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Şûna pêşgotinê
Di romana da edetê nivîsîna pêşgotinê nîne. Lê di wergêran da
carina pêdivî bi çend gotinan dibe ku mirov hindek tiştan îzah
bike. Lewma min jî hewce dît ku li ser vê wergêrê agahdarîyeke
kurt bidim.
Pêşîyê bi wê gotina mana bilind ya Seyid Rizayî dest pê bikim.
Tête gotin ku Seyid Riza berî îdama xwe -[ Heftîya sêyê ya meha TeşrînMijdar-November 1937ê – Ji ber ku roja îdamê ji 15ê heta 19ê meha 11an cuda tête
gotin. Bi giranî 17ê mehê bête gotin jî nezelalîyek heye, lewma min „heftîya sêyê“

nivîsî]- ji bo dek û dolab, entrîka, desîse û fen û fêhlên rêvebirên
dewleta Tirk wisa dibêje:

Ez bi direw û hîleyên we ne westam, eve bo min bû derd.
Belêm min jî li ber we çok neda, eve jî bila bo we bibe derd.
Seyid Riza

Kêm kitek bêbext têne, piranîya mezin ya kur û kiç û nevîyên
pêşeng û rêberê dînî û xelkî yê Dêrsimê Seyid Rizayî, şîreta
wî înane cih û li ber dewleta dagîrker û kolonyalîst ya Tirk
çok nedan, serê xwe şor nekirin û berxwedaneke pîroz nîşadan
[nîşandan] û ev prosesa azadî û rizgarîyê didome. Misqalek şik
têda nîne ku dawîya vê berxwedanê serkevtin û serﬁrazî ye û
eve wekî Seyid Rizayî gotî, bo dewleta Tirk bûye derdekî bê
derman.
Yêk ji kurên axa Seyid Rizayî, axa Dêrsimê jî niviskarê vê
romanê Haydar Işik e û wî jî şîreta mezinê Dêrsimê Seyid
Rizayî û şîreta herî mezin ya qehremanê vê romanê, ya Elîbînatî,
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Elîbînatê zaner [alim], bi qelemê xwe înaye cih. Wekî Elîbînat
kurê xwe Mîrzalî [Mîrzaelî] digel çend xortên Dêrsimî rêdike
Xarpêtê ku ji telefbûnê xilas bike, wisa dibêje wan: „Ji bîr nekin
yên hatine kirin. Kirinên li xelkê Kurd ji bîr nekin. Di keysê ewil
da vegerin. Hûn ciwan in. Zarokan çêkin, sê sê, pênc pênc. Berî
ku hûn wan çîrokên ku min li şevên zivistanê digotin, terteleya
Dêrsimê bêjin. Bila zarokên we rastîyê fêr bin.
Şîretên min newebî [zînhar – eman ha] ji bîr nekin. Ji bîr nekin!“.
„Ji bîr nekin vê qetilamê [komkujîyê – jenosîdê – nijadkujîyê – qirkirinê]. Ji
bîr nekin vê terteleyê! Bêjine zarokên xwe vê wehşetê.“ [r. 208]
Haydar Işik ev şîrete înaye cih û ew êş û jana xelkê Dêrsimê, ew
hovîtîya dewleta Tirk bi nivîsîna vê romanê, bi vê teksta edebî
kirîye belgeyeke dîrokî ku nifşên nû bi wê terteleyê, jenosîdê
bihesin.
Romana Haydar Işik, Jenosîda Dêrsimê; li ser wê bûn û bûyera
[qewimîna] trajîk ya xelkê me yê Dêrsimê ya 1938ê ye. Bi gotineke
dî, bi rengê romankî serpêhatîya bi êş û jan ya xelkê Kurd yê
Dêrsimê ye. Dêrsimî bi xwe vê bûyerê wekî ”Terteleya Dêrsimê”
bi nav dikin. Haydar Işik jî ev romane bi Tirkî nivîsîye û ev nav
lê kirîye: Dersim Tertelesi. Anku ”Terteleya Dêrsimê”.
Haydar Işik wekî daxwaza wergêra vê romana xwe [Dersim
Tertelesi & Terteleya Dêrsimê] ji min kirî, pirtûkek jî bo min
rêkir. Piştî min xwand, ez li ser analîz, bihakirin û hilsengandina
vehûnandina teknîk û zimanî ya romanê nerawestam, mijar û
naverok bo min gelek giring hat û lewma jî wergêra wê min
wekî erkekî mirovî û neteweyî qebûl kir. Min jî xwast ev romana
li ser vê trajedîya xelkê me yê Dêrsimê, ji alîyê hemû xelkê me
ve bi zimanê xwe bête xwandin û ew qewimîna trajîk bi zimanê
xwe bête zanîn û ev demê bi kul û keser yê dîroka xelkê me, ku
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bi teksteke edebî lê bi zimanê Tirkî hatîye nivîsîn, bibe zimanê
wî xelkê ku hatîye qirkirin anku Kurdî jî. Daku em baleke xurt
jî bikêşine ser vê pirtûka ku behsê nijadkujîya li ser xelkê Kurd,
xelkê Dêrsimê dike, me hemû sînonîmên vê qetilama mezin
nivîsîn û kirine navê pirtûkê: Terteleya Dêrsimê, Qirkirina
Dêrsimê, Komkujîya Dêrsimê, Nijadkujîya Dêrsimê,
Jenosîda Dêrsimê.
Romana Terteleya Dêrsimê [Dersim Tertelesi], min ji çapa
yêkemin ya ku ji alîyê Weşanxaneya Belge ve li meha 11an ya
sala 1996ê li Stanbolê çap bûyî wergêrande Kurdî [Zaravayê
Kurmancî]. Di tercumeya [wergêra] vê romanê da min metodekî
nû bi kar îna. Gotinên sînonîm [hevmana] û versiyonên cuda yên
gotinan di nav parantêza bikoşe da li rex gotinê bi cih kirin.
Herweha hindek gotin jî bi kurtî jî be îzah kirin û bi îşareta
[–RH] kivş kirin. Puntoyên gotinên di nav parantêzê da biçûktir
in. Min dişîya [dikarî] ferhengokeke biçûk li dûmahîka pirtûkê
zêde bikim. Belêm xwandevan ji bo gotinekê gavê seetê da berê
xwe daba dawîya pirtûkê û eve da dîqqeta [bala] xwandevanî
belav bike û herikîna xwandinê sist bike. Lewma min ev metodê
nû bi kar îna û gotinên sînonîm di nav parantêzê da danan rex
gotinan. Heke xwandina kêm ya Kurdî û bi taybetî jî ya zaravayê
Kurmancî [bi giranî jî li bakur] li ber çavan bête girtin, ji bo
midehekê, bo demekî borînde [muwaqet] ev metode dê têgihiştina
naveroka romanê bi sanahîtir [hêsantir] bêxe. Herweha bi vê yêkê
gotinên sînonîm jî dê bêne zanîn û ji alîyê xwandevanên ji
navçeyên [herêmên] cuda ve xizîneya gotinan jî dê zengîn bibe.
Hêvî dikim ev belge romane [dokument romane] bi zewqeke mezin
bête xwandin û ew kir û kiryara ji teref dagîrker û kolonyalîstên
Tirk ve bi serê xelkê Kurd û Kurdistanê, bi serê Dêrsimîyan
hatîye înan, bi rêya teksteke edebî bête zanîn û têgihiştin.
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Ravekirin û bihakirina pirtûkê ya bi giştî, edî em bo xwandevanan
û krîtîkerên edebîyatê dihêlin.
Agahdarî û serastîyeke biçûk:
Ji bilî beyta ji strana ”Dêrsim di nav çar çiyayan da” ya li serê
romanê, gotin û hevokên îtalîk hatine nivîsîn zazakî [dimilkî]
ne.
Di orîjînala pirtûkê [ya Tirkî], rûperê 194ê rêza 5ê da navê
Hayriye [Xêrîya] hewce ye Cewrîye be. Min ew di Kurdîyê da
serast kir ku xuya ye ”sehwen” çêbûye.
Nivîskarî di destpêka pirtûkê da beyteke strana; ”Dêrsim di
nav çar çiyayan da / Gula wê di nav bardaxan da” nivîsîye. Di
nivîsîn, gotin û xwandina vê stranê da versiyonên cuda jî hene.
Bo nimûne; ” ”Dêrsim di nav çar çiyayan da / Gula wê di nav
baxan da” anjî ”Dêrsim di nav çar çiyayan da / Gula wê di nav
çiyayan da”. Helbet min ya nivîskarî esas wergirt.
Agahdarîyeke kurt ya li ser nivîskarî di dawîya pirtûkê da ye.
Herweha navên rutbeyên fermandarên ertêşa Tirk yên di vê
romanê da jî, her bo agahdarî, li dawîya [dûmahîya] pirtûkê hatine
zêde kirin.
ROJAN HAZIM
Sibat 2011
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”Dêrsim di nav çar çiyayan da
Gula wê di nav bardaxan da.”
Demsal zivistan bû, zivistana jehrawî, bi êş û xwûnî ya
Qirkirina Dêrsimê [Terteleya Dêrsimê – Komkujîya Dêrsimê – Nijadkujîya
Dêrsimê – Jenosîda Dêrsimê] bû. Her der di bin befreke giran da bû. Ji
hev cudakirina çiya û dolan ne mumkun bû. Ew çiyayên ku heta
ber perê esmanî bilind, heft tebeqe di bin kiﬁnê ji xizneyê Şamê
[hessayê Şamê – perokê xas yê Şamê] da bûn. Ew deryaya spî ya bê ser û
bin, ketibû nav ﬁrtoneyê. Mirovî hizir dikir ku jîyan rawestaye
di nav van pêlên spî da. Rojên wisa wekî şevan in, xilas nabin
û monoton in. Wîjîna ji bayê wekî qemçî dike derdikeve,
kerban vedike [esebî dike]. Mirov di vî hewayî da bi zorî bêhnê
werdigire. Herwekî dixeniqe lê têt û hizir dike ku li vê dinyaya
mezin bêhneke hewayî nemaye. Hindî ditirse bêhn wergirtin
bi zehmet dikeve. Bi rojan dewam dike ev rewşe. Imkanê ji
hev cudakirina şev û rojê namîne. Bayê bakur ji serê Çiyayê
Hamik [Koyê Hamik] ber bi jêr ve wisa bi hêl dikeve ku li ber
xwe astengan nas nake. Pule Gewr, Dere Lay, Dilwe, Mergesur
[Mêrgesor] bi zorî xwe li ber vî bayê dijwar digirin.
Wê rojê bayê ji Hamikê rabûyî, hêj ji piştînîvro pê ve derûdor
adeta kiribû şev. Dîtina hetavê li milekê, yên ku mereqa gelo
hetav dê hilêt dikirin jî hebûn. Di nîveka rojê da her der reş û
tarî bû. Mezinan eve wekî girtina hetavê [xeyirîna hetavê] mana
dikirin. “Gelo hetav hate girtin?” digotin. Firtoneyê herwekî
qubbeyeke tarî, bi ser Mêrgesora Dêrsima Rojhilatê da girtibû.
Tirs ketibû nava hemû bigiyanên [giyandarên – bicanên – candarên] ku
di vê tarîya li spîyê belavbûyî da dijîn. Ew çûçikên ku hergav
bi tirs bûn, heta ketina nav mezelên [odeyên] mêhvana bi cesaret
ketibûn.Wîçîn tijî binsivandeyên başûrê bibûn.
Digel hindê li Mêrgesorê bizavekê dest pê kiribû. Di rojên wisa
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da ji bo mezinên pîroz yên Dêrsimê zikir dihate kirin, lava
dihate kirin, dua dihate kirin, saz dihate lêdan, çîrok dihatin
gotin. Kurdên Dêrsimê bi ewlîyayên xwe yên mezin yên di
girên ku heta ber perê esmanî bilind da veşartî, serﬁraz bûn.
Digel çiyayên pîroz yên Kurdistanê, çiyayên ku nûra Hezretî Elî
ketîyê, lê meşîyayî, ji bo bêhvedanekê pişta xwe dayê, suhbet
dihatin kirin. Babê Tûjik [Tujik Bava], Çiyayê Sor [Koyê Sor],
Pule Tacniye, Çilan [Kirklar], Karsnîye, Zel û Çiyayê Duzgin
[Koyê Duzgin].
Qubleya Dêrsimîya Duzgin ji bo hevkarîyê dihate gazî kirin. Ev
çiya wekî stûnên ku mabedên Yewnana [Yûnana] kevin li ser pêya
radigirin, nexşandî ne, nazik in, nazdar in. Bilindahîya wan ji
hezar metreyî wêdatir in. Serên wan di nav qubbeya esmanî [banê
kivanî yê esmanî] da ne. Pişta xwe dayne hevdu, xuyanîyên hevdu
ne, bira ne, xwûşk in, birazava ne ew. Her yêk ji wan qup in,
ziyaret in. Qencî, delalî, merdî û hemû hisên mezin ji vê derê
belavî gundîyên Kurd dibin, ronahîyê didin, hezkirinê didin
dilan û rastîyê, merdîyê tijî dikin. Aha wê rojê da tijî dilan bin
ew û hezkirin, şefqet, qencî-delalîyê bînin. Da tarîtîyê belav
bikin, ferahîyeke [bêhnﬁrehîyeke] spî bînin çiyayên delal.
Yên ku ji derîyê Elîbînat diketin jor, digel xwe beﬁr jî tijî jor
dikirin. Yên ku bi zehmetî der li paş xwe digirtin û çarixên [kalikên]
xwe paqij dikirin, bi gotina “dê qiyamet rabe!” gazinde dikirin.
“Eve çi hikmet e!”, Xwudê [Xweda] me ji xezebê biparêze!”
digotin û diketin jor. “Apo Elîbînat, peniya dina yena.” Anku
“Mamê Elîbînat, dawîya [dûmahîka] dinyayê têt”. Elîbînat jî “He
ya birayê mi, he ya, dina tengedera”, anku “Belê bira, belê,
dinya di nav tengavîyê da ye” bersiv dida. Mezel [Ode] hema
bêjin ber bi tijîbûnê ve bû. Elîbînat yên hatî bi dostî, bi hezkirinî
pêşwazî dikirin. Biçûk mezin hemû gundî pêşîyê bi rêzgirtinî
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diçûne dest û milên wî. Paşê jî diçûn ser mêzerên rayêxistî û bi
çarmêrgî rûdiniştin.
Germa koçên li ser kuçikî disotin ji paceyê belav dibû diçû.
Sobeya Erzinganê [Erzincanê] ya di nîvekê da hatîye danan neba,
sarmayeke wisa li jor hebû ku cemeda li ser simbêla nedihelîya.
Wîjîna ji ﬁrtoneyê dihat, dengê zelamên [mêrên] ku li tenişta hev
rûniştî diaxivtin, dibirî. Herkesê behsê qiyameta zivistanê dikir.
Li milekê jî qotîya tûtinê li ber destan dizivirî. Elîbînat qotîya
tûtina xwe ya dagirtî diavête ber mêhvanên xwe ku cigareya
jê bipêçin. Zarokên wî jî çay li mêhvanan belav dikir. Jorve
tijî dûkêla cigareyê bibû. Dûkêla reşûşîn li ber ronahîya zer ya
melûl ya fanosan kêmekê dizivirî û wekî pêlan ber bi kuçikî ve
bihêl belav dibû diçû. Firﬁra yên ku çaya kitleme vedixwarin
mezel [ode] mişt tijî kiribû.
Demekê bêdengî hakimî mezelê [odeyê] bû û Elîbînatî serê xwe
bada ber bi derî ve ku pişta wî li derî bû. Riza Çawiş hatibû
jor. Wekî herkesê Elîbînat jî rabû ser xwe û ber bi wî ve çû.
Çûne milên hevdu û Riza Çawiş hêdîka rûnişte ser cihê li tenişta
kuçikî [ocaxî] li hemberî Elîbînat. Riza Çawiş di dilê xwe da gelek
şa bû ku digel Elîbînat hemû gundî bi ber wî ve bi rêzgirtinî
rabibûn…
… Herwekî di nav hemerîya ber dilê dayîka xwe da bû.
Girnijîneke qubûr di rûyê wî da dihate dîtin. “Xer ama Riza
Çavuş, sare cimone ma ser ama “ anku “Bi xêr hatî Riza Çawiş,
ser serê me, ser çavê me hatî” got Elîbînatî. “Xer mendewe
apo” anku “Xêrdar bî mamo” got Riza Çawişî. Bersiva wî di
nav rêz û rêzika silavdayîna Kurdewarî da dilnizm nebû. Belêm
yên dî: “Wiy apo sare to, cime to wesve. Lewe min o to desta”
anku “Wey mamo, ser û çavên te sax bin. Tême destê te”. Bi vê
rêzgirtinîyê bersiva dilnizmîya Elîbînatî didan. “Weşiya piye to
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cutiria?” anku “Sihheta babê te çawan e?
”“Di cihî da ye.”
Elîbînatî got; ”Xwudanê min Kures [Kureş], Kemere Duzgin,
ewlîyayên mezin yên Dêrsimê bila jîyekî dirêjtir bidinê” û
hemû zelamên [mêrên] di civatê da jî tevî vê daxwaza Elîbînatî
bûn. Elîbînat ji babê Riza Çawiş, Hesenelî, ciwantir bû. Belêm
ji pîrên piştî wî hatî bû. Ew dibistan, mamosta û fîlozofê gundî
bû. Herkesê hewil dida ku tiştekê ji wî fêrbibin. Yên ku pirsgirêk
heyî dibezîne nik wî. Ji yên ku saxîya wan xirab heta yên ku
dixwastin şû bikin [bizewicin], ji pirsgirêkên jin û mêrî heta yên
eşîrê û dinyayê, bersiva hertiştî wî dida.
Gava ”Mam Elîbînat wisa got” hate gotin, bêyî itiraz yêkser
dihate qebûl kirin. Di her gund û bajêrî da kesek bi zekaya [aqilê]
xwe pêş dikeve. Elîbînat jî yê di Mêrgesorê da bi zekaya xwe
pêşkevtî bû. Mirovekî herî dîtî yê gundê xwe, gundên dorber û
eşîra xwe bû. Bi tecrubeya xwe ya mezin li dorberê xwe dihate
zanîn û nasîn. Ew pirtûkxaneya ser pêya bû. Hekîmê Luqman
bû. Dîrokzan bû. Kesek ku ji wî baştir dîroka Kurd bizane
nebû.
Ew bêjerê daîm yê van şevên zivistanê yên dirêj û bê dawî bû.
Bêyî ku aciz û bêzar bibe digot. Xwudê dizane ka ev çend car
e behsê seferberîya yêkê, şerê Ûris û Osmanîya [yê] li 77-78ê
[1877-1878ê], paşê seferberîya duyê, qetilama [qetlîama] Ermenîya
kiribû. Elîbînatî bi taybetî [xusûsî] zarok şa dikirin. Biçûkên ku
lavayî wî dikirin ”Apo ma ra sanike vaze!” anku ”Mamo bo me
çîroka bêje!”, wî jî nedişkandin û jê ra çîrok digotin. Zarok daku
guhdarîya wî bikin, heta nîveka şevê nedinivistin. Wan digel
ku ji ber bê xewîyê çavên wan giran dibûn û stuyê wan dikete
ber wan jî, bi rik dixwastin guhdarîya wî bikin. Paşê jî babên
wan ew dikirin pişta xwe, hildigirtin ber singê xwe û dibirin ser
nivînên wan.
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Mezela [Odeya] mêhvanan ya Elîbînatî ye mişt tijî bû. Ji bilî
Hesenelîyê nisax [nexweş], hema bêjin hemû gundî li wê derê
bûn.
Fesilê hal û ehwal pirsînê qederekê dirêj kêşabû. Elîbînatî dizanî
ku mirov êdî li hêvîya tiştekê ne û gava bi dengekî bilind wisa
gotî: ”Baqil, êdî saza xwe hilgire destê xwe cergê min. Herkes li
hêvîya te ye“, wî jî qet xwe li nazan neda û saza ku jê ra hatîye
dirêj kirin hilgirte koşa xwe û ewilî akort kir. Paşê ji bi wan tilên
bi huner qesîdeyên ku Dêrsimîyan di ”cem”an da digotin lêdan.
Qesîdeyên ku pesindarîya Duzgunê Kures [Kureş] dikirin bûn.
Carna jî xwe badida ser qesîdeyên li ser jana ku Hz. Uşeyî [Hz.
Huseyin] kêşayî û yên li ser Kerbelayê. Eve hema yêkser dibûn
rondikên jinan ku ji nîveka dilê wan yê zirav û tenik derdiketin.
Jana Uşeyî ya bi sedan salî dilê wan dax kiribû carekê. Piştî van
qesîdeyan jî bi wî dengê xwe yê dilsoj derbazî stranên cengî yên
Dêrsimê bû.
Pane pane, biraê ne pane
Eskerê dewletê amo Dêrsim ser
Mezal ci mede pane
Mae wane camerd cira yene dina?
Na roze roza kirmancîya
Bira, me winde pane
Lêxin, lêxin birano lêxin
Leşkerê dewletê dora Dêrsimê girtîye
Emanê nedinê lêxin
Dayîk dibêje, ma mêr boçi têne dinyayê?
Îro roj roja Kurdayetîyê ye
Birano nesekinin lêxin
Baqil gava digot “pane pane” [lêxin, lêxin], xwe li ser saza xwe
diçemand û badida, bilindahîyek, ji dil bûyînek û jîndehîyeke
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cuda dihatê dengê wî. Simbêlên wî yên boq û reş yên daweşyaye
ser lêvên wî, li nik egîdên Demananî heçku dijî dijminê xurt
di nav şerekê da ye, şêleke hov [wehşî] dabû rûyê wî yê tirş û
vekişyayî. Ji bin birhîyên [birîyên – birûyên] xwe yên reş û stûr yên
girê, heçku ji stêrka sîleha xwe ya pêncxwer dinêre [berê xwe dide],
çavên xwe ji pêlên gurîya agir venediqetandin.
Dora zelaman [mêran] tijî xort bûn û piştî wan jî dayîkên wan
rûniştibûn. Baqil gava bûyerên li Demanan û rojavaya Dêrsimê
qewimî wekî dastanan [destanan] digot bi wî dengê xwe yê dilsoj,
rondikan dest bi barînê kiribû ji çavên jinikan. Ewil rondikên
xwe bi bêdengî diwerandin, belêm paşê girîna bi dengekî bilind
jî dihate bihîstin. Çîleya [Çileya – Derdê – Zehmetîya] eşîrên Dêrsima
rojavayê rondikên çavên wan bû. Jana ku her jinik, zarok û
mêrikên wê derê dikêşa, jana wan bû. Ma ji bilî girînê da çi
bikin?
„De wayî wayî wayî
Lemin wayî.
Axzonîqo wesayîyo
Lemin na ci miz dumano
Sare Kirmancu qirkerdo
Lemin wayî.”
Ax wayê wayê wayê
Li min wayê.
Mal wêrana Axzonîqê [Xozatê]
Li min eve çi mij û dûman e
Miletê Kurd tête qir kirin
Li min wayê.
Strana da dûv hev. Gava Baqil distra ji ciwanan yên ku pê ra
digotin hebûn. Mezela [Odeya] Elîbînatî bi dengê zelaman [mêran]
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dizinginî. Eve stranên xem, kul û keser û kerbê bûn.
Cigare hatin pêçan. Dilsojîya stranan hate riberiz kirin. Mewîj,
pestîl, tû, gûz hatin xwarin. Wekî hercar li hêvîya tîrbûna
kombûnê hate man. Çiku zarok li ber nivistinê bûn. Esil yên
mereqdar jî ew bûn. Çav dîsa ve li ser Elîbînatî bûn. Yê jê
hez dikir an hez nedikir, çiku heta îro kesê gotineke şkestinê
nikarîbû jê ra bibêje. Hindî ku jê hez dikirin, hind jî jê ditirsan
gundî. Nifrînên wî zinar diderizandin, golik dikirin terim, mirov
di heftîya xwe da diêxistin nav cihan. Ji ber ku gundîyan eve
dizanîn, cihê wî ﬁreh û rehet bû. Cafo Derg bedelê destdirêjîya
xwe ya li ser zevîya êtîmên Uso Kor ya salên borî, kêm mabû bi
jîyana xwe bide. Elîbînatî gava guhorîna tixûbî dîtî wisa gotê;
”Kuro Cafo, ma ne şerm e ev tiştê te kirî? Ma aha van êtîman
dê bo te bimîne?” Cafo Derg li ser van gotina bi hirs xwe berze
kiribû. Herwekî bi mafdarîya ejderhayê rûniştîye serûkahnîyê
û bac xwastî, çemê Mêrgesorê bi qîrînê ve dagirtibû. Li ser vê
yêkê Elîbînatî jî kêlên tixûbî înane cihê berê: ”An tu dê qebûl
bikî, anjî divêt tu bizanî ku germahîya kuçikê [ocaxê] te dê sar be,
tu nikarî zarokên xwe germ bikî. Ji bo vê yêkê jî ez dê lavayî
Duzgunê ku li pêşberî me berê xwe dide me bikim.“. Lerizînekê
lingên Cafo Dergî girtibû, tirsê timamî leşê wî zevt kiribû, wekî
bizina di devê gurgî da lêhatibû. Bi dengê xwe yê lerizok û
şaşbûyî: „Mamo, mamo, Xwudê bela xwe bide te! Ma tu dê
mala min bêxwudan bikî?“. Elîbînatî „tu dizanî“ gotibû û çûbû,
belêm li dûv bezî bû û çûbû destê wî û daxwaza bexşîna xwe [efûya
xwe – azakirina xwe] kiribû. Jina Cafo Dergî jî xwe avêtibû berpêyên
wî ku mêrê wê aza [efû] bike. Axir timamî Mêrgesorîyan bawer
dikirin ku Cafo Derg ji belayeke mezin xilas bibû. Heke rika
xwe domandiba, biçûk, mezin, jin, mêr di wê bawerîyê da bûn
ku di her halî da nedigihişte heftîya dî.
Jinan digot ku ew kesê ku di şevên eynîyê

[înîyê]

da li ser
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kanîyê [kahnîyê] ﬁndik [mûm] hildikir [vêdixist] Elîbînat bû. Elîbînat
çilﬁndika tarîya şevê, aqil û ronahîya rojê bû.
Li rex kuçikî [ocaxî] pişta xwe dabû balgehê rûmehfûr yê bi kayê
hatîye tijî kirin û li gundîyên xwe dinêrî. Î tena bû. Dihizirî.
Misoger dihizirî ku ji kîderê dest pê bike. Dixwast ku guhdarên
wî bêhnçik nebin. Destên xwe bi rihên xwe yên ku heta navika
wî dirêj da înan xwarê. Çavên xwe zivirandine ser Riza Çawişî û
bi rêza statûyê berê xwe da zelamên [mêrên] ku li hember û rex wî
rûniştî. Hemû bi dilxwazî rawestabûn ku dest pê bike. Bêhneke
tîr ya cigareyê mezel [ode] zevt kiribû. Ronahîya fanosên ku li
hindava kuçikî hilawîstî di nav vê dûkêla reş û şîn da melûl
bibû.
Gava Elîbînatî bi dengê xwe yê ji ber cigareyê stûr û gur bûyî
dest bi axivtinê kirî û gotî: „Ero bira, seferberlige de eskere Rus
ame“, anku „Birayan li seferberîyê leşkerê Ûris [Rûs] hat“, çav
hemû zivirîbûne ser wî. Îro [Evro] dê behsê çi kiriba? Çîrokeke
Kurdî, serpêhatîyeke şerî, anjî dîrok? Belkî berî çend heftîyan
guhê xwe dabûn eynî tiştî. Lakîn di van şevên zivistanê da
dikarin çi bikin? Ji milekê ve gotinên wî dihatin têgihiştin jî.
Çiku tiştên ku ji wî fêrdibûn neqilî zarokên xwe dikirin.
„Leşkerê Ûris çû Kurdistanê. Erd û esman leşkerê Ûris bû. Gir û
çiya ew bûn. Erzingan [Erzincan] ketibû. Nam û navê Osmanîyan
nebû li halê. Gava dor hate cerdevanîyê, bac standinê Osmanî
dibû ulih, belêm li ber pêşketina Ûrisan jî wekî kêrûşkan direvî.
Kitek leşkerê wan nebû li Dêrsimê. Di vî demî da generalê Ûris
qazid rêkiribûne nik begên eşîrên Kurd. Ji van Osmanîyan hûn
Ermenî jî Kurd jî gelek dikêşin. Werin bibine yêk. Li hev werin.
Em bi hev ra zeleyekê li Osmanîyan bidin. Ermenîyan agahî
diînan [tînan] û dibirin. Begên Kurd li Şênîaxayê kombibûn û
gotûbêja rewşê dikirin. Axayê eşîra Çarêkê mêhvandarî dikir.
Eşîrên mezin yên Dêrsimê li wê derê bûn. Hindek began
gotin ku demê rizgarbûna ji Osmanîyan hatîye. Xwastin ku bi
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Ermenîyan bibin yêk. Digel ku eve dixwastin, belêm bawerîya
wan bi Ermenîyan jî nedihat. Dixwastin bêjin ku li milekê ji
zulma Osmanîyan rizgar bibin û li milê dî jî belaya Ermenîyên
kaﬁr li serê xwe nealînin. Hindekan jî gotin ku Osmanî li ber
kaﬁr ketine nav tengavîyê, hevkarîya wan nekirin li esaleta
Kurdan nayêt. Brahîm [Ivrahîm - Ibrahîm] Begî ev nêrîne
diparast. Hema nebêjin Brahîm Beg û jê biborin.
Sê sed û şêst û şeş gundên wî hene. Xanedan e, kesekî biesil e.
Gava ew diaxivt yên dî berê xwe didane devê wî. Dirêj nekêşa
û cemaetê gotinên wî belê kirin [herê kirin – erê kirin]. Eşîrên Çarek,
Lolan, Hormek, Areyan û Balaban ji xwe ji serî were li terefê
wî bûn. Gotin ku ew nahêlin Ûris bêne Dêrsimê. Soz hatin dan,
şerbet hatin vexwarin. Êdî biryar hatibû dan. Dest bi qutana
dahola şer hatibû kirin. Soza ku ji devê Kurdî derdikeve namûsa
wî ye, dimire dîsa ve li gotina xwe venabe.
Daku ji başûra Dêrsimê hawar bêtin, qazid belav bûn. Ez qazidê
eşîra me bûm. Lau çe vesayene! Anku “Lawo, agir bi malê
ketîya!” Çawa bi sedan kes di demekî kurt da ber bi Çiyayê
Baxir [Koyê Baxir] ve ketin rê? Ûrisa ji bo serê Çiyayê Baxir
rê çêkiribûn. Li dora çiyayî dormandor zivirîne. Karekî zor û
zehmet e. Hizaran sal e ku ev çiyayê pîroz yê Kurdan e. Digel
hindê jî rêyeke ku bizinên me pê ve biçin nebû. Li nik kaﬁrî
fen [teknîk] heye, ilim heye. Hizir kirine ku heke Çiyayê Baxir
kete destê wan dê bi sanahî [hêsanî] bikevin nav Dêrsimê. Lakîn
wekî min gotî hertiştî rê û çareyek heye. Me çekên [sîlehên] giran
nebûn. Di wan deman da çeka herî baş Ûrisî bû. Osmanî jî
wekî têjkewkan belav bûne. Sultanî ji Stanbolê qazid rêkirîye
bo axayê Çareka. Daku dijî kaﬁrî seltenetê biparêze. Gotîye ku
bawerîya wî heye ku birayên Kurd dê hêzên dijî Xelîfetîyê ji
welatê xwe derêxin. Paşê jî zarokên axayên eşîrên Dêrsimê gazî
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Stanbolê kirine. Xwastîye ku bixwûnin û bibine efser [sobay].
Îltifat li ser iltifatê nîşanî began daye. Ew Osmanîyê heta duhî
zalim, zindîq, yezîd çawa di nişkê da mulayim bûye? Ketîye
ser bextê Kurdan. Ê Kurd jî, kî ketibe ser bextê wan, çi hevkarî
hewce be jê ra hatîye kirin.” Gava axivtina xwe bi gotina ”ev
edete ji heft ceddê me bo me maye” xilas kirî, çav pêkve zivirîne
ser bîyanîyê li gund.
Seîd havînê hatibû gund. Ji milê dî yê çemî Bêrîvana xwe
revandibû û xwe sitirandibû [sipartibû] wan. Ji Kurdên sunnî bû.
Gundî bi parastina wî û jina wî serbilind bûn. Hema demildest jê
ra xanîyek hatibû çêkirin û nivîn, aman û hewcehîyên dî hatibûn
dan. Paşê jî dahweta wan hatibû kirin û li xanî hatibûn bi cih
kirin. Ev herdu ciwan delalên gundî bûn. Ferhat û Şirînên wan
bûn. Biçûk mezin hemû gundîyan bi hezkirinî berê xwe didan
wan. Dilşkandinê danin milekê, gava xwarin û vexwarin û
hewcedarîyên wan nikarîban bidin, xemgîn dibûn. Hejêkirineke
ji zarokên xwe zêdetir nîşanî wan didan.
Hejêkirineke paqij û bêbedel bû. Ew namûs û siyaneta [honura
– rûmeta] hemû gundîyan bûn. Çavê herkesê li ser wan bû. Heke
tiştek li wan hatiba, hema bêjin qiyamet dê rabiba. Bo nimûne
gava Seîd piçekê ji gund dûr ketiba, hema yêkser kesek li teniştê
dibû û ew bi tinê nedihêlan. Dihizirîn çi dibe, çi nabe. Dijminên
zarokî hene. Ma li Kurdistanê kiç [keç] revandin sanahî ye? [hêsan
e?]

Elîbînat li Seîd zivirî, ku di bin parastina eşîr û gundê wî da bû,
ya rastî di bin parastina Riza Çawişî da bû:
”Seîd birayê me ye. Bira nasitire [xwe nasipêre]. Ew mêhvanê me
ye. Cihê wî li ser serê me, ser çavê me heye. Seîd Şaﬁî, em jî
Elewî ne. Eve birayînîya me xirab nake. Em hemû ji nijadekê ne.
Me mafê sitirînê daye Osmanîyan, daye Ermenîyan. Ya giring

16

dexalet kirine, hindî Seîd e ew kurê min e. Kurê min Mîrzalî
ye.” Ciwan bi bihîstina van gotina serbilind bûn. Ji çavên wan
kivş dibû ku di bin hisseke esil da mabûn.
„Madem ku axvitin heta vê derê hat. Rastîyekê bo we bêjim. Li
Palû û dora wê Kurdên zazakîaxêv [dimilkîaxêv] hene. Belêm eve
ne Elewî ne. Di navbeyna wan û Dêrsimîyan da dijminahîyên
mezin çêbûne. Şerên mezin bûyîne. Hêj jî dom dikin. Ew dibêjin
ku heke heft ”Qizilbaş”a bikujî dê biçîye beheştê. Tiştek ji destê
Qizilbaşî nayê xwarin. Goştê ji ber serjêkirina wî hatî heram e.
Wekî van, em Elewî jî xwûna wan vexwûn têr nabin. Hal ew e
ku di rastîyê da em bira ne. Dijminî çavên me kore kirine. Aqil
û ﬁkira Osmanîyan li ser welatê me ye. Me par û parçe bikin,
em dê zeîf bimînin. Ew jî dê bi hêz bin. Aha vê rastîya berçav ne
em, nejî Kurdên sunnî dibînin. Berîya berê li gundekî Palûyê du
bira jîyane. Her çi bûyî be van herdu bira pêk nekirine. Rojekê
êdî bêhna birayê bi navê Mustefa çik bûye. Jin û biçûkên xwe
rakirine, tiştên xwe li du gayên xwe yên Carekez [gayên ku di enîya
wan da xaleke spî heyî – navçav çal] kirine û dayîne rê.
Cihê ku ga lê rawestin dê bo xwe kiriba war. Bi vî rengî bi rojan
li dûv gayên xwe çûne. Dawîyê gayên wan li ber Çiyayê Baxir
[Koyê Baxir] li cihekî bi navê Qeragol radiwestin. Vêca ev eşîra
Çarek, ji vî birayî ku li ber navê gayê Carekez pêkhatîye, hatîye
meydanê. Binêrin Çarekî Elewî, yên li Palûyê mayî jî Sunnî.
Belêm du birayên ji babekê. Mezhebên ji hev cuda qebûl kirine.
Em hemû musulman in. Şerê Ereban, partîkanêtîya wan em
lêkve kirine.
Şaﬁî dibêje ez dê ji bo rastîyê wisa biçim. Em Elewî jî bi rengekî
dî dibêjin. Anku rêyên me yên ku ber bi rastîyê ve diçin cuda
ne. Wisa bûyîn qet ne giring [fer] e. Şêx Seîd serê xwe ji bo dîn,
bo Şaﬁîtî û anjî Sunnîtîyê neda. Ew egîd bû û gelek hej xelkê
xwe dikir. Serê xwe bo xelkê Kurd, bo Kurdistanê da. Ma Elî
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Şêr û Seyid Riza ji bo Elewîtîyê derketin meydanê? Çu kesê
xwe têkilî Elewîtîya wan nedikir. Nejî hukûmeta Tirk bo wan
tiştek gotibû. Bes ku behsê Kurdîtîyê nekin. Ero biraene, anku
„Erê [Kuro] birano“ em xelkek in. Xelkek, xwûna me yêk e. Hêj
Elewîtî û Sunnîtî neyî bab û bapîrên me bi Zerduşt diperisîn.
Anne wekî hindek melayên nezan gotî em ji qal û belayê were
ne musulman in. Aha eve hema berî hizar û du sed salan em
bûne musulman. Kurd daku nebine musulman nezîkî sed sala
dijî Ereban şer kirine. Bi sed hizaran mirovên xwe berze kirine.
Bi kîlometreyan li ser xaçedaran hatine hilawîstin. Eynî wekî
Îsa Pêxember. Nihe jî em ketine dûv Erebî. Ew dijberîya di nav
wan da qewimî em didomînin. Xelîfe bûye Elî anjî Bekir, çi
dikeve berûka me? Şerê wan yê berjewendîyan e. Em Kurd jî
ji nezanînîya xwe dibine alet. Bira li birayî dibin dijmin. Ka bo
min bêjin. Her mirovekî ku tête ser rûyê erdî, ma ewilî wekî
endamê miletekê nayê dinyayê? Ji dayîk û babê Kurd, Kurd, ji
dayîk û babê Tirk jî Tirk tête dinyayê. Anku herkes wekî endamê
miletekê tête dinyayê. Dîn paşê têt. Elewî ji dayîk û babekî
Kurd çêdibe, hej Elewîtîyê nake dibe Sunnî, Şaﬁî anjî dibe ﬁle
[Îsawî – Xiristiyan]. Belêm tiştê giring çi ye? Ev mirove Kurd e
an ne? Bireke eşîra Hîzol Elewî, birek jî Sunnî ne. Başe Hîzolî
ji kîjan miletî ne?“
Loliz Memlî berî hemûyan bersiv pêvena:
„Kam sa wano wazo ma pero kirmanc me!“ Anku; „kî çi dibêje
bila bêje, em hemû Kurd in“.
Gava Elîbînatî pirsî „Di gotina min da xilafek heye?“, di mezelê
[odeyê] da bû mişîna dengî. Gotina „Rehmet li ceddê te. Rast
dibêjî“ mezel [ode] vegirt.
Elîbînatî wisa tena, wisa şirîn digot ku bo mirov heçku ji devî
hingivîn têt dihat. Gotineke ji dil û dostane bû. Ji rûyê wî yê
nûranî yê bi rihên spî xemilî hezkirin belavî dorberê dibû. Pîrekî
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şubî [mîna] wî xwudanê rûyekî spehî û nûranî heye gelo? Ew
wekî denekî [cerekî] aqilî bû. Ji çavên wî ronahîya aqil, ji rûyê
wî jî bawerî û hevaltî dihate mirov. Digel ku di jîyana xwe da
mûrîyek jî neêşandibû, belêm ji gotina rastîyan xwe nedida
paş.
Wî ne çekdar [qol – çete – cerdevan] hebû, nejî axayê eşîrê bû. Lakin
pirsgirêkên herî giriftar yên gundê wî, gundên cîran û mirîdên
[talibên] wî, di nav destên wî da çareser dibûn. Terefgirî nedikir.
Gava herkesê berjewendîyên eşîra xwe didane pêş kerbên wî
vedibûn.
Nerazîbûna xwe diyar dikir û digot: “Kîjan eşîret be ferq nake,
em hemû bira ne. Em hemû Kurd in”. Belêm ma çend kesên
wekî Elîbînatî hebûn li Dêrsimê?
Elîbînatî daku keysî bide tiryakîyên cigareyê ku cigareyên xwe
bipêçin, navbir da axivtina xwe. Ji xwe rojên zivistanê hêj hebûn.
Hewceyî lezê nebû. Zelaman [Mêran] heçku dixwin wisa cigare
dikêşan. Ji devê xwe, ji kepê xwe şubî borîyê dûkêl berdidan,
mirov digot heçku disujin. Dûkêla şîn, li ber ronahîya zer ya
lawaz pêl bî pêl bilind dibû, wekî pirtika ewrî li ser mezelê [odeyê]
hilawistî dima. Karîte, nîre û depên bin banî qerereş bibûn.
Piştî demekê, berê xwe da Riza Çawişî û herwekî ku destûrê
bixwaze, bi rengekî dilnizmî:
„Bi destûra Riza Çawişî em şerê Ûris xilas bikin“ got. Paşê jî
domand:
„Ûris bêyî rawestan pêşve dihatin. Axayê Çarekê cephe di
navbeyna eşîran da parve kiribû. Balaban û Areyanan rojava,
Çarekan merkez, rojhilat jî eşîra Kuresu [Kureşan] wergirtibû ser
xwe. Dijmin her diçû dikete zorê. Çiku erazî [erd] nasnedikir. Hindî
em bûn, me di reşe tarîtîyê da jî dikarî hereket bikin. Dijminî
gelek zeyîat dida. Generalê Ûris nedixwast ku pêşvehatinê
rawestîne. Hizir dikir ku heke Osmanîyê ku têkçûyî û paşve
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direve taqîb bike, dê di dawîyê da bigire. Dîyar bû ku wî hisaba
me Kurda qet nekirîye. Cepheyê me yê merkez û rojavayê dikete
zorê. Wekî paşekişe dikirin ji bo Ûrisan telîyek [kemînek – davek]
hazir kirin. Eskerên Ûris yên ku mirî bi dest diêxistin, parçe
kirin û tijî qazanan kirin. Dixwastin ﬁkira kelandinê bidinê. Bi
rastî jî vê bûyerê morala [manewîyata] eskerên Ûris xirab kir. Wisa
ﬁkirîne heçku Dêrsimî goştê mirovan dixwin. Şaş û mat bûne.
Piştî vê, egîdên Kurdan dest bi êrişê kirin. Ûris mecbûr man
paşekişe kirin. Me heta Erzeromê taqîba wan kir. Paşê jî me
gote ertêşa Osmanîyan, ku xwe komî serhev kiribû, ha li serê
xwe bidin û em paşve vegeryan. Me di vî şerî da gelek mirov
berze kirin. Hindek jî dîl ketin. Qalî Çawişê Qortelî, ku hûn
hemû nas dikin, bi salan wekî dîl girtî ma.“
Wê şevê demekî dirêj rûniştin. Di mezelê [odeyê] da grûbên
[komên] cuda pêkhatibûn. Jin di nav xwe da, kiç [keç] di nav xwe
da, xortên ciwan jî di nav xwe da, bêyî ku mezinên xwe nerehet
bikin, diaxivtin.
Hindî ku dihate bihîstin bi dengekî hêdî. Mezin li ser tenkîla
[danebarkirina bi darê zorê] ku berî salekê hatîye kirin diaxivtin.
Bihar da çi bîne? Di herkesê da endîşeyeke xuyayî hebû. Gava
vedirevîne malên xwe dengê dîkilan [dîkan – xurozan – xorizan – xorozan]
ji govê bilind dibû .
Li derve bi metreyan [mîtroyan] befr. Digel ku li esmanî stêrekê
[stêrkekê] jî xuya nedikir, li ber wê ronahîya risasî [gewir] û şêlî [şêlû]
ya befrê ketine ser rêya yêkpê [rêya bizina – patîka] û gihiştin malên
xwe.
Elîbînat li dûv mêhvanên xwe derkete derve. Li ser govê vî alî
wî alî bi rêve çû [meşîya]. Sarmayeke sirîn bû û perûşkên [pelûşkên]
befrê bi ber bayî diketin. Rewîna seyan ya bêhêz li ber dengê
bayî ji kûrahîyê ve dihat. Rewîneke wisa heçku dixwastin bo
hevdu tiştekê bêjin. Seyê direwî disekinî, xwe li rewîna seyê
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cîran digirt, paşê dîsa ve bi wî dengê xwe yê kirêt konsera xwe
didomand.
Gundîyan nedizanî kîjan salê, kîjan rojê, kîjan seetê hatine
dinyayê, belêm Elîbînatî digot ku ew giranahîya heftê salan li
ser pişta xwe dikêşe. Destên wî li paş, bi gavên kurt û xortane
gerîya. Hewcehîya wî pê hebû. Timamî şevê rûniştibû û dixwast
vê tezinkê ji ser xwe biavêje. Li milê dî jî hewayê bi sir û
seqem tijî nav dil û hinavên xwe kirin. Piştî çend metreyan pêşî
nedihate dîtin. Wisa hizir kir ku li lêva kendalî ye. Bo wî wisa
hat heçku gavekê biavêje dê ji kendalî bikeve. Di nişkê da berê
xwe da Duzginî ku ew alî baş dizanî. „Ya Hezretî Duzgin!“ got.
Dengê wî wekî hercar tijî hezkirin bû. Hizirîna wî bes bû. Bîr
û hizirên wî li kîjan milî ban, gava dor dihate wî hertişt dihate
guhorîn. Hingê tinê hezkirina Duzginî tijî dilê wî dibû. Duzgin î
çavnebar e, wekî ew tête bîrînan tiştên dî nayêne ﬁkirîn. Eve di
wî da hûbûnek [elimînek – fêrbûnek] bû.
„Ya Hezretî Duzgin, destê miletê Kirmanc bije!“ anku „Ya
Hezretî Duzgin, destê miletê Kurd bigire!“ got û heçku ew
giranahîya li ser dilê xwe avêt. Rehet bû. Pîregurgî ewrên reş
û tarî [felaketê] didîtin. Sal 1937, hatibû gotin ku dê hisaba wan
eşîrên serhildayî bête dîtin. Rastî jî ew sal bi serkutkirin û
serûbinkirina wan derbaz bibû. 1938 ji xwe da bibe sala îmha,
tenkîl û terteleya [qirkirina – komkujîya – nijadkujîya – jenosîda] Dêrsimê.
Herikîna bûyeran ji bo wî gelek vekirîbû. Wekî hukûmeta Tirk,
çawa ku mû ji nîvişkî rake [mû ji mastî kêşayî] kiryarên xwe dikirin,
eşîrên Dêrsimê, bi gotina „newe ser min hizar salan bijî“ goya
xwe di ewlehîyê da didîtin. Elîbînatî ewrên reş didîtin.
Xwe li ser cihê li rex kuçikî hatîye rayêxistin dirêj kir. Destên
wî li ser patika wî, çavên wî wisa zil li ser binbanê bi tenî [dûkêl
girtî] wisa demekî dirêj ma.
Herwekî bûye ber

[kevir].

Besêya ku xwe dirêjî rex wî kirî
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bêdengîya wî dizani. Êşa wî gelek cara bihîstibû. „Wekî li
Dêrsimê ev qetilame tête jîyan, mirovên wekî me xwudan pîr
rêber [rayver], mirovên mîna [şubî] me, wekî birayên me têne
kuştin, ez rabim bireqisim?“
„Lau lau Haq kena, Duzgin kena tenek çe ho de nade. Laze to
este, torne este“ anku „Lawo lawo, tu bi Xwudê û Duzgin bikî,
piçekê jî berê xwe bide mala xwe. Te kur hene, nevî hene. Çavê
te qet wan nabîne.“
Di Elîbînatî da çu guhorîn çênebû. Besê, xwast ku wî ji wan
hizirînan bêhnekê dûr bike. Vê carê dengê xwe piçekê bilindtir
kir:
„Jina Seîd bitişt e [hemle ye – ducanî ye – bihal e]“. Wisa hisab dikir ku
mêrê wê piştî vê gotinê dê bersiva wê bide. Ew qet ne li wî bayî
bû. Besê hizir kir ku nebihîstîye. Vê carê milê wî girt û kêşa:
„Te bihîst min çi got? Jina Seîd, Bêrîvan bitişt e.“
Elîbînatî bi dengekî kerboyî:
„Erê çi bikim? Tu hizir dikî ku ez dê şa bim?“
„Ma tu nebûy ku wekî bûkên te bitişt dibûn keyfa te dihat? Nihe
çi li te hat?“
Dengê qirçeqirça darên li ser agirê kuçikî dihatin. Ronahîyeke
melûl siha wî avêtibû ser dîwarî. Serê xwe hêdîka zivirande jina
xwe. Baş nedît. Bi bizaveke xurt rabû ser çokên xwe.
„Erê Besê, Besê! Ma tu endîşe û ﬁkirên zelamê ku hinde sale
pê ra dijî nizanî? Biçûk hatîye dinyayê, heke nikare bijî, mirov
dê çawa şa be? Par hizaran biçûk hatin xencer kirin. Nihe dor
hatîye nevîyên te, bûkên te.“
„Ay, ayy, Duzgin nîşan nede. [Duzgin neke.]. Mêrik, devê xwe bo
xêrê veke. Pîrîtîyê li serê te daye. Xwudê! Dûrî me be. Zarokên
min, nevîyên min li ser xatira neteweyên dî biparêze. Pêşîyê
xelkên dî biparêze, paşê jî li ser xatira wan yên me.“
„Ez ewrên tarî yên li ser Dêrsimê dibînim. Ji bo min sîrsahî ye.
Ew şabûna min berê bû. Nifşê mirov dane alîyekê, ji bo bûyîna
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her jîndeyekê şadibûm. Ji bo zayîna karikekê [kahrikekê], berxekê,
golikekê min hezkirin his dikir. Ji bo çûçeloka ji hêka xwe
derdiket, bo bişkoka [bişkoja – pişka – aja – kateya – xonçeya] dibişkivî,
simbîya ji erdî bejn dida, bo nêrgizê hezkirina min bêdûmahîk
bû. Bawer bike ji bo gurgê ku bizina me dixwar hezkirina min
hebû. Nihe ji bo vê tarîtîya bêar ya ku jîyan têda di nav tehlîkeyê
da ye, çawan şabim?“
Besê temetî Duzginî hej wî dikir. Hebûnê wê yê ezîz [hêja] bû.
Reşbînîya [pesîmîzma] wî ya di vê dereceyê da bi aqilê wê nediket.
Ji bo halê wî yê bixem bêtixûb xemgîn dibû.
„Hinde xema nexwe. Çiyayê Duzgin [Koyê Duzgin], Çiyayê
Kureş [Koyê Kureş] bo kîjan rojê ne? Heta îro me bawerîya xwe
pîr û pak domand. Em bi tinê nehêlan, me nahêlin jî.“
Paşê bi hev ra dest bi duayê kirin. Ew qesîdeyên ku di Ceman da
digotin tarîtîya mezelê [odeyê] tijî kirin. Jina wî dengê xwe tevî
dengê wî yê stûr û recifok dikir. Westîyabû. Di dilê xwe da wisa
hizirî: „Heke ji destê min hatiba, ez da bibime metal [mertal] ji
bo miletê Kurd!“. Hawara xwe gihande hemû ewlîyayên mezin
yên Dêrsimê. Inşaallah bi hêvîya dîtina xewneke baş çavên xwe
niqandin.
Gava Elîbînat hişyarbûyî, hetav qederekê bilind bibû. Ji
pencerekên biçûk yên mezela [odeya] wî sîtavkan dabû jor. Di
nişkê da hate bîra wî ku biçûk, bûk û nevîyên wî û hetta jina
wî Besê jî li ser kar in, hema da xwe û rabû. Rihên xwe yên
spî ku bi salan e destê xwe nedabûyê û rûyê xwe şuştin. Şel
û şepikên xwe kirine ber xwe û şûtika xwe girêda. Gava pêyê
xwe avêtîye derve, bêyî hemdê xwe çavên xwe niqandin. Tîrên
hetavê yên xwahr ji ser befrê diteyisîn û bi wê biriqîna spîtîya
befrê çav herwekî qemçî vêdikeve diêşandin. Biriqîna wekî
ronahîya brûskî. Çav xwe li ber nagirin. Serûkahnîya çavan
rondikan dike, mirov kore dibe, kore. Qurmiçikên li ser û rûyê
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Elîbînatî zêdetir bibûn. Rûyê wî qurmiçik qurmiçik bû. Hema
vegerîya jor. Dizanî ku di vî hewayî da bi çavên rûs nikare ber
xwe bibîne. Berçavikên xwe dane ber çavên xwe û derket. Di
dilê xwe da „Ox, dinya heye!“ got.
Gundîyan li rex, ber û piştên xanîyên xwe befr bi kileyê [lekan]
dewisandibû û alif dida pez û dewarên xwe. Heywan hema têr
dikirin û hizira ka dê çawan bikine bihar dikirin. Alifekî nemir.
Li her derê bizivînek, hatûçûyek hebû. Deng di hêza biharê da
nebin jî gur bûn. Zor û zehmeta ﬁrtoneya duhî dihate ji bîr kirin.
Rojek jî ba divêt hatiba ji bîr kirin.
Gir û çiya, dol û nihal, darên berûyê yên bilind yên Dêrsimê
mabûne di bin befrê da. Li Mêrgesorê bi metreyan [mîtroyan] befr
hebû û gihiştibû ber banên du tebeqe yên xanîyan. Hindî xweza
bû, du rengan ew zevt kiribû, spî û şîn. Spî hind spî, şîn jî hind
şîn bû ku mirov nedikarî bi çavê rûs berê xwe bidetê. Çiya rast
bûne. Betenên rik, girên bilind rast bibûn wekî deryaya şîn.
Wekî bûk bi rêya yêkpê [rêya bizina – patîka] diçûne ser kahnîyê
nedihatin dîtin û vê yêkê Elîbînat ditirsand. Befr hikmetek bû.
Bi vê hatinê, rabûna wê dê dirêj bikêşe. Salên wisa, kabûsa
gundîyan e.
Ew di keleke ku dormandorê wê ji teref dijmin ve hatîye pêçan
da mehsûr bûn. Dijmin li her derê bû. Wezîfeya ewil şkandina
dorpêçîyê bû ku xwe bigihînin biharê. Gundî bi xewxahî [xewxayî
– neçarî] dihizirîn ku ka dê çawa heywanên xwe bigihînin biharê.
Mecbûr alifê her bizinekê, mihekê, çêlekê, hespekê, kerekê
dihate hisab kirin. Herwekî di destê wan da terazîya zêringirî
heyî. Vê çîleyê [çileyê – Vî derdî] heta ku darberû, spîndar û bî
dibişkivîn da dom kiriba. Ev spîtîye kabûs bû ji bo gundîyê
Kurd. Rojek zûtir derketina reşahî, bi wan rengên xwe yên cuda
bişkivîna gulbefreyan [canemêrgan], wekî mizgînîya biharê şahîyek
bû. Şubî şkandina dorpêçîyê bû. Cejn bû. Ji nû ve bûyîn û jîyan
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bû. Eve ji bo çavê mirovê Kurd, ku bi xemgînî berê xwe dida,
piçek jî be şahî, ronahî û biriqîn bû.
Jinan bi mecbûrî hisaba mistek ar û kevçikek rûnê ku ji embarê
tînan, dikirin. Israf gotineke bîyanî bû bo wan. Xwanda neban
jî, ji ber tecrubeya wan, kesê şubî wan nedizanî ka tûrikekî arî
dê têra çend roja bike bo malekê. Mêhvan, rojên cema, niyaz,
parî hisaba her ihtimalê dihate kirin. Ji ber hindê dayîka malê
otorîteya herî mezin bû. Bûk ji embarê dûr dihatin hêlan. Ji
milekê ve jî daku tecrubeya wan zêde bibe agahîyên hewce jî
bo wan dihatin dan.
Wekî zelaman [mêran] piştî karê xwe li binê sivandeyan xwe
didan ber hetavê, jinan li jor karê malê dikirin. Ber derê mezela
Elîbînatî wekî hercar tijî zelam [mêr] bû. Yê ku pişta xwe dida
dîwarê mezelê, rû bi rûyê Duzginî dihat. Lê belê, ew jî heft
tebeqe di bin kiﬁnê stûr û spî da bû.
Ciwanan, qederekê dûrî binê dîwarî, li Mêrga Hemê, daku bejna
befrê bipîvin, çal vedikirin. Piştî ku kûrahî pîvan, dixwastin bikin
telîya [kemîna – dava] gurgan. Serê çala bi metreyan kûr, bi qirşika
tête peçinîn. Tozeke befrê li ser tête pêwerkirin. Kêrûşkeke
kuştî jî li wê dorê dihate avêtin. Gava gurgê birsî li ber kêrûşkê
xwe nedigirt û xwe diavêtê, dikete nav çala bi metreyan [mîtroyan]
kûr. Peydakirina kêrûşkan jî zehmet nebû. Çiku Kurdên Elewî
kêrûşkê naxwin. Xwarina wê temetî xwarina berazî xirab e.
Guneh e. Hindek dişubînin kera, hindek seya, hindek jî ji ber
nekayînê naxwin. Welhasil Kurdên Dêrsimê beramberî heywana
reben bi hukmê pêşîn in. Çawa ji berazî direvin wisa ji wê jî
direvin. Gotina, ji ber ku kete nav zevîyê, zevîya xwe heft sala
nekêla, hejênekirina wê nîşan dide.
Wekî ciwanan ev kare dikir, zelaman pişta xwe dabûn dîwarê
mala Elîbînatî û yêkrêz rûniştibûn û guhdarîya wî dikirin.
Çavên wan li kurên wan bûn. Bi xurûr bûn û di dilê wan da agirê
hezkirinê hebû, belêm guhên xwe jî ji Elîbînatî dûr nedikirin.
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Heke kurê yêkê di nav wan da neba, bi çavekî dilpêvemanî
lêdinêrîn. Maleke bê kur, maleke kêm e. Maleke bê ban e. Bi ber
ba û baran û ﬁrtoneyê dikeve. Dil bi wê malê ve dimînin. Kur
nîne. Kuçikî reş e. Xwudê bi serê dijmin neyîne. „Wax rebenî
biçûk nînin!“ Hezke bila bi duzîneya [dozîneya – dozdeh dozdeh] kiç
[keç] hebin.
„Rikeberîya di navbeyna Yawuz Selîm û Şah Simayîl da ne şerê
mezhebî bû. Gerçî yêkê ji bo Sunnîtîyê, yêkê jî bo bawerîya
Şiîtîyê xebat dikir. Lakin binasê sereke, wekî herkesê gotî ne
dîn bû. Ji bo herduyan jî mezheb li rêza duyê bû. Ya giring
[fer] xwudanbûna welatê Kurdan bû. Şer li ser vê bû. Kurdan
hem eşîrên Elewî, hem jî yên Sunnî hebûn. Wekî Selîm
propagandayeke mezin di nav Kurdan da dikir ku eşîrên Sunnî
yên Kurd bi alîyê xwe ve rakêşe, dozdeh begên Kurd jî diçine
nik Şah Simayîl. Xuya dibe ku Osmanî rehetîyê nadine me. Ewil
we, paşê jî dê me ji halê rakin. Zimanê me xuyanî [lêzim – kesûkar],
nijada me xuyanî [lêzim – kesûkar]. Me ji Moxolan kêm nekêşa. Bi
hev ra em xwe ji van çavxencerîyan xilas bikin. Şah çi dike?
Zîyafetekê dide hemûyan. Piştra jî tijî zîndanê dike.“
Elîbînatî navbir da û cigareyek pêça. Xideyivê ku bi sebir
guhdarîya wî dikir, jê pirsî:
„Mamo, ez gorî, te axivtina xwe xilas kiriba! Paşê çi kirin?“
Alemem bi ken bersiv dayê: „Erê leza te çi ye? Tu hêj nû ji govê
derketî.“
Kenekê hemû girtin. Xideyiv heta bin guhên xwe sor bibû. Gava
dengê kenê piçekê sivik bûyî got: „Min Alemem li govê bi singî
ve girêdabû. Em bi hev ra bûn. Min nedît wekî revî. Xuya ye ku
hatîye nav mirova“ û vê carê jî bi wî kenîn.
Piştî bêdengîyê Elîbînat axivt: „Erê birayan, di gotinên we da
rastîyek heye. Tinê Xideyiv û Alemem nînin di govê da. Em
hemû di govê da ne. Me girêdana bi singî ve li govê heq kirîye.
Heke hûn binasê wê bipirsin, dikarim bêjim ku, ne gelek, piçekê
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çavên xwe vekin. Hingê hûn dê hemû rastîyê bibînin. Wekî ez
dibêjim, me gov heq kirîye, mexseda min ew e ku em çend
evdal in, çawa kew dijminê xwe ye em jî wisa ne, dixwazim
vê bêjim. Hûn dibînin, ertêşa Tirk heroj piçek dî jî niyeta xwe
aşkera dike.
Du rêya dide ber me. An dê biçî teslîm bibî. Hingê kerê di govê
da jî ji me baştir e, azadtir e. Anjî dê berxwe bidî û siyaneta
[honura – rûmeta] xwe xilas bikî. Dê xwe bikîye mirov. Kesên ku
vê bikin nînin. Eşîr wekî hergav dijminahîya hevdu dikin. Heke
bêjin ku bila Elî Axa bibe Xanê Kurda, bibe Paşa û eşîran di rê
bibe. Hema dê serê xwe bidin hev û rê lê bibirin. „Elî Axa bibe
Paşa, ew dê danî [danîka – danûka] bixwe, ava danî [danîka – danûka]
jî dê bo me bimîne“. Bi vî rengî hevdu ditehisînin. Xayînîyê
dikin. Wekî dibêjin, padişahî wezîr gazî huzûra xwe kirine. Du
xayîna bo min peyda bikin, gotîye. Yêk çi bixwaze, ez dê duqat
bidime yê dî. Du Çemişgezekî peyda kirine û birine huzûra wî.
Padişahî ji yêkê pirsîye:
„Çi dixwazî, bixwaze ji min?“
„Sultanê min destê min jêke.“
Destekî wî, herdu destên yê dî hatine birîn. Dor hatîye
Çemişgezekîyê dî:
„Padişahê min çavekî min jê derêxe“, gotîye.
Aha halê begên Dêrsimê ev e. Eve xayînên Çemişgezekî ne.
Berê xwe bidinê, di navbeyna eşîra Alan û eşîra Demenan da sera
bizineke kor bi dehan mirov hatin kuştin. Nihe wekî Demenan
dijî dewletê bi egîdî berxwe didin, eşîra Alan terefdarê dewletê
ne. Li ber û piştên leşkerî ne. Reîsên wan digel efseran biratî û
dostayetîyê dikin. Eve dişube heçku berx û gurg di nav cihekê
da ne. Ka em binêrin dûmahîka wan dê çi le bêt?“
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Memoyê Dirêj [Memo Derg] pirsî: „Mamo, te got bizina
kor. Çawa dibe ku mirovekî biaqil sera bizineke kor mirovan
dikuje?“
„Demenanî, ji gundê Kortu yê Alan bizinekê dibînin û digel xwe
dibine Demenan. Alan vê dibihîzin û diavêjine ser Demenan û
bizina xwe paşve dibin. Sîlehşorên Demenan li ser vê bûyerê
gelek aciz dibin. Çawa dibe ku Alan cesaret dikin, heta navçeya
me tên? Di ser da jî bizina me dibin? Kerba ker ya Kurdî dijwar
e. Siyaneteke [Honureke – Rûmeteke] xalî [vala]! Li Korta Sorê [Korta
Sûrê] beramberî hev dikevine nav şerî. Sera bizina kor ya Heme
Sim, ji herdu alîyan xortên çeleng li erdî dirêj dibin. Dibe doza
xwûnê. Di vî şerî da Ûsoyê Mozik yê Alanî [Hisênê Moc – Boxe Hisên]
hind jil dil şer kirîye ku tila wî ya lolebê dikêşe werimîye. Ûsoye
Mozik paşê ji teref Demenan ve tête kuştin.
Piştî vê bûyera bizinê, Siloyê Sûr yê Demenanî gava rojekê diçe
gundê xwe, Alanîyek ji dûr wî nas dike û ji tirsa diçe ser dara
gûzê ya ku li bin siha wê bêhnvedayî.
Siloyê Sûr hêdî hêdî nêzîk dibe. Ji serî heta binî bi çek e. Wekî
li bin siha tîr ya gûzê bêhna xwe vedide, Alanîyê li ser darê
nikare xwe ragire, dilê wî xirab dibe. Şubî cuhalekê dikeve ber
Siloyê Sûr. Siloyê Sûr xwe têkil nake, aza [efû] dike. Şîret dike
ku careke dî ji çemê Harçik [Xarçik] nebore.“
„Mam Elîbînat, ev mirovê ku hinde jê tête tirsîn yêkî çawan
e?“
Nayê zanîn boçi, lê bersivdana pirsa Cafo Qiz bo Elîbînatî zor
hat. Çavên xwe yên tijî derd û hizirîn, vekêşabûne serhev, ew
bûyera ku da jê behs bike heçku ji nû ve jîyayî, bi keder berê
xwe dayê. Ji bin wan birhîyên [birû] xwe yên gur, berê xwe da
Duzginê di bin kiﬁnê stûr û spî da. Berhingarîyek hebû li ser,
î bêhuzûr. Çelenkekî reş bi serî ve kirine, bi şîn e. Hizirînê
Elîbînat rakir bire demê heçku babê wî Kures [Kureş] duhî mirî, di
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nav şînê da, berhingarîyên nû, ji ser Duzgin ku li ber ﬁrtoneyan
e, ew bire rojên herî bi êş û jan yên Kurda. Behsê vê lekeya
reş ya Kurda bike, anjî bike ber [kevir] û di dilê xwe da veşêre,
midehekê hizirî. Paşê di dilê xwe da got; „Bila bizanin, bizanin.
Hem jî bila baş û rêkûpêk bizanin. Di roja îro da ku xayînî,
bênamûsî, dijminahîya nijada xwe gelek pare dike, fayde têda
heye ku bizanin. Bila vê cografyaya Kurda, ku egîdî jî, terezî jî
gelek lê erzan e, baş bizanin.“
Elîbînatî piştî ku cigareya xwe bi kerb avête ser befra qirêjîbûyî
wisa got:
„Berî sêzdeh sala bû. Piranîya we dizanin. Hezretî Şêx Seîd
ji bo Kurdîtîyê serhildabû. Ertêşa wî di demekî gelek kurt da
navçeyeke ﬁreh ya Kurdistanê rizgar kiribû. Xarpêt, Elezîz
jî hatibûn rizgar kirin. Dewletê hema demildest qazid li ser
qazidî rêkirine nik Begên Dêrsimê. Eve şaﬁî ne. Heke dewletê
danin, ewil dê we Elewîyan serjêkin. Paşê jî bi navbeynkarîya
begên Çarşancak, Perî û Sorpîyanê leşker [esker] kom kirin
ji Dêrsimê. Ev bege Tirk in. Li Dêrsimê destikê dewletê ne,
casûs in, têkvedankar in, nifaqkar in, cellad in. Yên me jî bûyne
xulamên wan. Ew begên xwe ragirtî nînin, ew, li ber çavê min
ew ji xulamê Ehmedê Sorpîyanî ku rikêba wî digirt, kêmtir in.
Aha cerdevanên [eşqiyayên – haydutên – çeteyên] van begên me yên
Dêrsimê, bi lêhbandin û zora begên Tirk, birayên xwe yên Kurd
ku yêk zimanî diaxivin, li Paloyê ji pişt ve xencer kirin. Xiran,
Sûran, Yusufan, Kureşan, Lolan, Xormek, ez çi bêjim. Hema
bêjin hemû eşîr hebûn. Hatibûn lêhbandin [xapandin].
Çavên wan kor bibûn. Dîyarîyên ku begên Tirkan bi rêya
dewletê avêtîye ber wan ﬁkirîn. Herkesê xwe di senga wan
dîyarîyan da mezin dît. Di bûyera dorpêçkirinê da, gava Silo
Sûrê Demenanî sîlehên Kurdên kuştî dibirin, yêk rastî wî têt û
sîlehekê jê dixwaze. Bi timamî 12 sîleh bûne. Bersiva Siloyê
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Sûr wisa bûye: „Nero hae hazaye! Ti kî juy bikise, cira ceku
bîje!“. Anku, „Kuro aha li wê derê ne. Tu jî yêkê bikuje û sîleha
wî rake!“
Mistê Gulêyê ku kêm diaxive, xwe negirt:
„Duzgin di kepê wî da bîne.“
„Tu nebêjî jî dê di kepê wî da bêt“ got Caﬁr.
Herkesê tiştek got. Hindekan tif kirê, hindekan jî hewaleyî
ewlîyayan kir. Mistê Gulê careke dî axivt:
„Nihe jî dewletê Kurdên şaﬁî dîtine. Qizilbaşan bikujin herin
beheştê, gotîye.“
„Rehmet li ceddê te. Tu dê gelek bijî. Duzgin harîkarê [hevkarê –
alîkarê] te be. Nihe jî karê begên Perî, Çarşancak, Sorpîyan ev e, ji
bo axayên eşîrên ku jêra dîyarî şandî, bi vî rengî propagandayê
dikin: „Hûn ne Kurd in. Hûn xwerû û xwumal Tirk in. Walî
Cemal, Evdila Paşa, Kemal Paşa hemû Elewî ne. Berê xwe bidê,
Kemal Paşa hemû mizgeft ji halê rakirin. Bang qedexe kir. Em
hemû Elewîyên Tirk in. Sê û nîv eşîrên ku isyanê dikin xayîn
in. Leyiza Ingilîzan e“. Li milê dî jî ji bo begên Kurdên Şaﬁî
jî wisa dibêjin: „Bi hêz ketina Qizilbaşan, lawazbûna dînê me
yê pîroz musulmanîyê ye. Fermana Pêxemberê me yê Hezretî
ye ku herkesê Ehlî Sunnet divêt dijî van Qizilbaşan rabin.“
Hûn axayê Lolanê nas dikin. Ew kesê serhesp û rûsor nîne, ew
Mudûr, piranî ew mijûl dibe. Dibêje ku em hemû Tirk in. Yê ku
silavê bide, nede, herkesê radiwestîne û jê ra dibêje ku em ne
Kurd in. Yên Şaﬁî Kurd in.“
Wekî Seyidxidirê [Seyxidirê] lawaz, bi wî dengê xwe yê zeîf yê
ku li bejna wî têt, xwast biaxive, çav zivirîne ser wî. Li gund kes
ji wî lawaztir nebû. Hestîyên wî adeta hilﬁrî bûn, wekî hestîyê
piştê yê kerên qert yên ku hema bi zorî gihiştine biharê, sîx bûn.
Di rûyê wî da yêk xetekî nerm nebû. Xetên rûyê wî req û girê
xuya dikirin. Li paş kepê wî yê pahn yê wekî nikilê bazî [kurtî
– qertelî – ulihî], di rûyê wî da çavên wî yên reş û hûrik û bi hereket
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bala yên ku ew ewil car didît, dikêşa.
„Mamo, heke Kurd bibane yêk, eve bi sere wan nedihat. Wekî
nebine yêk jî, herkes dikare hertiştî bike. Ma ne wisa ye?“
Çavên ku li ser rûyê wî yê çerm û hestî û kepê wî yê bazî,
zivirîne ser rûyê spî û ronahî yê Elîbînatî.
Bersiva Elîbînatî barekî giran êxiste ser milan. Barê zelama
[mêra] giran kir, adeta milên wan çemandin.
„Ev axa ku hizaran sal in ku dayîka me, babê me, heft ceddê me
û bapîrên me lê jîyayî, pîroz e.“ Dengê wî bilind û gur bibû. Ew
Elîbînatê ku şirîn, nerm û tena diaxivt çûbû, mirovekî bi hirs û
kerboyî hatibû şûnê.
„Ev axa ku em bi dar, ber, çiya, kahnî û çemên xwe ve pîroz
dizanin, axa me ye, hem jî hemû hebûna me ye.“ Milê [Destê]
xwe yê rastê ber bi Duzginî ve bilind kir.
„Em ji wî bûn. Wekî bab û bapîrên xwe em jî dê zivirine nik
wî. Ev çiyayên ku her girekî wî turbe [ziyaret], nihe di bin potîn û
postalên dijmin da ye. Aha axayên me beramberî vê axa pîroz di
nav xiyanetê da ne. Ji ber dîyarîyên xwe pêşkêş kirin. Kurdistan
pêşkêş kirin. Ev axa pîroz dê çawa wan qebûl bike, nizanim?
Yêk ku bibe mudûrê nehîyeyê, yê dî wekî mutehid ku îhaleyan
werbigire, yêkî dî daku meaş bistîne, welhasil her yêk ji wan bi
rengekê hatin kirîn. Erzan, giran hetta ji bo hindekan silavek jî
têra kir û piçek dana binkevş û pişt perixandin.“
Her gotina Elîbînatî wekî jahrê bû, dijwar vedirişî. Gundîyan
gelek ji van dizanîn, belêm dîsa ve guhdarî dikirin. Gotinek ji
kesekê dernediket, adeta bibûne ber û bi rûyekî cemidî guhdarî
dikirin. Di vî demî da kurê Mistê Gulê, Ûsif ji xwarê bi wî
dengê xwe yê zirav dikire qîrî. Xuya bû ku dixwast dengê xwe
bigihîne zelamên [mêrikên] ku li binê dîwarî rûniştî. Ne rûbirû
nejî ji piştra kesê nedigotê Ûsif. Gundîya dengê wî yê zirav
dişibande dengê qirê, lewma „qiza“ digotinê. Ûsifo qiza. [Ûsivê
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qiza – Ûsivê qirê].
„Cor metroy, cor metroy! Anku, çar metre [mîtro], çar metre
[mîtro]!“
Xortan [Tolazan] xwe berdida binê çala kolayî û derdiketin. Çar
metre [mîtro] befr. Wê salê befr, dijminê duyemîn yê Dêrsimîyan
bû. Jîsereyan [pîran] heta wê rojê befreke hinde li serêk [li ser hev]
nedîtibûn.
„Eve afat e. Eve zulm e. Neheqî ye. Xwudê me bi vî rengî
diceribîne [îmtîhan dike]. Duzgin sebra me, xwelibergirtina me
diceribîne…“, di nav xwe da wisa diaxivtin.
„Cooor metroy!“ Anku „Çaaar metree!“ [Çaaar mîtroo!]
Ciwan bi dorê diçûne binê çalê û derdiketin. Baban jî berê xwe
didan zarokên xwe û wekî biçûkên wan diçûne çalê û dîsa ve
derdiketin, pê şa û serbilind dibûn û vê yêkê ronahî dida çavên
wan. Wê gavê qet hizira tehlîkeya befrê nedikirin û bi çavên tijî
ronahî û şahî berê xwe didan zarokên xwe.
Gilî gazindeyên Elîbînatî jî nedişiya [nedikarî] vê şahîya wan kêm
bike. Rexê çalê qirêjî bibû. Paşê jî vê befra çar metreyî herwekî
bêhn li gundîyan çik dikir. Dê ji bin vî kiﬁnê stûr çawan xilas
bibane? Hêza hetavê [rojê] da têra bike? Bêrîkirina axa reş
herwekî bêrîkirina têhnîyê li çolê giran dihat. Hindekan serav
[serab] didîtin.
Têkilîya Mêrgesorê [Mergasur] ji dinyayê qut bibû. Bi rêya
yêkpê ya bi kileyan [lekan] hatîye vekirin, kêşana alifî ji bo
heywana hindî hûn bêjin zehmet bû. Di vê rêka [rêya yêkpê] kûr
da herwekî berze [winda] dibûn. Wekî ji dûr ve dihate lê nêrîn,
heçku hêzeke sihrî vî barê giran dikêşe dihate dîtin. Mêrgesor di
vê okyanûsa spî da şubî sandala [keleka] bi ber ﬁrtoneyê ketî bû.
Wekî keleka ku her bêhnê [lehzeyê] berze bibe di nav vê okyanûsa
spî da.
Paşê ﬁrtoneya bi rojan dom kirî, bêhn û hêvîya Mêrgesorê çik
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kir. Firtoneya ku wîjîn jê dihat, keyfa jîyana di çavên mirovan
da rakir û bir. Gundî hûr û kûr dihizirîn. Çu delîveyê derketina
ji malê nebû. Mayî anjî mirîyê li cîrana jî nedihate zanîn. Bi
heftîyan bû ku neçûbûne ser kahnîyê. Timamî gundîyan befra
helandî vedixwarin.
Elîbînat, wekî hergav rûniştibû ser doşeka li erdî û pişta xwe
jî dabû balgehê rûmehfûr yê ku bi kayê hatîye tijî kirin. Çavê
wî li stûna bi destxetê Ermenîyan hatîye xemilandin ya ku
binban radigirt bû. Di bin karîteyên [keran] binbanî da mîna [şubî]
stûnên mermer yên Yewnanî xuya dikir. Bêhneke dirêj berê xwe
da nexşên li serikê stûnê. Keyfa wî bi hostahîya van nexşan
hat. Şa bû. Rehmet li yê çêkirî xwand. Stûn şubî turbeyê bû.
Gelek tişt hatibûn pê ve kirin. Paşzînk [terkî], hinbankên ku têda
tijî „tuberik“ [teverik], fanos, tûrikê nanî, şelwal û şepikî stûn
xemilandî bû.
Ji tebeqeya binî, ji govê, dengê heywana dihat. Mezel [ode] tijî
zarok [biçûk] bû. Keyfa pêkvemana nevîyan dihate kêşan. Bê
xem. Mijûlî yarî û leyizê bûn. Carna yê ku bêhna wî çik dibû
xwe diavête koşa wî. Destê xwe bi serê wî da tîna, dor dihate
yêkî dî.
„Kalik qeda bijerone!“ Anku „Bapîr gorî we bibe!“. Ev gotine
ya herî jê hez dikir bû.
Di nişkê da dengûdora nevîyên xwe, girîna ku ji dengûdora
ji govê dihat bilindtir bihîst. Çawa mirovekî ku serê xwe bi
dersokê [cemedanîyê – kefîyê] pêçayî bi hewayekî sar ve hate mezela
[odeya] ku li ber gurîya agirî ronbûyî, hizirî ku eve ne hatineke
xêrê ye.
Di dilê xwe got „Xeberê reş! Ka em binêrin kî mir?“ û ciwanê
hatî dersoka xwe ji serê xwe vekir.
„Xêr e Kalmem, înşallah!“
„Apo Kalik merd“ anku „Mamo, bapîr mir“.
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Recifînekê Elîbînat girt. Şaşbûn, ecêbmayîn û sarîya mirinê ew
cemidandibû. Ji bîr kiribû ku “serê we sax be!” jî bêje. Enîya wî
bibû girê û qurmiçikên enîya wî zêde bibûn. Hizira nêzîkbûna
mirinê ew jî girt. Paşê jî Hesenelî hate ber çavên wî. Bi zehmetî
rabû ser pêya. Ber bi Kalmemî ve çû. Destê xwe dana ser milê
ciwanê ku bi çavên rondik lê dinêrî. Bi dengekî lerizok û tijî
xem: ”Serê we sax be kurê min. Yên mayî sax bin. Mirin qeder
e. Qedera me hemûyan e”.
Hesenelî xuyanîyê [lêzimê – kesûkarê] wî bû. Ma li gund kî xuyanîyê
[lêzimê – kesûkarê] hev nebû, hemû wekî binemalekê [malbatekê –
famîlyayekê] bûn. Herçend di nav xwe da hevdu bixwin jî.
Gava Elîbînatî şel û şepikên xwe kirine ber xwe û digel Kalmemî
derketîye derve, dijwarîya ﬁrtoneyê dît. Bayê bi poka [pûka] befrê
wekî qemçîyê bi rûyê wî diket. Kalmemî rêya yêkpê vedikir
û ew jî bi zehmetî li dûv diçû. Gava libikên befra qerisî yên
dibarîn bi çavên wî diketin, nedikarî çavên xwe veke. Destên
xwe yên qert û qurmiçî dikirine sîper li ber çavên xwe. Heçku
hewayê ku pê bêhnê bikêşin nemabû. Wekî rêya çend sed metre
[mîtro] xilas kirî û gihiştîye jor, hizira jana ku ketîye singê xwe
dikir.
Xelkê malê di şînê da bû. Jin digirîn, li xwe didan û lorî digotin.
Gava çavên wî elimîne ronahîya mezelê [odeyê], Riza Çawiş li
beramberî xwe dît. Piştî gotina „Riza Çawiş serê te sax be“,
çemîya û lihêfa li ser mirî rakir. Rûyekî sar û tirsdêr! Şerkerîya
wî ya li şerê dijî Ûrisa hate bîrê. Vê şerkerîya wî di nav eşîra
Kuresûyan [Kureşan] da bo wî cihekî rêzdar peyda kiribû. Wekî
lihêf dîsa ve bire ser, di dilê xwe da wisa borand: „Dinyaya
pûç!“ [Dinyaya fanî!].
Li dor mirîyê ku dûrî kuçikî hatibû razandin, sê nifş rûniştibûn.
Kurên wî, kiçên [keçên] wî, nevîyên wî û zarokên wan heçku berê
proveya girînê kirî, wisa digirîn. Bi hev ra berê xwe didan devê
yêkûdu [hevdu] û dilorîn. Hûn dê bêjin pîrê gund nemirîye, law
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egîdê gund mirîye. Lorî jî divîya bû ku li goreyî navdarîya wî ya
li jîyanê hatiban gotin. Kes çend zengîn ba, çend xwudan qudret
[nufûz] ba, dengûdora li dûv dihate rakirin jî di wê nisbetê da
bilind dibû. Hesenelî ne feqîr bû ku wisa bêdeng hatiba rêkirin.
Belêm hewayê ku hinde xirab û dijwar sih li mirina wî ya bi şan
û şohret dikir. Mirovê baş di hewayê baş da dimir.
Ji ber ku herkesê eve dizanî, hatina ezraîl di vî hewayê xirab da,
da bibe binasê [sebebê] axivtinên neqenc.
Roja ku mirovê qenc dimire piçekê rehmet dibare. Lê ev mîrata
hewayî jî dibe çi? Xelkê malê ji ber vê yêkê di dilê xwe da
gelek xemgîn dibû. Anne Mêrgesor [Mergesur] ji boşahîya
mirovan mişt dibû. „Ma em şubî [mîna] Ûsê Ferê Feqîr mirîyê
xwe veşerin?“ digotin xwe bi xwe.
Riza Çawiş mîna [şubî] berekê req bibû. Livînek lê nebû. Xema
wî ya mezin ew bû ku, meytê [termê – cenazeyê] egîdê şerê Ûrisatê
li goreyî navdarîya wî dê nehatiba rakirin û begên heft eşîran jî
dê nehatiban ser gora wî. Li vî hewayî nedikarîn xeberî bidine
cîrana, heta ku xeberî bidine eşîran? Ew wekî babê xwe, di
nav eşîrên Dêrsimê da xwudan giranahî dihate zanîn. Çi gava
xwastiba, dikarî sed û pêncî kesên bi sîleh suwar bike û dakeve
nav eşîran talanê bike û vegere. Çu jin û zarok nebûn ku gava
ew bi mirovên wî yên bi sîleh ve dîtiban ji tirsan binê xwe ter
[şil] nekiriban. Riza Çawiş, Cengiz Xan bû. Ha digot li nav
Areyanê, Hi digot li nav Lolan û Karsanê. Anjî we hind dît ji
çemî borîye û êrişî Kurdên Sunnî kirîye û bûye binasê [sebebê]
xîzanî û xelayê. Kerî berdayne nava çemî. Li ser pişta mahîna
xwe ya boz li ser banan digerîya û bi mahîn ve diçû mezelên
[odeyên] mêhvana. Gava ew bi bira xwe ve dikete nav gunda,
mirov hizir dikir ku zelzele bûye. Wekî suwarên wî bi çargavkî
diketin nav gunda erd û esman dilerizîn. Mirovan danin alîyekê,
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heywana jî nedizanîn ku dê xwe li kî derê veşêrin. Mirîşk bi
qidqida xwe direvîn, se û kitikan [pisîkan] jî bi dengên lavayî xwe
diavêtin erdî.
Wekî hêzên Şêx Seîd ketine nav Elezîzê, bi sed çekdarên xwe ve
ji pişt ve wisa li Kurdan dabû ku ertêşa Tirkan, top û teyareyên
[ﬁrokeyên] wan wisa nekiribû. Divîya bû ku keysê avakirina
dewletê nehatiba dan ji bo ”Kuroyan”. Bi vê armancê şer kiribû.
Gundên Kurdên Sunnî talan kiribûn. Gundîyên Qereqoçan
[Karakoçan], Palû û Kixiyê ji bo hewcehîya biçûkên xwe ya bi şîrî,
bizin peyda nedikirin. Riza Çawiş kirmê nîveka darê bû.
Ji ber vê ”serkevtinîya wî” [ev gotin me kire nav dunikê da, RH] ji teref
Tirkan ve ji serqolîyê [serçete – sercerde – sercerdevan] terfîyî çawişîyê
hate kirin. Imtiyazên nû bi dest êxistin, derên dewletê heta
dawîyê li ber vebûn, meaş hate girêdan. Navê wî tixûbên
Dêrsimê bezandin û gihişte heta deşta Elezîzê û Enqereyê
[Ankarayê]. Piştî şerî hatina wî ya ji bo Elezîzê hêjayî dîtinê bû.
Li ser pişta mahîna xwe î suwar, gava ji kolanên ku parkeyên
wan xwûnî bûn, diborî, şêla wî ya mexrûr, ji ya Fermandarê
Kurd Selaheddîn Eyyûbîyê ku Qudis ji hêzên xaçparêz standibû,
zêdetir bû.
Mahîna wî wekî nazdarane diçû, şubî dansozekê [reqaseyekê] xwe
badida û ew jî li ser piştê î çik û bi heybet bû. Şel û şepika surrîtîya
[nepenîtîya] qehremanên çîroka dida wî. Simbêlên wî yên boq, kepê
wî yê şubî dumê [nikilê] kurtî [qertelî – bazî – ulihî] û çavên wî yên reş
ku wekî zivirokekê di hêlîna xwe da dizivirîn, heybeteke mîna
kurtên [qertelî – bazî – ulihî] li kopê çiya diﬁrîn dida wî. Jinên Elezîzê
yên ku ew didîtin, çokên wan dilerizîn, navranên wan germ
dibûn. Bi şelwalên xwe yên reş û ﬁreh dadiketine nav kolanên
bi toz û zibil. Hûn dê bêjin ji ber rêzgirtina padişahê perîyan e.
Zelaman [Mêran] awirên xwe yên bi çavnebarî û hesûdîyê ve tijî
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ji ser wî kêm nedikirin. Rizayê Dêrsimî hem li ser zimanê jinan
bû, hem jî di xewnên wan da.
Riza, piştî ku ji teref walî û erkanê leşkerî ve hate xelat kirin,
ji bo çawişîya milîsan hate terfî kirin. Axivtin hatin kirin. Walî
di rê û resma [seremonîya – merasima] ji bo wî hatîye amade kirin da
wisa digot:
„Hevalan, generalên hêja! Berxwedan û serkevtina bi şan ya
Tirkî ya dijî ”heft duwelî”, ji alîyê hemû xelkên cîhanê ve bi
matmayî hate dîtin. Mirovê nisax [nexweş – xeste] çawa di bin
fermandarîya rêberê mezin Ataturk da bû şêr dîtin. Hêj li çar
nikarê dinyayê dengê nalên hespên suwarên me li esmanî deng
vedidin, Frenk li ber suwarên me direciﬁn, lê rêvebirîyên bêkêr
em înane vî halê xirab. Ya rastî ertêşa Tirk çu demî şer berze
nekir. Ji îro pê ve jî berze nake. Ertêşa me çawa li Çanakkale
[Çeneqele], Dumlupinar, Meraş û Urfayê dijmin da ber xwe û
ramalî deryayê, îro Kurdên pêxwas jî di şkevtên wan bi xwe da
mehû kirine. Derseke pêdivî da Şêx Seîd û hevalbendên [avane]
wî. Li ser vê axê mafê kesên ku ne Tirk in qet nîne. Di nav
tixûbên Mîsak-î Millî da efendîyê welatî yêk û tinê xelkê Tirk
e. Şansê yên dî tinê ji bo xelkê efendî xizmet kirine. Nihe Riza
Efendîyê ku hûn di huzûra xwe da dibînin, di şerê dijî çeteyên
pêxwas yên Kurd da hevkarîyeke mezin digel me kir. Beramberî
vê xizmeta wî, di huzûra we da Riza Çawişî terfîyî Çawişîya
Milîsan dikim. Bawerîya min ew e ku, Riza Çawiş piştî nihe jî
dijî her kiryara ku zerarê bîne dewleta me, dê li alîyê me cihê
xwe bigire.” Walî piştî vê axivtinê Riza Çawiş bi heraret [germî]
pîroz kiribû.
Wekî Riza Çawişî qotîya xwe ya tûtinê ji bo ku cigareyê bipêçe
dirêjî Elîbînatî kirî, çavên wî li agirî bûn. Rûyê wî yê dirêj şortir
bibû û rengê wî jî beqem [pît – zer] bibû. Simbêlên wî yên boq
û belavbûyî ku kit û mat mûyên spî ketibûne nav, melûlîyeke
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cuda dabû rûyê wî. Çavên wî li agirê gur û diqirqiçe
bû. Ketibû nav hizir û bîran. Heçku ev hizirên wî tevî vê gurîyê
dibûn û diherikîn. Bi sarma û ﬁrtoneya derve diketin û dibûn
cemed.
[xemeke]

Qurmiçikên li ser enîya wî û dor çavên wî, ew wekî mirovekî
dîtî û xwudan tecrube nîşan didan.
Di hîyerarşîya eşîrê da nihe cihekî wî yê giring hebû. Dê biba
mirovekî ku dest jênabin yê cemaetan. Demekî zor!
Elîbînatî wekî ji cigareya xwe ya bi darcigareyê dirêj ve dikêşa,
çavên wî li ser Riza Çawişî bûn. Herçend dengê girîna jinikan li
paşmezelkê [li piştê] kêm bûyî be jî, ew dengên têkilavbûyî mîna
nalîna piştî lêdanê ya têjikên seyan dihat. Wekî ”Mubarek jî di
rojeke xirab da çû ber rehmeta Xwudê” gotî, Riza Çawiş jî ji bîr
û hizirên xwe verevî û wisa got:
”Divêt li hêvîya xweşbûna hewayî rawestin, wekî dî çu çare
nîne.”.
Li ser vê yêkê kurê wî yê mezin Saverdî:
”Babo bi destûra te em dixwazin gorê bikolin.”
Riza Çawişî, awireke bi hirs ﬁrande ser kurê xwe.
Firtoneyê bi hemû şiddeta xwe dom dikir. Gundîyan di vekirin
û girtina derên xwe da jî zehmetî dikêşa. Derên vebûyî heta
ku dihatin girtin, befr û ba û sarma tijî jor dibû heta mezela
[odeya] rûniştinê diçû û dil û hinavên zaroka dicemidand. Tinê
befr hebû li hewayî. Erd û esman befr bû.
Zelamên ku mirina Hesenelî bihîstî, tevir û merên xwe hilgirtin
û çûne xanîyê [mala] Riza Çawişî. Kom bi kom gor kolan. Bi
merasima dînî û veşartinê ve bû êvar. Wekî xilasbûyî û vegeryane
xanî [mal], tinê ﬁrtone dihate axivtin. Kesê behsê Hesenelîyê şêrê
şerê Ûrisatê nedikir. Jîmezinên Mêrgesorê ”Dêrsim hindî bûye
Dêrsim, ﬁrtoneyeke wisa nedîtîye” digotin.
Firtoneyê heta wê rojê bi dijwarîyeke nedîtî û nebihîstî demekî
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dirêj ajot. Mêrgesorîyan nedikarî derkevine derve. Sarmayeke
jandar li derûdorê digerîya. Rûyê herkesê î tirş bû. [Mirûtê herkesê
î şîn bû.] Bêdengîyê sîrayetî zarokan jî kiribû. Firtone xela bû,
birsîtî, mirin û tengavî bû. Besê bûkên xwe li dora xwe kom
kiribûn û bo wan digot: ” Erê berê xwe bidine hikmeta heq
[Xwudê]. Heta vî jîyê xwe min ﬁrtoneyeke wisa nedîtibû. Kî
dizane, ka kê dilê turbeyên [zîyaretên] me hêlaye? Binêrin, Sultan
Duzgin jî xuya nake. Turbe [Ziyaret] di zorê, tengavîyê da ne. Ji
bo wan em duayê bikin!.”
Di dawîya heftîya sêyemîn da wîjîn û fîtîn nemabû. Gundîyan
ber derên xwe vedikirin. Ber bi nîvro ve, xelk bi keyfa heçku ji
bin kavilî xilas bûyî, derketibûne ser banên xwe. Zarokan bi ken
û şahî xwe dabûn yarî û leyizan. Mezina jî, ber û piştên bûyerên
ku li pêş wan e riberiz dikirin.
Elîbînat û Riza Çawiş li ber malê [qesrê – koşkî – qonaxê] li ser kursîya
rûniştibûn û berê xwe didan gundîyan. Gov dihatin paqij kirin,
heywan dihatin tîmar kirin û hewadar kirin. Riza Çawişî berê
xwe dida hespên xwe yên cilkirî, wekî ku ji bo hewadarkirinê
derdêxistin derve û di dilê xwe da rojek zûtir suwarbûn û
bezandin diborand.
”Çi dihizirî Riza? Navbeyna dewletê û Kurdan vê gavê [nihe]
çawan e? Ev befra şubî afatê ketîye ser me xwe nezîkî alîyên
Mazgerd û Pertagê nake. Bi ya te dewlet çi dike li wan deran?
Gelo leşker [esker] ji cihê ku par lê sekinî dê pêşveçûna xwe
bidomîne?“
Riza Çawiş hêj di nav şîna babê xwe da bû. Rihên xwe
netiraşîbûn. Vî halî heta çilroj xilas dibûn dê dom kiriba. Rihên
wî yên zîq ew mezintir nîşan dida. Kepê wî yê şubî dumê [nikilê]
kurtî [qertelî – bazî – ulihî], di nav rih û simbêlên wî da zirav û req
bibû. Ya rastî ew tiştên ku Elîbînatî gotî, ev demek bû ku ew bi
xwe jî dihizirî.
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„Mam Elîbînat, dizanî, payîzê dewletê bi zedehî ve ﬁşar înabû.
An hûn dê sîlehê danin [teslîm bikin] anjî bi şerî razî bin. Belêm dijî
eşîrên ku sîlah danayî jî şerê xwe domand. Dewlet hejmareke
bilind sîlehan dixwaze. Ev hejmara sîlehan ku dewlet dixwaze li
nik Dêrsimîyan jî nîne. Walî û generalên dewletê jî baş dizanin
ku nîne. Lê belê, dewlet dixwaze zehmetîyan derêxwe, karî
dide ber evrazî. Hemica xurt e. Mirovê xurt [bi hêz] digel lawazî
bazarê nake, xwastekên xwe didane ber. Dixwaze teslîm bibe.
Ya rastî rewşeke zor e, ma ez dikarim çi bêjim?“
Elîbînatî piçekê tayê jêrî girt:
„Riza Çawiş tu mirovekî biaqil î. Ez bihayekî mezin didime
gotinên te. Madem dewlet dijmina me ye. Em boçi ya ku ew
li me dike, em jî li wê nakin? Berê xwe bidê, tu bi xwe dibêjî.
Dewlet eşîrên ku sîleh teslîm kirî jî mehû dike. Êdî hûn çi
radewistin?”
“Tu baş dibêjî mam. Belêm bi gulekê bihar nayêt. Kar tinê bi
te bi rê ve naçe, heke te havkar nebin. Çend eşîr hene li pişt te?
Çend eşîr li dijî te, digel dewletê ne. Paşê divêt tu baş bizanî ku li
hemberî te dewlet heye ne eşîr. Ertêşa mezin heye. Bi perwerde,
bi disiplîn û ji serî heta binî bi çek. Top, tank û teyareyên wan
hene.“
Tiştê ku Elîbînat eleqedar dikir, di vî şerî da Riza Çawiş dê li
kîjan alî be.
“Ez jî dizanim lawazîya me, berbelavîya me. Ez jîyam hindî ku
bijîm. Xwudanê min Kures [Kureş] jîyekî dirêj bide we.
Bila zarokên we biparêze. Belêm me edetekî ku ji bab û bapîrên
me hatî heye. Li vê axa bab û bapîrên me, li vê axa ku pêşiyên
me lê veşartîne, her bi çi rengî be lê xwudan derketin. Her
Kurdek, her mirovekî aqil di serî da an ne di serî da, çu kesê
ji vî edetî tawîz neda. Eve deynê namûsê ye li ser me. Babê te
dijî Ûrisan çawa şer kir? Belêm nihe ev axa pîroz di tehlîkeyê
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[xeterê] da ye. Amanca te çi ye? Bi rastî dixwazim bizanim. Wekî
te li Kurdên Sunnî kirî, vê carê jî te rênekene ser Demenan û
Heyderan. Hemû dilxwaz [talib – şagirt – mirîd] û kirîvên me ne,
em wan birazava û dostên xwe dizanin. Nihe em dilxwazîtî û
kirîvîtîyê danin milekê, ew jî wekî me Kurd in. Tu dê ji kîjan
alî bî?
Riza ji vê axivtinê nerehet [bêhuzûr] bibû. Di dilê xwe da:
„Mamo, mamo, belayê Xwudê, boçi derdên min vedikolî? Ma
min çu rêyên dî hene?“ got di dilê xwe da. Mirovên ji yêk re û
yêk giyanî. Mirovên dost û nas, kirîv, dilxwaz [talib – şagirt – mirîd],
birazava. Belêm çawişîya cehşîtîya [milîsîya] dewletê, meaş û
iltifat dê çi lê hatiba? Ev hizir di serê wî da çep û rast [bêrêzik]
dizivirîn. Nedixwast bersivê bide Elîbînatî.
„Riza Çawiş, divêt tu vî feqîr û hejarî beramberî dewletê biparêzî.
Di vê dinyaya sê rojî da, pare û pûl perêsî, layiqî te û binemala
te nîne. Bira, xelkê me te aza [efû] nake. Roja ku dilxwazên
[talibên – şagirtên – mirîdên] ku bawerîya xwe bi me înayî di tengavîyê
da bin, em rabin di rêza dijminên wan da cih bigirin, eve layiqî
me nabe. Paşê em dê bi kîjan rû derkevine ber wan?”
Riza Çawişî, serê xwe di nav milên xwe da şor kiribû û bi darikê
di destî da befr têkvedida. Tiştên ku dihatin gotin nedibihîstin,
anjî heçku nedixwast bibihîze. Elîbînat têgihişt ku li hêvîya
bersivê mayîn beyhûde ye û pişta xwe girt û rabû ser pêya. Piştî
ku careke dî berê xwe da Riza Çawişî: “Ya qenc ew e ku wî bi
tinê bihêlim. Heke mirov be dê ya rast jê derêxe. Ji xwe heke
kerîtîya xwe bidomîne, hingê çu faydeyê gotina min namine”
got û rêya mala xwe girt û çû.
Livînek hatibû gund. Ciwanên kur wekî befra serbanî dimalîn
di ber ra jî bi hev ra diaxivtin. Dengûdorek, şemeteyek tijî
Mêrgesorê [Mêrgesur] bibû ku qet nepirsin. Ji mêj ve bû ku ewqas
şa nebibûn. Ew çend roj bûn ku gundîyan keyfa rizgarbûna ji
befra giran dikirin. Xanîyên ku dîwarekî wan bi hev ra, pişta
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xwe dabûn Pule Surê. Piranî banê yêkê bo yê dî dibû teras. Li
tenişta xanîyên bab û bapîrî, xanî û mezelên [odeyên] nû hatibûn
çêkirin û ciwanên şûkirî li wan deran hatibûn bi cih kirin.
Mêrgesora di bin perdeya spî da, ji nav ve heçku disot.
Ji hejmareke bilind ya paceyan [dûkêşan – kulekan] dûyekî reşûşîn
ber bi pala spî ve xwe dihejand û bilind dibû.
Zivistanê xwe kivş kiribû ku dê dirêj bike. Piştî ﬁrtoneyê befra
nû ket. Spêdeyê wekî gundî derketine derve, dîtin ku befreke
têra xwe barîye, bêhna wan êcarî teng bû. Lamên [Çeneyên] wan
kilîl bûn. Felaket e gotin jinan. Felaket e gotin zelaman [mêran].
Zarokan ji dayîk û babên xwe dibihîst ku rewş xirab e. Felaket
e gotin dayîkan. Belêm felaketa mezin dê paşê hatiba. Ka bila
bihar bêt. Befr rabe. Çem borê bidin. Kulîlk li Dêrsimê vedin,
çêl, mih û bizinên me bizên. Aha dê hingê felaketa mezin bêtin
digot Elîbînatî. Heke her eve be, em rabin rûnin duayê bikin.
Li hêvîya biharê bin. Tertele [qirkirin – komkujî – nijadkujî – jenosîd] dê
bi biharê ve bêt. Tertele dê bêt! Terteleya [qirkirina – komkujîya –
nijadkujîya – jenosîda] Dêrsimê!
Gundî li ser banan bûn. Befr malîn, paşê ban gêran [bangêranî kirin],
sivande qutan, tamîr kirin, eve karên wan yên ewil bûn ku bikin.
Qutana sivandeyan ji Pule Qulayê dengvedida û dengûdorek
tijî gund dikir. Dengûdoreke ji nişkê ve hemû ker û kip kirin.
Dengekî stûr şubî qemçîyekê dengveda li gund û xelk bêdeng
kir:
”Hesen, Hesen Ero Uşe! Gurg dê Zeynelî bixwe! Lezê bikin!..
Heseeen, Uşeee! Gurg, Zeynel!“
Hemû zelamên ku zû bi pirsê [meseleyê – karî] hesîyayî, destên xwe
birine ber devê xwe û kirine qîrî. Jin, zaro, waweylêyek peqî li
Mêrgesorê. Zeynel bi mencelokekê ve ji bo ku ava taze bîne,
bo ser kahnîyê hatibû şandin. Ji gurgî î bêxeber bû. Wî jî gava
dengûdor bihîstî, dît ku gurgek hêdî hêdî nêzîkî wî dibe. Nizanî
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ka dê bi kîjan alî ve biçe. Mala wî jî, li Mêrgesorê, çend sed
metreyan [mîtroyan] ji wî dûr bû. Wekî veciniqî, paşve zivirî û ber
bi mala xwe ve revî. Birayên wî yên cêmik Hese û Uşe merên
wan di dest da derketibûne ser rê. Ev herdu bira, herêk [her yêk]
wekî kerê sêvê bûn. Heke dayîka wan Qedeyê ew ji hev cuda
nedikirin, ji xwe bo gundîyan Hesen Uşe, Uşe jî Hesen bû. Par
mêrê wê miribû. Vê gavê jî gurg da kurê wê li ber çavê wê
parçe bike. Zeynelî bêhna dahbeyî di patika xwe da his kir û lê
zivirî ku gurg bi wan kêlbeyên xwe yên gir, hirî û hemle kire
ser Zeynelî. Paşê herdu jî di rêya yêkpê da berze bûn. Gundîyan
hêvîya xwe ji zarokî birî bûn. Pazdeh salî bû, bi hestîyên xwe
ve î gir bû, gihiştî bû, belêm dîsa ve zarok bû. Hêza wî têra
dahbeyê birsî nedikir.
„Zarokekî baş bû! Mixabin bo Zeynelî!“ „Bila Xizir di hawara
wî bêt!“
Dengûdor û heyfxwarinê dom dikir. Ciwanên ji Mêrgesorê bezî
û hatî jî, Hesen û Uşe jî bi dil û can nêzîk dibûn. Jinan çavên
xwe, guhên xwe girtibûn, nedixwastin xeberê reş bibihîzin.
Hesen gihiştibûyê. Mereqa gundîyan gihiştibû dereceya herî
bilind. „Ero [Erê – Kuro] gava gurgî girt ewil car devê xwe diavêje
gewrîyê. Zarok xilas jî be dê seqet bihêle. Qet hêvîya min di
xilasbûna wî da nemaye!” digot Caﬁrê Dirêj. Elîbînat di bin
birhîyên xwe yên stûr da xirab li Caﬁr nêrî û paşê jî: “Ero [Erê
– Kuro] Caﬁr, Caﬁr, ma tu nizanî ku Zeynel kurê kîjan babî ye?
Li Gema Bezikê kî bû ku bi tinê serê xwe di derheqê hirçê da
hatî? Xwudanê min Kures [Kureş] dê di hawara wî bêt”. Xelk li
hêvîyê bû ku Hesen dê cendekê birayê xwe hilgire, lê gava dîtin
ku Zeynel sip û sax rabû ser pêya, bêhneke kûr kêşan. Wekî
Elîbînat dest li paş û rehetbûyî ber bi mala xwe ve diçû, zelamên
Mêrgesorê bi rêzgirtinî li dûv wî dinêrîn.
Zeynel li ser pêya bû. Gurg xeniqandibû. Jinikan [Jinan] Qede
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pîroz kirin. Keyfa wan bû borîn [orîn]. Mêrgesor bi dengê zirav
yê jinan tijî bû. Qede ye dilşa bû. Mêrgesor ye dilşa bû.
Gurgan dormandorê gundî girtibûn. Gava dibû şev se [kûçik]
tînane [diînane] hewşê. Lûrîna gurgan hirsa mirovan radikir
[mirov esebî dikirin]. Zelaman destê biçûkên xwe digirtin û dibirine
destavê. Belaya befrê têra nedikir, nihe jî belaya gurgên birsî
dest pê kirîye. Çavên gurgên birsî tarî ye. Bi mirina xwe jî be
xwe diavêje nêçîra xwe. Tirs çi ye nizane. Daku bijî dikuje. Seyê
Memê Derg hatibû ji bîr kirin ku hilgirine jor, paşê pirtikeke wî
jî nehate dîtin. Ji heywanî mûyek jî nemabû li paş û gurgan
xwaribû.
Caﬁr, ku kêçê dike hêştir [mêşê dike gamêş], bo zelamên ku li dora
xwe komkirî wisa digot: „Erê [Ero] şeva dî [duhî şev] derketime
destavê. Mîratê revdeyek bû. Ez bêjim sed, hûn bêjin hizar gurg
bûn. Di ber derê Qedeya bîjin da û pêda ber bi Hegaye Derg û
Dere Jahre ve diçûn. Hûnê bêjin leşker in [esker in]. Yêk rêz, yêk
ji wan yê temetî hêstirekê jî li pêşîyê bû.“
Gundîyan dizanî ku ew di mezinkirinê da [di mubalexeyê da – di dane
berê da] î navdar e, lewma ji bin simbêla ve pê dikenîn.
Seyidxidir [Seyxidir] wekî wisa axivtî: „Bira Caﬁr, dê baş e
mi go, hema bila nîvîya yên te gotibûn bin“ pêkve kenîn. Caﬁr
daku bide bawer kirin, ji her kahnîyê av dikêşa.
Mistê Gulê wekî gotî: „Caﬁr yêkê deh dibîne“ hewa êcarî
veşidand. Caﬁrê bi bejna xwe ve nezîkî du metreyan [mîtroyan]
rabû ser pêya û xwe lê zîq kir: „Tu çawa dişêy [dikarî] bo min bêjî
ku ew direwan dike?“. Paşê jî çû ser.
Şer î hazir bû. Dijmin jî î hazir. Alê Mem kete navbeynê: ”Erê
[Ero – Kuro] bira, ez gorî we bim, hinde dijmin li dora me heye,
vêca hûn dê şerê hevdu bikin? Şerm e lo!”. Heta ku pêkînan
demekî dirêj borî.
Elîbînat di mezelê da ketibû xilweyê û bo ruha Hesenî, Quran
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dixwand. Demê ku wî Quran dixwand, hatûçûya mezela wî qetî
qedexe bû. Jina wî Besê, di bersivka dirêj ya li ber mezela [odeya]
wan digel bûka xwe Zeynê mêzer [cecim] radiçand. Menqela tijî
agir danabûn rex pêyên xwe û xwe pê germ dikirin. Besê li ser
kursîyê [sendelîyê] rûniştibû, ji milekê ve nedihêla ku nevîyên wê
biçine jor, li milê dî jî hevkarîya bûka xwe Zeynê dikir ku nexşî
rast çêke. Hetta têkilî hepikkirinê jî dibû ku çawa hêl lêbidin.
„erê wisa hêl lênede.“ Paşê jî destê Zeynê yê bi hepik hildigirte
nav destê xwe û:“Di yêk sengî da lêbide“.
„Aferîn, te baş kir! Dayîk gorî te be. Heke mirov sebir nîşan da
[bi sebir be], her tiştî fêr dibe.”
Zeynê li ser mêzera xwe ya dirêj, wekî li hespî siwar be rûniştîye,
gotinên xwesûya xwe yêk bi yêk [herfîyen] bi cih tîne. Gavê seetê
dipirsî: “Dayê nihe çawa bû?”
“Baş e kiça min”.
„Sala têt ez dê bi serê xwe raçînim. Belêm dîsa ve min dê
hewcehî bi hevkarîya te hebe.“
„Erê, heke em sax man boçi nebe?“
Zeynê manayek neda gotinên xembar yên xwesûya xwe ya
jîmezin. An nisaxîyeke ku wê nedizanî heye.
„Dayê ma tu ye nisax î? [nexweş î?]“
Besê li ser vê pirsê piçekê hizirî: „Xwezî ez ji vê dinyayê xilas
bibam. Ez heroj ji Sultan Duzgin mirina xwe daxwaz dikim.
Min divêt ruha min bistînît [bistîne]. Ezraîl jî delîveyê xwe di
ciwanan da dibine. Boçi nayête min? Heçku kor bûye. Zeynê,
Zeynê kul û kesera ewladî ji hemû nisaxîyan zortir e. Naxwazim
bibînim.”
”Oy Dayê, Dayê! Tu stûna mala me yî. Çiyayê Duzgin [Koyê
Duzgin] bila min gorî te bike.”
Besê enîya xwe ya qurmiçî kire girê û bi hiddet [kerb]: „Careke
dî nebihîzim van gotinan. Ez jîyam hindî ku bijîm. Bi tahlî û
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şirînîya xwe ve jîyanek. Êdî bes e dibêjim. Naxwazim ﬁrtoneya
biharê bibînim. Şûna êş û janên ku bihar dê bi xwe ra bîne
bibînim, mirin baştir e. Hevalê min gelek tiştan pêşîyê dibîne,
his dike.
Zanahîya wî derya ye, bi hiskirina xwe ve jî tu dê bêjî Xizir
e. Şukur bo Xwudê ku ez nêzîkî wî me. Mirov ji xwuyanîyên
[lêzimên – kesûkarên] xwe gelek nebe jî, carina hindek tiştan fêr
dibe.“
Li vê derê rawesta û çavên xwe dane ser bûka xwe. Qurmiçikên
li ser qepaxên çavan, enî û rûyê wê nîşan dida ku heftê sal vala
derbaz nebûne. Bi çavên westyayî û cemidî berê xwe dida.
Zeynê binasên jana di çavên xwesûya xwe da mereq dikir. Eve
çi jan bû ku mirina xwe dixwast? Hal ew e ku heta wê rojê çu
cara nedîtibû ku wê jana xwe daye derve. Hetta wekî xuyanîyê
[lêzimê – kesûkarê] wê Hesenelî mirî jî tenahîya xwe parastibû.
Wekî Elîbînatî, Besê jî li gund cihekî rêzdar hebû. Ev cihe ne ji
ber ku jina Elîbînat e, nejî ji ber ku lêzima Hesenelî ye bi dest
êxistibû. Mêr be, jin be, li nik hemû gundîyan cihekî wê yê cuda
hebû. Heke Riza Çawiş bi rêzgirtinî got “Amik” anku Xalet, êdî
dihate têgihiştin ku Kurdên dî çawa berê xwe didanê. Zarokê
ku ewil car hewayê hişkesar yê Dêrsimê hildikêşa nav cerg û
mêlakên xwe, di destên wê da digirîn. Zarok çawa di destê Besê
da dihatin dinyayê, kiç û jinên ku dimirin jî bi destê wê dihatin
şuştin û kiﬁnkirin. Êdî gelek bi nav salan ketibû. Salan di ser û
çavên wê da qurmiçikên kûr hêlabûn. Çawa nebin, ji janên jina
ku zarok tîna heta zarokê dimir, ji xelayê heta afatên xwezayê
hemû bûyer li ser dilê wê yê hissî şubî berekê [kevirekê] lêhatibûn.
Ev êş û jane di çavên wê da bibûne jahra zer û ser û rûyê wê
qemçî dabûn. Rûyê wê yê tijî qurmiçik û şirîn û delal, bawerî
dida mirovî. Berî hertiştî dost û ji dil bû. Ew milyaketek bû.
Ferqa wê ya ji perîyên çîroka, perên wê nebûn.
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Besê, hej hersê bûkên xwe jî dikir. Belêm cihekî cuda dabû
Zeynê. Gelo çiku ye şubî wê bû, an ji yên dî ye biaqiltir bû,
nedihate zanîn. Bûkên wê yên dî sîtemên [dalehîyên] xwe nedidane
der. Wan ev nêzîkahîye bi xuyanîtîya [lêzimîtîya – kesûkarîtîya] digel
Zeynê mana dikirin. Anne ma çi tiştê wan ji Zeynê kêmtir bû?
Axir. Besê hemû zanîn û tecrubeyên xwe fêrî wê dikirin. Hatina
zarok, nisaxî, mirin, çûba kî derê ew ji nik xwe dûr nedikir.
Paşê Zeynê kiça [keça] birayê wê Hemedî bû, ku gelek hejê
dikir. Piştî mirina birayê xwe sexbêrîya wê kiribû û gava bûye
çardeh salî jî li kurê xwe yê biçûk, Mîrzalî, mahr kiribû. Hemû
zanînên xwe bi sebir û hezkirineke mezin fêrî Zeynê dikirin.
Ji xwe wekî Zeynê li dûv hev kiça [keça] xwe Gulê û kurê xwe
Seyidxidir [Seyxidir] înabûn dinyayê, zêdetir hejê kiribû û dabû
ber singê xwe.
Gava Zeynê gotê, „Dayê derdekî te heye, tu ji min vedişêrî.
An tu naxwazî ez bizanim?“, bi çavên tijî hezkirin berê xwe da
Zeynê:
„Duzginê pîroz we biparêze. Berê xwe bidê, zivistan çawa
dibore? Gundîyan ne xwarin, nejî alifê ku bide heywanên xwe
maye. Heywan ji birsan [ji bê alifî] dimirin. Gundîyê bê heywan dê
çi bike? Haşa [Hewsa] min ji kerameta Kureş û Duzgin qet şik
nekir. Ew çi dihizirin nizanim.
Belêm li ser serê xelkê me ewrên reş û felaketê didolin [digerin].
Ji alîyê dî zivistana giran jî diêşîne. Înşallah qusûra me, belaya
me dê bo heywana biçe. Rewş xirab e kiça min. Hem jî gelek
gelek xirab e. Hindî ku Elîbînatî gotî, bi destpêka biharê ve
leşkerê Romê [eskerê Tirk] dê bikeve Dêrsimê. Li rojavayê mirov
nehêlane. Hemû an kuştine, anjî mişext [surgun] kirine. Nihe jî
dor hatîye me dibêje babê te. Dewlet li hêvîya rabûna befrê ye.
Heke ez mirina kurên xwe, nevîyên xwe, bûkên xwe, xuyanîyên
xwe, xelkê Kurd bibînim, dilê min dê bibe ber. Bawerîya min

