm ser çav, 
biri û byengên Zuhre’ yê, bedewiyek bi taybeti didan wê 
keçika mina hori û melekan. Pozê wê ê zirav û narm mina 
pozê Kdopetra Şabanûya Yewnani bû. Mirov wexta ku h 
ew bedewiya Zuhre ê dmhêriya, xwe h bihiştek rastide, 
ligen horiyeki de dihesiband.

Zuhre a bedew bi lez û bez kûzê avê girt çû h kaniya 
Şank de tiji av kir ani. Dûra agir dada, ava teze kire 
çaydank û çaydank da ser agir av kelan, çay demkir bir h 
oda mivanan de dani ser xonçê û disa dageriya oda jinan 
cem diya xwe û herdu Xecan. Pişti çay vexwann, nan 
xwarin û zik têrkinnê de, Bay Seyid, Bay piro h tev Xidê 
de derketm der, ku biçm xaniyê ku Xid têda rûne, ew 
xani h Xidê temaşe bikin. Ew xani h paş xaniyê Bay Seyid 
de bû, ji wi xanira" Goma jor " digotin. Xani tenê du çavi 
bûn. Ji bona ew Bay Seyid ji Xidê ra:

- Xidê mm tu h virde doliw bike. Hmdê pez, dewarên te 
pirr ninm. Te ew çend pez, dewarên xwe ê heyi ji, ji 
xwera neanine. Çendek dûra tu biçe ew pez û dewarên 
xwe ji bigire bine. Li wê demê de, Ii çaviyeki de tu rûne, 
çaviya din ji h navinê de çiteki bikşine bike du çavi. Dûra 
aliki bike kadin, aliya dm ji, ji pez û dewarê xwera bike 
axur. Ez bawerim heya heyameki ev xani ji tera bese, got 
û h benda bersiva Xidê de ma. Li pey ew gotinan de, icar 
Xidê:

- Bawa tu qenc dizani, pez û dewarên mm werqas tune- 
nm. Tenê du mi, bizin û tuşturek, çêlekek û noginek mm 
hene. Mm ew ji radeste Elo ê Êmoşê kirm, sibe, dusibe ez 
dixwazim biçun wana ji bimm. Lê ez hêvi dikim disa 
rêbir nekevin pêşiya mm, got û ew tirsa xwe ani zunan.
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Pişti xani ditinê de, Xid çû destê Bay Seyid carek dm 
maçkir, ji Bay Seyid ra spas kir, disa dageriyan mal. Li 
nêzika êvarê de Bay Piro xwatirê xwe li Xidê û hemû 
kesan xwast û dageriya çû mala xwe. Rojtira din ji Bay 
Seyid h nav xism û gundiyan de hemû hevcedariyên mala 
Xidê amade kir û Xid li tev zar û zêçên xwe kete binê ew 
xani û h wir de ciwar bû. Li pişti sê çar rojen de, Xidê 
kurê xwe, Xidê piçûk ji girt ba xwe, bi hevra berê xwe 
dan gundê Torût’ê çûn ew pez û dewarên xwe ji girtm 
anin gundê Kûpikê.

Li hefta duduyan de Bay Seyid gazi hemû gundiyan 
kir, hemû gundi h ser bêndera Seyidê Curmkan de kom 
bûn. Bay Seyid rewşa Xidê ji hemû gundiyan ra dengkir. 
Ji bona heqê naxirvaniya Xidê ji, heqê Xidê ê saleki pêdan 
kir û Xidê disa tev kurê xwe destpêka naxirvaniya xwe 

kir. Li çend rojên destpêkê de her roj mirovek h tev Xidê 
diçû ber naxira pêz û dêwêr, ku ci û war li Xidê bidm 
temaşekirm. Ji ber ku ew ci û war h Xidê ra xerib bûn. 
Gelo Xidê naxir bibirana h kuderê de biçêrandina? Kijan 
erd û kijan pawan a gundê Kûpikê bû? Xid h zikê hefteki 
de fêre hemû ciyan bû û her der bi qenci naskir û çu 
dijwariyek ji xwera nehişt.

***

Roj û mehe zû-zû derbaz dibûn diçûn, jina mirov kin 
dikirin. Ji bona Xidê û neferên mala Xidê ji jiyanek nû 
destpêkinbû. Rojên bihuri Ii şuva mabûn. Dohwa Xidê baş 
dimeşiya. Hemû gundiyan qedra Xidê digirtin, nedixwastm 
ku Xid biriya gundê Torût’ê, heval û hogirên xwe bike. 
Guneyên gundiyan h Xidê dihat. Digotm" Xid xeribe, 
hejare, divê em qedra Xidê bigirin û dilê Xidê neşikinm. 
Şahan Axa ê eşira Bextiyaran ji me seyidan ra nebêje ku 
seyidan h hejareki eşira min nenhêriyan, xwatirê wi neza- 
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niyan, ev ji, ji mera eyibe, divê kesek ji me Kûpikiyan ra 
tişteki usa nebêje".

Belê, bi rasti ji, ji bona Xidê û neferên mala Xidê 
jiyanek nû destpêkinbû. Êdi zarokên seyidan diçûn mala 
Xidê ii tev Hesen diieyiztin. Hesen sibê de heya êvari li tev 
Hesenê kurê Gul Mistefa, îmamê kurê Hamedê Şariwanê, 
Husênê kurê Hamedê Elikê dileyizt û li derva nedihat 
hindir. Li tev wan diçû malên wan. Pirr caran h malên 
wan hevalên xwe de duna, diket xewê. Xidê piçûk ji, ji 
xwera çend heval ditibû, wexta xwe a valayi h tev wan 
hevalên xwe de derbaz dikir. Herdu Xec ji êdi bûbûn 
hevalê jinên seyidan, ji wan ra karguzari dikirin. Ji hemû 
jm û keçikên seyidan ra"Ana"digotm. Lewra jinên tahban, 
ji jmên seyidan ra digotm" jmên seyidan ji eslê keça Miha- 
med pêxamberê îsiamine. Ku ew keçên kêsên ne seyid bm 
ji, êdi ew ketme hevriya Seyidi Sadet, ewladi Resûi, wan ji 
ciyê Ana Fadime standiye". Ji bona ew baweriyê bû ku, 
herdu Xec her roj diçûn ji maleki û jmeki ra arikari diki- 
rin, h wan malan de zemanê xwe derbaz dikirin. Jinên 
seyidan ji kmc û kolên xweyên kevn didan herdu Xecan, 
zikên wan têr dikirm.

Li nav jiyanek werge nû de zemanê Xidê û neferên 
mala Xidê derbaz dibûn. Zeman hatibû xwe gihandibû 
demsala payizê, meha çiriya paşin. Xidê dixwast ku mala 
xwe biguhêrine. Lewra ew mala ji Xidê ra geleki piçûk û 
teng bû. Ji bona ew ji, Xidê ramana xwe ji Bay Seyid ra 
vekir, destûr h Bay Seyid stand û mala xwe barkir çû h 
taxa"Sêdikan" h xaniyê Apê îsmail de ciwar bû. Lewra 
xaniyê Apê îsmail bêtir girs û fereh, axur û kadin ji he- 
bûn. Li aliya dm de ji, ew tax navenda gund dihat hesi- 
bandm.

Gundê Kûpikê h ser heft ciyan de hatibû avakirm. 
Ango heft taxên gunde Kûpikê hebûn. Taxa Sêdikan, 
Goma Hemê Ali, Goma Karrê, taxa Korta Reş, Mala Wi- 
ali, Goma Bay Seyid û taxa Kevirê Şirê û navenda gund.
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Li goma Hemê Ali, Goma Karrê û taxa Sêdikan de eşira 
Derwêşgewran rûdimştin. Li taxa Korta Reş, Mala Wiali, 
Goma Bay Seyid, taxa Kevirê Şirê û navenda gund de ji, 
eşira Bamasûran rûdmiştm, balam pez û dewarên gun- 
diyan bi hevra nediçûn çêrê. Li destpêkê de Xidê tenê pez 
û dewarên navenda gund dibir çêrê. îcar wexta ku mala 
xwe guhart, navenda gund tenkand, icar destpêka naxir 
girtma taxa Mala Wiali, Goma Hemê Ali, taxa Sêdikan, 
Goma Karrê û Korta Reş kir. Navenda gund ji disa mina 
beri bû nobet.

Xidê ew zivistana h bin xaniyê Apê îsmail de derbaz 
kir, h meha Avnl’ê de mala xwe disa guhart, çû h xaniyê 
Seyid Weli ê Mistefê, Weli ê dengbêj û tembûrvan de 
ciwar bû. Seyid Weli bi rasti dengbêj û lawjevaneki heri 
qenc bû. Wi h ser gelek kesan lawje derxistibûn û ew 
lawjeana disrandin. Wexta ku Seyid Weli ew lawje û kila- 
mên din distrand, bi rasti dilê mirov dax dibû dişewitiya. 
Malbata Seyid Weli ji malbatek nav û deng bû. Kahkê wi 
Seyid Mistefa ê Axcê, h nav hemû Kurdên Elewi de ciheki 
heri giring distand, tiştên h dûrveyiyê aqilan h derheqa 
Seyid Mistefa ê Axcê, birayên wi Seyid Ali ê Seynûri, 
Seyid Abasê Kose de deng dikirm, mirov ecêb duna.

Ji bona gelek efsane û çirokan, Xidê gundê Kûpikê zef 
hezdikir, wi xwe h bihiştek rasti de dihesiband û her roj li 
tev kurê xwe Xidê piçûk diçû ji malek seyidan ra kar û 
suxre dikirm. Ew seyidana ji zor dilxwaş dibûn, kêfa wan 
dihat. Ango Xid ji seyidan ra bûbû xulameki heri dilsoz. 
Lê ew rewş h Xidê piçûk xwaş nedihat, wi xulamti nedipe- 
jirand. Wi carna xwe bi xwera digot"mirov çawa ji mirov 
ra bibe xulam û berdest? Ma bavê mm çira evqas dixwaze 
ku ji seyidan ra bibe xulam û berdest?". Aqilê Xidê piçûk 
qet nedigihişt wan pirsan. Ew pirs û meselana h nav hev 
dernedixist. Wi zarokên seyidan ji heznedikir. Ji ber ku 
zarokên seyidan qure û poz bihnd bûn. Kmc û kolên wan 
paqij û nû bûn, ên Xidê piçûk ji qilêr, pine h ser pinan,
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helisi bûn. Ji bona ew rewşê ji Xidê piçûk berxwe diket, 
dexesi dikir, şermezar dibû. Wi wer fêm dikir ku, hemû 
zarokên seyidan h wi dikenin, tinazên xwe h wi dikm, h 
nav xwe de qeşmer dibinm.

Li gundê Kûpikê de tenê du malbat seyid nebûn. Ew 
malbatana ji, yek malbata Xidê naxirvan, a dm ji malbata 
Alê Memê Şivan bû. Alê Memê Şivan ji zilameki eşira î- 
zolan bû. Alê Memê ji h ew demê de xudan keç û kureki 
bû. Bavê wi Memê şivan h zaroktiya xwe de sêwi dunine. 
Li neh salina xwe diçe gundê Mastanê, dibê şivanê kar û 
bexên mala Gêdûk Axa. Li xortaniya xwe de ji tê h gundê 
Kûpikê de ciwar dibe û ji seyidan ra colegtiyê dike. Pişti 
mirma Memê şivan de, kurê wi Ali diçe dibe colegê Seyid 
Bektaşê newiyê Seyid Mistefa ê Axcê. Li herêma qeza 
Mêzgirê de, naveki Seyid Bektaş ji"Çapanoxlû"bû. Gor ku 
mezman, kal û piran digotm" Seyid Bektaş h gundê Mezra 
Gazê, h mala Husên Axa de, bi destê Kurdên Şafi, Za- 
za’ên qeza Paliyê de tête kuştin. Hin kesan ji dogotm" na, 
h serihildan û tevkuştma Şêx Said’ê nemir de, serokê eşira 
îzolan Mele Ûsiv û serokê eşira Şadiyan Resûl Axa ê Ne- 
wala Oxiyê ji Kurd birayên xwera nebûne arikar, h ew 
tevkuştinê de bûne hevparê hukma Roma Reş, ji bona ew 
ji, h pişti têkçûyin û binketina ew serihildana Şêx Said de 
Yado êriş daye ser gûndê Mezra Gazê, gelek kesên eşira 
îzolan kuştiye, h nav wan kesên cangori de ji, Seyid Bek- 
taş ji hebûye. Lewra h ew şevê de, ew mivanê mala Husên 
axa bûye.

Hin kesan ji digotin" Kurdên Şafi qol avitmê ser Ele- 
wiyan, ku Elewiyan bikujm û ji xwera riya bihiştê vekin". 
Lê bi rasti kijan gotm rastê em nizanm. Em hêvi dikm ku 
rastiya ew bûyerê Ii derheqa Kurdperwerên Kurdistan û 
dirokzanên gelê Kurd de li pêşerojan de were kifşkirin û 
serastkirm.

Li aliya dm de, disa hm kesan h derheqa serokê eşira 
izolan Mele Ûsiv ê kurê Hêmed Axa de digotm" Mele Ûsiv 
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li pey şerê cihan a yekemin û tevkuştuna Ermeniyan de li 
gundê" Ertixanê " -ku ew gunda h mêjde gundeki Erme- 
niyan bûye- xwedi derketiye û bi dara zorê ew gunda 
kiriye bm bandûra xwe û milkê xwe. Ji bona ew neheqiyê 
ji, bi taybeti hukma Romê ji Mele Usiv ra arikari kiriye û 
pişt daye ew tevgera Mele Usiv. Li pey dawi ditina şerê 
cihan, tevkuştina Filan, xurandma hukma Romê û dest- 
pêka tevgera Mistefa Kemal de, icar Mele Usiv dibe dost û 
hevalê Mistefa Kemal û ismet Paşa ê kerr. Wexta ku 
Mistefa Kemal û îsmet Paşa diçin qeza Paliyê dibin miva- 
nê Haşim Begê Paliyê, h ew gerê û mivandariyê de dibin 
nasê Mele Ûsiv, rojtira din ji radibin diçm gundê Ertixanê 
h mala Mele Ûsiv de dibin mivan, ji bona bernama tevgera 
xwe a nû, xetme-onay-wi a arikari û pişt dayinê ji distinm. 
Ji bona ew dilsozi, hevalti û mivanheziya Mele Ûsiv ji, ew 
nişana Xakitiyê didin kurê wi ê mezin Weli, Weli dikm" 
Weli Xaki ". Li pişti ew rojê şuva ji, êdi kurê Mele Ûsiv 
Weli dibe" Weli Xaki" li nav gel de werge tête naskirm, 
gel ji ji wira " Weli Xaki" dibêje. Ango hevalbendiya wan 
bi wi rengi çêdibe, zexm û qewim dibe. Li pişti damez- 
randina Komara nû de ji, disa peywendiyê wanên hevalti 
û dostiya wan berdewam dibe. Her çiqas ku h dewra 
Mistefa Kemal de gelek bûyer diqewimin, tevgerên serihil- 
danên gelê Kurd destpêdibin û bi sedhezaran gelê Kurd 
cangori dibin û têne sirgûnkirm ji, lê çucaran dewleta 
Tirk, Mistefa Kemal û hemû heval û Serok Wezirên wi, ji 
malbata Mele Ûsiv ra qet tişteki nabêjin û wê malbatê 
naêşinm, hevaltiya wan domdike û dimeşe.

Mele Ûsiv xudan sê kuran bû. Kurê wi ê mezin nav 
Weli bû, ew bûbû" Weli Xaki ". Ê navendi nav Adil, ê 
piçûk ji nav Xelil bû. Xelil xorteki bejn temk, spehi, 
balam Kose bû. Adil h ew malbatê de keseki heri bijar, 
welatperwer û Kurdperwereki hêja, zor jir û jêhat bû. Wi 
h zaningeha Tirk, fakulta zagonê de xwendibû, bûbû 
dadgereki dewleta Tirk, balam ew yarê gelê xwe bû, ji caş 
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û bêbextan ra bi mêrani şer dikir, diji sitemkariya dewleta 
Tirk a mêtinkar û xwinmij derdiket. Ji bona ew ji, ew 
ketibû bm çavê dewleta Tirk a hov û bêt ram. Li pişti 
gelek bûyeran de, Adil xwe paşva kişand û ew vatiniya 
berda, icar bû Parêzger-Avukat-serbest kar kir. Lê sed 
mixabin ku, wi ew karê xwe ji pirr nemeşand, nexwaşiya 
dil ew li nav gel de rakir bir û ew mir çû gihişt rama 
Xwedê.

***

Belê, Alê Memê Şivan ne tenê colegê mala Seyid Bektaş 
bû, her usa ji ew colegê hemû malbatên ezbeta" Seyid Mis- 
tefa ê Axcê" bû. Ew şev û roj h ew ezbeta seyidan ra di- 
xebitiya, colegti dikir cot diajot. Ceh, gemm, gans, nûk, 
nisk, kûşne, fik, gilgil û lazût diajot û diçmiya.

Kurê Alê Memê nav Husên bû. Ew h Xidê piçûk du-sê 
sal mezintir bû. Lê disa ji hevalê Xidê piçûk, ê heri nêzik 
û dil û can bû. Lewra rewş û bextên wan mina hev bûn. 
Ew ji malbatek bêt ax û erd, malbatek biyani bûn h ew 
gundi de. Xidê piçûk Husên zef hezdikir. Wi êdi xwe h h 
gundê Kûpikê de xerib û bêt heval nedidit. Ew pişti çêran- 
dma dewar û pez, êvar-êvar diçû mala Alê Memê, ba 
Husên, heya nivê şevê hgel Husên de disekmiya, ji wira 
qal û behsa gundê Torût’ê, heval û hogirên xweyên wi 
gundi dikir. Carna ji bi heneki qal û behsa keçikên bedew 
dikir, digot" Husên rojeki em bi hevra biçm ew aliya qeza 
Xozatê û gundên ew herêmê h keçikên bedew û xwaşik 
bigenn, bibinm. Te ku kijan keçik eciband, ji minra bi- 
bêje, ku em dageriyan mal, wê ez ji bavê te Apê Ali ra 
bibêjim, bila ew h tev bavê mm biçin wê keçikê ji tera 
bixwazm. Lewra bavê min ew herêmê û hemû gundên 
Xozatê û gelek kesan qenc nasdike".

Husênê kurê Alê Memê xorteki zor jêhat, jir û her bia- 
qil bû. Salên wi h dora pazdeh-şazdeh bûn, balam ew 
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mina xorteki bist çar sahni dihat xuyakirin. Mil, bask û 
çepdên wi, mina mil, bask û çepilên pelewanan bûn. Xort 
û mêrên seyidan qet zor nedibinn wi. Ew mina şêreki nav 
danstanan xurt, çalak-çevik-û her wurya-atik-bû. Wexta 
ku ew diket nav zarokên seyidan, her yek Ii aliki va belav 
dikir, ser û çavên wan dişikand, h nav xwinê de dihişt. Ji 
bona ew ji, bavê wi ji wira hêrs diket, ku carek din ew ji 
keseki ra şer neke. Lê xortên seyidan hêsa nedisekiniyan, 
destdirêji wi dikmn, êdi ew ji bêt havil dima û wi h wan 
dixist û ew dikutan.

Rojeki disa h navbera Husên û xortên seyidan de şereki 
gewre derket û Husên çend ji wan xortan xişir kirin, seri 
û çavên wan h nav xwinê de hişt, ew reviyan. Dûra dê û 
bavên wan bi hevra êriş dan ser Husên, ku Husên bikutin. 
Li ew êrişa seyidan de, icar bavê Husên Alê Memê diyax 
nekir û xwe gihand arikari û hawara kurê xwe. Husên tev 
bavê xwe kete nav şereki gewre. Hemû ezbeta Seyid Aba- 
san, tev jin, mêr û xortên xwe va êriş dabûn ser ew du 
kesan, lê disa ji zor nedibirm wan herdu şêran. Li ew şeri 
de Husên û bavê xwe heft kesên ezbeta Seyid Abasan xişir 
kirin, serên wan h pirr ciyan de şikandm, balam Alê 
Memê ji h sêri de birindar bû. Dûra gundiyên Lodekan 
xwe gihandin ew şeri, ketm navberê herdu aliyan, h hev 
cûda kirm. Xidê piçûk ji ew şera û mêraniya hevalê xwe 
Husên bi çavên xwe va ditibû; ji bona ew ji, wi êdi pişta 
xwe her qewin dihesiband û bêtir nêzike Husên dibû û 
wexta xwe derbaz dikir. Ango êdi kêfa Xidê piçûk h cih de 
bû.

***

Roj û mehe derbaz dibûn. Kesên mezm û kal roj bi roj 
hêzên xwe wenda dikirin, bêtir kal dibûn. Zarokên piçûk 
ji girs û mezm dibûn, h bervi dewra xortaniyê diçûn. Li 
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nav wan zarokên piçûk de yek ji kurê Xidê Hesen bû. 
Hesen ji roj bi roj mezin dibû. Ew êdi diçû ber kar, berx 
û golikan. Wi ji, ji xwera gelek heval ditibûn û her roj h 
tev wan bû. Ew û îmamê kurê Bavo ê Kekê, Ali Riza ê 
kurê Qemer, Husênê kurê Aii’yê îmê, Mistefa ê kurê 
Ali’yê Seyidxan, Kekê kurê Apê îsmail, Birê ê kurê Miçê 
Hamê, ewana hemû hevalên Hesen bûn. Ew zarokana 
hemû hemsalên hev bûn. Bi hevra diçûn ber kar, bex û 
gohkan, bi hevra dileyiztin. Xeca xaltiya Hesen ji her çiqas 
ku li dilqê dêmariya Hesen dabû ji, lê wê Hesen mina kurê 
xwe ê heqiqi dihesiband. Hesen ji ew mina diya xwe didit. 
Xecê ji bona Hesen û Xidê her tişt dikir û canê xwe ji 
bona wan fida dikir. Lê carna jinên seyidan nedihiştin ku 
Xec ji Hesen ra û kar û berê malê ra mijûl bibe. Jmên 
seyidan her roj gazi herdu Xecan dikirin, ku herdu Xec 
biçin ji wanra kar bikin. An«o herdu Xec bûbûn berdestên 
jmên seyidan. Wana her roj li pişti kar û berên sibein de, 
gazi herdu Xecan dikirm, ku ew biçm ji wanra hiriyê 
şebikin, teşiyên wan birêsin, der û dorên wan paqij bikin, 
biçm kaniyê ji wanra ava teze binin. Bi kurtasi jiyana wan 
belengazan, werge derbaz dibû û diçû.

Demsala havinê êdi şuva mabû. Heyam payiz, dawiya 
meha îlonê, hewa ji piçeki himk bû. Hemû gundiyan disa 
bênderên xwe rakinbûn, zadên xwe ji kinbûn ambaran, h 
benda nobeta aşan de mabûn, ku zadên xwe bibm bihêri- 
nin, avranên xwe bikm, dohwa xweyên çar-pênc mehan 
bikm hmdir, ku zivistan û biharê derbaz bikin. Ji bona ew 
ji, gundiyên gundê Kûpikê, kê h gundê Şilkê, li aşê mala 
Zayim de, kê h aşê mala Ciwê de, kê ji h gundê Dawaliyê, 
h aşê mala Bego de nobet girtibûn, zadên xwe bi kehr û 
qantiran va dikişandm wan aşan, avranên xwe dikirin. Li 
aliya din de ji, disa gelek gundi ji bona dohwa dewar û 
pezên xwe derketibûn nav dar û daristanan çilo’ên darên 
Mazi dibiriyan. Xidê naxirvan ji h tev jina xwe û xwişka 
xwe, ji bona dohwa pez, dewarên mala Qemer û Seyid
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Weli ê Mistefê-ew du bira bûn-derketibûn nav daristana 
hember gund, h binê gazê, ciyê nav "Barg"de çilo dibiriya. 
Li nêzika Xidê de Alê Memê û kurê wi Husên û keça wi 
Elif ji çûbûn ketibûn nav ew daristan, ji xwera û ji mala 
Bavo ê Kekê ra çdo dibiriyan. Bavo ê Kekê h tev pismamê 
xwe kurê Seyid Bektaş Muslim, h gunde meriyeki ezbeta 
Seyid Abasan kuştibûn, dûra reviyabûn h gundê Kûpikê 
de derketibûn. Muslim çûbû Baybûrt’ê h gundê Lipanê de 
ji xwera keçikek tahbê xwe ditibû, li ew gundi de zew- 
iciyabû. Bavo ji çûbû Têrcanê, h gundê Mixarê de ji 
xwera jinek bi ditibû, ew ji li wê zewiciyabû, h ew gundi 
de mabû. Lê Bavo beri ku bireve, ew xudan jmek heri 
bedew, sê kur û keçeki bû. Lê wi malşewati ew zarokên 
xwe sêwi, jma xwe ji bi hiştibû, hemû ji xwe birkinbûn. 
Ew çar zarok û ew jinika beJengaz li stuyê Alê Memê 
Şivan de mabûn. Ji ber ku Alê Memê Şivan colegê wan 
bû. Alê Memê Şivan ji, ew zarokana mina zarokên xwe, 
ew jimka ji mina xwişka xwe dihesiband û ew xwedi diki- 
nn, li ser wan dibû sih. Ew pênc gewriyana ji ketibûn nav 
gewriyên neferên mala Alê Memê, jiyana ew malê zor 
dikir.

Xid derketibû ser dareki çilo dibiriya. Li aliya wi a 
çepê de ji, Alê Memê û kurê wi Husên, ew kara dikirm. - 
Ango her yek derketibûn ser dareki, teqa-teqa devê dasan 
bû, çilo dibiriyan. Lê dara ku Xid derketibû ser tiji gêle 
-kannca-bû. Gêle li bm pançika derpe ê Xidê de hildi- 
kişiyan diçûn derdiketm ser çêqên Xidê, li wê xwe digihan- 
din nav şeqên Xidê, canê Xidê gezdikirm, xwina Xidê 
dimitin, cin dianin serê Xidê, Xid eciz û bêt kêf dikirm. 
Xidê ji dikir qirin û gazin, diyax nedikir, vêca gazi Alê 
Memê dikir, digot" lo-lo Ali van kambaxên gêlan, ango 
mûriyan ez xwarim, ez kuştim, gelo ez çi bikim?". Alê 
Memê ji, li Xidê dikeniya, digot" kuro xwina te pirr pa- 
qije, lewma wan gêlan dora te girtme, bisekin ew heywa- 
nên Xwedê ji bi xwina te zikên xwe têr bikin". îcar Xid ji 
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dikeniya û zû-zû das li hejên çilo dixist dibiriya û dikir 
jêr. Dûra dadiket jêr çilo û çelig li hev cûda dikir, çelig h 
çilo dûr dixist, herdu Xecan ji ew çdo bi qenci teval di- 
kinn didan ser hev û h benda dizkirin û lodkirma çilo de 
diman.

Li nêzika êvarê de herdu Xecan hemû tevalên çilo 
kişandm bmê darek du çetel de rêzkirm. Dûra Xidê gazi 
Alê Memê kir, ku ew biçe ji Xidê ra arikari bike û ew ji 
çilo ê xwe diz bike. Li pişti çend hûrdeman de Alê Memê 
çû derket ser dara du çetel, Xidê ji bi şişek seri du çetel va 
çilo radikir jor dida Alê Memê, Alê Memê ji ew çilo digirt 
û li nav ew çetelên darê de dida ser hev û bi hngan dide- 
wisand û lod dikir. Li zike heyamek heri kurt de Alê 
Memê ew kara ji Xidê ra qedand, ji bona qahb girtma çdo 
ji, gelek çeligên çilo û kevir ji da ser çilo û daket hat jêr, 
Xid h ew tengasiyê de felat kir, dûra ji çû karê xwe qe- 
dand û bi hevra dageriyan malên xwe.

Rojtira dm disa hemû gundi derketibûn der çûbûn ber 
kar û berên xwe. Ki çûbûn aşan û kar-marên dm, ki ji 
disa derketibûn nav danstanan de çilo dibiriyan. Li ew 
rojê de Xid tenê h tev Alê Memê çûbû çilo birinê, herdu 
Xec ji h mal de mabûn. Ji lewra tama Xeca jma Xidê 
tunebû, giraniyek ketibû ser Xecê, Xec bêt kêf bû, nedi- 
kanbû ku biçe ji mêrê xwera çilo teval bike. Ji bona ew 
Xec tev zeyiya xwe h mal de rûniştibû, Xeca xwişka Xidê 
ji kar û berên malê dikir, pêşiya dêri dunişt, paqij dikir. 
Li pişti niv rojê de jina Seyid Qemer Ana Xatûn û cayiya 
wê jma Seyid Weli Ana Elif gazi herdu Xecan kirm, ku 
herdu Xec biçm ji bona Temd daninê ji wanra arikari 
bikm. Herdu Xec ji rabûn çûn mala wan, bi hevra ris, 
smg û hemû hacetên Temd daninê girtin çûn h bmê tû’ya 
binê gonstana gund de sekmin. Dûra gazi Gul Mistefa ê 
kurê Hesê kirin, ku Gul Mistefa were ji wanra singên 
Temd’ê dayne, bikute û singan bike erdê. Gul Mistefa ji 
bivir girt û çû arikariya amojmên xwe, ji zikê çend hûr- 
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deman de bi qûna bivir va sing kutan, kinn erdê û hgel 
wan de ma. Dûra Ana Xatûn û Ana Elif sêpi rakinn 
danin navina her çar singan, dareki mina kirtnakeki-okla- 
va- kinn nav sêpiyan, bi weris ew dara girêdan, dûra du 
darên wek darê yekemin anin dan paş singan, h her aliki 
jmeki bi qenci, kip pê wan daran girt û Ana Elif giloka ris 
girt, serê ris h darê aliki va girêda bir aliya dm, h ser 
darê din de ji derbaz kir, êdi dawiya karên dijwar anin. 
Li pey ew herdu cayi h aliyek temdê de rûmştin, Xeca 
jina Xidê ji giloka ris dibir wi ali, vi ali dihat diçû û Ana 
Xatûn û Ana Elif ji simên ris h ser ew daran de rêzdiki- 
nn, bi qenci didan ber hev serast dikinn. Li wê demê de 
mşka ve Xec h şûna xwe de sekmi, desteki xwe da ser devê 
xwe, piçeki xar bû, bi destê xwe ê din ji da ser zikê xwe, 
zikê xwe givişt, ji Ana Xatûn ra:

- Ana firşika mm navhev dikeve, verşiya mm tê, çavên 
min tari dibm, heşên mm diçin, mzam ev çiye h mm qe- 
wimi, çêtire hûn destûrê bidme mm, ez piçeki rûmm, bila 
Xeca zeyiya mm ev kari bike, got û h şûna xwe de rûmşt. 
Li pişti ev tevgera Xecê, Ana Xatûn û Ana Elif, herduyan 
bi hevra:

- Lê-lê nebe ku tu ducan bi? Xênci ev qet tişteki dm nay 
aqilê me. Em h te dmhêrin maşela tu başi, weka tiviri, 
rengê te ji her başe, mina sêva sore. Em hêvi dikin tu 
nefsnexwaş bi. Lewra ew du sahn ku te mêr kiriye, tu 
zewiciy, heya roja iro ji zaroken te tunin. Hatma we a 
taxa me, ji wera wexêr-ugur-ani. Ziyaretên ev gundi û 
Bamasûr qet keseki bêt zarok nahêlinm wana tu ji ditm, 
ew gelek zarok wê bidme te ji, gotin û h benda bersiva 
Xecê de man. Li pey ew gotinan de, icar Xecê:

- Welleh Ana ez ji mzamm ku çira firşika min hnavhev 
dikeve û çira heşên min diçin? Çira çav h ser mm tari 
dibin? Hûn mm biborinm ev du mehene ku ez eyiba xwe a 
serê mehê nabimm. Ji bona ev ji qet tiştek nehat aqilê 
mm, min şerm kir ku ji wera bibêjim. Lê iro êdi ez bêt 
havd mam, min ev rewşa xwe ji wera got.

278

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



- Haa, naha hate kifşê, min fêm kir tu sedi-sed ducani 
keçê, çavên te ronibin; Xid ku êvari h ber çdo dageriya 
mal, em ev mizgina hêja bidme Xidê, bila Xid ji dilşa 
bibe. Li pişti ew Xecê usa got:

- Na-na Ana, ez ketime bextên we, ez têm dest û Imgên 
we maçdikun, hûn ji Xidê’ra tişteki usa mebêjm, bisekmm 
ez ji wira bibêjun, balam ez piçeki ji şerm dikun, gelo ez 
ev meselê ji Xidê ra çawa bibêjun? got Melêkê.

Li pişti ew gotinên Xecê de icar Ana Elif keniya û ji 
Xecê ra usa got:

- Keçê ji bona çi tu şerm diki û dibêji" ez şerm dikim" 
felan-bêvan? Keçê te ku evqas şerm dikir, ma çira te mêr 
kir? Çira tu keti hembêza Xidê? Wexta ku tu h tev Xidê 
dikevi nav nivinê û bmê lihêfê, ma tu çira Xidê hembêz 
diki, dev û lêvên wi maç diki dunêji? Ma tu çira h ew 
demê de şerm û fedi naki? Naha ji rûyê te sor dibe, tu ji 
mera dibêji" ez şerm dikim". Na-na dikê ev şerm nine, ev 
rastiya jiyanêye, zagona Xwedê ye, divê hemû jindewarên 
Xwedê-nêr û mê-werm gelhev bibin çift, h hev şabin, ku 
dûdemanên-nesil-xwe zêde bikm û jiyan bimeşe. Binhêre 
keça mm dara bêt fêki nabe, ku bibe ji ev- 
zel-makbul-nabe, hêja nabe. Li me hemûyan bmhêre diya 
mm, em hemû ji h ser ew pirdê de derbaz bûn. Li dest- 
pêkê de me ji mina te got û şermkir. Balam iro em xudan 
gelek zar û zêçanin, em ji bona zarokan şerm nakin, em ji 
bona ducanbûnê şerm nakin. Şûna şermê cûdaye. Şerm 
diziye, şerm pûştiye, şerm bêbextiye, şerm doxin sistiye, 
şerm teraliye, şerm dek û dolav û derew kirine, şerm 
neheqi, zordari û sitemkariye, şerm mirov kuştme, ked- 
xwari û heq xwarine. Ango şerm evanamn, bili evana ez ji 
tera çi bibêjim, got û Xec xemrevin-teselli-kir.
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Li pişti ew gotmên Ana Elif de Xec bêdeng ma, noqin 
bû kete nav xem û xeyalan. Dûra bi kûrahi hêmjiya, bi 
xwe bi xwera got" welleh ev wesfana gelek h nav seyidan 
de hene. Cara yekemin piraniya seyidan terahn, kar na- 
kin, h ser pişta tahbê xweyên hejar û belengaz de dijin. Li 
nav seyidan de disa gelek derewçin û doxm sist hene. Hin 
Seyid hene ku ji jm û keçên talibên xwera" keça mm, 
xwişka mm" dibêjin, tu dibini rojtira dm, ew wan keç û 
jman direvinm, ji wan keç û jman ra dizewicm, ji wanra 
radibin, rûdinin". Dûra Xec vecemqiya serxwe disa bi xwe 
bi xwera" na-na Xwedê o tu mm bibaxşine, ez h derheqa 
seyidan de nebaş fikiriyam, tiştên nebaş hatm bira min û 
ber çavên min. Heşa-heşa, ew Seyidi Sadet, Ewladên Resû- 
hn, tu ji bona wana gunan namvisini, ew hemû newiyên 
balyozê tene" got û berê xwe da mal, çû h ser palasa ser 
sekûyê de palda û dirêj bû, ku tişteki hêsa bibe.

Roj h paş gaza Lodekan de hêdi-hêdi diçû ava. Kesen 
ku çûbûn çilo birandmê êdi dageriyabûn malên xwe. Mal- 
batên ku nobeta aşan girtibûn û avranên xwe dihêrandm 
ji, jm û zarokên wan, şiv xwarina wan dibirin aşan. Ana 
Xatûn û Ana Elif ji Temd danin qedandibûn dageriyabûn 
malên xwe. Herdu Xec ji derketibûn pêşiya dêri, h benda 
naxira pêz, dêwêr û Xidê mezin de mabûn. Li wan rojan 
de, Xidê piçûk h tev Hesenê birayê xwe diçû ber naxira 
pêz û dêwêr, Xidê bav ji diçû çilo dibiriya. Pirr zeman 
derbaz nebû naxira pêz û dêwêr kete hindir gund balam 
Xidê mezin nedihat xuyakirm, piçeki dereng ketibû. Ji 
bona ew ji Xecê xem dikir. Li pişti dewar, pez cikirmê de, 
Xecê dit ku ew e Xid h ser tapê gar a hember de daketiye, 
nêzika pagên mala Hesenê Şaverdi bûye, darxiçek êzmg ji 
daye ser milê xwe, dasa çilo ji kiriye ber doxma derpe ê 
xwe bervi mal dimeşe tê. Li zikê çend hûrdeman de Xidê 
xwe gihand pêş mala xwe, darxiçê êzingan bir dani ser 
maxa êzmgan, h tev jma xwe ketin hindir malê.
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Li pişti şiv xwarinê de Ana Elif diyax nekir, li şûna xwe 
de rabû çû maia Xidê naxirvan. Çito ku Ana Elif Ii dêri de 
kete hmdirê mala Xidê, hemû neferên malê û Xid rabûn 
ser hngan, Ana Elif fermo kirin û Ana Elif çû h ser kursi 
de rûmşt, ji neferên mala Xidê û Xidê ra spas kir; dûra 
gotmek h vir ani, gotmek h wir ani, h dawiyê de berê xwe 
guhart ser Xidê, ku ew mizginê bide Xidê, Xecê çav qirpe 
Ana Elif kir, ku Ana Elif ji Xidê ra ew nûçê nebêje, lê 
Ana Elif biryar standibû ku ew mizginê bide Xidê. Beri 
ku Ana Elif wê mizginê bide Xidê, h bm lêvan de ji Xecê 
keniya, dûra ji Xidê ra usa got:

- Xido ez dixwazm nûçek giring û bixêr bidime te. Lê 
beri ku ez ev nûça bixêr bidime te, divê ez h te pirs bikim, 
gelo tu ji bona mizgina min çi bidi mm?.

- Xêre Ana çi mizgin, çi nûçe? Gelo ji bona çi, tu h min 
mizginê dixwazi? Tu keremke ew nûça xwe ji minra bi- 
bêje, ez ji h ser ew nûça te agadar û serwext bibim, bin- 
hêrnn ku mmasibe, h gor hêza xwe tişteki bidune te. Lê 
divê beri tu ew nûçê ji minra bibêji, got Xidê û h benda 
bersiva Ana Elif de ma. îcar Ana Elif:

- Xido çavên te ronibm, Xeca jina te ji mina mm h zaro- 
keki de ducane. Ez bawerim çil’ên zarokên me bikevm nav 
hev. Lewra ez ji ducamm. Ango h pêşerojan de zarokeki 
min ji wê were cihan. Ji bona ev divê tu êdi hin tiştan ji 
bona Xecê amade biki, ji wêra bibi arikar. Ez bawerim 
naha tu serwext bûy. Mizgin xwastina min ev nûça bû, 
gelo tu çi bidi min?.

Xidê bi şermezari ji Ana Elif ra spas kir, balam dil- 
şabûniya xwe neda kifşê, keniya, dûra ji Ana Elif ra:

- Ana ez xulamê weme, tu mizgina xwe çi dixwazi, ji 
mmra bibêje, ez ji zambim, dûra ez bersiveki bidime te. 
Bibe ku tu h mm tişteki heri hêja bixwazi, hêza mm dest 
nede, bibe ku tu tişteki heri erzan û piçûk bixwazi, ango 
ez mzanim tu li mm çi dixwazi, got û h benda daxwaziya 
Ana Elif de ma. Li dû pirsa Xidê de, Ana Elif:
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- Xido-Xido canê te xwaş be, ez ji tera henekên xwe 
dikim, ma tu’ê hejar çi bidi min û çiyê te heye ku? got û 
rabû serxwe, xwatirê xwe xwast" şev baş, Xwedê hêsabûnê 
bide we" got û derket der çû mala xwe.

Ana Elif bi rasti jimkek dilsoz, jimkek maqûl û zor 
bedew bû. Li çar gundên eşira Bamasûr de, weka gundê 
Kûpik, Lodek, Qurqunk û Şowagê û h hemû herêma Ne- 
wala Karê de jinek wek Ana Elif bedew, çeleng û çak 
tunebû. Bejna wê a zirav û narin, ne pirr dirêj, ne km, 
bejn çat, biriyê wê’ên qeytan, bijengê wê’ên dirêj weka 
tirên mêrxwasên Kardûk, pozê wê mina pênûsa dest Cela- 
let Bedirxan, çavên wê mina rengê qewa Yemen û Birezil, 
porê wê ê dirêj û pêlpêl rengê Şembelûtê-kestane-six û 
gulguli bûn. Li bdi ew, h her tiliyek Ana Elif de hunerek 
hebû. Xaliçeyên ku wê çêdikirm, çinçinik û neqişên ku wê 
h aqilê xwe de derdixistin, mirov ecêb duna, dibû heyrana 
wan hûnerên wê. Ew h eslê xwe va ne seyid bû. Ew keçek 
eşira Xormek bû. Bav û kalên wê h gundeki qeza Ximsê 
de ciwar dibûn û ew ji tahbê Seyid Weli û Seyid Qemer 
bûn. Ji bona ew bedewi û hunerbaziya Ana Elif bû ku, 
Seyid Weli ew revandibû ambû gundê Kûpikê ji xwera 
kinbû jin û bermali. Lê bi rasti h zagona seyidtiyê de ew 
adet tunebû. Lê Seyid Weli ew zagona pelçiqandibû û ji 
keça tahbê xwera zewiciyabû. Hin kesan ji bona tiştên 
han, henekên xwe dikirm, digotm" em çi bikin, eslê se- 
yidan piçeki nefs sivikin, h nefs û doxina xwe mkanbin 
bandûr bikm, xwedi derkevin". Erê hm kesan bi heneki 
digotin, balam piçek ji rasti h nav ew henekan de hebû.

***

Êdi zivistan, berf û pûk şuva mabûn. Zikê Xecê û Ana 
Elif roj bi roj mezin dibûn diwerimiyan, nedikanbûn ku 
kareki bikm. Bi taybeti Xeca xwişka Xidê nedixwast ku 
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bûka wê xwe biwestine û kareki bike. Wê digot" bûkê tu 
rûne, ez kar dikim, qet ji bona tişteki xem meke".

Heyam destpêka meha Gulanê bû. Disa deşt û kaş, çal 
û kort, çiya û tapên Kurdistan Ii nav hêşinayiyê de ma- 
bûn. Disa jiyanek nû destpêkiribû. Disa Gul û Nêrgiz, 
Bmefş û Belgizar, Beybûn û Sosm, Reyhan û Qerenfil, her 
cûre kulilkên rengin, h tev çiçegên Bayiv, Hêrmi, Sêv, 
Hêrig, Fişne, Gijok, Şilan, Dink, Tawi’yan, Dêrsim û 
hemû erdê Kurdistanê xemilandibûn. Disa avên çem û 
newalan bûbûn derya û dengiz dihenkiyan, dikinn xuşe- 
-xuş. Disa her celeb teyrên Xwedê h bm sar û serma, berf 
û pûkên zivistanê de felat bûbûn, h binê tava Roja Zeri, 
h ser dar, kevir û zinaran, h ser gaz û tatan de xwe germ 
dikinn, bi zunanên xwe dixwendm û distirandm. Disa 
qinkên reş-belek h ser sipindaran, h ser guliyên darên 
Mazi, sêv û hêrmiyan de, kewan h binê guni û bmê ke- 
viran de, Qijik û kevokan h bmê sivingên xaniyan de, 
Çûkreş, Darkutik û diksilêmanan h curnê daran de, ji 
bona çêkinna hêlinên xwe, pelax, xijik û qilçixên hûr û 
piçûk kom dikirin, bi nikulên xwe va dikişandm dibirm 
hêlinên xwe çêdikirm, hêk dikirin kurt dibûn, h ser hêkan 
de pûn dibûn çêhk dianin der. Çêhkên wan teyr û tûran 
dikirm çiqe-çiq dengeki xwaşik derdixistm. Disa pep û 
pepa pepûgan, qebqebandma kewan dihat. Carna ew 
dengê pepûg, kewan, xwendma hemû teyran ji mirov ra 
ecêb dihat. Ew ji h kûrahiya dilên xwe de digiriyan. Ji 
ber ku çêhk, dê û bavên wan teyr û tûran dibûn nêçirên 
nêçirvanan, dibûn nêçirên mirovan, telef dibûn. Zarokên 
gundiyan bi perwerde xwe yên nezani va derdiketin ser 
wan daran hêlinên wan heywanên bêt gune hildişandin, 
hêkên wan teyran dişikandin, çêhkên wan kewan dukuştm 
û bi laşa wan çêhkan dileyiztin. Teyrên dayik wexta ku 
dadigeriyan ser hêlinên xwe, hêlin û çêhkên xwe nediditm, 
icar dikinn qije-qij bi seatan h dora wan daran û ciyan de 
difinkiyan, dihatm û diçûn; bi zimanên xwe va pirr tişt di-

283

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



gotin, lê qet keseki nedizanibû ku ew teyrên belengaz û 
dilkeser çi dibêjin û çi dixwazin. Histêrên çavên wan teran 
keseki nedidit. Qet keseki nedizanibû ku, dil û kezewên 
wan teyran, ji bona wan çêhkên wan çito dişewite.

Belê, Xidê naxirvan carna h ew kiret û tiştan dinhê- 
riya, bêkêf dibû û qet manek nedida ew kar û bêbextiyên 
mirovatiyê. Wi digot" bi valayi negotine" Kurmê Darê ji 
Darêye". Jindewar, jindewar dixwe û diji. Ev zagona gelo 
kê çêkiriye? Çira ev tişt û ev xezeba ketiye nav xurişta 
hemû mirovatiyê? Çira mirov bûye dijmmê mirov? Çira 
mirov van heywanên bêt gune dukuje, serjêdike û goştê 
wan dixwe, zikê xwe têr dike? Çira mirov van teyr û tûrên 
Xwedê nêçir dike, bi pêgirtina ev teyrên Xwedê dilê xwe 
şadike û hêsa dibe? Bi rasti dijminê van teyr û turan, ji 
dijminê me Kurdan pirtinn".

Li ew demsala Xwedê de disa şivan û gavan ketibûn 
pey pez û dewarên xwe, pez û dewarên xwe dibirin diçê- 
randm. Dengê bilûrên şivanan dengvedan didan çiya û 
kaşên Kurdistan. Te digot, ew çiya û kaş ji bilûran dikutin 
û distrinm". Disa keç û bûkên Dêrsim xwe xemilandibûn, 
kmc û kolên xwe h hevûdu temaşe dikirm. Hin keç, bûk û 
jman çarix h hngên xwe de derxistibûn, sol, solmes û 
kondire kinbûn pê. Zarokên hûr diçûn ber kar, berx û 
gohkan, êvar-êvar her yeki yan darxiçek, yan ji piştek 
êzmg ji xwera diani mal, ku dayikên wan bi wan êzingan 
nan û xwarm bipêjin. Li aliya dm de wan şivanê berx, kar 
û gohkan her roj bi ço’ên seri pij, yan ji bi xirçan va gizêr 
û xilok h bmê erdê de derdixistin, dibirin bi qenci dişoştin, 
dûra dixwarm, bi wan gizêr û xilokan va zikên xwe têr 
dikirm. Nêrgiz, Sosin, Beybûn, Belgizar û her cûre Gul û 
çiçegên dm ji berhev dikirm dibirin didan dê, bav, xwişk, 
bira û der-cinarên xwe. Zarokan bi taybeti Belgizar ji 
xwera dikinn tewrek leyiztok, h pê ew çiçega rengin 
ddeyiztm, dûra ji diavitm devên xwe dixwann. Beri ku 
zarok ew belgizarana bixwin, doçika ew belgizarana di- 
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kinn nav du tiliyên xwe, ew doçika Belgizarê Ii nav tdiyên 
xwe de hêdi-hêdi dizivirandm, kijan bizin, mi an ji çêleka 
wan avis bû, ji bona wan heywanên xwe’yên avis nêt digir- 
tm, usa digotin" Ala zer/pela zer/berxa mi a me a qere- 
qaş/kanka bizma me a kol/gohka manga me a Zeri/nêre 
mêçike bavêje der/". Li zikê ew çiçega nav Belgizar de, 
gulaçek hebû, wexta ku zarokan doçika ew Belgizarê dizi- 
virandin vêca ew gulaça piçûk h nav lûla doçikê de der- 
diket diket ser erdê. Lê ku ew gulaça piçûk h ser sê bas- 
kên xwe de bimana -ji ber ku gulaçên ew çiçegê sê çetel 
bûn - icar zarokan digotm" berxik, kank, an ji gohka 
manga me" êdi ji bona kijan heywanê nêt kinbûn nêre; lê 
ku ew gulaça h ser sê çetelên xwe de nedisekmiya û werdi- 
geriya diket ser erdê, vêca ji digotin" mêye". Li nav zaro- 
kên Kurdên Dêrsim de ew baweriyek bi taybeti bû. Ew 
baweriya ji mêj de, h aliya bav û kalan de mabû, wan 
zarokan ji ew baweriya bav û kalên xwe didomandm û 
dianin şûnê.

***

Naxirvaniya Xidê berdewambû. Disa Xid h tev kurê 
xwe diçû ber pez û dewarê gundiyên Kûpikê. Disa wes- 
tandm, astiman destpêkinbû. Gundiyên Kûpikê ji mina 
gundiyên Torût’ê h rojên biharê de sibe-sibe pez û de- 
warên xwe zû-zû derdixistin der, dikirin pêş Xidê, ku Xid 
dewar û pezên wan bibe biçêrine. Bi taybeti ew tevgera 
gundiyan û ew kara h Xidê piçûk xwaş nedihat Xidê piçûk 
miruzê xwe tirş dikir, berxwe diket û bi dilda digiriya. 
Carna diçû h taldekide rûdmişt, dikir xiske-xisk kelegiri 
dibû gazi Xwedê dikir, digot" Xwedê o em heya kijan rojê 
usa ji qûlên tera naxirvaniyê û xulamtiyê bikm. Divê tu ji 
mera ji deriyeki bi ronahi, deriyeki bi xêr vebiki, me ji h 
ev hejari û belengaziyê derxini, felat biki".
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Li demsala biharê de naxirvani geleki bi as- 
tem-zamet-bû. Li aliki moze derdiketm hemû ga û çêlek 
belav dikirin; h aliya din de ji bizinên reş h şûnekide 
nedisekiniyan, virde, wirde bazdidan binê daran, ku ji 
xwera berûyeki bibimn. Bi taybeti wexta ku ga û çêlekan 
vize-viza mozan dibihistin, guhên xwe fit, doçikên xwe ji 
radikirm bazdidan diçûn Ii ber çavan de wenda dibûn. Li 
demên werge de Xidê piçûk h dû wan ga û çêlekan diket, 
h nav smc û ser kevir û daran de bazdida, sinc h hngên wi 
de diçûn xar, hng û tiliyê wiyên xasi h kevir û daran 
diketin birindar dibûn, neynûkên hngên wi dişikiyan h nav 
xwina sor de dunan, êş û jana hng, tili û neynûkan xwe 
didan dil û kezewa Xidê, icar Xidê belengaz h ber ew êş û 
janê de tewat nedikir, digiriya, dikir qirin û gazin, arikari 
ji bavê xwe dixwast. Xidê bav ji diçû xwe digihand hawara 
kurê xwe, h ba wi de rûdimşt derzi h binê şevqeyê xwe de 
derdixist, bi yek çaveki va h sincên hngên kurê xwe dmhê- 
riya, bi devê derziyê va ew sincên hişk h bmê hngên kurê 
xwe de derdixist; goştê hngên Xidê piçûk h tev xwina reng 
sor de derdiket der, h ew demê de qirin û gazina Xidê 
digihişt erd û esmanan, dil û kezewa mirov perçe dikir. Li 
pişti ew emeli û karên kevneyari de, carna xwin h birinan 
de nedihat sekinandin, Xidê nedikanbû ku xwe bihvine û 
rabe ser hngan bimeşe. Li rewşên werge de Xidê bav 
pinek h ser derpe, an ji şelvarê xwe de diçirand, bi miza 
xwe va bele ew paçi dikir, ew paça bi miza xwe va qenci 
şil dikir û ew paça dida ser birina kurê xwe. Li pişti ew 
kari de icar birina Xidê bi miza şorr va dişewitiya û her 
jan dida, qirin û gazina Xidê her diçû zêde dibû. Dûra 
Xidê bav titûn h qutiya xwe de derdixist piçek titûn dikir 
ew birinê, li pey ew bi heste ê xwe va pişo dişewitand agi- 
rek dadida, paçeki din dişewitand û xaliya ew paçi ji mina 
titûnê dida ser birina kurê xwe, bi paçeki din va dipêça, bi 
qenci kip girêdida û ew emeliya diqedand.
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Li aliki ew astem û dijwari, li aliya din de ji, her roj 
çend mi û bizmên avis li nav naxirê de dizan. Ew rewş ji 
astem û dijwariyek cûda bû. Li pergalên wer de Xidê 
piçûk diçû nûçe dida xwediyê wan pezên zayi, ku xwedi- 
yên wan pezên zayi bên, berx, kar, mi û bizmên xwe bigi- 
rm bibm malên xwe. Wexta ku xwediyê wan pezên zayi 
dihatin, mi, bizm, kar û berxên xwe dibinn, Xidê piçûk ji 
wanra usa digot:

- Divê hûn ji mera kilorên bi rûn, Hevrişk, Herire û yan 
ji naneki Tawê bipêjin binm, ku pirê "Şankê Şivan" kar, 
berx, dewar û pezê we binhêre, nexwaşi û çoran neke nav 
pez û dewarên we. Heke ku hûn ji mera tişteki nepêjin, 
neymn, bi navê Xwedê û Şah Bamasûr, ez h ew şûna ku 
mi û bizina we zan, h ew şûnê de bi qenci gevz bidun, bila 
kar û berxên we nejin û bimmn". Xidê naxirvan ew adet 
û kevneşopiya bav û kalan her sal h gel dida temaşekirm û 
xwarmek xwaşik ji xwediyê pez û dewarên zayi dixwast.

***

Demsala biharê disa şuva mabû; disa germiya tava 
havinê mirov dişewitand, diheland. Disa mêşelokên meha 
Tirmeh’ê dikinn çiqe-çiq. Disa wexta bêhriya pezan bû. 
Disa rêçber, pale û gundiyên Kurdistan ii ber ceh û ge- 
mmên xwe de, ceh û gemmên xwe diçiniyan, şeqa-şeqa das 
û êlcegan, xuşe-xuşa devên kêiendiyan bû. Disa çekçekok û 
qimbd h ber devên das û kêlendiyan de hildipekiyan, 
dixwastin ku birevm. Disa kal û piran gam digerandm, 
gundiyan malaxme’ên xwe komdikinn, makinevanan milên 
makinan diçerixandm, ka û tene h hev cûda dikirin. Disa 
Xidê naxirvan pez û dewarê gund anibû h binê dara" 
Seyweli " de dabû bêhriyê. Disa pez û dewar h binê siya 
ew dara ziyaret de mexei bûbûn dikan. Disa keç, bûk û 
jinên Kûpikê kinc û kolên xwe ên nû h xwe kiribûn, guhk 
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û kumên xwe dabûn ser serên xwe, valeyên reng sor, zer, 
şin, kesk, sipi, çeqer, mor û pembe kinbûn navhev mû- 
nandibûn dabûn dora kumên xwe, zêr û zivên piçûk h pêş 
qulên tacên zivin de dakinbûn, ew taca h ser kumên xwe 
de dûrabûn, zêr û zivên pêş tacên zivin li tev mori û mir- 
canan, sim û rêşiyên guhkan de dakinbûn ser çav û bi- 
riyên xwe. Siya wan mori, mircan, zêr û zivan daketibû 
ser eni û çavên wan’ên reşbelek û kildayi. Wan keç, bûk 
jman porê xwe’yên reş û kej, biskê xwe’yên dirêj ji bi 
qenci mûnandibûn h ser qonk û tilorên xwe de dakinbûn, 
guliyê porên wan daketibûn ser paniya hngên wan. Beroş 
û elbên xwe ji kinbûn destên xwe’yên narin û şimşir, h 
riya bêhriyê de çift-çift rêz bûbûn duneşiyan, kilam dist- 
randin, bervi bêhriyê diçûn; mirov bi dengê wanên xwa- 
şik va sermest dibû, h kinc û kolên wanên rengin û xemi- 
loki va ji heyran dima. Wana bi ew şikli va pez û dewarên 
xwe didoşan, disa bi dil şahi kilam distrandin û dadigeri- 
yan malên xwe. Ew bedewi û xemilokên wan xewa xortan 
direvand, xort dibûn bengiyê wan keçên bedew û sipehi.

***

Jinên taxa mala" Wi ali" h bmê tû’ya tawûrê de astir 
raxistibûn h ser ew astiran de rûniştibûn, h nav xwe de 
dipeyiviyan, ketibûn nav hin galagotan. Xeca jina Xidê û 
Xeca azew ji, ji wan jmên seyidan ra karguzari-hizmet- 
dikirm. Zikê Xecê gihiştibû ber devê Xecê. Xec êdi h 
benda roj û seatên xwe de mabû. Ana Elif duxwaskan 
bûbû keçek wê hatibû cihan. Wê navê keçika xwe ji da- 
nibû Çiçeg. Çilê keça Ana Elif derneketibû. Ji bona ew ji 
ew pirr dernediket der û h ew rojê de ji h nav jman de 
tunebû. Yekcar êşeki Xec girt, Xecê destê xwe da ser zikê 
xwe û rewşa xwe ji jinan ra dengkir. Jinan rewşa Xecê zû 
fêm kirin. Lewra êdi Xec ketibû ber biriyan. Ji bona ew ji 
bi lez Xec birin mal kirin nav nivinê û h dorbera Xecê de 
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kombûn. Dûra gazi jina Bavo ê Kekê, Ana Senem kirm, 
ku ew bê karê pmdepiriyê bike. Ji ber ku pindepir"Navik- 
jêk û bijijk"a gundê Kûpikê Ana Senem bû. Hemû jmên 
gund bi destê Ana Senem duxwaskan dibûn, ew dibû 
felatkara jinan û her tim ew dibû pindepir, ew dibû bijijk, 
wê navika hemû zarokan jêdikir. Hemû derman bi destên 
wê dihatin çêkirin. Dermanên ku Ana Senem çêdikirin, 
hemû ji bona kul û birinan bûn. Bi rasti ji kêra wan der- 
manan geleki digihişt kesên xudan kul û birin. Ji bona ne- 
xwaşiyên din ji, Ana Senem ji kesên nexwaş ra, h xwê 
dinhêriya. Xwê apsûn dikir dida wan kesên nexwaş. Gelek 
hunerên Ana Senem4 ên bi taybeti hebûn. Ew jmek heri 
jirek, biaqil, jmek camk, mêran ra mêr, jinan ra ji jm, 
jmek bi esl û maqûl bû. Ew h bist çar salina xwe de, bi 
mabû, h çar zarokên xwe dinhêriya, ew zarokên xwe 
xwedi dikirin û heya roja iiurinê ji ew nezewici, zarokên 
xwe sêwi nehiştin. Ana Senem bi taybeti ji bona heywa- 
nên nexwaş ji, h xwê dinhêriya. Ew hunera wê a heri 
mezin û taybeti bû. Wexta ku pez û dewareki gundiyan 
nexwaş diketm, icar xwediyê ew pez û dewari diçûn ba 
Ana Senem, ku Ana Senem ji bona ew nexwaşiya heywa- 
nên wan, h xwê bmhêre, wan heywanan xwaş bike û ji 
wan heywanan ra havilêki bibine. Li milê dm de wexta ku 
mi, bizm an ji çêlekek dizan, gohk, berx û kankên xwe 
nedihiştin bmê xwe, ku ew berx, gohk, an ji kank şir 
bimêjm, disa xwediyê wan heywanan diçûn ba Ana Senem, 
ku Ana Senem ji bona ew rewşê ji heywanên wan ra h xwê 
bmhêre, gelo çira ew heywanana berx, kar, yan ji gohkên 
xwe nahêlinm bmê xwe. Ana Senem ji mistek xwê digirt, 
ew xwê a dikir teyfikek paqij derdiket pêşiya dêri, h hem- 
ber Roja Zeri, h ser kevireki de rûdimşt, bi bêdengi lêvên 
xwe hhev dixist û dikire mirre mirr, tişt-mişt digot û 
dixwend, te digot, Ana Senem mele, yan ji xoce ê miriya- 
ne, Quranê dixwine. Dûra wê ew xwê a xwe digirt dibir 
dida wi kesi, ji wi kesi ra usa digot û pêşneyar dikir:
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- Çêleka we, yan ji mi û bizina we nezer lêketiye çavini 
bûye. Tu ev xwê bigire bibe mal, piçeki bike nav avê li ew 
heywanê xwe bide vexwarm; piçeki ji bike nav paçeki reng 
şin bi qenci bidûre bike berbejn-muska-li stuyê ew heywa- 
nê xwe de dardake; ê mayi ji bibe h pêş derê der de belav 
bike, h zikê çend rojan de wê ew heywanê we qenc bibe, 
kar, berx, an ji gohka xwe bihêline binê xwe û bunêjine. 
Wan kesan ji ew gotin û pêşneyarên Ana Senem hemû 
dianin cih û bi rasti ji ew heywanana h zikê çend rojan de 
dihatin guhartin, kar, berx, an ji gohkên xwe dihiştm bmê 
xwe û dimêjandm. Balam heywanên nexwaş hemû dimirin, 
bêkêr dibûn, qet kêrek ew xwê nedigihişt ew heywanên 
nexwaş. Lê disa ji gundiyan Ana Senem xudan kiramet 
dihesibandin.

Belê, h nav qirin û gazina Xecê de kureki Xecê hate 
cihan û Ana Senem oxek kişand" Xwedê şikir Xec felat 
bû" got û dûra navika pitik jêkir û karê mayin ji, ji Ana 
Xatûn ra hişt. Ana Xatûn ji mistek xwê a hûr, hêrandi 
ani, ew pitika bi qenci xwê kir, xali qewirand çêrgerm 
kir, ew xaliya njand ser paçeki û raxist, dûra pitik kirê 
nav ew xaliya çêrgerm, xali kire ser çêqên pitik û nav 
şeqên pitik bi qenci mximand, dûra pêça kire pêçek gi- 
rêda, bêjmgek ani h kêleka Xecê a aliya çepê de dani 
pêçeka pitik dani ser ew bêjingê, paçeki piçûk ji da bm 
serê pitik, keleyê xwe h pitik biriya pêçeka pitik maçkir, 
Xecê ra ji xwaşderbazi xwast û çû h şûna xwe de rûmşt.

Êdi dilşabûnek ketibû nav jman, jm şadibûn, ketibûn 
nav gengeşi û galagotan; êvar ji geleki nêzik bûbû. Hm 
jinan xwastin ku ew nûça bixêr ji Xidê ra bişinin ber pêz, 
ew mizginê bidme Xidê, balam hin jman ew pêşneyara 
nepejrandin, gotm" êvar nêzike, pişti çend hûrdeman de 
wê roj biçe ava û naxira pêz û dêwêr dagere gund. Wexta 
ku naxira pêz û dêwêr xwe gihand nêzika ziyareta, Dara 
Seyweli û Dara Qiza Azew, bila yek bervi naxira pêz biçe 
û ev mizginê bide Xidê".
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Roj li paş gaza Lodekan de wenda bû, kete korta goma 
Mistê Besê, xwe Ii paş diyarê Germisiyê de vêşart û wenda 
kir. Herdu Xidan û Hesen ji naxira pêz û dêwêr gihan- 
dibûn navbera ziyareta"Dara Seyweli û Dara Qiza Azew" 
bervi" Mezela Qiran " û gund pez û dewar diajotm dianin. 
Disa zarokên gund bervi pez û dewarên xwe çûbûn, li 
kehran siwar bûbûn, kehr dikirin lecê. Her zarokeki da- 
reki pij û smcek kmbû dest xwe, h dû naxirê de kehrên 
xwe didan sekmandin, wexta ku piçeki pez û dewar h 
wan dûrdiketin, icar serê kehran berdidan, pij û smc h 
qonk û singên kehrê xwe de dikinn xar, canê wan hey- 
wanên bêt ziman h nav xwinê de diman, h ber jan û êşan 
pin diavitin, xwe hddukutan, ew zarokana h ser wan 
kehran de diketm ser erdê, ser û çavên wan, mil û çêqên 
wan dişikiyan, birindar dibûn, h nav xwinê de diman; lê 
disa ji wana qet ar nedikir, jiyana wan de nedibû. Ji bona 
ew ji Xid h zarokan ra hêrs diket û dixeyidiya, diqira ser 
zarokan. Li ew demê de înca jma Alê Memê xwe gihad 
nêzika pêz û Xidê naxirvan, ew mizgina bixêr da Xidê, ji 
Xidê ra:

- Xido çavên te ronibm, Xwedê ji tera bihêline, Xeca jina 
te duxaskan bû, kureki tê ê mma topek nûr hate cihan, ez 
h te mizgina xwe dixwazim, gelo tu çi bidi mm? got. Ji 
bona mizginê Xidê usa got:

- Zor spas xwişka înc, gelo tu mizgina xwe çi dixwazi? 
Ez dibêjim wexta ku rewşa mma abori dest da mm, ez ji 
tera fistaneki xurt, qumaşeki qutni bikinm. Lê ku rewşa 
nun dest neda mm, icar ez ji wera ji bona çend rojan 
werim dasê biçimm, an ji, ji wera çilo bikşimm ber dêri, 
got û bi hevra pez ajotin bervi mal hatm.

Xidê piçûk ji çawa ku ew nûça Ii devê jina Alê Memê 
de bihist, ji bavê xwe bêtir dilşa bû; mşka ve şevqe ê xwe 
h erdê xist, h şûna xwe de xwe hilkuta û got" Xwedê şikir 
birayeki mmê din hate cihan, êdi em bûn sê bira. Sê birati 
ji h çirokên me Kurdan de zefm. Ku em hemû girs bibm, 
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bi a Xwedê wê çaxê kesek bi hêsayi zora xwe nade ser me, 
ço’ên me dibin sê ço, êdi li ew rojê de em dest h naxirva- 
niyê ji berdin. Lewra ev berdestiyê ez bêzar kirim. Bm- 
hêre zarokên seyidan, h malên xwe de rûdinin, zikên wan 
têr, kmcên ser wan h ên me qenc û nûtirin. Bi hezaran 
tahbên wan hene. Em tahb dixebitin, seyid ji dixwin. Aqilê 
mm qet nagihêje ev dadmendiyê-adalet-; gelo ev bi rasti 
karê Xwedê ye? Ev zagonên bêt dadmendi gelo kê ji bona 
me qûlan danine û derxistmê?.

Xme piçûk h nav ew xem û xeyalan de beri bavê xwe 
xwe gihand mal cem xaltiya xwe û birayê xwe ê piçûk. 
Çawa ku kete hindir malê, yekser çû h kêleka xaitiya xwe 
de xar bû, keleyê xwe h pêçeka birayê xwe biri, pêçek 
maçkir, dûra çû destê xaltiya xwe" day xwaşderbaz be" 
got û dageriya ber pixêriga agir de rûmşt. Pişti rûmştan- 
dina Xidê piçûk de, Xidê mezin ji xwe gihand mal û kete 
hindir. Xidê bav ji mina kurê xwe çû pêçeka kurê xwe ê 
piçûk maçkir, ji jina xwera xwaşderbazi xwast û çû h ber 
stuna xêni h ser erdê de rûmşt, ew ji kete nav gotûbêjên 
jman. îcar jinên seyidan destpêka henekan kinn, gotin" 
Xido ma çira te Xec maçkir mal ava? Xid keniya, xwast 
ku bersiveki bide jmên seyidan, h ew gavê de Ana Senem 
h Xidê pirsiya, got" Xido tu kijan navi hezdiki, ku wi navi 
bidi kurê Xwe ?". Li pey ew pirsa Ana Senem de, icar 
Xidê usa bersiv da Ana Senemê:

- Ana, bi navê Xwedê ez ji mzamm ku kijan navi bidim 
kurê xwe. Tu bi kerema xwe ev pirsê ji xulam û destemo 
a-hizmetkar-xwe Xecê bipirse, gelo ew çi dibêje, nêt û 
ramana wê çiye? got û h şûna xwe de bêdeng sekini.

Ana Senem vêca rûyê xwe guhart ser Xecê, Ii Xecê 
pirsiya, got" keça min gelo tu çi dibêji? Te hemû gotinên 
Xidê bihistin, gelo tu kijan navi dixwazi bidi kurê xwe ?". 
Xec piçeki sekini dûra:

- Ana, bawerke, ez ji mzamm ku, ji tera çi bibêjim, ev 
lawika kurê mm nine, kurê weye, xulameki we ê nûye. -
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Heke ku we naveki mmasib ditiye, ji mmra bibêjm. Lê ku 
we ji bona navê liwik biryarek nestandiyê, ez dibêjim navê 
liwik" Eli " be. Ji ber ku navê bavê mm ji Eliye. Li aliya 
dm de qenc tête bira mm, Bay Seyid Weyis ê Nûri digot" 
Hiva Zeri hmdava Mihamed, Roj Zeri ji hmdava Eli’ye, 
Eli Xwedê bi xweye. Eli bi hezar û yek navi va hatiye ev 
cihan, xwe ji qûlên xwe daye temaşekirm". Disa Bay Seyid 
Weyis digot" rojeki hezreti Mihamed û hezreti Eli bi hevra 
derketine der çûne h ciyeki de rûniştme, ketme nav gotû- 
bêjan û rêzaniya Oia îslam û cihan. Dûra hezreti Eli h 
benka xwe de kevireki çarkoşe, mina kevirê zara tawlê 
derxistiye daye hezreti Mihamed, gotiye" bi kerema xwe ev 
keviri bigire, ii ev keviri bmhêre". Hezreti Mihamed ji ew 
kevira girtiye, çawa ku Ii aliyek ew keviri mhêriye, xwe h 
cihenek heri cûda de ditiye. Li hemû jindewarên ew cihanê 
mhêriyaye, ditiye ku hemû jindewarên ew cihan bi şikl û 
bedenên xwe va bêtoşene, Ii mirovên ev cihana me neçûne. 
Li nav ew pêşdariya ecêb de hezreti Mihamed xwe şaş 
kiriye, icar ew kevir li nav tiliyên xwe de carek dm zivi- 
randiye, li rûyeki dm mêzekiriye, ku vêca çi bibine, li pêş 
wi de Xasbaxçeki bêt ser û paş, hemû der Ii nav Gul û 
guhstanan de mane, ew der bihiştek bi taybetiye. Li nav 
ew Xasbaxçe de qesrek girs û gewre heye; ew qesra hemû 
bi zêr hatiye çêkirin, bi diranê filan, gewher, ehnas û lal 
va hatiye xemilandin, mirov h ew qesrê heyran dimine, 
qim nake ku h ew qesrê binhêre; li çar aliyên ew qesrê de 
Bibil û her cûre teyrên Xwedê h ser darên ew Xasbaxçe de 
dixwinm, bi dengê wan teyran awazek bi xwaş û taybeti 
derdikeve. Hezreti Mihamed h nav ew Xasbaxçe de her 
tişt h xwe birdike, yekcar ew keviri disa h nav tiliyên xwe 
de dizivirine, ku evcar çi bibine, h meydanek zor gewre de 
bi hezaran jin, mêr, zar û zêç kombûne, hemû diginn, h 
xwe dixinin, dikin qirin, gazin dilorinm. Çawa ku hezreti 
Mihamed ew şini û girina ew geli dibine, h yeki pirsdike, 
dibêje" heval, gelo we xêre, ev çi giri û şiniya weye, hûn ji
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bona çi usa digirin û lixwe dixinin? Ez dixwazim li ser ev 
tevgera we agadar bibini. Gelo li we çi qewimiye û kiyê we 
miriye ?". Li ser pirsa hezreti Mihamed de, icar ew kesa:

- Qet qal meke, me ronahiya çavên xwe, eviniya ddên 
xwe hezreti Eli wenda kir. Duhu hezreti Eli mir çû gihişt 
rama Xwedê, iro ji ev gel ji bona şini û cinaze ê Eli h vira 
kombûne digirin. Çawa ku hezreti Mûiamed ew gotinên wi 
kesi dibihise, jan û êşek dikeve nav dil û kezewa hezreti 
Mihamed, ew ji destpêka giri dike, xemgin dibe, hêz h 
dest û pêyan wi de namine, h şûna xwe de sar dibe, di- 
mine. Li ew demê de ew kevira h nav tiliyên hezreti Miha- 
med de dikeve ser erdê, hezreti Mihamed mşka ve h xwe 
dihese, berê xwe diguhêrine aliya xwe a rastê, ku ew e 
hezreti Eli h ba wi de rûmştiye h bm lêvan de dikene. 
Hezreti Mihamed h Eli dinhêre, dibêje" Eli mala te ava, te 
zirav û loqleyên zikê mm bizdandm ew çi bûn mm ditin, 
ew çi bûn te anin serê min? Aqilê mirov nagihêje karên te, 
sira te, ango raza te û mêşa hingiv". Bi rasti ji, ez ew 
gotmên Bay Weyis bawer dikim, navê Eli zef hezdikun. Ez 
dibêjim, em navê Eli h ev lawiki kin. Çawa ku Xecê axaf- 
tma xwe qedand, hemû jinan bi hevra" welleh Xecê tu her 
biji, te navê liwik dit çû" gotm, Xec û navê pitik piroz 
kirin. Dûra Ana Senem ji bona ew çirokê bi taybeti Xecê 
ra spas kir û usa ji hemû jinan ra got:

- Geli camkan hûn dibinm h nav gel de çi camkên biaqil, 
xudan birbaweri û itiqat hene. Seyid Weyis ev çiroka 
hezar cari hgel me ji civatê ra gotibû, lê sed mixabin ku, 
me keseki ev çiroka hêja jiber nekiriye; lê Xecê hemû jiber 
kiriye, hezar cari ji Xecê ra eferim.

