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SERHILANINA ÇIYAYE AGRÎ 

Serhilanîna Agrî laperek ji mêjûyê xunarî pir bi şanazî yê neteweyê kurdê aryayî ye di 

riya serbestî û azadiya xwe ya netewayetî de. Serhilanîna Agrî hawara dilşewêta neteweyê kurdê 

bêyar û yarerneyê, azar û şekençek diyar kiriye ... Serhilanîna Agrî qîrîna serbixoyî ya xelqê 

kurdê dîl û reben û belengaz e li hember hemû gel û komelan. Serhilanîna Agrî belgeyek e bi 

xwîna kal û pîr, xort û mindalên kurd hatiye nivîsandin û bi destê nuwînerên xwe sipartiye.  

Têkoşerên kurd di nav Agrî de bi dinya ragihandine ku li dilê ev netewê çirayê eşq û 

iştiyaqa ji bo serbixoyî dişewite.  

Eva pirtûka piçûk tenê bona nasandina têkoşerên netewayetî kurd li nav Kurdistana 

Tirkiyê nîne ; belkû li nav çar salên ku alaya serbixoyê kurd li ser qûçên çiyayê Agrî, li bin 

parastina çekdarên giyanbazên ev netewa de pêl lê dida û leşkerên tirk nikari bûn wê berjêr kin, 

şerkarên kurd li vî çiyayê pîroz nîşan dane. Neteweyê kurd, di camêrî, azayetî û şerkarî de ji 

bavû kalê xwe ve qareman e. Li vê babetê da nîvrotir kurd, Lorê Şivakare ligel Kurdên Erzurûm, 

tewayifê Koçan li rohelatî Iran, li gel tewayifê kurdê Iskenderon ciyawaziyan nîne, tewawî 

regezê Arya xavenê ev sifetan in. Tê gotin giyanbazî Agriyan her taybetî wan nîne, bi rastî 

şamilê hemû regezî kurd e. Nîşaneyek evî qaremanî, Kurdê bakûrê Iraq e! 

 

*** 

Berya ku ez li ser qewimandinên çiyayê Agrî binivîsim, min çêtir dît îşaret kim ku 

şoreşgerên kurd li penavê azadiya netewayê xwe de bi pakî xwîn rijandine. 

Ev qas ku li bîrim heye, Kurdê Turkiyê ta 1514 bi tehrê milûkê tewaîfî dijiyan. Li wê 

mêjûyî da Yavuz Sultan Selim, împaratorê osmanî ku xilafeta islamî jî girti bû, bi desyarî Mela 

Idrîsê Bedlîsî li gel umerayên kurd qerar dabûn ku ewê umerayên Kurdistan li ser hevingeyên 

xwe dîsa serbixwe hukimdarî kin, bi navê xwe sikke derxin, ji hevre nuwîner bişînin û salê 

meblexekî pere bona nîgehdariya ordiya Xelife bi padîşahî osmanî bidin ; heke şer çêbû bi hev 

alîkarî bidin. Xelîfe bi neşra fermanekî vê qerara resmî kir.  

Paşê, Sultan Murad, padîşahê osmanî, umerayên kurda li dijî hev tehrîk kir, hikûmatên 

wan ji beyn bir. Ta salên 1690 hikûmetên Bedlîs, Amadiye û Hekarê serbixoyî xwe parasti bûn. 

Tirka di 1697 hikûmeta mîrê Bedlîsê ji beyn birin, malê wî şêlandin.  

Di 1832 de Kor Mihemed Paşa li Rewandûzê, di Welatê Soran de dest bi şoreşê dike, 

çend mirov dişîne Rusiyê ji bo çêkirina topan hîn bin. Di vegerê de ew li Rewandûzê ji bona 

ordiya kurd topan çê dikin. Iro jî ji wan topan li Rewandûzê hene.  
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Di 1843 de, Mîr Bedirxan, hikumdarê Botan, şoreş kir, ta nêzîkayê Wan çû. Kurapek wî 

li nav Cizîrê li dijî wî şer kir, Cizirê girt. Mîr mecbûr ma ji Tirka şikest xwar. Romî wî ligel 

tevayî jin û zarên wî ji welat dûr xistin, birin Stembol
1
, li wê derê binecî kirin.  

Di salên 1880-1 88 lde, Şêx Ubeydullah li Şemdînan şoreş kir, vê navçê girt, zivirî Iran, 

hevîngeyek ji Iran girt. Paşê, li navbeyna du ordiyan de ma, şikest xwar. Romî ewî girtin, tevî jin 

û zarên wî, şandin Hîcazê û ew li wêderê çû rehma Xwedê.  

Di 1914 de, Seyid Elî, kurê Şêx Celaleddîn, bi hevkariya Mela Selîm li hevîngeya Hîzan - 

nahiyeya Bedlîsê - şoreş kirin, bi du hezar çekdarên kurd rêketin ser bajarê Bedlîsê, bi alîkariya 

xelqê şar çend taxên bajêrgirtin. Hawarê Romê gihîşt û ewan şikest xwarin, ziviriyan Hîzanê. 

Romê dora wan girtin. Seyid Elî teslîm bû. Romî ewî di nav bajarê Bedlîsê li gel hevalên wî dar 

dakirin.  

Mela Selîm bi Balyozxaneya Rusî pena bir
2
. şerê Mezinê ewel çê bû; Romî Mela Selîm ji 

balyozxanê derxistin û wî tevî hevalên wî bi dar kişandin.  

Pey Şerê Mezin, Kurdên Iraqê ji hukmê Romê xelas bûn. Muahedeya (peymana) Sevr bi 

serbixoyî Kurdistan qerar da; Dewleta Stembol jî wê qebûl kir. Mistefa Kemal Paşa, ku paşê bû 

serekê Komara Tirkiyê, ewî qebûl nekir; qanûnek derxist ku li nav sînorên Tirkiyê ji xeynî Tirk 

miletên din nînin, hemû Tirk in. 

Ber vê yekê, Xalid Begê Cibranî, qomandarê firqeyên eşayîr, li nav şarê Erzurûm da bi 

hevkariya zabitên kurd, regezî Tirkiyê, dijî vê, Komîtey Istiqlalê Kurdistanê teşkîl da. Di 1924 

de, Ihsan Nûrî Cîbranî - nivîskar - bi hevaliya çar zabitên kurd regezê tirk bi navên Rasim, 

Tewfîq, Xorşîd, Alî Riza, tevî eskerên xwe li Beytetşeba bo azadiya Kurdistan helsan, miwefeq 

nebûn. Alî Riza girîftar û esker perakende bû. Pey vê, Xalid Beg jî li Erzurûmê girtin, anîne 

Bedlîsê. 

Di 1925 de, Şêx Seîdê Pîranê şoreş kir, bajêrê Xarpêtê girt. Hawara leşkerên tirk bi riya 

hesinî gihîşt, şikest xwar. Hevalek wî bi navê Qasim Cibranî, sergurdê eşaîr, xiyanet kir ; Şêx li 

gel hevalên wî girtin, li nav Diyarbekrê bi dar dakirin. Navên zatên ku li gel ve bi dar kêşane lijêr 

da dinivîsîm \Doktor Fuad, Palolî Alî Riza, Şêx Şerîf, Şex Ebdullah, Sirmanlî Husin, Tepecikli 

Şêx Muhemed, Balazade Buhaeddin, Şêx Ibrahîm, Cabaqqûrlî Teyib, Çorumlî Hecî Husin, Şerîf 

Ebdurrehîm, Tewfîq Axa, Kemal Fevzî Bedlîsî, Şêx Abdulqadir Nehrî - reîsê sabiqê Kurdistan 

Tealî Cemiyetî li Stembol - 27 nîsan 1925. 

Li axirî 1925, Şêx Abdullah Gêlanîzade, ku'rê Şêx Abdulqadirê Nehrî, li hevîngeya 

Nehrê şoreş kir, tabûrek eskerê Romê dîl girt, paşê şikest xwar û bi welatê Iraqê penah bir. 

                                                             
1
 Bedir Xan Beg berê sirgûnê Varna kiri bûn. Paşê wî şandin Girîtê û ji wirjî Samê û ew di sala 1868 de UŞamê, di 

şêst û şeş saliya xwe da çû rehmetê. Zaroyên wî hatin li Stenbolê bicih bûn. 
2 Pena birin : iltica kirin ; penaber : multecî 
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Xalid Begê Cibranî, Yusif Ziya - mebûsê sabiqê Bedlîsê li Meclîsa Millî ya Tirkiyê - 

biraderên Alî Riza û zavayê wan jî li nav Bedlîsê kuştin.  

Di 1926 de, Bro Heskî Tellî, ji êla Celalî, li çiyayê Agrî isyan kir, xwe kişa çiya. Di 1927 

de nivîskar, Ihsan Nûrî, xwe bi Agrî gihand, îdareya şoriş bi dest girt, ji aliyê Komîteyî Xoybûn 

qomisêrê fevqeladeyî eskerî intixab bû. Di wê salê de bayraxa sêrengîn a îstiqlala Kurdistanê, ku 

di sala 1920 Cemiyeta Kurdistan Tealî qebûl kiri bû, ji aliyê Xoybûn şandin Agrî, Ihsan Nûrî 

ewelîn car wê di Agrî de bilind kir. 

Marşa niştimanî ya Agrî ev bû :  

Agrî, Agrî tu agir bûy  

Li nav ketî, ser bilind bûy  

Li ser Kurdistanê çira bûy  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî 

 

Li paş silav û jirikî zaf be peşiya te ey Agrî ! Te ey çiyayê berz û dilrevîn ku tim 

ziyaretgahê rolekanî (zaroyên) ku zuret bûye û tebeqatê yexin mîna laperayên mêjûyê (rûpelên 

dîrokê) rûyê hev ketine minavika ji serhilanîna mêjûyê ji bîr çûye, çîroka dibêje. Ey Agrî, navê te 

mêjûyê kenêt ra xuya dike. Nûr û seraser agir baranit li dilê qernên kevn, dorûberê te bi nûr û 

germî parasti bû. Noke ji nav dilê lawa qanûnek derxist ku li nav sînorên Tirkiyê ji xeynî Tirk 

miletên din nînin, hemû Tirk in. Ber vê yekê, Xalid Begê Cibranî, qomandarê firqeyên eşayîr, li 

nav şarê Erzurûm da bi hevkariya zabitên kurd, regezî Tirkiyê, dijî vê, Komîtey Istiqlalê 

Kurdistanê teşkîl da. Di 1924 de, Ihsan Nûrî Cîbranî - nivîskar - bi hevaliya çar zabitên kurd 

regezê tirk bi navên Rasim, Tewfîq, Xorşîd, Alî Riza, tevî eskerên xwe li Beytetşebal bo azadiya 

Kurdistan helsan, miwefeq nebûn. Alî Riza girîftar û esker perakende bû. Pey vê, Xalid Beg jî li 

Erzurûmê girtin, anîne Bedlîsê. Di 1925 de, Şêx Seîdê Pîranê şoreş kir, bajêrê Xarpêtê girt. 

Hawara leşkerên tirk bi riya hesinî gihîşt, şikest xwar. Hevalek wî bi navê Qasim Cibranî, 

sergurdê eşaîr, xiyanet kir ; Şêx li gel hevalên wî girtin, li nav Diyarbekrê bi dar dakirin. Navên 

zatên ku li gel ve bi dar kêşane lijêr da dinivîsîm \Doktor Fuad, Palolî Alî Riza, Şêx Şerîf, Şex 

Ebdullah, Sirmanlî Husin, Tepecikli Şêx Muhemed, Balazade Buhaeddin, Şêx Ibrahîm, 

Cabaqqûrlî Teyib, Çorumlî Hecî Husin, Şerîf Ebdurrehîm, Tewfîq Axa, Kemal Fevzî Bedlîsî, 

Şêx Abdulqadir Nehrî - reîsê sabiqê Kurdistan Tealî Cemiyetî li Stembol - 27 nîsan 1925. Li 

axirî 1925, Şêx Abdullah Gêlanîzade, ku'rê Şêx Abdulqadirê Nehrî, li hevîngeya Nehrê şoreş kir, 

tabûrek eskerê Romê dîl girt, paşê şikest xwar û bi welatê Iraqê penah bir. Xalid Begê Cibranî, 

Yusif Ziya - mebûsê sabiqê Bedlîsê li Meclîsa Millî ya Tirkiyê - biraderên Alî Riza û zavayê 

wan jî li nav Bedlîsê kuştin. Di 1926 de, Bro Heskî Tellî, ji êla Celalî, li çiyayê Agrî isyan kir, 

xwe kişa çiya. Di 1927 de nivîskar, Ihsan Nûrî, xwe bi Agrî gihand, îdareya şoriş bi dest girt, ji 

aliyê Komîteyî Xoybûn qomisêrê fevqeladeyî eskerî intixab bû. Di wê salê de bayraxa sêrengîn a 

îstiqlala Kurdistanê, ku di sala 1920 Cemiyeta Kurdistan Tealî qebûl kiri bû, ji aliyê Xoybûn 

şandin Agrî, Ihsan Nûrî ewelîn car wê di Agrî de bilind kir. 
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AGRÎ 

Marşa niştimanî ya Agrî ev bû :  

Agrî, Agrî tu agir bûy  

Li nav ketî, ser bilind bûy  

Li ser Kurdistanê Çira bûy  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî 

 

Li paş silav û jirikî zaf be peşiya te ey Agrî ! Te ey çiyayê berz û dilrevîn ku tim 

ziyaretgahê rolekanî (zaroyên) ku zuret bûye û tebeqatê yexin mîna laperayên mêjûyê (rûpelên 

dîrokê) rûyê hev ketine minavika ji serhilanîna mêjûyê ji bîr çûye, çîroka dibêje.  

Ey Agrî, navê te mêjûyê kenêt ra xuya dike. Nûr û seraser agir baranit li dilê qernên kevn, 

dorûberê te bi nûr û germî parasti bû. Noke ji nav dilê lawanêt pelîseyê agir dejîne. Pey silav û 

tazîm li pêşiya heykelê berazende û pir ihtiramêt ez yek ji lawanê heqîr û piçûkê te dixwazim 

çend lapere ji mêjûyê pir bi şanazê te re vekim. 

Agrî : ev çiyayê bilind ku li bakûrê rohelatê sînorê Kurdistana Tirkiyê ser bi esman 

kêşaye, wek dîwarek vî welatî ji çengê bêgane parastiye, heta îro kesî ne qedyaye derkeve serê 

wî. Mesihî dibêjin ku keştiya Nuh li ser vî çiyayî rûniştiye. Belam, Quranê Kerîm wisa nabêje, 

diferme ku keştiya Nuh li ser Çiyayê Cûd, li nîvroyê ev selatê rûniştiye. Delîlan min ji nav 

pertûka rîşeyê regezê T. Hard nivîsîne. 

Çiyayê Agrî çaxek secdegahî Zerdeştiyan bûye. Nak bi navê ko roleyên (zaroyên) 

canbêzarên kurd ewelîn car li ser qoçên wî, li ber çavê neyarê zordar, ala sêrenga serbixoyî kurd 

daçikandê bi rejandina xwîna xwe, xwe çend sal parast, bû qiblegeha Kurda.  

Navê pir bi şanazî ye Agrî - li kevn da Agirî - ku nîşana agirperan bûye, eviya bi 

pêçevaneyê çend hezar temeneş wefadarê roleyên (zaroyên) din. Vira xuyan dike Agrî qet ji bîr 

nayê kirin.  

Ji Agrî re, Asûriya “Orarto”, Ibraniya “Ararat”, mêjûnivîsê yunanî Herodot “Alarad” 

gotine. Navê Orarto ewel Selem Neser, padîşahê Asûr, li sala 1260 de bi riya li berd (kevir) 

nivîsînê daniye. De Morgan, mêjûnivîsê navbang, dibêje dewleta zordara Ararat 2000 sal pêşiya 

mîladê, hebûyê. Ew muqayeseyî asarê bin erdê ku li şarê Wan, paytext, û cihayê din ên malbenda 

Ararat peyda bûne li gel asarê ku li kenarê Derya Reş bi dest hatiye dike. Diyar e, rûniştevanên 

herdu hevînge medeniyeta muştereka wan hebûye. Tê bawer kirin ku sinorê Dewleta Ararat ta bi 

Deryayê Reş derazê wan hebûye.
3
  

                                                             
3 Di destnivîsê de 5 rêz baş nayê têgihiştin. 
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Agrî, tê gotin, ji binemalê mezinê Guttî bûye, maweyek li bin ferman revayê xelekanê 

dinê hev regezê xwe wekê Subaro Nayirê da bû. Le seretaya (destpêka) qirnê heştemîn berî 

mîladê, gihîştiye ev pere radeyê hêz û zordarê xwe. 

Li nav salên 825-800 berî mîladê, padişahê Agrî Minvaş, ko Minaş Çexayê Avesta, 

Menoçekê Şahname dibe.  

Bi aliyê nîvro hêriş kir helmetî Atur Nayipol û Selman Neyer. Tûr û Selmşanê velam 

daye û bi nîvroyê deryaçeyê Rizaiyê berdê nivîsarek li cî hişt. Wê çaxê navê Rizaiyê Çêçes çikes 

bûye !  

Herodot dibêje li dorûberê çiyayê Ararat hozê Alarot haldira diperestin. Neyer niştimanê 

wê heya Arasê navende zaniye. Ev navçe niştimanê ji Medan, taîfeyê Arêzant bûye. diyar e navê 

Ararat ji wê maye.  

Hebûnî ciyek bi navê Xaldiya li nezîkayetî Terebzon ev baweriya teyid dike ku sînorê 

dewletê Ararat ta Deryayê Reş fireh bûye.  

Qudret girtinî dewleta Med di bin serokatiya şahinşahê mezin Hoxşetere hîmî dewleta 

Ararat lerzand. Car caran padişahê Ararat ji binemalê Manaî bû ku li nîvroyê rojavaye deryaçeyê 

Çêçes - Rezaîyê - bû (...)
4
. Li salê 600 berya miladê Ararat êdî dewletekî bi hêz nebû, bere bere 

erdê wê kete destê Fillan. 

Herodot dinivîse ku şarsaniyeta (medeniyeta) Araratiyan ji ya Filla berztir (bilintir) bûye, 

dîn û ayînê wan vegirtine, çûne ser baweriya wan. Ev cî ra neslêt bi haldî Hayistan û ji xwe ra jî 

Hayek gotin û Çiyayê Agirî bû neçîrgayê padîşahên Fille.  

Çiyayê Agrî berya Şerê Mezinê ewel ciyê gihîştina sînorên Rûs û Iran û Osmanî bû. Paş 

kommunîst bûyina Rûsa, sînoran Fille girtin. Paşê, Osmaniya bi alîkariya Kurda ji destên Fille 

derxistin. Ji vî çiyê re Tirk jî Agrî dibêjin. Pey şerê Agrî navê Qerekosê guhêrin, wilayetê Agrî 

nav danê.  

Li dewrê zor kevn de Kurd ji agir re azer digotin. Navê çiya jî azer bûye, paşê Ager 

kirine, Ager pêre bûye Agirîn, ku ji ser ve berjêr û sar bûye, îro jî kifş e, çar aliyê serê çiyê 

kevirên reş ên mezin in, Kurd jê re ker dibêjin.  

Çiyayek mezinê din jî le mêj ve dîsa agirperan bûye, li nîvroyê rojavayê ye, Tendûrek 

navê wî ye. Li ser wî da ciyek mîna tenûr heye, hilmeke germ jê derdikeve. Kurd hinek 

nexweşên xwe dibin nav vê tenûrê datînin, şifa dibîne, çak dibe. 

 

*** 

BRO HESKÎ TELLÎ 

Ibrahîm Axa ku Bro Heskî Tellî digotin jî êla Celalî û ji binemalê Hese Sorî bû. Paşê bi 

miqabilê fedakarî ji riya azadiya miletê xwe mimesîlê netewê Kurd bû li heyeta Xoybûn, pey re 

meqamê paşayî danê. Mala wî li bin tarê Çiyayê Agrî bû. Li nav Şerê Mezinê ewel li gel Gor 

Heso Qotikî (mala wî jî li Agrî da bû) û li gel çekdarên xwe pêşiya eskerên Rûs girti bûn, nehişti 

                                                             
4Di destivîsê de 3-4 rêz baş nayê xwendin. 
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bûn ew bikevin Çiyayê Agrî. Lê Rûsa qerar dan qend û şekir û birincê wan bidin, ew jî pişta 

ordiya rûs xera nekin. 

Dû raperîna kommunîsta, hêzên çekdarên rûs ji erdê Osmaniyan fere kişiyan, çûn. Lê 

ciyê wan çekdarên fille girtin. Hêzên Gor Heso û Bro Heskî rê nedidan Fillan. Rojek Gor Heso 

girt ser riya Bayzîdê, lê di şerê Filla de şehîd ket. Bro Heskî îdara hêzên Agriyê bi dest girt avêt 

ser Bayzîdê û şarê Bayzîdê ji Filla girt, hê jî ordiya osmanî negihiştibû wan deran. Çend roj paşê 

Osmanî gihîştin, şar teslîm girtin. Heskî li gel xuşka Mehmûd Efendî, reîsê belediya Bayzîdê, 

zewicî, li bajêrê Bayzîd dukanek vekir, li wêderê ma, lê jin û zarên wî li Ararat diman.  

Di rojên Şêx Seîdê Mezin, Hesko ji dewlet ra sadiq ma. Pey girtinî Şêx Seîd, kurê wî Alî 

Riza û çend mezinê, xêlê Hesenî dixwastin bifelitin, bi fermana dewleta Tirkiyê alîkariya xêlê 

Kor Huseyn Paşa û delalî riya Iran ra bi wan girtin. Xoşbextane ne qedandin, evanan ji sînorê 

Iran derbas bûn, hatine Iranê. Paş temirandina şoreşa Şêx Seîd, dewleta Tirkiyê reîsên Kurda li 

gel jin û mindalên wan ve bi rojavayê Anadolê şandin. Dostên Bro jê re digotin em te ji vê derxin 

; Bro digot : “Min bi dewleta Tirkiyê zor xizmetên mezin kirine, îro jî dikandarî dikim. Bi hîç 

kesî karim nîne, ez dostê dewlet im, ewê ji bo çi min derînin”. Ew qet nedifikirî ku regezê Kurda 

li cem Tirka xizmet kirine an nekirine, Kurd ciyawazê wan nîne. Rojek teze şefeq avêti bû ; axirê 

zivistanê, sal 1926 bû. Mala Bro, jin û zarok, li gundê Siflikê, li Agrî, teze ji xew'rabû bûn, pez û 

dewaran rê dikirin. 

Bro bi xwe bi me digo: “Kurê piçûkê Îlxanî min bi lez ji Agrî hat. Ez li mala Bayzîdê 

rûniştî bûm, xwirîniya xwe dixwar. Kurê min bi min go : Bîst siwarên tirk bi zabitek şefeqê hatin 

gund, pirsa te kirin. Me xulamê me şand li hespê te bigere ; ew siwarî hespê te bû, hespê revand. 

Çend siwarên tirk ketin pey wî, çaxê di Cebê Kunbetî de qelibîn, dengê tifingan hat. Dayika min 

bi zabitê siwara ra goti bû : Bro li gund nîne. Ez û gundiyan me fehm nekir, ev dengê tifinga çi 

bû.”  

Min ji kurê xwe re got : “Zû bizivire gundji siwaran re bêjin : bavê min çûye Qîzil Dizê». 

Ez di riya Qotîsê têm, tifing û fîşengan bîne kenarê çem.” 

Ew çû. Ez rabûm der ketim derva, pêşiya mizgeftê, rû bi qîblê sekinîm, gotim : Xwedêyo, 

tu dizanî min tu xerabî bi dewletê re ne kiriye. Ez di nav şarê Bayzîdê me, ewanan çûne li gund li 

min digerin. Ev jî lutfa te ye, tu tifinga min bi destê min bighîne, îdî herçî îrada te ye, li ser çavê 

min. Ez di pêşiya dukana da derbaz bûm, ji şar derketim, ji ser Qotisê min xwe gihand kenarê 

çem. Pezêt min li wê derê bû. Min ji şivanê xwe pirsî çi qewimiye ? Go : “Esker hate gund, te 

peyda ne kirin ; çend siwar ketin pey hespê te. Li Cebê Kunbetê de çend qaçaxên Keskoyî hebûn, 

li esker dabûn, neferek birîndar kiri bûn.”  

Min ewî şand gund. Wî tifingan anî, go “Siwar çûne, birîndar li mala te hiştine.”  

Çûne gund. Birîndar tevî du Kurdan şand şarê Bayzîdê. Axirê zivistanê bû. Agrî hêjî 

kirasê spî ji serê xwe der nexisti bû. Tê gotin ku kirasên jin û zarên Kurda li çolan, singê spîye 
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wan li ber nokê rimên eskerên Romê qol qol bûye, laşên nazdarê wan wehş û teyran dirandine. 

Agrî xwe pêça bû li nîvanê ewran li mişta kuştargeya xwîndara derva mêze dikir, hêstiran dirêt li 

ser axê. Dengê nalenalê ji nav ewran ku ji lêdana bayê bi kenarê zinarên bilind û bi devên 

şikeftên kûr û tirsnak ji gewriya boxaz girtî ve derdiket, li gerranê çep gerde gerdim cinêvî dida, 

nifrîn doşand. Wan roja bi bîr anî ku ji xeşm û xezeb ji devê xwe agir diperand, çiyan û deştan 

dilerzand. 

Agir dirijand ser seran  

Ronahî direŞand her dera  

Erdê dihejand car caran  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî ! 

 

Ji siwarên ku pey hespê Bro keti bûn nişkeve dengê çend tifingan hat. Nêzikî gundê Cebe 

Kunbetî guleyên çend red û bedel bûn. Li vî gûndî çend nefer ji Xêlê Keskoyî frarî hebûn, pêşiya 

eskera girtin, yek ji wan kuştin, eskerek jî birîndar kirin. Adetê Kurda ye, velamê hembera bê 

cewab nahêlin. Ev ewelîn qurban bû di vê hilperîna xûnîna devayî destdirêjan hate pêşkêş kirin. 

Tirka qabil ne bûn ku li nav şikeftên kûr û tarî û li pişta zinarên bilindên tirsnak çi bebr û piling û 

şêra cî girtî û li xew dane, razane, şiyar kirina wan çiqas bi tirs e!  

Agrî dîsa xortiya birkirî ji xwe re bi ser girti bû, mîna hespên esîl û baneşatên Ereb ku li 

dengê defê dikevin pêkol û leyizkê ; bi gûmana wan şer çê bûye, diçin gezva, ev çiyayê kal û 

temendirêj û bi deng li nav çend rojan da davêne kîrasê spîyê xwe, hemêza dayikî a xwe ji bona 

meyvandariya roleyên (zaroyên) şerkerên pir şehametaneyên xwe cî hazir dikir. Êdî pê hisiya bû 

ku tolên jin û zar, kal û xortê şehîdane tê girtin, şad bû. Her wekî xençerek li ser singê neyaz 

çiqandî rast, ravesta bû. Ji stêranî niştimanî Agrî ra, ku xortên kurd bi hevra dixwendin, guh dida, 

ji gurûr û meznatiya xwe re çend beraber didît.  

Gundên bin piyê Agrî vala kirin, rûniştevanên wan gunda hêdî hêdî bi pişt girên Agrî 

hilkişan. Qomandanê tirk, bi gûmana xwe, bi dek û dolab dikare Bro Heskî bixapîne, ji pişta 

qoça derxe. Mirovek şand cem Bro, xwast li nav gundê Helac hevdu bibînin.  

Bro li babetî ev çavpêketinî digot : “Ez xwe bi xwe gotim, eva Tirka dersa şeytan 

xwendiye. Reng e bi min gilîyin bikin, îxfal kim, bawer kim, xwe bi destê wan bidim, bona vî bi 

dilmancên
5
 qomandar her çi go tu eynen bi min venegerîne, tiştên din bêje. Ez çûm; qomandar 

zaf qise dikir, dilmancên bo min kurt dikir, çend gilî dikir, qomandar dipirsî : “Axa, digo çi?” 

Min digotim hîç tênegihîştim ! Rastî jî wisa bû.  

Çaxê dît hîç tênagihêm, go : “Em û hun hemû misilman in. Tu mirovê xwe kêşaye çiya, 

dişînî dizî dikin, malê misilmanan tînin. Eva gunahekî mezin e. Werin itaetê Dewletê bikin, li 

nav gundê xwe, ligel jin û zaroyên xwe asûde bijîn!” Dilmancêna evî bi min got; mi bi velame 

gotim : bo qomandara bêje, evî têgihîştim! Ez muti'î Dewlet bûm. Min her fermanê Dewletê icra 

dikir. Li mala xwe bi asûdegî dijîm, dikandarî dikirim. We xwast min ji mal û mindalê min dûr 

                                                             
5 Terûman, wergêr 
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xin, çima? Ev bêedaletiya Dewletê ye; bona ji zilm û azara wê xelas bin, me xaniyê xwe, gundê 

xwe bi cî hişt, bi van çiyan penah birin.  

Dewleta we nehişt asûde bimînim, meşxûlê kesb û karê xwe bibim. Bona têrkirina zikê 

jin û zaran, naçar im mirina xwe bi çav bigirim, belk, pezek bi dest xim, zikê birçiya têr kim ! 

Lêbelê hun karbidestên dewlet li pişta masê, li ser kursî rûdinin, bereketa cêba miletê û kasên 

dewletê vala dikin. Insafen bêje, kîjanî ji me diziya mezin dikin, gunahê kijanî ji me zaftir e !”  

