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Têbînî:
Ji bilî karê zanistî hemû mafên wergêrandin, weşandin, belavkirin û
înternetê ji alîyê nivîskarî ve parastîne.
Dr. Hesen Şetevî di pirtûka "Rêya Jîyanê" da xebitîye ku binemala [malbata]
Qasimlo ku yêk ji binemalên mezin yên Kurdistanê ye, bi awayekî berfireh
zanyarîyên li ser re û rîşe, liq û şaxên wê zêdetir bi xwandevanan bide
nasandin.
Bi taybetî ciwan û nifşên nû yên binemalê û helbet xwandevan jî dikarin vê
serborîyê wekî nimûneyekê, ku serborîya piranîya binemalên Kurd yên
mezin kêm zêde wisa ye, bibînin.
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Ji bo rêzgirtina bîrînana dayîka xwe ya şerêjin, mihriban û
xweşdivî Xecîc Xanim Şetevî *Xamaya min+ ya ku li Tîrmeha
1916ê li gundê Qasimlo, li rojhilata Kurdistanê hatîye dinyayê û
li Tebaxa 1971ê bi qezayeke tirimpêle [erebeyê] li welatekî
bîyanî çavên xwe li vê dinyayê girtî
pêşkêş dikim.
Kanûna Pêşîn *December] 2016
Bo:
Hemû ciwanên binemala Qasimlo û xweşdivî û hevpeymanên
jîyana min û pêkve xweşdivîyên ku jîyana xwe anjî canê xwe di
rêya xebata gelê Kurd da feda kirine.
Rêya serkevtina di jiyanê da xebat e.
Dr. Hesen Şetevî
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Berî Pêşgotinê
Ji kûrahîya dîrokê were ji ber êrişkarîya leşkerî û dagîrkerî û
talankerîya xwûnavî ya dijminan berhemên gelek navdarên
Kurd ji nav çûne. Lewma dîroka xelk û welatê me ya ji alîyê
nivîskarên xwumal ve hatîye nivisîn kêm bûye belêm ya ji alîyê
dîroknivîsên îslamî û dîplomatên welatên bîyanî ve hatîye
nivîsîn zêdetir bûye.
Min xwast behsê binemala xwe bikem û ji ber hindê jî min
çavek li secereya hindek eşîret û tayfeyên Kurd gerand û dît ku
wan tinê dîroka mêran nivîsîye û qet ehemmîyet nedane kiç û
jinên xwe. Anku seda pêncî neteweyê xwe, dayîk, kiç û jinên
xwe ku di avakirina jîyanê da rola wan ji ya mêran kêmtir
nebûye nedîtine, nedayîne ber çav. Bi qenaeta min cara
yêkemîn e ku di vê kitêbê da di navbeyna jin û mêr da ferq û
cudahî nehatîye kirin.
Lêkolîn û kitêbên ji alîyê nivîskarên reperest yên Fars, Tirk û
Ereb ve hatine nivîsîn, neteweyê Kurd an wekî Tirkên kûvî û
çiyayî, an zarokên bîjî, an Kurdên wehşî û dûmayên şeytan
hatine wesif kirin. Hisa şovenî ya wan hind bi hêz e ku amade
nînin ku ew mafên bo xwe heq dibînin ji bo neteweyên dî yên
digel xwe jî qebûl bikin.
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Nivîsîna şeir, kitêbên edebî anjî yên dîrokî şiyaneke taybetî
divêt. Herçend min wekî nivîskarê van hevokan mixabin ew
şiyan nîne lê digel hindê jî min ew rê da xwe ku behsê binemala
xwe bikem. Bi paldana mezinên binemala me û dostên nêzîk ez
bi vî karî rabûm.
Di veguhêzîya herfên [tîpên] aramî-erebî-farsî bo latînî da
Kakşar Oremar hevkarî kir û gelek spasî wî dikim. Belêm di
amadekirina vê pirtûka min ya bi zaravayê kurmancî da ji alîyê
serastîya ziman, vehûnandina naverokê û formê edebî ve
zehmeta herî mezin û bihadar dostê min yê hêja nivîskar kak
Rojan Hazim kêşa û adeta pirtûk ji nû ve bo min nivîsî û
herweha ev navê xweş jî *Rêya Jîyanê+ dana ser pirtûkê ku ev
destek û harîkarîya wî cihê teqdîr û şanazîyê ye û gelek spasdar
û minetdarê wî me.
Bi vê kitêbê min xwast bireke dîroka binemala xwe û eşîreta
Mukrî ku em jî beşekî wan in, berî ku koça dawîyê bikim
binivîsim. Dîroka binemal û eşîreta me ya zêde û fireh jî êdî erkê
nifşê nû yê binemal û eşîreta me ye û divêt karê ku min kêm
hêlayî ew timam biken.
Hêvî dikim xwandekarên vê pirtûkê ji mezinahîya xwe kêm û
kasîyên min bibexşin, li min biborin, min efû bikin.
Dr. Hesen Şetevî
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Pêşgotin: Di nav binemala Qasimloyîyan da du Doktor
ROJAN HAZIM
Kak Dr. Hesen Şetevî bîrhatinên xwe nivîsîne û wekî reşnivîsa
[taslax] pirtûkê bo min rêkirin û tika kir ku redaksiyon,
koreksiyon û ji nû ve amadekirina kurmancî ya pirtûka wî bikim.
Herwisa daxwaz kir ku pêşgotinekê jî bo pirtûka wî binivîsim.
Min daxwaza wî bi cih îna û bîrhatinên wî ji nû ve bi kurmancî
amade kirin û ev pêşgotine jî nivîsî.
Bîrewerî, bîrhatin, bîranîn, bîrînan... Di bin vî navî da serborîyek
tête nivîsîn ku heq e. Herkesê têra xwe û li goreyî şiyana xwe
jîyanek, dorberek û dinyayek heye. Herkesê tûrikekî jîyanê heye
ku hûrmûrên bîrewerî yên di jîyana xwe da komkirî tijî bike...
Zanîn û tecrube du alîyên jîyanê îfade dikin. Dîsa ve divêt bêjin
ku herkesê têra xwe zanînek û tecrubeyek heye... Hindek kes
hene ku zanîn û tecrubeyên xwe di hemû xelekên jîyanê da bi
suhbetkî li dora xwe parve dikin. Hindek jî hene ku zanîn û
tecrubeya xwe hem di prosesa jîyanê da li dora xwe belav dikin,
parve dikin, hem jî dikine nivîs ku nifşên paşerojê jî jê istifade
bikin. Bi herdu alîyan ve jî be zanîn û tecrube divêt di qalibê kesî
da nemînin û bikevine xizmeta civatê... Zanîn û tecrubeya
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herkesê di çarçove û kapasîteya xwe da kedek e, heke hate
parve kirin û belav kirin muhaqqaq istifadeyekê dide
derûdorê... Kêm zêde herkes bo xwe tiştekê jê werdigire.
Esasen serborîya nivîskî di nav şertên xwe da tarz û formekî
edebî ye jî... Li dinyayê xwandina ev tarz edebîyatê heye. Ji
baskê polîtîk heta rûyên dî yên jîyanê serborî bi rengekî edebî
gava hate nivîsîn xwandevanê xwe peyda dike. Anku nivîsîna
serborîyê jî edebîyatek e. Relatîven jî be herkes li goreyî zanîn û
tecrubeya xwe, bi tarz û rengê xwe berhemekê pêktîne û dide
ber xwandevanan. Nivîsîna bîrhatinan ji alîyê notkirina demên
dîrokî yên hatine jîyan ve jî giring e, şahidîyek e. Ji bo jînde
hêlan, domandin û mayîndekirina hafizaya civatê kar û xebatên
bi vî rengî hewce ne û divêt bêne kirin. Nivîsîna serborîyan,
bîrewerî an bîrhatinan tinê ne karê wan kesan e ku di civatê da
rolek hebûyî, an heyî anjî xwe wisa hiskirî anjî xwe di wî hewayî
da zanî... Xwezî herkesê ku jê têt bikare wan serborîyên jîyana
xwe, her bi çi rengî bin, di kîjan sewîye û sengê da bin ferq nake
binivîse û bo nifşên paşerojê bihêle. Helbet di rêza serborîyan
da jîyana kesî tinê wekî "kes" namîne. Mirov wekî hebûnekî
jînde û sosyal bi wê kesînîya xwe ve di nav civata kolektîv da
dijî. Serborî di nav zengînîya vê jîyana kolektîv da gihiştîtir dibin.
Lewma kes ji binemala xwe ya kakil heta ya fireh, ya eşîrî û heta
tax, şehir û welatê xwe û derveyî welat, her li kîjan meydana
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fireh ya jîyanê ev serborîye kom kiribin, di nav hiş û bîrên xwe
da diparzine, dipalîne û parve dike. Ev xebata kesî ji bo
binemala kakil û dorberên dî yên firehtir yên jîyana sosyal jî
dibine danasîn ku eve imkanê nasîn û zanîna dem û tarzê jîyana
wî demî jî dide mirovî.
Şik tê da nîne ku em behsê nivîsîna serborîyên maqûl dikin. Kes
hene ku egosentrîk in anku ez merkezî ne anjî xwe di merkeza
jîyanê da dibînin û li dora vê kesînîya xwe ya egoîstî ku tinê ew
dizanin, dibînin û qîmetekê didinê, vehûnandin û raçandinekê
dikin ku ji negatîvîyetê zêdetir manayekê îfade nakin. Ev tarz
serborî di kategorîya serborîyên kirêt û negatîv da ne û ne bo
wan kesan nejî bo xwandevanan encameke pozîtîv û bihadar
nadin. Lê helbet heqîqeteke dî ya jîyanê jî heye ku di jîyanê da
tinê qenc û baş nînin, rêjeyeke kêm jî be neqenc û nebaş jî hene
û helbet mafê wan yê negatîvîyetê jî dê hebe!..
Vêca di vê çarçoveya serborîyên maqûl da bi nivîsîna bîrhatinên
xwe Dr. Hesen Şetevî karekî şayanî teqdîrê kirîye. Dr. Hesen
gelek bi dilnizmî, bi nefsbiçûkî, bêyî ku bikeve nav teswîr û
analîzên mezin û kûr û dûr û herwisa bêyî ku kesan tehqîr bike,
bişkêne an biêşîne, gelek sade jîyana xwe, ya binemala xwe ya
kakil û xeleka nêzîk ya dorberê binemala xwe û ya eşîrî nivîsîye.
Eve ji bo binemala kakil [conjugal family - nuclear family kernefamilie+ û heta ya fireh wekî qedirşinasîyekê jî divêt bête
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dîtin. Dr. Hesen adeta xwe li hemberî binemala xwe deyndar
dîtîye û bi vê pirtûkê xwastîye vî deynê xwe razî bike. Hema
bêjin li ser hemû endamên binemala xwe agehîyek daye,
teswîrek kirîye û di dawîyê da fotografek [resmek] jî lê zêde
kirîye. Ji ber hindê ev reftara Dr. Hesen ya beramberî binemala
xwe bihazanînek e, qedirgirîyek e, qîmet dayîneke ku eve jî
gelek nazik û kubarane kirîye. Dr. Hesen ev wezîfeya xwe bi
şewqeteke bab û bapîrane kirîye û eve hisseke gelek temîz û ji
dil e ku Dr. Hesen nîşandayî. Ji vî alî ve jî karê ku Dr. Hesen kirî
gelekî maqûl û insanî ye.
Di bîrhatinên Dr. Hesen da anekdotên interesant [balkêş+ yên
pêkenînî û dramatîk-trajîk jî hene ku ji wan sêyan dixwazim
neqil bikim ku herweha hizirdêr in jî.
Ya ewil li ser Dr. Hesen bi xwe ye. Li goreyî gotina wî ew bi
dîqqeta pîrika [ebe] ku di demê bûyîna wî û xwûşka wî ya cêmik
[Jale] da amade bûyî sax maye. Anku mana wî ya li dinyayê
piçek "tesadufî" bûye!. Pîrika wî Sitare Xanim piştî bûyîna Jaleyê
li teniştê kîsekê dibîne û dibêje "Babo ka vî kîsî vekin ku em
binêrin çi tê da heye". Gava kîsî [hevalbiçûk - hevalzarok]
vedikin dibînin ku zarokekî kur tê da ye û bi keyfxweşî mizgînîyê
didine babê Dr. Hesen Mihemed Emîn Axayî ku ew jî piştî pênc
zarokên kiç bi hatina kurekê şa û bextiyar dibe. Bi gotina Dr.
Hesen rastî jî ew bi pirdiqqêtîya Sitare Xanimê li vê dinyayê
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maye û baş bû ku maye û bila jî [emir -temen] dirêj be.
Ya duyê li ser dayîka Dr. Qasimlo ye. Dayîka Dr. Qasimlo Fatima
Xanim *berî şûkirinê navê wê Nene Can bûye+ Asûrî-Suryanî ye.
Gava prosesa şûkirina digel babê Dr. Ebdulrehman Qasimlo
Mihemed Axayê Qasimlo [Wusûq El-Dîwan] dest pê dike li
goreyî edetê mehelî [navçeyî] dibene germavê [hemamê].
Xebatkarê hemamê Şiî bûye û bi mereqdarî pirsîye ka ev jine kî
ye... Jê ra hatîye gotin ku ew Asûrî-Suryanî ye û bûye
musulmana sunnî û dê şû bi Kurdekî musulman yê sunnî bike.
Xebatkarê Şiî, xuya ye ji alîyê mezhebî ve jî fanatîk bûye, gotîye;
"bêjinê ew berê gû bûye û nihe jî bûye peyn!..". [Bo tersê
heywan û dewaran bi giştî peyn jî tête gotin+. Binêrin, ji bo
şiîyekî fanatîk Asûrî-Suryanî bûyîna wê ji xwe "qusûr" e lê bi
Kurdekî musulmanê sunnî şûkirina wê "sûc" e... Heke bi Kurdekî
şiî şû kiriba ev rekasiyone nîşan nedida. Eve çi kor mezhebîtî
ye!..
Ya sêyê jî gelek dramatîk e. Jineke feqîr ya Kurd li gundê xwe bi
bombardumana rejima Îranê birîndar dibe. Jin herwisa bitişt
[hemle] jî bûye. Di bombardumanê da zikê wê giran birîn dibe û
adeta hinavên wê dirijin û jinik di wî halê giran da li ser xwe
dimîne û gelek xwûnsarane hinavên xwe dike zikê xwe û destên
xwe li ser dişidîne û di rêyeke dirêj da û peya xwe digihîne
xestexaneya PDKÎ ku Dr. Hesen Şetevî lê cerah-doktorîyê dike.
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Çawa digihe xestexaneyê Dr. Hesen bi lezeke mezin wê hildigire
emelîyatê û karê lazim bi serkevtî pêktîne û hem jinikê hem jî
zarokê wê ji mirinê xilas dike. Di demê tedawîyê da xetereke
jîyanî ya zarokî rûdide û di wê lehzeyê da jin dibêje Dr. Hesenî
ku bila zarok xilas bibe ew bi xwe bimire jî xem nake û lava dike
ku zarokê wê xilas bike ku tola wê ji dijminan bistîne. Çi
reftareke esîl û nimûne ya dayîkî bûye. Bi şans bûye ku zarok jî
sax dimîne. Axir piştî demekê ku bi ser xwe ve têt, mêrê wê têt
û wê dibe mala xwe. Di çûyînê da tête serê Dr. Hesenî û bi
çavên dilsoj û minetdar spas dike û xatira xwe jê dixwaze û diçe.
Helbet serborîyeke polîtîk ya Dr. Hesen jî hebûye û eve jî di
warê dinyaya polîtîk ya wî da tecrubeyekê pêktîne ku di
bîrhatinên xwe da cih daye vî alîyê xwe jî û herweha çend
nimûneyên giring û balkêş jî dane. Ji ciwanîya xwe were ji bo
rizgarîya welatê xwe Kurdistanê û azadîya xelkê xwe yê Kurd
têkoşîn daye, di her warî da, sivîl be, poilîtîk be, meslekî be di
nav her reng organîzasyonê da xizmeta xelk û welatê xwe kirîye.
Herwisa ji binemala Dr. Hesen, kesekî navdar yê polîtîkaya
Kurdistanê derketîye ku hem bi zanîn û teorîya xwe, hem jî bi
pratîka xwe ya organîzatorî ve bûye navekî mohrî ku ew jî Dr.
Ebdulrehman Qasimlo ye. Dr. Hesen hem xwarzayê Dr. Qasimlo
ye hem jî hevrêyê wî yê têkoşîna doza Kurdistanê ye û di
bîrhatinên xwe da bihayekî mezin û ber bi çav daye vê têkilîyê.

18

Agehîyên jîyana sosyal û paşê jî polîtîk yên Dr. Qasimlo û
fotografên di albûmê da hatine dan jî giring û bihadar in ji bo
xwandevanan û arşîva Kurdistanê.
Min ji 1979ê were Dr. Qasimlo nas dikir. Ji Adara 1979ê pê ve li
Mehabadê têkilîya me dîrekt çêbû û heta şehadeta wî dom kir.
[Ez Adara 1979ê li Mehabadê bûm. Berî ku Dr. Qasimlo ji bo
hevdîtina digel rêvebirên rejima nû biçe Tehranê me hevdîtineke
kurt kir. Paşê em bi telefonê axivtin û kivş bû ku hatina wî dê
dirêj bikêşe. Ez çûme teşkîlata PDKÎ ya Mehabadê, kak Selîm
Babanzade li wê derê bû, me hev dît, ez birime mala xwe,
mêhvandarîyeke gelek germ nîşan da... Di wê seferê da ez
beşdarî "Roja Şehîdan" ya li 30ê Adarê ya li ser gora şehîda Goristana Mehabadê- jî bûm ku boşahîyeke mehşerî pêkhatibû
û ji rêvebirîya PDKÎ kak Celîl Gadanî axivtineke gelek xurt û
ajîtatîv kir. Piştî şoreşa Îranê û hilweşîna rejima Şahinşahî yêk ji
kombûn û bîrînanên ewil ya Kurdistanê bû ev xwenîşandana
roja şehîdan ya li Goristana Mehabadê.+ Ji biryargehên Partîya
Demokrat ya Kurdistana Îranê yên li Mehabad [nav bajêr û
Goktepe] heta gundê Şîvecoyê ku dikete navçeya Gewirkê ya
Serdeştê û nêzîkî Rebet û Mîrawa bû li rojhilata Kurdistanê û
herweha heta Ewrûpayê jî têkilîya me berdewam bû. [Carekê jî
li Goktepe digel nivîskarê Ermenî-Fransî Gerard Chaliand em
mêhvanê Dr. Qasimlo bûn û Dr. Qasimlo em li ser bendava (sikir
- baraj) Mehabadê gerandibûn. Me gelek resim jî kêşan lê
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mixabin fotografên min yên bi Dr. Qasimlo ra û yên di wan
seferan da hatine kêşan di operasyonên polîsan yên di 79 û 80ê
da hatin desteser kirin û neman... Li alîyê dî, di lîteratûra PDKÎ
da ji bo Polîtburoyê, Deftera Siyasî dihate gotin ku li serê gundê
Şîvecoyê, -hema bêjin nîvî di bin erdî da- bi kamuflajeke têra
xwe ewlekar merkezek ava kiribûn. Ji Mîrawa ve ji çeme Kelwê
[Zêyê Biçûk] derbaz dibûn. Deftera Siyasî ya PDKÎ ya li jorîya
Şîvecoyê di dolekê da bû û herwisa nêzîkî gundê Doletû jî bû ku
endam û alîgirên PDKÎ bo wê derê "Dola Demokrat" digotin.]
Piştî ku têkilîya me bi PDKÎ û Dr. Qasimlo ra xurt bû û pêşve çû,
Dr. Qasimlo kartekî taybetî bi îmza xwe û mohra polîtburoyê bo
min çêkir û da min ku di hatûçûyan da hem li nav xelkê hem li
teşkîlatên partîyê hem jî li kontrolên pêşmergeyan da hevkarî
bête kirin. Kartê ku Dr. Qasimlo daye min li her derê wekî
kilîlekê bû û referanseke bihadar bû. Carina di kontrolgehên
pêşmergeyan da dihate pirsîn ka em kî ne lê gava ew kart min
nîşanî wan dida bi rêzgirî hevkarî dikirin û gelek caran pêşmerge
û berpirsiyaran bo çay vexwarinekê jî be em mêhvan dikirin.
Di derketina krîza gora Mela Mustefa Barzanî ya li Şinoyê da,
em hingê li wê navçeyê bûn û di hatûçûnê da me seredanîya
merkeza PDKê [Barzanî] ya li Rajanê jî dikir. [Derêxistina meytê
Mela Mustefa Barzanî ji gorê gelek aşkera provakasyoneke
plankirî bû -Havîna 1981ê- û paşê jî bû sebebê şerê navxweyî. -
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Meytê Barzanî 29ê Hezîrana 1981ê bi şev ji gorê hate derêxistin
û yên ev karê kirêt û dijminane kirî meyt nebiribûn û wisa li rexê
gorê hêlabûn û paşê jî PDK û Binemala Barzanî meytê Mela
Mustefa Barzanî birine cihekî ewle û bi kontrol û li 2ê Tîrmeha
1981ê li gundê Helecê li navçeya Zêweyê bo demekî borînde
veşartineve heta ku dem bêt û neqilî navçeya Barzan bikin. Piştî
serkevtina Kurdan li başûr ya piştî şerê Kuweytê û hilbijartina
19ê Gulana 1992ê û avabûna "Hukûmeta Herêma Kurdistana
Iraqê", 6ê Çirîya Pêşîn-October ya sala 1993ê meytê Barzanî
neqilî gundê Barzan kirin û li cihê ku wî wesyet kirî spartine axa
welatî.-]
Di demê rûdana wê bûyerê da ez mêhvanê Dr. Qasimlo bûm li
Deftera Siyasî *Polîtburo+ ya li Şîvecoyê. [Ez wekî endamê
Polîtburoya Partîya Sosyalîst ya Kurdistana Tirkîyeyê -PSKT- bi
berpirsiyarî li wê derê bûm û digel hejmareke zêde ya hevalên
partîyê em mêhvanên PDKÎ bûn ku ewil li navçeya Somayê
(nêzîkî Urmîyeyê) li teşkîlata PDKÎ mêhvan bûn ku berpirsiyar
hingê kak Cangîr Îsmaîlzade û kak Elî Kaşifpûr bûn û paşê jî, piştî
şerê navxweyî, em çûne nêzîkî Polîtburoya PDKÎ, li pişt gundê
Mîrawa li gundê Elîabadê ku dikete navbeyna Pîranşehir-Xane û
Serdeştê, bi cih bûn.] Min gote kak Dr. Qasimlo ku ev kiryara
kirêt û dijminane gelek aşkera provakasyon e û merkezên
bêyûm dixwazin di nav Kurdan da arêşêyê derêxin û ji bo
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çareserkirina vê pirsê em daxwaza diyalogê dikin ku herdu PDK
dikarin di nav xwe da vê pirsê biaxivin û rêya çareserîyê peyda
bikin û firsetê nedine ajawekaran. Dr. Qasimlo gelek aşkera ew
bûyer şermizar kir û got ku ew amade ne li ser vê bûyerê ji her
alî ve lêkolîneke hevrayî bikin, ron û zelal bikin û xwast vê
mesaja wî ya çareserkirina problemê bi rêya aştîyane bigihînine
PDKê. *Dr. Qasimlo cigareya KENT dikêşa. Di wê suhbetê da
teklîfî min jî kir. Min cigare hêlabû, ji ber ku di wan şertan da me
di nav xwe da ji ber kêm imkanîyê cigareyên BAGHDAD dikêşan
ku gelek dijwar bû, lewma min cigare hêlabû, terk kiribû. Lê di
wê hevdîtin û suhbeta germ ya Dr. Qasimlo da min jî cigareya
ku wî teklîf kirî wergirt û digel wî kêşa... Mirovekî nazik, kubar û
rêzgir bû. Cigareya min berî ya xwe hindî ku min itiraz jî kir wî bi
beresteyê (çeqmaq) xwe vêxist. Piştî ez rabûyî pakêteke KENTê jî
da min.] Min hazirîya vegera ji bo Somayê dikir û Rajan li ser
rêya me bû. Berpirsiyarê PDKê yê li Zêweyê Teyîb Akreyî
herdaîm hevkarîya me dikir di wan hatûçûnan da. Giringîya
çûyîna Rajanê çawa min jê ra behs kir hema ez bi lez birime
Rajanê. Ew mesaja kak Dr. Qasimlo min gihande kak Mesûd
Barzanî û sekreterê PDKê kak Elî Ebdula, -herweha kak
Felakedîn Kakeyî jî li wê derê bû-, ku hingê li Rajanê [Nêzîkî
Zêweyê] bûn. Di wê seredanîya kurt da kak Mesûd Barzanî û
kak Elî Ebdulayî jî nigeranîya xwe îfade kirin lê belê ji axivtinên
wan xuya bû ku gelekî aciz bûn û herweha gotin ku ew jî
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naxwazin di navbeyna partîyên Kurdan da şer derkeve û divêt
hemû pirsgirêk û arêşeyên heyî bi rêya diyalog û hevdîtinan,
hevxebatan bêne çareser kirin. Hingê hemû partîyên Kurd yên li
wê navçeyê di nav hewildanê da bûn ku pirsê bi rengekî
aştîyane çareser bikin... Belêm mixabin ku hemû hewildanên
aştîyane bêyî encam man û cihetên bêyûm, xêrnexwaz û fitneyê
gihiştin armanca xwe û di nav du partîyên bira yên Kurd da,
PDKÎ û PDK-Iraqê da ew şerê xembar derket. Helbet cihê
behskirina dereceya heqî û neheqîya terefan ne ev dere ye, ne
ev nivîs e lê tiştê herî aşkera ew e ku Kurdan hingê pêkve xwûn
berze kir, bi hev ra xusurîn, zerar û ziyan dîtin, pêşmergeyên
herdu alîyan berbûne hev û telafeta canî çêbû û neyar jî, bi
taybetî Tehran û Bexda û helbet Şam û Ankara jî pê gelek
dilxweş bûn!..
Li vê derê dixwazim behsê mêhvandarîya kesekî ji binemala
Qasimloyîyan jî bikim ku Dr. Hesen jî di bîrhatinên xwe da behsê
wî lêzimê xwe kirîye. Di nav wê alozî û arêşeya mezin da berî ku
Şino bikeve destê Pasdaran em mêhvanê xwarzayê [ji dereceya
duyemîn] Dr. Qasimlo Salih Xan bûn. Wan deman heval û
hevjîna min Rûken jî hatibû û teşkîlata PDKÎ ya Şinoyê û
berpirsiyar kak Husên Medenî [berî wî jî dostê min yê hêja kak
Nebî Qadirî berpirsiyarê Șinoyê bû û me rojên xweş bi hev ra
derbaz kirîbûn ku polîtîkerekî hêja û bijare yê PDKÎ bû] em birine
mala Salih Xanî. Salih Xan û jina wî ya hêja Efser Ferrûxî Xanimê
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mêhvandarîyeke gelek germ bo me kiribûn.
Rojnamevanê Awusturyayî Georg Hoffman-Ostenhof bi wê
gotina xwe ya gelek balkêş Dr. Qasimloyî tam teswîr dike:
"Gava ez seredanîya wî li Kurdistanê dikim *di salên piştî şerê
havîna 1979ê da], wî wekî lîderekî polîtîk û kumandanekê ku
dersê dide şervanên xwe dibînim. Belêm her ew mirov li Parîsê
wekî intelektuelekî ku gelek baş Fransî diaxive derdikeve pêşîya
min."
Dr. Qasimlo di timamî jîyana xwe ya akademîk, polîtîk û rêxistinî
da xizmeteke mezin ji bo azadîya neteweyê xwe ji bo rizgarîya
welatê xwe kir. Hem di cîhana polîtîk ya navxweyî hem jî di
meydana polîtîk ya dinyayê da lîderekî karîzmatîk, balkêş û
xwudan seng bû. Di suhbet û axivtinan da jî mirovekî sosyal,
rûken, suhbetxweş û nuktedan bû. Digel xwe î aşt û bi xwe
bawer bû. Helbet wekî her mirovekê bê qusûr nebû û kêm û
kasî, xeletî û şaşîyên wî jî hebûne muhaqqaq û hebûn jî. Lê belê
xaneya wî ya bi başî, qencî û serkevtinîyan ve tijî bi giranî li pêş
bû. Yêk ji alîyê herî baş yê Dr. Qasimlo jî ew bû ku herçend
zemînê sosyal û polîtîk hebû jî belêm firset neda ku wî bikine
serokekî dogma û tabû!.. Heta şehîtbûna xwe jî di xizmeta
neteweyê xwe da li ser kar û xebatê bû û di nav xebatê da serê
xwe, canê xwe, xwûna xwe da. Ew herdaîm hêjayî bîrînanê ye.

24

Li vê derê dixwazim çend paragrafan ji dîtin û bîr û hizirên Dr.
Qasimlo bidim. Ji kovar û rojnameyên ku di arşîva min da hebûn
min derêxistin û li jêr neqil dikim.
Dr. Qasimlo berî ku bête şehît kirin, di rûniştina digel heyeta
rejima Iranê da li Vîyanayê li ser xalên giring rawestaye. Ew
axivtina wan bi teybê di kasetê da hatîye qeyid kirin. Polîsê
Awusturyayê piştî lêpirsîna bi giştî ya çend salan ev kasete
teslîmî sekreterê giştî yê PDKÎ yê hingê kak Evdila Hesenzade
kirîye. Ev axivtin di kovara Berbangê ya Federasyona Komeleyên
Kurd li Swêdê, li hejmara 106-107 ya Adara 1998ê di rûperên
22-24ê da bi kurmancî hatîye weşandin. Berbangê jî ji nivîsa
Chris Kutschera wergerandîye Kurdî. Chris Kutschera ew
axivtina Qasimloyî ya digel heyeta rejimê bi kurtebirî di Lé
Monde ya 1.1.1998ê weşandîye. Rojnameya Iranê Keyhan jî di
hejmara xwe ya 689ê ya 1376ê Hetavî [8.1.1998] da cih dide vê
nivîsê. Hemîd Gewherî jî bo Berbangê ji Farsî werdigerîne. Min
ew tekst ji nû ve redakte kir û li jêr didim.
Ji vê nivîsê xuya dibe ku ev hevdîtine bi rizaya herdu alîyan
hatîye qeyid kirin.
Bi her hal hem axivtina Dr. Qasimloyî ya di wan hevdîtinan da û
hem jî ji alîyê nasîna zihnîyeta dagîrkerîya dewleta Îranê ve
giring in û dersdêr in. Min xwast di vê pêşgotinê da cih bidime
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van dîtin û axivtinên Dr. Qasimlo ku dê ji bo xwandevanên vê
pirtûka bîrhatinan ya Dr. Hesen Şetevî jî balkêş bin.
Teksta hevdîtina Dr. Qasimlo ya digel heyeta fermî ya Komara
Îslamî ya Îranê bi vî rengî ye:
Gotûbêja Dr. Qasimlo û heyeta PDK-Î ya bi heyeta rejima Îranê
ra li Vîyanayê
Roja 13.6.1989ê (*) Doktor Evdirehman Qasimlo, Sekreterê
Giştî yê Partîya Demokrat ya Kurdistana Îranê [PDKÎ] bi du
fîşekan, di avahîyekî li Vîyanayê da digel hevalên xwe hate şehîd
kirin.
Ew cara duyemîn bû ku Qasimlo bi heyeta Komara Îslamî -li
Kanûna Pêşîn *December+ ya 1988ê û li Kanûna Paşîn *January+
ya 1989ê- peywendîyan dadine.
Cehfer Sehrarûdî, cihgirê serokê Dezgehê Parastina Pasdaran li
Kurdistana Iranê, di wê teqekirina Vîyanayê da birîndar bû.
Sehrarûdî bêyî ku polîsê Awusturyayê rê li ber bigire, ji wê
xestexaneya *nexweşxaneya+ ku tê da dihate derman kirin,
derket û çû sefareta Komara Islamî û li roja 22.6.1989ê (**) jî ji
Awusturyayê derket. Kesekî dî yê bi navê Berzekyan, demekê ji
alîyê polîsê Awusturyayê ve hate girtin lê paşê hukmê girtina wî
hate rakirin û Berzekyan [Buzurgiyan] vegerya Tehranê. Kesê
sêyemîn Hacî Mustefa Lacwêrdî [Hacî Mustefewî], serokê
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Dezgehê Parastinê li herêma Kurdistana Iranê bû û ew jî bi
serbestî ji Awusturyayê derket.
(*) Di vê nivîsê da roja şehîtbûna Dr. Qasimlo xelet hatîye
nivîsîn. Rastîya wê ev e: 13.07.1989 [RH]
(**) ev deme jî divêt wisa be: 22.07.1989 [RH]
Bazar [Muzakere] tête qeyid kirin
Gotûbêjên nûnerên Komara Islamî û rêberên Kurd ji alîyê
gotûbêjkeran ve, bi teybê hatin qeyid kirin. Polîsê Awusturyayê,
piştî hilgirtina wan kasetan bo demekî dirêj, nihe ew kaset
teslîmî Hizba [Partîya] Demokrat ya Kurdistana Iranê kirin. Me
şiya bi hevkarîya Evdila Hesenzade, Sekreterê PDKÎ, guhdarîya
wan kasetan bikin.
Evdirehman Qasimlo çu caran weha hûr dîtina xwe li ser
otonomîyê dîyar nekirîye. Gotinên nûnerên Komara Islamî jî, ku
wan bawer nedikir ku rojekê ew kaset belav bibin, nîşanderên
dîtin û şêweyê hizirkirina karbidestên Komara Îslamî ne, ku di
navbeyna têgihiştin û perspektîvên vî serdemî û serdemê
Hezretê Elî da tevlîhev dibin.
Kengî biryara kuştina Qasimloyî dan?
Başe gelo kujerên *qatilên+ Qasimloyî piştî bihîstina axivtinên
behskirî biryara kuştina wî dan an berî destpêkirina gotûbêjan
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ew biryar dabûn? Bi guhdarîya wan kasetan senaryoyeke weha
di mejîyê wan da çêdibe: "Karbidestên Komara Îslamî dizanîn ku
Hizba [Partîya] Qasimloyî ji alîyê leşkerî ve derb xwarîye û ji ber
kesên ji partîyê cudabûyî ve jî lawaz bûye û ew dibe ku bi rêya
gotûbêjan pirsgirêkan çareser bike û bi vî rengî hêvîya wan ew
bû ku ew [PDKÎ] bi çarerêyeke navincî anjî azadbûna xebata
hizba xwe razî bibe."
Lê Qasimloyî di gotûbêjan da rik li ser hindê girtibû ku divêt
rêberên nû yên Komara Îslamî [Xumeynî 4.6.1989ê mirîbû]
otonomîyê bo Kurdistanê rabigihînin.
Nûnerên rejima Tehranê encamên rûniştina yêkemîn ya
gotûbêjan gihandin karbidestan û ferman gihişt ku "ji nav
bibin". [Anku Dr. Qasimlo bikujin. -RH]
Sehrarûdî dibêje: "Selam û Eleykûm, me biryar daye ku ev
peywendî bi timamî nepenî bin, çiku dijmin naxwazin ku ev pirs
bêne çareser kirin, heta hindek di nav dewleta Komara Îslamî da
jî li dijî van peywendîyan in. Nabe ku di nav dezgehên rêvebir da
jî bi aşkerayî behsê vê çendê bête kirin."
Qasimlo bêyî pêşgotin, rasterast diçe ser eslê pirsê: "Me di
hevdîtina xwe ya dûmahîyê da behsê du babetan kir;
qebûlkirina eslê otonomîyê û serbestbûna xebata hizba
[partîya] me. We bersiv da û got ku nihe rêberên rejimê
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otonomîyê qebûl nakin. Babetekî dî jî ku li polîtburoya me bi
dirêji li ser hate axivtin ew e ku gelo çekên pêşmergeyan dê
bêne tehwîldan an ne. Polîtburo [PB] di wê bawerîyê da ye ku
nabe ku çek bêne tehwîldan. PB di wê bawerîyê da ye ku piştî
deh salên şerî û hemû gorîyan, otonomî bûye sembola
daxwazên me."
Hûn boçi ji gotinan ditirsin?
[Qasimlo dewam dike...]
"Hûn dibêjin gotineke [peyveke] dî bi kar bînin. Heke hûn
naveroka otonomîyê qebûl dikin, başe gelo hûn boçi [çima] ji
gotinan ditirsin? Nifşê *Neslê+ min nifşê demokratî û otonomîyê
ye. Çaresernekirina pirsa Kurdan dibe ku wan ji navendê dûr
bêxe û wan ber bi daxwaza cudabûnê ve bibe."
Sehrarûdî dest pê dike: "Eve cara yêkemîn e ku em di warê
şêweyê hizirkirina îslamî da li ser pirsa neteweyan diaxivin. Em
ji bo çareserkirina probleman bi gotina çu alîyekê nakin. Ne
rojhilat û ne rojava û em amade ne ku canê xwe jî di rêya
armancên xwe da bidin."
Qasimlo dibêje: "Ez wan problemên ku hûn li ser diaxivin û
dibêjin ku asteng in di rêya ragihandina otonomîyê da qebûl
nakim. Axayê Xumeynî û Axayê Refsencanî nihe diçin bo nivêja
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eynîyê li Tehranê û ew dikarin îşaretê bo pirsa otonomîya
Kurdistanê bikin."
Û Qasimlo otonomîyê bi vî rengî hildisengîne.
Otonomî çi ye?
"Me bawerî bi çar xalên eslî heye. Ya yêkemîn otonomîya
necivandina desthilatê di hukûmeta merkezî da. Xala duyemîn
ya giring ji me ra zimanê Kurdî ye. Divêt ku Kurdî zimanê resmî
yê deverên Kurdcih be. Pirsa sêyemîn xuyakirina tixûbên
herêma otonomîyê ye. Ji bo vê pirsê divêt dîyardeyên cografî,
aborî û bi taybetî îradeya rûniştevanên navçeyên Kurdcih li ber
çav bêne girtin. Xala çaremîn ji bo Kurdan dîyardeya bingehîn e;
ewlehîya navxweyî ya deverên Kurdcih divêt bi destê Kurdan
bête bi cih înan. Me ji van zêdetir çu tişt nevêt û ji bo bi cih
înana van şertan *mercan+ jî em realîst in.
Wekî nimûne, ji bo dîyarkirina tixûban bêşik dê pirsgirêk peyda
bibin, lê heke hûn babetên eslî qebûl bikin, em li ser babetên
biçûk şerî nakin. Nabe ku gotina otonomîyê bête guhorîn. Vê
gotinê, li nik miletê Kurd alîyê xwe yê atifî û dîrokî heye. Eve
nimûneyek e. Ez di wê bawerîyê da me ku hûn naveroka wê
qebûl dikin lê hûn naxwazin wê gotinê bi kar bînin. Heke kesek
deqên *ayetên+ ayînî bixwûne neşêt *nikare+ bêyî Bismilahî
Rehmanîl Rehîm dest pê bike. Eve jî herweha ye. Hûn naveroka
otonomîyê qebûl dikin lê Bismillaha wê qebûl nakin.
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Divêt em bi Tehranê ra biaxivin
Li vê derê nûnerên Komara Îslamî dibêjin, ku berî
berdewambûna li ser gotûbêjan [ku hêvîyeke mezin pêkînabû]
divêt peywendîyê bi Tehranê ra bikin.
Dûtira rojê, 13ê Hezîranê (***), Sehrarûdî dibêje ku me
peywendî [têkilî] digel "biraderan" kir û li ser axivtina xwe
berdewam dibe: "We duhî got ku bila karbidestên Komara
Îslamî li ser nivêja eynîyê [heynî-înî+ îşaretekê bo pirsa
otonomîyê bikin... Babetên weha hene ku berpirs û rêvebirên
eynîyê dişên *dikarin+ li ser biaxivin, lê tiştên wisa jî hene ku bîr
û bawerîyên me li ser wan yêk [hev] nagirin."
(***) Divêt 13ê Tîrmehê be. [RH]
Sehrarûdî êdî xwe ji wê suhbetê vedikêşe û vê çendê zelal dike
ku rejima Komara Îslamî çawa û bi çi rengî karên xwe bi cih tîne
an paşguh dike û dibêje: "Dîyar e ku hindek pirsên dî jî hene. Di
van salên dawîyê da behsê rola bazarî tête kirin. Hejmarek di
wê bawerîyê da ye ku nabe bazar aborîya Îranê bêxe nav destên
xwe û mustezfîn wekî rûniştevanên hejmar du [dereceya duyê]
lê bên. Demê Îmam hêj î sax bû ragihand ku îslam ne alîgirê
sermayedarîyê ye û nejî alîgirê aborîya dewletê ye, lê
dîyardeyek e dixwaze di nav wan herduyan da be. Rêya sêyemîn
heye ku qanûna xwe heye; qanûn sê cara hate [dan] ber destê
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parlementê, lê encam... heta ku li dawîyê neçar bûn ku rêbikin
bo ber destê Civata Dîyarkirina Meslehetê.
Îslam û otonomî
Nihe em vegerin ser behsê otonomîyê... Di vî warî da jî wekî
pirsa aborîyê du dîtin hene. Yêk ji wan dibêje ku li ser demê
Hezretê Elî, Hezretê wî li navenda Xelîfeta Îslamî hukûmet
çêdikir û deverên dî jî bi navê "Wîlayet" hebûn ku bi destê
"Walîyan" dihatin rêvebirin û wan desthilateke berfirehtir û
mezintir ji vê otonomîya evro [îro] hebû. Alîyê dî dibêjin nexêr,
ew dîyarde vedigere bo serdemê Hezretê Elî û dinyaya îro bi
rengekî dî ye. Dijminan dormandorê me dorpêç kirine.
Endamên Natoyê û rejimên kevneperest nahêlin ku otonomî di
nav çarçove û tixûbên xwe da bimîne. Ew bi rêya berfirehkirina
wê hewil didin wê ji navendê [merkezê] cuda bikin. Otonomî ne
tiştekî wisa ye ku bi behskirina wê bi carekê an du caran li
nivêja eynîyê bête çareser kirin. Pirsa duyê jî ew e ku Hizba
*Partîya+ Demokrat dixwaze xwe di hal û rewşa nihe da biparêze
û digel Komara Îslamî gotûbêjan bike, lê şika min nîne ku ev
dîyardeye nayê qebûl kirin.
Sehrarûdî careke dî li ser çawatîya birêvebirina rejima Komara
Îslamî ya karûbaran xwe xafil dike û dibêje ku; "ez nimûneyeke
dî ji we ra tînim: Ev biryarên ku nihe di meydana siyaseta derve
da, hûn dibînin, piştî çendîn gotûbêjên salan hatine dan. Biryara
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qetandina têkilîyên digel Amerîkayê [Dewletên Yêkbûyî yên
Amerîkayê-USA] û avakirina peywendîyan bi Yêkîtîya Sovyetan
ra di şevekê da û ji alîyê yêk kesî ve nehatîye dan. Gelek axivtin
li ser hatine kirin, heta piştî sê sala, deh sala, yazdeh sala û li
berçav danana rewşa Sovyetê gihiştin wê encamê ku bi wan ra
li ser hindek tiştan li hev bikin. Boçi? Çiku me problemên
Afganistan, Pakistan û Kendavê [Golf] hene û xuya ye jî ku
problemên me bi rojavayê ve jî hene. Divêt li ser otonomîyê jî
çend salan axivtin bête kirin. Ez piştrast im ku şertên nihe wê
otonomîya ku tu behsê wê dikî qebûl nakin."
Li vê derê Hacî Mustefa [Hacî Mustefewî] dikeve nav suhbetê û
dibêje: "Bismillahîl Rehmanîl Rehîm, partîyên komûnîst di warê
neteweyan da xwe bi dîtinên Stalînî ve girtine. Ereb dibêjin, bi
dîtina me partîyên sosyaldemokrat bîr û bawerîyên xwe hene.
Derbareyê me hêzên îslamî û Komara Îslamî heta nihe pirsa
neteweyan hilnesengandîye. Heke Komara Îslamî bikare *bişêt+
di vî warî da bîr û bawerîyên xwe dîyar bike, dê serkevtineke
gelek baş bi destê wê ve bêt. Dîyar e ku di îslamê da sunneta
pêxemberî û cihgirên wî heye. Hêvîdar im ku Komara Îslamî
wan dîyardeyan bêxe ber çavan û di navbeyna wan da, ya ku
sunneta pêxemberî destnîşan dike û ya we divêt nîvenîvek bête
bi dest ve înan."
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Yêkîtîya Komarên Federal
Qasimlo dibêje: "Hûn dibêjin pirsa eslî ya nihe ne çareserkirina
otonomîyê ye, lê dîyarkirina şêweyê peywendîyan e di
navbeyna Hizba [Partîya] Demokrat û Komara Îslamî da. Em
hatine daxwaza çareserkirina pirsa otonomîyê ji we dikin."
Ew paşê dibêje ku mafê çarenivîsê dikare bi şêweyê serbixweyî,
federalî û otonomîyê bête bi cih înan û wisa didomîne; "pirsa
me ew e, em dixwazin bizanin gelo Komara Îslamî bi rastî
dixwaze pirsa neteweyan li Îranê çareser bike an ne?. Heke
divêt, bi çi tarzî? Bi rengê serxwebûnî, federalî an otonomîyê?
Me Kurdan kêmtir tişt xwastîye, belêm em federalîyê jî qebûl
dikin. Bi dîtina min, çiku îslamê di wî serdemî da awayekî
federalîyê qebûl kirîbû, ya çêtir ew e federalî li ber çavan bête
danan û wekî nimûne Yêkîtîya Komarên Federalî yên Îranê
pêkbînin. Heke hûn çu ji van qebûl nakin, hingê xuya ye ku hûn
naxwazin pirsa neteweyan li Îranê çareser bikin... Dibe ku
subehî beşekî dî yê Îranê daxwaza otonomîyê bike. Divêt hûn
aza bin û pirsa navxweyî ya Iranê bi durustî û li goreyî qanûnê,
wekî hev bo hemûyan, bo Ereban, Belûcan, Turkmen û Kurdan
çareser bikin, eve di paşerojê da dê mezin bibe."
Piştî behskirineke kurt heyet biryarê didin ku roja piştî wê
careke dî kom bibin.
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Fazil Resûl, navbeynkarê Kurdên Îranê (****) dibêje: "Hûn an
dê li hev bên û we divêt bêyî şer gotûbêjan bidomînin anjî dê
her bi şerî gotûbêjan berdewam bikin, lê ya baştir ew e ku hûn
her nihe li ser tiştekê li hev bên... Derfetekî *Keysekî) baş e.
Dibe ku sê salên dî rewş bête guhorîn, parsengîya hêzan bi
rengekî dî be..."
Teq, teq, teq, teq...
Eve axivtinên wan yên dawîyê ne. Di teybê da dengê teqîna
fîşekan tête bihîstin, paşê bêdengî... Demê ku cîran polîsan ji
birîndarîya Sehrerûdî agehdar dikin, polîs rastî cendekên sê
Kurdan tên.
(****) Fazil Mihemed Resûl, Kurdê başûra Kurdistanê ye û
dostê birêz Celal Talebanî, Sekreterê Giştî yê Yêkîtîya Niştimanî
ya Kurdistanê [YNK] bû ew jî di wê felaketê da hate kuştin.
Berbang, Kovara Federasyona Komeleyên Kurdistanê Li Swêdê,
Hj. 106-107, r. 22-24 - Ji arşîva ROJAN HAZIM
Not: Di wê komkujîyê da digel Dr. Abdulrehman Qasimlo,
hevalê wî yê partîyê, endamê komîteya merkezî û berpirsiyarê
partîyê yê Ewrûpayê Ebdula Qadirî Azerî jî hate kuştin. -RH
***
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Ji Rojnameya Kurdistan Pressê
Dr. Qasimlo 6.10.1988ê li Stockholmê intervuyek daye
Kurdistan Pressê. Li ser navê Kurdistan Pressê Çetin Çeko bi Dr.
Qasimlo ra intervuyê dike û di hejmarên 42 [6.10.1988] û 43ê
*13.10.1988+ da hatîye weşandin. Intervuyeke balkêş e û di wan
şert û mercan da li ser rewşa bi giştî Iran, rojhilatanavîn, dinya û
Kurdistanê bîr û bawerîyên xwe, polîtîkaya partîya xwe gelek bi
zelalî behs dike. Tesbît û analîzên wî yên hingê û dîtinên wî yên
di demê muzakereya digel rejima Komara Îslamî da li Vîyanayê
hevdu timam dikin. Di zêhna Qasimlo da istikrareke bîr û hizirî
tête dîtin... Ji wê intervuya dirêj çend paragrafan li jêr didim:
"Hedefa stratejîk ya partîya me Demokrasî bo Îranê, Otonomî
bo Kurdistanê ye. Em otonomîyê dixwazin çiku em partîyeke
realîst in. Belêm li Kurdistanê grûbên ku serxwebûnê dixwazin,
yên ku dixwazin parçeyên Kurdistanê bikine yêk jî hene. Heke
em jeopolîtîka Kurdistanê bidine ber çav eve pozisyoneke
rasyonel nîne. Ji ber ku gotina serxwebûnê tête manaya
guhorîna tixûbên çar dewletan. Hem jî li kî derê? Li
Rojhilatanavîn!
Esasen em mafê self-determînasyonê [Mafê Çarenivîsa
Neteweyan ya Xwe bi Xwe] diparêzin. Eve bi formên cuda dibe.
Serxwebûn û federasyon jî di nav van forman da ne. Têkoşîna
me ji nav van forman ya ji bo otonomîyê ye. Nihe, şîara me ya li
Îranê jî otonomî ye.
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Wekî em bo otonomîyê têkoşînê didin vê nabêjin: Mafê Kurdan
yê serxwebûnê nîne!
Nexêr, heye.
Belêm, siyaseta partîya me otonomî ye, serxwebûn nîne. Xelkê
me jî piştevanîya vê siyaseta me dike.
Îro li Îranê xelkên dî jî dijîn. Fars li Îranê ji sedî [%] 50 kêmtir in,
anku kêmanî ne. Azerî, Kurd, Ereb, Belûcî û Tirkmen hemû
pêkve ji seda 50 zêdetir in. Li goreyî vê yêkê li Îranê sîstemê
federalîyê pêkbêt eve dê bête manaya bi cih hatina xwastekên
me..."
[Kurdistan Press, hj. 42, 6.10.1988 - Ji arşîva ROJAN HAZIM+
Dr. Qasimlo gava bersiva pirsa li ser êrişa Iraqê ya li "Kurdistana
Iraqê" ya di demê şerê Îran û Îraqê da dide tesbîteke giring
dike:
"Piştî bûyera Helepçeyê ez li hêvîyê bûm. Çiku rewşa bûyera
Helepçeyê li Iraqê cuda ye. Cara ewil Kurdên Iraqê Helepçe
vegirt. Paşê jî ertêşa Îranê kete Helepçeyê. Iraqê reaksiyoneke
gelek dijwar nîşanî vê tifaqê da..."
Ji vê tesbîta Dr. Qasimlo manayeke wisa derdikeve heçku Îranê
û "Kurdên Iraqê" di vegirtina Helepçeyê da tifaq kirîye û rejima
Seddam jî ji kerbên vê tifaqa Kurdan ya digel Îranê Helepçe bi
jehra kîmyayî bombarduman kirîye... Esasen ji serî were
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hizireke wisa di serê hemû Kurdan da heye. Bi her hal tesbîta
Dr. Qasimlo ya di vî warî da gelek balkêş e.
[Kurdistan Press, hj. 43, 13.10.1988 - Ji arşîva ROJAN HAZIM+
Di vê intervuyê da Dr. Qasimlo tesbîteke dî ya giring dike ku ji
bo îro jî ronîker e: "... Ez dixwazim li ser xaleke li dîroka me
rawestim. Bab û bapîrên me di siyasetê da hertişt reş û spî
dîtine. Di siyasetê da rêş û spî nîne. Di siyasetê da tu tiştekê
distînî û paşê jî ji bo standina tiştekî dî dixebitî. Nîvîya Kurdan li
Tirkîyeyê dijîn û pirsa Kurd li Tirkîyeyê dê bigihe çareserîyekê.
Eve dê ji bo parçeyên dî jî bibe nimûne. Belêm ji bo vê yêkê
divêt gelek bixebitin, têkoşînê bidin, terka sloganên xirab bikin
û bibine xwudanê xweşbînîyê *toleransê+. Hêvîya min ji Kurdên
Tirkîyeyê gelek e. Em wekî Partîya Demokrat ya Kurdistana
Îranê gelek vekirî piştevanîya hemû têkoşînên rizgarîya
neteweyî yên li dinyayê dikin. Helbet destekê didine têkoşîna
xelkê Kurd ya li Tirkîyeyê jî. Eve mafê me ye. Eve nayête manaya
ku em têkilî karûbarên navînî yên Tirkîyeyê dibin. Eve ji bo me ji
alîyê millî û mirovî ve hem mafê me ye hem jî erkê me ye..."
[Kurdistan Press, hj. 43, 13.10.1988 - Ji arşîva ROJAN HAZIM+
Mixabin ku ev lîderê Kurd yê navdar û jîr di hevdîtina digel
heyeta Komara Islamî ya Îranê ya bi armanca çareserkirina pirsa
Kurd ya li rojhilata Kurdistanê da bi biryara rejima Îranê gelek
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bêbextane hate şehîd kirin. Hevjîna berê ya Dr. Qasimlo Xanim
Helene Krulichê hilbijartina vê rojê jî balkêş dîtibû û gotibû ku di
40 rojîya şîna Xumeynî da hate kuştin Dr. Qasimlo. Dîyar e
lolebkêşên rejima Komara Îslamî ya Îranê fitoya li ser kuştina
Dr. Qasimlo ya Xumeynî bi cih înabûn. Xumeynî wekî dijî Kurdan
li Tebaxa 1979ê şer daye dest pê kirin di beyanateke xwe ya di
televizyona dewletê da Dr. Qasimlo wekî "Dijminê yêkemîn yê
Xwudê" îlan kiribû.
Li ser vê yêkê Dr. Qasimlo di suhbeteke me ya li Kurdistanê da
got ku Xumeynî di derheqê wî da "Ew şeytanê buzurk e" gotîye.
Di Farisî da "Şeytanê buzurk" anku "Şeytanê mezin" e...
Bila rûyê rejima Komara Îslamî ya Îranê reş û tarî be!.. Ku ji xwe
wisa ye!.
Bi vê tesbîtê ve girêdayî di wext û zeman da ew gotina babê Dr.
Qasimlo jî balkêş e. Dr. Hesen di van bîrhatinên xwe da behs
dike. Dr. Qasimlo di suhbeteke xwe da ji Dr. Hesen ra wisa
dibêje: "Babê min her dem ji min ra digot, kurê min ji bîr neke
ku tu wê salê hatîye dinyayê ku dewleta eceman, [mexsed jê
dewleta Îranê ya ku miletê Fars hakim e, domînant e, lê di nav
gelek Kurdan da ji bo Azerîyên Îranê jî "Ecem" tête gotin - RH]
ku dijminên me bûn, bi awayekî nemerdane rêberê şoreşa
Kurdistanê yê hingê anku Simkoyê Şikak bi bêbextî şehîd kirin.
Tu vê meseleyê qet ji bîr neke…“
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Babê Dr. Qasimlo xwandineke gelek jîrane li ser zihnîyet, niyet û
pratîka dagîrkeran kirîye, reşîya dil û hinavên wan bi tecrubeya
salan zanîye û şîreteke babînî li kurê xwe kirîye ku ji vê suhbeta
digel Dr. Hesen jî xuya dibe ku Dr. Qasimlo ev şîreta babê xwe di
bîra xwe da hêlaye ku behs kirîye, lê mixabin di pratîka wan
hevdîtinên bi "dewleta eceman" ra li xwe î hişyar nebûye.
Helbet ya çûyî çûyîye û vekêlana xwezîyan, yên çûyî venagerîne.
Lê axir ji dîrokê ders wergirtin jî divêt hebe. Gotina pêşîyan e;
Av dinive dijmin nanive!.. [Ku tête zanîn eve metafor e anku
mecaz e]... Hingê divêt hûn jî nenivin û hişyar bimînin!.
Dijmin di hevdîtin û muzakereyan da jî be nanive û heke
sanîyeyekê jî firsetê bibîne li hevrikê xwe dide ku di nimûneya
Dr. Qasimlo da hate dîtin.
Dr. Qasimlo ew şîreta babê xwe wekî guhark di guhê xwe da
hêlaye belêm xwezî di pratîkê da bi cih înaba ku ew aqîbeta
Simko bi serê wî jî nehatiba!..
Hasilî kelam destên Dr. Hesen sax. Bi nivîsîna bîrhatinên xwe
karekî baş û pêdivî kirîye. Hem li ser jîyana xwe hem jî ya
binemala xwe agehîyên balkêş û têrker dane. Hêvî dikin ev jî di
warê nivîsîna serborîyan da bibe motîvasyonek.
Gava Dr. Hesen daxwaza redaksiyoneke giştî ya pirtûka xwe ji
min kirî, min bêyî dudilî qebûl kir. Ji ber ku; Dr. Hesen hem
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dostekî min yê hêja ye, hem jî ji serî were ez û ew di nav KNKê
[Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê] da bi hev ra kar û xebata
neteweyî û welatî [niştimanî] dikin û ji bo tifaqa navxweyî ya
kamil hewil didin. Ez û Dr. Hesen em hevbîr in ku hêj jî tifaqa
mezin pêknehatîye. Ji baskê rastê heta baskê çepê, lîberal,
konservatîv, nasyonalîst, dîndar û axir hemû dînamîkên
neteweyî û welatî *niştimanî+ bila-istisna heta ku di nav
zemînekî organîzatîv da negihin hev, temsîlîyeteke bilind ya
koalisyonel bi hev ra pekneyînin divêt qebûl bikin ku ew tifaqa
tête hêvî kirin çênebûye. KNKya îro digel alîyê xwe yê pozîtîv
mixabin ku ji wê temsîlîyeta tête xwastin dûr e ku her ev KNK bi
xwe di nav lêgerîna KNKyeke mezintir da ye. Ji bo vê armancê
em xebateke aktîv dikin. Pozisyon û armanca me bi timamî li ser
esasê berjewendîyên neteweyî û welatî pêkînana tifaqa mezin
ya navxweyî ye. Dr. Hesen jî di vî warî da li ser vê xetê ye ku eve
sekineke rast e.
Digel van binasan herwisa min di cih da dît ku pirtûka wî ji nû ve
amade bikim çiku ji nav binemala nasyar ya Dr. Hesenî kesekî
wekî Dr. Qasimlo derketîye ku agehîyên li ser wî ji terefê kesekî
ji binemalê da gelek balkêş bin. Û herweha Dr. Hesen bi xwe jî,
li tenişta karê xwe yê doktorîya tibbî xizmeteke mezin ya polîtîk
û rêxistinî jî kirîye û heta vê gavê jî bo rizgarîya welat û azadîya
miletê xwe dixebite.
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Dr. Hesen ji bilî erkên xwe yên polîtîk û rêxistinî, zanîn û
tecrubeya xwe ya doktorî anku mesleka xwe jî daye xizmeta
xelkê xwe û bi salan li meydana şoreşa Kurdistanê cerahî kirîye,
pêşmerge û xelkê sade ji mirinê xilas kirine, birînên wan
kewandine, bo êş û janên wan bûye derman û ew sax kirine. Dr.
Hesen bi vê ked û xizmeta xwe ve heq kiribû ku em jî mil bidine
vê xebata wî ya weşandina serborîyên xwe.
Ji bilî redaksiyon û koreksiyonê, ji alîyê vehûnandina nivîsîna
lojîka zaravayê kurmancî ve jî, çiku bi zaravayê soranî nivîsîbû, li
ser pirtûka wî bi firehî û kûrahî xebitîm.
Hewceyî gotinê nîne ku Dr. Hesen jî wekî her mirovekê bi
serkevtinî û kêmasîyên xwe ve dibe ku di vê rêya dûr û dirêj ya
jîyanê da li tenişta rastîyên xwe xeletî jî kiribin ku eve mumkun
e û li rex karên xwe yên serkevtî rastî şkestinan jî hatibe. Bi her
hal xeta jîyana wî bi rastî û xwahrîyan ve jîyana wî ye û ew
berpirsiyarê hemû rûyên jîyana xwe ye.
Belê, min ji binemala fireh ya Qasimloyîyan du kes, du mirovên
hêja nas kirin. Dr. Ebdulrehman Qasimlo, lîderekî bijare, zana û
têgihiştî û doktorê zanista ekonomîyê; Dr. Hesen Şetevî,
mirovekî baş, welatperwer û neteweperwerekî ji dil û fedakar,
doktorê tibbê yê bisporê nisaxîya kanserê *penceşêrê -
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seretanê], lewma min di serê nivîsa xwe da got "Di nav
binemala Qasimloyîyan da du Doktor.".
Keda min jî li dostê min yê hêja Dr. Hesen helal be.
Hêvî dikim serborîya wî, bîrewerîyên wî, bîrhatinên wî bi vê
pirtûkê ve geşîyekê bidine xwandevanan.
ROJAN HAZIM
Çirîya Pêşîn [October] 2016
Nîsan / Çirîya Pêşîn [October] 2017
NOT I.: Divêt bêjim ku gava teksta serborîya Dr. Şetevî gihişte ber destê min,
destpêkê bêyî ku xebatekê li ser bikim min bi baldarî xwand. Ji soranîya bi
tîpên aramî-erebî-farsî ji bo kurmancîya bi tîpên latînî hatibû wergêrandin.
Belêm hindî hûn bêjin, xeletî, dubareyî tê da hebûn. Dîsa gelek hevok û
paragraf bi soranîya tîpên latînî bûn. Ji alîyê sentaks û vehûnandina zimanî
ve lojîka zaravayê soranî hakim bû. Lewma min ji serî pê ve tekst ewil serad
kir, paşê bêjîng kir û di dawîyê da jî moxil kir û ev rengê dawîyê yê kurmancî
jê derêxist. Herwisa min gotinên sînonîm [hevmana] jî lê zêde kirin. Di vî
demî da min digel Dr. Şetevî bi telefonê axivtinên dirêj kirin. Ji ber vê yêkê
min di pêşgotina xwe da got ku min pirtûk adeta ji nû ve nivîsî ku Dr. Şetevî jî
gelek cara bi minetdarî behsê vê çendê kir. Min xwast vê yêkê bi zelalî
bidime zanîn ku şaş têgihiştinek çênebe.
NOT II.: Spasî kak Mehmûd Dizeyî, kak Cangîr Ismaîlzade, kak Kerîm Duhokî
û kak Şoreş Serdeştî dikim ku bersiva hindek pirsên min dan.
NOT III.: Du fotografên [resmên] min û Dr. Hesen Şetevî yen digel hev di
arşîva min da hebûn. Li vê pêşgotina xwe zêde dikim.
RH
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Pêşgotina min [Dr. Hesen Şetevî]
Heza ji cihê bûyînê, nifş, netewe û tayfeyê yêk ji hezên sereke
yên mirovan bûye. Ev xwezî anjî pêdivî vedigere ser peywendîya
genetîk ya zaroka bo bab û dayîkê. Heke em vê hezê wekî
xwûna di nava reyên [demarên] yêk bi yêk ji kesên di nava
koma miletekê da bibînin, zêde ji rastîyê dûr nîne. Ji çaxên kevin
were qewm û neteweyên cuda cuda dîroka xwe nivîsîne û
derheqê çalakîyên siyasî, aborî, zanistî, edebî û dînî pirtûkên ji
hev cuda û bi zimanên ji hev cuda nivîsîne. Di vî derbareyî da
xelkê [gelê] Kurd jî istisna nîne. Em dikarin ji rêberên şoreşa
Kurdan, rê û siyaseta wan, şeir *helbest] û irfana Kurdî û
herweha edîb, fîlozof, şair û nivîsên wan di berhemên dîrokî da
peyda bikin.
Di dirêjahîya dîrokê da, ji ber êriş û leşkerkêşîyên berdewam û
tijî xwûnrêjîyên dijminî, piranîya berhemên nivîskarên Kurd nîne
[tune] bûne. Ji bilî [xeynî] nivîsînên dîrokzanên îslamî, belge û
serkanîyên gerokên biyanî û dîplomatên bîyanî yên wekî
Viladîmîr Mînorskî [Vladimir Minorsky] û Bazîl Nîkîtîn [Basil
Nikitin], berhemên dîrokî yên nivîskarên Kurd an kêm bûne anjî
ewên ku mane sûd ji wan kêmtir hatîye standin.
Ez fikirîm ku pirtûkekê di derbareyê re û rîşe, ejdad û bapîrê
xwe Mihemed Axa Qasimlo û tayfeya wî da binivîsim. Bi
amadekirina vê secereyê [secerenameyê] ra min li secereyên
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hindek ji eşîret û êlên Kurda nêrî. Bo min aşkera bû ku di
tevahîya wan da tinê navê zarokên kur hatîye dîyar kirin û di
rastîyê da bihayek nedane zarok, nevî û nevîçirkên kiç-jin yên ku
ji dayîkên wê binemalê anjî wan binemalan hatine dinyayê. Û
eve jî tête manaya wê hindê ku nîvîya nufûsa miletekê nehatîye
ber çavan û çu biha nedayînê!. Ew nîvîya ku par [bahr - behr] û
keda wan di dewranên dîrokê da heke ji ya mêran zêdetir nebe,
bi çu [tu] awayî kêmtir nebûye.
Nivîs û pirtûkên ku ji alîyê nijadperestên Fars, Tirk û Ereb ve
hatine nivîsîn, xelkê Kurd wek "Tirkên çiyayî, zarokên jinbabê
[zirdayîkê] yên dîrokê, zarokên êtîm yên bêdewlet, Kurdên
wehşî û heta ji nifşê Şeytan" bi nav kirine. Hisên wan yên
şovenîstî û kor wisa bi hêz in ku heta nihe jî amade nebûne wan
mafên ku ji xwe ra meşrû dibînin, ji bo hevwelatîyên xwe yên
Kurd jî pê qayîl bin. Ji ber ku wan bi xwe çucara zordarîyeke
neteweyî ya ku wekî Kurdan kêşayî nekêşane û ji bo bi dest
êxistina azadî, mafên civakî, siyasî û çandî wekî Kurdan xebat
nekirine, têkoşîn nedane, bo van bihayan dîsa ve wekî Kurdan
bedel nedane, ji ber hindê jî ev xebat û têkoşîna neteweyê Kurd
li nik wan manayekê îfade nake.
Ji ber êrişên malwêranker yên dagîrkeran û têkçûna
serhildanên neteweyî, Kurd daîm bi dûrxistinên komî yên ji axa
welatî, kuşt û kuştdarî, îdam, zîndan û îşkenceyê ra rû bi rû
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bûne û piranîya van bûyeran jî bûne binasê [sebebê]
parvekirina axa Kurdistanê û derfet [keys] çênebûye ku
dewleteke navendî ya Kurdî pêk bêt. Û ev kare herweha di cihê
xwe da bûye sebebê paşdamayîna xelkê Kurd di warên çandî,
civakî û siyasî da. Helbete binemala me jî parçeyek ji neteweyê
Kurd bûne û ji vê rewşê dûr anjî bêpar nemane.
Ev nivîs ne pirtûkek dîrokî û nejî pirtûkeke lêkolînî, zanistî anjî
siyasî ye, lê belê armanc tinê ew e ku bi awayekî şefaf [zelal]
cihê herêmê [navçeyê] û prosesa tekmîlkirina peywendîyên êl û
eşîreteke giring ya Kurd li herêmeke mezin ya axa Kurdistanê
bête nas kirin ku di şehir [bajêr] û gundan da belav bûne û
kesayetîyên navdar di nav xwe da perwerde kirine.
Di nava tayfeya Qasimlo da jin xwudan roleke berçav bûye.
Wekî ku di hemû welatên rojhilatanavîn da tête dîtin û edetekî
berdewam e, xwarza û biraza dikarin şû bi hevdu bikin *bi hev
ra bizewicin]. Heke kiç û jinên me jî şubî *mîna] wan bi mêrên
binemala xwe ra şû kiriban [zewicîban], nevî û nevîçirkên me,
wekî zarokên binemalên kevin yên Spanîya da rastî nisaxîya
[nexweşîya] Down Syndrome [Mongolismus] anku biçûkbûna
mejî bibin. Ji ber wê jî divêt hisên xwe yên keyfxweşî û spasî ji
jin û dayîkên binemalê biken.
Li vê derê di cih da dibînim ku bireke bîrhatinên xanim Perînûş
Senîyeyê pêşkêşî we bikim ku di pirtûka bi navê "Sehmê men –
Bahra Min - Beşê Min" ya bi Farsîya devokê Tehranê da nivîsîye.
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Nivîsê herwekî xwe neqil dikim:
"Xalê Hemîd di binemala me da kesê yêkê bû ku çû Ewrûpayê.
Min ji Ewrûpayê tiştek nedizanî. Min fikir dikir ku cihekî wekî
çûyîna Tehranê ye, lê tinê hindek dûrtir e. Carna ji dayîka xwe
Ezîzcanê ra name û wêne dihinartin [rêdikirin]. Çi wêne, gelek
spehî bûn, nizanim boçi daîm di nava baxçeyî da bû, derdora wî
hemû şînkatî û tijî dar û gul bûn. Piştra fotografekî [resmekî]
xwe yê bi xanimeke servekirî [serkol anku bê dersok] û
porbadayî ra şand û nivîsîbû ku dahwet *şahîya şûkirinê zewacê] kirîye. Wê rojê qet ji bîr nakim, êvarî bû ku Ezîze hat
daku Axacan nameyê jê ra bixwûne. Axacan li kêleka dapîrê li
ser mînberê rûniştibû, berê name xwe bi xwe xwand û carekê
got: Beh-beh mimbarek e [pîroz e], Hemîd Axa jî jin înaye û ev jî
fotografê [wêneyê] jina wî ye. Ezîzcan dilborî bû, dapîra min
[dayîka babê min] ku çucara bi Ezîzeyê ra baş nebû dersoka
[cemedanîya] xwe îna ser lêvên xwe û kenî. Xanimcanê li serê
xwe da, nedizanî ku boçi dilê wê borîye û divîyabû Ezîzeyê
hişyar bike. Dawîya dawî demê ku Ezîze bi ser xwe ve hat û
gelek jî şerbet *ava qendê-şekirê+ vexwar, weha got: "Gelo ma
yên wê derê hemû kafir nînin!"
Axacan milên xwe hejandin û got: "Ne! Kafir nînin, bi her awayî
ehilê kitabê ne, Ermenî ne…". Careke dî Ezîzcanê li nava serê
xwe da, Xanimcanê destên wê girtin û got: "Ezîze dengê xwe
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neke, ma çi bûye, başe ku ew kirîye musulman, here ji kê hez
dikî bipirse, mêrê musulman dikare jina kafir bîne û wê bike
musulman, karekî weha xêreke mezin e jî."
Ezîzeyê bi çavên bêhal lê nêrî û got: "Erê dizanim îmamê pak jî
bi jinên ne musulman [xeyrî muslum] ra şû kirin [zewicîn].
Axacan kenî û got: "Kengî dixwazin şirînîyê bidin, bûka ferengî
[ewrûpî] ye, başe înşelah pîroz e, êdî şirînîya wê zêde ye…"
Min ev gotin li vê derê behs kirin ku ji xwandevanên vê nivîsê ra
bêjim, di rewşekê da ku hal û hewayê xelkê Kurdistanê bi giştî
di peywendîya bi pirsgirêkên civakî yên wî demî ra çawa bûye,
tayfeya *eşîra+ me çiqas zû û bi dûrbînî ber bi pêşkevtin û
întegrasyonê ve çûne pêş. Weha bûye ku bi bê hebûna çu
tabûyekê karîn bi rehetî xwe bi şertên jîyana nû û modern ya
Ewrûpayê ra li hev bînin. Û ez bextiyar im ku bêjim qedera
Ezîzcanê û Xal Hemîdî di nava tayfeya me da problem nebûye. Ji
ber ku binemala me şiya *karî+ xwe bi destpêka taze [nû] ra
adapte bike.
Bi hemû mijarên ku li jor hatine gotin, ji nivîsîna şeir, pirtûkên
dînî û dîrokî ra jîrbûnek anjî hafize û selîqeyek taybetî pêdivî
ye.
Nivîskarê vê pirtûkê ji bo nivîsîna pirtûkê xwudanê wê jîrîyê
nebûye, lê pê ra jî min hewce dît ku çend hevokan [cumleyan -
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dêran] binivîsim. Digel ku 50 salan ji tayfe, binemal û cihê bûna
xwe ji Rojhilata Kurdistanê û Gelîyê Qasimlo dûr bûme, lê min
qet nifş, milet, binemal û şêweyê jîyan û xebata wan ji bîr
nekirîye, tam berevajî wê di mirin, nerehetî û pirsgirêkên jîyana
wan da min daîm rondik werandine û di xweşîyên wan da bi
rastî bi heyecan û keyfxweş bûme.
Deştên tijî şînkatî û çiyayên bi befir yên li bin esmanê Gelîyê
Qasimlo, Cim-Cim [Cum-Cum], Dim-Dim [Dum-Dum], Mahdaxî û
Sûlê, ez li hemberî pirsgirêkên jîyanê bi hêz û ked perwerde
kiribûm û di berdewamkirina rêya jîyanê da bi îradetir kiribûm.
Dengê ava kahnîyên zelal û sar yên çiyayên li bin esmanê Gelîyê
Qasimlo şubî *mîna] zarokê ku bi lorîkên dayîka xwe dinive,
daîm ez di sing û berê xwe da bi cih kirime.
Gelîyên tijî gulên şilêr, lale, binevş, şeqayêq û rêvas, kengir û
zevîyên genim, tûtin û onceyê, cihê nêçîrê û rezên tirî, darên
sêvê, hulîzer û darên pîr yên gûzê, palên şîn û delal yên çiyayên
Kurdistanê li biharê daîm ez di xem û hesretên xwe da sivik
kirime. Min bi wan ra raz [sir] û niyaz kirine û her dem evîna
min ya ji warê min yê hatina dinyayê ra ducar zêdetir kirîye.
Konên reş *reşmal – kûn] yên xwudanên pez û kewalan,
cotyarên feqîr yên bi rûyên sotî û tavlêdayî û destên şeqşeqbûyî
û girêgirtî, xanîyên qur û teqin [kelpîç] yên bê pencere ez bi xwe
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ra birime rojên berê. Kedkarîya xelkê [gelê] min û serbilindîya
wan ya bi hemû zehmetîyên jîyanê ra ew înane bîra min.
Girtîgeh, îşkence û bêhurmetîya berpirsên ertêşê, wêranî,
dahwet [şahîya şûkirinê] hikayet û çîrok û çîvanokên tahl û şirîn
li ber çavên min tên û diçin û wisa min dibene nava kûrahîya
xwe ku qelemê [pênivîs] min di beyankirina wan xewnan da
ewqas bêhêz e ku carna wisa texmîn dikim ku êdî ji dest çûn û
neşêm [nikarim] dubare wan peyda bikim.
Bi kurtebirî tayfeya Qasimlo sedan ciwanên xwanda pêşkêşî
civakê kirine. Yêkemîn doktorê radyolojîyê, yêkemîn hemşîreya
zanîngeh xilas kirî, bi dehan doktor û endazyar [muhendis],
lîsans, rêvebir, dersbêj û gelek kesayetîyên naskirî yên vê
tayfeyê di bilindkirina sewîyeya şuûra civakî, zanistî û çandî ya
şehirê *bajêrê+ Urmîyeyê da xwudan tesîreke berkevtî bûne. Û
jîyaneke aştîxwazane û tijî rêz ya bi neteweyên dî [Azerî, Asûrî,
Ermenî û Cihû] ra hebûne ku ev jî sebebek e ku mirov bi
binemaleke weha ra serbilindî û şanazîyê bike.
Bi daxwaza mezinên binemalê û hevalên nêzîk, min biryar da ku
bireke ji dîroka eşîreta Mukrî ku em jî beşek ji wê eşîretê ne,
binivîsim û bizanim ka bab û dayîkên me çawa jîyaneke tijî
zehmetî û rêyên dijwar tehemûl kirine û gihiştine kî derê? Bi
kîjan dijwarîyên jîyanê ra rû bi rû bûne û kîjan bêdadî tehemûl
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kirine! Min hewcehî [pêdivî] pê dît ku tahlîyên jîyana li derveyî
welat ku nêzîkî 50 salan e berdewam e, rave bikim, vekolim û
berîya ku di nava axê da bême veşartin û çavên xwe li jîyanê
bigirim, van êş û eleman, xweşî û nexweşîyan, serpêhatî û
serborîyan neqilî nifşê paşerojê bikim.
Di dawîyê da, di vê pêşgotinê da min pêdivî dît ku bînime bîra
xwandevanan ku piranîya bîrhatinên min yên di vê pirtûkê da
yên berî pêncî [50] salan in. Bi vê têbînîyê ra ku guhorîna şertan
û helbete guhorîna mirovan jî, dibe ku ev qezawet û bîrhatin êdî
piştî 50 salan xwudanê manayeke cuda bin. Lê ji alîyê min ve
îro ez bi van bîrhatin û qezawetên wî demî ra zindî me û min ji
wan hêz standîye û keyfxweş dibim.
Min xwast vê şadî û bextiyarîyê bi xwandevanên xwe ra jî parve
bikim. Êdî wezîfeya ciwanên binemalê ew e ku vê nivîsê têkûz
anjî tekmîltir bikin. Hêvîdar im xwandevanên ezîz yên vê pirtûkê
heke kêmasî û şaşîyên wê hebin, bi mezinahîya xwe min
bibexşin, efû bikin.
Dr. Hesen Şetevî, 2016 Elmanya
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Spasî
Di nivîsîna vê pirtûkê da hindek ji endamên binemalê hevkarîya
min kirine ku pêdivî ye li vê derê bi dil û can spasîyên xwe
pêşkêşî wan bikim. Bi taybetî jî spasdarê van birêzan im:
Endazyar Husên Axa, Dr. Elî Xan, Hacî Zîba Xanim, Ebdullah,
Nermîn, Qere Hesen, Ebas, Şehîn, Mehîn, Farûq, Ferrûx, Nîna,
Suheyla, Nazîla, Esmer, Bêhroz, Pervîn, Bedrî û Elî...
NOT:
Hindek şeir û hevokên ku bi zaravayê soranî hatine nivîsîn min
xwast wekî xwe orîjînal bimînin.
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Pêşgotina Elî Abadîyan
Birêz Dr. Hesen Şetevî ji min daxwaz kir ku bo rengînkirina
naveroka pirtûka ”Rêya Jîyanê” û bo tekmîlkirina naveroka vê
nivîsa giranbiha çend hevoka binivîsim...
Helbete Dr. Hesen Şetevî bi daxwazeke weha ra ez mezin kirim.
Spasî wî dikim, belêm wekî ku min gote wî, ez xwudan qelem
[pênivîs] û edebîyateke rengîn nînim ku bikarim bedewîyên
rêya qedera xanedanên mezin yên vê herêmê li Kurdistanê – ku
ez bi xwe jî endamekî biçûk im jê – rayêxim ber çavan. Ji hêla dî
jî hêz û dewlemendîyek li nik min bi dest nakeve ku bikarim
pêngavekê ber bi warê nivîskarîyê ve biavêjim û layiqî karekî
weha bim.
Lê ji ber şertên hurmet û edebê bo min wezîfe ye ku daxwaza
yê ji min mezintir bipejirînim û bi nivîsîna çend hevokan [dêran cumleyan] wê daxwazê bi cih bînim. Hêvîdar im ku di avêtina
pêngava mezin ya „Rêya Jîyanê“ ya Dr. Hesen Şetevî da, min jî
bi qasî xwe çend pêngavên biçûk avêtibin û di vê rêveçûnê da
pê ra çûyî bim.
Ez bi hevalekî zana û hêja ra di derheqê pirtûka “Rêya Jîyanê“
ya Dr. Hesen Şetevî da diaxivtim. Min nêrîna wî li ser berhema
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weha giranbiha pirsî. Bîrhatinek balkêş beyan kir û bi
hûrbînîyên xwe yên giring hindek têbînîyên baş ji min ra gotin
ku ez bi destûra wî li jêr bi xwandevanan ra parve dikim.
Durust bîst sal pêş ku li zanîngeha Tehranê xwandevan bûm, di
çaxê wesifkirina spehîtîyên xwezayê [tebîetê - sirûştê] û
dîmenên gelek delal [bedew] û balkêş di çavê mirovan da, ez bi
teecub û heyret mam demê ku min dît xwandevanekî Yezdî [ji
şehirê Yezdê] weha got:
“Kurd ewqas zêde ji çiya û gelîyan hez dikin ku heta dadinin ser
navê rêberên xwe jî.“
Ez nizanim ka boçi [çima] demê xwandina vê pirtûkê ez weha zû
ketime bîra vê gotina tevlîhev. Bi her rengî du awayên baş
tênegihiştinê *fahmnekirinê] di vê gotina tijî pesindayîn da
hebûn. Fikira yêk manayîyê di navbeyna Kurdan, çiya û çiyayan
da û texmîna wê hindê ku Kurd wek miletekî koçer û xwudan
pez di nava hejmareke mezin ya hevwelatîyan da û heta hindek
Rojhilatnasên Ewrûpî yên bêselîqe da, berdewamîya wê
tênegehiştinê ya ji rewşa Kurda ye ku dikare tênegehiştineke pir
dûr ji rastîyê li ser Kurda bi xwe ra bîne. Ji nêrînên ne zanistî û
têkel bi pêşdawerîyên xelkê normal yê kuçe û bazarên civakê ra
bigire heta nêrîna hêzên navendî ku xwudanê siyaseteke cuda û
taybetî ne, ji tevkujîya çandî di dawîya alîyê rast yê vê reşahîya
reş da bigire heta tevkujîya fizîkî ya di dawîya alîyê wê yê çepê
da. Bîrmendên wekî Mîşêl Fogo [Michel Foucault] û Edward
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Seîd di lêgerînên xwe yên li ser zanist û hêzê da bi başî
manayeke weha rave [komentar] kirine.
Lê xirab têgihiştina duyê ku ji xeynî bîyanîyan, bi awayekî
hejmareke zêde ji Kurdan jî tê da hevalbend in, reşkirin anjî ji
bîrkirina rol, cih û giringîya civakî ya kesên berê û sax yên
xanedana Qasimlo ye ku ji ber huzûra berdewam û pirreng ya
neteweyî ya Dr. Qasimlo ye ku kesê herî navdar yê wê binemalê
ye. Bi berfirehî û rûberî vê nasyarî û hezkirinê heta wê derê ye
ku endamên dî yên wê binemalê bi awayekê îzole kirine anjî ji
civakê dûr êxistine. Heta heke li derekê navê kesekî wê
binemalê bête gotin, di peywendîya bi wî navî ra dikeve rexekî
nedîyar. Îcar gelek aşkera ye ku ev jî bi awayekî xirab
tênegihiştine ku ne wekî ya rengê yêkê kirêt e, lê re û rîşeyên
wan yêk in û nêzîkî hev in.
Xwandina vê pirtûkê dide xuyakirin ku tevî hebûna binemala êlî
*eşîrî+ û şêweyeke eşrafîyeta feodalî, pêkhate û piranîya kesên
vê xanedanê ew kes pêk tînin ku ji çîneke nîv halxweş in. Kesên
ku di herêma xwe da jî pêşengên nûxwazîyê û pêşkevtinê bûne.
Ew jî di çarçoveya şehirekî giring yê wekî Urmîyeyê da ku bi
sebebê cîranetîyê bi Tebrîzê ra wek derîyê ketina nûxwazîyê bo
Îranê, xwudan nan û ked û herweha rola pêşengîyê hebûye. Di
destpêka vê sedsala hetavî [şemsî] da, tagîrîyên ferhengî û
şêweyê jîyanê di nava çîna nîv halxweş da, hêj jî xwudan
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rengekî nû û pejirandina wan bi awayekî şikandina tabû û
şikandina kevneşopîyên jîyana salên berê ye ku seda sed di
destpêka xwe da hewcehî bi cisaret û qehremanîyeke taybetî
hebûye. Xanedana Qasimlo helbete sed cara di karekî weha da
pêşeng û naskirî bûne.
Peywendîya xanedana Qasimlo bi emîrên Mukrî ra û çêkirina
secerenameya wan di vî derbareyî da, yêk ji xalên balkêş yên vê
pirtûkê ye. Îro li Mehabad, Bokan û hindek herêmên dî yên
Mukrîyan, gelek kes û binemalên dî hene ku peywendîya xwe bi
xanedana Mukrî û bi tayebetî jî bi Budax Sultan, daner û
avakerê Sawicbulaxê [Mehabadê] ra ji bo xwe serfirazî dizanin.
Lê bêşik, heke bizanin ku mesela "Qasimlo"yî jî ji nevîyên Budax
Sultan in. Bihayê pirtûkên weha pitir di vê mijarê da ye ku di
wan alîyên ku nivîsîna dîrokeke resmî [fermî] da kêmtir ketîyê
anjî hebûye, hindek ji xalên veşartî yên serborîya xanedan,
kesayetî û pêşîyên vê herêmê bi karekî weha ra kivş dibin.
Mixabin pareke mezin ya dîroka Kurd û Kurdistanê an qet
nehatîye nivîsîn anjî bi şêweyekî tixûbî bi destê rojhilatnas û
bîyanîyan hatîye nivîsîn. Bi vî sebebî ra ye ku pirtûkên weha dê
di paşerojê da wek malzeme *kereste+ û emrazekî [amûretekî]
baş bo lêkolînerên zanistê, derîyekê vekin û bi kêrî zana û
lêkolîneran bêt. Para zêde ya cografî [erdnigarî] ya erdê dîrokî
yê Mukrîyan bi li ber çavgirtina qebz û belgeyên li ser navê erd
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û dewranên fermî [resmî] da, îro di nava tixûbên wîlayeta
[istana] Azerbaycana Rojava da cih girtîye. Pareke wê jî girêdayî
istana [wîlayeta] Kurdistanê ye û kêmek jî li nav Azerbaycana
Rojhilat e. Tevlêbûn û peywendîya gelên [xelkên] Kurd, Tirk,
Ermenî û Asûrî bi awayekî ji ber van têkilî û berfirehîyên
erdnigarî [cografî] yên istan [wîlayet+ û mîrnişînên salên berîya
jîyana modern bûne.
Mîrateyê çandî yê ku ji wê jîyana bi hev ra maye, digel hindek
destkarî û endazyarîya [muhendisîya] modern ku bi fermana
hindek kesan guhorîn tê da çêbûye – bi taybetî jî di serdemê
Pehlewî û Komara Islamî da ku bi serhev da bi ziyan û li dijî
Kurdan çêbûye – hêj jî wisa dewlemend û bi pir naverok e ku
dikare bi kêrî nifşên paşerojê jî bêt. Ferhenga [Kultura] vekirî,
jîyan û awayê jîyana çend ferhengî [pir kulturî] ya xanedana
Qasimlo wek yêk ji navdartirîn û mezintirîn tayfeyên Kurd li wê
herêmê, hem sebebekî aşkera ye bo vê iddiayê û hem jî
nimûneyeke [mînakeke] rêveker û bi hêvî ye di vê rêyê da.
Heke Urmîye navenda istana [wîlayeta] Azerbaycana Rojava ye,
bêguman *bêşik+ Şeqama *Cadeya] Xeyam jî navenda vî şehrî
[bajêrî] û xwudan rutbe anjî dereceyeke weke ya Şanzelîzê
[Shanzelize rue / Cadeya Şanzelîzê – Paris] jê ra heye. Qelbê
ticarî [bazirganî] û çandî yê cadeya naskirî kolana Xanbabaxan e.
Ji bûyîna şeva Yelda ya sala 1309ê hetavî [1929ê mîladî] li kuçe
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û kolana Xanbabaxan jî kesek nîne ji xeynî Ebdulrehman
Qasimlo, serokê berê yê Hizba Demokrat ya Kurdistanê û yêk ji
navdartirîn siyasetmedarên şoreşger di dîroka Kurdistanê da.
Hema hemû Urmîyê li alîyekê û Cadeya Xeyam jî li alîyekê, di vî
alî da jî hemû Kurd li alîyekî dî û Qasimlo jî di alîyekê da, gelo
belgeyek şefaftir ji vê heye ji bo esaleta Kurda di şehrê darmêw,
gul û deryayê da? Bihêle bila kesên pûç û vala çi dixwazin
bibêjin. Spehîtîya Urmîyeyê bi gul, rengên wê yên cuda û bêhna
wê ye.
Meha Gulanê meha herî munasib ya demsalê ye ji bo çûyîna
welatê nivîskarê pirtûkê ku mirov ji delalîyên wê lezzetê
werdigire. Gelîyê Qasimlo di navbeyna şehirên Urmîye û Şinoyê
da, di meha Gulanê da ji xunçeyên gêlas û sêva rengareng dibe.
Deşt û zozanên Gelîyî bi gulên şilêr û şeqayêqan ve tijî û di
çiyayên wê da jî kahnîyên ava zelal û sar, mizgînîya jîyanê
pêşkêş dikin.
Pirtûka “Rêya Jîyanê” ya Dr. Hesen Şetevî kêmtir ji vê rêvingîya
meha Gulanê nîne. Nivîskar me dike mêhvanê dîrok, xweza
[tebîet – surişt+ û erdnigarîyê [cografyayê] û xwandevan bi xwe
ra dibe nava secerenameyê ku darên bi hêz û xweşik yên tirî û
gêlasan [gilyasan] tîne [diîne] bîra wan. Bi bîrînana [bîranîna]
navê zarokên kiç û mîrateyê wan, ev baxçeye delaltir û şîntir
kirîye. Bêşik ev destpêk anjî avêtina pêngaveke nû û
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pêşkevtinxwazane ye ku ji ber hindê jî divêt em ji nivîskar ra
bêjîn destên te neêşin. Ji ber ku Dr. Şetevî berevajî edet û erfên
heyî di nava xelkê da, tinê li ser mêran û zanista wan nenivîsîye,
lê wî serborîya hindek mirovan di kuncekî mezlûm û derddîtî yê
vê axê da bi hemû semîmîyet û rastîya xwe beyan kirîye. Hindek
zehmet e ku mirov bêje ka ev berhem di kîjan cure nivîskarîyê
da cih bigire, çiku nivîskar dîrok nenivîsîye. Bi zehmet mirov
dikare wê di koma pirtûkên bîrhatin [bîrînan – bîranîn] û
ravekirina [komentara+ rewş û halê kesan da bi cih bike.
Divêt kesek vê pirtûkê ne di dereceya dîrokê da bixwûne û nejî
li benda beyankirina gotinên pîroz yên heyî û qehremanane be
ku wek resmekê di pirtûkên bîrhatinan da têne dîtin. Tevî ku bi
giştî dikare bi kêrî herdu kategorîyan jî bêt. Lê tiştê dîyar di
pirtûkê da, rastî, insaf û dilpakîya nivîskarê pirtûkê ye û van jî
kirîye ku berhemê wî bibe berhemekî xwandinê û teqdîr jê ra
bête dan. Ji xeynî şikandina kevneşopîyan, nivîskar di
dewlemendkirina secerenameyan û zêdekirina navê zarokên kiç
[keç] li ser wan da ku karekî demokratîk e, bi awayekî bêalî li ser
serborîya lêzim, xizm û kes û karên xwe nivîsîye. Ev jî rastîya vê
yêkê ye ku ew xwudanê zihnîyetek azadîxwazane ye ku bi
qelemekî [pênivîsekî] rehwan dest bi nivîsîna berhemekî weha
mezin kirîye.
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Bi qasî nîvîya sedsalê jîyana di Rojavayê [Ewrûpayê] da nebûye
sebeb ku nivîskar beyankirinek Rojavayî û kilîşeyî ji “Rojhilata
spehî û tijî sêhr û cadoyîyan” binivîse. Berevajî wê di nava rûper
û risteyên vê pirtûkê da em şahidîyê ji zehmetî û xebata hisên ji
nîveka dil û mejîyê nivîskar dikin ku li dûv [pey] peydakirina
”esilê xwe” ye û vê jî çîrok zêdetir ji wê ya ku heye xweş û
şirîntir kirîye.
Herkesê ku ji esilê xwe dûr bimîne dê bi derbasbûna demî ra
dîsa vegere ser kokê [bingehê] xwe.
Yêkemîn car bawer dikim di sala 1342ê hetavî [1962ê mîladî] da
bû ku ez bi babê xwe ra çûme dîtina mala dayîka babê xwe li
Urmîyeyê. Ji wê rêvingîyê hêj jî hindek tişt wek xewin û xeyalan
di bîra min da mane. Tinê xanîyek bi hewşeke mezin û
kalemêrekî zirav û dilovan bi gopalekî di destî da di hişê min da
mane. Demê ez mezin bûm û bi pirsên zêde ketim dûv zanîna
wê hindê ka kî me û çi me, babê min behsê wê rêvingîyê û
hevdîtinê kir ku êdî dubarebûna wê mumkun nebû. Wî esaleta
xanedana dayîka xwe ku di nava kom û civînan da gelek kêm li
ser diaxivî, bi min da nasandin. Ewê ku min dîtibû nemir
Mihemed Axayê Wusûq ku xalê mezin yê babê min bû. Babê
min îna bîra min ku navê xwûşka min ya biçûk bo bîrînana navê
dayîka xwe Mahrûxsar danaye. Ev para [bahra] binemalê bo
min xwudan taybetmendîyeke mezin bû û min herdem
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dûrmayîna ji wan di jîyana binemalî û rûniştinên xwe da his dikir
û gelek caran dilteng dibûm. Helbete babê min bi rêya binemala
Sultanpûr ku xwarzayên wan in, bi wan ra di têkilîyê da bû ku
ew jî tinê di çaxê munasebetên dîyarkirî da çêdibû.
Di sala 1979an da demê ku nemir Dr. Ebdulrehman Qasimlo
vegerîya welatî û bi aşkerayî di nava xelkê da amade bû, hez û
daxwaza dîtina doktor di dilê hemû Kurdistanîyan da germ û gur
bû. Ez jî wekî gelekan têhnîyê vê hevdîtinê bûm û ji hêla dî jî
lêzimîya [kes û karîya] ku min bi wî ra hebû, li nik min ew eşq û
heza dîtina wî ducar zêdetir dikir. Demê ku min didît hindek ji
xizmên dûr, xwe qewm û kesên Qasimlo bi nav dikin! Û ji wê
bereketê tinê ji bo dîyarkirina xwe û berjewendîyên şexsî sûdê
distînin, di halekê da ku xala bihevrabûn anjî gihiştina binemala
Qasimlo û binemala Şêxaxayî, binemala me bû.
Bi berdewamî min ji babê xwe dawa dikir ku biçe dîtina nemir
Dr. Qasimlo. Babê min nêrîn û taybetmendîyên xwe yên exlaqî
hebûn û bi çavê eşîretîyê berê xwe dida bûyeran û çaverênîyên
wî jî li ser esasekî weha bûn. Wî digot: "Digel ku Dr. Qasimlo
wekî siyasetmedar û rêberê gelê Kurd layiqî rêz û qedirdanê ye,
lê têkilîya min bi Dr. Qasimlo ra têkilîyeke binemalî û eşîrî ye û ji
ber du sebebên giring divêt ew bête dîtina min: Ya yêkê ew e ku
ez bi temen [jî – emir] ji wî mezintir im, ya duyê birayê min
Rehman Axa ku kurê meta wî ye, wefat kirîye û divêt ji bo
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sersaxî gotinê hatiba nik min anjî qet nebe peywendî bi min ra
danaba."
Dr. Qasimlo jî digel munasebet anjî peywendîyên weha ra bi
timamî bêgane û dûr bû û nêrîneke nû li ser meseleyên weha û
peywendîyan hebû. Ji ber wê jî mixabin hevdîtineke wisa ji hêla
du alîyan ve qet çênebû. Paşê bi rûdana bûyeran û derbasbûna
demî ra weha çêbû ku ez bi dîtina Dr. Qasimlo serfiraz bibim û
çend rojekan di hizûra wî da xizmetê bikim ku ev keysê kêm yêk
ji baştirîn û serfirazîyeke herî mezin e di jîyana min da û qet û
qet ji bîr nakem. Di rûniştinekê da Sultan Axa Şêxaxayî ku
mamosta û rênîşanderê xebatkarîya min ya Kurdayetîyê bû, ez
bi Dr. Qasimlo dame nasandin û ew jî gelek bi dilovanî û hurmet
bi min ra axivt û halê babê min û kesên dî yên binemalê pirsî.
Min jî ku berê di vî derbareyî da digel babê xwe axivtibûm, tinê
bes dît ku jê ra bêjim: “Hûn agehdar in ku babê min nihe li
Miyanduavê ye û ew jî dilxwazê dîtina we ye, lê şert û merc ji
bo hevdîtina we xuya ye ne amade ne.“
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Gotûbêj [Întervu] - Mihemed Feqîyê Elî
Kak Mihemed Feqîyê Elî întervuyek digel min kir û li jêr neqil
dikim:
Doktor Hesen Şetevî sala 1940ê li şehrê [bajêrê] Urmîyeyê
hatîye dinyayê.
Xwandina xwe ya seretayî û navendî li Urmîyeyê timam kirîye.
Di jîyê [emrê - temenê] xwe yê 15 salî û hêj di kilasa [sinifa]
heştê navendî da ji alîyê "ruknê 2yê [betelyon] yê ertêşa Îranê"
ve bi hêceta xebatên xwe yên siyasî yên li dijî rêjîma wî demî ya
Îranê [rejima Şah] bo midehê 50 rojan dikeve girtîgehê û
zîndanî dibe.
Sala 1959ê li şehirê Stanbolê li zanîngeha pizişkîyê [tibbê]
xwandina xwe didomîne. Her li Tirkîyeyê digel çend kes Kurdên
başûr, navenda xwandekarên Kurd li Tirkîyeyê dadimezrînin û
piştî sê salan dîsa bi hêceta [behaneya] xebata li dijî rejima Şah
û harîkarîya bi bizava xelkê Kurd ya li Kurdistana Başûr bi neçarî
ji Tirkîyeyê derdikeve.
Sala 1959ê li zanîngeha Ludwig-Maximilian-Universität
München [LMU], li şehirê Munîh [München] yê Elmanya
dubare dest bi domandina xwandina xwe dike û her di wan
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deman da dibe yêk ji damezrênerên navenda ronakbîrîya Kurd
li Elmanya û dibe endamê komîteya rêxistina parastina mafê
Kurd li Munîhê. Piştî nivîsîna teza xwe ya doktorayê di sala
1975ê da bawernameya bisporîya xwe li beşê niştergerîya
[cerahîya] wê zanîngehê werdigire û di sala 1996ê da bisporîya
bilind *bala+ ya beşê niştergerîyê distîne û dibe serokê pişka
[beşê] niştergerîya penceşêrê [kanserê] li xestexaneya
[nexweşxaneya] wê zanîngehê.
Di sala 1970ê da ji alîyê Komeleya Xwandekarên Kurd ya liqê
Ewrûpa ve beşdarî kongreya Partîya Demokrat ya Kurdistana
Îraqê ya heştemîn dibe. Di kongreya sêyê ya HDKê da [Hizbî
Demokratî Kurdistan-Îran] wekî endamê deftera navendî
[komîteya merkezî] tête hilbijartin û di sala 1982ê da li ser
daxwaza Doktor Qasimlo mal û zarokên xwe li Elmanya bi cih
dihêle û vedigere Kurdistanê ji bo xizmetên pizişkî [tibbî] li
Kurdistanê. Di sala 1988ê da bi harîkarîya Dr. Qasimlo Komîteya
Hawarê ji bo Kongreya Neteweyî ya Kurd dadimezrîne.
Wî ji 50 sala zêdetir yêkser an neyêkser û zêdetir di xebatên
meydanî da bo bidestêxistina mafê çareserîya xelkê Kurd
xebateke bê rawestan domandîye û herdaîm harîkarê hêz û
alîyên Kurdî bûye.
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Doktor Hesen xwudanê çend pirtûkên zanistî yên di warê
pizişkîyê [tibbê] da ye, ku ya yêkê li jêr navê "Niştergerîya
Penceşêrê" [cerahîya seretanê – kanserê] di sala 1989ê da
hatîye weşandin û pirtûka duyemîn di sala 1991ê da li ser navê
"Penceşêra nava zikî" û pirtûka sêyemîn jî di sala 1996ê da li ser
navê "Çareserkirina nisaxîya penceşêrê" hatine weşandin û
belav kirin.
Sala 1996ê bisporîya [Viszeral] herî giring ya beşê niştergerîya
penceşerê ya cerg û rûvîyan wergirtîye û ji ber xebatên wî yên
bi penaberên başûra Kurdistanê û gelek welatên dî di sala
2000an da madalyaya şanazîyê [honurê – siyanetê] ya
UNESCOyê jê ra hatîye dan.
Di sala 2003ê da û heta sala 2008ê serokê rêxistina niştergerên
bispor yên ûr û rûvîya li Elmanyayê bûye û heta nihe jî endamê
iftixarî [şanazî] yê wê rêxistinê ye.
Li ser wê xizmet û xebatê ji bo zanistên pizişkî [tibbî] û
niştergerîyê di nava rêxistina niştergerên Elmanyayê da ku yêk ji
mezintirîn rêxistênên cîhanê ye, madalyaya zîv jê ra hatîya dan.
Pirs û bersiv
1. Birêz doktor, we di van demên dawîyê da pirtûkek li ser
binemala birêz Qasimlo belav kir, armanca we ji vî karî çi bû?
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Şetevî: Ez wekî gelek ji xelkê welatê xwe yê şirîn, Kurdistanê,
demekî dirêj e, 50 sal in, ji welatê xwe dûr li xurbetê dijîm. Ez
gelek ji kesên binemala xwe jî nas nakim, min dixwast ku
secereya [secerename] binemala xwe binivîsim û di van
lêkolînên xwe da ez pêhesîyam ku em bi xwe ji êla Mukrîyan in.
Li alîyekî dî ez pêhesîyam ku binemala me xwudanê 505 sal
dîroka xwe ye. Ji sala 885ê hetavî [1396ê mîladî] heta nihe
dîroka me xuya ye. Li alîyekî dî hindek kes li ser binemala me di
pirtûk û rojnameyan da îşaret [amaje] bi binemala me kirine ku
ew îşaret pê kirin bi piranî şaş in. Em xwudanê xebateke ji 550
salan zêdetir in ji bo bidestêxistina serbestîya neteweyî ku di
kêmtir nivîsaran da îşaret pê hatîye kirin.
Ew bûn hokarê min ku min dest bi nivîsîna vê pirtûka we bi nav
kirî kir û gelek ji dost û hevalên min û herweha binemala me jî
bi taybetî ez teşwîq kirim ku vî karî bikim. Endamên binemala
me ji pîr heta ciwana bi caran daxwaza vî karî ji min kirin û
herkes jî bi qasî şiyan û hêz û zanista xwe di vî karî da harîkarîya
min kirin. Ez bi rêya we spasî wan dikim.
2. Pirtûkeke we bi du zimanan, Kurdî [zaravayê soranî] û Farisî
hatîye weşandin. Ya bi zaravayê soranî bi navê: "Çarenivîs" ya
Farisî bi navê: "Rê û Sernivişt" çap bûye. Boçi we ew pirtûk bi du
zimanan Kurdî û Farisî nivîsîne û belav kirîne?
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Şetevî: Her wekî xwandevanên we jî dizanin, rejimên yêk li dûv
yêkê desthilatdar li Îranê ewqas derfet û îmkan ji zimanê me ra
nedane ku zimanê me bikare di keş û hewayekî azad da xwe
hilbikêşe û geşe bike, heta gelek kes ji ber nivîsîna bi zimanê
Kurdî û çap û belavkirina pirtûkek bi zimanê Kurdî êxistine
zîndan û girtîgehan û cizayên giran li wan hatîne birîn û heta
hatine hilawîstin [îdam kirin]. Pênasîna ku rejimên kevneperest
û dijmirovî li Tehranê bi Kurdan dikin, ew e ku xelkê Kurd
xelkekî paşkevtî û nezan e. Ew yêk bûye palderê min ku ez vê
pirtûkê bi zimanê Farisî binivîsim daku bikarim binemaleke Kurd
ji wan Kurdên ku derfetê [keysê] xwandin û nivîsîna bi zimanê
xwe nebûne û hem jî bi wan xelkên dî yên Îranê bidim nasandin,
ku beşek biçûk ji dîroka Kurdan in.
Helbet palderek dî jî bo nivîsîna vê pirtûkê bi zimanê Farisî
vedigere ser egera ewil ya min îşaret pê kirî. Binemala me li
şehirê Urmîyeyê û li Gelîyê Qasimlo binecih *niştecih+ bûne ku li
wê deverê zêdetir Turkên [Tirkên] Azerî û Fars serdest û
desthilatdar bûne û mixabin ku zêdetir ji endamên binemala me
ji ber vê zulm û zora li ser Kurdan û bi taybetî fişara li ser vê
binemalê, keysê hûbûna [fêrbûna] bi zimanê xwe nebûne,
herçend ku hemû kesên vê binemalê bi zimanê xwe yê Kurdî
diaxivin, lê wan nikarîne fêrî xwandin û nivîsîna Kurdî bibin. Min
bi xwe jî tinê karî li derveyî welat û di xerîbîyê da fêrî zimanê
xwe bibim û fêrî xwandin û nivîsîna Kurdî bibim.
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3. Di vê pirtûka we da çend xalan bala min kêşa ku min pê xweş
e xwandevanên me jê agehdar bikim, wa ye ku ew kesên we di
vê pirtûka xwe da nav jê înane bi piranîya wan li derveyî welat
dijîn? An çêtir bêjim piranîya wan di jîyana penaberî û xerîbîyê
da dijîn. Hûn vê yêkê çavan dibînin?
Şetevî: Di bersiva vê pirsa we da divêt bêjim ku di piranîya
şehirên Kurdan da heta 50 sal berê dibistan û xwandingeh
nebûn û bab û bapîrên me heta sewada [perwerdeya] xwandin
û nivîsînê jî nebûn û heke zanînek jî hebûne tinê li navendên
dînî fêrî Quran xwandin û kêmek nivîsê dibûn. 60 salan berê li
şehrên mezin yên Kurdistanê heta sinifa [kilasa] yazdehan û
dazdehan evane nedihatin dayîn û bapîrê min ku mirovek
dewletmend bû, kurên xwe bo xwandinê hinartin *şandin+
xwandingehên şehirên dî û Xwandingeha Elborz li Tehranê ku
ew navendek şev û rojane ya wî serdemî bû. Kiçên binemala me
mixabin ji ber erf û edetên civaka Kurdan heta wî demî hemû
nexwanda diman.
Bapîrê min bi vî şêwazî her yêk ji kurên xwe bo xwandina bilind
[bala] rêdikirin welatên dî. Husên Qasimlo rêkir Stanbolê.
Ehmed Qasimlo û Ebdulrehman Qasimlo rêkirin Parîsê û Elî
Qasimlo
jî
rêkir
zanîngeha
Tebrîzê.
Kurên ku ji welatên dî vedigerîyan, ew azadî û serbestîya ku li
wan deran dîtibûn û bi taybetî ewên ku li welatê Franseyê
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jîyabûn, ji wê azadîya li wî welatî bi xwe ra diînan welatê me.
Herweha ewan zanistên baş jî bi xwe ra diînan [tînan] ku ji bo
wî serdemê welatê me tiştên herî kirîtîk bûn. Ew azadîya li wê
derê di nava ruha wan da hatibû hûnandin û nedikarîn desta jê
berdin. Li Kurdistanê piştî ku Komara Kurdistanê [Mehabad] bi
destên gemar yên neyaran têkçû, endamên binemala me ku
dîrokeke dûr û dirêj ya şoreş û serhildanê hebûn, paldida
beşekê ku ew wê rêbaza xebata neteweyî ya xwe bidomînin.
Dijminên welatê me piştî têkçûna komarê mal û milkên me
dagîr kirin û endamên binemala me bi piranî hatin girtin û ji
berê zêdetir ketin ber xezeba neyar û dagîrkerên welatê me. Ew
zulm û zor li hemû welatî dest pê kirîbû lê binemala me ji ber ku
di navçeyeke wisa da dijîn ku bi Azerîyan ra hevtixûb û cîran
bûn, ji derên dî yên Kurdistanê zêdetir diketin bin fişar û êrişan.
Di şehirên dî yên Kurdistanê da ku dûrî Azerîyan bûn ew qasî
fişar li ser binemalan nebû, [wekî binemala me] û ewqas di
warê ruhî û derûnî da li jêr zor û zextê nebûn. Beramberî jin û
zarokên me bêrêzî kirin û herweha hindek bi cil û bergên Kurdî
û bê sebeb û delîl girtin, zîndan kirin û gelek tiştên dî, jîyan ji bo
binemala me di wê navçeyê da gelek dijwar û zehmet dikir.
Ev yêke heta pêş şoreşa vê dawîyê ya xelkên Îranî dom dikir û
piştî şoreşê jî ew rewş ji bo me hêj dijwartir bû û ew bû sebeb
ku endamên binemala me dest ji mal û milkê xwe berdin û bi
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neçarî herkes li nav şehrên dûr li Îranê an li welatekî bîyanî
xwecih bûn û neçar bûn jîyana xwe li xerîbîyê bidomînin. Lê di
bin hemû fişar û derdê xurbetê da dest ji doz û xebata xwe û
herweha fêrbûnê bernedan û bi qasî hêz û qeweta xwe ya bi
fêrbûnê, xizmeta netewe û xelkê xwe kirine.
4. Tiştekî dî yê balkêş li ser vê binemalê ew e ku piranîya
endamên wê xwandina bilind [bala] kirine ku bo wî serdemê
welatê me tiştek sanahî *hêsan+ û rehet nebûye, hûn vê çawa
analîz dikin?
Şetevî: Herwekî ku min di berê da jî îşaret pê kir, binemala me
şubî her binemaleke Kurd di nav bizav û xebatên neteweyî ya
xelkê Kurd da bûn, mezinên wî serdemî di nav xebatên xwe da
pêhesîyabûn ku di nav Kurdan da kesên ku bi xwandina bilind
nînin an gelek kêm in. Bi taybetî Mihemed Axa Qasimlo ku dibe
bapîrê min, yêk ji kesên xebatkarê serdemê komarê bû û bi
çavê xwe dîtibû. Wî hêza malî û ekonomîk hebû û dikarî nifşê
paşerojê bide xwandinê û wî ji xwe ra dest pê kirîye û bo wê
mexsedê kurên xwe danane ber xwandinê heta wê dera ku
karîye ew ji bo xilaskirina xwandina bilind harîkarî kirine ew
vêra gihandine. Wî ew kar ji ber wê çendê kirîye ku di paşeroja
Kurdan da bikare kesên zana û akademîsyen perwerde bike,
bide civaka Kurdan daku bikarin rêberî ji xelkê xwe ra bikin, li
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ser vê armanca xwe jî şaş neçûye û karîye kesayetên wekî
Ebdulrehman Qasimlo bo gelê Kurd vêra bigihîne. Ji xwe aşkera
ye ku di wê binemalê da çendîn kesên dî jî ku navdar in hene lê
yê berçavtirîn Dr. Qasimlo ye.
Ji alîyê dî, Kurd bi piranî û binemala me ku beşek biçûk ji wê
civakê ye potansîyel û hêza fêrbûnê di nava wan da gelek xurt
e, herçend ku neyaran çu caran nehêlane ciwanên welatê me
xwe di warê zanistê da nîşan bidin û geşe bikin lê ew hêz di nav
wan da heye. Heke *Eger+ rewş weha neba ez bawer dikim heta
nihe bi sedan kesên navdar da ji nava Kurdan di warên cuda da
derketiban.
5. Xalek dî ku bo min balkêş bû, ew e ku Mihemed Axa Qasimlo
gotinek heye ku dibêje; qet bawerîya xwe bi ecem û bîyanîyan
[mexsed jê Azerî û desthilatdarên Îranî ne] neîne, nehêle nêzîkî
te bibin, heke te nikarî wan bikujî, xwe nede destê wan û
bireve, ew wisa [we - weha] xuya dike ku ew bi xwe gelek ji fen
û fêhlên eceman agehdar bûye, li vê derê pirsa min ew e, boçi
[çima] kurê wî ew şîreta babê xwe bi cih neîna û wisa bi sanahî
[hêsanî] bi çend pasdarên dewleta Îranê bi navê nûnerên
Komara Îslamî rûnişte ser maseyeke ku mixabin ew felaket li
dûv hat?
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Şetevî: Bo bersiva vê pirsa we divêt bêjim ku Dr. Qasimlo bi
kesayeta xwe mirovekî aştîxwaz bû. Di hemû jîyana xwe da qet
min nedîtibû ku heta çûçikekê jî bikuje. Ew mirovekî xwudan
zanist bû ku herdaîm nefret ji şerî dikir. Raste Mihemed Axayê
babê wî ew gotin kirîye, lê ji Qasimlo ra giring ew bû ku ji xelkê
xwe ra derfetekî [keysekî] dîrokî didît ku bi aramî û bê şer û bi
hev çûn wan derbasî qonaxek baştir bike, her ew hizir bû ku ji
bo bi destêxistina mafê xelk û neteweyê xwe canê wî zêde jê ra
giring nebû, wî his bi berpirsiyarîya xwe ya dîrokî dikir û dixwast
ku xelkê xwe ji şer û kuşt û kuştarê dûr biêxe û bigihîne
rizgarîyê.
Em hemû dizanin ku piştî şoreşa xelkên Îranê û vegerîyana
Qasimlo bo welatî digel hevalên xwe yên dî, di demekî kurt da
Hizba Demokrata Kurdistanê [PDK-Î] bû yêk ji mezintirîn hizba
bi hêz li welatî. Dibe li bîra we jî mabe wî demî Dr. Qasimlo li
meydana Çarçira ya Mehabadê ji xelkê ra mitîngeke gelek boş
çêkir. Hate gotin ku sed hizar kes di wê mitîngê da amade bûn
ku ew hejmara mezin ya xelkê piştî damezrandina Komara
Kurdistanê li Mehabadê mezintirîn kombûn bû heta wî demî li
Kurdistanê. Piştî Pêşewa Qazî Mihemedî çu kesekî dî nikarîye
wê hez û dilvînîya Qasimlo di nav xelkê da bi dest ve bîne û hind
xelkê li dora xwe kom bike.
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Ew hezkirina wî ya nav xelkê bû ku Hizba Demokrat ewqas di
nav xelkê da geşe kir û gihande asta [sewîyeya] herî jor. Ew yêk
bibû sebeb ku hindek kes heta di nav hizbê da jî dijberîya wî
dikirin û Hizba Demokrat wekî taxima Qasimlo [banda Qasimlo]
bi nav dikirin û gelek ji neyarên wî nedikarîn bibînin ku hizb bi
rêberîya Dr. Qasimlo hinde pêş dikeve. Beşê zêde ji wê hez û
dilvînîya Qasimlo vedigerîya ser rêberîya wî ya di rê da û
siyaseta wî ya rast û durust û jîrane. Ew hezkirina wî ya di nav
xelkê da hind bû ku hevalên Qasimlo ku ew ji nêzîk ve nas
dikirin egera wê dizanîn û bawerî bi siyaset û zanîna wî hebûn,
lê ewên dûr bûn an li derveyî welat bûn, bi gelek tohmetên ne
rast Qasimlo sûcdar dikirin.
Qasimlo di nava van hemû serkevtinan da kesek nebû ku xwe
hilkişîne ser kesî, ew li ser wê bawerîyê bû ku divêt berî her karî
mafê mirovan bête parastin û ew yêk ne tinê bi gotin bû wî di
warê kiryarê da jî ew yêk bi cih diîna û di nav Hizba Demokrat
da pêngavên berbiçav di vî warî da avêtin. Wî herdaîm ji
dîktatorîyê nefret dikir, Hizba Demokrat yêkem hizb [partî] bû
ku digel dîl û êxsîrên ku di şer da dihatin girtin mirovane reftar
dikir û ev yêk nayê veşartin û herkes vê baş dizane. Raporta ku
"Organîzasyona Navneteweyî ya Efûyê - Organîzasyona
Navneteweyî ya Bexşînê" [Amnesty International] ku di demê
şer da seredanîya zîndanên Hizba Demokrat kirin, ev yêk di
raporta xwe ya li ser zîndanên Hizba Demokrata Kurdistana
Îranê da piştrast kirine.
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Qasimlo gelek caran dihate sûcdar kirin ku ji alîyê rejima Beasa
Îraqê ve piştgirî têtê kirin û harîkarî jê ra têtê hinartin [rêkirin –
şandin+. Ez bi xwe şahidê vê yêkê bûm ku di rastîyê da ew
harîkarî ji bo şoreşeke bi vî rengî û ewqas berfireh ne
hevkarîyek bû. Ew harîkarî tinê hindek hewcehîyên biçûk bûn
ku li ser pişta hespan li ser tixûb dihatin kirin.
Qasimlo ji ber wan harîkarîyên biçûk ku ji alîyê rejima Beasê ve
dihat çu cara serxwebûna xwe ya siyasî radestî kes an alîyekê
nedikir û herdaîm siyaseta serbixwe ya hizba xwe heta dawîyê
bi qencî parast. Wî xelkê Kurdistanê piştevanê herî mezin yê
hizbê qebûl dikir û xelkê Kurd bi serkanîya hatin [dahat] û
harîkarîya hizbê dizanî.
Di qonaxa dawîyê ya piştî mirina Xumeynî da, Qasimlo wisa [we
– wa] his [hest] kir ku bi mirina serokê dînî yê Îranê, derfet û
mecalek nû hatîye pêş ku dikare ji bo çareserkirina meseleya
Kurdî di nav Îranê da rêyek nû vebe û ji alîyê dî Kurd bi xwe jî
ketibûn rewşeke tengav û xirab ku rawestana şer di navbeyna
Îran û Îraqê da tehlîkeyek [metirsîyek] mezin li ser Kurdan
çêdikir û dibû ku dîsa li ser hisaba Kurdan rêkevtinan di nava
xwe da çêkin û neteweyê Kurd ji nû ve tûşî tehlîkeyeke dî bikin.
Ji alîyê dî rawestana şerê navxweyî yê Hizb û Komeleyê, ku bi
dîtina min her du alî jê berpirsin, ew şer bi navbeynkarîya birêz
Celal Talebanî hatibû sekinandin, Qasimlo înabû ser wê
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bawerîyê ku ew rûniştin û danûstana bi hukûmeta Îranê ra dê
baş pêşve biçe.
Tiştek dî ku divêt bi we ra parve bikim ew e ku piranîya
endamên Hizba Demokrat *Partîya Demokrat+ ji wê rûniştin û
danûstandina bi dewletê ra agehdar bûn. Ez du rojan berî
terora wî li Vîyana pê ra bi telefonê axivtim û min jê ra got ku bi
xwe vê gavê rasterast beşdarî muzakereyan nebe û wî jî di
bersiva xwe da got: Hesen tu qet netirse, ev hevpeyvîn li Hotela
Hîltonê têtê kirin û Mam Celal bi xwe jî li vê derê bi me ra dibe.
Di dawîyê da pêdivî ye bêjim, Qasimlo bi şîreta babê xwe kirîye
û heke baş li prosesê binêrîn, dibînîn ku çiqas ew bi şêwazekî
zanistî û jîr li meseleya Kurdan dinêrî û baş rave *komentaranalîz] dikir. Lê herwekî ku min berê jî got, wî destkevtên kêm
nebûn, wî bo neteweyê xwe canê xwe kêm didît û canê xwe ji
neteweyê xwe giringtir nedidît.
6. Mihemed Axa [babê Dr. Qasimlo] mirovek xweş axivtin û
suhbet xweş bû û di bersivdanê da herdaîm hazir cewab bû,
dibe ku derheqê wî da yêk du gotinan ji me ra bibêjî?
Şetevî: Belê ew tiştek rast e, gelek kesan ji heval û xizmên wî
gotinên xweş jê bihîstine û gotine. Ew kesekî xweşmeclis bû,
tiştê ku ez bi xwe şahidê wê bûm, lê nayê bîra min kîjan sal bû,
piştî têkçûna Komara Kurdistanê ya Mehabadê herdaîm hêzên
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dewletê bi çavên şik û guman li binemala me dinêrîn, gelek
caran deh, pazdeh kesê esker û cendirme [cedirme - jandarm]
dihatin û diketin nav mala me û lêkolîn dikirin û digotin ku li çek
û sîlehan digerin. Rojekê ku ez ji dibistanê vedigerîyame mal
yêk ji xizmetkaran ez dîtim û gote min ku neçime mal ji ber ku
dîsa cendirme û esker hatine û mala we sah dikin. Min di dilê
xwe da got ku çêtir e biçime mala bapîrê xwe [Mihemed Axa] ku
me jê ra digot "Bab Axa". Ez demê li hewşa malê ber bi jor
ketim, min dît ku çekdarên dewletê malê sah dikin, vedikolin û
demê ku nikarîn tiştek bi dest bêxin, efserekî *subayekî] berpirs
ji Bab Axayî pirsî: Axa Wusûq, ka bêje we çek û sîleh li kî derê
veşartîne? Bab Axa gelek bê tirs û bi wêrane [cisaret] û li ser
hemdê xwe bersiv da û got: Min ew di qûna dayîka te da
veşartîne!
Ji ber vê yêkê gotinên Mihemed Axayî xweş û şirîn bûn ku gelek
bêminet û netirs bersiva dijberên neteweyê xwe didan.
7. Hûn wekî endamê binemala Qasimlo, rola vê binemalê di
şoreşa neteweyî ya Kurd da çawan dibînin? Her wisa bi giştî
kesên xebatkar yên vê binemalê kî bûne?
Şetevî: Binemala me di bizav û şoreşa Simko da beşdar bûn.
Birayê mezin yê Mihemed Axayî, Mîrza Rehmetullah ku bi
"Zêrîn Qelem" dihate nas kirin, şêwirmend û katibê Simko bûye.
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Mihemed Axa bi pêşewa Qazî Mihemed ra di Komara
Kurdistanê da hevkarî kirîye û herweha Hebîbullah Xan, Birahîm
Xan Qasimlo jî ku efserên Komara Kurdistanê bûn… Bapîrê min,
babê babê min Mihemed Emîn Axa Şetevî, Îzzet Axayê Mukrî,
birayê mezin yê Mehmûd Axayî, li ser doza Kurdî hatîye şehîd
kirin. Ehmed Qasimlo di komeleya JKF da beşdar bû û endamê
wê komeleyê bû. [Jêkaf-Komeleya Jîyana Kurd. Partîya
Demokrat ya Kurdistana Îranê - PDKÎ, li ser xîmê Komeleya
Jîyana Kurd li 16ê Tebaxa 1945ê li Mehabadê damezraye.]
Rehman Qasimlo di damezirandina Komeleya Xwandekarên
Kurd da li Ewrûpa roleke sereke leyistîye. Ji binemala me ew
kesên ku nav jê dibim ji alîyê herdu hukûmetên Îranê ve hatine
girtin û ketine zîndanan: Husên Qasimlo, Dr. Elî Qasimlo,
Mihemed Emîn Şetevî, Birahîm Qasimlo, Rehman Qasimlo,
Simayîl Qasimlo, Ebdula Îzzetpûr, Dr. Hesen Şetevî [anku ez] û
Xusro Îzzetpûr.
Hesen Qasimlo, Nejla Qasimlo, Silêman Qasimlo, Luqman
Qasimlo, Suheyla Qasimlo, Nasir Qasimlo, ji du heyv heta
dazdeh salan ji alîyê herdu rejîmên Şah û Komara Islamî ve
hatine girtin û ketine zîndanan. Piranîya wan kesan bi xwe
endamên HDK [Hizbî Demokratî Kurdistan] an partîyên dî yên
Kurdî bûne. Bi dehan kes jî ji vê binemalê di nav xebatên xelkê
Kurd da cihê xwe girtine. Bi taybetî jinên vê binemalê hevbeş
bûne ku herdaîm nepenî mane û heke rola wan ji ya mêrên
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binemalê zêdetir nebe, kêmtir jî nîne. Metelokek heye ku dibêje
li pişta her mêrekî mezin jineke mezin sekinîye. Heke mêrek
bikare *bişêt+ ji bo xwe navekê derêxe û bikare ji bo neteweyê
xwe xizmetekê bike, bêşik ev yêk bi hevkarîya jinan kirîye û jin
bûne ku ew derfet ji wan ra amade kirîne û bi wan ra hevkar
bûne. Çend kesek ji wan şêrejinan ev in: Eşref, Tebessum, Perî,
Sureya, Suheyla û Esmer û nihe û ji nifşên nû jî bi piranîya jinên
vê binemalê.
8. Navdartirîn kesê vê binemalê, Ebdulrehman Qasimlo ye. Dr.
Qasimlo roleke giring di nasandina doza Kurdî li asta cîhanê da
hebûye. Hûn wekî endamê vê binemalê, vî rêberê navdar ji
nêzîk ve nas dikin û herwisa nasyarê şêwaz û rêbaza wî ne. Li
ser vî rêberê jîr gelek tişt hatine nivîsîn û gelek tişt jî hatine
gotin. Bi bawerîya we tiştek heye ku hûn agehdar bin û
bixwazin xwandekarên me jê agehdar bikin?
Şetevî: Tiştekî wisa [we] ku taybetî be nîne, lê çend rûdan û
helwestên ku ez bi xwe di nav da bûm û bi xwe şahid bûm bi
kurtî ji we ra behs bikim. Ez û kak Rehman [Dr. Qasimlo] bi hev
ra li Bexdayê bûn. Sedam Husên ji kak Rehman daxwaz kir ku bi
hev ra derkevin ser televizyonê. Ev yêk di wî demî da bû, ku
hêzên siyasî yên Kurdan li her çar beşan û opozisyona Îranî
gelek pêxweş bûn ku bikarîban çûban nik Sedam Husên. Lê kak
Rehman ev daxwaza Sedam nepejirand [qebûl nekir] û got, çu
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karê me bi tv [televizyonê] nîne û em bê encam ji Bexdayê
vegerîyan Kurdistanê.
Di sefereke dî ya bo Bexdayê da, ku cara yêkê bû kak Rehman
Sedam didît û her li paş wê dîdara [hevdîtina] bi Sedam ra,
sefîrê Amerîka [USA] hevdîtinek pê ra kir û jê ra pirsî bû gelo ew
topbaran û kuştara ku li Kurdistana Îraqê tête kirin bi rehîya we
kî berpirs e û kî vê yêkê dike? Kak Rehman di bersivê da got:
Rasterast Sedam Husên vê yêkê dike.
Dr. Qasimlo ne tinê ji bo HDKê [Hizbî Demokratî Kurdistanî Îran]
xebat dikir, wî hizb [partî] tinê wekî aletê bo berjewendîyên
neteweyê xwe bi kar diîna [tîna]. Bêşik ji bo karên mezin
hewcehî bi aletên baş heye ku wî bi durustî jê behr werdigirt.
Carekê ez û kak Rehman û kak Fuad Husên, ku nihe berdevkê
kak Mesûd e, me bi hev ra seredanîya welatê Hollandê kir û me
daxwaza çêkirina xestexaneyekê *nexewşxaneyekê+ ji wan kir.
Bersiva me bi erênî dan û gotin ku, em dê ji we ra
xestexaneyeke *nexewşxaneyeke+ bi 200 textê razanê çêkin ku
kak Rehman ji wan ra got ku em dê du xestexaneyên
*nexewşxaneyên] 100 textî ji we bixwazin ku yêk ji rojhilat û yêk
ji başûr ra be. Ji xwe xuya ye ku pêdivî bi belgeyan jî nîne li ser
vê daxwaza Dr. Qasimlo, ev yêke dîyar û aşkera ye.
Kak Rehman bi yazdeh zimanên cîhanê dizanî. Ew li ser zimanên
Kurdî û Farisî û Turkî [Tirkî], Çekî, Slovakî û Fransî û Erebî û heta
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radeyekê jî li ser zimanên Lehî [Polonî] û Rûsî û Bulxarî şehreza
bû.
9. Rola Dr. Qasimlo di vejandin û geşkirina Hizba Demokrat
[Partîya Demokrat] da, ku kesek nikare inkar bike, nihe piştî ji
hevqetîna HDK û HDKI [du hizbên Kurdi li rojhilat] herdu alî wî
wekî rêberekî bê hevta pênase dikin. Bi hizira [nezera] we
Hizbên Demokrat [Partîyên Demokrat] bi herdu beşên xwe ve,
heta çi dereceyê rê û rêbazên wî rêberê mezin berçav digirin û
pê ra kar dikin?
Şetevî: Kakê hêja; vê pirsê çêtir e ku ji mamosta Ebdula
Hesenzade, kak Mustefa Hicrî û kak Xalid Ezîzî bikin, lê rastî ew
e ku Dr. Qasimlo çu cara dubare nebû. Ew kesekî dogma û hişk
nebû, dîktator nebû, siyaset bi temamî şubî hunera mumkun
dizanî. Heke mirov bi hûr û kûr li pratîkên hizbê [partîyê] yên di
demê rêberîya wî da binêre û li reftarên wî bi xwe binêre, ev
yêk aşkera derdikeve meydanê. Ez bi xwe li ser wê bawerîyê me
ku heke nihe Qasimlo sax ba, xala herî sereke jê ra kar û xebat ji
bo komkirina hêz û alîyên berbelav ya Kurdên rojhilatê dibû. Em
hemû baş dizanin ku ev yêk xwasteka herî sereke ya civaka me
ye di vî demê ku tête jîyan da û berpirsiyarîya wê jî dikeve ser
milê hemû hizb û rêxistinên di vê meydana siyasetê ya nihe
hazir in da. Nihe êdî ji bo her kesê aşkera bû ku heta bizava kesk
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ya Îranê jî qet bawerî bi çareserkirina meseleya Kurd û
neteweyên dî li Îranê nîne. Ji ber vê yêkê heke em şubî Kurdan
bixwazin di paşeroja Îranê da ku deskevtek hebe û dest vala
nemîne, pêngava [hingava] ewil yêkîtî û yêkdengîya li ser doza
neteweyî û danana bernameyeke ji bo çareserkirina meseleya
Kurd li Îranê ye. Em divêt bi destên hevgirtî û bi piştgirîya xelkê
[gelê] Kurdistanê biçin meydanê. Heke Dr. Qasimlo nihe di
jîyanê da maba, bi dîtina min ew pêngav heta nihe dê bi cih
înaba. Bila em sloganên xwe bikin kirde, ew erkekî dîrokî ye ku
danaye ser milê hêz û alîyên siyasî. Heke subehî li Îranê
guhorînek pêk bêt, xwudanên wê guhorînê dê bi kîjan alîyê
Kurdî ra danûstandinê bikin? Her kesê bêje ez tinê dikarim
bibim nûnerê gelê Kurd ew di nav şaşîyeke mezin da ye.
10. Hêja Dr., hûn bi salan di nav Hizba Demokrata Kurdistanê
[Partîya Demokrat ya Kurdistana Îranê] da bûne û we ji nêzîk ve
nasyarî bi rêberên xwudan tecrube [ezmûn] yên demê Dr.
Qasimlo heye, nihe hûn rêberên wî demî ne, Hizbê çawan biha
dikî? Heta çi radeyekê Hizba Demokrat [bi her du beşan] li ser
rêbaza Qasimlo xebata xwe didomînin, ew rêbaza ku Qasimlo ji
wan ra hêlaye heta çi dereceyê di warê pratîkê da bi cih înane?
Şetevî: Bila, berî her tiştî wê bêjim ku nihe ez endamê çu hizb û
rêxistineke siyasî nînim, ji ber wê yêkê jî min ji nêzîk ve
agehdarîyek wisa li ser kar û xebatên navxwe ya hizban nîne û
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nizanim ka heta çi radeyekê demokrasîyê di nav xwe da bingeh
digirin. Lê di heman demî da ez hevalê piranîya hêzên siyasî yên
demokrat li Kurdistanê me. Dr. Qasimlo mirovekî herî nûxwaz û
xwudan raman bû, wêrekîya [cisareta] wî ya siyasî gelek hebû,
bawerî bi prensîbên demokrasîyê hebû, hem ji bo navxwe ya
rêxistinê û hem ji bo derve. Nimûneya min ji bo van gotinan ew
e ku Qasimlo gelek bi aşkerayî û bêyî tirs ji Hizba Tûdeh û
Komunîzmê dest berda, ji ber ku bi dîtina wî ku wî ji bo rizgarîya
neteweyî xebat dikir, ev yêk di nav Hizba Tûdeh da nedihate
çareser kirin û di nav xelkê da pêgeheke wan nebû.
Serbixwebûna Hizba Demokrat tiştek bû ku herdaîm Qasimlo li
ser israr dikir û pê li ser dişidand û di kiryarên xwe da jî eve
nîşan dida. Di peywendîya xwe ya di demê Hizba Beasê da bi
rêbazên dîplomatîk danûstandin dikir ku çu cara, heta carekê jî
karekî li dijî berjewendîyên xelk û neteweyê xwe li ber Beasîyan
nekir. Her ji ber vê jî nihe Wîkîlîks [Wikileaks] li ser
peywendîyên Hizba Demokrat û Beasîyan yên di demê Sedam
da aşkera dike ku Qasimlo çi qas bi netirsî diçû ser Sedam.
Herwekî ku min berê jî îşaret pê kir, Qasimlo siyaset şubî
hunera mumkun didît. Gava Xumeynî behsê mafê Kurdan dikir,
Dr. Qasimlo bersivek erênî jê ra dida, ku heyvek berî wê
Qasimlo ragihandîbû ku em ji ber vê siyaseta ku melayên Îranê
peyrev dikin deng li Komara Îslamî nakin.
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Gotineke Dr. Qasimlo heye ku digot ez çu kesê ji xwe Îranîtir
nabînim. Ez bawer dikim ku heke nihe maba di vî derfetê ku
globalîzmê bo xelkê Kurd afirandîye dê gotiba ji her Kurdekê
Kurdistanîtir im û ewqas Îranîbûna xwe nediêxist pêş.
Hizbên Demokrat divêt hewil bidin ku siyaseteke wisa peyrev
bikin û bernameyeke bi vî rengî darêjin ku piştî bîst salên dî
nifşên nû şanazîyê *iftixarê+ bi wan bikin. Ez bi xwe li ser wê
bawerîyê me ku mîrateyê Dr. Qasimlo ji bo rêvingên rêya wî di
gava ewil da demokrasî ye. Divêt ev yêk li ber çavan bête girtin
ku heke demokrasîyeke rastîn bête bi kar înan dê her giriftekê
çareser bike, dê hem civakê û hem tekekesan biparêze, mirovê
zana û bi xwe bawer bigihîne û ew jî dibe ku ruha biratî û bi hev
ra jîyanê zêdetir bike û hêza tekekesan ji bo gotin û di hev
têgihiştinê xurt bike û bi dehan tiştên dî yên baş di civakê da
geştir bike…
11. Spas bo we.
Şetevî: Ez jî spas dikim.
Vien [Vîyana], 2012
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Bi Kurtî Dîroka Mukrîyan
Li goreyî gotina Bazîl Nîkîtîn [Basil Nikitin]:
Eşîreta Mukrî digel Begên Şehrezorê [Bilbas] xizmatî û lêzimatî
hene û xaleke weha berê jî Şerefxan bi bîr înaye. Ji alîyê dî ve
Nîkîtîn di wê bawerîyê da ye ku Mukrî bi Bilbasan ra xudanê xîm
[bingeh] û eslekê ne.
Herweha Nîkîtîn di wê bawerîyê da ye ku Dêbokrî berî Mukrîya
li herêma Mukrîyan binecih [niştecih+ bûne.
Li goreyî Şerefnameyê, nêzîkahîya desthilatdarên Mukrî digel
qebîleya Mukrî yêk e ku li herêmên Şehrezorê binecih *niştecih+
bûne. Mîr Seyfedîn Xan di çaxê hukûmeta Tirkmenên
Aqqoyunlu û Qereqoyunlu da hatîye herêma Mukrîyan ya ku îro
li başûra Behra Urmîyeyê [Deryaya Urmîyeyê - Gola Urmîyeyê]
ye.
*Serkanî: Şerefxan Ibin Şemseddîn Bidlîsî, Şerefname+
1. [Bi hevkarîya Wiladimir Zernev, Tehran, Weşanxaneya
Esatir, çapa yêkem, 1995, rûperê 288ê]
2. [Esmail Hesenzade, hukûmeta Turkmenan
Qereqoyunlu, Aqqoyunlu li Iran Tehran, Weşanxaneya
Semt, 1997]