47

ya bi çiyayên me dê bişkêt. Ditirsim ku hingê ev rexê min daku
bibe îşkence bêhnê wernegire ya Xwudê [Heq]. Berê xwe bidê,
ma li gund kiç [keç] an kurek heye ku di destê min da negirî? Ez
dayîka hemûyan im. Ez dê çawa mirina wan bibînim?“
Ji nişkê ve dengê xwe bilind kir û wisa got: „Uyy Kemere
Duzgin, Dewa Kuresu, Kirklar, Jele, Golê Xizir, Gavanê Elî“,
anku „Wey Berê Duzgin, Gundê Kureş, Çilan, Jelê, Gola Xizir,
Suwara Hz. Elî“, hûn zar û zêçen me [biçûkên me] biparêzin. Uyy,
uyy, uy! Anku „Weyy, wey, wey!“ Min gorî bikin!“ û dest bi
girînê kir. Zeynê dît ku ew digirî, rondik ji çavên wê yên reş û
mezin hatin xwarê. Bêhna xwe hilkêşa:
„Dayê, zelamên me jî hene. Maşallah hemû jî bi hêz û taqet in.
Dê li hember rawestin. Ma ev leşkerê [eskerê] Romê gelekî bi hêz
e?“
„Bi hêz e kiça min, bi hêz e. Hem jî li pişt wan dewletên mezin
hene [heft duwel – heft dewlet]. Mirovên me yên feqîr dê çawa di
derheq da bên?“
„Dayê, Riza Çawiş ji kîjan alî ye?“
Besê ye bi xem bû û bi bervanka [pêştemala] kulîlkî ya li ser fîstanê
wê yê rengareng kepê xwe paqij kir:
„Ne kivş e kiça min. Lê belê, dewlet ye bi hêz e û tête gotin ku
dê dîsa ve terefê dewletê bigire. Belêm tu nebêje çu kesê.“
„Nabêjim. Başe dê çawa be? Dê digel dewletê bibe yêk û
dûndeha xwe qutbir bike?“
„Carekê bi çeteya xwe, digel Kurdên milê dî yê çemî şer kir.
Hingê hêj î ciwan bû. Nihe êdî gihiştîye û yêk ji mezinên eşîrê
ye. Ka em binêrin dê çi bike?“
Di vê navbeynê da bûkên dî, biçûk li bin kepirê [bersihikê – çardakê]
kom bibûn.
Bûka mezin Xecê bi dengekî fermanwarî Zeynê ji ser tevnê
mêzerê [cecimê] îna xwarê û ew li ser rûnişt. Ji livîna dest û tilên
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wê hostahîya wê dihate dîtin. Di birin û înana benikî da, di
veguhastina tîrikê [mekîkê] da şêleke cuda ya wê hebû. Heçku
hostahîya xwe dida nîşandan. Li goreyî raçandina tevinî
xwe dihejand. Herwekî digot binêre ez bûka mezin im, çetir
diraçînim. Di demekî kurt da bizavek hatibû ser tevnê mêzerê.
Yên li dor bi heyranî berê xwe didane wê. Besê dizanî ku ev liv
û bizave bo wê tête kirin. Destê xwe da dîwarî û rabû ser xwe.
Zeynê wekî siha wê li dûv wê bû. Wekî derketine derve:
„Erê ala em serekê li mala vê êtîmê bidin!“
Bi hev ra ber bi gova [goma] Seîd ve çûn. Gundîyan ji milekê ve
rê paqij dikirin, befr dimalîn, li milê dî jî bi dengekî bilind û bi
kerb û hiddet nalet dibarandin. Zelaman dûyê cigareyên xwe
wekî hêlma ejderhayî berdidan. Sarmayeke zemherî [şubî jahrê]
hebû. Gihiştibûne govê [gomê]. Seîd da xwe û çû destê wê.
„Berxwudar bî kurê min. Hatim jina te bibînim.“
Seîd bi rengekî kubar û rêzdar, bi Kurdîya Dêrsimê, Zazakî:
„Haq tora rajî vo. Maa mi ez ne zon cutir bine yelîgana tore
urjmera?“ Anku „Xwudê ji te razî be. Dayîka min, em dê çawa
ji bin qencîya te rabin?“
Kivş bû ku di bi lêvkirina hindek gotinan da zehmetî dikêşa.
Belêm hem wî û hem jî jina wî di navbeyna çend mehan da,
Kurdîya Dêrsimê zû fêrbibûn ku Mêrgesorî jî ecêbgirtî mabûn.
Seîd digel yên ku Kurmancî pê ra diaxivtin, Zazakî bersiv
didayê. Elîbînat li ber ecêbmayîna gundîyan:
„Di vê yêkê da ecêbîyek nîne. Herdu jî zimanek in. Ma ferqek
heye di navbeyna wan da? Hûn dizanin ez hersal diçime nik
hezkirîyên [talibên – mirîdên – dilxwazên] xwe. Hindek gundan dizanim,
herdu zaravayan jî baş diaxivin. Ev zimane ye ku xelkê Kurd bi
hev ra girêdide. Ev zimane wekî çiyayên me pîroz e. Zengînîya
herî yêkane ye ku ji pêşîyên me maye.“
Seîd daku herdu jin bêne jor derê malê bi rêzdarî vekir û bi
şermokî derket. Zeynê milê Besê girt û çûne jor. Ji ronahîya

49

derve misqalek xuya nedikir. Wê bêhnê herdu jî di cih da man
ku heta çavên wan bielimine tarîyê.
Bêrîvan li ber kuçikî li ser mînderê rûniştî, çavên wê li agirê
melûl bûn û ne li ser xwe bû. Direng bi hatina wan hesîya. Paşê
hema bi lez çû destê Besê. Ye şermoke bû. Hal ew e ku çend
caran ji Besê bihîstibû ku divêt jinên bitişt [hemle – ducanî – bihal]
wisa kûr nehizirin. Ew bi çû rengî bi xwe nediwesta. Gava bi
tinê dima hema yêkser bîr û hizirên wê diçûne mala babê wê
Evdilkerîm. Hindî ku zikê wê mezin dibû, stuyê wê jî zirav
dibû heçku bipiçe. Rûyê wê hind biçûk bibû ku biçe nav hevêsa
zelamî. Besê ew gelek nebijûn [bê sihhet] dît. Paşê jî bi dengekî
nizim xwe ji hemû gundîyan aciz kir: „Xwelîseran, ev xerîbe di
nav hinde mirovan da dê ji birsan bimirin.“. Bi dengekî nerm
yê wekî armîşî jê xwast ku li tenişta wê rûne. Destên xwe li ser
pora wê ya neşekirî gerandin û bi alekên wê ve înan. Ji çavên
wê hejêkirina dayîkeke ku kiça xwe ji mêj ve nedîtî dihate his
kirin. Ji milekê ve jî dilê wê bi dayîka Bêrîvanê ve dima. Kî
dizane dilê wê çend disuje bo kiça xwe, bo Bêrîvana xwe.
„Kiça min Bêrîvan tu xwe çawa his dikî? Derekî te diêşe?“
Bêrîvan ji jîyana xwe razî dixuya. Bersiva her pirsa wê bi erênî
da. Heçku çu kêm û kasîyên wê nebûn. Heke mirov halê wê
nebîne, dê hizir bike ku di serayê da dijî. „Gundî çi dixwin, em
jî wê dixwin“ got Bêrîvanê û wisa bawer dikir ku gundî wekî
çavê xwe li wan dinêrin. Şertên zivistana giran hemû gundî tûşî
derdan kiribû. Eve hem bi xwe didît, hem jî ji jinên ciwan yên
ku gazindeyên xwe bo wê dikirin dibihîst.
Xwûn di rûyê Bêrîvanê da nemabû û adeta zer û keskî bibû [pît
bibû]. Çavên wê yên reş û şubî lalîkekê gir, di rûyê wê yê jarbûyî
da mezintir xuya dikirin. Çavekî bi dîqqet da tê bîne der ku
ew di rojên xwe yên bijûn da delaleke esîl bûye. Belêm di van
demên dawîyê da gelek ye perîşan bû. Nisaxîya wê demildest
dihate ber çav. Besê, bi dengekî bilind û hirs lê bi nesîhet:
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„Tu ye bitişt î [hemle yî – ducanî yî – bihal î]. Nabe ku tu nexweyî. Hem
bo te, hem jî ji bo zarokê ku tu di zikê xwe da mezin dikî zerar e.
Bila top bi min bikeve [Bila [kotik] bi min bikeve]. Ez nexwem jî tiştek
li min nayê. Bila bo te bînin.“
Paşê razande ser cihê li erdî, guhê xwe dayê, destên xwe yên
qurmiçî li ser zikê wê gerandin. Hêvî dayê. Hejê kir, kenand.
Wekî rabûyî, dîsa ve bi nermahîya dayîkekê destê xwe bi serî
da îna û bo dua kirin.
Bi rê ve bi dengekî nizim gote guhê Zeynê ku wekî sihê li
dûv bû: „Bila ewlîyayên mezin [turbeyên mezin – ziyaretên mezin] yên
Dêrsimê harîkarên [alîkarên] wê bin. Saxîya jinikê qet ne li cih e
[Çu halê jinikê nîne].
Ewilcar, gelek zeîf [jar] bûye. Paşê ez bêjim gelek hizira dike.
Her çi be, ji ber ku digel Seîd xwe daye revan gelek dijminên
wê hene. Birsîtî, tirs û hizir wekî kirmî nava wê dixwe. Erê,
guneha min li stuyê te, heroj xwarina min bo wê bibe. Bi tinê
hêlan jî baş nabe“.
Wekî Bêrîvan bi tinê mayî, darên ku mêrê wê hazir kirî danan
ser kuçikî. Dibû qirçeqirça qurmên ku befr û cemedê girtî. Befr
û cemeda dihelîya dibû hêlm û digel xwe xwelîya dara radikir
û dûkêleke reş û tarî şubî tîremarekê xwe badida û bilind dibû.
Bêhna darên ter li mezelê [odeyê] belav bibû. Qirçeqirça qurman
bi hizaran stêrk belavî dorberî dikirin. Seyra van deng û lehîya
stêrkan dikir. Ew jîndebûna ciwanîyê di çavên wê da nemabû,
êş û tirs li şûnê bi cih bibû. Tirsê timamî giyanê wê vegirtibû.
Êş jî, tirs jî hinde giran bû ku çeng dişkandin, mirov ji xwe dûr
dikir û bêhn li mirovî çik dikir. Ne sanahî ye [hêsan e]. Timamî
jîyana xwe li ser stirîyê his kirin, li hevîya ha hatin kuştin, ha
dê bêne kuştin mayîn zehmet bû. Tirs ketibû nav wî hewayê ku
hildikêşa, ji gewrîyê nediçû xwarê.
Di dilê xwe da „Ma dê çi lê bêt aza bikin! [efû bikin!]“ got. Bab,
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careke dî li mala dayê bû. Gelo da careke dî heqê [mafê] vegera
gund dabanê? An da timamî jîyana xwe dayîk û xwûşk û birayên
xwe nebîne? Derdên wê dîsa ve livîyabûn û rondikên wê bêhemd
werîyane ser rexê dehmenê wê. Destgirtîyê wê [Nîşanîyê wê] çawa
didanên xwe lê diçîrikîne? Be babê wê yê axa? Nexêr, nexêr
heke bigirin, dê me herduyan jî biavêjine ber seyê xwe.
Wekî eve di serê Berîvanê da derbaz dibûn, Abdulrehman li milê
dî ye çemî wisa digote gundîyên li dora xwe: „Lo qurban, çawa
dibe ku şivanê mala min destgirtîya [nîşanîya] kurê min direvîne?
Eve li kîjan kitêbê hatîye nivîsîn? Hema destê xwe danin ser
wijdana xwe. Eve çawa li Ebdulrehmanî, li Ebdulrehmanê Mezin
tête kirin? Bi Quranê ez dê herduyan li nîveka meydana gund
hilawîsim. Ez dê wan bikime nav kevilê gamêşa û hilkêşime ser
darê. Bila her deqîqe li ber hetavê bimirin. Lo babo, Qizilbaş jî
nikarin wan xilas bikin.“
Tiştên ku li ser Qizilbaşan li gund dihatin gotin hatin bîra
Bêrîvanê: „Heywanê bi destê qizilbaşî hatîye serjêkirin nayê
xwarin. Av ji destî nayê vexwarin. Heçî kesê heft qizilbaşan
bikuje, bêyî asteng ji teref milyaketan ve bo beheşta ala tête
birin. Qizilbaş ne mirov in. Ew mexluqatên xirab in. Dayê, babî,
bira û xwûşkê nasnakin. Hemû li mezelekê [odeyekê] kom dibin,
gava ﬁndik [mûm] temirî, wekî heywanan bi nav hevdu dikevin.“.
Şerm kir Bêrîvanê.
Şerm kir ku gundîyên wê wisa dibêjin. Timamî jîyana xwe
beramberî ya Mêrgesorîyan kir. „Mirovên şubî me ne! Tinê
mizgeftên wan nînin“. Zeynêya delal û xesûya wê Besê ji dil
hejê dikirin. Nabe, nabe! Hizirîna tiştên têne gotin jî Bêrîvan
da şermê.
Gava di zikê wê da livînek dibû, çavên wê dibiriqîn. Hingê jî
xwe ji hizirînên kûr, dûr dikir, li ser delalîya di nava xwe da
dihizirî, herwekî dibîne çavên xwe li ser zikê xwe zîq dikirin,
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hezkirina xwe ya ku şubî lehîya biharê ya gur û boş diherikande
nava xwe. Dizanî ku heke kur be Seîd dê dilşa be. Digel ku gava
digot „Oh tu jî! Bila ya bi xêr be. Qismet çi be dê ew be.“, ji pêla
dengê wî mirovî his dikir ku dîsa ve kur dixwaze. Carekê Zeynê
gotibûyê ku „heke kur dixwazî, divêt dengê xwe bigihînîye
Duzgin“. Ew jî gava bi tinê dima, diçû dinyaya duayê, diçû
dûrahîya, diçû hevkarîyan, hevkarîya ewlîyayên Kurd.
„Ya Duzginê pîroz yê Qizilbaşan! Kurekî wekî gurîya nûrê
bide min. Paşê jî wisa bike ku em vegerine mala daybabê xwe,
germahîya xwûşk û biranîyê. Perdeyê bikêşe ser çavên wan yên
ku dixwazin me bikujin. Keysî nedê. Bila ehd be, hindî ku bijîm
dê bawerîyê bi te bînim!“
Wekî mêrê wê pirsî „Bêrîvan tu digel kê diaxivî?“, bi rengekî
vala [xalî] „qet!“ got.
Di heftîyên ku befr gelek dibare da, wisa li gundîya têt heçku
dikevine xewa zivistanê. Hereketa wan kêm dibe. Hetta ji
hereketa ne hewce jî xwe dûr dikin. Ji xwe têra xwe jar [lawaz]
dibin. Heke li gund kombûnek nebe, hêj zû ve dikevin nav
cihan. Aha dîsa rojeke wisa bû. Li Mêrgesorê heke bêdengîya
şevê bi rewa kirêt ya seyan jî nehatiba têkdan, mirov wisa hizir
dikir ku jîyan li gund nîne. Di bin kiﬁnê stûr da çu livîna jîyanê
xuya nedikir. Di ser da jî rojên wisa tena nînin. Dahbeyên birsî
li ber deran digerin, hem jî revde revde.
Seyê li hewşa Elîbînatî ne î tena bû. Wîzwîzek derdêxist û derî
dida ber penca. Ev wîzwîza wî ya lavakarî normal xuya nedikir.
Biryar da ku derkeve derve. Se xwe di pêyên wî dialîne, adeta
dixwast bide zanîn ku li derve tehlîkeyek heye. Elîbînat darê
merê yê li pişt derî hilgirt. Seyî xwe diavête derî û paşve dihate
nik wî. Bi destekê ve se li jor digirt, bi destî dî der hind vedikir
ku hema jê derkeve. Seyî rewa xwe li jor zêde kiribû. Dar di
destî da, li ser kadînê hêj yêk du gav neavêtibûn ku gurgekê bi
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hirîn xwe avête ser.
Elîbînat veciniqî. Bi bizaveke ku ji jîyê [emrê] wî nedihate hizir
kirin xwe paşve kêşa û bi hemû hêza xwe bi darê merê li serê
gurgî da. Xema gurgî nebû. Dîsa ve hemle kir. Hindî ku Elîbînatî
lêdida, gurg zêdetir har dibû û xwe diavêtê. Elîbînat têgihiştibû
ku nîyeta heywanî nîne ku vala here. Hindî ji destî dihat
berevanîya xwe dikir. Ji taqeta heftê salîyê zêdetir û bi xurtî li
serê wî dida. Ev derbên xurt li dîwaran dengvedida û dengê jê
derdiket di wê şeva reş û tarî da heçku li hewayî diqerisin dihat.
Di dilê xwe da „Heywanek çawa xwe li ber van derbên ku bi
serî dikevin digire?“ digot û derbên xwe li ser pişta gurgî zêde
dikirin. Dît ku heywan dinale û pêyên paş ketine ber û xwe bi
erdî ra radikêşe. Di cihê xwe da ma, ketibû derdê xwe. Hirîna wî
ket, piştî çend nalînên ku dilê mirov pê ve dima, deng jê nehat.
Rewrewa kirêt ya seyan bi dengekî bilind dom dikir.
Li ser dengûdorê, biçûkên wî û cîran di destên wan da fanos
hatibûn. Hesê Mem dît ku pîro Elîbînatî gurg kirîye term, bi
laqirdî got: „Mam Elîbînat heçku te seyek kuştîye“ û hindek
kenîn. Elîbînatî bêhn bi ser devî ketî xwe avête jor.
„Helal be, mêrik ne di ciwanîya xwe da, di pîrîtîya xwe da jî di
wê hêzê da ye ku pişta ciwanan dane erdî.“
„Mam hem î bi aqil e, hem jî î dilêr e [î bi cesaret e].“
„Mam Elîbînat bi melayketan ve digere.“
„Ber û piştên Mam Elîbînatî bi perîyan ve tijî ne.“
Midehekî dirêj rojên monoton bi dûv hev ketin. Paşê guhorînek
hate pêş. Ev guhorîna yêkane jî hetav bû. Dest pê kir Mêrgesor
germ kir. Eve dihate wê manayê ku jîyê zivistanê dirêj nedikir.
Befra bela, wekî şekira toz ku di avê da zû dihele, da bihele
biçe. Gihiştina biharê!
Piçek hêvî bi rûyên tirş û enîyên girê ve hatibû. Êdî pez li ser
befra kuşre ber bi Gova Jewe [Gema Jewe] ve dihate birin, berû
pê didane xwarin.
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Paşê gundên cîran ji nû ve hatin keşif kirin. Hatûçû pêkhat,
Mêrgesor jînde bû ve. Jîndebûn bi ser mirov û heywanan da dîsa
hate ve. Gundî şubî zarokên ji nû ve bi ziman dikevin, bi ziman
ketibûn. Xewnên ku li gundên Bolciye, Yerisk, Dilve, Dere Lay
hatine dîtin hatine ve gotin. Xewnên ji gund heta gundî êş û jan
kûr dikirin, tiştên nû bi ser ve dikirin, xewnên derwêşan, hemu
pêkve reşbîn bûn.
Digotin divêt Dêrsimî ji dil duayê bikin. Kurdê Dêrsimê, ku
xwudan Pîr û Talib e [mirîd e], bila duayê bike. Belkî nanê yêk
ji yêkê bi xwê be. Ji ber xêra wî, ziyaret [ewlîya – mişayîx] têne
harîkarîya [hevkarîya] miletê me. Anne karê me gelek zor e. Jinên
têr tecrube, roj dîtî û xewn „tabîr“ dikirin digotin gelek xirab e.
Jinan ji zû ve dest pê kiribûn bo ziyaret [ewlîya – mişayîx] û çiyayên
xwe duayê bikin. Li bin dîwarê, ku tuberik [teberik] pê ve hilawîstî
bûn, sê sê, pênc pênc, ﬁndik [mûm] hatin vêxistin.
Hal ew bû ku bihar li ber derî bû. Newroz nezîk dibû. Divîya bû
ku şa bin, çiku bihar da bikeve çiyayên şîn yên Dêrsimê. Hingê
xwûna Kurda şubî aşûreya di qazanê da dikelî, dibizivî û bi hêl
diket. Dewsa tarîyê û tirs ji rûyên ku li ber befrê sirê birî radibû,
girnijîneke şirîn dihate dîtin di spehîtîya biharê da. Hetav tijî
çav û dilan dibe. Feqîr, zengîn, ciwan, pîr, pêkve mirov, bi
hetava ku wan germ dike, şubî Xwudêyên Yewnanan spehî
dibin. Jinan, di nav wan kiras û ﬁstanên dirêj yên bi rengên
biharê da zirav û narîn, ji deryaya kulîlkên betenên çiya lawtir,
xwe dixemilandin.
Her çi be, bi vê biharê şa nedibûn. „Mam Elîbînat pûç naaxive,
di her gotineke wî da manayek heye, divêt mirov li ser bihizire“
digotin gundîyan. Lêgerîna şabûna biharê di rûyan da beyhûde
bû. Mêrgesor hindî bûye Mêrgesor cara pêşîn e ku mirov biharê
bi endîşê, xem û hiziran [ﬁkaran] pêşwazî dikin. Xemgînîyeke
bêtixûb…
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Ji rojan eynî [înî] bû. Ber bi êvarî ve herkes tûşî telaşekê bibû.
Di mala Memlî da „Cem“ da bête girêdan. Loliz Memlî, ji
eşîra Lolan, tinê ew bû ku ne ji eşîra Kuresiz anku Kureşan
bû. Zarok bi keyf bûn ku dê Cem bête girêdan. Gundîyan bo
Cema li nik Loliz Memlî hazirî dikir. Da cilikên xwe yên herî
paqij û spehî bikine ber xwe. Çawa derdikevin huzûra Duzgin,
wisa xwe hazir kirin. Xwe şuştin veşuştin, şe kirin. Paşê gotin
ku bo Cemê destxalî nayê çûn, belêm da çi bibin? Gelek ji
wan ji ber vê yêkê bi xem bûn. Mewîj, gûz, tû û pestîl [bastiq]
ku ji bo van roja dihatin veşartin, ji mêj ve bû ku xilas bibûn.
Besê û Elîbînatî wekî mezin û roj dîtî, rewş dizanîn, lewma
tedbîra xwe standibûn. Riza Çawiş bi gelek çerez [hejîr, mewîj,
pestîl –bastiq–, kakil, leblebî û navik] ve hatibû Cemê. Bûkên Elîbînat û
Riza Çawişî, nanên taveyê hazir kiribûn. Heçku di nav heyîyê
da bûn, tehrîbata zivistana dirêj nebû.
Bêrîvan û Seîd jî vexwandî bûn. Digel ku ji mezhebekî cuda jî
bûn. Belêm herkesê ew şubî xwe didîtin. Wekî goşt û nûnikê bi
hev ve.
Ev herdu mirovên ciwan yên ku ji ber hejêkirina [evîna] xwe
mirin dayne ber çavê xwe, gûl û kûlîlk, çûçika dadide ser çeqê
darê, pelatînk, siyanet [honur – rûmet] û hezkirina [evîna] wan bûn.
Beşdarîya [Pişkdarîya] wan li Cemê, da reng û delalîyekê bide.
Besê û Elîbînat wisa dihizirîn. Yên dî jî di eynî dîtinê da bûn.
Hal ew e ku heta wê rojê yêkî ne Elewî nikarîbû beşdarî [pişkdarî]
Ceman bibe.
Seîd, digel kurê Elîbînat, Mîrzaelî [Mîrzalî], hevalekî nêzîk bû.
Mirov hizir dikir ku cêmik in. Li ber qesra [koşkê – qonaxa] Riza
Çawişî diaxivtin. Wekî di nişkê da Cem hatîye bîrê:
„Seîd îşev Cem heye. Hûn herdu jî vexwandî ne. Li goreyî edetê
Elewîyan, yên ji mezhebên dî nayêne qebûl kirin. Belêm em we
bîyanî nabînin.“ gotê.
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Seîd herwekî dê bersiva pirseke gelek zor bide, hizirî. Ew tiştên
ku li gund dihatin axivtin înan bîra xwe. Dudil bû. Şkandina van
mirovan baş nedibû:
„Mîrzalî! Gorî hevalê xwe bim. Heke Berîvan ye baş be, em dê
bên. Înşallah êş û janên wê nînin.“
„Înşallah!“
Piştî rawestaneke kurt: „Hem dê bo we baş be. Em çawa îbadetê
dikin, hûn dê fêrbin.
Seîd di nav hizirên kûr da û bi gavên giran berê xwe da malê.
Di her gava wî da axivtinên li Mizgeftê dihatin kirin dihatin
bîra wî. „Qetila Qizilbaşan helal e!“ „Elewî ne musulman in!
Pêşîyê divêt çil salan bibe ﬁle [Îsawî], hingê dikare bixwaze
bibe musulman“.
Loliz Memlî, hostayê dîwarî bû. Nav û dengê wî ji gelîyê Duzgin
borî bû. Bi destpêka biharê ve bo gundîyan xanîyan çêdike. Bi
ketina befra ewil vedigerî gundê xwe. Serhostayê qesra Riza
Çawişî jî bû. Qesra ku ji berê roxe yê spî hatîye çêkirin, li betena
sor hatibû ava kirin ku şubî qesra li çîroka dihate behs kirin bû.
Spehîtîya qesrê li her derê dihate axivtin. Hostayekî kêrhatî bû.
Wekî qesra Riza Çawişî çêdike, dilê xwe berdide kiçeke gundî.
Belêm nikare kesekê bibîne ku derdê xwe bo bêje [veke]. Ditirse.
Çiku ew bi xwe Loliz, kiçik jî Kuresiz [Kureşan] e. Du eşîrên
ku pozisyonên wan cuda. Yêk ji wan îtîat bo tête kirin, ya dî jî
bi mecbûrî îtîat bo tête kirin. Memlî demekî dirêj vî derdî di nav
xwe da şubî barekî giran dikêşe, lê paşê biryarê dide ku biçe nik
Hesenelî Axayî.
„Pîro, gorî te bim. Li nezanîya min bibore. Derdekî min heye.
Min ji bilî te jî çu kes nîne.“
Hesenelî bi hirs li vî hostayê hostayan vedigerîne:
„Ero [Erê – Kuro] tu boçi kesê min nîne dibêjî. Em hemû bo te
kesûkar in. Pîr talib in. [Pîr mirîd in].“
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Ev bersive, careke dî rastîya Pîr-talib [Pîr-mirîd] di serê wî da
vedike. Ew bi xwe talib, eve jî Pîr. Ji vê eşîra pîroz kiç xwastin
di rê da nabe. Kula xwe di dilê xwe da dihêle. Memlî nabêje.
Digel hemû israra wî jî. Hesenelî kurê xwe Rizayî wezîfedar
dike. Dawîyê tête têgihiştin ku kiça Mistê Qiz, Senem e.
Hesenelî Mistê [Misto] Qiz dide gazî kirin bo nik xwe.
„Misto, Bira, Xwudê bihêle, kiça te Senem edî mezin bû.
Xwastîyekî wê heye?“
Misto nîyeta axayî têdigihe. Şahîyek dikeve nava wî. Di dilê
xwe da dibêje „Kiça [Keça] min dê biçe maleke baş!“.
„Mam, destê te radimûse, hêj ye biçûk e.“
„Ero [Erê – Kuro] ye çend salî ye?“
„Hêj nebûye pazdeh salî.“
Hesenelî keneke dilşkêr û rencîdeker diavêje û paşê:
„Te go hêj nebûye pazdeh salî. Başe wekî te û Elê kiça Alê
Hemî şû bi hevdu kirî ye çend salî bû?“
„Wey gorî te bim Mam. Ew dem cuda, ev deme cuda. Ma çiku
dayîkê zû şû kir, divêt kiç jî zû şû bike? Ez kiça xwe bi jîyê
biçûk nademe bîyanîyê heft baba dûr.“
Pîregurg baş dizane ku Misto naza dike.
„Evro subehî [Îro subehî] tu dê her bidî. Heke nesîbê wê vebibe
boçi nedî? Hem jî nesîbekî baş jî wê heye.“
Misto Qiz xwe di xwe da nagire. Şerm neke dê hema jê bipirse
ku „Kî ye evê bi şans?“. Xwe zor zevt dike. Ji milekê ve jî
dixwaze mijarê biguhore û bide his kirin heçku pê ve ne mijûl
e. Belêm ji rebenî nayê. Hesenelî ji ber ku Mistoyê feqîr şubî
hevêsa destê xwe baş dizane, lewma dirêj nake û dibêjê:
„Ero [Erê – Kuro] tu hosta Memlî dizanî. Yê ku qesra Rizayî çêkirî.
Xortekî zîrek e. Bê kesûkar e. Erdî jî bidê. Ji bo dîtina nevîyên
xwe dûr naçî. Min di rê da dît. Digel kiça xwe biaxive, em bêne
herêkirinê [erêkirinê].“
Bêder têne rakirin. Memlî sih [30] zêrê Reşad û pêncxwerekê
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wekî next [qelen] dide û bi şahîyeke
mezin dahweta xwe dike. Senem li dûv hev sê kur û du kiçan
[keçan] tîne [dide] bo Loliz Memlîyê bêkes.
Memlî hemû kesên ku hatine Cemê bi rêzdarî pêşwazî dikir.
Biçûk, mezin diçû destê gelek kesan. Salona mêhvana ya xanîyê
ku bi dilê xwe çêkirî, ber bi tijîbûnê ve bû. Derwêş [Dewrêş] ji
Camurekê hatibû.
[bêşlîyekê – sîleheke pêncxwer]

Pora xwe ya tijî û bozbûyî li paş serê xwe wekî dêla hespî kom
kiribû û xingilokên pora wî daweşîyabûne ser guh û enîya wî.
Çavên wî yên reş û hûr di cihê xwe yê [hêlîna xwe ya] tebiqî da adeta
dileyizîn. Rûyê wî yê ji ber befrê sirê birî req bibû. Hestîyên
vî rûyê dirêj derketibûn û alekên wî tebiqî bûn. Halê herkesê
dipirsî, bo wan dua dikirin. Çerez û nanerûnk ewilî didanan
ber wî û wî jî dua pê ve dixwand û didan Memlî. Memlî jî ev
xwarina tuberik [teberik – pîroz] dadina ser sifreya li ber pencereya
li pişt cihê Derwêşî.
Seîd û Mîrzaelî [Mîrzalî] bi hev ra hatibûn. Seîdî cara pêşîn dê
ayîneke Qizilbaşan dîtiba. Ew şika di dilê wî da xwe di cihê
xwe da nedigirt. Digel tirsekê mezintir dibû. Ji milekê ve jî:
„Findikan [mûman] netemirînin“ dihizirî. Di dilê xwe da digot
ku înşallah nakin, min nadene şermê. Paşê jî, ji ber ku wisa
hizirîbû, kerbên xwe ji xwe vekirin, li xwe heytand, ji xwe
şerm kir. Belêm hêj dem neborî, dîsa ve dima li bin wan hizir
û bîran. Çend xwe bi xwe got: „Nelet li şeytan be. Careke dî
hizirên wisa nakim“, lê nebû. Nedibû. Şika di dilê wî da bibû
çiya û paşê jî di nava wî da bibû kêreke ku dibizive [dilive], bêhn
lê çik dikir. Li gundê wî jî qederek mirovên rêzdar jî hebûn.
Rêzdar û jîmezinên [salmezinên] wekî Elîbînat û Besê ku bo xwe
dost dizanîn hebûn. Ciwanên wekî Mîrzaelî! Hemû jî direwan
nakin ku. Dê em bêjin Şêx Ebdulselam direw kir. Belêm hema
bêjin herkesê behsê vê çîrokê dikir. „Qizilbaş ﬁndikê [mûme]
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ditemirînin!“ Ji nişkê ve berê xwe da dora xwe, çavên wî li jina
wî digerîyan. Li nik Zeynê bû. Bi çavên westyayî û xilêl berê
xwe dida Derwêş.
Agirê kuçikî daîm dihate gur kirin. Qurm li dûv qurmî diavêtine
ser agirî. Di nav qirçeqirça agirî da, çirîskên ji gurîya agirî
dipekîn, di mezela [odeya] ku ronahîya wê wekî ronahîya zer û
melûl ya fanosê, dibiriqîn û vedimirîn. Sobeya Erzinganê ya di
nîveka mezelê da hatîye danan, heta borîyan sor bibû. Sarma
nebû. Li stûna li ber devê kuçikî fanosek hatibû hilawîstin. Jin
li ber siha stûnê bûn. Herkes digel yê rex xwe diaxive. Bi usûl.
Dijwarîyên zivistanê, nisaxî û alif herî zêde têne axivtin. Zelam
wekî hercar di berabezînka [pêşbezîya – pêşbirka – rekabeta] cigare
kêşanê da ne.
Mêrgesor di Cemê da bû. Xwudanên çiyayên bilind û
ewlîyayên mezin yên Dêrsimê da bêne gazî kirin. Da bên gelo,
an di tengavîyê da ne? Di hindek Ceman da derwêş dikevine
zehmetîyê, lava û hawarê dikin. Digel vê çendê jî ewlîya
nayên.
Heke yê ku hatîye gazî kirin neyê, mirûd şîn dibin, xemeke tîr
dikeve nav yên hatine Cemê. Paşê jî bo wan hêcet têne xweş
kirin ku an di tengavîyê da ne, anjî di destê wan da kar heye
lewma nehatine û pê van hêcetan dilê xwe xweş dikin. Belêm
wê rojê ciwan pîr hemû Mêrgesorî di nav mereqê da bûn.
Elîbînatî, xwe çemande ber Derwêş. Paşê jî dest bi axivtinê kir.
Bi dengekî ku zor dihate bihîstin. Yên di mezelê [odeyê] da bêdeng
bûn û bûne yêk bêhn. Ker û kipîyeke bi tirs hakimî mezelê bû.
„Mela Derwêş, tu xizmetkarê mezinên [pêşîyên – bapîrên] xwe yî û
mirîdê ezîz yê rêya wan î. Xwezîya te ku ji herkesî zêdetir tu
nêzîkî wan î. Ceddê te Kures [Kureş], Sultan Duzgin bo te eyan
dibin [diyar dibin], kerem bike ji wan bipirse. Ji Cema çilan bo me
ronahîyekê bîne. Hêj nebûye zivistan dijmin ketibû Dêrsimê.
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Mirovên me yên herî hêja hatin qetil kirin, hilawîstin. Mirovên
me yên xwudan Pîr û rêber [reyver] hatin mişext [surgun] kirin, mal
û xanî hatin kavil û wêran kirin. Gund hatin bombe kirin, sotin.
Dewleta Tirk ji ber vê zivistana dijwar ya ku em jî bêhnçik kirî,
xwe paşve kêşa. Gerçi li alîyê me hêj bizivînek nîne. Lakin
em pismamê hev in. Îro Kurdê rojavaya Dêrsimê ye, subehî jî
dor dê bête Dêrsimîyên rojhilatê. Xwudanê te Kures [Kureş],
Duzgin û Xizirê Bozatî û ewlîyayên dî yên Dêrsimê dê çi bêjine
te? Em lavayî ewlîyayên xwe bikin. Bila xelkê Kurd ji vê qirê
biparêzin. Dewleta Tirk bûye Yêzîd, Yêzîdê rêş ku Ehlîbeyt
û Hezretî Uşen li Kerbelayê têhnî hêlane. Hindî ku mirovahî
bijî, nave wî dê bi lanet bête gotin, Yêzîd. Dêrsim hatîye dagîr
kirin, paşê jî wekî Ehlîbeytê ku Yêzîdî qetil kirî, bi şûr [şîr] têne
serjêkirin. Aha bihar li ber derî ye, be li biharê dê çi bibe? Dê çi
bête serê me?“. Dengê xwe piçekê bilind kir û zivirî cemaetê:
„Gazî ewlîyayên me bikin lawo! Lava bikin! Bila destê leşkerê
Romê [leşkerê Tirk] ku beramberî me radibe, bişkênin, çavê ku
nîşanê li ser me digire, kor bikin!“
Axivtina xwe hema timam kiribû ku li mezelê [odeyê] deng bilind
bû: „Ya Kures [Kureş], ya Duzgin! Ya Elî. Me ji hezkirina xwe,
rehmet û ronahîya xwe bêbahr [bêpay – bêbehr – mehrûm] neke!“.
Derwêş saza xwe ya bi dîwarî ve hilawistî hilgirte destê xwe. Bi
hereketên nerm xwe diçemande ser sazê, zendika xwe radikir û
tîna xwarê, ew tilên xwe yên hestî û gir li ser têlan digerandin
û akord dida saza xwe. Ji milekê ve jî bi kuxtînî gewrîya xwe
paqij dikir. Carna serê xwe jî diçemande ser sazê û di cihê
xwe yê rûniştî da bedena xwe ber û pişt û çep û rast dihejand.
Paşê jî digel dengê sazê stranan dest pê kir. Lavayî mişayîx û
ewlîyayên mezin yên Dêrsimê dikir. Mêrgesorîyan çokdayî
guhê xwe didan wî.
Bibûne yêk çav û yêk dil. Gurîya kuçikî geş bibû, adeta ne
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Mêrgesorîyên ji xwe çûyî û hizirbar, heçku rûyên siﬁrî [misî
– paxirî] yên mirovên ji dinyayeke dî ronahî dikir. Rûyên siﬁrî
[misî – paxirî] yên ku ji ber befrê sirê birî bi hizir bûn. Riza Çawiş,
Elîbînat, xwudanê malê Memlî, Caﬁrê Dirêj, Alê Hem, Misto
Qiz li hemberî Derwêş rûniştibûn. Riza Çawiş çavên xwe rik
dabûne ber xwe û ber û pişt xwe dilivand. Bi kepê xwe yê şubî
dumê [nikilê] Ulihî [Qertelî – Kurtî – Bazî] û simbêlên boq, şermoke
belêm bi heybet bû.
Bêrîvanê destê xwe danabû ser zikê xwe û dixwast hereketên
biçûkê xwe his bike. Çavên wê yên reş û gir li hêvîyeke bi tirs
bûn. Ew jî ji dil tevî gotinên Zeynê yên „Ya Duzgin, ya Kures
[Kureş]!“ dibû. Wê jî dixwast wekî wan be. Hej vê lavakirina
ji dil ya mirovên dost kiribû. Îbadetê Qizilbaşan xerîb nedidît.
Dengên ji nîvekal dil bûn. Çu rengekî destkir [sûnî] nebû. Hizirî
ku ne menfeet [berjewendî], ne bejn û bala xwe nîşandan anjî qelpî
[sextetî] heye.
Derwêş her diçû geştir dibû. Bedena xwe zêdetir ber û pişt
dilivand, li goreyî vê bizava xwe li saza xwe dida. Meqam
yêk bû. Di cihê ku bi çarmêrgî rûniştî da leşê wî ji nişkê ve
recifînekê girt. Wekî recifîn zêdebûyî baskê sazê bi herdu destên
xwe girt. Serê xwe hind dihejand ku rûyê wî nedihate dîtin. Hûn
dê bêjin di babelîska havînê da berze bûye û ber bi esman ve
diçe. Dengên ku derdêxistin jî êdî nedihatin têgihiştin. Yên ku
nizanîban, ew nalînên wekî Duzgin, Kureş ji devî derdikevin
tênedigihiştin. Derwêş êdî wekî reşeyekê lêhat. Dinalî. Ji cihê
ku bo wî hatibû danan, ji zû ve bû hatibû xwarê. Saz jî danabû.
Bêyî ku çarmêrgîya xwe xirab bike, ber bi kuçikî ve dixuşukî. Li
mezelê [odeyê] tansîyon [anjî hewayê zikirî -RH] û hêvî di dereceya herî
bilind da bû. Kurd di demên wisa da bala xwe didine bawerîya
xwe. Bi bawerî bûn, tiştekî dî nehizirîn hevkarîya Derwêşî dikir.
Navên mezinên ji wî dibihîstin dubare dikirin. Gava ji nişkê ve
gotî „Ya Duzgin!“, tesîra peqîna bombeyekê kir. Heçku binbanî
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rake. Rû wekî xwûnê sor bûn, şubî tayê recifîn. Hemû li ser
pêya. Seîd hêj jî di nav tirsa ku dê kengî ronahîyê temirînin û bi
nav hev bikevin da bû. Heyecana wî ji ya hemûyan zêdetir bû.
„Hat! Hat! Yê ez gorî bim hat! Xwudanê min hat! Mêhvanê
me!“
Gazîya cemaetê ya „Ya Duzgin!“ hind ji dil bû ku, ji heyecanê
zingezinga didanên biçûkan bû. Tempo digirtin. Heçku hemû
xelkê Dêrsimê bûye yêk dev diqîrin. Hizaran deng, dibûn yêk û
digihiştin esmanî. Gazîyeke ku mûyê mirov zîq dike. Derwêş ji
xwe çûbû [ne li xwe bû]. Jin digirîn û lava dikirin. Dengê girîn û lavayê
mezel [ode] zevt kiribû. Ji çavên zarokan rondikên tirs û heyecanê
hatine xwarê. Tirseke mîstîk tijî mezelê [odeyê] bibû. Duzgin li jorve
bû. Li nik wan bû. Mêhvanê wan bû. Eve dilşahîyeke mezin bû!
Derwêş li ber kuçikî bû. Gurîya sor û zer ya bizotan herwekî
kuçik bialîse, bilind dibû. Di wê bêhnê da herkesê wisa hizir kir
ku ew dê bikeve nav kuçikî. Li hêvîyê bûn ku kerametekê nîşan
bide. Dereceya herî bilind ya Cemê bû. Çav hemû li ser wî bûn.
Belêm Derwêş nekete nav kuçikî. Neketê, lê bizotek hilgirte
destê xwe. Li ser vê yêkê gundîyan bi dengekî bilind: „Ya Heq,
Heq, Heq…!“ anku „Ya Xwudê, Xwedê, Xwudê…!“ gotin. Bi
alîstinê bizot kire rejû. Ji bizotê di destî da dûkêl bilind dibû.
Temirandibû. Paşê çend pelên sor di devê xwe da zivirandin,
pif kirinê û ew jî kirine rejû. Pel di kuçikî da nehêlan. Cimaetê
tempo digirt. Vê carê Derwêşî berê xwe da borîyên ji şarhanê
sorbûyî yên sobeyê. Pêyên xwe di bin xwe da li hev alandibûn.
Ji navtangê pê ve şubî hêzikekê lêhatibû. Wisa hêl xwe dihejand
ku şubî kivanekî ji polayî bû. Çawa xwe gihande sobeyê, heçku
avê bi sobeya şarhayî da dike, wisa dialîst bi zimanê xwe.
Kizirîna zimanê wî dihate bihîstin. Sobeya ji şarhanê sorbûyî
zivirî ser rengê metalê kevin. Derwêş bibû Hecî Kures [Kureş].
Kureşê ku li Muxunduyê li hirçê suwar bûyî û mar kirîye qemçî.
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Kureşê xwudan keramet, wekî hirça ku lê suwar bûyî ber bi
Babe Mensûrê li ser dîwarî ajotî, Babe Mensûr jî dîwar ber bi wî
ve bi rê ve biribû û bi vî rengî sur û sêhra xwe nîşandabû. Paşê
jî daku Kureş kerameta xwe nîşan bide avêtine ﬁrina ku wekî
agirê cehnemê [dojehê]. Li hêvîyê bûn ku xwelîya wî bibînin, lê çi
bibînin, Kureş bi cemeda li ser simbêlên xwe ji ﬁrinê derdikeve
û paşê jî zindîq xwe diavêjin ber pêyên wî. Aha nihe jî Derwêş.
Derwêşê herî mezin yê Dêrsimê hema bêjin bûye Kureş. Kureşê
ku gava goşt didanan ber wî dizanî ka goştê kîjan heywanî ye û
digot „pişşt!“ kitik [pisîk] dinewî, wekî digot „hoşt!“ se direwî û
ji ser sifreyê dûr diketin. Kureşê ku kerameta xwe nîşanî heftê
û heft welata dayî.
Derwêş hêdî hêdî sar dibû. Di wê bêhnê da Mêrgesorî heçku li
Xanîyê li girê Duzgin in [Hewsinê Duzgin] hind dilşa bibûn.
Dîtina kerameta Derwêş û di mezela Cema ku Duzgin jî lê
mêhvan bûyî da bûyîn, bûyereke rêzê nebû. Rehetîyek, şabûnek
û razîbûnek di çavên feqîr da dihate dîtin.
„Xwudanê min Duzgin, Duzginê ku jê ra bibim benî û kole
bibe harîkarê [hevkarê] me. Ev gotin hêdî hêdî ji lêvên Derwêşî
hatin xwarê. Hêdî diaxivt. Bi dengê xwe yê stûr û lerizok
yêk yêk. Dilopên xwuha li ser rûyê wî yê bûye çerm û hestî
û enîya wî li ber ronahîya zer dibiriqîn. Êdî da behsê dîtîyên
xwe, bihîstinên xwe û fermana ku jê ra hatîye gotin bike. Da
axivtinên digel ewlîyayên Kurd kirî û fermanên ku jê ra hatine
dan bêje. Mêrgesorî bibûne yêk dil. Divîyabû ku her gotineke
wî bibihîzin û bêyî ku ser ra derbaz bin guhê xwe bidine wî.
Derwêş heçku rastî bûyereke nebûyî hatî serê xwe dihejand. Bê
hêvî û bi xem dixuya, belêm î mecbûr bû ku rastîyê bêje.
„Ewrên tarî li ser Dêrsimê. Ronahî nîne. Germahî nîne. Ewrên
felaketê. Ewrên ku şûna rehmetê, mirinê dibarînin. Wisa xuya
dike ku miletê Kurd dê gelek janê bikêşe. Li minê, [Lemin] dê
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gelek kuçik reş bin. Li minê, ma Duzgin dê bê xwudan bimîne.
Birayan agirê me xwelîyê girtîye [rû girtîye]. Stêrka me şubî berê
nabiriqe, bê fer e. Dê felaket bibare ji esmanî. Divêt em dua
bikin. Em dua bikin. Fermana Xwudanê min e. Dozdeh rojan
rojîyê bigirin. Gorîyekê [Qurbanekê] serjêbikin [Serekê bidin]. Niyazê
belav bikin. Lavayî ewlîyayên Dêrsimê bikin. Oyy! Oyy li min!
[Uyy! Uyy lemin!] Felaket… Binivîsin. Bila dûr bimîne. Ji feqîr
û xîzana dûr bimîne! Binivîsin… Li ser serê Dêrsimê felaket
heye! Tenge ama serê Kirmancî ye! Anku „Tehlîke tête ser
Kurdetîyê!“ Miletê Kirmanc tengedero!“ Anku „Miletê Kurd
di tengavîyê da ye!“ Kurdistan binê barê girandero!“ Anku
„Kurdistan di bin barekî girandaye!“
Ji alekên Derwêşî rondik dihatin xwarê. Elîbînat, Riza Çawiş,
Seîd û çend zelam têne, hema bêjin herkes digirî. Ji nîveka dilê
xwe digirîn Mêrgesorî. Bo xwe, bo halê xwe digirîn Mêrgesorî.
Jin, rondikên wan jinên Kurd yên dil nazik, rondikên ku dibine
pêxwarina nanê wan, wekî lehîya biharê dihatin xwarê. Ew
çemên ji serûkahnîyên têrav bûn ku bo Çemê Paş dihatin xwarê.
Ew hezkirina ji dilên wan yên nazik diwerîyan bûn, dilpêveman
û parêzer bûn. Çavên jina Kurd daîm ter bûne. Belêm vê carê
cudatir bû.
Elîbînat herwekî bûye ber [kevir] lê dinêrî. Çavên wî jî wekî yên
Riza Çawişî li ber bûn.
„Aha heta vê derê hat. Heta stûna nîvekê. Ez gorî bim. Wekî
ew hatî, mal wisa hejîya ku qet nepirsin. Bayê wî şubî ﬁrtoneyê
hate jor.
Gava ketîye jor, nûra wî barî [rijîya], mezel [ode] bû ronahî, şubî
rojê.“
Derwêş westîyayî westîyayî digot. Xwe paşve hilkêşa û pişta
xwe da balgehî. Herkesê pirs jê dikirin. Zarokê nisax [nexweş]
dê baş bibe? Dikarin çi bikin? Bibine kîjan zîyaretî [turbeyê]?
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Derwêş bizina ku dê ji bo saxbûna zarokî hatiba gorî kirin,
teswîr dikir. Bersiva hemû pirsan da. Hêvî belav kir. Dil tijî
qencî û delalî kirin. Bi dostahî û mirovahîyê têr kirin. Dawîya
dawîyê jî çerezên ku li ser „Gulbang“ dinivîsî belav kirin. Wekî
Mêrgesorî diçûn, daku destê xwe bigihînin vî mirovî ketibûn
berabezînkanê [pêşbezîyê – pêşbirkê].
Bêrîvan wekî li dûv Zeynê çûye destê Derwêşî, dîsa ve ketibû
nav hizirînên xwe. Ev hizirîne carna bo wê dibûn darikê
binkevşî, carna jî xwe li nav gîrava [gîrdav – gêrav – gîrdab] Çemê Paş
didît. Di gîrava ku jê xilasbûn, ji nav derketin nemumkun da,
xwe digevizand. Wê şevê xew bi çavan neket. Gelo ma Derwêş
çend tiştan bo wê nabêje? Ev hinde mirovên qenc, bawerî pe
înane, bawerîya wê jî êdî pê dihat. Gotinek jî negote mêrê xwe.
Herduyan jî di nav hizirînan da xwe li tenişta hev dirêj kirin.
Paşê Seîd ew ber bi xwe ve rakêşa û zevt da ber singê xwe.
Milê xwe dabû bin serê xwe. Bi vî rengî da pişta jina xwe û
zarokê xwe germ bike. Heke jê hatiba da singê xwe kelêşe û
herduyan bike têda. Ne axivtin. Ketibûne nav bîr û hizirên gund
û xuyanîyên xwe. Di van halan da nedihate axivtin. Bêrîvanê
dayîk û xwûşk û birayên xwe înabûn ber çavên xwe. Seîdî jî
axayê zalim û Şêxê ku diavête perasûyên Qizilbaşan.
Roja paştir bû. Bêrîvanê wekî Zeynê ji govê derdiket dît.
Dehmenên fîstanê xwe yê bi rengên kesk, sor û zer li navtanga
xwe komkiribûn. Şelwalê wê jî ji rengên Kurdî bû. Ji rûyê wê yê
ciwan, westan û mirûtşînîya ji karê paqijîya govê dihate dîtin.
Gava Bêrîvan dîtî şa bû. Pêla şabûnê belavî rûyê wê yê bê xwûn
û çavên wê yên gir bû. Bêrîvanê herdu destên Zeynê kirine nav
destên xwe û bi lavayî:
„Zeynê, Derwêş bo min jî tiştekê nabêje? Em dê çi lê bên? Ez
bi hesreta dayîk, bab û xwûşk û bira dimirim. Tika ye, bêje
xwesûya xwe, bila digel Derwêşî biaxive. Te digot ku ji bo
herkesê ku hatîye Cemê hindek tişt dîtine.“
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Zeynê çavên xwe yên reş û gir zil kiribûn û wisa bê hereket
guhdarî dikir. Dilê wê wisa pê ve ma, heçku aşûta ji berereşên
Çiyayê Duzgin [Koyê Duzgin] bi ser Derê Gêrê [Dere Gere] da
hatî, ji nîveka dilê wê veresîyaye. Eve dilpêvemaneke wisa bû
ku di nav dil û hinavan da xwe nedigirt.
„Bêrîvan, berê xwe bide, [binêre], hejêkirina dayîk, bab û xwûşk
û bira li nik te şubî bêrîkirinê lêhatîye, ku ez têdigihim. Belêm
ma hejêkirina Seîd vê bêrîkirinê kêm nake? Ferz bike ku tu li
Mêrgesorê dayîne şû. Seîd bila bibe gundîyê me. Berê xwe bide,
jina Seydalîyê tîyê min Xecê jî ji gundekî dûr e. Lê di nav me
da dijî. Em te ji wê cuda nakin û di ser da jî bihayekî mezintir
didine te. Binêre, tu min xwûşk bizane, xesûya min Besê jî bila
dayîka te be.“
Bêrîvanê yêkser axivtina wê birî: „Zeynê, ya xwûşkîtîyê, em
xwûşk in. Bi serê Duzginê ku hûn bawerîyê pê tînin, ez jî hej
te, hej we hamûyan dikim. Lê belê, min bêrîya malbaba xwe
kirîye. Paşê ez şubî Xecê bi xwastinî, bi keyf û şahî û dahwet
nehatim. Ez revîm. Digel ku ez xwastîya kurê axayî bûm. Çawa
dibêjin, bizina birîndar bi dûv gurgî dikeve. Aha rewşa min
dişube vê yêkê ez bêjim. Hêzeke ku ez pê nawestim min ber bi
xwe ve radikêşe. Keys hebe, îro diçim û stuyê xwe dadinim ser
derazînka babê xwe.“
Piştî sekinîneke kurt: Derwêş bo me dikare hindek tiştan
bêje?“
Zeynê dirêj nekir. Piştî ku digel xesûya xwe axivt, hersê jinik
ber bi mala Memlî ve çûn. Wekî Zeynê kurê xwe hilgirtîye
koşa xwe, kiça [keça] wê Gulê jî dehmenên ﬁreh yên dayîka xwe
girtin û bernedan. Besê rewş bi xemgînî bo Derwêşî behs kir.
Mela [Îmam] Derwêş, bi fermankî dezî ji xwudana malê Senemê
xwast. Sê tayên dezîyên nîv mîtro [metre] dirêj yên bi rengên
Kurdî, sor, kesk û zer, di destê Derwêşî da bûn. Jinikan çok dayî
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berê xwe didane wî. Derwêşî serê tayên van dezîyên rengareng
çemandibûn û ew çavên xwe yên reş û hûrik wisa zil dabûne
ser. Di nav rengan da li tiştekê digerîya, anjî nedixwast sêhra di
nav rengan da ji destê xwe birevîne. Dua li dûv duayê xwandin.
Derwêş di nav dinyaya rengan da berze bibû. Demekê mirûtê
xwe şîn kir û bi dengekî ku kêm dihate bihîstin wisa got: „Ma
bo van mirovên mezlûm çareyek nîne?“.
„Dayîka Besê, duayê bikin. Dê yêk ji yêk we bibihîze. Tika
ye duayê bikin. Bo Pîrên xwe, rêberên xwe, bo Mela Uşenê li
Kerbelayê şehît bûyî, bo Sultan Duzginî lava bikin. Bûyîn!“ got.
Dîsa ve got bûyîn. Dûmahîka wê nediîna. Wekî dezî ji nîvekê
ve diçemandin, dua şubî baranê ji devî dibarîn. Paşê jî dirêjî
Bêrîvanê kir û gotê: „Kiça min daîm digel xwe bigerîne.“ Devê
Bêrîvanê kêrê venedikir. Çavên wê yên reş tijî bûn. Hewcehî bi
hevkarîyê heye. Ketibû derdê bîrînana dayîka xwe.
Wekî li Mêrgesorê Cem dihate girêdan, li gundê Dêresorê
[Kizilkilîseyê], ku bi dehan kîlometre dûr bû, rojên bi hereket
dihatin jîyan. Li paş dîwarên stûr û germ yên mangeha leşkerî
[qişleyê], bo biharê mirin hazir dikirin. Provaya [ceribandina] mirinê
dihate kirin. Ya baş çawa tête kirin? Kurd ji çiyayên xwe,
çiyayên wan jî ji Kurdî bi çi rengî tête dûr kirin, aha provaya
vê bû. Ka bila bihar bêt. Dol bila bi deng û dorê ve mişt bibin.
Çem bila bifûrhin, şubî tîrekê bigihine Paş û Haydaran. Paşê
jî Çiyayên Kurdan yên ku heta ber perê esmanî bilind û şîn,
bi kulîlka bixemilin. Bêhna simbilan derdorê rapêçe. Kewê
Ribat [Kewê Merî] şubî serxweşan biqebe. Aha hingê pêxwas da di
kunşkevtên xwe da bifetisin.
Li paş dîwarên stûr yên mangeha leşkerî [qişleyê], qumandarê
[qumandanê – komutanê] tabûra seyar Yarbay [serefserê bi heyvstêrek û du
stêra] Gumuşpala bo sobayên [efserên] xwe digot:
„Gelî hevalan, li goreyî destûr û fermana danerê dewleta me
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û rêberê me yê mezin Hezretî Gazî, em dê derbê dawîyê li
revdeya eşqiya û pêxwasên ku li nav welat têkvedanê dikin û
çav berdane yêkitîya welatê me, bidin. Dê derbekî wisa be ku ev
gurûh careke dî serê xwe ranekin. Derbê dûmahîkê jî dê biharê
bêtin. Planê ku hukûmeta Komara Tirkîyeyê, Mareşal Çakmak
û Gazî amade kirî, dê bêyî tawîz bête bi cih înan. Fermana tenkîl
[danebarkirina bi darê zorê] û tedîba [înana rê ya bi darê zorê] Dêrsimê hatîye
dan. Misqalek şika min nîne ku hevalên min yên sîlehê [hevsîlehên
min], bêyî dudilî, bêyî çavniqîn û bêyî ku xwe bidin paş, dê vê
fermana pîroz bînin cih.
Gelî hevalan, di nav tixûbên „mîsakê millî“ da, ji bilî Tirkan,
hebûna miletekî dî qabilî mumkun nîne. Heke hindek bi
zêrandina mihraqên derve dibêjin em ne Tirk in, vê curetê nîşan
didin, divêt heddê wan bête nîşan dan. Yên ku xwe Tirk nabînin,
çu şansê jîyana wan li welatê me nîne. Di vê axa ku bi xwûna
pêşîyên [bab û bapîrên] me hatîye avdan da, ew tinê dikarîn bibine
xulamên miletê Tirk yê esîl.
Wekî hûn jî dibînin, hukûmetên me yên alîcenab [bilind meqam],
devleta mezin ya Tirk bo vê navçeyê şehristanîyê [medenîyetê]
tîne. Piran çêdike, rêyan çêdike. Mangehên leşkerî çêdike. Başe,
şûna ku ev mirovên prîmîtîv [îptîdaî], dest û pêyên me maç bikin,
dij derdikevin. Binkeyên leşkerî [qereqolan] disojin. Em piran
çêdikin, ew tehrîb dikin. Em rêyan çêdikin, ew xirab dikin.
Em dibêjin, bawerîyê bi me bînin, ew bawerîyê bi me nayînin.
Bêşermane jî dibêjin em Kurd in. Eve berê jî wisa bûye. Osmanî
bi Ûrisan [Rûsan] şer dikin, hûn hind dibînin eve ji kunşkevtên
xwe derketine û ji pişt ve li te didin. Eve serê sedan salan e em
ji van dikêşin. Ermenî jî wisa bûn. Belêm wan ya xwe dît. Li vê
derê hate bîra min, dixwazim serpêhatîyeke xwe bo we bêjim.
Li isyana Şêx Seîd min li toxaya [tugaya – mangeha mezin ya leşkerî] di
bin fermandarîya general Metîn da wezîfe dikir. Piştî serkevtina
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musademeyekê [şerekê] wisa gote me: Kurd şubî …. ne. [mutemelen
dixwaze bêje „kîr“ – ji mamosta Haydar bipirse!]. Heke biperixînî radibe,
lêbidî dadikeve. Heke bi baldarî berê xwe bidinê, daîm wisa
bûye. Eşqiya di kunşkevta xwe da hate lêdan. Serokên wan
hatine girtin û di Meydana Genimî [Dexilî] ya Elezîzê da hatin
hilawîstin. Êdî em rênadin ku ew pişta xwe rast bikin. Anku
bi tesadufî jî be, yêkekî ku paşê munaﬁqîyê bike, divêt neyête
hêlan. Paşê dikarin li serê me bibine bela.“
Yarbay Gumuşpala gewrîya xwe paqij kir. Ji avdanka avê hêdîka
av tijî şûşeya xwe kir û vexwar. Çavên wî li efserên [sobayên] wî
bû. Li ber ronahîya lukuzê dihate dîtin ku rûyê wan wisa sar û
gelek bêdeng guhdarî dikirin. Hereketeke wî ya biçûk jî ji ber
çavên xwe berze nekirin. Ma ev yarbayê ku ji hemû isyanên
Kurdan bi serkevtî derketî neyê guhdar kirin, dê çi bête kirin?
Axivtina wî û hisên wî yêkser diherikîne serê efserên [sobayên]
wî. Li Koçgirîyê, li Gêncê çi bi serê pêxwasên Kurd înabû, ew
çawa lêhbandibûn, dubare dubare behs dikir.
„Kurê min, di nav ﬁrindeyan [teyran] da herî bi sanahî kew tête
neçîr kirin. Kewê Ribat [Kewê Merî] peyda dikî, dadinî ser berekê.
Êdî ew bi qebînê tuxmê xwe tîne ser davê. Hewceyî zehmeta te
nabe. Tinê karê lolebkêşanê dimîne bo te. Di nav Kurdan da jî
eve wisa ye. Divêt tu qurnaz bî. Axayekê, begekê divêt bibînî
û li kêleka xwe bigerînî. Ew dê harîkarîya [hevkarîya] te bike. Bi
vî rengî dikarî leşkerê xwe jî biparêzî. Peydakirina axa û begekî
wisa zehmet nîne. Heke peyda nekî jî, vê wezîfeyê divêt bidîye
yêkî dî. Di rûyê wî da divêt bikenî, pişta wî piçekê biperixînî,
belêm mista xwe jî divêt daîm li ser serî bidîye his kirin. Êdî
wekî kewî dikare qewmê xwe teslîmî te bike.“
„Gelî hevalan“ got Yarbay Gumuşpalayî. Bi dozîneya [duzîneya]
çav li ser wî bûn. Çavên heyran û hejêker li rûyê wî yê sar û
şubî hespî gihiştin hev. Çavên bi disiplîn, sadiq û amadeyî her
emirî [fermanê].
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„Hevalên min yên sîlehê!“ Efserên [sobayên] ciwan di sandelîyên
[kursîyên] dep da nepixîn, singên xwe bilind kirin. Mezin bûn,
mezin bûn. Daku demekê zûtir bi rê bikevin, şubî hespê ku dişihe
û erdî dikole û hazirîya beza çargavkî dike bûn. Demek zûtir,
herwekî Yewnanan birêjine deryayê, Ermenîyan ji Anatolîya
Navîn binbir bikin. Lez û bêsebirîyê serên wan zevt kiribû.
Demek zûtir tenkîl [danebarkirina bi darê zorê] divêt bête kirin. Serên
wan çik bilind guhdarî dikirin. Bi çavên ku agir jê dibarî. Di dilê
her yêkê da heza kuştina bi dehan Duzgina hebû. Heke çiyayên
Kurda dagîr û êxsîr kiriban, da qehremanîya xwe nîşan bidin.
Her yêk ji wan bombeya seetî bûn, ku biharê çiyayan rast bikin.
Heyecana ku demek zûtir çiyayên Kurda li zincîrê bidin dijîyan.
Yewnan li deryayê, Ermenî li çol û deştê, Kurd jî li çiyayên
xwe, li şkevtên xwe, da bixeniqin, bifetisin. Kurda derya û çol
nebûn. Li vî welatî tinê Tirk dijîyan. Kurd tinê hêjayî mirinê
bûn. Mirinê êdî xwe di nav çar dîwarên mangehên leşkerî da
nedigirt. Her bo her mezin dibû. Mezin dibû wekî aşûta ji serê
Çiyayê Duzgin dihate xwarê. Da li biharê bibe lehî, da li biharê
bibe agir, da li biharê bibe şarapnel û fîşek. Mirin li ber zayînê
bû. Bi hisab û plan bû.
„Gelî hevalan! Pêşîyên me [Bab û bapîrên me] li çar parçeyên
reşahîyê hesp bezandine. Împaratorîyên mezin danane. Dinya
hejandine. Wekî fîşekekê bi dilê xelkan ketine. Wekî digotin
Tirk hatin, jinan biçûk êxistine, zelam li kunekê geryane ku xwe
lê veşêrin. Dengê nalên me hêj jî li esmanê Vîyanayê [Wîenê]
deng vedidin. Di demê xwe yê herî lawaz da jî me heft dewlet
[7 duwel] înayîne rayê. Şerê rizgarîyê me bi serkevtinî bi encam
da. Em Tirk ew mirov in ku ji neyîyê heyînê diaﬁrînin. Dewlet
avakirin û hukumkirin hêjayî me ye. Bo xelkên dî jî koletî [dîlî].
Belê, ya bo wan dikeve, koletîya me ye. Em miletekî bi sebir û
xweşbîn in. Belêm, tixûbekî vê sebir û xweşbînîya me jî heye.
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Yewnan û Ermenîyên ku tixûbê sebira me bezandin, me dersa
wan dayê. Hem jî li ber çavê hemû dinyayê.
Hûn zabitên bi şeref yên ertêşa Tirk! Baş guhdarîya gotinên min
bikin. Nihe jî ev Kurdên pês [pîs] serî li me radikin. Rêzika ku
me danayî qebûl nakin. Xweşbînîya ku duhî pêşîyên me [bab û
bapîrên me] nîşanî miletên dî dayî, bû binasê [sebebê] ji destê me
çûna Erebistan û Balkanan. Ji ber hindê em nekevin şaşîyê. Ji
emir û fermanên rêberê me yê mezin tawîzê nedin. Heta dawîyê
tixûbên Mîsakê Millî biparêzin.
Rawestana Dêrsimê li hemberê dewleta Tirk nayê aza [efû] kirin.
Em dê mista xwe ya polayî li serê wan bidin. Cihê ku ertêşa me
lê, xencera me diaxive. Em çu rêzikên dî nasnakin. Fermanên
nû ji qumandarê [qumandanê – komutanê] me hatin. General Abdullah
Alpdogan fermana amadebûna yêkîneyan rêkir. Min hûn gazî
vê kombûnê kirin ku hûn perwerdeya leşkeran zêdetir bikin û
xwe hazirî tenkîla biharê bikin. Hûn mecbûr in ku perwerde,
disiplîn û morala leşkeran bilind bigirin.“.
Paşê çavên xwe li ser hemû hevçekên xwe [hevsîlehên xwe – hevalên
xwe yên sîlehê] gerandin. Hemû jî bi daxwaz, hemû jî hazir û dilşa.
Her yêk ji wan çeka tenkîlê, bombe, hazirî kuştinê û peqînê.
Mirin êdî dûr nebû. Di nav dîwarên mangeha leşkerî da xwe
dixemiland…
Pirsî; „Yên ku pirsan bikin hene?“. Di mezela [odeya] bêserûber
ya ku fotrafê [wêneyê – resimê – şikilê] Atatürkî yê bi cilên leşkerî
hilawistî da, tinê dengê wî dengveda. Rawestinek, kelipînek
hate jîyan. Dudilîyeke di navbeyna pirs bikin an nekin da.
Yuzbaşî [efserê sê stêr] Fethî Gurler mirovê van deman bû. Hem tevî
dîtinên qumandarî [qumandanî – komutanî] dibû, hem jî di nav efseran
[sobayan] da bo xwe li cihekî taybet digerîya. Divêt hatiba zanîn
ku mirovekî biaqil û kêrhatî bû. Yêkekî ku ji pirsên dinyayê
agahdar û piralî diﬁkire hewce bû ku xwe nîşan bide. Leşkerkî
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silav da Yarbayî [efserê bi heyvûstêrek û du stêra]. Paşê jî bi gotinên ku
dilê wî xweş û mezin dike dest bi axivtinê kir:
„Yarbayê min, di bin fermandarîya te da çu dijmin nîne ku em
nikarinê. Em gelek nêzîkî şkandina vê revdeya pêxwasan bûn.
Belêm mixabin ku şertên xwezayê dest neda.
Anne, me dûmahîka wan li payîzê tîna. Divêt şika we nebe ku
bi fermanên we em dê leşkerê xwe herî baş hazir bikin. Lê, pirsa
min dê li ser mijareke dî be. Bi destûra we min dixwast bizanim.
Dinya ber bi şerekî nû ve hazirîyê dike. Hizirîneke wisa heye.
Hûn û rêvebirên mumtaz [hêja] yên ertêşê û dewleta me, li ser vê
yêkê çi diﬁkirin? Li ser vê mijarê heke hûn me ron bikin em dê
dilşa bin. Em dê ron bin.“.
Digel ku axivtina xwe xilaskiribû jî, li hêvîya fermana rûniştinê
ma. Heta fermana „Rûnin!“, dest li kêlekê wisa rawesta. Bi
çavên xwe yên şînboz berê xwe dida Yarbayî. Rûniştina wî jî bi
şêl bû, rêzgirtineke qelp [sexte] bû.
Wekî bi gotina „Gelî hevalan, Yuzbaşî [efserê sê stêr] Fethî Beg
pirseke di cihê xwe da kir“ dest bi axivtina xwe kirî, çavên Fethî
dibiriqîn. Biriqînên ter yên di çavên wî yên şînboz da nîşan dida
ku ew çendî dilşa ye. Ji ber vê dilşahîyê kêm mabû ku di cihê
xwe da bihele.
„Hazirîya şerekî nû yê dinyayê berdewam e. Elmanyaya ku di
şerê yêkemîn yê cîhanê da binkevtî, li dûv hindê ye ku dîsa
ve bibe hêzek. Amanca wê ew e ku hem ji bin barê giran yê
Mutarekeyê [Peymana sîleh dananê] xwe xilas bike, hem jî careke dî
bikeve nav bazara dinyayê.
Partîya nasyonalîst [neteweperês – neteweperest] ya ku di bin serokatîya
Hîtler da hate iqtidarê [ser hukumî]. Elmanyaya ku şexsîyeta xwe
berzekirî bi wî ra careke dî dît. Hem jî dê aha binkevtinê ji
cîranan derêxe. Me çawa wextekê problema Ermenîyan hebû
û nihe jî problema Kurdî heye, Elmanan jî problema Cihûyan
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heye. Cihû ekonomîya Elmanyayê di destê xwe da digirin. Paşê
jî di şer da wekî destê [baskê] pêncê kar dikin. Şubî Ermenîyên
me.
Di demê herî zor yê Împaratorîya me da digel dijminên me bûne
yêk. Dewlet serê [Bi saya serê] Talat, Enwer û Cemal Beg em jî ji vê
serêşîyê [illetê] xilas bûn. Wisa dibînim ku Elmanan ji tecrubeya
me ders wergirtine. Pirsa Cihûyan dizêrînin. Wan du dijminên
sereke hene. Yêk Cihû ne, yên dî jî Komûnîst in. Paşê jî dê karê
standina kolonîyan ji Fransî û Ingilîzan bikin. Belêm bi hizira
min, şerê esil dê digel Moskofan bête kirin. Me jî hisabek digel
Moskofan heye. Yê ku Dewleta Osmanî kirîye mirovê nisax
[nexweş], Tirkên Kirimê mişext kirî û bi milyonan Tirk êxsîr [dîl]
kirî Moskof e. Ji ber vê yêkê divêt bête zanîn. Moskof dijminê
me yê dîrokî ye.
Problemeke dî ya me jî, giravên Egeyê, ku me dengê dîkilan
[dîkan – xurozan – xorizan – xorozan] jê dibihîst, ji destê me çûn. Tirkê
Trakyayê di bin zulma Yewnanan da ye. Bi hizira min di şerekî
nû da Tirkîye dê li terefê Elmanya be. Çiku berjewendîyên
[menfeetên] me digihin hev. Li şerê cîhanê yê yêkemîn, digel ku
em ne binkevtî bûn, lê dîsa ve em binkevtî hatin hejmartin. Nihe
em di demê xwe komî serhevkirinê da ne. Berî hertiştî, divêt
dijminê navîn yê ku dixwaze komara me hilweşîne, bête nîne
kirin. Paşê jî li giravan çikilandina alaya sor zehmet nabe.“.
Axivtina xwe xilas kir Yarbay Gumuşpala, lê dîsa ve pirsî ka
pirsa çu kesê heye. Wekî bê bersiv ma, „Şevbaş!“ got.
Bersiva „Bijî qumandarê min! [qumandanê min! – komutanê min!]“ li
dîwarên mangeha leşkerî [qişleyê] dengveda.
Wekî Yarbay Gumuşpala bi wî kelexê xwe yê gir, ji derê ku bo
hatîye vekirin borî, herkes çik li ser pêya bû. Paşê li mezela [odeya]
spîkirî, ku maseyek û rêz rêz sandelî lê bûn, axivtin û dengûdorê
dengveda. Efseran [Sobayan] bûne ref ref [grûb grûb]. Yên rutbeyên
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wan nêzîk û pêkve ketin nav riberizeke [munaqeşeyeke] kûr.
„Dêrsim welatê Tirkan e!“
„Mîsakê Millî“
„Me dersa hewce da Ermenîyan!“
„Da Yewnanan jî!“
„Karê Kurda zû xilas dibe!“
„Eve eşqiya ne [cerdewan in]!“
„Kurd prîmîtîv in [iptidaî ne]!“
„Bi şkevt û beran bawerîyê tînin ew!“
„Ew mirovên dewrê şkevtan in!“
Xwûna Dêrsimîyan, canê Dêrsimîyan da stêrkên efseran [sobayan]
mişe bike, bo wan zengînîyê bîne. Efseran [Sobayan] li ser rêya,
ku diçe defîneyê, bûn. Tinê hind mabû ku destê xwe dirêj bikinê
û hilgirin.
****
Mêrgesor li beteneke xweş bû. Ji milê başûr ve befr bi lez
dihelîya. Barana bi rojan barî û bayî, befr şubî tahtî diquta û
diheland. Xweza bi ruh ketibû û rengareng bibû. Sebira çu tiştî
nemabû. Gulbefreyên [Canemêrgên] zer, şîn û binefşî, şubî mirovê
ku demekî dirêj di bin avê da mayî çawa lezê dike ku derkeve
ser avê, wisa bi lez ji bin erdî derketibûn û Mêrgesor bi rengên
xwe xemilandibûn. Axa sor û qehweyî ya ku piştî befrê derketî,
wekî fîstanên jinên Kurd bi reng û xemilî bû.
Zeynê heroj li nik Bêrîvanê bû. Şubî du xwûşkên ku qet ji hev
cuda nabin bibûn. Bi seetan li bin germa hetavê bi hev ra diman
û serê xwe didan hev û serpêhatîyên xwe bo hevdu digotin.
Carna jî çavên wan bi heyranî bi ewrên boz yên li ser Duzgin
digerîyan diketin û di nav delalîya efsûnî ya wan da dadiketin.
Bêrîvan her ye bêdeng bû û çavên wê li Duzgin bimînin jî, bi
bîr û hizirên xwe ve, ji ser çîyayê mezin ra xwe digihand koşa
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dayîka xwe. Bi dilekî şkestî wekî ew hewayê bi bêhna zibilî ve
tijî hildikêşa nav dil û hinavên xwe, Zeynê bizav dikir ku wê
rabikêşê nav jîyana rojane. Çavên xwe yên xilêl bi zorî ji ewran
dûr dikirin. Gelek caran, bêyî dilê xwe jî be, tiştên ku Zeynê jê
ra digotin qet nedibihîstin ji xwe.
Wê rojê di Bêrîvanê da guhorînek hebû. Ew bêdengî û çavên
wê yên xilêl yên heroj, her ji ber çi be, piçek bi şahî dibiriqîn.
Zeynê her hej vî halê wê dikir.
„Bêrîvan, ev bêdengî û xwe ji hev berdane ji te nayê. Piçek
girnijîna te, têra dike ku tu bibîye delala dinyayê. Wekî tu
dikenî, tu nizanî ka ez çend şa dibim.“ gotê. Bêrîvan dest bi
gotina serpêhatîyeke xwe dike. Ewil ji ser zevîyên şînbûyî berê
xwe dide rêhlî [daristanî], paşê jî zinarên bilindbûyî yên Jewe:
„Zeynê, li gundê me kiçeke [keçeke] gelek delal ya bi navê Zozan
hebû. Kurê axayê gundê cîran xwastibû. Ewil herêkirin [erêkirin]
hatibû wergirtin, paşê jî nîşan hatibû kirin û roja dahwetê jî
hatibû kivş kirin. Emer Axa kurê xwe rêkiribû [hinartibû – şandibû]
mala kiçikê [keçikê]. Daku hevkarîya xezûrê xwe bike, xizmeta
wî bike û li ber kerîyê pezê wî bibe şivanê wî. Zelamê ciwan
di her keysê piştî kar da, beşdarî kombûnên gundî yên bi şev
dibû. Rojekê çi bûye dizanî?“ û kenekê ew girt. Mereqa Zeynê
zêdetir bibû. Bêrîvanê dikir nedikir bi xwe nediwesta. Hûn dê
bêjin bo rojên xwe yên ku ken ji bîr kirî jî dikenî. Carekê xwast
ku bêje, dîsa ve kenê girt. Ji dil dikenî. Rondik tijî çavên wê yên
reş bibûn.
Tam digot „Li mezela [odeya] ku tijî zelam“ dîsa ve kenî. Zeynê
jî digel wê dikenî.
„Li mezela [odeya] ku tijî zelam, ba ji ber rebenî çûye“. Ji kenan
îsk hatibûnê. Bi çu newlî nedişîya [nedikarî] lêvên xwe bigihîne
hev. Axir dûmahîke:
„Li ser vê bêoxirîyê stran hatin gotin. Uy! Qe tir bû? Je Gire Mîr
mastir bû. Je Deşta Mezra Heşîntir bû… Anku; Oy! Çi tir bû? Ji
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Girê Mîr mezintir bû. Ji Deşta Mezra şîntir bû... Rebenê feqîr
nikarî serê xwe rake. Lêda çû. Careke dî kesê nedît. Zozanê jî
digel kurekî dî şû kir [zewicî].“
Gava herdu hevalan li ser bêşansîya zelamî ﬁkirên xwe bo
hevdu digotin, Bêrîvanê:
„Xwudê bi serê dijmin neyîne. Rezîl dikin.“.
Bêrîvanê xwast rabe ser xwe. Belêm rabûn û bi dîwar ve mana
wê bû yêk. Çavên wê tarî bibûn. Dilê wê qilqilî, serê wê zivirî,
heçku kêrek li singê wê çikilîye. Bi dîwar ve zeliqî, diket ku
Zeynê gihiştê. Adeta xuşukand û bire jor. Dirêjî ser cihî kir û
cênîkên wê perixandin. „Bêrîvan! Bêrîvan!“. Demekî dirêj
bersivek neda. Zeynê kete şikê. „Divêt xeberî bidine Dayîka
Besê“ got di dilê xwe da. Di bêhnekê da çû xesûya xwe îna. Li
mal kurê wê Seyidxidir û kiça wê Gulê mane bi dehmenên wê
ve û xwe bi zorî ji destê wan xilas kir. Seyidxidir leyiza digel
pismamên xwe domand, lê Gulê ketibû dûv wê û dibezî.
„Xema nexwe kiça min ya delal. Berê xwe bide, ez li ber serê
te me. Ez im. Dayîka te Besê.“ Û paşê jî dest bi lavakirina bo
turbeyan [ziyaretan – ewlîyayan] û duayê kir.
„Ceme Qirxlaro, Kemere Elî, Haci Kures [Kureş], Sultan
Duzgin, hevkarîyê bikin [harîkar bin].“. Ji milekê ve jî destê xwe
yê tijî rehm û hezkirin li ser ser û rû û zikê wê digerand.
„Dê hertişt baş be, babê te yê zalim dê rojekê bête îmanê. Ka
tu zarokê xwe bîne. Em dê ji bo pêkhatina we eşîrên Dêrsimê
bikine qazid û navbeynkar.“.
Gelo Bêrîvanê guhdarî dikir? An bi çavên xwe yên tijî tirs dîsa ve
di dilê xwe da çûbû malbaba xwe? Kivş nedibû. Çavên wê êcarî
wergerîyabûn [qulupîbûn]. Wisa bêbizav dabûne xaleke binbanî.
Dayîka wê di nav wan nîreyan da, ne dixwast bêt, nejî diçû.
Xwuheke sar li ser enîya wê û di rûyê wê yê pîtbûyî da. Stuyê
wê yê spî û zirav, ziravtir bibû û pora wê ya stûr ya daweşîyaye
ser stuyê wê, bi xwuha sar û zer ve mabû.
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Av danê, şîr danê. Demekî dirêj bi tinê nehêlan. Paşê jî bo Seîd
hêlan û vegerîne mala xwe. Herwekî mirov ji yêkî ku diçe
xerîbîyê cuda dibe. Besêya serspî çû serê wê, maç kir. Destê
xwe bi serî da îna, dua kir. Li ber derî wisa gote Seîd:
„Kurê min Seîd, janên wê dibe ku bên. Zû xeberî bide me.“.
„Xaleta Besê, xwûşka Zeynê, ez dê çawa heqê we razî bikim?“
„Bila heqê me li te helal be. Şubî şîrê dayîka te.“.
Besê wekî bi evrazî ve diçû gewrîya wê zuha, bêhna wê jî çik
bibû. Zeynê destê xwe dayê, hevkarîya wê kir. Pêşîyê bi wan
çavên xwe yên salmezin û tijî hezkirin berê xwe da biraza û
bûka xwe. Paşê jî bi dengê xwe yê nizim û recifok:
„Edetên me xedar in. Berê xwe bide van du ciwanan. Çiku li dûv
dilê xwe çûne, hej hevdu kirine, destê xwe dane hev û revîne,
heçku sûc kirine. Mirovên me aza kirin [efû kirin] çi ye nizanin.
Kerba kor, tola xedar.“.
Piştî bêhnvedaneke kurt: „Bitişt bûyîn [hemle bûyîn – ducanî bûyîn
– bihal bûyîn] qet li Bêrîvanê nehat. Tirs wê têkdibe. Tirsa kuştinê.
Aha ev tirs e ku ruha jinikê dibe. Tirs şubî kirmê ku nîveka darê
dirizîne wisa ye.“.
Wekî hatine mal, bêdengîya Mêrgesorê li derve mabû. Mal bi
zarokan dikelî [Mal bi ser biçûkan [zarokan] ketibû]. Gulê hema xwe
avête stuyê dayîka xwe. Fîstanê wê yê ﬁreh girtibû, bernedida.
Besê jîyê [emrê] xwe nedizanî. Gava jê dihate pirsîn, bersiva wê,
ez li şerê Ûrisa [Rûsan] zarok bûm, bû. Heçku barê giran yê
salan li ser pişta wê ye, xûs bibû. Rûyê wê yê qurmiçî û bêxwûn
eyneya êş û jana salan bû. Pora wê ya xenakirî rûyê wê spîtir
dida xuya kirin. Ji çavên wê yên şîn û bahîvî hezkirin diherikî.
Şexsîyeta wê ya tena, neşerrût, xêrxwazîya wê, ji alîyê hemû
gundîyan ve dihate zanîn û teqdîr kirin. Elîbînat babê gundî ba,
Besê jî dayîk bû. Di rojên dawîyê da digote Zeynê: „Erê, bo min
êdî eyan bûye. Êdî tinê xwastina min mirine. Bêyî ku êşa kesê
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bikêşim. Bêyî ku felaketa bi serê Kurdan bêt bibînim.“. Zeynê
jî beramberî van gotinên wê destên wê yên qurmiçî û re stûr
hildigirtine nav destên xwe û digotê: „Xwudê neke. Tu stûna
mala me yî.“.
Besê wê şevê bi hizir û westyayî hilweşîya nav cihî. Hizira ew
westandibû. Bêrîvan bi çu rengî ji ber çavên wê nediçû. Serê
wê yê salmezin bi Bêrîvanê ve tijî bû. Hizirên wê şubî berekî
[kevirekî] giran ketibû ser singê wê û adeta bêhn lê çik dikir. Wekî
hizira bûyîn û salên li dûv û Dêrsimê dikir kete nav xewneke
kûr. Dîsa ve xela hatibû. Li zevîyê zilek, li gêreyê tayek nebû.
Li daran ne belgek, nejî meyweyek [fêqîyek – fêkîyek]. Hindî ku çav
radike, her der sotîye, hatîye sotin.
Kulî [Kulhî] [Qimil] hatine. Şubî ewran. Li ser gundî, li zevîyê, li her
derê. Besê xem xwar. Dilê wê bi rastî êşa. Mirov dê çi bixwin?
Zarok dê çawa bigihine saleke dî? Be heywan? Şubî xelaya li
seferberlikê. Zarokan dît. Zarokên di nav qirêjê da bûyne hestî
û pît bûyî. Zarok rûs, ax beyar. Rûniştî, razayî, bêbizav. Wekî
Bêrîvan di nişkê da di nav vê rewşê da dîtî, jana ketîye dilê wê
girantir bû. Xwast ber bi wê ve biçe. Çend xwe bizivand jî,
belêm neşiya [nikarî] xwe bigihîne nik wê.
Hizirî ku divêt Bêrîvanê xilas bike. Anjî dê lekeyek bête namûsa
wê. Ne mumkun e. Paşê di nişkê da dayîka xwe dît. Hind spehî.
Di nav ﬁstanê xwe yê ﬁreh û rengîn da. Şa bû. Wekî hercar
bi ser xwe ve hat. „Erê, ma tu nizanî ku xela hatîye Dêrsimê.
Berê xwe bidê, mirov neşên [nikarin] libeke cehî [cihî] jî bibînin.“.
Paşê destê xwe dirêj kir. Çemê Kalmem [Dere Kalmem] nîşan
dida. Berê xwe dayê, Besê. Mirov. Ref ref bûyne çiya. Hinde
zêde mirov? Çawa dibe? Xwast bipirse, ma gelo hemû ji birsan
mirin? Paşê jî dayîka xwe nedît. Gewrîya wê heçku bi benikî
hatîye şidandin wisa teng bibû. Wekî hişyar bûyî lêdana dilê
xwe yê bi jan dibihîst.
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Elîbînat bi xirxira wê hişyar bibû. Wekî jê pirsî „Erê tu nisax
î?“. Bersiva wê bû „Min xewneke xirab dît“. Paşê jî bi dengê
xwe yê recifok wisa got: „Inşallah xêr e!“
„Inşallah!“.
Heftîya Newrozê bû. Heftîya cejna herî mezin ya Kurda ku
germahîyê, dostîyê, qencîyê, spehîtîyê tîne. Hetav qederekê
bilind bibû. Bayekî nerm yê biharê bêhna axê, ya zibilî, carna jî
bêhna kulîlka dida dorberî. Mêrga rengareng şubî pêlên deryayê
yên ku li reşahî didin, pêl pêl radibû û dadiket. Zevî pêkve zumrûd
û pêşrayêxa [pênîşangeha] kulîlkan. Herwekî dehmenên nexşandî
yên fîstanên bûkan. Ev cihên ku dewar nikarin [neşên] biçinê
bi rengên Kurdan xemilîne. Rengên bi can û efsûnî. Rengên
mehfûr û berikên Kurdî. Mirov hizir dike ku dixemilîne. Xemla
ku ressamê [wênekarê – wênevanê – nîgarendeyê] herî navdar jî nikare
çêke. Heke xem û kedera mirov nebe, manzereyeke [dîmeneke]
ku mirov jê têr nabe. Kevîbelekeyên befrê heta gupika çiyayan
hilkişîyane û wisa bi rengê spîyê tozgirtî rika li hetavê dike û
dimîne.
Li bin zinarên Pulê Jarê yên risasî û xwelîkî xemleke rengareng
dibişkivî. Betena girê mezin, girê bilind wekî deryaya kulîlka.
Bi hejmareke mezin ya çelenkan ve xemilandî. Xwe hazirî
Newrozê kirîye, xemilandîye bo cejna mezin ya Kurdan. Anjî
hûn dê bêjin heçku bûka Kurdan ya ku xwe hazirî şeva gerdekê
dike. Rêya ku diçe vî girê bi xemil û nazdar şubî pişta kêrê ye.
Bo hilkevtina vî girî, divêt wekî canbazê ser benikî [benî] bin.
Ewil diçine girê Jara Qiz. Ji wê derê ber bi jêr dibin. Paşê jî
ber bi Pule Jare ve divêt hilkevin. Kurd li ser van giran digerin,
herwekî govendê girêdin, li bexçeyî qedem bidin. Wekî ku li
rêyeke rast bi ewle digerin, wisa destên xwe dihejînin û bi rê
ve diçin. Di pişta wan da bi dehan kîlo, diborin ji ser vê pira
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selawatê [siratê]. Ew wisa bi rehetî û sanahî hildikevine ser
çiyayên xwe ku devê mirov beş dimîne. Pîrê wan, jin û mêrê
wan hemû bi eynî hostahîyê.
Pule Jare girekî giring e. Ji vê derê Duzgin û Dewa Kuresû şubî
eynekê têne dîtin. Li meydanka biçûk ya li ser girî, sê koçeberên
mezin bi cih in. Şubî birca kelê, zarok hildikevin ser, pîr û jin jî
gava berê xwe didine Duzginî pala xwe didinê [pişta xwe pêvedinin].
Di navbeyna wan da keleka beran ya ku mirovan çêkirî cih
digire. Wekî konîyekî mezin û birî, ku rengên Kurdan kesk û sor
û zer li ser dihejin. Herkesê ku tête zîyaretê [seradanîyê] maç dike û
berekê dadine ser, xwezî û gazindeyên xwe dike. Ji gund bo vê
derê gorî [niyaz – qurban] tête înan, gorî têne serjêkirin û dan. Paşê jî
tînin gund û belav dikin. Gundî ji vê derê bi hezkirineke têr û tijî
berê xwe didine Mêrgesorê. Dilşa dibin, serbilind [serﬁraz] dibin.
Ji dûkêla şîn ya ji serbanên xanîyên ku bi ser hev ve bigirin heta
her dar, çît û çeperan têne dîtin. Heçku li bin destê mirov ku
hema xwe biçemînin û hilgirin.
Besê, mudawîma Pule Jareyê bû. Duzgin êdî ji wê dûr ketibû.
Hestîyên wê yên ku bi ber hinde salan ketî, mecalê derketina
ser Duzginê mezin nedidanê. Pule Jare ji bo wê rêya çûna
çiyayê pîroz bû. Ji wê derê bo hejêkirîyê [ezîzê] xwe serenad
digot [distra], meth û sena [pesindarî] dikir. „Heke ez mirim, min li
vê derê veşêrin!“ digot gelek caran. Çawa kaptanê ku vapora
[keştîya] wî binav dibe, heta dawîyê vapora xwe terk nake, anjî
qumandarekî [qumandanekî – komutanekî] ku heta axirîn bêhna xwe
kela xwe diparêze û dawîyê jî li wê derê canê xwe dide, herwisa
nedivîya [nedixwast] ji Pule Jareyê biçe. Ew, kela wê, Dimdima
wê bû. Wê rojê dixwast biçe Pule Jareyê. Bi hevkarîya Zeynê
serê xwe şuşt. Fîstanê xwe yê bi kulîlk ji sindoqê derêxist û kire
ber xwe. Bi duayan derkete ser rê. Zeynê siha wê bû. Bi wan
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gavên pîratîyê hêj negihiştibû evrazîyê Jara Qiz, dengên „Xaleta
Besê!“ „Xaleta Besê!“ hatin. Gazîyeke hawarkî û lavakar bû.
Eve dihate manaya ku Bêrîvan dê zarok bîne. Serê xwe rakir
û berê xwe da girî. Bibore! Nihe karekî dî yê giring derket bo
min. Belkî ji te jî giringtir. Ew sal û tecrubeyên Besê çûbûn,
heyecaneke ku jê nedihate hêvî kirin ew girtibû.
Xewna xwe îna bîra xwe û Bêrîvana ku wisa rûs [tazî] li dûv libeke
cehî [cihî] rawestyayî. Xewn direwan dikin. Direwan bikin! Çu
têkilîya wan bi rastîyê nîne. Di her gavê da hizirên Besê dihatin
guhorîn. Xwast xirabîyê biavêje ji serê xwe. Divîyabû qencîyê
biﬁkire. Eve karê wê yê dawîyê bû, daneînana dawîyê ya zarok
bû, ma her wisa negotibû?
Bêrîvanê, çavên xwe yên reş û ji ber tirsê westyayî ji ser Seîd
dûr nekirin û axivt. „Tu dê baş sexbêrîya zerokê me bikî. Ji bîr
neke ku Axa dê tolê hilgire. Hem xwe, hem jî biçûkê me ji şerê
wî biparêze. Ya herî baş di nav Elewîyan da bimîne. Mirovên
baş in, ew jî wekî me ne, çu ferqa wan ji me nîne. Axa zalim e,
hindî ku bijî rehetîyê nade.“.
Heçku xatira xwe dixwaze wisa diaxivt. Dengê wê bi xem û
recifok bû. Digel hindê jî dixwast xwe tena bike. Wekî jan
hatinê, serê xwe bada, navbir da axivtinê. Paşê dîsa ve dest bi
axivtinê kir, heçku heta wê rojê axivtinên nekirî digotin. Şubî
zarokê ku nû fêrî axivtinê bûyî, hertişt hema di yêkcarê da
digotin. Behsê gundê xwe, dayîka xwe, xwûşk û birayên xwe
yên biçûk dikir. Seîd heçku şubî berekê lêhatibû, çavên wî li
ser Bêrîvanê, destên wê di nav destên wî da guhdarî kir û kir.
Bêhnekê hizirî ku wê kelegirîya ku ji nîveka dilî dihat bigire an
berde. Bêrîvan da xemgîn bibe, ne cihê wê ye, lewma xwe girt.
Kelegirîn şubî kêrekê çikilî mabû di gewrîya wî da. Li milê dî
bêhêvîtî di nava wî da gulolik gulolik mezin dibû.
Dem ji bo Seîd rawestabû. Wekî dihizirî „Gelo ma her wisa
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dibe?“, belkî ew cigareya çendê bû dipêça. Nedikêşa adeta
dixwar. Dûkêla ku ji nav simbêlên wî yên wekî Elewîyan dihat,
şubî agirê ji devê dêwî vedireşe bû. Di bin hizirên xwe da,
endîşe û tirsên xwe da periçîbû. Di rewşeke ji ser xwe çûyî da
bû ku nedizanî çi bike. Herwekî çawa nisaxekî ku şarheya [agirê
– herareta] wî bilind dinale, bêhemd di ber xwe ra galegalek dikir.
Digel axesora li ber xwe diaxivt. Paşê jî bîr û hizirên wî, bi
bizava wekî çemên Kurdan yên ku bi herikîna xwe adeta pêla
diﬁrînin çûn û hatin. Di serê wî da ﬁrtoneyên kujer [kuştedar] yên
zivistanê hebûn. Pişta xwe dabû dîwarê rex derî, li hêvîya xeberî
bû. Dem rawestabû, heke bi destê wî ba, da li demî suwar be,
bide ber mista û qemçîya!
Roja ku Bêrîvan revandî îna bîra xwe. Heta wê rojê kiçeke ku
dabûne kurê axayî revandin nehatibû nivisîn, nejî gotin.
Çavên wî tiştek nedidît [Çavên wî tarî bibûn.]. Carekê kiribû serê
xwe. Gava bi şev destê Bêrîvanê girtî û daye dûv xwe, rastîyê
herdu jî hilgirtibû binê tesîra xwe. Wekî hizira wan bûye kiryar,
vê rastîye, herwekî qevdeke ronahîyê bikeve nav tarîyê, xwe
kivş kiribû. Bêrîvan ji heyecanê adeta helîyabû, belêm vegera vî
karî jî nedibû. Ya baş ew bû ku xwe bispêrine çiyayan, çiyayên
Kurdistanê, çiyayên ku ser didin sur nadin. Çiyayên ku egîdan,
hezkirin [hejêkirin – evîn] û hezkeran [hejêkeran – evîndaran] diparêzin.
Paşê jî bi rojan ew bizava ku dewsa [şopa] xwe berze bikin û
ew şkefta ku lê bûye xwudanê Bêrîvanê wisa bêdeng û tena
bibû ku. Hirç, gurg, çûçik û çeqel [tûrî – torî – tîrî – wawî] û hemû
heywanan wê şevê dengê xwe birîbûn. Tinê bêhnkêşana hêdî
ya Bêrîvanê dihate bihistin. Şkevta ku hezkirin [hejêkirin – evîn] lê
bi tac ketî, hêlînek bû, kes ji bilî wan nedigihiştê, hêlîneke du
kesî. Heçku bo wan hatîye çêkirin. Gava dor hatîye derbazbûna
Çemê Paş, dîsa ve heyecanê dest pê kiribû. Elewî heta wê rojê
dijmin bûn, wisa hatibû gotin, wisa hatibûn nasandin. Bi rojan
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hezkirin [hejêkirin – evîn] û tirs di nav hev da, li rex hev û jîyaneke
hov [wehşî]…
Dûmahîkê rojên ku hatîye nav Kurdên Elewî hatin bîrê.
„Bila kiça axayî nebe, hezke bila kiça Sultan Silêman be.
Heta em ne mirin kes nikare jina te ji te bistîne!“ gotibû Riza
Çawişî. Elîbînatê pîr jî bibû babekî rastî. Roj û heyvên dilşa û
bi ewle…
Dem nediborî, kete gazindeyan, dayîka Besê jî destê xwe zû
girtiba, got di dilê xwe da. Boçi ew meyweyê [fêqîyê – fêkîyê]
hezkirinên [hejêkirinên – evînên] herî mezin direng dihêla? Demek
zû dengê egîdê xwe bikarim [bişêm] bibihîzim! Çiçikên spî yên
Bêrîvanê gava şîr didayê û serê wî bişêm [bikarim] bibînim. Terezê
birsîbûyî û êrişkar… Dilşahîya Berîvanê ji biriqîna kûrahîya
çavên wê yên reş û gir didît. „Berê xwe bidê, dişube te. Lezîn
û bê sebir.“. Pora wê ya reşê tarî bereksî çiçikên wê yên spî ku
çavê hetavê [rojê] nedîtî, yêk çawa spî bû, yê dî jî ewqas reş.
Di nişkê da deng hatin bihîstin. Egîdê wî silav dida jîyanê.
Hewayê hişk yê Dêrsimê tijî dil û hinavên wî bûye dîyar e.
„Oxweş!“ Min dengê egîdê xwe bihîst. Barekî giran ji piştê ket.
Rehetîyekê ew girt. Dilşahîya wî wekî ava Çemê Paş, ku bi şev
û roj bêyî rawestan bû, herikî nav dilê wî. Hizirî, xwezî ev deme
digel dayîka xwe parve kiriba. Kî dizane, da çend şa biba? Da
nîveka dilê xwe bo bûka xwe Bêrîvanê vekiriba. Dayîka çîlekêş
[çilekêş – derdkêş].
Belêm?
Fikireke xirab wekî birûskî kete serê wî. Wekî birûskê ku bi dara
li ber wî ketî, hind ecêb, ronahî û tirsbar. „Bêrîvan? Bêrîvana
min?“. Recifî. Boçi xwûşka Zeynê mizgînî nedidayê. Besêya roj
dîtî, dayîka dayîkan Besê. Boçi mizgînîyê nadin. Nabe, nabe ew
pêkve hebûna min e, hezkirina [evîna] min, jîyana min, tirsa min
e, ava ku vedixwim, hewayê ku hildikêşîme nav dil û hinavên
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xwe ye. Di çavên ku lava dikirin da rondik kom bibûn.
Gava destekî zeîf û recifok bi milê wî ketî veciniqî. Serê xwe
ranekir û berê xwe nedayê jî. „Kurekî te bû lawê min. Çavên te
ron bin!.“. Ev gotine bi zorî hatibûn gotin û vala bûn, di ser da
jî bi dengekî hêdî û bi tirs. Ma mizgînî wisa tête dan? Kurekî
te bû wisa tête gotin. Hale w e ku gava mirov dibêje kurekî te
bû şa dibe. Ma bo Kurdekê kurê te bû gotin hinde erzan bûye?
Xaleta Besê, dayîka dayîkan xaleta delal, çawa egîdê min biçûk
dibîne? Edetê [Tradisyona] me yê hizar salî çawa sivik digire. Agir
kete nava wî, his kir ku serê wî, guhên wî şarhan e. Agir ketîye
mala wî [bêdera wî], xwûna di reyên wî da şubî cehnemê [dojehê],
xwe di xwe da nagire. Gotina „Kurekî te bû lawê min!“ dîsa ve
wekî mircekê [balyozekê] bi serê wî ket. „Kurekî te bû lawê min!“
hizar caran deng veda di serê wî da. Seîd bi çu rengî rastîya di
van gotinan da nexwast bawer bike. Çavên wî girtî li hêvîya
axivtina dayîka Besê sekinî. Destê qurmiçî, recifok û pîr ma
li ser milê wî. Di nişkê da serê xwe rakir û berê xwe da Besê.
Kûseleyê ku serê xwe yê qurmiçî û bi tirs ji bin qalikê xwe
derêxe. Çavên wî yên şîn biriqîna xwe berze kiribûn û di korika
çavan ya ku qurmiçîn lê zêde bibû da cemidî bûn. Bêruh, bixem
û bêbizav bûn. Ev çave mizgînîya kurî didin? Tirsa ku di nava
wî da bû êtûn [volkan].
„Yê dide jî, dibe jî ew e kurê min! Nihe ya dikeve berê te
mezinkirina dîyarîya Bêrîvana delal e. Dizanim xema te gelek
giran e, belêm ma çi ji destî têt?“. Kivş nebû ku ka ev gotine
bihîstine an ne. Bêhnekê xwast rabe ser xwe. Heçku nû ji bin
îşkenceyê derketî wisa pît û recifok. Pêyên wî ew ranegirt, pişta
xwe da dîwarî. Paşê jî hindî ku têda hêz heyî kire qîrî, bêyî ku
tiştek jê bête têgihiştin. Serê xwe li dîwarê ber [kevir] da, lêda,
lêda. His nedikir ku ji rûyê wî yê pîtbûyî heta simbêlên wî, ji
enîya wî heta kepê wî yê şubî dumê [nikilê] kurtî [qertelî – bazî – ulihî]
germeke cehnemî diherike. Wekî ﬁrindeyê [teyrê] ku nêçîrvanî
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di kûrahîya esmanî da birîndar kirî lêhat, nikarî bedena xwe ya
zirav ragire, heçku ji esmanî bi erdî bikeve wisa gêrbû erdî.
Besê derî girtibû.
Besê sot û helîya li ber vê xemê. Hêj wisa ciwan ji destê wê
çûyîn ew xemgîn dikir. Xwezî erd ker bibe [bikelişe – biqelişe] û biçe
binî ku tiştekê nebîne.
„Nifrîna bir Bêrîvana delal. Nifrîn lê kirin.“. Gavê seetê lêvên
xwe yên qurmiçî dilivandin û nalet li sûlaleya wan dikir. Biskên
xwe yên ku xenaya wan beqembûyî dikêşan û, „Lemin! [Lê
minê!] Hewsa Duzgin bo xiraban nehêle!“ digot.
Xeberî gund serûbin kir. Axivtin ji zelama nehat. Bo xema Seîd
sotin. Rondik bo werandin. Jinên pîr bi dengên xwe yên qert
lorî gotin. Hindî ku ji serûkahnîya çavên wan yên zuha rondik
hatî werandin. Bûkan, kiçan [keçan] şubî avê rondik werandin.
Mêrgesorê şîneke wisa nedîtibû. Dere Hemûg, Pone, Gere,
Sorikê bo Bêrîvanê şîn girtin, lorî gotin.
Besê li dûv hev dilorî.
Mêrgesor ti biwesîyene
Uy lemin no ci derdo haro
Bêrîvan sosina Kirmancû
To na adir ard mare sero
Anku;
Agir bi te bikeve Mêrgesor
Oy lê minê eve çi xemeke giran e
Bêrîvan delala Kurda
Te ev agire bi serê me îna
De wayî wayî lemin wayî
Xerîvam, weyvikam wayî
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Anku;
Bira bira lê minê bira
Ax bêkes im, bûk im bira
Xewera şaye şîya mae
Lemin vana ez miren bira
Girano derde Bêrîvane
Qomo wêsene cigera dae
Anku;
Xeberê reş gihiştîye dayîka wê
Lê minê bira, ez bimirim dibêje
Xema Bêrîvanê giran e
Cergê dayîka wê disuje
De wayî wayî lemin wayî
Xerîvam, weyvikam wayî
Anku;
Bira bira lê minê bira
Ax bêkes im, bûk im bira
Kesek nemabû ku negirî. Her jinekê li goreyî xwe bi meqamekê
lorî digotin. Lorî, hevîrê jana ku ji nîveka dilê wan dihat bû.
Wan ew hevîr tinê dikire girik. Jin bi imtihan bûn, çiku hem
Mêrgesorê, hem jî Dêrsimê derdên xilasnebûyî hebûn. Dawîya
van lorîyên ku bi gotinên xembar ve tijî nedihat. Şînê gund zevt
kiribû, dilê gundîyan peritî bû. Elîbînatî wekî ev lorîyên xembar
dibihîstin, heçku berekê dane ser dilê xwe wisa î bi kul û keser
bû. Felaketek hatibû gundî. Êş bi tarzê [usûla] Elewîyan dane
axê.
Navê zarokê wê Şivan danan, Şivanê Bêrîvanê, wesîyeta wê
bû. Hevala wê ya canan Zeynê, berpirsiyarîya Şivanî hilgirte
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ser xwe. Kesê ji wê baştir sexbêrîya zarokê hevala wê ya delal
nedikir. Bûkên têr şîr ketin berabezînkanê [pêşbezê – pêşbirkê] ku
beramberî Bêrîvanê wacibên [erkên] xwe bînin cih, şîr bidine
zarokê wê. Şivanî germahîya dayîkê bi zêdehî ve didît. Gulê bi
hatina birayekî nû şabûna xwe nevedişart. Dipirsî „Dayê, ma
Şivan ne birayê min e?“. Seyidxidirî ji ber şirîkê nû yê çiçikê
dayîka xwe yê ku wî dimêht, bêxûyî dikirin.
Bihar bi hemû heşmeta xwe ve hatibû Dêrsimê. Êdî tengavî da li
paş bimînin. Kengir û helîgeyan tirsa zivistana dirêj li paş dabûn
hêlan. Ev giyayên şîn xwarina feqîran bû. Li milê dî dengê gur
yê kilana meşkan ya spêdê gelîyê Mêrgesorê tijî kiribû. Heke
berê ba, gundî da bêjin „Bo me mirin nîne!“. Belêm? Felaketa
digel zivistana dijwar hatî, nihe bi hatina biharê mirin dibarand.
Li Dêrsima Rojavayê dezgehê mirinê dîsa ve hatibû danan.
Dewletê ne yêk an du, bi hizaran, deh hizaran Kurd dikuştin.
Çawa dibe, tecrubeya Ermenîyan hebû vê dewletê. Mirin, şubî
agirî, lehîyê, aşûtê belavî Dêrsimê dibû. Di gelîyan da girên
cendekan. Ev agirê ku li her derê vêketî, êdî ne agirê Newrozê
bû. Kulîlkên Newrozê, mirovên Kurd disotin. Agirê Dêrsimîyan
bû.
Ew heftîyek bû ku zihistanîya [çilika] Bêrîvanê xilas bibû. Piştî
nîvro bû. Seîdî xuya nedikir. Di serî da Mîrzalî û di hemû
ciwanan da bêhuzûrîyek hebû. Mêrgesor di nav dengûdorê da
xerq bû. Li Seîdî gerîyan. Malek nemabû ku jê nehatibû pirsîn.
Elîbînat û Riza Çawişî rewş bi endîşe taqîb dikirin. Dawîyê bi
pêşniyara Elîbînatî derketin ku lêbigerin.
Gazîyên „Seîd! Bira Seîd!“ gihişte çiya û gelîyan. Heta nîveka
şevê lêgerîyan. Bê encam bû. Herkesê ev bêseraşûnbûna wî
cuda mana dikir.
Mîrzalî, guhê xwe nedida van axivtina û bi xem û bêdengî
lêdigerîya.
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Ji bo yên ku dipirsîn „Mîrzalî, dikare li kî derê bibe?“ bi rakirina
destên xwe bersiv dida. Li herderê lêgerîyan, dikare biçe kî
derê, li kî derê xwe ji bîr veke? Li Gova [Gema - Goma] Jewê
heywanên ku derketine pêşîya ciwanan bi veciniqînî verevîn.
Gir, şkevt, herderê ku hate bîr lê hate gerîyan. Wê rojê nedîtin.
Di dilan da endîşe, tijî malan bûn. Herkesê şeveke bêhuzûr ya li
ser strîya borandin. Xew bi çavê hindekan neket, hindekan xwe
da dua û xewnan.
Tarîgewirka spêdeyê dîsa ve bo lêgerînê derketin. Seîd bibû
hêlm û çûbû. Xwe li ber xema Bêrîvanê negirt, bû Mecnûn bi
çiyayan ket. Nebe ku ji bo xwe gihandina wê xwe di kendekê
da avêtibe. Li hindava kenda kûr ya Kemera Gewr gazî kirin. Di
demekî şkestina hêvîyan da dengekî zirav bi guhan ket:
„Uy Lemin!“ [Oy Li min!“] Dengekî zirav î qîj ku dar û ber
nerehet dikir. Deng nas kirin. Seyidxidirê lawaz [jar – zeîf] bû.
Mêrgesorî bi hilkehilka bêhnê bezîn. Yên ku cendekê Seîd
dîtî, nikarîn ka çawa nerazîbûna xwe bidine der. Avêtibûn
binê tiraşeke li betena girê sor yê ku digihişte Çemê Paş. Paşê
derketin ser Pule Sur û ev xeberê reş belav kirin.
Ev xebere, hindî ketina leşkerê [eskerê] Tirk bo Mêrgesorê ku
dest bi qirkirinê [terteleyê – komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê] kiribe giran
bû. Serên zelaman ketin ser milan. Kîn û kerbê [hiddetê] dorber
zevt kir. Bêhna kîn û kerbê [hiddetê] ji hewayî dihat. Mêrgesorîya
kire lez. Hêj xwûn germ, zuha nebûy tol bête hilgirtin gotin.
Ev kiryare mutleq Abdulrehman Axayî kirîye. Hem jî di gundê
Riza Çawişî da, di nav eşîra wî ya mezin da. Çavên wan tiştek
nedidît. Tolhildan bibû xwûn di nîveka reyên wan da diherikî.
Elîbînat dîsa ve î bi tinê bû. Nedikarî kesê qani bike. Sed kes li
hespên xwe suwar bûn. Riza Çawişî mahîna xwe ya boz wisa
nazdar nazdar pêş û paş direqisand. Paşê destê xwe yê rastê
rakir û fermana çûyînê da. Sed suwarên Mêrgesorî bi dûv Rizayî
ketin. Tu dê bêjî Cengiz Xan derketîye talanê, cerdê. Bi wê
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hêlê ji ava westyayî ya Çemê Paş borîn. Çiya li paş xwe hêlan.
Paşê li hêvîya şevê man. Li girekî nêzîkî gund. Li pêşîyê Riza
Çawiş ketin nav gova Abdulrehmanî. Riza Çawiş li ser pişta
mahîna xwe ya boz, li ber êsîleya xanî bibû heykel [peyker]. Bi
bayê bezê heywan dane rê. Abdulrehman xwe avête erdî. Xwe
li dest û pêyên mahîna Riza Çawişî aland. Rihên xwe yên şubî
çemberê [çenberê] nîşan dan. Lava kir. Kerb [Hiddet] ye mezin bû.
Hiddet [Kerb] hindî çiya mezin bû. Xanîyê Abdulrehmanî heçku
bangêran [bangurdan – bangêrdan – banguran] ji ser ra derbazbûyî, rast
kirin. Ew bi xwe jî, çawa ku Elewî kêrûşkê bi nefret diavêjin,
wisa avêtin nav kavilê wî.
Riza Çawiş wekî digel cerdevanên xwe û xenîmeta înayî, bi
serxweşîya serkevtinîya Cengiz Xan ketine nav gundî, herkes
matmayî bibû. Kerî di rêya teng ya Mêrgesorê da bi cih nedibû.
Şubî tolhildanê xenîmet jî ye mezin bû.
Axir kerba [hiddeta] ku wekî pêla okyanûsê di nişkê da rabûyî û li
Mêrgesorê dayî, daket. Êdî dikarîn Seîd veşêrin. Li rex nazdara
wî Bêrîvanê ku hêj axa wê sar nebûyî. Dîwarekî şubî kaxezê î
tenik hêlan di navbeyna wan da. Du evîndarên hev li rexêk [rex
hev] bûn. Di rastîyê da, Seîd ne li axê, di dilan da dihate veşartin.
Hindî ku Mêrgesorî dijîn, da vê siyanetê [honurê – rûmetê] û janê
pêkve bijîn.
****
Wekî ew bi mirîyên xwe ve mijûl dibûn, çiyayên Dêrsima
Rojavayê hatibûn zincîr kirin û ji mêj ve bû ku dest bi qirkirinê
[terteleyê – komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê] kiribûn. Ertêşa Tirk derketibû
şerê xwe yê herî mezin. Bi leşkerên ku ji Orduyê, Urfayê,
Qeyserîyê [Kayserîyê] û gelek bajerên dî kom kirî, derketibû
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nêçîra Kurdên Qizilbaş. Yên ku Qizilbaş dikuştin diçûn beheştê.
Ertêşa cîhadê daku çiyayên pîroz yên Kurdên Qizilbaş dagîr bike
hemleya xwe ya dawîyê dikir. Çiyayên Kurda ku her yêk ji wan
kelek bûn, yêk bi yêk diketin. Kelan xwe li ber nedigirt. Dêrsim
hatibû dorpêç [muhasere – ablûka] kirin. Wekî mistek egîdên Kurd
bo Dêrsimîyan dastanên [destanên] qehremanîyê dihêlan, xweﬁroş
jî di koşa dijmin da bûn. Li ber wan, li rex wan. Bibûne çav û
guhê dijmin. Gav bi gav nîşanî wan didan. Hindî ku ji destê
wan dihat hevkarîya tenkîla Dêrsimîyan dikirin. Axayên eşîrên
Alu [Alan], Arezu [Areyan], Lolu [Lolan], Uswizu [Yusufan
– Ûsivan - Îsivan], Kuresu [Kureşan] bi gotina: „Em ne li terefê
eşqiyayî [cerdevanî] bûn!“ xwe pêşkêşî dewletê dikirin.
Riza Çawiş wê rojê dîsa li Dêresorê [Qizilkilîseyê – Kizilkilîseyê]
bû. Şel û şepik li ber in. Madalyona wî bi singî ve ye. Madalyona
xurûr û siyanetê [honurê – rûmetê] ku dijî eşqiyayî li terefê dewletê
bû. Lekeyek li ser berûka wî ya çepê. Paşê kostek [zincîr] û
seeta wî bi ber çavan diket. Axayekî rastîn bû ew. Axayekî ku
simbêlên bi sexbêr, cilikên bi biha, seeta bi kostek [seeta bi zincîr
– seeta berûkê] û madalyon heyî. Li ser pişta mahîna xwe ya boz
ya reqas, suwarîya wî ya li ser berên parke yên qezayê hêjayî
dîtinê bû. Wisa çik dikete qezayê. Şubî ketina Sultan Selahedîn
bo Qudisê mexrûr û weqûr. Li paş wî mirovên wî. Qaymeqam,
herdu destên wî di nav rûnî jî da ban dihate pêşîya wî. Riza
Çawiş li goreyî şan û şohreta xwe dihate mêhvan kirin. Divêt
hatiba mêhvan kirin. Ew cewherekî nedîtî bû bo Tirkan.
Li navçeya wî, eşîra wî tenahî hebû. Girêdayî dewletê û rêzdar.
Di ser da jî ne eşqiya bû.
„Xeber [nûçe] ji destê ewil tête wergirtin“ digot Riza Çawişî.
Ji Kurdan xeberên li ser Çiyayê Sor [Koyê Sor – Koyê Sur] û
Çiyayê Zel [Koyê Zel] dibihîstin. Serpêhatîyên qehremanîyê
yên Dere Laçê di stranan da bûn. Belêm ma qaymeqam da çi
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bêje? Armanca wan çi bû? Ev jenosîd [qirkirin – komkujî – nijadkujî
– tertele] da hêj çend biajo? Riza Çawişî hizir dikir ku wan bide
axivtin dê xeberên rastîn wergire. Xwe bo vê yêkê tam qani
kiribû. Wekî dizivirî gund hema di serî da Elîbînatî bersingê
wî digirt. Dipirsî, ka xeberên te. Tam di vê bêhnê da lazim bû
xwe giran bike û lib lib biaxive. Daku yên dibihîstin qîmetê wî
bizanin. Rêzê bo bigirin. Rêzdarîya wî bi derveyî eşîra wî ra
bigihînin. Nezanîn şerm e. Li mirovekî mîna [şubî] Rizayî qet
nayê. Li yêkî ku hinde li koçik û civatan rûniştî, axivtî, hatîye
guhdar kirin, qet û qet nayê.
Wekî bi van hiziran ber bi qaymeqamîyê ve diçû, Kurdên ku
digotin: „Bava Riza lew man to desta“ anku „Babo Riza tême
destê te“ nedibihîst. Hindek çiku talib [talip – mirîd] bûn, hindek
kirîv [kêwre – kêwra] û hindek jî daku xwe ji çeteya wî biparêzin
ji tirsa xwe li ber diçemandin. Gava dihate talanê dengê xwe li
van nedikir. Lê belê, dewarên talib [talip – mirîd], kirîv [kêwre – kêwra]
û yên ku xwe li ber nediçemandin, dibirin. Talana mezin wekî ji
piştve li ertêşa Şêx Seîd dayî rakiribû. Dihate axivtin ku „Riza
Çawişî piştî şerê Kuroyan [Kurdên Şaﬁî] malê xwe zêde kir“.
Wekî çûye odeya qaymeqamî ya li tebeqeya duyê, ji alîyê
leşkerên [eskerên] nobedar ve hate silav dan. Wan jî nas dikir.
Paşê jî ji teref qaymeqamî ve bi rêzdarî hate pêşwazî kirin. Vê
germahîya nêzîk ya qaymeqamî rondik înabûn çavên wî. Di dilê
xwe da got: „Çi mirovekî baş e. Kurê maleke baş e, terbîyeyeke
baş dîtîye. Yêkî ji dil û hejêker“. Wî ev pêşwazî û siyanet [honur
– rûmet] hergav didît. Lakin ya vê carê, taybetî di rewşeke hinde
krîtîk da gelek germ dît. Hindî ku qaymeqamî siyanet [honur –
rûmet] dayê, ew di nav şabûnê da adeta xerq bû.
„Riza Çawiş, tu bi xêr hatî“, bi aksanê Riza Çawişî diaxivt.
„Xêrdar bî, di nav xêrê da bî, Qaymeqam Beg“.
„Çawan î hindî ku me hev nedîtî?“
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„Sax bî begê min. Halê we dipirsim?“
„Ax lo, ez jî baş im.“
„Vê zivistanê dirêj kêşa. Gelek befr barî. Li alîyê we rewş
çawan e?“
„Wela Qaymeqam Beg, ne zivistan bû, afat bû. Gundî bi zorî
xilas bûn.
Paşê alif jî xilas bû. Anku ez bêjim heftîyek, hûn bêjin du heftî
dî jî befr maba, dewarek nedima. Digel hindê jî gelek kes feqîr
ketin.“
Riza Çawiş wisa diaxivt ku dil pê ve bimîne. Fayde têda didît
ku qaymeqam rewşê bizane. Mirovê feqîr isyanê nake [serhilnade].
Ji xwe hêza ku isyanê bike nîne, nemaye. Riza Çawiş rast dît
ku bi dilgermî xwe nêzîkî qaymeqamê dilvîn [şirîn – sempatîk] bike,
pişta xwe bidê. Li ser pişta mahînê her eve hizirîbû. Ji bilî vê
dê çawa xwe ji terteleyê xilas bikin? Ma ji bilî ku bibe terefdarê
dewletê çu çareya wî heye? Li rûyê wan nerm be, rêzê bigire, li
pişt wan bi ya xwe bike. Anne hewce nake ku bibine armanca
van seyan. Divêt polîtîk bin. Boçi dê şubî ehmeqan [enayîyan]
bin? Belêm, her ji çi be qaymeqamê dilvîn [şirîn – sempatîk] û rêzgir
dijwar bibû.
„Feqîrî be feqîr in. Vê yêkê em hemû dizanin. Lê ev xelke bêrêz
e. Di lingê wan da derpê nîne, zikê wan birsîye, dijî dewletê
radibin. Em Kurdî dixwazin. Em Kurdistanê dixwazin, dibêjin.
Heçku Kurdî biaxivin zikê wan dê têr be. Mirov tênagihe Riza
Çawiş. Ez Dêrsimê baş nas dikim. Belêm eve bi aqilê min neket.
Tu mirovekî bi aqil î. Dikarî bêjîye min, boçi ev mirovên birsî
serî radikin?“
„Qaymeqam Beg, Kurd vî karî nakin. Eve karê çend pêxwasan
e ku ji derve hatine Dêrsimê. Hûn dê bibînin. Di vê navçeyê
da hereketeke biçûk jî nîne. Begê min, van deran eşîrên mezin
hene. Ne Areyan, Kureşan, Karsan, nejî Lolan, Alan û Yusifan
xwe têkilî van karan dikin. Di ser da jî, di her keysî da me xwe
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kivş kir em terefê dewletê ne. Axayên van eşîrên min hejmartî
bo Lozanê telgraf rêkirin. Gotin ku em ji birayên xwe yên Tirk
cuda nabin. Em dewleteke Kurd naxwazin. Ev mirove îro hêj
jî dijîn. Ji axayê Lolanê Riza Efendî, axayê Xormekê Bertalî
bipirsin. Mudûrê Nehîyeyê Mamed Axa jî dizane. Emma we
lakin [Lê belê], ez jî nizanim, boçi ev mirove dijî mirovên wekî
we delal in? Gelo Xwudê [Xweda] eve şaş kirine bêjim, anjî ji çi
ye?“
Li vê derê navbir da axivtina xwe. Hêdîka gewrîya xwe paqij
kir. Dîyar bû ku hêj axivtina xwe xilas nekiribû û da bidomîne.
Qaymeqamî pir dîqqet guhê xwe dida wî.
„Qaymeqam Beg, nihe vexwandineke min bo we heye. Van
deman gund gelekî spehî ye. Paşê jî heke hûn qebûl bikin teklîfa
min ya birayînîyê heye bo we. Dixwazim we bira bibînim. Ji bo
vê teklîfa min ya ji dil çi dibêjin?“
Riza Çawişî gava gotina xwe xilas kirî qederekê heyecanê
girtibû. Di dilê xwe da, Axayê eşîra Alan Silo [Sülü] dikare
digel qumandarekî [qumandanekî – komutanekî] batalyonekê [tabûrekê]
birayînîyê bike, ez nikarim bikim, ﬁkirîbû.
Hem bibime bira, xwe têkilî gundê min, eşîra min nakin. An qet
zerar nayê, anjî bi kêm zerarê xilas dikim. Divêt qurnaz [fêlbaz
– fêhlbaz] bin. Hela ku di demên wisa da divêt zêdetir qurnaz [fêlbaz
– fêhlbaz] bin. Ew çavên ku hergav dijwar [hişk] berê xwe didan,
bi dilgermî li ser mirovê ku teklîfa birayînîyê digel kirî bûn. Di
nav mereqê da bû.
Gava „Riza Çawiş, tu memûrekî [karmendekî] dewleta me yî. Wekî
Yarbay [Efserê bi heyvûstêrek û du stêra] Gumuşpala, wekî min memûrê
dewletê yî. Ji ber hindê em ji xwe bira ne“ gotî Riza sist bû.
Şubî ﬁndika ku xwe li ber germê negire, helîya ser qenepeyê
[dîwana] ku lê rûniştî. Destên wî çûn simbêlên wî. Simbêlên xwe
yên boq û spî bûyî durust kirin. Bi çavên biriqî li Qaymeqamî
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zivirî: „Sax bin Qaymeqam Beg.
Ez dixebitim ku layiqî dewleta xwe bibim. Li gundê min û li
nav eşîra min çu kesê ku di derheqê dewleta me da xirab diﬁkire
nîne. Tinê min xwast hûn bibînin.“
Di nişkê da Elîbînat hate bîrê.Vekirî digot ku ew dewletê zindiq
dibîne.
„Kuro [Ero] ev dewlete ji Yezîdê ku Hezretî Uşen û Ehlî Beyt li
Kerbelayê şehîd kirî xirabtir e. Ev dewlete Ezraîlê Kurdan e,
celladê Kurdan e. Ew dewlet e ku Seyid Riza hilawîstîye. Her kî
bo vê dewletê bêje ye baş e, an kêm aqil e, anjî ji ber menfeetê
xwe dibêje.“
„Elîbînat xuyanîyê [lêzimê – kesûkarê – mirovê] min e. Bila bêje“ got
di dilê xwe da. Wekî Riza Çawiş di nav van bîr û hiziran da
bû, ji derê ku heta binî vekirî Yarbay Gumuşpala kete jor. Ji
gotina zêdetir, mezintir xuya dikir. Yêkser bû fîgûrê balkêş di
mezelê [odeyê] da. Heçku heybet û tirs tijî mezelê bibû. Herdu jî
hilﬁrîne ser pêya. Qaymeqam ber bi wî ve çû. Wekî çûye destê
wî piçekê xwe çemandî jî bû. Riza Çawiş ji bo xwe çemandina
qaymeqamî di dilê xwe da: „Sîleh di destê kê da be, meqam jî
li nik wî ye“ hizirî. Yarbayî destê xwe hema wisa lutfen [bo rûmetî
- şeklî] dirêjî wî jî kiribû.
„Yarbayê min yê birêz, mirovê qenc tête ser navê xwe. Me hûn
bi bîr înabûn.“
„Xêr e! Boçi we ez bi bîr înam?“
„Yarbayê min, min bo Riza Çawişî digot. Ew jî şubî we, şubî
min memûrê dewletê ye.“
Yarbay awirek avête ser Riza Çawişî. Awireke biçûkkirinê,
şkandinê, kuştinê bû. Heke Riza Çawiş şubî zarokên şermoke
berê xwe nedaba [nenêrîba] ber xwe, da wan awirên Yarbayî bibîne.
Belêm wî berê xwe dida ber xwe. Şkandina xwe nedîtibe jî his
dikir.
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Di halekî wisa da bû ku heçku nedixwast di nav kevilê xwe
da be, ji xwe nerazî bû, hej xwe nedikir, bêhuzûr û nerehet bû.
Yarbay nehatiba da suhbeta xwe digel qaymeqamî kûr kiriba.
Belkî jî da karê biratîyê xilas kiriban. Lê lehzeya [bêhna] ku têda
dijîya qet ne bi dilê wî bû. Hindek dem hene, mirov dixwaze ku
erd ker bibe [bikelişe – biqelişe] û biçe têda. Aha di nav van hisan da
bû Riza Çawiş. Hej xwe nekir. Boçi hatibû û nihe xwe çawa his
dikir? Ev hizire şubî bayê birûskî di nava serê wî da dizivirîn
[didolîn].
Qaymeqamî dît ku Riza Çawiş her berê xwe dide erdî, çav li
Yarbayî niqand:
„Riza Çawiş hem memûrê dewleta me ye, hem jî Tirk e. Ma ne
wisa ye?“
Riza Çawiş ne li hêvîya pirseke wisa ya qaymeqamî bû. Di dilê
xwe da got ku ev e mirovê ku berî nihe î dilvîn [şirîn – sempatîk] û
rêzgir. Paşê jî bi çavên tirsonekî berê xwe da qaymeqamî:
„Wella begê min, ez jî nizanim ku. Em zimanekî cuda diaxivin
ya. Bo zimanê ku em pê diaxivin jî Kurdî dibêjin. Belêm, Kurdî
bûye, Tirkî bûye, anjî Tirk bûye, Kurd bûye ferq nake. Em hemû
mirov in. Elhemdûlîllah em Musulman in. Dewleta me, alaya
me, dînê me yêk e.“
Yarbayî bêsebirîya xwe nîşan da û digel dengekî gefxwar ku tirs
û sehma xwe bide ser, axivtina Riza Çawişî birî:
„Çawiş, Çawiş tu pareyê dewletê werdigirî. Ji nîmetên wê fayde
dibînî. Boçi bi dilekî vekirî nabêjî ez Tirk im? Ma li vî welatî
miletekî bi navê Kurd heye ku tu behsê Kurdî dikî. Herkes Tirk
e. Herkes, tê gihişti? Nizanim em musulman in, em mirov in
anku çi? Bi dilekî vekirî û bi rêya herî vebir dê bêjî ez Tirk im.
Tirkbûyîn hem berî musulmanîtîyê, hem jî berî mirovahîyê têt.
Divêt bêt jî. Hûn boçi me mijûl dikin? Hindî tu wisa bêjî, wisa
tête têgihiştin ku dewleta me ya mezin dê hêj gelek bi we ve
mijûl bibe. Digel kûvîyên wekî we mijûlbûyîn jî, dibe binasê
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paşvemana şoreşên me. Belêm êdî eve rastîyek e. Dêrsim bo me
qûnêr [kûnêr – kul – çiban] e. Qûnêra ku divêt binê wê bête renîn û
avêtin. Heta nihe rêya saxkirina qûnêrê bi dermanî ceribandine.
Her çûye kêmgirtî [edabgirtî] bûye. Tiştê ku divêt bête kirin, hêj
nebûye xwûngirê [kangren – gangrên], organî jêbikin û biavêjin.
Riza Çawiş, ji bo her leşkerekî xwe yê ku li Çemê Kutuyê
[Kutudereyê] şehîd ketî, sed hizaran dixwazim. Ez dê gund
û bajêrên wan bikime ax. Xanîyên wan bi serê wan da kavil
bikim. Li Dêrsimê kuçikekî ku lê agir vêdikeve nahêlim.
Recifînekê Riza Çawiş girt. Bêhuzûrîya wî zêdetir bû. Hem
sedaqeta xwe nîşanî mêrikan [herîfan] bide, hem jî li rûyê te wisa
biaxivin. Ji xwe şerm kir. Bi çi cesaretê van bo min dibêje? Paşê
bi sedan car heq da Elîbînatî. Gotineke wî ya ku ji devê Seyid
Riza neqil kirî hate bîrê: „Qir nabe bilbil!“. Careke dî nêzîkî vê
rastîyê bû. „Belê, bi Xwudê [Wellahî] qir nabe bilbil!“ di dilê xwe
da got.
Rengê wî pît bibû. Divêt tirsê di rûyê vî mirovê ku wekî Cengiz
Xan diçû ser eşîran da nebînin. Bizava parastina xwûnsarîya xwe
kir. Divêt lez jî nekiriba. Belêm divêt gavek zûtir rabin û biçin ji
vê derê. Cengiz Xanê Dêrsimê di navbeyna bersivdan û nedanê
da diçû û dihat. Xwast nîmetên dewleta wan, madalyonên wan
biavêje ber wan, li rûyê wan bide. Hiddeta [Kerba] wî li çavên wî
kombibû, berê xwe dida qelemdanka li ser maseya qaymeqamî.
Birhîyên wî yên gur di enîya wî da bibûn girê, enîya wî tijî
qurmiçik [kurîşk] bibûn. Heçku bûye ber.
Qaymeqamî „Qelem çû dilê te ez bêjim Riza Çawiş?“ got û
nedixwast şubî Yarbayî dijwar bête dîtin. Wekî bersiv nehat:
„Riza Çawiş, bi rastî dibêjim. Heke dilê te çûyê, dixwazim
dîyarîya te bikim.“
Bi zorî bi ser xwe ve hat Riza Çawiş:
„Sax bin Qaymeqam Beg, naxwazim.“ got. Paşê jî:
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„Bi destûra we, dixwazim rabim. Rêya gund qederekê dirêj e.“
Ew çiv û bizava li Riza Çawişî nemabû, leşê wî heçku ber pê
ve girêdane giran bibû. Da xwe, destên xwe danan ser çokên
xwe û bi zehmetî rabû ser xwe. Westyayî û xemgîn xuya dikir.
Şubî mehkûmekî qeyd û qemçî kirî. Qaymeqamî dîsa ve bi
dilvînî [şirînî – sempatîkî] destê wî girt û bi dilgermî şidand. Riza
Çawiş bêyî dil ber bi Yarbayî ve çû. Li ser qenepeyê reş heçku
ne rûniştî, adeta xwe dirêj kiribû. Pêyek li ser pêyekê, qet şêla
xwe xirab nekir û destê wî girt. Li dûv jî:
„Riza Çawiş, ertêşa me ya qehreman van roja daku eşqiyayî di
kunên [şkeftên] xwe da bikuje, ber bi çiyayên Dêrsimê ve diçe.
Ew çiyayên wan yên pîroz ku pê diperêsin. Ber bi Tûjik, Çiyayê
Sor [Kirmizi Dağ] û Çiyayê Zel [Zel Dağı] ve bi rê ve ye. Gelek
nakêşe, em dê çiyayên wan bi serê wan da hilweşînin.“
Tila xwe ya nîşanê rakir û bi gef hejand:
„Cihê ku xencera [sungû] me lê, fermanên Tirkan kar dikin. Bêje
eşîra xwe bila tena bin. Van gotinên min bo mirovên xwe bêje.
Dê nihe dikarî biçî.“
Riza Çawiş hingê têgihişt ku di bin barekî giran û belayeke mezin
da ye ku di jîyê [emrê] xwe da nehilgirtî. Eve barekî bêsiyanetîyê
[bêhonurîye – bêrûmetîyê] bû. Li bêsiyanetîya [bêhonurîya – bêrûmetîya] xwe
qehirand, qurmiçî, têkçû. Vê hisê timamî bedena wî girtibû,
wekî gurgê [gurê] ketîye davê [qepanê – telîyê – tepikê – kemînê] çawa
bi tirsa ruhê xwe diperitîne ku jê xilas be, wî jî xwast her bi
wî rengî xwe xilas bike. Bizava wî ye vala [xalî – nafîle] bû. His
kir ku xwuheke tezî [sar] ji pişta wî tête xwar. Ji ber şkestina bi
vê dereceyê ya mirovahîyê, bi zêdehî ve xemgîn bû. Di dilê
xwe da „Ma eve li mirovekî şubî wî rêzdar tête kirin?“ hizirî.
Mirovekî ku heta wê rojê kesekê cesaret nekiribû bi çavekî
xirab berê xwe bidê, li kî derê hatiba dîtin bi hilﬁrîn li ber
dihate rabûn, bi dozîneyan [duzîneyan] mirov dibizivîn ku nêzîkî
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wî bin, bikevin çavê wî, dostayetîya wî qazanc bikin, lê Yarbayê
rûhesp hema yêkcar heçku qelemê xwe bişkêne û biavêje gilêşî,
siyaneta [honura – rûmeta] wî hizar caran şkandibû. Hizirî, ku dê
çawa careke dî berê xwe bide rûyê qaymeqamî. Qenaet baş lê
hasil bû ku ji çav ketîye. Ya qenc ew e ku derkevin biçin ji vî
derê lewitî [meret], şubî cihên ku Pîrên Elewîyan dikirine „ketî“,
wekî xanîyên ku kêl li ber derî diçikilandin, ku careke dî gavê
neavêjinê. Here Riza, Serqol, Serokê eşîrê Riza here derkeve ji
vî derê ketî. Belêm çawa? Pêyên wî ew bi zorî rakêşan ber derî.
Wekî di nav derazînkê da bû, dîsa ve dengekî gur:
„Bila zeran [mexsed jê zêr in – RH] hazir bikin!“
Gava Riza Çawiş eve bihîstî, destê xwe avête perwazê [pervazê]
derî û sekinî. Serê xwe paşve zivirand. Çav bi çavê Yarbayî hat.
Wisa bi kîn û kerb [hiddet] berê xwe dayê, bi nefretê wisa î tijî bû,
wisa î hişk bû, heçku da bi awirên xwe wî kunkunî bike. „Sîleha
min li ser min ba! Leşê serhespî ji mêj ve da li sergûvkê layiqî
xwe ba!“ got di dilê xw da.
Riza Çawiş nizanî ka çawa ji pêcûneyan hate xwarê. Adeta î
serxweş bû. Çûyîna xwe ya bo Xana Paş jî ferq nekir. Dest û
pêyên mirovên wî yên ku ew di vî halî da dîtî têk alîyan. Pêkve
şaş bûn. Ew wisa nedîtibûn. Kesê ji tirsan nedikarî tiştekê
jê bipirsin. Mahîna wî di cih da hate hazir kirin. Çawa li ber
berî xwe avête ser pişta mahîna xwe, qemçî da. Mahîna ku ji
ber nalên xwe dewsa stêran [stêrkan] hêlayî li ser berên parke,
ji rastîyê bin Qonaxa [Qesra] Mamed Axayê Arezûyan [Areyan]
berê xwe da rojhilatê, gundê Xosumê. Kerba [Hiddeta] wî adeta
bibû êtûn [volkan], di nav xwe da dikelî. Demek zûtir dûrbikeve
û li paş xwe nenêre, hindî ku dijî dûr bimîne, silavê jî nede,
borand ji hiş û bîrên xwe. Gotina „Bila zeran [zêran –RH] hazir
bikin!“ careke dî dengveda di guhên wî da. „Heçku em zeran jî
bidin nikarin xwe xilas bikin“ di dilê xwe da derbaz kir. Ferman
ji mêj ve derketî ye.
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Piştî Riza Çawiş Qaymeqam û Yarbayî dest bi riberizê [munaqaşeyê]
kirin. Qaymeqamî digot divêt ew polîtîk bin:
„Yarbayê min yê birêz. Ev mirovê ku we şubî pareyê hûr xerc
kirî, di isyana Şêx Seîd da hevkarîya dewleta me kirîye, yêk
ji mezinên eşîra xwe ye, di bêhnekê da dikare sed û pêncî
çekdaran dijî me rake. Em bi têkilîyên nerm û nazik wan di
govê da digirin. Heke hûn bi van gotinên şubî qemçîyê li rûyê
wan bidin, dê hemberî me rabin. Hêj karê me heye digel van,
Dêrsim hêj paqij nebûye. Bi dehan axayên wekî wî hene, her
demî dikarin serî rakin. Heke wisa şubî kirina we biçin, em dê
karê xwe bêxine zehmetê.“.
Li ser van gotinan, Yarbay Gumuşpala bi hiddet hilﬁrî ser pêya.
Destên wî di berûka wî da bi kerb gerîya di nav mezelê [odeyê]
da. Paşê herdu destên xwe danan ser maseya Qaymeqamî û serê
xwe nêzîkî wî kir:
„Yaho hewce nake ku gelek rû bidine van bênamûsa. Di her
keysî da divêt li serê wan bidin. Eve di nermahîyê nagihin, zû
hemer dibin. Me qudreta dewletê di demê xwe da nîşandaba,
ev bûyerên îro nedibûn. Ma tênagihî? Tu wan wekî mirovan
hilgirî pêşîya xwe û bi wan ra biaxivî, dê te bêhêz qebûl bikin.
Aha hingê dê têkvedanê bikin ev bêdîn û bêîmane. Tu sivîl î, ez
leşker [esker] im, tarzê min naşube yê te. Tarzê te dişube kolana
bîrê ya bi derzîyê. Binêre, heke me ev kare bo we sivîla hêlaba,
Dêrsim ji dest çûbû. Em qirêja we paqij dikin. Tu hizir dikî ku
ev mirove dê bikare sed û pêncî çekdarên xwe beramberî me
rake?“.
Dîsa ve di nav mezelê da gerîya. Ji pencereyê berê xwe da
xanîyên banên wan ax û Kurdên ku li kolanan digerîyan.
„Ev çekdar [eşqiya], êdî ji tirsa xwe nizanin ku tiştekê bikin. Yên ji
wî gelek bihêztir di bin cizmeyên me da periçîn, diperiçin. Heke
Seyid Riza xwe li ber negirt, eve qet nikarin. Ew vê dizanin. Ji
ber hindê min xusûsen got. Divêt hêza me bizanin. Tu Kurdan
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nas nakî. Ew zendika ku nikarin biçemînin maç dikin. Bihêle
maçkirinê, xwe diavêjin ber pêyên te. Belêm divêt te zeîf his
nekin, di nişkê da dibine kurt [qertel – baz – ulih]. Qaymeqamê delal,
van gotinên min bo xwe wekî şîret veşêre.“ got û bi hiddet [kerb]
ji mezelê derket.
Elîbînat zû ji xew hişyar bibû. Xeberê vegera Riza Çawişî ya ji
Dêresorê [Kizilkiliseyê] bi şev wergirtibû. Têşta xwe xwar û ber
bi qesrê [qonaxê – koşkî] ve çû. Mêrgesor tijî mirov bû, berê xwe
daba kîjan alî, biçûk [zarok] hebûn.
Li ser rêyên ax û toz, li binê dîwara, li ser berên mezin, li ser
bana, li banî û betena, li her derê zarok, ji dinyayê bê xeber,
bê xem di nav yarî û leyizê da bûn. Zarokên rûken, bi kerb,
dilşkestî, bi kilmîş, bê kilmîş, por belav, derpêyên wan yên dirêj
qirêj û dirhayî, bi rûyê zer û esmer, bi sexbêr, bê sexbêr, ku
meyweyên [fêqîyên – fêkîyên – berên] şevên zivistanê yên dirêj bûn,
dileyistin. Digel bi hiddetîyê jî zarokên şa û dilşa. Jina gov paqij
dikirin, bûk û kiçên [keçên] ciwan jî meşk dikêyan [dikilan]. Jîyan
êdî bê derd e. Heywan di livîna candar [giyandar] ya biharê da
ne. Heçku tama şînkatî û germahîyê derdêxistin. Yên dizirîn,
diorîn, dikarîn, dengûdorê gund zevt kiribû. Çûçik bi lez in.
Sehm û spehîtîya biharê tûşî wan jî bibû, bi şahî diwîçîn û bêyî
rawestan di nav bizavekê da bûn. Delalîya vî parçêyê xwezaya
ku ji alîyê çiyayên bi şêl ve dorpêç bûyî, serê mirov xweş dikir
[mirov serxweş dikir]. Bayekî bilind ji çemî ber bi jor ve pêl pêl bêhna
zibil û mîzê diîna [tîna]. Spîndarên ku li rex coka avê rêzbûyî
şubî nazdaran dihejîn, dengê belgên wan tevî dengê mirov û
heywanan dibû. Belgên dara bîyê xwe li ber hêla bayî nedigirtin
diwerîyan û di wê deşta şîn ya deryayî ya Mêrgesorê da pêlên
zîvîn pêktînan. Darên tû û gûzan bi wan çeqên xwe yên keskê
tarî li ser banê avahîyên du tebeqe siheke şirîn ya keskê tarî
çêdikir. Li ser „kolikên“ [baliğen – balixên] ku Elîbînat, Memlî û
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Riza Çawişî li rojhilata gundî li rex hev çêkirî, şilxê mêşa şubî
ewrekê. Zîrek. Xweza li mirov, mirov li xwezayê di nav ahengê
da bû û dilvîn [şirîn – sempatîk] bû.
Riza Çawiş: „Kerem bike Mam, bi hev ra têştê bikin.“
„Helal be. Ez zû radibim. Wekî mirov bi nav salan dikeve, êdî ji
ber hewcehîya nefsî ya ku ji kêmdemîyê peyda dibe, anjî bunye
[binyata leşî] tête guhorîn, axir her ji çi be, kêm dinive. Di her halî
da em vî jîyî [emirî] di xewê da naborînin helbet! Rojê herî zêde
sê seetan çav bi xewê dikevin. Paşê di nav cihî da dimînime li
hêvîya ronahîyê. Li vî demî, di nav dezgehê bîr û hiziran da
dibime gêre. Şubî yê ku damayê bi tinê dileyize. Car bi berikên
yê vî alî, car jî bi yên alîyê dî dileyizim. Belêm rastîyek jî heye
ku hercar jî ez berze dikim. Qet qazanc nakim. Axir ez î pîr
im. Ma ez qazanc bikim dê çi be? An qazanc nekim dê çi be?
Duzgin bila we biparêze. Bila destê we bigire. Qet nebe hûn bi
bin nekevin!“
Elîbînatê ku bi ﬁrên kûr çaya xwe vedixwar, birhîyên xwe yên
boz mûç kirin û pirsî:
„Bira gorî, tu ji mîrata Dêresorê [Kizilkilise] têy. Sobay [Efser]
dost û ehbabên te ne. Hewadîs [Dengûbehs – Nûçe] çawan in? An dê
vê havînê koka me qelînin?“
Riza Çawiş, ji van gotinên Elîbînatî nerazîbûna xwe bi gelekî
ve nîşan dida. Ji xwe ew gotinên „dost û ehbab“ qet lê xweş
nehatibûn. Bi rengekî aciz:
„Hewadîs [Dengûbehs – Nûçe] gelek in. Belêm ne yên xêrê ne.“
„Ji bo ku texmîn bikin ku wisa ye, hewce nîne ku mirov remildar
be.“
Piştî bêhnekê ber bi Pule Jareyê ve bi rê ketin. Gavên Elîbînatî
giran bibûn. Bêhnkêşîya wî bi xirîn û deng bû. Xwe bi desteka
gopalê xwe dibizivand ku li paş Riza Çawişî nemîne. Gava
gihiştine serê girî, cara pêşîn her yêkî berek dana ser keleka
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bera. Paşê çavên wan bi çavên Duzginê ku di nav ronahîya ku
çavan radike da ketin. Bi serê xwe yê risasî şubî xencerekê di
singê esmanî da çikilîbû, bi heybet û bilind. Serê wî yê ku di
şînîya bêserûbin da çikilî, wekî karektera Kurdî rast bû. Ne
çemîyayî. Elîbînatî destên xwe bi rexan ve rakirin û dua kirin.
Lava kir, hevkarî ji wî daxwaz kir. Ji bo Kurdan xêr û xweşî,
qencî û parastina ji felaketan xwast. Ho baş westiyabû. Paşê
kevirê mezin yê kezgirtî yê ku beramberî Duzgin sê cara maç
kir û serê xwe pêvena. Riza Çawiş di dilê xwe da digel wî bû.
Beramberî hev li ser berekê rûniştin. Mêrgesor bi rika digel
zivistanê jî be, bi dengûdor û hereket bû. Bayî ev dengûdore pêl
bi pêl tîna [diîna] Pule Jareyê. Spîndarên ku li rexê çemî rêzbûyî,
şubî bûkên nazdar yên ku bi ber bayî ketî, dihejin. Darên gûze
yên wekî sihereşkan têne dîtin jî, ristikên zumrûd bûn di gerdena
Mêrgesorê da. Zumrûdên ku bi benikên stûr ve hatine kirin.
Heçku di gerden û singûberê jineke spehî da herwisa.
Elîbînatî ji cigareya xwe mirqeke [bêhneke] kûr kêşa: „Berî mirinê
bibe nesîb ku careke dî ya dawîyê biçine nik Duzginî! Ez gorî
bim, çawa spehî tête dîtin? Ji xortên herî jêhatî, ciwan û xorttir.
Di rojên wisa da, Sulwis [Sulvis] û çiyayên dî yên Dêrsimê xwe
nêzîkî wî dikin. Suhbetê digel wî dikin. Çawa jî î dilvegir e
pîroz [mubarek]. Min ber bi xwe ve dikêşe. Dikêşe…“
Piştî ku Elîbînatî bêhneke kûr hilkêşayî, Riza Çawişî bi rêzgirî
bersiv dayê.
„Mam, tu dê hêj gelek hilkevî. Maşalaha te heye. Em li nik te
nakin tiştek. Wisa bêhnên kûr nehilkêşe. Ma tu dixwazî bo me
bibîye nimûneyê xirab. Hêj gelek tişt hene ku tu bikî.“
„Bira bira, dê ji pîrekî wekî min li hêvîya çi bin?“
Riza Çawişî got „Tu mirovekî bi aqil î“ û bi lez gotinên ku
Yarbay Gumuşpalayî kirî, jê ra behs kirin. Ji rengê rûyê wî kivş
bû ku, di bin tesîra bûyerê da mabû.
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Bi şithayî behsê gotina „Zeran [anku zêr –RH] hazir bikin!“ kir û
paşê:
„Mam, bûyer eynî dişube 1925ê. Digotin ku heke Kurdên
Şaﬁî dewletê ava bikin, karê wan yê ewil dê kuştina Elewîyan
be. Ji ber hindê eşîrên Dêrsimê, Xiran, Suran, Alan, Yusufan
[Îsivan], Lolan, Xormekan û eşîra me Kureşan, me ji pişt ve
li Kurdan da. Em hatin leyiza begên Çarsencaxê. Gotin Misto
Kor Elewî ye, Elewîtî dê serbest be. Haydê em bêjin ku Hemedê
Goktepeyî, Osmanê Hafşikî, Şekirê Sorpiyanî, begên Çotelê
mirovên dewletê bûn, menfeetên [berjewendîyên] wan hebûn, karê
wan lêhbandin [xapandin] bû. Başe ma hinde axayên eşîrên me kor
bûn? Ferq nekirin? Nihe jî dewlet me dijmin nîşan dide. Amanc
[hedef] Kurdên Elewî ne. Em çend lava jî bikin, çend tena tena
li mala xwe rûnin jî, wisa xuya dike ku em dê ji vê terteleyê
[qirkirinê – komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê] dîsa ve zerarê bibînin. Ya
rastî şaş mehtel mam. Qet nizanim dê çi bikim.“
„Boçi nizanî. Her wext [dem] sed û pêncî çekdar di bin fermana
te da ne. Dij derkeve.“
„Mam Mam, agir li malê bikeve, çawa wisa diaxivî? Bi sed û
pêncî kesan çi tête kirin?“
„Li dij tête rawestan.“
„An tu hêza wan nizanî? Topên wan hene.“
Elîbînatî yêkser axivtina wî birî:
„Leşkerê [Eskerê] Romê [Eskerê Tirk –RH] tufek hene, teyare hene.
Çi ye karê wan Riza Çawiş? Çi ye karê wan, ma tu qet neﬁkirî?
Mirov kuştin. Welatê me standin. Me exsîr bikin [dîl bikin]. Ew
baş fêrî kuştinê bûne. Her yên me dimirin, birayên me yên li
Rojavayê xwûn digirîn. Dijmin heçku har bûye, eşîra Yusufan
[Îsivan] dest dadinin ser hevkarîya ku diçe Demenanê jî. Anku
em egîdîyê li xwe bi xwe dikin. Çi disekinî bi sed û pêncî
çekdarên [mirovên] xwe ve? Tu egîdîyê li min dikî? Bikeve nav
wan. Li serê wan bide. Ma dayîka ji bo kîjan rojê înayîne?
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Nîşanî Dêrsimê bide. Bila navê te wekî Duzgin, wekî Kures
[Kureş], wekî Battal Qazî hindî ku Kurd hene bijî. Bira bira, li
pêşîya te du rê hene. An tu dê çekdarên [çeteya – qolê] xwe belav
bikî. Şubî min bibîye Elîbînat. Anjî şerî bikî. Hêw [Wa – Wey] çi
li we hatîye? Tirk jî mirov in. Gava bibînin ku em dikujin ew jî
dê bitirsin.“
Riza Çawiş î dudil bû. Carekê dihizirî ku sing û berê xwe
bidirîne û wekî xortekî mîna [şubî] beranî derkeve meydanê. Li
kî derê zirav e bila li wê derê bipiçe [biqete]. Divîya bû ku strana
xwe bi nifşên paşerojê bide xwandin. Wekî strana Şahîn. Hetta
carina strana wî guhên wî tijî dikir, di ser û dilê wî da deng
vedida.
„Maê, camerd ardo dîna. Riza Axayî Dêrsimî
Eskerê Romê kerd xo wer
Berdo hata zîre qislî“
Anku
„Dayê kur înaye
Riza Axayê Dêrsimî
Eskerê Romê daye peşîya xwe
Heta qişleyê [mangeha leşkerî] ajotîye“
Li Pule Gewrê, li Dere Ziqê, li Gema Bêzikê „Riza Axayê
Dêrsimî“ ya dilsoj ketibû ser lêvên zarok û ciwanan, tijî guhên
wan bibû, timamî bedena wan zevt kiribû. Melodîyên [Nexmeyên]
vê stranê şubî nermahîya bêhna destgirtîyê dikete nav çiyayên
spehî yên Dêrsimê, her kevir, her dola wê dialîst û hildikişîya
esmanî. Riza Çawiş bi van hissên delal ji xwe diborî.
Paşê dirêj nediajot vê hizirê. Di nişkê da dikete bin barekê û di
bin da diperiçî. Diﬁkirî ku ev mirovên ku bi salan digel wî bûyne
hevalên sîlehê bi zanahî naavête nav agirî û ﬁkira xwe diguhorî.
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Heke bi xwastina dilê xwe jî bin, bi zanahî nayê mirîn. Mixabin
e bo hemûyan, bo zar û zêçên wan. Xelkekî hinde naavême nav
agirî.
Paşê dîsa ve dibû egîdê Kurd. Riza Çawiş bi hebûna xwe bibû
du ker [parçe]. Nedizanî ka dê xwudanîyê ji kîjan alî bike. Gotinên
Elîbînatê pîr, wisa xuya dikir ku ew li xwe bîyanî kiribû. Di
bin bêçaretî û bêbiryarîyê da bêhna wî çik dibû. Heçku ew ne
xwudanê qolekê [yêkîneyekê – grûbeke çekdar] bû, herwisa axayê eşîrê
jî.
Riza Çawiş ji qatê [tebeqeya] yêkê yê koşkê [qesra – qonaxa] xwe seyra
gelîyê Mêrgesorê dikir. Bêyî ku çavên xwe jê bike. Heçku çavên
wî ketine ser dilbireke [dilbereke – dîlbereke] navtang zirav. Bi
heyranî û hezkirin, nedizanî ku xwe jê bike. Bi zehmetî ferq
kir ku kurê wî Saverdî hatîye jor. Çawa wekî ku wêneçêkerek
[ressamek] li xwezayê rengên sihrî vedigire û gava tête nerehet
kirin aciz dibe î wisa bû. Piçekê î dilmayî.
„Babo, du leşker [esker] hatine dixwazin digel te biaxivin.“
„Du leşker?“
„Bîne jor.“
Piştî bêhnekê du leşker li huzûra wî bûn. Mehçûb û bi tirs
radiwestan. Wan bêbizav çaya xwe didan ber ﬁra, Riza Çawişî
ji wan pirsî:
„Kê hûn şandin?“
„Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] binkeya [qereqola] Iresîyê.“
„Başe çi ji min dixwaze?“
„Divêt hûn bi lez çûbana [çûbayîna] qezayê. Fermana [Emirê]
Qaymeqamî bûye.“
Riza Çawiş bûyînên [qewimînên] cara berê înan bîra xwe. Ji milekê
ve kiryarên ku Yarbayê rûhesp înayîne serê wî hatin bîrê, li milê
dî mereqa wî jî her diçû zêdetir dibû.
„Ka em berê xwe bidinê, dê çi bixwaze Qaymeqam Efendî? An
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gazî dikin ku ez lêborînê bixwazim, anjî teklîfa min ya biratîyê
dîsa ve hizirîye. Ya bi xêr!“
Roja paştir wekî bi pêcûneyên qaymeqamîyê ve selal ketî [çûye
jora] qederekê î bi hizir bû. Digel ku cara dî bo xwe bi xwe gotibû
ku careke dî neyête vî avahîyê kêl li ser hatîye çikilandin, nelet
lê hatîye xwandin, lê dîsa ve hatibû. Vê carê tiştek bête serî,
Yarbay lêborînê jê nexwaze û di ser da jî şubî berê biaxive, aha
hingê hertişt xilas dibe. Xwezî Yarbay neba! Qenc xirab digel
Qaymeqamî îmkanê axivtinê hebû. Belêm ev Yarbay nîne?
Qaymeqamî ew bi rûkenî pêşwazî kir. Dîtina itibara wekî demên
berê ﬁkira wî ji binî ve guhorî. Kubarîya Qaymeqamî, rêzgirtina
li ber wî, lê gelek xweş hatibû. Ne bi tinê bûn. Qaymeqamî gava
„Yuzbaşî Xêredîn Beg“ daye nasandin, gelek sar çûne destê hev.
Riza Çawiş vê carê gelek bi biryar û ji xwe î bawer disekinî.
Di rehetîya xwudanê malê da bû. Hevaltîya Qaymeqamî ev
bawerîye dida wî. Ça [Çay] vexwarin. Suhbetê ewil li ser xweza
û delalîyê dest pê kir û bi nêçîra kewa, ya pezê kûvî û nêçîra
hirça dewam kir. Li ser hemûyan jî gotina dawîyê Riza Çawişî
digot. Adeta ders dida. Qaymeqamî bi rûkenî û hezkirî guhê
xwe didayê, belêm Yuzbaşî Xêredîn beramberî Riza Çawişî
bi xerezeke [husûmeteke] nedîtî î dagirtî bû. Nîşan nedaba jî kivş
dibû. Rûyekî sar û enîgirê, didanên şithayî ew dida dest. Her ji
çi be, zanahîya ji rûyê Riza Çawişî dihate dîtin, tecrubeya wî ya
nêçîrê û segvanîya [nîşangirîya] wî lê xweş nehatibû. Riza Çawişî
jî dirêj û dirêj dikir. Heçku wî biteqîne, tola xwe ji Yarbay
Gumuşpalayî wergire.
„Dizanî begê min. Min zelamek heye. Li çûçika li ser çeqê darê
dide. Ev lêdane ne şubî lêdana herkesê ye. Zelam pişta xw dide
çûçikê. Paşê eyneyekê [awêneyekê – neynikekê – qotîyeke ronahîyê] dadine
ber xwe. Berê xwe dide eyneyê û tufeka xwe dirêjî çûçikê dike.
Di her carê da tam lêdide. Me wisa hizir kir ku tesaduf e. Çend
cara kete behsî, hemû jî kar kirin. Yuzbaşî Xêrî Beg, we leşkerên
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wisa hene?“
„Navê min Xêredîn e, efendî! Kesek segvanekî baş bûye, bo me
ne giring e. Ya giring ew e ku gava diçine Çiyayê Tûjik, Çiyayê
Sor, bibînin ka ew pêxwasên ku tu ji wan ra segvanên baş dibêjî,
çawa direvin. Nizanim têgihiştî?“
Riza Çawiş careke dî li hêvîya nebaşîyekê nebû. Hizirî ku gelo
ji ber ku pesnê Kurdan gelek da [methê Kurdan gelek kir] wisa bû.
Belêm gihişte wê qenaetê ku divêt bersiva mêrikî jî bête dan.
[eskerên]