Qomandar mêze kir Bro Heskî nayê xapandin. Eskerê xwe anî li pêşiya Agrî çadir 

daçikand. Hevalsengerên Bro zor kêm bûn, li çavnêriya lepandina esker bûn. Belam nizani bûn, 

neyar şevê çadirên xwe bi ronahî hiştiye, çiragara netemiriye, ji tariya şevê kelk girtiye, ji 

ordûgahê derketiye, çûne dewranî giran, piştê li penagahên Bro girtiye. Hewa teze piçek ronahî 

bû ku dengê top û tifing û metralyoz bilind bû, gule li serê Kurdan barîn. Bro metirsî, talûka 

mezina ku qewimiye fehm kir. Hêzên Bro, du bra, du brazî, sê kur, çend kurap, çend mal ji xêlî 

Hesê Sorî, desteyek Mûsa Berkî, peyayên Mihoyê Bekir û çend pêşmergên Keskoyî bûn. Hemû 

tifing bi dest, bi hêz çûn pêşiya neyar. Şer giran bû. Dengê top û tifengan çiyan girti bûn. Agrî dît 

ku brayê şerkar û azayê Bro Heskî, Ehmed Axa û brayê Miho Bekir şehîd ketin û Bro Heskî 

brîndar bû. Lê hêzên neyar beramber roleyên (zaroyên) mêrxas û şerkarên kurd tab neanî, çokê 

da erdê, top û tifingên xwe bi destê Kurda hişt, revî. Agrî dîsa dît ku kurên nebezê kurd neyaran 

dîl girt, paşê bexşî, ta Tirk bêjin roleyên Agrî mêr in, neyara dîl digrin, lê diborin, serbest dihêlin. 

Pasevanên
6
 Agrî cara ewel daxa çavê bi Tirka didan. Topan ku ji destê neyar girti bûn, 

nizani bûn çawa bixebitînin, şarezayê wan nebûn, topê bi cî hiştin. Ewî, wekî para mezin ji bo 

çiyayê Agrî hesibandin. Fermandarê tirk ji bo ev areqeyê şermê, ev şikesta mezin hindik sar bike, 

bi alîkariya rûniştevanên rojavayê Agrî, ku li bin fermana wan bûn, bi şevê ciyê veşartina topê 

peyda kir, çend ker û çend reşemal û topê, ku bi xaye bû, bir. Mêrên Bro dereng bi ev reşediziya 

wan xeberdar bûn, pey ketin lê kelk negirtin. Şerê germ di nav wan da neqewimîi 

 

*** 

 

Çekdarên Bro sala 1926 li ser sînga Agrî bi asûdeyî derbas kirin. Her vê çaxê da bû ku 

Temirê ŞEMKÎ, serekê xêlê Şenikan ku li navçeya Tozheyê rûdinên, mêrekî çê, Kurdekî 

têgihiştî, kesê ku ji canê xwe dibore li penavê azadiya netewayetî, mêrxasî, curet û şehametê wî 

li nav hevalan deng dabû, li gel brayê xwe Şarxo hatin Agrî.  

Ser û bendê biharê bû. Agrî her wekû dayika dilşewitî, ji zaryên xwe re bo parastinê, rûyê 

singê pirgermê xwe diçespand, kincê kesk li xwe kirî, roleyên mêrxasên xwe li ser singê xwe 

hemêz kiri bû. Şêx Evdilqadir ku yekik ji serekî beşkê kozê Sakan li nav çiyayê Agrî bû. Sala 

dûrxistina serokên kurd, dewlet ewî jî li gel xîzanê wî bo navçeya Izmir sirgûn kiri bû, li gel 

braziyê xwe Salih ew ji ciyê sirgûnê helatin, xwe gihandin Agrî, beşê kozê Sakan ku li Agrî 

bendî bûn, tevî wî bûn!  

                                                             
6
 pasevan : parezgar, muhafiz ; pelamar : êrîş ; pênaw : rêgah, rê ; kelk girtin : istifade kirin ; nuwîner : noner 

temsîlkar ; welam : peyman, mesaj. 
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Hewa germ bû, çiya dikari bû mêvan qebûl ke, êdî pêwîst bû Bro pelamar bike. Rojek 

beyanî (sibehê) rûniştevanên Bayzîd ji dengên tifinga Agrîya can bihurin, ji xewa şêrîn şiyar bûn. 

Bi gotina Romê qaçaxa rêkêlî ser Bayzid kiri bûn. Ta êvar şer kirin, lê neqedandin şar rabigirin, 

zivirîn Agrî. Rabîe Xanim, jina piçûka Bro, li Bayzîdê mabû. Bro bi sivikî ligel çend şerkeran çû 

ket nav şarê Bayzîd, jina xwe girt anî Agrî.  

Ev serhîlanîna Dewleta Romê hişyar kir, bi tirsî Agriyan ra rageyand, biryar daçawa bibe 

ev agira bitemêre. Destpêka payîza 1927 bû ; tumenek Rûmî xwast ku yekser here' Agrî, hêzên 

Kurdan belav ke. Rûniştevanên bakûrî Agrî di îtaeta dewlet bûn. Eskerên Romê ji wî alî hat, 

qûçên bilindên Agrî girtin, li neqaba Agrî - nav Agriya mezin û piçûk - çadir çikandin, dest bi şer 

kirin. Pêşmergên Agrî jin û zarên xwe piştî sînor bi navçeyê Tambat, nav xêlê Sakanê Iran 

şandin, pişta xwe bi sînorê bêlayê (bêterefê) Iran, berê xwe bi neyar dan… 

Pêş hatina neyaran, girtin desteyek pêşmerge ji şarezayên xwe bi çiya kelk girtin, xwe bi 

pişta neyar gihandin, dest bi şer kirin. Hinekî Kurdên Sakanê Iran ji bo alîkariya brayên xwe 

hatin. Romî bi aliyê nîvro xwe para kişandin. Pey vê, hin hêzên peyayên Romê ku li etrafê 

neqeba Agrî şer'dikirin, hatin revanan bona telafiya paşkêşiya hêzên nîvroyê xwe. Pelamarê giran 

kirin, dixwestin xwe bi hêzê nîvroyê xwe bigihînin. Hêzên rojava ên Romê jî bi wan ra komek 

dikirin. Şer zehf giran û bêaman bû. Canbêzarên Agrî bi mêrxasî şer dikirin. Carek hewa qelibî, 

baranek zor şedîd dest pê kir barî. Ewrên reşên stûr rûyê Agrî girtin, ev kuştargeha ji çavdîtin 

veşart.  

Agrî bi hawara lawên qaremanên xwe hatibû. Şergerên kurd ev derefşa ji dest nedan, 

niştevan mîna şêr û pilinga lav kuştê pelamar kirin. Çaxê mij bilind bû, Agrî hate dîtin, hêzên 

rûmî yên şkestî perakende bû bûn. Kurda çek û tifing û eskerên rûmî digirtin, belam hewlê wan 

nebû dîl bigirin. Nav dîlan çend zabit hebûn ku pey 24 saet berdan, şandin Bayzîdê, azad kirin. Ji 

ber ku nanê wan nebû ku zikê dîlan têr kin. Di vî şerî de gelek tifing û fîşek ketin destên Kurda. 

Nîşana vê zaferê li nav şerkarên Agrî diyar bû. Tê gotin ku dengbêjê xeybî xîtab bi Agrî digot : 

 

Newalên te tejî xûn bû  

Xelxele tejî cendek bû  

Rast e berî agir tu bûy  

Îro agir lawêd te bûn. 

 

Hêj dar desteyê têkşkanî Romî Agriyê bi cî nehiştî bûn serokatiya Romî agadar bû ku 

Ihsan Nûrî jî li nav Kurdê Agrî ye.  

Ihsan Nûrî bi bîst siwarên Heyderî û kurxaltê wî Şêfdîn Beg, kurê reîsê berî Fethullah 

Beg merhûm û çend mêrên Hesenî, bona dîtin û zanîna wezê efkarê Kurda sînorê Tirkiyê bihurî, 

bi navçeyên Heyderan û Hesena çû bû, li nêzikî Xenis bihîst ku Romî ordî şandiye ser çiyayê 

Agrî, zivirî, xwe gihand Agrî. 
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IHSAN NÛRÎ Kî BÛ? 

 

Ihsan Nûrî ji Kurdên Bedlîsê, ji kozê Cibran bû. Yek ji zabitên kurdê regezî Turkiye bû. 

Çar sal berê li şarê Bayzîdê qomandarê hêzên sînorê TurkiyeIran bû. Navçeya Agrî baş nas dikir. 

Noke li nav rêzê parastina mafê netewayê kurd û dawaya hildana hakimiyeta Romê ji temamê 

Kurdistan bû.  

Ihsan Nûrî li sala 1919 li nav nuwînerên zabitên garnîzona Stenbol bû, bona yaride daye 

Mustafa Kemal Paşa, bi paldanî ev civat bi yek alay hêz ber ziddî dewleta Ferîd Paşa, ku neyarê 

HêzênMillî bû, isyan kir, suqutê dewleta Ferîd Paşa ra zudtir kir. Ji nafermanê û hêzê çekdarê 

xwe dest kêşa. Karên mihîmî din ku li ordu kirî û konferansên şerê ku li navendên du tûmen, li 

nav şarên (bajarên) Igdir û Sêrtê da bû, di nava ordiyê da deng dabû. Paş çêbûna Komara 

Turkiyê, dît wadên azadî ku li Kurdan dabûn rast derneketin. Tev Komîteya Serbixoyî Kurdistan 

ku li nav şarê Erzurûm, li bin seroktiya Xalid Begê Cibranî, qomandarê tumenê eşaîr dizî va çê 

bû bû. Li sala 1924, li gundê Beytuşşebab nêzîkî sînorê Irak, li gel çar zabitên kurdnejad Ramî 

Rasim, Tewfîk Xorşîd, Alî Riza Beg bo serbexoyî Kurdistan qiyam kirin, belam şikest xwarin. 

Alî Riza Beg ket destê Romê. 

Min postekê esker ji xortên nebezê kurda da çêkirin, ala Kurdistanê serbixoyî ra li qoçên 

Agrî daçiqand. Hêzê şkestxurî Romî ku li etrafa bajêrê Bayzîd bûn, ji ber ala azadî kurd diçûn, 

dûr diketin. Pasevanên qaremanên Agrî ev ala ji dûr ve hurra dikişan, çepleyan didan. Li vê çaxê, 

li Agrî teşkîlateke eskerî, îdareyeke Kurdî hebû. Ala Kurda bi pêl lê dida ; bi ev çeşnebezê 

nîvroyê Agrî kete bin deselatê idareya Kurdistana Aza. Şerkeranên Agrî ji vê zafera mezin 

şadûman bûn, bi dengê gurr û bilind ku çiyayan dihejand marşa neteweyîya xwe dixwendin, 

digotin: 

Şerq û xerb bask vegirtiye  

Ser singê xwe lav girtiye  

Kurda re tu kabe bûyî  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî! 

 

Gundên vî aliyê çiya bi destê tekoşêranên kurd dîsa ava bûn. Çaxê ev şer li Agrî da bû, li 

ciyê dûr da Kongreke mezina netewayetî kurd li hev civiya bû, komîteyek bi navê Xoybûn - 

Istiqlal - teşkîl kiri bû. Ihsan Nûrî komsêrê fevqeladeyê eskerî helbijartin, idara şer sparti ne wî.  

Qaremanên kurd dan ser riya Agriyê. Ferzende Beg ku ji eşîra Hesenî bû û di dema şerê 

Şêx Seîdê Mezin da bajêrê Melazgirtê ji destê Romê derxistibû, ligel brayê xwe Kazim Beg, 

kurapê wî û çend mêrên Hesenî xwe gihandin bi Agrî. Xalis Beg, kurê Abdulmecîd Begê Sipkî, 

Taceddîn Beg, ji serokên xêlê Zerkî, Edoyê Ezîziyê Heyderî, reîsek canbêzaran, Ehmedê Hacî 

Bro ligel çend brayên xwe, Seyid Abdulwehab Efendî û kurapê wî Seyid Resûlê Berzencî ku ji 

ciyê durxistina xwe, Izmîr, helati bûn, yek li dû yekî hatin Agrî. 

Îro Heskî waliyê Agrî û Temirî Şemkî fermandarê jandarmayên Agrî helbijartin. 

Niştimanperweranî kurd wê gavê marşa Agrî bi şadîmanî dixwendin, digotin :  
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Îro dîsa hêrsa te hat  

Ev agiran bûne kelat  

Kom bûn êdî serte civat  

Hilbe Agrî, Hilbe Agrî 

 

Eyûb Axa, ji rêîsên eşîreta Qotan, pey dûrxistina brayê xwe yê mezin bi rojavayê 

Enedolê, ligel çend kesik xizm û dost û pêvendên xwe li beşê bakûrê Agrî li Kelefey Korxan 

pena biribûn. Li ber pelamarên Romê ketin, çend saet şer kirin ; berdan Tirkan, hêzên tirk çend 

nefer dîl û kuştî dan, mecbûr man, ji par ra kişiyan. Eyûb Axa xwe bi hêzên Agrî girê da. Bi ev 

çeşnê bakûrê Agrî jî bi destê netewexwazên kurd ket.  

Hêzên Agrî bihêztir bûbûn. Rûniştevanên bajarê Bayzîdê, ji bona şewatê, ji qamişên 

dorûberê Agrî kelk digirtin. Mecbûr man bac bidin, ji komelên neteweyî yên kurd ên Agrî îzin 

bigirin, ta bi azadî nêzîkî sînorê Agrî bin, qamiş biçinin, bi pişt kerê bar kin, bibin. 

Dewleta Tirkiyê dît ku ligel hêzên zorjî naqedîne karê bike îcar ku min li nav Agrî da 

îdareya kurdî danîme, ûmîd kir me bixapîne. Ji bona hilweşandin û têkdanîna vê hêza Agrî û ev 

civatên netewayetî yên kurd qanûnek derxist ku navê wê «qanûna te'cîl» bû û li Meclîsa Mezin a 

Neteweyî ya Tirkiyê jî pesend kiribûn. Li ber vê yasayê bexşîn û lêbihartina hemû karên xerab bi 

Dewlet re li temamî welatê Kurdistanê pesend kirin û ragiyandin, yekî ji rûspiyanên Bayzîdê bi 

vê qanûnê ve şandin Agrî, ta em ji vê qanûnê agah bin. 

Ewanan ji zarokê Agrî dixwastin ku ew dest ji şer bikêşin, îtaet bi dewletê bikin, ji vê 

qanûnê kelk bigrin. Min gotim ev dek û dolabê Romê ye, bawer mekin, efû nîne. Brayek Bro 

Heskî hebû zor dîndar bû, digot : Tirk kafir bûne, her kesê teslîmê wan be, ew jî kafir dibin, 

telaqê wan jî batil dibe. Ji wî re Araratiyan Sofî digotin. Navê wî Eyûb bû. Çaxê ruesa têgihîştine 

ku Kurdên ku Dewlet girtibû an ji welatê wan dûr xistibû azad bûne, hatine ser ciyên xwe yên 

berê, wê çaxê giliyên wê bawer kirin. Dewlet gilîyên rûniştevanên Agrî tewecuh qerar da, ji xwe 

ve çend neferên din jî azad kir.  

Nûvîneranên dewletê, xeyn ji propaganda li nav rûniştevanên Agrîyê, ligel Ihsan Nûrî û 

Şêx Abdulqadir, ku jin û zarên wan bi rojavayê Enedolê dûr xistibûn, gotûbêj dikirin, bi navê 

dewlet qewl didan heke ji dewletê re îtaet kin, ewê jin û zarên wan azad kin û bişînin cem wan. 

Ev pêşneyarên nûvîneranên dewlet ji aliyê Ihsan Nûrî red bûn, lê Şêx Abdulqadir û kurapê wî 

çûne Bayzîdê, xwe bi destê dewletê spartin. îcar Şêx Abdulqadir ligel nûvîneranê din memûr bû 

were Agrî heta bi qise û tedbîrê dostane Bro Heskî jî ligel xwe bibe cem dewletê. Lê çaxê 

Agrîyiyan evî zanîn, riya wan birîn, nehiştin ew werin Agrî, wan şûnda zivirandin. 

Dewletê digot : Ji şer dest bikêşin, îtaet bi dewlet bikin, ji ev qanûn kelk bigirin! 

Teşkîlata Agrî cewab da, got : heke dewlet rast dibêje, bila serokên Kurdan ku ji welat dûr 

xistiye azad bike, cardin wan bişîne ciyên wan ên berê, ku em bawer kin. Zehf nekêşa jin û zarên 

Şêx hatin, ekserê serokên ku bi rojavayê Enedolê dûr xistibûn berdan, evanan jî hatin welatê 

xwe. Li ser vê qanûnê êdî Kurd teslîmê dewlet dibûn, diçûn welatê xwe.  

Hinekê wan ên ku ji derva li Agrî pena biribûn, çav dane Şêx Abdulqadir, çûne Bayzîdê. 

Ewan ên ku diçûn, xwe didan destê dewletê, dewlet jî silahê wan nedistand, hetta xelat û 
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beratekê jî bi wan dida. Di nav wan de Seyîd Abdulwehabê Berzencî û Axayê Temir Şemkî jî 

hebûn. Ev herdu ji fedakartirîn Kurdan bûn, li ser daxwaza qomandarê niştimanperweranê kurd 

xwe bi destê dewlet dabûn. Neqşeyê qomandar eve bû ku teşkîlata “Xoybûn” li navçeyê din ên 

Kurdistanê çê bikin. Ewê yek li navçeya Ercîs, yê din li navçeya Tuzlûcê û Qaxizmanê kar 

bikira. 

Niştimanperestî li nav hinekî serokên canbezaran wisa zor bû ku xwe bi destê dewletê 

spartinê kufir dizanîn, bi hîç çeşnêk* giyanê xwe bi gilîyê qanûna te'cîl nedidan.  

Di ev serbendê de bû qomandarê niştimanperweranên kurd nûvînerê resmî yê komela 

“Taşnaq” a fillan li Agrî qebûl kir, ji ber ku Kongra kurd bi fillan re yekbûnê dixwast, ku li dijî 

neyarê mişterek yek bin, alîkariya hev bidin. Kurd û Fille bi xweşhalî pesend kiribûn. 

Navê wî Ardaşêr Mûradyan bû, di nav Kurdê Zîlan nav girtibû, xelqê gundekî fille yê 

nêzîkê şarê Xenis bû. Xortekî têgihîştî û neteweperest bû. Hinekan, mêvandarê qomandarê kurd 

ji nûvînerek fille re behane kirî digotin, hêzê çekdarê fille bi aliyê netewexwazên kurd hatiye ; lê 

ev rast nebû.  

Teslîmbûnî hinekî Kurdên muhacir, rêvebirinî qanûna te'cîl hêzên Agrî zor kêm kiribûn û 

di babetê xwarin de jî zor bi tengî ketibûn. Lê em kêmbûnê, hizra me bi Romê qe nehisand.  

Zivistan bû. Berfekê li navçeya Bayzîdê heta sînorê niştimanperwerên Agrîyê pûşandibû. 

Bihar gihîşt, ev berf hê jî neheliyabû. Di katek de, di bin tarê Agrî roj bi roj di şûna berfê giyayê 

hêşîn derketibû. Ji rûyê vê bûyînê xurekê pez û dewaran li navçeya Bayzîdê zor telef dibûn, li 

ber eve xelqê dorûberê Bayzîdê li ser qiseyê dewletê hatin ser vê yekê ku ligel Teşkîlata Agrî 

gotûbêj bikin, pez û merrên xwe ji bona çêrandin bi aliyê Agrî bişînin. Bi ev çeşne colê pez û 

dewar bi aliyê Agrî berjêr bûn. Qerar bû xwedanê heywanet li gora heywanê xwe ji Teşkîlata 

Agrî re pez bidin. Bi ev çeşne rûniştevanên Agrî ji babetê xwarinê asûde bûn. Tê gotin,Xwedê bi 

niştimanperestan (...) bi vî tehrî yarî dabû … 

Qomandarê netewayetî kurd, bona zortir xwe nîşandanê û pesendnekirina qanûna te'cîl, ji 

aliyek Xalis Beg bi çend siwar û peyan û ji aliyê din Ferzende Beg ligel siwarên wî memûr kir 

herin navçeyên li bin nifûza Romê, rê bibirin, post bişêlînin, xetên telgraf û telefonê biqetînin, 

emniyet û rahetiyê egle kin. Çaxê giliyê kutasiya rûdaveya Agrî li nav Tirka belav bûbû, desteya 

Xahs Beg 300 nefer eskerê teze bi çek ragirt û pasevanê vanî bê çek kir, têkoşa bi heftan. 

Ferzende Beg û her weha desteyê Edo Ezîzî û desteyên piçûktir ku ji Agrî derdiketin, rêyên 

nêzîk digirtin, xerabî dikirin û dizvirîn qudret û xebatê bi riya hêzê Agrî re, bi çawa cilve dewletê 

dixapandin. Bi rastî, li navenda kurdî ya Agrî tenê deh mêrên çekdar mabûn li pêşiya hengê 

Bayzîdê.  

Havîn gihîşt. Katê ji bona lepandin, ji bona xerabîyê munasib ! Şêx Abdulqadir Ugel dest 

û pêvendên xwe çû zozanê çiyayê Şinek ku dûrji Agrî bû, jin û zarên wî jî dewlet ji Izmîrê anî 

tehwîlê wî da.  

Êdî desteyên canbêzarên Agrî li nav erdê Tirkiyê zor dûr diçûn. Desteya Ferzende Beg ji 

helmeta xwe ta navçeya Hesen Qele, nêzikayetî Erzerûm dirêj dikir! Layekî helmeta xwe da 

karvansêra li nîvanî Hesen Qele. Sari Qamiş girt, çend zabitên tirk ku ligel jin û zarên xwe diçûn 

bi Sari Qamiş dîl girtin. Paşê bi ihtiramê jina ku li cem wan bûye memûran azad kirin. Ihtirama 
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ku bi jina kiribûn û parastina namûsa jinan xesletê çakê Kurdan diyar kir û li nav zabita deng 

dabû. 

 

ELO BEŞO 

 

Desteya Elo Beşo ku tenê pênc mêr bûn ku heya derê Erzurûm diçûn. Carek nêzîkê zinya 

Palan Döken mifrezeyên eskeriyê taqîbê canbêzaran bûn e, tele*. avêtine, pey şerek sivik, 

zabitek û çend esker kuştin, kincê wan li xwe kirin, çekê eskeran ragirtin, zivirîn ; kincê zabit li 

ser Elo Beşo bû. 

Pey şerê 1930 ku Agrî bi destê Romê ket, hinek canbêzar li navberê perakende mabûn. 

Elo Beşo bi yek hevalê xwe U nav şikeftek simmê dêran. Eskerên Rûmî dor li şikeftê girtibûn, 

dixwasfin bikevin nav şikeftê. Di nav wan de şer dest pê kir. Paş midetek, hevalê Elo Beşo xwast 

here teslîm bibe ; Elo Beşo tifeng û fişeng ji wî sitend, hişt ew ji şikeftê derkeve. Elo Beşo bi 

tenê ma. Eskeran bomb davêtin, Elo Beşo nedihişt biteqin, niştva digirt, bi aliyê eskeran davêt. 

Carek neqedand bombê bigire, teqiya, ser rûyê wî xûnî bû, çavê wî nedidît, dîsa bi gulûle bi 

neyar nehisand. Şev bûbû, hewa munqelîb bûbû, baranê şedîd dibarî. Eskera ji bona xwe ji baran 

veşartin çûn dizanîn ku bi tenê mirovek di şikeftê da ye, li derê şikeftê dirêj erdê bûne. Elo Beşo 

kincê eskerî li xwe kiribû, paltoyê eskerî li ser kişa. Baran çiqas şedîd bû ewqas jî hewa tarî bû. 

Elo Beşo hêdîka xwe gihand derê şikeftê, mîna eskeran dirêj erdê bû, hêdî hêdî li nav eskeran ji 

bona xwe cih vekir, piçekî ji devê şikeftê dûr ket, paşê bilind bû. Heke yekî ewî didî tesewir dikir 

eskerek hevalê wan e. Bi vî tehrî ji nav eskeran difilite, dikeve nav hevalên xwe.  

Rojek zabitek Romî xeber dişîne, xwastiye were wan bibîne. Memed Axa Heyderî jî li 

nav frariyan bû. Ew zabit tê nava wan dibêje : eskerên ku di şikeftê dorê li Elo Beşo girtibûn, ez 

tevî wan bûm. Ew Elo Beşo kîjan e nîşan didin ; çavê wî radmîse, dibêje : tu çawa ji şikeftê 

derketî, ji nava me xelas bûyî ? Elo Beşo tarîf dike! 

Memed Axa digot : rojek Elo Beşo gote min îşev xewN dît, îro esker tên ser me, emê şer 

bikin, ezê di vî şerî da bêm kuştin! Û wisa jî bû. Wê rojê Romî hatibûn ser wan, şer çêbûbû û Elo 

Beşo jî hatibû kuştin. 

 

*** 

 

Tello, ji omerayê Melazgirt û hevalê wî Çavreş û tevî çend mêrên Hesenî heya navçeya 

Mûşê diçûn ; xeyn ji xerabiya ku dikirin îrtibata Agrî hgel navçeyên din ên Kurdistan bi cî 

dianîn.  

Xeyn ji ev çeşnê xebatê, niştimanperestanî Agrî li ciyên din ên Kurdistan jî xebata 

têkoşeran ra tîrêjê dida. Çumkî Agrî navendê şorişa Kurdistan bû (..) Li qismetê nîvroya 

Kurdistana Tirkiyê navçeyên Midyat, Mêrdîn, Şirnaxê serokê xêla Hevirkî Haco Axa îdare dikir. 

Desteyên wî heya Eroh û Hekarî diçûn ... 

Rojnameyek tirk bi navê «Gece Postasi» dest bi nivîsîna meqalat kiribû. Ev meqalat di 

bin navê «Isyana Mezin a Agrî û şerên wî çawa bûn», bîranînên Yiizbaşi Zöhdî Guven, zabitek 
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tirk bû. Ev zabit li sala 1929 hatibû Kurdistan, li alaya jandarmî ya seyar kar kiriye û hinekê li 

şerêd Kurda hevbeş bûye. Nivîser di navbera meha temûz a 1 929 li Zonguldak bi rê ketiye, 

hatiye Trabzonê û wisa dinivîse. 

Hema Şoforên Trabzon çaxê navê Igdirê - bajareke li bakûre çiyayê Agrî, zor nêzik e li 

sînorê Ermenistana Sovyetî- dibihîstin, serê xwe xwar dikirin, digotin «heya Erzûrûm diçin, ji wê 

pêştir naçin, li wan deran şaqî zor in. Wê salê di rohelat de xebat û têkoşîna eskerî ji bona girt ina 

çiyayê Agrî û temirandina şoreşê dewam dikir. Paş çend roj mayîn li nav Trabzon, ji bona 

peydakirina otomobîlek, min şoforek ji dostêd hevalên xwe peyda kir û bi hezar zehmet razî kir 

ku me bibe Erzurûm. Di nav rê da her gilî ku me dibihîst, hemû ji bona şaqiyanê kurd bû. Li 

Gumuşhane - bajareke li nîvê riya Erzûrûm - Trabzon - digotin : Wextekî midirekê nehîyê bi 

navçeyên rojhelat, ber bi ciyê karê xwe diçû. Çaxê bi çiyayê Kop digihîje - li nav Bayburt- 

Erzûrûm çar Kurdên çekdar pêşiya maşîna (otomobila) wî digrin, perê wî distînin, li nav xwe bi 

vî tehrî par dikin :  

“Heso evî kiriya riya te, ev jî kiriya riya min, evî maliyatê malê, ev jî maliyatê zevîyê !”. 

Pey vê beşkirinî dizvirin cem midir, dibêjin, “em rêbir nîn in, çiqas pêwîst bû me girt, zêdemayîn 

didine te, bigir”, pere danê, paşê gotinê ; “Fermû, te bi Xwedê dispêrin !”. Zöhdî Gûven jî li 

çiyayê Kop da rastê du mirovên çekdar tê. Ewanan kêşik kêşê rê bûne.  

Zöhdî Gûven dibêje : bi min gotin: “bi me welamê çil mêrên çekdarê Dêrsimê -navçeya 

di navbera Erzîncan û Xarpêtê, îro Tirka Tuncelî nav danê- bi vî alî tên, lêbelê em ta niha nizanin 

ew h ku ne”. Ev zabit bi hezar tirs û lerz xwe bi Erzurûm digihîne. Şoforê ku wan anîbû qerar bû 

bi Igdir bibe deng û basê ku bi tirs li çilonayetê destê û taqimên Kurda dibhîse tê cem wan, 

dibêje : “Ez nikarim ji Erzurûm pêş da herim, dizvirim Trabzonê! Hun ji bona xwe çareyek 

peyda kin!” 

Evanan giliyên zabitek Romî ye ku li babetê fealiyet û reftarê muadelaneyê desteyekî 

canbêzarên kurd çaxê encam dayê destûratê ku girtibû li nav rojnameyek Istanbol da çap kiri bû. 