Hevgirtin û konfederasyona bi hêz ya Bilbas ji eşîretên Mengur,
Mameş û Pîran pêkhatibû. Heke nêrînên Nîkîtîn bêne pejirandin
hingê divêt ji xizmatî û lêzimîya Baban, Mengur û Mameşan jî
biaxivîn.
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Di derheqê şerên Sarim Begê Mukrî û Şah Îsmaîlê Sefewî û rola
Sarim Beg di tesbîtkirina desthilatdarîya Mukrîyan da em
dikarin li van jêderên dîrokî binêrin:
1.

2.

[Mehmed Yusufullah Esfehanî, Xalid Befrîn, bi hevkarîya
Mîr Haşim Mehdes, Tehran Weşanxaneya Binyad Afşar,
1989 rûperê 157ê]
[Mîrza Beg Cedîdî, Rozel Sefewîyeh, bi hevkarîya
Habelqasîya Bin Mihemed Binyad Afşar, Tehran, 2006,
rûperê 153ê]

Di derheqê êla Biradost û re û rîşeya wan da: Êla Biradost
xwudanê bingehekî cuda ye ji Mukrîya. Wekî tête gotin re û
rişeya wan digihe xanedana Hesenvîyê.
[Ketabe Eskender Beg Mufti, Alemaray Abasi, Tehran,
Weşanxaneya Amir Kebir, 1968, rûperê 792ê]

Navên wan yên binemalî wisa dest pê dike:
Sultan Ehmed – Xazî Qûwan – Elî Beg û Şah Mihemed Beg –
Qûwatac – Emîrxanê Biradost.
Li goreyî pirtûka Alem Arayê Ebbasî, Xan Ebdalê Mukrî yê
hevalbendê Emîrxanê Biradostî, birayê Şêx Heyderê Mukrî
bûye.
[Li Kitêba Elmaray Abasi, Xan Abdal Mukri Mutehid Amir Xan
Bradost birayê Şêx Heyder Mukrîyan e anjî Mukrîyan bûye]
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Navên emîrên Baban [Beglerbegî [Begê began], ku navdar in bi
navê Bulbulha [Bilbilha]. Bi vî rengî ne:
Emîr Seyfedînê Mukrî – Sarim Beg – Qasim, Birahîm, Hacî Omer
– Emîr Beg – Mustefa Beg.
Bilbil Omer - Rostem, Şêx Heyder, Mîr Xizir: Mîr Hesen, Elex Beg
Şêx Heyder: Mîr Beg [Emîr Şah], Husên Beg.
Mîr Beg [Emîr Şah]: Qasim, Şêx Heyder, Bûdax Beg, Husên, Xan
Ebdal Mukrî
Şêx Heyder - Qûbad Beg [Qûbad Xan] Nasir Beg: Şêr Beg Bûdax Sultan, Meqsûd Beg
Warê Mukrîya anjî Welatê Mukrîya herêmeke li rojhilata
Kurdistanê ku ji bakur ve bi Deryaya [Gola] Urmîyeyê û Selmasê
[Şapûr], ji başûr ve bi herêmên Pişder û Sinendec [Sine], ji
rojava ve bi Şehrezor [Zul] û ji rojhilatê ve jî bi deştên Efşar û
Miyanduavê ve hevtixûb e.
Tixûbên xwezayî yên herêma Mukrîyan ev in :
Li bakur Gola Urmîyeyê, ji başûr robarê Cexto, ji rojhilat çiyayên
bilind yên Zagros û ji rojava ve jî deşt û zevîyên berfireh û bi xêr
û bêr yên Kurdistanê.
Di dîroka çand û edebîyata Mukrîyan da Birahîm Efxemî di
derheqê xwezaya Kurdistanê da bi zimanekî spehî weha
nivîsîye:
"Li vê herêmê [Welatê Mukrîya] xwezaya li hemberî mirov
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hakim û rêzeçiyayên bi hev ve girêdayî, îmkanê hemû cureyên
çalakîyan ji wan standine. Rê anjî cade bi bilindahîyên xwahr û
vîç û tijî astengîyên çiyayan ra li hev hatine û çiqas ku em ji
rojhilat ber bi rojavayê ve biçin zêdebûna hatin-çûyîna li
herêmên bilind zêdetir dibe û rêvingên ku ji vê herêmê derbas
dibin wan zehmetîyên derbasbûna ji cihên bilind baş dibînin.
Piranîya gundan di nav çiya û deşt û herweha di atmosfereke
girtî da hatine çêkirin. Di nîveka meha Sibatê da ew befra ku di
dirêjahîya mehên payîz û zivistanê da serê çiyayan girtî ji ber
germa zêde hêdî-hêdî dihele û boşbûna robar û ava gunda
zêdetir dibe. Herweha dibe sebebê belavnebûna nufûsê û
gundîyan. [Wî demî dewletê nedihêla li gundekê ji 30 malan
zedetir mal hebin.] Heta ji ber bilindbûna çiyayan û xwahr û
vîçîya wan ya zêde, robar piranî di rêyekê da naherikin û gundî
nikarin bi qasî ku lazim e ji bo karê çandinîyê sûdê ji ava wan
robaran bistînin. Neçar ji bo avdanîya zevîyên xwe ji aletên wekî
motorpomp, bîrên kûr û tiştên wekî wan istifade dikin û li
deverên ku av zêde heye û îmkanên karê çandinîyê ji cotyaran
ra çêkirine, hejmara nufûsa rûniştevanan jî zêdetir e.
Ji ber taybetmendîya av û hewayê van herêman, havîn gelek
germ û zivistan jî sar û cemedgirtî ne. Dereceya [Pileya] herî
bilind heta 35-38 li ser sifrê û carna jî ji wê derbas dibe û ya herî
kêm ya ku hemû salê hatîye dîtin heta 20 derece di bin sifrê da
ye. Ev karê he dibe sebeb ku erdê gelek bi xêr û bêr yê welatê
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Mukrîya spehî û xweşik bête ber çavan. Bihar û zivistan
demsalên herî dirêj yên vê herêmê ne. Dereceya herî bilind ya
germê di Tîrmehê da û dereceya herî kêm jî di meha Kanûna
Pêşîn *December+ da ye. Nîvenîva germa salane li vê herêmê
13/5 derece ye. Bi awayekî nîvenîvî 45-60 roj ji salê befr û baran
dibare ku ev hejmar li deverên bilind yên ser tixûb zêdetir dibe.
Zêdebûna barînê li cihên cuda û di demsalan da, ji hev cuda ye.
Bo nimûne piranîya baranê li Mehabadê di mehên Kanûna
Pêşîn *December], Sibat û Adarê da ye. Heke li rojên bê baran
binêrin aşkera dibe ku Mukrîyan erdekî hişk û bê av e û ev
faktor jî bûye sebeb ku hejmara nufûsê li herêmên wê ji hev
cuda be.
Welatê Mukrîya yêk ji navendên çalak û şehrevanîya *bajêrvanî]
Kurdistanê ye ku bi axa xwe ya dewlemend û deştên çerandinê
ve bi xêr û bêr e û bi av û hewayê xwe yê letîf û dîmenên dilkêş
ve jî jin û mêrên weha perwerde kirine ku di dirêjahîya dîrokê
da bûyîne parêzvanên fedakar yên van tixûban û welatî.
Di derheqê desthilatdarên Mukrî da Şeref Xan Ibin Şemsedînê
Bidlîsî di pirtûka Şerefnameyê da, ku dîroka berfireh ya
Kurdistanê ye weha nivîsîye: "Li ser navê hakimên Mukrî bi
gotina mezin û feqîyên şerîetê reya [koka] hakimên Mukrî
digihe qebîleya Mukirîye ku li herêmên Şehrezorê dijîn û li
goreyî hindek gotinên dî yên rast ji hakimên Baban hatîne. Wekî
tête gotin kesek bi navê Seyfedîn ku hîlekar û kesekî durû bûye,
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gelek ji eşîreta Baban, komek Sultanên dorberê Mukrîyan û
eşîretên dî yên Kurdistanê li dora xwe kom kirine û herêma
Diryas ji tayfeya Çabqilo standine û herêma Dole Barîk û
herêma Axtacî û Îltemor û Sildoz bi Diryasê ve girêdane û
tayfeyên ku li dora wî kom bûne bi navê Mukrî hatine nas kirin."
Ev hukmê pêşîn yê Mîr Şeref Xanî ya li ser mezinê Mukrîyan Mîr
Seyfedînê Mukrî ku wekî "hîlekar" anku "hîlebaz" wesif dike
neheqî ye, ne rast e û gelek şaş e. Mîr Seyfedînî di dîroka
Mukrîyan da cihekî giring û meqbûl heye. Di destpêka sedsala
heştemîn ya Hicrî da herêma Mukrîyan ji şehirên *bajêrên+ li jêr
pêkhatibû: Şino *Uşnevîye+, Lacan [Pîranşehr], Nexede, Urmîye,
Sayinqela, Miyanduav, Serdeşt, Bokan, Mehabad *Sawucbulax].
Di demê desthilatdarîya Moxolan da piranîya xelkê van
herêman hatine kuştin û di çaxê Aqqoyunlu û Qereqoyunluyan
da Kurdên Mukrî bi şer û berxwedanê hemû erdê xwe ji wan
standine ku alahilgir û qehremanê van serkevtinan Mîr
Seyfedînê Mukrî bûye.
Di dîroka Kurdistanê da Dr. Sedîqî jî derheqê peyva Mukrîyan û
reya [koka] wê da weha nivîsîye: "Li goreyî nêrîna mamosta
Cemîl Rojbeyanî, Mukrîyan ji du peyvên Mog [Mager anjî Magî]
ku di telafuza Kurdî da Mox e û Rêyan pêkhatîye. Çiku di çaxê
berî îslamê da, agirdanka *meşaleya+ mezin ya Azerguşesbê
[Agirgehê] li Textê Silêman bûye û Yarsan, Moger û mezinên
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dînî yên Zerdeştî di vê rêyê da hatin–çûyîna wê agirdankê
kirine, ji ber wê jî ew wek "Mox Rêyan" anku rêya hatin û
çûyîna Moxan bi nav kirine ku piştra bûye Mukrîyan. Di vî
derbareyî da nemir Husên Husnî Mukrîyan di dîroka Atroyat da
dinivîse: "… ku ev peyv ji Mahkarîyan hatîye û wekî dîyar yêk ji
qebîle û eşîrên Meda bûne. *Mumkun e jî ku ev peyva
Mahkarîyan ji Mahdaxî (Çiyayê Mehê - Çiyayê Heyvê) hatibe ku
li nêzîkî Kela Qasimlo ye û ji wan Medan ra hatîye gotin yên ku li
wê derê jîyane û wek Mahkarîyan hatine bi nav kirin]."
Dr. Sedîqî herwisa weha didomîne: "Mukrî navê yêk ji tayfeyên
Kurd e ku sê tîre ne: Mengur, Mameş û Pişder ku li herêma
Mehabad û Baneyê dijîn û piranî karê çandinî û pezdarîyê dikin.
Di demên berê da hukûmeta Mukrîyan di destê wan da bû û
piranîya wan mêrên netirs û dilêr in û ji vê tayfeyê kesayetîyên
mezin û navdar rabûne."
Behsek di derheqê hakimên Mukrî da
Mîr Seyf El-Dîn yê Mukrî 902-885ê hetavî [1523-1540ê mîladî]
yêkemîn mîrê tayfeya Mukrî bû ku tifaqek di navbeyna êl û
eşîreta pêkîna û ertêşek *sipahek+ jî organîze kir û navçeyên
dagîrkirî yên Dole Barîk, Oxtacî, Îltimûr, Soldûz û Diryas [Şehrê
Wêran] standin û di sala 855ê hetavî [1540ê mîladî] da xelkê
wan deveran êxistin bin fermana xwe. Ew mêrekî adil, zana,
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mêrxas û netirs bû û zemînê damezrandina mîrnişînek serbixwe
di Mukiryanê da pêkîna. Piştî 17 salên desthilatê di sala 902ê
hetavî [1523ê mîladî] da çû ber dilovanîya Xwudê. Mîr Seyf ElDîn yê Mukrî du kur bi navên Baba Omer û Sarim Beg hebûn.
Bi pê wesîyeta babî, Sarim Begê kurê Mîr Seyf El-Dîn yê xanê
Mukrî 902-927ê hetavî [1523-1548ê mîladî] desthilat hilgirte
destê xwe û piştî ku Urmîye êxiste bin kontrola xwe, ew der kire
paytextê xwe. Şah Îsmaîlê Sefewî bi niyeta dagîrkirina wilayeta
Mukriyanê çend cara êriş kire ser, lê piştî şerên dijwar nikarî
serbikeve û Sarim Xan [Sarim Beg] bi serket. Careke dî di sala
912ê hetavî [1530ê mîladî] da, êrişa Qizilbaşa [Sersora] ya bi
serokatîya Serdar Ebdî Beg bi ser wîlayeta Mukiryanê rastî
şkestê hat. Ji ber sebebên şkestên gav bi gav, Şah Îsmaîlê
Sefewî bû têhnîyê xwûna Sarim Beg û li dûv tolhildanê bû.
Qizilbaşan [Sersoran] kurê wî dîl girtin û bi destûra Şah serê wî
jê kirin û wekî di dîrokê da hatîye dîyar kirin goştê wî kirin
kebab û birayê wî jî bi saxesax di mencelê da kelandin û goştê
wî di nav Qizilbaşan da lêkve kirin [parve kirin]. Sarim Beg di
sala 927ê hetavî [1548ê mîladî] da çû ber rehma Xwudê û
wesiyet kir ku termê wî li ser rêya dijmin veşêrin daku dijmin
cisareta êrişa ser axa wî neke.
Ji Sarim Xan [Sarim Beg] sê kur bi navên Qasim, Birahîm û Hecî
Omer bi cih man û hersê jî hêj ciwan bûn ku hatine kuştin. Baba
Omer birayê Sarim Beg kurek hebû bi navê Rostem, wî jî sê
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kurên bi navên Şêx Heyder, Mîr Nezer û Mîr Xizir hebûn ku wan
piştî mirina babê xwe Mîrnişîna Mukrîyanê di navbeyna xwe da
parve kirin. Navçeyên Diryas, Dole Barîk, Soldûz, Extecî û
Urmîye bûn pişka *para+ Şêx Heyder û navçeya Îltimûr bû pişka
Mîr Nezer û navçeya Mihemed Şah jî bû pişka Mîr Xizir.
Hersê bira çûne bin hukmê Şah Tehmasb û neçûne bin
desthilata Şahê Osmanîyan. Di encamê da bi destûra Sultan
Silêman Xanê yêkemîn yê Osmanîyan [926-974ê hetavî - 15471598ê mîladî] di sala 948ê hetavî [1569ê mîladî] da hindek ji
hakimên Hekarîya û Soma Biradosta êriş birin ser Mîrnişîna
Mukiryanê û hersê bira kuştin. Şêx Heyder du kurên bi navên
Mîre Beg û Husên Beg hebûn ku ewil desthilat kete destê Mîre
Beg. Li sala 948ê hetavî [1569ê mîladî] Mîre Begê yêkemîn yê
Mukrî bû hakimê Mukiryan. Ew mêrekî netirs, zana û mêrxas bû
û bi navê Mîre Beg yê Eyyar navdar bû. Çend mal û serweta wî
heba wî di nav xelkê da parve dikir û dida kesên feqîr. Mîre Beg
di sala 978ê hetavî [1599ê mîladî] da çû ber dilovanîya Xwudê û
ji wî kurek bi navê Mustefa bi cih ma. Lê piştî wefata Mîre Begê
ewil herçend ku wî zarokê kur hebû birayê wî Mîr Begê duyê li
salên 978-995ê hetavî [1599-1616ê mîladî] bi destûra şah
Tehmasib bû emîrê Mîrnişîna Mukiryanê.
Di sala 991ê hetavî [1612ê mîladî] da ew gihiştîye xizmeta
Sultan Miradê sêyê yê Osmanîya [982-1003ê hetavî - 16131646ê mîladî] û Sultan ew bi navê Mîrê Mîran bi nav kir.
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Desthilata Mîrê Mîran heta sala 995ê hetavî [1616ê mîladî]
dewam kir. Wî bi binasê [sebebê+ pîrîyê desthilata Mîrnişîna
Mukiryan siparte kurê xwe Şêx Heyder û ew jî ji alîyê
Osmanîyan ve gihiştîye meqamê "Begler Begî"yê anku Begê
Began. Di şerên ku di navbeyna Şah Ebbasê Sefewî û Sultanên
Osmanîyan da di sala 1015ê hetavî [1649ê mîladî] da derket,
Şêx Heyder hate kuştin. Şah Ebbas gelek ji serokên Kurda kirin
fermandeyê leşkerê xwe ku ji wan kesan Emîr Qubad kurê Şêx
Heyder di sala 1015ê hetavî [1649ê mîladî] da kire hakimê
Mukiryan û Meraxeyê û ew heta sala 1017ê hetavî [1651ê
mîladî] li ser textê desthilatê ma.
Wî kelên Kurda qayîm kirin û itihadek [tifaqek] di navbeyna eşîr
û tayfeyên Kurdan da çêkir. Şah Ebbas di sala 1017ê hetavî
[1651ê mîladî] da fermana hilweşandina kela Dim-Dimê da û ji
Emîr Qûbad Beg xwast ku di wî karî da hevkarîya wî bike, lê
Qûbad Beg daxwaza wî bi cih neîna, lewma rastî xezeba Şahî
hat. Li sala 1018ê hetavî [1652ê mîladî] Şah Ebbas di Çiyayê
Qerebaxê [Baxê Reş] da kon [kûn - reşmal] veda. Qûbad Beg
digel hindek serokên Kurda çû xizmeta wî û daxwaza lêborînê
kir. Lê vê carê Şah Ebbas hirsa xwe ya kevin aşkera kir û Emîr
Qûbad Beg û hevrêyên wî yêk bi yêk kuştin. Kela Gadol jî êxistin
bin kontrola xwe û xelkê wê derê jî kuştin. Di vê qirkirinê da
tinê Emîr Şêr Begê Mukrî bi binasê ku alîgirê Şah bû, sax ma.
Piştî kuştina Qûbad Beg û qirkirina eşîreta Mukrî, Şêr Begê kurê
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Şêx Heyderê Mukrî di sala 1019ê hetavî [1653ê mîladî] da
gihiştîye desthilatdarîya Mukiryanê. Şêr Sultanê Mukrî di sala
1034ê hetavî [1655ê mîladî] da êriş kire ser şehirê Meraxeyê û ji
bo ku tola cinayetên Şah Ebbas bistîne gelek ji serokên eşîreta
Qizilbaşan [Sersoran] kuştin.
Şehirê Sawucbulaxê [Soğuk Bulak - Kahnîya Sar - Mehabad] kire
paytextê xwe û di sala 1038ê hetavî [1658ê mîladî] da çû ber
dilovanîya Xwudê. Piştî Şêr Beg bi destûra Şah Seyfe El–Dînê
Sefewî di sala 1038an [1658ê mîladî] da mîrateyê Mukiryanê
gihiştîye Budax Sultan kurê Şêr Xanê Mukrî û ew heta sala
1052ê hetavî [1672ê mîladî] hakimê Mukiryan bû. Ew mêrekî
xwudan tecrube *ezmûn+, xweş sifet û aştîxwaz bû û gelek biha
da avadankirina navçeyê û gelek kanal [cok], karwanseray,
hemam û pir çêkirin û di sala 1079ê hetavî [1699ê mîladî] da li
Mehabadê Mizgevta Sor ava kir û di heman salê da li ser çemê
Sawucbulaxê [Sablaxê - Mehabadê] pirek çêkir ku bi navê Pira
Sor dihate nas kirin. Lê mixabin bi çêkirina avbenda [sikir baraj] Mehabadê ev pir jî wêran bû û nihe tiştek jê nemaye. Ew
di nav mîrên Mukiryanê da gelek bi nav û deng bû û Fetah Elî
Şah bi awayekî fermî ew kire Mîrê Mukiryanê. Mamosta Hejar
[bi xêr bi bîr bê] li ser Mizgevta Sor ev şeire *helbeste+ gotîye:
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Pirdî Sor axo le bîrit mawim
be nemamî le derawit rûwawim
Serdemêk rêrewî dildaran bûy
ser le êware mekoy yaran bûy
Heynewan cejne bû dewr û berî tu
bezm û xoşî bû le sayey serî tu
Bend û bestî heye bot bizwênê
bişkê ew deste, dilit deşkênê
Budax Sultan xelkê Kurdistanê ji bo fêrbûna çand û zanistê
vedixwand û gelek rêz li edîb û şairan *helbestvanan+ digirt.
Hevkarîya feqîr û hejaran dikir, ew mirovekî camêr [ciwanmêr],
dîndar, mêrxas, netirs û aştîxwaz bû. Hemû xelkê rêza wî digirt
û di demê desthilatdarîya wî da çu şer çênebûne.
Budax Sultan di jîyê [emrê - temenê] heştê û çar [84] salîyê da
wefat kir û çar kur bi navên Mûsa Sultan, Şêx Elî, Mihemed Xan,
Ebdullah Beg hebûn ku hemû jî kesên mêrxas û netirs bûn û
wekî tête gotin begzadeyên Feyzûllah Begî ji nifşê *neslê+ wan
in. Dîroknivîs derbareyê hejmara kurên Budax Sultan hevbîr
nînin lê di dîroka Mukiryan da hatîye gotin ku Budax Sultan du
kur bi navên Ebdulezîz Sultan û Ebdullah Beg hebûne. Ji kurê
yêkê xanzade paş mane û di şehiran *bajêran+ da xwecih
*niştecih+ bûne û yên ji paşmayîyên kurê duyê begzade ne ku di
nav çiyayan da xwecih bûne. Ev du çeqe [şax, liq] eşraf û

98

necîbzadeyên êlê pêktînin û serokên komîteya ji nav wan
dihatin hilbijartin... Ji ber ku binemalên Îlxanî û Şêxaxayî lêzimî
û xizmatîya wan ya xwûnê heye û ji eşîra Dêbukrî an Dîmukrî ne
ku beşek ji eşîreta Mukiryanê ne û pêdîvî ye derbareyê vê
tayfeyê da ku gelek kêm di dîrokê da behsê vê hatîye kirin, çend
nuqteyan [xalan] bibêjim.
Tayfeya Dêhbukrî anjî Dîmukrî [Eşîreta Dehbûkrî anjî Dîbukrî]
Nêrînek wisa heye ku “Dêhbukrî„ ji navçeya Diyarbekir *Amed+
ber bi navçeya Mukiryanê ve hatine mişext kirin [sirgûn kirin].
Di pirtûka "Îranî Emroz, Mukrî ve Debukrî" [1906-1907 - r. 12.]
ya derbareyê Mukrîyan da wisa hatîye gotin:
”Debukrî [Dêhbukrî] baştirîn alîkarê dewletê ne. Ew di sedsala
hejdehan [18.] da ji ber felaketê neçar bûn axa Diyarbekirê bi
cih bihêlin û piştî ku çûne nav rojhilata Kurdistanê li derdora
Urmîyeyê binecih bûn. Ji ber ku kesên zîrek û çalak bûn ewqas
erdê xwe zêde kirine ku heta seranserê deşta Şehrîwêranê
[Şarwêran] bûye milkîyeta wan... Ew li ser re û nijada xwe ya
Kurdî gelek wefadar bûne.
Êla Dêhbukrî berê di demê Kerîm Xanê Zend da ji diyarê Îraqê
koç kire navçeya Savucbulaxê [Mehabadê] û li gundekî bi navê
Dêhbukir yê nêzîkî Mehabadê bi cih bûn û serokê êla Dêhbukrî
Bayram Axa bû ku di bin hîmayeta tayfeya xanzadeyan da [bi
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navê tayfeya Budax Sultan naskirîne] li ser silsileya Begzadeyên
Mukrî bû û li wê derê dest bi milkdarîyê kirine.
Bayram Axa pênc [5] kurên bi navên Silêman, Resûl, Mustefa,
Ehmed û Birahîm Axa hebûn ku piştî mirina wî serokatîya êlê
gihiştîye Resûl Axa û piştî demekê Resûl Axa di şerekî digel
eşîreta Pîran da ku li derdora Pîranşehrê [Lacan - Xane] bi cih
bûn, hate kuştin û piştî wî Ebbas Axa serokatîya êlê hilgirte
destê xwe. Ebbas Axa mêrekî bi dîrayet û naskirî bû ew jî bi
binasê dijayetîya digel hukûmeta wî demî bi destê Ebdullah
Xanê Mukrî yê hakimê Savucbulaxê ku hemîşe [daîm] digel
eşîretên derdora di nav rikeberî û şer da bûn, hate kuştin.
Şairên navçeyê ev bûyer bi dastan [destan] û beytên hemasî
gotine. Mizgevta Ebbas Axa di Meydana Azadîyê ya Mehabadê
da yêk ji van avahîyan e ku wî çêkirîye.
Ebdullah Xanê Mukrî hakimê Savucbulaxê [Mehabad] û cihgirê
Sultan Ebbas Mîrza û Mihemed Şahê Qacar bû ku du sal berî
mirina Mihemed Şah xatir ji jîyanê xwast. Li ser kêla gora wî ya
li goristana Mehabadê ya li nik *rex, tenişt+ mezarê [gora] Budax
Sultan ev nivîsîn tête dîtin:
[Êre gora merhûm û Xwudê lê xweş Ebdullah Xanê kurê
merhûm Budax Xanê Mukrî ye. Sal 1262ê hetavî - 1882ê
mîladî].
Ehmed Axayê Îlxanî ku di zemanê Muzefer El-Dîn Şah da bi
Tirkên Osmanî ra têkilî danabû û hindek nakokî digel hukûmeta
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Îranê hebûn, ji alîyê dewletê ve hate girtin û digel Birahîm Axa û
birayê wî Cihangîr Axayê Rebetî [nêzîkî Serdeştê] midehekê di
girtîgeha Tehranê da man, lê Ehmed Axa di girtîgehê da wefat
kir. Birayê wî Hacî Mihemed Îlxanî ji ber ku gelek alîkarîya
dewletê dikir lewma bi navê Hacî Îlxanî hate bi nav kirin. Hacî
Mihemed Îlxanî sê kurên bi navên Mehmûd, Bayezîd û Elî
hebûne.
Wekî tête zanîn mizgevta gundê Hemamîyan ku yêk ji
mezintirîn mizgevtên dîrokî yên vê navçê ye, ji alîyê wî ve hatîye
çêkirin. Elî Axa naskirî bi navê Esed mêrekî bi hêz û zana bû di
kar û barê eşîretan da û gelek bala dewletan kêşaye. Di sala
1327ê hetavî-şemsî [1947ê mîladî] da li gundê Uçtîyê li derdora
Bokanê wefat kir û di goristana binemalî ya Hemamîyan da
hatîye veşartin û dazdeh [12] kurên wî hebûne ku di nava wan
da Omer gelek ji xwandin û dîrok û edebê hez dikir."
Xwudê lê xweş Bayezîd Axa kesekî xêrxwaz û edîb bû û di
çêkirina mizgevt û medreseyên dînî û xwudan derketina li
zanayan û melayan da zehmet kêşaye û di sala hizar û sê sed û
bîst û heştê [1328ê hetavî - 1948ê mîladî] da wefat kir [mir]. Ji
wî zarokekî bi navê Hacî Ebdulrehman Muhtedî hebû ku kesekî
mela û alim bû, çend salan wekî mamosta di zanîngeha Tehranê
da ders gotîye û di sala 1346ê hetavî [1966ê mîladî] da mir û li
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nik babê xwe di goristana binemalê ya Hemamîyanê da hate
veşartin.
[Tarîx, ferheng we edebî Mukrîyan, Birahîmê Iftixarî - 1364ê hetavî-1945
mîladî].

Mukrî û Dêhbukrî musulmanên sunnî mezheb û şafiî ne û
kêmtir bihayî didin melayên ser bi dewletê ve. Alim û arifê
navdar yê Kurd Mela Mihemed Mukrî ye ku serokatîya melayên
hemû Kurdistanê kirîye. Mukrîyan bac û bideh [malîyat] nedida
dewleta navendî û ji dana esker *leşker+ û suwaran ve ji bo
dewletê hatibûn meaf [muaf] kirin.
Li goreyî nivîsîna Rawlinson [Henry Rawlinson] li vê navçeyê, li
herêma Mukrîyan 300 gund hebûn ku nêzîkî 3500 kes ji
binemalên Efşar û Qasimlo lê dijîn. Piştî hatina eşîra Çardolîyan
bo mintiqeya Cexetû ji eşîra Efşaran gelekan navçe bi cih hêlan
û vegeryane şehrê Urmîyeyê.
[Li kovara Mehabad hj. 42 sala 8. Kopîya wê li dawîya vê pirtûkê di pêvekê
da ye.]

Herweha li navçeya Mukrîyan binemalên Ermenî û Asûrîyan
[Asûrî-Suryanî-Kildanî] û kêmek jî Cihû [Yehûdî] hene û ji ber
xetera *metirsîya+ mal û jîyan û hereşeyan belavbûne û xerîkî
[mijûlî] jîyana xwe ne. Belêm ji nav wan Jakobîtên Kurdistanê
[Mesîhîyên ji Surîyeyê hatî] têkilîyeke nêzîk digel Kurdan
pêkînane.
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Eşîreta Mukrî
Wekî hate gotin eşîreta Mukrî û binemala me di bûyera kela
Dim-Dimê da beşdar bibûn û hevkarîya eşîretên Soma-Biradost
û Hekarîyan kiribûn. Derbareyê bûyerê da lêkolîner û dîroknivîs
aşkera dikin ku ew bûyer, çîroka mêranî û dilêrîya eşîretên
Soma-Biradost, Hekarî û Mukrî ye ku qehremanên dastanê
[destanê], Emîr Xanê Çengzêrîn [Lepzêrîn] ji kesayetîyên navdar
yên eşîretên Soma-Biradosta bûye ku di encama şerekê da ku
hevkarîya Omer Begê Soranî kiribû, destekî wî hatibû jêkirin.
Piştî dagîrkirina Azerbaycanê ji alîyê Şah Ebas ve, Emîr Xan ku ji
kiryara Turkên [Tirkên] Osmanî nerehet û dilgiran bibû, çû nik
Şah Ebas û li wê derê gelek hurmeta wî girtin û bi fermana Şah
destekî zêrê spî ji bo wî çêkirin û li şûna destê wî yê jêkirî danan
û tevî dayîna paşnavê Xan, fermana hukûmeta Tirgever û
Mirgever, Urmîye, Şino û serokatîya eşîreta Soma-Biradosta
dane wî.
Ew vegerîya memleketê [welatê] xwe û li ser kavilên kela DimDimê, keleke qayîm bi heman navî [Dim- Dim] ava kir. Emîrên şiî
ji ber cudatî û nakokîyên dînî, ji Emîr Xan hez nedikirin û bi vî
awayî berdewam li nik Şah xirabîya wî digotin, nekamîya wî
dikirin û li dijî wî plan çêdikirin.
Bi taybetî çêkirina kela Dim-Dimê dikirine hêcet û Pîr Budax
hakimê Azerbaycanê ku plangêrê serekê yê meseleyê bû, Şah ji

103

destûra ku ji bo çêkirina kelê dabû wî peşêman kir, lê Emîr Xan
pûte bi wan meseleyan neda û avakirina kelê timam kir.
Di derbareyê Kurd û Kurdistanê da lêkolînek
[Ji Hebîbullah Tabanî]

"... Şah Ebas ji Emîr Xan xwast ku Celalîyên ku ji destê Sultanê
Osmanî revîbûne Îranê, di herêma Soma-Biradostê da bi cih û
war bike, lê ji ber ku Emîr Xan encama wî karî dizanî, qebûl
nekir. Ew yêk bû binas [sebeb] ku Şah Ebbas ertêşeke ji hêza
Celalî û Qizilbaşan [Sersor] pêkhatî, bi fermandarîya wezîrê
mezin Muitemedulê [Mutemed El-Dewle], ji bo serkutkirina
Emîr Xanî rêbike û ji ber ku nikarî *neşiya+ Emîr Xan razî bike ku
cih bide 8000 *heşt hizar+ kesên Celalî ku ji destê Osmanîyan
revîbûn, di 26ê şebana sala 1017ê hetavî [1637ê mîladî] da
[Şeban meha 8. ya îslamî ye] kel dorpêç kir û bircên kelê yêk li
dûv yêkê bi destê Pîr Budax Xan yê hakimê Tebrîzê hatine girtin
û tinê cihê ku lê dima nekete destê wan. Mala Emîr Xanî bi navê
Kela Narîn naskirî bû ku parêzkarên dawîyê tê da çeper girtibûn.
Di dawîyê da Emîr Xan teslîm bû lê berevajî lihevkirinê,
Qizilbaşan xwastin bi nemerdî wan bikujin, lê demê Emîr Xan
rewş wisa dît digel mirovên xwe êriş kirine ser Qizilbaşan û bi
standina sîlehên wan, ketine nav şerekî newekhev û gelek
Qizilbaş [Sersor] kuştin.
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Lê ji ber kêmbûna sîleh û hejmara kesan, hemû parêzerên
qehreman yên kelê hatine kuştin. Heta kesek ji wan jî sax nema
û jin û zarok pêkve hatin kuştin. Birca kela Dim-Dimê ku nêzîkî
salekê şahidê mêranîya wan qehremanên Mukrî, SomaBiradostî û Hekarîyan bû û di dawîyê da jî leşê pak yê wan
şehîdan jî hilgirte koşa xwe û bi axa xwe ew di nava xwe da
veşartin."
Êla Qasimanlo
[Serkanî: Seyîd Elî Mîrniya, rûper 65]