Yuzbaşî Beg, ez bi vî jîyê [emirê] xwe ve jî dikarim [dişêm] bireke
zarok û jinan bikujim. Hindî ku li nik min sîleh hebe, li nik
wan jî nebe, çûyîna ser her çiyayekê mumkun e. Nizanim hûn
têgihiştin?“
Yuzbaşî Xêredîn bi kerb [hiddet] rabû ser xwe:
„Efendî, tu dixwazî çi bêjî?“
„Qet! Tinê min bersiva we da.“
„Ya rastî bi van bersivan nîşan didî ku tu mirovekî çend lewçe
yî.“
„Hûn gelek bi edeb bûne ku van gotinan dibêjine kesekî di jîyê
[emirê] babê we da!“
Hirseke mezin rûyê zer û sar yê Xêredînî girtibû. Rûyê wî şubî
silkekê sor bû. Destê wî li ser demanceya wî, piştî bêhneke
bêdeng:
„Qaymeqam Beg, bi destûra we“ got û bi kerb [hiddet] ji mezelê
[odeyê] derket.
Riza Çawiş wisa bawer dikir ku heçku tola xwe ji Yarbay
Gumuşpalayî wergirtî. Qet xem nexwar. Wekî simbêlên xwe
yên boq badidan:
„Tu bi Xwudê kî Qaymeqam Beg, ez di van reftarên leşkeran
nagihim. Hemû hemberî min bi hiddet [kerb] in. Gelo we tiştekî
xirab bihîstîye?“
Qaymeqam piştî hizirîna demekê, ji sandelîya meqamê xwe
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rabû û hat rûnişte ser sandelîyeke li tenişta Rizayî. Wisa diaxivt
heçku hindek li pişt derî guhdarî dikin. Lehzeyekê çavên xwe
dane ser derî. Paşê herwekî surekê [tiştekî veşartî] bide, hêdîka
axivt:
„Riza Çawiş, hem Yarbay, hem jî Yuzbaşî Xêredîn boçi vê reftarê
nîşanî te didin ez jî nizanim. Eve li nav şerî jîyan. Gelek bûyer
dîtin. Bi giştî vê hiddeta [kerba] xwe didine der. Axir, mijara me
ne ev e. Min tu ji ber binasên [sebebên] cuda gazî kirî. Riza Çawiş,
hetmen te bihîstîye. Dewlet rengekî nû dide Dêrsimê. Yên ku dij
derdikevin pêkve têne mehû kirin. Yên ku dij dernekevin, ber bi
Rojavayê ve têne mişext kirin [koç kirin – surgûn kirin]. Helbet hindek
neheqî jî dibin. Bo nimûne kesên ku destê xwe nerakirî jî hene
ku hatine kuştin, hatine mişext kirin. Dewlet naxwaze ku careke
dî li vê derê şakîtî [eşqiyatî – isyankarî] hebe. Tu yêk ji dostên me yê
herî baş î. Kêrhatinîyên te dizanim, lewma imtiyazê nîşanî te
didim. Daku zerar negihe te û mala te, em li Çotelîyê govekê
didine te. Here li wê derê bi cih be. Dewlet li pişt te ye. Dewleta
me bi vî rengî dixwaze siyanetê [honurê – rûmetê] bide te. Bi lez
biryarê bide. Derûdor hindî tu bêjî şêlû ye.“
Riza Çawiş şaş mehtel wisa lêhat heçku qazan qazan ava kelî bi
serî da dirije. Li hêvîya teklîfeke bi vî rengî nebû, teklîfeke ku
hinde salên jîyana wî radimale. Rûyê wî hind zû reng diguhorî
ku simbêlên wî yên boq dilerizîn. Neşiya [Nikarî] heyecana xwe.
Rûyê wî şubî kaxezê spî bû. Dev û lêvên wî zuha bibûn. Ev
deme li ber wî wekî jîyekê [emirekê] dirêj hat. Li durêyankê bû.
Xwast ji çavên li ser wî xwe xilas bike. Çavên ku ew nerehet
dikirin. Qaymeqam li hêvîya bersivê bû. Dê bersiva jîyana
xwe daba. Xwe komî serhev kir ji wê şaşbûnîyê. Fikirî ku
divêt bersiveke layiqî şan û şerefa xwe bide. Mirov bi kiryarên
xwe ve tête bîrînan. Gava ez li Çotelîyê li govê keyfê dikim,
kesên bi salan li dûv min hesp ajotî dê bimirin!. Elîbînat hate
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ber çavên wî. Dê çawa li rûyê Elîbînatê zaner bête nêrîn? Anne
daku boşahîyê bikin hatina dinyaya du rojî û paşê jî li govekê
wekî heywana jîyan dê çi îfade bike? Belê, bila têbigihin ez kî
me. Bila bersiva min bizanin. Bila bizanin ku goştê her çûçikê
[ﬁrindeyê] nayê xwarin. Hizir li dûv hizirê bûn.
„Qaymeqam Beg, ji bo iltifata te, dost dîtina te, hevkarîkirina
te spas [teşekur]. Me nedizanî ku qencîya me dê rojek ji rojekê
bibe rim [mizreq] û di singê me da biçikile. Me nedizanî ey dost!
Aha cezayê nezanîna vê yêkê wisa xuya ye ku em dê giran
bikêşin. Ceza çend mezin be, ceza çend zalim be, ez dibêjim
ku di cih da ye. Heke ker bi aqil ba timamî jîyana xwe bar bo
aşî nedikêşa. Em layiqî her cezayî ne Qaymeqam Beg, layiq in“
got Riza Çawişî û bêhnekê çavên xwe dane pencereyê. Berê
xwe da betena zer û zuha, kevirên gir. Bi reftareke biryardarî li
Qaymeqamê ku ew bi mereqdarî guhdarî kir zivirî û:
„Ez ji çiyayên xwe dûr nikarim [neşêm] bijîm, divêt vê yêkê
bizanî. Ji dewê xwe yê sar, ji çemên xwe yên li biharê boş tên
[diherikin], ji ziyaretên [turbeyên] xwe, dostên xwe, ji mirovên xwe,
ji gurg û çûçikên xwe çawa dikarim dûr bijîm? Ya herî baş bi
destê xwe bikuje. Heke ji qencîyê pê ve xirabîya min gihiştibe
dewleta min bikujin efendîyê min. Li ser hinde kêrhatinîyên
min, tiştê ku li min tête kirin rast nabînim.“
Qaymeqam di halekî ku nizane çi bike da:
„Riza Çawiş, rewş ne wisa ye ku tu dizanî. Gelek têkilav û
tehlîke ye. Heke bizanin ku ez vê teklîfê bi te dikim, dê min
jî xerc bikin. Here gundê xwe û piçekê biﬁkire. Belêm divêt
bizanî ku demê me gelekî teng e. Nizanim min karî [şiya] ku
giringîya pirsê bi te bidim zanîn?“
„Qaymeqam Beg, çu ﬁkirîna alî-malîyên vê yêkê nîne. Hûn
dixwazin min bikine nav rikehê.
Paşê jî daku nemirim hûn dê hestîyekê biavêjine ber min. Anku
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ji bo Xwudê bêjin, Riza Çawiş ew zelam e ku biçe nav ve
rikehê? Li wê derê, di nav çar dîwaran da şûna ku wekî êxsîrekê
[dîlekê] bimirim, li serên hûnik yên çiyayên me mirina azadane
tercîh dikim. Sê roj zêde jîyame ne giring e.“
Riza Çawiş wisa hizirî ku heke tawîzê nede dê ﬁkira Qaymeqamî
bide guhorîn. Wî bi xwe jî çekdar hebûn. Heke bihizirin ku ew dê
dij derkeve, dê lêvebin. Tikaya Qaymeqamî çu encam nedabû.
Riza Çawiş tijî sîtem, xem û êş ji Qaymeqamîyê derket.
Hindî roj û heftî borîn û xeberên nû yên felaketê hatin, Riza
Çawiş zêdetir kete nav hizir û bîran. Dawîyê tiştê ku di serê
xwe da diﬁkirî kir û çeteya xwe [grûba xwe ya çekdar] gazî kombûne
kir. Ji ber şerê li Dêrsimê qolê wî [çekdarên wî] ji mêj ve bû ku çu
kiryar nekiribûn. Herkesê mereq dikir ka Riza Çawiş dê biçe ser
kê, êrişî kîjan eşîrê bike. Bo sed û pêncî çekdarên xwe axivt, ku
bi baldarî guhdarî dikirin:
„Hevalan, heta nihe me bi hev ra hereket kir. Car bû ku me dilê
hev şkand. Hindek sil bûn [xeyidîn]. Belêm yekitîya me dewam
kir. Nihe em hatine durêyankê. Min ji ber vê yêkê hûn kom kirin.
Hewceyî dirêjkirinê nîne, dibêjim. Durêyank. Durêyankeke
ku ne sanahî ye [hêsan e]. Ji ber vê yêkê herkes bila baş biﬁkire.
Biryara xwe azadane bide. Nihe dixwazim bêjim ka em boçi
hatine durêyankê. Xeberên hatî we jî wekî min bihîstin. Dêrsim
disuje [dişewite]. Dêrsim tête sotin [tête şewitandin]. Mirovên ku em
Pîrên wan in, hovane têne birandin. Ber li ser berî [kevir li ser keviri],
ser li ser leşî [bedenê] nayê hêlan. Digel vê yêkê jî heta nihe me
çu bizav nekirine. Em wisa hizirîn ku heke em xwe têkilî wan
nekin ew jî têkilî me nabin. Nihe derkete meydanê ku niyeta
wan cuda ye. Pêşîyê bi leyizeke zirav em bêteref hêlan. Eşîr yêk
bi yêk şkandin. Paşê jî piştî ku hêza çekdar hate tesfîye kirin vê
carê jî li yên dî dizivirin. Anku em jî dê wekî Demanan zerarê
bibînin. Alternatîva li ber me, an em dê wisa bêdeng bimînin û
li hêvîya mirinê bin, anjî li ber dewletê rawestin.“
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Riza Çawişî dengê xwe birî. Çavê xwe li ser boşahîya ku
çarmêrgî rûniştî, çok dayî, pala xwe daye dîwar û stûnê, serê
wan ketîye ser milan, gerand. Kesê bersiv nedida. Rawesta Riza
Çawiş, xwast ku bihizirin. Biryara jîyana wan e eve, bersiv wisa
bi sanahî [hêsanî] nabe.
Rûyê wan tirş [Mirûtê wan şîn], enîya wan girê, cigare li dûv
cigareyê kêşan. Dûkêla şîn ya ji nav simbêlên wî hildikişîya,
şubî perdeyekê li ser mezela [odeya] ron hilawîstî bû. Pirsa xwe
dubare kir:
„Dixwazin biçine kîjan rêyê?“
Piştî rawestaneke dirêj, livînek çêbû. Mistêyê Gulê, ku di nîvekê
da rûniştibû, ewil berê xwe da çep û rastê xwe û paşê:
„Bira tu baş dibêjî. Durêyan. Lê te hêj negotîye tu dê çi bikî. Ka
bo me bêje. Tu dê çi bikî?“
„Başe. Bêjim.“ Paşê giran dest pê kir û behsê gotinên Qaymeqamî
kir. Got ku bo wî teklîfa goveke li Çotelîyê hatîye kirin. Piştra lê
zêde kir: „Hema li wê derê min teklîfa wan red kir. Naxwazim
ku çu kes bêje Riza Çawiş çiyayên xwe hêlan û çû deştê. Ji
ber vê yêkê bersiva min kivş e.“ Li ser van gotinan dengûdorê
mezel [ode] tijî kir. Nedihate zanîn ka kî çi dibêje.
Piştî ku zewlîzan sekinî Memo Derg:
„Em sed û pêncî kes in. Terefê dî bi hizaran çekdar. Ertêşeke
bi teyare [ﬁroke – baleﬁr], top [bombe] û tank. Digel hindê jî ez
ji xwe natirsim. Yê min canek e, ew jî min fedayî te kir. Belêm
zarokên min? Zarokên me? Leşker [esker] yêk canî nahêle. Dê
gundê me bombe bikin. Dê bikine ax. Dê bisojin, kavil bikin.“
Gava „Bo min wisa têt, em li pêş nerawestin jî dê bisojin, kavil
bikin. Hebûnekî bi can nahêlin.“ gotî, Riza Çawiş û Misto Qiz
hema ketin nav axivtinê:
„Me çi li van kir? Me li serê wan da û nanê wan ji destê wan
stand? Me heywanên wan talan kirin? Me jinên wan ji cihên wan
derêxistin û înan? Zevîya me ne yêk e, em ne yêk in. Em ne ji
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eynî zimanî ne, ne ji eynî dîn in. Çi dixwazin eve ji me? Bo min
wisa têt, em zêde tuşûşan [tuşûşkan – tesawiran – tasayan] dikin. Axir
ew jî wekî me mirov in. Şîrê mirovan mêhtine. Hema wisa di
cih da boçi dê xwe tûşî me bikin. Belkî xwe têkilî me nekin.“
„Rast dibêje bira Memed. Heta ku tête me, dewlet dê gelek
gundan, eşîran û çeman li paş xwe bihêle“ got Ûsifê [Îsivê]
Gulsê.
„Ez jî wisa diﬁkirim“ got Keko. „Em seyê nivistî, hişyar
nekin.“
„Me ji bilî qencîyê, çi li vê dewleta zalim kir? Bi çi heq dê li me
bide?“ got Alê Sor [Alê Sûr – Ale Sur].
Paşê ji her serekê dengek hat. Heçku ew ne çekdarekî [çeteyekî]
navdar yê demekê bû.
Koma xişîma [ecemîya]. Serberdayîyan. Gotin em rawestin. Em
seyê nivistî hişyar nekin. Belkî têkilî me nebin. Hem ma me çi
li dewletê kir? Di ser da jî me havkarî kir. Eşîrên dî jî hene. Ew
dê çi bikin? Em hişyar bin. Zar û zêçên xwe neavêjin tehlîkeyê.
Em bo Duzginî duayê bikin. Ka em piçekê rawestin. Xwudê
kerîm e…“
Riza Çawiş jî neçû ser. Zelamên wî bûn ku hinde sal in gav
bi gav li dûv bûn. Israr nekir. Meyla xwe dan rawestanê. Em
rawestin û bibînin.
****
Mêrgesorî herwekî li ser strîya sekinîn. Nenivistin [nerazan]. Guhê
wan li axê ye. Leşker [esker] bi hêl û bez dê kengî bêt? Fîşeka ewil
dê kengî bipeqe [biteqe]? Bêhuzûr, bêhêvî. Hêvî û bêhêvîtî, şubî
şev û rojê li rex hev, li dûv hev bû. Herkesê xwe da li hêvîyê manê
[rawestanê]. Bêder [Xerman] bêdil hatin rakirin. Hazirîyên zivistanê
bi dilekî şkestî hatin kirin. Giya li kadînê [merekê] hate bi cih kirin.

113

Bêyî stran gotin çûn aşî. Tama gorîya xwe newergirtin. Mereq bû
çiya. Mereq bû qedera bi êş ya Dêrsimê û mezin bû, mezin bû.
Tirs kete çiya û bera. Mirov bêhuzûr, mirov dest li ser lolebkê.
Mirov wisa lêhatin ku edî ji çengvedana çûçika ditirsan. Xuşîna
mar û kimkimeyan jî êdî ew ditirsandin. Jinan xwe dan lorîyên
kul û keseran. Bêhuzûrîya zelaman êdî sîrayetî zarok, heywan
û çûçikan jî kiribû. Ne xwarina wan, ne vexwarina wan, nejî
leyiza wan kivş bû. Gundîyan dahwetên xwe jî paşdan. Di rojên
wisa da ciwan dilşa nabin. Ji bo zarokên nû bûyî jî zarokên sala
bêyûm, „Zarokên Terteleyê“ [Zarokên komkujîyê – jenosîdê] hate gotin.
Bi bûyîna kuran jî şa nebûn. Guh û çav li rê wisa rawestan.
Rawestan Mêrgesorî.
Elîbînat bi hazirîya Duzginî ve î mijûl bû. Mih û bizineke herî
baş bi kurê xwe Mîrzalî da hilbijartin. Di bin çavdêrîya Besê da
nanê taveyê û xwarina wan hate hazir kirin. Da berê spêdeyê
[di fecra spêdeyê da] derkevine rê. Wekî li Pule Jareyê axivtî, Riza
Çawiş jî xwe hazir kiribû. Wî jî kurê xwe Saverdî dabû digel
xwe. Gava xwarzayê [anjî birazayê, -ji ber ku di Tirkî da bo xwarza jî, biraza
jî „yegen“ tête gotin. Di herikîna romanê da jî zelal nîne gelo xwarza ye an biraza ye,

Riza Çawişî Kalmem heywanên
gorîyê [qurbanê] ji ser Dewa Kuresuyê ra dibirin, ew bi xwe jî ji
gelîyê Ponu, Gere û Sorikê da hilkevine Duzginî.
Elîbînatî, Riza Çawişê li mahîna xwe ya boz suwar bûyî bi
heyranî seyir dikir.

lewma me herdu ihtimal jî nivisîn.-RH]

Li mahînê suwarbûna wî, bi serê xwe bûyerek bû. Suwarê herî
navdar bû li Dêrsimê. Di cirîdê [bi suwarîya hespî leyiza şivik avêtinê –RH]
da binketina wî nehatibû bihîstin. Li ser pişta hespê ku çargavkî
dibezîne, ji bin zikê hespî ra dibore û li zînê xwe suwar dibe,
heta erdî xwe diçemîne û cirîdê [şivikê] radike. Paşê jî li sing
û pişta hevrikê xwe dida. Li ser pişta hespî ew mezintir dibû.
Dibû dêw Riza. Yên ku şubî wî li hespî suwar dibûn tinê li eşîra
Soran [Sûran] peyda dibûn.
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„Di ser da jî teslîmî dewletê nebû“ got di dilê xwe da Elîbînatî.
Vê yêkê mezinahîya wî zêdetir dikir. Wekî ji gundê Ponu
derbaz dibûn wext hêj tarîgewirk bû. Rengê qîçikî [zersorî] yê
li serê çiyayê li paş gelîyê kûr, rengê xwelîkî yê metalîk dabû
berxwe û dibir. Gelek namîne hetav dê li ser serê vî çiyayî xuya
be û heçku qet nalive dê hilawîstî bimîne. Xişmeke sojer e ew,
bi hiddet [kerb]. Di germa Tebaxê da çûyîna ser Duzginê pîroz bi
taybetî bo pîran nayê tehemmul kirin. Bi westyane, zehmet e.
Lez kirin. Elîbînat bi bezandina rehwankî ya hespê xwe kêmî
wan nedima. Li ber Gerî, ronahîya ewil dabû gelî. Nesekinîn,
gava ji çemê Sorikê derbaz dibûn hetav li hindava serê wan
bû. Disot. Ji berpalên Duzginî gurî bilind dibû. Herwekî agir
bi pirêzan [xozana] ketibû. Ji ber bêhntengîya vê germê ye çi ye,
anjî ji ber keyfê ye, sîsirkê her der di nav dengûdorê [cirecirê]
da hêlabûn. Li her derê dengê wan. Xwe bêyî westyan dabû
senfonîyekê. Carna, Pepûk [Peppûk] ji girê dûr û hûnik bi dengê
xwe yê xembar tevî vê senfonîyê dibû.
Wekî gihiştîye berpalên [qûntara] Duzginî ji heywanên xwe peya
bûn. Piştî vê derê êdî da bi peyatî biçin. Çûyîna nik ezîzî [hêjayî] li
ser pişta hespî nedibû. Çûyîna nik ezîzî [hêjayî] zehmetê dixwaze,
hewildanê dixwaze. Gundîyê Kurd pêlava xwe, reşika [çarixa]
xwe jî ji pê xwe dike. Mirov hizir dike heçku diçine mabedê, li
ser mehfûrê, li ser mêrg û çîmenê geryanê dikin. Eve hejêkirine.
Hejêkirina Kurdî ya bo çiyayê xwe ye...
Hesp li nevîyê Riza Çawişî, Xidirî hatin teslîm kirin. Ji binê
Duzginî dest bi rêveçûnê kirin. Derketina serê çiyayê li ber perê
esmanî bilind û asê, ji xwe heke mirov pîr ba, karê her egîdî
nebû.
Elîbînatî berê xwe da çiyayê mezin, careke dî, careke dî berê xwe
dayê. Çiyayê ku dijî dijmin bi avêtina topan navdar û Qubleya
Kurdê Dêrsimê. Belkî jî eve hatina min ya cara dawîyê ye,
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hizirî. Bi çavên xwe yên zanerî heçku diperixîne û bi hejêkirina
ji nîveka dilê xwe berê xwe dayê.
„Pêyê te sivik e Riza Çawiş. Tu bikeve pêşîyê. Ez dê li dûv te
xwe bixuşukînim“ got û Riza Çawiş da pêşîya xwe. Bi seetan û
bi bêhneke hilkehilkî ew taqîb kir.
Gava gihiştine rex Şkefta Ga [Eskete Gau] taqeta wî nemabû,
bêhna xwe vedan. Elîbînatî pişta xwe da [pala xwe da] berekê û ji
milekê ve destê xwe bi rihên xwe yên spî û heta navikê dirêjbûyî
da îna, li milê dî jî berê xwe da Mîrzalî û Saverdî ku di bin barî
da çemyabûn û bi zehmetî hildiketin. Ji betena rik ya heta çemî
dirêj, kevirên risasî, guleyên topê yên Duzginî, dihatin dîtin.
Di nav wan da ji kîvarên kera û gûnîyên wisa berbelav pê ve
şînkatî [gil û gîya] nebû. Sotibûn, nemabûn. Li betenên xwartirê
darên mezin yên berûyan dixemiland. Sîsirka heçku xwe li ber
germa keviran nedigirt wisa bi qîrewîr bûn. Dengûdora [Cirecira]
wan xweza zevt kiribû. Betena Duzginî di nav dengûdora wan
da xerq bibû. Heke carina dengê xembar yê Pepûkî nehatiba
bihîstin, mirovî dê wisa hizir kiriba ku li vê derê candar [giyandar]
nînin. Divîya bû ku gurg û çûçik rojenîvro bo xwe li kunekê, li
sîperekê geryaban.
Elîbînatî berê xwe da ber bi çemî ve. Heçku tiştek hatîye bîrê
destê xwe ber bi gundê Kalmemî ve dirêj kir. „Aha ew der e“.
Riza Çawiş, Mîrzalî û Saverdîyî berê xwe dane rasta destê
[tila] wî. Da vê carê çi bêje? Xanîyên bi ser hev ve, yên ji hev
dûr, xanîyên Kurda yên ban ax. Piştî nişîvîyê rik yê Duzginî,
meydaneke [erdekî rast] qederekê ﬁreh. Zevîyên biçûk biçûk, bûne
parçe parçe. Çemên ji herdu rexên gundî ve tên, li bin vî erdê
rast [meydanê] bi nermahî gihiştine hev. Çemê ji milê rastê ve têt
mezintir, boştir û bi pêltir e. Ji gelîyê kûr yê Kemerê Elî dizê
[derdikeve] û têt. Li rastîyê [meydana] Kalmemî hêdîka biherike jî bi
dengûdor e. Elîbînatî terefê li kujîyê çepê yê gundî nîşan da û:
„Xanîyê Kalmemî. Belê xanîyê Kalmemî. Heke yên ku bo me

116

hatine gotin rast bin, Kalmem û Kures [Kureş] di eynî demî da
li van erdan bi cih dibin. Herdu jî kesayetîyên pîroz û xwudan
keramet bûne. Kures Dewa kevilê [postê] xwe radêxe Kuresuyê.
Kalmem jî aha vê derê. Berê kesekî bi navê Şêx Hesen [Şêxhesen]
li wê derê bi cih bûye. Timamî gund jî yê wî bûye. Kalmem li
nik wî bi cih dibe ku xizmeta wî bike. Berê xwe dayîne ku li
mezela [odeya] Kalmemî rojên eynîya [înîya] ﬁndik [mûm] hil in.
Hingê kiça [keça] Şêx Hesenî [Şêxhesenî] ya spehî têgihiştîye ku
ew ne mirovekî xalî [vala] ye û dilê xwe daye [dil daye] wî. Rojek
ji rojekê li malê mêhvan hebûne. Kalmem rêkirine ber zevîyên
genimok [genimşamî] û garisî. Haşa ji huzûrê [Haşa ji cemametê], daku
nobedarîyê bike ku beraz û hirç nekevin nav. Kalmem rûniştîye
rexê zevîyê û di xew çûye. Piştî demekê Şêx Hesen [Şêxhesen]
diçe ku berê xwe bidê. Dibîne ku Kalmem li rexê zevîyê di nav
xeweke şirîn da dinive. Li ser vê yêkê kerbên xwe ji wî vedike,
diqîre ser. Kalmem tena tena radibe ser xwe û destê xwe wekî
tufekê dirêj dike û dibêje: Min hirç kuşt.
Heke bawer nekî here berê xwe bidê û di devî da jî gulîya garisî
heye. Şêx Hesen [Şêxhesen] diçe berê xwe dide derê ku nîşan
dayî. Rastî jî hirç hatîye kuştin. Paşê ew jî şubî kiça [keça] xwe
bawerîyê bi kerameta wî tîne û bi kiça [keça] xwe dide şû kirin.
Gava bihar têt çapek [capek] [têra zevîyekê] genim [dexil] û cotekî ga
dide wî.
Dibêjê here bo xwe cotî bike. Tovê Kalmemî xilasîyê nizane,
diçîne û diçîne. Roja paştir xesûya wî cabê [cewabê – xeberî] bi
mêrê xwe ra digihîne. Şêx Hesen [Şêxhesen] em dê çi biçînin,
Kalmem her der çandîye. Li ser vê yêkê Şêx Hesen [Şêxhesen]
dibêje jina xwe: Nebe ku te hêvênê [mayeyê] mastî dabîtê. Rojekê
jina Kalmemî ji dayîka xwe dew dixwaze. Ji dewê vexwarî
ﬁrekê di devê xwe da dihêle. Bi wê şîrî dimeyîne. Dibînin ku
bi Kalmemî nawestin. Hingê Şêx Hesen [Şêxhesen] lêdide diçe
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Dêrsima Rojavayê. Dibêje zavayê xwe ku: Spêdehîya eynîya
[înîya] ewil ya heyva [meha] têt ber bi Ovacixê ve bi rê bikeve. Ez
jî dê ji milê dî ve bêm. Cihê ku em gihiştin hev bila bibe tixûbê
me. Kalmem gava dibe spêde bi rê dikeve. Li cihê ku dibêjinê
Qertemorxuk digihin hev. Şêx Hesen [Şêxhesen] jê bawer nake.
Dibêje ku ev rêya hinde dirêj nemumkun e ku ji spêdê were
hatibe. Kalmem sûnd dixwe. Helbet di dawîyê da Şêx Hesen
[Şêxhesen] jê bawer dike. Bi vî rengî Qertemorxuk di navbeyna
xezûr û zavayî da dibe tixûb. Paşê şeş biçûkên Kalmemî çêdibin.
Aha ev şeş kur bab û bapîrên eşîrên îro yên Dêrsima Rojhilat in.
Areyîz, Heyderiz, Karsaniz, Aliz, Demeniz, Şixmemediz navê
xwe dayîne eşîrên îro. Hemû ji babekê cuda bûne, hemû bira ne.
Belêm werin bibînin ku, wekî eşîra Demenan li hemberî dewletê
bi egîdî radiwestîya, birayên dî jî digel dewletê bûne yêk û li
wan dan. Xwudê heye, ez ji dijmin natirsim. Ez ji dijminahîya
birayî ditirsim“, got Elîbînatî û axivtina xwe domand:
„Rojekê kurê Kures [Kureş] Duzgin, tête gundê Kalmemî.
Dibîne ku hosta Mala Cemê ava dikin. Dipirse: Babo dostê
min li kî derê ye? Dibêjê ku çûyîne çiya nîreyan [merteka] bînin.
Paşê Duzgin dibîne ku cotekî mara nîreyan [merteka] dikêşin û
hema bi lez diçe xwe diavêje destê Kalmemî. Kalmem ji wî
hêltir dibizive û destê Duzginî maç dike. Ew roj yêk û evro [îro]
du, eşîrên ku bi dûv Kalmemî ketî talibên [talip – mirîdên] me ne.
Heke Duzginî destê wî maç kiriba, xuya ye hingê em da bibane
talibên [mirîdên] wan.“
Wekî gihiştine Kahnîya Gûzê [Henîya Gozê] hûnikîyekê, hatina
bayî, westyana nîveka rojê belav kir. Ji ava sar ya şubî cemedê
ku ji bin serê çiyayê pîroz, ji rasta dilî û ji nîveka sing û berî
dihat têr vexwarin. Li ser kahnîya [kanîya] ku her wextî şubî şilxê
meşa boş, çu kes nebû.
Gava bi gavên giran stuyê çiyayê pîroz li paş xwe hêlayî û
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gihiştîye Esketê Çelî [Eskete Celî], hetav qederekê zivirîbû
[hatibû] rojavayê. Kalmemî gorî [qurban] hazir kiribûn.
Di nav keyf û şahîyê da gorî hatin serjêkirin. Kêm jî bin, li
yên hatine ser Duzginî bi biratî hatin belav kirin. Li wê derê
ne axa hebû, nejî beg, herkes beramberî hev rêzgir, wekhev û
dost. Spehîtî û bêhnﬁrehî ketibû dilan, ronahî jî ketibû mejîyan.
Gihiştibûn dereceya herî bilind ya mirovbûnê. Çiyayê pîroz,
Ewlîyayê mezin Duzgin hezkirin tijî dilan kiribû. Di rûyan
da dilşahî, ji jîyana rojane dûr. Agirê ku li Dêrsima Rojavayê
bilindbûyî jî bo bêhnekê ji bîr kirin. Paşê jî bêyî rawestan dua.
Dua. Elîbînat bi hevkarîya kurê wî Mîrzalî ji şkeftê rakirin birin
cihekî tena ku lê duayê bike. Riza Çawiş jî li pişt berekê xwe
nepenî kir [xwe veşart]. Li pêş wan Duzgin, tinê bi serê xwe digel
suhbet kirin, heta şeva tarî.
Darên ku ciwana komkirî li ber Eskete Çelî [Eskete Celî] hatin
sotin. Şubî agirê Newrozê mezin. Çav li agirî, dil li Duzginî
bûn. Heçku pişti demekê da li ser pişta hespê boz bête pêş wan.
Li hêvîya bayê wî man ku bêt agirê gurbûyî kêm bike. Dê ji
kîjan alî bêt?. Dilên xwe vekirin, yên herî paqij [temîz], herî spehî.
Tinê bi vî rengî dikarî bêt. Gurîya ku bi metreyan [mîtroyan]
bilindbûyî, li ser serê mêhvana qupeke [qubbeyeke] zer pêkînabû.
Biriqînên li ser kevirên risasî. Li paş wan jî şubî baranê rijyana
stêran. Jin, mêr hemû mêhvan bi hêdîkayî tevî lavaya ciwanekî
ku bi saza xwe û bi wî dengê xwe yê xemanî [sotî] bo ewlîyayên
Kurd digot, dibûn.
Dengên ji qupa [qubbeya] zer û nepenî [surrî] ya ronahîyê dihatin,
kendal û şkeft tijî kiribûn. Duzgin bi dev û ziman ketîye.
Dengên ji her kendal, her zinar, her şkeftê dihatin, ber bi serê
wî yê çik rawestyayî ve bilind dibûn. Vê hevpeyvînê dirêj kêşa.
Qupa zer her çû biçûk bû, biçûk bû. Jin, kiç [keç] û zarok tijî
Eskete Çelî [Eskete Celîyê] bûn. Zelaman jî cihekî rast peyda
kirin û serê xwe danan ser berekî wî. Şubî perên çûçika [ﬁrindeya
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– teyra] nerm. Hemû mêhvan [seradanêr – seredanêr] ketine xewa inyetê
[niyetê].

Herkes kete nav xewnan. Duzginê pîroz, Kurdê mezin
da çi bêjît? [bêje?]. Wisa ye, hertişt bo wî eyan beyan bû [zelal û
aşkera bû].
Gava Elîbînat hişyar bûyî berê xwe da dora xwe. Kurê xwe
Mîrzalî, Riza Çawiş û Saverdî nivistî dîtin. Mêhvanên dî jî
hişyar nebûne. Ji rojhilatê ve ronahîyeke vediz [sivik] li ber e ku
bi ser Eskete Çelîyê [Eskete Celîyê] da belav be. Ji milên dî ve
bi ber hetav û bayî nakeve, keleke xwezayî ye. Kela Duzgin.
Tarîya risasî ber bi belavbûnê ve ye. Ewirên li hesûyê [asoyê]
sorbûyî, sotî, bûyne gurî [meşale], mizgînîya hetavê didan, rê li
ber wê vedikirin. Elîbînat ber bi hetavê ve çû.
Divêt pêşwazî bikin wê, got. Kire lez. Rûnişte ser kevirekê.
Piştî bêhnekê, bi heyranî berê xwe da bilindbûna sênîya sorbûyî
[tepsîya sorbûyî] ya li nav sorîtîyê. Hezkirina ku dil û hinavên wî tijî
kirî, diherikî nav hetavê. Bêyî ku çavên xwe jê bike, kevirê ku
tîrên ewil yên hetavê dayê maç kir: „Ya Hezretî Mihemed, roşta
hora ma kem meke! Ya Duzgin…“ Anku, „Ya Hezretî Mehemed,
me ji ronahîya xwe mehrûm [bêbahr – bêpar] neke! Ya Duzgin…“
Paşê jî digel vê nûrheyê [nûrê], vê nûrheya [nûra] ku germê dide
erd û esmanî û jînê didê, kete nav diyalogê [gotûbêjê – axivtinê].
Bêyî rawestan gotê, şikayît kir [gilî kir], gazindeya neheqîyên li
ser rûyê erdî kir.
Gava zivirî herkes li ser pêya bû. Hindek dua dikin. Hindek
daku tezinka ji şeva sar mayî ji ser xwe biavêjin hereketa dikin,
hestîyên xwe germ dikin. Paşê rûniştin ser têştê. Elîbînatî wekî
çaya xwe dida ber ﬁra, bi dengekî bilind ku herkes bibihîze,
pirsî:
„Di her halî da Duzgin xwe nîşanî yêkî ji we daye? [ji bo yêkî ji we
eyan bûye?]“. Ciwanê ku timamî şevê saz lêdayî û qesîde gotî, got
ku wî xewnek dîtîye. Ji her milî ve:
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„Xêr e înşallah!“ deng bilind bûn.
Go „di nav xêrê da bin!“ û dest bi gotinê kir.
Bi enîya girê, çavên hûrbûyî, rûyê pîtbûyî heçku nû ji xew hişyar
bibû. Kivş dikir ku di bin tesîra xewnê da maye.
„Digel pîremêrekî ji gundê me li Hewsa Duzgin im. Hûn sax,
par miribû [wefat kiribû]. Qalî dibêjinê. Qalîyê Fatê. Derûdor ron
ronahî. Ez gorî bim Duzgin wekî nûrheyê [nûrê]. Di nava rojê da
dibiriqe. Paşê di nişkê da tarî bi ser vê ronahîya biriqî da hat.
Şubî birûskekî tarî bi ser ron ronahîyê da hat. Tarî hat, ji her derê
tarî hat. Ji Çiyayê Ser [Koyê Ser], ji Dêresorê [Kızılkiliseyê],
ji Çiyayê Sov [Koyê Sov], ji Hamikê. Birhan çiyayên pîroz, ji
nişkê ve birhan. Tu dê bêjî hetava pîroz ya ku erd û esmanî
ronahî dike nîne, hatîye avêtin. Tarîyê çiya û banî zevt kir. Tarî
şubî fîşekê hate ser Dêrsimê. Çavan çav nedîtin. Min hizir kir
ku dilê min dê biteqe. Her derê min direcife, bi tirs min ji Mam
Qalî [Apo Qalî] pirsî ku çi ye ev. Tirs bû tîrek û di bedena min
da çikilî, min hizir kir ku fîşek e. Min gelek bi zehmetî bêhn
werdigirt. Mam [Apo] ez gorî te bim, ka bo min bêje, di nîveka
rojê da çi ye ev tarî? Tiştekî ku nehatîye dîtin. Hêvîyê ji te dikim
bêje gaveke dî, dê me hemûyan daûre [dahûre – daûrît]. Ez Mamî
[Apoyî] nabînim. Belêm diaxive, li nik min e, dengê wî têt.
„Ne tirs e“! dibêje, bi xemsarî. Paşê:
„Ka piçekê bisekine kur! [kurê min!]“
„Ez sekinîm li tûnêla tarî.“
Ji dûr ve ronahîyekê xuya kir, holeke [topeke] zer û sor, gulolikeke
[gulobeyeke] ji agirî. Yên dî li dûv wê hatin. Heçku stêr rijyane nav
tarîyê wisa lêhat. Yêk, du, sê, çar, belkî hêj zêde. Belêm eve
şubî stêran wisa heta hetayê li dûr nebûn. Wekî min bi heyecan
li vê bûyera xwezayê dinêrî, Mam Qalî [Apê Qalî] got: „Berê xwe
bidê kurê min, baş berê xwe bidê. Ev hola [topa] ji agirî ku tu di
bin me da dibînî Kalmem e. Disuje. Piçekê li rojhilata wî Sorik
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e, yê li rex jî Gere ye.“
Dihizirim, gelo boçi ev gunde disujin? [dişewitin?]. Dil û hinavên
min serûbin dibin, tijî êş. Dixwazim bipirsim.
Mam Qalî kî disoje?
Dixwazim bizanim. Dixwazim nepenîtîya [surra] vê tarîya dîn, vê
tarîya dijmin bizanim. Dilê min î hêc, herwekî di singê min da
bi cih nabe. „Mam Qalî, Mam Qalî“ dibêjim. Mam Qalî xuya
nake, bûye hêlm [bûye sur]. Paşê ji nişkê ve xwe li beramberî
Gereyê dibînim. Mirovan dibînim, nêzîk in. Jinan xwe daye
lorîya, dengê wan gelî tijî kirîye, Duzgin rapêçaye. Xemê li li
çiya û banîya, li teyr û tewala daye. Kul û keserê dil peritandine.
Mirov xwe li ber vê xemê nagire. Gelek giran e. Yêkek dibêje
min:
„Zarok li gundî neman. Hemû sava [bebek], zarok, ciwan hatin
birin. Qet çu kes nema.“
„Kê birin?“, „Kê agir berda malên we?“ dibêjim. Jinikê:
„Osmanîyan“ got. „Osmanîyan kuçikê [ocaxê] me reş kir. Eskerê
Romê [Leşkerê Romê – Leşkerê Tirk] hate qirkirinê, hemû zarokên me
birin, ji koşa dayîkên xwe rakirin birin. Ciwan nehêlan, zarok
nehêlan. Li cihê zarok neyî ne bereket, ne xêr, nejî mirovahî
heye“ got. Gere mir. Gere êdî nîne. Ne Duzgin, ne Kures
[Kureş] û nejî milyaketên [melekên] dî rêya xwe bi vî gundî dixin.
Pîr, Rêber [Reywer] gava xwe naavêjinê. Cihê zarok lê neyî, dê
wêran be, li wê derê kund [bim] dixwûnin [deng didin]. Oy li min
dayê [Uy lemin daê]. Eve çibû bi serê me hat. Xwezî Çiyayê
Sov [Koye Sov] bi ser me da hatiba. Em hemû dabane ber xwe
û biriban û me ev felakete nedîtiba.“
Zelam bi temirandina agirî ve mijûl in. Bêyi dil. Bêdil dixebitin,
westyayî.
„Xalet“ dibêjim. „Xema nexwe, jinên me zayîndêr in. Bo
Gereyê dê yên nû çêkin [çêbikin]. Piştî du salan dê zarok tijî bin.“
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Jinikê bi herdu destan li serê xwe da:
„Ji min borî kur [kurê min]. Ji min borî.“
Paşê berê xwe didime jinên digirîn. Hemû por spî, pîr.
„Çi li ciwana hat?“ dibêjim.
„Ah lemin ah! Aze uze ma ne mend, pero berd“. Anku „Ax li
min ax! Zar û zêç neman, hemû birin.“ Gurî mezin in, ka agirê
Newrozê. Xanîyekî ku nesotî, kadîneke [merekeke] nesotî nemaye.
Gurîya agirî li başûr heta çemê Gereyê hatîye. Kêm maye
agir dê bi avê bikeve. Gurî gur in [har in]. Gurî dijmin in. Gurî
binvebinve ne. Ha aha dê mirova hilgire nav xwe. Bûye dêwê
heft serî, cehnem [dojeh]. Ha aha daûra dê daûre!“
Heyecanê rûyê wî yê pîtbûyî girtibû. Çavên wî tijî tijî. „Înşallah
xêr e!“ got. Hemûyan pêkve:
„Xêr e înşallah!“ gotin. Kes bi karê ravekirinê [komentarê] ranebû.
Ser çemîyane ser milan. [Ser ketine ser milan]. Çav niqandî. Elîbînatî
di nav deryaya hiziran da şerê pêlan dikir. Riza Çawiş kêmî wî
nebû. Hemû rû tirş [mirût şîn]. Li ser berên sar li hêvîya hetavê
man, bê bizav. Zivirîn û hatina hetavê dem girt. Paşê hestîyên
mêhvana germ bûn. Cemeda hestîyan veresîya. Kevirên risasî
germ bûn. Germê da çiyayên Kurdistanê. Gurî rabû ji keviran.
Xweza xerqî bêdengîyeke zer û germ bû [beyî û germ bû]. Tinê
sîsirk bû senfonîya xwe ya xirab didomand û pepûkê [peppûkê].
Wê rojê çûne ser kahnîyê [kanîyê], kahnîya ku dilopek avê nade
xayîna, fesada, yên ku ji pişt ve dek û dolaba dizivirînin, kahnîya
ku li ber xiraban zûha dibe. Dilopeke wê jî nedibû nesîbê
dijminê xelkê wê, dijminê çiyayên wê, dijminê ewlîyayên wê.
Di cih da zuha dibû. Têr vexwarin ji ava ku nabe nesîbê axayên
Alan, Lolan, Areyan, Hormek û Usifan [Îsivan]. Vexwarin. Paşe
jî li ser kahnîyê [kanîyê] suhbet [gotûbêj] kirin. Dilopeke vê avê
careke dî nabe nesîbê axayên ku telgraf rêkirine [şandine – hinartine]
Lozanê, gotin. Eve li vê dinyayê bo wan bimîne jî, dê di agirê
cehnemê [dojehe] da bisujin [bişewitin].