***

Mixurba êvarê êdi ketibû ser erdê. Derva hewa tari, es- 
man sayi û şin bû. Disa stênk h esman de, tev hiva çardeh 
rojin de dibunqiyan. Disa hemû gundi ketibûn malên xwe, 
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h ber ronahiya agir, çira û darên kmdiran de rûniştibûn 
şiva xwe dixwann. Xidê naxirvan ji şûşek gaz li mala Alê 
memê deyn kiribû, ku bi ew gazê, sê şevên şahi û dilani 
derbaz bike. Keç û xortên gund h bm ronahiya çirê de 
bileyizm, bistrimn û bireqism, qeşmeriyên cûre-cûre der- 
xinm.

Keç û xortên gundê Kûpikê sê şevan h Xecê piyan, têra 
dilên xwe leyiztm, reqisiyan, kilam strandm, qeşmeriyên 
têvel-çeşitli-ji hevûdu dan temaşekirm û dawiya ew sê 
şevên dilani anin. Jinin gundiyan ji bona Xecê û neferên 
mala Xidê Sirakut, Zerfet, Keşke, Herire, Qawût û hm 
xwarmên din dipatin û dibirin maia Xidê, ku Xec û nefe- 
rên malê bixwin û zikên xwe têr bikm. Jman digotm" ev 
kevneşopiyek bav û kalên meye. Li rojek duxwaskaniya 
jmek cinaran de, divê hemû cinarên din ji ew jma duxwas- 
kan û neferên mala wê jinikê ra bibin arikar, ji ew malê 
ra xwarman bipêjm, kar û berên ew malê bikm. Divê em 
h rojên şahi de hgel hevbm; bi hevra bireqisin û bi hevra 
şabin. Li rojên miri û şini de ji bi hevra bigirm û bigazm, 
ji hevûdu ra bibin arikar, ji hevûdu ra arikari bikm; 
Xwedê usa ferman kiriye; divê em ev fermana Xwedê 
binm cih.

Xeca xwişka Xidê h nav ew sê şevên dilani de dil ber- 
dabû xorteki, bûbû bengi. Hmdê wexta Xecê a zewacê ji 
derbaz bûbû. Ji bona rewşa wana hejari û naxirvaniyê, 
keseki Xec nexwastibû. Lê h dawiyê de qismeteki Xecê 
derketibû pêşiya Xecê, Xecê nedixwast ku ew qismetê xwe 
wenda bike. Navê ew xorti tmam bû, ji wira "îmamê 
Karrê" digotm. Ango leqaba îmamê "Karr" bû. îmam 
xorteki bejn temk û bihnd, nêzika du metro’an, şan-mil 
fereh, mina şêreki nav danstanan bû. îmam bêt dê û bêt 
bav, bêt xwişk û bira bû. Wi h zaroktiya xwe de diya xwe 
û bavê xwe wenda kinbû, h aliya apê xwe Memê Karrê de 
mezm bûbû. Xênci çend pismamên îmamê, qet keseki 
hnamê tunebû. îmam ji keseki eşira Dewrêşgewran bû.
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Ango ew eşir ji, eşirek seyidan bû, balam tahbên eşira 
Dewrêşgewran her kêm bûn. Piraniya kesên ew eşirê, ked- 
kar, astemkar û rêçber bûn, çiralix û geşt kom nedikirm. 
Bi taybeti eşira Bamasûran, li eşira Derwêşgewran dexesi 
dikirin, ew eşira qet heznedikirm. Hin kesên eşira Ba- 
masûr ji bona wê eşirê û navê ew eşirê usa digotm:

- Ezbeni, wexta ku padişahê hukma Romê, Kurêş Bawa 
davêje finna agir, rojtira dm dibine ku Kurêş bawa neşe- 
witiye û ji bona ew kirameta Kurêş Bawa ji nişana seyi- 
dtiyê û .nşana ocaxzadetiyê dide Kurêş Bawa, h ew demê 
de derwêşeki geve-budala-h ew derê de bûye, h Kurêş 
Bawa dexesi kiriye, çûye xwe h nav xaliya agir de gevz- 
daye, hatiye pêşberiya padişah, gotiye, divê tu heqê seyi- 
dtiyê bidi mm ji, lewra ez ji h tev Kurêş Bawa, h firina 
agir de bûm. Padişah çito ku ew derwêşê kmc gewr ditiye, 
ferman daye gotiye, zûkm ev dewrêşê kinc gewr h ber 
çavên mm de wenda bikm, bibm bavêjin der, beri ku ez 
wi bikujim. Parêzvanên padişah û leşkeran ji ew derwêşa 
avitme der, ew ji dageriye hatiye Kurdistanê, ji gel ra 
gotiye" ez ji seyidim, padişahê Romê ez ji avitim finna 
agir ez neşewitiyam, nişana seyidtiyê daye mm ji". Li ew 
rojê virde ji, ji zarokên wi derwêşira gotine "eşira Dewrêş- 
gewr". Ji ber ku wi xwe kiriye nav xaliya agir gevzdaye. 
kinc û kolên xwe bi xaliya agir va reng gewr kiriye, bi ew 
derewê va ji xwe seyid daye temaşekirm".

îmamê Karrê ne tenê miroveki bêt xwişk û bira, bêkes 
bû, ew her usa ji hejar û belengazeki Xwedê bû. Wi ji 
seyidên gundê Kûpik û Lodekan ra şivanti û gavanti dikir; 
ji bona zik têriyê ji wanra dixebitiya, ji wanra xulamti 
dikir. Wexta ku seyidên gundê Kûpik û Lodekan derdike- 
tm der diçûn nav tahbên xwe, ji bona çiralix û geşt komki- 
rmê, wana îmam ji, ji xwera dikirin koçek dibirin, ku 
îmam ew pez û dewarên ku tahb didin wan ji ew pez û 
dewar ra bibe şivan, ew pez û dewari bajoy, biçêrine, h 
tev wan bibe sûka bajareki, ku ew wan pez û dewaran 
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bifroşin ji xwera bikm dirav, çend quruşan ji bidme 
îmam. Bdi ew, hin taliban h pişti çiralixa Pir, an ji Ray- 
ber dayinê de, ji bona heqê koçektiyê çend quruş ji didan 
îmam. Ango imam bi ew şikli va dohwa xwe dimeşand û 
dijiya. Bi taybeti h demsala zivistanê de karê imam her 
zêde dibû, imam pirr diwestiya. Ji ber ku wi berfa ser 
xaniyê gelek malan tenê dumşt, ew xaniyana luq, siving 
têpûç dikirm; êzmg û çdo ji gelek malbatan ra dikişand 
ber derên wan malbatan. Bi kurtasi jiyana tmamê Karrê h 
nav ew dijwariyê de dom dikir. Wexta wi a zewacê ji, 
mina Xecê derbaz bûbû. Lewra wi nedikanbû ku qelmd 
bide, ew yek. A duwem ew zef hejar, xorteki bêt erd bû, 
kesi nedixwast ku keça xwe bide imamê. Lê h dawiya 
hemû tiştan de qismetê imaniê ji derketibû; h ew şevên 
dilani de, ew ji bûbû bengiyê Xecê, soza zewacê ji, ji Xecê 
standibû, h tev Xecê ketibû govendê reqisiyabû, bi hevra 
kdam strandibûn.

Li pişti çend heftan de, imamê Karrê pismam û çend 
xismên xwe h tev Bay Seyid, h şeva in’ê de şandm mala 
Xidê naxirvan, ku ew biçin Xecê ji wi ra bixwazm. Ew 
kesana ji çûn, bi fermana Xwedê Xec ji imamê ra xwastin, 
li zikê şeş mehan de daweta wan kirm, imam û Xec zewi- 
ciyan, çûn gihiştm mirazên xwe, bûn xudan zar û zêç, 
jiyana xwe guhartin.

***

Hesen êdi bûbû arikarê bira û bavê xwe, h tev wan 
diçû ber naxira pêz û dêwêr. Eli ê piçûk ji êdi rûdmişt 
dikişiya; carna radibû ser Imgan tik dibû disekmiya, 
hêdi-hêdi gav diavitm, h ser hngan diket, duneşiya. Ew 
rewşa Eli pirr berdewam nekir, Eli li ser hngan ket. Ji 
bona ew ji Xecê kdora ser hng ketina kurê xwe pat; gazi 
Husênê kurê Alê Memê, Gul Mistefa ê Hesê, Derwêşê kurê 
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Husênê Awês, Avdilah ê kurê Miçê Hamê kir, ku ew 
werm kilora ser ling ketma kurê wê Eli birevinm.

Belê, ew adetek bav û kalan bû, xwe h nav Kurdên 
Dêrsun de diparast. Wexta ku lawikek h ser hngan diket, 
hêdi-hêdi dimeşiya, dayika wi lawiki ya parxaçek bi rûn, 
yan naneki tewê, yan ji geiek kilorên bi rûn dipat, dûra 
gazi çend xortên jir, jêhat, biaqil û can lez dikir, ku ew 
bên kilor, parxaç an ji ew nanê tewê bigirin û birevimn. 
Ew xortana ji dihatin kêleka ew parxaç, kilor yan ji nanê 
tewê qul dikirm, benek digirtm h ew qulê de derbaz di- 
kirin dibirin h tiliya hngê ew lawik, tiliya mezm va girêdi- 
dan, ew xortana h dora liwik de kom dibûn, mşka ve yeki 
bi lez dest diavit ew parxaç, kilor yan ji nanê tewê kaş- 
dikir ew benda dibizdand, kêleka kilor, parxaç an ji nanê 
tewê diçirand û bazdida, direviya. Li ew demê de icar ew 
xortên din h dû ew xorti diketm û ew dipekandin. Li 
dawiyê de xort h ciheki de disekiniya, hemû xort digihiştin 
ew xortê can bi lez, bi hevra h ew şûnê de rûdimştm, ew 
parxaç, kilor, an ji nanê tewê digirtm perçe dikinn h nav 
xwe de parvedikirm û dixwarm, bi ew şikli va, ew adeta 
bav û kalan dianin cih, dawiya ew rojê dianin.

Xecê ji, ji bona ew kevneşopiya bav û kalan û ew bawe- 
riyê, parxaçek bi rûn avitibû binê sêlê patibû, kêleka 
parxaçê ji qul kiribû, ben h ew qulê de derbaz kiribû li 
tiliya kurê xwe va girêdabû, ew xortên gund ji h dora 
Xecê, Eli û parxaçê de kombûbûn, hemû der û cinar ji 
hatibûn ew pêşaniya parxaç revandma Eli de sekiniyabûn; 
yekcar Husênê kurê Alê Memê h nav hemû xortan de dest 
avit parxaçê, ben bizdand, parxaç dirand û mina gule a 
tifingê h lûlê de derket û weka taziyek pey kevroşk bazda 
û reviya. Çito ku Husên bazda reviya, icar hemû xort ji h 
dû Husên ketin û Husên fihtandin. Êh ew bêt havil bû, qet 
keseki nedikanbû ku xwe bigihêjine Husên. Pişti çend 
hûrdeman de Husên xwe gihand "Mezela Qiran " h bin 
dareki de sekmi, xortan ji xwe gihandin Husên û hemû bi
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hevra rûniştin, parxaça xwe perçe kinn xwarm û dageri- 
yan ba Xecê, Xec piroz kirin, çûn rûyê Eli ew ji maçkirm, 
pêşniyazên xwe ji bona peşerojên Eli pêşkêş kirm û dawiya 
ew adetê anin, lihev belav bûn û herkes dageriya çû mala 
xwe û ber kar û berê xwe.

***

Heyam bihar, esman sayi, rojê tav dida cihan. Disa 
hemû jindewarên Xwedê li ber tava rojê de xwe germ 
dikirm. Disa jm û mêrên Kurd derketibûn pêş deriyan, 
ber diwaran, bin sivingan, ser xaniyan Ii bin tava Roja 
Zeri de rûmştibûn b nav xwe de dipeyiviyan. Li rojek 
werge de hemû mêr, jin û xortên gundê Kûpikê ji derke- 
tibûn pêş deri û ser xaniyên xwe de rûmştibûn tama tava 
biharê tam dikirm. Mêr û kalemêrên gund li nav xwe de 
daxme, xort ji li ser pişta xaniyan de kaw dileyiztm. Xeca 
jina Xidê ji kurê xwe Eli girtibû çûbû li ser xaniyê mala 
Seyid Qemer, li tev jma Seyid Weli, pişta xwe dabû diwêr 
h ser erdê de rûmştibû, ji Ana Elif ra dipeyiviya. Eli ê 
piçûk û Çiçega keça Seyid Weli ji li pêş çavên dayikên xwe 
de ddeyiztm. Pişti demek kurt de Ana Elif û Xecê ew 
herdu zarokana li ser pişta xêni de tenê hiştm, çûn ketin 
hmdir oda mivanan, sobe tiji êzing kirin, agir dan ber 
êzmgan vêxistm, çaydank a çay dan ser qula navina sobê, 
h benda kelandina avê de man, ku av bikele, çayê demkin 
û çay vebixwin. Nişka ve li derva qirinek hat, Ana Elif û 
Xecê bi lez bazdan der ser pişta xêni, ku çi bibinin, ewe 
Eli h ser pişta xêni de ketiye jêr, li nav çamûr û heriyê de 
mina miriyeki dirêj bûye maye, qet dengek li Eli der- 
nakeve. Çawa ku Xecê kurê xwe werge dit, xwe şaş kir, 
aqd h serê Xecê de nema, xwast ku ew ji xwe li ser pişta 
xêni de bavêje jêr, xwe bigihêjine kurê xwe, iê Ana Elif pê 
milê Xecê girt, bû asteng nehişt ku ew ji xwe seqet bike, bi 
hevra Ii pêpelûga pêş dêri de daketm xwe gihandm Eli.
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Ana Elif Eli h nav heriyê de rakir kire hembêza xwe, dit 
ku singê Eli radibe, rûdine, hêhn dide-distine, yekcar berê 
xwe da Roja Zeri, got" ya Roja Zeri, h te û h Xwedê her 
şikir, ku tiştek h ev lawik nebûye". Ana Elif h pey ew 
şikirbûnê de, icar vegeriya aliya Xecê ji Xecê ra usa got: 
- Keçê metirse kurê te xwaşe nemiriye, Xizir û Şah Ba- 
masûr xwe gihandine kurê te, nehiştine tiştek h kurê te 
bibe, kurê te bimire. Ez bawenm qurbanek te hebûye, ku 
ew qurbanê xwe avitiye ber Eli, nehiştiye ku tiştek were 
serê wî.

Li pey ew gotmên Ana Elif de, Xecê bi qirin û gazin va 
kurê xwe h nav inilên Ana Elif de girt, devê xwe da ser 
gepên kurê xwe, kurê xwe maçkir "ax h serê mm, çavên 
min ji bona te werm der, min tu çawa h ser pişta xêni de 
tenê hişti û ez çûm ketun hmdirê malê, min tu ji xwe 
birkiri; naha ku Xid dageriya mal wê ez çi bersivê bidime 
Xidê" got û disa destpêka giri kir. Li ser ew qirin û gazina 
Xecê, hemû jm û mêrên gund h dorbera Xecê de kom 
bûbûn, Xec xemrevin-teselli-dikirm, lê disa ji Xec digiriya, 
qirin û gazina Xecê erd û esman dihêjand. Li ew navberê 
de Ana Senem pê milê Xecê girt" keçê usa megire berxwe 
mekeve, qet tiştek h kurê te nebûye, tenê bi tirs birva 
çûye, wê ew pişti çend hûrdeman de h xwe bihese, çavên 
xwe vebike hişyar bibe" got û dûra vegeriya jinan:

- Liwik h dest ev belengazê de bigirm, bibm dev û rûyên 
wê bişon, bila ev belengaza mm piçeki h xwe bihese, sewra 
wê fereh bibe, got ferman kir. Pişti fermana Ana Senein. 
înca jma Alê Memê, Eli h hembêza Xecê de girt, jinên din 
ji Xec birm dev û rûyên Xecê bi ava sar va, qenci şoştm, 
dûra dagerandin birin mala Seyid Weli h ser sekûyê de, 
dan rûmştandin. Li nav ew rewşê de seatek derbaz bû. 
nebû, Eli çavên xwe vekirin û destpêka giri û qirinê kir, te 
digot, naha dimire, diteqe, an ji difetise. Ji bona ew rewşê 
ji Xecê Eli digerand, h ser inilên xwe de dihêjand, ku Eli 
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dengê xwe bibirine, negiri û haş bibe. Lê ew ne keys bû, 
qirina Eli her diçû zêde dibû.

Êdi roj çûbû ava; herdu Xidan ji xwe gihandibûn mal. 
Balam h mala Xidê de gelek kes hgel Xecê de rûmştibûn, 
Xec xemrevin dikirm. Li aliki ew kes û gotmên wan kesan, 
h aliya dm de ji qirin û gazina Eli qet meşazek nedida 
Xidê; Xidê xwe şaş kinbû, nedizambû ku çi bike û çi 
bibêje. Dûra piçeki aqil hate sêri, dageriya ser Xecê, ji 
Xecê ra:

- Keçê te xêre, çi bû? Ma çira ev lawika usa digire, dike 
qirin û gazin? Gelo tiştek hate serê liwik?.

Li ew demê de Ana Senem h şûna Xecê de usa bersiv 
da Xidê:

- Xido-Xido berxwe mekeve, tişteki heri giring tune. Eli 
h ser xêni de ketiye, lê şikir Xwedê tiştek h kurê te nebû- 
ye, balam ez bawerim zef tirsiysye, ji bona ev digire.

Li pişti ew gotmên Ana Senem de, Xid bêtir berxwe 
ket, hêrsa wi her çû rabû, nedizanibû ku çi bike û çi 
bibêje. Dûra bi hêrs dageriya ser Xecê, ji Xecê ra:

- Keçê ma çavên te kor bûn? Tu çito ev lawikê pizêz h 
ser pişta xêni de tenê dihêlini û diçi dikevi hmdir ji bona 
kasek çay? Çay û galagotên te ewqas giring bûn?.

Xeca belengaz qet bersivek neda Xidê mêrê xwe, werge 
h şûna xwe de sekini, bi xwe bi xwera "heqê Xidê ye ku, 
ew usa ji minra hêrs bikeve û h mm bixeyide. Min mina 
kesên bêt aqil û dimkan kurê xwe tenê h ser pişta xêni de 
hişt û ez çûm ketun hmdirê mala Bay Seyid Weli. Qet 
nehat bira min ku ev lawik h ser pişta xêni de dikeve. 
Nizam h ew demê de aqilê min kuva çûbû, h dawiyê de ev 
qeza kambax hate serê kurê mmê belengaz" got û histêr h 
çavan de bariyan. Dûra der û cinaran piçeki Xid xemrevin 
kirm û hemû dageriyan çûn malên xwe.

Eli’yê piçûk dikir qirin û gazin qet haş nedibû. Wi h 
ew şevê de heya sibê xew nekir, nehişt ku neferên malê ji 
bikevin xewê. Li pişti taşte xwarinê de Ana, Senem disa
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seriyek h mala Xidê xist, ku binhêre gelo rewşa Eli çawaye 
û Eli çawa bûye. Ket hmdir dit ku, ew e Eli disa mina 
roja bihuri digire, dike qirin û gazin, tu dibêji, naha 
difetise, birva diçe. Li pey Ana Senem icar hm cinarên din 
-wek Ana Elif, Ana Xatûn, Alê Memê û jma wi înc, bûka 
Hemê Ali Pirimi- tev zar û zêçan h mala Xidê de kom 
bûn. Li pey gelek guftûgoan de hemûyan pêşneyar kirin, 
ku Xid biçe gundê Şowagê mala Keki Dede ji kurê xwe Eli 
ra, h pirtûkê binhêre. Ji Xidê ra gotin" ku Keki Dede h 
mal nebû, biçe mala Riza ê Mamûd ê Beyteş, bila ew ji 
liwik ra h pirtûkê bmhêre, berbejneki bmivisine, ji liwik 
ra bike derman". Hemû kesan bi yek deveki va biryar 
standin ku Xid biçe Şowagê, ya Keki Dede bibine ew kari 
bine cih, yan ji biçe mala Riza ê Mamûd ê Beyteş h gel wi 
ew erkê bine cih. Li pey ew biryara der û cinaran, Xidê ji 
hemûyan pirsiya, got" gelo hûn kijani zef qenc dibinin? 
Nefesa kijani bêtir qence, kijan bêtir zaneye û h pirtûkê 
baş dinhêre? Hemûyan gotin " ku Keki Dede çêtire, ew 
bêtir zanaye, nefesa wi her qence. Lê ku te Keki Dede h 
malda nedit, h wê biçe mala Riza ê Mamûd ê Beyteş, 
nefesa wi ji ne xirabe, ew ji h pirtûkê qenc dmhêre. Dûra 
ew û Keki Dede xismê hevin, meriyên hevin, esl û koka 
wan yeke. Ango êdi te kijan ku h malda dit".

Li pey ew pêşneyara der û cinaran, Xidê gazi zavayê 
xwe îmamê Karrê kir, ku ew bê h tev Xidê piçûk biçe ber 
naxira dewar û pêz. îmamê ji dilê bûrayê xwe neşikand û 
h tev Xidê piçûk çû ber naxira pêz û dêwêr, Xidê mezm ji 
bi lez rêket, berê xwe da gundê Şowagê, ku biçe ji kurê 
xwera pirtûkê binhêre mvişteki bide mvisin. Gundê Şo- 
wagê h nav du çiyan, h geliyek kûr de, h ser çar taxan de 
hatibû avakirm. Navenda gund, taxa Goma Feqirê, taxa 
Kaştûnan û taxa Hesê Kehr Diz. Mala Keki Dede h jori 
navenda gund, nêzika kaniya avê, sinorê navenda gund û 
taxa Kaştûnan de bû. Ew mal h ser taxa Kaştûnan dihat 
hesibandin. Piraniya kesên taxa Kaştûnan ji, Kuçikvan 
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bûn, Kuçikên sêlên nan patinê çêdikinn û ew Kuçikên 
kevir difirotin.

Xidê li zikê bist hûrdeman de xwe gihand pêş derê mala 
Keki Dede. Li ew rojê de Keki Dede h dereki de neçûbû h 
malda rûmştibû, qelûn dikişand; dûra dûyê ku h devê xwe 
de derdixist, pife ew dûyê titûnê dikir û bi xwe bi xwera 
diaxifiya, ketibû nav xem û xeyalên gera xwe û peywen- 
diyên tahbên xwe. Hmdê çendek beri h nav tahbên xwe de 
dageriyabû mal. Jm û zarokên wi ji çûbûn oda paşm, Keki 
Dede tenê h oda mivanan de hiştibûn. Xidê h demek werge 
de deriyê mala Keki Dede vekir û kete hindir. Dit ku Keki 
Dede li ser textê odê de rûmştiye, pişta xwe ji daye bali- 
feki, ew e qelûna xwe a titunê dikşine. Xidê silav da, Keki 
Dede, Keki Dede ji silava Xidê ragirt" tu xêr hati Xidê 
mm" got û cih h Xidê da temaşekirm. Beri ku Xid h şûna 
xwe de damşe, çû destê Keki Dede maçkir, dûra dageriya 
h ser kursiyeki de rûmşt, ii benda rewş dem pirskirma 
Keki Dede de ma. Pişti rewş, dem pirskirmê de, Xidê 
mesela kurê xwe ji Keki Dede ra yek û yek dengkir, got" 
ez hatime ku tu ji kûrê mmra li pirtûkê bmhêri, berbej- 
neki bmivisini". Li ser ew daxwaziya Xidê de, Keki Dede 
h benka xwe de, pirtûka xwe a nav "Hamili" derxist, 
rûpeleki pirtûkê vekir û destpêka çav lêgerandm û xwen- 
dinê kir. Pirtûk bi tipên Erebi hatibû nivisin. Lê bi rasti 
Keki Dede û kesên mina Keki Dede, zimanê Erebi nediza- 
nibûn. Lê wan tip jiber kinbûn, werge ji xwera pirtûk û 
Quran dixwendm. Ango wana naverokên pirtûkên zimanê 
Erebi qet nedizanibûn. Lê wana xwe zana û kesên xwenda 
didan temaşekirm û didan naskirm. Bi taybeti berbejn 
mvisandm û xwendina ew pirtûkan ji, ji xwera kinbûn 
riyek kedxwariyê. Bi mvisandina berbejnan û çav lêge- 
randma wan pirtûkan va gel dixapandin, xwe kesên Loq- 
mani Kekim dihesibandm, werge ji xwe h gel didan peji- 
randm, gel ji dibû qûl û nokerên wan.
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Keki Dede bi xwe bi xwera bêdengi pirtûk dixwend û 
lêvên xwe h hevûdu dixistm. Te digot, ew bi dizi tişteki 
analiz dike û ji hev tine der. Dûra disa xwe bi xwera"- 
amin"got û destê xwe avit binê milê xwe ê çepê h bêrika 
çekêtê xwe de pênûsek û perçek kaxiz ji derxist h ser ew 
kaxizê de çend xet mvisand reş kir, h dawiyê de vegeriya 
aliya Xidê, ji Xidê ra usa got:

- Bmhêre tahbê mmê delal, bi qenci guhên xwe bide ser 
min û gotinên min. Ez ji tera çi dibêjim divê tu ewana 
hemû yek bi yek bini şûnê. Qet xem mekm û metirsm, 
tişteki bi tirs tune. Kurê te nezer lêketiye, çavini bûye. 
Wexta ku ew h ser xêni de dikeve jêr, milaketeki Xwedê 
xwe digihêjine ew kurê te ê " Masûmi Pak " nahêline ku 
tiştek were serê kurê te. Ew milaketa kurê te dide ser 
lepên xwe h ser erdê datine û dirêj dike û diçe. Ew qirin û 
gazina kurê te ji, çawa ku min beri ji got nezere, h ew 
bûyerê de lawik tirsiyaye. Bi kurtasi tişteki heri giring 
tune, qet xem mekin. Tu ev kaxizê bigire bibe mal; niveki 
ev kaxizê biçirine bike nav kasek ava pak, paqij û zelal; 
ew avê bi kurê xwe bide vexwarin. Perçeki ji h ber poz û 
çavên liwik de bişewitine, bila dûyê kaxizê bi qenci bikeve 
poz û çavên liwik, lawik bipijmine-hapşirsin-perçe ê mayin 
ji bikm nav caweki bi mûm, ew cawê mûmi ji bikm nav 
paçeki şin, bikm mina sêguh bidûnn bikin berbejn, li 
stuyê liwik de dardakin, yan ji h ser milê wi ê çepê de, h 
kirasê wi va bidûrin. Li pişti ev karen de, bi himet û 
fermana Xwedê, wê kurê te h zikê çend rojan de h xwe 
bihese û qenc bibe, bibe mina tivir. Qet tişteki kurê te 
tune, berxwe mekevm, baweri û itiqata xwe wenda mekm. 
Xwedê û ceddê min Şah Bamasûr mezinm, ew felatkann, 
rama wan her zêdeye. Naha tu rabe biçe mala xwe, ev 
gotm û şiretên mm yek û yek bine şûnê, ez te û neferên 
mala te h heyamek heri kurt de dilşa û kêfxwaş bibinun; 
bêt hêvi mebm, Şahê Merdan mezine. De ji tera oxir be.
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silavên mm ji neferên mala xwera û der û cinarên xwera 
bibêje.

Xid h şûna xwe de bi lez rabû serxwe; çû ew kaxiza ku 
Keki Dede bi Erebi mvisandibû h destê Keki Dede de girt, 
destê Keki Dede maçkir, k bênka xwe de pênce quruşê wi 
zemani ji derxist kire mista Keki Dede, ji Keki Dede ra 
spas kir, xwatirê xwe xwast û derket der berê xwe da riya 
Kûpikê. Xidê bi lez û rev, h zikê çaryek seateki de xwe 
gihand mal. Çito ku kete hindirê malê, ew gotinên Keki 
Dede ji neferên malê û hin kesên ku hatibûn ditma Eli, ji 
wanra yek û yek got. Dûra ew kaxiza h bênka xwe de 
derxist; Hesen şand mala Alê Memê ku ew biçe ji wanra 
meqesê bine. Hesen ji çû mala Alê Memê, meqes ani, da 
bavê xwe. Xidê ji bi meqesê "a perçek kaxiz biriya, bizû- 
teki agir ji bi meşê pêgirt ani ber pozê Eli, kaxiz da ser 
bizûtê agir, kaxiz şewitand; beri ku dûyê kaxizê derkeve 
Xidê pozê Eli bêtir nêzika dûyê kaxizê kir, dûyê kaxizê 
kete çav û firmkên pozê Eli, h dawiyê de xurri h kaxizê 
ket û Xecê Eli şuva kişand. Li ew demê de Eli giriya kire 
kuxe-kux, histêr h çavan de bariyan. Dûra Xidê perçeki 
dm biriya kire nav merşefek ava teze û zelal, ew ava ji da 
Eli, Eli ew ava vexwar. Perçe ê inayi ji xwast ku bike nav 
perçeki şin, lê h malda cawê şin nedit. Ji bona ew Xec 
rabû çû mala Ana Senem, paçeki şin û perçek cawê bi 
mûmi ani, ew kaxiza kire nav ew paçan, bi derziyê dûnt 
kire berbejnek sêguh h ser milê Eli ê çepê de, h kiras va 
dûnt û dawiya karên xwe, şiret û gotmên Keki Dede anin 
cih û ew kaxiza ji kurê xwera kirm derman.

Belê, hemû mvişt û berbejn bêt havil û bêt kelk man. - 
Eli qenc nebû, her çû qirin û gazina Eli zêde bû. Eli ê 
belengaz h ber jana qor û milê xwe de diyax nedikir, ji 
bona ew ji digiriya, xew nediket çavên Eli. Ji bona ew 
rewşa Eli, êdi neferên malê ji bêzar bûbûn, xew nediket 
çavên wan ji. Li pişti ewqas rewşa heri dijwar de gun- 
diyan pêşneyarek ji bona Xidê anin, gotm" Xido divê tu ev 
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kurê xwe bibi ser ziyaretan bigerini, em bawenn ziyaret ji 
kurê tera bibm derman, kurê te li ev nexwaşiyê de felat 
bibe, tendunstiya kurê te were guhartin qenc bibe".

Li ser ew pêşneyara seyidên Kûpikê, Xidê belengaz 
destpêka ew kari kir, xwast ku ew gotm û pêşneyarên 
seyidan bine şûnê. Beri çû mala Alê Memê, çend quruş 
dirav Ii Alê Memê deyn kir, dûra çû Qurunkê berxek 
kirri ani mal û rojtira din kurê xwe hembêz kir, Xecê ji 
berx kire pêşiya xwe, berê xwe dan riya Moxmdiyê, ku 
biçm ser ziyareta "Diwarê Bamasûr". Beri seateki de xwe 
gihandm pêş derê mala Bay Seyid Silêman û ber Diwarê 
Bamasûr. Çawa ku Xidê û Xecê xwe gihandin ber diwarê 
mala Seyid Silêmin, xarbûn ser joniyan, diwarê xêni maç- 
kirin û dageriyan ketm hmdir malê. Diwarê ku digotm 
"Diwarê Bamasûr" qet diwareki bi taybeti nebû û tişteki 
werge ji nedihat xuyakirm. Tenê diwarê aliyek xêni piçeki 
h odan dûrxistibûn, dirêj kinbûn, ew diwar ji bûbû di- 
warê aliyek çardaxa pêş dêri. Ango diwareki werê bi 
taybeti h wê malê de tunebû. Ew diwar ji mina diwarên 
xêni bi kelpiç û heri va hatibû çêkirin, lê ji ew diwar ra 
digotm "Diwarê Bamasûr".

Herwaha, Xidê û Xecê h mala Seyid Silêmin de êvar 
kirm. Beri ku roj biçe ava berxê xwe girtin birin ber ew 
"Diwarê Bamasûr" berê berxê dan aliya Rojê, tekbir anin 
serjêkirm, xwin njandm ser diwêr û goştê qurbanê dan 
xwediyê malê; wê şevê h mala Seyid Silêmin de man. Roj- 
tira dm Xidê çend quruş ji avit ser diwêr û disa tev kurê 
xwe û jma xwe dageriya Kûpikê mala xwe, h hiviya qenc 
bûna kurê xwe de ma. Lê sed mixabin ku Eli qenc nebû. 
îcar gotm "Xido kurê xwe bibe ser ziyaretên din ji bicên- 
bine". Vêca Xidê kurê xwe bir ser ziyareta Qoriyê, lê kurê 
wi qenc nebû, bir ser Dizgûn Bawa, qenc nebû, bir ser 
Çoribori, qenc nebû, bir ser Coşik Bawa, bir ser ziyareta 
Kule, bir ser ziyareta Seyid Cafer qenc nebû, bir ser 
kevirê Avdil Mûsa qenc nebû, qenc nebû. Edi Xid h gera 
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ew ziyaretan bêzar bûbû. Xidê werqas ji kurê xwera ber- 
bejn mvisandibûn, kinbûn stuyê kurê xwe ku, kurê xwe 
kinbû bin bareki niviştan. Li stuyê Eli de, ne tene ew 
berbejn hebûn, her usa ji gelek kevirên bi qul, axa hin 
tirban ji, ji Eli ra kinbûn berbejn, h stuyê ew belengazi 
de dardakiribûn. Ji axa ew tirbên ziyaret ra "Tewerik" d- 
igotin. Ew axa him dixwann, him ji, ji nexwaşan ra di- 
kinn berbejn, h stuyê nexwaşan û xwaşan de dar- 
dadikirm, ku ew ax h wanra bibe oxir, h rojên tengasi de 
wana felat bike. Bi kurtasi qet kêrek wan ziyaret, diwar û 
tirban negihiştin Eli ê piçûk, rewşa Eli nehat guhartin. Li 
pişti ewqas gera ziyaretan û asteman de Xid rûmşt bûrayê 
xwe Aliekber û hemû gotm û şiretên wi anin bira xwe; 
dûra bi kûrahi hêmjiya û meselan fikiriya, bi xwe bi 
xwera got "ez bawerun Aliekber tiştên rast digotin hêrsa 
min ji wira radibû. Lê iro ez dibimm û dihêmjim, ku 
hngên qazê mina ditma min nebûne. Wi digot" binhêre 
zava, dijmmên kedxwar û mêtinkar nehiştme ku jiyanek 
nû û nûjen bikeve Kurdistanê, bikeve nav gelê Kurd; gelê 
Kurd ji mina hemû gelan şarmend û şareza bibe, pêşva 
biçe. Nehiştine ku h Kurdistanê de rê û dirb çêbibm, 
pişekari-sanayi- bikeve Kurdistanê, karxane û nexwaşxane 
avabibin; nehiştine ku perwerde a Kurdan pêşva biçe, 
Kurd ji bixwinm bibin Bijijk, bibin Cebar, bibin Mihen- 
dis, bibin Parêzger û her tewir karmendên dewletê. Bili 
hmek bêcgeyitiyan-istisnalar-mina mamostetiya min û hin 
Kurdperwerên meyên dm, qet nexwastme ku Kurd ji şiyar 
bm û h xwe bihesin. Tu bi çavên xwe va ji dibini, ku AIo 
û Memo ên me bi zarokatiya xwe de dimirin, seqet û kûd 
dibm. Lê sed heyfe ku bav û dayikên me Kurdan dibêjin 
"ezbeni ev bextê meye, ev fermana Xwedê ye; Xwedê h ser 
eniya me usa mvisandiye, ma em çi bikin?". Axa, mir, 
şêx, seyidên meyên dewlemend ji bona pizik û kûnerek 
zarokên xwe berxwe dikevin, wan zarokên xwe dişinm 
Istembolê, îzmirê, Paris û Londonê, ku ew zarokên wan h 
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nexwaşxanan de razin, kul û birinên wan bi destên bijij- 
kan va derman bibui û qenc bibin. Lê ji bona hejaran û 
zarokên hejaran ji ew perwerde a Xwedê û ziyaretan dane 
û amade kirme". Naha ez qenc dibinmi ku, heqê Aliekber 
hebûye, wi ji minra rast gotiye. Evaye ew bêtara hate serê 
kurê mm, me ev belengazê xwe bir ser kijan ziyaretê, qet 
ziyaretek ji Eli ê minra nebû derman. Lê ku ez keseki 
dewlemend bama, ev kurê mm h ev rewşê de neduna, 
seqet ntdibû. Li aliya din de ez bi xwe ji dibimm ku qet 
keseki dewlemend naçe ser ocax û ziyaretan; berbejnan ji 
zarokên xwera nanivisine h stuyên zarokên xwe de dar- 
danake, ecêba Xwedê ev jiyana çira usaye". Li pişti ew 
biranina gotmên Aliekber de Xid h şûna xwe de rabû çû 
ber hêlaneka Eli, h kurê xwe şabû, bi dileki xemgin va" 
ez çi xaliyê h serê xwekun kurê mm, ez te h kuva bibim 
qenc bikun, havileki ji ev derd û nexwaşiya tera bibimm" 
got û destpêka giri kir.

***

Qirin û gazina Eli nêzika sê heftan berdewam kir. Li 
pişti sê heftan de qirin û gazina Eli hat birandin, êdi Eli 
nedigiriya. Balam nedixwast ku h ser erdê de rûne, rabe li 
ser hngan de bisekine, an ji bimeşe. Eli dixwast ku her tim 
h hêlanekê û hembêza diya xwe de bisekine. Carna Xecê 
Eli dadiani ser erdê, pê zendê wi digirt, ku wi rake ser 
hngan bide sekinandin, lê Eli h ser lingan de nedisekmiya, 
dikir qirin digiriya, nedixwast ku h ser Iingan de bisekme, 
an ji pêle erdê bike.

Bi ew şikli va roj û mehe derbaz dibûn diçûn. Herkes li 
ber kar û berên xwe de bû. Eli ji êdi radibû ser hngan, lê 
tiliyê destê Eli’yên çepê nedihviyan, milê Eli ê çepê roj bi 
roj jar dibû. Eli bi tiliyên destê xwe ê çepê va, nedikaribû 
ku tişteki bigire, an ji tişteki h ser erdê de rake. Carna 
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radibû ser Imgan, dixwast ku bimeşe, lê qora wi a çepê 
destûr nedida Eli. Lewra qor teviziyabû, hêz li qora Eli de 
nemabû. Li bdi ew, qor piçeki ji kin bûbû, Eli dihcimiya, 
bi kuleki gav diavitm. Ji ber ku qora wi a çepê li şûna xwe 
de derketibû. Keseki Eli nebiribû cem bijijkeki û cebareki, 
ku ew li Eli bmhêrm, dest, pê û bedena wi sehêt-kontrol- 
bikm, qor û mdê h cihde derketi disa bikm şûnê û girêbi- 
din, qenc bikin. Lê keseki ew karana nekinbûn. Rewşa 
hejari û nezaniyê Eli kiribû ew rewşê, Eli seqet bûbû. 
Paşverûyan Xid ji xwera kiribûn leyiztok û ew şandibûn 
ser tirb, diwar û daran, ew lawikê mina topek nûr û be- 
lengaz seqet hiştibûn.

***

Dibistan ketibûn betlanê, heyam dawiya meha Gulanê 
bû. Aliekber ji geleki biriya xwişka xwe, zava û xarziyên 
xwe kinbû, dixwast ku biçe xwişk, zava û xarziyên xwe 
bibine. Li aliya dm de, Aliekber ew herêma "Newala Karê 
" û gundên seyidan ji perwa-merak-dikir. Wi dixwast bi 
taybeti ew herêmê bibine. Bili ew, wi nexwaşi û seqetbûna 
xarziyê xwe ji bihistibû, balam wext neditibû ku biçe 
xwişk, zava û xarziyên xwe bibine.

Aiiekber nêta xwe ji diya xwe, bav û birayên xwera 
got, destûra wan stand û berê xwe da aliya Mêzgirê, herê- 
ma"Newala Karê" û gundê Kûpikê. Navbera Xarpitê û 
gundê Kûpikê-bi peya riyek kêse-qonaxa rojeki bû. Aliek- 
ber li berbanga sibê, tariyê de rabû serxwe li rê ket, beri 
mixurba êvarê xwe gihand gundê Kûpikê; balam wi mala 
xwişka xwe nasnedikir. Li taxa Sêdikan de çû pêş derê 
mala Miçê Hamê, deri kuta, Avdilah ê kurê Miçê Hamê 
derket der, Aiiekber ji Avdiiêh mala Xidê naxirvan pir- 
siya, Avdilêh ji mala Xidê h Aliekber temaşe kir û Aliek- 
ber çû xwe gihand pêş derê xwişk, zava û xarziyên xwe, 
deri kuta û kete hmdir. Çawa ku çavên Xidê, Xecê û 
zarokan h Aliekber ketm, hemû bi hevra rabûn serxwe,
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xwe avitin dest û rûyê Aliekber; xarziyên wi destên wi, j
Xid û Xecê ji stuyê Aliekber hembêz kirin, gepên Aliekber )
maçkinn "kuro kijan ba û bahozê tu aviti ev aii? Te çito ] 
riya xwe şaşkir tu hati ev aliya me? Ela damşe, rûne em 
qurban" gotm û Aliekber dan rûmştandin û êdi destpêka ( 
pirs û pirsiyaran kirin. Gotin "çi hey, çi tune, tu ji mera 
ew bibêje? Dayê, bavo û zarok çawane? Deng û behsên h < 
ser welêt çine? Gor ku me bihistiye dibêjm hukma Romê 
biryar standiye ku êriş bavêje ser Dêrsim, gelo ew raste?" , 
felan-bêvan, heya nivê şevê ji hevra qisekirm û derd û 
kulên xwe ji hevûdura gotm. Dûra Xecê nivina birayê xwe 
amade kir "tu rêva hatiyi westiyayi, me ji tu her westandi, 
rabe bikeve nav nivina xwe raze, pirsên mayin û gotmên 
mayin ji em bihêlinm sibe" got û hemû bi hevra rabûn 
ketm nav nivin û binê lihêfên xwe, ketin xewa kûr.

Rojtira din hemû gundiyên Kûpikê bihistm ku, bûrayê 
Xidê naxirvan ew ê mamoste Aliekber hatiye mala xwişka 
xwe. Ji bona ew gundiyan dixwastin ku Aliekber bibinm. 
Bi taybeti jman qet keseki mamoste h jiyanên xwe de 
neditibûn. Ji bona ew ji, perwa kirina keç û jman her 
zêdebû. Digotin "gelo kesên bajarvani û mamoste çitonm- 
?". Li pişti niv rojê, êdi gundiyên Kûpikê yek û yek çûn 
mala Xidê, ji bona xêrhatma Aliekber. Bi taybeti wexta ku 
keç û jman Aliekber ditm, geleki dilşa û kêfxwaş bûn. 
Lewra cara yekemin bû ku, wana miroveki seri qot, stu 
qirawet, mamostek diditm. Şiklê Aliekber ji wanra ecêb 
dihat xuyakinn. Hin kesan digotin ev xorta, xorteki bêt 
terbiye û bêt şerme, seri qot digere, qirewata mina hefsarê 
kehrê ji kiriye stuyê xwe, werge hatiye, xorteki ecêb û 
bêtoşeye. Lê Aliekber rawêj-tahmin-dikir, ku gelek kes wi 
h nav xwe de ecêb dibinm, şiklê wi h hm kesan xwaş nay, 
balam dengê xwe nedikir. Bi taybeti hin kesên kal û ko- 
kun, ew şiklê Aliekber heznedikinn.

Roja sisiyan Seyid Weli û Seyid Qemer Aliekber daweta 
mala xwe kirm, ku Aliekber biçe mala wan, şiva xwe h
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nala wan de bixwe-Ew herdu bira bi hevra rûdimştin h 
lev cûda nebûbûn- Aliekber ji ew dawet û pêşniyaza wan 
jejirand û çû bû mivanê Seyid Weli û Seyid Qemer.

Wext êdi êvar bû, Aliekber h mala Seyid Weli û Seyid 
^emer de rûmştibû; hemû gundiyên Kûpikê ji h dorbera 
Miekber de kombûbûn, h Aliekber pirs pirsdikiri. Ali- 
ekber ji qasa zanina xwe bersivên wan pirsan dida. Li 
xaniyê paşin de ji Ana Elif û Ana Xatûn hevirê Zerfetê 
dipişavtm, hevir dikirm, ku mivanan ra Zerfetê bavêjm 
binê sêla agir û Zerfetê bipêjm. Li ew navberê de Memê 
Hamli berê xwe guhart ser Aliekber, ji Aliekber ra:

- Xortê delal, te xwendiye tu bûy mamoste ê dewleta 
Romê, êh ev h te piroz be. Ez bawerim te dirok ji xwen- 
diye, tu tiştên diroki ji baş dizani. Li milê dm de, hm kes 
qal û besa ew diroka ku Mistefa Kemal li ser bmgehê 
derewan da daye mvisandin, tu ji mera qal û behsa ew 
diroka derew û wan dirokzanên Mistê Kor meke. Em dix- 
wazin tu ji mera qal û behsa diroka me Kurdan û diroka 
hukma Osmanli biki. Gelo çira hukma Osmanh werge h 
binket, hate xurandin? Gelo ew Mistê Kor h ku derê de 
derket? Wina çira Kurd xapandin û dûra ji qira me Kur- 
dan ani? Dibêjin ew h heyamek heri kurt de êriş bide ser 
Dêrsim ji, gelo ew raste? Ango pirsên min evin; tu bi xwe 
h Xarpitê tê; him ji karmendeki dewleta Romê, ê hukma 
Mistefa Kemal’i, bi kerema xwe ji bona ev pirsên min, 
çend bersivan bide me, got û h benda bersivên Aliekber de 
ma.

Li pişti pirsên Memê Hamli de, icar Aliekber ji Memê 
Hamli û hemû civatê ra:

- Başe Bawa, spas, ez qasa zanina xwe bersivên ev pirsên 
te bidim, ev yek. A duwem bibe ku ez h nav axaftma xwe 
de, carna h nav ev babetên pirsên teda derkevim, qal û 
behsa hm tiştên dm ji bikim. Li dem û rewşên usa de, 
divê hûn nexeyidm, hêrs nekevin, gotmên mm nebirm, 
qisûrên min nenhênn, min biborinm. Ango ez dixwazun 
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em li nav xwe de mina biran bipeyivm, giramiyê bidm 
gotm û ramanên hevûdu. Ev pêşneyara mm ku h aliya 
weda tête pejirandm hay-hay ez destpêka axaftma xwe 
bikun û bersivên pirsên te bidun; na ku usa nebe, çêtire 
em nekevin nav gegeşiyên ev mesele û bersivên ev pirsan, 
got.

Li pişti ew pêşneyara Aliekber de, hemû civatê gotin " 
başe, soz kes h kesi naxeyide, tu destpêka axaftina xwe 
bike" Li pey ew soz standmê de, Aliekber:

- Belê, beri hemû tişt ez dixwazim bidim zanin, hûn ji 
zambin, ku ew diroka ku Mistefa Kemal daye mvisandin, 
sedi-sed naveroka ew dirokê derewe, qet tişteki bi zamsti h 
ew dirokê de tune. Bingehê ew dirokê pûçe. Qet rastiyek li 
ew dirokê de tune û naye ditin ji. Ew dirok bi tdiyên hm 
kesên xwe firoş, derewçin û mafperestan va hatiye mvisan- 
dm, em ji ew dirokê h dibistanan de dixwinm û h şagirtan 
didin xwendin. Bi rasti cihan h ew derewan dikene, ti- 
nazên xwe li hukma Romê dike. Li gor ew dirokê, mjada 
Tirk bavê hemû nijadên ev cihanê ye. Zimanê Tirk ji, 
dayika hemû zimanê gelên ev cihane. Lê mirov h derewên 
usa çawa bawer bike? Lê Tirk bi xwe bawer dikin. Ji ber 
ku Tirk geleki koçere, geleki xwinnje, geleki har û hove. 
dirokek xwe a weri dirêj û paqij ji tune. Ji bona ew ji, 
karbidestên Tirk ketme nav hişên sernewqi, dixwazm xwe 
girs bikin, balam hemû cihan ji dizane ku, rovi çucaran 
nabe fil. Hûn qenc dizanm, bav û kalên me Kurdan gotine 
ku" Danstanên ku şêr têda tunebm, rovi h wan danstanan 
de xwe fil dihesibinm". Mesela Tirkan ji usaye, ne pêwiste 
ku mirov dûr û dirêj h ser ew diroka derewçin bipeyive. 
Ev usaye. Naha em werin ser mesela xurandina hukma 
Romê a kevn, hukma Osmanli. Ew zagonek Diyalektigê û 
zagonek Xweza bû, divê werge bibana, werge ji bû. Ango 
h ev cihana meda hukma sazûmana Feodalizmê bervi wen- 
dabûn û têkçûyinê diçû. Ew sazûmana paşverû û kev- 
neperest h welatên Roj Ava, Ewpûpê de hatibû rakirmh 
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şûna ew sazûmana paşverû de, sazûmana Kapitalizmê dest 
pêkinbû, geleki ji pêşve çûbû, iro ji li duhu bêtir pêşva 
çûye û diçe ji. Sazûmana Feodalizmê h ser bmgehê kuştm, 
lêdan, barbari û zilmê de hatibû avakirm. Jiyan h ser 
xwinê û kuştinê de duneşiya. Ango kê ku ki kuşt, kê ku ki 
talan kir û şêland ew dijiya. Dewlet ji werge bûn. Kijan 
dewlet xudan barbarên har û hov bûn, xudan fêl, dek û 
dolavan bûn, ew h ser pişta gelên hejar û bêt hêz de di- 
jiyan û ew ji xwera dikinni xulam û noker, dewlemend 
dibûn, dibûn imparator; gelek gel û erdên gelan dikirin 
bmê bandûrên xwe. Hukma Osmanli ji werge bû. Impara- 
tora Osmanli bi dara kuştin û zilmê, bi hêza barbaran va 
gelek welat kire bin bandûra xwe. Li ser erdê Anadolû û 
Rojhilata Navin de bi dehan gel heland kire Tirk. Bi zaro- 
kên gelên hejar-wek zarokêi. Sirpan, Yewnanan, Xirwa- 
tan, Bulxaran, Romenan, Macaran, Kurdan, Ermeniyan, 
Gurcan, Asûri, Geldani, Ereb, Finike û gelek gelê din va 
artêşên nav "Yeni Çeri" sazkir. Barbar artêşên dewleta 
Osmanh bi dara zorê, zarokên ew gelan h destê dayik û 
bavan de distandm, dibirm h ocaxê Yeni Çeriyan de mezm 
dikirin, bi perwerde a barbari va perwerde dikirin, dûra 
ji berdidan ser gelan. Hukma Romê bi ew karê ne mirovi 
û bêbexti va qira gelan ani. Tixûbên Romê her fereh bûn. 
Bi hezaran dayikan dest û milên kurên xwe jêdikirm, ku 
hukma Romê zarokên wan nebe, neke leşker. Ango dew- 
leta Romê bi mêraniya zarokên biyani va diket gerdegê. 
Iro ji hukma Romê bi wan kiret û barbariyên xwe va 
pesna xwe dide, dibêje "mjada Tirk bavê cihane, dayika 
hemû zimanê gelên ev cihan ji, zunanê mjada Tirke. Tirk 
lehenge, Tirk mêrxwas û egite" nizam çi û çi. Lê Xwedê 
nepejirine em çi bikm û çi bibêjm.

Belê, h Ewrûpê de sazûmana Feodalizmê rabûbû, êdi 
ketibû nav rûpelên dirokê. Dewletên wek ingiliz, îspanya, 
Portekiz û Holanda riya okyanûsan, Hindistan, Efriqa, 
parzeminên wek Emrika û Awistûralya ditibûn. Teknoloji 
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roj bi roj pêşve diçû, jiyan bêtir geş û nûjen dibû; iro ji li 
duhu bêtir geş û nûjen dibe. Li parzemina Ewrûpa de şert 
û şûrtên Netewi hatibûn şûnê, pirsên gelan û Netewan 
çareser bûbûn; eşir h holê rabûbûn, dewletên Netewi hati- 
bûn damezrandm. Lê dewleta Osmanli a kevneperest û 
xwinmij ew şertên nû, nûjeni û nûvedanên nû nedipeji- 
rand, ji nûvedenên nû û hemû hacetên nû ra" Karê Eh- 
rimanin" digot. Gelên Balkan h hember hukma Romê bi 
mêrani şerdikirm, dixwastin ku h bmê bandûra dewleta 
kevneperest a Osmanli de felat bibm. Nedixwastin ku êdi 
serebac û salyan bidm hukma xwinxwar û paşverû. Dew- 
leta Osmanh h ser zagonên Ola îslam de dimeşiya. Ola 
îslam û berêwberê-temsilci-OIa îslam ji nûjeni nedipen- 
randm, diji nûjeniyê derdiketin. Ango gelek faktorên din 
ji hene, balam ez naxwazim hemûyan yek bi yek h vira 
dengkim, ji wera bibêjim. Ha h dawiyê çi bû, çi hate serê 
hukma Romê, naha em dagenn ser ew meselê.

Li dawiya qurne a nozdeh û h destpêka qurne a bistan 
de, êdi hukma Osmanli h bervi xurandin û têkçûyinê diçû. 
Avdilhemit hewl dida ku diktatoriya sal û qurnê’ên bihuri 
h şuva bine, balam ew ne keys û bû. Ji ber ku h hember 
hukma Avdilhemit de dijberi û berberi derketibû. Tevgera 
Tirkên ciwan destpêkinbû. Partiya îtahat Teraki hatibû 
damezrandin. 19O8’an de şoreş çêbû balam tişteki werqas 
giring nehat holê, tiştek nehat guhartm. Li ew zemani de 
hemû welatên cihan ji dewleta Osmanli ra" mirovê ne- 
xwaş" digotin. Bi rasti ji h ew deman de hukma Romê 
bûbû miroveki her nexwaş, bervi mirinê diçû, dikire xire- 
xir, hêlma dawiyê ketibû xinkê. Gelên Balkan yek û yek h 
bmê bandûra Osmanli de felat dibûn, digihiştm azadiya 
xwe, dewletên xweyên Netewi û Serbixwe sazdikirm, bi şer 
hukma Romê h ser erdê bav û kalên xwe de dûrdixistin, 
diavitm der. Li Rojhilat û Rojhilata başûr de gelên Ereb û 
Ermeni h diji sazûmana Osmanli û zilm û zora Osmanli 
şer dikirm, ku rojeki bi zû h bm bandûra hukma paşverû 
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û kevneperest de felat bibm, welatên xwe Rizgar bikm. 
Lê sed mixabin ku heya ew rojê li nav gelê Kurd de hvan- 
dinek werê xurt tunebû. Gelê Kurd mina gelên Ereb û 
Ermeni rêzbûyi, şiyar, seri vekiri nebû. Neketibû nav şert 
û şûrtên Netewi. Erê li qurne a nozdeh, pişti 1838’an de, 
184O-1846-1855-1879-1889’an de gelek serihildan h bm 
serokatiya mirên Botan, wek Bedirxan Paşa, Husên Bedir- 
xan û biraziyê Bedirxan Yezdan Şêr de, h diji hukma 
Osmanli de cih girtine ji, lê bi rasti h hindirê wan serihil- 
dan û tevgeran de, mirov ruheki Netewi, yekitiyek Netewi, 
h tevahiya Kurdistan de şiyarbûnek Netewi, kar û berên 
komeleti û rêxistini nabine. Ne tenê ew tevger û serihilda- 
nana; her usa ji, gelê Kurd h pişti hukma Yawûz Sultan 
Selim virde, gelek caran h heber hukma Roma Reş û 
Fans’an de serê xwe rakiriye, ji wan dewletên hov û xwin- 
njan ra şer kiriye, bi sed hezaran cangori daye, lê sed 
mixabin ku serneketiye. Ew serihildanên ku qewuniyane, 
hemû bûne serihildanên herêmi, Ii ew qonaxê de der- 
neketine, nebûne serihildanên Netewi û tevahiya Kurdis- 
tan. Minak ji wera: Serihildana kela Dundim û serokatiya 
Xano ê Cengzêrin h hember Şah Abas, serihildanên eşira 
Celaliyan û ên din. Serokên eşirên me Kurdan h aliki de ji 
dijminan ra şer kirme, h aliya din de ji, dageriyane ji 
hevûdura şer kirine, xwina hevûdu, xwina biran njandine. 
Bi kurtasi em dikarin bibêjin heya ew roja xurandma 
hukma Osmanli û damezrandma Komara Mistefa Kemal, 
mirov h nav tevahiya gelê Kurd de qet yekitiyek birati û 
Netewi nabine. Ji bona ew ji, hemû Niştimanperwerên 
Kurdistan ji bona ew daxwaz û armanca evrar dilreş 
mane, xemgin mane, xem û xeyalên roja Rizgariya Kurdis- 
tan de mane.

Li nav şert û şûrtên wan rojan de, hukma Romê hemû 
mêtingehên xwe wenda dikir, ditirsiya ku Kurdistanê ji 
wenda bike. Ji bona ew ji, bi çar destan, xwe h Kurdis- 
tanê va girêdabû û Ola islam ji, ji xwera kinbû çekeki 
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heri mezin û girs. Şert û baweriyên îslami h nav Kurdan 
de gurr dikir. Hukma Osmanli ferman derxistibû, Şeh- 
islam û hemû şêx û berêwberên Ola îslam digotm" xênci 
kesên îslam hemû kesên ev cihan kafirin, qetla hemû xeyri 
îslaman helale, çi Xaçparêz, çi Yahûd, çi Bûdis. Avdilhe- 
mit bi ew gotin û ferman, bi fêlbazi hemû casûsên xwe 
kirin nav Kurdan; gelek axayên Kurd, ewên dozfiroş, caş 
û bêbext kirm Paşa, sirmeyên zer da ser milên wan doz- 
firoşan, bi zêr û zivan va ew caşana xapandm û bi dest û 
bangeşiyênn wan va xortên Kurd komkinn, kirin leşker. 
Alayiyên Hamidi sazkirm û ew Alayiyana berdan ser gelê 
Ermeni û Kurdên Yezidi û Kurdên Xaçparêz û Suryani. 
Alayiyên Hamidi qira Ermeniyan, kurdên Yezidi û Xaç- 
parêzan anin. Armanca Romê ew bû ku, Kurdan bi destê 
Kurdan bide kuştin û bi hêza wana leşkeri parmen- 
di-istifade-bike, ew yek. A duwem, Kurd û Ermeniyan 
bine hemberi hev, ew herdu kurap hevûdu bikujin, ku 
hêza wan qels û jar bibe. A sêyem, divê Kurd şiyar nebm, 
heqê xweyên mirovi û çarenûsi xwedi dernekevm û nex- 
wazin, dewletek nav Kurdistan saznekin. Ango hukma 
Romê nedixwast ku Kurdistanê wenda bike. Lewra hemû 
mêtingehên xwe wenda kiribû, tenê Kurdistan h dest 
hukma Romê de mabû. Ji ber ku Kurdistan ser erd û bin 
erdê xwe va her dewlemend bû, mina çêlekek bi şir bû. 
Hukma Romê ji nedixwast ku dew û rûnê xwe wenda bike, 
bêt şir û bêr rûn bimine. Li dawiyê de, hukma xwinxwar 
du milyon Ermeni û ewqas ji Kurd kuşt, lê pêşiya damez- 
randina dewleta Ermeniyan negirt, dewleta gelê Ermeni 
sazbû, bû endamê sazûmana Sovyet, felat bû. Lê sed 
mixabin ku em disa h bm bandûra hukma xwinxwar de 
man, bûn mêtingeha hukma Tirk. Ji ber ku em geleki 
şiyar û bi rêzbûyi nebûn, yekitiyek me a Netewi tunebû. 
Ango ew kêmasiyek me a diroki bû, iro ji disa ew kêma- 
siya me berdewame.
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Ango ev tiştên ku me gotin, hemû Ii pişti şerê Balkan 
sala 1912 û şerê cihan a yekemin de 1914’an de bûn. Li ew 
salan de cihan bûbû sitilek ava kelandi, mina Volkan dike- 
liya. Welatên Emperyal h nav xwe de ketibûn zikê leca 
parvekirma cihan. Li ew demê de hukma Alman pişta 
dewleta Osmanli digirt. Li şerê Balkan de hukma Osmanli 
binket, hemû mafê xwe ê Rojava wenda kir. îcar h sala 
1914’de Emperyalan tekoşinek xorteki Sirpi ji xwera kirm 
mane, şerê cihanê derxistm. Şer keştiyên îngiliz, Fransiz û 
îtali, tev top û tankên xwe va ketm istrmgehên îstembolê. 
Bi taybeti Fransiz hêza xwe a gewre kinbû Berha Sipi. Li 
ser erdê Anadolû’yê de tevgera dij Xaçparêzan û kafiran 
destpêkinbû, balam gel bêt rêz bû. Hukma Avdilhemit 
hatibû xurandin, padişah Vatetin hatibû ser hukum. Li 
Çeneqelê û Gelibolûyê de şer destpêkinbû. Hukma Romê 
bi hezaran xortên Kurd, Çerkez, Laz û Ernawût dişand 
ew şeri, ku ew h hember îngiliz şer bikm. Li ew şeri de bi 
sed hezaran kes hatm kuştin, piraniya wan cangoriyan 
xortên Kurd bûn. Li ew şeri de Misfefa Kemal serbazeki 
artêşa Osmanli, rutbe a wi Sitvan-yiizbaşi-bû. Wi xwe h 
ew şerê Çeneqele û Gelibolûyê de dabû naskirm, biaqiliya 
xwe h Padişah Vatetin dabû temaşekirm. Ji bona ew bû 
ku, Padişah Vatetin h pişti ew şeri de rutbe a Generaliyê 
da Mistefa Kemal û ew şand Anadolûyê, ku ew biçe gel 
rêz bike. Mistefa Kemal bi fermana Vatetin tev gelek 
hevalê xweyên îtahat Teraki va çû Anadolûyê. Li destpêkê 
de çû bajarê Samsûnê. Li wê gazi hemû axa û rêberên 
Lazan kir, h Samsûnê civinek mezm civand, h tev wan 
peyman mvisand, gel h diji sazûmana Feodalizmê û diji 
xeyri islaman rêz kir, bmgehê xwe h Anqarê de dani. 
Dûra çû nav Kurdan, Kurd ji xapandin. Li dawiyê de 
Mistefa Kemal û hemû hevalên wi serketin. Komara nû 
ilan kirm. Li ew Komara nû ra gotin "ev Komar, Komara 
gelê Tirk û gelê Kurde". Bi ew gotmê va derê Meclisê ji 
vekinn. Mistefa Kemal h ew şerê serketinê de arikariya 
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çekdari û diravi li hukma Sovyet, h Lenin stand. Dûra 
hemû gotmên xwe ji xwe birkir, xweziya xwe h ser erdê 
dalês kir; li ser betalkirma navê gelê kurd de desthelata 
xwe nû sazkir, heftê du kesên Kurd ji ketm hindirê ew 
meclis û desthelata nû, bûn Newêrger. Li sala 1923’yan 
de, icar Mistefa Kemal bi destê wan heftê du Newêrgerên 
Kurd va, namek ji nivisand ji serok û nûnerên Konferansa 
Lozanê ra şand. Wi ew name û naveroka ew namê va 
hemû nûnerên welatan xapand. Li dawiyê de dewleta 
Mistefa Kemal hat damezrandm; Emperyalan Kurdistan 
kinn çar perçe û h nav xwe de parvekirm, kirin ev rewşa 
iroin. Li nav wan Newêrgeran de sê kes ji Newêrgerên me 
Dêrsimiyan bûn. Wek Diyab Axa, Hesen Xêyri û Meço 
Axa. Lê dûra çi bû? Dûra ji her tişt h we hemûyan eyane. 
Li pişti tevkuştina Qoçkiriyê, icar tevkuştia Şêx Said û 
Çiyayê Agirê destpêkir. Hukma Mistefa Kemal bi sed 
hezaran gelê Kurd kuşt, bi sed hezaran kes ji sirgûn bûn, 
hemû serok û rêberên tevgera Rizgariya Kurdistan hatm 
kuştin û hatm dardakirm. Mistefa Kemal û hevalên wi qet 
kesek h diji xwe nehiştin. Naha ji-gor ku em dibihisin- 
Mistefa Kemal dixwaze êrişek bi leşkeri bide ser me Dêrsi- 
miyan, qira me Dêrsimiyan ji bine. Lê hûn hemû ji dibi- 
nm, ku eşirên me Kurdan bûne diji hevûdu, hêz perçe- 
perçene, gelek eşir bêt ali mane; gelek ji bûne hevparê 
dewleta Mistefa Kemal, li tev dewleta xwinxwar kar dikm. 
Ev rewş ji, bi rasti kêmasi û şermek mezme. Mirov h kar 
û kiretên me Kurdan şerm dike. Ango aqilê mm qet nagi- 
hêje kar û tiştên usa. Mirov çawa dibe dost û hevparê 
dqmin? Mirov çito h tev dijminên xwe birayên xwe diku- 
je?". Li ew navberê de Hamedê Ehkê geleki binteng 
bûbû, nedixwast ku ew gotinên politik guhdar bike, yekser 
axaftina Aliekber biri, ji Aliekber ra usa got:

- Kurê min tu baş diaxifi ev raste. Balam divê tu zambi 
em bi şafiyên kafir û yêzidan ra nabm heval û nabin yek, 
piştgiriya wan nagirin. Ez bawerim tu qenc dizani, wana h
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Kerbela ê de xwina Husên njandine, koka eslê Mihamed û 
Eli, Seyidi Saadet anine. Ew bûna aligirê Omer, Osman, 
Ebûbekir, Mawiye û Yêzit. Ew bûne dijmmê "Ehlibeyt"em 
çawa ji wanra bibin yek? Tu bi xwe ji qenc dizani, ew 
şafiyên Paliyê wexta ku me dibinm, dixwazm ku me biku- 
jm, xwina me vebixwm. Ew ji mera dibêjm "hûn mirovên 
bêt nêmêj, bêt avdestm, hûn ne îslamin, hûn kafirin". Şêx 
û xoceyên wan, ferman didm, dibêjin " ki ku deh Ele- 
wiyan bikuje diçe bihiştê" felan-bêvan. Şêx Said û ihsan 
Nûri ji, ew Şafî bûn. Lewma Elewiyan piştgiriya tevgera 
wan negirt. îro serokê eşira me BamasûranjSeyid Silêman 
û kurê wi Bay Seyid Husên dibêjin " bila qet kesek ji 
tevgera Seyid Ali Riza ra arikari neke, Seyit Ali Riza çi 
wext bûye Seyid? Eşira wi ne eşirek Seyidi Sadet û ewladi 
Resûle. Ew eşir, eşirek talibane, li eslê pêxamber nehatiye. 
Seyid Silêman û kurê wi Bay Seyid Husên, mezin û pirê 
mene, zanayên mene. Ez bawerim ew h te û pirr kesên 
wek te zanatirin. Tenê kurê Kekê Mistefê Ali Barût h dû 
ew dozê ketiye, dibêje" Kurd û Kurdistan" ez bawerim 
axiriya wi ji bibe axiriya Şêx Said û hevalên Şêx Said. Ji 
bona ew rewşa Ali Barût, Bay Kek zef berxwe dikeve, 
balam ew qet guhdare bavê xwe ji nake. Li aliya dm de 
em dimili nimn, eşirên dimili diziyê dikin, bûne mjdevan— 
eşkiyapez û dewarên gel didizin. Ango em xwe h ser wan 
nahesibimn.

Ew gotinên Hamedê Ehkê hêrsa Aliekber rakir. Aliek- 
ber xeyidi, zef berxwe ket. Dûra bi xwinsari vegeriya ser 
Hamedê Ehkê, ji Hamedê Ehkê ra:

- Bmhêre Bawa, ez destên tera diramisim, tu meriyê 
Mirşûdê meyi, him ji h mm mezintiri. Lê tu mm biborine, 
ma tu dizani bav û kalên ma Kurdan çi gotine?.

- Ji minra bibêje kurê min, çi gotine ?
- Gotme ku "aqil h salan de nine, aqil li serê mirov da- 

ye". Balam ez nabêjm ez h te, an ji h we biaqiltirim. Na 
haşa, ez usa nabêjim. Balam tu û kesên ku mina te dibê-

• A VVu'riDi: (l’e jieX
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jin, mina te difikinn û dihizirm, hûn hemû xehtin, h nav 
şaşitiyên heri mezmdane.

