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Shecerename
Pêşgotin
Heza ji cihê ji dayikbûnê, nifş, netewe û tayfê yek ji hezên sereke yên
mirovan bûye. Ev xwezî an jî pêwîstî vedigere ser peywendiya genetik ya
zaroka bo bav û dê. Ger em vê hezê weke xwîna di nava demarên yek bi yek
ji kesên di nava koma miletekê de bibînin, zêde ji rastiyê dûr nîne. Ji
chaxên kevin de qewim û netewên cûr bi cûr dîroka xwe nivîsandine û
derheqa chalakiyên siyasî, aborî, zanistî, wêjeyî û olî pirtûkên cuda ji hev û
bi zimanên cuda ji hev nivîsandine. Di vê derbarê de gelê Kurd jî îstisna
nîne. Em dikarin ji rêberên şoreşa Kurda, rê û siyaseta wan, helbest û
îrfana Kurdî û herwiha edîb, fîlsof, helbestvan û nivîsên wan di berhemên
dîrokî de peyda bikin.
Di dirêjahiya dîrokê de, ji ber hêrş û leşkerkêşiyên berdewam û tije
xwînrêjiyên dijmin, piraniya berhemên nivîskarên Kurd tune bûne. Ji xeynî
nivîsînên dîrokzanên îslamî, belge û chavkaniyên gerîdokên biyanî û
dîplomatên biyanî ên wekî Viladîmîr Mînorêskî û Vasîlî Nîkîtîn, berhemên
dîrokî yên nivîskarên Kurd an kêm bûne an jî ewên ku mane kêmtir sûd ji
wan hatiye standin.
Ez fikirîm ku pirtûkekê di derbarê kok, ejdad û kalikên Mihemed Axa
Qasimlo û tayfa wî de binivîsim. Ji amadekirina vê şecerenamê re min li
şecerenameyên hinek ji eşîret û êlên Kurda nêrî. Ji min re eşkere bû ku di
tevaya wan de tenê navê zarên kurîn hatiye diyarkirin û di rastiyê de
bihayek nedane nevî û nevîchirkên mê ku ji dayikên wê malbatê an jî wan
malbatan hatine dinê. Û ev jî tê wateya wê hindê ku nîva nifûsa miletekê
nehatiye ber cahavan û ti buha nedanê !!. Ew nîva ku par û keda wan di
dewranên dîrokê de ger ji ya mêran zêdetir nebe, bi ti awayî kêmtir nebûye.
Nivîs û pirtûkên ku ji hêla nifşparêzên Fars, Tirk û Ereb ve hatine
nivîsandin, gelê Kurd wek « Tirkên chiyayî, zarên zirrdayikê ên dîrokê,
zarên hêtîm ên bêdewlet, Kurdên wehşî û heta ji nifşê Şeytan » binav
kirine. Hisên wan yên şovînîstî û kor wisa bihêzin ku heta niha jî amade

nebûne wan mafên ku ji xwe re meşrûi dibînin, ji himwilatiyên xwe yên
Kurd re jî qayîl bin. Ji ber ku wan bixwe ticarî tama zordarîya netewî
nekişandine û ji bo bidest xistina azadî, mafên civakî, siyasî û chandî ên
netewa Kurd, xebat nekirine an jî xwîn jêre nedane, elbete hingî ev
sitemkarî nikare li cem wan tiştekî watedar be.
Hêrişên malwêranker û têkşikandina serhildanên netewa Kurd ku tim bi
dûrxistinên komî, îdam, zindan û îşkenceyê re bûne û piranî jî bûne sedema
parvekirina axa Kurdistanê, derfet nedaye ku dewleteke navendî a Kurd pêk
were. Û ev karê han jî di cihê xwe de bûye sedema paşdemayîna gelê Kurd
di qadên weke chandî, civakî û siyasî de. Elbete malbata me jî parek ji
netewa Kurd bûne û ji vê rewşê parastî an jî bêpar nemane.
Ev nivîs ne pirtûkek dîrokî û ne jî pirtûkek lêkolînî, zanistî an jî siyasî ye,
belkî armanc tenê ewe ku bi awayekî şefaf cihê herêmê û pêvajoya
tekmîlkirina peywendîyên êl û eşîreteke girîng a Kurd li herêmeke mezin an
axa Kurdistanê bê naskirin ku di bajar û gundan de belav bûne û
kesayetiyên navdar di hembêza xwe de perwerde kirine. Bi vî awayî min
nexwest ku ji hevkarên xwe yên professor an nî hevalekî nivîskar daxwazê
bikim ku pêşgotinekê ji vê pirtûkê re binivîse.
Di nava tayfeya Qasimlo de jin xwedî rolekî berchav bûye. Weke ku di hemû
welatên Rojhilata Navîn de tê dîtin û adetekî berdewame, xwarza û biraza
dikarin bihevre bizewicin. Ger jinên me mîna wan bi mêrên malbata xwe re
dizewicîn, nevî û nevîchirkên me, weke zarokên malbatên kevin ên Spaniya
rastî nexweşiya Dawn syndrom( Mangol ) anku bichûkbûna mejî dibûn. Ji
ber wê jî divê hisên xwe yên keyfxweşî û spasbêjiyê ji dayikên wiha re bidîn
xuyanîkirin.
Li vira di cih da dibînim ku pareke bîranînên xanim Perînûş Senîi raxim ber
chavên we ku di pirtûkekê da bi zarava Farsî a Tehranê li jêr navê « Sehmê
men – Para Min » nivîsandiye:
« Xal Hemîd di malbata me de kesê yekê bû ku chû Ewropa. Min ji Ewropa
tiştek nedizanî. Min fikir dikir ku cihekî weke chûyîna Tehranê ye, lê tenê
hinek dûrtire. Carna ji dayika xwe Ezîzconê re name û wêne dişandin, chi
wêne, pir bedwe bûn, nizanim chima tim di nava bexchê de bû, derdora wî
tev kesk û tije dar û gul bûn. Piştre fotoyekî xwe bi xanimeke bêhicab û
porbadayî re şand û nivîsîbû ku dewat kiriye. Wê rojê qet ji bîr nakim, êvar
bû ku Ezîz hat daku Aqacon nameyê jêre bixwîne. Aqacon li kêleka dapîrê li
ser minberê rûniştibû, berê name ji xwe re xwend û carekê got: beh-beh
mimbareke, Hemîd aqa jî jin anîye û ev jî wêneyê jina wî ye… », Ezîzcon
bêhiş bû, dapîra min(dayika bavê min) ku ticarî bi Ezîzê re baş nebû
charşba xwe anî ser lêvên xwe û kenîya. Xanimconê li serê xwe xist,
nedizanî divê bihêş be, an jî Ezîzê bilind bike, dawîya dawî dema ku Ezîz
hate ser xwe û pir jî ava qendê vexwar, wiha got: » gelo ma yên wira tev kafir
nînin! »

Aqacon milên xwe hejandin û got: » ne ! kafir nînin, bi her awayî ehilê kitabê
ne, Ermenî ne… », careke din Ezîzconê li nava serê xwe da, Xanimconê
destên wê girtin û got: » Ezîz dengê neke, ma chi bûye, başe ew kiriye
mislman, here ji kê hez dikî bipirse, mêrê mislman dikare jina kafir bistîne
û wê bike mislman, karekî wiha xêreke mezine jî.»
Ezîz bi chavên bêhal lê nêhrî û got:» erê dizanim îmamê pak jî bi jinên
mislman re zewcîn… »
Aqacon keniya û got: kengî dixwazin şirînî bidin, bûka ferengî ye, başe
înşelah pîroze, êdî şirîniyê wê pire… »
Min ev gotin li vira anîn ku ji xwendevanên vê nivîsê re bêjim, di rewşekê de
ku hal û hewayê xelkê Kurdistanê bi giştî di peywendiya bi pirsgirêkên
civakî yên wê demê re chawa bûye, tayifa me chiqas zû û bi tîjbînî ber bi
pêshkeftin û întegrasyonê ve chûne pêş. Wiha bûye ku bi bê hebûna ti
taboyekê karîn birihetî xwe bi şertên jiyana nû û modern a Ewropa re pêk
bînin. Û ez bextewerim ku bêjin qedera « Ezîzcon » û « xal Hemîd » di nava
tayfa me de bêwate bûye.
Bi hemû mijarên ku li jor hatin gotin, ji nivîsîna helbest, pirtûkên olî û
dîrokî re jîrbûnek an jî hafize û selîqeyek taybetî pêwîste. Nivîskarê vê
pirtûkê xwedîyê vê jîriyê nebûye ji bo nivîsandina pirtûkê, lê pêre jî min izin
da xwe ku chend dêreka binivîsim. Tevî ku 50 salan ji tayfe, malbat û cihê
jidayikbûna xwe Rojhilatê Kurdistanê û Geliyê Qasimlo dûr bûme, lê min
qet nifş, milet, malbat û şêweya jiyan û xebata wan ji bîr nekiriye, belkî
berevajî wê di mirin, nerihetî û pirsgirêkên jiyana wan de min tim hêsir
rijandine û di xweşiyên wan de rastî heycanê û keyfxweş bûme.
Deştên tije şînahî û chiyayên pirbefir û li ber esmanan ên Geliyê Qasimlo,
Cim-Cim, Dim-Dim, Mahdaxî û Sûl, ez li hemberî pirsgirêkên jiyanê bihêz û
kedkar perwerde kirbûm û di berdewamkirina rêya jiyanê de bi îradetir
kiribûm. Dengê ava kanîyên zelal û sar ên chiyayên li ber esmanan yên
Gelîyê Qasimlo mîna zarê ku bi lay-layîyên dayika xwe dinive, tim ez di
hembêza xwe de bi cih kirine.
Geliyên toje gulên Şilêr, Lale, Binewş, Şeqayêq û Rêwas, kengir û zeviyên
genim, Tûtin, Yûnce, cihê nêchîrê û bostanên tirî, darên sêvê, Holîzer,
Kirosk û darên pîr ên gûzê, palkên kesk û bedew yên chiyayên Kurdistanê li
biharê tim û tim ez di xem û hesretên min de sivik kirime. Min bi wan re raz
û niyaz kirine û her dem evîn min a ji warê min yê jidayikbûnê re ducar
zêdetir kiriye. Reşmalên reş ên xwediyên pez û sewalan, cotyarên feqîr bi
rûmetên şewitî û tavlêdayî û destên şeq-şeqbûyî û girêgirtî, malên qorê yên
bêpencere ez bixwe re birime zindanê û kedkarîya gelê min li ber chavan sax
kirine û serbilindiya wan bi hemû zehmetiyên jiyanê re bi bîra min anîne.

Girtîgeh, îşkence û bêhurmetiya berpirsên artêşê, wêranî, dewat, hikayet û
chîvanokên tehl û şirîn li ber chavên min tên û dichin û wisa min dibene
nava kûrahîya xwe ku pênûsa min di beyankirina wan xewnan de ewqas
bêhêze ku carna wisa texmîn dikim ku êdî ji dest chûn û nikarim dubare
wan peyada bikim.
Bi kurtebirî, tayfa Qasimlo sedan ciwanên xwende pêşkêşî civakê kirine.
Yekemîn doktorê radiolojî, yekemîn nêrsa chûye zankoyê, bi dehan doktor û
endazyar, lîsans, birêvebir, dersbêj û gelek kesayetiyên naskirî yên vê tayfê
di bilindkirina sewiya şiûra civakî, zanistî û chandî a bajarê Ûrmiyê de
xwedî bandoreke berkeftî bûne. Û berdewam jiyaneke aştîxwazane û tije rêz
bi netewên din re( j iwan: Azerî, Asûrî, Ermenî û Yehûdî) re hebûne ku ev jî
sedemeke ku mirov di malbateke wiha de serbilind û şanaziyê pê bike.
Bi daxwaza mezinên malbatê û hevalên nêz, min biryar da ku parekê ji
dîroka eşîreta Mukrî ku em jî beşek ji wê eşîretê ne bînim ser kaxezê û
bizanim ka bav û dayikên me chawa jiyaneke tije zehmetî û rêyên dijwar
tehemûl kirine û gehane kûderê? bi kîjan dijwariyên jiyanê re rû bi rû bûne
û kîjan bêdadî tehemûl kirine! min bi pêwîst zanî ku tehlîyên jiyana li
dervey welat ku nêzî 50 salane berdewame, şirove bikim û beriya ku di nava
axê de bême veşartin û chavên xwe ji jiyanê bigirim, van êş û eleman
derbasî nava nifşê paşerojê bikim.
Di dawiyê da di vê pêşgotinê de min bi pêwîst zanî ku bi bîra xwendevanên
vê nivîsê bînim ku piraniya bîranên min yên di vê pirtûkê de bo 50 sal
beriya niha vedigerin. Bi vê têbînîyê re ku gûherandina şert û elbete
gûherandina mirovan jî, dibe ku ev qezawet û bîranîn êdî piştî 50 salan
xwedî wateyeke cuda bin ji wê a ku di bîra min de saxin, ji ber ku ez bi van
bîranîn û qezawetên wê demê re zindîme û min ji wan hêz standiye û
keyfxweş dibim, min xwest vê şadî û bexteweriyê bi xwendevanêm xwe re jî
parve bikim. Wezîfeya nûciwanên malbatê ye ku vê nivîsê tekûz an jî tekmîl
bikin. Hîvîdarim xwendevanên ezîz ên vê pirtûkê ger kêmasî û şaşîyên wê
hebin bi meznahiya xwe min bibexşin.
Spasbêjî
Di nivîsandina vê pirtûkê de hinek ji endamên malbatê hevkariya min kirine
ku pêwîste li vira bi dil û can spasiyên xwe pêşkêşî wan bikim. Bi taybetî jî
spasdarê birêzan : endaziyar Husên Axa, Dr. Elîxan, Hacî Zîba xanim,
Ebdulah, Nermîn, Qere Hesên, Ebas, Şehîn, Mehîn, Faruq, Ferûx, Nîna,
Sûhêyla, Nazîla, Esmer, Bêhroz, Perwîn, Bedirî û Elî me.

Pêshgotin

Eli Abadian
Rêzdar Dr. Hesen Setewî ji min daxwaz kir ku derheqa pirtûka” Rêya
Qederê” û mijarên ku dikarin ji bo tekmîlkirin û girêdayî vî berhemê
giranbiha bin, tishtekî binivîsim. Elbete Dr. Hesen Shetewî bi daxwazeke
wiha re ez mezin kirim. Bi spasbêjiyê jêre, weke ku min gote wî, ez xwedî
pênûs û xameyek rengîn nînin ku bikarîbim bedewîyên rêya qedera
xanedanên mezin yên vê herêmê li Kurdistanê – ku ez bi xwe jî endamekî
bichûkim jê – raxim ber chavan. Ji hêla din jî hêz û dewlemendiyek li cem
min bidest nakeve ku bikarîbim pêngavekê ber bi qada nivîskariyê higirim û
layîqî karekî wiha bim.
Lê shertên hurmet û edebê dihêlin ku daxwaza yê ji mezntir bipejirînim û bi
nivîsandina chend dêran wê daxwazê bibersivînim. Hîvîdarim ku di avêtina
pêngava mezin a „ Rêya Qederê“ ya Dr. Hesen Setewî de, min jî karîbe biqasî
xwe chend pêngavên bichûk avêtibin û di vê meshê de pêre bimeshim.

Ez bi hevalekî zana û pir hêja derheqa pirtûka“ Rêya Qederê“ ya Dr. Hesen
Shetewî diaxivîm. Min nêrîna wî li ser berhemî wiha giranbûha pirsî.
Bîanînek balkêsh beyan kir û bi hûrbînîyên xwe yên girîng hinek têbînîyên
bash ji min re gotin ku ez bi izna wî li jêr bi xwendevanan re parve bikim:
Durist bîst sal pêsh ku li zanîngeha Tehranê xwendevan bûm, di chaxê
wesifkirina xweshikîyên sirûshtê û dîmenên pir bedew û balkêsh di chavê
mirovan de, ez sosretgirtî mam dema ku min dît xwendevanekî Yezdî(ji
bajarê Yezdê) wiha got:
“ Kurd ewqas zêde ji chiya û gelîyan hez dikin ku heta navê rêberên
xwe jî datîn ser wan.“

Ez nizanim ka chima dema xwendina vê pirtûkê ez wiha zû ketime bîra vê
gotina tevlîhev. Bi her rengî du awayên bash famnekirinê di vê gotina tije
pesindayîn de hebûn. Fikra yekwateyîyê di navbera Kurdan, chiya û
chiyayan de û texmîna wê hindê ku Kurd wek miletekî kocher û xwedî pez
di nava hejmareke mezin a himwilatiyan de û heta hinek Rojhilatnasên

Ewropî ên bêselîqe de, berdewamiya wê tênegehishtê a ji rewsha Kurda ye
ku dikare tênegehishtineke pir dûr ji rastiyê li ser Kurd bixwe re bîne. Ji
nêrînên nezanistî û têkel bi pêshdaweriyên xelkê normal yê koche û bazarên
civakê re bigire heya nêrîna hêzên navendî ku xwedî siyaseteke cuda û
taybetî ne, ji tevkujiya chandî di dawiya aliyê rast yê vê reshahiya resh de
bigire heya tevkujiya fîzîkî di dawiya aliyê wê yê chep de. Bîrmendên weke
Mîshil Fogo û Êdward Seîd di lêgerînên xwe yên li ser zanist û hêzê de bi
bashî wateyeke wiha shirove kirine.
Lê xerabfamkirina duyê ku ji xeynî biyanîyan, bi awayekî hejmareke zêde ji
Kurdan jî têde hevalbendin, reshkirin an jî ji bîrkirina rol, cih û girîngiya
civakî ya kesên berê û sax ên xanedana Qasimlo ye ku ji ber hizûra
berdewam û pirreng a netewî ya Dr. Qasimlo ye ku kesê herî navdarê wê
malbatê ye. Berfirawanî û rûberê vê nasyarî û hezkirinê heta wê derê ye ku
endamên din yên wê malbatê bi awayekî îzole kirine an jî ji civakê dûr
xistine. Heta ger li derekê nave kesekî wê malbatê were ser ziman, di
epywendî bi wî navî re dikeve rexekî nediyar. Îcar pir eshkere ye ku ev jî bi
awayekî xerabtênegishtine ku ne wekî ya rengê yekê kirête, lê reh û rîshalên
wan yekin û nêzî hevin.
Xwendina vê pirtûkê dide xuyanîkirin ku tevî hebûna pêshîneya êlî û
shêweyeke eshrafiyeta feodalî, pêkhate û piraniya kesên vê xanedanê ew kes
pêk tînin ku ji chîneke nîvhal xwesh in. kesên ku di herêma xwe de ji
pêshengên nûxwaziyê û pêshkeftinê bûne. Ew jî di charchoveya bajarekî
girîng yê weke Ûrmiyê de ku bi sedema cîrantiyê bi Tebrêzê re wek deriyê
ketina nûxwaziyê bo Îranê, xwedî nan û emek û her wiha rolê pêshengiyê
hebûye. Di destpêka vê sedsala hetavî( shemsî ) de, tagîrîyên ferhengî û
shêweya jiyanê di nava china nîvhal xwesh de, hê jî xwedî rengekî nû û
pejirandina wan bi awayekî shikandina tabo û shikandina kevneshopiyên
jiyana salên berê ye ku 100% di destpêka xwe de pêwîstî bi cesaret û
qehrimaniyek taybetî hebûye. Sed carî elbete xanedana Qasimlo di karekî
wiha de pêshenng û naskirî bûne.
Peywendîya xanedana Qasimlo bi emîrên Mûkrî re û chêkirina shecenameya
wan di vê derbarê de, yek ji xalên balkêsh yên vê pirtûkê ye. Îro li Mehabad,
Bokan û hinek herêmên din yên Mûkriyan, gelek kes û malbatên din hene
ku peywendiya xwe bi xanedana Mûkrî û bitayebetî jî bi Budaq Sultan,
daner û avakerê Sawcibaxê re ji bona xwe serfirazî dizanin. Lê bêgoman, ger
bizanin ku mesela Qasimlo”yî jî ji nevîyên Budaq Sultan in, yê sosretgirtî
bimînin. Bihayê pirtûkên wiha bêtir di vê mijarê de ye ku di wan alîyên ku
nivîsandina dîrokeke resimî kêmtir ketiyê an jî hebûye, hinek ji xalên

veshartî yên serbihûriya xanedan, kesayetî û pêshiyên vê herêmê bi karekî
wiha re kifsh dibin. Mixabin pareke mezin ya dîroka Kurd û Kurdistanê an
qet nehatiye nivîsandin an jî bi shêweyek sinordar bi destê rojhilatnas û
biyaniyan hatiye nivîsandin. Bi vê sedemê re ye ku pirtûkên wiha yê di
pasherojê de wek kereste û amrazekî bash bo lêkolînvanên zanistê, deryekî
vekin û bi sûdê zana û lêkolînvan were. Para zêde ya erdnigarî a erdê dîrokî
yê Mûkriyan bi li ber chavgirtina qebz û belgeyên li ser navê erd û fêrmî di
wan dewranan de, îro di nava sinorên wilayeta Azerbayicana Rojava de cih
girtine. Pareke wê jî girêdayî wilayeta Kurdistan û Azerbayîcana Rojhilat e.
tevlîbûn û peywedniya gelên Kurd, Tirk, Ermenî û Ashûrî bi awayekî ji ber
van têkelî û berfirehiyên erdnigarî yên wilayet û emîrnishînên salên beriya
jiyana modern bûne.
Mîratê chandî yê ku ji wê jiyana bihevre maye, tevî hinek destkarî û
endazyarîya modern ku bi fermana hinek kesan gûherandin têde chêbûye –
bi taybetî jî di serdema Pehlewî û komara îslamî de ku bi serhev de bi ziyan
û li dijî Kurdan chêbûye- hêshta jî wisa dewlemend û pirnaveroke ku dikare
bi kêrî nifshên pasherojê jî bê. Ferhenga vekirî, jiyan û awayê jiyana chend
ferhengî a xanedana Qasimlo wek yek ji navdartirûn û mezintirîn tayêfên
Kurd li wê herêmê, hem sedemeke eshkre bo vê îdayê û hem jî mînakeke
rêveker û bihîvî div ê rêyê de ye.
Ger Ûrmiye navenda wilayeta Azerbayicana Rojava ye, bêgoman sheqama
Xeyam jî navenda vî bajarî û xwedî rûtbe an jî derceke weka ya Shanzalîzê
jêre heye. Qelbê ticarî û chandî yê sheqama naskirî kulana Xan Babaxan e.
Ji dayikbûyî yê sheva Yelda ya sala 1309ê li kûcheya Xan Babaxan jî kesek
nîne ji xeynî Ebdulrehman Qasimlo, serokê berê yê hizba Demokrata
Kurdistanê û yek ji navdartirîn siyasetvanên shoreshger di dîroka
Kurdistanê de. Hema hemû Ûrmiyê li aliyekê û sheqama Xeyam jî li aliyekê,
di vî alî de jî hemû Kurd li aliyekî din û Qasimlo jî di aliyekî de, gelo
belgeyek shefaftir ji vê heye ji bo esaleta Kurda di bajarê darmêw, gul û
deryayê de? Bihêle bila pûch û kesên vala chi dixwazin, bibêjin. Bedewiya
Ûrmiyê bi gul, rengên wê yên cuda û bêhna wê ye.
Meha Gulanê meha herî minasib ya demsalê ji bo chûyîna wilatê nivîskarê
pirtûkê ye û lezetbirina ji xweshikahîyên wê yên pir delal e. Geliyê Qasimlo
di navbera bajarên Ûrmiye û Shinoyê de, di meha Gulanê de mêvandariya
xûnchên Gîlas û Sêva dike. Singe deshtên wê tije ji gulên Shilêr û Sheqayêq
û di chiyayên wê de jî kanîyên ava zelal û sar, mizgîniya jiyanê pêshkêsh
dikin.

Pirtûka “Rêya Qederê” a Dr. Hesen Shetewî kêmtir ji vê rêvîngiya meha
Gulanê nîne. Nivîskar me dike mêvanê dîrok, sirîsht û erdnigariyê û
xwendevan bi xwe dibe nava shecerenameyên ku darên bihêz û xweshik yên
Tirî û Gîlas bi bîra wan tîne. Bibîranîna navê zarên kechîn û mîrasê wan, ev
baxchê han bedewtir û kesiktir kiriye. Bêgoman ev destpêk an jî avêtina
pêngaveke nû û pêshkeftinxwazane ye ku ji bona wê jî divê em ji nivîskar re
bêjîn destên te neêshin. Ji ber ku Dr. Shetewî berevajî adet û orfên heyî di
nava xelkê de, tenê li ser mêran û zanîsta wan nenivîsîye, belkî wî
serbihûriya hinek mirovan di koncekî mezlum û derddîtî yê vê axê bi hemû
semîmiyet û rastiya xwe beyan kiriye. Hinek zehmete ku mirov bêje ka ev
berhem di kîjan cure nivîskariyê de cih bigire, chimkî nivîskar dîrok
nenivîsandiye. Bi zehmet mirov dikare wê di koma pirtûkên bîranîn û
shirovekirina rewsh û hale kesan de bicih bike.
Divê kesek vê pirtûkê ne di dereceya dîrokê de bixwîne û ne jî li benda
beyankirina gotinên pîroz ên heyî û qehremanane be ku wek resmekê di
pirtûkên bîranînan de têne dîtin. Tevî ku bi gishtî dikare bikarê herdu
katagoriyan jî bê. Lê tishtê diyar di pirtûkê de, rastî, insaf û dilpakiya
nivîskarê pirtûkê ye û van jî kiriye ku berhemê wî bibe berhemekî xwendin
û teqdîr jêre bê danîn. Ji xeynî shikandina kevneshopiyan, nivîskar di
delemendkirina shecerenameyan û zêdekirina navê zarên kechîn li ser wan
ku karekî demokratîke, bi awayekî bêalî li ser serbihûriya xizm û kesên xwe
nivîsandiye. Ev jî rastiya vê yekê ye ku ew xwedîyê zêhniyetek azadîxwazane
ye ku bi pênûsekî rewan dest bi nivîsandina berhemekî wiha mezin kiriye.
Bi qasî nîva sedsalê jiyana di Rojava de nebûye sedem ku nivîskar
beyankirinek Rojavayî û kilîsheyî ji “Rojhilata bedew û tije sêhr û cadoyîyan”
binivîse. Berevajî wê di nava rûpel û risteyên vê pirtûkê de em shahidiyê ji
zehmetî û xebata hisên nava dil û mejiyê nivîskar dikin ku li pey
peydakirina” esila xwe” ye û vê jî chîrok zêdetir ji wê ya ku heye xwesh û
shirîntir kiriye.
Herkesê ku ji esila xwe dûr bimîne
Yê bi derbasbûna demê re dîsa vegere ser koka xwe.
Yekemîn car bawerim di sala 1342ê hetavî de bû ku ez bi babê xwe chûme
dîtina mala dayika bavê xwe li Ûrmiyê. Ji wê rêvîngiyê hêshta jî hinek tisht
wek xewin û xeyalan di bîra min de mane. Tenê xaniyek bi hewsheke mezin
û kalemêrekî zirav û dilovan bi gopalekê di dest de di hishê min de mane.
Dema ez mezin bûm û bi pirsên zêde ketim pey zanîna wê hindê ka kîme û
chime, babê min behsa wê rêvîngiyê û hedîtinê kir ku êdî dubarebûna wê

mumkin nebû. Wî esaleta xanedana dayika xwe ku di nava kom û civînan
de pir kêm li ser diaxivî, bi min danasandin. Ewê ku min dîtibû nemir
Mihemed xayê Vosoq ku xalê mezin yê bavê min bû. Babê min anî bîra min
ku navê xwîshka miny a bichûk bo bîranîna navê dayika xwe Mahrûxsar
danîye. Vê para malbatê bo min xwedî taybetmendiyeke mezin bû û min
herdem dûrmayîna ji wan di jiyana malbatî û rûnishtinên xwe de hiss dikir
û pir caran dilteng dibûm. Helbete babê min bi rêya malbata Sultanpur ku
xwarzayên wanin, bi wan re di têkeliyê de bû ku ew jî tenê di chaxê
minasibetên diyarkirî de chêdibû.
Di sala 1979an de dema ku nemir Dr. Ebdulrehman Qasimlo vegerî welat û
bi eshkerahî di nava gel de amade bû, hez û daxwaza dîtina doktor di dilê
hemû Kurdistaniyan da germ û gor bû. Ez jî mîna gelekan têhniyê vê
hevdîtinê bûm û ji hêla din jî xizmatiya ku min û wî hebû, li ba min ew êshq
û heza dîtina wî ducar zêdetir dikir. Dema ku min didît hinek ji xizimên dûr,
xwe qewim û kesên Qasimlo binav dikin! Û ji wê bereketê tenê ji bo
diyarkirina xwe û berjewendiyên shexsî sûdê distînin, di halekî de ku xala
bihevrebûn an jî gehishtina malbata Qasimlo û malbata Shêx Aqayî,
malbata me bû.
Bi berdewamî min ji babê xwe dawa dikir ku biche dîtina nemir Dr.
Qasimlo. Babê min nêrîn û taybetmendiyên xwe yên exlaqî hebûn û bi
chavê eshîretiyê li bûyeran temashe dikir û chaveraniyên wî jî li ser esasekî
wiha bûn. Wî digot: Tevî ku Dr. Qasimlo weke siyasetmedar û rêberê gelê
Kurd layîqî rêz û hurmetê ye, lê têkeliya min bi Dr. Qasimlo re têkeliyeke
malbatî û eshîretî ye û ji ber du sedemên girîng divê ew bê dîtina min: ya
yekê ewe ku ez bi temen ji wî mezintirim, ya duyê birayê min Rehman aqa
ku kurê meta wî ye, wefat kiriye û divê ji bo sersaxî gotinê bihata cem min
an jî qet nebe peywendî bi min re bikira.
“ Dr. Qasimlo jî li gel minasibet an jî peywendiyên wiha bi temamî bêgane û
dûr bû û nêrîneke nû li ser meselên wiha û peywendiyan hebû. Ji ber wê jî
mixabin hevdîtineke wiha ji hêla du aliyan ve qet chênebû. Bi pey re û bi
rûdana bûyeran re û derbasbûna demê re wiha chêbû ku ez bi dîtina Dr.
Qasimlo serfiraz bibim û chend rojekan di hizûra wî de xizmetê bikim ku ev
derfeta kêm yek ji bashtrîn û serfiraziyeke herî mezin di jiyana min de ye û
qet û qet ji bîr nakem. Di rûnishtinekê de Sultan aqa Shêx Aqayî ku
mamosta û rênîshanderê xebatkariya min ya Kurdayetiyê bû, ez bi Dr.
Qasimlo dame nasandin û ew jî gelek bi dilovanî û hurmet bi min re axivî û
ji halê babê min û kesên din yên malbatê pirsî. Min jî ku berî wê di vê
derbarê de li gel babê xwe axivîbûm, tenê bes dît ku jêre bêjim:“ hûn

agehdarin ku babê min carê li Miyanduawê ye û ew jî dilxwazê dîtina we ye,
lê shert û merc ji bo hevdîtina we amade nîne.“

Gotûbêj di gel kek duktor Hesen Şetewî.
Amadekar:Mihemed Feqê Elî
Duktor Hesen Şetewî sala 1940 li bajarê Ûrmiyê li dayik bûye.
Xwendina xwe ya seretayî û navendî li bajarê Ûrmiyê bi dawî kiriye.di
temenê xwe yê 15 salî û di pola heşte navendî li aliyê `rukin du a artêşa
îranê` bi hênceta xebatên xwe yê siyasî li dijî rêjîma wê serdem a Îranê
(rêjîma Şah)bo demê 50 rojan dikewe girtîgehê û zîndanî be.
Di sala 1959 li bajarê Îstenbolêli zenîngeha pijişkiyê xwendina xwe
didomîne.her li turkiyê di gel çend kes kurdên başûr,navenda xwendevanên
kurd li turkiyê dadimezrînin û paş sê salan dîsan bi bihaneya xebat li dijî
rêjîma şah ûarîkarî bi bizava gelê kurd li kurdistana başûr bi neçarî ji
turkiyê der dikewe.
Sala 1959 li zanîngeha `Lodvîk Makzîmîlyen` LMU ,li bajarê Monîxin a
Alman dubare dest bi domandina xwendina xwe dike u her di wan deman
dibe yek ji damezrênerên, navenda ronakbîriya kurd li Alman û dibe
endamê desteya rêxistina, parastina mafê kurd,li bajarê Monîxin.piştî
nivîsîna têza xwe ya duktorayê di sala 1975 bavernameya pisporiya xwe li
beşa neştergeriya wê zanîngehê werdigire û di sala 1996 pisporiya bala a
beşa neştergerî distîne û dibe serokê beşa neştergeriya şêrpence li
nexweşxaneya wê zanîngehê.
Di sala 1970 de li heştemîn kongerya partiya demokrata kurdistana Îraqê ji
aliyê komeleya xwendekarên kurd ê liqa Europa beşdar dibe.di kongerya sê
a HDK (hizbî demokratî kurdistan) wek endamê deftera navendî tê hibijartin
û di sala 1982 li ser daxwaza duktor Qsimlû mal û zarokên xwe li Alman bi
cih dihêle û wedigere kurdistanê ji bo xizmetên pijişkî li kurdistanê. Di sala
1988 bi yarîkariya D.Qasimlo desteya Hawar ji bo kongereya netewî a kurd
dadimezrîne.
wî zêdetir ji 50 sal rastexwe an ne rastexwe,û zêdetir di xebatên meydanîde
bo destxistina mafê çareserî a gelê kurd xebatek bê rawestan domandiya û
her tim yarîkarê hêz û aliyên kurdî bûye.

Duktor Hesen xwediyê çend pertûkên zanistî di warê pijişkî ye, ku a yekê jêr
navê `neştergeriya şêrpence`(cerahî seretan) di sala 1989 hatiye weşandin û
pertûka duyemîn di sala 1991 li ser navê `şêrpenceya nava zil ,û pertûka
sêymîn jî di sala 1996 li ser navê `çareser kirna nesaxiya şêrpence` hatina
weşandin û belav kirin.
Sala 1996 pisporiya her girîng a beşa neştergerî( weysçiral) a cerg û rovî
wergirtiye û ji ber xebatên wî ê bi koçberên başûrê kurdistan û gelek
welatên din di sala 2000an mîdaleya şanazî a unesko jêre hatiye dan.
Di sala 2003 û heta sala 2008 serokê rêxistina neştergerên pispor ê hûrg û
rivî li Alman bûye û heta niha jî endamê iftixarî(şanaz) a wê rêxistinê ye.
Li ser wê xizmet û xebatên wê ji bo zanistên pijişkî û neştergeriyê di nava
rêxistina neştergerên Alman yekek ji mezintirîn rêxistênên cîhanê,mîdalyeya
zîv jêre hatiya dan.

1. rêzadar duktor ,we di wan demên dawî pertûkek li ser binemala rêzdar
D.Qasmlû belav kir,armanca we ji wî karî çi bû?
:Ez bîna gelek ji xelkê welatê xwe yê şêrîn,kurdistan,bo demek dirîje 50
salan der ji welatê xwe li xorbetê dijîm,ez gelek ji kesên binemala xwe jî nas
nakim,min dixwast ku şecername a binemala xwe binivîsim, û di wan
lêkolînên xwe ez pêhesiyam ku em xwe li êla Mukuryanin.
Li alek din ez pêhesiyam ku binemala me xwediyê 505 sal dîroka xwe ye.li
sala 885 ê hetavî(rojî) heta a niha dîroka me xuyaye,li alek din hinek kes li
ser malbata me di pertûk û rojnameyan amaje bi binemala me kirine ku ew
amaje bi piranî şaş in.em xwedî xebatek 550 salî ji bo didestxistina serbestî
a netewî ne ku di kêmtir nivîsaran de amaje jêre hatiye kirin.
Ew bûn hokarê min ku min dest bi nivîsîna wê pertûka we nav jê birî kir û
gelek ji dost û hevalên min û her wa malbata me jî bi taybet ez han dam ku
wî karî bikim. Endamên binemala me ji pîr heta ciwan bi caran daxwaza wî
karî ji min kirin û her kes jî bi qas şan û hêz û zanista xwe di wî karî
yarîkariya min kirin, ez di rêya wede ji wan spasê xwe dînim ziman.
2. Pertûkek we bi du zimanê farisî û kurdî hatiye weşandin bi navê farisî:
`sernivişt`, û bi kurdî: `çarenivîs`.çima we ew pertûk bi du zimanên farisî û
kurdî nivîsiye û belav kiriye?

:Her wek xwandevan we jî dizanin rejîmên yek li pey yeke desthilatdar li
Îranê ew qas derfet û îmkan ji zimanê me re nedane ku zimanê em bikare
di keş û hewayek azad xwe hilbikêşe û geşe bike,heta gelek kes ji ber nivîsîn
bi zimanê kurdî û çap û belav kirina pertûkek bi zimanê kurdî xistine
zîndan û gitîgehan û cezayê giran ji wan hatîne birîn û heta hatine darda
kirin.pênaseya ku rejîmên kewneparêz û dijmirov li Tehranê bo kurdan
dikin, ewe ku gelê kurd gelek paşketî û hov û nezanin.ew yek bûye handerê
min ku ez wê pertûkê bi zimanê farisî binivîsim da bikarim binemalek kurd
ji wan kurdên ku derfeta xwendin û nivîsîn bi zimanê xwe nebûne û hem jî
ji ew gelên din ê îranê bidim nasandin, ku beşek biçûk ji dîroka kurdin.
Helbet handerek din jî bo nivîsîna wê pertûkê bi zimanê farisî wedigera ser
egerê ewil a min amaje kirî.binemala me li bajarê Ûrmiyê u li geliyê Qasimlo
nîştecê bûne ku li wê dewerê zêdetir turkên azerî û fars serdest û
desthilatdar bûne û mixabin ku zêdetir ji endamên binemala me ji ber wê
zilm û zora li ser kurdan û bi taybet goşara li ser wê binemalê derfet ji bo
hîn bûna bi zimanê xwe jî nebûne,herçend ku hemî kesê wê binemalê bi
zimanê xwe ê kudî diaxivin, lê wan nikarîne fêrî xwendin û nivîsîna kurdî
bibin.min xwe jî tenê karî li derwey welat û di xerîbiyê fêrî zimanê xwe bibim
û fêrî xwendin û nivîsîna kurdî bibim.
3. di wê pertûka we çend xalan bala min kişand ku min pêxweşe
xwandewanên me jê agadar bikim ,waye ku ew kesên we di wê pertûka xwe
nav jê anîne bi piraniya wan li derwey welat dijîn?an çêtir bêjim piraniya
wan di koçberî û xerîbiiyê dijîn. hûn wê yekê çavan dibînin?
: bersiva wê pirsa wede divê bêjim ku di piraniya bajarên kurdan heta 50 sal
berê dibistan û xwendingeh tu nebûn û bab û bapîrên me heta sewad a
xwendin û nivîsînê jî nebûn û ger zanînek jî hebûne tenê li navendên olî fêrî
qoran xwendin û kêmek nivîsê dibûn. 60 salan berê li bajarên mezin ê
kurdistanê heta pola yazdan û duwazdan wane nedihatin dayîn û bapîrê
min ku mirovek dewletmend bû kurên xwe bo xwendinê şandin
xwendingehên bajarên din û xwendingeha Elborz li Tehranê ku ew
navendek şev û rojane ya wê serdemê bû.keçên binemala me mixabin ji ber
rê û resm û edetên civaka kurdan heta wê demê hemî nexwande diman.
Bapîrê min bi wê şêwazê her yek ji kurên xwe bo xwendina bala rêdikirin
weletên din.Husên Qasimlo şand Istenbolê.Ehmed Qasimlo û Rehman
Qasimlo şandin Parîsê û Elî Qasimlo jî rêkir zanîngeha Tevrêzê.
Kurên ku ji welatên din wedigeriyan,ew azadî û serbestiya ku li wan deran
dîbûn û bi taybetî ewên ku li welatê Feranse jiya bûn, ji wê azadiya li wî

welatî, bi xwere di anîn welate me. her wa ewan zanistên baş jî bi xwere di
anîn ku ji bo wê serdema welatê me tişetên herî kirêtîk bûn.ew azadiya li wê
derê di nava rihê wana hatibû hûnandin û nedikarîn dest jê berdin. Li
kurdistanê piştî komara kurdistanê (Mihabad) bi destên gemare neyaran
têkçû,endamên binemala me ku xwe dîrokek dûr û dirêje şoreş û serhildan
hebûn handidan ku ew wê rêbaza xebata netewî a xwe bidomînin.dijminên
welatê me piştî têkçûna komarê mal û milkê me dagîr kir û endamên
binemal me bi piranî hatin girtin û ji berê zêdetir ketin ber xezeba neyar û
dagîrkerên welatê me.ew zilm û zor li hemî welatê destpê kirîbû lê binemala
me ji ber wê ku di navçeyekede dijîn ku bi Azeriyan re hevsînor û cîran bûn
zêde li derên din ê kurdistanê diketin jêr goşar û hereşan.di bajarên din ê
kurdistanê ku dûr ji Azeriyan bûn ew qasî goşar li ser binemalan nebû me
hebû û ew qas d i warê rûhî û derûnî di jêr zor û zextê nebûn.bêrêzî kirin û
bê hurmetî kirin bi jin û zarokên me û her wa henek bi cil û bergên kurdî û
bê sebeb û delîl girtin û zêndan û gelek tiştên din jîn ji bo binemala me di
wê navçêde gelek dijwar û zehmet dikir.
ew yeka heta pêş şoreşa wê dawî ê gelên 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 ber bi der ji welat koçber bibin û bi neçarî her
kes li nav bajarên dûr li Îranê an welatek biyan niştecê bûn û neçar bûn
jiyana xwe li xerîbiyê bidomînin, lê di jêr hemî goşar û derdê xorbetê dest ji
doz û xebata xwe û her wa fêrbûnê bernedan û bi qasî hêz û qaweta xwe
hevrê bi fêrbûnê, xizmet bi netewe û gelê xwe kirine.
4. Tiştek din ê balkêş li ser wê binemalê ewe ku piraniya endamên wê
xwendina bala qetandine ku Bo wê serdema welatê me tiştek hêsan û rihet
nebûye, hûn wê çava şirove dikin?
: her bîna ku min di berê jî amaje kir, binemala me bîna her binemalek kurd
di nav bizav û xebatên netewî a gelê kurd de bûn, mezinên wê serdemê di
nav xebatên xwe pêhesiya bûn ku di nav kurdan kesên ku xwendina bala
hebin,nîn e an gelek kêmin.bi taybet Memed axa Qasimlo ku dibe bapîrê
min,yek ji kesên xebatkarê serdema komarê bû û bi çavê xwe dîtibû. wî
hêza malî û ekonomî hebû û dikarî nifşê dahatê bide xwendinê û wî ji xwere
destpê kiriye û bo wê mebestê kurên xwe danîne ber xwendinê heta wê dera
ku kariye ew ji bo qetandina xwendina bala arîkarî kirine ew wêre
gehandine.wî ew kar ji ber wê çendê kiriye ku di pêşeroja kurdan bikare
kesên zana û akadêmisyen perwerde bike bide civaka kurdan da bikarin
rêberî ji gelê xwere bikin,li ser wê mebesta xwe jî şaş neçûye û kariye
kesayetên bîna Ebdulrehman Qasimlo bo gelê kurd wêra bigehîne.xwe

aşkereye ku di wê binemalê çendîn kesên din jî ku navdarin hene lê
berçavtirînê wan D. Qasimlo ye.
Ji aliyê din, kurd bi piranî û binemala me ku beşek biçûk ji wê civakê ne
pitansiyêl û hêza fêrbûnê di nava wan gelek bi hêze,her çend ku neyaran tu
carî nehêlane ciwanên welatê me xwe di warê zanistê nîşan bidin û geşe
bikin lê ew hêz di nav wande heye. Ger rewş wa nebûya ez baverim heta
niha bi sedan kesên navdar ê ji nava kurdan di warên cur bi cur hiketibana.
5.xalek din ku bo min balkêş bû,ewe ku Mihemed axa Qasimlo gotinek heye
ku dibêje;qet baveriya xwe bi ecem(mebest Azerî û desthilatdarên Îranî) ne
îne, nehêle nêzî te bibin,ger te nekarî wan bikojî ,xwe nede destê wan û
bireve,ew wa xuya dike ku ew xwe gelek ji fend û fêlên eceman agehdar
bûye,li wir pirsa min ewe,çima kurê wî ew şîreta babê xwe bi cih ne anî û
wa bi hêsanî bi çend pasdarên dewleta Îranê bi navê nûnerên komara islamî
runişt ser maseyek ku mixabin ew encam jê derket,niha gotina babê
D.Qasimlo bi bîra me tê.hûn li ser wê babetê çi difikirin?
:Bo bersiva wê pirsa we divê bêjim,ku D.Qasimlo bi kesayeta xwe mirovek
aştîxwaz bû.di hemî jîna xwe qet min nedî bû ku heta civîkek jî bikoje.ew
mirovek xwedî zanist bû ku her tim nifret li şer dikir.raste Memed axayê
babê wî ew gotin kiriye,lê ji Qasimlo re girîng ew bû ku ji gelê xwe derfetek
dîrokî didît ku bi aramî û bê şer û hevçûn wan derbasî qonaxek baştir
bike,her ew hizr bû ku ji bo bi destxistina mafê gel û neteweya xwe canê wî
zêde jêre girîng nebû,wî hest bi berpirsiya xwe ya dîrokî dikir û dixwast ku
gelê xwe ji şer û koştarê bi dûr bixe û bigehîna rizgariyê.
Em tev dizanîn ku piştî şorşa gelên Îranê û wegerana Qasimlo bo nava welat
bi hevalên xwe yên din re di demek kin hizba demokrat a kurdistanê bû yek
ji mezintirîn hizba bihêz li welat.dibe li bîra we jî mabe dema D.Qasimlo li
meydana Çarçira a Mihabadê ji xelkêre mêtîng da,hat gotin ku sedhezar kes
di wê mêtîngêde amade bûn ku ew hijmara mezin a xelkê piştî
damezirandina komara kurdistan li Mihabadê mezintirîn kombûn heta wê
dema kurdistanê bû û piştî Pêşewa Qazî mihemedî ti kesek din nekariye wê
hez û xweşewîstiya Qasimlo di nav gel bi dest bixe û ew qas xelk li dora xwe
bicivîne.
Ew hez kirin a wî nav xelkê bû ku hizba demokrat ew qas di nav xelkê geşe
kir û gehand asta herî jor.ew yek bibû sebeb ku hinek kes heta di nav hizbê
jî dijberiya wî dikirin û hizba demokrat bi taqma Qasimlo navdêr dikirin û
gelek ji neyarên wî nedikarîn bibînin ku hizb bi rêberiya D.Qasimlo ew qas
bi pêşwe dikewe.beşa zêde ji wê hez û xweşewîstiya Qasimlo wedigera ser

rêberiya wî a di rêde û siyaseta wî ya rast û durist û jîrane.ew hezkirina di
nav gel bi qasek bû ku hevalên Qasimlo ku ew ji nêz nas dikirin egera wê
dizanîn û baverî bi siyaset û zanîna wî hebûn ,lê ewanê dûr bûn an derî
welat bûn bi gelek tawanan Qasimlo tometbar dikirin.
Qasimlo di nava ew hemî serketinan kesek nebû ku xwe hilkişîne ser
kesî,ew li ser wê baverê bû ku divê berî her karî mafê mirovan bê parastin û
ew yek ne tenê bigotin bû wî di warê kirde ew yek bi cih di anî û di nav
hizba demokrat pêngavên berbiçav di wî warî hilgirtin.wî her tim ji dîktatorî
nifret dikir,hizba demokrat yekem hizb bû ku di gel dîl û êxsîrên ku di şerde
dihatin girtin mirovane reftar dikir û ew yek nahê weşartin û her kes wê baş
dizane.raporta ku saziya `navnetewî a lêborînê` ku di dema şerde serdana
zîndanên hizba demokrat kirin, ew yek di raporta xwe ya li ser zîndanên
hizba demokrata kurdistana Îranê piştrast kirine.
Qasimlo gelek caran dihat tawanbar kirin ku ji aliyê rejîma Beis a Îraqê
piştgîrî tê kirin û yarîkarî jêre tê şandin.ez xwe şahidê wê yekê bûm ku di
rastîde ew yarîkarî ji bo şoreşek bi wî rengî û ew qas berfireh ne hevkariyek
bû.ew yarîkarî tenê hinek pêwîstiyên kel û pelên biçûk bûn ku li ser pişta
hespan li ser sinûr dihatin kirin.
Qasimlo ji ber wan yarîkariyên biçûk ku ji alî rejîma Beis dihat ti carî
serxwebûna xwe a siyasî radestî kesî an aliyek nedikir û her tim siyaseta
serbixwe a hizba xwe heta dawî bi qancî parast.wî gelê kurdistanê bi
piştîwanê herî mezine hizbê nas dikir û gelê kurd bi serekaniya dahat û
yarîkariya hizbê dizanî.
Di qonaxa dawî a piştî mirina Xomeynî , Qasimlo wa hest kir ku bi mirina
serokê olî ê Îranê,derfet û mecalek nû hatiye pêş ku dikare ji bo çareser
kirina mesela kurdî di nav Îranê rêyek nû webe û ji aliyê din kurd xwejî
ketibûn rewşek tengas û xirab ku rawestana şer di navabera Îran û Îraqê
metirsiyek mezin li ser kurdan çêdikir u dibû ku dîsan li ser hisabê kurdan
rêkevtinan di nava xwe çêkin û neteweya kurd ji nû tûşî metirsiyek din
bikin,ji alê din rawestana şerê navxweyê yê hizb û komele ku bi dîtina min
her du alî jê berpirsin, ew şer bi navberkariya rêzdar Celal talibanî hatibû
sekinandin,Qasimlo anî bû ser wê baverê ku ew rûniştin û danûsan bi
hikumeta Îranê baş wê bi pêşde biçe.
Tiştek din ku divê bi were parwe bikim ewe ku piraniya endamên hizba
demokrat ji wê rûniştin û danûsana bi dewletêre agehdar bûn.min du rojan
berî terora wî li Viyena pêre bi telefûnê axivit û jêre got ku xwe wê gavê raste
rast beşdarî muzakireyan nebe,wî di bersiva minde got:Hesen tu qet

netirse,ew hevpeyvîn li hotela Hîltonê tê li darxistin û mam Celal xwe jî li
wê derê bi mere dibe.
Di dawiyê de pêwîste bêjim, Qasimlo bi şîreta babê xwe kiriye û ger baş li
pêwajoyê binêrîn, dibînîn ku çi qas ew bi şêwazek zanistî û jîr ji meseleya
kurdanre dinêrî û baş şirove dikir.lê her bîna ku min berê jî got, wî
destkewtên kêm nebûn,wî bo neteweya xwe canê xwe kêm didît û jêre canê
xwe girîngtir ji neteweya xwe nedidît.
6. Memed axa (babê Qasimlo) mirovek xweş gotar û xweş sohbet bû û di
bersiv danê her tim hazir ciwab bû,dibe ku ji wîre yek du gotinan ji mere
wegerînî?
Belê ew tiştek raste,gelek kesan ji heval û xizmên wî gotinên xweş jê bîstine
û wegêrandine.ew kesek xweşmeclis bû,tiştê ku ez xwe şahidê wê bûm,lê ji
bîra min nahê kijan salê bû, piştî têkçûna komara kurdistanê her tim hêzên
dewletê bi çavên şik û guman ji binemala me dinêrîn,gelek caran deh,
panizde kesê esker û jandirme dihatin û diketin nav mala me û lêkolîn
dikirin û digotin ku li pey çek û sîlahan digerin.rojek ku ez ji dibistanê
wedigeram mal yek ji hevalên min ez dîtim û ji minre got ku neçe mal ber
ku dîsan jandarm û esker hatine û mala we wedikolin.min di dilê xwede got
ku çêtire biçim mala bapîrê xwe(Memed axa) ku me jêre digot`bab axa`.ez
dema li hewşa malê bi jor ketim, min dît ku çekdarên dewletê malê
wedikolin û dema ku nekarîn tiştek bi dest bixin ,efserek berpirs li Bab axa
pirsî:axa Wosoq ,ka bêje we çek û sîlah li ku derê te weşartîne? Bab axa zor
bê tirs bi wêrane û ser hemdê xwe di bersiva wî got: ew min di q…ê dêya
tede weşartine!
Memed axa ji ber wê yekê gotinên wî xweş û şêrîn bûn ku gelek bêminet û
netirs bersiva dijberên netewa xwe didan.yek ji gotinên din ê xweşe wî ku
biwêrane ye ewe ku ,Memed axa Qasimlo (wosoq)çend salan bi serdarê
Bokanêre li bajarê Tevrêzê li cem welîehd ê wê serdema Îranê ku li Tevrêzê
dima ma bû.welîehd Mihemed elîşah bû ku mirovek zikreş û ne qanc
bû,rojek bi serdarê Bokanê û Memed axa re diçe nêçîrê û li çolê di dema
ravê de ji Memed axa dipirse :erê Wosoq ew çiye ku se naxwe lê sunî
(mezheb sunî) dixwen? Memed axa ku mirovek hazircivab bû her di demêde
bersiv dide:belê ew kêrûşke ku em kurd û sunî dixwe lê hûn ê se naxwen.
7.hûn bîna endamê binemala Qasimlo,rolê wê binemalê di şoreşa netewiya
kurd çavan dibînin?her wa bi giştî kesên xebatkarê wê binemalê kê bûne?

Binemaleya me di bizav û şoreşa Simko beşdar bûn.birayê mezin ê Memed
axa,Mîrza Rehmetula ku bi zêrînqelem tê nas kirin,mîrzayê Simko
bûye.Memed axa bi pêşewa Qazî Mihemed di komara kurdistanê hevkarî
kiriye û her wa Hebîbula xan,Îbrahîm xan Qasimlo jî ku efserên komara
kurdistanê bûn…babê Mihemedemîn axa Şetewî,Îzet axa yê mukrî,birayê
mezin ê Mehmûd axa,li ser doza kurdî hatiya şehîd kirin.Ehmed Qasimlo di
komeleya JK beşdar bû û endamê wê komeleyê bû û Rehman Qasimlo di
damezirandina komeleya xwendekarên kurd li Europa rolek sereke lîstiye.ji
binemala me ew kesên ku nav jê dibem li alê her du hikmetên Îranê hatine
girtin û ketine zîndanan: Husên Qasimlo ,D. Elî Qasimlo,Mihemedemîn
Şetwî,Îbrahîm Qasimlo,Rehman Qasimlo, Simayîl Qasimlo ,Ebdula
Îzetpûr,D.Hesen Şetewî û Xosro îzetpûr.
Hesen Qasimlo, Nejla Qasimlo, Silêman Qasimlo, Loqman Qasimlo, Soheyla
Qasimlo, Nasir Qasimlo, ji du heyv heta duwazdeh salan ji aliyê her du
rejîmên şah û komara islamî hatine girtin û ketine zîndanan.piraniya wan
kesan xwe endamê HDK an partiyên din ê kurdî bûne.bi dehan kes jî ji wê
binemalê di nav xebatên gelê kurd de cihê xwe girtine.bi taybetî jinên wê
binemalê hevbeş bûne ku her tim nadîtî mane û ger rolê wan ji ê mêrên
binemalê zêdetir nebe kêmtir jî nîne.meslokek heye ku dibêje li pişta her
mêrek mezin jinek mezin sekiniye.ger mêrek karî be ji bo xwe navek derxe û
karî be ji neteweya xwe xizmetek bike, bêguman ew yek bi hevkariya jinan
kirîye û jin bûne ku ew derfet ji wanre desteber kirîne û bi wanre hevkar
bûne.çend kesek ji wan şêrejinan ewanin: Eşref,Tebesom;Perîsoreya;Soheyla
û Esmer û niha û ji nifşê nû jî bi piraniya jinên wê malbatê.
8. navdartirîn kesê wê binemalê, Ebdulrehman Qasimlo ye. D.Qasimlo rolek
giring di nasandina doza kurdî di asta cîhanêde hebûye,hûn bîna endamê
wê binemalê ew rêberê navdar ji nêzde nas dikin û bi şêwaz û rêbaza wî
nasyarin.li ser wî rêberê jîr gelek tişt hatine nivîsîn û zor tişt jî hatine
gotin.bi we tiştek heye ku hûn agehdar bin û bixwazin xwandekarên me jê
agehdar bikin?
:Tiştek wa ku taybet be nîne,lê çend rûdaw û helwêstê ku ez xwe di navde
bûm û xwe şahid bûm bi kurtasî ji were bas dikim.ez û kek Rehman bi
hevre li Bexda bûn,Sedam ji kek Rehman daxwaz kir ku bi hevre li ser
tv(televizyon) derkevin,ew yek di wê demêde bû, ku hêzên siyasî ê kurdan li
her çar beşan û opozosiyona Îranî gelek pêxweş bûn ku bikarî ban çûban
cem Sedam Husên,lê kek Rehman ew daxwaza Sedam nepejirand û got ,tu
karê me bi tv nîne û em bê encam Bexdayê wegeran kurdistanê.

Di seferek din bo Bexdayê ku cara yekê bû kek Reman,Sedam didît û her di
paş wê dîdara bi Sedam re ,sefîrê Amerîka hevdîtinek pêre kir û jêre pirsî bû
gelo ew topbaran û koştara ku li kurdistana Îraqê tê kirin bi raya we kê
berpirse û kê wê yekê dike? Kek Rehman di bersivde got: raste rast Sedam
Husên wê yekê dike.
D.Qasimlo ne tenê ji bo HDK xebat dikir,wî tenê hizb bîna emraz bo
berjewendiyên neteweya xwe bi kar di anî,bêguman ji bo karên mezin pêwîst
bi emrazên baş hene ku wî bi duristî jê behre werdigirt. Carek ez û kek
Rehman û kek Fuwad husên ku niha berdevkê kek Mesûd e,me bi hevre
serdana welatê Holend kir û me daxwaza çêkirina nexewşxaneyek ji wan kir,
bersiva me dan, emê ji were nexweşxaneyek bi 200 textê razanê ê çêkîn ku
kek Rehman ji wanre got ku emê du nexwaşxaneyên 100 textî ji we bixwazin
ku yek ji rojhilat û yek ji başûr re be.xwe xuya ye ku pêwîst bi belgeyan jî
nîne li ser wê daxwaza D.Qasimlo ,ew yeka diyar û aşkere ye.
Kek Rehman bi yazdeh zimanên cîhanê dizanî.ew bi ser zimanên Kurdî û
Farisî û Turkî, Çek, Silokî û Firansî û Erebî û heta radeyek bi zimanên,
Lehistanî û Rûsî û Bolxarî şareza bû.
9.rola D.Qasimlo di wejandin û geşandina hizba demokrat kesek nikare
înkar bike,niha jpiştî ji hevqetîna HDK û HDKA her du alî wî bîna rêberek
bêmînak pênase dikin.bi boçûna we hizbên demokrat bi her du beşên
xwe,heta çi radeyek rê û rêbazên wî rêberê mezin berçav digirin û pêre kar
dikin?
Kekê hêja;wê pirsê çêtir dibe ku ji mamosta Ebdula Hesenzade ,kek Mistefa
Hicrî û kek Xalid Ezîzî bikin,lê rastî ewe ku D.Qasimlo ti carî dubare nebû.
Ew esek dogm û hişk nebû,dîktator nebû,siyaset bi temamî bîna hunera
momkin dizanî.ger mirov bi hûr û kûr ji helwêstên hizbê di dema rêberiya wî
binêre û ji helwêstên wî bixwe binêre ,ew yek aşkere der dikewe holê. Ez
xwe li ser wê baverê me ku ger niha Qasimlo sax bûya,xala her sereke jêre
kar û xebat ji bo kom kirina hêz û aliyên berbelav a kurdên rojhilatê
dibû.em hemî baş dizanîn ku ew yek xwasteka herî sereke a civaka me di wê
serdemêde ye,û berpirsiyariya wê jî dikewe ser milê hemî hizb û saziyên di
wê qada siyasetê a niha hazirin.niha êdî ji bo her kesî aşkere bû ku heta
bizava kesk a Îranê jî qet baver bi çareser kirina meseleya kurd û netewên
din li Îranê nîne. Ji ber wê yekê ger em bîna kurdan bixwazîn di dahatiya
Îranê deskeftek hebe û dest vala nemînê,pêngavên xwe yê ewil divê niha em
rakin.ew pêngav jî yekrêzî û yekdengî li ser doza netewî û danîna

bernameyek ji bo çareser kirina meseleya kurd li Îranê ye.em divê bi destên
pirr û bi piştgîriya gelê kurdistanê herin meydanê.
Ger D.Qasimlo niha di jiyanê maba,bi dîtina min ew pêngav heta niha wê bi
cih anî ba.bila em durişmên xwe bikin kirde,ew erkeke dîrokiye ku daniye
ser milê hêz û aliyên siyasî.eger sibê li Îranê guherînek pêk were,xwediyên
wê guherînê wê bi kîjan aliyê kurdîre danûsanê bikin?her kesê bêje ez tenê
dikarim nûnerê gelê kurd bibim ew di nav şaşiyek mezinde ye.
10.hêja,hûn bi salan di nav hizba demokrata kurdistanê bûne û di nêzde
nasyarî bi rêberên bi ezmûne serdema D.Qasimlo we heye,niha hûn rêberên
wê demê ye hizbê çavan di nirxînî?ta çi radeyek hizba demokrat(bi her du
beşan)li ser rêbaza Qasimlo xebata xwe didomînin,ew rêbaza ku Qasimlo ji
wanre hiştiye heta çi radeyek di warê piratîk bi cih anîne?
:Bila berî her tiştî wê bêjim ku niha ez endamê tu hizb û saziyek siyasî
nînim,ji ber wê yekê jî min ji nêzde agadariyek wa li ser kar û xebatên
navxwe a hizban nîne û nizanim ka heta çi radeyek demokrasî di nav xwe bi
bingeh digirin.lê di heman demêde ez hevalê piraniya hêzên siyasî ê
demokrat li kurdistanê me.
D.Qasimlo mirovek herî nûxwaz û xwedî raman bû,wêrekiya wî a siyasî
gelek hebû,baverî bi pirensîban demokrasiyê hebû,hem ji bo nav xwe ya
saziyê û hem ji bo derwe.mînakê min ji bo wan gotinan ewe ku Qasimlo zor
bi aşkere û bêtirs ji hizba Tûde û komonîzmê dest berda,ber ku bi dîtina wî
ku wî ji bo rizgariya netewî xebat dikir, ew yek di nav hizba Tûde nedihat
çareser kirin û di nav gelde pêgehek wan tu nebû.serbixwe bûna hizba
demokrat tiştek bû ku her tim Qasimlo li ser israr dikir û pê li ser dişidand
û di kiryarê xwe jî ew nîşan dida. Di peywendiya xwe ya di serdema hizba
Beis bi rêbazên dîplomatîk re dansandin dikir ku tu carî heta carek jî karek
li dijî berjewendiyên gel û netewya xwe di hember Beisyan nekir.her ji ber
wê jî niha Wîkî lîks li ser peywendiyên hizba demokrat û besiyan di
serdema Sedam aşkere dike ku Qasimlo çi qas bi netirsî diçû ser Sedam.
Her bîna ku min berê jî amaje kir,Qasimlo siyaset bîna hunera momkin
didît.ger Xomeynî bas ji mafê kurdan dikir, D.Qasimlo bersivek erênî jêre
dida,her çend ku heyvek berî wê Qasimlo ragehandî bû ku em ji ber wê
siyaseta ku melayên Îranê peyrew dikin deng bi komara Îslamî nadîn.
D.Qasimlo gotinek wî heye ku digot ez tu kesî ji xwe Îranîtir nabînim.ez
baverim ku ger niha maba di wê derfeta ku golobalîzmê ji gelê kurdre

afirandiye ê bigota ku ez ji her kurdek kurdistanîtirim û ew qas Îranî bûna
xwe nedixist pêş.
Hizbên demokrat divê hewl bidin ku siyasetek wa peyrew bikin û
bernameyek wa darêjin ku piştî bîst salên din nifşên nû şanazî bi wanre
bikin.Ez xwe li ser wê baverê me ku mîrasê D.Qasimlo ji bo rêvîngên rêya wî
di gava ewil demokrasiye.divê ew yek raçav bê girtin ku ger demokrasiyek
rastîn bê bikar anîn ê her giriftek çareser bike ,ê hem civak û hem
taqekesan biparêze,mirovê zane û bixwe baver bi bar bîne û ewjî dibe heger
ku rihê biratî û bi hevre jiyanê zêdetir bibe û hêza taqekesan ji bo gotin ji
hev fêm kirinê xurt bibe û bi dehan tiştê din ê baş di civakê geşe bike…spas
ji we re.