123

„Em Kurdistanê naxwazin! Em dixwazin digel birayên xwe yên
Tirk bijîn!“ gotine. Ji ber hindê ava herî pîroz ya Kurdistanê,
ava şubî şîrê paqij [temiz] yê dayîkê, ev ava ku ji sing û berê
babê me Duzginî derdikeve [dizê] û têt nabe nesîbê wan. Wekî
ew çemîyane ser avê zuha bûye. Vexwarin li kî derê? Duzginê
pîroz [mubarek] her wê [eynî] rojê derêxistine. Rabin bicehnemin
[dehf bin], gotîye. An hûn dê pêhna min bixwin.
Serê Çiyayê Sulvis bû diêşe, rapêçayîye. Di nav ewrên spî da.
Destê xwe dirêj bikî, dê bi Hamik, Çiyayê Ser [Koyê Ser] û Zelê
bikeve, hind nêzîk in. Hemû şêla delalî, spehîtî û xwerûtîya
Kurdî belavî dorberê dibe. Dirêj dirêj berê xwe dane xwûşka
Duzginî ya delala delalan Zelê. Mêhvana jê hez kirin, hej hevdu
kirin. Ji dûr ve hezkirin pêşkêş kirin.
Paşê Duzgin maç kirin. Elîbînatî li vê derê jî bi hemû zanahîya
xwe behs kir. Ew çûba kî derê, dibû merkeza balkêşîyê [merkeza
cazibeyê]. Yên ku li dora wî kom dibûn, ciwan pîr [biçûk mezin] her
kî ba, dixwastin piçek nêzîkî wî bin, her gotina wî bibihîzin. Ji
Kalmemê Areyiz, ji Dewa Sowê Loliz, ji Qilê Aliz hebûn. Li
dormandorê Elîbînatî. Ji Qilê Alîqa: „Baba Alîbînat ala mare
mesela Duzgin qesey bike“. Anku „Babo Elîbînat, ka bo me
behsê meseleya Duzginî bike“ got û Elîbînatî hema dest pê kir:
„Xwudanê [Xwedanê – Xwedîyê] min Kures [Kureş], Hecî Kures,
Kuresê ku li hirçê suwar dibû û diajot, Kuresê ku mar wekî
qemçîyê hilgirtîye destê xwe, gava heywanên xwe diçerandin,
heywan birsî dizivirîne malê. Belêm wekî kurê wî Duzginî
dibirine çerandinê, maşallah zikê wan têr vedigerîyan. Kuresê
xwudan keramet daîm heyret kirîye [ecêpgirtî maye]. Duzgin vê
zivistanê vê befrê çi dike ku heywan wisa têr vedigerin. Rojekê
daku mereqa xwe bîne cih biryarê dide ku kurê xwe taqîb bike.
Duzginî heywan birine rêhlê [daristanê] Jargovît yê ku li pişt
Dewa Kuresuyê. Heywana ji ber befrê çere peyda nedikirin.
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Ew li pêşîyê û heywan li dûv diçine çiya. Kures [Kureş] jî li
dûv wan. Aha gihiştîye van darên berûyê yên mezin yên şubî
leşkeran [eskeran] rêzbûyî. Bi şivika di destê xwe da li daran daye.
Dara zup û zuha ji nişkê ve şîn bûye. Heywana dest pê kirîye
belgên wan xwarine. Heywan ji hatina Kures ya di nişkê da
veciniqîne, tirsane. Duzginê ku ji vê yêke aciz buyî: Çi li we
hat? Kures xwe nîşan da? Kerbên xwe vedike lê di wê lehzeyê
[bêhnê] da babê xwe li paş xwe dibîne. Duzgin ji babê xwe şerm
dike. Ji şerma xwe, zû xwe ji wê derê dûr dike. Ji ber ara xwe
di sê gavan da digihe vê derê. Berê xwe bidine van giran. Ji
Jargowîtê pê ve her gava wî dikeve ser girekê. Paşê Kures kurê
xwe yê ku midehekî dirêj nevegeryayî mereq dike. Qazidan
[Elçîyan] rêdike dûv. Qazid wî li Eskete Çelîyê [Eskete Celîyê]
xwe dirêjkirî dibîne. Duzgin tu î çawan î? Were em bizivirine
malê dibêjê qazid. Duzgin wisa bersivê didê: ‚Her tişt baş e û
qenc bi rê ve diçe’ û vê derê mekan digire.“
Elîbînatî axivtina xwe xilas kiribû ku ji Dewa Sowê Misto Girs
jê pirsî: „Babo eşîra Areyan dibêjin ku ew Tirk in. Binêre, ez
hatime vî jîyî [emirî]. Min tiştekî wisa berî nihe nebihîstibû. Van
yêk du salên dawîyê ye tête gotin. Hetta hindek hêj zêdetir diçin,
dibêjin hemû Dêrsim Tirk e. Tu çi dibêjî bo vî karî?“
„Ero biko biko“, anku „Erê kurê min kurê min“ çu eleqeya vê
bi rastiyê nîne. Yên ku van gotinan dikin, li Duzginê ku em li
ber qudreta wî rûdinin û Xwudanê min Kures heqaretê dikin.
Em Kurd in. Hem jî reşe Kurd. Aha berê xwe bidê, ez dikarim
heft nifşên axayê Areyana bihejmêrim. Tirkîtî bi kî dera wan
ketîye?
Yaho [Malava] birayê min, ma ev kere nizanin ku ew Kurd in?
Dizanin, dizanin. Hem jî ji te û min baştir dizanin. Menfeetê
wan heye. Begên Sorpîyan hestî avêtine ber wan. Belkî jî Evdila
Paşa [Avdula Paşa] wan dide zorê ku wisa bêjin. Çiku bûyîna

125

mudûrîya nehîyeyê heye di nav vî karî da. Heke mirov yêkê
dide te, yê ku ji te distîne zêdetir e. Areyanî Tirk in? Berî her
tiştî zimanê me cuda ye. Paşê xwarina me, dahweta me [daweta
me – şahîya me], şûkirina [zewaca] me, ji zarok înana jinên me bigirin
heta rabûn û rûniştina me, kena me, çîrokên me, ﬁkira me ji
hev cuda ye. Heta îro zarokên me bi hev ra neliyistine. Şukur
heywanên me bi nav hev neketine. Girê me, zevîya me ne tixûb
in. Em ne kirîv in. Çawa dibe ku Areyanî, Lolanî dibin Tirk?
Heta vê rojê qet Tirk hatîye Dêrsimê? Kî çi dibêje bila bêje, ev
dere axa me ye, welatê me ye, çiyayên me ne. Kurdistana me
ye. Li vê derê Ermenî jîyan, belêm çu cara nebû qismetê Tirka.
Ev Areyanî, ji gundê Kalmem yê ku li qûntara Duzginê pîroz
belavî dorberê bûne. Bab û bapîrên wan [Pêşîyên wan] jî Kalmem
in. Kalmem jî, Kures jî Kurd in. Hindek dibêjin ku pêşîyên me
ji Xoresanê hatine û li vê derê bi cih bûne. Anku eve dişube li
golikê ji gayî bûyî geryanê [li hêvîya ﬁrûyê gayî be]. Xoresan kengî
bûye welatê Tirkan?
Ev begên Xoresanî! Ji bo xwe inkarkirinê dikarin bibin her tişt.
Ferz bike ji Xoresanê hatin. Xoresan ji xwe warê Kurdan e. Ji
hizar salan zêdetir e ku Kurd li wê derê binecih bûne. Gelek
paşê jî Şahên Safewîyan daku li ber Tirkan rawestin, Kurd li
Xoresanê bi cih kirin. Heke wisa jî bêjin ew Kurd in. Anku
Kurdên Xoresanê ne. Xoresan li nav axa Eceman e. Li vê
navçeyê kamilen Kurd xwecih in. Kalmem li vê derê, li axa
Dêrsimê zêde dibe. Du kurên nevîyê wî Kalferat çêdibin. Yêk
Elî, yê dî jî Ferat e. Binêrin, yên nêzîkî Kalmem, Areyanên
başûr, ji Elî ne, yên li terefê Plemorîyê jî zarokên Ferat in [Ferad
in]. Eve jî di nav xwe da wekî Babik [ezwet] cuda bûne. Momûdû,
Saqûlû, Mistû, Porkû, Girkû hemû ji gundê Kalmem heta Pira
Sor [Pirde Sûr] belav bûne. Kî dera van dibin Tirk? Ji bo xatira
Xwudê [rizaya Xwudê] lê bigerî nikari dilopeke xwûnê di wan da
peyda bikî. Yên ku dibêjin em Tirk in, ew in yên ku dijminên
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Duzgin in. Ji yê ku eslê xwe inkar dike bo Tirkî jî fayde nayê.
Ne li vê dinyayê, nejî li dinyaya dî cihê wan heye. Hem paşê kî
dera me ji Tirkan kêmtir e? Ma binasek [sebebek] heye ku em xwe
inkar bikin? Nexêr. Xwudê qewet [quwet – hêz] daye, cesaret daye.
Ka çavên xwe bizivirînine ser xwe. [Ka berê xwe bidine xwe].
Yên ji nav we çûyîne Dêresorê [Kizilkiliseyê] leşkerê [eskerê]
Tirk dîtine. Ma ji we bi bejn û baltir in, cesûrtir in, an jêhatîtir
in, bi aqiltir in? Qûna wan nêzîkî axê [bejin qut], rebenên keçel
in. Alîyê wan yê ji me bilind, yêkitîya xwe pêkînane. Rojek dê
bêt yêkitîya me jî dê ava bibe. Em dê ji van axayên eşîran xilas
bibin. Aha wî demî Kurdistan dê spehîtir be. Îro kerên ku xwe
Tirk dibînin, hingê dê xwe biavêjine ber pêyên we. Heke stuyên
xwe bi benikên seyên me girêbidin û li ber derên we birewin jî,
bihosteke axa me bila nebe nesîbê van xayînan.“
Herkes bi hizir bû. Çu kes neaxivt. Hetav ji ser Çiyayê Zelê ve
ber bi avabûnê ve bû. Êdî divîyabû vegerin. Wekî êvarî gihiştine
Eskete Çelîye [Eskete Celîyê] Mîrzalî û Saverdî bo xwe ji goştê
gorîyê [qurbanê] xwarina ﬁtareyê hazir kiribûn.
****
Yarbay Gumuşpala, piştî ku ça [çay] ji emirberê xwe xwast,
ferman da leşkerê çik rawestayî ku gazî Yuzbaşî Xêredîn bike.
Piştî ku leşkerî pahnîya [panîya] xwe bi dengûdor li ya dî dayî û
derketî, Yarbayî kursîya xwe zivirande rojavayê. Ji pencereya
şubî derî mezin ya tebeqeya duyê berê xwe da Hamikê. Awirên
bi hiddet bûn. Li girî dar nebûn, dîwarekî mezin, rik î bi heybet.
Dîwarê keleke xwezayî. Qûntarên bi xemil û ﬁreh û mezin.
Hema ji xwarêya serî pê ve dest pê dikir rêhlê [daristanê] darên
berûya. Hindî dadiket dar zêdetir dibûn. Li cihê ku bi gundê
Xosumê ve digihiştin hev, şûna darên berûya, darên gûza cih
digirt. Biriqînên hetava êvarî ji çiya ve diteyisîn. Dîwarê mezin,
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bo Yarbayî şubî Sedê Çînê [Dîwarê Çînê] yê ku pêşîyên [bab û bapîrên]
wan nikarîbûn jê biborin, lêhat. Careke dî di serê wî da zelal
bû ka boçi nikarin dawîya eşqiyaya bînin. Çiya hevkarîya
eşqiyaya dikin. „Çiya bela ne. Belaya Xwudê!“ got di dilê xwe
da. Dijmin ne tinê eşqiya ne, herwisa çiya jî, pêkve xweza bo
me astengîya derdêxe. Kerbên xwe ji Çiyayê Hamik vekirin.
Serê xwe hejand:
„Em dê te jî bibînin. Di nêzîk da karê we hemûyan xilas dibe.
Ez dê we hemûyan êxsîr [dîl] bikim. Ku careke dî ranebin ser
xwe. Hirç jî li ser we dê nehewin. Êxsîrîyeke [dîlîyeke] wisa!“ got.
Di vê bêhnê da Yuzbaşî Xêredîn, şewqeyê wî di bin çengê wî yê
çepê da, pahnîya xwe li ya dî dabû û çik li ber wî rawestabû.
Bi hereketên hêdîka, xwe ji Çiyayê Hamik [Koyê Hamik] yê ku
li ber ronahîya zer û sor ya hetava êvarî melevanîya dike, xwe
dûr kir. Di wê gavê da rûyê zer yê Yuzbaşî ferq nekir.
Tarî bû. Daku ferq bike çavên xwe givaştin. Elimandine ronahîya
tarîgewir [loş]. Piştî ku cih nîşan da:
„Yuzbaşîyê min, ez dê karekê bidime te ku ez bêjim dê î bi dilê
te be.“
„Tu çawa ferman bikî qumandarê [qumandanê – kumandanê] min.“
„Dizanî hereketa Dêrsimê rojên xwe yên dawîyê dijî. Li rojavayê
beramberî leşkerê me hêz nema. Ji bilî çend şakîyên [eşqiyayên]
xwe veşartî, hema bêje hemû hatin îmha kirin. Li goreyî fermana
hatî, eşîr û axayên xwudan nufûz, biçûk mezin ferq nake, dê ji
eşîrê bêne izole kirin û ber bi Rojavayê ve bêne mişext [surgun]
kirin. Eşîr jî bi dûv da. Belêm di fermanê da, însîyatîv bo
amirên mulkî [rêvebirên fermî] yên mehellî [navçeyî] û qumandarên
[qumandanên – komutanên] leşkerî tête dan. Axir vî karî bo me dihêlin.
Ji ber vê yêkê ez tenkîl [danebarkirina bi darê zorê – birandin] û tedîba
[înana rayê – terbîye kirina bi darê zorê] eşîra Kureşan didime te. Karê
ku te heta nihe dikir jî min da Ustegmen [efserê du stêr] Samî. Tu
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bi tecrubetir î. Tu baş dizanî dê çawa bikî. Dijmin neku careke
dî rabe ser pêya, divêt serê xwe raneke. Bi aqil hereket bike,
nekeve nav şerê rû bi rû. Bila hayê gundan ji hev nebe. Fermana
mişextîyê [surgunê] nîşan bide û ber bi Mazgerdê ve bide rê. Paşê
jî ya ku tu dizanî bike. Naxwazim ber li ser berî bimîne. Malan,
govan, zevîyan bide ber agirî. Bila cihê stara wan ya zivistanê
nemîne. Bila cizayê dijî dewleta me ya ezîz derketinê bibînin.
Tiştê ku ez bi kurtî bêjim, dewlet tu yî. Li goreyî dilê xwe bike.
Ez te di timamî hereketan da azad dikim. Ya herî baş ji gundên
rojhilatê ve dest pê bike. Tu wî Riza Çawişê Kurd yê mexrûr
dinasî. Dizanî çekdarên wî hene. Firsetê nedê ku derkevine serê
çiya. Subehî spêdeyê zû bi rê bikeve.“
„Te ferman kirîye qumandarê [qumandanê – komutanê] min“ got
Yuzbaşî Xêredîn. Di çavên wî yên ewrawî [mijawî] û şîn da biriq
[çirîsk] dizivirîn. Şubî hespê ku pêkolê dike ku zûtirîn dem rabe
beza çargavkî î bê sebir bû. Dixwast zûtirîn dem bi rê bikeve.
Da kula Çemê Qotîye [Kutuderesîyê] derêxe. Da beramberî
yêkê deh, sed, hizaran bikuje. Xwe di xwe da nedigirt. Hemica
nêçîra wî di bin pencê wî da bû. Bêyî zehmet. Xêredîn silava
leşkerkî da qumandarê [qumandanê – komutanê] xwe û çû mezela
[odeya] yêkîneyê [bolûkê]. Hema hêj rûniştibû ser sandelîya xwe ku
bi dengekî gur kire qîrî: „Memeeet!“. Gava leşker ketîye jor û
pahnîyên xwe li hev dayî:
„Lezê bike, Ustegmen [Efserê du stêr] Cemîl û Tegmen [efserê yêk
stêr] Erolî gazî bike!“ Leşker bi bayê bezê derket. Xêredînî
ji pencereya xwe berê xwe da qezayê [bajêrkî]. Çarsû li bin
leşkergeha ku şubî kelekê li ser girî, dima. Ji jora [jorda] ve hêdîka
berê xwe dida. Mirov hindek kom kom, hindek bi rex hev ve
digerin, hindek jî li bin siha tîr ya darên akasyayê kom bûne.
Kom bi nav hev dikevin, belav dibin, hereketa dest û milan.
Wekî hatîye bîrê ku suhbeteke bi zimanekî ku ew tênagihe dibe,
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kerbên xwe vekirin. Lanet [Nalet] barand.
„Li vê dinyayê hindek mexlûq ne hewce ne. Bi kêrî çu tiştî
nayên.“. Tam di wê bêhnê da gava mêşa li ser enîya xwe ya
qurmiçî û pît revandî: „Çi faydeyê vê mêşê heye? Kurd jî wekî
wê ne, zerara wan heye“ got di dilê xwe da. Çavên wî mane li
ser hereketa mirovan ya li binê akasyaya. Paşê mirov û dar li
ber çavê wî tarî bûn, ketine paş ﬁkira wî. Şerê li Çemê Qotîyê
[Kutuderesî] bi hemû dijwarîya xwe ve hate ber çavên wî.
Yêkîneya [Bolûka] xwe, kuştîyên xwe, sîpera ku nikarîbûn timamî
rojê jê derkevin, yêk bi yêk înan ber çavên xwe.
Efseran [Ofîseran – Sobayan] pahnî li hev dabûn û di pozisyona
amadebaşîyê [hazir be] da bûn. Piştî ku çavek li ser wan gerand:
„Hevalan, yêkîneyê [bolûkê] wisa hazir bikin ku seet çarê spêdeyê
bikevin hereketê. Wezîfeyeke giring [fer] e. Em dê demekî dirêj
li erazî [derve – çolê] bimînin. Bila hazirî li goreyî wê bêne kirin.“
Ferman kurt û qetî [misoger] bû.
Piştî ku ew derketin, dîsa ve jorda berê xwe da qezayê [bajêrkî].
Kurd, şubî mêşên li ber selikê bi bizav [hereket] in. Herwekî tiştek
nebûyî, serbilind. Heçku şer ji wan gelekî dûr. Dubare îna bîra
xwe ku beramberî wan kîneke mezin his dike. Ew mêşa ku
dadaye ser enîya wî bûn. Divêt zû dawîya wan bête înan, bêne
rakirin, xwe temiz bikin ji vê pîsîyê. Tinê bi vî rengî dikarin
rehet bin. Serê xwe hêdîka ber û pişt hejand, didanên xwe yên
li ser hev şidandî çîrikandin. Paşê: „Rawestin, rawestin, ez dê
nîşanî we bidim!“ got di dilê xwe da.
Reşaş [sîleha otomatîk] li hêstiran hatin bar kirin. Cebilxane, xîvet
[çadir], xwarin hertişt hazir bû. Yêkîneya [Bolûka] ku fermana bi
rê ketinê standî, bi dengê nalan bêdengîya spêdehîya Deresorê
[Kizilkilîseyê] belav kirin. Gava Xiranî bi hêstirên xwe yên
rehwan dihatin çarsûyê ku hirmîyan biﬁroşin ev dengûdore
dibû. Anjî mirov da wisa hizir bikin ku Kurd ji zomeyê [zozanê]
tên. Yêkîne [Bolûk] di tarîgewirka spêdeyê da ber bi rojhilatê ve
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bi rê ket, hêleke bêhnçikêr bû. Yuzbaşî dihizirî ku hêj gundî
neçûyîne ser kar li wê derê ban. Li paş wî emirber û li rex wî
jî du Kurd, Qemo Heyderiz û Hese Areyiz. Eve Kurdên cehş
[milîs] bûn, Kurdên ku rê nîşanî leşkerî didin, dewsê [şopê] radikin.
Xêredînî Qemo Heyderiz gazî nik xwe kir:
Gava „Em dê ewil biçine gundê Riza Çawişî“ gotî:
Bersiva wî bû „Serseran qumandar [qumandan – komutan] Beg“. Paşê
jî hespê xwe çargavkî da bezê ku xwe bigihîne pêşengan [hêzên
pêşîyê].
Di hûnikîya [hênikîya] spêdeyê da ji gelîyê Dere Layê borîn. Gava
gihiştine Yersikê hetav çend bejna bilind bibû. Paşê berê xwe
dane başûr. Ji bo Mêrgesorê lez dikirin. Gihiştibûne girekê ku:
Qemo Heyderiz xwe nêzîkî Yuzbaşî Xêredîn kir:
„Qumandar [Qumandan – Komutan] Beg, aha ev gundê li jêr e [li xwarê
ye].
„Gundê kê ye kuro?“
„Qumandar [Qumandan – Komutan] te got ya, gundê Riza Çawiş e.
Mêrgesor e.“. Yuzbaşî bi dûrbînê midehekê berê xwe da gundî.
Jinan li paş meşkên xwe, ji dinyayê bêxeber, karên xwe yên heroj
dikirin. Xanî li rex hev, li pişt hev adeta bi betena sor pirteqalî
ve risyabûn. Dûkêla [Dûyê – Dûmana] ji paceyan bilind dibû, bi nav
gewirka spêdeyê [tarîgewirka spêdeyê] diket û wisa nazdar nazdar
ber bi betenê ve hildikişîya. Ji çemên ku ji herdu rexên gundî
ber bi jêr ve diherikîn, biriqên spî ew ronahîya gewirkî belav
dikirin û dihatin. Gund, bi darên gûzê ve dorpêçkirî, şînkatîyeke
[şînkahîyeke] tîrtarî, rêhlekî [daristanekî] gur bû ku zêdetir ber bi başûr,
ber bi çemî ve ﬁrehbûye. Li derdorên coyan û rexên çeman rêz
rêz spîndar, zirav bilind û narîn. Li hindava gund xanîyê herî bi
çavan diket, Qesra [Qonaxa] Spî bû. Mezinahîya wê bi xanîyên
dî nedihate qiyas kirin, du tebeqe [qat] û ji berê spî yê traşkirî
hatîye çêkirin. Hakimî geliyê rêhlîn yê ku di bin da dirêj dibe û
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diçe. Yuzbaşî Xêredîn hizirî ku ew xanî dibe ku yê Riza Çawişî
be. Paşê Qeme Heyderiz û Hese Areyiz dane gazî kirin bo nik
xwe.
„Ka bêjin kuro, ev xanîyê spî yê kê ye?“
Herduyan bi eynî lezê:
„Riza Çawiş, Qumandan [qumandar – komutan]“ gotin.
Yuzbaşî Xêredîn yêkîneya xwe kire sê taxim [tîm]. Tegmen [Efserê
yêk stêr] Erol dê ji bakura gund ve bizivire û rojhilat û başûra
gund, Ustegmen [Efserê du stêr] Cemîl jî rojava û başûra gund dê
ablûka bikin. Ew bi xwe jî dê bi bayê bezê biçe ser xanîyê Riza
Çawişî û leşkerên [eskerên] mayî jî da bakur bigirin.
Destê xwe rakir Yuzbaşîyê zer.
„Hedef [Armanc – Amanc] gundê li beramber, marş! [meş!]“.
Paşê hesp hatin rikêb kirin. Qemçî lêdan. Şubî bayê fîşekê
herikîn ji betena sor bo Mêrgesorê.
Ewil jinan dîtin leşker. Wisa tirsan heçku dê zarokên wan ji
koşên wan bêne standin. Bi qîrîn çûne jorve. Dengê zirav yê
jinan şubî jahrê tirsek belavî nav dilên herkesê kir. Nisax hişyar
bûn, sava [bebek – bebik] girîn, bêhuzûrîyê da çûçika jî.
Se hêj nû bêdeng bibûn, westana şevê hêj li ser wan bû ku
veciniqîne ve û derî girtin, lûrîna [rewîna lavakar ya seyan] wan li
gundî belav bû.
Zeynê jî li kepira [tortaya] ber derê malê meşk dikêya. Di
belavbûna suwaran ya li çarnikarî gundî da xêr nedît. Heçku li
Gema Jeweyê hirçek ji nişkê ve derketîye pêşîyê dev û zimanê
wê qerisîn. Tirs bû cemed û helîya nav dil û hinavan. Dilopên
xwuha li enîyê kombûyî jî qerisîn. Recifîneke ku ji nîveka dil
û hinavan dihat ew girt. Dengê wê ket. Xwast bêje „Le min!“
anku „Li minê!“ û biqîre. Devê wê vekirîbû, lê deng nebû. Bezî
malê. Heçku çavên wê yên gir û reş dê ji malikên [hêlînên] xwe
hilﬁrin. Şubî bîya di nav avê da direcifî. Çu organên wê yên ku
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tirsê negirtî nemabûn. Berê xwe dane hereketên dest û milên
wê. Bûka mezin Xecê di dilê xwe da wekî: „Ez bêjim hewa bi
serî ket. Mêrê wê van mideha ne li vê derê ye, dibe ku ji wê
be?“ hizir dikir ku xelkê malê derketine derve. Ew jî têgihiştin
ku rewşeke awarte heye. Didanên mezinên ku leşker dîtî li ser
hev asê bûn. Ser û çav pît bûn. „Eskerê Romê“ [Leşkerê Romê –
anku Eskerê Tirk] li her derê bû. Dê koka me biqelînin, gotin. Jinan
dest bi girînê kir, lorî gotin. Lûrîna seyan jî tevî dengê wan bû.
Lamên zarokan kilîl bûn. Tirs kete dar û bera [çiya û bera], teyr û
tewala [çûçik û gurga], mişk û mara [mar û dûpişkan]. Tirs ji betena sor
şubî aşûtê bi ser Mêrgesorê da hat.
Xwûn di rûyê zarokên ku leşker [esker] dîtî da nema. Tirsê ew ji
mezinan kûrtir zevt kir. Eve dêwê heft ser yê ku Mam Elîbînatî
behs dikir bû gelo? An dêwê ku xwe dirêjkirîye serûkahnîya
avê û dixwaze heroj ciwanek jê ra bête gorî kirin anjî Yezîdê
naletî [lanetî] yê ku dixwaze Dêrsimê bike Kerbela ye gelo?
Piştî bêhnekê dê gurîya agirî ji devê xwe barîne û agirî berde
her derê. Li hêvîya zulma zebanîyê heft ser bûn. An da wan ji
dayîkên wan bistînin û bikene xwereka marên li ser milên qiralî
[kralî – şahî]? Ew çîrokên şevên dûr û dirêj yên zivistanê yêk bi
yêk înan bîra xwe. Bi dengê stûr û lerizok yê Mam Elîbînatî:
„Berîya berê qiralek [şahek] hebû. Xirabê xiraba, zalimê zaliman.
Reftara qiralî [şahî] digel xelkê xirab bûye. Di bin bacên giran da
periçandine. Kesê ne ewlehîya malî nejî ya canî hebûye.
Rojekê li ser herdu milên qiralî [şahî] du mar peyda bûne. Li
ser vê yêkê qiralî [şahî] hemû remildarên [muneccimên] welatê xwe
gazî seraya [qesra] xwe kirine. Xwastîye çareyekê ji marên wî ra
bibînin. Remildaran mejîyê zarokan pêşniyar kirine. Gotine ku
mejîyê zarokan dê baş lê bêt. Heroj mejîyê du zaroka di tepsîya
zêr da dayne maran.
Rojek hatîye hejmara zaroka kêm bûye. Dayîk pê newestane ku
bo marên qiralê [şahê] zalim zarokan bigihînin.

133

Yên ku bi rondikên çava zarokê xwe yê pêncê, şeşê dane
jî hebûne. Leşker ketine gundan, hemû mal û zarokên wan
komkirine û birine. Welat di nav şînê da maye û rû bi rûyî
têkçûnê bûye.
Aha tam di vî demî da asingerekî [hesingerekî – hesinkarekî] egîd,
zarokê wî yê heftê jî di nav da sê sed zarok revandine birine
çiya. Sexbêrîya wan kirîye, xwudan kirine, bi hezkirin mezin
kirine. Dayne şûkirin, daku bibine xwudan zar û zêç imkan jê
ra peyda kirine. Paşê jî bi ertêşa ku ji van pêkînayî qiralê [şahê]
zalim kuştîye. Textê wî, tacê wî hilweşandîye. Aha em Kurd ji
qinêta [nijada – reya – tuxmê – tovê] van mirovên egîd hatine.
Paşê jî sîstemekî wisa ava kirîye ku, herkes bira, herkes azad. Di
vî welatê ku mirov lê î azad, delalî bişkivîne. Kulîlka bi rengên
candar ve bejn dayne û hêj spehîtir. Mirov hêj jî bedewtir. Ev
mirovên spehî zêde bûne. Di çiyayan da bi cih nebûne. Belavî
cihên ﬁreh bûne. Ji Sêwasê heta Dêrsimê, ji wê derê heta
Kirmanşahê hemû Kurd. Aha ji bo welatê van mirovên delal û
esîl Kurdistan gotine. Ew roj yêk evro [îro] du, Kurd dijî zalimên
ku dijminê tovê [tuxmê] mirov in.“
Di serê zarokan da serpêhatîyên Mam Elîbînatî… Bi hevkarîya
van serpêhatîya li dorberê dinêrin. Tirs ketibû dilan. Dilên
biçûçik wekî dilên çûçika hêl… Mezinek ranedibû ku bersiva
wan bide. Hemû daxwaz beyhûde bûn. Zarok ji pîtbûna dêm
û rûyan, ji girîna jinan, ji bêbersiv mana xwe têdigihiştin ku
bûyereke giring heye. Ax Mam Elîbînat ba! Mam Elîbînat
şîretdarê wan bû. Mamostayê wan bû. Çavê wan, guhê wan bû.
Ronahîya wan, pencereya wan bû. Li kî derê ma?
Zeynê kurê xwe Seyidxidir [Seyxidir] hilgirtibû milekî xwe,
kurê rebenê [xerîbê] Bêrîvanê Şivan jî hilgirtibû milê xwe yê dî.
Herdu jî bi singê xwe ve şidandibûn. Tirs di çavên wê yên reş
û gir da dihate dîtin. Rûyê wê sîsspî, xwe bi tinê û bê hevkarî
his kir. Kiça [keça] wê Gulê, destên xwe avêtibûne lingê wê û
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li bin dehmenên wê yên ﬁreh xwe di ewlehîyê da didît. Xwe
baş rapêçabû. Xwe vedişart. Xwe ji leşkeran [eskeran] vedişart.
Carina serê xwe derdêxist û wekî didît ku jin digirîn, dîsa ve
serê xwe şubî kûseleyî bi lez paşve dikêşa. Belêm lingê dayîka
xwe qet bernedida.
Besêya bi nav salan ketî, rûyê wê ber bi Duzginî ve… Di devê
wê da dua. Duayên herdaîm û bê dûmahîk [dawî].
Duayên bo du ezîzan [hêjayan], Duzgin û Elîbînatî. Paşê Elîbînat
hate ber çavên wê. Li ser berên [kevirên] rengên wan risasê tarî
rûniştîye, rihên wî yên wekî spîyê şîrî bi ber bayî ketine. Destên
wî li ewran, dilê wî yê hêc tijî hezkirin bûye, li çavan kom bûye
û wisa berê xwe dide gundên Kurda. Bo wan duayên nexilas [bê
dawî] dike. Careke dî hej Elîbînatê xwe kir. Hej Duzginî kir. Bi
hisên xwe yên salan hejê kir. Hizirî ku heke li vê derê ba, da çi
bike?
Di nişkê da qîrîn li gundî belav bûn. Du dengên qîj û hindî hûn
bêjin kirêt, herkes gazî meydana gundî kirin. Eve ew cehşên
[milîsên] Kurd yên digel leşkeran [eskeran] hatî bûn. Yêk Qemo
Heyderiz, yê dî Hese Areyiz bû. Bi Kurdî dikirine qîrî û ji
gundîyan dixwastin ku li meydana gundî kom bibin.
„Emrê komutano. Pil qiz, jenik camerd, kam ke dewî de esto pero
şero were bone Riza Çawiş“. Anku „Fermana [Emirê] qumandar e
[qumandan e – komutan e]. Biçûk mezin, jin mêr, herkesê li gundî bila
here li ber derê mala Riza Çawişî kom bibe.“.
Qemo Heyderiz û Hese Areyiz bêyî rawestan dikirine qîrî
[diqîrîyan]:
„Sare Mêrgesor! Sima pîrûne hesna. Mewinde şere bonone
Riza Axayî“. Anku „Mêrgesorî! We hemûyan bihîst. Nesekinin
herine ber derê Riza Axayî.“.
Li ber derê mala Elîbînatî, Qemo Heyderiz şubî zirîna keran
dikire qîrî, Seyxidirê jarik bi dûv ket û jê pirsî:
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„Bira bira mi cim buwerdae ala mira waze, cira ma kena
gore?“. Anku „Bira bira, heyrana çavê te bim, dikarî bêjîye min
boçi tu me dikîye kozê [hevşî]?“.
Qemo Heyderizê navsere, bejin kurt û têra xwe qemer û req
bûye li ber hetavê, berê xwe da wî. Di çavên wî yên dijwar da
biçûk dîtin hebû. Kesekî hinde î jar heta hingê nedîtibû. Hizirî
ku gelo bersivê bidimê, an berê xwe bidime karê xwe. Careke dî
hûr berê xwe da wî û dîsa da rêya xwe. Seyidxidirê [Seyxidirê]
jar kete dûv wî:
„Bira qeda bijerî, ti kî Kirmancî qeseykena, wayirî pîr û raywera.
Serwa Duzgin kena ala waze cira ma kena tewirare?“. Anku,
„Bira gorî te bim, tu jî Kurdî diaxivî, tu jî xwudan pîr û rêber î.
Tu bi Duzginî bikî bêje, tu boçi me kom diki?“.
Qemo Heyderiz, ji ser milê xwe careke dî berê xwe dayê. Gote
Seyidxidirê [Seyxidirê] ku hestî ji korika çavên wî derketî:
„Ero ez nezon. Yuzbaşî yu ceqer emir dano. Ez hen zonen haqê
sima de rind niyo. Eke wazena so eyra perske.“.
Anku, „Erê [Kuro] yê ku ferman [emir] dayî Yuzbaşîyê zer e. Ez
bêjim di derheqê we da baş naﬁkirin. Heke tu dixwazî [Heke te
divêt] here ji wî bipirse.“.
„Ez zimanê wî ji kî derê bizanim? Heta nihe eleqeya min pê
nebû. Înşallah ji îro pê ve jî pê nabe. Mam Elîbînatî digot: Heftê
û dû û nîv milet hene. Zimanê hemûyan fêrbibe. Tinê bila nalet
li zimanê Yezîd be. Ev eskerê Romê [eskerê Rûmî – leşkerê Romê
– leşkerê Tirk] ma ne Yezîd e? Binêre mirovên xwudan pîr rêber
[reywer] dikujin. Tu boçi digel van gurgan digerî? Ma ne şerm e?
Haydê me go tu digerî, bûye cehş [milîs], hêjku [qet nebe] nîyeta
[înyeta] Yezîdan bêje. Dê tiştekê li me bikin?“
Qemo Heyderiz ji nişkê ve kerbên xwe vekirin. Bi enîyeke girê
û awirên dijwar berê xwe dayê. Destê wî çû demanceya wî.
Belêm gava ku hizirî ku gotinên mêrikî ne şaş in, sist bû. Paşê jî
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bi gavên sivik ji wê derê dûr ket.
„Me bihîst nebihîst nebêjin. Heke hûn li ber derê mala Riza
Axayî kom nebin, hûn dê cezayî bixwin. Mêrgesorî haydê
kombin.“
Kurê mezin yê Elîbînatî, Seyidelî [Seydalî] û birayê wî
Seyidxidir [Seyxidir] didîtin ku esker [leşker] çemberê teng dike.
Seydalî:
„Bira eve ne hatineke dostane ye. Tu çi diﬁkirî?“
Seyxidir bêhneke kûr hilkêşa:
„Kivş e ku ne dostane ye. Nihe em wekî jineke [aﬁreteke] dest û
milên wê girêdayî girtin. Tu dê bibînî, bêhneke dî dê nîyeta xwe
ya rastîn bide der, zulma xwe nîşan bide, ya dixwaze bike.“
„Tu dê bêjî ji kuşt û kuştdarîya xwe ya li rojavayê têr nebûye.“
„Bira bira, marên van birsî bûne. Marên şahê [qiralê] zalim. Dîyar
e mejîyê mirovan pêdivî ye.“
Seydalî seyra derêxistina mirovan ya ji mala Mistê Gulê dikir.
Mal li herî kujîyê gund bû. Bêyî rawestan qûntax [binê tufekê] li
Mistê Gulê didan ku dijî eskera [leşkera] derdiket. Mistê Gulê ku
di jîyana xwe da yê herî bêdeng bû, axivtin jê nedihat, li erdî î
dirêj bû. Paşê kurê wî Ûsif [Îsiv] gihiştê, ew ji erdî rakir û ber bi
mala Riza Çawişî ve rakêşa. Bi dehan mirov jî di dûv da ji mala
Mistê Gulê derketin..
Timamî rêyên hatûçûya gundî hatibûn ablûka kirin [dorpêç kirin].
Eskeran [Leşkeran] xencer [sungî] li serê tufekên xwe dabûn û
çember teng dikirin. Yuzbaşî Xêredîn ji balkona koşkê [qesra]
Riza Çawişî seyra kombûna gundîyan dikir. Wekî bihîstî ku
Riza Çawiş ne li mal e, gelek xemgîn bibû. An his kir, an ji
derekê bihîst û paşê jî revî çiyayî, got di dilê xwe da. „Belêm
ez dûvîya wî bernadim“ got xwe bi xwe. Bi qemçîya di destî da
li cizmeya xwe da. „Biçe kî derê, bikeve kîjan kunê jî ez dê wî
bibînim. Û ez dê wî bi cezayekî layiqî wî bidime ceza kirin.“
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Kurdekê nîşanî emirberê [eskerê ber emir – eskerê xizmetkar] xwe dide:
„Wî seyî bo min bîne kuro!“
Piştî bêhnekê Elîşêr li pêş wî bû. Yuzbaşî [Efserê sê stêr] jê pirsî:
„Riza Çawiş li kî derê ye?“
Elîşêr bersiv neda. Yuzbaşî dengê xwe bilind kir:
„Bo te dibêjim kuro. Ma te nebihîst? Riza Çawiş li kî derê
ye?“
Elîşêr milên xwe rakirin:
„Ez zonê sima nezon“. Anku „Ez zimanê we nizanim“ got.
Yuzbaşî di rewşê gihişt û bi lez ferman da ku milîsekê [cehşekê]
bînin.
Hese Areyiz yên hatine gotin tercume kirin.
„Riza Çawiş çû Duzginî.“
„Ka jê bipirse boçi çûye?“
„Çû seradanîyê [seredanîyê – ziyaretê].“
Wekî Yuzbaşî Xêredîn eve bihîstî, ferman da ku kursîyekê
bidine Elîşêrî. Paşê jî:
„Tu dê biçîye nik Riza Çawişî û bêjîyê ku bi lez bêt. Dê bêjîyê
ku Yuzbaşî Xêredîn li hêvîya te ye. Dê karekî giring digel te
biaxive. Tê gihiştî?.“
Piştî ku Hese Areyiz tiştên ku hatine gotin tercume kirin,
Elîşêr:
„Başe heke xalê min pirsî, ev kare xêr e, şer e, çi bersivê bidimê?
Kî be dê bipirse.“
„Xêr e dê bêjî. Subehî Qaymeqam jî dê bêt. Hindek tişt hene ku
em dê bi wî bişêwirin. Ji ber vê çendê em li vê derê ne.“
Yuzbaşî ji hizirînên xwe cudatir dihate dîtin. Hatina xwe ya bi
niyeta xirab dixwast veşêre. Amanca wî ya ewil ew bû ku Riza
Çawişî bi dest ve bîne. Li xwe î hişyar bû ku xwe rûken bide
nîşan dan. Elîşêrî jî çu mana nedida kombûna gundîyan. Yê ku
ji bo xêrê hatî, yê ku dixwaze li gund bibe mêhvan, boçi dê jin,
kiç [keç] hemû gundîyan li hev kom bike? Bi aqilê wî nediket.
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„Bira Hese, ka bipirse. Ev jin û kiç [keç] boçi li vê derê têne kom
kirin?“
„Em li qaçaxekî qanûnê digerin. Me bihîst ku hatîye vê derê. Ji
ber hindê em gundîyan li hev kom dikin.“
Hertişt normal [asayî] bû. Tiştekî ku jê bitirsin nebû. Gotinê ku
tu dikarî rehet biçî. Bila bêbinas [belasebeb] netirse. Têkilî mûyekî
kesê nabin. Em bi navê Xwudê sûnd dixwin ku xwe têkilî
mûyekî gundîyekê nakin, got Yuzbaşî.
Heke hûn dixwazin, Quranekê bînin ez destê xwe danime ser.
„Ez bi hemû turbeyên [ziyaretên] ku hûn jê bawer dikin sûnd
dixwim, birayê min“ got Yuzbaşî.
Elîşêr bi timamî qani bibû. Bi lez hespê xwe zîn kir û bi bayê
bezê kete ser rê.
****
Hezkirina ji bo Duzginî bi rojan ajot. Serî danan ser derazînka
wî. Li ber singê wî, li lahndika wî nivistin [razan]. Xewn dîtin,
xewn gotin. Xewn tebîr kirin. Bi hêvîyên mezin bi dinyayê
ve hatin girêdan. Yê ku bêdera xwe rakirî, karê xwe sivik kirî
hatibû. Zinarên [Tahtên] reng risasî yên Duzginî bi rengên Kurdan
ve xemilî bûn. Bûkên nazdar û dayîkên di nav fîstanên rengîn
yên heft taftayî [perokê ji armîşî] da digerîyan. Koşên [bersingên] wan
tijî zarok.
Roja ku dest bi heftîya duyê dikirin bû.
Roja ewilî ya heftîya duyê bû. Wekî başûra Duzginî bi rengê
zer û pirteqalî [qîçik] yê êvarî xemilî, li ber Eskete Çelîyê [Eskete
Celîyê] seranser siheke tarî dirêj dibû. Tarîya [Şevreşa] esmerê
risasî li ber hatinê bû. Eskete Çelî [Eskete Celî] tijî mirov bû. Ji
bo sarmaya şevê tedbîr dihatin standin. Ji bo hewcehîya daran
û agirekî domdirêj ciwanan dar dikêşan. Pîr bêdeng û di devê
wan da herdaîm dua.
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Li esmanî kurt [qertel – baz – ulih] di ronahîya başûr da ﬁrên xwe yên
dawîyê yên rojê dikin. Her diçe xeleka dolîna xwe teng dikin.
Keyfa vegera hêlîna xwe û gihiştina çûçelokên xwe heye. Şkeft
tijî deng in.
Elîşêr di nav xwûn û xwuhê da berjorî Eskete Çelîye [Eskete
Celîyê] dibû. Lez dikir, digel ku çokên wî giran jî bibûn, lê dîsa
ve hêla xwe kêm nedikir. Bêhnkêşîya wî giran bibû û xirexir jê
dihat. Guhê xwe neda êşa singê xwe û rêveçûna xwe domand. Ji
kepê wî, lama wî dilopên xwuhê diketin rêya bi toz. Carina serê
xwe radikir û berê xwe didayê û ji bo nêzîkbûna xwe nedizanî
ka keyfxweş be an xemgîn be. Axir dawîyê deng hatin guhê
wî. „Inşallah Eskete Çelî [Eskete Celî] ye!“ got di dilê xwe da.
Fikira wî tinê ew bû ku demek zûtir xwe bigihîne Riza Çawişî.
Hindî nêzîk bû bi hêztir bû. Wekî Eskete Çelî [Eskete Celî] di
nav sihên tarî da gihiştê. Zû pê dihate his kirin ku ne yê ziyaretê
[seradanîyê – seredanîyê] ye. Yên ku ewilî ew dîtî ﬁkirîn ku hebe nebe
ew qazid e [elçî ye].
„Xêr e bira, eve çi leza te ye?“
„Riza Çawiş li kî derê ye?“
„An xeberekî reş heye bo Riza Çawişî?“
„Belê belê, xeberek heye.“
Kurdekî navsere [nîv emir – nîv jî] kete pêşîya Elîşêr û bire cihê ku
Riza Çawiş lê. Saverdî serê xwe danabû ser berekê û î hizirbar
berê xwe dida harmonîya rengan û kombûna sorîya li esmanî.
Sorîyeke şirîn ku mirovî dibe alemeke xewnî, hakimî esmanî
bû. Gava di nişkê da Elîşêr dîtî, wisa şaş mehtel, ji cihê -kuxwe lê dirêjkirî pişta xwe rast kir. Kurmetê wî di nav xwuhê da
û bi telaş [panîk – helepel] bû.
„Çi bû Elîşêr? Te xeberekî xemê îna?“
„Babê te li kî derê ye?“
„Ka bêje lo! Tu dê babê min bêhneke dî bibînî. Çi qewimî?“
Singê Elîşêrî radibû û diket. Devê wî zuha bibû, ji taqet ketibû.
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„Divêt ez bi lez digel babê te biaxivim.“
„Madem wisa ye, dê em biçin.“
Saverdî kete pêşîya Elîşêrî. Bire cihê ku babê wî şev û roj dua
lê dikir.
Riza Çawiş rûniştibû û pişta xwe dabû berekê û heçku li milê
Dewa Kuresu li tiştekê digere berê xwe didayê. Di pozisyona
teyrê kurt [qertel – baz – ulih] yê li ber ﬁrînê da bû. Bêhneke dî
da xwe berbide ser gelîyê bê ser û bin. Î hizirbar. Rûyê xwe
zivirande dengûdorê. Wekî kurê xwe û li dûv wî jî Elîşêr dît dua
jî hizir jî lê neman. Enîya wî vekişya û tijî kurîşk bû, çavên wî
di nav halê panîkê [telaşê – helepelê] da bûn. Werarên xeberekî reş
ketine dilê wî. Destê xwe da berê ku pişta xwe dabûyê û rabû
ser xwe. Hatina Elîşêrî ya vê seetê bêşik bi bûyereke giring ve
girêdayîye, ﬁkirî. Hizirên ecêb tûşî serê wî bûn. Şubî xortekî
xişîm lêhatibû, dest û pêyên wî têkilav bibûn, şaş mehtel. Yêkser
Yarbay [efserê bi heyvûstêrek û du stêr] Gumuşpala û Yuzbaşî Xêredîn
hatin aqilê wî. Bêdil çavên xwe zivirandine milê ku leşkergeh
[qişle] lê. Bi kîn û nefret berê xwe dayê. Wê bêhnê Elîşêrî xwe
nêzîk kir û çû destê wî maç kir. Riza Çawişî çavên xwe ji ser
xortî dûr nekirin û jê pirsî:
„Xêr e Elîşêr?“
Xalo [Dayî] esker [leşker] hate gund. Te dixwazin.“
„Esker [Leşker]?“
„Belê.“
„Kurê min çend kes in ev eskerên [leşkerên] te gotî? Li ser serê
wan mirovekî çawa heye?“
Yêkser Qaymeqam hate bîra Riza Çawişî. Gelo teklîfa wî ya
biratîyê qebûl kir. Bo mêhvandarîya birayê xwe hate gund
gelo.
„Boşahîyeke mezin e. Belkî sed kes, belkî jî hêj zêdetir. Li ser
serê wan sobayekî [efserekî] zer heye.
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Li hêvîya hatina we ye. Bila bi lez bêt, got.“
„Başe ma te nepirsî, hatina wan xêr e şer e?“
„Bi Xwudê [Wellah] ya pirsînê min pirsî. Lakin heke şer be, ma
dê bêjine min ku bo şer hatine. Gundî li hev kom dikirin. Jin
mêr, zar zêç gazî herkesê dikirin ku li zevîya ber derê qesrê [koşkî
– qonaxê] kom bin. Goya li qaçaxekî qanûnê digerin.“
Riza Çawiş, heçku çokên wî sistbûyî dîsa ve rûnişte cihê cwe.
Berê xwe da palên Hamikê. Dewa Kuresuyê, Sulvisa dûr.
Di bêhnekê da berê xwe da çiyayên bilind yên Kurdistanê,
ewlîyayên wê yên mezin. Di nav delalîya şevê da bûn ku bi
harmonîya [cumbuşa] rengan xemilî. Çiya û girên sertîj, rast û
şubî qupê [qubbeyê] ku bi hemû heşmeta xwe ve bilindî esmanê
Kurdistanê bûyî, esmanê ku bi harmonîya rengên zer, pirteqalî û
sorê jengî ve xemilî, wekî pêlên okyanûsê li rex hev û li dûv hev
radiwestan. Mirovî wisa hizir dikir heçku agirê Newrozê li ser
serê wan hildibe. Delalîyeke îlahî bû eve. Herwekî bêrîkirina xwe
têr bike berê xwe dayê. Tijî hezkirin. Heçku careke dî nabîne,
hilgirte nav dilê xwe. Xatira xwe jê xwast. Serê xwe dana ser
berê ku li ser rûniştî, maç kir û maç kir. Jê cudabûn [veqetyan] lê
giran hat. Pêyên wî bi çu newlî li dûv nedihatin. Heçku bi zinarê
mezin ve risyabûn. Bo bêhnekê xwast Riza Çawişîya xwe ji bîr
bike, bibe Sile Hem, Use Girs, Alê Mem. Xwezî biba yêkî wisa
ku berpirsiyarîya çu kesê li ser wî neba, kes li dûv neba, kesekî
wisa ba ku silav jî lê nehatiba dan. Belêm gotineke ku ji babê
xwe bihîstî kete ser zimanê wî: „Riza ji bîr neke, derd ji mirovê
mezin, mij ji ser serê çiyayê bilind kêm nabe.“. Paşê jî hizira:
„Kurd, bila Riza Çawiş ji sê esker û nîvan tirsa, nebêjin“ serê wî
mijûl kir. Rabû, herwekî di sivikîya xortekê da. Careke dî ji wê
bilindahîya lê, berê xwe da jêr. Gelî li ber tarîbûnê bû. Ew sorê
jengî yê li ser girên dûr bi nav tarîye diket û diçû.
„Em biçin!“ got û ber bi Eskete Çelîyê [Eskete Celîyê] ve bi rê
ket.
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Eskete Çelîyê [Eskete Celî] jîyaneke normal [asayî] dijîya. Herkes
li ser pêya, herkes li ser strîya bû. Qazidî kîjan xeberê reş înabû?
Ji hevdu dipirsîn. Devê wan kilîlbûyî, bêbersiv.
Elîbînatî xwe avête ser û stuyê Riza Çawişî. Herdu alekên kurê
egîd yê Hesenelîye egîd maç kirin. Bi wan ser û dilên xwe
yên bi êş û pîratîyê ew oxirxêr kir. Paşê çok da ber agirî. Di
berê xwe dana wan çavên wî yên ji bin birhîyên wî yên boz
da, biriqîna geş ya agirê şevê digerîya. Di dilê wî yê dudilî da
bagera hezkirin, dilpêveman û tirsê radibû. Heta ji ber çavên wî
berzebûyî, çavên xwe ji wî nekirin.
Çavên wî bi Riza Çawişî ve risyabûn. Wisa hizir kir ku hemû
hêvîyên wî piştî bêhneke dî dê birijine gîrava [gêrava – gîrdaba] tarî
û pûç bin. Rêya ku dibêjê rêya hêvîyê, hizir kir ku reşetarîya
[şeva tarî ya tilûçav] ku piştî gaveke dî têt û tûnêla bi kendal û kore
ye ku derketina wê nîne û di nîveka çiyayî da xilas dibe. Ji bo
xatira Xwudê [bo rizaya Xwudê] qevdek ronahî jî nebû. Di nişkê da
tarî kete ser dilê dudilî yê Elîbînatî. Tinê ne tarî, herwisa êşeke
ku janê dide jî ketê.
Riza Çawişî kire lez. Nexwast ku bike welwele û mirovan
bêhuzûr bike.
Bo Riza Çawişê ku bi dengekî bilind „Heqê xwe helal bikin!“
gotî, bi dehan canan:
Bersiva „Bila helal be!“ dan.
Riza Çawiş li pêşîyê bi rê ve diçû. Mirovî hizir dikir ku diçe
dahwetê, heçku li dûvî sed û pêncî çekdar heyî wisa çik, serbilind,
mexrûr. Kurê wî Saverdî û Elîşan li dûv wî bûn. Ji Kanîya Gûzê
[Henîyê Gozê] borîn. Li rasta [hîzaya] Eskete Gau êdî nizanîn ka
dê gavên xwe biavêjine kî derê. Tarî her diçû zêde dibû. Gelîyê
Duzginê Mezin di nav tarîyeke bêesil da xerq bibû. Saverdî
hema zû fanosa xwe, ku dibêjinê fanosa keştîvana, vêxist û kete
pêşîyê. Rêya babê xwe ronahî dikir. Piştî rêvingîyeke bi zor û
zehmetî hatine gundê Sorikê.
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Li Sorikê rewîna seyan gelî tijî kiribû. Heta ku hatine mala
Silêmanê Gaxî se li dûv wan hatin. Silêmanê jîmezin [pîr] bêyî
dil derî vekir. Belêm wekî Riza Çawiş li ber xwe dîtî xwe zû
komî serhev kir. Qîrek da ehlê malê:
Gava „Lezê bikin, ronahîyê hilkin. Mêhvanê me heye“ gotî,
mezela [odeya] mêhvana hema zû hate hazir kirin. Silêmanê Gaxî
ji ber mereqa xwe pirsî:
„Riza Çawiş bi xêr hatî, ser seran, ser çavan hatî. Lê vê nîveka
şevê, di vê tarîyê da leza we çi ye?“
„Esker [Leşker] ketîye Mergesorê. Elîşêr rêkirine dûv min ku
biçim.“
„Bira înşallah xêr e.“
„Tu di vî jîyê [emirê] xwe yê mezin da, te qet bihîstîye ku esker
[leşker] ji bo xêrê hatibe?“
„Bi Xwudê [Wella] xêr jî be, ji wan şer têt. Vî midehî rewş bi
zedehî ve xirab e. Heroj ji gewrîya Kalmem bi sedan mirov têne
borandin. Ji Dêresorê [Kizilkilîseyê] ve têne înan ew. Hindî ku
dibêjin yên ku van rojan têne birin eşîra Heydera [Heyderû] ne.
Ji Gawanê Hezretî Lêî ra têne borandin û ji ser Qilê bo Mazgirdê
û ji wê derê ji bo Rojavayê mişext [surgun] dikin.
Tu dê bêjî Merwanê Zalim, Yezîdê zalim li nik van milyaket
in. Yên ku dikujin dihêline li rexê rê. Dijminê baş hem dikuje,
hem jî vedişêre. Eve nakevine ber zehmeta veşartinê jî. Dîyar e
dûmahîka dinyayê hatîye.“
Riza Çawişî bersiv neda. Di nav hiziran da bû. Silêmanê Gaxî
dîsa ve jê pirsî:
„Bira, Axayê min Riza, boçi diçî? Heke li paş vî karî qirêjek
[pîsîtîyek] hebe? Tu hêj î ciwan î. Neçe gorî te bim, neçe. Kom
bike mirovên xwe derkeve [here] çiyayî.“
„Êdî borî. Tîra ku ji kivanî derketî edî paşve nayê cih, dibêjin.
Mirovên min nexwastin şerî bikin. Ez jî direng mam. Di wextî
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da heke em hemû eşîr bibane yêk, esker ﬁlan nedikarîn bêne vê
derê. Nihe êdî em direng man. Eşîr yêk bi yêk lêhbandin [xapandin].
Yêk berdane ya dî. Hindek kirine Tirk. Ji bo me hindekan jî
izzet ikram kirin, imkanên dewletê pêşkêş kirin. Kirine mudûrê
nehîyeyê, qaymeqam, mutehid. Paşê jî eşîrek li dûv eşîreke dî
ji halê rakirin. Îro heke Heyderan têne mişext [surgun] kirin, eve
tête wê manayê ku subehî jî dê eşîra me rêbikene mişextîyê
[surgunê]. Çavên me venebûn. Em kor bûn. Em kor bûn birayê
Silêman, me ber kepîyê [diﬁna] xwe nedît. Em menfeetê xwe yê
xirab ﬁkirîn. Piştî vê yêkê, ez li ser navê xwe hazirî her reng
cizayî me. Lê belê, ez dê bişêm [bikarim] zar û zêçî xilas bikim,
nizanim. Demek zûtir divêt ez biçim. Belkî gava min bibînin,
xwe têkilî zar û zeçî nekin. Ma ez namûsa me bo van barbaran
bihêlim? Tu bêjê ca bila hespan hazir bikin.“
„Lezê neke, xwe li hêvîya spêdeyê bigire.“
„Nexêr nexêr, ez dixwazim hema bi rê bikevim.“
Timamî israra Silêmanê Gaxî pare nekir. Riza Çawişî bi rik
mahîna xwe ya boz xwast. Dawîyê hesp hatin hazir kirin.
Kivş nebû ku gav dê bi kî derê bikeve li gelîyî. Esmanî girtî,
yêk stêrek jî nebû. Di wê tarîya kor da bi hevkarîya fanosên
keştîvana ber bi Mêrgesorê ve bi rê ketin. Ber bi spêdeyê ve
bayekî ku ji gelîyî ve radibû, tarî radikêşa. Ewir belav dibûn,
stêr melûl bûyî bo gelîyê westyayî dihilatin. Çu kesê cesareta
axivtinê nîşan neda. Heta ku Riza Çawiş tiştekê nepirse, kesekî
ku biaxive nebû. Hatibûne tixûbê Mêrgesorê. Piştî Dere Jareyê,
da hespên xwe biajone pala sor. Riza Çawiş mahîna xwe ya boz
rawestand, paşê jî perixand. Gazî kurê xwe Saverdîyî kir.
„Kurê min, ez û Elîşêr dê biçine gundî. Xidir û tu dê li derveyî
gundî bimînin. Bûyeran ji dûr ve taqîb bikin, çi heye, çi dibe?.
Heta ku tehlîke ranebe, newebî [eman] neyêne gundî. Ya herî baş,
li dor çemî bizivirin û ji rojhilatê ve hilkevine Pule Jareyê. Ji wê
derê hûn dê baştir gundî bibînin. Mahînê û sîlehê bo te dihêlim.
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Heke tiştek li min bêt baş lê î sexbêr be.“
Paşê jî li Xidirî zivirî:
„Ji gotina mamê xwe dernekeve. Saverdî bo te çi bêje wisa
bike.“
Yêk bi yêk çû milê hemûyan. Kurê xwe, nevîyê xwe ji alekan ve
maç kirin. Paşê bi dilekî bi xem û tijî endîşe li hespê Saverdîyî
suwar bû û ber bi gundî ve da ber qemçîya. Çi dibe bila bibe.
Bila ev îşkence xilas be. Di yêk bêhnê da ji nav rêhlî [daristanî]
derketin. Ji zevîyên hatine dirûn borîn, gihiştine darên gûzan.
Di gundî da bêdengîyeke mirîya hebû. Heçku koç kirine, wêran
bûne. Tirs şubî xencerekê di dilê Riza Çawişê ku nedizanî tirs çi
ye da çikilîbû. Gotinên Silêmanî hatin bîrê. Gelo bi rastî gund
vala kirin, hem jî bêyî ku li hêvîya min bimînin. Hêlm ji hespan
bilind dibû, kefa spî jî bi devê wan ketibû. Ji başûr ve hatibûn
rasta [hîzaya] mala Hese Mem. Di nişkê da:
Gotinên „Raweste! Kî yî?“ di wê tarîgewirka spêdeyê da wekî
fîşekê peqîn. Riza Çawiş bêhnekê rawesta. Paşê jî hespê xwe
ajot. Çawa dît ku du eskeran [leşkeran] serê tufekên xwe dirêjî wî
kirine:
„Ez Riza Çawiş im. Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] we ez
xwastime. Min bibine nik wî.“
Esker [Leşker] şabûn. Da kesê ku li esmanî lê digerîya bo
Yuzbaşîyê zer bibin. Di rû û çavên wan da keyf, tilên wan li ser
lolebkê Riza Çawiş birine qesra [qonaxa] wî.
Yuzbaşîyê zer biryargeha [qerargeha – qirargeha] xwe li qesrê [qonaxê]
danabû. Hemû gundî li zevîya li ber derê qesrê bûn. Dormandorê
wê eskerên [leşkerên] dest bi çek. Riza Çawişî wisa bi serê çavan
berê xwe da wan. Mêrgesorî şubî gêreyê hatine kom kirin. Bi
sedan mirov li rex hev, pişt û pişt dayîne rûniştandin. Manzere
ye ecêb bû. Heçku heywan tijî kozê kirine. Di halekî wisa da çi
bête kirin? Piştî ku agir bi paceyê [dûkêşê – kulekê] ket da çi bête
xilas kirin? Berê xwe da gundîyên xwe. Berê xwe da eşîra xwe.
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Berê xwe da namûsa xwe Riza Çawişî. Digel ku di rex wan da
derbaz bû, belêm çu kes bi ber ve ranebû. Serê wan şor bûye,
tirs li hemû dilan alîyaye, xwûn di rûyê wan da nemaye. Dilên
wan wekî xwelepel û xwelîya li paş agirî dimîne lêhatibûn.
Hizir nedikir ku dê wan di vî halî da bibîne. Efser [Sobay] min
dixwazin. Hebe nebe bo min jî qencîyekê diﬁkirin.
Çu danûstandineke wan digel gundîyan nabe. Ev kîna nayê zanîn
û nayê îzah kirin beramberî wî bi xwe bû. Da çi danûstandineke
wan bi gundîyên feqîr hebe? Ev hemû tiştên ku têne kirin, ma bo
bi dest ve înana wî bûn. Piştî ku wisa ﬁkirî piçekê rehet bû. Baş
bû ku li hêvîya rojê nemabû. Hema hatina wî gelek baş bibû.
Piştî ku teslîm bû, gundî dê bêne serbest kirin. Kurên wî Uşen,
Hesen, bûkên wî, nevîyên wî, jina wî li nîveka cihê gêreyê bûn.
Li dormandorê qesrê esker [leşker] tilên wan li ser lolebkê. Riza
Çawiş li ber berê suwarbûnê ji hespî peya bû. Eskerî [Leşkerî] bi
dengekî bilind bangî nobedarên Yuzbaşîyê Zer kir:
„Ho, ev mirove ye Riza Çawiş, dizanî?“
„Ji kî derê bizanim kuro. Ma min digel pîsan têşt xwarîye?“
„Qumandarî [Qumandanî – Kumandanî] haydar bike.“
Tegmen [efserê yêk stêr] Erol dengûdor bihîst û derkete derve.
„Çi ye, çi dibe?“
„Tegmenê min, nobedaran du Kurd înane. Riza Çawiş e
dibêjin.“
„Wisa ye!“
Tegmen Erol derkete derve. Ewil zivirî berê xwe da avahîyî.
Çavên wî bi berên spî [berên roxe] yên traşkirî ketin. Ev berên
hinde mezin ku çawa bi hostahî li rex hev û li ser hev hatine
danan, bi cih kirina der û pencereyan, nexşên li ser, bi ber diket
ku berê xwe bidinê. Paşê zivirî milê gelîyî. Ji ser mirovên ku
avêtine ser hev, berê xwe dayê. Gelekîya darên gûzan yên keskê
tarî, betenên xwelîkî yên Pule Jareyê dixemilandin, delalîyeke
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sihrî didanê. Manzere [Dîmen] geleke spehî bû. Girên li dûv hev
wekî pêlên deryayê dirêj dibin. Fikirî ku Riza Çawiş xwudan
zewq e. Bi hereketên hêdîka derkete derve. Riza Çawiş westyayî
û ketî dît. Simbêlên wî dirêj û tevlîhev bûn. Bi rûyê xwe yê reng
siﬁrî, bi çavên xwe yên ku dijwar berê xwe didin, bi kepê xwe
yê şubî kepê kurtî [qertelî – ulihî – bazî] dîsa ve bi heybet radiwesta.
„Silav Riza Çawiş“.
„Silav Tegmen.“
Tegmen li eskeran [leşkeran] zivirî: „Kursîyekê bidine Riza
Çawişî. Yê dî jî bibine nik gundîyên dî.“
„Tegmen efendî, eve çi hal e? Eve çi ye hûn dikin?“ got Riza
Çawişî û Tegmenî jî ji ser milê xwe wisa cab [cewab – bersiv] da:
„Bêhneke dî dê bibînî.“ Paşê jî çû jor û Yuzbaşî Xêredîn hişyar
kir. Li cihê Riza Çawişî dinivist. Piştî ku bûyer bihîstî:
„Eve xeberekî baş e.“ Dengê xwe bilindtir kir: „Gelek baş e.
Dizanî Tegmenê min, min qet hizir nedikir ku mêrik dê î hinde
xwudan zewq be.
Cih gelekî rehet e, mezel [ode] ye bi xemil e, mirov naxwaze
rabe.“
„Yuzbaşîyê min, derkevine ber derî, bi çavekî bikir berê xwe bide
gelîyî. Paşê jî çêkirina avahî. Xanî û manzereyeke şahane.“
„Heke wisa kete dilê te, bidine te.“
„Bi tinêya serê xwe ez dê çi lê bikim?“
„Dikarî jina xwe bînî. Paşê jî li vê derê zêde bibin. Dê bibine
eşîra Tegmen Erol û herwisa.“
Herdu jî bi dengekî bilind kenîn. Paşê jî derbazî mezela [odeya]
mêhvana ya qesrê bûn.
Yuzbaşî fermana înana Riza Çawişî da. Bi xwe jî rûnişte ser
sedirê [dîwanê – qenepeyî]. Carina jî berê xwe dida Kurdên li ber
qesrê. Şubî koza [hevşîyê] pezî. Girîna zarokan, qîrîn her diçû
zedetir dibû. His kir ku Riza Çawiş hate jor, belêm dîsa ve berê
xwe dana ji pencereyê domand. Tegmen Erol:
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Yuzbaşîyê min, Riza Çawiş hat. Fermaneke dî we heye?“
„Nîne. Tu dikarî biçî.“
„Dinya biçûk e Riza Çawiş. Dibînî dîsa ve em li beramberî hev
in.“
„Erê qumandar [qumandan – komutan]. Dinya hem biçûk e, hem jî
pûç [fanî].“
„Mala te spehî ye Riza Çawiş.“
„Ne tinê mala min. Herweha çiyayên min, mirovên min.
Qumandar [Qumandan – Komutan] Beg, dinêrîye kî derê binêre.
Hezdikî dar, hezdikî kêz, hezdikî çûçik, hezdikî mirov, hertişt
spehî ye. Tu bi Xwudê kî, Elezîzê û van deran bîne ber çavê
xwe. Hingê hûn dê ferqê baş bibînin.“
„Dîyar e, ji ber hindê te gova Çotelîyê nexwast.“
„Hindî ku tu bixwazî goştî di rikehê da bide şêrî. Belêm heke
azad nebe, şêrîtî namîne. Şêr hindî ku li xwezayê serbest hereket
bike şêr e. Şêrîtî di rikehê da diçe. Wekî kitikê [pisîkê] lê têt.
Girêdayî mirov, hewceyî mirov. Ez nabêjim Çotelî cihekî xirab
e. Ez dibêjim Mêrgesor spehî ye. Ez li vê derê hatime dinyayê,
dixwazim li vê derê bimirim. Ji nihe û pê ve bila sih neyête
kirin, wekî dî ihsanekê naxwazim.“
„Riza Çawiş biryar [qerar – qirar] ya te ye. Kes te nade zorê. Belêm
li goreyî fermana hatî, divêt vî gundî bo Rojavayê bibime
mişextîye [surgunê]. Ez li hêvîya hatina te mam. Di demekî
mumkun da dê derêxime ser rêyê. Hemû eşîra te mişext [surgun]
kirin.“
Riza Çawiş têgihişt ku ne wisa ye wekî ew li hêvîyê ye. Kivş e
ku niyeta wan xirab e. Lê destên wî jî girêdayî bûn. Ma ji bilî
hişbûnê dişiya [dikarî] çi bike? Xemeke jandar rûyê wî girtibû.
Serê xwe çemande ber xwe û çavên xwe li nexşên rengîn yên
mehfûrê zîq kirin. Suwarîya bêyî rawestan ya mahîna boz û
çûna wî ya ser eşîran hate ber çavên wî. Nexşên mehfûrê ew
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bire rojên borî. Wan salên ku wekî zelamek li Dêrsimê digerîya.
Demekê [bîstekê] wisa kete nav bîr û hiziran.
„Riza Çawiş, te digot ev çiya yên min in, min ew aﬁrandine. Çi
li te hat di nişkê da? Şubî kitika [pisîka] ku şîr rêhtî, te serê xwe
êxiste ber xwe.“
Di vê lehzeyê [bêhnê] da Riza Çawişî li deştên Paş, Pemelix,
Baxen û Golanê hesp dibezand. Gotinên Yuzbaşîyê Zer bi zor û
zehmetî bihîstin. Fikirî ku bersivê nede nabe. Serê xwe rakir, bi
awireke dijwar berê xwe dayê û:
„Dizanî Yuzbaşî, rojekê şêrek rastî kitikekê [pisîkekê] têt. Li pêş
xwe mexlûqekî dişube xwe dibîne. Li ser vê yêkê dikeve nav bîr
û hiziran. Ya Xwudê eve dişube min, dibêje. Belêm boçi hinde
biçûk e? Paşê ji kitikê [pisîkê] dipirse:
- Tu kî yî?
- Ez xalê te me, dibêje kitik.
Wekî dibîne ku şêr bi çavekî biçûk lê dinêre:
- Wisa bi çavekî biçûk nenêre, dibêjê.
- Çawa dibe ku tu dibîye xalê min? Dîsa ve dipirse şêr.
- Belê belê, ez xalê te me. Hemû qusûra min mezinbûna
li bin destê mirovî ye. Ji ber ku di bin destê mirovî da
mezin bûm wisa hûrik mam, dibêje.
Nihe em bêne meseleya me. Herkes di bin destê yê ku mirovîya
xwe nizane da, biçûk dimîne. Em mirov in. Ji ber ku em mirov
in, me ji sozên hatine dan bawer kir. Me pişta xwe da [Itimad kir].
Me hizir kir ku bihayekî gotinê heye. Lê belê, rastî gelek vekirî
li pêş çavan e. Meger mirov hene bo gotina wan biha tête dan.
Mirov heye, gotina wan bi pareyê qelp [sexte] nayê pîvan. Ev
dewrê me, dewrek e ku gotin pare nake, mirovahî ji binî hatîye
rakirin û şêr bi kitikê [pisîkê] hatîye xeniqandin.“
Yuzbaşî Xêredîn bi tarzekî kerboyî [hiddetî]:
„Bo min veke van gotinên xwe. Dixwazî çi bêjî?“
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„Yuzbaşî, çu derê ku îzah bikin nîne. Madem te pirsî ez dê
dûmahîka çîrokê bînim.
Kitik [Pisîk] bo şêrî pêşniyar dike, daku di mirovî bigihe biçe
gundekê. Şêr dikeve ser rêyê û digihe gundê ku jê ra hatîye
gotin. Dibîne ku mirovek dixwaze qurmekî mezin bikelêşe.
Bivir di destî da, bizavê dike ku pîncekî asin [hesin] di qurmî
[kerana] ra bike.
Şêr ji gundîyî dipirse:
- Ez hatim ku digel te binçenganê [binkevşanê] bikim.
Gundî bersivê dide.
- Bi xêr hatîyî, ser ser û çavên min. Lê belê, ewilî divêt
ez vî qurmî bikelêşim. Heke dixwazî em zû binçenganê
bikin, pencên xwe bike nav vî qurmî, qurmî ji hev bike
[jêk bike].
Şêr pencên xwe diavêjê. Merik bi bivirê xwe qemeyê [pîncî]
radike. Paşê pencên şêrî di nav qurmî da dimînin. Wekî mêrik
bivirê xwe dihisû, şêr bo halê xwe disuje [dişewite]:
- Wey lo, benîadem çendî bêbext [qeleş] bûye!
Yuzbaşî daku wî li wê derê hema nekuje xwe zor zevt kir. Çiku
karê wî hêj digel wî xilas nebibû. Bila piçek dî jî hewayê bijûn yê
cografyaya xwe wergire. Ka ez gundîyên wî derêxime ser rêyê.
Paşê ez dê wî bibînim. Ez dê pencên wî bikime nav kelişteka
qurmî, ﬁkirî di dilê xwe da. Ez dê wê çîroka şêrî ya gotî bînime
bîra wî. Paşê gazî eskerekê [leşkerekê] kir:
„Kurê min çavên xwe ji ser wî raneke. Destûrê nedê ku bi
derekê ve biçe.“
Gava Yuzbaşî Xêredîn derketîye derve, gotinên Tegmen Erolî
înan bîra xwe. Ewil berê xwe da qesrê û paşê jî berê xwe da
ber bi çemî ve dirêj dirêj. Ev qesra mezin ya li serê vî çiyayî
ew jî şaş kir. Ji ber spehîtîya dîzayna nav qesrê û nexşên der û
pencereyan, ku ji yên mizgeftên Stanbolê delaltir hatine çêkirin,

151

hêbeti bû [heyirî ma]. Wekî dî da çi binas [sebeb] hebe ku Riza Çawiş
neçe Çotelîyê?
Paşê sobayên [efserên] xwe dan gazî kirin. Bi kurtî rewş biha kirin.
Gelek neçû ferman li ser serê Qeme Heyderiz û Hese Areyiz
barandin. Binemal [Malbat] da yêk bi yêk malên xwe kom bikin.
Tiştên ku dikarin bi xwe ra bibin dikarin bibin, gotinê. Ewil
malxwêyên malê dê bêne gazî kirin, ew jî ehlê [xelkê] malê. Paşê
jî herkes li ber çavê eskeran [leşkeran] da tiştên xwe kom bike. Bi
vî rengî da rê li ber çek hilgirtina zelaman bête girtin.
Qeme Heyderiz gazî mêrikê [zelamê] ku Yuzbaşî Xêredîn nîşan
dayî kir.
„Bira bira, mordemo derg tora wan. Ti ala be leye ma“. Anku,
„Bira bira, zelamê [mêrikê] dirêj. Ka tu were nik me.“
Bi destê xwe jî nîşan dida. Cafo Derg [Cafoyê Dirêj] bi wê
bejna xwe ya ji du metreyan [mîtroyan] zêdetir, ji nav boşahîyê
derket hat. Yuzbaşî Xêredîn li nik wî şubî zarokan dima. Cafo
Derg [Cafoyê Dirêj] î şaş bû, çiku nedizanî dê çi bibe, çi nabe,
şubî xewgêjekê [xewgerekê – şevgerekê], bi çavên bêfer û cemidî berê
xwe dida.
Hese Areyiz dirêj nekir û gotê ku ehlê [xelkê] malê bîne. Cafo
Derg [Cafoyê Dirêj] xwast ber bi koma mirovan ve biçe. Yuzbaşî
bi qemçîya xwe sekinand:
„Dê li vê derê raweste. Dubare kir Hese Areyiz [Îta winde], li
vê derê raweste.
„Bila gazî bike, vê gavê gazî ehlê [xelkê] malê bike ku bêne vê
derê. [Wenga çe ho de bêro îta], got Hese Areyiz“
Li ser vê yêkê Caﬁr bi dengê xwe yê ku ji ber cigareyê stûr bûyî
dest bi qîrînê kir:
„Sawre, Ûso, Mursa, Xecê, Fatê, Durso, Îvo, Hemo, Berto,
Duzo, werine vê derê. [Bere îta.]“
Heke rojeke normal ba, Kurd di rojên teng da neban, da bi vê
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qîrîna Caﬁrî zikûpişt bikenin. Li herkesê xweş dihat wekî tirane
[laqirdî] pê dikirin. Çiku wî di bêhnekê da hizaran direw wekî
tizbîyekê bi benikî ve dikirin. Ji ber ku rewşa wî dizanîn, didane
axivtin ku direwên nû bike. Cafo hindî ku diaxivt, nedikarî
[nedişîya] ji nav bexçeyê direwan derkeve. Rêya xwe şaş dikir,
hayê wî ji xwe nedima. Piştra jî: „Citur qertu keno.“ Anku,
„Çawa direwan dike!“ di dûv ra diaxivtin. Cafo seray ava
dikirin. Mirovî wisa hizir dikir heçku Cafo di dinyaya çîrokan
da dijî. Belêm xirabîya wî nedigihişte çu kesê. Kerbên wî zû
vedibûn. Gava yêk dikete navbeynê û ew aşt dikir, kerba xwe jî
ji bîr dikir. Hetta digel zelamê ku şer jî dikir, roja paştir heçku
qet tiştek nebûyî diaxivt.
Yuzbaşî Xêredîn, berê xwe da dozîneyeke [dûzîneyeke] mirovên
bi dûv jina Cafo Derg, Sawrê ketî, paşê jî xirşîya [nemêrîya] xwe
ﬁkirî. Cewrîyeya wî bo bêhneke jî be di ber çavan ra derbaz
bû. Laqên [Lingên] wê yên têr goşt û spî, çiçikên wê yên ku her
yêk wekî serê gayî mezin û cîlweyên wê yên di nav cihî da
ketin bîra wî. Paşê jî ji dûr ﬁkirî ku Cewrîyeya wî çend hesreta
zarokan dikêşe. Xwe ji ﬁkirînan xilas kir û careke dî berê xwe
da Mêrgesorê û koma mirovan. Hesûdî bi Cafo Dergî kir.
Çend esker [leşker] digel Cafo çûne mala wî. Destpêkê Hese
Areyizî bi Kurdî got ku bila tiştên xwe yên di giranahîyê da
sivik, hindî ku bikarin rakin, bi taybetî tiştên xwe yên bihadar
yên wekî zêr, zîv bila hilgirine nik xwe. Gotinên Yuzbaşî
tercumeyî Kurdî dikirin.
„Dewlet we rêdike mişextîyê [surgune]. Li cihê ku hûn diçinê, dê
erdî [axê] bidine her binemalekê [malbatekê]. Dê ga, çêl û pez bête
dan. Li milê dî, hûn dê li govên ku ji piştî Ermenîyan were xalî
[vala] mayî bêne bi cih kirin, li xanîyên hazir û tijî tişt. Xanîyên
Ermenîyan ji yên we baştir û bi sexbêrtir in.
Ji ber hindê hewce nake ku hûn tiştên giran digel xwe bibin. Tinê
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zêr, zîv û her çi mucewheratên dî hebin bila bêne hilgirtin.“
Gelek nekêşa, Cafo Derg [Cafoyê Dirêj] di bin barekî giran da
û digel aîleya [binemala – malbata – famîlyaya] xwe hate cihê mirov lê
kom bûyî. Yuzbaşî bi kerb kire qîrî:
„Kuro min negot nivînan hilgirin. Hemû li wê derê hene.“
Ferman da Hese Areyiz:
„Heke tiştek di nav da neveşartibin, li vê derê agirî berdê.“
Nivîn, mêzer [cecim] li cihekî piçekê dûr avêtin serêk [ser hev] û
agir berdanê. Cafoyê Dirêj û jina wî bi dilekî sotî berê xwe
danê. Sawrê bi çu awayî tênegihişt ku boçi ew mêzerên rengîn
yên ku di mehên zivistanê da bi kedeke mezin raçandî, têne
sotin. Bi çavên tijî kîn berê xwe da agirê ku keda wê ya mehan
hetta salan avêtine nav û paşê jî dest li ber laman, ji wê koma
mirovên şaşbûyî dûr rûniştine cihekê. Taqeta wan ya li ser pêya
manê nemabû. Zarok li germahîya bersing, koş û pişta dayîk û
babê. Di çavên wan da tirseke mezin û li ber wê gurîya bilind
ya agirî ketin nav ﬁkira.
Agir her diçû gur dibû. Ji tiştên ku Kurdan bi keda salan çêkirî,
aﬁrandî gurîya agir bilind dibû. Xwuha enîya jinan, mêzer û
mehfûrên nûrheya çavan ketibûne nav gurîya agirî. Bêhna rîsê
sotî, mûyê sotî û perokê [qumaşê – tekstîlê] sotî ji her derê dihat.
Koma ku dibirin malên wan zêde dibû. Vegerîna hindek ji wan
gelek nedikêşa. Belêm hindek jî bi lêdana eskeran [leşkeran] ya bi
qûntax û xencerên tufekan ji malan dihatin derêxistin. Bi taybetî
derketina jinan bi zehmet dibû. Ji cihê ku serborîyên qenc xirab,
tahl şirîn hatine jîyan, cihê ku şû lê hatîye kirin, zarok înayî,
hejêkirî, jê hatîye hez kirin, êş û jan dîtî, bi salan têda jîyayî, ji
cihê tijî bîrhatin cudabûn zehmet bû.
Dor hatibû kurê Riza Çawişî Hesen. Hese Areyiz bi darê di destê
xwe da livand: „Ero nika ti be!“ Anku „Erê [Kuro] nihe tu were!“.
Kurê Riza Çawişî Hesen belkî ji herkesê î şaştir bû, belêm şubî
heçku bizinekê ji govê bi darledanê derêxin, bi livandina darî
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gazîkirina wî ew veciniqandibû. Ew livandina bi darî, şubî
heçku qemçîyekê li rûyê wî bidin lêhatibû. Hesen ewil bi gavên
giran ji govê derket. Heçku di bin barekî giran da ye wisa bêhn
hildikêşa. Di vî halê ku çavên wî tarî bibûn da li Hese Areyizê
ku bi rex ve dihat zivirî:
„Ero kutikê Tirku, roza şae de, lüya je to bena şer.“ Anku „Erê
[Kuro] seyê Tirka, rûvîyên wekî te li rojên reş dibin şêr.“ Tu
cesaretê ji van seyên bi sîleh werdigirî lewma vê reftarê digel
me dikî?“
Gotinên xwe xilas kirin nekirin, bi mistên xwe yên şubî mircî
[balyoz] dana serê Hesen Areyizî. Wisa î ji dil, wisa î bi kerb [hiddet]
bû ku hemû hêza xwe li mistên xwe kom kiribû. Di navbeyna
çav û birhan da Hese Areyiz şubî cuhalê kayê wergeryabû erdî.
Bê bêhn. Esker [Leşker] wekî di rewşeke ku nedizanîn ka dê çi
bikin da li hêvîya fermanê diman, Yuzbaşî di nav şaş û mehtelîyê
da î bê hereket bû. Hesen vê carê jî ber bi Yuzbaşîyê Zer ve çû.
Çavên wî tijî kîn. Lê eskeran [leşkeran] keys nedan ku ew nezîk
bibe. Wekî fîşek bi singê wî ketin ewil hejîya, pêyên wî leşê wî
ranedigirtin. Digel hindê jî nesekinî çû ser armanca xwe. Tam da
bersingên wî bigire, Yuzbaşî gavek paşve avêt xwe jê xilas kir.
Hesen dirêjî ser axa sor ya Mêrgesorê bû. Heçku hesreta xwe ji
bîr ve bike wisa xwe avête koşa axê. Herwekî xwe biavêje ser
û stuyê jina xwe ya ku bo wî dozîneyek [duzîneyek] zarok înayî.
Paşê jî xwûna wî herikî nav axa pîroz ya bab û bapîrên wî,
herikî herikî…
Hese Areyiz jî miribû. Bê xwûn. Dilopek xwûn jê nehat. Axa
Mêrgesorê nedixwast bi wê pîs bibe. Yuzbaşî ferman da ku
herduyan jî biavêjine nav agirî. Eskeran [Leşkeran] pêşîyê kurê
Riza Çawiş yê ciwan avêtin ser girê agirî, paşê jî Hese Areyiz.
Agir gur bû, geş bû, qijirîneke nû dest pê kir. Jinan serên
xwe badan, zarok çûne bin dehmenên dayîkan xwe veşartin.
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Bêdengîyeke mirinî li nav Mêrgesorîya, dil bibûne ber, xem
bibû çiya. Dilê Mêrgesorîya heçku şubî wuşîya genimî ya li
bêderê gêre dibe wisa periçî, şkest. Rondik bûne lehî û weryane
[herikîn] nav dil û hinavan. Jina Hesen Emîna ne li xwe bû, şubî
gurîya agirî bi hewayî ketibû digel mêrê xwe. Jina Riza Çawişî
ya dinya dîtî Zelalê cênîkên bûka xwe perixandin û gava bi ser
xwe ve hatî jî gotê:
„Kiça [Keça] min, tu bûka Riza Çawiş î ji bîr neke. Xema me
ye giran e. Li zarokên xwe xwudan derkeve“. Emînayê hizir
kir ku kabûs dîtine, di bin tesîra xewneke ecêb da bû. Nedikarî
[Nedişiya] serê xwe zevt bike. Çavên xwe ji gurîya agirî venekirin.
Bi wî halê ku şubî berekê lêhatî û bi çavên zilbûyî berê xwe da
gurîya mêrê xwe. Mêrê wê, ezîzê wê Hesen, ku berî çendekê
germahîya wî his dikir, nihe di nav gurîya agirî da bû.
Kurê Riza Çawiş Uşen, jina wî, zarokên wî di bin çavdêrîya
eskeran [leşkeran] da bo qesrê hatin birin. Ew zengînîya qesrê ne
wisa bû ku bête bar kirin. Herkesê hindî ku bikarin hilgirtin.
Bêyî dil. Herwekî neletê li malê dinyayê û dinyayê bikin.
Wekî Hesenê delal li xwarê di nav gurîya agirî da, kî da hizira
mucewheratî û zengînîye bike? Gava Zelalê xwast biçe mezela
[odeya] mêhvana, eskeran [leşkeran] nehêla.
Digel hindê jî mêrê xwe dîtibû. Zelyaneke hezkirinê rabû ji
nîveka dilê wê bo wî û herwisa janek, heçku cerg û mêlakên
wê peritîn, hizir kir. Ew ketibû gelek şeran, çi tehlîke dîtibûn
wî. Belêm ew qet wisa bê pişt [bê hevkarî] nedîtibû. Dilê Zelalê
diperitî. Wê qet hizira xwe nedikir. Piştî ku mêrê xwe dît, kurê
xwe yê hatîye sotin jî ji bîr kir. Xem bibû xencer di dile wê da.
Bêyî rawestan li dor xwe dizivirî. Ne li ser xwe [Ne li ser hişê xwe]:
„Rizayê mi, axayê mi, na kî ame ma ser!“ Anku, „Rizayê min,
axayê min, eve jî hate serê me!“ got. Hêj gotina wê di devî da
bi palekê xwe li derve dît. Ew jî wisa hilweşîyayî avêtin nik
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yên dî.
Dor hatibû Seydalî. Kurê Elîbînatî yê mezin. Qemo Heyderiz
di nav eskeran [leşkeran] û di bin siha xenceran [sungî] da gazî
dikirê. Xwe nêzîk nedikir. Digel hindê jî ji tirsan êcarî biçûk
bibû Qemo.
Li dûv Seydalî jina wî Xecê, şeş zarokên wî, li dûv wan birayê wî
Seyidxidir [Seyxidir], jina wî û çar zarokên wî, li dûv hemûyan
jî Zeynê, ku çûbû bin milê [çengê] Besê, hebû. Şivanê Bêrîvanê
li ber singê wê, kurikê wê yê biçûk jî li ser milê wê bû. Xwe li
heftika [gewrîya] wê alandibû, bernedida. Kiça [Keça] wê Gulê jî
xwe li dehmenên wê alandibû, bi dayîka xwe ve risyayî, mirovî
hizir dikir heçku şubî canekê lêhatine.
Bi rê ve çûn xwudanên xanîyê herî kevin yê gundî. Çûne jor.
Herkes bezî mezela [odeya] xwe. Besê yêkser çû tuberika [tewerika]
(hinbana ku berên ji ziyaretên [turbeyên] pîroz hatine kom kirin
têda). Li ber wan çok da. Destên xwe vekirin. Li hêvîye bû ku
suhbetên rojên berê bike, belêm hema wisa ma. Di çavên wê da
çu hezkirin nemabû. Şubî heykelî [peykerî]. Zeynê bêhnekê berê
xwe dayê û paşê bi hisên dilpêvemanî çû mezela [odeya] xwe.
„Dayê gorî, nihe were xwarê. Ez tiştên we kom bikim“ got û
kurê xwe piçekê jî bi zorî rûniştande ser sedirê [qenepeyî]. Hindî
Gulê bû, geleke bêdeng û bi hizir bû. Digel ku nedikarî manayê
bide van bûyera, lê bi tirsa ku şubî mijeke tarî ketiye ser çavên
wê, berê xwe dida dayîka xwe.
„Dayê qeda bijero, meterse!“ Anku, „Dayê bila qeda [qeza – belaya
– felaketa] te werbigire, netirse!“ got û destê xwe bi serê kiça [keça]
xwe da îna. Paşê dest bi komkirina tiştên wê kir.
Fîstanê xwe yê nû kire ber xwe. Ji heft depan rengên herî germ
[candar]. Rûyê wê yê pîtbûyî di nav fîstanê wê yê bi rengên germ
[candar] da hema xuya dikir. Kumê [Fesê] xwe kire serê xwe. Zêrên
Reşadî daweşyabûn ser enîya wê. Ristika [gerdenîya] xwe ya zêr,
bazink û kemera xwe ya zîv bi xwe ve kirin. Guharkên xwe
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hilgirtin. Gava gustîlka ku Mîrzalî cara dawîyê bo wê dîyarî kirî
kirîye tila xwe, kete nav bîrhatinan. Bê bizav. Rengê kesk ew
bire demê ku cara ewil destê xwe li Dere Jareyê daye Mîrzalî.
Çavên bi ken yên Mîrzalî li beramberî wê bûn. Da bêyî Mîrzalî
çi bike? Jîyaneke bêyî wî? Mirin baştir e. Tiştên reş û tarî di
serê wê yê delal da diborîn. Çavên wê yên gir êcarî hizirbar
û cemidî bûn. Paşê hêvîya xwe bi hezkirin û bawerîya xwe
ve girêda. Heke bibihîzin dê hema bên. Elîbînatê zaner [alim],
Mîrzalîyê min yê delal, çawa ji rewşê haydar bûn nebûn dê me
ji vê tengavîyê derêxine ﬁrehîyê. Bawerîya wê xurttir bû. Tiştên
ku mêrê wê herî zêde jê hez dikirin kom kirin. Çavên wê her li
wê bûn. Paşê ristik bi gerdena Gulê ve kir. Bazink kirine destên
wê yên zirav. Dîsa ve hejê kir, destê xwe bi serî da îna. Kurê wê
nedisekinî. Dixwast bête ser milê wê. Zeynê gelek dixwast ku
ev deme xilas nebe, li jor digel zarokên xwe, ji wê tirsa li derve
dûr bimîne! Lakin Qemo Heyderiz dikire qîrî:
„Heke hûn anihe dernekevin, em dê serî li zorê bidin.“
Bêyî sekinîn dubare dikir.
Zeynê zarokên xwe li jor hêlan û daku berê xwe bide xesûya xwe
derket. Hizirî ku di cilberkirinê û xwe hazir kirinê da hevkarîya
wê bike. Li ber stûna dar ya ku hinbana tuberikê [tewerikê] pê ve
hilawîstî bê bizav, herwekî çûye sucdeyê [secdeyê] bi rexî ve
wisa çemyayî maye bi darê ve. Zeynê tirsa. Digel ku heta nihe li
nik xesûya xwe gelek mirî dîtibûn jî lê dîsa ve tirsa. Qet neyîna
bû bîra xwe ku ev pîrejina ezîz [delal – hêja] dê bimire. Fikira wê ew
bû ku herdaîm li nik wê be, li ber destên wê yên qurmiçî be. Dijî
gelo, an dilê wê xirab bû? Zeynê ji van hizirên xwe tirsa. Xwe
xwahr kire ser pîrejina xwe ya delal. Rakir, xwast bizivirîne ve
ser piştê. Çu werarên [semptomên] saxmayînê lê nebûn. Gewrîya
wê ya ziravik girt. Berê xwe da çavên wê. Miribû…
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Xwe avête ser Besê. Xema xwe ya ji nîveka dil û hinavan hatî
da rondikan. Jina Elîbînatê zaner, Dayîk Besê ya ku jîyan dida
Mêrgesorê nemabû êdî. Çibûn ev hemû felakete, yên ku di
carekê da û li dûv hev hatî?
Kurên Elîbînatî, bûkên wî, nevîyên wî hemû bezîn. Hemû
şaşbûyî, hemû di halekî wisa da bûn ku nedizanîn ka dê çi bikin.
Kes di hizira komkirina tiştan da nebû. Çok dan li ber hebûna
xwe ya herî ezîz. Lorîyan binban radikir.
Dengê zîq [qîj] û kirêt:
„Hûn anihe dernekevin, em dê zorê bi kar bînin! Fermana
qumandarî [qumandanî – komutanî] ye, anihe derkevin!“
Kesê ne bihîst, nejî guh dayê, li mala Elîbînatî tinê şîneke nedîtî
hebû.
Paşê eskeran [leşkeran] êrişî jor kirin. Xencerên biriqî çeqîn. Wekî
nozdeh can [kes] li ser serê pîrejinekê dîtî, kerbên xwe vekirin.
Xwastin ku derkevin. Qemo Heyderiz bi wî dengê xwe yê
bêyûm [bêoxir]:
„Emrê qomutano, sima ke tewer nebene, esker sima kiseno!“
Anku „Fermana qumandarî [qumandanî – komutanî] ye, heke hûn
dernekevin esker [leşker] dê we bikujin!“
Digel hindê jî kesê guh nedidayê.
Li ser vê yêkê Seydalî û Seyxidir dane ber qûntaxan. Xelkê [ehlê]
malê li hêvîya vê çendê nebû. Di kîjan kitêbê [pirtûkê] da heye
ku mirov li ser mirîyên xwe bêne lêdan, lorîyên li ser mirî bêne
qedexe kirin, rondikên mirovan di nav xwûnê da bêne hêlan?
Zeynê çu mana nedidayê. Serê xesûya xwe hêdîka dana erdî.
Piştî ku kurê xwe hilgirte ser milê xwe, Şivan hilgirte ber singê
xwe û kiça [keça] xwe jî kire bin [da bin] dehmenê xwe:
„Bira bira, urze ma şime tewer“. Anku, „Bira bira, rabin da
derkevin derve.“
Zarokan jî nesîbê xwe ji qûntaxan werdigirt. Jin mêr çu ferq û
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cudahî nebû. Zulum ye mezin bû, zulum ye xedar bû, zulum di
nav mala Elîbînatî da nemabû, belav dibû gelî bi gelî, çem bi
çem.
Bûka Elîbînatî Zeynê kete pêşîyê; derketin derve. Bêyî pêkînana
rêzgirtina dawîyê ya ji bo dayîka pîroz ya Mêrgesorê, Besêya
delal, derketin derve. Serê wan ketîye ber, dil ji xeman şkestî,
dil di bin giranahîya xema mezin da. Di çavan da rondikên
xwûnawî, derketin derve. Jinên gundî yên ku berê xwe didan
wan, gava Besê nedîtin, dil û hinavên wan sotin [şewitîn]. Lorî
êdî di nav dilan da dihatin gotin, bêdeng.
„Uy dakila dewe merde!“. Anku, „Ay dayîka gundî mir!“
digotin. Xemê bêhn di gewrîyan da hêla, bêhn çik kir…
Qîrîna zarokan gelîyê germ û sor zevt kiribû. Tirs bû mar û di
biçûkan alîya. Bibû dêwê heft ser yê agir ji devî dibarî û xwe di
nav agirê sor da veşartî û hatibû gundî. Zarokan hewil dida ku
peywendîyê bi çîrokên bapîr Elîbînatî ve girêbidin. Da mejîyên
wan ji bo marên Şahan [Qiralan] bikine xwerek? Mamê asinger
[hesinger] da wan jî birevîne çiyayî? Paşê ev bêdengîya mezinan,
rebenîya wan, stûxwarîya wan ji ber çi bû? Vê rewşê tesîreke
mezin kiribû li ser wan. Çawa dibû ev stûxwarîye? Ku hinde
egît hene li vî gundî? Çu kes tiştekê nabêje? Dêwê heft ser ma
gelekî xurt e? Be Riza Çawiş boçi mûyê xwe nalivîne? Serê
zarokan bi van pirsan ve tijî bû. Hêvî û li hêvîya hêvîyê man
serdestî van serên biçûk bû. Sebira li şevên dirêj yên zivistanê,
sebira çûçika Ankayê [Enkayê] edî nemabû. Li hêvîyê bûn ku
hema nihe egîdekî Kurd di destî da Zulfîqar [şûrê Hz. Elî] û bikeve
nav van kaﬁran, Yezîdan û di hejandinekê da dehan bêxe erdî û
wan rizgar bike.
Di dilên biçûk da hêvi û tirs li rex hev bûn.
Di serê biçûk û delal yê Gulê da tinê babê wê hebû. Babê wê
Mîrzalî dê hatiba. Paşê bi dengekî gur da nav di xwe daba ku
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dar û ber û erd û esman dengvedin û bihejin. Paşê jî da şûrê [şîrê]
xwe kêşaba û ev zalim, ev dêwê heft ser kuştiba. Ev zalimê ku
rûniştîye ser serûkahnîya ava me û nanê me ji destê me standî…
Tirs heta gewrîya Gulê hatibû û zevt kiribû. Devê wê zuha bibû,
çavên wê yên reş, di rûyê wê yê pît da biloq bibûn û ev dehşete
nîşan dida. Bi çu awayî xwe ji dehmenên dayîka xwe nedikir.
Carina çavên wê bi Şivanî diketin û paşê jî xemgîn dibû ku bi
wî ra yarîya savakî [bebekî] nedileyist.
Dor hatibû Loliz Memlî. Yêkem bîyanîyê eşîrê. Jina wî Senem,
xesûya wî Elê, xezûrê wî Misto Qiz û zarokên wî bi dûv ketin.
Memlî lez dikir. Heçku da malî ji agirî birevîne. Yên dî bi zehmetî
li dûv çûn. Qesra duyemîn ya spehî ya gundî ya hosta Memlî bû.
Xwudê çawa bi Duzginî dipesinî, Memlî jî wisa şubî turbeyê
[ziyaretî] bi qesra xwe dipesinî. Ciwanîya xwe dabû vê qesrê.
Hostahîya xwe, mehareta xwe dabûyê. Hezkirina [Hejêkirina] xwe
dabûyê. Ew li wê derê î dilşa bû. Beheşta wî bû. Ronahî, delalî,
hemû hezkirin [hejêkirin] li wê derê dîtibûn. Bi bez çû nav malê.
Esker [Leşker] jî bi lez ketibûn. Paşê çûne jor. Dozdeh can [kes]
bûn, yên çûne jor. Esker [Leşker] li ber derî sekinîn. Memlî derî
girt. Piştra kilîl kir. Derê xwe yê ku ji darê stûr yê berûyê çêkirî
ji paşve asê kir.
Herkes rêkire mezela [odeya] li başûr. Yên ku dij derkevin nebûn.
Wî çi got wisa kirin. Paşê tufeka xwe ya pêncxwer hilgirte destê
xwe. Li paş derî rawesta.
Dengê qîj û bêyûm dîsa ve bilind bû. Heçku kundî [bimî] dadaye
ser banî. Ji her malê mirî derdixist.
„Em dê serî li zorê bidin. Lezê bikin derkevin!“
Memlî xwe bi xwe:
„Heçku heta îro serî li zorê nedane! Tuxmê [Tovê] seyan!“ got.
Piştî çend qîrînan derî şidandin. Gava hate zanîn ku derî venabe
Yuzbaşî fermana bi kar înana sîlehê da. Fîşek tijî derê Memlî
yê ku bi nexşan hatîye xemilandî bûn. Eskeran [Leşkeran] bêyî
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sekinîn fîşek li derî dibarandin. Yuzbaşî dît ku derî bi vî rengî
nakeve, loya [loda] giyayî nîşanî eskeran [leşkeran] da:
„Lezê bike vî giyayî bîne!“
Esker [Leşker] di nav xwuh û xwûnê da bûn. Giya kêşan. Gurz
bi gurz li ber der û pencereyan nijinandin. Paşê dane ber agirî.
Çawa ku Kurda kûjikê [kûzeyê] di kuna qurmê darê da xwe
veşartî didan ber dû, eynî wisa bû. Ewil dûyekî reş bilind bû.
Paşê gurîya zer û sor berbû der û pencereyan û dîwarên ji ber
destê hosta Memlî derketî.
„Agirî gur bikin!“ got Yuzbaşîyê Zer. Dubare dubare kire qîrî
„Lezê bikin, gur bikin!“
Eskeran [Leşkeran] giya û ka nijinandin. Bi cuhalan ka. Xanîyê
mezin di nav dû da berze bibû.
Deng û borîna [orîna] li jor heta derve dihat. Derê derve ketibû.
Gurîyê nava malê zevt kir. Kurê Memlî Memed xwe li ber vê êşê
[janê – xemê] negirt û xwe avête nav gurîyê. Dixwast di bêhnekê
da xwe biavêje derve. Ser û cilikên wî di nav agirî da gava xwe
rast kirî, singê wî yê ciwan [ter û taze] bi ber fîşekan ket. Yên dî jî
dane dûv wî. Şubî heçku di nav okyanûsê da xwe bi zilikekê ve
bigirin. Bi hêvîya xwe xilas kirinê xwe avêtin derve. Ew jî şubî
Memed wergeryane erdî. Fîşek hazir bûn ku di ser da jî armanca
xwe şaş nedikirin. Mejî belav bûn, dil bûne serad. Herî dawîyê
Memlî xwe avête derve. Li nav gurîya agirî û pêncxwera wî di
destî da. Berdayê. Du esker [leşker] êxistin. Dawîyê ew jî bi nav
agirê mala xwe ket. Digel Loliz [Lolanî] Memlî, dozdeh can
[kes], bi nav agirê mala wî ya delal ketin.
Yuzbaşî, li ber derê mala Riza Çawişî, ji derekî bilind ku herkesê
bibîne, kire qîrî: „Cara dawîyê ye dibêjim. We malê xwe yê ku
di bihayî da giran hilgirt? Hûn careke dî venagerin.“
Gotinên wî, Qemo Heyderiz, ku piçekê di bin wî da disekinî,
tercume kirin. Belêm koma Kurda, ne di wî halî da bû ku van
gotinan bibihîze. Ev dengê qîj di ber wan da derbaz dibû. Rastî
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kesê nedihat. Zarokan xwe şithayî li dayîkên xwe alandibû ku
mirovî wisa hizir dikir ku heçku dê biçine nav dil û hinavên
wan. Tirsê dilên biçûk êxsîr kiribû. Çavên wan biloq, awirên
wan bêmana [xalî – vala] bûn.
Dor hate sotina loyên [lodên] giyayî. Gurîya agirî temetî bejna
çiyayan bilind bibû. Her der disot, dabûne ber agirî. Kadîn
[Merek] li dûv dûyê reş şubî bombeyan dipeqîn. Ji nav loyên
[lodên] giyayî, ku Mêrgesorîyan bi kedeke mezin giya dirûbûn,
komkiribûn û di nav çeqên daran da nijinîbûn, gurîya sor ya
agirî berbibû belg û çeqên daran. Agir şubî pûşî [pîşî] bi giyayê
ku ji ber şeha [rutûbeta] erdî û barîna befrê hatîye parastin ketibû.
Nav çeqên dara gûzê tijî girê giyayî bûn. Agir ji giyayî berbû
dara gûzê. Dar û belgên ter bi berbûna agirî dengê şubî tufekên
reşaşî derdêxistin. Betena sor bi dengê peqîna gûzên sotî mişt
bû. Ev denge bêyî sekinîn derketin. Dengûdorê gelî zevt kiribû.
Dûmahîka vê teqreqê nedihat. Gûz, tû û darên berûyê yên sed
salî di nav gurîya agirî da xerq bibûn. Dengê tufekên reşaşî
derdêxistin.
Herî dawîyê xanî dane ber agirî. Keda Mêrgesorîya, xanîyên
bab û bapîran. Xema herî giran tijî nav dil û hinavên Kurdên ku
xanîyên xwe yên pîroz di nav agirî da dîtin, bû.
Zeynê kete hizira xesûya xwe ya di nav agirî da. Mirina wê çêtir
bû, got. Hizirî ku heke ev êşe dîtiba, da bo wê bibe îşkenceya
herî mezin. Zarokên xwe li ber singê xwe givaştibûn, lê di bîr û
hizirên wê da dayîka wê ya delal Besê hebû.
Hirîna heywana hêj dijwartir bû. Orîna lavakar ya çêlan, şihîna
hespan, zirîna keran, be û mea bizin û mihan. Wê rojê heywan
li jor hatibûn hêlan. Heywanên xwe xilas dikirin diçûne pirêza
[xozana] Alemem û ji wê derê jî bazdidane nav daristanê. Belêm
piranî li govan bûn. Yên li govan disotin. Mêrgesor di nav
gurîya agir, xwelî, toz û bêhna goştî da xerq bibû. Li ser serê
wan dûyê reş dizivirî. Heçku şubî gundekî bi ber bombeyan ketî
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û serûbin bûyî lêhatibû.
Xanîyekî ava li gund nehêlan. Dor hatibû qesrê [koşkî]. Qesr
hêlabû dûmahîkê Yuzbaşî Xêredîn. Li ser zengînîya qesrê ﬁkirî.
Ji maleke wisa zengînî derdikeve, got di dilê xwe da. Di dawîyê
da ferman da ku li qesrê sah bikin. Bi dehan eskeran [leşkeran] ji
govê heta mezela [odeya] nivistinê her der sah kirin. Zêr, zîv û
zînetên [ziynetên] hatine dîtin dane Yuzbaşî, tiştên dî jî avêtine
erdî. Ew qesra mezin hate talan kirin. Dolabek, koşeyek nehêlan
ku sah nekin. Taxima amanên xwarinê yên zîv, berenîk, kemer,
bazink, zîn û lixavên zîv danane ber Yuzbaşî Xêredîn. Xêredîn ji
xenîmetê gelekî razî [memnûn] bû. Ev tenkîle [koçkirina bi darê zorê] bi
kêr hat, diﬁkirî. Paşê planê li ser paşerojê çêdikir. Divîyabû ku
li Stanbolê qesreke [koşkekî] li hindava deryayê bikire. Qesreke
[Koşkekî] danayî û ranayî ku qesr û koşkên paşayan bihêle li ber
siha xwe hind balkêş ku gava yên didîtin lêva xwe lêq bidin [gez
bikin]. Qesreke [Koşkekî] hind bi şetefat, ku Hezretî Xazî, Ismet
Paşa û Mareşal lê mêhvan bibin.
Xenîmet li hêstirekê hate bar kirin. Êdî divêt hereket dest pê
bike, got Yuzbaşî.
Ferman da: „Zelaman girêdin!“
Ew bi xwe jî çû nik Riza Çawişî.
Riza Çawişî nedidît ka çi dibe nabe. Belêm ji zewlîzanê texmîn
dikir. Bêhnê, toz û dûmanê nîşan dida ku gund hatîye sotin.
Teqreqa bi seetan dihat, hizir dikir ya tufekên reşaş e ji dûr
têt. Gelekî tena bû, anjî wisa dihate dîtin. Lakin derekî leşê wî
jî nemabû ku neêşe. Da bedelê kab [zar] avêtina digel dewleta
Tirk giran bide. Gava van hizira serê wî tijî dikir, çawa heyfeke
mezin dikêşa?
Li timamî jîyê [emrê] xwe li milê şaş, bûyîna mista neheqî, şûrê
[şîrê] neheqî, zimanê neheqî lê nexweş hat. Xwast erd bikelişe
ku biçe têda. Hizirî ku xwezî ev eskere [leşkere] neban, anjî di
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destî da sîlehek heba. Elîbînatê li Duzginî îna bîra xwe. Gotinên
pîrê mezin rast derketin. Dewleta Tirk Kurd hêla bi tinê. Nihe
jî dibirîne [dibirhîne]. Şermê bêhn lê çik dikir. Ceriband ku di
lehzeyekê da bêhna xwe çik bike û dawîyê li jîyana xwe bîne.
Serê xwe çemande ber xwe. Bi destê xwe devê xwe, kepê xwe
girt. Ceriband carekê, du cara, sê cara. Belêm di dawîyê da destê
wî ji kepê wî diket. Dubare dubare hewil da. Xwast dawîyê li
vê jîyana qirêj, jîyana şkestî, vê jîyana şermizar bîne, hem jî bi
dil û can.
Li milê dî Mêrgesorî dabûne rê. Bi sedan can. Ne bûye cîranê
Tirkekê, ne bûye hevtixûbê Tirkekê, ne bûye birazava, ne bûye
kirîv, ne dest daye, ne silav wergirtîye, ne bi hev ra kenîye, nejî
çayeke wan vexwarîye, bi sedan can şubî gilwazekê yêk rêz
dane rê. Destên zelaman ji ber ve hatin girêdan. Paşê pêyên
wan têra gav avêtinekê bi werîsî hatin girêdan. Paşê jî zelam ji
dest û pêyan bi hev ra hatin girêdan. Gundîyên Elîbînatî hatin
qeyd kirin [pranga kirin], bêyî ku destê wan ketibe xwûna Tirkekê,
bêyi ku kiş li mirîşka wan kiribin, hatin qeyd kirin… Ejderhayê
heft serî agir dibarand. Bêhna wî hewa zevt kiribû, ji risasî
girantir…
Piranîya zelaman şerkerên ji Qolê [Refa] Riza Çawişî bûn ku
avêtibûn ser eşîran. Mirovên netirs bûn, li ser wan serpêhatî
hatibûn gotin, di nav eşîran da nav dabûn. Zelam ji qehran
digirîn. Wisa dest û pê girêdayî, êxistina nav telîya gurgan li wan
nexweş hat. Ji vê rewşa ku têda şerm kirin. Rezîlbûyînê zelam
êşandin. Gavê seetê serên xwe zivirandin û berê xwe danê. Gelo
xelkê malê tên? Jin û kiç di nav koma eskeran [leşkeran] da şubî
gulolkeke rengîn bûn. Bersingên wan, milên wan tijî zarok.
Yuzbaşî Xêredîn ferman da ku Riza Çawişî derêxin. Paşê li ser
pişta hespî li ber qesrê [koşkî] sekinî. Da gundê wî, gundîyên wî
nîşan bide. Eskeran [Leşkeran] ew nîv bêhiş dîtin. Ne li xwe bû.
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Gotina wan ya „Rabe kuro, qumandar [qumandan – komutan] te
dixwaze“, lêdan û pêhnên wan jî ew ranekir. Paşê ketine bin
çengê Riza Çawişî. Înane ber derî. Bi zehmetî berê xwe da
gundê xwe. Cara dawîyê, bi awirên jar û lawaz berê xwe dayê.
Xerabeyekî di nav dû da û paşê jî gundîyên ku dihatin birin.
Berê xwe da eşîra xwe, şerkerên xwe. Xema di dilê wî da mezin
bûyî, hêj mezintir bû. Hilweşîya ser çokên xwe. Bi dengekî ku
bi zehmetî dihate bihîstin:
„Bê şeref û bê namûse!“, anku „Bêşerefan û bênamûsan!“ karî
[şiya] bêje.
Riza Çawiş, Cengiz Xanê Dêrsimê, gava dê digot li Kexîyê
[Kîxiyê] didan, ha digot li Palûyê didan, eşîr direcifandin, li ser
pişta mahîna xwe ya boz ji bayî hêltir diçû, dev û dev kete ber
qesra [koşkê] xwe. Simbêlên wî yên boq belav bibûn, rûyê wî di
nav axesorê da mabû. Ketibû nav axa pala sor ku di zarokîya
xwe da lê dileyizî ku jîyan dida wî, hezkirin didayê. Xwe bi axê
ve risand heçku min hilgire nav xwe digotê. Ji xwe î bêhay.
Yuzbaşî Xêredîn kire qîrî: „Rabe Riza Çawiş, rabe. Berê xwe
bide şêrî. Berê xwe bide şêrê ku pencên xwe di qurmî [keranê] ra
birî. Berê xwe bide jina xwe, kiça [keça] xwe, esl û neslê xwe.
Berê xwe bide nevîyên xwe, çeteya xwe. Bibîne ka kî ye şêr.
Qudreta eskerê [leşkerê] mezin yê Tirk bibîne. Eve çi mêranî ye
ya te?“.
Hespê xwe da ber rikêba. Xwe nêzîkî Riza Çawişî kir. Ji jora
[jorda] ve berê xwe dayê. Hêj bêhn werdigirt. Demanceya xwe
kêşa û nîşan girt. Riza Çawişî cara dawîyê xwe hêdîka livand,
serê xwe ji axê rakir. Paşê dîsa ve ma bi erdî ve, wisa bê hereket
ma. Xwûna ku ji devê wî, ji cênîkên wî hatîye xwar bi nav axê
ket.
„Bidine ber agirî!“.
Qesr [Koşk] dane ber agirî. Heta ku agirî hemû qesr girt berê xwe