Desteyên ku ji Agrîyê dûr diketin, ji aliyê Kurdên Tirkiyê bi corekî şayeste mêvan dibûn, ji bona 

wî hewcê wan ne bûn ligel xwe bar û nan û pêxwarin bibin. Brîndarê wan li layên navçe tîmar 

dibûn û ji navenda wan re dişandin. Yekî ji wan desteyar çûbû navçeya Adilcewaz û çiyayê 

Sîpan. Li wê derê tacirên pez hebûn, pezê xwe diçêrandin, destê mêvan nekiribûn, tenê pezek jî 

nedabûn ku seriêkin, bixwin. Evanan ji Kurdistan pez berhev dikirin, dibirin Sûriyê difrotin. Ji 

bona çavtirsandin û têgihandina ev kesan, desteyên Ferzende Beg, Xalîs Beg û Edoyê Ezîzî 

şandin çiyayê Sîpan gelleyê tacira, ku zêdetir sê hezar pez bûye, bigrin, bînin Agrî. Eva destûr 

hate bi cî kirin. Her çend eskerên Romê riya wan girtibûn û xwastibûn pez bizvirînin, belam* 

neqedandibûn. Xwedanên pez bi Anqerê têlgraf kişandin, gotin: 

“Heke Dewlet nikare me û malê me ji tecawiza şaqiyanên kurd biparêze, çêtir e ku 

Kurdistanê bi Kurda, bi wan bispêre, ta teklîfa me jî diyar be!” Rûdave yek li pişt a din çêdibûn. 

Ji ber ku dewlet ji qanûna te'cîlê jî kelk û sûdê negirtibû, ji bo dîtin û qisekirin heyeteke 

nuwîneran şand Bayzîdê. 
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ÇAVPÊKETINA KURD Û TIRKAN 

 

Em li zozanan bûn. Rojek qomandarê jandarmên Bayzîdê, Arif Hikmet Bey, xeber şand, 

hate dîtina me. Yek qîte fotografê eyala min Yaşar Xanim ku li Bayzîdê derxistibûn anîbû, bi 

min da û got : heyetek ji Ankara hatiye, dixwazin we bibînin. Me qebûl kir, cewab da ku sibehê 

saet heşt hev bibînin. Roja din, beyanî, piştî sînorê Agrî-Tirk, li erdê Tirkiye, ev çavpêketin pêk 

hat. Ez, Ihsan Nûrî, çend heftaji serokên kurd bi bîst siwarên ku li bareyê azayetî* û şehamet 

serhatiyên rojgarî* bûn bi hevra çûbûn. Ewanan jî bi du maşîn* hatin tevî deh jî esker. Endamên 

ev heyeta bêrîtî bûn : du nûvînerên Civata Mezin a Netewayetî ya Tirkiyê -ku yek nûvînerê 

Istanbol, ê din nûvînerê bajêrê Bayzîdê qomandarê tumena-firqeya-Qerekosê, çend zabit û Arîf 

Hikmet, fermendarê jandarmên Bayzîdê.  

Pêşneyarên nûvînerên bêrîtiyê ev bûn :  

1 - Arambûna Agriyê  

2 - Destparastin ji pelamardanê riya û xirabîkirin  

3 - Şûndadayinî pezê taciran  

4 - Ji hemû zêdetir, derketina Ihsan Nûrî ji Agrî bi her şertê ku ew bi xwe bixwaze. 

Li muqabil da Araratiyan her xirabiyek kirine tê bexşîn, her yarmetî ku pêwîst be ewê 

dewlet bide, rahetiya wan temîn bike.  

Min tevahê hemû pêşneyarên wan red kir. Bi min gotin : Were niştimanê xwe, dewlet li 

her babetêji bona selamet û rahetiya te qewl dide ! Bi welamî min got : ez li nava niştimanê xwe 

me, ji we ihtiyacim nîne ; esasen bi qewlê dewleta we baweriya min nîne !.  

Gotin : “tu kîjan dewletê dixwazî, em memûriyet bidin, here meaşê xwe bigir û kar bike!”  

Min got : “Ez naxwazim ku navê dewleta we li ser min be.”  

Gotin min: “ha ji te ra pasaport bidin, her li ku dixwazî azadane here. Ewê pasaportê ji te 

ra konsolosê Tirkiyê li Tebrîzê bi xwe bîne, bide te.”  

Min bi welamî got : “beyhûde zehmet mekêşin ! Ez bi hîç ciyê naçim. Ez xulamê 

neteweyê kurd im. Ewanan dikarin bi min teklîfa tayîn bikin. Hun heke rast dibêjin, welama eva 

ala serbixoya kurd ku li ser çiyayê Agrî li ber çavê dewletê ve daçikandiye bidin.”  

Hatin ser pirsa pezê tacira, gotin : van peza kî anîne, bidin xweyê wan. 

Min got : ev pez kî anîn, belav kirin nav, hemû xwarin, temam bû. Heke bawer nakin, 

min Ferzende û Xalis Began nîşan da û got : evanan çûn anîn, ji wan bipirsin. Yekî ji nuwîneran 

ji Ferzende Beg ra got : heke hun peza nedin, dewlet jî we efû nake ! Ferzende Beg welam da : 

em ji dewletê ef naxwazin, hewcê me bi bexşînî dewlet nîne. Qederek ligel Bro Heskî qise kirin, 

me jî li gel zabitan qise kir. Metalîbî Agriyîyan li du wûşe (gotin) da kurt dibû : Azadiya 

Kurdistan!... Cîgehî hîç mebestegiyan nebû ku dewlet nezanî be! Pêldanî alaya sêrengîn a 

serxwebûna Kurdistan li ser girên Agrî, çiyayên Cezîra Botan û Midyat, Sason û Xerzan û 

çiyayên din ên Kurdsitan bi destê azadîxwazên kurd baştirîn û aşîkartirîn amanca wan bû. Diyar 

bû ku dewlet dixwaze me bixapîne !  

Tenê di ev çavpêketinî da dest hat peymanê li ser zarekî wisa ku hêzên Agrî êrîşê Bayzîd 

ne kin û Dewleta Tirkiyê jî bi ser Agrî hêz û esker neşîne.  
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Li axirî gotûbêjan de, çend ji wan zabitên ku navê Ihsan Nûrî ji Istanbûlê nas dikirin bi 

Ihsan Nûrî gotin : çi xizmetê dixwazî bi şexsê te bikin? Ihsan Nûrî got : jina min bişînin Helebê! 

Havîn ser çû, êlat gerane ser gundên xwe. Şêx Abdulqadir, ku teslîmê dewlet bûbû û hêjî 

h jêr fermana dewlet da bû, li gundên xwe, ku li nîvroyê rojavayê Agrî bûn, rûnişt. Elo Beşo ku 

bi Şêx guh neda, teslîmê dewlet nebûbû, mirovên çekdarên xwe şande ser. Em li hawara Elo 

Beşo çûn, mirovên Şêx vegeriyan ser ciyê xwe.  

Çend mal ji êla Hesesorî bi îcaza dewletê li kelefyên gundê xerabê Kanî Korkê ava kirin 

û bi cî bûn. Gundê Kanî Kork li nîvroyê Agrî da û li kêleka sînorê Agrî û Romê li jêr destelatê* 

Tirkiyê bû. Kanî Kork ji bo çavpêketin û axaftin li gel dewletiyan û serokên Araratiyan zor baş 

ketibû. Çend roj paş avakirin, çavpêketinên dostane di nav serokên Agrî û zabitên tirk ên şarê 

Bayzîdê li vî gundî pêk hat. Keyayê gund Hemîd Ismaîl mêvandarîke germ û gorî li mêvanan girt 

; ev çavpêketin di hewayek zehf dostane de temam bû, çend wêneyek ji bona bîrmanê helgirtin. 

Zabitên tirk bi Ihsan Nûrî pêşneyar kirin ku rojek biçe Bayzîdê, mêvanê ewan bibe. Di 

welama (cewaba) xwe de min got : qewl bidin min ku ez dîsa bi xoşî vegerim Agrî, ezê bi ser 

çav, bi xoşhalî bêm. Ji bo navê mêranî û wefa li ser qewlê xwe, bi hevmeslekên xwe zabitên tirk 

baweriya min hebû. Zabitan gotin : emê bifikrin, paşê bişînin dû te. Paşê jî hîç xeber û basek 

nebû.  

Paş çend rojên din, wezareta hindurî ya Tirkiyê bi riya waliyê Bayzîdê bi min xeber da ku 

hevaljina min bi riya Sûriyê ketiye û ji Tirkiyê derketiye. Li ser pêşneyara hikûmetê, 

berpirsiyarên Bayzîd û serokanî Agrî li nêzîkayetî Kanî Kork dîsa hev dîtin. Di vê çavpêketinê 

da hikûmet çend kes ji ruesayên kurd ên mutîê xwe li gel xwe anî bû. Yek ji wan Teymûrê 

Keskoyî, serokê xêla Keskoyî bû. Di nav axaftinê da got : Ez Tirk kurê Tirk im. 

Xwast dilê hikûmetê xweş bike. Ev giliyê Teymûr bi Agriyiyan giran hat. Bro Heskî bi 

xwînsarî û heqaret welam da got : ji Xwedê dixwazim pey mirinê, tu li gel brayên xwe yên Tirk 

çal bibî !  

Li zivistana wê salê, di şerê ku di nav Kurdan û eskerên tirk de qewimî laşê Teymûr li 

tenişta laşê zabitek tirk, li ciyek, di nav kendalek de hat dîtin. Herduwan anîn di paşila hev de çal 

kirin. Xwedê hêviya Bro qebûl kiribû.  

Çend roj paş ev çavpêketin rûdavekê bû ku ji serokên Agrî bi temamî diyar kir ku ev 

hevdîtin tenê ji bona xapandina û xewkirina Agriyiyan bûye. 

 

ŞERÊ KANÎKORKÊ 

 

Rojekê beyanî*, payîz bû. Hewa bi birê beyaniyê bi kar ketibû, şevnemê xwe bi ser erdê 

raxisti bû, li ser rûyê çîmenên pelasîde û zerd mîna dilopên ferhskî ji ser goneyên zerd kilor 

dibûn. Tîrêjên tavê perdeya tariya şevê qelaştibûn, di ber serê ewran lê dabûn. Teze tebîetê 

ronahiyê bi riyê zevî gihandibû ku çend dengên tifink ji nêzîka xetê sînorê kurd-tirk bilind bûn. 

Li pey wan şelikî mîtralyoz hate bihîstin. Zehf nekişa gundê Kurd Ava ber bi gullebaranê topên 

neyar ket. Kurd Ava ku ji sînorê kurd-tirk çend sed metir dûr bû, nêzîktirîn gund li neyar bû, 
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mala me û mala Bro di vî gundî da bû û ala serxwebûnî kurd jî li ser vî gundî pêl dida. Berê navê 

wî Tirkmen bû, min guhirî Kurd Ava danî bû.  

Tirka qewlê xwe şikandibûn, me Kurda xafîlgir kiribûn. Bi rastî jî Kurdên Agrî di vê 

demê da helxeleta bûn. Ji bona wî beşek hêzên Agrî h nav erdê Tirkiyê xerîkê isperkênanê xwe 

bûn, beşek siwarên kurd çûn ku xwe li şûnên girîng ên Zinya Agriyê di nav Agriya Mezin û 

Piçûk da bilind rabigrin, nehêlin Tirk ji wî alî werin, çûnkî di her teqê ordukeşî da ev cî diket 

pelamarê Tirka ta ji vê rê navbera navçeyên Agrî û erdên bêlay ên Iran bibirin, hêzî Agrî gemaro 

bidin (dor lê bigrin). Kes li vê zînê nebû ku ji bona me gelek bitirs ba; em hemû di gund da 

rûdiniştin. Gundek jî li ba me bû, belam ev gund ji me dûr bû, gundê Mûsa Bêrkî bû.  

Ev du gundan vala kirin, jin û zar bi nêzîkî sînorê Iran çûn. Frokeyên neyar li esmanê 

Agrî difiriyan, bi bomb û mîtralyozên xwe, mîkrobên ecel direşandin li ser rûyên jin û mindalan. 

Qomandarê kurd li gel Bro Heskî û duwanzde mêrên din di gund da man ta pêşiya 

pelamara neyaran bigirin. Şer giran bû belam bo Agriyiyan nebû. Me neyaran didît, girên pêşiya 

Kanî Korkê girtibûn, bolikek siwar û topek jî h wêderê bû. -Pelamarê peya nedihat dîtin. 

Gulûleya peya û mîtralyozên van ber bi Agrî nedavêtin, şerê qors (giran) li aliyê Kanî kork bû ...  

Li Kanîkork, 25 mal rûnişti bûn û li ser qiseyê dewlet ava kiribûn. Têkoşeranî Agrî baş 

dizanîbûn ku rûniştevanên gundê Kanîkork hîç karî bi pêçevaney dewlet nekirine ko hêzên 

dewlet li ser wan pelamar bikin. Nişkeva me dît dûyê qahnd ji ser Kanîkork bilind bû, pey wî jin 

û zarên kurd derketin bi ahyê sînor beziyan, hatin Agrî. Ez li hespê xwe siwar bûm, çûm wan 

deran bibînim, min dî ewanan bi aliyê gundê Şêx Abdulqadir, ku muti'î dewlet bû, diçûn. Du ta 

zarok ku çaxê revê dayikên xwe winda kiribûn li deştê mabûn digiriyan. Min wan h bin agirê 

mitralyozên neyar siwarê hespê xwe kir, zivirîm nav hevalan. 

Frokên neyar her xerîkê gulûlebaran bûn li ser jin û zarokan. Çawa bû braziyê Bro yî neh 

salî, Ibrahim, bi tifinga xwe li laşê mezin ê firokek da, anî xwarê û ew li nav zeviyên di bin 

hikmê Tirkiyê ket. Tîpên siwarên tirk ji bona parastina frokê bi rê ketin, li pişta girek ji çav 

winda bûn. Ta vê çaxê kesî nizanîbû Tirka ji bo çi rikê li Kanîkorkê kiriye. Zehf nekêşa, çend 

têkoşerên ku çûbûn nav Tirkiyê, zivirîn. Evan, Êlxanê kurê piçûkê Bro û Mela Şunullah ku yek ji 

canbêzaranê netewayetî kurd bû, rojên înê li mizgefta Agrî xutbê bi navê netewayetî kurd 

dixwand, h gel pênc fedaî bûn û digotin:  

Em îşev dereng gihîştin Kanîkorkê, westiya bûn, xwastin şevê li mala Hemîd Ismaîl 

istirahet bikin û sibê beyanî sînor derbas bin. Êdî em nizanin Romî çawa bihîstiye em îşev li 

mala Hemîd Ismaîl mane. Xwedanê gund ji bona destmêj girtin ji gund derdikeve, dibîne destek 

siwarên tirk bi gund tên. Bi bîrê fedaiyan dikeve ku li mala wî mêvan in. Kurd ji bona parastina 

mêvanên xwe, her çi ji destê wan tê kêmasî nakin. Ji bona vê, bi siwaran qîrîn dike : “Siwarno 

pêş da neyên!” Aliyek jî hawarê jina xwe dike: “zû tifmga min bîne!” Jina wî tifingê ji wî ra bir, 

em jî rabûn, tifing û rextê xwe girtin, beziyan derva çûn. Siwar nesekinîn, dîsa pêş da dihatin. 

Hemîd Ismaîl gulûleyek avêt, eskerek kuşt, me jî xwe gihand Hemîd Ismaîl. şer dest pê kir, 

gundî jî hatin aliyê me. Me çend esker kuşt, çekên wan girt. Alayek esker ku ji şev dor li gund 

girtibûn, li hawara siwara hatin, şer qors bû. Sê mêr ji nav gund şehîd ketin. Me gund berda, çûn, 
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me dît naqedînin pêşiya alayê bigrin. Çaxê revê sê jin û qîzek piçûk, 4 salî, hatin kuşt in. Em bi 

aliyê we hatin, gundiya berev Şêx çûn.  

Paşê hate zanîn ku du mêr û pitêyek- pitê ji qîza zor piçûk ra dibêjin- jî ji agirê mîtralyozê 

birîndar bûne û brayê Hemîd Ismaîl û jina Hemîd Ismaîl jî bi mukafata mêvandariya ku çend roj 

pêş ji zabitan re kiribûn. Revîyên Kanîkorkê tîpek eskerên Tirka li pey xwe bi Agrî kişand, 

wanan ji pira li ser çemê sînor derbas bûn hatin erdê me. Xwastin ku pez û dewarên 

Kanîkorkiyan ku li alî me li qerexa çem diçêriyan talan kin, bibin. Dîtina vanan û revîna 

dilşewitane ya jin û zarên kurd ji çengê eskerê Romê êdî mecala tehemul ji bo desteyê piçûk ê 

Agrîyiyan ku li ser gir didîtin nehişt. Mêrxasên kurd hatine ser eve ku numayişek ji nimûneyên 

qaremaniyên bav û bapîrên xwe bidin, ervahê ev mezinan ku ji bona parastina niştimanû azahiya 

xwe bi şûrê rût hesp bi deryaya neyar dibezandin şad bikin, xwastin carek jî perdeyê ji xebat û 

şerêd Iran û Tûran ên mêjûyî ra bi çavên neyarên kurd raxin. Bi hemû ragihênin ku neteweyê 

kurd ê îroyî bi rastî neveyên ev palewanên navbangên ku h meydana şer da rûh û hestî* nebezî* 

û şerkarî h xwîna pak û zelal a aryayî wan hîç alegorekî bi ser da nehatiye, bi kurtî xwastin di ev 

rojê .da hêjayiya rasteqîne ya şerkarî û mêranî j"i Kurd û Tirk ra pêkewe* helsengînên ber derê 

xwe aşîkar bikin, ji yar û neyar itiraf bigirin, xwestin canê xwe h ber piyê me'şûqê Azadî pêşkêş 

kin. Tesmîm girtin : ba zanîna zêde û bertêrbûnê çekê neyar û ji hemû girîngtir li miqabilê tenê 

yek şerkarê kurd hebûna sed esker bi çav girtinê hemûyê vanan rêkêb kin. Pêwîst bû şehamet û 

tehevorê cibilê kurd kêmasiya hejmarî cibran ke. Pey maçkirina kevirên reş ên Agrî mîna 

Hecerelesveda Kabê ya neteweyê kurd, pişt bi Agrî rû bi neyar pêşda çûn. Meydan rast û rût û ji 

Agrî dûr bû. Êdî neyar nikaribû bêje Kurda kelk girtine ji aşînayetiya bi newalên pirzinar ên Agrî 

ji çengê me rizgar dikin. Li babetê hejmar û çeşnên çekan qorxanê neyar zehf bêtir bû ; li bareyê 

cîgirtin zor ciyên baş h çengên neyar bûn, li pişta gir û li nav gund bûn! Lê peçîvaneyê van 

Kurda li zevîkê rast û rût bû. Lê li haletê ev hemû zal de têkoşerên kurd tesmîm kiribûn, te digot 

ervahê palewananên kevn ên Iran h gel rûhê wan têkil bûye, di ev misabeqeya giyanbazî de her 

yek dixwast ji ên din serfiraztir bin. Agrîyiyan nedixwastin xwîna bêgunahan birêjin, vanan tolê 

wan negirin. Xwastin sunbilên spî ên payîzê ku h dewrûberê çemê sînor h ser zeviyên kesk hêşîn 

bûne bi xwîna sor rengîn bikin, ala niştimanî kurd careke din berçav xin. Êdî gulûleyên top û 

mîtralyoz pêşiya wan nikaribûn bigirin. Xwîna şerkarên kurd kehyabû. 

Li ser rikêbî mutehevranayê kurd neyar erdê Agrîyê bi cî hiştin, helatin nav gundê 

Kanîkorkê. Neyar pê re çopira ku h pêşiya Kanîkork h ser çemê Sînor bû gulûlebaran dikirin ta 

Kurd nikaribin derbas bin. Hevalên şerê min gihîştin pirê û h kêlekê perderiyê erdê bûn, dest pê 

kirin şer. Di nava wan de tenê ez siwar bûm ; li nêzikayetê pirê peya bûm. Li wan deran cî nebû 

ku hespê biveşêrim. Min hespê kêşa nav cuhek. Neyar pirê h bin agirê mîtralyoz girtibû ku em 

nikaribin jê derbas bin. Min dît şer dirêj dikşîne, min tewekelê Xwedê kir, siwarê hespê bûm, 

mehmûz bi hespê da, xwe gihand pirê. Giliya hevalên ku digotin neyar h nav gund e, zû peya be, 

min guh neda, pirê derbas bûm, gulûleyek jî bi ahyê gund avêt. Ji gund jî çend gulûle bi min 

şêlik kirin. Ez ketim nav gund. Peyayên tirk ji aliyê dinê gund berdan. Wê gavê Yadoyê Delxerî 

û Osmanê Kilem bi sê siwaran destûrekî girtibûn, ji rûyê pirê ku pênc sed metir li rojavayê pira 
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Kanîkork bû derbas bûn, ahyê girekî ku li aliyê rast û piçekê li pişta neyar bû hesp bezandin, çar 

nal çûn.  

Li nav gund, çend jinên dîl, ku yekî avis bû, xwe veşartibûn bi dengê hespê min zanîn ku 

Kurd e ; eskerên Romî ku h gund peya bûbûn, ji malan derketin ; laşê jinikek ku Romî dixwastin 

li gel xwe bibin û neçûbû, h nav gund kuştibûn, li ser erdê bi xwîna xwe gevez bû, ciyê çend nîze 

li ser laşê wî dihate dîtin. Ev jin jina kurapê Hemîd Ismaîl bû. Gund hatibû girtin, jinên 

rizgarbûyî digiriyan, bi çavê pir firmîsk xwe bi min gihandin, xwe bi hefsarê hespê çespandin 

nedihiştin pêş da herim, ketine hngê hespê hemêz kirin, Sim, rikab û piyê min radimîsin, lava 

dikirin neçe, mîna dîn bûbûn. 

Bro û hevalên wî ku li pêşiya pirê dirêjî erdê bûn, şer dikirin, dîtin ku min h nav gund 

hesp bezand, rabûn û ji pirê derbas bûn, peyatî hatin. Jina xwe bi kenar kişandin. Em tev çûn 

pişta gund. Di vê katê de Yado Delxerî û Osmanê Kîlem xwe ragihandibûn kêlek û pişta 

Romîyan û li wan didan. Romîyan dît ku me gund girtiye û ji du alî pelamarê dikin, panîk kete 

nav wan. Bro Heskî go îcar dora min e, bi îsrar û lava hespê min girt, siwar bû, h pey peyayên ku 

ji Kanî Korkê revîbûn ket. Peyayên Romî zor dûr bûbûn. Zivirî, bi tenê bi mevaziyê neyar rikêb 

kir. Rê dûr, erd rast û pir bi kevirên piçûk bû, Ji bona ku Romî nikaribin h Bro xin, me wan di 

bin agirê şedîdê xwe girt. Bro bi girê ku Romî li ser bûn gihîşt, êdî neyar wî nedidît. Neyar 

xerîkê parakişanê bû. Qomandarê firqeya Romî ji hemû zûtir siwarê otomobîla xwe bû, revî, 

paşê maşîna xwe şand pê topên girêdan ji destê Kurdan xelas kirin.  

Yadoyê Zîlanê Delxerî ku li pişt û kêlekê Romî rikêb kirî, neyaran ji şûna xwe rakiribû 

xwe gihand çend eskerên ku mabûn, dîl girt. Em derketin gundê Qotisê, ku h rûyê çiyayê pişta 

Bayzîdê bû, ji wê derê bi gulgule Romiyên firarî teşyi' bikin. Li zinya Qotîs top û eskerên wan 

hebûn. Ev şer gelek ecêb bû. Zêdetir ji du hezar peya û siwarên meşqdîtî bi top û mîtralyozên 

mezin û piçûk û bombefroke h pêşiya panzde peya û şeş siwarên kurd te digot mîna ku gur ketiye 

nav pez, direviyan, mîtralyozan bi cî dihiştin ; taqimek esker dihatin girtin, dîl dibûn, frokê û bi 

pasebanên wê va bi cî hiştibûn. Kurd ta gundê Qotis ku li singê çiyayê pêşiya Bayzîd bû pêş da 

çûn. 

Kurdek ji gundê Hellac, navê wî Ibrahîm Azo bû. Frokevanê wê froka ku gulûleyên 

Kurdan anîbûn xwarê bi şarê Bayzîd biribû. Di zivirandinê da hatibû zinya Qotis - navê zinya 

Qotîs, zinya Şeytan bû. Çaxê gihîşte me, got: “çaxê ez hatim zinya Şeytan, eskerên tirk ji pêşiya 

we direviyan, çend zabitên tirk bi dûrbîn li meydana şer temaşa dikirin, yekî ji wan destê xwe li 

çokê xwe dixist, digot: Xwedê ev çi bêbextî ye ? Ev qas peya û siwar ên bi top li pêşiya çend 

Kurdên rût û tazî û birçî firar dikin!” 

Belam nayê zanîn qomandarê tirk li babetê ev şer çi rapor daye, hejmara Kurda çiqas 

nivîsiye. Ev şer li nav mirovan bûbû efsane, belav bûbû. Digotin ku li nav rêzê şerkarên kurd 

siwarek kincspî peyda bûbû, Tirka dişkand.  

Nêzikî êvar bû, şerkarên Agrî çûne ser ew froka ku Kurda anîbûn xwarê. Duwanzde 

peyayên din ku Eyûb Axa, birayê Bro Heskî û çend peyayên Mûsa Birki di nav wan da bû zûtir 

xwe bi pasevanên frokê gihandibûn, dest bi teqe kiribûn. Wez'ê meterisê eskera gelek baş bû. Li 
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nav girên tabiye nêzika gundê Dûdkan meterîzek girtibûn. Şerkeranê ku li çiyayê Qotis da bûn 

pêwîst bû nezikê kîlometrek li erda rast li jêrî agirê neyar da biçin.  

Seyid Resûl Berzencî û Ferzendeyê Hesenî, du mêrên sergerê Rustem pesend, kêleka çep 

a siwarên Tirkan bin gulûle girtin ... peyayên mesafetê me  derbas bûn girê pêşiya neyaran girtin. 

Ew siwarê kurd ê ku bi tenê xwe bi Kanîkorkê gihandibû xwe bi nav du girên ku Kurd û Tirka 

girtibûn û şer dikirin gihand, ji hespê peya nebû, xwe da penayê girê neyar, ji zaviyeyê meyite 

kelk girt û xwe ji gulûlên neyar veşart. 

Qomandarê siwarên tirk dît ku Kurd nakevin, axir dil kir fermana paşekêşî da, li gel sê 

eskerên siwar hespên xwe bezandin çûn. Seyîd Resûl û Ferzende çûn ev zabitî bigirin, belam 

negihîştin. Eskerên din neqedandin xwe bi hespên xwe bigihînin, peyatî parekêşî dikirin. Çaxê 

dengê tifingan hate birîn, şerkaran feryad kirin : Romî revî! Min êdî dereng nekir, xwe gihand 

ciyê Romî ; hespên wan û sê kuştî, çend birîndarên wan û çekên wan mabûn! Şerkarên kurd her 

yekî hespek girtin. Neyar bi rêzên nêçîrê di erda rast da para diçûn.  

Siwarek dît ku neyar ji dest difilite, êdî dereng nekir, mehmûz bi zikê hespê da, bi tenê 

rikebê neyar kir. Tifinga wî nebû, dehtîr di destê wî da bû; gulûleyek agir kir, qalingê fişeng di 

nav lûlê da ma, dehtîr xerab bû. Çend esker zivirîn, nihêrîn, dîtin ku siwarek bi tenê rikêb dike. 

Siwar xwe winda nekir, bi tirkî notilê zabitên tirk ferman da: “Teslîm bin! Dest bilin!” Neyar 

mînanî ku manyetîze bûne zû îtaet kirin. Siwar kete nav neyaran, tifingek û qetarek fişeng ji 

destê eskerek girt û ferman kir : “tifengên xwe ji destên xwe bavêjin zeviyê!” Avêtin. Paşê ji 

dîlketiyan ra wa'd da, go: “dilteng mebin ezê îşev we bişînin Bayzîdê nav hevalên we.” Ev siwar 

xeyn ji qomandarê kurd kesê din nebû !  

Ez qederek sekinîm ta peyayên me hatin. Ewan eslehê dîlan girtin. Min tifengek zêde 

girtibû û min wê da Bro Heskî. Teyara ku anîbûn xwarê nêzîk bû, em çûn dîtina wê. Mixabin di 

nav Agriyiyan kes nebû frokê bifirîne, belam ji mîtralyoza ku di frokê de bi cî kiribûn me dest 

nekişand û wê ji frokê derxist. Bi destûra qomandar hindurê frokê tejî giyayê hişk kirin. 

Qomandar li gel Ahmedê Hacî û Bro li kêleka frokê man, ên din çûn. Çaxê ew dûr ketin, agir 

avêtin giya, ewanan jî hespên xwe bezandin, çûn bi hevalên xwe gihîştin. Qederek dûr ketin, 

bombe teqiyan û frokê tike tike kir, dengê wan zafera Kurdan bi guhê Romîyan gihandin. Nêzikî 

Agrî bûn, dîlketiyan bi kiras û derpê şandin Bayzîdê ta ahalî bibîne ku Romî nikare şikesta xwe 

veşêre. 

Ferişteyê şevê balê reş û tariyên xwe bi serê ev kuşt û kuştaran kişa, ji pêşiya çavan 

veşart. Xeyn ji simê hespên ku me ji Romîyan girtibûn û peyayên me hemû lê siwar bûbûn, tu 

dengek nedihat. Bêdengî şûna teqînên top û tifingên cehenemî girtibû. Nale û nezarên birîndarên 

ku musebib in ku ev şerê xunavî dest pê kiriye, destê tol giran û padaşê dagir kirin û pelamar 

deranî jin û zarên bê tavan bi çakî dabû, pilîseyek ku h ser froke bilind bû bi şerkaran re oxir 

bixêr digot. Bombên ku ji bona kuştinajin û mindalên kurd di nav frokê danîbûn, bi dengê 

muhibî teqiya, feth û pîroziya Agriyîyan îlan kir.  