Kurtiyek ji dîroka Mukriyan
Kurdistana Mukrî an jî welatê Mukrî herêmeke li Rojhilatê Kurdistanê ku ji
bakur bi derya Ûrmiyê û Selmasê( Şapur), ji başûr bi herêmên Pişder û
Sinendec, ji rojava bi Şarezor( Zul ) û ji rojhilat jî bi deştên Efşar û
Mîyanduaw ve hevsinore.
Sinorên sirûştî ên herêm Mukiriyan evên jêrin :
Li bakur gula Ûrmiyê, ji başûr rûbarê Cexto, ji rojhilat chiyayên bilind yên
Zagros û ji rojava jî deşt û zevîyên berfireh û bixêr yên Kurdistanê.
Di dîroka chand û wêjeya Mûkriyan da Îbrahîm Efxemî derheqa sirûişta
Kurdistanê de bi zimanekî xweşik wiha nivîsandiye:
« Li vê herêmê (Kurdistana Mukrî) sirûşt li hemberî mirov hakim û girêdana
rêze chiyayên bihevre girêdayî, îmkana hemû cûrên chalakiyan ji wan
standine. Rê an jî cade bi bilindahîyên xwar û xîch û tije astengîyên chiyan
re li hev hatine û chiqas ku em ji rojhilat ber bi rojava ve bichîn zêdebûna
hatin-chûyîna li herêmên bilind zêdetir dibe û rêvîngên ku ji vê herêmê
derbas dibin wan zehmetiyên derbasbûna ji cihên bilind baş dibînin.
Piraniya gundan di dilê chiya û deşt û herwiha di etmosfêrekî girtî de hatine
chêkirin. Ev rewş jî bûye sebeba wê hindê daku rûberê malan kêmtir be. Di
nîva meha Reşemê de ew befrên ku di dirêjahiya mehên payîz û zivistanê de
serê chiyan girtine ji ber germa zêde hêdî-hêdî dihelin û piravbûna rûbar û
ava gunda zêdetir dibe. Herwiha dibe sedema belavnebûna nifûs û
gundiyan. Bi awayekî ku pir kem tê dîtin ku gundên wira hejmara malên
xwe ji 30 malan derbas bike. Heta ji ber bilindbûna chiyayan û xwariya wan
ya zêde, rûbar piranî di rêyekê de hereket nakin û gundî nikarin bi qasî ku
lazime ji bo karê chandiniyê sûdê ji ava wan rûbaran bistînin. Nechar ji bo
avdaniya zeviyên xwe ji amrazên weke motorpomp, bîrên kûr û tiştên weke

wan sûdê distînin û li deverên ku av zêde heye û îmkanên karê chandiniyê
ji cotyaran re chêkirine, hejmara nifûsa rûniştvanan jî zêdetire.
Ji taybetmendîyên av û hewayê van herêman havînên pir germ û zivistanên
sar û qeşagirtî ne. Pileya herî bilind piranî 5 / 38 li ser sifrê û carna jî ji wê
derbas dibe û pileya herî kêm a ku hemû salê hatiye dîtin -20 di bin sifrê de
ye. Ev karê han dibe sedem ku erdê pirxêr û bêr yê Kurdistana Mukrî pir
bedew û xweşik bê ber chavan. Bihar û zivistan demsalên herî dirêj yên vê
herêmê ne. Pileya herî bilind a germê di Tîrmehê de û pileya herî kêm jî di
meha Befranbarê de ye. Navgîna germa salane li vê herêmê 13/5 pile ye. Bi
awayekî navincî 45 roj ji salê ji esman befr û baran dibarine erdê ku ev
hejmar li deverên bilind yên ser sinor zêdetir dibe. Zêdebûna barînê li cihên
cûr bi cûr û di demsalan de, ji hev cuda ye. Meselen piraniya baranê li
Mehabad di mehên Befiranbar, Reşeme û Adarê de ye. Ger li rojên bêbaran
binêrîn eşkere dibe ku Mukriyan erdekî hişk û bêave û ev faktor jî bûye
sedem ku hejmara nifûsê li herêmên wê ji hev cuda be.
Kurdistana Mukrî yek ji navendên chalak û bajarvaniya Kurdistanê ye ku bi
axa xwe ya dewlemend û deştên cherandinê û tije xêr ji herêmên avedan yên
Îranê û bi av û hewayê xwe yê letîf û dîmenên dilkêş yên xwe jin û mêrên
wiha perwerde kirine ku di dirêjahiya dîrokê de ji parêzvanên fîdakar ên van
sinor û welêt bûne.
Bi nêrîna min şirove an jî îzaha ku cara yekê Emîr Şerfexan Ibn Şems
Eldînê Bitlîsî di pirtûka Şefnameyê de kiriye, derheqa peyva Mukrî de durist
nîne. Wî peyva Mukrî bi peyva (mekirbaz) ku di zimanê Tirkî de tê wateya
hîleger û sextekar şaş fam kiriye û Emîr Seyfedîn Mukrî wek kesekî hîleker
û sextekar binav kiriye. Di dîroka Kurdistanê de Dr. Sidîqî derheqa peyva
Mukriyan û koka wê de wiha nivîsandiye:»
Li gor nêrîna mamosta Cemîl Rojbeyanî, Mukriyan ji du peyvên Mog( Mager
an jî Magî ) û Riyan pêk hatiye û chimkî di chaxê beriya îslamê de,
agirdanaka mezin a Azergûşseb li Textê Silêman bûye û Yersan Moger û
mezinên olî yên Zerdeştî di vê rêyê de hatin–chûyîna wê agirdankê kirine, ji
ber wê jî ew wek « Mog Rî yan » yanî rêya hatin û chûyîna Mogan binav
kirine ku piştre bûye Mukriyan. Di vê derbarê de nemir Husên Huzinî
Mukriyan di dîroka Atroyat de dinivîse: »
… ku ev peyv ji Mehakariyan hatiye û weke diyar yek ji qebîleyên Aşûr Mad
bûne.( mumkine jî ku ev peyva Mahkariyan ji Mahdagî( meha chiya ) hatibe
ku li nêzî kela Qasimlo ye û ji wan Medan re hatiye gotin ku li wira jiyane û
wek Mahkariyan hatine binavkirin ).
Derheqa desthilatdarên Mukrî de Şerfxan Ibin Şemsedînê Bidlîsî di pirtûka
Şerfnamê, dîroka berfireh a Kurdistanê de wiha nivîsandiye: »

Li ser navê hakimên Mukrî bi gotina mezin û feqiyên şerîetê koka hakimên
Mukrî digehe qebîleya Mukiriye ku li herêmên Şarezor dijîn û li gor hinek
gotinên din ên rast ji hakimên Baban hatiye. Wek tê gotin kesek binavê
Sêyfedîn ku hîleker û kesekî durû bûye gelek ji eşîreta Baban, komek sultan
û eşîretên din yên Kurdistanê li dora xwe kom û herêma Diryas ji tayîfa
Chabqilo standine û herêma Dole Barîk û herêma Axtacî û Îltemor û Sildoz
bi Diryasê ve girê dane û tayfên ku li dora wî kom bûne bi navê Mukrî
hatine nas kirin.»
Di destpêla sedsala heştemîn a Hicrî de herêma Mukriyan ji bajarên jêr pêk
hatibû: Oşnevîye, Lacan( Pîranşar ), Neqede, Ûrmiye, Sayîn Qela,
Miyanduaw, Serdeşt, Bokan, Sawcobilax. Di chaxê desthilatdariya Megolan
de piraniya xelkê van herêman hatine kuştin û di chaxê Aq Qoyunlu û Qere
Qoyunlu Kurdên Mukrî bi şer û lêdan hemû erdê xwe ji wan standin û
alahelgir û qehremanê van serkeftinan Mîr Seyfedînê Mukrî bûye.
Dr. Sidîqî nivîskarê pirtûka Kurd û Kurdistan di vê derbarê de wiha dibêje:
Mukrî navê yek ji tayfeyên Kurd e ku sê tîre ne: Mengur, Mameş û Pişder ku
li herêma Mehabad û Banê dijî û piranî karê chandinî û pezdariyê dikin. Di
demên berê de hikûmeta Mukriyan di destê wan da bû û piraniya wan
mêrên netirs û dilêrin û ji vê tayfê kesayetiyên mezin û navdar rabûne.
Behseke derheqa hakimên Mukrî de
Mîr Seyf El-Dîn ê Mukrî 902-885ê koçî yekimîn mîrê tayîfeya Mukrî bû ku
îtîhadek di navbera êl û eşîreta pêk anî û sipahek pêk anî û navçeyên
dagîrkirî ên Dole Barîk,Oxtacî, Îltimûr,Soldûz û Diryas( bajarê wêran ) stand
û di sala 855 koçî de xelkê wan deveran xistin bin fermana xwe. Ew mêrek
adîl, zana, mêrxas û netirs bû û zemîneyên damezirandina mîrnişînek
serbixwe di Mukiryanê de pêk anî. Piştî 17 salan desthelatê di sala 902an
de çû ser dilovaniya xwedê. Mîr Seyf El-Dîn ê Mukrî du kur bi navên Baba
Omer û Sarimbeg hebûn.
Bi pê wesiyeta bab, Sarim begê kurê Mîr Seyf El-Dîn ê xanê Mukrî( 902-927
koçî ) desthelat girte destê xwe û piştî ku Ûrmiye xist bin kontrola xwe ew
der kir paytextê xwe. Şah Îsmaîlê Sefewî bi niyeta dagîrkirina wilayeta
Mukriyanê çend cara êriş kire ser lê piştî şerên dijwar nekarî serbikeve û
Sarim xan bi serket. Car din di sala 912 koçî de, êrişa Qizilbaşa bi
serkirdatiya Serdar Ebdî beg bi ser wilayeta Mukiryanê rastî şikestê hat. Bi
sedema şikestên pê bi pê, Şah Îsmaîlê Sefewî bi xwîna Sarim beg tênî bû û li
pey tolhildanê bû. Qizlbaşan kurê wî dîl girtin û bi destûra şah serê wî jê
kirin û wek di dîrokê de hatiye diyarkirin goştê wî kirin kebab û birayê wî jî
bi sax e sax di mencelê de kelandin û goştê wî di nav Qizilbaşan de parve
kirin. Sarim beg di sala 927 an se çû ser dilovaniya Xwedê û wesiyet kir ku

termê wî di ser rêya dijmin veşêrin da ku dijmin cesareta êrişa ser axa wî
neke.
Ji Sarim xan sê kur bi navên Qasim, Îbrahîm û Hecî Omer bi cih man û her
sê jî hê ciwan bûn ku hatine kuştin. Baba Omer birayê Sarim beg kurek
hebû bi navê Rostem, wî jî sê kur hebûn bi navên Şêx Heyder Mîr Nezer û
Mîr Xizir ku wan piştî mirina bavê xwe mîrnişîna Mukriyanê di navbera xwe
de parvekirin. Navçeyên Diryas, Dole Barîk, Soldûz, Extecî û Ûrmiye bûn
para Şêx Heyder û navçeya Îlitmûr bû para Mîr Nezer û navçeya Mihemed
şah jî bû para Mîr Xizir.
Her sê bira çûne jêr hûkmê Şah Tehmasb û neçûne jêr desthilata şahê
Osmaniyan. Di encamê da bi destûra soltan Silêman Xanê yekemîn yê
Osmaniyan( 926-974 koçî ) di sala 948 an de hinek ji hakimên Kurdistanê û
Hekariyê û Soma Biradosta hêriş birin ser Mîrnişîna Mukiryanê û her sê
bira kuştin. Şêx Heyder du kur hebûn bi navên Mîre beg û Husên beg ku
ewil desthilat kete destê Mîre beg. Ji sala 948 koçî Mîre begê yekemîn yê
Mukrî bû hakimê Mukiryan. Ew mêrekî netirs, zana û mêrxas bû û bi navê
Mîre beg yê Eyyar navdar bû. Çiqas mal û serweta wî heba wî di nav xelkî
de parve dikir û dida kesên feqîr. Mîre beg di sala 978 koçî de çû ser
dilovaniya xwedê û ji wî kurek bi navê Mistefa bi cî ma. Lê piştî wefata Mîre
begê ewil herçend ku wî zarokê kur hebû birayê wî Mîr begê duyê ji sala(
978-995 koçî ) bi destûra şah Tehmasib bû emîrê mîrnişîna Mukiryanê.
Di sala 991ê koçî ew gihaye xizmeta Sultan Miradê sêyê Osmaniya( 982.
1003 ) û sultan ew bi navê Mîrê Mîran navdar kir. Desthilata Mîrê Mîran
heya sala 995ê koçî dewam kir. Wî bi sedema pîriyê desthilata mîrnişîna
Mukiryan siparte kurê xwe şêx Heyder û ew jî ji aliyê Osmaniyan ve gihaye
meqamê beglerbeygiyê. Di şerên ku di navbera şah Ebbas ê Sefewî û
sultanên Osmaniyan de di sala 1015 koçî de derket şêx Heyder hate kuştin.
Şah Ebbas gelek ji serokên Kurda kir fermandeyê leşkerê xwe ji wan kesan
yek Emîr Qobad kurê şêx Heyder di sala 1015 koçî de kire hakimê Mukiryan
û Meraxê û wî heya sala 1017 li ser textê desthilatê ma.
Wî kelayên Kurda qehîm kirin û îtihadek di navbera eşîr û tayifeyên Kurdan
de çêkir. Şah Ebbas di sala 1017 koçî de fermana hilwişandina kela DimDimê da û ji Emîr Qûbad beg xwest ku di wî karî de hevkariya wî bike, lê
Qûbad beg daxwaza wî bi cih neanî, lewma rastî xezeba şah hat. Li sala
1018 koçî şah Ebbas di çiyayê Qerebaxê( baxê Reş ) kon veda. Qûbad beg
ligel hinek serokên Kurda çû xizmeta wî û daxwaziya lêborînê kir. Lê vê carê
şah Ebbas hirsa xwe ya kevin eşkera kir û Emîr Qûbad beg û hevrêyên wî
yek bi yek kuştin. Kela Gadol jî xistin bin kontrola xwe û xelkê wêderê jî
kuşt. Di vê qirkirinê de tenê Emîr Şêr begê Mukrî bi sedema ku alîgirê şah
bû, sax ma. Piştî kuştina Qûbad beg û qirkirina eşîreta Mukrî Şêr begê kurê
Şêx Heyderê Mukrî di sala 1019 gihaye desthilatdariya Mukiryanê. Şêr

Sultanê Mukrî di sala 1034 an de hêriş kire ser bajarê Meraxê û ji boy ku
tola cinayetên şah Ebbas hilde gelek ji serokên eşîreta Qizilbaşan kuştin.
Bajarê Sawcbilaxê kir paytexta xwe û di sala 1038an de çû ser dilovaniya
Xwedê. Piştî Şêr beg bi pê destûra şah Seyfe El–Dîn ê Sefewî di sala 1038
mîratiya Mukiryanê gihaye Bodaq û sultan kurê Şêr xanê Mukrî û ew heya
sala 1052 koçî hakimê Mukiryan bû. Ew mêrek xwedî ezmûn, xweş sifet û
aştîxwaz bû û gelek biha da avedankirina navçê û gelek qenat, karwansera
hemam û pir çêkirin û di sala 1079 li Mehabadê mizgefta sor ava kir û di
heman salê de li ser çemê Sawcbilaxê pirek çêkir ku bi navê pira Sor dihate
nas kirin lê mixabin bi çêkirina avbenda Mehabadê ev pir jî wêran bû û niha
tiştek jê nema ye. Ew di nav mîrên Mukiryanê de gelek bi nav û deng bû û
Fetah Elî şah bi awayekî firmî ew kire mîrê Mukiryanê. Mamsota Hejar (bîra
wî bixêr be) li ser mizgefta Sor ev helbeste gotiye:
Pirdî Sor axo le bîrt mawim

/ be nemamî le derat rûwawim

Serdemêk rêrewî dildaran bûy

/ ser le êware mekoy yaran bûy

Heynewan cejne bû dewr û berî tu / bezm û xoshî bu le sayey serî tu
Bend û bestî heye bit bizwênê

/bişkê ew deste, dilt deşkênê

Bodax û sultan gelê Kurdistanê ji bo fêrbûna çand û zanistê vedixwend û
gelek rêz li edîb û helbestvanan digirt. Hevkariya feqîr û hejaran dikir, ew
mêr dîndar û mêrxas û netirs û aştîxwaz bû. Hemû xelkê rêz li wî digirt û di
dema desthilatdariya wî de ti şer çênebûne.
Bodaq û sultan di temenê heştê û çar saliyê de wefat kir û çar kur bi navên
Mûsa Sultan, Şêx Elî, Mihemed xan, Ebdûlah beg hebûn ku hemû jî kesên
mêrxas û netirs bûn û wek tê gotin begzadeyên Feyzûlah begî li nesla wan
in. Dîroknivîs derbarê hejmara kurên Bodax û sultan hevbîr nînin lê di
dîroka Mukiryan de hatiye ku Bodax û sultan du kur bi navên Ebdulezîz
sultan û Ebdulah beg hebûne. Li kurê yekê xanzade paşwe mane û di
bajaran de nîştecih bûne û li paşwe mayî yên kurê duyê begzade ne ku di
nav çiyayan de nîştecih bûne. Ev du çiqa eşraf û necîbzadeyên êlê pêk tînin
û serokên desteya di nav wana de dihatin hilbijartin.. Ji ber ku malbatên
Îlxanî û Shêxaqayî xizmatiya wan a xwînê heye û ji eşîreya Dêbukrî an
Dîmukrî ku beşek li eşîreta Mukiryanê ne pêdîviye drbarê vê tayifê de ku
gelek kêm di dîrokê de behsa vê hatiye kirin çend xêzan bibêjim. Nêrînek
wisa heye ku “ Dêhbukrî „ ji navçeya Diyarbekir ber bi navçeya Mukiryanê
hatine sirgûn kirin. Bi nêrîna min Diyarbekir ji du peyvên Diyar bi wateya
cihê li dayikbûnê û Bekir ku ji Ebûbekir hatiye girtin, pêk hatiye. Peyva
Dêhbukrî ji Dêhbekir û Y a nîsbetê pêk hatiye.
Di nivîsîna Ûjen Evîn(1906-1907) derbarê Mukrîyan de wisa hatiye:”
Dêhbukrî baştirîn alîkarê dewletê ne. Ew di sedsala hejdan de ji ber felaketê
neçar bûn axa Diyarbekirê bi cih bihêlin û piştî ku çûne nav rojhilatê
Kurdistanê li der dûra Ûrmiyê nîştecih bûn. Ji ber ku kesên zîrek û çalak

bûn ewqas erdê xwe zêde kirin heya ku sertaserê deşta Şehrîweran ê(
Şarwêran ) bû milkiyeta wan. Çiqas jî guhdariya Mukriyan ji hikûmeta
navendî re zor bibe lê ew li ser reh û nejada xwe ya Kurdî gelek wefadar
bûne. Tevî ku hertim hikûmetan xwestiye bi dabeşkirina leqeb û navên
iftixarî û dereceyên eskerî eşîretên Kurdistanê bi hikûmetê ve girê bidin.
Tayifeya Dêhbukrî an Dîmukrî
Êla Dêhbukrî berê di dema Kerîmxanê Zend de ji diyarê Îraqê koç kire
navçeya Savcibilaxê û li gundekî bi navê Dehbokir yê nêzî Mehabadê sakin
bûn û serokê êla Dehbokrî Bayram Axa bû ku di bin himayeta tayifeya
xanzadeyan( naskirî bi tayifeya Bodax û Sultan ) ser silsileya Begzadeyên
Mukrî bû û di wir de dest bi milkdariyê kirine.
Bayram Axa pênc kur bi navên Silêman, Resûl, Mistefa, Ehmed û Îbrahîm
axa hebûn ku piştî mirina wî serokatiya êlê gihaye Resûl axa û piştî demekê
Resûl axa di şerekê de yê ligel eşîreta Pîran ku li derdora Pîranşehrê( Lacan
) sakin bûn hate kuştin û piştî wî Ebbas axa serokatiya êlê girte destê xwe.
Ebbas axa mêrek bi dirayet( fama – aqil ) û naskirî bû ew jî bi sedema
dijayetî a ligel hikûmeta wê demê bi destê Ebdulah xanê Mukrî yê hakimê
Savcibilaxê ku hemêşe di rikeberatî û şer ligel eşîretên derdorê de bûn, hate
kuştin.
Helbestvanên navçeyê ev bûyer bi destan û beytên himasî gotine. Mizgefta
Ebbas axa di meydana Azadiya Mehabadê de yek ji van bînayane ku wî
çêkiriye.
Ebdûlah xanê Mukrî hakimê Savcibilaxê û cêgirê sultan Ebbas Mîrza û
Mihemed şahê Qacar bû ku du sal berî mirina Mihemed şah xatir ji jiyanê
xwest. Li ser berê gora wî di goristana Mehabadê de li ba mezarê Bodax û
Sultan ev nivîsîn tê dîtin:“
.1262 )ٓ) ُظا هغلضالوغدْم الوغفْع عثضهللا ساى اتي الوغُْم تْصاق ساى الوکغ
Ehmed axa yê Îlxanî ku di zemanê Mozefer El –Dîn şah de ligel tirkên
Osmanî pêywendî çêkiribû û hinek nakokî ligel hikûmeta Îranê hebûn li
aliyê dewletê ve hate girtin û ligel Îbrahîm axa û birayê wî Cehangîr axayê
Rebate( li derdora Serdeştê ) demekê di girtîgeha Tehranê de bûn, lê Ehmed
axa di girtîgehê de wefat kir û birayê wî Hac Mihemd Îlxanî gelek alîkariya
dewletê kir û ji ber vê yekê bi navê Hacî Îlxanî hate bi nav kirin. Hacî
Mihemed Îlxanê sê kur bi navên Mehmûd, Bayezîd û Elî hebûne.
Wek tê zanîn Mizgefta gundê Hemamiyan ku yek ji mezintirîn mizgeftên
dîrokî yên vê navçê ye ji alîyê wî ve hatiye chêkirin. Elî axa naskirî bi navê
Esed mêrek bihêz û zana di kar û barê eşîretan de bû û gelek bala dewletan
kêşaye. Di sala hezar û sêsed û bîst û heft ê( 1327 ) şemsî de di gundê
Uçtiyê li derdora Bokanê wefat kir û di goristana malbatî de li Hemamiyan

hatiye veşartin û diwazdeh kurên wî hebûne ku di nava wan de Omer gelek
ji xwendin û dîrok û edebê hez dikir. ".
Xwedê lê xweşbû Bayezîd axa kesek xêrxwaz û edîb bû û di çêkirina mizgeft
û medreseyên dînî û rêz û xwedîderketin li zanayan û melayan de zehmet
kêşaye û di sala hezar û sêsed û bîst û heşt ê( 1328 )şemsî wefat kir. Ji wî
zarokek bi navê Hac Ebdurehman Mohtedî ku kesek mela û alim bû çend
salan wek mamoste di zanîngeha Tehranê de ders gotiye û di sala hezar û
sêsed û çil û şeş( 1346 ) şemsî wefat kir û li ba bavê xwe di goristana
malbatê ya Hemamiyanê de hate veşartin. Mukrî û Dêhbukrî misilmanên
sonnî mezheb û şafiîne û kêmtir bihayê didin melayên ser bi dewletê ve.
Alim û arifê navdar ê Kurd mela Mihemed Mukrî ye ku serokatiya melayên
hemû Kurdistanê kiriye. Mukriyan maliyat nedida dewleta navendî û ji
amadekirina esker û siwaran ji bo dewletê hatibûn meaf an jî berat kirin.

Eşîreta Mukrî
Weke hat gotin eşîreta Mukrî û malbata me di bûyera kela Dim- Dim de
beşdar bibûn û hevkariya eşîretên Soma Biradost kiribûn. Derbarê bûyerê
de lêkoler û dîroknivîs aşkera dikin ku ew bûyer, çîroka mêranî û dilêriya
eşîreta Soma Biradost Mukrî ye ku qehremanên destanê, Emîrxanê Lepzêrîn
ji kesayetiyên navdarên eşîretên Soma Biradost bûye ku di encama şerekî
de ku hevkariya Omerbegê Soranî kiribû, destekî wî hatibû jêkirin. Piştî
dagîrkirina Azaerbaycanê ji aliyê Şah Ebas ve, Emîr xan ku ji kiryara
Turkên Osmanî nerihet û dilgiran bibû, çû cem Şah Ebas û li wira gelek
hurmeta wî girtin û bi fermana Şah destekî zêrê spî ji bo wî çêkirin û li şûna
destê wî yê jêkirî danîn û tevî dayîna paşnavê Xan, fermana hikûmeta
Tirgever û Mirgever, Ûrmiye, Şino û serokatiya eşîreta Soma Biradost dan
wî.
Ew vegeriya memleketê xwe û li ser kavilên qela Dim-Dimê, keleheke qahîm
bi heman navî (Dim- Dim) ava kir. Emîrên şîie ji ber cudatî û nakokiyên olî,
ji Emîrxan hez nedikirin û bi vî awayî berdewam li cem şah xirabiya wî
vedigotin û li dijî wî pilan dadirêtin.
Bi taybet çêkirina kelha Dim-Dim dikirine hecet û Pîr Budaq hakimê
Azerbaycanê ku pîlangêrê serekî yê meselê bû, şah ji îzna ku ji bo çêkirina
kelehê dabû wî poşman kir, lê Emîr xan bêpûte dan bi wan meseleyan
avakirina kelehê temam kir.
Lêkolînek derbarê Kurd û Kurdistanê / Hebîbullah Tabanî.
Di heman demê de Şah Ebas ji Emîr xan xwest ku Celaliyên ku ji destê
sultanê Osmanî reviyabûn Îranê, di herêma Soma Biradostê de bi cîhwar

bike, lê ji ber ku Emîrxan encama wî karî dizanî, qebûl nekir. Ew yek bû
sedem ku Şah Ebbas artêşeke pêkhatî ji hêza Celalî û Qizilbaşên şah bi
fermandariya wezîrê mezin Muitemêdulê, ji bo serkutkirina Emîrxan bişîne
û ji ber ku nekarî Emîrxan razî bike ku cîh bide 8000 kesên Celalî ku ji
destê Osmaniyan reviyabûn, di 26 ê şeibana sala 1017ê hicrî de kelehe
dorpêç kir û bircên kelehê yek li pey yekê bi destê Pîr Budaq xan ê hakimê
Tebrêzê hatine girtin û tenê cîhê ku ma û nekete destê wan, mala Emîr xan
naskirî bi Keleha Narîn( Biçûk ) bû ku parêzgarên dawiyê têde çeper
girtibûn. Di dawiyê de Emîrxan teslîm bû lê berevajî lihevkirinê, Qizilbaşan
xwestin bi nemerdî wan bikujin, lê dema Emîrxan rewş wisa dît tevî mirovên
xwe hêriş kirine ser Qizilbaşan û bi standina sîlehên wan, ketine nav şerekî
newekhev û gelek Qizilbaş kuştin.
Lê ji ber kêmbûna sîleh û hejmara kesan, hemû parêzerên kelehê bi
qehremanî hatine kuştin. Heta kesek ji wan jî sax nema û jin û zarok tev
hatine kuştin. Birca keleha Dim-Dim ku nêzî salekê şahidê mêraniya wan
qehremanên Mukrî bû di dawiyê de jî laşê pakê wan şehîdan jî di hembêz de
girt û bi axa xwe laşê xwîniyê wan di nava xwe de veşart.''
Êla Qasimanlo( Jêder: R 65 Seyîd Elî Mîrniya )
Ji girîngtirîn êlên Zeiferanlo ye, ku di qontarên çiyayê (Şah Cîhan)ê di
navbera Esfrayin û Şêrwana Kelat e( Qasmanlo ) şênî bûne û mijûlê karê
çandinî û xwedîkirina sewalan in.
Yek ji mezinên êla Qasmanlo di aramgeha kevnar a Baba Loqman a Serexsa
Meşhedê de veşartiye û kêla mezeleke balkêş li ser mezela wî ye. Belkî
Qasmanlo kurtkiriya (Qasimlo) be ku niha di geliyê Qasimlo de bicîh bûne.
Beşek ji êla Qasmanlo li gundê ( Dîzabad ) a Qoçanê ne û sewalan xwedî
dikin''. (Seyîd Mîniya).
( Bi îhtimaleke zêde beşeke din ji êl û tayîfeyên eşîretên Kurd û Qasimloyên
bakurê Îranê ku li Gîlanê dijîn û bi zaraveya bakurî dipeyvin, di berê de
koçberî wê derê kiribûn. Û dikarîn qebûl bikin ku ew ji malbata Qasimlo û
eşîretên din yên Mukrîne. Di şecerenameyê de amaje bi wan hatiye kirin.

Malbata Qasimlo
Mihemed axa naskirî bi Wisûq (Bavê Miryem, Xedîce, Husên, Ehmed, Elî,
Menîje, Ebdulrehman, Sekîne, Seyfedîn û Hesen ) ciwantirîn kurê Hesen
axayê Mukrî bû. Hesen axa li Xizrabadê, ku gundek li Baranuz Chayê ye,
dijiya û niha jî ew gund bi navê Xizirabad maye û cuka ku ji Baranuz çayê
diherike ava bi dehan gundan dabîn dike û bi cuka Hesen beg tê naskirin.
Hesen beg ango Hesen axayê Mukrî heft kur hebûne û piştî ku çûye hecê
wek Hacî Hesen axa hatiye naskirin. Bavê Hacî Hesen, Hacî Baqir û ew jî

kurê Hacî Selman begê Mukrî ye. Selman beg kurê Ebdula begê Mukrî ye û
ligor gotina Husên axa kurê mezinê Mihemed axayê Wisûq (û tevî ku 90
saliye, hêjî sax û tenduristiya wî baş û li ser xwe ye). Ejdad û xizmên me ji
tayifeya Xan Ebdalê Mukrî ne ku di dema Şah Ebasê Sefewî de çûne
hevkariya Emîrxanê Yekdest( 1015 - 1016 HQ ) û di kelha Dim-Dimê de
hevkariya Emîr Qubad-Ibnê Şêx Heyder kirin. Li gundê Tumetir di 3
kîlometriya geliyê Qasimlo de deriyê Hacî Baqir axa heya heyamek berê jî
mabû û herwiha di peyameke de ji aliyê padişahê Qacar ve, navê Hacî
Hesen axayê Mukrî hatiye bikar anîn.
Li ser gustîla zêr a bavê min, Mihemed Emîn axa de mohre hatibû
neqişandin ku xuyabû weke mohra deriyê Hacî Baqir axa ji aliyê hevalên wî
ve dihate bikar anîn. Weke hat gotin navê ciwantirîn kurê Hesen axayê
Mukrî ji hevsera wî ya yekem, Mihemed axa bûye ku wî jî çar birayên ji xwe
mezintir bi navên: Mîrza Rehmetullah naskirî bi Zerîn Qelem, ji ber ku hem
xwîndewar bû hem jî destnivîsk gelek xweşik hebû ku ji destnivîsa kesên
şareza kêmtir nebûye. Meyla wî li ser helbest û edebiyatê jî hebûye ji ber wê
jî paşnavê wî kirine Zerîn Qelem. Mixabin ku helbestên wî nemane ku li vira
bêne parvekirin. Zerîn Qelem du kur bi navên Mihemed Sadiq xan û
Hebîbullah xan hebûne ku navê dayika kurê mezintir, Sahib xanim û kurê
biçûktir jî Xawer xanim bûye.
Izzet Axa Mukri, birayê mezinê Mihemed Axayê Wisûq, Kurekî din yê Hesen
Axa bû ku kesekî xwedî mal( dewlemend ), oldar, aştîxwaz û bêzirar bû, di
dema nimêjê de ji pişt ve ji aliyê kirîstaniyan ve bi demanceyê hate kuştin.
Wî şeş kur bi navên Mehmûd axa, Mihemed Emîn axa, Mistefa xan, Îbrahîm
xan, Behrî xan û Hesen xan hebûn. Kurekî din yê Hesen axayê Mukrî bi
navê Ezîz Xan bi demanceyê xwe kuştiye û kurekî wî yê din bi navê
Suleyman xan di şer û nakokiyên li ser erd hatiye kuştin û cîhê kuştina wî
piştî sedsalan jî li Geliyê Qasimlo bi navê Qanlî Zemîn (erdê xwînî) binav û
bange. Hacî Hesen Axayê Mukrî ji jina xwe ya berê, Zeyneb xanimê sê kurên
din bi navên Riza beg, Ehmed axa Mukrî û Mihemed Husên axa Mukrî û du
keç bi navên Mahrûxsar û Bacî xanimê hebûn.
Riza Beg di şerê di navbera Kurd û Tirkan de hate kuştin û Ehmed axayê
Mukrî jî bi Ceyran xanima panzdeh salî re zewiciye lê zarokên wan
çênebûne. Hacî Hesen axayê Mukrî heft kur hebûn ku çend ji kurên wî di
hereketa Shêx Ebdullahê Nehrî de hevkariya wî kirin û mecbûr bûne ji Îranê
ber bi Tirkiyê ve birevin û navê yek ji wan Mihemed Husên axa bû ku li
Tirkiyê wefat kiriye.
Hemze beg, kurê wî yê mezin ku di mekteba şahane ya Sultan Ebdulhemîd
de ders dixwend, ji kesayetiyên xwendewarên Osmaniyan bûye û li gelek
herêmên Kurdistanê weke walî dest bi kar kiriye û weke nûnerê meclisa
damezrêneran( muesêsan ) hatibû hilbijartin. Hemze Beg du kur bi navên

Şewket beg, Şîrelî beg ku di ciwantiyê de wefat kir, û sê kech bi navê İsmet
xanim, Edalet xanim û İfet xanim hebûn. Sê ji zarokên Hacî Hesen axa ( İzet
axa, Rehmetulah xan û Mihemed Wisûq ) hawara xwe birine cem Serdarê
Bokanê û Serdar jî bi dilxweşî ew hewandine.
Temenê Mihemed axa, kurê biçûkê Hesen axayê Mukrî di dema penabertiyê
de kêm bû. Di dema Riza Şah de bi hevkariya Seleşker Tehmasibî li Ûrmiyê
vegrin ser milk û xaka xwe, lê Riza Şah ji ber Kurdbûnê rê nade wan sê
birayan ku li Baranduz Çayê bicîh bibin û li cîhê gundê wan Xizirabadê,
gundê Qasimlo dide her sê birayan, paşnavê Qasimlo ku gelek bi nav û
denge ji wî gundî hatiye. Navê Qasimlo tu peywendiyek bi tayifeya Mukrî û
Dêhbukriyê re nîne. Bi awayekî giştî Mihemed Axa tevî birayên xwe, Mîrza
Rehmetulah xan, naskirî bi Zerîn Qelem û Izzet axa Mukri xwediyê gundên
Xizirabad, Qasimlo, Mehmûdabad, Beroj, Mam Birayîm, Şîre, Muzeyen,
Sîlane, Hacî Berkawilan( Birbiran ), Nijdere ku nexşeya wê di pirtûkê de
heye.
Lazime bêjim ku di hin pirtûkan de bi şaşî ''Malbata Qasimlo ji eşîreta
Dîbukrî dizanin lê di rastiyê de ew ji eşîreta Mukiryanê ne. Di serdema
Qacariyan de paşnavê Wisûq Eldîwan dane Mihemed Axa û bi wî navî li
Ûrmiyê û bajarên din hatiye naskirin.
Ji ber ku berê li Îranê hebûna paşnavan adet nebûye û îdareya tomarkirina
zanyariyên himwelatiyan nebûye, navê zarokan tevî peyva ibin bi navê
bavên wan ve dihate girêdan ku kultureke Erebî ye. Piştî damezirandina
“îdareya tomarkirina zanyariyên himwelatiyan” li Îranê, Mihemed axa
paşnavê Qasimlo ku navê gundê ku têde dijiya bû ji bo xwe hilbijart û êdî bi
navê Mihemed Qasimlo hate naskirin.
Hevsereke Mihemed axayê Qasimlo wate Fatime Xanim( dayika
Ebdulrehman ) Asûrî bû û beriya ku bi Mihemed axa re bizewice, navê wê
Nene Can bûye, navê bavê wê Yusif û navê diya wê Xatûn Can bû.
Piştî ku Nene Can dibe misilman, navê wê jî tê guhertin û dibe Fatime, wê
birayek bi navê Baba Can hebûye ku diçe Amerîkayê û li wê derê bicîh dibe,
bavê wan diçe Rusiyê û li wêderê wefatê dike. Nenê Can bêkes bû û di
Misyona Katolîkan a Ûrmiyê de dijiya, dayika wê bi kesekî bi navê Sertîp re
zewicîbû ku hevalê Mihemed Qasimlo bû. Di hatin- çûyînên di navbera
Mihemed Qasimlo û Sertîp de, Mihemed Qasimlo dibe evîndarê Nene Canê û
bi hev re dizewicin.
Fatime xanim a hevsera Mihemed axa tevî zimanê Asûrî, bi zimanên Kurdî û
Tirkî jî dizanî û hemû neviyên malbetê ew wek ''Xanim Nenê'' bang dikirin.
Hêjayî gotinêye ku piştî Nene Can dibe misilman wê dibene Hemama Şêx Elî
Xan, Şiîyekî fenatîk dipirse ev keçik kêye? Jêre dibêjin keçikeke Asûrî ye ku

bûye Sunnî û li Kurdekî hatiye mehr kirin. Zilamê Şiîe dibêje: ''Madem bêjin
ew berê gû bû û niha bûye pehîn!!!''
Li gor gotina Rawlinson li wê herêmê 300 gund hebûn ku nêzî 3500 mal ji
tayfeyê Efshar, bi taybetî jî ji hoza Qasimlo, Qilxcanî û Qerexanlo li 150
gundên wê herêmê dijîn.

Izet axa
Duyemîn kurê Hecî Hesen Axa Mukrî, Îzzet axa ye ku birayê mezin yê
Mihemed Axa Wisûq e. Kesayetiyekî older û pir lihevhatî û zengîn bûye.
Navê hevjîna wî ya duyemîn Helîm xan bûye ku jineka gelekî bedew û
xwende û heta jineke Qûranxwan bûye. Wê kincên rengîn û bihagiran yên
Kurdî dikirin ber xwe û du xûdaman tim li pey serê wê kincên wê hildigirtin.
Bi gotinan Îzzet axa li şer û qerqesheyan di navbera ermenî, Tirk û Kurdan
de li ser nivêjê bi derba goleyê tifingê tê kuştin. Lê eva ku çi kes an kesan û
bi çi sedeman qesta canê wê kirine, heta niha jî bo min nexuyaye. Îzzet axa
ji Helîm xanê sê kur bi navên:
Mahmud axa, Mihemed Emîn axa, Mistefa xan û Birahîm xan hene. Di
demên kevin de di malbatên koçber de rê û resim bûye ku piştî mirina bira,
hevjîna wî bi tîyê xwe re bê mehr kirin. Mihemed Axa Wisûq ji Helîm
xanê(dapîra min wek nivîskarê vê pirtûkê) daxwaz dike ku pêre bizewice lê
ew weke shêrejineke bêhemta vê daxwazê red dike. Bi gotinan ji ber
pêknehatina vê zewica ters, jinên Mihemed axa bi xwerandina jehrê bi
awayekî necamêrane Helîm xanê dikujin. Wiha dibe ku Mehmûd axa kurê
mezin û sê kurên wê yên din: Mihemed Emîn, Mistefa xan û Birahîm xan
bêxwedî û serperest dimînin. Du birayên wan yên din: Behrî xan û Hesen
xan hêshta di biçûkatiya xwe de dimirin. Çar bira di bin berpirsîyartî û
serperestiya mamê xwe Mihemed axa Wisûq Eldîwan, jiyaneka tije zext û
zehmetî dest pê dikin.

Mîrza Rehmetulah xan( Zerîn Qelem )
Mîrza Rehmetulah xan kurê mezin yê Hacî Hesen axa Mukirî û hevalbendê
helbest û wêje û chandê bûye. Wî destxetekî pir xweshik hebû ku di karê
xwe de ji mamostayên xetat ên hingî kêmtir nebûye. Wisa bedew dinivîsî ku
nasnavê “ Zerîn Qelem” pêshkêsh kiribûn. Wî helbest jî dinivîsîn, lê mixabin
min nekarî ji wan helbestan heta yekê jî peyda bikim û li vira belav bikim.

Mîrza Rehmetulah xan shehrezayîyeke bash li ser zimanê Erebî hebû û
sûreyên Qûranê werdigerandin. Mirovekî oldar û xwesh exlaq û dîwan
xwesh bû. Mixabin li ser dîroka ji dayikbûn û mirina wî min ti belge peyda
nekirin ku li vira belav bikim.
Hevsera yekê a Rehmetulah xan yanî dayika Sadiq xan, Sahib xanim pishtî
mirina wî bi kurê xalê Mihemed axa Wisûq yê binavê Silêman axa re
dizewice û pishtî ku Silêman axa di sherê Shêx Ûbeydulah Nehrî yê li dijî
Qezaqên Rus tê kushtin, Sahib xanim bo cara sêyê bi Axa Bêyik Rûyînten re
dizewice lê ji wi ti zarokên wê chênabin.
Pêwîste bê gotin ku di hemû serholdanên rojhilatê Kurdistanê de endamên
malbata Qasimlo beshdar bûne. Chi di serdema serhildana Shêx
Ûbeydulahê Nehrî û bi taybetî jî di serdema shoresha lîderê navdar Simkoyê
Shikak de endamên malbata me beshdar bûne. Mîraz Rehmetulah xan yê
naskirî bi Zêrîn Qelem di salên desthilatdariya Simkoyê Shikam de mîraza
an jî karên wî yê name nivîsandinê encan didan.

Hecî Mihemed Axa Qasimlo( Wisûq Eldîwan )
Mihemed axa sala 1874an ji dayik bûye û sala 1964an kocha dawî kiriye. Bi
awayekî gishtî Mihemed axa li hêrêma Ûrmiyê tevî birayên xwe, Mîrza
Rehmetulah xan, naskirî bi Zerîn Qelem û Izzet axa Mukri xwediyê van
gundên jêr bûn: Xizirabad, Qasimlo, Mehmûdabad, Beroj, Mam Birayîm,
Şîre, Muzeyen, Sîlane, Hacî Berkawilan( Birbiran ), Nijdere ku nexşeya wê di
pirtûkê de heye.
Nexsey:
Mihemed axa di seredema Mihemed Elî shahê Qacar de pashnavê “ Wisûq
El-dîwan standiye û bi wî navî navdar bûye. Berê li herêma Ûrmiyê îdareye
tomarkina nava nebûye û pashnav jî hê bi rê neketibû. Hingî zarok bi navê
babê xwe hatine naskirin. Pishtî damezirandina îdareya tomarkirina nifûsê
li sala 1907an Mihemed axa hatiye û nasnama xwe li ser pashnavê Qasimlo
standiye û bi vî navî hatiye naskirin.
Mihemed Axa ( 1865-1964 ) zilameke nazik endam, dîndar, zîrek, bêazar,
netirs û aştîxwaz bûye û hemû akinciyên bajarê Ûrmiyê û derdora wê, ji wî
re rêzeke taybetî hebûn. Wî ji arîşe û giliyên xelkê dipirsî. Ligel ewê çendê
ku erbabekî mulkdar û zengîn bû, lê hîç demekê zulm û zordarî li hember
reiyetan nekir û herdem bi rêz ve ligel wan reftar dikir. Deriyê mala
Mihemed axa bi rûyê hejar û zengîn, dost û heta dijminan de vekirî bûye û

mêvandarî ji wan re dikir. Ew kesekî xwendevan bûye û zimanên Kurdî,
Farsî, Turkî û Asûrî(Aşûrî) dizanîn.

Li vê derê, ez basa du bîranînên di derbarê netirsî û wêrekiya bapîrê xwe
bikim, ku ez bi xwe şahid bûme:
Piştî kodetaya şah û keftina Komara Kurdistanê( Mehabad 1946 ), artêş û
hikûmet herdem bi çavekê dijminane û xirab malbata Qasimlo didîtin û
piraniya caran 10-15 cendirme, serbaz, efser û pasevan bi mebesta vekolîna
mal û vedîtina çek û silehan dihatine ser mala bapîrê min û bi sernîzeyên
çekên xwe heta banê jûran(odeyan) jî kun dikirin! Dema ku ez ji
xwendingehê vedigeriyam, di kolana Xan Babaxan de yek ji xizmetkaran li
benda min bû û ji min re got: neçin mala xwe, çimkî polîs û artêş hatine û
çûna mala babê te( Mihemed Emîn Axa Şinoyî ) û hemû kolan jî girtine”.
Min got, çi baştir ku ez biçime mala bapîrê xwe ku me jê re digot ( Axa Baba
), deriyê mala wî herdem vekirîbû, dema ku ez çûme hindurê hewşê, min dît
wey wey! hejmareke zêde ya serbaz û efseran mijûlî vekolîna malê ne û li
pey vedîtina çekan bûn ku ti demekê tiştek jî peyda nedikirin. Efserê
berpirsyar ji bapîrê min pirsî:” rêzdar Wisûq, we çek li kûderê veşartine”? Wî
jî bi netirsî bersiv da:“ li filana dayka te da“! Rengê efser sor bû û tiştek
negot û hêza xwe bang kir û ji mal derketin.

Rojekê kurê rêzdar Efşar ligel çend cendirmeyên tiryakî hatine gundê
Qasimlo da ku bendava çemê Qasimlo, bi hinceta kêm avî li navçeyên gundê
Kokiya û Tomter ku beşek ji mulkên wan bû, xirab bike. Ez ligel Axa Baba û
Ezîz Axa kurê Ehmed Axa û gundiyekî din, hemû bi hev re çûne bendava
geliyê Qasimlo ku serkaniya ava çemê gundê Qasimlo ji wê derê tê û diçe bo
avahî û gundên din. Rêzdar Efşar bi shêweyek nekêrhatî ligel bapîrê min,
Mihemed Axa qise kir û Mihemed Axa îşaretek bi Ezîz kir û got, tîrekê lê
bide û dengê wî ehmeqî( nezanî ) bibirre. Axayê Efşar rengê rûmetê wî ji
tirsê qulibî û kete lavahiya! Yek ji wan efseran gelek bi rêz ve got, Axayê
Wisûq, em tikayê li we dikin ku bendavê bişkênin( pêşiyê lê berdin ) da ku
reîyeta axayê Efşar ji birchîtiyê netirsin û Mihemed Axa di cih de qebûl kir û
destûr da ku ava bendavê berdin.

Mihemed Axa Wisûq ligel serokê hozan weke serok, ligel reiyetê weke reiyet,
ligel malbatê weke bab, ligel dostan weke heval reftar dikir û ligel zarokan
weke zarok qise û mizah dikir û carna çîrokên pêkenînê jî digot. Piranî li
Ûrmiyê, li hewşa mala xwe, gulên sor perwerde û xwedî dikirin, gelek hez ji
hespsiwariyê û nêçîrê dikir. Gelek hez ji keçên xwe nedikir û zêde giringî
nedida bi jinê û ji şêweya jiyana wan agahdar nebû. Heta ew neşandin bo
xwendingehê jî û di encam de hemû keçên wî nexwendewar man.

Mihemed Axa di reftara ligel Kurên xwe de, kesekî ta radeyekê pêşkevtî bû.
Yekemîn Kurd bû ku kurên xwe bo dirêjedana bi xwendinê şandine dervey
Kurdistanê. Husên Axa berev Istanbul, Ehmed Axa û Baboş Xan(
Ebdurehman ) berev Parîsê û Iloş Xan( Elî ) bo zanîngeha pizişkiya Tebrîzê
şand.

Mihemed Axa li Tebrîza welîehd nişîn, çend sala ligel Serdarê Bokanê li bal
welîehd Mihemed Elîşah derbas kiriye. Welîehd, kesekî bêrehm bûye û
rojekê ligel Serdarê Bokanê û Mihemed Axa diçe nêçîrê, li nêçîrgehê, ji
Mihemed Axa Qasimlo pirsekê diprse: ew çiye ku seg naxwe, lê Sunnî
dixwin? Di cih de Mihemed Axa bersiv dide, ku ew kiroşke ku em Kurd(
Sunnî ) dixwin, lê hûn Şiîe naxwin. Welîehd ji vê bersiva wî gelek nerihet
dibe û Serdarê Bokanê bi lez îşaretekê bi Mihemed Axa Qasimlo dke ku bi
lez vegere bo mal û ew jî vê destûrê cîbicî dike û heta çend rojan naçe
derbara welîehd, heta wê demê ku Mihemed Elî yê Welîehd wî efû dike.

Axa Baba 21 caran zewac kiriye ku navê hindek ji hevjînên wî wiha ne:
Fatima xanim, Zerî xanim, xawer xanim, Maral xanim, Seyid Zînê, Zara
xanim û Sureya xanim.

Wî gelek hez ji jin û peywendiya hevjiniyê dikir û di derbarê vê mijarê de di
hindek kitêban de hatiye ku Mihemed Axa 26 caran zewac kiriye, lê dayka
min digot, bi giştî 21 hevjînên wî hebûne. Dibêjin ku Mihemed Axa, Zerî
xanim yek ji hevjînên xwe, di bin sîbera darekê de mare kiriye û her li wê
derê şeva zavatiyê ligel wê derbas kiriye.

Mihemed Axa di temenê 85 saliyê de, bi veşartî ligel jinekî cahêl a 25 salî de
zewacê dike ku xwarziya Zerî xanim a hevjîna wî ya berê bûye. Bi navberî û
şîretên rêdînspiyên bajr û guvaşên Fatima xanim, ew neçar dibe piştî 6
heyvan, ewê keça cahêl telaq bide. Min ji Axa Baba pirsî: baştir nebû li şûna
xwe, ji min re jinek bistanda? Di bersiva min de got: kurê min, min dixwast
keçeke 16 salî bistînim ku tiliyên pêyên min bişêle( masaj bide ) û bimale.
Ew jî Fatimayê nehêla.
Mihemed Axa ligel neviyên xwe gelek dilovan bû. Carna bi makîna tirashînê
a destan moynên serê wan ditiraşî û diravek jî dida wan ku bikarin herine
Sînemayê. Carna ligel min şetrenc û tawle dileyîst û ligel ku dengê wî xweş
nebû, hemîshe ev awaza Kurdî digot:”
Herçend dekem dil pîr nabê

Destim le memkî gîr nabê ”

Mihemed Axa ji dema ku ligel Qazî Mihemed serdana Sovyetê kiribû, zêde
keyfa wî ji Rûsan re nedihat û hîç baweriyek bi eceman nebû. Herdem wiha
dig
” eger we ecem dît, yan bireve yan wî bikuje, eger zimanê wî bigihîje
we, dê we bixapîne”!

Mihemed Axa kesekî xweçêkirî û pir wêrek bû. Xwendewariyeke baş hebû û
di xizmeta rêberên olî de xwendina Qûraanê û diyanetê fêr bibû û herdem li
ser nivêj û rojiyên xwe qayim bû.
Rojekê havîna sala 1964an Mihemed Axa Qasimlo, ji keça xwe Xedîce Xanim
re dibêje, ku halê min baş nîne û ez fikir dikim ku temenê min gihîshtiye
dawiyê. Û paş çend rojan çavê xwe ji cîhanê girt.
Be mindalî le lêwî alî tum estandûwe, machê
mache shirînem le bîr nachê
Be sed doktor û derman û perestar nakirê charey
ew kiche Kurdey le dil rachî

be pirîsh lezetî ew
kesêkk tirî mijolî

Xedîce Qasimlo( Xedîce xanim Setewî )
Mêjuya ji dayikbûnê 1295_1350 / 1916-1971 Xedîce xanim( dayka min )
keça Mihemed axa Qasimlo ku mamê babê mine jî li temenê 15-16 da digel

Mihemed Emîn axa Shetewî jiyana hevjîniyê pêk anîye û di hemû jiyana xwe
ya kurt da yar û hevdema babê min bû. Ew jineka ciwan û bêhnfireh bû.
Xweragirû û rawestiyana wê li hemberî astengiyên jiyanê û paqijû û
dilpaqijiya wê cihê rêzgirtinê bû. Xedîce( Shetewî ) mêjuya ji dayikbûnê
1295_1350 / 1916-1971.
Min jî çi cara gazinde nedikirin. Deyka min pira peywendiyên me digel babê
me de bû û xercê xwendin û kar û barên din bi rêya wê dihatine encam dan.
Divêt bêjim ku xeybetkirin di fergenga Xedîce xanima Shetewî de nebû û
birastî ew miroveka rastîn bû û piştî mirina wê, bîranînên wisa xwesh li pey
xwe hêlan ku piraniya zorbeya xelkê Ûrmiyê jidestdana wê xwe xwedî shîn û
teizîye dizanîn. Xedîce xanim piştî 10 sala ji dûriya kurê xwe (min ) hate
Ewropa daku wî ji nêzive bibîne û di rêya vegerînê bo Kurdistanê li Ankara
rastî bûyera tirafîkê hat û piştî çend rojan mayîna li nexweşxaneyê bi
sedema nebûna doxtorên bispor di besha neshtergeriya mêşk de bi egera
xwîrêjiya mejî li dûrî welat wefat kir.
Mixabin wisa xuyaye ku teqdîra mala me wisaye ku hemû xweştiviyên min
di temenekî kêm da ciwanmerg bûne û dayka min jî ji vê çendê dûr nebûye.
Ew gelekî zû ji duniyayê çû. Deyka min hez dikir berî babê min bimire û bi
vê çendê di sala 1350(1971) di jiyê xwe yê 55 saliyê da çavên xwe ji ronahiya
jiyana dinê girtin û gehişte xweziya xwe. Ew li goristana Aqa Başî li Ûrmiyê
hatiye veşartin û ev helbeste ji bona wê ji aliyê mamosta Yusuf Kurdnejad
ve hatiye nivîsandin û li ser kêliya qebirê wê hatiya neqişandin.
Dayika min xatûneka gelek dilovan û mêvanperwer û nefsbichûk bûye. Derê
mala wê hemû caran bo mirovên hejar û destkurt û bêxwedan yê vekirî bû
.Bo nimune Zerî xanim jinbaba wê û Esmer nene ku jineka hejar û destkurt
bûye zivstanan zêdetir di mala babê min bûn an ya wê xatûna Kurd ku
hevjinê wê serê difna wê birîbû da ku kes li jina wî ya ciwan û bedew, û
berjina wê ya bilind û xweshik nenêre. Yan Qemer xanim ku piraniya arêshe
û pirsgirêkên wê ji aliyê dayika min ve dihatine çareser kirin û tishtên din.

Tevî vê çendê divê bêjim ku hemû kes û kar û nasên me û xelkê gund jî
diketin ber rehmeta dilovanî û xêrxwaziya dayika. Herchend ku dayika min
8 zarok hebûn berpirsiyartiya xwedîkirina Zîba xanimê( keça xwîşka deyka
min ) min ji pejirandibû. Herwiha divê vê jî zêde bikem ku 4 birayên wê jî li
mala me dijiyan û bi hevkariya dayika min Xedîce xanimê wan karîn
xwendina xwe berdewamiyê bidenê û herwiha çavê xwe gelekî dida xwîshka
xwe Meryem xanimê jî û hemû caran bi dilovanî pêre dan û standin dikir.

Sereray hindê ku Xedîce xanim di nava malbateke êlatî û koçer a Kurd û
xwedî keltur de mezin bibû bes ew jineke nûxwaz û kincên bedew dikirine
ber xwe û divê bêjim ku ew yek ji wan jinan bû yên ku bo yekemîn car
ramanên azadî û nûxwazîyê(modernîsimê) li Ûrmiyê belav dikir. Ji ber van
çalakiyên civakî ew bû bi yêk ji kesayetiyên girîng û navdarên bajêrê
Ûrmiyê. Wê hemû cejinên neteweyî û olî bi baştirin şêwe digêran(pîroz
dikirin). Dayika min hezeka mezin bo xwarinçêkirinê hebû û baştirîn xwarin
û şirînî, mûreba û xwarinên din amade dikirin.
Wê hez li tenêbûnê nedikr û ji ber wê jî mêvandariyên mezin amade dikirin
û hemû nasên xwe vedixwendin malê. Ew digel hev kom dibûn. Ji ber wan
zextên giran ku di jiyanê da jê re hatine pêş wekî nexweshiya keça wê ya
mezin Eşref û mirina 2 ji kurên wê Cemîl û Ferhad û herwiha dûriya min ji
welat û chêkirina astengî û nexweşiyên hikûmeta şahê xayîn bo mala me û
babê min, dayika min jî di nexweshiyê da bû. Can û nava dilê wê ji hemû
nexweşiyên jiyanê di azar û zehmetiyan da bû. Bes ne bêdadperweriyên
jiyanê karîn pişta wê xwar biken û hemû cara ya bi devkenî bû û çi cara
kenî ji lêvên wê wenda nedibû. Dema babê min bêeger û bêbelge zindanî
dikirin, dayika min ne tinê berpirsiyartiya xwedîkirina hemû zarokên xwe
ku 8-9 kes dibûn belku karên mamên min jî dimeshandin. Bi tayebtî karên
Îbrahîm xan jî birêve dibirin û bo wî rêz û hurmeteke taybetî hebû. Herçend
ku bo karên malê hinek kes damezirandibûn, lê wê bixwe zêdetir ji wan kar
dikir. Çimkî dilê wê bo wan dishewitî û tevî hindê hest bi berpirsiyartiyê jî
dikir.
Dayka min peywendiyeka gelekî baş û hevalîniyê digel jinên( birayên xwe û
birayên mêrê xwe) hebû ku bibû nimune di nava hemû malbatê de. Xedice
xanim di temenê 50 saliyê da xwendin û nivîsandinê fêrbû û bo min ku li
Ewropa dijiyam çendîn cara name dishandin. Dayika min aşiqa gul û
geyaya bû û ji vî karî dilşad dibû. Ji ber vê çendê di havîn û zivistanan da di
mala me da gulên cur bi cur hebûn ku di Ûrmiyê da pir kêm û qet peyda
nedibîn. Tevî nûxwaziyê, wê bawerî bi Xwedê jî hebû û di remezanê da rojî û
nivêjên xwe digirtin, lê ji aşop( xurafat ) pîr nerihet dibû. Hezeka taybetî a
wê bi karê dirûtina kincan hebû û bo keç, kur û birayên xwe cilên ciwan
amade dikirin.
Gelek caran ku babê min digel birayên xwe û xalên min pirsgirêk peyda
bikira, dayika min pirsgirêkên wan çareser dikirin û bo vê çendê babê min jî
çi cara gazinde nedikirin. Deyka min pira peywendiyên me digel babê me de
bû û xercê xwendin û kar û barên din bi rêya wê dihatine encam dan. Divêt
bêjim ku xeybetkirin di fergenga Xedîce xanima Shetewî de nebû û birastî

ew miroveka rastîn bû û piştî mirina wê, bîranînên wisa xwesh li pey xwe
hêlan ku piraniya zorbeya xelkê Ûrmiyê jidestdana wê xwe xwedî shîn û
teizîye dizanîn.
Xedîce xanim piştî 10 sala ji dûriya kurê xwe (min ) hate Ewropa daku wî ji
nêzive bibîne û di rêya vegerînê bo Kurdistanê li Ankara rastî bûyera tirafîkê
hat û piştî çend rojan mayîna li nexweşxaneyê bi sedema nebûna doxtorên
bispor di besha neshtergeriya mêşk de bi egera xwîrêjiya mejî li dûrî welat
wefat kir. Mixabin wisa xuyaye ku teqdîra mala me wisaye ku hemû
xweştiviyên min di temenekî kêm da ciwanmerg bûne û dayka min jî ji vê
çendê dûr nebûye. Ew gelekî zû ji duniyayê çû. Deyka min hez dikir berî
babê min bimire û bi vê çendê di sala 1350(1971) di jiyê xwe yê 55 saliyê da
çavên xwe ji ronahiya jiyana dinê girtin û gehişte xweziya xwe. Ew li
goristana Aqa Başî li Ûrmiyê hatiye veşartin û ev helbeste ji bona wê ji aliyê
mamosta Yusuf Kurdnejad ve hatiye nivîsandin û li ser kêliya qebirê wê
hatiya neqişandin.
“ Xîz mader ke bê payê to goher rîzem / Rabe dayê ku yê li ber pêyê te
gewheran birêrêjim
Goherê axoshtêh bê xonabê cêger mîrîzem / Gewherên tevî xwîna
cîgerê yê birêjim
Xoftêyî der dilê xak w ji dêlem bîxeberî / Di nav dilê axê de razayî û
haya te ji dilê min nîne
Herdem ez xakê mezaret ke bê ser mîrîzem / Her demê ji axa gora te bi
ser serê xwe de dikim
Ta tu pervanê be shemi rûx ferzanê shodî / Heya ku tu wek belatînkê li
dora momê navdar bûy
Menê dilsoxtêh ez dîdê sherer mîrîzem / Ez ji dilê shewitî hêsiran
dibarînim
Ey seferkerdê coz atesh bê dilem nenehadî / Ey rêvîng ji bilî agir te
tishtek nexistiye dilê min
În hemanest ke ez dîdê ter mîrîzem / Eve heme ewe a ku ez ji çavên
xwe hêsiran dibarînim “
Xedîce Mihemed Qasimlo, roja jidayikbûnê 1295 Roja mirinê 17.6.1350.

Mihemed Emîn Şetewî ( Hemedemîn axa )
Mihemed Emîn axa di zivistana sala 1282an a hetavî de li gundê Qasimlo
hate dinê û yekemîn zarokê Îzzet Axa û Helîm xanê tê hisêb. Bavê wî li ser
nivêjê û bi gomana min ji aliyê Ermeniyan ve hate kuştin. Mihemed Emîn
axa ji temenê xwe yê ciwaniyê mirovekî bixwe bawer, bihêz û pir xweshik an
jî lihevhatî û balkêsh bûye. Lê ji ber ku serbixwe nebûye û di bin balê mamê
xwe de necharî domandina jiyanê bûye û serbixwe nebûye, tim nerazî û
xemgîn bûye. Li pey kuştina bav û birayê wî yê mezin Mehmûd axa, mal û
milkê Îzzet axa dikeve dest mamê wan, Mihemed Axa Wisûq û ji ber wê ku
ferhenga koçberî ya Kurdî hûkim dikir ku bêgotin û îtiraz ji mezinan bê
guhdarkirin( îtaet bikin ), van sê birayan nekarîn an nexwestin mafê xwe
bistînin û ji mîratê bav-kalên xwe bêpar man û di bin siya mamê xwe
Mihemed axa Wisûq de mezin bûn. Ji ber wê ku Mihemed Emîn axa zarokê
herî mezin yê malbatê bû mil bi milê apê xwe li hemû deran ligel de bû,
Mihemed Axa baweriyeka taybet bi Mihemed Emîn hebûye.
Mihemed Emîn di 18-19 saliyê de dibe evîdarê keçmama xwe Xedîce xanê û
li gundê Qasimlo û dûr ji çavên hemûyan hev û din didîtin û xelat pêşkêşî
hev dikirin û evîneke taybet bi hev re derbas dikirin. Wan aşiqane ji hev hez
dikirin. Dayika min Xedîce xanê di vê barê de wiha digot:‟‟ Bavê min îsrar
dikir ku ez ligel mirovekî me ku xwedî 6000 Tomen diravê wî zemanî bû,
bizewicim lê min ji bavê xwe re got:” ez mirinê çêtir ji vê zewacê dizanim û ji
bilî Mihemed Emîn axa, ez tev ti kesekî din nazewicim.
Bi vî awayî dayik û bavê min bi zewicîna me re razî bûn.‟‟ Lê Mihemed axa
ku dijî vê zewacê bû û ticaran jî pê razî nebû, hinek shert anîn serê wan ku
mecbûr bûn destvala û bê ti îmkanên jiyanê ji gundê Qasimlo derkevin û ji
bo jiyana hevpar biçin bajêrê Ûrmiyê. Dayik û babê min li wira di kûçeya
Sunniyan de li mala Mîrza Kerîm û hevjîna wî Sitare xanê de ku jineka pir
qenc û dilnerm bûye, odek kirê kirine û bavê min jî ligel Mîrza Kerîm li
dikaneka biçûk a çafirotinê de mijûlî kar dibe. Dayika min ji min re digot
ku:‟‟ Wê demê min û bavê te tenê çekîtek hebû û çaxê em bichûna
mêvandariyekê, carekê min û carekê jî wî ew çekît li xwe dikir‟‟! Ev rewsha
han ligel pêgiran(hamile)bûna dayika min hevchaxe û bi vî cûrîyî yekimîn
zarokê wan bi navê Almas tê dinê lê mixabin piştî salek û çend mehan ji ber
nexweşiyekê dimire. Dayika min bi serhev de pishtî heşt caran pêgiranbûnê
dibe xwedî 9 zarokan bi navên:
Almas, Eşref, Tebesûm, Perwîn, Hesen û Jale (Cemik an jî cêwî ne), Nîna,
Ferhad û Cemîl. Mihemed Emîn mirovekî xwe pêgehandî, bi zekawet û

pêşkeftî bû û pirensîpeka balkêş ji bo xwarinê, rabûn û rûniştinên ligel
xelkê, kinc li xwe kirinê û hwd hebûye. Ti caran li pişt serê tikesî qise
nedikirin û herwiha hez nedikir ku jin û zarokên wî li kûçe û kolanan an li
ber derî digel cîranan biaxivin. Bavê min kevçî û çengalên zîv ji malê re
kirîbûn û zarokên xwe hîn kiribûn ku bi wan xwarinê bixûn.
Wê demê giştî erbab û began bi tenê xwarin dixwarin lê bavê min îsrar dikir
ku hemû endamên malbatê û bi taybetî dayika min ligel hev li ser sifrê hazir
rûnên û bi hev re xwarinê bixûn. Di hilbijartina navên zarokên xwe de wek
Tebesûm, Nîna, Perwîn û paşnavê Şetewî di wî zemanî de û di hemû
Kurdistanê de hinek taybet bûn. Li gorî lêkolînên min, nave:” Şetewî " navê
giyayekî li çiyayên Kurdistanê ye. Di lêkolînên Zerîna keça min de jî Şetewî
navê rîşeya(reh) dareka kevnar e ku li Australiayê şîn dibe; di pirtûka
Dîroka Kurdistanê de hatiye ku:” Şetewî ji peyva Erebî ya: Şita " hatiye
girtin ku wateya Zivistanê dide, lê eger bi vî shêweyî be gereke hS ekewîtewî "
bê nivîsîn ne Shetewî. Bi nêrîna nivîskarê vê pirtûkê peyva Şetewî ji peyva
Şet bi wateya çem hatiye girtin.
Wê demê li civaka Kurdistanê keçan îzna xwendinê û çûna zanîngehê nebûn
û rê li ber dihate girtin. Wan di mal de û di karên rojane de alîkariya dayika
xwe dikirin daku dayik û bavan ji wan re mêrek an hevjînek baş peyda
dikirin û ew didane şû. Dijberî vê rê û resma civakê, bavê min ji xwendina
zarokên xwe pir hez dikir û ew teşwîq dikirin ku xwendina bilind û
zanîngehê bi dest xwe ve bînin. Eşref zaroka wî ya herî mezin yekimîn keç
bû ku ji bo xwendinê ji Ûrmiyê çû Tebrêzê û di zankoya pizîşkî de rişteya
jinelogoyê( mamayî ) qedand. Wî zarokên xwe bi germî û dilovanî
dihewandin û ne tenê bo zarokên xwe belkî bi malmamên xwe re jî kesekî
dilgerm û bi muhebet bû. Bi vî awayî ku xal Elî Xan û Ebdurehman( xal
Baboş Xan ) pirî caran zivistanê di mala me de dema xwe dibihûrandin û
bavê min tim bi rûxwesh ew pêşwazî dikirin. Lê hin caran jî bi karên xwe
hemû diêshandin û derbe li kesayetiya xwe ya civakî didan.
Carekê dayika min Xedîce xanê ji hêrsa û nerihetiya xwe jê re dibêje:“ Tu jî
here jineka din bo xwe bîne“. Bavê min bersiv dide:” Ez hez nakim ku
zarokên min, xwîşk û birayên ne ji dayikê hebin”. Ji taybetmeniyên wî yên
herî berchav yek ew bû ku ferhenga sixêf û dijondanê ya ku di nava
malbatên Kurd de karekî asayî bû di malbata me de bi yekcarî tune kir. Wî
qet ew izin nedida xwe ku zarokên xwe biqote û hertim bixwe serî li mekteba
wan dida û rewsha wan ya xwendinê dipirsî. Derheqa pirsgirêkên zarokan
tenê ligel dayika wan doaxivî û rasterast tu tişt ji wan nedipirsî. Bavê min

kesayetiyeka taybet û tak hebû ku netenê malbata me belkî hemû kesan ji
meznahî û heybeta wî hisab dibirin û heta der û cîranên me jî.
Ew gelekî zana û xwende bû û destxetekî gelek ciwan û taybetî hebû.
Kovarên Siyah û spîd(Reş û Sipî), Xamdenîha û Tofîq bi awayekî rêkûpêk
dixwendin û ji radiyoyê nûçe guhdarî dikirin. Bavê min ji hêla ramyarî û
polîtîkî ve girêdayî bi tu partî û gorupên siyasî nebû û ticaran di warê soyasî
de ligel zarokên xwe qise nedikir, lê gotinên zor jî qebûl nedikirin. Gelekî
kêm bi mala ap( xezûr )ê xwe re hatin û çûyîn dikir. Rojekê hêzên ewlehiyê
tên mala me daku hin belgeyan derarê Ebdulrehman yê kurê Mihemed Axa
bi dest bixînin, lê dema ku t tiştî peyda nakin, bavê min ji serheng Erdelan
berpirsê rukna 2yê dipirse:” we tI tişt peyda kir?”. Ji ber vê gotinê bavê min
qasî çend hefteyan digirin û têdixin hepsê û ji hêla din çimkî zarokên wî
siyasî bûn û li dijî hikûmeta Şah xebat dikirin, pirî caran bavê min digirtin
û dixistin zîndana Şehrbaniyê û her carê jî bêyî ti cezayekê azad dikirin. Wê
demê her cara ku Şah bixwesta were Ûrmiyê bavê min desteser dikirin. Me
paşî ev bûyera bo xwe kiribû pêkenok û me digot:“ eger kilka pisîkê bi teblê
bikeve yê bavê min zîndanî bikin “. Weke ku yê guleyekê bi ser sha de
bibarîne.
Dema ku bavê min bi derengî bihata malê, me yê bigota yan ketiye zîndanê
yan jî ligel hevalan de ye! Bi her hal em nîgeran û perîşeyî rewsha wî bûn.
Gelek caran ew hepis kirin û çimkî dayika min zimanê Farsî nedizanî, pirî
caran ez ligel de diçûme Şehrbaniyê daku izina hevdîtinê em bistînin. Hingî
ku ez 13-14 salî bûm ji ber wê ku tim em bi sixêf û bêrêziyan pêşwazî
dikirin, ez gelekî hêrs dibûm û min ticaran ev bêhurmetiyên wan ji bîr
nekirine. Bavê min gelekî jîr û jêhatî bû û li îdareya doxaniyatê( cigare
chêkirinê ) karekî baş hebû. Di kûçeya Xanbabaxan de du mal( xanî ) û du
gundên Beroj û Guldanlo jî kirîn.
Piştî demekê ji ber kîndariya serleşker Verehram bavê min ji Ûrmiyê sirgûnî
Tebrêzê bû. Çimkî nedixwest rihetî û tenahiya malbatê tevlihev bike, bi tenê
çû Tebrêzê lê nedizanî ku shovînîsma nejadî ya hakim li Tebrêzê heta izna
kirêkirina odekê jî nade wî û her cara ku xwastiba malekê kirê bike yê Şîiye
mezhebên tudrew ên Tebrêzî ku bi Sûnîbûn û Kurdbûna wî dizanîn,
îcazenameya wî betal dikirin û nedihiştin Kurdekî Sûnnî ku li gor wan
necîs( pîs ) dihate hesibandin, were di mala wan de.
Bi vî cûreyî bû ku heta nekarî bi tenê jî li wira bimîne û li pey wê verdigere
Mehabad û Bokanê û paşî jî tê Ûrmiyê. Lê li wira jî nekarî bijî û bi destûra
Verehram sirgûnî Hemedanê kirin. Ji ber vê jî nechar bû ji 30-40 salên

xebata xwe ya meslekî li îdareyeka fermî ya dewletî de dest bikishîne û li
Ûrmiyê jiyaneka bi serfirazî digel malbata xwe bidomîne. Wî ligel hevalekî
xwe ajanseka kirîn û firotinê avakirin. Ev kar li sala 1982 z(1361 h) qewimî
ku ez li Kurdistanê bûm û min dixwest wî tev xwe bibim Ewropa, lê qebûl
nekir û herçend min jê re erebe jî şandibû, dîsa jî nexwest were cem me.
Paşî bo vê biryara xwe poşman bû û digot:“
ez fikir dikim biryara min şaş bû û xwezî tev te bihatama Ewrpa “! Di meha
Befranbarê ya sala 1363 hetavî de bavê min nexweşiya piştêşê digire û
doxtor Ferzane ku doxtorê me yê malbatê bû, dide kisfshê ku sirê lê daye û
divê di nexweşxaneyê de razînin. Xwîşka min Nîna û xwarzayê wî Ferûx wî
dibin nexweşxaneya Şefa û li wira doxtorê pispor, Emîr Fellah nekaribû
nexweşiya wî kifş bike û tedawî bike. Ji hêla din ve ew ewqasî li ser rewşa
Îranê nerihet û nerazî bû ku êdî meraqdarê domandina jiyanê nebû. Di 21ê
meha Rêbendan ya sala 1363(1984)an de li mala xwe de li
sheqamaXeyyamê wefat kir. Ew li goristana gundê Qasimlo teslîmî axê kirin.
Helbesta li ser kêliya mezara wî:
Tebesûm, Eşref, Perwîn û Nîna / di dinê de keçên te yên bi şiyan in.
Tenê kurê ji te mayî / Hesen e ku qenciyên wî tên wesifkirin
Tevî ku Eshrefa te ji cihanê chûye / ciwanên wê kemala vî zemanî ne
Babo, ey gewherê razayî di axê de / bizanîbe ku bîra qet ji bîr nache

Mihemed Emîn Şetewî, zarokê Îzzetulah Mukrî, salbûn 1282, Mirin:
1363.10.21
Saqiya wa badewe, wa badewe

Rû le min ke be camî badewe

Moshterî wek min le meyxane kemin

Zorbeyan shad û be keyf û bêxemin

Mey hermae bo sehend û bêxemam

Mestî bêxem bo chî bigirin êxeman

Em sherabe tale dermanî xeme
Em sherabe tale bo bêderd nîye
zerd nîye
Hêmin Mukriyanî

Lêyheram bê ew kesey derdî keme
Lêy heram bê ew kesey reng

Zîba Şetewî biraziya Mihemed Emîn Axa, 1297(1918 )
Her weke ku min gotiye, Hecî Zîba xan 6 salî bûye ku bavê wê ji aliyê
xûlamê xwe ve tê kuştin û dayika wê Meyrem xan, ligel Fetihulah axa
dizewice. Di encamê de bavê min Mihemed Emîn Axa serperestiya Zîbayê
dipejirîne û di nasnameya wê de jî paşnavê xwe yanî Şetewî jê re hildibijêre.
Li gorî gotinên Zîba xanê, Mihemed Emîn axa pir hewl dide ku wê bişîne
mektebê lê Zîba ji xwendinê re tu meraq nîn e. Ew endamek ji malbata me
dihate hisabê û ji ber ku li me hemûyan mezintir bû, serbixweyiyeka temam
hebû û di hemû warên birêvebirina mal û malbatê de alîkariya dayika min
dikir û hebûna wê germîbexşa jiyana me bû. Divê ez bi teikîd bibêjim ku
Zîba xan dayika me ya duyemîn bû. Ew pir dilşa û çalak û xanimeka
karzan, rûxweş, biste û gelekî xelkhez bû û bi hêjayî li amorê Defê dixist.
Wê evîn û hezeka taybet ji min re heye.
Ew şirîka xemên dayika min û gilîdara wê bû. Di sala 1336(1958) an de bi
Sedîq Bilûriyan re ku ji bajêrê Neqedê bû, dizewice û diçe bajarê Neqedê.
Çûyîna Zîba xanê ji me re gelekî bi zehmet û giran bû, bi teybetî ji hêla
hogiriya evînî ya di navbera me de; berxwedan li hemberî vê cudatiyê ji bo
dayika me girantir û zehmettir bû. Ji ber ku hevaleka nêz û jê re dilovan bû.
Ji bextreşiya Zîba xanê, hevjînê wê ji ber felc( enfarektos )ê dimire. Zîba xan
6 mehan li mala Bilûriyan dijî û piştre Mehmûd axayê Zerza kurê 19‟mîn yê
Mûsa xanê Zerza dibe xwazgîniyê Zîba xanê û ew ligel hev dizewicin û diçin
bajêrê Şinoyê. Berhemên vê zewacê keçek bi navê Sîma ye ku sala 1338(
1959 )an û kurek bi navê Menûçêhr e ku ew jî sala 1343(1963)an hatiye
dine, ne.
Zîba xan ligel malbata xwe li welatê Holenda dijî û her salê çend caran bo
gundek ji gundên Şinoyê bi navê Sîngan sefer dike. Wê li wir maleka mezin
li kêleka çemekî heye û her wisa rezekî tirî jî heye. Sala par li gel xwîşka min
û Mehmûd axa çûye hecê û niha her sê bûne hecî. Zîba xan du caran gelekî
giran nexweş dibe û cara dawî gurçikeke xwe ji dest dide, lê guhê Şeytên
ker, bi gurçikekê ji pêşde saxlemtir tê be çav.
Menuchêhr Zerza
Menuchêhr pishtî shoreshê ji ber chalakiyên siyasî ber bi Tirkiyê û ji wira jî
diche welatê Hollanda. Hacîye Zîba xanim û hacî Mehmûd axa ji ber dûriya
ji zarokên xwe û zextên aborî û siyasî ên wê serdemê li^Iranê, nedikarîn li
Shino jiyana xwe bidomînin. Di encamê de jî xwe digehînin zarokên xwe li
Hollenda.

