
Gulfîdanê go barê Fîncanê, jehra 

Maran e, barekî pir Giran e! 

Ew delalê ber dilê şeş xwişkan û tayê 

bi tenê ye. 

KELEŞ KIWÊXÎ 

XELEK 1 

Felekê dem û dewranê. Dinya milkê Yezdan e, dilî 

min liyan e. Bila roja me derneketa ji rexê rojhilatê, 

şewq û şemala wê rojê xwe nedaya berîka Wêranşar 

ê. Beriya bê pîvan,kepesê Kîkan. Ne, dinyayek e pûç 

e, derewîn e. Wek lîstoka kaban e. Min dî roja me ji 

nîvro dageriya ye. Kureki bavan rahiştî darekî 

dûrbînê daye ber çavan, carekê ji berîka me yê jêrî 

derketî toz, ecacek, dûman û babexilka ber piyan e. Ji 

dûr ve tên sê sîwaran e. Hinekan go ev sîwarên 

Tirkan e, hinekan gotin ev Gêsan û Tirkan e. Hinekan 

jî got na na, siwarên şerqiyan e. Gava nêzîkê konan 

bûn hat fêmkirin ku sê sîwarên Ereban e. Hatin li ber derê konê Paşeyê Milan peya bûn. Tu li wan 

dinêrî, tu dibê qay toza Erdê beriyê hemû li wan kom bûye, tu li kirasên wan dinêrî, tu dibê qey 

kefenê maran e. Sê Erebên reş yên dau berdayî bi habayên dirêj desmalên reş li dora serên wan 

pêçayî bûn. Xulam û nobedarên Paşê çûn serê haspên wan girtin. Her yek sêniyek av dan wan û 

derbasî binê kon bûn. Çûn li miqabilî Paşê rûniştin. Piştî demekê, xelkê binê konê, ji wan pirs kirin:  

"Xêre, hun kî ne, ji kû tên û ber bi kû ve diçin? Yekî ji wan Ereban got em qasirin, me xeberek ji we 

re aniye." 

Paşê got:  

"Keremkin, xebera we ya xêrê ye, an ya şerê ye?“  

Wan jî bersiv dan û gotin:  

"Gerek e hun ji Uwêd begê Gêsî re werin rayê bi hamû tiştên xwe teslîmî Uwêd beg bibin.Eger hun 

teslîm nebin şereki giran wê li we rabe, gelek Eşîr û Beg li we bunê yek, wê êrişi we bikin."  

Mebesta wan ne ew e bibin keriyê miyan û boşê devihan rabotî Hespan e. Wê, bi destê zerî û 

esmerê Kurdan bigrin bi darê zorê ji xortên Tirkan û Ereban re bikin binê konan. Dixwazin ecêbekî 

bînin serê Kurdanê ku heta heftê û du bavên Kurdan rabin neçê ji bîra wan e. Cerd li Girê Edşanê  

PêlaKuçê sekiniye. Du roj wext dane we gereke hun bêne rê yê. Kesên kû di nav cerdê de Uwed 

begê gêsî û Eferê gêsî tevlî 1700 sîwarî , Kose weysi tevlî 200 sîwarên bi tîr û kevan. Eyub ê 

Mistefa Paşa û Cil-Brahimê Tirko tevlî 500 siwaran û Sivokê ser bi Por Şehxê Şemra yê herî bi 

xezeb. 1000 Siwarê ser pişta Delûlan di destê wan de rimên serê wan bi şahrkirî. (Çavkanî Şex Teto) 

Ev 5 sal bûn ku Eyub Paşa yê Milan û mala Evdoyê Şerqî ji hev xeyidîbûn. Têkiliyên wan qut 

bubûn. Piştî rabûna wan qasirên Uwêd Beg Paşa fehm kir kû tenê çareya wi Derwêş û Sadûnê bira 

ne. Hima yek ser Paşa çû mala Evdoyê Şerqî, Eyşa Weliyê Poletrabû ji wan re xwarin û qehwe anî. 

Evdo dizanibû Paşe vala nehatiyê mevandariyê. Ji ber vê yekê jî yekser ji wî pirsî: 

"Paşe xêr e, ez bawer dikim tu bi daxwazek e hatî vê dê. Vêca hima ya xwe bêje, ka xê re çiyê?" 

Paşê meselê hamû ji Evdî re got. Eyşê got: 

"Paşe em çi ji we re bikin jî, hun ji bi kirinên me di dawiyê de dîsa bi me dikenin, lê Derwêşê we 

heye, bila biryarê ew bide."  