166

dayê. Paşê di nav rehetîya ku karê xwe herî baş bi cih înayî da,
hespê xwe bi çargavkî da bezê û çû.
****
Saverdî û birazayê wî Xidir, li Pule Jareyê bibûne ber. Bi seetan
ji paş kevirên xwe lê veşartî berê xwe danê. Xemê rûyê wan
wekî berekê [kevirekê] req kiribû û êşa hemû Mêrgesorîyan jî di
çavên wan da kombibû. Bêyî livîn, dilê wan birîndar. Heçku ji
dilê wan dilop dilop xwûn diherikî axa ku xwe lê dirêj kiribûn.
Berê xwe danê, bêyî ku bizanin ka dê çi bikin. Agir ji gundî
bilind dibû. Mêrgesora beheşt dabûne ber agirê cehnemê [dojehê].
Bi heywan û şînkatîya xwe ve disot [dişewitî]. Tiştê ku li mirovan
dikir bi zelalî nedihate ferq kirin. Pêşîya wan darên mezin yên
gûzan digirt. Belêm hizirîn ku ew kesên vê delalîyê disojin,
vê keda mezin bela sebeb [bê binas – bê sebeb] diavêjine nav agirî,
dikarin [dişên] mirovan jî bisojin. Bêşik eve dikarin mirovan jî
bisojin gotin û mane li hêvîyê. Hilweşîna qesrê [koşkî] di dilê
xwe yê ku şubî berî [kevirî] reqbûyî da his kirin. Heke hatiba
gotin ku qesra [koşkê] navdar ya Riza Çawişî disuje, da çend kes
bawer bikin. Turbe [Ziyaret] sil bûn [xeyidîn], wisa hizirî Saverdî.
Turbeyan [Ziyaretan] pişta xwe dayê. Hemû kor bûn, ker bûn, ﬁrset
[keys] dane Tirkan. Berê [kevirê] ku bêyî hemdê xwe hilgirtîye
destê xwe şidand. Didanên wî kilîl bûn. Bêyî ku berê xwe bide
kurê birayê xwe, hiddeta [kerba] wî şubî gurîya agirî bû.
Xidir qet ne li xwe bû. Çawa Çemê Jareyê di halê xwe da û bi
xuşîneke nerm diherike nav Firatê, ji dilê wî jî êş wekî xuşîneke
nerm diherikî nav hemû leşê wî. Êşeke bêhisab ku mirov xwe li
ber negire. Navbirekê li mamê xwe zivirî û jê pirsî:
„Mamo em wisa dest girêdayî dê heta kengî rawestin?“.
Saverdî, cesaret nekir berê xwe bide birazayê xwe. Çavên xwe
dîsa ve zivirandine gundî. Rewşa Xidirî ne bi dilê wî bû. Kivş
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bû ku ew bi wê enerjîya salên bîstî, bêyî ku hisaba encamê bike,
dixwast xwe biavêje nav van çekdaran.
„Du kes, em dikarin çi li van çekdaran bikin?“.
„Mamo, yên di nav refa çetaya bapîrê min da jî wisa gotin.
Dewlet mezin e, dewlet bi hêz e. Em aqilane hereket bikin. Belkî
xwe têkilî me nakin, gotin. Berê xwe bidê, dûmahîka wan bû çi.
Dewlet dîsa ve têkilî wan bû. Hal ew e ku, heke dij derketiban,
belkî da hingê jî mal û avahîyên me bêne sotin, belêm da bibe
mirineke bi şeref, reftareke bi şeref.“
Gelek hişk gotê „Tu dixwazî çi bêjî Xidir?“
„Em pêşîya wan bibirin. Kemînan [davan – telîyan] danin. Hindî ku
me kuştin bikujin.“
„Başe ew dê rehet rawestin? Heke ew jî hinde mirovên ku êxsîr
kirî bikujin?“.
„Ez gorî mamê xwe bim. Tu jî şubî yên dî diﬁkirî. Çi melûm ku
esker [leşker] di dawîyê da yên me jî nekuje?“
Saverdî dengê xwe birî. Bi pêncxwerekê, piçek cebilxane û
du demanceyan da çi li yêkîneyeke mezin bête kirin? Dil û
hinavên wî disotin. Janeke xedar û dijwar timamî bedena wî
zevt kiribû.
Li milê dî hissîyata birazayê xwe jî têdigihişt. Jina wî, zarokên
wî, dayîka wî, babê wî û hemû hezkirîyên wî, birazavayê wî,
kirîvê wî û hevalên wî hemû pêkve di tehlîkeyê da bûn.
Daketin gund. Agirî bi hemû kel û gurîya xwe ve dom dikir.
Germ gihiştibû dereceya cehnemê [dojehê]. Ax di nav xwe da
disot. Ji zevîyên hatine dirûn, ji girê giya, ji darên mezin yên
gûzan gurî bilind dibû. Agir gihiştibû bîşîyê binê gundî. Eve
dihate wê manayê ku gelek nemaye ku rêhl [daristan] di nav
agirê sor da xerq bibe. Beheşta duhî, îro bibû cehnem [dojeh].
„Navbeyna beheşt û cehnemê [dojehê] ne gelek dûr e“ di dilê xwe
da borand Saverdî. Gotinên „Beheşta berî rojekê kirin wêrane.
Keda hinde salan, axa bab û bapîran, hewayê wê, ava wê, çûçik
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û kêzên wê, zevî û daristana wê nîne îro“ di gewrîya wî da man.
Agirê cehnemê dabûne Mergesorê. Dilê kesê pê ve nema, dilê
kesê jan neda, ev delalîye gorî kirin û avêtin nav agirî. Jîyana
berî rojekê hatibû birandin [birhandin]. Agirê ku dayîne Mêrgesorê,
esas di nava Saverdî da bû. Li ber kavilê qesrê [qonaxê – koşkî], jana
herî bilind di nîveka dilê wan da hebû. Dûyê ku ji ber agirî bi
nav hewayî diket serxweş dikir. Bêhneke bêhnçikêr belav dikir.
Xidirê ku dilopên xwuhê di rû û enîya wî da kombûyî nikarî
[neşiya] xwe bigire. Jana xwe ya ku ji nîveka dil û hinavan hatî
kire rondikên çavan. Xirîk xirîk [bi îskeîskî] girî û girî.
Ji bilî çend kitikên [pisîkên] tirsonek, li gundî bi navê ruh [can –
giyan] tiştek nemabû. Ne seyek, ne bizinek, nejî mih û hespek. Li
Mêrgesorê bi navê ruh [can – giyan] tiştek nehêlabûn. Bêhna gundî
hatibû birîn. Kitikên [Pisîkên] tirsonek di ser da jî hêbetî bûn.
Nedizanîn ka dê kîve biçin. Ji Saverdî û Xidir direvîn. Belkî li
şûna ku xwe nêzîkî mirovan bikin xwe biavêjine nav agirî baştir
e dihizirîn. Ne çûçikek diwîçî, nejî dengê kêzekê dihat. Jîyan
nebû li Mêrgesorê. Jîyan di nav xwelîyê da xerq bibû. Pala sor û
gundê ku bi ser wî rengî ve rabibû ji ser rûyê erdî. Êdî ne dilekî
zarokekê, ne yê mirovek mezin, nejî dilê heywanekê dê lêdaba
li wê derê. Ne Pîr, nejî Reywer anku Rêberek dê hatiba vî gundî.
Ne yên dikenin, ne yên digirîn, ne yên dilşa, nejî mirovên bi
xem da hebin. Ne çîrokên ku li şevên dirêj yên zivistana têr befr
da bêne gotin, ne axivtinên şirîn yên jinan yên ku bi ber bayê
biharê yê wekî armîşî [hevrişimî – îpekî] nerm ketî û belav bûyî û
nejî zewlîzana bi keyf û şahî ya zarokan…
Saverdî û Xidir, nedizanîn ku Riza Çawiş jî di nav agirê li qesrê
[qonaxê – koşkî] da ye. Berê xwe dane mala Elîbînatî, ya Memlîyî
û paşê jî yêk bi yêk hemû malan. Yên ku jê hez dikirin, yên ku
kerbên wan jê vedibûn… Maleke ku banê wê nehilweşîyayî,
maleke ku li ser xwe, maleke ku bi ber agirê zebanîyan neketî
nebû.
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Bêhnekê Saverdî milê birazayê xwe girt, bi çavên xemgîn berê
xwe dayê. Bi zehmetî:
„Dê em biçin!“ gotê.
Zivirîne nik hespên xwe yên ku li qûntara [pala] Pule Jareyê
hêlayî. Pêyên wan li dûv wan nediçûn. Pêyên xwe li dûv xwe
xuşikandin [xuşandin] û ji Mêrgesorê çûn.
Di bin hizirên xwe yên di giranahîya risasî da pelixîn [periçîn].
Kêşan, xwe li ber girtin û bawerkirin ne mumkun bû. Çawa ku
lehî radibe xîz li dûv dimîne. Zelzele dibe xanî hildiweşe. Dîsa
ve sax li paş dimînin. Nisaxî têt, sê an pênc roja dimîne, deh
mirov dimirin, lê dîsa ve her çawa dibe mirov li paş dimînin.
Eve çi bû bi serê me hatî? Herdu jî ji serî heta binî bi vê pirsê
ve tijî bûn. Çi ne ev tiştên dibin? Têgihiştina wê ne mumkun
bû. Saverdî digel çeteya babê xwe çend cara çûbû ser eşîran.
Kerî talan kiribûn. Tirsek êxistibû dile eşîran. Belêm çu cara
ne wehşteke wisa kiribû, ne dîtibû, nejî bihîstibû. Rêzgirtina li
ber hebûna mirovî edetê Kurdan bû. Heke sûcekî namûsê neba,
xwûndarîyeke qedîm neba, mala wî bi serê wî da nedihate kavil
kirin, nedihate kuştin.
Mam û biraza li hespên xwe suwar bûn. Ajotin ber bi başûr ve.
Ajotin şubî dînan. Dixwastin ji başûr ve hilkişine Duzginî. Ji
wê derê dikarîn [dişiyan] berê xwe bidine hemû gelîyî. Ji pişt her
berê wî, rêya ku ji ser Gere, Sorikê, Gewrîya Kalmem Qil û
Dere Axurê diçû Mazgerdê şubî hevêsa destî dihate dîtin. Bêyî
bêhnvedan çûn. Ne ji devê wan gotinek derket, nejî dilopek
av di gewrîyan wan da çû. Saverdî û Xidir, li îşkenceya li
Kerbelaya di bi ablûkaya [dorpêçîya] Yezîd da bûn. Êş jî kîn jî şubî
bilindahîya çiyayî di dilê wan da bû…
Ber bi tarîgewirka êvarî ve gihiştin Hewse Duzginî. Saverdî
zûtirîn wext dixwast xwe bigihîne Eskete Celîyê û biçe nik
Elîbînatî û tiştên bûyî [qewimî] jê ra bêje. Ew pîrekî roj dîtî bû,
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şer dîtî bû û biaqil bû. Da çi bêje? Ew şev, heçku li ser strîyan
e wisa di nav mêhvanan [seradanêran – seredanêran] da borandin. Bi
hizirên kûr û dilên birîndar.
****
Yuzbaşî Xêredîn hespê xwe yê bi beza çargavkîyeke hêdî ajote
pêşîya refa mirovên li ser rê. Emirberê wî şubî sihê li dûv wî bû.
Çiku li Çemê Qotîye [Kutu deresi] bi çavên serê xwe dîtibû ku
Kurd çend dijwar in, lewma î bi tedbîr bû. Yêkîneya xwe ji ber
û pişt û ji rexan ve hilgirtibû bin ewlehîyê.
Careke dî rewşa xwe li ber çavan derbaz kir ku di nişkê da
bikare xwe hazirî şer bike. Nihe dijî êrişeke ji nişkê ve ya dijmin
xwe di bin ewlehîyê da didît. Lê belê, hêj ji ber peydanekirina
cihekî stratejîk yê ku diﬁkire bêhna wî çik dibû. Bi çavekî rûs
[rût – tazî] lê digerîya, carina jî bi dûrbînê, bêyî rawestan berê xwe
dida dorberê xwe. Dûmahîkê li ser gûzergehê [rêgehê] rastîyek da
ber çavê xwe. Xwe li ser pişta hespê xwe rast kir û bi destê xwe
ferman da ku lezê bikin. Bi sedan mirovên bi hev ve girêdayî
hêdîka bi rê ve diçûn, bêtaqet û nîvmirî. Zelamên ji jin û kiçên
[keçên] xwe hatine cuda kirin, malên wan hatine sotin, xwarina
wan, heywanên wan, giya û darên wan dayîne ber agirî. Zelaman
dizanî ku ji ronahîya duhî ber bi nexuyayîyê, ber bi kendalên
tarî ve têne birin. Ciwan pîr bi hev ve girêdayî. Hemû jî şkestî.
Şkestina mirovê ku namûs ji destî çûyî. Ser ketine ber. Zelamên
ku bêyî berxwedan binketî, şkestî, his dikirin ku di nav destên
ahtapotî [heştpêyî] da hestîyên wan yêk bi yêk dişkên. Egîdên berî
du roja her çi hal be pêyên xwe bi erdî ra dixuşikandin [dixuşandin].
Rêveçûn ji bîr kirî. Ji bo vê axa ku hinde lê jîyayî, şubî kewan
lê hilperî, bîyanî û bêdeng. Mil bi ber qûntaxên tufekan ketin,
hatin xencer kirin. Refa rêveçûnê bi lez ket.
Zeynê ji ber westanê bêtaqet bibû. Bejna wê ya şubî spîndarê
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zirav û dirêj di bin giranahîya sê biçûkan da çemyabû. Gulê li
piştê, Seyidxidir [Seyxidir] li ser mila û Şivan jî li ber singî. Li
nîvekê, di navbeyna jinên ciwan da bû. Bersingê hemûyan tijî
bû. Ji rûyên wan yên esmer xwuh, ji çavên wan xwûn dirişt.
Agirê zarokên wan, mêrên wan, birayên wan ketibû nîveka dilê
wan yê nazik, qet sanîyeyek jî nebû ku di hizira xwe da bin.
Herî zêde ew mabûne di bin tesîra vê nexuyayîtîyê da. Namûsa
kiçên [keçên] xwe dihizirîn. Tirsa mezin li ser wan bû. Dengê
pêyan, girîna savayan [bebekan], girîna îskeîskî [xirîk xirîkî] ya jinan
bi nav hev diket.
Şivan bêyî rawestan digirî. Wekî hewildanên aştkirinê yên
Zeynê yên bi axivtinê, maçkirinê, hejêkirinê encam nedan,
zarok digel bûka mezin Xecê, ku bi rex hev ve diçûn, guhorin.
Xecê çiçikê xwe derêxist û şîr da Şivanî. Di vî demî da çavên
eskerê [leşkerê] bi rex wan ve diçû zîq bûn. Keyfekê rûyê wî girt.
Xwe nêzîkî Xecê kir ku baştir û ji nêzîk ve bibîne. Ne hayê
Xecê, ne yê Zeynê û nejî yê jinên dî bi zîqbûna çavên eskerî
[leşkerî] hebû. Çavên wan li ber wan, bêyî rawestan bi seetan bû
ku bi rê ve diçûn ew. Eskerî [Leşkerî] çavên xwe ji çiçikên esmer
û tijî nedidan paş [venedikirin].
Wekî bi çavên xwahr [xirab – hîz] berê xwe didayê, pêyê wî bi berekê
ket. Hilingivt. Piştî xwe komî serhev kir dîsa dest bi çavhîzîyê
[raçavîyê – çavzilîyê] kir. Heta ku şîr dayîna Şivanî xilas bûyî dom kir.
Şabûna rûçir ya di rûyê wî da hêj belav nebibû. Paşê kete nav
jinan. Dixwast dest biavêje wan. Jinên ku dixwastin xwe ji wî
dûr bikin an xwe dilezandin, anjî pêyên xwe giran dikirin. Tinê
destî wî jî bi wan ketiba têra herimîna wan dikir. Esker [Leşker]
bo wan hebûnekî bêbawerî, bêdîn û bêîman bû. Zebanîyê di bin
kirasê mirovî da bû. Osmanîyê zalim û bêbext [qeleş] bû. Qatilê
xwûnawî û dijminê erz [irz] û namûsê bû. Yê ku xelkê Ermenî
qirkirî û birandî [birhandî] bû. Ara jinan nedigirt ku rû bi rûyî wî jî
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bên. Esker şubî gurgê ketîye nav kerî bû. Dixwast kiçan [keçan]
bigire û çiçikên wan biperixîne. Ya ku ew didît direvî. Bêhnekê
her çawan be tiştek bû. Wekî kiça Xecê Gulse hilingivtî û ketîye
erdî girt. Gulseya zerîf û ter û taze êdî şubî xezala di devê şêrî
da bû. Gulse hêj ye şazdeh salî bû. Çavên wê, ji ber didanên
ku da bêhneke dî stuyê wê bigirin, di tirsa mirinê da bûn. Wisa
ecêb zîq. Ji milekê ve xwe dipirpitand ku xwe xilas bike. Eskerî
[Leşkerî] bi destê xwe yê çepê pişta wê ya zirav bi şithayî girt,
destê xwe yê dî jî avête çiçikên wê. Gulse pirpitî. Gulseyê kire
qîrî. Gulseyê dilê xwe jê rakir.
Dayîka wê Xecê û jinên dî bi lez bezîne hevkarîya wê. Di destê
wan da ber [kevir]. Eskerî [Leşkeri] ruha [canê] xwe bi zorî ji bin
barîna beran xilas kir.
Gulse di nav destên dayîka xwe da bi îskeîskî [xirîk xirîk] girî.
Pora wê ya reş û tijî belavî ser rûyê wê bibû û di nav halekî
perîşan da bû. Wê bêhnê mirina xwe xwast. Dê çawa di nav
miletî [xelkî] da bigere, ﬁkirî. Da çawa berê xwe bide rûyê babê
xwe? Mamên wê da çi bêjin? Ya herî zêde [giring] jî, da çawa berê
xwe bide Zeynelê kurê Memo Derg, ku ji dûr ve berê xwe didan
hev? Kete hizira Zeynelê ku gava çavên wan bi hev diketin dilê
wê dilivand. Gulse heçku di xewnê da bû.
Refa [Bira] rêveçûnê gihiştibû Dere Layê. Palên li herdu alîyên
çemî hindî hûn bêjin rik bûn. Bi taybetî esker [leşker] bi temkînî
[hişyarî] bi rêve diçûn. Efser [Sobay] û esker [leşker] pêkve ji hespan
peya bibûn. Bi hilingivtineke biçûk, bi gaveke şaş da bikevine
çemê ku bi dehan metreyan [mîtroyan] li xwarê. Ketina Kurdan
li derên wisa nehatîye bihîstin. Ew li çiya û çemên xwe gelek
aşîna ne. Cografyaya wan rengê jîyana wan kivş kirîye, ew li
hev înane. Ew li çiyayên xwe, çiyayên wan li wan hatine, bi
aheng. Lê belê, bîyanîyê bîyanîyan nikare xwe li van deran di
nav ewlehîyê da bibîne. Eskerên [Leşkerên] ku ji serê van gelîyên
kûr berê xwe didan xwarê, ji tirsan xwuh didan.
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Êxsîrên xwe yên ku hûrikbûyî û bi betenê [palê] ve xwe risandî
jî ji bîr kiribûn.
Pêyê zelamekê tehisîba da hemû pêkve gêr bibana çemî. Ew bi
yêk rêzî û bi temkînî [hişyarî] bi rê ve diçûn. Zelam ji çemê ku
ava wê vê mehê qederekê kêm bûyî diborîn. Jinan bi yêk rêzî, bi
fîstanên xwe yên rengîn, beten [pal] dixemilandin. Wekî ristikên
bi berên rengîn û xemlîn yên di gerdena jinan da bo betenê [palê]
bûyîne xemil. Pişta wan, bersingê wan, ser milê wan tijî zarok
dihatin xwarê.
Gulse li dûv dayîka xwe Xecê. Di nav hizirên reş [bêhêvî] da bû.
Hizirên ku nikare ji nav derkeve serê wê zevt kiribûn. Mirina
pîra xwe Besê, kuştina hemû kesên mala Loliz Memlî, xanîyên
hatine sotin, agirê ku belavî derûdor dibû, dilsojîya bêhna
mirovên hatine sotin his dikir. Destavêtina eskerî [leşkerî] ya li
ser wê tîr ji kivanî derêxistibû. Gulse di nav krîza ruhî da bû.
Hizirên ku nikare ji nav derkeve timamî leşê [bedena] wê zevt kir.
Jîyan bo wê bêsiyanetî [bêhonurî – bêrûmetî] hat. Ji çemî berê xwe
da xwarê. Berê xwe da gundîyên xwe yên ber bi betena [pala]
milê dî ve diçin. Çavên wê li babê wê û ciwanê ku hejê dikir
gerîyan. Paşê herwekî biperixîne berê xwe da dayîka xwe ya
ku li ber wê diçû. Dilê wê bi xwûşk û birayên wê yên biçûk û
gundîyên wê ve ma. Dilê wê bi xaleta xwe Zeynê, savayê [bebekê]
êtîm yê Bêrîvanê Şivanî, bapîrê wê Elîbînatî ve ma. Dilê wê bi
hemûyan ve ma. Êş her çû mezin bû di nava wê da. Êdî di singê
wê yê biçûk da bi cih nebû. Berê xwe da esmanê şîn, berê xwe
da çiyayên bilind yên Dêrsimê. Bi Duzginî ve çav bi çav hatin
[çavên wan vêkketin]. Paşê dil û hinavên xwe bi hewayê tebaxê yê
germ û giran ve tijî kir. Di nişkê da ber bi qirameyê [kendalî] ve
çû. Wekî perekê sivik. Di carekê da xwe berda binê Dere Layê.
Jîyana bêsiyanet [bêhonur – bêrûmet] li paş xwe hêla. Firî nik pîra
xwe Besê, şubî perekê sivik. Bo ava xwûnawî ya ku êş û lorîya
dikêşe ya Dere Layê. Paşê „lemin“eke [lê min] ku di dinyayê da
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nehatîye dîtin barî. Êş barî, xwûn barî ji dilan, rondik barîn. Li
ser vê yêkê Kurd hatin qemçî dan. Kurd hatin qûntax dan. „Yê
ku dixwaze bisekite, aha eve rê!“ got eskeran. Qirame [Kendal]
nîşan dan. Xecê jî xwast xwe biavêje. Der û cîranan nehêla.
Nehêla Zeynê. „Heke tu mirî kî dê sexbêrîya zarokên te bike?“
gotê bi dengekî nerazî. Nalînên dilsoj gelîyê mezin zevt kir. Ah
tijî gelî bû. Hetav êş bû, hewa êş bû. Jîyan êş bû li Dere Layê.
Hemû dil bi Gulseyê ra hilﬁrîne xwarê ji qerameyê [kendalî]. Bêyî
ku li ser hemdê xwe bin bi evrazî ve çûn. Ew bi sedan cenaze
bûn. Qemçîyên ku bi piştên wan diketin êdî êş nedida wan. Yê
ku qemçî ji piştê, xencer ji qalçeyê, qûntax ji milî xwarî negot
ax jî. Nelet li qederê kirin. Nelet li şkestina [ketina] mirovahîyê
kirin. Nelet li barbarîyê kirin. Bêdeng…
Nuqteya Stratejîk ya Yuzbaşî Xêredîn nêzîk bibû. Rastîyê ﬁreh
yê li pişt Dere Gere bû. Cihekî li qûntara Duzginî, li ber
çavên wî, li ber serê zer û rût yê Çiyayê Sov [Koye Sov] bû. Ji
hespan peya bûn. Paşê Kurd şubî kivanî rêz bûn. Destûr jî hate
dan ku rûnin. Kurdên têr aqil yên roj dîtî xebata eskeran [leşkeran]
ya bi telaş bi neqencî mana kirin. Çavên xwe jê nekirin û bi
bêdengî lê nêrîn. Ciwanan jî hizir kir ku demê bêhnvedanê ye.
Paşê rawestana bi tirs û telaş ya ku her sanîyeya wê meh û sal
dest pê kir.
Çekên giran yên reşaşî [rekbarî – sîlehên otomatîk] li wê nîvekê hatin
danan. Bi çadiran hatin peçinîn. Eskeran [Leşkeran] Kurd çend
caran hilgirtine nav çemberê [çenberê]. Daku rê li ber êrişên ji
derve bêne girtin tedbîr hewce bûn, wisa hizirîbû qumandar
[qumandan – komutan]. Yuzbaşî [efserê sêstêr] Xêredînî digel sobayên
[efserên] pê ra rewş kontrol dikir. Gava dît ku hertişt wekî plankirî
hatîye kirin, ferman da ku gazî Qemo Heyderizî bikin.
„Bêje van Kurdan. Bila hemû ristik, pare û zêr û zînetê [ziynetê
– mucewherê] li ser xwe danine ser vê berika ku min li vê nîvekê
[mezin]
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daye rayêxistin.“
Qemo Heyderizî bi wî dengê xwe yê qîj û bêyûm [bêoxir] kire
qîrî. Tu dê bêjî se direwe.
„Sare Mergasur! Milete Kirmanc, Qumandan wano kande
perey, zern, çiyo qiymetli esto, biyaro sere cecimde rono!“
Anku, „Gelî Mêrgesorîyan! Miletê Kirmanc [Kurd], qumandar
[qumandan – komutan] dibêje ku, kê pare, zêr û tiştên bi qîmet [bihadar]
hebin, bila bîne dane ser vê mêzerê [cecimê]!“
Sih [sî] qederekê zêde bibû. Gelîyî hazirîya êvarî dikir. Bayekî
sivik yê şubî armîşî [hevrişimî – îpekî] ewil germ, paşê jî wekî pêlên
têhnşîrî bi rûyan diket hebû. Stranbêja gelîyî tinê sîsirk bû.
Konsera xwe bêyî navbir didomand. Li xwezayê hereketeke dî
jî nebû.
Qemo Heyderizî careke dî kire qîrî. Ji bo vê piçek bilindtir
rewî dihate gotin. Belêm çu livîn di Kurdan da nebû. Li ser vê
yêkê Yuzbaşî fermana amadeyîya xencerê da. Dîsa ve Qemo
Heyderiz da rewîn.
„Heke bi dilê xwe teslîm nekin, em dê sah bikin. Em di kê da
pare, zêr û zînetên bihadar bibînin, dê rekbar bikin. Ez ji bo xêra
we dibêjim. Hema zû rêz bin û bînin danin.“
Paşê zelam wisa girêdayî li dor berikê gerandin. Kîsikên qirêjî
yên ji çermî vebûne ser berikê. Çend caran hatin gerandin û
paşê jî birine cihên wan. Dor hate jinan û kiçên [keçên] ciwan.
Yêk rêz li dor berikê hatin gerandin. Li bersingê wan, pişta wan,
milê wan zarokên wan. Ristik [gerdenî] hatin avêtin. Pareyên zêr
yên berenîkê, kemerên zîv. Herçend cudabûna ji wan zehmet
jî be, belaya mezin e gotin bûkên bedew û avêtin ew xemilên
delalîya wan.
Bûkên Kurd yên zirav û tenik yên şubî tayê spîndarê ristikên
xwe, bazinkên xwe, berenîk û gerdenîyên xwe avêtin. Avêtin
kemerên xwe yên zîv. Bi kîn û nelet lêkirinê, ya herî giran bi
nifrînkirinê cudabûn ji tiştên xwe yên bihadar. Ji tiştên xwe yên
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ku şubî tuberikî bihadar, ku ji bo her maleke Kurd bûyîne edet,
cudabûn.
Zeynê gava ristik û zînetên xesûya xwe Besê avêtî, agir berbû
dil û hinavên wê. Herwekî ji dayîka delal Besê cudabûyî lê zor
hat. Di nîveka wê da kîn dikelî. Bêhnekê rawesta û gerdenî
[ristik], guhark û bazinkên ku Mîrzalî dîyarî wê kiribûn, avêtin
ser berikê. Paşê gava hate cihê xwe hilweşîya ser axa toz.
Lingên wê ew ranegirtibûn. Kiça [Keça] wê Gulê wekî hercar bi
dehmenên wê ve bû. Bi çavên tirsîn berê xwe dida tiştên dibin.
Li ser xwe nemabû. Hindî ku esker [leşker] hatîye Mêrgesorê,
axivtin ji bîr kiribû. Destekî wê bi dehmenê dayîka wê ve, bêyî
ku gotinekê bike borandibû ev deme. Di rûyê wê yê pît û esmer
da pêl pêl qirêj, pora wê bi nav hev ketî di nav toz û gemarê
[pîsîyê] da bû. Di çavên wê da wehşeta ku her diçe mezin dibe û
tirs hebû.
Li ser berikê zengînîya [dewlemendîya] Mêrgesorê hebû. Êdî kes
nebû ku bersiva qîrînên Qemo Heyderiz bide. Dîyar bû ku li
nik çu kesê ne pare, ne zêr û nejî zînet mabûn. Wekî Yuzbaşî
Xêredîn qenaet bi vê îna, fermana xwe da sobayên [efserên] xwe.
Kurd hatin rakirin bo ser pêya. Qemo Heyderiz zir zir diqîrîya.
Dengê wî xirabtir bibû, bi xîsexîsî derdiket. „Urzera hoser
tê’lewe de winde!“ Anku, „rabin bi rexêk [rex hev] ve rawestin!“
Ji bo rêveçûnê kirine yêk rêz. Bi rex hev ve, mil bi milê hev ve
bûn hemû. Pîr, ciwan, yên roj dîtî, xortên tiﬁl [tifal]. Xortên ku
heta nihe destê kiçekê [keçekê] jî negirtî, kiçên [keçên] ku heta nihe
bêhna xortekê his nekirî, ev mirovên ciwan yên ku hêj jîyê wan
li pêşîya wan, rojên xweş li pêşîya wan yêk rêz bûn.
Pêkve yêkbêhn bûn hemû. Tu dê bêjî heçku yêk mirov in ev
hemû mirov. Herwisa bêdeng, şubî meyavîya li okyanûsa berî
ﬁrtoneyê wisa tena, wekî mihên [mîyên] ku stuyê xwe dirêjî kêrê
dikin. Di dilê hemûyan da hêvîyek ji mezinên wan yên pîroz
hebû. Di lêvên wan da dua û nifrîn li dûv hev bûn.
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Zeynê, Şivan li ber singê xwe da dinivand. Kurê wê Seyidxidir
[Seyxidir] li ser milê wê bû, xwe li stuyê dayîka xwe hişk
alandibû, serê wî ketibû ser kumê wî, westiyayî, bi çavên xalî
[vala] û nîv vekirî berê xwe dida dora xwe. Hiziran Zeynê rakir
bire rojên borî, nik Bêrîvanê. Di rûyê Şivanî da rengê delal û
beqembûyî yê dayîka wî dît. Xwezî û tengavîyên wê înan bîra
xwe. „Nihe li nav me ba, xema wê da ducar biba“ got di dilê
xwe da.
Paşê hizirên wê ﬁrîn bo Duzginî, bo Mîrzalîyê wê yê li Duzginî.
Çawa bi wî ye tijî ye, çawa gelek hej wî dike, di hiş û bîrên
xwe da taze kir. Bi Mîrzalî ra dilşa bibû. Hejê kiribû, hatibû
hejê kirin. Wekî Mîrzalî kete hiş û bîrên wê, ew ristik, zêr û
zînet û bazinkên ku da bide, ji bîrê ﬁrîn çûn. Cihê xirabîyan di
dilê wê da nebû, çiku Mîrzalî rûniştibû wê derê. Çavên wê ne
esker [leşker], ne çekên reşaşî [rekbarî – sîlehên otomatîk] didîtin. Heçku
di nav çengên wî da bû. Li ber singê Mîrzalî bû. Durustkirina
wê ya simbêlên wî yên reş yên heta ser lêvên wî dirêj bûyî,
heçku dîteve. Rûyê wî yê jar û reng siﬁrî, awirên wî yên bi ken
û tijî hezkirin hatin ber çavên wê. Hate bîrê ku hezkirina wê ya
bo wî heroj zêde dibe. Hejêkirina wan delal bibû, mezin bibû.
Di pênc salên şûkirinê da Mîrzalî enîya xwe jî nekiribû girê.
Di nav ahengê da jîyaneke dilşa borandibû digel wî. Jîyaneke
kurt, spehî û tijî bû. Ewil bûyîna kiça [keça] wê Gulê, paşê jî ya
kurê wê Seyidxidir [Seyxidir] hejêkirina wan saxlemtir kiribû,
bibûne yêk ruh, yêk can [giyan].
****
Paşê çadirên [xîvetên] qirêj û bi xwûn yên li ser reşaşan [sîlehên
otomatîk] hatin rakirin [avêtin]. Asinê [Hesinê] sar û kirêt, sar sar teyisî
ber çavên Mêrgesorîya. Şeva Tebaxê kire cemed. Dil hizar
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[hezar] caran şkestin. Dilê dayîkên bejin zirav yên di nav fîstanên
rengareng da hêltir lêda. We digot heçku bi evrazîyê Duzginî ve
diçin. Çavên wan bi hejêkirîyên wan ketin. Zarokên xwe dane
ber singê xwe. Heçku armîşî [hewrişimî – îpekî] diperixînin wisa
nerm bira, xwûşk û mêrên xwe bi çavan perixandin. Rûyên wan
vekişyabûn, çavên wan biloq bibûn. Di çavên wan da tirseke
mezin.
Û yezîdên çav esmanî çûne pişt reşaşan [çekên rekbarî – sîlehên
otomatîk]. Destê Yuzbaşî Xêredîn yê hêl hatîye xwarê û qîrîna wî
ya „agir serbest“ bûne yêk. Esker [Leşker] li hêvîya vê bûn. Paşê
lolebik kêşan. Fîşek şubî gijlokê barîne şeva Tebaxê. Zalimên
ku heta berî rojekê rûyên wan nedîtî, zimanê wan nezanî,
nebûne kirîv, birazava û heval, silav nedayê, ne wergirtî fîşek
barandin şubî barana Gulanê. Ketine erdî, şubî belgên sivik yên
ji çeqên xwe weryayî, ketine ser axa bi xem û pîroz ya welatê
xwe. Wergeryan bûkên bejn zirav, wergeryan lawên jîr û jêhatî
û savayên [bebekên] hêj gotina dadê û babo fêrnebûyî û dilên li
tarîyê mayî yên ku hêj hewayê bi xem û sar û hişk yê Dêrsimê
newergirtî [teneffus nekirî]. Barîn fîşek bi deqîqeyan.

Barîne ser Mêrgesorîya… Fîşekên ku jîyan diavête gîrdav [gîrav
– gêrav – gîrdab] û sûlên bêbin yên tarî, xilasbûn çi ye nedizanîn.
Barîne qûntara çiyayê mezin, wan teqreqên ku guh ker dikirin.
Hezkirin, di singê Zeynê da bi cih nedibû. Bi wê ve ye tijî bû,
çiku Mîrzalî bi rex wê ve bû, destê wî di destê wê da, çavên wî
bi çavên wê ve bû. Heçku çiyayê mezin Mîrzalî ye, çavên wê
yên gir [mezin] û reş li ser çiyayê ku li ber perê esmanî bûn. Di
rastîyê da bi hemû hebûna xwe ve li Mîrzalî bûn. Di vê bêhnê da
dengûdor [cirecir] peqîn, dengûdorên ecêb û kirêt bûn. Bêyî dil ji
hizirînên xwe yên germ vekişîya. Tirsa sar sar. Xwe di zarokên
xwe aland. Xwe di êtîmê Bêrîvanê aland, li ber singê xwe givaşt.
Bi şewqet û hejêkirina dayîka ku derketîye rêvingîya dawîyê.
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Aha di wê bêhnê da mirin barî. Fîşekan Seyidxidirê [Seyxidir]
li ser milê wê êxiste ber. Paşê bêhna êtîmê Bêrîvana delal çû.
Wisa bi lez, wisa di nişkê da bû ku tênegihişt Zeynê. Dem nema
ku bihizire. Paşê singê wê jî heçku gijlok lê bibare kirine serad.
Ji çavên wê yên delal hezkirin ﬁrî çû. Li şûnê êş û kerba [hiddeta]
herî mezin cih girt. Wergerîya ser Gulêya xwe ya li binê pala
[qûntara] Heft Depî [Yedi Tahtalı]. Wekî Dêrsimê bi êş [bi xem].
Û bûkên bejna wan wekî tayê spîndarê wergerîyan. Singên
xortên [ciwanên – lawên – tolazên] hêj simbêl lê nehatî bi fîşekan tijî
bûn. Kiçên [Keçên] ciwan herwekî sivikahîya belgan hilﬁrîne
vî alî wî alî. Û jinên bitişt [hemle – ducanî – bihal] du caran mirin.
Di çavan da nefreta şubî çiya, pîrên roj dîtî ketine erdî. Bi axa
welatê xwe yê delal ve gihiştin hev. Û xwûn herikî cok bi cok,
xwûna Kurdan bû eve. Rastîyê [Meydana] bêyûm sor bû. Î bêdeng
bû mirovê Kurd. Wekî dijî î bêdeng, wekî dimirî î bêdeng. Di nav
kerbeke [hiddeteke] qehrîn [qehirdar – qehirker] da can dida. Ji dinyayê
î bêhay [bêxeber]. Dinya ji wî ye bêhay [bêxeber]. Bê hawar… [Bê
hevkarî]…
Gundîyên Gere, Sorikê, Sov û Alçekê ku xwe li rêhlên [daristanên]
betena Çiyayê Sov [Koye Sov] veşartî, wehşet dîtin. Bi wan
ra mirin. Mirin, mirin û rabûn. Ya herî kêm qehir bûn. Hemû
organên wan bûne ber. Jan şubî kêrê bi nîveka dilê wan ket.
„No ciko? Na zulum ciko?“ Anku „Eve çi ye? Eve çi zulm e?“
gotin.
Û bêdeng bû pepûk [peppûk], nexwandin çûçikan. Dar û ber bi
xema Kurdan ket. Hizar [Hezar] car sotin gurg, [kirm], çûçik û
kêzên Kurdistanê. Wekî tarî ketîye qûntarê, sot çiyayê mezin bi
bêdengî. Uy lemin! Anku Ay li minê!
Agirê reşaşê [çeka rekbarî] nerawesta di navbeyna herdu çiyayan
da. Hizar [Hezar] caran, sed hizar caran dengveda. Li zinarên
çiyayê pîroz da. Li zinarên reng risasî yên ku Kurdan serê xwe
didana ser da. Qedera reş, fermana mirinê, êş, çîle [çile – derd –
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cefa],

bêhna qehrîn [qehirdar – qehirker] ya dawîyê ya Kurdê Dêrsimê
hate nivîsîn li çiyayên wan.
Firîn hizirên dawîyê yên şehîdên wê ji gelîyên wê. Bilindbûne
gupika çiyayên Kurdistanê. Bo ewrên sîsspî yên wê. Rişte
dilên yên dijîn. Her fîşeka ew kuştî, bû ahek [axek], bû lê minek
[leminek], bû dilopa kel ya asinê [hesinê] helandî û herwisa di dilê
yên dijîn da bi cih bû.
Ah lemin! Ax lê minê!
Reşaş [Sîlehên otomatîk] bêdeng bibûn. Qumandar [Qumandan – Komutan]
Yuzbaşî Xêredîn li ser pişta hespê xwe, gerîya. Dixwast şerê
meydanê yê yêkîneya [bolûka] xwe ya serkevtî [muzeffer] û yên telifî
ji nêzîk ve bibîne. Serkevtin ye mezin bû, xenîmet ye mezin bû.
Paşê jî, divêt çu kes ji vê derê sax dernekeve, got di dilê xwe da.
Ji bilî dengê bêhuzûr yê ji nalên hespê wî pê ve çu deng nebû.
Anku mêş ﬁrîba da bête bihîstin. Şubî bêdengîya nîveka şevê.
Berê xwe da zelaman. Bi hev ve girêdayî, pişt û pişt û zik û zik
ketine rex hev, ser hev. Kerba [Hiddeta] qehirker ya di çavan da,
şubî çekê [sîlehê] ber li esmanî. Di çavan da dehşet. Kirasên wan
yên spî, nîvek sor bûne. Di şelwalên [şelên – şelwarên] wan yên spî
da lekeyên sor. Çavên wî bi Seyidxidirê [Seyxidirê] jar ketin.
Rûyê wî yê bi hestî û zupûzuha î ecêb bû. Stuyê wî yê dirêj
li ser lingên kurê Mistê Gulê Ûsiv [Îsiv] ketîye xwarê, heçku
şubî serikê ulihê ku nêçîrvanî kuştî. Hespê xwe rehwankî ajot
li ber Kurdên ku şubî nîvheyvê bêdeng razayî. Gava vegeryayî
ferman da sobayên [efserên] ku li hêvîya wî mane.
„Bila sah bikin!“
Tîma [Mangaya] sahkirinê, şubî mocê [boxeyê] sor dîtî, ewil ber
bi jinan ve çûn. Di nav harmonîya rengan da singên bi xwûn,
stuyên ketî û rûyên jar û çavên tijî dehşet û tarî heta dawîyê
vekirî… Kum [Fes], kumên [fesên] bi dersokên rengîn ve hatine
pêçan, ji serên têr por yên jin û kiçan [keçan] hatin rakirin. Rûkiras
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[beten – astar] hatin vekirin. Berûkên fîstanên dehmen ﬁreh, şûtikên

[şalên – piştên] li piştên zirav hatin vekirin. Paşê li berûkên şepikên
zelaman, maldoxînên şelwalan [şelan – şelwaran] hate nêrîn. Esker
[Leşker] erbabê [hostayê] karê xwe bûn. Çi tiştê heyî neyî yê Kurdan
hate rakirin. Li hêstira hate bar kirin. Tegmen [efserê yêk stêr] gava
ji bo rêveçûnê tekmîla hazirîya yêkîneyê [bolûkê] dayî, Yuzbaşî
Xêredîn fermana pêşve da. Wekî Ustegmen [efserê du stêr] Cemîlê
ku hema li teniştê hespê xwe diajot gotî:
„Yuzbaşîyê min, ma em dê wisa bihêlin?“, serê xwe hêdîka
badabû û zevîya mirîya [zevîya kuştîya] nîşan dabû.
„Helbet em dê wisa bihêlin. Serda jî veşêrin? Berê xwe bide van
betena.“. Bi destê xwe, betena Çiyayê Sov [Koye Sov] ya rik,
ku bi darên berû, guhûşk [gihîşk – alûçe], uvez, rêhlînk [girskên çolê
– hirmîkên çolê], sêvên çolê, tûdirik, gûz û darên hejîran [hejîrkerkan]
ve tijî, nîşan da.

Hindek cihên birî hebûn. Bi rengên zer, sor, rengên vekirî û
biriqî.
„Ez şubî navê xwe dizanim“ axivtina xwe domand. „Ev Kurdên
pîs, li vê derê wê derê xwe veşartin û bûyer dîtin. Gava me
xwe vekêşa ew dê bên. Belkî bihizirin ku me kemîn [dav – telî]
danaye, hema neyên. Belêm ew gav bi gav me taqîb dikin. Heke
dîtin em ji vê derê dûr dikevin ku careke dî nezivirin, dê hema
qirijine vê derê. Aha ew dem bo me gelek giring e. Dîtîyên wan
dê bibine nûçe [xeber – dengûbehs]. Paşê dê gir û çiya li paş xwe
bihêlin û malek namîne ku nekevinê. Ev dehşete dê bibe agir
û bikeve nava wan. Dê di nîveka dilê xwe da his bikin. Êdî
di dilê wan da tinê tirs dê bigere. Nikarin [Neşên] xwe jê xilas
bikin. Dê bibine êxsîrê [dîlê – koleyê] tirsê. Hindî ku dijîn nikarin
biavêjin. Tirs dê bibe siha wan, dê bibe hewayê ku dikêşine nav
xwe, ava ku vedixwin, nanê ku dixwin. Em çend xilas bikin
jî, bêşik kêmek yên ku dijîn jî dê bimînin. Çu imkanê ku em
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hemûyan bikujin jî nîne. Yên ku dijîn dê bên bibînin, nebînin jî
dê bibihîzin. Paşê jî dê dastana [destana] vê derê binivîsin û bêjin.
Aha ev dastana [destana] tirsê li ser serê yên dibînin û dibihîzin
dê bibe şûr [şîr] û biheje. Dê bibe xencera ber gewrîyê. Yê ku
vê yêkê dijî, careke dî nikare beramberî me serî rake. Gava me
dibîne dê li kunekê bigere ku xwe lê veşêre. Em çi dixwazin?
Mezinên me, Şefê Ebedî yê dewleta me, Mareşal Çakmak, Ismet
Paşa çi dixwazin? Ji binî ve rakirina vê qûnêrê [kûnêrê – kula bi
kêm]. Daku careke dî deng û bêhn jê dernekeve, dewleta me aciz
neke, bibirînin [bibirhînin]. Tirs parçeyekî şerî ye. Divêt serdestîya
me, biryardarîya me bête zanîn. Divêt bedelê dij derketinê bête
zanîn“ got û paşê jî hespê xwe ber bi Gereyê ve ajot.
Seetan xwe negirt. Zevîya mirîya [Zevîya kuştîya] di nav bêdengîyeke
kûr da bû. Ne dengek, ne bêhnek hebû. Tarîya ku dawî li sîtavka
dawîyê jî ya ronahîyê înayî, şubî bayê fîşekê dadikete ser gelîyî.
Di nişkê da li bin cendekê [termê – meytê] giran yê Yive Ale Girsî
livînek bû. Piştî bîstekê zarokek rabû ser xwe. Bi tirs û şaşbûyî
berê xwe da dora xwe. Dayîka xwe dît. Berê xwe da babê xwe
ku ji bin lingên wî derketibû. Zêdetir tirsa, ji berê xwe dana
van rû û çavan. Gelo kabûs bûn ev hemû tiştên dîtî? Xewn bû
ku têda ketina xwe ya ji sûlê dîtibû? Dilê wî borî, nikarî bêhnê
werbigire. Erd careke dî ji bin pêyên wî zelîya [herikî]. Wergerîya
nav xwûna germ. Qederekê herwisa ma. Gava hiş hate serî, bi
zorî rabû ser xwe ve. Careke dî berê xwe da zevîya mirîya [zevîya
kuştîya]. Daku wekî ji bîr neke berê xwe dayê. Ji Seyidxidirê
[Seyxidirê] jar heta Zeynêya delal ya ku bejna wê mîna [şubî]
tayê spîndarê. Paşê hevalên xwe dîtin. Hevalên ku bi hev ra
dileyizîn, bi hev ra guhdarîya çîrokên bapîr Elîbînatî dikirin.
Bêhereket, serê wan şubî kewê xenawî [kewê gozel] yê ku nêçîrvanî
kuştî, ketî, çavên wan wergeryayî. Êlinc hatinê, jahr vereşîya.
Yêkem şahidê dawîya bi xem ya Mêrgesorîya bû. Paşê hêzeke
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ku nikarî [neşiya] xwe li ber bigire, destê wî girt, bir û ji wê derê
dûr kir. Ewil bi giranî, paşê bi gavên zû ber bi alîyê ku jê înabûn
ve çû. Kurê Yive Ale Girs, Elîxidir [Alîxidir] da rê. Heta ku tarî
bikeve, berpêyên xwe nebîne. Î deh salî bû Alîxidir. Dinyaya
wî ya biçûk serûbin bibû, bi timamî bi nav tarîyeke reş û şîn
ketibû. Di devê wî da jahr hebû, dilê wî di singê wî yê biçûk da
bi cih nedibû. Di guhên wî da teqûreqên ku tirsê bilindkirî, şubî
derbên reşaşê [sîleha otomatîkê] lêdida. Heçku xwezayê pêkve bi
lêdana gumgumî ya dilê wî ve tempo girtibû. Bi destpelînkî çû
ser dareke mezin ya berûyê. Ma li hêvîya ronahîya rojê.
****
Elîbînat bibû ber. Ferqa wî ji zinarê risasî yê Duzginî nebû.
Hindî ku Saverdî behs kir, zîyên rûyê wî vekişyan. Ew çavên
wî yên ku demekê şubî gurîya agirî dibiriqîn, bêhereket, cemidî
zilbûne ser gelîyî. Axivtin jê nehat. Heçku gewrîya wî bûye
girê. Deng jê dernediket, lê nedişiya [nedikarî] bêhnê jî werbigire.
Dilê wî yê mezin, xema ku gundîyên wî têda dikêşa. Gava xwe
ji mezinahîya bûyerê dûr kir û kete nav detayan, vegerîya mala
xwe, nav zarok û nevîyên xwe. Ewil Besê kete nav hizir û bîrên
wî. „Jarê Besê!. Çi dike gelo? Hêza ku bi hev ra bi rê bikevin
nebû ji xwe. Kî dizane ka li kî derê ruha xwe teslîm kir? Ew
nikare xwe li ber hinde êşê ragire. Dilê wê nikare xwe li ber
kirinan ragire.“. Xema wî careke dî jî zêde bû. Xemgîn bû ku
ewrên reş pêşîyê dîtibûn. Jîyê [Emirê] wî yê heftê [70] salî ma dê
her qirkirina [jenosîda – nijadkujîya – terteleya – komkujîya] Kurda dîtiba?
Dîtina xwe ya hatina Ûrisan [Rûsan], paşê qira Ermenîyan, piştî
wê şkestina Hezretî Şêx Seîd û qetilama xelkê Kurd yê sunnî,
berî demekê jî periçandina berxwedana bi şan ya Seyid Riza,
yêk bi yêk ji halê rakirina eşîran wekî bêşansîya [bêtalihîya] xwe
qebûl kir. Fikirî, heke yêkî nezan ba, gundîyekî ku hayê wî ji
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dinayayê neyî ba, li dilê wî hinde nedibû derd. Çi bike Elîbînat?
„Di demekî wisa da dijîm ku dîtin, bihîstin, hiskirin ecêb e“ got
di dilê xwe da. Barê ku ketîye ser milan giran bû. Di dilê wî yê
salmezin da êşa herî bilind [paye bilind] dilivlivî. Paşê Riza Çawiş,
suhbetên digel mezinên eşîra Kureşan hatin bîrê.
Dê aha feqîr û xîzanan, yên ku xanî û malên wan hatine sotin
û xirab kirin di kepê wan da bêt, got. Axayên eşîran ku her
yêkê ji wan li dûv parîyekê, hestîyekê kurîya xwe hejandin,
axayên Lolan, Alan, Areyan, Suran, Yusufan [Ûsivan, Îsivan]…
hatin ber çavên wî. Kerba [hiddeta] wî ya beramberî wan şubî
bilindahîya Duzginî fûrya.
Hemû seradanêr [seredanêr – mêhvan] heçku bizmarkirî wisa bi axa
bi toz ya Duzginî ve risyabûn. Wekî Saverdî behs dikir, bêyî ku
bêhnê werbigirin guhdarî kirin. Yên ku bi îskeîska [xirîk xirîka]
xwe ya ji nîveka wan wekî pêlan bilind dibû, tevî Xidir bûyî
gelek bûn. Eskete Celîyê heta wê rojê nebibû şahidê hinde
rondikên [rohndikên] çavan yên bi êş. Dengê girîna jinan heta serê
gurovir yê çiyayê mezin bilind dibû û paşê jî wekî çekûçekê
bi zinarên wî diket. Şkevt bi dengên wan ve tijî bûn. Wê rojê
hilatina hetavê pêşwazî nekirin. Nexwastin ne bibînin, nejî maç
bikin. Ya Muhemmed Mustefa negotin û destên xwe bi rûyê xwe
da neînan. Xwudê [Xwedê – Ellah], Muhemmed, Ya Elî jî negotin.
Kerbên xwe ji Duzginî vekirin. Kanê topên wî? Li kî derê ma
kerameta wî? Hêza wî nikarî Osmanîyan.
Elîbînat gava hatîye ser xwe, mecbûr ma bersivê bide çekûçên
ku ji dora wî bi Duzginê pîroz dikevin.
„Êşa me mezin e. Lakin, di vê yêkê da ne sucê Duzginê pîroz,
nejî yên dî heye. Sûc di mirovî da ye. Sûc yê serokeşîrên xwudan
gotin in. Ev felaket wan bi serê me îna. Bila biban yêk. Heke her
yêk ji wan bi dûv hestîyê ku avêtine ber wan neketiban, me ev
roj nedidîtin“ got. Paşê jî gote kurê xwe Mîrzalî:
„Kom bin em dakevine gelîyî. Em berê xwe bidinê ka eskeran
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çi li mirovên me kirîye?“.
Elîbînat rabû nerabû, jin, mêr, zarok ketin rêzê. Hindekan destê
wî maç kirin. Hindekan destê xwe têda, hindek çûne milê wî.
Yên ku karê xwe xilas dikirin, xwe didan rexekê û disekinîn.
Herkesê dixwast wekî ew diçe axivtina wî bibihîze.
„Birayan, bila Duzginê pîroz xwudanê we be! Bila destê zarok
û biçûkên we bigire! Hevkarê [Harîkarê] we be! Di nava rojê da
li derve negerin. Xwe veşêrin. Dijmin li her derê ye. Dikare bi
teyareyên xwe ji hewayî bombe bike. Ya herî baş, xwe li şkevtên
li betenan veşêrin. Hem hûn dê ji dûr ve hatina wê bibînin, hem
jî bombeya wê zerarê nade“ got û piçekê rawesta. Heçku piçekê
î dilmayî berê xwe da Duzginî. Paşê: „Xatirve sima!“ Anku „Bi
xêr bimînin!“ got û da rê. Mîrzalî kete pêşîyê, Saverdî û Xidir
ketine dûv wan.
Wekî hetavê gelî tijî kirî, betena rik hema xilas kiribûn.
[leşkeran]

Berê xwe dane betena muqabilî [beramberî] Sorikê ku gûnî û
kîvarên kera lê kêm bibûn, belêm darên berûyê lê zêde bibûn.
Piştî rastîyê vê derê ji nişkê ve nişîvîyê rik dest pê dikir. Armanca
wan ew bû ku ji wê derê ra bi gelîyê Sorikê û Kalmem ve biçin.
Xidir bi bez li pêşîyê diçû. Hêj nû gihiştibû serê betena rik, dît
ku esker [leşker] ji çemê Sorikê ra derbaz dibe û ber bi Kalmemê
ve têt. Bi destê xwe îşaret da ku lezê bikin bên bibînin. Mîrzalî
û Saverdî bezîn. Gava Elîbînat westyayî gihiştî, esker [leşker]
nîşanî wî dan.
„Ero [Erê – Kuro] yên me li kî derê ne?“ pirsî Elîbînat. Wekî
bersiv wernegirtî: „Gelo ew berê derbaz kirin? Kî dizane, belkî
gihiştibine Çemê Qil“ got, lê ew bi xwe jî ji vê gotina xwe qayîl
nebû. Ditirsa ku wan ﬁkirên ku di serê wî da dizivirin bîne ser
zimanê xwe. Digel ku hemû jî eynî tiştî diﬁkirîn, rûniştine ser
axa zuha wisa bê hereket, heçku felc bibûn. Lamên [Çeneyên] wan
kilîl bibûn.
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Di nava Saverdî da her diçû çiyayên tirsê bilind dibûn. Ji nişkê
ve xwe bi xwe axivt. Bi dengekî ku bête bihîstin. „Esker [Leşker]
boçi bi tinê ye? Çu Kurd bi wan ra nînin. Gelo tiştek li wan
kirin?“.
Di çar dilan da endîşe, di çar dilan da telaş, tirsa ku tiştek bi serê
Mêrgesorîya înane, wekî tîrekê bi dilê wan ket. Bi çavên xem
û êşa di nava wan da dikelî, berê xwe dane eskeran [leşkeran].
Heta ku ew ber bi Gewrîya Elî [Gawane Elî] ve nepenîbûyî
man. Eskera [Leşkera] wezîfeya xwe xilas kiribû û vedigerîne
Dêresorê [Kizilkilîseyê]. Navê Dêresorê [Kizilkilîseyê] di demên
dawîyê da hatibû guhorîn. Wekî navê Dêrsimê di nişkê da bûye
Tuncelî, navê Dêresorê [Kizilkilîseyê] jî bibû Nazimîye. Kurdan
nexwast bielimine vî navî. Wekî dijin [xeber – kufur] dihat bo wan.
Hindekan Najma, hindekan Nazma, hindekan Kisle, hindekan
Çarşî, piranîyan Dêresor [Kizilkilîse] digotin. Belêm ji bilî
axayên xayîn, hema bêjin çu kesê Tuncelî û Nazimîye nedigotin.
Gava di kombûnekê da ev rewşe hate axivtin, Elîbînatî axivtin
wergirt:
„Nihe Dêrsim kirine Tuncelî. Dêresor [Kizilkilîse] jî Najma.
Berê xwe bidinê ha, baş guhê xwe bidine van gotinên min.
Subehî dikarin rabin navên jinên we, kiçên [keçên] we jî biguhorin.
Hûn nikarin navan danin ser zarokên xwe yên nû bûyî. Navê
çiyayê me, çemê me, zomeya [zozana] me, gova [goma] me, gundê
me hemû dê bi navê ku zalim dixwaze bêne guhorîn. Axivtina
makzimanê me [Kurdî] jî dê qedexe bibe. Rojekê hûn dê ji cihê
xwe rabin, hêj hûn neçûye ber hetavê û destê xwe bi rûyê xwe
da neînayî dengûbehsek [xeberek – nûçeyek] dê bêt. Axivtina Kurdî
qedexe ye. Dijmin vê carê binvebinve ye. Dizane çi dike û têt.
Dê bimîne bira, bimîne“ gotibû bi gazindeyî û êş û jan.
Ji guhdaran yêkê gava: „Mam Elîbînat tu gelekî hessas î. Hêj
nehatine ku tiştê tu dibêjî bikin“ gotî, Elîbînat bi kerb [hiddet]:
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„Ero [Erê – Kuro] piştî ew hatin jina te ji destê te standin, tu rabûyî
ser pêya û te tiştek kirîye, an bi ber halê xwe yê bi êş ketîyî,
ma dê pare bike? Yê ku piçekê çavê xwe veke dê rewşê hema
bibîne“ gotibû.
Hindî ew bûn, bêyî rawestan eynî tişt dubare dikirin. Dijmin li
dûr e. Bo hatinê divêt ji çeman, robaran, çiyayan derbaz bibin,
digotin. Ji nihe ve hewceyî vê telaşê nîne. Em li hêvîyê bin, hêj
hetav nehilatî dê çi û çi bihilên. Elîbînatî ji bo hercar gotina wan
ya ku dijmin li dûr e, tehemmul nedikir. Piçek dî jî li nik wan
rûdinişt, paşê heçku ji webayê [vebayê] bireve xwe ji wan dûr
dikir. „Eve korîtîyeke çawan e!“ digot bi kerbeke kûr.
Wekî van hiziran Elîbînat radipêça, kerba wî ya beramberî
gundîyên wî ber bi kînê ve diçû. Ji ber guhnedana wan ya
gotinan kerbên xwe vedikirin. Bi çu awayî dilê wî qebûl nedikir
ku wekî mihan [mîyan] bi ber dijmin diketin. Ji bo direng [dereng]
hişyarbûna Riza Çawişî çi bêjin? Zelamê mubarek tam jî li
demê ku di dora xwe gihiştî, çeteya xwe serbest neke?. Bi çu
awayî tênegihiştibû. Bêsiyanetî [Bêrûmetî – Bêhonurî] bi kêrî kîjan
mirovî hatîye ku bi kêrî Kurdî bêt. Hal ew e ku çûyîn çûyîneke
bêsiyanet [bêrûmet – bêhonur] bû. Kurdên Dêrsimê ber bi koletîyê
ve, bêsiyanetîyê [bêrûmetîyê – bêhonurîyê] ve bi keleka bayî diçûn.
Ji dîtina rastîyê dûr. Perde kêşane ber çavên wan, kor. Elîbînatî
digel ku şubî yên dî bi çavkorî bawerî bi qederê nediîna, rewşa
Kurda dişubande bizina birîndar ya ku bi dûv gurgî ketî. Anne
dawîya Kurdên Dêrsimê hatîye? Mişayîxên [Turbeyên – Ziyaretên]
mezin pişta xwe dane Kurdan? Hizirên bi êş dihatin li nuqteyekê
dibûne girê. Zar û zêç da çi lê bên? Be jin? Aha di wê bêhnê
da dilê wî dixilîya [birîndar dibû]. Didanên wî li ser hev dişithan.
Çavên wî yên sere û vekişyayî, li dûr asêbûne, dengê dilê xwe
û serê xwe yê zaner guhdarî dikir. Paşê, gotinên: „Çi bûyî be,
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li jin û zar û zêçan bû. Ew dê di bin pêyan da biperiçin“ ji devê
wî rijyan [derketin].
Heta ku eskerê [leşkerê] dawîyê jî ji ber çavan berzebûyî [windabûyî],
ev hizire di dilê wî yê sere da şubî pêlên okyanûsê fûryan, fûryan
û bûne ﬁrtoneyeke bi sehm.
Yuzbaşî Xêredîn yên li Gereyê dîtî jî wekî Mêrgesorîyan dane
ber reşaşan [xedareyan – sîlehên otomatîk]. Ew bangêranek [banguranek
– bangurdanek – bangêrdanek – silindîrek] bû. Ji ser Dêrsimê derbaz dibû,
dikire rast. Ew xwûna Kurda ya ku ji bo temirandina agirê
Musulmanîyê yê ku Ereban li Amedê vêxistî, hatîye rêjandin, li
ber xwûna ku li Dêrsimê hatîye rêjandin çune [qet – hîç] bû.
Soza wî hebû bo wan. Dêrsim da bête tenkîl [vala kirin – birandin
û tedîb [bi armanca dersdayînê ciza kirin] kirin. Ew bi xwe
jî da bibe mîmarê vî karî. Zar [Kab] carekê li Ankarayê di nav
şeqşeqa zengiloka jinên dansoz [reqase] û dengê pêyên kurikên
dansor [reqas] yên di nav alema alkolî da hatibûn avêtin, Dêrsim
da bête tenkîl kirin. Ji bo marên li ser milan yên li ber stranên
Safîye Aylayê dilivîn, xwûna Kurda dihate xwastin. Abdullah
Paşa, biryarên dewletê yên bi devên bi ereq [alkol] û çavên ji ber
serxweşîya alkolê hêlmoyî bûyî hatine standin bi cih tînan. Wî
alîyê Firatê bila bête tenkîl kirin. Ber li ser berî, ser li ser leşî
nemîne. Li Dêrsimê neku xijeber [hûreber], xîz [qûm] jî bila bête
malîn. Devên bêhna ereqê jê dihat, carekê ev biryare, di nav
zewq û sefaya bi şeqşeqa zengilokên dansozan û reqsa kurikên
dansor û marên ku li ser milan dilivîn da, dabûn. Di alema alkolê
da, ku li milekê kurikên reqas, carîye û li milê dî stranên dilsoj
yên Welatê Romê [Rûmelî] ku Safîye Aylayê digotin, Dêrsim li
ser maseya ereqê [alkolê] hatibû razandin. Da bête tenkîl kirin.
Yuzbaşîyê Zer Xêredînê çav şîn û ewrî, wezîfeya xwe baş dikir.
Şeva xwe li Çemê Gere borand. Çawa bû spêde, yêkîneya [bolûk]
– birhandin]
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xwe ber bi alîyê Sorikê ve da rê û ew bi xwe jî digel bîst eskerên
[leşkerên] xwe yên bi çek hespê xwe ajote zevîya kuştîya [zevîya
mirîya].
****
Gulê, xwe bi lingên dayîka xwe ve şithayî risandibû. Di dilê
wê da zelzele hebû û xwe di nav fîstanê ﬁreh yê dayîka xwe
da vedişart. Ya herî baş nebînin, wisa diﬁkirî. Çavên xwe yên
reş û gir yên wekî bahîva, niqandibûn [girtibûn]. Di germahîya
dayîka xwe da. Di nişkê da hinde bûyer. Harî ye [Hêcî ye]. Serê
wê yê biçûk rawestabû. Çîroka bapîrê wê Elîbînat e? Firindeya
[Çûçika] ku li ser çengên wê heft tebeqeya çûye binê erdî li kî
derê ye? Careke dî wê nahilgire û derêxe ser erdî? Divêt xwe
veşêrin, wisa hizirî. Serê wê yê biçûk têgihiştibû ku eve dijminê
mirovî ne. Neyê dîtin, nebîne, ji ber hindê dixwast li ber siha
dayîka xwe be. Wekî dapîra wê Besê serê xwe bi stûna malê
ya xemilandî venayî û bêhereket mayî, qîrîna yên ku ew wisa
dîtî, xema ku ji çavên dayîka wê weryayî, hemû dîtibûn. Paşê
hizirî, derêxistina wan ya bi lez û bez, wekî eskeran [leşkeran]
mal dayîne ber agirî, sotin û birandina [birhandina] mamê wan yê
mezin, Hosta Memlî û biçûk mezin pêkve binemala wî ya di
nav agirê mezin yê li ber mala Riza Çawişî da, xanîyên sotî,
dengê qirçeqirça darên gûzê wekî disotin.
Şubî dengê reşaşên [xedareyên – sîlehên otomatîk yên] duhî bûn. Hindî
ku ev bûyere hatin ber çavê wê, tirsa wê zêde bû. Recifî. Kiça
[Keça] mamê xwe [dotmama xwe] Gulse, wekî ji lata [qirameya – sûla]
Dere Layê şubî kotireke spî hilﬁrîyî [ﬁrîyî] dîtibû. Gulê hingê li
rex bû. Dehmenê dayîka wê Zeynê di destî da. Bûyer li dûv hev
û di nişkê da qewimîbûn. Esker e [Leşker e], an cinawirê ketîye
nav kerîyê miha [mîya] ye, ji hev cuda kirin zehmet bû.
Ew roj yêk îro du, gotinek ji gewrîya wê derneketîye. Dengê
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wê ketibû, xwastiba biaxive jî deng dernediket. Birsî û têhnî.
Belêm tirsa wê ji hertiştî mezintir bû. Dehmenên dayîka xwe
bernedan. Ne av xwast, nejî xwarin. Paşê ew dengûdor, teqînên
ku erd û esmanî dihejînin. Dengên xîs û vekirî [zelal], teq, teq,
teq… Û di nişkê da bi hemû giranahîya xwe ve wergerîyana
dayîka wê bi ser wê da, ew bire ve dinyaya wê; dinyaya çîrokên
ku bapîrê wê Elîbînatî jê ra gotî.
Gava Gulê bi ser xwe ve hatî, dicemidî. Didanên wê bi hev
diketin [çeqçeqa didanên wê bû], recifîneke ji nava wê, ji nîveka dil
û hinavên wê hatî ew girtibû. Ye bêhal bû, di bedena wê ya
biçûk û jar [zeîf] da tiştê ku dibêjinê qewet [hêz] nemabû. Tarîyê
jî, bedengîyê jî her der heçku daûrabû. Çavên xwe vekirin.
Tarî. Tarîyeke dehşetî [sehmawî]. Tarîyeke wisa çu cara nejîyabû.
Tarîyeke bêhnçikêr, binasê hemû xirabîyan, tarîyeke bi xirabîyan
ve mişt [tijî]. Li singê wê yê biçûk êş, rawesta, bêhereket. Paşê
hiziran ew rakir bire Mêrgesorê. Li betena sor gerîya. Berê xwe
da dûkêla [dûyê] şîn ya wisa zirav û dirêj ku ji paceyan [dûkêşan –
kulekan] bilind dibû. Berê xwe da darên tûyê, darên gûzê yên siha
wan mezin, mirovên ku li zevîyan şubî mêşan dixebitin. Bêrîya
dayîka xwe Zeynê kir. Ew demekî dirêj bû nedîtî. Paşê birayê
xwe Seyidxidir [Seyxidir], babê xwe Mîrzalî înan bîra xwe.
Hindî ku bêrîkirina wê ji bo wan zêde dibû, êşa singê wê jî zêde
dibû. Heçku yêkê kep û devê wê girtine, wisa bi zehmetî bêhn
werdigirt. Xwast ji bin wê giranahîya li ser derkeve. Bizaveke
dirêj kir. Çavên wê niqhayî [girtî], wekî xilas kirî, hewayê hûnik
tijî singê wê bû. Tezinkê her derê wê girtibû. Gulê çavên xwe
vekirin. Ronahîyê şubî teyisîna hetavê ya li befra Dêrsimê, êş
dayê. Çavên xwe elimandin êşê, vekêşane serêk [ser hev]. Ewil
berê xwe da çiyayan, çiyayên bilind, wisa bêbizav û bêtaqet
[bêhêz]. Xweza di nav ronahîyê da dibiriqî. Xwast rabe, ﬁstanê
xwe kêşa û li xwe da ku rabe ser xwe. Pora wê, pora wê ya reş û
tijî [stûr], şeş kezî bû. Ji serîyan heta nîvekê vebûyî û belav bûn.
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Pora vekirî ya li rex kezîyan daweşîyabû ser singê wê. Berê xwe
da milê dengûdora teq, teq, teq jê dihat, milê ku reşaş lê hatine
bi cih kirin. Çu kes nebû. Paşê wekî hêdîka zivirîyî, mirovên ku
li erdî dirêjbûyî dîtin. Hema zû çavên xwe bi reﬂekseke nişkê
ve niqandin [girtin]. Paşê ji nû ve bi mereqdarî û çavên bi tirs di
zevîya kuştîyan [zevîya mirîyan] da gerîya.
Herî dawîyê dayîka xwe Zeynê dît. Serê wê paşve ketibû, dev û
çavên wê vekirî bûn. Tirsa wê hêj zêdetir bû. Xwast bêje „Daê!“
anku „Dayê!“. Dengê wê derneket. Piçek wêdatir Seyidxidir
[Seyxidir] û Şivan. Herkes li wê derê bû. Bêhereket û bêdeng.
Bapîr Elîbînat û Mîrzalî têne, hemû Mêrgesorî li wê derê bûn.
Li rex hev, li bin hev. Serê wê zivirî, hetava tîr xelek çêdikirin li
hewayî. Şubî belgeke sivik wergerîya ser dayîka xwe.
Gulê wekî bi ser xwe ve hatî, gelî êcarî şarhabû. Matmayî,
tirsonek û di halekî wisa da bû ku nedizanî ka dê çi bike. Pişta
xwe da dayîka xwe, çavên wê mane li ser girê zer yê rût û di
nav ronahîya Çiyayê Sovê [Koye Sovê] da. Gelek dirêj nekêşa
dengûdor bihîstin. Suwar bi bayê bezê nêzîk bûn. Nas kirin ew.
Cinawirên duhî bûn. Çavên xwe niqandin dîsa ve, bêhereket,
şubî yên dî. Ev reftara wê belkî ji bêhnê, belkî jî reﬂeksa wê
ya xwezayî bû. Nedixwast bibîne. Deng her diçû nêzîktirî wê
dibûn, gotinên ku tênedigihiştin bûn. Paşê bêhna yêkê li ber
rûyê xwe his kir. Û paşê jî hind têgihişt ku ji milê wê hate girtin
û şubî tiştekê [eşyayekê] hate rakirin. Tirsa wê hema hema da singê
wê parçe bike. Dîsa ve dilê wê xirab bû.
****
Elîbînat î westyayî bû. Pişta wî ji ber giranahîya barê salan ber bi
pêşve êcarî xwahr bibû. Qosîya pişta wî dihate dîtin. Ji nav rihên
xwe yên spî yên heta ber singî dirêj bûyî, belavbûna dilopên xuha
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hûnik [hênik] his dikir. Gelek zehmetî dikêşa ku bigihe ciwanên
li berahîkê diçûn. Ji paş Gereyê, ji betena beramber dengûdor
dihatin, dengûdorên ku nedihate têgihiştin, berze dibûn, belav
dibûn. Carina Xidir destên xwe didan ber devê xwe û bi hemû
hêza xwe dipirsî? „Sare Mêrgasur kotîyo?“, anku „Mêrgesorî li
kî derê ne?“. Dîsa ve dengûdor. Qêrînên ku nedihatin têgihiştin.
Êş û xema di dilê Elîbînatî da gihiştibû dereceya xwe li ber
negirtinê. Mêrgesorî li ber çavên wî bûn. Ji Riza Çawiş heta
Seyidxidirê [Seyxidirê] jar [lawaz - zeîf] hemû di hizirên wî da li
ber wî çik rawestyayî bûn. Heçku êşa wan dikêşe wisa his dikir.
Biçûk mezin dilê wî bi hemûyan ve ma.
Di nişkê da deng zelaltir bûn. Nêzîkî hevdu bibûn. Dengan dest
bi dana dengûbehsên bêyûm [bêoxir] kiribû. Dihate gotin ku heke
ber bi Dewa Kuresuyê ve biçin dê bibînin. Da rê Elîbînatî, dilê
wî î peritî bû. Rastîya ku di serê wî da derbaz dibû, di rikeha
singê wî da bi cih nedibû.
Gotina „qetil kirin!“ bi çu rengî ji hizirên wî dûr nediket. Heçku
dilê wî da biperite. Dawîyê Elîbînatê zaner jî hatibû zevîya
kuştîya [zevîya mirîya]. Kurê wî Mîrzalî, kurê Riza Çawiş Saverdî
û birazayê wî Xidir jî ketibûne zevîya kuştîya [zevîya mirîya], lê
ne şubî wan. Elîbînat bi gavên giran nêzîk bû. Bi zorî li ser
pêya dima, bi hejîn nêzîkî kurê xwe bû. Mîrzalî serê delala xwe
Zeynê hilgirtibû koşa xwe, kurê xwe razandibû rex xwe û xirîk
xirîk [bi îskeîskî] digirî. Dilê mirovî xwe li ber vê nagire got di dilê
xwe da. Dilê Mîrzalî xwe li ber nagire. Êşa wî mezin e. Paşê jî:
„ma kes heye bê êş?“ got xwe bi xwe. Xwe têkil nekir, ew di
halê xwe da hêlan. Şîn û girî [Şîn şîwan], êş û qehir digihişte
serê Duzginî. Şûna dengê reşaşên [xedareyên – sîlehên otomatîk yên]
duhî, îskeîska girîya, êşê, rondika çavên bi xem û qehirê cih
girtibû. Elîbînat bû ber [kevir]. Elîbînat, zanerê salan, nizanî ka
dê çi bike. Şubî dara ku nîveka wê zuha bûyî, pûç bûyî bû. Bi
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çavên xalî [vala] berê xwe dida. Heçku yê ku hewa bi serî ketî
Alê Yîv bû. Kurdên ku ji çiyayê beramber hatî, ew bi zehmetî ji
ser mirîyên wan rakirin.
Elîxidir guhên xwe li dengûdoran mûç kirin. Çemê Gere [Gelîyê
Gere] bi dengên „lemin“ [lê minê] tijî bibû. Wekî qenaet îna
ku esker [leşker] nînin, bi hişyarî [temkînî] ber bi zevîya kuştîyan
[mirîyan] ve çû. Di her gava xwe da li dora xwe dinêrî, darên stûr
yên berûyan bo xwe dikirin sîper [çeper] û ji pişt yêkê diçû ya dî.
Di nav tirsê da bû. Tirs di çavên wî da, di dilê wî da, tirsê nufûzî
hemû organên wî kirîye… Di nava wî da tinê hizirek hebû. Neyê
kuştin. Ji teref zaliman neyê girtin. Rêya çend sed metre [mîtro]
hema bêjin di seetekê da çû. Li pişt berekî ku zevîya kuştîyan
[mirîyan] jê dihate dîtin xwe veşart, ji wê derê berê xwe dayê, nava
wî tijî recifîn bibû. Mefhûmê zemanî [demî] di wî da nemabû,
demekî dirêj berê xwe dayê. Wekî bapîr Elîbînatê bi rihên dirêj
û spî û pişt qosbûyî û rûyê ku ewlehîyê dide dîtî, fera çavên wî
tijî ronahî bû, şa bû. Dît ku Mîrzalî, Saverdî û Xidir çawan xwe
li erdî didin. Elîxidir î hêbetî [matmayî] bû. Gelo çûba? Çûba nik
bapîr Elîbînatî? Tirsa ku belkî çîrokbêjê şevên zivistanê bapîr
Elîbînat kerbên xwe veke. Xişxişa li pişt wî hizirîna wî şubî
kêrê birî. Bi recifînî xwe ji wan dûr kir. Xwe avête erdî. Wisa
hizir kir ku singê wî dê biperite. Paşê kimkimeyê ku di nav
belgên hişkbûyî da digere [didole] dît. Çavên wan ji hev tirsyayî
bi hev ketin. Wekî kimkime di nav belgan da berze bûyî, rehet
kir. Belêm lêdana dilê wî hêj jî di gewrîya wî da bû. Neşiya
[Nikarî] bêhnê werbigire, dev û zimanê wî zuha bibûn. Daqurçî.
Paşê dîsa ve berê xwe dana xwe domand. Zevîya kuştîyan [zevîya
mirîyan] ji mirovan bibû mehşer. Bi dudilî biryara çûnê da. Ji ber
ku dijîya, xwe sûcdar didît.
Herkes hatibû kuştin. Herkes. Lê ew dijîya. Gelo, mezin çiku ez
dijîm dê kerbên xwe ji min vekin, got di dilê xwe da. Bi hişyarî
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da rê. Bi tirsa ku esker [leşker] hergav dikare bêt. Anjî
bi tirsa ku yêk dê kerbên xwe veke. Tinê tirs hebû. Tirsa ku di
singê wî yê biçûk da mezin bûyî ew êxsîr [dîl] kiribû. Bi çavên
ji cihê xwe hilﬁryayî ber bi zevîya kuştîya [mirîya] ve çû. Kesê
hatina wî ferq nekir. Bi usûlî çû ser babê xwe Yîve Ale Girs û
bi bêdengî rûnişte ber serê wî. Bi çavên tirsyarî berê xwe da
mezinan. Î hêbetî [matmayî] bû…
Elîbînat li rexekê rûniştibû, berê xwe dida yên ku gora dikolin.
Bi çavên cemidî û ji jîyanê dilmayî berê xwe dida yên ku
dixebitin. Hûn dê bêjin, heçku êdî heta vê derê, ez nikarim
zêdetir pêşve biçim dibêje û stuyê xwe şubî berxê gorîyê [qurbanê]
dirêjî ber kêrê bike. Hal ew e ku wî di hemû axivtinên xwe
da: „Hindî ku mirov dijî, jîyana xwe bi tiştên baş ve divêt tijî
bike. Binketin çend giran jî be, divêt ji wan tecrubeyê wergirin
û jîyanê bidomînin“ digot.
Hindî nihe ye, ev bîr û hizire dûrî wî bûn. Firtoneyek ketibû
nava wî. Şubî keleka di nav pêlên dêwî yên okyanûsê da bû.
Ji milekê bo milê dî dihate avêtin. Paşê kerbên xwe ji Xwudê
[Xweda] vekirin. Xwe bi xwe „Ma çavên Xwudê kor in? Hinde
neheqîyê nabîne? An mirîye? Li kî derê ma Duzginê mezin?“
got tijî êş. Bi destekî xwe rihên xwe yên spî hilgirtibûne nav
hevêsa xwe, bi destê dî jî dilê xwe girtibû, heçku da nereve.
Firtoneya di nava wî da rawestan nedizanî. Çavên xwe niqandin
[girtin]. Fikira Mêrgesorîyan kir. Qenc, neqenc, spehî, kirêt hemû
hêjayên [ezîzên] wî bûn. „Dilê Xwudê bi van mirovên delal ve
nema“ got di dilê xwe da. Li dûv ra axînek [ahînek] hat ji nîveka
dil û hinavên wî. Axa [aha] ku singê wî tijî kirî, gava ji devê wî
derketî, hind gihişt: „Xwudêyê [Xwedayê] Kurdan mirîye!“ bêje.
Paşê kuştî yêk bi yêk înan xwarê. „Besê nîne“ got xwe bi xwe.
„Besê nîne, Riza Çawiş nîne“. Mîrzalî jî li kiça [keça] xwe Gulê
digerîya. Wekî halê wî yê perîşan dîtî, careke dî berê xwe da
zevîya kuştîya [zevîya mirîya]. Gulê nebû. Nevîya wî Gulse jî nebû.
[temkînî]
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Ji mala hosta Memlî kes nebû. Gelo neketine destê wan? An
li gund hatine kuştin? Hizirî Elîbînat bê hêvî û bi xem. Cuzî
emmaya [Emmeya] xwe vekir, herwekî lorîya bêje Quran xwand.
Mirov li rex hev hatin veşartin. Axa ku bi ser wan ve hatîye
avêtin, axa welatê wan ya bi derd û kul [çile – çîle] û bi toz bû,
axa bi xwûn bû ku ax û wax û lemin [lê minê] bi nav ketî bû.
Axa ku bi ser wan ve hatîye avêtin axa hatîye kirêt kirin, hatîye
pêpes kirin [dewisandin], axa ku dest lê hatîye avêtin bû. Axeke
ku heywanên dahbe nikarin cesedan derêxin bi ser wan ve hate
avêtin, axeke zuha, bi derd û kul, bi toz û pêpeskirî [dewisandî].
Ber bi êvarkî ve karê veşartina Mêrgesorîya xilas bibû.
Gundîyên Gereyê yêk yêk, du du çûn. Di jîyana xwe da karê
herî bi êş û zor kiribûn. Elîbînat jî bi zorî rabû ser xwe. Wekî
berê xwe daye Saverdî, Mîrzalî û Xidir dil û hinavên wî careke
dî peritîn. Êş bi dilê wî ket. Hersê jî ne li ser xwe bûn, şubî
mirîyan bûn… Bi axa tijî êş ve risyabûn, nedizanîn rabin. Serê
wan ketibû, xwûn di rûyê wan da zuha bibû.
Elîbînatî vê bêhnê Elîxidir dît. Ji serî heta binî bibû ax, qirêjî
bibû, rengê spî yê şelwalê [şelwarê] wî beqem bibû. Kete ber çavê
wî, zarok nas dikir. Paşê ber bi zarokî ve çû. Elîxidir di nav
tirsê da bû, bibû dar, heçku şubî çeqilokê zirav yê dara hişk
lêhatibû. Ji dora xwe î bêhay [bêxeber], bi çavên biloq û tijî tirs
ne li xwe bû. Wekî Elîbînat li hindava xwe dîtî, xwast xwe li
erdî bixuşukînî paşve bide. Taqeta wî têra nekir ku bireve, wisa
bêbizav [bêhereket] li wê derê ma. Tirsa di rûyê wî da hind ye
kivş bû, heçku lûlîya tufekê [namlîya] ya sar danane ser cênîka wî.
Hizir dikir ku her lehzeyê [her bêhnê] dê ser û singê wî bi fîşekan
ve tijî be. Çav û lêvên xwe givaştibûn ser hev, heçku dê li rûyê
wî yê jar [zeîf] yê şubî zaroka bidin, destê xwe yê çepê dida ber.
Bi çavên ji ber tirsê vekişyayî berê xwe dida bapîr Elîbînatê
delal yê şevên zivistanê.
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„Ero ti kama, çe kamraya?“ Anku, „Erê [Kuro] tu kî yî, ji kîjan
î?“
Zarok wekî nabihîze radiwesta. Elîbînat nêzîkî zarokî bû.
Rûnişte ber.
„Metirse laze mi, meterse. Ti mi nasnekena?“, anku „Netirse
kurê min [lawê min], netirse. Ma tu min nasnakî?“ gotê û paşê
jî hêdîka destê wî girt û ber bi xwe ra kêşa. Piştra jî hilgirte
koşa xwe. Destê xwe bi serê Elîxidir da îna, hejê kir. Çavên
Elîxidirî li gelîyên ku şev bi ser da dihat bû, li dûr, ji xwe î dûr
bû. Elîbînatî dîsa ve jê pirsî: „Tu Mêrgesorî yî. Ka bêje, çi li we
kirin?“. Zarok şubî cemeda ku xwe li ber germê negire û dilop
dilop dihele, bi xirîk xirîkan [îskeîskan] vebû û veresîya di koşa
Elîbînatî da. Paşê jî girî û girî. Elîbînat ma li hêvîyê ku têra xwe
bigirî. Dûmahîk li xirîk xirîkan [îskeîskan] nedihat. Di dawîyê da,
bi dengekî zeîf, bi tirs û girîn:
„Ez Elîxidiro. Laze Yîve Ale Girs“, anku „Ez Elîxidir im. Kurê
[Lawê] Yîve Ale Girs“.
„Ez gorî bim. Dîyar e tu kurê Yîve Ale Girsê me yî“. Elîbînat
ew pitir givaşte ber singê xwe, bi hejêkirinî destê xwe bi serî
da îna. Li hêvîyê bû ku zarok bi ser xwe ve bêt. Belêm sebra
Elîbînatî nebû. Dixwast zarokî bide axivtin. Mereqa wî di nava
wî da wekî çiya mezin bibû.
Tarî jî dadiket. Di wê hizirê da bû ku heta Şkevta Ga [Eskete
Gauyê] da çawa bide axivtin.
Şkevt hincehinc bi mirovan ve tijî bû. Kuxîna zarokan, dengê
girîya jinan şkevta tarî tijî dikir. Carina kuxika ji ber cigareyê ya
zelaman ser ji dengê zirav yê jinan distand. Li ber agirê melûl
[zeîf] cih dane Elîbînatî. Çarmêrgî rûnişte ber agirî û zarokê di
destî da hilgirte koşa xwe. Careke dî destê xwe bi serî da îna
û hejê kir. Şubî heçku çûçikeke biçûk ya ketîye nav destên
Elîbînatî da bû. Tirsê nufûzî hemû hebûna wî kiribû. Elîbînatî
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av dayê. Bi destmala [mendîla] xwe ya ter rûyê wî paqij kir. Nan
dayê. Çavên wî ji bilî wî kes nedidît. Sura [Nepenîya – Nihênîya]
Mêrgesorê li nik wî bû. Dixwast bizane. Wekî xwe hazir dikir
ku wî bide axivtin, ﬁkira Besê, Riza Çawiş û nevîyên xwe yên
ku ne di nav kuştîyan da bûn, kir.
„Biaxive kurê min. Bila bapîr gorî be, biaxive. Ka bo me bêje.
Çi kir eskeran [leşkeran]?“.
Bi dengê xwe yê zeîf û bi tirs, Seyidxidir [Seyxidir] ji devî
derket. Wekî Elîbînat tênegihiştî, xwe ji dora xwe aciz kir û
go „Dengûdorê nekin“. Şkevt bêdeng bû. Zarokan kuxika xwe,
jinan girîna xwe birîn.
„Hemû kuştin. Kuştin. Teq teq teq kuştin.“.
„Ewil çi kirin, çawa hatin gundî, wê bêje.“.
„Şeveqê [Şefeqê – Berbangê – Berbeyanê – Berê spêdeyê] hatin gundî. Em
hemû li ber qonaxa [qesra – koşkê] Riza Çawişî kom kirin. Paşê
gund sotin. Dar, giya û ka jî pê ra sotin.“.
„Kurê min, çi li heywanan hat?“.
„Ew jî.“.
„Başe dapîr Besê li kî derê ye dizanî?“.
„Li ber qonaxa [qesra] Riza Çawişî bû. Paşê min nedît. Çiku
herkes yêk bi yêk bo malê dihate birin. Daku tiştên xwe kom
bikin. Piştî hingê min nedît. Timamî mala Mam Memlî hatin
kuştin. Paşê jî sotin. Gurîya agirî heta Pule Jareyê bilind bû.
Gurî heta Pule Jareyê bilind bibû.“.
Elîxidir direcifî. Di koşa Elîbînatî da heçku şubî ta hatîyê bû.
Elîbînat nesekinî, pirsî:
„Çi li Riza Çawişî kirin?“
„Min ew nedît. Belêm min bi rê ve bihîst. Ew jî kuştine.“
„Tu nevîya min Gulê nas dikî. Kiça [keça] Mîrzalî. Gulêya biçûk.
Te ew û Gulse nedîtin?“.
„Gulseyê xwe avête Dere Layê. Herkes bo wê girî. Gulê, Şivan
û Seyidxidir [Seyxidir] li nik xaleta Zeynê bûn.“
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„Başe tu çawa xilas bûyî?“
„Ez jî nizanim. Wekî ez hişyar bûyî, kes nebû. Ez li bin babê
xwe bûm.“
Wekî recifîna zarokî zêde bûyî, Elîbînatî ew peçinî û xwast
binivîne. Ji milekê ve jî:
„Yê nekuje nakuje“ got di dilê xwe da.
****
Li Şkevta Ga [Eskete Gauyê] roj derbaz nedibûn. Elîbînat
heçku bi erdî ve bizmarkirî bû, nedikarî [nedişiya] biryarê bide
ka dê çi bike. Timamî rojê pişta xwe dida Duzginî û çavên xwe
heçku li tiştekê digere li gelî digerandin. Dengûbehs jî her diçû
xirabtir dibûn. Mirov bi hev ve girêdayî têne sotin, mirov bi hev
ve zincîrkirî têne kuştin. Zarok têne xencer kirin. Îşkenceyên
herî giran li jinan têne kirin. Zikê jinên bitişt [hemle – ducanî – bihal]
tête kelaştin [qelaştin – dirandin – vekirin]. Mirov, şubî heçku mihan
[mîyan] serjêdikin, têne serjêkirin. Yên ku xwe spartine Duzginî,
li rexên rê serê gavê mirovekî hatîye kuştin dîtine, digotin.
Kurdên ji bakur hatine kom kirin, ji ser Gewrîya Elî [Gawane
Elî] bo Kalmemê û ji wê derê jî ji ser çem û gelîyên Qil û Xazik
bo Mazgerdê û ji wê derê jî bo Elezîzê dibirin û li wê derê tijî
vagonan [trênê] dikirin û mişextî [surgun] Rojavayê dikirin. Kurd bi
roja ji vê rêyê hatin birin. Di navbeyna Dere Axure û Xazikê da,
bi sedan mirovên ku Çawişê Milîsa Use Hemeyê Alanî bo wan
tercumanî dikir, piştî ku pareyên wan yên zêr û zîv û zîynetên
[mucewherên] wan jê hatin standin, ji teref Bînbaşîyê Koç ve bi
reşaşê [sîleha otomatîk] hatibûn rekbar kirin. Cesed [Meyt – Cendek] li
Çemê Xazikê wisa hatine hêlan. Yên ku dîtî digotin bêhn heta
Duzginî bilind dibe.
Piştî ku berxwedana egîdên Demenanî yên wekî Use Cive
Kej, Heme Mîrze Sil û Îvîse Seykalî şkest û sîleh bêdeng bûn,
dewleta Tirk li dostên xwe, li axayên ku têkilîyên biratîyê digel
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danayî zivirîbû. Piştî ku axayê eşîra Alan Sulu, Hesen Axa û
Memed Axa pêkve digel mirovên xwe, digel zar û zêçên xwe,
bi armanca mişextkirinê hatin kom kirin ku ber bi Mazgerdê
ve bêne rêkirin, daku binemala [malbata] wan bêdûndeh bimîne
hemû hatibûn kuştin. Ev axayên li sifreya gurgan [guran] rûniştî,
ji cihekî ku qet li hêvîyê nebûn, derbekî herî mezin xwaribûn.
Wekî Elîbînatî tiştên hatine gotin bihîstî, careke dî têdigihişt
ku planekî çawa yê şeytanî hatîye kirin. Wekî axayên Alan li
Kemera Şayê dihatin qetil kirin, axayê eşîra Kureşan Elîyê Gax
jî digel hemû zarok û nevîyên xwe bû.
„Bêhna esans, lewante û gulava şkestî û riştî ya xanim, kiç [keç]
û bûkên Sulu Axa, Hesen û Memed axayan piştî heftîyan jî
neçûye!“. Wisa digot Kurdê ku ji Çalê [Çukurê] xwe spartîye
Şkevta Ga [Eskete Gauyê]. „Ez bêjim gelek sal jî derbaz bin ev
bêhne xilas nabe“ digot bi rengekî ecêbmayî.
Li dûv ra axayê Areyana Poruk, Alî Axa, Uşên Axa, axayê
Xormeka Bertel wisa hatin qetil kirin ku dûkêl ji kuçikê [ocaxa]
wan ranebe. Li Dêrsimê mirovahî nebû êdî. Tirsê ser ji hewayî jî
standibû, wisa şîn û şîn xwe dihejand. Tirs wekî tîrekê bi hetav,
esmanê şîn û çiyayên wê yên pîroz ketibû.
Jîyana sê rojan danin alîyekê, Kurd ji bo pakîteyek cigareyê, bo
nanekî somun bûne cehş [milîs – cerdevan]. Çavên Areyanan, Alan,
Lolan, Xormekan û Yusufan [Îsivan] tarî bûn, guhên wan ker
bûn. Bûne kirmê [kurmê] ku darê ji nav ve dirizîne. Ketine pêşîya
leşkeran [eskeran] û şkevtên Dêrsimê nîşanî wan dan. Û paşê jî
xwûna birayan herikî sîp sîp [cok cok]. „Eve Heyderan e! Eve
Demenan e! Eve dijminê dewletê ye!“ gotin û kirine armanca
fîşekên reşaşan [xedareyan – sîlehên otomatîk]. Mirovahî careke dî
miribû.
Di nîveka rojê da, ku hetav di dereceya herî tîr da bû, li şkevtê
bizavekê, bêhuzûrîyekê dest pê kir. Mirov heçku şubî mêşên ku
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şaneya wan hatîye xirab kirin û hatine zêrandin wisa hêbetî û
bi kerb [hiddet] bûn. Li vê derê jî rehetî nebû! Tirsê biçûk mezin
hemû beden zevt kirin. Di nav tirsa sarîya mirinê da bûn. Jinan
savayên [bebekên] xwe tijî koşên xwe kirin. Zelaman daxwaza
bêdengîyê kirin. Bi dehan can di halê li hêvîyê manê da man.
Du tîmên [mangayên – grûbên] eskeran [leşkeran] dabûne ber evrazî.
Gihiştibûne rasta şkevta li nîveka Duzginî. Çend sed metreyan
[mîtroyan] jê dûr bûn. Elîbînatî di devê şkevtê da ji pişt berekê
berê xwe didayê. Li pişt wî jî zelam rawestabûn û heçku dilê
wan sekinî wisa berê xwe didane pêşvehatinan. Heyecanê
xwûna di rûyan da çik kiribû, çok sist kiribûn. Esker [leşker] li
beramberî [miqabilî] şkevtê rawestan. Tufek û rextên xwe avêtine
erdî. Unîformên xwe derêxistin. Hetta yên ku binkirasên xwe
derêxistî û dayîne ber hetavê jî hebûn.
Elîbînat wekî hizirî ku esker [leşker] dê midehekî dî jî bimîne,
veciniqî. Çiku zarokek bigirî, anjî kuxik yêkê bigire esker [leşker]
da bibihîzin. Eve jî da bibe dûmahîka wan. Şubî Kurdên ku li
Çiyayê Tûjik [Koye Tûjik], Çiyayê Sor [Koye Sûr] hatine kuştin,
ew jî da li wê derê bêne kuştin. Eskeran [Leşkeran] dîwarên beton
çêkiribûn di devê şkevtên Çiyayê Tûjik [Koye Tûjik] û Çiyayê
Sor [Koye Sûr] da.
Çawa ku Kurdan daku kûjikên [kûzeyên] ku xwe di nav qurmê
daran da vedişartin, ji ber kevilê wan yê delal didan ber dû û
wisa derdêxistin, nihe jî esekaran [leşkeran] ew di şkevtan da didan
ber dû. Jin, kiç [keç], zar û zêç, pîr hemû bi kuştinên herî xedar
dihatin kuştin. Dayîka zarokên xwe ji çiçikan nedikirin. Dayîkên
ku di du çiçikên wan da du zarok hebûn di şkevtê da. Tirs ketibû
nava zinarên reş û qirêjî, bêdengîyeke wisa hebû ku mêşek ﬁrîba
da bête bihîstin. Zeman [Dem] heçku hatîye qeyd [zincîr – piranga]
kirin, nediborî, belêm li mile dî tirs jî qat bi qat zêde dibû. Ji ber
rika tirsê yêk bikuxe! Heke esker [leşker] bibihîze! Kurda xwe bi
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zinarên şkevtê yên reşerisasî û tarî ve risandibû. Belkî jî gotina
risandî ne di cihê xwe da bû, ew zihinîbûne nîveka zinaran. Rû
tirş û tebiqî, di serê lêvan da hawar û turbeyên [ziyaretên] Kurdan.
Aha di vê gîrdava [gêrava – gîrava – gîrdaba] bêdengîyê da her çi bû,
bû. Kuxîna zarokekê di dîwarên şkevtê da deng veda. Hemû
çav zivirîne wî alî, milê kuxikê, rûyê zer û şîn [reş û şîn]. Zarokekî
şubî zikê kimkimeyî nisax [bêhal] û jar [zeîf] bû û çar anjî pênc
salî bû. Bi çavên xwe yên zeîf û tijî tirs berê xwe dida mezinan.
Dizanî ku tiştekî xirab kirîye. Bi tilên xwe yên biçûk, zer û sist
karê girtina devê xwe dikir. Dîsa ve kuxî. Ev peqînên sist yên li
dûvêk [dûv hev – pey hev] di dîwarên şkevtê da dibûne dengekî gur
û mişîn dida.
Elîbînatî çavên xwe ji ser eskeran [leşkeran] nedikirin, lê mişîna
di şkevtê da jî di guhên wî da bû. Nerehetîya li jorve [hundur]
zêde bibû. Zarokî êdî xwe zevt nedikir. Dikuxî û dikuxî. Wekî
Elîbînatî pêla li şkevtê rabûyî û acizîyet bihîstî, bi hereketeke lez
serê xwe zivirand. Çi bibîne, Kurdekê bi destekê devê zarokê
dikuxe girtîye, bi destê dî jî gewrîya wî digivaşt. Bi liveke ji
emrê [jîyê] xwe zêdetir rabû, bi lez ber bi zarokî ve çû. Elîbînat
gava gihiştîye nik zarokî, hindî jê hatî mistek li serê wî mirovî
da. Zarokê ku çavên wî ji cih derketî û bêbêhn mayî ji destê wî
xilas kir û hilgirte koşa xwe. Zelamî bi awirên nerazî berê xwe
da Elîbînatê rihspî ku li hindava wî sekinî bû, belêm nizanî ka
dê çi bike. Paşê:
„Mamo, Xwudê [Xweda] belayê bide te. Ev zaroke kuxika xwe
bidomîne, esker [leşker] dê bibihîze. Paşê jî dê bên û me hemûyan
bikujin. Ma dilê te bi van hemû mirovan ve namîne?“.
Elîbînatî bersiv nedayê. Awireke hişk [dijwar] avêtê. Li dûv ra jî
zarok da dayîka ku bo zarokê xwe digirî. Minetdarîya di çavên
jinikê da biriqî jî nexwast bibîne.
Bi êşêke kûr „Dewletê kêm kuştine, yên mayî jî em bikujin.
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Bi vî rengî Xwudê jî, dewlet jî bila ji Kurdan xilas bin. Mirov
tênagihe.“, digot xwe bi xwe wekî serê xwe dihejand Elîbînatî.
Eskerê [Leşkerê] ku li rasta Şkevta Ga [Eskete Gauyê] bêhna xwe
vedida, xwe giran dikir.
Yarîkirin, stran û marş gotin bi dûv hev ketin. Binkirasên ji bo
zuhabûnê avêtine ser kevira kirine ber xwe û paşê jî ber bi jora,
girî ve dane rê. Kivş bû ku derketibûne nêçîra mirovan li dora
Eskete Celî û Hewsa Duzginî.
Yên ku xwe spartine şkevta Eskete Gauyê [Şkevta Ga] bêhneke
kûr wergirtin. Zarokan û jinan dîsa ve dest bi kuxîn û girînê
kirin.
Elîbînatî du ciwan hilbijartin û rêkirin ku zêrevanîyê li ser
eskeran [leşkeran] bikin. Êvarîya wê rojê esker [leşker] bi gavên ﬁreh
[mezin] paşve hatin. Heçku direvîn wisa ber bi gelî ve dihatin.
Wekî jinan vegera eskeran [leşkeran] dîtî:
Bi keyfxweşî: „Duzgin ra tersene. Cutir vozdane?“, anku „Ji
Duzginî ditirsin. Çawa jî direvin?“ digotin.
Elîbînat bi heftîyan sekinî. Dixwast rewşê bibîne. Li hêvîya
zelalbûna avê û rawestana ﬁrtoneyê bû. Wekî kurê wî: „Dê, êdî
em tiştekê bikin“ digot, wî li ber gimgima sûlava Derîyê ya ku
ji Rêhlê Bezik [Gema Bezik] dihat, bi xemeke kûr wisa bersiv
didayê:
„Kurê min di vî hewayî da ma em dikarin çi bikin? Em bisekinin.
Helbet dê rojekê hetav bihilêt, hewa veket, dorber bibe ronahî.
Em nihe bêne xwarê dê bi kêrî dijmin bêt. Jîyana me derbê herî
mezin e ku li dijimin bikeve. Sê çar esker [leşker] te kuştine dê
bibe çi. Tu vê birandinê [birhandinê] bigihîne nifşên paşerojê. Aha
hingê dê bête manaya ku te layiqî şehîdên me kar kirîye. Di vî
hewayê şêlî [şêlû] da ji bo di jîyanê da manê bixebite. Em şahidên
jînde yên vê birandinê ne. Ji ber hindê ez dibêjim ku mirina me
li xelkê me xiyanet e. Mirin ji bo dayîka te Besê, mirin ji bo
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jina te Zeynê, bo zarokên te nehezî ye. Mirin ji bo şehîdên me,
ku xwûna wan hêj zuha nebûye, bêrêzî ye. Dê bijî! Tu mecbûr
î bijî!“
Wekî Mîrzalî van gotina dibihîze, dîsa ve xwe vedikêşe [diqujijîne]
serêk [serhev], paşê çavên wî û hizirên wî bi herikîna çemî ve
mayî, ber bi deryaya bêserûbin ve diherikîn. Di bin hizirên
kujer [kujyar] da perçiqî bû. Barê wî î giran bû, nedihate rakirin
û kêşan. Li ber çavên wî fîlmê herî xembar [êşyar] dileyizî. Ewil
jina wî Zeynê li ber çavên wî radiwesta, hem jî dirêj, ku çûn
nedizanî, paşê kurê wî û herî dawîyê jî kiça [keça] wî Gulê ji
çavên wî diherikî nav dile wî. Xwûşk û birayên wî, dayîka wî,
mirovên [xuyanîyên] wî, yên jê hezdikir, heznedikir, hevjîyên wî
yên ku pê ra şer kirî, pîrên ku destê wan maç kirî, leyizerên
[aktorên] vî fîlmê ku xilasbûnê nizane bûn.
Zeynêya ku gelek jê hezdikir, bi bejn û bala xwe ya şubî [wekî –
mîna] tayê spîndarê, ji ava kefspî hilketî û bi rûkenî berê xwe dayê,
dilê wî berê xwe dida kurê Yîve Ale Girs Elîxidirî [Alîxidirî].
Gelo gurgan [guran] Gulê xwar. An milyaketan [melekan] ji milê wê
girtin û birine maleke Kurd? Dengekî ku ji nav dil û hinavên wî
bilind dibû, digot ku ew dijî. Paşê jî: „Mirin Mêrgesorî, hatin
kuştin“ digot xwe bi xwe. Wekî hizira wan dikir: „Ew carekê
mirin, belêm dilê min heroj dimire“ digot. Gava êtîmê Bêrîvanê
Şivan û babê wî Seîd diﬁkirî, herwekî ji Pule Jareyê berê xwe
bide, Mêrgesor dihate ber çavên wî. Wan deman Mêrgesor hebû.
Spehîtî, dostîtî, hevaltî hebû. Îro [Evro] Mêrgesor nîne.
„Mêrgesor ji xwezayê rakirin.“. Behsê kîna ku ji nîveka wî
dihat nebû. Rojek zûtir biba Seyid Bettal Qazî û di derheqê
van Yezîdan da hatiba, diborî ji dile wî. Bibe egîdê Kurd
Bettal Qazîyê ku qehremanê serpêhatîyên şevên zivistanê bû û
Zulfîqarê Hezretî Elî jî ketiba destî! Tena, di nav bîr û hiziran
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da, çavên wî bi kîlometreyan li dûr, ﬁkira wî li ser şehîdan, her
tiştên wisa diﬁkirî. Xwe bi xwe, di nav xwe da î girtî, şubî çemê
ku ava wî kêm bûyî, bêhêz diherike û ber bi zuhabûnê ve ye
bû. Hale w e ku Elîbînat daîm gur diherikî. Elîbînat diherikî
mejîyan. Elîbînat digel ku dilê wî î birîndar bû, xwe hazirî jîyana
nû dikir. „Divêt vê birandinê [birhandinê] bi hemû mirovên ku dilê
wan heyî ra bigihînin. Ji bo îbretê bila bizanin. Wekî ku Yezîd
ji ber kiryarên Kerbelayê tête lanet kirin, bête lanet kirin. Û
hindî dinya heyî, ev qetilame [komkujîye – qirkirine – nijadkujîye – jenosîde
– terteleye] bi hemû kirêtîya xwe ve bi mirovahîyê ra be“ digot.
****
Gulê çavên xwe diniqandin. Nan bête dan jî, av bête dan jî.
Çend roj bû ku yêk gotin ji devî derneketibû. Xêredîn Yuzbaşî
bo Qemo Heyderiz: „Ka berê xwe bidê, ev kiçike [keçike] boçi
naaxive? Çi dixwaze?“ gotê û paşê jî Qemo Heyderiz hemû
hunera xwe lê serf kiribû ku wê bide axivtin, lê bêçune [beyhude].
Ji qezayê jina Kurd peyda kir û îna. Gulê bo wan jî yêk gotin
negot. Çavên xwe yên gir û reş didane dûr û dikete nav bîr
û hiziran. Keşif kiribûn ku ne ker e. Belêm boçi nediaxivt?
Xêredîn Yuzbaşî li dîyarîyeke baş ya ku da bo jina xwe bibe
gelekî hişyar bû.
Bo Emirberê xwe: „Kiçeke [Keçeke] ecêb e [înteresan e]. Berê xwe
bide pora wê ya gur, çavên wê yên gir. Heke lê bête nêrîn, bête
têr kirin, bête paqij kirin, dê li Cewrîyeyê xweş bêt.“
„Belê qumandarê [qumandanê – komutanê] min. Xanima we dê gelek
hejê bike.“
„Ma tu nikarî dest û rûyê [ser û çavên] wê paqij bikî?“
„Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] min mumkunîyeta wê nîne.
Gava destê min vêdikeve şubî bîya nav avê direcife. Li min
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wisa têt heçku dê di destê min da bihele, berze bibe. Tinê
xwûşka Cewrîye dikare di derheq da bêt. Rojek zûtir em bi wê
ra bigihînin.“.
Gulê, dilê wê di cendereya tirsê da li cîbê [Jeepê] hate suwar
kirin. Di koşa emirberî da bû. Êcarî biçûk û jar [zeîf] bibû. Carina
çavên xwe yên herî bi xem û tirs vedikirin, bi heyirî berê xwe
dida hêlçûna xwezaya ku heçku dê bireve û berze bibe. Bibûne
çûçik û diﬁrîn. Çûçika bapîrê wê Elîbînatî. „Çûçika Zerêle
[Zerole – Zelor – Zengilok], ku bo kurê biçûk yê padişahî: Li pişta min
suwar be û çavên xwe biniqîne [bigire]“ dibêje û wî radike û dibe
çiyayên ku gihiştina wan nemumkun e.
Xanî, dar, mirov heçku direvin, li paş diman. Wekî vê revê serê
wê dizivirand, çavên xwe yên westyayî diniqandin [digirtin] Gulê.
Hingê jî zevîya kuştîyan [zevîya mirîyan] û derketina wê ya ji bin
dayîka xwe dihatin ber çavên wê. Dayîka wê, birayê wê, babê
wê Mîrzalî mêhvanên wê bûn, li ser pêya diman, rûdiniştin û
digel wê dileyistin. Nedixwast ji wan cuda bibe. Gava dixwast
destê xwe li wan bide, bikeve nav wan, xwe bigihîne wan, an ji
nişkê ve berze dibûn, anjî wekî ew nêzîk dibû ew jî dûr diketin.
Serê wê yê biçûk bi çu awayî ji nav dernediket. Boçi dayîka wê
her ji wê ye dûr bû? An kerbên wê vebibûn?
Gava çavên xwe vekirî, xwe di nav lehîya ronahîyeke ku çav
qemeşkî dikirin da dît. Ji her alî ve ronahî dirişt. Stêrk daketibûne
xwarê, gir gir. Digel ku ronahîyeke ku çav qemeşkî dikirin, lê tê
îna der ku tarî ye. Di koşa emirberî da dihate birin. Dilê wê şubî
dilê çûçika ku di nav hevêsa destî da bi tirs lêdida. Çavên xwe
dîsa ve niqandin [girtin].
****
Behsek dihat ku goya li Dêrsimê qetilam [komkujî – jenosîd – nijadkujî
– qirkirin – tertele] sekinîye, belêm digel hindê jî, Elîbînatî nedixwast
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ji şkevta Duzginî cuda bibe. „Bawerî nabe“ digot. „Qet bawerî
bi yên ku zarokan dikujin, jinan dikujin, pîran dikujin dibe?“.
Dengûbehs pêkve eynî bûn, yên ku teslîm dibin dest li wan nayê
dan, dê bêne mişext kirin.
Di dawîyê da Elîbînatî pêşniyarî [pêşniyazî] kurê xwe Mîrzalî û
kurê Riza Çawişî û nevîyê wî kir ku biçine Xarpêtê [Elezîzê]
teslîm bibin.
„Zwistan werwa mao, bon çine, mal melal çino“, anku „Pêşîya
me zivistan e, xanî û avahî nîne, mal û malat nîne“. Li vê derê
jîyan nemumkun e. Ji ber hindê herin dibêjim. Heta Mazgerdê
herin. Em bo mişextbûnê hatine bêjin. Li vê derê xelk tekmîl
[bi timamî] dê xelayê bikêşe. Vê zivistanê, yên ku nekuştine jî dê
ji birsa qir bin. Herin.“. Gava digot „herin“, di bin giranahîya
gotinên xwe da diperiçî [diperçiqî]. Li milê dî wisa bawer dikir ku,
di van rojên ku kurîya seyî bi muxbîrekê [ixbarkerekê] dikeve da,
dikarin tinê bi vî rengî di jîyanê da bimînin.
„Ji bîr nekin yên hatine kirin. Kirinên li xelkê Kurd ji bîr nekin.
Di keysê ewil da vegerin. Hûn ciwan in. Zarokan çêkin, sê sê,
pênc pênc. Berî ku hûn wan çîrokên ku min li şevên zivistanê
digotin, terteleya Dêrsimê bêjin. Bila zarokên we rastîyê fêr bin.
Bila şubî pêşîyên me yên xwûnpak [esîl] ku li Zagrosê dûmahîka
Şahê zalim [Qiralê zalim] înayî, egîd bin. Bila nebine eşîrên Dêrsimê
yên 38ê [1938ê]. Bila nebine bênamusên [nemerdên] ku pişta xwe
didin xelkê xwe û didine pêşîya dijminî.“.
Elîbînat ew dane zorê ku biçin. Heta Hewse Duzginî pê ra çû.
Pêyên Mîrzalî bi çu newlî [rengî] li dûv nediçûn. Piştî ku mirîyê
[meytê – cendekê – termê] hinde mirovên ku jê hez dikir dîtî, hêlana
babê xwe yê sere lê giran hat.
Lava kir: „Bawo ti sebena? Ti kokima, kam kayite to beno?
Qedaye piyexo bîjerî. Mi merusne. Saverdî ra Xidir şere. Ez
leye to de winden, xizmeta to ken.“, Anku „Babo tu dê çi lêbêy?
Tu pîr î? Kî dê sexbêrîya te bike? Derd û belaya li ser babê min
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bo min bêt. Min rêneke. Saverdî û Xidir bila biçin. Ez dixwazim
li nik te bimînim û xizmeta te bikim.“
Çu guhorîn li Elîbînatî nebû. Mîrzalî gava bi tirs, belêm bi
lavayî:
„An digel me were. Anjî ez digel te bimînim“ gotî;
„Kurê min, çu kes nikare ji min biaxive. Ez bi nav salan ketime.
Hem paşê zarokên xwûşka min ya ku bi Areyizî ra şû kirî dê
sexbêrîya min bikin. Tu mereqa min neke. Belêm mana we ya li
vê derê rast nabe. Milet xayîn bûye. Milet li xwe hatîye dijmin
kirin. Yê ku we bibîne dê nûçeyî [xeberî] vêra bigihînin. Dê bêjin
binêrin Mêrgesorî dijîn. Dilê min yê pîr xwe li ber nagire ku te jî
ji destê min bigirin. Heke tu ji babê xwe Elîbînatî hez dikî digel
van zarokan here. Dê rêya we vekirî be. Şîretên min newebî
[zînhar – eman ha] ji bîr nekin. Ji bîr nekin!“.
Elîbînatî ji cihê ku çokdayî berê xwe da wan. Heta ku ji ber
çavan berzebûyî çavên xwe ji wan nekirin. Gotina „ji bîr nekin“
hêj jî li ser lêvên wî bû. „Ji bîr nekin vê qetilamê [komkujîyê – jenosîdê
– nijadkujîyê – qirkirinê]. Ji bîr nekin vê terteleyê! Bêjine zarokên xwe
vê wehşetê.
Li şûna kerba kor serê xwe bi aqilî tijî bikin. Ji bîr nekin!“. Di
nişkê da xwe di valahîyekê da his kir, heçku dareke ku nîveka
wê xalî, potî û hişk bûyî bû. Kurikê wî yê yêkane mabû di
jîyanê da, ew jî bi destê xwe rêkiribû mişextîyê. Elîbînat î dudilî
bû, bi kerb bû. Çi sûc kiribû ku hinde bûyer bi serî da hatibûn.
Xatira xwe ji Duzginî nexwast. Li Hewse Duzginî çend cara bi
pêhna xwe ya pîratî li erdî da. Duzgin da ber pêhna. Hejêkirina
wî ya berê nemabû. Ew sûcdar didît. Xwe bi xwe: „Kor bû ku
qetilama [komkujîya – jenosîda – nijadkujîya – terteleya] li ber betenên xwe
nedît“ got bi êş û jan.
Elîbînat bi tinê kete rê û di hizirên wî da kurê wî û mirîyên
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wî. Paşê jî gotûbêjên [suhbetên] digel Riza Çawişî û
bûyerên bêhnçikêr yên du salên borî. Belêm her carê jî hizirên
wî ew dibirin û diavêtin nav zevîya kuştîyan [mirîyan]. Herwekî
dixeniqe lêdihat. Heçku ketîye ber gîra [gîrdava] ava Paş [çemokê
Paş] û ji kûrahîya avê nikare derkeve.
Bêhna xwe li Gewrîya Elî [Gawanê Elî] wergirt. Çelan [Zinarên
ser tîj] tinê li vê derê rê dabû derbaz bûnê. Valahîyeke ku mirovek
jê derbaz bibe hêlane. Paşê heta sûla kûr, şubî dîwarê Çînê bi
qayde rêz dibin. Li betena beramberî Çemî jî herwisa çik bilind
dibûn. Ji vê derê heta serê Çiyayê Zer yê li paş gundên Lolanê
û gupika Çiyayê Sovê [Koyê Sovê] dirêj dibin. Çemê li binîya
Gewrîya Elî [Gawanê Elî] tixûbê ku eşîrên Areyan û Lolan ji
hev cuda dikirin bû. Dora van kevirên ser tîj û li rexêk [rex hev]
rêz bûyî, bi rêhlê [daristanê] ku piranî ji darberûyan pêkhatî pêçayî
bû.
[kuştîyên]

Hezke ji başûr ji Kalmem, Qil, Muxundu, hezke ji bakur ji
Dêresorê [Kizilkilîseyê – Qizilkilîseyê] bên, her Kurdî li Gewrîya
Elî [Gawanê Elî] bêhna xwe vedida. Li vê derê derdê xwe bo
Elî, bo Duzginî digot, berê [kevirê] şubî mirovekî gir ku piştûpişt
ketîye ser befrê maç dikir, dua dikir [niyaz belav dikir], pare didanan.
Elîbînat rûnişte ser berî [kevirî]. Berê xwe da dara ku bi rengên
Kurdî hatîye xemilandin. Ji çeqan pate [pîne], ben û benikên
kesk û sor û zer dahêlayî bûn. Çavên wî li van rengan hizirî û
hizirî. Hizirînên qehirker [qehirdar] bûn. Wekî halê bi êş û xwûnî
yê Dêrsimê înaye ber çavên xwe, di xew çû. Wisa ku gundîyê
ku heta rex hatî jî ferq nekiribû.
„Mawe xerd bira“, anku „Silav bira“.
Elîbînat veciniqî:
Bi kerb û tarzekî sar bersiv dayê: „Xerwe silamet“, anku
„Eleykumselam“.
„Tu gelekî hizirbar î. Înşalah derdekî te nîne.“.