Ji giringtirîn êlên Zeferanlo ye, ku di qûntarên çiyayê Şah Cîhanê
yê di navbeyna Esfrayîn û Şêrwana Kelatê da [Qasimanlo] bi cih
bûne û mijûlî karê çandinî û xwudankirina kewalan [sewalan] in.
Yêk ji mezinên êla Qasimanlo di aramgeha kevnar ya Baba
Luqman ya Serehsa Meşhedê da veşartîye û kêleke balkêş li ser
gora wî ye. Belkî Qasmanlo kurtkirîya Qasimlo be ku nihe di
Gelîyê Qasimlo da bi cih bûne. Beşek ji êla Qasimanlo li gundê
Dîzabad yê Qoçanê [Navçeya Xoresanê] ne û kewalan xwudan
dikin''. [Seyîd Mîrniya].
[Bi îhtimaleke mezin beşekî dî ji êl û tayfeyên eşîretên Kurd û
Qasimloyên bakura Îranê ku li Gîlanê dijîn û bi zaravayê bakurî
diaxivin, di berê da koçî wê derê kiribûn. Û dikarîn *dişiyan+
qebûl bikin ku ew ji binemala Qasimlo û eşîretên dî yên Mukrî
ne. Di secereyê da îşaret bi wan hatîye kirin.]
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Binemala Qasimlo
Mihemed Axa naskirî bi Wusûq [Babê Miryem, Xedîce, Husên,
Ehmed, Elî, Menîce, Ebdulrehman, Sekîne, Seyfedîn û Hesenî] û
bapîrê min, ciwantirîn kurê Hesen Axayê Mukrî bû. Hesen Axa li
Xizirabadê, ku gundek li Baranduz Çayê [Çemê Baranduzê] ye,
dijîya û nihe jî ew gund bi navê Xizirabad maye û coya ku ji
Baranduz Çayê diherike ava bi dehan gundan teqsim dike û
wekî Coya Hesen Begê tête naskirin.
Hesen Beg anku Hesen Axayê Mukrî heft kur hebûne û piştî ku
çûye hecê wek Hacî [Hecî] Hesen Axa hatîye nas kirin. Babê Hacî
Hesen, Hacî Baqir û ew jî kurê Hacî Selman Begê Mukrî ye. Li
goreyî gotina Husên Axa kurê mezin yê rehmetî Mihemed
Axayê Wusûq, Selman Beg kurê Ebdullah Begê Mukrî ye.
Ejdad, lêzim, kesûkar û xizmên me ji tayfeya Xan Ebdalê Mukrî
ne ku di demê Şah Ebasê Sefewî da çûne hevkarîya Emîr Xanê
Yêkdest [1015-1016ê hetavî - 1635-1636ê mîladî] û di kela DimDimê da hevkarîya Emîr Qubad-Ibinê Şêx Heyder kirine. Li
gundê Tumeter di 3 kîlometrîya Gelîyê Qasimlo da derîyê Hacî
Baqir Axa heta heyamek berê jî mabû û herweha di peyamekê
da ji alîyê padişahê Qacar ve, navê Hacî Hesen Axayê Mukrî
hatîye bi kar înan.
Li ser gustîlka zêr ya babê min Mihemed Emîn Axa mohrek
hatibû nexşandin ku xuya bû wekî mohra derîyê Hacî Baqir Axa
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bû, ku ji alîyê hevalên wî ve jê dihate istifade kirin. Wekî hate
gotin navê ciwantirîn kurê Hesen Axayê Mukrî ji hevsera [jina]
wî ya yêkem, Mihemed Axa bûye ku wî jî çar birayên ji xwe
mezintir yên bi navên Mîrza Rehmetullah Xan, Izzet Axayê
Mukrî, Ezîz Xan û Selman Xan hebûne. Birayê wî Mîrza
Rehmetullah Xan nasyar e bi Zêrîn Qelem, ji ber ku hem
xwandewar bû hem jî destnivîseke gelek spehî hebû, ku ji
destnivîsa kesên şehreza kêmtir nebûye. Meyla wî li ser şeir û
edebîyatê jî hebûye ji ber wê jî paşnavê wî kirine Zêrîn Qelem.
Mixabin ku şeirên wî nemane ku li vê derê bêne parve kirin.
Zêrîn Qelem du kur bi navên Mihemed Sadiq Xan û Hebîbullah
Xan hebûne ku navê dayîka kurê mezintir, Sahib Xanim û ya
kurê biçûktir jî Xawer Xanim bûye.
Izzet Axayê Mukrî, birayê mezin yê Mihemed Axayê Wusûq,
kurekî dî yê Hesen Axa bû ku kesekî xwudan mal [dewlemend],
dîndar, aştîxwaz û bê zerar bû, di demê nivêjê da ji pişt ve ji
alîyê mesîhîyan [fileyan] ve bi demanceyê hate kuştin. Wî şeş
kur bi navên Mehmûd Axa, Mihemed Emîn Axa, Mustefa Xan,
Birahîm Xan, Behrî Xan û Hesen Xan hebûn. Kurekî dî yê Hesen
Axayê Mukrî bi navê Ezîz Xan bi demanceyê xwe kuştîye û
kurekî wî yê dî yê bi navê Selman Xan di şer û nakokîyên li ser
erd da hatîye kuştin û cihê kuştina wî piştî sedsalan jî li Gelîyê
Qasimlo bi navê Qanlî Zemîn [Erdê Xwûnawî] navdar e. Hacî
Hesen Axayê Mukrî ji jina xwe ya berê, Zeyneb Xanimê sê kurên
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dî bi navên Riza Beg, Ehmed Axayê Mukrî û Mihemed Husên
Axayê Mukrî û du kiçên bi navên Mahrûxsar û Bacî Xanimê
hebûn.
Riza Beg di şerê di navbeyna Kurd û Tirkan da hate kuştin û
Ehmed Axayê Mukrî jî bi Ceyran Xanima panzdeh salî ra şû bi
hevdu kirîne [zewicîne] lê zarokên wan çênebûne. Hacî Hesen
Axayê Mukrî heft kur hebûn ku çend ji kurên wî di hereketa Şêx
Ebdullahê Nehrî da hevkarîya wî kirin û mecbûr bûne ji Îranê
ber bi Tirkîyeyê ve birevin û navê yêk ji wan Mihemed Husên
Axa bû ku li Tirkîyeyê wefat kirîye.
Hemze beg, kurê wî yê mezin ku di mekteba şahane ya Sultan
Ebdulhemîdê Osmanî da ders dixwand, yêk ji kesayetîyên
xwandewar yên Osmanîyan bûye û li gelek herêmên Kurdistanê
wekî walî dest bi kar kirîye û wekî nûnerê meclisa
damezrêneran [muesis] hatibû hilbijartin. Hemze Beg du kur bi
navên Şewket Beg, Şêr Elî Beg ku di ciwantîyê da wefat kir û sê
kiç bi navê İsmet Xanim, Edalet Xanim û İffet Xanim hebûn. Sê ji
zarokên Hacî Hesen Axa [İzzet Axa, Rehmetullah Xan û
Mihemed Axa Wusûq] hawara xwe birine nik Serdarê Bokanê û
Serdar jî bi dilxweşî ew hewandine.
Jîyê [Temenê – Emirê] Mihemed Axa, kurê biçûk yê Hesen
Axayê Mukrî di demê penaberîtîyê da biçûk bû. Di demê Riza
Şah da bi hevkarîya Serleşker Tehmasibî li Urmîyeyê vegerîn ser
milk û axa xwe, lê Riza Şah ji ber Kurdbûnê rê nade wan sê
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birayan ku li Baranduz Çayê [Çemê Baranduzê] bi cih bibin û li
şûna gundê wan Xizirabadê, gundê Qasimlo dide her sê birayan.
Paşnavê Qasimlo ku gelek bi nav û deng e ji wî gundî hatîye.
Navê Qasimlo çu peywendî bi tayfeya Mukrî û Dêhbukrîyê ra
nîne. Bi awayekî giştî Mihemed Axa digel birayên xwe, Mîrza
Rehmetullah Xan, nasyar e bi Zêrîn Qelem û Izzet Axayê Mukrî
xwudanê gundên Xizirabad, Qasimlo, Mehmûdabad, Beroj,
Mam Birahîm, Şîre, Muzeyen, Sîlane, Hacî Berkawilan
[Berberan] û Nijder e.
Lazim e bêjim ku di hindek pirtûkan da bi şaşî ''Binemala
Qasimlo" ji eşîreta Dîbukrî an Dêhbukrî dizanin lê di rastîyê da
ew ji eşîreta Mukiryan in. Di serdemê Qacarîyan da paşnavê
Wusûq El-Dîwan dane Mihemed Axa û bi wî navî li Urmîyeyê û
şehirên dî hatîye nas kirin.
Ji ber ku berê li Îranê hebûna paşnavan edet nebûye û îdareya
berhevkirina [tomarkirina] zanyarîyên hevwelatîyan nebûye,
navê zarokan digel peyva “ibin” bi navê babên wan ve dihate
girêdan ku kultureke Erebî ye. Piştî damezirandina “îdareya
berhevkirina zanyarîyên hevwelatîyan” [1907ê mîladî] li Îranê,
Mihemed Axa paşnavê Qasimlo ku navê gundê ku tê da jîyabû
ji bo xwe wekî paşnav hilbijart û êdî bi navê Mihemed Axa
Qasimlo hate nas kirin.
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Hevsereke [Jineke] Mihemed Axayê Qasimlo, Fatima Xanim
[dayîka Dr. Ebdulrehman Qasimlo] Asûrî-Suryanî-Kildanî [Aşûrî]
bû û berî ku bi Mihemed Axa ra şû bike, navê wê Nene Can
bûye, navê babê wê Yûsif [Îsiv] û navê dayîka wê Xatûn Can bû.
Piştî ku Nene Can dibe musulman, navê wê jî tête guhorîn û
dibe Fatima. Wê birayekî bi navê Baba Can hebûye ku diçe
Amerîkayê [USA] û li wê derê bi cih dibe. Babê wan diçe
Rûsyayê û li wê derê wefat dike. Nene Can bêkes bû û di
Misyona Katolîkan ya Urmîyeyê da dijîya. Dayîka wê bi kesekî bi
navê Sertîp ra şû kiribû ku hevalê Mihemed Axa Qasimlo bû. Di
hatin-çûyînên di navbeyna Mihemed Axa Qasimlo û Sertîp da,
Mihemed Axa dibe evîndarê Nene Canê û şû bi hevdu dikin.
Fatima Xanim, jina Mihemed Axayî digel zimanê Asûrî, zimanên
Kurdî û Tirkî jî dizanîn û hemû nevîyên binemalê wekî ''Xanim
Nene'' bangî wê dikirin. Anekdotek li ser demê musulmankirina
wê heye dixwazim behs bikim; piştî Nene Can dibe musulman,
wê dibene Hemama *Germava+ Şêx Elî Xan. Şiîyekî fanatîk
dipirse ev kiçik kî ye? Jê ra dibêjin kiçikeke Asûrî ye ku bûye
musulmana sunnî û bi Kurdekî sunnî ra hatîye mahr kirin.
Zelamê Şiî dibêje: ''Hingê bêjinê ew berê gû bû û nihe bûye
peyn!!!'' .
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Izzet Axa
Duyemîn kurê Hecî [Hacî] Hesen Axayê Mukrî, Îzzet Axa ye ku
birayê mezin yê Mihemed Axa Wusûq e. Kesayetîyekî dîndar û
gelek lihevhatî û zengîn bûye. Navê hevjîna [jina] wî ya duyemîn
Helîm Xanim bûye ku jineke geleke spehî û xwanda û heta
jineke Qûranxwan bûye. Wê cil û bergên rengîn û bihagiran yên
Kurdî dikirin ber xwe û du xidaman daîm li dûv wê cilên wê
hildigirtin. Tête gotin ku Îzzet Axa di şer û arêşeyên di navbeyna
Ermenî, Tirk û Kurdan da li ser nivêjê bi derbê fîşeka tifekê
[sîlehê] tête kuştin. Lê çi kes an kesan û bi çi binasan [sebeban]
qesta canê wê kirine, heta nihe jî bo min nexuya ye. Îzzet Axa ji
Helîm Xanimê çar kurên bi navên; Mehmûd Axa, Mihemed
Emîn Axa, Mustefa Xan û Birahîm Xan hene. Li demên kevin di
binemalên koçer da edet bûye ku piştî mirina bira, hevjîna *jina+
wî bi tîyê xwe ra bête mahr kirin. Mihemed Axa Wusûq ji Helîm
Xanimê [dapîra min] daxwaz dike ku pê ra şû bike lê ew weke
şêrejineke bijare vê daxwazê red dike. Li goreyî gotinan ji ber
pêknehatina vê şûkirina xelet, jinên Mihemed Axa Helîm
Xanimê bi awayekî nemerdane jahrî didin û dikujin. Weha dibe
ku Mehmûd Axa kurê mezin û sê kurên wê yên dî; Mihemed
Emîn, Mustefa Xan û Birahîm Xan bê xwudan û serperest
dimînin. Du birayên wan yên dî; Behrî Xan û Hesen Xan hêj di
biçûkatîya xwe da dimirin. Çar bira di bin berpirsîyarî û
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serperestîya mamê xwe Mihemed Axa Wusûq El-Dîwan da, dest
bi jîyaneke tijî zor û zehmetî dikin.
Mîrza Rehmetullah Xan [Zêrîn Qelem]
Mîrza Rehmetullah Xan kurê mezin yê Hacî [Hecî] Hesen Axayê
Mukrî, dost û hevalbendê şeir *helbest+ û edebîyat û çandê
bûye. Wî destxetekî gelek spehî hebû ku di karê xwe da ji
mamostayên xetat yên hingê kêmtir nebûye. Wisa bedew
dinivîsî ku nasnavê “Zêrîn Qelem” dabûnê. Wî şeir jî dinivîsîn, lê
mixabin min neşîya *nikarî+ ji wan şeiran heta yêkê jî peyda
bikim û li vê derê pêşkêş bikim. Mîrza Rehmetullah Xan
şehrezayîyeke baş li ser zimanê Erebî hebû û sûreyên Qûranê
werdigerandin. Mirovekî dîndar û xweş ehlaq û dîwan xweş bû.
Mixabin li ser demê bûyîn û mirina wî min çu belge peyda
nekirin ku li vê derê bidim.
Hevsera [jina] yêkê ya Rehmetullah Xan anku dayîka Sadiq Xan,
Sahib Xanim piştî mirina wî bi kurê xalê Mihemed Axa Wusûq
yê bi navê Silêman Axa ra şû dike û piştî ku Silêman Axa di şerê
Şêx Ubeydulah Nehrî yê li dijî Qazaqên [Kazakên] Ûrisatê [Nihe
Kazakistan e û dewleteke serbixwe ye] tête kuştin, Sahib Xanim
bo cara sêyê bi Axa Bêyik Rûyînten ra şû dike lê ji wî çu zarokên
wê çênabin.
Pêdivî ye bête gotin ku di hemû serhildanên rojhilata
Kurdistanê da endamên binemala Qasimlo beşdar bûne. Çi di
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demê serhildana Şêx Ubeydulahê Nehrî û bi taybetî jî di demê
şoreşa lîderê navdar Simkoyê Şikak da endamên binemala me
beşdar bûne. Mîrza Rehmetullah Xan yê nasyar bi Zêrîn Qelem
di salên desthilatdarîya Simkoyê Şikak da şêwirmend û katibê
wî bûye û karên wî yên nivîsînê kirine.
Hecî Mihemed Axa Qasimlo [Wusûq El-Dîwan]
Mihemed Axa sala 1865an hatîye dinyayê û sala 1964an koça
dawîyê kirîye. Bi awayekî giştî Mihemed Axa li herêma
Urmîyeyê digel birayên xwe, Mîrza Rehmetullah Xan, nasyar bi
Zerîn Qelem û Izzet Axayê Mukrî xwudanê van gundên li jêr
bûn: Xizirabad, Qasimlo, Mehmûdabad, Beroj, Mam Birahîm,
Şîre, Muzeyen, Sîlane, Hacî Berkawilan [Berberan] û Nijder.
Mihemed Axa di dewrê Mihemed Elî Şahê Qaçar da paşnavê
“Wusûq El-Dîwan” standîye û bi wî navî navdar bûye. Wekî li jor
jî min gotî, berê li herêma Urmîyeyê hem îdareya berhevkirina
[tomarkirina] nava hem jî edetê paşnavî jî nebûye. Hingê zarok
bi navê babê xwe hatine nas kirin. Piştî damezrandina îdareya
berhevkirina nufûsê li sala 1907an Mihemed Axayî nasnameya
xwe li ser paşnavê Qasimlo wergirtîye û êdî bi vî navî hatîye nas
kirin.
Mihemed Axa [1865-1964ê mîladî] zelamekî nazik endam,
dîndar, zîrek, bê azar, netirs û aştîxwaz bûye û hemû akincîyên
*rûniştevan+ şehirê Urmîyeyê û derdora wê rêzeke taybetî jê ra
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hebûn. Wî jî hal û ehwal, arêşe û gilî û gazindeyên xelkê dipirsîn
û çareser dikirin. Digel wê çendê ku erbabekî milkdar û zengîn
bû, lê qet demekê zulm û zordarî li hember reîyetan [cotyarên
xwe] nekir û herdem bi rêz û rêzdarî ve digel wan reftar dikir.
Derê mala Mihemed Axa bo hejar û zengîn, dost û heta
dijminan vekirî bûye û mêhvandarî ji wan ra dikir.
Li vê derê, ez behsê du bîrhatinên di derbareyê netirsî û
wêrekîya [cisareta] bapîrê xwe da bikim, ku ez bi xwe şahid
bûme.
Piştî kûdetaya [cuntaya] Șah û kevtina Komara Kurdistanê
[Mehabad, Kanûna Pêşîn [December] 1946], ertêş û hukûmetê
herdem bi çavekî dijminane û xirab li binemala Qasimlo dinêrîn
û gelek caran 10-15 cendirme, serbaz, efser û nobedar
[pasevan] bi mexseda [mebesta] sahkirin û vekolîna mal û
dîtina çek û sîlehan dihatine ser mala bapîrê min û bi sernîzeyên
[xencerên serê lûlîya sîlehê] çekên xwe heta banê mezelan
[odeyan] jî kun dikirin!.
Carekê, demê ku ez ji xwandingehê vedigerîyam, di kolana
Xanbabaxan da yêk ji xizmetkaran li hêvîya min bû û ji min ra
got; neçin mala xwe, çiku polîs û leşker hatine û rêya mala we û
hemû kolan jî girtine”. Min got, ya baştir ew e ku ez biçime
mala bapîrê xwe ku me jê ra digot [Axa Baba], derîyê mala wî
herdem vekirîbû, demê ku ez çûme nav hewşê, çi bibînim!.
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Hejmareke zêde ya serbaz [leşker, esker] û efseran mijûlî
sahkirina malê ne û li dûv peydakirina çekan bûn ku çu demekê
tiştek jî peyda nedikirin. Efserê berpirsyar ji bapîrê min pirsî:
”Birêz Wusûq, we çek li kî derê veşartine”? Wî jî bi netirsî bersiv
da: “Di qûna dayîka te da“! Rengê efserî sor bû û tiştek negot û
bangî hêza xwe kir û ji mal derketin.
Rojekê kurê birêz Efşar Axayî digel çend cendirmeyên tiryakî
hatine gundê Qasimlo daku bendava [baraja] Çemê Qasimlo, bi
hêceta kêm avî li navçeyên gundê Kokîya û Tomter ku beşek ji
milkên wan bû, xirab bike. Ez digel Axa Baba û Ezîz Axa kurê
Ehmed Axa û gundîyekî dî, em hemû bi hev ra çûne baraja
[bendava] Gelîyê Qasimlo ku serkanîya ava çemê gundê
Qasimlo ji wê derê têt û diçe bo avahî û gundên dî. Birêz Efşar
bi şêweyekî bêrêzane digel bapîrê min Mihemed Axa axivt û
Mihemed Axa îşaretek da Ezîz û gotê tîrekê lê bide û dengê wî
ehmeqî bibire. Axayê Efşar ji tirsa reng û rûyê wî çû û kete
lavahîya!. Yêk ji wan efseran gelek bi rêz ve got; "Axayê Wusûq,
em tikayê ji we dikin ku pêşiyê li barajê [bendavê] berdin daku
reîyeta axayê Efşar nekevine tirsa birsîtîyê". Mihemed Axayî di
cih da qebûl kir û destûr da ku ava barajê [bendavê] berdin.
Mihemed Axa Wusûq digel serokên eşîretan [qebîleyan –
babikan – hozan] wekî serok, digel reîyetê wekî reîyet, digel
binemalê wekî bab, digel dostan wekî heval reftar dikir û digel
zarokan wekî zarok diaxivt û yarî dikirin û carna çîrokên
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pêkenînê jî digotin. Piranî li Urmîyeyê, li hewşa mala xwe, gulên
sor diçandin û şîn dikirin. Gelek hez ji suwarîya hespî û nêçîrê
dikir. Gelek hez ji kiçên xwe nedikir û zêde giringî nedida jinê û
ji şêweyê jîyana wan agehdar nebû. Heta ew neşandin bo
xwandingehê jî û di encam da hemû kiçên [keçên] wî
nexwandewar man.
Mihemed Axa di reftara digel kurên xwe da, kesekî heta
radeyekê [dereceyekê+ pêşkevtî bû. Yêkemîn Kurd bû ku kurên
xwe bo xwandinê hinartine [rêkirine – şandine+ derveyî
Kurdistanê. Husên Axa ber bi Stanbol [Istanbul], Ehmed Axa û
Baboş Xan [Ebdulrehman] ber bi Parîsê û Eloş Xan [Elî] bo
zanîngeha pizişkî ya Tebrîzê rêkirin *şandin+.
Mihemed Axa li Tebrîza welîehdnişîn çend sala digel Serdarê
Bokanê li nik welîehd Mihemed Elîşah derbas kirîye. Welîehd
*Şûngirê Şahî+, kesekî bêrehm bûye û rojekê digel Serdarê
Bokanê û Mihemed Axa diçe nêçîrê û li nêçîrgehê ji Mihemed
Axa Qasimlo pirsekê dike; "ew çi ye ku se naxwe, lê Sunnî
dixwin?" Mihemed Axa di cih da bersivê didê; "ew kêrûşk e ku
em Kurd [Sunnî] dixwin, lê hûn Şiî *Şîe] naxwin". Welîehd ji vê
bersiva wî gelek nerehet dibe û Serdarê Bokanê bi lez îşaretekê
dide Mihemed Axayê Qasimlo ku bi lez vegere bo mal û ew jî vê
destûrê bi cih tîne û heta çend rojan naçe dorberê welîehdî,
heta ku Mihemed Elîyê Welîehd wî efû [aza] dike.
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Axa Baba [Mihemed Axa Wusûq] 21 caran dahwet kirîye ku
navê hindek ji hevjînên [jinên] wî weha ne: Fatima Xanim, Zerî
Xanim, Xawer Xanim, Maral Xanim, Seyid Zînê, Zara Xanim û
Sureya Xanim.
Wî gelek hez ji jin û peywendîya hevjînîyê dikir û di derbareyê
vê mijarê da di hindek kitêban [pirtûkan] da hatîye gotin ku
Mihemed Axa 26 caran karê şûyê kirîye, lê dayîka min digot, bi
giştî 21 hevjînên *jinên+ wî hebûne. Dibêjin ku Mihemed Axayî,
Zerî Xanim yêk ji hevjînên [jinên] xwe, di bin siha darekê da
mahr kirîye û her li wê derê şeva zavatîyê digel wê derbas
kirîye.
Mihemed Axa di jîyê [temenê – emirê+ 85 salîyê da, bi veşartî
digel jineke ciwan ya 25 salî şû bi hevdu dikin ku xwarzaya Zerî
Xanim ya hevjîna [jina] wî ya berê bûye. Bi navbeynkarî û
şîretên rihspîyên şehir û fişarên Fatima Xanimê, ew neçar dibe
piştî 6 *şeş+ heyvan, wê kiça ciwan telaq dide, berdide. Min ji
Axa Babayî pirsî; baştir nebû li şûna xwe, we bo min jinek
xwastiba? Bersiva min tam li goreyî serborîya xwe wisa da;
"kurê min, min dixwast kiçeke 16 salî bînim ku tilên pêyên min
biperixîne [masajê bike] û bişo, ew jî Fatimayê nehêla".
Mihemed Axa digel nevîyên xwe gelekî dilovan bû. Carna bi
makîneya traşê ya destan pora serê wan ditiraşî û pare jî dida
wan ku bişên *bikarin+ biçine sînemayê. Carna digel min setrenc
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û tawle dileyist û digel ku dengê wî xweş nebû, lê hemîşe
[herdaîm] ev awazê Kurdî digot:
”Herçend dekem dil pîr nabê
Destim le memkî gîr nabê ”
Mihemed Axayî digel Qazî Mihemedî seredanîya Sovyetê kiribû
lê keyfa wî ji Rûsan nedihat û bawerîya wî qet bi eceman jî
nebû.
Herdem weha digot: ”Heke we ecemek dît, an birevin an wî
bikujin, heke zimanê wî bigihe we, dê we bilêhbîne [bixapîne]”!.
Mihemed Axa kesekî xweçêkirî û hejxwekirî, kesekî jêhatî û
gelek wêrek [bi cisaret+ bû. Xwandewarîyeke baş hebû û di
xizmeta rêberên dînî da xwandina Qûranê û diyanetê fêr bibû
[hû bibû] û herdem li ser nivêj û rojîyên xwe î qayîm bû.
Rojekê havîna sala 1964an Mihemed Axa Qasimlo, ji kiça xwe
Xedîce Xanimê ra dibêje; "halê min baş nîne û ez fikir dikim ku
jîyê [temenê – emirê] min gihiştîye dawîyê". Û piştî çend rojan
çavên xwe li dinyayê girtin.
Bapîrê min Hecî Mihemed Axa Qasimlo gelek ji vê şeirê hez
dikir:
Be mindalî le lêwî alî tum estandûwe, maçî be pirîş lezetî ew
maçe şirînem le bîr naçê
Be sed doktor û derman û perestar *hemşîre+ nakirê çarey
kesek tîrî mijûlî ew kiçe Kurdey le dil raçî
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Xanîyê Mihemed Axa Qasimlo [Wusûq El-Dîwan] li şehrê
Urmîye li kolana [cadeya] Xanbabaxan e.
Xedîce Qasimlo [Xedîce Xanim Şetevî] - Dayîka min
Sala 1295ê hetavî [1916ê mîladî] hatîye dinyayê. 1350ê hetavî
[1971ê mîladî] çûye ber rehma Xwudê.
Xedîce Xanimê [dayîka min], kiça Mihemed Axa Qasimlo ku
mamê babê min e jî, li jîyê [temenê – emirê] 15-16ê da digel
Mihemed Emîn Axa Şetevî [babê min] jîyana xwe kirîye yêk, şû
bi hevdu kirine û di hemû jîyana xwe ya ku mixabin kurt da yar
û hevdema babê min bû. Ew jineke spehî û bêhnfireh û bi sebir
bû. Rawestîyana wê ya li hemberî astengîyên jîyanê û paqijî û
dilpakîya wê cihê rêzgirtinê bû.
Gelek caran gava di navbeyna babê min û birayên wî û xalên
min da pirsgirêk peyda biba, dayîka min pirsgirêkên wan
çareser dikirin û ji ber vê çendê jî babê min çu cara gazinde
nedikirin. Dayîka min pira têkilîyên [peywendîyên] me ya digel
babê me bû û xercê xwandin û kar û barên dî yên me wê
organîze dikirin. Divêt bêjim ku xeybet kirin [li pişt axivtin] di
ferhenga Xedîce Xanima Şetevî da nebû û bi rastî ew miroveke
rastîn bû û piştî mirina wê, bîrhatinên wisa xweş li dûv xwe
hêlan ku piranîya xelkê Urmîyeyê ji ber mirina wê xwe xwudan
şîn û behî dizanîn.
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Xedîce Xanim piştî 10 sal ji dûrîya kurê xwe [min] hate
Ewrûpayê daku wî [min] ji nêzîk ve bibîne û di rêya vegera bo
Kurdistanê da li Ankarayê [paytextê Tirkîyeyê] rastî bûyera
trafîkê hat û piştî çend roj mayîna li xestexaneyê
[nexweşxaneyê] bi binasê [sebebê] nebûna doktorên bispor di
beşê niştergerîya [cerahîya] mejî da bi egera xwûnçûna mejî li
dûrî welat wefat kir [mir].
Mixabin wisa xuya ye ku teqdîra mala me bi vî rengî ye ku hemû
xweşdivîyên min di jîyekî [emirekî] hêj li serxwe da mirine û
dayîka min jî ji vê çendê dûr nebûye. Ew gelek zû ji vê dinyayê
çû. Dayîka min hez dikir berî babê min bimire û bi vê çendê li
sala 1350ê hetavî [1971ê mîladî] di jîyê xwe yê 55 salîyê da
çavên xwe li ronahîya dinyayê girtin û gihişte xwezîya xwe. Ew li
Goristana Axabaşî li Urmîyeyê hatîye veşartin û ev şeire ji bo wê
ji alîyê mamosta Yûsif [Îsiv] Kurdnijad ve hatîye nivîsîn û li ser
kêla gora wê hatîye nexşandin.
“Xîz mader ke bê payê to goher mîrîzim / Rabe dayê ku dê li ber
pêyê te gewheran [cewahiran ] bireşînim
Goherê axoştêh bê xonabê cêger mîrîzem / Gewherên
[Cewahirên – Cewherên] digel xwûna cergê [cegerê – kezebê –
mêlakê] dê bireşînim
Xoftêyî der dilê xak we ji dêlem bîxeberî / Di nav dilê axê da
nivistîyî û hayê te ji dilê min nîne
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Herdem ez xakê mezaret ke bê ser mîrîzem / Her demî ji axa
gora te bi ser serê xwe da dikim
Ta tu pervanê be shemi rûx ferzanê shodî / Heta ku tu wekî
pelatînkê li dora momê [mûmê – findikê] navdar bûy
Menê del soxtêh ez dîdê sherer mîrîzem / Ez ji dilê sotî rondikan
dibarînim
Ey seferkerdê coz atesh bê dilem nenehadî / Ey rêving ji bilî agir
te tiştek neêxistîye dilê min
În hemanest ke ez dîdê ter mîrîzem / Eve hema ew e ya ku ez ji
çavên xwe rondikan dibarînim “
[Şeirî Mamosta Yûsif Kurdnijad]
Xedîce Mihemed Qasimlo, Roja bûyînê: 1295 [hetavî - 1915
mîladî] – Roja mirinê: 17.6.1350. [hetavî - 1970ê mîladî]
Dayîka min xanimeke gelek dilovan û mêhvanperwer û dilnizm
[nefsbiçûk] bû. Derê mala wê hemû caran bo mirovên hejar û
destteng û bêxwudan î vekirî bû. Bo nimûne Zerî Xanim jinbaba
wê û Esmer Nene ku jineke hejar û destteng bû, zivistanan
zêdetir li mala babê min bûn. An ew xanima Kurd ku hevjînê
[mêrê] wê serê difina [kepê] wê birîbû daku kes li jina wî ya
ciwan û delal [bedew] û bejina wê ya bilind û spehî nenêre. An
Qemer Xanim ku piranîya arêşe û pirsgirêkên wê ji alîyê dayîka
min ve dihatine çareser kirin û tiştên dî...
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Digel vê çendê divêt bêjim ku hemû kes û kar û nasên me û
xelkê gund jî diketin ber rehma dilovanî û xêrxwazîya dayîka
min. Herçend ku dayîka min 8 zarok hebûn, berpirsiyartîya
xwudankirina Zîba Xanimê [kiça mamê min yê şehîd kirî] jî
pejirandibû. Herweha divêt vê jî lê zêde bikem ku çar birayên
wê jî li mala me dijîyan û bi hevkarîya dayîka min Xedîce Xanimê
wan karîn berdewamîyê bidenê xwandina xwe û herwisa çavê
xwe gelek dida ser xwûşka xwe Miryem Xanimê jî û hemû caran
bi dilovanî pê ra di nav têkilîyeke germ da bû.
Ji bilî hindê ku Xedîce Xanim di nava binemaleke êl û eşîretî û
koçer ya Kurd û xwudan kultur da mezin bibû, bes ew jineke
nûxwaz bû û libasên spehî dikirine ber xwe û divêt bêjim ku ew
yêk ji wan jinan bû yên ku bo yêkemîn car bîr û bawerîyên azadî
û nûxwazîyê [modernîzmê] li Urmîyeyê belav dikir. Ji ber van
çalakîyên civakî ew bû yêk ji kesayetîyên giring û navdar yên
şehirê Urmîyeyê. Wê hemû cejnên neteweyî û dînî bi baştirin
şêweyî pîroz dikirin. Dayîka min hezeke mezin bo xwarin
çêkirinê hebû û baştirîn xwarin û şirînî, mureba *rêçal+ û
xwarinên dî amade dikirin.
Wê hez ji tinêbûnê nedikir û ji ber wê jî mêhvandarîyên mezin
amade dikirin û hemû nasên xwe vedixwandin malê. Ew digel
hev kom dibûn. Ji ber wan fişarên *zextên+ giran ku di jîyanê da
jê ra hatine pêş wekî nisaxîya [nexweşîya] kiça wê ya mezin
Eşref û mirina du ji kurên wê, Cemîl û Ferhad û herweha dûrîya
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min ji welat û çêkirina astengî û nexweşîyên hukûmeta Şah yê
zalim bo mala me û babê min, dayîka min jî bi keder û elem bû.
Can û nava dilê wê bi hemû nexweşîyên jîyanê ve di azar û
zehmetîyan da bû. Bes bêdadîyên jîyanê nikarîn [neşiyan+ pişta
wê xwahr biken û hemû cara ye bi devkenî bû û çu cara kenîn ji
rûyê wê kêm nedibû. Demê babê min bêyî sebeb û bêyî belge
zîndanî dikirin, dayîka min ne tinê berpirsiyartîya xwudankirina
hemû zarokên xwe ku 8-9 kes dibûn, herweha karên mamên
min jî bi rêve dibirin. Bi taybetî karên Birahîm Xan jî pêktînan û
bo wî rêzeke taybetî hebû. Herçend ku bo karên malê hindek
kes dîyarkirî bûn, lê wê bi xwe zêdetir ji wan kar dikir. Çiku dilê
wê bi wan disot *dişewitî+ û digel hindê hisa berpirsiyartîyê jî
dikir.
Dayîka min peywendîyeke geleke baş û hevalane digel
jinbirayên xwe [jinên birayên xwe] û jintîyên xwe [jinên birayên
mêrê xwe] hebû ku bibû nimûne di nava hemû binemalê da.
Xedîce Xanim di jîyê [temenê – emirê] 50 salîyê da xwandin û
nivîsîn fêrbû [hûbû] û bo min ku li Ewrûpayê dijîyam çendîn
cara name dihinartin [dişandin - rêdikirin]. Dayîka min aşiqa gul
û giyayan bû û ji vî karî dilşa dibû. Ji ber vê çendê di havîn û
zivistanan da li mala me gulên cuda cuda hebûn ku di Urmîyeyê
da gelek kêm bûn anjî qet peyda nedibûn. Digel nûxwazîyê, wê
bawerî bi Xwudê jî hebû û di remezanê da rojîyên xwe digirtin û
nivêjên xwe dikirin, lê ji aşopê [xurafetê] gelek nerehet dibû.
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Hezeke taybetî ya wê bi karê dirûna cilan hebû û bo kiç, kur û
birayên xwe cilên spehî [delal] amade dikirin.
Mihemed Emîn Şetevî [Hemedemîn Axa] - Babê min
Mihemed Emîn Axa di zivistana sala 1282ê hetavî [1902ê
mîladî] da li gundê Qasimlo hatîye dinyayê û yêkemîn zarokê
Îzzet Axa û Helîm Xanimê ye. Babê wî li ser nivêjê û bi şika min ji
alîyê Ermenîyan ve hate kuştin. Mihemed Emîn Axa ji jîyê
[emirê] xwe yê ciwanîyê pê ve mirovekî bi xwe bawer û
herweha bi hêz û gelek spehî û lihevhatî û balkêş bûye. Lê ji ber
ku serbixwe nebûye û di bin milê mamê xwe da neçarî
domandina jîyanê bûye, daîm nerazî û xemgîn bûye. Li dûv
kuştina bab û birayê wî yê mezin Mehmûd Axa, mal û milkê
Îzzet Axa dikeve dest mamê wan, Mihemed Axa Wusûq û ji ber
ku ferhenga koçerî ya Kurdî hukum dikir ku bêyî gotin û itiraz
mezin bêne guhdar kirin, van sê birayan nikarîn *neşiyan+ an
nexwastin mafê xwe bistînin û ji mîrateyê bab û bapîrên xwe
bêbahr [bêpar] man û di bin siha mamê xwe Mihemed Axa
Wusûq da mezin bûn. Ji ber ku Mihemed Emîn Axa zarokê herî
mezin yê binemalê bû mil bi milê mamê xwe li hemû deran
digel bû, Mihemed Axa bawerîyeke taybet bi Mihemed Emîn
hebûye.
Mihemed Emîn di 18-19 salîyê da dibe evîndarê dohmama xwe
Xedîce Xanimê û li gundê Qasimlo û dûr ji çavên hemûyan hev û
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du dibînin û xelata pêşkêşî hev dikin û evîneke taybet bi hev ra
derbas dikin. Wan aşiqane ji hev hez dikirin. Dayîka min Xedîce
Xanimê li ser vê çendê weha digot: “Babê min israr dikir ku ez
digel mirovekî me ku xwudanê 6000 *şeş hizar+ Tûmen [pareyê
Iranê], pareyê wî zemanî bû, şû bikim lê min ji babê xwe ra got:
”Ez mirinê çêtir dizanim ji vê şûkirinê û ji bilî Mihemed Emîn
Axa, ez bi kesekî dî ra şû nakim. Bi vî awayî dayîk û babê min bi
şûkirina me razî bûn.’’
Lê Mihemed Axa ku dijî vê şûkirinê bû û çu caran jî pê razî nebû,
hindek şert înan serê wan ku mecbûr bûn destvala û bê çu
îmkanên jîyanê ji gundê Qasimlo derkevin û ji bo jîyana hevpar
biçin şehirê Urmîyeyê. Dayîk û babê min li wê derê di kolana
Sunnîyan da li mala Mîrza Kerîm û hevjîna [jina] wî Sitare
Xanimê da, ku jineke gelek baş û dilnerm bûye, mezelek
[odeyek] kirê kirine û babê min jî digel Mîrza Kerîm li dikaneke
biçûk ya çay firotinê da mijûlî kar dibe. Dayîka min ji min ra
digot: ’’Wî demî min û babê te tinê çakîtek hebû û gava em
çûbane mêhvandarîyekê, carekê min û carekê jî wî ew çakît
dikire ber xwe’’!. Ev desttengî û pêgiranbûna [hemle - bitişt]
dayîka min dikevine eynî wextî û di vî halî da yêkemîn zaroka
wan ya kiç tête dinyayê û navê Elmas dadinin ser, lê mixabin
piştî salek û çend mehan ji ber nisaxîyekê dimire. Dayîka min bi
serhev da piştî heşt caran bitiştbûnê [pêgiranbûnê –
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hemlebûnê] dibe xwudanê 9 zarokên bi navên; Elmas, Eşref,
Tebessum [Girnijîn], Pervîn, Hesen û Jale [cêmik in], Nîna,
Ferhad û Cemîl. Mihemed Emîn mirovekî xwe gihandî, bi
zekawet û pêşkevtî bû û prensîbeke balkêş ji bo xwarinê, rabûn
û rûniştina digel xelkê, libas li xwe kirinê û hwd hebû. Çu caran
li pişt serê çu *tu+ kesê axivtin nedikirin û herweha hez nedikir
ku jin û zarokên wî li kuçe û kolanan an li ber derî digel cîranan
biaxivin. Babê min kevçik û çetalên zîv ji malê ra kirîbûn û
zarokên xwe hû [fêr] kiribûn ku bi wan xwarinê bixwin.
Di hilbijartina navên zarokên xwe da wek Tebessum [Girnijîn],
Nîna, Pervîn û paşnavê Şetevî, di wî zemanî da û di hemû
Kurdistanê da hindekî taybet bû. Li goreyî lêkolînên min,
”Şetav" navê giyayekî li çiyayên Kurdistanê ye. Di lêkolînên
Zêrîna kiça min da jî Şetevî navê rîşeya [reya] dareke kevnar e
ku li Awustralyayê şîn dibe. Di pirtûka Dîroka Kurdistanê da jî
wisa hatîye gotin: ”Şetavî ji peyva Erebî ya "Şita" hatîye girtin ku
manaya zivistanê dide". Lê heke bi vî şêweyî be divêt weke
"Şitawî" [Zivistanî] bête nivîsîn ne Şetevî. Ji ber hindê di vê
manakirinê da nezelalîyek heye.
Li ser vê yêkê nivîskar Rojan Hazim, di hevdîtin û suhbeteke me
da, ku herwisa redaksiyon û ji nû ve amadekirina vê pirtûka min
kir, wisa got: "Ji bilî versiyona ku we behs kirî, anku hatina
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paşnavê we ji "Şita"ya Erebî ku manaya zivistanê dide, ji
cepheyekî dî jî divêt lê binêrin. Paşnavê we heke ´Şetavî´ be,
hingê li ber topografyaya [anatomîya cografî] Gelîyê Qasimlo ji
du gotinên Erebî û Kurdî pêkhatîye *ji Şet û Av anku Şetê Avê+
ku herdu jî hevmana ne û bûye "Şetavî". Û hindî ku min ji
hevalên erebîzan jî bihîstîye di Erebî da bo "rexê çem" anjî
"qeraxê çem - lêva çem - perê çem - kenarê çem" jî "şet" tête
gotin... Şet herwisa di kurmancî da wekî gotineke sînonîm
manaya "çem, robar" jî dide. Gerçî "şet" bi manaya "xwahr"
[skew, oblique] jî tête bi kar înan, belêm di vê girêdanê
[kontekstê] da manaya çemî, robarî dide. Bi taybetî li Hekarî,
Bota û Bahdîna di manaya "çem anjî robarê mezin" da "Şet"
dibêjin. Ji xwe li Cizîra Bota ji bo Dicleyê "Şetê Cizîrê", li alîyê
Bahdîna jî bo Dicleyê "Şetê Mûsilê" tête gotin. Dîsa di Erebî da
herçend ji bo "çem" "nehir" bête gotin jî wekî sînonîm "Şet" jî
dibêjin. Herweha ji bo avzeha Dicle û Firat ya li nêzîkî Besrayê
"Şet-tul Ereb" tête gotin. Bi her hal "Şet" bi ava herikî û meyav
ve girêdayî ye. Heke hûn "Şetevî" dibêjin, hingê manaya "Çemî Robarî" dide ku eve jî li goreyî topografyaya gundê Qasimlo û
Gelîyê Qasimlo di cih da ye. Gelîyê Qasimlo avî ye, bi çem, co û
cobar e, cihê avî ye, çem û robar hene û ji ber vê rewşa erdê bi
av û çem paşnavê "Şetevî" *anku "Cihê bi şet - çem - robar"]
hatîye afirandin ku di cihê xwe da bûye. Helbet di kurmancî da
paşpêveka li paş navê "Şet" anku "Çem - Robar" û "Co û Cobar"
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tête zêde kirin manaya cihê bi çem, "çemî - robarî" dide. Di
bilêvkirina kurmancî da paşpêveka "evî" wekî "ewî" anjî "awî" bi
kar têt. Lê di nimûneya we da telafuza Farisî hakim e ku dengê
"w" wekî "v" tête gotin. Lewma li şûna ku bêjin "Şetewî",
"Şetevî" bi kar tînin. Axir, hûn paşnavê xwe wekî "Şetevî" bi kar
tînin ku manaya "Çemî - Robarî - Co û Cobarî" dide ku wekî
hatîye gotin ji xwe gundê Qasimlo, Gelîyê Qasimlo jî avî ye, bi
çem û robar û co û cobar e, bi av û derav e. Xuya ye bab anjî
bapîrê we li goreyî rewşa fizîkî ya cih û warê we, li goreyî
topografyaya erdê we ev paşnave hilbijartîye anjî tercîh kirîye
ku manaya xwe dide..."
Ev îzaha nivîskar Rojan Hazim bo min jî mentiqî [lojîk] têt ku
erdê me, Gelîyê Qasimlo vê tarîfê digire û ji xwe cihê me avî ye,
bi çem e, cihekî çemî ye, bi co û cobar e, lêva avê ye...
Wî demî li civaka Kurdistanê kiçan destûra xwandinê û çûna
zanîngehê nebûn û rê li ber dihate girtin. Wan di mal da û di
karên rojane da alîkarîya dayîka xwe dikirin heta ku dayîk û
baban ji wan ra mêrek an hevjînek baş peyda dikirin û ew
didane şû.
Dijberî vî edetê civakê, babê min ji xwandina zarokên xwe pir
hez dikir û ew teşwîq dikirin ku xwandina bilind û zanîngehê bi
destê xwe ve bînin. Eşref zaroka wî ya herî mezin, yêkemîn kiç
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bû ku ji bo xwandinê ji Urmîyeyê çû Tebrîzê û li zanîngehê di
fakulteya tibbê *pizîşkî+ da rişteya jinekolojîyê [gynecology] xilas
kir. Wî zarokên xwe bi germî û dilovanî dihewandin, hezkirina
xwe nîşan dida û ne tinê bo zarokên xwe, bi malmamên xwe ra
jî kesekî dilgerm û bi muhebet bû. Bi vî awayî ku Xal Elî Xan û
Xal Ebdulrehman [Xal Baboş Xan] gelek caran zivistanê di mala
me da demê xwe diborandin û babê min daîm ew bi rûxweşî û
rûkenî pêşwazî dikirin. Lê carina jî bi karên xwe hemû diêşandin
û derb li kesayetîya xwe ya civakî dida.
Carekê dayîka min Xedîce Xanim ji hirs û nerehetîya xwe jê ra
dibêje: “Tu jî here jineke dî bo xwe bîne“. Babê min bersivê
dide: ”Ez hez nakim ku zarokên min, xwûşk û birayên ne ji
dayîkekê hebin”. Ji taybetmendîyên wî yên herî berçav yêk ew
bû ku ferhenga dijin [xeber - kufur] û dijindanê ya ku di nava
binemalên Kurd da karekî rêzê bû di binemala me da bi yêkcarî
rakir. Wî qet û çu cara, eslen li zarokên xwe nedida. Herdaîm bi
xwe serî li mekteba wan dida û rewşa wan ya xwandinê dipirsî.
Derheqê pirsgirêkên zarokan da tinê digel dayîka wan diaxivî û
rasterast çu tişt ji wan nedipirsî. Babê min kesayetîyeke taybet
û yêkane hebû ku ne tinê binemala me, hema bêjin hemû kesan
hisaba mezinahî û heybeta wî dikirin û heta der û cîranên me jî.
Ew gelekî zana û xwanda bû û destxetekî gelek ciwan [spehî] û
taybetî hebû. Kovarên Siyah û Spîd [Reş û Spî], Xandenîha û
Tofîq bi awayekî rêkûpêk dixwandin û ji radyoyê nûçe guhdarî
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dikirin. Babê min ji alîyê hizir û polîtîk ve girêdayî çu partî û
grûbên siyasî nebû û çu caran di warê siyasî da digel zarokên
xwe nediaxivt, lê gotinên zor jî qebûl nedikirin. Gelekî kêm bi
mala xezûrê xwe ra hatin û çûyîn dikir. Rojekê hêzên ewlehîyê
têne mala me daku hindek belgeyan derbareyê Ebdulrehman
kurê Mihemed Axa bi dest biêxin, lê demê ku çu tiştî peyda
nakin, babê min ji serheng Erdelan, berpirsê ruknê 2yê dipirse:
”We çu tişt peyda kir?”. Ji ber vê gotinê babê min qasî çend
hefteyan digirin û dikine hefsê [girtîhegê – girtîxaneyê –
zîndanê] û ji milê dî ve çiku zarokên wî siyasî bûn û li dijî
hukûmeta Şah xebat dikirin, gelek caran babê min digirtin û
dixistin zîndana Şehirbanîyê û her carê jî bêyî çu cezayekê azad
dikirin. Wî demî her cara ku Şah xwastiba bête Urmîyeyê babê
min desteser dikirin. Heçku dê fîşekan *guleyan+ bi ser Şahî da
bibarîne. Me piştî van bûyera bo xwe kiribû pêkenok û me
digot: “Heke kilka *kurîya+ kitikê *pisîkê+ bi tebleyê bikeve dê
babê min zîndanî bikin“.
Demê ku babê min bi direngî hatiba malê, me dê gotiba an
ketîye zîndanê anjî digel hevalan e!. Bi her hal em nîgeran û
perîşanê rewşa wî bûn. Gelek caran ew hefs kirin û çiku dayîka
min zimanê Farsî nedizanî, ez digel diçûme Şehirbanîyê [Îdareya
Polîs] daku destûra hevdîtinê em bistînin. Hingê ku ez 13-14 salî
bûm, ji ber ku daîm em bi dijin û bêrêzîyan pêşwazî dikirin, ez
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gelekî hirs dibûm û min çu caran ev bêhurmetîyên wan ji bîr
nekirine.
Babê min gelekî jîr û jêhatî bû û li îdareya dûxanîyatê [cigare
çêkirinê, inhisarê] karekî baş hebû. Di kuçeya [kolana]
Xanbabaxan da du xanî û du gund, Beroj û Guldanlo jî kirîn.
Piştî demekê ji ber kîndarîya serleşker Verehram babê min ji
Urmîyeyê mişextî Tebrîzê bû. Çiku nedixwast rehetî û tenahîya
binemalê tevlihev bike, bi tinê çû Tebrîzê. Belêm nedizanî ku
şovenîzma nijadî ya hakim ya li Tebrîzê heta destûra kirêkirina
mezelekê [odeyekê] jî nade wî û her cara ku xwastiba malekê
kirê bike, xwudanên malê yên Şiî yên mezhebî û tundrev
[ekstremîst] yên Tebrîzî çawa Sunnîbûn û Kurdbûna wî dizanîn,
îcazenameya [destûrnameya] wî betal dikirin û nedihêlan
Kurdekî Sunnî ku li goreyî wan necis [pîsê heram] dihate qebûl
kirin, bêt û di mala wan da bimîne.
Bi vî cureyî bû ku heta neşiya [nikarî] bi tinê jî li wê derê bimîne
û êdî vedigere Mehabad û Bokanê û paşê jî tête Urmîyeyê. Lê li
wê derê jî nikarî *neşiya+ bijî û bi fermana Verehram mişextî
Hemedanê kirin. Ji ber vê jî neçar bû ji 30-40 salên xebata xwe
ya meslekî ji îdareyeke fermî [resmî] ya dewletî dest ji kar
bikêşe û li Urmîyeyê jîyaneke bi serfirazî digel binemala xwe
bidomîne. Wî digel hevalekî xwe fîrmayeke *şirketeke+ kirîn û
firotinê ava kirin. Ev kar li sala 1982ê mîladî [1361ê hetavî]
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pêkhat ku ez li Kurdistanê bûm û min dixwast wî digel xwe
bibime Ewrûpayê, lê qebûl nekir û herçend min jê ra tirimpêl
[otomobîl - erebe - maşîne - seyare] jî rêkiribû [şandibû], dîsa jî
nexwast bête nik me. Paşê bo vê biryara xwe peşêman bû û
digot: “Ez fikir dikim biryara min şaş bû û xwezî digel te
hatibame Ewrûpayê“!. Di heyva [meha] Kanûna Pêşîn
[December] ya sala 1363ê hetavî [1984ê mîladî] da babê min
nisaxîya [nexweşîya+ piştêşê digire û doktor Ferzane ku doktorê
me yê binemalê bû, dide zanîn ku sirê lê daye û divêt di
xestexaneyê [nexweşxaneyê] da razînin.
Xwûşka min Nîna û xwarzayê min Ferrûx wî dibin Xestexaneya
Şifayê û li wê derê doktorê bispor, Emîr Fellah nikarîbû
*neşiyabû] nisaxîya wî teşxîs bike û tedawî bike. Ji hêla dî ve ew
hind ji rewşa Îranê nerehet û nerazî bû ku êdî meraqdarê
domandina jîyanê nebû. Di 21ê Kanûna Paşîn *January] ya sala
1363ê hetavî [1984ê mîladî] da li mala xwe ya li cadeya
Xeyyamê wefat kir. Ew li goristana gundê Qasimlo teslîmî axê
kirin.
Şeira li ser kêla gora wî ev e ku mamosta Yusif Kurdnijad
nivisîye:
Tebessum, Eşref, Pervîn û Nîna
kiçên te yên bi hêz in di dinyayê da.
Tinê kurê ji te mayî
Hesen e ku bi qencîyên xwe ve deng daye
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Digel ku Eşrefa te ji cihanê çûye
ciwanên wê kemala vî zemanî ne
Babo, ey cewherê [gewherê] razayî di axê da
bizane ku tu qet ji bîr naçî li dinyayê.
Bi soranî:
Tebessum, Eşref û Perwîn û Nîna
Kiçekanî be hêz in le dunya da
Tenya yadîgar ke to be cê heşt
Hesen e ke le çakî da be nawbang e
Eger çi Eşref em dunyaya be cê heştîye
Mindelekanî zînetî em dunyan
Bawkî berêz ke xewtuy (nustuy)
Bizane ke yadî to le dunya da qed le bir naçê
Farsî:
Tebessum, Eşref ve Perwîn ve Nîna
tewana doxteranet der cehanend
Yegane pur bagimande ez to
Hesen başed ke husneş ra bidanend
Eger çê Eşrefet restê zegeytî
cewananeş kemal in cehanend
Peder ey gohere xosbide der yad
bedan yadet qerîn cawdanend
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Mihemed Emîn Şetevî, zarokê Îzzet Axayê Mukrî
Sala bûyînê: 1282 [hetavî - 1900ê miladî]
Mirin: 1363.10.21 [hetavî - 1983ê mîladî]
Cenabê Mihemed Emîn *Hemedemîn+ Şetevî ji vê şeirê hez
dikir:
Saqîya wa badewa, wa badewa
Rû le lay min ke be camî badewa
Muşterî wek min le meyxane kem in
Zorbeyan şad û be keyf û bêxem in
Mey heram e bo sehend û bêxeman
Mestî bêxem boçî bigirin bêxeman
Em şerabe tale dermanî xem e
Lêy heram bê ew kesey derdî kem e
Em şerabe tale bo bêderd nîye
Lêy heram bê ew kesey reng zerd nîye
Hêmin Mukrîyanî
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Zîba Şetevî birazaya Mihemed Emîn Axayî
Zîba sala 1297ê hetavî [1918ê mîladî] hatîye dinyayê. Her wekî
ku min gotî, Hecî Zîba Xanim 6 salî bûye ku babê wê ji alîyê
xulamê xwe ve tête kuştin û dayîka wê Miryem Xanim, digel
Fethullah Axa şû dike. Di encamê da babê min Mihemed Emîn
Axa serperestîya Zîbayê dipejirîne û di nasnameya wê da jî
paşnavê xwe anku Şetevî dide wê. Li goreyî gotinên Zîba
Xanimê, Mihemed Emîn Axa gelek hewil dide ku wê rêbike
mektebê [dibistanê] lê Zîba ji xwandinê ra çu mereq nîne. Ew
endamek ji binemala me dihate hisabê û ji ber ku ji me
hemûyan mezintir bû, serbixweyîyeke timam hebû û di hemû
warên birêvebirina mal û binemalê da alîkarîya dayîka min dikir
û hebûna wê germîbexşa [şewqeta] jîyana me bû. Divêt ez bi
tekîd [misogerî] bibêjim ku Zîba Xanim dayîka me ya duyemîn
bû. Ew gelek dilşa û çalak û xanimeke karzan, rûxweş, rûken,
bisteh û geleke xelkhez bû û bi hostahî li erebaneyê [defê] dida.
Wê evîn û hezeke taybet ji min ra heye.
Ew şirîka xemên dayîka min û girêdayî wê bû. Di sala 1336ê
hetavî [1958ê mîladî] da bi Sedîq Bilûrîyan ra ku ji şehirê
Nexedeyê bû, şû dike û diçe Nexedeyê. Çûyîna Zîba Xanimê bo
me gelekî bi zehmet û giran bû, bi taybetî ji alîyê heval û
hogirîya evînî ya di navbeyna me da ji bo dayîka me girantir û
zehmettir bû. Ji ber ku hevaleke nêzîk û jê ra dilovan bû.
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Ji bextreşîya Zîba Xanimê, hevjînê [mêrê] wê ji ber felca mejî
dimire. Zîba Xanim şeş heyvan li mala Bilûrîyan dijî û piştra
Mehmûd Axayê Zerza kurê 19. yê Mûsa Xanê Zerza dibe
xwazgînîyê Zîba Xanimê û ew digel hev şû dikin û diçin şehirê
Şinoyê. Berhemên vê şûkirinê [zewacê] du zarok in; kiçeke bi
navê Sîma ye ku sala 1338ê hetavî [1959ê mîladî] û kurek bi
navê Menûçêhr e ku ew jî sala 1343ê hetavî [1963 mîladî]
hatîne dinyayê.
Zîba Xanim digel binemala xwe li welatê Hollandê dijî û her salê
çend caran diçe gundê Sînganê li Şinoyê. Wê li wê derê maleke
mezin li kêleka çemekê heye û herwisa rezekî tirî jî heye. Digel
xwûşka min û Mehmûd Axa çûye hecê û nihe hersê bûne hecî.
Zîba Xanim du caran gelekî giran nisax [nexweş] dibe û cara
dawîyê gurcîskeke xwe ji dest dide, lê cihê keyfxweşîyê ye bi
gurcîskekê [gurçikekê] ji berê saxlemtir tête dîtin.
Menûçêhr Zerza
Menûçêhr piştî şoreşê ji ber çalakîyên siyasî ber bi Tirkiyeyê ve
û ji wê derê jî diçe welatê Hollandê. Hacîye Zîba Xanim û Hacî
Mehmûd Axa ji ber dûrîya ji zarokên xwe û fişarên [zextên]
aborî [ekonomîk] û siyasî yên wî demî li Îranê, nedikarîn
*nedişiyan+ li Şinoyê jîyana xwe bidomînin. Di encamê da jî xwe
digihînin zarokên xwe li Hollandê.
Menûçêhr û kiçeke bi navê Roya Tahirî şû bi hevdu dikin û piştî
çend salan ji ber pirsgirêkên çandî [ferhengî - kulturî] ji hev
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cuda dibin. Ew dubare di sala 2007an da digel Seadet Cihangîrî
xelka Şinoyê şû bi hevdu dikin [bi hev ra dizewicin]. Menûçêhr
nihe di îdareya posteyê da dixebite û xwudanê jîyaneke rehet e.
Sîma Zerza
Sîma ji rêya tixûbê Îranê, bi awayekî veşartî ji welatî derdikeve û
xwe digihîne Hollandê. Sîma xanimeke gelek dilovan û
mêhvanperwer e. Ew li Hollandê li ser kar û hewcehîyên îdarî û
saxîyê yên dayîk û babê xwe disekine. Bi birêz Elî Elîzade yê
xelkê Mehabadê ra şû bi hevdu kirine û li Hollandê jîyaneke
rehet û baş heye. Heza wê ya ji karê xwarin çêkirinê û bi taybetî
hunera wê ya di vî derbareyî da gelek tête behs kirin.
Eşref Şetevî kiça rêza yêkemîn ya Mihemed Emîn Axayî
Eşref zaroka ewil ya dayîk û babe min bû. Ew kiçeke [keçeke]
gelek spehî, bi zekawet, karzan û bi xweş xemil û rewş bû. Sala
1317ê hetavî [1937ê mîladî] di dibistana Homa ya li şehirê
Urmîyeyê da dest bi xwandina xwe ya seretayî kirîye û sala
1329ê hetavî [1949ê mîladî] dîplomeya xwe ya xwandingeha
Şahdoxt [navê dibistanê ye] distîne. Wê lîsansa xwe di beşê
hemşîretîyê [nurse] anjî perestarîyê da ji fakulteya pizişkî *tib –
medîsîn] ya zanîngeha Tebrîzê standîye û li sala 1956an li
xestexaneya [nexweşxaneya]
Urmîyeyê dest bi kar kirîye û muayeneya xwe ya taybetî jî li
mala xwe vekiribû. Ji ber ku kiçeke gelek bi metanet, delal û
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xwanda bû, xwazgînîyên wê gelek bûn. Di dawîya sala 1958an
da digel birêz Dr. Husên Eşraqîazer ku doktorê *hekîmê+ ertêşê
jî bû û li Urmîyeyê klînîk [muayenexane+ jî hebû, şû bi hevdu
dikin. Piştî demekî jîyana li Urmîyeyê, Dr. Eşraqîazer ji bo
standina bisporîyê diçe Tehranê û Eşref Xanimê jî piştî demekê
îş û karê xwe neqil kir û çû Tehranê. Li Tehranê berê di cadeya
Emîrîyê û piştra di cadeya Şahpûr da dijîn. Sala 1959an yêkemîn
zarokê wan Ferrûx tête dinyayê. Sala 1961an Nazîlacan jî tête
dinyayê.
Hevjînê *Mêrê+ Eşrefê cerahekî gelek hosta bû. Ji ber hindê jî li
Urmîyeyê gelek nasyar û doktorekî navdar *meşhûr+ bû. Wî çaxî
Eşref li kêleka *tenişta+ karê pizişkîyê *tibbîyê] li radyoya
Urmîyeyê di pişka Kurdî da pêşkêşera [spîkera] nûçeyên Kurdî jî
bû. Piştî ku bernameyên Kurdî li radyoyê hatin qedexe kirin,
Eşref jî ji kar derêxistin.
Piştî demekê Dr. Eşraqîazer rêkirin *şandin - hinartin] şehirê
Xaneyê [Pîranşehir]. Ew li wê derê xwudan berpirsiyartîya
xestexaneya [nexweşxaneya+ ertêşê bû. Piştî salekê dîsa ew
rêkirin Tehranê, lê şandina Eşrefê bo Tehranê direng ma û çend
mehan cuda ji mêrê xwe bi zarokên xwe ra li Urmîyeyê dijî.
Hingê bi wê bûyerê ra Eşref pêdihese ku di singê wê da girêyek
heye. Piştî çûyîna Tehranê, sala 1346ê hetavî [1966ê mîladî] wê
li Tehranê emelîyat dikin û kifş dibe ku ew bi kansera çiçikî [sing
- memik] ketîye û ji bo çareserîyê ya li nik Dr. Newton ew û
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mêrê xwe diçin Londonê. Mixabin piştî pênc salan şerê bi vê
nisaxîyê ra, kansera çiçikî [sing – memik] li pişê *cergê spî] jî
belav bibû û di encamê da dawî li jîyana Eşrefê îna.
Demê ku Eşref nisax bû, xwûşkên min xeberê mirina dayîka min
nedabûnê. Di rêvingîyeke xwe ya Londonê da ez çûme dîtina wê
û çiku ez ji serî heta pêyan bi cil û bergên reş ve bûm, Eşref
têgihişt û got: ”Hesen te boçi cilên reş kirine ber xwe?!” û ez jî
neçar mam ku serborîya mirina dayîka xwe jê ra bêjim.
Wekî ku min îşaret pê kir, piştî pênc salên şerê bi kanserê ra,
xwûşka min ya ezîz 6ê Sibata [February] sala 1972an xatir ji
cîhana fanî xwast û bo heta-hetayê em bi tinê hêlan.
Digel du yadîgarên bihagiran [du zarokan] û herweha
xweşdivîyekî dî anku mêrê xwe Dr. Eşraqîazer ji me ra bi cih
hêlane. Lê her gulekê bêhna xwe heye û cihê wê yê xalî [vala]
herdem dilê min diêşîne û digivêşe.
Şeira li jêr li ser kêla gora [mezarê] Eşrefê hatîye nivîsîn:
Dayîka xweşdivî ku nave wê Eşref e
Xelk dizane ku ew dayîk e
Dayê hey nimûneya evîna ebedî
Heza dîtina te evîna min ya mezin e
Farsî:
Mêhreban madar mahî ke nameş Eşref est
Merdoman danend kê îşan madar est
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Mader êy têmsalê cavîdanê êşq
Şoqê dîdaret mera êşiqî besa est
Ferrûx Eşraqîazer
Ferrûx sala 1959an li Tehranê hate dinyayê. Ew zarokekî gelek
bi zekawet û zîrek bû. Di zarotîyê da ji gotina „fagîn“ gelek
ditirsa. Herçend tinê li havînan dihate nik bapîr û dapîra xwe li
Kurdistan û Gelîyê Qasimlo, lê baş hûyî *fêrî+ zimanê Kurdî bibû
û heta stranên Kurdî bi dengê xwe yê bi tesîr li ser dilan, xweş
distirîn. Wî ew dengxweşî wek mîrateyekê ji babê xwe Dr.
Eşraqîazer standibû.
Ferrûx piştî koça dawî ya dayîka xwe Eşref Xanimê û berî ku
babê wî dubare şûyeke dî bike [bizewice], hez dikir ku ji bo
dewama xwandinê biçe derveyî welat. Babê wî jî îmkanên wan
yên xwandinê amade kirin û Ferrûx û xwûşka wî Nazîla rêkirin
Ingilistanê. Demê ew li Ingilistanê bûn çendîn caran bo dîtina
min hatine Elmanyayê.
Ferrûx kurekî gelek şa, delal, yarîker [henekker], çalak,
zehmetkêş û kesekî mantiqî bû. Ew nisaxî û pirsgirêkên jîyanê bi
ken û yarîyan derbas dike. Pêkenînî û yarîkerîya wî di nava
binemalê da nasyar e. Hezeke wî ya gelek zêde ji bo sporê û bi
taybetî jî gera li çiyayan, rêveçûn û leyiza golfê heye. Yêk ji
taybetmendîyên wî yên dîyar di têkilîyên civakî da, merdatîya
wî ye. Ew zêde giringîyê nade dewlemendî û malê dinyayê, lê
sirra serkevtina xwe jî ji kesê ra nabêje.
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Ferrûx xwandina lîseyê û piştra jî zanîngehê di beşê endazyarîya
[muhendîsîya] elektronîkê û kontrola komputerê da li
Ingilistanê bi dawî îna û nihe di kompanîyeke *şirketeke fîrmayeke] mezin ya prîvat *şexsî+ da li Kanadayê dixebite.
Ew piştî eskerîyê digel kiça xaleta xwe Nîlûfer Şehriyar Efşarê şû
bi hevdu dikin û dibine xwudanê kiçeke bi navê Binevşê. Ferrûx
demekê li Tehranê di Fabrîka lastîk çêkirinê ya tirimpêlan
[otomobîl – erebe - maşîn] da kar dike û berpirsê karên wê yên
teknîkî bûye û di pêşdabirin û zêdekirina hilberînên wê fabrîkê
da xwudanê roleke mezin bûye. Ji ber ku kesekî xweşbawer û
nêzîkî direw û sextekarîyan nîne, hevalên wî, wî dilêhbînin
[dixapînin] û pareke zêde ji sermayeyê wî ji xwe ra dibin. Ji ber
vî binasî [sebebî] ew neçar ma ku biçe Kanadayê û li wê derê bi
zavayê xwe endazyar [muhendis] Seîd Tahirî ra, li ser sîstemên
mezin yên komputerê û nûafirandinkarîyê mijûlî kar bibe. Van
tecrubeyan ew wekî zelamekî xwudan ezmûn [tecrube] û hosta
perwerde kir û li ser esasê wê gotina meşhûr: “Ferrûx êdî ne ew
bih e [dara bihê] ku bi hatina her bayekê biheje!“. Ew piştî
cudabûna ji xanima xwe Nîlûferê, vê carê bi xanimeke Elmanî ya
bi navê Ursula di maleke gelek xweş da ku baxçeyekî spehî jî
heye, li Kanadayê dijî. Ferrûxî hezeke zêde li ser mijarên siyasî
yên cîhanê û bi taybetî jî Kurdistanê heye. Ew bi giştî
kesayetîyekî zêde cihê bawerîyê, mutewazî, suhbet xweş û pir
hezkirî ye. Hemû kes daxwaza serkevtina Ferrûx dikin.
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Nazîla Eşraqîazer [Tahirî]
Nazîla di meha Îlona [September] sala 1961an da li Tehranê
hate dinyayê. Hema ji zarotîyê were hezeke gelek zêde ji birayê
xwe Ferrûx ra hebû û ji alîyê atifî [hezkirinê - hissî] ve gelek
girêdayî wî ye. Digel ku birayê wê Ferrûx du salan jê mezintir e,
ev du salên kêm yên di navbeyna wan da û borandina dewrana
zarotîya wan ya bi hev ra, ji milê atifî anjî ruhî ve wisa ew bi hev
ve girêdane wekî ku herdu ruhek in di leşekê da. Dayîka wan
Eşref Xanimê xwezîyên mezin ji bo wan hebûn, lê bi mirina
dayîka wan qedera wan jî bi giştî hate guhorîn. Nazîla hêj ye
pênc salî bû ku ne tinê dayîka xwe Eşref, herwisa dapîra xwe
„Xama" Xedîce Xanim jî berze kir. Ev rewşe bû sebeb ku derbekî
mezin bi ber ruh û hisên wan bikeve. Di vî derbareyî da Nazîla
weha dibêje:
„Demê ku dayîka min ji Ewrûpayê vegerîya, gelek nexweş bû û
kansera çiçik [memik] û singî ew gelek diêşand û hemû şevan ji
ber mirina dayîka xwe Xamayê digirîya. Wê daîm daxwaza
Xamayê dikir daku bi destên xwe yên letîf [delal] dilovanîya xwe
nîşanî wê bide û bi hezkirinên xwe yên bêtixûb karekê bike ku
êş û elemên wê yên nisaxîya giran kêmtir bibin. Lê êdî Xama
nebû. Hingê ez diçûme baxçeyê zarokan *kreşê+ û neçar bûm ku
derd û ezaba du xweşdivîya, yêk mirina dapîra xwe Xamayê û ya
duyê jî dayîka xwe ya nisax tehemul bikim. Ji min ra ku jîyê
[temenê - emirê] min 6-7 sal bû, têgihiştin û tehemula hinde
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nerehetîyan mumkun nebû. Berê dayîka min li xestexaneyê
hate razandin, lê piştra hate malê û li mala me çavên xwe li
ronahîya cîhanê niqandin… Ez û Ferrûx bêyî serperest û bêyî
dapîr mabûn!. Mirina dayîkê ez gelek bi xem êxistim. Hisa
nebûna dayîkê bi giranî dilê min digivaşt û ji ber ku êdî qet
dayîka xwe nabînim, gelek qehirî û tûre [hirsî - esebî] bûm. Di
nava min da gazîyên wisa hebûn, heçku ez di nava xwe da wisa
kiribûm, guhorî bûm. Ku hêj jî di derbareyê wî çaxî da nikarim
*neşêm+ hêza fikirkirinê di xwe da peyda bikim. Û hêj jî neşêm
giranîya vê xemê ku hingê tinê heft salî bûm, beyan anjî ji bîr
bikim. Wî demî herdaîm pirseke mezin ji min ra dihat ka boçi
divêt tiştekî weha ji min ra çêbibe? Min nedikarî binasekê
*sebebekê+ ji ewqas êş û derdan ra peyda bikim. Berdewam min
ji xwe dipirsî boçi dayîka min? Bi ruhîyeteke weha ez mezin
bûm. Babê min biryar da ku ji bo xwandinê me rêbike [bihinêre]
Ingilistanê. Ez 14 salî bûm û Ferrûx jî 16 salî bû. Ez û Ferrûx ji bo
xwandina mekteba bilind çûne Ingilistanê…“.
Babê Nazîlayê, Dr. Eşraqîazer cerahekî nasyar e û zarokên xwe ji
bo dewama xwandinê dispêre pansiyoneke şevanî [leylî] li
Ingilistanê û bi xwe jî vedigere Îranê. Ew bi tinê û dûr ji
germahîya atmosfera binemalê, li welatekî biyanî û li xerîbîyê
diçine xwandingehê û bi hemû pirsgirêkên ku bi wan ra rû bi rû
bûn, mezin dibin. Ew dewran nexweştirîn salên jîyana wan
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bûne. Di halekê da ku mekteba Ferrûx ji ya xwûşka wî gelekî dûr
bûye, lê hemû rojê bi bus [otobus] û trenê xwe digihîne
Nazîlayê ku xwûşka wî xwe di tinêtîyê da his neke. Nazîla di vî
derbareyî da dibêje: “Dîtina Ferrûx di wan rojan da yêk ji
şirîntirîn demên jîyana min bûne ku çu cara bîrhatinên wan
salan ji mejîyê min naçin.“
Nazîla ji biçûkatîyê pê ve hezeke mezin ji muzîkê ra hebû û baş
Piyano lêdide. Nazîla dibêje: “Di wê xwandingehê da min neşiya
xwandina xwe bidomînim, çiku hemû dost û hevalên min yên
xwandingehê bi Farsî diaxivtin û min nedişiya [nedikarî] Ingilîzî
fêr bibim û dersê bixwûnim. Di encamê da min ji babê xwe tika
[rica] kir ku min rêbike [bişîne] Amerîkayê [USA]. Xanimeke bi
navê Mrs. Satterland berpirsiyara xwandingeha min bû, ew bi
babê min ra kete nava têkilîyê û biryar hate dayîn ku
xwandingeha min biguhorin û ez bi xwe mektebekê
[dibistanekê] hilbijêrim ku xwandekarên wê dikarîn piştî
standina dîplomeyê zû di zanîngeha Cambridge an Oxfordê da
bêne pejirandin *qebûl kirin+. Baş tête bîra min ku di wê
xwandingehê da kiça bi tinê por reş û çav qehweyî ez bûm û ev
jî dibû sebeb ku hemû xwandekarên wê mektebê ku nêzîkî çar
sed kes bûn, bi awayekî xerîb li min binêrin!“.
Nazîla piştî çend salên têkoşînê, dawîyê karî *şiya+ xwandina
xwe ya lîseyê ya mekteba şehirê *bajêrê] Seattle bi dawî bîne. Li
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havînê vedigere Tehranê, di jîyê [temenê - emirê] ciwanîyê da
digel Seîd Tahirî ku li Amerîkayê di beşê endazyarîyê
[muhendisîyê] da ders dixwand, hev nas dikin. Seîd piştî bi dawî
înana xwandina xwe û standina lîsansa endazyarîya elektronîk
di sala 1978an da digel Nazîlayê şû bi hevdu dikin. Piştî şûkirinê
vedigerin şehirê Seattle. Nazîla piştî şûkirinê di heman
zanîngeha ku mêrê wê tê da ders dixwand, xwandina xwe
didomîne.
Nazîla nihe 47 salî ye û mêrê wê jî 54 salî ye. Ew 30 sal in ku li
rex [kêlek - tenişt] hev jîyaneke xweş û tijî şadî û xweşî derbas
dikin. Ew xwudanê sê zarokên bi navên Mihemed ku 29 salî ye û
li şehirê Bostonê li Amerîkayê fakulteya didansazîyê [doktorîya
didanan] bi dawî înaye û di 16.05.2009an da bi Şirîn Fedewî ra
şû bi hevdu kirîne. Zarokê wan Sanaz 27 salî ye ku ji zanîngeha
Torontoyê lîsansa kar û barên civakî û çandî standîye. Zarokê
wê yê biçûk Senem 25 salî ye, lîsansa xwe di beşê science
[zanistê] da standîye û ew li Kanadayê jîyaneke xweş û rehet
derbas dikin.
Nazîla wek bispora komputerê di yêk ji mezintirîn kompanîyên
[fîrma - şirket] dinyayê ya bi navê IBM da li Amerîka û Canada
dixebite û komputerên wê kompanîyê temîr dike. Mêrê wê
berpirsyarê giştî yê kompanîya *şirketa+ ACCULOGIC ye ku li ser
çêkirina makîneyên komputerê û aletên temîra „Chips“ê
dixebite. Derîyê mala wan ya mezin li ber her kesê vekirîye.
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Nazîla û hevjînê xwe Seîd kesên gelek mêhvanperwer in. Wan
cih û atmosfereke gelek bêdeng û tijî xweşî ji zarokên xwe ra
çêkirine û wan ji çu tiştî bêpar nahêlin.
Tebessum Şetevî
Tebessum sêyemîn zaroka Mihemed Emîn Axa ye û di sala
1935ê da hatîye dinyayê û 2001ê jî koça dawîyê kirîye.
Xwûşka min Tebessum kiçeke gelek cesûr û netirs bû. Kesek bû
ku çu cara zor û zehmetî nedipejirand [qebûl nedikir] û gotina
neheq ji çu kesê qebûl nedikir. Ew herdaîm ji ber ku di zarokatî
û ciwanîya xwe da ji alîyê dayîk û babê xwe ve nedihate
hebandin [nedihate hez kirin] gelek bi xem û aciz bû.
Helbet bi rehîya rewannasan [norolog - noropsikolog] jî
duyemîn zarokê binemalê wê hisê dike û ew jî li ser Tebessumê
rast bûye. Çiku ew piştî mirina xwûşka xwe ya mezin zaroka
duyê ya binemalê dihate hisab kirin. Tebessum di sala 1948an
da, li xwandingeha Homa dewrana dibistana seretayî bi dawî
înaye û herçend zewqek zêde bi xwandinê ra nebûye jî lê
dibistana bilind jî di sala 1955an da di rişteya zanistê da bi dawî
tîne û dîplomeya xwe werdigire. Tebessum di dewrana
xwandina xwe da gelekî serhildêr bûye û mirov dikare bêje ew
kiçeke şoreşger bû ku gelek keyf bi karên siyasî dihat û di wî
derbareyî da herdaîm digel dayîk û babê xwe pirsgirêk hebûn.
Tebessumê peywendîyeke baş bi Xanim Emînî rêvebira
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dibistana bilind ya bi navê Şahdoxtê ra nebû, ji ber ku ew jineke
dîktator bû.
Tebessumê hevalên gelek baş jî hebûn ku herdaîm alîkarîya wê
di jîyanê da dikirin. Wê piştî wergirtina dîplomeyê ji bo
domandina dersê di beşê perestarîyê [nurse - hemşîre] da çû
Tehranê ku di xestexaneya Eşref Pehlewî da wî karî bike. Li wê
derê neku tinê wê çu pare bo dersê nedida, herwisa hevkarî jî ji
bo dersa xwe werdigirt. Tebessum di demê ciwanîya xwe da
dibe aşiqa Simayîl [Îsmayîl] Qasimlo, kurê Hebîbullah Xan. Ew
herdu dildar û evîndar ku gelek ji hev hez dikin, dixwazin şû bi
hevdu bikin, lê destê qederê bi cureyekî dî qelemê xwe lêdide û
Simayîl Xan ji ber meseleyên siyasî dikeve zîndanê. Tebessum
gelek bi xem dikeve lê çiku kiçeke bi aqil û cesûr e dikare *dişê+
li ser pêyên xwe raweste. Wê piştî bi dawî înana dersa
perestarîya *hemşîretîya+ xwe, di beşê mamatîyê [pîrikîyê ebetîyê] da dest bi xwandinê dike û di baştirîn xestexaneyên
Tehranê da dibe xwudan kar û yêk ji baştirîn perestarên
*hemşîreyên+ zemanê xwe.
Ew di karê xwe da gelek karzan û şehreza bû û digel nexweş û
hevkarên xwe bi mihribanî reftar dikir, lê qet digel doktoran ew
hisên baş bi wê ra nebûn û bi wan ra ciddî bû. Tebessumê
hevkarîyeke zêde ji nisaxên feqîr û bi taybet nisaxên Kurd ra
dikir û bi awayekê xebat dikir ku bi pareyekî kêm hemûyan di
xestexaneyê da razîne. Herçend pirsgirêkên zêde di jîyana
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Tebessumê da hebûn jî lê ew çu cara ji eşq û evîndarê xwe xafil
nedibû û di rojên hevdîtina zîndanîya da diçû dîtina Simayîl. Bi
wê hêvîyê ku di demekî zû da rizgarîya wî bibîne û digel hev şû
bikin. Lê ji bextê reş, Simayîl yêkem car bi îdamê mehkûm dibe
û paşê jî bi hefsa ebed [muebed]. Bi wî halî ra jî Tebessum
bêhêvî nabe û çav li rêya rojekê dimîne ku Simayîl rizgar bibe,
heta wê rojê ku piştî sê sal û nîvan ew azad dibe. Ew roj bo
Tebessum û binemala Simayîl, rojeke mezin bû. Babê min di wê
bawerîyê da bû ku kesê li zîndanê azad dibe, piştî azadîyê rastî
hindek astengîyên ruhî dibe û ji ber wê meseleyê digel şûkirinê
bi xurtî muxalif bû, lê Tebessumê jîyana xwe ya hevbeş digel
Simayîlî li Tehranê dest pê kiribû. Binemala me hêdî-hêdî wê
şûkirinê dipejirînin *qebûl dikin+, lê paşê bi yêkcarî jîyana wan
herduya li hev dikeve û ew ji hev cuda dibin!.
Tebessum piştî çend salan di xestexaneyê da digel Mihemed
Mihemedxanî nasiyar bû. Mihemedxanî ji binemaleke hişk û
mezhebî bû û di warê çandî û fikrî da cudatîyên gelek kûr digel
binemala me hebûn. Ji ber wî binasî [sebebî] jî babê min bi
şûkirina wan razî nabe. Lê piştî demekê bi şûkirina Tebessum û
Mihemedxanî ra razîbûna xwe dide dîyar kirin. Hêj zemanek
zêde li ser wê jîyana wan ya hevpar da neçûbû ku ji bextê reş yê
Tebessumê, Mihemedxanî tûşî nisaxîya dil dibe ku ew di
binemala Mihemedxanî da irsî [genetîk] bûye. Roja ku nisaxî li
Mihemedxanî peyda dibe û bi cureyekê ji seda 70ê silametîya
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dilê xwe ji dest dide, Tebessum her di wê salê da xebata xwe
dike ku wî bo dermanê esasî bibe welatê Amerîkayê.
Xwûşka min Tebessum ji ber netirsî û cisareta xwe, di sala
1977an da xebata xwe ya siyasî dest pê kir. Wê xebatek zêde ji
bo dermankirina pêşmerge û gihandina dermanan bo
Kurdistanê dikir û çalak bû û di vî derbareyî da çu kêmasî
nedikir. Ew piştî şoreşa îslamî, yêk ji peywendên HDK [Hizba
Demokrat ya Kurdistanê] li Tehranê bû û karên wê partîya Kurdî
dikirin. Herweha ew rabiteya HDKê ya digel partîyên çep li
Tehranê bû û ji bo rêkirina endamên wan bo Kurdistanê
xebateke zêde dikir. Ew di xebatên siyasî da herdaîm serkevtî
bû û piştî demekê his kir ku dê bête girtin xwast ku ji Îranê
derkeve. Ew ji ber wan xebatên xwe ji Îranê derket û çû
Ispanyayê ku nekeve destê celadên Komara Îslamî. Piştî çend
sala jîyana li Ispanya, çû Amerîkayê û bêyî wê hindê ku vegere
Îranê, deh sala li wê derê jîya. Di wan salên ku li Amerîkayê da
bû, dûrî li welat û ezîzan, Tebessuma ku daîm bi keyf û şahî bû,
bû keseke bi xem û dil şkestî.
Jîyana sar û bêhis di Amerîkayê da, Tebessuma pirhêz gelek aciz
û efsûrde [xemgîn] kiribû, wê pêdivî bi germahîya binemal û
xizm û kes û karan hebû daku dubare li ser pêyên xwe raweste.
Ji ber wê ku gelek ji kesên binemalê û bi taybetî Zîba Xanim û ez
li Hollandê dijîyan, Tebessumê xwe amade kir ku vegere wê
derê belkî dûrîya ji welat û ezîzên xwe bi çûyîna Hollandê
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çareser bike. Tebessumê di jîyana hevpar ya digel Mihemedxanî
da çu zarok nebûn. Malxwêyê [Mêrê] wê gelek nemihribanî û
xirabî derheqê Tebessumê da dikirin û acizîya wê dikir heta
Tebessumê biryar da ku vegere Îranê û gelek zû karê wê çêbû.
Çiku karmenda Bêhdarîyê [Îdareya Saxîyê, Îdareya
Tendurustîyê] ya di zanîngeha Tehranê da bû, xanenişînîya
[teqawîtîya] wê qebûl kirin û meaşek [mûçeyek] kêm yê
mehane distand. Bi wî awayî bû ku Tebessum her salê demekê
diçû Îranê. Tebessum ji ber astengîyên kulturî û hişkatîya dînî ji
mêrê xwe cuda dibe. Herçend ew careke dî zecreke [ezîyeteke]
zêde di jîyana xwe da dibîne, lê bi dilgermîya binemalê dişê
[dikare] jîyaneke nû li Hollandê ava bike. Min di her mecalekê
da ew didît û ew dîtin û seredanî hem bo min û bi taybetî ji bo
Tebessumê gelek bi fayde bûn.
Di Kanûna Paşîn *January] ya sala 2002an da Tebessum diçe
mala xwûşka xwe Perîyê ku li Parîsê dijî. Di vegera xwe ya ji
Parîsê da, li tixûbê Belçîka û nav trenê da tûşî nisaxîya dil têt û ji
ber ku gihandina wê bo nexweşxaneyê demekî dirêj dikêşe,
xwûn nagihe mejiyê wê û rastî bêhişîya kûr dibe anku dikeve
komayê. Demê ku xeber dane min, di dem da digel xwûşka xwe
Perîyê çûme xestexaneyê, mixabin Tebessum piştî derbasbûna
du heftîyan koça dawîyê kir. Wê em zû bi tinê hêlan. Mirina wê
gelek ji nişkê ve bû û keleke mezin dana ser dilê me. Di
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merasima veşartina Tebessumê da, rêxistina jinên Kurd
nivîsarek xwandin ku ez dê beşek ji wê li jêr bidim.
Leşkirî xem le derunim berbû
girî agir le dil û canim berbû
Royiştî tu dilî xwuşk û bira xembar e
le hemû cêgayê şiwênî tu dîyar e
Pervîn Şetevî
2yê Kanûna Paşîn *January+ sala 1316ê hetavî [1937ê mîladî]
hatîye dinyayê.
Pervîn ku hemû wê weke Perî bang dikin, kiçeke gelek ciwan
[spehî] û his nazik e û bi bejn û baleke jêhatî ye. Û herçend jîyek
[temenek – emirek] jê derbas bûye lê hêj jî ciwanîya xwe
parastîye. Wê dewrana dibistana seretayî ya xwe di
xwandingeha Homayê da bi dawî înaye û di sala 1957an da
[1335ê hetavî] di lîseya Şahdoxtê da dîplomeya xwe werdigire.
Piştra jî di beşê dirûn û maldarîyê da li zanîngeha sereke ya
Tehranê xwandina xwe bi dawî tîne. Perî di demê xwandinê da
Behroz Tahirzade ku xwandekarê beşê endazyarîyê yê rê û
binesazîyê bû, dinase. Behroz di binemaleke Tebrîzî da hatîye
dinyayê, babê wî bi zehmeta milên xwe û avahîsazîyê zarokên
xwe mezin kirine û rêkirine zanîngehê. Ew du aşiq û evîndar
biryara şûkirinê didin û piştî mahrkirin û şahîya xwe [dahweta
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xwe] diçine Tehranê. Li wê derê digel kiçxaleta min Bedrî ku ew
jî di beşê kîmyanasîyê da qebûl bibû, malekê kirê dikin û sê kes
jîyana xwandekarîya xwe dest pê dikin. Piştî sê salan Perî dersa
xwe bi dawî tîne û vedigere Urmîyeyê û di xwandingeha
Şahdoxtê da dest bi dersbêjîyê dike û Behroz jî li Tehranê
dimîne.
Di wê navbeynê da Perî bitişt [pêgiran - hemle] dibe û li dûv
muayeneyên pizişkî [tibbî] ew têne agehdar kirin ku Perî tûşî
nisaxîya tuximdankê-tovdankê [hêkedankê] bûye û neçar dibin
tuximdanka [hêkedanka] wê digel rehmê [malzarokê] bi
emelîyatê derxînin [Totale genital operation]. Di encama wê
emelîyatê da zarokê wê mixabin diçe, dawî jîyan dibe û ji ber wî
binasî [sebebî] di jîyana wan ya hevpar da gelek astengîyên
mezin rûdidin û piştî demekê ji hev cuda dibin. Perî piştî
cudabûna ji Behroz, gelek xembar û nerehet bû û di jîyana xwe
ya li Îranê da bêzar bû û daku bi tevahî xwe ji bîr veke, diçe
welatê Fransa û li Parîsê binecih dibe û êdî jîyaneke nû bo wê
dest pê dike. Çend caran hate dîtina min û min jî hewil dida
heta bo du an sê rojan biçime Parîsê û li nik wê bimînim. Wê li
Parîsê hevalên nû peyda kirin û bi taybetî hatûçûya wê ya digel
xalê Rehman [Dr. Qasimlo] ji bo wê gelek faydedar bû û ji wê
jîyanê geleke razî bû. Perî digel Fransîyekî bi navê Hanrî Moule
nasiyar dibe û şû bi hevdu dikin. Bi wê munasebetê şahîyek di
Parîsê da kirin, ez û hindek dost, lêzim, kes û kar û xizim beşdarî
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wê bûn. Lê wê şûkirinê jî dewam nekir û ew ji hev cuda bûn.
Perî gelek ji sefer û geryanê hez dike, piranîya welatên cîhanê
dîtine. Ew dubare vegerîyaye Îranê û li Urmîyeyê dijî. Demekê
digel xwûşka xwe Nînayê di avahîyekî ku bi navê wan herduyan
e dijî. Paşê Perî ji tinêtîyê aciz dibe û digel Seîd Dîbac nasiyar
dibe û şû bi hevdu dikin. Li Urmîyeyê malek kirîye û di Tehran û
Urmîyeyê da jîyaneke baş û xweş digel hev hene.
Dr. Hesen Şetevî, 1940 [Anku ez]
Li dûv bûyîna pênc kiçan, Dr. Hesen Şetevî [anku ez], li şeva
Yeldayê [dirêjtirîn şeva demsala zivistanê], di yêkê meha
Kanûna Pêşîn *December+ ya sala 1939an da digel xwûşka xwe
ya cêmik Jaleyanimê [demekî kurt piştî wê] tême dinyayê. Ez di
nîveka kîsekê da bûme ku texmîn dikin ew kîs hevalbiçûk e
[hevalzarok e] û bi vî rengî tême dinyayê. Xuya ye hatina min ya
dinyayê piçek "tesadufî" bûye!. Li ser vê yêkê Zîba Xanim weha
dibêje: ”Demê bûyîna Dr. Hesen, Sitare Xanim ya xwudana
xanîyê me jî amade bû. Wî demî kîsî dibîne, dibêje:
"Babo ka vî kîsî jî vekin ku em binêrin çi tê da heye". Demê wî
kîsî [heval biçûk - heval zarok] vedikin dibînin ku zarokekî kur tê
da ye. Zîba Xanim bi keyfxweşî mizgînîyê dide babê min ku digel
Jaleya cêmika min ya nûbûyî anku piştî 5 *pênc+ zarokên kiç
bûye xwudanê kurekê. Navê min danan Hesen. Ev nav ji navê
Hesen Mukrî, bapîrê babê min hatîye wergirtin. Ez zarokekî
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gelek bêhêz û piranî jî nisax bûm û ji ber kêmbûna şîrê dayîkê,
Jale xwûşka min ya cêmik spartin dayîkekê ku şîr bide wê, lê ew
ji ber lawazîya leşî û kêmbûna şîrê hişk [şîrê toz yê ji bazarê],
piştî çend mehan dimire.
Hêdî hêdî mezin dibim, lê wisa bêhêz, hesas û zeîf bûme ku
wekî dibêjin li hemberî dimkê lêdanên mirîşk û dîkilan nerehet
dibûm û min nedişiya *nedikarî+ xwe biparêzim û demê ku li ser
berên [kevirên+ hewşa malê bi çalapka [li ser desta] diçûm,
qalçeyên min birîndar dibûn. Dibêjin di çaxê zarotîyê da ez bi
nisaxîya keçelîyê dikevim. Ji bilî traxomayê [trahoma - nisaxîya
çavan] û nisaxîya çermî ku li Kurdistanê belav bibû, tûşî hemû
nisaxîyên demî û vegirtinê yên zarokan bûme.
Baş tête bîra min ku li gundê Xizirava, tûşî nisaxîya malaryayê
[tayê] bûm. Şarheya [Agirê] min digihişt 40 dereceyan [pileyan]
û heçku di halê bêhişîyê da bûm. Xalê min Elî Xan, ez bi xwe ra
birim muayenexaneya [klînîka] Dr. Efşar ya li Urmîyeyê. Hingê
hebika bi navê "kinin" hatibû keşif kirin û çêkirin û bi vî dermanî
ez ji mirinê xilas kirim.
Di demê zarokatîyê da, mala me jî diçûne zozan û kostana.
Warê me yê havînê Gelîyê Qasimlo bû. Keyf û gera di bax, baxçe
û bîstana da, nêçîr û suwarîya hespî, rava masîya, xweşî û kena
di reşmalên *konên – kûnên] Kurdî yên mamê min Birahîm Xan
da, xem û xweşîyên çaxê zarotî û nûciwanîya me bûn. Me demê
zivistanê li Urmîyeyê derbas dikir. Şehirê *Bajêrê+ ku zivistana
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wê gelek sar û gelek bi befir bû ku dereceya wê carna digihişte
bin sifrê 15 dereceyan. Herwisa di şehir da ji ber teesûbên millî
û dînî [meseleya Şiî û Sunîyan] mesqeretî digel Kurdan dikirin.
Digel êriş, nerehetî û azara dewleta navendî [merkezî],
sivikatîya Tirkan [Azerî] jî zulma li ser Kurdan dikire duqat. Di
encamê da em herdaîm di bin lêdan û zordarîya polîs, cendirme
[jandarme] û ertêşa dewletê da bûn û ji alîyê wan ve me çu
rehetî û xweşîyeke rastîn nedît. Wan êrişî mal û halê me dikirin
û bi gef û dijinên [xeberên] dayîk û babê me ji hêla fizîkî û ruhî
ve em nerehet dikirin. Wisa bû ku zarok diketine nava tirs û
xofeke geleke mezin. Gefên wan piranî bi zîndan û îşkenceyan
ra derbas dibûn. Di rastîya xwe da hemû mizgînî û xweşîya
jîyana me ya demsala zivistanê li şehirê Urmîyeyê rûdanên
weha bûn. Me li Urmîyeyê di kolana Xanbabaxan da maleke
mezin hebû ku ez û xwûşkên xwe li wê derê mezin bûn. Babê
min kesekî bi disiplîn, arîstokrat, bi hêz û bi xwe bawer bû. Wî
bi tinêya serê xwe hemû hewcehîyên me yên jîyanê [9 zarok û
dayîka min] bi cih dikirin.
Min zivistanan cizme dikirine pêyê xwe û demê ji xwandingehê
vedigerîm, min pahnîya cizmeyên xwe li pêstirkên ber derî
dixistin ku bikarim *bişêm+ wan ji pêyên xwe derêxim. Karekî
weha ne tinê pahnîyên cizmeyên min zû xirab dikirin belkî
pêstirk jî xirab dikir. Lê qet kesekê ji bo karekî weha xwe ji min
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nediqehirand!. Û her salê herî kêm min du cot pêlavên zivistanê
didirandin.
Heta demê baliqîyê jî leşê min zeîf ma û daîm bi nisaxîya
sarmayê diketim û dikuxîm, pê ra jî bi hatina ava kepî [ava
difinê – kilmîşî+ û devî yêk sanîye jî di xweşî û rehetîyê da
nebûm. Ji ber ku daîm nisax, bêhal û jar bûm, guhên min mezin
dixuyîn û ewil çav bi guhên min diketin. Herwisa digel zeîfîyê
çiku rengê min jî gelekî pît bû ji min ra digotin ”Siska Hesen"
anku Hesenê jar, lawaz û bêhêz, sist û xav. Divêt bêjim ku
hejmareke ne kêm ya zarokên Kurdistanê bi vî rengî ye.
Binemalên ku di rewşeke halxweş da nînin, zarokên wan hema
di destpêka jîyê [emirê] xwe yê zarokatîyê da dimirin!.
Di rojek ji rojên havînê da ez digel jinmama xwe “xwûşke Nazê”,
jina yêkê ya mamê Birahîm Xan ku gelek ji min hez dikir,
çûbûme zozanan [kostanan] li Gelîyê Qasimlo. Xwudanên
kerîyên pezî yên Gelîyê Qasimlo, hemûya barên xwe girêdabûn
û ber bi gundê Beroj ve koç kiribûn û di deşt û mêrgên wê derê
da cihê xwe vekiribûn û qirar bû ku em jî spêdeya wê rojê biçin
wê derê. Şev bû û hemû nivistî bûn. Ez li rex dohmama xwe
Gulendam Xanimê, anku kiça Mehmûd Axayî ku bi destê xulamê
xwe hatibû kuştin, di xîvetê *çadirê+ da nivistîbûm. Gulendamê
berx li ber xîvetê kom kiribûn, ez jî gelek nêzîkî wan nivistibûm.
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Gurgek têt û êrişî berxan dike, di wê dengûdorê da em hemû
hişyar bûn. Gulî Bacî ku gelek wêrek [cesûr] û zîrek bû, kete dûv
gurgî û Berxik ji pencên wî xilas kir. Heke ew hewildana Gulî
Bacîyê neba belkî wê şevê gurgî ez bi xwe ra biribam!..
Di cih da ye ku li vê derê bîrhatineke dî jî vegêrim. Demekê
mamê min Birahîm Xan çûbû Mirgeverê û li malê nebû. Seet
dihate yêk anjî duyê nîveka şevê. Em [ez û hevalê min Lutfelî,
Zîba Xanim, Perî û jinmama min Fatima Xanim], di mezelekê
[odeyekê] da nivistîbûn ku ji nişkê ve bi şêlkeke [rekbareke]
tifengê [tifekê - sîlehê] ji xewê rabûn. Hindek kesên çekdar ku
libasên [cilên] Kurdî li ber bûn, ketin nava malê û bi dengekî
bilind ji me pirsîn: ”Birahîm Xan li kî derê ye, em hatine wî
bikujin”. Jinmama min Fatima Xanimê got: ”Birahîm Xan li vê
derê nîne û hûn şermê nakin ku êrişî jin û zaroka dikin?”. Di vê
navbeynê da mamê min Mustefa Xan, ku cîranê dîwar bi dîwarê
me ve bû, hay ji qîrîn û dengê bilind dibe û bi tifeka [sîleha] xwe
ya nêçîrê diçe ser banê malê û çend fîşekan berdide hewayî.
Ewên ku dixwastin mamê min bikujin bi bihîstina dengê fîşekan
belav dibin û canê me jî rizgar bû.! Lê qet kivş nebû ka wan bi
emirê [fermana] kê û boçi dixwastin mamê min Birahîm Xan
bikujin.
Yêk ji karên ku ji her binemaleke musulman ra giring e,
sunnetkirina zarokên wan yên kur e. Ez di binemaleke
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musulmanê sunnî ya şafiî da hatime dinyayê. Ji ber ku ji bîr
kiribûn ku yêk ji pismamên min di wextê zarokîyê da sunnet
bikin, ew di jîyê [emirê – temenê] baliqîyê da li mala me êxistin
nava sindoqa ar û sunnet kirin. Gava wextê sunnetkirina min
hat, ez ji malê revîm û ji kolana Novgeçer ber bi cadeya Pehlewî
ve min bazda û ji wê derê jî çûme alîyê kolana Xanbabaxan û
xwe gihande mala bapîrê xwe Mihemed Axayî û çend seetan li
cihekê xwe veşart. Kesê neşiya *nikarî+ min peyda bike heta ku
êvara wê rojê vegerîyame malê. Êdî xeter derbas bibû û hosta
Elîyê sunnetçî *sunnetkar+ çûbû. Zêde nekêşa ku dîsa jî min his
kir tehlîkeyek heye û min dixwast dîsa birevim ku Zîba Xanimê
destê min girt û got: "Diçî kî derê, karê min bi te heye!.". Hosta
Elî hat û di çend sanîyeyan da bi hostatî karê xwe bi dawî îna.
Piştra ku ez bi xwe jî bûme cerah, min karekî weha ji zarokên
musulman ra li Ewrûpayê kir û daîm min xwezîya ku aletên kar
û hostatîya mamosta Elî li nik min jî heban dikir!. Çiku kar û
tarzê wî ji yê me yê modern erzantir û sanahîtir [hêsantir] bû!.
Bi her awayî dewrana zarotîyê derbas bû û demê çûyîna
xwandingehê hat. Min wisa ji hûbûnê [fêrbûnê] hez dikir ku di
jîyê [temenê – emirê] 6 salîyê da bi xwûşkên xwe ra di dibistana
kiçan ya Homa da, diçûne kursa pêş dibistanê û xwe amade
kirinê. Ji bo xatira karekî weha hevalên min yarîyên xwe bi min
dikirin. Ev jî bû binas *sebeb+ ku sala piştra neçim xwandingeha
kiçan û herçend babê min bi israr jî bû, min jê ra got: "Ez
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naçime mekteba [dibistana] kiçan!". Ji ber wê jî babê min neçar
ma ku min bibe xwandingeha 15ê Behmenê ku Hesen Qasimlo
heval û pismamê min, li wê derê ders dixwand. Babê min ji
rêvebirê mektebê ra got ku heke kurê min nesekinî be, wî
tenbîh bikin!..
Di xwandingehê da pismamê min Hesen ku me ew wekî Qere
Hesen [Hesenê Reş] bang dikir û çiku ew sinifekê [kilasekê] di
ser me da bû, di encamdayîna karên dersê da gelek hevkarîya
min dikir. Bi vî awayî min karî *şiya+ di sinifa duyê ya dibistanê li
xwandingeha 15ê Behmenê [xwandingeha 15ê Kanûna Pêşîn December] da dest bi xwandinê bikim. Di dewrana xwandina
destpêkê da ez xwandekarekî xirab nebûm lê zêde heza min ji
hûbûnê [fêrbûnê] ra nebû. Di atmosfera mektebê da ji alîyê
ruhî ve ez di bin fişarê *zextê+ da bûm û min nedişiya *nedikarî+
xwe bi wê atmosfêrê ra bikim yêk û tê da bijîm. Çiku di wê
mektebê da ji bilî [xeynî] min û Hesenê kurê Hebîbullah Xan yên
dî pêkve şiî bûn û em tinê du kes Kurd û Sunnî bûn.
Mamostayên me piranî tiryakkêş bûn û bêhna pîs ya tiryakê
daîm ji dev û lêv û heta ji destên wan jî dihat!. Zêdetir ji vana
hemûyan, zarokan ji ber Kurdbûna me yarîyên xwe bi min
dikirin û ji min ra digotin ku Kurda kurî [dûv – kilk] heye û ji ber
ku ez bi leşê xwe lawaz bûm û min nedişiya *nedikarî+ şerê wan
bikim, zêdetir rastî ezabê dihatim. Rojekê yêk ji hevalên min
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yên kursê got: “Kurîya te kanê?". Şûna bersiva pirsa wî min
pêhneke xurt avête zikê wî lê mixabin bi navrahna wî ket û ji
ber êşa zêde bi dengekî bilind kire qîrîn. Ji şansê min yê baş
seeta dawîyê ya xwandinê bû û min karî *şiya+ zû ber bi malê ve
baz bidim û meseleyê ji babê xwe ra jî bêjim. Ew ku ji
nerehetbûna min ya zêde agehdar bû û dizanî ka Tirka çawa ez
tehqîr kirime, li cihê ku wek dibêjin min tenbîh bike, dest bi
vegêrana hikayetekê kir ku êdî ez jî bikarim *bişêm+ ji hingê û pê
ve, li hemberî wan sivikatîyên nijadperestîyê xwe biparêzim û
bibime xwudanê çekeke timam. Wî weha got: “Binêre kurê min,
ma tu dizanî ka boçi dibêjin Kurd bi kurî ne?“ û piştra ev
hikayete ji min ra vegêra: "Digel ku minasib nabînim ku wê
hikayetê ji we ra jî bêjim lê axir bîrewerî ye lewma dîsa ve
vegêrim. Rojekê Mela Omer, melayekî Kurd yê Sunnî bi Hesen
Kaşîyê Ecem [Tirkekî şiî] ra dixwastin ji çemekê derbas bibin.
Melayê Kurd yê Sunnî xwe bi hilavêtina pêngavekê avête alîyê
dî yê çemî. Hesen Kaşî ew hêza timam ji bo derbasbûnê nebû,
di cihê xwe da sekinî û ji Melayê Kurd lavaya hevkarîyê kir.
Melayê Kurd aletê xwe yê cinsî [kîrê xwe] dirêjî wî li alîyê dî yê
robarî [çemî] kir, Hesen Kaşî bi du destan serê wî girt û bi vî
rengî şiya *karî] ji çemî derbas bibe, lê çiku şerm dikir ku rastîyê
bêje, di nava xelkê da weha belav kiribû ku Kurd xwudan kurî ne
û ew bi kurîya Melayê Kurd ji çemî derbaz bûye“.
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Piştî bihîstina vê hikayetê min di nava xwe da xurûreke wisa
mezin his kir ku bi yêkcarî hemû bêhurmetî û sivikatîyên
beramberî me hatine kirin di mejîyê min da neman. Ez êdî ji
spêdeya roja dî pê ve bi vê çîrokê ra hatibûme çekdar kirin û bi
keyf û hezekê ku nayê gotin çûme mektebê. Mudûr anjî
rêvebirê mektebê di hewşê da bersingê min girt û ez birim
mezela [odeya] xwe û got: “Te boçi weha bi pêhnê li hevalê xwe
xistîye, bersiva dayîk û babê wî çi bidim?“. Min jî çîroka Mela
Omerê Kurd û Hesen Kaşîyê Ecem jê ra got. Wî piştî bihîstina
wê, ji min ra got here û piştî wê êdî çu kesekê cisaret nekir ku ji
min ra bêje Kurdan anjî musulmanên sunnî, kurî heye.
Dewrana xwandingehê ya destpêkê ber bi dawîyê ve dihat ku
careke dî ji alîyê ertêşê ve bo sahkirina mala, gelek esker
[serbaz, leşker] ketin mala me. Bi hêceta çek û sîlehan mal û
eyal aciz dikirin. Babê min di hemû jîyê [emirê – temenê] xwe
da qet çekek jî nebûye, ji bilî [xeynî] xencereke gelek spehî û
biçûk ku yadîgara birayê wî yê mezin Mehmûd Axa bû û wî jî ji
babê xwe Izzet Axayî wekî yadîgar li nik xwe hêlabû. Ji ber ku ji
bilî wê xencerê tiştekî dî peyda nekirin, serokê leşkeran di
rapora xwe da nivîsî ku yêk sîleh peyda kirine û ji babê min
daxwaz kir ku wê raporê îmza bike, lê babê min bi xurtî itiraz kir
û got: "Xwe ev ne çek e, xencereke biçûk û heta ku di raporê da
li cihê sîlehê, xencera biçûk neyê nivîsîn, ez wê îmza nakem." Ji
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ber vê gotinê, wan babê min bi xwe ra birin û heta 6-7 heftîyan
li Urmîyeyê zîndanî kirin.
Rûdanên wisa û bi taybetî jî girtina babê min, di jîyê zarotîyê da
tesîreke weha giran li ser mejîyê min dana ku herdaîm bi tahlî û
nexweşî bi bîr tînim û ji hingê were kîneke têr û tijî di nava min
da dikelîne û min ji bo xebat û têkoşîna dijî hemû bêdadîyan
[bêedaletîyan] motîve dike.
Ez di sinifa [kilasa+ 6ê ya destpêkê da bûm ku gotin Şah dê bête
Urmîyeyê û rêvebirê mektebê [dibistanê] em li hewşê kom kirin
û ji me ra îzah kir ku çawa û li kî derê divêt ji wî ra pêşwazî bête
kirin. Bêyî hemdê xwe û ji nîşkêve min fîtîyek lêda. Nayê bîra
min ka boçi û bi çi binasî [sebebî], gelo ji ber tirsê an
yarîpêkirinê bû nizanim axir ew fîtî ji devê min derket!. Ev kar
bû sebeb ku heftîyekê ez ji mektebê derêxistim û ez ji
dersxwandinê hatim bêpar kirin. Digel dapîra xwe Xanim
Neneyê çûme gundî û piştî heftîyekê mudûrê dibistanê ji babê
min pirsîbû ka boçi Hesen nayê mektebê û êdî dubare careke dî
li mektebê hatim qebûl kirin.
Li vê derê divêt bi bîr bînim ku heza min ya ji siyasetê ne ji ber
hindê bû ku ji nêzîk ve digel xelkê feqîr û bêhêz yê gundan
bibûme dost û heval û bi dîtina jîyana wan ya tijî nerehetî anjî
munasebetên sîstemê feodalî yê hakim li ser civaka Kurdistanê
ez êxistime fikra guhorînan. Wekî ku tête zanîn tayfeya me
gelek mezin bû û me daîm têkilîyeke gelek nêzîk bi pismam
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[kurmam], pisxalet [kurxalet] û kurxalên xwe ra hebû û
peywendîyên me yên civakî bi wana ra dihate dawîyê û heza
min ya ji siyasetê ra bi awayekî bingehîn ji cihekî dî dihat ku di
dewama vê nivîsê da ez dê li ser bisekinim.
Dewrana xwandina navîn min bi dereceyeke normal îna dawîyê
û babê min navê min di xwandingeha lîseyê ya Riza Şahê Kebîr
da nivîsî. Por û mûyên leşê min zer bûn lewma ji min ra Sarî
Hesen [Hesenê Zer] digotin. Piştra rojekê Zêro Begê reîsê
[serokê - axayê] êla Herkîya, mêhvanê me bû. Wî ji ber ku
mûyên pora serê min nêzîkî rengê zer yê mûyê bizinê bû, navekî
nû yê dî jî dana ser min: "Bozo"!. Heta vê derê êdî ez bibûme
xwudanê çar navan: "Hesen, Sarî Hesen [Hesenê Zer], Siska
Hesen [Hesenê jar] û Bozo".
Payîza sala 1954an mektebê nû dest pê kiribû û ez di jîyê 15
salîyê da li sinifa heştê ya lîseyê mijûlî xwandinê bûm. Roja 28ê
Îlona [September] sala 1954an seet yêkê danê piştî nîvro yêk ji
mamostayên rêvebirîya mektebê hate nav sinifê [kilasê] û got;
"Karê mudûrê mektebê bi te heye". Ji nava hewşa xwandingeha
Riza Şahê Kebîr ku derbas bûm, min dît kamyoneke ertêşê li ber
derîyê ketina mektebê ku bi ser hewşê ve vedibû, park kirîye û
ez bi dîtina dîmenekî weha pir ecêbgirtî mam!. Du eskerên
xwudan tifekên [sîlehên] bi sernîze [xencer] digel birêz Meinewî
rêvebirê xwandingehê, li ber derî sekinîbûn. Demê ji derî ketim
jor, çavê min bi efserekî [sûbay] Fars ket ku ne Tirkî û nejî Kurdî
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dizanî, digel eskerekê, kete jor. Mudûrê mektebê bi rûkenî ji
min ra got: "Mixabin vana ji ruknê duyê yê ertêşê hatine û dê
çend pirsan ji te bikin û divêt tu biçî îdareya ruknê duyê". Ew
efserê ku xwudanê sê stêrkan bû kete pêşîyê, du esker yêk li
alîyê çepê û yê dî li alîyê min yê rastê sekinîn û em ber bi
kamyonê ve bi rê ketin. Piranîya xwandekaran ji pencereyê li
me dinêrîn û ji xwe dipirsîn ka vî xwandekarî çi xeletî kirîye ku
eskerên çekdar bi tifekên sernîze [xencer] weha eskortîya wî
dikin?! Destûr dane min ku ji piştê ve suwarî kamyonê bibim, lê
ji ber ku pişta wê bilind bû û min ji ber wî cismê xwe yê zeîf û
bêhêz neşiya *nikarî+ ji pişta kamyonê ve biçime serî, neçar bi
hevkarîya yêk ji eskeran suwar bûm. Perdeyên nava kamyonê
girtî bûn û çu kun tê da nebûn ku ez bikarim di wê tarîyê da
tiştekê bibînim. Di halekê da ku du esker yêk li rexê min yê çepê
û yê dî jî li rexê min yê rastê rûniştibûn, em ber bi leşkergehê ve
çûn.
Di meydana efseran da li pêşberî leşkergehê em peya bûn û
piçek bi rê ve çûn heta ku derîyê hucreyeke yêkkesî ku cihek ji
bo guhdirêj anku kerên serbazxaneyê *leşkergehê+ bû, vekirin û
ez avêtim nava wê. Yêk ji eskeran ku Farsî nedizanî bi Tirkîya
Azerî ji min ra got; “bû efser çux çupek ogludir - bu subay çok
köpek oğludur“, anku; “ev efsere gelek sebab e". Dîyar e xwast
ku ez hişyarî xwe bim. Herweha wan seeta min ya destî û hemû
eşyayên min ji min standibûn.
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Nizanim wext çend derbas bû, tinê bi avabûna rojê ku li paş
sîloyên [enbara genimî] serbazgehê *leşkergehê+ berze bû û
tarîtîyê bi ser ronahîyê da digirt, min zanî ku êdî şev têt. Kesekê
derê hucreyê vekir û bêyî ku tiştekê bibêje du betenî avêtin
nava hucreyê. Bi vî awayî dewrana zîndana min dest pêkir.
Piştî çend rojan bi bêyî ku biçûktirîn zanyarîyan derheqê girtina
min bidene min, cihê zîndanê jî guhorîn û ez birim girtîgeheke
ku genim tê da depo dikirin. Hucreya min gelek şehgirtî bû *bi
rutûbet bû] û demê ji derî ketim jor min kurê mamê xwe Hesen
dît û gelek keyfxweş bûm ku bi tinê nînim. Herweha birêz Bîdar
û du-sê kesên dî ji xwandekarên mekteba me ku di sinifên
[kilasên] bilindtir da ders dixwandin, li wê derê girtî bûn. Sûcê
me wekî dihate gotin çalakîya di nava hizba [partîya] Tûdêhê da
û peywendîya bi bîr û ramanên wekhevîyê [ku hêj jî manaya wê
ji bo min kivş nîne] û çalakîya li dijî hukûmeta Şahê Îranê bû.
Herçend ku bi şev sîxurek *ajanek+ di hucreya me da radiza û bi
roj jî hucre terk dikir û herdem ji min ra digot ku ez dê biçim
lêpirsînê. Piranî nexwanda bûn anjî zêde xwanda nebûn. Lê me
hemûya dizanî ku ew sîxur in û herweha ew jî agehdar bûn ku
hayê me ji sîxurbûna wan heye. Di encamê da em li nik wan qet
li ser mijarên siyasî nediaxivtin.
Rojê du caran spêdeyê û êvarî, me destûra çûyîna destavê
[tuwaletê] hebû. Tuwalet ji hucreya me dûr bû û hewce bû ku
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rêyeke hindek dûr biçin daku bigihin tuwaletê û piranî du
eskerên bi tifek [sîleh], ji bo karekî weha eskortî dikirin.
Êvaran û şevan piştî seet 10ê şevê lêpirsînê dest pê dikir û
hindek şevan jî em neçar bûn ku nîveka leşkergehê bi avê paqij
û gêzik bikîn. Carna jî ji bo ku me nerehet bikin, piştî nîveka
şevê anjî berî seet 5ê spêdeyê ji bo paqijîyê em ji xewê hişyar
dikirin.
Di lêpirsîna duyê da serhengekî Fars ku hemû didanên wî zêr
bûn û herdaîm ji devê wî bêhna cigareyê û vexwarina alkolê
dihat, zeleyeke *şeqeke, sîleyeke] wisa xurt li min da ku ez ji
kursîyê bi alîyê xwe yê piştê da ketim xwarê û spêdehîya wê
rojê hemû ser û rûyê min werimî bû û reş û şîn bibû. Di
girtîgehê da ez girtîyê herî ciwan yê siyasî bûm ku 15 [pazdeh]
salî bûm û pismamê min jî 17 [hevdeh] salî bû, belêm çu
cudahîyeke ji girtîyên ji me mezintir digel me nedikirin. Ew
zîndan hind şehgirtî bû ku spêdeyan ji qotîya qendê dilopên avê
dihatin. Radyo, pirtûk, rojname û libas [cil] û hema bêjin her tişt
bo me qedexe bû û heta me mafê hevdîtina bi bab û dayîkên
xwe ra jî nebû.
Şebekeya me çawa aşkera bû?
Endamê bilindtir û berpirsê me kurekî Asûrî bû, digel ku ew
îşkence kiribûn û nûnikên tilên wî bi kêlbetanî *gezê+ kêşabûn,
lê wî li ber xwe dabû û itiraf nekiribû. Belêm di lêgeryana mala
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wan da lîsteyeke bi kod [şîfre - remz] dîtibûn û peydakirina
navan ji rûyê wan kodan tinê karekî bi zehmet nebû, bi sanahî
[hêsan] jî bûye. Tîpên [Herfên] Farsî bi hejmarên matematîkê
nivîsîbûn. Anku bo nimûne ji bo navê Hesen koda 28 N S 815 X
hilbijartibû. Di dirêjahîya çend rojan da bisporên ku ji Tehranê
hatibûn, bi rehetî ew sembol [remz] kivş kirin û li dûv hev hemû
kesên ku navê wan di wê lîsteyê da hebû, girtin. Ev jî yêk ji wan
metodên şaş yên hizba *partîya+ Tûdeh bû ku bû binasê
[sebebê] girtina hizaran kesên xebatkar û şoreşger!.
Her kesê ku ji xwandinê hez dike anjî mijarên siyasî hez bike anjî
xebatê bike û bikeve zîndanê, baş dizane ka îşkence di girtîgehê
da ji bo çi ye û çi tînin serê kesên girtî. Hemû kes dizanin ka
dijmin ji bo nînekirina girtî çi destgehên tevlîhev çêdike daku bi
rêya şkandina îradeya kesên zîndanî bigihe armancên xwe. Li vê
derê divêt vê xalê bi bîr bînim ku tehemulkirina îşkenceyê li
goreyî kesan cuda ye. Yêk dikare *dişêt] li girantirîn îşkenceyan
tehemul bike, di halekê da yê dî dibe ku tehemula îşkenceyên
weha nebe û bi ya min ev mesele relatîv e [nisbî ye] û di xebatê
da dereceya tehemula îşkenceyê di cudakirina kesên şoreşger ji
yên ne şoreşger da ne pîv e, ne krîter e...
Di zîndanê da min û kurmamê [pismamê] min Hesen, ji nîveka
nanê sominî [nanê reş ku eskeran dixwarin] û bi gêca dîwar ku
bi rengê zer bû, berikên setrenc û tawleyê [textenerdê]
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çêdikirin û yêk ji leyizên wext derbaskirina me setrenc û tawle
bû û demê ku ji bo sahkirinê [lêgerînê] dihatin nava hucreyên
me, me tiştên tawle û setrencê di nava lihêfên xwe da
vedişartin!.
Di zîndanê da me seet û salname nebûn. Ji bo ku em manaya
demî û hejmara şev û rojan berze nekin, her roj me xîçek
[xêzek] dikêşa ser dîwarê hucreya xwe. Piştî 50 rojên girtinê,
rojekê spêdeyê zû bêyî çu gotin û axivtinê em, ez û kurmamê
[pismamê] min, azad kirin.
Wekî dihate gotin, ji alîyê xelkê şehir *bajêr+ ve [Tirkên Azerî û
Kurda] li dijî serleşker Werehram ku dijminê sereke yê miletê
Kurd û Azerî bû, itiraz hatîye kirin û ew êxistine bin [jêr] fişarê
daku girtîyên siyasî azad bike. Muctehîdê şehir [berpirsiyarê
dînî] jî li mizgevtê çûbû ser mînberê û li dijî girtina wan ciwanan
ku heta hindek zarok jî bûn û negihiştibûn jîyê [temenê – emirê]
qanûnî, itiraz kirîye û ji serleşker daxwaz kiribû ku wan ciwanan
azad bike. Dayîk û babên girtîyan jî nameyên bi itiraz nivîsîbûn
û ji bo azadîya wan îmza kom kiribûn û ji berpirsên ertêşê ra
rêkiribûn. Di bin fişara *zexta+ hemû alîyên çînên civakê da, em
bêyî danana dadgehê [mehkeme] azad kirin.
Demê ku em ji zîndanê derketin, em li dora leşkergehê zivirîn û
ber bi çarrêyana Îyaletê ve ketine ser rê. Mixabin ji wê binemala
me ya mezin kes nehatibû pêşwazîya me!. Li ser Çarrêyana
Istandarî ji Qere Hesen cuda bûm û di wê sir û sarmaya giran ya
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dawîya meha Çirîya Paşîn *November+ da, bi peyatî ber bi malê
ve çûm. Li Meydana Zoxal zivirîm û cadeya Novgeçer girte pêş
xwe heta ku gihiştime kolana Xanbabaxan ku mala me li wê
derê bû. Demê ji derî ketim jor min dît ku dayîka min bi çend
kesên dî ra erzaqê zivistanê bi cih dikir. Dayîka min bi
keyfxweşîyeke gelek zêde hate pêşwazîya min!. Rewşa min ya
îştahê zêde baş nebû û gelek zeîf û bêhêz bibûm. Dikarim bêjim
ku ji bilî [xeynî] çerm û hestîyan tiştekî min nemabû. Dayîka min
berî her tiştî gote min: ”Zû here serşokê û xwe bişo, libasên
[cilên] xwe biguhore û pîsîtî û qirêja 50 [pêncî] rojên zîndanê ji
leşê xwe derêxe…”
Hûn bi xwe dişên *dikarin+ texmîn bikin ku bi bêyî xwarineke baş
û nebûna serşokê [hemamê] borandina 50 rojan di girtîgehê da
mirovî diêxe çi rewşê. Heta dayîka min jî bi dîtina wê rewşa ku
ez tê da bûm, ecêbgirtî ma û berî her tiştî got here serşokê û
xwe bişo!..
Gava babê min êvarî hatî, derheqê girtina min da çu gotin nekir
û heta gazinde jî li min nekirin!. Ji xwûşka min ya mezin Eşrefê
ra got: “Subehî here jê ra cil û bergan û tiştên mektebê bikire ku
dubare dest bi xwandina xwe bike“. Piştî çend rojan, roja
şembîyê çûme mektebê, min xwe bi rêvebirê xwandingehê da
nasandin ku kesekî gelek têgihiştî û dilovan bû. Wî bi xêr hatina
min kir. Dersbêjê [Mamostayê] me birêz Farsî bû ku jê ra Faris
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digotin, ji binemala me ra gelekî rêzgir bû û di rojên dawîyê yên
girtina min da ji alîyê binemalê ve bo min xwarin û pare înabûn.
Hêj kursîya min germ nebibû ku ji buroya rêvebir ya mektebê
kesek hat, ku xelkê Isfehanê bû û gelek jî bêehlaq bû, careke dî
ez birim nik xwe û got: "Ji bo dewama xwandinê divêt ji
"sazûmana asayişê" [emnîyetê] nameya erêkirinê ji me ra bînî.".
Wan huqûq binpê kiribû û dijî qanûnên navneteweyî ez îşkence
û zîndanî kiribûm. Herwisa nihe ji bo dersxwandinê jî pêdivî bû
ku ji "sazûmana emnîyetê" nameyekê ji bo wan bibim!.
Vê carê ez çûme nik bapîrê xwe Mihemed Axa Wusûq û min jê
tika [rica] kir ku di vî derbareyî da nameyekê bo min binivîse ku
piştî mohrkirin û îmzaya ruknê duyê yê ertêşê bikarim xwandina
xwe bidomînim. Careke dî çûme ruknê duyê yê ertêşê û piştî
çûyîna buroya serleşker Werehram min daxwaz kir ku wê
nameyê îmza bikin. Lê gelek mixabin ku wan gotin serleşker
ferman daye ku çu name bêyî destûr û razîbûna wî neyêne îmza
kirin!. Careke dî vegerîme malê. Du-sê roj piştra hemû
daybabên xwandevanên girtî vexwandin îdareya emnîyetê ku li
ruknê duyê yê wê derê guhdarîya axivtinên serleşker
Werehram bikin, lê serleşker di wê konferansê da amade nebû
û li cihê wî serhengek ku wî bi xwe hinartibû *şandibû+, ji bo
dayîk û babên xwandevanan axivt. Wî di axivtina xwe da hindek
jî dijin [xeber] li dayîk û babên xwandevanan kirin û piştra da
zanîn ku fermandarê tîpa çar, serleşker Werehram bi
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mezinahîya xwe zarokên we efû [aza] kirine û ji wan ra izin
[destûr] daye ku xwandina xwe bidomînin. Mezinahîya nûnerê
Şahinşahî dibînin?! Wan em ku nûciwan bûn, girtibûn û îşkence
li me hatibû kirin, bi bêyî li ber çavgirtina çu pîvên qanûnî
bêhurmetî li me hatibû kirin, bab û dayîkên me tehqîr dikirin û
nihe jî li cihê ku tikaya lêborînê ji me bikin, goya me bi
mezinahîya xwe dibexşin û minetekê jî li ser serê me dadinin ku
em bikarin *bişên+ xwandina xwe bidomînîn!.
Piştî bi dawî înana axivtina serhengê navbirî, babê min wisa ji
tehqîr û bêhurmetîyên wî qehirîbû ku dest bi dayîna dijinên
giran kir û hindek gotin ji devê wî derketin ku heta hingê qet
min ji zimanê wî nebihîstibûn û got; “dawîya dawîyê demê van
dayîk filan-filanbûyîyan jî dê bêt…“ û wisa jî çêbû û di çaxê
şoreşê da ew jî gihişte cizayê xwe û hate ciza kirin!..
Digel ku sê meh ji dersên xwe paşve mabûm, lê bi kedeke zêde
min karî *şiya+ bi serkevtî ji imtihana xwe derbas bibim. Mixabin
hingê şert û merc bi awayekî dî bûn ku heke kesek ketiba
zîndanê, hemûyan, çi dost û çi lêzim, xizim û kes û kar, pêkve
xwe jê dûr dikir û carna jî bi timamî têkilîyên xwe pê ra qut
dikirin. Ez jî ji karekî weha istisna nebûm. Ji ber wê jî min
piranîya demê xwe ders dixwand û dixwast ji her kesê ra isbat
bikim ku em qet rastî şkestê nayên û dê bi ser bikevin.
Di wê dewranê da pêkhateya koma dost û hevalên min anku
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Hesenê Reş anjî Hesen Qasimloyê Kurd û Lûtî [Lûtfelî Gulşenî]
yê Goran, Heban [Hebîbullah Sibûhî] yê Tirkê Azerî, Eze [Ezîz
Qesîrî] yê Tirkê Azerî, Lolî [Fîroz Felahet] yê kuresunnî
[Kurhesinî] û Pêtêr [Saygon Petrosî] yê Asûrî bi başî dida xuya
kirin ku heza me ji demokrasîyê ra zêde heye û em xwe ji
netewe û qewmên dî yên li Îranê cuda nabînin û di yêkemîn
rêyê da nijadperestî li nik me hatibû red kirin û nedihate qebûl
kirin.
Mala me li rex kolana Xanbabaxan û Novgeçerê bû. Cîranê me
yê destê çepê anku binemala Mehbûb Xanimê, Tirka Azerî bû û
di alîyê rastê da jî mala Saygonê Asûrî bû. Di şer û behsên di
navbeyna Kurd û Tirkan û Ermenîyan da babê min Mihemed
Emîn Axa du nobedarên Kurd yên çekdar danabûn ku li ser banê
mala me yêk bi yêk û her 24 seetan disekinîn û nobedarî dikirin.
Yêk–du caran êrişî ser mala cîranên me yên rast û çepê kirin û
her carê nobedarên mala me bûn ku ew cîran xilas kirin û
destûr nedan ku kesek destdirêjîyê li ser wan bike û wan
nerehet bike.
Dewrana zarotîya min derbas bû. Min beşê xwezayê [siruştê tebîetê] hilbijart. Ji bo bihêzkirina leşê xwe min spora geşekirina
leşî [Bodybuilding sports] dikir. Ji ber ku êdî bi leşê xwe ve ez
gelek bi hêz bibûm û herweha xwandekarê yêkê yê sinifa
[kilasa] xwe bûm û baştirîn derece min distandin, ne tinê ez
wek berpirsê kursê hatim hilbijartin, herwisa wekî baştirîn
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xwandekarê ji bo beşdarîkirina di festîvala pêşahengê da jî
hatim destnîşan kirin.
Yêk-du bîrînanên nexweş hene ku fikir dikim nivîsîna wan pêdivî
ye. Çiku hema bêjin hemû binemala me bi pirsgirêkên weha ra
rû bi rû bûn û dikarim bêjim ku heta miletê me jî ji bûyerên wisa
êşeke zêde kêşaye.
Mamostayê me yê edebîyatê zelamekî kirêt, kêm xwanda,
necis û şiîyekî fanatîk bû û piranî bi Kurdên mezheb sunnî ra
neyarî dikir. Digel ku di kursê da min hergav baştirîn
kompozisyon dinivîsî, lê baştirîn derece dida kurê serokê
ferhengê *beşê kulturê+ ku hevkilasê [hevsinifê] min bû. Di
xwandina şeirê da ez ji hemûyan baştir bûm, lê tinê ji min
dipirsî. Min navê wî danabû Doşav, anku şîreya tirî. Di hewşa
mektebê da bêyî binas [sebeb] zeleyeke xurt li rûyê min da û
min jî bi eynî şêwe bersiva wî da û kêm mabû ku serê wî bi
dîwarê mektebê bikeve!.
Dubare mudûrê mektebê gazî min kir. Min mesele jê ra got û wî
jî got ku "mixabin mecbûrim we ji beşdarîya dersa edebîyata
farsî men bikim". Êdî bi vê biryara mudûrî hewce bû ez di
huzûra çavdêrekî wezareta perwerdeyê da li dawîya salê
imtihana edebîyata Farsî bidim.
Mamostayê birêz Yûsif [Îsiv] Kurdnijad, xwudanê lîsansa
edebîyata Farsî û Erebî, yêk ji mezintirîn edîbên Îranê bû. Wî ji
her zanayekî dînî pitir Qûran werdigerand û dengê wî di demê
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xwandina bangê da, Qûran anjî stranên Kurdî da ji çu
stranbêjên navdar kêmtir nebû!. Demê ku wî di mizgevta
sunnîyan da bang dida anjî di meha remezanê da Qûran
dixwand, heta şiîyan jî dengê banga mizgevta eynîyê qut dikirin
û guh didane dengê wî. Ew mirovekî zîrek, gelek bi şexsîyet û ji
paşeroja xelkê xwe hez dikir. Ez çûme nik wî û min mesele jê ra
got. Wî qebûl kir ku heftîyê bi kêmî du anjî sê caran dersa
edebîyatê bide min. Roja imtihanê, çavdêrê îdareya
perwerdeyê, mudûrê mektebê, mamostayê kursa me ku bi min
ra neyaretî dikir û birêz Kurdnijad wek çavdêr ji xwandingeha dî
amade bûn. Di xwandina pirtûk û edebîyata Farsî, îmla û şeirê
da, ji bilî yêk-du şaşîyên biçûk, çu xeletîyên min nebûn û bi
dereceya 18ê hatime qebûl kirin. Çavdêrê çandê piştî nîv seetê
ji min ra got ku: ”Heta nihe rastî çu xwandevanên Azerbaycanî
[lê negot Kurd] nehatime ku ewqas zanyarî li ser edebîyata Farsî
hebe!”. Dewrana xwandina navendî min di xwandingeha Riza
Şah da wek baştirîn xwandekar û bi baştirîn derece bi dawî îna.
Di cihê xwe da ye ku behsê bûyereke dî ya ku gelek li ser min bi
tesîr bû bikim daku bizanin mirovên rejima Pehlewî dixwastin
ezameta hêza xwe li her derê bidin xuya kirin û xelkê tehqîr
bikin û wana hergav di nav tirseke bêdawî û serkûteke cehnemî
da bihêlin. Demê ku min dewrana ciwanîyê derbas dikir, wekî
her ciwanekê yarîker û pirhêz bûm. Rojekê bi hevalên xwe ra li
kêleka cadeyê sekinîbûm. Di halekê da ku ez bi wê pêkenokê
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dikenîyam ku hevalê min ji me ra digot, mixabin ev kena min
tam di demê derbasbûna esferekî [sûbayekî+ Şahinşahî da bûye
ku bi xanima xwe ra diçûn. Ew bi bihîstina kena min ji nişkê ve,
ku hayê min jê nebû zeleyeke xurt li rûyê min da. Wî kena min
weke mesqerekirina xwe hisab kirîye. Wî bi vê kiryarê hizir dikir
ku pile û stêrkên li ser milê wî dê jê ra emnîyet û hêz û qudretê
bînin û bi wî hewayî cisaret di xwe da dît ku ciwanekê tembî
[tenbîh] bike daku ji kesên dî ra bibe ders ku gava efserekî
[sûbayekî+ ertêşa Şahinşahî di ber wan ra derbas dibe, serê xwe
biçemînin û jê ra hurmetê bidine xuya kirin. Lê nedizanî ku ez ku
germahîya ciwanîya min di nava kel û coşê da bû, dê bersivê
bidemê û di cih da min mistek li rûyê wî da û didanê wî şkand û
her derê wî bû xwûn. Hevalên min gotin here malê, lê ez
neçûm. Piştî nîv seetê ew efser bi du dijbanên [cendirme,
jandarma, serbaz] dî ra hat û ez girtim û birim şehrebanîyê
[ofîsa polîs - polîsgeh] û li wê derê bi zorê pora serê min tiraşîn.
Herweha xeberê girtina min jî dane dayîk û babe min. Kesê yêkê
ku hate dîtina min xalê min Ehmed Qasimlo bû. Ji ber ku ew li
ser axivtina bi zimanê Farsî hakim bû û gelek jî netirs û dilêr
[cesûr] bû û wisa bi awayekî muedebane [bi terbîye - bi rêzgirî]
û di heman demî da xurt û bi xwe bawer bi serokê cendirmeyî
[jandarmê] ra ku serhengek bû axivt û di cih da tikaya lêborînê
kir. Serhengî got: "Min nedizanî ku ev ciwan lêzimê [kesûkarê]
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we ye" û dubare pora min bi dereceya çarê tiraşîn û ez azad
kirim.
Bi pirsgirêkên ku li Urmîyeyê di warên neteweyî û dînî da min û
êla me hebûn, berdewama xwandinê êdî li zanîngehê ji min ra
ne tinê bi zehmet bû herwisa êdî nedihate tehemul kirin. Bi vê
rewşê ra dîsa min di imtihana beşê pizişkîyê *tibbê – medîsînê]
li zanîngeha Tehranê da beşdarî kir ku hemû pirs bi awayê çend
bersivî bûn. Ji ber ku ev sîstemê imtihanê di şehirên dî da hûyî
*fêrî+ me nekiribûn û çu nasyarîya me pê ra nebû, min neşiya
[nikarî] bersivên durust binivîsim û di rekabetê da bême
pejirandin. Dîtina van bêdadî [bêedaletî] û bêbextîyên mezin û
zîndan û îşkenceyên ku ez û babê xwe û endamên dî yên
binemalê rast dihatin, ez neçar kirim ku her bi çi bedelî jî be
divêt Îranê terk bikim û ji bo dewama xwandinê ji welat
derkevim. Piştî şêwira bi dayîk û babê xwe ra biryar hate dayîn
ku biçime Stanbolê li Tirkîyeyê. Di halekê da ku min dest bi
fêrbûna zimanê Tirkî kiribû, bi babê xwe ra çûme Tehranê ku
paseportê bistînim. Li Tehranê ji alîyê sazûmana emnîyetê
*asayişê+ ve bersiv dane min ku hêj ji bo çûyîna min ya derveyî
welat û dayîna paseportê destûr nehatîye dayîn. Baş tête bîra
min ku şeş caran ez çûme Tehranê û her carê bi çûyîna 1000 km
bi otobusê ji Urmîyeyê bo Tebrîzê û ji wê derê jî ber bi Tehranê
ve diçûm. Di îdareya paseportê da heft-heşt seetan li hemberî
mezelekê [odeyekê] ku tinê pencereyeke biçûk tê da hebû, bi
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tinê rûdiniştim û gelek zehmetî dikêşa û dawîyê jî me bersiva
negatîv distand.
Yêk ji hevalên xalê min Dr. Elî Xan ku reîsê [serokê] îdareya saxî
[tenduristî] û leşkerîyê bû, nameyek ji general Tebatebayî ku
xelkê Urmîyeyê bû û emirberê taybetî yê Şah bû, nivîsî û bawerî
da min ku general dê karê min pêkbîne. Bi çend xelatan ra û
hizar hêvîyan, careke dî çûme Tehranê. Seet 11ê spêdeyê li
mala wî jivanê [randevû] min pê ra hebû. Durust di seeta qerarê
da çûme mala wî û min name da destê wî. Name xwand û şûna
bersiva nameyê piştî nîv seetê dijin dane min û binemala min û
hemû lêzim, xizm û kes û karên min û ez ji mala xwe derêxistim.
Vê danûstandina kirêt û tijî bêrêzî ez gelek nerehet û halperîşan
kirim. Wisa bi min giran hat ku heke çekek li nik min heba seda
sed min dê ew li wê derê kuştiba!.
Havîna sala 1959an nêzîkî salekê bû ku min dîplomeya xwe
standibû û min nedizanî ka heta kengî dê çav li rê bim daku
paseportê bidene min. Ji bilî wê rêyek nemabû ku bi awayê
veşartî ji tixûb derbas bibim û xwe bigihînim Îraq anjî Tirkîyeyê!
Heta ku birêz Ihsan Nûrî Paşa û xanima wî Yaşar Xanim [ruha
wan şad be], çend heftîyeka mêhvanên me bûn û ji bo
îstereheta [bêhnvedana] havînê hatibûne Urmîyeyê. Ev
seredanîya wan di demê bilindbûna şoreşa gelê Kurd ya bi
serokatîya Mela Mustefa Barzanî li Îraqê *li başûra Kurdistanê+
da bû. Dewleta Îranê û rejima Şah bi çapkirina rojnameya
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Kurdistanê û radyoya bi zimanê Kurdî û vekirina Dengê
Kurdistan ji Tehranê, dixwast xwe wekî dostê gelê Kurd nîşan
bide û ji civaka navneteweyî ra xuya bike ku li Îranê bi Kurdan ra
çu pirsgirêkên wan nînin. Birêz Ihsan Nûrî Paşa ku lîderekî
şoreşa bakura Kurdistanê bû û piştî şkesta serhildana Agirî wekî
penaberê siyasî hatibû Îranê û li wê derê dijî. Demê zanî
pirsgirêkên min yên standina paseportê hene û ez neşêm
[nikarim] ji Îranê derkevim, bi dilovanî soz da min ku di demekî
gelek kurt da pirsgirêka min ya standina paseportê çareser bike.
Bo cara heştê çûme Tehranê û Ihsan Nûrî Paşa hejmarek da min
û got: "Bi vê hejmarê, seda sed sazûmana emniyetê dê razîbûna
xwe ya li ser dayîna paseportê bide te."
Hejmar di destê min da û ez çûme îdareya paseportê û piştî
çend seetan çaverênîyê, mixabin karmendê ku berpirsê
belavkirina paseportan bû, ji min ra got: "Paseporta te amade
nîne!" Zelamekî Mazenderanî ku hindek navsalî bû, demê ez
nerehet dîtim, ji min pirsî: “Birêz çi pirsgirêka te heye?“. Min jî
hemû tişt ji sîrê heta pîvazê jê ra got. Zelamê Mazenderanî bi
kenîn li min nêrî û got: “Te tiştek daye vî karmendî?“. Min bi
ecêbî jê ra got: “Ya Xwudê, piştî salek çaverênîyê, divêt çi
bideme vî karmendî ku ew jî paseporta min bide min!.". Demê
wî ecêbmayîna min dît, got: "Heke 5 tûmenên te hebin bide
min“. Min jî 5 [pênc] tûmen danê û wî jî ew pare di nava
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kaxezeke bi hejmara sazûmana emnîyetê da, ku hindî li bîra min
mayî 1421 bû, pêça û da destê wî karmendî. Piştî çend
deqîqeyan ew bi paseporta min vegerî û bi hemû bêşermîyekê
got: “Paseporta te eve heftîyek e amade ye"!.
Paseport di destê min da vegerîyame Urmîyeyê û dayîk û babê
min hemû tiştên rêvingîya min bi awayekî baş amade kirin.
Babê min digot: “Ji bo xwandina zarokên xwe çu kêmasîyê
nakim, heta heke neçar bibim ku mehfûra di bin pêyê xwe da jî
bifiroşim dê bikim daku zarokên min bişên *bikarin+ xwandina
xwe bidomînin. Bi otobusê ji tixûbê Makû heta Erzeromê û ji wê
derê jî bi trenê ber bi Stanbolê ve çûm.
Bakura Kurdistanê ku fermîyen "rojhilata Tirkîyeyê" dibêjin,
gelek paşdamayî, rê xirab, piranîya xanîyan bi axê çêkirî û
wêranbûyî bûn ku heta pencere jî nebûn û xelkekî gelek hejar,
feqîr û bêçare di hemû rêyê da bi ber çavên me diketin. Lê ji
Ankara heta Stanbolê, şehir avadantir, cade rast û asfaltbûyî
bûn û rewşa xelkê jî baştir bû û ferqeke gelek zêde û aşkera bi
bakura Kurdistanê ["rojhilata Tirkîyeyê"] ra hebû.
Piştî 6 *şeş+ mehan di imtihana zimanê Tirkî da hatim qebûl kirin
û çiku koma dereceyên min yên xwandinê ji hemû
xwandekarên biyanî baştir bû, di cih da li Zanîngeha Stanbolê di
beşê pizişkîyê *tibbê – medîsînê] da hatime qebûl kirin û min
dest bi xwandina xwe di beşê tibbê da kir. Rewşa xwandekarîya
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min ji ber piştgirîya binemalê ji ya hemû xwandekarên biyanî
baştir bû. Di nav jîyaneke xweş da min xwe bi tinê his nedikir.
Fişara siyasî jî ji ber ku ez xwandekar bûm ji alîyê dewleta
Tirkîyeyê ve li ser me nedihate his kirin.
Dewreya yêkê û duyê anku fizîka mirovî min di 5 caran da bi
dawî îna û ketim dewrana kilînîkê. Di demê tetîla havînê da bo
yêkemîn car û ji bo çend hefteyan çûme dîtina binemalê li
Urmîyeyê. Ew hevdîtin ji min ra wisa xweş bû ku tama wê hêj jî
min bi xwe ra dibe nava kûrahîya wan bîrhatinên gelek xweş
yên digel êl, mal û heval û cihê bûyîna min!..
Sala duyê ya tibbê di loqenteya [restoranta] xwandekaran da li
kêşa standina xwarinê bûm, du kes ku li pêşîya min bûn, gelek
hêdî bi hev ra diaxivtin. Min his kir ku diyalêktê wan ji min ra
nasyar e. Min hindek guhdarî kir, belê xelet nebûm û ew bi
zimanê Kurdî bi hev ra diaxivtin. Ez keyfxweş bûm û gelek hêdî
min ji wan ra got: "Hayê min ji axivtina we heye û baş têdigihim,
ez jî wekî we Kurd im."
Hingê li Tirkîyeyê axivtina bi zimanê Kurdî qedexe bû!. Me bi
hev ra xwarin xwar û xwe bi hev û du da nasîn. Birahîm Sabir
Koyî [beşê tibbê], Nejad Remzî [beşê tibbê] û Cemal Elemdar
[beşê mîmarî] bûn. Yê yêkê ji şehirê Koyê, yê duyê ji Silêmanîyê
û yê sêyê jî xelkê Kerkûkê ji başûra Kurdistanê û ez jî xelkê
şehirê Urmîyeyê ji rojhilata Kurdistanê dihatim. Û ev bû
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destpêka hevalînîya me ya gelek semîmî *ji dil+, ku piştra ez bi
yêk-du ji wan di malekê da dimam.
Sala 1961an dewleta Îraqê careke dî êrişa li ser Kurdistanê da
dest pê kirin û rêxistina xwandekarên Kurd li Ewrûpa bêedaletî,
zulm û zor û kuştina li ser xelkê Kurd ku heta hingê nehatibû
dîtin, gihande xelkê Ewrûpa û di vê navbeynê da çalakîyên
berfireh dabûn dest pê kirin. Ji ber ku em jî Kurd bûn, me
dixwast di vê xebatê da bahr û keda me jî hebe. Hingê Ismet
Şerîf Wanlî li Swîs, Wirya Rewandizî li Wien [Vîyana] û Seîd
Dizeyî li Berlînê rêxistina xwandekaran li Ewrûpa ava kirin û
îdare dikirin. Bi rêya nameyê me ji Wirya Rewandizî, ji wan
daxwaz kiribû ku me jî wek şaxekê ji wê rêxistinê li Stanbolê
qebûl bikin. Me çar kesan komîteyek pêkîna û manîfestoyeke
gelek sade ya xwandekaran nivîsîbû. Piştî demekê bersiveke
pozîtîv dane me û wan em ji nûçe û rûdanên siyasî agehdar
dikirin û xeberên [nûçeyên] ku peywendî bi Kurdistanê ra
hebûn, digihandine me.
Bi van kar û baran ez û hevalên xwe yên Kurd bi hindek kes ji
Kurdên bakura Kurdistanê û herêmên dî yên Tirkîyeyê ra bûne
nas. Ji nava wan ez dikarin behsê Mûsa Anter, nivîskarê navdar
yê Kurd, Seîd Kirmizitoprak *di siyasetê da wekî Dr. Şivan navdar
bû], Mihemed Yaşar Kaya û çend ronakbîrên dî yên Kurd ku
navên wan nayên bîra min, bikim. Me bi hev ra kombûn dikirin
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û li ser pirsgirêka giştî ya neteweyê Kurd me nêrînên xwe bi hev
ra parve dikirin. Wî demî em 21 kes bûn ku 19 kes ji wan xelkê
başûra Kurdistanê, ez û Fîroz Felahet ji rojhilata Kurdistanê ku
me hemûyan şaxê rêxistina xwandekarên Kurd li Stanbolê
pêkîna û armanca me hevkarî bo serhildana Barzanî bû li Îraqê.
Çalakîyên me wisa berfireh bûn ku hevalên me ji Ewrûpa
rojnamevanekî Ingilîz ji bo ku hevpeyvînê bi Hacî Seyîd Ebdullah
Efendî Gîlanîzade ra bike hinartin [rêkirin – şandin+ nik me ku
em jî amadekarîyên ji bo çûyîna wî bo Urmîyeyê pêkbînîn. Me
ew ji bakura Kurdistanê anku ji Diyarbekirê [Amedê] bo
rojhilata Kurdistanê şehirê Urmîyeyê rêkir. Wî pirtûkek di vî
derbareyî da nivîsî û belav kir.
Destpêka sala 1961an Şahê Îranê di seredana xwe ya fêrmî da
bo Stanbolê daxwaza dîtina xwandekarên Îranî li Tirkîyeyê kir û
Konsolosîya Îranê hemû xwandekar vexwandin daku Şah bi wan
ra biaxive. Digel ku min nedixwast biçime konsolosîyê, lê
hevalan ji min daxwaz kirin û gotin: "Çiku te bi zêdehî ve li Îranê
pirsgirêk hene. Neçûna te bo konsolosîyê dê ji te ra pirsgirêka
çêbike" û dawîyê jî ez razî kirim ku bi wan ra biçime konsolosîya
Îranê. Şah destê xwe da her kesî û demê gihişte min got: “Tu ji
kî derê yî?“. Min bersiv da: “Xelkê Kurdistanê me!". Careke dî
pirsî? "Kîjan şehirî?". Min jî bersiv da: "Urmîyeyê!.". Bi nêrîneke
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tijî qehir di ber min ra derbas bû. Ev cara yêkê û dawîyê bû ku
ez ji nêzîk ve bi Mihemed Riza Şahê Pehlewî dijminê xelkên
Îranê ra rû bi rû bibûm û me hev dît.
Hingê Axabaşî [mixabin nav li bîra min nîne, tinê şohreta wî
anku paşnavê wî li bîra min maye] xelkê Senendejê, li
konsolosîyê kar dikir. Ew zelamekî gelek bi cisaret û xwudanê
hemû taybetmendîyên baş yên Kurdî bû! Kiçek bi navê Leylê û
du nevî jî bi navên Sumer û Sevgî hebûn. Piştî ku ez ji bo
terkkirina zanîngehê li Tirkîyeyê hatim neçar kirin, ji her alî ve bi
hevkarîya wê binemala muhterem bû ku min şiya *karî+
dokumentên xwe ji zanîngehê bistînim daku bikarim *bişêm+ li
derveyî Tirkîyeyê xwandina xwe bidomînim. Ez hergav xwe
deyndarê dilovanîya wê binemalê dizanim. Axabaşî li
konsolosîyê bihîstibû ku memûrên wê derê gotibûn: "Divêt li vî
kurî hişyar bin, çiku ew ji Kurdistanê hatîye û dibe ku li dijî me
karên xirab bike" û Axabaşî jî ez ji meseleyê agehdar kirim û ji
min daxwaz kir ku haydarê xwe bim.
Havîn bû û min semestera heftê û sala yêkê ya kilînîkê li
Tirkîyeyê nû bi dawî înabû. Seet 5ê spêdeyê dazdeh kes ji
memûrên esker, polîs û MITa Tirkîyeyê ketin mala me. Ez û Qazî
Dizeyî û Birahîm Dizeyî bi hev ra diman û çiku min paseporta
Îraqî nebû, karekî wan bi min nebû û ji min ra gotin ku di
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mezela [odeya] xwe da bêdeng rûnim. Di lêgerîn û sahkirina
malê da li bin texteyê Qazî çend nameyên Komeleya
Xwandekarên Kurd ku naveroka wan zêde siyasî nebû, peyda
kirin û ew bi xwe ra birin û zîndanî kirin. Piştî çend rojan Qazî
itiraf kiribû û navê hemû endamên şaxê xwandekaran li nik
polîs aşkera kiribûn. Bi her awayî çend roj piştra Birahîm Sabir û
hejmareke zêde ji Kurdên bakur girtin. Ew li Kurdistanê bi navê
"23 aydinlar" [23 ronakbîr - roşinbîr] naskirî bûn. Yaşar Kaya di
derheqê wan û dadgehkirina wan da pirtûkek berfireh nivîsîye.
Berî ku polîsê Tirkîyeyê min bigire, neçar mam ku bi hevkarîya
dostekê Tirkîyeyê terk bikim. Dostekî bi navê Kerîm Derîx ku
karê ixracatê dikir li Stanbolê, bi erebeya xwe heta tixûbê
Bulgaristanê ez înam û ruşwet [bertîl] da û di pişta erebeya xwe
da ez îname Sofyayê. Ji wê derê jî bi qetarê [trenê] çûme
Vîyanayê. Rojname, radyo û hukûmeta milîtarîst ya hingê li
Tirkîyeyê ew mesele gelek nepixandibû û xemileke wisa dabûnê
ku dozgerê Tirkîyeyê bêyî binas [sebeb] bo me hemûyan
daxwaza îdamê kiribû.
Ya yêkê: Ji ber sebebê komûnîstî ku seda 90 ji me komûnîst
nebûn.
Ya duyê: Sûcê li ser me cudakirina Kurdistanê ji axa Tirkîyeyê û
pêkînana Kurdistana serbixwe bû ku di makqanûna Tirkîyeyê da
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cizayê wê îdam bû. Helbete divêt bêjim ku sûcên wisa bê
bingeh û mesqere bûn, lê bi siyaseta rayedarên dewleta
Tirkîyeyê ya hingê ra li hev dihatin. Hingê dewleta Tirkîyeyê
dewleta Iranê dişidand ku min bide girtin. Iranê jî fişareke
dijwar biribû ser bab, dayîk û xwûşkên min. Ew biribûn
sazûmana emnîyetê, lêpirsîn bi wan ra kiribûn û mala me teftîş
kiribûn û pisgirêkên gelek zêde ji binemala me ra çêkiribûn daku
belkî min neçar bikin careke dî vegerime Îranê û piştra min
bigirin. Nameya ku sazûmana emnîyetê ji bo girtina min
hinartibû [rêkiribû+, li vê derê diweşînim:
Serokê SAWAKa Tehranê 420704, hejmar 313 – 24653, Rêvebirê Giştî yê
Îdareya Sêyan
Li ser xebata veşartî ya xwandekarên Kurd
Bo me ji konsolosîya Şahinşahî ya Stanbolê xeber hatîye ku komeke veşartî
ya xwandekarên Kurd li Tirkîye digel xwandekarên Kurd li Ewrûpa temas
heye û xerîkî *mijûlî+ xirabkarîyê ne. Tirkîyeyê ev organîzasyon keşif kirîye û
endamên wê ku 19 kes in, 2 kes jî Hesen Şetevî û Fîrûz Felahet Îranî ne.
Imkan heye ku ewana digel cemîyeta [civata] Kurdan li Tehranê têkilîyê
danin bo xirabkarîyê. Hewce ye herçi zûtir ewana binasin û bigirin û tehwîlî
Îranê bidin.
Mudûrê Giştî Muqedem
[Orîjînala nameyê di beşê Pêvekê ya pirtûkê da ye.]
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Ji bilî min, hejmareke zêde ya ji van 22 kesan piştî 7 mehên
zîndan û îşkenceyê hatine azad kirin û karîne di zanîngehên xwe
da xwandinê bidomînin.
Ez ji Tirkîyeyê çûme Wienê [Vîyanayê] û paşê jî ji bo dîtin û
şêwira bi Xal Baboş Xan [Dr. Qasimlo] ra ku hingê wekî
profesorê zanîngehê di beşê zanistên siyasî da li Pragê ders
dida, çûme nik wî li welatê Çekoslovakya. [Vê gavê Çekya ye.
Çek û Slovakya bi rengekî aştîyane ji hev cuda bûn û bûne du
dewletên serbixwe].
Ji ber ku wergirtina vîzeyê ji sefareta Çekoslovakya gelek kêşa û
êdî pare bi min ra nemabûn, neçar mam ku hemû heyîya xwe
ku seetek zêr ya 18 eyarî bû û dîyarîya babê min bû, bifiroşim û
bi vî rengî min karî xwe bigihînim nik Xal Rehman ku bi nasnavê
[neqilnavê] Enwer Ebasî li wê derê kar dikir. Ez kesê yêkê bûm
ku piştî salên dirêj yên dûrîya ji welat, Xal Baboş Xan bibînim.
Demê min li wê derê gelek xweş derbas bû û di navbeyna min û
Xal Rehman da ji bilî xal xwarzatî û lêzimîya binemalî, têkilîyeke
gelek kûr ya hevalînîyê jî çêbû ku heta şehadeta wî ew
peywendîyên me yên semîmîyane [ji dilî] berdewam bûn.
Min biryar da ku ji Pragê biçime Munîhê û ji wê derê jî vegerim
Stanbolê. Lê li Munîhê hevalên min gotin ku heke vegerî
Tirkîyeyê hema di gava ewil da dê te bigirin û biavêjin zîndanê.
Wan ji min ra pêşniyar kirin ku demekê li wê derê bimînim heta
ku rewş bikeve halê xwe yê asayî. Bi derbasbûna demî ra min
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zanî ku êdî vegera min bo Tirkîyeyê û bi giştî bo Stanbolê êdî ne
mumkun e. Çiku peywendîya min bi binemalê ra bi yêk carî qut
bibû û çu hatina min ya malî jî nebû, lewma ku Komeleya
Xwandekaran nikarîn *neşiyan+ anjî nexwastin hevkarîya min ya
maddî bikin, Xal Rehman pêşniyar kir ku heke dixwazim biçime
Elmanyaya Rojhilat [DDR], ew dikare ji min ra bûrseke xwandinê
amade bike. Lê ez ku çend caran çûbûme Berlîna şerqî [rojhilat],
min rewşa felaketbar ya xelkê wê derê û qehra hakimîyeta wê
derê ya li ser serê xelkê dîtibû. Ji ber wê jî min biryar da ku li
Elmanyaya Rojava bimînim û pêşniyara xalê xwe min nepejirand
û li Munîhê ji bo debara jîyanê ketime dûv peydakirina karekê.
Hingê li Elmanyaya Rojava bi nasnameya xwandekarîyê îmkanê
peydakirina kar ji xwandekaran ra gelek sanahî [hêsan] bû. Bi
taybetî di demê tetîlan [bêhnvedanan] da ji karkerîya di xanî û
beran da heta paqijkirina befra kuçe û kolanan, cadeyan, bi cih
kirina tiştên malê û karkerîya di fabrîkeyên kaxez çêkirinê da,
parêzkarîya asansor heta gulfiroşîya di sînemayan da û şuştina
seyan [kûçikan], hemû ew kar bûn ku di kirina wan da çu caran
neketim dudilîyê. Digel ku kurê axayekî arîstokrat bûm!. Lê min
hemû kar kirin ku muhtacî çu kesê nebim. Hindek rojan min
heta pare ji bo kirîna nanê tirsî jî nebû!.
Danê êvarî ez diçûme kursên zimanê Elmanî û digel ku demê
standina vîzeya paseporta min hatibû, lê sefareta Îranê li Bonnê
şertê dayîna vîzeya paseporta min bi razîbûna rêxistina
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xwandekarên sefareta Tirkîyeyê girêdabû û ji min ra dane xuya
kirin ku ez ne xwandekarê Elman im, di encamê da jî nikarin
vîzeya paseporta min nû bikin!. Min karekî nû di
îmalatxaneyeke biçûk ya kevilan [postan] da [cilên çerm yên
biha giran çêdikirin] li baştirîn cadeya şehirê Munîhê peyda
kiribû ku min li wê derê ne tinê bi hezeke mezin û xurt kar dikir,
karê min bi awayekî bû ku min dikarî rojên şembîyê jî 8 heta 10
seetan bixebitim. Rêvebirê îmalatxaneyê zelamekî gelek baş bû
û min pirsgirêka paseportê ji wî ra got. Wî jî ji min ra got ku
berpirs kesek nîne û dikarim heta ku bixwazim bi paseport anjî
bê paseport li wê derê kar bikim.
Belêm têbînîyek jî îna bîra min ku ji bo mayîna li Ewrûpayê, çar
şertên [mercên] heyatî [jîyanî] anku hebûna paseporta
demdirêj, hebûna malekê anjî mala xwandekara û di dawîyê da
jî destûra karkirinê û karek hewce ye ku hemû ev şertene bi hev
ra girêdayî bûn û bi bêyî yêk ji wan, razîbûna li ser sê mercên dî
êdî li Elmanyayê nemumkun bû û li vê derê bi bêyî van şertan
mayîn karekî derveyî qanûnê dihate hisab kirin.
Zivistan bû û min çu tiştek nebû ku li xwe bikim û herdaîm di
sirê da direcifîm, baranîyekî şîn bi 8 Markan min kirîbû daku
fanêleyê min ter nebe. Yêk ji hevalên min ku xelkê Şebisterê bû
û bo Tirkîyeyê vedigerîya, sakoyek [paltoyek] hebû ku ew bi 60
Markan firote min û bi wî awayî min karî ji sira zivistana Munîhê
xwe biparêzim û xwe ji mirinê rizgar bikim!..
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Herwekî ku min got binemala kak Axabaşî bawernameya min ji
zanîngehê wergirtibûn û bi rêya yêk ji hevalên xwe, kak Kerîm
Derîx ku bi tirimpêla [otomobîla, erebeya] xwe di rêya Îran û
Tirkîye û Elmanyayê da karê ticaretê dikir, ji min ra îna. Piştî
wergêrandin û pejirandina hukûmeta Bayern ya Elmanyayê, ji 7
terman 4 term qebûl kirin û bi wî awayî min karî *şiya+ li
semestera 5ê ya zanîngeha pizişkî [tibbî] ya Munîhê navê xwe
binivîsim û xwandina xwe bidomînim.
Bi armanca xizmetkirina bo xelkê xwe û şoreşa siyasî ya dijî
rejima dîktator ya Şah sê salan ji xwandina xwe paşve mam û
divîyabû min ew telafî kiriba, bi micidî û ezmûna [tecrubeya] ku
min di kar û xwandinê da hebû, min karî di navbeyna salekê da
zimanê Elmanî heta çendekê hû [fêr] bibim.
Rojên ku min dersên zanîngehê nebûn, min kar dikir, di
destpêkê da seetê 1,8 Mark anku di rojê da 12 mark min
werdigirt. Mehê 100 mark kirêya mezela [odeya] xwe dida,
mezela min 12 mîtrokare [mîtroçarnikar - mîtroqere metreqere] bû. Li Elmanyayê hucreya her girtîgehekê herî kêm
14 mîtrokare ye, lê mezela min ji wê biçûktir bû û bi zehmetî
kursî û maseyên biçûk tê da bi cih dibûn. Heyvê 20 mark ji bo
kirîna kartê tramwayê min dida ku di şehir da bikarim navbeyna
kolegyum [avahîyên xwandekaran] û zanîngehê da hat û çûnê
bikim. Pareyê ku rojane ji min ra dima ji 3 Markan zêdetir nebû
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û eve di demekê da bû ku her semesterê divîyabû 25 heta 300
Markan bo navnivîsîna li zanîngehê min daba.
Herçend min gelek xweş kar dikir û karê min ku bizmar lêdana li
ser çermên cuda yên heywanan û paqijkirina [temîzkirina] wan
li ser texteyên [depên] taybet û paşê jî birîna wan bû, bi başî fêr
[hû] bibûm û di wî karî da şehreza bibûm û min bi temîzî kar
dikir, ji ber hindê jî keyfa kardêrî [xwudanê kar] bi min dihat û
her salê çend sed mark zêde didan min û meaşê min her seetê
ku 1,8 Mark bû, gihiştibû 3 Markan. Di wan heyaman da bû ku
yêk ji hevalên min bi navê Şadîman ji Tirkîyeyê hatibû, hate nik
min ku min cihê xwe yê nivistinê digel wî parve dikir.
Bi xweşî ve piştî demekê Şadîman li Bulxaristanê di rişteya
pizişkîyê [tibbê, medîsînê] da bûrsa xwandina xwe wergirt û
piştî çend salan dawî bi xwandina xwe îna. Di Elmanyayê da
heke kesek di rişteya taybet da baştirîn puan wergirtiba û ji
xwandekarên dî aktîvtir ba bûrsa ji 500 heta 700 Markan didanê
û min çendîn cara karî ji wê qanûnê mifayî [faydeyî] werbigirim.
Di wî demî da her çend digel Rehman Dayî [Xalê Rehman]
peywendîyeke dostane û hevalîyeke nêzîk me hebû û bi
awayekî berdewam di nav têkilîyê da bûn, min hewil dida her
salê bo dîtina wî biçim Pragê, bo cara yêkem birayê wî yê mezin
Endazyar [Muhendis] Kak Hûsên û piştî heyamekê jî birayê wî
Dr. Elî Xan bo dîtina birayê xwe hatibûne Ewrûpayê û çawa ku
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hewcehîyên xwe yên vîze û rêvingîyê amade kirin bo dîtina Xal
Rehman em çûne Pragê.
Di warê siyasî da gelek aktîv bûm. Ne tinê di organîzasyonên
xwandekarî yên Îranê da, li derveyî welat endamê komîteya
şehirê Munîhê bûm ku di rêxistinên Kurdî li Ewrûpayê da min
xebat dikir û li salên 60an di meşên berfireh yên dijî Şah da li
Munîhê min pişkdarî kir, herçend ew kare muhtemel bû bibe
binasê [sebebê] ji dest dana karê min û birsî bimînim, lê min
hemû hewla xwe da heta canê xwe jî ji bo organîzekirina wan
meşa bidim û pişkdarî bikim.
Di salên 1960an da Mela Mustefa Barzanî rêberê bizava xelkê
Kurd digel rejima Şah têkilîyeke nêzîk hebû, lewma Komele
amade nebû li pirsên me û şoreşa di Îranê da mudaxilîyeke
micid bike, bi wî sebebî bo partî û organîzasyonên xwandekarî
yên Kurd di Ewrûpayê da pirsa rojhilata Kurdistanê gelek giring
nebû. Rêxistina xwandekarên Îranê li Ewrûpa di warê doza
neteweyî û çareserkirina mafê Kurdan da wisa digot:
“Her xelkekê mafê çareserkirina qedera xwe heye bi şertekê ku
ew xelk bikare serbest hukûmetê bi rê ve bibe. Nihe di Îranê da
ji bo hilweşandina rejima Şah, hevdengîya giştî pêdivî ye û her
tiştekê serkevtinek heye. Di wî demê ku şoreş serkevt da, hingê
doza Kurd her bi xwe dê çareser bibe".
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Bi rehîya min ev teorî bi timamî şaş bûye û di çu cihekî cîhanê
da nehatîye bi cih kirin. Di wî demî da ev nêrîna şaş bû sebeb ku
Partîya Tûdeh û piranîya opozîsyonên Fars di peywendîya digel
pirsa neteweyî ya Îranê da xwe dûr hêlan.
Li sala 1967an ku Îsmaîl Şerîfzade, Silêman Muînî û Şelmaşî
[Mela Aware] şerê çekdarî li rojhilata Kurdistanê [Kurdistana
Îranê] li dijî rejima Şah dest pê kirin. Di wê konjonkturê da ez û
Ebdullah Muhtedî me pişkdarî di kongreya Federasyona
Xwandekarên Îranî li Ewrûpa da kir û ew wisa pê da diçûn ku di
daxuyanîya dawîn ya kongreyê da tinê peyva "Xelk" bi kar bînin.
Ev reftara wan dûrî prosesa doza Kurd û Kurdistanê bû. Lewma
di encam da bo mijara Kurdistanê û binpêkirina mafên
neteweyî ji bilî avakirina organîzasyoneke ronakbîrî [roşinbîrî]
ya Kurdên Îranê rêyeke dî nebû. Piştî nivîsîna Bername
[Program] û Peyreveke [Destûr-Tuzuk] kurt û hilbijartina
komîteya navendî, rojnameya Kurdistanê bi navê grûba
nivîskaran hate çap û belav kirin. [Kopîya wê li dawîya pirtûkê di
Pêvekê da ye.]
Xwenîşandana hemberî hukûmeta dagîrker ya Şah, ron û zelal
kirina zulm û dîktatorîya hakim ya li ser Îranê, aşkerakirina
daxuyanîyên fermî yên karbidestên hukûmeta Îranê li hemberî
welatên Ewrûpayê, herwisa parastina şoreşa rewa ya xelkê
Kurd, ji erkên sereke yên wê rêxistinê bûn.
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Navên hindek ji endamên wê rêxistinê yên wî demî ev in:
Dr. Sadiq Pîrzihrî, Endazyar Qasim Pîrûtî, Endazyar Fetah
Merûfî, Hesen Hesenî, Dr. Hesen Farûq, Emîr Qazî, Dr.
Ebdulrehman Qasimlo, Tahir Şems Burhan, Mihemed Muhtedî,
Hacî Ehmedî, Selîm Babanzade, Mustefa Nûranî, Endazyar
Rehman Qadirî.
Piştra ku hukûmeta Beasê di piranîya şehirên Kurdistanê da
dest bi hilawîstin [îdam - darvekirin] û kuştina xelkên bêguneh
kir, hejmarek ji endamên Rêxistina Ronakbîrên *Roşinbîrên+
Kurd yên Îranê digel hindek ji endamên Komeleyê û kesayetîyên
naskirî yên Elmanî, li şehirê Munîhê, Rêxistina Berevanîya Xelkê
Kurd ava kirin ku ez jî endamê wê organîzasyonê bûm.
Hêdî hêdî imtihanên min dest pê dikirin û şêwazê îmtihandanê
bi wî awayî bû ku di navbeyna sê mehan da me ji 33 babetan
imtihan dida. Ji bo xwe amadekirina nêzîkî 6 mehan jî divîyabû
hem dersê bixebitim hem jî ji bo jîyanê û meaşekê kar bikim.
Rojane 6 heta 8 seetan min kar dikir. Vê rewşê tezadek çêdikir
di plankirina hazirîya imtihanan û karê jîyanê da lê çi bikin
mecbûrîyet bû.
Di wî demî da rêvebirê fabrîkeyê kak Sîrûz ji min ra got: "Kesek
bi navê Dr. Jung nas dikim ku dikare bi rêya mezintirîn navenda
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bîmeya [sigorta] Elmanyayê ve anku Allianzê [Alliance - Alyansê]
ji bo xwandekarên neteweyên cuda bûrsa xwandinê temîn bike
û tu tinê xwandekarekî pizişkîyê [medîsînê, tibbê] yî, ez bawer
dikim dê karê te bi cih bîne".
Piştî vê yêkê min digel wî dem vebirî û çûme nik wî û min behsê
jîyana xwe jê ra kir û bêyî burokrasî, bûrsa xwandina min ya ji
bo deh sala, mehê 375 Mark [Berî euroyê pareyê Elmanya mark
bû] qebûl kir. Piştra min karî xwe bo imtihana dawîyê amade
bikim û di demê xwe da li hemû imtihanên xwe bi başî
serbikevim. Bo dayîna wan imtihanan divîyabû bi başî fêrî
[hûyî] zimanê latînî bibam û belgeya pişkdarî û qebûlîyê bidime
komisyona imtihanan. Di semestera dawîyê anku semestera 11.
da îmtihana dawîyê min timam kir û bi puaneke [dereceyeke]
gelek baş qebûl bûm. Di destpêka meha sibata 1969an da di
xestexaneya [nexweşxaneya] Şiwabîng [Schuwabing] ya şehirê
Munîhê da wekî destyarê [asîstanê] pizişkî min dest bi karê xwe
kir.
Li vê derê dixwazim balê bikêşime ser vê yêkê ku roja 21ê
Hezîrana 1963an li Munîhê digel kiçeke spehî ya bi navê Haide
bûme heval, ku wê di zanîngeha teknîkê, li rişteya *branşa+
endazyarîya [muhendîsîya] makîneyên cil [libas] durûnê
[Textilingenieur] dixwand ku ez jî li rişteya pizişkî [tibê]
xwandekar bûm. Piştî hevalînîyeke germ û tijî hez û rêz me li
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destpêka sala 1967an şû bi hevdu kir û jîyana hevpar pêkîna û
di Kanûna Pêşîn *December+ ya wê salê da jî kiça me Ronak hate
dinyayê.
Haide ji binemaleke şoreşger û xwandewar bû, bapîrê wê Hans
Kudlich, li sala 1948an rêberîya Bizava [Tevgera] Kedkar û
Cotkarî ya Elmanyayê dikir û piştra bi neçarî welatê xwe terk kir.
Sala 1970an Partîya Demokrat ya Kurdistana Îraqê li navçeya
Navpirdan kongreya xwe ya 8. kom kir. Ji Komeleya
Xwandekarên Kurd li Ewrûpayê daxwaz kir ku pişkdarî di
kongreya wan da bikin û Nizamedîn Kaya ji bakura Kurdistanê,
Dr. Hesen Şetevî [ez] ji rojhilata Kurdistanê, Cewher Şawês ji
başûra Kurdistanê, Mihemed Salih ji rojavaya Kurdistanê ku di
wê kongreyê da pişkdar bin hatibûn hilbijartin.
Em hemû bi hev ra ji Berlîna rojhilat ber bi Bexdayê ve û ji wê
derê bo Kurdistanê û pê ra jî bo Navpirdanê bûne rêving.
Mixabin di wî demî da PDK ya Îraqê digel hukûmeta Şah
têkilîyên xurt hebûn û xîveta [çadira] fermandarê Îranî cîranê
xîveta min bû û ez jî dijminê bi kerb yê hukûmeta Şah bûm û vê
yêkê ez aciz dikirim.
Mixabin di vê kongreyê da destûr nehat dayîn ku nûnerên PDK
[Îran] pîrozbahîya xwe pêşkêşî beşdarên kongreyê bike. Ewan jî
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bi belavkirina daxuyanîyekê nerazîbûna xwe di nava beşdarên
kongreyê da gotin.
Hemû hewla me ew bû ku em bi rêberê bizava neteweyê Kurd
hevdîtinê pêkbînin. Piştî çend roj û çend tikayên ji kak Idrîs,
kurê Mela Mustefa Barzanî ku erkdarê bi cih kirina karên
binemala Barzanî bû, ruha wî şad be, bi me ra hevdîtina digel
Mela Mustefa Barzanî pêkîna.
Şevekê direng em çûn meqerî *pêşmergegehê+ û heta çend
seetan di xizmeta rêberê bizava Kurd da bûn. Mela Mustefa ji
me ra li ser yêkbûna xelkê Kurd axivtineke dirêj kir û ji
tecrubeyên xwe behs kir, bi keyfxweşîyeke bêtixûb ve me xatir
ji wî xwast û em vegerîyan xîveta [çadira] xwe. Di kêleka vî
lîderê cesûr û comerd yê Kurd da, li Navpirdan min Dr. Hişyar
*Faîk Savaş+ dît ku li Tirkîyeyê hevkilas [hevsinif] û hevalê min yê
nêzîk bû. Her li wê derê min cara ewil şairê bi navûdeng yê
Kurd, Hêmin Mukrîyanî jî dît. Rojekê Dr. Hişyar behs dikir û
digot; "jinekê xatir ji dinyayê xwast û mamosta Hêmin dest bi
girînê kir, min jê pirsî ev jine kes û kara we bû, got nexêr, min
dubare pirs kir ev jine ji te ra nasyar e, got nexêr, min dîsa jê
pirsî hevala we bû, got nexêr, êdî min gotê başe boçi tu digirî
mamosta? Got heke li Afrîkayê jî jinek bimire, ez dê bigirîm.
Çiku hûn nizanin tinêtî çend nexweş e"!.
Di wê derê da yêkemîncar bû ez agehdar bûm ku Dr. Seîd
Kirmizîtoprak [Bi navê Dr. Şivan nasyar e] ku di Tirkîyeyê da
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hevkilasê [hevsinifê] min bû û ciwanekî şoreşger û siyasethez
bû, li Navpirdanê girtî ye. Min ji wan xwast ku destûra dîtina wî
bidene min, lê wan qebûl nekir. Piştra min bihîst ku ew [Dr.
Şivan] digel du hevalên wî di girtîgehê da kuştine.
Dihate gotin ku goya di kuştina Seîd Elçî da destê wî hebûye. Ev
serpêhatîyên tahl û xembar birînên ji dîroka xelkê me ne ku hêj
jî çareser nebûne.
Careke dî bi hizaran mixabinî û hêvîyên ser û bin bûyî ji bo
domandina karê xwe bûme rêvingê Ewrûpayê. Piştî vegerê li
sala 1971ê jî me digel çend doktorên Kurd bi armanca
piştevanîya bi şoreşa Kurdistana Başûr Komeleya Doktorên
Kurd li Ewrûpa damezrand.
Di pişka niştergerîya [cerahîya] giştî da min alîkarîya doktoran
dikir û ez mijûlî wergirtina teza doktoraya xwe jî bûm. Mijara
teza doktoraya min "Tesîra makîneyên bi hêza hewayî kar dikin
[Kompresor - Pressluft machine] li nav hestî û bendên leşê
karkerên madenê rejûyê [komirê] li salên 1960-1972an" bû.
Piştî du salan min teza doktoraya xwe wergirt û di heman demî
da jî ez bûm xwudanê kiçeke dî ya bi navê Zêrîn.
Li sala 1975an li imtihana bisporîtîya niştergerîyê da ez bi ser
ketim û min bawername di wî warî da bi dest ve îna û heta sala
1985an, wekî cihgirê berpirsê pişka niştergerîyê ya xestexaneya
[nexweşxaneya] zanîngehê ya 180 text [cih], di beşê