Katê şerkaran gihîştin cem frokê, du mindalên kurd ji gundê Hellac ji bona dîtina frokê 

tên. Çaxê bi kêleka frokê digihîjin, bomb diteqe, her du mindalan jî dikuje. Bi vê teqîna bombê 

perdeya teatra* Kanî Kork hate girêdan. 
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Çendek berê, qomandarê sînorê tirk mîralay Ferhad Bey bi min xeber şandibû, gotibû : 

Em çira şergerên xwe didine kuştin. Tu were, em herdu tenê li hevxin, yek ji me were kuştin, şer 

temam be. Min di welamê de gotibû : “Heke yekî ji me bimire şer temam bibe, ez elan hazir im. 

Belam tu hêjî tênegihîştî ku em Kurd ji bo çi li gel Tirkan şer dikin! Em azadî û serxwebûna 

netewayê kurd dixwazin. Ku dewleta we evî qebûl ke şer temam dibe. Belam doel kirina min jî 

heke pêwîst bû, ne h gel te, li gel serekê neteweyê tirk doel dikim, ji ber ku ez jî nuwînerê kurd 

im, em milletek in. Pêşiya ku tu herî, emê rojek hevdu li ser meydana şer ziyaret bikin. Evî 

bizane : heye ku bimirim, lê bi hezaran mîna min û ji min çêtir di nav Kurda de henin ku tolê 

neteweyê kurd ji Tirka digirin. Eva kuşt û kuştar wê çaxê temam dibe ku civata Mezin a 

Netewayetî ya Tirkiyê mafên netewayetî yên Kurda qebûl û îlan dike ! ...” Ew şev Ihsan Nûrî bi 

wan siwarên dîl spart, got : “Bi qomandarê xwe Mîralay Ferhad bêjin : îro ez hatim, şa bûm ku 

emê h meydana şer wî bibînim. Ji bona wî him li Kanî Kork, him li vir, hun bi xwe dîtin, ez h 

pêşiya şerkarên xwe hatim, ewî bibînim. Zor dilteng bûm ku min nedît, zû revî, ji destê min 

difilitî. Diyare gelek zîrek bûyî, di şûna te, min siwarên te dîl girt û çekên wan ji destê wan 

stend.”  

Li ser wa'dê ku ji dîlketiyan ra dabûn, wan azad kirin, bi şarê Bayzîdê şandin. Tê gotin ku 

ava rûbarê sînorê ev beşê strana Agriyê dixwendin. 

 

Roja azad li ser te helat  

Ronîka ta Besre reşand  

Nav milletê azadî çand  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî ! 

 

Şerê Kanî Kork bi serbestî ji postên sînorê Iranê, ji Ser Kanî û ji girê Ayî Bey dihate 

dîtin. Nûvînerê Filleyên Taşnaq jî h Agrî bû, ew jî şahidê van canbêzarên kurd bû.  

Agrî ezîztir bûbû, li ber çavan gewretir dihat, lawên Agrî ev beşê Marşa Agrî bi şadî, bi 

tehrê ku dengê wan çiyan dilerzand, dixwendin. 

 

Hilbe Agrî, hilbe  

Agrî Ji sawa te Tirk digirî  

Te dît çawa Rûmî revî  

Hilbe Agrî, hilbe Agrî 

 

Komandarê Kurda beyaniyek belav kir, tê de ji bîra rayê têkrayî cihanê xwast ku li vê 

babetê qezavet kin. Di vê beyaniyê de nivîsîbû : Kurd eskerên rûmî ku bi qesda kuştinê hatibûn, 

pey dîlgirtinê berdidin, azad dikin, lêbelê Tirk mindalan (zarokan) jî bi tehrekî facie dikujin. Ji 

Tirkan re dewleta kevn û medenî, ji Kurdan re jî wehşî dibêjin. Ji herduyan kîjanî wehşî kîjanî 

medenîtir in?  

Zivistan hat, berf melafeyên spî û sarên xwe bi ser Agrî kişand ; çûyin, lêdan û girtin kêm 

bûn. Agriyîyan duwanzde telefon bi dest xistibûn, lê sîmên (têlên) wan nebû. Şevekî qomandarê 
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kurd desteyek siwar hilda çû îstgeha Beyazîdê ku ordîgeha eskerên romî bû, ji pêşiya mala reîsê 

riya hesin, qasî ku pêwist bû sîm anî. Eskerek, çira bi dest, hate derva, dît ku sîm bar dikin, ji 

tirsa dengê xwe nekir, zû çû hundir. Rojtira din, di nav çend gundên Agrî de peywendiyên 

telefonê pêk hatin. Eskerên li nav Agrî rêkûpêk bû. Uniformên taybetî ji bona efrad û zabit 

helbijartin. Efrad li ruyê kumê xwe şiklê Agrîya mezin û piçûk ku ji berînî hatibû çê kirin lê 

didan, zabitan jî di şûna Agrîyê armê Xoybûnê zeliqandibûn û elametên derecên wan jî li rûyê 

şanê wan bû. Armê Xoybûnê xencerek rast li nav sunbilek genim li aliyek û li aliyê din qelemeke 

dûvîn ê desteyîn bûn ; her sê bi hev ve dizeliqîn û hetavek li ser qevza xencerê hemîyan di bin 

tîrêjên xwe digirt. 

Wê zivistanê qomandarê tirk ji bona kuştina Ihsan Nûrî bi telaş ket, û vî karî bi 

ŞêxAbdulqadir ku hêjî di îtaeta wan de bû, spart. Şêx ji bona vî karî Davo, kurê mezinê Bro 

Heskî Paşê zavayê xwe helbijart ; bêgûman, ewan dizî ve kar dikirin. 

Tirk di babeta bîr û rayên azadîxwazî û eşqa serbixoyî ya Kurdan xafil bûn. Bi wan wa bû 

ku divê yekî bi perekî zehf tima' bikin, ku ew bi netewê xwe re xiyanet bike. Lêbelê ew 

nizanîbûn ku temamî gotûbêj û nexşe bi zanîn û destûra Ihsan Nûrî bûn ; her çawa bû ev nexşe 

maweyek wan xapand.  

Bihar hat. Çiyayên Agrî bi çîmenên kesk û gulên rengareng xemilî. Ev çar bihar bûn ku 

ev çiyayê mejûyî jêr deselata Tirkiyê derketibû, bûbû penagaha aşiqên dilşewat ên azadîyê, 

neweyên mêrxas ên xwe, singê wê bûbû navenda lawanên nebez û canbezar û azadixwaz ên 

neteweyê kurd, her sê rengên serbixoyîyî kurd li ser qûçên wê daçikandî û bi dil û can dihatin 

parastin. Ev çiya bûbû kela kurdîtiyê. Ev çiya ji agirparenanê şerkarên xwe re her wekî kevirên 

agir perên xwe li qirnên zor kevn bi her aliyê Kurdistana Tirkiyê diperand. Pêlîseyên bîr û rayên 

azadiyê van hestên hakimiyeta bêgane dişewitand, agir pê dixist, dişewitand, dikuşt, winda dikir. 

Agirê ku agir ditemirîne. Tirka li pey xwe dikşand newal û çiyan, di dawiyê de di nav axa xwe 

de dişewitand.  

Qomandarê kurd, ji hîç cî û navçeyê hêviya yarmetî û pêşkêş nebû, silah nedidît erdên 

dinê bigire, cepheyek freh ê şer veke. Dizanibû ku li pêşiya top û froke û tank ên ordiyên 

meşqdîtî yên tirk bi tifing, ew jî gerek e ji destên neyar fişengên win bigirin, domanîn hêsa nîne. 

Ew baş dizanibû ku çiyayê Agrî bi dest ve bigire, biparêze, bi hoy têkoşerên kurd û bi saya xwe 

bextkirina niştîmanî ya Kurdan hêzên dewleta tirk li navçeyên Kurdistanê berebere biwestîne, ji 

beyn bibe û bi vê taktîkê nalîna hejaran û hest û îradeya qayîm a neteweyê kurd ji bona 

bidestxistina azadiya netewayetî û mirovayetî bi guhê alemiya cihanî de, nifûza siyasî û aboriya 

Tirkan bi lerze xe. Ev bizotina taktîk ji layê navenda Xoybûn pesend kiribûn.  

Dewleta Tirkiyê ev car jî weke caranên din rêça pêş girtibû. Di şerê Balkan ê 1912 de, 

guh neda doza maf û azadiyên neteweya Arnawût, erdê mezin ê Rûmeliyê ji çengên wî der çû. 

Ew bi xişm bi ser Ereban ve çû û muamela bê rehm a Cemal Paşa, wezîrê deryayê, dardakirina 

mezinên Ereb di bajarê Şamê de di hoya raperîna* Şerîf Huseyn li Mekkê, temamê Erebistanê ji 

destên wan çû. Ewan ders negirtine. Li ber efkar û xeyalatê pantûranîzma xwe, hazir nînin 

seddekê Aryarêgez li ser riya armancên xwe bibînin, ku Kurdistan jî, ku nifûsê wê 26 nifûsê 

temamê Tirkiyê ye, jê biqete! 
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Min ji bona pêkanîna teşkîlata Xoybûn li nav Kurdistanê û sazkirina helsanên giştî pêwist 

dît ku desteyên canbezaran bi nav Kurdistan bişînin, him li Tirkan eziyet bikin him jî teşkîlat 

çêkin. Hejmara van desteyan kêm bû. Bi cîgahên dûr diçûn. Li navçeyên zor dûr ev kar dispartin 

stuyê hêzên navçe. Bi vî tehrî, hakimiyeta tirk ne tenê li nêzikayetya Agrî, belkû di tevayiya 

Kurdistanê de di nav agirê azadiyê de sûta. Navenda ev agirperan Çiyayê Agrî bû û hejmara 

Agriyîyan zehf nebû. Zeviyên ku bikarin biçinin zor kêm bûn, ev jî li jêr agirê Tirkan bûn, 

xincavî kesî nebû vî karî bike. Ên ku destên wan tifeng digirt, li pêşiya neyar bûn. Ewan li pêşiya 

ordiya mezin a dewleta Komara Tirkiyê singên xwe kiribûn mertalê derd û belayên Kurdistanê û 

erkên (wezîfên) giran û dijwar ji bo azadiya Kurdan girtibûn ser stuyên xwe. Di vê rêyê de zor 

kend û kosb û têgeriyan li ber wan hebûn. Beşê wan hemîşe bi zehmet û metirsiyên mezin, lêbelê 

giyanê wan li bin siya alaya netewayetiya xwe pir bi zewq û xoşî bû. Jiyan li nav Agrî zor asayî 

û tefrih bû, hesp bezandin û nîşan avêtin bû. Belê ne tenê tefrîh, belkû li şer jî zehf kêm 

mîtralyoz agir dikirin û dixebitandin. Ji vê bonê, ji kêmasiya fişeng zehf tengîne bûn. Tiştê ku li 

Agrî nikaribû bi rê keve tirs û yeîs û naumîdî bû.  

Paş şerê Kanî Kork, hêzê dil û radeyê bîr û bawerî ya rûniştevanên Agrî zêdetir bû. 

Baweriya wan ew qas bû ku digotin qolordiyek tirk jî newêre were ser me. Rastî jî wisa bû. 

Zabitek tirk bi navê Zûhdî Gûven, paş gihîştina alaya xwe, di babeta şerên eskerên tirk û kurd de 

dinivîse: “Li şerek da ku li ba Osmanê Kilim -(Altun diş) li nêzîkî xêlî Şemkan, li navçeya 

Tuzlice (berê navê wê Qulq bû li navberalgdir-Qaxizman) qewimî esker paşekêş kir. Roja din ez 

tevî tabûrek peya li Meydana şer geriyam, laşên çar esker peyda kirim, bi merasîmê eskeran defn 

kirim. Rojtira din jî, ji bo geryana çiya û newalan li jorê konên reş ên xêla Şemkan şeş Kurdan li 

nav newalan dîtim min ew girtin û zivirîm navenda xwe.”  

Ewanan bê şik pez çêran bûn ku belasebeb girtibûn û biribûn. Dewlet qerar dida ku 

hemleyek eskerî li ser xêla Şekan ku li jêrî serokayetiya Têmir Axa bû bikin. Ji vê bûnê, 

qomandarê navçê general Subhî çend ferman dida. Paş hêrîşkirin, ew şevê li gundê Kapluçe 

derbaz dikin. Di vê şevê de karesatek diqewimî ku Zûhdî Gûven wisa dinivîse : “Em razayî bûn, 

bi dengê tifing şiyar bûn, me bihîst ku nobedar dibêje : ‘Ji vê derê revî, ji vê derê derbas bû !’ 

Em hemû bi cil û berg raza bûn, tifinga me li tenişt, tabance li pişt bû. Nişkeva li derva beziyan,  

me dît ‘Amo’ nav şeqira ku bi xwe re bi şiklê beran xistibû nav gund, ketibû bin loda giya, 

derxistin. Amo du gule xwaribû, yek ji hestiyên çenga wî xurd kiribû, ê din bi millê destê wî ku 

tifing ragirtibû ketibû. Herçiqas ku birîndar bû, nikaribû bi kar bike, ew bi wî destê birîndarê xwe 

tifinga xwe li hemêz xwe pêçand, lê esker rê nedida, wî anîn kêleka çadira xwe. Jê pirsîn : Ji bo 

çi ser û qilafeta wekî beran ketiye û hatiye nav gund ku pir esker iê ye. Birîndar welamê 

(bersîvê) da, wisa got : «Ji bona girtina tola Ibrahîm Feto hatim, Min dixwast di nav çadira we 

zabita kevim, we bikujim ! Bedbextane beriya ku bikevim çadira we, qereqola we ez dîtim, 

birîndar kirim.” 

Amo ji xêla Şemkan, ji desteya Keremê Qaso bû. Ji ber ku gelek xwîn ji birînên wî 

rijiyabû, li wê derê mir. Lê di vê babetê de Kurd ewê çawa be tola xwe bigirin ! Diyar e ev 

birîndar ji rûyê çûyinî xwîna zehf nemiriye, ewî li nav çadira xwe kuştine. Ev ayîneyek e Tirka li 

gel birîndarên kurd çi revtarî dikin. Wey li halê dîlketiya ! Ku eva jî emê li jêr bibînin.  
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Rojek din çend kesek ku ji xêla Şemkan girtibûn, biribûn ser riya Qerekosê. Di vê babetê 

de jî dîsa zabitê tirk Zuhdî Gûven dinivîse : “Li nêzîkî Balikligöl, em ketine agirê desteyeke 

kurd. Panzde Kurd, ên ku dîl bûn, me dibir. Destên wan girêdayî bûn. Wekî kitleyek di nav du 

aliyên agirê tifingê ma bûn. Di ev pêkî helperane de ev destbestan hatin kuştin.” Rastî ev e ku ew 

panzde girtî birin nav çiya, gullebaran kirin, kuştin. Radeya pîsîtî ya vî karî baş dizanibûn, loma 

bi awayê jorîn di rojnama de belav kirine. 

Şêx Abdulqadir li gel wan ên ku jê re îtaet dikirin, ber bi çiyayê Ala Dax bi rê ketin. 

Agriyîyan nedixwastin ku şêxê tabiê Dewletê bê û li quncekî Agrîyê de rûne. Qomandarê kurd 

pîlanek danî. Beşê mezin ê xêla Hesesorî û Qotan ku li jêr fermana Dewleta Tirkiyê bûn û li gel 

Agriyiyan jî nava wan çak bû, li nêzikî Qizil Dize riya Şêx Abdulqadir girtin. Beriya wî, serokên 

ev du xêlan li gel berpisiyarên hikûmata tirk li Bayzîdê axaftibûn. Dewlet ji vî karî re razî bûbû, 

ji ber ku ewan gotibûn ku Şêx Abdulqadir li gel Agriyiyan yek e û bi fermana wan û mebesteke 

taybetî ber bi Çiyayê Ala Dax diçe. Li katek de rastî wisa nebû. Di babeta suîqesta Ihsan Nûrî 

ewî li gel Dewlet bi dil hevkarî dikir. Tenê di babetê Ihsan Nûrî de, li yek hedîseyek xwastine 

kuştina wî ; ev hedîse awa bû : Şêx Abdulqadir ku xwe bi dewlet spart, Elo Beşo ji nav xêla 

Şakan teslîm Dewlet nebû. Mala wî jî li kêleka mala Şêx bû. Çendî pêş Şêx Abdulqadir 

tifingciyên xwe şand ser zomayê Elî Beşo û dorê lê girtin. Şer çêbû. Desteyek ji hêzên Agrî li 

hawara Elo Beşo çûn. Merivên Şêx pare kişiyan. Pey mehek jî, katê Elo Beşo çûbû nav Tirkiyê, 

malên wan bê mêr mabûn û Şêx dîsa merivên xwe şand, bê şer malên wan talan kir. Wê rojê 

Taceddîn, ji xêla Zirkan, mêvanê wan bû. Ewî jî li gel çend merivên şivan û xulam dîl girtibûn, 

biribûn. Ji dûr ve Şêx wan dibîne, dibêje: ew kî ye ? Çun kincê Taceddîn Beg mîna kincê Ihsan 

Nûrî bûye, dibêjin Ihsan Nûrî ye. Şêx dixeyide, dibêje : “Ez çi bikim ? Ne dikarim bikujim û ne 

dikarim, bi Dewlet tehwîl bidim Kurda bixim neyarê xwe!” 

Mebesta Tirkiye ev bû ku li nav eşaîrên kurdî neyartî pêk bîne. Ev neyartî dibe duberek li 

nav pareke xêlanî du aliyên ku li Agrî di bin ala azadiya kurd de dijiyan. Bi vê hêviyê ji xwastina 

Qotan û Hesesorî re muwafaqiyet kiribû, agahiya wê nebû, nikaribû bizane. Wan ên ku ji bo 

stendina mafên netewayî giyana xwe bi hîç dudilî û bi şadî feda dikirin, hîç hêzek nikare di nav 

wan de duberî çêke. Bi taybetî mîna hedîsa Şêx Abdulqadir ! Paş şerekî kêm, xêla Şêx riya xwe 

vekir, xwe gihand Çiyayê Ala Dax. Waliyê Bayzîdê ji tirsa Kurdan, ciyê xwe li gel qeymeqamê 

Qere Kosê guherî bû. Li Qere Kosê rûdinişt, ji xwe re dîsa «Bayazit Valisi» digot. Xwast ku Şêx 

Abdulqadir here cem wî.  

Şêx Abdulqadir xwast cem xwe. Şêx ji ber ku êdî bi dewlet baweriya wî nemabû ew 

dizanibû heke dewlet nedixwast agahdar nebû. Hesesor û Qotan ji dewlet ditirsiyan, nikaribûn 

riya wî bibirin. Kesên netewexwazên derûdorê wî jî ji wî re digotin : “meçe, dixwazin te bigirin 

!”. Li ser vê yekê, ew bi xwe neçû, brayê xwe, ku zavayê wî jî bû, şêx Hesen şand. Li aliyê din 

Qotan û Hesesoran bi walî gotin : “Te dît bi xwe nehat, ji niha ve nafermanî kir !” Walî bi 

xiyaneta Şêx bawer kir ku ta ew ro dostê dewlet bû, ji dewlet qetiya bû. Bi rastî ev hemû 

nexşeyê* qomandarê kurd bû. Şêx bi dirustî fermanberdarê dewlet bû, ji bo kuştina min bi 

dewlet re hevkarî dikir. Mebesta Romî ev bû ku neyartî têxe nav êlên kurdî, çun beşekî Hesesorî 

û beşekî Şakî li nav Agrî bûn, ji bona azadiya Kurdan xebat dikirin. Dewlet dixwast di nav wan 
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de neyartî çêke, hêzên Agrî bibin du ber, dewlet jê kelk bigire. Bi vê hêviyê bû ku dabûn ser vê 

reyê û dewlet nikaribû bizane ku wan ên ku ji bo girtina mafên netewayetî yên xwe giyana xwe 

bi şadî feda dikirin. hîç hêzek nikare di nav wan de neyartî çêke.  

Agriyiyan ber bi serê çiya hilkişiyabûn, çûbûn zozanan. Serokayetiya eskerî ya tirk 

bolikek hêzê peya û erebeyek top li Burnê Sor (Pozê sor) li pêşiya pira kevirê şêxlû ku li ruyê 

çeşnê sînorê Agrî-Tirkiye bû, cî bi cî kir, bolikek hêzî peya jî li Burnêreş li pêşiya rûniştgeha 

Ihsan Nûrî û Bro Heskî li gundê Kurdava danî. Hêzên tirk meqerên xwe qayim kirin, ji vê noqtê 

ta sînorê Iran bi hêztir kirin. Topekê li girê Burnê Sor de danî bûn, dorûbera Çiftlik -li nav 

Kurdava-Şêxlû -li bin agirê xwe digirt. Ev top her ew topa mezin bû ku Ihsan Nûrî wê çaxa ku di 

sala 1922 de li navçeya Bayzîdê de qomandarê sînorê Tirk û Iran bû, danîbûn bin emrê wî ku di 

şer de jê kelk bigire, lê çaxa paşêkeşê kir di cî de hiştibû ji ber ku wesaîtê birina wî nebû.  

Qomandarê tirk bi van karan pê wa bû Agriyê dixe gemaro*, ku îndî nikarin ji Agriyê ber 

bi derve hate çûn bikin, lê ew nikaribû pêşiya wan bigire ! Di wê dema ku qomandarîtiya tirk bi 

vî awayî xwe bihêztir dikir, hêzên niştiman perweran jî bi çeşnê din zêdetir dibûn. Emerê Besê, 

Serokê Xêla Kelturî ku li bin tarê bakûra Agrî li navçeya Igdirê rûdiniştin û dîsa li vî aliyê çiya 

de Eloyê Bekir û Abdullah Xelef, Serokê Qizilbaşoxlî, ku yek ji azadîxwaztirîn û mêrxastirîn 

xortên kurd bû û çend sal berê tevî beşeke êla xwe ji Iran hatibûn nav Kurdên Tirkiye û li 

Rohelata Agrî de rûniştin, Enwerê Mizraq ji nav mala serokayetiya Xêla Zîlan hatin tevî teşkîlata 

Agrî bûn. Bi ev çeşnê Malbenda bakûra Agrî jî bi hêzên Agrî yek bûn. Hinekî Kurdên aliyê 

bakûra çiya hê jî tabîyeta Tirkiyê bernedabûn. Dîsa taveroja ala serbixoyî kurd tevayî çiyan bi 

tîrêjên xwe ronak kiribûn. Hîç memûrekî dewlet nikaribû serî li çiya xwe. 

 

ARDAŞÎR MÛRADYAN 

 

Ev havîna sala pêncîn -1929- a şoreş bû. Em derketibûn zozanan. Kurdek perîskeyek 

diyarî hat layê Ardaşîr Mûradyan, ku li cem me nuwînerê: Fileyên Taşnaq bû. Diyarî tevî 

reşbelekek da bi Ardaşîr û got : “Kurapê te ji bona dîtina te ji Tiflîs hatiye Erîvanê, vê diyariyê ji 

bona te şandiye û ev reşbelekê jî nivîsî da.” Di nav reşbelekê de nivîsîbû : “Min bihîst ku tu li 

Çiyayê Agrî de yî, ji bona dîtina te ruxset girtin, hatim Erîvanê ta te bibînim. Rojek were Araliqê 

kenarê Arasê, ez jî bêm, em hevûdu bibînin !” Ji Araliqê re Tirk digotin erdê Tirkiyê ye li qerexê 

Arasê, lê ew li bin çavdêriya Agrîyiyan bû. Çemê Arasê jî sînorê Tirkû Rûs bû !.. 

Ardaşîr israr dikir here wî bibîne ; çendin sal bûn ew hev nedîtibûn. Qomandarê kurd 

nedixwast ew tenê here, panzde siwar li jêr fermna Emerê Besê Keltûrî pê re şand û bi wan got : 

“Nabe ji çemê Aras derbas bin, ew berê navçeya Rûsan !” Navçeya Araliq ku li Bakûra rohelata 

Agrî ye şênzar e, bê dar û bê hêşînatî ye, zor germesî niye ku li bin de rahet kin, aliyê rûs 

bipêçivanewî pir dar û hêşînatî ye. Zabitê reîsê postê şûrewî (sovyetî) deng dike dibêje : 

Kurmamê te li Erîvan e, têlefon dikim tê.” Ardaşîr zabit naskir ku ku file ye, bi zimanê ermenî 

xeber dide. Zabit walamê (bersîvê) dide, dibêje : “Ez bi zimanê file yî nizanim» Ardeşîr dibêje : 

“Ez te nasdikim.. tu file yî.” Zabit haşa dike û êdî bi zimanê rûsî qise dikin. 
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Zabitê rûs dibêje : “Çira li wê derê li bin tavê, di vê germê de disekinî ? Were aliyê me, di 

bin siyê de istirahet bike ta kurmamê te were !” Rastî jî aliyê me havînan zor germ dibe. Ardaşîr 

bi Emerê Besê dibêje : “Rast gotiye ! Were emê çem derbas bin, herin cem wî.” Emerê Besê 

dibêje : “Qomandar meger nego derbasî aliyê din mebin.” Ardaşîr dibêje : “Qomandar nizanibû 

em ev qas li vir radiwestin. Heke hun neyên, ez bi xwe diçim.” Emerê Besê dibîne ku ew diçe, ji 

bona ku wî tenê nehêle, ew jî çar siwar hildide, li pey wî diçe, çem derbas dibin diçin postê rûsî. 

Siwarên din li wêderê dimînin. Zabitê rûs dibêje : “navenda me zor nêzîk e, kurmamê te tê wê 

derê, kereme kin biçin wê derê, li wê baştir dikarin ji bo we xizmet bikin.” Diçin, çaxê hindurê 

xanî dibin Rûsan wanan bi sarî digirin, hesp û tivingên wan ji dest distînin. Emerê Besê bi 

Ardaşîr dibêje : “Ez ji wan ditirsim ; niyeta wan ji bo me pak nîne.” Ardaşîr dibêje : “Rast e min 

jî şek bir.” Saetek disekinin ji kurmam xeber nayê. Li ber ev e ku Emerê Besê, ku sar û germa 

jiyanê dîtibû, peywendiya wa bi jiyan re zehf bû, bi Ardaşîr dibêje : “Ez dixwazim her çawa be 

xwe xelas kim.” Ardaşîr dibêje : “Ez nikarim, heke tu dikarî here !” 

 

REVA EMERÊ BESÊ 

 

Emerê Besê diçe cem serokê navendê, dibêje : “Siwarên min li wî alî li ber tereşka tavê 

mane, dixwazim herim wanan jî bînim berê Rûsan.” Rûs pê xweş dibin, dibêjin : “Zor çak e !” 

Hespek tînin ku siwar be, mêze dike hespê wî nîne. Emerê Besê dibêje : “Ez gerek e bi hesp û 

tifinga xwe biçim. Hesp û tifinga min nebe, siwarên din xeyal dikin hin hesp û tifingên me ji 

destên me girtine û êdî nayên.” Ev qise pesend dikin û tifinga wî tînin didin wî. Siwar dibe, tê 

cem post. Zabitê postê rûs dibêje : «Gazî ke, bixwaze bila siwar bên !» Emerê Besê dibêje : 

«Ewanan Kurd in, wekî we rêkûpêk eskerî nizanin. Heke ez bi xwe neçim layê wan, wan serwext 

nekim, nayên. Pêwîst e ez bi xwe herim, wan bînim.» Zabit razî dibe. Emerê Besê ji çemê Aras 

derbas dibe, diçe nav siwarên xwe, ji wan re dibêje : «Siwar bin !». Carekê bi hevra ber bi Agrî 

çarnal hespên xwe dibezînin. Bi ev çeşne xwe ji destê Rûsan derdixe. Rûs Ardaşîr û çar siwarên 

kurd dest bi ser dibin Erîvanê, kincên wan diguhêrin, paşê dibine Tiflîsê davêjin bendîxanê.  

Min kaxezek ji Rûsan re nivîsî û bi wasita postê sînorê rûs û ji wan Ardaşîr û çar siwarên 

kurd xwast. Çend rojên din her çar siwarên kurd tînin Erîvanê, hesp û tifing û kincên wan didin 

wan û dişînin Agrî. Qomandarê kurd kaxezekî din nivîsî û car din Ardaşîr xwast, kaxez da Seyîd 

Resûl, bi çend siwaran ve şand. Siwar çaxê nêzikî çemê Aras dibin, ber jêrî guleyên postê Rûsan 

dibin, Seyîd Resûl brîndar dibe, dizvire, êdî nikare kaxez bide. Çend roj paşê, bi toleyê ev karê 

Rûsan, min desteyek ji Agrî şand bajarek Ermenîstanê' ku li bakûra rojavaya Igdir û li qerexê 

çemê Aras de ye, bi şev girt bin agirê mîtralyozan. Min paşê bihîst ku Ardaşîr ber bi Sîbîryayê 

dûr xistibûn. 
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HUSEYN, PAŞA Û HACÎMUSA BEG 

 

Li nîvê havîna wê salê -1929- de, Memo û Nadir, du kurên nebez ên Huseyn Paşa, 

mezinê Xêla Heyderî tevî du bra û braziyek xwe ji Sûriye hatine ketine nav erdê Kurdistana 

Tirkiyê, paş derbasbûna navçeyên Midyat, Bîşêrî û Gerzan têperîne der û pişta Mûşê. Sê kesên 

wan li nav şikeftek bi destê Tirkan dîl ketin û hatin kuştin. Herduyên mayîn, Memo û Nadir, xwe 

gihandin Agrî, hatin cem min. 