Menuchêhr bi kechekê a binavê Roya Tahirî re dizewice û pishtî chend salan
ji ber pirsgirêkên chandî(ferhengî) ji hev cuda dibin. Ew dubare di sala
2007an de li gel Seadet Cihangîrî xelka Shinoyê dizewice. Menuchehir niha
di îdareya postê de dixebite û xwediyê jiyaneke rihete.

Sîma Zerza
Sîma ji rêya sinorê Îranê, bi awayekî veshartî ji welêt derdikeve û xwe
digehîne Hollenda. Sîma xanimeke pir dilovan û mêvanperwer e. Ew li
Hollanda li ser karên îdarî û nûjdariyê yên dayik û babê xwe disekine. Bi
rêzdar Elî Elîzade yê xelkê Mehabadê zewicîye û li Holland jiyaneke rihet û
bash heye. Heza wê a ji karê xwarin chêkirinê re taybetî û hunera wê di vê
derbarê de pir tê wesif kirin.

Eshref Shetewî yekmîn kecha Mihemed Emîn axa
Eshref zara yekê a dayik û babe min bûye. Ew kecheke pir bedew, bi
zekawet, karzan û xwesh xemil û rewsh bûye. Sala 1317ê hetavî di
dibistana Homa li bajarê Ûrmiyê dest bi xwendina xwe a destpêkê kiriye û
sala 1329ê hetavî diploma xwe a xwendingeha Shahdoxt distîne. Wê lîsansa
xwe di besha ners an jî perestariyê de ji zankoya pizshkî a zanîngeha
Tebrêzê standiye û li sala 1956an li nexweshxaneya Ûrmiyê dest bi kar
kiriye û praksîsa taybetî jî li mala xwe vekiribû.
Ji ber ku kecheke pir bi metanet, xweshik û xwende bû, xwazgînîyên wê
gelek bûn. Di dawiya sala 1958an de li gel rêzdar Dr. Husên Eshrafîazer ku
doxtirê artêshê jî bû û li bajarê Ûrmiyê piraksîs jî hebû, dizewice. Pishtî
demekê jiyana li Ûrmiyê, Dr, Eshrafîazer jib o standina bisporiyê diche
Tehranê û Eshref xanim jî pishtî demekê diche Tehranê.
Li Tehranê berê di sheqama Emîriyê û pishtre di sheqama Shahpur dijîn.
Sala 1959an yekemîn zarê wan Ferûx tê dine. Sala 1961an Nazîla can jî
diwelide.
Hevjînê Eshrefê cerahekî pir hosta bû. Ji ber wê jî li Ûrmiyê pir sernas û
doxtorekî navdar bû. Wî chaxî Eshref li kêleka karê pizishkiyê li radioya
Ûrmiyê di para Kurdî de pêshkêshvana nûcheyên Kurdî jî bû. Pishtî ku
belavkirina bernameyên Kurdî li radioyê hatin yasax kirin, Eshref jî ji kar
derxistin.

Pishtî demekê Dr. Eshrafîazer shandin bajarê Xanê( Pîranshar ). Ew li wira
xwedî berpirsyartiya serokê nexweshxaneya artêshê bû. Pishtî salekê dîsa
ew shandin Tehranê, lê shandina Eshrefê bo Tehranê dereng ma û chend
mehan cuda ji mêrê xwe bi zarokên xwe re li Ûrmiyê dijî. Hingî hevchax bû
bi wê bûyerê re ku Eshref pêdihese ku di singe wê de girêyek heye. Pishtî
chûyîna Tehranê, sala 1346an wê li Tehranê emeliyat dikin û kifsh dibe ku
ew bi kansera sing(memik) ketiye û ji bo dewama chareseriyê li cem Dr,
Neuton ew û mêrê xwe dichin London. Mixabin pishtî pênc salan sherê bi vê
nexweshiyê re, kansera sing li cergê spî û rewsh belav bibî û di encamê de
dawî bi jyiana Eshrefê anî.
Dema ku Eshref nexwesh bû, xwîshkên min xebera mirina dayika min
nedabûnê. Di rêvîngiyeke xwe ya Londonê de ez chûme dîtina wê û chimkî
ez ji serî heta piyan reshposh bûm, Eshrefê fêm kir û got:” Hesen te chima
kincên resh kirine ber xwe?!” û ez jî nechar mam ku serbihûriya mirina
dayika xwe jê re bêjim.
Weke ku min îshare pê kir, pishtî pênc salan sherê bi kanserê re, xwîshka
min a ezîz shehshê Reshemeya sala 1972an xatir ji cihana fanî xwest û bo
heta-heta em bi tenê hishtin. Tevî du yadigarên bihagiran û herwiha
xoshtiviyekî din yanî Dr. Eshrafî ji mere bi cih hêlane, lê her gulekê bêhna
xwe heye û cihê wê yên xalî herdem dilê min digivishîne.
Helbesta jêr li ser kevirê mezarê Eshrefê hatiye nivîsandin:
Mêhreban madar mahî ke namesh Eshref est / dayika xoshtivî ki nave wê
Eshref e
Merdoman danend kê îshan madar ast / Xelk dizane ku ew dayike
Mader êy têmsalê cavîdanê êshq / Dayê hey nimûneya evîna ebedî
Shoqê dîdaret mera êshiqî besa est / Heza dîtina te evîna min a mezine

Ferûx Eshrafîazer
Ferûx sala 1959an li Tehranê hate dinê. Ew zarekî pir bi zekawet û zîrek bû.
Di zarotiyê de ji peyva „fagîn“ pir ditirsiya. Herchend tenê li havînan dihate
cem bapîr û dapîra xwe li Kurdistan û gelîyê Qasimlo, lê bash hînî zimanê
Kurdî bibî û heta stranên Kurdî bi dengê xwe yê bi bandor li ser dilan,
xwesh distirîn. Wî ew dengxweshî wek mîrasekê ji babê xwe Dr. Eshrafî
standibû.

Ferûx pishtî ku dayika xwe Eshref xanimê ji dest dide û beriya ku babê wî
dubare bizewice, hez dikir ku ji bo berdewama xwendinê biche dervey welat.
Babê wî jî îmkanên wan yên xwendinê amade û Ferûx û xwîshka wî Nazîla
yê dishîne Ingilistanê. Dema ew li Ingilistanê bûn chendîn caran bo dîtina
min hatine Almaniya,
Ferûx kurekî pir sha, xweshik, henekchî, pir chalak, zehmetkêsh û kesekî
mentiqî bû. Ew bi nexweshî û pirsgirêkên jiyanê re tevî ken û henekan
derbas dike. Pêkenîna wî di nava makbatê de naskirî ye. Hezeke wî ya pir
zêde ji ajel û sporê û bitaybetî jî gera li chiyan, rêvechûn û lîstika Golfê re
heye. Yek ji taybetmendiyên wî ên diyar di têkeliyên civakî de, merdatîya wî
ye. Ew zêde girîngiyê nade dewlemendî û malê dinê, lê sirra serkeftina xwe jî
ji kesi^re nabêje.
Ferûx xwendina lîsê û pishtre jî zanîngehê di besha endazyariya elktronîkê
û kontroka Cumpoterê de li Ingilistanê bidawî anî û niha di kampaniyeke
mezin a pirîvat de li Canada dixebite.
Ew pishtî eskeriyê li gel kecha xaleta xwe Nîlûfer Shehriyar Efshar dizewice
û dibine xwediyê kechekê a bi navê Benefshê ku 21 salî ye. Ferûx demekê li
Tehranê di Fabrîka Lastîk duristkirinê a Tirimbêlan de kar dike û berpirsê
karên wê yên teknîkî bûye û di pêshdebirin û zêdekirina hilbirînên wê
fabrîkê de xwedî rolekî mezin bûye. Ji ber ku kesekî xweshbawer û nêzî
derwe û sextekariyan nîne, hevalên wî, wî dixapînin û pareke zêde ji
sermayeya wî ji xwe re dibin. Ji ber vê sedemê ew nechar ma ku biche
Canada û li wira bi zavayê xwe endazyar Seîd Tahirî re, mijûlî kar li ser
sîstemên mezin ên cumpoterê û nûafirandinkariyê be. Van tecrûbeyên han
ew wekî zilamekî xwedî azmon û hosta perwerde û li ser esasê wê gotina
meshhûr:“ Ferûx êdî ne ew bihe ku bi hatina her bayekî bilerze!“. Ew pishtî
cudabûna ji xanima xwe Nîlûferê, carê bi xanimeke Almanî a bi navê Orzola
di maleke pir xweshik de ku baxcheykî ciwan jî heye, li Canada dijî. Ferûx
hezeke zêde li ser mijarên siyasî ên cihanê û bitaybetî jî Kurdistanê heye.
Ew bi gishtî kesayetiyek zêde cihê baweriyê, motewazî, suhbet xwesh û
pirhezkirî ye. Hemû kes daxwaza serkeftina Ferûx dikin.

Nazîla Eshrafîazer( Tahirî )
Nazîla di meha Rezber a sala 1961an de li Tehranê hate dinê. Hema ji
zarotiyê hezeke pir zêde ji birayê xwe Ferûx re hebû û ji hêla atifî pir
girêdayî wî ye. Tevî ku birayê wê Ferûx du salan jê mezintire, ev du salên

kêm ên di navbera wan de û bihûrandina dewarana zarotiya wan a bi hev
re, ji hêla atifî an jî rûhî wisa ew bi hev ve girêdane weke ku her du rihekin
di lashekî de. Dayika wan Eshref xanimê xweziyên mezin ji bo wan hebûn,
lê bi mirina dayika wan re qedera wan jî bigishtî hate gûherandin. Nazîla hê
pênc salî bû ku ne tenê dayika xwe Eshrefê, belkî dapîra xwe „ Xama(
Xedîce xanim )ê jî ji dest dide. Vê rewshê jî kir ku ji hêla rûhî ve derbeyeke
mezin bi ber rûh û hisên wan ve bikeve.
Di vê derbarê de Nazîla wiha dibêje:
„ Dema ku dayika min ji Ewropa vegerî, pir nexwesh bû û kansera pishkokê
gelekî ew diêshand û piranî di dema shevê de ji ber ji destdayîna dayika xwe
Xama digirîya. Wê tim daxwaza Xamayê dikir daku bi destên xwe yên letîf
dilovaniya xwe nîshanî wê bide û bi hezkirinên xwe yên bêdawî karekî bike
ku êsh û elemên wê ên nexweshiya giran kêmitir bibin. Lê êdî Xama
tunebû!. Hingî ez dichûme baxchê zarokan û nechar bûn ku derd û ezaba di
xoshtivî, yek ji destdayîna dapîra xwe Xa,a û ya duyê jî dayika xwe a
nexwesh tehemûl bikim. Ji min re ku zêdetir ji 6-7salan temenê min nebû,
famkirin û tehemûla ewqas nerihetiyan nemumkin bû. Berê dayika min li
nexweshxaneya hate razandin, lê pishtre hate malê û li mala me bixwe
chavên xwe ji ronahiya cihanê michandin…, ez û Ferûx bêserperst û bê
dapîr mabûn! Mirina dayikê ez pir xemgîn kirim. Hisa nebûna dayikê bi
giranî dilê min digivasht û ji ber ku êdî qet dayika xwe nabînim, gelekî qehrî
û tûre bûn. Di nava min de gazîyên wisa hebûn, wisa ez de nava xwe de
werkiribûm ku hêshta ku hêshta ye di derbarê wî chaxê de nikarim hêza
fikirkirinê di xwe de peyda bikim û hêshta jî nikarim giraniya vê xemê ku li
ser milên min ên lawaz û hingî tenê hef salî bargiranî chêkiribû, beyan an jî
ji bîr bikim. Hingî her tim pirseke mezin ji min re dihat ka chima divê
tishtekî wiha ji min re chêbibe? Min nedikarî sedemekê ji ewqas êsh û
derdan re peyda bikim. Berdewam min ji xwe dipirsî chima dayika min? bi
rûhiyeteke wiha re ez mezin bûm.
Babê min biryar da ku ji bo xwendinê me bishîne Ingilistanê. Ez 14 salî
bûm û Ferûx jî 16 salî bû. Ez û Ferûx ji bo xwendina mekteba bilind chûne
Ingilistanê… “.
Babê Nazîlayê, Dr Eshrafî cerahekî naskirîye û zarokên xwe ji bo
berdewama xwendinê dispêre pansyoneke shevane-rôjî li Ingilistanê û bixwe
jî vedigere Îranê. Ew bi tenê û dûr ji germahiya etmosferê malbatê, li
welatekî biyanî û li xerîbiyê dichine xwendingehê û bi hemû pirsgirêkên ku
bi wan re rû bi rû bûn, mezin dibin. Ew dewaran nexweshtirîn salên jyiana

wan bûne. Di halekî de ku mekteba Ferûx ji a xwîshka wî gelekî dûr bûye, lê
hemû rijê bi Bus û Trenê xwe digehîne Nazîlayê ku xwîshka wî xwe di
tenêtiyê de hiss neke. Nazîla di vê derbarê de dibêje:“ Dîtina Ferûx di wan
rojan de yek ji shirîntirîn demên jiyana min bûne ku ticarî bîranînên wan
satan di mejiyê min de nahêne pakkirin.“
Nazîla ji bichûkatiyê hezeke mezin ji muzîkê re hebû û bash Piyano lêdixe.
Nazî dibêje:“ di wê xwendingehê de min nekarî xwendina xwe bidomînim,
chimkî hemû dost û hevalên min yên xwendingehê bi Farsî diaxivîn û min
nedikarî Ingilîzî fêr bibim û dersê bixwînim. Di encamê de min ji babê xwe
rica kir ku min bishîne Amerîka. Xanimekê bi navê Mrs Satlerland
berpirsyara xwendingeha min bû, ew bi babê min re kete nava peywendîyê û
biryar hate dayîn ku xwendingeha min bigûherînin û ez bixwe mektebekê
hilbibijêrim ku xwendevanên wê dikarîn pishtî standina dîplomê zû di
zanîngeha Cambridge an Oxford bêne pejirandin. Bash tê bîra min ku di wê
xwendingehê de kecha bi tenê ku xwedî pora resh û chavên qehweyî bû, ez
bûm û ev jî dibû sebeb ku hemû xwendevanên wê mektebê ku nêzî charsed
kes bûn, bi awayekî xerîb li min binêrin!“.
Nazîla pishtî chend salan têkoshînê, dawiyê karî xwendina xwe ya lîsê a
mekteba bajarê Syatyl bidawî bîne. Li havînê vedigere Tehranê, di temenê
ciwaniyê de li gel Seîd Tahirî ku li Amerîka di besha endaziyariyê de dersa
dixwend, hev nas dikin. Seîd pishtî bidawî anîna xwendina xwe û standina
lîsansa endazyariya elktronîk di sala 1978an de li gel Nazîla dizewice. Pishtî
zewacê vedigerin bajarê Syatyl. Nazîla pishtî zewacê di hemen zanîngeha ku
mêrê wê têde ders dixwend, xwendina xwe didomîne.
Nazîla niha 47 salî û mêrê wê jî 54 salî ye. Ew 30 sale ku li kêleka hev
jiyaneke xwesh û tije shadî û xweshî derbas dikin. Ew xwedî sê zarokên bi
navên Mihemed ku 29 salî û li bajarê Boston ê Amerîka dewrana
didansaziyê bidawî anîye û di 16.05. 2009an de bi Shirîn Fedewî re zewicî
ye. Zarokê wan yê Sanaz 27 salî ye ku ji zankoya Toronto lîsansa kar û
barên civakî û chandî standiye. Zarê wê yê bichûk Senem 25 salî, lîsansa
xwe di besha ( Sayins ) standiye û ew li Canada jiyaneke xwesh û rihet
derbas dikin.
Nazîla wek bispora cumpoterê di yek ji mezintirîn kampaniyên dunyayê bi
navê A BMW li Amerîka û Canada dixebite û cumpoterên wê kampaniyê
taamîr dike. Mêrê wê berpirsyarê gishtî yê Akaloko( Company Kalvkv ) ye ku
li ser duristkirina makînên cumpoterê û amrazên teimîra „ Chips “ê
dixebite. Deriyê mala wan a mezin li ber her kesî vekirî ye. Nazîla û hevjînê

xwe Seîd kesên pir mêvanperwer in. Wan cih û etmosfêrekî pir bêdeng û tije
xweshî ji zarokên xwe re chêkirine û di pêshkêshkirina ti tishtekî de wan
bêpar nahêlin.

Tebesum Shetewî
Sêyemîn zaroka Mihemed Emîn axa, rojbûn 1935 koça dawî 2001 Tebesûm
keçeke gelek cesûr û netirs bû, kesek bû ku ticar zorî nedipejirand û qisa
neheq ji tu kesî qebûl nedikir. Ew hertim ji ber ku di zarokatî û genciya xwe
de ji aliyê dayk û bavê xwe nedihate hebandin pir xemgîn û aciz bû. Helbet
bi raya rewannasan jî duyemîn zarokê malbatê wî hestî dike û ew jî di bara
Tebesûmê de rast bûye. Çimkî ew piştî mirina xwîşka xwe ya mezin zaroka
duyê ya malbatê dihate hesibandin. Tebesûm di sala 1948an de, di lîseya
Homa de, dewrana dibistanê bi dawî aniye û herçend zewqek zêde bi
xwendinê re nebûye lê dibistana bilind jî di sala 1955an de di rişteya zanistê
bi dawî tîne û dîploma xwe werdigre. Tebesûm di dewrana xwendina xwe de
gelekî serhildêr bûye û mirov dikare bêje ew keçek şoreşger bû ku gelek keyf
bi karên siyasî dihat û di wê barê de hertim digel dayik û bavê xwe pirsgirêk
hebûn. Wê peywendiyek baş digel xanim Emînî rêvebera dibistana bilind ya
binavê Shahduxtê nebû, ji ber ku ew jinek dîktator bû.
Tebesûmê hevalên gelek baş jî hebûn ku hertim alîkariya wê di jiyanê de
dikirin. Wê piştî vergirtina dîplomê ji bo domandina dersê di besha
perestariyê( nêrs ) de çû Tehranê ku di nexweşxaneya Eşref Pehlewî de wî
karî bike. li wir ne tenê wê tu pere bo dersê nedida, belkî hevkarî jî ji bo
dersa xwe verdigirt. Tebesum di dema genciya xwe de dibe aşiqê Îsmayîl
Qasimlo, kurê Hebîbulah xan. Ew her du dildar û evîndar ku pir ji hev hez
dikin, dixwazin bizewicin, lê destê qederê bi curyekî din qelema xwe lêdide û
Îsmayîl xan ji ber meselên siyasî dikeve zindanê. Tebesum pir xemgîn dibe
lê çimkî keçek aqil û cesûr e dikare li ser piyên xwe raweste. Wê piştî bi
dawîanîna dersa perestariya xwe, di besha mamatiyê de dest bi xwendinê
dike û di baştirîn nexweşxaneyên Tehranê de dibe xwedî kar û yek ji
baştirîn perestarên zemanê xwe.
Ew di karê xwe de gelek karzan û shehreza bû û digel nexweş û hevkarên
xwe bi mêhrebanî eftar dikir, lê qet li gel pijîşkan ew hestên baş bi wê re
tinebûn û bi wan re cidî bû. Tebesumê hevkariyek zêde ji nexweşên feqîr û
bi taybet nexweşên Kurd re dikir û bi awayekê xebat dikir ku bi pereyekî
kêm hemûyan di nexweşxanê da razîne. Herçend pirsgirêkên zêde di jiyana
Tebesumê de hebûn lê ew ticar xafil ji eşq û evînîdarê xwe nedibû û di rojên

hevdîtina zîndaniya de diçû dîtina Îsmayîl. Bi wê hîviyê ku di demek zû de
rizgariya wî bibîne û li gel hev bizewicin. Lê ji bextê reş, Îsmayîl yekem car
mehkûm bi îdamê dibe û paşê jî bi hepsa ebed. Bi wî halî re jî Tebesum
bêhîvî nabe û çav li rêya rojekê dimîne ku Îsmayîl rizgar bibe, heya wê rojê
ku piştî sê sal û nîvan çav li rêyîyê, Îsmayîl azad dibe. Ew roj bo Tebesum û
malbata Îsmayîl, rojek mezin bû.
Bavê min di wê bawiriyê de bû ku kesê li zindanê azad dibe, piştî azadiyê
rastî hinek astengiyên rûhî dibe û ji ber wê meselê digel zewacê bi tundî
muxalif bû, lê Tebesumê jiyana xwe ya hevbeş li gel Îsmayîli li Tehranê de
dest pê kiribû. Malbata me hêdî-hêdî wê zewacê dipejirînin ku bi yekcarî
jiyana wan herduya li hev dikeve û ew ji hev vediqetin! Tebesum paşî çend
salan di nexweşxaneyê de li gel Mihemed Mihemed xanî nasiyar bû.
Mihemed xanî ji malbatek hişk û mezhebî bû û di biwarê çandî û fikrî de
cudatiyên pir kûr di gel malbata me de hebûn. Ji ber wê sedemê jî bavê min
razî bi zewaca wan nabe. Lê piştî demekê bi zewaca Tebesum û Mihemed
xanî re razaîbûna xwe didde diyarkirin.
Hê zemanek zêde li ser wê jiyana wan ya hevpar de neçûbû ku ji bextê reşê
Tebesumê, Mihemed xanî toşî nexweşiya dil dibe ku weke diyar ew di
malbata Mihemed xanî de irsî bûye. Roja ku nexweşî li Mihemed xanî peyda
dibe û bi curek 70 li 100an silametiya dilê xwe ji dest dide, Tebesum her di
wê salê de xebata xwe dike ku wî bo dermanê esasî bibe welatê Amerîka.
Xwîşka min Tebesum ji ber netirsî û cesareta xwe, di sala 1977an de xebata
xwe ya siyasî dest pê kir. Wê xebatek zêde ji bo dermankirina pêşmerge û
gehandina dermanan bo Kurdistanê dikir û çalak bû û di vê derbarê de çi
kêmasî nedikir. Ew piştî şoreşa îslamî, yek li peywendên HDK li Tehranê bû
û karên wê parta Kurdî dikirin. Her wiha ew rabita HDK digel partên çep li
Tehranê bû û ji bo birêkirina endamên wan bo Kurdistanê xebatek zêde
dida meshandin. Ew di xebatên siyasî de hertim serkevtî bû û piştî demekê
bi wê hestê ku îmkana dest bi ser kirina wê heye, xwast ku ji Îranê de
derkeve. Ew ji ber wan xebatên xwe ji Îranê derket û ço Ispaniyayê ku
nekeve destê celadên komara îslamî. Piştî çend sala jiyan li Ispaniya, çû
Amerîka û bêy wê hindê ku vegere Îranê 10 sala li wir jiya. Di wan salên ku
li Amerîka bû, dûrî li welat û ezîzan, Tebesuma ku tim be keyf û shabû, kir
bi keseke xemgîn û dil şikestî.
Jiyana sar û bêhest di Amerîka de, Tebesum a pirhêz gelek aciz û efsûrde
kiribû, wê pêwîstî bi germahiya malbat û xizman hebû daku dubare li ser
pêyên xwe raweste. Ji ber wê ku gelek ji kesên malbatê û bi taybet Zîba
xanim

û ez li Holenda dijiyan, Tebesumê xwe amade kir ku vegere wir belku dûriya
ji welat û ezîzên xwe bi çûyîna Holenda çareser bike. Tebesumê di jiyana
hevpar li gel Mihemed xan de çi zarok nebûn. Malxweyê wê gelek
namîhrebanî û xirabî derheqê Tebesumê de dikirin û aciziya wê dikir heya
Tebesumê biryar da ku vegere Îranê û gelek zû karê wê çêbû. Çimkî
karmenda bêhdariyê di zanîngeha Tehranê de bû, xanenishîniya wê
pejirandin û miaşek kêm yê mehane distand. Bi wî awayî bû ku Tebesum
her salê demekê diçû Îranê. Tebesum ji ber astengiyên kultûrî û hişkatiya
olî ji mêrê xwe vediqete û telaqê werdigire, herçend bi wê sedemê careke din
jî Tebesum zecreke zêde di jiyana xwe de dibîne, lê bi dilgermiya malbatê
dikare jiyanek nû li Holenda biafirîne. Min di her mecalekê de ew didît û ew
dîtin û serdanane him bo min û bi taybet ji bo Tebesumê pir bi fêyde bûn.
Di Janviya sala 2002an de Tebesum diçe mala xwîşka xwe Perî yê ku li
Parîsê dijî. Di vegera xwe ya ji Parîsê, di sînorên Beljîka û nav trenê de tûşî
nexweşiya dil tê û ji ber ku gehandina wê bi nexweşxaneyê demeke dirêjî
dikşîne, xwîn nagehe mejiyê wê û rastî bêhişiya dayîm( koma )yê dibe. Dema
ku xeber dane min, di demê de tevî xwîşka xwe Perîyê çûme nexweşxanê,
mixabin Tebesum piştî derbasbûna du hefteyan koça dawî kir. Wê em zû bi
tenê hêştin. Mirina wê gelek ji nişkave bû û kelek mezin danî ser dilê me. Di
merasima veshartina Tebesumê de, rêkxistina jinên Kurd nivîsarek xwend
ku ezê beşek li wê ji we re binvîsim.
Leshkirî xem le derunim berbû

girî agir le dil û canim berbû

Rûyîshtî tu dilî xushk û bira xembare

le hemû cêgayê shiwênî tu diyare

Perwîn Shetewî
Rojbûn 2yê Rêbendana sala 1316a hetavî (1937)
Perwîn ku hemû wê wek Perî bang dikin, keçek gelek ciwan û hest nazik e û
bejn û balek bilind heye. Û herçend temenek jê derbas bûye hêj ciwaniya
xwe parastiye. Wê dewrana dibistana xwe di xwendingeha Homa yê de bi
dawî anîye û di sala 1957an de (1335 hetavî) di lîseya Shahdoxtê de diploma
xwe werdigre. Pişt re jî di besha dirûtin û maldariyê de di zanîngeha
serekiya Tehranê xwendina xwe bidawî tîne. Perî di chaxê xwendinê de ligel
Bêhroz Tahirzade ku xwendekarê besha endaziyariyê a rê û bînasaziyê bû,
dinase.

Bêhroz di malbateke Tebrêzî de hatiye dinê, bavê wî bi zehmeta milên xwe û
avahîsaziyê zarokên xwe mezin kirine û rê kirine zanîngehê. Ew du aşiq û
evîndar biryara zewicînê didin û piştî marekirin û cejna xwe diçine Tehranê.
Li wir ligel keçxaleta min Bedrî ku ew jî di besha kîmiyanasiyê qebûl bibû
malekê îcare dikin û sêkesî jiyana xwendekariya xwe dest pê dikin. Piştî sê
salan Perî dersa xwe bi dawî tîne û vedigere Ûrmiyê û di xwendingeha
Shahdoxtê de dest bi dersbêjiyê dike û Bêhroz jî li Tehranê dimîne.
Di wê navberê de Perî pêgiran dibe û li pey mûayineyên pizîşkî ew tên
agadar kirin ku Perî tûşî nexweşiya tuxmdankê bûye û neçar dibin
tuxmdana wê bi rêya emeliyatê derxînin. Di encama wê emeliyatê de zarokê
wê ji beyin diçe û bi wê sedemê di jiyana wan a hevpar de gelek astengiyên
mezin rû didin û piştî demekê ji hev vediqetin. Perî piştî cudabûn li Bêhroz,
gelek xembar û nerihet bû û di jiyana xwe ya li Îranê de bêzar û ji ber ku
derbasbûyî ya xwe bi tevahî ji bîr bibe, diçe welatê Fransa û di Parîsê de
binecih (sakin) dibe daku jiyanek nû dest pê bike. Chend caran hate dîtina
min û min jî hewl dida heya bo du an sê rojan jî chêbûye ku biçime Parîsê û
li cem bimînim.
Wê li Parîsê hevalên nû peyda kirin û bi taybet miaşiret kirin di gel Rehman
dayî re ji bo wê gelek fêde hebûn û li wê jiyanê razî bû.perî di gel Firensiyek
bi navê Hanrî mûlê, nasiyar dibe û encama wê dibe zewaca wan.bi wê
minasibetê cejnek di parîsê de darxistin, ez û hinek dost û xizim beşdarê wê
bûn. Lê wê zewacê devamek zor çinebû û ew ji hev veqetîn.perî gelek ji sefer
û geranê hez dike, piraniya welatên cîhanê dîtiye.ew dubare vegeriyaye îranê
û di ûrmiyê de dijî.demekê di gel xwîşka xwe nînayê di avahiyekê ku bi navê
van herduyane jîn dike û bi qewlê periyê xwe, bi wê sedemê ku tenêtî gelek
aciziya wê dike di gel Seîd dîbac nasiyar dibe û bi hev re dizewicin. Veke
diyar li ûrmiyê malek kiriye û di Tehran û Ûrmiyê de jiyanek baş û xweş gel
hev hene.

Hesen Setewî 1940
Li pey jidayikbûna char kechan, Dr. Hesen Shetewî li sheva Yelda( dirêjtirîn
sheva demsala zivistanê ), di yêkê meha Befiranbara sala 1939an de li gel
xwîshka xwe ya cêwî Jalê û demeke kurt pistî wê hate dine. Hesen ku di
hindirî kîseyekê de bûye ( texmîn dikin ew kîseyê hêvînê hevîrê rehmê bûye)
diwelide.

Zîba xanim di vê derbarê de wiha dibêje:” dema ji dayikbûna Dr. Hesen
Setar xanim a xwediya xaniyê me jî amade bû. Wê dema kîsey dibîne,
dibêje:” babo ka vî kîsey jî vekin ku em binêrin chi têde heye”. Dema wî
kîsey vedikin zarekî kur têde peyda dikin. Zîba xanim bi keyfxweshî
mizgîniyê dide babe min ku pishtî 5 zarokên kech bûye xwediyê kurekî.
Nave min danîn Hesen. Ev nav ji navê Hesen Mûkrî, bapîrê babe min hatiye
standin. Ez zarokekî pir bêhêz û piranî jî nexwesh bûm û ji ber kêmbûna
shîrê dayikê, Jalê spartin dayekê ku shir bide wê, lê ew ji ber lawaziya lash
û kêmbûna shîrê hishk, pishtî chend mehan dimire.
Hêdî-hêdî mezin dibim, lê wisa bêhêz, hesas û zeîf bûme ku weke dibêjin li
hemberî dimkê lêdanên mirîshk û dîkan nerihet dibûm û min nedikarî xwe
biparêzim û dema ku li ser kevirên hewsha male li ser chenga dimeshîm,
piranî goshtên qalchên min birîndar dibûn. Dibêjin di chaxê zarotiyê de ez
rastî nexweshiya kecheliyê dibim, ji xeynî traxoma chav û nexweshiya silk u
li Kurdistan belav bibû, toshî hemû nexweshiyên demê û hevgirtinê yê
zarokan bûme.
Pir bash tê bîra min ku li gundê Xizrava, toshî nexweshiya Malariya bûm.
Taya min digehisht 40 pileyan, bi awayekî ku bêhish û ketin halê komayê.
Xalê min Elî xan, ez bixwe re birim piraksîsa Dr. Efshar li Ûrmiyê. Hingî
heba bi navê “Kênîn” taze hatibû chêkirin û kisfshkirin û bi vî dermanê han
ez ji mirinê xelas kirim.
Di serdema zarotiyê de, mala me jî dichûne zozan û kûstana. Warê me yê
havînê geliyê Qasimlo bû. Keyf û ger di bax û bostan, nêchîr û hespsiwarî,
rawa masî, xweshî û kena di reshmalên Kurdî yên apê min Îbrahîm xan,
geme û xweshiyên chaxê zarotî û nûciwaniya me bûn. Me dema zivistanê li
Ûrmiyê derbas dikir. Bajarê ku zivistana wê pir sar û pirberf bû ku pileya
wê carna digeha 15 pileyên jêr sifrê. Bajarê ku tê de ji hêlelkê ji ber teisûbên
millî û olî ( meseleya Shîi û Sûnîyan ) rastî hêrsh, nerihetî, azar û sivkatiya
Tirkan dibûn û ji hêla din jî ji ber Kurdbûnê di bin zulma ducare a dewleta
navendî de bûyin. Di encamê de em her tim di bin lêdan û zordariya ne tenê
polîs û jandarêm dewletê belkî em rastî lêdana artêshê jî dihatin û ji hêla
wan xwediyê ti rihetî xweshiyeke rastîn nebûyîn. Wan hêrshî mal û halê me
dikirin û bi gef û sixêfên dayik û babe m ji hêla fîzîkî û rûhî nerihet dikirin.
Wiha bû ku zarok diketine nava tirs û xofeke pir mezin. Gefên wan piranî bi
zindan û shikenceyan re derbas dibûn. Di rastiya xwe de hemû mizgînî û
xweshiya jiyana me ya demsala zivistanê li bajarê Ûrmiyê rûdanên wiha
bûn.

Me li Ûrmiyê di kocheya Xanbabaxan maleke mezin hebû ku ez û xwîshkên
xwe li wira mezin bûn. Babe min kesekî bi dîsplîn, arîstokirat, bihêz û bixwe
bawer bû. Ew bi tena serê xwe hemû pêwîstiyên me yên jiyanê( 9 zarok û
dayika min ) cî bi cî dikirin.
Min zivistanan cizme dikirine piyê xwe û dema ji xwendingehê vedigerîm,
min paniya cizmên xwe li pêlekanên derî dixstin ku bikarîbim wan ji piyên
xwe derxînim. Karekî wiha netenê paniyên cizmên min zû xera dikirin belkî
pêlekan jî xera dikirin. Lê qet kesekî jib o karekî wiha xwe ji min
nediqehirand! Û her salê herî kêm min du cot pêlavên zivistanê didiranndin.
Heya dema balixiyê lashê min zeîf bû û tim bi nexweshiya sermayê diketim
û dikûxîm, pêre jî bi hatina ava difinê û dev yek saniye jî di xweshî û
rihetiyê de nebûm. Û ji ber ku tim nexwesh û xerab hal bûm û reng peritî
bûm, di nêîna yekê a li ser rûyê min, berê guhên min diketin ber chavan û
chimkî rengpertî bûm ji min re digotin:” Sîska Hesen( lawaz û bêhêz ). Dive
bêjim ku ev qedera hemû wan zarokane yên ku li Kurdistanê têne dine.
Malbatên ku di rewsheke abî a bash de nînin, zarên wan heme di destpêka
temenê xwe yê zarokatiyê de dimirin.!
Di rojek ji rojên havînê de ez li gel jinmama xwe “ xwîshke Nazê” jina yekê ya
mamê xwe Îbrahîm xan ku gelek ji min hez dikir, chûbûme kustanan li
geliyê Qasimlo. Xwediyên kerîyên pez ên geliyê Qasimlo, teva bare xwe
girêdabûn û ber bi gungê Beroj Koch kiribûn û di desht û mêrgên wira de
cihê xwe vekiribûn û qirar bû ku em jî sibeha wê rojê herîn wira. Shev bû û
tev raza bûn. Ez li rex Gulendam xanim a dotmana xwe, yanî kecha
Mehmûd axa ku bi destê xûlamê xwe hatibû kushtin, di xîwetê de razabûm.
Gulendamê karek bi tîra xîvetê ve girêdabû ku zêde ji min dûr nebû û ez li
nêzî wê nivistibûm. Ji nishkave gorek hat û rista karikê dirand û bi didanên
xwe stoyê wê karikê girt û dixwest bixwe re bibe. Hema hingî karikê kire
qêrîn û em tev shiyar bûn. Gulî Bacî ku pir wêrek û zîrek bû, kete pey gor û
kar ji chengalên wî xelas kir. Ger ew kar nebûya, bêshûbhe wê shevê gore z
bixwe re biribûm.!
Di cihê xwe de ye ku li vira bîranîneke din jî vegêrim:” demekê apê min
Îbrahîm xan chûbû Mirgever û li male nebû. Saet dihate yek an jî duyê nîva
shevê. Em( ez û hevalê min Lotfelî, Zîba xanim, Perî û Fatime xanim a jina
mamê min ), di odeyekê de nivistibûn ku ji nishkave bi shilîkkirina tifengê ji
xewê rabûyîn. Hinek kesên chekdar ku kincên Kurdî di ber de bûn, ketin
hindirî malê û bi dengekî bilind ji me pirskirin:” Îbrahîm xan li kû ye, em
hatine wî bikujin”. Jinmama min Fatime xanim got:” Îbrahîm xan li vira

nine û hûn shermê nakin ku hêrishî jin û zaroka dikin?”. Di vê navberê de
apê min Mistefa xan, ku cîranê dîwar bi dîwarê me bû, hay ji qêrîn û dengê
bilind dibe û bi tifinga xwe ya nêchîrê diche ser bane male û chend shilîkên
hewayî encamp dide. Evana ku dixwestin apê min bikujin bi bihîstina dengê
goleyên tifingê belav dibin û canê me jî rizgar bû.! Lê qet kifsh nebû ka wan
bi emirê kê û chima dixwestin mamê min Îbrahîm xan bikujin.”
Yek ji karên ku ji her malbateke mislman re girînnge, sonnetkirina zarokên
wan yên kurîne. Ez di malbateke Sonnî a Shafiî de hatime dine. Ji ber ku ji
bîr kiribûn ku yek ji pismamên min di chaxê zarotiyê de sonnet bikin, ew di
temenê balxiyê de li mala me xistin nava sendoq ar û sonnet kirin. Dema
wexta sonnetkirina min hat, ez ji male reviyam û ji kocheya Nûgcher ber bi
sheqama Pehlewî bazda û ji wira jî chûme aliyê kocheya Xanbabaxan û min
xwe gehande mala bapîrê xwe Mihemed axa û chend saetan li cihekî xwe
veshart. Kesî nekarî min peyda bike heya ku êvara wê rojê vegerîm male.
Êdî xeter derbas bibû û hosta Elî sonnetchî chûbû. Zêde nekêsha ku dîsa jî
min his kir tehlûkeyek heye û min duxwest dîsa birevim ku Zîba xanimê
destê min girt û got: kûda dichî, karê min bi te heye? Hista Elî di chend
saniyeyan de bi hostatî karê xwe bidawî anî. Pishtre ku ez bixwe jî bûme
cerah, min karekî wiha ji zarokên misliman re li Ewropa encamp dida û tim
bi hîvî bûm ku xweziya amirazên kar û hostatiya mamosta Elî li cem min jî
hebûya! Ez wisa bo dichim ku shêweya karê wî bêtir û erzantir ji wan
metodên moderne ku em ji bo sonnetkirinê di nexweshxaneyan de sûdê jê
distînin.
Bi her awayî dewrana zarotiyê derbas bû û dema chûyîna xwendingehê hat.
Min wisa ji hînbûnê hezdikir ku di temenê 6 saliyê de bi xwîshkên xwe re di
dibistana kechane a Hima de, dichûne kusa pêsh dibistan û xwe
amadekirinê. Ji bo xatra karekî wiha hevalên min henekên xwe bi min
dikrin. Ev jî bû sedem ku sala pishtre nechim xwendingeha kechan û chiqas
babe min bi îsrar bû, min jêre got:” ez nachime mekteba kechan!”. Ji ber wê
jî babe min nechar ma ku min bibe xwendingeha 15ê Behmen ku Hesen
Qasimlo heval û pismamê min, li wira ders dixwend. Wî ji birêveberê
mektebê re got ku ger kurê min nesekinî be, wî tenbîh bikin.!
Di xwendingehê de pismamê min Hesen ku me ew wek Qere Hesen( Hesenê
Resh ) bang dikir û chimkî ew sinfekê ji min sertir bû, di encamdayîna
karên dersê de pir hevkariya min dikir. Bi vî awayî min karî di sinfa duyê a
dibistanê li xwendingeha 15ê Behmen dest bi dersxwendinê bikim. Di
dewrana xwendina destpêkê de ez shagidekî xerab nebûm û zêde hez min ji
hînbûnê re tunebû. Di etmosfêrê meketebê de ji hêla rûhî ez di bin zextê de

bûm û min nedikarî xwe bi wî etmosfêrî re bikin yek û têde bijîm. Chimkî di
wê mektebê de ji xeynî min û Hesenê kurê Hebîbulah xan yên din tev shîi
bûn û em tenê du kes Kurd û sonnî bûn. Mamostayên me piranî Tiryakkêsh
bûn û bêhna pîs a Tiryakê tim ji dev, lêv û heta ji destên wan jî dibarî!
Zêdetir ji vana tevan, zarokan ji ber Kurdbûnê henekên xwe bi min dikirin û
ji min re digotin ku Kurda dov heye û di hêla ku ez bi lashê xwe lawaz bûm
û min nedikarî sherê wan bikim, zêdetir rastî ezabê dihatim. Rojekê yek ji
hevalên min yên kursê got:“ Dovê te kanê?“ Kuyrogun hani?“ di bersiva
pirsa wî de min pêhneke tind li zikê wî da ku mixabin bi nava du ranên wî
ket û ji ber êsha zêde bi dengekî bilind kire qêrîn. Ji shansê min yê bash
demjimêra dawiyê a xwendinê bû û min karî zû ber bi malê ve baz bidim û
meselê ji babê xwe jî bêjim. Ew ku ji zêde nerihetbûna min agehdar bû û
dizanî ka Tirka chawa ez tehqîr kirime, li cihê ku wek dibêjin min tenbîh
bike, dest bi vegêrana hikayetekê kir ku êdî ez jî bikarîbim ji wir û shûnde,
li hemberî wan sivkatîyên bêcewher û nifshparêziyê xwe biparêzim û xwedî
chekek temam bibim. Wî wiha got:“ Binêr kurê min, aya tu dizanî ka chima
dibêjin Kurd dovdarin?“ û pishtre ev hikayeta han ji min re vegêra û chimkî
hingî karekî wiha ez pir xistime bin bandora xwe, bêsûd û minasib nabînim
ku wê hikayetê ji wer e jî vebêjim:“ Rojekê hezretên Omer( silavên xwedê li
wî bin ) bi Hesen Kashî ecemekî( Tirkekî ) dixwestin ji chemekî derbas bibin.
Hezretê Omer bi hilanîna pêngavekê xwe avête aliyê din yê chem û Hesen
kashî ku hêza temam ji bo perînewê nebû, di cihê xwe de sekinî û ji hezretê
Omer dawa hevkariyê kir. Hezretên Omer aletê cinsî(kîrê xwe) dirêjî wî li
aliyê din yê rûbar kir, Hesen Kashî peyt bi du destan serê wî girt û karî ji
chem derbas bibe, lê chimkî sherm dikir ku rastiyê bêje, di nava xelkê de
wiha belav kiribû ku Kurd xwedî dov in“.
Pishtî bihîstina vê hikayetê min di nava xwe de xirûreke wiha mezin hiss kir
ku bi yekcarî hemû bêhurmetî û sivkatî di mejiyê min de pak bûn. Ez êdî ji
sibeha roja din bi vê chîrokê re hatibûme chekdar kirin û bi keyf û hezekê
ku nayê gotin, chûme mektebê. Mûdîr an jî birêveberê mektebê di hewshê
de de berchêla min girt û ez birim odeya xwe û got:“ Te chima wiha bi pênê
li hevalê xwe xistiye, bersiva dayik û babê wî chi bidim?“ Min jî chîroka
Omer û destgehê wî jêre vegot. Wî pishtî bihîstina wê, ji min re got here û
pishtî wê êdî tikesekî cesaret nekir ku ji min re bêje Kurda an jî mislmanên
sonnî, dov hene.
Dewrana xwendinegê a destpêkê dihat ku bê dawiyê ku careke din ji aliyê
artêshê ve bo gera mala, gelek eks ketin mala me. „ Ew li pey chek û silehan
degeriyan“. Babê min di hemû temenê xwe de qet chekek jî nebûye, ji xeynî

xencereke pir bedew û bichûk ku yadigara birayê wî yê mezin Mehmûd axa
bû û wî jî ji babê xwe Izzet axa wek yadigar li cem xwe hishtibû. Ji ber ku ji
xeynî wê xencerê tishtekî din peyda nekirin, serokê lêgerînê di raporta xwe
de nivîsî ku yek sileh peyda kirine û ji babê min daxwaz kir ku wê raport^r
îmza bike, lê babê min bi îtrazekê re got: xwe ev ne cheke, xencereke bichûk
û heya dema ku di raportê de li cihê silehê, xencera bichûk neyê tomar
kirin, ez wê îmza nakem.“. Ji ber vê gotinê, wan babê min bixwe re birin û
heta 6-7 heftiyan li Ûrmiyê zindanî kirin.
Rûdanên wiha û bitaybetî jî girtina babê min, di temenê zarotiyê de
bandoreke wisa xerab û kêmmînak li ser mejiyê min danî ku hertim bi tehlî
û nexweshî bi bîr tînim û ji hingî de kîneyek tije ger di nava min de dikelîne
û li dijî hemû bêedaletîyan min vedixwîne xebat û têkoshînê.
Ez di pola 6ê a destpêkê de bûm ku gotin shah yê bê Ûrmiyê û birêveberê
mektebê em li hewshê kom kirin û ji me re îzah kir ku chawa û li kû divê ji
wî pêshwazî bê kirin. Bê xwestin û ji nîshkave min fîtkek lêda. Nayê bîra
min ka chima û bi chi sedemê, gelo ji ber tisrê bû an henekpêkirinê,
nizanim!. Ev kar bû sedem ku heftiyekê ez ji mektebê derxistim û ez ji
chûyîna nava pola dersxwendinê hatim bêpar kirin. Li gel dapîra xwe „
Xanim Nene“ chûme gund û pishtî heftiyekê salixa min ji babê min pirsîbûn
ka chima Hesen nayê mektebê û êdî dubare careke din li mektebê
pejirandim.
Li vira divê bi bîr bînim ku heza min a ji siyasetê ne ji bo wê hindê bû ku ji
nêzve li gel xelkê ferqîr û bêhêz yê gundan bibûme dost û heval û bi dîtina
jiyana wan a tije nerihetî an jî minasibetên sîstema feodalî a hakim li ser
civaka Kurdustanê ez xistime fikra gûherandinên van têkelî û peywendiyên
zalimane. Weke ku hîn jî dizanin tayfa me pir mezin û me tim têkeliyek pir
nêzîk bi kurmam, kur xalet û kur xalên xwe re hebûye û peywendiyên me
yên civakî bi wana re dihate dawiyê û heza min a ji siyasetê re bi awayekî
bingehîn ji cihekî din dihat ku di dewama vê nivîsê de ez li ser bisekinim.
Dewrana xwendina navîn min bi rotbeyek normal anî dawiyê û babê min
navê min di xwendingeha lîsê a Riza Shahê Kebîr tomar kir.
Ji ber hebûna moyê bor, ji min re Sarî Hesen( Hesenê Zer ) digotin. Pishtre
rojekê Zêro reîsê îla Herkî, mêvanê me bû. Wî ji ber ku moyên pora serê min
nêzî rengê zer yê moyê bizinê bû, navekî nû yê din jî danî ser min:“ Bozo“!.
Heya vira êdî ez bibûme xwediyê char navan: Hesen, Sarî Hesen, Sîska
Hesen û Bozo“.

Payîza sala 1954an nû mektebê dest pê kiribû û ez di temenê 15 saliyê de li
pola heshtê a lîsê de mijûlî xwendinê bûm. Roja 28ê Rezber sala 1954a an
saet yekê danê êvarê yek ji mamostayên birêveberiya mektebê hate nava
polê û got: karê modîrê mektebê bi te heye“. Ji nava hewsha xwendinga Riza
shahê Kebîr ku derbas bûm, min dît kamyoneke artêshê li ber deriyê ketina
mektebê ku bi ser hewshê ve vedibû, park kiriye û ez bi dîtina dîmenekî
wiha pir ecêbgirtî mam! Du eskerên xwedî tifenfên bi sernîze li gel rêzdar
Meinewî birêveberê xwendingehê, li ber derû sekinîbûn. Dema ji derî ketim
hundir, chavê min bi efserekî fars ket ku ne Tirkî û ne jî Kurdî dizanî li ger
eskerek, ket. Modîrê mektebê bi rûxweshî ji min re got:“ mixabin vana ji
rukinê duyê yê artêshê hatine û yê chend pirsan ji te bikin û divê tu herî
îdareya rukinê duyê“. Ew efserê ku xwedîyê sê stêrkan bû ket pêshiyê, du
esker yek li aliyê chepê û yê din li aliyê min yê rastê sekinîn û em ber bi
kamiyonê ve bi rê ketin. Piraniya shagirdan ji pencerê li me dinêrin û ji xwe
dipirsîn ka vî xwendevanî chi xelafek kiriye ku eskerên chekdar bi tifengên
sernîzedar wî wiha skort dikin?! Destûr dane min ku ji pishtê siwarî
kamyonê bibim, lê ji ber ku pishta erebê bilind bû û min ji ber wî cismê xwe
yê zeîf û bêhêz nekarî ji pishta kamiyonê bichime serî, nechar bi hevkariya
yek ji eskeran siwarî wê bûm. Perdeyên nava erebê li dadayî bûn û ti konek
têde nebû ku ez bikarîbim di wê tarîtiyê de tishtekî bibînim. Di halekî de ku
du esker yek li aliyê min yê chepê û yê din jî li aliyê min yê rastê
rûnishtibûn, em ber bi leshkergehê ve chûn.
Di qada efseran de li pêshberî leshkergehê peya bûyîn û hinek meshîn heta
ku deriyê hocreyeke yekkesî ku cihek ji bo duguh an jî kerên serrbazxanê
bû, vekirin û ez avêtim nava wê. Yek ji eskeran ku Farsî nedizanî bi Tirkî ji
min re got:“ bo efser cux chupek oglu dir“, yanî:“ ev efser pir sebabe,
hishyarî xwe be“. Herwiha wan saeta min ya dest û hemû eshyayê min ji
min standibûn.
Nizanim chend saet derbas bûn, tenê bi avabûna rojê ku li pey sîloyên
serbazxanê wenda bû û reshahiyê bi ser ronahiyê de digirt, min zanî ku êdî
shev tê. Kesekî derê hucrê vekir û bêy ku tishtekî bibêje du betenî avêtin
nava hucrê. Bi vî awayî dewrana zindana min dest pêkir. Pishtî chend rojan
bi bêy ku bichûktirîn zaniyarîyan derheqê girtina min bidene min, cihê
zindanê jî gûherandin û ez birim girtîgehekê ku sîloya genim têde zexîre
dikirin. Hucreya min pir bi ritubet bû û dema ji der ketim hundir min kurê
apê xwe Hesen dît û pir keyfxwesh bûm ku bitenê nînim. Herwiha rêzdar
Bîdar û du-sê kesên din ji xwendevanên mekteba me ku di polên bilindtir de
ders dixwendin, li wira girtî bûn. Tawana me weke dihate gotin chalakî di

nava hizba Todêh û di peywendî bi bîr û ramanên wehheviyê ( ku hêshta jî
wateya wê ji min re kifsh nîne ) û chalakî li dijî hikûmeta shah Îranê bû.
Herchend ku bi shev sîxûrek di odeya me de radiza û bi roj jî hucre
diterikand û herdem ji min re digot ku ezê herim lêpirsînê. Piranî nexwende
bûn an jî zêde xwende nebûn. Lê me teva dizanî ku ew sîxûrin û herwiha ew
jî agehdar bûn ku haya me ji sîxûrbûna wan heye. Di encamê de em li cem
wan qet li ser mijarên siyasî nediaxivîn.
Rojê du caran sibehê û êvarê, me izina chûyîna tovaletê hebû. Tovalet ji
hucreya me dûr bû û pêwîst bû ku rêyeke hinek dûr bimeshîn daku bigehîn
tovaletê û piranî du eskerên tifengdar, ji bo karekî wiha girtî iskort dikirin.
Êvaran û shevan pishtî saet 10ê shevê lêpirsîn dest pê dikir û hinek shevan
jî em nehar bûn ku cihê serbazxaneyê bi avê paqij û gêsik bikîn. Carna jî ji
bo ku me nerihet bikin, pishtî nîva shevê an jî beriya saet 5ê sibê ji bo
paqijiyê em ji xewê shiyar dikirin.
Di lêpirsîna duyê de serhengekî Fars ku hemû didanên wî zêr bûn û hertim
ji devê wî bêhna cigarê û vexwarinên elkolîk dihat, sheqeke wisa tund li min
da ku ez ji kursê bi aliyê xwe yê pishtê de ketim xwarê û sibeha wê rojê
hemû ser û soretên min werimîbû û resh bibû. Di girtîgehê de ez girtîyê herî
ciwan yê siyasî bûm û pêre jî dan û standina ku li gel min yê 15 salî û
pismamê min yê 17 salî de dikirin, ti cudahiyek bi girtîyên ji min mezintir de
nebû. Ew zindan ewqas bi tereshôyî bû ku sibehan ji qotiya qendê dilopên
avê dichikîn. Radio, pirtûk, rojname û kinc û bi serhev de hemû tishtek ji
mere yasax bû û heta me mafê hevdîtina bi bab û dayikên xwe re jî nebû.
Shebekeya me chawa eshkere bû?
Endamê sertir û berpirsê me kurekî Asûrî bû, tevî ku ew shikence kiribûn û
nênokên tiliyên wî bi kelbetan kishandibûn, lê wî li berxwe dabû û îtraf
nekiribû. Lê di gera mala wan de lîstekî xwedî kod(remz) peyda kiribûn û
peydakirina navan ji rûyê wan kodan ne tenê karekî bi zehmet nebû, belkî
hêsan jî bûye. Pîtên farsî bi hejmarên matamatîkê nivîsîbû. Yanî mesela jib
o nave Hesen koda 28 N S 815 X hilbijartibû. Di dirêjahiya chend rojan de
bisporên ku ji Tehranê hatibûn, bi rihetî ew remz kifsh kirin û li pey hev
hemû kesên ku nave wan di wê lîstê de hebû, girtin. Ev jî yek ji wan
metodên shash yên hizba Todeh bû ku bû sedema girtina hezaran kesên
xebatkar û shoreshger.!
Her kesê ku ji xwendinê hez dike an jî mijarên siyasî hez bike an jî xebatê
bike û bikeve zindanê, bash dizane ka shikence di girtîgehê de jib o chiye û

chi tînin serê kesên girtî. Hemû kes dizane ka dijmin ji bo tunekirina girtî
chi destgehên tevlîhev chêdike daku bi rêya shikandina kesên zindanî
bigehe armancên xwe. Li vira divê vê xalê bi bîr bînim ku tehemulkirina
shikencê di peywendî bi kesên cûr bi cûr re cudaye. Yek dikare girantirîn
shikenceyan tehemûl bike, di halekî de yê din dibe ku tehemûla
shikenceyên wiha tunebe û bi ya min ev mesele nisbî ye û di xebatê de ti
pîvan ji bo cudakirina kesên shoreshger ji yên ne xebatkar di peywendî bi
tehmûla shikenceyê re tunye!.
Di zindanê de ez û kurmamê xwe Hesen, ji Somin( nanê resh ku eskeran
dixwarin ) û bi gêcha dîwar ku bi rengê zer bû, morîkên shetrenc û texte
nerd durist dikirn û yek ji gemeyên wextderbaskirina me shetrebc û tecte
nerd bû û dema ku ji bo lêgerînê dihatin nava hucreyên me, me tishtên
texte nerd û shetrencê di nava lihêfên xwe de vedishartin.!
Di zindanê de me saet û salname nebûn. Ji bo ji destnedayîna wateya demê
û hejmara shev û rojan, her roj me xêzek bi ser dîwarê hucreya xwe de
dikêshand. Pishtî 50 rojan girtinê, rojekê sibê zû bê ti gotin û axaftinê ez û
kurmamê min azad kirin.
Weke dihate gotin, ji hêla xelkê bajar ( Tirkên azarî û Kurda ) li dijî
serleshker Werhram ku dijminê sereke yê miletê Kurd û Azerî bû, îtraz
hatiye kirin û ew xistine jêr zextê daku girtiyên siyasî azad bike.
Moctehidê(berpirsê olî) bajar jî di mizgeft chûbû ser minberê û li dijî girtina
wan ciwanan ku hinek heta zarok jî bûn û negeha bûn temenê qanonî, îtraz
kiriye û ji serleshker daxwaz kiribû ku wan ciwanan azad bike. Dê û bavên
girtiyan jî nameyên bi îtraz nivîsîbûn û ji bo azadiya wan îmza kom kiribûn
û ji berpirsên artêshê re shandibûn. Di bin zexta hemû alî a chînên civakê
de, em bê mehkeme û pêkanîna dadgehê azad kirin.
Dema ku em ji zindanê derketîn, em li dora leshkerxanê zivirîn û ber bi
charrêyana Îyalet ketine rê. Mixabin ji wê malbata me ya mezin kes
nehatibû pêshwazîya me!. Li ser charrêyana rê ji Qere Hesen cuda bûm û di
wê sira giran a dawiya meha Serwamezê de, bi peyatî ber bi male ve chum.
Li qada Zoxal zivirîm û sheqama Nûgcher girte pêsh xwe heta ku gehishtime
kocheya Xanbabaxan ku mala me li wira bû. Dema ji derî ketim hundir min
dît ku dayika min bi chend kesên din re erzaqê zivistanê cî bi cî dikir.
Dayika min bi keyfxweshiyeke pir zêde hate pêshwaziya min! rewsha min a
îshtihayê zêde bash nebû û zêde zeîf û bêhêz bibûm. Dikarim bêjim ku ji
xeynî cherm û hestîyan tishtekî min nemabû. Dayika min beriya her

tishtekî ji min re got:” here zû sershûkê û xwe bishû, kincên xwe bigûherîne
û pîsîtiya 50 rojên zindanê ji lashê xwe derxîne…”
Hûn bixwe dikarin texmîn bikin ku bi bêxwarineke bash û nebûna hemamê
bihûrandina 50 rojan di girtûgehê de mirov dixe chi rewshekê. Heta dayika
min jî bi dîtina wê rewsha ku ez têde bûm, ecêbgurtî ma û û beriya her
tishtekî got here di hemamê de xwe bishû.!
Dema êvarê babe min hat. Wî derheqa girtina min de tu gotinek nekir û
heta gazin jî li min nekirin! Ji xwîshka min ya mezin Eshrefê re got:“ sibe
here jêre kinc û tishtên mektebê bikire ku dubare dest bi dersxwendina xwe
bike“., pishtî chend rojan, roja shemiyê chûme mektebê, min xwe bi
birêveberê xwendingehê da nasandin ku kesekî pir fama û dilovan bû. Wî
bixêrhatina min kir. Dersbêjê me rêzdar Farsî bû ku jêre Farîs digotin, ji
malbata me re pir bi rêz û hurmet bû û di rojên dawiyê yên girtina min de ji
hêla malbatê bo min xwarin û dirav anî bûn. Hê kursiya min germ nebibî ku
ji bûroya birêveberê mektebê kesek hat ku xelkê Isfehan û pir jî bêexlaq bû,
careke din ez birim cem xwe û got: ji bo dewama xwendinê divê ji sazmana
asayêsh(emniyet)ê nameya erêkirinê ji mere bînî.
Wan ne tenê berevajî hem,û yasayên navnetewî ez shikence û zindanî
kiribûm, belkî niha ji bo dersxwendinê pêwîst bû ji sazmana emniyetê jî
nameyekê ji wan re bibim.
Vê carê ez chûme cem bapîrê xwe Mihemed axa Wisûq û min jê rica kir ku
di vê derbarê de nameyekê bo min binivîse ku pishtî mohirkirin û îmzaya
rûkina duyê a artêshê bikarîbim xwendina xwe bidomînim. Careke din
chûme rûkina duyê a artêshê û pishtî chûyîna bûroya serleshker Werhram
min daxwaz kir ku wê nameyê îmza bikin. Lê gelek mixabin ku wan gotin
serleshker destûr daye ku ti nameyek bi bê destûr û razîbûna wî nehêne
îmzarkirin! Careke din vegerîm malê. Du-sê roj pishtre hemû mezinên
xwendevanên girtî vexwendin îdareya eminiyetê ku li rûkina duyê a wira
guhdarî axaftinên serleshker Werhram bikin, lê serleshker di wê konferansê
de amade nebû û li cihê wî serhengek ku wî bixwe shandibû, ji dê û bavên
xwendevanên di salonê de axivî. Ew di axaftinên xwe de hinek jî sixêf dane
dayik û babên xwendevanan û pishtre dazanîn ku fermandarê tîpa char,
serleshker Werehram bi meznahîya xwe zarokên we efû kirine û ji wan re
izin daye ku xwendina xwe bidomînin.“ Mezinahiya nûnerê Sahensha
dibînin?! Wan em ku nûciwan bûyîn, girtibûn û shikence li me hatibûn
kirin, bi bê li ber chavgirtina ti pîvanên yasayî bêhurmetî bi me hatibû kirin,
bab û dayikên me tehqîr dikirin û niha jî li cihê dawalêborînê ji me, qasho

em bi mezinahiya xwe dibexshîn û mennetek jî li ser serê me datanîn ku
bikarîbîn xwendina xwe bidomînîn.
Pishtî bidawîanîna axaftina serhengê navbirî, babê min wisa ji tehqîr û
bêhurmetiyên wî qehirîbû ku dest bi dayîna sixêfên giran kir û hinek gotin ji
devê wî derketin ku heya hingî qet min ji zimanê wî nebihîstibûn û got:“
dawîya dawî yê dema van dayik filan-filanbûyîyan jî bê…“ û wisa jî chêbû û
di chaxê shoreshê de ew jî gehishte sizayê xwe û hate ceza kirin.!
Tevî ku sê meh ji dersên xwe pashde mabûm, lê bi kedeke zêde min karî bi
serkeftî azmonên xwe derbas bikim. Mixabin hingî shert û merc bi awayekî
bûn ku ger kesek biketa zindanê, hemû, chi dost û chi xizim, teva xwe jê
dûr dikir û carna jî bi temamî têkeliyên xwe pêre qot dikirin. Ez jî ji karekî
wiha îstisna nebûm. Ji ber wê jî min piraniya dema xwe ders dixwend û
dixwest ji her kesî re îspat bikim ku em qet rastî shikestê nahên û yê biser
bikevîn.
Di wê dewranê de pêkhata koma dost û hevalên min yanî Hesen Resh an jî
Hesen Qasimloyê Kurd û Lotî( Lotfelî Gulshen)ê Goran, Heban( Hebîbulah
Sibûhî )ê Tirkê Azerî, Eze( Ezîz Qesîrî )ê Tirkê Azerî, Lolî( Fîroz Felahet )ê
Kore sonnî û Pêtêr( Saygon Pêtrosî )yê Asûrî bi bashî dida xuyanîkirin ku
heza me ji demokrasiyê re zêde û em xwe ji netewe û qewmên din yên li
Îranê cuda nabînin û di yekemîn rê de nifshparêzî li cem me hatibû red
kirin û nedihate pejirandin.
Mala me li rex kocheya Xanbabaxan û Nûgcherê bû. Cîranê me yê destê
chep yanî malbata Mehbûb xanimê, Tirka Azerî û di aliyê rastê de, mala
Saygonê Asûrî bû. Di sher û behsên di navbera Kurd û Tirkan û Ermenîyan
de babê min Mihemed Emîn axa du parêzvanên Kurd yên chekdar danîbûn
ku li ser banê mala me yek bi yek û her 24 saetan disekinîn û parêzvanî
dikirin. Yek –du caran hêrishî ser mala cîranên me yên rast û chepê kirin û
her care parêzvanên mala me bûn ku ew cîran xelas kirin û îzin nedan ku
kesek destdirêjiyê bike ser wan û wan nerihet bike.
Dewrana zarotiya min derbas bû. Min besha sirûshtî helbijart. Ji bo
bihêzkirina lashê xwe min sportê xweshkahiya endamên lash dikir. Ji ber
ku êdî bi lashê xwe ez pir bihêz bibûm û herwiha shagirdê yekê yê pola
dersê bûm û bashtirîn derece min distandin, ne tenê ez wek berpirsê kursê
hatim helbijartin, belkî wek bashtirîn xwendevan ji bo beshdarîkirina di
festîvala pêshaheng jî hatim nasandin.