197

niştergerîya cihên şkestî û beşê giştî da ez xebitîm û bisporîya
wê pişkê jî min wergirt. Digel van hemû karan min xwe ji
siyasetê jî dûr negirt. Di kongreyên rêxistinên pêşkevtî da ku dijî
hukûmeta Şah çalakî dikirin min beşdarî dikir, digel PDKÎ [Îran] jî
min alîkarîyek nêzîk hebû. Di kongreya 3. ya wê partîyê da ku li
sala 1973an [li Bexdayê] pêkhat min pişkdarî kir û wekî endamê
komîteya navendî hatim hilbijartin.
Piştî serhildana xelkên Îranê ya Sibata 1979ê, ji ser Tehranê ve
ez vegeryam rojhilata Kurdistanê. 15 sal bû ku paseporta min bi
kar nehatibû, li gumrukê ciwanekî ku paseport kontrol dikirin bi
awayekî heyirî li min nêrî, hingê min zanî û serpêhatîya xwe jê
ra got. Wî ez dame ber singê xwe û maçek li rûyê min da û got:
"Hûn baştirîn û ezîztirîn mêhvan û rêvingên min in". Eve yêkek ji
baştirîn serpêhatîyên min bû di destpêka şoreşa xelkên Îranê
da.
Piştî wê ku di kongreya 4an ya PDKÎ li Mehabadê da min
pişkdarî kir. Ji alîyekê ve karûbarên zor yên zanistî û debara
jîyanê, ji alîyekî dî ve piranîya ciwanan di meydana şer da bûn,
derfetek bo min ji karên siyasî ra nemabû. Bi nêrîna min divîya
wan ciwana dirêje dabane çalakîyên siyasî û mubarezeya
*têkoşîna+ xwe domandibane. Ji hemûyan giringtir bi binasê
[sebebê] wê hindê ku nêrînên min digel nêrînên PDKÎ cudatir
bûn, min xwe bo komîteya navendî nekire namzed.
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Mixabin hukûmeta Îslamî ya Îranê wekî hukûmeta berê û
xirabtir jî çu mafek bo Kurdan pesend [qebûl] nekir û berevajî
wê şerê leşkerî jî hemberî Kurdan îlan kir. Bi êrişên ertêş û hêza
Pasdaran neteweyê Kurd derbên giran xwarin û piranîya xelkê
hatin kuştin û birîndar bûn.
Sala 1982an herdaîm Dr. Qasimlo pirtûk ji min ra dihinartin û
daxwaza alîkarîyê dikir. Bi harîkarîya [alîkarîya] organîzasyona
doktorên tixûbnenas ya navneteweyî û Dr. Bernard Kuşner
[Bernard Kouchner] ku paşê bû wezîrê karê derve yê Fransayê
jî, di demê ji heftîyekê kêmtir da min kar û jin û zarok bi cih
hêlan û xwe gihande Xidirava ku yêkemîn xestexaneya
[nexweşxaneya] li Kurdistana azad li wê derê bû. Piştî
heyamekê ez çûm devera Gewrika gundê Qalwe yê Ebdula Axa
li Mehabadê ku li wê derê dermanxaneyeke mezintir hatibû ava
kirin. Ji bilî min Dr. Martîn, niştergerekî Îtalî û doktorekî Fransî
yê bêhişkirinê [anestezîyê], Dr. Didiye li wê derê kar dikirin.
Em neçar bûn rêyeke dirêj bi pêyan çûbane xestexaneyê,
Martîn herdaîm digot xwezî min li Romê [Romayê] pêştir werziş
[spor] kiriba daku nihe newestîyabame. Mixabin ketina
bombeyeke nêzîkî xestexaneyê, tesîreke xirab ya ruhî li ser
Martîn kir û neşîya [nikarî] piştî wê kar bike û dîsa rêkirin bo
Îtalyayê.
Di demê bombardumana [bombebarana] dewleta Îranê ya
hukûmeta Benî Sedr ya li ser Kurdistanê da, piranî sivîl hatin
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kuştin û birîndar bûn. Hindek roja 15 heta 20 kesan ji zarok û
jinan diînane [tînane] xestexaneyê. Ji bilî Kurdan bi bihîstina ku
doktorên biyanî hatine Îranê, rojane bi dehan kesên Faris, Azerî
û Ereb dihatin xestexaneyê. Tedawîya wan hemû nisaxan bi du
doktoran gelek zehmet bû. Hindek rojan ji 20 seetan zêdetir em
di mezela [odeya] niştergerîyê da bûn û me emelîyat dikir.
Piranîya birîndaran fîşek bi wan ketibûn û hestî û bendê leşên
wan wisa hûr bibûn ku carina tinê bi birîna organên bedenê
jîyana wan rizgar dibû.
Di wî heyamî da bûyerên gelek nexweş qewimîn ku tinê ez dê
behsê yêk ji wan bikim:
Rojekê jinek înan xestexaneyê ku bi derbê fîşekan, zikê wê şeq
bibû û rûvîyên wê rijîyabûn, digel vê yêkê ku jinik du giyan bû
[bitişt bû - hemle bû], bi du destan zikê xwe girtibû û piştî
rêpîvaneke [rêveçûneke] çend kîlometreyan xwe gihandibû
xestexaneyê. Ji leşê wê dilop dilop xwûn dihate xwarê. Piştî
lêdana derzîyeke dijî mikroban ew birin mezela [odeya]
emelîyatê. Di tevahîya wî demî da digirîya û digot heke ez
bimirim ne çu xem e, lê divêt zarokê min sax bimîne daku tola
nim ji wan zaliman bistine.
Emelîyata wê bi silametî xilas bû û roj bi roj rewşa wê ber bi baş
bûnê ve diçû. Çend roj piştî emelîyatê, di demê tedawîyê da
dengê lêdana dilê zarokî nehat û min wisa texmîn kir ku zarok
mirîye. Roja yêkemîn min hewil da ez jinikê razî bikim daku bi
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niştergerîya sezaryanê [cesarean] zarokî derêxim û wan ji
mirinê rizgar bikim. Li tenişta textê wê rûniştim û min jê ra got:
Gelek muhtemel e ku zarokê te miribe jî, ji ber hindê ez
dixwazim te emelîyat bikim daku jîyana te ji tehlîkeyê xilas be.
Ewê dest bi girînê kir, careke dî min bi stetoskopê [stethoscope]
guhdarî kir daku bizanim ka zarok sax e an ne? Çend deqîqe
neborîn dengê lêdana dilê zarokî hate guhê min û min mizgînî
dayê ku zarok sax e. Piştî 10 rojan mêrê jinikê ku şivan bû, hat û
spêdeyeke zû, seet 5ê, min dît ku li dûv mêrê xwe wisa pêxwas
û zarokê wê yê sax di zikê wê da ketine rê û ber bi gundê xwe
ve diçin. Bi çavekî spasîyê berê xwe da min û hat û ez himbêz
kirim û bêyî ku biaxive bi saxî û silametî ber bi jîyana xwe ya bê
çare û tijî kul û derd vegerîya çû.
Demsala payîzê hat û hewa hêdî hêdî ber bi sarbûnê ve diçû.
Piştî Qalweyê [gundê ku xestexane lê], ez hatim Kanî Zerê û me
li wê derê mizgevtek kire dermanxane. Min mezelek hebû ku ez
hem tê da dinivistim û hem jî min birîndar û nisax li wê derê
tedawî dikirin. Di dawîyê da neçar [mecbûr] mam payîza 1982ê
vegerim Ewrûpayê. Min ji 25 kîloyan zêdetir kîlo dabû. Jar
bibûm û êdî taqet di bedena min da nemabû. Hind lawaz bibûm
ku li balefirgehê zarokên min ez nas nekirim.
Sala 1985an, grûba “Hawar” çêbû ku di civîna wê ya yêkemîn da
li şehirê Axin [Achen], zêdeyî 400 ronakbîran [roşinbîran]
pişkdarî kirin.
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Li sala 1985an ku biryar bû pişkeke nû ya niştergerî [cerahî] ya
penceşêrê [seretanê, kanserê] û nisaxîyên rûvîyan li zanîngehê
bête ava kirin. Hate ragihandin ku pêdivîya wan bi doktorekî
bispor yê di vî warî da heye. Ez bi zanîn û tecrubeyên xwe bûme
namzedê wê berpirsîtîyê û di navbeyna namzedan da ez hatim
hilbijartin. Piştî ez bûm berpirsiyar, min hemû hewla xwe da ku
wê pişka xestexaneyê berfireh bikim û min şiya [karî] jî ez wî
karî bikim. Çiku piştî heyamekê di warê akademîk û pratîkê da,
ew beşê xestexaneyê gihişte bilindtirîn asta [sewîyeya]
standardên navneteweyî.
Bi munasebeta 50. sala bûyîna min, berhema min ya yêkemîn li
sala 1989an bi teza niştergerîya penceşêrê [seretanê - kanserê],
ku zêdeyî 25.000 tîrajî bû, hate weşandin.
Pirtûka min ya duyan li sala 1997an, di derbareyê “Palyatîv
Onkolojî"yê da [Palliative Onkologie] Bêjeyên [Termên]
Tedawîyên Kanserê ji bilî niştergerîyê, hate çap û belav kirin.
Di zêdeyî sed kongreyên doktorên [pizişkên] nişterger [cerah]
yên cîhanê da min pişkdarî kir û girêbendeke taybet ya
niştergerîyê afirand. Ji alîyekî dî ve di zanîngehên Bonn, Munîh,
Mainz, London û Amerîkayê da min kar kirîye û agahîyên xwe
bo karê doktorîyê zêde kirine û mifa jê wergirtine.
Ji nisaxên Kurd, Ereb, Faris û Tirk anku kesên biyanî, min pare
wernedigirt, heta min alîkarîya madî jî bi wan ra dikir. Bi taybetî
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[xisûsen, nemaze] kesayetîyên siyasî û fedakar zêdetir ji kesên
dî bi ber wan harîkarîyên min diketin. Di sala 1996an da
bisporîya mezintirîn ya pişka niştergerîya bi navê “Visceral"
[guatir, mîde (firşik), rûvî, cerg û pankreas] bo min hate dan.
Ji ber alîkarîyên min yên ji bo zerar dîtîyên zelzeleyê [erdhejê],
mişext û koçerên başûra Kurdistanê û herwisa harîkarîyên tibbî
û madî bi kesên hejar [feqîr] ra li sala 2000an madalyaya
şanazîyê [iftixarî] ya UNESCOyê dane min. Herweha madalyaya
zîvî ya Elmanyayê, ji ber xizmetkirina bi zanistên pizîşkî [tibbî],
bo min hate dan.
Ji sala 2003ê heta 2007ê ez serokê [president] Organîzasyona
Niştergerên Bispor yên nisaxîyên rûvîyan li Elmanyayê bûm û li
sala 2008an, wekî serokê iftixarî yê wê rêxistinê hatim
hilbijartin.
Digel alîkarîkirina zanista niştergerîyî û herweha xizmeta bo
nisaxên xwe, bi danana mezelên [odeyên] biçûk yên
nîşandanên nîgarî [pênîşangehên tabloyan] alîkarîyên civakî min
bi ciwanên nîgarvan [resam] ra kirin.
Piştî avabûna hukûmeta Herêma Kurdistanê [başûra
Kurdistanê] sê caran ez çûm başûra Kurdistanê û bi bêyî
wergitina çu alîkarîyeke madî min plan kir ku xestexaneyeke
[nexweşxaneyeke] niştergerîya penceşêrê [seretanê, kanserê]
ava bikim, daku nisax [nexweş] neçar nebin bo tedawîyê biçin
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Tehran, Bexda û heta ew nisaxî [nexweşî] nebe sebeb ku pêyê
wan bikêşe Ewrûpayê jî. Lê mixabin rêvebirîya Herêma
Kurdistanê destek nedane min û xestexane [nexweşxane]
nehate ava kirin.
Li sala 2005an, min du Kurdên nişterger ji bo pişkdarîya li
kongreya niştergerîyê li Elmanyayê dawet kirin daku ez bikarim
*bişêm+ bi wî awayî peywendîyeke alîkarîyê di navbeyna doktor
û niştergerên Herêma Kurdistanê û Ewrûpayê da çêbikim. Wan
di kongreyê da pişkdarî kirin, lê li Kurdistanê kesek bi awayekî
micid li ser wê pirsê nesekinî, taqîb nekir û zehmeta min dîsa ve
negihişte çu encamekê.
Bo alîkarîya nisaxên ku pêdivî bi Diyalîzê hebûn, min dezgeh û
doktorên bispor peyda kirin û biryar hat dayîn bo heyamê sê
mehan bi armanca fêrkirin [hûkirin] û perwerdeyê biçin Herêma
Kurdistanê [başûra Kurdistanê+, lê mixabin ji ber xemsarîya
rêvebirên başûra Kurdistanê wê projeyê jî serî negirt û hemû
hewildanên min bê encam man!.
Di dawîyê da pêdivî ye [hewce ye] bi aşkerayî bêjim ku ez ji bilî
zimanê xwe Kurdî, Farisî, Tirkîya Stanbolê, Tirkîya Azerî û Elmanî
bi awayekî kamil dizanim, li ser zimanên Erebî, Hollandî û Latînî
jî zanyarî û şehrezatîya min heye.
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Gerçî toşî rencerûyîw hesret û derdim emin
Qet le dest em çerxe siple nabezim merdim emin
Aşiqî çawî kejal û gerdenî pirxal nîm
Aşiqî kêw û telan û benden û bi derdim emin
Ger le birsan û le ber bêbergî îmro req helêm
Nokerî bêgane nakem ta le ser erdim emin
Min le zencîr û tenaf û dar û bend bakim niye
Let-letim ken, bimkujin hêşta delêm Kurdim emin
Mamosta Hêmin Mukrîyanî
Jale Şetevî
Jale xwûşka min ya cêmik e ku çend deqîqeyan berî min hatîye
dinyayê. Berî ku jîyê [temenê] wê bigehe yêk salîyê ji ber
kêmbûna şîr mirîye. Di derbareyê Jaleyê da di beşê li ser jîyana
min da hindek zanyarîyên dî jî hene.
Doktor Ronak Şetevî
Kiça min ya mezin Ronak, sala 1970ê li Elmanya hate dinyayê.
Dibistana seretayî û xwandina lîseyê *gumnasyumê+ li şehirê
Munîhê xilas kir. Ronak kiçeke gelek zîrek bû û xwandina xwe ya
di beşê tibbê [medîsînê] da di yazdeh semesteran da bi dawî
îna. Piştî nivîsîna teza xwe ya doktorayê, di pişka anestezîyê da
bisporîya xwe stand.
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Doktor Zêrîn Şetevî
Kiça min ya biçûk Zêrîn jî sala 1975an li Elmanya hate dinyayê.
Dibistana seretayî û xwandina lîseyê li şehirê Düsseldorfê
timam kir. Zêrîn jî kiçeke gelek zîrek bû û xwandina xwe ya di
beşê tibbê [medîsînê] da di yazdeh semesteran de bi dawî îna.
Doktoraya xwe stand û piştra di beşê hinavî ya kanser û xwûnê
da bisporîya xwe wergirt.
Nîna Şetevî
Nîna, ji kiçan ya dawîyê ya Mihemed Emîn Axa ye. Kiçeke ziman
şirîn, ciwan û spehî bû. Hemûyan ji wê hez dikir. Dewrana
dibistana kurt di lîseya Homayê da bi dawî îna û di dibistana
Şahdoxtê da xwandina xwe domand. Nîna ji ber ku di nav kiçan
da ya herî biçûk bû, bira û xwûşkên wê li zanîngehê dixwandin
çu kes di mal da nedima û ji ber vê yêkê kiçeke dilnazik bû,
tinêtî û dûrbûna ji bira û xwûşkan dibû binasê *sebebê+ girî û
diltengîya wê. Nînayê dengekî zelal heye û bi taybetî ew strana
Tahîr Tewfîqî ji binemala xwe baştir distirî:
" Min birîndar im derdim giran e / maçî lêwî to bo min derman
e / dê were were...". [Soranî]
"Ez birîndar im derdê min giran e / maça lêva te bo min
derman e / dê were were...". [Kurmancî]
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Piştî mirina birayên min [Ferhad û Cemîl] wekî berê nedikarîn
wextî bidinê û hem jî navbira jîyê dayîk û babê min ji jîyê Nînayê
gelek zêde bû. Ji ber vê li hember pirsgirêkên Nînayê xemsar
dixuyan. Bi taybetî kesê têgihiştinî û bêhnfirehî [tehemul] nîşanî
Nînayê nedida. Nîna di salên dawîya dibistana bilind da digel
Yûsif [Îsiv] Şehriyarefşar ku hevalê babê min bû û digel wî hatinçûn hebû, nasiyar dibe. Ew zelamekî spehî bejin bilind û
xwudanê bedeneke mezin bû û herwisa suhbet xweş bû. Lê
xwandina akademîk nebûye. Ji ber ku Yûsif [Îsiv] kesekî camêr û
xweş suhbet bû û digel dayîk û babê min jî hevalîtîyeke nêzîk
hebû û gelekî qencî li wan dikirin, ew dilê Nînacanê bi hisên
nazik û dîyarîkirina xelatên bi biha dikire û wê dixwaze. Yûsif di
wî demî da ji hevjîna xwe cuda bibû û du kur bi navên Cemal û
Kemal hebûn. Nîna bi vê şûkirinê daîm razî bû. Dayîk û babê
min ji ber ferqa mezin ya jîyê [emirê, temenê] wan ji hev û
hebûna du zarokan û li milê dî Nînayê dersa xwe jî bi dawî
neînabû, ev şûkirine nedipejirandin [qebûl nedikirin]. Herçend
dayîk û babê min nerazîbûn jî lê Nîna ya dilê xwe dike û pê ra şû
dike. Piştî şeş salan silbûna digel dayîk û babê min dubare aşt
dibe. Di vî derbareyî da hindek pirsgirêk û meseleyên herî giring
yên taybet bi binemalê ra rûdane, ku gotina wan li goreyî min
pêdivî nîne. Berhemê vê jîyana wan ya bi hev ra kiçeke bi navê
Nîlûferê ye.