Kor Huseyn Paşa reîsê mezinê xêla Heyderî, bi nifûztirîn serokê navçeya dor û pişta Wan 

û Bayzîdê bû. Hevalê wî Hacî Mûsa Beg serokê jîr û bi nifûzê lbendê Mûşê bû. Ev herdu reîs li 

ser û bendê pêkanîna Komîta Serbixoya (Istiqlala) Kurdistan, li bin seroktiya Miralay Xalid Begê 

Cibranî li gel wan heypeyman bûbûn. Çaxê ez, bi zanîna vê Komîtê, ji bona serbixoyî kurd li 

navçeya Beytuşşebab rabûm û şkest xwarim, ji hevalên min milazimê ewel Alî Riza Beg, brayê 

Yûsif Ziya Beg ku li Meclîsa ewel a Komara Tirkiyê nuwînerê Bedlîsê bû û uzvê Komîtê bû, 

Komîte hate girtin. Brayê wî û zavayê wî Faîq, Beg jî girtin. Serokê Komîtê Xalid Begê Cibranî 

li nav Erzerom Qerekose - Patnos - Ercîş - Adilcewazê birin Bedlîsê. (Riya kin a Erzerom Bedlîs 

- di aliyê Xinis û Mûşê diçû û ew rê ji nav xêla Cibranî derbas dibû, ji bona wî di wê riyê de 

nebirin, tirsiyan ku xêla Cibranî wî ji destên wan bigire). Li Bedlîsê wî avêtin bendîxanê. Çaxê 

digihîjin Ercîşê (ciyê rûniştina Kor Huseyn Paşa) Xalid Beg hêvî hebû ku Huseyn Paşa wî ji 

destê eskeran ve bigire, çun li navenda xêla Heyderî de bûn. Heta Xalid Beg bi Huseyn Paşa 

wasite gihand, lê Huseyn Paşa hîç karî nekir ! Hacî Mûsa Beg girtibûn, şandibûn Bedlîsê.  

Li ser û benda raperîna Şêx Seîdê Cibranî, Xalid Begê Cibranî û Hecî Mûsa Beg ligel 

Mulazim Alî Riza û brayê mezin ê wî Yûsif Ziya Beg, ku berê nuwînerê Meclîsa mezin a 

neteweyî ya Tirkiyê bû, di bendîxaneya Bedlîsê de girtibûn. Li Kor Huseyn Paşa li nav xêlata 

xwe azad bû. Pelîseyên agirê hilperîna xêlatên Cibranî, Zirkanî, Hesenanî bi sînorên Heyderan jî 

gihişt, ji Huseyn Paşa jî xwastin bi ehdê xwe wefa ke ligel şoreşê hevbarî bike û nekir ! Navbera 

ligel evî ku mal û dewleta wî gelek bû, girêdayê eskeranên tirk dildadeyê li reyanên vanan bûbû 

bi ev bahanê ku çavrevanê welama Simko ye, îro sibê dikir. Tenanet şêx Seîd şkest. Paş ev 

şkanê, taqimek li şerkeranî Cibran, Zerkan, Hesenan tevî brayê şêx Seîd, şêx Mehdî û kurê şêx 

Seîd Alî Riza, ber bi sînorê Iran paşekêş bûn. Di vê demê de ku dixwastin ji malbenda Heyderan 

têperin, Huseyn Paşa maweyê heft roj rê li sertêkoşeran birî. Axir, şerkarên kurd paş şerekî zor, ji 

mirovên Huseyn Paşa bi hêzên Tirkan re hevkarî dike !  

Iran xwast têkoşerên kurd ji çek, bike, lê ew serê riya xwe vekirin, çûn cem Simko. 

Lêbelê Ferzende Beg û serokê êla Zirikî Kerem Beg hatibûn kuştin. Hinekî mirovên aza û 

niştimanperwer ên xêla Heyderî tevî pêk hilperan û teqetuq yarideyê têkoşerên kurd dabûn. Tenê 

evê ku vê xêlê bednav kir kuştina du kesên Hesenî bi navên Tahir û Beşîr li gundê Kendal Beş û 

spartina du Heseniyên din bi navên Hesenê Zubêr û Şemsedînê Lewend bi destên Cendirmên tirk 

! Ev du kes riya xwe winda kiribûn hatibûn mala Bedrî Beg. Navbera bi dizî ve bi hêza A. Boga 

ragiyandibû. Hikûmat çend nefer cendirme şandibû. Wexta ku ev kes li odeyekê Bedrî Beg 

razabûn, cendirme wan di nav nivînan de digirin, dibin nav riya Bedlîs-Xerzan. Cendirme ev qas 

li wan dixin ku Hesenê Zubêr dimire, Şemsedîn namire, wî dişînin şarê Izmîrê, li wê derê sê sal 
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li bendîxanê dimîne, paşê ji bendîxanê direve, bi zehmet tê xwe digihînê tîpê Ferzende Beg 

Hesenî û bi canbezariya xwe li ser riya azadiya neteweyî ya xwe dewam dike. Paşê ku 

qaremanên Heyderan ku li riya azadiya neteweyê kurd xwîna sorê xwe rijandin, ev du karesatên 

pîs ji ser navê xêlata xwe şûştin.  

Huseyn Paşa xwe hevbeş nekir şoreşa Kurdan ne tenê xêla Heyderan tenanet xêlên mezin 

ên Zîlan. Sîpkan, Celalî, û eşîrên din ên kuçik jî tevî şoreşê nebûn. Pêvenda Huseyn Paşa bi 

regezê kurd û hebûna navê kurd li ser wî pêwist bû cezayê xwe bibîne, xizmetkirina bi dewleta 

Tirka nikaribû ewî jê dûr xe, ji ciyê xwe xelas ke, ji bona ku ew Kurd bû. Ji ber eve, paş 

temirandina şoreşa Şêx Seîdê Mezin, di naverasta zivistanê de, dewletê Huseyn Paşa girt tevî jin 

û zarên wî, di haletên zor xirab de, di berfa zivistanê de ji Kurdistanê di bin muhafeza cendirman 

de birin Anadola Rojava û wî ji welêt dûr xistin!  

Hacî Mûsa beg bi têgihiştî û bi zîrekî xwe paş mahkeme ji bendîxana Bedlîsê rizgar û 

mehkûm bi dûr xistibû. Ev du xizm û hevalên kevn di ciyê dûrxistinê, Aydin, de hev dîtin, li ber 

eve ku herdu jî li pêşî de bi azadî û serokî jiyabûn û sîlehşorê wan hebû, dûrxistina wan ji wan re 

zor giran hatibû. Di babetê revê de giliyê xwe yek kirin. Diravê zêrê zer ê Huseyn Paşa gelek bû, 

ji bona xwe û mêrên xwe yên ku dikaribûn tifing hildin hesp û tifing bi zêr kirîn, jin û zarokan li 

du kuran spart, bi xwe tevî Hacî Mûsa Beg û çend kur û neviyên xwe şevekê ji şar derketin ber bi 

Sûriyê bi rê'ketin. Li Sûriyê mêvanê Haco Axa, yek ji serokên mezin ên niştimanperestên xêla 

Hevirkî, bûbûn. Ji navbera deng û basên di babeta Komîta Xoybûnê bi dest anîn. Dilniyazî û 

wefadariya xwe ya beramberê vê Komîtê li ser kaxez dinivîsin û bi çeperê ji bo Komîta Navendî 

dişînin. Bi min xeber dan, min nivîsî wan bişînin Agrî. Ew bi riya Iraq û Iran bi rê dikevin, li nav 

şarê Mûsilê ingilîz pêşiya wan digrin, wan car din dizvirînin Sûriyê. Hacî Mûsa Beg nexweş 

dikeve, radizê, paş çend rojan diçe rehma Xwedê, hevalên riya xwe tengezar dihêle.  

Ji bo bicihanîna fermana Xoybûn, çar kur û neviyek Huseyn Paşa ji nav Kurdistana 

Tirkiyê bi xwe, Huseyn Paşa û kurekî wî, Edo, û xwarzek û neviyek wî jî ji nav Kurdistana Iraqê 

ber bi Agirîyê bi rê dikevin. Ji desteya pêşîn sê kesên wan di nav şkeftek de bi layên hêzên 

dewletê ve gemaro* dibin, tên kuştin, Memo û Nadir Beg xwe dighînin bi çiyayê Agrî. 

 

KUŞTINA KOR HUSEYN PAŞ 

 

Lê Huseyn Paşa ji ber ev peymanşkênî û xiyanet û nepeyayetî ku bi helsanê kurd kiribû 

tevî hevrêyê xwe di şevek de li jêr gulleyên Kurdekî ji xwe xaîntir hatin kuştin. Ev hemû mal û 

pere û xêl ku ji bona parastina wan tûşî xiyanet bi netewayê xwe bûbû li vê gavê, dewaya mirinê 

de wefa nekirinbû. Di katek de ku sed hezar zêrên zer ên Osmanî yên wî hebû ligel roleyên* bê 

nivîn û bê kefen mirî, ji hezaran malên Heyderî yekî bayê serê wî nebû, wan ên ku li ba wî bûn 

bi agirê wî şewitîn, kesî laşên wan çal nekir. Bi vî tehrê padaşê* xulamî û wefayî bi dewleta 

Tirkiyê û xiyanet bi hevregeyê xwe Kor Huseyn Paşa çû, tola neteweyê kurd hate girtin. Her 

çend Xoybûn ji bo karên xelet ên wî li wî bexşa bû, lê di mahkemeya Xwedayî de qerar pêwîst e 

îcra bibe ! Heçî qatilê wî, ewê daxa pîsî û xiyanetê li nav çavên wî hebe û bimîne. 
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Kor Huseyn Paşa ji Sûriyê bi rê ketibû, ji nav xêlatên kurd ve derbas bûbû hatibû li 

bakûra Iraqê mala Şêx Ehmed Barzanî, brayê mezin ê qaremanê kurd general Barzanî. Kurê Hacî 

Mûsa Beg Medenî û apê wî Nuh Beg jî li wê derê bûne. Paş çend roj rahetî bi rê ketine. Wê gavê 

Nuh Beg dibêje : «Braziyê min Medenî zor dixwaze here Agrî, ewî jî ligel xwe bibe.» Huseyn 

Paşa jî xweşhal dibe. Ew jî çend siwarên xwe hildide, ligel hev bi rê dikevin, bi dizî ve ji sînorê 

Iraqê derbas dibin. Şevek li çiyayek dimînin. Medenî û mirovên xwe bi pîlan û nexşeyek pîsî 

xwe, nepeyawane Huseyn Paşa û hevalên wî, çaxê di xew de bûne, namerdane dikujin, diçin 

teslîmê Tirkiyê dibin. Şêx Ehmed Barzanî paş lêkolînan têdigihê ku brayê Hacî Mûsa Beg, Nuh 

bi dizî ve bi dewleta Tirkiyê qise kiriye, qewl girtiye ku ew Huseyn Paşa bikuje ewê dewleta 

Tirkiyê jî wî efû bike û destûra kuştina wî dide. Şêx Ehmed, paş muhakeme û pêregihiştina qewl 

û qerarê Nuh Beg û Tirkiyê, Nuh Beg Idam kir, nehişt ber lêbihurtin û xweşbûnî Tirkiye keve, ji 

efûya xwe kelk bigire.. 

Di dawiya havîna 1929 de, li nêzikayetiya Agrî, li nav sînordarên Iran û Tirkiye pêk 

helperanî bû. Sînordarên reşîd ên Iran bi yekî postayê sînorê Tirkiye rekib kirin, girek ji wan 

stendin. Têkoşerên kurd bi yariyê Iraniyan hatin. Zabitê tirk tirsiya, bi zabitê Iranî re gotûbêj kir, 

li hev hatin. Wê çaxê ez li Agrî nebûm, ji bona serdayinê bi bingeyên Komîteya Xoybûn çûbûm 

navçeya Abaxê li wilayetê Wanê, ji Agrî defketibûm. Di ev ser û bendî de bû ku Şêx Abdulqadir 

xerîkê geran ji zozanên Aladax bû. Li malbenda çiyayê Tendûrek ketibû pelamara* hêzên 

dewleta Tirkiyê. Xelkê wî esbab û per û pertalê xwe û hinekî pez û dewarê xwe bi cî hiştibûn, bi 

halekî perîşan xwe avêtibûn Agrî, jin û zarên xwe ji nav derxistibûn. Şêx Salihê braza û Şêx 

Yasînê kurapê wî û çend kesên din, jin û mêr hatibûn kuştin. Bi vî halî Şêx dîsa ketibû rêza 

têkoşeran. 

 

SERPÊHATIYEKE TIRSNAK 

 

Di zivirandinê de, li mala Yûsif Axa, hevaljina min Yaşar Xanim ku bi pasaport ji 

Tirkiyê derketibû çûbû Sûriyê, ji wir hatiye Tebrîzê. Min meriveke şand ku wê bînin. Di vê 

meselê de rudavekî* tirsnak hate serê min. Posteciyê min li bajarê Xoy bû. Min xeber şand jê re, 

adres dayê ku here xanima min bîne. Deh roj kêşa, min cewab negirt. Min Kurdek bi navê Silo, ji 

nokerên* Yûsif Ebdal Axa kir cem xwe, cilekî kevn î peritî yê kurdî li xwe kir, tifinga xwe hilda 

û bi peyatî bi rê ketin çûm bajarê Kela Xoy, li mala feqîrek nasê Silo mam. Bi şev çûm mala 

posteciyê xwe û min jê pirsî : «Tu çira neçûyî ?». Got : «Pakêta* ku te şandibû mora li ser wê 

mora dewletî bû, nizanibûm li ku bidim, loma neçûm.». Min li pakêtê mora hevîgeya Xoybûn 

dabû. Min got : «Adresa ji bona anîna eyala min nivîsî ye, pakêtê jî bide vê adresê.» Ew çû, çend 

roj li hêviya wî mam, nezivirî. Rojekî derketim bigerim. Min kumekî pehlewî jî danî serê xwe. 

Di kuçeyek xelwet diçûm, min dît li pêşiya deriyek çend cendirme qise dikin. Li pêşiya wan 

derbas bûm, min bihîst yek ji wan «Efendî ! Efendî !» gazî kir. Dizanim, gazî min dike, min xwe 

dame nefehmî. Yek li pey min beziya, hat, ji pare destê xwe danî ser milê min, got : «Min gazî te 

kir, çira nesekinî ?» Gotim : «Te, "Efendî ! Efendî !" gazî dikir, ez çi dizanim "efendî" kî ye. Ez 

tu efendî nîn im.» Got : «Were !» Min bir cem zabitê xwe. Got : «Ev firariyê eskerê Romê ye, 
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min girt anî !» Zabit jî hîçî nepirsî, kaxezek nivîsî da destê wî, got : «Evî mêrikî bibe tehwîlê 

dijban (polîsê eskerî) bike !». Em çûn, riya me ji nav bazar diçû. Li pêşiya dikanek got : «Ezê 

cixara xwe agir kim.» Em çûn, wê dikanê. Dikancî min nas kir ! Çend sal berê ez û Rasim û 

Tewfîq ku bi navê bedelî ji Iraq hatibûn Iranê, zivistanê li Xoyê mabûn ; wê çaxê navê min Hacî 

Mihemed bû, em li ser vê dikanê dikiriyan. Dikancî bi min got : «Hacî, bi xêr hatî ! Hevalên te li 

ku ne ? Gotim : «Hacî kî ye, hevalên min kî ne ?» Ewî got : «Ez te rind nas dikim ; hun sê mirov 

bûn dihatin dikana min.» Min haşa kir. Paşê got : «Bi min çi tu ew bî ya ne bî» Em ji dikanê 

derketin, cendirme got : Te dît, te derew dikir ! Rast bêje, tu kî yî ?» Di welamê de gotim : «Rastî 

jî ev e : ez Kurd im, kurê kurd im !» Ew çend sal berê li sînorê Abaxê bûye, serokên Abaxê nas 

dikir, yek bi yek pirsî ; min wan nas nedekirin. Min dît ez zehf bi wî re qise dikim, çak nîne, 

gotim : «Mecbûr nîn im bi te cewab bidim, tu min dibîtehwîlê dijban didî, bila bide.»  

Min fikir dikir : min mirov şandiye Yaşar bîne, evanan ez girtime, min nas nakin, heke 

bêjim jî «Ez Ihsan Nûrî me» bawer nakin û mimkin e bidim Tirkiyê. Ew dikancî jî wisa gotiye, 

karê min bedtir bûye. Halê eyal û dayka wî çi dibe ? Ji hîç alî umîda min nebû, ez mabûm bi serê 

xwe. Em gihîştin daîreya polîsê eskerî. Li Agrî, yek mela hebû, ji aliyê wan hatibû, riyazet kêşa 

bû, bi min çend dua hîn kiribû, gotibû : «Çaxê diçî cem mezinek psiyader, ev duan li serê wan 

bixwîne, bikeve hindur, her çi bixwazî ew qebûl dike.» Min ew xwend, çûm hindur. Cendirme 

kaxiz da yekî, wî ji cendirme re got : «Derkeve !», ew derket, êdî nikaribû qise bike. Ez qederek 

rehet bûm. Reîs ji min pirsî : «Tu kî yî ?» Gotim : «Xulamê Yûsif Ebdal Axa yim.» Got : «Navê 

te çi ye ?» Gotim : «Wezo !» Got : «Çira hatiy Xoy ?» Gotim : «Saeta zîvî ya Axa kar nedikir, 

min anî da saetsaz ku çê ke.» Got : «Here zû saetê bigir û biz vire !». Ez gelek şad bûm. Xwedê 

îcar jî ez xelas kirim! 

Êdî ji karwansera dernediketim. Rojek Silo bi bez hat, got : «Yek dostê Yûsif Ebdal Axa 

min dît, got : «daîreya polês bihîstiye ku mirovek hatiye ji karwanserayê qet dernakeve derva, 

dixwaze ewî bigire. Zû here wî ji şar derxe !» Êdî ez ne sekinîm, em ji şar derketin, Silo ji bûna 

kirîna genim yek ga anîbû, li ser riya xwe genim kirî, bar kir ; ji Xoy titûn jî kirîbû, da nav 

genim. Em di deşta Xoy de pişta xwe dane newaleke kêm av û kêm bilind û di rojê de çûn 

gihîştin navçeya Kurdan.  

Riya me ket pêşiya postê cendirman. Memûrê qaçax bi yek cendirmê çekdar ve pêşî li me 

girtin. Nîvê şevê bû. Heke li genimê me binêrin, titûn derdiket û bi navê qaçaxa titûnê em 

digirtin. Min her çi got : «Barê me tenê genim e», cendirme qebûl nekir. Min dît faîde nîne, min 

tifinga xwe ji mil anî xwarê, qesda wan kir û got : «Em teslîm nabin !». Memûr got : «Ez 

dizanim tişt nîne ; wezîfa me ye bipirsin. Kerem kin biçin !»  

Ez ji vî jî xelas bûm. Çaxê roja dinê gihîştin mala Yûsif Ebdal Axê, ez ji qam ketibûm, 

nexweş ketibûm û razam. Çend rojên din min dîsa şand Xoyê. Yaşar Xanim hatibû. Hesp 

xwastin, min şand, wê anî û li gel xwe bir Agrî. Gihîştina Yaşar bi Agrî bi sualek girîng bi çav 

nayê, lê tuwane* û hêza Xoybûn ronak kir. Hê hefteyek hatina wê temam nebûbû ku frokeyên 

tirk li esmanê Agrî diyar bûn, bi agirê mitralyoz û avêtina bomban bixêrhatinî digotin.  
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Temirê Şemkî cardin zivirî Agrî. Ev car xeyn ji brayê wî Çerko du brayên nebez* Osê û 

Feto, ku di azayetî û şerkarî de bi rastî bê hevta bûn, ligel wan hatibûn. Nebezek din Şêx Zahir, 

xortê azayê kurd, ligel brayê xwe hatin gundê Şêx Abdulqadir ketin rêza têkoşeran.  

Min li Agrî rojnameyek bi navê Agrî bi zimanê kurdî derxist. Ji bona vê rojnamê kaxez bi 

qederê pêwîst nebû, ji ber vê zor kêm derdiket. Çûn çapxane jî nebû bi dest nivî hinek jî bi 

jelatînî ku li Agrî kelandibûn, sar kiribûn, min li ser wî çap dikir. Tirkan têgihîştibûn ku bi 

neyarekî zor netirs ser û karê wan heye, gelek ditirsiyan. Tenê bi ev xeyal e ku Kurdan pelamar* 

û êrîş dikirin, di tariya şevê de li bin gulleyên peya û mîtraiyozan digirtin, bomba davêtin ; li 

postek ku dengê tifingê bilind dibû postên din jî dest bi gulle avêtin dikirin. Ev karanan bi çavê 

Agriyiyan wekî agirbazî dihat. 

Wê zivistanê bû ku Şêx Mihemed Hesesorî, ku muti'î dewleta Tirkiyê bû û li çend 

kîlometir ji bajarê Bayzîdê rûdinişt, bi destûra Tirkiye ligel tifingçiyên xwe bi erdê Iran diçû 

Iraniyan talan dikir dizviriya. Ji talana xwe para qomandarê tirk dida û vê xerabiyê bi navê me 

dikir. Taqimek şerkar bi serokayetiya Resûlê kurê Şêx Abdulqadir çûn gundê wî, Şêx Mihemed 

kuştin. Şêx Mihemed aliyek ji xêla Bro Heskî aliyê din jî pismamê jina Şêx Abdulqadir bû. Pêş 

vî karî Xoybûn lê fermanek dabû û ragiyandibû ku pêwist e niştimanperestên kurd kelkên* siyasî 

û aborî yên dewleta şahenşahî ya Iranê ragirin, brayetiya manewî û siyasî û bêlayenî* ya dewleta 

şahenşahî bi dest bînin. Ev rayigandin bi muhrî navenda Xoybûn muhirkirî bû û ev destûr dibe jî 

bi çavê serokên eskerî yên Iran gihîştibe. Ev kar ji berê jî bi rê ve diçû, bi çeşnek ta vê çaxê ji 

ewelê çêbûna idareya Agrî karesatên* piçûk bi pêçevaneya ev ferman neqewmabû. Hêzên Agrî li 

helperanî* de ligel dewleta Tirkiyê weka leşkerek rasperdar e parastina navçeya sînorê Iranê bi 

menfaeta xwe dizanî ku ji dewleta Iranê çavnihêriya padaşên* çak be. Mevaxina karesatên ku 

paşê me dît ez di laperên pêş de li ber çavên xwendevanan datînim. 

Zivistana 1929 temam bû. Çar sal temam bûn ku Agriyiyan serboxo* di bin ala 

serboxoya Kurdistan de bi hêzeke zor kêm bi dewleta Tirkiyê re di şer debûn. Bihara 1930 hat, 

hêjî sermayên Agrî dom dikirin. Hêzên dewletê ligel taqimeke xêla Keskoyî caş bi serokatiya 

qomandarê alaya siwarî Mîralay Ferhad Bey, dor û pişta gundê Şêx Abdulqadir girtibû. Gundê 

Şêx li bin tarê rojavayê Çiyayê Agrî di hindurê ciyek rast û nerman de bû, li bakur û rojavayê wê 

girekî berdî mîna dîwar ser bi felekê kêşa bû. Neyar bi şev hatibû vî girî girtibî. Çaxê beyanî* 

Şêx ji bo destmêjê derdikeve derva, li bin gulle tê girtin. Gundî bi dengê tifingan şiyar dibin. 

Gulaleyên tifing û mîtralyozan mîna teyrokê bi ser gund dibare. Indî çaxê gotûbêj û tedbîr girtin 

nebû, çavnihêrî komek* sebebê telefata zor dibû. Wek dizanin, mêrên kurd hewsele ji midafea 

zêde re nîne. Temerê Şemkî, Osê Feto, Çerxo, Şêx Zahir, Resûlê kurê Şêx û kurapên wî Eloyê 

Êzdî û çend peyayên din ji şêxan her bi kiras û derpê, derfeta kinc lixwekirin peyda nekirin, bi 

destek tifing bi destê din qetarê fişeng, ji xênî xwe avêtin derva. Agrî di maweyê* şeş mehan ev 

cara duduyan bû ku nebezî* û azayetiya* rolekanên* xwe re bi rexên neyarên kurd dikişiya, 

serxwariya qirnên bihurî re cubran dikir. Qaremanan notelê pezê kuhî* ji kevirek bi kevirê din 

berî zûda xwe bi rêzên neyar gihandin. Neyar çavnihêrî ev nebezî û çalakiya* Kurdan nebûn, 

dest û pêyên xwe winda kirin. Ev esker û zabitên ku nêzikitiya pelamar* bûn, giyanê xwe ji dest 

dan ; şkest bi temamî neyar ket, helatin, êdî revarev bû. Ta ez û Bro li gel çend pêşmergê xwe 
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gihandin meydana şer, Rûmî belavkirî bûn ; hinek ji wan bi şûnî ewelê xwe gihîşt, berekî 

perakende bûbû, her yek bi aliyek direvî, çend kes jî ji tirsa can xwe avêtin qubekî nêzikî şûna 

wan a berê. Kurd bîst esker jî dîl girtin. Şêx Zahir û Osê riya eskerî birîbûn, esker çend sindoq 

fişeng, di çaxê revê de, avêtin nav vê qubê ku Kurdan tenê çend sindoqên wan derxistin, radeyek 

çek û fişeng bi dest anîbûn ; li nav çekan çend ta mîtralyozên piçûk jî hebûn. 

Ez û Bro û Şêx li pêşiya xaniyê Şêx rûniştin, çawabûna şer mijûl dibûn, Kurdek ji layê 

Agrî yê ku tabiê Dewletê bû hefsarê qatirek dikêşa, hat nêzikî kondê Şêx bû. Li ser qatirê du laş 

bar kiribûn ; yek cendekê zabitek rûmî yê din yê Kurdek bû. Li rûyê laşê Kurd mêze kirin 

Temirê Keskoyî bû ku çendekî berê gotibû : «Ez Tirk kurê tirk im». Broyê Heskî jî welama* wî 

dabû, gotibû : «Ji Xwedê Te'ala dixwazim, tu li gel Tirkê brayê xwe li yek cî çal bî !» Bro ku 

evanan nas kir go : «Hevseleyê Xwedê jî nemaye, xayînan zûtir ceza dike !». Me qerar da laşên 

herduyan li ciyek, di nav gorek de çal bikin û wisa jî kirin. Temirê Keskoyî bi peçivaneyê ku 

pêwist bû bi padaşî fedayê canê xwe şanazî* bi jin û zarê xwe bihêle, rûreşî bi cî hişt. 

Têkoşeranên Agrî dixwastin mafên serbixoyî û azadiya neteweyê kurd rabigirin, ji bona wî xwîn 

dirêtin ; Temirê Keskoyî Kurd bû, di basa mafê dagirkirinê de, zariyên wî û eşîra wî jî tev bûn ; 

reng e xîret û cesareta wî jî hebû ku bi şer hatibû, lêbelê nezanî û pesfitretî çavê wî girtibûn bi 

çeşnê ku li gel neyarên neteweyê xwe Tirkan yek bûbû, hatibû Kurdan bikuje.  

Dîlên Tirkan ji bo navenda qomandarê kurd şandin. Roja din çend neferên kurd ên çekdar 

wan birin sînorê Iranê, bi sînordarên îranî spartin. Çaxê bi rê diketin jineke kurd bi navê Horik, 

ku bi xwe feqîr bû, dîtibû ku goreya yek ji wan dîlan peritî ye, goreya piyê xwe derxistibû, bi wî 

dabû ta ku piyên wî dîlî serma nexwin. Ev mirovayetî û peyavetiya kurd bi dîlên tirk bû bi 

pêçivaneyê ku Tirkan yek Kurdê ku heke bizanibin tabiê Agriyiyan e welew jin bûna jî dikuştin !  

Sala 1930. Bû pênc sal ku şerê ji bo azadiya kurd li Agriyê tê diperî, dirêj dibû. Neteweyê 

kurd şiyar bû mîratê bav û kalên xwe dixwast.'efû, xelat û bexşînan red dikir. Têkoşerên Agrî 

digotin ef divê bi tavanbaran be : em hîç sûc û tavanê me tune, maf û hiqûqên xwe yên meşrû 

dixwazin ; ne ef bûn belkû ev em in ku divê bibexşînin. Dewleta Tirkiyê bi tenê bi hêza ordiya 

xwe cêriband, dît ku naqedîne bi tenê serbexoyîxwazên kurd ji Çiyayê Agrî derxe, şoreşa 

Kurdistanê bitemirînê muhtacê yarmetiya derva bû. 