Evdî qelûna xwe pê xist û kişand. Ji dûmana qelûna Evdî, di binê kon de kesî kes ne didît. Paşê ji 

Evdî pirsî: 

"Ka tû dibê çi Evdi?" 

Evdî got: " 

Roja ku namûs ket meydanê divê mêr hebin. Paşe, tê bîra te roja kû ez û Kinhê kurê Musik ji eşîra 

Getikan di bin kona te de runiştibûn, Qasirê Çilbrahîmê Tirko hat daxwaza bacê ji te kirin. Tû tehdît 

kirin. Min û Kinhê me çav li hev kir û em rabûn me pozê herdû qasidan jê kirin û dan destê wan. 

Me got herin hûn ji sed û yek bavê xwe de bê minetin.Te negot spas, van herdû Egîtan qenciyek 

kirin. Te got, hûnn Ezidî ji xwe hertim bi kînin. Paşê dewleta Osmanî tu girtin û kirin hepsê. Min 

Derwêş şand, min got, here Paşa ji nav destê wan kafiran rizgar bike. Derwêş tu ji hepsê derxistî û 

ani. Te got: Ma kurê Evdî çi kiriye, dîsa te ne şikirand. Em çi ji te re bikin tenê hima wê kêliyê ye. 

Gelo tê bîra te Şehab El-Xidir serokê hinizan hingî êrîşî Namûsa Kurdan kir, min hew xwe girt. Min 

Derwêş şand pêşiyê û min kir kû Derwêş serê wî jêkir û bir da Mencolê. Dîsa te ne got we baş kir. 

 

 

 

Strana Mencolê wiha ye: 

Mencolê digot, lê lê Hebabê xwişkê, sibeye xweş sibe ye. Bila neava be mala Şehab El-xidir, bi 

sihara sibê re hatin, terş û talanên me ji kok û ji bin de dane ber xwe ye. 

Vê rojê derbeka lêdane li Nohê Hezem li siwarê Xezalê, laşê wî Egîdî bê xwedî û bê xwedan hiştin li 

binê vê beriya me ya quble ye. 

Mencolê digot, lê lê Hebabê xwişkê, min dît li vê beriya me ya jêrîn bû toz. Min dît li me derdiketin 

xareka siwarên Hinizan û Cewalan, xareka siwarên reşbozan. 

Bila ne ava be mala Şahab El-xidir. Wê rojê derbeka lêdan e. Li Nohê Hezem li siwarê Xezalê. 

Heyfa min tê laşê Nohê Hezem siwarê Xezalê. Bê xwedî û bê xwedan hiştin li beriya me ya jêrî li 

bindîna Girbikoze. 

Hun gurê derba xwe ne. Qencî ji we re nabe.  

Paşa bersiva wî da got:  



"Hemû tiştêh tu dibêjî rastin. Evdî; rast e, lê vê carê ev Cerd gelekî giran e. Siwukê ser bi por li me 

hatiye xezebê, Gêsan û Tirk jî bi wan re ne. Bi xwedê ew namûs û şerefê nahêlin ji Kurdan re."  

Evdî got:  

"Paşe, ne ji bo te, lê ji bo xatirê jin û zarokan kû ez bi vî temanê xwe yê kal bi tenê jî herim, ezê 

herim vî şerê namûs ê. Mêrê qenc carekê dimre."  

Derwêş di axeftina bavê xwe de fehm kir kû roja namusê ketiyê erdê. Hima yekser axeftin ji devê 

bavê xwe girt û got:  

"Paşe tu here ezê sibê bêm." 

Evdî ji Kurê xwe Derwêş re got:  

"Ji eşîra Milan jî siwaran bi xwe re bibê..." 

 

Siwarên şerqiyan hatin derbasî binê konê paşê bûn. 

Xeber gihîşte Edûlê, ku Derwêş hatiye yê fîncana qehwê rake. Qulpînî li qirika wê ket û qeremên 

wê şikestin. Hima yek ser derbasî binê konê bû. Yekser çû ber Derwêş sekinî û jê re got:  

"Bila eşîra milan herin cerdê, çima tu yê herî. Ma tu nizanî barê fincanê barekî giran e. Ma tu nabînî, 

di bin kon de 360 milûk hene. Ma tu nabîni yek ji wan fincanê ra nake. Rakirina fîncanê li te nakeve 

Derwêşo. Bihêle ku bila Milan rakin..."  