- Em h nav kijan şaşiti û xehtandane? got Hamedê Elikê.
- Bi kerema xwe destûrê bide mm, ez ji tera şaşitiyên te 

û ên kesên mina te bibêjim. Beri hemû tişt ez dixwazun 
werim ser gotinên te û şirovekirma gotmên te. Raste em 
Elewine, ew Şafine. Gor baweriya te em îslamin ew kafi- 
rin. Ew ji mina te ji mera" kafir, bêt nêmêj û bêt avdest" 
dibêjm. Ji ber ku ew ji mina te hatine perwerdekirm, ji 
wana ra ji wer gotme û wana werge hinkirme. Çawa ku 
seyidan ji mm û tera ev tiştana gotine, şêxên wan ji, ji 
wanra ev tiştana gotme. Ew perwerde h devê dijminan de, 
ango h devê dewleta Romê de derketiye, ku me Kurdan 
bike dijmmê hevûdu. Ev dubendiya gemarin hukma Romê 
kiriye nav me Kurdan, iro ji dixwaze ku h ev dubendiyê 
kêr bibine. Li qurna şazdeh virde hukma Romê bi taybeti 
h ser ev dubendiyê de disekine. Camêran sed salan beri 
em xapandin, anin em gihandin ev rojê, em ji bi gotinên 
dijmm, dibm dijmmên hevûdu. Bmhêrin geli seyidan, ez 
iro h vira mivanê weme. Divê hûn qenc h meselan û 
bûyeran bmhêrm, divê hûn qenc zambm, h ev qurna ku 
iro em têda dijin, h bûyer qewimandmên ev qurnê bi 
çaveki vekiri va binhêrm. Li sala 192O’an de, wexta ku 
hukma Romê h bajarê Sêvazê, herêma Qoçkiriyê de dest- 
pêka kuştma Kurdan kir, gelo ew Kurdana çi Kurd bûn? 
Ma ew hemû Kurdên Elewi nebûn? Ma çira dijmin bi 
barbari qira Qoçkiriyan ani? Ma çira bi hezaran zar, zêç, 
pir, kal, keç, jm, bûk û xort kuştm, serjêkirm, malên wan 
kesan şewitandm, şêlandm, talan kirin? Ma çira dijinin 
namûsa me h Qoçkiriyê de peymal kir?. Pênc sal h pey ew 
tevkuştmê de, ma çira dewleta Romê êriş da ser tevgera 
Şêx Said, bi deh hezaran kes kuşt, hemû rêberên Rizga- 
riya Kurdistan dardakirm? Şêx Said bi xwe Sunni bû. 
Dewleta Romê ji h aliya O1 û meseb va, ew ji îslam û 
Sunni bû. Naha tu bi kerema xwe ji mmra bibêje Bay
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Seyid Hamed, çira hukma Romê bi deh hezaran ew Kur- 
dên Sunni kuştin û hemû hevalên Şêx Said dardakirm? 
Çira dewleta Romê eşira Lolan û Xormek xapandm ber- 
dan ser wan biran ew tevger şikand? Çira biran qira 
birayên xwe anin? Tevgera ihsan Nûri ji tevgera Kurdên 
Sunni bû. Çira dewleta Romê h dorbera çiyayê Agirê de bi 
deh hezaran kesên bêt sûc û bêt webal kuştm? Li vir de 
tişteki her vekiri û berbi çav heye, lê hûn naxwazin ev tişti 
bibinm. Ew ji ev e: Dijmin wexta ku h te dixine û te di- 
kuje, qet nabêje "ev Sunniye, ew Elewiye". Ma dijmin çi 
dibêje tu dizani? Dibêje "ev dijminê mine" hemû evqas 
hêsan. Naha te ez fêm kirim û tu têgişti Bay Hamed? Li 
nav Tirkan de ji Sunni û E^ewi hene, h nav hemû gelan de 
ji mesebên cûda-cûda hene; lê ew qet mina te û me h 
hevûdu nafikirm, ji hevûdu ra "kafir" nabêjin, mina me 
hevûdu nakujin, xwina birayên xwe nanjinm; ew dibên" 
em birane, em gel û mjadekm". Lê rasti ji ev e.

Kela Aliekber rabûbû, dixwast ku biaxife, h ser ew 
nezani û xeşimiyê de verbişe, wan derd û kulan h firşika 
xwe de derxine, ji gelê xwera rastiyan bibêje, lê ditirsiya. 
Ji ber ku h nav Kurdan de gelek dozfiroş û bêbext hebûn. 
Aliekber bi xwe ji karmendeki dewleta Romê bû. Lê ku 
dewleta xwinxwar bibihistana ku Aliekber ji gel ra wan 
tiştan dibêje û werge diaxife, gelo wê çaxê hukma Romê çi 
bianina serê Aliekber? Lê disa ji Aliekber her tişt dabû 
ber çavên xwe û diaxifiya. Digot" geli Pir û mirşûdan, ez 
naxwazun serê we bi zêdei biêşimm, balam ez dixwazun 
hûn destûrê bidine min, ez serpêhati û ditinek hevaleki 
xwe ê Kurdê Meletiyê ji wera bibêjim, hûn ji qenc guh- 
dar bikm, bmhêrm dijmm kiye, çi dike û çi dibije".

Li ew navberê de disa Hamedê Ehkê xwast ku tişteki 
bibêje, lê civatê destûr neda Hamedê Ehkê û Aliekber 
destpêka axaftina serpêhati û ditina ew hevalê xwe ê 
Kurdê Meletiyê kir û usa got:
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- Belê, hukma Romê çawa ku hûn ji dizanm, h pişti 
tevkuştina serihildana Şêx Said de, icar êriş da ser seri- 
hildana çiyayê Agirê, tevgera îhsan Nûri. Li ew demê de 
dewleta Romê ew hevalê minê Kurd ji bi dara zorê digire 
dibe dike leşker û dişine çiyayê Agir, ser tevgera ihsan 
Nûri. Ew birayê me ê Kurd ji, bi dehan birayê xweyên 
Kurd dikuje, bi dilda xemgin dibe, her roj digire û berxwe 
dikeve, balam qet mkaribe ku tişteki bike. Wi hevali ji 
minra qal û behsa bûyereki kir, bawer bikin por li ser mrn 
de gij bû, agir h dil û kezewa mm ket, ez berxwe ketim. 
ecêb mam, ku mirov çawa ewqas dibe heywan, dibe har û 
hov. Wi hevali usa digot:

- Li çar aliyên çiyayê Agir de şer berdewam bû. Kurd 
birayên me bi mêrani berxwe didan û dirbên mezm di- 
gihandm hukma Romê, me nedikanbû ku hêza ew Kurdên 
leheng bişikinm. Li dawiyê de leşkerên îran tev firok û 
helikopterên xwe, leşkerên Sovyet û firokên Sovyet tev 
top, tank û firokên Tirk bûn û h ser gund, bajar, mezire 
û gomên Kurdan de bombe barandin, her der şewitandin. 
zar, zêç kal û pir hemû kuştm, qet kesek h gund, mezire û 
goman de nehiştm. Bi ew barbari va ew tevger hate şi- 
kandm. Hukma Romê bi deh hezaran Kurd kuşt. Dilê min 
de xwin digiriya; min dixwast ku ez ji mina wan birayên 
xwe bême kuştm û bmunm, lê ew ji ji mmra nedibû. Ji 
ber ku h paş mm de zarokên mm hebûn; mm nedikanbû 
ku tişteki bikun û tişteki bibêjim. Meyitên wan cangoriyên 
Kurdistan ji teyr û tûran, gur û toriyan ra bûbûn xwarm, 
h bin tavê de bedenên wan bihn didan. Sê roj h dû şikes- 
tma ew tevgerê de, sitvameki har û hov gazi mm û heva- 
leki min kir, ku em biçm ba wi. Li ser ew fermanê em lez 
û rev çûn h pêş sitvan amade bûn"ferman ke Qumandan" 
me got. îcar sitvan ji mera" bi lez tifingên xwe bigirin. 
rext’ên xwe ji-kutuk-tiji gule km, em diçin nav ew gundên 
ku hatme şewitandm û xurandm" got û fermana xwe 
beyan kir. Me ji h zikê çend hûrdeman de fermana sitvan 
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ani cih û em dageriyan disa çûn hgel sitvan de amade bûn 
"em amadene qumandan"me got. Li ew demê de biryar- 
geha me h kêleka çiyayê Agir de bû. Ango ciyê me her roj 
dihat guhartin. Me çito ku got"qumandan em amadene" 
icar sitvan kete pêşiya me, em ji h dû sitvan meşiyan. 
Ango em du leşker pasewanê sitvan bûn, me ew diparast. 
Em bervi Rojhilata çiyê va dimeşiyan. Pişti neh, deh, bist 
hûrdeman de, me xwe gihand nêzika gundeki. Ew gunda h 
quntera çiyê de hatibû avakirin, lê h gund de qet miroveki 
Xwedê nedihat ditm. Beri ku em xwe bigihinm gund, h 
bmê riya meda, lawikeki çar-pênc sahni em ditm. Çawa 
ku çavên ew lawikê belengaz h me leşkeran ket, belengazê 
Xwedê bi tirs bazda reviya çû xwe gihand bin darek Şilan, 
xwast ku xwe Ii nav ew dara smc û dirri de veşêrine, felat 
bibe. Lê serbazê hukma Romê, wi sitvanê bêbext, ew 
lawik dit û bi rev xwe gihand ew lawiki, pê çepila liwik 
girt û h binê ew dara Şilan de derxist. Li ew lawik pirsiya, 
got"tu kiy? Dê û bavên te h kune? Tu Ii vira çi diki?" lê 
bersivek lawik tunebû. Ji ber ku lawik him piçûk bû, hun 
ji Tirki nedizambû. Lê disa ji sitvan zor dida ser ew lawi- 
ki, ku ew lawik bersiveki bide wi. Lê ew ne keys bû. Li 
pişti ew bêdengiya liwik de, yekcar sitvan ferman da min, 
got" zûke guleki berde ser dil, an ji serê ev pinci bikuje". 
Li ser ew fermanê min ji sitvan ra got" na qumandar ez 
mkanbim pizêzeki usa bikujun, li salê ev lawik de zarokên 
mm ji hene, çi sûcê ev lawiki heye, ku em ev lawiki bi- 
kujin? Gelo ev lawik h me çi kiriye?". Li ser ev gotinên 
min de, icar sitvan fermana xwe dubar kir, got" ez ferman 
diknn. divê tu ev lawiki bikuji". Lê min disa got"na" û bi 
amadeyi sekiniyam. Vêca sitvan dageriya ser hevalê min, ji 
wira ji" kuro kehr bavên, kehr bav, ez ji wera ferman 
dikim dibêm ev pinci bikujin, ev seg bavê hevalê te dibêje 
"na" naha ez ji tera dibêjim û ferman dikim, zûke ev 
qexbe bavi bikuje". Lê ew hevalê mm ji got "na û na" ew 
ferman nepejirand û neani cih. Lê ez bi gori, ma tu dizani 
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li pişti ew gotm û berxwedana me de, wi sitvani çi kir? 
Yekcar li ser goluna xwe de şeşara xwe kişand û hemû 
gule h pêş çavên meda berdan ser serê ew lawiki, mêjo ê 
ew lawiki pyiqand, belav-belav kir, kuşt; dûra ji dageriya 
ser me, ji mera" divê hûn zambm, çêle ê mar bêt jehr û 
axû nabe, ev kurê dyminê Tirke. Ku naha va ev neye 
kuştin, wê sibe ew rabe bibêje" Tirk dijminê mine" Tirkan 
bikuje. Ji bona ev, divê serê çêle ê mar, bi piçûktiyê de 
were jêkirm û were pelçiqandin. Kuro seg bavên seg bav, 
divê hûn ev tiştana qenc zambm. Ma h ranên weda qet 
xwina Tirk tune? Dûra carek dm dageriya ser mm, çend 
şimaq h mm xist, gelek peyv û çêrên nebaş ji mm û hevalê 
minra got û em h ew pêşdariye ne mirovi dûrketin. Ew 
roj, ev roj, kuştma ew lawiki her dem tê h ber çavên mm 
de disekme, kinê min her diçe mezin dibe û tê sûtin".

Belê, Bay Seyid Hamed, wi hevalê mmê Kurdê Meletiyê 
ji mmra ew ditin û serpêhatiyên xwe usa deng dikir. Naha 
te û ev civatê, gelo we tiştek h ev serpêhatiya ew hevalê 
Kurd de û h ew bûyer û kiret û gotinên ew sitvan de 
derxistin, yan na? Ew lawika ne kureki Kurdê Elewi bû; 
ew pizêzeki Kurdê Sunni bû. Ma çira dijmin ew la- wikê 
bêt sûc û bêt webal kuşt? Mesele hemû ev e. Divê mirov 
dost û dijmmê xwe nasbike û dost û dijmmê xwe h hev 
cûda bike. Mirov ji bona O1 û meseban nabe dijmmê gelê 
xwe. Beri ku 01 û meseb tunebûn em disa Kurd bûn, em 
bira bûn, me ji hevûdura ev zunan dipeyiviya. Ola îslam û 
hezkirma Eli, Mihamed, Hesen û Husên, ew duhu ketin 
nav me Kurdan. Lê em bi hezaran sahn ku li ser ev erdi 
de ciwar dibin. Ereb hezaran sal dûra h Afriqa bakûr 
derketm hatm h ser erdê Rojhilata Navin û Erebistana 
iroin de ciwar bûn.

Seyidên Kûpikê ji Aliekber ra ketibûn nav gengeşiyan, 
raberzina meselan û bûyeran. Hm kesan gotmên Aliekber 
fêm nedikirm û ji Aliekber ra hêrs diketm. Hin kesan ji" 
welleh ev xorta, xorteki her biaqile û rastiyan dibêje"
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digotin. Hin kes diji gotinên Aliekber derdiketm, li hezar 
koşan de diziviriyan, digeriyan, dihatm disa h ser mesela 
Elewi û Sunnitiyê disekmiyan, bi nk "na ew kafirm, dij- 
minê me Elewiyanm" digotin. Li ew navberê de malxwe ê 
malê Seyid Qemer kete nav ew raberzinê û ji Aliekber ra 
usa got:

- Xortê delal, adet, tore û zagonên gelan û eşiran hene. 
Em mkanbin h ev adet û toreyên gel û civatê dûrkevm. 
Em û Sunniyan, li sed salan virde, bi gotmek din, h tev- 
kuştma Kerbela’ê virde dijmmê hevin. Dûra em mkanbin 
mirma Seyid Bektaş, kesên mala Mele Husênê Mezra Gazê 
birbikin. Seyid Bektaş apê mme. Ew endameki eşira Ba- 
masûr bû. Wi h ciyeki heri bihna de şûnd digirt. Em çito 
xwina xwe birbikin, tol û qesasên xwe negirin, xwina xwe 
h ser erdê de bihêlinm? Wê jmên me derpeyên xwe h serê 
mekm, ji mera bikm serhevde, bibêjin" hûn ne mêrin, hûn 
jmin, tirsonekm". Xortê deîal ez bawenm tu ji naxwazi ku 
jm ji mera ev tiştana bibêjm û bikm serhevde.

Seyid Qemer axaftma xwe kuta kir û h benda bersiva 
Aliekber de ma. icar Aliekber disa destpêka axaftinê kir û 
usa bersiv da Seyid Qemer:

- Bawa, ev tiştên ku tu dibêji, bawer bike ne tiştên ras- 
tm, bmgehê ev gotinên te tunin û bingehê ev gotinan pû- 
çin. Li hezaran sal beri Ola îslam û tevkuştma Kerbela’ê 
de, em Kurd disa h ser ev erdê bav û kalan de dijiyan. Li 
ew heyam de em ne îslam bûn. Ola me Ola Zerdeşt bû. 
Em agirperest bûn. Pêxamberê me, bi xwe ji Kurdeki 
eşira magiyan nav " Zerdeşt " bû. Li ew demê de em 
hemû birayê hev bûn. Helbet h nav biran de ji şer û pev- 
çûn dibm, ev duhu ji dibû, iro ji dibe. Balam em h ew 
demê de weka iro nebûbûn leyiztokên dijmman û neyaran. 
Weka roja iroin nebûbûn dijmmê hevûdu. Me ji bona 
Ereb û Faris’an xwina hevûdu nediryand, me hevûdu 
nedikuşt. Li rojên tengasi de me pişta hevûdu digirt, em 
diçûn hawariyên hevûdu. Dûra Erebên Qûmistanan h Af- 
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riqa bakûr derketin hatin li ser erdê Rojhilata Navin, 
Erebistana iroin de ciwar bûn. Dûra wan Erebên Qûmista- 
nan, ewên har û hov Ola îslam derxistin. Bi zora şûr û 
kuştinê gelek gel kirin islam. Gelê Kurd ji, h pişti sed 
hezaran cangori dayin de, êdi bêt havd ma, bû îslam. Li 
pişti pejirandina Ola îslam de dubendiyên Ola îslam kete 
nav me Kurdan ji. Em ji bûn leyiztokên Ola îslam. Em ji 
bûn aligirê Xelifeyên îslam, aligirê dubendiyan û meseban. 
Ango partiyên ew zemani. Dûra Tirk derketin hatin ser 
erdê Rojhdata Navin de ciwar bûn. îcar Tirkan dest avit 
ew dubendiyan û ew dubendiyana h nav me Kurdan de 
gurr kinn, bi xwe ji dûr sekmiyan. Helbet h zikê diroka 
Ola îslam de ji gelek neheqi û zilm bûn. Tevkuştina Ker- 
bela ji neheqiyek mezin bû, neheqiyek rêzani-siyasi-bû, 
helbet ew neheqiya naye pejirandm. Divê hemû kesên 
xudan wicdan, xudan ar û namûs, kesên pêşverû û ronak- 
bir ew bûyer û ew tevkuştmê nanet bikin. Ji ber ku ew 
tevkuştina rûreşiya ev cihan û rûreşiya mirovatiyê bû. Ez 
bawenm hemû mirovhez û demoqratên ev cihanê, ew 
tevkuştinê nanet clikiu; çi Yahûd, Çi Bûdist, çi Xaçparêz. 
Divê ev usa were zanin. Lê, h gor birûbaweriya mm, beri 
ku em bona tevkuştina Kerbela ê bigirm, lê divê em ji 
bona wan cangoriyên xweyên diroki, ji bona ew sed he- 
zarên ku Ola îslam nepejirandin û zimanên wan bi me- 
qesan va hatin jêkirin û hatin kuştin; ji bona ew sed û 
pênce hezarên, ku serê wan h bajarê Amedê de hatin 
jêkirin û ew seri h ser kela Amedê de hatm gildir kirin; ji 
bona wan cangoriyên Qoçkiriyê û cangoriyên serihildana 
Şêx Said, ji bona ew cangoriyên çiyayê Agirê bigirin û 
berxwe bikevin. Divê em beri cangoriyên gelê Ereb û gelên 
cihan, cangoriyên xwe birbimn, ji bona wan histêrên 
çavan birjinm, ji bona wan berxwe bikevm. Ji ber ku 
ewana cangoriyê me Kurdanm, cangoriyê Kurdistanm. Ew 
bav, bapir û kahkên mebûn. Bavê diwazdeh îmaman Eli, 
wi bi şûrê xwe ê nav" Zulfiqar" va bi sedan Kurd kuştm, 
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ku Kurdan bike îslam. Bi dara zorê mirov mkanbe raman 
û birûbaweriya mirovan biguhêrine. Naha zordestek der- 
keve were ji wera bibêje" yan hûn dibm Sunni. meseba 
Sunni dipejirinm, yan ji hûn têne kuştm". Li rewşek usa 
de geio hûn çi dikin? Bi rasti rewşek usa h we xwaş tê? Ez 
bawerun hûn mirinê bidin ber çavên xwe, Sunnitiyê nepe- 
jirinin. Eve, wan kahkên me ji usa kirme, nexwastme ku 
bi zorê bibm îslam, nexwastme ku bi zorê ramanên xwe 
biguhêrinm. Ango em bi dara zorê kirme îslam. Ola îslam 
bi zorê çû xwe gihand Asya Navin, taa heta Endenozya û 
Çinê çû. Lê em bibêjin, nebêjin, gelê me iro îslame. Ola 
îslam ji, ji me Kurdan ra nabêje ku" Kurdmo hûn hevûdu 
hezmekm, hevûdu bikujin". Na tişteki usa tune, balam 
divê em ji mina hemû gelan hevûdu hezbrkm, giramiyê 
bidin birûbaweriyên hev, bi çaveki vekiri û bi aqileki paqij 
va h gelş û bûyeran bmhêrm, ku meselan h nav hev de 
derxinm, şirovekirma meselan bikm, bigihêjm naveroka 
meselan. Wek gelên şareza û serwext h heq û zagonan 
bigenn. Ma çikê me h Tirk, Ereb û Faris’an kêmtire? Ew 
bûne dewlet û serdest, em ji bûne xulam û nokerên wan. 
Çi wext canê wan dixwaze me dikujm, qira me timn. 
Bawer bikin, iro ew kahkê meyên cangori h bmê erdê, 
tirbên xwe de ku derkevin, kesên wek Kawa ê hesmkar bi 
hezaran mêrxwasên mina wi, wê ew tû rûyê me bikin, 
bibêjm" ji wera şenne, ku hûn iro bûne xulam û berdestê 
Tirk, Ereb û Faris’an, heqê me h we helal nebe, heqê me 
li we xenim be, h we herambe".

Li nav civatê de Bay Bavikê Lodekan ji hebû. Mala 
Seyid Weli û Seyid Qemer tahbên wi bûn. Eşira bamasûr 
ji h nav xwe de bûbûn Pir û rayberên hevûdu, keleyên 
xwe h hevûdu biriyabûn. Ji bona ew ji, h ew şevê de Bay 
Bavk ji hebû. Bay Bavik miroveki pesn mezin, tiştên ne- 
bûyi h zikê xwe de derdixist, mirov ecêb duna. Bejna wi 
her km, mina hacûc-macûceki bû. Li jori civatê h ser 
doşegê de ji rûniştibû, tizbi a xwe Keribar ji kiribû nav
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tdiyê xweyên du santi-metro, dikişand, şeqe- şeqa hewên 
tizbiyê bûn. Bay Bavikê Mizûri-Mizûr navê bavê wibû-h 
dilê xwe de ji Aliekber ra hêrs ketibû, balam nedixwast ku 
hêrsa xwe eşkere bike, lê h şûna xwe de, xwe hvand, 
dageriya ser civatê, ji civatê ra:

- Ez dibêjun em ev babetê biguhêrinm, ev gengeşi û 
raberzinên usa bitenkimn, qal û behsa tişt-nuştên dm 
bikin. Em dinhêrm cihan bûye Ehriman, mezinti, piçûkti 
nemaye; Pirti tahbti nemaye, êdi hin kes qet guhdare Pir, 
Rayber û mirşûdên xwe nakin, ma ev gel çito bibe yek, 
hûn bibêjin? got û disa destpêka tizbi kişandma xwe kir. 
Lê ew gotinên Bay Bavik weka tirek her tûj h dil û kezewa 
Aliekber de çû xar. îcar Aliekber diyax nekir, carek din 
ket nav gengeşiyê û ji Bavikê Mizûr pirsiya, got" ma Bawa 
Sultan ev tiştên ku tu dibêji, ma ewana şert, şûrt û saz- 
gehên Ola îslamm ?".

- Ango kijan şert, şûrt û sazgeh?
- Mesela sazgeha Pirti, Rayberti û Mirşûdtiyê. Li gor 

birûbaweriya te û birûbaweriyên ev civatê, ev sazgehên ku 
tu nav diki, ev sazgehana, gelo sazgehên Ola îslamm? Bi 
kerema ji mmra bibêje, navê van sazgehan h kijan rûpela 
Quranê de hatine mvisandm? Quran zagona Ola îslame, 
divê tu bersivê bidi mm, got û h benda bersiva Bay Bavik 
de ma.

Li pey ew pirsan de icar Bay bavik:
- Helbet ev sazgehana, sazgehên Ola îslamm, ma ev saz- 
gehana, sazgehên Ola îslam ninm, ên çine kuro?.

Aliekber dit ku Bay Bavik her xeyidiyaye, ji bona ew 
ji:

- Mexeyide, hêrsa xwe rameke Baba Sultan, tu xehti, h 
zagonên Ola îslam û rûpelên Quranê de sazhehên Pirti, 
Rayberti û Mirşûdtiyê, sazgeha Kirivti û Misaibtiyê tu- 
nenin. Gotinek bav û kalan heye, dibêjm" Kirma mirov, 
neymka mirove" Tu ku dizani biaxife, ku tişteki mzani 
damşe guhdar bike". Lê ku bi rasti Quran zagona Ola 
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islame, Quran neynika Ola îslame. Heke ku hene bi kere- 
ma xwe ji minra bibêje li kijan rûpelê de qal û behsa 
tiştên usa, wek sazgeha Pirtiyê, Raybertiyê, Mirşûdtiyê, 
Kirivtiyê û Misaibtiyê dike? Lê ez sedi-sed bawenm, ku h 
Quranê de qet tiştên usa tunin, Quran qet qal û behsa 
tiştên usa nake. Naha tu ji mmra bibêje, ev sazgehana h 
ku ji mera usa mirat mane? ev yek. A duwem peyva Pir- 
tiyê bi Kurdiye, ku kesên sal mezin ra tête gotin. Peyvika 
Rayber ji disa peyvik bi Kurdiye, ji ew kesên ku rê û 
olaxên Oli h gel dane temaşekirm, ji wanra gotmê " Ray- 
ber". Peyvika Pêxamber ji her usa disa peyvek bi Kurdiye, 
ku ew kesê ku gel h ser rêça Oli de rêzkiriye û h dû xwe 
biriye, ji ew kesi ra ji Pêxamber gotme. Ango" pê-xwe- 
bir". Ku usa nine, bi kerema xwe tu ji mm ra bibêje" na " 
û rûpelên Quranê li mm temaşe bike got û h benda ber- 
siva Bay Bavik de ma.

Hêrsa seyidan her rabûbû, dixwastin ku Aliekber h 
kevçiyek av de bixemqinm, balam şerm dikinn, digotin" 
mivane". Ji ber ku nedikaribûn bersivên Aliekber bidin. 
Bay Bavik ji him li derece a Pirtiyêde bû, hun ji Pirê wan 
hemûyan bû. Aliekber h ew gengeşiyê de serketibû, Bay 
Bavik bersiv nedabû pirsên Aliekber, h aliya zaninê de ew 
bmketibû. Dûra Seyid Weli babet guhart, qal û behsa pirti 
û raybertiyê kir û usa got:

- Edi gel hatiye guhartm, ki ku du rojan diçe dibistanan 
xwe zana dihesibine; Pir, Rayber û mirşûdên xwe bir dike, 
naxwazi çirahxê bide Pir, Rayber û Mirşûdê xwe. Gelek 
kes h rê derketme, vegeriyane, Pir, Rayber û mirşûdan 
nasnakm, diçm mizgeftan, mmêj dikm, avdestê digirin, 
diçm hec û rojiya Remezanê digirin, ango bûne kafir 
çûne. Ax h serê me be, h ku derê maye ew wexta bav û 
kahkên me Seyid Mistefa ê Axcê, Seyid Ali ê Seynûri û 
Seyid Abasê Kose. Mirov h ev demê de tahbeki mina 
Wêrani Baba h ku ji xwera bibine. îro ew kijan mêr û 
tahbe ku mina Wêrani Baba dike? Ev xortê me ji xwen- 
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diye, weka kesên li rê derketi diaxife. Herwaha Aliekber 
mivanê meye, divê em dilê mivan pirr neêşinm. Aliekber 
helbet nabe keseki mina Wêrani Baba.

Li nav civatê û hemû guhdaran de Xidê naxirvan ji 
hebû, lê Xidê qet dengê xwe dernexist, bûrayê xwe û kesên 
dm guhdar dikir û h dilê xwe de" welleh eferim ji Aliekber 
ra, hemû Seyid nikanbm bersiveki bidme Aliekber. Aliek- 
ber h van hemûyan zanatire. Liwik bi valayi zemanê xwe 
derbaz nekiriye; ez bawerim ev tiştana Aliekber h ew 
mamosteyê xwe hinkiriye" got û dageriya aliya Seyid Weli, 
ji Seyid Weli ra:

- Bay Seyid Weli, te qal û behsa Wêrani Baba kir, gelo 
ew kesa kiye? Wi çi kiriye ku tu dibêji" kanê tahbên mina 
Wêrani Baba?".

Li ser ew pirsa Xidê, icar Seyid Weli:
- Xido çawa ku tu ji dizani, gundiyên me em hemû seyi- 
dm, xismên hevm, newiyên Bamasûnn. Bay Bavik ji h 
lodekan hatiye mala me, ew ji mina Aliekber işev mivanê 
meye. Bay Bavik hun Pirê meye, hun ji h dûrva ew xismê 
meye; em endamê eşirekine. Em hemû ji h hm ciyan de 
pirtiyê, h hm ciyan de raybertiyê, hm ciyan de ji mirşûd- 
tiyê dikm. Ez bawerun ev kesên ku naha h vir mivanê 
mene, evana hemû çiroka Wêrani Baba dizanm. Balam ji 
bona pirsa te, heke ku pirê me Bay Bavik destûrê dide 
min, ez ji tera û Aliekber ra çiroka Wêrani Baba bibêjim, 
got. Li ser ew gotina Seyid Weli, vêca Bay Bavik:

- Fermo bavê mm, ew çi gotine tu dibêji, tu biaxife, 
destûr dayin tenê heqê Xwedê û Şah Bamasûre. Ev camêra 
dixwaze h ser ew çiroka Wêrani Baba agadar û serwext 
bibe. Dûra bila Aliekber ji ew çirokê guhdar bike û bi- 
bihise. Ji bona wi bêtir giringe, got û destûr da Seyid 
Weli, ku ew çiroka Wêrani Baba ji Xidê naxirvan û bûra- 
yê wi Aliekber ra bibêje. Li pey destûr dayina Bay Bavik 
de, Seyid Weli:
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- Zor spas Bawa, tême destên te diramisnn, ez naha ew 
çirokê ji ev mivanê me ê hêja ra bibêjim, biia Aliekber 
qenc guhdar bike, hûn ji piçeki dengê xwe dermeximn, ta 
ku mm dawiya çirokê ani, got û destpêka axaftma çiroka 
Wêrani Baba kir û waha got:

- Belê, h zemaneki de miroveki dilsoz, dirist, xudan 
birûbaweri, xudan Pir, Rayber û Mirşûd, xudan mal û 
hebûn hebûye. Kar û pişe ê-sanat-wi mirovi Goştfiroş 
-kasap- bûye. Ew mirov h dari cihan de tenê xudan kureki 
bûye. Navê kurê ew mirovi Wêrani bûye. Wêrani h pişti 
neh-deh salina xwe de, h gundeki gelek dûr de ji xwera 
hevaleki dibine û dûra ew herdu heval dixwazin ji hevra 
bibin misaib. Bavê Wêrani û bavê ew lawikê dm ji ew 
biryar û daxwaziya kurên xwe tinin cih û Wêrani û ew 
lawik ji hevra dibm, misaib, diwa xwe distinm û dikevm 
bin tariqeta şert û şûrtên sazgeha misaibtiyê, iqrarê didm 
hevûdu. Bavê Wêrani h jiyana xwe a goşt firotinê de, sibê 
de heya niv rojê, goşt beleş, bêt dirav difroşe, pişti niv 
rojê ji, bi dirav difroşe. Ew camêra heya roja xwe a mi- 
rmê ji, ew karê xwe werge duneşine. Bavê Wêrani ji kurê 
xwera qesrek bi çil ode çêdike, lê deriyê oda junar çil’i qet 
ji keseki ra venake. Ji kurê xwe û jma xwera dibêje" ev 
oda, ode a Pir, Rayber û Mirşûdê mine, xênci ewana ez 
qet naxwazmi keseki dm gava xwe bavêjê hmdirê ev odê". 
Bavê Wêrani her tun derê ew odê koç dike û kilitê ji dike 
bênka xwe. Mehe û sal derbaz dibin, Wêrani mezm dibe, 
dibe xorteki bist sahni, xorteki her çeleng û spehi, kamil û 
biaqil. Wêrani ji her roj h tev bavê xwe diçe firotgeha xwe 
a goştfiroş de, ji bavê xwera arikari dike û goşt difroşe. 
Ew ji hgel bavê xwe dibê goştfiroşeki hêja, goştfiroşeki 
nav û deng û qedir bihnd. Rojeki Wêrani h mal derdikeve 
der, dimeşe ku biçe firotgeha xwe ji bavê xwera mina her 
roj arikari bike. Heyam ji demsala havinê bûye, icar h 
rêva Wêrani ti dibe. Xwe digihêjine ser kaniyê, ku avê 
vebixwe, dibine ku ewe keçikek zor bedew h ser ava ka- 
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niyêye, bi merşeveki va cerê xwe tiji av dike. Li ew demê 
de Wêrani ji keçikê ra" xwişka delal, ma keyse ku tu 
kasek av bidi nun, hmdê ez geleki ti bûme" dibêje. Keçik 
ji merşefê tiji av dike" fenno birayê delal" dibêje û mer- 
şefa avê dirêje Wêrani dike. Wêrani ji merşefa avê digire- 
,av a xwe vedixwe, ji keçikê ra carek dm" zor spas xwişka 
delal" dibêje û diçe firotgeha xwe, ji bavê xwera arikari 
dike.

Li ser ew rojê de heyamek derbaz dibe, icar rojeki bav 
û dayika Wêrani hgel kurê xwe de rûdmm, ji Wêrani ra:
- Kurê min êdi em kal bûne, ji ev malê ra bermaliyek di- 

vêt, bermaliyek pêwiste; êdi wexta te a zewacê ji hatiye, 
em dixwazm te bizewicinm, gelo tu çi dibêji" dibêjin. 
Wêrani ji h pey ew gotin û pêşneyara dê û bavê xwe de:

- Welleh hûn dizanm, hûn ku çawa mmasib dibinm, 
werge bikm. Hûn dê û bavê mmin, ez qet mkanbun ku ji 
wera tişteki bibêjim, dibêje û dengê xwe dibire.

Li pişti ew şêwirandina dê û bavê Wêrani de çendek 
derbaz dibe, nabe, dê û bavê Wêrani diçin ew keçika ku 
Wêrani h ser kaniya avê de ditibû, ji wêra" xwişka delal 
kasek av bide mm" gotibû, ew keçikê ji Wêrani ra dix- 
wazin, qehnd didin, dermalê datinm û roja dawetê ji 
pêdan dikm û dadigerm mala xwe. Roj tê icar gazi der û 
cinaran, heval û hogirên xwe dikm, balyozeki ji dişimn 
pey misaibê Wêrani, nûçe a dawetê ji wira ji dişinm, def û 
zurne tinm û destpêka dawetê dikin. Çil roj û çil şev 
dawet berdewam dike, balam misaibê Wêrani nay dawetê. 
Ji bona nehatina misaib, xorteki din dikin wekilê misaib û 
Wêrani h tev ew xorti diçe ser sivingê sêvê davêje ser 
delaliya xwe û dadikeve jêr diçe maleki, dûra xort Wêrani 
dibin dikin hmdir û h hev belam dibm diçin malên xwe. 
Lê wexta ku Wêrani dikeve hmdir odê diçe paş pêrigê, ku 
h delaliya xwe şabibe, dibine ku, ewe ew keçika ku h ser 
ava kaniyê bû, Wêrani ji wêra" xwişka delal ez geleki ti 
bûme, bi kerema xwe kasek av bide min" wê keçikê ji kase
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tiji av kinbû dabû Wêrani" fenno birayê delal" gotibû ew 
keçike, dê û bavê Wêrani ji Wêrani ra anine. Wêrani 
çawa ku ew keçikê dibine h şûna xwe de werge sar dibe, 
hişk dibe dunine, qet nizane ku çi bike û ji keçikê ra çi 
bibêje. Dûra piçek aqil tê serê Wêrani, Wêrani dadigere 
ser keçikê, ji keçikê ra usa dibêje:

- Ez bawenm qenc tê bira te. Nêzika du sal beri h ser 
kaniya avê, min ji tera" xwişka delal kasek av bide mm" 
gotibû, te ji merşef tiji av kinbû dabû mm, ji mmra" 
fermo birayê delal" gotibû. Naha ji ez dibimm bav û da- 
yika mm tu ji mmra anine. Ma ez naha tera çito bibêjim 
tu bibe jma mm? Çito ez bikevim paşila te? Ez çito bibim 
mêrê te û tu ji bibi jma mm? Na Xwedê neke, tu xwişka 
mma axiretêyi, dibêje û nakeve paşila ew keçike. Li pişti 
ew gotmên Wêrani de, keçik ji, ji Wêrani ra:

- Raste, me ji hevra werge axaftibû, te ji minra "xwişkê, 
min ji, ji tera bira" gotibû, naha ji h vira divê em h ser 
ew soza xwe bisekinm, bi çaveki xwişk û biratiyê h hevûdu 
mêzekin; iro şuva tu birayê mmi, ez ji xwişka te, dibêje û 
h ew odê de mina xwişk biraki bi gelhev radizm.

Li ew şevê de, ew herdu ciwan biryar didm ku ji hevra 
bibm xwişk û bira, qet kesek ji nezane; dê û bavên wan ji 
meselê nezamn. Li ew demê de Wêrani ji keçikê ra usa 
dibêje:

- Ramanek mm heye, em bibêjin, nebêjin jinên gund sibe 
wê werm mala me, h xwina çarşefê binhêrm, wekil misai- 
bê min ji, işev Ii derva h me bipê û h mm bipirse, bibêje" 
tu guri, yan rovi’yê". Ango evana hemû wê bibm û werin 
serên me. Divê ez ji wekil misaibê xwera derewan bikim, 
bibêjim "ez gurun". Ji bona çarşefê ji, ez dibêjim ez pozê 
xwe xwin bikiin û xwina pozê xwe li çarşefê ra kim û jman 
usa bixapimm, dibêje. Wêrani werge ji dike û tev keçikê 
mina biraki keçikê radize, çi biryar h nav xwe de stan- 
dme, wana ji hemûyan tine şûnê, herkes ji wana jm û mêr 
dizane. Mehek derbaz dibe, nabe, dê û bavê Wêrani ne- 
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xwaş dikevm û li pey hev zikê du heftan de dunirm û diçin 
digihêjm rama Xwedê. îcar hemû kar û ber, firotgeh li 
stuyê Wêrani de diminin. Wêrani ji mina bavê xwe sibê de 
heya niv rojê goşt bêt dirav difroşe, h pişti niv rojê şuva 
ji, bi dirav. Bi ew rewşê va roj û mehe derbaz dibm diçin. 
Rojeki misaibê Wêrani sehkeki tiji şir dike û rêdikeve diçe 
mala misaibê xwe. Wexta ku misaibê Wêrani xwe digihê- 
jine mala misaibê xwe û h dêri de dikeve hindir, dibine ku 
Wêrani Ii malda nine, h mal de, ew keçika ku h dilqê jma 
Wêrani’daye, ew h maldaye. Çawa ku misaibê Wêrani 
dikeve hmdir, keçik ji ji mivan ra" tu xêr hati" dibêje, 
sehka şir h destê mivan de distine û dibe h mixê stuna odê 
de dardadike, şûnê ji h mivan dide temaşekirm û mivan 
rûdme. Bi xwe ji derdikeve der h keseki dinhêre, ku ke- 
seki bişine firotgehê nûçê bide Wêrani, ku bibêje mivaneki 
Xwedê hatiye mala te. Li derva keçik lawikeki neh-deh 
sahni dibine û ji ew lawiki ra dibêje " bi kerema xwe biçe 
firotgeha me ji Wêrani ra bibêje mivaneki te hatiye, se- 
hkek ji tiji şir kiriye, h ew sehka mivan de şir dilop nake 
û nahenke, bila nesekme were mal". Ew lawika ji diçe ew 
gotinên jina Wêrani, yek bi yek ji Wêrani ra deng dike, 
balam Wêrani qet misaibê xwe nayne bira xwe, dibêje" 
başe, tu biçe ji amojma xwera bibêje, bila ew xizmeta 
mivanê Xwedê bike, h pişti seateki de ez firotgehê dadidim 
û têm mal". Ew lawika ji dadigere mala Wêrani, gotinên 
Wêrani ji jina Wêrani ra dibêje û disa diçe tev hevalên 
xwe dileyize. Dûra jmik derê oda mivan vedike, dikeve 
hmdirê oda mivan çitika xwe ji h ser rûyê xwe de radike 
davêje ser kumê xwe, destpêka rewş dem pirskirma mivan 
û xizmeta mivan dike. Lê çawa ku çavên misaibê Wêrani h 
hindava keçikê dikeve, h hmdava keçikê dinhêre, vêca 
nêta xwe xirab dike, Ehrimaniyek dikeve dilê misaibê 
Wêrani, ew dil berdide jina misaibê xwe, bi çaveki bed h 
jina misaibê xwe dinhêre. Li ew demê de şir h sehkê de 
dike şire-şir û dirije, dadikeve ser erdê. Çawa ku şir h 
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sehkê de dirije û dadikeve ser erdê, li ew demê de misaibê 
Wêrani Ii xwe dihese, şermezar dibe, berxwe dikeve, şerm 
û fedi dike û radibe derdikeve der û berê xwe dide aliya 
gundê xwe û diçe mala xwe. Dûra Wêrani tê mal ku mivan 
li malda tune. Li jma xwe pirs dike, jmik ew çirokê, seri 
de heya dawiyê ji Wêrani ra deng dike. Ji bona ew bû- 
yerê Wêrani ji jina xwera:

- Dilê wi ne paqij bûye, dilê wi dileki gemarin bûye, lew- 
ma ji ew şir h sehkê de henkiyaye. Xem nake ji mmra 
misaibeki werge ne pêwiste, dibêje.

Belê, ew dilgemara diçe, lê bi hêkmeta Xwedê wexta ku 
ew dilgemara bi dileki pis h ew keçikê dmhêre, bi ew 
mhêrandma ew dil gemari va icar keçik h zarok de nexwaş 
dunine, dibe ducan. Keçik ew rewşa xwe ji Wêrani ra 
dibêje û Wêrani ji" em çi bjkm, ev hêkmeta Xwedê ye, 
Xwedê ev xêr bike" dibêje û dengê xwe dernaxine. Ez serê 
we neêşimm Xidê mm, li pişti neh mehan jmik duxwaskan 
dibe, kureki mina nûr diwehde tê cihan. Beri ku çil’ê ew 
pitiki derkeve, li roja si û neh, pişti niv rojê de, miroveki 
pir û kal, siwari h ser hespek qir de dikeve pêş derê qesra 
Wêrani, h hespa xwe peya dibe, yekser derê qesrê vedike 
û dikeve hmdirê qesrê, qet keseki ra ji tişteki nabêje, li 
ber derê si û neh odan de dimeşe derbaz dibe diçe pêş 
derê oda jimar çil’i, derê odê vedike û dikeve hmdir, diçe 
h koşeyê jorin, h ser doşegê de rûdme. Çawa ku jina Wê- 
rani ew hatma kalo û rewşa wi a ketina hindir qesrê û 
deri vekirma oda jimar çil’i dibine, ecêb dimine, balam 
qet tişteki bi taybeti nayne bira xwe, xwe bi xwe ra dibêje" 
mivaneki Xwedê ye, hatiye mivandariyê". Dûra disa zaro- 
keki dişine pey Wêrani, nûçe ji Wêrani ra dişine, dibêje" 
bi kerema xwe biçe ji Wêrani ra bibêje, mivaneki usa-usa 
hatiye, h oda junar çil’i de rûmştiye, h benda tedaye. Ew 
zaroka ji diçe nûçê dide Wêrani, balam Wêrani qet tişteki 
nayne bira xwe, nayne bira xwe ku oda çil’i koçkiri û 
dadaiye, kilit ji h bênka widaye. Ew tişti qet nayne bira 
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xwe ku wi kesi çito derê ew odê vekiriye. Dûra Wêrani ji 
ew lawikira dibêje" biçe ji amojma xwera bibêje, bda 
karguzariya mivan bike, pişti heyamek heri kurt de ez 
dadigenm mal". Lawik ji dadigere ew gotmên Wêrani ji 
jma Wêrani ra dibêje û diçe. Li pişti heyamek heri kurt 
de Wêrani mina her roj derê firotgeha xwe dadide, koç 
dike û bi lez dadigere diçe mal; dibine ku bi rasti ji ewe 
miroveki heri kal, dest pêçayi, kmc kevn, qilêr û pine, h 
ser doşega oda jimar çil’i de rûmştiye, bi destê xwe ê çepê 
va tizbi a xwe dikşine. Li hember ewqas tiştên ecêb de, 
disa qet tiştek nayê bira Wêrani. Bi ew şikli va Wêrani 
xizmet û azeta mivanê xwe dike heya dema şiv xwarmê. 
Dûra jma Wêrani şivê amade dike tine dide ser texte û 
mivan fermo dike, ku mivan rabe h tev Wêrani h ser sifrê 
damşe û şiva xwe bixwe. Mivanê kal ji, ji jinikê ra spas 
dike, radibe diçe h tev Wêrani h ser sifre a xwarinê de rû- 
dme. Li destpêka şiv xwarmê de icar mivanê kal kevçi 
dike destê xwe ê çepê bi destê çepê va xwarinê dibe devê 
xwe. Ji bona ew rewşa mivan, nan xwarma destê çepê, 
Wêrani h mivanê kal pirs dike, dibêje" Ya piri kal, miva- 
nê Xwedê, ma çira tu bi destê xwe ê çepê va xwarmê dibi 
devê xwe dixwi? Ma çira te ew destê xwe ê rastê pêçaye, 
tu bi destê xwe ê rastê va xwarmê nabê devê xwe û naxwi 
? Gelo te çira ew destê xwe ê rastê pêçaye ?". Li ser ew 
pirsên Wêrani, icar mivanê kal ji malxwe ê maiê Wêrani 
ra usa dibêje:

- Kurê mm tu h qisûrên mm menhêre, divê ez bi destê 
xwe ê çepê va xwarinê bixwim, xênci ev havilek din tune. 
Ji ber ku destê minê rastê kule, h nav birinek her xirab- 
daye. Ji bona ev e ku, ez bi destê xwe ê çepê va xwarinê 
dixwim.

Li pey ew gotma mivanê kal, vêca Wêrani disa dipirse. 
dibêje" Ya piri kal, gelo çi hat serê ev destê te û destê te 
birin bû, kul bû? Ma te ji bona ev kul û birina xwe qet 
dermanek û bijijkek nedit?".
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Li pey ew pirsa Wêrani de, icar kalo:
- Beiê, ez bi salan geriyam ku ji ev kul û birina destê 

xwera bijijkeki, dermaneki bibimm, lê sed mixabin ku min 
ne bijijkek dit, ne ji dermanek. Ji ber ku ew derman bi 
hêsayi naye ditm. Gor ku ji minra gotin, tenê dermanek 
heye, ew derman ji kesek nade mm.

- Çito dermanek heye û kesek nade te ? Bi kerema xwe ji 
mmra bibêje ew çi dermane û çira kesek nade te ? Divê tu 
mm agadar biki, ku ez ji zambim. Bibe ku h ser ev meselê 
ez ji tera arikari bikun, dibêje Wêrani.

Li ser ew israr û tikakirma Wêrani, mivanê kal ji 
Wêrani ra:

- Bû kurê mm, ez ji tera ji bibêjim. Welleh tenê der- 
manek heye, ew ji serjêkirma zarokeki çd rojiniye. Heke 
ku mirovek pitikeki xwe ê çd rojini serjêbike, xwina ew 
pitiki h ev kul û birina mm ra bike, wê ev kul û birina 
destê min qenc bibe û ez bigihêjun tendurustiya xwe a beri 
û destê xwe ê rastê ji disa mina beri bikar bimm û bixebi- 
tim. Na, ku kesek ew kari neke, ez heya roja mirinê ev 
derdê kul, birina destê xwe bikşimm û destê xwe ê çepê 
bidim xebetê û bikar bimm, dibêje û dengê xwe dibirine.

Li pişti ew gotina mivanê kal, icar Wêrani pê destê jma 
xwe digire û dibe oda pitik, derê odê dadide û ji jmikê ra:

- Te bi guhên xwe va ew gotmên mivanê Xwedê bihistin. 
Kalo bi salane ku ew derdi dikşine. Tu ku guhdar min 
diki were em ev pitikê xwe ji ev mivanê Xwedê ra ser- 
jêkm, xwina ev pitik h kul û birinên destê mivanê Xwedê 
ra bikm, bila ev kalê reben h ev derdi felat bibe destê wi 
qenc bibe, dibêje Wêrani.

Li pey ew pêşneyar û daxwaziya Wêrani de, jimk pi- 
çeki dihêmje û dûra ji Wêrani ra:

- Te ku bi rasti nêt kiriye, te ku bi dilda ev biryar stan- 
diye, ez ji, ji tera dibêm "erê". Ev xêrek ji Xwedê’raye, 
Xwedê mezme, wê rojeki em disa bibin xudan zar û zêç. 
De rabe em liwik bigirm bibm serjêkm, xwina liwik h 
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destê ew kalê reben ra km û wi h ew derdi de felat bikm, 
dibêje.

Belê, ew herdu dilpakên hêja bi hevra biryar distinm û 
radibm diçm h dergûşê de ew pitikê çil rojini derdixinm 
dibm ba mivanê Xwedê, tekbir dikşinin"Ya Xwedê" di- 
bêjin û ew zarokê çil rojini serjêdikin, xwina pitik ji kul û 
birinên destê kalo ra dikin, disa seri û bedena pitik digirm 
tinin dikm hindirê dergûşê, mina beri radimedinm, dadi- 
germ ji mivanê xwe ra "şev baş" dibêjm û diçm h odeyên 
xwe de dikevm nav nivinên xwe û radizin dikevin xewa 
kûr. Li pişti nivê şevê de, h ser qirin û gazina pitikê ser 
jêkiri de hişyar dibm hildifinn serxwe. Li destpêkê de 
xewn fêmdikm, balam dibinin û dibihism ku ewe lawik 
xwaşe, mina beri h dergûşa xwe de diqire û digire. îcar 
xwe şaş dikm h şûna xwe de sar dibin diminin. Herdu ji, 
bi xwe bi xwera" gelo ev xewne, ev xeyale, ev çi ecêba gi- 
rane, me ev lawik serjêkiribû, çawa dibe, ku ev lawik 
carek din h xwe dihese û jindewer dibe?". Li dawiyê de 
dibinm ku qirin û gazina liwik her zêde dibe. Herdu li 
nav nivinên xwe de radibm diçin ba dergûşa pitik, ku pitik 
ew pitikê wan ê berêye. Dûra dadigerm oda mivanê kal, 
dmhêrin ku mivan ji h odê de tune. Diçin axur h hespa 
mivan dinhêrm, hesp ji h axur de tune. Li pey ew hemû 
hêkmetên Xwedê de, icar Wêrani destpêka giri dike, h 
xwe dixine, dibêje" ev çavên mm çito kor bûn, ku mm ew 
pirê xwe ê balyozê Xwedê nasnekir? Ma çira min bi ev 
destên xwe va xizmeta pirê xwe nekir? Ma çira ez bi ev 
şeq û hngên xwe va bervi pirê xwe va neçûm? Ma çira ev 
mêjo û aqilê serê min ji mmra negotm ev pirê teye? dibêje 
û hxwe dixine. Li berbanga sibê de gazi hevaleki xwe ê 
goştfiroş dike, xençerek mezm dide dest hevalê xwe, ji 
hevalê xwera dibêje" bi kerema xwe tu mm serjêke, her 
perçeki bedena mm ji h aliyeki va bavêji, ji teyr û tûran 
ra biki xwann. Hevalê Wêrani çi dike, nake, Wêrani 
dibêje" na û na, divê tu ev tika mm bini şûnê". Hevalê wi 
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ji Wêrani serjêdike û her perçeki bedena Wêrani davêje 
aliyeki. Hemû der û cinar ji li ew pêşdariyê dmhênn, di- 
ginn, dikin qirin û gazin, lê mênk tika hevalê xwe tine 
cih. Li dest ew hevalê Wêrani de tenê perçeki bedana 
Wêrani drniine, mşka ve siwariyek h ew demê de derdi- 
keve, ji goştfiroşê hevalê Wêrani ra:

- Bisekm, êdi bese, dibêje û h hespa xwe peye dibe, tê 
jêr. Dûra bi dengeki bihnd va" hemû perçeyên bedana 
Wêrani werin ba hev" hemû perçe h eyni hûrdemê de tên 
ba hev. Hemû kes ji, h kalê siwari dinhêrm, şaş û din 
dibm. Dûra kalê siwari pineki h perçeyên bedena Wêrani 
dixine, dibêje" rabe serxwe, bibê zat û sifateki nû, were 
meydanê". Yekcar Wêrani hddifire serxwe, dibine ku ew 
kalo ê mivane, hemû der û cinar ji h dora Wêrani de kom- 
bûne. Wêrani xwe davêje hngên kalo maçdike, lê h ew 
demê kalo:

- tro şuva navê te Wêrani Baba ye, tu dikaribi ji ev ke- 
çikê ra ji bizewici. Ji ber ku tu miri, nûva hati cihanê iro 
şuva ev keçika jina te û hevala te a axretêye, dibêje û h 
ber çavan de wenda dibe, dibe raz diçe. Wêrani Baba ji 
nûva mara xwe dibire, ji ew keçikê ra dizewice, diçe digi- 
hêje mirazê xwe. De naha tu ji minra bibêje Xido ew kijan 
tahbe ku ji bona pirê xwe, xwe dikuje? Eve, hemû mesele 
ev e; ez bawenm te û Aliekber naveroka ev çirokê fêmkir.

Seyid Weli dawiya çiroka Wêrani Baba ani û h Aliek- 
ber pirsiya:

- Êh xortê delal tu çi dibêji h ev çiroka Wêrani Baba 
ra,ji mm ra bibêje? got. Aliekber nexwast ku bersiveki 
bide Seyid Weli. Ji ber ku hemû kesen piştgiriya Seyid 
Weli digirt. Ew çirok ji derewek wana hevpar bû. Dûra 
maf û berjewendiyên hemû seyidan h çirokên werge de 
hebûn. Piraniya wan nedixwastm ku rastiyan ji tahbên 
xwera bibêjin. Aliekber ji ew yeka qenc dizaniya. Dûra 
Aliekber ku tişteki bêtir pêşva biçûna, pêle ranên wan 
bikirana, wana hnn Aliekber bi qenci bikutana; hun ji gili
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bikirana, Aliekber bidana destê leşkerên Romê, li mamos- 
tetiyê de biavitana der, bikirma girtixanê. Ji bona ew ji 
Aliekber dengê xwe dernexist, got" ez mzanmi çi bibêjim, 
ev baweriya weye".

Xidê naxirvan çirokên werge zef hezdikir. Ji bona ew ji 
li Seyid Weli tika kir ku, Seyid Weli ji wira qal û behsa 
çiroka kûsi û hirçê ji bike. Seyid Weli ji dilê Xidê neşi- 
kand û usa destpêka çiroka kûsi û hirçê kir:

- Belê Xidê min; h mêj de kûsi û hirç ji mina mm û te 
mirov bûne. Rojeki pirê kûsi radibe diçe mala tahbê xwe ê 
nav kûsi. Kûsi ji miroveki her temahkar bûye, hezkiriyê 
malê cihanê bûye. Ew her sal h Pir, Rayber û mirşûdê 
xwe reviyaye, ku çirahxê nede Pir, Rayber û mirşûdê xwe. 
Li ew rojê de ji disa h pirê xwe reviyaye, çûye xwe h nav 
êzmg û qahkên êzmgan de vêşartiye; ji jma xwera ji go- 
tiye" tu bibêje kûsi h malda nine, çûye bajêr, ji bona 
dayin-standinê". Lê ew derew û tevgera kûsi h pir eyan 
bûye. Pir çawa ku ketiyê hindir mala kûsi, jina kûsi çûye 
destê pirê xwe maçkiriye, rewş û dema pirê xwe pirsiyaye, 
icar dûra pir h jina tahbê xwe ê nav kûsi pirsiyaye, go- 
tiye" tahba mm, ma tahbê mm kûsi h kuye?". Jimkê ji 
gotiye" welleh piro kûsi çû bajêr, wê çend rojên din şuva 
bê mal". Çawa ku pir h jmikê ew bersiva standiye, hêrs 
ketiye çûye li der, kûsi h nav maxa êzmg û qahkên êzin- 
gan de ditiye, pinek h êzing û qahkên maxa êzingan xis- 
tiye, ji kûsi ra" Xwedê û Ceddê min te bikm heywanek, h 
nav qahkeki zexm de bihêlinm, her tun tu h ser zikê xwe 
de bimeşi". Xwedê ji ew mfir û daxwaziya pir pejirandiye. 
kûsi kiriye ew rewşa iroin.

Navê hirçê ji Hesen bûye. Hesen ji mina kûsi miroveki 
temahkar, miroveki malhez bûye. Ew ji her sal h Pir, 
Rayber û mirşûdê xwe reviyaye, ku çiralixê nede keseki. 
Rojeki pirê Hesen diçe mala tahbê xwe ê nav Hesen. 
Hesen ji diçe xwe h nav çermeki pirçikm de vedişêrine, ji 
jina xwera ji dibêje" ji pir ra bibêje Hesen h mal nine".
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Ew tevgera Hesen ji li pir eyan dibe. Pir bi ew zanina xwe 
va li derê Hesen de dikeve hmdir, silav dide jimkê, rewş 
dema jinikê pirs dike, dûra dibêje" tahba mm, Hesen h 
kuye" jinik ji dibêje" Hesen h mal nine, mzam çûye ku". 
Li pişti ew gotma jinikê pir diçe Hesen h nav ew çermê 
pirç de dibine, pineki h çerm dixine û dibêje" Xwedê bila 
te ji bike hirç, derxine ser çiya û kaşan, nav dar û darista- 
nan, bin sar û serman, berf û pûkan de bihêline, bila 
mirov bibm dijminê te. Xwedê ji ew mfira pirê Hesen 
dipejirine û Hesen dike hirç û berdide ser çiya û kaşan, 
nav dar û daristanan, dike bin berf û pûkan. Ew roj, ev 
roj, rewşa kûsi û hirçe h me hemûyan eyane Xidê min. Ji 
bona ew e ku em Kurd ji hirçê ra" Apê Hesen " dibêjm. 
Ango mfirê Pir, Rayber û mirşûdan, Xwedê dipejirine, 
Xwedê mfirên wan h keseki neke, amin.

Li dawiya wan çirokan de, Aliekber h dilê xwe de" 
errr, Xwedê mala van bişewitine, evana evqas derew û 
efsane h ku derxistme, ev tiştana h ku afirandine;
vana qet dibistan ji neditme, nexwedine, gelo vana ev 
çirokana h kijan pirtûkê de ditme? Kê ji van ra ev dere- 
wana kirine, bi rasti mirov ecêb dimine" got.

Belê, piraniya gel çirokên werge zor hezdikirm, lê 
raberzin û gengeşiyên rêzani dûrdiketm. Ango gengeşiyên 
politik h pirr kesan xwaş nedihat. Ji ber ku gel h dûr- 
veyiyê karên politik de bûn. Mêjoyên gel bi çirok û ef- 
saneyên Oli û derewan va tiji kinbûn. Gotin û gengeşiyên 
politik serê piraniyan diêşand. Gelê belengaz her tişt h 
Xwedê hêvi dikir; h Eli û Mihamed hêvi dikir. Bi taybeti 
seyidên Dêrsun ji Eli ra" ew Xwedê bi xweye" digotm, Eli 
Xwedê dihesibandm. Aliekber ji ew meselana qenc diza- 
niya. Li ew navberê de şiv amade bû, hemû kes h dora 
Zerfetê de kombûn. Li pişti xwarm û dest şoştmê de, disa 
herkes dageriya li şûna xwe rûnişt, icar Seyid Abasê kurê 
Mistefa ê Korta Reş xwast ku ew ji çend tiştan bipeyive. 
Seyid Abas bi rasti miroveki her dilsoz û her spehi bû. Li 
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gund de tenê Seyid Abas û Avdilah ê Şaribanê nivisa Erebi 
dixwendm, wana meyit dişoştm, wana Quran dixwedm. Li 
roja cejna Xizir û roja xêr dayina miriyan de, disa wan 
herduyan Quran dixwendm. Xênci wan, yeki Quran 
xwenda ji, Hesê Weli Hesê bû, balam qet keseki Hesê Weli 
Hesê heznedikir, keseki hêja nedida wi. Li ew şevê de 
Hesê Weli Hesê û Avddah ê Şaribanê tunebûn, Aliekber 
ew nasnedikirm. Li pişti piçek bêdengiyê de Seyid Abas 
xwast ku civat tişteki biaxife û tişteki bibêje. Ji bona ew ji, 
Seyid Abas berê xwe guhart ser Aliekber, ji Aliekber ra:

- Xortê delal, em hin kes meselan qenc dizanin, tu guh 
mede nezanan, nezan her tim nezanin. Guneyê nezanan ji 
pirr tune. Ji ber ku şert û şûrt ji bona gelek kesan çêne- 
bûne. Herwana em tiştên usa cihbihêlinm, werm ser ba- 
beta xwe. Çawa ku tu ji dizani, h heyama şerê tevgera 
çiyayê Agir de, hukma Romê êrişek ji da ser eşira Koçan. 
Eşira Koçan ji, eşirek me Dêrsimiyane. Bi taybeti h geliya 
Ali de -Ali bogazi- h nav pêşmerge û leşkerên Romê de 
şereki gewre derket, geiek rojan ji ew şer berdewam bû, 
pirr kes hatm kuştm. Leşkerên Tirk çend gund ji şewi- 
tandm, kirin, pag, hemû hebûna wan gundan şêland. Li 
dawiyê de pêşmergan dirbên mezin h hukma Romê xistm 
û hukma xwinxwar şuva kişiya û çû. Gelek kesan ji mera 
qal û behsa mêraniya pêşmergan û ew şeri dikirin. Gor ku 
digotin" Husê Kopê" tenê bi serê xwe h şeveki de tevahiya 
givalek-bölûk-dijmin hemû kuştme. Bi rasti wexta ku me 
ew nûça bihist serê me gihişt esmanan, em bi mêraniya" 
Husê Kopê " va serbihnd bûn, dilşa bûn, kêfa me hat. 
Çira gotine "Xwin nabe Av" eyni usa. Li pey ew me bihist 
ku hukma Mistefa Kemal, ango h sala 1927’an de, h we- 
latê me de sazgehek nû vekiriye, gelo ew çi sazgehe ? Li 
nav de sal derbaz bûn, em hina ji h ser ew sazgehê de 
agadar ninm. Ez dixwazim tu me h ser ew sazgeha hukma 
Romê ji agadar biki. Xênci evana çi diqewimin, çi dibm 
em mzanm. Rojên me h ser van erdan û çiyan de derbaz 
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dibm diçm; li ev cihanê de çi diqewmun em mzanm û 
nabihisin. Tu him mamosteyi, him ji h bajêr de dyi. Ji 
bona ev em bawerin nûçe a te h ser gelek tiştan, bûyer û 
qewimandinan heye, gelo çi dibm, çi diqewmun, tu dika- 
ribi ji mera bibêji û me agadar biki?.

Li ser ew pirsên Seyid Abas de, icar Aliekber:
- Ser serê mm bawa, ez qasa zanina xwe hm tiştan ji 

wera bibêjim. Belê, raste çawa ku te ji got, h sala 1927 
an de, hukma Romê h welatê me de sazgehek nû vekir. 
Ew karê Romê ê sedsalane, gav bi gav hate kete welatê me 
û welatê me dagirkir. Ez bawerim ew ji gava hukma 
Romê a dawiye, dixwaze ku Dêrsim ji bike, bmê bandûra 
xwe. Ew sazgeha ku tu dibêji "Sezgeha çavdêriya gişti" ye. 
Ew sazgeha bi taybeti ji bona pirsa me Dêrsimiyan hatiye 
sazkirm û h ser rewşa Dêrsim disekine, h tevgera Dêrsim 
dmhêre û sehêt-kontrol-dike, ev yek. A duwem Mistefa 
Kemal û dewleta wi a bêt ram biryar standine, diranên 
xwe ji her tûj kirine, ku gelê Dêrsim ji gez bikin, Kurdên 
Dêrsun h kevçiyek av de bixemqinm, bikujm xwina kur- 
dan birjinm, goşt û hestiyên me Dêrsimiyan ji bixwm û 
bikojm; balam h yek careki de, h yek rojeki de mkaribm 
ew barbariyan binin cih. Binhêre naha ew çi dikm? Naha 
ji ew hukma bêbext casûsên xwe kirme nav gel, caşan ji 
xwera dibine û dikirre bi destên wan caş û bêbextan raza 
tevgera Dêrsun distine, eşiran h tevgerê dûr dixine, mal- 
batên rêberên tevgerê berdide serhevûdu. Gor ku dibêjin 
naha va biraziyê Seyit Ali Riza, Rayber kirriyane. Ji ber 
ku h navbera Seyit Ali Riza û Rayber de dubendiya erd û 
zeviyan heye. Ji bona Şahan axa ê eşira Bextiyaran ji, disa 
dibêjm, dewleta Romê dixwaze ku tişteki bine serê Şahan 
axa ji. Lê em hêvi dikin ew tiştana nebin, Kurd dost û dij- 
minên xwe qenc nasbikm. Erê gelek eşir h tevgerê dûrke- 
tine, balam tevger h bin serokatiya Seyit Ali Riza, Alişêr, 
Toxtor Nûri û gelek kesên dm de dimeşe. Carna ez Toxtor 
Nûri h sûka bajêr de dibimm, bûyer û nûçeyên ku h pirsa 
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me Kurdan va girêdayine, ez h Toxtor Nûri dibihism. 
Hmdê çapameniyên Romê pirr tiştan namvisinm. Ez ba- 
wenm nûçe pirr nagihêjm we. Lewra ev gundên derdora 
Mêzgirê geieki h navçe a Dêrsun û Xarpitê dûrin. Dûra 
gor ku ez dizanim eşira we ji bêt ali maye. Toxtor Nûri 
digot" serokê eşira we Bay Seyid Silêman û kurê wi Seyid 
Husên naxwazm ku eşirek ji tevgera Dêrsim, xesma ji 
Seyit Ali Riza ra arikari bikin". Bi taybeti Seyid Husên 
çûye mala Seyit Ali Riza, ji Seyit Ali Riza ra gotiye, ku " 
dev ji h ev kari berde, h ev kari bitexile, na ku tu usa 
neki, wê ez ji hemû serokên eşiran ra bibêjim, bila piştgi- 
riya te û tevgera te nekin, wê ez bibim asteng. Ji ber ku ez 
Pir û Mirşûdê piraniyamm". Ji bona ev ji, h navbera wan 
de raberzinên tirş û tehl bûne, pevçûn çêbûye, dûra Seyit 
Ali Riza hêrs ketiye, Seyid Husên ji mala xwe avitiye der, 
gotiye" tu ku naxwazi ez te bikujim, bi gaveki zû li mala 
mm derkeve, biçe mala xwe". Li pey ew bûyerê de ji, 
Seyid Husên bi tundi hevalti ji hukma Mistefa Kemal ra 
girêdaye. Lê ez bawenm Toxtor Nûri ji mmra tiştên rast 
dibêje. Li gor birûbaweriya min Bay Seyid Husên karên 
nebaş dike, em Kurd hemû birane, hukma Romê dijmmê 
me ê hevpare got, xwast ku hin tiştên dm ji bibêje, h ew 
navberê de îmamê Curnikan ji Aliekber ra hêrs ket û ji 
Aliekber ra:

- Kuro ma Seyit Ali Riza ê te ji Bay Seyid Silêman û ji 
kurê wi Bay Seyid Husên biaqiltire? Helbet em piştgiriya 
Seyit Ali Riza nagirm. Gor ku em dizanm û dibihism 
Mistefa Kemal bi xwe ji miroveki Elewiye, navê bavê wi" 
Ali Riza’ye" kureki Ehlibeyte; ew dostê meye, dijminê me 
nine. Seyit Ali Riza ê te ji miroveki dimke, ew Seyid ji 
nine. Ew dixwaze ku bibe Seyid û bibe serokê me hemû- 
yan; lê ev ewqas hêsa nine. Eşira wi eşira Şêx Hesenane. 
Nav h ser eşira wiye, ew eşir ne eşirek Elewiye, dûra dage- 
riye bûye Elewi. Tu bi xwe ji dizani ku h nav me Elewiyan 
de sazgeha Şêxtiyê tune. Ji bona ev e ku, serokê me nax- 
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waze piştgiriya keseki wek Seyit Ali Riza bigire. Ew mir- 
şûdê piraniya eşirên Dêrsune, got û xwast ku hemû jehra 
dilê xwe li ser Aliekber de verşe, h ew demê de Seyid 
Abas kete navberê, ji îmamê Curmkan ra:

- Kek îmam, keremke bila lawik ji mera biaxife, ma çira 
tu ji ev xortê delal ra hêrs dikevi? Ev xorta bihistmên xwe 
û birûbaweriyên xwe ji mera dibêje. Tu miroveki kamili, 
divê giramiyê bidi gotin û bir-baweriya kesan. Min pirs 
dan ev xorti, ew ji bersivên pirsên mm dide mm û civat ji 
guhdar dike. Binhêre kek imam, ez bawerim tu xehti, h 
nav dubendiyên şaşdayi. Beri hemû tişt Mistefa Kemal 
dostê me Kurdan nine, ew dijmmê gelê meye. Ew ku Elewi 
be ji-ku ez qet bawer nakim-lê ew Elewiyê me Kurdan 
nine, Elewiyeki dijmine. Binhêre gelek dewletên îslam 
hene, ma çira h nav ew dewletên îslam de şer çêdibin, 
îslam hevûdu dikujm? Li gor baweriya te Elewi hevûdu 
nakujin; lê divê Sunni ji hevûdu nekujm. Balam jiyan ev 
gotm û baweriya te h me temaşe nake. Tu bi çavên xwe 
va ji dibini, dewleta Romê dewletek îslam û Sunniye, lê 
îslaman dikuje. Dewleta Tirk, dewletên Ereban û Faris 
Islamin, ma çira ew dewletana dijmmên hevûdu, ên bêda- 
wine? Ma çira ew hevûdu dikujin?. Tu dibini ku jiyan te 
rast dernaxine. Mala te ava be keko, lê ku Mistefa Kemal 
doste me Elewiyan bû, ma çira wi bi deh hezaran Kurdên 
Elewi Li herêma Qoçkiriyê de kuştin? Ma çira wi namûsa 
ew Kurdên Elewi peymal kir? Ma çira wi bi hezaran zar û 
zêçên Elewiyan kuştin? Ma çira leşkerên wi û ên Topal 
Osmanê Laz zikê jinên nefsnexwaş qelişandm, zarok ji 
zikê jinan de derxistm, ew pizêzên bêt sûc û bêt webal 
kirm ser şilfan û kuştin? Naha tu ji mmra bibêje kek 
Imam, Elewi h Elewiyan usa dikin? Naha ez h te pirs bi- 
kun, ma tu dikanbi zikê jinek Kurdê Elewi biqelişini? Kek 
Imam ez dixwazim tu bersivek erêni bidi min, bi kerema 
xwe ji mera bibêje bi rasti tu dikanbi ev tiştan biki, yan 
na? got û hêrsa xwe beyan kir. Li pişti ew gotm û pirs
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dayin de icar imamê Curmkan sor bû, reş bû, h dawiyê 
de" Xwedê neke, ne ku jmek Elewi, mirov mkaribe zikê 
jmek kafir, yan ji zikê heywanek avis biqehşine; ew ne 
mêraniye, ew karê heywanên har û hovm" got û bi şer- 
mezari h pêş xwe mhêriya. Dûra Seyid Abas disa dageriya 
ser îmamê Curmkan, ji imamê Curmkan ra:

- Te dit tu çi dibêji? Li gor ev bersiva te, Mistefa Kemal 
doste me Kurdên Elewi nine; a rasti ji ev e. Ango ji mera 
şerme ku, em bibêjin Mistefa Kemal Elewiye, felan-bêvan. 
Na birayê delal, mirov pişta dijminê xwe nagire. Ew kesên 
ku pişta dijmin biginn, ew Seyid Silêman û Seyid Husên 
bi xwe ji bm, lê divê mirov diji wan derkeve. Nizam eşira 
Seyit Ali Riza, eşirek Seyid nine felan-bêvan. Seyid nebe 
ji, ew Kurde. Li nav Kurdên Sunni de ji gelek kesên nav 
Seyid hene; ma ki ji wanra dibêje ew" Seyidi Saadet, 
ewladi Resûhn?" Ji tera minak, navê" Seyid Xan" mêr- 
xwaseki Kurd. Lo hûn dibinin, wexta ku Rom Kurdan 
dikuje, qet nabêje ev Elewiye, ew Sunniye; Rom dibêje" ev 
Kurde, evana Kurdin". Her tişt evqas vekiri û eşkereye. 
Xwedê mala we ava bike, ma hûn van naxwazm tiştan 
bibinm?. Bi rasti ev ji mera şermek girane. Herwaha ez 
axaftina xwe pirr dirêj nekim, disa ez dorê bidim Aliek- 
ber, bila Aliekber bersivên pirsên min bide. Ha xortê 
delal, te çi digot, bi kerema xwe tu disa dager ser ew 
babetê. Belê, te qal û behsa ew zagonên ku hukma Romê 
derxistiye, qal û behsa wan û qal û behsa eşirên me Dêrsi- 
miyan dikir. Tu bi kerema xwe, disa ji mera qal û behsa 
ew tiştan bike, got û h benda axaftm û bersivên Aliekber 
de ma.