Yek-du bîranînên nexwesh hene ku fikir dikim nivîsîna wan pêwîste. Chimkî
hema bêje hemû malbata me bi pirsgirêkên wiha re rû bi rû bûn û dikarim
bêjim ku heta milletê me jî ji bûyerên wiha êsheke zêde kishandiye.
Dersbêjê me yê wêjeyê zilamekî kirêt, kêmxwende, bedcins û shîiyek fenatîk
bû û piranî bi Kurdên sonnî mezheb re neyartî dikir. Tevî ku di kursê de
min tim bashtirîn însha dinivîsî, lê bashtirîn derece dida kurê serokê
ferhengê ku hevkilasê min bû. Di xwenidina helbestê de ez ji teva bashtir
bûm, lê tenê ji min dipirsî. Min navê wî danîbû Doshab, yanî shîreya tirî. Di
hewsha mektebê de bêsedem sheqeke tund li rûyê min da û min jî bersiva
wî da û kêm mabû ku serê wî bi dîwarê mektebê bikeve!
Dubare modîrê mektebê daxwaza min kir. Min mesele jê re vegot û chimkî
ew kesekî dadmend bû, got:“ ez te ji amadebûna di kursa edebiyata Farsî
beraet dikim û chimkî pêwîst bû ez di hizûra lêgerekî wezareta perwerdê de
di dawiya asalê de, azmona edebiyata farsî bidim, ji xeynî pejirandinê ti
chareyeke min a din tunebû.
Rêzdar mamosta Yusif Kurdnejad, xwedî lîsansa edebiyata Farsî û Erebî,
yek ji mezintirîn edîbên Îranê bû. Wî bêtir ji her zanayekî olî Qûran
werdigerand û dengê wî di dema xwendina bangê de, Qûran an jî stranên
Kurdî ji ti stranbêjên navdar kemtir nebû! Dema ku wî di mizgefta sonnîyan
de bang dida an jî di meha remezanê de Qûran dixwend, heta shîiyan jî
dengê banga mizgefta înê qot dikiirin û guh didane dengê wî. Ew mirovekî
zîrek, pir bi shexsiyet û ji pasheroja gelê xwe hez dikir. Ez chûme cem wî û
min mesele jêre got. Wî pejirand ku heftiyê bi kêmî du an jî sê caran dersa
edebiyatê bide min. roja azmonê, lêgerê îdareya perwerdê, modîrê mektebê,
mamostayê kursma ku bi min re neyartî dikir û rêzdar Kurdnejad wek
chavdêr ji xwendingeha din amade bûn. Di xwendina pirtûk û edebiyata
farsî de, îmla û helbestê de, ji xeynî yek-du shashiyên bichûk, tu xeletîyên
min tunebûn û bi dereca 18 hatime pejirandin. Lêgerê chandê pishtî nîv
saetê ji min re got ku:” Min heya ti xwendevanekî Azerbayîcanî(lê negot
Kurd) ku ewqas zaniyarî li ser wêjeya Farsî hebe!”. Dewrana xwendina
navendî min di xwendingeha Riza Shah de wek bashtirîn shagird bi
bashtrîn derce bidawî anî.
Di cihê xwe de ye ku behsa bûyereke din a ku gelek li ser min bi bandor bû,
bikim daku bizanin mirovên rejîma Pehlewî dixwestin qedirê hêza xwe li her
derê bidin xuyanîkirin û xelkê tehqîr bikin û wana jî her tim di tirseke
bêdawî û serkûteke cehnemî de bihêlin. Dema ku min dewrana ciwaniyê
derbas dikir û mîna her ciwanekî henekchî, bêqirar û pirhêz bûm, rojekê bi

hevalên xwe re li kêleka sheqamê sekinîbûm. Di halekî de ku ez bi wê
pêkenokê dikeniyam ku hevalê min ji me re vedigot, mixabin ev kena min bi
derbasbûna esferekî Shahenshahî re hevchax bû ku bi xanimê re dimeshîn.
Ew bi bihîstina keniya min ji nishkave ku haya min jê nebû sheqeke tund li
rûyê min da û kena min weke hêcetekê ji bo mesxerekirina xwe hesiband.
Wî di halekî de ku texmîn dikir pile û stêrk yê jêre emniyet û hêz û shehwet
û xwebayîyê bînin, cesaret dabû xwe ku ciwanekî tenbîh bike daku ji kesên
din re bibe dersa pendstandinê ku dema efserekî artêsha shahenshahî ji
kêleka wan derbas dibe, serê xwe bînin xwarê û jêre hurmetê bidin
xuyanîkirin, lê nedizanî ku ezê ku germahiya ciwaniya min di nava kel û
coshê de bû, yê bersivê bidemê û di cih de min mistek li rûyê wî da û didanê
wî shikand û her dera wî bûn bi rengê xwînê. Hevalên min gotin here male,
lê ez nechûm. Pishtî nîv saetê ew efser bi du dijbanên din re hat û ez girtim
û birim sharebaniyê û li wira bi zor pora sere min tirashîn. Herwiha xebera
girtina min jî dane dayik û babe min. kesên yekê ku hate dîtina min xalê
min Ehmed Qasimlo bû. Ji ber ku ew li ser axaftina bi zimanê Farsî hakim
bû û pir jî bêtirs û dilêr bû û wiha bi awayekî moedebane û di hemen demê
de tund bi serokê jandarman re ku serhengek bû axivî ku di cih de dawa
lêborînê kir û got:” min nedizanî ku ev ciwan xizmê we ye” û dubare pora
min bi derca char tirashîn û ez azad kirim.
Bi pirsgirêkên ku li Ûrmiyê di warên netewî û olî de min û êla me hebûn,
berdewama xwendinê êdî li zanîngehê ji min re ne tenê bi zehmet bû belkî
êdî nedihate tehemûlkirin. Bi vê rewshê re dîsa min di azmonên besha
pizshikyê li zanîngeha Tehranê beshdarî kir ku hemû pirs bi awayê chend
bersivî bûn. Ji ber ku ev sîstema azmondayînê di bajarên din de hînî me
nekiribûn û ti nasyariya me pêre nebû, min nekarî bersivên durist binivîsim
û di konkûrê de bême pejirandin. Dîtina wan bêedaletî, bêbextiyên mezin û
zindan û shikenceyên ku min û babê xwe û endamên din yên malbatê rastî
wan dihatin, ez nechar kirim ku bi her qîmeta ku dibe Îranê biterkînim û ji
dewama xwendinê re ji welat derkevim. Pishtî shiwra bi dê û babe xwe re
biryar hate dayîn ku bichime bajarê Istembolê li Tirkiyê. Di halekî de ku
min dest bi fêrbûna zimanê Tirkî kiribû, bi babê xwe re chûme Tehranê ku
pasportê bistînim.
Li Tehranê ji aliyê sazmana emnyietê ve besiv dane min ku hêshta ji bo
chûyîna min a dervey welat û dayîna pasportê izin nehatiye dayîn. Bash tê
bîra min ku shesh caran ez chûme Tehranê û her carê bi chûyîna 1000 km
bi busê ji Ûrmiyê bo Tebrêzê û ji wira jî ber bi Tehranê dichûm. Di îdareya
passport dayînê de heft-hesht saetan li hemberî odeyekê ku tenê

pencereyeke bichûk têde hebû, bi tenê rûdinishtim û pir zehmetî
dikishandin û dawîyê jî me bersiva nigatîv distand.
Yek ji hevalên xalê min Dr. Elî xan ku rêîsê îdareya tenduristî û leshkeriyê
bî, nameyek ji sipehbod Tebatebayî ku xelkê Ûrmiyê bû û acûdanê taybetî
yê shah bû, nivîsî û bawerî da min ku sipehbod yê karê min durist bike. Bi
chend xelatan re û hezar hîvîyan, careke din chûme Tehranê. Saet 11ê sibê
pêre li mala wî qirara min hebû. Dursit di saeta qirarê de chûme mala wî û
min name da destê wî. Namey xwend û di bersiva nameyê de, pishtî nîv
saetê gotina sixêf û dujîna bi min û malbata min û xizmên min, ez ji mala
xwe derxistim. Vê danûstandina kirêt û tije bêrêzî gelekî ez nerihet û
halperîshan kirin. Wisa bi min giran hat ku ger chekek li cem min bûya
100% minê ew li wira bikushta,!
Havîna sala 1959an nêzî salekê bû ku min diploma xwe standibû û min
neditzanî ka heta kengî yê chav lê rê bisekinim daku pasportê bidene min. ji
xeynî wê rêyek nemabû ku bi awayê veshartî ji sinor derbas bibim û xwe
bigehînim Îraq yan jî Tirkiyê! Heta ku rêzdar Îhsan Nûrîpasha û xanima xwe
Yashar xanim( yad û riha wan bixêr û shabe), chend heftiyeka mêvanên me
bûn û ji bo îstraheta havînê hatibûne Ûrmiyê. Ev jî hevchax bû bi
bilindbûna shoresha gelê Kurd bi serokatiya Mela Mistefa Barzanî li Îraqê.
Dewleta shahê Îranê bi chapkirina rojnameya Kurdistan û radio bi zimanê
Kurdî û vekirina dengê Kurdistan ji Tehranê, dixwest xwe wek dostê gelê
Kurd bide xuyanîkirin û ji civaka navnetewî re xuya bike ku li Îranê bi
Kurdan re ti pirsgirêkên wan nîne. Rêzdar Îhsan Nûrîpasha ku lîderekî
shoresha bakûrê Kurdistanê bû û pishtî serkûtkirina serhildana Agirî wek
penaber hatibû Îranê û wek penaberê siyasî li wira dijî, dema zanî
pirsgirêkên min yên standina pasportê hene û û ez nikarim ji Îranê
derkevim, bi dilovanî soz da min ku di demeke pir kin da pirsgirêka min ya
di warê standina pasportê de chareser bike.
Bo cara heshtê chûme Tehranê û Ihsan Nûrîpasha hejmarek da min û got:“
bi vê hejmarê, 100% sazmana emniyetê yê razîbûna xwe li ser dayîna
pasportê ji te re bide diyarkirin“
Hejmar di destê min de û ez chûme îdareya pasportdayînê û pishtî chend
saetan chaveraniyê, mixabin karmendê ku berpirsê belavkirina pasportan
bû, ji min re got:“ pasporta te amade nîne!“ Zilamekî Mazenderanî ku hinek
navsalî bû, dema ez nerihet dîtim, ji min pirsî:“ birêz pirsgirêka karê te di
chi de ye?“ Min jî hemû tisht ji sîrê heta pûvazê jêre got. Zilamê
Mazenderanî bi pêkenîn li min nêrî û got:“ te tishtek daye vî karmendî?“,

min bi ecêbî jêre got:“ ya xwedê, pishtî salerê chaveraniyê, divê chi bideme vî
karmendê han ku ew jî pasporta min bide min! dema wî ecêbmayîna min
dît, got:“ ger 5 tomenên te hene bide min“. Wî 5 tomen ji min standin û
pishtre ew di nava kaxezekê de ku hejmara sazmana emnyiet, li gor min
1421 bû, pêcha û da destê wî karmendî. Pishtî chend deqeyan ew bi
pasporta min re vegerî û bi hemû bêshermiyekê got:“ pasorta te heftyieke
amade ye“!.
Pasport di dest de vegerîm Ûrmiyê û dê û bab hemû tishtên rêvîngiya min bi
awayekî pir bash amade kirin. Babê min digot:“ ji bo xwendina zarokên xwe
ji ti karekî kêmasiyê nakim, heta ger nechar bibim ku qalîcha di bin piyê
xwe de jî bifiroshim daku zarokên min bikarin xwendina xwe bidomînin. Bi
busê ji sinorê Mako heta Erzromê û ji wira jî bi trenê ber bi Istembolê chûm.
Di herêmên rojhilata Tirkiyê ku bajarên bakurê Kurdistanê li wira ne, pir
pashdamayî, rê xerab, piraniya xaniyan bi axê chêkirî û wêranbûyî ku heta
pencere jî nebûn û xelkekî pir hejar û bêchare di hemû rê da diketin ber
chavên me. Lê ji Ankara heta Istembolê, bajar avedantur, cade rast û
asfaltbûyî û rewsha xelkê jî bashtir bû û ferqeke pir zêde û eskera bi
rojhilatê Tirkiyê ( bakurê Kurdstanê) re hebû.
Pishtî 6 mehan di azmona zimanê Tirkî de hatim pejirandin û chimkî koma
derecên min yên xwendinê ji hemû xwendevanên biyanî bashtir bû, di cih
de li zanîngeha Istembol di besha pizshkiyê de hatime qebulkirin û min dest
bi xwendina xwe di besha tipê de kir. Rewsha xwendevaniya min ji ber
pishtgîriya malbatê ji ya hemû xwendevanên biyanî bashtir bû. Jiyaneke
xwesh û min his nedikir ku ez bi tenê me. Zexta siyasî jî ji ber ku ez
xwendevan bûm ji hêla dewleta Tirkiyê li ser me nedihate hiss kirin.
Dewra yekê û duyê yanî fîzîka insanî min di 5 caran de bidawî anî û ketim
dewrana kilînîkê. Di dema rihetiya havînê de bo yekemîn car û ji bo chend
heteyan chûme dîtina malbatê li Ûrmiyê. Ew hevdîtin ji min re wisa xwesh
bû ku tama wê hêshta jî min bi xwe re dibe nava kûrahiya wan bîranînên
pir xwesh ji dîtina êl, heval û cihê jidayikbûna min!
Sala duyê a pizshkiyê di resturanta xwendevanan de di rêza standina
xwarinê bûm, du kes ku li pêshiya min bûn pir hêdî bi hevre diaxivîn. Min
his kir ku diyalêkta wan ji min re naskirîye. Min hinek guhdar kir, erê xelet
nebûm û ew bi zimanê Kurdî bihev re diaxivîn. Ez keyfxwesh bûm û gelek
hêdî min ji wan re got: haya min ji axaftina web û û bash fam dikim, ez jî
mîna we Kurdim.“

Hingî li Tirkiyê axaftin bi zimanê Kurdî yasax bû chi bige bi zanîngehê! Me
bi hevre xwarin xwar û xwe bi hev û din da nasîn. Îbrahîm Sabir Koyî(
besha tipê), Nejad Remzî( besha tipê) û Cemal Elemdar( Arshîtek ) bû. Yê
yekê ji bajarê Koyê, yê duyê ji Silêmaniyê û yê sêyê jî xelkê Kerkûkê ji
bashûrê Kurdistanê û ez jî xelkê bajarê Ûrmiyê ji rojhilatê Kurdistanê
dihatim. Û ev bû destpêka hevalîniya me a pir semîmî, heta derekê ku
pishtre ez bi yek-du ji wan di malekê de dimam.
Sala 1961an dewleta Îraqê careke din hêrisha li ser Kurdistanê da
destpêkirin û rêxistina xwendevanên Kurd li Êwropa dengê bêedaletî, zulim
û zor, kushtina gelê Kurd ku heya hingî nehatibû dîtin, gehande guhê xelkê
Ewropa û di vê navê de chalakiyê berfireh dabûn destpêkirin û encamdan.
Ji ber ku em jî Kurd bûn, me dixwest di vê xebatê de par û keda me jî hebe.
Hingî Ismet Sherîf li Swîs, Wirya Rewandizî li Wien û Seidî Dizeyî li Berlînê
rêxistina xwendevanan li Ewropa birêxistin û îdare dikirin. Bi rêya
namenivîsandinê ji Wirya Rewandizî re, me ji wan daxwaz kiribû ku me jî
wek shaxeyekê ji wê rêxistinê li Istembol bipejirînin. Me char kesan
komîteyek navendî pêk anî û manîfestoyeke pir sade a xwendevan nivîsîbû.
Pishtî demekê bersiveke pozîtîv dane me û wan em ji nûche û rûdanên
siyasî agehdar dkirin û xeberên ku peywendî bi Kurdistanê re hebûn,
digehandin me.
Hevchax bi van karên wiha re ez û hevalên xwe yên Kurd bi hinek kes ji
Kurdên herêmên din yên Tirkiyê bine nas. Ji nava wan ez dikarin navê
Mûsa Anter-nivîskarê navdarê Kurd, Seîd Kirmizî Toprak, Mihemed Yashar
Kaya û chend rewshenbîrên din yên Kurd ku navê wan nayê bîra wan,
bînim. Me bi hev re komcivîn chê dikirin û li ser pirsgirêka gishtî a netewa
Kurd me nêrînên xwe bi hev re digûherandin. Wî chaxî em 21 kes bûn ku
19 kes ji wan xelkê bashûrê Kurdistan, ez û Fîroz Felahet ji rojhilatê
Kurdistan ku me teva shaxeya rêxistina xwendevanên Kurd li Istembolê pêk
anî û armanca me hevkarî ji serhildana Barzanî re li Îraqê bû.
Chalakiyên me wisa berfireh bûn ku hevalên me ji Ewropa rojnamevanek
Ingilîzî ji bo hevpeyvînê bi Hacî Seyîd Ebdulah Efendî Gîlanîzade re shandin
cem me ku em jî amadekariyên ji bo chûyîna wî bo bajarê Ûrmiyê pêk bînîn.
Me ew ji bakurê Kurdistanê yanî Diyarbekirê bo Ûrmiyê li rojhilatê
Kurdistanê shand. Wî pirtûkek di vê derbarê de nivîsî û belav kir.
Destpêka sala 1961an shahê Îranê di seredana xwe a fêrmî bo Istembolê
daxwaza dîtina xwendevanên Îranî li Tirkiyê kir û li kosolxaneya Îranê hemû
xwendevan vexwendin daku shah ji wan re biaxive. Tevî ku min nedixwest

bichime konsolxanê, lê hevalan ji min daxwaz kirin û gotin: chimkî te biqasî
ku pêwîst be li Îranê pirsgirêk hene, nechûyîna te bo konsolxaneyê yê ji tere
pirsgirêka chê bike“ û dawiyê jî ez razî kirim ku bi wan re bichime
konsolxaneya Îranê. Shah destê xwe da her kesî û dema gehishte min got:“
Tu ji kûyî?“, min bersiv da:“ xelkê Kurdistanê! Careke din pirsî? Kîjan
bajar?, min jî bersiv da: Ûrmiye!. Bi nêrîneke tije qehrîn li ber min derbas
bû. Ev cara yekê û dawiyê bû ku ez ji nêzve bi Mihemed Riza shahê Pehlewî
dijminê gelên Îranê re rû bi rû bibûm û me hev dît.
Hingî Aqabashî xelkê Senendecê, li konsolxanê kar dikir. Ew zilamekî pir bi
cesaret û xwedî hemû taybetmendiyên bash ên Kurdî bû! Kechek bi navê
Lêylî û du nevî jî bi navên Somîr û Sevgî hebûn. Pishtî ku ez terkirina
zanîngehê li Tirkiyê hatim nechar kirin, bi hevkarîya hemû alî a wê malbata
muhterem bû ku min karî dukomentên xwe ji zanîngehê bistînim daku
bikarîbim li dervey Tirkiyê xwendina xwe berdewam bikim. Ez tim xwe
deyndarê dilovanîya wê malbatê dizanim. Aqabashî li konsolxaneyê
bihîstibû ku meimorên wira gotibûn: divê shiyarî vî kurê han bin, chimkî ew
ji Kurdistanê hatiye û dibe ku li dijî me karên xerab bike“ û Aqabashî jî ez ji
meselê agehdar kirim û ji min daxwaz kir ku hayadarî xwe bim.
Havîn bû û min terma heftê û sala yekê a kilînîkê li Tirkiyê nû bidawî
anîbûn. Saet 5ê sibê diwazde kes ji meimorên esker, polîs û Mîta Tirkiyê
ketin mala me. Bi Qazî Dizeyî û Îbrahîm Dizeyî dijîyam û chimkî min
pasporta Îraqî nebû, karekî wan bi min nebû û ji min re gotin ku di odeya
xwe bêdeng rûne. Di lêgerîna li malan di bin textê Qazî de chend nameyên
komeleya xwendevanê Kurd ku naveroka wan zêde siyasî nebû, peyda kirin
û ew bixwe re birin û zindanî kirin. Pishtî chend rojan Qazî îtraf kiribû û
navê hemû endamên shaxeya xwendevanan li cem polîs eshkere kiribûn. Bi
her awayî chend roj pishtre Îbrahîm Sabir û hejmareke zêde ji Kurdên
bakur girtin. Ew li Kurdistanê binavê 23 aydinlar( 23ê rewshenbîr) naskirî
bû. Yashar Kaya di derheqa wan û mehkemekirina wan de pirtûkek berfireh
nivîsandiye.
Beriya ku polîsê Tirkiyê min bigire, nechar mam ku Tirkiyê ji rêya ku li vira
bi meslehet nizanim bêjim kûye, biterkînim. Rojname, radio û hikûmeta
mîlitarîstî a hingî li Tirkiyê ew mesele pir nipixandibûn û xemileke wisa
dabûnê ku dadstandinê Tirkiyê bi bê sedem ji me tevan re daxwaza îdamê
kiribû.
Ya yekê- Ji ber merema komonîstî ku 90% ji me komonîst nebûyîn.

Ya duyê- Tawana me cudakirina Kurdistanê ji axa Tirkiyê û pêkanîna
Kurdistana azad bû ku di makqanûna Tirkiyê de cizaya wê îdam bû. Elbete
divê bêjim ku tawanên wiha bêbingeh û mesxere bûn, lê bi siyaseta
rayedarên dewleta Tirkiyê a hingî re durist dihatin.
Di wî chaxê de dewleta Tirkiyê dîsa jî ji bo girtina min, bab, dayik û
xwîshkên min xistibûn bin zextê. ew biribûn sazimana emniyetê, lêpirsîn bi
wan re kiribûn û mala me teftêsh kiribûn û pisgirêkên pir zêde ji malbata
me re chêkiribûn daku bekî min nechar bikin careke din vegerim Îranê û
pishtre min bigirin. Nameya ku sazimana emniyetê ji bo girtina min
shandibû, li vira diweshînim:“
Serokê SAWAKa Tehran 420704, hejmar 313 – 24653, birêveberê gishtîyê
îdareya sê-sêyan
Hejmareke zêde ji van 22 kesan pishtî 7 mehan zindan û shikencedayînê
hatine azadkirin û karîne di zanîngehên xwe de xwendinê bidomînin.“
Ez ji Tirkiyê chûme Wien û ji bo dîtin û shiwira bi xal Babosh xan re ku
hingî wek profesorê zanîngehê di besha zanistên siyasî de li Piragê ders
dida, chûme cem wî li welatê Chekoslavakî.
Ji ber ku wergirtina vîzayê ji sifareta Chekoslovakî gelek kêsha û êdî diravek
ji min re nemabû, nechar mam ku hemû heyîyê xwe ku saetek zêr a 18
eyarî û bîranîna babê min bû, bifiroshim û wiha min karî xwe bigehîn xal
Rehman ku bi nasnavê Enwer Ebasî li wira kar dikir. Ez kesê yekê bûm ku
pishtî salên dirêj yên dûrîya ji welat, xal Baboshxan bibînim. Dema ku ez li
wira bûm pir xwesh derbas bû û di navbera min û xal Rehman de ji xeynî
peywendiyên malbatî, têkeliyeke pir kûr û hevalîniyê chêbû ku heya dawiya
jiyanê ew peywendîyên semîmane berdewam bûn.
Min biryar da ku ji Piragê bichime Münîx û ji wira jî vegerim Istembolê. Lê li
Münîx hevalên min gotin ku ger vegerî Tirkiyê hema di kêliya yekê de yê te
bigirin û bavêjin zindanê. Wan ji min re pêshniyar kirin ku demekê li wira
bimînim heta ku rewsh bikeve halê xwe yê asayî. Bi derbasbûna demê re
min zanî ku êdî vegera min bo Tirkiyê û bigishtî bo Istembolê êdî ne
mumkine. Chimkî peywendiya min min bi malbatê re bi yek carî qot bibû û
ti dahata min jî tunebû, lewra ku komeleya xwendevanan nekarîn an jî
nexwestin hevkariya min a madî bikin, xal Rehman pêshniyar kir ku ger
dixwazim bichime rojhilatê Almaniya( DDR ) û ew dikare ji min re bursiyeke
xwendinê amade bike. Lê ez ku chend caran chûbûme Berlîna sherqî, min
shahidî ji rewsha felaketbar a xelkê wira re kiribû û qehra hakimiyeta wira a

li ser serê xelkê civakê dîtibû. Ji ber wê jî min biryar da ku ku Almaniya
rojava bimînim û pêshniyara xalê xwe min nepejirand û li Münîx ji bo
debara jiyanê ketim pey peydakirina karekî. Hingî li Almana rojava bi
nasnameya xwendevaniyê îmka peydakirina kar ji xwendevanan re pir
hêsan bû. Bi taybetî di dema tatîlan de ji kargeriya di xanî û beran de heya
paqijkirina befra koche û sheqaman, cî bi cîkirina tishtên malê û kargerî di
fabrîkên kaxezsazî, parêzvaniya asansûr heta gulfiroshî di sînema û kûchik
shishtinê, hemû ew kar bûn min di encamdayîna wan ti rêyên dudiliyê di
nava xwe de nedidîtin. Tevî ku kurê axayekî arîstokirat bûm! Lê min hemû
kar kirin ku mutacî tikesî nebim. Hinek rojan min heta pere ji bo kirîna
navê tirsî jî nebû!
Danê êvarê ez dichûme kursên zimanê Almanî û tevî ku dema standina
vîzeya pasporta min hatibû, lê sifareta Îranê li Bonnê shertê dayîna vîzeya
pasporta min bi razîbûna rêxistina xwendevanên sifareta Tirkiyê girê dabû û
ji min dane xuyanîkirin ku chimkî ez xwendevanê Almanî nînim, di encamê
de we jî nikarin vîzeya pasorta min nû bikin!. Min karekî nû di fabrîkeke
bichûk a Xez( kincên cherm ên bihagiran ) di bashtirîn sheqama bajarê
Münîxê de payda kiribû ku li wira ne tenê bi hezeke mezin û tund kar dikir
û karê min bi awayekî bû ku min dikarî rojên shemiyê jî 8 heta 10 saetan
bixebitim. Birêveberê fabrîkê zilamekî pir bash bû û min pirsgirêka pasportê
ji wî re vegot, ji min re got berpirs kesek nîne û dikarim heya dera ku
dixwazim bi pasport an jî bêpasport li wira kar bikim. Bi têbînî ya wê hindê
ku ji bo mayîna li Ewropa, char mercyên heyatî yanî hebûna pasporta
domdar, hebûna malekê an jî mala xwendevan û di dawiyê de jî îzina
karkirinê pêwîstin ku hemû ev shertên han bi hevre girêdayî bûn û bi bêy
yek ji wan, razîbûna li ser sê mercên din êdî li Almaniya nemumkin bû û
hizûra we li wira bi bêy wan mercan karekî dervey yasayê dihate
hesibandin.
Zivistan bû û min tu tiştek nebû ku xwekim û hertim di sirê de direcifiyam,
baraniyeke şîn bi 8 Markan min kirîbû heya ku falînê min ter nebe. Yek ji
hevalê min ku xelkê Şebisterê bû û bo Tirkiyê vedigeriya, paltoyek hebû ku
ew bi 60 Markan firute min û bi wî awayî min karî ji sira Zivistana Munîxê
xwe biparêzim û xwe ji mirinê rizgar bikim!

Her weke ku min got malbata kekê Başî bawernameya min ji zanîngehê
wergirtibûn û ji riya yek ji hevalê xwe, kekê Kerîm Derîx ku bi tirombêla xwe
di riya Îran û Tirkiye û Almanê de karê tecaretê dikir, min re anî. Piştî

wergêrandin û pejrandina dewleta Barîn a Almanê, ji 7 terman 4 term
ecibandin û bi wî awayî min karî li terma 5 a zanîngeha pizişkî a Munîxê
navê xwe binivîsim û xwendina xwe bidomînim. Seba xizmetkirin bi gelê xwe
û şoreşa siyasî a dijî rejîma dîktator a şah sê salan ji xwendina xwe bara
mam û diba min ew qerebû bikiriba, bi micidî û ezmûna ku min di kar û
xwendinê de hebû, min karî di navbera salekê de zimanê Amlanî heya
qasekê hîn bibim.

Rojên ku min waneyên zanîngehê tunebûn min kar dikir, di destpêkê de
demijmêrê 1,8 Mark yanê di rojê de 12 mark min werdigirt, mehê 100 mark
kirêya odeya xwe dida, odeya min 12 metir bû. Li Almanê benda her
girtîgehekê herîkêm 14 metir e, lê odeya min ji wê biçûltir bû û bi zehmetî
korsî û meseyên biçûk tê de cih dibûn. Heyîvê 20 mark seba kirîna karta
tiramwayî min dida ku di bajêr de bikarim navbera xwevtingeha xwendekarî
û zanîngehê de hat û çûnê bikim. Perê ku rojane min re dima 3 Mark
zêdetir nebû û eva di demekê de bû ku her termê diba 25 heta 300 Mark bo
navnivîsî di zanîngehê de diba min bidaba.

Her çend min gellek xweş kar dikir û karê min ku bizmarlêdan bi çermên
curbacur ên heyîwanan û safkirina wan li ser texteyên taybet û paşan
birîna wan bû, bi başî hîn bibûm û di wî karî de şareza bibûm û him bi
paqijî min kar dikir, xwedîkar kêfa wî ji min hat û her salê çend sed mark
zêde dida min û miaşê min her demijmêrê ku 1,8 Mark bû, her demijmêrê bi
3 Markan gihştibû. Di wan heyaman de bû ku yek ji hevalên min bi navê
Şadiman ji Tirkiyê ve hatibû hate bal min ku min textê xwe yê razanî tev wî
parvekir.

Bi xwaşî ve piştî demekê, şadiman li Bulxaristanê di rişteya bijişkî de bursa
xwendina xwe vergirt û piştî çend salan dawî bi xwendina xwe anî. Di
Almanê de eger kesek di rişteya taybet baştirîn nomerat verbigirta û ji
xwendekarên din ektîvtir ba bursa bi nirxa 500 heta 700 Mark didane wî/ê,
min çendîn caran karî ji wî yasayî mifahwergirim.

Di wê heyamê de her çend tev Rehman Dayî pêwendiyeke dostane û
hevaleke nêzîk me hebû û bi awayeke berdemam di pêwendiyê de bûn, min

hewl dida her salê bo tîtina wî herim Piragê, bo cara yekem birê wî yê mezin
Endazyar Kekê Hûdên û piştî heyamekê Dr. Elî Xan bo dîtina birê wî yê
biçûk hatibûne Ewropa ku alavên xwe yê wîza û rêwitî amadekirin û bo
dîtina wî em çûne Piragê.

Li warê siyasî de gellek evtîv bû. Ne tenê di saziyaên xwendekarî ên Îranê
derveyî welat endamê komîteya bajarê Munîxê bû ku di saziyên Kurdî li
Ewropa de min çalakî dikir û salê 60an di meşên berfireh ên dijî Şah li
Munîxê min pişikdarî kir, her çend ew kare mutemel bû bibe sedema ji dest
dana karê min û ji birsiyan bimrim lê min hemû hewla xwe da heya canê
xwe jî ji organîzekirina wan meşane de bidim û pişikdarî bikim.

Di salên 1960‟an Mela Mistefa barzanî rêbera tevgera gelê Kurd tevî dewleta
Şah pêwendiyekî nêzî hebû, lewma Komele amade nebû li pirsên me û şoreş
di Îranê de mudaxilyeke micid bike, bi wê sedemê bo partî û saziyê
xwendekarî ên Kurd di Ewropayê de pirsa Rojhilata Kurdistanê gellek girîng
nebû. Rêxistina xwendekar ên Îranê li Ewropa li warê doza neteweyî û
dabînkirina mafê kurdan wuha  استداللdikir ku:

“Her gelek mafê dabînkirina qedera xwe heye bi mercekê ku ew gele bikaribe
serbest hikûmet bi rêve bibe. Niha di Îarnê de bona hiloşandina rejîma Şah,
hevdengîiya giştî pêwîst e û her tiştek serkevtinek heye vê demê ku şoreş
serkevt vê demê soza Kurd her bi xwe yê çareser bibe. Bi raya min ew
tioriya bi temamî şaş bûye û di tu cihekê cîhanê de nehatiye cîbicîkirin. Di
wî demî ewa ew sedema şaş bûye ku Partiya Tûde û piraniya opozîsyonên
fars di pêwendî ligel pirsa neteweyî di Îranê de bi wî piştevanî dikin.

Li sala 1967‟an ku Îsmaîl Şerîfzade, Silêman Muînî û şelmaşî (Aware) şerê
çekdarî Li Kurdistana Îranê li dijî rejîma şah destpê kirin; Ez û Ebdullah
Mutedî me pişikdarî di kongireya Fidirasiyona Xwendekarên Îranî li Ewropa
de kir û ew wa pê diçûn di daxûyaniya dawîn a kongirê de peyva Xelq bikar
bînin. Di encam de bo mijara Kurdistanê û binpêkirina mafên neteweyî
riyel din nebû ji bilî avakirina saziyeke rewşenbîrên Kurdên Îranê; piştî
nivîsandina Bername û Pêrewekî kurt û hilbijartina komîteya navendî,
rojnameya Kurdistanê bi navê desteya nivîskaran me çap û bilav dikir.

Kopiya rojnameya Kurdistanê
xwenişandan hember hikûmeta dagîrker a Şah, ron û zelal kirina sitem û
dîktatoryia hakim li ser Îranê, eşkere kirina daxuyenyên fermî ên
karbidestên hikûmeta Îranê hember welatên Ewropayî, herwisa
berevanîkirin ji şorişa rewya gelê Kurd, ji erkên sereke ên wê saziyê bûn.

Navê hinek ji endamên saziya han ên wî demî bi wî awayê ye:
Dr. Sadiq Pîrzihrî, Endazyar Qasim Pîrutî, Endazyar Fetah Merufî, Hesen
Hesenî, Dr. Hesen Faroq, Emîr Qazî, Dr. Ebdulrehman Qasimlo, tahir Şems
Buhran, Mihemed Muhtedî, hacî Ehmedî, Selîm Babazade, Mistefa Nûranî,
Endazyar Rehman Qadirî.

Piştre ku hikûmeta Be‟s di piraniya bajarê Kurdistanê de dest bi darvekirin
û kuştina xelkên bêguneh kir, hejmarek ji endamên Rêxistina Rewşenbîrên
Kurd ên Îranê tevî hinek ji endamên Komelê û kesayetiyên naskirî ên
Almanî, li bajarê Munîxê, Saziya Berevanîkirina li gelê Kurd avakirin ku ez jî
endamê wî saziyê bûm.

Hêdî hêdî ezmûnên min dest pê dikirn û şewaza îmtehan danê bi wî awayê
bû ku di navbera sê mehan li 33 riştenam me ezmûn dida û bo xwe
amadekirina nêzî 6 meh îş û serbarî wana diba kar bo dabînkirina muaş jê
zêde bikin. Rojane 6 heta 8 demijmêran kar ligel beşdarîkirin li ezmûnan û
tezad di xwe amadekirin wan hemû karane de hebû.

Di wî demî rêbeverê fabrîqayê kekê Şiluz min re got: “Kesek bi navê Dr.
Yunnd nas dikim ku dikare ji riya mezintirîn navenda bîmeya Almanê ve
yanê Aliyans jibo xwendekarên neteweyên curbacur Bursa xwendinê çêdikir
û tu tenê xwendekarekî bizişkî ez bawer im yê karê te cîbicî bike”.

Piştî vê yekê ku min dem tev wî danî çûme bal wî û min basa jiyana xwe
jmre kir, bê birokrasî, bi birosa xwendina min a deh salî, mehê 375 Mrak

qebûl kir. Piştre min karî xwe bo ezmûnên dawî amade bikim û di dema xwe
de bi serkevtî hemû ezmûnên xwe de bi başî serbikevim. Bo dayîna wan
ezmûnane diba bi başî hînê zimanê latînî bam û bergeya pişikdarî û
qebûliyê bi komîsyona ezmûnan re bidim. Di tirma dawî yanî tiram 11‟emîn,
îmtehana dawî min tema kir û nomreyeke gellek baş qebûl bûm. Di
destpêka meha Şibata 1969‟an de di nexweşxaneya Şiwabnîg a bajarê
Munîxê de wek destyarê bizîşk min dest bi karêxwe kir.

Di wir de dixwazim bal bikişînme ser vê yelê ku roja 21‟ê Hezîrana 1963‟an
di Munîxê de tevî leçeka xweşik bi navê Hayîde bûme heval, ew di zanîngeha
fendî li rişteya endazyarî a makîneyên dirûmanê dixwand û di demekê de ku
min di rişteya bizişkî de ders dixwand. Me bi her re li destpşka sala 1967‟an
jiyana hevpar pêk anî û di Decembera wî salî de keça me Ronak ji dayik bû.

Hayîde yek ji malbatên şoreş û xwendevar bû, bapîrê wê hans Kudîle, li sala
1948‟an rêberiya Tevgera Kedkarî û Çotkar a Almanê dikir û piştre bi naçarî
welatê Almanê terkand.

Sala 1970‟an Partiya Demokrat a Kurdistana Îraqê li bajarê Navpirdan
8‟emîn kongireya xwe birêve bir, ji Komeleya Xwendekarên Kurd li Ewropa
daxwa kir ku pişikdarî di kongireya wan de bikin û Nizamedîn Kaya ji
Bakûrê Kurdistanê, Dr. Hesen Şitweyî ji Rojhilata Kurdistanê, Cewher Şawîs
ji Başûrê Kurdistan, Mihemed Salih ji Rojavayê Kurdistanê ku bo pişikdarî
kirin di wê kongireyê hatibûn hilbijartin.

Em hemû bi hev re ji Berlîna rojhilat ve ber bi Baxdayê û li wir bo
Kurdistanê pêre bo nav Pirdan bûn rêwî, mixabin di vî demî de PDK,a Îraqê
tevî hikûmeta Şa têkiliyên xurt hebûn û kona farmandarê Îranî cîranê kona
min bû û ez jî dijminê bikerb yê hikûmeta Şa bûm û vê yekê ez aciz dikirim.

Mixabin di vê kongireyê de îzin nehat dayîn nûnerên PDK pîrozbahiyên xwe
pêşkeş bi beşdarbûyên kongireyê biken. Ewan jî bi belavkirina
daxûyaniyekê nerazîbûna xwe di nava beşdarbûyên kongireyê de anîn
ziman.

Mixabin di vê kongireyê de îzin nehat dayîn nûnerên PDK pîrozbahiyên xwe
pêşkeş bi beşdarbûyên kongireyê biken. Ewan jî bi belavkirina
daxûyaniyekê nerazîbûna xwe di nava beşdarbûyên kongireyê de anîn
ziman. Hemû hewla me ew bû ku em bi rêberê tevgera neteweya Kurd
hevdîtinê pêk bînin, piştî çend roj û çend carî rica û tikayan ji kek Îdrîs
kurê Mela Mistefa Barzanî ku erkdarê cîbibî kirina karê malbata Barzanî
bû, ruha wî şad be, me re hevdîtin tevî Mela Mistefa Barzanî pêk anî.

Şevekê dereng em çûn meqer û heya çend demjimêran di xizmeta rêberê
tevgera Kurd de bûyîn. Mela Mistefa me re ser yekbûna gelê Kurd axiftinên
zaf kirin û ji ezmûnên xwe me re got, bi kêfxwaşiyek bêhempa ve me xatir ji
wî xwast û em vegeriyan kona xwe. Di kêlega vî lîderê cesor û comerdê Kurd
de, di nava Pirdan min Dr. Wuşyar dît ku li Tirkiyeyê hevpolê min bû, û li
wir bû bo yekemcar tevî helbestvanê binavûdeng yê Kurd min nasbînî pêk
anî. Rojekê Dr. Wuşyar bas dikir û digot, duh jinekê malavayî ji dinê kir û
mamosta Hêmin dest bi giryanê kir, min jê pirsî ev jina kes û karê we bû got
na, min pirs kir ev jina te re nasyar e got na, min jê pirsî hevala we bû got
na, min lê çima tu digirî mamosta ?

Got ger di Afrîqayê de jî jinek bimire, ez ê bigirîm.

çimku hûn nizanin tenêtî çiqas nexwaş e
Di wir de yekemîncar bû ez agehdar bûm ku Dr. Seîd Qirmizî ' Şivan Perwer'
ku di Tirkiyeyê de hevpolê min bû û ciwanek şoreşger û siyasethez bû, di
nav Pirdan de girtî ye. Min ji wan xwast ku îzna çavpşketina tevî navbirî bi
min biden lê wan nepejirand. Piştre min bihîst ku Şivan Perwer di girtîgehê
de kuştine.

Gotina wî di kuştina Seîd Îlçî de dest hebûye, ev serpêhatî birînên ji dîroka
gelê me ne ku hêj çareser nebûne. Carek din bi hezaran mixabinî û hêviyên
jinavçûyî bona domandina karê xwe rêwiyê ewropayê bûm.

Di pişka neştergeriya giştî de min alîkariya bijîşkan dikir û ez mijulî
wergirtina têza Doktirî a xwe jî bûm. Mijara têza duktoriya min bandora
dezgehên makîneyên“Piris” li nav hêstik û bendên leşê karkerên madena rijî
(komir) di salên 1960-1972‟an de bû. Piştî du salan min têza duktorî ya xwe
wergirt û di heman demê de jî ez bûn xwedî keşeke din a bi navê Zerîn.

Li sala 1975‟an li ezmûna pisporitiya neştergeryê de ez bi ser ketim û min
bawername di wî warî de bidest xist û heya sala 1985‟an, wek cîgirê
berpirsê pişka neştergerî a nexweşxaneya zanîngehê a 180 text di beşa
neştergeriya cihên şikestî û beşa giştşî ez xebitîm û pisporiya wê pişkê jî
min bi dest xwe ve anî.hev dem ligel wan karane min xwe ji siyasetê jî bi dûr
negirt. Di kongireyên saziyên pêşkevtî ku dijî hikûmeta şah çalakî dikirin
min beşdarî dikir, ligel PDKÎ jî min alkaryek nêz hebû; di 3‟emîn kongireya
wê Partiyê ku li sala 1973‟an de hat lidar xistin min pişikdarî kir û wek
endamê komîteya navendî hatim hilbijardin.

Piştî serhildana gelên Îranê ji Tehranê we ez wergeryam rojhelatê
Kurdistanê. 15 sal bû kû paseporta min bê dest têwerdan mabû, li gomrokê
ciwanekî ku paseport kontirol dikirin bi aweyekî heyîrî mêzeyî min kir,
hingê min zanî û serpêhatiya xwe jêre got. Wî ez hembêz kirim , maçek li
rûyê min xist û got:Hûn baştirîn û ezîztirîn mêhwan û rêwiyên min in.ewa
yekek ji baştirîn serpêhatiyên min di destpêka şorişa gelên Îranê de bû.

Piştî wê ku di kongireya 4‟an a PDKÎ li Mehabadê de min pişkdarî kir, ji
aliyekî karûbarên zor ên zanisî û debara jiyanê, ji aliyekş din ve piraniya
ciwanan di meydanê şer debûn derfetek bo min ji ikarên siyasî re nemabû.
Bi nêrîna min diviya wan ciwana dirêje bidana çalakiyên siyasî û mibarzeya
xwe bidomandana. Ji hemûyan girîngtir bi sedema wê hindm ku nêrînên
min ligel nêrînênPDKÎ ciyawaz bûn min xwe berboijêr bo Komîteya Navendî
nekir.

Mixabin hikûmeta Îslamiya Îranê wek hikûmeta berê û xirabtir jî tu mafek
bo Kurdan pesen nekir û berevacî şerê leşkerî jî hember Kurdan îlan kir. Bi

sedema êrîşa Artêş û Sipaha Pasdaran Neteweya Kurd derbên giran xwarin
û piraniya xelkê hatin kuştin û birîndar bûn.

Sala 1982‟an her tim Dr.Qasimlo pirtûk min re dişandin û daxwaza aîkariyê
dikir. Bi alîkariya organîzasiyona bijîşkên bêsînorku Birnard Koşnêr wezîre
derekî ê Firansayê pêkanîbû, bi alîkariya wê saziya Navneteweyî , di heyamê
kêmtir ji hefteyekî de min kar û jin û zarok bi cî hiştin û xwe gihîştand e
“Xidrawe” ki yekemîn nexweşxaneya dermanî û bijîşkî di Kurdistana azad
de bû. Piştî heyamekî ez çûm devera Gevrika Mihabadê ku li wir
dermanxaneyeke mezintir hatibû avakirin. Xeynî min Martîn, Neştergerekî
Îtalî û bijîşkekî Firansî ê bêhiş kirinê; bi navê Dîriye li wir kar dikirin.

Em neçar bûn riyeke dirêj bi piyan biçûna nexweşxaneyê, Martîn her tim
digot xwezila min li Romê pêştir werziş kiriba daku niha newestiya ba ma,
mixabin ketina bombeyekî nêzî nexweşxaneyê, bandoreke xirab a rûhî li ser
martîn danî û nekarî wir şûnde kar bike û dîsan şandin bo Îtaliyayê.

Dema bombaran kirin û êrîşa dewleta Benîsedr be ser Kurdistanê de,
piraniya birînên xelkê sivîl sivik bûn, bi awayekî ku hidik rojan 15 heya 20
kesan ji zarok û jinan dianîn bo nexweşxaneyê. Xeynî Kurdan bi sedema
dengoya ku bijîşkên derekî hatine Îranê, rojane bi dehan kesên Faris, Azerî
û Ereb dihatin nexweşxaneyê.Tedawî kirina wan hemû nexweşan bi du
bijîşkan gellek zehmet bû. Hindik rojan pitir ji 20 demjimêran em di odeya
neştergeriyê de bûn û me neştergerî dikir, piraniya birîndaran gulle ji wan
ketibûn û hêstik û bendê leşên wan welo hûr bibûn ku tenê bi riya birîna
endamên bedenê, jiyana wan rizgar dibû.

Di wî heyamî bûyerên gellek nexweş qewimîne ku tenê ezê amaje bi yek ji
wan bikim:
Rojekî jinek anîn nexweşxaneyê ku bi derba gulleyan, zikê wê şeq bibû û
riviyên wê rijiyabûn ser axê, tevî vê yekê ku jinik du giyan(bi hemil) bû, bi
du destan zikê xwer gitibû û piştî rêpêvîneke bi kîlûmetreyan, xwe
ghîştandibû nexweşxaneyê; Ji hemû cihên leşê wê dilop dilop xwîn diket

xwarê. Piştî lêdana derziyeke dij mikroban ew birin odeya emelyatê; di
tevahiya wî heyamî de digirya û digot ege ez bimirim ne tû xeme, lê divê
nûbû (zarok) a min sax bimîne daku toleya nim ji wan zaliman hilde.

Di odeya emlyatê de bi silametî filitî û roj bi roj tendirustiya wê ber bi baş
bûnê ve diçû. Çend roj piştî emelyatê, dema tedawî kirinê de dengê dilê
zarokê nahat û min va texmîn kir ku zarok miriye. Roja yekem min hewl da
ez jinkê razî bikim daku bi neştergeriya Sizariyen(şeq kirina zik), zorokê
derbînim û wan ji mirinê rizgar bikim. Di tenişt textê wê rûniştim û min jê
re got: Gellek muhtemel e ku zaroka te miribe jî, jiber vê ez dixwazim te
neştergerî bikim daku jiyana te ji tahlûkeyê bifilit e. Ewê dest berda giriyê,
careke din ez bi riya telefonê jê re ketim têkiliyê, da bizanibim ku zarok sax
e yan ne? çend deyqey nebihorîn ku dengê lêdana dilê zarokê hate guhê min
û min sax bona wê wek mizgînî bir dayka wê re. Piştî 10 rojan mêrdê jinikê
ku şiwan bû hat û sibeheke zû (demjmêr 5), min dît ku bi pey mêrdê xwe
pêxas û ligel zaroka xwe ya sax ketine rê û ber bi gundê xwe ve diçin. Bi
çavekî sipasiyê mêzeyî min kir û ez hembêz kirim bêy eve ku biaxife, salim û
tendurist bi ser jiyana xwe ya bê çarenivîs û tevlî kul û derdan wergeriya.

Demsala Payîzê hat û hewa hêdî hêdî ber bi sar bûnê ve diçû, piştî “Qalwê”
ez hatim “Kanî Zerê”û me ji wir mizgeftik kir dermanxane. Min odeyek hebû
ku ez hem tê de dirazam û hem jî min birîndar û nexweş ji wir tedawî
dikirin. Di dawiyê de naçar(mecbûr) mam wergerim Ewropayê! Zêdeyî 25
kîloyan giranya min kêm bibû û êdî qîmetek cesteyî min re nemabû; bi
qasekî lawaz bibûm ku ji balafirxanê zarokên min ez nas nedikirim.

Sala 1985‟an, girûpa “Hwar” çêbû ku di civîna wê ya yekemîn li bajarê Axên,
zêdeyî 400 roşenbîrî pişkdarî kir.

Li sala 1985‟ an ku biryar bo pişkeke nû ya neştergerî (emelyat) a Penceşêrê
û nexweşiyên riviyan li zanîngehê de bê avakirin, hat ragihandin ku
pêdiviya wan bi bijîşkekî pispor di vî warî de heye; Ez bi sedema zanyarî û
tecrûbeyan, bûm berbijêrê wê berpersîtiyê (Postê) û di navbera berbijêran de
ez hatim hilbijartin. Piştî ez bûm berpirsiyar, min tevahiya hewla xwe da ku
wê pişka nexweşxaneyê berfireh bikim û min karî jî ez wî karî bikim; çimkî

piştî heyamekî ji warê akadimîk û piratîkê de, ew beşa nexweşxaneyê gihîşt
bi bilindtirîn asta ustandardên Navneteweyî.

Bi minasibeta 50‟emîn sala ji dayik bûna min, berhema min a yekemîn li
sala 1989‟ bi têza neştergerya Penceşêrê, ku zêdeyî 25000 tîrajî bo,hat
weşandin .

Pirtûka min a dudiyan li sala 1997‟an, derbareya “Palyatîw
Onkolojî”(bêjeyên tedawiyên qansêrê) xeynî neştergeriyê, hat çap û bilav
kirin.

Di zêdeyî sed kongireyên bijîşkên neşterger ên cîhanê de min pişkdarî kir û
girê bendeke taybet a neştergeriyê afirand. Ji aliyekî din ve di zanîngehên
Bon, Monîx, Mayinz, London û Amerîkayê de min kar kiriye û agahiyên xwe
bo karê bijîşkî zêde kirine û mifah jê wergirtine.

Ji nexweşên Kurd, Ereb, Faris ûTirk anku kesên derekî, min pere jê
wernedigêrt belku heya min alîkariya madî jî bi wan re dikir; nemaze
kesayetiyên siyasî û xwe bihorî zêdetir ji kesên din ber wan arîkaryên min
diketin.Di sala 1996‟an pisporiya mezintirîn pişka neştergeriya bi navê
“Wîçral”(Gowatir, Mîde, Rivî, cerg û Pankiras) bi min hat dayîn.

Bi sedema alîkariya zêrar dîtîyên erdhejê, koçberên başûrê Kurdistanê û her
wisa alîkariyên bijîşkî û madî bi kesên hejar, bû sebeb daku li sala 2000‟an,
ez medaliya ya şanazî(îftixarî) a YNSKO bi dest bixim. Her wiha medalya ya
Zîv a Almanyayê, seba xizmet kirin bi zanistên pizîşkî, bi min hat dayîn.

Ji sala 2003 heya 2007 ez berpirsê Saziya neştergerên pispor ê nexweşiyên
riviyan li Almanyayê bûm û li sala 2008‟an, wek endamê yekem ê wê saziyê
hatim hilbijardin.

Tevî alîkarî kirina zanista neştergeriyî û xizmet bi nexweşên xwe, bi danîna
odeyên biçûk ên nîşandanên nîgarî, alîkariyên civakî min bi ciwavên
nîgarvan kirin.

Piştî avabûna hikûmeta Herêma Kurdistanê sê caran ez çûm rojavayê
Kurdistanê û bi bê wergitina tu alîkariyeke madî min dest bi çêkirina
nexweşxaneyeke neştergeriya Penceşêrê kir, daku nexweş neçar nebin bo
tedawî kirinê herin Tehran, Bexdad û heya ew nexweşî piyê wan bikişîne
Ewropayê jî. Lê mixabin Herêma Kurdistanê destek nedan min û
nexweşxane nehat ava kirin.

Li sala 2005‟an, min du Kurdên neşterger bo pişikdarî kirin li kongireya
neştergerî li Almaniyayê dawet kirin daku min karîbe bi wî awayî
peywendiyeke alîkariyê navbera duktor û neştergerên Herêma Kurdistanê û
Ewropayê de çêbikim. Wan di kongireyê de pişikdarî kirin lê li Îraqê kesekî
bi awayekî micid ew pirse neşopand û zehmeta min dîsan negihîşt bi ti
encamekî.
Bo alîkarî kirin bi nexweşên ku pêdivî bi Diyalîzê hebûn, min dezgeh û
bijîşkên pispor peyda kirin û qerar hat dayîn bo heyamê 3 mehan seba hîn
kirin û perwerdeyê herin Herêma Kurdistanê, lê mixabin wê pirojeyê jî serî
negirt û tevahiya hewldanên min bê encam man!
Di dawiyê de pêwîste amaje bi vê yekê bikim ku ez zimanên Kurdî, Tirkiya
Sitembolî, Tirkiya Azerî, Almaniyayî û Farisî bi awayekî kamil dizanim, bi
ser zimanên Erebî, Hulendî û Latînî jî zanyarî û şarezaya min heye.
Jale Shetewî
Jale xwîshka min ya cêwî an jî hevalcemke ku chend deqeyan beriya min
hatiye dinê. Beriya ku temenê wê bigehe yek saliyê ji ber kêmbûna shîr
jiyana xwe ji dest daye. Di derbarê Jalê de di para li ser jiyana min hinek
zaniyarîyên din jî hene.
Gerçî toşî renceruyî w 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 bderdim emin

Ger le birsan û le ber bêbergî îmro req helêm
Nukerî bêgane nakem ta le ser herdim emin
Min le lome w tane w zencîr û dar bakim niye
Let-letim ken, bimkujin hêşta delêm Kurdim emin

Duktor Ronak shetewî
sale 1970 le Almania hate dinê, dibistan û xwendina xwendina lîsê li bajarê
Münîx bi dawî anî. Ronak kecheke gelekî zîrek û xwendina xwe ya di besha
pizshkiyê de di yazdeh zêmstêran de bidawî anî. Pishtî nivîsandina têza xwe
ya doktorayê, di para bêhoshiyê de bisporiya xwe stand.
Doktor Zêrîn Shetewî

Sale 1975an hatiye dinê. dibistan û xwendina xwendina lîsê li bajarê
Düsseldof bi dawî anî. Zêrîn kecheke gelekî zîrek û xwendina xwe ya di
besha pizshkiyê de di yazdeh zêmstêran de bidawî anî. Doktoraya xwe stand
û pishtre di besha hundirîn ya kanser û xwînê de bisporiya xwe wergirt.

Nîna Shetewî
Nîna kecha dawiyê a Mihmed Emîn axa, keçeke şirîn ziman, ciwan û bedew
bû. Hemûyan ji wê hez dikir. Dewrana dibistana kurt di lîse ya Homa yê de
bi dawî anî û di dibistana Şahdoxtê de xwendina xwe didomîne. Nîna ji ber
ku paş landika malbata xwe bû û bira û xwîşkên wê li zanîngehê dixwendin
tikes di mal de nedima û ji ber vê yêkê keçeke dilnazik bû, tenêtî û dûrbûna
ji bira û xwîşkan dibû sedema girî û diltengiya wê. Nînayê dengek zelal heye
bi taybet ev strana Tahîr Tewfîq ji malbata xwe baştir distirî:
" Min birîndarim derdim girane / derdî maçî tu bo min dermane
de were were...".
Pishtî mirina birayê min (Ferhad, Cemîl) mîna berê nedihebandin û hem jî
daiyk û babê min zêdebûna cudatiya temenê wan li gel Nîna yê zehmet bû.
Ji ber vê li hember pirsgirêkên Nîna yê xemsar bûn. Bi taybet kesê ji Nînayê
fêm nedikir û hevdemek jî tinebûye. Nîna di salên dawiya dibistana bilind
de li gel Yusif Şehriyar Efşar ku hevalê babê min bûye û di gel wî hatin-çûn
hebûye, nasiyar dibe. Ew mêrek ciwançak, bejin bilind û xwedî cesteyek
mezin û xweş sohbet bûye lê xwendina akadêmîk tinebûye. Ji ber ku Yusif
kesekî camêr û xweş sohbet bû û di gel daiyk û babê min jî hevalitiyek nêzîk
hebû û gelekî qencî li gel wan dikirin, ew dilê Nîna canê bi hestên nazik û
diyarîkirina xelatên bi nirx, direvîne û wê dixwaze. Yusif di wê demê de ji
hevjîna xwe weqetiyabû û du kur bi navên Cemal û Kemal hebûn. Nîna bi vê
zewacê tim razî bû. Daiyk û babê min durbûna temenê wan û hebûna du
zarokan û ev yek jî ku Nîna yê dersa xwe bidawî neanînû, ew zewace
nedipejirandin. Herçend daiyk û babê min nerazîne lê Nîna ya dilê xwe dike
û pêre dizewice. Pishtî şeş salan silbûna li gel dayik û babê min dubare aşt
dibe. Di vê barê de hinek pirsgirêk û meselên herî girîng yên taybet bi
malbatê rû dane, ku gotina wan li gorî min pêdivî nîn e. Encama vê jiyana
hevbeş keçeke bi navê Nîlûfere e.
Nîna xanimeke pir aqil û zîreke û berxwedaneke ecayêb li hemberî
astengiyan de heye. Herçend Nîna xwendikar bû, lê pêwîst bû ku bigehe
jiyana mêr û sê zarokên xwe. Çiqasî emrê Yusif derbas dibû kesayetiyekî
dîktator ji wî der diket û Nîna ji ber vê gelek aciz dibû. Ti caran Yusif tevlî

kultûr û şêwaza jiyana me nebû! Nîna dibistana bilind bi dawî anî û di
Ûrmiyê de dibe mamosta. Di sala 1981an de Yusifê mêrê wê bi sedema
nexweşiya dil diçe ber dilovaniya Xwedê. Nîna paşî mirina mêrê xwe diçe
Tehranê û di îdareya perwerdê de wekî mamosta tê wergirtin. Ew dibêje piştî
şoreşa îslamiya Îranê, hikûmet, Sûnniyan gemar dihesibîne û heya ji ber vê
hindê di lîse yê de fîncana min li yên din cuda kiribûn! Min nedikarî vê
zilma dij mirovahiyê bipejrînim û paşî demeke kêm bi dilê xwe daxwaza dest
li kar berdanê kir. Nîlûfer a keça wê û neviya wê Benefşe li welatê Kanada
dijîn û ew jî çûye wir û tev her duyan jiyaneke xweş û aram derbas dikin.
Carna ji ber avahiyê xwe ku li Tehranê ye, serdana Îranê dike.
Debî min chon bijîm mesrur û shad
Debî serbexo bî to heta min

ke detbînim le des beganedayi tu

be serbestî bikem seyr û sefay tu

Nîlûfer Şehriyar Efşar
Keça Nînayê û neviya Mihemed Emîn axa Şetewî Rojbûn 13/9/1967 Nîlûfer
keçekî gelek ciwan, aqil û weke şûşê hesas e. Nîlûfer di zarokiya xwe de
keçek pir bêhnfire û aram bûye ku babê wê bi tund û tîjî li gel wê riftar
dikir, lê qedr û qîmeta babê xwe radigirt. Dewrana dibistana xwe di lîseya
Wezîrî de bidawî anîye û dîplomaya xwe weke keçên malbatê li dibistana
bilind a keçaneya Şahdoxta Ûrmiyê wergirt. Piştî du salan çû Parîsê û li
wira jî bo domandina xwendina xwe di besha arşîtêktê de bi bûrsiya
xwendinê çû Yunanistanê.

Di wê navberê da Ferûx, kurxaltiyê Nîlûferê ji bo eskeriya xwe hate Ûrmiyê
û heya du salan li wir dimîne. Ew li gel Nîlûfera keçxaltiya xwe dixwaze
bizewice. Ji ber hindê li gel Nînaya dayka Nîlûferê diçine Yunanistanê û
Nîlûferê di gel xwe tînine Îranê û beriya ku dersa wê xilas bibe li gel hev
dizewicin. Jiyaneke xweş li Tehranê bihev re dest pê dikin û dibine xwediyê
keçekê bi navê Benefşê.
Lê piştî jiyaneke kurt a hevpar li hev vediqetin. Niha Nîlûfer di gel keça xwe
li Kanadayê dijîn. Nîlûfer di zanîngehê de dersa hunerê xwendiye û piştî
derbaskirina dewreyekê di besha montsêrî yê de di lîseyê da dersê dide. Wê
di kêşana nigarkariyê de hostatiyek taybetî heye û bi tabloyên xwe yên
ciwan ku bixwe kêşane mala xwe li Kanadayê xemilandiye.

Benefşê Êşraqîazer Rojbûn 1988
Benefşe keçekî aqil, rûxweş û xweş suhbet e. Pola yekem a dibistanê li Îranê
xwendiye û gelek felsefî û mentiqî difikire û li hemberî astengiyên jiyanê
hembêza xwe vedike û ji şanoyê pir hez dike. Benefşê pir xweşik e û bi qewlê
Nînaya dapîra xwe, sirra bextewriyê di astengên jiyanê de vedikole. Ji
pirtûk, çand û reqasê jî hez dike û niha di zanîngeha F.U.O.T li Torontoya
Kanadayê de felsefê dixwîne.

Ferhad Şetewî Rojbûn 1347 koç 1951 Ferhad
Zarokekî pir bedew bû ku piştî çar keçan ew keyfxweşiyeke zêde dibexshîne
jiyana me. Jiyan bi xweşiya dê û babê min bi asayî derbas dibû heya rojekê
Ferhad li gel Hesen xûlamê mala me dilîst ku xûlam li Ferhad şiyar nebû û
Ferhad tenê di hewşê de mabû û bi lîstikên xwe diçe aliyê hewza avê û
dikeve nav hewzê û mixabin dixeniqe.

Cemîl Şetewî Rojbûn 1954 koçî- 1956
Bi hatina Cemîl piştî mirina Ferhad her tişt di jiyana me de tê gûhertin.
Cemîl jî zarokekî gelek ciwan, sîs û şirîn bû. Bi hatina Cemîl re keyf û xweşî
dubare vedigere nava malbata me û dayka min ku pishtî mirina Ferhad
bêhal bû, baştir dibe û em jî keyfxweş dibin. Cemîl di zarokatiya xwe de
kurekî gelek aqil bû u kêm digiriya û hemûya ji wî hez dikir, lê mixabin
teqdîra jiyanê dîsan bi mere lîst û Cemîl ji daiyk û babê min stand. Cemîl ji
ber êşa piyê xwe herdem dinalî. Babê min doktorê pisporê zarokan tîne ser
Cemîl, doktor dema halê birayê min dît, got: ji destê min karek nayê, Cemîl
feleca biçûkan girtiye û divê bibine Tehranê. Babê min şevê bi tirimbêla xwe
li gel dayka min û Eşref a xwîşka min a mezin diçine Tehranê. Roja paştir
sobê digehine Tehranê. Chend kîlomêtrek mayî ku bigehine doktor, Cemîl di
hembêza daiyk û babê min de canê xwe ji dest dide û her wisa li hembêza
ezîzên xwe de bi termê xwe yê bêrih hezar kîlomêtran li Tehranê vedigerine
Ûrmiyê.

Meryem Xanim Qasmlo (Qasmlo Masken)
Meryem xanim zaroka herî mezin ya Mihemed axa Wisûq û Zehra xanimê,
xûşka Mîrza Mihemed Êqbalî û hevjîna yekê ya Mihemed axa bû. 9 keçên
Zehra xanimê hebûn ku ji wan tenê Meryem xanim di jiyanê de maye.
Meryem xanim di sala 1285 an de dema ku hêshta 7 salî bû dîya xwe ji dest
da.
Temenê wê biçûk bû ku ew dan kurmamê wê Mehmûd axayê kurê Îzzet axa,
4 keçê wê dibin bi navên : Zîba, Gulendam, Ayişe û Reina
Reina di temenek biçûk ji ber nexweşiya sorîkê çavê xwe li jiyanê digire. Di
demekê de ku her sê keçên Meryem xanimê zarok bûn, mêrê wê Mehmûd
axa jî bi tifinga xwe bi destê xulamê xwe yê bi navê Teqî dema xwarina sibê
li pêş çavên wê bi çend guleyan tê kuştin.
Meryem xanim neçar dimîne bi sê keçên xwe re biçe malbaba xwe ya ku bi
şêweya jiyana eşîretî ya Kurdevarî di heman taxê de bû.
Bapîrê min Mihemed axa Wisûq bi îsrar bû ku Meryem xanim bi birayê
mêrê xwe re ku hê nezewicî bû bizewice, lê Meryem xanim ku jinek
xweçêkirî û aqil bû û tîyê xwe ji xwe re weke bira didît ew tişt nepejirand .
Wê dixwest bi axa Fethulahê ku nêzîkatiya malbatî bi me re hebû û siwarê
Mihemed axa bû û Mihemed axa gelek bawerî pê hebû, bizewice. Lê
Mihemed axa bi wê zewacê razî nabe.
Di wê serdemê de adet ew bû ku keç li bin emrê bavê xwe dernekeve û ger
ew yek bikira li mîratê babê xwe bêpar dima.
Paş wê ku Meryem xanim bi birayê mêrê xwe re nezewicî ji aliyê bavê xwe ve
hate terk kirin û bi kiryareke tije cesaret çû mala kurxaletê axa Fethula ku
di gundek din de bû û li wir bi axa Fethula re ku ciwanek xweşik û hezkirî
bû zewicî.
Ji keçên wê Zîba di bin berpirsyartiya Mihemed Emîn axa li bajar û
Gulendam û Ayişe jî bi hevkariya Îbrahîm xan li gelîyê Qasimlo de hatin
xwedî kirin û mezin bûn.
Axa Fethula Qasimî Qasimlo Mesken
Axa Fethula ku kurxwaletê Sadiq xan Berberan bû li bajarê Ûrmîyê de ma û
di saziya gomrikê de hate erkdardar kirin.
Meryem xanim jinek nazik bû, bejnek biçûk hebû. Ew kebaniyek baş û
gelek rûxwesh bû, hemû malbatê jê hez dikir û hemûyan jêre qedir û
qîmetek mezin digirtin.

Wê mîna zarokên xwe ji min hez dikir û hertim digote min Hesen efendî. Ez
bi keça wê ya mezin Bedrî re hevlîstok bûm û gelek caran min li mala wan
firavîn dixwar û hinek caran jî şevê di mala wan de radizam. Ez tu caran
qencî û başitiyên xaleta xwe ya hêja Meryem xanimê ji bîr nakim.
Fethula axa zelamê xweşik û rûxweş û xwendewar û zana bû, dema ku
Mihemed Emînê bavê min diçû rêwîtiyê ew dihate mala me û şevê li mala
me dima û wek zarokên xwe li me dinêrî. Çîrokên xweş ji me re digotin heya
ku zarok radizan.
Dema ku şevê bavê min dereng dihate mal Fethula digel da bû. Ew zelamekî
hezkirî bû, keça mezin ya Meryem xanimê :
Bedrî Qasimî( Banîseîd)
Bedrî Banî Seîd hîn nivîs derbarê dayika xwe de nivîsîne ku ez bê
desttêwerdan wan li vira belav dikim:
Diya min xanimek nimûne û gelek rihsivik bû, ew miroveke êldar bû û gotin
û pendên wê di jiyanê de hertim rênimûnê min bûn û min hêvî dikir ku
hinek sebir û êldariya wê min hebûya.
Di gel wê hindê ku zaroka mezin ya Mihemed axa Wisûq bû lê ji hezkirina
bavê xwe bêpar bû lê wê tiştê nekarî kederê têxe dilê wê yê pak de. Di gel ew
hemû mal û serweta bapîrê min ku hebû û çend gundên wî yê şeş dang lê
dîya min lê bêpar mabû û hemû ew mal da zarokên xwe yê kur, bavê min tu
caran nehêla dayika min nerazîbûnê nîşan bide û hertim digot tu gereke bi
îmkan û derfetên min razî bî û ew têra me hene. Bavê min xizmamtiyek dûr
di gel bapîrê min Mihemed axa hebû.
Di sala 1280 ya hetawî de li Bokanê hate dinê û li mektebê fêrî zimanê Farsî
û bi taybet Qûranê bû.
Di şevên zivistanê de bavê min çîrokên xweş ji kitêbên cûr bi cûr û bi taybet
kitêba „ Hezar û yek şev “ ji bo me digotin. Dengê wî hêj di guhê min da ye.
Ew di tevahiya jiyana xwe de mirovekî durist û emanetdar bû, rihsivik bû û
hez ji malbata xwe dikir. Dayik û bavê min heya dema mirinê evîndarê hev
û dû bûn û em di malbatek wiha de mezin bûn.
Di sala 1347 an de bavê min li temenê 67 salîyê de ji ber kirîza dil di trenê
de wefat kir û li pey xwe gelek bîranînê tehl û şirîn hiştin.