Piştî kû Paşayê Milan Edûl avêt bazarê, Derwêş fîncan rakir û vexwar. Paşe û tevlî heyeta binê kon 

ji Derwêş pirs kirin kû wê çawa û çend kesî bi xwe re bibê. Derwêş bersiv da û got kû, Ewê tenê 

Şeşê ji Şerqiyan û Pêncê ji Milan bi xwe re bibê. Paşê got şervanên ku tu bi xwe re bibî bi nav bike: 

Derwêş got, emê 11 siwar herin. Navê Çîlo negotibû. Lê Çîlo xwe bi zorê bi wan re bi navkir. 

Derwêş ji Çîlo re got ez te nabin, ma tu nizanî ku kes Dexilan nabe şer. Lê feyde nekir. 

 

Navên Siwaran: 

1. Derwêş 

2. Sahdûn 

3. Şiweş (Birayê Evdiyê Milhem) 

4. Bozan (Bozan û Usiv Kûrê Emer axayê Şerqinê) 

5. Ûsiv 

6. Ûsivê Brahîm (kekê Şhêx) 

7. Girgirê Milî 

8. Ferhan(Ferhan û Ibêd ji Aşîra Dotkanin kurê Ferhoyê Mistê ne) 

9. Ibêd 

10. Îsoyê Elî (Biraziyê Paşê bû) 

11. Silêmanê Mistefê 

12. Çîlo yê Îzolî 

 

Ji devê Gulfîdanê: 

Siwarên Kurdan bi erdê beriyê ketin. Xelkê reşa xwe derxistin, malbatên siwaran hizna xwê danîn. 

Hinek ji wan bi destgirtîn bûn û birakê min Çîlo tayê bi tenê bû. Em şeş xwişk bi hêviya wî birakê 



tayê bi tenê bûn. Xwîşka min a mezin Gozel çû pêşiya Derwêş, jê daxwaz kir kû Çîlo nebe. Lê, bê 

fêde bû. Gozelê ji ber bêhevîtiya xwe, xwe winda kir û ket erdê. Ez zaroka kû li ser dêste Çîlo 

mezin bûyîm, min xwe negirt û ez ketim dû siwaran, min xwe avêt hêbayê Çîlo û kir qîre qîr. 

Hawar, hawar! Çîlo Çîlo, Çîloooo neçe. Neçe! Ez bi erdê ve di xistim û haspê wî min bi xwe re 

dikişand. Çîlo ji hezkirina min berê xwe nade min. Lê kel a dilê wi rabûye û hêstiran dibarîne. Bi 

dengekî bi dizî digirî. Ez dizanim ku ew min nade bi hamû malê vê dinê. Dixwaze ji min re bêjê ku 

hima careka din ez bidama ber himbêza xwe. Careka din bêhna porê min kiribûya. Careka din ez 

maç kirima. Ji ber ku ew dizane êdî vegera wî tuneye... Ez xwe ji hebayê wî bernadim. Min xwe bi 

herdû desta pê ve gêredayiye û Haspê wî min bi xwê re dikişîne. Carekê hima min xwe negirt û min 

bi dengekî bilind got:  

"Çîloooooo, Çîloo! Tu me şeş xwişkan ji kê re dihêlî. Tu yê me ji kê re bihêlî? Me ne bav e, me ne 

bira ye. Em sêwî ne. Me tenê tu heyî. Neçe! Neçe! cerda Tirk û Gêsan. Bi xwedê çûyîna vê cerdê 

heye, lê veger nîne. Keko neçe, neçe..."  

Ez hê jî bi erdê ve dixiriyam û Hespê Çîlo ez dikişandim û bi xwe re dibir. Min dît ku di wê navberê 

de Sahdûnê bira dilê wî bi min şewitî. Hat, destê xwe evêt milê min û ez kişandim û hildam ser 

Haspê xwe. Li ber xwe kirim û rûyê min maç kir. Ez bi himbêza xwe ve şidandim. Ji min re got:  

"Gulfîdan, Çîlo soz da ye, eger ew neyê wê herkes wî pîs bikin. Wê ew bê qîmet bibe. Edî tu qimeta 

Çîlo namîne. Ew jî wê wek wan milûkên ku ji binê konê Paşayê Milan derketin û bazdayîn 

reviyayîn çûyin bibe. Rast e, ez jî naxwazim ku Çîlo werê. Lê Çîlo ji soza xwe wenagerê. Xwe pîs 

nakê." 

Min keserek berda û bi devekî bi girî ji Sahdûn re got: Sahdûn bira ma tu nizanê em şeş xwişkên 

Çîlo ne. Xortên Milan faziqin. Her roj bela xwe li me didin. Ji tirsa Derwêş û Çîlo newêrin Gozelê 

birevînin. Ka nuha piştî we emê çawa bikin û kê me ji wan pîsan biparêze."  