Li pişti ew gengeşi û raberzinan de Aliekber geleki ji 
kêfxwaş bûbû; h dilê xwe de digot, lê her çiqas ku h nav 
gelê meda nezan hebin ji, lê h Xwedê şikir h nav gel de 
kesê zana û dilsoz ji hene. Bi rasti ji" xwin nabe av". Li 
nav me Kurdan de ji gelek zêr û gewher hene; lê Xwedê 
mala dijminan bişewitine, nehiştine ku ev zêr û gewherên
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Kurdan ji zide bibin, got û disa dageriya ser pirsên Seyid 
Abas û usa got:

- Belê, gelek eşirên me Dêrsuniyan li tevgerê dûrketme, 
bûne hevalbendê dijmm. Gor ku Toxtor Nûri ji minra 
digot, bi taybeti eşira Alan, eşira Ariyan, eşira Ferhatan, 
eşira Qerebalan, Eşira Şadiyan, eşira Xeraniyan, eşira îzo- 
lan, eşira Bamasûran, eşira Derwêşgewran, eşira Seysa- 
wûnan, eşira Axûcanan, eşira Xormekan, eşira Lolan û 
gelek eşirên dm bêt ali mane. Bi taybeti Memik Axa ê 
eşira Ariyan, serokê eşira Xeraniyan Hesen Axa ê Ger- 
misiyê, serokê eşira Xormekiyan Bertal Axa ê Civankê û 
gelek serok eşirên Kurdên Dêrsun bûne hevalê hukma 
Romê, h tev dijmm dixebitm. Ez bi xwe ji bawerim evana 
hemû rastm, ev eşir û serokana karê dijmm di- kin, bûne 
hevparê dijmin. Li milê din de, du sal beri, hukma Mis- 
tefa Kemal zagonek bi taybeti, a ku ji hêjmara wêra 
dibêjm"251O"ev derxistiye. Ango ew zagon 1934’an de 
derket. Li gor ew zagonê hukma dagirker bi hezaran gelê 
Kurd sirgûne Rojava Tirkiyê û navçe a Tirkiyê dike. 
Dewieta Tirk ew kiriye jiyanê, bi hezaran gelê Kurd h ser 
erdê bav û kalan de dûrdixine, wana digire dibe Rojav û 
navçe a welatê xwe, ku wana bi hêsayi h wan deran de 
biheline, wenda bike. Lewra kesên ku h dewleta Romê doz 
bikin, ew kesana tunenin. Cihan bûye çav kor û guh kerr 
bêdeng maye. Li ev cihan de qet dewletek dostê Kurdan ji 
tune. Ew kesên bêt sûc û bêt webal h rê û dirban de bi 
barbari têne kuştin, bi ti û birçi dimirin. Yên ku sax 
duninm, wana ji ji xwera dikin berdest û des- 
temo-hizetkar-Çawa ku hûn ji dizanm h sala bihuride 
hukma dagirker bi destê gelek caş û bêbextan dubendiyên 
mezm kirin nav eşirên Dêrsun. Bi destê eşira Qirxan h 
gundê Sinê de kurê Seyit Ali Riza Bira îbrahim, da kuş- 
tin. Seyit Ali Riza ji bona kuştma kurê xwe êrişek gewre 
da ser eşira Qirxan, li ew êrişê de gelek kes hatin kuştm; 
Seyit Ali Riza çend gundên eşira Qirxan ji hemû şewitan-
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dm, ew gundana bûn pag. Ji bona ew bûyerê ddê hukma 
Romê geleki ji şabû. Dijmm h ew bûyerê de zef kêr dit. Ji 
bona dymm ew dilşabûn bû. Ji bona ew bûyerê tevgera 
Dêrsim geleki ji xesere dit û geleki ji qels û jar bû. Em 
hêvi dikin ku, carek dm bûyerên werge h nav Kurdan de 
cih neginn û neqewimin. Gotmên mm ji wera evm. Ez 
hêvi dikun min bersivên pirsên te dan. Lê ku mm tiştek ji 
xwe birkiriye, bi kerema xwe ji minra bibêje, disa ez qasa 
zanina xwe, bersivê bidime mirşûdê xwe. Gotmên min 
hemû evm Bawa. Ez bawerim heyam ji h nivê şevê derbaz 
bûye, ev e dengê dikan tê, divê êdi em rabin biçin malên 
xwe, bikevm xewê, pirsên mayin ji bihêlinm ji bona sibe û 
dusibe, got û Aliekber dawiya axaftma xwe ani. Hemûyan 
ji ew pêşneyara Aliekber pejirandin, gotin"başe" û ji 
Aliekber ra spas kirin û h hev belan bûn, çûn malên xwe. 
Aliekber û Xidê ji h malxwe ên malê Seyid Qemer û seyid 
Weli ra spas kirm û dageriyan mala xwe û ketin xewa 
kûr.

***

Belê, êdi bûyer h ser bûyeran diqewimiyan; hukma 
Romê xwe ji bona dagirkirma Dêrsim bêtir amade dikir. 
Artêşên Tirk ketibûn nav gelek çalakiyên har û hov; top û 
tank dikişandin Xarpitê, h dorbera bajêr de rêzdikirin. 
Hukma bêt ram bi hezaran leşker anibû h leşkergehan de 
komkiribû. Disa piraniya wan leşkeran zarokên Kurd bûn. 
Armanc disa ji welatparêzên Kurd ra eyan bû. Hukma 
bêbext disa dixwast ku Kurdan bi destê Kurdan bide 
kuştin. Hukma Romê çalaki h ser çalakiyan pêkdiani. Li 
sala 1936’an de icar meclisa Tirk zagonek nû disa derxist. 
Li gor fermana ew zagonê navê bajarê Dêrsim "Mameki" 
kire "Kalan" dûra carek dm guhart vêca ji kire "Tûnceli". 
Li pey ew, ji bona zorbaziya xwe ji gelek rê û dirb vekir, 
ku hêsayi bikeve Dêrsim. Disa h eyni salê de Ser- 
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darê-komutan-Awerte a Tirk Avdilah Alpdoxan gazi gelek 
serok eşirên Dêrsim kir, li tev wan rûmşt û h hev şêwiri- 
yan, ku ew hemû çekên xwe radeste-teslim-dewieta Romê 
bikin. Lê hezar mixabm ku gelek serok eşirên Dêrsim ew 
daxwaziya dijmm pejirandin, çekên xwe radeste dijmin 
kirm û xwe û gel bêt çek hiştm. Ew bêbextiyê derbek 
mezm da tevgera Dêrsmi. Li ser ew nezani û bêbextiyê 
Seyit Ali Riza hewl da ku, serokê eşiran h ew karê nebaş 
vegerine, wana h ew biryarê dûrxine, wana bitexiline, 
destê wan neke nav xwina biran. Wi xwast ku h nav hemû 
eşirên Dêrsim de "Eniyek û Yekitiyek Xurt" pêkbine, 
balam sed heyfe ku serokê eşira Ferhatan Cemşit Axa, 
serokê eşira Qerebalan Qonqazade Memed Ali Axa, serokê 
Xereniyan Hesen Axa, Mele Ûsivê serokê eşira îzolan, 
serokê eşira Şadiyan Resûl Axa ê Oxiyê, serokê eşira 
Bamasûran Husên Doxanê Lodekan, serokê eşira Axûca- 
nan Husên Doxan, Memik Axa ê Ariyan, Bertal Axa ê 
Xormekiyan û geiek eşirên din qet nêzike ew pêşneyara 
Seyit Ali Riza û ew eni û yekitiyê nebûn. Xênci ew serokên 
eşiran, Seyit Ali Riza h tev serokê eşira Kurêşan Ali ê 
Goxê, serokê eşira Demenan Cebraii Axa, serokê eşira 
Ûsivan Qemer Axa û geiek kesên dm ra, li binê gundê 
Halworê, li kêleka çemê Mizûr, ciheki ziyaretgeh de rû- 
mşt. Wan kesan ii ew derê de civinek li nav xwe de çê- 
kirin, dûr û dirêj h hev şêwiriyan, dûra hemûyan bi hev- 
ra, li ser hemû birûbaweriyên xwe sond xwarin, ku h hem- 
ber Romê de şerbikin û şerefa Kurdayetiyê bipanzin. 
Dûra hemûyan kevirek ji avitm nav ava gola Xizir, bi ew 
şikli va sondên xwe dubar kinn û disa dageriyan ser hêzên 
xwe.

Li meha îlona saia 1936’an de, leşkerên Roma Reş tev 
hewa firokên xwe va êrişek ne mirovi avit ser gundê Seyit 
Ali Riza, Sinê. Bi taybeti firokên Romê gelek bombe û 
mitralyoz h ser gundê Sinê de barandin. Li ew êrişa
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firokan de, firokvanek ji zirza a Mistefa Kemal Sabiha 
Gokçen bû.

Hukma Romê li Adara 1937’an de sê qolarteş, gelek 
tabûr û li tev gelek destheviyên-birlik-dm û milis, caşan va 
êrişek mezin da ser tevgera Dêrsim û bi taybeti herêma 
gundê Seyit Ali Riza. Li wêderê de navbera leşkerên Romê 
û mêrxwasên tevgera Dêrsim de şereki heri gewre dest- 
pêkir û ew şer bi rojan berdewam bû. Bi taybeti h hember 
hêzên dijmin, mêrxwasên eşira Bextiyaran, h bin seroka- 
tiya Şahan Axa de bi mêrani şerdikirm, berxwe didan û 
dirbên mezin h leşkerên Romê dixistin. Dûra leşkerên 
Romê paşva kişiyan û çûn. Li dawiya ew şeri de, Seyit Ali 
Riza, Şahan Axa, Alişêr û Toxtor Nûri ligel hev rûniştm h 
ser ew şerê çend rojan gengeşi kirin, h hev şêwinn, rewşa 
kêmasi û şaşitiyan anin ber çavan, h nav xwe de rexne h 
wan kêmasiyan girtin. Li ew rojê de biryar standm, ku 
tevger Alişêr bişine derveyi Welêt, ji bona tevgera Dêrsmi 
û pirsa Kurdistan alikariyeki ji dewletek xudan ram û 
mirovevin bistine. Lê dijmmê bêbext û bêt ram vala nedi- 
sekmiya, gelek caş û casûs ji xwera kirriyabû; bi destên 
wan va hêza tevgera Dêrsim dişikand, jar û qels dikir, 
raza tevgerê distand. Li nav wan caş, bêbext û casûsan de, 
yek ji biraziyê Seyit Ali Riza Rayber bû. Rayber ketibû 
dilqê caşeki gewre û yekemin; ji gelê xwe û apê xwera 
bêbexti dikir. Rayber ji bona mal û milk, erd û zeviyan, 
dirav, zêr û zivên cihan namûs û şerefa xwe difirot, gelê 
xwe dida destê dijmm û dida kuştin. Li aliya dm de mec- 
lisa Mistefa Kemal her roj rûdmişt rewşa Dêrsim raberzin 
dikir. Wezirên hukma Mistefa Kemal ji bona pirsa tevgera 
Dêrsun biryann dijmmayi distandin. Bi taybeti wezirê kar 
û barê hmdir Welêt, ew biryar û ferman ji serdarê leşkeri 
Avdilah Alpdoxan û Lsniail Heqi Talay-Alay komutani ra 
dişand. Li nav ew hemû fermanan de, fermanek bi taybeti 
ji ji bona Alişêr, Seyid Ali Riza, Şahan Axa û hin kesên 
dm bû. Li gor ew fermanê: Ki ku serê Seyit Ali Riza,
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Alişêr, Şahan Axa û ew kesên din jêbike bibe bide dewleta 
Romê, wê hukma Mistefa Kemai a dagirker û xwinxwar, 
bi tenekan zêr, ziv, erd û ax bide wan kesan, wana her 
dewlemed bike. Li derketma ew fermanê de êdi hemû caç 
û bêbextên Kurdên Dêrsim h nav xwe de ketibûn lecê. 
Rayber bûbû serkarê hemû caş û bêbextan. Wi her roj yek 
dixapand û dikir nav refê caş û bêbextan. Rayber bûbû 
Ehrimaneki bêt namûs, xwe berdabû pêsira tevgera Dêr- 
sim, qet vala nedisekiniya. Wi hewl dida ku rojeki bi zû 
serê Alişêr jêke, bibe bide dewleta Romê, tenekek zêr û 
ziv bistine, bibe miroveki her dewlemend, êdi kêf û zewqa 
xwe bmhêre. Rayberê bêbext ji bona ew nêta xwe rojeki h 
tev kurapeki xwe ê din Zeynel Kop-Zeynel ji kurê biraki 
Seyit Ali Riza bû-û pênc-şeş kesên dm va rûdme û ji wan- 
ra meselê deng dike, wana ji dike hevparê webalê xwe. 
Dûra hemû bi hevra biryar distinin, ku biçin serê Alişêr 
jêbikin û bibin bidin dewleta dijmin. Li pişti biryar stan- 
dinê de hemû bi hevra radibm h rê dikevin û diçin pêş 
derê şikefta ku Alişêr têda rûdme û Serdariya tevgerê 
dike. Çawa ku çavên Alişêr Rayber û Zeynel Kop dikeve, 
ji Zeyel ra "hûn xêr hatine kek Zeynel, ez hêvi dikim 
hatma we xêre" dibêje. Hmdê Alişêr, Rayber qenc nas- 
dike, balam Zeynel her tim miroveki dilsoz ditiye, ji hevra 
hevalti kirme, dostên hevbûne. Li ser pirsa Alişêr, Zeynel:

- Welleh kek Alişêr, riya me li ev ali ket, min ji hevalan 
ra got em biçm seriyeki h Alişêr ximn, lewra em birçi 
bûne parik nanê Alişêr bixwin û dûra dagenn. Ango ji 
bona ev em hatin, gelo tu mivanan distinin, yan na? dibêje 
û h hiviya bersiva Alişêr de dimine.

Li ser ew gotmên Zeynel de, icar Alişêr:
- Hûn hemû xêr hatine silamet, ser seran û ser çavan ra 

hatine; çikê me ku heye, em bi hevra bixwm" Helal Hazir, 
Ya Xizir" ev gotma bav û kalane, de kerem km fermo 
werm hmdir, dibêje.
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Alişêr li ew hatina wan de qet şikeki nebe ser Zeynel. Ji 
ber ku ew Zeynel qenc nasdike û dost dibine. Bi hevra h 
hember dijmm de şer kirine. Li destpêka hatma wan de, 
ew wer fêm dike ku, Zeynel hatiye ji bona cebilxanê. Dûra 
ku Zeynel werge dibêje, Alişêr ji wana fermo hindir dike, 
ku zikên wan têr bike. Jina Alişêr Zarife Xamm ji radibe 
bi lez û bez ji mivanan ra sifrê amade dike, xwarinê tine 
dide ser texte, disa dadigere ku biçe hm tişt-miştên din û 
avê bine, caşan de yek tifinga xwe radike û gule berdide 
ser singê Alişêr, Alişêr cangori dike. Çawa ku Zarife 
xanrni dengê tifingê dibihise, bi şeşara xwe va diçe ser wan 
bêbextan, yeki ji wan birindar dike, lê sed mixabin ku, ew 
bêbextana wê camka gelê Kurd ji dikujin, xwina wan 
herdu şervanên Kurdistan dirjimn, wana cangori dikm. 
Dûra serê wan herdu cangoriyan jêdikin, dikin torbeki, 
dibin didm general Avdilah Alpdoxan, zêr û zivan distimn 
û disa dadigerm ser karên xwe ên bêbexti. Wexta ku Seyit 
Ali Riza ew bêbextiya biraziyê xwe dibihise, digire, berxwe 
dikeve, xemgin dibe, cihan ji wira teng û tari dibe, md û 
baskên wi dişikin, mzane ku çi bike.

Li pişti ew bêbextiyê de, Seyit Ali Riza nûçeki bi lez 
dişine pey Şahan Axa, ku ew zû biçe wi bibine. Şahan Axa 
ji h ser banga Seyit Ali Riza bi lez rêdikeve diçe biryar- 
geha Seyit Ali Riza, dibe mivan. Li wê ew herdu şêrên 
tevgera Dêrsnn bi hevra rûdinin, ew bêbextiya Rayber û 
Zeynei gotûgo-mûzakere-dikin û dûra disa Şahan Axa 
dadigere diçe cem pêşmergeyên xwe.

Belê, rojên Xwedê zû-zû derbaz dibin û diçin. Çendek 
dûra Şahan Axa disa dixwaze ku biçe biryargeha Seyit Ali 
Riza, Seyit Ali Riza bibine, ku keyse miroveki din bişimn 
derveyi Welêt, ji bona arikariyek mirovi. Şahan Axa ji 
bona ew mabestê radibe h tev kurê zirda birayê xwe ê nav 
Suli Axa, Pirço rêdikeve bervi biryargeha Seyit Ali Riza 
dimeşe. Şahan Axa h rê de geleki diweste û h ciyeki de 
rûdine, ku piçeki vêsa xwe bistine, icar xewa Şahan Axa 
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tê, balam Şahan Axa naxwaze ku raze piçeki çavên xwe 
germ bike. Li wê Pirço israr dike, ku Şahan Axa piçeki 
bikeve xewê, çavên xwe germ bike. Pirço ji apê xwe Şahan 
Axa ra" Apo ev çend rojm ku tu qet ranazi, ev ji ji bona 
tendurustiya te ne başe, divê tu piçeki paldi, bikevi xewê. 
Tu apê mini, ez ji biraziyê teme. Bi navê Xwedê ez h te 
bipêm, qet teyreki ji h ser tera nehêlimm ku bifire". Li ser 
ew gotm û israrkinna Pirço, Şahan Axa ji baweriya xwe h 
wi tine û h ciyeki de paldide û pêva diçe. Li pişti çend 
hûrdeman de Pirço ê bêbext tifinga Şahan Axa distine û bi 
tifinga Şahan Axa va, Şahan Axa dukuje, serê Şahan Axa 
jêdike dike torbeki, ku ew ji ew serê Şahan Axa bibe bide 
Avddah Alpdoxan, h rêva raste kurapê Şahan Axa Hesen 
dibe. Çawa ku Hesen Pirço dibine, h Pirço pirs dike, 
dibêje" Pirço can, ma Şahan h kuye?". Li ser ew pirsa 
Hesen de, Pirço usa bersiv dide:

- Kareki apê mm derket, xwast ku zû biçe gund û ew çû 
gund. Min nexwast ez h tev apê xwe biçim mal. Lewra 
canê min usa xwast. Naha ji ez dixwazim biçun mal dibêje 
û h tev Hesen rêdikevin, ku ew ji biçin gund. Li gor adet 
û toran Hesen dikeve pêş Pirço, Pirço ji h dû Hesen de 
dimeşe, ku bi hevra herm mal. Li geliyek kûr û tenha de 
Pirço h paşva bi duxa tifingê va êriş dide ser Hesen Axa, 
Hesen Axa ji dikuje, serê wi ji jêdike û porê herdu kur- 
apan bi hevra girêdide, wan herdu seriyan disa dike torbe 
û berê xwe dide riya Xarpitê, ku seateki zû xwe bigihêjine 
cem serdarê Tirk, Avdilah Alpdoxan, zêr û zivan bistine. 
Lê mêrxwasên Dêrsim zû pêdihesin û h rêva xwe digihê- 
jinin Pirço û eyni hûrdemê de ew segê bêbext dikujin û 
meyitê wi ji gur û hirçan ra, ji teyr û tûran ra dikin xwa- 
rm û nêçir. Wan seriyên herdu lehengên kurdistan ji, 
digirin dibin h tev bedenên wan bi kombûni-merasim-bi- 
nax dikin. Li pey ew bûyera bêbext hemû eşira Bextiyaran 
û tevgera Dêrsun reş girêdidm, şiniyek gewre dikeve nav 
tevgera Dêrsun û eşira Bextiyaran.
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***

Hukma Romê h her aliki de êriş dida ser tevgera Dêr- 
sim, xesereyên mezin dida gund û bajaran û tevgerê. Bi 
hezaran kes dihatin kuştin. Lewra hukma Romê xudan 
top, tank û firok bû. Bi sed hezaran leşkerên xwe hebû. 
Firokan h jor de bombe mina dilopên baranê dibarandin, 
gund, mezre û gom dişewtandm, dikirm pag. Li demek 
werge de Seyit Ali Riza h nêzika çiyayê Tûjik Bawa de, li 
benda Şahan Axa de bû, ku carek dm Şahan Axa bibine û 
h wi bişêwire, gelo ji bona rewşa tevgerê çi bikin, çi nekin. 
Le sed mixabm ku Seyit Ali Riza ew hevalê xwe ê leheng ji 
wenda kinbû, şuva hatma Şahan Axa tunebû. Seyit Ali 
Riza h şuna hatina Şahan Axa de, ew nûça reş stand, 
cihana Seyit Ali Riza hate xurandm û hilşiya, hêz h jo- 
niyên kalo de neman, xemgin û dilkeser bû.

Belê, Seyit Ali Riza bi rojan reşê Şahan Axa girêda. 
Dûra tev zar û zêçên xwe va h gund de derket çû h nav 
daristana dirêj de kete bmê hohk û şikeftan de ciwar bû. 
Li demek werge de kurê eşira Bamasûr Seyid Husên mina 
balyozeki Romê carek dm çû ba Seyit Ali Riza, ku Seyit 
Ali Riza şer bitenkine, biçe radeste dijmin bibe. Lê Seyit 
Ali Riza ew daxwaziya wi nepejirand, ji wira got" biqeşite 
-şiktir ol-biçe h vir, ber çavên min de wenda bibe, bila 
carek dm çavên mi h te nekevm".

Seyid Husên Doxan h wan salan de xorteki bist şeş, bist 
heft salini bû. Li şuna bavê xwe de wi serokatiya eşirê 
duneşand. Apê wi Seyid Bektaş û Seyid îwik qet nedika- 
nbûn ji wira tişteki bibêjin. Du birayên wi, Seyid Piro û 
Seyid Memed ji nedikanbûn ku h diji wi derkevin. Ew 
bûbû hevalê Avdilah Alpdoxan, îsmet Paşa ê kerr û gelek 
karmendên dewleta Romê. Wina gelek tesir ji dabû ser 
eşirên Dêrsim. Bi taybeti Hesen Axa ê Germisiyê û Ali 
Yildirê Moxindiyê bûbûn xulamê Seyid Husên Doxan. Ali 
Yildirim h Mêzgirê, carna h Xarpitê de doz wekili dikir û 
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daxwaznivis-dilekçe-ji hin kesen ra dimvisand, navê welat- 
parêzên kurd dinivisand û dikir lista reş dida dewleta 
Romê, h hember ew kari de ji, h dewleta Romê dirav 
distand. Seyid Husên Doxan ji xwe xelife ê Kurdên Elewi 
dihesiband. Ew diçû kijan mala mirûdê xwe, hemû gundi 
h dorbera wi de komdibûn, hngên wi h sol û çarixan de 
derdixistm dişoştin, ew ava qilêra hngên wi, bi nêta şer- 
beta şêkir û hmgiv vedixwarm. Ango gel ewqas baweriya 
xwe h wi diani. Wi digot" h axretê divê ez şefaatê bidime 
we". Gel ji bi rasti bawer dikir. Ji bona ew bû ku, hukma 
Romê ew kirriyabû, kesên wek Ali yildirim ji cigir û hev- 
parên wi bûn.

Leşkerên Romê bûbûn har û hov, h her aliki de êriş 
didan ser gund, bajar, gom û mezireyên Dêrsim, nedigotm 
pir, ne digotin kal, ne ji digotin zar û zêç, ki ku diditm 
yekser dikuştin, seri jêdikirin. Li gund û bajaran de hemû 
zar, zêç, jm, keç, bûk, xort komdikirm dibirm dikinn 
aşan û xanan, deri û pencere h ser wan kesên bêt sûc û 
bêt webal de dadidan, gaza bi jehr berdidan hindirê wan 
aş û xanan, ew kesana bi ew rengi va dikuştin, dûra ji 
agir berdidan wan aş û xanan hemû dişewitandm, bedena 
wan kesan dikinn ax û xali. Bi sedan kes girêdidan rêz 
dikirin, dûra ew kesana didan ber gule û mitralyozan 
dikuştin; dûra ji diçûn bi serê şilfan va binê hngên wan 
cangoriyan sehêt dikinn, gelo ew mirine, yan na. Yên ku 
hina can nedabûn û neminbûn, wana h ber serê şilfa tûj 
de, hngên xwe bi hêdika dikişandin. Li demên werge de 
icar wan leşkerên har û hov ew kesana didan ber şilfan û 
xençeran, canê wan kesan perçe-perçe dikinn ruh h be- 
dena wan de derdixistm.

Beiê, hukma Romê bi barbari ketibû Xozatê, Pêrtegê, 
Owacixê, Çimişgezegê, Pilemoriyê, Nazmiyê, Mêzgirê û 
Çarsancaqê. Hukma har û hov roj bi roj ew tevgera Dêr- 
sim dişikand, jar û qels dikir. Leşker bi ew ji têr nedibûn, 
icar diketin gundan mina gurên birçi gund talan dikmn, 
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dişêlandin, dûra ji agir berdidan malan hemû gund dişewi- 
tandin, qet tişteki jindewer nedihiştin. Leşkerên har hemû 
pez û dewar ji serjêdikirm, bi têra dilên xwe goşt dixwa- 
nn. Dûra hemû gundi tev zar û zêçan komdikirm dibirin 
didan ber gule û mitralyozan hemû dikuştm. Kesên ku li 
tev zar û zêçan reviyabûn ketibûn şikeftan xwe veşartibûn. 
ku canên xwe felat bikm, leşkerên Romê ew şikeftana 
diditm, h destpêkê de disa gaza jehr berdidan hmdirê 
wan şikeftan, dûra ji derê ew şikeftana bi çimento û ke- 
viran va beton dikirin, ew kesana werge h zikê wan şikef- 
tan de dihêlandm û dikuştin. Li bili ew barbariyan, wan 
leşkerên har û bêt namûs, destên xweyên qirêj û gemarin 
dirêje namûsa keç, bûk û jinên Kurd dikirm, bi dara zorê 
namûsa wan jin, keç û bûkên Kurd qirêj dikinn, kêfa 
xwe dianin; dûra ji berên wan dayik, keç û bûkên Kurd li 
binda jêdikinn, cendegên wan ji diavitin zikê newal û 
çeman, binê kevir û zinaran, ciyê çal û kort de mina êzin- 
gan lod dikirin. Zikên jinên nefsnexwaş bi şilf û xençeran 
va diqelişandm, h pizêzên sê mehini bigire heya neh mehi- 
ni h zikê dayikên Kurd de dianin der, ew pizêzên çilmok û 
bi xwin dikirm ser şilfên tifingên xwe radikirm hewa li 
wan pizêzan dmhêriyan, gelo keçe, gelo kure. Li ew bar- 
bariyê ji disa têr nedibûn, icar ew pizêzana h ber çavên 
saxan de digerandin û dûra ji perçe dikirin diavitm ser 
erdê. Bi hezaran zarokên piçûk digirtm dikirm çal û xaşi- 
yan, devên ew çal û xaşiyan girêdidan û ew çal û xaşiyên 
tiji zarok diavitm ava çemê Mizûr, Xarçik û Firatê, werge 
ew zarokana dixeniqandm û dikuştin. Bi sedan jm, zarok. 
xort, pir û kal digirtin, serên wan didan ser gonceki bi 
dar, bi şûr, xençer û biviran va serê wan kesan jêdikirin. 
h bedena wan dûrdixistm. Bi taybeti wexta ku serê wan 
zarokên hûr jêdikirm, seri û beden h hev cûda dibûn. 
bedena wan zarokên hûr bi hûrdeman, mina bedena 
mirişk, yan ji dikeki h ser erdê de hildipekiyan, radibûn 
disa diketin ser erdê. Bi sedan keçên Dêrsim ji bona pa-
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rastma namûsên xwe, xwe li zinar û kevirên bihnd de 
diavitin jêr dikuştin cangori dibûn; ku destên dijmmê 
gemarin h namûs û canên wan nekeve.

*** r. -aV

Seyit Ali Riza êdi tenê mabû. Li nav danstana dirêj de 
carna nûçe ji Cebrail Axa ê eşira Demenan ra dişand, 
balam wi bersivên nebaş distand. Her roj nûçeyek reş ji 
Seyit Ali Riza ra dihat; Seyit Ali Riza berxwe diket, ne- 
dizanibû ku çi bike. Tevger Ii bm de qels bûbû, ketibû. Bi 
deh hezaran kes cangori bûbûn. Ava çemê Mizûr, Xarçik 
û Firatê sor bûbûn bi xwin diherikiyan, ew çemana bi 
cendegên mirovan va tiji bûbûn. Lê disa ji artêşên Romê 
nedisekiniyan, êriş didan ser êrişan, bi xwinê têr nedibûn. 
îcar leşkerên Romê berê xwe dabûn newala Qutiyê, êriş 
dabûn ser eşira Demenan, zar û zêç dikuştin. Lê disa ji 
eşira Demenan seri h ber dijmmê har de xar nedikir, bi 
mêrani, lehengi şer dikir, xesereyên mezin dida hêzên 
dijminê barbar. Lê sed mixabin ku dijmm bi hêz, xudan 
top, tank û firokan bû. Li hember ew çekana tifingên 
Mawzer qet tiştek nebûn. Li her aliki de firokevanên 
Romê firokên xwe diajotm ser gund, mezre, gom û şikef- 
tan, bombe h ser eşira Demenan de dibarandin. Leşkerên 
bi peya ji, bi top û tankan va êriş didan sêr êrişan zar, 
zêç, pir û kal dikuştm.

Şerê h navbera leşkerên Roma Reş û eşira Demenan bi 
rojan berdewam kir. Li dawiyê de hêza eşira Demenan zor 
qels û sist bû, cebilxane û guleyên tifingan kêm bûn. Li 
ser ew rewşê, vêca hemû leheng û sekvanên eşira Demenan 
derketm ser çiyayê sor. Li eyni demê de desthêviyek-bir- 
lik-Ieşkerên Romê ji hilkişiyan derketm ser çiyayê Zelê. 
Eşira Demenan h ew demê de, h sê aliyan va ketibû hin- 
dirê dorvebirin û çeperek barbari. Li ew ciyan de şereki 
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heri gewre li nav mêrxwasên eşira Demenan û leşkerên 
Romê de domdikir, balam piraniya şervanên eşira Deme- 
nan hatibûn kuştm, tenê mistek kes mabûn. Lê disa ji 
leşkerên Tirk mina mirişk û çeqelan h ber mistek mêr- 
xwasên Kurd de diyax nekirin. reviyan, berê xwe dan 
newala Laçê. Li newala Laçê de ji şerêki werri giran 
destpêkir ku, Xwedê şereki werge neyne serê çu geli û 
keseki. Ew şerê newala Laçê ji bi rojan berdewam kir; 
mêrxwasên eşira Demenan bi hezaran leşkerên dijmin 
kuştm; h destpêkê de tolek mezin ji dijminê xwinxwar 
standin, leşkerên Romê reviyan, şuva kişiyan. Dûra bi 
hêzek heri gewre va carek din êriş dan ser newala Laçê û 
hêzên eşira Demenan şikandin; yên ku dil girtin, ewana 
hemû bi barbari kuştin, yên ku reviyan ji canên xwe felat 
kirm û çûn xwe veşartm, wenda bûn.

Li pişti şerê newala Laçê û bmketina eşira Demenan, 
icar hukma Romê leşkerên xwe kir hemû gund û bajarên 
Dêrsim. Bi hezaran leşker ketin qeza Mêzgirê ji. Li Mêz- 
girê de ji bi hezaran kes hatin kuştm. Li pey ew bar- 
bariyên leşkerên Romê de hemû gundiyên qeza Mêzgirê 
tev zar û zêçen xwe va reviyan çûn derketin seri çiyan, h 
şikeft, qulên kevir û zinaran de xwe veşartin, ku neyên 
kuştin, canên xwe felat bikm.

Li nav atmosferek werge de, rojeki nûçek reş kete nav 
gundiyên gundê Kûpikê, Lodekan, Qurqunk û Şowagê. 
Gotin" Ali Barût ê kurê Kekê Mistefê h nêzika Sorpiyan 
de dil hatiye girtm, cendermêyên Romê destên wi girêdane 
kirine kelepçan, dane pêşiya xwe, ku bibm Xarpitê radeste 
dadigeha xwe bikin, wi ji bavêjin dar bikujm. Lê dûra 
serbazê cenderman, fermanek daye cenderman, ku cender- 
me Ali Barût h rêda bikujin, nekevin asteman, nebin 
Xarpitê. Li ser ew fermana serbaz, cenderme ji Ali Barût 
didin pêşiya xwe, bervi qeza Pêrtegê va dibin. Li ser riya 
çiyayê Mercimekê de, Ali Barût ti dibe. Li pişti gelek meş 
de, raste kaniyeki dibin. Li ew demê de Ali Barût bi zuna- 
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nê Tirki li cenderman tika dike, ku ew ji bona du-sê hûr- 
deman destûrê bidin wi, ku ew xar bibe, qihnek av vebi- 
xwe, dd û zikê xwe piçeki hinik bike. Li ser tikakirma Ali 
Barût de, icar cenderme"fermo xarbe, ava xwe vexwe" 
dibêjm. Ali Barût ji cenderman ra spas dike, bi hêdika 
xar dibe, tê ser joniyan, disa bi hêdi, hêdi pişt xûz dibe, 
devê xwe bervi ava kaniyê dibe, lêvên xwe digihêjine ava 
kaniyê, qihnek, du qilman vedixwe, venaxwe, h wê demê 
de, ew herdu cendermeyên har û hov tifingên xwe radikm, 
lûleyên tifingên xwe diçerixinm ser serê Ali Barût û gulan 
Ii ser seri û mêjo ê Ali Barût de dibarinm, serê wi xortê 
welatparêz perçe-perçe, mêjo ê wi ji dipijiqinm, ew ava wê 
kaniyê ji, bi xwina wi mêrxwasi va sor dikm, wi h ew derê 
de dikujm û cangori dikm. Hukma Romê wi xortê hêja ji 
werge dikuje, meyitê ew xorti ji, ji teyr û tûran ra dihê- 
line, dike xwarm û nêçir.

Li zikê rojeki de ew nûça reş h nav Kurdên Dêrsim, bi 
taybeti h nav gundên herêma Mêzgirê"Newala Karê"de 
belav bû. Bavê Ali Barût Kekê Mistefê çito ku ew nûça reş 
bihist, hêz h joniyên ew kali de derket, Apê Kek bêt hêz 
ma, h şûna xwe de ket birva çû. Dûra der û cinar h dora 
Apê Kek de kombûn, bi ava sar, dev û rûyê Apê Kek 
şoştm, hişyar kirm. Diya Ali Barût digira h xwe dixist, 
porê xwe dirûçikand, birva diçû û jinan disa ew hişyar 
dikirm. Dûra her sê xwişkên Ali Barût, Mircan, Elif û 
Çiçeg h mal de kombûn şini danin û porên xwe rûçikan- 
din. Li darê cihan de tenê biraki wan hebû, wana ji ew 
birayê xwe ji wenda kinbûn. Li mala Kekê Mistefê de 
şiniyek dilşewat destpêkinbû, hemû kes digiriyan. Ji bona 
cangoribûna Ali Barût, çar gundên seyidan, Kûpik, Lo- 
dek, Qurqunk û Şowagê reş girêdabûn. Xênci Ali Barût 
gelek kesên bijar ji hatibûn kuştm. Ji bona wari kesan û 
hemû cangoriyên Dêrsim, welatparêzên Kurdistan her 
xemgin bûbûn, cihan ji hemûyan ra bûbû tari û zuhnat. 
Lê qet keseki nedikaribû ku tişteki bike.
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Bi rasti ji Ali Barût xorteki zor hêja bû. Ji bona ew ji, 
gel berxwe diket. Ew xorteki biaqil, jir, zana û jêhat bû. 
Wi tirs çiye qet nedizambû, xorteki bêt tirs, mina bizûtek 
agir bû. Ji bona ew mêrani û xusûsiyetên wi bû ku ji wira 
digotin "Ali Barût". Ango ew paşnava gel dabû ew xortê 
delal. Ji ber ku ew xorteki mina Barût bû. Li nulê dm de 
Ali Barût xismê Husên Doxanê kurê Seyid Sdêmin bû. 
Du-sê bav ketibûn navbera wan. Ji bona zanabûn û bia- 
qiliya Ali Barût, gel zef Ali Barût hezdikir, hêja û qedrek 
mezin didan Ali Barût. Gel ji biaqilbûna wi û maqûliya wi 
heyran duna. Ew rewş ji, li Husên Doxan xwaş nedihat, 
ew dexesiya, h Ali Barût hesûdi dikir. Wi nedixwast ku 
qet kesek h hember wi de bibe pozber. Ango rakip. Ji 
bona ew ji, wi dixwast ku bi rojeki zû bedena Ali Barût h 
holê de rake. Ji bona ew sedemê ji wi û Ali Yildirim navê 
Ali Barût ji kinbû nav lista reş, dabûn general Avdilah 
Alpdoxan. Li pişti ew bêbextiyê de ji, Ali Barût bi ew şikii 
va hatibû kuştin, ocaxê Kekê Mistefê hatibû temirandm, 
kor bûbû.

Hukma Romê digihişt kuderê û vêsa xwe digirt, h ew 
derê de leşkergehêk xwe ava dikir. Li ew demê de xwe 
gihandibû Mêzgirê, li Mêzgirê de ji leşkergeh û biryar- 
gehên xwe avadikir û leşkerên xwe dişand gundan, ku ew 
biçin xort û mêrên Kurd kombikin binm û bikujin, yan ji 
bibm bikin leşker. Ew leşkerên har û hov ji mina gurên 
birçi diçûn dora gundan dibiriyan, ew gundana dikirin 
nav çeperê, bi zora çek û silan xort û mêrên Kurd komdi- 
kirin dibirin h paş gundê Qamqamikê, li bmê çiyayê Aşil 
Bawa û binê kêrtê Mêzgirê, h dorbera newala Sindamê de 
girêdidan, milên wan kesên bêt sûc û bêt webal didan ber 
hev rêz dikirm, dûra didan ber gule û mitralyozan bi 
barbari dikuştin, cangori dikirin. Li pişti ew karê barbari 
de, icar diçûn ew kesên miri didan ber şilfan, canên wan 
miriyan perçe-perçe dikirin. Bi taybeti ew kesên ku navê 
wan h lista reş de bû, ew kesana bi cûreki heywani dihatin 
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kuştin. Li bêrika hemû serbaz, çawiş û serdeste’an de ew 
lista reş hebû. Aii Yiidirun, Husên Doxan û gelek bêbextên 
din navê gelek Kurdperweran dabûn dewleta Romê. Li 
nav wan navan de, navên du kurên Bilo Axa ê gundê 
Axkilisê, navê Axa Beg û Memed Efendi ji hebûn. Bilo 
Axa ji, axaki eşira îzolan bû. Herdu kurên Bilo Axa, Axa 
Beg û Memed Efendi, h tevkuştma Ermeniyan de, li tev 
gelek Kurd û Ermeniyan va reviyabûn, çûbûn Emrika h 
wê ciwar bûbûn. Li pişti xurandma dewleta Osmanli û 
damezrandma komara Mistefa Kemal û derketma "efûyek 
geiemper" de, ew herdu bira disa dageriyabûn weiatê xwe 
û nav qom û qebilên xwe, dohwa xwe dimeşandm û diçûn. 
Ew herdu bira gelek ji zana û cihan-nas bûn. Gor ku 
digotm wana h Emrika ê de, kar û berên dewletê de kar- 
mendi kinbûn.

Heyam dawiya meha Tirmeh bû. Li ser her bostek erdê 
Dêrsun de xwin dihenkiya, axa Dêrsun bi xwina deh he- 
zaran va sor bûbû. Avên çem û kaniyan zelaliyên xwe 
wenda kinbûn, bi xwina cangoriyan va reş û sor bûbûn, 
werge diherikiyan, laşên cangoriyên kurdistan dikişandm, 
dibirm h behr û axên dijmm û biyaniyan de derdixistin. Li 
jor, bmê esmanê şin û sayi, Ii bmê tava Roja Zeri de refên 
quling, kew û kevok, baz û her cûre teyrên Xwedê difinki- 
yan. Ew ji mina gelê Kurd bêdeng mabûn nedexwendin. 
Li gundan de kesên ciwan nemabûn. Dengê kilandina 
meşkên dewan nedihat. Pez h bêhriyan de nedihatin ditm. 
Edi keseki bêhrivanên xemlok û bedew nedidit. Ciyê bêhri 
û bêhrivanan, elb û beroşên şiran ji reş girêdabûn. Pira- 
niya bêhrivanên Dêrsim cangori bûbûn. Yên mayin ji 
ketibûn şikeftan û kozikan digiriyan, nediwêriyan ku 
derkevin der. Giya nehatibûn çinandm, hemû bûbûn pelax 
ketibûn ser erdê. Hêz h mil û baskên kesên sax de nema- 
bû. Kesi nedikanbû ku biçe ber çandiniya xwe, ceh, ge- 
nim, nisk û nûkên xwe biçine. Jinan toraq nedikelandin, 
çurtan çênedikirin, h bmê şikeft û kozikan de digiran û
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ddorandm, gazi Xwedê dikirm. Li nav dem û atmosferek 
werge de herdu kurên Bilo Axa h mala xwe de bi bêdengi 
rûniştibûn bi kûrahi dihêmjiyan, rewş h nav xwe de gen- 
geşi dikirin. Nişka ve leşkerên Romê h paş gundê Axkilisê 
de derketm, gund kirin hindirê çeperê û herdu kurên Bilo 
Axa, Memed Efendi û Axa Beg dil girtin, destên wan 
girêdan kirm kelepçan, dan pêş xwe û berê xwe dan aliya 
gundê Karê û Mêzgirê.

Hewa germ tava rojê tin dida; çiqe-çiqa mêşlokên meha 
Tirmeh bû. Cendermeyên Romê herdu kurên Bilo Axa 
dabûn pêş xwe bervi Mêzgirê duneşiyan. Heya xwe gi- 
handm ser kêrtê Mêzgirê, Roja Zeri h paş kela Mêzgirê de 
wenda bû, çû ava. Pişti bist hûrdeman de xwe gihandin 
hindir Mêzgirê û pêş leşkergehê. Li wê cendermeyên bê- 
bext herdu layên Bilo Axa radeste serbazê xwe kirm " me 
fermana te ani şûnê qumandar, h bili ev gelo fermanek te 
a dm heye ?" gotin û dawiya erka xwe anin. Li pey ew 
qumandar disa dageriya ser cenderman:

- Eferim ji we memetçikan ra, ez ev karguzariya we 
piroz dikim, naha evana bigirin bibin bavêjin nav ew dil û 
girtiyan, sibe h pişti seat nehan de ji, disa ev herdu biran 
ji minra binm vira, ez ifada vana bi qenci bigirim, got û 
ferman kir.

Li ser fermana serbazê bêbext, cendermeyên har û hov 
herdu bira disa dan pêşiya xwe û birm kirin girtixanê. 
Girtixane bi taybeti bêt pencere hatibû avakirin. Bi sedan 
xort û mêrên Kurd h hmdirê ew zindanê Je h ser hev de 
rûniştibûn, keseki kesek nedidit. Li dorbera ew avayiya 
girtixanê de, bi sedan leşker disekiniyan. Ne avdestxanek 
ew girtixanê hebû, ne ji serşokek. Gel h derpê û kincên 
xwe de miz û gûyê xwe dikir, mirov h ber ew rewş û bihnê 
de nedikanbû ku, hûrdemeki bisekine. Qirin û gazina ew 
Kurdên dilgirti digihişte heft qatê esmanan, balam Xwedê 
ji nedibihist. Piraniya wan Kurdên dil, beri ku biçm pêş 
gulekirmê h ew zindanê de dimirm.
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Rojtira din h ser fermana serbaz, du cenderme çûn 
herdu kurên bilo Axa, Memed Efendi û Axa Beg girtm 
anin ba serbaz, radeste serbaz kinn. Mina hemû gundiyên 
Kurdistan, hm kesên Mêzgiriyan ji h meha Gulanê de 
giya û kêsên xwe çmandibûn, anibûn li ser bênderên xwe 
de, h bin tavê de raxistibûn, ku ew giya û kêsên xwe hişk 
bikm, dûra ji gamê bidm ser bigerinm bikm kês h dema 
zivistanê de bidin heywanên xwe, ji heywanên xwera bikin 
ahf. Serbazê Tirk herdu kurên Bilo Axa hgel leşkeran de 
cihişt, h tev du leşkerên din de derket çû ser bênderên 
Mêzgiriyan, wi û leşkeran bi hevra bênder sehêt kirm, 
ditin ku h ser bêndereki de tenê kerengê kehran û kerengê 
beniştan hatme raxistm, ew kerengana geleki ji hişk bûne, 
sincên wan kerengan bûne mina derziyan û serê şûr û 
xençeran. Serbaz h wê sekiri, Ii dorbera xwe mhêriya, 
dûra bi dengeki bihnd va ferman da herdu leşkeran, got" 
zû biçin wan herdu biran ji ininra binin vira". Leşkeran" 
fermana te ser seran" gotm û bi lez û bez çûn herdu 
kurên Bilo Axa ji serbazê xwera anin" fermo qumandar 
me ji tera ev herdu bira anin, bili ev fermanek te a din 
heye yan na ?" gotm û li benda fermana serbaz de man.

Li pey ew gotinên cenderman de, icar serbaz:
- Bi lez evan herdu biran tazi, rût bikm; solên van ji h 

hngên van de derxinm, lingên van xasi bihêlinm, wi nirê 
ga’an ji bidin ser stuyê evana, bi qenci stuyên van bi nir 
va girêbidm, dûra ji gamê bidin paş van, bi zexta mesasê 
va evana mina ga û hespan bajon bidm ber zextan, h ser 
ev sincan de bigerinm, canên evana perçe- perçe bikin 
bikujm, ez ji h evana bmhêrim, dilê xwe şabikun, got û h 
benda fermana xwe de ma.

Belê, leşkerên har û hov, h pişti fermana ew serbazê 
barbar de, herdu kurên Bilo Axa tazi û hng xasi kirin, nir 
dan ser stuyê wan herdu biran bi qenci girêdan, dûra ew 
bi ew rewşa tazi û hng xasi va kişandin ser wan kerengên 
bi smc, gam dan paş wan herdu biran, dargam h helqa nir 
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de derbaz kinn, bi zexta mesasê va ew herdu birana li ser 
wan kerengan de gerandm û ew dan ber zextan, canên 
wan perçe-perçe kinn, ew herdu bira bi ew şiklê barbari 
va kuştin, ew kerengana bi xwina wan du biran va sor û 
şd kirm. Wexta ku wan leşkerên bêt ram û barbar zext h 
canê wan herdu biran dixistin, xwina wan mina ava kani- 
yeki dihenkiya, qirin û gazina wan herdu biran erd û 
esman dihêjand, serbazê Tirk ji dikeniya û cixara xwe 
dikişand "eva ji wera qence, bibinin Tirk çi gele; hûn 
dixwazm h diji dewleta Tirk derkevm ha. De iro şuva ez 
we bibinim, hûn çawa h diji dewleta me derdikevm" digot 
û kêfa xwe diani û pesna dewleta xwe û mjada xwe a 
barbar dikir.

***

Her roj h nav gel de nûçeyên reş belav dibûn. Bi tay- 
beti eşira îzolan ji bona herdu kurên Bilo Axa reş girê- 
dabûn, ji Mele Ûsiv ra çêr û kifri dikinn, ku çu dengek Ii 
wi dernakeve. Hemû hozan û dengbêjên Dêrsun, ji bona 
cangoriyên xwe lawje distrandin, helbest dimvisandm, 
digiriyan û dilorandin. Seyid Weli yê dengbêj ji h ser 
herdu kurên Bilo Axa lawje’ek derxistibû, bi dengê xwe ê 
xwaşik va distirand, hemû kesên h dora wi digiriyan, ber- 
xwe diketin, histêrên çavan dirijandm. Hukma Romê qet 
dengê keseki nedibihist. Disa barbari h ser barbariyan 
diani cih. Her roj disa bi sedan kesên bêt sûc û bijar 
komdikir dibir dikir wargehên bme kêrtê Mêzgirê, war- 
gehên "Etê Xatûnê" de cih dikir. Dûra leşkeran ew kesana 
dibirm h newala bmê çiyayê Aşil Bawa de rêz dikirm, 
didan ber qirşûnan dikuştin, ew erda bi xwinê va sor 
dikirin.

***
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Êdi berxwedana eşira Demenan ji nemabû, tevahiya 
tevgera Dêrsim binketibû. Leşkerên Romê hemû gund 
talan dikirin, dişêlandin û dişewitandm. Nedixwastm ku h 
Dêrsim de jin berdewam be, kesek sax bunine. Li demek 
werge de hemû leşkerên Romê h tev caş û casûsên bêbext 
h Seyit Ali Riza, hevalên wi û neferên mala wi digeriyan. 
Li ew kari de disa Rayber bûbû serkarê caşan, h dilqa 
yekemin de dileyizt, h apê xwe Seyit Ali Riza, hevalên wi 
û neferên mala wi digeriya. Lê Seyit Ali Riza pirr şik 
nedibir, ku caş û bêbext wi, hevalên wi û neferên mala wi 
bibimn. Ew h tev hevalên xwe û neferên mala xwe va h 
nav daristana dirêj de disekiniya, berxwe diket û h havi- 
leki digeriya, ku riyeki bibine. Lê dijmm qet vala nediseki- 
niya û şûna Seyit Ali Riza zû pêdandm kir û çend casûsên 
xwe şandin ba Seyit Ali Riza, ku ew biçm Seyit Ali Riza ra 
bibêjin, dewlet dixwaze ji tera rûne, peyman bmivisine û 
heqê Dêrsimiyan nasbike û bide, şer ji bide rawestandm. 
Li ser cih salixdana Rayberê bêbext, çend kes radibm 
diçin h nav danstana dirêj de Seyit Ali Riza dibinin, h tev 
Seyit Ali Riza rûdinin, hemû derewên xwe ji Seyit Ali Riza 
ra dibêjin. Seyit Ali Riza pirr bawer nake, balam bêt havil 
dunine, qet riyek din ji, ji xwera nabine. Li pey ew dek û 
dolavan de, Seyit Ali Riza tev kurê xwe ê şanzdeh salini 
Husênê Reşik, serokê eşira Kurêşan Seyid Husên, serokê 
eşira Qilan Ali Axa, serokê eşira Ûsivan kurê Qemer Axa 
Findiq, hemû şanzdeh kesên leheng û bijar radibm h tev 
wan bêbextan rêdikevm bervi Mamaxatûnê û bervi Er- 
zinganê va diçm. Lê sed mixabm ku li ser pird a Mama- 
xatûnê de Seyit Ali Riza h tev hemû hevalên xwe va, bi 
namerdi dikevm hmdirê dafik û çepera leşkerên Roma, bi 
bêbexti têne girtin û dibin dil. Li pey ew namerdiyê û 
bêbextiyê de, icar leşker hemûyan bi hevra girêdidm û 
dikin navginek-araç-leşkeri dişimn Xarpitê, dikin zindanek 
bi taybeti, ku bi rojeki zû bedena wan hemûyan wenda 
bikm.
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Li ser ew namerdi û bêbextiyê de du-sê roj derbaz 
bûbûn. Çend rojên heftê h şuva mabûn. Wext hatibû xwe 
gihandibû roja în’ê. Roja în’ê h zagona Ola îslam de 
rojek evrar û piroze, roja xêr û sewabane, roja efûya sûc 
û webalane. Li ew rojê de disa hemû islam’ên cihan avdes- 
tên xwe girtibûn ketibûn mizgeftan, mmêja în’ê, ew m- 
mêja ku hemû îslaman digotin "mmêja evrar û piroze" ew 
mmêja dikirin. Hemû mizgeftên Xarpitê bi Olperestan va 
tiji bûbûn. imamê mizgeftê ji, h pêş civatê de " Salah" 
dida." Xwedê mezine " digot û civat radibû ser Imgan û 
dûra xar dibû joni, dest, eni û serên xwe didan ser erdê 
"Xwedê, Xwedê" digotm diwa dikirm. Qet h jiyana ew 
Olperestan de nebû, ku h Dêrsun çi qewuniye, çi hatiye 
serê ew belengazên Kurdên Dêrsim. Qet dewletek Ola 
îslam ji bona kuştma bi deh hezaran Kurdên Dêrsun 
dengek dernedixist. Serda ji pişta dewleta dagirker, a 
Tirkên barbar digirtm. Cihan ji bûbû kerr û lal, bûbû çav 
kor, dengek h gelên Cihan dernediket. Dewleta Tirk qira 
Kurdan anibû bi qozê xwe ê dawi dileyizt. Ji bona ew ji, 
bi lez û bez ketibû hindirê tevgerên ne mirovi kar dikir. 
General Avdilah Alpdoxan dixwast ku, bi seateki zû Seyit 
Ali Riza û hemû hevalên wi dardabike bikuje û wana h 
cihanê de wenda bike. Ji bona ew ji, bi bêsimê -telsiz- 
têlqirafek şandibû Anqarê, ku dewlet bi zemeneki heri 
kurt de dadgereki bi taybeti bişine Xarpitê, ew dadgera 
fermanek bi taybeti ji bona Seyit Ali Riza û hevalên wi 
derxine, bi rojeki zû wana dardabike û bikuje, h wan felat 
bibe.

Li navbera ew têlqiraf şandmê de heftek derbaz bûbû. 
Disa roja Ola îslam a piroz û evrar, roja In’ê hatibû, disa 
hemû mizgeft ji Olperestan va tiji bûbûn "Xwedê mezine, 
Xwedê mezine" digotin. Li mixurba êvara ew şeva în’ê de 
bû; dadger îhsan Sabri xwe gihandibû istgeha-istasyon- 
Xarpitê û h wê ji h maşinek leşkeri siwar bû, bi lez û bez 
xwe gihand biryargeha general Avdilah Alpdoxan. Li pişti 
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rewş dem pirskirm û xêr hatinê de, general Avddah Alp- 
doxan û dadger îhsan Sabri derketm bi hevra çûn mala 
dadgerê bajarê Xarpitê, ku ew ji bona dardakirma Seyit 
Ali Riza û hevalên wi fermanek bi taybeti derxine. Dad- 
gerê Xarpitê ji wanra" divê hûn ferman û destûra Wali ji 
bistinm, ku hûn usa nekm qet nabe" got. Li wê destûr û 
ferman ji dadgerê Xarpitê standin, dûra rabûn çûn qesra 
Wali, ferman û destûra Wali ji girtm û êdi ketin nav kar 
û berên dardakirma wan Kurdperwerên Kurdistan, ku 
wana çito bikujm, yan ji çito dardabikin. Rûmştm h hev 
şêwiriyan, bi hevra biryar standm û ketin nav tevgerên ne 
mirovi, ku ew karê xweyên barbari zû binm cih. Lewra 
hukma Romê lez dikir, ji bona ew ji dewleta har û hov, 
dadger îhsan Sabri, h Anqarê bi taybeti ji bona ew kari 
şandibû Xarpitê, ku ew ji wi kari zû bine şûnê.

Belê, bûyer h ser bûyeran diqewuniyan. Her roj bi 
sedan kesên bêt webal dihatin kuştin. Dadigehên Romê 
mina pizeng û mozebeşên bi jehr dixebitiyan, fermana 
kuştina Kurdperwerên Kurdistan derdixistin û Kurdper- 
werên Kurdistan dikuştm û dardadikirm. Wext pişti nivê 
şeva Şemiyê, destpêka roja yekşemê bû. Hewa hinik, es- 
man sayi, bi milyonan stêrik li binê esmanê şin de diburu- 
qiyan. Hiva Zeri berê xwe dabû rojavê, aliya bajarê Mele- 
tiyê, xwe gihandibû ser gundê Xanê, bervi Baskelê diçû. 
Bajarê Xarpitê ketibû nav bêdengiyek bi taybeti, dengê 
dikan ji nedihat. Te digot hemû dikên Xarpitê ji reşên 
Kurdên Dêrsim girêdane, bêdeng mane, bêdeng diginn û 
deng nakm. Qet kesek h kûçeyên bajêr de nedihat ditm 
şewqên kûçan hatibûn temirandin; tenê navginên leşkerên 
Romê şewqên xwe vêxistibûn, li aliya taxa Sako de bervi 
Xarpita jorin û istgeha bajêr va diçûn, dengê wan nav- 
ginên leşkeri dihat, şewqên wan dihatm ditm; zir û zir û 
vire-vira dengê motorên wan cemse û cipan bû. Teyr û 
tûrên Xwedê ji derketibûn ser guliyê dar û beran, her 
celebeki bi zimanên xwe va dixw.endm, cûre-cûre deng 
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derdixistm, ew dengana diketm nav hev dibûn, mina melo- 
diyek xemdar digihiştin guhên mirov, dilê mirov dişewitan- 
dm. Carna disa h jor esmanê sayi de stênk h şûnên xwe 
de dibizdiyan, diqetiyan; şewqa bizdandma wan dibûn 
mina şewqa birûskên ku h nav ewrê reş de dibin weka 
fitilokan şewq didin, eyni werge dihatin xuyakirm û dûra 
wenda dibûn. Şewqên qesra Wali ji dişewitiyan, ronahi 
didan derdora qesrê, te digot hemû karmendên dewleta 
Romê h tev general û serbazan h ew şeva bêdeng de kom- 
bûne h hev dişêwirm, gelo Seyit Ali Riza û hemû hevalên 
wi çito bikujin, yan ji bi çi şikli va dardabikm.

Seat û hûrdem giran-giran derbaz dibûn diçûn. Xewa 
Seyit Ali Riza û xewa hemû hevalên wi nedihat; hemû h 
tariyê de rûniştibûn, bi kûrahi dihênijiyan, qet dengek h 
keseki dernediket. Te digot mirina wana ew rojê h wan 
eyan bûye. Dûra Seyit Ali Riza deng h hevalên xwe kir, 
xwast ku zambe, gelo heval ketine xewê, yan na. Lê hemû 
heval payi bûn, h ew tariyê de h şûnên xwe de rûniştibûn, 
ketibûn nav xem û xeyalan û dihênijiyan. Seyit Ali Riza h 
ew şeva tari de dilaweri-cesaret-dida hevalên xwe, digot 
"heval’no qet metirsin, em çiqas ku bijin ji, h dawiyê de 
disa mirin heye; lê em bi valayi namirm. Me ji bona ar- 
manceki, ji bona felatbûn û Rizgariya gel şerkir. Li şeran 
de serketm ji heye, binketm ji; mirin ji heya, mayin ji. Lê 
me şer wenda kir, em binketm, ev ji bextê meye, divê em 
ev axiriya xwe bipejirinm. Bawer bikin qet tiştek ewqas Ii 
min zor nay, balam bêbextiya Rayber, Zeynel û Pirço, ew 
hin caşên din dilê min reş û dax kirin. Mirov çito ji bona 
mal, milk û diravên cihan dibe dijmmê gelê xwe û xismên 
xwe, malbata xwe? Ango qet aqilê mm nagihêje bêbextiyên 
usa.

Seyit Ali Riza hina axaftina xwe neqedandibû, nişka ve 
cemsek leşkeri h pêş derê girtixanê de sekini; şofêr pêle 
rawestekê-fren-kir, tekerên cemsê dengeki xijok derxist û 
bû repe-repa lingên leşkeran. Dûra dengeki heri bed û 
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nebaş "zûkin, ev bêbextên welat li girtixanê de derxinm, 
bikin hindirê cemsê yekser bajon bibin sûka Ka-yê" got û 
fennan kir. Li ser ew fermana serbazê de, icar leşkeran 
ew şanzdeh kes h girtixanê de derxistm der, dest û pêyên 
hemûyan disa bi hevra girêdan, kirm hmdirê cemsê, gi- 
valek leşker ji li tev tifing û çekên xwe va ketm cip û 
cemsan, cemsa dilan kirm navina xwe û berê xwe dan 
aliya sûka Ka’yê, ew Kurdperwerana bervi mirmê rêxistm 
birin.

Berbanga sibê êdi nêzik bûbû û stênka sibê bêtir şewq 
dida. Hiv li paş gundê Xanê û kaşê Kebanê de wenda 
bûbû. Li meydana sûka Ka’de darên sê-pê amade kinbûn. 
Wexta ku mirov li ew darên sê-pê dinhêriya, sêpiyên dewê 
meşkên jmên Kurdan dihatm bira mirov û ber çavên 
mirov. Lê ew sêpiyên jman kurdan qet kesek nedikuştm, 
ew yarên gel bûn, av û xwanna jiyanê belav dikirm. Lê li 
ew rojê de hemû sêpiyên jinên Kurdan ji reş girêdabûn, h 
ew sêpiyên mina xwe dmhêriyan, şerm û fedi dikirm, h 
berxwe diketin, digotin "em ne hacetê kuştma jiyanê ne, 
em hacetê jiyana mirovetiyêne".

Belê, Besa jina Seyit Ali Riza û jinên hevalên wi bi 
sêpiyên werge va dew dikan. Wexta ku Seyit Ali Riza û 
hemû hevalên wi h ew sêpiyan mêzekinn, ew sêpi û dewê 
welêt, jm û zarokê xwe, qom û qebilên xwe anin bira xwe. 
Qet bawer nekirin, li dilên xwe de gotm "tiştên usa nabin, 
ma çito iro ev hacetana bûne hacetên minna me û minna 
mirovan?". Bi taybeti Seyit Ali Riza li ew demê de dew 
kilandma Bes a jina xwe ani ber çavên xwe, li kurê xwe 
Husênê Reşik mhêriya, ahxek bi kûrahi kişand, kete nav 
xem û xeyalê Bes a Camk, şêr û şervanên Kurdistan, qom 
û qebilan.

Li çar aliyên meydanê de, leşker h tev top û tankan de 
amade bûbûn, te digot hukma Romê xwe ji bona şerê 
hember Ûnz û Yewnan amade dike. Leşkeran meydan 
kinbûn hindir çeperê, h çar aliyên meydanê de tifing 
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kinbûn destên xwe werge amade bûbûn, Ii şûnên xwe de 
disekiniyan. Dadger îhsan Sabri, dadgerê Xarpitê û Wali ê 
Xarpitê, general Avdilah Alpdoxan, serbaz û gire-girên 
artêşa dewleta Tirk h ser kursi û sendelyan de rûmştibûn, 
h nav xwe de dipeyiviyan. Yekser serbaz ferman da leş- 
keran " zûkin ew bêbextan h cemsê derxinm, destên wan 
bi qenci girêbidm, ew kirasên sipi, bêt mil û hûçik h wan 
kin, h benda fermana dadger û paşa de bimimn" got. Li 
ser fermana serbazê xwinxwar, leşkeran mina heywanên 
birçi û har, Seyit Ali Riza û hemû hevalên Seyit Ali Riza, 
kurê Seyit Ali Riza Husênê Reşik h cemsê de daxistm jêr, 
destên hemûyan bi qenci girêdan, kirasê sipi û bêt hûçik li 
wan kinn û h benda fermana dadger û qumandar de man. 
Li pişti çend hûrdeman de qumandar bi dengeki bihnd va:

- Beri ev xorti h hember çavên bavê dardakm bikujm, 
bila ev bêbextê welêt bibine ev cihan çend koşe û çend 
kûçeye, dewleta Tirk kiye û çiye, qenc nasbike, got û fer- 
man da leşkeran û celat. Li pey ew fermanê celat qet 
zeman wenda nekir, Husênê Reşik da pêşiya xwe, bervi 
dara sê-pê bir. Celatê bêbext û har ji lez dikir, ku wan 
şanzdeh kesan bi zû dardabike, ji bona her seriyeki dirav 
h dewleta xwinxwar bistine. Li nav serbazan de, serbazek 
ji, h tev jma xwe va hatibû ew pêşdariya dardakirma wan 
şêr û bazên Kurdistan. Çawa ku çavên ew jmikê Ii ew 
xortê Kurdistan, Husênê Reşik ket, agirek kete dilê ew 
jinikê, dilê wê şewitiya, kelegiri bû-çiqas ku nebe, ew ji 
dayik bû-ji mêrê xwe pirsiya, got "gelo sûc û webalê ev 
xortê şanzdeh sahni çiye, ku hûn ev xorti dardadikin? 
Binhêre Xwedê ev xorta çiqas ji çeleng, çak û sipehi çêki- 
riye û afirandiye. Mirov çawa xorteki usa dikuje û dar- 
dadike?". Li ew demê de Seyit Ali Riza li şûna xwe de ew 
gotmên wê jimk bihist û ji jinikê ra:

- Diya min berxwe mekeve, bawer bike ev xorta h nav 
hemû kurên mm de, ê heri ne bedew û zişte-çirkin-Iê divê 
tu wan xortên minên din bibini, bmhêri ew çiqas bedew, 
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çak û sipehine, çiqas şêr û pihngm, dibêje, lê jmik ber- 
siveki nade Seyit Ali Riza, h wê radibe diçe. Wexta ku 
celat Husênê Reşik dibe binê sêpiyê, Seyit Ali Riza h şûna 
xwe de gazi kurê xwe dike, ji kurê xwera dibêje " kurê 
min, qet ji xwe birmeke, tu kurê mmi, kurê şêr û bazên 
Dêrsun û Kurdistani, ez naxwazun tu bitirsi, serê xwe h 
ber dijmineki mina Roma Reş de xar biki. Heke ku bitirsi, 
tu kurê min nini". Seyit Ali Riza ji kurê xwera ew tiştana 
dibêje û şiret dike, Ii şûna xwe disekme h mirma kurê xwe 
dmhêre, bi dilda xwin digire. Li zikê çend hûrdeman de 
Husênê Reşik h hember çavên Seyit Ali Riza û hemû he- 
valên wi de dardadikm û dikujin, dûra ji hemû hevaiên 
seyit Ali Riza yek û yek, disa h hember çavên kalo de 
dardadikin, wan hemûyan h ew derê de cangori dikm; icar 
dor tê Seyit Ali Riza. Lê celat bûye heywanek, qet h dar- 
dakirina mirovan têr nabe. dixwaze ku eferimeki ji qu- 
mandar bistine. Bi lez diçe pê milê Seyit Ali Riza digire, 
ku Seyit Ali Riza bibe bmê dara sê-pê dardabike, Seyit Ali 
Riza pineki li celat dide wi h xwe dûr dixine û bi xwe di- 
meşe diçe bmê benê helqa bi rûn, serê xwe h helqa ben de 
derbaz dike, berê xwe diguhêrine, dadger, serbazan û 
general Avdilah Alpdoxan, ji wan hemûyan ra:

- Min ji bona gelê xwe, ji bona parastma erdê bav û 
kalên xwe ji dewleta we a xwinxwar ra şer kir. Ji bona 
doza Kurdistanê ez ketim hmdir ev tevgerê. Li jiyana 
mirovetiyê de, h hember serketman, bmketm ji hene. Lê 
iro tevgera azadiya gelê Kurd disa bmket, disa me bi he- 
zaran cangori dan. Lê ji xwe birmekin, wê roj bê newiyên 
me gelê kurd ji serkevm, tol û qesasên me ji we û dewleta 
we bistimn. Baweriya min ewe, newiyên me serkevin, we- 
latê xwe Rizgar bikm, ew roja evrar û piroz bibinm, Biji 
Kurd û Kurdistan, dibêje, pineki h kursiyê bin hngên xwe 
dixine, kursi gildêr dike û bi mêraniyek werge va h hem- 
ber çavên xwinxwaran de cangori dibe û diçe dikeve nav 
refên hemû cangoriyên Kurdistan, digihêje rama Xwedê.
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Belê, şanzdeh kes li hember çavên ew fizik mirovan de 
bi ew cûreyi va tên dardakirm û têne kuştm, lê disa ji ew 
şikil mirov, dil, mêjo heywanên har û hov qima xwe h ew 
cûre minna wan mêrxwasên Kurd naynm, wê mirmê 
naecibinm. Ango li ew miriyên Kurdan ji ditirsm. Ji bona 
ew ji, vêca bi kamyonan êzmgan timn h meydanê de davên 
serhev lod dikin, dûra meyitê wan cangoriyên Kurdistan h 
ser erdê radikm dibin didin ser ew loda êzmgan û agir 
berdidin binê êzmgan û xurriya agir h êzingan dikeve û 
xurri û dû’yê agir bihnd dibm û radibm esman.

Hewa tari berbanga sibê ye. Li destpêkê de dûyeki reş 
û tari h meydana sûka Ka’ê de bervi esman bihnd dibe, 
mina ewreki reş dikeve ser bajarê Xarpitê, bajêr dikeve 
bin mijek reş û tari. Kesên ku ji bona hewaki himk pen- 
cireyên xwe vekiri hiştine, icar ew dû û mij dikeve hin- 
dirê malên ew kesan, gelek kes ji ber ew dû û bihna ew dû 
de, bi tirs radibin serxwe, dibêjm" her hal h taxê de şewat 
heye" dikevin nav şik û xeman. Teyrên Xwedê h ser gu- 
liyên daran de radibm difinkm û h ew dû dûrdikevin. 
Xurriya agir h tev dû radibe, ew taxê roni dike. Rûdiştva- 
nên ew taxê bi tirs derdikevin der, dinhêrm ku tax h nav 
çepera leşkerandaye. h pişti niv seatê de dûyê agir tête 
temirandm, tenê xurri û tifafa agir dunine û beri ku roj 
derkeve ew agir ji tête temirandm û bedenên ew can- 
goriyên Kurdistan bi ew barbariya dijmin va dibm ax û 
xali wenda dibm diçin. Li ew barbariyê de armanca Roma 
Reş ew bû ku, tirba Seyit Ali Riza û ên wan cangoriyên 
Kurdistan h ser erdê Kurdistan de çênebin, ji gelê Kurd 
re nebin ziyaretgeh û kumetên bi diroki. Hukma xwinxwar 
ditirsiya ku, gelê Kurd bi tirbên wan cangoriyan xwe va, 
wê dijmmê xwe nasbike. Ji bona ew ji digot "çêtire tirba 
kesên wek Seyit Ali Riza neyên pêdandm û kes nezane.
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Heyam wexta havinê bû. Şini li Dêrsim de berdewam 
bû. Seyit Ali Riza û hevalên wi hemû hatibûn kuştm can- 
gori bûbûn. Balam jm, zarok û newiyên Seyit Ali Riza 
saxbûn, xwe h nav daristana dirêj de veşartibûn. Hukma 
xwinxwar vêca ji h wan digeriya. Tirsek heri mezm ke- 
tibû ddê Mistefa Kemal û hevalên wi. Ew xwinxwara bi 
xwe ji hatibû nav şerê Dêrsun. Gor ku mezman digotin, li 
ew hatina wi de sevkaneki eşira Demenan gule berdide ser 
dilê wi, h sed mixabin ku, h bêrika ser ddê wi de seat 
hebûye, ew seatê ew h mirinê felat kiriye, balam bi girani 
birindar bûye, h dawiyê de ji, bi ew birinê cani dojeh 
bûye çûye.