207

Nîna xanimeke gelek bi aqil û zîrek e û berxwedaneke ecêb
heye li hemberî astengîyan. Herçend Nîna xwandekar bû, lê
pêdivî [hewce] bû ku bigihe jîyana mêr û sê zarokên xwe. Hindî
ku emirê [jîyê, temenê] Yûsif [Îsiv] derbas dibû, bi nav salan
diket kesayetîyeke dîktator ji wî derdiket û Nîna ji ber vê gelek
aciz dibû. Yûsif çu caran entegreyî kultur û şêwazê jîyana me
nebû!. Nînayê dibistana bilind bi dawî îna û di Urmîyeyê da bû
mamosta. Di sala 1981an da Yûsifê mêrê wê ji ber nisaxîya dil
dimire. Nîna piştî mirina mêrê xwe diçe Tehranê û di îdareya
perwerdeyê da wekî mamosta tête wergirtin. Ew dibêje; "piştî
şoreşa îslamî ya Îranê, hukûmet sunnîyan heram dibîne û heta ji
ber vê çendê di lîseyê da fincana min ji yên dî cuda kiribûn! Min
nedikarî *nedişiya+ vê zulma dijî mirovahîyê qebûl bikim". Û piştî
demekê bi dilê xwe daxwaza dest ji kar berdanê dike. Nîlûfera
kiça wê û nevîya wê Binevş li welatê Kanada dijîn û ew jî çûye
wê derê û digel herduyan jîyaneke xweş û tena derbas dikin.
Carina ji ber avahîyê xwe ku li Tehranê ye, seredanîya Îranê
dike.
Ji ber hezkirina min ya bilind ya bi Nînayê ra min xwast vê şeirê
li dawîya babeta wê zêde bikim:
Debî min çon bijîm mesrûr û dilşad
ke detbînim le dest bêganedayî tu
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Debî key serbexo bî to heta min
be serbestî bikem seyr û sefay tu
Nîlûfer Şehriyarefşar
Kiça Nînayê û nevîya Mihemed Emîn Axa Şetevî. 13.9.1967ê
hatîye dinyayê.
Nîlûfer kiçeke gelek ciwan, bi aqil û wekî şûşeyê jî hesas e.
Nîlûfer di zarokîya xwe da kiçeke gelek bêhnfireh û tena bûye
ku babê wê bi zorî û dijwarî digel wê reftar dikir, lê wê qedr û
qîmetê babê xwe radigirt. Dewrana dibistana xwe di Lîseya
Wezîrî da bi dawî înaye û dîplomeya xwe wekî kiçên binemalê li
dibistana bilind ya kiçan Şahdoxta li Urmîyeyê wergirt. Piştî du
salan çû Parîsê û li wê derê jî bo domandina xwandina xwe ya di
beşê mîmarîyê da bi bûrsa xwandinê çû Yunanistanê. Di wê
navbeynê da Ferrûx, kurxaletê Nîlûferê ji bo eskerîya xwe tête
Urmîyeyê û heta du salan li wê derê dimîne. Ew dixwaze digel
Nîlûfera kiçxaleta xwe şû bi hevdu bikin. Ji ber hindê digel
Nînaya dayîka Nîlûferê diçine Yunanistanê û Nîlûferê digel xwe
tînine [diînine] Îranê û berî ku dersa wê xilas bibe şû bi hevdu
dikin. Jîyaneke xweş li Tehranê bi hev ra dest pê dikin û dibine
xwudanê kiçeke bi navê Binevş.
Lê piştî jîyaneke kurt ya hevpar ji hev cuda dibin. Nihe Nîlûfer
digel kiça xwe li Kanadayê dijîn. Nîlûfer di zanîngehê da dersa
hunerê xwandîye û piştî derbaskirina dewreyekê di lîseya
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Montosary da dersê dide. Wê di nigarkarîyê [resamîyê] da
hostatîyeke taybetî heye û bi tabloyên xwe yên ciwan ku bi xwe
çêkirine mala xwe li Kanadayê xemilandîye.
Binevş Eşraqîazer
Binevş sala 1988ê hatîye dinyayê û kiçeke bi aqil, rûxweş, rûken
û xweş suhbet e. Kilasa [sinifa] yêkemîn ya dibistanê li Îranê
xwandîye û gelek felsefî û mantiqî difikire û li hemberî
astengîyên jîyanê himbêza xwe vedike û ji şanoyê [tiyatroyê]
gelek hez dike. Binevş gelek spehî ye û bi qewlê Nînaya dapîra
xwe, sirra bextiyarîyê di astengên jîyanê da vedikole. Ji pirtûk,
çand û reqasê [dansê] jî hez dike û nihe di zanîngeha UOFT li
Torontoya Kanadayê da felsefeyê dixwûne.
Ferhad Şetevî
Ferhad sala 1347ê hetavî [1951ê mîladî] hatîye dinyayê. Ferhad
zarokekî gelek spehî bû ku piştî çar kiçan ew keyfxweşîyeke
zêde dibexşîne jîyana me. Jîyan bi xweşîya dayîk û babê min bi
rehetî derbas dibû heta wê roja ku Ferhad digel Hesen,
xizmetkarê mala me, dileyist. Ew wê rojê li Ferhad hişyar nebû
û Ferhad tinê di hewşê da mabû û bi leyizokên xwe diçe alîyê
hewza avê û dikeve nav hewzê û mixabin dixeniqe.
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Cemîl Şetevî
Cemîl sala 1954ê mîladî hatîye dinyayê. Bi hatina Cemîl, piştî
mirina Ferhad her tişt di jîyana me da tête guhorîn. Cemîl jî
zarokekî gelek ciwan, spehî û şirîn bû. Bi hatina Cemîl ra keyf û
xweşî dubare vedigere nava binemala me û dayîka min ku piştî
mirina Ferhad bêhal bû, baştir dibe û em jî keyfxweş dibin.
Cemîl di zarokatîya xwe da kurekî gelek bi aqil bû û kêm digirî û
hemûya ji wî hez dikir, lê mixabin teqdîra jîyanê dîsan bi me ra
leyist û Cemîl ji dayîk û babê min stand. Cemîl ji ber êşa pêyê
xwe herdem dinalî. Babê min doktorê bisporê zarokan îna ji bo
Cemîl. Doktorî gava halê birayê min dît, got; "çu ji destê min
nayê, Cemîl felca zarokan girtîye û divêt bibine Tehranê". Babê
min wê şevê bi tirimpêla [erebeya, otomobîla] xwe digel dayîka
min û Eşrefê, xwûşka min ya mezin, diçine Tehranê. Roja paştir
spêdeyê digihine Tehranê. Çend kîlometreyek mayî ku bigihine
doktor, Cemîl di koşa dayîk û babê min da, dimire [1956] û her
wisa di koşa ezîzên xwe da bê ruh û can hizar kîlometreyan ji
Tehranê vedigerine Urmîyeyê.
Miryem Xanim Qasimlo
Miryem Xanim zaroka herî mezin ya Mihemed Axa Wusûq û
Zehra Xanimê, xwûşka Mîrza Mihemed Iqbalî û hevjîna yêkê ya
Mihemed Axa bû. 9 kiçên Zehra Xanimê hebûn ku ji wan tinê
Miryem Xanim di jîyanê da maye. Miryem Xanim di sala 1285ê
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hetavî [1905ê mîladî] da hêj ye 5 salî dayîka xwe berze dike,
anku
dimire
dayîka
wê.
Jîyê [Temenê, Emirê] wê hêj biçûk bû ku ew dane pismamê wê
Mehmûd Axayê kurê Izzet Axayî. 4 kiçên wê dibin: Zîba,
Gulendam, Ayîşe [Eyşe - Eyşa] û Reena [Rana - Rihan].
Reena [Rana - Rihan] di jîyekî [emirekî] biçûk da ji ber nisaxîya
sorika çavê xwe li jîyanê digire. Di demekê da ku hersê kiçên
Miryem Xanimê zarok bûn, mêrê wê Mehmûd Axa jî bi tifeka
[sîleha] xwe bi destê xulamê [xizmetkarê] xwe yê bi navê Teqî di
demê xwarina spêdeyê, têştê da li pêş çavên wê bi çend fîşekan
tête kuştin.
Miryem Xanim neçar dimîne bi sê kiçên xwe ra diçe malbaba
xwe ya ku bi şêweyê jîyana eşîretî ya Kurdewarî di heman taxî
da bû.
Bapîrê min Mihemed Axa Wusûq bi israr bû ku Miryem Xanim
bi tîyê xwe, birayê mêrê xwe ra ku hêj neşûkirî bû şû bike, lê
Miryem Xanim ku jineke li ser xwe û bi aqil bû û tîyê xwe ji xwe
ra wekî bira didît ew tişt qebûl nekir. Wê dixwast bi Fethullah
Axa ra, ku nêzîkatîya binemalî bi me ra hebû û suwarê [hevalê
rêyê] Mihemed Axa bû û Mihemed Axa gelek bawerî pê hebû,
şû bike. Lê Mihemed Axa bi vê şûyê razî nabe.
Di wî demî da edet ew bû ku kiç ji bin emirê [fermana] babê
xwe dernekeve û heke ew yêk kiriba ji mîrateyê babê xwe
bêbahr [bêpar] dima.
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Piştî wê ku Miryem Xanim bi birayê mêrê xwe anku tîyê xwe ra
şû nekir ji alîyê babê xwe ve hate terk kirin û bi kiryareke tijî
cisaret çû mala kurxaletê xwe Axa Fethullah ku li gundekî dî bû
û li wê derê bi Axa Fethullah ra ku ciwanekî jêhatî û hezkirî bû
şû kir.
Ji kiçên wê Zîba di bin berpirsiyartîya Mihemed Emîn Axayî da li
şehir û Gulendam û Ayîşe [Eyşe - Eyşa] jî bi hevkarîya Birahîm
Xan li Gelîyê Qasimlo hatin xwudan kirin û mezin bûn.
Axa Fethullah Qasimî Qasimlo Mesken
Axa Fethullah ku kurxalê Sadiq Xan Berberan bû û li şehirê
Urmîyeyê ma û di dayreya gumrikê da kar peyda kir û dest bi
xebatê kir.
Miryem Xanim jineke nazik bû, bejneke biçûk hebû. Ew
keybanîyeke baş û gelek rûxweş bû, hemû binemalê jê hez dikir
û hemûyan jê ra qedir û qîmetekî mezin digirtin.
Wê şubî zarokên xwe ji min hez dikir û hergav digote min Hesen
Efendî. Ez bi kiça wê ya mezin Bedrî ra hevleyiz bûm û gelek
caran min li mala wan firavîn dixwar û hindek caran jî şevê di
mala wan da dinivistim. Ez çu caran qencî û başîtîyên xaleta
xwe ya hêja Miryem Xanimê ji bîr nakim.
Axa Fethulah Xan zelamekî jêhatî û rûxweş û xwandewar û zana
bû, demê ku Mihemed Emînê babê min diçû rêvingîyê ew
dihate mala me û şevê li mala me dima û wekî zarokên xwe
sexbêrîya me dikir. Çîrokên xweş ji me ra digotin heta ku zarok
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dinivistin. Demê ku bi şev babê min direng dihate mal Fethulah
digel da bû. Ew zelamekî hezkirî bû.
Kiça mezin ya Miryem Xanimê Bedrî Qasimî hindek nivîs
derbareyê dayîka xwe û binemala xwe nivîsîne ku ez wan
herwekî xwe li vê derê neqil dikim:
"Dayîka min û em:
Dayîka min xanimeke nimûne û gelek ruhsivik bû, ew miroveke
êldar, mêhvanperwer, eşîrhez bû û gotin û pendên *şîretên+ wê
di jîyanê da herdaîm rênîşanên min bûn û min hêvî dikir ku
hindek sebir û êldarîya wê min heba.
Digel vê hindê ku zaroka mezin ya Mihemed Axa Wusûq bû lê ji
hezkirina babê xwe bêpar bû. Belêm wê tiştê nikarî *neşiya+
xemê biêxe dilê wê yê pak. Digel hemû mal û serweta ku bapîrê
min hebû û herwisa çend gundên wî yên şeş dang [parsel] jî
hebûn, lê belê ew hemû gund li ser şeş pişkan hatibûn lêkve
kirin [teqsîm kirin - parve kirin] û dayîka min jê bêpar mabû û
hemû ew mal da zarokên xwe yên kur. Babê min çu caran
nehêla dayîka min nerazîbûnê nîşan bide û hergav digot tu divêt
bi îmkan û derfetên min razî bî û ew têra me hene. Babê min
xizm û lêzimîyeke dûr digel bapîrê min Mihemed Axa hebû.
Di sala 1280ê hetavî [1900 mîladî] da li Bokanê hate dinyayê û li
mektebê fêrî [hûyî] zimanê Farsî û bi taybet Qûranê bû.
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Di şevên zivistanê da babê min çîrokên xweş ji kitêbên
[pirtûkên] cuda û bi taybetî kitêba "Hizar û yêk şev" ji bo me
digotin. Dengê wî hêj jî di guhê min da ye.
Ew di timamîya jîyana xwe da mirovekî durust û emanetdar bû,
ruhsivik bû û hez ji binemala xwe dikir. Dayîk û babê min heta
demê mirinê evîndarê hevdu bûn û em di binemaleke weha da
mezin bûn.
Di sala 1347ê [hetavî] [1967 mîladî] da babê min li jîyê [temenê,
emirê] 67 salîyê da ji ber kirîza dil di trenê [qetarê] da wefat kir
û li dûv xwe gelek bîrhatin û bîrînanên tahl û şirîn hêlan.
Ez, Mamosta Bedrî Qasimî Qasimlo Mesken [Banîseîd]
Ez Bedrî kiça mezin ya binemalê li sala 1318ê hetavî [1339
mîladî] li şehirê Urmîyeyê hatime dinyayê. Min dibistana
seretayî û lîse li Urmîyeyê bi dawî îna û paşê min zanîngeh li
Tehranê di beşê kîmyayê da timam kir û min weke mamosta li
xwandingehên Urmîyeyê dest bi kar kir û piştî 2 salan di jîyê
[temenê] 24 salîyê da digel hevserê xwe ku li Tehranê
endazyarîya kîmyayê xilas kiribû, me şû bi hevdu kir û em bûne
xwudanê kiçek û kurekê. Li vê derê ez pêdivî [hewce] dizanim
ku hevserê [mêrê] xwe wek mirovekî dilsoz û xwudan
zanyarîyên gelek zêde bi bîr bînim.
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Dr. Aram Banîseîd
Kurê min doktor Aram Banîseîd di sala 1343ê hetavî [1964ê
mîladî] da hate dinyayê û piştî wergirtina dîplomeya lîseyê li
Tehranê, dereceya xwe ya doktorîyê li Ankarayê wergirt û
bisporîya nisaxîyên jinan û paşê jî bisporîya bilind ya orolojîya
jinan li Kalîfornîyayê [USA] wergirt û nihe li Kalîfornîyayê karê
doktorîyê dike. Sê zarokên wî hene, du kur û kiçek bi navên
Arman, Arîyana û Eşkan. Hevsera wî Tanîya Xanim li Amerîkayê
ders xwandîye lê ji ber jîyê [temenê] biçûk yê zarokên xwe vê
gavê naxebite.
Dr. Nesîm Banîseîd
Kiça min doktor Nesîm Banîseîd di sala 1344ê hetavî [1965ê
mîladî] da li Tehranê hate dinyayê û li zanîngeha Tehranê
fakulteya tibbê [medîsînê] xwand û bispora patolojîyê ye, lê
piştî demekê ku li Îranê kar kir, berê xwe da Amerîkayê [USA] û
li wê derê jî bisporîya patolojî û bisporîya bilind ya sîtolojîyê
[Zytologie - cytology - zanista hucreyê] wergirt. Ew piştî şûkirinê
bû xwudana kurek û kiçekê. Kurê wê Sîna 14 salî ye û kiça wê
Tara 11 salî ye. Nesîm vê gavê digel binemala xwe li Amerîkayê
dijî. Zavayê min doktor Riza di sala 1343ê hetavî [1964ê mîladî]
da li Tehranê hatîye dinyayê.
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Mamosta Azer Qasimî [Kiyaveş]
Xwûşka min Azer Qasimî sala 1341ê hetavî [1981ê mîladî] li
Urmîyeyê hate dinyayê û piştî xwandina seretayî li Danişserayê
[xwandingeha bilind - instîtut] ku dewama wê 3 sal in, felsefe û
edebîyata Farsî xwand û li medreseyên Urmîyeyê weke
mamosta dest bi xebatê kir û piştî çend salan bi Muhsin Kîyaveş
ra şû kir û barkirine Tehranê. Wê ji vê şûkirinê du kiç hene;
Nigîn û Nigar.
Dr. Nigîn Kîyaveş
Nigîn nihe doktora dermançêker [farmakolog] e û kurek bi navê
Ramîn heye û li Amerîkayê dijî.
Mamosta Nigar Kîyaveş
Nigar piştî ku li zanîngeha Tehranê xwandina xwe timam kir, li
Amerîkayê DPH [Doctor of philofosy] wergirt û li wê derê bi
zelamekî Îtalî yê bi navê Marko ra şû kir.
Endazyar [Muhendis] Seîd Qasimî
Birayê min endazyar [muhendis] Seîd Qasimî di sala 1325ê
hetavî [1985ê mîladî] da li Urmîyeyê hate dinyayê. Wî piştî
xwandina seretayî, li zanîngeha Şîrazê endazyarîya sinaî
[endustrî] ya xwarinê wergirt û li wê derê bi kiçeke Şîrazî ya bi
navê Şokûh Xiredî ra şû bi hevdu kirin. Kiçeke bi navê Hale û du
kurên wî bi navên Emîr û Elî hene û nihe li Kanadayê dijî.
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Piştî şoreşê binemala me li hemû cîhanê belav bûn, lê spas ji bo
Xwudê ku em hemû li serxwe ne. Dayîk û babê me çûne ber
rehma Xwudê û em jî hêdî hêdî ber bi pîrbûne ve diçin, lê me bi
zarok û nevîyên xwe ra jîyaneke baş heye û em bi bîrhatin,
bîrînan û serborîyên xwe dilxweş in. Ma ne wisa ye ku bîrînan û
bîrhatinên mirovan çira ne ji bo paşerojê?..."
Bedrîyê pirtûkek derbareyê bîrhatinên jîyana xwe bi navê
"Intizar – çav li rê bûn anjî çaverênî" nivîsîye ku 2000 [du hizar]
lib hatîye çap kirin û belav kirin.
Endazyar [Muhendis] Husên Axa Qasimlo
Muhendis Husên Axa, li sala 1300ê hetavî [1921ê mîladî] li
şehirê Urmîyeyê hatîye dinyayê. Berî ku Husên Axa bête
dinyayê, du kurên Mihemed Axa Wusûq bi navên Seyfedîn û
Hesen, ji dinyayê koç kiribûn. Husên Axa wekî kurê mezin yê
mala Mihemed Axayê Wusûq, gelekî ezîz û bi qîmet bû û rêz jê
ra dihate girtin. Herkesê bi çavê rêz û siyanetê lê dinêrî. Husên
Axa xwandina xwe ya seretayî û navendî li Urmîyeyê xilas kir û
bo domandina xwandina xwe ya zanîngehê ku endazyarîya
avahî û avakirinê bû, diçe Tehranê. Piştî salek xwandina li
zanîngeha Tehranê dest ji xwandina endazyarîyê berda û bo
xwandina dersa mîmarîyê ber bi şehirê Stanbolê ve diçe welatê
Tirkîyeyê. Li wê derê li mala Nacîye Xanim Yaşa, xanima rehmetî
Hemze Begê da, ku dibû jina pismamê Mihemed Axa Wusûq,
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dimîne. Husên Axa li mala wan bi cih dibe û xwandina xwe
didomîne.
Kiça Hemze Begê, Edalet Xanim ku kiçeke jîr û serbixwe û zana
bû, di fabrîkeya asîd û şerabê da kar dikir û wekî teknîsyena
kîmyayê mijûlî kar bû. Edalet Xanim bi Husên Axa ra nasyar bû û
di sala 1324 hetavî da [1945ê mîladî] şû bi hevdu dikin. Husên
Axa Qasimlo di dewrana ciwanîya xwe da xortekî hêja û jêhatî
bû û di nav binemala xwe da bi cil û bergên spehî î navdar bû.
Di wan deman da kesekê ji bilî wî papyon girênedida, kesekê
simokîn li xwe nedikir. Di wan wêneyên di dawîya vê pirtûkê da
hatine weşandin, xuya ye ku ew çend xortekî jêhatî û rêk û pêk
bûye. Piştî şûkirina [zewaca] wî bi Edalet Xanimê ra, Husên Axa
cara ewil bi tinê vedigere şehirê xwe Urmîyeyê. Piştî seredanîya
binemala xwe careke dî vedigere nik hevsera [jina] xwe li
Stanbolê û cara duyê di sala 1952an da demê dîsa vedigere
şehirê xwe Urmîyeyê, Edalet Xanimê jî bi xwe ra tîne rojhilata
Kurdistanê. Husên Axa li Urmîyeyê bi karê xwe yê mîmarîyê
mijûl dibe. Li Urmîyeyê maleke spehî û modern li ser rewşa
malên Ewrûpîyan li cadeya Şahbextî ya Urmîyeyê ji xwe û Edalet
Xanimê ra ava dike ku heta îro jî bi navê Mala Spî navdar e.
Husên Axa ji şûkirina xwe ya bi Edalet Xanimê ra dibe xwudanê
du kur û kiçeke bi navên: Mihemed Erdelan û Seîd û kiça bi
navê Neşmîl. Husên Axa ku ji birayên xwe yên dî mezintir bû,
jîyaneke taybet hebû. Eleqeyeke zêde bi ziman û edebîyata
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Kurdî hebû û li ser devok û zaraveyên Kurdî şehreza û bispor bû.
Li zimanê Erebî şehreza bû û dikarî sûreyên Quranê wergerîne
ser zimanên dî. Bi zimanê Azerî û Tirkî jî baş dizanî û bi wan
zimanan bi sanahî [hêsanî] diaxivt. Xet û destnivîsek gelek spehî
hebû ku ji hostayên destnivîsîn û bisporên wî karî qet kêmtir
nebû. Mirovekî suhbet xweş, dev bi ken û yarîker bû. Wî
baldarîyeke zêde li ser Kurdan û meseleyên derheqê Kurdan da
hebû. Husên Axa zelamekî netirs, dilpak û yêkreng bû. Di nav
eşîret û malmezinên devera Urmîyeyê da bi navê muhendis
navdar bû û di nava xelkê da hurmeteke taybetî hebû. Çiku
mirovekî bi edalet û zana û li qanûnê jî şehreza û bispor bû,
gelek caran eşîretên Kurdan ew dikirin navbeynkarê xwe û
dijberîyên wana bi rengekî bê alî çareser dikirin. Hurmeta
herkesê jê ra hebû. Wî eleqeyeke zêde bi leyiza setrenc û
tawleyê [texteyê] hebû.
Ne qumar dikir û ne şerab vedixwar. Li ser gotina kiça wî
Neşmîlê, babê wê dikarî *dişiya+ bi seetan bêyî deng bi şûşeyeke
[îstekaneke] çayê ra wextî derbaz bike. Çend salan piştra Husên
Axa ku ji bo dîtina birayê xwe yê biçûktir, ku wî demî 26 sal bû
ew nedîtibû, hate Ewrûpayê. Ez jî wî demî li Ewrûpayê bûm û pê
ra çûme dîtina xal Rehman. Ez nikarim *neşêm+ keyfxweşîya
xwe ji wê dîdarê [hevdîtinê] ra bi çu rengan rave bikim. Tinê
dikarim bêjim ku keyfa wê dîdarê [hevdu dîtinê] dûr ji xeyalên
min bû. Hez û keyfa wê dîdarê bê hed û rade bû!.
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Piştî şoreşa sala 1979an li Îranê ez careke dî vegerîyam
Kurdistanê û min karî careke dî xalê xwe Husên Axa bibînim.
Mixabin hêj çend heyvek bi ser jîyê [temenê] Komara Îslamî da
derbas nebibûn ku dewleta nû her kesê ku paşnavê Qasimlo li
ser hebû desteser dikirin û dişandin zîndanê û îşkence û azar li
wan dikirin. Bi ser wê zehmetîyê ku ji binemala wan ra
derdiêxistin, Husên Axa piştî ku ji zîndanê derket bi jina xwe
Edalet Xanimê ra, tinê bi dersokeke [cemedanîyeke] di destan
da şehirê xwe Urmîye bi cih hêlan û çûn welatê Elmanyayê.
Dewleta îslamî Mala Spî ya Husên Axa û Edalet Xanimê ji xwe ra
dagîr kirin û kesek muctehîd [alimê dînî] li ser mala wan bi cih
kirin. Jina muctehîdî ji ber ku mala Husên Axa mala kesên
mezheb sunnî bûye û li goreyî wan her tiştê di mala wan da
nepak û necis e, tişt û mobîlyayên mala wan hemûyan xirab
dike.
Husên Axa ji welat û axa xwe ra girêdaneke bêhed hebû û xwe
bi karên siyasî ve gelek mijûl nedikir û zêde nêzîkî siyasetê
nedibû. Ew endamê çu partî û rêxistinên siyasî nebû. Ji ber wê
çendê ku ferheng û kultura Ewrûpa bi dilê wî nebû, biryar stand
ku vegere welatê xwe û her rengê xeterîyê qebûl bike û biçe
Urmîyeyê. Lê di demê derbasbûna li ser tixûbê Makûyê da, wî
digirin û yêkser dibene girtîgehê. Ew rastî îşkence û zehmetîyên
mezin têt û pênc salan wekî zîndanîyê siyasî li şehirê Tebrîzê
tête girtin. Piştî pênc salan demê ew ji zîndanê tête
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berdan, vedigere Urmîyeyê. Husên Axa piştî ku ji zîndanê hate
berdan, di sala 1364ê hetavî [1985ê mîladî] da bo cara duyê bi
xanimeke Kurd û dilovan ya bi navê Asîye Xanim ku xelka şehirê
Şino bû, şû bi hevdu kirin û ji wê xanimê jî bû xwudanê du kur û
kiçekê. Kurên wan bi navên Şervîn û Ebdulrehman [navê birayê
biçûk yê Husên Axa lê kirin - anku navê Dr. Ebdulrehman
Qasimlo] û kiça wan bi navê Şermîn. Husên Axa li gundê
Qasimlo ku gundê binemala wan bû, malek li kêleka robarê
[çemê] Qasimlo li hindava rêya Urmîye û Şinoyê ji xwe ra ava kir
û bi jin û zarokên xwe ra hem li şehir û hem jî li gund dijî.
Mixabin di van dawîyan da bi tirimpêlê [erebeyê] qezayê dike û
pêyekî wî dişikê û ji êşa pêyê xwe di zehmetê da ye. Em jê ra, ku
jî [temen] mezintirîn kesê vê binemalê ye, cansaxî û silametîyê
dixwazin.
Husên Axa gelek ji vê şeirê hez dikir:
Be derbederî ya le malî xom
le xakî Ereb le Îran û Rom
Kok û poşte bim rût û recal bim
koşkim dehqat bê û wêranemal bim
Danişim le ser textî xonkarî
ya le kolanan bikem hejarî
Be herzekarî ya le goy siwanan
ya zencîr le mil le suçî zîndan
Kurdim û le rêy Kurd û Kurdistan
ser le pênaw û giyan le ser destan
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Be Kurdî dejîm be Kurdîş demrim
be Kurdiş dedem wilamî qebrim
Hejar Mukrîyanî
Edalet Fatima Qasimlo [Yaşar]
Edalet xanim, sala 1289ê hetavî [1910ê mîladî] hatîye dinyayê.
Kiça Hemze Begê ye. Hemze Beg bi xwe kurê Mihemed Husên
Axa û birayê Izzet Axa [bapîrê nivîserê vê pirtûkê] ye. Dayîka
Edalet Xanimê Nacîye Xanim ku mêrê wê Hemze Beg e di
dewrana ciwanîyê da ji dinyayê koç dike. Hemze Begî ji bilî
Edalet Xanimê du kiçên dî jî bi navên Ismet Xanim û Iffet Xanim
hebûn û herweha kurek jî bi navê Şewket hebû. Demê ku hêj
Edalet Xanim pênc salî bûye, babê wê Hemze Beg [nûnerê
meclisê] ji ber emelîyateke xelet [şaş], jîyana wî bi dawî dibe,
dimire. Nacîye Xanim zarokên xwe bi tinêya serê xwe mezin
dike. Edalet Xanim xwandina xwe li Stanbolê dike û eleqeyeke
zêde bi xwandina li ser doktorîya çavan hebûye. Lê çiku
dewrana xwandina doktorîya çavan zêdeyî şeş salan bû û halê
aborî yê dayîka wê baş nebû, neçar dimîne xwandineke kurt
dide ber xwe ku zû dest bi karkirinê bike daku ji binemala xwe
ra bikare *bişê+ hevkarîya maddî bike. Ji ber hindê beşê kîmyayê
ku dewrana xilaskirina wê sê sal bûne, ji bo xwandina xwe
hildibijêre û piştî sê salan mijûlî kar dibe û hevkarîya malî dide
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dayîk û xwûşkên xwe. Paşê demê ku digel Husên Axa şû bi
hevdu dikin û bi hev ra diçin rojhilata Kurdistanê û ji wê derê
diçin Elmanya û heta dawîya jîyana xwe li Elmanya dimîne.
Edalet Xanim heta pîratîya xwe li Munîha Elmanya dijîya. Di
temenê 91 salîya xwe da li wî şehirî li sala 2000an dimire. Bi vî
rengî gelek bîrhatinên tahl û şirîn bi xwe ra dibe binê axê. Qebrê
[Gora] vê xanima hêja li goristana şehirê Munîhê ye.
Mihemed Erdelan Qasimlo - Seîd Qasimlo
Mihemed Erdelan û Seîd demê ku li şehirê Urmîyeyê xwandina
xwe ya seretayî û navendî xilas kirin, herduyan ji bo xwandina
pêş zanîngehê navê xwe di zanîngeheke Elmanya da qeyid kirin
û çûn nik xwûşka xwe Neşmîlê û dayîka xwe Edalet Xanimê.
Ez wî demî li Elmanyayê bûm û wekî her demî bi kar û giriftên
wan ra radibûm û min ji wan ra çareser dikirin û di her
navbeynê da ku min karîba *şiyaba+ serî li wan dida, diçûme nik
wan. Erdelan herçend xortekî jîr û bi aqil û jêhatî bû di jîyê
[emirê, temenê] 21 salîya xwe da ji ber nerehetîyên derûnî û
ruhî li şehirê Munîhê yê Elmanya xwe kuşt û dawî li jîyana xwe
îna. Erdelan çend roj bû li Munîhê berze bibû û çu kesê xeberek
jê nebû. Min bi hevkarîya polîsê Munîhê termê wî di parka şehir
da peyda kir û bi xem û kul û kesereke giran ew xeberê nexweş
bi xalê xwe Husên Axa ra li Urmîyeyê ragihand.
Nihe Erdelan di goristana Munîhê da veşartîye. Wekî ku min di
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pêş da got, Erdelan di jîyê [temenê, emirê] ciwanîya xwe da
dawî li jîyana xwe îna û ew bû binas [sebeb] ku birayê wî Seîd ji
ber xem û derdên mirina wî nikarî *neşiya+ xwandina xwe li
zanîngehê di branşa mîmarîyê da bidomîne û dest ji xwandinê
berda û demek piştra bi xanimeke hêja, zana û dilovan ra, ku
endazyara werzigarîyê anku muhendisa çandinîyê ye, li şehirê
Berlînê jîyaneke bi hev ra pêkîna û nihe pê ra dijî.
Dr. Neşmîl Qasimlo
Ew kiça Edalet Xanim û Husên Axayî, li Tirkîyeyê nisaxîya felca
zarokan digire û Edalet Xanim ku wî demî li Stanbolê kar dikir, bi
israra Husên Axa, ev jina xwanda û xwudan kar neçar dimîne li
mal xanenişîn [teqawît] bibe û dest ji kar berde û herdu bi hev
ra bi zarokên xwe ra vedigerin Urmîyeyê. Jîyana li rojhilata
Kurdistanê ji bo Edalet Xanimê ku wekî jineke modern û
serbixwe, li Tirkîyeyê jî jineke modern û bi serê xwe bû, nihe li
vê derê [Urmîyeyê] gelek giran derbas dibû û wê nedikarî
*nedişiya+ jîyana bi vî rengî bidomîne. Ji ber kar û meqamê xwe
yê berê gelek hesretbar bû.
Di sala 1340ê hetavî [1961ê mîladî] da Edalet Xanim û Husên
Axa neçar man ji bo tedawîya Neşmîl Xanimê pê ra biçin
Elmanyayê. Neşmîl Xanim li Elmanya li rex tedawîya xwe ders jî
dixwand û Edalet Xanim jî pê ra li wê derê ma. Bi vî rengî Edalet
Xanim ji ber Neşmîla kiça xwe li Elmanyayê dima û carna
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vedigerîya Urmîyeyê. Di wî demî da heta radeyekê ji jîyana ku bi
dîtina wê paşdamayî bû, xwe rizgar dike. Wê bi dil û can
dixwast wekî jineke Ewrûpî bijî û Neşmîl jî hewil dida ku li
Ewrûpa bimîne û venegere Kurdistanê. Ji bo rehetîya Edalet
Xanimê û hem ji ber xwandina zarokan [Mihemed, Erdelan, Seîd
û Neşmîl], Husên Axa xanîyek li Elmanyayê kirî û jîneke xweş û
rehet ji wan ra li wê derê amade kir.
Neşmîl Qasimlo, Doktor Neşmîl, ku dewrana dibistana navendî
li Elmanya û li şehirê Munîhê bi dawî îna û zanîngeh jî li
zanîngeha Munîhê xilas kir û paşê di rişteya [branşa+ nisaxîyên
derûnî û esebê [sinirê - nerveyê] da doktoraya xwe stand û nihe
bi karê doktorîyê ve mijûl e. Neşmîl Xanim bi kesekî bi navê
Hans ra şû kirîye û kiçeke bi navê Cemîle heye. Cemîle kiçeke
hêja û zana û spehî ye ku eleqeya wê bi muzîkê ra heye. Wê
dewrana dibistana navendî li Munîhê timam kirîye û dixwaze ku
di salekê da li dewra dinyayê bigere. Ew wî demî çûye
Hindistanê û sala têt dê biçe zanîngehê.
Doktor Neşmîl Qasimlo bi xwe di gelek projeyan da, ku
harîkarîyê didin penaberên Kurd, rol û erkên giring digire û di
kar û barê civakî da dixebite. Ew ne tinê nisaxên destteng û
nedarên [feqîr - xîzan] Kurd ku penaber bûne, herwe [belaş] û
bê pare tedawî dike, gelek cara jî hevkarîya maddî jî dide wan.
Kesên ji ber şer revîne û zarokên êtîm û sêwî ku nisaxîyên
derûnî û esebê hene, ji ber şer û bombebaranên li Kurdistanê
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nisax ketine, tedawî dike û herweha ji wan ra dersê jî dide ku
heta nihe encamên baş û erênî standine. Di rojnameyên Ewrûpî
da heta nihe bi dehan meqale li ser rewşa wan zarokan hatine
nivîsîn ku du meqaleyên vê xanima hêja di dawîya vê pirtûkê da
jî hatine bi cih kirin. Doktor Neşmîl di projeyên xanî çêkirinê da
ku ji alîyê dewleta Elman ve ji bo penaberan têne bi rêve birin jî
hevkarîyê dide. Herçend ji ber êşa ku di pêyên wê da heye,
rêveçûn û rawestana li ser pêyan jê ra dijwar e jî, lê dîsa
herdem di rêza pêş ya vê xebat û karên civakî da cih digire.
Neşmîl di kongreyên zanistî û civakî da li her derê dengê xwe
bêyî tirs bilind dike û dengê xwe digihîne dinyayê. Jê ra jîyekî
[emirekî, temenekî] dirêj û serkevtî dixwazin.
Mamosta Ehmed Axa Qasimlo
Ehmed Axa Qasimlo di sala 1301ê hetavî [1922ê mîladî] da li
şehirê Urmîyeyê hatîye dinyayê. Dayîka wî Xawer Xanim yêk ji
jinên Mihemed Axa Wusûq e. Li sala 1309ê hetavî [1930ê
mîladî] çûye dibistanê û heta sinifa yazdehê li Urmîyeyê ders
xwandîye. Ji ber ku hingê ders li şehrê Urmîyeyê heta kilasa
[sinifa] 11ê mumkun bû û sala dazdehan wî demî li Urmîyeyê
nebûye, neçar maye bo xilaskirina xwandina xwe biçe Tebrîzê.
Ehmed Axa li Tebrîzê bi kesekî bi navê Xeyrullah Acûrî ra dibe
hevmal û hevmezel. Xeyrullah ku di dewrana dewleta neteweyî
ya Azerbaycanê ya bi serokatîya Pîşewerî da yêk ji polîtîkerên
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[siyasetmedarên] wî demî bû, paşê bû nûnerê parlementê.
Ehmed Axa sala dawîyê ya dibistana navendî li Tebrîzê xilas kir.
Ji bo domandina xwandina xwe di rişteya *branşa+ tibbê
[medîsînê] da diçe şehirê Stanbolê li Tirkîyeyê. Lê bi egerên ku ji
min ra nexuya ye piştî du salan desta ji xwandina li zanîngehê
berdide û vedigere Urmîyeyê û bi hevkarîya babê xwe Mihemed
Axa Wusûq diçe welatê Fransa şehirê Parîsê û di heman rişteya
tibbê da navê xwe qeyid dike.
Li Fransayê xebatên siyasî jî dike. Di wî demî da ew Kurdekî zana
û herî hizirmend bû li Parîsê. Li ser babetên wekî demokrasî,
sosyalîzm, şoreşa mezin ya Fransa, Jan Dark, zîndana Bastîl, ji
hev belavbûna sîstemê feodalî û bêedaletîya [bêdadîya] li
civakê bi berfirehî dixwûne û zanyarîyên xwe bi pêş diêxe.
Eleqeya zêde ya Ehmed Axa bi qedera Kurdan hebû. Ji alîyekê
ve bêdadî [bêedaletî] û jîna cotkarên feqîr û hejar [xîzan] di nav
erd û zevîyên babê xwe da dîtibûn û herweha xwandina
pirtûkên şoreşgerî yên li ber destê wî, hemû diketin bîra wî. Bi
rewşeke wisa ra biryar da ku dest ji xwandinê berde û mijûlî
organîzekirina rêxistineke şoreşgerî bibe.
Bi vî rengî wî digel hindek ji hevrê û hevhizirên xwe yêkemîn
rêxistina Kurdan li Ewrûpayê bi navê "Komele"yê ava kirin. Bi
xwandina berdewam ya pirtûkan xwe xurt digihîne û herweha
bi Partîya Komunîst ya Fransayê û Hizba Tudeh ya Îranê ra
peywendîyê dadine û bi hevkarîya Dr. Kamuran Bedir Xan
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radyoyeke bi navê “Dengê Kurdistanê [Sedaya Kurdistanê]” bi
rê ve bibe. Paşê ew radyo li ser navê “Radyoya Komeleyê” hate
nas kirin. Ew di rastîya xwe da yêk ji damezrêner û serokên
Komeleyê bû û kesê yêkê bû ku hizirên pêşkevtî û şoreşgerî ji
şoreşa Fransa veguhastine Kurdistanê. Hizirmendê herî mezin
yê wî demî li Kurdistanê Ehmed Qasimlo bû. Ehmed Axa
kesayetîyek bîrmend û zana û li ser hemdê xwe û
siyasetmedarekî hêja bû. Ehmed Axayî di ravekirina sîstemê
komunîstî ya bi rêbazên zanistî da zanîneke herî bilind hebû û
birayê wî yê biçûk Ebdulrehman Qasimlo di serî da dinyaya
siyasetê bi rêya vî birayê xwe nas dike. Ehmed Axayî digel
zimanê xwe Kurdî, Farsî, Fransî û Tirkî dizanîn. Ew kesekî netirs
û bi liv û bizav bû. Li ser hemû zanînên xwe ew mirovekî herî
pak û sade, dilnizm, nefsbiçûk, yarîker [henekker] û li serxwe
bû. Çu caran li pişt serê kesê xeber nedida. Ser û rûyekî taybet
û spehî û herweha cismekî balkêş û ciwan hebû û zêde nedişubî
birayên xwe. Weha dixuya ku genên dayîka wî tê da xurttir bûn
ji yên babê wî!! Demê ji Tebrîzê an Tehran an Ewrûpayê
vedigerîya mala xwe, herkes şad û sermest dikir. Herî zêde
kêyfa wî bi birayê wî yê biçûk Ebdulrehman û xwûşka wî Xedîce
Xanimê ra dihat. Derbareyê Ehmed Axa Qasimlo û binemala wî
da, Ebdullah Izzetpûr çend hevok di pirtûka xwe da nivîsîne ku
dixwazim bêyî guhorîn û herwekî xwe li vê derê dubare bikim.
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Ez dê li ser wê pirtûka ku min ew hevok jê înane di derfetekî dî
da ji we ra binivîsim. Ew weha dinivîse:
"Ehmed Axa Qasimlo piştî wergirtina dîplomeya xwe ya
dibistana navendî ji bo xwandina zanîngehê çû Fransayê û di
rişteya *branşa+ tibbê [medisînê+ da mijûlî xwandinê bû. Piştî
çend salan ku ji Îranê pareyên pêdivî [hewce, lazim] jê ra nayên,
vedigere Îranê û xwandina xwe di nîvîyê da dihêle. Xortekî
ronakbîr, mirovhez û dilovan bû. Tête bîra min demê ku ew
vegerîya Îranê partîya herî bi hêz û berfireh ya wî demî Hizba
Tudeh bû. Ji alîyê Hizba Tudeh ve ew erkdar bibû ku li şehirê
Sulduzê karê rêxistinî di nav cotkarên wê deverê da bike û wan
dijî axayên xwudan milk [milkdar - malik] bi rêxistinî bike.
Ehmed Axa ew kar qebûl kiribû [pejirandibû] û di nav cotkarên
deşta Sulduzê da ku erdê herî berfireh yê wê deverê di destê
kesekî bi navê Emîr Felah da bû û ew karê rêxistinî di nav
cotkarên deverê da dikir û li ser parvekirina erdê bi ser xelkê
deverê da ji cotkaran ra diaxivt û ji wan ra behsê zulm û zora ku
ji alîyê malikan ve bi serê wan tête kirin, dikir. Di wan karên xwe
yên organîzekirina cotkaran da bû ku rojekê mirovên Emîr Felah
bi ser da hatin û bi dijwarî lêdan û di nav xwûnê da gevizandin.
Piştî wê bûyerê ew vedigere mala babê xwe û ew qutana xwe
ya ji destê mirovên Emîr Felah ji babê xwe ra dibêje. Mihemed
Qasimlo ji ber wê bûyerê gelekî hirs dibe û li ber xwe dikeve. Li
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nik hindek kesan gilî û gazindeyan li Emîr Felah dike û xeber
digihe guhê Emîr Felah. Demê ew pêdihese ku Mihemed Axa lê
bi kîn hatîye, rojekê radibe ji bo daxwaza lêborînê û lihevhatinê
tête mala Mihemed Axayî.
Piştî wê bûyerê êdî Ehmed Axa venagere Ewrûpayê û her di
dibistanên navendî da li şehirên
Urmîye û Tehranê
mamostatîya zimanê Fransî dike. Ez bi xwe di sala 1344ê hetavî
[1964ê mîladî] da bo cara sêyemîn bi sûcê endambûna Hizba
Demokrata Kurdistana Îranê hatim girtin ku wî demî şeş sal bûn
ez di halê revînê da bûm. Piştî dadgehkirina li dadgeha eskerî ya
Urmîyeyê bi yazdeh salên zîndanê ra hatim hukum kirin. Her di
demê revînê da ez hatibûm mehkûm kirin. Piştî derbaskirina
salên zîndanê û timambûna demî, dîsan ez ji zîndanê bernedam
û salek dî zêdetir ez di zîndana Evînê ya Tehranê da ragirtim û di
sala 1365ê hetavî [1985ê mîladî] da û di roja 17ê heyva yêkê ya
biharê da ez hatim azad kirin. Piştî azadbûnê ez çûm Urmîyeyê.
Piştî demekê Ehmed Axa li Tehranê ji min ra peyamek hinart
*şand, rêkir+ ku ez jî biçim Tehranê. Wî di şirketeke mezin ya
avahî çêkirinê da, ku ya yêk ji xwandekarên wî bû, ji min ra di
beşê hisabdarîyê da karek peyda kiribû. Ez çûm Tehranê û di wê
şirketê da mijûlî kar bûm. Çendek hêj neçûbû ku Ehmed Axa bi
kurê xwe Babek ra hatine mala min ku min wî demî ji xwe ra
mezelek *odeyek+ bi kirê girtibû. Piştî ku seetekê bi min ra
rûniştin, ji min ra got: Tu nû ji zîndanê derketî û xuya ye ku te
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hewcedarî bi pareyan heye û min nihe ji te ra deh hizar tûmen
înane ku tu bikarî *bişêy+ kel û pelên [hûr û mûrên hewcehîyên] nava malê ji xwe ra bikirî û demê ku te baş cihê
xwe di kar da girt pareyê min bi qer [deyn] dayî te, bi ser hemdê
xwe razîne filan hisaba bankê… Her demê ku te deh hizar
tûmen razandin bankê, wî demî fîşa [pusûleya] wê ji min ra
bîne. Piştî demekê min ew qerê wî vegerand û çûm nik wî û jê
ra spasîyên xwe pêşkêş kirin û fîşên bankê danê. Di wan rojên
gelek teng û dijwar da hevkarîya wî bi min ra ez ji nînêbûnê
rizgar kirim û tesîreke baş li jîyana min kir. Min şiya [karî] bi wê
camêrîya wî jîyana xwe ji nû ve bi rê biêxim.
Bîra wî her dem di dilê min da sax be".
Piştî serbest berdana Ebdullah ji zîndanê jî pismamê wî jê ra
gelek harîkarî kir. Xal Ehmed li Tehran û Kurdistanê mijûlî
xebatên siyasî bû û di civîna roja 1. 12. 1331ê hetavî [1953ê
mîladî] ya li dijî Şahê Îranê da, bi sûcê propagandeyên sîstemê
komunîstî hate desteser kirin û hind lêdan ku serê wî bi timamî
bibû parçeyek xwûn û heta demekî dirêj şûştina pora serê wî jê
ra zehmet bû!. Mihemed Axa Qasimlo, babê wî her dem digot:
"Her derê ku xwe nîşandanek hebe Ehmed serê xwe diêxe destê
neyaran ku baş serê wî biqutin."
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Di wan salên ku hêj ew li Fransa da mijûlî xebatên siyasî bûyî,
rojnameyên Fransî li ser xal Ehmed Qasimlo, Nûredîn Zaza û Dr.
Kamuran Bedir Xan û bi taybetî li ser rêxistina Komele û
radyoya Dengê Kurdistanê gelek meqale di rojnameyên wî demî
da dihatin nivîsîn û weşandin.
Li sala 1953ê Ehmed Qasimloyî digel Dr. Kamûran Bedir Xan û
Nûredîn Zazayî gotareke bi navê Memorandum "Sur Les Kurd"
amade kir ku bo Rêxistina Neteweyên Yêkbûyî [UN] rêbikin.
Kopîyeke wê didene dîplomatekî Danmarkî û tikayê jê dikin ku li
rûniştina civata UNê ya li Parîsê ya li cihê Chaillot pêktêt,
beyanekê pêşkêş bikin. Herweha nusxeyeke vê beyanê Ehmed
Qasimlo teqdîmî Wezareta Derveyî ya Fransayê dike.
Li meha Kanûna Paşîn *January+ ya 1949ê hindek ji
xwandekarên Kurd li Swîsê li şehrê Lozanê kombûnekê dikin û
bi hevkarîya Kamuran Bedir Xan, Nûredîn Zaza, Ehmed qasimlo
û Ebdulrehman Qasimlo Komeleya Xwandekarên Kurd li
Ewrûpayê didamezrînin. Di vê kombûnê da biryar tête dan ku
nivîseke bi sê zimanan [Kurdî, Fransî û Ingilîzî] ya bi navê Dengê
Kurdistanê belav bikin û berpirsê vê organê jî dibe Ehmed
Qasimlo.
[Belgeya orîjînal li dawîya pirtûkê di Pêvekê da ye.]
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Li ser organîzasyona ciwanên Kurd û Dengê Kurdistan, Ehmed
Qasimlo ji min ra weha behs kir: "Di wan şertên havîna 1948an
da, Nûredîn Zaza li Çekoslovakya di sefareta [ambasadorîya]
dewleta Swîsê da kar dikir. Fikir kir ku ji bo bilindkirin û
belavkirina bangên Kurdan istifade ji radyoya Pragê bikin û serî
lêdan lê dewleta Çekê ew daxwaz nepejirand [qebûl nekir] û bi
hişkî bersiv jê ra hat û gotin ku ji bo wan cure ragihandinan
nabe ku ji wan ra hevkarîyê bixwazin.
Nûredîn Zaza pêhesîya ku dewleta Çek jî wekî dewleta Swîsê
naxwaze ku doza Kurdan bikeve ber çavê dinyayê ku xelk û
dewletên cîhan jê xeberdar [haydar] bin. Weşana bi her rengî
ya li ser doza Kurdî li welatê Swîsê hatibû qedexe kirin."
Ehmed Qasimlo bi weşandina van babetên li ser Kurdan li
Fransayê bi erkdarî dixebite û bi alîkarîya Hizba Tûdeh nivîseke
taybetî ya li ser Kurdan amade dike û paşê jî bo seranserê
Kurdistanê dişîne.
Di wan demên ku Xal Ehmed li Parîsê dijî da bi kiçeke bi navê
Fereng Perçem ra nasyar dibe. Fereng Perçem di zanîngeha
Parîsê da li ser kar û barên civakî dixwûne. Piştî demekê ew û
Ehmed şû bi hevdu dikin û paşê bi hev ra vedigerin Urmîyeyê û
dibin xwudanê kurekî bi navê Babek û kiçeke bi navê Nejla.
Ehmed Axa li Tebrîzê lîsansa xwe di zimanê Fransî da distîne. Ew
wekî hemû endamên binemala xwe di branşa matematîkê da jî
gelekî jîr bû û di dibistanên Tehran, Tebrîz û Meraxeyê da hem

234

dersên Fransî û hem jî yên matematîkê didan û di heman demî
da li şirketeke taybetî karê hisabdarîyê jî dikir.
Fereng Xanim
Fereng, hevsera [xanima] Ehmed Axayî, jineke jêhatî û modern
û xwudan zanîn bû. Pora xwe ya reş bi rengekî taybet diqusand
û kurt dikir û bi hemû fişara *zexta] rêvebirê dibistana Şahdoxt
ya Urmîyeyê jî çu caran dersok [cemedanî] neavête serê xwe û
formê pora xwe neveşart. Ji ber ku Fereng Xanim bi xwe Kurd
nebû û li Tehranê mezin bibû, mijarên li ser Kurdan jê ra ewqas
giring nebûn. Di behs û gengeşîyên *riberizên, munaqeşeyên+ ku
di mala wan da hebûn her dem di alîyê kêmanî da bû û vê yêkê
jê ra gelek zehmetî derdixistin û ew aciz dikir.
Ehmed Axa herdaîm hewil dida ku senga binemala xwe ragire û
ji behs û gotgotên nehewce yên di malê da xwe biparêze û bi
şêwe û analîzên zanistî nêzîkî meseleyê bibe û bi vî rengî bi yên
hevberê xwe ra bide pejirandin [qebûl kirin]. Wî çu kes di
binemalê da nediêxiste nava zehmetîyê. Timamîya binemalê jî ji
binemala wî ra rêzeke taybetî hebûn. Xalê Ehmed heta demê
şoreşa îslamî ya Îranê li Tehranê bi hevsera [jina] xwe Fereng
Xanim û zarokên xwe Babek û Nejla ra jîyaneke xweş derbas
dikirin. Di havînan da hersal vedigerîyan gundê xwe li Gelîyê
Qasimlo li Kurdistanê û havînan li wê derê diman. Piştî şoreşa
îslamî ya Îranê ew neçar ma wekî her xebatkarê rêya azadîyê ji
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welat derkeve û bibe penaber li dewletên biyanî. Demekê li
şehirê Kalîforniya li Amerîka dimîne lê jîyana Amerîka jê ra zêde
xweş nebû û piştî demekê hate Parîsê û heta dawîya jîyana xwe
li şehirê ku yêkemîn car ew bi siyasetê ra nasyar kiribû û rêya
sosyalîzmê nîşanî wî dabû ma û jiyana xwe bire serî.
Mixabin ku girtina kiça wî Nejla û revîna kurê wî Babek siheke
reş û tarî êxiste ser jîyana wî. Ehmed Axa û hevsera wî Fereng
Xanim gelek bi xem û li ber xwe ketin. Piştî serbestbûna Nejlayê
ji zîndanê ku paşê ez dê li ser binivîsim, Ehmed Axa dîsa
vegerîya ser rewşa xwe ya asayî [normal] û carna li Kalîforniya û
carna jî li Parîsê jîyana xwe didomand heta demê ku birayê wî
Ebdulrehman Qasimlo li Vîenê [Vîyana] hate şehîd kirin. Xal
Ehmed di demê veşartina Ebdulrehman da beşdar nebû. Ew
bûyer ji min ra wekî sirreke nevekirî ma û hergav ev pirsa giring
ji min ra maye: Boçi Ehmed Axa ku ji herkesê zêdetir bi Xal
Ebdulrehman ra eleqedar bû û ne tinê bira herwisa jê ra
hevalekî herî nêzîk bû, di merasima spartina wî bo axê da
beşdarî nekir û heta nihe jî min nikarîye *neşiyaye+ sebebê
[binasê] vê reftara wî bizanim!.
Mixabin nisaxîya penceşêrê *kanserê+ ku ez *HŞ+ bi xwe bispor û
doktorê vê nisaxîyê me û bi caran di emelîyata li ser Xal Ehmed
da amade bûm, bi hemû hewl û xebatên ku Fereng Xanim û
Babekê kurê wî jê ra kirin ji mirinê xilas nebû û li Parîsê jîyana
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xwe li dûrî welatê xwe ji dest da û çavên xwe li vê dinyayê
niqandin [girtin] û hem binemala me û hem gelê Kurd û hevalên
wî kesayetîyekî herî jêhatî berze kirin. Xal Ehmed Qasimlo li
Parîsê di goristana [qebristana] nivîskar û şair *helbestvan] û
kesayetîyên herî navdar yên civata Fransî da li tenişta kiça xwe
Nejlayê hate veşartin. Ruha wî şad be.
Babek Qasimlo
Babek Qasimlo kurê Ehmed Axa û Fereng Xanimê di sala 1334ê
hetavî [1956ê mîladî] da li şehirê Urmîyeyê hatîye dinyayê.
Zarokekî herî şirîn û jîr bû, çiku di zarokatîya xwe da berçavikên
wî hebûn û zarok û mezinên binemalê gelek yarî [henek] pê
dikirin. Bi dayîk û babê xwe ra di navbeyna rêyên Tehran,
Tebrîz, Meraxe, Gelîyê Qasimlo û Amerîka û Fransayê da mezin
bû û zehmetîyên dayîk û bab û herweha mirina xwûşka wî
Nejlayê tesîreke herî dijwar li ser ruh û giyanê wî çêkirin. Ew
kurekî gelek hesas û bi hiş û bîr bû û mentiqê xwe ji babê xwe
girtibû. Babek xwandina seretayî û navendî di dibistanên cuda
da xilas kir û xwandekarekî herî zîrek û jîr bû.
Wî xwandina xwe di rişteya *branşa+ kîmyayê da li zanîngeha
pîşeyî ya Aryamêhr [nihe Şerîf] bi dawî îna. Piştî şoreşa îslamî ya
Îranê ji ber xebatên xwe yên siyasî û endambûna wî di nava
opozîsyonê da û hisên xwe yên dijî bêedaletîyê û herweha
hebûna paşnavê Qasimlo neçar ma terka welatî kir û ji ser
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Efganistanê ra hate başûra Kurdistanê û xwe gihande Parîsê
paytextê Fransa. Li Parîsê xwandina xwe domand û di rişteya
kîmyayê da doktoraya xwe stand û piştî derbazkirina kurseke
kumpûterê di mezintirîn banka Fransayê da mijûlî kar dibe.
Babek digel zimanê xwe Kurdî, zimanên Farsî, Fransî, Ingilîzî û
Tirkî baş dizane û piştî demekê ji alîyê bankê ve wekî nûnerê
wan bo Amerîkayê hate rêkirin. Babekî bi Susen Xanimê ra şû bi
hevdu kirîne û xwudanê du zarokên bi navê Gulkuh û Şoran in.
NejlaQasimlo
Nejla Qasimlo bi nasnavê [Roza], kiçeke têra xwe jêhatî, bi
siyaset û felsefeyê eleqedar bû. Mixabin ez di demê bûyîn û
mezinbûna wê da li derveyî welat bûm û zêde agahdarîyeke
min li ser jîyana wê ya siyasî û prîvat nîne û tinê dişêm [dikarim]
bêjim ku ew kiçeke xwanda û zana û jîr bû û piştî xilaskirina
rişteya matematîkê li Zanîngeha Millî [neteweyî] ya Îranê, ji bo
domandina xwandina xwe ber bi Amerîkayê ve kete rê.
Di demê şoreşa Îranê da, piştî desthilata hukûmeta îslamî ya
Îranê ew bi sûcdarîya xebatên siyasî hate girtin û li jêr şert û
mercên nebaş û îşkenceyên herî dijwar nêzîkî pênc salan di
girtîgehan da ma. Ew kesên ku wî demî di zîndanê da ew dîtibûn
li ser cisaret û hizira wê ya bilind û xebatên wê yên di girtîgehê
da nivîsîne. Suheyla Qasimlo nêzîkatîyeke herî semîmî [ji dil] pê
ra hebû û ez dê gotinên wê rasterast li vê derê bidim:
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"Berî ku Nejla ji Amerîkayê vegere min ew baş nas nedikir.
Havîna sala 1979an piştî serhildana xelkên Îranê li dijî Şahê
Îranê ku hêj Tehran û şehirên dî yên Îranê di nav agirê
xwenîşandan û grev û girtinan da bû, min ew li Tehranê dît. Wê
di mala xwe da navendek ava kiribû ku ez jî di wan civînan da
beşdar dibûm. Wê di wê derê da dersên felsefe û materyalîstîyê
didan ku di rewşa wî demê welatî da ji bo me gelek bi mifa û
sûd bû. Di wan deman da ew behs di nav ciwanan da dersên
herî zêde balkêş bûn. Bi vî rengî hevaltîyeke herî xurt û kûr di
navbeyna me da çêbû û piştî wan civînên di mala wê da jî me
hergav hevdu didît û bi seetan li ser rewşa welat û siyasetê em
bi hev ra diaxivtin û nêrînên xwe bi hevdu ra parve dikirin. Ew
xwudanê tecrubeyeke berfireh û bihadar bû û di meseleyên
siyasî da, di her warî da xwudana dîtineke taybetî bû û herweha
xwudana analîzên bi hêz bû. Em herdu alîgirên "Sazûmana
Çirîkên Fedayî yên Xelk" bûn û di cudabûnên navxweyî yên wê
rêxistinê da ew çû alîyê kêmanî [eqelîyet] û ez çûm alîyê dî anku
piranî [ekserîyet].
Wê gelek demê xwe bi wergêrandina nivîsên bi zimanê Fransî û
Ingilîzî bo ser zimanê Farsî diborand û hemû wergêrên xwe
didan kovara Kar ya ser bi rêxistina beşê eqelîyetê ve. Li ser wê
çendê ku me bi hev ra di derbareyê siyasî da dîtinên cuda
hebûn, lê hevaltîya me şubî berê dom dikir. Di wan çaxan da
eleqedarîya wê bi kar û barên jinan hebû û hevkarîya
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"Hevgirtina Neteweyî ya Jinan" dikir. Wê di wan deman da
hemû hêz û zanista xwe êxiste xizmeta wê organîzasyona jinan
û hêza xwe da ser nasandina pirsgirêkên kar û barên jinan yên
derûnî û bêedaletîya mêran û civaka mêrşahî *pederşahî+ ku ji
alîyê civaka mêr ve bi ser jinan da bi rê ve diçû.
Nejla bi barekî gelek ji tecrubeyên xwe ji Amerîkayê vegerîyabû.
Herweha wê tecrubeyeke sernekevtî [neserkevtî] ya şûkirinê jî li
Amerîkayê derbas kirîbû û ji ber wê çendê di nava xwe da
azareke [janeke] zêde dikêşa ku rewşa wê ya derûnî xirab dikir.
Ji wê şûkirina neserkevtî jê ra êşên ruhî û derûnî çêbibûn.
Hergav li dûv berzeyîyên [windayîyên] xwe digerîya. Berzeyîyên
wê ji mêj da ew bi babetên siyasî ra eleqedar kiribû û ew
teşwîqî wê jîyana siyasî kiribû. Nejlayê bi evîneke herî zêde ji
kesekê hez dikir. Ew kes girtîyê berê yê zîndana Şah bû, ew
fedayî bi navê Ehmed Riza Şucaî bû ku di wê prosesa ji hev
cudabûna rêxistina “Fedayîyên Xelk” da, wî xwe da alîyê
piranîyê [ekserîyet] û piştî demêkê di nava wî milê fedayîyan
da, baskê çep yê ekserîyetan bi rê êxist. Ew piştî ku li Tehranê
hate girtin, hate îdam kirin.
Nejla kiçeke bi şexsîyet û piçek jî taybetî bû. Ew gelek dilnizm
[nefsbiçûk] û ji kepî bilindîyê dûr bû. Hergav xwudan rûyekî
vekirî û keseke dilovan bû. Ji ber wan taybetmendîyên xwe yên
pozîtîv herkesê jê hez dikir. Cara dawîyê ku min Nejla li Îranê
dîtî çend roj berî girtina wê bû. Ez bi xwe li deverên rizgarkirî
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yên Kurdistanê ji bo karên rêxistinî çûbûm Tehranê. Nejlayê
têkilî bi min ra dana û karekî giring bi min hebû û ji min daxwaz
kir ku yêk ji hevalên wê bi xwe ra bibim Kurdistanê û gelek bi
israr bû. Kesek ji hevalên wan ku hatibû girtin hejmara telefona
mala wê û navnîşana malê dabû hêzên dewletê û her gav dibû
ku pasdar êrişî ser mala wê bikin û wê bigirin. Me li ser wê
çendê û man û nemana wê di malê da gelek behs û gengeşî
kirin ku zêde dişubîne bi hev çûn û şerê di navbeyna me da. Wê
zêde giringî nedida rewşa hissî ya xwe û min jî nedikarî
*nedişiya+ pê bidim qebûl kirin ku ji Tehranê derkeve û min tika
jê kir [rica kir] ku di demekî herî zû da mala xwe terk bike û bi
min ra ber bi Kurdistanê ve bikeve ser rêyê, lê ew bi çu rengan
amade nebû ku mala xwe terk bike.
Baş tête bîra min di heyva dawîyê ya sala 1360ê hetavî [1982ê
mîladî] da, demê ku ez li deverên azad yên Kurdistanê li ser
rêya gundê Daymavê bûm, min hevalên rêxistina Eqelîyetê dîtin
û wana xeberê derbxwarina hevalên xwe li Tehranê dane min û
kete dilê min ku dibe Nejla jî di wî derbî da hatibe girtin. Bi
bihîstina wî xeberê nexweş dilê min di singê min da givişî!. Her
demê ku ez dikevime nav bîrhatinên wê dewranê melûl dikevim
ku boçi wê nepejirand bi min ra derkeve û vegere Kurdistanê?!
Nejla hate girtin û kesek bi durustî nizane di wan reşeçalên
Komara Îslamî ya Îranê da çi bi serê wê înan. Lê tiştê ku xuya ye,
di zîndanan da ew şkandin û ji alîyê ruhî ve têkbirin û ew heta
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ser tixûbê dînbûnê birin. Min Nejla piştî ji zîndanê derketî li
Parîsê dît, lê êdî ew Nejlaya ku min nas dikir nebû!. Ew di
girtîgehan da wisa têkbirîbûn ku dubare nikare pişta xwe rast
bike û bibe Nejlaya berê.
Demê ku piştrast bûn ku êdî Nejla ji dest çûye, wî demî ew
serbest berdan û wê êdî nedikarî pişta xwe rast bike û hêvîyên
azadîyê di dilê xwe da jînde bikeve. Bi vî rengî Nejlaya ku ji wê
girtîgehê bo girtîgeha dî dihat veguhastin û bi serbest berdana
wê êdî rewşa wê ya derûnî xirab bibû û hergav bi xwe ra di nav
dijberîyeke ruhî da dijîya. Dost, heval û kesûkarên wê hay ji wê
rewşa xirab ya derûnî ya Nejlayê nebûn. Hevalên wê li şûna ku
ruha wê ya birîndar bidine tedawî kirinê, dîsan jê dixwastin ku
vegere nav karên siyasî. Nejla di nav karên siyasî da zêdetir
têkçû û dijberîya derûnî ya wê aşkeratir bû. Xizim, lêzim û
kesûkarên wê karê pêdivî bo tedawîya ruha birîndar ya wê jê ra
nekirin û azarên wê yên derûnî zêde bûn. Ruha azad û serkêş ya
Nejlayê nikarî wê têkçûnê bipejirîne û li şûna ku heta dawîya
jîyanê serberdayî û bêyî hedef bimîne mirin tercîh kir. Wê li
Parîsê dawî li jîyana xwe îna. Herdem ew dê di bîra me da sax
bimîne.
Dr. Elî Qasimlo [Eloş Xan - Aloş Xan]
Doktor Elî Xan Qasimlo di meha Îlona sala 1925an da li Gelîyê
Qasimlo hatîye dinyayê. Di sala 1940an da xwandina xwe ya
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seretayî xilas kirîye û di sala 1941an da dest bi xwandina
navendî kirîye û di sala 1947an da ew timam kirîye. Elî Xan
qederê salekê di zanîngeha leşkerî ya Tehranê da mijûlî
xwandinê dibe lê ji ber ku sîstemê rejima Şah dijberî kultura
binemala me bû û wan Kurd û Tirk biçûk didîtin û beramberî
wan bêrêzî dikirin, Elî Xan neşiya [nikarî] zêdetir dewam bike û
di dawîyê da vegerîya Urmîyeyê. Piştra ew derbazî zanîngeha
tibbê [medîsînê] ya şehirê Tebrîzê dibe û ji ber ku ew
xwandekarekî gelekî bi hiş û bîr bû, di demekî kurt da
zanîngeha xwe xilas dike û piştî nivîsîna teza xwe ya doktorayê,
di sala 1954an da wekî yêkemîn doktorê Kurd vedigere
Urmîyeyê û di mala babê xwe Mihemed Axa da ku li taxê
Xanbabaxan bû, bi cih dibe. Doktor Elî Xan mirovekî jêhatî, bi
qedr û qîmet û dilfireh bû. Demê ku wî li Tebrîzê ders dixwand,
navbeyna wî û hevalên wî, bi taybet yên Urmîyeyê gelek xweş
bû û hemûyan jê hez dikir.
Di salên dawîya xwandina xwe da Elî Xan û kiça mamostayekî
xwe ya ku navê wê ‘’Nîroz [Newroz] Xanim’’ bû, hevdû dibînin û
dilê wan dikeve hev. Ji ber ku Nîroz [Newroz] Xanim kiçeke
gelek spehî û nazdar bû, xwazgînîyekî wê yê dî jî dibe û ji ber wê
çendê Elî Xan berî ku dersa xwe xilas bike bi lez tête Urmîyeyê û
piştî xwastin û nîşankirina Nîrozê [Newrozê] ew şû bi hevdu
dikin.
Doktor Elî li Tebrîzê hûyî [fêrî] gelek gotinên pêşîyan yên Kurdî,
Tirkî û Farsî dibû û gelek caran di bersivên xwe da ew bi kar
diînan [tînan] û dengê kenîna hevalên wî bilind dibû.
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Setrenc û leyiza tawle [texte] û gelek leyizên kaxezan [kartan]
yên ku bi zanista matematîkê dihatin leyistin, dizanîn û fêrî
[hûyî] gelek kiç û xortan kiribûn. Ew digel min [nivîskarê vê
pirtûkê] gelek heval û biraderekî baş bû û ez haydarî gelek
pirsên xwe yên binemalî dikirim û ji bo karên giring bi min ra
dişêwirî. Doktor Elî Qasimlo ku wekî Eloş Xan dihate nasîn di
mala babê xwe ya li ser cadeya Pehlewî ya wî demî da,
muayeneya xwe ya fermî vekir û mijûlî karê doktorîyê bû.
Di wî demî da aletê radyolojîyê li Urmîyeyê nebû, lê babê Elî
Xan 2500 Tûmenên ku wî demî pareyekî gelek zêde bû dide û
aletê radyolojîyê dikirin û ew jî mijûlî xizmeta xelkê xwe yê
Urmîyeyê dibe. Kurd, Tirk, Azerî, Asûrî-Suryanî-Kildanî, Eşîretên
Kurd, Mameş, Mengur, Herkî û Zerza ji bo çareserîya nisaxîyên
xwe dihatin nik wî. Doktor Elî hem doktorekî gelekî zana hem jî
mirovekî gelek rûxweş, rûken, rûgeş û xweşehlaq bû. Heke ku
nisaxîya kesekê li derveyî bazineya bisporîya wî ba, wî hemû
hewla xwe dida ku nisaxê/nisaxa xwe rêbike [bihinêre - bişîne]
nik doktorên nasyar anjî şehirekî dî bo derman û çareserîyê. Ji
nisaxên xwe yên destteng pare nedistand û gelek caran jî
alîkarîya [harîkarîya] wan dikir û heta xwarin jî dida wan. Çi
xwazok [parsek] û çi wezîr giştan ji Elî Xan hez dikir û ew li ber
dilê hemû xelkê deverê ezîz bû. Derê mala Elî Xan li ser
hemûyan digel endamên binemalê, dost û nasyaran vekirîbû.
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Nîroz [Newroz] Xanim jî jineke rûxweş, rûgeş û xweşreftar û
hemîşe [daîm] digel hemû binemalê rêzgir û mihriban bû.
Jineke rûken û bi rê û reftar bû. Mihemed Axa ji ber binasê
[sebebê] pîratîyê, kar û berpirsyarîyên xwe dide destê Elî Xan.
Wî ji bo ku kar û barê reîyeta [cotyarên] feqîr baştir bibe,
makîneyeke pompaja avê kirî ji bo ku gundî bikarin *bişên+ ava
Çemê Qasimlo bikêşine nava zevî û zarên xwe. Wî herweha
bahra [para] herî zêde ya hatina wan zevîyên bi xêr û bereket di
nava cotyaran da lêkve dikir [dabeş dikir - parve dikir].
Doktor Elî ji rav û nêçîrê hez dikir û di gelek rojên bêhnvedanê
da diçû gund. Ez jî wî demî digel wî diçûm. Wî gelek çekên
nêçîrê hebûn û yêk ji wan jî dida destê min ji bo ku em bi hev ra
kew, kêrûşk û hindek caran jî berazan bikujin. [Hingê berazan
zerar dida zevîyên silkan]. Tête bîra min, rojekê em suwarî
tirimpêla [otomobîla, erebeya] Elî Xan ber bi gund ve diçûn. Ku
[Çawa] me berazekî mezin ji dûr ve dît, me çirayên [lambeyên]
tirimpêlê temirandin û Elî Xan nîşan li berazî girt û fîşekek
berdayê, lê qenc bû ku fîşek bi berazî neket!. Her di vî demî da
Mewlûd ku ji reîyeta [cotyarê] me bû, bi ser me da qîrîya û got:
"Babo hûn dixwazin kelê *gamêşê+ min bikujin? Ma hûn kore ne
û nabînin eve kel e *gamêş e+, ne beraz e... Ez û Elî Xan bi bêyî
ku deng ji me derkeve suwarî tirimpêlê [otomobîlê, erebeyê]
bûn û vegerîyan gund. Roja dî Elî Xan di nava xelkê da bi kenîn û
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laqirdîyan serpêhatîya me ya şeva borî bo giştan goteve. Heke
hat û min wext peyda kir, ez dê pirtûkeke taybet li ser gotin,
nukte û laqirdîyên xweş yên Elî Xanî binivîsim ku hewce ye. Elî
Xan kesekî civakî ye ku hemû jîyana xwe ji bo xizmeta xelkê xwe
vebirîye. Herçiqas ku ew endamê çu partî û rêxistineke siyasî
nebûye jî, lê qedir û qîmetekî taybet li nik hemû partîyan û
xelkê Urmîyeyê heye.
Elî Xan razdarê [sirdarê] hemû endamên binemala xwe bû.
Herkesê ku pirsgirêk bi jina xwe an merê xwe an birayê xwe
hebane, dihatin nik Elî Xan ji bo ku ew navbeynkarîyê bike. Di
rastîyê da Elî Xan parêzerê hemû endamên binemalê bû ku bi
sebr û tehemuleke zêde hewil dida ku hemûyan nêzîkî hev bike
û hevalê xem û xweşîyên giştan be. Bîrhatineke Ebdullah
Izzetpûr ya li ser Elî Xan heye ku dixwazim weke ku çawa wî
gotîye li vê derê neqil bikim. Ew dibêje: "Min gelek bîrewerî li
ser endamên binemalê, çi kur û çi kiç û çi jin û çi mêr hene lê
bîrewerîyên Elî Qasimlo cihê xwe yê taybetî di bîr û hizirên min
da hene. Demê ku ew hêj nûciwan bû û ez zarok bûm, di
Urmîyeyê da tinê sînemayek hebû ku navê wê Şêr û Xurşîd bû.
Her demê ku fîlmekî nû dihat sînemayê, Elî Xan em hemû zarok
ku em gişt xizim, lêzim, kesûkar û xuyanîyê hev bûn, kom dikirin
û dibirin sînemayê. Em hûbibûn [fêrbibûn] êdî li her derekê ku
keyf û seyranek heba, em hemû zarok li dora wî kom dibûn û
navê wî ketibû ser zimanê me hemûyan.
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Li sala 1951ê di xwandingehê da min hêdî-hêdî pirsên siyasî nas
kirin û beşdarî kom û komeleyên ciwanan bûm heta ku di sala
1952an da bi awayekî fermî bûme endamê rêxistina ciwanên
Partîya Demokrat ya wî çaxî. Di navbeyna salên 1953 û 1954an
da ji ber çalakîyên min yên di partîyê da ez hatim girtin û di
dadgeha leşkerî ya Urmîyeyê da salek û nîv zîndan ji bo min
hate birîn. Piştî azadîya ji hefsê min careke dî çalakîyên xwe
domandin heta ku di sala 1959an da careke dî hatim girtin. Ji
ber ku wê carê çu belgeyek di destê wan da nebû, wan nikarî
min rêbikin hefsê û ji min xwastin ku ez 10 hizar Tûmenan wekî
zemanet [kefalet] bideme dewletê daku min azad biken. Babê
min kete dûv [pey] karê min û digerîya ku yêkê peyda bike daku
zemaneta min bike. Kesê ku hazir bû wî karî bo min bike tinê
kak Doktor Elî Qasimlo bû. Her piştî ku babê min ji wî xwast
daku zemaneta min bike, ew kete dûv karê min û ez hatime
berdan.
Piştî heyamekê, Partîya Demokrat ya Azerbaycanê [Firqe]
aşkera bû û gelek endamên wê hatin girtin. Ji ber ku ez berpirsê
peywendîyên partîya me ya digel Firqeyê bûm, navê min jî bi
zora îşkenceyê ji alîyê endamên Firqeyê ve hatibû aşkera kirin û
ez haydar bûm ku dewlet li min digere daku dîsa min bigire. Çu
çareyeke min nema û min bazda nik Elî Xan û min jê ra got
tiştekî weha qewimîye û dibe ku ez her dem bême girtin.
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Herweha min jê ra got heke ez bême girtin ez dê bême îşkence
kirin û heke ez birevim dewlet dê 10 hizar tûmenan ji te bistîne.
Wî got: 'Tu jîyana xwe rizgar bike û di xema zemaneta min da
nebe'. Wî çaxî ez revîyam û heta sala 1965an min xwe veşart û ji
çavê dewletê dûr mam. Piştî ku ez revîm ew ji alîyê dewletê ve
hate nerehet kirin û gelek pirsgirêk jê ra çêbûn lê wî heta roja
îro jî çu caran ji bo zehmetên ku wî ji bo min kêşabûn hema
bêje gotinek jî nekirîye.
Divêt ez vê çendê jî bêjîm ku Doktor Elî çu cara nebû endamê çu
partîyekê û tinê bi karê xwe yê doktorîyê ve mijûl bû. Ji ber ku
ew mirovekî gelekî dilovan û xweşdivî ye, di nava hemû xelkê
Urmîyeyê da, çi Kurd û çi Tirk û çi Asûrîyan, rêz û rêzdarîyeke
taybetî heye. Ji bilî tiştên ku min li jorî gotin, wî gelek zehmetên
dî bo min kêşane ku ez heta dawîya jîyana xwe wan zehmetan ji
bîr nakim."
Doktor Elî Qasimlo çu cara dijminahîya kesê nekirîye, malê kesê
nexwarîye û hema bêje mûrîyek jî neêşandîye. Ew mirovekî
gelek mêhvanhez bû û salê du caran hemû doktorên didansaz û
dermansaz vedixwandin Gelîyê Qasimlo ji bo rav û nêçîrê. Wî
mêhvandarîyeke gelekî mezin li binê dareke çinarê amade dikir
û xizmeteke bê hed û hisab ji mêhvanên xwe ra dikir. Herçiqas
ku min destûra ajotina tirimpêlê [otomobîlê] bi awayekî fermî
nebû jî, lê wî dihêla ku ez Jeepa [Cîpa] wî biajom, herçend ku
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min du caran ew Jeep di pirê da êxiste nava çemî jî, lê bi xweşî
ve çu zerar negihişte kesê.
Rêberê şoreşa Îranê, Doktor Elî girt û ew êxiste hefsê, serê wî
tiraşîn û ew îşkence kirin. Nîroz [Newroz] Xanimê gelek hewil da
lê nikarî doktor Elî ji zîndanê azad bike. Di dawîyê da timamî
doktorên dermansaz û yên didansaz ku hevalên doktor Elî bûn
dest ji karên xwe kêşan anku grev û boykot kirin û xwastin ku
dewlet wî azad bike. Xestexaneyên şehir ji ber boykota
doktoran ber bi pirsgirêkên mezin ve rûbirû man û dewlet
mecbûr ma Elî Xan serbest kir. Demê ew hate azad kirin wî bo
me behsê zîndanê dikir û hemû kes dikenandin. Ew li wê derê
hûyî [fêrî] gelek laqirdîyên nû bibû û hêj ji berê pitir tiştên xweş
digotin. Maşella ew hêj jî li ser xwe ye û hêj jî diçe nêçîrê.
Çar zarokên wî û Nîroz [Newroz] Xanimê hene ku navê wan:
Tahir, Nasir, Nermîn û Mihemed in.
Ez êshq binayê karha shod êshq est
der êshq du alemî bêpa shod êshq est
Ez êshq Elî ve Ehmed amed bevicûd
în êshq ez an rooz bêpa shod eshq est
Le eşq jêrbinay karekan bû eşq e
Le eşq du alem (dunya) durust bu eşq e
Le eşq Elî û Ehmed hate dunya
Em eşqe lew roje ke peyda bûyeh dîsan eşq e
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Endazyar Tahir Qasimlo
Tahir sala 1954an hate dinyayê. Ew ji zarotîyê ve kurekî gelek bi
hiş û bîr, bi hêz û çeleng bû. Babe wî digot: Ew şubî holê [topê]
ye û heke wî li dîwarî bidî careke dî dê li te vegere. Dibistan û
xwandina navendî li Urmîyeyê û lîseya [gumnasyum] xwe li
şehirê Şîrazê timam kir û çû zanîngeha Pehlewî ya Şîrazê û beşê
endazyarîya rê û xanî çêkirinê xilas kir. Ew bi pileya [dereceya]
lîsansa bilind [master] di şirketeke *fîrmayeke+ taybetî da kar
dike.
Tahir xwudanê çar zarokan e: Kawe [Kawa], sala bûyînê 1983 e.
Xwandina dibistana seretayî, navînî û lîseyê li Urmîyeyê xilas kir
û di zanîngeha Emîr Kebîr ya Tehranê da matematîk û karê
komputerê timam kir û nihe li zanîngeheke Kanadayê dixwûne.
Kiyanoş, 1984ê hatîye dinyayê, li Urmîyeyê xwandîye û li wê
derê di beşê avadanîyê da zanîngeh xilas kirîye. Kamiyar jî
1992ê hatîye dinyayê û mijûli xwandina navendî ye û kiça wî
Kîmîya jî ku sala bûyînê 1998 e, diçe dibistanê.
Dr. Nasir Qasimlo
Nasir [dermançêker - apoteker] li sala 1956an hatîye dinyayê.
Ew kurekî gelek jêhatî, bejin bilind û dilnizm [nefs biçûk] e.
Dibistana seretayî li Urmîyeyê û xwandina navînî li şehirê Şîrazê
xilas kirîye. Li zanîngeha Tehranê fakulteya farmakolojîyê anjî
dermançêkirinê xilas kir û li jîyê [temenê, emirê] 26 salîyê da
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digel Poran, xwandekara hevala xwe ya ku ji Kirmanşahê
*Kirmaşan+ ye şû bi hevdu kirin. Berî şoreşa Îranê çalakîyên
siyasî dikirin û paşê hate girtin û du salan di hefsê da ma. Piştî
hefsê dîsa hate ser xwandina xwe û doktoraya xwe li zanîngeha
Tehranê stand. Wî çend salan li Urmîyeyê dermanxaneyek bi rê
ve dibir, paşê ji ber fişarên *zextên+ ruhî nikarî li Îranê bimîne û
berê xwe da welatê Awustralya û paşê çû Kanadayê. Wî li
Kanadayê dîsa belgeya xwe ya dermançêkirinê stand û nihe 3
zarokên wî jî hene. Navê kurên wî Poya [1982] û Dr. Pêdram
[1986] û navê kiça wî Pernîya ye [1995] û diçe lîseyê û ew
hemû li Kanadayê mijûlî xwandin û jîyana xwe ne.
Nermîn Qasimlo
Nermînê di sala 1958an da xwandina xwe ya debîristanê
[xwandingeha navînî] li Urmîyeyê xilas kir û xwandnina xwe ya
bilind li zanîngeha dewletî di warê Bîyolojîyê da timam kir.
Nermîn yêk ji spehîtirîn û hêjatirîn kiçên êlê ye ku
danûstandinên gelek hêja yên Elî Xan û Nîroz [Newroz] Xanimê
pê ra hene. Ew weke dayîk û babê xwe dilrehim, dilovan û
mêhvanhez e. Dixwazim vê çendê jî bêjim ku herçend Nermîn ji
binemaleke dewlemend bû lê wê zarokatîya xwe ne bi
leyizokên giran, digel zarokên gund û şehir derbas kirîye.
Lewma ew kiçeke sadiq û xweşdivî ye ku gişt mirovan weke hev
dibîne û hevaltîya xwe tinê li ser pîv û pîvanên mirovatîyê
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pêktîne. Nermînê digel endazyar Behmen Şerîfî şû bi hevdu
kirîne û du kiçên wan bi navên Xezal û Nehal hene. Xezal di 25
salîya xwe da bû muhendisa rê û avahîyan û Nehal kiça biçûk
hêj di zanîngehê da dixwûne.
Endazyar Mihemed Qasimlo
Mihemed di sala 1965an da hatîye dinyayê. Ew kurekî gelek
dilovan û xwûnşirîn e. Dayîk û babê wî wekî giştan ji zarokê xwe
yê dawîyê *paşlahndik+ hez dikin û ji ber vê çendê Mihemed
xweşdivîyê hemûyan e. Wî xwandina xwe ya seretayî û navînî li
Urmîyeyê û ya bilind jî li Zanîngeha Yildiz ya Stanbolê timam
kirîye. Wî bi kiçeke Kurd ya bi navê Helale Gorabgi [Çorabçî]
jîyana binemalî pêkîna û nihe du zarokên wan hene ku navê yê
mezin Erşîya ye û 1995an hatîye dinyayê û ya biçûk Arîyana ye
ku 2003an hatîye dinyayê.
Dr. Ebdulrehman Qasimlo [Baboş Xan]
Ebdulrehman Qasimlo di şeva Yeldayê [Ji 22ê heyva 12an heta
11ê heyva 1] ya sala 1929an da li taxê Xanbabaxan ya şehirê
Urmîyeyê hatîye dinyayê. Di nava zarokên Fatima Xanimê da
tinê Xedîce Xanim û doktor Elî Xan di gundê Qasimlo û di havînê
da hatine dinyayê. Roja bûyîna zarokên Mihemed Axa di rûperê
dawîyê yê Şahnameya Firdewsî da dihatin nivîsîn.
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Di rastîyê da Ebdulrehman di roja 20ê Kanûna Pêşîn
[December] da hatîye dinyayê, lê ji ber ku wî demî "Îdareya
Septê" [Dayreya Nufûsê] roja bûyînê qeyid nedikir û tinê meha
ku zarok lê dihate dinyayê dinivîsî, roja bûyîna Rehman jî bi roja
yêkemîn ya meha Dey ya Farsî anku dibe 21ê Kanûna Pêşîn
[Befranbarê, December] hatîye nasîn ku dibe şeva Yeldayê anku
şeva herî dirêj ya demsala zivistanê.
Tête bîra min ku demê ez û nemir Dr. Qasimlo bi hev ra li ser
mijarên dîroka Kurdistanê diaxivtin, gelek caran weha digot:
“Babê min her dem ji min ra digot, kurê min ji bîr neke ku tu wê
salê hatîye dinyayê ku dewleta eceman [dewleta fars], ku
dijminên me bûn, bi awayekî nemerdane rêberê şoreşa
Kurdistanê yê hingê anku Simkoyê Şikak bi bêbextî şehîd kirin.
Tu vê meseleyê qet ji bîr neke…“
Berî ku Rehman bête dinyayê, herkesê ji birayê wî yê ji wî
mezintir ra digot Eloş Xan. Piştî bûyîna Rehman dayîka wî ku
Asûrî bû jê ra digot ‘’Baboçka’’ anku zarokê biçûk. Piştra
herkesê ji Rehman ra got Baboş Xan û paşê xwarzayên wî ji xalê
xwe ra digotin Baboş Xan Dayî [Xalo]. Piştî ku ew ji Ewrûpayê
vegerîya herkesê jê ra digot Kak Rehman. Lê piştî ku wî
xwandina xwe ya bilind xilas kir û teza xwe ya doktorayê da li
herderê wekî Doktor Ebdulrehman Qasimlo hate nasîn. Wekî
hemû zarokên binemalê kak Rehman jî havînê li gund dibû û
zivistanê jî diçû şehir [bajêr].
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Wî di sala 1937an da dest bi xwandina xwe ya dibistanê kir. Ji
salên 1940an heta 1945an li Gelîyê Qasimlo jîyan. Ji ber
kêmbûna xwarin û pêdivîyên jîyanê gelekî dijwar bû jîyan.
Xwudankirina 53 kesan di binemalekê da karekî sanahî [hêsan]
nebû. Mihemed Axa ku zarokên birayê xwe jî xwudan dikirin,
dikeve nava astengîyên mezin û ji bo rizgarkirina binemalê
biryarê dide ku mala xwe bar bike û biçe başûr, lê berî ku bar
bike ew diçe Bokanê û ji xizim û lêzimên xwe daxwaza bêşê û
hevkarîyê dike. Dayîka min digot ku piştî du heftîyan Mihemed
Axa zivirî gund û hertiştê wekî ar, nohk, maş, qend, çay û gelek
tiştên dî yên pêdivî [lazim, hewce] bi xwe ra înan û dest ji
barkirina malê ji bo başûr berda. Di wî demî da ji ber derfet
[keys, firset] û şert û mercên giran û sir û seqemê hindek
zarokan jîyana xwe berze kirin lê Rehman ew rojên giran bi
silametî derbas kirin. Kesên ku Rehman ji nêzîk ve nas dikin
dizanin ku mûyên li ser zendika destê çepê yê Rehman zêdetir
bûn ji yên ser zendika wî ya rastê û cihê birîneke kûr jî di ser da
mabû. Ji ber ku alifê heywanan jî di wan rojên giran da gelek
kêm bû, bizinek ji ber birsîtîyê zendika Rehmanê biçûk ji bo
demekî dirêj dimêje û çermê asayî yê ser zendika wî radike. Ev
yêk ji nîşanên ser bedena kak Rehman e. Demê ku ew di nava
fikir û xeyalan da diçû destê xwe yê rastê bi ser cihê birîna
destê çepê da diîna û dibir, diperixand!.
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Mihemed Axa serokê eşîreteke mezin bû ku xwudanê bîr û
ramanên eşîretî ya Kurdî bû, lê ew ji axayên dî pêşkevtîtir û ji
alîyê bîr û hizirî ve vekirîtir bû. Wî gişt kurên xwe hinartin
[şandin, rêkirin] xwandinê lê nehêla ku kiçik bixwûnin. Berî
ragihandina Komara Kurdistanê [Mehabad], Mihemed Axa digel
Qazî Mihemed wekî nûnerê şehirê Urmîyeyê diçe Bakûyê
paytextê Azerbaycana nihe ku gelek ji wê derê hez nekiribû. Lê
demê ku du birazayên wî Hebîbulah Xan û Birahîm Xan diçin
zanîngeha leşkerî ya Bakûyê ew destûra wan dide. Hewce ye
[pêdivî ye, lazim e] vê çendê jî bêjim ku wî çaxî zanyarîyên siyasî
ne bi xwandina pirtûkan, bi rêya peywendîyên binemalî û
mirovên bispor dihatin kom kirin. Herweha gotûbêj û
danûstandinên di nava mezin û ciwanên binemala me da li ser
Komara Kurdistanê û paşeroja xelkê me tiştekî asayî bû û gelek
caran ev mijarên weha dihatin riberiz [munaqeşe] kirin. Ji alîyê
dî ve peywendîyên binemala me yên digel binemala Qazî
Mihemed û Mîna Xanima hevjîna wî dewsa xwe ya taybetî li ser
bîr û hizirên siyasî yên kak Rehman danabû. Di wî demî da li
rojhilata Kurdistanê pirtûkxane nebûn, ronakbîr *roşinbîr+
mecbûr bûn ku bi awayekî nepenî û ji çavên memûrên dewletê
dûr pirtûkan bi dest bêxin û di nava hev da bigerînin, belav bikin
û bixwûnin.
Xal Rehman di 18-19 salîya xwe da bû ku ji bo salên dawîyê yên
xwandina xwe ya navendî diçe Tehranê û li xwandingeha Elborz
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ya ku tinê zarokên mirovên dewlemend dikarîn *dişîyan] xerca
wê biden, tête qebûl kirin. Ji ber ku wî gelek ji dîrok, edebîyat û
bi giştî kultur û şeiran *helbestan] hez dikir, dest bi xwandina
edebîyatê dike û dîplomeya xwe distîne. Kak Rehman ji alîyekê
ve di binemaleke arîstokrat û siyasî da perwerde bibû anku
gihiştîbû û ji alîyekî dî ve jî gund û devera ku ew tê da mezin
bibû civakeke [civateke] eşîrî bû. Her wan şertên newekhev
hesasîyetek di Rehman da çêkiribû ku wî xwe bi tinê his dikir. Ji
alîyekî dî ve ew newekhevî dibine binasê [sebebê] wê çendê ku
guhorînên nû di deverê da bêne rojevê. Wî demî hilweşîna
Komara Kurdistanê û hilawîstina [îdama] rêberên wê tesîreke
mezin li ser bawerî û reftara siyasî ya Rehman çêdike. Kak
Rehman ji nêzîk ve çalakîyên siyasî yên birayê xwe Ehmed Axa
dibîne û li wê derê bîreke siyasî ya çepî nas dike.
Ew di sala 1948an da vedigere Urmîyeyê û beşdarî
damezirandina Yêkîtîya Ciwanên Demokrat yên Kurdistanê
dibe. Ji ber ku ew xwandekarekî gelek zîrek bû, bûrsa dewletî jê
ra derdikeve û ew diçe Parîsê nik Ehmed Axayê birayê xwe û li
wê derê di zanîngeha Sorbonê da dest bi xwandinê dike. Çûyîna
kurên Mihemed Axa bo Ewrûpayê wekî bombeyekê di nava
eşîretên Mengur û Mameş û Herkî da deng vedide û herkesê
digot Mihemed Axa kurên xwe ji bo xwandinê hinartine derveyî
welat. Her di wan deman da bû ku hindek kesan di zanîngeha
Tehranê da fîşek berdane ser Şahê Îranê lê ew nehat kuştin. Ji
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ber wê bûyerê li Parîsê ji alîyê dijberên rejima Şah ve
kombûneke mezin çêbû û Rehman li wê derê bi awayekî xurt li
dijî Şah pozisyonê werdigire û axivtinekê pêşkeşî kesên amade
dike. Her ji ber vê çendê sefareta Îranê fişarê diêxe ser dewleta
Fransayê û ew dibe binas ku Rehman bûrsa xwe ji dest bide û di
sala 1950an da mecbûr dibe ku Fransayê terk bike û bi bûrsa
‘’Yêkîtîya
Xwandekaran
ya
Navneteweyî’’
derbasî
Çekoslovakyayê dibe û li Pragê bi cih dibe.
Wî demî Rehman bi harîkarîya Ehmed Axayê birayê xwe, digel
Kamuran Bedir Xan û Nûredîn Zaza Yêkîtîya Xwandekarên Kurd
li Ewrûpayê dadimezrîne. Digel xwandina zimanê Çekî çalakîyên
xwe yên siyasî jî didomîne. Ew di sala 1950an da wekî nûnerê
xwandekarên Îranî beşdarî konferansa ‘’Yêkîtîya Xwandekaran
ya Navneteweyî’’ dibe û di sala 1951an da beşdarî Festîvala
Federasyona Cihanî ya Ciwanan dibe. Kak Rehman li
xwandingeha bilind ya kultura siyasî û zanistên komelayetî li
Pragê xwandina xwe didomîne û di sala 1952an da di warê
zanistên siyasî da lîsansa xwe distîne. Wî demî Rehman li ser
zimanên Kurdî, Farsî, Fransî, Çekî û Tirkî şehreza ye. Di sala
1952an da ji bo domandina çalakîyên xwe yên siyasî digel kak
Edîb, kak Goherîyan, Xanima Helen [ku pê ra jîyana hevserî
pêkînabû] û kesekî dî ku ji Mazenderana Îranê dibe, bi rêya
behrê [deryayê] diçin Îranê. Di sala 1953an da demê ku
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hukûmet di destê Mihemed Musediq da bû kak Rehman bi
awayekî nepenî bi partîya Tûdeh ra kar dike. Paşê vedigere
Pragê lê careke dî digel Helena xanima xwe vedigere Îranê û
heta sê mehan li Gelîyê Qasimlo bi binemala xwe ra dijî.
Ew vegerîn ji bo me giştan gelekî xweş bû. Me şiyabû *karîbû]
careke dî ‘’Baboş Xan’’ê xalê xwe di nava xwe da bibînin ku ev
yêk ji bo me hertişt bû. Babê wî Mihemed Axa ji bo ku kurê wî
karîbû dersa xwe di warê zanistên siyasî da xilas bike gelekî
keyfxweş bû lê daîm digotê; ‘’siyaset bo te nabe nan û av’’. Wî
dixwast ku kurên wî gişt bibin doktor û muhendis. Heyamek
paşê kak Rehman bi şêweyekî nepenî mijûlî xebata teşkîlatên
Partîya Demokrat ya Kurdistanê li Urmîye, Tehran û Tebrîzê
dibe. Di sala 1955an da Rehman careke dî vedigere
Çekoslovakya û li wê derê hemû demê xwe serfî çalakîyên xwe
yên siyasî dike. Bi vî awayî çu demê wî ji bo jîyana wî ya asayî û
xwandina wî nedima.
Li vê derê dixwazim du bîrhatinên Helenayê [Xanima berê ya
Dr. Qasimlo] bêjim; wê digot: "Rehman ji ber çalakîyên xwe
heta heyamekê nedikarî bête malê û xwe veşartibû. Rojekê
seet pêncê spêdeyê bû yêkê li pencereyê da û demê ez rabûm
min dît ew Rehman e, ez gelek û gelek keyfxweş bûm. Ya dî jî
ew bû, demê ku min Rehman dît ez gelek zû bûm aşiqê wî û me
zû şû bi hevdu kir.".
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Havîna sala 1957an e û Rehman hêj li ser çalakîyên xwe yên
nepenî berdewam e. Di sala 1957an da Rehman ji alîyê polîsê
Tehranê ve tête girtin. Kak Ehmedê birayê wî ku hingê li
Tehranê dijîya, digot ku hingê serheng Zîbayî yê ku memûrê
îşkenceyê bû, ji bo azadîya kak Rehman ruşwet [bertîl] dixwast.
Ew Rehmanî digel du polîsan rêdikin Urmîyeyê û Mihemed
Axayê bapîrê min tête haydar kirin. Wî wextî ez li sinifa
yazdehan bûm. Memûran dixwastin ku bapîrê min di 48 seetan
da 2500 tûmenan bide wan daku ew Rehman serbest berdin lê
wî hind pareyên hazir nebûn. Babê min Mihemed Emîn Axayê
Şetevî bi harîkarîya hevalê xwe Mîrza Neqî ew pare hazir kirin û
wekî ruşwet dane memûran heta ku xalo Rehman hate berdan.
Me ew li Gelîyê Qasimlo bo du mehan veşart û rojekê min û kak
Yûsif Kurdnijad û du hevalên dî ew li Gelîyê Şêx derbaz kir û
paşê ew bi rêya Şinoyê bi harîkarîya Mûsa Xanê zavayê
Mihemed Axayî [serokê eşîreta Zerza] derbasî başûra
Kurdistanê dibe û li wê derê bi hevkarîya Partîya Komunîst ya
Îraqê careke dî vedigere Çekoslovakyayê.
Piştî cuntaya sala 1958an ya Îraqê û vegerîna General Mustefa
Barzanî bo Kurdistanê, kak Rehman careke dî vedigere Îraqê û
heta salekê li wê derê dimîne. Hingê kak Rehmanî di zaningeha
Bexdayê da dersa dîroka Kurdistanê dida lê hindek kesan ji bo
ku wî ji Îraqê derêxin şikayît lê kirin û gotin ku ew li dijî
hukûmeta Îraqê propagandeyan dike, lewma wezareta
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navxweyî ya Îraqê xwast ku kak Rehman di 24 seetan da axa
Îraqê terk bike. Kak Rehman mecbûr dimîne ku bi paseporteke
destkir [qelp, sexte] ya bi navê Ebas Enwerî û xanima wî jî bi
navê Medîhe Casim Qasim di 48 seetan da axa Îraqê terk dikin û
vedigerin Pragê. Kak Rehman li Pragê "Aborîya sermayedarîyê û
aborîya sosyalîstî û teorîya pêşkevtina aborîyê" dixwûne û her
di wî demî da mijûlî nivîsîna teza xwe dibe. [Wî di sala 1957an
da dest bi nivîsîna teza xwe kiribû lê ji ber çalakîyên xwe yên
siyasî nikarîbû wê xilas bike].
Di sala 1962an da teza wî tête qebûl kirin û ew ji bo VEDECKA
KANDIDATURA DOCENTURA [dereceya Doçentîyê] tête
hilbijartin. Heke ku wî di wî demî da çalakîyên xwe yên siyasî
sekinandiban û sê salên dî li zanîngehê ders gotiba û di wî
heyamî da hindek gotar û pirtûkên zanistî nivîsîban, ew dê
gihiştiba pileya [dereceya] profesorîyê.
Pirtûka kak Rehman ya ‘’Kurd û Kurdistan’’ li Kurdistanê wekî
bombeyekê deng veda û hemû ronakbîran hewil didan ku
pirtûka wî bi dest bêxin. Ez dixwazim li vê derê çend gotinan li
ser çapa wê pirtûkê bêjim: Ew pirtûk yêkem car di sala 1962an
da ji bo çapkirinê tête amade kirin. Di sala 1962an da Navenda
Akademîya Pragê pirtûka wî ya ku bi zimanê Çekî hatibû nivîsîn,
çap û belaw dike. Du sal paşê Navenda Akademîyê pirtûkê bi
Ingilîzî belav dike ku di wê çapê da kedeke zêde ya Helen
Xanimê hebû.
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Di sala 1965an da ew pirtûk tête weşandin û di sala 1967an da
bi Erebî jî tête çap û belav kirin. Herweha li Polonya jî di sala
1969an da ew ji Ingilîzî bo Polonî tête tercume kirin
[wergêrandin]. Li Brîtanya jî ew pirtûk careke dî bi Ingilizî tête
wergêrandin û çap û belav kirin. Di sala 1973an da Kurd û
Kurdistan ji Erebî bo Kurdî û paşê di sala 1996an da ew ji Kurdî
bo Farsî tête wergêrandin û çap kirin.
Di sala 1971an da kak Rehman careke dî vedigere Îraqê û digel
hevalên xwe yên hizbî [partîyê] yên rûniştîyên Îraqê careke dî
teşkîlatên Partîya Demokrata Kurdistana Îranê organîze dike.
Piştî ku konferansa sêyemîn ya partîyê li sala 1971an bi dawî
têt, ew wekî bisporekî aborîyê di wezareta bername û planên
dewleta Îraqê da tête qebûl kirin û li wê wezaretxaneyê
buroyeke nû ya bi navê buroya planên domdirêj dadimezirîne.
Ew planekî aborîyê yê 20 salî ji bo Îraqê amade dike û pêşkeşî
dewletê dike ku piranîya aborînasên Îraqê pêşwazîya wî planî
dikin, lê ji ber ku dewleta Îraqê û dewlêtên cîran Kurdistan dagîr
kiribûn ew plan nehat bi cih kirin. Heke ku ew plan hatiba bi cih
kirin, dê tesîreke mezin li ser aborîya Îraqê û bi taybet ya
Kurdistanê kiriba.
Kak Rehman zimanên Kurdî, Farsî, Tirkî, Çekî, Fransî û Ingilizî
dizanîn û bi zimanên Polonî, Rûsî, Slowakî û Bulxarî jî bi başî
dikarî biaxive. Di sala 1962an da kak Rehman beşdarî kongreya
Komeleya Xwandekarên Kurd li Berlînê dibe û li wê derê bo
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cara duyan kak Kemal Fuad dibîne. Cara yêkemîn wî li
Silêmanîyê kak Kemal Fuad dîtibû ku ew hingê berpirsê Partîya
Komunîst bû li Silêmanîyê. Kak Rehman li Îraqê bi navê Ebas
Enwer dihate nasîn. Demê ku min Tirkîye terk kirî, ez hatime
Munîhê û min li wê derê endamên Komeleya Xwandekarên
Kurd ji nêzîk ve dîtin û min di kongreya wan ya sala 1963an ya
ku kak Rehman nexwastibû anjî nikarîbû tê da beşdar bibe,
beşdarî kir. Min bi hevkarîya kak Seîd Dizeyî ku wî çaxî berpirsê
Komeleya Xwandekaran li Elmanya bû, karî ku kak Rehman
bibînim. Bi dîtina min ya piştî gelek salên dûrîyê kak Rehman
gelek nehatibû guhorîn, hetta ew gelekî serxwe û jêhatîtir
dixuya. Ew di derbareyê pirsên siyasî û şoreşa li Îranê û xebata li
dijî rejima Şah da herdaîm bi aramî û bi sebir diaxivt û herkes
digihande qenaetekê.
Ez û gişt hevalên ku peywendîya me pê ra hebû aşiqê şiyana wî
ya analîzê û mantiqê wî yê hizrî bûn. Kak Rehman gelek
mirovekî bi selîqe, hevalnas, dev bi ken û herweha
mamostayekî timam bû. Ew xwudanê zanisteke siyasî ya gelek
dewlemend bû û ji nêzîk ve şoreşa gelê Kurd li başûr ya bi
rêberatîya Mela Mustefa Barzanî taqîb dikir. Wî daîm pesnê
Mela Mustefa wekî rêberekî jêhatî yê Kurd dida û ew di şerê dijî
dewleta Iraqê da wekî qehremanekî bê hevta bi nav dikir.
Timamî wan salên ku ez digel wî da bûm çu caran min nedît ku
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ew li dijî Mela Mustefa Barzanî tiştekê bêje an binivîse. Hevaltî
û nêzîkatîya kak Rehman ya digel Partîya Demokrat ya
Kurdistana Îraqê û rêberê wê Mela Mustefa heta di nava
raporên Sawakê ya rejima Şah da jî hatin dîtin.
Ji salên 1970an heta 1974an demê ku ew ji Bexdayê vedigerîya
Pragê, ez diçûm dîtina wî û li wê derê li ser pirsa Kurd pê ra
diaxivtim û paşê bîr û hizirên wî yên siyasî ji bo xwandekarên
Kurd yên rojhilata Kurdistanê vediguhastin. Kak Rehman demê
ku xwastiba nameyekê bo binemala xwe bihinêre, ew bo min
rêdikir û min jî rewaneyî Urmîyeyê dikir [dihinarte - rêdikire dişande Urmîyeyê+. Demê ku ew li Pragê bû, xwûşkên min Eşref,
Tebessum û Pervîn jî dihatin dîtina wî. Ji ber ku peywendîyên
hukûmeta Şah û dewleta Çekoslovakya gelek xweş bûn,
wergirtina vîzeya dewleta Çekoslovakyayê gelek sanahî bû. Tête
bîra min demê ku muhendis Husên Qasimlo û Doktor Elî
Qasimlo hatin Elmanyayê, em digel hev çûn dîtina kak Rehman
û Helenê û herdu zarokên wan Mîna û Hîwayê. Ez çu caran wê
rojê ji bîr nakem.
Istixbarata dewleta Şah ji bo ku Kak Husên û Doktor Elî, xal
Rehmanî vegerînin Îranê paseport dabûne wan. Hukûmeta Şah
hazir bû ku li Tehranê kursîyeke taybet bide kak Rehman ku li
wê derê dersê bêje û herweha jîyaneke şahane jî jê ra amade
bike. Lê kak Rehman herçiqas ku li Pragê jîyaneke sade di
maleke biçûk ya kirêkirî da hebû, çu caran ew teklîfa Şahî qebûl
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nekir û neçû bin barê xwastekên wan. Hisên wî yen şoreşgerî û
neteweyî çu caran nehêlan ku ew pişta xwe bide xelkê xwe ji bo
serwet û kursîyan. Ji bo ku çu cara bawerî û ramanên wî yen
şoreşgerî nekevin bin pirsiyaran, wî dest ji mîrateyê babê xwe jî
şuşt û çu cara nekete dûv mal û milkê ji babê mayî. Di nava
zanîngehên Pragê da ne tinê profesoran, hemû xwandekaran jî
ji kak Rehman hez dikir û dîtin û ramanên wî di tezên xwe da bi
kar diînan. Bi giştî wî şiyabû ku di nava komelgeha akademîk ya
Pragê da cihekî taybetî û bilind bi dest bêxe.
Kak Rehman di ciwanîya xwe da gelek li xwe dinêrî û daîm î
têkûz û spehî xuya dikir. Tête bîra min rojekê ez û ew li
lokanteyekê [restorantekê] bûn û hindek hevalên min jî li rex
me rûniştibûn, wan ji min pirs kir ew kes kî ye: Min got xalê min
e, wan berdane kenîyê û gotin çawa xalê te ew qasî ji te
ciwantir [genctir] e? Kak Rehman bi salan ev bîrhatine digot û
pê dikenî. Dengê xalo Rehman xweş nebû lê wî gelek caran ew
strana babê xwe bi tenahî xwe bi xwe digot:
Her çend dekem dil pîr nabêt
Destim le memkî gîr nabêt
Wî demî kak Qadir Dîlan jî li Pragê dijîya û wî ji strana "Şirîn
Bihar e" hez dikir û gelek caran ji min dixwast ku ez wê bêjim û
gava ez digihiştim strana ‘’Kiras Zerdê’’ di dawîya stranê da kak
Rehman digihişte min û digel min ew digot.
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Şirîn behar e beharî şadan
bi behre nejîn, legel namiradan
Cejn û behar û seyran û xoşî
geştî pirozî gerden azadan
Mejî bo mirdin bimre bo jiyan
çon qazanc ekey ta nekey ziyan
Le zirrey zincir dilit nelerzê
peywend bo leşe ne wek bo giyan
Be dabnişîn le bin henaran
korî bibestin çon mey gusaran
Basatê nawî le yad nebê
mergi cewanan giryey hejaran
Hejar Mukrîyanî