209

Elîbînat piçekê ters berê xwe da gundîyî: „Ma kes heye ku derd
nebe?“.
„Erê [He] gorî [qurban]. Derdê herkesê heye. Herkes birîndar e.“
Di nişkê da sekinî: „Guh bide van dengên ji vî çemî tên. Guh
bidê.“. Bêhnekê bêdeng bû. Ji xwarê [jêr] dengê hû hû hû yê
kotiran [kevokan] bilind dibû.
„Ev denge dengên Dêrsimîyê birîndar in.“. Paşê piçekê sekinî:
„Dizanî, Hezretî Elî jî birîndar, di piştê da kêr, di halê xwe da
ketîye. Berê xwe bidê, nalînên wî jî têkilî yên Dêrsimîyî dibin.
Ji ber hindê nikarî hevkarîya Dersimîyî bike. Berê xwe bidê, ka
berê xwe bidê, çawa dinale?“. Serê xwe ber bi çiyayî ve rakir, bi
çavên vala heçku li jora li tiştekê digere berê xwe dayê.
Paşê wekî ber bi Kalmemî ve bi rê ketî: „Birîndar! Milet birîndar
e. Ji dilê herkesê xwûn dirije. Dar û ber [Çiya û ber] bo derdê miletî
dinale. Teyr û tewal [Çûçik – ﬁrinde û kêz] dilorin. Dinalin. Mirovahî
hate kuştin. Mirovahî nema. Dinale gorî [qurban]. Elîyê ez gorî jî
birîndar e, lewma nikarî bête hawara Kurdan. Dêrsimî dinale!“
digot xwe bi xwe.
Elîbînat ber bi tarîyê ve gihişte mala li binê qezayê [bajêrkî]. Wekî
xwûşka wî û xwarzayên wî ew dîtî xwe avêtine ser û stuyê wî.
Paşê şînê [şîvanê] tarî zevt kir, xema taze belav bû malê, rondik
werîyan. Kesê hal û ehwalê wî nepirsî. Hindekan destê wî
hilgirtibûn nav destê xwe, hindekan xwe li pêyên wî û li stuyê
wî alandibûn û bernedidan. Ronahîya lawaz ya fanosa ku xwe li
ber tarîyê radigirt, têra nedikir ku rûyê wî bi timamî bête dîtin.
Yêk gotin negot Elîbînatî. Tinê bi awirên ku di tarîyê da berze
dibûn berê xwe da dûr. Pişta xwe dabû dîwarî û wisa req û hişk
disekinî. Ne westyan, ne qirêjîbûn û nejî birsîbûna wî dihate
birê. Bi hizirên xwe li Gereyê bû. Li qûntara Duzginî ya ku
kuştî [mirî] lê û bi xwûna Mêrgesorîya sor bûyî bû.
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Wekî roj wisa diborîn, digel ku li mala xwûşka xwe jî bû, lê
bêhuzûrîya Elîbînatî zêde dibû. Ji ber meseleyên jêra dihatin
gotin, di bêhuzûrbûna xwe da î heq bû. Kurdan ixbara hevdu
dikirin. Filankes dijminê dewletê ye, ﬁlankes Demenanî anjî
Heyderanî ye. Dilmayînên biçûk yên berê dibûne dijminahî,
dijminahîyên berê jî dibûne çiya û mezin dibûn. Ev reftara
wan, dibû nîvişkê ser nanê efserên [sobayên] li leşkergehê [mangeha
leşkeran]. Bi vî rengî Kurd bibû kirmê [kurmê] nîveka dara xwe û
bêeman dikoht.
****
Li Dêrsimê çeman xwûn herikand. Cesed [term – cendek] birin. Li
Dêrsimê mirov hatin sotin. Hezke bila digel dewletê bin, hezke
bila dijî dewletê bin, hemû eşîran nesîbê xwe girt ji vê qetilamê
[komkujîyê – jenosîdê – nijadkujîyê – terteleyê – qirkirinê] û hema bêjin mirov
neman li Dêrsimê. Şubî qimil [qembelk] bikeve nav zevîya şîn,
li dûv xwe çu kes nehêlan, birîn. Herwekî traş bikin ser hatin
wergêran. Bûk, ew kiç [keç] û bûkên delal yên Kurd yên şubî
xezalan [ceylanan], daku nekevin destê eskeran [leşkeran] xwe ji serê
gupika çiyayan avêtin wan sûlên bêbin. Xem zihinî nav çiyayên
Dêrsimê.
Dengên „Lemin!“ [Lê minê!], „Uy dayê!“ [Oy dayê!], „Eşîrê
bêbext!“ [Eşîrên bêbext!] dar û ber zevt kirin. Ji Dêrsimê
xwûn diherikî. Dêrsim hindî bûye Dêrsim, qireke bi vî rengî
nedîtibû.
Yên sax mayî jî hatin mişext kirin, şubî garana [gahrana] heywanan
[revdeya dewaran], ji mirinê xirabtir û bêsiyanet [bêhonur – bêrûmet]. Her
yêk bo cihekê. Binemal [malbat] hatin belav kirin, zarok ji dayîkê,
bira ji xwûşkê [birayî] hatin piçandin [veqetandin].
Û çiyayên pîroz yên Kurda li Kurda hatin qedexe kirin. Demenan
û Heyderan wekî navçeyên qedexekirî hatin îlan kirin.
Û Kurdîtî hate qedexe kirin.
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Elîbînat bi rojan dernekete derve. Nedixast ku xwarzayên
xwe biêxe tehlîkeyê. Rojekê biryar da, da biçe çarsûyê [sûkê].
Rojeke sar ya payîzê bû, digel hetavê jî sarma hebû. Bi gavên
tirsyarî [ciniqokî] kete çarsûyê. Ewil li rexekê rawesta û berê
xwe da hereketên mirovan û paşê jî hindî ku bihîstî, guhê xwe
da axivtinên wan. Esker [Leşker] dîtin, eskerên [leşkerên] bi keyf,
rûken, bi xwe bawer û netirs dîtin. Çarsû ya wan bû, Dêresor
[Kızılkilise – Qizilkilîse] ya wan bû. Sê sê, pênc pênc digerîyan.
Kurdan hema rê vedikirin, bi tirs xwe didan alî. Dêresor
[Kızılkilise – Qizilkilîse] hatibû dagîr kirin [îşxal kirin], eskerên
[leşkerên] ertêşa serkevtî [muzeffer] tûr diavêtin [qedem didan – digeryan]
di kolanên wê da.
Ax kêşa Elîbînatî, wax got Elîbînatî. Rastî dît Elîbînatî. Berê
xwe da çayxaneyan [qehwexaneyan], Kurdan, belêm nexwast digel
çu kesê biaxive. Wê rojê çu kesê ew nas nekir, silav nedayê.
Hizirî ku baş bû ku wisa bûye. „Çi biaxivim digel van? Digel
van ketîyan. Hemûyan koletî [dîlîtî] qebûl kirine, kesayetîya azad
ya Kurd berze bûye çûye. Xwe berze kirine. Bûyne se. Şubî
seyê li ber derî. Êdî kî hestî biavêje ber van, dê li ber derê wan
birewin.“.
Xemgîn bû Elîbînat. Ji ber birandinê [birhandinê], koletîyê xemgîn
bû. Bi xema herî mezin ya dilê xwe zivirî ve mala xwarzayên
xwe. Derketina wî ji malê, timamî xelkê malê êxistibû nav tirs
û telaşê. Wekî ew dîtin, heçku Duzginî bibînin wisa şa bûn.
Xwûşka wî Firazê bi çavên rondikî ew pêşwazî kir.
Xwarzayên wî dalehî [sîtem] kirin. Leşker [Esker], milîs hêj li nêçîra
seran in, tu çawa diçîye Dêresorê [Qizilkilîseyê – Kızılkiliseyê]?
Elîbînatî guh nedayê. Di dilê xwe da: „Berê xwe bidin gotinên
van. Heçku serê min ji yên hatine kuştin baştir e?“ Da rê çû nav
malê. Rûnişte cihê hercar yê li erdî û pişta xwe da balgehî. Paşê
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berê xwe da dûrahîyan, î hizirbar û xemgîn. Awir û hizirên wî di
tarîyê da gihiştin hev.
****
Gulê, bi misogerî bawer dikir ku ew li dinyayeke dî ye. Dibe ku
dinyaya çîrokan ya ku bapîrê wê Elîbînatî digotin bû. Dinyaya
ku mirov lê têne kuştin, têne sotin, dinyaya zebanîyan bû. Di
nav destên jina Yuzbaşî Xêredîn, Cewrîyeyê da, şubî bêhuzûrî
û tirsîna çûçika ku di nav hevêsa mirovan da disekinî. Kulîlka
piçandî [veqetandî] bû û her diçû beqem [pît] û jar dibû. Gelek caran
çavên xwe li dora xwe digirtin, paşê li dinyaya xwe, li dinyaya
ku hatîye sotin, hatîye kavil kirin, hatîye kuştin digerîya. Xwe
alandina bi pêyê dayîka xwe, paşê zevîya kuştîya [zevîya mirîya],
tarîyê, ronahîyê, nedikarî ji serê xwe biavêje. Wekî dengvedana
teqreqên reşaşan [xedareyan – sîlehên otomatîk] tijî guhê wê dibûn,
biçûk dibû, dibû gulolikeke hûrik. Her dem hizirên wê ew
radikir û diﬁrande Mêrgesorê û qûntara Duzginê li beramberî
Gereyê.
Yuzbaşî Xêredîn piştî ku Gulêya li ber singê emirberî dîyarîyî
jina xwe Cewrîyeyê kirî û pê ra çend rojan westana Dêrsimê ji ser
xwe avêtî, zivirîbû ve yêkîneya xwe. Cewrîye bi rik û sebireke
mezin xebitî ku kiçikê [keçikê] bielimîne xwe. Lê belê, nedikarî
yêk gotinê ji devê kiçikê [keçikê] werbigire. Gulê nediaxivt, Gulê
nedikenî, ye ker û lal bû. Gulê li dinyaya xwe ya ku hatîye kavil
kirin û sotin bû. Di nav destên nerm yên Cewrîyeyê da bêbizav
[bêhereket] dima û çu bersiv nedida awirên wê yên tijî hezkirin
û heyranî. Belêm Cewrîye geleke bêhnﬁreh [sebirdar] bû. Enîya
xwe jî nekire girê. Her bi wan awirên tijî hezkirin berê xwe
da kiça [keça] xwe. Dixwast Xêrîyaya [Xeyrîyaya – Xeyrîyeya] xwe
bi rengekî herî baş bigihîne. Mêhvanîya malan piştî ku Gulê
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hatî, hêlabû. Pêyê xwe ji Mala Ertêşê jî birî bû. Timamî hunera
[mehareta] xwe, demê xwe û hezkirina xwe da wê. Heftî û meh bi
dûv rojan ketibûn û di dawîyê da Cewrîyeyê çûçika di rikehê da
fêrî axivtinê kiribû.
„Navê min Cewrîye ye. Dadê [Dayîk] Cewrîye. Navê te çi ye?“
„Navê min Xêrîya [Xeyrîya] ye!“
Roja ku kiçik [keçik] daye axivtin, herwekî çeng bi xwe ve kiribûn
û ﬁrîbû. Nedizanî ka dê çi bike. Hizirî ku xwezî Xêredîn li nik
wê ba û ev dilşahîya xwe nîşanî wî daba. Dilşahîya herî mezin
bû. Mirovek dikare çawa ji vê cudatir dilşa be, hizirîbû. Ew ji
ser destên xwe yên nerm û têrgoşt neyîna [neîna] xwarê. Hindî ku
serkevtinîya wê dît hejêkir. Hindî ku ew bi ziman ket, Cewrîye
zêdetir li ser rawesta. Ji milekê ve wekî fêrî Tirkî dikir, li milê
dî jî hewil dida ku peywendîya wê ya bi dinyaya wê ya tarî û
hatîye kuştin ve qet [qut] bike. Bi vî rengî, bo Cewrîyeyê jî, bo
Xêrîyayê jî jîyaneke nû dest pê kir.
****
Elîbînatî, wekî ronahîya jîyanê ji Mîrzalîyî wergirtî ciwanî pêda
hat. Qevdeke ronahîyê tijî wan çavên wî yên melûl bû. Heçku
Duzgin bibû mêhvanê wî. Runiştibû digel wî suhbet dikir.
Heçku Mêrgesorê dîsa ve dest bi jîyanê kiribû. Hemû dinyaya
wî Mêrgesor bû. Ew jî bi Mîrzalî ra dijîya. Bo Ayvalikê hatîye
mişext kirin. Rojên zor, rojên bi êş, gelek mirî, yên hatine kuştin
dîtine. Heqaret dîtîye, biçûk hatîye dîtin, maye birsî, belêm
dijî mirinê berxwedaye, ketîye rikê. Wesîyeta babê xwe, babê
xwe yê delal Elîbînatî ji bîr nekirîye. Dixebite. Bo ﬁlankesî
û bêhvankesî barî dikêşe. Timamî hizira wî dîtina babê xwe
bûye.
Elîbînatî xwe nêzîktirî mirovê ku eve bo gotine kir. „Mîrzalî
hêj çi got? Bêje gorî [qurban] bêje. Tu bi xatira ceddê xwe bikî,
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hertiştê ku wî gotî bo min bêje. Ew zehmetîyên wî kêşayî
neveşêre bêje. Ji ronahîya di çavên wî da, ji xema di rûyê wî da
behs bike. Ka bûyeran çawan dibîne divêt bizanim. Hem te ew
çawan nas kir?“.
„Mamo, min di keştîyê [vaporê] da kar dikir. Keştîya me li bajêrê
ku Mîrzalî lê kar dikir heftîyekê ma. Li Ayvalikê digerîyam.
Wekî min bihîst ku du kes Kurdî diaxivin, min xwe nêzîkî wan
kir. Min xwe bi wan da nasîn. Wekî zanîn ku ez Kurd im, Dêrsimî
me gelek şa bûn. Mirovê dî jî Heyderiz bû. Paşê wekî bihîstin ku
ez diçime welatî, xwastin ku ez hetmen we bibînim ku bêjime
we ew dijî. Kurê Riza Çawişî Saverdî mişextî Amasyayê,
birazayê wî Xidir jî mişextî Ispartayê kirine. Têkilîya bi wan
ra qut bûye. Kit û mat [Teq û req] Tirkî jî fêrbûye. Mîrzalî hertişt
bo min got. Hemû qetilam. Ji ber ku kiça [keça] wî Gulê di nav
kuştîyan da nehatîye dîtin, hêj jî hêvîyeke wî heye ku ew dijî. Di
wê bawerîyê da ye ku dê rojekê derkeve pêşîya wî.
Mamê delal, hewce nîne ku bêjim ku wan gelek bêrîya welatî
kirîye. Mîrzalî û Heyderiz Îmam bi şev û roj bi hev ra ne. Heroj
hêj nebûye şev diçine polîsgehê û xwe bi wan didine dîtin. Jîyan
bo Kurdan li wê derê ne sanahî ye [hêsan e]. Tinê divêt em şa bin
ku ew dijîn.“.
Elîbînatî axeke kûr kêşa û:
„Erê gorî [qurban], te rast got. Divêt mirov şa be ku ew dijîn,
helbet heke mirov bo wê bêje jîyan. Dijmin zalim e, dijmin dest
bi xwûn e, di dijminî da ne mirovahî nejî dîn û îman heye. Cihê
ku dikevê, rêya ku jê derbaz dibe wêran [kavil] dike. Ji ber hindê
baş e ku dijî. Lê belê, Mîrzalî jina xwe ya delal Zeynê, zarokên
xwe, dayîka xwe, xwûşk û birayên xwe çawa ji bîr bike? Çawa
heçku qet tiştek nebûyî bijî. Hem ji welatê xwe, ku ji bîst sala
zêdetir lê jîyabû, dûr e. Ne mumkun e ji bîr bikin. Mirov xwe
nîvemirov his dike, dest û pê birî. Dil ha nihe, ha bêhneke dî
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dê bêdeng be. Xem mezin e, ewlad [kurê min], xem gelek mezin
e. Temetî çiya ye û em bi pişta xwe dikêşin, em di dilê xwe da
dikêşin vê“ got.
Piştî vî behsî, Elîbînat zêdetir çû qezayê [bajêrkî]. Herwekî li
Mêrgesorê, mirov dîsa ve li dora wî zêde bibûn. Li binê dîwaran,
li çayxaneyê [qehwexaneyê], li her derê ku keys didît, behs dikir
ku boçi Dêrsim hatîye qetil kirin, eşîr çawa hatine lêhbandin
[xapandin], beramberî bûyeran çawa hatine bêdeng kirin.
„Heke hemû eşîr wekî canekê bibane yêk, ma ertêşê qet dikarî
bikeve nav çiyayên me yên pîroz?“ digot.
Firehbûna dora Elîbînatî, ne bi dilê axayên Dêresorê [Qizilkilîseyê
– Kizilkiliseyê] bû. Çavên wan pê nerabûn û bi vî rengî jî ji bin
çavan dest bi taqîbatê kirin. Rojeke bihara direng bû, hewa hindî
hûn bêjin germ bû. Mudûrê serhesp [serker] li bin siha akasyayê li
tenişta qumandarê [qumandanê – komutanê] tabûrê [yêkîneyê] rûniştibû
û behsê xwe dikir ku çawa telgraf kêşabû bo Lozanê. Wî sê
mijarên behskirinê hebûn li nik karmendên [memûrên] dewletê.
Ya yêkê paşda şkandina ertêşa Rûsa [Ûrisa], ya dî Şêx Seîd
çawa şkest û ya sêyê jî telgrafa Lozanê ya ji bo Ismet Paşayî
dibû. Wekî sobayan [efseran] kaxezanê [papazanê – kartanê] dikir, wî
jî nîv xew û bi çavên xilêl û bêyî ku mîmîkek çêbe di rûyê wî
da digot. Guhdar neban jî wî gotina xwe didomand. „Me wekî
dikandarên [esnafên] Najmîyeyê [nedikarî Nazimîye bêje] hema telgraf
kêşa. Bo efendimê [begê] xwe bêjim, em dewleta Kurd naxwazin.
Dixwazin digel biraderên Tirk bijîn.“. Paşê jî dirêj dirêj behsê
binasên [sebebên] vê yêkê dikir. Hal ew e ku ne kesê îzahat, nejî
behskirina van bûyeran jê dixwast.
„Wella begê min, ev Kuro, bo efendimê [begê] xwe bêjim,
heke nebixêr bibane dewlet, aha vê gavê da ji mêj ve koka me
biqelînin. Xwudê [Xweda] teala zewalê nede vê dewletê. Hem jî
rehmetî Kemal Paşa ji pêxember Mehemed gelek pêşvetir e.
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Rewş dît û hevkarîya me miletê Elewîya kir.“.
Axayê Lolanê Mudûr dixwast wê rojê tiştê ku di nava xwe da
demek zûtir verêje. Bêhna wî ye teng bû [Ew î kêm sebir bû]. Çawa
gotiba? Digel vê axivtina wî ya mahût [tête zanîn], timamî bala
[dîqqeta] wî, hizira wî Elîbînat bû. Divîya bû ku şikayîta wî li
nik qumandarê [qumandanê – komutanê] tabûrê [yêkîneyê] bike. Timamî
ﬁkira wî li ser vê daxwazê kom bibû. Çi biba, çi kiriba divîya bû
ku gotiba, anne da xwe kêm his bike. Heçku Elîbînatî organekî
wî ji binî ve birîye anjî li serê wî daye û parî ji destê wî standîye,
çûye di ber jina wî da. Daxwaza şikayîtê di nava Mudûr da
mezin dibû. Di dawîyê da, bi xwastekeke ku xwe li ber negire,
xwe çemande ber guhê qumandarê [qumandanê – komutanê] Tabûrê:
„Qumandar [Qumandan – Komutan] Beg, aha ev pîro [kokim] heye ya.
Aha li beramberê he li nav boşahîyê [qelebalixê] ye mêrik. Yêkî ji
Mêrgesorê ye, ew gundê ku tenkîl û tedîp bûyî [hatîye rakirin], ji
Mêrgesorê ye. Mêrik rasterast û bêﬁrêt axivtîye tête gotin. Em
Kurd in, Dêrsim ji ber ku Kirmanc e lewma tertele [qirkirin] bû.
Bo efendimê [begê] xwe bêjim, her kî dijî vê dewletê neraweste,
wella mirov [mordem – insan] nîne. Bo efendimê [begê] xwe bêjim,
gelek tiştên bi vî rengî. Serê [Kaﬁkê – Qaﬁkê] mirovan têkvedide.
Dixwaze Dêrsimeke nû ava bike, tehrîk dike. Ji mêj ve ye
dixwazim bo we bêjim. Êdî hûn tedbîra xwe wergirin“ got bi
vî rengî.
Yarbay [Efserê bi heyvûstêrek û du stêra]: „Tu behsê vî rihspîyî dikî
Mudûr Efendî [Beg]“.
„Belê begê min belê. Yê ku dixwazim bêjim ew e. Yêkî munaﬁq
e.“
„Başe ma nehatîye mişext [surgun] kirin?“
„Bo efendimê [begê] xwe bêjim, diyar e ku nehatîye kirin. Li vî
mezrayê jêr, li nik xwarzayên xwe dimîne.“
„Sax be [Bijî] Mudûr Efendî. Çi hewce be ez dê bikim.“
Elîbînat, roja paştir piştî têştê rûnişte ser kursîya [sandelîya] li
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bin dara tuyê û pişta xwe da qurmê salan [pîr] ku qelpikên wê
şeq bibûn. Piranîya roja xwe li vê derê borand. Gava ji vê derê
çavên wî bi darên berûyê yên li ser girên Jargowîtê diketin,
hema dikete nav rojên xwe yên borî û ji xwe diçû. Wisa diﬁkirî
ku ji serê wan giran gundê xwe yê hatîye wêran kirin û wekî
navçeya qedexe hatîye îlan kirin, dê baştir bibîne û paşê jî bi
nav bîrhatinên xwe diket. Ji vê derê girên Jargowîtê çawa têne
dîtin, dizanî ku ji wan giran jî Mêrgesor heçku di nava destî
da wisa dihate dîtin. Aha hingê herwekî ronahîya bikeve nav
mezela [odeya] tip û tarî, Mêrgesor wisa tijî dilê wî dibû.
Yêk yêk bi mirovên xwe ve, bi dar û berên xwe ve, bi çît û çeperên
xwe ve, bi zevîyên xwe ve, pêkve di dilê wî da digihiştin hev.
Paşê jî çavên xwe yên pîr û westyayî diniqandin û gav bi gav
digerîya li Mêrgesorê. Berê [Kevirê] ku bi ber pêyê wî ketî, stirîya
di destî da çikilî, kirmê kuştî, şerên wî, şabûnên wî, endîşeyên
wî, pêkve wekî karwanekê di ber wî da diborîn. Herkesê ku ew
di vî halî da wisa ji xwe î borî didît xwe jê dûr dikir. Daku pîro
narehet nebe.
Carina bi hejêkirineke bêperwa [hewayî] ji ser betena sor bêxeber
diﬁrî, carina heçku giranahîya çiyayan li ser wî ye, xetên rûyê
wî dihatin guhorîn û di bin da dima. Timamî lêzimên [xuyanîyên
– kesûkarên] wî dijî xwastina wî ya ku biçe gundî derdiketin. Bibe
şev jî nikarî biçî digotinê. Çiku navçeya [herêma] qedexe ye, di
bin kontrola eskerî [leşkerî] da ye. Heke bêye girtin, dê te di cih
da bikujin. Hem dê biçîye gundî çi bikî? Ma dê mirovan paşve
bînî? Her der xirabe, wêran bûye, giyayî girtîye. Aha ji ber vê
yêkê ye ku Elîbînatî timamî xerîbîya xwe ji dûr ve têr dikir. Ew
heroj li gundî bû, di hizirên xwe da. Belêm wê rojê, her ji çi
binasî [sebebî] be, hisên wî germtir û jidiltir bûn. Xema hezkirinê
dabû rûyê wî yê li bin rihên wî yên spî yên ku dest vêneketî,
lêdana dilê wî bi bîrhatinên rojên dilşa ve bi hêl ketibû. Tam di
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vî demî da, dengûdorê û qîrînan ew ji dinyaya wî veciniqand.
Hêdîka çavên xwe vekirin û berê xwe da dora xwe. Nevîyên
xwûşka wî ber bi wî ve dibezîn.
„Kalik esker ame, esker ame!“. Anku, „Bapîr, esker [leşker] hat,
esker [leşker] hat!“.
Elîbînat bi ser xwe ve hat. Î jar [zeîf] û bêtaqet bû. Daku nekeve,
destê xwe avête dara tuyê ya mezin. Tirsa ku tiştekê bi serê
xwarzayên wî bînin. Fikira xwe nedikir ji xwe. Esker [Leşker]
nêzîkî wî bûn:
„Elîbînat tu yî?“
„Belê ez im.“
„Qumandar [Qumandan – Komutan] gazî te dike. Ji ber hindê em hatin
te bibin.“
Elîbînatî xwast hindek tiştan bêje. Belêm paşê lêvebû. Careke
dî jî berê xwe da girên Jargowîtê û kete ber wan.
Leşkergeha [Qişleya] ku dilê wî jê radibû, jê nefret dikir her ji
derve dîtibû. Lê belê, nihe di nav vê fabrîkeya mirinê da bû.
Ew di nav van hiziran da birine qatê [tebeqeya] yêkê. Gelek neçû
xwe li pêş Yarbayî dît. Yarbayî ji serî heta binî berê xwe dayê
û paşê:
„Tu Elîbînatê Mêrgesorî yî, ma ne?“
„Belê.“
„Çawa bû ku tu neçûye mişextîyê [surgunê]?“
„Çu kes ji Mêrgesorê nehate mişext kirin.“
„Başe çi hate kirin?“
„Hûn ji min baştir dizanin. We hemû li Gereyê qetil kirin. Zar,
zêç, jin, pîr, hemû.“
„Sûcê wan çi bû ya ji te ve?“
„Sûcê zarokê di lahndikê [derguşê] da, jinika bitişt [hemle – ducanî
– bihal], mirovê pîr çi ye ez jî nizanim?“
„Hah hah hah nexwe tu nizanî?“
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„Dizanim, dizanim. Sûcê me Kurd bûyîne. Ji ber ku em Kurd
in têne kuştin.“
„Hişbe kuro pîro! Kerbên min veneke. Kurd murd nîne, tinê
Tirk heye. Ev dere welatê Tirk e. Bi xwûna bapîrên me hatîye
standin ev welate. Tu bi serê xwe yê gêj ve çawa heqaretê li
bapîrên me dikî û li welatê wan yê delal Kurd hene dibêjî.“
„Heta îro, anku heta vî jîyê [emir] min yê sere, Mêrgesorê ne
Tirkek dît, nejî xirabî anjî qencîya wê gihişte Tirkî. Tirkek
nedidît ku silava Xwudê [Xweda] bidê. Anku cihê ku ji bo dermanî
jî Tirkek lê peyda nedibû, çawa dibe ku bibe welatê Tirkî? Ez
heft ceddê [babê – sûlaleya] xwe dizanim. Hemû jî li vê derê jîyane.
Hûn bawerîyê bi hêza xwe tînin. Hûn hatin wekî makîneya zevî
dirûnê mirovên me dirûn. Nihe jî we kire welatê Tirk. Dewir yê
xwudan hêzî ye, yê neheqî ye, çi bikin.“
Yarbayî bi tarzê ku kerbên xwe vedişêre:
„Te eskerî [leşkerî] kirîye?“
„Ez da bo kê eskerîyê [leşkerîyê] bikim?“
„Lewçetîyê neke. Helbet bo dewleta Tirk.“
„Nexêr, min bo wê nekir, belêm min li şerê [herba] Ûrisî [Rûs]
şer kir. Ev cihên ku hûn dibêjin welatê Tirk e, dikete destê
Ûrisan [Rûsan], me ev der ji wan stand. Me Sutan xilas kir, di
roja teng ya miletê Tirk yê musulman da, cihê xwe li nik wan
girt. Gelek neçû, Tirkên ku me destê wan girtî û rakirî, sîleh
zivirandine me. Çi ferqa wê ji polîtîka qehbe ya Ingilîzî heye?
Ez bêjim, heke min dijî Ûrisa [Rûsan] şer nekiriba, belkî hûn li
vê derê nedibûn. Bi vî rengî jî we nedikarî dûndeha me bibirînin
[bibirhînin]? Jin kiç [keç], zar zêç, bitişt [hemle – ducanî – bihal], we hemû
mirovên min kuştin. Axa ji gewrîya her canê mirî têt, rojekê dê
bibe girê û bimîne di gewrîya qatilan da. Heke îro nebe jî, dê
rojek ji roja hisaba vê barbarîya hatîye kirin bipirse ev xelke.“
„Pîrê gêj [mejereş]. Tu vê curetê [cesaretê] ji kî derê werdigirî?“
„Ez ji we natirsim efendî. Hindî ku jîyame jîyam.
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We bi sedan, hizaran, deh hizaran mirovên min kuştin. Canê
min ji canê wan bihadartir [biqîmettir] nîne. Ma ji mirinê wêdatir
cihek heye?“
„Heye helbet. Binêre, nihe baş guhê xwe bide min. Kuştina te,
qencîkirina te ye. Ji ber hindê ez te nakujim. Tu dê bijî. Tu dê
digel êşa di nav xwe da bijî. Ez te werdigirime eskerîyê [leşkerîyê].
Ji nihe û pê ve tu esker î [leşker î].
Elîbînat qet li hêvîya vê yêkê nebû. Wisa li hêvîyê bû ku an da
bide mişext kirin, an da biavête hefsê [zîndanê – girtîxaneyê], anjî
da teslîmî Elîyê Kaﬁr [Gawir] bike ku serê wî jê bike. Dixwaze
hilgire binê fermanê [emirî]. Daku xulamîyê bi min bide kirin,
min bide kuştin. Xwast tif bikê. Dilê wî jê rabû. Cinawirekî
dişubîya mirovî. Wekî Elîbînat di nav van hiziran da, Yarbayî
ferman [emir] da eskerî [leşkerî].
„Bêje bînbaşîyî“, bi tila xwe ya nîşanê nîşan da, „Ji nihe û pê
ve esker e [leşker e]. Lezê bikin wî bikine nav cilên eskerî [leşkerî]
da!“.
Esker qirijîne ser Elîbînatî. Yêkê pora wî ya spî, yê dî rihên wî
yên spî li siﬁrê [makîneyê] dan. Wekî „Kuro em rûs [rût – tazî] bikin,
ka bi sunet e, an bîjîyê [pîcê] Ermenî ye?“ gotî eskerî [leşkerî],
Elîbînatî xwe rip û rûs kir. Purtê singê wî yê spî bûyî jî traşîn.
Yê hatî û yê çûyî destê xwe avête organê wî yê cinsîyetê. „Kuro
Kurdê pîs, êdî bi kêrî karekî te nayê. Jê bikin biavêjin.“. Heçku
bi gûzanê jê dikin, wisa xwastin bitirsînin, yarîyên xwe kirin,
kenîn. Paşê li piştê suwar bûn. „Dê min bibe wî koşeyî. Ço kerê
min ço!“ gotinê. Heçî kesê dihat zeleyek lêdida. „Binêre pîro,
Osmanê ji Aydinê dibêjine min. Hindî tu î sax zeleya min ji bîr
nakî. Bo min jî Omerê ji Orduyê, bo min Şabanê ji Qeyserîyê…“
gotin û zele [sîle] li rûyê wî yê tijî qurmiçik dan.
Elîbînat bibû ber. Kîna ji nav dil û hinavên wî difûrya û dihat bû
wekî çiya. „Eve ne mirov in“ got bi serê lêvan. Paşê jî: „Divêt
ez hevkarîya vana nekim!“ got. „Divêt ez karê wan bi zehmet
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biêxim. Hindî ku ev bêhn di vî canî da bimîne, divêt ez karê
wan bi zehmet biêxim.“. Kenîna wan, heqareta wan nebihîst,
nedît. Tinê bi yên di serê xwe da êşa xwe ji bîr ve kir. Dijin
[kufur – xeber] nebihîstin, lêdan nebihîst, darên ku bi bin pêyên
wî diketin nebihîst. Timamî hebûna xwe, hebûna xwe ya sere
[pîr] di nav xwe da gulolik gulolik kom kir. Xwe li ber êşê girt.
Xwe da hiziran û çû rojên berê. Salên berê, rojên xwe yên dilşa.
Dewsa êşa qetilamê ya di çavên wî da belav bû. Di rûyê wî yê
sere [pîr] da jî êdî qurmiçikên êşê nebûn. Heçku yê ku lêdanê
dixwe ne ew e.
Wekî eskerekê [leşkerekê]: „Kuro berê xwe bide min dîn lê gayî,
şûna ku bigirî digirnije!“ gotî, berê xwe dane rûyê wî yê spî, çu
êşê lê xuya nedikir. „Êdî bes e!“ got eskerekî dî.
„An dîn bû, anjî dê bimire kurê seyî. Êdî lênedin.“. Elîbînat
wisa rûs [rût – tazî] hêlane di halê xwe da demekê. Paşê jî hevkarî
kirin û cilik kirin. Hazir kirin ku roja paştir rêbikine yêkîneya
[bolûk – qitaya] wî.
Xwûşka Elîbînatî û xwarzayên wî, di vî demê kurt da, daku wî
xilas bikin çi ji destê wan hat kirin. Bezîne milê rastê, serî li milê
çepê dan. Dozdeh dane Mudirê serhesp [serker], [Hejmara dozdehê -12di mîtolojîya dînî ya Dêrsimê da, di bawerîya Elewîtîyê da ji ber 12 Îmamîyê pîroz e,
lewma an 12 quruş an 12 lîre anjî 12 zêr dayînê -RH],

teklîfa kirîvîyê lê kirin.
Ruşwet [bertîl] dane dikandarê [esnafê] Tirk Behrî ku têkilîyên
wî digel sobayan [efseran] hebû. Bi duzîneyan [dozîneyan] zêrên
binemalê [malbatê] avêtine ber. Belêm Yarbayî hemû serlêdan
paşve zivirandin. Gote Behrîyê ku hatîye nik: „Behrî efendî,
heke tu bo tiştekî dî hatibay, min xatira te nedişkand. Lê li
vê derê berjewendîyên [menfeetên] bilind [âlî] yên dewleta me
ya mezin mewzûbehs in. Pîro tiştên bi tehlîke dibêje û di ser
da jî ji mirinê ﬁlan jî natirse. Ji xwe em berze bikin dê bikine
milyaket [melek]. Ya herî qenc rêbikine eskerîyê [leşkerîyê]. Bi vî
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rengî li eskerîyê [leşkerîyê] dê bikeve derdê xwe, tiştên bi tehlîke
nabêje. Li milê dî, min mana wî ya li vê derê jî xeter [tehlîke] dît,
biavêjime hefsê [girtîxaneyê – zîndanê] jî encameke baş nade. Ferz
bike min mişext kir, hingê jî nikarin bi timamî di bin kontrolê
da bigirin. Welhasilî, ya herî qenc, di bin disiplîna eskerî [leşkerî]
da be.“.
Helbet, helbet Qumandar [Qumandan – Komutan] Beg, hûn çawa di rê
da dibînin wisa bikin.“.
Roja paştir wekî xelkê Dêresorê [Qizilkilîseyê – Kizilkiliseyê]
ew li nav eskeran [leşkeran] dîtî hêbetî [şaş] bûn. Ma eskerê vê
dewletê nîne? Ma qiran ketîye nav? Ma di vê Terteleya Dêrsimê
da yê ku pêl bi pêl li Tûjik Baba, Çiyayê Sor [Koye Sor] û
Çiyayên Zel dayî eskerê [leşkerê] van nebû?
Di bin barana awirên tijî kîn, nefret û dilpêvemanî da Elîbînat
derêxistine rê. Di vê bêhnê da çavên bi keyf û dikenîn jî hebûn.
Bi taybetî Mudûrê serhesp [serker], hem dozdeh [12] wergirtibû û
bibû kirîv, hem jî binvebinve bi birina wî şa dibû. Keyfa di rûyê
wî yê sorê cergî û gêjoyî da berze nedibû, devê wî yê bi lêvên
ﬁreh û stûr jî nedihate girtin.
****
Hindî Mêrgesorê nebe jî, Elîbînatî xwe li ber zivistana dijwar ya
Erzeromê girt. Hate şkandin, hate biçûk kirin, hate lêdan. Efser
[Sobay] anjî esker [leşker], her kî be bila bibe, ew wekî „Kurdê
Moruk [Kurdê pîr – Kurdê Kal]“, „Kuro ka were vê derê Kurdê Moruk
[Kurdê pîr – Kurdê Kal]“ gazî dikirin. Ji rûyê xwe zeleyên [sîleyên]
eskeran [leşkeran], ji piştê ve mist [kulm] û pêhn… Elîbînatî bêhna
xwe ﬁreh kir [sebir kir]. Ji ber eşqa [Ji ber xatira] Mergesorê, ji ber
eşqa [ji ber xatira] Dêrsimê, ji ber eşqa [ji ber xatira] axa pîroz sebir kir
[bêhna xwe ﬁreh kir].
Wekî teskereya xwe [kaxeza xwe ya xilasbûna eskerîyê] wergirtî û biharê

223

ber bi Dêrsimê ve daye rê, şabûna wî di singê wî yê sere [pîr – sal
mezin] da bi cih nedibû. Li ser barê kamyona ku li dûv xwe ewrê
tozê radikir suwar bû û pişta xwe da mehela şofêrî û timamî
rê ﬁkirî ku Dêrsim bi mirovên xwe, bi xwezaya xwe ve çawa
hatîye birandin [birhandin], erozyon lê hatîye kirin. „Bo nifşê [neslê]
mirovî hewcehî bi demî heye“ got di dilê xwe da. Paşê gundê
wî hate ber çavên wî. Jînde, di spehîtîya rojên xwe yên berê da.
Vê carê rawestgeha min ya pêşî divêt Mêrgesor be, borand di
serê xwe da.
Digel Kurdê nav sere yê ku li Plemorîyê [Pulumurê] li kamyonê
suwar bibû, dest bi suhbetê kir. Mêrikî piştî ku serpêhatîya
Elîbînatî ya eskerîyê [leşkerîyê] bihîstî, wî jî çi dizanî û bihîstî li
dûv hev rêz kirin. Timamî Çemê Heyderûyê [Haydaran] got.
Navçeya qedexe nîşan da. Milê dî yê çemî bo mirovê Kurd
qedexe bû. Jîyan qedexe bû li wê derê.
„Mamo Mamo, hema bi qeza jî be heywanek bireve wî alî nikarî
biçî lê jî bigerî [bigerhî]. Heke te bigirin tu î xilas î. Li vê piştê,
tam li binê girî, li cihê ku dibêjinê Pule Tacnîye, qonaxa [qesra
– koşkê] Xide Ale Ismeyî heye. Hindî ku dibêjin gava Xide Ale
Isme teslîm bûyî, bi niyeta çi dibe nabe, sîlehên xwe li bin axê
veşartine. Mexsed bawerî bi van nayê. Ji ber hindê jî sîleh hemû
teslîm nekirine. Qismekî zêde li wê derê kirine binê axê. Dizanî,
ji vê eşîrê gelek kes kuştine. Yên mayî jî li mişextîyê ne. Xidir
Axa li mişextîyê [surgunê] bûye.“
Wekî kamyon nêzîkî Dere Kîrîxê [Dere Kiriğ] dibe:
Kurdî: „Mamo li milê he, ne mirov nejî bi navê ruhê çu kes
nema. Hemû kuştin. Cehşên [Milîsên] Kurd li pêşîya wan, yêk
bi yêk, şkevt bi şkevt gerîyan û paşê jî negotin eve jin e, pîr e,
zar û zêç e mirovên ku xwe spartibûn şkevtê, pêkve gaz dane
hemûyan. Dibêjin ku ji ber nalîna wan çiya bi ziman ketîye,
sotîye bo derdê wan. Oy Mamo Xwudê [Xweda] nehêle!“ digotê
û navçeya Demenan nîşan dida. Elîbînatî berê xwe da çiyayên
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sih lê dişkest, berên [kevirên] li ber hetava êvarî dibiriqîn, sûlavên
[şelaleyên] bi zelalîyeke ku dest vêneketî û bi bayê fîşekê bi beran
diketin û paşê jî li dora xwe heft reng dihêlan dîtin, heçku ji
nû ve keşif kirî. Esmanê şîn, herwekî tu destê xwe biavêjîyê û
bigirî, hind î nêzîk bû.
Gava hatîye mala xwûşka xwe ya li binê qezayê êvarî bû. Qîrîna
zarokan ya „Xal amo! Xal amo!“, anku „Xalo! Xalo!“ bi nav
rewîna seyan ket. Ji dil Elîbînat pêşwazî kirin. Digel xem û êşê
hejêkirina xwe nîşan dan. Rondikên [Rohndikên] şabûnê û xem û
êşê bi navêk [nav hev] ketin. Bi wî ra, bîrhatinên tijî derd yên
Mêrgesora Mezin ji nû ve taze bûne ve. Careke dî sotin bo derdê
Kurdan.
Sotin… Belêm yêk teselîya wan ew bû ku Elîbînat hatibû.
Biçûk mezin serê xelkê malê heta esmanî bilind bû, serbilind
bûn. Ronahî tijî çavan bû, pêl pêl biriqî. Heçku Duzgin bibû
mêhvan. Paşê timamî şevê suhbet kirin. Behsê nûçeyên baş yên
ji Mîrzalî kirin. Hindek ji nik wî hatibûn.
****
Li milê dî Gulê, bi navê nû Xêrîyayê [Xeyrîye], bi gihiştin û
pêşketina xwe Cewrîye jî dihêla di nav ecêbîyê da. Ji çavên
wê yên gir û reşê rejûyê yên şubî bahîvê dewsa tirsê rabibû,
ronahîyeke taze tijî bibû. Êş û çîleya [çileya – derdê] li paş awirên
bêguneh [masûm] yên çavên bi biriq û ronahî jî bi ber çavan diket.
Dayîk Cewrîyeyê ew fêrî hemû tiştên ku dizanîn dikir. Wê digel
ku dibistana seretayî xilas kiribû, lê di gihandin û mezinkirina
kiça [keça] xwe da fedakarîyeke nedîtî nîşan dida. Daku li
dibistanê serkevtî bibe, hemû imkanên xwe lê xerc [serf] dikirin.
Ji ber vê yêkê Xêrîya [Xeyrîye] klasa [sinifa] sêyê nexwand, ji klasa
[sinifa] duyê yêkser [dîrekt] bo klasa [sinifa] çarê hate derbaz kirin.
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Roja nameya ku dibistanê nivîsî daye dayîka xwe, kêm mabû ku
Cewrîye bi wî leşê xwe yê gir ve ji cama qatê [tebeqeya] yêkê ya
qonaxê [qesrê – koşkî], da hilﬁre derve.
„Birêz General Xêredîn Turkkan Beg, ji ber serkevtinîya kiça
[keça] we Xêrîyayê ya li dibistanê, em we pîroz dikin. Ji ber ku
we kiçeke [keçeke] hinde bi aqil û zîrek [jîr] heye, em şanazîyê
[iftixarê – serbilindîyê] pê dikin.“
Cewrîyeyê nikarî xwe bigire, bi hemleyeke ku ji leşê wê yê gir
nedihate hizir kirin [hêvî kirin – payîn], şubî derwêşên Mewlewî li
dora xwe zivirî. Paşê hej Xêrîyayê kir, bi hezkirineke harane ya
ji nîveka dilî hatî kiçik [keçik] da ber singê xwe û givaşt. Wê rojê
nizanîbû ku dê çi bike. Rakir bire Modayê, Kadikoyê. Jê ra cilik
kirîn, şirînî kirî.
Xêrîya bêyî problem [pirsgirêk] mezin dibû. Zîrek û bi aqil bû û li
dibistanê ye serkevtî bû. Cîrana jî dixwastin mehfûran rayêxine
cihên ku ew jê dibore. Ew adeta parve nedikirin.
Wekî cîranên wê: „Ayol Cewrîye Xanim, te çi kiçeke [keçeke]
şirîn heye. Xwudê [Xweda] ji çavavêtinê [nezerê] biparêze! Tu, tu
tu!“ digotin, ewil wê jî li goreyî edetî „tu tu tu“ dikir, tila xwe
li cihekî anjî tiştekî req dida û paşê jî: „Ew yêkane ye şekira
min. Hizar caran şukura Xwudê [Xweda] dikim ku ez ji bo yêke
wisa bûyme dayîk.“. Gava rojekê hevaleke wê ya jina sobayî
[efserî]: „Cewrîye, tu ye zer, mêrê te î zer. Ev Xêrîya boçi esmer
e?“ gotî, wisa li Cewrîyeyê hat ku nikarî wî leşê xwe yê qelew
ragire. Di nişkê da wisa hizir kir ku qazan qazan ava sar û germ
bi serî da dirije.
Rengê çiçikên guhê wê binefşî bûn. Digel ku dizanî ku dê rojekê
ev pirse jê bête kirin, serê wê têkilav bû, nizanî ka di cih da dê
çi bersivê bide. Piştî ku piçekê tena bû û xwe komî ser hev kir,
bersiva: „Dapîra min jineke esmer bûye. Bi rehmetîyê ve çûye“
dayê. Timamî tirsa Cewrîyeyê ew bû ku Xêrîya rojekê rewşê
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bizane. Hemû hezkirina xwe dabû wê. Xêrîya jî kiçeke [keçeke]
spehî, şirîn û ji dil bû. Goncegulek bû, kulîlkeke ku bi rengên
nedîtî [şahane] vebûyî bû. Wekî Xêredîn ne li mal, Cewrîyeyê ew
hildigirte koşa xwe û di nav wî leşê xwe yê gir da vedişart. Li
dûvêk [dûv hev – pey hev] maç li rûyê wê yê pît [beqem] didan, bêhna
wê hildikêşa nav xwe. Destên xwe di nav pora wê ya reş û tijî
da digerandin û: „Nihe piçekê di koşa dayîka xwe da binive!“
digotê. Bi vî rengî hizir dikir ku ew wê ji tirsê vedişêre. Gava
Xêrîyayê çavên xwe diniqandin [digirtin] hema tîkên tirsê dest pê
dikir. Di koşa Cewrîyeyê da şubî mirîşka ku hatîye serjêkirin
dipirpitî, radibû ser xwe. Gelek caran bi qîrîn ji xew hildiﬁrî û bi
çavên hêbetî û tijî tirs hewil dida ku ji nû ve dora xwe nas bike.
Aha Cewrîyeyê hem bo vê û hem jî ji bo bayê [romatîzma] ku her
diçû lê zêde dibû nedikarî çareyê bibîne.
Piştî ku Xêrîyayê dibistana seretayî xilas kir, li dibistana
mamostatîyê nivîsîn [qeyd kirin]. Dîsa ve serkevtî bû, klasên [sinifên]
xwe derbaz kirin. Bejn da, zirav û dirêj. Sal jî bi bayê bezê
ketibûn. Xêredîn Turkkan ji generalîyê teqawît bû. Êvarîya serek
li qonaxa [qesra – koşkê] xwe ya li Kadikoyê dida. Timamî roja xwe
digel hevalên xwe yên sîlehê [eskerîyê – leşkerîyê], bi kombûnan,
bi riberizan [munaqeşeyan] diborand. Heyranê herî li pêş yê Ismet
Înonu bû. Daku ew li iqtidarê [li ser hukum – li desthilatê] bimîne, çi
xebata ji destî dihat dikir.
„Em xelk in, careke dî [ji nû ve] dizên [ji dayîk dibin] li mirinan.
Xelk im ez, ku bi tilan nayê hejmartin
Di dengê min da hêzeke gur û geş heye.
Ku bi kêrî bejndana li şevê
Û borîna bêdengîyê têt.
Mirî, egîd, sih û cemed, çi hebe,
Hazirî tovdanê dibe ji nû ve [careke dî].
Em xelk in, careke dî [ji nû ve] dizên [ji dayîk dibin] li mirinan. […]“
Pablo Neruda
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Bo Kurda azakirin [efû] hate derêxistin. Herwekî bi deh hizaran
Kurdên ku ji welatê xwe hatine mişext kirin, yên ku mal û
avahîyên wan bi serê wan da hatine xirab kirin, şabûna Mîrzalî jî
bêtixûb bû. Heyecana vegera bo axa pîroz ji serî heta binî belav
bû. Di dawîyê da digel hevalên xwe yên Ayvalikê rêya Dêrsimê
girt. Hindî ku nêzîk bû heyecana wî zêdetir bû. Hindî ku nêzîk
bû, bîrhatinên berî nêzikî deh salan ji cihê xwe livîn, taze bûne
ve. Êş di dilê wî da bi cih nebûn. Kete hizirên Gulê. Hêvîya di
nava wî da temetî jîyanê mezin bû. Heçku li ber çavên wî bû.
Bûye kiçeke [keçeke] bûkîn. Li Dere Kirîxê [Dere Kiriğ] bahola
xwe ya dep [ji depî – dar] avête ser milê xwe û da evrazî û wisa diçû
ku yên li dûv ecêpgirtî diman. Mîrzalî qederekê hilkevt û paşê
berê xwe da yên ku li dûv dihatin. Jin û kiçan [keçan] ji ber çûna
zomeyê [zozanê], cilikên xwe yên rengareng berkiribûn û dabûne
evrazîyê Kuleskê. Bi cilikên xwe yên ji rengên Kurdî spehîtîyek
didane betenê. Şubî biriqîna ristika [kolyeya – zincîra] ku ji berên
rengîn hatîye çêkirin û di gerdena jineke spehî da çav qemeşkî
dikirin bû. Bi hiseke ku şabûn tijî nava wî dikir berê xwe dayê.
Mîrzalî xwe negirt. Dixwast lezê bike. Demek zûtir dixwast
bigihe babê xwe yê delal, Elîbînatî. Derketibû girê Kuleskeyê.
Di nişkê da hesûya [horîzonta – asoya] wî ﬁreh bû, berﬁrehîyeke
bêserûbin kete ber wî. Li milê rastê jî Duzgin bi ber çavê wî
ket. Di wê bêhnê da ferq kir ku di bin tesîra hiseke bilind da
ye. Li Ayvalikê jî ev bêserûbinîye dîtibû, lê ew bêserûbinîya
şîn bû. Bêserûbinîya ku li wê derê xwe gihandîye esmanî, nerm
û şermoke bû, li vê derê bi rengekî dî, hişk, dijwar [xoyrat] û bi
kujî [bi koşe] dihate dîtin. Duzginê bi serê xwe yê çik û risasî,
li başûr [ji başûr ve] hesû digirt. Li deryaya şîn wisa şox [balgir],
wisa dilbijîn [dawetkar] bû ku Mîrzalî ecêpgirtî bû. Çavên wî jê
nebûn. Demekî kurt wisa bêhereket çavên wî lê man. Paşê jî
herwekî li ber destgirtîyê çok bidin, wisa bi dilnizmî xwe zik û
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zik avête erdî. Xuha wî, rondikên wî herikîn nav axa toz, bêhna
wî ya giran axa toz bilind kir. Li şûna hewayê bi xwê yê deryayê
[behrê], hewayê tozewî yê Dêrsimê tijî cerg û mêlakên [cergên] wî
bû. Hewayê azad. Paşê da ber singê xwe, herwekî Zeynê bide
ber singê xwe, bi hejêkirin, bi hêvî. „Mêrgesor dijî, Dêrsim
dijî.“ got.
„Laze xal ame! Laze xal ame! Xal Mîrzalî amo!“ anku „Kurê
xalo hat! Kurê xalo hat! Xalo Mîrzalî hat!“. Zaroka kire qîrî,
bezîn herwekî berên [kevirên] ji çiyayî gêr dibin. Kî da zûtir
mizgînîyê bi Elîbînatî ra bigihîne. Ji nişîvîyê binê qezayê [bajêrkî]
herwekî berabezînkanê [pêşbezînê – pêşbirkê] bikin ﬁrîn. Destê xwe bi
serê nevîyê xwûşka xwe da îna, ku bi hilkehilka bêhnê mizgînî
gihandibûye: „Te mizgînîya herî mezin ya van salên min yên
dawîyê bo min îna. Her bijî!“. Ji bin birhîyên spî û gur, bi çavên
ter berê xwe da yên hatî. Wekî Mîrzalîyê xwe, yê ku berî deh
salan ji hev cuda bûyî, dîtî, recifînek kete nava wî û wisa hizir
kir ku bêhna wî dê çik bibe. Dilê wî heçku li mahîna Riza Çawiş
suwar bûyî, bi çeng û per ketî, wisa heta gewrîyê lêdida. Gelo
da bikare xwe li ber bigire? Ji kursîya [sandelîya] li ser rûniştî, bi
awirên nerma armûşî [hevrişimî – îpekî], berê xwe da kurê xwe yê
ku her nêzîk dibû û rûyê wî kivş dibû. Hejê kir. Dora wî tijî
miorv bûn. Ji malên dorê jî hatibûn. Herkesê dixwast bibînin
ka piştî salan bab û kur dê çawa bigihin hev. Bo wan bûyereke
dîrokî bû. Dixwastin çûna wan ya ser û stuyê hev, axivtina wan,
çawa xerîbîya hev kirine bibînin. Mereq dikirin ka Elîbînatê
rastî serê xwe, bê tawîz da çi bike.
Elîbînatî, rûyê Mîrzalîyê xwe, ku destên wî yên recifok maç
kiribûn, hilgirte nav destên xwe û ewil daku piçekê xerîbîya
[hesreta] xwe derêxe wisa ma û paşê jî ew herwekî savayê [bebekê]
wî yê nav desta ye, maç kir, maç kir, hejê kir. Mîrzalîyê wî yê
biçûk bû. „Qedaye laze ho bijerî! Hesreta mi je koyene ma girs
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bîye!“ anku „Bila qedaya [qezaya – felaketa – mûsîbeta] kurê min bo
min bêt! Hesreta min temetî çiyayên me mezin bû!“.
Rondikên jinan bo her mirinê jî, bo her şabûnê jî hazir bûn. Ji
bo vê şabûnê jinan zêdetir rondik rêjan, girîn, lorî gotin. Heçku
mirî radibe. Vê hevdîtinê di wan da bûyerên berî deh salan
taze kiribûne ve, êşa di dilê wan da livandibû ve. Ji xwe behs
nevebe jî, jinên karê xwe xilas kirî, di bin germa sojer ya hetava
havînê da, piştî ku diçûne binê sihekê, anjî di şevên dirêj û sar
yên zivistanê da, bo dayîkên êşê dikêşin, bo zaroka, bo bûkên
egîd ku nekevin destê eskeran [leşkeran] xwe ji zinaran diavêtin,
bo Dêrsimîyên dihatin kuştin, bo mirovê Kurd yê hatîye sotin,
hatîye gaz dan, lorîyên ku ji nîveka dilên wan yên nazik difûryan
digotin. Êş dihatin gotin. Egîdî dihatin gotin. Ji ber marîfeta
axayên xirab kerbên xwe vedikirin. Nifrîn, dua, dijin [xeber
– kufur] bi nav hev diketin. Terteleya Dêrsimê [Qirkirina – Komkujîya
– Nijadkujîya – Jenosîda Dêrsimê] rondikên jinan bû. Dijin [xeber – kufur]
bû, nifrîn bû. Nihe jî, piştî salan hevdîtina du mirovên, babekê
û kurekê, ku bi tesadufî ji terteleyê [qirkirinê – komkujîyê – nijadkujîyê
– jenosîdê] xilasbûyî, ew biribûn salên bi êş yên terteleyê [qirkirinê
– komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê]. Dengên zirav yên jinan meydan
zevt kiribû. Cîranên ku li ber derî rûniştine ser berên germ, bi
komî [grûbî] digotin.
Gorî [qurban] hate serjêkirin. Zelaman li mezeleya [odeya] mêhvana
demekî dirêj guhê xwe dane Mîrzalî. Behsê teslîmbûna wan
ya li Mazgerdê û çawa tijî vagonên [Trên] heywana kirine û
birine kir. Birsîtîya wan, biçûkkirina wan, lêdana wan, dijinên
li wan hatine kirin. Kurd bûne ber û guhdarî kirin. Ew şahidên
nêzîk yên serpêhatîya Elîbînatî bûn. Nihe jî wekî guhdarîya
serpêhatîya kurê wî dikirin, rûyê wan bibû girê û dilê wan tijî
kîn bibû. Nalet bilind bûn, nifrîn bilind bûn. Herkesê tiştek got.
Elîbînatî kerbên xwe ji wan vekirin. „Bi naletê, bi nifrînê em
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nagihine çu deran. Hûn li bin gunên dijminî heroj têne biçûk
kirin. Hûn heroj ji siyaneta [honura – rûmeta] xwe didin. Zarokên
we li dayîkên xwe têne bîyanî kirin. Kurdî axivtin jî qedexe
kirin. Berê xwe bidinê, Kurdên ku di malê da dew nebû, îro
ereqê [alkolê] vedixwin. Kaxezanê [papazanê – kartanê] û qumar zêde
bûye li qehwexaneyan [çayxaneyan]. Ji xwe di roja îro da berê
xwe bidine ûrispîyên [orispîyên – fahîşeyên] li qezayê. Ma hûn hêj
pê nehesîyane, eve dixwazin bi her reng leyizan me biguhorin.
Dixwazin me wekî mirovên vala [xalî], bêkesayet [bêşexsîyet] bikin
û bikine qumarbaz [qumarker], ereqvexwer [alkolîst] û tolazên li dûv
ûrispîyên xwe. Berê xwe bidine berî terteleyê û piştî terteleyê.
Ma ereqvexwerekî [alkolîstekî] me hebû? Ji bilî dewê me. Qumar?
Be ûrispîtî? Çavên xwe vekin. Vekin û dora xwe bibînin. Hûn di
nav tarîyê da melevanîya dikin. Edetên me ji dest diçin. Mirov
êdî cemê nakin. Derwêş [Dewrêş] Xidir, gava cem dikir, li
mala ku avêtine ser girtin û simbêlên wî tiraşîn, avêtine hefsê
[girtîxaneyê – zîndanê]. Ev bûyere dikarin bêne zêde kirin.
Wekî hûn têdigihin, we hemûyan dikine Tirk. Hindek ji we pê
dihesin, hindek ji we nabînin. Eve eynen dişibe vê: Zelam digel
ku dizane jina wî yar [dost] heye, lê guh û çavên xwe digire. Eve
rewşa îro ya Kurdên me ye. Namûsa Kurdan ji dest çû. Namûs
nema lawo. Ev welate [memlekete] dayîka me ye, ev welate yara
me ye, jina me ye. Ev çiya, ev kevir hebûnên pîroz yên xelkê me
ne. Em parçeyekî vê axê ne, ev axe jî parçeyekî ji me ye. Digel
lale, simbil, binevş û gulbefreyan [canemêrgan], ev warê spehî ji
pêşîyên [bab û bapîrên – ceddê] me hatîye dîyarî kirin. Lawo, gelek
şukur ev çiyayên me helîge, kengir û singî didine birsîyan. Heke
em rehet bêne hêlan, ev berekete têra herkesê heye. Çemên me
bi boşahî diherikin. Vî welatê spehî, ku mirov têda heta ber
ewran î serbilind, ava wê zemzem, bayê wê bi fîtîyan stranên
Kurdî dibêje, biparêzin. Lê xwudan [xwedan] derkevin. Ma qotikê
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[zuqqumê – ziqqimê – quzulqurtê] li we daye. Aha karê lê xwudan [xwedan]
derketina vê bikin. Bo zarokên xwe bêjin. Wan wisa bigihînin
ku hej vî welatê beheştîn bikin. Ya herî giring jî, bila li Terteleya
Dêrsimê çi bi serê vî xelkî hatîye bizanin. Bila li namûsa me
xwudan [xwedan] derkevin.“.

Elîbînat î bêhuzûr bû [nerehet bû]. Dixwast demek zûtir biçe
Mêrgesorê. Hindî dihizirî ku pîr bûye, demê wî kêm maye,
bêhna wî li gewrîya wî asê dima. Hate bîrê ku ew berê jî di
nav van hisan da bûye. Piştî ku bi mehan li nik talibên [talip –
mirîd] xwe dima, heyecana gihiştina Besê û zarokan ew di cih da
nedigirt. Hezke bila li derve bi metreyan [mîtroyan] befr hebe, anjî
çem rê nedin, hetmen dixwast biçe mala xwe.
Ber bi Mêrgesorê ve dane rê. Lavahîyên „Xanî nîne, mal nîne.
Eman neçe“ fayde nekir. „Bila nebin. Min kurekî wekî şêran
heye, em dikarin ji nû ve ava bikin. Ez naxwazim axa xwe bo
kesên ku seyîtîya dewletê kirine bihêlim. Divêt rojek zûtir ji
destê wan bistînim. Leza min ji ber vê ye“ gote wan.
Li hespî hate suwar kirin. Rast û çepên wî, ber û piştên wî bi
xwarza û dostan ve tijî bû. Hevkarî kirin. Bizin danê. Mih danê.
Aman, nivîn danê. Xwuşka wî ji xwe hizira her tiştî kiribû.
Gava gihiştine Xidanê boştir bûn. Heçku qeﬂeya [karwanê – refa
– alaya] dahweta ku dahol jê kêm bû. Şabûna mirovê Kurd tijî
ser rêyan bû. Li cihên ku ew jê diborîn, li ber pêyên wan adeta
bûne mehfûr. Maç kirin, hejê kirin, destê xwe pêda înan. Hûn dê
bêjin heçku Duzginê pîroz ketîye rê, Îmam Ûşeyê li Kerbelayê
dibore.
Şahî bû karwan. Êş di dilan da bi nav hev ket. Dilê jinan bi
Mîrzalî ve ma. Ji dil û hinavan suşîn [sotin] bo wî. Dengûbehsê wan
berî wan digihişte gundan. Bi êşan borîn, dane rê bi bîrhatinên
qehirker [qehrîn] ve. Ji rêya Yuzbaşî Xêredîn. Ji Derelayê.
Wekî gihiştîye Mêrgesorê, êşa wan jî bilind bû dereceya herî
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bilind. Bi bêdengî û dilên bi êş berê xwe danê. Berê xwe dane
Mêrgesora ku giya lê bejn dayî û wêran bûyî. Kesê cesaret nekir
ku biaxive. Êş bû girê di gewrîyan da. Yên nikarîn ku îskeîska
girîna xwe ya ji nîveka dil û hinavan têt bigirin, xwe avêtin binê
sihbereke [sîpereke – sîbereke – duldayeke] nepenî. Elîbînat heykelê
salmezin [pîr] bû, ji mermerî. Çinara esrî [sed salan]. Elîbînatê ku
êşa herî dijwar kêşayî, bi hevkarîya [ragirtina] darikê xwe bi rê ve
çû. Êşa Dêrsimê li piştê, çemyayî û î jar [zeîf] bû. Di çavên wî
yên tebiqî da hemû êşa xelkê wî hebû. Wisa westyayî berê xwe
da, wisa î jar berê xwe da. Paşê, hizirên wî çûne deh sal berê,
gundê wî, gundîyên wî. Besê bi evînî îna bîra xwe. Zarokên
xwe, nevîyên xwe. Berê xwe da xanîyê Riza Çawişî. Riza Çawiş
bi wan simbêlên xwe yên boq û li mahîna xwe ya boz î suwar
hate ber çavên wî. Hisên wî şubî kêrê di cergê wî da çikilîn.
Berê xwe da darên gûzê yên salan [salmezin], ku bi rika beramberî
sotinê li ser binê xwe ne. Bi çeqên xwe yên reş bûyî ve. Dewsa
[Şopa] terteleyê bi vekiri tête dîtin. Mêrgesora ku demekê jîyan
jê bilind dibû, dilan bi evînî lêdida, nihe bi du dilên bi êş ve
dê bi şahî bikeve. Xwe da darikê xwe. Çû ser derazînka bab û
bapîran. Kavilê bera [kevira]. Giyayî girtîye û wêran.
Ber [Kevir] bi lez hatin kom kirin. Erd hate paqij kirin, xîm hate
kolan. Hostayan ber şikandin. Herî [teqin] hate çêkirin. Bi dehan
mirovan nimûnetîya birayînîyê ya herî delal nîşan dan. Li
dewletê rik. Hêj sarmaya payîzê bi ser da nehatî dûkêl bi paceyê
[baceyê] ket. Wekî dûkêla şîn heta betena sor bilind dibû, Elîbînatî
bi dilê xwe yê birîndar ji Pule Jareyê berê xwe didayê.
Karê wî yê ewil bû paşve standina axa xwe ya li meydana Deştê
ya li pişt Yeriskayê. Paşê jî hêj zivistan nehatî Mîrzalî bi kiça
[keça] dostekî xwe yê ji Gereyê da şû kirin. „Gelek zarokan çêkin
biçûkên [ewladên] min. Gelek zarokan dixwazim. Ji bo xatira
ruha her mirovekî ku li Mêrgesorê hatîye kuştin, ji bo xatira
hejêkirina [evîna] wan zarokan dixwazim. Bila Mêrgesor careke
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dî bi şahî bikeve. Bila qîrîna nevîyên min vî çemî tijî bike. Ji bo
nîşandana nemirina me zarokan çêkin. Zarokên me rojekê dê
şubî zarokên asingerî [hesinkarî] agirî biêxine dilê dijminî. Dê tirsê
bidin. Bi sebir [bêhnﬁrehî] mezin bikin. Bi hêvî berê xwe bidine
paşerojê. Çavên xwe bidine ronahîyê. Hewil bidin tirsê ji dilî
dûr bikin. Belaya tirsê Dêrsimî êxist.
Çiku dijminî tirsa xwe berdabû dilê wan. Ew jî bi tirsa vê tirsê
felc bûn. Destê wî ranebû, milê wî tezî [tezinkê girt]. Belêm zarokên
we bila vê belaya tirsê nêzîkî dilên xwe nekin.“.
Ev gotin bûne şîretên wî yên dawîyê. Elîbînatî li rojîya Serê
salê [Gaxanê], bêhna [nefesa] xwe ya bi êş, di rojeke bi befr ya
zivistanê da teslîm kir. Ew dilê tijî mirovahî, temetî dinyayê
zengîn neavêt. Mîrzalî berê xwe da rûyê babê xwe yê spî, xwe
çemand û berê xwe da çavên wî yên cemidî [yên bêhereket]. Di rûyê
wî da wisa xuya dikir, heçku wan gotinên berî mirina xwe dibêje
ve: „Gelek zaroka çêkin! Ji bo xatira ruha mirovên me yên mirî,
zarokan çêkin. Zarokên asingerî, yên ku di dilên wan da cihê
tirsê nîne. Mîrzalî, kurê min yê nazdar! Ji Mêrgesora mezin, tinê
çendek mirov mane li jîyanê. Divêt bihayekî [qîmetekî] vê hebe.
Hindî mirinê, di jîyanê da manê jî bihayek [qîmetek] heye. Aha
wezîfeya te ew e ku tu heqê vî bihayî [qîmetî] bidî. Heke tu heqê
vî bihayî nedî, aha mirovên me yên di terteleyê da bêhna xwe
ya dawîyê dayî dê di stuyê te da be. Eve karekî bi berpirsiyarî
ye. Zarokên xwe li goreyî vê berpirsiyarîyê bigihîne.“. Paşê
gotina jina xwe Xatûnê ya berî du roja, „Ez bitişt im! [hemle me!
– ducanî me! bihal im!]“, îna bîra xwe. „Heke zanîba da çend keyfa wî
hatiba!“ got xwe bi xwe.
Mêrgesor tijî mirov bû. Rêz û hejêkirina dawîyê ji bo mirovê
zaner [alim] hate nîşandan. Axivtinên wî hatin dubare kirin.
Ronahîya Elîbînatî ketibû serê mirovan. Wekî ew li Pule Jareyê
veşartî, dil tijî ronahî bûn, hevî mezin bûn. Ev girê Kurdistanê
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jî, bi vî rengî gihişte turbeyeke mezin. Pîroz bû.
****
Xêrîyayê çu mana nedida vê belaya bi serî hatî. Her ew xewn,
her ew kabûs. Wê şevê piçekê zû çûbû nav cihê xwe, westyayî
û her bi wê tirsê. Tarî bû. Hetav, heyv, stêrk [stêr], pêkve
ronahîya li ser rûyê erdî di carekê da çûbû. Lambeyeke îdareyê
[Lambeyeke gazê], fanosa keştîvana, bizotekî bi kêm gurî, hetta û
hetta gûstêrkek jî nebû li dorberî. Bi navê ronahîyê, qet çu tişt
nedihate dîtin. Tarîya zîndanê. Ronahîya spêdeyê çawa tarîyê
dide ber xwe û radimale, vê carê jî tarîyê hemû ronahî daûrabûn.
Hetav da careke dî bihilêt? Anne hetav da li ber tarîyê bi bin
bikeve? Tarîyê, hetav daûrabû ji xwe. Di nava tarîya zîndanê da
hemû alîyên xwe berze kirin. Li kî derê bû? Li kîjan dinyayan
bû? Nedizanî. Gelo li ser çengên [perên] çûçika Zerêleyê [Zeroleyê
– Zelorê – Zengilokê] birine heft tebeqe binê erdi?
Paşê ev qîjîn û qîjîn. Yên ku guhan ker dikin, mirovî dîn dikin,
har dikin. Qîjînên ku tarîyê şubî fîşekê didirînin, diperitînin.
„Oyyy!“ên dehan, hizaran, sed hizaran guhên wê qemçî dikirin.
Hema zû guhên xwe girtin. Belêm qîjîn her diçû di serê wê
da mezin dibûn. Dar û ber bi ziman ketibûn û diqîrîyan, ax
[axîn] dikêşan. Yên ax [axîn] dikêşan, ax [axîn] dikêşan! Yên ku
bi zimanekî ku ew tênagihe diaxivin. Hawarên reben. „Lemin
uyyy!“ anku „Lê minê ayyy!“. Dengên mîtralyoza, dengên
mîtralyoza yên ku dil diperitandin tarî kun dikirin. Dengên ku
ji dilan vedigeran, li dûv hev [li pey hev] teq teq teq, teqe teq, teqe
teq, teq. Dengên xîs û kirêt ku li her derê hakim…
Hewa î giran bû. Têra mistek bêhnê nedikir. Wekî berî [kevirî],
wekî risasî î giran bû. Tarîyê ew jî daûrabû. Herwekî ronahîyê
hewa jî nemabû. Paşê giranahîyek li ser singê wê suwar bibû
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ku ihtimala xilasîyê nebû. Giranahîyeke germ, ku diêşîne û
pişta wê li erdî dide. Giranahîyeke bi tonan ketibû ser singê wê.
Tiştekî ku wê bêhuzûr dike wisa têhnşîr têhnşîr diherikî [dihate
– dirişte] ser wê.
Bêrîya ronahîyê kir. Qîrînan guhên wê didirandin. Dengê
mîtralyozan her diçû zêde dibû. Xwast xwe bilivîne. Giranahîyê
biavêje rexekê, xwe ji bin xilas bike. Derkeve xweşîyê, derkeve
rehetîyê. Giranahîya li ser singî rabiba ku bêhnek wergirtiba.
Xirexir dihat ji gewrîya wê. Bêhna wê çik bû, dê çik be. Taqeta
wê têra nedikir. Wisa ye jar [zeîf] bû ku, qeweta wê ya ku zilikekê
jî rake nebû. Tirsa ku careke dî bêhnê wernegire ew girt. Tirsa
mirinê. Tirs çûbû bin kirasê tarîyê, gelek binvebinve bû, wekî
mirovan daûre, biperiçîne. Eve çi ye, ma di gewrîya dirêj ya
ejderhayê heft ser da bû? An daku bixeniqînin bi sêpêyê ve
dihilawîstin? Girêya werîsê ku bi stuyê wê ve kiribûn her diçû
teng dibû. Tirs bibû çiya û li ser singê wê suwar bibû. Wisa hizir
kir ku çavên wê dê ji cih derkevin. Digel hindê jî tiştek nedidît.
Bi niyeta „Bikarim bêhneke biçûk werbigirim!“ xwast bizivire
rexî. Giranahîyê ew bernedida. Rohnîya [Ronîya] têhnşîr, wisa
viciqî li her derê wê belav bibû. Destên xwe livandin. Germa wê
li nav tilên wê, li enîya wê, li rûyê wê, li cilikên wê, li timamî
leşê wê belav bibû. Dengûdor, dengûdora mîtralyozan kêm
bibû. Salvoyên fîlmên şerî yên ku dîtî. Paşê giranahîya germ.
Xwast hetavê bibîne. Daku derkeve ronahîyê, bêhnﬁrehîyê.
„Off! Ca xilas bibam!“. Mecalê wê ji bo axivtinê jî nemabû.
Timamî bizava wê ya ji bo xwe xilaskirinê pûç bû. Germ ber bi
çavên wê û timamî leşê wê ve diçû. Çavên wê diêşan. Tirsa ku
careke dî nebîne. Qîrîn nemabûn. Dengê mîtralyozan jî nemabû
êdî. Bêhneke giran kepê wê disot.
Divîya bû ku tiştekê bike ku xwe xilas bike. Nabe ku bi zanahî
biçin mirinê. Mirin temetî çiya bilind jî be, divêt dij derkevin.
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Timamî hêza xwe kom kir. Giranahîya ku li ser singê wê
suwar bûyî, wêda da. Şubî kaxezeke tenik lêhatibû. Ji bin wê
giranahîya li ser singê xwe hêdî hêdî xilas bû. Di nişkê da hewa
tijî singê wê bû. Şubî ﬁrtoneyê hêl û germ. Nava wê sot, êşand.
Herî dawîyê karî [şiya] lingên xwe xilas bike. Xilasbûna ji tarîye
bo wê herwekî salan dirêj hat. Di dawîyê da derketibû ronahîya
rojê. Belêm hetav hinde biriqî bû ku çav kore dikirin. Di nîveka
esmanî da. Çavên wê niqinî [girtî] rabû ser pêya. Ye bêtaqet, li ser
lingên xwe yên recifok bi zehmetî rawesta. Paşê herdu destên
xwe kirine sîper û berê xwe da dora xwe. Ecêb! [Heyret!]. Şûna ku
ev rewşe hatiba dîtin, li tarîya kujer mayîn baştir dibû. Careke
dî careke dî berê xwe dayê. Vê carê tirs ye rûs [rût – tazî] bû. Li
ronahîyê suwar bibû û didanên xwe qîç dikirin [kirêt dikenî – di bin
lêva ra dikenî]. Hindî ku awazê [dengê] wê derketî qîrîya û qîrîya.
Çiyayên li dormandorê dengê wê hizaran car paşve didan. Gelî
[Dol] bi qîrîna wê tijî bibûn. Dengê wê ji gupika çiyayan diborî.
Paşê jî şubî qîrînên ku berî nihe bihîstî lê vedigerîyan. Bi sed
hizaran „Oyyy“ [Uyyy] û Lê minê [Lemin] tijî guhên wê dibûn.
Ecêb bû. Meydaneke şerî bû. Kuştîyên [Mirîyên] xwe li bin hetava
tîr hêlabûn. Wext nedîtibûn ku veşêrin. Hindî dibînî dirêj,
deryaya kuştîyan [mirîyan] ya bê ser û bê bin. Cesedên [Cendekên
– Termên] ku cuda cuda ketî, zik û zik, li ser hev, li rex hev û li
her teref û her alî. Mêr, jin, sava [bebek], pîrên rih spî ku rihên
wan temetî bejna wan dirêj. Pîran çend rihên dirêj hene, hizirî di
dilê xwe da. Şerekî meydanê hatibû dan. Li terefê serkevtî [xalib]
gerîya. Kitek bi can [bi giyan] nebû li ber çavan. Ma van zarokan,
van jinan, van savayan [bebekan] jî şer kiribû. Nexêr, nexêr qiran,
qiran bi serê mirovahîyê hatibû. Di deryaya kuştîyan [mirîyan] da
tinê ew dijîya. Bêdengî ketîye ser xwezayê. Ne wîçîna çûçikekê,
ne kitikek [pisîkek], ne seyek. Kehî kûvî hemû heywan, bêbizav
[bêhereket], mirar [mirî]. Çûçikên reng ax, li ser çeqên dara req
bûne, kewên xenawî [kewên ribat – kewên gozel] li ser beran [keviran
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bêhereket.
Li ser daran belgek nîne. Ew jî hatine kuştin. Darên kuştî [mirî].
Werara jîyanê nîne. Çiya ber [Dar û ber], çem û gir hindî ku çav
dibîne mirov. Berê xwe bidîye kî derê, bizivirîye kîjan alî li her
derê ew. Jin, mêr, zarok. Li rex hev, di koşa hevdu da, mirinê ew
di demekê da girtine. Li erdî dirêj. Berê xwe da wê giranahîya
ku ji binî derketî. Jineke dehmen ﬁreh ya şubî dêwan gir. Di rûyê
wê yê şîn û çavên wê yên vekirî da tijî tirs. Çavên wê heçku dê
çiyayên li dormandorê daûre wisa vekirî, devê wê jî herwisa.
Tirsa, heçku dê dîsa ve wê hilgire bin xwe. Qîrîya dîsa ve.
– zinaran]

Hindî ku awazê [dengê] wê derketî qîrîya. Dengê wê bû „Lemin,
uy“, anku „Lê minê, oy“ û lê vegerîya. Xwast bireve û dûr
bikeve. Di lingên wê da derman [taqet] nebû. Dîsa ve direvî. Bi
xuşukî û ket û rabê revî. Serê wê li evraz, çavên wê niqandî
[girtî]. Nedixwast zevîya kuştîya [mirîya] bibîne. Bêhn bi ser ketî
wisa revî û revî. Belêm zevîyê xilasbûn nedizanî. Zarok dîtin.
Sava [bebek] dîtin. Biçûkên [bebekên – savayên] ku hatine rapêçan,
bi rûyên xwe yên şînbûyî ve heçku belgên şîn yên ku ji dara
berûyê werîyane bûn.
Tinê ew dijîya gelo? Di vê deryaya kuştîyan [mirîyan] da. Çawa
bibû. Rûyê şînbûyî û çavên reş û vekirî yên jinika ku ji binî
derketî li ser wê bûn. Cudabûn [Veqetîyan – Xwe jê dûrkirin] jê nedihat,
her li ber çavên wê bû. Di bin hetava sojer da, di darên hişk da,
di zinaran da, di gupika çiyayan da li her derê ev jine. Bi destên
xwe yên mezin, bi pêyên xwe yên gir ve heybetek bû, dêwe
mirov bû. Çavên wê tijî kîn. Da xilas bibe? Da ji vê deryaya
kuştîyan [mirîyan], ji vê jinikê xilas bibe û bigihe rehetîyê? Anne
xwe li wê derê bo mirinê hêlaba? Singê wê radibû û dadiket.
Her rabûn û daketinê şubî kêrê dibirî ew. Êş li timamî leşê wê
belav bibû. Kê kuştibûn hinde mirov? Sûcê van çibû? Girê kete
gewrîya wê. Girêya êşê, girêya tirsê avêtibûne gewrîya wê û her
diçû teng dibû.
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Bi qîrîya xwe ew bi xwe hişyar bû. Lihêf bi lez ji ser xwe avêt.
Rabû ser pêya. Hema çû ber pencereyê, vekir. Bêhna bi kez ya
deryayê digel hûnikîya [hênikîya] xwe tijî jor bû. Serê wê têkilav,
çavên wê tarî [xemamî] hêj çu tişt nedidît. Dengê dilê wê hakimî
mezelê [odeyê] bû. Heçku nû ji bin avê [dûşê] derketî ye terbû jî.
Taqeta li ser pêya manê di xwe da nedît. Bêtaqetîya şubî ya
di xewnê da. Careke dî rûnişte ser cihê xwe. Serê wê di nav
destên wê da hizirî û hizirî. Lava kir: „Xwudê [Xweda] min ji vê
belayê xilas bike.“. Di demên dawîyê da gava serê xwe didana
ser balgehî ev kabûse didît. Şubî sihê li dûv bû. Ji niqandina
[girtina] çavan jî gelek ditirsa.
Cewrîyeyê bi hişkî: „Eve çi halê te ye? Ma te timamî şevê dîsa
ve pirtûk xwand?“ gotê. Xêrîyayê dîsa ve nexwast rastîyê bêje.
Gelek caran ev rewşe [hale] guhdarî kiribûn ji wê. Dayîka wê di
her carê da: „Kiça [Keça] min, Qurana Kerîm dane bin balgehê
xwe. Berî ku tu binivî, çil cara sûreya Fatîhayê bixwûne“ digotê.
Xêrîyayê daku xwe ji vê belayê xilas bike, ev gotine herfîyen
bi cih tînan. Belêm hemû hewildanên wê pûç derdiketin. Di ser
da jî zêde dibûn. Hindek şeva eynî kabûs çend caran didîteve.
Biribûne hemû turbeyên [ziyaretên] li Stanbolê. Bêencam bû. Wekî
dayîka wê: „Kiçika [Keçika] Xinzîr [Beraz], ji ber ku bawerîya
[itiqada] te zeîf e, lewma eve hemû bi serê te tên“ digotê, gelek
hewil dida ku dayîka xwe qani bike û:
„Nexêr dayîka min. Hemû tiştên ku têne gotin bi hisên herî ji
dil bi cih tînim.“ digot.
Xuya ye ku nikarin çareyekê bibînin, hingê hewce nebû ku
dayîk û babê xwe bi derdê xwe ve xemgîn bike. „Rebenan ma
dikarin çi bikin?“. Li milê dî, tirsa ku ev kabûse dê li timamî
jîyana wê li dûv wê be di hebûna wê da bi cih bibû. Şubî tarîyê
bû. Tarîya ku hizirên wê hildigire nav xwe û dadiûre bû.
Gotina melayê taxî ya ji bo dayîka wê: „Şeytan ketîye ruha vê
kiçikê [keçikê]. Ji ber vê ye ku her eynî xewnê dibîne.“ bi xwe
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bihîstibû. „Divêt bi dizîka biçime doktorekê. Anne dayîk û babê
min dê bi israr bêjin ku kiçika [keçika] me dîn bûye.“ got xwe bi
xwe. Rûyê wê şubî kaxezê spî bû. Pora wê ya reş, dirêj, venebûyî
û daweşîyaye ser milên wê, ew spîtir û zeîftir nîşan dida.
„Dayîka min, xewê ez negirtim. Min piçekê jî pirtûk [kitêb]
xwand.“ got.
Babê wê bêyî ku bikeve nav axivtinê, ji milekê ve ji bin çavan
berê xwe dida wan, li milê dî jî ﬁrên kûr li çaya xwe didan.
„Ez diçime qehwexaneyê [çayxaneyê].“. Xêrîya hema zû rabû ser
pêya û pêlavên babê xwe paqij kirin û hazir kirin. Paşê jî bi
pêlavkêşê hevkarîya babê xwe kir ku pêlava xwe bike pê xwe.
Çakîtê wî girt. Di rojên ku ew li malê da, Xêrîyayê ev hemû
kare dikirin. Bi tilên xwe yên esmer û dirêj milên çakîtê babê
xwe girtin, keveşk [kepek] û toza li ser milan paqij kir, qurmiçik
rast kirin. Krawata [Qirewata] wî durust kir. Xêredînî ev hemû
hunera kiça [keça] xwe adeta pûç dikir û astengî jê ra derdêxistin.
Hejêkirina xwe dida xuya kirin. Piştî ku çakîtê xwe kirîye ber
xwe, bi çavên xwe yên şîn û tarî hûr hûr berê xwe da Xêrîyayê.
Delalîyeke şox [balgir] ji rûyê wê dihate xwarê. Çavên wê yên
mezin û reş, wekî her car, westyayî û xemgîn xuya dikirin.
Jinanîyeke [Femînînîyeke] sade ya ji ciwanîyê dihat, ji her derê wê
difûrya. Bi herdu destên xwe serê kiça [keça] xwe girt û ber bi xwe
ve kêşa û bi singê xwe ve şidand. Qîrîna jina xwe ya „Xêredîn
direng nemîne. Tu dizanî ku ez ye nisax im“ bihîst. Kepê xwe
kiribû nav pora wê ya xingilok ku bêhna xuhê jê dihat. Xêrîya,
digel ku ev hejêkirine ne bi dilê wê jî bû, lê daku babê wê î dilşa
be xwe nerazî nekir. Hindî ew bû, dixwast vê şidandinê dirêj
bike. Wekî Xêrîyayê sifre radikir, berê xwe da dayîka xwe ku bi
cilikên spêdeyê li ser qenepeyî bêhereket radiwesta [disekinî].
Bi hejêkirin û dilpêvemanî pirsî: „Dayîka min, tu îro ye çawan
î?“
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„Heroj piçek zêdetir xwe xirab his dikim. Ji Xwudê [Xweda]
daxwaza mirineke rehet pê ve xwastekeke min nîne. Hemica
tu êdî hatîye jîyekî [emirekî] wisa ku dikarî malê di rê bibî û
sexbêrîya xwe û babê xwe bikî. Di nêzîk da bibîye mamosta jî,
hingê dilşahîya min dê qatek dî zêdetir bibe.“
Wekî Cewrîyeyê eve digotin, rondik tijî çavên wê bibûn. Daku
ji Xêrîyayê veşêre, bi destmala [mendîla] bi kilmîş ya ku daîm di
destî da, zuha kirin.
Gazinde kirin: „Ax ax! Vê nisaxîyê ez xilas kirim. Dengê wê
stûrahîyeke mêranî hebû. Xêrîyayê wekî eve bihîstî karê xwe
hêla. Hat û li ber dayîka xwe çok da. Destên xwe danane ser
rahnên [ranên] stûr yên dayîka xwe. Dilê wê bi dayîka wê ve ma.
Çiku ji ber qelewîya xwe nedikarî ji cihê xwe rabe, hizirî ku
wê hewcehî bi hevkareke daîmî heye. Paşê: „Dayîka min, ez
dikarim te bibime cihê ku tayîna min derkevê? Ha, dê digel min
bêy?“
„Kiça [Keça] min babê te dê çi lê bêt?“
„Dayê em hemû dê bi hev ra biçin. Hemica babê min teqawît e.
Hem paşê li Anatolîyê cihên gelek delal hene. Tu dê ji hewayê
şehgirtî [rutubetî] yê Stanbolê xilas bî. Romatîzmayên [Bayên] te
namînin. Belkî bi timamî dê sax bî.“
„Ka carê tu bibe mamosta. Hêj şeş mehên te hene. Hingê em dê
li ser biﬁkirin.“
Paşê destê xwe bi zehmetî dana ser milê Xêrîyayê. Destê xwe
bi rûyê wê, bi pora wê da îna. Gelek ji wê hez dikir. Careke dî
li ser rûyê nisax [pît – beqem] yê kiça [keça] xwe hizirî. „Kiça [Keça]
min hewce nake ku tu direwan bo min bikî. Dîsa te ew xewn dît,
ne wisa?“. Bi çavên xwe yên şîn û cemidî berê xwe dida çavên
Xêrîyayê. Ew gurîya her wext di çavên wê da geş, her bi çi halî
be zeîf bibû, reşika [bîbikên] çavên wê yên her daîm gir herwekî li
ber ronahîya rojê biçûk bibûn. Wekî bi van gotinên „Şeytan dê
hebûna min ya herî xweşdivî [ezîz] ji destê min bistîne“ dihizirî,
Xêrîyayê bi dengekî kelegirî bersiv dayê:
„Belê dayîka min. Nizanim dê çi bikim. Dinivim nanivim
eynî xewn. Ecêb! Gelek lewitî. Meydana cengê [şerî]. Deryaya
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kuştîyan [mirîyan], hemû jînde hatine kuştin. Rûyên wan şîn şîn.
Tu savayan [bebekan] bibîne. Bi timamî hatine rapêçan û paşê jî
avêtine derekê. Reşêle, çûçik, qir, kew hemû bêruh. Ditirsim
dayîka min.
Gelek ditirsim. Bûyîna di nav hinde kuştîyan [mirîyan] da ditirsîne.
Paşê rengekî ecêb hakimî xwezayê ye. Mirov, heywan û pêkve
xweza şîn bûye. Belêm eve ne ew şîn e yê ku em hemû hejê
dikin û dixwazin bibînin. Dîmeneke [Manzereyeke] ecêb û kirêt
heye. Carina xwe bi xwe diﬁkirim. Xwezayê bi rastî jî ev renge
wergirtiba, jîyan nedihate kêşan. Mirov da dîn bibe.“
Ji çavên wê rondik wekî baranê hatin xwarê. Rondikên Xêrîyayê
hema hazir bûn. Xemgînîyeke biçûk jî têra dikir ku rondika
biwerîne. Xwazokek [parsekek] dîtiba, dibû şirîkê qedera wî û
digirî. „Boçi bo xwazokan digirî kiça [keça] min? Ewan eve bo
xwe kirîye kar [meslek]. Di nav wan da zengîn hene, milyoner
hene. Hinde sal in sobayê [efserê] Tirk im, belêm milyonên min
nînin.“
„Babo, kî bi daxwaza xwe xwazokîyê dike? Heke mecbûr nebe
ma dê şexsîyeta xwe wisa biavêje binê pêya?“
„Tu gidî dilnazikê. Tu dê hêj gelek tiştan ji babê xwe yê general
fêrbî. Çi dibêjin dizanî? Lengê Darendeyî li Hindistanê wekî
xwazokî dikir dîtine. Êdî ya dî tu bihizire Mamosta Xanim.“
Herçend gotina babê wê wekî Mamosta Xanim li dilê wê hatiba
jî, girîna xwe didomand.
Xirîk xirîk [Bi îskeîskî] digirî. „Her eynî xewn. Hind maye ku
mirovên hatine kuştin [mirî] dê nas bikim. Heçku min ew berê
dîtine. Tiştekî bi êş e dayîka min!“
„Tena [sakin] be Xêrîya. Bi mirî ve mijûl bûn tiştekî baş nîne. Ji
serê xwe biavêje. Nê dibêjin, mirov tiştên ku bi roj dihizire, bi
şev di xewna xwe da dibîne. Rewşa te jî ji vê cuda nîne. Hemû
tirs û waswasên [wehmên] rojê, şevê têne xewna te… Dê xwe
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heder neke. Piçekê here nik hevalên xwe. Em duayê bikin ku
tu careke dî vê xewnê nebînî. Hemica hate bîra min bêjim. Berî
çend roja, hêj tu ye li dibistanê, bo cîranên me yên beramber,
bo wê mala Cawît Began, xesûya wî hatibû ji Konyayê. Wekî
seradanîya min kirî, behs ji xewê, xewnê û tebîra xewnan vebû.
Jinikeke dîtîye. Min behsê rewşa te kir. Çi got dizanî?“
Xêrîyayê çavên xwe yên ter yên wekî bahîva dabûne ser dayîka
xwe. Halê xwezîya lavakirin û hevkarî xwastinê kom bibû di
çavên wê da. Li hêvîya ronahîyeke bi hêvî bû. Hêvîtî û bêhêvîtî
li rex hev bûn, di destê hev da bûn. Heta wê rojê çu ji wan bi
kêrî wê nehatibûn. Digel hindê jî, hewcehî bi ronahîyeke herî
biçûk jî didît. Ji ber vî halê kiça [keça] xwe dilê wê pê ve ma,
nava wê jan da.
Imkan heba ku şûna wê ev îşkenceye kêşaba. Hizirî ku hêza
meçêtiran têra wê nakin. Paşê jî leşê xwe yê gir û qelew û
bedena zeîf, hûr û biçûk ya Xêrîyayê beramberî hev kir.
„Bila xencerekê dane binê balgehê xwe“ got.
Xêrîya: „Dayê, tiştê ku bi Quranê û xwandinê neçe, dê qet bi
sîlehê biçe?“
„Ma di ceribandinê da çi zerar heye kiça [keça] min?“
„Nîne dayîka min, nîne. Tu xemgîn nebe. Xencer jî çi ye, ez
hazir im şûrê [şîrê] babê xwe jî danim, bes ku hevkarîyê bike.“
Piştî wisa got, çû mezela [odeya] xwe û xwe cilik kir. Berî ku
derkeve derve berê xwe da dayîka xwe. Hereket kirin bo wê wekî
îşkenceyê dihat. Bêhn wergirtina wê bi xirîn bû. Bi dilpêvemanî
û hejêkirinî berê xwe da kiça [keça] xwe wekî derdikete derve.
Zehmeta bi Xêrîyayê ve kêşayî bi avê da neçûbû. Li nêzîk da
bibe mamosta. „Ez bêjim min înaba dinyayê dîsa ve da hinde
hejê bikim!“ borand di dilê xwe da.
Paşê ew kabûsên wê dîtî ketin bîr û hizirên wê. „Nexêr nexêr
nabe. Piştî hinde sal borîn di navbeynê da.“ Ji van hizirên xwe
yên bi hereket û çiv [çivêl], ku bi bedena wê ya natran [giran –
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hantal] ve nedihatin beramber [muqayese] kirin, tirsa. „Heke kiç [keç]
bizane ku ez ne dayîka wê ya rastî me!“ Çavên wê li xalekê asê
wisa hizirî.
„Ya herî baş li ser rewşê digel Xêredîn biaxivim. Ax Xwudêyo
[Xwedayo], hindî ez ye sax vê li min neke. Li vê derê jîyê [emrê]
min du roj mane. Heke rastîyê bizane dê biheyire. Êcarî jar [zeîf]
be. Gava jar [zeîf] jî bû meçêtir dê ruha wê zevt bikin.“
Li ser qenepeyê [qoltixê – dîwana] lê rûniştî qederek bizav kir ku xwe
bizivirîne rexê xwe. Daîm dihizirî. „Divêt çareyek bête dîtin bo
vî karî. Anne kiçikok [keçikok] dê li ber çavên min dîn bibe!“.
Leza wê hebû, lê têgihişt heta ku Xêredîn têt ji rawestanê pê
ve çu çareya wê nîne. Heke Cewrîyeya berê ba, da ji mêj ve wî
peyda bike. Wê tiştek kiriba serê xwe, çi dikir nedikir hetmen
pêktîna. Carina bi çavên newêrek berê xwe dida fotrafê [resmê
– wêneyê] Xêrîyayê yê bi dîwarî ve hilawîstî û ew li ber çavê wê
mezin dibû û tijî dilê wê dibû. Hizirên wê çûne salên berê, li
roja ku Xêrîya dîyarîya wê kiribûn asê bû.
„Berê xwe bide, Cewrîyeya delal. Daku ez destxalî [destvala]
neyême nik te, min eve bo te îna, hêvî dikim tu dê dîyarîya min
qebûl bikî!“
Di cihê xwe da bibû cemed. Dîyarîyeke wisa? Zarokek [biçûkeke
mirovî]? Hisên wê têkilavî bûn. Şa be, dilê wê pê ve bimîne,
nizanîbû wî demî.
Paşê wisa dirêj dirêj berê xwe dabûyê û ji destê Xêredînî
herwekî qevda kulîlkê werbigire destê xwe dirêj kiribû û: „Ka
were kiça [keça] min. Ka were da destê te bigirim“ gotibû û wisa
hizir kiribû ku ew dê hema bibeze nik wê. Çu hereket di kiçikê
[keçikê] da nebû. Bêyî ku çavên xwe yên reş û mezin biniqîne
berê xwe dida jinika zer. Adeta bibû ber. Di nav tirsê da tiştekî
zeîf, qirêjî û biçûkok bû. Destên xwe yên hûrik li ser singê xwe
gihandibûn hev, bi çavên herî biloq û tijî tirs berê xwe dida.
Hêbetî, bê hevkarî û gelek reben. Fîstanê wê yê heta pahnîya
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dirêj di nav ax û tozê da bû. Cewrîyeyê hizira wê kir ku wê ji
serî heta binî biguhorîne û cilik bike û paşê jî ew di nav cilikên
spehî da xiyal kir.
„Çend tiştekî spehî ye! Spehî, gelek spehî ye! Inşallah xûyê wê
jî baş e“ borand di dilê xwe da. Ka were kiçika [keçika] min! Dê
ka were! Ne tirse!“ Digel ku careke dî û careke dî jî gazî kir,
lê çu hereket di kiçikê [keçikê] da nebû. Ker e, lal e? Dilê wê bi
kiçikê [keçikê] ve mabû. Şubande çûçeloka çûçikê ya ku çengekî
wê şkestî û ketîye nîveka rê û dilê wê pê ve ma. „Biçûka reben!
Hemû tirsên kêşayî [dîtî] wekî gulolikan di çavan da kom bûne“
got xwe bi xwe.
Bi çavên hejêkirinî berê xwe da mêrê xwe:
„Xêredîn delalê min, tika ye bêje. Te ji kî derê dît ev rebene?“
„Nexêêêr nabêjim. Hem bizanî dê çi bikî? Ma te zarok
nedixwast?“
„Belê, lê kî ye, çi ye ne çi ye divêt bizanim.“
Berê xwe bide, şirîna min. Min bo te kulîlkeke mêrgê [çolê] îna.
Rojên ku hetavê germ dikirin, befr ber bi rabûnê ve bû bîne
bîra xwe. Ew kulîlkên biharê hene ya, yên zer, binefşî, pirteqalî
[porteqalî] û rengên spî ku li ber sarmayê bi rik ji axê serî hildidin?
Kulîlkên li rexên rê, di nav rîxa heywanan da mane, pê lê hatine
kirin. Aha eve jî tiştekî wisa ye. Ya rastî xemgîn bûm. Min hizir
kir ku tu dê xwe biavêye ser û stuyê min û min maç bikî. Lê
belê, tu şûna ku şa bî, hêj jî hêbetî berê xwe didîye min.“
Cewrîyeyê şerm kiribû. Rûyê wê heta guhan germ bû. Çiçikên
guhê wê sor bibûn, xalên [pûlên] sor sor ketibûne rûyê wê.
Nedikarî [Nedişiya] heyecana xwe veşêre. Ji hemû hereketên wê
dihate dîtin ev rewşa wê. Digel hindê, herwekî xwe tena [sakin]
nîşan bide: „Te jî gelek dirêj kir ha! Eşq be, tu jî daîm wisa dikî.
Dê ji mereqa biteqînî ez bêjim. Madem nabêjî, ez jî napirsim
careke dî.“
Xêredîn dizanî [ferq dikir] ku jina wî li beramberî vê bûyera nişkê
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ve [bûyera ne li hêvîyê] şa bûye. Ji vê yêkê î serbilind bû. Jina wî piştî
her pêkvebûna cinsî [cotbûnê] zarok jê xwastibû.
„Ax me zarokek jî bibe!“ Hema hema çu pêkvebûnên [cotbûnên
– cohtbûnên] wan bêyî daxwaza bûyîna zarokan neborî bû. Sûcê
neyînana zarokan ji wî bi xwe bû. Wekî doktorên herî navdar
yên Stanbolê qusûra nebûna zarokan ji wî ye gotinê, xurûra
mêranîya wî şkestibû. Efserekî [Sobayekî] sportmen û saxlem
çawa dibe ku nikare zarokan çêke? Vê kêmasîyê ew ji nav da
diheland. Negotibû çu kesê. Cewrîyeyê jî nedizanî. „Divêt jinik
qusûra min nizane!“. Niyeta wî ew bû ku vê surrê [surê – esrarê
– nepenîtîyê] bibe gorê. Piştî wan pêkvebûnên [cotbûnên] wan yên
ku bi zewqeke mezin xilas dibûn, xemgînî hakimî nav nivînan
dibû. Cewrîyeyê illeh zarok digot. Gelek xebitî bû ku wê qani
bike. Gotinên; „Berê xwe bide evîna min, ez efser [sobay] im.
Îro em li Xarpêtê [Elezîz] ne, subehî li Izmîrê, li Stanbolê ne.
Zarok dê pirsgirêkan digel xwe bîne. Tu nikarî wextî bo min
vebirî. Ez zarok naxwazim. Em wisa çêtir dijîn“ pare nedikir. Li
ser van gotina Cewrîyeyê rûyê xwe didana ser balgehî û digirî.
Xêredînî qalçeyên wê yên gir diperixandin û bi bêhnﬁrehî [bi
sebir] ew tena [teskîn] dikir.
Di dawîyê da xweşkirina têkilîyan û belavkirina xeman dîsa ve
dikete ber Cewrîyeyê. Bi çavên sorbûyî: „Sûcê te nîne. Heke
sûcdarek hebe ew jî ez im. Hêstira bêber! [Hêstira stewr!]“ digot û
ji mêrê xwe efû [azahî – lêborîn] dixwast.
Zarok, di salên ewil yên şûyê wan da yêk pirsgirêk bû. Cewrîyeyê
dixwast dilşahîya wan bi zarokekê bi tac bikeve. Wekî di nav van
bîr û hiziran da û li demekî ku xwasteka zarokan di dereceya herî
bilind da bû, Xêredînî bo wê Xêrîya înabû. Ew wekî qevdeke
[bûketeke] kulîlkan dirêjî wê kiribû. Belêm di destpêkê da ji kî
derê peyda kiribû demekî dirêj negotibû.
Der û cîranan: „Heke dê zarokekê wergirî, an hêj sava [bebek],
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anjî divêt dayîk û baban nas bikî“ gotibûnê. „Wekî nisaxîyan,
xûy [hûy – tibet] jî bi rêya qinêtê [genan - xwûnê] derbazî zarokan
dibin.“. Gava Cewrîyeyê bihîstî ku ew Kurd e, dîsa ve ketibû
nav dudilîyê. „Kurdên asê [asî], Kurdên ku dijî komara me
derdikevin, Kurdên ku eskerên [leşkerên] me dikujin“ gotibû di
dilê xwe da. „Anne eve jî dê asê [asî] derkeve?“. Lê gava berê
xwe dida rûyê Xêrîyayê yê masûm [mezlûm], ﬁkira wê hema
dihate guhorîn. Êdî biryar dabû ku hewaleyî şansî [talihî] bike.
Kiçik [Keçik] her lehzeyê şubî çûçikeke êxsîr ya li ber ﬁrînê bû.
Daku wê netirsîne çi ji destî hatiba dikir. Bi çavên hejêker, girnijî
û bawerdêr nêzîkî wê dibû. Di dawîyê da destên wê hilgirtibûne
nav hevêsên xwe. Heyecana Cewrîyeyê gihiştibû dereceya herî
dawîyê ku gazî emirberî kir: „Lezê bike avê germ bike“ got û
kiçik [keçik] kire di koşa xwe da.
Herdu jî bi heyecan bûn. Kiçikê [Keçikê] di çembera [çenbera – toka]
tirsê da xwe vekêşabû serêk [nav kevilê xwe – qavloxê xwe], lê hindî
Cewrîye bû, wê jî heyecana dîtina dilşahîya ku ev deh sal bûn
ku lê digerîya tam dikir. „Xêredîn navê kiçikê [keçikê] çi ye?“
„Ez jî nizanim.“
„Hingê em navekê danin ser wê.“
„Baş dibe jîyana [heyata] min.“
„Tu navekî çawan dixwazî?“
„Navekî ku tu gelek jê hez dikî û dê hejê bikî.“
„Navê ku ez gelek jê hez dikim tu dizanî. Belêm di her halî da
ez nikarim navê Xêredîn danime ser kiçikê [keçikê].“
„Boçi nebe? Bo wê jî Xêrîya dibêjî.“
„Dê baş e hingê. Navê kiçikê [keçikê] bila Xêrîya be!“
Paşê jî bi reftara dilhezî: „Xêrîya, Xêrîya“ gotê û di koşa xwe
da hilavêt.
Xêrîya baş şuşt û cilik kir. Bi hewildanên dirêj da xwarin û
vexwarin. Piştî ku razande cihê wê, gazî emirberî [eskerê berdestê
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kir: „Li ber derî bisekine. Carina jî derî piçekê veke û berê
xwe bidê. Heke zarokê ji ser xwe avêt bipeçine.“
Wê şevê demekî dirêj digel Xêredîn ereq [alkol] vexwaribûn.
Paşê jî dirê dirêj hejêk [hejî hev] kiribûn. Bi hemû hebûna xwe ve
bizivî bû ku mêrê xwe dilşa bike. Wekî ji hejêkirin û dilşahîyê
westyayî û serê wê ketîye ser balgehî, bi çavên xilêl: „Te hêj
negotîye ka te ji kî derê înaye Xêredîn. Di her halî da leglegeyan
neyînaye.“
„Tirîyî bixwe, rezê wî nepirse.“
Cewrîye êcarî mereqdar bibû. Dixwast hetmen [mutleq] bizane. Ji
dil bawer dikir ku çu nepenîtî û veşartîyên mêrê wê heta wê rojê
ji wê nebûn. Dane axivtina wî karekî zehmet nebû. Sil dibe dide
axivtin, naza dike dide axivtin, hejê dike dide axivtin. Ma wisa
herwe [belaş] gotine wê Cewrîye. Bi cilweya [naza] xwe, lal dikire
bilbil û dida axivtin.
Xêredînî dizanî ku nikare xwe ji jina xwe xilas bike. Ma bizane
çi dibe? Çu zerara wê nebû. Her çi be jina wî bû. Hem sura
[sira – esrara – nepenîtîya] xwe jî nedida derve. Jina sobayî [efserî] bû.
Jina sobayekê [efserekê] bûyîn jî berpirsiyarîyek [mesûlîyetek] bû.
Esker [Leşker], binemalên [malbatên – aîleyên] sobayan [efseran] pêkve
binemalek [malbatek – aîleyek] bûn. Li alîyê dî jina sobayekê [efserekê]
bûyîn jî nedibû qismetê her jinê. Hizirî, jina wî çawa ye dilşa
bû. Miroveke ku digel wî ye hinde dilşa di her halî da gotinên
wî nedidane derve. Çu zerara gotinê têda nebû.
„Jîyana [Heyata] min te dizanî ez li kî derê bûm. Li cihên ku şer
lê dibin, mirov dimirin. Zarok sêwî û bêkes dimînin. Wekî ez
bi Jeepê [Cîbê – Jîbê] dihatime Elezîzê [Xarpêtê] min li rexê
rêyê dît.
efserî]

Min got [Mi go] ez dest xalî [dest vala] neyême mal. Min hilgirt û
bo te îna.“ got û paşê jî kenî. Wî bi xwe jî ji gotinên xwe bawer
nekiribû. Ji xwe dizanî ku bawerîya Cewrîyayê qet bi van nayê.
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Hêj mohlet [muhlet] nedaye axivtina wê:
„Helbet te ji gotinên min bawer nekir. Ma ne wisa ye?“
Cewrîyeyê bi destên xwe rûyê wî perixand û bi dengekî
hejêker:
„Direwînê direwîn, ma zabitê Tirk qet direwan dike? Hêj roj
bi ser da neçûyî ez dê direwînîya te bêjime Bînbaşî [Efserê bi
heyvûstêrek û stêrek] Gursel.“
Herdu jî di eynî wextî da bi devekî tijî kenîn. Paşê jî xwe dîsa
ve avêtin ser û stuyê hevdu.
„Nihe êdî tu di destê min da yî. Zemanê te bo direwkirinê û xwe
xilaskirinê nîne. Berê xwe bidê, şev qederekê bû direng, hema
bêje dê bibe spêde. Dê ka bêje evîndarê [delalê – xweşdivîyê] min. Te
kiça [keça] me li kî derê û çawa dît? Tika ye, detaya herî biçûk jî
dê bêjî. Ma ne ez im ku dê wê bigihînim, divêt hertiştê biçûkê
bizanim. Zarok bûye çerm û hestî. Di nav qirêjîyê da bû. Piştî
ku min ew şuşt te dîtiba wisa spehî bû ku nepirse. Inşallah xûyê
[tibetê] wê jî dê wekî daxwaza min be. Ya rastî ez nihe çend bi
te serbilind bim, kêm e. Gelo tu bêjî nihe jinikên dî jî şubî min
dilşa ne? Hizir nakim, hizir nakim. Wan ne mêrekî şubî te, nejî
kiçeke [keçeke] şubî Xêrîyayê delal heye. Ox delalê min, te çend
baş kir ku te ev kiçe [keçe] îna. Tu mirovekî bê hevta yî. Mirov jî
anku dibe çi? Tu Xwudêyê [Xwedayê] min î. Hebûnê min yê herî
mezin î. Te gelek baş kir. Nihe min jî şubî herkesê zarok heye“
got û paşê jî piçekê sekinî û berê xwe da dûrahîya. Kivş bû ku li
ser paşerojê hisab çêdikirin. „Xêredîn, kiçik [keçik] gelek ditirse.
Şubî kûseleyê ku di hereketeke herî biçûk da serê xwe dikêşe
nav kevilkê [qavlovikê] xwe. Hetmen maye di bin tesîra bûyereke
mezin da. Heçku nisaxîya bi şarhe [agir – heraret] û tayê girtî, ne
li ser xwe ye. Imkanê axivtinê jî nîne. Divêt bo wextî bihêlin.
Nihe zehmet e ku xwe nêzîk bikin. Tu dê bêjî heywaneke kûvî
ye. Gava tu vegerîyaye leşkergeha xwe ez dê hewil bidim ku
bidime axivtin. Wekî tu careke dî hatîye ve, heke got baboyê
min û xwe avête stuyê te, dê çi bidî?“.
Careke dî xwe di mêrê xwe aland. Hewîyana Cewrîyayê nebû.
Heçku çeng bi xwe ve kirine û diﬁre. Heta wê rojê daîm dihizirî
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û di serê wê da daxwaza zarok wisa dinivist û radibû. Hale w e
ku vê gavê keyf keyfa wê bû. Heçku bibû miroveke nû.
Xêredîn ji vê guhorîna wê gelekî razî [memnûn] bû. Hewildana
jina wî ku bi nazdarîyan [nazan – cilweyan] dilê wî dikirî, gelek li
dilê wî dihat.
Di leşkergehê da beramberî kesên di bin destê xwe da di nav
hissîyata mexrûrîyê da bû. Di rûyê wî da girnijîneke mexrûrîyê
hebû. Dixwast vî demî dirêj bike. Wekî israra jina wî dirêj kir
mecbûr ma jê ra got.
„Wekî tu dizanî ez qumandarê [qumandanê – komutanê] yêkîneya
tabûra seyyar [gerok] im. Yêkîneya min daîm cih diguhorî û dijmin
li kî derê hatiba lêdan em ber bi wî milî ve dihatin rêkirin. Berî
çend mehan li betenên pişta Mamikîyê di bin destê [emirê – fermana]
Binbaşî [Efserê bi heyvûstêrek û stêrek] Koç da bûm. Ji cihê ku digotinê
Çemê Kutuyê [Kutu Deresi] me êriş kir. Erd î asê bû lewma
me gelek zeyîat da [kuştî dan]. Alaya ku ji gewrîyê ve derbazî jor
dibû, piştî demekê dadikete hejmara yêkîneyê [bolûkê – bolîkê] û
paşve vedikişîya. Dêrsimîyan li vê derê berxwedaneke ku me
berê li çu deran nedîtî nîşan da. Ez jî bi yêkîneya xwe beşdarî
[pişkdarî] vî şerî bibûm. Jîyana [Heyata] min, me bi sed û sih eskeran
[leşkeran] êriş kir. Bi timamî sed û sih esker [leşker], du sobay [efser]
û sê astsobay [rutbeya bin sobayan]. Eve tinê yêkîneya [bolûka – bolîka]
min bû. Digel vê, hejmartina yêkîneyên dî hewce nake helbet.
Wekî min paşekişe kirî, em çend kes mabûn dizanî?“
Çavên xwe dane ser çavên mereqdar û westyayî yên jina xwe. Di
rûyê wê da çu girnijîna mexrûr [hemer] ya berî vê gavê nemabû.
Êşa xwe, xema xwe bi vekirî dida xuya kirin. Cigareyek vêxist
û li dûv hev çend mirq lêdan.
„Em deh kes mabûn. Deh kes. Du sobay [efser], astsobayek
[rutbeya bin sobayan] û heft esker [leşker]. Çemê Kutuyê [Kutu Deresi]
yên dî daûran. Belaya Xwudê [Xweda] Kurdên pîs hind hevalên
min yên çekê [sîlehê] xwarin. Lo van bêdînan çawa kirin? Îro jî
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tênegihiştime. Ji her alî ve fîşek dibarîne ser me. Çemê Kutuyê
[Kutu Deresi] bi nalîna yên dihatin lêdan deng vedida. Dengên
„ax bi min ket, dayê!“ derûdor zevt kiribû. Dehşet bû, gelek
dehşet bû manzere. Yên ku vê yêkê nejîn tênagihin.“. Piçekê
bêhna xwe veda. „Çu kes tênagihe vê rastîyê. Ji bilî min? Me
nedikarî [nedişiya] hevkarîya birîndaran bikin. Em mabûne bi erdê
ku em lê ve. Nalînan timamî rojê dom kir. Nalînên eskerên [leşkerên]
min yên ku dil diperitandin kêm nedibûn. Topavêjên [Topçî] me
çeperên Kurdan dikirine serad. Firokeyên [Baleﬁrên] me bombe
dibarandine ser cerdevanan [eşqiyayan]. Dîsa ve şkandina wan
nedibû [nemumkun bû]. Timamî rojê hevkarî hate rêkirin. Hêzên nû
ji bo cepheyî hatin şandin. Encam nebû. Heke tarîya şevê bi ser
da nehatiba, yêk kes [can] ji wê derê xilas nedibû. Hilweşîneke
mezin ya manewî [moral] hebû di min da. Bînbaşî Koç, ez li cihê
ku şer lê neyî, digel eskerên [leşkerên] mayî ji bo mişextkirina
[surguna] xayînan wezîfedar kirim. Li Dêrsimê navên gundan ne
wisa bûn ku di bîra mirov da bimînin. Hemû Kurdî. Ferman
dan ku komeke [grûbeke] serhildêrên [asê – asî] ji bakur hatine înan
bibine Elezîzê [Xarpêtê]. Belêm eve fermaneke şiklî [şeklî – formel
– formalîteyî] bû.
Di vê yêkê da fermaneke veşartî jî hebû ku li goreyî wê
serhildêr [asê – asî] dê ji qezayê [bajêrkî] bêne dûr kirin û li cihekê
bêne birandin [birhandin – imha kirin]. Ewil me mirovên ji eşîrên jorî
dane ber xwe. Me digotê ku em ji ser Mazgerdê dibine Xarpêtê.
Me du sê seetan didane rê. Bi benikî bi hev ve girêdayî bûn û
şubî karwanekî dirêj dihatin dîtin. Paşê jî me li qûntara [betena]
çiyayekî mezin ew rekbar dikirin [didane ber reşaşa – didane ber sîlehên
otomatîk].“
„Xêredîn, mirovê ku dest û mil girêdayî û bê çek [bê sîleh] çawa
tête kuştin? Ma we boçi rênekirine mişextîyê [surgunê]?“
„Kurdê baş yê mirî ye delala min. Ma tu rêbikeye mişextîyê
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dê ji Kurdînîya xwe derkeve? Nexêr. Vê carê dê kîneke
mezintir bigire. Gava keys [ﬁrset] dît dê dîsa ve dijî dewleta me
serhilde.“
„Başe di nav van mirovan da jin û zarok jî hebûn?“
„Hemû gund. Zar û zêç, jin mêr, ciwan pîr pêkve didane rê.“
„Bînbaşî Koç boçi ev kare da te?“
„Ew piştî şkesta Çemê Kutuyê [Kutu Deresi] di bêmerhemetî û
kîna min gihiştibû. Ferqa min ji wî nebû. Ev rewşe ji bo kesekî
ku li rêzên [sefên] pêşîyê şer dike tehlîke bû. Ji ber vê yêkê bû ku
wî ez dame wezîfeya paş cepheyî. Belkî jî hezkirineke wî ya
cuda hebû bo min. Ew jî wekî me î Stanbolî. Piçekê jî hemşehrîtî
jî heye. Lê ewil ez bûyereke wî bo te bêjim. Carekê jinek û du
zarokên wê yên biçûk êxsîr kiribûn. Derêxistine pêş Bînbaşî
Koç. Bînbaşî Koç ferman da ku Tegmen [efserê yêk stêr] Ziyayî
peyda bikin û bînin. Tu jî nas dikî Tegmen Ziyayî. Tu nebêje
ew jî şubî Kurdên Dêrsimê Elewî û hem jî Kurd bûye. Bînbaşî
ji dosyaya wî dizanî. Gava Tegmen Ziya derketîye huzûrê, jinik
û zarokên wê nîşan dane:
„Tu dê van bikujî!
[surgunê]

-

-
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Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] min, vê jinikê û
zarokan?
Belê, belê
Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] min, efû bikin. Ferman
bidin li rêzên pêşîyê şerî bikim. Belêm jinekê, ji xwe
zarokekê eslen nikarim bikujim.“ Gava wisa gotî,
Bînbaşî Koç qehweya ku vedixwar dana alî û şubî
gurîna esmanî:
„Tegmen, Tegmen [efserê yêk stêr] bo te dibêjim. Anne
tu dijî fermana min derdikevî? Hêj nemaye „Dîwanî
Herb“ê, karê te hema li vê derê xilas dibe.“ got û sîleha
xwe peqand [teqand]. Fîşek di ber aleka wî ra borî bû.
Ziya zer û pît bibû. Bi rûyekî şubî kaxezê spî bûyî bêyî
qiliqîn [livîn] rawesta.