 

XEBATA DÎPLOMATÎK A TIRKIYÊ 

 

Agrî di nav sînorên Tirkiye, Iran û Rûsya de hilketibû. Xebata siyasî û dîplomatîk a 

Dewleta Tirkiyê gurtir bû. Bi propaganda û fêrofişal ên nerast ên xwe hikûmata rûsî bi layê xwe 

kişand. Esasen bêrê jî dostên hev bûn. Li Ankarayê jî di nav wezareta karûbar ên derveyî ya 

Trikiyê û balyozê* Şahenşahê Iranê gotûbêj li bereyê Agrî, bi xesaret û zerara Kurdan, dest pê 

kirin. Her weha li Tehran jî li layên Tirkiyê û Iran axaftin hebûn. Agriyiyan zor bi vurdî* û 

dilniyarî li ev axaftinan mêze dikirin. Çun min Iranê dostê Kurdan dizanî bûm min bawer nedikir 

ew bikare bi zerara me encam* bide bikare ku mîna tevşo bi rehê xwe xe ! Belam* ji xebatên 

destên mermûz ên ku ji bo kelka* Tirkan dixebitîn bêxeber nebûm !.. 
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Rojnameya Agrî ku bîr û rayên me belav dikir li jêr nav û nîşana «Bi yek kevir du teyr» 

gotarekê nivîsîbû : «Dewleta Tirkiye dixwaze nav Iran û Kurdan nifaq bavêje, Dewleta Iranê bi 

aleyhê têkoşeranên kurd tê perîne, şoreşa kurdî bi Iran jî bikşîne h'im xwe ji şoreşa kurdî piçekî 

rahet ke û him jî Kurd û Faris, ev du kurapan bi canê hev bavêje, her duyan jar bike, girtinî 

Azerbeycan ku hedefa esasî ya Dewleta Tirkiyê bû, ji bona xwe hêsatir bike. Xoşbextane* em 

karbidestên Agrî hişyartir bûn, behaneyek bi dest nedida ku amanca çepleyan cî bi cî bibe! 

Frokeyên Tirkiyê hemû rojan beyanî mirin pêşkêşî Agriyiyan dikirin. Hêjî em bi zozan 

derneketibûn. Ez li gel Şêx Abdulqadir bi bîst siwaran ji bona serlêdan bi liqê Xoybûn li bakurê 

Agrî û geriyan, bi nav deşta Ixdirê çûm. Ev cara pêşîn bû ku ala azadiya kurdî bi destên nebez ên 

siwarên me li vê deştê de pêl dida. Li ser riya wan rûniştevanên tirk ên ku Tirkiye di van 

navçeyan de vadar kiribû, li pêşiya vê ala azadiya kurdî serên xwe berjêr kirin.  

Havîna pêşîn bû ku Agriyiyan reşmalên xwe li pesarê rendolê çiya hildan. Hê sê roj bûn 

me çadir vekiribûn ku dengê teqeteqa tifingan ji aliyê rojavayê bakur bihîstin ; ev teqîn li ser wê 

rêyê bû ku beşên nîvro* û bakurê Agrî bi hev girêdida. Li pey wî, çend frokeyên neyar bi ser 

zoman firiyan û çadira min, ku li nav konên reş bû, bombaran kirin. Jina min Yaşar Xatûn 

brîndar bû, berreçeranek* hate kuştin. Paşê tê gihîştin ku Tirkan di tariya şevê de tabûrek peyan 

du topên çiya bi riya Qabaq Tepe, ku li rojavayê Agrî hilketiye, dager kiriye. Ev seretaya* 

pelamara mezin a Tirkan bi ser Agrî, ya 1930 bû.  

Qabaq Tepe mîna kela bû ku tenê şiverêyeke wê hebû. Zabitê tirk Ruşdî Gûven nivîsîbû 

ku şaqiyan vî girî bi temamî hêzên xwe difa' dikirin. Bi rastî li ser û kêlekên vî girî ji bona 

parastina wî merivek kurd jî nebû. Hejmara şerkarên me ev qas nebû ku her aliyên çiyê bigirin û 

biparêzin. Frokeyên Tirkan bi pêçevaneyê salên berê hemû rojê li serê Agrî difiryan, bomb û 

gulûleyan bi ser jin û zarokên bê tavan* direşandin. Lêbelê ji tirsa tîravêjên me zor bilind 

hildifirîn. Di aliyê din de jî, Kurd hîn bûbûn çawa xwe veşêrin, xesara giyanê wan hindik bû, 

tenê xesara wan ji merr û malat dibû.  

Dewleta Yekîtiya Sovyetî zor esker li beramberê sînorê Iran û Agrî berhev kiribû. 

Dewleta Iranê jî navçeya Makoyê bi eskerê xwe tejî kiribû. Tirkiye xebata siyasî û eskerî bi 

hevra dest pê kiribû, ordiyên xwe li nêzikayetiya Agrî bi cî dikir. Rojnameya tirkî Cumhuriyet li 

tarîxa 30 temûz 1930 de bi nav û nîşana «Giliyê axir ê me ji lran» nivîsîbû : "Xeberçinê The 

Times li Stenbolê zanînîkê bi rojnameya xwe daye, gotiye ku bi hezaran Kurd ên asî li ser çiyayê 

Araratê"ciyên mustehkem girtine, Kurdên Iranê jî bi wan yarmetî didin. Erkanî Herbîye ya tirkî 

ji bona mucadeleyek dirêj şest û şeş hezar esker û cendirme û sed froke hazir kirî, bi navçeyên 

Wan ê Bayzîdê verêkiriye..." Rojnameya Cumhuriyet li tarîxa 30 temûz 1969 li bin nîşana «40 

sal berê» vê xeberê cardin çap kir.  

Hezarên kurd ên asî ku Erkanî Herbiye ya Tirkiyê îşare dabû, heke ne hezarek pênc sed 

çekdar jî li Agrî hebûya nizanim bi şerê çend salan ordiya Tirkiyê nikaribû Agrî bigire. Em 

mecbûr bûn tifing û fişenk ji xwe re ji destên eskerên ku dîl digirtin an dihatin kuştin digirtin, 

çun me ji hîç cî tifing û fîşenk komek nedigirt. Tifinga min bi xwe jî nebû, di nav şerê Kanîkorê 

min bi dehtîrek ku Fille ji bo min şandibûn rekêbê ser siwarên tirk kir, wan dîl girtin, ji destên 

wan tifing girtim û bûm xwedî tifing. Eskerên ku teslîm bûbûn bê şik negotine ku tenê siwarek 
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hat, em teslîmê wî bûm. Dîsa qomandarê alayê nikariye bêje "em ji pêşiya hevde Kurdan revîn, 

me ev qas dîl da". Xwedê dizane êdî ewan çawa rapor daye ku wezareta şer a Tirkiyê bi hezaran 

Kurd ên asî îşare daye !  

Min bawar nedikir ku Iran bi zidê me karî bike, belam ji gotûbêjên Iran û Tirkiyê dîsa 

nîgeran bûm. Ev sal ji bona Agriyiyan sala netirsî bû. Qomandarê kurd xwast navendeke din a 

helsanê mîna Agriyê li Geliyê Zîlan û Çiyayê Sîpanê çêke, bizotina azadiyê frehtir û mestir bike, 

nexşeyê Tirkan bi hev xe, barê Agriyiyan siviktir bike. Çend roj bi navber ji serokên Geliyê 

Zîlan û Heyderiyan li gundê Deren civîn, qerara helsanê dabûn, ji min jî bi qorsî xwastibûn ku 

îcaze û destûra pelamarê bidim !.. Me dît Xêlê nebezê Heydaran ji bona cubarana emelên 

xengînê xwe yên berê bi dil û can amede bûn vê pelamarê bikin. Li aliyek jî Tirkiye dest bi 

pelamara muqedematî kiribû.  

 

GELIYÊ ZÎLAN 

 

Geliyê Zîlan malbenda diduya bû ku di şerê Mezin ê Cihanê, wekî Agrî, ji hêzên Rûsya 

re li nav navçeya xwe rê nedabû, ta dawiya şer axa xwe ji destavêjiya Rûsên Çar parastibû. Diyar 

bû ev gel imtihana xwe daye û demarê req û siftê xwe her parastiye. Ji ber vê yekê min xwezîya 

Geliyê Zîlaniyan qebûl kir, fermanek ji bona rêk û pêk kirina vê pelamarê nivîsî û belav kir. Min 

tê de digot : "Li pey pakkirina Geliyê Zîlan ji hêzên tirk bajarên Bargirî, Ercîş, Ernêş, heke 

qedandin Adil cewaz jî dagir bikin ! Ewê cî bi cî kirina vî karî bi yarmetiya taqimek Celalî, 

Heyderan, Ademî û Zîlan çê bibe. Divê ku Heyderan girtina Çiyayê Sîpanê girîngtir bizanin."  

Di vê ser û bendê de hêzên Ararat jî pêwîst bû postên bihêzbû yên Tirkan ku di dor û berê 

Agrî de bûn ji beyn bibin, bajêrê Başkend, li bakurê Çiyayê Agrî û li nîvroyê Agrî bû dagir kin, 

êrîşa bajarên Ixdir û Bayzîdê bikin. Min bi Temir Şemkî spart ku bi xêlê Şemkan bajarê Qolp 

dagire, ku êrîşî ser Qaxizmanê bike, riya Qers-Agrî bibende. Di vê fermanê de min tarîxa 

destpêkirinê li hemû navçeyek bi hûrî diyar kiribû, fermanê li çend berper* de ziyad kiribû û bi 

serokên navçeyan şandibû. Zabitê tirk Zuhdî Guven, yek ji fermannameyên me bi dest xistibû û 

di bîranînên xwe de wisa dinivîse : "Dewlet ji bo pelamarbirina ser Agrî xwe hazir kiriye ; ordî 

bi aliyê Bayzîdê bi rê ketiye, ji bona perçiqandina Agriyiyan fermanên xwe dide, harekatê mezin 

dest pê dike. Hêzên tirk Qabaq Tepê ku li navçeya rojavayê Agriyê dimîne dagir dikin. Paşê 

serokê şaqiyan Ihsan Nûrî fermaneke dûr û dirêj bi eşîrên ku li dervayî Agrî bûn û ji xwe 

dizanibû şandibû." Jimareyek ji vê fermannamê ku di şerê qors ê Agrî de li paşila yek ji kuştiyên 

kurd de bûye, bi destên wî ketiye. 

Ihsan Nûrî nusxeyek ji vê fermanê bi reîsê eşîreta Adaman Hezretî Ibrahîm Axa şandibû. 

Ev ferman biritibû ji destûra êrîş a neyar. Li quncê jorîn ê rastê Xoybûn, li jêra wê Civata Welatê 

Kurd, li bin wê hejmar û li quncê çepê jorîn jî Ciyê qomandariyê Agrî, li binê wî jî 1 8 juen* 1 

930 nivîsîbun. 
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FERMANA ÊRİŞÊ 

 

Ev ferman biritibû ji heft made, bi zimanê kurdî hatibû nivîsandin, Zuhdî Guven wê 

wergerandiye tirkî. Vaye li jêrê kurdiya wê. 

 

Neyar 1 1 juen 1930 êrîş aniye serAgrî, Qabaq Tepe, li quncê bakurê rojavayê Agrî dagir 

kiriye û cîbicî bûye. Şeş frokeyên neyar di vê pelamarê de hevkarî kirine. Di rojên 11 heta 18 

juen tenê frokeyên neyar li serê Agrî difiriyan, bom davêtin. Sê frokeji aliyê hêzên Agrîlê dan e û 

yekji wan frokan li meydana frokeyî ya Bayzîdê ketiye xwarê, frokevan miriye. 

2 - Desteyên gerok ên Agrî êrîş û pelamara xwe bi ser bingeyên neyar ku li dor û berê 

Agrîda ne dest pê dikin. Bi liqê naverastî ferman dane ku hêzên xwe bişînin çiyayê Tendûrek, 

pêşiya karwanê bar û benê hateçûyên neyar bigirin. Qolordiyek tirk ku bi mebesta êrîşkirina ser 

Agrî ji nîvroyê rojavayê Anadolê bi rê ketiye, li ber helsoran û pêkbûna mezin a me li malbendên 

nîvro yên Sûriye û Dersim û Xarpûtê neqediyaye pêş de were. 

3 - Hevirgeyê yekem ê pêkanîna Xoybûn: bi arîkariya Xwedayê mezin, êrîşê ser hêzên 

Tirkiyê bike. A -Qomandarê giştîyê jandermeriya'Agriyê TemirAxa, bi hêzên ku libin destên wî 

datînin li bervarê' 3 juiye' 1930, bi arîkariya xêlê xwe Şemkan ku li malbenda Qolpê rûdinên, 

êrîş dide ser navenda qezaya Qolpê, paş dagirkirina bajêr pêşmergeyan heya girtina gundê 

Pemavot berepêş bişîne. B -Şeva4 juiye qomandarê qorxan serheng Velî Begji eşîrên Gizkan û 

Zîlan hêz bigire, bi pelamerek nişkeva bajêrê Ixdir dagir ke. Her di vê rojê de hêzên Agrî êrîş 

dibin serpostên neyar li dor û berên Agrî. 

4 - Serokên eşîrên ku li navgundê Deren kom bûbûn, hêzên wan roja înê, 4juiye, hêzên 

tirk ên ku li navçeya wan hene rikêb kin, îdareya navçeyê bi dest bigirin, bi ev çeşnê ku li xwarê 

dinivîsim bi kar bînin.  

A - Liqê Ercîş ji Geliyê Zîlan yarmetiyê digire paşdamalina îdareya hikûmet bi 

aliyêAdilcewaz diçe, pey dagirkirina vîbajêrîxetajor a Çiyayê Sîpan digire, girên nîvroyê 

Adicewazê digire û bi aliyê Axlat û Tatwan û Çiyayê Nemrûd desteyên siwar dişîne.  

B- Serokê Geliyê Zîlan : pey dîlgirtin û bêçekkirina hêzên tirk li malbenda xwe rojavayê 

Çiyayê Aladax bigire, bi aliyê Melazgirt desteyên siwarî bi hêz bişîneji bo yarmetiya êla 

Hesenan rêyên Qere Kosê (Tirka îro navê bajêrê Qere KosêAgrî danîne) û rêyên Melazgirt, 

patnos, Ercîşê bigire! 

C - Eşaîrên Heyderî ku li malbenda Patnosê rûdinên ûji xêla Melazgirt wan ên ku tev 

pêkbûna me ne ; bajarê Patnosê dagir bikin, girên bakur û rojavayê Sîpanê bigirin, aliyên 

Çiyayê Nemrûd, Mûş û Kopê desteyên siwarî bişînin, bixebitin hateçûyên neyar bizanin!  

D - Liqê bargirî : navenda Bargirî û Ernisê dagir ke, rêyên ji aliyên Wan, Ercîş û Seray 

tên bibende !  

E - Liqên naverast bi yarmetiya xêlên Celalî, Mîlan û li gel eşaîrên ku diAlega de rûdinên 

û tevîyekbûna min navenda Bayzîd-Agrî dagirt, sê sed çekdar bi Çiyayê Tendûrek şand ji bo ku 

hêzên din ên şerkarên Bargirî bihêztir ke, ji bona tirsandina Wan û Serayê bixebite, ji aliyên 

Wan, Tarp, Seray, Başqele û Hekarê zanînê bi dest bîne, xeber bide !  
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F - Liqên Ercîşê : çi qas dikare bi liqê naverast yarmetîbide !  

G - Reîsê xêla Adaman Qaymeqam -îro yarbay dibêjin- Hezretî Ibrahîm Axa bi zûtirîn 

kat'ligel ElîBegê Mîrza Axa û Resûl Begê Zilîû serokên eşîretên Qotan û Hesesorî gotûbêj bike li 

gel van eşaîr, li ber varê 4 juiye 1930 roja înê êrîş bikin ser bajarê Diyadînê, rêya Qere Kose-

Bayzîdê bi temamî hildewşînin, bi taybetî hêz û xebatên neyar li Qere Kosê bi tevahî 

berewurd'bikin, bi desthênana çend û çûna li gel Hemîd Beg têbikoşîn, rêya hateçûnê li neqeba 

Tahir bixin metirsiyê !  

H - Paş dagirkirina van ciyên ku min diyar kirine, liqên Ercîş, Patnos û Geliyê Zîlan beşa 

zor a hêzên xwe li pişta xeta Dutax-Melazgirdê, liqê Bargirê tevahiya hêzên xwe li Ernis-Norşatê 

kom bikin !  

5 -Şûna fermandeha giştî li Agrî ye ; paş diyarbûna wez'ê şerji vê ciyê re xeber bidin! 

 

Zuhdî Gûven li paşnivîsana vê fermanê wisa nivîsiye : "Revoke û tavanbar Ihsan Nûrî 

xwe bi çeşnê qomandarê giştî daniye û nexşa mezin a hikûmetê bi rê ve biriye, li jêr vê fermanê 

navê Ihsan Nûrî û li jora wê "Komsêrê fevqelade yê eskerî yê Xoybûnê" nivîsiye. Ji temamî hal û 

hereketên Ihsan Nûrî derdiket ku dixwast dewleteke Xoybûnê pêk bîne ! Ihsan Nûrî li gel vê 

fermanê "hînbûnek giştî" jî ji bo eşqiyayên xwe belav kiribû. Ev hînbûn bi navê "hînbûna giştî 

ku li katê şer de peyrevî bikin" e û metna wê li jêr e: 

1. Her beşeji bona xwe qomandarek bibjêre, navê wî bi min binivîse !  

2. Li her navçeyek de birêvebirina îdarî pêk bêt, nisbet bi hejmara têkoşeranên xwe, 

xorekî'pêk bîne, ji wan re bişîne !  

3. Çek û qorane û enbarên xorekî û tiştûmiştên eskerî û navsandoqên pereyên hikûmat û 

eskerî ku bi dest tên, top û mîtralyoz hemû li gel tiştûmiştên ku bi wan re ne malê Hikûmata 

Kurda ye ; di vê babetê de memûrek helbijêrin, pêşiya talanê bigrin, evmal malêxelkê ye, kes 

navê destî lêde !  

4. Zabit, esker û memûrên tirk ku bi xwe bixwazin ji bona me kar bikin, li jêrî çavdêrî û 

agahdarîdeji wan kelk bigirin, navendên bêtêl, telgraf û telefonê islah bikin ûji karbidestên ku bi 

wan tê bawer kirin kelk bigirin, tenê xetên ku li nav me û neyar de ne bibirrin ! Divê ku froke, 

frokexane û bêtêl lijêrî çavdêrî de bin, hêç kesî nehêlin nêzikê wan be !» 

 

Zuhdî Giiven hinekî fermanê guhuriye û ew madeyên ku di babeta çak bizotina li gel 

dîlketiyên tirk nivîsîbûm hêç bas nekiriye !.. Min ji bona çavderî û birêvebirina vê pelamarê 

kurên Kor Huseyn Paşa, Memo û Nadir, Seyid Resûlê Berzincî, ji xelkê Ercîşê û Sefdîn Beg kurê 

Fethullah Begê reîsê sabiq ê xêla Hesenî, li gel taqimek siwar rê kir Geliyê Zîlan. Min dixwast 

paş têperîna tofana bela ya vê salê bi berevurdî çawabûna vê pelamarê, tecdîda çavnihêrî û 

guhariyek ku bi kelka têkoşerên kurd be bi kar bînim. Rojek desteya Dawo -kurê Bro-kar girt bi 

şev rêya îrtibat a Qabaq Tepê bi navenda xwe bibirre, Emerê Besê jî ji pişta Qabaq Tepê êrîş 

bike. Taqîmek panzde esker ku ji bona damezrandina peywendî li gel navenda xwe, ji meterisê 

xwe derketin, ji çiya berjêr bûn ketin rastê. Desteya Dawo peşiya wan girtin saetek şer kirin, her 

panzde esker hatin kuştin, çekên wan xenîmet birin. Eskerên Qabaq Tepê, ji jor temaşagerên 
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mirina hevalên xwe bûn, belam nikaribûn yarmetî bidin wan. Wê gavê ji du alî desteyên piçûk 

agirê helperînî yê xapandinê dest pê kiribûn. Ji wan desteya Emerê Besê li gel ku şûna wî zor 

nalebar bû, ji tariya şevê kelk girt û xwe gihand nêzikî esker, çend nefer kuştin, çekên wan girtin 

anîn. Ji ber ku şûna esker zor sext bû nikaribû zêdetir pêş de derkeve. Desteya din a piçûk jî ji 

dûr Qabaq Tepê gullebaran dikir û şer ta nîvro kêşa. Evî jî bêjim ku roja ku Tirkan Qabaq Tepê 

îşxal kirin ala serbixoyî ya Kurdan li rûyê girê pêşiya wan daçikandîbû ; çun ji bona parastina vê 

alê hêza me nebû tenê carcaran yek kes diçû, xwe nîşan dida. Tirkan jî curet nekirin nêzik bin ; 

rêya me ya bakurê Agrî di kêleka vê alê de diçû. Ev ala kêleka rojavayê bakurê me ta axirê 

parastibû. 

 

*** 

 

Havîn li bin tarê Agrî zor germ dibû, gelek mêş hebûn. Ev av û hewa ji bona me Kurdan 

zehf naxoş bû. Hewa ku germ dibû em ber bi bilindahiyên Agrî hildikişîn, diçûn zozanan, çunkî 

Kurda av û hewaya xoş a zozanan adet kiribûn ji bo çêrîna pez û dewarxweyî pêwist bû bi çiya 

hilkişin. Şûnên zivistanê, kundaran temamî vala dikin, ji bo parastina wan jî kes namîne.  

Tirkan ji çûyina me bi zozanan kelk girtin, şevek hêzên xwe ji perê Şexlû derbas kirin, 

hatin nav erdê Agrî, girên rojavayê gundê Şexlû girtin, çadirên xwe vegirtin. Taqimek ji hêzên 

Agrî ji bo derxistina neyar ji çiya berjêr çûn, belam ew hê bi mesefa teqîna tifingan negihiştibûn 

ku hêzên neyar çadirên xwe hildan, ber bi Bayzîdê paşekêş kir. Em teecub kirin ! Ev paşekêş ji 

tirsî hêzên Agrî ku ji çiya ber bi Şexlû berjêr bûbûn nebûn, çunkî neyar çaxê hate hundurê sînorê 

Agrî dizanibû ku dikeve ber pelamara Kurdan. Tê fikirîn ku pelamara siwarên Agrî li navçeya 

Geliyê Zîlan hê dest pê nekiribû, ji Geliyê Zîlan hêç xeber jî nehatibû. Hêç sebebek nebû ku 

neyar pêşengên xwe yên ku şandibûn erdê Agrî bi vî çeşnî pare bikişe !  

Di navçeya Geliyê Zîlan de ji xêla Heyderan taqimên Qalqan, Bekiran û eşîrên Adaman 

hebûn. Serokên Qalqan Mihoyê Temir Axa, Mihoyê Derwêş Axa û Tahirê Elî Beg bûn. Serokê 

Bekiran Reşoyê Silo bû. Ji wan serokan, Mihoyê Derwêş Axa bawer pêkirayê serokên hikûmatê 

yên Erciş bû, bi çeşnê ku rojekê siwarên Agrî li mala Mihoyê Derwêş Axa mêvan bûn 

qomandarê jandarmeriya Erciş ji ber baweriya ku bi wî hebû axayên navberê gazî kir ku çavê pê 

bikevin û wî ji meqsed û mebesta van siwaran agahdar bikin. Qomandarê jandarmeriyê wisa 

dizanibû ku Mihoyê Derwêş Axa bi rastî kelka netewayê xwe fedayê axaftinên şîrîn ên serokên 

hikûmata tirk dike, hêç nizanibû ku ew yek ji endamên Xoybûn bû.  

Geliyê zîlaniyan siwarên Agrî ku fermana destpêkirina şer li gel Dewleta Tirkiyê li gel 

xwe anîbûn bi şadiyek zehf pêşewaz kirin, bi çeşnê ku ji zêdeyiya xweşhaliyê roja ku di fermanê 

de nivîsî bû tê negihîştin, pêş katê mue'yen bi ser Hesen Ebdal êrîş birin. Hesen Ebdal ordûgahek 

bû ku du sed eskertê de hebûn. Paş şerek giran Kurdan eskeran dîl girtin, çêkên wan stendin. Pey 

wî bi ser şarê Noşar, ku navenda navçeya Geliyê Zîlan bû, êrîş birin. Di nav vî şarî de tabûrek 

peya, bolûkek mîtralyoz hebûn. Qomandarê Noşarê ji bo bergirî li her rûdave kela Noşarê bi 

tevahî teyar kiribû, belam tiştê ku bi bîra wî nehatibû hesta* canbihuriya kurd di rêya azadiya 

netewayetiya xwe de bû.  
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Kurdan çaxê bi Noşar rikêb dikirin bajarên Ercîş û Bargirî ji bîr nekiribûn, zor bi xurtî 

êrîş bi ser van şaran jî birin. Serokên raperînê di germiya şer de bûn ; ji bîra wan çûbû ku 

destpêkirina şer bi min ragehînin !. Ez û serokên malbendan çavrewan bûn ku roja pelamardan 

bighîje, hemû bi hevra dest bi şer kin.  

Kela Noşarê tevî hemû canbihuriya zêde ku qomandarê tirk û zabitên wî nîşan dan, tevî 

ev tehkîmatên ku li çiyayê bilind çêkiribûn, parastina wan hêsa kiribûn, nikaribûn tenê bîst û çar 

saet li pêşiya lehiya êrîşa şerkarên qareman ên xêla Adaman bigire. Pey dayina xesareke zehf bi 

destên Kurd, qomandarê tirk hatibû kuştin, zabit û eskerên wîyên ku nehatibûn kuştin dîl ketin. 

Pelamarbirên kurd roja pêşîn beşek ji bajêrê Ercîş û tevahiya bajêrê Bargirî dagir kirin. Hêzên 

tirk li nav beşa din a Ercîş û Kela Bargirî difa' dikirin. Desteyek şandibûn rêya Ernîs-Wanê 

bigirin ; ew qurbana bêihtiyadiya xwe bûn, pîroziya mezin a ku bi saya curet û şehameta xwe bi 

dest anîbûn, car jî ji dest dan, wez'a wahîm a Tirkan li Ercîş bi wez'eke çak guhirandin. Mesele 

wisa bû : Tirkan ji malbenda Wanê çend top û taqimek esker ji bona hawara şarê Ercîşê 

verêkiribûn. Desteya Kurdan li nêzikayetiya şarê Ercîşê pêşiya wan digirin ; pey şerê nîv saetê 

çun Tirk dîtin nikarin bifilitin, teslîm dibin. Leşkerên Heyderî li pêşiya vê teslîmbûnê, şûna ku 

taqimek ji wan li gir bimîne tenê çend kes ji bona girtina çekên neyar biçin, hemû pêkra* 

sengerên* xwe bi cî dihêlin, ji gir berjêr dibin. Qomandarê tirk çaxê dibîne ku taqima Wan zor 

kêm e, peşîman dibe, fermana agirbaranê dide. Serokê têkoşeran û çend kesên din hatin kuştin, 

wan ên ku mabûn teslîmbûna neyaran nenk dizanin, ta fişenga xwe ya dawîn şer dikin û tên 

kuştin. Bi vî çeşnê hêzên yarîde yên tirk xwe bi Ercîş dighînin. 

Ewelîn pelamarê bi ser bajêrê Ercîşê xêla Bekiran kir. Ev xêl çek û saz û teyar tune bû. Ji 

wan desteyek ku meydana frokeyan dagir kiribûn tifingên wan nebûn ! Di şûna tifing bi bêl û das 

û gopal êrîş kiribûn, bi vê çeşnê mirina bi mêranî ji jiyana dîlî gelek çêtir girtibûn, bi şewqa 

azayetiyek zor rêgezî Kurd pelamara frokexanê dabûn, çend qurbanan di riya azadiyê de dan, 

eskerên ku ji bo parastina vê derê bûn dîl girtin, ji çek kirin, bi xwe çekdar bûn, du frokeyên ku 

dixwastin bifirin girtin, çun nikarîbûn ji wan kelk bigirin her duwa şewitandin. 

Memed Beg, kurê Kor Huseyn Paşa li gel taqimek şerkar bi aliyê Patnosê bi rê ket, bi 

şarê navberê êrîş bir, ketin nav şar belam eskerên Patnosê bi mîtralyozan li ser banê mizgeft û 

serê minaran danîbûn, ji bona wî nikaribûn xesar bi ordûgahê bighînin. Gava rikêbî ser Patnosê 

kiribûn riya Qere Kose-Ercîşê jî birrîbûn. Çend zabit ku li gel çend siwar ji xêla Sipkoyî bi 

Patnosê dihatin dîl girtin, hemûyan ji çêk' kirin, zabitan bi Seyid Resûl tehwîl dan. Sefdîn Beg, 

kurê serokê pêşû yê kozî Hesenê Fetullah Beg li gel çend siwarên nebez çûn deşta Melazgirt, 

agirê şer bi wan deran kêşan. 

Ev raperîna Geliyê Zîlan li encamê destpêkirina zûtir ji katê ku li nav fermanê hatibû 

nivîsîn tenê ma, Dewleta Tirkiyê ji her layê ordû şand ser wan bi çeşnê ku her ev ser û bendê da 

ku Kurda li bajaran de pêkevê helperana xunavî bûn hêzên eskerî yên tirk bi alîkarî û rêberiya 

caşên Keskoyîyan pêş ve hat nav Geliyê Zîlan û Hesen Ebdal dîsa girtin. Hêzên Agrî nizanibûn 

ku xêla Heyderî zûtir dest bi şer kiriye, li hêviya roja muqerer bûn, neyar ji her alî ser Heyderan 

ordû şand. Xetayê mezin ê Memed Beg û Seyid Resûl bû ku xebera destpêkirina şer nedabûn. 

Pêşketina Tirkan ji rûyê :  
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1 . Karê ku bi serheng Ibrahîm Axa û Hemîd Begê Zîlan muhewel kiribûn nekirin.  

2. Zor bêihtiyatî hate kirin di pelamaran de.  

3. Ji hemû mestir ixtilafa gewre ya wicdanî û insanî di mabeyna du serkirde Memed Beg 

û Seyid Resûl, ku heq bi Memed beg bû.  

4. Ji hemû ewel destpêkirina zûtir a êrişê berî roja muqerer û xeber nedidan bi min ku 

pişta wan vekirî mabû.  