Belê, hukma xwinxwar qet nedixwast ku, keseki rêberê 
tevgerê sax bunine. Lê ku yek sax bunine, wê h pêşerojan 
de pirsgirekan ji bona hukma xwinnj derxine, rastiyan ji 
gelra bibêje, disa rabe gelê Kurd h diji dewleta xwinxwar 
de rêz bike. Ji bona ew bû ku hukma bêbext h neferên 
mala Seyit ali Riza digeriya. Lê Rayberê bêbext şûna 
neferên malbata Seyit Ali Riza dizaniya. Li nav wan ne- 
feran de yek ji xwişka Rayber û çend zarokên wêbûn. 
Ango xwişka Rayber bûka Seyit Ali Riza bû. Ji bona ew 
Rayberê bêbext disa rabû ket pêşiya leşkerên dijmm, h tev 
dijmm çû h nav danstana dirêj de hemû neferên mala 
Seyit Ali Riza bi namerdi nêçir girt. Leşkerên Roma Reş h 
pêş çavên Rayber sêzdeh neferên malbata Seyit Ali Riza bi 
bombeyên destan va kuştm, canên wan perçe-perçe kirm. 
Wi caşê namerd perçeyên canê xwişka xwe û xarziyên xwe 
ji nedidit. Ew bûbû keseki bêt hiş û heywan, çavên wi qet 
tiştek nediditin, serda ji diişa dibû. Li diroka gelê Kurd de 
keseki mina Rayber ewqas bêbext derneketibû.

***
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Hukma Romê her roj barbariyek diani serê Kurdên 
Dêrsim. Li aliyeki de bi hezaran kes dikuşt, li aliya dmde 
ji, dadigeriya bi dara zorê gelê Dêrsim sirgûne rojavê û 
navça dewleta xwe dikir. Li ew ji têr nedibû, icar dageri- 
yabû ser mesela caş, casûs û bêbextên Kurd. Hukma 
Romê qet nedixwast ku, caş û casûsek ji sax bimine. 
Lewra armanc û sedema ew tiştan hebûn. Lê ku ew caş û 
casûsana, tevahiya neferên malên wan ku nehhatana kuş- 
tin, wê rojeki keseki ew malbatan, ew barbari û sitemka- 
riya dewleta xwinnj û xwinxwar eşkere bikirana. Li nav 
neferên malbatên ew caş, casûsan de, bibana ku, keseki 
dilsoz, welatevin ji derketma. Wê çaxê wi Kurdperweri 
hemû dek, dolav û barbariyên dewleta Romê bimvisanda- 
na, bikirana pirtûkek diroki, cihan h ser ew barbariya 
dewleta Tirk bihesandana, serwext û agadar bikirana. Lê 
ew ji h karê dewleta xwinxwar nedihat. Li deniek werge 
de hukma dagirker wê çi bersiv bidana cihan û mirovevi- 
nên cihan. Ji bona ew tirsê ji, hukma Romê dixwast ku 
bedena hemû caşan û zar û zêçên wan h holê de rake, gu- 
hên xwe firêqet bike, qet kesek ji tişteki pirs neke, rexne h 
dewleta xwinxwar negire.

Rojeki nûçek h nav kesên mayin de belav bû. Digotm 
leşkerên Romê Bertal Axa ê Civarikê, serokê eşira Xor- 
mekiyan h hmdirê qeza Nazmiyê de bi barbari kuştme. Lê 
leşker tenê bi kuştma wiji têr nebûne, icar berê xwe dane 
gundê Civankê, çûne h gund de şêşt û şeş(66)kesên nefe- 
rên malbata Bertal Axa komkirme, hemû bi hevra girê- 
dane birmê h ser bênderê de rêz kirine, dûra hemû dane 
ber gulan bi barbari kuştme, bi şilfan va ji, canên wan 
perçe-perçe kirine, qet keseki ew malbatê sax nehiştme. Ji 
bona ew gel berxwe diket, digira û herkes ecêb dima. Ji 
ber ku, Bertal Axa h destpêka şer de heya roja dawiya 
temirandina şer, ew dilsozeki dewleta dijmin bû, heval û 
hogirê serbazên dewleta Romê û karmendên dewleta Romê 
bû. Wi h hmdirê du sal şer de ji dewleta Romê re xulamti 
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dikir, nan û av dida leşkerên Roma xwinxwar. Ji bona 
hesp û qantirên dijinin. giya, ka û kês dida dewleta Romê, 
fermanek dewleta Romê qet ducar nedikir, yek û yek diani 
cih. Li aliya dm de eşira Xormekiyan li destpêka şerê Şêx 
Said de bûbû hevalê dewleta Tirk, dewleta Tirk ra geleki 
dilsozi kinbû, bi hezaran Kurd birayên xwe kuştibûn. 
Gelo çito dibû ku, dewleta Romê keseki wek Bertal Axa û 
neferên mala wi bi ew şiklê barbari va bikuje. Qet keseki 
armanca dewleta Romê nedizaniya, qet keseki bawer nedi- 
kir, ku dewleta Romê kesên wek Bertyal Axa û dosteki 
xwe ê werge bikuje. Malbata Heyder Begê Varto ê ji ew 
nûça bihistibû, balam wan ji bawer nedikir. Hindê Hey- 
der Beg û Bertal Axa serokên eşira Xormekiyan bûn, li 
dûrve xismên hevbûn. Malbata Heyder Begê ji şikek ne- 
dibir ew karê dewleta Romê. Li milê dm de gel zor berxwe 
diket. Ji ber ku, şêşt û şeş kesên bêt sûc û bêt webal bi 
barbari hatibûn kuştm û him ji piraniya wan kesan jmên 
ducan û zarokên hûr bûn.

***

Dikên sibê disa kinbûn qirin bang dikirin, lê li malên 
gund de kesek nedihat ditm. Gundi li malên xwe de nedi- 
sekiniyan. Hemû gundi li tev zar û zêçên xwe va derke- 
tibûn der çûbûn ketibûn şikeftên çiyan, Ii binê zinar û 
baxiran de xwe veşartibûn, ku canên xwe û canên zar û 
zêçên xwe felat bikm, bi destê dijmmê xwinxwar va neyên 
kuştin. Xidê naxirvan ji Ii tev zar û zêçên xwe va carna 
diçû li şikefta "Gara Sey Nûriyan" de xwe vedişart, carna 
ji disa li tev gundiyan diçû newala Lodekan û newala 
Qemlex de diket binê baxir û zinaran de xwe vedişart û 
zar û zêçên xwe diparast. Xid her roj h berbanga sibê de 
h tev gundiyan de h şikeft û binê zinar û keviran de der- 
diket diçû gund h hevşe û axurande dewar û pezên gund 
derdixist, h tev kurê xwe Xidê piçûk dibir diçêrand, h ser 
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gaz û tatan û ciyên bihnd de pasewani dikir, Ii derdora 
gund dinhêriya. Xidê wexta ku leşkereki dijnun didit, bi 
lez û bez nûçe dida gundiyan, gundiyan ji, h eyni demê de 
zar û zêçên xwe digirtin direviyan diçûn diketin kozik û 
şikeftan de xwe vedişartm. Xidê bi taybeti her roj pez û 
dewar dibir h ser gaza Şowagê û çiyayê Curmkan de diçê- 
rand. Ji lewra ew herdu cih geleki bihnd bûn, mirov dika- 
nbû bi hêsayi h dorbera gund binhêre, ki tê gund, ki diçe. 
Ango ew herdu cih ji bona mhêrandinê û pasewaniyê her 
hawe- mûsait-bûn. Xênci ew, çiyayê Curmkan û gaza 
Şowagê, ji gundiyên Kûpik û Şowagiyan ra zozan bûn; pez 
û dewarên ew herdu gundan h ew deran de diçêriyan, h 
ew ciyan de dihatm xwedikirm.

Zeman nêzike dawiya meha Tirmeh bû. Disa hemû 
gundiyên Kûpikê çûbûn şikeft û derên kûr û geliyan de 
xwe veşartibûn. Li berbanga roja Çarşemê de Xidê na- 
xirvan h tev gelek kesên gund, h şikefta kelemê mala Kekê 
Riza de hişyar bû, h tev kurê xwe Xidê piçûk dageriya 
gund, ku pêz û dêwêr h hevşe û axuran de derxine. Li rê 
de xofek kete dilê Xidê. Lewra h nav gel de roja Çarşemê 
rojek bêt xêr dihat pejirandin, h roja Çarşemê de berav 
nedibû, kinc û kol nedihatm şoştin, digotm "h roja Çar- 
şemê de berav nabe, mirov avê xwe nake, kmc û kol nayên 
şoştin, guneye mirov karê usa bike". Xidê ji ew gotinana 
dianin bira xwe û bi tirs bervi gund duneşiya. Xid çawa 
ku h Mezela Qiran derbaz bû xwe gihand binê gonstana 
gund, dit ku çi bibine, ewe leşkerên Roma Reş gund kirine 
çeperê, Seyid Heyderê newiyê Seyid Ali ê Seyid Nûri, 
xismê wi Seyid Nesêmi dest girêdayi h ser bêndera Bavo ê 
Kekê dane, çend leşker hgel wan de bi çek sekmiyane, 
gelek leşkerên din ji dikevin malan çek û mirovan dinhê- 
rm, çi ku h wan xwaş tê distinm û malan dişêlinm. Li 
hember ew pêşdari de dest û pêyên Xidê şikiyan, xwin h 
bedena Xidê de ziwa bû, hêz h joniyên Xidê de neman, 
xwezi h devê Xidê de qediya, lêvên Xidê qehşiyan, Xidê 
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xwe şaş kir li şûna xwe de mina kevireki werge mat bû 
sekmiya. Dûra hewl da ku bimeşe an ji bireve, lê ew êdi 
ne keys bû, xwe zor gihand bmê darên hêrmiyên axpina 
mala Seyid Qemer, h wêderê de sekini, h dilê xwe de gazi 
Xwedê, ziyaretan kir, lê qet kesek h hawariya Xidê de 
nehat. Hm kesên gund ji reviyan, beri dan aliya kaşê 
Bargê, çûn h ber çavan de wenda bûn. Lê herdu Xid ji 
bona revê dereng mabûn. Çawa ku leşkerên har û hov 
herdu Xid ditm, lûleyên tifingên xwe guhartm ser herdu 
Xidan, gotm "merevin, wê hûn werin kuştm" û xwe gihan- 
din herdu Xidan, herdu Xid dil girtin, destên wan ji girê- 
dan kirm kelepçan, h tev Seyid Heyder û Seyid Nesêmi 
dan pêşiya xwe, berê xwe dan aliya Mêzgirê, birm war- 
geha Etê Xatûnê, Ii wê kirm girtixanê, deri li ser wan de 
dadan, gotm "h hmdir de hêsa bisekmin, ta ku dora we a 
kuştinê bê".

Havine, germe, çiqe-çiqa mêşelokane. Li jor esman de 
Roja Zeri ji, h geiê Kurd ra hatiye xezebê, bêtir tav û tina 
xwe dadixine ser kurdên Dêrsim, bi germiya xwe va Kur- 
dan dişewitine. Li aliki ew rewş, h aliya din de ji hukma 
Roma Reş avayiyên Mêzgirê ji Kurdan ra kiriye zindan û 
girtixane. Li her xaniyeki de bi sedan kes hene; ew kesên 
hejar û belengaz hemû h ser hev rûmştine; bi ti û birçi 
bervi mirmê diçm, nikanbm dengên xwe derbixinin, dev û 
lêv h hemûyan ziwa bûne; bihna miz û gû devgirteka serê 
mirov belav dike, radike mêjo h serê mirov de nahêle. Lê 
disa ji Roma Reş ew tiştana ji xwera kêm dibine. Disa her 
roj bi sedan kesan tine dike wan girtixanan û wargehana, 
her tiji dike. Li Moxindiyê Silêman Sûdi Beg, ku ew bi 
salan dadgerê dewleta Romê bû, ji ew dewleta xwinxwar 
ra dadgeri kinbû, êdi bûbû kedbûyi, bûbû kalemêreki heri 
kal. Li gundê Mastanê kurê Gedûk Axa, h Teman Hesenê 
Şekir, bi sedan kesên bêt sûc û bêt webal h ew girtixanan 
û wargehan de bûn. Hukma Romê her roj bi sedan kes 
diani dikir ew girtixanan, bi sedan kes ji dibir h bmê
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çiyayê Aşil Bawa de rêz dikir û ew kesana didan ber qir- 
şûnan, canên wan qul-qul dikinn dukuştin. Hin caran 
leşkerên har û heywan nedixwastin ku qirşûnên xwe xerc 
bikin, icar ew kesên hejar û bêt webal bi serê şilfan va, bi 
şûr û xençeran va dikuştin. Digotm " ji qirşûnên mera 
guneye, çêtire em Kurdan bi şilf, şûr û xençeran va ser- 
jêbikm bikujin". Li bmê çiyayê Aşil Bawa de ji disa pirr 
caran ew karê xweyên barbari pêkdianin, bi sedan kes 
werge dikuştm, meyitên wan cangoriyên Kurdistan h bm 
tavê de dihiştm, ji teyr û tûran ra, ji gur, hirç û toriyan 
ra-çakal-dikirm nêçir û xwarin. Li ber bihna meyitên ew 
cangoriyên Kurdistan de, mirov nedikanbû ku h nêzika 
çiyayê Aşil Bawa de derbaz bibe, biçe dereki.

Xidê piçûk h girtixanê de diyax nedikir, digiriya, dikir 
qirin û gazin, h derê girtixanê dixist, digot "dêri vekm mm 
berdin, ez naxwazim bunirun, gelo çi sûc û guneyê mm 
heye? Gelo me h we çi kiriye, ku we em anine kirine ev 
zindanê?. Pişti du rojan Husên Doxanê serokê eşira Bama- 
sûran xwast ku biçe hm kesan h ew girtixanan de bibine. 
Lewra wi nedixwast ku kes şikê bibe ser wi, bi roviti kar 
dikir. Çawa ku çavên Xidê piçûk h Husên Doxan ket " 
bawa em ketme bexte te, me h ev zindanê de felat ke, em 
bi ti û birçyan dimirm" got û xwast ku xwe bavêje dest û 
hngên Seyid Husên Doxan, leşkeran Xid tandan û nehiştm. 
Rojtira din Husên Doxan destûr h serdar û Qaymeqamê 
qeza Mêzgirê stand û Xidê piçûk, ji girtiyan ra kire Av- 
kêş, ku Xidê piçûk ji dil û girtiyan ra avê bikşine bine. Ji 
bona ew ji Xidê piçûk geleki dilşa bû, wi êdi ji dil û gir- 
tiyan ra av dikişand, av dibir dida wan kesên hejar û 
belengaz. Xidê piçûk her roj wexta ku derdiket diçû, ku 
ji girtiyan ra avê bine, bi çavên xwe va dilên Kurd didit, 
leşkerên Roma çawa wan Kurdan dikujin û didin ber 
qirşûnan cangori dikin, wi ew hemû diditin. Ji bona ew ji 
tirsa Xidê piçûk her zêde dibû, pirr caran bi tirsan zunanê 
wi nediziviriya, dibû kureki bêt ziman û lal. Pişti du ro- 
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jan, icar dor hatibû Seyid Heyder û Seyid Nesêmi ji. Lê 
leşkerên hukma xwinxwar qet keseki ra nedigotm ku em 
we dibm, dikujm; digotm" amade bibin em we dişinin 
Rojava Tirkiyê". Lê ew derew bû; ew kesana dibirin h bm 
çiyayê Aşil Bawa, h ew geliya kûr da didan ber gulan 
dikuştin, canên wan perçe-perçe dikirin. Çawa ku leşkeran 
gazi Seyid Heyder û gazi Seyid Nesêmi kirm, h eyni wextê 
de Seyid Heyderê kal bi tirsan şûna xwe de ma û h ew 
hûrdemê de dilê wi sekiniya û ew h zikê girtixanê de can- 
gori bû, çû gihişt rama Xwedê. Lê Seyid Nesêmi li şûn 
rakirin dan pêşiya xwe, binn li bm çiyayê Aşil Bawa h ew 
geliya kûr de, tev bi sedan kes dan ber gulan kuştin, ew ji 
h tev birayên xwe li wêderê de cangori bû.

Li roja dm de icar disa bi sedan kes h ew girtixane û 
wargehan de derxistm, birm h ber newala Smdamê de 
rêzkirm, ku disa hemûyan bidin ber gulan bikujm. Hewa 
disa her germ bû. Disa Xidê piçûk bi elbê av ji dilan ra 
dikişand. Disa h geliya çiyayê Aşil Bawa de de xwina 
Kurdan dihenkiya, ax sor dikir. Disa çiqe-çiqa mêşelokan, 
çiki-çika teyran bû. Disa bi sedan kes bi hevra hatibûn 
girêdan h benda mirina xwe de bûn. Disa leşkeran nedi- 
xwastin ku qirşûnên xwe xerc bikm, dixwastm ku h şûna 
qirşûnan de şdf, xençer û şûrên xwe bikar binm, bi ew 
şikli va wan welatparêzên Kurdistan bikujm, canên wan 
perçe-perçe bikin. Li nav wan kesên reben û belengaz de 
Silêman Sûdi Beg ji hebû. Leşkerên har û hov, ew kesên 
girêdayi didan ber şdf û xençeran dikuştm, canên wan 
perçe-perçe dikinn. Li ew demê de dor hatibû Silêman 
Sûdi Begê kal ji. Beri ku leşker Silêman Sûdi ji bide ber 
şilf û xençerê wi ji bi ew şikli va bikuje, Silêman Sûdi ji 
leşkerê har û hov ra:

- Leşker axa, beri ku tu mm ji bikuji, ez dixwazim çend 
tiştan ji tera bibêjim. Mm hemû jiyana xwe ji bona dew- 
leta Tirk derbaz kir. Si sali zêtir ez dadgereki dewleta we 
bûm; gelek keda mm ketiye nav keda dewleta we. Mm ji 
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dewleta wera qet bêbextiyek ji nekir. Min qet nediani bira 
xwe, ku ez rojek usa dibinun. Min bawer nedikir, ku ev 
bêtara were serê gelê Kurd. Mm digot, Tirk û Kurd îslam 
birane, mafê ev gelana yeke, lê ez iro dibimm ku ez xeliti- 
yame. Mm qet nedizambû ku dewlet ev bêbextiyê bine serê 
mm û gelê min. Ez Ii we tika dikiin. hûn min bi ev şikli 
va, bi şiif û xençer va mekujin, destên min girêdayine, ez 
mkanbim h bênka xwe de dirav derximm bidime we. Bi 
kerema xwe werin li bênka mm de çend quruşên min 
hene ez bidime we, hûn bikm heqê qirşûnên ku hûn ber- 
bidin ser canê min. Çêtire hûn min bi qirşûnan va bikujin, 
bi qirşûnan va bikujm" dibêje, lê leşkerên barbar û hov 
qet guh nadin gotinên ew kalemêrê Kurd, wi ji didin ber 
şilf û xençeran, canê Silêman Sûdi Begê ji perçe-perçe di- 
kin, wi ji werge dikujin û cangori dikm.

***

Xidê piçûk her roj cûre-cûre barbariyên dijmm diditm, 
ditirsiya û ecêb dima. Carna dev lê dihat girtin, li şûna 
xwe de dincifiya, dima, h ew kiret û bêbextiyên Romê her 
ditirsiya. Bi ew zaroktiya xwe de bi navê mirovatiyê şerm 
dikir. Dûra bi xwe bi xwe biryar stand, ku h mixurba şevê 
de bireve. Dûra ew biryara xwe ji bavê xwera got, Xidê 
bav h destpêkê de şiret h kurê xwe kirm, h dawiyê de ji, ji 
kurê xwera:

- Zor başe kurê min, Xwedê h tev tebe. Lê ku tu h vira 
hgel mm bunini, him tu, him ji ez, em mirma hevûdu 
bibinm. Lê Xwedê ew roj û seatê h min temaşe neke. Ez 
naxwazun tu h hember çavên min weri kuştin û bibi can- 
gori. Ji bona te ji her êş û jan dibe, ku ez h pêş çavên te 
bême kuştm. Çêtire tu revê bicênbine. Lê ku tu weri 
kuştin ji tev hendik ez te nabinm; lê hewl bide xwe mede 
destê leşkerên Roma har û xwinxwar. Heke ku tu felat 
bûyi, êdi xêr û webalê birayên te û xaitiya te h stuyê teda 

380

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



bin; h wan qenc binhêre, wana xwedi bike. De Xwedê h 
tev te û h tev karê tebe. Xwedê ji tera bibe arikar, riya te 
vekiri be, oxira te ji xêr be, got û disa kete nav xem û 
qisawetan.

***

Xidê piçûk mina her roj disa elb kiribû destê xwe bervi 
kaniyê diçû. Dit ku ewe leşkeran disa selefek mirovên 
Kurd danê pêşiya xwe bervi wargehên Etê Xatûnê tinm. 
Xidê çawa ku ew dilên Kurd ditm, elb li dest xwe de avit 
û bervi newala Smdamê û çiyayê Aşil Bawa va bazda 
reviya, weka qirşûneki xwe avit bmê çiyê û kete nav kelern 
û danstan. Çawa ku Xidê piçûk bazda, lê leşkerên har û 
hov ji vala nesekmiyan û du leşkeran dan pey Xidê piçûk, 
lê Xidê geleki rê girtibû li zikê çend hûrdeman de xwe 
gihand paş Qamqamikê çû h paş çiyê de kete binê kevireki 
xwe h bm kêvir de vêşart. Lê leşker çiqas ku h xidê ge- 
riyan wan Xid neditin û dûra disa vegeriyan û çûn biryar- 
gehên xwe.

Şev tari, hewa ji piçeki himk bû. Xidê piçûk ji li bmê 
kevirê nav daristanê de h stêrikên esman dinhêriya, bi 
tirsan xew nedikir diricifiya. Xid li aliki h leşkerên Romê 
ditirsiya, h aliya din de ji, h cm û pêriyan, gur û hirçan 
ditirsiya. Ji bona ew ji Xidê gazi Xwedê, ocax û ziyaretan 
dikir "Bismillahirramanirrahim" digot. Li pişti nivê şevê 
Xid pêva çû kete xewê. Wexta ku çavên xwe vekir h ciha- 
nê nihêriya dit ku roj geleki ji binmd bûye, nêzika niv 
rojêye, hewa ji her germe. Disa mêşelokên meha Tebaxê 
dikin qije-qij, tu dibêji qiyamet dadikeve jêr.

Xidê piçûk sê roj û sê şev h ciyê xwe de, h nav ew 
daristanê paş gundê Qamqamikê, quntera çiyayê Aşil 
Bawa de ma. Li zikê ew sê roj û sê şevan de Xidê bi berû 
û giyan va jiyana xwe meşand, h dawiya şeva sêyem de, 
rabû disa h ciyên dûr riyan de meşiya berê xwe da aliya 
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gundê Kûpikê. Pişti meşa sê seatan de Xidê xwe gihand 
gaza Lodekan, li tirê newala Gola Miyan de daket jêr, ii 
newalê derbaz bû, li ber zeviya Mêrga Çelê û paş taxa 
Sêdikan û Neqewa Sêvikê de, xwe gihand pêş derê mala 
Bay Seyid û deri kuta, h pêş deri de sekiniya. Pişti heya- 
mek heri kurt de Bay Seyid deri vekir ku, kê bibine, ewe 
kinvê wi Xidê piçûk h pêş derê widaye. Çawa ku Bay 
Seyid Xidê kinvê xwe dit, xwe şaş kir, nezani ku çi bike û 
çi bibêje. Dûra pê milê Xidê girt kaşe hindir kir û ji Xidê 
ra:

- Lo tu xêr û silamet hati, h ser-ser û h ser çavan de 
hati, ev e du heftene ku em ji bona we xem dikin, hemû 
gundi şini danine, ji bona te û bavê te, ji bona Seyid Hey- 
der û Seyid Nesêmi digirm, h xwe dixinm. Disa hemû zar 
û zêç şikeftandane, ez ê kal tenê li maldame. De tu rûne, 
ji mmra bibêje ez qurban, tu çawayi? Bavê te h ev demê 
de li kuye, çi hate serê wi? Gelo ew çi bû û naha çi dike? 
got û h hêviya bersivên Xidê kinvê xwe de ma. Xidê piçûk 
ji hemû ditm û serpêhatiyên xwe yek û yek ji kinvê xwe 
Bay Seyid ra deng kir, mirina Seyid Heyder û Seyid Ne- 
sêmi ji kinvê xwera got, ew zilm û barbariya hukma 
Romê ani ber çavên Bay Seyid de ji raxist. h pey ew go- 
tmên Xidê piçûk, icar Bay Seyid rûmşt mina zarokan ji 
bona wan cangoriyên Kurdistan giriya dilxemgin bû. Dûra 
dit ku Xid h ser hngan de mkanbe bisekine, xewa wi tê. 
îcar Bay Seyid kinvê xwe rakir bir kire nav nivinê, Xidê 
piçûk pêva çû, kete xewek kûr.

Xidê piçûk h xewê de xewn diditin, ew zilm û zor ew 
rev û tirs hemû h xewna xwe de carek dm ditin û vecim- 
qiya ser xwe. Çito ku çavên xwe vekirm, dit ku Ana Zerif 
û keça wê Zuhre ewe dew dikên, tap û tapa dengê meşkê 
tê, roj ji h ser kevirê Huli de derketiye, mina bênderek 
gilower, sor, zer bûye şewq dide cihan. Xidê çito ku ew 
pêşdari û dew kilandina kinva xwe dit, yekser rabû ser- 
xwe, çû destê Ana Zerif û Zuhre ê maçkir h pişti rewş
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dem pirskinnê de xwatirê xwe xwast û dageriya cem dê- 
mariya xwe û birayên xwe. Çawa ku çavên Xecê li Xidê 
piçûk ket, bi giri û qirin va xwe avit ser Xidê, Xid kire 
hembêze xwe, gepên Xidê maçkirm û li tev giri û şini h 
Xidê pirsiya, got:

- Ez qurbana canê te, ma kanê bavê te? Gelo bavê te 
naha h kuye? Ji mmra zû bibêje, çi hate serê bavê te? 
Kuro Romê ew bavê te ê belengaz ji kuşt? Bay Seyid Hey- 
der û Seyid Nesêmi çi bûn?. Dûra Hesen û Ali ê piçûk ji 
xwe gihandm birayê xwe, hemûyan bi hevra destpêka giri 
kinn. Xidê hemû ditin û serpêhatiyên xwe ji xaltiya xwera 
ji yek û yek gotm û disa hemû bi hevra rûmştin ketm nav 
giri û şiniyê.

***

Heyam hatibû xwe gihandibû navina meha Tebaxê. Pi- 
raniya ceh û gemmên Kurdên Dêrsim nehatibûn çmandin. 
Yên ku ceh û gemmên xwe çinandibûn, piraniya wana ji 
gurz û pirnagên ceh û genimên xwe li zeviyan de hiştibûn, 
fersend neditibûn ku, wan çandmiyên xwe bikşinm bibin Ii 
ser bênderên xwe de raxinin, gamê bidm ser bigerinm, 
zada xwe a salê ji xwera amade bikin. Piraniya gundiyan Ii 
ber çandmiyên xwe de hatibûn girtm bûbûn nêçira leş- 
kerên har û hov, cangori bûbûn. Li bili ew bi hezaran kes 
ji h ser erdê bav û kalan de girtibûn ew şandibûn Rojavê, 
mefi kinbûn. Bi hezaran ocax hatibûn temirandin. Gelek 
zevi û zada gel hatibûn şewitandm. Piraniya zeviyan reş 
bûbûn, bûbûn mina qetran û teniya sêla nan patinê. Ji 
bona heywanan pelaxên xozanan ji nehiştibûn. Pez û 
dewar h gundan de nehiştibûn, leşkerên har û hov hemû 
serjêkinbûn, ji xwe û serbazên xwera kinbûn kevav xwa- 
nbûn. Xidê piçûk û Xec ji h pêşiya dêri de rûniştibûn ew 
barbari û sitemkariya Roma Reş birdianin, xem û xeyalê 
wan barbariyan diditin, li tev Hesen û Ali ê piçûk va
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digiriyan, hesreta Xidê bav dikişandin. Li nav ew giri û 
xem, xeyalan de, nişka ve h taxa Sêdikan de dengê Bayê 
Apê derket. Bayê gazi Seyid Qemer dikir. Ji lewra Seyid 
Qemer Serbexo ê-muhtar-gund bû. Li ew demê de hemû 
neferên mala Seyid Qemer û Seyid Qemer h mal de nebûn, 
çûbûn newala kûr, xwe h nav darên biyan û sipindaran de 
veşartibûn, hêj danegeriyabûn mal. Balam jma Seyid 
Qemer Ana Xatûn h tev cayiya xwe Ana Elif hatibûn mal 
bi hevra dew dikan kar û suxreyên malê dikirm. Li ser 
gazikirma Bayê Apê, Ana Xatûn derket ser pişta xaniyê 
jêrm, ji Bayê Apê ra:
- Fermo kek Bayê, çiye te xêre? Ji bona çi tu gazi Qemer 

diki? Qemer li ev demê de h mal nine, got.
Li pey ew de, icar Bayê Apê:

- Ana Xatûn min dixwast ji Bay Qemer ra biaxiftana ji 
bona meseleki. Husê Mistê ji minra got, hukma Romê 
Seyid Heyder û Seyid Nesêmi, Silaman Sûdi Begê Moxm- 
diyê, Hesenê Şekirê Goncikan, kurê Gêdûk Axa ê Mastanê 
û bi sedan kesên din duhu gulebaran kirine, hemû kuştme. 
Gor ku Husê Mistê digot, beri ku leşker wan kesan bibm 
bidm ber qirşûn û şilfan, dilê Seyid Heyder radiweste, 
Seyid Heyder dikeve ser erdê h eyni hûrdemê de dunire. 
Lê leşkkerên Romê ew kesê miri ji didin ber qirşûn û 
şilfan, canê wi ji perçe-perçe dikin. Li aliya din de leşker 
û serbazên xwinxwar çûne mala Memik Axa ê eşira Ari- 
yan, hemû neferên mala wi komkirme birme h ciyeki de 
kuştme. Em hemû ji qenc dizanm ku, Memik Axa dost û 
yarê dewleta Romê bû, gelo çira dewleta Romê ew bêtara 
ani serê wi? Bi rasti qet aqilê min negihişt ev meselê. Gelo 
çira dewleta xwinnuj ew yarê xwe û zar û zêçên wi kuşt? 
Mm ji bona van meselan xwast ku Bay Seyid Qemer bibi- 
mm, ji wira van meselan bibêjim. Ji ber ku ew Serbexo ê 
gunde. Dûra divê em riyeki bibinin, biçm ew meyitên xwe 
binm binax bikm, gora wan cangoriyan çêkin.

384

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ana Xatûn Bayê Apê guhdar kir û dûra ji, ji Bayê Apê 
ra:

- Ma Husê Mistê ev nûçana li ku bihistme? Gelo kê ev 
nûça reş ji wira gotiye?.

- Weleh ez ji nizanun. îşev Husê Mistê ji hgel me bû. Me 
hemûyan xwe h newala Gola Miyan de veşartibû, h ew 
derê de Husê Mistê ji mera got. Lê h gor gotina wi, yeki 
gundê Pûlanê ji wira gotiye. Ew kesê Pûlanê ji, ev nûça h 
devê Hesen Axa ê Germisiyê de bihistiye. Lewra Hesen 
Axa, axa ê wane. Li aliya din de, Hesen Axa yarê dewleta 
Romêye ji. Husê Mistê digot neferên mala Memik Axa çil 
kes bûne. Piraniya wan ji, jm û zarok bûne. Bi rasti gu- 
neyê mm h wan jin û zarokan tê, ma sûcê wan jin û zaro- 
kên bêt webal çi bûn? Ez ji bona jin û zarokan berxwe 
dikevim, got Bayê Apê.

Li pey ew disa Ana Xatûn:
- La-law tu mzani dewleta Romê kiye, çi gûye, çi bê- 

bexte, çi Ehrimane. Ma nayê bira te çend roj beri dewleta 
Romê çi ani serê mala tahbê me Bertal Axa ê Civankê, 
serokê eşira Xormekiyan. Ma tu nizani heye roja iro huk- 
ma Romê çend hezar zar, zêç, pir, kal, jin, xort û keçên 
me Kurdan kuştme? Ma tu nizani hukma Romê h şêrê Şêx 
Said, Qoçkiri û çiyayê Agir de çi aniye serê gelê Kurd? 
Çensed hezar gelê Kurd kuştiye? Memik Axa kesê yekemin 
nine. Dûra ez ji, ji bona Memik Axa berxwe nakevim, 
bêbextên wer bêne kuştin çêtire, baiam ez ji, ji bona wan 
zarokan berxwe dikevim. Bayê bi rasti te agir h dilê mm 
xist, ev nûça reş dilê mm dax kir. Dil dixwast ku te nûçek 
bi xêr bidana hemû gundiyan. Lê te ev nûça reş, çiriya du 
gundiya û gelek kesên hêja û bijar da me. Dûra kurê Xidê 
naxirvan, Xidê piçûk ji ewe iro hatiye. wi ji kesekira qet 
tiştek negot. Ela em h wi ji pirskm, got Ana Xatûn û 
dawiya axaftina xwe ani.

***
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Li pişti ew nûça reş hemû gundiyên Kûpikê digiriyan 
berxwe diketm, nedizambûn ku çi bikm, dest û pê h gun- 
diyan şikiyabûn, Serbexo Seyid Qemer ji h havileki dige- 
riya, ku biçm wan meyitên xwe h bin tava rojê de bimn, 
nekm xwarma teyr û tûran, gur û hirçan. Lê qet keseki 
havilek nedidit. Hemû gundiyan digotin" hm kesên tari gili 
ê Seyid Heyder û gelek kesên dm kirine". Ji bona ew ji şik 
dibirm "Hesê Weli Hesê". Digotin" Hesê Weli Hesê û Ali 
Yildirim navên gelek kesan û navê Xidê naxirvan ji dane 
dewleta Romê". Ji bona ew bêbextiyê hemû gundiyan ji 
Hesê Weli Hesê ra diran tûj dikirin, balam nedikaribûn ji 
Hesê Weli Hesê ra tişteki bibêjin. Lewra pişta Hesê Weli 
Hesê zexm bû, zora kesi nediçû wi.

Belê, Hesê Weli Hesê keseki eşira Bamasûran, en- 
dameki ezbeta Safiyan bû. Hes miroveki bejn kin, balani 
Ehriman û bêbexteki mezin bû. Wi mvisa Erebi ji baş 
dixwand. Gundiyan ji wira "Kino" digotm. Ew her tim 
zû-zû diçû Xarpitê û Mêzgirê, Ii serbaz û karmendên 
dewleta Romê ra rûdmişt, h gundan de çi dibe, çi nabe, ji 
karmend û serbazên dewleta Romê ra digot. Ji bona ew 
xurişta wi ji, keseki ew heznedikir. Li bili ew, çar gundên 
eşira Bamasûr, Kûpik, Lodek, Qurqunk û Şowag, ew 
ezbeta Safiyan qasa guneyên xwe heznedikirm. Carna ew 
ezbeta h ser eşira xwe ji nedihesibandin. Ji ew ezbetê ra. 
ezbetek " Çavhavêj" ango bêt oxat digotm.

***

Serbaz, leşker û hemû karmendên dewleta Romê lez 
dikirin, ku rojeki bi zû hemû girti û dilên Kurdan bikujin, 
zû h wan felat bin. Lewra sax mayin û jindewariya dil û 
girtiyan, dewleta xwinmij û karmendên ew dewleta har û 
hov dikirm nav kar û xebatan, aboriya dewleta xwinxwar 
jar dikir, xewa wan barbaran direvand. Ji bona ew ji. 
leşkeran sibê de heya êvari selef bi selef welatparêzên
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Kurdistan digirtin dibinn rêz dikinn, mina her roj didan 
ber qirşûn û şilfan dikuştin. Digotin " beri ku ferman h 
Anqarê bê, dewlet bibêje êdi bese, kesên mayin berdm 
mekujm, çêtire em hemûyan bikujm". Ji bona ew ji ser- 
baz, leşker û karmendên bêt ram h nav xwe de biryar 
standibûn, ku hemû dil û girtiyan bi rojeki zû bikujin û 
dawiya wan binm.

Esman sayi, şev tari, stêrnk li esman di diburuqiyan. 
Hemû teyr û tûrên Xwedê ketibûn hmdir hêlinên xwe û 
bin kevir û curnên daran, hirç gur, rovi, tori, kûze, kur- 
beşik, sunborek, mişk û mar ji h qulên xwe de ketibûn 
xewa kûr, cihan h nav bêdengiyeki mabû. Lê h girtixane û 
wargehên Mêzgirê de ne bêdengiyek hebû, ne ji razandin 
û xew. Bi sedan kes ti, birçi, bêt cil û nivin h nav gû û 
mizê de nedikanbûn ku paldm h ciyeki de bikevin xew. 
Hemûyan dikinn qirin û gazin digiriyan, lê qet keseki ew 
qirin û gaziniya wan nedibihist. Li nav ew pêşdariya ne 
mirovi de Xidê naxirvan tdi avitibû paş guhê xwe lawjeyên 
ku hozan û dengbêjên Kurd h ser cangoriyên Kurdistan 
derxistibûn ew distrandin û hemû kes digiriyan, axinên 
kûr dikişandm, ji felaka malşewat ra kifri û çêr digotin. 
Dengê Xidê û axina dilan diket nav hev deng her bihnd 
dibûn û dengvedana dengan xwe dida pişta girtixanê, te 
digot naha asraqa-tavan-girtixanê vedibe, ax, cisir û kêran 
li ser mirov de dadikeve jêr, mirov dikuje. Li ew girtixana 
kambax de Xidê naxirvan bûbû mina şefeki orkestrak 
mezm, orkestra sehêt dikir, hemû sazmend h gor şanidana 
wi tevger dikinn.

Belê, h nav ew atmosferê de berbanga sibê destpêki- 
nbû. Disa dikan kinbûn qire-qir. Stênk h esman de hêdi- 
hêdi wenda dibûn, Pêwr nedihatm xuyakirm, ew ji h jor 
esman de wenda bûbûn. Riya ka ê nedihat ditm, êdi şewqa 
rojê ew hemû wenda kinbûn. Pişti demek kurt de rona- 
hiya rojê h bergeha paş çiyayê Aşil Bawa de xwe da xuya- 
kinn û cihan kire binê ronahiya xwe. Teyr û tûr, hemû 
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jindewann Xwedê h xew de hişyar dibûn, difinkiyan, 
bazdidan, dixwann, digeriyan, dikeniyan û digiriyan. 
Jiyan ji bûbû qeşmer. Li aliki zihn û zor, kuştm û xwin, - 
lêdan û teda, mirin û şini, h aliya dm de ji, ken û kêf, 
şahi û dilani. Jiyan bi xwe ji ew bû. Ji ber ku avakarê ev 
cihan û pisporê jiyanê, zagona xwe usa amade kiribû. Her 
tişt bi du ali. Paş û pêş, ser û bin. Lê h ew sal û rojan de, 
ew zagona Xweza û Xwedê h Dêrsim de nedimeşiya. Du 
alitiya jiyanê h Dêrsim de nedihat ditin. Jiyan h yek aliki 
va dimeşiya. Ew ali ji tenê kuştin û lêdan, zilm û zor, 
xwin û şini, girin û qirin bû. Li şûna ken, giri û şini, kuş- 
tm û lêdan, zilm û sitemkari, xwin û xwinxwari, barbari û 
zordestiyê girtibû. Gelê Dêrsim ken û kêf, şahi û dilani ji 
xwe birkinbûn. Şahi ji Dêrsimiyan ra bûbû şini.

Li pêş derê girtixanê û wargehan de dengê gardiyanan 
dihat. Yekcar dengê leşkeran ji kete nav dengên gar- 
diyanan û bi sedan leşkerên har û hov girtixane û hemû 
wargeh kirin nav çeperê, berê tifingan vegerandm ser derê 
girtixanê û wargehan. Li pêş hemû leşkeran de serbazeki 
ruh hov ferman da leşkeran, got" zûkm bi lez deriyan 
vekin, ev kûçik û bêbextan derxinm der, dest û pêyên van 
bi qenci girêdm bibm kar û bêrên ev segana biqedinm". 
Leşkeran bi lez û bez derê girtixanê û wargehan vekirm, 
hemû dil û gitiyên Kurd derxistin der, milên hemûyan dan 
berhev û hemû bi hevra girêdan û berê wan dil û girtiyên 
Kurd dan aliya newala binê çiyayê Aşil Bawa, h nav çe- 
perek leşkeri de dan meşandin birin h ciyeki de dan seki- 
nandin. Dûra leşkeran ew hemû dil û girtiyên Kurd qor bi 
qor rêz kinn û ji bona gule-barankirmê amade kirin û 
disa şuva dageriyan cem serbaz, tifingên xwe ji tiji qirşûn 
kinn. h benda fermana serbazên xwe de man. Selefa rêza 
Xidê naxirvan ji h sed kesi zêdetir bû. Reng û benz h ser 
keseki de nemabû, hemû h benda mirma xwe de mabûn, 
xem û xeyalên zar û zêçên xwe, qom û qebilên xwe diditm. 
Bi hezaran kes ketibûn nav ew ruhuyeta nurovi, dihênyi- 
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yan, h zikên xwe de gazi Xwedê dikirin. Bêdengiyek h ew 
geliya kûr de berdewam dikir, qet dengek h keseki de 
dernediket. Çirk û hûrdem zû-zû derbaz dibûn, hemû dil 
û girtiyên Kurd h lûleyên tifingên leşkeran dinhêriyan, bi 
xwe bi xwera "çira agir nakin me nakujm, usa h ser hn- 
gan de dihêlinm, Romê em zûva kuştme, hêz h joni û 
bedenên meda nehiştiye, me h hûrdemek zû de bikuje 
çêtire" digotin. Xidê ji h dilê xwe de werge digot û xem û 
xeyalê zar-zêçên xwe û jiyana xwe a bihuri didit. Nişka ve 
dengeki bihnd dengvedan da çiyayê Aşil Bawa û kêrtê 
Mêzgirê, çiyayê Aşil Bawa û kêrtê Mêzgirê hêjand, bala 
hemû leşker û dilên Kurd kişand ser xwe. Hemû kesan 
guhên xwe vekirin û berê xwe guhartm aliya kêrtê Mêz- 
girê; h derdora xwe mhêriyan. îcar deng carek dm dubar 
bû. Li ew demê de hemûyan dit ku ewe cipek leşkeri Ala 
dewleta Tirk û Ala serokê leşkeri rakiriye, qornê dide ser 
qornê dikute dadikeve jêr û bervi leşker û dilan va tê. Li 
pişti ew deng û ditma Ala leşkeri û Ala dewleta Tirk de, 
serbaz ferman kir, ku qet leşkerek dilan agir neke û 
nekuje. Li ew demê de hemû kes mat bûbûn mabûn û bi 
xwe bi xwera "em hêvi dikm xêre" digotin. Li pişti çend 
hûrdeman de cipa leşkeri xwe gihand ba leşker û dilan. Li 
cipa leşkeri de Maraşal Fewzi Çakmak Paşa hate jêr û 
yekser ferman da serbaz û leşkeran, ku ew dest û pêyên 
dil û girtiyên Kurd vekm, wana hemûyan berdin azad 
bikin. Li ser fermana Fewzi Çakmak, leşkeran bi lez û bez 
benên dest û pêyên dil û girtiyên kurd vekirin û disa h 
benda fermana Fewzi Paşa de man.

Hemû dilên Kurd qet bawer nedikirm; ew tişt ji wanra 
mina xewn û xeyal dihat; hemû ketibûn nav ecêbek giran; 
h hevûdu dinhêriyan, ji hevûdu ra" her hal Xizir gihişt 
hawariya me, Xwedê ji mera Xizir şand, ku ew me h ev 
zihna Romê felat bike" digotm. Lê bi rasti Xizir-mizir h 
ew meselê de qet nehatibû ditm. Erê, h ew rojê de gelek 
kurd h destê dewleta xwinxwar de felat bûbûn nehatibûn 
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kuştm, lê h zikê du salan de nêzika sed hezar Kurdên 
Dêrsim bi barbari hatibûn kuştin, bi sed hezari zêdetir ji 
hatibûn sirgûnkirm. Fewzi Çakmak ji, ji bona qenci û 
bedewiya jin û mêrên Dêrsim nehatibû ew derê. Ew kesa ji 
bona maf û armanca dewleta xwe a hov hatibû Dêrsim. 
Wina ew nurovheziya xwe ji, bi ddqeki artisti va dida 
temaşekirin, ku Kurd bibêjin" Fewzi Paşa em felat kirin, 
ew yarê Kurdane" felan-bêvan.

Belê, hemû Kurdên dil nedizambûn ku çi bikin û ji 
hevûdu ra çi bibêjm. Hemû h benda gotm û fermana 
Fewzi Çakmak, a dawi de mabûn, ku Fewzi Paşa çi dibêje 
çi nabêje. Hemûyan h dilên xwe de" gelo Fewzi Paşa bi 
rasti me berdide azad dike" digotin û kûr-kûr dihêmjyan. 
Li ew demê de Fewzi Çakmak berê xwe guhart ser aliya 
dilan, bi zimanê Tirki pirsiya, got" kesên ku h nav weda 
Tirki bizanin, gelo ew kesane hene, yan tunenm?". Li pey 
ew pirsê de çend kes h nav dilan de derketm" ezbeni em 
Tirki dizanm" gotm û disa h bendaa ferman û bersiva 
Fewzi Paşa de man.

Maraşal Fewzi Çakmak h hemûya mhêriya û ji wan 
kesan ra:

- Li nav weda yek kes ji minra pêwiste, h we ki baştir 
Tirki dizane û diaxifê, divê ew tenê were gel mm, hûnên 
din ji dagenn biçin h şûnên xwe de min guhdar kin, got û 
h nav Tirki zanan de yek bijart û bir cem xwe. Fewzi Paşa 
beri ku destpêka axaftina xwe bike, destê xwe ê rastê da 
ser şeşara xwe, lêvên xwe bi zimanê xwe va dalês kir, xwe 
h virde-wirde hêjand û usa got:

- Hemwelatiyê mmên eziz û hêja, ez dixwazim hûn qenc 
guh bidin ser mm, ez ji wera çi dibêjim, ev hevala ji wera 
bibêje û wergerine zimanê we. Zunanê we dibêjim lê bi 
rasti ev zimanê we ne zunane, zimaneki nav "Kurd" ji h 
ev cihanê de tune. Herwaha, ez ji wera h ser ev meselê ji 
bisekimm, lê divê hûn gotinên min qenc fêm bikin. Bin- 
hêrm hûn sedi nod û neh Tirki mzanm. Bi rasti ji ev ji 
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wera şerme, eyibe. Mirov çito zunanê dewleta xwe fêr 
nabe? Mirov çawa zarokên xwe naşine dibistanên dewleta 
xwe? Ev dewleta me, dewleta weye ji. Bawer bikin, esl û 
koka me yeke. Hûn li mm bmhênn, bejn û bala min, çav 
û biriyên mm, h bejn û bala we, çav û biriyên we çûne. 
Bav û kalên me û we, wexta ku Ii ser erdê Asya Navin de 
derketm hatm h ser ev erdan de ji Yewnan û kafiran ra 
şer kirin, ew dan pêşiya xwe birm kinn ser ew erd û warê 
wanên iroin, hûn birayên me h vir, h ser van çiyan û 
deştan de man. Helbet bav û kalên me nexwastm ku van 
erdan vala cihbihêlinm û tenê biçin Rojavê û h navçe a 
Anadolû ê de ciwar bibm. Ji bona ew hûn h ser van erdan 
de man, ku hûn van erdan biparêzm, hngên kafiran nekm 
ser van erdê evrar û piroz. Dûra we h ser van erdan de 
zunanê bav û kalên xwe ji xwe birkir; icar we h nav xwe 
de zimaneki heri kin û kurt derxist. Ji ber ku hûn h pira- 
niya birayên xwe dûr mabûn. Ango we destpêkir, peyvek 
h cinarên xwe Ereb, peyvikek ji Fans’an, virde-wirde we 
çend peyvikên dm ji, ji xwera ditm, we ew peyvikana kmn 
nav zunanê bav, kahkên xwe, h tevhev xistm û ji xwera 
kirin zunan û bi ew zunani va we kar û berên xwe meşan- 
dm û hatin gihiştin ev rojê. We ji bira û gelê xwera pey- 
wendi girêneda. Dewletê ji wext nedit ku dagere ji wera 
mijûl bibe û peywendi ji wera girêbide. Ango dewletê serê 
xwe h şeran de felat nekir, ku dagere ji derdê wera der- 
maneki bibine, we perwerde bike. Hûn bi ew şikli va h 
nav ev rewşa iroin de, kevneyar man, bûn rêbirr, bûn 
nijdevan, hatm gihiştm ev rojê. Divê hûn h min û gotmên 
dewletê bawer bikm. Em ji wera qet derewan nakm, hûn 
Tirkên xasin, koka we digihêje koka Tirkên Oxiz. Tirkên 
Oxiz ji, Tirkên xas û mêrxwasin. Bi hezaran sal beri em 
xwediyê van erdan û tevahiya Anadolûyê bûn. Bmhênn 
navê Anadolûyê bi Tirkiye. Ango mana ev peyvikê "Dayê 
Tiji Bike". Li mêj de, hezaran sal beri, dayikek Tirk h ser 
riya Anqarê de her roj dew daye rêwanan, zikên rêwanan 
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têr kiriye. Ki ku h ba ew dayika Tirk de derbaz bûye, ji 
ew dayika Tirk ra "Ana Doldur" gotiye, li pişti ew rojê 
virde ji, navê ew erdê bûye "Anadolû". Bi hezaran sal 
dûra şer derketine, bav û kalên me û we bêt havil mane, 
dageriyane çûne Asya Navin h wê ciwar bûne. Dûra ji h 
hemû cihan de belav bûne, bûne xudanê ev cihan. Ango 
bav û kahkên me h cihanê de belav bûne, hemû cihan 
kirine bmê bandûra xwe. Ango em bavê hemû mjad û 
gelên ev cihanêne. Li diroka ev cihan de cara yekemin em 
derketine ser ev erdê Xwedê, bi eslê meva gel peyda bûne. 
Bav û kalên me Tirkan şareza i û şarweri h ev cihanê de 
belav kmne. Bi kurtasi h ev cihan de çi tiştên hêja hene, 
hemû bi destê bav û kalên meva çêbûne û hemû karpêkên 
me Tirkamn. Li aliya din de, zimanê me Tirkan dayika 
zunanê hemû gelên cihane. Şarweriya Misira kevn, Sumer, 
Akad, Asûr, Yewnan, Çin, Hitit, Hindistan, Roma, Med, 
Pers evana hemû yên mene. Em bav û kalên ew şarweri û 
ew gelên kevnm. Ango em Tirk mjadek usa her xas, bi- 
aqil, xudan huner û çand, şervan û leheng, mêrxwas, 
gernas û egitin. Hemû gelên ev cihan me qenc nasdikm; 
hemûyan ço û kotekên me pirr xwarme. Ji bona ev e ku 
kes me heznake. Bi taybeti dewleta Yewnan, Ûnz û ingiliz 
dijminê mene. Li ev serihddana we de ji, bawer bikm 
tiliya îngiliz û Yewnan heye. Bi taybeti ingiliz wan sero- 
kên we tiz dike, dixwaze ku welatê me perçe bike, me û 
we bike dijminê hevûdu. Ev tişta ji nabe, kêra xwe na- 
gihêje me û we. Dewleta me qet fersendê nade dijmman, 
nade kes û hêzên veqetixwaz û bêbextan. Xwedê şikir em 
hemû islamm; Ola me yeke, esl û koka me yeke. Ev erd û 
welat, erd û welatê me û weye. Ji bona ev tiştana ez ji 
wera dibêjm, guh medm dijmman. Bawer bikin h ev cihan 
de mjadek nav Kurd tune. Dirok qet qal û behsa mjadek 
nav Kurd nake. Naha ez we hemûyan azad dikim, serbest 
berdidun. Ev fermana dewletêye. Dewleta me, dewletek bi 
rame, h rojên tengaside dewlet hgel weye. Êdi qet metir-
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sm. Li vir bêt tirs dagerin herm malên xwe û nav zar û 
zêçên xwe. Lê qet ji xwe birmekin, ku hûn Tirkm, him ji 
Tirkên bi esl û xas. Ez ji wera sond dixwin, sozê didune 
we, iro şuva dewlet li gundên we de, h hemû Rojhilat û 
Rojhilata başûr a Tirkiyê de dibistanan ava bike, dibista- 
nan veke ji bona we û zarokên we. Li destpêka avakirm û 
vekirma dibistanan de, divê hûn zarokên xwe bişinm 
dibistanan, bila zarokên we Tirki bixwinm, Tirki bmivisi- 
nin, zunanê Tirki fêr bibm. Ji ber ku zimanê Tirki, zima- 
nê bav û kalikê weye ji. Bibin nasê çanda Tirk, bmhêrm 
çanda Tirk çiqas dewlemende. Hûn qenc dizanm, h beri ev 
serihildana we de, çend serihildanên din ji qewuniyan. Ez 
bawerim baş tête bira we ew serihildana ketm çi encamê, 
çito hatin temirandm, çi hate serê wan rêber û serokên 
wan tevger û serihildanan. Mistefa Kemal Paşa h destpêka 
demazrandina komara nû de, ji serok û rêberên wera got, 
agadari da cihanê. Divê hûn qenc binin bira xwe, wi got" 
ev welat û ev meclis, welat û meclisa gelê Tirk û Kurde". 
Lê hm din û bêbextan fêm nekir, seri hişki û bêbexti 
kirin. Binhêrm iro h meclisa me de nêzika sed kesi Newêr- 
gerên Kurd hene. Disa h artêşên me Tirkan de bi sedan 
Serbaz, Sitvan, Miralay û General hene. ismet Paşa ji bi 
eslê xwe va Kurde. Ma qet we rojeki bihistiye ku, wan 
kesan ji tiştek gotiye? Ma hemû serokên we ji wan kesan 
pirtir dizanm? Gelo ew ji wan kesan biaqiltirm? Ew ke- 
sana hemû mirovên maqûl û zanane, ronakbir û rewşen- 
birin. Wan hemûyan h dibistanên bilind û zaningehan de 
xwendme, kolej kuta kirme. Balam ew kesana mina serok 
û rêberên we nabêjm "Em Kurdm". Bi rasti, ku geleki nav 
kurd hebana, wê wan kesana ji bigotana "welleh em Kur- 
dm". Lê em dibimn û dmhêrm ku, ew kesana qet tişteki 
usa nabêjin; ser da ji, ji kesên mina serok û rêberên wera 
"ew nezan û xeşimin" dibêjm. Li bili ew Newêrger û ser- 
bazên leşkeri, iro h hemû sazgehên dewletê de karmendên 
Kurd hene. Ew kesana Mamostene, Mihendisin, Parêz-
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genn, Dadgerm, Bijijkin, Qaymeqamin, Wali ne, felanm- 
bêvamn.

Fewzi Çakmak dipeyiviya, dilan ji guhdar dikirm, 
balam nedikanbûn ku, li ser lingan ewqas dûr û dirêj 
bisekimn. Ji lewra hemû ti û birçi bûn, zikên wan bi rojan 
tiştek neditibûn, hemû bêt xewbûn. Fewzi Çakmak ji 
axaftina xwe dirêj dikir, wergêr ji, ji dilan ra werdigerand 
zimanê Kurdi. Lê ew hejar û belengazên Kurd her bêzar û 
bêt kêf bûbûn. Dixwastin ku, ew dijmmê xwinxwar axaf- 
tina xwe kurt bike, biqedine, ku hûrdemeki zû, ew felat 
bibin, biçin bigihêjin nav zar, zêçên xwe, qom û qebilêm 
xwe. Lê Fewzi Paşa ê xwimrnj dirêj dikir û dirêj dikir. 
Tiştên wer digotm ku te digot qet ew kesa Fewzi Paşa ê 
duhuni nine. Wexta ku wergêr gotinên Fewzi Paşa ji dilên 
kurdan ra werdigerad, icar hemûyan h hevûdu dmhêri- 
yan, li dil û hişên xwe de bi hezaran kifri û çêr ji Fewzi 
Paşa ra digotm. Li ew demê de Xidê naxirvan xwast ku 
bibêje" ez di... derewçinan... lê xwe zor zeft kir. Hemû 
dilên kurd h hişên xwe de digotin" h ev qetilkarê sed 
hezaran bmhêrm. Ev h destpêka avakirma komara tirk 
de, heya roja iro "Serokê Serkantiya gişti"ye. Ev hevalê 
Mistefa Kemale. Ewana li destpêka damezirandma komara 
nû de bextên xwe kirme yek. Hemû eyni rixin. Ev xwin- 
xwara ji h destpêkêde heya roja iro ew kari dike. Li tev- 
kuştina Qoçkiriyê de, h tevkuştina Şêx Said û îhsan Nûri 
de, tiliyên viên gemarin hebûn. Ev kesa berpirsiyarê hemû 
artêşên dewleta xwinxwar bû. îro ji ketiye dilqê mirov- 
hezeki, dixwaze ku bi ev derewan va me bixapine. Dibêje 
em birane, eslê Tirk û Kurd yeke, Ola me yeke, nizam esl 
û mjada Tirk bavê hemû gelên cihane. Errr av h arê bavê 
ev xwinxwari be, ev çi derewin keko, ev bêbexta dike û 
Imgên qantiran dişikine. Dibêje "Ola me yeke". Êhh başe, 
Ola me yeke, lê Ola we û Ereban, Ola we û Fans’an ji 
yeke, ma çira hûn ji wanra nabêjm Ereb û Fans birayên 
mene? Kuro ma ku bi rasti em birabana esl û koka me ku 
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yekbana, ma qet we usa em dikuştin qira me diani? Mirov 
çito bêtarên usa tine serê birayên xwe? Mirov çito bi şik- 
leki jenosidi birayên xwe dikuje? Erê raste, li nav biran de 
ji şer û pevçûn derdikeve, bira ji birayê xwe dikuje, ev 
realitê em dizanm. Ji bona xêrxwazi û xêrnexwaziya biran, 
bav û kalên me usa gotme" Bira ku bira be, ji jma bira ê 
xwera nazewice". Em bibêjm, ê baş, bira ji jma birayê 
xwera zewici. Ma bira dikanbe hemû zar û zêçên birayê 
xwe ji bikuje? Em bibêjm bira zar û zêçên birayên xwe ji 
kuştm. Lê h ew demê de wê diya wan zarokan çi bike. 
Gelo ew jimka bi rasti ji ew kesira dibe jin û yar? Na, ew 
ne keyse, çucaran ew jinika li ew kesira nabe yar. Li bdi 
ev, lê ku bi rasti em bira bûn, kok û eslê me ku yek bû, 
ma çira we bi hezaran zikê jmên meyên ducan û nefsne- 
xwaş qelişandin, bi hezaran ew pizêzên me û dayikên me 
kuştin, ew zarokana kirin serê şdfan, we ew pizêzana 
sehêt kirin" gelo kure, gelo keçe" gotm û ew barbariya 
anin serê birayên xwe?. Na-na paşa ê derewçin û bêbext, 
em qenc dizamn rewş çawaye û hngên qazê çitone. Li gor 
ev gotmên te eslê me Tirke, Kurd û Tirk yek nijad û 
birane. Lê bi rasti ev derewek bi doçike. Em ku birayên 
hevbana, we ev bêtara nediani serê me, we bi sed hezaran 
em nedikuştm, serên mêr, jm û zarokên me jênedikirm, bi 
sedan zarok nedikinn çal û xaşiyan nediavitm gol û çeman 
h wan gol û çeman de nedixeniqandm. Bi kurtasi, em ku 
bi rasti Tirkbana, we evqas zdm, kuştm û barbari nediani 
serê me Kurdan. Ha yek ji ev e; Fewzi Paşa dibêje" gelek 
Newêrgerên kurd h meciisa meda hene, h artêşên mede bi 
sedan serbaz û general hene, h sazgehên dewletê de kar- 
mendên kurd hene û dixebitm. Kurd ji dibin, Sexmekar, 
Bijijk, Parêzger, Mamoste, Qaymeqam, Wali, hwd. Li vir 
divê mirov h ev xwinxwari pirs bike, bibêje, raste h mec- 
lisa weda gelek Newêrgerên Kurd hene, h artêşên weda bi 
sedan serbaz û generalên nijad Kurd hene, h sazgehên 
dewleta ewda bi hezaran karmendên esl Kurd hene, Kurd 

395

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



dibin Mihendis, Bijijk. Parêzger, Qaymeqam, Wali, Ma- 
moste û karmendên dewletê û hwd; lê gelo ew kesana Ser- 
baz, Generalên artêşa kijan dewletêne? Ew Mamoste, Sex- 
mekar, Parêzger, Dadger, Dirokzan, Civakzan, Mamoste, 
Bijijk, Parêzger, Dadger û Dirokzanê kijan dewletêne? Ew 
Newêrgerana h meclisa kijan dewletê de Newêrgeriyê dikin 
û Newêrgerên kyan dewletêne? Wali û Qaymeqam, li 
bajarên kqan dewletê de Qaymeqamti û Walitiyê dikm? 
Ew Wali û Qaymeqamên kijan dewletêne? Hemû dibistan 
û zaningeh, dibistan û zaningehên kijan dewletêne? Ew 
karmendana ji kijan dewletêra kar dikin û dixebitin?" 
hwd. Gelo ki dibêje ew karmendê Kurdistanm?.

Ji bona girtiyan zeman her giran debaz dibû, dawiya 
axaftina Fewzi Çakmak nedihat, dirêj dikir û ha dirêj 
dikir. Hm kesan qet guh nedidan ser Paşa ê bêbext, ke- 
tibûn nav xem û xeyalan. Hin kes h bin lêvan de dikeni- 
yan, çêrên xwaşik ji Fewzi Çakmak ra digotin. Li ew demê 
de Xidê naxirvan ji hevaleki xwera:

- Dewleta Romê wer tête xuyakirm ku, vêca ji biryarek 
din standiye; ez bawerim h iro şuva ji destpêka kareki din 
bike. Bibe ku êdi pişti sibe h hemû gundên Dêrsun de 
dibistanên xwe avabike. Zarokên me bi zorê bibe h wan 
dibistanan de perwerde bike û biheline, bike Tirk. Ango 
kareki "Asimilasyoni" bi kar bine. Bûrayê min Aliekber ji 
mmra usa digot, naha ez ew gotinên Aliekber tinun bira 
xwe. Bûrayê min Aliekber xorteki xwenda û mamosteye. 
Gelek wexte ku çu nêçeek mm ji h derheqa wi û malbata 
xezûrê mm de tune. Ez hêvi dikim tiştek nehatiye serê 
Aliekber. Ez ji bona wi pirr ditirsun. Lewra ew zûva 
ketibû çavê dewleta Romê. Wali Fahri ê dimk ji çend 
caran gazi Aliekber kiribû, ji wi gef xwanbû, çêr û peyvên 
nebaş ji liwik ra gotibû, mzam" ez te bikujim" felan-bêvan 
gotibû. Li ev demê de, gotinên vi bêbexti wan gotinên 
bûrayê mm Aliekber tine bira mm. Aliekber digot" ku 
hukma Romê bikeve Dêrsun, wê h Dêrsim de ji leşkergeh 
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û dibistanên xwe ava bike". Welleh gotinên Aliekber naha 
va derdikevin. Hukma Roma Reş h pişti evqas xwin û 
kuştm de, kete Dêrsim ji, mala me xira, pergala me belav 
kir, xort û mêr, jm û zarok h Dêrsim de nehişt, hemû 
kuşt, jiyan h Dêrsim de nehişt. Lê mzam ez çi bibêjim, 
Xwedê axiriya meyên mayin xêr bine, got.

Li pişti axaftmek her dirêj de, Fewzi Çakmak:
- Naha dagerin malên xwe, nav zar û zêçên xwe; h ev 

hûrdemê şuva, hûn hemû serbestin, hûn azane; lê ji xwe 
qet birmekin ev gotmên mm bikm gahr h guhên xwe de 
dardakin û ji hemû kesan ra ji bibêjin, got û disa h cipa 
xwe siwar bû çû, h ber çavan de wenda bû.

Xidê naxirvan û hemû girtiyên Kurd geleki dilşa bû- 
bûn. Li ser ew fermana Fewzi Çakmak de leşker û ser- 
bazan ji" biçin hûn azane" gotibûn, lê piraniyan nedika- 
nbûn ku bimeşm. Bi birçiyan çêqên piraniyan dilerziyan, 
hêz h joniyên wan de nema bû. Bi ew rewşê va Xidê bi zar 
û zor xwe gihand gundê Kûpikê û nav zar, zêçên xwe. 
Çawa ku gundiyan Xid ditm, geleki dilşa bûn, balam ji 
bona Seyid Heyder û Seyid Nesêmi ji digiriyan, berxwe 
diketin. Bi taybeti h mala Seyid Heyder û Seyid Nesêmi de 
şini hebû. Seyid Heyder mezmê gundê Kûpikê, xudan 
ocaxeki her mezin dihat hesibandm û naskirm. Ji bona ew 
ji, bi sedan kes hatibûn şiniya Seyid Heyder û Seyid Nesê- 
mi, balam h çar aliya gund de pasawan hebûn, h leşkerên 
Romê dipiyan, h bêbextiya Roma reş ditirsiyan. Xidê çito 
ku xwe gihand derê malê şahiyek kete hmdirê xana Xidê. 
Li ew demê de Xecê qet zeman wenda nekir, yekser çû h 
axur de giskê xwe ê şeş mehini derxist ani der, gazi Bayê 
Apê kir, ku Bayê Apê were ew giski serjêbike, ji Xidê ra 
bike qurban. Bayê Apê ji h ser gazikirma Xecê bi lez çû, 
gisk ani h ber hngên Xidê de serjêkir, Xecê bi tiliya xwe 
va xwina qurbanê h eniya Xidê ra kir, xwin h ser eniya 
Xidê de mina dilopek av henkiya daket nav biriyên Xidê û 
berejêr bû xwe gihand ser pozê Xidê. Dûra Xidê pozê xwe
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paqij kir, dageriya hindir, Bayê Apê ji gisk gura, goşt 
perçe-perçe kir, kire ser siniyê û da Xecê, karê xwe qe- 
dand. Li pey ew ji Xecê gazi Xidê piçûk kir, siniya goşt da 
dest Xidê piçûk, ku ew goştê qurbanê li nav der û cinaran 
de belav bike. Xidê piçûk ji siniya goşt girt û li nav der û 
cinaran de belav kir û ew karê xwe qedand, disa dageriya 
mal.

***

Belê, bi ew rengi û bi ew barbariyên ne mirovi va, tev- 
gera Dêrsim bmket, nêzika heftê, heştê hezari kes cangori 
bûn, hukma Romê serket. h pişti binketina tevgera Dêr- 
sim, icar kar û berên sigûnkinnê her zêde bûn. Dewleta 
Tirk bi hezaran malbatên kurd şand navçe a Tirkiyê û 
Rojava Tirkiyê. Li nav wan malbatan de, malbata serokê 
eşira Bamasûran a Seyid Silêman û du birayên wi Seyid 
Bektaş û Seyid îwik ji hebûn. Hukma Tirk ew sê mal- 
batana şandibûn bajarê Bûrsa ê, h gund, qeza û liwan de 
h hev belav kinbûn. Mala Seyid Bektaş h gundeki qeza 
Mûdanya’ê de, mala Seyid îwik h taxek qeza Mûdanya’ê û 
mala Seyid Silêmin ji h liwa Tirilye’ê de dabûn ciwarkirin. 
Ango ew sê malbatana ji hev veqetandibûn, peywendiyên 
wan ji hev qutkiribûn, ew kiribûn bm sehêtek bi taybeti. 
Hukma Tirk qet tiştek nedabû mala Seyid îwik û mala 
Seyid Bektaş, balam ji bona mala Seyid Silêman û kurê wi 
Seyid Husên gelek tişt kinbû. Li Tirilyê de xaniyeki du 
qat, pênc baxçe’ên darên Zeytûn, baxeki gewre ê Tiri, 
gelek erd û zevi dabû ew malbata Husên Doxan, ew mal- 
bata bi ew rengi va bûbû xudanê du erd û zeviyan.

***
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Zeman êdi xwe gihandibû destpêka meha îlonê; li Dêr- 
sim de şer nemabû, bêdengi û firêqetiyek h Dêrsim de 
hukum diajot. Qet tevgerek çekdari ji nemabû. Carna 
dengê tifingan dihatin, lê ew ji zû dihatm temirandin. 
Hukma Romê h her qeza, liwa û gundên Dêrsim de, leş- 
kergeh û dibistanên xwe ava dikir. Generalê awerte Av- 
ddah Alpdoxan, serbazên artêşa xwinxwar, Wali ê xarpitê 
her roj têlqiraf û pesendnaine h Anqarê distandin. Li wan 
têlqiraf û pesendnaman de, Serok Komar Mistefa Kemal, 
Serok Wezir Celal Bayar pesna wan kesan û pesna şervani 
û mêrxwasiya leşkerên barbar dikirm. Ji bona Rayber ê 
caş û bêbext, kesên mina Rayber ji fermanek bi taybeti ji 
Wali û general Avdilah Alpdoxan ra şandibûn ku ew qet 
wext wenda nekm, wan bêbextan bi rojeki zû bikujm, 
bedenên wan û ên zar û zêçên wan li holê rakin ew mal, 
mdk, zêr û zivên ku beri dabûn wan, wana ji şuva bisti- 
mn. Li pişti ew fermana Mistefa Kemai û hukma Mistefa 
Kemal, general Alpdoxan û Wali ketibûn zikê tevger û 
xebatek bi taybeti, ku rojeki bi zû ew fermanê bimn cih.