Mamosta Bedrî Qasemî Qasemlo mesken (Banîseid)

Ez Bedrî keça mezin ya malbatê di sala (1339),1318 hetawî li bajarê Ûrmîyê
hatime dinê, min dibistana seretayî û lîse li bajarê Ûrmîyê bi dawî anî û paşî
min li Tehranê zanîngeha xwe di besha kîmyayê de bi dawî anî û min wek
mamosta di xwendingehên bajarê Ûrmîyê de dest bi kar kir û paş 2 salan di
temenê 24 salîyê de li gel hevserê xwe ku li Tehranê endazyariya kîmyayê
girtibû zewicîm û em bûne xwedî keçek û kurekê. Li vir ez bi pêwîst dizanim
ku hevserê xwe wek însanekî dilsoz û xwedî zaniyariyên pir zêde bi nav
bibim.
Dr. Aram Banîseid
Kurê min doktor Aram Banî Seîd di sala 1343 /1964 an de hate dinê û paşî
wergirtina dîplomaya lîsê li Tehranê, dereca xwe ya pijîşkiyê li Ankara
wergirt û bisporiya nexweşiyên jinan û paşî bisporiya bilind a orolojiya jinan
li Kalîforniyayê wergirt û niha li Kalîforniyayê karê doktoriyê dike. Sê
zarokên wî hene, du kur û keçek bi navên Arman, Ariyana û Eşkan.
Hevsera wî Tanîya xanim li Amerîkayê ders xwendiye lê ji ber temenê biçûk
yê zarokên xwe wê gavê naxebite.
Dr. Nesîm Banî Seîd
Keça min doktor Nesîm Banî Seîd di sala 1344ê hetawî de li Tehranê hate
dinê û li zanîngeha Tehranê besha pijîşkiyê xwend û bispora patolojiyê ye lê
paş demekê ku li Îranê kar kir berê xwe da Amerîka û li wira jî bisporiya
patolojî û bisporiya bilind ya satiyolojiyê wergirt. Wê paşî zewacê kurek û
keçek hene. Kurê wê Sîna 14 salîye û keça wê Tara 11 salîye. Nesîm vê gavê
di gel malbata xwe li Amerîka dijî. Zavayê min doktor Riza di sala 1343an de
li Tehranê li dayik bûye.
Mamosta Azer Qasimî
Xûşka min Azer Qasimî di sala 1321 li Ûrmîyê hate dinê û paşî xwendina
seretayî danişseraya bilind a felsefe û edebîyata Farsî xwend û li
medreseyên Ûrmiyê wek mamosta dest bi xebatê kir û paşî çend salan bi
Mohsin Kîyaveş re zewicî û ber bi Tehranê koç kirin. Wê li zewaca xwe du
keç hene, Nigîn û Nigar.
Dr.Nigîn Kiyavesh
Nigîn niha doktora dermançêker(farmakolog)e û kurek bi navê Ramîn heye,
ew li Amerîkayê dijî.
Mamosta Nigar Kiyavesh
Nigar paşî ku li zanîngeha Tehranê xwendina xwe bi dawî kir li Amerîkayê
PHD wergirt û li wir bi zelamekî Îtalî yê bi navê Marko re zewicî.
Endaziyar Sesîd Qasimî

Birayê min endazyar Seîd Qasimî di sala 1325 de li Ûrmiyê li dayik bû. Wî
paşî xwendina seretayî li zanîngeha Şîrazê endazyariya senayê ya xawarinê
wergirt û li wir bi keçek Şîrazî a bi navê Şokûh Xiredî re zewicî. Keçek bi
navê Hale û du kurên wî bi navên Emîr û Elî hene û niha li Kanada yê dijî.
Piştî şoreşê malbata me li hemû cîhanê belav bûn, lê spas ji bo xwedê ku
em hemû li serxwe ne û li gel wê hindê ku me dayik û bavê xwe ji dest dane
û hêdî-hêdî ber bi pîrbûne ve diçîn lê me bi zarok û nevîyên xwe re jîyanek
baş heye û em bi bîranîn û serbihûrîyên xwe dilxweşin, ma ne wisaye ku
bîranînên mirovan çirane ji bo paşerojê? "
Bedrî pirtûkek derbara bîranînên jiyana xwe bi navê " Entêzar – çav li rêbûn
an jî Chaveranî“ nivîsiye ku di 2000 hejmaran de hatiye derxistin û belav
kirin.
Endaziyar Husên axa Qasimlo
Endazyar( mohendis ) Husên aqa, ji dayikbûyê sala 1300 hetavî (1921. z) li
bajarê Ûrmiyê ye. Berî ku Husên aqa bê dinê, du kurên Mihemed aqa Wisûq
bi navên Seyfedîn û Hesen, ji dinyayê çûbûn. Husên axa weke kurê mezin
yê mala Mihemed axayê Wisûq, gelekî ezîz û bi qîmet bû û rêz jê re dihat
girtin. Her kes bi chavê rêz û hurmet lê dinêrî. Husên axa xwendina xwe ya
dibistan û navendî li bajarê Ûrmiyê bidawî anî û bo domandina xwendina
xwe ya zanîngehê ku endazyariya xanîbera bû, diçe Tehranê. Piştî salek
xwendina li zanîngeha Tehranê dest ji xwendina endazyariyê berda û bo
xwendina dersa Mêimarî(arşîtêkt) ber bi bajarê Istenbolê ve diçe welatê
Tirkiyê. Li wê derê li mala Naciye xanim Yaşa, xanima rehmetî Hemzebeg de
ku dibû jina pismamê Mihmed aaa Wisûq, dimîne. Husên axa li mala wan
nîştecih dibe û xwendina xwe didomîne.
Keça Hemzebeg, Edalet xanim ku keçeke jîr û serbixwe û zana bû di
fabrîkeya asîd û şerabê de kar dikir û mîna teknîsyena kîmyayê mijûlî kar
bû. Edalet xanim bi Husên axa re nasyar bû û di sala 1324 hetavî( 1945 Z )
bi hevre dizewicin. Husên axa Qasimlo di dewrana ciwaniya xwe de xortekî
hêja û jêhatî bû û di nav malbat xwe de bi cil û bergên xweşik navdar bû.
Di wan deman de kesek ji bilî wî papyon girê nedida, ne jî kesekê simokîng
li xwe dikir. Di wan wêneyên di dawiya vê pirtûkê de hatine weshandin,
xuyaye ku ew çiqas xortekî jêhatî û rêk û pêk bûye. Piştî zewaca wî bi
Edalet xanimê re, Husên axa cara ewil bi tenê vedigere bajarê xwe Ûrmiyê.
Piştî serdana binemala xwe careke din vedigere cem hevsera xwe li Istenbolê
û cara duyê di sala 1952an de dema dîsa vedigere bajarê Ûrmiyê, Edalet
xanimê jî bi xwere tîne rojhilatê Kurdistanê. Husên aqa li Ûrmiyê dest bi

karê xwe yê endazyarê mîna arşîtêkt mijûl dibe. Li Ûrmiyê maleke xweşik û
modern li ser rewşa malên Ewropiyan li şeqama Shahbextî a bajarê Ûrmiyê
ji xwe û Edalet xanimê re ava dike ku heta îro jî bi navê Mala Spî navdare.
Husên aqa ji zewaca xwe bi Edalet xanimê re dibe xwediyê du kur û keçek
bi navên: Mihemed Erdelan û Seîd û keça bi navê Neşmîl. Husên aqa ku ji
birayên xwe yên din mezintir bû, jiyaneke xwe ya taybet hebû. Eleqeyek
zêde bi ziman û edebiyata Kurdî hebû û bi devok û zaraveyên Kurdî re
shehreza û bispor bû.
Bi zimanê Erebî şareza bû û dikarî sûretên Qûranê wergerîne ser zimanên
din. Bi zimanê Azerî û Tirkî jî baş dizanî û bi wan zimanan re bi hêsanî
diaxivî. Xet û destnivîsek gelek xweşik hebû ku ji hostayên destnivîsîn û
bisporên wî karî han qet kêmtir nebû. Mirovekî sohbet xwesh, dev biken û
henekchî bû. Wî gelek li ser Kurdan û meseleyên derheqê Kurdan de baldarî
hebû. Husên aqa mêrek netirs, dilpak û yekreng bû. Di nav eşîret û
malmezinên devera Ûrmiyê de bi navê mihendis navdar bû û di nava xelkê
de hurmeteke taybetî hebû. Chimkî mirovekî bi edalet û zane û li yasayê jî
şehreza û bispor bû. Piraniya caran eşîretên Kurdan ew dikirin navbeynkarê
xwe û dijberiyên wana bi rengekî bê alî çareser dikirin. Hurmeta her kesî jê
re hebû. Wî eleqeyek zêde bi lîstika şetrenc û texte(tawle) hebû.
Ne qomar dikir û ne şerab vedixwar. Li ser gotina keça wî Neşmîlê, babê wê
dikarî bi saetan bêdeng bi îstikanek çayê re derbaz bike. Çend salan pishtre
Husên aqa ku ji bo dîtina birayê xwe yê biçûktir ku wê demê 26 sal bû û ew
nedîtî bû, hat Ewropa. Ez jî wê demê li Ewropa bûm û pêre çûm dîtina xal
Rehman. Ez nikarim kêyfxweşiya xwe ji wê dîdarê re bi ti rengan rave bikim,
tenê dikarim bêjim ku kêyfa wê dîdarê dûr ji xeyalên min bû. Hez û kêyfa
wê dîdarê bêhed û rade bû! Piştî şoreşa sala 1979an li Îranê ez careke din
vegeriyam Kurdistanê û min karî carek din xalê xwe Husên aqa bibînim.
Mixabin hêj çend heyvek bi ser temenê komara îslamî de derbas nebibûn ku
dewleta nû her kesê ku paşnavê Qasimlo li ser hebû desteser kirin û
dishandin zîndanê û ew îşkence û azar dikirin. Bi ser wê zehmetiyê de ku ji
binemala wan re derdixistin Husên aqa piştî ku ji zîndanê derket bi xanima
xwe Edalet xanê re, tenê bi çemedanekê a di destan de bajarê xwe Ûrmiyê bi
cî hêlan û çûn welatê Elmaniya. Dewleta îslamî mala spî a Husên aqa û
Edalet xanê ji xwe re dagîr kirin û kesek muctehîd (alimê olî) li ser mala wan
danîn û xanima muctehîdê li ser mala Husên aqa bi wê hêcetê ku ew mala
kesên sûnî mezheb bûye û her tiştê wan di malê de nepak û necise, esas û
moblimanê mala wan ji nav dibe û teva xerab dike. Husên aqa ji welat û
xaka xwe re girêdanek bêhed hebû û zêde xwe bi karên siyasî ve mijûl
nedikir û zêde nêzî siyasetê nedibû.
Ew endamê ti partî û hizb û saziyên siyasî nebû. Ji ber wê çendê ku
ferheng û kultura Ewropa bi dilî wî nebû biryar stand ku vegere welatê xwe
û her rengê xeteriyê qebûl bike û vegere Ûrmiyê, lê di dema derbasbûna li

ser sinorê Makoyê, wî digirin û yekrast wî dibene girtîgehê. Ew rastî şikence
û zehmetiyan mezin tê û pênc salan mîna zîndaniyê siyasî li bajarê Tebrêzê
li zîndanê tê ragirtin. Piştî pênc salan dema ew ji zîndanê berdibe, vedigere
Ûrmiyê. Husên aqa piştî ku ji zîndanê hat berdan, di sala 1364 hetavî( 1985
Z) de bo cara duyê bi xanimek Kurd û dilovan bi navê Asiye xanim ku xelka
bajarê Şino bû, zewicî û ji wê xanimê jî bû xwediyê du kur û keçek. Kurên
wan bi navên Şervîn û Ebdulrehman( navê birayê biçûkê Husên aqa lê
kirin.) û keça wan bi navê Şermîn. Husên aqa li gundê Qasimlo ku gundê
binemala wan bû malek li kêleka rûbarê Qasimlo li hindawî rêya ÛrmiyeŞino ji xwe re ava kir û bi jin û zarokên xwere hem li bajar û hem jî li gund
dijî. Mixabin di wan dawiyan de bi otombîlî qezayê dike û piyek wî dişikê û ji
êşa piyê xwe di zehmetê de ye. Em jêre ku temen dirêjtirîn kesê wê binemalê
ye cansaxî û silametiyê dixawzîn.
Be der be derî ya le malî xom
le xakî Ereb le Îran û Rom
Kok û poste bim rût û recal bim
koshkim dehqat bê û wêranemal bim
Danîshim le ser textî xonkarî
ya le kolan bikem hejarî
Be herzekarî ya le goy swandin
ya zencîr le mil le suchî zindan
Kurdim û le rey Kurd û Kurdistan ser le pinaw ya giyan le ser destan
Be Kurdî dejîm be Kurdîsh demrim be Kurdish dedem wilamî qebrim
Hejar Mûkriyanî
Edalet Qasimlo(Yaşa): Edalet xanim( Fatîma )
Edalet, ji dayikbûyî ya sala 1289 hetavî (1910 z) û keça Hemzebegê ye.
Hemzebeg bixwe kurê Mihemed hHusên aqa û birayê Ezet aqa (bapîrê
nivîserê vê pirtûkê) ye. Dayika Edalet xanim Naciye xanim ku mêrê wî
Hemzebege di dewrana ciwaniyê de ji dinyayê diçe. Hemzebeg ji bilî Edalet
xanimê du keçên din jî bi navên Ismet xanim û Ifet xanim û her wiha kurek
jî bi navê Şewket hebûye. Dema ku hêj Edalet xanim pênc salî bûye, babê
wê Hemzebeg( nûnerê mecils ) bi sedema neştergeriyek çewt ku li ser tê
kirin, jiyana xwe ji dest dide û Naciye xanim zarokên xwe bi tena serê xwe
mezin dike. Edalet xanim xwendina xwe li Istenbolê dike û eleqeyek zêde bi
xwendina li ser çavpijişkiyê hebûye û lê chimkî dewrana xwendina
çavpijişkiyê zêde ji şeş salan bû û ji ber zexta ku li ser diya wê ji aliyê aborî
ve hebû, neçar dimîne ku zûtir xwendina xwe biqedîne û dest bi karkirinê
bike da ji binemala xwere bikarîbe hevkakariya madî bike. Ji ber wê çendê
besha kîmya(şîmî) ku dewrana qedandina wê sê sal bûne, ji bo xwendina
xwe hildibijîre û piştî sê salan mijûlî kar dibe û hevkariya madî dide dê û
xwîşkên xwe. Paşan dema ku Husên aqa pêre dizewice û bixwere dibe
rojhilatê Kurdistanê û li wir diçe Elmaiya û heta dawiya jiyana xwe li
Elmaniya dimîne. Edalet xanim dema jineke bi temen û pîr bibû, li Munîxa
Almaniya dijî. Di temenê 91 saliya xwe de li wî bajarî di sala 2000an dimire
û diçe ser dilovaniya xwe. Bi vî rengî gelek bîranînên tehl û şirîn bi xwere
dibe bin axê. Qebrê wê xanima hêja li goristana bajarê Munîxê ye.

Mihamed Erdelan Qasimlo - Seîd Qasmlo
Mihemed erdelanu seid dema li bajarê Ûrmiyê xwendina xwe ya dibistan û
navendî qedandin, her duyan ji bo xwendina pêşzanîngehê navê xwe di
zanîngeheke Almaniya de qeyd kirin û çûn cem xwîşka xwe Neşmîl û dayika
xwe Edalet xanimê.
Ez wê demê li Almaniya bûm û mîna her demê bi kar û giriftên wan re
radibûm û min ji wan re çareser dikirin û di her navberê de ku min bikariya
serî ji wan dida, dichûme cem wan. Erdelan her çend xortek jîr û bi aqil û
jêhatî bû di temenê 21 saliya xwe de ji ber nerihetiyên derûnî û rûhî li
bajarê Munîx a Almaniya dest avêt xwekujiyê û jîna xwe bi dawî anî.
Erdelan çend roj bû li Munîxê winda bibû û ti kesî xeberek jê nebû, min bi
alîkariya polîsê Munîxê termê wî di parka bajêr de peyda kir û bi xem û
pejareyeke giran ew xebera nexweş bi xalê xwe Husên aqa re li Ûrmiyê
ragihand.
Niha Erdelan di goristana Munîxê de bo herdem raketiye. Mîna ku min di
pêşde got, Erdelan di temenê ciwaniya xwe de dawî bi jiyana xwe anî û ew
bû sedem ku birayê wî Seîd ji ber xem û derdên ji destdana wî nekare
xwendina xwe li zanîngehê di rişteya Mêimariyê( arşîtêkt ) de bidomîne û
dest ji xwendin berda û demek piştre bi xanimeke hêja, zane û dilovan re ku
endazyara werzigariyê anku çandinî ye li bajarê Berlînê jiyana hevbeş pêk
anî û niha pêre dijî.

Dr. Neşmîl Qasimlo
Ew keça Edalet xanim û Husên axa li Tirkiyê nesaxiya felca zarokan digire û
Edalet xanim ku wê demê li Istenbolê kar dikir, bi ser israra Husên axa, ew
jina xwende û xwedîkar neçar dimîne li mal xanenişîn bibe û dest ji kar
berde û hevrê bi zarokên xwe vedigere bajarê Ûrmiyê. Jîna li rojhilatê
Kurdistanê ji bo Edalet xanimê ku jinek moderin û serbixwe bû û li Tirkiyê
xwe jinek modern û bi serê xwe bû, niha li vê derê gelek giran derbas dibû û
wê nedikarî jîna bi vî rengî bidomîne. Ji ber kar û miqamê xwe yê berê gelek
hesretbar bû. Di sala 1340 hetavî( 1961 z)
Edalet xanim û Husên axa neçar man ji bo tedawîkirina Neşmîl xanê pêre
herin Almaniya. Neşmîl xan li Elmaniya hevrê bi tedawiya xwe ders jî
dixwend û Edalet xanim jî pêre li wir ma û bi vî rengî Edalet xanim ji ber
Neşmîla keça xwe diçe Elmaniya û carna vedigera Ûrmiyê. Di wê demê de
heta radeyek ji jiyana ku bi dîtina wê paşdemayî bû, xwe rizgar dike. Wê bi
dil û can dixwest mîna jinek Ewropî bijî û Neşmîl jî han dida ku li Ewropa
bimîne û venegere Kurdistanê. Ji bo rihetiya Edalet xanim û hem ji ber

xwendina zarokan (Mihemed, Erdelan, Seîd û Neşmîl ), Husên aqa xaniyek li
Elmaniya kirî û jîneke xwesh û rihet ji wan re li wê derê damezirand.
Ez wê demê li Almaniya bûm û mîna her demê bi kar û giriftên wan re
radibûm û min ji wan re çareser dikirin û di her navberê de ku min bikariya
serî ji wan dida, dichûme cem wan. Erdelan her çend xortek jîr û bi aqil û
jêhatî bû di temenê 21 saliya xwe de ji ber nerihetiyên derûnî û rûhî li
bajarê Munîx a Almaniya dest avêt xwekujiyê û jîna xwe bi dawî anî.
Erdelan çend roj bû li Munîxê winda bibû û ti kesî xeberek jê nebû, min bi
alîkariya polîsê Munîxê termê wî di parka bajêr de peyda kir û bi xem û
pejareyeke giran ew xebera nexweş bi xalê xwe Husên aqa re li Ûrmiyê
ragihand.
Neşmîl Qasimlo Doxtor Neşmîl ku dewrana dibistana navendî li Almaniya û
li bajarê Munîxê bi dawî anî û zanîngeh jî li zanîngeha Munîxê qedand û
paşan di rişteya nesaxiyên derûnî û eseb(sinir) doktoraya xwe stend û niha
xwe bi karê doxtoriyê ve mijûl e. Neşmîl xanim bi kesekî bi navê "Hans" re
zewiciye û jê re xwediyê keçek bi navê Cemîle ye. Cemîle keçek hêja û zane
û xweşike ku eleqeya wê bi mûzîkê re heye. Wê dewrana dibistana navendî li
bajarê Munîxê temam kiriye û dixwaze ku di salekê de li dewra dinyayê
bigere. Ew wê demê çûye Hindustanê û sala dahatî wê here zanîngehê.
Doxtor Neşmîl Qasimlo bixwe di gelek pirojeyan ku harîkarî didin
penaberên Kurd rol û erkê girîng digire û di kar û barê civakî de dixebite.
Ew ne tenê nesaxên dest teng û nedar ên Kurd ku penaber bûne belaş û bê
pere tedawî dike, belkî gelek cara jî hevkariya madî jî dide wan. Kesên ji ber
şer revîne û zarokên sêwî ku nesaxiyên derûnî û eseb ji ber şer û
bombaranên li Kurdistanê nesax ketine tedawî dike û her wa ji wan re dersê
jî dide ku heya niha encamên baş û erênî standine. Di rojnameyên Ewropî
de heta niha bi dehan meqale li ser rewşa wan zarokan hatine nivîsîn ku du
meqalên wî xanima giranbiha di dawiya vê pirtûkêde de jî hatine belavkirin.
Doxtor Neşmîl di pirojeyên xanîçêkirinê de ku ji aliyê dewleta Elman ve ji bo
penaberan têne birêvebirin jî hevkariyê dide. Herçend ku ji ber êşa ku di
piyên xwe de heye, meşîn û rawestana li ser piyan jê re dijware lê dîsan jî
herdem di rêza pêş a wê xebat û karên civakî de cih digire. Neşmîl di
kongireyên zanistî û civakî de li her derê dengê xwe bêtirs bilind dike û
dengê xwe digehîne guhê dinyayê. Jê re temenekî dirêj û serkeftinê
dixwazîn.

Ärzt blat kopie

Mamosta Ehmed axa Qasimlo

Ehmed aqa Qasimlo di sala 1301 h( 1922 z) de li bajarê Ûrmiyê hatiye
dinyayê. Dayika wî Xawer xanim yek ji jinên Mihemed aqa Wisûq e. Li sala
1309 h( 1930 z ) çûye dibistanê û heta sinfa yazdeh li bajarê Ûrmiyê ders
xwendiye. Bi sebebê wê çendê ku ders an jî waneyên sala duwazdehan wê
serdemê li Ûrmiyê nebûne, neçar maye bo qetandina xwendina xwe here
bajarê Tebrêzê.
Li bajarê Tebrêzê Ehmed aqa bi kesek bi navê Xeyrulah Acûrî re dibe
hevmal û hevmenzil. Xeyrulah ku di dewrana dewleta milî a Azerbayîcanê de
bi serokatiya Pîşewerî yek ji siyastvanên wê serdemê bû, paşan bû nûnerê
parlimanê. Ehmed aqa sala dawiya dibistana navendî li Tebrêzî qedand. Ji
bo domandina xwendina xwe di rişteya pijişkiyê de diçe Tirkiyê û bajarê
Istenbolê. Lê bi egerên ku ji min re nexûyane piştî du salan xwendina li
zanîngehê dest jê dihêle û vedigere bajarê Ûrmiyê û bi hevkariya babê xwe
Mihemed aqa Wisûq diçe welatê Firans( Parîs ) û di heman rişteya pijişkî de
navê xwe qeyd dike.
Li Firansayê xebatên siyasî jî dike; di wê serdemê de ew Kurdek zana û herî
hizrmend li Parîsê bû ku lêkolînên xwe li ser babetên mîna demokrasî,
sosyalîzm, şoreşa mezin a Firansa, Jandark, zîndana Bastîl, ji hev
belavbûna sîstema feodalî û bê edaletiya civakê bi berfirehî li ser dixwîne û
zanyariyên xwe bi pêş dixe. Eleqeya zêde a Ehmed aqa bi qedera Kurdan ji
aliyekê û bêedaletî û jîna cotkarên feqîr û nedar jî ji aliyê din ku di nav erd
û zeviyên babê xwe de dîtibûn û her wiha xwendina pirtûkên şoreşgerî yên li
ber destê wî, tev diketin bîra wî. Bi rewsheke wiha re biryar da ku dest ji
xwendinê berde û mijûlî saziman dana saziyek şoreşgerî bibe.
Bi vî rengî ew hevrê di gel hinek ji hevhizrên xwe yêkemîn saziya Kurdan li
Ewropa bi ser navê Komele ava kirin. Bi xwendina berdewam a pirtûkan û
herwiha peywendî girtina bi partiya komonîsta Firansayê û hizba Tode a
Îranê û… hwd dikare radiyoyekê bi navê “dengê Kurdistanê( sedayê
Kurdistan )” bi hevkariya Dr. Kamiran Bedirxanre rê bixe. Paşan ew radiyo
li ser navê “radiyo Komele” hat nas kirin. Ew di rastiya xwe de yek ji
binaxedaner û serokên Komelê bû û kesê yekê bû ku hizrên pêşkeftî û
şoreshgerî ji şoreşa Firnsa vegûhastine Kurdistanê. Hizirmendê herî mezin
yê wê serdema Kurdistanê Ehmed Qasimlo bû. Ehmed aqa kesayetiyek
bîrmend û zane û bi hemdê xwe û siyastvanekî hêja bû. Ehmed aqa di
şirovekirina sîstema komonîstî de bi rêbazên zanistî de desteka herî bala
hebû û birayê wî yê biçûk Ebdulrehman di serî de dunyaya siyastê bi rêya
wî birayê xwe nas dike. Ehmed aqa bi zimanên Farsî, Firansî, Kurdî û Tirkî
dizanî û zêdetir ji her kesê malbata xwe bi zimanên biyan dizanî.
Ew kesekî netirs û bi liv û lebat bû. Li ser tev zanînên xwe ew mirovek herî
pak û sade û daketî û nefsbiçûk û henekhez û li serxwe bû. Ti caran li pişta
serê kesî xeber nedida. Ser û sifetek taybet û xweşik, her wa heykelek bi
rewş û ciwan hebû û zêde nedişibî birayên xwe. Wiha dixuya ku gênên
dayika wî têde xortir bûn ji yê babê wî !! Dema ji Tebrêz an Tehran an

Ewropa vedigeriya mala xwe, her kes şad û sermest dikir. Herî zêde kêyfa wî
bi birayê wî yê biçûk Ebulrehman û xwîşka wî Xedîce xanê re dihat. Derbarê
Ehmed aqa Qasimlo û malbate wî de, Ebdula Izzetpûr çend rêzik di pertûka
xwe nivîsîne ku dixwazim bêgûherîn û dest têwerdan li vira bînim. Ezê li ser
wê pirtûka ku min ew rêzik jê anîne di derfetek dinê de ji we re binivîsim.
Ew wiha dinivîse:”
Ehmed aqa Qasimlo piştî wergirtna dîplomeya xwe ya dibistana navendî ji
bo xwwndina zanîngehê çû Firanse û di rişteya pijişkî de mijûlî xwendnê bû.
Piştî çend salan ku ji Îranê pereyên pêwîst jêre nahên, vedigere Îranê û
xwendina xwe bi nîvco mayî dihêle. Xortekî ronakbîr, mirovhez û dilovan bû.
Tê bîra min dema ku ew vegeriya Îranê partiya herî bi hêz û berfireh a wê
demê hizba Tudeh bû. Ji aliyê hizba Tudeh ew erkdar bibû ku li bajarê
Suldozê karê rêxistinî di nav cotkarên wê deverê de bike û wan dijî axayê
zevîdar birêxistin bike.
Ehmed aqa ew kar pejirandibû û di nav cotkarên deşta Suldozê de ku erdê
herî befireh yê wê deverê di destê kesekî bi navê Emîr Felah de bû û ew karê
rêxistinî di nav cotkarên deverê de dikir û li ser parvekirina erdê bi ser xelkê
deverê de ji cotkaran re diaxivî û ji wanre basa zulm û zora ku ji aliyê
malikan ve bi ser wan de tê kirin, diaxivî. Di wan karên xwe yên sazîdana
cotkaran de bû ku rojek mirovên Emîr Feleh bi serde hatin û bi dijwarî
lêdan û di xwînê de sor kirin. Piştî wê bûyerê ew vedigere mala babê xwe û
ew qotana xwe ji destê mirovên Emîr Felah ji babê xwe re dibêje. Mihemed
Qasimlo ji ber wê bûyerê gelekî hêrs dibe û li ber xwe dikeve. Li cem hinek
kesan gilî û gazinan li Emîr Felah dike û xeber digehe guhê Emîr Felah.
Dema ew pêdihese ku Mihemed aqa jê bi kîn çûye, rojekê radibe ji bo
daxwaza lêborînê û lihevhatinê tê mala Mihemed aqa.
Piştî wê bûyerê êdî Ehmed aqa venagere Ewropa û her di dibistanên
navendî de li bajarên Ûrmiyê û Tehran mijûlî gotina dersên Firansî dibe û
karê mamostatiyê dike. Ez bixwe di sala 1344 hetavî de bo cara sêyemîn bi
sûça endambûna di hizba demokrata Kurdistana Îranê de hatim girtin ku
wê demê şeş sal bûn ez di rewşa reviyanê de bûm. Piştî darizandinê li
dadgeha eskeriya Ûrmiyê bi yazdeh salan zîndanê re hatim hukim kirin. Her
di dema revînê de ez hatibûm mehkûm kirin. Piştî derbaskirina salên
zîndanê û temambûna demê, dîsan ez li zîndanê ber nedam û salek din
zêdetir ez di zîndana Êvîn a Tehranê de ragirtim û di sala 1365 hetawî de û
di roja 17 heyva yekê a biharê ez hatim azadkirin. Piştî azadbûnê ez çûm
bajarê Ûrmiyê.
Piştî demekê Ehmed aqa li Tehranê ji min re peyamek şand ku ez jî herim
Tehranê. Wî di şirîkeyek mezin a bînasaziyê de ku ya yek ji şagirdên wî bû ji
minre di beşa hisabdariyê de karek peyda kiribû. Ez çûm Tehranê û di wê
şirîkê de mijûlî kar bûm. Chendek hêj neçûbû ku Ehmed aqa bi kurê xwe
Babek re hatine mala min ku min wê demê ji xwe re odeyek bi kirê girtibû.
Piştî ku saetekê bi min re rûniştin, ji min re got: tu nû ji zîndanê derketî û

xuyaye ku te hewcedarî bi peran heye û min niha ji tere dehhezar Tomen
anîne ku tu bikarî kel û pelên nava malê ji xwe re bikirî û dema ku te baş
cihê xwe di kar de girt perê min bi qerdayî te bi ser hemdê xwe têxe filan
jimare hisaba bankê…. her dema ku te dehhezar Tomem xistin bankê wê
demê fîşê(pisûl) wê ji minre bîne. Piştî demêk min ew qerê wî vegerand û
çûm cem wî û jê re sipasdariyên xwe kirin û fîşê bankê danê. Di wan rojên
pir dijwarî de hevkarîya wî bi minre ez ji tenêbûnê rizgar kirim û gelek di
jiyana min de bi bandor bû. Min karî bi wê camêriya wî re ji nû ve jiyana
xwe bi rê xim. "
Bîra wî her dem di dilê min de sax be".
Piştî serbest berdana Ebdula ji zîndanê jî pismamê wî jê re gelek harîkarî
kir. Xal Ehmed li Tehran û Kurdistanê mijûlî xebatên siyasî bû û di civîna
roja 1/12/1331an li dijî şahê Îranê, bi sûça propagendeyan ji bo sîstema
hevbeşî( komonîstî ) hat desteser kirin û ew qas lêxistin ku serê wî bi
temamî bibû preçeyek xwîn û heta demeke dirêj şûştina mûyê serê wî jê re
zehmet bû! Mihemed aqa Qasimlo, babê wî her dem digot:" her dera ku xwe
nîşandanek hebe Ehmed serê xwe dixe destê neyaran ku baş di nav serê wî
de biqotin."
Di wan salên ku hêj ew li Firanse mijûlî xebatên siyasî bû, rojnameyên
Firansî li ser xal Ehmed û Nûredîn Zaza û Dr. Kamiran Bedirxan û bi taybet
li ser saziya komele û radiyo dengê Kurdistanê gelek meqale di rojnameyên
wê demê de dihatin nivîsandin û weshandin. Li ser saziya ciwanên Kurd û
dengê Kurdistan, Ehmed Qasimlo ji min re wiha bas kir: "di havîna sala
1948an de di rewşek wa de ku Nûredîn Zaza li Çekuslovakiya di berîgarda
dewleta Swîsê de kar dikir, ket hizrê ku ji radiyoya Piragê, ji bo bilindkirina
bangê Kurdan sûd bistîne, lê dewleta Çek ew daxwaz nepejirand û bi sertî
bersiv jêre hat û gotin ku ji bo wan cûre ragehandinan nabe ji wanre
hevkariyê bixwazin.
Nûredîn Zaza pêhesiya ku dewleta Çek jî mîna dewleta Swîsê naxwaze ku
doza Kurdan bikeve ber çavê dinyayê û haya cîhanê jê bi xeber be. Ji ber ku
weşana bi her rengî li ser doza Kurdî li welatê Swîsê hatibû qedexe kirin,
Ehmed Qasimlo bi weşandina wan babetên li ser Kurdan li Firansayê hat
erkdar kirin û bi wî rengî wî bi alîkariya hizba Todeh nivîsek taybetî li ser
Kurdan weşand û pishtre bo seranserî Kurdistanê dişînin."
Kopie Swis
Di wan demên ku xal Ehmed li Parîsê dijî bi keçek bi navê "Ferengperçem"
re nasiyar dibe, Ferengperçem li ser kar û barên civakî di zanîngeha Parîsê
de mijûlî xwendinê dibe. Piştî demekê Ehmed pêre dizewice û paşan bi hevre
vedigerin Ûrmiyê û dibin xwediyê kurekî bi navê Babek û keçekê bi navê
Nejla. Ehmed aqa li Tebrêzê lîsansa xwe di zimanê Firansî de distîne. Ew
mîna hemû endamên binemala xwe di waneya matmatîkê de gelek jîr bû û

di dibistanên bajarên Tehran, Tebrêz û Meraxê de dersên Firansî û hem jî
matmatîkê didan û di heman demê de di şirîkeyeke taybet de karê
hisabdariyê jî dikir.
Fereng xanima hevsera wî jinek jêhatî û modern û xwedî zanîn bû. Moyê
reşê serê xwe bi rengekî taybet diqosand û kurt dikir û bi hemû zexta ku
birêveberê dibistana Şahduxt a Ûrmiyê xanima Emînî jêre dianî ti caran
desmal neawêt serê xwe û formê moyê serê xwe li ser dilê birêvebera
dibistanê neveşart. Ji ber ku Ferng xan bixwe Kurd nebû û li Tehranê mezin
bibû, mijarên li ser Kurdan jêre ew qasî girîng nebûn. Di bas û gengeşeyên
ku di mala wande hebûn her dem di aliyê kêmîne de bû û vê yekê jêre gelek
zehmetî derdixistin û ew aciz dikir.
Ehmed aqa her tim hewl dida ku senga malbata xwe ragire û ji bas û gotegotên ne hewce di malê de xwe biparêze û bi zanistî û analîzên zanistî nêzî
meselê bibe û bi hevberê xwere bide pejirandin. Wî ti kes di malbatê de
nedixiste nava zehmetê. Tevahiya binemalê jî ji malbata wî re hurmetek
teybet hebûn. Xalê Ehmed heta dema şoreşa îslamî a Îranê li Tehranê bi
hevsera xwe Fereng xan û zarokên xwe Babek û Nejla re jiyanek xweş
derbas dikirin. Di havînan de her sal vedigeriyan gundê xwe li geliyê
Qasimlo li Kurdistanê û havînan li wir diman. Piştî şoreşa îslamî a Îranê ew
neçar me mîna her xebatkarê rêya azadiyê ji welat penaberî dewletên biyanî
bibe û demek li bajarê Kalîforniya li Emrîka dimîne lê jiyana Emrîka jê re
zêde xwesh nebû û piştî demekê hat Parîsê û heta dawiya jiyana xwe di
bajarê ku yekemîn car ew bi siyasetê re nasyar kirbû û rêya sosyalîzmê
nîşanî wî dabû ma û jiyana xwe bir serî.
Mixabin ku girtina keça wî Nejla û revîna kurê wî Babek siya reş û tarî xist
ser jiyana wî û Ehmed aqa û hevsera wî Fereng xan gelek damayî kirin û li
berxwe ketin. Piştî serbest berdana Nejla ji zîndanê ku paşan ezê li ser
binivîsim, Ehmed aqa dîsan vegeriya ser rewşa xwe ya asayî û carna li
Kalîforniya û carna jî li Parîsê jiyana xwe didomand heta dema ku birayê wî
Ebdulrehman Qasimlo li bajarê Viyena hat şehîd kirin. Xal Ehmed di dema
veshartina Ebulrehman de beşdar nebû.
Ew bûyer ji min re mîna raz an jî sirreke nevekirî ma û her tim ev pirsa
girîng ji minre maye: çima Ehmed aqa ku ji her kesî zêdetir bi xal
Ebulrehman re eleqedarbû û ne tenê bira belkî jêre hevalekî herî nêzîk bû,
di merasima sipatina bi axê a wî de beşdarî nekir û heta niha jî min
nekariye sebebê vî karê wî bizanim!. Mixabin nexwşiya şêrpence ku ez(
nivîskar ) bixwe bispor û pijişkê wê nesaxiyê me û bi caran emelyatê li ser
xal Ehmed, bi hemî hewl û xebatên ku Fereng xanim û Babekê kurê wî jêre
kirin ji mirinê nefilitî û li Parîsê jiyana xwe li dûrî welatê xwe ji dest da û
çavên xwe li ser dinyayê girêdan û hemû malbata me û hem gelê Kurd û
hevalên wî kesayetiyek herî jêhatî winda kirin. Cenazeyê wî li goristana
Parîsê di qebristana nivîskar û helbestvan û kesayetiyên here navdar ên
civaka Firansî de li kêleka keça xwe Nejlayê hat veshartin. Riha wî şad.

Babek Qasimlo
Babek Qasimlo kurê Ehmed aqa û Fereng xanimê di sala 1334 Hetavî( 1956
Z ) li bajarê Ûrmiyê hatiye dinyayê. Zarokek herî şêrîn û jîr bû, chimkî di
zaroktiya xwe de berçavikên wî hebûn zarok û mezinên binemalê gelek pêre
henek dikirin. Bi dê û babê xwe re di navbera rêyên Tehran û Tebrêz û
Meraxe û geliyê Qasimlo û Emrîka û Fransê de mezin bû û zehmetiyên dê û
bab û her wiha mirina xwîşka wî Nejla bandorek herî bi hêz li ser rih û
rewanê wî chêkirin. Ew kurek gelek hesas û bi hish bû û mentiqa xwe ji
babê xwe girtî bû. Babek xwendina seretayî û navendî di dibistanên cûr bi
cûr de qedand û şagirdekî herî zîrek û jîr bû.
Wî xwendina xwe di rişteya kîmya( şîmî ) de li zanîngeha pîşeyî a Aryamêhr(
niha Sherîf ) bi dawî anî. Piştî şoreşa îslamî ya Îranê ji ber xebatên xwe yên
siyasî û endambûna wî di nava opozîsyonê de û hestên xwe yên dijî
bêedaletiyê û her wiha hebûna paşnavê Qasimlo neçar bi terka welat bû û ji
rêya Efganistan an jî rêya başûrê Kurdistanê xwe gehande bajarê Parîsê. Li
Parîsê xwendina xwe domand û di rişteya kîmyayê da doktoraya xwe distîne
û piştî derbazkirina korsek kumpiyotêrê di mezintirîn banka Firanse de
mijûlî kar dibe. Babek bi zimanên Farsî û Firansî û Ingilîzsî û Turkî başî
dizane û piştî demekê ji alîyê bankê mîna nûnerê wan bo Emrîka hat
rêkirin. Babek bi Sosen xanimê re zewiciye û xwediyê du zarokan bi navê
Gulkûh û Şoran e.
NejlaQasimlo
Nejla Qasimlo bi nasnavê( Roza ), keçek têra xwe jêhatî û eleqedar bi siyaset
û felsefê bû. Mixabin ez di dema ji dayikbûn û herwiha mezinbûna wê li
dervey welat bûm û zêde agadariyek min li ser jiyana wê a siyasî û pirîvat
nîne û tenê dikarim bêjim ku ew keçek xwende û zana û jîr bû û piştî
qedandina rişteya matematîkê li zanîngeha milî a Îranê, ji bo domandina
xwendina xwe ber bi Emrîka ket ser rê û di çax û dema şoreşa Îranê û
hatine ser desthilata hikûmeta îslamiya Îranê ew bi tawana encamdana
xebatên siyasî hat girtin û li jêr şert û mercên nebaş û şikenceyên herî
dijwarê de mîna serdema navîn a Ewropayê nêzî pênc salan di girtîgehan de
ma. Ew kesên ku wê serdemê di zîndanê de ew dîtibûn gelek ji wêrekî û
hizrê wê ya bilind û xebatên wê di girtîgehê de nivîsîne. Sûheyla Qasimlo
jêre nêzîkatiyek herî semîmî hebû û ezê gotinê wê rasterast li vira bînim:
berî ku Nejla ji Emrîka vegere min ew baş nas nedikir.
Havîna sala 1979an piştî serhildana gelên Îranê li dij şahê Îranê ku hêj
Tehran û bajarên din yên Îranê di nav agirê xwenîşandan û gerev girtinan
da bû, min ew li Tehranê dît. Wê di mala xwe de navendek avakiribû ku ez jî

di wan civînan de beşdar dibûm. Wê di wê derê de dersên felsefe û
Matiryalîstê didan ku di rewşa wê dem a welat de ji bo me pir bi mifa û sûd
bû. Di wan serdeman de ew behs di nav ciwanan de dersên herî zêde pir
alîgir bûn. Bi vî rengî hevaltiyek herî xort û kûr di navbera me^de çêbû û
piştî wan civînên di mala wê de jî me her tim hev û din didît û bi saetan li
ser rewşa welat û siyasetê me bi hevre qise dikir û nêrînên xwe
vedigûherandin. Ew xwediyê tecrubeyek giranbiha û berfireh bû û di
meseleyên siyasî de di her warî de xwedî dîtinek taybet û xwediyê shirove an
jî analîzên bihêz bû. Em her du alîgirê "sazmana Chirîkên Fedayîyê Xelq"
bûn û di hevqetiyanên navxweyîyên wê rêxistinê de ew çû aliyê kemîne(
eqeliyet ) û ez çûm alê din yanî zorîne( ekseriyet ).
Wê gelek dema xwe bi wergerandina nivîsan bi zimanê Firnsî û Ingilîzî bo
ser zimanê Farsî diqedand û tev wergerên xwe didan kovarea Kar a ser bi
rêxistina beşa eqeliyet. Li ser wê çendê ku me bi hevre di bara siyasî de
dîtinên cihê hebûn lê hevaltiya me mîna berê dom dikir û di wan chaxan de
eleqedariya wê bi kar û barên jinan û destpêka hevkarî kirina wê bi
"hevgirtina netewî a jinan"re bû. Wê di wan deman de hemî hêz û zanista
xwe xiste xizmeta wê saziya jinan û hêza xwe da ser nasandina pirsgirêkên
kar û barên jinan yê derûnî û bê edaletiya mêran û civaka mêresalar ku ji
aliyê civaka mêr ve bi ser jinan de birêve diçû.
Nejla bi barek pir ji tecrubeyên xwe ji Emrîka vegeriyabû. Herwiha wê
tecrubeyek neserkeftî ji zewacê jî li Emrîka derbas kirîbû û ji ber wê çendê
di nava xwede azarek zêde dikişand ku rewşa wê ya derûnî xerab dikir. Ji
wê zewaca neserkeftî jêre êshên rûhî û derûnî chêbibûn. Her tim li pey
wendayiyê xwe digeriya, windayiyê wê ji mêjde ew bi babetên siyasî re
eleqedar kiribû û ew teshwîqî wê jiyana siyasî kiribû. Nejla bi evîneke herî
zêde ji wî kesî hez dikir. Ew kes girtiyê berê di zîndana şah de bû, ew fîdayî
bi navê "Ehmed Riza Şocaî" bû ku di wê pirosesa ji hevveqetîna rêxistina
“Fedayîyên Xelq”, wî xwe da aliyê zorîne( ekseriyet )ê û piştî demêkê di nava
wî milê fedyîyan de şaxê çep yê ekseriyetan bi rêxist.
Ew piştî ku li Tehranê hat girtin, hate îdamkirin. Nejla keçek bi shexsiyet û
hinek taybetî bû. Ew gelek nefsbiçûk û ji pozbilindiyê dûr bû. Her tim xwedî
rûyekî vekirî û keseke dilovan bû. Ji ber wan taybetmendiyên xwe her kesî
jê hez dikir. Cara dawî ku min Nejla li Îranê dît çend roj berî desteser kirina
wê bû. Ez bixwe li deverên rizgar kirî yên Kurdistanê ji bo karên rêxistinî
çûbûm Tehranê. Nejla bi min re peywendî girt û karek girîng bi min hebû û
ji min daxwaz kir ku yek ji hevalên wê bi xwere bibim Kurdistanê û gelek bi
îsrar bû. Kesek ji hevalên wan ku hatibû girtin hijmara têlfona mala wê û
nîşana malê dabû hêzên dewletê û di her kêliyê de dibû ku pasdar hêrişî ser
mala wê bikin û wê bigirin. Me li ser wê çendê û man û nemana wê di malê
de gelek bas û gengeşe kirin ku zêde dişibîne lipevçûn û şerê di navbera me
de. Wê zêde giringî nedida rewşa hestiyar a xwe û min jî nedikarî pê bidim
qebûl kirin ku ji Tehranê derkeve û ez ketim ricakirinê jêre ku di demek herî

zû de mala xwe biterikîne û bi minre ber bi Kurdistanê bikeve ser rêyê, lê ew
bi ti rengan amade nebû ku mala xwe biterikîne.
Baş tê bîra min di heyva dawî a sala 1360 hetavî(1982 z) dema ku ez li
deverên azad yên Kurdistanê li ser rêya gundê Daymavê bûm min hevalên
rêxistina Eqliyet dîtin û wana xebera derbe xwarina hevalên xwe li Tehranê
dan min û min goman kir ku dibe Nejla jî di wê derbê de hatibe girtin. Bi
bihîstina wî xeberê nexweş dilê min di sîngê min de hat givaştin!. Her dema
ku ez dikevim bîra wê dewranê melûl dikevim ku çima wê nepejirand bi min
re derkeve û vegere Kurdistanê?! Nejla hat girtin, kesek bi duristî nizane di
wan reşeçalên komara îslamiya Îranê de çi bi serê wê anîn lê tiştê ku xuyaye
di zîndanan de ew têkşikênandin û rih û derûnê wê têk birin û ew heta ser
sinorê dînbûnê anîn. Min Nejla piştî li zîndanê derketî li Parîsê dît, lê êdî ew
Nejla a ku min nas dikir nebû !! Belê ew di girtîgehan de wa têk birîbûn ku
dubare nekare pişta xwe rast bike û bibe hemen Nejlaya berê.
Dema ku piştrast bûn ku êdî Nejla ji dest çûye wê demê ew serbest berda
bûn û ew êdî nedikarî ji wan goşarên ku bi ser wê de sepandibûn heta
dubare pişta xwe rast bike û hêviyên azadiyê di dilê wê de vegerîne. Bi vî
rengî Nejlaya ku ji wê girtîgehê bo girtîgeha din dihat vegûhastin û bi
serbest berdana wê êdî rewşa wê ya derûnî xerab bibû û her tim bi xwere di
nav dijberiyeke derûnî de dijiya. Dost, heval û kesên wê hay ji wê rewşa
xeraba derûnî a Nejlayê xeberdar nebûn. Hevalên wê dîsan jê dixwastin ku
vegere nav karên siyasî û li cihê ku riha wê a birîndr bêt tedawî kirinê Nejla
di nav karên siyasî de zêdetir têk çû û dijberiya dirûnî a wê aşkeretir bû.
Xizm û kesên wê karê pêdivî bo tedawiya riha birîndara wê jêre nekirin û
azarên wê yên derûnî zêde dibûn. Riha azad û serkêşe Nejlayê nekarî wê
têkçûnê bipejirîne û heta dawî sergerdan bimîne û bi vî rengî mirin tercîh
kir û ew wêrekî dikare tenê ji destê jineke azad a mîna Nejlayê were. Wê li
Parîsê dawî bi jiyana xwe anî."
Her dem di bîra me de ewê sax bimîne"
Piştî mirina Nejlayê rojnameyên çep derbarê wêde gelek nivîs weşandin ku
di dawiya vê pirtûkê de wê hûnê bibînin.
endambûna wî di nava opozîsyonê de û hestên xwe yên dijî bêedaletiyê û
her wiha hebûna paşnavê Qasimlo neçar bi terka welat bû û ji rêya
Efganistan an jî rêya başûrê Kurdistanê xwe gehande bajarê Parîsê. Li
Parîsê xwendina xwe domand û di rişteya kîmyayê da doktoraya xwe distîne
û piştî derbazkirina korsek kumpiyotêrê di mezintirîn banka Firanse de
mijûlî kar dibe. Babek bi zimanên Farsî û Firansî û Ingilîzsî û Turkî başî
dizane û piştî demekê ji alîyê bankê mîna nûnerê wan bo Emrîka hat
rêkirin. Babek bi Sosen xanimê re zewiciye û xwediyê du zarokan bi navê
Gulkûh û Şoran e.

Paskoy tercumey farsi le ser nesmil

Dr Elî Qasimlo( Eloş Xan )
Doktor Elî Xan Qasimlo di meha Îlona sala 1925an di geliyê Qasimlo de hate
dinê. Di sala 1940an de xwendina xwe ya seretayî qedandiye û di sala
1941an de dest bi xwendina navendî kiriye û di sala 1947an de ew
qedandiye. Elî Xan biqasî salekê di zankoya leşkerî ya Tehranê de mijûlî
xwendinê dibe lê ji ber ku sîstema rejîma Şah dijberî kultûra malbata me bû
û ji ber ku wan Kurd û Turk biçûk dihesibandin û bêrêzî bi wan dikirin, Elî
Xan nema karî zêdetir dewam bike û di dawiyê de vegeriya Ûrmiyê. Pishtre
ew derbazî zankoya bijîşkî ya vajarê Tebrêzê dibe û ji ber ku ew
xwendekarekî gelekî bi hiş û bi behre bû, di demeke kurt de zankoya xwe
diqedîne û piştî nivîsandina têza xwe ya doktorayê, di sala 1954 an de weke
yekem doktorê Kurd vedigere bajarê Ûrmiyê û di mala babê xwe Mihemed
axa ya ku li gereka Xanbabayan de bû, bi cih dibe. Doktor Elî xan mirovekî
jehatî, bi qedr û qîmet û dilfereh bû. Dema ku wî li Tebrêzê ders dixwend,
navbera wî û hevalên wî, bi taybet yên Ûrmiyê gelek xweş bû û gişkan jê hez
dikir.
Di salên dawiya xwendina xwe de Elî Xan û keça mamostayekî xwe a ku
navê wê „‟Nîroz xanim‟‟ bû hevûdin dibînin û dilê wan dikeve hev. Ji ber ku
Nîroz xanim keçeke gelek xweşik û nazdar bû, xwezginiyekî wê yê dinê jî
dibe û ji ber wê çendê Elî Xan beriya ku dersa xwe biqedîne bi lez tê Ûrmiyê
û piştî xwestin û nîşankirina Nîrozê ew bi hevra dizevicin.
Doktor Elî li Tebrêzê hînî gelek gotinên pêşnîniyan yên Kurdî, Tirkî û Farsî
dibû û gelek caran di bersivên xwe de ew bi kar dianîn û dengê pêkenîna
hevalên wî gişkan bilind dibû. Şetrenc û leyiza Texte û gelek leyizkên kartan
yên ku bi zanista matamatîkê dihatin lîstin, dizanîn û hînî gelek keç û
xurtan kiribûn. Ew tevî nivîskarê vê pirtûkê gelek heval û biraderekî baş bû
û ew haydarî gelek pirsên xwe yên malbatî dikir û ji bo karên girîng pêra
dişêwirî. Doktor Elî Qasimlo ku bi Eloş xan dihat nasîn di mala bavê xwe de
a ku dikete ser şeqama Pehlewî a wî çaxî, piraksîsa xwe ya fermî vekir û
mijûlî karê pijîşkiyê bû.
Di wê demê de alava radiolojiyê di Ûrmiyê de tunebû, lê bavê Elî Xan 2500
Tomenên ku wê demê pareyekî gelek zêde bû dide alava radiolojiyê û ew jî
mijûlî xizmeta bi gelê xwe yê Ûrmiye dibe. Kurd, Tirk, Azerî, Aşûrî, Eşîretên
Kurd, Mameş, Mengur, Herkî û Zerza ji bo çareseriya nexweşiyên xwe
dihatin cem wî. Doktor Elî hem doktorekî gelekî zana hem jî mirovekî gelek

rûxwesh û xweş exlaq bû. Eger ku nexweşiya nexweşekî wî li derveyî
bazneya bisporiya wî da bûya, wî hemû hewla xwe dida ku nexweşê xwe
bişîne cem doktorên nasiyar yan jî bajarekî din bo derman û çareseriyê. Ji
nexweşên xwe yên dest kurt pere nedistand û gelek caran jî alîkariya wan
dikir û heya xwerin jî dida wan. Çi parsek û çi wezîr gişkan ji Elî xan hez
dikir û ew li ber dilê hemû xelkê deverê ezîz bû. Deriyê mala Elî xan li ser
gişkan vekirîbû û
tevî hemû endamên malbatê
Nîroz xanim jineke rûgeş û bi reftar bû. Mihemed Axa ji ber sedema pîriye
kar û berpirsyariyên xwe dide destê Elî Xan. Wî ji bo ku kesb û karê reyeta
feqîr zêde bibe, makîneyeke pompaja avê kirî ji bo ku gundî karîbin ava
çemê Qasimlo bikêşine nava zevî û zarên xwe. Wî herwiha para herî zede ya
dahata wan zeviyên pirxêr û bereket di nava cotyaran de dabeş dikir.
Doktor Elî gelek ji rav û nêçîrê hez dikir û di gelek rojên rihetiyê de diçû
gund; ez jî wî çaxî li gel wî diçûm. Wî gelek çekên nêçîrê hebûn û yek ji wan
jî dida destê min ji bo ku em bi hevra kew, mambiz , kêrûşk û hin caran
berazan jî bikujin. ( wî çaxî berazan zirar dida zeviyên silkan ). Tê bîra min
rojekê em siwarî tirombêla Elî xan ber bi gund ve dicûn ku me berazekî
mezin ji dûrve dît. Me çirayên tirombêlê temirandin û Elî Xan nîşan ji beraz
re girt û goleyek berdayê, lê bi xweşive gule li beraz neket! Her di vê demê de
Mewlûd ku ji reyeta me bû bi ser me da qêrand û got: yabo hûn dixwazin
kelê min bikujin? Ma qey hûn korin û nabînin eva kele û beraz nîne? Ez û
Elî Xan bi beyî ku deng ji me derkeve siwarî tirimbêlê bûn û vegeriyan gund.
Roja dinê Eli Xan di nava xelkê de bi kenî û laqirdiyan biserhata me ya şeva
berê bo gişkan vedigot. Pêwîste eger ku dema min hebe ez pirtûkeke taybet
li ser gotinên xweş û laqirdiyên Elî Xan binivîsim. Elî Xan kesekî civakî ye
ku hemû jiyana xwe ji bo xizmeta bi gelê xwe terxan kiriye. Herçiqas ku ew
endamê tu partî û rêxistineke siyasî nebûye jî, lê xwedî qedir û hurmeteke
taybet li cem gişt partiyan û xelkê Ûrmiyê ye.
Elî Xan razdarê hemû endamên malbata xwe bû. Her kesê ku pirsgirêk tevî
jina xwe yan merê xwe yan birayê xwe hebûna, dihatin cem Elî Xan ji bo ku
ew navbeynkariyê bike. Di rastî da Elî Xan parêzerê hemû endamên malbatê
bû ku bi sebr û tehemuleke zêde hewil dida ku hemûyan li hev nêzîk bike û
hevalê xem û xweşiyên gişkan be. Bîranînek Ebdullah Îzetpûr a li ser Elî
Xan heye ku dixwazim weke ku chawa wî gotiye li vir vebêjim; ew dibêje:"
min gelek bîrewerî li endamên malbatê çi kur û çi keç û çi jin û çi mêr hene
lê bîreweriyên Elî Qasimlo cihê xwe yên taybetî di bîr û mejiyê min da hene.
Dema ku ew hê nûciwan bû û ez zarok bûm, di bajarê Ûrmiyê de tenê
sînemayek hebû ku navê wê Şêr û Xurşîd bû. Her dema ku filîmekî nû dihat
sinemayê, Elî Xan em tev zarok ku em gişt xizmên hev bûn, kom dikirin û
dibirin sînemayê. Em Hîn bibûn li her derekê ku kêyf û seyranek hebûya,
em gişt zarok li dewra wî kom dibûn û navê wî ketibû ser zimanê me gişan.

Di sala 1951 an di xwendingehê de min hedî-hedî pirsên siyasî nas kirin û
beşdarî kor û komelên ciwanan bûm heyanî ku di sala 1952 an de bi
awayekî fermî bûm bi endamê rêxistina ciwanên partiya demokrata wî çaxî.
Di navbera salên 1953 û 1954 an de ji ber çalakiyên min yên di partiyê de
ez hatim girtin û di dadgeha leşkirî a Ûrmiyê de salek û nîv zîndan ji bo
mim hat birîn. Pîştî azadiya ji hepsê min cardin çalakiyên xwe domandin
heya ku di sala 1959 an de cardin hatim Girtin. Ji ber ku wê carê tu
belgeyek di destê wan de tunebû, wan nema karî ku min bişînin hepsê û ji
min xwestin ku ez 10 hezar Tomenan weke zemanet bideme dewletê da ku
min azad biken. Bavê min ket pey karê min û digeriya ku yekê peyda bike
da ku zemaneta min bike, tenê kesê ku hazir bû wî karî bo min bike kekê
doktor Elî Qasimlo bû. Her piştî ku bavê min ji wî xwest da ku zemaneta
min bike, ew ket pey karê min û ez hatim berdan.
Heyamek şûnda, partiya Demokrat a Azerbaycanê( Firqe ) eşkere bû û gelek
endamên wê hatin girtin, ji ber ku ez berpirsê pêywendiyên partiya me li gel
Firqeyê bûm, navê min jî bi darê îşkenceyê ji aliye endamên Firqeyê ve
hatibû eşkere kirin û ez haydar bûm ku dewlet li pey min digere da ku
dîsan min bigire. Tu çareyeke min nema û min bez da cem Elî Xan û min
jêra got tiştekî wiha qewimiye û dibe ku ez herdem werim girtin. Her wiha
min jêra got ger ez werim girtin ezê bême îşkence kirin û ger ez birevim
dewlet yê 10 hezar tomenan ji te bistîne, wî got: tu jiyana xwe rizgar bike û
di xema zemaneta min de nebe. Wî çaxî ez reviyam û heya sala 1965 an min
xwe veşart û ji çave dewletê bi dûr mam. Piştî ku ez reviyam ew ji aliyê
dewletê ve hat nerihet kirin û gelek pirsgirêk jêra çêbûn lê wî heya roja îro jî
tu caran ji bo zehmetên ku wî ji mira kişandibûn hema bêje gotinek jî
neaniye ziman.
Gereke ez vê çendê jî bejîm ku doktor Elî tu carî nebû endamê ti partiyekê û
tenê bi karê xwe yê pijîşkiyê ve mijûl bû. Ji ber ku doktor Elî mirovekî gelekî
dilovan û xweştivî ye, di nava hemû xelkê Ûrmiyê de çi Kurd û çi Tirk û çi
Aşûriyan de cihê rêz û hurmeteke taybetî ye. Ji xêynî tiştên ku min li jor
gotin, wî gelek zehmetên din bo min kêşane ku ezê heya dawiya jiyana xwe
wan zehmetan ji bîr nekim.
Doktor Elî Qasimlo ticarî dijminahiya kesê nekiriye, malê kesê nexwariye û
hema bêje mehrûyek jî neêşandiye. Ew mirovekî gelek mêvanhez bû û salê
du caran hemû doktorên didansaz û dermansaz vedixwendin geliyê Qasimlo
ji bo rav û nêçîrê. Wî mêvandariyeke gelekî mezin li binê dareke çinarê saz
dikir û xizmeteke bêwêne ji mêvanên xwe re dikir. Herçiqas ku min izna
ajûtina tirimbêlê bi awayekî Fermî tunebû jî, lê wî dihîşt ku ez Jeepa wî
bajûm, herçiqas ku min 2 caran ew Jeep di pirê da xiste nava çem de jî, lê
bi xweşîve ti zirar negehîşt kesê.

Rêberê shoreşa Îranê doctor Elî girt û ew xiste hepsê, serê wî tiraşîn û ew
îşkence kirin. Nîroz xanimê gelek hewil dan lê nema karî doktor Elî ji
zindanê azad bike. Di dawiyê de temamî doktorên dermansaz û yên
didansaz ku hevalên doktor Elî bûn dest ji karên xwe kêşandin û xwestin
ku dewlet wî azad bike. Hêdî-hedî nexweşxaneyên bajêr ji ber ku doktoran
dest ji kar kêşabûn ber bi pirsgirêkên mezin ve dibirin ku dewlet mecbûr
dimîne Elî Xan serbest berde. Dema ew hat azad kirin wî bo me basa
zîndanê dikir û hemû kes dikenandin. EW li wir hînî gelek laqirdiyên nû
bibû û hê ji berê bêtir tiştên xweş vedigotin. Maşella EW hê jî li ser xwe ye û
hê jî diçe nêçîrê.
Çar zarokên wî û Nîroz xanimê hene ku navê wan: Tahir, Nasir, Nermîn û
Mehemed in.
Ez êshiq bêyayê karha shod êshq est
êshq est
Ez êshq Elû w Ehmed amed be vicud
eshq est

der êshiq du alemî bêpa shod
în eshq ez an rooz bêpa shod

Endaziyar Tahir Qasimlo
Tahir sala 1954 an hate dinê, ew ji zarotiyê kurekî gelek bi hiş , bihêz û
çeleng bû. Babe wî digot: ew mîna tope ye û ger wî li dîwarî bidî careke din
yê li te vegere. Dibistan û xwendina navendî li Ûrmiyê û ^lisa xwe li bajarê
Shîraz bidawî anî û chû zankoya Pehlewî a Shîrazê û besha endaziyarîyê ya
rê û xanîchêkirinê bidawî anî. Ew bi pileya fewqî lîsansê di shireketeke
taybetî de kar dike.
Tahir xwediyê char zarokan ne: Kawe 1983, xwendina dibistan û lîsê li
Ûrmiyê xelas kir û di zanîngeha Emîr Kebîr a Tehranê de matamatîk û karê
cumpoterê bidawî anîne û niha li zankoyeke Kanada dixwîne, Kiyanoş 1984,
xwendina xwe li Ûrmiye xwendiye û li wira di besha avaedanî(omran) de
zanko qedandiye), Kamiyar 1992, mijûli xwendina navendî ye û keça wî jî
Kîmiya 1998 diche dibistanê.
Dr.Nasir Qasimlo
Nasir( dermansaz ) li sala 1956 an li dayik bû. Ew kurekî gelek jêhatî, bejin
bilind û nefsbichûk e. Dibistana xwe li Ûrmiyê û xwendina navendî li bajarê
Şîrazê qedandiye. Li zankoya farmakolojî an jî dermansaziya Tehranê
dermansazî xilas kir û li temenê 26 saliyê de tevî Poran xwendevana hevala
xwe ya ku ji Kirmaşanê ye zewicî. Beriya şoreşa Îranê çalakiyên siyasî
dikirin û paşan hat girtin û 2 salan di hepsê da ma. Piştî hepsê dîsan hate
ser xwendina xwe û doktoraya xwe li zankoya Tehranê stand. Wî çend salan
di Ûrmiyê de dermanxaneyek birêve dibir, pishtre ji ber zextên ruhî nema
karî li Îranê bimîne û berê xwe da welatê Awusturaliya û paşan çû Kanada.

Wî li Kanada dîsan belgeya xwe ya dermansaziyê stand û niha 3 zarokên wî
jî hene. Navê kurekî wî Poya 1982, Dr. Pêdram 1986 û navê keça wî Perniya
ye û diche lîsê û ew hemû li Kanada mijûlî xwendin û jiyanê ne.
Nermîn Qasimlo
Nermîn di sala 1958an de xwendina xwe ya dibistanê li Ûrmiyê qedand û
xwednina xwe ya bilind li zankoya dewletî di warê Bîologjiyê de bi dawî anî.
Nermîn yek ji xweşiktirîn û hêjatirîn keçên êlê ye ku dan û standinên gelek
hêja yên Elî Xan û Nîroz Xanimê pêre hene. Ew weke dê û bavê xwe
dilrehim, dilovan û mêvanheze. Dixwazim vê çendê jî bêjim ku herçiqas
Nermîn ji malbatekî dewlemend bû lê wê zarokatiya xwe ne bi leyîstokên
giran belkî tewî zarokên gund û bajêr derbas kiriye; lewra ew keçeke sadiq û
xweştivî ye ku gişt mirovan weke hev dibîne û hevaltiya xwe tenê li ser
pîvana mirovatiyê pêk tîne. Nermîn tevî endaziyar Behmen Şerîfî zewiciye û
du keçên wan bi navên Xezal û Nehal hene. Xezal di 25 saliya xwe de bû
mihendisa rê û bînasaziyê û Nehal keça biçûk hê di zankoyê de dixwîne.