5. Xiyaneta xêla Keskoyî 

Heke wisa nekira hêzên tirk nikaribûn bi Geliyê Zîlan dakevin, derfetê peyda nedikir. 

Ev pîroziya tirk tenê ji ber bê ihtiyadiya Gelîyêzîlaniyan bi çengê Tirkan ketibû ! Ji vê 

zêdetir, muşacereya lefzî di nav du serkirdên kurd Memed Begê Huseyn Paşa û Seyid Resûl 

Berzencî jî rûyê teesuba eşîretî radabû, bi vî awayî jî Kurd belav bûn, çûn layê jin û zarên xwe 

ku li zozanên çiyê de bûn, li nêzikê zozanên xwe pêşiya neyar girtin, heta wê ku derfetê peyda 

kirin, jin û zarên xwe bi Agrî paşe kêşan. Seyid Abdulqadir, kurapê Seyid Resûl jî xan û xêzanên 

xwe li Ercîşê bi cî hişt, li gel têkoşeran bi rê ket.  

Di şerê Ercîşê de ji xinca du frokeyên ku bi destên Kurdan ketibûn, frokeyek din jî ku 

Kurdan lê dabû, anîbû xwarê, yek ji wan li ser girekî çend saet berê bi destên Kurdan ketibû, 

difiriya her bi xeyala ku ew gir dîsa di destên eskerên Tirk de ye, ji bo ragihandina deng û basên 

şerî nizm bûye, di wê demê de Kurdan lê dane, anîne xwarê. Ew deng û basên ku nivîsî bûn bi 

destên Kurdan ketin ku ew hatina hêzên Tirkan bi vê navçeya helperînê û bi aliyê Ercîşê diyar 

dikirin. Di wan heiperînên ku li çaxê paşekêşê de li ser rê didan Kurdan di bareyên jin û zariyan 

zor nîgeran bûn û gelek xesaret didîtin û telefat didan. Ji kurên Emîn Paşa, Osman û Ebûbekir jî 

hatin kuştin. Kuştinên tekrayî yên jin û zariyên bê dîfa' ên Geliyê Zîlan bi layên eskerên tirk dom 

dikir û çend laperên din ên rûreşiyê li tarîxa facîeyên Moxol zêdetir dikir. Caşên Keskoyî mal û 

dewar ên Kurdan talan dibirin.  

Çaxê qomandarê kurd rûdaveyên Geliyê Zîlan bihîst kar ji kar bihurîbû, çunkî Tirkan hêz 

û ordûyeke zehf anîbûn ser xêla Heyderî. Pêwist bû her çi zûtir barê giran ê Heyderiyan sivik be 

! Ji bona wî Dawo, kurê bi cerg û aza yê Bro Heskî, li gel taqimek siwar şandin ku postên eskerî 

yên gundên Subhan û Noreşînê belav bikin. Navenda hêzên eskerî li nav Subhan de bû, li 

Noreşînê tenê çil esker hebûn, ji bona wî şer li nav gund zor xesaret ji bo Kurdên gund dida. 

Biryar wa bû nêzikî beyanî pelamar bibin ser postê Noreşînê, li ser riya Subhanê jî beşekê xwe 

veşêrin ; di katê ku eskerên Subhanê ji bo yarmetiyê ji gundê Subhan derdikevin bavêjin ser wan. 

Ew hêza ku pê spartibûn karê xwe bi çakî temam kir, paş şerekî giran eskerên her du postan dîl 

girtin, çekên wan stendin. Hejmara wan eskeran sed û bîst kes bûn. Eskeran ji bo jiyan û guzeran 

bi ser malên Agrî dabeş kirin. Dotira rojê dora pelamardana Burnê Sor û Burnê Reş hat. Bi 

Agriyîyan zor xweş bû ku wan topên mezin ên ku li ser Burnê Sor danîbûn, ji hatin û çûyina 

Agriyiyan re mezahimet çêdikir bi dest bînin. Kurdan dixwestin devên van topan bi aliyê 

ordûgaha Tirka bizivirînin ! Bi şev tertîbata pêwîst hate girtin, berê beyanî êrîş bi ser her du 

postan dest pê kir, hê tarî bû li ser bingeyê Burnê Reş dest bi teq û taq kirin. Qomandarê Burnê 

Sor bi telefon bi bajêrê Bayzîdê got : "li bingeyê Burnê Reş şer dest pê kiriye, belam hê li 
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malbenda me tiştek tune ! "Qomandar nizanibû ku Kurdan dora wî girtiye, hinde nêzîk bûne ku 

temamê axaftina telefona wî jî dibihîsin.  

Hewa ronî bû. Dengê tifingan ji ev post jî bilind bû. Tirkan li ser gir zehf baş meterîs kola 

bûn û rêya hateçûn û peywendiyê girtibûn. Kurd di helmeta ewil de ew beşê gir ku top û çadirên 

zabitan li ser wî de bûn bi dest xistin. Topçî ji topan dûr ketin, eskeran li nav meterisên xwe cî 

girtin. Mîtralyozê bi xwe qomandarê wan xebitand û fasila wan û Kurdan tenê 15-20 metir bû. 

Kurd ser pê rawestayî tîr davêtin, esker li nav sengerên xwe nikaribûn serê xwe bilind kin, nîşanê 

bigrin. 

Dirêjbûna vî şerî bi zerara Kurdan temam dibû çunkî dibû ku Tirkan yarmetî bistenda. 

Her çend bi şev me ev jî hesab kiribû : taqima Fetoyê Şemkî xaniyek ku li nav Burnê Sor û 

îstegaha Bayzîdê de bû girtibû, sedek* li ser rêya pêşiya hêza yarmetî ya Tirkan çêkiribû. Sedê 

hêza yarmetî ya tirk her çiqas bihêztir be nikaribû hilweşîne. 

Siwarên tirk di pişta Taş Burun de kom bûbûn, curet nedikirin pêş de werin, çunkî 

meterisa gulleyên mîtralyoza Feto nikaribûn nedîtî bigirin û li dûr ve xerîkê temaşayê qirbûna 

eskerên xwe bûn. Li gel vê yekê jî piçek derengketina têkoşeran xirab dibû ; rêya paşekêşê rast û 

rût û dûr û zehf bi tirs bû ; bi pêçevaneyê şûna eskeran li ser girekî bilind û bi temamî bi ser dor 

û ber de zai bû. Lewra pêwîst bû ku kar yeksere be ! Di ser û bendê teqe û gurmegurma şerî de 

du siwarên kurd ji perrê hawirû Şexlû perîne û rast ber bi girê ku ciyê şer bû bezandin. Her çend 

tifing û mîtralyozên neyar nehiştin, belam heke bi rastî bizanibûna ku ji wan du siwaran yek bi 

xwe qomandarê kurd yê din Broyê Heskî ye, her çawa bibûya bi bihayê giyanê temamiyan jî 

bibûya ne dihiştin ev du giyan bi selametî derbas bibin ! Paş gihîştina bi girê şer, qomandarê 

kurd qîrîn kir, got : "Gelî eskeran ! Ez Ihsan Nûrî me. Ji bona wî hatim vir ku bêjim Kurd zerarê 

nagihînin we. Hê ji me kes nehatiye kuştin. Teslîm bin, çekên xwe bavêjin erdê, metirsin !.."  

Eskeran tifingên xwe danîn, dawiya şer hat. Telefata ku eskeran dabû zehf bû, qomandarê 

wan jî hatibû kuştin. Di vî şerî de devên guleyên tirk mixabin li singê Edo Emkî Hesesorî, ku dilê 

pakê bi atifeyê wî hebû, ket. Devê topa mezin a ku bi destê Kurdan ketibû bi alîkariya topçiyên 

dîlketî yên tirk bi aliyê ordûgaha Bayzîdê zivirandin. Wê gulebaran kirin. Ev topçiyên dîlketî ji 

ber naçarî bi qiseyên me îtaet , dikirin. Lê mixabin ev top tenê 27 guleyên wê hebûn. Top gewre 

û giran bû, wesîleyê birina wê jî nebû ; naçarî bi wesîla Tirkên dîlketî bi zehmetê ber bi Agrî hate 

kişandin. Birina wê bi qoç û çaxên çiya mimkin nebû ; ji bona ku bi derdê Kurdan nedihat, 

mekanîzma wê derxistin veşartin, ta ku Tirk jê kelk wernegirin.  

Di vî şerî de nuwînerê teze yê ermenî Vahan ku di ordiya rûsî ya Çar de zabit bûye ji 

girekî gundê Şêxlû temaşayê pelamara şêrane ya Kurdan bû.  

Fermandarê desteyê ku bi ser Burnê Reş şandibûm Ferzend Beg bû, di navbera pêk 

helperanî ewel de birîndar bû, arîkarê wî Nûro, kurê aza yê Mûsa Bêrkî, hate kuştin. Tirkan di 

nav çar dîwarên ku çêkiribûn cî girtibûn, mezgel danî bûn difa' dikirin. Pey temambûna karê 

Burnê Sor, Bro Heskî bi tenê ji Çiyayê Qotîs ji jor bi aliyê jêr bi yarmetiya şerkarên Burnê Reş 

çû, wanan wisa dizanibûn ku qoçê Çiyayê Qotis çil siwar girtine. Têkoşerên ku bi birîndarbûna 

Ferzende Beg û kuştina Nûro bê ser mabûn, Bro Heskî bi hêza yarîdeder a neyar zanibûn, bi 

aliyê Agrî paşekêş kirin. Bro Heskî jî zivirî bi Çiyayê Agrî, îdî pêş de neçû. Ev desteyê ku karê 
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giringtir ji dîlgirtina hêzên neyar, Burnê Reş bi ohdeyê wan danîbûn, mixabin ji ewel de fermana 

qomandar bi cî neanîbûn. Qerar bû ku çil siwar bi şev di qoçê Çiyayê Qotis derkeve, beyanî kela 

Bayzîd û bajêr ji Neqeba Şeytan gulebaran bike, pey temambûna karê Burnê Reş, Ferzende Beg 

bi hêzên xwe ji qoçê derkeve, ji jorê bi Gerdena Şeytan û bajêr pelamar ke. Desteyê Burnê Sor jî 

bi yarîdeya top bi Taşboran pelamar bibe û dagir bike, topê pêş de bibe Bayzîd û îstegeh 

gulebaran bike. Ev çil siwar ta nîvê rê çûne, girê Noreşîn girtin, ji qûçê derneketine. Tenê karekî 

kiribûn : siwarên neyar ku ji Kurcî Bulax -sînorê Iranê- bi yarmetiya Taşboran dihatin pêşî li wan 

girtine, wan zorê paşekêşê kirine.  

Wê şevê Tirkan postên eskerî yên xwe ji pêşiya merivên Agrî hildan, birin Serê çiyayê 

pêşiya Agrî. Dotira rojê froke dest bi bombarana navçeyê kirin. Bombeyek li ber diya Bro teqiya 

û ev pîrejina ku temenê sed û deh zêdetirê wê hebû, ev dayik ku Bro û Eyûb Axa xwedî kiribû 

hûr kir.  

Dewleta Tirkiyê ji bona çêkirina vî şerî Kemaledîn Samî Paşa ku sefîrê Tirkiye bû li 

Berlînê ji Almanyê anîbû. Navenda vî generalî navçeya bajarê Wanê bû. Samî Paşa di navbera 

salên 1919-1920 de fermandarê firqeya 9a Qafqasê û nuwînerê Mustefa Kemal Paşa bû di nezda 

Istenbolê de. Di wê çaxê de Ihsan Nûrî li nav Istenbolê de eleyha hikûmata Ferîd Paşa helsa. 

Dewlet wî ji kar avêt, paşê Ihsan Nûrî bi wî re gotebêj dikir, deng û basên ku bi Ihsan Nûrî 

pêwîst bû dida. Hikûmeta Ferîd Paşa ket, Alî Riza Paşa ku li gel Mustefa Kemal bed nebû bû 

Başwekîl, Ihsan Nûrî ji nav fermanê dest kêşa, Kemaledîn Samî Paşa jî cardin hate ser firqeyê. 

Dibêjin çun berê li gel Ihsan Nûrî aşînayiya wî hebûye Ankara wî ji Almanyê aniye. 

 

SOVYET Û ÎRAN ARÎKARIYA TIRKIYÊ DIKIN 

 

Wan rojan hêzên tirk ji erdê Iranê ji rohelata Agriya Piçûk de lêdidan, Serdar Bulagirê 

girtin, çun hêzên Agrî ew qas nebûn ku her aliyên Agrî biparêzin, bi hêsayî girtibûn û bicî bûbûn. 

Nuwînerê Filleyên Taşnaq ku ewî dît, digot : "Heke ta 24 saetan em ji Agrî dernekevin hemû bi 

destê Tirkan dikevin." Pêşneyara îşev valakirina Agrî dikir. Belam Kurd ku pênc sal bû tama 

lezîz a azadiyê girtibûn, bi hêç çeşnî nikaribûn hazir bin azadiyê bi vê erzaniyê ji dest bidin, ji 

Agrî derkevin, navenda şoreşê bi neyaran bispêrin. Li ser wî qomandarê kurd welam da, got : 

"Rast e di nav ev deryaya neyar de nexeniqîn dijwar e, belam em kurd in, ji gemarobûn natirsin. 

Her an dil bikin û gemaro çiqas tengtir û zortir be jî dikarin wê bişkênin. Ji xwe em naxwazin ji 

Agrî derkevin !.."  

Nuwînerên israr dikir, digot : "Qe nebe, fermandarê kurd nefsa xwe li gel xanima xwe ji 

Agrî derkeve." Welama qomandar jî wisa bû : "Ev pêşneyara te ji bo gotin nahêj e : ez ji bona 

jiyana şexsê xwe ji azadiya netewî dest nakêşim, giyanê min ezîztir ji hevalên min, ji ev 

qaremanan nîne, jiyan û mirina min yek e, ez tu car ji wan naqetim ! Heke teqdîr be, em tevî hev 

dimirin ! Tu bi xwe dibînî sî-çil hezar hêzên neyar dor li me girtine, li pêşiya yek pêşmergê me ji 

sed û pêncî esker kêmtir nîne. 
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Top û bombe û froke jî zêde ne. Mayina te li cem me êdî pêwîst nîne, hê helqeya gemaro 

bi temamî li dora Agrî nekêşane, hêzên Tirkan ku teze hatine Serdar Bulaxê îşev nikarin aliyên 

xwe qors bikin, ji vê derfetê kelk bigrin, şarezayên xwe jî hilde, îşev ji Agrî derdkevin !.."  

Ev şarezayan pênc Ermenî bûn ku çend roj berê bi Agrî hatibûn. Fermandar çû layê 

şerkarên xwe û nuwînerê ermenî li gel hevalên xwe çûn ji bo sazkirina ciyên xwe, wê şevê ji 

Agrî derketin. Çaxê çûyinê xwastine jina fermandar jî ji Agrî derxin, gotine : "Ihsan Nûrî jî li pey 

me tê". Jin di welamê de gotibû : "Her meteris be Ihsan Nûrî hebe ez jî hevbeş im, qet ewî di nav 

agir de nahêlim, xwe xelas nakim, hun herin, Xwedê yarê we be ! 

 

Roja din qomandarê kurd zanî ku tîpek hêzên Yekîtiya Sovyetî ji bo yarîdeya bi hêzên 

pelamader ên Dewleta Tirkiyê ji çemê Aras derbas bûye, palên bakurê rohelat ên Agriya Piçûk 

dagir kirine. Ev êdî ji bona têkoşeran girîng nebû, ji ber ku ew li nav deryaya neyar ketibûn, ava 

wê deryayê ji bona xeniqandina wan zehf zehf bû, çiqas zêdetir bibûya bê tefawut bû. Têkoşerên 

Agrî li pêşiya ev hêzên mezin û hevkariya dewletên Sovyet û Iranê bi dewleta Tirkiyê ji bo 

jinavbirina* navenda têkoşerên kurd ên azad têgihîştibûn ku bergiriya qors hêç kelk û faîde nîne. 

Bi taybetî ku jin û zaro ji hemû aliyan de ketibûn bin guleyên neyar, rizgarkirina wan gelek giran 

bû, dîsa dilê wan nedihejiya. Serokên Agrî civînek pêk anîn û paş axaftin û wurdbûnan* qerar 

dan ku ku ta giyanê wan heye ji Agrî dernekevin, şer dirêjî bidin û bergiriya Agrî bikin. Biryar 

dane ku paş teqîna fişenga dawîn bi xencer û kulm bikevine nav neyar. Wan ên ku dixwazin kela 

azadî ya Kurdan helşînin zikê wan bidirrînin, bi diran tike tike bikin, bi hevra bimirin, ev rêya 

azadî ya neteweyî ku êdî nikarin ta amancê bipîvin, qenebe bi bîreweriya xwe ku hatine kuştin bi 

serbilindî û nebezî ji bona girtina mafên neteweyî yên kurd bi diyarî bi cî bihêlin, ta ser meşqê ji 

bona ên mayî û zar û piçûkanên neteweyê kurd bin.  

Çi çak dibû wan ên ku meznayetiya hissa canbihurî ya kurd li pênava destxistin û 

parastina azadiya neteweyî ya xwe de dudil in, bawer nakin, vê menzera bi şehamet bi çavê xwe 

bidîtina. Mîna ku çiya û newalên Agrî bi lawên xwe hemawaz bûne dibêjin: 

 

Neyzeyên tirkan Dirandin zikan 

Ji xwîna kurdan Sorbûn newalan 

Dengê tifingan Çiyayan hildan 

Mêrxasên welatan Hawar bigihên 

 

DERYA NEYARAN 

 

Pelamarên dilêran ên Kurdan dest pê kiribûn, Belam çi faîde ! Wekî guleyek li nav 

deryayê bavêjin di pêlên xeşîmgîn de dişkevt, diçû êdî nedizvirî, li dawiyê xurekê avê dibû. Li 

rastî de tenasubê hejmara hêzên Kurd û Tirk dilopek av li nav derya bû. Jiyan hêjahiya xwe ji 

çeng dabû, kuştin û kujran karekê adî bûbû. Li berê bakur ji aliyê Qorxan bi çiyayê Kûpgol ku bi 

destên Tirkan ketibû rikêbên qors kirin, hin ciyan girtin, Tirkan bi aliyê Qabaq Tepe paşekêş 

kirin, aliyek bi Mîx Tepe aliyê din bi zinya Agrî şalavayeke xurt birin, neyar pare direviya, 

belam beramberê hejmareke bêhisab ê neyar akamê* ku dixwastin bi dest nehat. Dîl ku digirtin 
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çekên wan distendin û wan di cî de berdidan. Ew navçeya ku di destên Agriyiyan mabû, şewat tê 

nebû, av jî kêm bû, birçîtî zêde dibû. Çend rojek her çawa bû, şer dirêjî kêşa. Frokeyên tirk kela 

azadî ya Kurdistan timî bombaran dikirin, qurban zor bûn. Birîndarê kurd di ev halê şerpezeyî de 

jî dîsa vîneyeke* azayetî û bicergî nîşan dida, bomb hestiyê çongê wî çend tike kiribû, hêviya 

jîna wî nemabû ku parepareyê wan ên çongê şikesteyê xwe li pêşiya wan ên ku hatibûn serî 

dilivî, çaxê qomandar li halê wî pirsî gote wî : "Ez zehf pîr im, çak dizanim ev birîna min êdî çak 

nabe, ezê bimirim, şukir ji Xwedê dikim îro me qurbanê riya azadiya kurd kir, hêç xesarek din bi 

zariyên Agrî nehat, têkoşeran parast." Min ji wî re negot Edo Emkî hatiye kuştin. 

Paş çend roj hêzên Agrî ji tariya şevê kelk girt, xwe bi nêzikê bajêrê Başkend gihand. 

Başkend li bakûrê rohelata Agrî û rohelata deşta Ixdirê, navenda navçeya Araliq bû, rûniştevanên 

wê tirkziman, nêzikî çemê Aras -sînorê Sovyet- bû. Berî beyanî şer dest pê kir û saetek paş 

derketina tavê hêzên Kurd bajêr dagir kirin. Eskerên tirk bajêr berdan, hêzên kurd bi dû wan 

ketin. Şer dirêj kêşa, Kurdan rêya Ixdir li wan birrîbûn, ew nikaribûn xwe bifilitînin, bi aliyê 

sînorê Sovyetî paşekêş kirin, paş dayîna xesarek zehf nîvê esker dîl ketin, ku hejmara wan sed û 

pêncî kes dibûn. Sî esker jî li nav bajêr dîl ketibûn, ên mayîn xwe gihand qerexê Çemê Aras, bi 

sînorê rûs. Rûsan Kurdan li bin agirê reşaş û guleyan girtin, eskerên tirk ji destên Kurdan rizgar 

kirin, pena bi Rûsya birin. Paşê hate bihîstin ku dewleta,Yekîtiya Sovyetî gelek qedrê wan girtiye 

û wan bi çek û cebxana wan ji perrê Narqara bi şarê Ixdirê rewan kiriye.  

Rûniştevanên Başkendê ji hatina hêzên Agrî gelek xweşhal bûn, bi germî bixêrhatinî 

kirin û li pêşiya ala Kurdistana azad ku li ciyê ala Komara Tirkiyê li ser banê xaniyê hikûmetê yê 

nahiya Başkendê kêşan pez qurbanî kirin.  

Mela Huseyn, têkoşerê eyan û niştimanî ku ji navçeya Wanê hatibû Agrî û li nav xêla 

Geltûrî dijî, li gel Emerê Besê, serekê xêla Geltûrî, li gel hêzên pêwist hildabûn ser xwe ku çaxê 

pelamardana Başkendê, Taş Burun dagir kin û rêyan ji hêzên arîkarî yên tirk bigirin. (Ev Taş 

Burun ne Taş Buruna Bayzîdê ye, cîyek e li ser rêya Ixdir û Başkendê). Belam ew jî ta nîvê rê 

çûbûn, dîtibûn ji Tirkan xeber nîne, zivirîbûn ser Başkendê. Ev şer heşt saet kêşa. Ji vî şerî jî 

Zuhdî Guven bas kiriye, dibêje ku pey vî şerî, roja din Tirkan alayek esker şandiye, vê Taş 

Burunê girtine. Paş çend rojan, Emerê Besê, serokê hêza Geltûrî ji bona cubrana heleyê pêş, xwe 

rasperdira bi hêzên xwe pelamara Taş Burun bide û bigire. Wan bi mêrxasî û fedekarî rikêb kirin, 

eskeran ji çadirên xwe derxistin, belam bedaxewe* di vê demê de guleyek neyar singê vî 

qaremanî qul kir, tevî şuhedayên azadiya kurd kir. Şerkaran şer domandin, çend giran ji destên 

Tirkan derxistin, belam wê çaxê hawara Tirkan ji Ixdirê bi maşînên* barî gihîşt, êdî nikaribûn ev 

ciyên ku dagir kiribûn biparêzin. Serokê wan jî şehîd ketibû, ji pêşiya bomb û mîtralyozên neyar 

zivirîn şûna xwe ya berê. 

Zuhdî Giiven li ser vî şerî jî dinivîse : "Li tarîxa 7 avgust* şaqiyên malbenda Araliq 

helperanek numayîşî çêkirin. Li ser vî, tabûrek peya û çar top, li bin fermana qomandarê alayê 

Kamil Beg bi Taş Burun, navbera Ixdir-Araliq şandin xeyn ji wî bolûkek siwarî û tabûra sînorî 

ya Ixdir li jêr fermana alayê danîn. Li Taş Burun em li çavnêriya karesat* bûn. Li Tarîxa 9 

avgust bi telefonê bi qomandarê alayê gotin ku li navçeya Araliq Kurd dixwazin şebxonek* xin. 

Bolukek sînorî û tabûrek ji alaya me li bin fermana Fuad Beg li gel hêzên din bi navçeya Araliqê 
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çûn. Paşê tê gihîştin ku bi şev Kurdan bi Taş Burunê şevxon dane, bi zabitan û eskeran kuştî û 

birîndar dane. Paş lêkolînewe em tê gihîştin ku Ihsan Nûrî ji bona ku çek û muhîmatê Taş 

Burunê bi dest xe, li raperîna girîng a xwe kelk bigire, çun zanî ku li wê derê hêzên esker gelek 

e, ji bona ku ew hêzan du beş ke bi çar sed mêr li aliyê Araliqê numayişê daye, qomandarê me 

xapandiye, midirê navçeyê tirsiyaye feryadê bilind kiriye, me jî vê hêzê şandiyê aliyê Araliqê, 

wê çaxê Ihsan Nûrî li jêr fermana Emerê Besê hêzek şandiye Taş Burun û xesaretê daye hêzên 

me."  

Rojnameya Tirkiyê bi navê Cumhuriyet rûdavên ku çil sal berê çêbûnê dinivîse, li nava 

wan ên ku li ser Kurdistanê bûne û bi destên min gihîştine li vê derê dinivîsim.  

Ji Cumhuriyeta 27 julî 1930 "Kurdên Hekariyê". "Eşqiya ku ta îro li sînorê me û erdê me 

pelamarê kirine, ji beyn birine, îcarjîji aliyê Iraq hedîseyek derxistine. Şêx Herzel ku li navçeya 

Mûsilê rûdinê, 500 suwariyên wî 21-22 julî li malbenda navçeya Hekariyê pelamar dane, hêzên 

sînoran qors pêşiya wan girtine, zor xesaret dane wan, ji sînor derxistine. Mebesta wan her çi be 

hêzên me di nîvro de bêhêztir kirine. 

Li Çiyayê Agrî rûdave mîna berê ye. Qomandarê hêzên mezin ku li ser şaqiyên Agrî wê 

pelamar bike, Salih Paşa - Omurtag- di vê babetê de wisa gotiye : «Pelamara me ya diduya wê 

di van nêzikan de dest pê dike. Şaqiyên kuji ev ciya car-caran bi deşta Ixdirê dikevin, xesaretê 

didin, emê bi tevayî bigirin. Wan ên ku li Çiyayê Agrî rûniştine, pişta wan hatiye girtin, di 

gemaro de ne, nikarin bi Iran biçin...». Evê ku li Çiyayê Agrî şaqiyan îdare dike Ihsan Nûrîye. 

Ew zabitekî ye kuji ordûya me reviye. Xaîn berê tevî Kongrey (helperan) bûye, bi Hezretî Gazî* 

erzî tazîm kiriye. Ihsan Nûrî di vê kongreya şer de li babetê kurd hinek tiştan xwastiye, dîtiye 

qebûl nebûye, xeyidiye, xwe hilkêşaye çiya. Eşqiya ji wî re Mişîr xîtab dikin, evxelkê Bedlîsêye, 

jina wî tirk e".  

Ji Cumhuriyeta 29 julî 1930 : ".. 

Wez'ê Agrî mîna berê ye. Şaqiyên ku li bin bombên frokeyên me naumîd û bêhal bûne, 

taqeta pelamara wan nemaye, tenê van rojan beyaniyan avêtine ku sûretê wan lijêr e : "Gelê 

brayên kurd liyaqeta we heye bibin neteweyekî mezin ! Temamî neteweyanji bona serbixoyiya 

xwe qors dixebitin. Îro neteweyê aza yê me kurd hê li bin destên mezalima tirkan dîl maye. Gelo 

ji vê şûnde jî ji vê jîna dîl tehemul dikin ? Bi me li rojava ta sînorê iran û li nîvro ta sînorê Iraq 

erdê fire hatibû dayin. Ev zeviyên ku ji zor kevn de malê me bû, em ji bo girtina wan bi ser xwe 

rabûne, helsane, bi ev cîhada muqedesane bizeliqînin !.." Di aliyê din jî xeyn ji civata Xoybûn 

me bihîstiye komeleyek din jî pêk anîne ku amanca wê yekkirina temamî Kurdan."  

Dîsa ev rojname di tarîxa 3 julî 1930 de nivîsiye : "Giliyê axir ê me bi Iran" "Muxbîrê 

rojnameya The Times ji Istanbul li rojnameya xwe nivîsiye : "Li Çiyayê Ararat bi hezaran 

şaqiyên kurd ciyên mustehkem ji xwe re girtine. Kurdên Iranjî bi wan alîkariyê dikin, yarmetî 

didin. Erkanî Herbiye ya Tirkiyê ji bona temirandina Şoreşê hêzek 66 hezar esker û cendirme û 

100 froke bi navçeyên Wan û Bayzîdê şandiye, ev hêza mezin ji bona temirandina wê bes e.." 

Hikûmeta me siyasetê di kêleka Dewleta Iranê ber bi çavên xwe girtiye, di nav 4-5 rojan de 

giliyê axir bi noteyek dayê wê. Ev note ku tewsiye û tenbîhek e bi Iranê, zor şedîd bû. Iran di 

welama noteya yeka de gotibû "munasebetên muşterek ên me semîmî û brayane ne. Tiştê ku li 
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nav note nivîsîne neheq e û li babetê ev helsan tucar têkeliya me nîne". Di noteya duwemîn a me 

de : "Di munasebetên dostayetî de pêwîst e sînorê mişterek bi hevra biparêzin. Berê kesan 

jizevîyên xwe helperîn bi sînorê cîran re tê gotin tecawiz. Dewleta ku li gel şaqiyan yek be 

iddiaya dostayetîya ev dewlet pûç e, bê ehemiyet e. Heke îmkandayina muzaheret bi helsanê 

şaqiyan dirêjî bidin, li gel çekên meşrû yên parastina xweji beynbîrina şaqiyan li Iranê pêwist 

dizanin !" 