Gava min ev gotin ji Sahdûn re gotin, deng çû Çîlo. Li min nêrî û hêstir barandin. Çavên xwe ji yên 

min dernexistin. Nêrî bi dilekî şewitî, lêvên xwe li ser hev birin û anîn. Hima ji nişkê ve desmala 

xwe avêt ser serê xwe. Ji bo kû hêstirên min nebînê. Sahdûn li bersiva min vegeriya û got: 

"Gulfîdanê, hetanî mala Evdiyê Milhêm hebin tu kes nikare ziyanekê li we bike."  

Û Sahdûn li haspê xwe xist, çû pêşiyê, kêleka Derwêş. Ji Derwêş daxwaza kû Çîlo vegere kir. Di wê 

navberê de min xwe, ji ser haspê Sahdûn avêt erdê û hima bi ebayê Derwêş ve girt û xwe pêve zam 

kir. Min kir qîre qîr. Ez bi dengekî bilind û dengekî kezeb peritî giriyam. Min got:  

"Derwêşooo, Çîlo nebe. Rewşa Çîlo û tu kesî ne yek e. Em bê kesin, bê kusin. Kesî me tune. Em ji 

dexilîn, me xwe li bextê we û mala Evdiyê Milhem girtiye. Ma Derwêşo, kes dexilan dibe şer."  

Min kir û nekir Derwêş deng nebir xwe. Hima min dît ji nişkê ve çavên min bûn gurîna hêstiran. 

Benzê li min qulibî benzê miriyê 70ê û 80ê salan. Min li Derwêş nêri û min jê re got:  

"Derwêşo, kekê Sahdûn li hembrî sîh hezar malê Milan te xwe kiriye dûrbîn û da ye ber çavan. Serê 

xwe rake, binêre, bê ma çend qîz û bukên Milan li te kirine nifiran. Qiyameta xwedê bi te keto, te 

çima rakir Fincana qahwê li ser sifreya zêrîn. Ma tû nizanê ku Paşayê Milan kesekî bêbext e. Wê we 

bişînê Cerda Tirk û Gêsan. Tu caran li wê Cerdê nabe çare û derman. Ji bona keça paşayê Milan te 

çi heq li me heye. Bela xwe ji wan xortan veke. Derwêşo, tû wan herdû xortên ha dibînê? Herdû jî 

bi destgirtîne. Herdû kurê Ferhoyê Mistê ne. Destgirtiyên wan xwe bi girî kuştin. Yek jê Fatima Elo 

Şengalî û ya din jî Beyaza şeşberî ye. Derwêş te zû ji bîr kir kû xelkê digotin kurê Evdoyê Şerqî, 

şerqiyekî bi du peran e. Tenê dizê Hesp û Keran e. Milan digotin hingî kurê Evdoyê Şerqî lêvên 

Edulê metinê hişê xwe winda kiriye. Nizanê ku wê xwe bidê kuştin. Derwêş te dî paşayê Milan 

fincana qehwê bi te da rakirin. Mexsûs Edûl xist bazara cerda giran û tû şandî Cerdê."  

Min şorê giran ji Derwêş re gotin, gotin, lê fêde nekir. Min xwe bi ebayê Derwêş girtiye, ez dikim 

qîre qîr û dibêjim Çîlo nebe. Lê gotinan nabê xwe, kurê Evdoyê Şerqî. Ez ji habaya xwe vekirim û 

avêtim erdê. Çîlo dîsa ji ber hawar hawara min desmala xwe ji ser serê xwe rakir, li min nêrî û 

hestir barandin. Sahdûn keseran ber dide û bi qehr li Derwêş dinêre. Siwar meşiyan û ez li dû wan 



bazdidim. Lê ez ji qêrem ketim. Êdî min kir û nekir, ez nikaribûm bigehim wan. Çiqas dimeşin dûr 

dikevin. Lê hê jî Çîlo li dû xwe li min dinêre, çavên xwe ji min neguhêze. Piştî demekê hingî 

durketin min hew dûrbûna wan jî dît. Ji ber çavê min winda bûn û çûn. Lê dil şewata min zêdetir bû 

û ez bêtir li ser Çîlo xemgîn bûm. Tirs bêtir ket dilê min. Ez rûniştim û hêstirên çavên min li ser 

xweliya ziwa de wek barana buharê barîn. Min kir û nekir kela dilê min hênik nebû. Qaramên min 

şikestin. Dinya li ber min reş bû. Axret bi min şêrin bû. 