Endaziyar Mihemed Qasimlo
Mihemed di sala 1965an hatiye dinê. Ew kurekî gelek dilovan û xwînşirîn e.
Dê û bavê wî weke gişkan ji zarokê xwe yê berlandikê hez dikin û ji ber vê
çendê Mihemed xweştiviyê gişkane. Wî xwendina xwe ya seretayî û navendî
li Ûrmiyê û ya bilind jî li zankoya Yildiz a Îstenbolê bidawî anî. Wî bi keçeke
Kurd a bi navê Helale Corabçî jiyana malbatî pêk anî û niha du zarokên
wan hene ku navê ya mezin Arşiya ye û 1995an hatiye dinê û ya biçûk
Ariyana ye ku 2003an hatiye dine.
Dr. Ebdulrehman Qasimlo (Babosh xan)
Abdulrehman qasimlo di şeva Yeldaya sala 1930 an de di gereka
Xanbabaxan a bajarê Ûrmiye de hate dine. Di nava zarokên Fatime xanimê
de tenê Xedîce xanim û doktor Elî Xan di gundê Qasimlo û di havînê de
hatine dinê. Roja ji dayikbûna zarokên Mihemed Axa di rûpela dawîn ya
Şahnameya Firdewsî de dihatin nivîsîn. Yekem zarokê Mihemed Axa ku piştî
çêbûna îdareya Septê( tomarkirinê ) ku li sala 1928an de hat avakirin,
Ebdulrehman bû. Di rastiyê de Ebdulrehman di roja 20ê Befranbarê de
hatiye dinê, lê ji ber ku wî çaxî îdareya septê roja ji dayikbûnê qeyd nedikir
û tenê meha ku zarok têde dihat dinê dinivisand, roja ji dayikbûna Rehman
jî bi roja yekem a manga Befranbarê hatiye nasîn ku dibe şeva Yeldayê.
Sheva herî dirêj a demsala zivistanê.
Tê bîra min ku dema ez û nemir Dr. Qasimlo bi hev re li ser mijarên dîroka
Kurdistanê diaxivîn, gelek caran wiha digot:“ Babê min her dem ji min re

digot kurê min ji bîr neke ku tu wê salê hatiye dinê ku dewleta eceman ku
dijminên me bûn bi awayekî namerdane rêberê shoresha Kurdistanê ya
hingî yanî Simkoyê Shikak bi bêbextî shehîd kirin. Tu vî meselê qet ji bîr
neke…“
Beriya ku Rehman were dinê, her kesê ji birayê wî yê ji wî mezintir ra digot
Eloş Xan. Diya Rehman ku Asûrî bû jê ra digot „‟Baboçka‟‟ ango zarokê
biçûk. Pishtre her kesê jêra got Baboş Xan û paşan xwarziyên wî ji xalê xwe
ra digotin Baboş Xan Dayî. Piştî ku ew ji Ewropa vegeriya her kesê jê ra
digot kak Rehman; lê piştî ku wî xwendina xwe ya bilind qedand û têza xwe
ya doktorayê nivîsand li her derê bi Doktor Ebdulrehman Qasimlo hat
nasîn. Weke hemû zarokên malbatê kak Rehman di havînê de li gund û
zivstanê jî diçû bajêr. Wî di sala 1937an dest bi xwendina xwe ya dibistanê
kir.
Di salên 1940an heya 1945an li geliyê Qasimlo de jiyan ji ber kêmbûna
xwarin û pêdvîyên jiyanê gelekî dijwar bû. Xwedîkirina 53 kesan di
malbatekê de karekî hêsan nebû. Mihemed Axa ku zarokên birayê xwe jî
xwedî dikirin dikeve nava astengiyên mezin û ji bo rizgarkirina malbatê
biryar dide ku mala xwe bar bike û here başûr, lê beriya ku bar bike ew diçe
Bokanê û ji xizmên xwe daxwaza hevkariyê dike. Diya min digot ku piştî du
heftiyan Mihemed Axa zivirî gund û her tişt weke ar, nok, maş, qend, çay û
gelek tiştên din yên pêwîst bi xwe ra anîn û dest ji barkirina malê ji bo
başûr berda. Di wê demê de ji ber derfet û mercên giran û sir û seqemê
hinek zarokan jiyana xwe ji dest dan lê Rehman ew rojên giran bi silametî
derbas kirin. Kesên ku Rehman ji nêz ve nas dikin dizanin ku mûyên li ser
zenda destê çepê yên Rehman zêdetir bûn ji yên ser zenda wî ya rastê û cihê
birîneke kûr jî di ser da mabû, ji ber ku alifê heywanan jî di wan rojên giran
de gelek kêm bû, bizinekê ji ber birsîtiyê zenda Rehmanê biçûk ji bo demeke
dirêj dimêje û chermê asayî yê ser zenda wî radike. Ev yek ji nîşanên ser
bedena kak Rehman e. Dema ku ew di nava fikr û xeyalan de diçû deste
xwe yê rastê bi ser cihê birîna destê çepê de dianî û dibir!
Mihemed Axa serokê eşîreteke mezin bû ku xwedî bîr û ramanên eşîretî a
Kurdî bû lê ew ji axayên dinê pêşketîtir û bîrvekirîtir bû. Wî gişt kurên xwe
şandin xwendinê lê nehîşt ku keçik bixwînin. Beriya ragehandina komara
Kurdistanê, Mihemed Axa tevî Qazî Mihemed weke nûnerê bajarê Ûrmiyê
diçe Bako paytextê Azerbaycana niha ku gelek ji wir hez nekiribû. Lê dema
ku du birazayên wî Hebibulah Xan û Îbrahîm Xan diçin zankoya leşkerî a
Bakoyê ew izna wan dide. Pêwîste vê çendê jî bêjim ku wî çaxî zanyariyên
siyasî ne bi xwendina pirtûkan belkî bi rêya peywendiyên malbatî û takekesî
li gel mirovên bispor dihatin kom kirin. Herwiha gotûbêj û dan û standinên
di nava mezin û ciwanên malbata me de li ser Komara Kurdistanê û
paşeroja gelê me tiştekî asayî bû û pirî caran ev mijarên wiha dihat nîqaş
kirin. Ji aliyê din peywendiyên malbata me yên li gel malbata Qazî Mihemed

û Mîna xanima hevjîna wî dewsa xwe ya taybetî li ser hizr û ramana siyasî
yên kek Rehman danîbû. Di wê demê de di Rojhilatê Kurdistanê de ne tenê
pirtûkxane tunebûn, belkî rewşenbîr mecbûr bûn ku bi awayekî nepenî û
dûr ji çavên memûrên dewletê pirtûkan dest bi dest bikin, di nava hev de
bigerînin û bixwînin.
Xalo Rehman di 18-19 saliya xwe de bû ku ji bo salên dawî yên xwendina
xwe ya navendî diçe Tehranê û li xwendingeha Elborz a ku tenê zarokên
mirovên dewlemend dikarîn xerca wê biden, tê qebûl kirin. Ji ber ku wî
gelek ji dîrok û wêje û kultûr û helbestan hez dikir, dest bi xwendina wêjeyê
dike û dîploma xwe destîne. Kek Rehman ji aliyekê ve di malbateke
arîstokirat û sîyasî de perwede anku pêgihîştibû û ji aliyekî din jî gund û
devera ku ew têda mezin bibû xwedî civakekî feodalî bû. Her wan
newekheviyan hesasiyetek di Rehman de çêkiribû ku wî xwe bi tenê hîs
dikir. Ji aliyekî din ew newekhevîyane dibine sedema vê çendê ku
gûhartinên nû di deverê de werin rojevê. Wî çaxî hilveşîna komara
Kurdistanê û li sêdaredana rêberên wê bandoreke mezin li ser bawer û
helwestên sîyasî yên Rehman chêdike. Kek Rehman ji nêzve çalakiyên sîyasî
yên birayê xwe Ehmed Axa dibîne û li wir bîreke sîyasî a chepî nas dike.
Ew di sala 1948an de vedigere Ûrmiyê û beşdarî damezirandina Yeketiya
Ciwanên Demokrat ên Kurdistanê dibe. Ji ber ku ew xwendevanekî gelek
zîrek bû, bûrsiye ya dewletî jê ra derdikeve û ew diçe Parîsê cem Ehmed Axa
yê birayê xwe û li wir di zankoya Sorbûnê de dest bi xwendinê dike. Çûyîna
kurên Mihemed Axa bo Ewropa weke bombeyekê di nava eşîretên Mengur û
Mameş û Herkî de deng vedide û her kesê digot Mihemed Axa kurên xwe ji
bo xwendinê şandin derveyî welat. Her di wan deman de bû ku hin kesan di
zankoya Tehranê de gole berdan ser Şahê Îranê lê ew nehat kuştin. Ji ber
wê bûyerê li Parîsê ji aliyê dijberên rejîma Şah ve kombonekî mezin çêbû û
Rehman li wê derê bi awayekî tund li dijî Şah helwest digire û axaftinekê
pêşkeşî kesên amade dike. Her ji ber vê çendê sefareta Îranê zextê dixe ser
dewleta Fransa yê û ew dibe sedema ku Rehman bursiye ya xwe ji dest bide
û di sala 1950 an de mecbûr dibe ku Fransa biterkîne û bi busiyeya
„‟yekîtiya navnetewî ya xwendekaran‟‟ derbasî Çekoslovakiya dibe û li Piragê
bi cih dibe.
Wî çaxî Rehman bi arîkariya Ehmed Axayê birayê xwe, Kamran Bedirxan û
Nûredîn Zaza yekyetiya xwedekarên Kurd li Ewropa dadimezirîne. Tewî
xwendina zimanê Çekî çalakiyên xwe yên sîyasî jî didomîne. Ew di sala 1950
an de weke nûnerê xwendekarên Îranî beşdarî konferansa „‟Yekîtiya
Navneteweî ya Xwendekaran‟‟ dibe û di sala 1951 an de beşdarî Festivala
Federasiyona Cihanî a Ciwanan dibe. Kek Rehman li xwendingeha bilind a
kultûra siyasî û zanistên komelayetî li Piragê xwendina xwe didomîne û di
sala 1952 an de di warê zanistên siyasî de lîsansa xwe destine. Wî çaxî
Rehman li ser zimanên Kurdî, Farsî, Firansî, Çekî û Tirkî sherezaye. Di sala

1952 an de ji bo domandina çalakiyên xwe yên sîyasî tevî kekê Edîb, kekê
Goheriyan, Xanima Hêlên( ku pêre jiyana hevserî pêk anîbû) û kesekî din
ku ji Mazenderana Îranê dibe, bi rêya behrê diçin Îranê. Di sala 1953 an de
dema ku hikûmet di destê Mihemed Musediq de bû kek Rehman bi awayekî
nepenî tevî partiya Todeh kar dike. Paşan vedigere Piragê lê carekî din tevî
Helena xanima xwe vedigere Îranê û heya sê mehan li geliyê Qasimlo tevî
malbata xwe dijî.
Ew vegerîna han ji bo me gişkan gelekî xweş bû. Me karîbû car din „‟Baboş
Xan‟‟ ê xalê xwe di nava xwe de bibînin ku ev yek ji bo me hertişt bû. Bavê
wî Mihemed Axa ji bo ku kurê wî karibû dersa xwe di warê zanistên siyasî
de biqedîne gelek kefxweş bû lê timî digot: „‟ siyaset bo te nabe nan û av‟‟. Wî
dixwest ku kurên wî gişt bibin doktor û mihendis. Heyamek şûnda kek
Rehman bi şêweyek nepenî mijûlî rêxistina teşkîlatên Partiya Demokrata a
Kurdistanê li Ûrmiye, Tehran û Tebrêzê dibe. Di sala 1955an de Rehman
car din vedigere Çekoslovakiya û li wir hemû dema xwe serfî çalakiyên xwe
yên siyasî dike, bi awayekî ku çi dema wî ji bo jiyana wî ya asayî û
xwendina wî nedima.
Li vir dixwazim du bîranînên Hêlên ê vebêjim, wê digot: Rehman ji ber
çalakiyên xwe heya heyamekê nema dikarî were malê û xwe veşartibû.
Rojekê saet pêncê sibê bû yekî li pencerê xist û dema ez rabûm min dît ew
Rehmane, ez gelek gelek keyfxweş bûm‟‟; ya din jî ew bû dema ku min
Rehman dît ez gelek zû bûm aşiqê wî û em zû zewicîn.
Havîna sala 1957an e û Rehman hê li ser çalakiyên xwe yên nepenî
berdewame. Di sala 1957an de Rehman ji aliyê polîsê Tehranê ve tê girtin.
Kek Ehmedê birayê wî ku hingî li Tehranê dijiya digot ku wî çaxî serheng
Zîbayî yê ku memûrê îşkencê bû, ji bo azadiya kek Rehman rişwet dixwest.
Ew Rehman li gel du polîsan dişînin Ûrmiyê û Mihemed Axayê bapîrê min tê
haydar kirin. Wî çaxî ez li sinfa yazdeyan bûm. Memûran dixwestin ku
bapîrê min di 48 seetan de 2500 tûmenan bide wan da ku ew Rehman
serbest berdin lê wî ew qas pereyên hazir tunebûn. Bavê min Mihemed
Emîn Axayê Şetewî bi harîkariya hevalê xwe Mîrza Neqî ew pere hazir kirin û
weke rişwet dane memûran heya ku xalo Rehman hat berdan. Me ew li
geliyê Qasimlo de bo du mehan veşart û rojekê min û kekê Yusif Kurdnijad
û du hevalên din ew li geliyê Şêx derbaz kir û paşan ew li rêya Şinoyê bi
harîkariya Mûsaxanê zawayê Mihemed Axa( serokê eşîreta Zerza ) derbasî
başûrê Kurdistanê dibe û li wir bi hevkariya Partiya Komonîsta Îraqê cardin
vedigere Çikoslovakiya.
Piştî derbeya sala 1958an ya Îraqê û vegerîna general Mistefa Barzanî bo
Kurdistanê, kek Rehman cardin vedigere Îraqê û heya salekê li wir dimîne.
Wî çaxî kek Rehman di zankoya Bexdayê de dersa dîroka Kurdistanê dida lê
hin kesan ji bo ku wî li Îraqê derxînin şikayet lê kirin û gotin ku ew li dijî
hikûmeta Îraqê propagandeyan dike, lewra wezareta navxweyî ya Îraqê

xwest ku kek Rehman di 24 seetan de axa Îraqê bi cî bihêle. Kek Rehman
mecbûr dimîne ku bi pasporteke destçêkirî(sexte) ya bi navê Ebas Enwerî û
xanima wî bi navê Medîhe Casim Qasim di 48 saetan de axa Îraqê bi cî
bihêle û vegere Piragê. Kak Rehman li Piragê " aboriya sermayedariyê û
aboriya sosiyalistî û têoriya pêşketina aboriyê" dixwîne û her di wê demê de
mijûlî nivîsîna têza xwe dibe. (wî di sala 1957 an de dest bi nivîsîna têza xwe
kiribû lê ji ber çalakiyên xwe yên sîyasî nema karibû wê xilas bike).
Di sala 1962an de têza kek doktor tê pejirandin û ew ji bo DOCENTURA
VEDECKA KANDIDATURA tê helbijartin. Ger ku wî di wê demê de çalakiyên
xwe yên siyasî sekinandiban û sê salên din li zankoyê ders bigota û di wê
heyamê de hin gotar û pirtûkên zanistî nivîsandiban, ewê bigihîşta pileya
pirofesoriyê. Pirtûka kak Rehman a „‟Kurd û Kurdistan‟‟ li Kurdistanê weke
bombeyekê deng veda û hemû rewşenbîran hewil didan kû pirtûka wî bi
dest xînin. Ez dixwazim li vir çend gotinan li ser çapa wê pirtûka han bêjim:
ew pirtûk yekem car di sala 1962an de ji bo çapkirinê tê amade kirin. Di
sala 1962an de navenda akademiya Piragê pirtûka wî a ku bi zimanê Çekî
hatibû nivîsandin, çap û belaw dike. Du sal şûnda navenda akademî
pirtûkê bi Îngilîzî belav dike ku di wê çapê de Hêlên xanimê emekekî pir
danî.
Di sala 1965an de ew pirtûk tê weşandin û di sala 1967an de bi Erebî jî tê
çap û belav kirin. Her wiha li Polend jî di sala 1969an de ew ji Îngilîzî bo ser
Polendî tê wergerandin. Li Birîtaniya jî ew pirtûk car din bi Îngilizî tê
wergerandin û çap û belaw kirin. Di sala 1973an de Kurd û Kurdistan ji
Erebî bo ser Kurdî û paşan di sala 1996an de ew ji Kurdî bo ser Farsî tê
wergerandin û çap kirin. Di sala 1971an de kek Rehman car din vedigere
Îraqê û tevî hevalên xwe yên hizbî yên rûniştiyên Îraqê car din teşkîlatên
Partiya Demokrata Kurdistana Îranê rêk dixe. Piştî ku konferansa sêyemîn a
Partiyê li sala 1971an de bi dawî tê, ew weke bisporekî aborî di wezareta
bername û pilenên dewleta Îraqê de tê pejirandin û ew li wê wezaretxaneyê
de pareke nû a bi navê „‟ َ ‟‟التشطيط تعيض اال هango para pilanên domdirêj
dadimezirîne. Ew pilaneke aborî a 20 sale ji bo Îraqê dadirêje û pêşkeşî
dewletê dike ku piraniya aborînasên Îraqê pêşwaziya wê pilanê dikin, lê ji
ber ku dewleta Îraqê û dewlêtên cîran Kurdistan dagîr kiribûn ew pilan
nehat cî bi cîkirin. Ger ku ew pilan bihata cî bi cîkirin, wê bandoreke mezin
li ser aboriya Îraqê û bi taybet ya Kurdistanê kiriba.
Kak Rehman zimanên Kurdî, Farsî, Tirkî, Çekî, Firansî û Îngilizî dizanîn û
bi zimanên Polendî, Rusî, Silowakî û Bulxarî jî bi başî dikarî biaxive. Di sala
1962an de kek Rehman beşdarî kongireya komeleya xwendekarên Kurd li
Berlînê dibe û li wir bo cara du-duyan kek Foad dibîne. Cara yekem wî li
Silêmaniyê kek Foad ditibû dema ku ew berpirsê partiya komonîst bû li
bajarê Silêmaniyê. Hêjayî gotinê ye ku kek Rehman li Îraqê bi navê Ebas
Enwerî dihat nasîn. Dema ku min Tirkiye bi cî hêşt ez hatim Munîxê û min

li wir endamên komeleya xwendkarên Kurd ji nêzva dîtin û min di kongireya
wan( ya sala 1963an ) ya ku kak Rehman nexwestibû yan ji nekarîbû tê de
beshdar bibe, beşdarî kir. Min bi hevkariya kekê Seîd Dizeyî ku wî çaxî
berpirsê komeleya xwendkaran li Almaniya bû, karî ku kek Rehman
bibînim. Bi dîtina min piştî gelek salên dûriyê kek Rehman ne tenê gelek
nehatibû gûhartin belkî ew gelekî hêjatir dixûya. Ew di derbarê pirsên siyasî
û şoreşa li Îranê û xebata li dijî rejîma Şah tim bi aramî û bi sebir dipeyvî û
her kes digihand qenaetê.
Ez û gişt hevalên ku peywendiya me pê ra hebû aşiqê êstidlal û mentiqa wî
ya hizrî bûyin. Kek Rehman gelek mirovekî bi selîqe, hevalnas, dev bi kenî û
herweha mamostayekî temam bû. Ew xwedî zanisteke siyasî a gelek
dewlemend bû û ji nêz ve şoreşa gelê Kurd li başûr ya bi rêberatiya Mela
Mistefa Barzanî dişopand. Wî tim pesna Mela Mistefa weke rêberekî lêhatî
yê Kurd dida û ew weke qehremanekê di şerên hemasî ku li gel dewleta
Îraqê dikir, bi nav dibir. Temamî ew salên ku ez li gel wî de bûm tu caran
min nedît ku ew li dijî Mele Mistefa Barzanî tiştekê bêje yan binivîse. Hevaltî
û nêzîkiya kekê Rehman tevî Partiya Demokrat a Kurdistana Îraqê û rêberê
wê Mele Mistefa heya di nava raporên Sawak a rejîma Şah de jî hatin dîtin.
Di salên 1970an heya 1974an dema ku ew li Bexdayê vedigeriya Piragê, ez
diçûm dîtina wî û li wir li ser pirsa Kurd pêra diaxivîm û paşan hizr û
ramanên wî yên siyasî ji bo xwendekarên Kurd yên rojhilatê Kurdistanê
vedigûhastin. Kek Rehman dema ku xwastiba nameyekê bo malbata xwe
bişîne, ew ji mira dişand û min jî rewaneyî Ûrmiye dikir. Dema ku ew li
Piragê bû xwîşkên min Eşref û Tebesum û Perwîn dihatin dîtina wî. Ji ber
ku peywendiyên hikûmeta Şah û dewleta Çikoslovakiya gelek xweş bûn,
wergirtina vîzaya dewleta Çekoslovakiyê gelek hêsan bû. Tê bîra min dema
ku mihendis Husên Qasimlo û doktor Elî Qasimlo hatin Almaniya û em tev
hev çûn dîtina kek Rehman û Hêlen û her du zarokên wan Mîna û Hîwa.
Ezê tucar wê rojê ji bîr nekem.
Îstixbarata dewleta Şah ji bo ku kekê Husên û doktor Elî, Rehman
vegerînin Îranê passport dabûn wan. Hikûmeta Şah hazir bû ku li zankoya
Tehranê kursiyeke taybet bide kek Rehman ku li wir dersê bêje û herwiha
jiyaneke şahane jî jê ra çêke. Lê kek Rehman herçiqas ku li Piragê jiyaneke
sade û di maleke biçûk a kirêkirî de hebû, tu car ew teklîfa Şah qebûl nekir
û neçû bin barê xwestekên wan. Hestên wî yen Şoreşgerî û neteweyî tu car
nehîştin ku ew pişta xwe bide gelê xwe ji bo serwet û kursiyan. Ji bo ku tu
car bawerî û ramanên wî yen şoreşgerî nekevin jêr pirsiyaran, wî dest ji
mîrasê bavê xwe jî şuşt û tu car neket pey. Di nava zankoyên Piragê de ne
tenê pirofesoran, belkî tev xwendekaran jî ji kek Rehman hez dikir û gotin û
ramanên wî di têzên xwe de bikar dianîn. Bi giştî wî karibû ku di nava
komelgeha akademîk a Piragê de cihekî taybetî û bilind bi dest bêxe.

Kek Rehman di ciwaniya xwe de gelek li xwe dinêrî û tim tekûz û qişt,
xweshik dixuya. Tê bira min rojekê ez û ew li resturantekê bûn û hinek
hevalên min jî li rex me rûniştibûn, wan ji min pirs kir ew kes kî ye: min got
xalê mine, wan berdan keniyê û gotin çawa xalê te ew qasî li te genctire?
Kek Rehman bi salan ew bîranîne vedigot û pê dikeniya. Dengê xalo
Rehman xweş nebû lê wî gelek caran ew strana babê xwe bi aramî ji xwe re
digot:
Her çend dekem dil pîr nabêt / Destim le memkî gîr nabêt."
Wî çaxî kek Qadir Dîlan jî li Piragê dijiya û wî ji strana „‟Şirîn Behare‟‟ hez
dikir û gelek caran ji min dixwest ku ez wê bêjim, dema ku ez digihîştim
strana „‟Kiras Zerdê‟‟ di dawiya stranê de kek Rehman digihîşt min û tevî
min ew digot.
Shirîn behare beharî shadan
Cejn û behar û seyran û xoshî
Mejî bo mirdin bimre bo jiyan
Le zirrey zincir dilit nelerzê
Be danîshîn le bin henaran
Ba satê nawî le yad nebê

bi behre nejîn, gel namiradan
geshtî pirozî gerden azadan
chon qazanc dekey ta nekey ziyan
peywend bo leshe ne wek bo giyan
korî bibestin chon mey gusaran
mergi cewanan giryey hejaran

Pasbendî kiras zerde:
Kiras zerd e kiras zerd e
Kiras sorim bimkene bûk

kiras zerdim lêm torawe
biben bo baxî Sheqlawe

Min brîndarim derdim girane
Ne narince ne turunce ne limoye
Ay eman ay eman ay eman

machî lêwî to bo min dermane
Malî bawkî min Kurdistane
Ay eman ey aman ay eman

Kek Rehman gelek ji wêje û helbestan hez dikir, ew evîndarê helbestên
Sedî, Şehriyar, Baba Tahir Oryan, Xeyam, Hêmin, Cegerxwîn, Goran û Nalî
bû û gelek ji wan helbestan ji ber kiribûn û ew bi awayekî gelek şirîn bi
zaraveyên wan dixwendin. Dema ku wî şetrenc dileyîst timî ev helbeste
dixwend:
„ Sîyahî leşker neyayed bê kar….. yêkî merdê ceng beh ez sed hezar ."

Nebûna azadiyên takekesî li welatên sosiyalîstî û xirabbûna rewşa aborî ya
wan û awarebûna endamên komiteya navendî a partiya Todeh ji aliyekê û

girîngî nedana wan ya bi xebata gelê Kurd û pejirandina hemû siyasetên
dewleta Soveytê di hundir û derve da gelek kek Rehman diêşandin. Rastiyên
ku di Almaniya Rojhilat de hebûn dijî baweriyên wî yên îdeal û takekesî
bûn. Ji aliyê din de wî hemû kêmasîyên dewletên sosiyalîstî didîtin. Kek
Rehman weke hemû rewshenbîrên Çekî, pirofesor û xwendekarên zankoyê
alîgirê dewleta Dobçek bû û ticarî bawer nedikir ku welatekî sosiyalistî yê
ku hevalê 50 salî bû, rojekê bi 8000 tankan têkeve Piragê û hemû bajarên
mezin yên Çekoslovakiya yê dorpêç bike û di derbeyeke leşkerî de Dopçek ji
deselat bixe û destnîşandiyên xwe danê ser cihe wî. Wê demê ez li Piragê
bûm. Rojek piştî derbeyê rojnameya organa navendiya Partiya Komonista
Piragê hat weşandin lê di rûpela yekem de ti tiştek nehatibû nivîsandin û ew
spî mabû. Rojnameyên din jî tiştekî taybet neweşandin, hin ji wan di rûpela
xwe ya yekem de tenê nivîsandibûn „‟ ewa çi hevaltiye.?‟‟ Ew dagîrkirina han
di warê rûhî da bandoreke mezin li kek Rehman kiribû, wî digot eger wana
(Rûsan) wisa nekira,
Çekoslovakiya wê di Ewropa de biba dewleteke gelek serkevtî weke Fransa.
Her di vê derbarê de bîreweriyek hat bîra min ku dixazim ewê jî bêjim: di
sala 1965an beriya derbeya Rûsan li Çekê, ez û kek Elî birayê kek Rehman
çûn Almaniya Rojhelat ji bo ku xalo Rehman bibînin. Ji bo şevê em çûn
hotêlekê û piştî xwarina şevê me passportên xwe dane hotêlê. Tê bîra min
zivstaneke gelek sar bû her der befir bû. Dema kû em ji derva zivirîn hotelê,
wan got ji ber ku vizaya we tuneye hûn nema dikarin li vir bimînin. Me kir
nekir ku wan razî bikin wan qebûl nekir. Em mecbûr man biçin derveyî
hotelê û ji ber ku sînorê Almaniya Rojava saet 5ê vedibû em mecbûr man ku
heya 5ê sibê li ser şeqaman bimînin ku kêm mabû em ji serman bimirin.
Doktor Elî henekên xwe li kek Rehman dikirin û jêra digot: te ji sibê heya
şevê diqîrand digot sosiyalizm, sosiyalizm, eva bû sosiyalîzma te? Em gelek
wê şevê keniyan.
Di sala 1968 an de kek Rehman gelek ketibû bin bandore nerîna Bihara
Piragê û wî carekê di civînekî partiya Todêh de bi aşkirayî got ku pejirandin
û şopandina siyasetên Rûsan ne karekî bi cî ye û gerek nake ku her tiştek
wan got em jî bibejirînin. Wê demê hemû pirofesorên zankoyan ji kar
hatibûn dûrkirin heya pirofesorekî hevalê kek Rehman ku kesayetiyekî
naskirî bû li Çekê, karê wî jê standibûn û ew kiribûn dergevanê saziyekê. Ji
ber kû kek Rehman li wir biyanî bû ew mecbûr bû ku Çekê bicî bihelê, her ji
ber wî xanim û zarokên wî kû xelkê Çekê bûn gerek Çek bi cî hêlaban û
izna wan tunebû ku di welatê xwe de bimînin. Wê demê min xwest biçîm
Çekê û hevkariya wan bikem lê dewleta Çekê viza neda min. kek Rehman
dikariya xwestekên Çekiyan bipejirîne û bibe xwedî pile û payeyên mezin, lê
ji ber baweriyên xwe û hebûna cesareta siyasî wî pişta xwe da dewleta
Çekoslovakî û herweha partiya Todeh û ew der bicî hêşt.

Dorpêçkirina Çekoslovakiya û cudabûna kek Rehman ji Todehê ne tenê bi
qazancê wî belkî bi qazancê Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê û herwiha
şoreşa gelê Kurd xelas bû. Ew meseleye bû sedema ku kek Rehman dest bi
xebateke nû ji bo gelê xwe bike û herwiha rewşenbîrên Kurd ji nêzva nas
bike û sîyaseteke nû ji bo Partiya Demokrat dabirêjê. Bitedbîrî û dûrbîniya
siyasî a kek Rekman û herwiha gorîkirina berjewendiyên takekesî û malbatî
di oxira berjewendiyên giştî yên şoreşa gelê Kurd de bûn sedem ku ew di
demekê kin de bigehe rêveberiya partiyê. Di wê demê de bi keda kek
Rehman û hin rewşenbîrên Kurd rojnameya „‟Kurdistan‟‟ car din ronahiya
çap û weşanê dît.
Ew qonaxa xebata gelê Kurd li Rojhilatê şahidê gelek derd û elemên giran bi
taybetî şehîdbûna komek ji hêjatirîn xortên gelê kurd( Moînî, Mela Aware,
Simaîl Sherîfzade û Niho Paşayî ) bû.
Bi taybetîu reftarên wehşiyane yên rejima Şah li hemberî xebatkarên Kurd
yên weke gêrandina cenazeyên şehîdan li bajarên Kurdistanê hê zêdetir
giran û cerigbirtir bû. Li wê girantir jî ew bû ku partiyên Kurdan yên li
başûr ne tenê bêdeng belkî harikarîya rejîmê ji bo hê baştir Kurd werin
kuştin, dikirin. Saziya Rewşenbîrên Kurd di wê demê de li dijî rejîma Şah li
welatên Almaniya, Avusturiya, Swêd û Birîtaniya xwepêşandanên mezin
çêkirin û hovitiya rejîma Şah ya li dijî Kurdan anîn rojevê. Gelê Kurd bi giştî
ket di nava şînekî mezin de û bi darxistina medrese, bazaar û îdareyan
misteke mezin li nav devê rejîma Şah dan. Beşdarî kirina bi hezaran
mirovên Kurd di merasîma teşîcenazeya Moîniyan de li rex hebûna
etmosferekî polîsî, bû sedema pêkhatina xwepêşandaneke mezin li dijî
hovitiya rejîmê û rûpelekî nû yê zêrîn di xebata gelê Kurd de hat tomar
kirin.
Vegera kak doktor Qasimlo bo Îraqê, bû sedema kefxweşiyeke mezin di nava
Demokratên li herêma Kurdistanê û yên parên din yên Îraqê û ew bi germî
hat pêşwazî kirin. Di pilonoma komîteya navendiya partiya Demokrat de
endametiya wî ya di wê komîteyê de bi piraniya dengan ve hat erê kirin.
Herweha wan biryar da ku di her pirsekê de nêrîn û fikra Qasimlo bipirsin.
Lê Qasimlo ew nepejirand û xwest ku organa rêberiya partiyê were
damezirandin da ku karîbe di konferans û kongireyan de bi karên pêwîst
yên partiyê, endam û kadrên wê ra bigihe. Di dawiyê de ew pêşniyara wî hat
pejirandin û komîteyekî heft kesî hat damezirndin. Ew komîteya han xebata
xwe ya nû bi awayekî modern dest pê kir. Lê kek doktor kêmasiyên din
didîtin û dixwest ku wan nehêle. Bo mînak wî dikir ku partiyê amade bike
da ku karîbe bername û pêrewa xwe amade bike.
Weşandina rojnameya Kurdistan û pêkanîna Konferans û Kongireyan ji bo
dewama jiyana demokratîk a partîyê ji wan tiştên girîng bûn kû kek
Rehman tim di fikra pêkanîna wan de bû. Ji ber ku serbixweyî ya rêxistinî û
herwiha ya partîyê tiştê herî girîng bû ji bo destpêk û berdewamiya xebatê,

wî di yekem derfet de îlan kir ku ew nema êdî ser bi Todeyê ne û ew
partiyekî serbixwe ne. Di Tîrmeha sala 1971an de konferansa sêyem ya
Partiya Demokrata Kurdistana Îranê hat li dar xistin ku li wir de kek doktor
weke endamê komîteya navendî û paşan bi piraniya dengên komîteyê weke
sekreterê giştî yê partiyê hat hilbijartin. Di Gelavêja sala 1973an de
kongireya sêyem ya partiyê hat li darxistin û kek Rehman car din bû bi
sekertêrê partiyê û silogana
„‟Demokrasî bo Îranê û Otonomî bo Kurdistanê‟‟ weke silogana sereke ya
partiyê hat pejirandin. Di wê demê de wî gavên gelek girîng di ji bo
pêşdabirina xebatê û nasandina partiyê bi partiyên Kurdî, Îranî û heta yên
Ewropayî, avêtin. Beriya ku peymana 11ê Reşemê di navbera dewleta Îraqê
û Mela Mistefa de were wajo kirin, kek Rehman rolekî gelek girîng di
pêkhatina wê destekeftê de lîst. Ew bû navbijînvan di navbera hêzên Çep
yên Îraqê, dewleta Îraqê û Mela Mistefa rêberê Partiya Demokrat a
Kurdistana Îraqê de heya ku peymannameya 11ê Reşemê hat wajo kirin. Lê
gereke vê çendê jî bêjim ku kek doktor Qasimlo sîyasetmedarekî bi hêz û
rêkxerekî layîq bû ku bi hêsanî dikarî navbera du hêzan yan dewletan xweş
bike û wan bîne ser maseya gotûbêjê. Piştî wê peymanê bo yekemîn car
hebûna netewa Kurd li Îraqê bi awayekî fermî hat nasîn. Lê paşan dema ku
car din şer di navbera Mela Mistefa û dewletê de dest pê kir, Besiyan dest
avêt kuştina Komonîstan û herwiha qada xebatê ji bo aliyên din hat teng
kirin û Qasimlo nema êdî karî li Îraqê bimîne û car din vegeriya Ewropa û li
Parîsê di medreseya bilind a zimanên biyanî de dest bi mamostatiyê kir.
Piştî ku peymannameya Elcezayir di sala 1975 an di navbera Şahê Îranê û
Seddam Husên de hat wajo kirin, êdî rê nehat dan ku partiya Demokrat
weke berê xebata xwe bidomîne û pilonomên xwe yên komîteya navendî li
dar bixe. Lewre endamnên komîteya navendî mecbûr man ku bi harîkariya
Pol Mobîk (Kirîs Koçêta) rojnamevanê Fransewî yê ku hevalê nêzîk ye kek
Rehman bû civînên partiyê li bajarê Şanlo Monlîno ya Parîsê de li dar bixin.
Ez jî wê demê endamê komiteya navendiya partiyê bûm û di wê pilonoma li
Parîsê de beşdar bûm.
Yek ji taybetmendiyên kek doktor ew bû ku tevi wê çendê ku ew
rewşenbîrekî mezin bû û bi ser heşt zimananên biyanî da jî zal bû lê wî di
hemû civînan de bi awayekî sade û bi zimanê xelkê diaxivî da ku her kes ji
wateyên raman û istidlalên wî û herwiha pirsên tevlîhev yên sîyasî û felsefî
bi başî fêm bike. Ji aliyekî din kek Rehman tim bi zimanekî şirîn û bi ziman
xweşî û laqirdiyan dikir ku morala rêhevalên xwe bilind bike û wan ji
bêhîvîtiyê dûr bike. Wî herweha hêzekî bêwêne di razîkirina kirinê de hebû,
gelek caran ew li gel nasiyonalîstên Îranî û Panîranîstan li ser pirsa Kurd û
diyarkirina mafê çarenivîsê diket gotobêj û gengeşeyan û bi îstidlalên
mentiqî û zanistî ew dianîn ser vê baweriyê ku bi bêyî nasîna mafê neteweyî

yê miletan li Îranê, azadî nayê desteberkirin. Wî tim digot ku: herçiqas qada
xebata me ya sereke Kurdistana Îranê ye, lê di rewşa niha de ji bo gihîştin bi
mafên xwe yên neteweyî yekîtiya gişt Kurdan pêwiste û xebat nabe were
parçekirin.
Dema ku kek doktor Qasimlo li Parîsê mijûlî mamostatiyê bû, kek Sadiq
Şerefkendî jî ji bo domandina xwendina xwe hatibû wir. Wan li wir hev û din
nas kirin û tê bîra min çend caran ez û kek Rehman çûn dîtina kek Sadiq.
Gelek caran kek Sadiq ji bo belavkirina rojnameya Kurdistan dihat
hevkariya me; ji ber ku wî bi bursa dewletî li Parîsê dixwend, nema dikarî
ku endametiya partiyê qebûl bike. Lê dema ku ew vegeriya Îranê xebata xwe
ya li dijî dewletê dest pê kir. Dema ku li payîza sala 1978an de doktor
Qasimlo vegeriya Îranê û dest bi xebata nepenî kir, kek Sadiq weke
endamekî çalak yê partiyê û mîna nizîktirîn kesê Qasimlo hevkariya wî
dikir.
Kek Rehman di xebata xwe de gelekî netirs û herweha rihet bû, dema ku ew
li Tehranê bû ji îdareya telefonê ra telefon dikir û ji wan dixwest ku rê bidin
ew bi Helen xanima xwe ra ku li Parîsê bû biaxive, memûran pirs dikir tu kî
yî? Wî ji digot ez Rehman Qasimlo me, êdî wan zû rêya wî didan ku ew
telefona xanima xwe bike. Kek Rehman li Tehranê diçe mala Sarimedîn
Sadiq Werzî. Ew yek ji binavbangtirîn parêzerên dadgehên Îranê bû. Wî berê
kedeke mezin ji bo xebata Kurdan danîbû û dema ku ew endamê partiya
Todeyê bû ew û kak Rehman ki gel hev dixebitîn û hevalên gelek nizîk bûn.
Wiklis le ser Seddam
Piştî şoreşa gelên Îranê û nemana rejîma Pehlewî, kek Rehman li Mehabadê
bû û wî di stadiyoma werzişî ya bajarê Mehabadê ku sedan hezar kes li wir
hazir bibûn, axavtineke dîrokî pêşkeş kir û ew gelek bi germî û bi coşekî
mezin hat pêşwazî kirin. Ew axaftina wî ya han ku 3-4 seetan berdewam bû,
gelek serkeftî bû û di dîroka Kurdistanê de tiştekî bêwêne bû.
Di havîna sala 1980 an de kek Rehman weke niwînerê xelkê Azerbaycana
Rojava bi 113.773 dengan ji bo meclîsa Xûbrigan hate hilbijartin. Wî
dixwest ku ji bo niwîneratiya xelkê xwe here Meclîsa Xûbrigan lê ew di
dawiyê de peşêman bû. Tê gotin ku Xûmêynî di civîna meclîsê de gotibû ku
ger Qasimlo bihata vira me yê nehêşta ew car din vegere!
Di sala 1981an de dewleta Sosiyalîstiya Fransayê kek doktor Qasimlo weke
kesayetiyekî siyasî û diplomatekî bihêz yê nasyarê pirsên Rojhilata Navîn bi
awayekî fermî nas dike û rêya wî didin ku ew yekem ofisa nûneratiya
partiyeke Kurd li Parîsê veke. Wê demê Leonel Jospen yê rêberê partiya
Sosiyalîst a Fransa wî ji bo beshdarîkirina di kongireya partiya xwe de
vedixwînin. Di wê demê û pê de partiya Demokrat di nava partiyen chep yên
Ewropî da tê nas kirin û partî ji bo pilonomên internasyonal a sosiyalîst tê

gazî kirin û şûnda ew weke yekem partiya Kurdistanî ji aliyê internasiyonala
Sosiyalîstan ve weke endam tê wergirtin. Ne tenê kek Rehman partiya
Demokrat gihand astekî bilind, belkî wî karî ku deriyê welatên Ewropî li ser
pirsa Kurd veke û wê bi cîhanê bide nas kirin. Bi hewl û zehmetiyên kek
Rehman bû ku di sala 1989an de yekemîn konferansa navneteweyî a li ser
pirsa Kurd li Ewropa hat lidarxistin lê mixabin kek doktor shehîd bû û cihê
wî li wir vala ma.
Kek Rehman zêdetir ji 18 salan rêbertiya Partiya Demokrat kir û partiya wî
di 10 salên dawiyê yên jiyana wî de di nava şerekî giran yê çekdarî de bû lê
wî tu car rê neda pirensîpên demokrasiyê û mafê mirovan ji alîyê partiyê ve
werin bezandin. Kek Rehman Qasimlo weke şoreşgerekî Kurd û
pêşmergeyekî netirs tim li qada xebatê bû, wî hemû jiyan û xebata xwe ji bo
bi destanîna mafên gelê xwe terxan kir. E mamostayekî shehreza di sîyaset,
exlaq û ziman û hevalekî emeknas û dîplomatekî şahreza bû. Em dikarin
bibêjin ku ew mirovekî bêqisûr û bêwêne bû. Kek Rehman tim di hizra
perçeyên din yên Kurdistanê de bû û çi ji destê wî dihat, dikir. Tê bîra min
ku dewleta Îraqê çendîn caran ji wî xwest da ku tevî Sedam derkeve ser
televîziyona Îraqê, lê her çiqas ku partiya wî peywendiyên dostane li gel
dewleta Îraqê hebûn û wî pêştir Sedam ji nêzve dîtibû jî, lê wî tu carî qebûl
nekir ku tevî Sedam derkeve ser televîziyonê. Wî digot eger ez vî karê han
bikem ezê çawa bersiva wan hemû şehîdan û malbatan bidem yên ku
Sedam ew li sêdareyê dabûn û gundên wan xerab û ew enfal kiribûn?
Tiştekî nexweş ku di salên dawiya jiyana kek Rehman de ji bo wî hate pêş,
cudabûna Helenê bû ji wî. Min weke endamekî malbatê ku gelek ji wê nizîk
bûm pir hewil dan da ku ew tişt çênebe lê Helenê qebûl nekir. Herçiqas xalo
Rehman mirovekî gelekî bi sebir û bihêz bû lê wê pirsê bandoreke derûnî a
xerab li ser wî kir û ew gelek diêşand.
Hikûmeta Îslamiya Îranê ji bo ku kek Rehman nemîne di gelek rêyên cûr bi
cûr da çûbû lê bi ser nekeftibû. Di dawiyê de wan ew bawera Partiya
Demokrat ya ku digot „‟pirsa Kurdan li Îranê dikare bi rêya gotobêj û aştiyê
bê çareserkirin‟‟ kirin alav da ku doktor Qasimlo bikişînin ser maseyê. Wan
ew kir û partiya demokrat ji bo gotûbêjê vexwendin. Di 15 ê Gelawêja sala
1988 an de kek Rehman di hevpeyvînekê de dide xuyakirin ku mercê wan
yê sereke ji bo destpekirina gotûbêjê tevî dewleda Îranê qebûlkirina mafê
otonomiyê ji aliyê dewletê ve ye. Tehranê jî ew tişt hemû pejirandin. Ez
bawerin yekem hevdîtina kek Rehman û şanda dewletê di 30 û 31ê
Gelawêja sala 1989an bi erêkirina komîteya navendî û deftera siyasî ya
partiyê û bi navbijîvaniya Mam Celal serok komarê Îraqê yê berê tê sazdan.
Wê demê kardarên Îranî hebûna Mam Celal li wir rexne dikin û baweriya
wan bi wî nayê, paşan ew Kurdekî Îraqî yê bi navê Fazil Resûl ji bo
navbijînvaniyê vedixwînin û ji Mam Celal dixwezin ku neyê. Yekem hevdîtin
di roja 12 ê Hezîranê de di navbera doktor Qasimlo, Qadirî û Fazil Resûl ji

aliyekê û ji aliyê din Sehrarodî, Hac Mostefewî û Bozorgiyan de tê
lidarxistin. Roja 13 ê jî her di wê apartmanê de hevdin dibînin ku mixabin di
dema wê hevdîtinê de ew tên teror kirin. Sala 1989 roja 13 Hezîranê Saet
19:20an sê Kurd hatin qetil kirin. (Şoreşa gelê kurd û sebixweyî xwestin,
kirîs Koçera, vergerandina Ezîz Mamlê2000)
Şehîdbûna doktor Qasimlo di 13ê Hezîrana sala 1989 an li Vîyena derbeyek
xedar li şoreşa gelê Kurd bi taybetî Partiya Demokrata Kurdistana Îranê
dide. Ji aliyekî din ew cinayeta howane careke din rûyê dijî mirovî û hovane
yê rejîma îslamî nîşanî cîhanê dide. Piştî şehîdbûna wî, cenazeyê wî û
hevalên wî yê xweştivî şehîd Ebdulah Qadirîazer tînin Parîsê û li goristana
navdar a Perlaşîza Parîsê di merasîmekî mezin de û bi amadebûna sedan
kesayetiyên navdar yên Kurd, Îranî û navneteweyî ve tên veshartin.
Rojname û televiziyonên hemû cîhanê di wê rojê de nûçeya terora Qasimlo
digihînin çar aliyên cîhanê û wê bûyerê weke tirajêdiyeke mezin binav dikin
ku mezintirîn kesayetiya qada dîplomasiya Kurd dike amanc. Di wê
merasimê de gelek gotar û peyamên cûda-cûda ji aliyê kesayetî û saziyan ve
hatin pêşkeş kirin. Bo mînak doktor Bernard Kouchner
wezîrê niha yê kar û barê derve, Leonel Jespin wezîrê perwerdeyê û madam
Mîtran hinek ji wan kesayetiyan bûn. Herwiha Ebdula
Hesenzade nûnerê Partiya Demokrada Kurdistana Îranê jî gotarek
peşkeşî amedebûyayn kir.
Bernard Kouchner sekreterê berê yê serokwezîr di karên mafê mirov û
wezîrê derve yê Fransa di axaftinekê da got:
Li vir carek din Kurd dora hev kom bûne ku ji bu cangoriyên xwe rondika
bibarînin. Carek din tevî hemû astengiyan , karkerên Kurd li Ewrupa ,
nûnerên saziyên Kurd û ne Kurd û dostên Kurdan yê Feransî dora hev kom
bûne , ez hê nizanim ev peyvên ku li wir bikar tînim wate û naveroka xwe ya
rastîn digehînin ya na ! Em li wir kom bûne ku ji bu du qehremanên gelê
Kurd Ebdulrehman Qasimlo rêberê Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê û
Ebdullah Qadirî nûnerê vê partiyê li Ewropa rêz bigrin. Ew qehremanên ji
canê xwe derbas bûyî û fedakartir ji me hemûyan bûn û canê xwe jî feda
kirin.
Bi wateya taybet û giştî ya peyvê , qatilan serê wan nîşane girtin , karê ku
sipartibûn wan bi pîsî û qirêjek tevav hate kirin. Dostên Ebdullrehman û
Ebdullah ti carê ev cinayeta hovane û bêşermane ji bîr naken . ev komploya
qirêj ku bedela vê ji dest çuna canê du rewşenbîrê fedakar û rehm bû vê ti
carê ji bîreveriyan de reş nebe . Dema me şansê nasîna mêrên ku ji bu
armancên xwe û xelkê xwe têkoşîn dikirin peyda kir me qet nedizanî ku ew
vê rojekê werin kuştin ya vê bibin serokê hukumetekê .
Moxabin encamên zeyif ji lêkolînan ber destê me heye û tenê ez dikarim
bibêjim ku em şahidê bêdengiyek kujer ya jî lêborînin bê cih û

mehkumiyetên bi şermane ne. Ji bu kesên ku Kurdan nas nakin ew bûyer
tiştek bilî hewldanek dijî du şervanan nîne lê kesên ku Kurdan nas diken
dizanin qetil kirina wan derbeya herî mezin li gelê kurd bû. Kesên ku canê
xwe ji dest dan her tim yekemîn kes bûn ku daxwaza alîkariya pizişîkî bu
hemû xelkê Kurdistanê dikirin heta ev maf ji bu dîlên şer jî dixwastin. Çima
em dibe cinayetek bi vê avayê bibînin ? em çava qebûl biken ku hê jî
rêberên welatan ji bu domandina desthelatdariya xwe serî li rêbazên qetl û
cinayetan diden ? Li welatê me ku welatek dewlemend û bi şanse , peyva
mafê mirov ji ber ku zêde hatiye ziman êdî normal tê dîtin, em ji bîr diken
ku têkoşîna bu mafê mirovan ne tenê dest pê kiriye belku em dibe ji bu bi
cih anîna mafê mirovan rêkek dûr û dirêj derbas biken. Li wir hewce dike
ku carek din bi bîr bînim sê Kurd li Vien hatine kuştin . wan Porofosor
Resûl jî kuşt .
ez li wir bi nûneratiya hukûmeta Fransa li hember termên her sê
cangoriyan bejna xwe ditevînim û sersaxî li malbata wan , dostên Hilin
hevjîna Qasimlo û keçên wê dikem . Dema ku ez xeyala te dikem Qasimlo
dikevim bîra keniyên te , te dikarî bi her tişt û her kesê re bikenî. Zaniyarên
kûr , nêrîna dîrokî û rewşenbîriya te dihêla ku tu analîzek hûr û kûr ji
pirsgirêkan bikî û ew qaweta te ya siyasî tu di hemberê rûdaw û zehmetiyan
de serdest dihişt. Li rewşa herî zehmet û xembar a têkoşîna gelê Kurd heta
dema ku asta şerê birakujî nava Kurdan de di rejeya herî jor de bu , te
dikarî bi çavek mirovanî li ser serhatiya tirajîk a gelê xwe biaxivî , gelê ku bi
dîtina te li navendek hesas û pirr aloz ji aliyê siyasî de dijî . Te digot li
coqrafiya yê de jî em bê şans bûne . te digot ti carî behsa me naken ji ber ku
me ti wextê kesek nerevand , ti balafir me nedizîn , lê em serbilindin ku karê
wiha me qet nekirine . Lê belê Qasimlo tu ewqasî dil mezin bûyî ku di rêka
yêketiya gelê Kurd amade buyî ji berjiwendiyên hizbî derbas bibî.
Dixwazim viya zêde bikem ji bu kesên ku bawerî bi mafê mirovan û
pêkanîna vê hene mijara yêketiyê di vê herîme de tiştek hêsan nîn e . Te
rewşa dijwar û zehmet a jiyana gelê xwe bi başî fêm dikir û ji ber ku ji nêz
ve têkeliyek baş digel gelê xwe hebû ,te bi rûyek wekirî doxtorên Fransevî
qebûk kirin ku werin Kurdistanê xizmeta gel biken . Me cem te û digel te
kar dikir , dinav dilê çiyan de çiqas şevan ku me hevre xeber dida û te em
gazî xelweta xwe dikirin û ji bu me behsa êş û zehmetiyên gelê Kurd dikir .
Tu kesayetiyek ji cihana sêyem bûyî ku ji her kesê bêtêr min pesna te dida ,
di heman demê de tu partîzan , lîberal û girêdayî istiratejiyek diyarkirî bûyî ,
tu rêberê xetek cidî a siyasî bûyî ku bê navber ser pirsgirêkin bingehîn
radiwestiyaî , te dixwest bêjî dimokrasî , ez jî dibêjim dimokrasî .
Ah...eger hemû rêberên cihana sêyem wek te dimokrat bûna niha bi
hezaran mirov nedihatin kuştin . li mala sê odî ya piçûk dinav dilê çiyan de
ku odek ji vê kitêbxaneya te bû te ji bu min behsa xeyal û hêviyên xwe dikir
. Qasimlo te digot serbestiya Kurdistanê ji xeyalekê zêde tir nîne , tu û
hevalên xwe pey xweseriya Kurdistana Îranê bûn û di vê rêkê de ji

goftuguyan amade bûn. Te dixwest digel cîgirên Xomiynî vê derbarê de
baxivî û ji bu vê tu tevî hişyariyên dostên xwe çuyî Vien ê , tu binavê
Kurdan ji bu pêkanîna aştî çuyî û ew ji peyama te bû ku ketin tirsê . Ji ber
vê bû ku tu pêxemberê aştiyê kuştin ...........
.Ebdullrehman di dawiya vê sedsalê de mirovên wek te pirr hindikin. Enwer
Elsadat ê Misrî , Îsam Sertawî yê Filistînî , Behaeldîn Macihû yê Efqanî û
Jan Marî Cûbo jî kesên wek te aştî xwaz bûn ku hatin kuştinê. Qasimlo ez
seh dikem ku min tu li hemû deran dîtî û berê re te nas dikem ji ber ku tu
bê guman mînakek ji bu me hemûyan bûyî. Eger çi tu li welatê xwe nînê lê
bera dîwara Komonardan bin ax bûyî , cihek kû sembola rêz bu têkoşerên
azadiyê ye û te jî ew nas dikrin û ew dipesinandin. Tu dûr ji cihê ji dayik
bûna xweyî ey penaberê heta hetayî ? gelo te qe xaniyek jî hebûye ? eger çi li
wir te aram girtiye li mala xwe nînê lê hêvî dikem ku li wir dinava me û
dostên xwe de xerîbiyê nekey . Hevalê min ê hêja Qasimlo te digote min
têkoşîn pirr zehmet û dijware , hê deh roj ji vê gotina te derbas nebûye ku
tevî ev cihên îro vala mayî em asoyên ron jî dibînin ! cihê hevalên ku ketine
ser axê û te bi bîr dianî çiqas ji me hatine kuştin , dostê min tu jî îro hatî
kuştinê û ev e bê edaletiyek mezine .
Ebdullrehman demek kin cem me bimîne , Ebdullah tu jî bimîne heta ku li
welatê te êdî xwina ti kesê neyê rijandin dema ku rêdînên reş û sipî ya jî
jinên reşpoş dest bi destê hev bi navê xwedê êdî xwin nerejin û dev ji qir
kirinê berden.

Bernard Kouchner ( Firansî)texet

Komara îslamî a Îranê bi terora doktor Qasimlo ne tenê dixwest tevgera gelê
Kurd bişkîne belku di heman demê de dixwest bi vî avayê navê wî ji
belgeyên dîrokê û mêjiyê gelê Kurd de reş bike . Lê belê navê doktor Qasimlo
, raman û fedakarî û berxwedana wî di rêka azadiya gelê xwe heta şehadeta
wî di vê rêkê de nehişt ku ew niyeta bê bext bigehe encamê û navê Qasimlo
heta heta zindî ma. îro em dibînin ku dewleta komara islamî neçar maye
dinav belge û kaxezên dewletî de navê wî qeyd bike . helbijartina navê şehîd
Dr Qasimlo bu bendavek li Kurdistanê vê idiayê piştrast dike ( li serjimêriya
giştî a nofûz û xanî 1375 [1996 ] ya xerîteya gundan binêrin )
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Axavtina birêz Ebdullah Hesenzade li ser gora şehîdên

Wienayê
Xuşk û birayên birêz!
Nûnerên partî û saziyên siyasî û civakî!
Kesayetiyên azadîxwaz û mirovhez!
Em vira de kom bûne da ku termê pîroz yê du şehîdên rêya
rizgariyê, Dr. Ebdulrehman Qasimlo sekreterê giştî ê PDK Îranê û
kak Ebdullah Qadirîazer nûnerê PDK Îranê li Ewropa teslîmî axê
bikin. Beşdariya we di vê rê û resmê de rêz û hurmetgirtin e ji vê
xebata pîroz ku Dr. Qasimlo pitir ji 40 salî temenê xwe jêre danî. Me
ev civîna bo vê yekê pêk aniye da ku em şoreşvanekî mezin û navdar
ê Kurd bi vî awayî ku hêjayî wî ye, di nav xwe de rêkin.
Dr. Qasimlo şehîdê rêya rizgariya Kurdistanê û seranserê Îranê,
rêberekî lêhatî û xebatkarekî nevest bû ku dîroka xebata
rizgarîxwazane a gelê Kurd û gelên Rojhilata Navîn kêmtir
kesayetiyên wekî wî bi xwe ve dîtine. Dr. Qasimlo siyasetvanekî
zîrek û lêhatî, xebatkarekî gernas, kesayetiyekî mezin ê zanistî, û
şoreşvanekî bê heval bû. Dr. Qasimlo di rêya destveanîna azadiyê û
dada civakî de tekoşîn dikir. Wî cehd dikir da ku pelçiqandina mirov
bi destê mirov bo heta heta nemîne, û muqedera gelan bikeve destê
nûnerên wan yên rastîn de. Wî îmaneke zaf bi demokrasiyê hebû.
Wî bo cîgirkirina demokrasiyê li nava refên partiyê û di nava civakê
de bi hemû şiyana xwe tekoşîn dikir û hekî carna jî di encama ber bi
pêşdebirina demokrasiyê zererek bigihîştiba PDK Îranê , digot eva
nirxa demokrasiyê ye û her kesê demokrasiyê bixwaze divêt nirxa wê
jî bidet.
Dr. Qasimlo welatperwerekî Kurd bû. Wî baweriyeke tewaw bi
muqedera hevbeş a gelê Kurd hebû û serkevtin û şikesta gelê Kurd di
her beşeke Kurdistanê de bi serkevtin yan şikesta hemû beşên
Kurdistanê dihesiband, û di vê rêyê de jî gelek caran ev yeka bi baş dizanî
ku qazancên PDK Îranê bikete goriyê qazancên sitratêjîk ên
neteweya kurd. Wî Çaxî ku tenê daxwaza mafê neteweyî bo
neteweya Kurd bi guneh dihate hesêbandin, û dijminên neteweya
Kurd navê cudahîxwaziyê li ser didanîn, wî çaxî Dr. Qasimlo di
pirtûka xwe a bi nav û deng "Kurdistan û Kurd" de hewar dikir ku
Kurd neteweyeke cuda ji neteweyên dinê ye, û hekî rojekê wekî
hemû neteweyên azadîxwaz û bextewer ên cîhanê muqedera xwe
destve bigre, eva hevgirtin e, ne cudabûn. Dr. Qasimlo herwisa
welatperwerekî mezin ê Îranî bû, û izn nedida çi kesî ku xwe ji wî
Îranîtir bizane. Wî îman bi yekîtiya muqedera gelê Kurd û gelên din
ên Îranê hebû, û digot: "Gelê Kurd di Îranê de bêy hevkariya gelên
din ên Îranê nagîje armancên xwe ên berheq. Lewma wî bi dil û can
ve bona hevkarî û xwe rêkxistina bi hêzên welatperwer ên seranserê
Îranê re cehd û tekoşîn dikir, û pêkanîna eniya hevgirtî a hêzên
nîştimanî ên Îranê bi şert û mercê eslî ê serkevtinê dizanî. Dr.
Qasimlo bizava neteweyî-demokratîk a gelê Kurd bi beşek ji bizava

rizgarîxwazane a gelan di seranserê cîhanê de dizanî, lewma jî bona
qahîmkirina têkiliya bi hemû bizavên rizgarîxwaz re cehd dikir, û
bona rakêşana piştevaniya bîr û raya giştî a cîhanê ji xebata xelkê
Kurdistanê tekoşîn dikir.
van sifetên taybetî û gelek sifetên baş ên mirovî, exlaqî û şoreşvanî,
Dr. Qasimlo kiribûne kesayetiyekî mezin ê cîhanî, ku tenê milkê
xelkê Kurdistanê û Îranê nebe. Ev rê û resma bi coş jî ku îro bi
hevkarî û beşdariya we birêzan bo bi axê spartina Dr. Qasimlo pêk
hatiye, rengvedaneke xweza (Siruştî) ye bo vê kesayetiya cîhanî a
Dr. Qasimlo. Spas bo we û silav li Dr. Qasimlo.
Tu jî ey xebatkarê qet nemir, ey mamostayê zana û rêberê xwedî
şiyan! Bi xatircemî ve serê xwe danê û bi asûdeyî razê. Çimku te bi
cehd û tekoşîna dehan sale ya xwe welatek hejand û neteweyek
rakire ser pêyan. Dersxwan û hevçeperên te li ser peymana xwe
mane û rêya te bernadin. Hevalê min ê şehîd! Bo ji destdana te bi
hezaran pêşmerge û dehan hezar endamên partiya te, sedan hezar
dost û alîgirên rê û şopa te û bi milyon kesî ji xortên neteweya te
kovandar bûn û rondik rijandin. Lê ne li ber bê hêvîtiyê, çimku
neteweyek ku xortekî wekî te perwerde kiribe bê hêvîtiyê nas naket.
Ew bo te girîyan da ku bi ava çavên xwe û bi axa rêya te heriyekê bo
serê hemû wan kesan bigrin ku wan jêve ye bi mirina Qasimlo
neteweya Qasimlo û rêbaza Qasimlo jî dimire.
Dizanim hem bo te û hem bo me çêtir bû ku em te di dilê mezin ê
axa Kurdistanê de û li cem pêşmerge û hevalên te ên hizbî yên şehîd,
teslîmî axê bikin. Lê niha ku Kurdistan li jêr çekmên xulamokên
kevneperestiyê de ye, me hêjayî kesayetiya te ya mezin zanî ku te di
cimata şehîdan û li cem kesayetiyên edebî û zanistî û hunerî ên
Feransayê teslîmî axê bikin û te bikne cînarê şehîdên hertim zindî ên
Komona Parîsê, û hozanvanê mezin û şoreşvan ê Kurd Yêlmaz
Gûney û kesayetiyên toreyî ên mezin yên Îranê wekî Hidayet û
Xolamhosêyn Saidî hetanî wê rojê ku hêvî û xwaziyên te destve tên û
em dibne xwediyê Îraneke azad û demokrat û Kurdistaneke
xudmuxtar. Hingê xatircem be ku xortên te dê te bibne welatê te, û
gora te a pîroze wê bikne hêjageha dilsojên Kurd û welatperwerên
Îranê.
Rêberê payebilind yê şoreşvanên Kurdistanê!
Bê şik û guman hemû heval û hevçeperên te hez dikirin îro li cem
te ban. Lê wisa meslehet zanîn ku di roja bi axê spartina te de hemû
di wê ciyê bin ku tu bixwe hez dikî hemû xebatkarên partiya te li wir
bin, çepera xebat bo azadî, demokrasî û xudmuxtariyê. Lewma wan
em şandin da ku em bi nûneratiya tewayan bo cara dawiyê xatirê xwe
ji te bixwazin û te xatircem bikin ku em bi armancên te her wisa
emegdar in û rêya te qet bernadin.
Hevalên xweştivî!
Beşdariya we di rê û resma teslîmî axê kirina Dr. Qasimlo de rêz û

hurmetgirtin e ji xebat û cangorîtiya ewên ku di pêxema gel de dijîn
û di rêya welat de serê xwe datînin.
Rê bidne min ku ez bi navê PDK Îranê spasê ji we hemûyan, û ji
dewlet û xelkê Feransayê bikim, seba evê ku li pêkanîna vê rê û
resmê de gelek hevkariya me kirin. Feranse hertim sitara
azadîxwazan û sitara wan kesan bûye ku di pêxema bîr û bawera xwe
de ji axa bab û kalên xwe derbider dibin. Lewma xebatkarên Kurd û
civatgeha cîhanî ji welatê Feransayê re pir hez dikin û rêz û hurmetê
jêre didanên. Lewma Dr. Qasimlo şehîdê hemû azadîxwaz û mirovhezên
cîhanê ye. Rê bidne min da ku ez ji aliyê Partiya Dr.
Qasimlo, PDK Îranê ve sersaxiyê li we û li tewaya ogirên azadiyê di
seranserê cîhanê de bikim.
Silav li riha paqij a hevalên şehîd, Dr. Qasimlo, Ebdullah Qadirî, û
hemû şehîdên rêya rizgariyê.
Spasê ji we dikim û her bijîn.
Weke min berê jî bi bîra we anîbû kak Rehman bi Helen xanimê re zewicîbû
û ew xwediyê du kechan yên bi navên Mîna û Hîwa ne.
Mîna Qasimlo
Mîna Qasimlo ji dayikbûyîya sala 1953an, keçeka herî bedew û xweşik û
dilgerm ku shik û rengekî tam Rojhilatî heye. Wê dibistan û lîseya xwe li
Piragê qetandiye û li zanîngeha Piragê dereceya endazyariya arşîtêktê bidest
xistiye û di temenê ciwaniya xwe de ligel kesekî Swêdî yê bi navê Nûrlîta
zewiciye. Wê sê kur bi navên: Robêrt, Martîn û Maks hene." Temo " ku ji
hemûyan biçûktir e di destpêka sala 1989an de hatiye dinê û kak Rehman
navê wî danaye " Temo ". Mînayê ligel malbata xwe li Piragê jiyaneka xwesh
heye. Vê dawiyê kak Rehman ji neviyê xwe Martîn bûye xwedîyê nevîçirkekê
bi navê Ala.

Hîwa Qasimlo
Hîwa sala 1955an hatiye dinê. Di biçûkatiya xwe de keçeka herî bêxem û
dilovan û hestgerm bû. Gelek caran ku ez diçûme Piragê, min ligel wê û
Mînayê dilîst. Ew bi meraq bû ku biçe Kurdistanê. Hîwa zimanên: Çêkî,
Fransî, Îngilîzî û Swêdî bi bashî dizane û hinek jî zimanê Farsî û Îtaliyayî
dizane. Ew jî dibistan û lîseyê li Piragê diqedîne û tev Swêdiyekê bi navê
Gûsta dizewice û keçek bi navê Viyêra heye ku niha 25 salî ye. Demeke ku
Hîwa ji hevjînê xwe veqetiyaye û digel keça xwe li Fransayê dijî. Hîwayê

dersa akademîk a bavê xwe xal Rehman domandiye û dereceya aboriya
ramyarî( polîtîk ) li zanîngeha Piragê qetandiye.
Menîje xanim Qasmlo( Zerza )
Menîje xanim ji dayikbûya sala 1302 h( 1923 z ) li bajarê Ûrmiyê ye. Ew
mîna zarokên din yên Mihemed aqa neçû dibistanê. Menîje xanim keçek
gelek hêja û xweşik û bi rewş bû. Her di zarokiya xwe de di kar û barên
malê de hevkariya dayika xwe dikir û di ciwaniya xwe de li sala (1938) li ser
destûra babê xwe Mihemed aqa şû bi Mûsa xanê Zerza dike ku bi kêmî sî-çil
salan ji Menîje xanê bi tementir bû. Menîje xan diçe gundê Singan yê ser bi
bajarê Şinoyê. Mûsa xan xwe her dem di dirêjiya jiyana xwe de li mala
xwede sê an çar jinê wî hebûn û heta piştî zewaca bi Menîje xanimê re jî bi
jinek din re jî ya bi navê Xedîce xanim zewicîbû. Her sal li ser vexwendina
Menîje xanim û Mûsa xan Zerza hemû malbata me diçûn bajarê Şino û
gundê Singanê.
# Mûsa xan ji 50 kesan re hesp û alavê xew û xwarinê amade dikir û li
tevan bi germî mêvandarî dikir. Min bixwe gelek bîranînê şêrîn di wê
dewranê û ji her du rehmetiyan hene. Her çend ku ez wê demê hêj xortek
nûgehishtî bûm, lê carna min bi Mûsa xan re şetrenc û textenerd( tawle )
dilist û carna wî bi minre didorand. Her di wê demê de ku Mûsa xan
didorand fermana( Heme çayê bîne ) dida û me bi hevre ça û şêrînî dixwar.
Menîje xanim ti caran ji jîna xwe bi gazin nebû û gelek hewla xwe dida ku
zarokên xwe mîna kesên serbixwe û bi birayar û xwende perwerde bike. Ew
xanimek gelek dilovan hem ji zarokên xwe û hem ji derûdor û xelkê gund re
bû. Qet ti carî bi hêrs nedibû û qet bêrêzî bi ti kesîre nedikir. Ew xanimek
nimuneyek bi esalet ji jinên Kurdan û bi tev qencî û neqenciyên xwe yên
jinên kurdan bû….her çend xalet Menîje xwe derbendê deb û resmên eşîretî
yên Kurdan bi baş û xerabiyên xwe bû lê ti carî wê xanimê serxwebûna xwe
ya hizrî û ekonomî û kiryarî a xwe ji dest neda û heta dawiyê kerameta xwe
ya resen parast.
Her çend ku Mûsa xan bixwe serokê eşîreta Zerza bû û xwe kesayetiyek
arîstokirat bû lê heya wê dera ku agahiyên min li ser hene, bi Menîje xanim
re bi dilovanî tevdigeriya û ji ber Mihemed aqa zêde hurmet jêre hebû.
Menîje xanim ji ber ku bixwe nexwendî bû gelek hewl dida ku keçên wê
herin debistanê û bixwînin lê tenê keça wê a biçûk Mehîn karî li derî welat
xwendina xwe bidomîne. Xaltîka Menîje di temenê 60 saliya xwe de tûşî
nexweşiya şêrpence( seretan ) bû û ji ber nebûna tedawî û doxtorên baş di
sala 1982an de çavê xwe ji jiyanê girtin û li goristana gundê Singan a
Şinoyê hate veshartin. Min bixwe nekarî di merasima veshartina Menîje
xanim û Mûsa xan de beşdar bibim. Mûsa xan û Menîje xanim bûn xwediyê
6 zarokan ku navê wan evin: Mesûd, Mirad, Muzefer, Mahîre, Mîna û
Mehîn.