Li pişti ew fermanê de du roj derbaz bûbûn. Rayber û 
kesên mina Rayber h malên xwe de mina paşan ketibûn 
nav nivinên xwe xew dikinn. Qet nûçe’ek wan h ser fer- 
mana hevalbendên wan de tunebûn. Heinû ketibûn xewa 
kûr, xewnên rengin diditin. Li sibehina ew rojê de hewa 
piçeki himk, ciyên hêşm xisk girtibûn, rengê çiman hati- 
bûn guhartin, te digot h ser çiman de berfa sipi bariyaye. 
Hina roj ji h aliya gundê Mixiyê û h ser kela Xarpit a 
kevn de derneketibû. Hemû teyr û tûr h tev refên xwe 
difinkiyan, derketibûn ser daran, h ser guliyên daran 
dihêwiriyan, dikinn qire-qir dixwendm, bi zmianên xwe 
va, ji hevûdu ra dipeyiviyan, tişt-mişt digotm. Li heyamek 
werge de derê Rayberê bêbext kire teqe-teq, hate kutan. 
Li ser ew dengê deri kutandinê de Rayber vecemqiya 
serxwe, bazda paş dêri" h ev berbanga sibê de ew kiye" 
got. Li pey ew pirsa Rayber, dengeki bilmd û bi hêrs:
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- Kuro dêri veke, em leşker û polêsin, got.
Li pey ew dengi de icar Rayber:

- Li ev seatê de xêre, hûn li mm çi dixwazm?
îcar bi hêrs:

- Kuro zû dêri ji mera veke, hina ku me deri perçe neki- 
riye, agir nedaye ber ev xaniyê te, got.

Rayber ecêb ma, xofek mezin kete zikê Rayber. Wi qet 
neditibû, ku leşker ji wira werge biaxifin û bipeyivm. Bi 
xwe bi xwera" evana usa nebûn; beri vana wexta ku gazi 
min dikirm, ji minra" Rayber efendi, an ji Rayber beg" 
digotm. Gelo iro xêre, çi h evana qewimiye, ku evana usa 
gazi min dikm û h ev berbanga sibê de mm bêkêf dikin" 
got û deri ji leşker û polêsan ra vekir. Çawa ku deri vekir, 
dit ku çar-pênc leşker û serbazek, çend tene ji polês h 
pêşiya dêri de sekmiyane. Li ew demê de jina Rayber û 
kurê Rayber ê mezin Ali Heyder ji xwe gihandm pêş dêri, 
ditin ku gelek leşker û polês h pêşiya dêri de kombûne, 
dixwazin ku bikevin hmdir malê. Rayber ketibû nav tirsek 
mezm, nedizambû ku ji leşker û polêsan ra çi bibêje. Dûra 
dageriya ser serbaz, xwast ku ji serbaz pirs bike, bibêje ev 
çi rewşe, çira hûn mm bêkêf dikin, lê serbaz qet destûr 
neda Rayber, ku Rayber biaxife. Serbaz yekser dageriya 
ser Rayber, ji Rayber ra:

- îşev wezirê hindir welêt, h Anqarê-bi têlqirafê-ji mera 
fermanek bi taybeti ji bona te şand, divê em ew fermana 
dewletê binin cih got.

- Gelo xêre, ew çi fermane we standiye, got Rayber?
- Divê tu beri her tişt, ew zêr, ziv û diravên ku dewletê 

daye te, tu wana hemû h ev hûrdemê de bini radeste me 
biki, ev yek. A duwem ji ez ji tera dûra bibêjun. Naha tu 
zûke wan dirav û zêr, zivan ji mera bine got serbaz û h 
benda zêr, ziv û diravan de ma.

Li ser ew fermana serbaz, Rayber çû zêr, ziv û dirav h 
bm axê de derxist ani radeste serbaz kir" fermo ji wera " 
got û bi tirs h şûna xwe de h erdê va qemiti ma. Jina
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Rayber û kurê Rayber ji qet manek nedan ew tevgera 
leşker û polêsan. Tirsek mezin kete dilê wan ji, ew ji lal 
bûn û li şûna xwe de man. Li pişti du-sê hûrdeman de 
serbaz bi dengeki bihnd va ferman da leşker û polêsan " 
ev segi, tev hemû zar û zêçên vi bi qenci girêdm derxinm 
der, pişta hemûyan bidin ber diwarê xêni, h benda fer- 
mana min de bisekinm, de mesekmm lez bikin" got û h 
benda dawiya fermana xwe de ma. Li pişti ew fermana 
serbaz de:

- Qumandar efendi min h we çikir, ku hûn ev bêbextiyê 
tinm serê mm û serê zar û zêçên min? Min Ji bona dewleta 
we ewqas kar kir. Ji bona maf û berjewendiya dewleta we 
ez bûm dijmmê gel û xismên xwe, balam ez bûm dost û 
yarê dewletê û werge ji mam. Naha ji hûn ev bêbextiyê 
tinm serê mm, gelo diyariya we ji bona min ev bû? got û 
pirsiya Rayber.

Li ser ew gotinên Rayber de, Serbaz:
- Divê te h destpêkê de zambana seg. Ew kesê ku ji gel û 

malbata xwera nebe yar, çucaran ji geleki xerib û biyani 
ra nabe dost û yar. Te ev tişta ji xwe birkinbû, tu ketibûy 
nav xem û xeyalê malê cihan. Te ji bona dirav, zêr û 
zivan, h ber çavên xwe de xwişka xwe, xarziyên xwe û 
hemû kur mamên xwe dan kuştin. Canên wan h ber çavên 
teda perçe-perçe bûn. Li destpêkê de te ji bona malê cihan 
serê Alişêr û Zarife xammê jêkir ji mera ani. Disa ji bona 
malê cihan te hemû sirên tevgera gelê xwe ji mera diani, te 
ji gelê xwera bêbextiyên mezin kirin. Te û hevalên te derê 
hemû şikeftan h me temaşe kirm. Binhêre û bine bira xwe 
û ber çavên xwe, te çi aniye serê gelê xwe. Miroveki mina 
te evqas bêbexti ji gelê xwera kiriye, gelo çi garantiyê tu 
bidi me, ku tu ji mera ji bêbextiyên usa neki? Mirovê ku 
ji gelê xwera nebe yar, çucaran ji biyaniyan ra nabe yar. 
Ev gotinê ji xwe birmeke. Tu miroveki bêbexti. Pisikolo- 
jiya te ji, ji bona bêbextiyan amadeye. Divê kesên mina te 
nejin. Ev şere, ki ku biaqil be, ki ku bi hêz be, ki ku 
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xudan fêl û fêlbaziyan be, ew serdikeve. Mêrani û mêr- 
xwasiya şeran ji, li ev kar û faktoran va girêdayiye. Ev 
faktorana ji h dest meda hebûn, me ev faktorana bikar 
anin û em serketin. Li bili evana, dilsozi û mêraniya şeran 
ji hene. Carna mirov dilsozi û mêraniyên dijmmên xwe ji 
dibine, h wan dilsozi û mêraniyan heyran dimine. Ev 
tiştana h dirokê de pirr hatme ditm. Carna du dijinin ji h 
zikê roj û salên dirokê de dibm dost û yarên hev. Balam 
kesên mina te, qet ji kesekira nabm dost û yar. Dostaniya 
te ji dewleta mera, hgel dijimnatiya Alişêr û Seyit Ali Riza 
de qet tiştek ji nine. Dijminatiya kesên wer, h dostaniya te 
hezar cari çêtinn. Hêja û nerxa te, qasa sifirek gilower ji 
tune, got û ferman da leşkeran, ku hemûyan h ber diwêr 
de ji bona gulekirmê amade bikm. Leşkeran ji h eyni hûr- 
demê de Rayber û hemû zar û zêçên Rayber mina gurên 
har girtm û pişta hemûyan dan diwêr, bi qenci rêzkirm ku 
hemûyan bidm ber qirşûnan bikujin. Qet nedixwastm ku 
bêbextek, an ji nefereki malbata wan bêbextan sax bimine. 
Lê ku h wan yek ji bunine, wê ew kesa sibe rabe hemû 
raza dewleta xwinxwar ji hm kesan ra bibêje. Dewletê çi 
aniye serê gelê Kurd ji yekira deng bike. Ji bona ev sede- 
mê bû ku, dewleta Romê digot, çêtire hemû bêbext û nefe- 
rên malên wan bêbextan werm kuştin û h holê de rabin. 
Dewleta Romê werge difikiriya û werge ji dikir. Li pey 
rêzkirma zar û zêçên Rayber û Rayber de, icar serbaz fer- 
man kir, ku leşker hemûyan bidm ber qirşûnan bikujm. 
Leşkeran ji lûleyên tifingên xwe guhartm ser Rayber û zar 
û zêçên rayber, hemû dan ber qirşûnan, canên hemûyan 
qul-qul kirin û h ew derê de kuştm, dawiya kar û berên 
xwe anin. Li ew bûyerê de zarokên Rayber ji, bûn qur- 
bana bêbextiya bavê xwe. Kurê Rayber ê mezm h ew rojê 
de şanzdeh sahni de bû. Ew ji tev bavê xwe, h ew rojê de 
hate kuştm mir.

***
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Rojeki malbata Xidê naxirvan bihistin ku Aliekber ji 
wenda bûye, balam qet keseki nedizambû ku, çi hatiye 
serê Aliekber û Aiiekber h kuva çûye. Hin kesan digot 
hukma Romê ew ji kuştiye û wenda kiriye, hin kesan ji 
digotin Aliekber reviyaye. Lê a rasti ew bû ku Aliekber bi 
destê dewleta Romê va bi barbari hatibû cangori kirm. Ji 
bona ew ji şiniyek disa ketibû mala Xidê, hemû neferên 
mala Xidê reş girêdabûn, ji bona Aliekber digiriyan. Bi 
taybeti Melek her berxwe diket, şev roj digiriya û dilo- 
rand. Ango bûbû weka pepûga ser kaş û çiyan ddorand û 
ha dilorand, roj û roj ji jar û sist dibû.

***

Li pey hemû ew gotin û qewimandinên tevkuştina Dêr- 
sim de, divê ez h vir de qal û behsa biranin û serpêhatiyek 
kalemêreki Tirk bikiin. Ev kalemêrê Tirk’ê ku ez dibêjim, 
ew kesa h tevkuştma Dêrsim de leşkereki artêşa Roma 
xwinxwar bûye. Hukma Mistefa Kemal ew ji şandiye 
nêçira Kurdan; wi ji bi sedan kes, zar û zêçên Kurd kuş- 
tine, lê iro ew kesa h ev cihana meda naji. Li sala 1985’an 
de mir çû gihişt heqiya xwe. Wi kalemêrê Tirk ew bar- 
bariya dewleta xwe bi vekiri, eşkere ji hm kesan ra digot. 
Ew kesa h sala 1980 de hatibû Awistûralya bajarê Syd- 
ney, ba kurê xwe. Ew kesa nêzika 75-80 sahni bû. Navê 
ew kalemêrê Tirk îskender ÇALIŞKAN bû. Ew h bajarê 
Anqarê, qeza Haymana, li gundê BASÎTSEL’ê tê cihan. 
Apê iskender heya sala 1984’an hgel kurê xwe Recep 
ÇALIŞKAN de ma, dûra dageriya welatê xwe Tirkiyê, h 
sala 1985’an de ji, çawa ku me h jor de ji got, dmure, diçe 
digihêje rama Xwedê. Wi kalê Tirk, Apê îskender bira- 
ninek xwe a tevkuştm Dêrsim, ji Kurdeki me ê Dêrsim, 
qeza Mêzgirê, gundê Dirban Reşit Xwinxas ra usa digot:

- Reşitê mm, kurê min hûn Kurd bi hêsayi nabm mirov 
Hûn Kurd hevûdu heznakin, hûn dijmmên hevûdune, hûn 
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neyarên hevin. Dubendiyên ku dijmmên we kirme nav we, 
ew bi hêsayi h nav weda ranabin, dernakevin. Aqilê min 
nagihêje ev rewşa we, mirov h rewşa we dinhêre ecêb 
dunine. Mirov mzane ku dijminên we, hûn çito perwerde 
kinne anine gihandine ev roja iroin. Bibe ku ev gotinên 
min h te xwaş neyên. Balam ev tiştên ku ez dibêjim, hemû 
rastm. Ji ber ku min hûn bi ev çavên xwe va ditine, we ci 
aniye serên hevûdu, ev çavên mm govanm -şahit- ez we 
Kurdan qenc dinasim. Naha tu guhên xwe qenc bide ser 
mm, ez biraninek xwe a tevkuştma Dêrsim ji tera bibêjim, 
dûra ji tu, ji mmra raman û mabesta xwe bibêje, gelo ev 
gotinên mm rastm, yan derewin. Li sala 1936’an de ez 
bûm leşker. Lê wexta mina leşkeri zûva derbaz bûbû, min 
nedixwast ku ez biçun leşkeriyê. Lê h ew salê de dewletê 
êdi mecal neda min, ez bûm leşker. Li taiimgehê de mm 
hembajariyeki xwe dit. Ew xorta ji, gundiyeki Haymanê 
bû. Bi esl û mjada xwe va ji Kurd bû. Wi Tirki ji qenc 
nedizambû. Pirr caran ez ji wira dibûm mamoste û wer- 
gêr. Min ji wira arikari dikir, fêre xwendin û mvisandma 
Tirki dikir. Li pişti talim-terbiye û dêhndêz a-merasim- 
sondê de hênartina -sevk- mm û ew hevalê mm ê Kurd 
derket Xarpitê. Li wê ji em çûn ser tevgera kurdên Dêr- 
sim û me destpêka kuştma we Kurdan kir. Lê Reşitê mm 
bda Xwedê çucaran bêtarek werge qet neyne serê xelkeki, 
neyne serê kafiran ji. Me leşkeran çito ew Kurdên we, jm, 
keç, bûk, mêr, xort, kal, pir, zar û zêçên we dikuştin, ez 
naxwazim wan ji tera bibêjim, bda ewana h dilê mm de 
bimimn. Ez çi bikim kurê mm, ji tera çi bibêjim, ez ji h 
ew demê de xudan zar û zêç bûm, ez ji mina hemû kesan 
mirov bûn, lê h bm fermana qûlan de bûm. Hun ji qûlên 
bêt hiş û har. Serbaz û serdarê me ji mera çi digot, me ji 
ew dikir. Fermana wan fermana dewletê bû, diviyabû ku 
me ji ew fermana bianina cih. Lê me çiqas ku Kurd di- 
kuştin h wan zêtir ji leşker dihatm kuştm. Camêran mina 
şêr û pihngan bûn, şervan û sekvan bûn; qet qirşûnek bi 
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valayi nediavitin û qirşûnên wan bi valayi nediçûn. Bawer 
ke h nav du biri û navina eniya leşkeran de gule berdidan. 
Wana wexta ku xwe diavit paş kevireki, an ji dareki, êdi ji 
wanra ew bes bû. Yek keseki Dêrsimi, bêt derew, bedêle 
sed leşkerên me bû. Ku Reşitê xwera bibêjim, bi hezaran 
ieşker hatm kuştin, avên çeman xwin dihenkiyan, çem û 
newal tiji cendeg bûbûn. Lê ez û hevalê mm ê Kurd, em 
nehatin kuştin. Me çi ani serê ew geli yek ez dizamm, yek 
ji Xwedê dizane. Li dawiya meha Tirmeh’ê, sala 1938’an 
de tevgera Dêrsim şer wendakir, bmket. Li pey ew şer 
wendakirma gelê Dêrsim de, icar em leşker ketm bajar û 
gundan. Bi taybeti me piraniya gund, mezre û gomên 
Dêrsim hemû şewitandm, şêlandm, talan kmn. Carna em 
diketm gundan, me qet kesek h ew gundan de nedidit, 
gund vala bûn, jiyan nedihat ditm. Li ber tirsa leşkeran 
kesên mayin ji li gundan de nedisekmiyan, direviyan diçûn 
xwe vedişartm. Ji bona ew, icar dewletê çi kir, ma tu 
dizani Reşitê min? Bi rasti ew plana ku dewletê pêkani, 
bawer bike ew plan nedihat aqilê Ehrimanan ji. Ew plan 
çi bû, naha ez wê ji tera bibêjim. Lewra ew plan û ferman 
a dewletê bû, me ji ew ferman û ew plan diani cih. Plan 
ew bû: Me êriş dida ser gundeki, derdora gund digirt û 
me ew gunda dikir hindirê çeperê. Dûra me bi zunaneki 
xwaş û şirin va gazi hemû gundiyan dikir, ku h malên xwe 
de, ciyên ku xwe têda veşartine h ew ciyan de derkevin 
der, h pêş derên xwe de bisekmin, ku em ji wanra biaxi- 
fm. Me h ser 01 û îmanê, h ser pêxamber û Quranê sond 
dixwar, ku em qet tişteki neynin serên wan. Me ev goti- 
nana bi navgina leşkerên ku Kurdi dizaniyan, kesên Kurd 
va didan gotin. Gundiyên belengaz ji h mal û ciyên xwe 
yên veşarti de derdiketm der, h benda me de diman. Li 
pey derketma ew gundiyên belengaz de, icar serbazê me 
ferman dida ew gundiyan, ku hemû h ser bêndereki de, 
yan ji h ciyeki pan û dûz de kombibm. Gundi ji h gor ew 
fermana serbaz h ciyeki de kom dibûn. îcar h ew demê de 
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serbaz destpêdikir diaxift û digot " em hatine vira, ku ji 
wera arikari bikm, birinên we derman bikin bipêçin, 
dewleta me, dewletek bi rame, hûn hemû Tirkên bi xasin, 
balam hûn hatme xapandin. Guh inedin ew kesên nijde- 
van, ew we dixapinm, xwina we dinjinm" felan-bêvan. 
Dûra me destpêdikir, xwarm, vexwarm, kmc, kol û dirav 
dida ew gundiyan, birina birindaran me dipêçan, derman 
dida kesên nexwaş û birindar, şekir, mewy û lewlewi 
didan zarokên hûr belev dikir, dûra serbaz h nav gun- 
diyan de du kes dibijart û ji wana ra digot " biçin felan 
gundi, ji ew gundiyan ra ji bibêjm bila kesek h derekiva 
nereve, xwe veneşêrine, h pişti çend seat’an de, wê em 
bêne ew gundi ji, ji wanra ji biaxifm, ev arikariyên usa 
bidm wan ji. Hûn bi çavên xwe va ji dibinm, ku em h we 
çi dikm û çi didin we. Ev tiştana ji hemû kesan ra bibêjm. 
Em nehatine ku we bikujin, em hatine ku we h ev rewşa 
hejari û xirb de felat bikm, hûn û em yek mjadekm, bira- 
ne. Dewleta me yarê hejar û belengazan, dijminê rêbirr û 
mjdevanane. Hûn hemû ji kesên hejar, bêt sûc û bêt we- 
bahn. Dewlet dixwaze h we xwedi derkeve. De mesekmin 
biçm ev gotinên me ji ew gundiyên din ra bibêjm, ev nûçe 
a bi xêr bidme wan ji".

Belê, Reşitê min, serbazê me werge ferman dida û 
werge ji ew gundiyan ra digot. Gundiyan ji bawer dikinn. 
Ji ber ku gundiyan h ew demê de her qenci bi çavên xwe 
va diditin, zikên xwe têr dikirin, ser û pêyên wan nû 
dibûn. Dûra ew "du kesên" ku serbaz ew bijartibûn, bi 
dilşahi rêdiketin diçûn ew gundê dm, ku ew qenci û karên 
leşkeran ji ew gundiyên dm ra ji bibêjin, bila ew ji h 
gundê xwe de dernekevin, xwe h dereki de veneşêrinm h 
benda leşkeran de biminin, ta ku leşker hatm. Erê Reşitê 
mm, serbaz werge digot û gundiyan ji bawer dikir, ew 
belengazana her dilşa dibûn. Lê h pey ew çûyina "du 
kesan" de serbaz çi dikir û çi ferman dida me leşkeran, 
ma tu dizani? Na ez bawer nakin tu dawiya ew gotinan û
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kiretên leşkeran zanibi. Belê, dûra ji serbaz ferman dida 
me leşkeran, ku em wan hemûyan, tev zar û zêçan biku- 
jin, serên wan jêkin, namûsa jinan qirêj bikin. Me werge 
ji dikir û fermana serbaz bêt kêmasi diani cih; ew gun- 
diyana tev zar û zêçan va hemû dikuştm, karên ne mirovi 
dianin serê wan gundiyan, zar û zêçan. Me keseki ew 
gundi qet sax nedihişt. îcar pişti ew zilma barbari de em 
diçûn ew gundê din. Me h ew gundi de ji hemû gundi li 
ser bêndereki de komdikirm û serbaz disa ji gundiyan ra 
diaxift û me ji her tişt belav dikir, dida gundiyan. Wan 
gundiyan ji ew qenciya me diditin. Li pişti ew, vêca serbaz 
h nav kesên ew gundi de ji du kes dibijart û ew dişandm 
gundeki dm, ew du balyozên gundê yekemin ji, hgel me, h 
ew gundi de dunan. Li pişti çûyina wan du kesan de, icar 
me disa ew leyiztok diani cih, dubar dikir, ew gundiyana 
ji hemû bi şikleki barbari li tev ew du balyozan, zar û 
zêçan va dikuştm û me berê xwe dida gundê sêyem. Ango 
em diçûn kijan gundi, serbaz ew leyiztoka xwe û plana 
xwe bikar diani. Me bi ew şikli va bi hezaran kes kuştin. 
Rojeki em disa ketm gundeki. Disa me destpêka kuştina 
ew gundiyan kir. Li nav ew bêbextiya meda, jimkek pir 
reviya çû xwe avit nav gurzên loda gemm. Lewra wexta 
bênderan bû, hm gundiyên hejar ceh û gemmên xwe çi- 
nandibûn, ambûn h ser bênderên xwe de lod kinbûn, 
balam fersend neditibûn ku, gamê bidm ser ew sapê ceh û 
gemmên xwe bigerinm, tene û ka ê h hev cûda bikin. Belê, 
ew jmika pir h pêş çavên min û h pêş çavên hevalê min ê 
Kurd, ew Kurdê me ê Haymanê de kete nav loda gurzên 
gemm û xwe veşart. Xênci mm û ew hevalê mm ê Kurd, 
qet keseki ji ew jinika pirekal nedit. Ango xênci ew jmikê 
ji, li ew gundi de kesek sax nema bû, me hemû kuştibûn. 
Li ew demê de ji, leşker h hev belav bûbûn, ketibûn ma- 
lan, mal dişêlandin, pez û dewar serjêdikirm. Hm leşker ji 
rûmştibûn hêsa dibûn, vêsa xwe digirtm. Hm leşker ji bi 
xwinê ketibûn, bûbûn mina kesên din û gêj. Ez û hevalê
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xwe ê kurd ji, li nêzika ew bênderê de, li ser kevireki de 
rûmştibûn, me cixare dikişand. Lê çito ku ew jinika pir 
kete nav ew loda gurzên genun û xwe Ii nav gurzên genrni 
de veşart, bedena xwe wenda kir, yekser ew hevalê minê 
Kurd rabû serxwe. Li ew demê de min ji ew hevalê xwe ê 
Kurd pirsiya, min got" kuro tu dixwazi çi biki?" Li ser ew 
pirsa min, hevalê minê kurd " welleh ez wê jmikê bikujim, 
xaxê bavê wêmm, bila Ola islam h kafireki dm felat bibe. 
Kuro evana kafirin, qetla van helale. Ki ku ji van kafiran 
deh kesan bikuje, diçe bihiştê h nav hûri û melekan de 
rûdine. Welleh hezar cari ji Xwedê şikir, mm bi sedan ev 
kafirana kuştm, lê divê ez ev qexpê û qexpe bavê ji bi- 
kujim; bila Xwedê tala h bihiştê de ciyê mm bêtir fereh 
bike". Reşitê mm bawer bike, h ew demê de ez ecêb mam, 
şaş û metal bûm. Erê me ew kesana dikuştin, balam fer- 
man ew bû. Em qûlê fermanê bûn. Pirr kesan qet nedi- 
xwast ku pozê yeki xwin bike, balam bêt havil diman em. 
Lê h ew demê de, xênci me herduyan ji, keseki ew jinika 
ji neditibû. Min got " kuro meke, ew ku bmure çi dibe, 
bunine çi dibe? Ew jinikek heftê heştê sahniye, h wêde ne 
keç dibin, ne ji kur, bisekin ew pireka canê xwe felat bike, 
guneye mekuje". Lê sed mixabm ku ew hevalê mmê Kurd 
h min xeyidi, hêrs ket, yekser h şûna xwe de rabû, ji 
mmra " tu bisekm ez di........ mm, wê bi cûreki bikujim,
tu ji bibine " got û rabû çû agir berda ew loda gurzên 
gemm. Li destpêkê de dûyeki reş rabû hewa, dûra xurriya 
agir h tev dûyê reş û xulav de rabû jor, ew jinika pir h 
hember çavên meda h nav ew agirê sapên gemm de şewiti 
bû ax û xali. Bawer bike Reşit, wexta ku xurri h pêşa ew 
jimkê ket, h derdora wê de xurri gurr bû û agir h canê wê 
ket, qet dengek h devê ew jinika kal de derneket. Ew 
jinika ne giriya, ne ji qiriya, h pêş çavên mede werge 
şewiti bû ax. Ew roje, ev roje, Reşitê mm, her tim bedena 
ew jinikê, ew xurriya agir, kuştina wan zar û zêçan, pir û 
kalan, keç û bûk û xortan h pêş çavên mm de naçm. Ez 
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çucaran ew bêbextiya wi hevalê xwe ê Kurd ji birnakim. Ji 
bona ev e ku, ez dibêjirn hûn neyarên hevm, hûn dijnunên 
hevûdune. Min hûn Kurd usa ditin, usa naskirin. Ez 
bawerim ev biranina mm ji rewşa wera minakek piçûke, 
lewra rewşa we qenc dide xuyakinn. Gotmek we Kurdan 
heye, ew ketiye nav me Tirkan ji. Hûn dibêjm " Kurmê 
darê ji darêye". Eva ji bona we Kurdan raste. Gotm ewe 
ku, bav û kalên we ev bêbextiyên usa h mêj de h nav xwe 
de ditine û usa gotine. Hûn bi rasti ji geleki usa ne. Li bili 
ev ez ji wera çi bibêjim, Reşitê mm. Ev e pênce sal derbaz 
bûn, cara yekemine ku, ez van tiştan ji tera dibêjun. 
Bawer ke min qet nedixwast ku pozê keseki ji xwin bikim. 
Ji ber ku malbata me ji gelek teda h Balkan ditibûn. Bavê 
min maacireki Balkan bû. Li dewra Avdilhamit de hatibû 
Haymanê h wê ciwar bûbû, gelek ji Kurd sirgûne ew 
heyamê kinbûn. Ew hevalê min ji, kurê malbatek wan 
Kurdan bû.
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Sal û mehe zû-zû derbaz dibûn û diçûn. Rewşa cihanê 
bûbû mina varileki barûtê agir pêketibû dişewitiya, her 
gurr dibû. Li ew demê de Mistefa Kemal ji êdi miribû, h 
şûna wi de îsmet Paşa ê kerr bûbû Serok komar û şefê 
Netewi. Şerê cihan ê duwem destpêkinbû, bi milyonan kes 
dihatm kuştm û cangori dibûn. Hitler cihan h nav xwinê 
de hiştibû. Wi ji gelek barbari Ii aliya mamoste ê xwe 
Mistefa Kemal de hinkinbû, bi taybeti ew barbariyana h 
ser gelê Yahûd û hm gelên dm de dicenband, barbariyên 
ne mirovi h ser gelan de pêkdiani. Hukma Tirk ji h ew 
demê de, h dûrveyi şer de disekmiya, h dawiya şer dmhê- 
riya û şev û roj li tevahiya Kurdistana bakûr, xesma h 
herêma Dêrsim de dibistan û leşkergehên xwe her zêde 
dikir. Li aliki ew karê xwe bi cih diani, h aliya dinde ji, 
bi zorê û barbari xort, mêr û kalên Kurd berhev dikir, ew 
kesana dibir dikir leşker, ji bona şer ew kesana amade 
dikir, dida sekinandm. Li gundan de xortên pazdeh sahni 
bigire, heya kalên şêşt salmi ji kom dikinn, dibirin leş- 
keriyê, ji bona şer. Hukma Romê ji bona xwanna leşkerên 
xwe icar disa êriş dabû ser gundi û rêçberên Kurd. Huk- 
ma bêbext ji bona ew şêlandin û talankirmê, sazgehek nû 
"Sazgeha Şanetiyê" dabû damezrandm. Li gor zagona ew 
sazgeha nû, dewleta xwinxwar ji bona her gundeki Kurd. 
karmendeki xwe bijartibû şandibû gundeki Kurd. Ku ew 
karmenda h ser bênderên Kurdan de bisekme, zada Kur- 
dan ji Kurdan bistine, ji dewletêra berhev bike û bişine. 
Kurdan ji wan karmendan ra "Şaneyê Bênderan" digotm. 
Ligel wan şanan de cenderme ji hebûn. Wexta ku Kurdeki 
bigotana "na, ez naxwazim zada xwe û heqê zar û zêçên 
xwe bidim yeki" vêca h ew demê de cenderman ew kesa 
didan ber duxên tifingên xwe, bi qenci dukutan, dûra ji 
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destên ew kesana dikirm kelepçan dişandm Mêzgirê di- 
avitin girtixanê. Rewş h her ciyan de nebaş bû. Birçitiyek 
gewre ketibû nav Kurdan. Bi sedan kes bi birçiyan û 
nexwaşiyan va dimirin. Karmendê gundê Kûpikê ji, kurê 
Hesen Axa ê gundê Germisiyê, Kamil Axa bû. Ango kurê 
serokê eşira Xeraniyan. Li gundê Germisiyê de du Hesen 
Axa hebûn. Hesen Axa ê jêrm, Hesen Axa ê jorin. Hesen 
Axa ê jêrm, ew serokê hemû eşirê bû, Hesen Axa ê jorin 
ji, xismê Hesen Axa ê serok bû. Hesen Axa ê jêrin xudan 
du kuran bû. Navê kurê wi ê mezm Kamil Axa, ê piçûk ji 
Cemal bû. Cemal h ew heyamê de çar-pênc sahni bû. Lê 
Kamil Axa xorteki bist çar, bist pênc sahni bû. Ew her roj 
û her şev h tev cenderman diçû ser bêndera gundiyeki, 
malaxma ceh û gemmê ew gundi sehêt dikir. Wexta ku 
gundiyeki malaxma ceh, an ji genimê xwe amade dikir, 
makine dida ber malaxma ceh û gemmê xwe, ku tene û ka 
ê h hev cûda bike, Kamil Axa yekser diçû ser bêndera ew 
kesi de rûdmişt, h dawiya safikirma ka û tene de, devê 
çalên dewleta Romê dida ber ew zada Kurdê hejar, pira- 
niya zada ew kesi bi zorê distand, peyven nebaş ji ew kesê 
hejar ra digot. Li demên werge de pirr kesan xwe diavit 
hng û destên Kamil Axa, h ber Kamil Axa û ser Kamd 
Axa digeriyan, iê Kamil Axa qet guh nedida wan kesên 
birçi û hejar, serda ji, ji wan kesan ra " biqeşitm biçm 
kuro, hêrsa min ramekin" digot, peyvên nebaş ji ew kesan 
ra digot. Kamil Axa û bavê xwe hevalbendê dewleta Tirk 
bûn. Ji bona ew peywendiyên hevalbendiyê bû ku, dewleta 
xwinxwar Kamil Axa bijartibû şandibû gundê Kûpikê.
Hmdê h hemû gunden de kesên Şane hemû kurd bûn, ba- 
lam dewleta xwinmij gelek kes bi dara zorê bijartibû ki- 
nbû Şaneyê ser bênderan. Ji ber ku wan kesan piçeki 
xwendibûn, zimanê Tirki dizaniyan. Lê Kamil Axa û kesên 
mina Kamil Axa, bi taybeti hatibûn bijartm.
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Hesen Axa ê serokê eşira Xeraniyan, tahbê Husên 
Doxan bû. Her çiqas ku Kûpikiyan ji eşira bamasûr û xis- 
mên Husên Doxan bûn ji, lê Kami! Axa qet li ew aliyê va 
nedmhêriya. Ne digot, evana xismên pirê mmm. Ew 
tiştana qet nedianin ber çavên xwe. Hukma Romê çi erk 
dabû wi, wi ew erka xwe bi rêk û pêki diani cih. Qet qisû- 
rek h ew kar û vatiniyên xwe de nedihişt, bi dilsozê ji 
dewleta Tirk ra kar dikir.

Kamil Axa ne tenê hgel cendermeyên dewleta Tirk de 
Şanetiya bênderan dikir û zada gel bi dara zorê distand, 
wi her usa ji, bi çaveki gemarin va, ji namûsa gel dmhê- 
riya. Bi taybeti wi çav berdabû hm bûkên gundiyan. Ji ber 
ku mêrên wan bûkên Kurd bûbûn leşker. Hukma Rome 
ew kesana bi dara zorê girtibûn şandibûn leşkeriyê. Ji 
bona ew ji, Kamil Axa dixwast ku dest bavêje namûsa wan 
bûkan, namûsa wan pêşkêşe cendermeyên Tirk ji bike. Lê 
gundiyan ew bênamûsiya wi zû ferq kirm, ew fersenda 
nedan ew bêbexti. Ji bona ew ji, ew bêtir har bûbû, qet 
nedixwast ku piçek zad ji gundiyan ra bihêline. Wi zada 
gundiyan h bm zora cenderman de, h kehr û qantirên 
gundiyan bardikir û mina kerwaneki dişand Mêzgirê, h 
Mêzgirê ji dişandin Xarpitê û rojava Tirkiyê, stok dikirm. 
Lê Kamil Axa h pişti ewqas bêbextiyan de pirr nejiya, 
saleki şuva nexwaşiyek bêt derman kete bedena wi, h zikê 
çend rojan de mir, cani dojeh bû çû.

Dewleta zordest h aliki bi destê wan Şane û cenderman 
zada gel bi zorê distand, h aliya dm de ji, ji bona dewar, 
pez û zeviyên kurdan Tahsildarên xwe ji h bin parastina 
cenderman de kinbû gundên Kurdan. Wan Tahsildaran ji 
gelê Kurd talan dikirin, malên Kurdan dişêlandin, diketm 
nav erd û zeviyên Kurdan, erd û zeviyên Kurdan dipivan 
û dipêdandin. Ji bona bostek erd ji, ji Kurdên hejar û 
belengaz serebac distandin. Ango ji bona dommek erd, ji 
gel dirav dixwastin. Li ew kari ji têrnedibûn, icar diketin 
hevşe û axurên gundiyên Kurd, pez û dewarên gundiyan 
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dihêjmartm, hêjmara pez û dewarên gundiyan dipêdandin 
û dimvisandm, qeyd dikirm, ku ji bona her seriyek pez û 
dewar qamçûrê bistinm. Dewleta xwinmij ji bona serik pez 
ji, ji gundiyan bac distand. Ji wan Tahsildarên bac stan- 
dma heywanan ra ji" Tahsildarên Sirqetê" digotm. Ew 
Tahsildarên Sirqetê her sal bi taybeti h destpêka meha 
Gulanê de, bi diziyan, mina segên dirr êriş didan ser naxir 
û keriyên pez û dewarên gundiyên Kurd; h tev cenderman 
pez û dewarên gundiyan berhev dikirin, defterên xwe h 
terkiya hespên xwe de, h zikê heqib û çenteyên xwe de 
derdixistin, h hejmara dewar û pezên gundlyan dihêriyan, 
gelo çiqas pez û dewarên gund hene. Çiqas ga, çêlek, 
kehr, qantir û hespin; çiqas ji, mi û bizmin, hemû yek û 
yek sehêt dikirm, ku zambm h destpêke de, geio gundiyan 
çiqas pez, dewarên xwe nivisandme û h dewletê dane 
temaşekirm. Bi rasti ji gundiyên belengaz ji dewleta Romê 
ra rast nedigotin. Lewra wana ew dewleta xwinxwar û ta- 
lankar baş nasdikirm. Ji bona ew ji, her maleki çend 
pezên xwe h Tahsildarên dewleta şêlanker vedişartin, 
nedixwastin ku wan pez û dewarên xwe h ew Tahsildarên 
Sirqetê bidm temaşekirm û bimvisinm, diravên zêde bidm 
dewleta xwinmij. Ji ber ku hemû kes hevcê ê quruşek 
dirav bûn, tazi û rût bûn, bêt kmc û bêt sol bûn. Pirr 
caran nanê garis û gilgd ji nediditin wan belengazên Xwe- 
dê. Gundiyên hejar qet nedizambûn, ku dewleta Tirk wan 
Tahsildarên xwe’yên Sirqetê çi wext, an ji kijan rojê de 
dişine nav pez û dewarên wan. Hm gundiyan ji bona tirsa 
wan Tahsildarên şêlanker, h çal û kortên newal û geliyan 
de kozik çêdikirm, ew pez û dewarên xwe’yên nemvisi h 
wan ciyan de vedişartm, ku ew Tahsildarana wan pez û 
dewarên wan nebinm. Lê carna gundiyan fersend nedi- 
ditm, ku wan pezên xwe veşêrinm, mşka ve ew bêbextana 
h tev cenderman derdiketm û dora pêz û dêwêr digirtin, 
ew pez û dewar disa yek û yek dihêjmartm, ew pezên zêde 
h nav keriyê de derdixistin, gazi Serbexo ê gund dikirm û 
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digotin " binhêre, tu berpirsiyarê ev gundi; gundiyên te ji 
mera derew kirine, divê em ev pezên zêde ji dewletê ra 
bibm" felan-bêvan. Serbexo ji çi digot, lê wana qet guhdar 
nedikir û ew pezana didan pêşiya xwe dibinn, gundiyan ji, 
bi tirsa kuştm û girtixanê qet dengên xwe dernedixistin, 
ew dewar û pezên gundiyan ji, werge bi bêbexti diçûn û 
diçûn. Carna ji, h pişti ew bûyer û geşbûnên werge de, 
icar Serbexo ê gund, h ber Tahsildar û cenderman dige- 
riya, ku ew werin ramê, ew pez û dewarên gundiyan ne- 
bm. Li demên werge de, vêca Tahsildar û cenderman ji 
bona her pezeki bertil dixwastin, digotm" divê hûn evqas 
dirav bidin me, ji mera pezeki ji serjêkm, zikên me ji têr 
bikin" felan-bêvan. Li demên werge de gundi êdi diketin 
nav bazariya bertilê. Deyn dikinn dirav didan wan bêbex- 
tan, pez ji wanra serjêdikmn, xwenn û vexwarm didan 
wan û lêborandmên xwe ji wan dixwastin û ew karên xwe 
werge çareser dikirin, diçûn h dest Tahsildar û cender- 
meyên Romê de felat dibûn. Li ew kar û berên werge de, 
armanca dewleta Romê ew bû, ku gelê Kurd h aliya abo- 
ride ji jar û sist û pêrişan bike. Ku Kurd h ber xizaniya 
abori de h ser erdê bav û kalên xwe dûrkevm, biçin bi- 
kevên kûçeyên bajarên wan, h wan deran de ji, ji wanra 
bi ziktêri bixebitm, barkêşiya wan bikm, h avayiyê wan de 
bixebitm û li zikê zeman de ji bihehn, ew û zarokên xwe 
va bibin Tirk. Ligel hemû qewimandmên usa de, carna ji 
hin caşan ji bona dubendiya ava bostanan, ji bona şer û 
pevçûnên h ser mirişk û zarokan, diçûn ew gundiyên ku 
pez û dewarê xwe’yên zêde dibinn h newal û geliyan de 
vedişartm, ew kesana ixpar dikirin, cenderme û Tahsil- 
daran ji êriş didan ser wan ciyan û wan kesan; ew pez, 
dewara h ew ciyên veşarti de derdixistin, tev xwediyê ew 
pez û dewari digirtm didan pêşiya xwe dibirm Moxindiyê, 
h wê ji dişandm Mêzgirê diavitin girtixanê. Ew pez û 
dewar ji karmendên dewleta Romê h nav xwe de parvedi-
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kinn, dibirm difirotm goştvanan dirav distandin, yan ji 
serjêdikinn, ji xwera dikinn Qarme.

Belê, bûyer h ser bûyeran de diqewimiyan. Hukma 
Tirk her cûre barbari û fêl li ser gelê Kurd de dicêriband. 
Li gundan de hêjmara qereqolên leşkeri her zêde dibûn. 
Dewleta Tirk êdi bi destên cenderman zarokên Kurdên 
Dêrsim ji bi zorê dibirm dibistanan, ew zarokana fêre zi- 
man, çand û diroka xwe a gemarin dikinn. Li destpêka 
avakirma dibistanan de zarokên pênc-şeş gundan diçûn 
dibistaneki. Kesên ku nedixwastm zarokên wan biçin 
dibistanên Tirk, icar cenderme dihatin zarokên wan kesan 
bi zorê, h bmê siya tifingan de dibirm dibistanan. Yên ku 
nk dikirin nedixwastin zarokên xwe bişiinin, icar ji bona 
wan kesan 150 pangmot dirav ceza dibiriyan. Ew nerx ji, 
ji bona hejareki Kurd her zêde bû. Li pey ew şikli êdi bav 
û dayik bêt havil dunan, zarokên xwe bêt lênûsk, bêt 
pênûs û bêt pirtûk dişandm dibistanên dewleta Romê. 
Piraniya mamoste’yên dibistanan ji Kurd bûn. Dewleta 
Romê çi ferman dida wan mamoste’ yên Kurd, wana ji bêt 
qisûr û kêmasi ew fermanana yek û yek dianin cih. Ji ber 
ku ew ji li dibistanên Tirk de hatibûn perwerde kirin. Yên 
ku xwe wenda nekinbûn, li dilên wan de piçek Niştiman- 
perweri hebû, ew ji nediwêriyan ku tişteki bikin, yan ji 
tişteki bibêjin. Ew ji bi ew rengiva dibûn hevparê dewleta 
Tirk. Li dibistanên ewlin de, ne tenê zarokên heft, heşt 
salmi h pola yekemin de dixwendm, her usa ji, xortên 
çardeh salmi bigirin, heya xortên bist sahni ji, h polên 
ewlin de hebûn. Cendermeyên dewleta Tirk diketin gun- 
dan, fermana dewletê ji Serbexo ên gundan ra digotin û 
dûra hemû xortên gund komdikirm, dibirm h dibistanan 
de qeyd dikirin; h destpêkê de ew xortana piçeki fêre zi- 
manê Tirki dikinn û dûra ji ew xortana digirtm dibirm 
dişandin leşkeriyê. Li ew demê de leşkeriya dewleta Romê 
ji çar sal bû. Dewleta xwinxwar çavên dayik û bavan, jm 
û zarokan h riyan de dihişt. Xortên xudan jm û zarok her 
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pêrişan dibûn. Dewleta xwinmu qet rewşa jm û zarokên 
wan xortan nedipirsiya. Piraniya wan zarokên hejaran bi 
birçiyan dimirm. Li aiiya dm de li her gundeki de dibistan 
tunebûn zarokên pênc-şeş gundan diçûn dibistana gundeki. 
Ji bona ew ji zarokên gundiyan h berbanga sibê de ra- 
dibûn h riya dibistanan diketin. Lewra dibistan h ew 
gundan geleki dûr bûn. Şagirtan dixwastin ku h wextê de 
xwe bigihêjinm dibistana xwe. Piraniya zarokan tenê bi 
kiras û derpeki cawê sipi, pine h ser pine va diçûn dibista- 
nan. Bi taybeti h demên zivistanan de rewşa şagirtên 
Kurdan her xirab û dijwar bû. Li hngên wan de çarixên 
çermê ga û çêlekan her tim nedihatm ditin. Dayik û bavan 
meşk û hewanên kevn ji zarokên xwera dikirm çarix; ew ji 
li zikê du rojan de dihelisiyan, qul-qul dibûn diçûn; icar 
zarokan pine dikirin binê wan çarixên xwe, ku hngên wan 
xasi neminin. Li polên dibistanan de sobe ji tunebûn; yên 
ku hebûn ji, zarokan êzmg nediditm, ku sobê vêxinin p- 
içeki zikê pola dibistanê ji xwera germ bikin. Hal bû ku 
dewleta Tirk hoy kinbû, ku bavê her şagirteki, divê barek 
êzmg ji bona dibistanê bibe bide mamoste ê dibistanê. 
Gundiyên Kurdistan ji ew fermana dewleta Tirk dianin cih 
û her maleki barek êzmg ji bona dibistanê, dibirin radeste 
mamoste dikirm. Lê piraniya mamostan ew êzmgana h 
odeyên xwe’ên şexsi de vêdixistm, zarok h nav serma ê de 
dihiştin. Zarokên belengaz ji h ser rêz textan de diricifi- 
yan, tiliyên dest û hngên wan bi serman diteviziyan hişk 
dibûn; nedikanbûn ku pê pênûsa xwe bigirin û tişteki 
bimvisinm. Ji bona ew ji, hemû şagirtan tiliyên destên xwe 
dikirm devên xwe, dixwastin ku bi hêlma devên xwe va 
tiliyên xwe germ bikm.

Hemû şagirt beri seat neh de h hindirê polan de amade 
dibûn h şûnên xwe de rûdimştm, h benda hatina mamos- 
tan de diman. Seat nehê sibê de hemû mamostan derê 
polan vedikirm û diketin hindir polên xwe. Li ew demê de 
hemû şagirt h nav tirs û xofê de, mina refên kewan hddi- 
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firiyan serxwe, h ser piyan de amade dibûn û li benda 
ferman û gotmên mamoste de diman. Çito ku mamoste 
diketin hindir, bi zunanê Tirki ji zarokan ra:

- Roj baş geli zarokan, digotm. Zarokan ji" sax be, her 
biji" va bersiva mamostan didan. Li pey ew icar mamostan 
ev sonda dewleta xwinmij ji zarokan didan xwann û gotm:

- Ez Tirkim
- Ez Tirkim
- Ez rast û diristim
- Ez rast û dinstim
- Ez jinm
- Ez jirim
- Ez zana û jêhatim
- Ez zana û jêhatim
- Zagon û armanca mm, hezkiriya piçûkan, girami da- 

yina mezinane
- Zagon û armanca mm, hezkiriya piçûkan, girami da- 

yina mezinane
- îdeala min hezkiriya welatê min û pêşveçûyina welatê 

mme
- îdeala min hezkiriya welatê min û pêşveçûyina welatê 

mme
- Daxwazi û armanca min, bihdbûyina nav û şana gelê 

mine
- Daxwazi û armanca min, bilmdbûyina nav û şana gelê 

mine
- Ev hebûna bedena mm, her tim ji bona hebûna gelê 

mm û dewleta mm, bibe diyari û qurban
- Ev hebûna bedena min, her tun ji bona hebûna gelê 

mm û dewleta min bibe diyari û qurban, digotm û h dû 
mamostan diçûn. Ango ev sonda deleta Tirk her roj h eyni 
demê de dubar dibû. Zarokên Kurdan ev sonda dixwarm. 
Diviya bû ku, zarokên Kurd ji bibana Tirk, ji bona dew- 
ieta xwinxwar canê xwe fida bikirana û ji ew dewleta 
dagirker ra bibana qurban. Lê bi rasti ji gelê Kurd ji 
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bona dewleta xwinxwar bi sed hezaran cangori dabû, bûbû 
qurbana dewleta Tirk. Xênci ew cangoriyên ku bi destê ew 
dewletê va hatibûn kuştin.

Belê, zarokên kurd her roj ew sonda dixwann. Mamos- 
tan ji ew zarokana werge diehmandm, şoviniya dewleta 
xwinnuj h nav mêjo ê zarokên Kurdan de lûl dikinn û 
dikirin nav xwina zarokan. Xênci ew gotinên şovini û ew 
perwerde a nqadperesti, mamostan pişti dersa yekemin de, 
icar zarok derdixistin helmijinê-tenefus-û h derva zarok 
rêz dikirin û destpêka sehikinna -kontrol- nşk, nûtik û 
sipiyan dikmn. Li kincên kêda sipiyek, nûtikek, an ji 
nşkek diditin, icar mamoste ew zarokana didan ber şimaq 
û ço’an, ji wan zarokan ra çêr û peyvên nebaş digotin. Ne 
seg baviya wan zarokan dima, ne ji qexpeh baviya wan. 
Digotm" tu şerm naki bi ev sipi û nûtikan va tê dibistanê? 
Ji ew diya xwe a gemarin ra bibêje, bila qenc h te bin- 
hêre, kmc û kolên te qenc bişoy, her roj bila avê h serê te 
ke. Ez naxwazim carek din tu usa bi sipi û nşkan va weri 
dibistanê, te got erê, yan na?".

Li pey ew gotman de icar disa mamoste çend şimaq li 
ser gepên zarokan dihêjmartm û gepên ew zarokana sor û 
mor dikirm. Li pişti ew karê nebaş, icar zarokên Kurdan 
berxwe diketm, digiriyan, şermezar dibûn. Dihatm mal ew 
rewşa ji diya xwe û bavê xwera digotm, balam dayikên 
Kurd her çiqas ku hewl didan kinc û kol dişoştm ji, pêşi li 
ew sipi, nûtik û nşkan nedigirtm. Ji ber ku, dewleta 
xwinmij welat şêlandibû, kmc û kol bi xulava agir va diha- 
tm şoştin, sawûn û dermaneki bi zamsti nedihat ditin. 
Mirov û heywan hgel hevda diman, xani û mal hatibûn 
şewitandm. Ji bona ew çu sûceki dayik û bavan ji tunebû.

Mamosteyên dibistanan h ew karê xwe ji têr nedibûn 
icar destpêdikrin h nav şagirtan de, caşi û bêbexti ji lûl 
dikirin. Wana h gor fermana dewleta Tirk, h nav şagirtên 
her gundeki de, ji xwera şagirteki dozfiroş û caş diditm. 
Hmdê zarokên belengaz ji nedizambûn, ku caşi û dozfiroşi 
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ji çiye. Ango wan bi dilpakiya xwe va dixwastm ku gotm û 
fermanên mamosteyên xwe binin şûnê, ku mamoste notên 
qenc bide wan û ew bikevin çavên mamostan. Ew zarokên 
bêt sûc, bi nezani dibûn hacetê bêbextiyê, diketm destên 
mamostan. Mamostan ji wan zarokanra:

- îro şuva hûn her yek serokê şagirtên gundê xwe ne. Di- 
vê hûn h hemû hevalên xwe qenc mêze bikin: gelo h pişti 
kutabûna dersan û h gund de ki ji hevalê xwera bi zunanê 
Kurdi dipeyive, ki çi dike, çi nake, van tiştana her roj 
wexta ku hûn hatin dibistanê yekser werin mvisgeha me, 
hemû ditin û bihistinên xwe ji mera bibêjm, rapor bikm, 
digotm û zarokên belengaz ji bi nezaniyên xwe va, kê ku h 
gund de ji hevalê xwera bi zunanê dayika xwe axaftiye, 
giliyên ew hevalên xwe dikirm. Li pişti ew ji, mamostan 
ew zarokana bi qenci dikutan, ku carek dm h nav xwe de 
bi zunanê Kurdi neaxifm. Ew şikil ji, ji zarokan ra dibû 
tirs û xof, êdi zarok nediwêriyan ku li nav xwe de zunanê 
dayika xwe biaxifin.

Carna wexta sehêkirma paqijiyê, sipi û nşkan de, ma- 
mostan ew karê sehêkirmê didan hm şagirtan. Şagirtan ji 
wexta ku h kmcên hevalên xwe de sipi û nûtik diditin, 
yekser gazi mamostan dikirm, mamostan ji, ji wan şagir- 
tan ra digotm" ew sipi, an ji nûtikê bigire û bike devê wi 
bila bixwe". Li ser ew fermana mamostan, icar wan zaro- 
kan ew sipi û nûtikana bi zorê dikirm devên hevalên xwe, 
bi wan didan xwarin, dûra ji çend şimaq li ser gepên 
hevalên xwe dihêjmartm û mamostan ji ii ew pêşdariyê 
dinhêriyan. Ku şagirteki şimaqek bêt hêz h hevalê xwe 
bixistana, vêca mamoste ew şagirta dida ber ço û şima- 
qan" kuro seg bav tu çira ewqas bi hêdika h ew mirdari 
dixini" digot. Carna ji zarokan h dibistanan de xwe şaş 
dikirin, li nav xwe de bi zimanê xwe dipeyiviyan, mamos- 
tan ew dibihistm, hêrs diketm dixeyidiyan, gazi wan zaro- 
kan dikirin û ew zarokana bi qenci dikutan, pê guhên wan 
digirtm, guhên wan digiviştin û kaş dikirin, badidan,
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digotm" binhêrm pmcino em naxwazm hûn h nav xwe de, 
h dibistanê de ev zimanê kevnare bipeyivin. Ev zimanê we 
bi zagoni hatiye qedexekirm. Ji ber ku ev zimanê we, bi 
rasti ne zimane, her kin û kurte, hemû bist, sih peyvm. 
Piraniya ew peyvan ji disa peyvên Tirk, Ereb û Faris’in. 
Nyadek nav Kurd h ev cihanê de tune; hûn hemû kurên 
Tirkin. Xwina we, xwina Tirkên xase. Bmhêrin, beri ku 
em nebûbûn mamoste, beri ku em ji mina we zarok bûn. 
me ji xwe Kurd dihesiband. Lê wexta ku me destpêka 
xwendinê kir û em bûn mamoste, me dirok xwend, lê me 
dit ku rasti ne usaye, em xehtine, em ne Kurdm, em Tir- 
kên xas û paqijin. Sibê hûn ji bixwinm û bibm mamoste û 
bijijk, bibm nasê dirokê. Li ew demê de hûn ji werin gu- 
hartin. Hûn bi xwe ji h rûpelên dirokê de bibinin, ku 
geleki nav kurd h ev cihana meda tune. Tirk bavê ev 
cihanêye, ev gotinên me ji xwe birmekm, bikin gahr h 
guhên xwe de dardakin.

***

Belê, h pişti tevkuştina Dêrsim de, dewleta Tirk bi 
hezaran celeb leyiztok, dek û dolav h nav gelê Kurd de 
dicênband. Li ew demê de şerê cihanê ê duwemin ji bi 
alozi-şiddet-domdikir. Hitler êriş dabû ser gelek welatan û 
hemû der dişewitand, faşizmê xwin dinjand. Hukma Tirk 
ji bêt westan Ii Kurdistanê de cirit diavit, xort û mêrên 
kurd komdikir û dibir leşkeriyê; zada gel talan dikir û 
gelê Kurd bi birçi dihişt, bi ew şikli va dikuşt. Jin û bûkên 
Kurdan h malên xwe de bêt mêr û bêt si mabûn. Li ber 
sitemkariya dewleta Romê pişta gelê Kurd şikiyabû, xûz 
bûbû. Li aliki ew zilm û zor, h aliya din de ji her cûre 
nexwaşi ketibû nav gundên Dêrsim, bi hezaran kes duni- 
rm. Ango yên ku bi destê leşkerên Romê va nehatibûn 
kuştin, icar bi ew nexwaşiyan va dmurin. Bi taybeti ne- 
xwaşiya xuriyan mirm dipijiqand û belav dikir. Li gundan 
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de her roj bi dehan zar, zêç, keç, bûk, jin û mêr, bi ew 
nexwaşiyê va dimirin. Bi taybeti ew nexwaşiya bûbû dy’- 
mmê zarokên hûr. Lê ne bijijkek hebû, ne hemşirek, ne 
dermaneki bi zamsti, ne ji nexwaşxanek. Êdi her tişt h 
destê Xwedê de mabû. Lewra gel bi xwe ji werge digot. 
Ango her tişt kiribûn stuyê Xwedê. Digotin" em çi bikm ev 
bextê meye, karê Xwedê’ye, em mkanbin diji karê Xwedê 
derkevin". Li gundan de her roj ewqas zarok û kes dmu- 
nn ku, êdi kesên sax bi tirb kolandinan va bêzar bûbûn, 
hêz h milên wan de nemabû. Li gundê Qurqunkê de, 
xênci mezman nod zarok bi nexwaşiya xuriyan va miribûn. 
Li Kûpikê de ji ew hêjmar çil zarok bûn. Kurê Memê 
Hamli xortê hijdeh sahni Ali Heyder h zikê hefteki de, bi 
ew nexwaşiyê va mir çû. Piraniya xort, mêr û jin ji, bi 
çavan kor bûbûn, ketibûn nav şevên reş û tariyê.

Ew nexwaşiya bêbext ketibû mala Xidê naxirvan ji. 
Her sê zarokên Xidê tev Xec a jma wi ji bi ew nexwaşiyê 
va ketibûn nav nivinan; Xid tenê li ser piyan de mabû, 
tenê diçû ber pêz ê dêwêr. Piraniya gundiyan h tev zar û 
zêçên xwe va ketibûn nav nivinan. Canê hemûyan h nav 
kul û birinan de mabûn. Ew kul û birinên wan kesan mina 
kulên "kûnêr" nêm girtibûn, jan didan canê wan nexwa- 
şan, dixuriyan. Nexwaşên belengaz tewat nedikirm, dikirin 
qirin û gazin, dinaliyan. Li aliki ew jan û êş, li aliya dm 
de ji, canê nexwaşan mina nexwaşiya " Girr" her dixuri- 
yan. îcar nexwaşan ew kul û birinên xwe dixurandin, kul 
û birinên nêm girti derdibûn, xwin û nêm diket tevhev 
dibû rengeki mina rengê qewê, h ser bedena wan kesan de 
dihenkiya beiav dibû, mirov nedikanbû ku h ew pêşdariya 
kambax û xirab bmhêre. Li pişti ew xurandman de, vêca 
ji ew nexwaşiya bêtir zêde dibû, ew kesana bervi mirmê 
diçûn. Yên ku nedumrm felat dibûn ji, dev, rû û bedenên 
wan h nav dernan de dunan. Ango rû bedenên wan çopûr 
û çinçimk dibûn. Gelek kesan ji ronahiya çavên xwe wen- 
da dikirin, kor dibûn.
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Zarokên Xidê naxirvan ew nexwaşiya xuriyan sivik 
derbaz kinn, qet tişteki bed nehat serê zarokên Xidê û li 
zikê hefteki de hemû rabûn ser piyan. Balam Xeca belen- 
gaz nedikaribû ku, h nav nivina xwe de xwe rast bike û 
rûne. Canê Xecê h nav kul û birinan de mabû. Kul û 
birinên Xecê nêm girtibûn û der dibûn, dixuriyan û dixu- 
riyan. Ango jan, êş û ew xurandin ketibûn nav hev, Xec 
her diêşandm. Bi taybeti êş û xurandina çavan Xec her 
bêçare dikir. Xeca belengaz diqiriya, dinaliya û bi kefa 
destên xwe va çavên xwe misdida û dixurand. Gazi Xwedê, 
Bamasûr, Xizir, Eli, Mihamed, Hesen, Husên û ziyaretan 
dikir, lê çu kêr h tişteki nedidit, jan û êş her zêde dibûn. 
Ew nexwaşiyê, jan û êşê h zikê du heftan de Xec geleki jar 
û sis kir, balam Xec nemir. Pişti du heftan de Xec hêdi- 
hêdi h xwe hesiya, jan û xurin temiriya, lê sed mixabm 
ku, vêca ji pûs kete ser ronahiya çavên Xecê, Xecê her tişt 
bi qenci nedidit; her tişt h ber çavên wê de bi mij dihat 
xuyakirm. Xeca belengaz êdi bi rawêji-tahmini- dimeşiya, 
piraniya kesan bi dengan nasdikir. Bili Xecê disa gelek 
kes werge bi çavan kor bûbûn. Her roj refek wan ne- 
xwaşan diçûn gundê "Bilan" ser kaniya "Çixmê" ser û 
çavên xwe dişoştin; diçûn ser ziyaretan ku çavên wan xwaş 
bibin, lê ew ne keys bû. Lewra ew kar û berên ziyaretan 
nebû.

Bi ew şikli va roj û hefte derbaz dibûn û diçûn. Rojeki 
Xecê ji mêrê xwe Xidê ra:

- Ez dixwazim tu ji min bibi ser kaniya "Çixmê" hêviya 
min ewe ku ava kaniya Çixmê çavên mm qenc bike. Ez 
usa bi ev çavên kor va mkanbun kar û suxureki malê 
bikim; ji wera mkanbun bi qenci naneki bipêjun, xwari- 
neki amade bikim. Çi dibêjm" Xwedê derd û kul ji daye 
qûlên xwe, derman û havd ji daye û afirandiye". Erê h ev 
welatê me de bijijk û nexwaşxane tunm, balam Xwedê 
şikir ziyaretên me geleki pirin, Xwedê ewana bi taybeti 

422

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



dane me Kurdan, ew ji mera besm, got û li benda bersiva 
Xidê de ma.

Li destpêkê de Xidê qet bersivek neda jma xwe, dûra" 
başe, xwe amade bike em sibe biçin û du sibe dagerm mal. 
Beri ku em biçm, divê ez gazi îmamê zava bikim, bda sibe 
ew tev zarokan biçe ber naxira pêz û dêwêr, em ji biçm 
ser kaniya "Çixmê". Lê ez hêvi dikim sibe kareki wi tune- 
be" got û derket der bervi Goma Karrê meşiya.

Li ew şevê de, xecê bi ew çavên xwe va hmek Kilor û 
naneki Tawê pat û rojtira dm Ii berbanga sibê de tev Xidê 
mêrê xwe rêketm çûn gundê "Bilan" ser ava kaniya "Çix- 
mê" keleyên xwe h kevirê kaniyê biriyan, kevir maçkirm. 
Dûra Xidê h bênka xwe de pênc quruş ji derxist avit 
hindirê ava kaniyê û Xecê destpêkir dest, rû û çavên xwe 
şoşt û şoşt,ew kara dubar, dubar kir. Li ew rojê de, Xecê 
heya êvari bi ava ew kaniyê va dest, rû û çavên xwe şoşt, 
heya muxurba êvarê. Li pişti muxurba êvarê de ji rabûn 
çûn mala Kekê Espahi de bûn mivan û rojtira dm h ber- 
banga sibê de ji rabûn serxwe rêketm û disa dageriyan 
hatm Kûpikê, gihiştin mala xwe. Li pişti ew rojê de êdi 
Xec h benda qencbûyina ronahiya çavên xwe de ma, 
balam çavên Xecê qenc nebûn, hêviya Xecê şikiya, Xeca 
belengaz li nav tariyê de ma û ma.

\
***

Roj û mehe zû-zû derbaz dibûn diçûn. Disa dema payi- 
zê şuva mabû, roja sersala nû bû. Dêrsimiyan ji roja pi- 
rozkirma sersala xwe ra "Goxend" digotin. Li navbera 
pirozkirma roja sala nû û Goxend’ê de sêzdeh roj hebûn. 
Ango Dêrsimiyan li gor hesab û hêjmara kevn sersala xwe 
piroz dikirin, h ew rojê ra ji "Roja Goxendê" digotm. Hm 
kesan ji bona roja Goxendê rojeki ji roji digirtm. Li heya- 
mek werge de disa gundiyan parxaçên zerfetan avitibûn 
binê sêlan, Zerfet dipatm. Dûra ew parxaçên zerfetan li 
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bmê sêla agir de derdixistin, dadianiyan ser sifre û textan, 
bi kêran qalikê parxaçê, ê rûyê ser dibiriyan derdixistm û 
bi kevçiyan zikê ew Zerfetê dikolan û ew nana derdixistin 
der dipişartin, bi dew ji kamara-kasnak-ew Zerfetê çilpav 
-siva-dikirm, dûra sê dankên bi taybeti dikirin nav ew 
nanê pişarti û disa ew nana dikirin zikê kamarên Zerfetê 
bi qenci lod dikirin û li pey ew ji icar dewsir h dora 
Zerfetê de berdidan ser ew nanê pişarti; dûra kewaniya 
malê tawek rûnê kelandi berdida ser ew nanê Zerfetê û êdi 
her kes h çar aliyên Zerfetê de kom dibûn, bi tiliyan va 
diketin nav ew nanê Zerfetê û destpêka xwarmê dikirin. 
Hemû kesên dora Zerfetê h nav xwe de diketin lecê digo- 
tin" gelo ki ew dankên bi taybeti h nav nanê Zerfetê de 
dibine". Navê ew dankan ev bûn: Qismet, Dewlet, Cotkar. 
Her dankek xudan işaretek xwe a taybeti bû. Bi xesma 
dankê Cotkar, bi mina "Hevcar" dihat çêkirm, ên dm ji, 
disa her yeki işaretek xwe a bi taybeti hebû. Ji bona ew 
dankan ji, baweriya Dêrsimiyan ew bû: Ku ki dankê 
Cotkar bibine, wê h ew salê de cotê wi û çandiniya wi 
qenc, zada wi ji her zêde bibe. Ki ku darikê Qismet bi- 
bine, wê qismetê wi her zêde bibe, bextê wi h her aliki va 
vebe. Ki ku dankê dewlet bibine, kar û berên ew kesi ji 
dewletê ra baş buneşe û teyrê dewletê h ser serê wi bihê- 
wire.

Belê, ew adet û torana h nav Dêrsuniyan de dimeşiyan 
û wana ew adet, tore û baweriyana dikirin ser Ola îslam. 
Digotm" evane adet û toreyên Ola îslamm". Lê bi rasti 
keseki zagonên Ola îslam û kevneşopiyên gelê Ereb nedi- 
zaniyan. Li ew roja cejna Goxend’ê de bi taybeti zarok 
derdiketm der bi berfê "Kaleki Sipi" çêdikirm, h dorbera 
ew Kalê Sipi de kom dibûn. Hin kesan ji ji xwera ri çêdi- 
kirin diketin dilqê "Kalê Sipi" cûre-cûre leyiztok pêkdia- 
nin, lê nedizambûn ku, ew h kijan dewrê de ji gelra mirat 
mane.
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Li ew sersalê de hemû gund û bajarên Kurdistan Ii nav 
berfê de mabûn, bi taybeti xaniyên gundiyan li nav berfê 
de nedihatm xuyakinn. Gundiyên Dêrsim hun sersala xwe 
a nav "Goxend" piroz dikirin, him ji hgel hev kom dibûn, 
h nav xwe de çirok digotin, hevûdu guhdar dikirin. Xidê 
naxirvan ji h mala Qemer de rûmştibû ji der û cinaran ra 
kilam distrand. Carna hm kesan ji qal û behsa nûçe’yên 
nû dikirin. Digotin" Hitlet ketiye nav Ûnz, qira Kominis- 
tan tine". Hin kesan ji disa digotin" Hitler û Ûnz ji mera 
çi, bila kafir qira hevûdu binin. Gawir bda hevûdu bix- 
wm, ew çi dikm bila bikin. lê ew pê îslaman mkanm. 
Lewra Ola îslam bi hêze, Xwedê ligel îslamana. Li şeran 
de leşkerên Avdilmûsa dikevin pêşiya kafiran, qira wan 
tinin. Top û tifingên wan qet tişteki nakin. Ji ber ku 
leşkerên Avdilmûsa, ewên bi simbêl, gule’ên top û tankên 
kafiran h hewa de distimn û şuva davijm ser kafiran, 
koka kafiran timn. Ev tiştana li Quranê de usa hatine mvi- 
sin, Pir û Rayber usa dibêjin.

Li pişti pirozkirma Goxendê de, ew gundiyên ku ji 
bona cejan Xizir qurban nêt kinbûn, wana qurbanên xwe 
girêdabûn, bi taybeti ew h wan heywanên xwe qenc dm- 
hêriyan, ew qurbanên xwe qelew û tawli dikirin, ku goştê 
qurbanên wan zêde bibin. Bi ew rengi va rojên zivistanê h 
nav pûk û berfê de derbaz dibûn diçûn û wexta rojiya 
cejna Xizir hatibû. Pêwist bû ku hemû kes sê rojan rojiyê 
bigirin. Mêr û jinan, keç, bûk û xortan, heya zarokên şeş- 
heft salini xwe ji bona sê roj rojiya ceja Xizir amade diki- 
rin. Nêçirvan disa derketibûn Gara heber gund, binê 
kevirê Belek, kevirê Huli, ser pozikê Karrê û pozikê Nê- 
çirvanan, newala Qemlexan û Mêrga Besê kew dipekan- 
din, kew difihtandin" hat û hat" digotin, nêçir dikirin. 
Keçên gundê Kûpikê ji h mala Seyid Heyder de kom bû- 
bûn, h nav xwe de ketibûn zikê galagota xortan. Kê gore, 
kê doxin, kê keji, kê ji tentene çêdikirm. Li hevûdu di- 
keniyan henek dikinn. Li nav ew galagotan de, yekser
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Şekira keça Seyid Qemer, ji hemû keçan ra pêşneyarek ani 
û usa got:

- Bmhênn, sibê rojiya cejna Xizir destpêdike, divê em 
hemû sê rojan rojiyê bigirm. Lewra ev deynê meyê ji bo 
ev cejna evrar. Ez dibêjun em hemû işev ji xwera kilor û 
bêşiyên şorr, wek şorravik bipêjin û bixwm. Ew kilor û 
bêşiyên şorr wê me ti dikin, lê divê em avê venexwm, bi ti 
werge bikevin xewê, binhêrm h xewnên meda kijan xortê 
gund, yan ji xorteki biyani avê dide me. Sibe zû ji, disa 
em totik û nanê niv pati bipêjin, bikin ser şiveki h ser 
berfê de bihêlinm, bmhêrm qinka reş belek ew totik û 
nanê niv pati digire ji kijan ali va difinke. Ku kijan ali va 
finkiya, mana wê ewe ku, em h ew aliva diçm mêr dikm. 
Kijan xorti ji h xewnê de av da me yeki, mana wê ewe ku, 
em h ew xorti ra dizewicm. Li pişti ew pêşneyara Şekira 
keça Seyid Qemer, hemû keçan biryar standm û h ew şevê 
de, ew karên xwe pêkanin, kilor û bêşiyên şorrik ji xwera 
patm xwarin û bi ti ketin nav nivinên xwe ketin xewa kûr. 
Rojtira dm disa h destpêka sibê de, totik û nanê niv pati 
kirin ser şivikan û h nav berfê de tik kirin, qinkên reş 
belek xwe gihandm ew totik û nanên niv pati kirin nav 
nikilên xwe û her yek h aliki va finkiyan û çûn. Dûra disa 
hemû keçên gund h mala Seyid Heyder de kombûn û 
xewnên xwe ji hevûdu ra gotin û destpêka gengeşiya firi- 
kandinên qirêkên reş belek kirin. Qink h kijan aliva fin- 
kiyabûn, icar şirovekirma ew aliyan kirm û h benda dawi- 
yê de man.

Belê, ew baweriya keç û xortên Dêrsim bû. Her sal bi 
taybeti h dema pirozkirma cejna Xizir de, ew kar û adetên 
xwe dubar dikirin, h benda bextên xwe de diman û diseki- 
niyan.