-

„Bila eve bo te hiştara [ihtara] min be. Nihe sîleha xwe
bikêşe û van lewitîyan bibirîne [bibirhîne] ji ber çavên
min.“

Tiştekî ku Ziya bike nemabû. Bi hereketên hêdî demanceya xwe
dirêjî jinikê kir. Jinikê zarokên xwe dabûn pişt xwe. Diyar bû ku
dixwast berî wan bimire. Wisa xuya dikir ku nedixwast mirîyê
zarokên xwe bibîne. Daîm tiştek diaxivt. Hindek nav. Hema
Duzgin dubare dikir. Paşê min zanî ev Duzgine. Tu nebêje li
wan deran çiyayek bûye. Axir Ziyayî demanceya xwe kêşa. Ji
sê metreyan [mîtroyan] nikarî li jinikê bide. Kerbên Bînbaşî Koç ji
vê yêkê vebûn û qehweya xwe nîvî hêla û Ziya bi mist û pêhnan
êxiste erdî. Wekî ewil demanceya xwe dirêjî wî kirî, me hizir
kir ku dê Ziyayî bikuje. Lê bi hereketeke bi lez demanceya xwe
dirêjî zarokê ku di nav pêyên dayîka xwe ra berê xwe dida, kir
û ewil ew kuşt. Jinikê daku zarokê xwe yê dî xilas bike xwe
avête ber pêyên wî. Ew û zarokê wê bi cizmeyên xwe dane ber
pêhnan û baş periçandin û paşê herdu jî kuştin. Wekî eskeran
[leşkeran] term rakirî birî, Bînbaşî Koç heçku qet tiştek nebûyî
qehweya xwe vedixwar. Ji bo sobayên li dora xwe: Kuro ev
xelke şubî karûşê [giyayê adeyê] ye. An dê gundor û zebeşî bixwin.
Hingê jî divêt karuşê ade bikin. No heke nekî, ew dê te rapêçe û
mehû bike. Ji gundor û zebeşî bûnê danin alîyekê, nikarî [neşêy] ji
bo xwarinê nanê cihî bibînî. Berê xwe bide van çiyayan. Cihên
bi ber [kevir], zinar, çiya û bêber û beyar in. Lê belê, şubî selika
mêşa ji her derê ev pîse peyda dibin. Tu kîjan berî rakî ji binî
şûna yêkê deh derdikevin. Wekî tuxmê se û kêrûşkan diterikin.
Heke wisa bimînin, xwe têkil nekî û bêjî bila li cihê xwe bijîn,
di nêzîk da dê ji me hemûyan biborin. Li alîyê dî, divêt hûn
xwûna Tirkî ya esil ya tête rêhtin ji bîr nekin. Ez dê aha xwûna
ji kepîyê her eskerê [leşkerê] min têt, zerara digihe mûyekî her
eskerê [leşkerê] min, ji kep û lêvên van pîsan derêxim. Divêt reya
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van biqelînin [bisojin]. Careke dî neku mirov, giya jî
divêt şîn nebe li van deran.“
Cewrîyeyê bi mereqdarî jê pirsî: „Paşê çi li Tegmen Ziyayî
kir?“
„Her ji çi be nekuşt. Belêm bêxiş kiribû. Eskeran [Leşkeran] rakir
û ji wê derê dûr kirin. Paşê jî dane xizmeta paş cephe.“
„Êêê û paşê?“
„Bi heftîyan bi amanca mirovan rêdikine mişextîyê, çend seetan
me dane rê. Paşê jî karên ku hercar dihatin kirin me kirin. Belê,
vî karî bi heftîyan dom kir. Min daîm hizira yêkîneya [bolûka –
bolîka] xwe, esker [leşker] û hevalên xwe yên sobay [efser] yên ku
hatine kuştin dikir. Ji bîr kirinê danin alîyekê, her roja diçû kîna
min dihate hisûn. Min hisên xwe yên dilpêvemanê ji binî berze
kiribûn. Ez makîneyek [reşaşek] bûm, şubî tufekeke reşaşî [tufekeke
otomatîk]. Kurdên ku yêk rêz û pêkve girêdayî, me li qûntara [betena
– binê] wî çiyayê mezin dibirandin [dibirhandin – îmha dikirin].
[kokê – binê]

Bi dehan, sedan mirov li ber wî çiyayê pîroz yê ku bawerî pê
tînan [diînan] me disotin. Didane ber reşaşan. Eskeran [Leşkeran]
li ser cigareyekê behs digirtin ka bi fîşekekê dê çend kesan
bikujin. Carina dibû ku sê pênc kes bi fîşekekê dihatin kuştin.
Bi armanca ku fîşekan herwe xerc nekin.
Carekê me komeke [grûbeke] kuştîyan wisa di cih da hêla. Çiku
Kurda ji her milî ve çem didîtin. Me go [got] bila bibînin. Me
xwast çavê wan bitirse. Tirseke wisa bikeve nava wan ku ji
tirsê pê ve tiştekê neﬁkirin. Tirs çiya çiya, kel û kel biçikile
pêşîya wan. Bila têbigihin ku ka dewleta me, komara me ya
ciwan dikare çi bike. Bila gurg parçe parçe bikin, çeqel bixwin
termên wan. Bila tirs wisa tûşî bedena wan bibe ku nikarin
careke dî serhildin. Gava wisa lêhat nikarin bibine yêk. Tirs rê
li ber yêkitîyê dibire. Bi vî rengî rê li ber telafeta sedan eskerên
[leşkerên] Tirk dikare bête girtin. Me hêlabûn û em çûbûn. Em
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çûne gundên nêzîk ku serhildêran [asêyan – asîyan] kom bikin. Roja
paştir em ji vî derê ku bûyer lê bûyî diborîn. Û em çi bibînin?
Di nav van mirovên ku me mirî dizanîn da ev kiçike [keçike]
nerûniştîye? Gava dipirsîn ku ka em bikujin, min li ser pişta
hespî hizira te dikir. Ew şevên ku me bi dilhezî bi hev ra borandî
li ber çavên min bûn. Roja paştir hemica ez da bême Elezîzê
[Xarpêtê], malê. Mi go [Min got] hêşku bo te bînim. Emirberê
[Eskerê xizmetkar] min avête pişt xwe û bi vî rengî vê kiçikê [keçikê]
malek dît. Bila rabe û rûne bo te dua bike. Xatira te ya wekî gulê
can [giyan] da wê. Ji bo ji nû ve hatina wê ya dinyayê tu bûye
binas [sebeb – hevkar]. Ha te înaye dinyayê, ha te bi vî rengî can
[giyan] dayîyê, bi ya min herdu jî eynî tişt in.“
„Xêredîn, hûn qet ji Xwudê [Xweda] netirsîn? Çi guneha zar û
zêçan hebû? Wan çi li we kiribû? Ma dilê we bi van mirovên
reben ve nema? Xwudê [Xweda] ji xirabtirê biparêze. Xwudê me
aza [efû] bike! Înşallah di kepê me da nayîne.“
„Ax delala min eve ji kengî were bawerîyê te bi van xurafeyan
têt. Li vê dinyayê jî, li dinyaya dî jî Xwudê [Xweda] li terefê
hêzdaran e. Dinyaya dî eyneya vê dinyayê ye. Hemû mirov qet
dikarin wekî yêk [hev] bin? Kurdê cerdevan [eşqiya] qet dikare bi
Tirkî ve bête beramber kirin? Ya rastî li vê derê dilpêveman
çi ye guh nadimê. Cahilê [Nezanê] Xwudê [Xweda] rabûye dijî
dewleta mezin ya Tirk rawestaye. Te girtîye û dê aza [efû] bikî.
Tiştê wisa nabe. Me ev dewlete bi hizar zehmetîyan damezrand.
Me hizaran kuştî dan. Di beramberî Rûm, Rûs, Bulxar [Bulgar],
Ermenî û hetta Erebê bêbext [qeleş] da me çend mirov berze
kirin. Hem jî digel ku musulman e, ew Erebê bêbext [qeleş] yê ku
bi dijmin ra bûye yêk.
Paşê jî hêj xerca [xîzê bi çîmento] ku ji bo xîmê dewleta me hatîye
rêhtin zuha nebûyî ev Kurdên pîs rabûne ser pêya. Mirov
tênagihe. Vê gurûha [revdeya] bê kultur [bê çand] û cahil [nezan] çawa
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serhilda?“
„Anku heke Kurda tiştê ku dihate xwastin eynen kiriban ev şere
çêdibû? Em bêjin ku Kurda serhilnedaba, ma dewletê ev şere
nedikir?“
„Di her hal û karî da ev şere da bibe. Hindek şer hene jê nayê
revîn. Aha eve jî yêk ji wan e.“
„Anku terefê ku şerî dixwaze dewlet e.“
„Helbet. Em dewlet in. Zerara ku subehî bêtin em mecbûr in
ji îro ve ji halê rakin. Heke em di halê xwe da bihêlin û em
bêjin Kurd bûne yêk, hingê ji vê derê rabûn û derketin dikeve
berê me. Lê belê, heke tu hêj dijmin î belav û lawaz [zeîf] li ser
stuyî suwar bî, dê ji te bitirse. Bi kêm zerarê rakirin û avêtina
birînê heye, li milê dî berzekirina pêkve organî [uzuvî] heye. Aha
li vê derê mezinên me yên dewletê rastî baş dîtin. Gotin divêt
Dersim bête tenkîl kirin [rakirina – barkirina – koçkirina – mişextkirina bi darê
zorê] û wisa jî kirin. Nihe ji bilî çend Dêrsimîyên direvin [qaçax]
û li şkevt û binê daran dijîn û herweha eşîrên terefdarê dewletê
pê ve, yên dî me pêkve birandin [birhandin]. Careke dî bi ser xwe
ve rabûna wan nemumkun e [nabe]. Deh nifşa vê „tenkîlê“ ji bîr
nakin. Li ber çavê yê dijî hêza dewleta me dê temetî çiyayên
wan mezin bibe. Ew tinê dê hêza me biﬁkirin. Dê bi wê biçine
nav ciha û bi wê rabin.“
„Xêredîn ma we qet rênekirine mişextîyê [surgunê]?“
„Yên ku çûyîne mişextîyê [surgunê] hene helbet, belêm ya herî
baş ew bû ku hemûyan bibirînin [bibirhînin].“ Cewrîyeyê bi çavên
xwe yên şîn û xewîn û westyayî berê xwe dida mêrê xwe. Wê
nizanîbû ku bûyer hinde mezin e û rastî hinde bi dehşet e.
Wê daîm hizira mêrê xwe yê delal kiribû. Careke dî xwudana
[xwedana] wî bûyîn. Li hêvîya hatina wî ya bi sax û silametî bû.
Nihe li nik wê û hetta di koşa wê da bû. Belêm yêkî ku sedan
mirov kuştî bû. Bêyî ku zar û zeçî ji hev cuda bike. Wekî hizira
zarokên kuştî dikir, sarmayeke ku diqerisîne li nava wê belav

256

bû. Piçekê xwe da paş û:
„Başe we dayîk û babê Xêrîyayê li kî derê kuştin?“
„Dîsa li qûntara [betena – binê] wî çiyayê meşhûr [navdar] dibe.
Duzgin dibêjinê çi ye, aha li wê derê.“
„Tu dizanî ku te ji kîjan gundî înaye?“
„Ma giring e delala min. Ez dê ji kî derê bizanim ka ji kîjan
gundî û eşîrê ye? Kurdî nizanim. Paşê navên gundan ji ber kirin
jî zehmet e.
Belêm ez bêjim ev kiçike [keçike] ji eşîreke Kurdan ya ku pîroz
tête qebûl kirinê têt. Eşîreke serhildêr [asê – asî]. Ez bêjim Kureşan
dibêjinê. Tesîrê li ser eşîrên dî jî dike. Li goreyî gotinan jîyaneke
parazît [tufeylî] ya wan heye. Eve destê xwe ji ava sar nakine
ava germ, ji ava germ nakine ava sar. Ji Kurdên dî xûkê [xeracê]
distînin. Hem di nav van da hişyarî jî mezintir bûye. Di fermana
ku ji Serfermandarîyê û Evdila [Abdullah] Paşayî hatî da dihate
gotin ku ewil kes û eşîrên xwandin û nivîsînê dizanin, ronakbîr
û zana dê bêne tenkîl kirin [rakirin – mişext kirin – koç kirin].“
Wekî Xêredînî behs dikir, westyana xwe ji bîr kiribû adeta.
Heçku li Çemê Kutuyê [Kutu Deresi] digel dijminî di şer da
ye, hişyar û dest li ser lolebê. Tirsa ku dê ji binê her berûyekê
fîşekek armanca xwe bibîne dîsa ve bedena wî zevt kiribû.
Li ser hişên xwe nemabû. Dixwast heta detaya herî biçûk jî
bêje. Dîsa ve xwe di Cewrîyeyê aland. Ji alîyê wê ve li hêvîya
germahîyê bû, li hêvîya hezkirinê bû. Belêm Cewrîye bibû ber.
Bersiv nedidayê.
Cewrîyeyê: „Dê em binivin“ got û pişta xwe dayê. Paşê Xêrîya
hate ber çavên wê. Zarokên hatine kuştin, dayîk, dayîkên ku
zarokên xwe neh meha di zikê xwe da mezin kirî berê xwe dane
ketina zarokên xwe! Di her halî da dehşet bûye êşa dayîkan.
Xwudê [Xweda] me aza [efû] bike got û çavên xwe niqandin.
****
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Cewrîyeyê wekî ji ber dengûdorê çavên xwe vekirî, mêrê xwe
li pêş xwe dît. Bêhnekê, heçku nenisax e, xwast rabe û pêşwazî
bike. Lê şubî ﬁrîna çûçika perên wê hatine qusandin, hêza wê
têra nekir ku rabe. Paşê bi dengê xwe yê tijî xem:
„Xêredîn piçekê were nêzîkî min. Ez dizanim ku li malê
hebûneke ne lazim im [ne hewce me]. Vê nisaxîyê ruha min her
bo her biçûktir kir. Bawer bike ez ji dil û can dixwazim demek
zûtir we bi tinê bihêlim. Belêm ne bi destê min e ku. Diyar e hêj
aveke vexwarina min hebûye.“
Xêredîn li beramberî wê rûniştibû ser sandelîyekê [kursîyekê] û bi
mereqdarî li hêvîya gotinên jina xwe bû. Wextekê vê jinika ku
bi şêla [edaya] xwe serê wî dizivirand nihe felc bibû û ketibû nav
cihan. Ji ber vê dawîya wê ya xirab dilê wî pê ve ma. Hizira
hevalên xwe yên general kir. Xanimên hemûyan xemilandî û
saxlem. Di nişkê da heçku birûskek biçeqe di serê wî da ﬁkirek
peyda bû. Meaşê wî î tijî bû. Mewqîyê [Meqamê] wî jî hebû. Ma
li Tirkîyeyê çend kes bibûne general? Li nav civatê cihekî wî
yê rêzdar hebû.
Li ber xwe ket ku jîyek [emirek] bi vê jinikê ra borandîye. Ji bo
avakirina mal û jîyaneke nû wext ji mêj ve borî bû. Belê belê çu
tiştê wî î kêm nebû. Wekî di serê wî da ﬁkirên: „Ji bo jîyîna wê
çu binas [sebeb] nînin. Bi vî rengî dom bike tehemmul [xwe li ber
girtin] namîne. Anne bo mirina wê hevkarîyê bikim!“ dizivirîn,
Cewrîyeyê westyayî domand:
„Heke Xêrîya neba, ji mêj ve bû ku min dawî li jîyana xwe
înabû. Ew min bi jîyanê [heyatê] ve girêdide. Ji te jî razî me,
Xwudê [Xweda] ji te razî be. Ez dikarim [dişêm] bêjim tu digel min
î baş bûy. Ji ber vê yêkê memnûn im [razî me]. Lê belê kiçikê
[keçikê] pirsgirêka mezin heye. Li dûvêk [dûv hev] dîtina eynî
kabûsî, elameta xêrê [başîyê – qencîyê] nîne. Bi ya min hebûna wê di
jîyanê da mûcîzeyek e. Nehatîye kuştin û ji bin kuştîyan [mirîyan]
xilas bûye. Ji nav hinde mirovan tinê xilasbûna wê, bo te tiştekê
nabêje? Ez wisa bawer dikim ku hindek hêzên veşartî [nepenî
– nexuyayî] li ser ruha kiça [keça] me hakim [desthilatdar] in. Wekî te
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kiçik dîtî û înayî du, tu bêje sê salî bû. Wê qetilama [qetlîama
– komkujîya] we kirî berdewam di xewna xwe da dibîne. Xuya ye
wê bûyerê di wê da tesîreke hind bi dehşet kirîye ku wekî sihê li
dûv wê ye. Çi bikî nekî, dane ji bîr kirina wê bûyerê nemumkun
e. Hertişt ketîye kûrahîya ruha wê û di nav goşt û hestîyê wê da
cih girtîye. Diﬁkirim gelo rastîyê bêjimê.“
Wekî Xêredîn eve bihistî bi dengekî hişk [req] axivtina wê birî:
„Ma tu dîn bûyî yaho [lo]. Paşê kiçik [keçik] dê çi bêje min?
Mirovê ku dayîka min, babê min, hemû mirovên [kes û karên –
xuyanîyên – lêzimên] min kuştî çawa ez dê wekî bab bidime ber singê
xwe? Ez bêjim te êcarî serê xwe xwarîye [leqandîye]. Nisaxîyê
li serê te daye. Edebeke mirinê jî heye. Heqê te nîne hertiştî
xirab bikî û birîye nav. Heke hêj li bîra te be, min çu cara zarok
nexwast. Min eve ji bo te kir. Anne qet çu niyeta min nebû ku
Kurdekê bikime nav mala xwe, hela ku têr bikim. Li Dêrsimê
hind hevalên min yên esker [leşker] şehît ketin. Tu hizir dikî ku
min ji bîr kirîye. Min got [Mi go] daku tu xwe ji bîr ve bikî. Te
gavê seetê zarok digot. Nihe jî dinya alem kiça [keça] min dizane.
Ma paşê bi min nakenin ku General Xêredînî kiçeke [keçeke] Kurd
ya Dêrsimî bo xwe wekî nevisî [zirkiç – zirkeç] înaye. Bi edeba xwe
bimire be jinik. Em bêjin dil û hinavên te rizîne, nebêje [meger]
serê te jî rizîye.“
Cewrîye ji êşê bibû ber. Gotinên mêrê wê, heçku risasî darêjine
dilê wê êşên wê zêde dikirin. Hema bêjin bêhn wergirtina wê
jî bi zehmet ketibû. Li ser mêrê xwe yê ku hinde salan pêkve
jîyayî diﬁkirî. Ew ji gelek alîyan ve nas dikir. Kesekî ku di nişkê
da gur dibû, hişk, req [xeşîn] û bi qêr û wêr bû. Eve hemû bi
elimînên wî yên eskerîyê [leşkerîyê] ve girêdidan. Belêm Generalî,
digel ku gelek sal ji ser şerê Dêrsimê borî bûn, lê hêj jî Kurd ji
bîr nekiribûn.
Her derê wî tijî kîn bû. Di bêhna ku dida derve da jî pêl pêl kîn jê
dihat. Xema ku boçi zêdetir nekuştine bibû kîn û di reyên wî da
diherikî. Ev kîne yêkem jîyana wî bû, bêyî wê nedişiya [nedikarî]
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bihewe. Hindek tiryakîyên çayê ne, hindek yên qehweyê û
hindek jî tiryakîyên cigareyê ne. Hindek gava alkolê venexwin,
esrarê [kirkireyê – heşîşê – haşê] nekêşin krîz têtê û dikine qêr û wêr,
dişkênin dirêjin. Hindî li Xêredîn bû, ev pê ve girêdayînî [tiryakîtî
– muptelatî] hebû. Kîna di dilê wî da bibû qimiz [vexwarineke alkolî
ya xelkên Asyaya Navîn ku ji şîrê mahînê çêdikin – kimiz -RH] û şeraba wî.
Nevexwariba nedikarî [nedişiya]. Bi gotinê jî ba, heta ku Kurdekê
nekuje rehet nedikir. Cewrîyeyê bi dengê xwe yê lerizok û jar û
mêranî dîsa ve lava kir.
„Erê başe, lê heke bi vî rengî biçe kiçikok [keçikok] dê dîn be.
Rastîyê bizane belkî kabûsê wê nemîne.“
„Tu têkilî vî karî nebe. Ez naxwazim ku kiçik [keçik] eslê xwe
[nijada xwe], Kurd bûyîna xwe bizane. Ma li Dêrsimê kêm xwûn
rijiya? Çend mirovên bihadar me berze kirin [ji dest dan].“
„Tiştê ku we kirî qet naxwazî hilgirîye devê xwe. Yên ku we bi
serê Dêrsimîyan înayî! Dêrsimî dijî we eskeran [leşkeran] welatê
xwe diparast. Başe we çi kir? Bi darê zorê hûn ketine welatê
van mirovan. Paşê jî we jin mêr, zar û zêç bêyî ferq û cudahî
qetil kirin [kuştin]. Ma te jî di vê qetilamê [qetlîamê – komkujîyê] da
şubî makîneyekê xebitîna xwe, berpirsiyarîya xwe ya ji mirina
hizaran mirovan ji bîr kir? Li qûntara [betena – binê] çiyayê pîroz
mirovên bi hev ve girêdayî kuştî kî bû? Ma ev karê we kirî
mirovahî bû? Xwudê [Xweda] tu aza [efû] bike. Ji nanê em dixwin
heta vî xanîyê em têda rûdinin û heta konfora me hemû, ma me
bi pare û zêrên ku te ji Dêrsimê înayî çênekir?“
Xêredînî bi dilrabûnî berê xwe dida jina xwe. Destûr neda
careke dî axivtina wê.
„Xwudê [Xweda] bela te bide jinika felc. Hinde sal in tu dizuqqumî,
dengê te dernediket. Tam demê ku tu dê bisekitî [bimirî] hate aqilê
te?“
Xêredîn rabibû ser pêya û ji kerban lêvên xwe dixwarin. Li
mezela [odeya] ﬁreh bêyî rawestan dihat û diçû. Xwe di xwe da
nedigirt. „Dibe ev bêbextî [qeleşî], ma dibe?“ got xwe bi xwe.
Bi dengekî nerm û mirî careke dî gotê: „Xêredîn, tika ye kerbên
xwe veneke. Boçi naxwazî ez rastîyê bêjim? Helbet dizanim.
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Bahra pitir [Gelekîya – piranîya] ya tiştên ku te kirî hemû ji ber min
bûn. Ji bo ku em jîyaneke baş û rehet bijîn bûn. Belêm ji piştî
ku kabûsên vê kiçikokê [keçikokê] zêde bûne ve, şaş mehtel mam.
Her şev ew xewn, ew kabûs. Wekî spêdeyê radibû şubî heçku
qet nenivistîye.
Heçku timamî şevê xebitîye, pirtûk xwandîye. Westyayî û
bêtaqet radibe. Bi vî rengî biçe gelek dirêj nakêşe dê bimire.
Nihe ji te dipirsim? Dilê te qet pê ve namîne?“
„Yaho ma min qet tiştek ji kiçikê [keçikê] parast? Gava te digot
em bikirin, qet dij derketina min çêbû? Nexêr. Me wekî kiçika
[keçika] xwe mezin kir. Digel ku Kurdek bû. Di nêzîk da dê
bibe mamosta jî. Tu Kurdînîya wê bikîye serê kiçikê [keçikê] dê
nefretê ji me bike. Dê bireve biçe û li me bibe dijmin. Anku
tam me miroveke ciwan ya ku li goreyî xwe perwerde kirî, li
goreyî xûyê xwe av dayê [mezin kirî], ji destê xwe birevînin, eve
dînîtîye.“
„Anku tu dixwazî ev kiçike [keçike] van kabûsan her bibîne.“
„Şûna ku bêjinê, kabûs dîtina wê baştir e.“
„Ez bêjim tu di min negihiştî. Bi vê çûyînê kiçik [keçik] dê
bimire.“
„Şûna ku bizane, bimire baştir e.“
Cewrîyeyê hêdîka serê xwe ber bi deryayê ve zivirand. „Dilreş!“
got di dilê xwe da. Heke taqeta rêveçûn û revê lê heba, da kiçika
[keçika] xwe hilgire û biçe diyarên dî. Şubî çûçika di çîrokê da,
da hilgire ser çengên xwe û li ser Dersimê biﬁrîne. Da şeytan û
meçêtirên [cinên] tûşî [musallatî] ruha wê bûyî birevîne.
„Ji bin mirîyan [kuştîyan] xilasbûna wê mûcîzeyek e. Mûcîzeyan jî
Xwudê [Xweda] diaﬁrîne. Xêrîya zengînîyek e ku Xwudê [Xweda]
bexşî [dîyarîya] min kirîye. Milyaketan ew parast. Xwastin ku bibe
kiça [keça] min û terbîyeya [perwerdeya] min bistîne. Di saxîya min
da têkilî wê bûn û zerar dayîna wê nabe [nemumkun e]. Ax talihê
kor! Ma di min da saxî heye?“ Di nişkê da ﬁkireke dûmahîkê
hakimî timamî mejîyê [serê] wê bû.
„Cewrîye, tu ji kê ditirsî? Tu ji mirinê ditirsî? Nabe nabe, êdî
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divêt tirs bi nik min ve neyê.“ Wekî bi demekî dirêj berê xwe
dida dûrahîya deryayê, her hizira eynî tiştî dikir.
„Ez ditirsim ku xirabîyek bi serê Xêrîyeya min bêt.“
Bi seetan êşên xwe ji bîr kirin û Xêrîya îna ber çavên xwe. Heke
rastîyê bêje, dê reaksîyona wê bibe çi? „Dê şok bibe rebenê!“
got di dilê xwe da. Paşê dijminahîya mêrê xwe ya dijî Kurdan
îna bîra xwe. Ew kîna wî ya req ya beramberî wan hate bîrê.
Paşê jî ew piştedarên [hemalên] Kurd yên Stanbolê hatin ber çavên
wê. Ew mirovên li dorê dizivirîn û digotinê „Xanim piştedar
[hemal] heye, tiştên te bibim?“. Zarok û ciwanên Kurd yên jar
û lawaz, tinê hestî mayî, zelamên Kurd yên salmezin yên ku
kepîyê wan şubî dumê ulihî [qertelî – bazî – kurtî], simbêl boq û hêza
hereketên wan ketî, ew mirov bûn ku di her çûyîna bazarê da ew
didîtin. Piştî ku zanîbû Xêrîya Kurd e, êdî bi çavekî dî berê xwe
dabû van mirovan. Dilê wê bi wan ve mabû.
Ji serê wê „Kurdên asî [asê – serhildêr]“ çûbû, li şûnê mirovên
durust, mezlûm û delal cih girtibû. Gava zarokekî Kurd didît,
ew savayên [bebekên] ku li Dêrsimê hatine qetil kirin [kuştin] dihatin
bîrê. „Ev mirovên delal boçi têne Kuştin? Ma Xwudê [Xweda] dê
qet bo wan bihêle?“ diﬁkirî gelek caran Cewrîye.
„Piştî mirina min dê xirabîyekê li vê kiçikê [keçikê] bike. Hertişt
dikare ji vî mirovî bêt. Berê xwe bidê çawa kerbên xwe vedike?
Bila bimire belêm bila Kurd bûyîna xwe nizane!“. Ji ber gavê
seetê guhorîna hizirên di serê xwe da westyabû. Di dawîyê da
ronahîyek belavî hizirên wê bû û serê wê ron bû. Ev guhorîne
şubî qevdeke hetavê ya daye tarîyê bû. Paralelî vê yêkê dilşahîya
ku tiştekî baş bike, bû pêla şabûnê û bedena wê ya nisax rapêça.
Ev hizira dûmahîkê, bû xelekên di ava meyav da û li ser hev li
mejîyê wê da û careke dî jî neçû.
„Kî çi dibêje bila bêje. Divêt rêyekê bibînim û bêjimê. Hem jî
bêyî direng mayîn. Bila ji vî derdî xilas be. Xêrîya nasnameya
[huvîyeta – îdentîtêta] xwe ya duyê bizane, dê şokeke duyê derbaz
bike. Şoka duyê dikare tesîra şoka ewil bibirîne [bibirhîne].“ Daîm
hizira Xêrîyayê dikir. Hindî ku hizira wê dikir, şubî heçku tiryak
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kêşayî bêhiş dibû. „Êdî ne zarok e, bila rabe
biçe ji van diyaran. Cihên ku ew dixwaze. Dêrsim dibe anjî
cihekî dî yê welatê wê dibe bila ew bi xwe biryarê bide.“. Şubî
çûçikeke di rikehê da didît Xêrîya. Da rikehê veke. Paşê jî vê
çûçika spehî ya ku ﬁrîn ji bîr kirî da hilgire nav herdu hevêsên
xwe, biperixîne û berde hewayî [esmanî]. Heta ku di nav esmanê
şîn da ji ber çavan berze dibû da di dûv ra berê xwe bidê û
axînekê bikêşe. Da çiya û deşta bide paş xwe bigihe welatê xwe.
Çûçik li hewayî [esmanî], masî li avê û mirov jî li welatê xwe dilşa
ye. Kurd li çiyayên xwe, Xêrîya jî dê li Dêrsimê dilşa be. Ji
ber ku ew da biﬁre û bigihe azadîya xwe jî şa dibû. Cewrîyeyê
di rojên xwe yên xweş da, nan dayîna feqîr û rebena jî ihmal
nekiribû. Belêm ev qencîya ku da vê dûmahîkê bike, da di ser
yên heta nihe kirine ra be. Eve ye cuda bû, belkî jî dewlet serê
wê [bi saya serê wê] da biçe beheştê. Ji dil bawer dikir ku ew dê
jîyaneke nû bide kiça [keça] Kurd ya ku şubî dayîkekê xwudan
kirîye û mezin kirîye. Paşê hizirên wê yên westyayî ew rakir û
bire bîrhatinên wê yên berê. Yên ku Xêredînî gotî gelek giran
û westyayî diçûn. Wisa westyayî, qetilam [qetlîam – komkujî] hate
bîrê.
„Xwudêyê [Xwedayê] min hevkarîyê bike! Kesî wê nîne. Hêzê
bidê, taqetê bidê. Bila nekeve tengavîyê!“
Hetava ku sorahî hêlayî, li esmanê ku bi rengên êvarî lêkvebûyî
û peritî, her ji ber çi be giran dibizivî. Belkî jî xwe bi xwe xatira
xwe ya dûmahîkê ji xwe dixwast. Çend pirtên ewrî yên li esmanî
hilawîstî mayî, xet xet bi rengên zer, pirteqalî [porteqalî] û sor xwe
dihejandin.
[afyon – eroîn – heroîn]

Deryaya meyav ya binefşî, şubî heçku ber bi bêhnvedanê ve
diçe bû. Cewrîyeyê bi çavên hûrbûyî berê xwe dayê. Di dilê wê
da heçku careke dî nabîne kete hişê wê. Paşê êşên giran êrişî
leşê wê yê gir kirin. Êş li gewrîya wê bûne girê. Êş zêde dibû. Bi
sedan kêr di singê wê da diçikilîn. Wekî da ji ser hişên xwe biçe
ew ﬁkira wê ya dûmahîkê şubî gurîyekê biriqî: „Ez dê bikarim
[bişêm] Xêrîyeya delal bibînim? Heta ku ez sura [sira] xwe bo wê
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vedikim [dibêjim] min nekuje Xwudê! [Xweda!]“
Gava Xêrîya hatîye jor, dayîka xwe di halekî bêhiş da dît. Heke
nedîtiba ku singê wê hêdîka radibe û dadikeve, da bi qîrîn mir
bêje. Mirîyên ku hero [heroj] bi zêdehî ve didîtin hatine bîrê.
Nêzîkî dayîka xwe bû. Serê wê yê ketîye rexî rast kir. Şubî
serê gayî î giran bû. Pala wê da dîwanê [qenepeyî – qoltixî]: „Dayê,
dayîka min!“ Wekî bi ser xwe ve nehat bezî kolonyayê [gulavê].
Alekên wê perixandin. Cênîkên wê perixandin. Ji milekê ve
jî „dayîka min dê ka bi ser xwe ve were. Berê xwe bidê kiça
[keça] te hat. Çavên xwe veke.“. Heta ku çavên xwe vikirin
demek borî. Çavên wê yên şîn heçku êşa dikêşa his dikirin bi
dilpêvemanî berê xwe didan. Ronahîya ku wezîfeyekê bi cih
bîne, digel êşê lê diteyisî. Bêhnekê wisa bêyî axivtin berê xwe
da kiça [keça] xwe. Bêbizav, şubî heçku bi çavan destê xwe pêda
bîne. Hezkirineke tijî dilpêvemanî herikî dilê wê yê nisax. Berê
xwe dayê, berê xwe dayê.
Rondikên hazir yên Xêrîyayê ji mêj ve bû şubî lehîyê hatibûn
xwarê.
„Dayîka min, gazî doktorî bikim?“
„Nexêr. Nexêr kiça [keça] min ya delal.“
Piçekê bêhna xwe veda. Bêhn wergirtina wê bi zehmet ketibû.
„Ka wisa were nêzîkî min. Dixwazim te ji nêzîk ve bibînim.
Piçekê direng nemay? Bi zêdehî ve tirsabûm ku careke dî te
nebînim.“
„Dayîka min! Tikaya lêborînê dikim. Kiçikan [Keçikan] bi çu
rengî ez bernedam.“.
„Başe kiça [keça] min başe. Te berê xwe dayê ka babê te li mal
e?“
„Ne li mal e dayê.“ Bi ser xwe ve hatina dayîka wê ew şa kiribû.
Bi wan tilên xwe yên zirav û zerîf destê dayîka xwe girt û maç
kir û paşê: „Dayîka min te ez tirsandim. Xwudê [Xweda] biparêze,
ez dê bêyî te çi bikim?“. Û paşê xwe di dayîka xwe aland û daku
leşê wê yê giran nekeve bi hişyarî alekên wê maç kirin. Bêhna
xuhê û kolonyayê bi nav hev ketibû. Wekî ev bêhne bi kepê
wê ketî dilê wê borî. Bi mehan bû ku pişta wê rast û durust
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av nedîtibû. Bi hizar zehmetan Xêrîyayê ew dibire destavê
[tuwaletê].
„Kiça [Keça] min tiştên ku bo te bêjim hene. Berî ku bo te bêjim
dê sozê bidîye min. Divêt ji rastîyê netirsî û hewil bidî ku bi hêz
[bi qewet] bî.
Baş guhê xwe bide gotinên min. Demê me kêm e. Belkî babê te
bêt. Divêt negirî. Bila ew tênegihe.“
„Dayê tu min ditirsînî. Ma te dê ji min çi tiştê veşartî [nepenî]
hebe ku? Digel hindê jî sozê didim.“
Cewrîyeyê bêhneke dirêj ya bi xirîn wergirt. Nexwast dirêj
bike. Çavên wê yên di derazînka biryardaneke giring da baştir
biriqîn. Şabûna ji bin barekî, hem jî barekî giran xilasbûnê dabû
rûyê wê yê nisax. Pora wê ya rast û zer ya bozeyî [ber bi bozbûnê
ve – keverbûyî – belek], bi zêdehî ve dohngirtî bibû û bi serê wê ve
risyabû. Gerdena wê şor bibû û ketibû ser singê wê.
„Berê xwe bide [Binêre] kiça [keça] min, mirina min nêzîk bû.
Xwudêyê [Xwedayê] min jîyekî [emirekî] dirêj û bi saxî û dilşa bike
qismetê te [bexşî te bike]. Tu kiçeke [keçeke] gelek spehî yî. Parastina
xwe bizane. Hindek dê derkevin ku ji spehîtîya te fayde bibînin.
Beramberî xwe û yên li hemberî xwe daîm ye rast û bi namûs
be. Xwudê [Xweda] digel rastîyê ye. Rastî çend tahl jî bin,
rastîyan herçend çîle [çile – derd] jî kêşabin, rojekê heq dê cihê
xwe bibîne.
Berî qederê hejdeh salan bû kiça [keça] min. Ez û babê te hingê
li Elezîzê [Xarpêtê] bûn. Babê te li tabûra seyar [gerok] wezîfedar
bû. Wan deman hêj yuzbaşî [efserê sê stêr] bû. Eşîrên Kurdan yên
Dersimê serhildabûn. Hindek maf ji dewletê dixwastin. Wekî
dewletê mafên wan nedayînê şer derketîye. Babê te li vî şerî dijî
Kurdan şer kir.“
Cewrîyeyê li vê derê nizanî ka dê çawa bidomîne. Êşan jî
jana xwe zêdetir kiribûn. Bêhnekê kete dudilîyê. Gelo bêjîtê?
[bibêjê?]. Belêm kabûsên Xêrîyayê hatine bîrê. „Digel hertiştî
divêt bêjimê“ borand di dilê xwe da.
Xêrîyayê bi baldarî guhê xwe didayê. Bêyî ku bêhnekê wergire,
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çavên xwe biniqîne û bêyî ku bizaveke biçûk nîşan bide. Çavên
wê yên mereqdar her diçû mezintir dibûn. Hind jî bi tirs û li
hêvîyê. Da rastîyeke çawa bibêje dayîka wê. Rastîyeke ku heta
nihe nedizanî!
„Hingê ew deh sal bûn ku min şû bi Xêredînî kiribû. Min zarok
[biçûk] nedibûn. Çu turbe [ziyaret] nemabûn ku ez neçûyîmê.
Hertiştê min hebû. Min dixwast zarokekî min jî çêbe. Şubî
hêstireke hişk bûm. Hindî jîyana jineke bê zarok e kêm e û xalî
[vala] ye. Dareke bê meywe [fêqî – fêkî] ye. Deh sala bi bêrîkirina
zarokan agir berbibû min. Hemû hewildanên min vala [xalî]
derdiketin. Babê te goya li nik doktoran muayene bibû, wekî
kêmahîyek di wî da peyda nebû, xuya bû ku hemû qusûr di min
da bû. Êşa vê bûyerê heta nav dil û hinavên min cih girtibû. Min
ji ber qedera xwe ya xirab, ji ber bê zarokîyê xwe diqehirand.
Payîza 1938ê bû. Rojekê babê te ji şerî vegeryabû hatibû malê.
Destûr wergirtibû. Zarokek pê ra hebû. Bigire got, min bo te
zarokek îna. Aha ew tu bûy kiça min ya delal. Ew zarok tu
bûy. Hêj ye hûrik bûy. Belkî du, belkî jî sê salî bûy. Zarokeke
bêsexbêr, qirêjî bûyî û di nav ax û tozê da bûy. Min ne navê
te dizanî û nejî te dikarî biaxivî. Belêm tu baş fêrî tirsê bibûy.
Gelek ditirsay. Ji hertiştê ku nêzîkî te dibû ditirsay. Çûçikokeke
di nav rikehê da bûy. Kî bûy, ya kê bûy kesekê nedizanî. Sanahî
[Hêsan] nebû heta ku min tu fêrî Tirkî kirî. Lê ez şukurdarê Xwudê
[Xweda] me ku min kiçeke [keçeke] şubî te heye. Hindî ku ji destê
min hatî min bo te dayîkîtî kir. Min tu gihandî. Hêvî dikim ku
tu di vî warî da tiştekê nabêjî.“
Çavên bi safîtîya zarokî yên Xêrîyayê yên mezin û biriqî êcarî
vebibûn û êş û tirs têda dihate dîtin. Paşê dilopên rondikên
hazirî weryanê li dûvêk [dûv yêk – dûv hev] hatin xwarê. Xwûn di rû
û lêvên wê da nemabû. Didanên wê lêk [li yêk – li hev] asê bibûn
û guhdarîya dayîka xwe dikir. Guhdarî dikir, anjî li ser xwe
bû ew jî nedihate zanîn. Ev rastîye herwekî bêhnê li mirov çik
bike wisa bû. Wekî rastîya ron [berçav – rûs – zelal] zanî şubî hevîrî
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verijiya erdî. Di wê bêhnê da zevîyên kuştîya [mirîya] ji ber çavên
wê ﬁrîn [borîn]. Giranahîyeke bi tonan giran ketibû ser qepaxikên
[qeytanikên] çavên wê, milên wê û hetta hemû leşê wê û bi erdî ve
dirisand. Ji qirameyên [sûlên – kendalên] tarî ﬁrî. Gava hatîye ser
xwe, careke dî kete bin tesîra bûyerê. Hem jî bûyereke çawa?
Pêhesiyabû ku gelek giring e. Anne ev jinika li ber mirinê, ku
hindî tête bîra wê, şubî dayîkeke ji dil bi wê ra ye baş bû, boçi
da dinyaya wê serûbin bike? Gotinên wê di serê wê da deng
vedidan. „Kî bûy, ya kê bûy kesekê nedizanî.“.
„Erê başe, lê gelo ez ji kî derê peyda kirime û îname?“ got xwe
bi xwe di wî halê xwe yê westyayî û nîv mirî da.
Paşê dîsa ve kete nav wan kûrahîya ku vê ketinê hem dilê wê
ﬁreh dikir, hem jî dilê wê dişkand û ew dibire dûrahîya. Pêyên
wê ji erdî rabibûn û ji kendalan diﬁrî. Tarîtîya xewnên wê kete
ber çavên wê. Zevîyên kuştîya [mirîya], dehşet bûn, tirsdar bûn.
Rûyê wê şubî spîyê kaxezê bû. Heçku dilopeke xwûnê lê nebû.
Wekî hatîye ser xwe, hiziran ew rapêça. Digel vê hilweşînê
divîyabû ku bipirse, bizane ka kî ye û ya kê ye. Bi dengekî ku
bi zehmet dihate bihîstin:
„Belêm ez li kî derê dîtime? Ji kê wergirtime? Çawa wergirtime?
Tika ye hemûyan bêje.“
Wisa bersiv dayê: „Axx kiça [keça] min ax! Tu li Dersimê
dîtîyî.“
„Dayê, anku ez ne Tirk im ne wisa?“ pirsî û di nav xwe da êşa
ne Tirk bûyîna xwe his kir. Kiça [Keça] generalekê û ji nijada esîl
ya Tirk nebûn?
Cewrîye bi dengekî westyayî û qet nehatîye guhorîn yê
monoton:
„Belê kiça [keça] min tu Kurd î. Kiça [Keça] Kurd î.“
„Tika ye dewam bike û bêje. Qet çu tiştî nehêle.“, bi vî rengî
Cewrîye da zorê.
„Kiça [Keça] min, dewletê ertêş rêkire ser Dêrsimê. Mirov tinê
ji ber ku Kurd bûn hatin kuştin. Qetilamên [Qetlîamên – Komkujîyên]
mezin hatin kirin. Bêyî ferq û cudahîya jin, zarok û pîr,
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qetilameke [qetlîameke – kumkujîyeke] aşkera hate kirin. Babê te di
vê qetilamê [qetlîamê – komkujîyê] da sobay [efser] bû. Heq, neheq
fermanên [emirên] dihatin dan bi cih tînan. Mirov dest girêdayî
wekî dihatin mişext kirin, dihatin rekbar kirin [kuştin]. Aha berî ku
te bibîne wezîfeya babê te ev bûye. Êş e, êşeke girane dizanim.
Karekî wisa ye ku şerm jê bête kirin, ji ber biçine binê erdî.
Goya hemû kirinên wî tol standina hevalên wî bûye. Belêm di
yê ku zarokan dikuje da îman nabe. Mecbûr im bêjim. Wisa
tête têgihiştin ku ev karê xwe bi zewq kirîye. Wekî tu dibînî
mirovekî hişk e. Digel wî li hev hatin sanahî [hêsan] nîne. Heke
bi ava wî da biçî belkî, anne heke tu xwudanê ﬁkirekê bî, hingê
digel wî jîyan nemumkun e.
Carekê Kurd dayîne ber reşaşa [sîlehên otomatîk]. Xwudê [Xweda]
tu parastîyî. Roja paştir tu di nav kuştîyan [mirîyan] da dîtîyî.
Tu hilgirtîyî û bo min înayî. Ji ber ku axir dizanî ku ez zarok
dixwazim. Anku xilasbûna te mûcîzeyek e. Mirov hatine kuştin,
hatine sotin. Gelek êş bi Dêrsimîyan dayîne kêşan.“
Xêrîya li hêvîya vî xeberê [nûçeyê – hewalê] reş nebû. Dilopên di
çavên wê yên ter da kombûyî bêyî kontrol weryane xwarê.
Dayîk, bab, xwûşk û birayên wê yên rastî qet li hizira wê nebûn
vê gavê. Nasnameya [huvîyeta – îdentîtêta] wê ya bîst salî di yêk
bêhnê da hatibû guhorîn. Di bin bûyera temetî çiya mezin da
periçî bû. Halekî bêbizav û bi hizir hebû. Di nişkê da dayîk û
babê wê hatin bîrê.
„Başe ez kiça [keça] kê me. Ma kesekî ku nasnameya [huvîyeta –
îdentîtêta] min bi timamî dizane nîne dayê?“
„Kes nizane. Tu li qûntara [betena – binê] çiyayekî ku ji teref Kurda
ve pîroz tête zanîn dîtîyî. Navê çiyayî jî gotibû. Nihe ne li bîra
min e. Belêm navek e ku rastîyê tîne bîra mirov. Mirovên hatine
kuştin jî, eşîra ruhban [pîr – rêberên dînî] ya wê navçeyê bûne. Tiştên
ku ez dizanim hinde ne.“
Xêrîyayê çavên xwe yên mezin yên wekî bahîva dane ser vê
jinika li ber mirinê ku bi salan e dibêjê dayê.
Gelo dayîka rastî ma da ji vê jinikê cudatir bike? Dizanî ku gelek
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ji wê hez dike. Cewrîyeyê hem wekî dayîk, hem jî wekî hevalekê
digel reftar kiribû. Rastîyek bû ku li nik wê huzûr didît. Ji bo
wê milyaketa parastinê, hevdert û aqilmend bû. Bi salan e ev
jinika ku hinde pê ve hatîye girêdan, di bêhnekê da ji dayîkîtîya
wê derketibû. Rastî wekî mircekê [balyozekê] daweşîyabû serê
wê. Hizirên wê têkilav bibûn û adeta şubî serxweşekê bû. Digel
birhên wê yên reş û gur enîya wê bibû girê û di tahtê enîya
wê da kurîşkên spî peyda bibûn. Êşa bê dayîk û bab bûn û bê
nasname [huvîyet – îdentîtêt] bûnê rûniştibû ser çavên wê yên gir û
bêguneh [masûm]. Nihe rondikên rû bi rû mana vê rastîya bi êş,
dikirin jahr [jehr] û diavêtine nav dil û hinavên xwe. Mirovên ku
diketine xewna wê înan bîra xwe. Hizira xetên rûyê wê jinika
ku rûyê wê şîn bûyî û çavên wê yên vekirî û devê wê kir.
Dengên „Lemin! Uyyy!“ anku „Lê minê! Ayyy!“ deng vedan
di guhên wê da. Eve hawarên ji zimanekî ku nizane bûn, yên
dayîka wê bûn. Makzimanê wê bû. Eve divêt makzimanê wê yê
ku di wî jîyî [emirî] da pê nîv nîvçe diaxivt be. „Lemin, uyy!“
Cewrîyeyê bi çavên westyayî berê xwe dida wê. Êşa ku di rû û
çavên wê da hind ye xuya bû ku, têgihişt ku kiçik [keçik] nikare
ji bin vî barî rabe. Divîya bû ku hevkarîya wê bike. Xêrîyayê
hevkarî [harîkarî] dixwast. Lê belê [Lakin], taqeta axivtinê di
Cewrîyeyê da nemabû. Hezkirineke bi têr dilpêvemanî, li dilê
wê yê bi êş û westyayî belav bû. Bêyî ku çavên xwe biniqîne
dirêj dirêj berê xwe dayê. Paşê:
„Xêrîya, kiça [keça] min hevkarîyê bike, min razîne ser cihî.“
Xêrîyayê xwe ji hizirên xwe veresand û ew razande ser cihê li
rex dîwanê [qenepeyî – qoltixî]. Paşê ew karên ku heta nihe dikirin
dubare kirin. Dest û rûyên wê bi destmala [xewlîya] bi sabûn paqij
û zuha kirin.
„Dayê hewcehîyeke dî ya te heye?“
„Ax kiça [keça] min ya delal. Çi mixabin ku ez şûkirina te
nabînim. Eve demekî ku herî zêde min dixwast bû. Nihe bala
xwe bide gotinên min. Kilîlê ku min bi berûka ji nav da ya vî
xirqeyê [kardîganê] li ser min ve dirûyî hema nihe hilgire. Paşê
tu wê sindoqa ku min wekî cihêz înayî dizanî. Min nîşanî te
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dabû. Di nîveka wê da qotîyeke [qutîyeke] biçûk heye. Ev kilîle
wê vedike. Tiştên di wê qotîye [qutîyê] da yên min in. Di nav da
tiştekî bi navê heram nîne. Hemû ji sûlaleya min mane, temîz
in. Tiştên ku xuha enîyê pê ve ye. Ez wan bo te dikime dîyarî.
Şubî şîrê dayîka xwe ya helal ya reben li te helal dikim.
„Dayê tiştên wisa nebêje. Bawer bike çavê min li malê dinyayê
nîne.“
„Dizanim. Dîsa ve eve xwezîya min ya dawîyê ye ji te, hilgire
wan. Dê min bi bîr bînî. Min tu neînay dinyayê. Lakin [Lê belê],
hindî ji destê min hatî min hewil da ku dayîkîtîyê bo te bikim.
Belêm dayîka mirov ya helal cuda ye kiça [keça] min. Dayîka
helal.“
„Başe dayîka min. Tika ye xwe newestîne. Lê hindek tişt hene
ku ez dixwazim hêj jî bizanim.“
„Bipirse.“
„Dayê, rola babê min çibû di vê qetilamê [qetlîamê – komkujîyê]
da?“
„Yuzbaşîyekî bêrehm û dijminê Kurdan bû. Goya dê bibine
mişextîyê [surgunê] hemû bi rê ve kuştine.“
„Başe tu kesekê nas dikî ku van bûyeran baştir bo min bêje?“
„Baş bû ku te pirsî. Albay [Efserê bi heyvûstêrek û sê stêr] Ziya jî di
vî şerî da bûye. Tu kiça [keça] wî nas dikî. Ew yê babê Elîfê. Li
Fenerê rûdinin. Hetmen tiştên ku ew bo te bêje hene. Nihe êdî
dixwazim bi tinê bimînim. Ji bîr neke kilîlî hilgire.“
Xêrîya hêbetî, Xêrîya reben bû. Heyecan, tirs û nezelalî pêkve
hakimî hiş û bîrên wê bibû. Li milekê mirovên di xewna xwe da
dîtî, pîrên rih spî, savayên [bebekên] rûyên wan şîn bûyî, li milê dî
tirsa babê. Îskên girînê di gewrîya wê da bibûne girê. Çavên wê
werimî û sor bibûn. Ji xwe bunyeya wê ya zeîf [jar – lawaz] êcarî
têkçûbû, derman [taqet – hêz] di lingên wê da nemabû. Xêrîyayê
bi xemgînîyeke mezin kilîl hilgirt û dayîka xwe peçinî. Paşê çû
kete mezela [odeya] xwe. Serê xwe dana ser balgehî û girî û girî.
Ji milekê ve jî li ser lêgerîna nasnameya [huvîyeta – îdentîtêta] xwe
ya nû ﬁkirî. Digel ku bîst salî bû, lê eve cara sêyê bû ku jîyana
wê dihate guhorîn. Jîyana wê ya heta du sê salîyê, paşê bûyîna
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kiça [keça] Cewrîyeyê û Xêredînî û nihe jî Cewrîyeyê nasnameya
[huvîyeta – îdentîtêta] nû derêxistibû pêşîya wê. Bo qedera xwe ya
bi derd [çîle – çile] xemgîn bû. Çawa jî ketibû binê barekî giran?
Da çawa ji binî derkeve? Axir ji bo mamosta bûyîna wê çendek
meh mabûn.
„Kiça [Keça] Kurd î!“ bi çu rengî ji guhên wê dernediket.
Kurdên ku „Cemîyetên [Komeleyên] zerarê dadimezrînin, dixwazin
dewleta Tirk hilweşînin“ ji dersên dîrokê [tarîxê] nas dikirin.
Mamostayê dîrokê [tarîxê] Kurd, ku „bi ya emperyalîstan dikirin
û serî li dewletê radikirin“, daîm li erdî didan. Paşê jî: „Ûris
[Rûs], Bulxar [Bulgar], Yewnan û Ermenî dijminên derve yên
Tirkan in, lê hindî Kurd in, ew dijminên navîn in“ digot her
daîm.
Gotinên „Were berê xwe bide qedera min ku, nihe ez yêkser
bûme kiça [keça] dijminê navînî“ borîn di serê wê da.
Fotrafê [wêneyê – resmê – şikilê] Ataturkî yê bi kumê qewqasî [qalpax –
kalpak] yê li mezela [odeya] mêhvana hate bîrê. Çend jî ji wî fotrafî
[resmî – wêneyî] hez kiribû. Babê wê: „Babê [Atayê] me, babê [atayê]

xelkê Tirk, rêberê mezin“ gotibûyê. Navê Mustafa Kemal bi
kar neînabû. Kerbên xwe jî ji yên wisa digotin vedikirin. Çiku
Mustafa ne navekî Tirkî ye. „Ez xweş nabînim ku Atayê [Babê]
me bi navê Erebê bêbext [qeleş] bête gotin“ digot. Rêberê mezin
yê ku dijminên navîn înayîne rayê û dewlet ava kirî û general
Xêredînê teqawît ku heta berî seetekê babê xwe dizanî: Çawa jî
ji wan hez kiribû.
Xêrîya bi babê xwe ye serbilind bû. Herkesê dizanî ku wê ji ber
bûyîna kiça [keça] generalî çend xwe bi xurûr his dikir. Eve di
her delîveyî da dida xuya kirin. Gelek cara jî bi vekirî digot. Lê
belê, nihe ew jîyana wê ya xweş ya li çîrokên perîya di bêhnekê
da nîne bibû [nemabû]. Ew seraya ku lê dijî bi ber zelzeleyê ketibû
û bi erdî ve bibû yêk. Hiziran bêhna wê çik kiribû. Hizirên wê
şubî lehîya biharê hêl û bêqayîde bûn.
Roja paştir bû. Bi tirs û hêbetî li qîrînên babê xwe hişyar bû.
Di halekî bi tirs da derkete salonê. Çawa ku çavên wê bi çavên

271

babê wê ketin, zanî ku hindek tişt ji nîveka dil û hinavên wê
piçhan [qetîyan] û derê hezkirinê yê di dilê wê da bi lez hate girtin.
Li ser serê Cewrîyeyê çik rawestabû. Wekî ew dîtî:
„Mirîye! Ew jî, em jî ji bin barekî giran xilas bûn kiça [keça]
min. Mirina wê baş bû. Di demên dawîyê da çu huzûra me
nemabû.“
Xêrîyayê çawa bûyer bihîst ne bihîst, rondikên xwe berdan. Xwe
avête ser mirîyê. Xirîk xirîk [Bi îskeîskî] girî. Ji ber berzekirina
vê jinika baş û ji dil û qedera xwe ya reş ya ku bi erd û beran
dikeve têr û têr girî. Dilê wê zelzele li ser zelzeleyê diborand.
Wê terteleya [qetilama – komkujîya – nijadkujîya – jenosîda] Dêrsimê nihe
dijîya. Yên ku kurt jî bin ji Cewrîyeyê bihîstî ruha wê ji kûr
ve birîndar kiribû. Êşa terteleya Dêrsimê dilê wê gelek micid
şkandibû. Bi hemû giyanê xwe ve û ji dil digirî. Ji milekê ve jî
hizira gotinên babê xwe yê general dikir.
„Piştî jina xwe ya hinde salan, gotinên kirî ma eve bane?
Xwudêyê [Xwedayê] min eve çi aﬁrîneke [xuluqîneke] sar e?“ got di
dilê xwe da.
Dayîka wê ya delal, Cewrîyeya wê, eve heftîyek bû ku hatibû
veşartin. Rojên wê yên li vê mala ku ciwanîya xwe lê borandî
êdî bi hejmar bûn. Dixwast derkeve biçe. Bêyî ku careke dî
vegere û çu kes bibihîze ya herî baş e.
Li ser nasnameya [huvîyeta – îdentîtêta] xwe hêj yêk gotin digel babê
xwe nekiribû. Xêredînî jî ji ber ku êşa wê texmîn dikir, lewma
ew jî bibû kedwerê [tembelê] axivtinê.
Di bin eynî banî da li hevdu şubî du biyanîyan diman.
Xêrîya, da roja paştir biçe dibistana xwe. Piştî nîvro dest pê kir
tiştên xwe kom kirin. Di dilê wê da xwasteka careke dî nehatinê
bi dirêjî ve cihê xwe girtibû. Êdî çu tiştê ku wê bi vê derê ve
girêde nemabû. Êdî di serê wê da şubî ronahîya rojê zelal bibû
ku, pêkve mana digel qatilê dayîka wê ya ku ew înaye ser rûyê
erdî nemumkun bû. Ma cudabûna wê da bi sanahî bibe? Da
çawa bibêjê? Da ji kî derê dest pê bike? Xêredînê ku bi zêdehî
ve demê xwe li mala ertêşê [Mala sobayan – Mala efseran] diborand,
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piştî mirina jina xwe, hema ji bo rûmetî [usûlî] xwe li malê zevt
kiribû. Çiku di rojên dûmahîkê da pêşwazîkirina behîçinên
dihatin malê jî pêdivî [hewce] bû. Wekî mêhvanên xwe rêdikirin,
Xêrîya jî li nik xwe dihêla. Destê xwe diavête ser mile wê, bi
hereketên hezkirina qelp [sexte] bi alîyê xwe ve dikêşa û destê
xwe bi pora wê ya rep û reş [reşê tarî] ya neşekirî da tîna [diîna]. Ya
rastî Xêrîya ji berê were ji van hereketên wî diciﬁnî. Ji xwe piştî
ku rastî zanî, nihe di nîveka wê da dijî wî nefreteke mezin bilind
bibû. Her ku diçû, ev nefreta wê tûjtir [tîjtir] dibû.
„Çi li te dibe wisa kiçê [keçê]? Heçku min dayîka te kuştîye ji
min sil xuya dikî? Anne te derdekî dî heye?“
Xêrîyayê bi zorî xwe girt. Kêm mabû „Ma te nekuşt?“ da bêjîtê
[bibêjê]. Belêm mecbûr ma ku xwe ragire.
„Qet, tiştên xwe kom dikim. Divêt subehî biçime dibistanê.“
„Ne lo? Dem çend zû borî?“
„Belê zû diçe.“
Ma dayîka te berî mirinê qet çu wesîyet nekir?“
„Kir.“
„Çi got? Ka bêje?“
„Ji Dêrsimê behs kir.“
Xêredîn qezeteya [rojnameya] di destê xwe da avête rexekê û bi
kerb rabû ser xwe. Bi rengekî hişk gote Xêrîyayê:
„Ka bêje, çi got?“
Bi hişkî da zorê: „Dê ez dibêjime te bêje.“
Xêrîyayê pê li kurîya wî kiribû.
Generalî dixwast tiştên ku hatine gotin bizane. Endîşeya
berzekirina vê kiçika [keçika] ku hinde salan wekî Tirkeke baş
gihandî li serê wî belav bû. Bo wî wisa hat heçku se anjî kitika
[pisîka] ku xwudan kirî û mezin kirî ji malê direve. Eve nankorî
bû. „Tam jî nankorîyeke ku li Kurdan têt“ wisa hizirî di dilê
xwe da.
Ji milekê ve jî ji tinê manê ditirsa. Her çi be elimîbû Xêrîyayê.
Nihe ma da wê jî berze bike?
„Ka bêje!“
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„Tiştekî ku bêjim nîne. Hûn hemûyê dizanin.“
General gelek bi hiddet ketibû, belêm digel hindê jî hewil dida
ku xwe zevt bike. Hat û li dîwanê li rex Xêrîyayê rûnişt. Xwast
destê wê bigire. Kiçikê [Keçikê] bi nefreteke mezin û dilrabûnî
destên xwe jê revandin. Li hêvîya vê reftara kiçikê [keçikê] nebû
lê xwe bi ser ve jî nebir, anjî çu mana nedayê: „Hela hela eve jî
dibe çi?“ got û bi hêbetînî serê xwe vî alî wî alî zivirand. Paşê
xwe piçek dî jî nêzîk kir.
„Xêrîya ma tu dixwazî dilê min bihêlî, ya rastî min li te neyîna
[min layiqî te nedît – min rengî te nedît]“ got û paşê dîsa ve xwast destên
wê bigire. Xêrîya bi israr bû ku destên xwe jê birevîne û nedê.
Ew berê xwe dana masûm [bêguneh] û bi êş ya li çavên wê yên
reş çûbû, li şûnê nefret û kînê cih girtibû. Êdî destê ku bide vî
qatilê hizaran mirov û dayîk û babê wê nebû. Nedibû. Destê
xwe dana wî, da bête manaya inkarkirina jîyana wê û kuştîyên
[mirîyên] xewnên wê. Beramberî savayên [bebekên] rûyên wan şîn,
çavên vekirî û bi tirs, salmezinên [pîrên] rihspî û herweha wê
jinika wekî dêwa ya ku ji binî derketî da bibe bêrêzî… Da bête
manaya inkarkirina hemûyan.
Xêredîn hewil da vê carê xwe bi ser yarîya [heneka] ve bide.
Wekî: „Dêka kiçika [keçika] reş ya delal, ka bide wan destên
xwe yên spehî!“ digot, digel dengê wî rû û çavên wî jî qelpîya
[sextetîya] wî ya binvebinve [sinsî] dida dest. Xêrîya daku xwe ji
awirên wî xilas bike rûyê xwe zivirande derekî dî. Ji wan çavan
ditirsa. Tirs hakimî hemû organên wê bibû. Tirs ketibû hewayê
ku bêhnê jê werdigire. Xêrîya di cihê xwe da qerisîbû. Bêbizav
[bêhereket]. Di van çavan da ne dostîtî hebû nejî bawerî. Kivş bû
ku da ﬁrtoneyek bipeqe, eve bi aşkerayî [eyan beyan] ketibû dilê
wê. Ewrên di çavên şîn û xemamî yên generalî da piştî bêhneke
dî da şubî baranên biharê kîna xwe verêjin. Ji bilî li hêvîyê manê
çu imkanên dî yên wê nebûn. Digel ku ditirsa jî belêm Xêrîya ye
bi biryar bû. Gavek zûtir dixwast pira di navbeynê da hilweşîne
û xwe xilas bike û biçe. Ev hizire bi rojane ji mejîyê wê tijî dilê
wê dibûn û timamî hebûna wê hilgirtibûn binê cendereyê. Wekî
ev hizire tijî serê wê bûn, dubare dubare gihiştibû biryara ku
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careke dî digel vî mêrikî nayête jîyan.
Generalê ku xwe qenc nêzîk kirî, bi hereketeke ji nişkê ve destê
wê girt û bada û bi hişkî ber bi xwe ve kêşa. Xêrîyayê dijî dest
badanê herçend li ber xwe da jî lê nikarî [neşiya] xwe jê xilas bike.
Canê [Giyanê] wê diêşa [têşa]. Tirsa wê êcarî mezin bibû. Çavên
wê yên reş û gir ji ber vê tirsa bi qetmer [zêde] ya ketîye ser, şubî
çavên mirîyên rûyê wan şîn bûyî, biloq bibûn [fehş bibûn]…
Milê xwe yê dî jî di stuyê wê alandibû û her dişidand. His kir ku
hiş lê tarî dibe. Dilê wê xirab bû. Wekî çavên xwe vekirîye ve, li
erdî ye dirêj bû. Di nav valahîyeke hiş û bîrî da bû. Çi bibû, li kî
derê bû nedizanî [ji hev ferq nedikir]. Piçek jê wêvetir [wêdatir] Paşayê
babê wê zik û zik li erdî bû. Li dora serê wî parçeyên vazoyê
entîke [antîka] yê ku li ser dolabê bû, belav bibûn.
Hiş û bîrên wê hêdî hêdî dihatin serê wê. Êrişa harane ya ku
Generalê ku ew wekî babê xwe dizanî û ew pevçûna [bi hev çûna]
dijwar hate bîrê. Ew şoka ku ketîyê… Piştî vê yêkê heçku fîlm
dipiçîya [diqetîya]. Xwe bi dijwarî dida zorê û çu mana nedida li
erdî razana goya babê xwe. Gelo dilê wî xirab bibû, an, anne
miribû? Di pevçûnê da wekî wergerîyaye erdî, gelo ew vazoyê
dêwasa [mezin] ji ser dolabê ketibû û bi serê wî ketibû, an, anne
wê bi xwe di wê tirsa ruhê da hilgirtibû û li serê wî dabû? Xwe
dida zorê, belêm ji demê wê şoka ku ketîyê ya ku piştî êrişa
goya babê wê kirî pê ve tiştek nedihate bîrê. Tinê tarîtîyek bû ya
dihate ber çavên wê.
Xêrîyayê cilikên xwe yên diryayî dane hev, hewil da ku xwe
komî ser hev bike. Paşê bi çavên tijî tirs berê xwe dayê. Hizirî
ku hema dê hilﬁre û xwe li gewrîya wê bide. Divêt bireve biçe,
anne heke bi ser xwe ve hat karê wê î xilas bûyî bû. Hind ye
perîşan bû, heke bi destekê xwe bi dîwarî ve negirtiba, nedikarî
[nedişiya] xwe li ser pêya bigire. Her derê wê heçku tayê girtî
wisa direcifî, lamên wê bi hev diketin [çeqeçeqa lamên – didanên wê
bû]. Bi lez çû mezela [odeya] xwe û bahola xwe hilgirt. Her bêhnê
li hêvîyê bû ku heçku dê bigire, dê xwe biavêje ser. Şubî kivanê
veşidyayî bû. Bi tirs çû salonê. Tirs bibû dehşet û ketibû çavên
wê yên spehî. Tila li ser lolebkê bû. Di nav tirsa ku hergav dikare
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êriş bike da bû. Lêdana dilê wê, heçku şubî reşaşa ku gelîyên
Dêrsimê tijî dengûdor dikir bibû, hema bêje da di singê wê kun
bike û hilﬁrîne. Wekî li ser tilên pêyên xwe di ber ra borî, bi tirs
berê xwe dayê. Dîsa wekî rex û rex ber bi derî ve diçû çavên
xwe ji wî nekirin.
Wê bêhnê heke mêşek ﬁrîba, anjî livîneke biçûk, bizavek,
dengûdorek da bikare êşa singê wê bi dawî bîne. Şubî vazoya
porselen ya bi berî [kevirî] hilweşîyayî, dilê wê dikarî bijbelav
bibe. Bi hizirîneke dawîyê bi ser xwe ve hat. Ji hizirîna xwe
tirsa. Veciniqî.
„Anne mir?“
Hizirî wekî çi dibe nabe. Belkî kemîn [telî – dav] danaye, belkî
dixwaze min bîne leyizê. Divêt bi teybîr [tedbîr] bim. Li rex derî
bêyî ku çavên xwe ji wî bike, pêlava ku bi destê xwe ve înayî
avêtê.
Hereket nebû. Hêbetîtîya wê zêdetir bû. Vê carê jî bêyî ku xwe
nêzîk bike, pêlavkêş û binê sihwaneyê avêtê. Hereket nebû. Bi
çu rengî bawer nedikir ku dê bimire. Ev Generalê ahim şahim
da çawa hinde zû bimire? Careke dî hizirî ku leyizê neke.
Midehekê bi hizir û tirs berê xwe dayê. Êşên xwe herwekî ji bîr
kiribûn. Di Generalî da çu livîn nebû. Di bin portreyê bi kumê
qewqasî [qalpax – kalpak] yê Ataturkî da, bi wê bejna xwe ve î dirêj
bû û heçku wisa xwe avêtîye ber pêyên wî î rêzgir bû. Heçku ji
bo Atayê xwe çûye sucdeyê [secdeyê] î wisa bû. Xêrîyayê bahola
xwe ji destê xwe dana. Ewil derê derve piçekê vekir. Paşê bi
sandelîya [kursîya] darî ve serê wî livand [kontrol kir]. Her bêhnê
hazirî revê ye. Heyecana xwe ragirt û piçekê xwe çemande ser
û careke dî berê xwe dayê. Gelo bêhn werdigirt?
Wekî qenaet îna ku mirîye, heçku giranahîya çiyayî ji ser rabûye
wisa rehet bû. Bêhn wergirtinên wê serast bûn. General miribû.
Hûtê [Cinawirê] Dêrsimê miribû. Belêm nihe da çi bike? Di halekî
bêtaqet da bû. Bîyanîyekê ew di vî halî da dîtiba, da hizir bike
ku dîn bûye. Ji bo bêkesîya xwe, bo bê hevkarîya xwe, bo bi
tinêtîya xwe xemgîn bû. Hêşku kesek heba ku hevkarîya wê
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kiriba! Hevparê êşa wê ba, guhdarê derdê wê ba! Kesek ku
destê xwe bi serê wê da înaba û serê wê danaba ber singê xwe,
şirîkê êşa wê ba! Ma hebû kesekî wisa? Ma min kî heye ku
gazî hevkarîyê bikim. Ji nişkê ve gotinên Cewrîyeyê hatin bîrê.
Ronahîya birûskî ya ku tarîyê dişkêne û parçe dike kete hizirên
wê.
Devê wê yê biçûk û spehî livî: „Mamê Ziya!“ got.
Çavên wê çu kes nedidît. Timamî hizirên wê li ser gotinên ku
da bo Mamê xwe yê Ziya bêje bûn. Pora wê ya belav, xîç û reş
û şînîya li rûyê wê, bala rêvingên mînîbûsê yên ku berê xwe
didanê dikêşa û dibû binasê [sebebê] pê axivtina wan. Herkesê ku
çavên wan pê diket, bi mereqdarî berê xwe didane wê.
Wekî derê bexçeyê Albay Ziyayî vekirî û ketîye jor, îskeke
girînê di gewrîya wê da bibû girê. Destê xwe lê daban, da şubî
cerikê avê yê şkestî verije erdî. Wekî li bexçeyî diçû, di vî jîyî
[emirî] da bo hinde barê derdan dilê wê bi xwe ve sot. Nelet li
qedera xwe kir. Di halekî wisa da bû ku nedizanî ka da ji kî derê
dest pê bike û çi bêje. Madem ji wan pê ve kesî wê nebû ku biçe
nik, gelo da hevkarîyê bikin? Be heke hevkarîyê neke?
„Xwudêyê [Xwedayê] min, di vî jîyî [emirî] da berê xwe bide jîyana
min?“
Ji xwe têkilîyên binemalî [malbatî – aîlewî] yên digel mala Ziyayî ji
hevdu naskirina li Mala Ertêşê wêdatir neçûbû.
Da reftareke çawa digel bikin? Mereqê ew dixwar û xilas dikir.
Derî jina Ziyayî, Beserê vekir. Çawa vekir, destê wê çû devê
wê. Bi heyret û hêbetî:
„Kiça [Keça] min, çi li te hat?“
Vê pirsê têra kiribû ku rondikên Xêrîyayê wekî baranê bibarin.
Beser kete milê wê û ew bire jorve. Timamî binemal [malbat – aîle
– famîlya] li dorê kombibûn û li hêvîya tenabûna wê bûn. Beserê
carina: „Bes e kiça [keça] min, bes e êdî. Bihêle girînê. Bo me
bêje, em hevkarîya te bikin.“
Ji milekê ve jî cênîkên Xêrîyayê yên şubî volkanekê dikelin bi
kolonyayê [gulavê] diperixandin. Ziya î hêbetî bû. Pirsa ku serê

277

wî mijûl dikir, dibe dibe ku kesekê êrişî wê kiribe bû. Digel ku
qet hej babê wê nedikir jî lê dilê wî bi kiçikê [keçikê] ve ma. Ji ser
qenepeyê lê rûniştî bi tenahîya wekî hercar berê xwe dida wê.
Ew jî bi mereqdarî li hêvîya sekinîna ﬁrtoneyê bû. Ka kiça [keça]
sobayê [efserê] zalim yê zemanekê da çi bêje? Fikirî ku belkî tirsa
be ku biçe nik babê xwe.
Di enîya Xêrîyayê da, li rûyê wê şînbûneke berbiçav dest pê
kiribû. Xirîk xirîkên [Îskeîskên] girîyê şubî kêrekê di singê wê da
diçikilîn. Bi awayekî zeîf û navbir navbir dest pê kir got:
„Mamê Ziya, ez jî wekî we Kurd bûme. Berî mirina xwe dayîka
min bo min got. Ez Dêrsimî me. Ez li nav kuştîya [mirîya] dîtime
û îname wekî nevisîya [zirzaroka] xwe. Piştî ku dayîka min mir, ez
têgihiştim ku ez neşêm [nikarim] li wê malê bijîm. Gava dî jî ma
şubî dîna êrişî min neke? Hind mabû ku min bikuje. Wekî min
hewil da ku xwe biparêzim dilê min xirab bûye.“
Dîsa ve îskeîska ew girt. Girî û girî… Xwe berda nav destên
Beserê ku bi hezkirinî destê xwe bi serî da diîna [tîna].
„Min xwe parast.“
Dubare dubare eynî tişt digotin.
„Min xwe parast.“
Ziya ketibû nav hiziran. Bêyî ku gotinekê bike, guhê xwe
didayê. Dixwast tena be û bûyerê dubare bêje. Pora wî ya spî, di
rûyê wi yê esmer da rengê zanerîya mirovê dîtî û jîyayî didayê.
Rûyê pîrê [kalê] şirîn di nav kurîşkan [qurmiçikan] da bû. Di serê wî
da Dêrsim û kiryarên General Xêredînî dizivirîn. Çu cara çavê
wî ew negirtibû. Daîm hewil dabû ku xwe ji wî dûr bike. Nihe
kiça [keça] mirovê ku hinde nefret jê kirî, li ber rûniştîye û dibêje
ez Kurd im. Gelo dibe ku rast be? Anne leyizek bi serê wî tête
kirin? Nedixwast wê temkînîya [teybîra – tedbîra] xwe ya hercar ji
dest berde.
Piştî kiryarên ku li Dêrsimê hatine kirin yên bi xwe dîtî, kitek ji
hevalên wî yên efser [sobay] yên ku bawerî pê diîna [tîna] û têkilî pê
ra heyî nemabûn. Digel hemûyan gelekî resmî [fermî] û ciddî bû.
Piştî ku teqawît jî bûyî, xwe dabû ser du kiçên [keçên] xwe û jina
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xwe. Şubî çemê ku di halê xwe da diherike, xwe dabû koşeyê
xwe. Enîya wî daîm ye girê bû û di nav hiziran da halekî wî yê
heçku kenîn fêrnebûye hebû. Nekenîna wî tesîreke berbiçav li
malê dikir. Beserê zarokên xwe hişyar dikirin:
„Kiça [Keça] min babê we şer dîtine. Beşdarî [Pişkdarê] şeran
bûye. Bi taybetî li Dêrsimê qetilama [qetlîama – komkujîya] bi deh
hizaran Kurda dîtîye. Ew jî mirovên wekî me bûn. Anku ji reya
me, mirovên me, dostên me, pîrên me û rêberên me bûn. Dîtina
kuştina wan ma sanahî ye [hêsan e]? Hela ku kuştina zarokan?“
Beser li hêvîya xweşbînîya zarokên xwe bû.
„Kiça [Keça] min, babê we berî şerê Dêrsimê mirovekî wisa bû
ku daîm bi ken bû, keyfxweş û yarîker bû. Her çi bûyî be paşê
bû. Piştî ku ji şerî vegerya, bibû mirovekî dî.“
Bi çavên dilpêveyî û hezkirî berê xwe dida Xêrîyayê. Çavên wî
li Xêrîyayê bûn lê hizirên wî ew biribû Dêrsimê. Bînbaşî [efserê
bi heyvûstêrek û stêrekê] Koç hate bîrê. Ew gava ku hatîye zordan ku
zarokan û dayîka wan bikuje. Paşê ji ber ku nekuştibûn, bi serê
mûyekê ji mirinê xilasbûna xwe wisa bi êş û jan îna ber çavên
xwe. Ev bûyere wekî sihê li dûv wî bûn. Dêrsim wekî kabûsekê
bû bo wî. Li timamî jîyê [emirê] xwe, îmkanê ji vê kabûsê
xilasbûnê nebû. Digel ku mirov nekuştibûn lê xwe sûcdar didît.
„Boçi min ev unîforme ji ser xwe neavêt? Boçi li vê cehnemê
[dojehê] mam? Ma bi ber diket?“
Timamî jîyana wî da bi vê lêpirsîna hisabê xilas bibe. Lêpirsîna
hisaba digel xwe şerekî dijwar bû û dijmin jî ew bi xwe bû. Aha
ji ber vî şerî bû ku ken biribû û çûbû.
Xêrîya piçekê tena bibû. Çavên wê sor bibûn, xwûn ji rûyê wê
vekişiyabû û berze bibû. Tirsa di nava wê da jî her diçû mezin
dibû. Generalekî navdar miribû. Çawa miribû ne kivş bû. Dibe
ku vî sûcî biavêjine ser wê? Belkî da wê jî li sêpîyê [sêdarê] bidine
hilawîstin. Di zîndanan da bidine rizîn. Dê tola Generalî ji min
bistînin. „Belêm min xwe parast.“ Paşê jî savayên [bebekên]
rûyê wan şîn bûyî li ber çavên wê diçikilîn. Pîrên [Kalên] rihspî û
jina wekî dêwa…
„Min xwe parast.“
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Rûyê wê yê zeîf verijîyabû û çavên wê xilêl bibûn. Di koşa
Beserê da ji bo bêhnekê jî be xwe di nav ewlehîyê da his kir.
Paşê çavên wê çûne serêk [ser hev]. Li mezelê [odeyê] hereket nebû.
Xelkê malê î hêbetî. Xwastin ku piçekê binive û bêhna xwe
vede. Lê ya wê ne nivistin bû.
Îşkenceyek bû. Gavê seetê bi hemû leşê xwe ve hildiperî, çavên
wê hema vedibûn û paşê dîsa ve gêr dibû dinivist. Gelek dirêj
nedikêşa bi veciniqîneke nû hişyar dibû.
Ziyayî qenaet înabû ku ew jî wekî wî di bin tesîra bûyerekê da
ye. Dilê wî pê ve ma. Di vî jîyê [emirê] ciwan da heke nivistin
bibe îşkence eve jîyî [emirî] kurt dike. Mirovî radike dibe. Paşê
berê xwe da xetên rûyê wê. Birhîyên wê yên reş û gur li nîvekê
digihiştin hev. Mijûlankên dirêj û xingilokî, kepîyê zirav û bi
hestî, di rûyê wê yê pît [beqem] da cihên sorbûyî, li hindek cihan jî
şînîtî. Xwûn heçku di lêvên wê da nemabû. Ziyayî neşiya [nikarî]
çavên xwe jê bigire. Hindî berê xwe dayê, dît ku di hemû xetên
kiçikê [keçikê] da taybetîyên Kurda hene. Lê ji reng û xetên rûyê
wan mirovên ku dayîk û babê xwe dizanîn çu nîşane nebûn.
Hizirî ku dîyare kiçik [keçik] rastîyê dibêje.
Bihîstibû ku ji nav mirovên ku li Dêrsimê hatine qetil kirin
hindek zarokên Kurd xilas bûne. Aha nihe mûcîzeyeke ji vê li
beramberî [miqabilî] wî disekinî. Dibe ku ji wan zarokan be yên
ku dayîkên dehmen ﬁreh ku di nav lingên xwe da vedişartin.
Yêk ji wan zarokan bû ku gava dayîka ku ji singê xwe fîşek
dixwar û şubî pembûyekê nerm werdigerîya erdî û ji bo zarokê
xwe dibû zirh û ji nû ve jîyan didayê. Wekî bi hizar zehmetan
zarokên xwe diînane [tînane] dinyayê û mezin dikirin û gava
diketine ser zarokên xwe, xilaskirina wan dibe hizira wan ya
dawîyê. Dayîkên ku bêyî guh bidine mirina sar û xwûna ku ji
singê wan dipeqî, xwe dikirine sîper bo zarokên xwe.
Bîrhatinên wî ew bi salên berê, bi Dêrsimê ve girêdabûn. Bêyî
ku gotinekê bike, hereketekê bike, wekî heykelekê [peykerekê] li
dîwanê rûniştîbû.
Gava Xêrîya bi ser xwe ve hatî, çavên wê bi çavên Ziyayî ketin.
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His kir ku ji rûyekî şirîn, dost û serspî [porspî – rihspî] ber bi wê
ve hezîyek diherike. Hizirî ku ew dikare hevkarîya wê bike. Bi
çavên werimî berê xwe da dora xwe, Elîfê û Zeynebê. Sifreya
êvarî hazir kiribûn.
Wekî „Dê kiça [keça] min. Girîna te bes dike. Berê xwe bidê,
zarokan sifre hazir kirin. Em hemû bi hev ra parîyekî nanî
bixwin“ gotî, Xêrîya di koşa wê da rabû ser xwe. Serê wê diêşa
[têşa]. Bi herdu destên xwe serê xwe girt.
„Elîf, hevkarîya kiçikê [keçikê] bikin, bila dest û rûyê xwe bişo.“
Herdu xwûşk çûne bin çengê wê û birine destşokê [lawaboyê]. Wê
taqeta bi tinê çûnê nebû.
Dev û zimanê wê zuha bibûn, dest û pêyên wê şubî yên ku
demekî dirêj di nav befrê da mayî qerimî bûn, xwûn ji rûyê wê
êcarî vekişyabû. Hind taqet lê nemabû ku serê xwe çik ragire.
Dikete ber wê, ser milê wê. Ji rûyê wê yê saf û zarokî rengê
mirovên ku êş û çîleyên [çileyên – derdên] mezin dîtî û kêşayî belav
dibû.
Wekî kiçên [keçên] Ziyayî rûyê wê dişuştin ew jî li ser bêoxirîya
[bêyûmîya] li ser serê wê hizirî. Ji bûyînê were ev bêoxirîya bi dûv
ve, bêyî ku jê vebe şubî çelenkê ji defneyê [dafneyê] ku danane ser
serê wê lêhatibû. Nexêr nexêr bêoxirî şubî kirasê ji asinî [hesinî]
lêhatibû, req û sar! Xêrîyayê xwe bêtaqet û hilweşîyayî his kir.
Şubî heçku erd ji bin pêya diherike, ji kendalan hildiﬁre û dikeve
lêdihat. Heçku dilê wê, ﬁrşikê [mîdeya – zikê] wê vedikişîya serêk
[ser hev] êş his dikir. Hêza wê ya jîyanê êdî nemabû, daxwaza
wê ya ku biçe nik mirîyên xwe yên rûyên wan şîn bûyî di nava
wê da mezin dibû. „Li nik wan kes xwe têkilî min nake. Ez dê
bêjime wê jinika şubî dêwan ya ku ez ji binî derketî: Dayê berê
xwe bide ez hatim. Be [Ya] heke min nas neke? Tu ne kiça [keça]
min î bibêje? Ez dê bêjime wê ku ez kiça [keça] te me. Dayê ka
navê min yê rastî bêje. Boçi te ez bi tinê û bêkes hêlam? Te
xwast ku ez bibime kiça [keça] zaliman? Bila te ez jî digel xwe
biribam! Min ev hemû çîle [çile – derd] nedikêşan. Hûn carekê
mirin. Belêm ez eve bi rojan e, bi mehan e, bi salan e dimirim.
Nikarim xwe li ber bigirim. Min hilgire nik xwe. Hilgire binê
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leşê xwe yê mezin. Zîndanên tarî. Diyarên ku kesê nedîtî, kes
xwe têkil neke.“
Wekî Xêrîyayê li ser sifreyê ev hizire dikirin, van gotinên Beserê
„Dê kiça [keça] min, hema parîyek jî be bixwe! Dê qewetê bide
te. Tu dê bi ser xwe ve bêy“ bêdengî vedirevand. Kiçên [Keçên]
Ziyayî adeta bibûne ber. Bêyî ku gotinekê bikin bi hûrkolî berê
xwe didanê.
Piştî ku Ziyayî kiçên [keçên] xwe rêkirine mezelên [odeyên] xwe:
„Beser pirsgirêkeke [problemeke] kiçikê [keçikê] heye. Hem jî dîyar
e ku mezin e. Şubî barekî giran ketîye ser. Ez bêjim heta ku dilê
xwe bo me veneke nikare rehet be.“
Beserê bi serê xwe erê kir. Paşê jî:
„Dê kiça [keça] min ya delal, derdê xwe bo mamê xwe û min
bêje. Bêje delala min. Bêje ku em bo derdê te bikarin çareyekê
bibînin.“
Ziyayî, bi dengê xwe yê stûr û recifok yê tijî hezkirin: „Bêje
kiça [keça] min. Bêje! Te got ku tu ne kiça [keça] General Xêredîn
î. Paşê jî te got ku tu ye Dêrsimî yî. Belêm hêj tiştên ku tu
bo me bibêjî hene. Bêje kiça [keça] min, gotin [sur – sir] ji me
dernakeve.“.
Beserê, destên sar yên Xêrîyayê di nav lepên [destên] xwe da
digirtin.
„Dê berxa min bêje!“
„Min her xewnek didît. Di demên dawîyê da her çû zêde bû. Ewil
tarîyeke zîndanî, dengê sîlehan û qîrîn. Lavahîyên bi zimanekî
ku ez tênagihim. Paşê jî heçku ez di bin giranahîyeke bi tonan
ya bêhnçikêr da me. Hewila min ya xwe xilaskirinê dûmahîkê
encam dide. Di nav xwûn, xwuh û êşê da ji bin giranahîyê xilas
dibim. Vê carê jî şewqeke, ronahîyeke ku çavan kore dike. Wekî
çav piçekê dielimine ronahîyê, her der mirov. Belêm mirovên
hatine kuştin. Çiya, dar û ber, dol û nihal tijî mirov. Savayên
[Bebekên] rûyên wan şîn bûyî, pîrên ku rihên wan yên spî heta
navtanga wan dirêj, heywan, çûçik jî mirî. Deryaya mirîya, mam
Ziya, deryaya mirîya, manzereya ku min dîtî ecêb e. Mirova ku
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ez ji binî derketî jinikeke wekî dêwa. Dev û çavên wê vekirî. Bi
êş û tirs. Heçku dê tiştekê bêje, bo mirovî wisa têt. Ji xwe ew
çavên bi tirs? Qet ji ber çavên min naçin.
Wekî ez çavên xwe diniqînim dîsa ve ew xewn. Carina wisa
dibe ku ji tirsa neşêm [nikarim] binivim. Bi şik û tirsekê diçime ser
cihî. Ji jîyana xwe ya rastîyê gelek zêdetir xewnên xwe dijîm.
Ew tesîrê li min dikin, timamî roja min dadigirin. Rojeke min
ya ku bêyî wan nîne. Li ber çavên min in, di hizirên min da ne,
bi her derê min ve mane. Gav avêtina min, bêhn wergirtina min,
çav niqandina min bêyî wan nabe…
Aha li van rojên dawîyê bû. Digel dayîk Cewrîyeyê li ser rewşê
dîsa ve axivtim. Ne dayîka min ya rastî bûye, lê inkarkirina
heqê wê dê bibe nankorî. Çawa hûn digel Elîfê, Zeynebê reftar
dikin, reftara wê jî digel min ye wisa bû. Dayîkeke baş, dost û
hevaleke baş bû. Hûn dizanin, li demên dawîyê nisax bû. Her
derê wê werimî, qelew bû. Nikarî ji cihê xwe rabe. Heftîya çûyî
berî mirina xwe, rastî bo min got. Ku ew ne dayîka min e, ez
Dêrsimî me, kiça [keça] Kurd im. Li isyana Dêrsimê Generalî ez
di nav kuştîyan [mirîyan] da dîtime. Ji ber ku zarokên dayîka min
Cewrîyeyê nedibûn, ez bo wê îname.
Min li ser nasnameya [huvîyeta – îdentîtêta] xwe agahîyên nêzîktir
xwastin. Lê wê gelek tişt nedizanîn. Tinê şiya [karî] navê we
bide. Mamê te Ziya li isyanê li Dersimê bû. Ew dê hevkarîya te
bike. Aha ji ber vê yêkê hatime nik we.“
Gotinên xwe hêj timam nekiribûn ku dîsa ve bi îskeîska girîyê
ket. Milên wê radibûn û diketin. Timamî leşê wê dilerizî. Çavên
Ziyayî û Besê bi hev ketin. Herwekî bêjine hev derdekî dî yê
kiçikê [keçikê] heye, wisa hêbetî.
Ziya: „Kiça [Keça] min, te çi derd hebe bo me bêje. Qedera te
giran e, divêt tu bizanî kiça [keça] min, ev qedera giran tinê ne ya
te ye. Qedera hizaran, deh hizaran mirovên wekî te ye.
Ya rastî qedera xelkê Kurd e. Kuştin, mişext kirin, biçûk kirin,
şkandin. Te nizanîba ku tu Kurd î baştir bû. Jinika rehmetî qencî
li te nekirîye. Nihe tu dê mecbûr bi berçavkeke cuda berê xwe
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bidîye dinyayê. Ew zordestîya giran ya ku li ser Kurdan tête
kirin dê te bêhuzûr bike. An dê xemsar bî. Şubî min. Wekî
heywanekê, tinê dê bi têrkirina zikê xwe ve mijûl bî. Çi tiştê ku
bi Kurdan ve têkilî heyî divêt nebînî û nebihîzî. Wekî ew têne
kuştin dê serê xwe badî. Çu tiştî nahizirî. Anjî tu jî dê ji kiryarên
bi serê wan têne înan bahra [behra – para – paya] xwe wergirî. Heke
tu jî dijî wê îşkenceyê bi ruha xwe, bi hizirên xwe, bi hebûna
xwe sekinî dê bahra [behra – para – paya] xwe wergirî. Tête dîtin
ku tu ji grûba duyemîn î. Hissî yî. Tu nizanî ku dinya çend ye
hişk û zalim e. Jîyana Kurdan şubî ya piştedarên [hemalên] ku tu
li Kadikoyê dibînî wisa ye. Te dîtîye ku ew di bin barê giran da
çawa dibine du qat. Heçku kepîyê wan bi erdî dikeve. Hestîyên
wan rebenan derketine derve, pişta wan req bûye û di nav kul û
birînan da ye.
Aha jîyana her Kurdî ev e. Zorî. Bi zorî û êş. Kula yên ku hissî
ne li pişta wan nade kiça [keça] min. Ew şubî piştedaran ne ji piştê
ve, ji nav ve dest bi rizînê dikin. Ji ber vê yêkê ye ku dibêjim guh
bide min. Guh bide mamê xwe. Guh bide xaleta xwe Beserê.
Girînê bihêle. Veke dilê xwe yê biçûk. Ez bûme Albay [efserê bi
heyvûstêrek û sê stêr], belêm ez xwe naparêzim ku ez bûme mirov.
Belkî li vê pîratîya xwe bi kêrî tiştekê bêm. Bêje!“
Piştî van gotinan Xêrîyayê nizanî ku dê rastîyê çawa bêje.
Bêhneke dirêj şerê xwe kir. Dawîyê „divêt bêjim“ got. „Min
xwe parast!“ got di dilê xwe da.
„Mam Ziya, Xaleta Beser, tiştekî ecêb bû. Babê min yê Paşa
heçku har bibû. Wekî êrişî min kirî, rûyê wî yê qatil êcarî
derkete meydanê. Şubî heçku ji xwûna ku vexwarî têr nebibû.
Kêm mabû ku min bikuje. Dilê min xirab bû. Wekî ez hatime
ser hişên xwe ew miribû. Herwekî gelo dibe ku min kuşt, ez
ketime dehşetê. Belêm çu tişt, çu tişt nayê bîra min“ got û bi
îskeîska [bi xirîk xirîka] girîyê ket.
Ziyayî çav li jina xwe kir:
„Beser dê rabe hevkarîya kiçikê [keçikê] bike ku em digel biçine
mala wan.“
Bi zehmetî ji peyarêya xirabe ya Ernewûd ya ku bi lambeyên
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melûl û mirî yên kolanan hatîye ron kirin, borîn. Bi taybetî
Ziyayî di dîtinê da zehmetî dikêşa. Şubî heçku li erdî li tiştekê
digere berê xwe dida. Ber tehisok bûn. Bi temkînî bû, her gava
xwe bi hisab diavêt. Toza hûr ya ku barana hûr belav dikir bi
nav hewayî ketibû.
Hersê jî bêdeng bûn. Bêyî ku gotinekê bikin li mînîbûsê [dolmûşê
– dolmîşê] suwar bûn. Heta ku li Modayê bêne xwarê çu kesê
cesareta axivtinê nekir. Xêrîyayê heyfa bêoxirîya xwe dikêşa.
Hinde neheqîyên ku bi dûv wê ketine ji parzinka hizirên xwe
yên westyayî dipalandin.
Beser li milê wê bû. Nêzîkbûneke nerm, ji dil û bi şewqeta
dayîkê bû. Dilê wê pê ve dima. Wekî tinêbûna wê, bêkesîya wê
û di ser da jî ev bûyera mirinê ya dawîyê dihizirî, êşa wê dibû
kêreke di singê wê da çikilî. Hindî Ziya bû, wî jî komkujîya
Dêrsimê dîsa ve înabû bîra xwe. Jê xilasî nedibû.
Xêrîyayê derê ku bi dest hatîye çêkirin û xemilandî yê ku li ser
bi tîpên gir „General Xêredîn Turkkan“ nivîsî, vekir. Ziya li
pêşîyê çûne jor. Li korîdorî [kolanê] Ziya li jina xwe zivirî:
„Beser, hûn herdu li vê derê bisekinin.“
Ziyayî, demekî dirêj berê xwe da generalê ku zik û zik li erdî
razayî. Paşê berê xwe da dora wî. Mezel [Ode] baş hatibû cih bi cih
kirin. Ji binbanê sê- çar metre [mîtro] bilind jorda taclambeyeke
[awîzeyeke] krîstal dahêlayî bû. Dolabên bi camekan yên ku ji darê
dîndarê [mahûn] hatine çêkirin tijî porselen bûn. Li dora maseya
çayê ya gurovir, sandelîyên bihayê wan giran ku piştekên wan
bilind û bi qedîfeyê rengê qehweyîyê tarî hatîye kiras kirin. Li
ber pencereya mezela [odeya] li miqabilî [nazirî] deryayê [behrê]
sedirek û taxima qenepeyan [qoltixan]. Li dîwarê ber bi bakur
ve jî, şîltên leşkerîyê yên Generalî, madalyayên wî, şûrê [şîrê]
wî, demanceya wî ya bi zîvî hatîye nexşandin hilawîstî bûn. Li
çarçoveya bi ava zêrî tamdayî [avzêr kirî] ya di nîvekê da, fotrafê
[wêneyê – resmê – şikilê] Ataturkî yê bi qalpax [kumê qewqasî – kumê
kafkasî]. Sarîyek li leşê Ziyayî yê hêdî û giran bûyî û êcarî pîr
bûyî belav bû. Wekî xala sereke fotrafê [resmê] Ataturkî hatibû
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bi cih kirin. Tiştên dî li dora wî hatibûn rêz kirin. Fotrafên ku
di wext û zemanî da digel mezinên dewletê û leşkerîyê hatine
kêşan, biçûktir û bêşêltir bûn. Adeta wisa hatîye hizirîn ku sihê
li Ataturkî nekin.
Li ser zemînê bi parkeyê tenik yê mezelê [odeyê], mehfûrên
[xalîçeyên] ecem yên bi mezinahîyên cuda yên ji hevdu spehîtir
hatibûn rayêxistin. Ziyayî bi devekî vekirî berê xwe da mezelê
[odeyê] û tiştan. Ji ber ku bêhnçikîyeke kronîk [muzmîn] lê hebû,
daîm devê wî piçekê vekirî dima. Di ser da jî bi heyecan bû,
lewma bêhn wergirtina wî êcarî bi zehmet ketibû. Singê wî şubî
kûrheyê radibû û dadiket. Hizirî ku ev tiştên entîke [antîka] û ev
zengînîye gelo da ji kî derê bêt. Paşê: „Pareyê qirêj, pareyê
Dêrsimîyan!“ got di dilê xwe da.
Nêzîkî generalî bû. Bi xuşandinî dirêj kire ser sedirê [qenepeyî].
Milên wî yên req bûyî li ser singê wî gihandin hev. Li çu derên
wî dewsa derb û birînan nebû.
Mirina xwezayî [tebîî – normal]. Be doktor da çi bêje? Bo wê jî
çareyek dît. „Wekî hilingivtî û bi dolabê ketî, vazoyê li ser
dolabê kete ser serê wî.“. Hem ew bi xwe digel jina xwe
hatibûne behîyan [sersaxîyê – serxweşîyê]. Ev bûyera xembar [bi esef] li
ber çavên wan bibû. Bi taybetî li ber wî bi xwe. Kî ji Albayekê
[serhengekê] bawer nake. Ma Albayê [serhengê] Tirk direwan dike?
Bi rehetbûyî vegerîya korîdorî [kolanê]. Dilşahîyeke ku bi kêrî
karekê hatinê, karek kirinê dabû rûyê wî yê tijî kurîşk [qurmiçik].
Paşê ew gazî jor kirin û ji kiçikê [keçikê] rûyek [rûdoşekek – çarşevek]
xast. Wekî ser generalî dipeçinî, Xêrîya bibû ber [kevir]. Generalî
bi çavên vekirî yên şubî camê berê xwe dida wê. Beserê hema
zû rûyê wê zivirande alîyê xwe û hilgirte ber [da ber] singê xwe.
Li milekê jî bi hereket ketina mêrê wê bala wê kêşa bû. Mêrê
wê yê ku şubî ava ku di şûşeyê da bêhereket û bêruh disekinî,
nihe şubî ava golê ya ku ji ber ﬁrtoneyê pêlan li lêva avê dide
lêhatibû.
„Hûn herdu jî bi baldarî guh bidine gotinên min.“ Li jina xwe
zivirî: „Em hatine behîyên Generalî. Berî du seetan bû. Ber bi
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çûyînê ve, general hilingivt, bi dolabê ket. Vazo ji jorda kete ser
serê wî.“ got û ji nû ve berê xwe da derûdorî. Paşê:
„Ez dê nihe doktorekî leşkerî yê ku nas dikim gazî bikim“ got
û çû derve.
Rewşa awarte ya li malê û hat û çûnê bala cîranên ku li ber derê
kombûyî jî kêşa bû. Beserê agahî digihande wan.
„Pêyê Generalê rehmetî tehisî. Ca xwûşka min xwûna ku dê
biherike di reyê da nasekine dibêjin ya. Vazoyê li ser dolabê
nekeve ser serê wî? Bêruh hema wisa di cihê xwe da ma.“
„Axx piştî Cewrîye Xanimê. Mixabinî Xêrîyayê ye. Di navbeyna
heftîyekê da dayîk û babê xwe berze kirin êşeke mezin e.“
„Em dostê binemalî [malbatî – aîlewî] ne. Hevalê sîlehê yê mêrê min
e. Mêrê min Albayê teqawît e.“
„Bila serê miletê me sax be. Faydeyên mezin yên Generalî
gihiştine dewleta me, miletê me.“
Piştî ku doktor hat û rapora xwe nivîsî, cenaze hate birin. Digel
vê guhorîna li malê jî li rewşa Xêrîyayê çu başbûn nedihate
dîtin. Li koşeyekê wisa bêhal wekî mirîya disekinî. Qedera wê
ya xembar di çavên wê da bi cih bibû. Ew jîndetîya ciwanîyê ji
çavên wê ﬁrîbû çûbû. Pora wê ya reş û stûr ya ku hema ji pişt
birhîyên wê dest pê dikir ye bijbelav bû.
Ji rûyê wê yê zerê leymûnê werara [elameta – nîşaneya – emareya]
jîndetîyê heçku berze bibû. Cîranên ku ew di vî halî da didîtin,
êşa wê ya mezin bi gotinên dilpêvemanî îfade dikirin.
„Mixabinî kiçikê [keçikê]! Heder bûye! [Mehû bûye!]
Beserê dermanê tenakirinê yê ku doktorî dayî pê da xwarin
û razande cihî. Demekî dirêj ma li ber serî. Nedixwast ku bi
tinê bihêle. Bi gotina „Kiçikok [Keçikok] hemica têra xwe tirsa“
hizirên xwe dubare kirine ve. Nûçeyê mirina Generalî ji radyoya
Stanbolê û ji radyoyên Tirkîyeyê bi xemeke mezin dihate dan.
Herwisa hukûmetê li ser mirina Generalî daxuyanîyek ji radyoyê
dida belav kirin.
„Yêk ji generalên mumtaz [bijare] yê ertêşa Tirk birêz Xêredîn
Turkkan, duhî li mala xwe ya li Modaya Stanbolê çavên xwe
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li jîyanê niqandin [girtin]. Generalê teqawît Xêredîn Turkkan,
berî heftîyekê jina xwe berze kiribû. Birêz Turkkan, leşkerekî
mumtaz bû ku di şkandina isyanên [serhildanên] paşverû yên dijî
Komara Tirkîyeyê hatine kirin da kêrhatinên mezin nîşandabûn.
Em sersaxîyê didine binemala [malbata – aîleya] generalî û Hêzên
Çekdar yên Tirk. Cenazeyê Generalê teqawît Xêredîn Turkkan,
subehî seet 14ê bi merasimeke [seremonîyeke] leşkerî dê li goristana
Karacaahmet bête veşartin.“
Piştî daxuyanîyê jî serkevtinîyên bilind yên leşkerê Tirk yên ku
mûcîze aﬁrandî dirêj dirêj dihatin pesindan.
Ziyayî ev daxuyanî, wisa çav li dûrahîyên deryayê, guhdarî
kirin. Veşartina bi merasima [seremonîya] dewletê ya generalê
fatihê [fetihê – dagîrkerê] Koçgirî, Şêx Seîd û Dêrsimê xerîb nedît.
„Bila bo wî turbe qebirek jî bête çêkirin“ got di dilê xwe da.
Ziyayê ku pora wî spî, simbêlên wî yên boq û belav spî, ku
mûyên spî ketine birhîyên wî jî, bi rihên xwe yên spî û rûyê xwe
yê westyayî gelek ketî xuya dikir. Timamî şevê nenivistibû. Li
bin çavên wî werimînên [kîsikên] reş û şîn peyda bibûn. Adeta
hemû êşên xelkî li çavên wî dabû. Heçku li timamî jîyana xwa
êş kêşaye, çu cara nekenîye. Ji bo xatira nanê bi xwûn, pareyê
bi xwûn li leşkerîyê mana xwe qet aza [efû] nedikir. Ji bo xatira
pareyê neletî [lenetî] dîtina hinde qetilaman [qetlîaman – komkujîyan]
ew nerehet dikir. Bûyerên ku jîyayî şubî duhî li ber çavên wî
bû. Ji xwe ne yên hindê bûn ku jêbibin û biavêjin, ku ji bîr bike.
Xwe bêkêr û pûç didît. Wisa hizir dikir ku bi kêr nehatîye, xalî
ye [vala ye] û heçku tinê ji bo zêde kirinê hatîye. Ji ber vê yêkê
ye ku qet hej xwe nedikir. Daîm di nav hiziran da bû. Hizira ku
xwe di bin da mayî didît, nekuştina Bînbaşî Koç bû. Aha heyfa
vê dikêşa. Ax û wax! „Kuro te demance kêşa. Ewil vî qatilê
xwûnawî bikuje“ digot xwe bi xwe û bi heyfdarî.
Belêm di dûv ra jî: Te yêk kuşt, ma rizgar bû xelkê Kurd? Ma
Xêredîn ji wî gelekî baştir bû?
Li pêş çavên wî kuştina dayîkeke Kurd digel du zarokên xwe
yên biçûk çu cara ji bîra wî nediçû. Paşê şkandina siyaneta [honura
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xwe bi êş û xem diîna [tîna] bîra xwe. Di demên wisa da
didanên wî heçku nobeya tebê [sarayê – epîlepsîyê] girtî li serêk [ser
hev] suwar dibûn û dilê wî xirab dibû. Dibû qirçeqirça didanên
wî [Didanên xwe diçîrikandin]. Şubî darekê û bêhiş.
Xêrîya di nav cilikên reş da bû. Li milekî wê Beser, li milê dî
Ziya disekinî. Bi bêhalî û çavên westyayî berê xwe dida karê
dibû. Li pêşîya kortejî bû. Piştî ku hatine goristanê axivtinên
dirêj hatin kirin. Kêrhatinên generalî hatin gotin. Ew bi dewletê
û miletî ve kirin yêk. Mirovê egîd, mirovê merd, mirovê ku ji
dewsa Atayê xwe varê nebûye, mirovê ku miletê Tirk yê mezin
deyndarê şukrankirina wî ye, jê behs kirin. Rêzgirtin hindî ku
têra goristana mezin bike hebû. Derdor [etraf] bi çelenk û qevd
qevd kulîlkan ve tijî bibû.
Xêrîya hizirî, heke ev bûyerên dawîyê bi serî nehatiban, da
hetmen xemeke mezin his bike. Her çi be, mirovek bû ku hinde
salan babo gotibûyê, pêkve jîyabû, hetta ji kiça [keça] wî bûnê
xwe bi siyanet [honur – rûmet] dizanî. Belêm daûrana [dahûrana]
êrişkirina wî bi çu rengî nemumkun bû. Wekî „Kurda qehbe“
gotî û bi mistan lêdayî û destavêtina wî ya kirêt dihate bîrê,
nefreta wê kûrtir dibû.
Xêrîya hizirî ku ev kesên li ser gorê jî ji yêk darî hatine tiraşîn
û kî dizane ka di xaneya gunehên wan da xwûna çend kesên
bêguneh [masûm] û çend Kurdan heye. Tiştê ku li timamî jîyana
xwe fêrnebûyî, di van çend rojên dawîyê da fêrbibû. Êdî bi
çavên babê xwe yê Generalî dinya nedidît. Itibara fêrbûnên xwe
yên li dibistanê jî nedikir. Hizirên wê bi hemû rûsîya [tazîtîya]
xwe ve li ber hetavê rayêxistîbûn. Vekirî û zelal. Nihe bi çavên
xwe berê xwe dida dinyayê. Di dilê xwe da, ka berê xwe bidine
vî generalê kepî bacanreşk, borand. Mirovî digot heçku se
direwin. „Xêredîn Turkkan, ji wan kêm mirovên bijare bû ku
Ertêşa Tirk ew gihandî. Sedaqeta wî ya beramberî dewleta xwe,
miletê xwe û bi taybetî binemala [malbata – aîleya] xwe, jin û kiça
[keça] xwe bi bêjeyan nayê gotin. Wî gelek hej mirovan dikir.
Kesekî ku hizirên wî rojavayî, ronakbîr û pêşverû bû. Dijminê
paşverûtîyê bû.“
– rûmeta]
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Kî dizane ka ew bi xwe î çawan e, got xwe bi xwe Xêrîyayê.
Kire serê xwe ku bêhnek [gavek] zûtir xwe ji van zalimên bi
surme û apolet [rutbe] dûr bike. Çavên xwe niqandin û pala xwe
da xaleta xwe Beserê.
Hindî ku seremonî [merasim] dirêj dibû taqeta wê jî nedima.
Temennîyên sersaxîyê, hatina destî, paşê bi reftarên babyarîya
qelp [sexte] dest bi serî da înanê ew êcarî aciz kiribû. Wê ev
hemû reftar destkir [sûnî] didîtin. Ji mirovî dûr, vala û destkirî
[sûnî]. Belêm dizanî ku divêt xwe li ber ragire. Divîya bû ku ji vê
ﬁrtoneyê derbaz bibe. Êdî hevsîlehên Generalî ji bo hevdîtina
li mirinên nû belav dibûn. Xêrîya di nav destên Ziya û jina wî
Beserê da çûn. Wekî bi teqsîyekê [taksîyekê] hatine malê bibû
êvarî. Ziya bi rûyekî westyana kesên ku pişta wan hatîye qemçî
kirin, bi dengekî lawaz û recifok [lerizok] dest bi axivtinê kir:
„Kiça [Keça] min, tu nikarî [neşêy] li mal bi tinê bimînî. Hezke li
nik me bimîne.“
„Mamo we nerehet nakim?“
„Aa ew çi gotine?“ got ji wêve Beserê.
„Hingê em ewil biçine jorve. Ez tiştên xwe kom bikim.“
Wekî çûyne mezela [odeya] mêhvana, çavên Xêrîyayê bi dîwarê
leşkerî ketin. Bêhnekê ma û berê xwe dayê. Di carekê da û bi
liveke ku jê nedihate hêvî kirin dest pê kir fotrafên [resmên – şikilên
– wêneyên] Generalî înane xwarê. Yên ku destên wê negihiştinê jî
çû ser sandelîyekê. Madalya, teqdîrname, şûr [şîr], hemû tiştên
ku ayîdê Generalî înane xwarê. Li nîveka dîwarî, fotrafê [resmê]
Ataturkî yê enîgirê û bi hizir hilawîstî mabû. Dudilî bû gelo bîne
xwarê an ne. Carekê berê xwe da mêhvanên xwe. Pişta Ziyayî
li wê bû û berê xwe dida deryayê. Beserê jî bi çavên hêbetî berê
xwe dida wê. Bi dengekî ku kêm dihate bihîstin:
„Divêt dîwarî bi timamî ji leşkeran [eskeran] paqij bikim“ got û
portreyê Ataturkî yê di nav çarçoveya avzêrkirî [bi ava zêrî tamdayî]
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da jî dana rex yên dî.
„Êdî ev dîwar bû sivîl, xaleta Beser.“
„Destên te sax kiça [keça] min. Ya rastî te baş kir. Mamê te digel
ku sobay e [efser e], li mala me dewseke biçûk ya ji leşkerî [eskerî]
nîne. Ew ji leşkerîyê [eskerîyê] nefretê dike. Gava karê wî bi
cilikên sobayî [efserî] xilasbûyî, karê wî yê ewil sotina wan bû.
Efserekê [Sobayekê] berî çend mehan Elîf xwast. Te mamê xwe
dîtiba. Leşkerek [Eskerek] kete vê malê. Yê duyê nikare bikeve
got bi hişkî. Wekî tu dizanî nefretê dike ji ertêşê.“
„Çawa hinde salan xwe ragirtîye?“
„Ji ber me kiça [keça] min, ji ber me. Daku em birsî û bêmal
nemînin.“
„Hêvî dikim mam dê ji karê ku min kirî hez bike.“
„Bêşik.“
Jina wî Beserê destê xwe li milê wî da. „Dê em diçin.“
„Em diçin?“ got Ziyayî û li ber derketina ji mezelê [odeyê],
dîwar ferq kir. Biriqîneke şabûnê hate çavên wî yên hizirbar.
Paqijkirina mezelê [odeyê] ji milîtarîzmê lê xweş hatibû dîyare.
Wekî di dilê xwe da: „Me malek paqij kir. Eve nayê wê manayê
ku malên dî paqij bûne. Dewlet şûna yêkê dê hizaran bîne“ gotî,
şabûna wî dîsa ve ﬁrî û çû.
Rojên dî Xêrîyayê bi tinê gavek neavête mala Generalî. Bi rojan
ma li nik Ziyayan. Dernekete derve. Piştî ku xwe ji hizirînên
ku ew wekî gulolika tertûleyê armîşî [tertûleyê hevrişimî] rapêçayî
rizgar kirî, xwe hazirî imtihanên xilaskirinê kir. Wekî zivirîye
ve dibistanê, mamosta û hevalên wê şubî guşîna baranê dane ber
daxwazên sersaxîyê. Wê bi bersivên kurt dixwast xwe jê xilas
bike. Yên mereqdar bersivên ku li hêvîyê bûn nedidîtin. Gelek
cara xwast li derekî ku çu kes wê nasneke be. Bide serê xwe û
biçe!. Dixwast rojek zûtir dest bi lêgerîna nasnameya [huvîyeta]
xwe ya nû bike. Sebra wê nemabû, di ser da jî bi heyecan.
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Nasnameya [Huvîyeta] wê ya nû ew wekî xewnên wê ber bi xwe
ve radikêşa. Hindî ku dihizirî, germahîyek li dilê wê yê ciwan
belav dibû û pêla heyecanekê timamî leşê wê zevt dikir.
„Kurd… Welatê Kurdan… Welatê min.“. Gotina „Kurdistan“ê
heçku hêj jî tabû bû bo wê… Hizirî „Ez çend biyanî bûme“…
Dixwast wan dolên ku di xewna xwe da dîtî, wan çiyayên ku
serê wan heta ber perê esmanî bilind bibîne.
Mamostayan gelek nêzîkahî nîşanî wê didan. Ji ber ku li dûv
hev dayîk û babê xwe berze kiribûn, dilê wan pê ve dima. Hema
bêjin hemûyan xwe berpirsiyar his dikirin. Piştî ku berê xwe
didan bersivên wê, heke şaşî anjî kêmîyek heba hema hişyar
dikirin. Piştî imtihanên nivîskî hema yên devkî dest pê kiribûn.
Xêrîya bi hisên cuda kete dersa Dîroka Şoreşê [Dîroka Inqilabê]. Her
ji çi be ketibû dilê wê ku pirsên li ser Kurdan dê bên. Bi rastî
jî wisa bû. Mamostaya jin ya ku di navbeyna du mamostayên
zelam [mêr] da pêyek li ser pêyekê rûniştî û lêvên xwe bi sorê
cergî rengdayî pirsa ewilî kir:
„Ka bo me jîyana Ataturkî bêje.“
„Ataturk, li 1881ê li Selanikê hatîye dinyayê. Dayîka wî Zubeyde
Xanim, babê wî“, li vê derê sekinî. Nizanî babê wî. Di nişkê da
hemû zanînên wê ji aqilê wê ﬁrîbûn çûbûn. Di zanabûna xwe da
valahîyek his kir. Dubare dubare xwe da zorê. „Kî bû babê wî?“.
Serê xwe zivirande milê pencereyê, çavên xwe dane binbanî. Bi
çu rengî nedihate bîrê.
Tam jî li pirsa ewil ev hilingivtine baş nebibû. Mamostayê
navsere yê ku simbêlên wî ji serî û binî ve hatine tiraş kirin û
wekî bandeke zirav ya reş bi lêvê ve risyayî:
„Ez bêjim te ji bîr kir. Ez tîpa serî bînim bîra te. E“ gotê.
Xêrîyayê bi çu awayî peyda nedikir. „Ehmed! Ne ne nabe. Elî,
Ebdurehman“. Hindî ku dem diborî heyecana wê jî zêde dibû.
Êdî bêhuzûr bû. Hindî ku bêhuzûrîya wê zêde dibû, tiştên di
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serê wê da jî belavî hewayî dibûn diçûn. Mamostayê simbêlên
wî şubî yên Hîtlerî ku heta wê gavê neaxivtibû:
„Babê te generalekî navdar bû. Hem kiça [keça] generalekê be
û hem jî navê babê Ataturkî nizane, çawa dibe. Di ser da jî dê
bibîye mamosta.“
„Ezbenî, min di nişkê da ji bîr kir. Çawa dibe ku nizanim.
Lêborînê dixwazim.“
Mamostayê simbêl zirav çend carên dî jî hevkarî kir. Belêm bi
çu rengî nikarî bi Xêrîyayê bide gotin. Mamostaya jin êdî zanî
ku bersiv nayê, derbazî pirsa duyê bû.
„Komeleyên [Cemîyetên] zerardar [bi zerar] yên ku di demê Şerê
Rizgarîyê da hatine ava kirin, bihejmêre.“
Xêrîyayê qet nexwastibû ku ev pirse bêt. Gotina „Kurd“ di hiş
û bîrên wê da hisên cuda diaﬁrandin. Hêj ne di wê ferqkirinê da
bû ku ka gelo jê hez dike an kerbên wê jê vedibin, lê rastîyek
ew bû ku ev gotine êdî da bibe parçeyekî jîyana wê. Lê belê, ji
heqaret, kuştin û birandinê [birhandinê] pê ve zanîneke wê ya li ser
Kurdan nebû.
„Komeleya [Cemîyeta] Tealî [Bilind] ya Kurd“ got û yên dî jî
hejmartin.
Piştî ku dîplomeya xwe wergirt, herwekî bireve ji hevalên xwe
û dibistanê cuda bû çû. Ji ber ji hev cudabûnê, girîna bi kilmîş
kêşanî ya kiçikan [keçikan] jî tesîr lê nekir. Xatir xwastina ji
hevala xwe ya herî nêzîk jî ji formelîyê pê ve tiştek nebû. Di wê
bawerîyê da bû ku divêt demek zûtir biçe mala Ziyayan. Paşêya
wê kêm zêde kivş bû. Tîştekî wê yê ku li Stanbolê berze bike
nebû. Divîya bû ku biçe cihên lê bûyî, cihên ku bi çavên savayî
[bebekî] dîtî. Divîya bû ku biçe welatê dayîka xwe ya ku ew ji
fîşekan parastî, ya ku cara duyê can [giyan] daye wê. Zevîyên
kuştîya [mirîya], diyarê savayên [bebekên] ku rûyên wan şîn bûyî.
Zevîyên kuştîya [mirîya] yên ku pîrên rihên wan yên spî ku heta
navtangê dirêj, têda ketî û dolên ku qîrînan hizaran car lê deng