Pasbendî kiras zerde:
Kiras zerd e kiras zerd e
kiras zerd im lêm torawe
Kiras sor im bimkene bûk
biben bo baxî Şeqlawe
Min brîndar im derdim giran e
maçî lêwî to bo min derman e
Ne narinc e ne turunc e ne limo ye
malî bawkî min Kurdistan e
Ay eman ay eman ay eman
ay eman ey aman ay eman
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Kak Rehman gelek ji edebîyat [bêje] û şeiran [helbestan] hez
dikir, ew evîndarê şeirên Sedî, Şehriyar, Baba Tahir Oryan,
Xeyam, Hêmin, Cegerxwîn, Goran û Nalî bû û gelek ji wan şeiran
ji ber kiribûn û ew bi awayekî gelek şirîn bi zaraveyên wan
dixwandin. Demê ku wî setrenc dileyist daîm ev şeire dixwand:
Sîyahî leşker neyayed bê kar
Yêkî merdê cengî bêh ez sed hezar .
Pirbûna leşker ne gelek giring e
Yêk kes şerekî baş bike bedelê sed hizar e
Nebûna azadîyên ferdî [tekekesî] li welatên sosyalîstî û
xirabbûna rewşa aborî ya wan û awarebûna endamên komîteya
navendî ya partîya Tûdeh ji alîyekê û giringî nedana wan ya bi
xebata xelkê Kurd û pejirandina hemû siyasetên dewleta
Sovyetê di nav da û derve da kak Rehman gelek diêşand.
Rastîyên ku di Elmanyaya Rojhilatê da hebûn dijî bawerîyên wî
yên îdeal û tekekesî bûn. Ji alîyê dî ve wî hemû kêmasîyên
dewletên sosyalîstî didîtin. Kak Rehman wekî hemû ronakbîrên
*roşinbîrên+ Çekî, profesor û xwandekarên zanîngehê alîgirê
dewleta Dubçek bû û çu cara bawer nedikir ku welatekî
sosyalîstî yê ku hevalê 50 salî bû, rojekê bi 8000 tankan bikeve
nav Pragê û hemû şehirên mezin yên Çekoslovakyayê dorpêç
bike û bi derbeyekî leşkerî Dubçek ji desthilatê dûr bike û kesên
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destnîşankirî yên xwe dane cihê wî. Wî demî ez li Pragê bûm.
Rojek piştî derbeyê [cuntayê] rojnameya organa navendî ya
Partîya Komunîst ya Çekoslovakyayê hate weşandin, lê di
rûperê yêkemîn da çu tiştek nehatibû nivîsîn û ew spî mabû.
Rojnameyên dî jî tiştekî taybet neweşandin, hindek ji wan di
rûperê xwe yê yêkemîn da tinê ‘’eve çi hevaltî ye.?’’ nivîsîbûn.
Ew dagîrkirin di warê ruhî da tesîreke mezin li kak Rehman
kiribû û wî digot heke wana [Rûsan] wisa nekiriba,
Çekoslovakya dê di Ewrûpayê da biba dewleteke gelek serkevtî
weke Fransa.
Her di vî derbareyî da bîrewerîyek hate bîra min ku dixwazim
ewê jî bêjim: Di sala 1965an da berî derbeyê [cuntaya] Rûsan li
Çekê, ez û kak Elî birayê kak Rehman çûn Elmanyaya Rojhilat ji
bo ku xalo Rehman bibînin. Ji bo şevê em çûn hotelekê û piştî
xwarina şevê me paseportên xwe dane hotelê. Tête bîra min,
zivistaneke gelek sar bû, her der befir bû. Demê ku em ji derve
zivirîn hotelê, wan got ji ber ku vizeya we nîne hûn nikarin li vê
derê bimînin. Me kir û nekir ku wan razî bikin belêm wan qebûl
nekir. Em mecbûr man biçin derveyî hotelê û ji ber ku tixûbê
Elmanyaya Rojava seet 5ê vedibû heta 5ê spêdeyê li ser
cadeyan man ku kêm mabû em ji sarmayê biqefilin. Doktor Elî
yarîyên xwe li kak Rehman dikirin û jê ra digot: "Te ji spêdeyê
heta şevê dikire qîrî digot sosyalîzm, sosyalîzm, eve bû
sosyalîzma te?". Em wê şevê gelek kenîn.
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Di sala 1968an da kak Rehman gelek ketibû bin tesîra nêrîna
"Bihara Pragê" û wî carekê di kombûneke partîya Tûdehê da bi
aşkerayî got ku pejirandin û li dûv çûna siyasetên Rûsan
[Sovyetan] ne karekî di cih da ye û hewce nake ku her tiştekî
wan got em jî bipejirînin. Wî demî hemû profesorên
zanîngehan ji kar hatibûn derêxistin. Heta profesorekî hevalê
kak Rehman ku kesayetekî naskirî bû li Çekê, karê wî jê
standibûn û ew kiribûn dergehvanê îdaregehekê [xebatgehekê].
Ji ber ku kak Rehman li wê derê biyanî bû ew mecbûr bû ku ji
Çekê derkeve. Ji ber wî xanim û zarokên wî jî ku xelkê Çekê jî
bûn lê divîyabû terka Çekê bikin û destûra wan nebû ku di
welatê xwe da bimînin. Wî demî min xwast biçim Çekê û
hevkarîya wan bikem lê dewleta Çekê vîze neda min. Kak
Rehman dikarî xwastekên Çekîyan bipejirîne û bibe xwudan
derece û payeyên mezin, lê ji ber bawerîyên xwe û hebûna
cisareta siyasî wî patika xwe da hemû imkanan û dewleta
Çekoslovakî û herweha partîya Tûdeh û ew der bi cih hêlan û
derket.
Dorpêçkirina Çekoslovakya û cudabûna kak Rehman ji Tûdehê
ne tinê bi qazanca wî, herweha bi qazanca Partîya Demokrat ya
Kurdistana Îranê û şoreşa xelkê Kurd xilas bû. Ew mesele bû
binas [sebeb] ku kak Rehman dest bi xebateke nû ji bo xelkê
xwe bike û herwisa ronakbîrên *roşinbîrên+ Kurd ji nêzîk ve nas
bike û siyaseteke nû ji bo Partîya Demokrat amade bike. Bi
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tedbîrî û dûrbînîya siyasî ya kak Rehman û herweha gorîkirina
berjewendîyên ferdî û binemalî di oxira berjewendîyên giştî yên
şoreşa xelkê Kurd da bûn sebeb ku ew di demekî kurt da bigihe
rêvebirîya partîyê. Di wî demî da bi keda kak Rehman û hindek
ronakbîrên Kurd rojnameya ‘’Kurdistan’’ [Soranî û Farsî] careke
dî ronahîya çap û weşanê dît.
[Kopîya Kurdistan, organa Hizbî Demoktratî Kurdistanî Îran - PDK-Î, li dawîya
pirtûkê di Pêvekê da ye.]

Ew qonaxa xebata xelkê Kurd li Rojhilatê şahidê gelek derd û
elemên giran e, bi taybetî şehîdbûna komek ji hêjatirîn xortên
xelkê Kurd [Silêman Muînî, Mela Aware, Simayîl Şerîfzade û
Niho Paşayî] bû.
Reftarên wehşîyane yên rejima Şah li hemberî xebatkarên Kurd
yên wekî gêrandina cenazeyên şehîdan li şehirên Kurdistanê hêj
zêdetir giran û cergbirtir [cergsojtir] bû. Ji wê girantir jî ew bû
ku partîyên Kurdan yên li başûr ne tinê bêdeng diman hetta
harîkarîya rejimê dikirin ku adeta hêj baştir Kurd bêne kuştin.
Rêxistina Ronakbîrên Kurd di wî demî da li dijî rejima Şah li
welatên Elmanya, Austria [Avusturya], Swêd û Brîtanya
xwepênîşandanên mezin çêkirin û hovîtîya rejima Şah ya li dijî
Kurdan înan rojevê. Xelkê Kurd bi giştî kete nava şîneke mezin û
bi girtina medrese [dibistan], bazar û îdareyan misteke mezin li
nav devê rejima Şah dan. Beşdarîkirina bi hizaran mirovên Kurd
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li merasima spartina axê ya Muînîyan ya di wê atmosfera polîsî
da bû binasê [sebebê] pêkhatina xwepênîşandaneke mezin li
dijî hovîtîya rejimê û rûperekî nû yê zêrîn di xebata xelkê Kurd
da hate vekirin.
Vegera kak Doktor Qasimlo bo Îraqê, bû binasê kefxweşîyeke
mezin di nava demokratên li herêma Kurdistanê û yên beşên dî
yên Îraqê da û ew bi dilgermî hate pêşwazî kirin. Di plenûma
komîteya navendî ya Partîya Demokrat da endametîya wî ya di
wê komîteyê da bi piranîya dengan ve hate erê kirin. Herweha
wan biryar da ku di her pirsekê da nêrîn û fikra Qasimlo bipirsin.
Lê Qasimlo ew nepejirand û xwast ku organa rêberîya partîyê
bête damezirandin daku bikare di konferans û kongreyan da bi
karên pêdivî yên partîyê, endam û kadirên [kadroyên] wê ra
bigihe. Di dawîyê da ew pêşniyara wî hate pejirandin û
komîteyeke heft kesî hate damezirandin. Wê komîteyê xebata
xwe ya nû bi awayekî modern dest pê kir. Lê kak Doktor
kêmasîyên dî didîtin û dixwast ku wan direng nehêle. Bo
nimûne wî hewil dida ku partîyê amade bike daku bikare
bername û peyreva [destûra] xwe amade bike.
Weşandina rojnameya Kurdistan û pêkînana konferans û
kongreyan ji bo dewama jîyana demokratîk ya partîyê ji wan
tiştên giring bûn ku kak Rehman daîm di fikra pêkînana wan da
bû. Ji ber ku serbixweyîya rêxistinî û herweha ya partîyê tiştê
herî giring bû ji bo destpêk û berdewamîya xebatê. Wî di
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yêkemîn keysî da îlan kir ku ew êdî ne bi ser Tûdehê ve ne û ew
partîyeke serbixwe ne. Di Tîrmeha sala 1971an da konferansa
sêyemîn ya Partîya Demokrat ya Kurdistana Îranê hate kirin ku
di wê derê da kak Doktor wekî endamê komîteya navendî û
paşê bi piranîya dengên komîteyê wekî sekreterê giştî yê
partîyê hate hilbijartin. Di Tîrmeha sala 1973an da kongreya
sêyemîn ya partîyê hate kirin û kak Rehman careke dî bû
sekreterê giştî yê partîyê û "Demokrasî bo Îranê û Otonomî bo
Kurdistanê" wekî slogana sereke ya partîyê hate pejirandin.
Doktor Qasimlo di wî demî da gavên gelek giring ji bo
pêşdabirina xebatê û nasandina partîyê bi partîyên Kurdî, Îranî
û heta yên Ewrûpayî, avêtin. Berî ku peymana 11ê Adarê [1970]
di navbeyna dewleta Îraqê û Mela Mustefa Barzanî da bête
îmza kirin, kak Rehman roleke gelek giring di pêkhatina wê
destkevtê da leyist. Ew bû navbeynkar di navbeyna hêzên çep
yên Îraqê, dewleta Îraqê û Mela Mustefa Barzanî rêberê Partîya
Demokrat ya Kurdistana Îraqê da heta ku peymana 11ê Adarê
[1970] hate îmza kirin. Lê hewce ye vê çendê jî bêjim ku kak
Doktor Qasimlo siyasetmedarekî bi hêz û organîzatorekî layîq
bû ku bi sanahî dikarî navbeyna du hêzan yan dewletan xweş
bike û wan bîne ser maseya gotûbêjê. Piştî wê peymanê bo
yêkemîn car hebûna neteweyê Kurd li Îraqê bi awayekî fermî
hate nasîn. Lê paşê demê ku careke dî şer di navbeyna Mela
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Mustefa û dewletê da dest pê kir, Beasîyan dest avête kuştina
komunîstan û herweha meydana xebatê ji bo alîyên dî hate
teng kirin û Qasimlo êdî nikarî li Îraqê bimîne û careke dî
vegerîya Ewrûpa û li Parîsê di înstîtuta bilind ya zimanên biyanî
da dest bi mamostatîyê kir.
Piştî ku peymana El-Cezayîr di sala 1975an da di navbeyna Şahê
Îranê û Seddam Husên da hate îmza kirin, êdî rê nehate dan ku
Partîya Demokrat wekî berê xebata xwe bidomîne û plenûmên
xwe yên komîteya navendî bike. Lewma endamên komîteya
navendî mecbûr man ku bi harîkarîya Poul Mobik [Kirîs Koçera Chris Kutschera] rojnamevanê Fransî yê ku hevalê nêzîk yê kak
Rehman bû, kombûnên partîyê li Şanlo Monlîo [Chanlo Monlio]
ya Parîsê bikin. Ez jî wî demî endamê komîteya navendî ya
partîyê bûm û di wê plenûma li Parîsê da beşdar bûm.
Yêk ji taybetmendîyên kak Doktor ew bû ku digel wê çendê ku
ew ronakbîrekî mezin bû û heşt zimanên biyanî bi başî dizanîn,
lê wî di hemû kombûnan da bi awayekî sade û bi zimanê xelkê
diaxivt ku herkes ji manayên bîr û hizirên wî û herweha pirsên
têkilav yên siyasî û felsefî bi başî têbigihe. Ji alîyekî dî ve kak
Rehman daîm bi zimanekî şirîn û bi zimanxweşî û laqirdîyan
diaxivt ku morala hevrêyên xwe bilind bike û wan ji bêhîvîtîyê
dûr bike. Wî herweha hêzeke xurt ya razîkirinê hebû. Gelek
caran ew digel nasyonalîstên Îranî û Panîranîstan li ser pirsa
Kurd û dîyarkirina mafê çarenivîsê dikete gotûbêj û gengeşîyan
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û bi fikirên mantiqî û zanistî ew diînan ser wê bawerîyê ku bi
bêyî nasîna mafê neteweyî yê miletan li Îranê, azadî nayê bi
dest êxistin. Wî daîm digot: "Herçend meydana xebata me ya
sereke Kurdistana Îranê ye, lê di rewşa nihe da ji bo gihiştina
mafên xwe yên neteweyî yêkîtîya gişt Kurdan zerûrî ye û nabe
ku xebat bête parçe kirin".
Demê ku kak Doktor Qasimlo li Parîsê mijûlî mamostatîyê bû,
kak Sadiq Şerefkendî jî ji bo domandina xwandina xwe hatibû
wê derê. Wan li wê derê hevdu nas kirin û tête bîra min çend
caran ez û kak Rehman çûn dîtina kak Sadiq. Gelek caran kak
Sadiq ji bo belavkirina rojnameya Kurdistan dihate hevkarîya
me; ji ber ku wî bi bûrsa dewletê li Parîsê dixwand, nedikarî ku
endametîya partîyê qebûl bike. Lê demê ku ew vegerîya Îranê
xebata xwe ya li dijî dewletê dest pê kir. Demê ku li payîza sala
1978an Doktor Qasimlo vegerîya Îranê û dest bi xebata nepenî
kir, kak Sadiq wekî endamekî çalak yê partîyê û wekî nêzîktirîn
kesê Qasimlo hevkarîya wî dikir.
Kak Rehman di xebata xwe da gelekî netirs û herweha rehet bû.
Demê ku ew li Tehranê bû ji îdareya telefonê ra telefon dikir û ji
wan dixwast ku rê bidin ew bi Helen Xanima xwe ra ku li Parîsê
bû biaxive, memûran pirs dikir tu kî yî? Wî jî digot ez Rehman
Qasimlo me, êdî wan zû rêya wî didan ku ew telefona xanima
xwe bike. Kak Rehman li Tehranê diçe mala Sarimedîn Sadiq
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Werzî. Ew yêk ji navdartirîn parêzerên dadgehên Îranê bû. Wî
berê kedeke mezin ji bo xebata Kurdan dabû û demê ku ew
endamê partîya Tûdehê bû ew û kak Rehman digel hev
dixebitîn û hevalên gelek nêzîk bûn.
Piştî şoreşa xelkên Îranê û nemana rejima Pehlewî, kak Rehman
li Mehabadê bû û wî di Stadyûma Werzişê [sporê] ya Mehabadê
da ku hizaran kes li wê derê hazir bibûn, axivtineke dîrokî
pêşkêş kir û ew gelek bi germî û bi coşeke mezin hate pêşwazî
kirin. Ew axivtina wî ku 3-4 seetan berdewam bû, gelek serkevtî
bû û di dîroka Kurdistanê da tiştekî nedîtî bû.
[Ev mitînga Dr. Qasimlo li roja 1ê Adara 1979ê li şehrê
Mehabadê li Meydana Werzişê *Meydana Sporê - Stadyûma
Sporê] pêkhat ku roja azadî û legalbûna HDKÎ [Partîya Demokrat
ya Kurdistana Îranê] bû û sed hizar kes beşdar bûn.+
Di havîna sala 1980an da Kak Rehman wekî nûnerê xelkê
Azerbaycana Rojava bi 113.773 dengan ji bo Meclisa Xubregan
[Aqildaran - Aqilmendan] hate hilbijartin. Wî dixwast ku ji bo
nûnerîtîya xelkê xwe biçe Meclisa Xubregan [Aqildaran] lê ew di
dawîyê da peşêman bû. Tête gotin ku Xumeynî di kombûna
meclisê da gotibû ku heke Qasimlo hatiba vê derê me dê
nehêlaba ew careke dî vegere!.
Di sala 1981an da hukûmeta Sosyalîst ya Fransayê kak Doktor
Qasimlo wekî kesayetekî siyasî û dîplomatîk yê bi hêz û nasyar
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yê pirsên Rojhilatanavîn bi awayekî fermî nas dike û rêya wî
didin ku ew yêkemîn ofîsa nûnerîtîya partîyeke Kurd li Parîsê
veke. Wî demî Leonel Jospen [Lionel Jospin] yê rêberê Partîya
Sosyalîst ya Fransayê wî ji bo beşdarîkirina di kongreya partîya
xwe da vedixwûnin. Ji wî demî û pê ve Partîya Demokrat ya
Kurdistana Iranê di nava partîyen çep yên Ewrûpî da tête nas
kirin û partî ji bo plenûmên internasyonala sosyalîst tête gazî
kirin û paşê ew wekî yêkemîn partîya Kurdistanî ji alîyê
Internasyonala Sosyalîst ve wekî endam tête wergirtin. Kak
Rehman neku tinê Partîya Demokrat gihande asteke bilind, wî
herwisa karî ku derîyê welatên Ewrûpî jî li ser pirsa Kurd veke û
wê bi cîhanê bide nas kirin. Bi hewl û zehmetîyên kak Rehman
bû ku di sala 1989an da [14-15 Çirîya Pêşîn-October 1989-Paris]
yêkemîn konferansa navneteweyî ya li ser pirsa Kurd li
Ewrûpayê [li Parîsê] hate kirin, lê mixabin kak Doktor şehîd bû û
cihê wî li wê derê vala ma.
Kak Rehman ji 18 salan zêdetir rêberîtîya Partîya Demokrat kir û
partîya wî di 10 salên dawîyê yên jîyana wî da di nava şerekî
giran yê çekdarî da bû lê wî çu cara rê neda ku tixûbên
prensîbên demokrasîyê û mafê mirovan ji alîyê partîyê ve bêne
bezandin. Kak Rehman Qasimlo wekî şoreşgerekî Kurd û
pêşmergeyekî netirs daîm li meydana xebatê bû. Wî hemû jîyan
û xebata xwe ji bo bi dest ve înana mafên xelkê xwe feda kir. Ew
hem di siyaset, ehlaq û ziman da mamostayekî zana bû, hem jî
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hevalekî kednas û dîplomatekî şehreza bû. Helbet em dizanin ku
çu mirov bê qusûr û kêmasî nînin, belêm bi dilekî fireh û rehet
em dikarin bibêjin ku Doktor Qasimlo di qencî û başîyê da
mirovekî nimûne û bê hevta bû.
Kak Rehman daîm di hizra parçeyên dî yên Kurdistanê da bû û çi
ji destê wî dihat, dikir. Tête bîra min ku dewleta Îraqê çendîn
caran ji wî xwast daku bi Sedam Husên ra derkeve ser
televizyona Îraqê. Lê herçend ku partîya wî peywendîyên
dostane digel dewleta Îraqê hebûn û wî pêştir Sedam ji nêzîk ve
dîtibû jî, lê wî çu cara qebûl nekir ku bi Sedam ra derkeve ser
televizyonê. Wî digot heke ez vî karî bikem ez dê çawa bersiva
wan hemû şehîdan û binemalan bidem yên ku Sedam ew
hilawîstibûn [îdam kiribûn] û gundên wan xirab û ew enfal
kiribûn.
Tiştekî nexweş ku di salên dawîya jîyana kak Rehman da ji bo wî
hate pêş, cudabûna Helenê bû ji wî. Min wekî endamekî
binemalê ku gelek nêzîkî Helen Xanimê bûm, gelek hewil da ku
ew tişt çênebe lê Helenê qebûl nekir. Herçiqas xalo Rehman
mirovekî gelekî bi sebir û bi hêz bû lê wê pirsê tesîreke derûnî
ya xirab li ser wî kir û ew gelek diêşand.
Hukûmeta Îslamî ya Îranê ji bo ku kak Rehman nemîne di gelek
rêyên cuda da çûbû lê bi ser nekevtibû. Di dawîyê da dewleta
Îranê ew bawerîya Partîya Demokrat ya ku digot "pirsa Kurdan li
Îranê dikare bi rêya gotûbêj û aştîyê bête çareser kirin" wekî
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aletê lêhbandinê bi kar înan daku Doktor Qasimlo bikêşine ser
maseyê. Wan ew kir û partîya demokrat ji bo gotûbêjê
vexwandin. Di 15ê Tîrmeha sala 1988an da kak Rehman di
hevpeyvînekê da dide xuya kirin ku şertê wan yê sereke ji bo
destpêkirina gotûbêjê bi dewleta Îranê ra, qebûlkirina mafê
otonomîyê ye ji alîyê dewletê ve. Tehranê jî ew tişt hemû
pejirandin. Ez bawer dikim yêkemîn hevdîtina kak Rehman û
şanda [heyeta] dewleta Iranê, di 30 û 31ê Kanûna Paşîn
[January] ya sala 1989an da, bi erêkirina komîteya navendî û
deftera siyasî [polîtburo] ya partîyê û bi navbeynkarîya Mam
Celal Talebanî *Sekreterê Giştî yê YNKê+, serokkomarê Îraqê yê
berê tête kirin. Wî demî kardarên Îranî hebûna Mam Celal li wê
derê rexne dikin û bawerîya wan bi wî nayê, paşê ew Kurdekî
Îraqî yê bi navê Fazil Resûl ji bo navbeynkarîyê vedixwûnin û ji
Mam Celal dixwazin ku neyê. Yêkemîn hevdîtin di roja 12ê
Hezîranê da di navbeyna Doktor Qasimlo, Qadirî û Fazil Resûl ji
alîyekê û ji alîyê dî Sehrarodî, Hacî Mustefewî û Buzurgiyan da
tête kirin. Roja 13ê jî her di wê apartmanê da hevdu dibînin ku
mixabin di wê hevdîtinê da jî ew têne teror kirin. Sala 1989 roja
13ê Tîrmehê, seet 19:20an sê Kurd hatin qetil kirin. [Şoreşa
Gelê Kurd û Serbixweyî Xwastin, Kirîs Koçera [Chris Kutschera],
wergêrandina Ezîz Mamlê - 2000]
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Şehîdbûna Doktor Qasimlo di 13ê Tîrmeha sala 1989an da li
Vîenê [Vîyanayê - Vienna] derbekî xedar li şoreşa xelkê Kurd û
bi taybetî Partîya Demokrat ya Kurdistana Îranê da. Ji alîyekî dî
ve ew cinayeta hovane careke dî rûyê dijî mirovî yê rejima
îslamî nîşanî cîhanê da.
Rojname û televizyonên hemû cîhanê di wê rojê da nûçeyê
terorkirina Qasimlo digihînin çaralîyên cîhanê û wê bûyerê wekî
trajêdîyeke mezin bi nav dikin ku mezintirîn kesayetê Kurd yê
meydana dîplomasîya Kurdî bû hedefa vê terorê.
Piştî şehîdbûna wî, cenazeyê wî û hevalê wî yê xweşdivî şehîd
Ebdullah Qadirîazer tînin Parîsê û li goristana navdar ya
Perlaşîza [Perelachaise] Parîsê [Goristana meşhûr ya Parîsê] bi
merasimeke mezin û bi amadebûna sedan kesayetên navdar
yên Kurd, Îranî û navneteweyî ve hatin veşartin.
Di wê merasimê da gelek gotar û peyamên cuda-cuda ji alîyê
kesayetî û organîzasyonan ve hatin pêşkêş kirin. Bo nimûne
Doktor Bernard Kouchner wezîrê berê yê kar û barê derve,
Lionel Jospin [Lionel Jospin] wezîrê perwerdeyê û Madam
Daniella Mitterrand hindek ji wan kesayetan bûn. Herweha
Ebdullah Hesenzade nûnerê Partîya Demokrat ya Kurdistana
Îranê jî gotarek pêşkeşî amedebûyan kir.
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Axivtina Bernard Kouchner
Bernard Kouchner sekreterê berê yê serokwezîr û karên mafê
mirov û wezîrê derve yê Fransa ev axivtine kir:
"Li vê derê careke dî Kurd li dora hev kom bûne ku ji bo
cangorîyên xwe rondika bibarînin. Careke dî digel hemû
astengîyan, karkerên Kurd li Ewrûpa, nûnerên organîzasyonên
Kurd û ne Kurd û dostên Kurdan yên Fransî li dora hev kom
bûne, ez hêj nizanim ev peyvên ku li vê derê bi kar tînim mana
û naveroka xwe ya rastîn digihînin an ne! Em li vê derê kom
bûne ku ji bo du qehremanên xelkê Kurd Ebdulrehman Qasimlo
rêberê Hizba Demokrat ya Kurdistana Îranê û Ebdullah Qadirî
nûnerê vê partîyê li Ewrûpa rêz bigrin. Ew qehremanên ji canê
xwe derbas bûyî, ji me hemûyan fedakartir bûn ku canê xwe jî
feda kirin.
Bi manaya taybet û giştî ya gotinê, qatilan serê wan nîşan girtin.
Karê ku spartibûn van qatilan bi pîsî û qirêjeke timam hate kirin.
Dostên Ebdulrehman û Ebdullah çu cara vê cinayeta hovane û
bêşermane ji bîr naken. Ev komploya qirêj ku bedelê wê çûna
canê du ronakbîrên fedakar bû, çu cara di bîrewerîyan da reş
nabe. Demê me şansê nasîna mêrên ku ji bo armancên xwe û
xelkê xwe têkoşîn didan peyda kir ku me qet nedizanî ku ew dê
rojekê bêne kuştin an dê bibine serokê hukûmetekê. Mixabin
encamên zeîf yên ji lêkolînan li ber destê me hene û tinê ez
dikarim bibêjim ku em şahidê bêdengîyeke kujer anjî lêborînên
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bê cih û mehkûmîyetên bi şermane ne. Ji bo kesên ku Kurdan
nas nakin ev bûyer tiştekî ji bilî hewildaneke dijî du şervanan
nîne, lê kesên ku Kurdan nas dikin dizanin qetilkirina wan derbê
herî mezin li xelkê Kurd dabû. Kesên ku canê xwe ji dest dan
herdaîm yêkemîn kes bûn ku daxwaza alîkarîya tibbî bo hemû
xelkê Kurdistanê dikirin heta ev maf ji bo dîlên şer jî dixwastin.
Boçi em divêt cinayeteke bi vî awayî bibînin? Em çawa qebûl
biken ku hêj jî rêberên welatan ji bo domandina desthilatdarîya
xwe serî li rêbazên qetil û cinayetan diden? Li welatê me ku
welatek dewlemend û bi şans e, gotina mafê mirov ji ber ku
zêde hatîye behs kirin, êdî normal tête dîtin, em ji bîr diken ku
têkoşîna bo mafê mirovan ne tinê dest pê kirîye, herwisa em
dibe ku ji bo bi cih înana mafê mirovan rêkeke [rêyeke] dûr û
dirêj derbas biken. Li vê derê hewce dike ku careke dî bi bîr
bînim, sê Kurd li Vienê [Vîyanayê] hatine kuştin. Wan Profesor
Resûl jî kuşt. Ez li vê derê bi nûnerîtîya hukûmeta Fransa li
hember termên her sê cangorîyan [fedayîyan] bejna xwe
diçemînim û sersaxîyê li binemala wan, dostên Helen hevjîna
Qasimlo û kiçên wê dikem. Demê ku ez xiyala te dikem Qasimlo,
dikevim bîra kenên te, te dikarî bi her tişt û her kesê ra bikenî.
Zanyarên kûr, nêrîna dîrokî û ronakbîrîya te dihêla ku tu
analîzek hûr û kûr ji pirsgirêkan bikî û ew qeweta te ya siyasî tu
di hemberê rûdaw û zehmetîyan da serdest dihêlay. Li rewşa
herî zehmet û xembar ya têkoşîna xelkê Kurd heta demê ku
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asta şerê birakujîya li nav Kurdan di rêjeya herî jor da bû, te
dikarî bi çavek mirovanî li ser serpêhatîya trajîk ya xelkê xwe
biaxivî, xelkê ku bi dîtina te li navendek hesas û gelek aloz ji
alîyê siyasî ve dijî. Te digot di cografyayê da jî em bê şans bûne.
Te digot çu cara behsê me naken ji ber ku me çu wextî kes an
çu balefir nerevandin, lê em serbilind in ku karên weha me qet
nekirine. Lê belê Qasimlo tu ewqasî dil mezin bûyî ku di rêka
[rêya] yêkîtîya xelkê Kurd da amade bûyî ku ji berjewendîyên
hizbî derbas bibî.
Dixwazim vê lê zêde bikem ji bo kesên ku bawerî bi mafê
mirovan û pêkînana wê hene, mijara yêkîtîyê di vê herêmê da
tiştek sanahî nîne. Te rewşa dijwar û zehmet ya jîyana xelkê
xwe bi başî didît û têdigihiştî û ji ber ku ji nêzîk ve têkilîyek baş
digel xelkê xwe hebû, te bi rûyekî vekirî doktorên Fransî qebûl
kirin ku bêne Kurdistanê xizmeta xelkê biken. Me li nik te û
digel te kar dikir, di nav dilê çiyayan da çiqas şevan ku me bi hev
ra xeber dida û te em gazî xelweta xwe dikirin û ji bo me behsê
êş û zehmetîyên xelkê Kurd dikir. Tu kesayetîyek ji cîhana
sêyemîn bûyî ku ji her kesê pitir min pesnê te dida, di heman
demî da tu partîzan, lîberal û girêdayî stratejîyeke dîyarkirî bûyî,
tu rêberê xetek ciddî ya siyasî bûyî ku bêyî navbir li ser
pirsgirêkên bingehîn radiwestiyayî, te dixwast bêjî demokrasî,
ez jî dibêjim demokrasî.
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Ax, heke hemû rêberên cîhana sêyemîn wekî te demokrat bana
nihe bi hizaran mirov nedihatin kuştin. Li mala sê mezel ya
biçûk di nav dilê çiyayan da ku odeyek [mezelek] ji wê
kitêbxaneya te bû, te ji bo min behsê xiyal û hêvîyên xwe
dikirin. Qasimlo, te digot serbestîya Kurdistanê ji xiyalekê
zêdetir nîne, tu û hevalên xwe li dûv xweserîya Kurdistana Îranê
bûn û di vê rêkê [rêyê] da ji gotûbêjan ra amade bûn. Te
dixwast digel cihgirên Xumeynî di vî derbareyî da biaxivî û ji bo
vê tu digel hişyarîyên dostên xwe çûyî Vienê [Vîyanayê], tu bi
navê Kurdan ji bo pêkînana aştîyê çûyî û ew ji ber vê peyama te
bû ku ketine tirsê.
Ji ber vê bû ku tu, pêxemberê aştîyê, kuştin... Ebdulrehman di
dawîya vê sedsalê da mirovên wekî te gelek kêm in. Enwer ElSedatê Misrî, Îsam Sertawîyê Filistînî, Behaeldîn Macihûyê
Efganî û Jan Marî Cûbo jî kesên wek te aştîxwaz bûn ku hatin
kuştin. Qasimlo ez his dikem ku min tu li hemû deran dîtîyî û ji
berê were te nas dikem ji ber ku tu bêşik nimûneyek ji bo me
hemûyan bûyî. Heke çi tu li welatê xwe nînî lê li ber dîwarê
Komûnaran [Murdes Communardes] hatîye veşartin, cihek e ku
sembola rêz bo têkoşerên azadîyê ye û te jî ew nas dikirin û ew
dipesinandin. Tu dûr ji cihê bûyîna xwe yî ey penaberê heta
hetayê? Gelo te qet xanîyek jî hebûye?
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Heke çi li vê derê te aramî girtîye li mala xwe nînî, lê hêvî dikem
ku li vê derê di nava me û dostên xwe da xerîbîyê nekey. Hevalê
min yê hêja Qasimlo, te digote min têkoşîn gelek zehmet û
dijwar e, hêj deh roj ji vê gotina te derbas nebûye ku digel ev
cihên îro vala mayî em hesûyên ron jî dibînin!. Cihê hevalên ku
ketine ser axê û te bi bîr diîna çiqas ji me hatine kuştin, dostê
min tu jî îro hatîye kuştinê û eve bêdadîyeke mezin e.
Ebdulrehman demekî kurt li nik me bimîne, Ebdullah tu jî
bimîne heta ku li welatê te êdî xwûna çu kesê neyê rêhtin.
Demê ku rihên reş û spî anjî jinên reşpoş *yên bi çarşeba reş+
dest bi destê hev bi navê Xwudê êdî xwûnê nerêjin û dev ji
qirkirinê berden.
Bernard Kouchner
Not:
Axivtina Bernard Kouchner ya bi zimanê xwe Fransî jî li dawîya pirtûkê di
beşê Pêvekê da ye.
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Axivtina birêz Ebdullah Hesenzade li ser gora şehîdên Vienê
[Vîyanayê]
Xwûşk û birayên birêz!
Nûnerên partî û organîzasyonên siyasî û civakî!
Kesayetîyên azadîxwaz û mirovhez!
Em li vê derê kom bûne daku termê pîroz yê du şehîdên rêya
rizgariyê, Dr. Ebdulrehman Qasimlo, Sekreterê Giştî yê PDK
Îranê û kak Ebdullah Qadirîazer nûnerê PDK Îranê li Ewrûpa
teslîmî axê bikin. Beşdarîya we di vê rê û resmê da rêz û
qedirgirî ye ji vê xebata pîroz ku Dr. Qasimlo pitir ji 40 salên jîyê
[temenê] xwe jê ra dane. Me ev civîne bo vê yêkê pêkînaye
daku em şoreşgerekî mezin û navdar yê Kurd bi vî awayî ku
hêjayî wî ye, di nav xwe da rêbikin.
Dr. Qasimlo şehîdê rêya rizgarîya Kurdistanê û seranserê Îranê,
rêberekî jêhatî û xebatkarekî newest bû ku dîroka xebata
rizgarîxwazane ya xelkê Kurd û xelkên Rojhilatanavîn kêmtir
kesayetîyên wekî wî dîtine. Dr. Qasimlo siyasetmedarekî zîrek û
jêhatî, xebatkarekî gernas, kesayetîyekî mezin yê zanistî û
şoreşgerekî bi manaya xwe ya heqîqî bû. Dr. Qasimlo di rêya bi
destveînana azadîyê û dadîya civakî da tekoşîn dida. Wî têkoşîn
dida daku perçiqandina mirov bi destê mirov bo heta hetayê
nemîne û muqedera xelkan bikeve destê nûnerên wan yên
rastîn. Wî îmaneke [bawerîyeke] zêde bi demokrasîyê hebû.
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Wî bo bicihkirina demokrasîyê li nava refên partîyê û di nava
civakê da bi hemû şiyana xwe têkoşîn dida û heke carna jî di
encama ber bi pêşdabirina demokrasîyê da zerarek gihiştiba
PDK Îranê, digot eve bedelê demokrasîyê ye û her kesê
demokrasîyê bixwaze divêt bedelê wê jî bidet.
Dr. Qasimlo welatperwerekî Kurd bû. Wî bawerîyeke timam bi
muqedera hevbeş ya xelkê Kurd hebû û serkevtin û şkesta xelkê
Kurd di her beşekî Kurdistanê da bi serkevtin an şkesta hemû
beşên Kurdistanê qebûl dikir û di vê rêyê da jî gelek caran ev
yêke bi başî dizanî ku qazancên PDK Îranê bikete gorîyê
qazancên stratêjîk yên neteweyê Kurd. Wî demê ku tinê
daxwaza mafê neteweyî bo neteweyê Kurd bi gunehî dihate
dîtin û dijminên neteweyê Kurd navê cudahîxwazîyê li ser
didanan, Dr. Qasimlo di pirtûka xwe ya bi nav û deng "Kurdistan
û Kurd" da hewar dikir ku Kurd neteweyekî cuda ye ji
neteweyên dinyayê û heke rojekê wekî hemû neteweyên
azadîxwaz û bextiyar yên cîhanê qedera xwe bi dest ve bîne,
eve hevgirtin e, ne cudabûn e. Dr. Qasimlo herwisa
welatperwerekî mezin yê Îranî bû û destûr nedida çu kesê ku
xwe ji wî Îranîtir bizane. Wî îman bi yêkîtîya muqedera xelkê
Kurd û xelkên dî yên Îranê hebû û digot: "Xelkê Kurd di Îranê da
bêyî hevkarîya xelkên dî yên Îranê nagihe armancên xwe yên
berheq. Lewma wî bi dil û can ji bo hevkarî û xwe rêkxistina bi
hêzên welatperwer yên seranserê Îranê ra tekoşîn dida û
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pêkînana enîya hevgirtî ya hêzên niştimanî yên Îranê bi şert û
mercê eslî yê serkevtinê dizanî. Dr. Qasimlo bizava neteweyî û
demokratîk ya xelkê Kurd wekî beşek ji bizava rizgarîxwazane ya
xelkan ya di seranserê cîhanê da dizanî, lewma jî ji bo
qayîmkirina têkilîya bi hemû bizavên rizgarîxwaz ra kar dikir û
bo rakêşana piştevanîya bîr û rehîya giştî ya cîhanê ji bo xebata
xelkê Kurdistanê tekoşîn dida. Van sifetên taybetî û gelek
sifetên baş yên mirovî, ehlaqî û şoreşgerî, Dr. Qasimlo kiribûne
kesayetekî mezin yê cîhanî, ku tinê milkê xelkê Kurdistanê û
Îranê nebe. Ev rê û resma bi coş jî ku îro bi hevkarî û beşdarîya
we birêzan bo bi axê spartina Dr. Qasimlo pêkhatîye,
rengvedaneke xwezayî ye bo vê kesayetîya cîhanî ya Dr.
Qasimlo.
Spas bo we û silav li Dr. Qasimlo.
Tu jî ey xebatkarê qet nemir, ey mamostayê zana û rêberê
xwudan şiyan! Bi xatircemî ve serê xwe dane û bi asûdeyî raze.
Çiku te bi xebat û tekoşîna dehan salî ya xwe welatek hejand û
neteweyek rakire ser pêyan. Dersxwan û hevçeperên te li ser
peymana xwe mane û rêya te bernadin.
Hevalê min yê şehîd!
Bo ji destdana te bi hizaran pêşmerge û dehan hizar endamên
partîya te, sedan hizar dost û alîgirên rê û dewsa te û bi milyon
kesî ji xortên neteweyê te kovandar bûn û rondik werandin. Lê
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ne ji ber bê hêvîtîyê, çiku neteweyek ku xortekî wekî te
perwerde kiribe bê hêvîtîyê nas naket.
Ew bo te girîn daku bi rondikên çavên xwe û bi axa rêya te
herîyekê [teqinekê - qurekê] bi serê wan hemû kesan da bikin
ku wan jê ve ye bi mirina Qasimlo neteweyê Qasimlo û rêbaza
Qasimlo jî dimire.
Dizanim hem bo te û hem bo me çêtir bû ku em te di dilê mezin
yê axa Kurdistanê da û li nik pêşmerge û hevalên te yên hizbî
yên şehîd, teslîmî axê bikin. Lê nihe ku Kurdistan li bin
çekmeyên [postalên] xulamokên kevneperestîyê da ye, me
hêjayî kesayetîya te ya mezin zanî ku te di cimaeta şehîdan û li
nik kesayetîyên edebî û zanistî û hunerî yên Fransayê teslîmî
axê bikin û te bikine cîranê şehîdên herdaîm zindî yên Komûna
Parîsê û hunermendê mezin û şoreşger yê Kurd Yilmaz Guney
û kesayetîyên toreyî yên mezin yên Îranê wekî Hidayet û
Xulamhusêyn Saidî heta wê rojê ku hêvî û xwezîyên te bi dest
ve tên û em dibine xwudanê Îraneke azad û demokrat û
Kurdistaneke xwudmuxtar [xweser, otonom]. Hingê xatircem be
ku xortên te dê te bibene welatê te û gora te ya pîroz dê bikene
hêjageha dilsojên Kurd û welatperwerên Îranê.
Rêberê payebilind yê şoreşgerên Kurdistanê!
Bê şik û guman hemû heval û hevçeperên te hezdikirin îro li nik
te ban. Lê wisa meslehet zanîn ku di roja spartina te ya bo axê
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da hemû li wî cihî bin ku tu bi xwe hez dikî hemû xebatkarên
partîya te li wê derê, li çeperê xebata bo azadî, demokrasî û
xwudmuxtarîyê [xweserîyê, otonomîyê] bin. Lewma wan em
hinartin daku em bi nûnerîtîya hemûyan bo cara dawîyê xatira
xwe ji te bixwazin û te xatircem bikin ku em bi armancên te
herwisa emegdar in û rêya te qet bernadin.
Hevalên xweşdivî!
Beşdarîya we di rê û resma teslîmî axê kirina Dr. Qasimlo da rêz
û qedirgirtin e ji xebat û cangorîtîya ewên ku di pêxema xelkî da
dijîn û di rêya welatî da serê xwe dadinin.
Rê bidine min ku ez bi navê PDK Îranê spasî we hemûyan û
dewlet û xelkê Fransayê bikim, ji ber wê ku li pêkînana vê rê û
resmê da gelek hevkarîya me kirin. Fransa herdaîm stara
azadîxwazan û stara wan kesan bûye ku di pêxema bîr û
bawerîya xwe da ji axa bab û bapîrên xwe derbider dibin.
Lewma xebatkarên Kurd û civatgeha cîhanî ji welatê Fransayê ra
gelek hez dikin û rêz û qedirê jê ra nîşan didin. Lewma Dr.
Qasimlo şehîdê hemû azadîxwaz û mirovhezên cîhanê ye. Rê
bidine min daku ez ji alîyê Partîya Dr. Qasimlo, PDK Îranê ve
sersaxîyê li we û li tevayî hevaldostên azadîyê yên li seranserê
cîhanê bikim.
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Silav li ruha paqij ya hevalên şehîd, Dr. Qasimlo, Ebdullah Qadirî
û hemû şehîdên rêya rizgarîyê.
Spasî we dikim û her bijîn.
Ebdullah Hesenzade
Endamê Politburo û nûnerê PDK-Î
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Du kiçên Dr. Qasimlo û Helenayê
Wekî min berê jî înabû bîra we Kak Rehman û Helen Xanimê du
kiçên bi navên Mîna û Hîwa hene.
Mîna Qasimlo
Mîna Qasimlo sala 1953an hatîye dinyayê. Kiçeke gelek spehî û
dilgerm e ku rengekî tam Rojhilatî heye. Wê dibistana seretayî û
lîseyê li Pragê xilas kirîye û li Zanîngeha Pragê dereceya
endazyarîya mîmarîyê wergirtîye û di jîyê [temenê, emirê]
ciwanîya xwe da digel kesekî Swêdî yê bi navê Norlin şû kirîye.
Wê sê kur bi navên: Robert, Martîn û Maks [Max] hene. Max ku
ji hemûyan biçûktir e di destpêka sala 1989an da hatîye dinyayê
û kak Rehman navê wî danaye Temo. Mînayê digel binemala
xwe li Pragê jîyaneke xweş heye. Vê dawîyê kak Rehman ji
nevîyê xwe Martîn bûye xwudanê nevîçirkeke kiç ya bi navê Ala.
Hîwa Qasimlo
Hîwa sala 1955an hatîye dinyayê. Di biçûkatîya xwe da kiçeke
herî dûr xem û dilovan û hisgerm bû. Gelek caran ku ez diçûme
Pragê, digel wê û Mînayê dileyistim. Ew bi mereq bû ku biçe
Kurdistanê. Hîwa zimanên Çekî, Fransî, Ingilîzî û Swêdî bi başî
dizane û hindek jî zimanê Farsî û Îtalî dizane. Ew jî dibistan û
lîseyê li Pragê timam dike û digel Swêdîyekî bi navê Gosta şû
dike û kiçeke bi navê Viyera heye ku nihe 25 salî ye. Demek e ku
Hîwa ji hevjînê xwe cuda bûye û digel kiça xwe li Fransayê dijî.
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Hîwayê dewsa akademîk ya babê xwe xal Rehman domandîye û
beşê ekonomî polîtîkê li Zanîngeha Pragê xilas kirîye.
Menîce Xanim Qasimlo [Zerza]
Menîce Xanim sala 1302ê hetavî ]1923ê mîladî] hatîye dinyayê
û li Urmîyeyê dijî. Ew wekî zarokên dî yên Mihemed Axayî neçû
dibistanê. Menîce Xanim kiçeke gelek hêja û spehî û balkêş bû.
Her di zarokîya xwe da li kar û barên malê hevkarîya dayîka xwe
dikir û di ciwanîya xwe da li sala 1938ê bi destûra babê xwe
Mihemed Axayî şû bi Mûsa Xanê Zerza dike ku bi kêmî sih-çil
salan ji Menîce Xanimê mezintir bû. Menîce Xanim diçe gundê
Singan yê ser bi şehirê Şinoyê ve. Mûsa Xanî her dem di dirêjîya
jîyana xwe da sê an çar jinên wî hebûn û heta piştî şûyê bi
Menîce Xanimê ra jî bi jinek dî ra jî ya bi navê Xedîce Xanimê şû
kiribû. Her sal li ser vexwandina Menîce Xanim û Mûsa Xan
Zerzayî hemû binemala me diçûn Şinoyê û gundê Singanê.
Mûsa Xanî ji 50 kesan ra hesp û hewcehîyên xew û xwarinê
amade dikirin û bo hemûyan bi germî mêhvandarî dikir. Min bi
xwe gelek bîrhatinên şirîn li wê dewranê ji herdu rehmetîyan
hene. Herçend ku ez wî demî hêj xortekî nûgihiştî bûm, lê carna
min bi Mûsa Xan ra setrenc û tawle [textenerd] dileyist û carna
wî ji min dibir, carina min ji wî dibir. Gava min ji Mûsa Xan dibir
hema ferman dida xizmetkarê xwe Heme ku çayê bîne û me bi
hev ra şirînî û ça dixwar û vedixwar.
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Menîce Xanim çu caran ji jîna xwe bi gazinde nebû û gelek hewil
dida ku zarokên xwe wekî kesên serbixwe û bi biryar û xwanda
perwerde bike. Ew hem ji zarokên xwe û hem ji derûdor û xelkê
gund ra xanimeke gelek dilovan bû. Qet çu cara bi hirs nedibû û
qet bêrêzî bi çu kesê ra nedikir. Ew digel hemû qencî û
neqencîyên li nav jinên Kurdan bi esaleta xwe ve xanimeke
nimûne bû... Her çend xaleta min Menîce bi erf û edetên eşîretî
yên Kurdan yên bi baş û nebaş ve girêdayî bû lê çu cara wê
xanimê serxwebûna xwe ya hizrî û ekonomîk û kiryarîya xwe ji
dest neda û heta dawîyê kerameta xwe ya resen parast.
Herçend Mûsa Xan bi xwe serokê eşîreta Zerza bû û
kesayetîyekî arîstokrat bû, lê heta wê dera ku agahîyên min li
ser hene, bi Menîce Xanimê ra bi dilovanî reftar dike û ji ber
Mihemed Axayî hurmeteke zêde jê ra hebû. Menîce Xanim ji
ber ku bi xwe nexwanda bû gelek hewil dida ku kiçên wê biçin
dibistanê û bixwûnin lê tinê kiça wê ya biçûk Mehînê karî *şiya+
li derveyî welat xwandina xwe bidomîne. Xaleta Menîce di jîyê
[temenê] 60 salîya xwe da tûşî nisaxîya penceşêrê [kanserê,
seretanê] bû û ji ber nebûna tedawî û doktorên baş di sala
1982an da çavên xwe li jîyanê girtin û li goristana gundê Singan
ya Şinoyê hate veşartin. Min bi xwe nikarî *neşiya+ di merasima
veşartina Menîce Xanim û Mûsa Xan da beşdar bibim. Mûsa
Xan û Menîce Xanim bûne xwudanê şeş zarokan ku navên wan
ev in: Mesûd, Mirad, Muzefer, Mehpare, Mîna û Mehîn.
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Mûsa Xanî piştî xaleta min Menîce Xanimê digel Xedîce Xanimê
jî şû bi hevdu kirin û ji Xecîc [Xedîce] Xanimê jî çar kur û kiçek bi
navên Salih Xan, Sadiq Xan, Miryem Xanim, Dr. Tahir Xan û Sidîq
Xan hene. Çiku em digel zarokên Musa Xan û Xecîc Xanimê
gelek nêzîk in û çu ferq û cudahîya wan digel zarokên xaleta min
nakin, lewma hewce dibînim navê zarokên wan li vê derê
binivîsim û li secereyê jî min îşaret pê kirîye ku ew ji binemaleke
navdar ya Zerza ne û em xizim û lêzimê hev in.
Mesûd Zerza
Mesûd kurê mezin yê Mûsa Xan û Menîca Xanimê, li sala
1946an piştî şerê cîhanê yê duyan û di demê damezirandina
Komara Kurdistanê [li Mehabadê] hatîye dinyayê. Dewrana
dibistana seretayî û navînî li şehirê Şino xilas kirîye. Min pê ra
hevalînîyek herî nêzîk hebû û herçend ku ez çend salan jê
mezintir bûm lê gelek caran em hevleyiz bûn. Mesûd di
binemaleke eşîrî û di nav şertên eşîretê da mezin bibû. Ew zêde
bi edet û rê û resmên eşîretê ve girêdayî bû. Kesayetîyek bi xwe
bawer bû. Piştî dûr ketina ji wan min nikarî *neşiya+ zêde
agehîyan li ser jîyana zarokên Menîce Xanimê ku kurxalet û
kiçxaletên min bûn bi dest bêxim. Hind dizanim ku Mesûd piştî
bi dawî înana xwandina xwe ya navînî li fabrîkeya qendê
*şekirê+ ya Pîranşehrê [Xaneyê] karek peyda kir û li wê derê
mijûlî kar bû. Paşê li Urmîyeyê malek mezin û spehî ji xwe ra
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ava dike û bi kiçeke ji xizm û lêzimên xwe ya bi navê Tûba
Xanimê ra şû bi hevdu dikin û du kurên wan yên bi navên
Muhsîn û Mêhran hene.
Mehpare Zerza [Mecîdî]
Mehpare piştî Mesûd hatîye dinyayê û nihe li şehirê Şinoye dijî.
Mixabin divêt bête gotin ku Mûsa Xan jî şubî Mihemed Axa
Wusûq zêde giringî nedida xwandina kiçan û lewma Mehpare jî
nexwanda ma. Wê bi Mehmûd Mecîdî ra jîyana xwe kire yêk û
bûne xwudanê şeş kiç û du kuran ku navên wan ev in: Nazenîn,
Tûran, Sasan, Şilêr, Kejal, Kewpare, Hesen û Husên.
Mirad [Murad] Zerza
Mirad sala 1944an hatîye dinyayê. Ew di zarokatîya xwe da
gelek nesekenî û şeytan bû. Her dem birayê xwe yê mezin
[Mesûd] zêde aciz dikir. Bi devokê Kurdî yê navçeya Şinoyê
diaxivt. Di çardeh salîya xwe da kiçek revand û înabû mala me
ku bi navbeynkarîya babê min Mihemed Emîn Axa, Mûsa Xan
karî *şiya+ bi binemala kiçikê ra meseleyê çareser bikin û bi
binemala kiçê li hev bikin. Mirad jî li karxaneya [fabrîkeya]
qendê *şekirê+ ya Pîranşehrê [Xaneyê] ji xwe ra karekê dibîne û
piştî xanenişînîya [teqawîtîya] pêşwext vedigere Şinoyê û li wê
derê bi xanimeke bi navê Keramet ra şû bi hevdu dikin û dibin
xwudanê şeş zarokan ku du jê kur û çar jî kiç in. Kurên wan bi
navê Perwîz û Sîros û kiçên wan bi navên Nazenîn, Nesrîn,
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Seadet û Arezû ne. Di vê dawîyê da ez xeberdar bûm ku nisax
ketîye. Jê ra saxî û silametîyê daxwaz dikim.
Mîna Zerza [Ezîz Ezîz Xanî]
Mîna Zerza sê salan ji Mahîreyê biçûktir e. Zarokatîya xwe li
gundê Singanê û li nik dayîka xwe derbas kir û di jîyekî biçûk da
bi Ezîz Ezîz Xanî ra şû kir û ji wê jîyana hevpar sê kur û kiçek wan
hene ku navên wan ev in: Behroz, Behzad, Behram û Befrîn.
Herçend ku Mîna di zarokatîyê da nehinartin dibistanê lê di van
salên dawîyê da bi hêza xwe karîye *şiyaye+ dewrana dibistana
seretayî xilas bike.
Muzefer Zerza
Muzefer Zerza kurê herî biçûk yê Menîce Xanimê ye û li sala
1953ê li şehirê Şinoyê hatîye dinyayê. Zarokekî xwûnşirîn û
bêdeng bû. Her di zarokatîya xwe da ehlê suhbet û kenîn û
yarîyan bû û ji ber babê wî herkesê jê hez dikir. Di rastîyê da ew
ezîzê binemala xwe bû. Muzefer piştî xwandina li Şinoyê
xwandina xwe ya navendî li Urmîyeyê timam kir û kete nav karê
ticaret û bazirganîyê. Çend salan li nik Elî Xan Qasimlo ku xalê
wî bû, di karê radyolojîyê da xebitî û paşê li Mehabedê ji xwe ra
navendeke radyolojîyê damezirand û mijûlî kar bû. Ew nihe li
kela Singanê ku min bîrewerîyên herî xweş jê hene, dijî. Wî bi
xanima Rubabe Zerza ra jîyana xwe kire yêk ku ji eşîreta wî bi
xwe ye û sê kur û kiçek hene. Navên wan evin: Mensûr,
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Mêhran, Azad û Ronak.
Mamosta Mehîn Zerza
Mehîn di heyva dawîya sala 1343yê hetavî [1965ê mîladî] da li
Şinoyê hatîye dinyayê. Di pênc salîyê da babê xwe Mûsa Xan
berze kir. Piştî mirina babê xwe ku heta wî demî Mehîn li Şinoyê
dijîya, bi dayîka xwe ra mala xwe bar kirine Pîranşehrê [Xaneyê]
û li wê derê bi mala birayê xwe yê mezin Mesûd ra dijîn û di şeş
salîya xwe da dîsan vedigerin Şinoyê. Vê carê bi mala birayê
xwe yê dî Muzefer ra dijîn. Dewrana dibistana seretayî li Şinoyê
xilas dike û sê salên dawîyê xwandina navînî li şehirê Urmîyeyê
dixwûne û bi dawî dike.
Di sala 1365ê hetavî [1985ê mîladî] da mala xwe dibene
Urmîyeyê. Ji ber rewşa siyasî ya wê dewranê ew beşdarî
xwenîşandana li dijî Şah dibe û dikeve nava rêza şoreşgerên wî
demî. Piştî bi dawî hatina şoreşa xelkên Îranê di sala 1359an ya
hetavî da [1979ê mîladî], Mehîn li dibistana navendî ya Zehra li
wî şehirî xwandina xwe didomîne û bi mala Muzeferê birayê
xwe ra dijî. Urmîye şehirekî mezin e û ji alîyê civakî ve vekirîye û
digel binemala dayîka xwe li wî şehrî dijîn û bi hatina xwe ya bo
Urmîyeyê gelek keyfxweş û razî bûye lê ew şadî û keyfxweşî
zêde dom nake. Ji ber ku Elî Xanê xalê wan li Mehabadê
navendek radyolojîyê vedike û ew neçar dimîne bi birayê xwe
Muzefer ra biçe Mehabadê û li wê derê bijî. Mehîn li ser jîna
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xwe di wan du şehiran da weha dibêje: "Jîna min ya di wan du
şehiran da xweştirîn salên emrê [jîyê] min in yên bi gelek
bîrhatinên şirîn ve. Jîyana li Urmîyeyê bo min gelek bi
tecrubeyên baş û erênî bûn. Di rastîyê da dikarim bêjim ku
şoreşeke bingehîn bû di jîyana min da. Ez li wî şehirî bi edetên
cuda cuda ra nasyar bûm û jîna li wan şehiran ji min ra gelek
xweş û şirîn bû. Min di nava xwe da hêzek zêde ji bo fêrbûn û
zanînê di wê derê da peyda kir, ji ber ku berê li Şinoyê ez di nav
mercên teng yên jîyana paşvemayî da bûm ku dest û pêyên
mirovan têne girêdan û hêvîyên mirovan di dilê wan da
diçirmisin û li wê derê wê hizirê ez ji paşerojê ditirsandim û
fişarên zêde di ruha min da çêdikirin. Mehabad jî ji min ra wekî
şehirê hêvî û armancan bû. Di vî şehirî da ez bi siyaseta li ser
Kurdistanê ra nasyar bûm û astengîyên di rêya hereketa Kurdan
da li vî şehirî min nas kirin. Ez li vî şehirî bi xal Rehmanê dilovan
û hêja ra nasyar bûm ku ew nasyarî ji min ra bû xala guhorîna
herî mezin di jîyana min ya siyasî û jîyana min ya prîvat da."
Mehîn nasyarbûna xwe ya bi xal Rehman ra weha tarîf dike:
"Min di zarokatîya xwe da wêneyên [fotografên] xal Rehman di
albûmên binemala dayîka xwe da dîtibûn û li ser wî min gelek
tişt bihîstibûn. Min dizanî ku ew birayê dayîka min e û ji ber kar
û xebatên xwe yên di demê Şahê Îranê da ji welat derketîye û
nihe li derveyî welat dijî. Di dilê min da herdaîm hêvî û daxwaza
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dîtina wî hebû û daîm difikirîm ku çawa dibe mirov kesek qet
nedîtibe lê hinde jê ra eleqedar bibe? Ev yêke daîm bo min wekî
sir û razekê bû heta wî demê ku min ew dîtî!. Di encamê da min
ew di sala 1357ê hetavî [1979ê mîladî] da dît. Çu caran ez wê
dîtina xwe ya bi wî ra ji bîr nakem. Her di wî demê ku min ew li
mala xal Elî Xan da dîtî û hêj tinê yêk gotin ji devê wî
derneketibû, ez bûme evîndara wî. Yêkemîn hevoka wî bo min
gotî ev bû: "Ev kiça spehî û şirîn kî ye?" Di wî demî da min çi his
hebû ez nikarim *neşêm+ bi lêv bikim. Tinê dikarim bêjim ku ez
gihiştibûme yêk ji mezintirîn daxwazên jîyana xwe. Û ew dîdara
min ya bi xalê min yê xweşdivî û dilovan ra ku hisek xweş dida
min, her şubî ku min di pêş da behs kirî, ez bi xwe di nav rewş û
mercên binemalên eşîrî da bûm û min hizir dikir xal Rehman
tinê kesek e ku dikare wan qeyd û bendên teng bişkêne û ji halê
rake. Çiku min ew kesek herî zana û azadîxwaz û aştîxwaz didît!
Hevaltî û eleqeya min bi xal Rehman ra her di gotina ewil da
dest pê kir û roj bi roj zêde bû. Baldarîya ku xal Rehman dida
min gelek ji min ra xweş dihat. Tinê bo cara ewil bû kesek min
didît di nav binemala me da ku giringî dida min û herweha ji
dinyaya di nava min da jî agehdar bû. Min bîrhatina herî xweş
pê ra heye. Ez bêjim sala 1980 an 1981 bû ku xal Rehman li
Mehabadê bû. Piranî serokên Hizba [Partîya] Demokrat li mala
me bûn. Xal Rehman ku ez hêj kiçeke panzdeh salî bûm, bangî
min kir ku biçime nava mezelê [odeyê] û demekî dirêj bi min ra
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axivt ku heta yêk ji amedebûyan nerazîbûna xwe diyar kir û got:
"Birêz doktor, te xwarzaya xwe dîtîye û em ji bîr kirine?". Xal
Rehman di bersivê da got: "Heke we jî xwarzayeke delal ya şubî
Mehînê heba we dê her tişt ji bîr kiriba...". Ez di wî demî da bi
wan gotinên wî çend serbilind û keyfxweş bibûm, nayê gotin.
Min his dikir xal Rehman hemû awat [arzû, daxwaz] û hêvîyên
min yên salan e. Hebûna wî di nav wê jînê da ji min ra wekî
baskên firindeyekê [teyrekê] bûn ku di nav wê civata berteng û
xwudan edet û rê û resmên eşîretî da cisareta firînê dida min.
Wî firîn û xwe ji qeydan rizgar kirin hûyî [fêrî] min kir. Hebûna
wî ji min ra pişt û hêzek bû û ji ber wê, piştî naskirina wî min gav
bi gav cisareta firînê zêdetir peyda kir. Mixabin piştî
destpêkirina şerê di navbeyna hêzên dewletê û pêşmergeyên
Kurdistanê da êdî min ew nedît. Ji ber ku wî nedikarî *nedişiya+
li Mehabadê bimîne û neçar bû ku şehirê Mehabadê terk bike û
ber bi çiyayên bilind yên Kurdistanê ve biçe.".
Min agehî hebû ku Mehîn kirîbûne pêguhork [berdêlî]. Anku
dixwastin Mehînê berdêlî jineke dî bidine şû. Ji ber ku hêj ew
edet û rê û resmê paşkevtî di nav eşîretan da maye, ez wê
çîroka pêguhorikê ya Mehîn Xanimê bi gotina wê li vê derê
dinivîsim. Mehîn hêj çar salî bûye ku babê wê Mûsa Xan wê bi
Qadirê ku dibû birayê jina birayê wê Muzeferî, anku bo birayê
Rubabe Xanimê pêşkêş dike! Ji ber şûkirina Muzeferî bi
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Rubabeyê ra, Mehîn gava digihişte demê jîyê qanûnî, ku bi
şerîetê îslamê 9 sal in, lazim bû bi Qadirê birayê Rubabeyê ra şû
kiriba. Mehîn li ser vê yêkê wisa dibêje: "Demê ez gihiştibûm
jîyê 18 salîya xwe ew meseleya pêguhorikê ji min ra bibû
kabûsek herî mezin ku jîyana min diherimand. Min nedixwast bi
Qadir ra şû bikim û bi hemû hêza xwe ve min dixwast ku ew şert
û qerarên dijî ehlaqî yên li ser min bêne rakirin, lê min bi çu
rengan nedişîya li berxwe bidim. Binemala Qadir qet û qet razî
bi rakirina vê qerarê nebûn û ez bi çavê jina Qadirê kurê xwe
didîtim. Min di nav xwe da soz dabû ku çu cara neçim bin barê
wê neheqî û zulma ku min bi xwe çu rolek di wê qerarê
[biryarê] da nebû. Ew biryar tinê ji alîyê babê min ve, berî ku ez
hêj bigihim jîyê xwe yê qanûnî, hatibû standin. Min qet nedikarî
*nedişîya] bipejirînim [qebûl bikim] bi kesekî ku jê hez nakim ra
şû bikim. Ji ber vê çendê bû ku ez herdaîm di hizra peydakirina
çareyekê da bûm ku xwe ji vê astengîya di jîyana min da rizgar
bikim. Bi caran ez bi Qadir û bi binemala xwe û heta bi birayê
xwe Muzefer ra li ser vê mijarê axivtim belkî bişêm ku vê qerara
dijî mirovî bidime betal kirin, lê hercar min bersiveke neyînî
werdigirt û ji min ra dihate gotin ku an divêt ez bibim jina Qadir
anjî divêt 300.000 [sê sed hizar] Tûmenên wî demî ku pareyekî
gelek zêde bû bidime mala Qadir heta ku binemala wan razî
bibin û wê qerarê rakin.
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Ez di wan deman da kiçeke 18 salî bûm û çu cara min nedikarî
pareyekî weha zêde bi dest bêxim ku bidime binemala Qadirî.
Birayê min Muzefer ku ez bo xatira jîyana wî kiribûm pêguhorik
ji min ra digot: "Ew biryar babê me girtîye û min qet rolek di wê
qerarê da nîne" û bi wî rengî xwe di nav wê meseleyê da
bêguneh dizanî û çu berpirsîyarî nedida ser xwe û nedikarî wê
pirsgirêka min çareser bike. Ew mesele her wisa ma heta min
biryar da ku ji welat derkevim. Ji mîrateyê dayîka min rezek
[baxek] bi ber min diket û min ew rez bi 50000 [pêncî hizar]
Tûmenan firot. Di sala 1984an da binemala Qadirî ku didîtin çu
çareya dî nîne, razî bûn û ew kar bi dawî bû. Wê bûyerê di
jîyana min da tesîreke herî nebaş kir û heta nihe jî hêj min
nikarîye xwe ji birînên ku di nav ruha min da çêkirine rizgar
bikim. Hêvî dikim ku çu kes, çu kiçên Kurdistanê êdî bi van
qederên reş ve rû bi rû nebin. Min xwast kêmek jî be wan hisên
xwe yên wî demê reş bi we ra parve bikim, daku hûn bibînin ku
çawa qedera kiçeke bê sûc û guneh, ku çu kesek nebe ku pişta
xwe pê ve girêde, mehkûmî mirinê dibe, ew jî ne mirina fizîkî,
mirineke ruhî û derûnî ye ku herdaîm ruha wê dihate sotin û
îdam kirin. Hemû şewq û zewqa min ya demê ciwanîyê hate
sotin û ciwanîya min di nav min da hate fetisandin bêyî ku kesek
bête hawar û gazîya min.".
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Piştî mirina Menîca Xanimê, Mehîn ji ber peywendîyên ruhî yên
gelek nêzîk yên bi dayîka xwe ra, nikare li Şinoyê bimîne û
biryarê dide ji ber fişarên maddî û manewî û siyasî di sala
1984an da bi kurê xaleta xwe rehmetî Seyid Mûsa Ebasî ra ji
welat derkeve û biçe Tirkîyeyê. Mehîn Xanim li Tirkîyeyê diçe
Organîzasyona Neteweyên Yêkgirtî UNê û li wê derê daxwaza
mafê penaberîyê dike û piştî demekê ji alîyê dewleta Hollandê
ve wekî penaber tête qebûl kirin. Mehîn li Tirkîyeyê bi kesekî bi
navê Kambîz Muhacir Sultanî ra nasyar dibe ku piştî çar heyvan
ku digihe Hollandê di heyva Gulanê ya sala 1986an da pê ra şû
dike. Piştî çend salên li bakura Hollandê mala xwe dibe şehirê
Zotemîr yê Hollandê ku nêzîkî şehirê navendî yê Hollandê Lahey
e. Li wî şehirî kiça wan Hîwa di 10ê Çirîya Paşîn [November] ya
sala 1990an tête dinyayê. Mehîn piştî xilaskirina dewreyek
komputerê li sala 1995an ji nû ve dest bi xwandina xwe dike û
lîsansa xwe di rişteya *branşa+ karûbarên civakî da li
xwandingeha Denhag ya şehirê Lahey timam dike û di şirketeke
[fîrmayeke] Hollandî da mijûlî kar dibe. Ji ber cudahîya ferhengî
ya bi mêrê xwe ra, di sala 2000an da ji mêrê xwe cuda dibe û
nihe bi kiça xwe Hîwayê ra dijî. Mehîn kesayetek xebatkar û
rûgeş û wefadar e û eleqeya wê bi babetên siyasî û paşeroja
xelkê Kurd ra zêde ye. Di sala 2007an da li zanîngeha
Roterdamê di rişteya mudûrîyetê da navê xwe qeyd dike û nihe
xwandina xwe didomîne.
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Hîwa Mihacir Sultanî
Hiwa kiça Mehînê, kiçeke pak û ciwan û zîrek e. Ew herçend li
Hollandê dijî lê zimanê Kurdî bi başî ji dayîka xwe fêr bûye û
herweha zimanên Hollandî û Ingilîzî baş dizane. Sala 2008an
xwandingeha amadeyî timam kirîye. Heke di imtihana ji bo
çûyîna zanîngehê da şansî bibîne dê di bisporîya pizişkî [tibbî]
da xwandina xwe bidomîne.
Sekîne Qasimlo [Nanîvanzade]
Sekîne Qasimlo kiça biçûk ya Mihemed Axa Wusûq û xwûşka
Ehmed Axa ye ku dayîka wan Maral Xanim bûye. Sekîne di sala
1923an [1311ê hetavî] da li gundê Qasimlo hatîye dinyayê. Ew
naşibe xwûşkên xwe, xwudan çav û birhîyên reş û belek û pora
herî reş weke qetranê û kiçeke gelek spehî û ciwan û bejin zirav
bûye. Ew bi nisaxîya penceşêra tuximdankê [tovdankê] li
Tebrîzê mir. Sekîne Xanim jî weke xwûşkên xwe nexwanda bû û
neçûbû mektebê [dibistanê]. Ew kiçeke zîrek bû û di karê
maldarîyê da gelek hevkarîya Fatima Xanimê dikir û di jîyê
nûciwanîya xwe da digel Sidîq Nanîvanzade şû dike û kurek bi
navê Farûq [Jîyan] heye. Farûq bi Dîlber Xanimê ra şû bi hevdu
dikin û du zarokên bi navên Ferhad û Saman hene.
Izzet Axa
Duyemîn kurê Hecî Hesen Axayê Mukrî, Îzzet Axa ye ku birayê
mezin yê Mihemed Axa Wusûq e. Kesayetîyekî dîndar û gelek
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lihevhatî û zengîn bûye. Navê hevjîna wî ya duyemîn Helîm
Xanim bûye ku jineke geleke bedew [delal] û xwanda û heta
jineke Qûranxwan bûye. Wê libasên rengîn û bihagiran yên
Kurdî dikirin ber xwe û du xidaman daîm li dûv wê cilên wê
hildigirtin. Li goreyî gotinan Îzzet Axa li şer û arêşeyên di
navbeyna Ermenî, Tirk û Kurdan da li ser nivêjê bi derbê fîşeka
sîlehê tête kuştin. Lê çi kes an kesan û bi çi binasan [sebeban]
qesta canê wî kirine, heta nihe jî bo min nexuya ye. Îzzet Axayî ji
ji jina ewil Mehmûd Axa heye û ji jina duyemîn Helîm Xanimê jî
sê kurên bi navên: Mihemed Emîn Axa, Mustefa Xan û Birahîm
Xan hene.
Li demên kevin di binemalên koçer da edet bûye ku piştî mirina
birayî, hevjîna wî bi tîyê xwe ra bête mahr kirin. Mihemed Axa
Wusûq ji Helîm Xanimê [dapîra min] daxwaz dike ku pê ra şû
bike lê ew weke şêrejineke bê hevta vê daxwazê red dike. Bi
gotinan ji ber pêknehatina vê şûya ters [xelet], jinên Mihemed
Axayî wê gelek bêbextane bi jahrê dikujin. Wisa dibe ku
Mehmûd Axa kurê mezin û sê kurên wê yên dî, Mihemed Emîn
[Babê min], Mustefa Xan û Birahîm Xan bê xwudan û serperest
dimînin. Du birayên wan yên dî, Behrî Xan û Hesen Xan hêj di
biçûkatîya xwe da dimirin. Çar bira di bin berpirsîyarî û
serperestîya mamê xwe Mihemed Axa Wusûq El-Dîwan da dest
bi jîyaneke tijî zor û zehmetî dikin.
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Mehmûd Axa
Mehmûd Axa kurê mezin yê Îzzet Axayî ji jina yêkemîn ya wî,
birayê mezin yê Mihemed Emîn Axa ye ku dayîka wan yêk
nebûye. Demê ku Mehmûd Axa koça dawî dike [dimire], Îzzet
Axa digel Helîm Xanimê şû dike. Mehmûd Axa ku kurê mezin
bû li dûv kuştina babê xwe Îzzet Axayî bû cihgirê wî û digel
Miryem Xanimê ku kiçmama [dohmama] wî anku kiça Mihemed
Axayê Wusûq bûye, şû bi hevdu dikin. Mehmûd Axa kesekî
xwanda, zengîn û dîndar û îmandar bûye û Qûran bi dengekî
herî xweş xwandîye. Rojekê di spedîheyeke zû da çawa ku
Mehmûd Axa ji bo nivêjê li pişta banî tête xwarê, bi hîleya
xulamê xwe yê bi navê Teqî ku Ecem bû bi derbê fîşeka sîleha
wî tête kuştin. Kes nizane li pişt vê kuştinê kî hebûye û çi
mexsed hebûye?! Em herweha dizanin ku li dûv vê kuştinê du
cendirme tên û qatilî digirin û demekî kurt hefs dikin û paşê jî
azad dikin. Mihemed Emîn Axa û Birahîm Xan birayê wî yê biçûk
sûndê dixwin ku qatilî peyda bikin û tolê jê bistînin.
Ji alîyê dî ve Birahîm Xan birayê biçûk digel sûnda tolê, sûnd
dixwe ku heta qatil peyda neke û tola birayê xwe jê nestîne
çucaran bi zimanê Ecemî [Tirkî - Azerî] neaxive. Piştî vê sûndê
ew daîm bi Kurdî diaxivt û heke kesek bi Ecemî [Tirkî - Azerî]
digel axivtiba aciz dibû û wî herdaîm bi Kurdî bersiv didayê. Eve
bû binas ku ez Kurdîyeke xweş ji wî hû [fêr] bibim. Piştî 17 salan
Birahîm Xan û Ezîz Axa, kujerê [qatilê] Mehmûd Axayî peyda
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dikin û bi heman tifeka [sîleha] wî tolê jê distînin û dikujin. Babê
min û Mihemed Axa bi bertîldanê herduyan didene azad kirin.
Bi borîna hinde salan jî binasê [sebebê] kuştina bapîrê min Îzzet
Axa û kurê wî Mehmûd Axayî ji bo min û binemala min nexuya
ye û veşartî maye!! Û hêj jî me nikarîye *neşiyaye+ vê bîrewerîya
tahl û derddar ji bîr bikin.
Ji şûkirina [zewaca] Mehmûd Axa û Miryem Xanimê çar kiç
hatine dinyayê. Demê ku ew tête kuştin kiça wî ya mezin Zîba
Xanim şeş salî bûye ku digel herdu xwûşkên xwe Gulendam
Xanim û Ayîşe Xanimê bê ser [xwudan] dimînin. Kiça wî ya çarê
Rena jî di çaxê biçûkahîyê da bi nisaxîya sorika koça dawîyê
dike. Mihemed Emîn [babê min] dibe serperestê Zîba Xanimê û
Birahîm Xan jî serperestîya Gulendam û Ayîşe Xanimê hildigire
ser xwe. Ji ber ku min di cihekî dî da serborîya Miryem Xanimê
bi berfirehî nivîsîye, lewma pêdivî [hewce] nabînim ku li vê
derê dubare bikim.
Gulendam Xanim Şetevî [Ebbasî]
Di derbareyê jîyana Gulendam Xanimê da, Esmer Xanima kiça
wê hindek agahîyên kurt li ser xwe û dayîka xwe dane min ku li
vê derê didim.
Esmer Xanim wisa dinivîse: "Dayîka min kulîlkek bû ku hêj
nebişkivî, çirmisî û çû!. Ez nêzîkî 30 salan e ji binemala xwe cuda
ketime. Min şans û şanazîya beşdarbûna li Partîya Demokrat ya
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Kurdistanê li dûv şoreşê hebûye û min hemû hêz û şiyanên xwe
di nava PDKê da bi kar înan. Ji ber vê yêkê min gelek agehî ji
dayîka xwe nînin.
Dayîka min di binemaleke zengîn û koçer da hate dinyayê û sê
xwûşk bi navên: Zîba, Ayîşe û Rena hebûne. Dayîka min di şeş
salîya xwe da babê xwe berze dike. Êdî boçi û ji alîyê çi kesan ve
nizanim lê bapîrê min hate kuştin, ku hêj jî bo min pirseke bê
bersiv e. Piştî kuştina bapîrê min, mamên dayîka min bi zorî kiç
[keç] ji dapîra min Miryem Xanimê standin ku ne tinê ji
serperestîya kiçan, ji dîtina wan jî herdaîm bêpar ma û pêşî lê
girtin. Dayîka min ne bi dilê xwe bi zext û zora mamên xwe şû bi
Birahîm Ebbasî Kûkîya kir. Meyweyên [fêqîyên] vê şûkirinê
kurek bi navê Mûsa û kiçek bi navê Esmer bûn. Babê min zû
dimire û nayê bîra min. Piştî çend salan dayîka min digel kak
Mihemed Resûlî şû dike û ew dibine xwudanê sê zarokên bi
navên: Silêman, Luqman û Şirîn. Lê mixabin ji bextreşî û
bêfelekîya dayîka min, ev hevjînê wê jî di ciwanîya xwe da koça
dawî dike û hêj çend sal derbasnebûyî zarokên wê yên ciwan jî
yêk li dûv yêkê dimirin. Êşa wê ya herî mezin û cergsoj mirina
kurê wê yê mezin û ezîzê wê Mûsa bû ku di 34 salîyê da diçe ber
dilovanîya Xwudê. Êş û jana dayîka min ne karê aqilan bû û
nikarî li hemberî wê li ber xwe bide û di 05. 02. 1995an da wefat
kir."
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Sureya Xanim Qasimlo jî ku dohmama [dotmama] Gulendamê
ye, di derheqê wê da wisa dibêje:
"Piştî kuştina mamê min Mehmûd Axa babê Gulendamê, bi
destûra Mihemed Axa Wusûq, Gulendamê ji dayîka wê distînin
û serperestîya wê dispêrine babê min Birahîm Xan. Çiku
Miryem Xanim dayîka Gulendamê bereksê destûra [izna] babê
xwe bi Fethullah Axa ra şû kir. Ji ber vê yêkê Gulendamê bi me
ra jîyaneke hevpar hebû û em hind bi hev ra girêdayî bibûn ku
ew wekî endameke cuda ji binemala me nedihate dîtin û
têkilîyeke nêzîk bi babê min ra hebû û şubî birayekê li pişt babê
min û ji bo me û dayîka min jî xwûşkeke dilsoj û dilovan bû. Me
hemûyan ew wekî cihê serlêdana gazindeyên xwe didît û me gilî
û gazindeyên xwe li nik wê dikirin û bi tinê bibû dadistan û
dadwera me. Di nebûna babê me da hemû kar û barên
binemalê, karên çandinîyê û kewaldarîyê ji alîyê wê ve bi rê ve
diçûn. Vê rewşê kesayetîyek dabû Gulendamê ku bibû serwer û
sergula mala me û ji ber vê hindê me hemûyan jê ra digot: Gulî
Bacî anku Xwûşka Gulê. Heta nihe jî demê li ser Gulî Bacîyê
difikirim, kesayetîya romana Kilîlê Maralê tête bîra min ku wekî
ew xwudan hespekî taybet bû û ewqas suwareke baş û hosta
bû ku çu suwar heta nedigihiştin toza wê jî. Her salê di demê
payîzê da koçer ji zozanan vedigerîyane gund û Gulî Bacî suwarî
hespê xwe yê boz digel bêrîyan diçû bêrê. Lewma heyrî nemînin
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ku em wê ji xwe ra bira û xwûşk dizanin. Dilovanî, dildarî û
cisareta wê nav dabû.
Ji bo ku ez bikarim cisaret û netirsîya wê ji we ra bideme xuya
kirin, ez dê bûyereke rastîn ku nifş bi nifş bi awayekî efsanewî
hatîye gotin û veguhastin ji we ra bibêjim: Her salê em jî wekî
binemalên koçer di havînê da diçûne zozanan û li binîya çiyayên
Kurdistanê yên şîn me kon *kûn - reşmal+ vedidan. Di şeveke
havînê da ku me li çiyayên navçeya [devera] Kahnîdêhvalî da
kon vedabûn, berxeke me nexweş *nisax+ bibû û Gulî Bacîyê
înabû û li pêşberê konê me girêdabû. Şev bû û hemû
nivistîbûn. Gurgek têt û berxî dibe ku bi dengê gurg û berxî
hemû ji xewê hişyar dibin û berî ku kesek pê bihese Gulî Bacî bi
lez û bez ji konî derdikeve û rêyeke dirêj li dûv gurgî diçe û di
gelîyekê da berxî ji nav destên gurgî xilas dike. Piştra berxî
didane ser milên xwe û bi rûyekî ken û serkevtinane vedigere
konê malê. Roja dî rihspî, rûspî û mezin dibêjin ku vê bûyerê di
rojnameyan da biweşînin lê Gulî Bacî ji karekî wisa hez nake.
Gulî Bacî digel Seyîd Birahîm yê gundê Kûkîya ku mirovekî gelek
dîndar û musulman bûye, şû dike. Babê min Birahîm Xan
merasima bûkînîya wê bi hêjayî û bê hevta pêktîne û bi vî awayî
ku heft roj û heft şevan bi govend û dahol û zirnayê û bi
ciwantirîn merasimê dikin ku ew di mala xwe ya nû da serfiraz û
serbilind be. Piştî derbasbûna çend salan hevjînê Gulî Bacîyê di
qezayeke dijwar da dimire û di ciwanîya xwe da digel du
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zarokên xwe bê serî û bi tinê dimîne. Piştî çend salan Gulî Bacî
bi Mihemed Resûlzade kurê begekî ji êla Herkîya ra ku gelekî
jêhatî bûye, şû dike. Babê min û hindekên dî li dijî vê şûkirinê
bûn. Ji ber ku Mihemed xwudanê jin û çend zarokan bû lê Gulî
Bacî guhê xwe nade gotinên mamê xwe û bi wî ra şû dike û sê
zarok jê dibin.
Ji bextreşîya Gulî Bacîyê hevjînê [mêrê] wê bi nisaxîya genetîkî
ya binemala xwe ji ber kirîza mejî dimire. Lê wê nedizanî ku
zarokên wê jî ew nexweşî hene. Doktoran bi kifşkirina vê
nexweşîyê karîn kurê wê yê biçûk anku Luqman sax bikin û ji
mirinê rizgar bikin. Mirina Silêman û Şirînê derbekî gelek mezin
li Gulî Bacîya ezîz êxist. Bi taybetî mirina Silêman jê ra giran û
mezin bû, ji ber ku lawekî jîr û bi aqil û jêhatî bû û li ser dayîka
xwe gelekî baldar û hişyar bû. Herçend ku jîyê wî 13 sal bûn lê
mêrekî timam bû û berpirsiyaretîya dayîka xwe dikir. Baş di bîra
min da ye ku wextê Silêman emrê Xwudê kir hemû lêzim,
kesûkar, xizim û xelk pê ra bi xem ketin û bi şîn bûn! Nermîn
kiça doktor Elî Xan ku hevleyiz û hevala wî bû, sê roj û sê şevan
jê ra girî û kesê nedikarî *nedişiya+ Nermînê hawîş, tena û ker
bikin û heta demekî dirêj ruh û giyanê wê ji ber çûna Silêman bi
xem û birîndar bû.
Lê Gulî Bacîyê kesayetîyeke wisa jêhatî hebû ku karî bi sebir û
berxwedana li hemberî van nexweşîyan raweste û çu tiştî nikarî
stuyê wê xwahr bike. Wê Mûsa hebû û dikarî pişta xwe bidê lê
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Mûsa dizanî ku qameta *şexsîyeta+ bilind ya dayîka wî
hewcedarî bi wî nîne û bi mirina xwe dayîka xwe ya daxdar bi
tinê hêla. Mûsa hezkirî û ezîzê hemû endamên binemalê bû û
gelekî dilşa û rû bi ken bû û dîlan û govenda Kurdî bi hêjayî
dizanî. Mûsa sembola fedakarî û dilovanîyê bû ji bo zarokên
gundê Kûkîya û derdora wê. Rojekê mamostayê gund mijareke
nivîsê ya bi vî rengî; "hûn dixwazin di paşerojê da çi karî bikin û
bibin çi?" dabû zarokan û hemûyan nivîsîbûn ku em dixwazin
bibin Mûsa, ji ber ku Mûsa bibû sembola wan."
Esmer Ebbasî Kûkîya
"Ez Esmer im ku di sala 1332ê hetavî [1992ê mîladî] da hatime
dinyayê. Babê min di qezayekê da dimire. Mixabin ku min çu
caran ew nedît. Piştî çûna babê min ez û birayê xwe Mûsa em ji
dayîka me hatin cuda kirin û em li nik mamên xwe û dapîra xwe
Miryem Xanimê mezin bûn. Me xwandina xwe li şehirê
Urmîyeyê xilas kir. Ji sala 1359ê hetavî [1980ê mîladî] pê ve ez
bûme endama PDKÎê û min di "beşê weşan û propagandeyê“ da
xebat dikir. Li wê derê min Şukrî Terîq nas kir û me şû bi hevdu
kir. Piştî demekê ji ber nisaxîyên leş û ruhî ez mecbûr bûm ji
Kurdistanê derkevim û ber bi Ewrûpayê ve biçim. Ji vê şûkirina
min du zarokên bi navên Şivan û Şilêre çêbûn."
Ayîşe [Eyşa] Qasimlo
Ayîşe Xanim kiça biçûk ya Mehmûd Axayî li dûv koça babê wê,
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serperestîya wê dispêrine mamê wê Birahîm Xanî. Ayîşe *Eyşa+
kiçeke bejin zirav û gelek delal bû. Ew ji bo alîkarîya Husên
Axayî û xwandinê diçe Stanbolê lê ji ber ku nikare hûyî wê derê
anjî adabteyî wê derê bibe, gelek nerehetîyan dikêşe û
vedigere. Zîba Xanim ku ji kerema Xwudê hêj sax e, weha
dibêje: “Gava ku Eyşa vegerîya Kurdistanê yêk du tilên wê ji ber
edabê [îltihabê - infeksiyonê] hatibûn birîn û piştî demekî kurt ji
ber nisaxîya zerikê mir û hemû mirad û mexsedên xwe digel
xwe birine binê axê".
Mustefa Xan Izzetpûr Ciwanmerd
Mustefa Xan di sala 1916an da li Gelîyê Qasimlo hatîye dinyayê.
Demê ku babê wî Izzet Axa kuştin, ew heft anjî heşt salî bû. Di
encamê da serperestîya wî birayê wî yê mezin Mehmûd Axa
dipejirîne. Piştî demekê Mehmûd Axa jî bi fîtdan û komploya
yêk anjî çend kesa bi destê xulamê mala xwe yê bi navê Teqî bi
tifeka [sîleha] xwe tête kuştin. Û bi vî awayî Mustefa Xan hem
babê xwe Izzet Axa û hem jî birayê xwe yê mezin ku
serperestîya wî dikir, berze kirin. Herwisa dayîka wî Helîm
Xanimê jî, ku jineke gelek cesûr û dewlemend bû, bi jahrê
dikujin. Ew bi derd û elem û bêdadîyan ra bi tinê mabû. Hinde
bûyerên xembar di ruh û giyanê wî da tesîreke gelek xirab
danan û di şertên dijwar yên jîyanê da digel du birayên xwe yên
dî mezin dibe.
Piştî şûkirina bi Gulê Xanimê ra dibine xwudanê çar zarokên bi
navên: Ebdullah, Xusro, Perwîz û Araz.
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Demê ku wî dixwast paşnavê binemalê ji xwe ra hilbijêre ji ber
binasên [sebebên] hatine diyar kirin û hwd. paşnavê Qasimlo
napejirîne, navê babê xwe Izzet Axa hildibijêre û li ser dawîya wî
sifetî Ciwanmerd jî zêde dike. Bi vî rengî ew bi navê Mustefa
Xan Izzetpûr Ciwanmerd tête nas kirin. Piştra gotina Ciwanmerd
radike û piştî şûkirina bi Letîfe Xanimê ra, paşnavê xwe wekî
Qasimlonîya diguhore.
Di jîyê zarotîyê da mirina dayîk û babî û bêparmayîna wan ji
dilovanî û muhebeta bab û dayîkê û fişarên ruhî ku di çaxê
zarotîyê da rastî wî hatibûn, ji wî kesayetîyek gelek hesas,
bêdeng û di nava xwe da girtî û serbixwe pêktîne.
Danûstandinên wî bi hevsera [jina] wî Gulî Xanim û kurên wî ra
gelek neadilane bûn. Wî daîm bi xanima xwe Gulî Xanimê ra ku
li ser dilovanîya wê di nava binemalê da gelek dihate gotin,
danûstandineke dijwar hebû. Bi awayekê, demê ku bi Letîfe
Xanimê ra şû dike, Gulî Xanim û çar kurên wê ji hemû tiştekê
bêpar dike û wan birsî û têhnî dihêle û diçe!. Gulî Xanim ji bo
daûrandina wan hemû bêedaletîyan diçe nava derwêş û sofîyan
û piştî du salan vedigere gundê Qasimlo. Piştî vegerê, ber bi rojî
û nivêjan ve diçe û her dem di halê dûakirin û secdeyê da bû.
Wê hemû jîyana xwe ji zarokên xwe ra vebirîbû. Di cihê xwe da
ye ku li vê derê hindek li ser kesayetîya bilind û dilovanîya Gulî
Xanimê bisekinim. Gulî Xanim di nava binemala me da sembola
dilovanî, sebir, fedakarî û paqijîyê bû û beytên Kurdî û Tirkî
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digotin. Di merasima veşartina wê da hizaran kes hatibûn ku bo
cara dawîyê xatira xwe jê bixwazin.
Mustefa Xanî tinê Ebdullah [Ebo] hinarte [rêkire] mektebê
[dibistanê] û ji kurên xwe yên dî ra ku ji Gulî Xanimê bûn, çu
îmkanên xwandinê çênekirin. Wî di perwerde û terbîyekirina
wan çar kuran da neku tinê çu xebat nekir, ew wisa bi halê xwe
hêlabûn, wêl û beredayî kiribûn. Ji ber hindê jî ji xeynî Ebo sê
kurên dî zêde xwanda nebûn.
Mamê min Mustefa Xan kesekî zehmetkêş bû, bi jîyana xwe ya
prîvat *şexsî+ ra bi hêvî û dilxweş nebû. Ew li gund berdewam ji
bo debara jîyana 13 kesan di nav kar û xebatê da bû.
Bi qasê ku ez agehdar im Xusro û Perwîz û Araz li gundên
Qasimlo û Hacî Berkavilan [Berberan] û Urmîyeyê jîyaneke
rehet hene û karê çandinîyê û pezdarîyê dikin. Yêk ji kurên
Mustefa Xan yê bi navê Emîr li Shikago [USA] dijî. Ji zarokên dî
yên Mustefa Xanî zanyarîyên dî gihiştine min ku ez dê li vê derê
behs bikim.
Ebdullah Izzetpûr
Ebdullah Izetpûr ku navbang [navdar] e bi Ebo, di sala 1934an
da li Urmîyeyê hatîye dinyayê. 7 salên ewil yên jîyana xwe di
Gelîyê Qasimlo da li nik dayîka xwe Gulê derbas kirîne û paşê di
8 salîya xwe da diçe mektebê lewma mecbûr dimîne ku di mala
jinbaba xwe [zirdayîka xwe] Letîfeyê da bijî. Wî di demê
mekteba xwe ya seretayî da gelek nexweşî dîtine û kes nebûye
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ku pirsgirêkên wî hel bike. Ez zêde hewce nabînim behsê wan
nexweşîyên wî bikim. Havînan herdaîm ez û ew di gund û şehir
da li nik hevdu bûn. Wî harîkarîya babê xwe yê cotkar dikir. Ebo
dengekî gelek xweş hebû, ewî stranên deverê yên Kurdî û Farisî
bi dengekî zelal digotin. Bi taybetî şevan di bin ronahîya heyvê
[tava heyvê] da, demê zevîya xwe av didan harî [hevkarîya]
babê xwe dikir. Herkesê ew guhdarî dikir. Ebo di demê
xwandina xwe da li Urmîyeyê têhnîyê pirtûk, siyaset û edebê
bû, bi taybetî pirtûkên siyasî dixwandin û bi heyecan behs dikir.
Ew di zimanên Farisî, Tirkî û Kurdî da bispor e û Elmanî jî baş
dizane. Ebo di demê xwe da baştirîn nivîs dinivîsîn. Kurekî netirs
bû. Salên ciwanîya wî digel hereketa neteweyî ya Kurdî bû, ji
ber ku ewî zulm û zora erbaban ya li hemberê cotyara bi çavên
xwe dîtibû, xwe nêzîkî siyasetê kir, çû partîya Tûdeh û paşê xwe
nêzîkî PDKÎ kir û dest bi harîkarîya wan û herwisa partîyên
çepgir kir. Ew di xwepênîşandana dijberî Şah da li Urmîyeyê
herdaîm di rêza yêkemîn da bû. Ebo çend caran hate girtin û
kete zîndanê. Cara dawîyê 12 salan di zîndanê da ma. Ewî
îradeyeke bi hêz hebû û her nexweşîyek bi can dikirî.
Ebo bi binasê [sebebê] endametîya PDKÎê tête girtin û bi cizayê
11 salan tête mehkûm kirin. Ebdullah di zîndanê da jî xwudan
îradeya bi hêz bû, ne kesek gunehbar dikir û nejî kesek dikire
berpirsê girtina xwe. Ew insanekî rastîn û li ser bawerîyên xwe
qayîm bû. Serhildana wî ya dijî zulma rejima Şah ew kiribû
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sembola serhildan û berxwedanê. Ewî baş dizanî ku kesên
qedem dayîne vê rêyê êdî divêt çavên xwe ji xweşîyên dinyayê
ra bigirin û bi timamî pirên pişt serê wî xirab dibin, di wê rêyê
da ji bilî awarebûn û îşkenceyê tiştek dî nîne!. Lewma hertişt bi
dil û can kir, çû zîndanê û îşkence dît, lê ewan tişta çu demî
nikarî îradeya wî kêm bike û bi vê berxwedêrîya xwe ve
dijminên gelê xwe jî bê hêvî kirin.
Di meha pêncemîn ya sala 1355ê hetavî [1975ê mîladî] da demê
cizayê wî bi dawî bû, rejima Şah ew bi sûcê derêxistina alozîyê
di emnîyeta navxweyî da dîsan kire zîndanê û piştî 11 mehan di
16ê Adara [Ferwerdîna], sala 1356an ya hetavî [1976ê mîladî]
da tête berdan. Piştî azadîyê di Tehranê da ji bo şîrketeke xusûsî
[prîvat] dixebite û herwisa di karê cotyarîyê da alîkarîya birayê
xwe dike. Ebo digel Nahîd Şerefedîn şû bi hevdu dikin
[dizewicin] û dibe xwudanê kurekî bi navê Nîma û kiçeke bi
navê Hîwa. Kiça wî şû kirîye û bûye xwudan kurek, lê belê Ebo
bi salan e nikarîye zarokên xwe bibîne. Ebo di demê serhildanê
da digel Celal Mehmûdzade şoreşa gundîyên Kurdistanê
organîze kir û di wî derbareyî da divêt spasdarê wî bin. Ebo piştî
serhildana Îranê dibe endamê PDKÎê û xebata xwe ya siyasî
wekî şewirmendê komîteya navendî ya hizbê dest pê kir. Û bi
salan digel hizbê kar kir û nihe li Elmanyayê ye û vê gavê mijûlî
nivîsîna çîroka jîyana xwe ye. Ebo çend rûper di derbareyê
binemala xwe da nivîsîne. Ez dê beşek ji wê ku eleqedar e bi wî,
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bo we neqil bikim. Wisa dinivîse Ebo:
"Demek dirêj e ku ez bi mecbûrî dûrî binemala xwe me; di sala
1338ê hetavî [1958ê mîladî] da gelek kêm çêbûye ku min
binemal û qewmê xwe dîtibe. Nihe ku em di sala 1388ê hetavî
[1958ê mîladî] da ne, nêzîkî 49 sal anku nîvîya 100 sal e ku ez ji
wan dûr im. Di derheqê wan da tiştê ku dizanim ew in yên di
bîra min da mayî û ji kesên nêzîkî xwe bihîstine. Ez di
binemaleke ji eşîra mezin ya Qasimlo li sala 1934an da hatime
dinyayê. Navê babê min Mustefa Izzetpûr û dayîka min Gulê
Xanim e. Demê zarokatîya min li nik dayîk û babê min li Gelîyê
Qasimlo derbas bû heta demê ku ez ji bo xwandinê ji gundê
xwe çûme Urmîyeyê. Heke ez bixwazim çîroka jîyana xwe ya wî
demî û piştî wê binivîsim û ew serpêhatîyên di derbareyê dayîk,
bab û birayên xwe da bêjim dê gelek dûr û dirêj be. Lewma ez ji
nivîsîna wan serpêhatîyên xweş û nexweş derbas bim û tinê
behsê hindek ji kesên binemala xwe bikim!.
Heke ez bixwazim tiştekê di derbareyê bab, mam, kiçmam
[dohmam] û kurmam [pismam] û kesên dî da binivîsim dê bibe
pirtûkeke mezin û stûr ku hewceyî nivîsînê nabînim. Û ez dê
hindek tiştan bi kurtahî bêjim. Digel ku bab û mamên min di
gund û şehir da li nik hev dijîyan lê digel hev nediaxivtin, em
wekî zarok me nedizanî sebebê wê yêkê çi ye. Lewma me ew
guhdarî nedikirin, demê me bîra hev dikir em diçûne malên
hevdu û em ser sifra hev dirûniştin. Em diaxivtin, dileyistin û
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carna li wê derê dinivistin. Helbet divêt bêjim ku mezinan ji me
ra çu astengî çênedikirin û ji me hemûyan hez dikirin û em têkilî
şerê xwe nedikirin. Peywendîya kiçmam [dohmam] û kurmama
[pismama] gelek nêzîk bû. Havînê demê ku dibistan bi dawî
dibû herkes dihate Gelîyê Qasimlo û bi hev ra diçûne ser çem û
kahnîyan, deşt û zozanên gelî û stran digotin û govend
girêdidan, bi hev ra xwarin dixwarin û ça çêdikirin û çend
demekî xweş me bi hev ra hebû."
Lêm gerê ba derbrim sûzî derûn
lêm gerê ba helwerênim eşkî rûn
Şîwenî min şîwenî însanî ye
bangî azadî we giroy yêksanî ye
Şîwenî min şîwenî Kurdî bê beş e
ew geley haşa deken lêy we heş e
Xusro Izzetpûr
Xusro kurê duyemîn yê Mustefa Xan Izzetpûr bû û dibistana
navendî xilas kiribû lê mixabin ji ber bi sedan pirsgirêkên
binemalê bi mecbûrî dest ji xwandinê berdabû û mijûlî
cotyarîyê dibe. Ewî [Wî] digel Sahibê, kiça Ehmed Axayî ku yêk ji
axayê Gelîyê Qasimlo bû, şû bi hevdû kirin. Berê [Semereyê]
şûkirina wan çar kurên bi navên Siyamend, Senar, Hemîd,
Mensûr û du kiçên bi navên Ferîba û Beyan in.
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Perwîz Izzetpûr
Perwîz zarokê sêyê yê Mustefa Xanî, xwandina xwe heta sala 9ê
berdewam kir û ji ber nebûna babî di malê da û îmkanên malî,
dest ji xwandinê berda û karê zevî û kewaldarîyê kir. Perwîz
hemû demê salê mijûlî karê çandinîyê û kewal xwudankirinê bû
û zivistanan jî li nik mamê xwe Birahîm Xanî di karê birêvebirina
hotelê da hevkarîya wî dikir. Perwîz zelamekî gelek yarîker û
dilovan e. Wî û Gulî Resûlzadeyê [xwûşka mêrê Gulendamê û
dohmama Perwîz] şû bi hevdu kirin û sê kiçên wan yên bi navên
Şebnem, Şilêr û Şefeq û çar kurên wan bi navên Hawrê, Seîd,
Aram û Areş hene. Şebnem kiça mezin ya Perwîz xwandina xwe
di beşê hisabdarîyê da li Zanîngeha Urmîyeyê bi dawî înaye û di
fîrmayeke prîvat *şexsî+ da weke muhasib dixebite. Lê di nava
kiçên Perwîz Xan da ya herî dîyar Şefeq e ku xwandina xwe di
beşê huqûqê da kir û nihe weke wekîla [awûkata, parêzera]
dadgehê li buroyeke wekaletê li şehirê Urmîyeyê dixebite. Ji
nava kurên Perwîz, Aram li Zanîngeha Mehabadê di beşê
endazyarîya [muhendisîya] çandinîyê da dixwûne û Areş jî li
perwerdeya berî zanîngehê dixwûne.
Aras Izzetpûr
Li sala 1946an hatîye dinyayê. Di derbareyê Aras, zarokê dawîyê
yê Mustefa Xan da Gulî Mihemedî Nanas wisa digot: "Arasî
nikarî dersê bixwûne. Li ser vê meseleyê wî daîm ezab dikêşa û
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digot ”Tu kurê Xan bî, lê nizanî bixwûnî û binivîsî”!. Wî kîneke
wisa ji babê xwe hebû ku qet amade nebû biçe dîtina wî û heta
di rakirina cenaze û şîna Mustefa Xanî da jî beşdarî nekir. Wî bi
Maralê ya xwûşka jina Perwîz Xan ra şû bi hevdu kiribûn. Aras
salên dirêj bû ku bibû evîndarê Maralê. Ya rast wan bi awayekî
aşiqane ji hev hez dikirin, lê binemala Maralê bi şûkirina wan
razî nebûn. Rojekê Aras dikeve fikira revandina Maralê. Bi
hevkarîya Silêman, Nasir, Tahir û Musa, ew Maralê direvîne û
dibe mala mamê xwe Birahîm Xan Qasimlo ya li Urmîyeyê.
Mamê wî wan li hev mahr dike û ji bo dahweta wan li gundê
Qasimlo çend roj û şevan şahîyê pêktînin û dahwetê dikin.
Demê Aras bû xwudanê zarokê yêkê anku Semîrayê, biryarê
dide ku dersê bixwûne û çend salan li malê perwerdeyê dibîne.
Meseleya nexwandayîyê wisa wî diêşîne ku sozê dide xwe daku
her bi çi rengî be îmkanên dersxwandina zarokên xwe çêbike ku
ew jî nekevin tora wê qedera ku babê wan ketîyê. Elheq soza
xwe bi cih îna. Di halê hazir da hemû zarokên Arasî li şehirî
dersê dixwûnin. Semîra û Meîsûme du salên piştî lîseyê anku
lîsansa bilind xilas kirine. Leyla xwandevana zanîngehê, Befrîn
xwudan dîplom, Kawa sala dawîyê ya xwandingeha lîseyê û
Azad jî sala yêkê ya xwandina navîn dixwûne. Semîrayê bi
serokê fîrmaya ku li wê derê muhasib bû, şû bi hevdu kirîne û
xwudana kurekê ye.
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Aras, Perwîz û Xusro, ew sê bira daîm di rojên giran û
nexweşîyan da li pişta hev bûn. Aras û Xusro ji bo baştirkirina
rewşa jîyana xwe ber bi welatên derdora Îranê yên wekî Dubey
[Dubaî] û Kuweytê diçûn û salên dirêj bi kirina karê xanî-beran
[avahîyan] li wan welatan karîn ji xwe ra sermayeyekê kom
bikin û ew erdên ku yên wan bûn ji babê xwe bikirin û karê
bîstanvanîyê bikin. Hevgirtina wan sê birayan herdaîm di nava
binemala me da li ser dev û zimanê herkesê bûye.
Mustefa Xanê mamê min jineke dî ya bi navê Letîfe Xanim îna
ku ji wê jî bû xwudanê sê kurên bi navên Kamuran, Nasir û Emîr
û çar kiçên bi navên Mehbûbe, Hûrîye [Yûrîye], Perî û Mehtab.
Herweha paşnavê zarokên Mustefa Xan û Letîfe Xanimê
Qasimlonîya ye. Kamuran Qasimlonîya xwudanê du zarokên bi
navên Miryem û Seîd e. Nasir jî du zarok bi navên Niştiman û
Ridwan, Mehbûbeyê sê zarokên bi navên Peyam, Peyman û
Mihrdad hene ku li Swêdê dijîn. Hûrîyeyê sê zarokên bi navên
Şayan, Şerwîn û Perjîn hene. Perî jî xwudana Ihsan û Irfan e ku
Irfan di van dawîyan da gelek nexweş bû û mixabin jîyana xwe
berze kir. Mehtab jî xwudana du zarokan e: Suheyl û Nîkan.
Zarokê dawîyê yê Mustefa Xan Emîr e ku kurê Letîfe Xanimê ye
û hêj şûyek nekirîye û li Şîkagoyê *Shikago - USA] dijî.
Mixabin min neşiya [nikarî] zanyarîyên zêdetir li ser jîyana wan
peyda bikim.
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Birahîm Xan Qasimlo
Demê ku Birahîm Xan Qasimlo di sala 1920an da hatîye dinyayê,
Îzzet Axayê babê xwe berze [winda] kiribû. Dibêjin Ermenîya
Îzzet Axa kuştin!. Kuştina wî û hindekên dî li devera Kurdistan û
Azerbaycana Rojavayê ji ber tola kuştina Ermenîyan yên bi
destê Tirkên Osmanî û bi hevkarîya hindek Kurdên li ber destê
desthilata Osmanîyan di sala 1915an da çêbû. Birahîm Xanî
dayîka xwe jî di sala yêkemîn ya jîyana xwe da ku hêj şîrxwer bû,
berze kirîbû. Helîm Xanima dayîka Birahîm Xan jineke gelek
delal bû. Wê di zemanê xwe da dizanî binivîse û bixwûne. Helîm
Xanim herdem weke keybanekê [şahjinekê] bû ku xidamên wê
ji bo rûniştinê kursîya wê diînan [tînan] û demê rêveçûnê jî
dehmenê wê yê bilind û dirêj digirtin daku bi erdî ra nexuşike.
Herwekî gotina Menzer Xanima hevsera Hebîbullah Xanî, Helîm
Xanimê bi jahrê dikujin. Lê çu deman lêkolînek li ser kuştina wê
nehatîye kirin û ev mirine weke sirrekê maye. Demê Birahîm
Xan dayîk û babê xwe berze dike, serperestîya wî dikeve ser
milên Mihemed Axayê mamê wî ku birayê biçûk yê Îzzet Axa ye.
Fatima Xanima hevsera [jina] Mihemed Axayî ku qet keyfa wê bi
Birahîm Xanî nedihat, heznedikir wî wekî zarokên xwe mezin
bike. Zarokê şîrxwer di kîlera [kulîna] bin malê da dihêle heta ku
ji birsan bimire. Demê Mihemed Axa zarokî bi vî halî di kîlerê da
dibîne, bi xwe heta mezinbûna wî, erkê serperestîya wî qebûl
dike.
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Bi gotinên biçûkên Mihemed Axayî, ewî gelek ji Birahîm Xan hez
dikir. Dibêjin; yêk ji binasên [sebebên] wê hezkirina bê hevta
[bê emsal] zîrekatîya Birahîm Xanî bûye. Birahîm Xan her wek
zarokên dî yên Mihemed Axayî di binemalê da mezin dibe û
diçe medreseyê [dibistanê]. Birahîm Xan xwandekarekî zîrek û
gelek bi zekawet bûye û bi hezeke zêde ders dixwand. Wî
Şahnameye Firdewsî, şeirên Hafiz û Mewlana ji ber kiribûn û
dixwandin û şeirên Mewlana rave dikirin. Ehmed Axa Qasimlo
di vî derbareyî da dibêje: "Ew ji me hemûyan zîrektir û bi hiş û
bîrtir bû û baştir ders dixwand. Nizanim bi çi binasî piştî
standina dîplomeyê diçe gund û li wê derê dibe aşiqê Nazê
Sultanpûr û bi piştevanîya gundîyan digel wê şû bi hevdu dikin!"
Nazê Xanim bîjineke ciwan bû. Wê ji bo Mihemed Axayî kar
dikir, jineke karzan û rêvebir bû û ji mêrê xwe yê berê kurek bi
navê Sultan hebû ku hevjîyê Birahîm Xan bû û demê bi Birahîm
Xan ra şû bi hevdu kirî, jîyê wê 45 sal bû ku nedikarî bitişt
[hemle] be. Di wî demî da jîyê Birahîm Xanî 18 sal bû. Piştî çend
salan jîyana hevpar ya digel Nazê Xanimê, ew dibe aşiqê Fatima
Mihemedî ku 13 salan ji Birahîm Xan biçûktir bû û pê ra şû bi
hevdu dikin. Ew dibine xwudanê du kiçên bi navên Sureya û
Suheyla û çar kurên bi navên: Selahedîn, Silêman, Enwer û
Farûq.
Birahîm Xanî jîyaneke eşîrî hebû, hat û çûyîna wî gelek bû û
axayên wê deverê rêz û siyaneta wî digirtin. Ew rêya têkilîya di
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navbeyna gund û şehir da bû û hemû karên derheqê maf û
şêwirmendîya axayên wê deverê yên wekî karên dadgeh,
werzikarî [çandinî - ziraet], organîk, maf û pizişkî [tibbî] bi
encam didan. Ew di karê kewaldarî û milkdarîyê da wekî çavdêr
û berpirsekê bû, karên çandin û rakirina hasilatê li ser milên
reiyetê bû. Her dem pênceh [pêncî] suwar dihatine ber konê
[kûnê, reşmala] wî û bi destûra wî pez serjêdikirin, dikirin kebab
û heta spêdeyê distran û direqisîn. Birahîm Xan bi qelafet û
xwudan sîmayekî [rûyekî] spehî bû. Gelekî dilovan û aşiqê xelkê
bû. Ew insanekî ji dil [semîmî] û xwe bi xweyî bû û jîyaneke
eşrafî nebû. Ne mirovekî direwker û hîlebaz bû. Dengekî zelal
hebû û herdem bi dengê xwe yê zelal meclis diîna coşê. Reqs
anjî govenda Kurdî baş dizanî, ji pirtûk û şeira hez dikir. Lawik û
Heyran ji awazên bi nav û deng yên Birahîm Xan bûn. Imtiyaza
komkirina hirîya deverê û çandina tûtinê di destê wî da bû.
Tûtina dûxanîyata Urmîyeyê wî temîn dikir. Wî ji destpêkê da
birinc, genim û nohk, maş û hwd diçandin lê afata malaryayê
[tayê] gihişte deverê û di encamê da çandina birincî hêla lê
tûtin û genimî diçîne.
Birahîm Xan bi ragihandina Komara Mehabadê [Komara
Kurdistanê] ya di sala 1946an da piştevanîyê li Qazî Mihemed
dike û wekî efserê dewleta serbixwe ya Kurdistanê digel hindek
kesên dî ji bo dewreya perwerdeya leşkerî û xwandina bilind
diçe Bakûyê. Helbet di vê seferê da ew bi tinê nebûye,
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kurmamê [pismamê] wî Hebîbullah Qasimlo jî digel wî diçe.
Demê dewleta Sovyetê bi dewleta Îranê ra li ser petrola bakur
digihine tifaqê û ji dewleta Îranê hindek imtiyaza distîne, dest ji
piştevanîya dewleta serbixwe ya Kurdan [ya Mehabadê] ber
dide û di encama wê tifaqê da, dawîya dewleta serbixwe ya
Komara Kurdistanê ya li şehirê Mehabadê têt û Qazî Mihemed
û hevalên wî têne desteser kirin û piştî dadgeheke formalîte
wan îdam dikin. Birahîm Xanê Qasimlo digel pismamê
[kurmamê] xwe têne Îranê, desteser dibin û dikevine zîndanê,
piştî du heyvan bi zemanetê [kefaletê] rizgar dibin lê bêyî
îcazeya [destûra] Şehribanî [Îdareya Polîs] û Sawakê nikarin
çucara ji Urmîyeyê derkevin. Berî "Şoreşa Spî" ya Şahî ya li sala
1962an digel Helîm Xanimê ji bo cara sêyê şû bi hevdu dikin û
dibine xwudanê kurekî bi navê Luqman. Ev şûkirin ji du salan
zêdetir dom nake û Helîm Xanim ji Birahîm Xan cuda dibe.
Di dewrana "Şoreşa Spî" ya 1962-63an da dewleta Şah hemû
milkê Birahîm Xanî jê distîne û tinê beşekî biçûk ji milkê wî jê ra
dimîne. Ew bi firotina wî milkê xwe mêhvanxaneyekê [hotel] ji
bo debara jîyana xwe li Urmîyeyê dikire.
Li dûv nerehetî û azara SAWAKê ew nikare zêdetir ji çend salan
wî karê xwe bidomîne û neçar wê derê jî difiroşe û li ser karê
ticaret û çêkirin û firotina apartmanan [avahîyan] disekine. Di
halekî weha da têkilîyên xwe bi axayên herêmê ra diparêze û li
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ser pirsgirêk û bi cih kirina karên wan yên rojane yên wekî
dadgeh, çandinî, tibbî, huqûqî li Urmîyeyê disekine.
Di dewrê Ayetullahan da gava ku Silêman kurê wî yê duyê li sala
1984an da tête girtin, Birahîm Xan jî li ser rêya Urmîye –
Tehranê tête girtin û wî dibene komîteya navendî ya Tehranê û
piştî lêpirsîneke yêk hefteyî wî azad dikin.
Piştî reva Silêman ji Îranê, Luqman jî ji mala dayîk û babê xwe
direve û xwe digihîne herêma azadbûyî ya Kurdistanê û wekî
pêşmergeyê PDK-Îran dest bi xebatê dike. Birahîm Xan li sala
1986an biryarê dide ku bi hevsera xwe Fatima Mihemedî Nanas
ra biçe welatê Swêdê û heta dawîya jîyana xwe li Swêdê dijî û
hema li wê derê di jîyê 70 salîyê da dimire. Birahîm Xan wesiyet
kiribû piştî mirina wî ji ber ku Kurdistan azad nîne, êdî jê ra ferq
nake ka li kî derê bête veşartin, bes êdî tercîh ew bû ku li
Stockholmê bête veşartin. Ji ber wê jî zarokên wî ew wesiyeta
wî bi cih înan û ew li ziyaretgeha [goristana] Stockholmê spartin
axê. Ew heta dawîya jîyê xwe bi armancên xwe yên Kurdînîyê ve
wefadar ma û qet bi zimanê Tirkî neaxivt û ji ber ku zarokên wî
bi Tirkî diaxivtin daîm di nav ezab û xemê da bû.
Endazyar Sureya Qasimlo
Dastana [Destana] jîyana Sureya Xanimê ya ji devê wê bi xwe:
"Di rojeke gelek germ ya havîna sala 1324ê hetavî [1949ê
mîladî] da ji dayîkeke gelek delal û ciwan û mihriban ya bi navê
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Fatima Xanimê hatime dinyayê. Çiku yêkemîn zaroka Birahîm
Xan bûm û mamê min Hemedemîn Axa [Mihemed Emîn Axa] û
jinmama min Xecîc Xanim ji dayîk û babê min gelek hez dikirin,
dibêjin me stêrek heye navê wê me kire Pervîn, we jî stêrek
heye û navê kiça xwe bikine Sureya û bi vî rengî navê min dibîte
Sureya. Mamên min gelek ji min hez dikirin, bi taybetî mamê
min Mustefa Xan, heta ez bûme du salî kiçên wan nebûn û
hemû zarokên wan kur bûn û gelek hez dikirin ku kiç bibin. Ji
ber hindê ez herdaîm di koşa wî da bûm û gelek ji min hez
dikir."
Sureya di dewrana seretayî û navînî da li Istanê [Wîlayet Eyalet] herdaîm di wergirtina dîplomeya xwe ya li beşê xwezayê
ya Şahdoxtê da yêkemîn bû. Herwisa kiça yêkemîn bû ku karî li
Urmîyeyê dîplomeya matematîkê werbigire.
Birahîm Xan kiç wekî kuran mezin kiribûn. Sureya kiçeke bi hêz,
ciwan û bi hiş û bîr û zîrek bû. Li Zanîngeha Millî ya Tehranê
beşê riyazîyê *matematîkê+ timam kir. Paşê li beşê komputerê
xwandina xwe domand. Û bawername ji wê derê jî wergirt. Li
karxaneya [fabrîkeya] asinî [hesinî] dest bi xebatê kir. Dawîyê jî
li beşê program çêkirinê postekî *meqamekî+ giring wergirt.
Sureyayê sala 1977ê digel Rehmanê Qadirî şû bi hevdu kirin.
Belêm gelek neçû û ji hev cudabûn. Sureya û Rehmanî kiçek bi
navê Kejal [Niştiman+ heye ku binemala Sureya Kejal, ya