***

Piraniya gundiyan sê roj rojiya Xizir girtibûn û ew 
deynên xwe dabûn. Yên ku qurbanên wan hebûn, wan he- 
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mûyan qurbanên xwe serjêkiribûn û goşt belav kinbûn. 
Disa hemû gundi çûbûn ser tirbên bav kalan, loqme belav- 
kinbûn, Quran dabûn xwendm û ew vatiniyên xwe hemû 
anibûn şûnê. Disa hemû keçên gund li mala Seyid Heyder 
de kom bûbûn li nav xwe de dipeyiviyan, henek dikirm û 
dikeniyan. Li demek werge de Ali Riza ê kurê Seyid 
Qemer kete hindir. Dit ku hemû keçên gund hgel hev 
kombûne, henekan dikm û dikenm. Ali Riza ji xorteki çak 
û sipehi bû. Piraniya keçan dil berdabûn Ali Riza, balam 
Ali Riza rû nedida keçikan. Çawa ku Ali Riza hemû keç 
hgel hev ditm, ji xwişkên xwera û hemû keçan ra:

- Lê-Iê hûn çira h vira kombûne galagotan dikin, rabin 
em biçm axur de çavgirtik bileyizin. Xidê kurê Xidê,tma- 
mê me, Husênê Alê îmê, Birê ê Miçê Hamê, Kekê mala 
Apê, ew hemû ewe h axurê meda çavgirtik dileyizin, hûn 
ji rabin em biçin hemû bi hevra bileyizm, got û h benda 
biryara keçan de ma. Li pişti ew pêşneyara Ali Riza de, 
hemû keç rabûn serxwe û h tev Ali Riza çûn ketin axur. 
Çito ku keç ketin hmdir axur, Xidê piçûk ji keçikan ra:

- Hûn hemû xêr hatme ev axur. Welleh axur h malan 
germtire, werm hûn ji bikevm nav refên me, em mina 
xwişk û biran ji xwera çavgirtik bileyizin, got û pêşneyar 
kir, ku bi nûva h nav xwe de pindepireki bibêjênn. Ji 
bona ew ji, Husniye keça Seyid Qemer:

- De başe, hûn hemû kes werm tiliyên xwe bidin ser 
joniyê min, ez h nav we de pmdepireki bibêjirim, got û h 
şûna xwe de rûnişt. îcar hemû kes h pêş Husniyê de kom- 
bûn, her kesi tiliya xwe a işaretê da ser joniyê Husniye yê 
û Husniye yê destpêka bijartma pmdepirê kir û bi ev 
gotman va pmdepir bijart:

- Ê kelê / Dunê kelê / Çar çemberê / Mişk hemberê / Alê 
vingo / Pê qulingo / Şemşiyo / Xilxiliyo / Hesê kewê / Ber 
kewê / Kew firiya / Çav diriya / got û Husênê Alê îmê 
kire pmdepir. Li pişti leyiztokeki de, icar hm kesan pêş- 
neyar kinn ku, pindepir nû va were bijartm. Vêca Senema 
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newiya Seyid Heyder got, ez pmdepirê dibijêrim û wê 
destpêka pindepir bijartinê kir. Vêcarê ji hemû zarokan 
tdiyên xwe dan ser joniyê Senemê û Senemê usa pindepir 
bijart: înê-inê / Bervi Çinê / Ogan / Çogan / îçir / Viçir / 
Kurt / got û Xidê piçûk kire pmdepir. Li pişti du leyiz- 
tokan de, vêca Xidê piçûk itiraz kir, got" hûn h min 
bmekari-hile-dikin, divê pindepir carek dm were bijartm. 
Li cara sêyem de, Kekê mala Apê destpêkir ku ew pmde- 
pirê bibyêre. îcar disa hemû kesan tiliyên xwe dan ser 
joniyê Kekê û Kekê usa destpêka pindepir bijartmê kir: 
Yek a kanê / Duxwaskanê / Çit û çember / Gundê hember 
/ Tas û tûs / Tmgir fis /. Li dawiyê de Kekê Apê Xidê 
piçûk disa kir pindepir. Lê Xidê ew hêjmartma nepejirand 
û carek dm itiraz kir, ku nûva destpêbibe. Li dawiyê de, 
Aii Riza ê kurê Seyid Qemer xwast ku ew bibe dadger û 
ew pmdepirê bibijêre. Hemûyan ji "başe" gotin û Ali Riza 
destpêkir û usa pindepir bijart: Akilê / dikulê / dû mazê / 
Şemş û qotik rêpazê / Akçe-akçe, ar akçe / Qir û qotik / 
Dev h zûtik, got û îmamê kurê Bavo ê Kekê kire pindepir 
û destpêka leyiztoka xwe kirm, heya ku muxurba êvarê 
destpêkir. Dûra hemûyan xwatirên xwe h hev xwastin, h 
hev belav bûn û dageriyan malên xwe. Lê hewa ji her sar, 
berf dibariya, ba û bahoz h nav hev diket, toza berfê 
radikir h virde-wirde dipijiqand, pêş deri û çal û kort tiji 
dikir. Hemû gundiyan deriyên xwe dada bûn, h malên xwe 
de şiva xwe dikirin, xwarmên xwe dixwarm. Li pişti 
demek kurtte yekcar h derva dengê qirin û gazineki deng- 
vedan da çiya û tatan, h tev ba û bahozê h pêşiya deriyan 
de dapaliya kete hmdirê malên gundiyan, deng da es- 
rexên-tavan-malan, hemû gundi vecemqiyan serxwe, tirs û 
xofek inezin kete zikê gundiyan, hemûyan deriyên xwe 
vekirin derketin der, ku binhêrm gelo ew çi denge h derva 
tê, çi h derva qewuni, bibinin û serwext bibm. Lê gundi 
derketin der ku çi bibinin, ewe Xidê kurê Xidê naxirvan h 
pêşiya du cendermeyên Tirk daye, cenderman destên Xidê 
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piçûk kiri'îe keiepçan dane pêşiya xwe tev t>erbexo ê gund 
"Hesê Weli Hesê" dixwazin ku li ew şeva taride bibin Mo- 
xindiyê, radeste leşkergeha Tirk bikin. Xidê bav, tev Xeca 
çav melûl, Hesen û Ali va, li dû cenderman û Serbexo ê 
gund de dimeşin, dikin qirin, gazin û diginn, hawar dikm, 
ku gundi ji ew bêbextiyê ra havilêki bibinm. Hemû gundi 
ecêb mabûn, nedizambûn ku çi bibêjm û çi bikm. Gun- 
diyan ji hevûdu pirs dikinn, digotin" gelo ev çi hêkmeta 
Xwedê ye, h ev şeva tari de, h nav ev berf û pûkê de, çi 
karên cendermeyên Roma Reş h ev gundi de heye? Ev 
bêbextana h vi kurê Xidê ê çardeh sahni çi dixwazm? Çi 
sûcê ev lawiki heye, ku cendenneyên Romê destên wi 
kirine kelepçan dane pêşiya xwe û dibm? Gelo ev cender- 
meyên dewleta xwinxwar, ev belengazi dibm ku? Gelo kê 
ev lawika êxpar kiriye û daye destê ev dijmman?". Lê 
keseki h ew demê de bersiva ew pirsan nedida. Cenderman 
ji xwe gihandibûn pêş derê mala Bavo ê Kekê. Li ew demê 
de Alê Memê kete pêşiya cenderman û Serbexo ê gund 
Hesê Weli Hesê, ji Serbexo ra usa pirsiya :

- Kirivê Hesen gelo ev çi rewşe, ev cendermeyên Romê ev 
lawikê belengaz û çardeh sahni dane pêşiya xwe, destên ev 
lawiki ji kirine kelepçan, h ev şeva tari de, h nav ev berf û 
pûkê de dibm ku? Bi rasti nêta van xwinxwaran çiye? Ez 
bawenm tu dizani. Lewra tu Serbexo ê gundi. Hukma 
Romê h ev pizêzi çi dixwaze? Bi kerema xwe ji mera 
bibêje, me serwext bike.

Li ser ew pirsên Alê Memê, Serbexo ê gund, Hesê Weli 
Hesê, berê xwe guhart ser Alê Memê, ji Alê Memê ra:

- Kirivê Ali, kurê Xidê revokê leşkeriyê ye. Li wexta 
qeydkirmaa gundiyan de, Xidê ji mmra rojbûyina kurê 
xwe rast negotiye; salên kurên wi bihndin. Hûn h laş û be- 
dena ev kurê Xidê menhêrm, salên ev kuri h bistan derbaz 
bûne. Lê h destpêkê de, Xidê ji minra got" kurê mm sêz- 
deh sahni daye". Ango salek beri me malbata Xidê qeyd 
kir, lê dewlet dizane kurê Xidê çend sahniye. Bi kurtasi 
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kurê Xidê li ev rojê de çardeh sahni de nine, salên vi li 
bistan derbaz bûne. Ez Serbexo ê gundun, divê h gor 
zagon û gotinên dewletê buneşun. Li gor raporên dewletê, 
bavê Xidê mezin revokeki leşkeri bûye. Malbata wan li 
Zera’yê bûye. Navê malbata Xidê ji ketiye nav kesên 
tevgera Qoçkiriyê. Bavê Xidê û apên Xidê ji, h diji dew- 
letê derketme û h dewletê ra şer kirine. Malbata bavê 
Xidê ji bûye hevparê ew kesên sûcdar û hevparê kesên 
mina Alişêr. Bi kurtasi dewlet pê hesiyaye ku, ev malbat, 
malbatek sûcdare, kurê Xidê ji revokê leşkeriyê ye. Çaveki 
Xidê ku kor nebana, wê dewletê Xidê mezm ji, li tev kurê 
wi bibirana leşkeriyê. Bila Xid diwa bike ku çaveki wi 
kore, salên wi ji çil û pênc i derbaz bûne. Mm beri ji Xid 
çend caran şiyar kir, lê wi guh neda mm, naha ji ez mka- 
nbim tişteki bikun, got û derew û rûreşiya xwe eşkere kir, 
lê Xidê naxirvan diyax nekir û teqiya, bi dengeki bihn va:

- Xwedê mala derewçinan bişewitine. Li beri te ji, gelek 
kesan ji gelê xwera bêbexti kirm, gelek kes dan destê 
hukma Romê û dan kuştm. Tu ji kesê yekemin nini. Ji 
mmra bibêje Heso, te çira ev bêbextiya ani serê min ? Ji 
bona bertilê wer nine? Tê bira te, te ji bona tênivisina nû 
11 min yazdeh pangmot xwast, min ji, ji tera got" ez evqas 
dirav ji tera h ku bimm" h nav û min û teda raberzin 
çêbû, tu h min xeyidiyay û te got" Xido wê roj were ez li 
te tişteki wer temaşe bikim ku, wê tu sed cari poşman 
bibi". Ji bona ew bû, wer nine te ev bêbextiya ani serê 
min. Lê Xwedê mezine Heso, ew rojeki ev axina dilê min 
bibihise û h te pirs bike, tola mm h te bistine, got û disa 
destpêka girinê kir. Li ew demê de jma Bavo ê Kekê Ana 
Senem bû hevparê girina Xidê naxirvan. Wê ji bi destê 
bêbextan birayê xwe Hesenê Şekir wenda kinbû. Dewleta 
Romê birayê wê ji h newala Smdamê de kuştibû. Ew ji 
dilkeser û dilxemgin bû. Ana Senem bi kelegiri xwast ku 
Xidê piçeki xemrevin bike. Ji bona ew ji, ji Xidê ra:
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- Evqas berxwe mekeve Xido, Xwedê mezme. Hukma 
Tirk, hukmek bêt rame, hukmek bêt şerefe, hukmek bê- 
bexte. Dewieta Tirk çucaran Ii histêrên çavên hejaran nan- 
hêre. Bmgehê dewleta Romê li ser bêbextiyê, h ser dek, 
dolav, kuştm û xwina mirovan hatiye danin. Hukma Romê 
axa reş bi xwina mirovan va sor kiriye, kiriye çamûr û 
heri, ew heriya bi xwin kiriye binê himê xwe. Ev dewlet, 
dewletek bêt 01 û bêt imane. Leşkerên Tirk zarokên me 
Kurdan mina berx û karan serjêkirine, goştên wan xwan- 
ne. Ev bêtara bav û kalan bi hezaran car ji mera gotine. 
Ji bona ev ez ji wera dibêjim" megirm, Xwedê mezine, 
Xwedê bi rame, got û Ana Senem Xid xemrevin kir. Lê 
Xid qet xemrevin nedibû, her digiriya, dikir qirin û ha- 
war, dincifiya û dilorand; bervi gonstana gund dimeşiya, 
hemû gundiyan ji li Xidê dmhêriyan. Pişti hûrdemeki de 
Xidê xwe gihand nav gonstana gund, çû ser tirba Seyid 
Ali ê Seynûri, li kevirê tirba wi keleyê xwe biri û maçkir. 
Li pey ew çû ser tirba Seyid Mistefa ê Axcê, enyi tevger h 
wê ji pêkani, icar dageriya ser tirba Seyid Abasê Kose, 
kevirê tirba wi ji maçkir, xarbû bi destan berfa hmdirê du 
keviran kola, tiliyên xwe gihand ax a nav herdu keviran, 
piçek ax a tirbê girt û disa dageriya ba gundiyan, cender- 
man û kurê xwe, bi giri ji kurê xwera:

- Kurê min, ev tewerika Seyid Abasê Koseye, piçeki ba- 
vêje devê xwe bixwe, ê mayin ji ez ji tera bikim nav pa- 
çeki girêbidim, tu bigire bike bênka xwe, bila ev tewenka 
her tim h bêrika teda, h ser bedena teda bimine û bise- 
kme. Li rojên tengasi de, wê Seyid Abasê Kose h te bm- 
hêre, wê ew were hawariya te, te h her rojên bed û teng 
de biparêze, got û ew axa kire nav paçeki girêda û da 
kurê xwe Xidê piçûk. Xidê piçûk ji ew paç û tewenka girt, 
bi kelegiri çû destê bavê xwe maçkir, xwatirê xwe ji bavê 
xwe, ji birayên xwe û dêmariya xwe xwast, çû destê me- 
zman û xwatirê xwe ji der û cinaran ji xwast û radeste 
cenderman bû. Lewra cendenneyên Romê lez dikirin, lê 

431

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



gundiyan ji dixwastin ku bibm asteng, h ew şeva tari, h 
binê ew pûk û berfê de ew lawikê belengaz û çardeh sahni 
neşinm Moxindiyê, bila bihêlinm sibê. Her çiqas ku gundi 
h ber cenderman digeriyan, h cenderman tika dikirm, lê 
cendermeyên hukma xwinxwar digotin "na û na" her lez 
dikinn. Xidê bav ji digiriya û gazi Xwedê dikir, kurê xwe 
hembêz dikir, nedixwast ku kurê xwe h hembêza xwe der- 
xine radeste cenderman bike. Li aliki Xid digiriya, h aliya 
din de ji Xec, Hesen û Ali. Her çar h dorbera Xidê piçûk 
de rêz bûbûn, nedihiştin ku Xidê piçûk h wan veqete 
biçe. Li dawiyê de cenderme û Serbexo ê gund Hesê Weli 
Hesê ji Xidê bav ra hêrs ketm " êdi bese ev giri û şini, 
divê em biçin, kuro ma tu çira evqas digiri û h xwe dixini? 
Kurê te diçe deynê xwe ê welêt dide. Ev ji kar û vatiniyek 
heri evrar û piroze. Divê canê mirov ji bona welêt her tim 
bibe qurban, mirov xwe ji bona welêt fida bike" got û 
cenderman Xidê piçûk dan pêşiya xwe bervi Moxmdiyê 
meşiyan çûn h pêş çavan de wenda bûn.

Qirin û gazina Xidê naxirvan, qirin û gazina Xecê, He- 
sen û Ali digihişt esman, dilê mirov dişewitand, dax dikir. 
Hemû gundi h ber Xidê, Xecê, Hesen û Ali digeriyan, ku 
ewqas negirin, xemgin nebin, êdi dagerin biçm mal h 
derva neminin, lê Xidê û Xecê qet kesek nedibihistin, 
digiriyan û dilorandm. Li nav ew dema diramatik te pey- 
xamek-ilham-ketibû dilê Xidê, Xid him digiriya, him ji 
distiran û digot:

Lemin, lemin, lemin, de gundino hûn rabm
Der û cinarmo, teyr û tûrên Xwedê’no h hêlinên xwe 
de rabin
Binhêrm, bibinin cendermeyên Roma Reş, tev Ser 
bexo ê gund Hesê Weli Hesê, kelepçe kirine destên 
kurê mm, ew hesinana qet venabin
Xwedê’o ewên ku bûne sedemê ev bêbextiyê, kurê minê 
çardeh sahni êxpar kirine, h ev cihanê de qet nebin 
rûken, dilê wan şanebm.
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Wey lo, wey lo, ax h serê min, ax h serê mm,

*

Xwedê’o, tu mm bibihise, kurê mm piçûke, zarokeki 
çardeh sali
Ez gazi pêxamberê Ola îslam Mihamed dikim, 
tev Bamasûr, Kurêş Bawa û hezreti Eli
Malxirab û malşewitino, ma çira hûn bûne çav kor, 
nabinm ev zihn û bêbextiya Roma Reşsev rewşa mm 
û ev hali
Wey lo, wey lo, ax h serê min, ax h serê min.

***

Bmê Kûpikê zinar û aseye
Serê Kûpikê çiya û aseye
Mm doza xwe daye Şahê Merdan, Seyid Ali ê Seynûri, 
Seyid Mistefa ê Axcê, Seyid Abasê Kose ye
Bila ew belaki bidme hukma Romê û Hesê Weli Hesê 
ye
Wey lo, wey lo, ax h serê min, ax h ser 

***

Zivistane, berf û pûke, şeve, şevek tari 
Li derva ba û bahoze, mina xezew berf
Xwedê’o, kurê mm sax bibe, silamet bine, 
ez ji te û wira bikim qurban mi a Elif û manga Zeri 
Kurê mm bila sax dageri, ez tûrik bavêjun stuyê 
xwe, ji bona wi pars bikim, bigenm deri û deri 
Xwedê’o, tu bibihise ev dengê min, nêta mm bibe 
seri
Wey lo, wey lo, ax h serê mm, ax h serê mm. 

***

Qirin û gazina Xidê her diçû zêde dibû. Kesên h dor- 
bera Xidê ji, h tev Xidê û neferên mala Xidê digiriyan.
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Dûra Alê Memê pê milê Xidê girt tev jm û zarokên wi va 
bir mala xwe, ku Xidê û Xecê piçeki xemrevin bike, lê Xid 
bêtir digiriya, berxwe diket, b xwe dixist, digot" Ali ez çi 
xaliyê b serê xwe kmi, dewleta Romê ew pizêzê mm h 
leşkeriyê de bikuje. Ew hina zarokeki çardeh salmiye, 
wexta wi a leşkeriyê nine. Ev bêbextiya, bêbextiya Hesê 
Weli Hesê ye. Ji ber ku mm bertil nedabû Heso ê bejn 
bost. Lewma wina ev bêtara ani ser me, tola xwe usa bi 
bêbexti va girt. Hun ji bi destê dijmmê xwinxwar va.

***

Gundiyên Kûpikê sedi nod kesên eşira Bamasûr bûn. 
Ew ji h nav xwe de bûbûn sê ezbet. Ango her ezbetek, 
newiyên biraki bûn. Tirbên wan sê biran b nav goristana 
gund de bûn û her tirbek ji gel ra bûbû ziyaretgehek gi- 
ring û taybeti. Çawa ku me beri ji diyar kiribû, navê wan 
her sê biran ev bûn: Seyid Ali ê Seynûri, Seyid Abasê 
Kose û Seyid Mistefa ê Axcê. Seyid Mistefa ê Axcê dibe 
bengiyê keçikek nav" Axcihan " û evina wan h nav gel de 
deng dide û ew evina wan dibe stranek wek strana Meniê 
Alan û sitiya Zin, dikeve ser zara gel. Bi taybeti strana 
evina Seyid Mistefê û Axcihanê, h nav Kurdên Elewi de, 
stranek nav û denge, stranek xwaşik û dirêje. Seyid Abasê 
Kose ji, piçeki ri kose bûye, ri a wi werqas tiji û six ne- 
bûye, ji bona ew ji, ji wira gotine "Seyid Abasê Kose". Li 
gor diroka wan sê navan û sê biran, navê bavê wan Seyid 
Nûri bûye. Gor ku gel bawer dikir û newiyên wan kesan 
digotm, ew her sê bira, her yekek xudan kirameteki bûne 
û her yeki kirametek derxistiye. Ji bona birayê mezin 
Seyid Ali ê Seynûri digotin" padişahê Osmanli Sultan 
Mamût ê çarem, gazi Seyid Ali ê Seynûri kiriye, ku ew 
biçe kirameteki xwe h wi bide temaşekirm û h gor ew 
kirametê ji, padişah diyareki bide Seyid Ali ê Seynûri.
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Seyid Ali ê Seynûri ji radibe diçe îstembolê derdikeve 
pêşberiya padişahê Romê, Sultan Mamût ê çarem û dibê- 
je" padişahê mm te ez ferman kirmie, ku tu min bibini. Ez 
newiyê Bamasûr, Seyid Ali ê Seynûri me. Hatune ku fer- 
mana te binim şûnê dibêje". Li pey ew gotm û rewşdem 
pirskirmê de, icar padişah dibêje" gor ku dibêjm tu miro- 
veki xudan kirameti, gelo çi kiramet û hunerên te hene? Bi 
rasti kiramet û hunerên te ku hene, de fermo h mm bide 
temaşekirm, ez ji bibimm, dûra biryar bistimm û diyariya 
te bidune te". Li pey ew gotinên padişahê Romê de, Seyid 
Ali ê Seynûri ji padişêh ra:

- Bi kerema xwe ji minra kasek jehr bimn, ez kirameta 
xwe h we bidim temaşekirm, dibêje. Li ew demê de pa- 
dişah ferman dike, ku wezir ji Seyid Ali ê Seynûri ra 
kasek jehr bine. Wezir ji diçe kasek jehr amade dike dibe, 
dide berdest, berdest ji kasa jehre digre tine dirêje Seyid 
Ali ê Seynûri dike "fermo" dibêje û şuva diçe. Seyid Ali ê 
Seynûri ji, ew kasa jehrê digire û mina avê, vedixwe; h 
pişti du hûrdeman de, disa, ew kasa jehrê h bm neynûkên 
tiliyên destê xwe de dadike û ew kasê tiji dike û disa kasa 
jehrê radeste wezir dike. Li wê demê de padişah ecêb 
dimine û baweriya xwe h ew kirameta Seyid Ali ê Seynûri 
tine, dixwaze ku zêr û zivan û malê cihan bide Seyid Ali ê 
Seynûri, lê Seyid Ali ê Seynûri zêr, ziv û malê cihan nape- 
jirine, ji padişahê Romê ra:

- Sultanê mm, ez mal, zêr û zivên ev cihan h te nax- 
wazim. Xwasteka min h te ev e ku, h iro şuva tu h me 
seyidan, bi taybeti h kesên eşira mm bac û qamçûra dew- 
letê nexwazi û negiri. Xortên me nebê leşkeriyê, h eşirên 
seyidan leşkeran nexwazi. Diyariyên ku tu bidi min, hemû 
evm, ev gotmên mmm, ji mera ev tiştana pêwistm, diya- 
riyên te ji mera bile ev tiştana bin, dibêje. Li ser ew dax- 
waziya Seyid Ali ê Seynûri, h nav padişahê Romê û Seyid 
Ali ê Seynûri de peyman tête mvisandin û padişah ji Seyid 
Ali ê Seynûri ra:
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- Başe seyidê min, divê tu ev peymanê bigiri bibi bist û 
çar bajarên Osmanli de destmvis biki. Ango divê hemû 
Wali’ên bist û çar bajarên Osmanli ji, ev peymanê destm- 
vis bikin, destmvisên wan ji li binê ev peymanê de pêwiste. 
Li pişti ev kari, êdi bêdawi ji wera bac û qamçûr dayin 
tune. Ji zarokên wera leşkeri tune; kes ji we leşker nax- 
waze, te ez geleki ddşa kirun, dibêje û Seyid Ali ê Seynûri 
ji bona çend rojan ji dike mivanê xwe û dûra wi oxir dike 
dişine mal. Seyid Ali ê Seynûri ji dadigere mal, dûra wê 
peymanê dibe li bist û sê bajarên Osmanli de digerine; 
bist û sê Wali destmvisên xwe davêjin binê ew peymanê, 
tenê Wali ê Erzurumê dimine, lê sed mixabin ku ecel dest 
nade, Seyid Ali ê Seynûri nexwaş dikeve, h zikê hefteki de 
dumre, diçe rama Xwedê, ew peyman ji werge nivçe di- 
mine. Li pey mirina Seyid Ali ê Seynûri de ji kesek ew 
peymanê nabe Erzurumê, destmvisa Wali ê Erzurumê 
navêje binê ew peymanê û ew peyman h mala Seyid Ali ê 
Seynûri de dimine. Dûra zeman tê xwe digihêjine qurna 
bistan. Li destpêka qurna bistan de, newiyê Seyid Ali ê 
Seynûri, kurê Seyid Heyder, Şukri, h gundê Şowagê, li 
malbata Cewahiran de, ji keçek ew malbatê ra dizewice, 
ew keçika malbata Cewahiran tê dibe bûka newiyê Seyid 
Ali ê Seynûri, jma kurê Seyid Heyder, Seyid Şukri. Li 
zikê zeman de, ew bûka Seyid Heyder, jma Seyid Şukri 
ew peymanê digire û dibe dide mala bavanê xwe. Ango 
dibe dide malbata Dizgûn Cewhair. Ji bona ew ji, h nav- 
bera herdu gundan de gelek ji şer derdikevin, lê mala 
Cewahiran ew peymanê şuva nadin û vedişêrinm, dibêjm " 
h mala meda tişteki usa tune".

Bi rasti ji seyidên gundê Kûpikê digotin" ew Senet û 
Secade a bav û kalên me Bamasûrane. Dewleta Osmanli 
daye meye. Ew diroka me dide temaşekirm" lê çiqas raste 
sedi-sed kes mzane. Ji bona ew dubendiyê û hm sebebên 
dm, hemû kesên eşira Bamasûr, gundiyên Şowagê h ser 
eşira Bamasûr nedihesibandin. Digotm" ew ne seyidm, ne 
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ji kesên eşira Bamasûrm. Şowagiyan"Ecem" in, felan-bê- 
van. Ji ber ku Şowagiyan dûra hatibûn h ew gundi de 
ciwar bûbûn. Ango h hêla îranê de hatibûn. Ew ji dibû 
sedema ew gotinan.

Ji bona Seyid Mistefa ê Axcê ji, digotin" wi riya qonaxa 
sê rojan, h zikê niv seatê de girtiye. Li meha Avnlê de, h 
ava çemê Firatê de, bêt pird û bêt kelek derbaz bûye, 
nexemqiye. Him ji qet avjên nezan bûye" feian û bêvan. Ji 
bona Seyid Abasê Kose ji, disa digotin" ew çûye herêma 
Têrcanê, h gundê " Cancigê " de darek hişk ditiye û wi ew 
dara hişk şin kiriye, can û ruheki nû daye e\v darê û h ser 
ew dara kok hişk de guli û ajên şin vebûne; her guli û 
ajek h aliki va bilind bûne û ew dara bûye darek ziya- 
retgeh û wê ew dara êdi qet hişk ji nabe. Ji ber ku Seyid 
Abasê Kose gotiye" ev dara mine, wê ev qet hişk ji nebe û 
bibe darek bêdawi usa her îim şin bimine".

Belê, eşira Bamasûran û hemû Kurdên ew herêma Dêr- 
sun û derên dm, ji bona wan kesan usa digotm û qal û 
behsa gelek kiramet û efsaneyên wan kesan dikinn. Bi 
taybeti axa tirba Seyid Abasê Kose, ji rûmştvanên ew 
herêmê ra bûbû tewenk. Hin kesan ew axa tirbê diavitm 
devên xwe dixwarm, hm kesan ji, ji xwera û zar, zêçên 
xwera dikirm berbejn, h stuyê xwe de dardadikinn, Ango 
ew baweriyek bû h nav gelda domdikir, diçû. - \

***

Roj û mehe zû-zû derbaz dibûn û diçûn. Balam qet 
nûçek h aliya Xidê piçûk de tunebû. Hukma Tirk Xidê 
belengaz ê çardeh sahni şandibû Sêrtê. Lê bajarê Sêrtê, 
bajareki Kurdistanê bû. Ji ber ku Hitler êriş dabû ser 
Ûnz. Li navbera Ûnz û Alman de şereki zor gewre 
destpêkinbû. Hukma Romê ji bona tirsa Ûnz hemû leş- 
kerên xwe kinbû Rojhilatê, ango Kurdistanê. Ku sedem 
ew şerê Ûnz û Ahnan nebana hukma Tirk çucaran xortên
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Kurd li bajareki Kurdistan de nedihişt, hemû xortên Kurd 
dişandm Rojavê. Ji bona ewlekariya xwe a Kurdistanê ji, 
bi taybeti xortên Tirk, ewên şovini û mjadperest dişandin 
Kurdistanê, ku ew h gelê Kurd zilm û zordestiyê bikin. Lê 
h ew demê de werge nekinbûn, Xidê piçûk ji, ji bona ew 
sedemê şandibûn Sêrtê.

Hewa havin wexta çandiniyê bû. Xidê naxirvan h tev 
kurê xwe Hesen diçûn ber naxira pez û dewarên gund. 
Kal û pirên gundiyan gam digerandin, mêr û xortan ceh û 
genun diçmiyan. Tû û hêrmi ji êdi gihiştibûn, wexta xwa- 
rma tû û hêrmiyan bû. Lê çûkreşan mecal nedidan gun- 
diyan, ku gundi tû’yan bixwin. Bi hezaran çûkreş h ser 
guliyên tû’yan de dihêwiriyan û radibûn. Xwediyên tû’yan 
zarokên hûr dikirin pasewanên tû’yan, ku ew zarokana h 
tû’yan bmhêrm, wan çûkreşan nehêlinm, ku ew wenn h 
ser tû’yan bihêwirm û tû’yan bixwm, telef bikin. Ji bona 
ew ji, tenike û zmgil dabûn destên zarokan, ku zarok wan 
zmgilan bihêjimn, ço h tenikan xmin bikin teqe- teq û 
reqe-req, ku çûkreş bi wan dengan va bitirsin û êriş nedin 
ser tû’yan. Lewra h ew salan de tû û hêrmi ji bona Kur- 
dan her giring û hêja bûn. Gel tû ji bona zivistanê hişk 
dikirin, h dema zivistanê de ji dixwarm. Bi tû’yan bastiq 
çêdikirm, qure û şerbet çêdikirm û hwd.

Disa zarokên gund êvar-êvar bervi naxira pêz û dêwêr 
diçûn, kehran siwar dibûn, kehr dikirin lecê. Carna Ali ê 
kurê Xidê ji dixwast ku kehrê siwar be; lê Xidê ew destûr 
nedida Ali, icar Ali dikir qirin û gazin, h ber bavê xwe 
digeriya, ku bavê wi destûrê bide wi, ew ji h kehreki siwar 
bibe. Ji bona ew Xidê carna destûr dida Ali û Ali h kehrê 
siwar dibû. Rojeki disa Ali kehrê siwar bû û h tev zarokên 
gund kehr kire leca revê. Lê h nêzika kevirê "Çatman" de, 
Ali h ser kehrê de ket, joni-moniyên wi h nav xwinê de 
man, bi rojan Ali jana wan birinan kişand. Ali ê belengaz 
ji dixwast, ku ew ji mina zarokên din bike, lê ew seqetiya 
wi, ew destûr nedida Ali ê belengaz. Ji bona ew ji, bijuya
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Ali diçû zarokên dm, carna ji li hevalên xwe dexesi dikir, 
berxwe diket.

***

Artêşa hukma Tirk Xidê piçûk her pêrişan kiribû. Zi- 
vistan hewa sar, h ser berfê, h bin ba û bahozê de Xidê 
belengaz û reben fêre hmdariya leşkeri dibû. Li ser newq 
a Xidê de rext û h tev gelek fişengan girêdayi û h ser milê 
Xidê de tifing, Xidê reben nedikanbû ku, h bmê ew bari 
de buneşe. Xid h nav deste’ek -manga- leşker de, leşkereki 
heri km, jar û sixun -çelimsiz- bû. Li bili ew rewşa wi, 
rebenê Xwedê qet peyvek zimanê Tirki ji nedizanibû. Li 
hmdariya leşkeri de, çawiş û serdeste -onbaşi- an ji serbaz 
çi digotin, çi ferman didan, Xidê reben, Xid tênedigihişt, 
fêm nedikir. Sibê de heya êvari h hevalên xwe dmhêriya; 
wan çito tevger dikirin, Xidê ji dixwast ku li gor wan 
tevger bike, balam ew ji bona Xidê her zor bû. Ji ber ku 
Xid zarok bû, nedikanbû ku hemû fermanan bine cih, bi 
tirsan şaş dikir, h meşan de şuva dima, nedikanbû ku li 
bm barê giran de buneşe. Çawiş û serdeste digotin "rast" 
Xidê belengaz rast û çep çiye nedizanibû. Li fermana rast 
de, wi gava çep diavit, a çep de ji rast. Li fermana "raze" 
de ji, Xid disa dereng duna. Ji ber ku fêm nedikir, h 
hevalên pêş xwe dmhêriya, dûra xwe diavit ser erdê radi- 
ziya. Her roj h berbanga sibê de, heya seat şeş-heftê êva- 
rê, karê leşkeran hemû" rabe, rûne, bimeş, raze, tifingê 
bavêje ser mil, tifingê dayne, h dara silavê de bisekm, xwe 
amade bike" û hwd bûn. Xênci ewana disa nobet girtm, h 
aşpêjxanê de feroq şoştm û paqijkirma der û dorên leşker- 
gehan û avdestxanan û gelek karên din. Lê Xidê belengaz 
çucaran nedikanbû ku, mina xorteki normal hemû fer- 
manan bine cih, nedikanbû h bin barê giran de rabe, 
raze, bibeze, lez bike. Ji bona ew çawiş, serdeste û ser- 
bazên har û hov Xidê çardeh salini didan ber şimaqan,
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kulman, h ser erdê de radixistin didan ber pinan, ser û 
çavên Xidê reben li nav xwina sor de dihiştin. Ji diya Xidê 
ra, bav û heft sed kahkên Xidê ra kifri û çêr dikirm. 
Ango çi dihat bira wan xwinxwaran, ji Xidê ra digotin û 
têra dilên xwe Xidê zarok dikutan û bi wi kêfa xwe dianin. 
Werqas Xid kutan ku, h zikê du mehan de, perda guhên 
Xidê reben teqandm û Xid şandin nexwaşxanê. Xidê reben 
bi mehan h nexwaşxanê de ma, dûra Xid disa şuva şandm 
zirpa wi. Balam Xidê diltepina-duygu-xwe a guhan wen- 
dakinbû, bûbû zarokeki guh kerr. Lê disa ji hukma xwin- 
xwar Xid h leşkeriyê de berneda, Xid dikir ber kar û 
berên qirêj û giran, bi zorê zunanê Tirki h Xidê dida 
fêrkirm.

***

Li gund de, navbera Xidê naxirvan û gundiyan roj bi 
roj xirab dibû. Seyid Weli êdi nedixwast ku Xid h xaniyê 
wi de bisekme û ciwar be. Ji bona ew ji, Xid ketibû nav 
tengasiyek mezin. Li demek werge de, yekser nexwaşiyek 
kete nav neferên malbata Hemê Ali. Li zikê meheki de 
heft neferên malbata Hemê Ali û Hemê Ali hemû mirin û 
bûka Hemê Ali, Pirimi û du kurê wê’êm piçûk tenê man. 
Pirimi ji keçikek eşira Bamasûr bû. Malbatê wê h gundê 
Kirzi’yê de ciwar dibûn, leqeba ew malbatê Pirimi bû, ji 
bona ew ji, ji bûka Hemê Ali, jma Ali ra "Pirimi" digotm. 
Lê gundiyan navê ew jinika ji nedizaniyan, her kesi ji 
wêra werge digotm, bang dikirm. Ew bûka belengaz h 
ciwantiya xwe de bi mabû. Kesek h ba wê nemabû, ku ji 
wêra bibe sitar. Kurên wê Xidir û Kek ji, sêwi û pêrişan 
mabûn. Li demek werge de, Pirimi pêşneyar kir, ku Xidê 
naxirvan biçe li çaviyek xaniyê wê de ciwar bibe û h wan 
sêwiyên wêra bibe arikar. Li ser ew pêşneyara Pirimi 
Xidê naxirvan dest h naxirvaniya dewar û pêz berda, h 
xaniyê Seyid Weli de derket û çû h goma Hemê Ali de, 
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hgel bûka wi Pirimi de ciwar bû. Li pey ew rojê de Xidê 
êdi karê xwe guhêrand, icar destpêka parsevaniyê kir. Xid 
êdi her roj h berbanga sibê de radibû, çal û werisê xwe 
digirt û diket riya gundan û aşan. Bi taybeti diçû gundê 
Şiikê, aşê mala Zayhn û Ciwê Horê, lê wê ji dadigeriya 
Dawaliyê û Çetê; diçû aşê mala Bego, bervi gund dihat 
diçû aşê mala Bay Dunya û dadigeriya Moxmdi û Şowagê, 
Ii tariya şevan de xwe digihand mal. Wexta çandmiyê de 
ji, Xid diçû li hin kesan ra das diçiniya, gurzên gemm û 
ceh digirt û diani mai, Xeca belengaz ji bi ew çav koriya 
xwe va ew gurzana bi şûmk û têpûç va dikutan, bi bêjmgê 
va ji ber ba dikir û tene û ka h hev cûda dikir, karê xwe 
diqedand. Li dema çilo birinê de ji, disa Xid diçû h hm 
kesan ra arikari dikir, êvar-êvar piştiyek çilo ê xwe diani 
h paş xêni de lod dikir û ahfê heywanên xwe, ên zivistanê 
amade dikir.

Li ew salê de h gundê Şilkê de ji dibistana Tirk vebû- 
bû, zarokên Kûpikiyan ji diçûn dibistana gundê Şilkê. Lê 
herdu kurên xidê naxirvan, Hesen û Ali nediçûn dibistanê. 
Seyidan nedixwastm ku Xid zarokên xwe bişine dibistanê. 
Wexta ku cenderme dihatm gund û zarokên Xidê pirsdi- 
kinn, Serbexo ê gund û hemû gundiyan digotm" zarokên 
Xidê seqetin lewma naçin dibistanê" derew dikirm. Ar- 
manca wan ew bû ku, Hesen û Ali her roj, ji bona zik 
têriyê biçm ber kar û berxên wan. Her çiqas ku Serbexo 
ê gund hatibû guhartin, Memed Ali ê Ezimê bûbû Serbexo 
ê gund ji, lê disa ji, ji bona Xidê û zarokên Xidê tiştek 
nehatibû guhartm. Pirr caran Hesen û Ali ê seqet nedix- 
wastin ku biçin ber kar û berxên seyidan, ber dewar û 
pezên wan. Lê wexta ku wan şik dibirin ser ew rewşê, icar 
Hesen û Ali didan ber şimaqan bi qenci ew dikutan. Bi 
taybeti zarokên seyidan teda’ên mezin dianin serê zarokên 
Xidê. Carna Xidê tewat nedikir, pişta zarokên xwe digirt, 
digot" ji Xwedê bitirsin, hûn ji van rebenên min çi dixwa- 
zin? Çira evqas van zarokên min dikutin?" icar h Xidê
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belengaz dixistin. Li ew demê de Apê Seyid ji tunebû, ku 
piştgiriya Xidê bigire. Ew ji miriyabû, çûbû gihiştibû 
rama Xwedê, h dest kurên wi de ji qet tiştek tunebû. Ango 
h du mirina Bay Seyid de, Xid û zarokên Xidê bûbûn 
xulam û berdestên gundiyên Kûpikê. Sedem ji, êdi Xidê 
nedixwast ku mina beri ji wanra bibe qûl û noker, nedi- 
xwast ku biçe ber pez û dewaran, bibe naxirvan. Lê seyi- 
dan dixwastin ku Xid heya roja minnê bibe şivanê pez û 
dewarên wan, balam êdi ew ne keys bû, lewra Xidê riya 
xwe guhartibû.

***

Li nav çûyina Xidê piçûk de neh-deh mehe derbaz 
bûbûn, qet nûçek h aliya Xidê piçûk de tunebû. Ji bona 
ew ji Xidê bav û Xeca belengaz bêtir bûbûn pepûg digi- 
riyan, berxwe diketin, hesreta Xidê piçûk dikişandm, xem 
dikirm, digotm" gelo hukma Tirk çi ani serê kurê me?". 
Rojên Xidê h nav xem û kulan de derbaz dibûn. Disa wext 
dema çilo birinê bû. Xid her roj ji maleki ra diçû çilo 
birinê. Derdiket ser daran gazi Xwedê dikir û ji bona kurê 
xwe dilorand. Hinek gundi ji çûbûn Mêzgirê ji bona dayin 
standinê. Li ew rojê de hisek bi taybeti ketibû dilê Xidê, 
nedizambû ku çi bike. Li destpêka êvarê de karê çilo 
birinê berda, piştiyê çilo pişt kir û dageriya mal ku piçeki 
raweste vêsa xwe bigire, h ew demê de Bayê Apê îsmêil h 
pêş derê xwe de gazi Xidê kir û ji Xidê ra:

- Xido ez h te mizginek bi taybeti dixwazun, ji ber ku 
min ji tera nûçe’ek bi xêr aniye got û dengê xwe birand. 
Li ser ew gotinên Bayê Apê îsmail de, icar Xidê:

- Xêre Sey Bayê? Gelo çi mizgine? Ez dixwazun zambun, 
got.

- Nûçek min a bi xêr ji tera heye, kuro tu ji minra 
bibêje, tu çi bidi mm? Tu çi didi min ji mmra bibêje, ez 
ji, ji tera ev nûçe a bi xêr bibêjim, got.
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- Sey Bayê bi kerema xwe ji minra bibêje ew nûçe a xwe 
a bi xêr, mm h nav xemê de mehêline, tu çi dixwazi bila 
canê te sax be, çikê min ku heye, wê ez bidun te; sonda 
min Xizir û Bamasûr, got û Xid li benda bersiva Bayê de 
ma.

Li pey ew vêcaBayê Apê:
- Kuro min ji tera nama kurê te Xidê piçûk ani. Ez iro 

çûbûm Mêzgirê, ku çend metro pirtû-mirtû ji zarokan ra 
bikirun. Çawa ku tu ji dizani, em hemû dayin û standina 
xwe her sal li firotgeha Şerif efendi de dikm. îro ji disa ez 
çûm firotgeha Şerif efendi, min tişt- mişt kiriya, dûra 
Şerif efendi nama kurê te Xidê piçûk da mm, ku ez ji, ji 
xwera bimm bidime te. Şerif efendi ji tera silav dikir, got 
û li benda Xidê de ma, ku Xid biçe nama kurê xwe li wi 
bistine.

Xidê çawa ku ew nûça bihist, bi rev û bez bazda û xwe 
gihand pêş derê Bayê Apê tsmêil, çû destê Bayê Apê maç- 
kir, name li dest Bayê Apê de girt, ji wira spas kir, yelcser 
berê xwe da aliya mala kirivê xwe Bay Seyid. Lewra kurê 
Bayê Seyid ê piçûk Birê, destpêka dibistanê kinbû, diçû 
Moxindiyê dixwend. Birê, êdi Tirki ji fêr bûbû, dixwend û 
dmivisand. Li zikê çend hûrdeman de Xidê xwe gihand pêş 
derê mala Bayê Seyid, deri kuta û kete hindir, mizgin da 
hemû neferên mala kinvê xwe û name dirêje Birê kir, ku 
ew ji Xidê ra zû bixwine. Birê ji name girt, vekir û hêdi- 
hêdi destpêka xwendmê kir û qasa zanina xwe name ji 
Xidê ra wergerand Kurdi. Xidê piçûk h nama xwe de usa 
digot û rewşa xwe usa dida xuyakirm:

- Bavo beri her tişt ez ji tera û xaltiya xwera, Hesen û 
Ali ra silavê xwe’ên dilgermi rêdikim, tême dest û Imgên 
te û xaltiya xwe maçdikun, çavên Hesen û Ali ra dirami- 
sun. Ji hemû gundiyan ra silavên min bibêje. Tême destên 
hemû gundiyan maçdikun. Ji bona min divê hûn xem 
nekin, rewşa mm başe, ne xirabe. Li destpêkê de ez piçeki 
nexwaş ketun, nêzika çar- pênc mehan h nexwaşxanê de
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mam, balam dûra qenc bûm. Nexwaşiya min ji guhên min 
bûn; guhên min diêşiyan, iê Xwedê şikir naha ez başim. 
Mm êdi Tirki ji hmkiriye. îro şuva êdi ez te bêt name û 
nûçe nahêlimm. Lewra ez êdi bi zrnianê Tirki dixwimm û 
dimvisimm. Bi taybeti ji neferên mala kirivê mmra silavên 
mm hene, destên wanra diramisim. Li gund de çi heye, çi 
tuneye bi kerema xwe ji minra bimvisinm. Navnişana mm 
ev e.... de buninm nav xwaşiyê. Kurê te Xidir.

Belê, Xidê piçûk qet qal û behsa kiretên çawiş, serdeste 
û serbazên Tirk nedikir. Ne digot ku wana çi anine serê 
wi. Lewra hemû nameyên leşkeran h aliya serbazan de 
dihatin xwendin. Qet keseki nedikanbû ku rexneyê dew- 
leta Romê, çawiş, serdeste û serbazên artêşa Romê bike, 
tişteki veşarti û dizi ji malbata xwera bimvisine. Li ew 
şikli va her du-sê mehan de carê Xidê piçûk ji bavê xwera 
name dimvisandin, bav, bira û xaltiya xwe dilşa dikir. Wi 
çucaran ew rewşa xwe a xirab ji bavê xwera nedimvisand. 
Lê sed mixabin ku, êdi ew bûbû Xideki guh kerr. Hemû 
leşkeran ji, ji vira" kerro" digotm, h Xidê tinazên xwe 
dikirin. Bi ew rengi va Xidê belengaz ji dewleta xwinxwar 
ra çar sal leşkeri kir û dûra teskera xwe girt û dageriya 
mal, gihişt bav, dayik û birayên xwe, kete nav qom û 
qebilên xwe, h dest artêşa Romê de felat bû, lê disa ji 
rewşa Xidê piçûk ne rewş bû. Erê bejn avitibû û geleki ji 
dirêj bûbû, balam reng h rûyê Xidê de nemabû. Xid bûbû 
xorteki jar, reng zer, te digot Xid h nexwaşiya "Sil" -ve- 
rem- ketiye. Ew rewşa Xidê piçûk, ji Xidê bav ra û ji 
hemû neferên malê ra dibû xem, hemû berxwe diketin. Li 
mal de gazi Xidê dikirin, lê Xidê belengaz bi qenci nedibi- 
hist. Ew rewşa ji Xidê bav û Xec, Hesen û Ali ra dibû kul 
û derd. Gundi diçûn xêr hatma Xidê piçûk, rewş û dema 
wi dipirsiyan, lê Xidê bi qenci dengê ew gundiyên xwe 
nedibihist. Ji bona ew ji zef berxwe diket û bi dilda digiri- 
ya, şermezar dibû. Carna ji dewleta Romê ra diqeheriya, 
ji gundiyan ra serpêhatiyên xwe diaxift. Romê çi anibûn 

444

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



serê Xidê û serê kesên din, Xidê ew hemû yek bi yek ji der 
û cinaran ra digot û dipeyiviya. Xidê piçûk tenê pesna 
serbazeki dikir. digot" ew serbaza ji mina xalê min Aliek- 
ber mamoste bû, balam ew mamoste ê dibistana bilmd bû. 
Ew ji hatibû leşkeriya xwe dikir. Ew bi xwe ji Kurdeki 
bajarê Toqatê bû. Wi kesi gelek qenci h nun kir, ez qen- 
ciya wi mirovê qedir bihnd birnakim".

Rewşa Xidê a tendurusti roj bi roj bervi bediyê diçû. 
Xidê belengaz her roj nexwaş h nav nivinê de bû. Li aliki 
ew nexwaşiyê Xid xemgin dikir, berxwe dixist, h aliya dm 
de ji, seyidan teda h Hesen û Ali dikirin. ku ew biçin ber 
kar û berxên wan. Ew zordari ji h Xidê zor dihat û bêtir 
berxwe diket. Carna ji bavê xwera digot" Apo divê êdi em 
h ev gundi de derkevin, biçm gund û bajareki dm. Ez 
naxwazim kesek êdi h mm û birayên min zorê bike. Karên 
usa min dixeyidine, bêtir min nexwaş dixine. Tu rewşa 
mm bi çavên xwe va dibini, ez nexwaşim, tu ji êdi kal 
bûyi. Em mkanbm usa bibm xulam û teda h me bibe. Em 
mkanbin ji gundeki ra şer bikin. Li destpêkê de ev gun- 
diyan qedra me girtm, h me qenci kirm, balam iro ji ez 
dibimm hemû hatine guhartm. Bi qenci tête kifşê ku, vana 
h destpêkê de, ji bona berjewendiyên xwe, ji mera tiştek 
negotin. Lê wexta ku te dest h şivantiya van kişand, icar 
ew kesên qenc û xêrxwaz, weka "gula berbi roj" rûyê xwe 
h te guhartin û bûn diji te û neferên mala te. Eva êdi 
tişteki berbi çavê Apo. Na Xwedê neke, êdi ez naxwazim h 
ev gundi de bisekmun".

Xidê piçûk ji bona mal barkinnê her roj ji bavê xwera 
şer dikir. Xidê mezin ji h ber kurê xwe digeriya, ku ew 
ewqas berxwe nekeve, xwe dilxemgin neke. Digot" başe 
layê min, piçeki aram bike, em binhêrm dawi çawa dibe; 
xem meke Xwedê mezme, ew ji mera ji deriyeki veke". 
Xidê piçûk ji bavê xwe guhdar dikir û bêdeng dima, 
balam h dilê xwe de ji bavê ra diqeheriya. Ji ber ku Xidê 
bav her tun Xwedê dikir nav şol û gelşan, digot" Xwedê 
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mezme û Xwedê mezme" qet tişteki dm nedigot. Xidê 
piçûk ji k zikê xwe de" ma kê ditiye ku Xwedê mezine, 
yan ji piçûke? Xwedê her tim hgel bêbextan û neheqan de 
cih girtiye. ew qet rewşa hejar û belengazan napirse. Li 
gor gotina bavê mm, bi rasti, ku ew ewqas mezin û xudan 
ram bana, wê ew bihatana hawara mm û kesên mina mm. 
Ew bibana arikarê hejar û belengazên ev cihan. Hukma 
Romê ez kirun kerr, ez kirun ev rewşê, ez h minnê fihti- 
yam, min diltepina guhên xwe wenda kir, ez ketun ev 
rewşa heri xirab, lê disa ji mm ew mezmtiya Xwedê nedit. 
Mala ew Xwedê bişewite, hukma Romê h Qoçkiri, li tev- 
kuştma Şêx Said, tevkuştma çiyayê Agir û tevkuştma 
Dêrsim de, bi sed hezaran zar û zêç, pir û kal, mêr û 
xort, keç, jin û bûk kuşt, xwin njand, lê disa Xwedê qet 
ew mezintiya xwe ji gelê Kurd ra temaşe nekir. Ji zaliman 
ra negot" êdi bese evana ji qûlên minin". Mala bavê min 
ava be, ev qal û behsa çi mezintiya Xwedê dike. Ma 
Xwedê ji bûbû dijminê ew zarokên ku h zikên dayikên xwe 
de bûn? Ma wan zar û zêçan çi kiribûn û çi guneyên wan 
hebû? Na êdi baweriya mm qet h mezmtiya çu tişteki ji 
nay. Lê ez çi bikm, bavê mme, usa bawer dike; ez nika- 
nbim ji bavê xwera bibêjim" dev ji baweriyên usa berde, 
êdi bese". Ez naxwazun dilê bavê xwe ji biêşimm".

***

Xidê piçûk h pişti dagerina leşkeri de bûbû xorteki her 
biaqil, maqûl û xwaşmêr. Bi çaveki erêni va h bûyer û 
meselan dinhêriya, balam keseki ew fêm nedikir. Nex- 
waşiya Xidê ji, Xid jar û sist dikir. Xidê belengaz her roj 
li nav nivinê de bû, nedikaribû ku, rabe h ser hngan bi- 
meşe. Li guhên Xidê de her tim ava zer û nêm dihat. - 
Wexta ku ew ava zer û nêm Ii guhên Xidê de derdiketm. 
bihnek nebaş li nav malê de belav dibû, mirov nedikaribû 
ku hgel Xidê de bisekine, an ji piçeki rûne. Ji bona ew
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rewşa Xidê piçûk, her roj gundiyeki aqdek dida Xidê 
mezm, ango Xidê bav. Digotin" Xido kurê xwe bibe ser 
ziyaretan". îcar Xidê guhdare ew kesi dikir, kurê xwe 
dibir ser ziyaretan. Digotin" Xido biçe ji kurê xwera h 
pirtûkê bmhêre, berbejn çêbike" Xid disa diçû gundê 
Şowagê h ba Keki Dede û Riza ê Mamûd ê Beyteş, ji kurê 
xwera h pirtûkê dinhêriya, berbejn didan çêkinn, lê qet 
maf û kêrek wan ziyaret û berbejnan nedigihişt nexwaşiya 
Xidê piçûk û guhên wi. Rojeki Kekê kurê Riza ê Kort 
Reşê, ji Xidê bav ra:

- Xido ji bona ev nexwaşiya kurê te goştê mişk pêwiste. 
Divê tu goştê mişk bidi kurê xwe. Bi ceddê min Bamasûr, 
wê kurê te zû qenc bibe. Nexwaşiyek mirrdar h ser kurê 
tedaye. Li bedena kurê teda, nexwaşiyek mirrdar heye. 
Bav û kalanên me çi gotme, ma tu dizani? Gotine ku " 
Mirrdariyê ra, mirrdari pêwiste". Çito ku dibêjm" Hesm, 
hesm dibire" Mirrdari ji mirrdariyê dibire. Ev gotinana û 
ev tiştana rastin, ez bi xwe ji bawer dikun. Tu ku guhdar 
mm diki, rojeki zû ev gotmên mm bine cih û goştê mişk 
bide kurê xwe, ku rojeki bi zû kurê te qenc bibe, ev ne- 
xwaşiya mirrdar h kurê te dûrkeve, got û ew pêşneyara 
tmazi h Xidê daxwaz kir.

Li pey ew pêşneyara bi tmazi de, Xidê bav bi kûrahi 
hêmjiya û baweriya xwe h ew pêşneyarê ani. Li gotinên 
Kekê Riza bawer kir. Balam Xidê bi xwe bi xwera digot, 
gelo ez goştê mişk h ku bimm? Çito bikim ku h kurê xwe 
bidnn xwarin?. Li pişti du rojan de,icar Xid rabû çû mala 
Ana Senem û ew pêşneyara Kekê Riza ji Ana Senem ra 
dengkir.. Li destpêkê de Ana Senem qet manek neda ew 
pêşneyara nebaş, balam h dawiyê de ji Xidê ra:

- Li ev de tiştek tune Xido, çêtire tu bicênbini. Bibe ku 
Kekê Riza ji tera tişteki rast gotiye. Lewra ew pirr digere. 
Kesên pirr gerok ji pirr tiştan dizanm. Mirov çiqas ku 
dirêj biji ji, qasa kesên pirr gerok tiştan nizane. Ji ber ku 
kesên gerok pirr tiştan dibinm. Li her dereki de fêre tiş-
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teki dibm, tişteki dibinin. Kesên zana ra radibin, rûdinin, 
h wan gelek tiştan distinin. Ji bona ev ji, tu guhdar Kekê 
bike, goştê mişk bi dizika li kurê xwe bide xwarm, bi a 
Xwedê kurê te qenc dibe,got.

Li dû ew axaftina Ana Senem de, icar Xidê naxirvan h 
Ana Senem pirs kir û got:

- Ana ez bi gori, ma ez mişk li ku bimm? Ew kambaxa 
werge bi hêsayi naye pêgirtm. Tenê pisik dikanbe pê mişk 
bigire, balam pisik ji, digire û dixwe. Çêtire tu ew dafika 
mişkan bidi mm, ez bi dafikê bicênbimm. Hatina mm a 
vir ji, ji bona dafikê bû. Ez dafikê bi diziyê Xidê h dereki 
de daymm, ku mişkek kete dafikê, ez ew mişk serjêbikim 
û goştê ew mirrdari bipêjun, mina goştê pêz bidim Xidê 
xwe, binhêrun Rebê Alemê çi dike û çi tine serê kurê min. 
Ez dibêjun, ez mişk serjêbikim, lê çawa? Lewra ikra mm 
tê; naha va firşika mm h nav hev dikeve. Dûra ez çito 
destên xwe bidun canê ew mirrdari?".

Li pey ew pirs û gotmên Xidê de, icar Ana Senem:
- Tiştek nabe Xido-Xido, tiştek nabe. Li ew demê de 

çavên xwe dade, mişk h xwe birbike. Ji bona tendurustiya 
kurê xwe divê tu ev kari biki. Ev jiyane Xido. Ku tişteki 
usa hat serê mirov, divê mirov hemû dijwariyan bikşine. 
Xwedê tala derd ji daye, derman ji. Bibe ku dermanê 
nexwaşiya kurê te ji goştê mişk be, got û rabû çû dafika 
mişkan ani da Xidê û Xid rabû serxwe. Li ew demê de 
disa Xidê ji Ana Senem pirsiya, got:

- Ma Ana ez çito destên xwe bidim bedena ew mirrdari. 
Bi rasti ev tişta serê mm mijûl dike, ez mzamm ku çi 
bikun.

- Xido bi kerema xwe tiştên usa meyne bira xwe. Beri 
her tişt divê tu ev kari bini cih. Te ku hemû karê xwe ani 
şûnê, mişk serjêkir û goştê mişk ku te h Xidê piçûk da 
xwarm, h pişti ew tu were ba min Li ew demê de ez sawû- 
nê bidime te, tu destên xwe bi qenci bişoy; pişt ra ji, ez çil 
kevçi av h ser destên teda bihêjmirim û tu bi ew çil kevçi 
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av va destên xwe carek din dubar biki û bişoy, silaweta 
xwe li Xwedê bini, her tişt diqede diçe; ew gemari h ser 
destên teda namine. Naha te ez fêm kirim? De mesekm 
dafikê bigire û biçe mal. Lê bala te, h ser karê te û kurê 
te be. Xênci te û Xecê ji, kesek nezane. Qet kesekira ji qal 
û behsa ev tişti meke, qet kesek hayji ev karê te nebe, te 
got erê, Xido? got Ana Senem û ew şiret û pêsneyarana ji 
Xidê ra gotm.

Xidê naxirvan dafika mişkan girt û bi lez derket der çû 
mal. Bi dizika pariyek nan û piçek toraq kirê ser singê 
dafikê û dafik girt bir h paş pêtega ardan dç vêşart. Roj- 
tira dm h berbanga sibê de, h nav nivina xwe de rabû çû 
h paş pêtegê, h dafika mişkan mêzekir, dit ku ewe mişkek 
ketiye dafikê, xemqiye. Xidê bi zor bela çavên xwe girt û 
mişk h dafikê de derxist, bir h axur de serjêkir, çermê 
mişk gura, lê kezew û pişika Xidê jan dida, firşika Xidê 
radibû xwe dida ber xinka Xidê, ikra Xidê dihat û Xid 
verdişiya. Bi ew rewşê va, Xidê h zikê çend hûrdeman de 
karê xwe qedand. Goştê mişk bir da ser tenikeki û ew 
tenika ji bir da ser agir, ew goştê mişk bi qenci pat û h 
şûna taşte a sibê bir da ber kurê xwe û h kurê xwe da 
xwarin. Dûra rabû çû mala Ana Senem; sawûn girt û 
yekser çû ber çirtika avê bi qenci destên xwe şoşt, dûra 
gazi Ana Senem kir, ku Ana Senem biçe bi kevçi avê h 
destê wi ke. Li ser gazikirina Xidê Ana Senem ji kevçiyek 
girt û çû ba Xidê; çil kevçi av h ser destê Xidê de hêjmart, 
diwa kir; Xidê ji silaweta xwe h Xwedê ani û karê xwe qe- 
dand û h ew mirrdariyê felat bû.

Belê, gel mişk heywaneki heri pis û heri gemarin dihe- 
siband û didit. Ji bona ew ji qet keseki destên xwe nedida 
mişk. Ew baweriyek bi taybeti bû h nav Kurdên Dêrsim 
de. Li gor ew baweriyê, destên kê ku h mişk ket, diviyabû 
ku ew kesa çil kevçi av h destên xwe ke, destên xwe bi 
qenci bişoy, ku h ew mirrdariyê felat bibe, ew mirrdari h 
ser bedana wi kesi de nemine.
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Li nav daxwarmiya goştê mişk de çendek derbaz bû, lê 
rewşa Xidê piçûk qet nehat guhartm. Disa êş, disa jan, 
disa nêm û ew ava zer h guhên Xidê de dihat, rewşa ne- 
xwaşiyê berdewam bû. Xidê bav disa digiriya û berxwe 
diket. Li nav rewşek werge de, rojeki kurê Seyid Apikê, 
Seyid Abas pêşneyarek dm ani û ji Xidê ra:

- Xido, tu ku guhdar min diki, careki ji gûyê kûçik 
bicêribine, gûyê kûçik h lawê xwe bide xwarm. Lewra 
dibêjm, ew ji mirrdariye, ji nexwaşiyên mirrdar ra der- 
mane, tu ku qenciya kurê xwe dixwazi, divê tu ev ji bi- 
cênbini, got û h benda bersiva Xidê de ma. Ji bona ew 
gotin û pêşneyarê, icar Xidê pirsiya, got:

- Bayê Seyid Abas, gelo ez gûyê kûçik h ku bimm û 
bidim kurê xwe? Ango ez çito bikim? Havila ev kari çiye 
gelo?

- Kuro h her derê de gûyê kûçikan heye. Tu piçek gûyê 
kûçikan, ê hişk bigire bibe mal, bika nav piçek toraq, h 
nav hev xine, dûra ji bike nav pariyek nan, bike mina 
topa nanê toraqê bide kurê xwe bila ew bixwe, ev kar 
ewqas ji, ji tera dijwar nine, bese ku tu bixwazi. Gor 
baweriya mm havil ji ev e, got Seyid Abas.

Li pişti ew pêşneyarê, icar Xidê naxirvan çû piçek gûyê 
kûçik h bin diwarê mala Alê Memê de girt, bir mal, disa 
bi diziyan ew gûyê kûçik kire nav mistek toraq h nav hev 
xist, dûra kire nav perçek nanê germ û bi qenci givişt 
kire topek û bir da kurê xwe Xidê piçûk û ji kurê xwera 
usa got:

- Kurê min, ew tewerike mm kiriye nav toraqê, divê tu 
bixwi û qenc bibi. Ev tewerik Bayê Seyid Abas da min, ku 
ez ji bidune te. Ez hêvi dikim ev tewenk ji tera dibe der- 
man.

Xidê naxirvan bi ew pêşneyarên nebaş va, goştê mişk û 
gûyê kûçikan ji h kurê xwe da xwarin, lê disa ji tiştek 
nehat guhartm, dilpekina guhan şuva nehat. Guhên Xidê 
piçûk roj bi roj bervi bediyê diçûn. Xidê reben deng pirr
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dihat, Xid berxwe diket.

Zs' V’]

giran dibihistm. Ji bona ew ji, êdi ji Xidê ra "Xidê Kerr" 
digotm. Bi taybeti zarokên hûr bi nezaniyên xwe va, ti- 
nazên xwe li Xidê dikirin" kerro-kerro" digotm, li Xidê 
dikeniyan. Ew rewş ji h Xidê zor

***

Xidê piçûk nêzika du salan ew rewş û ew nexwaşiya 
kişand. Dûra hêdi-hêdi qenc bû, reng hate rûyê Xidê, Xidê 
goşt girt, tawli bû, êdi diçû ber kar û beran, diçû êzmgan, 
ji mala Alê Memê ra diçû das diçmiya, ji wanra arikari 
dikir. Lê gundiyan êdi xêra mala Xidê nedixwastin. Zaro- 
kên seyidan tade h Hesen û Ali ê seqet dikirin. Ew ji h 
Xidê piçûk zor dihat. Seyidan ji Xidê naxirvan û zarokên 
wira kifri dikirin, peyvên nebaş ji Xidê û zarokên xidê ra 
Jigotm. Lê Xidê naxirvan û zarokên wi bersiva kifri û 
çêran venedigerandin seyidan û zarokên wan. Ji ber ku ew 
ji bona kesên ne Seyid qedexe bû, gune bû. Navbera Seyid 
û Xwedê de ewqas ferq tune bû. Te ha Xwedê ra kifri 
kirine, ha ji seyidan ra, eyni werge dihat hesibandin. Erê 
Xid êdi h xaniyê mala Hemê Ali de ciwar dibû, çu peywen- 
diyên wi ji malbatên eşira Bamasûran ra nema bû, balam 
disa ji wana Xid h bin fermanên xwe de dihesibandm. Xid 
'i xwera mina nokereki diditm. Ew rewş ji h Xidê piçûk 
xwaş nedihat " mirov nabe nokerê mirov " digot û ji bavê 
xwera şer dikir, ku rojeki zû h gundê Kûpikê de derkevm 
û biçm Mêzgirê, an ji Xarpitê. Lê Xidê bav her tun digot 
" kurê min sebir bike, bihna xwe teng meke, xwe meqehe- 
rine, Xwedê mezme, wê ew ji mera ji rojeki were ramê, 
wê ew ev rewşa me ji rojeki bibine, ew me ji, h ev heja- 
riyê de derxine, me ji felat bike. Ji bona ew gotin û bawe- 
riya Xidê mezin, icar Xidê piçûk disa hêrs diket, bihnteng 
dibû, digot " Apo ez h te tika dikim, ji mmra usa meaxife. 
Ez ji tera çi dibêjim, tu çi bersivê didi imn. Bi kerema xwe 
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ev felsê berde, bitenkine. Ev çiye tu ji nunra her tmi 
dibêji " xem meke, berxwe mekeve, Xwedê mezine " 
mzam çiye û çiye. Ez tika xwe dubar dikun Apo, ev go- 
tinên te êdi besm, zikê mm li ev gotman êdi tiji û têr bûye. 
Naha ez h te pirs dikun, bi kerema xwe bersiva mm bide; 
te çi wext Xwedê dit, ku Xwedê mezine, yan ji piçûke? Lê 
ku, h gor gotmên te bana, diviyabû ku, Xwedê ji mera 
zûva arikari bikirana, ew mezintiya xwe li me bidana 
temaşekirm û ew mêlag-ispat-bikirana. Na Apo na, ew 
Xwedê yê ku tu dibêji, ew yar û hevalê dewlemendane, 
yarê hejar û belengazên mina me nine. Wi her tmi hgel 
zordest û xwinxwaran de cih girtiye; hgel zihnkar û sitem- 
karan de bmgehê xwe daniye. Ew Xwedê ê ku tu minra 
dibêji, wi ew hemû xwinxwar û sitemkarên ev cihan afi- 
randme. Wi ew h ser serê meda kirme şûrê Demokles. Ez 
bawer nakun Xwedê ji hebe. Dewlemendan ji bona he- 
jaran Xwedê afirandme. Wana ji mera pirtûk mvisandme; 
wana ev baweriya te kirmê mêjoên me. Binhêre h diroka 
Olan. Tu qet keseki wek xwe hejar nabini, ku ew bûye 
pêxamber. Bine ber çavên xwe, h Mûsa, h Dawûd, h îsa, 
h Mihamed binhêre, ewana kijan kurê hejareki mina tene? 
Ew hemû ji kurê delemendan, serokên eşir û qebilamn. 
Dewlemendan ji bona me 01 û pêxamber h nav xwe de 
derxistme, ku em baweriyê xwe’yên manewi h wan binm, 
ji wanra tişteki nebêjin, ji wanra bibm qûl, bibin xulam û 
noker. Wana ji bona me ev seyidti û şêxti û hezar cûre 
dek û dolav afirandine. Wana çira axiret, dojej û bihişt 
afirandine? Ji bona maf û berjewendiyên xwe. Çi gotine? 
Gotine ku, heke ku tu h ev cihanê de bediyeki biki, bêt 
guman tu h axretê de, ew cihana rast de, tu Ii sitila qetra- 
nê de weri kelendm, h agirê dojeh ê de ji weri şewitandin, 
felan û bêvan. Tu ji her kesê neheq ra dibêji" min ew 
sparte Xwedê kiriye, mm doza xwe radeste Xwedê kiriye, 
Xwedê h axiretê de li doza mm xwedi derkeve, ceza wi, 
wan bide, wi, wan b agirê dojeh ê de bişewitine, h sitila 
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qetranê de bikeline". Na Apo êdi baweriya nun qet li ev 
tiştan usa nay. Xwedê tenê yarê zilmkarên ev cihan, yarê 
dewleta Tirk, yarê axa, mir, şêx û seyidên kedxware, yarê 
ev kesan û ew çinêye. Heke ku dewlemendan bi rasti biza- 
niyana cihanek din, dojeh û bihişt heye, sitila qetran û 
agir heye, h ew derê de gune û sewab tên pivandm, ceza û 
kuştin heye, wê wana ji ev zilmên xwe nekirana, mirov 
nedana kuştm, kesek ji xwe ra nekirana xulam û berdest, 
wana ji qenci bikirana, derew nekirana, heram nexwarma, 
li diji şer û pevçûnan derketana, felan û bêvan. Ango mm 
dixwast pirr tişt bigotma, balam evqas ji tera bese, gotinê 
mmên dawi ji tera evm Apo, ez dibêjim rojeki bi zû em h 
ev gundi de derkevm biçm Mêzgirê, yan ji Xarpitê. Ez h 
ew deran de barkêşiyê bikim ji, h ev gundi çêtire. Ez 
bawenm em qet hevce ê keseki ji nebm, te got erê ?".

Xidê naxirvan nedixwast ku bêtir here ser kurê xwe, 
bersivên gotmên kurê xwe bide. Ji lewra dizaniya ku, 
Xidê piçûk nûva h xwe hesiyaye, piçeki qenc bûye. Ji bona 
ew qet dengê xwe dernexist, xwe kerr kir û bi hêdika rabû 
derket der, berê xwe da Goma Karrê, mala xwişka xwe 
Xecê. Xidê piçûk ji hêrsa xwe rakinbû, ji bavê xwera 
diqeheriya. Dûra diyax nekir h şûna xwe de rabû h zikê 
malê de hate, çû, bi xwe bi xwera destpêka axaftmê kir û 
h dawiyê de, bi xişm h hmdir malê de derket û berê xwe 
da taxa Mala Wiali, ku biçe mala Ana Senem. Ji ber ku 
Xidê piçûk Ana Senem zef hezdikir û girami dida Ana 
Senem. Ana Senem mina dayika xort û zarokên gund bû. 
Hemû keç, xort û zarokên gundê Kûpikê ji Ana Senem ra 
" Amojm " digotin. Ji ber ku Ana Senem pindepira gund 
bû. Li bili ew, Ana Senem jmek maqûl û camkek her hêja 
bû. Hemû kesan qedra Ana Senem digirt. Ji ber ku wê h 
hember bêbextiya mêrê xwe de, mêr nekiribû, h bist û çar 
salina xwe de bêt mêr mabû, ji çar zarokên xwera him 
dêti dikir, him ji bavti. Ji bona ew maqûliyê bû ku, her 
kesi girami dida Ana Senem, qedra wê digirtm. Xidê piçûk
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ji mina hemû kesan Ana Senem zef hezdikir. Li şevên 
zivistanan de hemû zarokên gund h dorbera Ana Senem de 
komdibûn, Ana Senem ji wanra çirok digotm, dibû hevalê 
zar û zêçan, jimkek her dilmzm, ji cinaran ra ji her dilsoz 
û mivanhezek gewre bû. Ana Senem xwarmên bi tam 
dipatm, mirov bi tama xwannên wê têr nedibû. Her ti- 
liyek Ana Senem de hunerek hebû. Bi taybeti wê sêv di- 
kirin nav xaiiyê ji bona zivistanê vedişart. Ki ku nexwaş 
diket, Ana Senem sêv dida wan kesên nexwaş. Jinên gund 
dibûn ducan, newri dikinn, icar h Ana Senem sêv dixwas- 
tm, Ana Senem ji bêpirs sêv dida jinên diican. Hin kesan 
ji mala Ana Senem ra "Dermanxane" digotm. Ango Ana 
Senem jmikek werge maqûl û bi esl bû. Mirov çiqas ku 
pesna wê camka Kurd bike, disa ji kême.