Roja kû pismamên bavê min li Semsurê  bi dû me ketin û em li ber Çemê Firatê sekinîn ku me 

nikaribû derbas bin, hawara Izoliyan em dorpêç kirin bi dest û piyê Çîlo girtin kû bikin perçe û me 

hamû xwişkan jî ji xwe re bibin li bîra min hat. 

Em şeş xwuşk bi şev nivê şevê, me dev ji hemû mal û sewalên xwe berdan, em li ser pişta hespan 

siwar bûn û em ji ber pismamên bavê xwe reviyan. Pismamên xayîn, bang li xwişka min mezin 

Gozelê kirin û jê re gotin piştî mirina bavê te begiştî ya eşirê dikeve destê me û hun hamû xwişkên 

Çîlo ji me re bibin bermalî. Ger Çîlo vê yekê qebûl neke emê bikin perçe û bavêjin çolê. Gozel 

dema ev bihîstin, qaremên wê şikestin, çokên wê hew li ber hatin. Piştî çend rojan windakirina bavê 

xwe nuha jî gefxwarina li birayê me Çîlo gelek ew êşandin. Gozel vegeriya malê û ji Çîlo re meselê 

got. Ji Çîlo rica kir kû vê pêşniyarê çiqas zahmet jî be qabul bikê. Çîlo di bin şevê de em xwuşkên 

xwe li hespan kirin û dev ji hertiştê xwe berdan û em ber bi Ruhayê ve bi rê ketin û reviyan. 

Izoliyan bi me hesiyabûn. Ji xwe ew li benda rojek wisa bûn. Hawar li me geriya bi dû me ketin. 

Hawar hawar em di çi halî de bûn. Şeva reş, kes kesî nabîne. Hespên ku di tariya şevê de muya spî 

di nav mastê de dibîne wê şevê bi zorê dimeşiyan. Di fecrê de me xwe bi koteki gihandin ber çemê 

Firatê. Ava Firatê rabû ye. Kî dikarê jê derbas be. Em li wê dê sekinîn. Hawara Izolîan em dorpeç 

kirin. Bi dest û piyê Çîlo girtin kû bikin perçe. Xwişka min Dilşa hingî bi dengekî bilind kire qîre 

qîr. Bawer bikin qey bavê min Silêman Begê xêr kirin sihut li me vegeriya di wê navê de. Ji nişkê 

ve hima milyaket bi me ve hatin. Me dît pênc siwar li pişt me sekinîn. Qahreman, Egît, Faris û 

Pehlewan. Şûr ji nava milê xwe hêdi hêdi kişandin û bi nav hawara Izoliyan ketin. Qira wan anîn. 

Meyt li erdê xirandin, avêtin meydanê. Çîlo ji nav destên wan kafiran derxistin. Izoliyan bazdan, 

reviyan çûn. Her pênc siwar hatin em li hev kom bûn. Çîlo ji wan pirsî, got:  

"Hûn kî ne? We îro başiya heri mezin bi min kir."  

Derwêş got:  

"Em şerqî ne. Ez û Sahdûn kurê Evdoyê Şerqî ne. Ev herdûkên din jî Usiv û Bozan kurê Emerê 

Şerqî ne. Yê din jî Ûsivê Birahîm e. Ev der sinorê Aşîra Mila ye. Em Şerqî nê."  

Çîlo got:  

"Jixwe em jî dixawzin bibin dexilê Milan û xwe bavêjin ber bextê Temir Paşê Milan."  

Birayê min Çîlo li wê derê destê biratiyê da Derwêş. Ew û Derwêş bûn destebirayê hev. Çîlo bi 

salan li benda rojêk wek iro bû kû karibê qanciyêke bi Şerqiyan û Milan bikê. 

Min ji xwe re digot Gozê rebenê, rabe bilezîne, zû koma xwişkan bi xwe bigre, here. Edûla zor 

Temir paşê, Fatima Eloyê Sincarî, Beyaza Hemo, Edûla Kîkî bîne, bejn û bala xwe bi xemlînin. 

Xwe zû bi erdê beriyê ve bigihînin. Emê herin xwe bavêjin tor û bextê Eyşê û Apê Evdoyê şerqî. 

Emê bêjin te çi heq li me hebû kû te berê Derwêş da cerda Gesan û Tirkan. 

Xwuşka min Dilşayê ji apê Evdî re got:  

"Apo demekê ji demê salan konê bavê min Silêman Begê, meskenê mahkûm û fîraran bû. Misînên 

qehwê bi agir de dikeliyan. Îro em sêwî mane li kolanan." 

 

 