327

Rehmanî Niştiman dibêjinê. Sureya di derbareyê vê şûkirinê da
wisa dibêje: "Ji ber ku babê min herdem hez dikir ku kiçên
binemalê digel mêrên Kurd şû bi hevdu bikin. Herçend gelek
kurên baş xwazgînîyên min bûn, belêm çiku rêza min bo babê
min hebû, min dixwast ji min nerazî nebe û min digel
muhendisekî Kurd yê bi navê Rehman Qadirî şû bi hevdu kir ku
li Elmanya dersa xwe xilas kiribû û yêk ji mamostayên
Zanîngeha Emîr Kebîr bû."
Endazyar Selahedîn Qasimlo
Selahedîn sala 1948an hatîye dinyayê û zarokê duyê yê Birahîm
Xan bû. Xwandina xwe di beşê matematîkê da timam kir û
piştra çû eskerîyê. Dewrana xizmeta eskerîyê li Gîlanê xilas kir û
piştî eskerîyê di pişka rêveberîya teknîkê da li mekteba bilind ya
Lahîcanê hate pejirandin û li wê derê digel dersxwandinê, karê
dersbêjîyê jî dikir. Di sala 1974an da ji bo xwandinê çû
Amerîkayê [USA] û karî lîsansê bistîne û di sala 1979an da çend
meh berî şoreşê ji bo tetîlê [bêhnvedanê] vegerîya Îranê, lê ji
ber şûkirina [zewaca] bi Mermer Tewafî ra nikarî *neşiya+
vegere Amerîkayê. Berhemê wê şûkirinê du kiçên bi navên Nazlî
ku doktora dermançêkirinê ye û Şadî doktora didanan e. Şadîyê
bi doktorekî didanan ra şû kirîye û kurekî wan heye û nihe li
Ingilistanê dijî. Selahedîn nihe li Swêdê ye û hevsera [jina] xwe
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piştî demekî dirêj yê nisaxîya [nexweşîya] kanserê li sala 2005an
berze [winda] kir.
Silêman Qasimlo
Silêman sala 1952an hatîye dinyayê û zarokê sêyê yê Birahîm
Xan e. Kurekî xweş tîp, mutewazî û di heman demî da kesekî
dilovan e. Wî di beşê zanistên xwezayî [sirûştî - naturel] da
dîplomeya xwe stand û li mekteba bilind ya Lahîcanê di beşê
bazirganîyê da jî lîsansa xwe timam kir û piştra çû eskerîyê û
wekî efser li Şîrazê xizmeta xwe ya eskerîyê bi dawî îna.
Li Lahîcanê ew kom û çînên ronakbîr dinase û gelek dimîne di
bin tesîra wan da û bi vî rengî dikeve nava karê siyasî. Bi giştî ew
di karên civakî û siyasî yên derdora jîyana xwe da kesekî
hissîyar bû. Di nava zarokên Birahîm Xan da Silêman zarokekî
nesekinî bû. Bi awayekê demê ku hêj 15 salî bû çû baregeha
Mela Mustefa Barzanî ku bigihe wî, lê piştî heftîyekê Sultan
kurê Nazê ew peyda kir û îna malê. Ew ku hêj î 17 salî bû
wêneyê Çekowara [Che Guevara] li dîwarê xwe hilawîstibû û
dixwast bibe partîzan. Demê ji eskerîyê vegeryayî di îdareya
saxîyê [tendurustîyê] ya Pîranşehrê [Xaneyê] da mijûlî kar bû û
bi kiça xalê xwe Ekrem Mihemedî Nanas ra şû bi hevdu kirin.
Berhemê vê şûkirinê sê kurên bi navên Polad, Eslan û Nerîman
in. Polad di beşê mîmarîya [arkîtekta] teknolojîyê li Zanîngeha
Luleå [Swêd] xwandina xwe xilas kir û Eslan li Zanîngeha
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Göteborgê [Swêd] di beşê zanistên civakî û Nerîman jî di beşê
kumputerê da li Zanîngeha Luleå [Swêd] dixwûnin.
Silêman ji ber ku di zarokatîyê da ji leyiza setrencê gelek hez
dikir, zû bû yêk ji leyizvanên hosta. Bi awayekî ku di wê leyizê da
hevrikên wî ne di jîyê wî da bûn û wî daîm bi mezinên binemalê
ra dileyist û dikete kêbirkêyê [berabezînkanê] û ew
vedixwandine wê leyizê. Heta carekê bi Ihsan Nurî Paşa ra leyist
û ew mat kir û çiku wî çaverênîya wê şkestê ji ciwanekî wekî
Silêman nedikir, ji zêdebûna nerehetîyê kete bîra şkestên xwe
di meydanên şer da û nikarî bi ser hisên xwe da bêt û dest bi
girînê kir. Silêmanî ew leyiz li Swêdê jî berdewam kir û karî
pêşkevtinên mezin bi dest bêxe, heta karî wek qehremanê
şehirê xwe pêş bikeve.
Silêman kesekî siyasî bû û li sala 1984an hate girtin û piştî
salekê mayîna li girtîgehê çawa derket di keysê ewil da karî ber
bi Tirkîyê ve bireve. Ew nihe bi jin û zarokên xwe ra li Swêdê dijî.
Silêman di îdareya penaberan da wekî wergêrê [tercumanê]
fêrmî yê zimanên Kurdî, Farsî û Tirkî dixebite.
Endazyar Enwer Qasimlo
Enwer di sala 1954an da hatîye dinyayê û dîplomeya xwe ji
huneristana Urmîyeyê standîye. Piştî xizmeta eskerîyê çû
Tirkîyeyê û li wê derê li Zanîngeha Rojhilatanavîn di beşê
endazyarîya mekanîkê da xwandina xwe berdewam kir. Lê
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demê Farûq diçe Swêdê, li ser daxwaza babê wî, Enwer jî li dûv
Farûqî diçe Swêdê û li zanîngeha Stockholmê di pişka
endazyarîya elektronîk û tesîsat û guhorandinê da xwandina
xwe xilas dike. Enwer zimanên Kurdî, Farsî, Tirkî, Ingilîzî û Swêdî
baş dizane. Ew ji koma wan kesan e ku heta nihe kesek jî
nerehet nekirîye. Du kiçên wî yên bi navên Neşmîl û Sana hene.
Neşmîl nihe di beşê pizişkîyê [tibbê] da dersê dixwûne û Sana jî
sêzdeh salî ye û diçe xwandingehê.
Mamosta Suheyla Qasimlo
Suheyla kiça duyê ya Birahîm Xan e. Xwandina destpêkê li
Azerm [Lîseya (gumnasyuma) kiçan] timam kir û piştra di beşê
zanistên xwezayî [siruştî - naturel] da dîplomeya xwe li
xwandingeha Şahdoxtê [Lîseya (gumnasyum) kiçan] stand. Piştî
lîseyê xwandina xwe li Zanîngeha Millî ya Tehranê di beşê
dîrokê da timam kir. Di demê xwandekarîya xwe ya li zanîngehê
da dest bi çalakîyên siyasî kir. Berî şoreşê wekî alîgira rêxistina
“Çirîkhayê Fedayîyên Xelk - Çirîk” di nav çalakîyên xwandekaran
da bû. Di organîzekirina rêveçûnan [meşan] da geleke aktîv bû.
Piştî şoreşê piştgîrî da Çirîkên Fedayî yên Xelk û gihişte wan. Di
sala 1980an da digel Mihemed Riza Xademî ku xwandekarê
beşê muxaberatê [telefon-postê - komunîkasyonê] bû şû bi
hevdu kirin. Ew di wextê Şahî da ji girtîyên siyasî bû. Suheyla di
meha duyê ya payîza sala 1980an da tête girtin û çend mehan li
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girtîgeha Qesirê bû ku bi zemaneta [kefaleta] xwûşka xwe ya
mezin Sureyayê hate azad kirin.
Di sala 1981an da ji ber zêdebûna zulm û zorê biryarê dide ku bi
mêrê xwe ra biçine rojhilata Kurdistanê û li wê derê bi Çirîkên
Fedayî yên Xelkê Îranê ra çalakîyên xwe yên siyasî bidomînin.
Ew di halekê da jî peywendîdara di navbeyna rêxistina xwe û
Hizba Demokrat û rêxistinên Kurdên Iraqê da bû. Li sala 1989an
çû welatê Fransa û li wê derê xwandina xwe berdewam kir û di
encamê da li beşê dîrokê berê lîsans û piştra jî doktoraya xwe
stand.
Endazyar Farûq Qasimlo
Farûq sala 1959an hatîye dinyayê û kesekî xweş tîp û spehî,
gelek dişube Birahîm Xanê babê xwe. Ew kurekî keyfxweş,
dilovan, yarîker, mêhvanperwer û mutewazî ye. Piştî ku di beşê
zanistên xwezayî [siruştî - natural] da dîplomeya xwe wergirt,
çû eskerîyê û piştra ji bo berdewama xwandinê li sala 1979an
çû Swêdê û di beşê endazyarîya rê û pir çêkirinê da berê lîsansê
û piştra jî mastera xwe distîne. Ji bo dewreyeke perwerdeya
derheqê pir çêkirinê da diçe Japonyayê û paşê jî diçe
Amerîkayê. Farûq zimanên Kurdî, Farsî, Tirkî, Swêdî û Ingilîzî baş
dizane. Sala 2007an digel kiça mamê [dohmama] xwe
Meîsûmeyê şû bi hevdu kirin. Nihe li Swêdê mijûlî karê
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bazirganîya tiştên xwarinê ye û ji başûr heta qutiba [polara]
bakur madeyên xwarinê difiroşe.
Luqman Qasimlo
Luqman sala 1966an hatîye dinyayê û zarokê dawîyê yê Birahîm
Xan e. Kurekî gelek dilovan û yarîker e. Ew li malê bi tinê mezin
bû û ji ber mesafeya jî [temenî, emir] ya zêde ya di navbeyna wî
û bab û dayîka wî da, xwe gelek di tinêtîyê da his dikir û dayîk û
babê wî jî nedikarîn *nedişiyan+ ji daxwazên wî yên hissî ra
bibine bersiveke munasib. Xwûşk û birayên wî hemû çûbûn û
lazim bû ew bi tinê li hemberî pirsgirêkên xwandin û ruhî yên
taybet bi dewrana jîyana gihiştina jîyê [temenê] baliqîyê,
bixebite. Bi her awayî 15 salî bû ku ji malê revî û çû herêma
Kurdistanê ya azadbûyî û demekê li nik xwûşka xwe Suheylayê
ma. Piştra kete nava rêzên Hizba Demokrat [PDKÎ] û demekê
pêşmergeyê wê partîyê bû, lê piştra ders dida pêşmergeyan.
Piştî mirina babê xwe Birahîm Xan, li ser daxwaza Fatima
Xanimê ya hevsera [jina] Birahîm Xan, Silêman zirbirayê
[birababê] Luqmanî çû herêma Kurdistanê û Luqman û jina wî bi
xwe ra înane Tirkîyeyê û piştî salekê mayîna li wê derê, dewleta
Swêd mafê penaberîyê da wan. Wî du kiç bi navên Leyla û Hêro
û kurek bi navê Arman hene.
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Mihemed Sadiq Xanê Hesenîyê Berberan
Sahib Xanim dayîka Sadiq Xan, jina yêkê ya Rehmetullah Xan
bûye û min neşiya [nikarî] di derheqê roja bûyîna Sadiq Xan da
zanyarîyekê bi dest bêxim. Lê ji ber ku çend salan ji birayê xwe
Hebîbullah Xan mezintir bûye, texmîn dikim ku demê bûyîna wî
sala 1904 e. Ew zelamekî xwe gihandî û zehmetkêş bû. Pora
serê xwe daîm bi makîneya hejmara çarê ditiraşî û min qet ew
bi pora dirêj nedîtîye. Digel ku hema bêjin piranîya serê Kurdan
û yê binemala me jî piranî xir e [gurovir e], lê formê serê Sadiq
Xan oval bû û dişubî hêka mirîşkê û ev nîşan wî ji bira û
pismamên wî cuda dike. Salê yêk-du cara em mêhvanên Sadiq
Xan bûn. Tête bîra min ku ew daîm di nava bez û bizavê da bû û
deqîqeyekê nedisekinî.
Heta demê xwarinê jî çendîn caran li ser sifreyê radibû ku
xizmeta mêhvanan bike. Esas di nav binemala me da edetekî
wisa heye ku jin anjî xanima malê divêt herdem xizmeta
mêhvanan bike, lê li mala Sadiq Xan çiku gelekî mêhvanperwer
bû wî bi xwe ev xizmete dikir. Mastê mihên Sadiq Xanî li gundî
navdar bû û heta ji mastê Hewlêrê jî xweştir bû.
Ew kesekî dîndar û nivêjker bû û rojî jî daîm digirtin. Paqij û
rêkûpêk bû. Dîplomeya xwandina xwe ya demê dibistanê di
nava çarçoveyeke spehî da li ser dîwarê mezela [odeya] xwe ya
rûniştinê hilawîstibû û herdem di suhbeta xwe da îşaret pê
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dikir. Ew jî wekî babên me bêserperest û di xizmeta mamê xwe
Mihemed Axa da mezin bibû û ji mal û milkê babekînî tinê
gundên Singdar û Hacî Berkavilan gihiştibûne wî û birayê wî
Hebîbullah Xanî.
Sadiq Xan kesekî bêzerar bû û bi çu kesê ra şer û nerehetî
nebûn û bi xanima xwe Fatima Xanimê ra li gundê Mehmûdava
di nava tenahî û xweşîyê da dijîyan û karê çandinî û kewaldarîyê
dikirin.
Xanima Sadiq Xan, Fatima anjî Fatima Sultan Xanim jineke gelek
dilovan û bi muhebet bû, herdaîm xwezîya wê ya yêkê
bextiyarîya zarokên wê bû. Piştî şûkirina bi Sadiq Xanî ra sê kur
bi navên Hemze, Ebas, Kerîm û kiçeke bi navê Zînet hebûn.
Sadiq Xan û Fatima Xanim nemane û di goristana Berberan da
hatine veşartin.
Hemze Hesenîyê Berberan
Kurê mezin yê Sadiq Xanî, zêde ji xwandinê hez nedikir. Helbete
bila bête zanîn ku çi li şehir anjî li gund îmkanên xwandinê jê ra
çênebibûn. Wî hevkarîya babê xwe kir û dest bi karê çandinî û
kewal xwudan kirinê kir. Hemze bi cismê xwe pir bi hêz bû û di
rastîyê da wekî Rostemê malê dihate dîtin. Ji karkirinê qet
nediwestîya, çu cara rojê ji 12 seetên karkirinê bi gazinde nebû.
Wî bi Besê, kiçxala jina Birahîm Xan ra şû bi hevdu kirîne û
xwudanên kurekî bi navê Şoreş û sê kiçên bi navên Mehbûbe,
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Gulî û Zeynebê ne. Ew di gundê Mehmûdava da xwudanê
jîyaneke xweş û rehet e.
Ebas Hesenîyê Berberan
Ebas kurê Sadiq Xanî, sê salan ji Hemze biçûktir bû. Ew ji
zarokatîyê ve kurekî zîrek, bi zekawet, şoxîker *yarîker+ û xweş
xemil bû. Piştî bi dawî înana xwandina xwe çû eskerîyê û di tîr
avêtinê da bû kesê yêkê û yêk ji baştirîn nîşangirên *sekvanên]
rojhilata Kurdistanê bû. Piştî eskerîyê demekê çû Kuweyt û
Ebûdebî [Abu Dhabi] daku li kompanîya [fîrmaya - şirketa+
petrolê kar bike. Baş fêrî zimanê Ingilîzî bû û piştra careke dî
vegerîya Urmîyeyê û li wê derê mijûlî karê mîmarîyê bû. Wî
jîyaneke xweş ji xwe ra çêkir û muhtacî kesê nîne û nebûye.
Xwudanê çar zarokên bi navên Şehla, Şûle, Celîl û Cemîl e. Ebas
ji hevsera xwe cuda bûye û bi tinê dijî.
Kerîm Hesenîyê Berberan
Kerîm kurê biçûk yê Sadiq Xanî sala 1938an hatîye dinyayê.
Kurekî çalak û di rêveçûnê da gelekî bi hêl bû. Demê em bi hev
ra diçûne gund anjî reşmalan *konan, kûnan], ji herkesê zûtir bi
rê ve diçû û her dem pêngavekê li pêştir bû. Demê ku min û
Qere Hesen *Hesenê Reş+ dixwast bi leztir biçin, ew jî zû diçû
daku ji me zûtir bigihe baregehê. Kesekî gelek yarîker bû û me
gelek yarî pê dikirin.
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Sala yêkê ya dibistanê li mala me bû û em bi hev ra diçûne
xwandingehê. Ji sala duyê ya dibistanê pê ve li nik mamê xwe
Hebîbullah Xan dijîya. Heta hingê Sadiq Xanî hêj çu mal li şehir
nekirîbûn. Wî ji berdewama xwandinê hez nedikir. Dîplomeya
xwe ya lîseyê bi rênimanî *rênîşanî+ û hevkarîya Dr. Elî Qasimlo
stand. Di îdareya avê ya Urmîyeyê da karekî baş peyda kir û
jîyaneke xweş derbas dikir. Kerîm piştî şûkirina bi Sidîqe
Xanimê ra bû xwudanê du kiçên bi navên Mahrûx û Merzîye û
du kurên bi navên Mihemed Riza û Elî Riza.
Sala 2004an ji ber dijwarîyên jîyanê rastî krîza dil têt û bi mirina
xwe ya gelekî zû hemû endamên binemalê di nava xemê da
dihêle.
Zînet Hesenîyê Berberan
Zînet kiça biçûk ya Sadiq Xanî li sala 1940an hatîye dinyayê. Li
gund hevkarîya dayîka xwe dikir û mixabin babê wê îmkanên
dersxwandinê jê ra çênekirin. Wê her dem libasên Kurdî û
rengîn dikirine ber xwe û wan cilikên Kurdî bedewîyeke dî li ser
spehîtîya wê ya xwezayî zêde dikir û delalîyeke taybetî dida ser
û rû û bejn û bala wê.
Zînet piştî şûkirina bi Ebdulah Xan ra bû xwudana kiçek û çar
kuran: Mehnaz, Elî, Mecîd, Ferhad û Nasir. Du kurên wê yên
dawîyê di qezayeke trafîkê da li Gelîyê Qasimlo-Urmîyeyê mirin.
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Hebîbullah Xan Qasimlo
Hebîbullah Xan kurê Rehmetullah Xan [Zêrîn Qelem] û ji hevjîna
wî ya duyemîn di sala 1286ê hetavî [1907ê mîladî] da li gundê
Berberan ku dikeve nav Gelîyê Qasimlo hatîye dinyayê. Babê wî
Rehmetullah Xan ku bi navê Zêrîn Qelem dihat nasîn ji şeir û
edebîyatê hez dikir û ji ber xetê wî yê xweş jê ra digotin Zêrîn
Qelem. Hebîbullah Xan jî ew taybetmendî ji babê xwe
wergirtibû û xwandekar û şagirdekî zîrek, xweş zewq û kêrhatî
bû ji bo gotina şeiran. Ew gelek nêzîkî binemala me bû, digel
bab û mamê min bi hev ra mezin bibûn û wek birayan xuya
dikirin.
Ez herdaîm difikirîm ku ew jî mamekî min e û digel ku kurê
mamê babê min jî bû, min wekî Mamê Hebîb bangî wî dikir. Ez
digel kurê wî yê duyemîn yê bi navê Hesen ku pora reş û çavên
gelek reş û geş hebûn û hevkilas [hevsinif] bûm, min wekî Qere
Hesen anku Hesenê Reş bangî wî dikir. Di xwandingehê da,
rojên bê kar û havînan em bi hev ra dileyistin û wek birayan
bûn. Ew du sala bi direngî şandibûn xwandingehê û em bibûn
hevkilas. Ez û ew li kilasê [dersxaneyê] li ser maseyekê li nik hev
dirûniştin.
Hebîbullah Xan di sala 1309ê hetavî [1929ê mîladî] da digel
Menzer Xanim kiça Mam Ehmed Xelîfeyî şû bi hevdu kirin. [Wî
demî Menzer Xanim tinê jineke di nav binemala me da bû ku
xwandewar bû û dikarî Quranê bixwûne]. Ew li dûv şeir û
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edebîyatê bû û hejmarek şeir nivîsîne ku ez dê şeirên Menzer
Xanimê û Hebîbullah Xanî di dawîya vê nivîsê da bidim.
Hebîbullah Xan ji ber ku mirovekî xwandewar bû demên dirêj
berpirsyarîya mektebekê li Urmîyeyê dabûnê. Ji ber ku wî ji
çalakîyên siyasî hez dikir û girêdayî paşeroja xelkê Kurd û
armancên Kurdan bû, di demê damezrandina Komara
Kurdistanê [Mehabadê] ya bi pêşengîya Pêşewa Qazî Mihemed
da, beşdarî bizava wî bû û digel kurê mamê xwe Birahîm Xan
Qasimlo ji bo domandina xwandina ya di sewîyeya bilind da ji
alîyê Komara Kurdistanê ve hate hilbijartin û ber bi Akademîya
Leşkerî ya Bakûyê [Azerbaycan] li Yêkîtîya Komarên Sovyetê ve
hate rêkirin.
Metodê nêzîkbûn û sîstemê Rûsan bi dilê Hebîbûllah Xan nebû
û ew piştî hilweşîna Komara Mehabadê û îdamkirina rêberên
komarê wextê ku salek û nîv ji xwandina zanîngeha eskerî
derbas kiribû vegerîya Urmîyeyê. Hebîbûllah Xan piştî vegerê di
erdê babê xwe da li gundê Berberan [Hacî Berkavilan] digel
birayê xwe Sadiq Xanî dest bi karê cotkarîyê û xwudankirina
heywanan dike. Hebîbûllah Xan musulmanekî bi îman û dîndar
bûye. Demekê ku bibû Sofî rihên xwe neditiraşîn û wextê xwe bi
mehan di nava îbadet, Quran xwandin û nivêj kirinê da derbas
kir. Lê ew piştî demekê dîsa vedigere jîyana xwe ya xwezayî û ji
nemet [nîmet] û xweşîyên jîyanê hez dike. Ew gelekî çalak bûye
û yêkemîn mêhvanxaneya Kurdî li nêzîkî navenda şehir li ser
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rêya Urmîyeyê ber bi gundê Qasimlo ve vedike. Piranîya
mêhvan û koçerên her derê Kurdistanê diçûn mêhvanxaneya wî
çiku Hebîbûllah hakimî zimanên Kurdî, Farsî û Tirkî bû. Bi rûyekî
ken, vekirî, xetê xweş û edebîyatê di her warî da xizmeta
misafirên [mêhvanên] xwe jî dikir. Wî kamyonek kirîbû û tiştên
çandinîyê yên gundê xwe pê vediguhastine Urmîyeyê.
Ji şeirên Hebîbûllah Xan 2 [du] bend mane. Dîyar e ku şeira
yêkemîn di demekê da nivîsîye ku bi giranî di bin tesîra doza
Kurdistanê da bûye. Wî şeirên Fîrdewsî û Hafiz dixwandin û
mamê wî Mihemed Axa Wusûq digotê Hebîbûllah tu ku hinde
behsê şeira dikey, heta spêdeyê bendekê binivîse û amade bike
ku bêye nik mêhvanên min bixwûnî. Wî navê vê şeirê danaye
Kurd Qizî [Kiça Kurd] ku em dê li naveroka vê şeirê binêrin.
Hebîbûllah Xan çar zarok ji Menzer Xanimê hebûne ku bi rêza
emrî [jîyî, temenî], Simayîl, Hesen, Behram û Şehîn navên wan
bûn.
Hebîbûllah û Ehmed Axa Qasimlo ku me berî nihe behsê jîyana
wî kir ji yêk dayîkê hatibûne dinyayê, gelek nêzîkî hev bûn û
têkilîyên binemalî di navbeyna wan da zêde bûn. Hebîbûllah
digel jineke dî ya bi navê Findiq jî şû bi hevdu kirîbûn û çend
zarok jî ji wê hebûn lê çu kes ji wan nihe di jîyanê da nemane.
Hebîbûllah Xan mirovekî kedkar û girêdayî paşeroja zarokên
xwe û Kurdistanê bû ku gelek cigare dikêşa û di dawîyê da ji ber
nisaxîya kanserê ya medê [mîdeyê] di sala 1357ê hetavî [1978ê
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mîladî] da çavên xwe li dinyayê girtin. Ew li goristana Berberan
spartine axê. Menzer Xanim hevjîna Hebîbûllah Xan jî ku
kesayetîyeke berçav bû, mixabin ji ber nisaxîya Parkînsonê di
sala 1996an da mir.
Şeireke Hebîbullah ya bi Tirkîya Azerî:
Kürtleri xefletden hişyar eylerim
Bir Kürdi yuxudan bidar eylerim
Kurdi xabu xefletden oyax eylerim
Goy terazu bugün cewelan günüdi
Ol beraber bugün mizan günüdi
Kurd uşaxlari daxda taşda
Lalle nergis kimindi,
Hiç insaf eyleme,
Bir medrese görme,
Kürt göz yaşi,
Bir kan günüdi
Simayîl Qasimlo
Kurê mezin yê Hebîbûllah Xan sala 1311ê hetavî [1931ê mîladî]
li Urmîyeyê hatîye dinyayê û xwandina seretayî û navînî li
Urmîyeyê timam kirîye. Kurekî bedew, zîrek, hişmend û
xwandekarê yêkemîn bû li xwandingehê û bi taybetî li dersên
hisab, cebîr û fizîkê daîm hejmara [numereya, puana] 20
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werdigirt. Dengekî gelek xweş hebû û bi taybetî tesnîfên
Koroxlîyê Aşiq [Koroxlî, şairekî meşhûr yê Azerî bû ku çavên wî
kor bûn, nebîn bû] ji her dengbêjên navdar baştir distirî û bi
dengê xwe yê dilrevîn [dilrevan] coşek cuda dida merasimên
dahwet û mêhvandarîyên binemalî. Yêk ji bîrewerîyên Simayîl
ku ji bîr naçe, şeirên wî [yên Koroglî] ne ku ez dê çend bendan ji
wan bi zimanê Tirkîya Azerî ku wî bi dengê bilind ji bo me
dixwandin, binivîsim:
Şeira Koroxlî
"Korogliyem deli deli"
Sefer eledi her yana
Şahlari getirdi cana
Gir atim geldi cewelana
Dağlar goyninda goyninda
Bir şor salax bu cehana
Meydan boyansin al gana
Sefer eyleyek her yana
Xoş geldiniz delilerim
Bi Kurdîya soranî:
Seferî kird bo hemû cêgayan
Şahekanî hena be tirs û lerz
Esbî min hate cewlan [hereket]
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Şaxekan le baghelit koşkit
Em dunyaya tek bideyn
Meydaneken bibin rengî surî xon
Sefer bikeyn bo hemû cêga
Be xêr hatin pêşmergekanim [şêtekanim] deliler
Simayîl ji destpêka jîyana xwe di nav binemaleke siyasî da mezin
bibû û wek piranîya mirovên binemalê ji têkoşîna bo rizgarîya
xelkê Kurd hez dikir û ji zordarîya neteweyî û mezhebî êşek
mezin dikêşa. Babê wî gelek cara zêde di diyanetê da kûr dibû lê
Simayîl tersî babê xwe giranî dida pirsgirêkên siyasî. Lenîn
gotîye ku ez mealen bêjim "neteweyên kêmanî mafê
destnîşankirina paşeroja xwe heye û dikarin daxwazên xwe
pêşve biben". Wî bawerîyeke timam bi vê gotina Lenîn hebû. Li
vî demî ji bilî partîya Tûdeh û dûv ra Hizba Demokrat ya
Kurdistana Îranê çu kesê behsê mijara pirsgirêka neteweyî
nedikir û hemû difikirîn ku partîyên çep û Tûdehî dê vê pirsa
neteweyan li Îranê çareser biken.
Lê mixabin nêrînên partîya Tûdeh yên di derbareyê pirsa
neteweyî da xelet bûn û nikarî çareserîyê bi xwe ra bîne. Hizba
Tûdeh ne tinê xiyanet li hemû xelkan kir, herweha piştî şoreşa
1979an teorîsyen û serokên wê jî xwe dane bin hingilê rejima
îslamî û teslîm bûn.
Simayîl piştî ku dîplome wergirt li zanîngeha fennî [teknîk] ya
Tehranê xwandina xwe domand. Propagandaya direw ya
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partîya Tûdeh û fikira ku xelkê Kurd bi alîkarîya partîya Tûdeh û
bereya [enîya] bi navê çep dê ji zordarîya miletê Fars rizgar bibe
bû binas [sebeb] ku wî di sala 1330ê hetavî [1950ê mîladî] da
dev ji xwandina zanîngehê berda û beşdarî li partîya Tûdeh kir
ku wî demî bi navê rêxistina ciwanên partîya Tûdeh li
Kurdistanê xebat dikir.
Simayîl piştî demekê diçe nav rêzên rêxistina ciwanên Hizba
Demokrat şaxê Kurdistanê ku rêxistineke girêdayî partîya Tûdeh
bû. Piştî xiyanet û têkçûna partîya Tûdeh, ew di sala 1333ê
hetavî [1953ê mîladî] da daxilî Hizba [Partîya] Demokrat ya
Kurdistana Îranê bû û ji ber hêza xebat û zanyarîya siyasî di
demekî kurt da pêlên serkevtinê yêk bi yêk derbas kirin û di sala
1336ê hetavî [1956ê mîladî] da bû yêk ji endamên şêwirmend
yên komîteya navendî ya hizbê. Wî li şehirên Bane û Serdeştê
karê organîzekirina xelkê li dijî dewleta zordar ya Şahî dikir. Di
salên 1332-1336ê hetavî [1952-1956ê mîladî] da Simayîl sê cara
bi idiaya endametîya partîya Tûdehê hate girtin lê ji zîndanê
dihate berdan. Demê ku dihate girtin tiştek ji devê wî
dernediket û çu itiraf nedikir. Di sala 1338ê hetavî [1959ê
mîladî] da li derdora Bane bêyî ku belgeyek siyasî û rêxistinî li
nik wî be ew bi alîkarîya sixurên [ajanên] Kurd bi idiaya
endametîya Hizba Demokrat ya Kurdistana Îranê dîsa ve hate
girtin.
Tête gotin ku ew piştî bi hefteyan ji alîyê cellad û çeteyên Şahî
ve tête îşkence kirin, kêmasî kirîye û ji ber vê yêkê çendek kes ji
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endamên Hizba Demokrat hatine girtin. Di nav pirtûkan da
derbareyê itirafên wî hindek tiştên bê bingeh hatine nivîsîn û
her kesek ji bo veşartina kêmasîyên xwe idiayên cuda kirine,
wek nimûne li derekê hatîye nivîsîn ku Simayîl navê 200 heta
250 endamên Hizba Demokrat dayîne dewletê û ew bûye sebeb
ku hemû endamên HDKê bêne girtin!.
Ez dixwazim vê mijarê kêmekê zelal bikim. Helbet ez naxwazim
Simayîl bêguneh derêxim û qet niyeteke min ya wisa jî nîne. Ez
tinê dixwazim vê mijarê ron bikim ji bo ku di nav gelek pirtûkan
da bêyî ku belgeyek bête nîşan dan mijara "itirafên" Simayîl
mezin kirine û di rastîyê da kox kirine çiya anjî mêş kirine
gamêş...
Demê ku kesek idiayekê li ser mirovek dî dike dibe ku ew idia ji
ber nakokîyên *alozîyên+ şexsî, komî ya rêxistinî bin, dibe ku ew
kesên tiştan dijî Simayîl dibêjin bi xwe di zanabûna encamên
van gotinan da nebin. Bo nimûne; Bîjen Cezenî jî li derbareyê
Simayîl di pirtûka xwe ya bi navê "Dîroka sih salî" da ji devê
Kurdên ku hizbî bûne û ne dîyar e çiqas Simayîl dinasîn hindek
idia dijî Simayîl nivîsîne û heta rê daye xwe ku beşek ji dîroka
bizava gelê Kurd ya wî demî li ser bingehê gotinên kesên ku
digel wî di zindanê da bûne binivîse.
Cezenî bêyî ku lêkolîneke serbixwe bike anjî serkanîyên
agehîyên xwe bide dîyar kirin, bêyî ku his bi berpirsyaretîyê bike
ne tinê behsê Simayîl dike, herwisa dîroka devkî ya bizava Kurd
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ya wî demî li goreyî dostî û dijminîyên şexsî yên kesên ew tişt
gotine dinivîse. Encama ev karê ne zanistî û alîgirane ew e ku di
roja îro da hindek mirov bêyî berçav girtina berpirsîya xwe
naveroka vê pirtûkê dubare dikin û dîsa heman idiayên bê belge
di derbareyê Simayîl da dubare diken.
Di vî derbareyî da ez dixwazim careke dî bi bîr bînim, bêyî ku em
bikevin mijara Simayîl kêmasî kirîye an nekirîye, dibe ku em
rewşa wî û îşkenceyên hovane ku ji bo itirafan li wî hatine kirin
li berçav bigirin û daîm ji bîr neken ku sewîyeya tehemul û
berxwedana her kesê wek hev nîne. Hindek kesan heta ber
mirinê lêvên xwe nelivandine, hindek dî piştî demek îşkenceyê
dest bi axivtinê kirine, hindekan jî demê ku hatine girtin bêyî
rawestan xwe spartine polîs û dozgeran.
Tête texmîn kirin ku Simayîl bi hefteyan li ber îşkenceyên
hovane yên çeteyên Şah tehemul kirîye, li ber xwe daye lê di
dirêjî û dewama vê îşkenceya dijwar da ketîye kêmasîyê. Dibe ji
wan kesên ku ji xwe ra dibêjin dîroknivîs, bêyî pirsîn gelo
mirovek bi aqilê hisabzanên bi nav û deng yên wekî Albert
Einstein jî ma dikare 200 heta 250 nava di demekê da li nava
mêjîyê xwe bi cih bike? Gelo Simayîl mêjîyek wisa hebû? Lê rastî
ev e ku heta çend meh berî êrişa kirêgirtîyên Şahî yên li ser
rêxistinên Hizba Demokrat ya Kurdistana Îranê [HDK], Cemaeta
Demokrat ya Azerbaycanê hatibû kivş kirin û hidek ji endamên
wê hatibûn girtin. Ji ber ku kesên girtî digel beşek ji endamên
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HDKê têkilîyên rêxistinî hebûn û ew nas dikirin û ev derbe bi
rêka [rêya] Partîya Demokrat ya Azerbaycanê bi HDKê ket.
Divêt ji kesên di wê bawerîyê da ne ku Simayîl derbê herî mezin
li HDKê daye bête pirs kirin boçi demê ku 5 [pênc] an 6 *şeş+
meh ji girtina wî derbas bibû partî neketibû ber êrişan?!. Heke
ku Simayîl Qasimlo roja piştî girtinê, rêxistin û endamên wê
dayîne dîyar kirin, bes çawa komek ji berpirsên partîyê ku li
navendên cuda kar û xebat dikirin û Simayîl berpirsê wan bû
heta demên dirêj nehatin girtin?
Ji bo piştrastkirina vê mijarê ez dikarim desteserkirina Ebdullah
Izzetpûr wek nimûne bidem ku heta çend meha berî êrişa
çeteyan ya li ser rêxistinê, di nav zîndana dijbanîya [jandarma]
ertêşê da ya li Urmîyeyê dihate ragirtin. Ew ku berpirsê Hizba
Demokrat li Urmîyeyê bû piştî bi dana deh hizar Tûmen
barimteyê [pareyê zemanetê, pareyê kefaletê], azad dibe û xwe
berze dike. Pirtûkek bi navê "Bi gotina Sawak û Hizba Demokrat
Çep li Îranê" ku ji alîyê Wezareta Itilaatê ya Komara Îslamî ya
Îranê ve hatîye çap kirin û hindek belgeyên tê da hatine qeyid
kirin aşkera dikin ku tinê Simayîl nebûye sebebê tiştê qewimî û
sîxurên [ajanên] dewletê agehîyên tam li ser endamên hizbê
berî girtina Simayîl jî hebûne.
Hetta tête gotin ku berî Simayîl hindek hevalên wî hatine girtin
ku wan navê hindek kesan daye. Simayîl destpêkê bi îdamê tête
mehkûm kirin û paşê hukmê wî dibe zîndana heta hetayê. Sê sal
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û nîvan di zindanê da dimîne heta meha Adara sala 1941an û
paşê serbest tête berdan. Di pirtûka jîyana Ihsan Nûrî Paşa da
ku bi qelemê [pênivîsê] Rehîm Oşnoyî *Şinoyî+ hatîye nivîsîn tête
gotin ku goya Simayîl demê zîndanê li nik wî berdaye girîyê.
Divêt bête zanîn ku rondik werandin ji derekî nava mirovan
serçaveyê werdigire û di rastîyê da bersiva derûnî [rûhî] ya her
insanekê ya bi bûyeran ve cuda ye.
Binasê [Sebebê] girînê carna ji ber şahî û keyfxweşî, carna ji ber
xem û depresyon û car cara ji ber tirs û kîn û heta sir û sarma û
tiştên dî ye. Girîn bi serê xwe tinê ji ber tirs û newêrekbûnê
nîne. Em divêt fêr bin ku çu cara di derbareyê mirovên dî da bê
berpirsyarî xeber neden û qerarê neden. Di nava zîndanan da,
piranî zîndanîyên siyasî hewil diden xwe bêguneh derêxin û
xeletîya girtina xwe bêxin stuyê kesê dî. Eve heçku bûye tiştekî
xwezayî, li hemû cîhanê wisa bûye û girtîyên zîndanên Qesr û
Evînê jî derveyî vê rastîyê nînin.
Mixabin li Kurdistanê û nava partîyên Îranê û bi giştî li seranserê
rojhilatanavîn, heke komek endamên rêxistin û partîyan di nava
xwe da pirsgirêk anjî nêrînên dijî hev hebin anjî bixwazin partîya
xwe parçe biken gelek zû hevdu bi xiyanet û sîxurîyê tawanbar
[sûcdar] diken. Li goreyî min eve ji çavnebarî, hesûdî, tengbînî û
dûrnebînîya wan ya têkoşîna hizbî û ji nebûna têgihiştineke
demokratîk derdikeve. Mexseda min ji vê ew e ku mirov ji ber
binasên alozîyên siyasî ya digel dostên hizbî an hevalên rêxistinî
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nabe sîxur û xiyanetkar. Casûs û xaîn ew kes e ku di bereyê
[cepheyê] dijmin da ye û dijî têkoşîna miletê xwe digel dijminan
hevkarîyê dike.
Simayîl mirovekî bi rûmet bû ku piştî azadbûna ji zîndanê li dûv
jîyana xwe çû. Wî xwandina xwe li şehirên Tebrîz û Tehranê
domand û dewreya lîsansa bilind ya elektronîkê li welatê
Çekoslovakyayê [nihe bi navê Çekya û Slovakya du dewlet in]
xilas kir. Wî karê xwe wekî bisporê teknîkî dest pê kir û piştî
demekê bû cihgirê berpirsê giştî yê karxaneya [fabrîkeya]
çêkirina maşînan [makîneyan] li Tebrîzê. Ew piştî zîndanê digel
kiça mamê xwe [dohmama xwe] ya bi navê Tebessum Şetevî şû
bi hevdu dikin, lê piştî demekê ji ber binasên ku ji bo min zelal
nînin ji hev cuda bûn. Simayîl Qasimlo cara duyemîn digel
kiçeke Fars ya bi navê Baxter şû bi hevdu diken û sala 1355ê
hetavî [1977ê mîladî] dibine xwudanê du kiçên cêmik. Helbet
pêşîyê Nazenîn û piştî deh deqîqeyan jî Senem tête dinyayê.
Nazenînê lîsansa mudûrîyeta bazirganî û Senemê jî ilmê
[zanista] terbîyetê [pedagojîyê] timam kirîne. Senem li şirketekê
kar dike û kurek bi navê Keyvan heye ku sala 1359ê hetavî
[1980ê mîladî] hatîye dinyayê. Wî lîsansa bilind timam kirîye û li
şirketeke ne dewletî kar dike. Simayîl salên dawîyê yên jîyana
xwe digel hevjîn û zarokên xwe li Tehranê dijîya û di sala
2004an da ji ber rawestana dil [krîza dilî] çavê xwe li cîhanê
digire.
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Endazyar [Muhendis] Hesen Qasimlo [Qere Hesen - Hesenê
Reş]
Kurê duyemîn yê Hebîbûllah Xan e û sala 1316ê hetavî [1936ê
mîladî] li Urmîyeyê hatîye dinyayê. Xortekî gelek şirîn, bi zewq,
zîrek, bi edeb û yarîker bû. Em daîm digel hevdu bûn û navê me
herduyan ji bo rêzgirtina bapîrê me danabûn Hesen. Ji bo ku em
ji hevdu bêne cuda kirin û nas kirin wekî Qere Hesen anku
Hesenê Reş bangî wî dikirin û digotine min jî Sarî Hesen anku
Hesenê Zer.
Çermê min bi rengê spîyekî vekirî û pora min zer bû, çermê wî jî
bi rengekî tarî anjî reş esmer bû. Hesenî xetekî gelek spehî hebû
û xwandekarekî zîrek û bi qabilîyet bû û bi taybetî numereya
herî baş li dersên cebîr, hendese [muhendisî] û hisabê
werdigirtin. Xetê min zêde baş nebû û ji bo xetatî û nivîsîna
dersan wî alîkarî dida min. Demsala havînan li gund û zivistanan
li şehir digel dostên ku min berê navê wan gotibû, rojên gelek
xweş yên zarokatîyê me hebûn.
Di sala 1333ê hetavî [1953ê mîladî] da wekî ku min berê jî bal
kêşabû ser, ez û Qere Hesen li benda duyemîn ya leşkergeha
Urmîyeyê girtî bûn. Rewşa ku min li zîndanê tehemul kirî û
tiştên piştî zîndanê hatine bîra min eynen ji bo Qere Hesen jî
wisa bû û hewce nake ez careke dî behsê wê bikem. Piştî sala
dehemîn ya medreseyê Hesen çû xwandingeha Fîrdewsî û li
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beşê hisabê berdewam kir, lê min rişteya *branşa+ xwezayê
hilbijart û xwandina xwe li mekteba [dibistana] Riza Şah
domand. Hesen yêk ji xwandekarên berçav yê kilasê [sinifê] bû
û me herduyan di kilasekê da dewreya paşnavînî derbas kir.
Hesen yêk ji baştirîn kişikvanên [leyizvanê setrencê] Kurdistanê
bû û heke berpirsên mektebê alîkarî dabane wî bi ihtimaleke
mezin Hesen dikarî bibe yêk ji kişikvanên navdar di nava hemû
welatan da. Hesen demê xwandinê li Tehran û Urmîyeyê li
berabezînkanêyên [musabeqeyên] herêmî beşdar dibû û piranî
xelatên baş werdigirtin. Hesen piştî bi dawî kirina çar dewreya
paşnavînî li zanîngeha zimanî, lîsansa zimanê Ingilîzî werdigire û
piştî mamostatîya bi salan li şirketa muxaberatê
[komunîkasyonê] ya Tehranê kar dikir û nihe gihiştîye
teqawîtîyê *xanenişînîyê+.
Hesen di warê siyasî da girêdayî çu partî û cemaeta nebû û qet
çalakîyên siyasî nekirine. Ew mirovekî dîndar û musulman e
belêm çiku paşnavê wî Qasimlo ye piştî şoreşê ew girtin û
demekê li zîndanê ma. Lê belê ji ber ku hate zanîn ew mirovekî
asayî ye û girêdayî çu hêza nîne piştî demekê ji zindanê derket û
jîyana xwe wek berê domand.
Hesen piştî ku digel Ferîde Xanimê şû bi hevdu dikin, dibe xwudanê
kiç û kurekê. Kiça wî Mehsa sala 1355ê hetavî [1976ê mîladî] hatîye
dinyayê. Doktora giştî ye ku planê karê xwe van demên dawîyê
amade kirîye û nihe di beşê lêkolîna klînîkeke şexsî da kar dike. Kurê
wî Ihsan sala 1357ê hetavî [1978ê mîladî] hatîye dinyayê û lîsansa
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bilind di rişteya endazyarîya mîmarîyê da wergirtîye û li şirketek şexsî
dixebite. Hesen digel hevjîn û biçûkên xwe bi xêr û xweşî li nik hev
dijîn û jîyaneke gelek baş hene. Wî çu cara hêvîya xwe ji rehmeta
Xwudê nebirî, êş û azar nedaye kesê û xizmeta hemûyan kirîye. Ez
hêvîdar im herdaîm sax û selîm be. Ez jîyaneke xweş ji bo wî û
binemala wî dixwazim. Hesen daîm hevparê xem û şahîyên jîyana min
bûye û çu cara ez wan salên ku wek bira, pismam [kurmam] û
hevkilasî û dostîya me ya digel hev derbas kirî ji bîr nakem.

Mamosta Behram Qasimlo
Sêyemîn kurê Hebîbûllah Xan e û sala 1330ê hetavî [1950ê
mîladî] hatîye dinyayê. Kurekî bi aqil, zîrek, xwûnşirîn û gelek
spehî bû ku herkesê jê hez dikir. Dibistana seretayî li Urmîyeyê
xilas kir. Ji zarokatîya xwe were qabilîyeteke zêde ji bo muzîk û
wênekêşîyê hebûye û bi bawerî dibêjim ku wî ruh û xulqandina
hunermendan hebû û heke hatiba perwerde kirin dê xwe
gihandiba sewîyeya hunera bilind. Wî ev qabilîyeta muzîk, bi
giştî huner û wênekêşîyê ji bapîrê xwe Rehmetullah Xan bi irsî
[genetîk] wergirtîye. Behram lîsansa beşê hunerên dramatîk li
Tehranê timam kirîye lê nikarîye piştî şoreşê di vê branşa xwe
da cihekê bo xwe li nav civatê veke. Behram digel Wehîdeyê şû
bi hevdu kirîne û kurê wî yê mezin bi navê Polad sala 1360ê
hetavî [1980ê mîladî] hatîye dinyayê. Kurê wî dewreya
serbazîyê xilas kirîye, nihe li rişteya kîmyayê mijûlî xwandinê ye.
Kiça wî Xezer sala 1364ê hetavî [1984ê mîladî] hatîye dinyayê û
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xwandekara sala sêyemîn ya rişteya elektrîk û muxaberatê
[komunîkasyonê] ye.
Şehîn Qasimlo
Sala 1335ê hetavî [1955ê mîladî] hatîye dinyayê. Dibistana xwe
li Urmîyeyê timam kirîye. Kiçeke gelek rêk û pêk bû û ew
taybetmendî ji Menzer Xanimê gihiştibû wê. Ew di biçûkahîya
xwe da gelek bi terbîye bû û qet mizmizok nebû. Şehînê xetekî
xweş û delal hebû û di salên baliqîyê *gihiştinîyê+ da roj bi roj
spehîtir dibû. Wê herdaîm digote birayên xwe dadaş [kardaş,
bira] ku manaya ji yêk dayîk bûyînê dide. Bo nimûne digot
Hesen dadaş. Şehîn piştî xilaskirina xwandina rişteya
mudûrîyeta îdarî ji Lahîcanê vegerîya Urmîyeyê û dersa
edebîyatê dida xwandekaran. Wê bi kurê mamê xwe Enwer
Qasimlo ra şû bi hevdu kirin û çû welatê Swêdê lê piştî demekê
ji hevdu cuda bûn û vegerîyave Urmîyeyê. Ew careke dî
pêkhatin lê cara duyemîn bi timamî ji hev qut bûn. Wê li Swêdê
dîplomeya perestarîyê *hemşîretîyê] wergirt û nihe li
Stockholmê wek Mamma [Pîrik - Ebe] kar dike. Li Swêdê ez
çend caran bûme mêhvanê Şehînê, ji dîtina wê gelek keyfxweş
dibûm û Menzer Xanim dihate bîra min. Şehînê dengekî xweş
heye û yêk ji baştirîn stranbêjên binemala me ye ku dengekî bi
hêz yê di asta dengbêjên navneteweyî da ye. Bi taybetî stranên
Tirkî bi dengê xwe yê dilrevîn *dengê xweş û dilîn+ wisa xweş
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distirê ku mirov dikare bi seetan guhdarîya wê bike û jê hez
bike. Cihê gotinê ye ku mixabin di civata me da gelek qabilîyet ji
ber bêxemîya binemal û edetên teng yên civakî ji serî da
difetisin û ev bêedaletîye [bêdadîye] ji bo gelek zarokên
binemala me bi vî rengî ye. Şehîn tinê li merasimên dahwet û
mêhvandarîyan distirê û bi dengê xwe yê şirîn û zelal
germahîyeke bi taybet dide meclisan. Şehîn li Stockholmê dijî û
car caran diçe seredanîya birayê xwe li Îranê.
Mahrûxsar Xanim
Kiça Hesen Axayê Mukrî û xwûşka biçûk ya Hecî Mihemed
Axayê Qasimlo [Wusûq El-Dîwan] ye. Wê digel yêk ji serokên
eşîreta Dêhbukrî şû kirîye û du kur bi navên Çelebî û Rehman
hene. Çelebî xwudanê sê kur û Rehman xwudanê kurekê ye lê
mixabin min nikarî çu agehîyên li ser wan bi dest bêxim.
Xelîl Axa
Kurê Mihemed Kerîm Axayê kurê Simayîl Axayê kurê Şêxaxayê
kurê Beyrem Axa ye û li ser silsileya binemala Dêhbukrîyan e.
Xelîl Axa ji tayfeya Şêxaxayîyên êla Dêhbukrîyan e. Ji ber ku
binemala Hacî Hesen Axayê Mukrî û binemala Qasimlo digel
eşîreta Şêxaxayî xizmatîya wan bi rêya Xelîl Axa û Mahruxsar
Xanimê û xwûşka wî Bacî Xanim û Mîrsultanî çêbûye. Pêdivî ye
berî ku em li ser jîyana kesayetîya bisekinin em dê di vî beşê
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secereyê da li ser danûstandin û xizmatîyên di navbeyna wan
du eşîretên mezin yên Kurdistanê da rawestin.
Êla Dêhbukrîyan yêk ji êlên mezin yên Kurdistanê ye li navçeya
Mukiryanê. Li ser silsileya vê êlê kesekî bi nave Beyrem Axa ku
bi pê hindek gotina di dawîya desthilatdarî û paşatîya Nadir
Şahê Efşar da ji navçeya Diyarbekirê [Amed] li bakura
Kurdistanê koç kirine Îranê. Beyrem Axa sê kurên bi navên
Resûl Axa, Silêman Axa û Şêx Axa hebûn. Êla Dêhbukrîyan ji wan
sê kuran pêkhatîye û wan hersê kesan jî serokatîya êlê kirine.
Warê vê êlê bi zêdehî ve di navçeya Mukiryanê da ye ku îro bi
şêweyekî berbelav li Mehabad, Miyanduav, Bokan û Nexedeyê
dijîn. Tayfeya Şêxaxayî piranî di deşta Şamat û Çomî [Çemê]
Mecîd Xan û beşek jî li dorberê Mehabadê û di derdorên
Bokanê da binecih bûne. Di wî demî da serokê tayfeya Şêxaxayî,
Mustefa Xan Şêxaxayî, mirovekî xêrxwaz bû ku bi salan di
Miyanduavê da î xwudan desthilat bûye. Li bûyerên salên bîstî
yên hetavî [salên çilî yên mîladî - 1940an] di şer û arêşeyên di
navbeyna eşîretan da canê xwe ji dest da û bi destê neyarên
xwe yên siyasî bi rengekî neciwanmêrane hate teror kirin.
Di ket û raba dem û dewranan da ji bilî tesîra siyasî ya li
navçeya Mukiryanê di hindek demên dîrokê da desthilatdarîya
Miyanduavê jî di destê Tayfeya Şêxaxayî da bûye. Piranîya
gundên başûra deşta Miyanduavê, deşta Şamat û Çomî [Çemê]
Mecîd Xan [Navê navçeyekê li Mehabadê] yên vê binemala êla
Dêhbukrîyan e.
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Dayîka Xelîl Axa ya bi navê Tac Xanim, kiça Simayîl Xan [Emîr
Tûman] û xwûşka Sarim El-Memalik yêk ji xanên mezin yê êla
Çardolîyan e ku di navçeyê da bi navê Saremî navdar in û nihe jî
di vê navçeyê da ji binemalên xwudan tesîr têne hejmartin.
Du zirxwûşkên Xelîl Axayî, Qemer Tac Xanim, Melek Tac Xanim
her yêk ji wan li kurekî Simayîl Xan ku kurxalên wan bûn têne
mahr kirin. Melek Tac Xanim bi birayê biçûk yê bi navê Salar ra
şû kir û vê şûkirinê gelek dewam nekir û piştî ku Salar hate
kuştin Melek Tac Xanim vegerîya nik binemala xwe. Melek Tac
Xanim piştî ku mêrê wê hate kuştin li Fetah Xanê kurê Mecîd
Xanê Mîr Mukrî tête mahr kirin. Fetah Xan jî di şer û arêşeyên
ku ji ber desthilatdarîya Miyanduavê ya di navbeyna eşîretan da
çêdibûn, di şerekî eşîretî da ku di navbeyna Birahîm Axa
Şêxaxayî û çend kes çekdarên wan da li nav şehirê Miyanduavê
çêbû hate kuştin. Birahîm Axa birayê biçûk yê Mustefa Xan
Şêxaxayî, serokê tayfeya Şêxaxayî û herwisa kurmamê
[pismamê] Melek Tac Xanimê bû. Bi vî rengî bo cara duyemîn
jîyana Melek Tac Xanimê bû gorîya şerê bi dest êxistina
desthilatê û kavil bû.
Qemer Tac Xanim li pismamê [kurmamê] Sarim El- Memalik yê
bi navê Semsam ku bi navê Bala Semsam û di Kurdistanê da jî bi
navê Semsamê Şêt [Semsamê Dîn] navdar bû hate mahr kirin.
Semsam ku yêk ji serokên bi cisaret yê êla xwe bû û li demê
şerê yêkemîn yê cîhanê di navçeyê da serokatîya cemaeta
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Yarsan [Yaresan], Ehlê Heq dikir û alozîyên wî bi dewleta
navendî ra hebûn. Di dawîyê da Semsam bi destê hukûmeta
Qacar û bi fermana Welîehd di Tebrîzê da hate îdam kirin.
Qemer Tac Xanimê ji Semsam kurekî bi navê Hezar hebû ku piştî
wefata babê xwe ew jî hate kuştin.
Qemer Tac Xanim piştî ku Semsam hate kuştin, bi yêk ji axayên
dewlemend û xwudan tesîr yê Dêhbukrîyên tayfeya Hacî Êlxanî,
Elî Axayê Emîr Esed Bokan bi navê Ebdullah kurê Qasim Axayê
Taze Kend [Navê gundekê ye - Gundê Taze] ra şû kir. Qemer Tac
Xanimê ji vê şûkirinê kurek hebû ku bi navê bapîrê xwe Qasim
Axayî hate bi nav kirin lê tinê jê ra digotin Axa. Piştî wefata
Ebdullah Axa ew kur bi dayîka xwe ra dijîya û demê ku Qemer
Tac Xanim li Hacî Baqir kurê Mîr Sultan Şêx Axayî hate mahr
kirin ew kur jî digel bû lê di jîyekî [temenekî, emirekî] genc
[ciwan] da ji ber nisaxîyê jîyana xwe berze kir. Berhemê şûkirina
Qemer Tac Xanimê bi Hacî Baqir Şêxaxayî ra du kurên bi navên
Sultan Axa û Mihemed Axa û sê kiçên bi navên Tûba Xanim,
Ceyran Xanim û Mehpare Xanim bûn.
Fezil Elî Xan Saremî di demê Komara Mehabadê da yêk ji wan
kesan bû ku di alîgirîya siyasî da digel tesîra Firqeya Demokrat
ya Azerbaycanê li navçeya ku ew lê anku Miyanduavê, di rêzên
Hizba Demokrat ya Kurdistanê ya bi serokatîya nemir Qazî
Mihemed da cih girt û heta dawîya komarê li kêleka *tenişta+ wî
serokê mezin rawesta.
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Mezinê binemala Saremî ku di salên 30î yên hetavî [salên pêncî
yên mîladî] da şehridarê Miyanduavê bû û di rikeberîyên siyasî
da bi planekî neciwanmêrane di meha sibata sala 1335ê hetavî
[1955ê mîladî] da digel kesekî dî ku karmendê şehridarîyê bû
hate teror kirin.
Narinc Tac Xanim kiça Xelîl Axayî ku ji dayîkeke dî bû û ji babê
min mezintir bû, bi birayê biçûk yê Fezil Elî Xan yê bi navê
Fethelî Xan ra şû kir. Berhemê vê şûkirinê kurên bi navên
Mihemed Qulî Xan, Fereydûn Xan ku musteşarê bilind yê
destgehê dadîyê bû û Perwîz Xan ku karmendê destgehê
Teawun [dayreya hevkarîyê] bû. Nihe ew hersê jî çûne ber
rehma Xwudê.
Hoşeng Xan doktorê bispor yê li beşê jinan bû, Fîrûz Xan
doktorê bispor yê destgehê daxilîyeyê ye û di beşê bisporîya
xwe da doktorekî naskirî ye di Îranê da û nihe herdu li Tebrîzê
xwecih in û kiçeke bi navê Şehîn heye ku li şehirê Meraxeyê bi
birêz Doktor Sadiq ra şû kirîye. Herwekî min îşaret pê kir,
tayfeya Șêxaxayî û Saremî xizmatîyên wan yên gelek qayîm
hebûn û ev yêke bi binasên [sebebên] siyasî û erdnigarî
[cografî] yên taybet ku pêkhateyên cemîyetî û piranîya hêzan di
vê derê da dibû binasê şûkirinên [zewacên] siyasî.
Di vê derê da pêdîvî dizanim ji bo ronkirina zêdetir û bo
gihandina baştir ya babetê bi kurtî li ser têkilî û xizmatîyên
dîrokî yên êl û eşîra bi taybet du tayfeyên mezin yên Șêxaxayî û
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Saremî bisekinim ku di bûyerên siyasî û civakî yên navçeyê da
rol hebûne. Herçend mixabin heta nihe dîroknivîsan li ser dîroka
gelek bihadar ya vê navçeyê ku bûyerên giring yên siyasî û
civakî lê pêkhatine, wekî hewce lêkolîn nekirine. Hêvîdar im ku
ev yêke rojekê bibe rastî daku rûperek dî li rûperên dîroka xelkê
vî welatî zêde bibe. Li ser vê çendê di pirtûka "Dîroka
Mehabadê" da wisa tête gotin:
"Êla Çardolî yêk ji êlên Kurd e ku bi binasê bûyer û guhorînên
siyasî ji cih û warê xwe yê li başûra Kurdistanê koç kirine anjî bi
darê zorê hatine koç kirin û nihe beşekî mezin ji vê êlê ku
piranîya wan ji mezhebê şiî ne, di deşta Cexatû [Çemê Zêrîne] di
navbeyna rojhilata Miyanduavê, li bakur û bakura rojhilata
Bokanê, li Şahîndêj [Sayîn Qela - Hacîabad], li rojavaya Tikabê û
beşek li şehirê Binabê da xwecih bûne.
Li navçeyên Efşar û Çardolê di bûyerên wêranker yên şerê
yêkemîn yê cîhanê da, kuştin û talanên mezin bi destê dewleta
Osmanîyan di bin siha dîn û mezhebî da bi serê wan da hatin.
Mixabin roleke berçav ya hindek xayînên Kurd jî di vê cinayetê
da hebû û zerar û xesareke mezin bi serê xelkê Kurd yê navçeyê
hate înan. Piştî kuştina hovane ya jin û zarokan û talankirina
mal û kavilkirina gundan xelkê vê navçeya Kurdistanê rastî
cureyekî birandinê [eliminasyonê] hatin ku heta nihe jî tesîra
negatîv ya vê yêkê piştî sed sala hêj jî dewam dike. Bêşik ev
bûyer û bûyerên dî yên tahl tesîreke negatîv êxistine ser

359

prosesa siyasî û civakî di vî beşê Kurdistanê da û bûne binasê ku
ew êl ji prosesa bûyerên neteweyî û siyasî ya Kurdistanê dûr
bimînin." [Dîroka Mehabadê, rûperê 125ê, Seyîd Mihemed Semedî]
Bi derbasbûna vî demê tijî ket û rab, di demekî dî da li dîroka vî
warî ku beşek e ji erdnigarîya [cografyaya] Kurdistanê û piranîya
xelkê wê Kurd in û herwisa ji alîyê jeopolîtîk û bi taybet
jeostratejîk ve gelek giring e, careke dî warê Efşar û Çardolanê
bû cihê arêşeya siyasî ya hêzên navçeyê. Di demê Komara
Kurdistanê [Mehabad] da ku xelk ji bo bi destveînana mafên
xwe yên neteweyî û mafê çarenivîsa xwe serî hildan û bi
serokatîya nemir Qazî Mihemed bizaveke azadîxwazane bi rê
xistin li navçeyên Efşar û êla Çardolîyan. Serokên vê êlê û di serî
da Elî Efşar Xan xwudanê al û gurzê zêrîn yê serê gayî bû, ku li
ser dostatîya Qazî Mihemedî bi israr bû û herwisa gelek xebat û
ked dabû ji bo komarê, digel Firqeya Demokrat ya Azerbaycanê
alozîyên wan derketin. Piştî ku General Kebîrî bi fermana
Pîşewerî
[Serokê
Hukûmeta
Azerbaycanê]
şehirê
Mehmûdabadê dagîr kir û kela mezin ya Suwara Şêr [Mila Şêr Gedûka Şêr], -Şêre Suwarê- meqerê [biryargeha] Elî Efşar Xanî
talan kir û di îdameya dagîrkerîyên xwe da gundê Holasu kire
navenda fermandarîya Firqeya Demokratê û Selîm Xanê Çardolî
teror kir û Elî Efşar Xanê Emîr Ceferî di Tebrîzê da hilawîst [îdam
kir].
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Birayê biçûk yê Elî Efşar Xan bi navê Elî Esxer Xan çû Mehabadê
û kete xizmeta Qazî Mihemed û bi vî rengî karî al û gurzê zêrîn
yê serê gayî ji dizî û talanê biparêze. Ev al nihe di destê kurê
mezin yê Elî Esxer Xan da li welatê Îtalyayê ye. Elî Esxer Xan
zavayê Nusret El- Memalik kurê Mehdî Qulî Xan yê Saremî bû.
Divêt bête gotin, di bûyerên sala 1324ê hetavî [1944ê mîladî]
da desthilatdarîya şehirê Miyanduavê bû binasê alozîyan di
navbeyna Komara Kurdistanê [Mehabad] û Firqeya Demokrat
ya Azerbaycanê da û di dawîyê da Miyanduav bi rengekî hevpar
hate îdare kirin. Di van bûyeran da Firqeya Demokratê fişareke
zêde bire ser karbidest û kesên xwudan tesîr yên navçeyê. Bo
nimûne tayfeya Saremî û bi taybet Fezil Elî Xan mezinê
binemalê gelek kete bin fişaran. Lê çiku ev tayfeya Kurd û
hindek dî li karbidest û binemalên Azerî yên Miyanduavê wek
binemala Birahîm Axa, [Yaverî û Yedî Evlî], di bin ala Kurdistanê
da hevpeyman û piştgirên komarê û Partîya Demokrata
Kurdistanê û di serî da jî nemir Qazî Mihemed bûn, Pîşewerî û
Firqeya Demokrat ya Azerbaycanê nikarîn *neşiyan+ karekê
bikin.
Xelîl Șêxaxayî cara sêyemîn bi kiça Hacî Hesen Axayê Mukrî ya bi
navê Mahruxsar Xanim şû bi hevdu kirin. Demê vê dahwetê yê
rast nîne lê mirov dikare texmîn bike ku salên 70yî yên sedsala
dazdehê [1270] ya hetavî [1890ê mîladî] be.
Berhemê jîyana hevrayî ya Xelîl Axa û Mahruxsar Xanimê du
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kurên bi navên Rehman Axa û Rehîm Xan [Çelebî Xan] in.
Rehman Axa zarokê mezin û Çelebî Xan zarokê biçûk yê
binemala Xelîl Axa ye. Dayîka wî Mahruxsar Xanim navê Çelebî
Xan danaye. Çelebî Xan bi vî navî di civatê da hate nas kirin û di
nav êl û eşîra xwe da mezin bû. Ji pîrên tayfeyê hatîye neqil
kirin ku bûyîna Çelebî Xan li sala 1295ê hetavî [1915ê mîladî]
bûye. Di şer û arêşeyên li demê Kurdistan û Azerbaycanê da
tête gotin ku Çelebî Xan navê yêk ji serleşkerên serhildanên wî
demî bûye. Paşerojê da xuya kirin ku hilbijartina vî navî ji alîyê
dayîkê ve ne şaş bûye çiku cisaret û mafxwazî û nepejirandina
zulm û zorê xweşmêrek ji Çelebî Xan çêkir ku herkesê ew nas
dikir.
Xelîl Axa Şêxaxayî ji ber hindek alozîyên navxweyî û eşîretî di
dawîya 1954an da û bi nerizatîya bi pismamekî xwe ra paşnavê
xwe guhorî û paşnavê Abadîyan bo xwe hilbijart. Di sala 1964an
da di jîyê [temenê] sed salîyê da wefat kir.
Mahruxsar Xanim berî şûkirina bi Xelîl Axa ra bi yêk ji
Begzadeyên herêma Mirgeverê yê bi navê Mehmûd Begê Binar
ra şû kiribû ku ji wî kiçek bi navê Fatima Sultan hebû ku piştî ji
hev cuda bûn an mirina Mehmûd Begê Binar û şûkirina bi Xelîl
Axayê Şêxaxayî ra ew kiç jî bi xwe ra bire mala Xelîl Axayî.
Fatima Sultan
Kiça Mahruxsarê ye û di mala Xelîl Axa da mezin bû û piştra bi
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kurxaletê xwe yê bi navê Ehmed ra şû kir. Ehmed Axa kurê Mîr
Sultan Şêxaxayî û Bacî Xanim ya kiça Hesen Axayê Mukrî bû.
Encama vê şûkirinê çêbûna binemala mezin ya Sultanpûr e ku
nihe xwecihên Gelîye Qasimlo, Urmîyeyê û Şinoyê ne.
Bacî Xanim
Xwûşka Mahruxsar Xanim û kiça Hecî Hesen Axayî ye û bi Mîr
Sultan Şêxaxayî ra, ku pismamê Xelîl Axayî ye, şû dike. Ji vê
şûkirina wan kurekî bi navê Ehmed hate dinyayê. Ehmed Axa bi
Fatima Sultanê ra, ku zirxwûşka Çelebî Xan û Rehman Axa ye,
bingehê êla Sultanpûran dadinin. Bi vî awayî xeleka binemalî ya
Şêxaxayî û Qasimlo û Sultanpûr di nava eşîretê da bi hêz û
mezintir dibe. Zarokên Ehmed Axayî: Ezîz Axa, Kak Birahîm,
İsmaîl, Hesen û Ebas in.
Rehman Axa
Di sala 1975an da wefat kir. Di meseleya şûkirinê da dabû ser
dewsa babê xwe û pênc caran şû kir. Hevjîna wî ya ewil Xedîce
Xanim, kiça Mihemed Axa Şêxaxayî bû ku ji wê kurekî bi navê
Umer ''Behram'' hebû. Navê hevjîna wî ya duyemîn jî Xedîce
Xanim bû ku kiça Reşîd Axayê Şêxaxayî bû û ji wê jî kurekî bi
navê Rustem heye. Hevjîna wî ya sêyemîn Ayîşe *Eyşe - Eyşa]
Xanim e ku jê du kiç bi navên Mahpare [Mehpare] û Meqsûm
hene. Hevjîna wî ya çaremîn Helîme bû ku ji wê jî du kiç bi
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navên Zubeyde û Ezîme hene. Hevjîna wî ya pêncemîn kiça Hacî
Baqir Şêxaxayî, Cîran Xanim bû ku ji wê jî çar kiç bi navên Efser,
Menîce, Eşref, Kişwer û du kur bi navên Kerîm û Birahîm hene.
Umer ''Behram'' karmendê îdareya Bêhzîztî û Bêhdarîyê
[Xizmetguzarîya Saxî û Sexbêrîyê] ye. Di sala 1978an da bi
kiçeke bi navê Fatima ya ji êla Şêxaxayî ra şû bi hevdu kirin ku ji
vê şûkirina wan du kur bi navên Husên û Hesen û du kiç bi
navên Lawîn û Lale ne.
Kak Umer di heman salê da ji ber krîza dil û di jîyê [temenê] 65
salîyê da li şehirê Bokanê jîyana xwe berze kir.
Hesen Lîsansa bilind ya jeofizîkê û Husên bispor û endazyarê
xwarinê ye. Lawîn bispora paqijîya derdora, Lale bispora
muxaberatê [komunîkasyonê] ye ku çu ji wan şû nekirine û heta
nihe jî li çu deran kar nakin.
Rustemî bi kiçeke xelkê Seqizê ra şû kirîye ku ji vê şûkirinê pênc
kiç û du kur bi navên Arman û Peyman hene.
Birahîm li jîyê 8 salî û li sala 1982ê di germe germa şoreşa
xelkên Îranê da li gundê xwe yê bi navê Gezlînê di encama
bûyerekê da bi fîşekekê hate kuştin.
Kerîm bi kiçeke ji binemalên herêmê ya bi navê Seyîdzade Tûba
Huseynî ra şû kir û ji wê kurekî bi navê Dîyar û du kiçên bi navên
Pirşeng û Şilêr hene.
Dîyar xwandekarê sala dawîyê ya kimyayê ye. Pirşeng li
Zanîngeha Mehabadê xwandekara psîkolojîyê ye. Şilêr jî di
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qonaxa paşnavînîyê da ye. Kiçên Rehman Axa ji xeynî Eşref û
Kişwerê ku maldar in, hemûyan şû kirine. Efserê bi pismamê
[kurmamê+ xwe Elî Xan kurê Çelebî Xan ra şû kirîye ku ji wê
şûkirinê kiçeke bi navê Şadî ku bispora berhemên avî ye û du
kur bi navên Şoreş ku endazyarê înşaatê *avakirinê+ ye û Xelîl
Axa [Xebat] xwandekarê endazyarîya mîmarîyê ye.
Menîceyê bi Seyîd Mehmûdê kurê Seyîd Ubeydulah Meirûfî ra
ku ji malikên herêmê ye şû kirîye û ji wê şûkirinê çar kiçên bi
navên Evîn [Lîsansa Mafî] Nermîn [Lîsansa Huqûqê] Befrîn û
Şermîn di qonaxa paşnavînîyê da ne.
Mehpare bi Reşîdê kurê Qerenî Axayê Şêxaxayî ra şû kirîye û
kiçeke bi navê Sureya û çar kur bi navên Silêman, Luqman, Azad
û Rêbiwar hene.
Meqsûmê bi kesekî bi navê Bayezîd Hişmend ra şû kirîye û pênc
kiçên bi navên Nesrîn, Tûran, Kulsûm, Nahîd, Necîbe û sê kurên
bi navên Haşim, Hêmin û Wahid hene.
Zubeydeyê bi nevîyekî Şehîd Şêx Seîd [Şêx Baba] ji binemalên
Xanedana Berzencîyan yê bi navê Seyîd Nuredîn Seîdî ra şû
kirîye ku sê kur bi navên Kamî, Fayêq û Saman û du kiç bi navên
Leyla û Çîmen hene.
Ezîme di jîyanê da nemaye û ji wê du kiç; Fatima û Xedîce
mane.