Li pişti çend hûrdeman de Xidê piçûk xwe gihand 
pêşiya derê mala Seyid Qemer, dit ku ewe Ana Senem h 
bm siya tû’ya Tawûrê de rûniştiye, kincên zarokên xwe 
didûre. Li destpêkê de jma Seyid Qemer Ana Xatûn deng 
h Xidê kir, rewş û dema Xidê pirsiya û dûra Xidê xwe 
gihand binê tû’ya Tawûrê, ba Ana Senem. Ana Senein 
çawa ku Xidê piçûk dit geleki dilşa bû. Lewra Ana Senem 
Xidê piçûk zef hezdikir. Xidê piçûk çito ku xwe gihand nik 
Ana Senem, çû destê Ana Senem maçkir, Ana Senem ji, ji 
Xidê ra "berxudarbe" got û Xid hgel xwe de, da rûmştan- 
dm, dûra rewş û dema Xidê pirskir; got" kuro tu h kuyi, 
qet kesek te nabine? Guhên te çawanm? felan-bêvan, lê 
Xidê qet dengê Ana Senem nedibihist, tênedigihişt, ku Ana 
Senem ji wira çi dibêje û çi pirs dike. Ji bona ew ji, Xidê 
ji Ana Senem ra:

- Amojm, tu mm biborine, ez qet dengê te nabihisim, bi 
kerema xwe piçeki dengê xwe bihd rake, ku ez dengê te 
bibihisim û bersivê bidime te, got. Li ser ew gotin û dax- 
waziya Xidê piçûk, icar Ana Senem pirs û gotman xwe bi 
dengeki biimd va dubar kir, h Xidê pirsiya; Xidê ji, ji Ana
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Senem ra spas kir" destên tera diramisim" got û bi kûra- 
hiya dil de axinek kişand û ji Ana Senem ra:

- Ahxx Amojin, ahxx, dewleta Tirk, çawiş, serdeste û 
serbazên mal xirab, ez kirim ev rewşê, ez kirim xudan 
derd û kul, h ev ciwantiya xwe de ez bûm xorteki guh 
kerr, dengê mirovan nabihisim, mirov h min çi dipirsin, ji 
nunra çi dibêjin ez nabihisim, tênagihêjim. Mala dijminan 
bişewite, welatê me ji xwera kirine mêtingeh. Kedxwarên 
me Kurdan ji bûne hevparên wan. Wana bi hevra em bêt 
perwerde û bêt zanyari, bêt rê û dirb, bêt bijijk û nexwaş- 
xane, bêt derman û dibistan hiştin. Min h dijmm ra çar 
sal leşkeri kir, dijmm xênci şimaq û lêdanê tiştek neda 
mm, serda ji ez kirun ev rewşa xirab, ez Ii mirinê filiti- 
yam. Bawer bike Amojm, lê ku xwendin û mvisandinek 
mina qenc hebana, min serpêhatiyên xwe’ên leşkeri, ev 
derd û kulên hejari û belengaziya me Kurdan, ji cihanê ra 
binivisandana, bikirana pirtûk, bila hemû cihanê bixwen- 
dana, li ser barbariya dewleta Tirk, faşizaniya artêşa Tirk 
de agadar û serwext bibana. Bila cihan li ser zilma hukma 
Tirk de serwext bibana. Lê ez çi bikim, bila Xwedê çavên 
felekê kor bike, xwendin û nisandina min tune. Mm hêvi 
dikir ku, ez hemû derd û kulên xwe ji xalê xwe Aliekber 
ra bibêjim, bda ew ji mmra binivisine bike pirtûk. Lê 
bextê mm ew Ii mm temaşe nekir; nehişt ku ev daxwaziya 
min ji were cih. Hin kes dibêjm dewleta Tirk ew ji kuştiye 
wenda kiriye. Hin kes ji dibêjin reviyaye çûye binê xetê. 
Bi kurtasi Amojm ez bûme xorteki xudan derd, ketime ev 
rewşê. Dêmariya min ji, ev e çend sal derbaz bûn birayê 
xwe Aliekber birnekir, her roj ji bona wi digire, berxwe 
dikeve. Qet nûçek me h derheqa xalanên nun de tune. Ne 
ew h me pirs dikm, ne ji em Ii wan. Ez dixwazim li zema- 
neki heri nêzik de biçim Xarpitê û mala xalanê xwe, bin- 
hêrim çi bûne û li wan çi qewimiyaye. Lewra dêmariya 
mm pirr xem dike, belengaza min ew ji ketiye nav tariyê 
qenc nabine. Ez bûm guh kerr, wê ronahiya çavên xwe
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wenda kir, Ali ê piçûk seqet bû, bavê min bi yek çaveki 
ma. Ango bextê mala me ji usa bû. Ez dixwazim dêmariya 
xwe ji, ji xwera bibmi Xarpitê, balam rebena mm mkanbe 
bimeşe. Lê ez mzamm çawa bikim, got. Ana Senem Xidê 
piçûk guhdar dikir û berxwe diket. Lê nedixwast ku dilke- 
seriya xwe û xemginiya xwe li Xidê piçûk bide temaşeki- 
nn. Dûra wê ji ahxek kûr kişand û bi xemgini dageriya 
ser Xidê piçûk, ji Xidê ra:

- Kuro h min binhêre, kip pêxwe bigire, çiya te evqas 
xwe berdaye nav kul û derdan, xwe xemgin diki û dikuji? 
Naha guhên xwe qenc bide ser min û gotmên mm, ez ji 
tera çi dibêjun. Kurê min tu çira evqas berxwe dikevi? 
Çira evqas gili û gazincên jiyana xwe û rewşa xwe a mal- 
bati diki? Ma h ev cihan de tu tenê kerri? Ma bêtarek usa 
tenê hatiye serê te? Ma tenê dêmari û bavê te çav kor 
bûne? Ma tenê birayê te h ev cihan de seqet bûye? Ma te 
tevkuştina Dêrsim ji xwe birkir? Ew deh hezarên cangori 
nayên bira te? Te girtixane û wargehên Mêzgirê, ew 
zilma bin çiyayê Aşd Bawa ji xwe birkir? Ma hejarti û 
belengazi te tenê ditiye? Ma ev rewş tenê rewşa malbata 
teye? Ma h ev cihan de hûn tenê bûne naxirvan? Ma par- 
sevanê ev cihan tenê bavê teye? Bawer bike kurê min, 
tiştên ku me ditiye, te ew neditine. Tu piçeki nêzike min 
bibe, ku tu mm bi qenci guhdar biki, ez ji tera çi dibêjim. 
dûra tu şirovekirma gotmên min bike. Kurê min me gelek- 
gelek tişt ditm û gelek seremceme kişandin. Divê tu bawer 
biki, carna ez naxwazun, ku wan rojên bed bimm bira 
xwe. Tu mzani me çi ditine, çi derd kişandine û me çi 
bihistme. Ewana yek Xwedê dizane, yek ji kesên ku ew 
derd û kul kişandme, zihn û zor ditine û bihistine. Lê disa 
ji h Xwedê û h ev rojê şikir, em neminn, hatin gihiştm ev 
rojê. Ez hêvi dikim êdi em rojên werge nebinm. îro her 
tişt hatiye guhartin û tête guhartm ji. Baweriya min ewe 
ku, gelê me ji rojeki h bm destan de felat bibe. Em Kurd 
ji azad bibin, ev zilm, zor û sitemkariya dewleta Romê h 
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ser me rabe. Lê ku em nebinm, wê newiyên me, ew roja 
evrar û piroz bibinm. Ev jiyane kurê mm, dimeşe û diçe. 
Ma Xwedê çira her tişt bi du ali va, paş û pêş, jêr û jor 
afirandiye? îro dewleta Tirk û xwinxwarm mina Tirk ser- 
destin, wê sibe ji kesên din. Ev cihan usa çêbûye, dor bi 
dore. Baweriya min ewe ku, wê roj bê h ev cihan de si- 
temkari, barbari, zilm, zor, kuştm û lêdan nemine û hemû 
rabin. Li nav gelan de şer rabm, sinor û tixûb neminm. 
Şûna şer û pevçûnan de aşiti cih bigire. Li nav cihan û 
jiyanek werge de zarokên me Kurdan ji bixwinm. Li gund 
û bajarên meda dibistan û zaningehên Kurdi ava bibin. 
Newiyên me h ew dibistan û zaningehên xwe de bixwinm, 
pêşva biçm, şareza bibin, nûjen bibm, bêt perwerde û bêt 
zanyari nemimn. Li hêviya wan rojen de em û zarokên me 
buninm, naha ez dagerim ser ditmên xwe, ji tera hin 
ditmên xwe bibêjim. Tu qenc guh bide ser min, binhêre 
me çi ditiye, em h kijan gitan de felat bûne, Ii kijan mer- 
halê de hatme gihiştine kijan merhalê.

Belê Xidê min. Heyam dawiya meha Tebaxê bû. Şerê 
Balkan nû qediya bû. Hukma Romê h Rojavê de şer wen- 
da kinbû. Ji bona ew ji bêtir bûbû har û hov; kinê xwe 
kinbû verşiyek geni, h ser Kurdan û Ermeniyan de ver- 
dişiya. Bi taybeti hukma Romê arteşek nû a gewre demaz- 
randibû, ji ew artêşê ra mzam çikên "Hemidi" digotm; 
Xidê min tu min biborine, ez zimanê wan har û hovan 
mzanim, ku navê ew artêşê bi rêkûpêki ji tera bibêjim. 
Ango leşkerên ew artêşê hemû xortên Kurd bûn. Him ji bi 
taybeti xortên Kurdên Şafi. Gelek axa û mir’ên Kurd ji, 
kinbûn paşa, h ser milên wan de surmeyên zer û nişanên 
dewleta Romê hebûn. Ew bêbextana ji, ji bona ew surme, 
nişan û malê cihan, bûbûn dijminê gelê xwe. Ew xortana li 
dibistanên taybeti de dihatin elimandm. Serbazên dewleta 
Romê mêjoyê wan Kurdan bi zanyariya Oli va şoştibûn û 
berdabûn ser gelê Ermeni û Kurdên Şeytanperest. Ez 
bawerim ji wan Kurdan ra, Kurdên "Yêzidi" dibêjm. Mm 
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ew Kurdana neditine, balam wer dibêjm. Gor ku hin 
mezman digotm, pirên wan ji hene, mina pirên me Elewi- 
yan. Ango çi dixwazim ji tera bibêjun Xidê mm, wan 
xeşiman ji bi sed hezaran Ermeni û ew Kurd birayê xwe’ 
yên Yêzidi dikuştin. Lê gelê Ermeni ji vala nedisekiya, 
camêran bi mêrani berxwe didan. Bi taybeti h aliya Cizra 
Botan de, h bajarê Wanê û wan hawirdoran de, h nav 
Kurdan û Fdan de şereki gewre derketibû. Gor ku ji mera 
digotm, bi deh hezaran va Kurd hatibûn kuştm. Li hêla 
bajarê Qersê û wan der-doran de ji, qal û behsa Cihangir 
Axa ê serokê Kurdên Yêzidi dikirm. Digotin "Cihangir 
Axa ji ketiye tev şervanên Ermeniyan, h hember artêşa 
Romê şer dike". Ango Kurdan ji Kurd dikuştin. Hey 
Xwedê o tu nepejirini, Roma Reş Kurd û Ermeni, Kurd û 
Kurd anibûn hember hev, wan biran û kurapan ji hevûdu 
dikuştm. Lê Xwedê hezar cari şikir, ku em Dêrsuniyan 
neketm nav ew şerê bira kuştinê. Dêrsuniyan serda ji, 
gelek Ermeni felat kirm, ew nedan kuştin, ew revandm, 
dan pêşiya xwe birin radeste Ûrizistanê kirin. Ku Xidê 
xwera bibêjim, icar şerê cihan a yekemin derket. Hukma 
Romê seferberlig êlan kir û disa destpêka leşker komkirinê 
kir. Disa sitemkariyek ne mirovi ketibû Kurdistanê. Des- 
tên kê ço digirt, Roma Reş ew xorta digirt û dibir leş- 
keriyê. Serbaz û leşkerên Romê disa gund talan dikinn, 
dişêlandm; zada gel bi dara zorê distandin, gel birçi û 
şerpeze dihiştm. Birçitiyek tirsehêz-korkunç-ketibû nav 
gel. Rêwan h riyan de, karker û pale ji, h ser kar de 
digirtm, dibirin, dikirm leşker, dişandin hember Yewnan, 
Ûnz û hin gelên din. Tu min biborine Xidê min, ez navê 
hin gelen bi qenci mkaribim bilêv-telefuz-bikim. Ango ew 
kesana yekser dişandm nav şer. Ji bona das çinandmê çil 
mêrên Kûpik, Lodek û Şowagê çûbûn" Dasa Xarpitê" 
Roma reş ew kesana ji h ber dasan de girtibûn yekser 
şandibûn Yêmenê, hember gelên Ereb. Ji ber ku gelên 
Ereb ji êdi seri hildabûn, h hember Roma Reş, şer dikirin.
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Lewra gelên Ereb ji dixwastin ku h bin bandûra Romê de 
derkevin û felat bibin. Li wan çd kesan de, tenê çar kes 
vegeriyan malên xwe. Ew ji h rêda reviyabûn, canên xwe 
felat kinbûn. Li wan yek ji Ali ê Şavêrdi bû. Xênci ewana, 
Ahmedê Şarivanê ji girtibûn, ew ji şandibûn hember Ûnz, 
lê Ahmed dil hatibû girtm, h Ûnzistanê de çar sal mabû. 
Li pişti şoreşa Koministan de, rojeki em fikiriyan ku, ewe 
Ahmedê Şarivanê derket hat. Hal bû ku, meta Şariwan te- 
seliya xwe li kûrê xwe êxistibû, xêra wi dabû, hewla wi ji 
belav kinbû. Ji ber ku hemû kesan digotin" Ahmed mi- 
riye". Li aliya din de, Avddhemit disa fermana mefikirma 
Kurdan derxistibû, bi sed hezaran Kurd dihatin sirgûnki- 
rin. Ango dewleta bêbext gelê Kurd h ser erdê bav û kalan 
de radikir dişand rojava Tirkiyê û navçe a Tirkiyê. Pira- 
niya wan Kurdan h riyan de bi ti û birçiyan va dunirin, bi 
êşkencan va dihatm kuştm. Li ew demê de hmek ieşkerên 
ew artêşa "Hamidi" ketibûn Dêrsim ji. Dixwastin ku Er- 
meniyên Dêrsim ji bikujm. Lê piraniya Ermeniyan zûva 
reviyabûn çûbûn Ûrizistanê, balam hin Ermeniyan nedi- 
xwastin ku war û ciyên xwe bitenkinm biçm. Ji ber ku, 
bi sed salan ew ji h tev me Kurdan rûmştibûn, ew ji, ji 
Kurdan ra bûbûn kiriv û birayên axiretê. Ango Kurd û 
Ermeni der û cinarên hevbûn. Ew leşkerên har û hov keti- 
bûn herêm û gundên Çarsancaqê, Ermeni digirtm dikuş- 
tm, qira Ermeniyan dianin, bervi gundê Dirban va dih- 
atm. Lewra hm Ermeni ji, h gundê Dirban de dijiyan. 
Mênkan hemû hunermend bûn, karê nalbendi, karê sifir, 
ango bakir, qenc dizaniyan. Camêran h ser gelek karan de 
pispor bûn. Wana ji mera Sêni, diwan sêniyên mezm, 
Semer, Kûz, Dizik çêdikirm. Bi kurtasi em û Ermeniyan 
mina du biran hgel hev de bûn, em cinarên hevbûn, tenê 
Ola me h hev cûda bû. Ji bona ew ji, h navbera me û 
Ermeniyan de şer û pevçûn tunebû. Lê h ew dawiyê de 
Roma Reş, şer û pevçûn ji kmbû nav gelê Kurd û gelê 
Ermeni. Her waha Xidê mm, beri ku ew leşkerên har û
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hov xwe bigihêjinin gundê Dirban, Ermeniyek tifinga xwe 
djgire diçe pêş derê mala îwê Mirtê, gazi îwê Mirtê dike û 
ji îwê Mirtê ra:

- Kirivê îbrahim, ku tu bi rasti baweriya xwe h Xwedê, 
h Ola islam, Eli û Mihamed, Xizir û Bamasûr, erd û 
esman û hemû ziyaretan tini, divê tu bi navê Xwedê va, ev 
tifinga mm bigiri, gule berdi ser mêjo ê mm, min bikuji. 
Ez naxwazun bi destên Jeşkerên Romê va werim kuştm. 
Em cinarên hevm, me nan û xwê’ên hevûdu xwariye, ez û 
te bi hevra mezin bûn, em hevalê hev’ên axiretêne. Beri 
ku leşkerên Romê mm bi barbari bikujm, divê tu min 
bikuji. Ez dixwazim bi qirşûna tifinga xwe û bi destê 
hevaleki xwe ê hezkiri va werim kuştin, dibêje.

Belê kurê min eyni usa, lê iwê Mirtê dibêje" na, ez 
mkanbim cinar û hevaleki xwe ê hezkiri bikujun, tu min 
biborine, ez ev kari nakm,te nakujim" û ew pêşneyara 
hevalê xwe ê Ermeni napejirine. Li ser ew na-na a iwê 
Mirtê, ew mênkê Ermeni lûla tifinga xwe dike devê xwe, 
duxa tifinga xwe ji dide ser erdê, bi tiliya hngê xwe va 
pêle mg a tifingê dike û h pêş çavên iwê Mirtê û hemû 
neferên ew malê de xwe dikuje, mêjo ê xwe belav-belav 
dike dipijiqine, ku bi destên leşkerên Romê va neye kuş- 
tm, zilm û barbariya wan bêbextan bi çavên xwe va ne- 
bine. Belê, Xidê min, me evana hemû ditin û bihistm.

Ez pirr dirêj nekiin û serê te neêşimm Xidê mm. Rojeki 
ji mera gotin leşkerên Ûnz ketme bajarê Qersê, Baybûrt, 
Erzurum, Erzingan û Çapaxçûrê û bervi Gêxiyê û Dêrsim 
va tên. Li ew demê de, Alê Memê û birayê wi iwê Memê ji 
bûbûn milisên Kurd, çûbûn hawariya tevgera Dêrsim, ku 
Dêrsim h leşkerên Ûriz biparêzm. Ew ji ketibûn nav şereki 
gewre û giran. Gor ku wan herdu biran ji mera digotm, 
Li Mamaxatûnê wirde, milisên Kurdên Dêrsim çend zirp 
leşkerên Ûnz dikin nav çeperê û hemûyan dikujm, qet 
leşkereki Ûnz sax bernadin. Şervanên Dêrsimiyan h ew 
şeri de gelek ji çek dest xwe xistibûn. Li ew demê de birçi- 

460

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



tiyek heri gewre ji ketibû nav gelê me, gel bi birçiyan 
dimir. Heyam ji ne heyam bû; êdi ne Kereng, ne Xilok, ne 
Siping, ne Gûlik û ne ji pincarek dihat ditin. Tenê Hênni, 
Şekok, Gijok û Rixok hebûn, ew ji roj be roj kêm dibûn, 
diqediyan û nediman. Ango rewşa gelê me her xirab bû. 
Bawer bike Xidê min, li ew rojan de me şohka mina ma- 
lêza kûçikan ji nedidit. Pirr caran min nustek ard diavit 
nav ava têncikê, ew ava şuli dikir, me bi ew şolikê va xwe 
bi xwe dixapand, zikê xwe bi ew şohkê va têr dikir. Tu ji 
mmra bibêje kurê min mirov bi avê qet dikanbe zikê xwe 
têr bike? Tu qenc dizani, şûna avê cûdaye, şûna nan û 
xwarinê cûdaye. Em ketibûn nav rewşek heri xirab, me 
nedizambû ku em çi bikin. Li aliki ew rewşa birçitiyê, h 
aliya dm de ji tirsa Ûnz. Rojcki Bavo ê mêrê mm ji minra 
got" Senem were em h gund derkevin, biçin wê aliya çemê 
Baxinê -mileki çemê Firat’ê- bervi gundê Kumetê buneşin 
û h wê ji em dagenn Teteran mala Aliko ê tahbê me. Li 
ew herêma Paliyê de gelek nas û tahbên me hene. Ji bona 
heyamek kurt de, em h wan deran bibm mivan bisekinm, 
zikên xwe têr bikin nemirm, binhêrm Xwedê dawiya ev 
rewşê û axiriya me çito dike". Lê Xwedê şikir, ku h ew 
demê de zarokên me ji tunebûn, hin ez bûkek nû bûm. 
Min ew pêşneyara Bavo pejirand û rojtira din me hin 
tiştên xwe amade kinn, em rêketm çûn gundê Teman, 
mala bavê mm Şekirê Goncikan bûn mivan. Me rewşa xwe 
ji bavê minra ji dengkir û rojtira dm pişti nivrojê de, em 
rabûn çûn Ii binê gundê Golanê de li ava çêm derbaz bûn 
û em çûn me xwe gihand gundê Qelesqelan. Rûmştvanên 
gundê Qelesqelan ji hemû kesên eşira îzolanm, xismên 
mala Husên Axa ê kurê Mele Ûsivê ê Mezra Gazê ne; ew 
hemû ji tahbê mala bavanên minm. Em çito ku ketin nav 
gund, haşa kûçikan êriş dan ser me, ez geleki ji tirsiyam. 
Li ew demê de hin kes derketm der, deng h kûçikan kirin, 
hatm xwe gihandin me, kûçik h me dûrxistin. Ji bona ew 
ji, me ji wan kesanra spas kir, silav da wan kesan û em
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ketm navçe a gund. Me dit ku gelek mêr li pêşiya diwapê 
meleki de rûmştine, piştên xwe ji dane diwêr, h nav xwe 
de diaxifm. Wan kesan çawa ku em ditin, hemû li şûnên 
xwe de rabûn ser hngan, Bavo silav da hemûyan, mênkan 
silava me ragirtin û dûra Bavo ji wan gundiyên Qelesqelan 
ra:

- Hevahno’ez seyideki gundê Kûpikê me. Kewaniya min 
ji keça pirê we Şekirê Goncike. Em dixwazin işev li mala 
we yeki de bibm mivanê Xwedê, sibe ji em dixwazm bervi 
Kumetê, Yalançiyan û Teteran va biçin. Gelo hûn ki me 
işev bikin mivan? got û h benda bersiva gundiyan de ma. 
Li nav wan kesan de yeki usa bersiv da Babo, got" Bawa 
Sultan, şûna te û hemû mivanên Xwedê h ser serê meda 
heya, lê tiştê ku Xwedê dizane, mirov çawa ji Xwedê û h 
ceddê te betal bike. Bawa Sultan divê tu me biborini, 
tişteki me ê werê bi taybeti, ango ji bona xwanna mivanan 
tune, ku em h mivanên mina te û hemû mivanên Xwedê 
bidin xwarm. Bêt derew, em zikin xwe bi Tawi, Berû û 
xozan va têr dikm, ew ji bervi qedandinê diçm. Em m- 
zanm ev zivistana pêş xwe çawa derbaz bikin. Dibêjm. 
aliya Paliyê û Xarpitê gelek zad û zexire heye, h em ne- 
wirên ku h malên xwe de derkevin, biçm çend olçeg zad ji 
xwera bikirm. Ji ber ku, leşkerên Romê mirovan kom- 
dikm dişinm leşkeriye. Em hêvi dikin ev rewşa zû h holê 
de rabe. Lê ku usa bimeşe, em hemû bi zikê birçi va bimi- 
rm. Lê Xwedê şikir pez û dewarên me hene, balam em 
nikanbm heywanên xwe bibin bifiroşin û ji xwera dohwa 
xwe dest xinm. Zada hm kesan ji heye, ew mal şewitiyana 
ji, h hember çapek zad, zeviyeki ji mirov dixwazm. Gelek 
kedxwann me Kurdan bi ev rêva her dewlemend bûn, bûn 
xudanê erdên mezin. Tu min biborine seyidê min, min serê 
te êşand, lê ev rewş û realita meye".

Li pey gotmên ew camêri de, icar Bavo ji hemûyan ra 
carek dm spas kir û got" xem nine birayên delal, em 
hemû rewşa h^vûdu qenc dizanin. Em ji dikanbin h tev 

462

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



we birçi buninin û h tev we Berû, Xoz û tawiyan bixwin, 
lê ku hene. Lê ku ew ji tunenm, em ji mina we bi zik birçi 
radizm, sibe ji Xwedê mezine. Ango êdi firşika me Kurdan 
hute her tişti ji bûye, ku kevir ji be, divê em kevir ji bihê- 
rinin bikin nan û bixwin".

Ez ev çirok, ditin û serpêhatiya xwe dirêj nekim Xidê 
min; wê şevê em bûn mivanê xismeki Husên Axa. Tu mm 
biborine Xidê min, li nav ew rojê û h roja iroin de gelek 
zeman derbaz bû, mm navê ew camêri ji xwe birkiriye. 
Ew kes ji xudan gelek zar û zêç bû. Mala ew camêri çil- 
pavkiri û her paqij bû. Oda wana mivanan bi text û raxis- 
tini bû. Bi Kulav, Xaliçê û cacimên bi rengin va mênk oda 
xwe xemilandibû. Sê-çar kurên wi û ewqas ji bûkên wi 
hebûn. Ango malek xudan gewri û silxet bû. Em çito ku 
ketin hmdirê mala wi camêri, jma wi camêri ez girtim 
birun oda paşm nav bûkên xwe û jinên cinaran. Hemû 
mêr ji çûn h oda mivanan de rûmştin. Mêran h nav xwe 
de çi digotin, qal û behsa çi dikirin ez nizanim. Ji ber ku 
em hgel hev nebûn. Em jin ji h oda paşm de rûmştibûn, 
me h nav xwe de dipeyiviya, qal û behsa derd û kulên xwe 
dikirin. Hm jinan tişt-mişt h mm pirs dikinn, mm ji ber- 
siva wan dida. Lê ez werqas birçi bûbûm ku, hêz h joni- 
yên min de nema bû, çav h ser mm de tari bûbûn. Wext ji 
êdi muxurba êvarê bû. Bawer bike şewq ji tunebû, ku em 
h ber şewqê de rûnin, hindava hevûdu bibinin. Jmika 
malxwe ê malê çend kok êzmg avitibû ser agirê zikê pixi- 
rigê, me rû û hindava hevûdu h ber ew melûli û çûnska 
agir de didit. Bi ew şikli va em dibûn nasên hevûdu. Lê 
pirr caran min gotinên wan jman ji nedibihistin. Ango ez 
werqas birçi bûbûm ku, guhên mm ji kerr bûbûn, zikê 
min û firşika mm h nav hev diket, te digot "Şixab" -mat- 
kap- kirine nav firşika min û badidin û dizivirinm, heşên 
mm diçûn, min xwe zor zeft dikir, ku ez h nav ew jman 
de, bi birçiyan birva neçim û nekevun ser erdê. Li kêleka 
mina rastê de bûkek bedew û ciwan rûmştibû, wê qet
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dengê xwe dernedixist, ji keseki ra ji tiştek nedigot, bi 
bêdengi em guhdar dikinn. Lê çira ew jimkê tiştek nedi- 
got, min nedizambû. Yekcar mm dit ku, ewe ew bûka 
bêdeng û bûka ciwan li bmê pêşa fistanê xwe de tişteki 
derdixine, bi dizika va davêje devê xwe û dixwe, li binê 
çita wê de lêvên wê dilivm. Mm çawa ku ew rewşa wê 
bûkê dit, icar av h devê min ket, min bêtir xwe birçi his 
ani, min nezani ku, ez çi bikim û çi bibêjun. Lewra milç û 
milça devê ew jinikê aqil h serê mm de nehişt. Li dawiyê 
de êdi min diyax nekir, ji ew bûkê ra:

- Xwişka delal ma ew çiye tu dixwi? Bi kerema xwe 
pariyeki ji bide min, lewra ez ji geleki birçi bûme, mka- 
nbim ku h şûna xwe de bisekimm, got û h benda bersiva 
ew bûkê û ew tişti de mam.

Belê, Xidê mm, bibe ku tu baweriya xwe h ev gotinên 
mm neyni û tu bibêji" Amojin evana hemû derewm, tu 
evana h zikê xwe de diafirini". Bawerke Xidê mm, ez ji 
tera h ser serê bavê xwe sond dixwun, bi navê Xwedê û 
Bamasûr sond dixwim, ku evana hemû ditinên minm, min 
ev tiştana bi ev çavên xwe va ditm, ez h zikê rewşek werge 
de jiyiyam. Ma tu dizani ew bûka bedew û ciwan çi h binê 
pêşa fiştanê xwe de derdixist û dixwar? Lê naye bawerki- 
rm, balam hezar mixabm ku, ew bûyerek rast bû, mm bi 
van çavên xwe va dit. Wê jmikê "TEPIK" dixwar Xido, 
TEPIK. Ango rixa ga, mangan kurê min. Mm xwast ku ez 
ji ew rixa ga û mangan bixwim. Lê h ew navberê de kewa- 
niya malê ji mmra niv naneki ceh, tev tasek toraq û mis- 
tek Tawi ani da ber mm, mm ew tiştana xwarm pişeki li 
xwe hesiyam. Çavên min vebûn, hişên min hatin serê min. 
Li bili ew tişt û ew rewşê Xidê min, disa h ew gundi de 
mênkek bi birçiyan din bûbû, serên du kurên xwe jêkiri- 
bû, goştên ew du kurên xwe xwaribû, Xidê mm. Hemû 
kesên ew gundi ji mera qal û beha ew kesi dikirm, mirov 
ecêb dima, dil û kezewa mirov perçe dibû. Ahxxx Xidê 
mm, me ev tiştana ditin, h nav rewşek werge de rojên xwe 
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derbaz kirin, hatin gihiştin ev rojê. Te qet h diroka cihan 
de bihistiye ku, mirov zarokên xwe serjêbike û goştên 
zarokên xwe bixwe? Lê gelê me h bm zihn û barbariya 
hukma Romê de kete rewşek werge, kete nav bêtarek 
nebûyi. Ango barbariyên nebûyi, derbederiyên nebûyi 
hatin serê me Kurdan. Hina ji ew zilm û barbari têne serê 
gelê me. Zihn û barbariya hukma Tirk her berdewame. 
Tiştên ku me ditine, te neditine Xidê mm. Ma çira tu 
evqas berxwe dikevi? Çira tu dibêji "xwendin û mvisan- 
dmek mma qenc ku hebana, mm serpêhatiy.ên xwe bimvi- 
sandma". Ma kuro ki ew ditm û serpêhatiyên me û teva- 
hiya serpêhayiyên gelê Kurd bimvisine?. Ez hêvi dikmi h 
pêşerojan de ev serpêhatiyên te, serpêhatiyên me û teva- 
hiya serpêhatiyên gelê Kurd bmê mvisandm, tu qet xem 
meke kurê min. Bese ku tu ew serpêhatiyên xwe û çiroka 
gelê xwe, ji xwe birneki, ji neslê nûra bibêji. Helbet Nişti- 
manperwerek derkeve û ev tiştana bmivisine. Qet xem 
meke Xidê min, wê roj bê, gelê me ji serkeve, diroka xwe 
ji bmivisine, serpêhatiyên mm û te ji bimvisine û bike 
pirtûk, ev cihanê h ser zilma dijmman, bi taybeti h ser 
zilm û barbariya Romê pêbihesine. Cihan h ser ew bar- 
bariyên Romê agadar û serwext bibe. Erê Xidê mm, ma tu 
dizani piştra ji çi bû? Tu ê hejar çawa bizani. Li ew demê 
de, tu h rama dayika xwe de ji tunebûy. Dûra ji em çûn 
Kumetê; çend rojan h Kumetê de man; dûra em dageriyan 
çûn gundê Teteran mala Aliko ê tahbe me, çend heftan ji 
em h Teteran de man, h wê ji em dageriyan disan hatin 
Kûpikê mala xwe. Lewra êdi tirsa Ûnz nema bû. Leşkerên 
Ûnz dageriyabûn çûbûn. Qet leşkereki Ûnz h ser erdê 
Kurdistan de nema bû. Ji mera digotin, şoreşa Koministan 
h Ûrizistanê de çêbûye, sazûmana Koministi hatiye ser 
hukun. Şerê cihanê ji temiriya bû dawi ditibû. Edi rê û 
dirb ji vebûbûn, gel pez û dewarên xwe difirotin, diçûn ji 
zar û zêçên xwera zad dikiriyan, hêdihêdi dohwa xwe 
dimeşandin.
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Belê, Xidê mm, dûra ez bûm xudan sê kuran û keçeki. 
Beri Kekê mm hat cihan. Dûra Kûbara nun. Li pey Kûba- 
rê Ali û îmamê mmê piçûk. Rojen me bed, qenc derbaz 
dibûn diçûn. Lê rojeki ji bona ava bostanan h navbera 
ezbeta me û ezbeta Seyid Abasan de şereki gewre derket. 
Em tenê sê mal bûn, ew ji bist mal. Hemûyan êriş dan ser 
Bavo, Muslim, Seyid Qemer û Seyid Weli. Hesê me ji-ango 
bavê Gulo ê me-h mal de nebû. Seyid Weli ji h ew demê 
de xorteki pazdeh sahni bû. Li ew şeri de, bi taybeti Bavo 
û Muslrni hemû mêrên Seyid Abasan xişir kinn, îmamê 
biraziyê Bayê Seyid ji hate kuştm. Dûra Lodek û Qur- 
qunkiyan xwe gihandm şer, ketm navberê herdu aliyan 
lihev cûda kirm, lê xwin hatibû njandin, mêrek bi destê 
Muslim va hatibû kuştm. Bavo ji bûbû hevparê Muslim. 
Ango h ew rojê de dijmmati kete nav ev kurapan. Bi 
tirsan xew h me reviyabû, xew nediket çavên mim; ez li 
zarokên xwe ditirsiyam. Dûra Pir, Rayber û Mirşûd ketm 
navberê, mislet û civin çêbûn, gire-girên eşiran ketin 
navbera herdu aliyan, herdu ali lihev anin; iqrar kinn 
navbera herdu aliyan û ew mesele dadan. Lê dûra Mushm 
û Bavo baweri h Seyid Abasan neanin. Lewra Seyid Abasi- 
yan h ser iqrara xwe de neman, xwastin ku tola xwe bisti- 
nin. Ji bona ew ji, Muslim û Bavo ê mêrê mm h gund 
derketm, reviyan çûn. Muslim çû Baybûrtê, Bavo ji çû 
Têrcanê h gundê Mixarê de, ji xwera jinek din dit û li ew 
gundi de zewiciya, ez û çar zarokên xwe ji, ji xwe birakir j 
û qet h hawara me nepirsi. Ango wi bêbexti zarokên xwe 
ji birkir, hemû h stuyê mm de hişt. Ez ji h bist çar salina 
xwe de bêt mêr û bêr sitar mam. Tenê Alê Memê Şivan ji 
mmra û zarokên mmra bû sitar. Ew ji minra bû mina 
birayeki mm, ji zarokên mmra bû sitar û bû bav. Ez çu 
caran h bm qenci û deynê ew camêri de mkanbin derke- 
vin. Wi ez mina xwişkek xwe xwedi kinm, ji zarokên 
minra ji bû mina baveki heqiqi. Xwedê h Ali hezar carî 
razibe.
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Min geleki serê te êşand Xidê min. binhêre êdi ez kal 
bûme, çavên min meiûl bûne, diran li devên mm de ne- 
mane, porê mm gewr bûye, gep û rûyê mm qurmiçiyane, 
ez êdi bêt hêz mame. Hemû hemsalên mm mina şêrin, 
hina ciwamn. Ji ber ku ewana mina min derd kul nekişan- 
din. Ango mm çi dit, çi nedit. Ew roj, ev roj. Lê disa ji 
Xwedê şikir Xidê min. Tu ji h Xwedê şikir bike, ew me- 
zine, wê ew tola te ji, h neyaran bistme.

Ana Senen axinek kûr h ddda kişand û carek din vege- 
riya ser Xidê piçûk, ji Xidê piçûk ra:

- Ahxxx Xidê mm, ew zeman werge bû. îro ji rewş pirr 
başe nabêjun. Lê em çi bikm lawê min, berxwe mekeve, ev 
cihan h Sultan Sdêman ra nema, ji Sultan Silêman ra nebû 
yar, ma ji mm û tera dunine û dibe yar? Ev cihan valaye, 
vala, Sultan Sdêman usa gotiye. Kesên zana û dirokzan 
dibêjm ku, Sultan Silêman zunanê teyr û tûran, zunanê 
hemû jmdewarên ev cihan, zunanê cin û pêriyan zambûye. 
Wi h ba û bahozan bac û serebac standiye. Werqas zana, 
biaqil, jir û jêhat bûye ku, haşa heft sed jm têr kiriye, ji 
heft sed jman ra bûye mêr, h tev wan razaye. Ew pêxam- 
bere ki werge bûye, lê disa ji ev cihan ji vira nemaye. 
Weyisê Nûri digot ku, Sultan Silêman sê sed sal jiyaye, lê 
diya wi h pey wi miriye. Ango ew kurê jmek werge bûye. 
Diya Sultan Sdêman, jmek her esabi û bi hêrs bûye. 
Rojeki Sultan Sdêman h tev leşkerên xwe derketiye seferê, 
lê h rêva nexwaş ketiye û ketiye ber mirinê. Beri ku bi- 
mire, ruhê xwe radeste Ezrail bike, gazi hemû serleşker û 
serdarên artêşa xwe kiriye, ji wanra usa gotiye:

- Ez bawer nakun êdi ez carek dm rabun ser hngan 
bigerim; wê ez bimirim û biçim heqiya xwe. Lê ez h mi- 
nna xwe natirsun, balam h we ditirsun. Hûn ku meyitê 
mm ji diya minra bibin, wê ew ji wera bibêje "we lawê 
mm kuşt". Li ew demê de, diya mm ew hemûyan bide 
kuştin. Naha hûn destpêbikin ji minra tawûtek bi taybeti 
çêbikm. Li aliya tawûtê, a rast de quleki vekin. milê mm h 
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ew qulê de derxinm der, meyitê mm werge bibm radeste 
diya mm bikm. Wexta ku diya min milê min li dervayi ê 
tawûtê de bibine, wê ew li ew demê de ji wera tişteki 
nebêje, wê ew mm çi xwastiye û qesta min çi bûye, wê ew 
fêm bike, têbigihêje, mesele çiye û çi nine, dibêje û h ew 
hûrdemê de dunire diçe digihêje rama Xwedê. Dûra leşker 
h ser hosiya Sultan Silêman tawûtek werge çêdikm, h aliya 
milê rastê de ji quleki vedikm, Sultan Silêman dikin ew 
tawûtê, mdê wi h ew qulê de derdixinm, seferê nivçe di- 
hêlinin û meyitê Sultan Silêman radikin û şuva bervi mal 
tinin. Beri ku leşker şuva vedigerin, serdarê artêşa Sultan 
Silêman, balyozeki bi taybeti beri rêketinê de dişine mala 
Sultan Silêman, ku ew kesa biçe ew nûça reş bidê diya 
Sultan Silêman û gelê wi. Ku ji bona cmaze û gorkirmê 
her tişt amade bibe. Ew kesa ji beri leşkeran xwe digihê- 
jine qesra Sultan Silêman, ew nûça reş dide diya Sultan 
Silêman û h nav gel de belav dike. îcar diya Sultan Si- 
lêman berxwe dikeve, digiri û dikevi şikê. Bi xwe bi xwera 
dibêje "leşkeran kurê min kuştm" hêrs dikeve. Lê wexta 
ku meyitê Sultan Silêman digihêjinm pêş qesra wi, diya 
Sultan Silêman ew tawût û milê kurê xwe dibine, h ew 
demê de têdigihêje ku, na keseki kurê wê nekuştiye, Sul- 
tan Silêman bi fermana Xwedê va miriye, ew aqil ji aqilê 
wi bi xwe bûye, xwastiye ku milê wi h derva bihêhn, ku 
diya wi guneyê keseki negire û tişteki neyne serê keseki. 
Gotiye " daye h ev milê mm binhêre, çawa radişe, hm 
virde û wirde diçe û tê, jiyana ev cihan ji usaye. Ev cihan 
û jiyan, cihan û jiyanek vala û derewçine, qet ji keseki ra 
namine ev cihan, dawiya jiyanê axe, gora kûre. Li hember 
ev rastiyê qet berxwe mekeve û dilê xwe ji keseki ra teng 
meke". Belê Xidê min, rasti ji ev e, ev cihan û ev jiyan, ci- 
han û jiyanek derewçine, cihan valaye, qet ji keseki ra 
namine. Ji bona ev e ku ez ji tera dibêjun berxwe mekeve, 
bihna xwe teng meke, helbet Xwedê ji tera ji deriyeki 
veke. Deriyên Xwedê pinn, bêt hejmann kurê mm.
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Xidê piçûk çirokên usa zef hezdikir. Ji bona ew ji xwe 
bêtir nêzika devê Ana Senem dikir, ku çirokê qenc bibi- 
hise û têbigihêje naveroka ew çirokê. Li pişti kutabûna 
çirokê û şiretên Ana Senem de, icar Xidê piçûk xwast ku 
ji Ana Senem pirseki pirs bike. Got" Amojin te h testpêka 
axaftma xwe de, qal û behsa şoreşa Ûrizistanê û Kominis- 
tiyê kir, gelo Koministi çiye? Wexta ku ez leşker bûm, 
serbazên Tirk her roj ji mera digotm" serokê Ahnan Hit- 
ler êriş daye ser Koministan, Koministan dikuje". Ji bona 
ew ji em diehmandin, tiştên ecêb ji mera digotin. Balam 
serbazeki mm hebû, wi ji mmra her tun bi diziyan qal û 
behsa sazûmana Koministan dikir û ez agadar dikinm. 
Naha ez dixwazim tu ji mmra birûbaweriyên xwe h ser 
sazûmana Koministan bibêji. Li gor baweriya te ew sazû- 
mana, sazûmanek çitone ? Bi kerema xwe tu bersiva ev 
pirsa mm bide Amojm. Ana Senem h rûyê Xidê mhêriya, 
dûra ji Xidê ra:

- Kuro te ji Roma Reş ra çar sal leşkeri kiriye. Ez bawe- 
rim serbazên te ji tera gotme Koministi çiye û çi nine. Tu 
bi xwe ji dibêji " her roj ji mera digotin". Mana ev gotina 
te ewe ku, wana ji tera gotme, Koministi çiye, çi nine; ez a 
reben ji tera çi bibêjun.

- Na Amojin, ez dixwazun h ser ew sazûmanê tu ji minra 
ramana xwe bibêji. Ango h ser sazûmana Koministi hm 
kesan ji tera çi gotmê û ji gel ra çi dibêjm, tu ji mmra ew 
ê bibêje bese. Bi kurtasi tu ji mmra ramana xwe bibêje. 
Ango sazûmana Koministi çiye ? got Xidê piçûk, lê Ana 
Senem ji Xidê ra usa got:

- Kuro tu baş dizani ku, bi sed salan virde, Kurdên me ji 
bûne mina Ereb û Tirkan. Em jm kinnê mina metarya- 
leki, ji civak û civatan dûrxistme. Dixwazin em jin, h mal 
de û aşpêjxanan de ji wanra nan û xwannan bipêjin, 
êvar-êvar ji bikevin paşila wan, kêfa wan binin, ji wanra 
zarokan binin cihan, felan û bêvan. Ango mêrên me Kur- 
dan ji êdi nahêlimn jm bikevm nav civat û refên mêran.
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Naxwazin jin ji biçin dibistanan bixwinm. Lê gor ku bav û 
kalan ji mera digotin, h diroka gelê Kurd de qet ferqa jm 
û mêran tunebûye. Jin û mêr her tnn hgel hev bûne, h 
nav şertên wek hevi de jiyane. Çira bav û kalên me gotme 
" Şêr şêre, çi jme, çi mêre". Ev meteloka baş dide xuyaki- 
rm ku, h nav bav û kahkên me de, ew dubendiya cmsê jin 
û mêran tunebûye. Jm û mêrên me Kurdan ji hevra 
ketine nav şeran, li hember dijmman de şer kmne, mêr- 
xwasiyên gewra dane temaşekirm. Jmên me Kurdan bûne 
serokên eşir û ezbetan, h misletan de h koşeyên heri jorin 
de rûmştine, bûne dadger û dadmendi-adalet-belav kirine. 
Xwedê rama xwe h wê bike, jma Seyid Bekteşê me, Ana 
Xanun, jmek werge bû. Ew keça Çarek Axa ê Pilemoriyê 
bû. Ew diket nav mesele û misletan, pirsgirekên gund û 
civatê çareser dikir. Naha en dinhêrm, mêr nahêlinm ku, 
jin rûyê xwe ji vekm, mêr nahêlinm ku jin li hmdir xani- 
yan de ji derkevin der, nahêlinm keç û jm ji bixwinm. 
Erê, beri ji dibistanên me Kurdan pirr tunebûne, balam 
disa ji, h nav civatê de ev dubendiya tunebûye, civat ji 
hevûdura bûye mamoste. Çi dixwazun ji tera bibêjim Xidê 
mm, ango hm kes ji mera dibêjin sazûmana Koministiyê, 
sazûmanek ne başe. Li zikê ew sazûmanê de, qet kesek ne 
diya xwe nasdike, ne bavê xwe û ne ji xwişk û birayên 
xwe. Her kes ji hevra xerib û biyaniye. Her tişt h destê 
hukumatê-daye, mal û milkê keseki tuneye. Rûmştvanên 
welatên Koministan, hemû mina noker û dilanm, h bmê 
zilm û zorê de dixebitin. Dibên jmên ew welatên Kominist, 
wexta ku li zarokan de ducan dibin û dûra ji roj tê du- 
xwaskan dibm, zarokên wan diwehdm û têne cihan, h ew 
demê de yekser dewlet wan zarokan h dest dê û bavan de 
distine û wan zarokan digire dibe dike şirxanan û zarok- 
xanan; h ew ciyan de xwedi dike; h wan zarokan dinhêre, 
ta ku ew zarokana mezin dibm. Ango hemû xwişk û bira 
Iigel hev, h ew şirxane û zarokxanan de mezin dibin, 
balam qet kesek xwişk û birayên xwe nasnake, haya xwişk 
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û biran h hev tune. Kes nizane xwişk û birati çiye. Ji bona 
ew ji, xwişk û bira bi hevra dizewicin, dibm mêr û jmên 
hevûdu. Naha te fêm kir û tu têgihişti sazûmana Koministi 
çiye Xidê mm ? Xênci ev, disa dibêjin ku, jmên ew wela- 
tan, wexta ku canên wana mêr dixwaze, derdikevin der, 
kijan mêr ku ji wan xwaş tê, ddên wan kijan mêri dixwa- 
ze, h dû ew mêri dikevin, wi mêri digirin, dibm malên 
xwe, şevqe ê ew mêriki ji h destikê koçê dêri de dar- 
dadikm, ku wexta ku mêrên wan jman h kar, an ji h 
derva dageriyan mal, bila ew şevqe bibinm û nekevin 
hindir, jmên xwe bêt kêf nekin, zewqên jinên xwe nerevi- 
nm. Bi kurtasi, gor ku ji mera dibêjm, jiyana wan welatan 
ne jiyane; jiyanek li dûri aqd û mirovatiyê’ye, jiyanek bêt 
namûsi û heywaniye. Ango hemû kes usa dibêjm, lê ez ji 
mzanim ku, derewe yan ji raste. Gotmek bav û kalan 
heye, dibêjin" Lê agir ku li pêxêriga malê de neşewite, dû 
h pixêrigê de dernakeve der". Ev meteloka ji dide xuyaki- 
rm ku, ew tiştana bibe ku rast bm, got û Ana Senem 
dawiya ew meselê ani.

Li pişti ew gotmên Ana Senem de, Xidê piçûk carek din 
pirsa xwe dubar kir ji Ana Senem ra:

- Amqjin, tu werge dibêjman bitenkine, ji minra birû- 
baweriyê xwe’ên şexsi, tenê h ser ev tiştan bibêje. Ango tu 
bi şexsi h van tiştan û ew gotmên hm kesan bawer diki 
yan na? Tu ji minra evana bibêje.

- Belê Xidê min, ez bawer dikim. Ji ber ku, kesên nezan 
û çav kor ev tiştana ji mera nabêjm. Axa, mir, şêx û 
seyidên me ji mera dibêjin. Kuro newiyê Seyid Bertal, 
Seyid Husên dibêje. Hesen Axa ê Germisiyê, Mele Ûsiv 
gelek kesên dm dibêjm. Tu bi xwe ji qenc dizan ku, ev 
şexsana zanane, xwendine, geriyane û ditme. Mirov çito h 
ew kesan bawer nakt ? got Ana Senem, lê disa Xidê:

- Na-na Amojm, ez bi xwe bawer nakim. Tu bi xwe ji 
qenc dizani ku, Ahmedê Şariwanê çar sal h Ûrizistanê de 
dil mabû. Seyid Ahmed ev e xwaşe, wi ew sazûmana bi 
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çavên xwe va ditiye. Ew qet tiştên usa nabêje. Serda ji 
dibêje" Koministan ez felat kirrni, Koministan ez serbest 
berdam". Mm bi xwe li devê Seyid Ahmed de bihist, ku wi 
digot " qet tişteki werge tune, hemû derewm, buhtanan 
-iftira- davêjin ser ew sazûmanê". Ez bi xwe sond dixwim 
ku, axa, mir, şêx û hin seyid ji bona ev meselê derewan 
dikin. Hun ji derewên mezin dikin, Imgên qantiran dişiki- 
nm. Ma ew mirovana heywanm? Keriya pez û dewaranm? 
Wana çito h nav çend salan de, adet, tore û hemû kev- 
neşopiyên bav û kalên xwe, ji xwe birkinn? Ewana çawa Ii 
zikê heyamek heri kurt de ewqas bûn heywan? Na Amo- 
jm, diroka mirovatiyê, h dewra sazûmaniya kevneyari de 
destpêkiriye, qonax, bi qonax, gav bi gav hatiye gihiştiye 
ev roja me. Tu bi xwe ji dibini ku, jiyana mirovatiyê 
geleki pêşva çûye. Naha tu bi çavên xwe va dibini ku, her 
roj balefirên Romê h ser ev gundê meda difinkm, diçm 
Erzunm, Qers û Erzmganê. Li navbera bajaran û welatan 
de diçm û tên, teşiyan dirêsin. Bi hezaran tiştên nûjen 
derketme. Hemû ji mirovan, ji bona mirovatiyê çêkirme. 
Ango nûjenizm evqas pêşva çûye. Tu dibihisi, ji tera ji 
dibêjm, xeta trênê bervi bajarê Mûşê diçe. Mirov h ser 
derya û dengizan de, keştiyan dajoy. Duhu axa, mir û 
hemû serdestan, mirov mina heywanan h sûkan de difiro- 
tm, iro ew tiştana tunemn. Ji bona ev meselê û tiştên usa 
ew serbazê mmê leşkeri ji mmra gelek tişt digotin û ez 
bawriya xwe h gotmên ew camêri timm. Ango kevneyariya 
duhuni h ev cihan de radibe. îro h şûna sazûmaniya kev- 
neyar de, sazûmanek mirovi û demoqrat destpêkiriye. 
Mirovati nûjen bûye. Mirov h kevneyariyê de derketiye 
bûye şareza. Şarweri her pêşva çûye. Ew tiştên ku hin 
derewçin û kedxwaran ji tera û ji gelra gotine û dibêjin ji, 
mirov iro wan tiştan napejirine. Li diji neheqi û tiştên 
bênamûsi derdikeve. Tu qenc dizani Amojm, hemû kesên 
meseba sunni ji me Elewiyan ra çi dibêjin. Sunni ji me 
Elewiya ra dibêjm " Elewi kafirm, Elewi diya xwe û xwiş- 
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kên xwe nasnakin, weka heywananm, Qizilbaşm, feian- 
bêvan. Qet li bira mm de naçe, ez wexta ku li Sêrtê de 
leşker bûm, leşkereki Sunni ji minra digot" hevaiê Xidir, 
gor ku şêx û imamên me ji mera dibêjm, şêx û imamên 
Elewiyan tiinin. Yên wan Pir, Rayber û mirşûdên wan 
hene. Elewi ji Pir, Rayber û mirşûdên xwera " Seyid " 
dibêjin. Ew Pir, Rayber û Mirşûd her sal diçin malên 
mirûdên xwe ji bona geşt û çiralixê. Hemû gundi h dora 
ew Pir, Rayber û Mirşûd de komdibin. Dûra h dema êvarê 
de Pir, Rayber, Mirşûd - ku kiye - gazi hemû gundiyan 
dike, ki ku h hev suketine, wana h hev tine, şiretan h wan 
dike. Tiştên usa her başin kek Xidir, ez ji ev tiştan zef 
hezdikun. Lê şêx û imamên me dibêjm" dûra ji ew kesana 
fermana cem girêdayinê didm, qurban serjêdibm û hemû 
gundi tev jin, keç û bûkên xwe va diçin qonaxa Pir. Çawa 
ku h dêri de dikevin hindir, h hember Pir de rêz dibin, 
Pir diwa wan dide, ew ji h pişti diwa dayina Pir de xar 
dibm, erdê maçdikin û li ser joniyan de dimeşin diçin hng 
û destên Pir maçdikin û şuva dadigerin h ciyekide rûdimn 
û guhdare Pir, Rayber, Mirşûd -ku ew kesa kiye- dikin. 
Evani ji başin kek Xidir, em ji Elewiyan bêtir giramiyê 
didm şêx û imamên xwe. Dûra Pir tembûrê dike destên 
xwe û destpêka kutandma tembûrê dike. îcar cemê girê- 
dide û diwanzan dixwine, gel dikeve nav zikirê, kerkes 
gazi Xwedê dike, hemû kes digirm, dengên xwe bihnd 
dikm û her diwa dikin. Li pişti ew hm kes radibm Sema 
direqism, h dora hevûdu de dizivirm, diçm û tên, heşên 
wan kesan diçe, bêt hiş duninin. Li demek werge de, kesek 
h şûna xwe de radibe diçe şewqa çirê ditemirine û gel 
dikeve nav hevûdu. Êdi kê ku pê kijan, jinik, keçik, an ji 
bûkê girt, bi qenci karê ew jmik, keçik, an ji bûkê dibine 
û kêfa xwe tine. Li pey ew bêt namûsiyê de, vêca ew ke- 
sana derpeyên wan jinik, keçik û bûkan diçirinm, perçeki 
derpeyên wan belengazan digirm dikin bênkên xwe, ku h 
kijan jmik, kijan keçik, h kijan bûkê ra raziyane û ew
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karê bêt namûsi kirine. Dûra şewq disa tête vêxistin, 
hindirê malê rohahi dibe û her kes h ew perçe ê derpê ê 
wan keç, bûk û jimkan dmhêre û dibine ku, ew kesa ji da- 
yika xwera, an ji keç, bûk û xwişka xwera raziyaye. 
Lewra ew perçe ê derpe, parçe ê derpe ê diya wi, an ji 
xwişk û bûka wiye".

Belê Amojm, ew seg bavi ji minra usa digot û h min 
pirs dikir, digot "gelo evana rastin, yan derewin". Lê ez 
bawerim guneyê ew leşkeri tune bû. Ji ber ku, şêx û ima- 
mên derewçin ji wira werge gotibûn. Çito ku seyid h der- 
heqa Sunniyan de hezar tiştên nebûyi, dûrveyê yê aqilan ji 
tahbên xwera dibêjin, şêx ji ji mirûdên xwe ra eyni tiştan 
dibêjin. Naha ez li te bipirsim Amojin, evana rastm? Ma 
em heywanm, ku em diya xwe, xwişk û bûkên xwe na- 
snekin? Ez bawerim em Elewi ji tev hindik qasa Sunniyan 
xudan ar û namûsin, h namûsên xwe va girêdayine. Disa 
em ji qasa wan diya xwe, xwişka xwe û bûkên xwe nasdi- 
kin, h wan xwedi derdikevm. Jinên me ji qasa jmên wan 
xudan ar û namûsin, biaqihn, aza ne, nûjemn. Em h wan 
bêtir her tiştên xwe nasdikin. Rewş li ber çavane Amojin, 
mina ronahiya Roja Zeri. Lê ev tiştana û ev derewana kê 
h diji me derxistme Amojm? Helbet ku dijminên maf- 
perest, helbet ku, şêx, mele û axayên ku mafên xwe h ev 
derewan de hene, wana evana hemû derxistine. Tu h di- 
roka Olan dinhêri, 01 û meseb hemû h diji hevûdu derke- 
tine, tiştên nebûyi ji hevûdura gotine. Ji bona ev ji mirov 
kirme dijmmên hevûdu, bi milyonan kes hatme kuştm ji 
bona ew derewan û birûbaweriyên bêt bingehin û pûç. 
Bmhêre Amojin, tu qet nabini ku, pêxamberek ji, h nav 
hejar û belangazan de derketiye. Hemû pêxamber ji, 
kurên dewlemendanm, kurên serdestan û kurên serokên 
eşiranm. Tenê îsa pêxamber ketiye nav tevgera nokeran, 
hejar û belengazan, lê disa ji, koka wi digihêje koka yahû- 
dên serdest. Ew ji h bm destê keşişan de hatiyê elimandin.

Amojin ew serbazê mm ji minra digot " h diroka cihan 
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û mirovatiyê de, her gavek nû û nûjen, bi dijberiyeki va 
hember hatiyê girtm; mirov her tim h diji gav û tiştên nû 
derketiye. Dûra bi çaveki zanisti û xwaşditini va h tiştên 
nû û nûjen mêzekiriye, hatiye gihiştiye ev heyama iroin. 
Sazûmanên çinan ji usa bûne. Wexta ku mirov h sazû- 
mana nokeri de derketiye, ketiye zikê sazûmana Feodali, 
icar ew kesên ku, maf û berjewendiyên xwe, Ii sazûmana 
nokeri de hebûne, ew h diji sazûmana Feodali derketme. 
Serdest û kedxwann sazûmaîiiya nokeri, ji gel ra bi he- 
zaran cûre derew kirine, gel berdane ser hevûdu, hejar û 
belengazên Xwedê bi sed hezaran hatme kuştm. Dûra 
sazûmana Kapitalizmê derketiye, kesên xudan noker, gund 
û cotgehan, vêca ew diji sazûmana Kapitalizmê derketme, 
disa gel berdane ser hevûdu. Gelên nezan disa bi derewên 
mir û axan qira hevûdu anine. Li pişti şoreşa Fransa rewş 
piçeki hate guhartin. Mir û axa li ser erdê Ewrûpê de 
nemane, balam li ser erdê kişwera Asya, Efrika û hm 
ciyên cihan de, ew rewşa Feodali hin h ser hukime". Disa 
wi serbazê min digot" heke ku ramana keseki h diji sazû- 
mana dewlemendan be, icar hemû dewlemend yekser 
radibin dikevin nav tevgeran. Yan ew kesi dikujm û yan ji 
bi dek û dolavan, bi Ehrimani va gotmên ew kesi pûç 
dikin, ji gel ra dibêjin " ev kesa diji Xwedê, 01 û îmanê 
derdikeve, ev kesa kafire, qetla ev kesi helale " felan û 
bêvan. Ango her tim O1 û meseb h destê serdestan de bûne 
şûr û mertal, bûne tifing û çekên iroin. Erê Elewi ji îslam- 
m, balam seyidên Elewiyan ji bona şêx û imamên Sunni- 
yan her tnn bûne xetere. Wana seyidên Elewiyan ji xwera 
dijmm ditme. Ji bona ew ji, rûmştine derew derxistine, 
buhtanên ecêb avitine ser Elewiyan. Ji ber ku maf û ber- 
jewendiyên şêx û imaman û yên seyidan h diji hevin. Ji 
bona ev ji derewên pûç û derewên serdestan serketine. Ji 
ber ku dewlet h dest derewçinan-daya. Wana her hecet 
kirme destên xwe didm şuxulandin. Ji bona sazûmana 
Koministi ji, disa ew çina serdestan û derewçinan ev dere-
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wana derxistme. Hebet h ev derewan de maf û berjewen- 
diya seyidan ji geleke. Ji ber ku li ev sazûmana nû de 
kedxwari, pirti û tahbti tune, herkes mina heve. Qûlên 
Xwedê h ev sazûmana nû de nabm qûlên şêx, axa, mir û 
keşişan. Şêx û mirûdti, seyid û tahbti, keşiş û aligirên 
keşişan, dewlemend û hejar tunenm, hemû mina hevm. Lê 
ev ji, bi karên ev kesana nay. Dewlemed dixwazm h ser 
pişta hejaran de bijin û dewranên xwe bajon. Seyid, şêx û 
îmam dixwazm her tim mirûd û tahbên wan hebm, destên 
wan werim maçkirm. Ew ji dixwazm h ser pişta gel de 
bijin. Ji bona sazûmana Koministi hemû serdestên ev 
cihanê, hemû, keşiş, şêx, seyid û îmam, ji bona ev meselê, 
bi yek deveki va dipeyivin û hemû ji hevparên hevin, dost 
û yarên hevm".

Belê Amajm, ez carek dm ji tera bibêjim, ez baweriya 
xwe h ev tiştana timm. Ji ber ku ew sazûmana nû derketi- 
ye. Sazûmana Kapitalizmê diji ew sazûmanêye. Ji bona ew 
ji, sazûmana Kapitalizmê him hemû hacetên destên xwe 
va, him ji, bi destê şêx, seyid, îmam û keşişan va buh- 
tanên usa davêje ser ew sazûmana nû. Ez gelek derewan h 
nav seyidên meda ji dibimm. Ew ji h diji hevûdu derewan 
dikm, buhtanan davêjin ser hevûdu. Gelo çira seyid usa 
dikm? Helbet ji bona maf û berjewendiyên xwe. Tu ji min 
baştir dizani Amojin, h tevkuştina Şêx Said de, eşira Xor- 
mekiyan û Lolan çi anin serê birayên xwe. Ji bona çi wana 
ew bêbextiya kinn? Ji bona dubendiya meseban, ji bona 
maf û berjewendiya serokên ew eşiran û seyidan. Me ew 
bêbextiyana h tevkuştma Dêrsim de ji ditin. Li ew demê 
de ez zarok bûm, balam aqilê min digihişt gelek tiştan. 
Min bi ev çavên xwe va gelek tişt ditin Amojin. Kurdên 
Sunni çito birayên xwe dikuştin, wê rojeki dirok bmivisine 
û Kurd ji bixwinm, dersan h ew bêbextiyan de derxinm, 
şerm bikm berxwe bikevin. Tu ji minra pirr tiştên qenc 
dibêji, şiretên qenc h min diki Amajm, balam ew tiştên ku 
ji te û minra gotine -ji bona sazûmana Koministiyê- hemû
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derewin. Gelê cihan iro Ii qurna bistan de diji, ne ku li 
dewra îbrahim pêxamber, Mûsa, Dawûd, Yaqûp û Lût de. 
Li dewra wan pêxamberan de -gor ku ew serbazê mm, ji 
minra digot- mirov bi xwişka xwera zewiciyaye, ji diya 
xwera zewiciyaye, felan û bêvan. Balam mirovên iroin ev 
tiştana nakin, ev bêtarên eyibm, şermm, karê heywananm. 
Wi serbazê mm digot " îbrahim pêxamber ji xwişkek 
xwera, Yaqûp pêxamber ji du xwişkên xwera, Dawûd 
pêxamber ji, ji pênc xwişkên xwera zewiciyaye. Lût pê- 
xamber ji, ji du keçên xwera razaye, ku zarokên wan 
bibin û eslê mirov zide bibe". Bawer bike Amojm ew 
serbazê mm ji mmra usa digot û sond dixwar ku, evana 
hemû rastm. Lê bila xêr û gune h stuyê wida bm. Lewra 
xwendma mm tune, min tiştên usa nexwendme. Wi digot " 
Tewrat, Zebûr û încil usa dimvisinm".

Ana Senem ji bona ew axaftin û gotmên Xidê piçûk, 
geleki hêrs ketibû, berxwe diket, balam nedixwast ku dilê 
Xidê biêşine, çêr-mêran ji Xidê piçûk ra bibêje. Dûra bi 
rengeki milayim va dageriya ser Xidê piçûk, ji Xidê piçûk 
ra:

- Kuro te h destpêkê de qenc tişt gotm, lê h dawiyê de, te 
li hemû gotinên xwe de riya. Ez bawerim tu h hayji xwe 
nini. Tu dixwazi pêle ranên minên taybeti biki. Ez nax- 
wazim tu h mm bixeyidi. Lê ez dibimm tu pirr tiştên 
nebûyi h aqilê xwe de derdixini. Bawer bike, bihistmên 
van gotmên te, ji bona keseki " Ehlibeyt " gune tê hesi- 
bandm. Te ev derewana h ku bihistin kuro? Tu dibêji " 
serbazê mm, ji mmra got " lê ez bawer nakim. Tu beri 
usa nebûy; tu kureki bi itiqat, xudan baweri bûy. Tu çûy 
leşkeriya Tirkan hati, te ew itiqat û baweriya xwe wenda 
kir. Nizam h te çi qewimiya, mzam te ev zanyariya h aliya 
kê de stand. Kuro mal xirab, devê te çito usa digere, tu ji 
mmra dibêji mzam" îbrahim pêxamber, Dawûd pêxamber, 
Yaqûp pêxamber bi xwişkên xwera zewiciyane; hezreti Lût 
ji, mzam -haşa haşa- ji keçên xwera rabûye, rûmştiye.
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Weyyyy, tobe-tobe, ez qet naxwazun ku, tiştên usa bibihi- 
sim. Kuro ew pêxamber û balyozên Xwedê çito ew tiştana 
dikin? Ma ew mina me qûlanm, ku ew gemariyê bikm? 
Na-na haşa, Xidê mm, çêtire tu êdi ev deng û gotmên xwe 
bibiri, rabi biçi mala xwe. Tu ku hgel min zêde bisekmi, 
qet kesek mzane ku, tu h bmê çend keviran de, çiqas 
derewan derxini û belav biki. Tu mm biborine Xidê mm. 
êdi ez naxwazmi te guhdar bikim, te got erê ?".

Xidê piçûk dit ku Ana Senem bi rasti ji hêrs ketiye, 
naxwaze êdi tişteki bibêje û bibihise. Ji bona ew Xidê 
piçûk bi hêdika h şûna xwe de rabû serxwe, berê xwe 
guhart ser Ana Senem, ji Ana Senem ra:

- Amojin tu min biborine. Tu qenc dizani ez çiqas li te 
hezdikim. Bawerke min nedizambû ku, tu evqas dixeyidi. 
Min ji tera mina dayika xwe dilê xwe vekir. Tu baş dizani 
ku, ez giramiyek gewre didime te, te mina dayika xwe 
hezdikim. Li destpêkê de te qal û behsa sazûmana Komi- 
nisti kir, ev gengeşiya te vekir, mm ji, ji tera raman û 
gotinên ew serbazê artêşa Tirk got. Lê ku mm bizaniyana 
tu usa dixeyidi û hêrs dikevi, bawerke mm ji tera ddê xwe 
venedikir û ji tera nediketim nav ev raberzinan. Ji bona 
mesela îbrahim pêxamber, Dawûd û Yaqûp pêxamber ji, 
wi serbazi ji minra ew tiştana gotin. Li gor gotma ew 
serbazi, mviskareki Ewrûpi werge mvisandiye. Xênci ew 
mviskari, pirtûka evrar "Tewrat" ji pirr tiştan dimvisise. 
Wi serbazi usa digot. Tu mm baş dizam Amojin, xwendina 
min ewqas tune. Min piçek xwendm û mvisandm hmkiri- 
ye, lê ew ji têra fêmkirma pirtûk xwendman nake. Ez 
zimanê pirtûkan pirr fêm nakim. Mm ew pirtûka evrar ji 
qet neditiye ku, bi çi rengiye. Min ji mina te, tenê navê 
Tewratê û çar pirtûkan bihistiye. Ji bona sazûmana komi- 
nisti ji, disa ew serbazi ji mmra digot " ew sazûmana, 
sazûmanek wekheviye, sazûmana hejar û belengazane, 
sazûmana gundi û rêçberane, sazûmana zametkêşan û 
kesên bêt ax û bêt erdane. Ew sazûmana, sazûmanek ko-
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meletiye. Li zikê ew sazûmanê de herkes xudan kar û 
male, xem û xeyalên pêşerojan tune. Tendurusti, zanyari, 
bijijk, nexwaşxane, derman, dibistan û xwendm hemû bêt 
diravm. Bi zagoni herkes mina heve. Yek dewlemed, yek 
hejar tunemn. Yek bixwe, yek bmhêre ew qedexeye. Axa- 
ti, mirti, xulamti û berdesti tune. Dewlet ji bona zarokan 
li gund û bajarên welêt de zarokxanan û dibistanan ava 
dike. Li ew zarokxanan de byijk û hemşire h zarokan 
dmhêrin, zarok h bmê sehêtê de mezm dibm, tên zanan- 
din. Jmên ku dixwazm biçin bixebitm û kar bikin, sibe- 
sibe zarokên xwe digirm dibm radeste wan zarokxanan, 
bijijk û hemşiran dikm, êvar-êvar dadigerm diçin zarokên 
xwe digirm dibm mal". Amojm, ew şirxane û zarok- 
xaneyên ku tu dibêji, ez bawerm ewm. Armanca tiştên usa 
ji baş tête kivşê û tête fêmkinn. Ku jm û mêr bi hevra 
bixebitm, jiyana xwe û dohwa xwe bêtir qenc bikin, abo- 
riya welêt ji rakm jor; kêra hemû kesan, bigihêje hemû 
kesan. Welat şên, geş û nûjen bibe, pêşva biçe. Ez bawe- 
nm, ev ji, ji bona herkesi meselek jiyanêye û her pêwiste 
ji. Bi kurtasi ev tiştên usa wi serbazi ji minra digot, Amo- 
jma delal. Ev gotmana, gotmên mm ninm, yên ew serbaze 
Tirkin.

Ana Senem bi bêdengi Xidê piçûk guhdar dikir, balam 
êdi nedixwast ku, biaxffe, nedixwast ku, gotmên werge 
pirr guhdar bike. Lê Xidê piçûk qenc têgihiştibû ku, Ana 
Senem zef xeyidiyaye. Ji bona ew ji, ji dileki pak û hezkiri 
va ji Ana Senem ra:

- Amojin, ma tu h mm xeyidiyan? got û h Ana Senem 
nihêriya. Li pey ew pirsê de, icar Ana Senem:

- Kuro mm ji tera got êdi bese, ez naxwazim ji tera 
bipeyivim. Çêtire deng li mm meke. Lewra hêrsa min 
rabûye, ez naxwazim dilê te biêşimm. Pêşneyara min ji 
tera ewe ku, tu rabi biçi mala xwe û carek din ji, tiştên 
usa ji mmra û kesên dmra nebêji, ji keseki ra nekevi nav 
gengeşiyên usa. Ji ber ku, hm kes hene mina min tebat- 
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tahamiil- nakm. Bibe ku te bikutun ji, got û rabû serxwe 
û dagriya mala xwe.

Xidê piçûk li bm tû’ya Tawûr’ê de tenê mabû, nedi- 
zambû ku li kuva biçe. Dûra rabû serxwe, çav h goristana 
gund û çiyayê hember gund gerand, bi kûrahi hênijiya, 
dûra bi xwe bi xwera " çêtire ez bi rojeki zû h ev gundi de 
derkevim. Ez bawerim êdi h ev gundi de sekmandma mm 
hun ji minra xetereye, him ji ne keyse " got û berê xwe da 
aliya goma Hemê Ali, çû h ber çavan de wenda bû.

-DAWÎ-
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