293

vedayî… Mirovên çawan bûn? Boçi hatin kuştin? Divêt binasên
[sebebên] jenosîda hov zanîban.
Belêm tiştê ku ji babê xwe yê General fêrbûyî, li Tirkîyeyê tinê
Tirk dijîn bû.
Ev dengê generalî „Li vî welatî tinê û bes Tirk dijîn. Tirk
efendîyên [begên] vî welatî ne. Yên dî tinê dikarin ji bo Tirkan
xulamîyê bikin“ di guhên wê da diçinginî.
„Ez ji efendîtîyê [begîtîyê] ketime xulamîtîye!“ got xwe bi xwe.
„Ez kiça [keça] Generalî, di carekê da bûme kiça [keça] Kurd ya
asê [asî – isyankar – serhildêr] ya Dêrsimê. Xêrîya hêj jî li hemberî
bûyerê ye hêbetî bû. Digel ku ruha wê di nav îşkenceyê da bû,
lê hizirên wê hindî bêjin zelal bûn. Di rêya bi dest ve înana
nasnameyeke [huvîyeteke] nû da, bi gavên hêl diçû. Elimînên xwe
yên kevin şubî heçku li ser pişta kêrê yêkser hêlabûn. Dawî li
hevalîyên xwe jî li elimînên xwe jî îna. Nihe li milê [alîyê] dî yê
çiyayî bû. Tiştên ku heta wê rojê dîtî nedixwast careke dî bijî. Ji
ber vê yêkê ye bi heyecan bû. Rêya ku bi gavên bezînî lê diçû,
da çi bîne? Di dilê wê yê tenik da ﬁrtoneya vê nexuyayîtîyê pêl
dida.
Wekî zengila mala Ziyayan lêdayî, êvarî bû. Beserê wekî hercar
bi hezkirin û ji dil ew hilgirte jor. Paşê kiçik [keçik] çûne serê wê,
ew maç kirin. Ziya li koşeyê ku elimtîyê, li qenepeyî rûniştibû
û rojname [qezete] dixwand. Ne tiştek dibihîst, nejî didît. Î tena,
bêxem û hizirbar bû. Xêrîya hate ber çikilî. Wekî xwe çemandî
ku biçe destê wî maç bike, rojnameya xwe dana rexekê.
„Bi xêr hatî kiça [keça] min. Çawan î?“
„Sax bî mamo. Baş im.“
„Çawa, tu bûye mamosta?“
„Belê mamo.“
„Berê xwe bidê, eve baş bû. Divêt bibine xwudan meslekek
[pîşeyek]. Tu dê mamostatîyê li kî derê bikî?“
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„Mamo li Tuncelîyê, diﬁkirim.“
Ziyayî, wekî „Dêrsim“ serast kir û „Tu dizanî tengavîyên ku dê
bikêşî?“ domand.
„Ma hûn dibêjin ku dê ji yên ku min heta nihe kêşayî xirabtir
be?“
„Ne ne. Tinê wekî tu biryara tiştekê didî, divêt baş biﬁkirî.
Gaveke şaş dê te dilsar bike. Dêrsim navçeya neyîtîyê [mehrûmîyetê]
ye. Ew tarzê jîyana ku tu li Stanbolê elimtîyê, li wê derê nîne.
Rê nîne, elektrîk [kahreba] nîne, doktor nîne, pîrik [ebe], hemşîre
nîne, çarsû bazara wekî vê derê ﬁreh û mezin nîne. Anku bi
kurtî Dêrsim cihê nîneyan e. Ditirsim ku tu xeyalşkestî bibî.“
„Mamo ma li wê derê mirov najîn?“
Beser, ku guhdarîya wan dikir, kete nav axivtinê:
„Kiça [Keça] min, tu berê xwe nede mamê xwe. Lezzeta hertiştê
ku tu li wê derê bixwî cuda ye. Goştê wê derê bêhna catirkê
dide. Rûn, mast, dew, sebze, meywe [fêqî – fêkî], tama hertiştê
wê derê cuda ye. Mirovên wê derê ji dil in, gelek spehî ne. Zarok
ji ber ku dixwûnin em li vê derê ne. Anne em jîyana li welatê
xwe tercîh dikin.“
„Mamo, tika ye hevkarîyê bike û tayîna [neqila] min bo Tuncelîyê,
Dêrsimê derêxe. Ez dixwazim bi dilê xwe biçim.“
„Kiça [Keça] min, ew sanahî ye [hêsan e]. Ez parlementerê [wekîlmiletê]
Tuncelîyê [Dêrsimê] nas dikim. Heke em bêjine wî dê di dem
da çêke.“
„Hindî ya duyê ye, di derheqê Kurdan da zanîna min nîne.
Dikarî pirtûkeke ku li ser vê yêkê hatîye nivîsîn tewsîyeyî min
bikî?“.
Ziya bersiva vê pirsa ku bi baldarî guhdarî kirî neda û serê xwe
bada rexekî dî. Di çavên wî yên bi ﬁkir û westyayî da kerb [hiddet]
wekî gurîya agirî hilbû û temirî. Herwekî ku êşa zikê [ﬁrşikê – madê
– mîdeya] wî daye ser û çavên wî rûyê wî tirştir bû. Xêrîyayê çu
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mana neda vê guhorînê. Ziyayî leza bersivê nedikir. Beserê eve
wekî keysekê dît:
„Kiçika [Keçika] sifre hazir kirîye. Tu pirsa xwe ji bîr neke. Piştî
xwarinê em dê biaxivin.“
Di xwarinê da wekî Elîf û Zeyneb li ser sînemayê û fîlmên nû
diaxivtin, Ziyayî xwe da bêdengîyê. Xêrîyayê bersiva pirsên
wan yên li ser vê mijarê bi kurtebirî dida. Bêhnekê ev gotûbêja
li ser sînemayê bo Ziyayî gelek hatîye ku, peqî:
„Bes e êdî. Çi ye ev sînemaya we?“
Beser jî rabû serê wî:
„Ma şubî te bijîn? Ji hatina dinyayê nerazî, sil [xeyidî].
„Ez naxwazim çu kes şubî min bijî. Belêm nihe mêhvana me
heye. Meyla wê cuda ye, dixwazim bêjim ku ne dora van behsan
e.“
Mirûtê Elîf û Zeynebê şîn bû [têkçû] li ser van gotinan. Hindî ku
li ser xwarinê careke dî cesaret nekirin ku biaxivin.
Ziyayî wekî qehweya xwe vedixwar dest bi axivtinê kir.
„Te pirsa pirtûkên li ser Kurdan kir. Ma li ser tiştekî ku nîne
pirtûk têne nivîsîn? Dizanî li Tirkîyeyê xelkekî bi navê Kurd
nîne. Ferman ji derekî bilind e, îdeolojîya fermî wisa ferman
kirîye, yên ku li dûv wan jî hatine fermanên wan herfîyen hetta
hêj jî xurttir tetbîq kirine. Herkesê ku li Tirkîyeyê dijî, Tirk e.
Aha dewlet li ser vê direwê ava bû.
Ismet Paşayî, ev direwa ku bûye xîm [hîm] û xerca dewletê bo
xwe kire ala. Mareşalî, Bayarî û rêvebirên dî yên dewletê ev
direwa bêbin [bêesil] rakirine ber perê esmanî. Ji bo direwên xwe
timamî imkanên dewletê bi kar înan. Miletekî [Neteweyekî] bi navê
Kurd nîne gotin. Pirtûkên ku li ser nîneyê hatine nivîsîn hatin
sotin. Imkanê ji bo yên ku ji nû ve bêne nivîsîn jî, di halê hazir
da qet nîne.“
„Mamo di pirtûka me ya dersa dîrokê da, li demê Şerê

296

Rizgarîyê, Kurdan cemîyetên [komeleyên] zerardar avakirine tête
gotin. Xelkekî ku nîne dê çawa cemîyetên [komeleyên] zerardar
ava bikin?“.
„Pirseke giring e“ got û paşê jî:
„Tiştê ku min li paş xwe hêlayî, nihe li ber we ye. Hûn dê bi
tecrubeyên xwe bibînin, têbigihin. Çawa li dewrê cahilîyeyê
[dewrê berê – dewrê nezanîyê] mirovan daku pê biperisin pût çêkirine,
tiştê ku li vê derê tête kirin jî eynî wisa ye, mirovan dikine pût.
Daîm wisa bûye. Mirov kirine pût, dikine pût, dê bikine pût. Em
bêjin ku Ataturkî bo Tirkan tiştên mezin kirine. Belêm Ismetê
ker, wî çi kirîye ku dikine pût? Eve bi mirovan perisîne ku ji bi
xwe bawernebûnê têt. Ji zeîfî [lawazî] û acizîyê têt. Mirov nezan
[cahil] hatine hêlan di civatên Musulman da. Ne rê hatîye dan ku
jin li nêzîkî mêr be, nejî ferq û cudahîya li nav civatê hatîye kêm
kirin. Paşê jî qedexe serdestî jîyanê kirine. Ji qedexeyên ku dînî
danayî xirabtir dewleta Tirk danane.
Berê xwe bidine wî cîranê rex me. Wekî spêdehîya ji malê
derdikeve qenc lê binêrin [baş berê xwe bidinê], çawa bi minminî
[miremir] duayan dixwûne. Ji derazînkê ewil pêyê rastê avêtin goya
xêr e. Başe ma pêyê çepê yê yêkî dî ye? Ma ew jî ne organekî
te ye? Beramberî çavê çepê çavê rastê, destê rastê beramberi
destê çepê, milê rastê beramberî milê çepê pîroz dîtin dibe çi?
Aha mirovên bi vî rengî çawa mezinên dînî dikine pût, yên dî jî
Kemalî dikine pêxember û xwe ji karî xilas dikin. Kesê pirsî ku
heta îro bi hejmara sedan hizaran Kurd bi fermanakê hatin qetil
kirin. Heke li Dêrsimê ez bi xwe nejîyabam, bawerîya min jî bi
vê yêkê nedihat.“
Mamo ev qetilama [qetlîama – komkujîya – nijadkujîya – jenosîda – qirkirina]
Dêrsimê çawa hate kirin? Berî wê ji kerema xwe min pirseke
dî heye. Navê Dêrsimê di çu nexşeyan [xerîteyan] û etlasan [atlasan]
da nîne. Li her derê Tuncelî tête nivîsîn. Hûn ji bo vê guhorîna
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navî çi dibêjin?“
„Axx kiça [keça] min ya delal. Behskirina min ya van hemû
bûyeran dê rojan bigire. Bîrhatinên min dê pirtûkan tijî bikin.
Ez bi zanahî di nav bûyeran da jîyam. Wekî jîyam dibêjim, min
ew dîtin û di zêhna xwe da, di ruha xwe da vekolîn. Min şiya
[karî] ku rastî û xwahrîyê ji hev bidime cuda kirin. Ji ber vê yêkê
ye ku ez dikarim bêjim ku di bin tesîra bûyeran da mam, di bin
da periçîm.
Wekî kabûsa ku te dîtî, qetilama [qetlîama – komkujîya – nijadkujîya –
jenosîda] Dêrsimê bû kabûs û kete ser min. Ji dilê min germahî, ji
çavên min ronahî rakir bir. Êşa Kurdê Dêrsimê şubî xencerekê
kete nava min. Neheqî hind mezin bûn ku, nikarin bêne gotin
anjî ji bo gotinê imkanê peydakirina bêjeyan nîne. Kî be li şûna
min dê di nav eynî hisan da be. Heke di reyan [damaran] da xwûn
diherike, heke bêhna mirovîyê lê hebe, mirov nikare drama
Dêrsimîyan li timamî jîyanê ji bîr bike.
Nihe ez bême ser wê mijara navî. Li bîra te be min gotibû ku
di derheqê xelkekî ku nîne da nîne tête nivîsîn. Dewletê hertişt
ji berê ve plan kir, provayên wê kirin. Reaksiyonên ku dê bên
pîvan, kêşan û senaryoyeke gelek aqilane hazir kir. Em li nîveka
salên sihî da bûn. Qanûnên nû derêxistin. Aha ji van qanûnan
yêk jî ew bû ku navên cih û warên Kurdan biguhorin. Navê hizar
salî yê Dêrsimê di bêhnekê da kirine Tirkî. Wekî eve kirî ma ji
Dêrsimîyan pirsîn? Herwekî ku bi derêxistina qanûnekê hebûna
xelkê Kurd û zimanê wî hatîye qedexe kirin. Kurd di şevekê
da bê ziman, bê dibistan û bê alfabe hatin hêlan. Di şevekê da
bi milyonan Kurd nîne bibûn. Kurd ku yêk ji xelkên herî kevin
yên dinyayê ne nîne bibûn. Heçku erd ker [qelişî] bibû û hemû
daûrabûn. Nîne. Nîne. Nîne. Zimanê Kurdan hate qedexe kirin.
Hebûna Kurdan bi qanûnê hate qedexe kirin.
Bo bacê [xûkê] hene, bo eskerîyê [leşkerîyê] hene, anku her çi
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berpirsiyarî hebin Kurd têne bezandin. Heke Kurdan li wî şerê
navdar, Şerê Rizgarîyê, piştevanî nekiriban, imkanê serkevtinê
nebû. Belêm gava ku Kurda dest bi xwastina mafê xwe kir,
dewlet bi timamî hêza xwe li beramber rawesta. Tu nînî, gotê.
Tiştekî ku nîne, nikare mafî werbigire, nîneyê distîne.“
Ziya, yêk du cara hişk kuxî. Singê wî gihiştibû yêk [hev]. Bêhn
wergirtina wî bi hêl ketibû. Heçku şubî rêvingekî bi lez ber bi
evrazîyekî dirêj ve diçû. Li bîrhatinên xwe vegerîn bo wî şubî
îşkenceyekê dihat. Li milê dî hizirî ku divêt ji bo çar kesên ku
pir dîqqet guhdarîya wî dikin behs bike. Bi taybetî bo Xêrîyayê.
Dixwast wan bûyerên ku lê bûye şahid bizane. Di wê bawerîyê
da bû ku ev gotinên wî, di peydakirina rêyê da dê hevkarîya wê
bikin.
„Zeyneb kiça [keça] min, dikarî piçek kolonyayê [gulavê] bidî?“.
Rihên xwe yên yêk du rojî yên êcarî sîsspî bûyî, bi kolonyayê
perixandin. Li rûyê xwe, berstuyê xwe û kurîşkên çermê xwe
kir. Jîyanê di wî da dewseke kûr hêlabû, daqutabû [dakutabû].
Herweha hisgeşîya wî jî bibû binas [sebeb] ku bûyeran di wî da
sanahîtir dews hêlabûn. Ji bilî yên ku wî nas dikin, kesê nedizanî
ku ew efser e [sobay e].
Kerbên wî ji vê pirsa „Mesleka [pîşeya] we çi ye?“ gelek vedibûn.
Hewil dida ku bê bersiv bihêle. Xwe bi ser ve nedibir, gotin
badida, belêm nedigot. Xuyanî [lêzim – kes û kar] û nasên wî yên
ku dizanîn ku ew Albayê [serhengê] teqawît e, bi giştî binyad
Kurd bûn, ji ber hindê jî eve wekî dilnizmîya [nefs biçûkîya] wî
mana dikirin. Ziyayî ji sobayîtîya [efserîya] xwe şerm dikir. Jina
wî û kiçikên [keçikên] wî li goreyî xwasteka wî hereket dikirin.
Nedixwastin ku babo bêxine tengavîyê. Heke ﬁşara malê û
hevalên wî yên teqawît neba, gava xwe nediavête mala ertêşê.
Sobayî [Efserî], di jîyana wî da qismê ku dixwast ji bîr bike bû.
„Yê ku li eskerîyê [leşkerîyê] çawiş, xwe pê mezin dike û
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bîrhatinên xwe dibêje. Bi çawişbûna xwe methê xwe dike [pesnê
xwe dide]. Hindî Ziyayê me ye, mubarek heçku eskerîya [leşkerîya]
xwe wekî esker [leşker] kirîye“ digotin nasên wî. Gelek caran,
daku guhdarîya yên ku dixwastin bîrhatinên xwe yên leşkerîyê
bêjin neke, bêyî ku binasekê bêje rabibû çûbû. Dêrsimê têra
wî kiribû. Bîrhatin hene, ji jahrê [jehrê] tahltir in û li ﬁrşik
[mad – mîde], dil û gurcîskên [gurçikên] mirovî dide. Rûyê mirovî
diguhorin. Kurîşkan vedikin li enîya mirovî, porê spî dikin, rê li
ber nisaxîyan [nexweşîyan] xweş dikin. Aha yên Ziyayî ji vî texlîdî
[çeşîdî – cinsî] bûn, ne yên gotinê bûn.
„Wekî ez li şerê Dêrsimê, min ev spehîtî dîtin. Wisa xweş jîyam,
bêjim?“
„Wekî leşên jinan li ber bombeyan parçe parçe belav dibûn,
kulîlk bişkivîn belavî her derê bûn bêjim?“
„Li Dêrsimê di serê xencerên eskerê [leşkerê] me da sava [bebek]
nebûn, kulîlk pê ve bûn bêjim?“
„Derên şkevtan bi amanca hevkarîyê bi dîwarên betonê ve hatin
girtin bêjim?“
„Wekî gaz bi ser mirovên bi ruh da kirin û hatin sotin, şubî
çirayekî herî baş hilbûn bêjim?“
Ji bo jina xwe û kiçên [keçên] xwe jî, ji dîtîyên xwe misqalek
digotin. Ma bizanin dê çi bête guhorîn? Ji nerehetbûnê pê ve.
Wekî, ez di bin vî barî da me, di ser da wan jî hilgirime wê
cehnemê [dojehê], dihizirî. Belêm bi Xêrîyayê ve mesele hatibû
guhorîn. Her ji çi be, nihe bi çavekî dî berê xwe dida pirsê.
Dixwast ew bizane. Divêt wan tiştên ku ji teref babê wê yê
ku ew wekî nevisî [zirkiç] hilgirtî ve hatine kirin bizane. Divêt
kesînîya rastî ya wî kesê ku xwastibû wê bixeniqîne bêje, fêr
bike ku kiçikok [keçikok] ji wî pîsî [herimîyî] û pêşeroja xwe [demê
xwe yê borî] xilas be. Ji bo jîyana wê ya nû hewce [pêdivî] dizanî, bila
bizane, têbigihe, bo zarokên xwe bêje. Heta ku dinya radiweste
neyê ji bîr kirin.

300

Piştî ku Xêrîya naskirî, hisên wî yên ku xwe sûcdar didît
qederekê ji cih livîbûn [geş bibûn]. Dihizirî ku boçi ev bûyerên
dîtî û lê şahid nenivîsîne. Şiyana nivîsînê lê nebe jî, mirov
Kurdekî lê bawer peyda dike, bi wî dide nivîsîn. Î sûcdar bû.
Daba xwe û ev barê hinde giran biriba gorê, axê jî ew qebûl
nedikir. Xwûna xelkekî herî kevin, herî esil û herî mezlûm [reben]
yê dinyayê di reyên te da biherikin, belêm tu li hemberî jenosîda
ku lê tête kirin bêdeng bimîne, daûre [dahûre], di nav reftareke
herwekî ku tiştekî wisa nebûye da be. Heke qetilama [qetlîama
– komkujîya – nijadkujîya – jenosîda] Dêrsimê ku ew xerqî nav tarîyê
kirîye neyê gotin, nifşên [neslên] nû çawa dê bizanin, çawa dê
dersê jê wergirin. Eve hem ji bo nifşên nû yên xelkê Kurd, hem
jî bo nifşên nû yên xelkê Tirk giring [fer] bû. Heke neyê gotin,
rojek dê bêt, Kemalekî nû dê derkeve û dîrokê nû bike ve. Ziya
bi wijdana xwe ra di nav riberizekê [munaqeşeyekê] da bû. Heta wê
rojê her bêdengî tercîh kiribû. Bûyerên bi Xêrîyayê dest pê kirî,
bi hemû giranahîya xwe ve di hebûna wî da Kurd bûyîn serdest
[hakim] kiribû. Xortanî [Lawanî] hatibû hereketên wî û axivtina wî
bi ruh ketibû. Ew çemê di halê xwe da û bêdeng diherikî çûbû
û şûna wî Ziyayekî bi hing û ding [bi fîtîn] diherike hatibû. Agahî
xwastina Xêrîyayê ya di derheqê xelkê xwe da, lê xweş hatibû. Ji
dil bawer dikir ku bi vî rengî dê wezîfeya xwe bîne cih. Dihizirî
ku tinê bi vî rengî dikarî xwe bide aza [efû] kirin û gunehên xwe
bide kêm kirin. Biryar dabû ku dûmahîkê [dawîyê] li bêdengîya
hinde salan bîne.
Heke bi vê şuûrê [bîr û hizirê] li şerê Dêrsimê ba, da çi bike? Serê
xwe demekî dirêj li ser vê yêkê êşandibû. Bi destê xwe ketina nav
xwûna mirovên mezlûm [reben] danin alîyekê, bi zelalî gihiştibû
wê ﬁkirê ku, dijî vê hovîtîyê [barbarîyê – wehşetê] divîya bû ku bi
biryardarî derkeve. Carina wisa dikete nav xem û xiyalan û diçû
rojên berê, Dêrsima di nav cehnemê [dojehê] da dihate ber çavên
wî û carna jî wisa dibû ku di çeperê egîdên Kurd yên bi şelwal
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da cihê xwe digirt. Paşê dirêj dirêj dikete nav ravekirinan. Yê ku
wê rojê çavê xwe li qetilamê [qetlîamê – komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê]
diniqand [digirt], îro çi dike? Bersiv: Dîsa ve çavan diniqîne,
nabîne, nabihîze. Yê ku xwe têkilî min neke bila hizar salan bijî,
dibêje. Li Dêrsimê rewş baş bû? Mirov azad in? Mafên wan yên
ku dixwastin berî çardeh, pazdeh salan bistînin, hatibûn dan?
„Qedexeya li ser navên Kurd û Kurdistanê bila bête rakirin.
Bila dibistanên me bêne vekirin. Leşker [Esker – Ertêş] xwe paşve
bikêşe. Bila polîtîka dijminane ya dewletê ya ku pêşkevtina me
ya ekonomîk [aborî] asteng dike bête guhorîn…“
Bersiva van xwastekên masûm yên ku şehîdê mezin Seyid
Riza û Elî Şêrî ji hukûmeta Tirk xwastî, bi kuştina deh hizaran
mirovên Kurd dan.
Ew bêdeng kirin. Di roja îro da ku ev zordestî bi rengê herî qirêj
tête domandin, bêdeng mayîn li Kurdan nayê [layiqî Kurdan nîne],
digot û bi vî rengî nava xwe vala dikir.
Carina ew gotina Seyid Riza:
„Qir [Qirereş] nabe bilbil!“ dihate ser lêvên wî. Bi çavên xilêl
dubare dikir ev gotine. Li ser vê yêkê gelek nimûne dîtibûn.
Aha [Ha] nimûneya dawîyê: General Xêredîn Turkkan.
„Ax kiça [keça] min ya delal, axx!“ got û bi dilekî tijî kul û keser û
dîsa ve dest bi domandina gotina xwe kir. Beserê wekî ji milekê
ve qazax [fanêle – suweter] vedihûna, guhê wê jî li wî bû. Kiçik
[Keçik] jî yêk bêhn û pir dîqqet bûn. Xêrîyayê gotinên ji devê wî
yê zaner diriştin adeta dadiûran [dadihûran]. Çavên xwe yên gir
û reş dabûne ser wî û bi hemû hebûna xwe ve guhdarî dikir.
Guhdarî dikir belkî da kêm bibe. Her gotina ku ji devê Ziyayî
dirişt, li ser dilê wê dibû dilopa xwûnê. Ev dilope, şubî asinê
[hesinê] sorkirî çawa wekî bi avê dikeve kizên jê têt, bikevine ser
dilê wê û herweha bibine pela agirî jî guhdarî dikir. Dixwast ji
vî mirovî dayîka xwe, babê xwe, xuyanîyên [lêzimên – kesûkarên]
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xwe bizane. Ne dersa dîrokê ya ku li dibistanê fêrbûyî bû. Dersa
peydakirina nasnameya [huvîyeta] xwe bû. Jîyana wê, paşeroja wê
û hebûna wê ya nû bû. Ji ber hindê bi dil û can guhdarî dikir.
„Li Ankarayê [Enqereyê] li ser qedera Dêrsimê zar [kab] hatibûn
avêtin. Kemal Paşayî, Ismetê Ker, Celal Bayarî û Mareşal
Çakmakî [Çeqmaqî] êdî biryar standibûn. Çawa jenosîda xelkê
Ermenî, Enwer, Telat [Talat] û Cemalî hazir kirin û plan kirin,
jenosîda xelkê Kurd jî ew navên min gotî plan kirin û bi cih înan.
Dewleta Osmanî ye [dewleteke] pir xelkî bû, belêm li ser xwastina
xelkan nehatibû ava kirin. Li ser zorê, zordestîyê, birandinê
[birhandinê] û talanê danayîbû. Berê xwe bidê, dixwazim vê rastîyê
bo te bêjim. Kurd, pelgezka [maşeya] rêvebirên Osmanîyan bûn.
Yê di destî da demance, tufek û top bû. Bo nimûne di jenosîda
Ermenîyan da Kurd bi kar înan. Se bi seyî dan xwarin polîtîka
sereke bû. Generalê Tirk Karabekir [Qerebekir – Bekirê reş]: Em
dê ji vî milî ve „zo zo“yan, di vegerê da jî „lo lo“yan hel bikin
[bibirînin – bibirhînin] gotîye. Anku wekî ji rojavayê ber bi rojhilatê
ve çûyî digel Kurdan bûyne yêk û Ermenî qetil kirine. Her ew
general di vegerê da jî sîlehên ertêşa xwe ya muzeffer [serkevtî]
dizivirîne ser Kurdan. Bi deh hizaran têne kuştin, bi sed hizaran
jî têne mişext [surgun] kirin. Ewil Ermenî birandin [birhandin]. Paşê
dor hate Rûman. Ji du milyonan zêdetir Rûm ji Anatolîyê hatin
derêxistin. Kî mabû ku ne Tirk? Kurd. Aha vê carê jî dor hatibû
Kurdan.
Kemal Paşa mirovekî qurnaz [fêlbaz – fêhlbaz] bû. Ewil ji Kurdistanê
dest bi sefera [gera] xwe kir.
Di pirtûkên we yên dîrokê da dirêj dirêj behsê van seferan [geran
tête kirin. Hemica tu nû bûye mamosta divêt bizanî.
Ewil Kongreya Erzeromê kom dibe. Ma ne wisa ye?
Xêrîya hema bersivê dide:
„Belê Mamo. Ewil Erzerom, paşê Sêwas û piştî wê derê jî

– geryanan]
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Ankara [Enqere].“
„Te rast got. Başe di pirtûkên we da beşdarîya begên Kurd ya di
kombûna Erzeromê da tête nivîsîn?“
„Nexêr.“
Reyên li stuyê pîr û bi kurîşk werimîbûn. Xwe bi zorî ragirt.
„Direw!“ got û peqî. Paşê jî li dûv hev û bi kerb hizirên xwe
gotin:
„Pêkve direw e. Xîmê vê dewletê, dîroka vê dewletê direw e.
Li ser inkarî û qelpîyê [sextekarîyê] hatîye ava kirin. Xerca xwe
jî bi xwûna Kurdan çêkirîye [hevîr kirîye]. Of lo! Hindî ku mirov
dihizire bêhna mirov çik dibe. Heke Kurdan li bin parolaya
„Biratîya Kurd-Tirk-Islam“ li dijî heft dewleta bi Tirkan ra
biratîya xwe nîşan nedaban, ev dewlete îro nebû. Nedibû. Ev
dewlete ji bo hebûna xwe deyndarê xelkê Kurd e.“
Ziyayî wê şevê got û got. Hindî ku wî digot, heçku li ber Xêrîyayê
derên dinyayeke nip û nû vedibûn. Ji ber çi ye nedihate zanîn,
lê heçku şabûnek diherikî dilê wê. Gerçi eve, dîroka Kurdan,
dîrokeke tahl bû. Ji lêhbandinê [xapandinê], alet bûn, hatina leyizê,
xiyanet û ji yêkitîyê dûrmanê pêkdihat. Tiştê ku pê şabin ew
bû ku xelkê wê yê ku nû keşif kirî, xelkekî egît, esîl û mirovê
soza xwe bû. Cihê wan qehremanên çîrokên di serê Xêrîyayê da
nihe Bedir Xan Beg, Êzdîn Şêr, Simko, Şêx Seîd û Seyid Riza
girtibû.
Xêrîya zû li binemala [malbata – aîleya] xwe ya nû germ bibû.
Hazirîyên rêyê dihatin kirin. Beserê wekî ji bo xuyanî [lêzim
– kesûkar] û nasên xwe dîyarî dikirîn, hizirên xwe jî bi dengekî
bilind digotin. „Ev perokê bo fîstanî ji bo dotmama [dohmama –
kiçmama] min Zeynebê ye, ev darcigare bo bapîrê mezin e, şekirok
bo zarokan in…“. Nav li dûv navî dihejmartin. Xêrîyayê ji ber
ku wê hinde xuyanî hene bi heyranî û çavnebarî [dexesî – hesûdî
] berê xwe didayê. Wekî hinde mirov li hêvîya wan dibin, ji
bo bi tinê bûna xwe ya di vê dar û dinyayê da xemgîn bû. Li
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welatê wê yê bab û bapîra ku lê hatîye dinyayê û çend salan jî
lê mezin bûyî, kesî wê nebû ku li hêvîya wê bin. Bêkes… Bi
tinê bûn, di vê deryaya mirovan da bi tinê jîyan lê zor dihat.
Li milê dî, piçek jî be di cihekî herî dûr û zirav yê dilê xwe da
hêvîyek diparast. Belkî yêk ji yêkê xilas bûyî be. Xuyanîyên
[lêzimên – kesûkarên] dayîka min ya delal. Xal, xalet, mam, dûr an
nêzîk kesekî ku dayîka min bîne bîra min di jîyanê da ye. Ev
hêvîye dibû qevdeke [demeteke - desteyeke] ronahîyê û dida hemû
hizirên wê yên tarî.
Wê bêhnê, heyecana ku xwe biavêje serûstuyê wan, ew radikir
dibire dûrahîyan, welatê xewna wê.
Axir ketine rê. Li gara Heyderpaşayê wekî derya, Kadikoy
û girê Modayê yê ku ji dûr ve dihate dîtin li paş xwe dihêlan
ye gelek bi heyecan bû. Enîya xwe bi camê vena, çavên wê li
mal û darên ku li paş diman bû, belêm hizirên wê li jîyana wê
ya paşerojê bûn. Ditirsa. Ji xirabîyên ku dê dîsa ve jîyana wê
serûbin bikin ditirsa!
Gava trên ketîye welatê wê yê nû Kurdistanê heyecana wê
bilindtir bû. Bi mereqdarî berê xwe da mirovan, bi hezkirinî.
Mirovên rû qemer, req û jar û çik bi rêve diçin, bi hereket û peyt
[zift]. Xweza dişubîya heçku berê hatîye sotin. Feqîrî [Xîzanî] ji
xwe dibarî. Kurdî axivtinê ji mêj ve dest pê kiribû. Zimanekî dî,
makzimanê wê, zimanê ku wekî zarok digel dayîka xwe axivtî.
Kî dizane, bi vî zimanî çend nehecimîtî [şûmîtî – netenatî – şeytanî
– nehsî] kirine bo dayîka xwe, babê xwe, xwûşk û birayên xwe
û pêkve xuyanîyên xwe. Ew nehecimîtîyên [şûmîtîyên – netenatîyên
– şeytanîyen – nehsîyên] ku dayîka xwe pê dikenandin hizirî. Paşê jî
dayîka xwe ya ku ji bo parastina wê xwe li ber fîşekan kirîye
sîper û xwe avêtîye ser wê, îna ber çavên xwe. Digel dayîka
xwe ya ku cara duyê jîyan daye wê, bi vî zimanî axivtî bûye.
Gotinên wê yên dawîyê çi bûne gelo? „Xêrîya xwe veşêre nav
lingên min!“ Nabe. Navê Xêrîyayê dayîk Cewrîyeyê danaye ser
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min. Gelo navê min yê rastî çi bû? Wekî trên ji deşta Elezîzê
[Xarpêtê] diherikî, di serê wê da eve hebûn. Paşê nikarî [neşiya]
xwe bigire û pirsî:
„Mamo Ziya, helbet navê min yê ewil ne Xêrîya ye. Kurd kîjan
navan didanin [dadinin] ser kiçên [keçên] xwe? Anku navên ku bi
zêdehî ve têne bihîstin dixwazim bêjim.“
„Kiça [Keça] min, vê dewletê navên Kurdî jî qedexe kirin. Nihe
navên Kurdî danan [lê kirin] qedexe ye. Belêm ez çendek ji yên ku
berê dihatin danan [lê kirin] bêjim.“. Paşê li jina xwe zivirî:
„Beser, tu jî hevkarîyê bike.“
„Xecê, Fatê, Zeynê, Besê, Hêlîn, Xatê, Senem.“. Beser jî kete
nav axivtinê:
„Gulê, Dîlan, Şîlan, Zerê, Gulse…“ jî lê zêde kirin.
Paşê jî jê pirsî: „Kîjan li te xweş hat?“
„Wella xalet hemû jî li min xweş hatin. Hindî ku ez dihizirim ku
navek ji van yê min e bi heyecan dikevim.“
„Tu heq î kiça [keça] min. Ez jî bam, min tiştekî cudatir nedikir û
bi heyecan dibûm.“
„Xaleta min, ez qet hej vî navî nakim. Navê Paşayî tîne bîr.“
„Ê başe kiça [keça] min, çi disekinî, biguhore navê xwe. Em bi
kîjanî gazî te bikin?“
„Nizanim, ka piçekê bihizirim.“
Navên ku di serê wê da mayî dubare kirineve. „Ne sanahî ye
[hêsan e], eve dê bibe navê min yê sêyê“ got di dilê xwe da. Paşê
„Senem“ gelek cara li zimanê wê alîya. Yêkcar gote Besera ku
li beramberî wê rûniştî:
„Xalet, xaleta min, min dît, ka hûn dê çi bêjin?“
Beserê berê xwe dida derve û lê zivirî û bi mereqdarî berê xwe
didayê.
Navê „Senem“ hêdîka ji devê wê derket.
„Navekî gelek delal e. Dê bila bo te li ser xêrê be.“. Ziyayî wekî
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hercar î tena, xwe li xewê dida lê bi baldarî guhdarîya axivtinan
dikir.
Senemê roja paştir wekî ew gotinên li Meydana Genimî [Dexilî]
bihîstî adeta cemidî. Ye esebî [bi kerb – bi hirs] û bêhuzûr bû. Bo
kê û bo çi wê bi xwe jî nedizanî. Elezîz [Xarpêt] şubî cehnemê
[dojehê] disot [dişewitî]. Mamê Ziya di nav wê dengûdora ﬁroşkarên
ku li Meydana Genimî [Dexilî] av, leymûneta [lîmoneta] û gazoz
diﬁrotin diaxivt:
„Sêpî [Sêpê – Sêdar] li vê derê hatîye danan. Seyid Riza, kurê wî
yê birîndar Reşik Huseyin û Kurdên dî aha li vê derê hatine
hilawîstin. Ewilî jîyê [emirê] Seyid Rizayî biçûk kirine. Paşê
jî rojeke yêkşembê bi lez û bez dadgeh kirine û hilawîstine.
Gotinên wî yên dawîyê bûyne ev: „Ez dê bimirim, belêm doza
Kurdîtî û Kurdistanê dê dom bike.“. Herwekî biçe dahwetê
[şahîya şûkirinê – govendê]. Serê wî bilind, çavên wî li çiyayên wî,
di dilê wî da hêvîya bi ciwanên Kurd ra çûye ber sêpîya [Sêpêya
– Sêdara] hilawîstinê. Seyid Rizayî, Celad [Kiptî] daye rexekê û
wî bi xwe pêhn li sandelîyê [kursîyê] daye.
Senemê mirîyên xwe yên rihspî înan bîra xwe. Pîrên ku rihên
wan heta navika wan dirêj. Paşê di nav hev da „Gazoooz!“,
„Aaav, av ﬁroş hat!“, „Leymûn [Lîmon] gelî Efendîyan, leymûn
[lîmon]!“. Dengên nalên hespên Faytonan [Paytonan] yên yêkmeqam
car dûr dibûn, car nêzîk dibûn. Mişîna di nava serê wê da şubî
ya şilxê mêşa lêhat. Bêhna mîzê û rîxê ya ji ser berên parke
bilind dibû madê [mîdeya – ﬁrşikê] wê serûbin kir. Bi zehmetî û
lavayî: „Mam Ziya em biçine malê!“ got.
Helbet kiça [keça] min. Bêhizirîya min aza [efû] bike. Bo te zêde
hat.“
Fayton [Payton] heçku ji nav agirî derbaz dibe wisa diçû.
Di serê wê da Dêrsim hebû. Demek zûtir dixwast biçe. Beser jî
di ﬁkira wê da bû.
„Dêrsim hûnik [hênik] e. Wekî mirov li vê derê ji germê difetise û
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nizane ka dê bi şev li kî derê binive, li wê derê mirov dicemide“
digot.
****
Çavên Senemê li çiyayan bûn. Çiyayên ku her diçû bilind û
mezin dibûn. Kamyona ku li evrazî dayî, li dûv [paş] xwe ewrekî
ji toza zer dihêla û giran giran diçû. Li Çemê Kutuyê [Kutu
Deresi] bêhn vedan. Ziyayî Senem ber bi çemî ve bir: „Kiça
[Keça] min, ev dere Çemê Kutuyê [Kutu Deresi] yê navdar e
[meşhûr e]. Gava Dêrsim dibêjin çemê ku cara ewil tête bîr ev çem
e. Eve ew çem e, yê ku Kurdan bi egîdî lê şer kirîye. Yêkîne
[bolîk – bolûk] û tabûrên diketine vê gewrîyê, careke dî nedikarîn
paşve bên. Misteke Kurdan li vê derê dastan [destan] diaﬁrandin.
Belêm dijmin î mezin bû. Belê, ew dijminê ku ez jî di nav da,
qat bi qat mezintir bû.“. Î tijî kerb bû. Î tijî êş bû. Bêhnekê çavên
wî li wan rêhl [rêl – daristan] û çiyayan gerîyan. Paşê:
„Em hatibûne derekê. Kurdan paşêkişe kiribûn [xwe paşve kêşabûn].
Li van betenan bû. Dibe ku li ber gundekê bû. Di nişkê da min
qîrîna [qêrîna] zarokekê bihîst. Zarokekî biçûk bi qîjeqîj diqîrîya.
Ber bi cihê ku deng jê dihat ve peyikîm. Ez çi bibînim? Leşkerî
[Eskerî] xencera xwe rakirîye û li ber kuştinê ye. Min lê kire qîrî
[qêrî].
- Çi dikî, gotê.
Leşker [Esker] sekinîbû, lê di halekî wisa hêbetî da bû ku nedizanî
ka dê çi bike.
- Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] min, ez da bikujim.
- Ma te merhemet nîne kuro? Tu dibînî hêj sava ye [bebek
e].
- Qumandarê [Qumandanê – Komutanê] min ferman [emir] wisa
ye.
- Bila bibe, çi bûye anku. Kurê seyî, ma mirovahî hinde
ketîye? Diyar e ku tu da savayî [bebekî] bikujî!
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Ferman ji Bînbaşî Koç e. Tiştê ku ruh li ber [bican]
nehêlin dibêje. Ma ez çi bikim qumandarê [qumandanê
– komutanê] min.

Axir bi gotina kurt, min neda kuştin li wê derê, belêm paşê
kuştine zarok.
Rastîya bi êş ya Dêrsimê mirin bû, hemû kuştin, bêyî ku bêjin
eve zarok e, eve mezin e. Jinan, kiçan [keçan] daku nekevine
destan xwe ji qirameyan [kendalan – sîpan – sûlan] avêtine xwarê.
Bi taybetî piştî ku ev çeme [robare – gelîye] hate standin, qetilamê
[qetlîamê – komkujîyê – nijadkujîyê – jenosîdê] xwe li ber perê esmanî da.
Kiça [Keça] min, gotina vê bûyerê bi bêjeyan ne mumkun e. Divêt
bibînin, divêt bijîn. Ji bo gotinê nikarim [neşêm] bêjeyan peyda
bikim. Heta wê rojê, çu xelkê li ser rûyê erdî êşa Kurdê Dêrsimê
nekêşaye. Çu şer hinde hov [barbar – wehşî] nebûne.“
Destê xwe yê rastê dirêj kir û betena sor ya ku bi darên berûyê
xemilî nîşan da. Paşê şubî piştedarê [hemalê] ku barê li ser pişta
xwe avêtî û bêhnvedayî:
„Li van betena rojên herî reş yên jîyana min borîn. Li vê derê
heroj mirim. Bi xencerkirina her zarokî ra, dilê min rijîya,
parçeyek jê mir.
Jinên Kurd yên bejna wan şubî tayê spîndarê zirav û spehî yên
ku hatine kuştin, bûkên ku rûyên wan bi nav xwûn û tozê ketî,
germahîya di dilê min da rakir bir. Wisa berê xwe nede mamê
xwe ez gorî, ma timamî jîyî [emirî] bi dilê ku şubî berî [kevirî]
lêhatî jîyan sanahî ye [hêsan e]? Hela ku bi gotina mal, binemal
[malbat – aîle – famîlya] û zarok, çavê xwe li rastîya girtin. Tu çawa li
xewnên xwe sadiq mayî, ez jî bi dîtîyên xwe ve girêdayî jîyam.
Mumkunatîya xwe jê dûrkirinê nîne. Ji bîr kirin, bo demekî kurt
jî be qabil [mumkun] nebû. Jîyê [Emirê] min bi vî şerî ve borî.“. Gotin
bi zehmetî dihatin xwarê. Gewrîya Ziyayê mezin gihiştibû hev.
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Êş di qirika wî da bibû girêbend. Çavên xwe yên jar û werimî
înane xwarê [şor kirin]. Di nişkê da zivirî û çû.
Senemê bi hezkirinî û heyecan berê xwe didayê. Kamyon
nêzîkî Dêresora [Qizilkilîseya – Kizilkilîseya] ku dayîk û babê
wê lê dijîyan dibû. Cografyaya ku wan dîtî, li ser gerîyayî, girî
û kenî. Mamê wê Ziyayî hema yêkser çiyayê pîroz nîşan da.
Senemê bêyî ku çavê xwe jê bigire berê xwe dayê. Berê xwe da
serê bi heybet yê risasî, ewrên spî yên şubî pembû sivik yên li
hindavî diherikin û zinarên milê rastê yên ber bi Çemê Qil ve
xwahr bûyî. Li ser qûntara çiyayî hizirî. Zevîya kuştîyan [mirîyan]
ya xewnên wê. Di nişkê da êşa ku ji nîveka dil û hinavên wê
rabûyî di gewrîya wê da bû girê. Her çû bêhn lê çik bû, heçku
hatîye hilawîstin. Bi zehmetî daqurçî. Paşê wekî hemû jinên
Kurd nikarî xwe li ber diltenikîya xwe ya bi derd bigire. Rondik
ji alekan adeta barîn.
Wekî ji Mêrga Qemê diborîn, berê xwe da zarokên cilikên wan
diryayî û pêxwas ku li dûv kamyona ku li paş xwe ewrê tozeke
zer dihêla û dixwastin xwe pê ve bigirin. Mamostatîya xwe îna
bîra xwe. Mirov feqîr [xîzan], jar û nebijûn dîtin. Yên ku li rexê
rêyê kar dikirin, radibûn û bi çavên mereqdarî berê xwe didane
kamyonê.
Paşê piştedarên [hemalên] ku li Kadikoyê bi dûv diketin înan bîra
xwe. Hizira zarokên Kurd yên req û hişk, qirêjî û zer, ku digotin
„Xwûşka xanim, tiştên te bikêşim!“, „Xwûşka mezin piştedar
heye!“ û tûrikê wê ji destî werdigirtin, dikir. Dîtina generalî ya
li ser wan hate ber çavên wê. „Ew berê ku bi ber pê dikevin
û stirîyê ku bi mirovî dikevinin“ digot. „Wekî ez mezinahîya
Tirkan nîşanî biyanîyan [ecnebîyan] didim, hebûna van min nerehet
dike. Divêt eve bêne paqij kirin! Eve li derve itibara me dişkênin.
Biyanîyên ku efendîtîya Tirkan dizanin, wekî evan [vana] dibînin
hêbetî dibin. Ma eve jî Tirk in, dipirsin. Ev dirindehên muzir, li
şûna ku barê Stanbolê bikêşin, qirêjî dikin.“
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Senemê bi kerb hizirên xwe ji generalî dûr kirin. Paşê Cewrîye
îna ber çavên xwe.
Timamî hebûna xwe di eynî demî da li ser wê kom kir. Di halekî
xewnî da bû heçku. Cewrîye bi qalibê xwe yê gir û dilê xwe
yê nerm û bi rûmet [bi fezîlet] li teniştê bû. Bi heyecan ket. Destê
xwe dirêj kir wekî bigire. Wisa bû heçku çavên wê yên şîn û tijî
hezkirin dîtin. Ew dilpêvemana wê ya ji bo piştedarên [hemalên]
Kurd yên li Kadikoyê û bi taybetî jî zarokên jar û lawaz yên
çerm û hestî mayî, hate bîrê. Çawa dilê wê disot wekî ew di bin
hind barê mezin da berzebûyî didîtin û hercar jî disekinî: „Ax
kiça [keça] min ya delal, Xêrîyaya min, tu bizanî ez çend disuşim
[dişewitim] bo van zarokan! Ka berê xwe bide vî zarokî. Kîjan
dayîk dê bixwaze ku zarokê wê yê temetî mistekê [kulmekê] bikeve
binê barê hinde giran? Çend jî zarokekî spehî ye. Dizanî hemû
jî Kurd in. Kurdên reben! Kurdên bi derd!“. Nihe têdigihişt wê
boçi wisa digot. Dihate wê manayê ku, Cewrîyeyê hêj wê rojê
hisab dikir ku her bi çi rengî be ew dê rojekê bi Kurdbûyîna
xwe bihese. Senem ji ber nejîna wê xemgîn bû. Ji kûr ve bêhna
xwe kêşa. „Xwezî bi min ra ba! Ew dilê wê yê tenik yê li paş
wî leşê gir veşartî mayî, hiskirinên min his kiriban!“ Demekî
dirêj berê xwe da kurtên [bazên – ulihên – qertelên] li bilindahîya dûr
ya şîn diﬁrîn. Li ser dolan [gelîyan] diçerixandin. Hetava dûr ketî
siheke şubî tarîya servîyê [serwîyê – selwîyê] di wan çemên kûr da
tijî kiribû.
Senem, di wê mala ku lê mêhvan bûyî da, bi germahîyeke ku
heta wê rojê nedîtî û qet li hêvîyê nebûyî hate pêşwazî kirin. Dil
jê ra bûne doşek. Herkes ji dil bû, bi dil û can bû. Jinên sere [pîr]
herwekî destên xwe bi berên Duzginî da bînin, destên xwe bi
serî da diînan [tînan], mirç û maç dikirin. Jinên rûyên wan qemerî,
lêvên wan ker [şeq - keliştî] bêyî rawestan diaxivîn û digotin. Li
dora wê kom dibûn û dilorîn û rondik diwerandin. Senemê wisa

311

şermoke û kiz [mehçûb] berê xwe dida wan, di gotinên wan negihe
jî ji hereketên wan texmîn dikir. Baş dizanî ku jinik bo halê
wê yê bi êş disotin. „Kî dizane van di wê zelzeleyê da, di wê
hilweşînê da, di wê terteleyê [qirkirinê] da çi êş hebûne? Ew hemû
êşa kêşayî li rûyê jinan daye. Hema bikenin jî heçku êşê dikêşin
xuya dibe“ got di dilê xwe da. Wekî jinan destên xwe yên bûyne
ber û zivir bûyî bi ser û rûyê wê da diînan [tînan], kiçikên [keçikên]
xetên rûyên wan hişk yên di jîyê [emirê] wê da jî bi heyranî berê
xwe didane wê. Heke kenîban jî, ew xetên ku bi rûyê wan yê
hestî û zirav ve li hev, hişk bûn. Çavên wan yên ku bi dîtin û
naskirina Senemê tijî keyfxweşî bûyî, digel her tiştî dîsa ve ew
xema ji kûrahîyê dihat nevedişartin.
Ziyayî hemû hazirî xilas kiribûn. Gorî [qurban] hatibûn kirîn, hesp
hatibûn kirê kirin û hemû hewcehî lê hatibûn bar kirin. Serê
hespê Senemê, xortekî di nav cil û bergên kevin û diryayî da ku
ji çav bi çav ketina digel wê ditirsa, dikêşa.
Senemê jî di vî keysî da hûr berê xwe dida dora xwe. Bi rengekî
netêr berê xwe dida. Herwekî daûre. Berê xwe dida mirovê
xwe, heywanê xwe, çiya, dar û berê xwe, kimkimeyê ku li erdî
dixuşike. Heçku diçû gundê dayîka xwe. Çûneke hevdîtin û
xerîbîya piştî hinde salan. Ku xwe berde nav destên dayîka xwe
û koşa wê.
Ji nişîvîyên rik daketina bo gelîyan zor dibû. Bi zehmetî xwe
li ser pişta hespî radigirt. Belêm ew mirova herî bihadar ya
karwanî [qefîleyê] bû. Demekê ji kombûna li dora xwe aciz bû.
Hate xwarê û wekî wan da rê. Nedikarî heyecana ku di singê wê
da mezin dibû ragire. Da kengî bigihine qûntara çiyayê mezin?
Çiyayê ku wekî dayîka wê bi êş ketîye ser wê berê xwe dayê,
çiyayê pîroz yê Kurdan.
„Li vê derê, aha li vê zevîyê, Kurd bi qurmên dara ve girêdan
û dane ber agirî. Begê min çu kes hejmara wan nizane. Gelek û
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gelek!“ gote Ziyayî, pîremêrê Kurd yê xwudanê hespî.
Ziyayî pirsî: „Eve ji kîjan eşîrê bûn? Ji kîjan gundî bûn, kesekî
ku bizane heye?“
„Ax gorî [qurban], yên ku li vê derê hatine sotin ji bakur înane
[anîne]. Ji eşîrên bakur bûn. Heyderî [Heyderû], Demenî [Demenû]
û yên dî yên ku ji bakur înayî. Aha da ji vî çemî derbaz bikin
û ji ser Qilê ra da bibine Mazgerdê û ji wê derê jî da bibine
mişextîyê [surgunê].“.
„Başe, lê wekî dî kîjan eşîr li qûntarên vî çiyayî hatine qetil
kirin?“ pirsî Ziyayî.
Pîremêrê Kurd yê ku rihên wî boz bûyî gotina xwe domand:
„Bira bira ev çeme bi mirîyên [kuştîyên] mirovan ve tijî bû. Ji
Çemê Paş bigirin heta aha wî gundê ji dûr ve tête dîtin, kom
kirin û li wî derê beramber kuştin.“
Bi destê xwe qûntara Çiyayê Duzgin nîşan dida. Paşê:
„Eve jî ji eşîra Kuresuyan bûn. Li goreyî gotina wan tinê
zarokek xilas bûye. Yên dî hatine kuştin. Hemû begê min, hemû
hatine kuştin. Xwudê [Xweda] bo yên kirî nehêle. Em xelkekî bê
xwudan [xwedan] in.“.
Senemê, wekî gotî zarokek xilas bûye, hizir kir ku behsê wê
dike.
„Mamê Ziya qesta wî ez im?“ jê pirsî. Ziyayî li ser vê yêkê ji
gundî pirsî:
„Yê ku xilas bûyî, kiç e [keç e] an kur e?“
„Begê min, yê ku xilas bûyî zelamekî Mêrgesorî ye ku nihe li
gundê Gere rûdine.“
Wekî hesp li Çemê Kalmem hêlayî û dayîne ber evrazîyê
Duzginî, kesên ku hatine nav karwanî [qefîleyê] zêde bibûn.
Bi taybetî zarokan bala wê dikêşa. Bi xwe bawer bûna ku ji
mamostatîyê dihat berê xwe dida wan. Li diyalogê digerîya.
Belêm kesek nebû ku bersiva wê bidin. Zarok dikenîn û bi
hereketên dest û milî ji hevdu ra digotin. Firset jî peyda kiriban,
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destên xwe li ber vedikirin û pare jê dixwastin. Senemê ﬁkira
zarokên temîz û bi sexbêr yên Kadikoyê kir.
****
Serê Duzginî bi boşahîya mirovan ve dixilxilî. Dengê axivtina
jî, dua jî bo Senemê bilind hatin. Bi mereqdarî berê xwe dida
mirovên ku rehet hereket dikirin. Heçku li rêya qîr [asfalt] digerin.
Bêtirs. Senemê jî wekî wan kevir [zinar] maç kirin, enîya xwe bi
zinaran ve vena. Di dilê xwe da dua kirin. Nedixwast careke
dî dinyaya wê lê berze bibe. Êvarî li Eskete Celîyê cem hate
girtin. Bi vî rengî da edetekî [tradisyoneke] dî yê xelkê xwe dîtiba.
Bi heyecan bû. Westyana ku derketina çiyayê mezin dayî ji bîr
kiribû, xwe dabû hewayê surrîyar [bi sur – surrî] yê cemê. Xofa ji
şeva surrîyar [bi sur – surrî] û cemê dabû çavên wê yên reş û gir.
Qîrîn [Qêrîn] û lavayên ji Duzginî, gava ji qubbeya agirê meydanê
bilind dibûn, li zinarên rik yên şubî dîwarên kelê didan, deng
zêde dibû û paşve vedigerîya û paşê jî ber bi gupika çiyayî
ve belav dibû. Çiyayê mezin bi ziman ketibû. Heçku mirovên
nexuya diaxivtin. Şev bi suran [surran] ve tijî bû. Didanên Senemê
bi hev diketin. Xwe qenc nêzîkî xaleta xwe Beserê kir. Bibûne
yêk can [ruh – giyan].
Serpêhatîya Senemê li serê Duzginî dev bi dev gerîya. Xilasbûna
wê ya ji bin mirîyan [kuştîyan] hate gotin, ji devî bo devî belav bû.
Herkesê bi çavên ﬁreh berê xwe dida wê. Bi çavên hêbetî û
dilpêvemanî.
„Çe wesayene, were lingen e Duzgin de qoma çeneke qirkerdo.
Bine meyitemae xo de xeleşiya.“. Anku „Mal sotîyan, li ber
pêyên Duzginî mirovên kiçikê [keçikê] hatine kuştin. Ji bin meytê
[cendekê – mirîyê] dayîka xwe xilas bûye.“. Bi taybetî înteresaya
[eleqeya] jinan û kiçikan [keçikan] bi wê hebû. Li ber wê radiwestan
û bêyî ku gotinekê bikin, awirên xwe yên tijî hezkirin, tijî êş, tijî
heyret û hêbetî didane ser wê. Heçku ew ji planeteke [dinyayeke
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dî hatibû. Û paşê jî wekî jinên sere bûyer ji nû ve taze
dikirin û digotin, rondik di çavên hemûyan da kom dibûn. Piştî
ku Senem dîtin, bîrhatinên terteleyê [jenosîdê – komkujîyê – nijadkujîyê
– qirkirinê] ew kîn û nefreta di dilê wan da livandibûve. Kurd kom
kom û bi heraret li ser terteleyê diaxivtin. Yên sere [salmezin] û
ciwan bibûne yêk dil û behsê binasên [sebebên] binketinê dikirin.
Serê Duzginî tijî kerb [hiddet] bû. Xezeb diherikî.
– stêreke]

****
Hêj gelek wext ji ser hatina Mîrzalî derbaz nebibû. Wî jî bihîstibû
ku kiçeke [keçeke] ku ji bin mirîyan [kuştîyan] xilasbûyî li Duzginî ye.
Ewil giringî pê neda. Gelek û gelek mirov hatin kuştin. Kiçikek
[Keçikek] xilas bûye, baş bûye, lê ma dê hinde mirîya [kuştîya]
paşve bîne? Paşê jî ji nişkê ve heçku çûye binê giranahîyeke
mezin kete nav wan bîr û hizirên xwe yên berê. Tam ber bi wan
rojên reş û tarî ve çûbû ku, yêkser lêvebû, nexwast careke dî li
ser wan bihizire. Di sanîyeya xwe da veciniqî û jê vegerîya. Ev
reftare şubî heçku mirovek xwe berdide nav destên dosta xwe
û tam li ber wergirtina germahî û bêhna wê ye, lê di carekê da
radibe û kirasê xwe dike ber xwe û ber bi mala xwe ve diçe bû,
xwe terbîye kirin bû. Çiku dixwast timamî bala xwe ji bo jina
xwe vebire. Ji ber ku da bo Elîbînatî nevîyan bîne û jîyanê bide
Mêrgesorê, bi bihadaneke hezkirinî nêzîkî vê hebûna delal dibû.
Mêrgesor divêt tijî zarok bibe. Ruha bilind [mezin] ya Elîbînatî
tinê hingê da rehet bike. „Zarokên netirs! Zarokên dilê wan tijî
Kurdîtî! Zarokên ji dilê wan dostîtî, merdî, mirovahî û spehîtî
diherike!“ gotibû Elîbînatî. Mîrzalî di bin giranahîya van hiziran
da bû. Ji ber hindê dixwast hizirên xwe her bide paşerojê. Ew
paşeroja ku Elîbînatî şîret kirî, bi çu rengî ji serê wî dernediket.
Ev hizire wekî emanetekê didîtin, emanetên Elîbînatî. Ji ber
hindê î bi lez bû. Bi daxwaza ku demek zûtir nevîyên wî bibîne
agir berbibûyê.
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Ji bo seredanêran [seradanêran] tinê mijarek hebû. Kiçika [Keçika]
ji bin mirîyan [kuştîyan] xilas bûyî. Mîrzalî çend hewil da ku rê
li ber hizirên xwe bigire, lê neşiya [nikarî]. Şubî derê bê qerase
[çilmêre – zornax] yê ku ﬁrtoneyê vekirî, axivtinan derên hizirên wî
jî vedikirin, hildigirtine bin tesîra xwe û ber bi rojên berê ve
radikêşa. Bêyî hemd bi ber herikînê ket. Çû rojên ku êş heta
serê çiyayan bilind bûyî. Qedera bi êş ya Mêrgesorîya, jenosîda
[terteleya – komkujîya – nijadkujîya – qirkirina] li qûntarên Duzginî wisa
hêl hate ber çavên wî. Zeynêya wî, kurê wî, kiça [keça] wî,
xwûşk û birayên wî, xwarza û birazayên wî, hevalên wî û serê
Seyidxidirê [Seyxidirê] lawaz [zeîf] yê ku ketîye ber, hatin ber
çavên wî. Ne berî deh salan bû, duhî nebû, eynî wekî îro, wisa
taze, her hind jînde. Her çend xwast ku hizirên xwe ji serê xwe
dûr bike jî, lê ﬁrtoneyê derî veda. Wekî hate bîrê ku di nav
mirîyan da Gulê nebû, bersiva xwe jî xwe bi xwe di dilê xwe da
da: „Belêm dayîka min jî nebû. Belkî jî digel dayîka min sotin“.
Paşê birhîyên wî yên stûr gihiştin hev, enîya wî bû girê û ew
êşa ji nav dil û hinavên wî piçhayî [qetyayî] û hatî xwe da rûyê wî
ku ye xedar û bêhnçikêr bû. Ji ber çi ye nizanîbû, belêm [lakin]
temetî ronahîya zer, melûl û zeîf ya stêrka [stêra] herî mirî jî be, bi
salan hêvîya ku Gulê dijî daîm di dilê xwe da parastibû.
Vê hêvîyê ew bi jîyanê ve girêdabû, bibû hewa, av û xwereka
roja wî. Bi salan di nava wî da mezin bibû, kiribû parçeyekî
xwe, organekî xwe. Di nava wî da hisa ku dê rojekê Gulê bibîne
û bide ber singê xwe, herwekî herikîna bi pêl û kef ya Çemê
Heyderan yê asê û har lêhatibû û dibezî. Xwe di wê alandin,
şubî heçku ji nû ve bigihe delalên [ezîzên – xweşdivîyên] xwe yên
Mêrgesorî bû bo wî. Gulê ji bo wî hemû pêşeroja wî bû [rojên
borî – rojên derbazbûyî yên wî bû], ciwanîya wî bû, hezkirina ku piştî
Zeynê mayî bû. Ev hise li mişextîyê heroj bibû pêxwarina ku di
nanê xwe dida. Hizir kiribû ku gava vegerîya Gulê da li hêvîya
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wî biba.
Mîrzalî xwast xwe ji wan hizirên ku di serê wî da tor raçandî,
hêlîn çêkirî û ew êxsîr kirî xilas bike, çavên xwe li rastîya jîyanê
û hetavê veke û dora xwe bibîne. Demekî dirêj bêyî livîn ber bi
jêr berê xwe da gelîyî. Li wî kevirê [zinarê – tahtê] ku wextekê babê
wî Elîbînatî pişta xwe didayê û dua dikir, germahîya wî his kir,
şîretên wî deng vedan di guhên wî da. Dilê wî bi ber ﬁrtoneya
li serê Duzginî dizivirî ketibû. Leşê xwe yê giranbûyî livand
û xwast ji ber kevirê ku çok dayî û pişta xwe dayê rabe biçe.
Bo wî wisa hat heçku çiyayê mezin li pişta wî ye. Rabûn jê ra
zehmet hat. Belêm daxwaza dîtina kiçikê [keçikê] ew ji ber kevirî
rakir bir. Her çi be, wekî herkesê mafê wî jî hebû. Tiştên ku bi
ber guhê wî ketî; kiçik [keçik] daîm di bin awirên seredanêran da
bûye. Hizirî ku divêt ewil bêyî ku kes pê bizane, ji dûr ve berê
xwe bidimê, got. Lingên wî direcifîn.“Ev dere Duzginê pîroz e!,
ne rastîyê Ayvalikê ye!“ got xwe bi xwe. „Mêrik li kûrahîya bi
dehan metre [mîtro] ya şkevtê bêhnê werdigire.“. Wekî ev gotine
di dilê wî da diborîn, girnijîneke bi êş mabû bi rûyê wî ve.
Wekî „kiçika [keçika] reben bibînim“ gotî, wisa hizirî: „Mixabin
nikarim zarokên xwe bibînim“. Navbeynekê hizira neçûnê jî
kir. Kiçika [Keçika] ku hinde salan dewsa wê peyda nebûyî, ma
dê îro derkeve meydanê? Î bêhêvî bû. Lê demekê, ew roja dilşa
ya ku dê rastî wê bêt di serê xwe da plan kiribû. Esasen di demê
mişextîyê [surgunê] da ev hêvîye çawa taze ragirtibû, herwekî gul
avdayî, lê nêrî û mezin kirî. Belêm piştî ku vegeryayî di destî
da beyî bû û nemabû. Piştî şû kirî [jin înayî – zewicî] jî, Gulêya xwe
ya delal li bîrhatinên xwe nexşandibû. Herwekî bêje, tahl jî be
tiştekî ku ji dest bêt nîne. Rastîya me wisa ye! Bi rengê, hemû
Mêrgesorîyan jî wekî Gulê di nav bîrhatinên xwe da veşêrim
[deﬁn bikim], hizirîbû. Ma felsefeya [dîtina – doktrîna] Elîbînat jî ne
wisa ye?
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„Bila serê te her li jorî, çavê te jî li pêş be!“. Van mirovên ku
wextekê kana jîyana min bûn li bîrhatinên xwe veşêrim û berê
xwe bidime pêşîyê. Belêm ev pêbendîya [girêdanîya] ku di nav
hinde salan da li nava wî mezin bûyî, herçend hatibe paşdan
jî, di wî da elimînek peyda kiribû. Şubî hewayê ku bêhnê jê
werdigire, ava ku vedixwe û qotîya cigareyê [qutîya cigareyê – tebeqeya
cigareyê] ya ku qet ji nik xwe kêm nedikir bû. Bi timamî ji serê
xwe avêtin ne mumkun bû. Bêyî dil da rê. Da rê bi hizar hizirên
di serê xwe da. Gulêya wî ya biçûk li ber çavên wî. Di dilê wî
da êşa Terteleya Dêrsimê ya wekî pela agirî, da rê.
Senem di nav jinan da berze bibû. Bi rûyê xwe yê zer û zeîf
bûyî ji yên dî zû dihate cuda kirin [ferq kirin]. Ji xwe heke xaleta
wê Beserê hevkarîya wê nekiriba, da di nav hinde mirovan da
aciz be û belkî jî da bitirse. Pirsên têkilav dibarîn. Beserê hewil
dida ku van pirsên mereqdar pê ra bigihîne. Gelek ji wan li ser
nasnameya [huvîyeta] wê bûn. Lê belê, wê bi xwe jî ew nedizanî.
Jinan, hatina Senemê ya ji cihekî wekî Stanbolê, hêlana jîyaneke
xweş û zengîn [dewlemend] û hatina Dêrsimê, bi çavên tijî rondik
pêşwazî kirin. Diyare ku:
„Zaroka binemaleke [malbateke – aîleyeke] esîl e! Bila şîrê dayîka wê
helal be!“ digotin.
„Şubî hindekan ji bo parîyekî nanî eslê xwe ji bîr nekir. Hate
welatê xwe, nav xelkê xwe.“
Di navbeyna xwe da riberiza [munaqeşeya] esaleta kiçikê [keçikê]
dikirin û rewş biha dikirin. Yên sere [pîr] destê xwe bi ser û rûyê
wê, bi pora wê ya reş û tijî û pişta wê da înan. Heçku destê xwe
li Duzginê pîroz didin, wisa hejê dikirin.
„Guneh e, bêhna wê çik nekin!“ got jinikekê û yên dî hişyar
kirin. Jinikeke dî jî wekî: „Bila dilê we bi kiçikê [keçikê] ve bimîne.
Bihêlin bila bêhnekê werbigire. Dora wê vekin bila bêhna wê
vebe. Ew hemica wekî me mezin nebûye. Şubî xanima Osmanî
mezin bûye, wisa dihizire. Belkî jî hewcehîyeke kiçikê [keçikê]
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bibe. Rehet bihêlin!“ gotî, bêyî dil jî be kit û cot ji dora wê xwe
dane paş.
Wekî xaleta wê Beserê bo wê tercume kirî, wisa bersiv dayê:
„Ya rastî baş hizirîye xaleta mezin.“. Bi girnijîneke sabit berjêr
berê xwe da gelîyî. Zinarên [tahtên] şubî dîwarî rik û qirameyan
[kendalan] heyecan dane wê. Ev mezinahîye bo wê şubî efsûnîyekê
hat. Ev zinarên hov [wehşî] û serê wan tîj [tûj], binê gupika çiyayî
qederekê bêhuzûr kiribû. Li vî cihê ku bi zehmetî li ser pêya
dimînin, geryana mirovan ya heçku li nav malê ne, ew şaş kiribû.
Ji dûr ve gund dihatin dîtin, li xwarê. Heçku maketên leyizok
yên li ser maseyê bûn. Ji her derê deng bilind dibûn, tênedigihişt
lê ew gotin bûn yên ku wextekê bi dayîka xwe ra axivtî.
Senemê hizir kir ku çiya bi ziman ketîye, diaxive. Piştî wî
hewayê mîstîk yê ku bi dengên ku bi zinaran diketin û paşve
vedidan tijîbûyî û li beramberî vê bilindahî û mezinahîyê mest
bibû.
Hewa vekirîbû. Esmanê şîn yê sîrsahî, spehîtîyeke surrîyar [surrî]
dida çiyayên şubî pêlên okyanûsê yên li rex hev û li dûv hev
sekinî. Çiyayên Dêrsimê, çiyayên pîroz yên Kurdistanê, bi nav
rengê şînî ketibûn û di nav şînê da melevanî dikirin. Mîrzalî bi
wê hezkirina ku ji nîveka dilê wî dihat, berê xwe dida çiyayan.
Wan çiyayên pîroz yên ku Elîbînatî yêk bi yêk çîrokên wan
gotî.
„Xelkên cîranê deryayan, deryayê; yên li berîyê çawa berîyê
pîroz dibînin, çiyayên me Kurdan jî wisa pîroz in. Dermanê her
derdî û pîrozîyeke Xwudêyî [Xwedayî] ye. Ji bo nisaxa [nexweşa]
saxî [şîfa], bo jina ku zarok nebe zarok, bo bextreşan ronahî û
bêhnﬁrehîyê [ferahîyê – ferahê] didin.“
Çiyayên ku Kurda bi nermahîya qedîfeyî berê xwe didanê, dest
û rûyê xwe têdidan, maç dikirin, berên [kevirên] ku ji serê wan [ji
gupika wan] dihatin hilgirtin û di hinbankan da li cihên herî spehî
yên malê dibûne tuberik [teberik], ronahîyeke şîn belav dikirin.
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Careke dî ﬁkira wî çû ser babê wî:
„Lau braene“, anku „Lawo birano, çiyayên me yên bilind
nayêne êşandinê û xirab gotinê. Ew dayîk, bab, bapîr, esil û
nesilê me ne. Ew cihê bûyîna me û cihê gora me ne. Ew germa
me, sarmaya me, çîle [çile – derd – xem], birsîtî, têrî, mirin û jîyana
me ne.“
Di nav wê ronahîya şîn da li Pule Jareya ku Elîbînat lê veşartî
gerîya.
Paşê da rê û çû. Qederekê ji dûr ve berê xwe da kiçikê [keçikê].
Dîtina wî bi xemam bû. Rondikên li çavên xwe kombûyî zuha
kirin. Biryar da ku wî rûyê zer [pît – beqem] yê di nav jinan da
ji nêzîk ve bibîne. Wekî wî cihê xwe guhorî û xwe nêzîk kirî,
jinan jî xwe ji dora rûyê zer û kubar dabûne paş. Heçku dizanîn
ku ew dê bêt û lewma jî kiçik [keçik] rehet hêlane. Herçend çu
mana nedabe vê yêkê jî, lê li nik xwe î razî [memnûn] bû. Hindî
ku nêzîk bû, dilê wî di singê wî da mezin bû, bilind bû û lêdana
wî di gewrîya xwe da his kir. Recifîn hate wan destên wî yên ku
kevir girtî. Digel ku hêj gelekî jê dûr jî bû û tam jê î ewle nebû
jî, bi hezkirinî berê xwe da wî rûyê zer [pît – beqem] û esmer. Berê
xwe dayê!.
Wekî wisa „Zarokê biçûk yê terteleyê [qirkirinê – komkujîyê – nijadkujîyê
– jenosîdê], zarokê ku li bin kuştîyan [mirîyan] mayî û xilas bûyî.
Gelo tu çend caran mirî?“ hizirî, dilê wî bi kiçikê ve ma. „Ew
mirin. Bi mirina herî xirab jî be. Belêm ev kiçikoke [keçikoke], ji
bo ku bijî, kî dizane ka çend caran mirîye mirîye û rabûye?“.
Hizira salên xwe yên mişextîye kir. Wan salên bêsiyanetîyê
[bêhonurîyê – bêrûmetîyê]. Paşê jî piştedarîya [hemalîya] bo nan û zikî û
kêşana barên giran.
Carekê ketibû nav hiziran û xwastibû bi wî barê li ser pişta xwe
ve xwe berde deryayê. Bi ber beran [keviran] ketina xwe îna bîra
xwe. Wekî cilê piştê lê, gotina zaroka ya „Kurdê Pîs“, berên ku
bi serî diketin, kulbûna pişta xwe, kirmîbûna kulika piştê ya
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wekî pişta hêstirê ya ku kurtanî lêdayî, hemû înan bîra xwe.
Paşê rojên xwe yên birsîtîyê, heqaret û şiddeta li qereqola
[polîsgeha – merkezên polîs û cendirmeyan] û lêdana ji ber Kurdbûyînê
înan bîra xwe. Salên herî dijwar, salên ku heroj dimir înan ber
çavên xwe. Mîrzalî bawer nedikir ku wan salan jîyaye. Li wan
salan miribû heçku. Dihate bîrê ku rojê çend caran dimir. Jîyana
ku mirov heroj dimir jî ne jîyan bû. Ji ber vê yêkê qebûl nedikir
ku di wan salan da jîyaye. Salên bêsiyanet [bêhonur – bêrûmet],
salên ketî, salên ku lê nedijî bûn. Salên ku ji prensîban dûr, ji
hezkirinê dûr û salên ku hezkirin û germahîya ji dil û leşî [vucûdî]
rabûyî bûn. Salên ku fer ji çavan dûr ketî, kîna ku bûye çiya û
kerba ku bûye derya bûn.
Demên ku vê jîyana sar germ bikin jî bibûn. Kurt jî be eve
deqîqeyên ku keysê bêhn wergirtinê bidine Mîrzalî bûn. Wextên,
ku hezkirin û jîyan tijî dilê wî dibû, xwûna wî germ dibû, bûn.
Li lêva deryayê diçû derekî herî nepenî ku çu kes nebîne û
paşê jî di hesûya herî dûr ya deryayê da li Duzginî digerîya. Bi
bêrîkirineke ku di nava wî da bi cih nebe, da Duzginî di nîveka
deryayê da biçikilîne û berê xwe bidê. Da hewayê tozewî û
sar yê Duzginî tijî nav dil û hinavên xwe bike. Li ser çengên
çûçikên [ﬁrindeyên] çeng spî yên ku ber bi hetava ku germahîya
xwe li bajêrên Yewnanan bihêle ve bilind bûyî, da xwe bigihîne
Dêrsimê. Da biçe ser turbeyên [ziyaretên] bilind yên Kurdistanê û
maç bike. Da daxwaza sebirê bike. Daku wan careke dî bibîne,
da bibe dohnê [rûnê] nû yê fanosa keştîvanan û da ronahîya zer û
zeîf ya hêvîyê tijî nîvekê bike. Ev ronahîya zer û zeîf, tek û tinê
xwe pê ve girtina wî bû, bo wî ava vexwarinê, hewayê ku bêhnê
jê werdigire û hetava ku tarîyê belav dike bû.
Mîrzalî xwast piçek dî jî xwe nêzîk bike. Li milê dî jî hizirî
ka gelo Kurd dê çi bêjin. Dê tenekeyê bi dûv mirovî ve bikin
elîmellah. Ev zire zelame şerm nake bi çavekî hîz berê xwe dide
kiçikê [keçikê]. Heke carekê gotin hate kirin, belavbûna wê ji bayî
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hêltir dibe. Wekî eve dihizirîn, rûyê wî yê zeîf û hestî bi ﬁşara
xwûnê sor bû, şarhana guhên xwe his kir. Di navbeyna wan da
çend metre mabûn, hind nêzîk bibû. Êdî an da lêde û biçe, anjî
da digel kiçikê [keçikê] biaxive. Î dudil bû. Heyecana xortê ku
xwe nêzîkî kiçika [keçika] ku di dilê xwe da mezin kirî ku pê ra
biaxive, hebû. Biaxive? Neaxive? Divîyabû ku biryarekê bide.
„Wisa şubî kera jî nayê sekinîn“ got xwe bi xwe. Dê kirêt be.
Gavên xwe giran kirin. Çavên xwe dane rûyê zeîf û esmer yê
kiçikê [keçikê].
Awirên wî bi çavên wê yên reş û gir ve bûne yêk [vêk ketin].
Aha di wê bêhnê da bi hemû hebûna xwe ve ber bi zelzeleyê
ket. Lingên wî yên zeîf û recifok nikarîn wî ragirin. Xwe bi
zinarên risasî ve girt. Ber bi çiyayî ve pişta xwe da zinarî. Paşê
Gulêya biçûk mezin bû di çavên wî da. Gulêya wî ya ku li
ber dehmenên dayîka xwe dileyizî. Gulêya ku baleﬁs baleﬁs
[peltek peltek] diaxivt. Paşê di nişkê da fotraf [resim – şikil – wêne] hate
guhorîn. Li şûnê wê kiçika zirav û zeîf cih girt ku bi bêhuzûrî
û hêbetî li dûv bû. Xanim xanimok û şubî tava heyvê zer. Van
fotrafan [resman – şikilan – wêneyan] li ber çavên Mîrzalî bêyî sekinîn
cih diguhorîn. Gulêya biçûk diçû, li şunê kiçika [keçika] rûyê wê
zer cih digirt.
Wekî kiçika [keçika] rûyê wê zer „Mamo! Mam Beg, ma tiştek
bû?“ gotî û destê wî girtî û bêhna wê li ber kepê xwe his kirî,
giranbûna çavên xwe bi zehmetî ragirtin. Berî ku bersivê bidê,
dirêj dirêj berê xwe dayê. „Çavên Zeynêya min. Zeynêya min
ya şubî xezalê!“ got di dilê xwe da. „Xwudêyo [Xwedayo] eve
çi şubî hev bûne!“. Qeder û çîleya [çileya – derdê] bi êş ya li paş
çavên tijî yên vê kiçika [keçika] kubar û rûyê wê zer, şubî rengên
fona resmê [şikilê – tabloya – wêneyê] ku ressamî [wênekêşî – wêneçêkerî
– şêwekarî] kûrahî didayê hat bo Mîrzalî. Bêyî ku çavên xwe
biniqîne, berê xwe dayê. Gelo Duzginî mûcîzeyên layiqî xwe
diaﬁrandin? Kiça [Keça] xwe ya ku hinde sal in li hêvîyê bû peyda
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kiribû? Ev xanim xanimoka nazik û narîn [zeîf û zerîf] Gulêya wî
bû? Dîyarîya Zeynêya wî. Meyweya hezkirina [evîna] wî. Di nav
hizirên xwe yên ku li hevdu dialîyan da li ber xeniqînê bû. Firî
çû nik Zeynê. Wan salên dilşa yên ku ji bo Gulê ye bitişt [hemle
– ducanî – bihal]. Mala Elîbînatî ya tijî germî û hezkirin. Mala tijî
jîyan hate ber çavên wî. Mirov li dora vê kiçika [keçika] zer û zeîf
tijî bûn. Elîbînatê rihspî bi zanerî „Çi ye wisa bêçare radiwestî?
Bêçaretî li jîyanê nayê!“. Paşê li dûv hev yêk çû, yêk hate ber
çavên wî û rûnişt. Û Zeynê, bêyî ku çûyînê bizane, li pişt vê
kiçika [keçika] bi cilikên Osmanî radiweste.
Kiçika [Keçika] rûyê wê şubî tava heyvê, bêyî sekinîn digotê:
„Mamo, Mam Beg! Ez dikarim çawa hevkarîya te bikim?“.
Çu kes nebû ku di vî dengê şubî dengê zarokan zirav û zeîf
têbigihe. Bi zinarên serê çiyayî diket hêdîka û paşê jî belav dibû
diçû. Bihîstina Mîrzalî nebû. Şubî awirên sêhrebazî [sihirbazî] yên
ku di nav fanosê da berze dibin, ji ser xwe çûbû û nedikarî xwe
ji wan çavên efsûnî veke. Wisa di cihê xwe da reqbûyî, berê
xwe dida wan fotrafên [resmên – şikilên – wêneyên] ku di kûrahîya
çavên kiçikê [keçikê] da dileyizîn. Di Tirkîya wê ya nazik û kubar
tênegihiştiban jî, gihiştin telaşa [panîka] wê. Ketin milê Mîrzalî û
birin nik jina wî. „Mam Beg nisax bû! [nexweş bû! – bêhal ket!]“ digot
Senemê li dûv hev.
Mîrzalî nenivist timamî şevê. Çavên wî li binê esmanî bûn. Li
harmonîya stêrkên bêhuzûr, bi nav hev ketî û cih diguhorîn.
Hizirên wî wekî wî bêhuzûr, li dûrahîya ku şubî dezîyê spî û
zirav dihatin nik, bêseraşûn bûn. Di tûnêla stêrkan [stêran] da, dilê
wî bi stêrkên [stêrên] rijyayî ve ma, çiku her yêk ji wan qederek bû,
qedera mirovekê bûn. Hizirên wî jî bi wan ra herikîne Mêrgesorê
û timamî şevê bêyî bêne guhorîn li ber çavên wî man. Paşê li
hêvîya spêdeyê, li hêvîya ku hetav tarîyê bide ber xwe û ronahî
û germê bîne Kurdistanê, ma. Aha hingê da biçe nik wê û li ber
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biçikile: „Kiça [Keça] min, kiça [keça] min ya delal, ez babê te me.
Ez babê te me. Dizanî, min tu ji çavan nas kirî. Çavên dayîka te.
Çavên Zeynêya min ya rehmetî. Ez şaş [xelet] nînim. Ev çiyayê
pîroz şahid be, tu kiça [keça] min î. Tu nevîya Elîbînatê zaner î.
Aha li qûntara vî çiyayî hemû Mêrgesorî qetil kirin [kuştin]. Tu
di nav wan da nebûy. Herkesê digot gurga xwar, çeqela xwar,
lê min bawer dikir ku tu dijî. Bawerîya min berze nebû [neşkest].
Heke zeîf bibe jî lê berze nebû [neşkest]. Tu karekterîstîkên xetên
rûyê dayîka xwe Zeynê li ser xwe diparêzî. Gulêya min ya delal,
kiça [keça] min, ruha min, kiça [keça] Zeynêya min!“.
Wekî stêrk [stêr] ber bi avabûnê ve diçûn, hizirên Mîrzalî jî çûn.
Xwe bi xwe dest bi axivtinê kir:
„Lawo [Lau] kurê Elîbînatî! Çi ye ev hizirên te? Şerm e, ji
xwe şerm bike. Bihêle kiçikê [keçikê]. Serê wê têkilav neke. Ka
berê xwe bidê, miroveke xanim xanimok û kubar e, dilê mirovî
nagire lê binêre. Li Stanbolê mezin bûye, goncegulek e [xonçegulek
e] ku zengînî û heyîtîyê ew gihandîye. Berê xwe bide kubarî û
nermahîya destên wê, lê herweha berê xwe bide kiçikên [keçikên]
Dêrsimê yên ku di jîyê [emirê] wê da jî bin, wekî dayîka wê nîşan
didin. Nikare xwe li ber tengavîyên Mêrgesorîyan bigire. Dê
şubî kulîlka ku nehatîye avdan bibeye [zer be]. Neheqîyê lê neke!
Te Gulê di nav bîrhatinên xwe da veşartibû, boçi te ev deftere
ji nû ve vekir? Bigire! Di ruha xwe ya birîndar da, di dilê xwe
yê birîndar da veşêre! Sexbêrîya nevîyên Elîbînatî yên ku dê
bibin bike. Bila Mêrgesor tijî mirov be. Yên dilêr [bi cesaret], yên
hej xelkê xwe dikin. Bila di çiyayên Kawayî da kerban bihisûn.
Bila kerba me bête bilind kirin.“
Senem ye dilşa bû. Wekî digel mamê xwe Ziyayî ji kahnîyê
av vedixwar. Ji kahnîya ku ava xwe nade xiraban û di cih
da çik dibe. Guhdarîya gotinan kir. Li ber çavên seradanêran
[kanîya]
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da bû. Bû evîna [hezkirina] wan, bû siyaneta [honura –
wan. Vê hezkirinê [evînê], vê siyanetgirtinê ew nêzîktirî
xelkê xwe kir. Carina fezîletdarîya Cewrîyeyê îna bîra xwe.
General nefreta wê bû. Navên çiyayên xwe fêr bû. Pîrozîyên
wan, efsaneyên wan, şerên wan, mezinahîya wan. Paşê zivirî
[vegerîya] Dêresorê [Qizilkilîseyê - Kizilkilîseyê]. Di dilê wê da
kerba Terteleya Dêrsimê difûrya, şubî asêtîya [asîtîya – serhildêrîya]
ava Firatê.
[seredanêran]
rûmeta]

***

***
Navên rutbeyên fermandarên ertêşa Tirk yên di vê romanê da:

Subay [Sobay]: Efser
General: Li bin mareşalîyê bi dereceyên cuda jî be, rutbeya herî bilind e.
Albay: Bi heyvûstêrek û sê stêra ye. [Serheng]
Yarbay: Bi heyvûstêrek û du stêra ye
Bînbaşî: Bi heyvûstêrek û stêrekê ye.
Yuzbaşî: Bi sê stêra ye.
Ustegmen: Bi du stêra ye.
Tegmen: Nûefser. Bi stêrekê ye.
Astsubay [Astsobay]: Binefser [Cihgirê efserî]
Emireri [Emirber]: Leşkerê ku bo efseran xizmetê dike, xizmetkar.
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HAYDAR IŞIK
Jîyana wî
Haydar Işik sala 1937ê li qezaya Dêrsimê Nazimîyeyê hatîye
dinyayê. Piştî ku li Mûşê û qezayên Dêrsimê Nazimîye û Pulumurê mamostatîya gundan kirî, çûye Instîtuta Perwerdeyê
ya Bursayê xwandîye. Li Nazimîyeyê, Nallihan û Izmîrê mamostatîya dibistana navincî kirîye. Li Izmîrê Dibistana Bilind
ya Dermannasîyê xilas dike û li meha Çirîyê [meha 10an] ya
sala 1974ê daku zarokên koçkirîye Elmanyayê perwerde bike
bo Elmanyayê tête rêkirin. Cuntaya eskerî ya faşîst ya 12ê Îlona 1980ê wî li sala 1982ê ji hevwelatîtîya Tirkîyeyê diavêje û
dest dadine ser mal û milkê wî. Ji hingê were ew jî wekî deh
hizarên ku ji welat hatine dûr kirin li Elmanyayê dijî.
Pirtûkên ku Haydar Işikî ji Elmanî wergêrandine Tirkî:
Ji Wilhelm Köhler: „Bidlîs û xelkê wê li seyahetnameya
Ewlîya Çelebî“
Ji Prof. Egon Von Eicksted: „Ji demê destpêkê heta roja me;
Tirk, Kurd û Îranî“
Ji Jürgen Roth: „Li Kurdistanê Berxwedan“ [Roman]
Ji David Kherdian: „Li ber siha Nîveheyvê [Hilalê] – Enînivîsa [Qedera] Kiçeke Ermenî“
Romanên wî:
Memik Axayê Dêrsimî
Terteleya Dêrsimê
Em li hêvîya şeveqê [berêspêdeyê – berbangê] namînin
Sitirîna Dawîyê
Ronahî
Munzurê Mişext [Penaber]
Ji Şêrkoy heta Sultan Selahedîne Eyyûbî – Romana dîrokî
Nanê bi xwûn yê ku ji Begê Bidlîsê Evdal Xan ra hatîye
hinartin – Romana dîrokî
Yên ku li Elmanyayê berze bûyî – Serpêhatîyên kurt
Yên ji bo Elmanî hatine wergêrandin:
Der Agha aus Dersim [Memik Axayê Dêrsimî]
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Die Vernichtung von Dersim [Terteleya Dêrsimê]
Verloren in Deutschland [Yên ku li Elmanyayê berze bûyî]
Memik Axayê Dêrsimî ji bo Zazakî jî hate wergerandin:
“Memik Axa wo Dersimij”
Haydar Işikî li sala 1992ê digel Sendîkaya Mamostayên Elman, GEWê, li gundên nêzîkî Duhokê, Mieska, Kanîbelav,
Berişayê dibistan dane ava kirin. Ji bo zarokên kolana yên
Amedê, bo xelkê Kampa Etrûşê û zarok û jinên Dêrsimê projeyên sosyal û kulturî pêkînan.
Haydar Işik li rojnameya Özgür Politikayê [ya ku li Elmanyayê derdikeve] dinivîse û herweha ji bo kovara Sendîkaya
Mamostayên Elman GEWê û rojnameya Online ya Cihûyan li
Hagalilê jî meqale nivisîne.
Haydar Işik endamê Sendîkaya Mamostayên Elman GEWê
û Sendîkaya Nivîskarên Bavyerê ye û herwisa damêzrênerê
PENA Kurd e û serokatîya wê jî kirîye. Haydar Işik zewicî ye
û babê sê zarokan e.
Di medyaya Elman da çend nivîsên li ser Haydar Işik:
Passauer Neue Presse: Haydar Işik ku ji 1974ê were li Elmanyayê dijî, romaneke ku li ser bûn û bûyerên qetilama Dêrsimê
ya li 1938ê qewimî, nivîsîye ku hisên mirovî dide pêldan.
Wî bûyerên li Dêrsimê qewimî bi gotinên sade nivîsîne ku
mûyên leşê mirovî radike.
Wî herweha bi teswîra hisên Kurdan otantîtêtîyeke mezin
daye romanê.
Romana Haydar Işik wekî spehîtîyên xwezayê teswîr dike zimanekî poetîk [şeirî – helbestkî] bi kar tîne. Wekî behsê bûyerên tirsbar jî dike hema bêjin î xwûnsar e.
Rolf Hamann, Märkische Allgemeine: Pirtûka Haydar Işik,
hem serpêhatîya wê trajedyaya xembar ya dîrokî ye, hem jî
edebîyateke tîr e.

***
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