Mesûd Zerza
Mesûd kurê mezin yê Mûsa xan û Menîja xanimê, di sala 1946 an piştî şerê
cîhanî yê duyan û di dema damezirandina komara Kurdistan ji dayik bûye.
Dewrana debistana seretayî û navendî li bajarê Şino bi dawî anîye. Min pêre
hevalîniyek herî nêzîk hebû û her çend ku ez çend salan jê mezintir bûm lê
pir caran em hevlîstikên hev bûn. Mesûd di malbatek eşîretî û di nav
mercên eşîretê de mezin bibû. Ew zêde girêdayî bi adet resmên eşîretê ve
bû. Kesayetiyek bi xwe bavwr bû. Piştî dûr ketina ji wan min nekarî zêde
agahiyan li ser jiyana zarokên Menîje xanim ku kurxaltîk û keç xaltîkên min
bûn bi dest bêxim. Ew qas dizanim ku Mesûd piştî bidawî anîna xwendina
xwe ya navendî li fabrîkeya qend a bajarê Pîranşehr( Xan )ê karek peyda kir
û li wê derê mijûl dibe. Paşan li bajarê Ûrmiyê malek mezin û xweşik ji xwe
re ava dike û bi keçek ji xizmên xwe re bi navê Tûba xanimê dizewice û du
kurên wî bi navên Muhsîn û Mêhran hene.
Mahpara Zerza
Mahîre piştî Mesûd hatiye dinê û niha li bajarê Şino dijî. Mixabin divê bê
gotin ku Mûsa xan jî mîna Mihemed aqa Wisûq zêde girîngî nedida
xwendina keçan û li ser vê yekê Mahîre jî nexwende ma. Wê bi Mehmûd
Mecîdî re jiyana hevbeş pêk anî û bûn xwediyê şeş keç û du kuran ku navê
wan ew in: Nazenîn,Tûran, Sasan, Şilêr, Kejal, Kêwpare, Hesen û Hûsên.
Mirad Zerza
Mirad ji dayikbûyê sala 1944an e. Ew di zaroktiya xwe gelek nesekenî û
şeytan bû. Her dem birayê xwe yê mezin (Mesûd) zêde êciz dikir. Bi devoka
Kurdî a herêma Şinoyê diaxivî. Di çardeh saliya xwe de keçek rewand û
anîbû mala me ku bi navbeyikariya babê min Mihemed Emîn aqa , Mûsa
xan karî bi malbata keçikê re meselê çareser bikin û bi malbata keçê li hev
bikin. Mirad jî di karxaneya Qendê a Pîranşehrê( Xan )ê ji xwe re karekê
dibîne û piştî xanenîşîniya pêşwext vedigere bajarê Şino û li wêderê bi
xanimek bi navê Keramet re dizewice ku dibin xwediyê şeş zarokan ku du jê
kur û çar jî keçin. Kurên wan bi navê Perwîz û Sîros û keçên wan bi navên
Nazenîn, Nesrîn, Seadet û Arezû ne. Di vê dawiyê de ez xeberdar bûm kû
nesax ketiye. Jêre saxî û silametî hêvî dikim.
Mîna Zerza

Mîna Zerza sê salan ji Mahîrê biçûktire. Zarokatiya xwe li gundê Singanê û
li cem diya xwe derbas kir û di temenekî biçûk de bi Ezîz Ezîzxanî re zewcî û
ji wê jiyana hevpar sê kur û keçek wan hene ku navê wan ew in: Bêhrûz,
Bêhzad, Bêhnam û Befrîn. Herçend ku Mîna di zarokatiyê de neşandin
debistanê lê di van salên dawî de bi hêza xwe kariye dewrana debistan a
seretayê biqedîne.
Muzefer Zerza
Muzefer Zerza kurê herî biçûk yê Menîje xanim li sala 1953 li bajarê Şinoyê
hatiye dinê. Zarokekî xwîn şêrîn û bêdeng bû. Her di zaroktiya xwe de ehlê
sohbet û kenîn û henekan bû û ji ber babê wî her kes jê hez dikir. Di rastiyê
de ew ezîzê malbata xwe bû. Muzefer piştî xwendina li bajarê Şino xwendina
xwe ya navendî li Ûrmiyê qedand û ket nav karê ticaret û bazirganiyê.
Chend salan li cem Elîxan Qasimlo ku xalê wî bû di karê radyolojiyê de
xebitî û paşan li bajarê Mehabedê ji xwe re navendek radyolojî damezirand
û mijûlî kar bû. Ew niha li kela Singanê ku min bîreweryên her xweş jê
henê, dijî. Wî bi xanima Rubabe Zerza re jîna hevbeş pêk anî ku ji eşîreta wî
bixwe ye û sê zarokên wan yên kur û keçek henê. Navê wan evin: Mensûr,
Mêhran, Azad û Ronak.
Mamosta Mehîn Zerza
Mehîn di heyva dawiya sala 1343 hetavî ( 1965 z ) li bajarê Şino hat dinê. Di
pênc saliyê de babê xwe Mûsa xan ji dest da. Piştî mirina babê xwe ku heta
wê demê Mehîn li Şino dijî, bi diye xwe mala xwe koçî bajarê Pîranşehr(
Xanê ) kirin û li wir bi mala birayê xwe yê mezin Mesûd re dijîn û di şeş
saliya xwe de dîsan vedigerin bajarê Şino. Vê carê bi mala birayê xwe yê din
Muzefer re dijîn. Dewrana dibistan a seretayî li Şino diqedîne û sê salên
dawiyê xwendina navendî li bajarê Ûrmiyê dixwîne û bi dawî dike.
Di sala 1365 hetavî de mala xwe dibene bajarê Ûrmiyê. Ji ber rewşa siyasî a
wê dewranê ew tevlî xwenîşandan li dijî şah dibe û dikeve nava rêza
şoreşgerên wê demê. Piştî bi dawî hatina şoreşa gelên Îranê di sala 1357an
de, Mîna li dibistana navendiya Zehra li wî bajarî xwendina xwe didomîne û
bi malbata Muzeferê birayê xwere dijî. Ûrmiye bajarek mezine û ji hêla
civakî ve bajarekî vekiriye û tev binemala diya wê li wî bajarî dijîn û bi
hatina xwe a bo bajarê Ûrmiyê gelek kêyfxweş û razî bûye lê ew şadî û
kêfxweşî zêde dom nake. Ji ber ku Elîxanê xalê wan li bajarê Mehabadê
navendek radiyolojî vedike û ew neçarr dimîne bi birayê xwe Muzefer re here
Mehabadê û li wir bijî. Mehîn li ser jîna xwe di wan du bajaran de wiha
dibêje: jîna min a di wan du bajaran da xweştirîn salên emrê min û pirin ji
bîranîn şêrînin. Jiyana li Ûrmiyê ji min re pir bi tecrubeyên bash an ji erênî
bûn.

Di rastîyê de dikarim bêjim şoreşek bingehîn di jiyana min de bû. Ez li wî
bajarî bi kelepûrên cihê cihê re nasyar bûm û jîna li wan bajaran ji min re
gelek xweş û şêrîn bû. Min di nava xwe de hêzek zêde ji bo fêrbûn û zanînê
di wê derê de peyda kir, ji ber ku berê li Şino ez di nav mercên teng yên jîna
paşmayî de bûm ku dest û pêyên mirovan tên girêdan û hêvîyê mirovan di
dilê wan da diçilmisin û li wêderê ew hizra han ez ji pasherojê ditirsandim û
zextên zêde di riha min de chedikirin. Mehabad jî ji minre bînambajara hêvî
û armancan bû. Di wî bajarî de ez bi siyaseta li ser kurdistanê re nasyar
bûm û astengiyên di rêya hereketa Kurdande li wî bajarî min nas kirin. Ez li
wî bajarî bi xal Rehmanê dilovan û hêja re nasyar bûm ku ew nasyarî ji min
re bû xala guherîna herî mezin di jiyana min a siyasî û jiyana min ya pirîvat
de."
Mehîn nasyar bûna xwe bi xal Rehman re wiha dide xuyakirin: min di
zarokatiya xwe de wêneyên xal Rehman di albûmên wêneyên malbata
dayika xwe de dîtibûn û li ser wî min gelek tişt bihîstîbûn. Min dizanî ku ew
birayê diya mine û ji ber kar û xebatên xwe yên di serdema şahê Îranê de ji
welat derketiye û niha li derî welat dijî. Min her tim hêvî û daxwaza dîtina wî
di dil de hebû û min her tim difikirî ku çawa dibe mirov kesek qet nedîbe lê
ewqas jê re eleqedar bibe? Ew yek her tim ji min re mîna sirr û razekê bû
heta wê dema ku min ew dît!. Di encamê de min ew di sala 1357( 1979 ) an
de dît. Ti caran ez wê dîtina xwe bi wî re ji bîra nakim.
Her di wê kêliya ku min ew li mala xal Elîxan dît û hêj tenê yek gotin ji devê
wî derneketibû, ez bûm evîndara wî. Yekemîn hevoka wî bi minre got ev bû:
Ev kecha xweshik û bedew kîye? Di wê demê de min çi hestek hebû ez
nikarim bînim ser ziman. Tenê dikarim bêjim ku ez bi yek ji mezitirîn
daxwazên jiyana xwe geha bûm û ew dîdara min bi xalê minê xweştevî û
dilovan re ku hisek xweş dida min, her mîna ku min di pêş de bas kir ez
bixwe di nav rewsh û mercên malbatên eşîrî de bûm û min hizir dikir xal
Rehman tenê keseke ku dikare wan qeyd û bendên teng bişkîne û ji holê
rake. Chimkî min ew kesek herî zane û azadîxwaz û aştîxwaz didît! Hevaltî û
eleqeya min bi xal Rehman re her di peyva ewil de destpê kir û roj bi roj
zêde bû. Baldariya ku xal Rehman dida min gelek ji minre xweş dihat. Tenê
bo cara ewil bû kesek min didît di nav binemala me de ku girîngî dida min û
her wiha ji dinyaya di nav min de jî agehdar bû. Min bîranîne herî xweş pê
re heye:
bi min sala 1980 an 1981 bû ku xal Rehman li Mehabadê bû. Piranî
serokên hizba demokrat li mala me bûn. Xal Rehman ku ez hêj keçeke
panzdeh salî bûm bangî min kir bo hindorî odeyê û demeke dirêj bi minre
axivî ku heta yek ji amedebûyan nerazîbûna xwe diyar kir û got: rêzdar
duxtor, te xwarziya xwe dîtiye û em ji bîra xwe birin? Xal Rehman di bersiv
de got: ger wejî xwarzayek xweşik mîna Mehînê hebûya we yê her tişt ji bîr

bikira..." Ez di wê demê de çiqas bi wan gotinên wî serbilind û kêfxweş
bibûn, nayê gotin. Min his dikir xal Rehman hemî awat û hêviyên min yên
salane. Hebûna wî di nav wê jînê de ji minre mîna balên balindeyekê bûn ku
di nav wê civaka berteng û xwedî adet û resmên eşîretî de wêrekiya firînê
dida min. Wî firîn û xwe ji qeydan berdan hînî min kir. Hebûna wî ji min re
pişt û hêzek bû û ji ber wê, piştî naskirina wî min gav bi gav wêrekiya firînê
zêdetir peyda kir. Mixabin piştî destpêkirina şerê di navbera hêzên dewletê û
pêşmergeyên Kurdistanê de êdî min ew nedît. Ji ber ku wî nedikarî li bajarê
Mehabadê bimîne û neçar bû ku bajarê Mehabadê bitrikîne û ber bi çiyayên
bilind yên kurdistanê ve here."
Bi wî rengê ku min (nivîskar) agahî jê hebû Mehîn jin bi jin kirî bû, yanî
dixwastin ku Mehîn di berdêla jineke din bidin şû. Ji ber ku hêj ew adet û
resmê paşkeftî di nav eşîretan de maye, ez wê çîroka jin bi jinî a Mehîn xanê
bi zarê wê li vir tînim: Mehîn hêj çar salî bûye ku babê wê Mûsaxan wê bi
Qadirê ku dibû birayê jinbira wê, yanî birayê Rubabe xanim re pêşkêş dike!
Ji ber zewaca ku Muzefer bi Rubabê re kiribû Mehîn bibûya dema digeha
temenê qanûnî yê ku bi şerîetê îslamê 9 salin, bi Qadirê birayê Rubabê re
bizewiciya. Mehîn li ser wê yêkê dibêje: dema ez gehabûm temenê 18 saliya
xwe ew mesela jin bi jin ji minre bibû kabûsek herî mezin ku jiyana min
diherimand. Min nedixwast bi Qadir re bizewicim û bi hemî heza xwe min
dixwast ku ew şert û qirarên dijî exlaqî li ser min bên hilweşandin, lê min bi
çi rengan nedikarî li berxwe bidim.
Malbata Qadir qet û qet razî bi hiweşandina wê qirarê nebûn û ez bi çavê
jina Qadirê kurê xwe didîtim. Min di nav xwede soz dabû ku ti carî neçim jêr
barê wê niheqî û zilma ku min bixwe têde çi rolek di wê qirardanê de nebû.
Ew qirar tenê ji aliyê babê min berî ku ez hêj bigehim temenê xwe yê qanûnî
hatibû standin. Min qet nedikarî bipejirînim bi kesekî re ku jê hez nakim
bizewicim. Ji ber wê çendê bû ku ez her tim di hizra rêçareyekê digeriyam
ku xwe ji wê astengiya di jiyanê de rizgar bikim. Bi caran min bi Qadir û bi
malbata xwe û heta bi birayê xwe Muzefer re li ser wê mijarê axivî belkî
bikarim ku wê qirardana dij mirovî têk bidim, lê her car bi hesret min
bersivek nerênî digirt û ji minre dihat gotin ku an dibe ez bibim jina Qadir
an jî divê 300000 Tomenên wê demê ku pereyek gelek zêd bû bidim mala
Qadir heta malbata wan razî bibin wê qirardanê hilweşînin.
Ez di wan çaxan de keçek 18 salî bûm û ti carî min nedikarî pereyek wiha
zêde bi dest bixim ku bidim malbata Qadir. Birayê min Muzefer ku ez bo
xatirê jiyana wî hatibûm jin bi jin kirin ji min re digot : ew biryar babê me
girtiye û min qet rolek di wê qirardanê de nîne û bi wî rengî xwe di nav wê
meselê de bêguneh dizanî û ti perpirsî nedida ser xwe û nedikarî wê
pirsgirêka min çareser bike. Ew mesele her wa ma heta min biryar da ku ji
welat derkevim ku ji mîrasê dêya min baxek bi ber min ket û min ew bax bi
50000 Tomenan firot û di sala 1984 an da malbata Qadir ku didîtin ti

çareya din nîne, razî bûn û ew kar bi dawî bû. Ew bûyer di jiyana min de
bandorek herî nebaş hebû û heya niha hêj min nekariye xwe ji birînên ku di
nav riha min de çêkirine rizgar bikim. Hêvî dikim ku ti kes êdî bi van
qederên reşe keçên Kurdistan nekevin, bila ez kêmek jî ji hestên xwe yên wê
serdema reş bi were pareve bikim, daku hûn bibînin ku çawa qedera keçek
bê sûç û guneh ku ti kesek nebe ku jêre pişta xwe girêde mehkûmî mirinê
dibe, ew jî ne mirina fîzîkî, belkî mirinek ruhî û derûnî ku her tim riha wê
dihat şewtandin û bi sêdaredan. Tev şewq û zewqa min a serdema ciwaniyê
hat şewtandin û ciwaniya min di nav min de hat fetisandin bêy ku kesek bi
hawar û dada min were."!
Piştî mirina Menîja xanima Mehîn ji ber peywendiyên rûhî yên gelek nêzîk bi
diya xwe re, nikare li Şino bimîne û biryarê dide ji ber zextên madî û
meinewî û siyasî di sala 1984an hevrê bi kurê xaltîka xwe rehmetî Seyd
Mûsa Ebasî ji welat derkeve û here Tirkiyê. Mehîn xan li Tirkiyê diçe saziya
Netewên Yêkgirtî UNê û li wir daxwaza mafê penaberiyê dike û piştî demekê
ji aliyê dewleta Holenda ve mîna penaber tê pejirandin. Mehîn li Tirkiyê bi
kesek bi navê Kambîz Muhacir Sultanî re nasyar dibe ku piştî çar heyvan
ku digehê Holendayê di heyva Mey a sala 1986an de pêre dizewice. Piştî
çend salan li bakûrê Holendayê mala xwe koçî bajarê Zotemîr a Holendayê
ku nêzî bajarê navendiyê Holenda Lahe ye. Li wî bajarî keça wan Hîwa di 10
Novmebera sala 1990an tê dinyayê. Mêhîn piştî qedandina dewreyek
kumpoterê di sala 1995 ji nû ve dest bi xwendina xwe dike û lîsansa xwe di
rişteya karûbarên civakî di xwendigeha( Denhaq ) a bajarê Lahe diqedîne û
di şirîkeyek Holendî de mijûlî kar dibe. Ji ber cihê bûna ferhengî bi mêrê
xwere, di sala 2000an ji mêrê xwe cuda dibe û niha bi keça xwe Hîwa re dijî.
Mehîn kesayetek xebatkar û rûgeş û wefadare û eleqeya wê bi babetên
siyasî û dahata gelê Kurd re zêde ye. Di sala 2007an de li zanîngeha
Ruterdamê di rişteya Mudîriyetê de navê xwe qeyd dike û a niha xwendina
xwe didomîne.
Hîwa Mihacir Sultanî
Hiwa keça Mehîn, keçeke pak û ciwan û zireke. Ew zimanê Kurdî bi başî ji
dayka xwe fêr bûye, herçend li Holenda dijî û bi zimanê Înglîzî û Holendû
şarezayî heye. Sala 2008an xwendingeha amadeyî temam kiriye. Eger di
azmona ji bo chûyîna zanokoyê da şansê binît yê di bisporiya pizişkî de
xwendina xwe bidomîn

Sekîne Qasimlo

Sekîne Qasimlo keça biçûk a Mihemed Axa Wosûq û xwîşka Ehmed Axa ye
ku dayika wan Maral xan bûye. Sekîne di sala 1923(1311 hetawî)an de li
gundê Qasimlo hatiye dinê. Ew nashibe bi xwîşkên xwe, xwedî çav û biriyên
reş û belek û pora herî reş weke qêrê qetranê û keçeka gelek bedew û ciwan
û bejin zirav bûye. Ew bi nexweşiya penceşêra toximdankê li Tebrêzê çû ber
dilovaniya xwe. Xwedê ruha wê şa bike! Sekîne xanim jî weke xwîşkên xwe
nexwende û nechûbû xwendingehê. Ew keçeka zîrek bû û di karê maldariyê
de gelekî hevkariya Fatima xanimê dikir û di temenê nûciwaniya xwe de
ligel Sidîq Nanwanzade de dizewice û kurek bi navê Farûq (Jiyan) heye.
Farûq bi Dîlber xanimê re dizewice û du zarokan bi navên Ferhad û Saman
hene.

Mehmûd axa
Mehmûd axa kurê mezin yê Îzzet axa yê jina yekem a wî, birayê mezinê
Mihemed Emîn Axa ye ku dayika wan yek nebûye. Dema ku Mehmûd axa
koça dawî dike, Îzzet axa ligel Helîm Xanê dizewice. Mehmûd axa ku kurê
mezin bû li pey kuştina bavê xwe Îzzet axa bû cêgirê wî û ligel Meyrem xanê
ku keçmama wî yanî keça Mihemed axa Wisûq bûye, dizewice. Mehmûd axa
kesekî xwende, zengîn û oldar û îmandar bûye û Qûran bi dengekî herî
xweş xwendiye. Rojekê di sibeheka zû de ku Mehmûd axa ji bo nivêjê li pişta
banî tê xwarê bi hîleya xûlamê xwe yê bi navê Teqî ku Ecem bû bi derba
guleyê tifenga wî tê kuştin. Kes nizane li pişta vê kuştinê kî hebûye û çi
mebestek hebûye?! Em her wiha dizanin ku li pey vê kuştinê du cendirme
dixûyin û qatil digirin û demeka kurt hepis dikin û paşî jî azad dikin.
Mihemed Emîn axa û Birahîm xan birayê wî yê biçûk sondê dixwin ku qatil
peyda bikin û tolê jê bistînin.
Ji hêla din Birahîm xan birayê biçûk sondê bi cêh tîne ku heya qatil peyda
neke û tola birayê xwe jê veneke tucaran bi zimanê Ecemî( Tirkî ) qise neke,
ji niha pê va wî tim bi Kurdî diaxifî û eger kesekê bi Ecemî ligel gep bikira,
wî tim û tim bi Kurdî bersiv didayê. Eva bû sedem ku ez Kurdiyeka hêja ji
wî hîn bibim. Piştî 17 salan Birahîm xan û Ezîz axa kujer(qatil)ê Mehmûd
axa peyda dikin û bi heman tifenga wî tolê jê vedikin û dikujin. Bavê min û
Mihemed axa bi bertîldanê herduyan azad dike. Bi bihûrîna hinde salan ji
kuştina bapîrê min Îzzet axa û kurê wî Mehmûd Axa, hêshta sedema

kuştina wî ji bo min û malbata min nexûya û veşartî maye!! û hêşta me
nekariye vê bîreweriya tehl û derddar ji bîr bikin
Encama zewicîna Mehmûd axa û Meryem xanê çar keç bûne. Dema ku ew
tê kuştin keça wî ya mezin Zîba xan şeş salî bûye ku digel herdu xwîşkên
xwe Gulendam xan û Ayîşe xanê bê serperest dimînin. Keça wî ya çarê Rena
jî çaxê biçûkahiyê bi nexweşiya Sorikê koça dawî dike. Mihemed Emîn dibe
serperestê Zîba xanê û Birahîm Xan jî serperestiya Gulendam û Ayîşe xanê
dipejirîne. Ji ber vê yekê ku min di cêhekî din de serbihûriya Meyrem xanê
bi firehî nivîsiye, loma pêwîst nabînim ku li vira dubare bikim.
Di derbarê jiyana Gulendam xan, Esmer xan a keça wê hinek agahî bi
kurtasî dane min ku li vira ezê belav bikim:
Gulendam xanim Şetewî
‟‟dayika min kulîlkek bû ku hê nebişkivtî, çilmisî û çû! ez nêzî 30 salan e ku
ji malbata xwe cuda ketime û min şans û shanaziya beşdarbûna li Partiya
Demokrat a Kurdistanê li pey shoreşê hebûye û min hemû hêz û şîyanên
xwe di nava PDKê de bi kar anîn. Ji ber vê yekê min gelek agahî li dayika
xwe tuneye.‟‟
Dayika min di malbateka zengîn û koçber de hate dinê û sê xwîşk bi navên:
Zîba, Ayîşe û Rena hebûne. Dayika min di şeş saliyê de bavê xwe ji dest
dide. Êdî çima û ji aliyê çi kesan ve bapîrê min hate kuştin, hê jî bo min
pirseke bê bersiv e. Pştî kuştina bapîrê min, apên dayika min bi
zolemeyî(zorê) keç ji dapîra min Meyrem xanê standin ku ne tenê ji
serperestiya keçan belku ji dîtina wan jî hertim bêpar ma û pêşî lê girtin.
Dayika min ne bi dilê xwe xwe û bi zext û zora apên xwe mecbûr bi zewicîna
ligel Birahîm Ebbasî Kûkiya li gundê Kûkiyayê bû. Mîweyên vê zewacê
kurek bi navê Mûsa û keçek bi navê Esmer bûn. Babê min zû dimire û nayê
bîra min, piştî çend salan dayika min ligel kak Mihemed Resûlî dizewice û
ew dibine xwediyê sê zarokan bi navên: Silêman, Loqman û Şirîn lê ji
bextreşî û bêfelekiya dayika min, ev hevjînê wê jî di ciwaniya xwe de koça
dawî dike û hê çend sal derbas nebûyî zarokên wê yên ciwan jî yek li pey
yekê ciwanemerg dibin. Êşa wê ya herî mezin û cegersoj mirina kurê wê yê
mezin û ezîzê wê Mûsa bû ku di 34 saliyê de diçe ber dilovaniya xwe. Êş û
jana dayika min ne karê aqilan bû û nekarî li hemberî wê li ber xwe bide û
di 1995.02.05an de wefat kir.“

Esmer Ebbasî Kûkiya
Ez Esmer im ku di sala 1332ê Hetavî de hatime dinê. Bavê min di qezayekê
de emirê Xwedê kir û min tu caran ew nedît. Piştî çûna bavê min ez û birayê
xwe Mûsa ji dayika xwe veqetiyan û em li cem mamên xwe û dapîra xwe
Meyrem xanê mezin bûn. Me xwendina xwe li bajêrê Ûrmiyê qedand. Ji sala
1359an ve ez bûme endama PDKê û min di beşa „weşan û propagandeyan“
de xebat dikir. Li wira min Şukrî Terîq nas kir û ez pê re zewicîm. Piştî
demekê ji ber nexweşiyên leş û ruhî ez mecbûr bûm ji Kurdistanê derkevim
û ber bi Ewropayê ve biçim. Encama zewicîna min du zarok bi navên Şivan
û Şîlire bûn.

Ayîşe
Ayîşe keça biçûk a Mehmûd axa li pey koça bav, serperestiya wê dispêrin
destê apê wê Birahîm Xan. Ayîşe keçeka bejin zirav û gelek xweşik bû. Ew ji
bo alîkariya Husên axa û xwendinê diçe Istenbolê lê ji ber wê hindê ku
nikare adetî wira an jî adabtey wira bibe, gelek nerihetiyan dikêşe û
verdigere. Zîba xan ku ji kerema Xwedê re hê sax e, wiha dibêje:“ çaxê ku
Ayîşe vergeriya Kurdistanê yek du tiliyên wê ji ber îltihabê( infektion )
hatibûn birîn û piştî demeke kurt bi sedema nexweşiya zerikê( yereqan )
canê xwe ji dest dide û hemû miraz û meqsedên xwe digel xwe binax dike.
Mistefa xan Iztpur Cewanmerd
Mistefa xan di sala 1916an de li geliyê Qasimlo hatiye dinê. Dema ku babê
wî Izet axa kushtin, ew heft an jî hesht salî bû. Di encamê de serperestiya
wî birayê wî yê mezin Mehmûd axa dipejirîne. Pishtî demekê Mehmûd axa jî
bi fît û komploya yek an jî chend kesa bi destê xûlamê mala xwe, Teqî bi
tifinga xwe tê kushtin. Û bi vî awayî Mistefa xan him babê xwe Izet axa û
him jî birayê xwe yê mezin ku serperestiya wî li pey hev dikirin, ne tenê ji
dest dide belkî dayîka xwe Helîm xanimê jî ku jineke pir wêrek û dewlemend
bû, bi jehrê dikujin. Ew bi ewaqs derd û elem û bêedaletîyan re bi tenê
mabû û mirina bab û dê nikare fam bike. Ewqas bûyerên xembar di rih û
rewana wî de bandoreke pir xera danîn û di shertên dijwar yên jiyanê de li
gel du birayên xwe yên din mezin dibe.
Pishtî zewaca bi Gulî xanimê re dibine xwediyê char zarokan bi navên:
Ebdulah, Xosrû, Perwîz û Araz( Eres ).

Dema ku wî dixwest pashnavê malbatê ji xwe re hilbijêre ji ber sedemên
hatine diyarkirin û hwd pashnavê Qasimlo napejiîne, belkî navê babê xwe
Izet axa hildibijêre û li ser dawiya wê sifeta Cewanmerd zêde dike. Bi vî
awayî ew bi navê Mistefa xan Izetpur Cewanmerd tê naskirin. Pishtre peyva
Cewanmerd radike û pishtî zewaca bi Letîfe xanimê re, pashnavê xwe wek
Qasimloniya digûherîne.
Mirina dê û bab di temenê zarotiyê de û bêparmayîna wan ji dilovanî û
muhebeta bab û dê û zextên ruhî ku di chaxê zarotiyê re rastî wi hatubûn,
ji wî kesayetiyek pir hesas, bêdeng û dinava xwe de û serbixwe durist dike.
Dan û standinên wî bi hevsera wî Gulî xanim û kurên wî re pir naadilane
bû. Wî tim bi xanima xwe Gulî xanimê re ku li ser dilovabiya wê di nava
malbatê de pir dihate gotin, dan û standinek tund hebû. Bi awayekî dema
ku bi Letîfe xanimê re dizewice, Gulî xanim û char kurên wê ji hemû
tishtekî bêpar dike û wan têhnî û bichî dihêle û diche!. Gulî xanim ji bo
daûrandina wan hemû bêedaletîyan diche nava derwêsh û sofîyan û pishtî
du salan vedigere gundê Qasimlo. Pishtî vegerê, ber bi rojî û nivêjan ve
diche û her dem di halê dûakirin û secdê de bû. Wê hemû jiyana xwe ji
zarokên xwe re veqetandibû. Di cihê xwe de ye ku li vira hinek li ser
kesayetiya bilind û dilovaniya Gulî xanimê bisekinim. Gulî xanim di nava
malbata me de sembola dilovanî, sebir, fîdakarî û paqijiyê bû û beytên
Kurdî û Tirkî digotin. Di merasima veshartina wê de hezaran kes hatubûn
ku bo cara dawiyê xatra xwe jê bixwazin.
Mistefa xan tenê Ebdula( Ebo ) shande mektebê û ji kurên xwe yên din re
ku ji Gulî bû, ti îmkanên xwendinê chênekirin. Wî di perwerdekirin û
torekirina wan char kuran de netenê ti xebat nekir, belkî ew bi halê xwe wêl
kiribûn. Ji ber wê jî ji xeynî Ebo sê kurên din zêde xwende nebûn.
Apê min Mistefa xan kesekî zehmetkêsh bû, bi jiyana xwe ya pirîvat bêhîvî û
dixwesh nebû. Ew li gind berdewam ji bo debara jyiana 13 kesan di kar û
xebatê de bû.
Mistefa xan jineke din binavê Letîfe xanimê anî ku ji wê jî bû xwediyê sê
kuran bi navên Kamiran, Nasir û Emîr û char kechan bi navên Mehbûb,
Huriye, Perî û Mehtab.
Biqasî ku ez agehdarim Xosrû û Perwîz û Aras li gundê Qasimlo û Hacî
Berkewlan( Berberan ) û Ûrmiyê jiyaneke rihet hene û karê chandinî û
pezdaruyê dikin. Yek ji kurên Mistefa xan bi navê Emîr li Shîkago dijî. Ji
zarokên din yên Mistefa xan zaniyarîyên di gehane min ku ezê li vira belav
bikim.

Ebdula Izetpur
Jidayikbûyê sala 1934
Ebdula Izetpûr navbang bi( Ebo ) di sala 1934'an de di bajarê Ûrmiyê de
hetiye dinê , 7 salênn ewil a jiyana xwe di geliyê Qasimlo li cem dayika xwe
Gulê derbas kiriye û paşan di 8 saliya xwe de diçe mektebê lewma mejbûr
dimîne ku mala dayika Letîfê de bijî , ewî di dema mekteba xwe a seretahî
gelek nexweşî dîtine û kes nebûye ku pirsgrikê wî hel bike ; ew zêde hewce
nabînim behsa wan nexweşiyên wî bikim . hevîna her tim ez di Gund û
bajêr de cem hevdu bûn . ewî harîkariya bavê xwe ê cotkar dikir , Ebo
dengekî geleka xweş hebû , ewî sitranê dewerê yên Kurdî û Farisî bi denek
zelal digotin, taybet şeva di bi rona heyvê de dema zeviya xwe de harî bavê
xwe dikir , her kesî ew guhdarî dikir . Ebo dema xwendina xwe de di bajarê
Ûrmiyê de têhniyê pirtûk , siyaset û edebê bû , bi taybet pirtûkên siyasî
dixwendin û bi kelecan bas dikir . ew zimanên Farisî,Tirkî û Kurdî de pispor
e û Almanî jî baş dizane . Ebo di dema xwe de baştirîn nivîs dinivîsîn;kurek
netirs bû;salên ciwaniya wî di gel hereketa netev a Kyrda bû , ji ber ku ewî
zilm û zora hemper erbaban li hember cotkara bi çav dîtibû xwe nêzû
siyasetê kir ,çû partiya Tode û paşê xwe nêzû PDKİ dît û herîkariya xwe di
gel wan û her wisa partiyê çepgêr destpêkir.ew di xwepişandina dijber Şah
di Ûrmiyê de her tim di refê yekemîn bû , Ebo çend caran hate girtin ûket
zîdana,cara dawî 12 salan zîndanê de ma , ewî îradeyek bi hêz hebû û her
nexweşiyek bi can dikirî.
. Ebo b' sedema endametî di PDK'ê de tê girin û bi 11 salan ceza mehkûm
dibe . Ebdula di zîdanê de jî xwedî îradeye bihêz bû, ne kesek gunehdar
dikir û ne kesek jî berpirsê girtina xwe. ew insanek rastîn û ser baverên xwe
serhişk bû, serhidanê wî dijî zilma rejîma Şah ew kiribû sembola serhildan
û berxwedanê , ewî baş dizanî ksên ku qedem danê wê rêyê êdî gere çavên
xwe ji xweşiyên dinyayê bigre û temam pirên pişt serê wî xira dibin, di wê
rêyê de bilî tiştek bilî avarebûn îşkence tiştek din nîne ! lewma her tişt bi
can kirî çû zîndanê û îşkence dît , lê ewan tişta çi dema nekarî îradya wî
kêmas bike û dijminê gelê xwe jî bê hêv kirin.
Di meha 5'mîn a sala 1355 hetavî dema cezaya wî bi dawî bû lêbelê rjîma
Şah ew bi sûça alozî di emiyeta navxoyî de dîsan zîndanê de xwedî kir û
piştî 11 mehan di 16 Ferverdîna sala 1356'an de tê berdan .piştî azadiyê di
Tehranê de ji bo şîrketek xusûsî dixebite û her wisa di karê cotkarîyê de
alîkariya birayê xwe dike. ! Ebo di gel Nahîd Şerfedîn dizevice û dibe xwedî
kurek bi navê Nîma û keçek bi navê Hîwa . keça wî zeviciye û bûye xwedî
kurek lê belê Ebo bi salane nekariye zarokên xwe bibîne. Ebo di dema
serhildanê de di gel Celal Mehmûdzade şoreşa gundên Kurdistanê organize
kir û wê bare de gere spasdarê wî bin . Ebo piştî Serhildana îranê dibe
endamê PDK û xebatê xwe ê siyasî wekî şewremendê kumîteya navendî a

hizbê destpêkir . û bi salan di gel hizbê kar kir û a niha Almaniyayê de ye û
wê gave mejûlî nivîsîna çîroka jiyana xwe ye . Ebo çend rûpel di bara
malbata xwe de nivîsandiye ezê beşek ji wê we re ku alaqedar bi wî ye
bibêjim:
Demek dirêj e ku ez bi mejbûrî dûrî malbata xwe me ; di sala 1338‟an de
gelek kêm çêbûye ku min malbat û qewmê xwe dîtibe , niha ku em sala
1388‟an de ne , nêzê 49 sal an ku nîn 100 sal e ku ez ji wan dûr im û tişta
ku ji wan bîra min de mayî û min kesên nêzî xwe bihîstiye . Ez di malbatek
ji eşîra mezin a Qasimlo li sala 1934‟an de hatime dinê. Navê babê min
Mistefa Izetpûr û dayika min Gulê xanim e. Serdema zarokatiyê jiyana min
li cem dê û babê min li geliyê Qasimlo derbas bû heya dema ku ez ji bo
xwendinê ez ji gundê xwe çûme Ûrmiyê , eger ez bixwazim çîroka jiyana xwe
ya wê serdemê û piştî wê binivîsim û ew sehatiyên di debara dayik, bab û
birayên xwe bînim ziman yê gelek dûr û dirêj be , lewma ez hindek ji
nivîsîna wan serhatiyên xweş û nexweş yên derbas bim û ezê behsa hindek
ji kesên malbata xwe bikim!.
Eger ez bixwazim tiştek di bara bab, mam, keçmam û kurmamê û kesên din
de binivîsînim yê bibe pirtûkek mezin û stûr ku hewceyî nivîsandinê
nabînim. Û ezê hindek tiştan bi kurtahî bêjim. Tevî ku bab û mamên min di
gund û bajêr de li cem hev dijiyan lê di gel hev nediaxvtin, em wekî zarok
me nedizanî sebeba wê yekê çiye. lewma me ew guhdarî nedikirin , dema me
bîra hev dikir em diçûne malên hev û din û em ser sifra hev û din
dirûniştin. Em diaxivîn, dilîst û carna li wira dirazayin. Elbet debî bêjim ku
mezinan ji me re çi astengî çênedikirin û ji me tevan hez dikirin û em têkilî
şerê xwe nedikirin. Peywendiya keçmam û kurmama gelek nêz bû. Havînê
dema ku dibistan bidawî dibû her kes dihate gelîyê Qasimlo û bi hevra
diçûne ser çem û kanîyan, deşt û zozanên gelî û sitran digotin û govend
girêdidan, bi hera xwarin dixwarin û ça çêdikirin û çi qas demek xweş me bi
hev re hebû.

Xusro Izetpûr
Xosrû kurê duyemîn„ê Mistefa Xanê Izetpûr bû û dibistana navendî
qetandibû lê mixabin bi sedam pirsgirêkên malbatê bi mejbûrî dest ji
xwendine berdabû û mijûlî cotkariyê dibe , Ewî di gel Sahib keça Ehmed
axa ku yê ji axayê geliyê Qasimlo bû zevicî. Semera zevicîna wan 4 kur bi
navên Siyamend,Senar,Hemîd,Mensûr û 2 keç bi navên Ferîba û Beyan in.
Perwîz Izetpûr
Pewrîz zarokê sêyê yê Mistefa xan xwendina xwe heya sala 9ê berdewam kir
û ji ber nebûna bab di malê de û îmkanên malî, dest ji xwendinê berda û
karê zevî û sewaldariyê kir. Perwîz hemû dema salê mijûlî karê chandinî û

sewal xwedîkirinê bû û zivistanan jî li cem apê xwe Îbrahîm xan di karê
birêvebirina hotelê de hevkariya wî dikir. Perwîz zilamekî pir henekchî û
dilovane. Ew bi Gulî Resûlzade(xwîshka mêrê Gulendamê û dotmana Perwîz
) re zewicî û sê kechên wan ên bi navên Shebnem, Shilêr û Shefeq û char
kur ên bi navên Hawrê, Seîd, Aram û Aresh wan hene. Shebnem kecha
mezin a Perwîz xwendina xwe di besha hisabdariyê li zanîngeha Ûrmiyê
bidawî anîye û di fîrmayeke pirîvat de wek muhasibechî dixebite. Lê di nava
kechên Perwîz xan da ya herî diyar Shefeq e ku xwendina xwe di para hiqûq
de bidawî anîye û niha wek wekîl( avûqat )a dadgehê li bûroyeke wekaletê li
bajarê Ûrmiyê dixebite. Ji nava kurên Perwîz, Aram li zanîngeha Mehabad di
para endazyariya chandiniyê de dixwîne û Aresh jî perwerdehiya beriya
zanîgehê dixwîne.

Aras Izetpûr
Ji dayikbûyîyê sala 1946an
Û di derbarê Aras, zarokê dawiyê yê Mistefa xan ji aliyê Gulî Mihemedî
Nanas ve: Aras nekarî dersê bixwîne. Li ser vê meselê wî tim ezab dikishad û
digot:” tu kurê xan bî, lê nezanî bixwînî û binivîsi”! wî kîneke wisa ji babê
xwe hebû ku qet amade nebû biche dîtina wî û heta di rakirina cenaze û
shîna Mistefa xan de jî beshdarî nekir.
Ew bi Maralê a xwîshka jina Perwîz xan zewicîbû. Aras salên dirêj bû ku
bibû evîndarê Maralê. Ya rast wan bi awayekî ashiqane ji hev hez dikirin, lê
malbata Maralê bi zewaca wan re razî nebûn. Rojekê Aras dikeve fikira
revandina Maralê. Bi hevkariya Silêman, Nasir, Tahir û Musa, ew Maralê
direvîne û dibe mala apê xwe Îbrahîm xan Qasimlo a li Ûrmiyê. Mamê wî
wan li hev mehr dike û û ji bo dewata wan li gundê Qasimlo chend roj û
shevan shahiyê digêrin û dewatê dikin.
Dema Aras bû xwediyê zarê yêkê yanî Semîrayê, biryarê dide ku dersê
bixwîne û chend salan li malê perwerdê dibîne. Mesele nexwendeyîyê wisa
wî diêshîne ku sozê dide xwe daku bi her qîmetekê ku dibe, îmkanên
dersxwendina zarokên xwe chêbike ku ew jî nekevin tora wê qedera ku babê
wan ketiyê. Elheq soza xwe cî bi cî kir. Di halê hazir de hemû zarokên Aras
li bajar dersê dixwînin. Semîra û Meisûme du salên pishtî lîsê(foqê dîplom)
qedandine, Leyla xwendevana zanîngehê, Befrîn xwedî dîplom, Kawe sala
dawiyê a xwendingeha lîsê û azad jî sala yekê a xwendina navîn dixwîne.

Semîra bi serokê fîrmaya ku li wira muhasibechî bû, zewicîye û xwediyê
kurekî ye.
Aras, Perwîz û Xosrû, ew sê bira tim di rojên giran û nexweshiyan de li
pishta hev bûn. Aras û Xosrû ji bo bashtirkirina rewsha jiyana xwe ber bi
welatên derdora Îranê ên weke Dubêy û Kuvêytê dichûn û salên dirêj bi
kirina karê xanî-beran li wan welatan karîn ji xwe re diravekî kom bikin û
ew erdên ku yên wan bûn ji babê xwe bikirin û karê bostanchîtiyê bikin.
Hevgirtina wan sê birayan her tim di nava malbata me de li ser lêv û zimanê
herkesî bûye.
Mistefa xanê apê min bi Fatime xanimê re dizewice û berhemê vê zewacê sê
kurên din bi navên Kamiran, Nasir û Emîr û char kechên bi navên Mehbûb,
Huriye, Perîchêhr û Mehtab in. Herwiha pashnavê zarokên Mistefa xan û
Letîfe xanimê Qasimloniya ye. Kamira Qasimloniya xwediyê du zarokên bi
navên Meryem û Seîd e. Nasir jî du zarok bi navên Nîshtiman û Rêdwan,
Nadir, Mehbûb sê zarok bi navên Peyam, Peyman û Mêhdad hene ku li
Swêdê dijîn. Hurî sê zarok bi navên Shayan, Sherwîn û Perjîn hene. Perî
xwedî Êhsan û Irfan e ku Irfan di van dawiyan de gelek nexwesh û jiyana
xwe ji dest da. Mehatab jî xwedî du zarokane: Sûhêyl û Nîkan û zarokê
dawiyê yê Misfeta xan Emîr e ku kurê Letîfe xanimê ye û hê nezewiciye û li
Shîkago dijî.
Mixabin min nekarî zaniyariyên zêdetir li ser jiyana wan peyda bikim.

Îbrahîm xan Qasimlo
Di sala 1920an de dema Îbrahîm xan Qasimlo hate dinê Îzzet axayê babê
xwe ji dest dabû. Dibêjin Ermeniya Îzzet axa kuştin! Kuştina wî û hinek din
li devera Kurdistana Azirbaycanê bi toleya kuştina Ermeniyan bi destê
Tirkên Osmanî û bi hevkariya Kurdên Osmanî di dawiya sala 1919an de
çêbû. Îbrahîm xan dayka xwe jî di sala yekem ya jiyana xwe de ku hêj
şîrxware bû ji dest dabû. Helîm xanima dayka Îbrahîm xan jinek pir delal
bû. Wê di zemanê xwe de dizanî binivîse û bixwîne. Helîm xan herdem weke
şajinekê bû ku xûdamên wê dest bi kûrsî û dema bi rêveçunê damena wê ya
bilind digirtin daku li ser erdê nexûşe.
Her wek gotinên Menzer xanima hevsera Hebîbulah xan, Helîm xanê bi
jehrê dikujin. Lê ti deman lêkolînek li ser kuştina wê nehatiye kirin û ew
mirine weke sîrrekê maye. Dema Îbrahîm xan dayik û babê xwe ji dest dide,

serperestiya wî dikeve ser milên Mihemed axayê mamê wî ku birayê biçûkê
Îzzet axa ye. Fatime xanima havsera Mihemed axa qet keyfa wê bi Îbrahîm
xan nedihat û hez nedikir wî weke zarokên xwe mezin bike. Zaroka şîrxwar
di jêrzemîna malê de dihêle heya li birsan bemire. Dema Mihemed axa
zarokê xwe bi vî halî di jêrzemînê de dibîne, bi xwe heya mezinbûna wî, erka
serpetestiya wî qebûl dike.
Bi gotinên biçûkên Mihemed axa, ewî pir ji Îbrahîm xan hez dikir. Dibêjin:
yek ji sedemên wê evîna bêhempa ya zirekatiya Îbrahîm xanê bûye. Îbrahîm
xan her wek zarokên din yên Mihemed axa di malbatê de mezin dibe û diçe
medresê. Îbrahîm xan şagirdekî zirek û pir bi zekawet bûye û bi hestek pir
zêde ders dixwend. Ew şahnameye Firdosî, helbestên Hafiz û Mewlana ji ber
kiribûn û dixwendin û helbestên Mewlana şirove dikirin. Ehmed axa
Qasimlo di vê derbarê de dibêje: "Ew li me hemûyan zîrektir û bi hoştir bû û
baştir ders dixwend. Nizanim bi çi sedemekê piştî standina dîplomê diçe
gund û li wir dibe aşiqê Nazê Sultanpûr û bi piştîvaniya gundiyan li gel wê
dizewice!"
Nazê xanim bêwejinek ciwan bû. Wê ji bo Mihemed axayê kar dikir, jinek
karzan û bi birêveber bû û li mêrê xwe yê berê kurek hebû bi navê Sultan
ku hevtemenê Îbrahîm xan bû û dema bi Îbrahîm xan re zewicî, temenê wê
45 sal bû ku nedikarî hamile be. Di wê demê de temenê Îbrahîm xan 18 sal
bû. Piştî çend salan jiyana hevbeş li gel Nazê xanimê, ew dibe aşiqê Fatime
Mihemedî ku 13 salan ji Îbrahîm xan biçûktir bû û pêre dizewice. Ew dibine
xwedî du keç bi navên Soreya û Suhêyla û çar kur bi navên: Selahedîn,
Silêman, Enwer û Farûq.
Îbrahîm xan jiyanek eşîretî hebû, hat û çûyîna wî gelek bû û axayên wê
deverê rêz û hurmetê wî digirtin. Ew rêya peywendiya di navbera gund û şar
de bû û hemû karên derheqa maf û şiwirmendiya axayên wê deverê encam
didan. Weke karên dadgeh, werzkarî, organîk, maf û pijîşkî. Ew di karê
ajeldarî û zemîndariyê de weke çavdêr û berpisrekê bû, karên çandin û
rakirina hasilê ser milên reiyetê bû. Herdem pênce siwar dihatine di reşmala
wî de û bi destûra wî pez vedikuştin, dikirin kebab û heya spêdê distirîn û
direqisîn. Îbarahîm xan bi qelafet, xwedî sîmayek xweshik bû. Gelek dilovan
û aşiqê xelkê bû. Ew insanekî semîmî û xwe bixweyî bû û jiyanek eşrafî
nebû. Mirovekî derewker û hîlebaz nebû. Dengekî zelal hebû û herdem bi
dengê xwe yê zelal meclîs di anî coşê. Dewat an jî helperîna Kurdî baş
dizanî, ji pirtûk û helbestan hez dikir. Lawik û Heyran ji awazên bi nav deng
yên Îbrahîm xan bûn. Îmtiyaza derxistina hiriya deverê û çandina tûtinê di
destê wî da bû. Tûtina duxaniyata Ûrmiyê wî te'mîn dikir. Ew ji destpêkê da

birinc, genim û nok, mash û hwd diçandin lê afeta malariyayê gihîşte deverê
û di encamê de çandina birinc berdide û tûtin û genim diçîne.
Îbrahîm xan bi ragehandina komara Mehabadê di sala 1946an de
piştîvaniyê li Qazî Mihemed dike û weke efserê dewleta serbixwe ya
Kurdistanê tevlî hinek kesên din ji bo derbas kirina dewreya perwerdeya
leshkerî û xwendina bilind diçe Bako yê. Helbet di vê seferê da ew bi tenê
nebûye, kurmamê wî Hebîbulah Qasimlo jî li gel wî diçe û dema dewleta
Soveytê bi dewleta Îranê re li ser petrola bakur dighejine tifaqê û li dewleta
Îranê hinek îmtiyaza distîne, dewleta serbixwe ber dide û di encama wê
tifaqê de, dewleta serbixwe ya komara Mehabadê li şarê Mehabadê tê dawiyê
û Qazî Mihemed û hevalên wî têne desteser kirin û pishtî mehkemeyeke
formalîte wan îdam dikin. Îbrahîm xanê Qasimlo tevî kurmamê xwe têne
Îranê, dest bi ser dibin û dikevine zîndanê, piştî du heyvan bi zemanetê
rizgar dibin lê bê îcazeya Şehrbanî û Sawakê nikarin tucara li Ûrmiyê
derkevin. Beriya şoreşa Spî di sala 1962an de li gel Helîm xanê ji bo cara
sêyê dizewice û dibine xwediyê kurekî binavê Loqman. Ev zewac zêdetir ji du
salan dom nake û Helîm xanim ji Îbrahîm xan cuda dibe.
Di dewrana sheresh spî de 1962-63an dewleta shah hemû milkê Îbrahîm
xan jê distîne û tenê besheke bichûk ji milkê wî jêre dimîne. Ew bi firotina
wî milkê xwe mêvanxaneyekê ji bo debara jiyana xwe li Ûrmiyê dikire.
Li pey nerihetî û azara SAWAK ew nikare zêdetir ji chend salan wî karî xwe
bidomîne û nechar wira jî difiroshe û li ser karê ticaret û chêkirin û firotina
apartimanan disekine. Di halekî wiha de têkeliyên xwe bi axayên herêmê
diparêze û li ser pirsgirêk û cî bi cîkirina karên wan yên rojane ên wekî
dadgeh, chandinî, pizshkî, hiqûqî li bajarê Ûrmiyê disekine.
Dema ku Silêman kurê wî yê duyê li sala 1984an tê girtin, Îbrahîm xan jî li
ser rêya Ûrmiyê bi Tehranê tê girtin û wî dibene komîteya navendî a
Tehranê û pishtî heftyiekê lêpirsînê wî azad dikin.
Pishtî reva Silêman ji Îranê, Loqman jî ji mala dê û babê xwe direve û xwe
digehîne herêma azadbûyî a Kurdistanê û weke pêshmergeyê PDK-Îran dest
bi xebatê dike. Îbrahîm xan li sala 1986an biryarê dide ku bi hevsera xwe
Fatime Mihemedî Nanas re biche welatê Swedê û heya dawiya jiyana xwe li
Swedê dijî û hema li wira di temenê 70 saliyê de dimire. Îbrahîm xan wesiyet
kiribû pishtî mirina wî ji ber ku Kurdistan azad nîne, êdî jêre ferq nake ka li
kû bê veshartin, bes êdî tercîh ew bû ku li Stokholmê bê veshartin. Ji ber
wê jî zarokên wî ew wesiyeta wî bi cih anîn û ew di ziayertgeha Estokholm
spartin axê. Ew heta dawiyê temenê xwe bi armanên xwe yên Kurdîniyê

wefadar ma û qet bi zimanê Tirkî neaxivî û ji ber ku zarokên wî bi Tirkî
diaxivîn tim di ezabeke tije xemgînî de bû.

Endaziyar Sureya Qasimlo
keçmama Gulendamê di bara wê de wiha dibêje:‟ ‟Piştî kuştina mamê min
Mehmûd axa bavê Gulendamê, bi destûra Mihemed axa Wisûq, Gulendamê
ji dayika wê distînin û serperestiya wê dispêrine bavê min Birahîm Xan.
Çimkî Meyrem xan a dayika Gulendamê berevajî izna bavê xwe bi axa
Fetihula re zewicîbû. Ji ber vê yekê ku Gulendamê bi me re jiyaneka hevpar
hebû em ew qas bi hev re girêdayî bibûn ku ew wekî endamekê cudabûyî ji
malbata me nedihate hisêb û hogiriyeka nêzîk bi bavê min re hebû û mîna
birayekê li pişta bavê min û ji bo me û dayika min jî xwîşkeke dilsoj û
dilovan bû. Me hemûyan ew gilîdara xwe dihesiband û me gilî û gazindên
xwe li cem wê dikirin û bi tenê bibû dadstan û dadwera me. Di nebûna bavê
me de hemû kar û barên malbatê, karên çandiniyê û ajeldariyê ji aliyê wê ve
bi rê ve diçûn. Vê rewşê kesayetiyek dabû Gulendamê ku bibû serwer û
sergula mala me û ji ber vê hindê me hemûyan jê re digot:Gulîbacî. Heta
niha jî dema li ser Gulîbaciyê difikirim, kesayetiya romana Kilîder, Maral tê
bîra min ku mîna wê xwedî hespekî taybet bû û ewqas siwar chak û hosta
bû ku ti siwarkarek heta nedigehishtin toza pêyê wî jî. Her salê di dema
payîzê de koçber ji zozanan verdigeriyane gund û Gulîbacî siwarî hespê xwe
yê boz ligel bêriyan diçû bêrê. Neheyirin an jî sosrtegirtî nemînin eger em wê
ji xwe re bira û xwîşk dizanin. Dilovanî, dildarî û wêrekiya wê nav
derxistibû.
Ji bona ku ez bikarîbim wêrekî û netirsiya wê ji we re bidim xuyakirin, ezê
bûyereka rastîn ku nifş bi nifş bi awayekî efsanewî hatiye hotin û
vegûhastin ji we re bibêjim: Her salê em jî wekî malbatên koçber di havînê
de diçûne zozanan û li biniya çiyayên Kurdistanê yên kesk me kon vedidan.
Di sheveka havînê de ku me li çiyayên navçeya( devera ) Kanîdêhvalî de kon
vedabûn, mîheke me nexweş bibû û

Gulîbaciyê anîbû û li pêşberî konê me girêdabû. Şev bû û hemû razabûn.
Gurek tê serwextê mîhê û dibe ku bi dengê gur û mîhê hemû ji xewê şiyar
dibin û berî ku kesek pê bihese Gulîbacî şerpeze ji konê derdikeve û riyeka

dirêj li pey gur diçe û di binê geliyekî de mîhê ji nav devê gurî de derdixîne û
wî gurî jî dikuje. Pisht re mîhê didane ser nava milên xwe û bi rûyekî biken,
serkeftinane verdigere konê malê. Roja din rûsipî û mezin dibêjin ku vê
bûyerê di rojnameyan de biweşînin lê Gulîbacî ji karekî wiha hez nake.‟‟
Gulîbacî ligel Seyîd Birahîm yê gundê Kûkiya ku mirovekî pir oldar û
misilman bûye, dizewice. Bavê min Birahîm xan merasima bûkiniya wê bi
hêjayî û bêhemta li dar dixe û bi vî awayî ku heft roj û heft şevan govned û
dihol-zirnayê bo chêdikin û bi ciwantirîn mersimê dikin ku ew di malmêra
xwe de serfiraz û serbilind be. Piştî derbasbûna çend salan hevjînê
Gulîbaciyê di qezayeke tehl de canê xwe ji dest dide û di ciwaniya xwe de tev
du zarokên xwe bêserî û bi tenê dimîne. Demeka qasî çend salan derbas
dibe û Gulîbacî bi Mihemed Resûlzade kurê begekî ji êla Herkî re ku pir
lihevhatî bûye, dizewice. Bavê min û hinekên din li dijî vê zewicê bûn. Ji ber
ku Mihemed xwedî jin û çend zarokan bû lê Gulîbaciyê guhê xwe nade
gotinên apê xwe û bi wî re dizewice û sê zarok jê dibin.
Ji bextreşiya Gulîbaciyê hevjînê wê bi nexwşiya ginitîkî ya kirîza mêjî diçe
ber dilovaniya xwe. Lê wê nezanîbû ku zarokên wê jî ew nexweşî hene.
Doktoran bi kifşkirina vê nexweşiyê karîn kurê wê yê biçûk anku heman
Loqman sax bikin û ji mirinê rizgar bikin. Ji destdana Silêman û Şirînê
derbeyeke pir mezin li Gulîbaciya ezîz xist. Bi taybetî mirina Silêman jê re
giran û mezin bû, ji ber ku lawekî jîr û aqil û jêhatî bû û gelekî bala xwe
dida dayika xwe. Herçend ku temenê wî 13 sal bûn lê mêrekî temam bû û
berpirsyartiya dayika xwe dikir. Baş di bîra min de ye ku çaxê Silêman emrê
Xwedê kir hemû xizim û xelk pêre xemgîn û reşiposh bûn! Nermîn keça
doxtor Elî Xan ku hevleystok û hevala wî bû sê roj û sê şevan jê re giriya û
kesê nedikarî Nermînê kerr an jî hêmin bike û heta demeke dirêj rih û
giyanê wê ji ber çûna Silêman xemgîn û birîndar bû.
Lê Gulîbaciyê kesayetiyeka wisa jêhatî hebû ku karî bi sebrê û berxwedana
li hemberî van nexweşiyan raweste û tu tiştî nekarî bejina wê bişkêne. Wê
Mûsa hebû û dikarî pala xwe bidê lê Mûsa dizanibû ku qameta bilind a
dayika wî hewcedarî wî nîn e û bi mirina xwe dayika xwe ya daxdar bi tenê
hêla. Mûsa hezkirî û ezîzê hemû endamên malbatê bû û gelekî dilşa û rû bi
ken bû û dîlana Kurdî bi hêjayî zanîbû. Mûsa sembola xwebihûrînê û
dilovaniyê ji bo zarokên gundê Kûkiya û hawîrdora wê bû. Rojekê
mamostayê gund mijareka nivîsê( hûn dixwazin di paşerojê de chi karekî
bikin û bibin chi?) dabû zarokan û gişkan nivîsîbûn em dixwazin bibin
Mûsa, ji ber ku Mûsa bibû sembola wan.

Endaziyar Selaheddin qasimlo
Ji dayîkbûyîyê sala 1948
Selahedîn zarokê duyê yê Îbrahîm xan, xwendina xwe di besha matamatîkê
de bidawî anî û pishtre chû eskeriyê. Dewrana xizmeta eskerî li Gîlanê
bidawî anî û pishtî eskeriyê di para birêveberiya teknîkê de li mekteba bilind
a Lahîcanê hate pejirandin û li wirali gel dersxwendinê, karê dersbêjiyê jî
dikir. Di sala 1974an ji bo xwendinê chû Amerîka û karî lîsansê bistîne û di
sala 1979an de chend meh beriya shoreshê ji bo dermaskirina tatîlatê vegerî
Îranê, lê ji ber zewaca bi Mermer Tewafî re nekarî vegere Amerîka. Berhemê
wê zewacê du kech bi navên Nazlî doktora dermanchêkirinê û Shadî ye ku
doxtora didanane. Shadî bi doktorekî didanan re zewcîye û xwedî kurekî ne
û niuha li Ingilistanê dijî.
Selah niha li Swêdê ye û hecsera xwe pishtî demeke dirê a nexweshiya
kanserê li sala 2005an ji dest da.

Silêman Qasimlo
Ji dayîkbûyî yê sala 1952
Silêman zarokê sêyê yê Îbrahîn, kurekî xwesh tîp, mutewazî û di heman
demê de kesekî pir dilovane. Wî di besha zanistên sirûshtî de dîploma xwe
stand û di mekteba bilind a Lahîcanê de di para bazirganîyê de lîsansa xwe
stand û pishtre chû eskeriyê û wek efser li Shîrazê xizmeta xwe ya eskerî
bidawî anî.
Li Lahîcanê ew kom û chînên rewshenbîr dinase û gelekî dikeve bin bandora
wan û wiha dikeve nava karê siyasî. Bi gistî ew di karên civakî û siyasî yên
derdora jiyana xwe kesekî hestiyar bû. Di nava zarokên Îbrahîm xan de
Silêman zarokekî nesekinî bû. Bi awayekî dema ku hê 15 salî bû chû
bargeha Mela Mistefa Barzanî ku bigehe wî, lê pishtî heftiyekê Sultan kurê
Nazê ew peyda kir û anî malê. Ew ku hêshta 17 salî bû wêneyê Chêgvara li
dîwarê xwe daleqandibû û dixwest bibe partîzan. Dema ji eskeriyê vegerî di
îdareya tendurstiya bajarê Pîranshehr de mijûlî kar bû û bi kecha xalê xwe
Ekrem Mihemedî Nanas re zewicî. Berhema wê zewacê sê kur binavên
Polad, Eslan û Nerîman in. Polad di besha arshîtekta teknolojiyê li
zanîngeha Lolê A xwendina xwe bidawî anî û Eslan li zanîngeha Yotoborî di

besha zanistên civakî û Nerîman jî di besha kumpoterê de li zanîngeha Lolê
A dixwîne.
Silêman ji ber ku di zarotiyê de ji lîstika shetrencê pir hez dikir, zû bû yek ji
lîstikvanên hista. Bi awayekî ku di wê lîstikê de hevrikên wî ne di temenê wî
de bûn û wî tim bi mezinên malbatê re dilîst û dikete kêbirkiyê û bi zor ew
vedixwendin lîstina wê lîstikê. Heta carekê bi Ihsan Nurîpasha re lîst û ew
matmayî kir û chimkî wî chaveraniya wê shikestê ji ciwanekî weke Silêman
nebû, ji zêdebûna nerihetiyê kete bîra shikestên xwe di qadên sher de û
nekarî bi ser hisên xwe de zal bibe û dest bi girînê kir. Silêman ew lîstik li
Swêdê jî berdewam kir û karî pêshkeftinên mezin bidest bêxe, heta karî wek
qehremanê bajarê xwe pêsh bikeve.
Silêman kesekî siyasî bû û li sala 1984an hate girtin û pishtî salekê mayîna
di girtîgehê de ji derfetê sûd stand û karî ber bi Tirkiyê bireve. Ew niha bi jin
û zarokên xwe re li Swêdê dijî. Silêman di îdareya penaberan de wek
wergerê fêrmî yê zimanên Kurdî, Farsî û Tirkî dixebite.

Endaziyar Enwer Qasimlo
Ji dayîkbûyîyê sala 1954
Enwer di sala 1954an de hatiye dinê û dîploma xwe ji huneristana Urmiyê
standiye. Pishtî xizmeta eskeriyê chû Tirkiyê û li wira di zanîngeha Rojhilata
Navîn de di besha endazyariya mîkanîkê de xwendina xwe berdewam kir. Lê
dema Faruq diche Swêdê, li ser daxwaza babê wî, Enwer jî li pey Faruq
diche Swêdê û li zanîngeha Stockholm di para endazyarîya elktronîk û
teisîsat û guherandinê, xwendina xwe xelas dike. Enwer zimanên Kurdî,
Farsî, Tirkî, Ingilîzî û Swêdî bash dizane. Ew ji koma wan kesane ku heta
kesek jî nerhet nekiriye. Du kechên wî yên bi navên Neshmîl û Sana hene.
Neshmîl niha di para pizshkiyê de dersê dixwîne û Sana jî sêzdeh salîye û
diche xwendingehê.

Mamosta Sûhêyla Qasimlo
Sûhêyla kecha duyê a Îbrahîm xan, xwendina destpêkê li Azerm bidawî anî
û pishtre di besha zanistên sirûshtî de dîploma xwe li xwendingeha Shadoxt
stand. Pishtî dîplomê di besha dîrokê xwendina xwe li zanîngeha Millî anî
dawiyê. Chalakiyên xwe ên siyasî ji dema xwendevaniyê di zanîngehê de

dest pê kirin. Beriya shoreshê alîgira rêxistina “ Chrîkhayê Fedayîyê Xelq ”
di chalakiyên xwendevanan de bû. Di birêxistina meshan de gelekî akitîv
bû. Pishtî shoreshê pishtgîrî da chirîkên fedayî yên xelq û gehishte wan. Di
sala 1980an de li gel Mihemed Riza Xademî ku xwendevanê besha
moxabirat(telefon û postê) bû zewicî. Ew di chaxê shah de ji girtiyên siyasî
bû. Sûhêyla di meha meha duyê a payîza sala 1980an de tê girtin û chend
mehan li girtîgeha Qesirê bû ku bi zemaneta xwîshka xwe ya mezin Soreya
hate azad kirin.
Di sala 1981an de bi serkut û chêbûna etmosferê tije zext û zorê re biryarê
dide ku bi mêrê re bichine rojhilatê Kurdistanê û li wira bi Chirîkên Fedayî
yên Xelqê Îranê re chalakiyên xwe yên siyasî bidomînin. Ew di halekê de ku
peywenda di navbera rêxistinê bi hizba demokrat û rêxistinên Kurdên Îraqî
bû, li sala 1989an chû welatê Fransa û li wira xwendina xwe berdewam kir
û di encamê de di besha dîrokê de berê lîsans û pishtre jî doktiraya xwe
stand.

Endazyar Faruq Qasimlo
Ji dayîkbûyî yê sala 1959an
Faruq kesekî xwesh tîp û bedew, gelek dishibe Îbrahîm xanê babê xwe. Ew
kurekî keyfxwesh, dilovan, henekchî, mêvanperwer û mûtewazî e. Pishtî ku
di besha zanistên sirîshtî de dîploma xwe wergirt, chû eskeriyê û pishtre ji
bo berdewama xwendinê li sala 1979an chû Swêdê û di besha endazyariya
rê û pirchêkirinê de berê lîsansê distîne û pishtre hostatîya xwe distîne. Ji
bo dewreyeke perwerdê derheqa pirchêkirinê de de diche Japon û pishtre
diche Amerîka. Faruq zimanên Kurdî, Farsî, Tirkî, Swêdî û Ingilîzî bash
dizane. Sala 2007an li gel kecha apê xwe Meisûme zewicîye. Niha li Swêdê
mijûlî karê bazirganiya tishtên xwarinê ye û ji bashûr heta qotibê bakurê
madeyên xwarinê difiroshe!

Loqman Qasmlo

Jidayîkbûyî yê sala 1966an
Loqman zarokê dawiyê yê Îbrahîm xan, kurekî pir dilovan û henekchî ye. Ew
li malê bi tenê mezin bû û ji ber mesafa temen a zêde di navbera wî û bab û
dayîka wî, gelekî xwe di tenêtiyê de hiss dikir û dayîk û babê wî jî nedikarîn
ji daxwazên wî yên hissî re bibine bersivek minasib. Xwîshk û birayên wî tev
chûbûn û pêwîst bû ew bi tenê li hemberî pirsgirêkên xwendin û rûhî yên
taybet bi dewrana jiyana pêgehishtina temenê balixiyê, bixebite. Bi her
awayî 15 salî bû ku ji malê revî û chû herêma Kurdistanê a zadbûyî û
demekê li cem xwîshka xwe Sûhêylê bû. Pishtre kete nava rêzên hizba
demokrat PDK û demekê pêshmergê wê partiyê bû, lê pshtre ders dida
pêshmergeyan. Pishtî mirina babê xwe Îbrahîm xan, li ser daxwaza Fatime
xanimê a hevsera Îbrahîm xan, Silêman chû herêma Kurdistanê û Loqman
û jina wî bi xwe re anîn Tirkiyê û pishtî salekê mayîna li wira, dewleta Swêd
mafê rûnishtinê da wan. Wî du kech bi navê Leyla û Hêro û kurek bi navê
Arman hene.

Mihemed Sadiqxanê Hesenîyê Berberan
Sahib xanim dayika Sadiq xan, jina yekê a Rehmetulah xan bûye û min
nekarî derheqa roja ji dayikbûna Sadiq xan zaniyarîyekê bidest bêxim. Lê ji
ber ku chend salan ji birayê xwe Hebîbulahxan mezintir bûye, texmîn dikim
ku dîroka ji dayikbûna wî sala 1904an e. Ew zilamekî xwe pêgehandî û
zehmetkêsh bû. Pora serê xwe tim bi makîna hejmara 4 ditirashî û min qet
ew bi pora dirêj nedîtiye. Tevî ku serê hemû Kurdan û yê malbata me piranî
gir an jî xire, lê forma serê Sadiq xan dishibî hêka mirîshkê û ev nîshan wî ji
bira û pismamên wi cuda dike.
Salê yek-du cara em mêvanên Sadiq xan bûn. Tê bîra min ku ew tim di
nava liv û lebatê de bû û deqeyekê nedisekinî. Heta dema xwarinê jî chendîn
caran li ser sifrê radibû ku xizmeta mêvanan bike. Ev di halekî de ye ku di
nava malbata me adetekî wiha heye ku jin an jî xanima malê divê herdem
xizmeta mêvanan bike!. Mastê mîhên Sadiq xan li gund navdar bû û heta ji
mastê Hewlêrê jî xweshtir bû!
Ew kesekî dîndar, nivêjker û rojî jî tim digirtin. Paqij û rêkûpêk bû.
Karnameya xwendina xwe a dema dibistanê di nava charchovekî xweshik da
li ser dîwarê odeya xwe a rûnishtinê daleqandibû û herdem di suhbeta xwe
de îshare pê dikir. Ew jî mîna babên me bêserperest û di xizmeta apê xwe
Mihemed axa de, mezin bibû û ji malê babê wî tenê gundê Singdar û Hacî
Berkawlan gehishtibûne wî û birayê wî Hebîbulah xan.

Sadiq xan kesekî bêzirar û bi tikesî re sher û nerihetî nebûn û bi xanima
xwe Fatma xanimê re li gundê Mehmûd ava di nava tenahî û xweshiyê de
dijiyan û karê chandinî û sewaldariyê dikirin.
Xanima Sadiq xan, Fatime an jî Fatime Sultan xanim jineke pir dilovan û bi
muhebet bû, hertim xweziya wê ya yekê bexteweriya zarokên wê bû. Pishtî
zewaca bi Sadiq xan re sê kur û kechek bi navên Hemze, Ebas, Kerîm û
Zeyneb hebûn. Sadiq xan û Fatime xanimê jiyana xwe ji dest dane û di
goristana Berberan de hatine veshartin.
Hemeze Hesenîyê Berberan
Kurê mezin yê Sadiq xan, zêde ji xwendinê hez nedikir. Elbete bila bê zanîn
ku chi li bajar an jî li gund îmkanên xwendinê jê re chê nebibûn. Wî
hevkariya babê xwe kir û dest bi karê chandinî û sewal xwedîkirinê kir.
Hemze bi cismê xwe pir bihêz bû û di rastiyê de Rostemê malê dihate
hesibandin. Ji karkirinê qet nediwestiya, ticarî ji 12 saetên karkirinê bi
gazin nebû.
Ew bi Besê, kech xala hevsera Îbrahîm xan re zewcîye û xwediyê kurekî
binavê Shoresh û sê kecjan binavên Mehbûbe, Gulî û Zeynebê ye. Ew di
gundê Mehmûd ava de xwediyê jiyaneke xwesh û rihete.
Ebbas Hesenîyê Berberan
Ebas kurê Sadiq xan, sê salan ji Hemze bichûktir bû. Ew ji zarotiyê kurekî
zîrek, bi zekawet, shûxiker û xwesh xemil bû. Pishtî bidawî anîna xwendina
xwe chû eskeriyê û di tîravêtinê de bû kesê yekê û yek ji bashtirîn
nîshanchîyên rojhilatê Kurdistanê bû. Pishtî eskeriyê demekê chû Kuvêyt û
Ebuzebî daku li kamoaniya petrolê kar bike. Bash fêrî zimanê Ingilîzî û
pishtre careke din vegerî Ûrmiyê û li wira mijûlî karê mîimariyê bû. Wî
jiyaneke xwesh ji xwe re chêkir û muhtacî kesî nîne û nebûye. Xwediyê char
zarokan bi navên Shehla, Shûilê, Celîl û Cemîl e. Ebas ji hevsera xwe cuda
bûye û bi tenê dijî.
Kerîm Hesenîyê Berberan
Kerîm kurê bichûkê Sadiq xan ji dayikbûyîyê sala 1938an, kurekî pir chalak
û di rêvechûnê de pir xwesh dimeshî. Dema em bi hev re dichûne gund an jî
reshmalan, ji herkesî zûtir dimeshî û her dem pêngavekê li pêshtir bû.
Dema ku min û Qere Hesen dixwest tundtir bimeshîn, ew jî zû demeshiya
daku zûtir ji me bigehe bargehê. Kesekî pir henekchî û me gelek henek pê
dikirin.
Sala yêkê adibistanê li mala me bû û em bihevre dichûne xwendingehê. Ji
sala duyê a dibistanê li cem apê xwe Hebîbulah xan dijî. Heya hingî Sadiq
xan hê tu mal li bajar nekirîbûn. Wî ji bedewama xwendinê hez nedikir.