365

Çelebî Xan
Sala bûyîna wî ya rast li ber dest nîne lê li goreyî mezinên eşîra
wan di sala 1915ê da hatîye dinyayê. Di sala 1956ê da bi kiça
Fezil Elî Xanê Sarimî ya bi navê Mîhenduxteyê ra ku xizmên hev
in, şû kirîye û heta dawîyê jî bi wê şûkirinê wefadar ma û li dijî
edetên eşîretî careke dî şû nekir. Ji wê şûkirinê çar kur bi navên
Elî Xan, Şahpûr, Mihemed û Cehfer û sê kiç bi navên Mehtab,
Mahruxsar û Tebessum hene.
Mahruxsar û Tebessum, herduyan jî di zarokatîyê da jîyana xwe
berze kirin. Çelebî Xanî jî wekî piranîya malên wî demî li gund û
şehir jî mal hebûn.
Wekî hate dîyar kirin, êla Şêxaxayî demekê li Miyanduavê
hukûm kirine û gelek milk û avahî li Miyanduav û gundên
derdora hene.
Çelebî Xan wekî mezinê êlê ji xeynî tesîra li ser xelkê, ji alîyê dî jî
zavayê Fezil Elî Xanê Sarimî ye ku li Miyanduavê ji kesayetîyên
bi tesîr û xwudan desthilat bû.
Çelebî Xan li 9ê Murdada [Tîrmehê] sala 1996ê li Tebrîzê ji ber
krîza dil jîyana xwe berze kir û li goristana binemalî li gundê Tal
Avê ya herêma Şamat ya Mukiryanê hate veşartin.
Zarokên Çelebî Xanî
1. Elî Xan [Mamosta Elî Abadîyan]: Di sala 1957ê da hatîye
dinyayê. Xwandina destpêkê li Miyanduavê xilas kir û di sala
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yêkemîn ya paşnavînîyê da ji bo berdewamîya xwandinê çû
Tehranê û di koleja İtalî ya bi navê "Don Bosko" da xwandina
xwe domand. Di sala 1977ê da ji xwandingeha Mensûr ya
Tebrîzê mezûn bû.
Piştî bizava rizgarîxwazîya salên 1970 ya di bin serokatîya nemir
Mela Mustefa Barzanî da, pirsgirêka Kurd nas dike, di wan salan
da pêşmergeyên Barzanî bi azadî li şehirên rojhilata Kurdistanê
[Kurdistana Îranê] digerîyan. Çend kes ji binemala Şêxaxayî ji
kêm kesan bûn ku ji nêzîk ve bi bizava rizgarîxwazîya di bin
serokatîya Barzanî da peywendî hebûn. Di wî demî da bi rêya
Sultan Axayê Şêxaxayî bi timamî bizava Kurd û doza Barzanî nas
dike û heza wî ya ji bo meseleyên millî û şerê azadixwazîya
xelkê wî zêdetir dibe. Elî Xan di ciwanîyê da gelek bîrhatinên
xweş û nexweş yên babê xwe yên di derbareyê doza Kurdan û
bi taybetî nemir Pêşewa Qazî Mihemed da û awayê
damezrandina Komara Kurdistanê li Mehabadê û bûyerên wî
demî gelek destan [dastan] bihîstibûn. Gelek caran xem û
dilêşîya babê xwe ji nemerdîyên ku encameke nexweş ji bo
Komara Kurdistan û serokên wê bi xwe ra înabûn bihîstibû û
nasyarê beşekî ji dîroka xelkê xwe hebû.
Mamosta Elî Abadîyan ku di binemaleke welatparêz da hate
dinyayê, heqxwazî û dijîtîya zulmê di reyên wan da hebûn. Dijî
rejima Pehlewî bûn ku ew rejim ji bo Kurdan û Kurdistanê
sembola zulmê bû. Bi vê pêşîneya siyasî, Elî Xan di sala 1977ê
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da digel çend heval û hevkilasên [hevsinifên] xwe di hereketa
itirazî ya xelkê Tebrîzê da cih girt û di organîzekirina itirazên 29ê
kanûna paşîn *january] ya 1977ê da ku li Zanîngeha Tebrîzê dest
pê kir bi awayekî çalak beşdar bû.
Ev bûyer xaleke nû bû di dîroka şoreşa xelkî da. Di encama
şoreşa sala 1979ê da digel ku di imtihanên zanîngehê da bi
serkevt û dikarî bi wergirtina vîzeyê xwandina xwe li Amerîkayê
bidomîne, lê wî xeta jîyana xwe bi timamî guhorî û biryar da di
bizava xelkî ya ji bo serkevtina şoreşa xelkên Îranê da beşdar
be. Wî zanîngeha şoreş û bizavê hilbijart û bi vî awayî di rêyekê
da gav avêt ku heta nihe gelek evraz û nişîvî derbas kirine. Piştî
serkevtina şoreşa xelkan ya sala 1979ê pişkdarê refên Hizba
Demokrat ya Kurdistanê [Partîya Demokrat ya Kurdistana ÎranêPDKÎ] bû û di organîzasyona ciwanên Demokrat da dest bi
çalakîyê kir û heta sala 1982ê pêşmerge bû.
Bi dijwarbûna şerê sepandî [ferzkirî] yê ser xelkê Kurdistanê û
biryara dewletê ji bo serkutkirina bizava Kurdistanê, bi taybetî ji
ber çalakîya di nava refên Hizba Demokratê da, binemala wî ji
alîyê hêzên eskerî û ewlekarî yên Sipaha Pasdaran ve rastî
fişaran [zextan] hat ku wî demî li şehirê Miyanduavê diman.
Çend caran babê wî girtin û bi kuştinê gef lê xwarin, heta birayê
wî yê biçûk ji xwandingehê revandin û girtin. Axir bi neçarî û ji
ber zulma rejima Îranê ya li ser binemala xwe, bi destûra Hizba
Demokrat jîyana xwe ya asayî [normal] domand. Xumeynî ku di
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wan salan da efûyeke giştî dabû, ew jî vegirt lê li ser wî giran
sekinî, ji ber ku hemû mal û milk û bax û kûrheya çêkirina
kelpîçan [tuxleyan] ya Çelebî Xan ya li gundê Melakendî ji alîyê
Sipaha Pasdaran ve hate talan û xirab kirin û bi axê ra kirine
yêk.
Di berdewamîya vê dijminahî û kînê ya li salên 1982, 1985 û
1996ê da çend caran ji ber çalakîyên siyasî ji alîyê hêzên
ewlekarîya Komara Islamî ya Îranê ve hate girtin û pênc sal
hukum lê hate birîn. Paşê cizayê wî ji bo du salan hate kêm kirin
û du salan kete girtîgehê.
Di salên 1980yî da ku Kurdistan di bin ambargoya aborî da bû,
hat û çûya ji gund bo şehir û seredana erd û zevîyên xwe li
gundan pirsgirêkeke mezin bû. Nebûna ewlekarîya karî û civakî,
bibû binasê daketina aborîya Kurdistanê. Heta demê avakirinê
yê piştî şerê Îran û Îraqê nikarî atmosfereke baş ji bo çalakîyên
aborî yên xelkê ku piranî di xebatên çandinîyê da kom dibû,
biafirîne.
Atmosfera bi mij û moran ya Îranê û bi taybetî ya Kurdistanê ku
bi giştî atmosfereke milîtarîzeyî hakim bibû, rêya bêhn
wergirtinê û çalakîyên aborî, siyasî û civakî ya xelkê çik û asê
kiribû.
Di nava salên 1980yan da ku wekî demê duyemîn yê Xurdadê
[Meha Gulanê] tête nas kirin, nermebayek di atmosfera siyasî û
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civakî ya Îranê da rabû û civatê bêhneke nû wergirt û atmosfer
li goreyî berê heta radeyekê vebû û ferihî.
Di heman salan da bû ku Elî Xan karî bi pratîkî kar û barên milkê
babê xwe, karê çandinîyê bike û wêranî û zerarên berê bi ber ve
bîne û digel xebatên çandinî û aborîyê, di warên civakî, kulturî,
sivîl û sinifa [kilasa] xwe ya sosyo-ekonomîk da bi awayekî çalak
bixebite.
Di sala 2004ê da çû şehirê Mehabadê û nihe li wê derê dijî. Di
sala 1979ê da bi dohmama [kiçmama] xwe ya bi navê Efser ra
şû bi hevdu kirin û ji jîyana hevbeş ya wan sê zarok çêbûn.
Şadî Xanim: Bispora taybet ya giyanberên avî "Xwudankirin û
zêdekirina giyanberên avê" ye.
Şoreş: Xwandekarê sala dawîyê ya endazyarîya avakirinê ye.
Xelîl [Xebat]: Xwandekarê endazyarîya mîmarîyê ye.
2. Şahpûr: Di sala 1963ê da hatîye dinyayê. Șû nekirîye, li
Zanîngeha Tehranê endazyarîya serkanîyên xwezayî yên
daristanê xwandîye.
3. Mihemed: Di sala 1965ê da hatîye dinyayê. Doktorê didanan
e. Herwisa dersbêjê fakulteya tibbê ya Zanîngeha Azer
Abadêgan ya Tebrîzê bû ku di sala 2012ê da ji ber krîza dil wefat
kir. Ji wî du kiçên cêmik yên pênc salî yên bi navê Laçîn û Rojîn
mane.
4. Cehfer: Di sala 1968ê da hatîye dinyayê. Endazyarê ziraet û
berhemên çandinîyê ye. Kurekî bi navê Spêhr heye.
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5. Mehtab: Di sala 1959ê da hatîye dinyayê. Bispora
mirovnasîyê ye û nihe mamostaya xanenişîn e. Li Urmîyeyê dijî
û li sala 1982ê bi Îrec Hesenî ra ku endazyarê erdnasîyê ye şû kir
û du zarokên bi navên Nexme û Kawe hene. Kawe li Zanîngeha
Ottawa
ya
Kanadayê
xwandekarê
doktorayê
yê
bernamenivîsîya komputerê ye.
Ehmed Axa Sultanpûr
Ehmed Axa kesekî rûxweş, rûken û xweşdivî bû. Li Gelîyê
Qasimlo dijî û hemû carê şûtikeke spî li piştê bû [li navtanga
xwe dialand] û edet kiribû daîm destê xwe yê rastê dikire nava
şûtika xwe. Ehmed Axayî bi Fatima Sultan Xanimê ra şû bi
hevdu kirîbûn û çar kur hebûn: Ezîz, Ebbas, Hesen û Salih. Wî ji
hevjîna xwe ya duyemîn, Perwer Xanimê jî kurek û kiçek yên bi
navên Simayîl û Sahib hebûn.
Ezîz Axa Sultanpûr kurê mezin yê Ehmed Axayî, kesekî netirs û
wêrek bû û di tol standina Mehmûd Axayê mamê min da gelek
hevkarîya binemala me kir û qatilê wî hate ciza kirin anku hate
kuştin. Hevaletîyeke nêzîk di navbeyna min, wî û Dr. Elî Xanê
Qasimlo da heye û piranîya kar û barên gund wî ji bo Elî Xan
çareser dikirin. Di rastîyê da rihspî û muxtarê xal Dr. Elî bû. Ezîz
Axayî sê kiç û çar kur hene: Gulî, Mehîn, Esmer, Mecîd,
Mustefa, Reşîd û Ferhad.
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Hesen Sultanpûrî şeş kiç yên bi navên Semîra, Fatima, Nahîd,
Rûxsar [dapîra wê Mahrûxsar bû], Arezû û Şehînê hene.
Ebasî pênc kiç û kurek bi navên Jîla, Solmaz, Elmas, Hacer,
Zeyneb û Mihemed hene.
Salihî du kur bi navên Wurîya û Arîya hene.
Mecîd, nevîyê Ehmed Axayê Sultanpûr du kur bi navên Makwan
û Mardîn hene.
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ALBÛM
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Albûma binemalên Qasimlo, Şetevî, Hesenî Berberan, Izzetpûr
Di vê bira dawîyê ya pirtûkê da; çi fotografên ji binemala me ya
mezin min kom kirî bi cih dikim. Fotograf têkel in, lê belê min di
binê wan da agehîyên lazim nivîsîne.

Dr. Hesen Şetevî li mala xwe. 23.12.2005, Elmanya

375

Dr. Hesen digel Dr. Abdulrehman Qasimlo li gundê Xidirava, rojhilata
Kurdistanê, 1988

376

Bihara Gelîyê Qasimlo, 2015 *Ji arşîva Erşîya+

Havîna Gelîyê Qasimlo, 2015 *Ji arşîva Erşîya+

377

Bihara Gundê Qasimlo, Adar 2013 [Ji arşîva Erşîya]

Coya Gelîyê Qasimlo

378

Gundê Beroj li Gelîyê Qasimlo

Gundê Xidirava li Gelîyê Qasimlo

379

Gundê Qasimlo, Baxçeyê sêvan

Dîmenek ji bakura Kurdistanê, 2010 *Ji arşîva Chris Kutschera]

380

Dîmenek ji rojhilata Kurdistanê, 2012 *Ji arşîva Chris Kutschera]

Rêya Pîranşehir *Xane+ - Urmîye, 2004 - Rojhilata Kurdistanê
*Ji arşîva Chris Kutschera]
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Çiyayên bilind yên li Gelîyê Qasimlo Dim Dim [Dum Dum] û Cim Cim [Cum
Cum] - Rojhilata Kurdistanê 2014
[Ji arşîva Erşîya]

Deryaçeya *Baraja+ Dukan li başûra Kurdistanê, 1970
*Ji arşîva Chris Kutschera]
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Dîmenek ji rojavaya Kurdistanê, 2014
[Ji arşîva Chris Kutschera]

Agirê Newrozê, 2014 Kurdistan
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Hacî Mihemed Axa Qasimlo [Wusûq El-Dîwan], Fatime Xanim
Li piştê ji çepê ve: Huseyin Axa Qasimlo, Ebdulrehman *Baboş Xan+, Elî *Aloş
Xan] 1944 [1323ê hetavî]

384

Hacî Mihemed Axa Qasimlo, Fatime Xanim

385

Mihemed Axa Qasimlo, Urmîye 1955

386

Yê rûniştî Hacî Ehmed Axayê Mukrî ye.
Yên li piştê nobedarên *muhafiz+ wî ne.

387

Dayîka min Xecîc Xanim Qasimlo, 1957

388

Ji
rastê ve: Yaşar Xanim, hevsera *xanima, jina+ General Ihsan Nûrî Paşa,
Nimtac Aştîyanî, Xecîce Qasimlo, Mihemed Emîn Şetevî, Tebessum, Seyzade
Muwefeqî - Gundê Qasimlo, 1958

389

Dayîka min Xecîc Xanim Qasimlo û babê min Mihemed Emîn Axa Şetevî

390

Mihemed Emîn Axa Şetevî û Xecîc Xanim
Ji milê çepê ve: Hesen, Pervîn, Tebessum, Ebdulrehman Xan Qasimlo, Zîba,
Eşref, Nîna

391

Ji milê çepê ve: Hesen, Zîba, Ferhad, Xecîce Xanim, Nîna, Birahîm Xan
Qasimlo, Selahedîn, Tebesum, Pervîn, Eşref - 1948

392

Hacî
Seyid Ebdullah Efendî Geylanî *yê li pişt maseyê rûniştî û poşî reş+, Ihsan Nûri
Paşa [li milê çepê yê Seyid Geylanî, bi kirasê spî û çakît], Mihemed Emîn
Şetevî *li tenişta Ihsan Nûrî Paşa+, mamosta Yûsif Kurdnijad *yê şimik li pê+. Ji
çepê ve yê duyemîn: Dr. Hesen Şetevî *li tenişta melayî+ - Sala 1962ê,
Mirgever, gundê Dizê.
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Gora Yaşar Xanimê.
Hevjîna Ihsan Nûrî Paşa

394

Gora General Ihsan Nûrî Paşa

395

Ji çepê ve: Doktor Hesen Şetevî, serok General Mustefa Barzanî, muhendis
Nizamedin Kaya, Mihemed Salih Cuma, birêz kak Idrîs Barzanî - Navpirdan,
Kongreya 8. ya Partîya Demokrat ya Kurdistana Iraqê, 1970

396

Doktor Hesen Şetevî *ji çepê ve yê duyê, bi demance+, Cewher Şawêz *dest bi
klaşînkof - ji milê rastê ve nr. 2+, Yên dî pêşmergeyên Barzanî ne. - Kongreya
8. ya PDK-Barzanîyan - Hezîran 1970, Navpirdan - Kurdistana Başûr

397

Pêkhatina [Mufawezata] Serok Barzanî digel hukûmeta Iraqê - Navpirdan
1971

398

Babê min Mihemed Emîn *Hemedemîn+ Axa Şetevî, 1921

399

Mêhvandarîya Gulendam Xanimê li gundê Hacî Berkavilan. Kur û kiçên
binemalên Qasimlo, Şetevî, Berberan, Izzetpur - Zivistana 1959ê
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Ciwanên binemala me. Havîna 1962yê li gundê Qasimlo

401

Li ber konî *reşmalî+. Ji rastê ve: Gulendam Xanim, Eşref Xanim, Elî Xan,
Hesen, Nazê Xanim jina ewilî ya Birahîm Xan, Sureya. Havîna 1952yê, gundê
Beroj

402

Babê min, Hemedemîn *Mihemed Emîn+ Axa Şetevî, Dayîka min Xecîce
*rûniştîye+ û xwûşka min Eşref
1949 - Urmîye

403

Li gundê Qasimlo pîknîka *geşta+ Binemala Şetevî - 1955

Li imtihana unîversîteyê. Ji milê rastê ve: Hesen Şetevî, Hesen Qasimlo,
Tebessum Şetevî, Bedrî Qasimî, Pervîn Şetevî - Tebrîz 1958

404

Hemedemîn *Mehemed Emîn+ Axa Şetevî, 1. Tebdigeha Şahê Îranê
[Hemedan], 2. Tebdîgeh - Bokan - 3. piştî azadbûnê ji zîndanê, li mal, 1950
[zarok jî nevîyê wî Ferrûx e.]
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Ji çepê ve:Tebessum, Bedri, Azer, Aram, Pervîn, Xecice Xanim Qasimlo,
Muxtar Banisaid, Eşref Xanim, Behroz Tahirzade, Mihemed Emîn Axa Şetevî

406

Dayîka min Xecîce Xanim Qasimlo û babê min Mihemed Emîn Axa Şetevî

407

Geşta [Pîknîk] binemala me li lêva Çemê Baranduz li gundê Xidirava li
rojhilata Kurdistanê

408

Herdu fotograf jî yên babê min Hemedemîn *Mihemed Emîn+ Axa Şetevî ne.
Yê dest bi birno li mala Mihemed Sedîq Geylanî *Pûşo+ 1945 - Mirgever
gundê Dizê hatîye kêşan.

409

Dostên Mihemed Emîn *Hemedemîn+ Axa Şetevî: Ji rastê ve: Kerîm Ehmedîn
wezîrê Post-Telegraf-Telefon. Nr. 2, 3 ji binemala Nanîwanzade. Nr. 4
Birahîm Rehîmzade. Nr. 5 ji binemala Qazî Mihemed, 1946 - Mehabad

410

Mihemed Emîn Axa Şetevî, Tebdîgeha *Mişextîgeh-Surgungeh+ Şahê Iranê li
Şehrê Hemedan, Iran 1956

411

Ji çepê ve: Hemedemîn *Mihemed Emîn+ Axa Şetevî, Abdulrehman Qasimlo,
Mîrza Mehemed Eqbalî *yê rûniştî+, Hebîbullah Xan Qasimlo - 1946 Mehabad

412

Hacî Zîba Xanim Şetevî

413

Zarokên Zîba Xanimê. Ji çepê ve: Menûçehr Zerza, Sîma Zerza

414

Ji çepê ve: Hacî Mehmûd Axa, Muhendis Banîseîd, Sîma, Zîba, Bedrî, Dr.
Hesen, Şukrî
2008 Roterdam – Holland

415

Ji milê çepê ve: Sanaz Tahirî, Nazîla Tahirî, Mihemed Tahirî, Senem Tahirî
2007 Toronto-Kanada

416

Eşref Şetevî *Xwûşka min+, Ferrûx *zarok+, Dr. Huseyin Eşraqîazer - 1959
Tehran

Ferrûx Eşraqîazer, Nazîla Eşraqîazer - 1966

417

Ji çepê ve: Pervîn Şetevî, Nîlûfer *bûk+, Ferrûx *zava+, Nîna Şetevî – Tehran

418

Tebessum Şetevî - 1975 Tehran- Zanîngeha Hemşîreyî

419

Ji çepê ve: Eşref Şetevî, Simin Şefeq hevklasa Eşrefê, Xecîce Xanim Şetevî,
mala Şetevî li kolana Xanbabaxan - Urmîye rojhilata Kurdistanê, 1955

420

Ji çepê ve: Nîlûfer Sehrîyarefşar, Nîna Xanim Şetevî, Ehmed Axa Qasimlo,
Pervîn Şetevî, Dr. Hesen Şetevî - Paris 1978

421

Merasima xatirxwastina xwûşka min Tebessumê li Goristana RotterdamHolland - 2000

Seremonîya *Merasima+ veşartina Tebessum Şetevî li Goristana Rotterdamê
li Hollandê - 2000

422

Ji milê çepê ve: Menîce Xanim, zarok Mehîn, Mehmûd Axa Zerza, Pervîn
Şetevî *li pêşîyê ser bi kofî+, Zîba Şetevî, kiça Zîba Xanimê Sîma, bebekê di
koşê da Menûçe Zerza *Kurê Mehmûd Axa+ - Şino 1974

423

Pervîn Şetevî

424

Pervîn Şetevî - 1965 Urmîye

425

Ji çepê ve: Nîna Şetevî, Ronak, Heidi, mêrê Nînayê Yûsif *Îsiv+ Şehriyarefşar1972 Munih-Emanya

Ji milê çepê ve: Zêrîn Şetevî - Nîlûfer Şehriyar Eşref, Ronak Şetevî 1979

426

Tebessum Şetevî - 1975 Li rex çemê Qasimlo

427

Ji çepê ve: Sanaz Tahirî, Nîlûfer Şehriyarefşar, Binevşe Eşraqî - 2010 Toronto
- Kanada

428

1. Ji çepê ve: Nîlûfer Şehrîyarefşar, Nîna Xanim Şetevî, Binevşe, Ferrûx
Eşraqîazer
2. Nîna Xanim Şetevî, Binevşe Şehrîyarefşar
3. Ferrûx, Nîlûfer

429

Ji çepê ve: Lutfelî, Sarî Hesen [Hesenê Zer - Dr. Hesen şetevî+, Qere Hesen
*Hesenê Reş+, Heban, Rehîmzade, Fîrûz, Kerîm, Ebdullah, Seîd. Hevalên
Urmîyeyê - 1958

430

Mihemed Emîn Axa Şetevî, Xecîce Xanim Qasimlo, Eşref, Tebessum, Pervîn,
Hesen, Nîna, Ferhad, Cemil

431

Hevalên Stanbolê: Dr. Nejad Remzî, Muhendis Seîd Ebdulrehman, yêkemîn
journalîstê [rojnamevanê] Ingilîz ku me hinartibû Kurdistanê, Muhendis
Cemal Alemdar, Dr. Birahîm Sabir - 1962

432

Hevalên mektebê
Fotografê 3. ji çepê ve: Lutfelî, Hesenê Zer [Dr. Hesen Şetevî+ Hesenê Reş,
Ebo - Urmîye, 1959

433

Hesen Şetevî - Stanbol-Tirkîye, 1961

434

Ez, *Dr. Hesen Şetevî+: Xwandekarê Fakulteya Tibbê li Stanbol-Tirkîyeyê li
sala 1962ê

435

Ez, *Dr. Hesen Hemedemîn Şetevî+ - 1972, rojhilata Kurdistanê

436

1972, Garmiş *Garmish+-Bayern-Elmanya: Komeleya Xwandekarên Kurd û
Ronakbîrên Kurd
Ji çepê ve yê bi berçavk û serrût [keçel] Muhendis Sadî Dizeyî, Dr. Reûf Xefaf,
Muhendis Nizam Kaya, Dr. Sadiq Pirzehîrî, Dr. Hesen Şetevî, Dr. Kemal Fuad
û endamên herdu rêxistinan.
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Min rexne li siyaseta antî demokratîk ya Şahinşahîya Îranê û li Şahinşah Riza
Pehlewî kir li Konsolosîya Îranê li Stanbolê. Di fotografî da konsolosê Îranê
êrişî min dike.

438

Niştergerî *Cerahî+: Şef Dr. Hesen Şetevî li Xestexaneya Akademîk li Elmanya
- 1991

Total Gasterektomi *Penceşêr - Kanser - Seretan] - 1985, Elmanya

439

Niştergerîya Pêşmerge, Nişterger *Cerah+ Dr. Said *Wî demî ez bi navê Dr.
Seîd dihatim nasîn - Dr. Hesen Şetevî+ - 1981

440

Nobedarên Xestexaneya Doktorên Tixûbnenas yên Fransayê li çiyayên
rojhilata Kurdistanê - 1980 / 1981 [Ji çepê ve yê 2. ez im.]

Gundê Qaliwe li Serdeştê - Cihê Xestexaneya Doktorên Tixûbnenas li
rojhilata Kurdistanê

441

Ji çepê ve: Heidi *Xanima min+, Ez *Dr. Hesen Şetevî+, Pervîn - Munih Elmanya 1968

442

Gotara Dr. Hesen Şetevî li roja xelat dana UNESCOyê - 2004

443

Dana xelatê UNESCOyê bo Dr. Hesen Şetevî - 23.12.2004 li xestexaneya
Zanîngeha Elman

444

Dr. Hesen Şetevî, Elmanya - 2017

445

Ji çepê ve: Miryem Xanim, Axa Fethullah, Ayşe Xanim, Seîd
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Ji çepê ve: Bedrî, Axa Fethullah Qasimî, Miryem Xanim Qasimlo, Seîd, Azer

Ji çepê ve: Miryem Xanim Qasimlo, Azer Qasimî, Muhendis Muxtar Banîseîd,
Bedrî Qasimî, Seîdê Qasimî

447

Axa
Fethullah Qasimî Qasimlo Mesken

448

Miryem Xanim Qasimlo

449

Gulendam Xanim Şetevî

450

Gora Gulendam Şetevî

451

Mûsa Xan Kokeyî, kurê Gulendam Xanimê - Gelîyê Qasimlo

452

Esmer Xanim Kokeyî, kiça Gulendam Xanimê

453

Ji çepê ve: Aryana, Tanîya *dayîk+, Dr. Aram Banîseîd, Eşkan, Arman - 2007
Kaliforniya-USA
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Hacî Zîba Xanim Şetevî, Hacî Mehmûd Axa Zerza, Sîma Zerza

455

Ji çepê ve: Zîba, Dr. Hesen, Esmer, Tebessum

Ji çepê ve: Şukrî, Bedrî, yên rûniştî: Şilêr, Şivan

456

Edalet Xanim, Muhendis Huseyin Axa Qasimlo, fotografê [resmê]
zemawendê [dahwetê - şahîya şûkirinê] - Stanbol

457

Edalet Xanim Qasimlo

458

Gora Miryem Xanim Qasimlo

459

Gora Axa Fethullah Qasimî Qasimlo

460

Cemîle kiça Neşmîlê, Pervîn Şetevî, Dr. Neşmîl Qasimlo

Asîya Xanim jina Huseyin Axa, Şervîn Qasimlo, jina Şervîn Qasimlo Çinûr

461

Muhendis Huseyin Axa Qasimlo - 2008

462

Gora Banû Fatime Qasimlo - Dayîka Dr. Ebdulrehman Qasimlo

463

Gora Hacî Mihemed Axa Qasimlo [Wusûq El-Dîwan] - Babê Dr. Ebdulrehman
Qasimlo

464

Urmîye, mezela [odeya] Doktor Elî Xan
Ji milê çepê ve: Nermîn, Behmen, Nasir, Puran, Neyroz Xanim, Doktor Elî,
Mihemed, Nehal, Kamyar

465

Ehmed Axa Qasimlo, Rehman Xan Qasimlo - Ehmed Axa Qasimlo
[Fotomontaj kirîye]

466

Ji rastê ve: Fereng Xanim Qasimlo [Perçem], Muhendis Farûq Qasimlo, Paris
1998, Havîn

467

Ji rastê ve: Zîba Xanim Şetevî, Ehmed Axa Qasimlo, Sekîne Xanim Qasimlo

468

Ehmed Axa Qasimlo, jina wî Fereng Xanim Qasimlo [Perçem], kiça wî Nejla
Qasimlo û kurê wî Babek Qasimlo - Tehran 1970

469

Ji çepê ve: Ehmed Axa Qasimlo, Farûq Qasimlo

470

Ji rastê ve ya 1. Nejla Qasimlo û kiç û kurên binemalê

471

Babek Xan Qasimlo, Nejla Qasimlo

472

Gulkuh Qasimlo, kiça Babek Xan Qasimlo

473

Helena Qasimlo [Krulich], Dr. Abdulrehman Qasimlo [Li demê dahwetê 1954 Prag]

474

Ji milê çepê ve: Mîna Qasimlo, kiça Dr. Qasimlo, Helena jina Dr. Qasimlo,
Hîwa kiça Dr. Qasimlo û Dr. Ebdulrehman Qasimlo - 1963 Prag

Rêberê PDKÎ Dr. Ebdulrehman Qasimlo *Ji arşîva Chris Kutschera]

475

Mitînga li meydana Çar Çira: Dr. Abdulrehman Qasimlo diaxive. Mehabad,
Rojhilata Kurdistanê - 1979 *Ji arşîva Chris Kutschera]

476

Ji çepe ve: Dr. Seîd Şerefkendî, kesê 3. Mustefa Şelmaşî, kesê 4. Dr.
Ebdulrehman Qasimlo, kesa 5. Madam Florans Weber - HDKI, 1979 *Ji arşîva
Chris Kutschera]
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Dr. Ebdulrehman Qasimlo, gundê Xidirava, rojhilata Kurdistanê, [1988]

478

Doktor Ebdulrehman Qasimlo, Helena Krulich, xanima Dr. Rehman - Prag,
1956
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Ji
çepe ve: Kesê 2. Hacî Ehmedî, kesê 4. Dr. Ebdulrehman Qasimlo, kesê 5. Xenî
Bilûryan, endamên Komîteya Navendî û Polîtburoya HDKI - 1981 *Ji arşîva
Chris Kutschera]

480

Dr. Hesen Şetevî li ser gora Dr. Ebdulrehman Qasimlo li Goristana Perlaşez
[Perres Lachaise] li Paris-Franse - 1988
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Hacî Mûsa Xan Zerza, Mehmûd Axa Zerza

482

Du pismam: Ji milê çepê ve: Îrec Xan Zerza [Kurê Silêman Xan Zerza], Mesûd
Xan Zerza

483

Dr. Tahir Zerza, xanima wî Dr. Wilke û zarokên wan: Roja, Sara
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Ji rastê ve: Komar, Salih Xan, Salar, Sakar, Nevîya Salih Xan Tara

Ji rastê ve: Sadiq Xan Zerza, Dr. Ebdulrehman Qasimlo, Salih Xan Zerza, Dr.
Sedîq Zerza
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Ji rastê ve yê rûniştî: Salih Xan Zerza, *zarokên Salih Xan+: Komar, Sakar, Salar
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Mûsa Xan Zerza digel pêşmergeyên Komara Kurdistanê *Mehabad+ - 1945

487

Mûsa Xan Zerza: Di şerê li mintiqeya *navçeya+ Seqiz da dijî hukûmeta Şahê
Îranê - 1945

488

Mehîn Xanim Zerza, kiça Menîce Xanim Qasimlo

489

Hîwa Zerza [Kiça Mehîn Xanimê]

490

Fatima Xanim Qasimlo, Menîce Xanim Qasimlo
Zarok jî Mehîn Zerza ye digel kes û karên xwe.

Muzafer Xanê Zerza
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Ji milê çepê ve: Kiça Mehpare Xanimê, Tûran Xanim, Mehpare Xanim Zerza,
kiça Menîce Xanim Qasimlo [Zerza]
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Gora Menîce Xanim Qasimlo [Zerza]

493

Ji rastê ve: Ibrahîm Xan Qasimlo, Seyid Rehman,Mustefa Xan Izzetpûr,
Doktor Elî Xan Qasimlo - 1962 Urmîye

Ebdullah Xan Izzetpur - Hannover / Elmanya
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Araz Xan Izzetpûr

495

Nazîla Eşraqîazer, Xusro Xan Izzetpûr, Sahib Xanim Sultanpûr *Qasimlonîya+

496

Gora Mustefa Xan Qasimlonîya

497

Gora Gulî Mihemedê Nenas

498

Birahîm Xan Qasimlo û hevjîna wî Fatima Xanim Nenas - 1947

499

Muhendis Sureya Qasimlo - 1967

Niştiman Qadirî, kiça Sureya Qasimlo

500

Birahîm Xan Qasimlo û hevjîna [jina] wî Fatima Xanim Nenas

501

Ji rastê ve yên ser pêya: Birahîm Xan Qasimlo û Hebîbullah Xan Qasimlo.
Xwandekarên Akademîya Leşkerî ku Komara Kurdistanê [Mehabadê]
rêkiribûne Yêkîtîya Sovyetan [Bakûyê] ku bibine efser.

502

Ji çepê ve: Selahedîn Qasimlo, Zîba Xanim Şetevî, Sureya Xanim Qasimlo,
Esed kurê Nazê Xanim Qasimlo

503

Ji çepê ve: Silêman Qasimlo, Farûq Qasimlo, Dr. Hesen Şetevî, Ebdullah
Izzetpûr, Suheyla Qasimlo [Xademî] - Paris 2000

Sureya Qasimlo

504

Suheyla Qasimlo, Pêşmerge. Ji 1979ê heta 1980ê li çiyayên rojhilata
Kurdistanê

505

Luqman Qasimlo, Pêşmerge - Li çiyayên rojhilata Kurdistanê - 1980

506

Ji çepê ve: Enwer Qasimlo, Selahedîn Qasimlo

507

Farûq Qasimlo, Mesûme Izzetpûr, xanima Farûqî

Silêman Qasimlo, Eslan, Pola, Nerîman

508

Luqman Qasimlo digel zarokên xwe Leyla û Hiro

Leyla û Sana
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Pêşmergeyê paşeroja Kurdistanê, Pola Qasimlo

510

Gora Fatima Xanim Qasimlo [Nenas] 2002

511

Gora Birahîm Xan Qasimlo - Stockholm / Swêd

512

Ji çepê ve: Hemze Xan Hesenê Berberan, Ebas Xan Hesenê
Berberan, kurên Sadiq Xan - Gundê Berberan

Ji çepê ve: Tebessum Xanim Şetevî, Helena Xanim Qasimlo *Krulich+,
Ebas Xan Hesen, Hemze Xan Hesenê Berberan, Kerîm Xan Hesenê
Berberan - 1969
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Gora Sadiq Xan Hesen, kurê Mîrza Rehmetullah Xanî - 1969

514

Gora Seyid Fatima Xanim Resûlî, xanima Hebîbullah Xan Qasimloyî

515

Gora Kerîm Xan Hesenê Berberan, kurê Sadiq Xanî

516

Hebîbullah Xan Qasimlo, Urmîye 1945

517

Ji çepê ve: Şehîn Qasimlo, Ferîde Xanim Qasimlo

518

Ji çepê ve: Şehîn Qasimlo, Seyid Menzer Xanim Qasimlo *Resûlî+

519

Ji çepê ve: Huseyin Axa, kurê Mihemed Axayî, Hebîbullah Xan, kurê
Rehmetullah Xanî

520

Şehîn Xanim Qasimlo, Hesen Xan Qasimlo
*Hesenê Reş+

Ji çepê ve: Senem, Muhendis Simayîl Qasimlo, Baxter Xanim
*rûniştîye+, Nazenîn
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Ji çepê ve: Simayîl Qasimlo, Dr. Huseyin Eşraqîazer *rûniştîne+, yên li
piştê Tebesum Şetevî, Pervîn Şetevî, Hesen Şetevî - Urmîye Sala
1959

522

Muhendis Hesen Qasimlo *Hesenê Reş+, 2008
Gundê Seyid Ebas, Urmîye, rojhilata Kurdistanê
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Gora Hebîbullah Xan Qasimlo, Gundê Hacî Berkavilan - 1970

524

Seyîde Menzer Xanim Qasimlo
Gundê Hacî Berkavilan - Gelîyê Qasimlo - 1995

525

Rehîm Xan Çelebî Xan - 1945, Mehabad

526

Elî Xan Abadîyan, bihara 1358ê Hetavî, *Bihara Azadîyê+. Sala 1979ê Şoreşa
Îranê, Mehabad

527

Elî
Xan Abadîyan digel jina xwe Şehîn Xanimê
[Elî Xan ji binemala Xelîl Axa, Mahruxsar Xanimê ye]

528

Rehîm Xan Çelebî Xan - 1324ê Hetavî [1943ê Mîladî] - Tebrîz

529

Ji çepê ve: Kesê 1. Qasim Qadirî, yê 4. Hacî Elî Xan Hebîbîyan *Şehridarê
Miyanduavê bû û hevkarîya Komara Kurdistan ya Mehabadê kir û ji ber
hindê li sala 1335ê Hetavî -1956ê Mîladî li ofîsa xwe hate teror kirin], kesê 5.
yê bi berçavk Fezil Elî Xan Saremî, yê 6. General *Ertêşbod+ Mihemed
Şahbextî.
Ji rastê ve: Kesê 1. Pêşewa Qazî Mihemed *Serokê Komara Kurdistanê li
Mehabadê+, kesê 3. Kerîm Werehram *Fermandarê betelyona 4ê, piştî
şoreşa Îranê ya 1979ê hate îdam kirin.] - 1943 [1322ê Hetavî], Urmîye

530

Ji çepê ve: Şadî Xanim, Elî Abadîyan, Efser Xanim, Xelîl Axa, ciwanê li piştê
Şoreş Abadîyan kurê Elî

531

Ji çepê ve: Elî Xan, Efser Xanim, Doktor Fîrûz Xan Saremî, Şehîn Xanim
Saremî, Ariyan Sadiqî kurê Şehîn Xanimê, Ketayûn Sadiqî kiça Şehîn Xanimê,
Tehran 2002
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Ji çepê ve: Elî Xan Abadîyan bi cilûbergê Kurdî, Muhendis Huseyin Qasimlo,
Salih Xan Sultanpûr, Arîya Sultanpûr kurê kak Salih, Şadî Xanim Abadîyan,
Efser Xanim, Perîzad jina kak Salih, Wirya Sultanpûr kurê Salih Xan - Li
dahweta Şervîn Qasimlo, Urmîye
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Yê li ser mehfûrê rûniştî: Ebulfeth Mîrza
Rêza 2. ji çepê ve: Nasir El Sedad, Şahzade Mezildewle, Ehmed Mîrza, Sarim
El Memalik *Şehridarê Meraxêya Urmîyeyê, Bapîrê Elî Xan Abadîyan]
Rêza 3. Herçar nobedar [muhafiz] in.
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Mizgevta Hesen Axayê Mukrî, babê bapîrê min li Mehabadê

Elî Xan Abadîyan, li Mizgevta Hesen Axayê Mukrî Mehabad 1989

535

Mizgevta bapîrê min, babê bapîrê min Hesen Axayê Mukrî - Sal 1826. Li
Mehabadê li taxê mizgevtan

Mizgevta Hesen Axayê Mukrî
Ev mizgevte sala 1826ê mîladî ji alîyê babê bapîrê min Hesen Axayê Mukrî ve
hatîye avakirin. 1936ê m. [1327ê hetavî] hatîye sotin. Kak Ebdullah
Şerefkendî birayê şairê bi nav û deng Hejarî gotîye ku binemala Qasimlo
[Hacî Hesen Axa Mukrîyan] daye çêkirin.

536

Ji çepê ve: Kesê 1. Birahîm Xan Sultanpûr, yê 3. Muhendis Huseyin Axa
Qasimlo - Urmîye 2005
Binemala Ehmed Axayê Sultanpûr û Mahruxsar Xanimê
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Birahîm Xan Sultanpûr ji binemala Ehmed Axayê Sultanpûr û Mahruxsar
Xanimê digel Muhendis Huseyin Qasimlo

538

Gorên babê min Mihemed Emîn Şetevî, Dr. Ebdulrehman Qasimlo, dayîka
min Xecîce Şetevî, xwuşka min Tebessum Şetevî, Ezîz Sultanpûr, Simayîl
Qasimlo
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Gora babê min Mihemed Emîn Şetevî - 1971
Yên li ser gorê, ji çepê ve: Nîna Xanim, Pervîn Xanim
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Pêşmergeyên binemala Qasimlo, piştî şoreşa Îranê ya 1979ê

541

Ji çepê ve: Dr. Frederik Tissot: Sefîrê Fransa li Hewlêrê û Dr. Hesen Şetevî
Li bîrînana Chris Kutschera li Parisê, 28. 09. 2017
Min û Dr. Frederik piştî 35 sala li merasima bîrînana Kutschera hevdu dît.
Wî jî li wê xestexaneya PDKÎ li çiya li Serdeştê kar dikir. Ez hatim û wî bo
Fransa sefer kir.
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PÊVEK
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Listeya Secereya binemalên Qasimlo, Şetevî,
Hesenî Berberan, Izzetpûr
Budax Xan: Kake Şêx, Kake Mîr, Feqih Ehmed Darişmane, Emîr
Seyfedîn Mukrî
Emîr Seyfedîn Mukrî: Rustem, Babe Omer, Sarim
Sarim: Hacî Omer, Qasim, Birahîm, Emîrê Beg, Mustefa Beg
Rustem: Mîr Nezîr, Beyram, Şêx Heyder, Mîr Xizir
Mîr Xizir: Mîr Hesen, Alex Beg
Şêx Heyder: Huseyin, Mîre Begê ewil *Emîrê Paşa+
Emîrê Paşa: Emîr Xan [Beg], Xan Ebdal, Qasim, Budax Beg,
Huseyin, Şêx Heyder
Şêx Heyder: Huseyin Sultan, Meqsûd Beg, Qubad Xan *Şêrê
Suwar], Şêr Xan *Emîr Xanê yêk dest+
Şêr Xan: Budaq Sultan
Budaq Sultan: Ebdullah Beg, Yehya Beg, Suhrab Xan, Eyûb Beg,
Behram Beg, Mûsa Sultan
Mûsa Sultan: Şêx Elî Xan
Şêx Elî Xan: Mihemed Hesen Xan, Mehmûd Xan, Budax Xan,
Mihemed Xan,
Mihemed Xan: Mûsa Xan
Budax Xan: Ebdulsemed Xan, Ebdulrehman Xan, Ebdulkerîm
Xan, Ebdullah Xan
Ebdulkerîm Xan: Mecîd Xan
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Ebdullah Xan: Budax Xan
Budax Xan: Kerîm Xan, Mihemed Xan, Rehman Xan, Ebdullah
Beg
Ebdullah Beg: Sultan Beg
Sultan Beg: Hacî Baqir Axa
Hacî Baqir Axa: Hacî Hesen Axa Mukrî, Cîran Xanim
Hacî Hesen Axayê Mukrî: Ji jina ewil Zeyneb Xanimê; Riza Beg,
Ehmed Axa Mukrî, Mihemed Hesen Axa, Mahruxsar Xanim,
Xanim Bacî. Ji Helîm Xanimê Ezîz Axa, Rehmetullah Xan Zêrîn
Qelem, Izzet Axa, Selman Xan û Hacî Mihemed Axa Qasimlo
[Wusûq El-Dîwan]
Mirza Rehmetullah Xan [Zêrîn Qelem] - Xawer Xanim, Sahib
Xanim: Hebîbullah Xan Qasimlo, Mihemed Sadiq Xan Hesenê
Berberan
Mihemed Sadiq Xan Hesenê Berberan - Fatima Xanim: Hemze,
Ebas, Kerîm, Zînet
Hemze - Besê: Yûsif, Seîd, Mustefa, Cihangîr, Mesûd, Nesrîn
Ebas - Gelawêj: Cemîl, Celîl, Şehla, Şûle
Zînet - Ebdullah: Nasir, Ferhad, Mehnaz, Mecîd, Elî, Kemal
Kerîm - Befrîn: Mehrûx, Keywan, Merzîye
Hebîbullah Xan Qasimlo - Seyid Menzer Xanim: Simayîl, Hesen,
Behram, Şehîn
Simayîl - Baxter: Senem, Nazenîn
Hesen - Ferîde: Ihsan, Mehsan

546

Behram - Wehîde: Pola, Xizir
Mihemed Hesen Axa: Şêr Elî Beg, Hemze Beg
Hemze Beg - Nacîye Xanim: Ismet Xanim, Şuket Xanim, Iffet
Xanim, Edalet Xanim
Edalet Xanim - Huseyin Axa: Erdelan, Seîd, Dr. Neşmîl
Dr. Neşmîl - Hans: Cemîle
Bacî Xanim: Ehmed Axa Sultanpûr
Ehmed Axa Sultanpûr - Fatima Sultan Xanim: Birahîm, Ebas,
Hesen, Ezîz, Sahib, Simayîl
Simayîl - Helîm: Nesrîn, Nevîn, Arezû
Hesen - Şirîn: Mahruxsar [Ruxsar], Sureya
Ebas - Perîzad: Zeyneb, Hacer, Mihemed, Elmas, Solmaz, Jîla
Sahib - Xusro: Beyan, Ferîba, Mensûr, Senar, Hemîd, Siyamend
[Riza]
Birahîm - Sefîya: Salih, Perî, Şêx Axa, Ehmed, Tûba, Seîd, Mîna,
Xelîl [Miko], Amîne, Sîma
Amîne: Aysan, Yasîn, Yûnis
Sîma: Şîlan
Seîd: Neşmîl
Tûba - Esed: Monireî, Behmen, Peyman
Şêx Axa - Rosen: Dîana, Meydan
Salih - Perîzad: Arîya, Wirya, Leyla
Wirya - Zeyneb:
Perî - Muslih: Jiwar, Jiyar
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Ezîz - Werde: Reşîd, Mehîn, Ferhad, Mecîd, Qadir, Mustefa,
Esmer, Gulî
Reşîd - Xatûn: Rojan, Miryem, Ronak, Diyako
Mecîd - Lîla: Makwan, Mardîn
Mustefa - Hacer: Ebdulezîz [Ezîz], Ahamed, Akam
Gulî - Behman: Behroz, Fîrûz, Sîrûs, Neşmîl
Esmer - Tahir: Esrîn, Elî, Evîn
Mahruxsar Xanim: Rehman Axa, Fatime Sultan, Çelebî Xan
[Rehîm]
Çelebî Xan [Rehîm]: Elî Xan, Mehtab, Şahpûr, Mihemed, Cehfer,
Tebessum, Mahruxsar
Elî Xan - Efser: Şadî, Şoreş, Xebat *Xelîl
Şadî - Mesûd:
Şoreş - Rojîn:
Mehtab - Îrec: Kawe, Nexme
Mihemed - Mîtra: Rojîn, Laçîn
Cehfer - Gîtî: Sîpehr,
Rehman Axa - Xecîce Xanim, Cîran Xanim, Xedîce Xanim,
Helîm Xanim, Ayşe Xanim: Efser, Kerîm, Menîce, Eşref, Şepol
*Kişwer+, Birahîm
Helîm: Zubeyde, Ezîme,
Eyşe: Mehpare, Mesûme,
Xecîce Xanim 1: Behram [Omer]
Xedîce Xanim 2: Rustem
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Mesûme: Îran, Tûran, Nahîd, Wahîd, Kulsum, Nesrîn, Haşim,
Çîmen, Necîm
Mehpare: Luqman, Rêbiwar, Sureya, Azad, Silêman
Kerîm - Tûba: Şilêr, Perşeng,Birahîm
Menîce - Mehmûd: Evîn, Nermîn, Befrîn, Şermîn
Efser - Elî: Şoreş, Şadî, Xelîl *Xebat+
Zubeyde - Nûredîn: Çîmen, Leyla, Saman, Kamil, Faîq
Behram [Omer] - Fatima: Lawîn, Huseyin, Lale, Hesen
Rustem: Erman, Peyman
Izzet Axa Mukrî - Helîme Xanim: Mehmûd Axa, Mihemed Emîn
Axa Şetevî, Behrî Xan, Hesen Xan, Birahim Xan Qasimlo,
Mustefa Xan Izzetpûr Ciwanmerd, Seyfedîn Xan
Mihemed Emîn Axa Şetevî - Xecîc Xanim Qasimlo: Eşref, Elmas,
Tebessum, Pervîn [Perî], Hesen [Bozo, Sarî, Heso], Jale, Nîna,
Ferhad, Cemîl
Eşref - Huseyin: Ferrûx, Nazîla
Tebessum - Mihemed:
Pervîn - Behroz:
Ferrûx - Nîlûfer, Ursula: Binevşe
Nazîla - Seîd: Mihemed, Sanaz, Senem
Mihemed - Şirîn: Hena
Dr. Hesen - Heidi: Dr. Ronak, Dr. Zêrîn
Dr. Ronak - Walter:
Dr. Zêrîn - Francisco: Viktoria Sofie
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Nîna - Yûsif: Nîlûfer
Nîlûfer - Ferrûx: Binevşe
Mehmûd Axa - Meryem Xanim Qasimlo: Zîba, Gulendam, Eyşe
Zîba - Mehmûd: Sîma, Menûçehr
Gulendam [Gulo] - Seyid Birahîm: Silêman, Luqman, Esmer,
Mûsa, Şirîn
Esmer - Şukrî: Şivan, Şilêr
Mustefa Xan Izzetpur - Gulê Xanim: Ebdullah, Xusro, Perwîz,
Araz
Ebdullah - Nahîde: Hîwa, Nîma
Xusro - Sahib: Beyan, Ferîba, Mensûr, Hemîd, Sennar, Siyamend
Perwîz - Gulê: Hawreh, Şêr, Aram, Şefeq, Şevnem, Seîd, Areş
Araz - Maral: Kawe, Semîra, Azad, Mesûme, Befrîn, Leyla
Mustefa Xan Qasimlonîya - Letîfe Xanim: Mehtab, Pervîn,
Hûrîye [Yûrîye], Mehbûbe, Emîr, Nasir, Kamuran
Kamuran - Wehîde: Miryem, Meysem
Mehtab: Nîlûfer, Nikan, Ihsan, Irfan
Hûrî [Yûrî] - Nasir: Şayan, Şervîn, Bejîn
Mehbûb - Letîf: Peyam, Mihrdad
Nasir: Niştiman, Ridwan
Pervîn - Reza:
Birahîm Xan Qasimlo - Nazê Xanim, Fatima Xanim, Xumar
Xanim: Sureya, Selahedîn, Suleyman, Enwer, Suheyla, Farûq,
Luqman
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Sureya - Rehman: Kejal *Niştiman+
Suheyla - Mihemed:
Kejal - Subhas: Winona
Selahedîn - Mermer, Lola: Şadî, Nazlî
Silêman - Ekrem: Pola, Nermîn, Erselan
Enwer - Şehîn, Azîta, Mehrî: Sana, Neşmîl
Farûq - Mesûme: Aran, Baran
Luqman - Sewda, Kemale: Hêro, Leyla, Arman
Hacî Mihemed Axa Qasimlo [Wusûq El-Dîwan] - Fatime Xanim,
Xawer Xanim, Zerî Xanim, Maral Xanim, Seyid Zînê Xanim,
Sureya Xanim: Ehmed Axa, Miryem Xanim, Xedîce Xanim,
Dr. Elî Xan [Eloş+, Menîce Xanim, Dr. Ebdulrehman Xan *Baboş+,
Sekîne Xanim, Hesen Xan, Seyfedîn Xan, Huseyin Axa
Huseyin Axa - Edalet Xanim, Asya Xanim: Erdelan, Seîd, Dr.
Neşmîl, Mihemed, Şervîn, Şermîn, Abdulrehman
Dr. Neşmîl - Hans: Cemîle
Miryem Xanim Qasimî Qasimlo - Mehmûd Axa, Axa Fethulla:
Bedri, Azer, Seîd
Bedrî - Muxtar: Aram, Nesîm
Dr. Aram - Tanya: Eşkan, Arman, Aryane
Dr. Nesîm - Reza: Sîna, Tara
Azer - Muhsin: Dr. Negîn, Dr. Nigar
Dr. Nigîn - Marko: Ramîn

551

Muhendis Seîd - Şukuh: Hale, Emîr, Elî
Hale - Jon: Elah, Ayla
Elî - Azî:
Ehmed Axa - Fereng Xanim: Nejla, Babek
Babek - Susen, Menîce: Gulkuh, Gulgûn
Sekîne Xanim - Sedîq: Farûq, Jîyan
Farûq: Sasan, Ferhad
Dr. Elî Xan Qasimlo - Newroz: Tahir, Nasir, Nermîn, Mihemed
Tahir - Mehlega: Kawe, Kiyareş, Kamyar, Kimya
Nasir - Pûran: Pûya, Pedram
Nermîn - Behmen: Xezal, Nehal
Mihemed - Helale: Erşîya, Aryana
Dr. Ebdulrehman Xan Qasimlo - Helena: Mîna, Hîwa
Mîna - Nurlin: Robert, Martin, Max [Temo]
Hîwa - Gustaw: Wiera
Menîce Xanim Qasimlo Zerza - Musa Xan Zerza: Mehîn,
Mesûd, Muzefer, Mirad, Mehpare, Mîna
Mehîn - Kambiz: Hîwa
Mesûd - Tûba: Muhsin, Mîran
Muzefer - Rubabe: Ronak, Mensûr, Mehrdad, Azad
Mirad - Miryem: Pervîz, Sîrûs, Nazenîn, Nesrîn, Seadet, Arezû
Mehpare - Mehmûd: Tûran, Nazê, Hesen, Saman, Kejal, Şilêr
Mîna - Ezîz: Behman, Behroz, Behzad, Befrîn
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Xecîc Xanim Zerza - Mûsa Xan Zerza: Salih, Sadiq, Tahir,
Miryem, Sedîq,
Salih - Efser: Sakar, Salar, Komar
Sadiq - Necîbe: Umûd, Aram, Ajwan
Tahir - Wilke: Roza, Sara
Miryem - Mehmûd: Jiwar
Sedîq: Agirî, Tara
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Salname
Têbînî:
Ji ber ku hindek ji endamên binemalê derbareyê navên mehên
Kurdî zanyarîyek wan nîne, ji min daxwaz kirine ku ez di dawîya
pirtûkê da navên van mehan binivîsim. Min jî daxwaza wan
qebûl kirîye û ez dê di dawîya pirtûkê da navên mehên Kurdî
yên bi hersê zaravayan [Soranî, Kurmancî û Zazakî] binivîsim.
Min ev navên mehan ji salnameya KNKê [Kongreya Neteweyî ya
Kurdistanê] ya 2013-2014ê ji arşîva ROJAN HAZIM wergirtin ku
ji teref Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya KNKê ve hatine
amade kirin.
Demên salê bi soranî:
1. Xaklêwe [Axlêve] – Ji 21. 03 heta 20. 04
2. Banemer – Ji 21. 04 heta 21. 05
3. Cozerdan – Ji 22. 05. Heta 20. 06
4. Pûshper – Ji 22. 06 heta 22. 07
5. Gelawêj – Ji 22. 07 heta 22. 08
6. Xermanan – Ji 22. 08 heta 22. 09
7. Rezber – Ji 22. 09. Heta 22. 10
8. Xezelwer – Ji 22. 10 heta 21 – 11
9. Sermawez – Ji 22. 11 heta 21. 12
10. Befranbar – Ji 22.12 heta 20. 01
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11. Rêbendan – Ji 21.01 heta 19-02
12. Reşeme – Ji 20. 02 heta 20.03
Navên heyvan [mehan] bi soranî (*):
1. Rêbendan
2. Reşeme
3. Xakelêwe – Axlêve
4. Gulan
5. Cozerdan
6. Pûşper
7. Gelawêj
8. Xermanan
9. Rezber
10. Gelarêzan
11. Sermawez
12. Befranbar
(*) Serkanî: Salnameya KNKê ya 2013-2014ê
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Navên heyvan [mehan] bi kurmancî (*):
1. Kanûna Paşîn
2. Sibat
3. Adar
4. Nîsan
5. Gulan
6. Hezîran
7. Tîrmeh
8. Tebax
9. Îlon
10. Çirîya Pêşîn
11. Çirîya Paşîn
12. Kanûna Pêşîn
(*) Serkanî: Salnameya KNKê ya 2013-2014ê
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Navên heyvan [mehan] bi Zazakî (*):
1. Çele
2. Gujige
3. Mard
4. Nîsane
5. Gulane
6. Hezîrane
7. Temûze
8. Tebaxe
9. Eylûle
10. Citaşme
11. Payîze
12. Çelewo qij
(*) Serkanî: Salnameya KNKê ya 2013-2014ê
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Axivtina Bernard Kouchner ya bi zimanê xwe Fransî jî li jêr e:
Allocution de Bernard Kouchner
Secraaire d'Etat aupres du Premier Ministre
Charge de l'Action Humanitaire
Encore une fois, voici donc des Kurdes assemblds pour pleurer
leurs morts. Encore une fois, courageusement, malgrd bien des
interdits, voici des mavilleurs kurdes venus d'Europe, des
reprdsentants des organisations Ieurdes, et des amis, des
compagnons de route fraKais - si ces mots ont encore un sens
aprds avoir dte parfois si mal utilises.
Nous sommes rdunis pour honorer deux combattants kurdes,
ddvouds entre tous, opiniätres et inventifs, courageux jusqu'ä
l'exeds. Abdul Rahman Ghassemlou, Secrdtaire General du Parti
Ddmocratique du Kurdistan d'Iran et Abdullah Ghaderi,
representant en Europe du Parti Democratique du Kurdistan
d'Iran. Au sens propre, comme au sens figure, leurs assassins
ont frappd ä la tdte. lls ont bien fait leur sale travail : ils Tont
donc fait salement. Les amis des Kurdes, les amis d'Abdullah,
les amis d'Abdul Rahman, ne pourront pas oublier ces crimes,
ces rafales abjectes, ce complot monstrueux qui a daruft des
vies d'hommes d'intelligence, de progrds et de gendrosite.
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Lorsqu'on a eu le privildge et la chance de rencontrer des
hommes qui se battent pour leurs idees et pour les autres, on
ne sait jamais s'ils finissent Chef d'Etat ou s'ils finissent
assassines.
Nous savons peu des resultats de l'enquete, mais nous avons
note des silences hurlants, des excuses et des denonciations
gdnees.
Pour qui ne connait pas les Kurdes, il s'agit d'un affreux attentat
contre deux mllitants. Pour ceux qui connaissent les Kurdes, la
perte est plus insupportable encore.
Pour tous les Kurdes, un par un, dans les villages aux maisons
affaissees par les bombes, dans les villes, dans les Camps de
refugies, la mort de ces deux hommes est une immense perte.
Et ici, devant moi, je vois des mddecins fran2ais, ces "french
doctors" qui n'en peuvent plus de donner l'alarme et de soigner
les biesses et qui trouvent que cette fois l'injustice est
&eielement trop grande. Et je vois les reprdsentants des
organisations humanitaires, des associations de lutte pour les
droits de l'homme, tous ont consacrd une partie de leur vie aux
populations kurdes, qu'ils me pardonnent de ne pas les citer
tous ici.
Ceux qui viennent de mourir ont toujours ete les premiers ä
accepter, ä exiger l'aide humanitaire pour tous et d'abord pour
leurs propres prisonniers.
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Nous voici ä nouveau plonges dans la barbarie, comme il est
difficile d'admettre qu'il existe des dirigeants politiques dont la
pratique quotidienne, le principal instrument de pouvoir,
demeure l'assassinat.
A tant prononcer les trois mots Droits de l'Homme, on oublie
trop souvent, dans nos pays riches et chanceux que rien n'est
jamais acquis, ni les drroits ni les hommes. Ce n`est que d'un
eternel combat quìl s'agit.
II y a des luttes populaires et tadvisdes, des combats, pour un
temps, ä la mode. Celui des populations kurdes ne le fut jamais.
Trop d'interdts et de routines, trop de souverainete de trop
d'Etats pour ce peuple brise entre cinq frontidres. Les
ideologues carte n'y reconnaissaient pas leurs disciples et les
ventriloques habituels des peupies ne profdraient aucun son.
Alors, on pouvait les rdduire au siience pour qu'ils ne parlent
pas leur langue rnillenaire, on pouvait ddtruire leurs livres, on
pouvait brüler leurs villages, envahir leurs terres et leurs villes,
on pouvait expdrimenter sur leurs familles d'atroces et
modernes bombes, chimiques en particulier ; les responsables
du bien et du mal, les heros des indignations et l'homme
politique moyen faisaient trop souvent la sourde oreille et le
gros dos. "Des Kurdes meurent, oui, mais tout cela n'est pas
clair. Sont-ils de gauche ou de droite, ces enfants kurdes que
l'on assassine ? ".
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y a aujourd'hui pour defendre les enfarektarle,), kangue, les
poemes kurdes et les traditions villageoises, deux tres
valeureux combattants de moins. Trois, car il ne nous faut pas
oublier qu'ä Vienne, on a aussi detruit la vie du Professeur
Rassoul. Le Gouvernement franais que je represente ici s'incline
devant les trois supplicies et presente ä leurs familles, ä Helene,
sa femme, notre amie, et ä ses deux filles, ses condoleances et
son soutien.
Quand je pense ä toi Abdul Rahman Ghassemlou, je pense
d'abord ä ton rire. Tu etais capable de rire de tout et de tous les
hommes.
Ton immense culture, le regard d'historien et d'intellectuel que
tu portais sur toutes les choses dont tu te servais pour
construire de fines analyses procuraient une distance qui
elargissait la vision.
Au coeur meme des tragedies et des affrontements, meme
lorsqu'il s'agissait des luttes fratricides entre Kurdes, tu savais
conserver une approche humaine pour parler du tragique
destin de ton peuple, place dans une region d'extreme violence
et de tourbiilons politiques. "Quelle malchance ggographique"
disais-tu. "On ne parle pas assez des Kurdes parce que nous
n'avons jamais pris d'otage, jamais detourne un avion. Mais j'en
suis fier" ajoutais-tu. C'est vrai que dans cette region le choix
des alliances n'etait pas simple pour qui aime les Droits de
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l'Homme. Et tu avais assez d'indulgence, Abdul Rahman
Ghassemlou pour en comprendre les mauvaises raisons d'Etat.
Comme tu savais rester proche des gens preoccupes de leurs
conditions de vie. Et c'est pourquoi parmi les premiers, tu avais
accueilli nos medecins volontaires franois qui partirent et
traitent encore les familles civiles kurdes. Nous avons beaucoup
travaille ä tes cötes, dans les montagnes, et beaucoup parle,
discute durant de longues nuits, nous t'avons ecout6.
Tu etais l'homme du Tiers Monde que j'admirais le plus. A la
fois guerillero et liberal, fidele ä une strategie, tenant dune
ligne politique ferme et proposant sans cesse l'essentiel, je
veux dire, tu voulais dire : la dernocratie.
Ah ! si tous les leaders du Tiers Monde avaient ete aussi
democrates que toi, combien de milliers de morts auraient ete
evites !
Dans ta petite maison : trois pieces dont une bibliotheque, au
milieu des montags es; tu me racontais tes reves realistes. Ils
n'etaient pas de nature ä effrayer les puissants de ce monde et
de cette region. Ghassemlou estimait qu'aucune independance
d'un Kurdistan r6vi n'6tait possible. Avec ses amis, il riclamait
une autonomie du Kurdistan d'Iran et etait pres d'en debattre.
Et il voulait en parler avec les successeurs de Khomeiny. C'est
pour cela s'etait rendu ä Vienne, malgre les mises en garde,
pour faire la paix au nom des Kurdes.
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On a eu peur de ce message de paix, alors on a tue le messager.
C'est ainsi que jouent ä l'exorcisme certains grands enfants qui
gouvernent certaines contrees du monde.
Abdul Rahman, les hommes de ta trempe se font rares en cette
fin de siecle. Et l'on a beaucoup tue ceux qui te ressemblaient,
les humanistes de combat. Anouar El Sadate l'Egyptien, Issam
Sartaoui le Palestinien, Baodin Majerhu l'Afghan et Jean-Marie
Tjibaou le Kanaque. Abdul Rahman Ghassemlou, j'ai
l'impression de t'avoir connu partout, sans doute parce que tu
etais un modele.
Tu n'es pas chez toi dans cette terre Abdul Rahman
Ghassemlou, aux pieds de ce mur des Federes qui honore
d'autres combats que tu connaissais et approuvais. Tu es loin
de chez toi. Avais-tu un chez toi, eternel exile ? Ici, avec nous,
tes amis, nous esperons que tu te sentiras un peu chez toi. "La
lutte est dure", me disait-il y a dix jours mon ami Abdul Rahman
Ghassemlou, surtout parce qu'en se retournant, an voit des
Sieges vides et des rangs exlaircis. C'est la place des
compagnons qui sont tombes dans cette lutte, "tellement
d'entre nous sont morts", me disais-tu. Et toi aussi mon ami tu
es mort, comme c'est inj uste.
Reste avec nous pour un moment, Abdul Rahman, et toi aussi
Abduiiall,. I e temps que ton pays cesse de faire verser le sang
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et de verser le sien. Le temps que les hommes ä barbe noire ou
blanche et les femmes en noir se tendent la main et cessent
d'evoquer Dieu au moindre des massacres qu'ils perpetuent
eux-memes.
Paris, le 20 juillet 1989
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Kopîya ronameya Kurdistanê
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Nameya ji SAVAKê hatî
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Serokê SAWAKa Tehranê 420704, hejmar 313 – 24653,
Rêvebirê Giştî yê Îdareya Sêyan
"Li ser xebata veşartî [nepenî] ya xwandekarên Kurd
Bo me ji konsolosîya Şahinşahî ya Stanbolê xeber hatîye ku
komeke veşartî ya xwandekarên Kurd li Tirkîye digel
xwandekarên Kurd li Ewrûpa temas heye û xerîkî [mijûlî]
xirabkarîyê ne. Tirkîyeyê ev organîzasyon keşif kirîye û
endamên wê ku 19 kes in, 2 kes jî Hesen Şetevî û Fîrûz Felahet
Îranî ne. Imkan heye ku ewana digel cemîyeta [civata] Kurdan li
Tehranê têkilîyê danin bo xirabkarîyê. Hewce ye herçi zûtir
ewana binasin û bigirin û tehwîlî Îranê bidin.
Mudûrê Giştî Muqedem
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Guzarişî SAWAK [Rapora SAWAKê]

Guzarişa SAWAKê [Rapora SAWAKê]
Ebdulrehman Qasimlo digel hejmareke rojnamevana irtibat
heye. Kengî li ser Kurdan meqaleyan binivîse ew belav dikin.
Munasebeta wî digel Komeleya Xwandekarên li Ewrûpa gelek
baş bû belêm ew terefdarê Barzanî bû. Têkilîyên wî digel hêzên
dî yên siyasî baş nîne belên digel Ismet Şerîf baş e. Ji bilî wê
organîzasyonê çar [4] rêxistinên dî jî hene ku li Ewrûpayê
xebatê dikin.
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1. Partîya Demokrat ya Kurdisranê
2. Hizbî Kajik û Xwandekarên Kurd li Ewrûpayê.
3. Hevkarîya Ebdulrehman Qasimlo digel Elî Gelavêj, Mihemed
Hesen Qizilcî, Kerîm Hesamî, Mihemed Muhtedî li Pragê. Li
Munîhê digel Hesen Şetevî hevkarî heye ku ew rojnameya
Kurdistanê ji nû ve çap dike.
4. Komeleya Xwandekarên Kurd li Tirkîyeyê, digel Kurdên telebe
yên Tirkîye organîzasyonek durust kirine ku deh [10] endamên
wan hene û ji çendek ji wan ev in: Hemdî Turanli, Ehmed
Turanli, Muhendis Osman ku li Kalsro dijî.
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Li goreyî Henry Rawlinson
Li goreyî nivîsîna Rawlinson [Henry Rawlinson] li vê navçeyê, li
herêma Mukrîyan 300 gund hebûn ku nêzîkî 3500 kes ji
binemalên Efşar û Qasimlo lê dijîn. Binêrine vê kopîyê:
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Dr. Neşmîl Qasimlo
Di rojnameyên Ewrûpî da heta nihe bi dehan meqale li ser
rewşa wan zarokan hatine nivîsîn ku du meqaleyên vê xanima
hêja di dawîya vê pirtûkê da jî hatine bi cih kirin.
[Binêrine r. 192ê]
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Li sala 1953ê Ehmed Qasimlo digel Dr. Kamuran Bedir Xan û
Nûredîn Zazayî li ser doza Kurdan memorandumek belav kirin.

لًساڵی 1984داکامرانبًدرخان،وُرالذیهزازاَئًحمًدقاسملَُبًیاویکیانلًباريیمًسًلًیکُردبًواَی
 Memrandom Sur les kurdesئاماديکرد،
بُگًیاوذویبًریکخراَیوًتًَيیًکگرتَُيکان.وُسخًیًکلًَبًیاوًديدينبًدیپلۆماتێکیداومارکیَداَای
داپیکٍاتبَُيئًمبًیاوً لیذيکًنکًلًداویطتىیریکخراَیوًتًَيیًکگرتَُيکانلًپاریسکًلًکُضکی
 chaillotپیطکًشکات.

ًٌرَيٌاوَُسخًیًکیئًمبًیاوً،لًاڵیًنکاکئًحمًدیقاسملَُيَيديگًیًوذریتًَيزاريتیديريَيی
فًراوسً.
ژاوُیًی 1949داٌ،یىذیلًخۆیىذکاريکُرديکاویسُیس،لًلُزانکۆديبىًَيَبًیارمًتی مان گی ل ه
کامرانبًدرخانَوُريدیهزازاَکاکئًحمًدقاسملََُکاکريحمانقاسملَُکُمًڵًیخُیىذکاراویکُرد
پێکدێىه.
لًمکۆبَُوًَيدابڕیاریديدرێکًباڵَکراَيیًکیماوگاوًبًسیزماویکُردی،ئیىگلیسیَفًراوسًَیبً
ویُی"ديوگیکُردستان"باڵَکًوًَي.کاکئًحمًدقاسملَُديبیتًبًرپرسیئًمئُرگاوًَبًتًویاییئًم
ئًرکًبًرێُيديباَتًواوًتباڵَکراَيکًديگًیىتًواَخۆیکُردستاویص.
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Navê Șehîd Qasimlo li ser bendavekê ye
Ji Îranê belgeyeke ku ji alîyê Dayreya Serhejmarîya Giştî ya
Nufûs û Xanîyan ya Îranê ve hatîye hazir kirin gihişte destê min
ku tê da navê bendavekê *barajekê, sikirekê+ wekî „Seddê Șehît
Qasimlo“ *Bendava Șehîd Qasimlo+ hatîye bi nav kirin. Xerîte
*Nexşe+ 1375ê hetavî [1966ê mîladî] hatîye amade kirin. Demê
çêkirina vê xerîteyê *nexşeyî+ û demê şehadeta Dr. Qasimlo hev
nagirin. Gotina "Şehît Qasimlo" di nîveka şeklê oval da li dûv
„Seddê Mexzenê“ hatîye zêde kirin. Bo min gelek balkêş bû ev
dokument û min xwast di Pêveka vê pirtûka bîrhatinên xwe ya li
ser „Binemala Qasimlo“ da digel we xwandevanan jî parve
bikim. Di nav binemala me ya Qasimlo da, hindî ku ez dizanim,
yêkemîn kesê şehîtbûyî Dr. Ebdulrehman Qasimlo ye û ew jî di
13ê Tîrmeha 1989ê da li paytextê Awusturya Vîyanayê bûye.
Rejima Komara Îslamî ya Îranê bi biryareke siyasî ya dewletê ev
kiryara hovane kirîye. Di xerîteyeke organeke fermî ya dewletê
amadekirî da çawa dibe ku navê Qasimlo bo bendavekê tête
dan. Qasimloyê ku ji alîyê vê dewletê ve bi plan hatîye şehîd
kirin û her ev dewlete dê navê wî dane ser barajekê
[bendavekê]!.. Ecêb e. Eve cihê pirsê ye helbet. Gerçî di nav
şeklê oval da nehatîye gotin ku navê bendavê ya „Șehît Dr.
Qasimlo“ ye. Tinê wekî „Seddê Șehît Qasimlo“ hatîye nivisîn.
Belge çend cihê bawerîyê ye şika min li ser heye. Lê belê her bi
vê nezelalîya xwe ve jî be ez fikirîm ku di vê pirtûka xwe da cih
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bidemê. Dîyar e ku ev bi nav kirina „Seddê Șehît Qasimlo“ ya li
ser vê xerîteya ku ji dewrê berî Komara Îslamî ve hatîye hazir
kirin paşê lê hatîye zêde kirin. Belgeyê bi vî halê xwe yê tezadî jî
be diweşînim. Bendav *sikir,baraj+ li cihekî wisa ye ku xelkê wê
derê Kurd in û bi zaravayê soranî yê devokê Mukrî diaxivin.
Navê navçeyê Șahindej e û şehrekî biçûk e û 60 KM dûrî
Miyanduavê ye. Seddê Mexzenê îlaweten wekî Seddê Șehît
Qasimlo hatîye bi nav kirin. Li dorberê Șahindejê 152 gund hene
û piranîya xelkê Șahindejê xizim, lêzim û kes û karên me ne.
Bi ihtimaleke dî jî çiku xelkê wê navçeyê ehlê me ne dibe ku
wan bi xwe navê seddî danabin „Seddê Șehîd Qasimlo“. Eve
hemû ihtimal in helbet. Xerîte li jêr e û xwandevan bi baldarî lê
binêrin dê bibînin ku di nav wî şeklê oval da „Sed Mexzenî Șehîd
Qasimlo“ hatîye nivîsîn. Heta nihe çu itiraza hukûmeta rejima
îslamî ya Îranê nehatîye bihîstin li ser vê xerîteya ku navê „Șehîd
Qasimlo“ li ser e. Bi vê nezelalî û ihtimalan nexşeyî li jêr didim.
Belêm divêt bêjim ku navê şehîd Dr. Qasimlo ji alîyê rêvebirî û
îdareya xelkê wî ve dê her rojekê li ser rê, meydan û sikiran
[bendavan, barajan] bête dan. Ew roj jî ne dûr in. Dr. Qasimlo
şehîdê Kurdistanê ye, şehîdê xelkê Kurd e, şehîdê Kurdistanîyan
e, şehîdê hemû bindestan, demokrat û humanîstan e. Navê wî li
dîroka xelkê wî û hemû xelkan bi tîpên zêrîn hatîye nivîsîn û
nexşandin. Em wî bi dilgermî û rêzdarî bi bîr tînin.
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Nexşeyê *Xerîteya+ ku navê „Sed Mexzenî Șehîd Qasimlo“ tê da. Binêrine
şeklê oval ku bi tîra sor hatîye nîşan kirin.
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Tarîxa 29ê meha Gulanê [May] sala 2017ê li Elmanya
Bo arşîva birêz kak Rojan Hazim
Min ji kak Rojanê birêz tika kir ku digel redaksiyona pirtûka min
Rêya Jîyanê herweha pêşgotinekê jî bo pirtûkê binivîse.
Redaksiyona kitêbê salekê kêşa û kak Rojan bi hewseleyeke
yêkcar zêde û gelek deqîq zehmeteke bêtixûb kêşa û bi rûxweşî
ji deh cara zêdetir nivîsîn, teshîh û çavdêrî kir, gelek caran bi şev
ji seeta 23 heta 01ê nîvaşevê bi telefonê wextê xwe serf kir ji bo
redaksiyona Rêya Jîyanê ku ez yêk dinya spasdar im. Li ser
daxwaza min bo nivîsîna pêşgotinê jî kak Rojan wekî hemû
caran got ser çavan.
Gava pêşgotin kete destê min ku 13 rûper e, di lehzeya ewil da
piçek zêde hate ber çavê min, belêm wekî min çend cara xwand
min dît ku ne zêde ye belkî kêm e jî. Bi formulasyon, bi tarîx û
belgeyên deqîq yên arşîva xwe *çu hêzeke Kurdistanê arşîveke
wisa rêkûpêk nîne], di derbareyê edebî, cumlebendî [sentaks] û
nivîsîna kurmancî da, bi rastî ezameteke tarîxî ye, karekî şahane
[bijare] yê edeb û ferhenga Kurdî ye. Bêyî mubalexe min heta
nihe qet nivîseke wekî vê pêşgotinê nedîtîye. Hemû belge
[sened] û delîlên li ser Dr. Qasimlo û min yên bi tarîx û cihî ve bi
qelemekî şirîn, fesîh û spehî nivîsîne ku xwandekar ji terkîba
cumleyan lezzetê werdigire.
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Kak Rojanî bi ezameta qelemê xwe 400 rûper kitêba min di 13
rûperan da xulase kirîye ku eve bi rastî şahkarekî gelek mezin e.
Kak Rojan hem nivîskarekî mahir û edîbekî mezin û hem dostekî
yêkcar baş û demokrat e, mamostayê ziman û edebîyata Kurdî
ye û di derbareyê siyasetê da şexsekî zana û siyasetmedarekî
gelek deqîq, welatparêzekî yêkcar aza û hemû karên siyasî gelek
hûr û kûr analîz dike, gelek caran jî nezerat û fikrî ya siyasî ya
me nêzîkî hev e. Em herdu jî di yêk nezer û fikirê da ne. Ez wekî
şexs bi hevalînî û nasîna kak Rojan şanaz im û bi navê binemala
me spasî wî dikim. Li binemala me Zêrîn Qelemek me hebû
[Mîrza Rehmetullah Xan Zêrîn Qelem], lê nihe binemala
[malbata] me digel kak Rojanî du Zêrîn Qelem hene.
Kak Rojanê xoşevîst û ezîz, di vê pêşgotinê da gelek bi tefsîl û bi
başî û gelek musbet *pozîtîv+ li ser min û kak Rehman nivîsîye,
belêm ji camêrî û kubarîya xwe qet behsê hoy û nuqteyên
menfî *negatîv+ yên şexsî û siyasî yên me nekirîye ku wekî hemû
mirovan şaşî û kêm û kasîyên me jî hene. Li vê derê gelek ji dil
spasî kak Rojan dikim. Hêvîdar im li jîyana şexsî û siyasî
serkevtîtir be.
Digel rêzên min.
Dr. Hesen Şetevî
Banemer [Nîsan-Gulan] 2017
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Rûperê pêşîyê yê rapora parlementa Awusturyayê ya li ser
şehîdkirina Dr. Ebdulrehman Qasimlo û hevalên wî
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RÊYA JÎYANÊ
Dr. HESEN ŞETEVÎ

"... Esasen serborîya nivîskî di nav şertên xwe da tarz û formekî edebî ye jî... Li
dinyayê xwandina ev tarz edebîyatê heye. Ji baskê polîtîk heta rûyên dî yên
jîyanê serborî bi rengekî edebî gava hate nivîsîn xwandevanê xwe peyda dike.
Anku nivîsîna serborîyê jî edebîyatek e. Relatîven jî be herkes li goreyî zanîn û
tecrubeya xwe, bi tarz û rengê xwe berhemekê pêktîne û dide ber
xwandevanan. Nivîsîna bîrhatinan ji alîyê notkirina demên dîrokî yên hatine
jîyan ve jî giring e, şahidîyek e. Ji bo jînde hêlan, domandin û mayîndekirina
hafizaya civatê kar û xebatên bi vî rengî hewce ne û divêt bêne kirin...
Vêca di vê çarçoveya serborîyên maqûl da bi nivîsîna bîrhatinên xwe Dr. Hesen
Şetevî karekî şayanî teqdîrê kirîye. Dr. Hesen gelek bi dilnizmî, bi nefsbiçûkî, bêyî
ku bikeve nav teswîr û analîzên mezin û kûr û dûr û herwisa bêyî ku kesan tehqîr
bike, bişkêne an biêşîne, gelek sade jîyana xwe, ya binemala xwe ya kakil û
xeleka nêzîk ya dorberê binemala xwe û ya eşîrî nivîsîye. Eve ji bo binemala kakil
[conjugal family - nuclear family - kernefamilie] û heta ya fireh wekî
qedirşinasîyekê jî divêt bête dîtin. Dr. Hesen adeta xwe li hemberî binemala xwe
deyndar dîtîye û bi vê pirtûkê xwastîye vî deynê xwe razî bike. Hema bêjin li ser
hemû endamên binemala xwe agehîyek daye, teswîrek kirîye û di dawîyê da
fotografek [resmek] jî lê zêde kirîye. Ji ber hindê ev reftara Dr. Hesen ya
beramberî binemala xwe bihazanînek e, qedirgirîyek e, qîmet dayîneke ku eve jî
gelek nazik û kubarane kirîye. Dr. Hesen ev wezîfeya xwe bi şewqeteke bab û
bapîrane kirîye û eve hisseke gelek temîz û ji dil e ku Dr. Hesen nîşandayî. Ji vî alî
ve jî karê ku Dr. Hesen kirî gelekî maqûl û insanî ye..."
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