Dîploma xwe a lîsê bi rênimonî û hevkariya Dr. Elî Qasimlo stand. Di
îdareya avê a bajarê Ûrmiyê de karek bash peyda kir û jiyaneke xwesh
derbas dikir.
Kerîm pishtî zewaca bi Sidîqe xanimê re bû xwediyê du kech ên bi navên
Mahrûx û Merziye û du kuran bi navên Mihemed Riza û Êlî Riza.
Sala 2004an ji ber dijwarîyên jiyanê rastî celta dil tê û gelekî zû chavên xwe
li ser ronahiya jiyanê û cihê tije ezad ê ku têde dijî, dimichîne û bi mirina
xwe hemû endamên malbatê di nava xemgîniyê de wer dike.
Zînet Hesenîyê Berberan
Zênet kecha bichûk a Sadiq xan li sala 1940an hate dinê. Li gund hevkariya
dayika xwe dikir û mixabin babê wê îmkanên dersxwendinê jê re chê
nekirin. Wê her dem kicên Kurdî û rengîn dikirine ber xwe û wan kincên
Kurdî bedewiyeke din li ser xweshikahiya wê ya sirûshtî zêde dikir û
delaliyake taybetî bi ser rûyê wê de dibexshî.
Zêynet pishtî zewaca bi Ebdulah xan re bû xwediyê kechek û char kuran:
Mehnaz, Elî, Mecîd, Ferhad û Nasir. Di kurên wê yên dawiyê di qezayeke
tirafîkê de li geliyê Qasimlo-Ûrmiyê jiyana xwe ji dest dan.

Habibulla Xan Qasmlo
Hebîbulah xan kurê Rehmetullah Xan( Zêrîn Qelem ) li hevjîna wî a
duyemîn di sala 1286an ( 1907 ) li gundê Berberan ku dikeve nav geliyê
Qasimlo ji dayik bûye. Bavê wî Rehmetulla Xan ku bi navê Zerrîn Qelem
dihat nasîn ji helbest û edebiyat hez dikir û ji ber xetê wî yê xweş jêre
digotin Zêrîn Qelem . Hebîbulla Xan jî ew taybetmedî ji bavê xwe wergirtibu
û şagirdek zîrek , xweş zewq û kêrhatî ji bu gotina helbestan bû. Ew gelek
nêzî malbata me bû , digel bav û apê min hevre mezin bibûn û wek birayan
xuya dikirin .
ez hertim difikirîm ku ew jî apek mine û tevî ku kurê apê bavê min jî bû
min bangî wî dikir apê Hebîb . Ez digel kurê wî yê duyemîn binavê Hesen ku
purê reş û çavên gelek reş û geş hebûn hevkilas bûm û min bangî wî dikir
qere Hesen ( Hesenê reş ). me di xwendingehê , rojên bêkar û havînan bi
hevre dileyist û wek birayan bûn. Li bextê min yê baş ew du sala bi direngî
şandibûn xwendingehê û em bibun hevkilas .
ez û ew li kilas ser maseyek cem hev dirûniştin. Di sala 1309an de
Hebîbullah Xan digel Menzer Xanim keça Mam Ehmed Xelîfe zewicî ( vê
demê Menzer Xanim tenê jinek dinav malbata me da bû ku xwendewar bû û
dikarî Qur`anê bixwine ) . Ew pey şeir û edebiyat bû û hejmarek helbest
nivîsîne ku ezê helbestên Menzer Xanim û Hebîbullah Xan dawiya vê nivîsê

de bînim. Hebîbullah Xan ji ber ku mirovek xwendewar bû demên dirêj
berpirsyariya mektebekê li Ûrmiyê dabûnê , ji ber ku wî ji çalakiyên siyasî
hez dikir û girêdayî pêşeroja gelê Kurd û armancên Kurdan bû di dema
damezirandina komara Mehabadê bi pêşengiya Pêşewa Qazî Muhemmed,
tevlî tevgera wî bu û digel kurê apê xwe Ibrahîm Xan Qasimlo ji bu
domandina xwendin di asta jor de ji aliyê komara Kurdistan ve hat
helbijardin û ber bi zanîngeha eskerî a Bakû li yêketiya komarên Soviyetê ve
hate birêkirin.
şêwazê nêzîk bûn û sîstema Rûsan bi dilê Hebîbullah Xan nebû û ew piştî
Hilûşîna Komara Mehabad û darvekirina rêberên komarê wextê ku salek û
nîv ji xwendina zanîngeha eskerî derbas kiribû wegerî Ûrmiyê. Hebûbullah
Xan paş wegerê di erdê bavê xwe li gundê Beberan ( Hacî Berkavilan ) digel
birayê xwe Sadiq Xan dest bi karê cotkarî û xwedî kirina heyvanan dike.
Hebîbullah Xan misilimanek bi îman û dîndar bûye û demekê ku bibû Sofî
rûyê xwe nediteraşî û bi mehan dinava ibadet , Qur`an xwendin û nivêj
kirina da derbas kir .
lê ew piştî demekê dîsa wedigere jiyana xwe ya xwezayî û ji ni`met û
xweşiyên jiyanê hez dike. Ew pirr çalak bûye û yekemîn mîvanxaneya kurdî
li nêzî navenda bajêr ser rêya Ûrmiyê ber bi gundê Qasimlo vedike .
pirraniya mosafir û koçerên her derê Kurdistanê diçun mîvanxaneya wî . ji
ber ku Hebîbullah bi zimanên Kurdî , Farsî û Tirkî hakim bû bi rûyek wekirî
, xetê xweş û edebiyatê xwe ji bu alîkariya kar û barên idarî yê mosafran jî
bikar dianî .
Wî kamyonek kirîbû û ji bo veguhestina tiştên çandinî yên gundê xwe ku
dibirin Ûrmiyê.
Ji helbestên Hebîbullah Xan 2 bend bi cih maye , diyare ku helebesta
yekem di demekê da nivîsiye ku bi giranî bin bandora doza Kurdistanê bûye
. Wî helbestên
Firdosî û Hafiz dixwendin û apê wî Muhemmed Axa Wosûq digotê
Hebîbullah tu ku ewqasî behsa şeira dikey heta sibê bendekê binvîse û
amade bike ku werî cem mîvanên min bixwinî , wî navê vê helbestê daniye
keça kurd ( Kurd Qizî ) ku emê naveroka vê helbestê binêrin : Kurd qizî ya
Hebîbullah Xan çar zarok ji Menzer Xanim hebûne ku bi rêza emrê , Ismaîl ,
Hesen , Behram û Şehîn navê wan bûn.
Hebîbullah û Ehmed Axa Qasimlo ku me berê niha behsa jiyana wî kir ji
yek dayik hatibune dinê , gelek nêzî hev bun û têkeliyên malbatî navbera
wan de zêde bû. Hebîbullah digel jinek din binavê Findiq jî zewicî bû û çend
zarok jî ji wê hebûn lê çi yek ji wan niha nava jiyanê nemane .
Hebîbullah Xan mirovek kedkar û girêdayî pêşeroja zarokên xwe û
Kurdistanê bû ku pirr cigare dikêşand û dawiyê de ji ber nexweşiya kanser
a medê di sala 1357 ( 1978 ) çavê xwe ji dunyayê girt . Ew li goristana

Berberan sipartine axê . Menzer Xanim hevjîna Hebîbullah Xan jî ku
kesayetiyek berçav bû moxabin ji ber nexweşiya Parkînson di sala 1996an
jiyana xwe ji dest da .

Ismaîl Qasimlo
kurê mezin yê Hebîbullah Xan sala 1311an li Ûrmiyê hate dinê û xwendina
seretayî û paşnavendî li Ûrmiyê tevav kir , kurek bedev , zîrek , hişmend û
şagirdê yekem li xwendingehê bû û bi taybet li desrên hesab , cebr û fîzîkê
timî nomra 20 bidest dianî. Dengek pirr xweş hebû û bi taybet tesnîfên
Kuroqliyê aşiq ji her dengbêjin binav baştir distirî û bi dengê xwe yê dilrevîn
coşek cuda dida merasimên dawet û mîvandariyên malbatî . Yek ji
bîreveriyên Ismaîl ku ji bîr naçe helbestên Kuroqlî ne ku ezê çend bendek ji
wan bi zimanê Tirkiya Azerî ku wî bi dengê bilind ji bu me dixwend
binivîsim : şeira kuroqlî " kuroqaliyem delî delî "
Ismaîl ji destpêka jiyana xwe dinav malbatek siyasî de mezin bibû û wek
pirraniya mirovên malbatê ji rizgariya gelê Kurd hez dikir û li zordariya
netewî û mezhebî êşek mezin dikêşand . Bavê wî pirranî cara zêde di
diyanetê de kûr dibû lê Ismaîl tersî bavê xwe giranî dida pirsgirêkên siyasî.
Di pirtûka Linîn de hatiye nivîsîn ku" kêm netewan mafê destnîşan kirina
pêşeroja xwe hene û dikarin daxwazên xwe heta derekê pêş ve biben " , wî
bawerikey tevav bi vê gotina Linîn hebû. li vê serdemê bilî partiya Tûde û
dure Hizba Dimokrat a Kurdistana Îranê ti kesê behsê mijara pirsgirêka
netewî nedikir û hemû difikirîn ku partiyên çep ya tûdeyî vê pirsa netewan li
Îranê çareser biken .
Lê moxabin nêrînên partiya Tûde derbarê pirsa netewî xelet bû û nekarî
çareseriyê bi xwe re bîne. Hizba Tûde ne tenê ixanet bi hemû gelan kir belku
piştî şoreşa 1979an teorîsiyen û serokên vê jî penah birin damana dewleta
Islamî .
Ismaîl piştî ku dîplom wergirt li zankoya fennî a Tehranê xwendina xwe
domand . propagandaya derew a partiya Tûde û fikara ku dibe gelê Kurd bi
alîkariya partiya Tûde û bere ya binav çep li zordariya gelê Fars rizgar bibe
bu sedem ku wî di sala 1330an dev ji xwendina zanko berda û tevlî partiya
Tûde ku vê demê binavê rêxistina ciwanên partiya Tûde li Kurdistanl xebat
dikir bû.
Ismaîl piştî demekê diçe nav rêzên rêxistina ciwanên hizba Demokrat şaxa
Kurdistanê ku rêxistinek girêdayî partiya Tûde bû. Piştî ixanet û têkçuna
partiya Tûde , ew di sala 1333an de tevlî Hizba Demokrat a Kurdistanê bû û
ji ber hêza xebat û zaniyariya siyasî di demek kurt de pêlên serketinê yek bi
yek derbas kirin û di sala 1336an bu bi endamek şiwirmendên komiteya
navendî a hizb . wî li bajarên Bane û Serdeşt karê birêxistin kirina gel li dijî
dewleta zorbêj a Şah dikir . Di salên 1332-1336 an de Ismaîl sê cara bi

idiaya endametiya partiya Tûde hate girtin lê ji zindanê dihate berdan .
dema ku dihate girtin tiştek devê wî dernediket û ti itiraf nedikir. di sala
1338an ( 1959 ) li derdora Bane bê ku belgeyek siyasî û rêxistinî cem wî be
ew bi alîkariya sixorên Kurd bi idiaya endametiya hizba Demokrat a
Kurdistanê dîsa hate girtin.
Tê gotin ew piştî ku bi hefteyan ji aliyê cellad û çeteyên şah tê işkence kirin
kêmasî kiriye û ji ber vê çend kesek ji endamên hizba Demokrat hatine
girtin . Dinav pirtûkan de Derbarê itirafên wî hinek tiştên bê bingeh hatine
nivîsîn û her kesek ji bu veşartina kêmasiyên xwe idiayên cuda kirine , wek
mînak li derekê hatiye nivîsîn ku Ismaîl navê 200 heta 250 endamên hizba
demokrat daye dewletê û ew buye sedem ku hemû endamên HDKê werin
girtin !. Ez derfetê dixwazim ku vê mijarê kêmekê zelal kem , helbet ez
naxwazim Ismaîl bêguneh derxim , qe niyetek min yê wisa tine , ez tenê
dixwazim vê mijarê ron kem ji bu ku dinav gelek pirtûkan de bê ku belgeyek
were nîşan dan mijara itirafên Ismaîl mezin kirine û di rastiyê de ka kirine
çiya ..
Dema ku kesek idiayekê ser mirovek din dike dibe ku ew idia ji ber
nakokiyên şexsî , komî ya rêxistinî bin , dibe ku ew kesên tişta dijî Ismaîl
dibêjin bi xwe di zana bûna encamê van gotinan nebin. Wek mînak Bîjen
Cezenî jî derbarê Ismaîl di pirtûka xwe binavê " dîroka sih salî " ji zimanê
Kurdên ku hizbî bûne û ne diyare çiqas Ismaîl dinasîn hinek idia dijî Ismaîl
nivîsîne û heta rê daye xwe ku beşek ji dîroka tevgera gelê Kurd ya vê demê
ser bingeha gotinên kesên ku digel wî di zindanê de bûne binvîse .
Cezenî bê ku lêkolînek serbixwe bike ya ku serçaveyên agahiyên xwe bide
diyar kirin , bê ku seh bi berpirsyaretî bike ne tenê behsa Ismaîl dike belku
dîroka devkî a tevgera Kurd ya vê demê gorî dostî û dijminiyên şexsî yê
kesên ew tişt vegotine dinvîse . Encamê ev karê ne zanistî û alîgirane ev e
ku di roja îro de hinek mirov bê berçav girtina berpirsiya xwe naveroka vê
pirtûkê dûbare diken û dîsa heman idiayên bê belge derbarê Ismaîl tekrar
diken .
Di vê derbarê de ez dixwezim carek din bi bîr bînim bê ku em bikevin
mijara Ismaîl kêsamî kiriye ya nekiriye , dibe ku em rewşa wî û işkenceyên
hovane ku ji bu itirafan li wê dihate kirin berçav bigrin û timî ji bîr neken
ku asta tehemol û berxwedana her kesê wek hev nîne , hindek kesan heta
ber mirinê lêvê xwe ji hev ranekirin , hindek din piştî demek işkence dest bi
axaftinê kirin , hindekan jî dema ku hatin girtin bê rawestan xwe sipartin
dozgeran.
Tê texmîn kirin ku Ismaîl bi hefteyan işkenceyên hovane yên çeteyên Şah
tehemul kiriye heta bê dengî şikandiye û ketiye kêmasiyê. Dibe ji wan kesên
ku xwe re dibêjin dîrok nivîs bê pirsîn gelo mirovek bi aqilê hesab zanên
binav û deng wek Enîşten jî ma dikare 200 heta 250 nava di demekê de
nava mêjiyê xwe de cih bike ? Gelo Ismaîl mêjiyek wisa hebû ? lê rastî ev e

ku heta çend meh berê êrişa kirêgirtiyên şah ser rêxistinên hizba Demokrat
a Kurdistana Îranê , Cemaeta Demokrat a Azerbayicanê hatibu kiwş kirin û
hidek ji endamên vê hatibûn girtin . ji ber ku kesên girtî digel beşek ji
endamên HDKê têkeliyên rêxistinî hebûn û ew nas dikirin ev darbe bi rêka
Partiya Demokrat a Azerbayicanê bi HDKê ket. Gere ji kesên di vê baweriyê
de ne Ismaîl derbeya herî mezin HDKê daye pê pirs kirin çima dema ku 5 ya
6 meh ji girtina wî derbas bibû partî neketibu ber êrişan .! Eger ku Ismaîl
Qasimlo roja piştî girtinê , rêxistin û endamên vê dayine diyar kirin bes
çawa komek ji berpirsên partiyê ku li navendên cuda kar û xebat dikirin û
Ismaîl berpirsê wan bû heta demên dirêj nehatin girtin ?
ji bu piştrast kirina vê mijarê ez dikarim desteser kirina Ebdullah Izetpûr
wek mînak bidem ku heta çend meha berê êrişa çeteyan ser rêxistinê dinav
zindana dijbaniya arteş li Ûrmiyê dihat ragirtin . ew ku berpirsê hizba
Demokrat li Ûrmiyê bû piştî bi danîna 10 hezar Tûmen barimte azad dibe û
xwe winda dike . Pirtûkek bi navê ` Çep li Îran bi vegotina Sawak û Hiza
Demokrat´ Ku ji aliyê wezareta itilaat a dewleta islamî hate çap kirin û
hindek belge têde hatine qeyd kirin zelal dike ku Ismaîl tenê sebeba tiştê
qewimî nebûye û sîxorên dewletê agahiyên tam ser endamên hizbê berê
girtina Ismaîl jî hebûne .
Heta tê gotin ku pêş Ismaîl hindek hevalê wî hatine girtin ku wan navê
hindek kesan daye. Ismaîl destpêkê bi darvekirinê tê mehkûm kirin û piştî
hukma wî dibe zindana heta hetayî, sê sal û nîv di zindanê dimîne heta li
meha Adara sala 1941an serbest tê berdan. Di pirtûka jiyana Ihsan Nûrî ku
bi pênusê Rehîm Oşnoyî hatiye nivîsin tê gotin ku gûya Ismaîl dema zindanê
cem wî berdaye giriyê. Divê were zanîn ku rondik barandin ji derek nava
mirovan serçave digre û di rastiyê de bersiva derûnî ya her insanekê bi
buyerên cuda ne .
Sedema Girîn carna ber şahî û keyfxweşî , carna ber xem û depresyon û car
cara ber tirs û kîn û heta sirr û serma û tiştin din e . girîn bi serê xwe tenê
ji ber tirs û nevêrek bûnê nîne . Em divê fêr bin ku ti carî derbarê mirovên
din bê berpirsyarî xeber neden û qirar nedin. Dinava zindana pirranî
zindaniyên siyasî hewl diden xwe bêguneh derxin û xetayê girtina xwe bêxin
stuyê kesê din . Ev e tiştek xwezayî ye , li hemû cihanê wiha bûye û girtiyên
zindanên Qesr û Ivîn jî derveyî vê rastiyê nînin .
Moxabin li Kurdistan û nava partiyên Îranê û bi giştî li seranser ê rojhelata
navîn , eger komek endamên rêxistin û partiyan di nava xwe de pirsgirêk ya
nêrînên dijî hev hebin ya jî bixwazin partiya xwe perçe biken gelek zû hevdu
bi ixanet û sîxortiyê tavanbar diken, li gorî min ev e ji çav teng bûna wan
ser têkoşîna hizbî û fêm nekirin ji dimokrasiyê serçave digre. Mebesta min ji
nivîsîna rêzên serê ev e ku mirov bi sedema nakokiyên siyasî digel dostên
hizbî ya hevalên rêxistinî nabe sixor û xiyanet kar . casûs û xain ew kese ku
li bereya dijmin da ye û dijî têkoşîna gelê xwe digel dijminan de hevkarî dike
.

Ismaîl mirovek bi rumet bû ku piştî azad bûna ji zindanê çu pey jiyana xwe
. wî xwendina xwe li bajarên Tewrêz û Tehran domand û dewreya foqê
lîsansa iliktoronîk li welatê Çikoslavakiyê qedand. Wî karê xwe wek bisporê
teknikî destpê kir û piştî demekê bu cîgirê berpirsê giştî a karxaneya
çêkirina maşînan li Tewrêzê . ew piştî zindanê digel keça apê xwe binavê
Tebesom Şetwî dixewice lê piştî demekê bi sedemên ku ji bu min zelal nînin
ji hev cuda bûn. Ismaîl Qasimlo cara duyem digel keçek Fars binavê Baxter
dizewice ku encama vê 2 keçên cemik bû. Nazenîn ji dayik buyî di sala
1355an (1967 ) û Senem ku 10 deyqa piştî Nazenîn hate dunya yê. Nazenîn
lîsansa modîriyet bazerganî û Senem ilmên terbiyetî tevav kirine . Senem li
şirketekê kar dike , kurek bi navê Kiywan ji dayik buyî sala 1359 heye ku
foqê diplom tevav kiriye û li şirketek ne dewletî kar dike . Ismaîl salên dawî
yê jiyana xwe digel hevjîn û zarokên xwe li Tehranê dijiya û di sala 2004an
ku dike 10 sal berê , ji ber rawestana dil çavê xwe ji cihan digire.

Endaziyar Hesen Qasimlo ( Qere Hesen )
Kurê duyem yê Hebîbullah Xan ji dayik buyî sala 1316an ( 1937 ) li Ûrmiyê
xortek pirr şêrîn , bi zewq , zîrek , bi edeb û yarîker bû . Em timî gel hevdu
bûn û navê me herduyan ji bu rêz girtin li bapîrê me danîbûn Hesen . ji bu
ku em ji hevdu werin nas kirin bangî wî dikirin Qere Hesen yanî Hesenê reş
û digotine min Sarî Hesen yanî Hesenê zer .
pûstê min bi rengê sipiyek vekirî û pûrê min zer bû , pûstê wî jî rengek tarî
hebû. Hesen xetek pirr xwişik hebû , ew şagirdeke zîrek û bi qabiliyet bû û
bi taybet numra herî baş li desrên cebr û hindise û hisab bi dest dianî. Xetê
min zêde baş nebû û ji bu xetatî û nivîsîna dersan wî alîkarî dida min .
Demsala Havînan li gund û zivistanan li şar digel dostên ku min berê navê
wan gotibû, rojên gelek xweş yê zarokatiyê me hebûn.
Di sala 1333an wek ku min berê jî bal kişandibû ser ez û Hesen li benda
duyem ya serbaz xaneya Ûrmiyê girtî bûn. rewşa ku min li zindanê tehemol
kirin û tiştên piştî zindan hatin bera min eynen ji bu Qere Hesen jî derbas
bû û hewce nake ez carek din behsa vê bikem. Ji sala dehim ya medresê
Hesen çu xwendingeha Firdosî û li beşa hesab berdewam kir ,lê min rişta
xweza helbijard û xwendina xwe li meketba Riza şah domand. Hesen yek ji
şagirdên berçav li kilasê bû û me herduyan kilasekê de dewreya paşnavendî
derbas kir .
Hesen yek ji baştirîn Kişikvanên Kurdistanê bû û eger berpirsên mektebê
alîkarî bidana wî bi ihtimaleke mezin Hesen dikarî bibe yek ji Kişikvanên bi
nav bang dinava hemu welatan de. Hesen dema xwendinê li Tehran û
Ûrmiyê li berberaneyên herîmî beşdar dibû û pirranî xelatên baş dikir ya
xwe . Hesen piştî bidawî kirina4 dewreya paşnavendî ji zankoya ziman
lîsansê zimanê Ingilîsî werdigire û piştî bi salan mamostiyê li şirketa
moxabirat a Tehranê kar dikir û niha geheştiye teqawetê.

Hesen li warê siyasî girêdayî ti partî û cemaeta nebû û qet çalakiyên siyasî
nekirine . ew mirovek dîndar û misilmane belê çunku paşnavê wî Qasimlo
ye piştî şoreşê ew girtin û demekê li zindanê hate ragirtin. Lê belê ji ber ku
hat zanîn ew mirovek asayî ye û girêdayî ti hêza nîne piştî demekê li zindan
derket û jiyana xwe wek berê dewam kir.
Hesen piştî ku digel Ferîde dizewice dibe xwediyê keç û kurekê. Keça wî
Mehsa ji dayik bûyî sala 1355an ( 1976 ) doxtorê giştî û malbatiye ku pîlana
karê xwe wan demên dawî amade kiriye û niha di beşa lêkolîn a kilînîkek
şexsî kar dike. Kurê wî Ihsan ji dayik bûyî sala 1357an ( 1978 ) foqê lîsansê
rişteya endazyariya mi`mariye û li şirketek şexsî dixebite . Hesen digel
hevjîn û piçûkên xwe bi xeyr û xweşî cem hev dijîn û jiyanek gelek baş hene
. wî ti carê hêviya xwe ji rehmeta xwedê nebirî , êş û azar nedaye kesê û
xizmet hemûyan kiriye , ez hêvîdarim her tim sax û selîm be . ez jiyanek
xweş ji bu wî û malbata wî dixwazim . Hesen timî hevparê xem û şahiyên
jiyana min bûye û ti carî ezê van salên ku wek bira , kurmam û hevkilasî û
dost me gel hev derbas kir ji bîr nekem.
Mamosta Behram Qasimlo
Sêyemîn kurê Hebîbullah Xan ji dayik bûyî sala 1330an ( 1950 ) kurek bi
aqil , zîrek , xwin şêrîn û pirr bedev bû ku her kesê jê hez dikir . Dewreya
seretayî li Ûrmiyê qedand , ji zarokatiya xwe ve qabiliyetek zêde ji bu mûzîk
û wênekêşî hebûye û bi bawerî dibêjim ku wî rih û xolqandina
hunermendan hebû û eger hatiba perwerde kirin vê xwe gehandiba astek
derbarê hunerê. Wî qabiliyeta mûzîk , huner û wênekêşî ji kalkê xwe
Rehmetullah Xan bi irs biriye . Behram lîsansa beşa hunerên diramatîk li
Tehranê tevav kiriye lê nekariye piştî şoreşê cihê xwe nav civakê de weke .
Behram tevî Wehîde zewiciye û kurê wî yê mezin binavê Pûlad ji dayik bûyî
sala 1360an ( 1981 ) ku dewra serbazî jî qedandiye niha li rişteya Şîmî
mijûlê xwendinê ye . keça wî Xezer ji dayik bûyî sala 1364an ( 1985 )
xwendekarê sala sêyem li rişteya elektirîk û moxabirate.

Şehîn Qasimlo
Ji dayik bûyî sala 1335an ( 1957 ) dibistana xwe li Ûrmiyê tevav kiriye ,
keçek pirr rêk û pêk bû û ew taybetmendî ji Menzer Xanim geheştibû wê ,
ew dema piçûk bû gelek bera xwe û bi terbiyet bû û qet nedigiriya ! xetek
xweş hebû û di salên bolûqê roj bi rêj bedev tir dibû , wê her tim digote
birayên xwe dadaş wek mînak digot Hesen dadaş. Şehîn piştî bidawî kirina
xwendina rişteya modîriyeta idarî ji Lahîcan wegerî Ûrmiyê û dersa edebiyat
dida şagirdan . wê gel kurê apê xwe Enwer Qasimlo jiyana hevbeş pêk anî û
çu welatê Swêdê lê piştê demekê ji hevdu cuda bûn û wegerî Ûrmiyê.
Ew carek din pêk hatin lê ji bu cara duyemîn bi tevayî ji hev qot bûn. Wê li
Swêd dîploma perestarî wergirt û niha li Stokholm wek Mamma kar dike . Li

vê derê ez çend caran bûme mîvanê Şehîn, ji dîtina wê pirr keyfxweş dibûm
û Menzer Xanim dihat bîra min. Şehînê dengek xweş heye û yek ji baştirîn
stranbêjên malbata me ye , dengek bi hêz di asta dengbêjin nawnetewî . bi
taybet strasnên Tirkî bi dengê xwe ya dilrevîn wisa xweş distire ku mirov
dikare bi saetan guhdarî wê bike û jê hez bike . Cihê gotinê ye ku moxabin
di civaka me de gelek qabiliyet ji ber bêxemiya malbat û adetên teng yê
civakî ji serî de difetise û ev bê edaletiye ji bu pirranî zarokên malbata me jî
derbas dibe . Şehîn tenê li merasimên dawet û mîvandariyan distire û bi
dengê xwe yê ciwan germahiyek taybet dide meclisan . Şehîn li Stockholmê
dijî û car caran diçe serdana birayê xwe li Îranê.

Mah Rûxsar Xanim
Keça Hesen Axayê Mukrî û xwişka piçûk yê Hecî Muhemmed Axayê Qasimlo
( Wosûq El Dîwan ) bûye . wê digel yek ji serokên eşîreta Dîbekrî dawet
kiriye û du kur bi navên Çelebî û Rehman hene . Çelebî xwediyê sê kur û
Rehman xwediyê kurek e lê moxabin min nekarî ti agahiyekê ji wan bi dest
bêxim.
Mahrûxsar xanim
Xelîl axa kurê Mihemed Kerîm axa kurê Ismaîl axa kurê Şêx axa kurê
Beyrem axa ser silsileya malbata Dêhbokriyane. Xelîl axa ji tayifeya Şêx
axayiyên êla Dêhbokriyan e.
Ji ber ku malbata Hacî Hesen axayê Mokrî û malbata Qasimlo digel eşîreta
şêx axayî xizmatiya wan bi rêya Xelîl axa û Mahruxsar xanim xweha wî
Bacî xanim û Mîrsultan çêbûye pîdîvîye beriya ku em ser jiyan û kesayetiya
kesan bisekinin emê di vç beşa şecerenamê de li ser pêvendî û xizmatiyên di
navbera wan du eşîretên mezinê kurdistanê bisekinin.
Êla Dêhbokriyan yek ji êlên mezin ê kurdistanê di navçeya Mokiryanê ye.
Ser silisileya vê êlê keseke bi nave Beyrem axa ku bi pê hinek gotina di
dawiya desthilatdarî û paşatiya Nadir şahê Efşar ji navçeya Diyarbekirê li
bakûrp kurdistanê koç kirine Îran ê.Beyrem axa sê kur bi navên Resûl axa,
Silêman axa û Şêx axa hebûn. Êla Dêhbokriyan li wan sê kuran pêk hatiye
û wan her sê kesan jî serokatiya êlê kirine.erdnigarî û ware vê êlê zçde di
navçeya Mokiryanê de ye
ku îro bi şêweyek ber belav li
Mehabad,Miyanduav, Bukan û Nexede jiyan dijîn. Tayifeya Şêx axayî piranî
di deşta Şamat û Çûmî Mecîd xan û beşek jî di navçeya Mehala Mehabadê û
di derdorên Bukanê de nîştecih bûne. Di serdemê hevçerx de serokê tayifeya
Şêx axayî , Mistefa xan şêx axayî, Mistefa xanê xêr ava bû ku bi salan di

Miyanduavê de xwedî desthilat bûye. Di bûyerên salên bîstên koça hetawî
de di şer û pevçûnên di navbera eşîretan de cane xwe ji dest da û bi destê
neyarên xwe yçn siyasî bi rengekî naciwanmêrane hate terror kirin.
Tayifeya şêx axayî di bilindahî û nizmahiya dewran de bilî bandora siyasî di
navçeya Mokiryanê di hinek demên dîrokê de desthilatdariya Miyanduavê jî
bi destê wan bûye. Piraniya gondên başûra deşta Miyanduavê deşta Şamat
û çûmî Mercîd xan yên vê malbata êla Dêhbokriyane.
Diya xelîl axa bi nave Tac xanim keça Ismaêl xan (Emîr Tûman) û xweha
Sarim El-Memalik yek ji xanên mezinê êla çardoliyane ku di navçeyê de bi
nave Saremî navdarin û niha jî ji malbatên xwedî bandor di vê navçeyê de
tçn hejmar.
Du zir xweşkên Xelîl axa bi navên Qemer Tac xanim Melek tac xanim her
yek ji wan li kurekî Ismaîl xan ku kurxalê wan bûn tên mare kirin. Melek
Tac xanim bi birayê biçîk re bi navê Salar zewicî û vê zewacê gelek dewam
nekir û piştî ku Salar hat koştin Melek tac xanim wegeriya malbata
xwe.Melek Tac xanim piştî ku mêrê wê hat koştin li Fetah xan kurê Mecîd
xanê Mîr Mokrî tê mare kirin û Fetah xan jî di şer û pevçûnên ku sema
xatra desthiladariya Miyanduavê di navbera eşîretan de çêdibûn di şerekî
eşîretî de ku di navbera Ibrahîm axa Şêx axayî û çend kes çekdarçn wan di
nav bajararê Miyanduavê de çêbû hat koştin. Ibrahîm axa birayê biçîkê
Mistefa xan şêx axayî ku, serokê tayifeya şêx axayî û her wisa
kurmam‟melek Tac xanimê bû. Bi vî rengî bo cara duyemîn jiyana Melek
Tac xanimê bo gorî şerê bi dest xistina desthilatê û kawil bû.
Qemer tac xanim li kurmamê Sarim El- Memalik bi navê Semsam ku bi
navê Bala Semsam û di kurdistanê de jî bi navê Semsame şêt navdar bû
hate mare kirin.
Semsam ku yek ji serokên bi cesaretê êla xwe bû û serokatiya cemaeta
Yarsan,Ehlê Heq , di serdemê şerê yekimê cîhanî di navçeyê de dikir û
nakokiyên wî bi dewleta navendî re hebû. Di dawiyê de Semsam bi destç
hikumeta Qacar û bi fermana welîehd di bajarî Tewrêzê hat dar we kirin.
Qemer tac xanimê li Semsam kurek hebû bi nave Hezar ku piştî wefata bavê
xwe ew jî hat koştin.
Qemer Tac piştî ku Semsam hat koştin bi yek ji axayên dewlemend û xwedî
bandorê Dêhbokriyên tayifeya Hacî êlxanî, Elî axayê Emîr esed bukan bi
navê Ebdulah kurê Qasim axayê Teze kend re zewicî. Qemer Tac xanim ji vê
zewacê kurek hebû ku bi navê bapîrê xwe Qasim axa hat nav kirin lê tenê

jê re digotin Axa. Piştî wefata Ebdulah axa ew kur bi diya xwe re jiyan dikir
û dema ku Qemer Tac xanim li Hacî baqir kurê Mîr Sultan şêx axayî hat
mare kirin ew kur jî ligel bû lê di temenek genc de bi sedema nexweşiyê
jiyana xwe winda kir. Berhema zewaca Qemer Tac xanim bi Hacî Baqir şêx
axayî re du kur bi navên Sultan axa û Mihemed axa û sê keç bi navên Tûba
xanim, Ceyran xanim û Mehpare xanim bû.
FezilElî xan Saremî di serdemê komara Mehabadê yek ji wan kesan bû ku
di alîgiriya siyasî de tevlî bandora Firqeya Dêmokrata Azerbaycanê di
navçeyê û cihê ku wî lê jiyan dikir yanî Miyanduavê, di rêzên serkirdatiya
hizba Dêmokrata Kurdistanê bi serokatiya nemir Qazî Mihemed cih girt û
heya dawiya komarê li kêleka wî serokê mezin rawesta.
Mezinê malbata Saremî ku di salên 30 ên koça hetawî şaredarê Miyanduavê
bû di pevçûnên siyasî de di pilanek naciwanmêrane de di manga reşema
sala 1335 an li gelek kesekî din ku kaemendê şaredariyç bû hate teror kirin.
Narinc Tac xanim keça Xelîl axa ku ji dayikek din bû ku li bavê min
mezintir bû bi birayê biçûkê FezilElî xan bi navê Feth Elî xan re zewicî.
Berhema vê zewacê kur bi navên Mihemed Qolî xan, Fereydûn xan ku
misteşarê bilindê destgeha dadê bû û Perwîz xan ku karmendê destgeha
Teawon û gondan bû. Niha ew her sê jî çûne ber rehma xwedê. Hûşeng xan
pizîşkê pispor di beşa jinan bû, Fîrûz xan pizîşkê pispor ê desgeha gowarêş
ye û di beşa pisporiya xwe de pizîşkek nas kirî di Îranê de ye û niha her du
li bajarê Tewrêzê nîştecihin û keçek bi navê Şehîn ku di bajarê Meraxê bi
birêz doctor Sadiq re zewiciye. Her wek min îşare pê kir tayifeya şêx axayî û
Saremî xizmatiyên wan yên pir qehîm hebûn û belkî ev yeka bi sedemên
siyasî û erdnigariyên taybet ku pêkhateyên cemîyetî û zor bûna hêzan di
vêderê de dibû sedema zewacên siyasî.
Di vir de pêdîvî dizanim j i bo ronkirina zêdetir û bo gihandina baştira
babetê bi kurtî li ser pêwendî û xizmatiyên dîrokiyên êl û tebara bi taybet
du tayifeyên mezinên şêx axayî û Saremî bisekinim ku di bûyerên siyasî û
civakiyên navçeyê de rol gerandine. Her çend
mixabin heya niha
dîroknivîsan dîroka pir bihaya vê navçeyê ku pir li bûyerên girîngên siyasî û
civakîne wek pêwîst lêkolîn nekirine. Hivîdarim ku ev yeka rojekê bibe rastî
da ku rûpelek din bi rûpelên dîroka gelê vî welatî zçde bibe.
Êla çardolî yek ji êlên kurde ku di bi sedema bûyer û guherînên siyasî ji
welatç xwe li başûrê kurdistanê koç kirine an jî bi dare zorê hatine koçber
kirin û niha beék mezin li vê êlê ku piraniya wan xwedî mezhebê şîene di
cografiya deşta Cexatû(çemê zerîne) di navbera rojhilata Miyanduav, bakûr

û bakûrê rojhilata Bukanê, Şahîndêj(Sayîn Qela) rojavayê Tikabê û beék ji
bajarê Bonabê nîşte cih bûne.
Navçeya Efşar û çardol di bûyerên wêrangerên şerê yekimê cîhanê de piştî
koştin û talanên ku bi destê dewleta Osmanî û di bin siya ol û mezheb de li
ser wan derbas bûn û mixbin hinek xaînên kurd jî rolek girîng û serekû di
vê cinayetê de hebûn, zirar ê xesarek mezin bi ser gelê kurd di navçeyç de
hate sepandin û piştî koştina hovaneya jin û zarokan û talan kirina mal û
kavil kirina gondan xelkê vê navçeya kurdistanê rastî corek êlînasiyonê bûn
ku heya niha jî bandora negative vç yekê piştî sed sala hê dewam dike. Bê
guman ev bûyer û bûyerên din ên tal bandorek nêgatîv xistine ser piroseya
siyasî û civakî di vê beşa kurdistanê de û bûye sedemek ku ew êl di
piroseya bûyerên netewî î siyasiya kurdistanê dûr bimîne.
Dîroka Mehabadê rûpela 135 Seyîd Mihemed Semedî
Bi derbas bûna ev serdema tijî li nizmahî û bilindatî di serdemek din li
dîroka vî warî ku beşeke li erdnigariya kurdistanê û piraniya şêniyên vç
kurdin û her wisa ji aliyê jêopolîtêk û bi taybet jêoistiratijîk ve pir girînge car
din warê Efşar û çardolan bû cihê pevçûna siyasiya hêzên navçê. Di
serdema komara kurdistanê de ku gel ji bo bi dest anîna mafîn xwe yîn
netewî û mafê çarenivîsa xwe serîhildan û bi serokatiya nemir Qazî
Mhemed tevgerek azadîxwazane bi rê xistin li ser desthilatdariya navçeya
Efşar û navçeyçn bin kontrola êla çardoliyan-serokîn vç êlê û di serî se Elî
Efşar xan xwediyê al û gorza zêrîna ser çêlek ku îsrar li ser dostatiya Qazî
Mihemed hebû û her wisa gelek xebat u ked da bî ji boy komarê- ligel
Firqeya Dêmokrata Azerbaycanê nakokiyên wan derketin. Piştî ku jineral
Kebîrî bi fermana Pêşwerî bajarê Mehmîd abadê dagîr kir û kelata mezina ,
şêre ser, meqerê Elî Eşref xan talan kir û di îdameya dagîrkeriyîn xwe de
gondê Holosû kir navenda fermandatiya Firqeya Dêmokratê, Selîm xanê
çardolî terror û Elî Eşref xanê Emîr cCeferî di Tewrêzê de bi dar wekir.
Birayê biçûkê Elî Eşref xan bi navê Elî Esger xan çû Mehabadê û ket
xizmeta Qazî Mihemed û bi vî rengî karî ku al û gorza zêrîna ser çêlek li dizî
û talanê bi parêze. Ev al niha di destê kurê mezinê Elî Esger xan di welatê
Îtaliya de ye .Elî Esger xan zawayê Nosret El- Memalik kurê Mehdî Qolî xanê
Saremî bû.
Dive bê gotin di bûyerên sala 1324 ê de desthilatdariya bajarê Miyanduavê
bû sedema nakokiyan di navbera komara Kurdistan û Firqeya Dêmokrata
Azerbaycanê û di dawiyê de Miyanduav bi rengekî hevpar hate îdare kirin.
Di van bûyeran de Firqeya dêmokratê zextek zor xiste ser karbi dest û kesên

xwedî bandorên navçê wek mînak tayifeya Saremî û bi taybet FezlElî xan
mezinê malbatê gelek ket bin zextan. Lê çimkî ev tayifeya kurd û hinek din
li kar bi dest û malbatên Azerî yên Miyanduavê wek malbata Ibrahîm axa,
Yewerî û Yedî ewlî,di bin ala Kurdistan û hevpeyman û piştgiriya komar û
parta dêmokrata Kurdistan û di serî de jî nemir Qazî Mihemed bûn pêşwerî
û Firqeya dêmokrata Azerbaycanê nekarîn karekî bikin.
Xelîl şêx axayî di zewaca xwe ya sêyemîn de keça Hacî Hesen axayê Mokrî
bi navê Mahruxsar xanim wek hevjîn hilbijart . Dîroka vê dawetê ya rast
tune ye lê mirov dikare texmîn bike salên 80 ên sedsala dazda koça hetawî
be.
Berhema jiyana hevbeş a Xelîl axa û Mahruxsar xanim ê du kur bi navên
Rehman axa û rehîm (Çelebî xan) e.Rehman axa zarokê mezin û çelebî xan
zarokê biçûkê malbata Xelîl axa ye. Diya wî Mahruxsar xanim navê çelebî
xan daniye . çelebî xan bi vî navî di civakê de hate nas kirin û dinav êl û
tebara xwe de mezin bû. Li pîrên tayifeyê hatiye neqil kirin ku li dayik bûna
Çelebî xan di sala 1295 a koça hetawî de bûye û ev sal hevdeme ligel
serhildan û pevçûnên vê serdema Kurdistan û Azerbaycanê û wek tê gotin
Çelebî xan navê yek ji serleşkerên serhildanên vî serdemî bîye. Pêşerojê da
xuya kirin ku hilbijartina vî navî li aliyî dayikê ve ne şaş bûye çimkî cesaret
û mafxwazî û nepejirandina zulm û zorê xweşmêrek ji Çelebî xan çêkir ku
her kesî ew nas dikir.
Xelîl Axa Şêx Axayî ji ber hin nakokiyên navxweyî û eşîretî di dawiya
(1954) û û bi narezatiya bi pismamekî xwe re paşnavê xwe guhert û paşnavê
Abadiyan bo xwe hilbijart. Navbirî di sala (1964)an de di temenê sed saliyê
de wefat kir.
Mhruxsar xanim beriya zewaca bi Xelîl Axa re bi yek ji Begzadeyen herêma
Mirgever yê bi navê Mehmûd Begê Binar zewicîbû ku ji wî keçek bi navê
Fatime Sultan hebû ku piştî ji hev cuda bûn yan mirina Mehmûd Begê
Binar û zewaca bi Xelîl Axayê Şêx Axayî ev keç jî bi xwe re bire mala Xelîl
Axa.
Fatime Sultan: Keça Mahrûxsar di mala Xelîl Axa de mezin bû û piştre bi
kur xaltiyê xwe yê bi navê Ehmed re zewicî. Ehmed Axa kurê Mîr Sultan Şêx
Axayî û Bacî xanim a keça Hesen Axayê Mukrî bû. Ebcama wê zewacê
çêbûna malbata mezin a Sultanpûr e ku niha şêniyên Geliye Qasimlo,
bajarê Ûrmiyê û Şinoyê ne.
Bacî Xanim: Xwîşka Mahrûxsar Xanim û keça Hecî Hesen Axa û Mîr Sultan
Şêx Axayî ku kur mamê Xelîl Axaye ye, dizewice. Encama zewaca wan kurek
bi navê Ehmed e. Emed Axa bi Fatime Sultanê re ku zir xwîşka Çelebî Xan û

Rehman Axa ye, bingeha êla Sultanpûran datînin. Bi wî awayî xeleka
malbatî ya Şêx Axaiyî û Qasimlo û Sultanpûr di nava eşîretê de bihêz û
mezintir dibe. Zarokên Ehmed Axa: 1. Ezîz Axa 2. Kak Îbrahîm 3. İsmaîl 4.
Hesen 5. Ebas in.
Rehman Axa: di sala (1975)an de wefat kir. Di zewacê de dabû ser şopa bavê
xwe û pênc caran zewicî. Hevjîna wî ya yekem Xedîce Xanim, keça Mihemed
Axa Şêx Axayî bû ku ji wê kurek bi navê Umer ''Behram'' hebû. Navê hevjîna
wî ya duyem Xedîce Xanim, keça Reşîd Axayê Şêx Axayî bû û ji wê kurek bi
navê Rustem heye.
hevjîna wî ya sêyem Ayişe Xanime ku jê du keç bi navên Mahpare û
Meisûme hene. Hevjîna wî ya çarem Helîme bû ku ji wê jî du keç bi navên
Zibeyde û Ezîme hene. Hevjîna wî ya pêncem keça Hacî Baqir Şêx Axayî,
Cîran Xanim bû ku ji wê çar keç bi navên Efser, Menîce, Eşref, Kêşwer û du
ku bi navên Kerîm û Îbrahîm in.
Umer ''Behram'' karmendê îdareya Bêhzîztî û bêhdarî yê ye. Di sala
(1978)an de bi keçeka bi navê Fatime ya ji êla Şêx Axayî re zewicî ku
encama zewaca wan du kuer bi navên Husên û Hsen û du keç bi navê Lavîn
û Lale ne.
Kak Umer di heman salê de ji ber krîza dil û di temenê 65 saliyê deli bajarê
Bokanê jiyana xwe ji dest da.
Hesen (Foqê Lîsans)ê geofîzîk û Husên pispor û endazyarê xwrinê ye, Lavîn
pispopra paqijiya hawîdorê, Lale pispora Muxabiratê ye ku çi ji wan
nezewicîne û heya niha jî li tu deran kar nakin.
Rusetem bi keçeke xelkê Seqizê re zewiciye ku encama wê pênc keç û du
kur bi navên Arman û Peyman in.
Îbrahîm di temenê 8 salî û di sala (1982)ê de di germe germa şoreşa gelên
Îranê de li gundê xwe yê bi navê Gezlînê di encama bûyerekê de bi guleyekî
hate kuştin.
Kerîm bi keçeke ji malbatên herêmê ya bi navê Seyîdzade Tuba Huseynî re
zewicî û ji wê kurek bi navê Diyar û du keç yên bi navên Pirşeng û Şilêr
hene. Diyar xwendekarê sala dawî ya Kîmiyayê ye Pirşeng li zanîngeha
Mehabadê xwendekara pîskology yê ye. Şilêr jî di qonaxa paşnavendiyê de y.
Keçên Rehman Axa ji xeynî Eşref û Kişwerê ku maldar in hemû zewicîne.
Efser bi kur mamê xwe re Elî Xan kurê Çelebî Xan re zewiciye ku encama
wê zewacê keçek bi navê Şadî ku pispora berhemên avî ye û du kur bi
navên Şoreş ku endazyarê înşaatê ye û Xelîl Axa (Xebat) xwendekara
endazyari ya mîmariyê ye.
Menîce bi Seyîd Mehmûdê kurê Seyîd Ubeydulah Meirûfî ku ji malikên
herêmê ye re zewiciye ku encama wê zewacê çar keç bi navên Evîn (Lîsansa
Maf) Nermîn (Lîsansa Hiqûq) Befrîn û Şermîn di qonaxa paşnavendiyê de ne.
Mahpare bi Reşîdê kurê Qerenî Axayê Şêx Axayî re zewiciye û keçek bi navê
Sureya û sê kur bi navên Silêman, Loqman, Azad û Rêbwar hene.
Meqsûm bikesekî bi navê Bayezîd Hûşmend re zewiciye û pênc keç bi
navên Nesrîn, Tûran, Kulsûm, Nahîd, Necîbe û sê kur bi navên: Haşim,
Hêmin û Wahid hene.

Zibeyde bi neviyekî Şehîd Şêx Seîd(Şêx Baba) ji malbatên Xanedana
Berzenciyan yê bi navê Seyîd Nuredîn seîdî re zewiciye ku sê kur bi navên
Kamî, Fayêq û Saman û du keç bi navên Leyla û Çîmenê hene.
Ezîm di jiyanê de nemaye û ji wê du keç: Fatime û Xedîce mane.
Çelebî Xan: Sala ji dayik bûna wî ya rast li ber dest nîne lê li gor vegêranekî
di sala (1916)ê de ji dayik bûye. Di sala (1956)ê de bi keça Fezil Elî Xanê
Sarimî ya bi navê Mîhenduxtê re ku xizmên hevin re zewiciye û heya dawiyê
jî bi wê zewacê wefadar ma û li dijî adetên eşîrejî cardin nezewicî. Encama
wê zewacê çar kur bi navên: Elî Xan, Şahpûr, Mihemed û Ceifer û sê keç bi
navên Mehtab, Mahrûxsar û Tebesum in.
Mahruxsar û Tebesum herduyan jî di zaroktiyê de jiyana xwe ji dest dan.
Çelebî Xan jî weke piraniya malikên wê serdemê li gund û bajar jî mal
hebûn.
Weke hate diyar kirin, êla Şêx Axayî serdemekî li Miyanduabê hikumet
kirine û gelek milk û avahî li Miyanduab û gundên derdorê hene.
Çelebî Xan weke mezinê êlê ji xeynî bandora li ser xelkê, li aliyê din jî
zavayê Fezilelî Xanê Sarimî ku li Miyanduabê ji kesayetiyên bi bandor û
xwedî desthilate bû.
Çelebî Xan di 9ê Murdada sala (1996)ê li Tebrîzê ji ber krîza dil jiyana xwe ji
dest da û li goristana malbatî li gundê Tal Avê ya herêma Şamat a
Mukiryanê hate veşartin.
Zarokên Çelebî Xan:
1. Elî Xan: Di sala (1957)ê de ji dayik bû, xwendina destpêkê li Miyanduabê
qedand û di sala yekemîna paş navendiyê ji bo berdewamiya xwendinê çû
Tehranê û di kolega İtaly ‟‟Don Bosko‟‟ ya wî bajêrî de xwendina xwe
berdewam dike. Di sala (1977)ê de ji xwendingeha Mensûr a bajarê Tebrîzê
mezûn bû.
Piştî bizava rizgarî xwaziya salên (1970) ya di bin serokatiya nemir Mela
Mistefa Barzanî, Pirsgirêka Kurd nas dike, di wan salan de pêşmergeyên
Barzanî bi azadî li bajrên Kurdistana Îranê digeriyan. Çend kes ji malbata
Şêx Axayî ji kêm kesan bûn ku ji nêz ve tevgera rizgarî xwaziya di bin
serokatiya Barzanî de peywendî hebûn. Di vê demê de bi rêya Sultan Axayê
Şêx Axayî bi temamî bizava Kurd û doza Barzanî nas dike û heza wî ya ji bo
meseleyên milî û şerê azadixwaziya gelê wî zêdetir dibe. Elî Xan di ciwantiyê
de gelek bîranînên xweş û nexweş yên bavê xwe yê derbarê doza Kurdan û
bi taybet nemir Pêşewa Qazî Mihemed û awayê damezirandina Komara
Kurdistanê li Mehabadê û bûyerên vê demê gelek destan bihîstibûn. Gelek
caran xemgînî û dilêşiya bavê xwe ji nemerdiyên ku encameke nexweş ji bo
Komara Kurdistan û serokên wê bi xwe re anî bihîstibû û nasiyarî bi beşek
ji dîroka gelê xwe hebû.
Mamosta Elî Xan di malbatekê de ji dayik bû ku heq xwazî û dijatiya bi
zilmê re di damarên wan de hebûn, rejîma malbata Pehlewî ku sembola

zilmê li hember Kurd û Kurdistanê bû di serê tûjê vê nêrînê de bû. Bi vê
pêşîneya siyasî, Elî Xan di sala 1977ê de tevî çend heval û hev polên xwe di
hereketa îtîrazî ya xelkê Tebrîzê de cîh girt û di organîze kirina îtîrazên 29ê
(1977)ê ku li zanîngeha Tebrîzêdestpêkir û bipiştîvaiya hemû aliya esnafan,
hemû bajêr girt, bi awayekî çalak neşdar bû.
Ev bûyer xaleke nû di dîroka şoreşa gel de bû. Di encama şoreşa saka
1978ê de tevî ku di azmûnên zanîngehê de bi ser ket û dikarî bi wergirtina
Vissa yê xwendina xwe li Amerîkayê bidomîne, lê wî xeta jiyana xwe bi
temamî guherî û biryar da di bizava gel ya ji bo serkeftina şoreşa gelên Îranê
de beşdr be. Wî zanîngeha şoreş û bizavê hilbijart û bi wî awayî di rêyekî de
gav avêt ku heya niha gelek hevraz û nişîv têperandine. Piiştî serkeftina
şoreşa gelan ya sala (1978)ê de tevlî refên Hizba Demokrata Kurdidtanê bû
û di saziya ciwanên Demokrat de dest bi çalakiyê kir û heya sala (1982)ê de
pêşmerge bû.
Bi dijwar bûna şerê sepandî yê ser gelê Kurdistanê û bieryara dewletê ji bo
serkut kirina bizava Kurdistanê, bi taybet ji ber çalakiya di nava refên Hizba
Demokartê de, malbata wî ji aliyê hêzên eskerî û ewlekariyên Sipaha
Pasdaran rastî zext û givaşan hat ku vêdemê li bajarê Miyanduabê diman.
Çend caran bavê wî binçav kirin û bi kuştinê gef lê xwarin, heta birayê wî yê
biçûk ji xwendingehê revandin û binçav kirin. Navbirî bi neçarî û ji ber zexyt
û givaşên rejîma Îranê bo ser malbata xwe, bi destûra Hizba Demokrat
jiyana xwe ya asayî domand. Xumeynî ku di wan salan de efûyeke giştî
ragehandibû, ew jî vegirt lê li ser wî giran sekinî, ji ber ku hemû milk û mal
û bax û kûreya çêkirina kerpûçan ya Çelebî Xan a gundê Melakendî ji aliyê
Sipaha Pasdaran ve hate talan û xirab kirin û bi axê re kirine yek.
Di berdewamiya vê dijmnatî û kînê di salên (1982, 1985 û 1996)ê de çend
caran ji ber çalakiyên siyasî ji aliyê hêzên ewlekaiya komara îslamî ya Îranê
ve hate binçav kirin û hukmê qezayî ji bo wî derxistin û tevî 5 salên
girtîgeha taloq bi giştî du salan kete girtîgehê.
Di salên (1980) de ku Kurdistan li jêr ambargoya aborî de bû, hat û çûya ji
gund bo bajêr û serdana erd û zeviyên xwe li gundan pirsgirêkek mezin bû,
nebûna ewlekariya karî û civakî, bibû sedema daketina aboriya Kurdistanê,
heta serdema avakirinê(Sazendêgî)yê ya apiştî şerê Îran û Îraqê nekarî
atmosfereke baş ji bo çalakiyên aborî yên xelkê ku piranî di xebatên
çandiniyê de kom dibû, biafirîne.
Atmosfera bi tem û mija Îran û bi taybetî ya Kurdistanê ku bi giştî
atmosfereke ewlekarî û milîtarîzeyê hakim bibû, rêya hilmijîna nefes û
çalakiyên aborî, siyasî û civakiya xelkê çik kiribû.
Di naverastên salê (1980) yan de û serdema ku bi Duyem a Xordadê tê nas
kirin, nermebayek di atmosfera siyasî û civakiya Îranê de pê girt û civakê
nefeseke nû wergirt û atmosfer li gor berê heya radeyekî vebû.
Di heman salan de bû ku Elî Xan karî bi piraktîk kar û barên milkê bavê
xwe bike û karê çandiniyê bike û wêranî û zirarên berê ser rast bike û tevî
xebatên çandinî û aborî, di warên civakî û kulturî, medenî û sinfa xwe de bi
awayekî çalak bixebite.

Di sala (2004)ê de çû bajarê Mehabadê û niha li wî bajêrî dijî. Navbirî di
sala (1979)ê de bi keç mama xwe ya bi navê Efserê re zewicî û encama
jiyana hevbeşa wan sê zarokin.
1. Şadî Xanim: Pispora taybeta Giyan li berên avî ‟‟ Xwedî kirin û zêde kirina
giyan li berên avê‟‟.
2. Şoreş: Xwendekarê sala dawiya endazyariya ava kirinê.
3. Xelîl ‟‟Xebat‟‟: xwendekarê Endazyariya ‟‟Mîmariyê‟‟.
Zarokên din yên Çelebî Xan:
2. Şahpûr: di sala (1963)ê de ji dayik bûye, nezewiciye, endazyarê
çavkaniyên xwezayî yên daristanê ji zanîngeha Tehranê.
3. Mihemed: di sala (1965)ê de ji dayik bûye, Pijîşkê Artodons a didanan,
dersbêjê fakluteya pijîşkî ya zanîngeha Azer Abadêgan a Tebrîzê bû ku di
sala (2012)ê de ji ber krîza dil wefat kir, ji wî du keçên cemik yên pênc salî
yên bi navê Laçîn û Rojîn mane.
4. Ceifer: di sala (1968)ê de ji dayik bûye, endazyarê zraet û berhemên
çandiniyê ye, urek bi navê Sêpêhr heye.
5. Mehtab: Di sala (1959)ê de ji dayik bûye, pispora Hawîrdor Nasiyê(zîst
şênasî) û mamosteya xane nişîn e. Li Ûrmiyê dijî û di sala (1982)ê de bi Îrec
Hesenî re ku endazyarê Erd nasiyê ye re zewicî û du zarokên bi navên
Nexme û Kawe hene, Kawe li zanîngeha Otawa ya Kanadayê xwendekarê
doktorayê ya bername nivîsiya Komputerê ye.
Ehmed Axa Sultanpûr
Ehmed Axa kesekî rûxweş û xweştivî bû. Li Geliyê Qasimlo dijî û hemû carê
şûtikeke spî li piştê bû (li nav tenga xwe dialand) û bi jest destê xwe yê rastê
dixiste nava şûtika xwe. Ehmed Axa bi Fatime Sultan xanimê re zewicî bû û
çar kur hebûn: Ezîz, Ebbas, Hesen û Salih. Wî ji hevjîna xwe ya duyem,
Perwer xanimê jî kurek û keçek yên bi navên: Îsmaîl û Sahib hebûn.
Ezîz Axa sultanpur kurê mezin ê Ehmed Axa, kesekî bê tirs û wêrek bû û
di jinav birina kujerê Mehmûd Axa yê apê min, gelek hevkariya me kir.
Hevaltiyeke nêzîk di navbera min, wî û Dr Elî Xanê Qasimlo de heye û
praniya kar û barên gund wî ji bo Elî Xan çareser dikirin. Di rastiyê de rih
spî û muxtarê xal Dr. Elî bû. Ezîz Axa sê keç û çar kur hene: Gulî, Mehîn,
Esmer, Mecîd, Mistefa, Reşîd û Ferhad.
Hesen Sultanpûr şeş keç yên bi navên: Semîra, Fatime, Nahîd, Rûxsar
(dapîra wê Mah rûxsar), Arêzû û Şehînê hene.
Ebas pênc kur û keçek yên bi navên: Jîla û Solmaz, Elmas, Hacer, Zeyneb û
Mihemed Salih du kur yên bi navên: Wuriya û Ariya hene.

Mecîd, neviyê Ehmed Axayê Sultanpûr du kur bi navên Makwan û Mardîn
hene.
Ebdulayê ezîz, li wir li cihê şecerenameya jor şecere nameya malbata
Mahruxsar xanimê dane ku te berê bo min şandibû, herwiha ger şaşitiyek
hebe ser rast bike û cardin bo min bişîne.
Hesen Sultanpûr jî şeş keç hene ku navên wan ew in : Semîra , Fatime ,
Nahîd , Roxsar , Arizû û Şehîn.
Mecîd Sultanpoûr neviya Ehmed Axa Sultanpûr jî du kur bi navên
Makuwan û Mardîn hene.

Ebbas Sultanpoûr jî pinc keç û kurek bi navên Jîla , Sulmaz , Elmas ,
Hacer , Ziyneb û Muhemmed hene.

Salih Sultanpoûr, navê du kurê Salih jî Wirya û Ariya n

Têbînî:
Ji ber ku hindek ji endamên malbatê derbarê navê mehên Kurdî zaniyarek
wan tine ye ji min daxwaz kirine ku ez dawiyê pirtûkê de navên van mehan
bînim. Min jî daxwaza wan qebûl kiriye û ezê di dawiya pirtûkê de navê
mehên Kurdî binivîsim:
1. Xaklêwe – Ji 21. 03 heya 20. 04
2. Banemer – Ji 21. 04 heya 21. 05
3. Cozerdan – Ji 22. 05. Heya 20. 06
4. Pûshper – Ji 22. 06 heya 22. 07
5. Gelawêj – Ji 22. 07 heya 22. 08
6. Xermanan – Ji 22. 08 heya 22. 09
7. Rezber – Ji 22. 09. Heya 22. 10
8. Xezelwer – Ji 22. 10 heya 21 – 11

9. Sermawez – Ji 22. 11 heya 21. 12
Befranbar – Ji 22.12 heya 20. 01

10.

Rêbendan – Ji 21.01 heya 19-02

11.

Reshem – Ji 20. 02 heya 20.03

ؿَعچاٍّکاى
کغصی
ادوض ساًی هَمّػیي ،م.ب .عّصًکْ 1962
تاعیک ّ عّّىُ ،يوي 1974
تذفَ هظفغیَُ ،يوي 1975
تْیلَ تَعٍی ًَُْعی هاهلی ،ؿوایلی هاهلی 1987
چلؿال سَتات لَ پيٌاّی ئاػاصی ،ص.عثضالغدوي لاؿولْ 1370/1991
صعاهای ساًوی هِاتاصی ،عَللين عّاًضػی 1999
ئيـتَ ّ پاف عّژی کْعصؿتاًی عيغاقً ،افًَض 2003
ؿال سَتات ،جَليل گاصاًی 50 2005
ژاًی گَل ،تغاُين ئَدوض 1972
ژیاى ّ سَتات ّ صاهَػعاًضًی کْهاعی کْعصؿتاى ،دکْهَتی ُغیوی کْعصؿتاى 2007
ژیاى ّ تَؿَعُات ّ ًَُضی گْعاًی ًَُْعهًَضی ًَهغ تایَع تْفيك ،دْؿيي داجیلاصع  /ئاعی 2002
ؿَعّک کْهاعی کْعصؿتاى لَتَعصٍم صاصگای ئيغاًضا ،تَصعٍصصیي ؿالخ 2007

12.

ؿْاعّ ،عثضالذويض دـيٌی 1354
هْؿيمای کْعصیؿَعاکاى ،كَعٍفالضیي اعیلواػ 2006
کْعصؿتاى ّ کْعص ،صکتغ عثضالغدويلاؿولْ 1352/1973
سْیٌضًی ػهاًی کْعصی ،کْعی تَعیٍْتَعی پَعّعصٍ ّ فيغ کغصًی ؿَعاًـَعی کْعصؿتاى چاپی کغصٍّ
صّکتْع لاؿولّْ عیثَعیکی هْصیغى ّ كْعكگيغیکی صیوْکغات ،کاٍّ تَُغاهی 1382
کْعصصاُْ ،كوٌضعَلی ،هَدوْص كيشاًی 2007
الّک ّ دَیغاى ،دمحمی هالکغین 1968
گْلـتاًی ؿَعضی ٍّعگيغاّی کْعصی هاهْؿتاهَالهَؿتَفا عٍؿّْل (ؿَسٍْت) 1384
صیْاًی كيغکْ تيکَؽ تَعگی یَکَم 1990
لَ صٍّلَتی عاُيثی ؿْهَعٍٍّ تَعٍّ كاعؿتاًيتَتی صیوْکغاؿيياًَ ،عَتضّال ئْجَالى 2002
ًيْؿَصٍ تيکْكاى ،عثضهللا دـيػاصٍ 1374/1995

فاعؿی

آسغیي صفاع صع صاصگاٍ هيکًْْؽُ ،اًؾیْاسين اعیک 1997
آطعتایجاى صع هـيغ تاعیز ایغاى جلض اّل ّ صّم ،عدين عئيؾًيا 1379
اّعهيَ صع گظع ػهاى ،دـي اًؼلی 1378
ایلُا ّ طایفَُای علایغ کغص ایغاى ،ؿيضعلی هيغًيا 1361
تذثکْتاُی صع تاعٍ ؿْؿياليؼم ،کويـْى اًتلاعات ّ تثليغات ح.ص.ک.ا
تاعیز تصْف صع کغصؿتاى ،دمحم عئْف تْکلی 1378
تاعیز ػًضٍ ،دـيي هغاصتيگی (دوَؿْع) 2004
تاعیز هلاُيغ کغص ،تاتا هغصّر عّداًی ض"كيْا" 1364
تاعیز هاص ،ا.م.صیاکًْْف ،تغجوَ کغین کلاّعػ 1379
تاعیز ،فغٌُگ ّ اصب هکغیاى ،اتغاُين افشوی 1364
تاعیز کغصؿتاى ،م.ؽ.الػایف ، ...تغجوَ هٌصْع صضلی ،کاهغاى اهيي آٍّ 2007

تاعیز کغص ّ کغصؿتاى ،صکتغ صضیك صٌفیػاصٍ (تؤعٍکَیی) 1378
جاهعَ كٌاؿی هغصم کغص ،هاعتيي ّاى تغّتييؿي ،تغجوَ اتغاُين یًْـی 1379
جٌثق کغصُا ،اصگاع اتاالؽ ،تغجوَ اؿواعيل فتاحلاضی 1377
جٌثقهلتکغص ّ سْاؿت اؿتمالل ،کغیؾ کْچغا ،تغجوَ عؼیؼ هاهلی 2000
جٌثقهلی کغص ،کغیؾ کْچغا ،تغجوَ اتغاُين یًْـی 1373
جٌثلِای جِاًی ،چيا 1986
چپ صع ایغاى ،تَعّایت اؿٌاص ؿاّاک "دؼب صهکغات کغصؿتاى" تضّیي :هغکؼ تغعؿی اؿٌاص تاعیشی ّػاعت
اطالعات 1378
ديضع تاتایَ ؿالم ،اؿتاص كِغیاع 1332
ژًغال ادـاى ًْعی پاكا ،عٍدين اكٌْی هذوْصػاصٍ 2007
ؿيـتن جٌایتکاع ،اؿٌاص صاصگاٍ هيکًْْؽ ،تغجوَ هِغاى پایٌضٍ ،عثاؽ سضاللی ،دويض ًْعّػی
كغفٌاهَ تاعیز هفصل کغصؿتاى ،كغفساىتيكوؾالضیيتضليـی تَاُتوام ّالصیويغ ّليياًثْف ػعًْف 1377
عایلَ ُوـغ پيغوثغ (م) تٌيا اتْت  ،تغجوَ ؿيضغالهغضا ؿعيضی 1942
کغصؿتاى صع هـيغ تاعیز تَ عّایت اؿٌاص ،عوغ فاعّلی 1383
کغصؿتاى ّ جٌثلِای هلی کغص ،جؼّ اًتلاعات ح.ص.ک.ا 1980
کغص ّ پغاکٌضگی اّ ،ديضع تِثْیی 1377
کغصؿتاى ّ صّم سغصاص سالض تْکلی 1379
کغص ّ کغصؿتاى ،پغّفـْع اهيي ػکی ،تغجوَ ّ تْضيخ دثيةهللا تاتاًی 1377
کغص ّ کغصؿتاىّ ،اؿيلی ًيکيتيي ،كاصعّاى دمحم لاضی 1363
کغصُا ّ کغصؿتاى ،تغجوَ اتغاُين یًْـی 1376
کغص ،هيٌْعؿکی ،تغجوَ دثيةهللا تاتاًی
یاصصاكتِای یک پيلوغگ لِغهاى ،كاپْعفيغّػ

2002

هطالعات کغصی ،ع.هِاتاصی ؿياهٌض عثواى  ،اًيالهتی اُضا تَ اؿواعيل تيلکچی 1999
ًگاُی تَ تاعیز ّ فلـفَ اُل دك (یاؿاعاى هغا صی) ،گلوغاص هغاصی ١٩٨٣
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