 

Çend roj beriya wî li Iranê karesatek qewimî ku bû sebebê têkçûn û pejarey zehf 

Agriyiyan û arîdana Iran bi Tirkiyê, bi ev çeşne rûxana* binageya Agrî pêk hêna. Paş şkana 

Geliyê Zîlan, birek jin û zariyên wan çûne nav xêla Celaliyên Iranê ku li nav sînorê Tirkiyê çadir 

daçikandibûn. Zozanê hoza Xelkan ji Celaliyan li rûyê xeta sînorê Iran-Tirkiye, li navçeya 

Ovacîk bû. Hêzên tirk bi bihna hatina mihacirên kurd bi Tirkiyê pelamar da ser vê malbendê, bi 

çeşnê ku frokeyên wan navçeya Çaldiran, li Iranê, bombaran kir. Xalid Axa, serokê xêla Celalî, û 

reşmalên xêla wî di ber pelamara Tirkan ketibû. Ji bona ku jin û zaro û keriyên Xêlê bi destên 

Tirkan nekevin û ji ber ku ji xwe çaxê daketin ji zozan jî gihiştibû, paş şerek li bin gulebarana 

Tirkan geriyan deşta Ovacikê. Tirkan şûna wan dagir kirin. Di welama ev dagirkirin û 

bombarana erdê Iranê, fermandarê sînorê Iranê hêç karê berberekanî nekir, tenê fermandarê 

navçeya Mako ferman da xêlê ku ew tevî jin û pez û dewarên xwe bi ew şûna ku li ber pelamara 

Tirkan ketî, hêzên Tirkan dagir kiribûn, bizvirin ! Ev ferman ji bona xêlê diyar nekiribû an 

bizvirin tevî jin û zariyên xwe werine kuştin, an teslîmê Tirkan bibin ! Ji bona wî ku ji aliyek sar 

û serma, ji aliyê din birina jin û zaro û keriyan nav agirê neyar ! Ev ne tu rê bû ! 

Xalid Axa, di welama vê fermanê de bi fermandar got : «Hêzên Tirkan pelamara erdê 

Iran kiriye û birrekî dagir kiriye. Em ji bo parastin û derxistina neyar ji axa Iran bi hemû çeşne 

amade ne. Zabitek û çend esker bidin. Em temamî tifingên xwe bidin bin fermana vî zabitî û tev 

bi hevra herin axa xwe ji destên neyarê dagirker derînin. Ji ber ku birina jin û zaro bi nav şer 

nabe, bipezirin ku reşmalên me dîsa li vir bimînin.» Belam fermandarê Mako di qiseya xwe ya 

pêşî de israr kir.  

Roja din, yawer -bînbaşî- Fethullah Xan li gel desteyeke siwar, ku birrek wan ji 

rûniştevanên tirkziman ên Mako bûn, hate nav Celaliyan. Mihemed Emîn Axa, ku brayê Xalid 

Axa û reîsê ev beşê xêlê bû, çû peşiya wan, bixêrhatinî got. Yawer destûr dide: 

- Ji Mako bar kin, şûna zozanê xwe, bi aliyê sînor herin !  

Mihemed Emîn bi welamê dibêje :  

- Şûna reşmalên me eskerên tirk girtine, birina jin û zaro, kerî û malên me di hewla me de 

nîne. Belam ez bi xwe û çekdarên min li jêr fermana te ne, li ku ferman didî, em diçin!  

Yawer Fethullah dibêje :  

- Pêwîst e li gel jin û mindal û pêz û dewar tev herin, û niha jî dest pê bikin!  

Mihemed Emîn Axa lê vedigerîne ? 

 - Ji bo çi jin û zariyan bavêjin pêş guleyên neyar, bidin kuştin. Em bi xwe hazir in biçin.  

Di vê axaftinê de Yawer Fethullah heftîra xwe hildikşîne, Mihemed Emîn Axa li pêşiya 

konên wî dikuje û hespê xwe dibezîne direve ! Mirovên Mihemed Emîn Axa ku hemû çekdar 
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bûne, ji bo xatirê Dewletê li pey wî guleyek jî navêjin, tenê siwarên çirîk ku li gel wî hatibûn 

digirin, tifingên wan ji destên wan distînin, ber didin.  

Xalid Axa, çaxê hate ser cenazeyê brayê xwe, kaxizek bi serokayetiya Mako dinivîsê, 

dibêje : «Brayê min hatiye kuştin, bi qurbana Şahenşah be ! Çun payîz e, xêl ber bi şûna niştecî 

ya xwe diçe, tikam wa ye peşiya wan negirin !»  

Bi şev bar dikin, dikevin ser riya xwe ya zivistanî. (Xêl di hatin û çûyina zozanan de bi 

şev diçin, bi roj dimînin, pez û dewarên xwe diçêrînin). Nêzîka nîvêşevê digihên tenga Gacot. 

Postê eskerî pê dihise, jin û zariyan gulebaran dike, çekdarên xêlê jî rikêbê ser postê eskerî dikin, 

eskeran û zabitê wan digirin, çekên wan distînin, rêya xwe vedikin.  

Yawer Fethullah Xan bi ev çeşne pîlan û nexşeya çepelê xwe ku yarîdeyê Tirkiyê bûye bi 

rê ve dibe û xizmeteke baş bi Tirkan dike. 

Roja din ev deng û bas gihişte Agrî. Ji ber ku ev karesata naxoş bi çakî temam bibe, 

fermandarê kurd li gel çend kes ji serekên mezin ên Agrî çûne nav xêla Celaliyan, wan zabit û 

eskerên Iranî ku dîl ketibûn û Kurdan li gel xwe anîbûn dane berdan û çekên wan dan şandin 

aliyê Mako. Ji bo bicihkirina vê karesatê û dawîpêhênanê bi qomandarê leşker Hesen Xanê 

Muqedem xeber şand got : 

«Li babeta vê karesatê her çawa ku Dewlet pê xweş be û her fermana ku bidin wê di layê 

fermandarê kurd de cî bi cî bibe.» Qomandarê leşker general Hesen Xan, zabitek bi navê 

Agalarof şand cem qomandarê kurd, gotûbêj kirin. Agalarof got : «Mûsa Ibrahîm, serokê hoza 

Sakî, raportê daye, gotiye ku siwarên Agrî xwe hazir kirine, rikêbê sînorê Iran bikin!» 

Mûsa Ibrahîm tevî binemala xwe li ser girê Ayibey, li kêleka sînorê Iran kon vegirtibû. 

Tê gotin Mûsa Ibrahîm ji aliyê Yûsûf Xan, naîb-serokê postê sînor ê Ayibey vadar bi nivîsîna vê 

raportê bûye, zabitê navberê jî tirkziman bû, ji bona temamkirina nexşeya reîsê xwe Yawer 

Fethullah Xan ji wî destûr girtîbûye. Belam qomandarê leşker di dawiya lêkolînan û bi 

cêribandinên xwe yên çend salan amanc û mebesta Agriyiyan çak dizanibû, gotibû «Bawerkirin 

nîne ! Ihsan Nûrî vî karî nake !»  

Ji bona mutme'în kirina dewleta Iranê Xalid Axa ji serokayetiya xêla Celalî hildan, kurê 

mezin ê wî Emo Axa kirin reîsê Celaliyan, brayê wî Mistefa û kurapê wî Hesenê Xalid ji bo 

nîşandayina hesta pakî ya xwe şand Mako xizmeta qomandarê leşker. Qomandarê leşker Mistefa 

li gel xwe bi Tebrîz bir, bi riz û hurmeteke zehf dîsa anî Mako, ji rehma dewletê mutme'în kir. 

Xalid Axa li nav bajêrê mako de dostên berêz hebûn ; her wê rojê ji wan yekî bi Mistefa kurê 

Xalid dibêje : «îşev hêzên esker û çirîk her aliyên konê bavê te gemaro dikin, wê Xalid Axa bi 

jiyan an mirî bigirin, zû here ji wî re bêje.» Mistefa bi lez ji Mako bi rê dikeve, bi zomayê bavê 

xwe diçe, li mala bavê xwe nexşeya emîrê leşkeran dibêje. Xalid Axa ciyê zomayê xwe diguhire, 

hinek dûrtir diçe, çunkî bawerî zehf bi ew dostê xwe hebû. Kurapê Xalid Axa, Hesoyê Eyûb, ku 

konê wî parre li nêzikî Irxin bû, bawer nekir, ji ciyê xwe nelibitî. 

Giliyê dostê Xalid Axa rast derket. Wê şevê desteyek ji hêzên dewletî çûbûn, esker û 

çirîk-evanan esker nîn in ji bo arîkariya dewletê bi destên xwe çek dane - dor û berê ciyê zomaya 

Xalid Axa dixwazin bigrin, dibînin cî vala ye, pêş de diçin, çadira Hesoyê Eyûb gemaro didin. 

Sibê zû, Hesoyê Eyûb çaxê dixwaze pez û dewaran bi rê ke lê dixin, dikujin, çadiran jî gulebaran 
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dikin û jina wî jî tê kuştin. Şivan û gavan û çend mêr ku li zomayê bûn dest bi şer dikin. Bi dengê 

tifingan desteyek siwarên kurd tên, tevî şer dibin, hêzên dewletê dişkênin. Pey şkestê Kurd pey 

wan bernadin, xesarek zehf didin wan, bi taybetî ji çirîkan gelek hatin kuştin. 

Serokên Agrî ketin navê, pêşiya xêla Xelkan girtin û îtaeta wan bi dewleta Iranê temîn 

kirin. Belam tê gotin ku ji dewletê sar bûbûn, êdî baweriya wan nemabû. Ev karesatan ku bi hêç 

çeşnê Kurdan tavanbar nebûn, ez nizanim deng û basên wan çawa bi dewletê gihandine ku li 

layên Dewleta Şahenşahî Kurdan hemû şaqî dizandiran, ku serencî e'la Hezretî Şah bi layê 

Tirkan rakêşa û yarîdeya wan kir ta Kurdan ji beyn bibin û Agrî belav bikin. Her çend pêş de 

gotibûm, zor tê ihtîmal dayîn ku ji rûyê raporta derew û muxrizane ya Yawer Fethullah ê 

tirkziman, ku li gel binemaleya Serdarê Mako jî xizmayetî kiribû, bibe belam nedibû karê çarsale 

yê Agriyiyan beramber bi dewleta Iranê ber çav bigirin li vê raportê, fikir bikirana tenanet 

fermandarê kurd, zor pêş vê rûdavê de çaverewanê rojeke wa bûna pêşî girtin ji dewleta 

Şahenşah re çend têk û sekalayeke kiribû. 

Bedaxewe hinektirkzimanên Azerbeycanê binaxeyê* xwîn û rêgezê xwe nizanin ! Heke 

di vê babetê de lêkolîne vebin, mêjûyê kevn ê Iranê bixwînin, bi çakî dibînin ku berî ku Moxolan 

û serdarên tirk hatine Iranê, rûniştevanên pir ên vê malbendê Iranî bûn û paşê jî niştimanê* bav û 

kalên xwe nehiştine, bi ciyên din neçûne. Ev qas salên dûr û dirêj, li jêr Azarên hakim ên tirk ji 

tirsa xwe fêrî zimanê tirkî bûne, zimanê dayik û bavê xwe ji bîr kirine, îro jî xwe Tirk dizanin û 

Tirkan dixwazin. Bi ev çeşnî ji rêgez û netewayê rasteqîn ê xwe xiyanet dikin. Belam di nav wan 

de zehfên têgihîştî henin ku rêgezê xwe dizanin. 

 

*** 

 

PELEMARA DAWÎN 
 

Frokeyên Tirkiyê bi nexşeyek, rûniştevanên Agrî li bin bombên derzî yên qoikirî yên xwe 

girtibûn û zû bi zû li ser esmanê Agrî difirin. Carcaran Kurdan bi guleyan lê dixistin, saiim bi 

şûna daxistina xwe nedizivrîn. Yek ji wan frokeyan ji bona xwe zehf bilind firiye, xwe bi 

bilindtirîn qocê Axrî gihand. Ev êdî ji bona Axrî qabilê tehemul nebû, li ber mezinatiya wî giran 

dihat, sirrên ku ta îro ji çavên Benî Adem veşartibû îro Agrî nedibû rê bide neyarê lawên xwe, ê 

ku ev qas cesûr bibe, bilind bifire, serê wî bibîne ; kulmeke xurt a bayê Agrî frokeyê bi navçeya 

Araliq avêt xwarê !  

Ser û bendê geranê ji bo serbinî û avadanî hatibû. Konên Agriyiyan hinekî berjêr hatin. 

Kurê aza û nebez ê Huseyn Paşa, Nadir Beg, li gel siwarên xwe ji Agrî derket çû xwarinê peyda 

bike. Li vir pêwîst e bêjim ku Huseyn Paşa Memo û Nadir, bi pêçevaneyê bavê xwe, li pênava 

azadî û xebat bi neteweyê kurd canbaziyê kirine û li layên hemî niştimanperweran riz û hurmeta 

wan gelek bû. Pêwîst e dîsa bêjim ku kuştina Huseyn Paşa, tevî hemû sûc û tavanên ku bi qewl û 

li pênava neteweyê xwe kiribû hemû niştimanperweran muteesif kir, bi çeşnê ku qatilê wî 

Medenî, ku kurê Hecî Mûsa Beg, mezinê navçeya Mûş û netewexwaz bû, bi tavankar û xayin 

zandin. 
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Fermandarê Mako ev hemû bawerî û hêviya ku Agriyiyan bi wî û bi dewleta Iran hebûn 

ber ba da, bi çeşnê ku mulazimê ewel Agalarof bi sînorê Agrî şand, bi fermandarê kurd spart ku 

Argriyî dikarin karwanek bi Mako bişînin, her tiştê ku ihtiyaca wan heya, bigirin, bibin, ta roja 

ku balyozê sovyetî, yê ku li Mako dima, hatina karwanê me didît û bi Tirkan xeber dida. Heke bi 

rastî ev pêşneyar rast û bêxerez bibûya yarmetiyek mezin dibû ji bona Agriyiyan di van. rojên 

tengiyê de. Belam bedaxewe ev jî ajavaneyek bû ji bona fêl lê kirina xebat û kêmkirina hêzên 

bergirî yên Agrî!  

Agriyiyan, her wekî di laperên pêşî de min nivîsiye, xwe ji rêgezê pakê Aryayên Iran 

dizanî, çaverêya hêç çeşne karê neyarane ji Iran nebûn. Ji bona wî bi yarîdedana qomandarê 

Mako gelek kêfxweş bûn, bi şukrane û imtihane karwanek mezin durist kirin û bi rê xistin. 

Mixabin Agriyiyan êdî rûyê vê karwanê nedîtin. Çunkî roja din a birêketina karwanê ordûyek sî 

û sê hezar Tirk, bi top û bomb û frokeyên duwayîn û mezintirîn êrîşa xwe ser bingeya Agrî dest 

pê kiribû. Ew beşê axê Iran ku ketibû pişta Agrî ji bona serkubî Kurdan ji aliyê dewleta Iran 

dabûn bin destên ordûya tirk. Wa derket ku fermandarê Mako li ciyê ku vê axa navberê daye bin 

destên ordûya Tirkan bi fermandarê Kurdan bighîne, wî xapandiye, hinek hêzên çekdarên wî û 

dewarên wî ji destên wî girtiye bi Iran biriye. Xeyn ji wî, bi dûrxistina xeta Iran ji sînorê Agrî 

bêşik ji xêla Qizilbaşoglu ku çend sal bûn hatibûn bi Tirkiye, di ev şerê azadî de rasperdeya 

parastina bakurê-rohelat a Agrî -Serdar Bulaxê- kiribûn, ji aliyê fermandarê mako axaftin, bi wan 

dayina dilxoşî û emandanê bi Iran kêşa bûn. Çendik li navber jî hikûmata Tirkiyê bi dek û dolab, 

fêl û fişal û li gel tirsandin dixwast têkoşeranên Agrî ji Agrî biqetîne û di bin fermana xwe ke. Bi 

taybetî di nav ji welat dûrketinan ên Heyderî gelek hewil da. Kaxizek ji Bro Heskî û Şêx 

Abdulqadir re nivîsî û dilxoşî dane wan û ji tavaneyan bihurî û pêşneyar dikir ku çekdarên Celalî 

û Heyderî bizvirin bi ser gundên xwe yên berê. Fedayînên kurd bi pêçevaneyê vê pêşneyarê, 

birçîtî, şerpezeyî û tenanet mirinê li jêr sîbera ala netewayî ya xwe ji zivirîn bi jêr hikmê Tirkan 

çaktir didîtin. Li nav wan de tenê Hesen Axa Heyderî li gel kurê xwe Bayzîd Axa zivirîne 

Tirkiyê. Gerçî pêşmergeyên Heyderî pêşiya wan birrîn, xwastin wan bikujin, belam serokên Agrî 

pêşiya wan girtin, nehiştin bi ew kalemêr azarî bighînin ! Paşê hate gotin ku pey şkeşta Agrî 

Tirkan bi ev kalemêr ew qas lê dabûn ku ew li jêr şellaq de miribû. 

Pelamardana bi Agrî dest pê kir. Firqeyên leşkerên tirk bi pêş ve dihatin, Agriyiyan ji 

pişt, ji sînorê Iranê emîn bûn, vê navçeyê bêlayen dizanîn, jin û zaro, pez û dewarên xwe bi vî 

aliyê nêzikê sînorê Iranê verê kirin. Pêşmerge pêşiya rikêba Tirkan girtin, dixwastin mîna salên 

pêş hêdî hêdî neyaran bi aliyê navenda Agrî bikêşin, biwestînin, li nav kevirên mezin, zinarên 

bilind û newalên kûr belav bikin û ji nav bibin. 

Desteyek frokeyên neyar li esmanê Agrî difiriyan, bombên xwe bi ser jin û zariyên 

bêtavan direşandin. Çaxê ev deste diçû, desteyên din diyar dibûn, bombaran dikirin. Broyê Heskî 

li gel çend kesên Hesesorî bi layê rastê biribû, rojavayê me girtibû, weka bizmar xwe bi zeviyê 

kutabû. Pelamara peyderpey a Tirkan nikaribû wî ji ciyê wî bilibitînin ; tenê ecel dikaribû dengê 

tifinga Bro bitemirîne. 

Roja duwemîn şer awa bû ku herdu alî bi hesabê xwe ji akamên şer razî bûn. Roja sisiya 

pêşmergeyên Agrî ji xwe re bi fedakariyek zêde bi berdên bîrewer ên bav û bapîrên xwe pal 
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dabûn, ketibûn şerekî qors û xwînîn. Wê çaxê ji Ayibey, postê sînorê Iranê, berê dengê topê, pey 

wî dengên tifing, reşaş û mîtralyozan bilind bûn û dirêj kêşan. Ji bo pêşmergeyên Agrî zehf 

naxoş û nalebar bû ku li gel nîzamiyên Iran bikevine şer. Fermandarê kurd ev hatinê ji bed tê 

gihîştin qewimiye zanî, bi wî alî çû, bi hêviya ku bikare meselê bi çakî temam bike. Destûr da ku 

li pêşiya hêzên Iranê şer mekin, belam çaxê gihîşte ser sînor, bi pêçevaneyê çavnihêrî, dît ku 

hinek hêzên tirk ji erdê Iranê jî di pişt de dest bi pelamarê kirine. Wa derket ku dewleta Iran li ser 

daxwaza dewleta Komara Tirkiyê ev beşê ciyê xwe ku ketibû pişta Agrî, ji bona jinavbirina 

navenda têkoşerên netewî yên kurd, xaka rêgezê Arya yê Iran bi jêrî fermana serokayetiya tirk 

daniye. Nivîser* li vir de heq ya neheqbûnê, giliyên Agriyiyan ku xwe bi kevntirîn rêgezê 

Aryayê Iran dizanin û di nav ev çend salên helperanê li gel de'wleta Tirkiyê de li pêşiya dewleta 

Şahenşahî ya Iran xeyn ji sedaqet û dilpakî karê xîlaf nekiribûn, li ber çavên ronakbîr û 

niştimanxwazên Iranê datînim. 

Dewir guhurîbû. Wez'ê şerê Kurd bedtir bûbû. Dagirtina vê cepheya zor freh ji bona 

kulmek pêşmerge mimkin nebû. Ji ber wî, naçar, ber bi bilindahiyên Agrî hilkêşan û ew roj jî şev 

gihîşt. Roja çaran pêşmerge her bihust axa xwe ta bi xwîna sor avyarî nedikirin, ber nedidan, 

tenanet dest bi pelamarên zor dan. Bergiriya zêde û êrîşa aza ya Kurdan general Salih Paşa 

mecbûr kir, ji serokayetiya giştî hêz yarmetî bixwaze ta biqedîne şûna eşkerên kuştî tejî bike û 

pêşiya rikêba Kurdan bigire. Ji hêzên yarmetiyê taqimek di roja axir de bi destên Kurdan dîl 

ketin, hate zanîn ku wan -alay- ji navçeya Başqele şev û roj rê hatine, xwe gihandine Agrî. Bi 

pêçevaneyî, Kurd ji hêç cî hêviya yarmetiyê nebû. Çawa ku min ji rojnameya tirk wergerand û di 

nav laperên jorîn de nivîsiye, dewleta Tirkiyê ji bona temirandina agirê Şoreşa Kurdan, şêst û şeş 

hezar esker û cendirme û sed froke şandibûye. Ji wan hêzên mezin, beşê zêde bi ser Çiyayê Agrî 

pelamar daye, ên mayîn ji bona nehiştina yarmetîdana Kurdan bi Agriyiyan, çi Kurdên Tirkiyê çi 

Kurdên Iran bi çav nedigirt, reşmaleyên Mûsa Ibrahîm Sakî, ku li kêleka postê sînorê Iran li girê 

Ayibey bûn, bombaran kirin û çend kesên wan kuştin. Jin û zaro li jêr guleyên top û tifingan vî 

alî, wî alî dibeziyan di nav pêlên mirinê de ; jinan lava dikirin ku bi destên mêrên xwe bên 

kuştin, ew û zariyên xwe bi destên neyar nekevin, dîl nebin. 

Rêzên gemaro wisa teng bûbûn ku neyar ji her alî dikaribû agirê xwe li şûneke taybetî 

bicivîne ; êdî mîna meydana Kerbela bûbû, bi vê cewaziyê* ku pelamarkerên ereb karê wan bi 

jin û zaro nebûn, belam pelamardernanên tirk zikê jinên avis ên kurd bi nîzê* didirrî, zariyan bi 

serê nîzê ji zik derdixistin, diavêtin. Şekir, jina Dîwane, brazayê Bro Heskî û jinên din ku bi 

destên Tirkan diketin rastî vê sernivîştê bûn. 

Endîşeyên namûsperestî û xîretperwerî dîlwarên Agriyî yên me mecbûr kir ku tesmîma 

berê ya xwe biguhêrin, jin û zariyên xwe bi destên neyar nehêlin. Desteyek ji xêlên Heyderî û 

Gelturî pelamar ji aliyê Başkendê bi hêzên Tirkan birin, wan dûr avêtin, berjêr kirin. Di vê 

pelamarê de hêzên bergirî gihîştibûn helqeya gemaro. Çaxê rojê, pez û dewar bi cî hiştin, li gel 

jin û zar li du şûnan helqeya gemaroyan têk şkênandibû, roja din çend saet ji rojê bihurîbû, 

derketibûn. Ihsan Nûrî li gel vê desteyê bû. Ev deste li ser rêya xwe çend esker dîl girtin. Desteya 

duwemîn nikaribûn derkevin, li nav kîşargeha newala Axorîk de mabûn. şeva duduya ew jî 

derbas bûn. Bro Heskî li gel wê desteyê bû.  
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Resûlê Silo serokê nebez ê hoza Bikran li gel mirovên xwe û Seyîd Resûl li gel çend kes 

ji aliyê Qorxan çûne navçeya Ixdirê. Reşoyê Silo li gel mirovên xwe maweyek li nav Geliyê 

Zîlan ma, çend car hêzên Tirkan çûbûn ser wî, wan şkandibû. Di dawiyê de di şerek de hate 

kuştin. Seyid Resûl Berzencî li gel çend kes li serê çiyayek nêzikê Bayzîdê çend roj birçî ma, 

dawiyê bi destên Tirkan ket, şehîd kirin. Bi vê çeşnê Çiyayê Agrî, navenda azadî ya kurdî bi 

destên neyar ket û Tirkan êdî siyaseta kurd kujî li hemû layek dest pê kir. 

Mihoyê Temir, ji serokên Adenî, zehf kal û nexweş bû, ji kar ketibû, nikaribû rê here. Paş 

şkana Ercîş bi her çeşnê, bi yarmetiya peyayên xwe, xwe bi Agrî gihandibû û Elîkoyê Hesenî, ku 

ji ber nêştirkarî ji serê xwe nexweş û bêhiş ketibû, û hin peyayên kal ên din ku vir de, wê de 

mabûn, bi destên Tirkan ketibûn, di çaxê dîlbûniyê de laşê bêhal ên wan amanca têgihandin a tûj 

a nîzeyên eskerên tirk bûbûn. Heval, jina Elîko, jineke ciwan û salim bû, çun bi mêrê xwe 

wefadar û emekdar bû, di çaxê tengasiyê de wî li cî nehiştibûn, li gel pita -qîza piçûk- xwe li cem 

wî mabûn. Qîza dina wî ku pêşiyê jina Ferzende bû, zivirîbû, xwe bi nav û dayika xwe 

gihandibû. Her çar jî amanca nîzeyên Tirk bûbûn. Ruhên wan çaxê firî bi esman ji hev neqetiyan, 

wefadarî û emekdariya xêzanên kurd bi numayiş danîbûn. 

Tenanet paş ketina Agrî, bîst û heft jin û zaro û xêzan ên Ehmedê Hecî Bro yê Heyderî û 

brayên wî ku ji şerkarên navdera Agrî bûn, li nêzikî sînorê Iran, li malbenda Serê Kanî bû, bi 

destên eskerên tirk ketin, temamî 27 kesên bêsûc û bêtavan û bê difa' ratirbaran kirîbûn. Laşên 

wan midetek cuda man.  

Ehmedê Hecî Bro, ku brayê wî Safî Paşa li dawiya şerê Agrî de hatibû kuştin, li gel du 

brayên din ên xwe, Arslan û Abdullah, çaxê gihiştine kuştarên jin û zariyên bêsûc ên xwe dîtin 

ku di nav xwînê de digevizin ! Ewan dawaya qurbaniyê nebûn, ku xêzanên Hecî Bro li pênava 

azadiya neteweyî ya kurd de nebûn. Belkû ev fexr û şanaziyê ji bona Ehmed û du brayên wî, 

Abdullah û Arslan, hiştibûn. Ewanan jî paş çendîn ev cinayetên şermawer ên Tirkan, şerê Tirkan 

kirin û li cem şuhedayên azadiyê ciyên xwe girtin. 

Qomandarê tirk, li ser û bendê şerên Agrî de bi Xalid Axa, serokê xêla Celaliyên Iranê ku 

ji aliyê qomandarê Mako xesarek zor dîtibû, welam şand, wî xapand, li gel xêla xwe bi Tirkiye 

gazî kir. Paş ketina Agrî, ji tirsa dewleta Iranê li gel xêla Xelkan xêla Celaliyên Iranê welatê xwe 

Iran bi cî hiştin, çûn nav Tirkiyê. Di vê babetê de Zuhdî Giiven dinivîse : "Li pêşan, di meha 

avgostê de bihîstibûn ku ji hozên Iranê serokê xêla Xelkan Xalid Axa maweyek li gel hêzên 

Iranê li hev dixin. Di van şeran de ji sed zêdetir telefatê bi Iran daye û bi Çiyayên Ayibey 

hilkêşaye. Di van rojan de zabitê sînorê ye Sovyet bi zabitê sînorê ye me wisa xeber şandibû : 

"Çar sed malên xêla Xelkan ku van rojan bi navçeya Dîl -Aralaq- bi erdê Tirkiyê derbas bûne. 

Ev xêl heşt sed çekdarên wê hene. Rûniştevanên sovyetî ku li qerexê çemê Arasê rûdinên zehf ji 

xwe ditirsin. Heke hun vî karî nakin, bihêlin em vanan parre bizvirînin!".  

Dibe ku ji vê bûnê bûye ku hêzên sovyetî bi yarmetiya hêzên Tirkiyê hatibûn û bakurê-

rohelat a Agriya Piçûk girtibûn. Nuwînerê Taşnaq, Vahan, çend roj berî têkçûna Agrî, çaxê ji 

navçeya Agrî derdiket, ji tariya şevê kelk girtibû, çûbû, li ser rêya xwe Rûsan dîtibû, bi zimanê 

rûsî welamê daye, tariya şevê derfet zanî, xwe derbas kiribû. Li pêşiyê gotibûn ku firehiya 

helsana neteweyî ya kurd li pênava azadiyê ji nava Agrî ta sînorên Iraqê û Sûriyê dikêşa. Ev 
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raperîn her mexsûsê navçe û dor û berê Çiyayê Agrî nebû. Tenê hêzên Agrî vê navçeyê dagir 

kirî, îdareyek azad a kurdî çêkiribû û ala serbixoyî ya Kurdistanê daçikandibû. Di navçeyên 

Kurdistanê yên din de desteyên canbêzarên binecî yên kurd çeşnê çete dixebitîn.  

Li ber ev e ku tenê mêjûyeke* kurt a Agrî ber bi çavên xwendevanan bighînim, basa 

canbihuriya kurd li pênava bi destxistina mafên neteweyî yên xwe li navçeyên din ên Kurdistana 

Tirkiyê de bi Tirkan xesar didan, hêzên tirk ku li gel wan li hevdixistin, nakim. Zehf ji wan paş 

şkesta Agrî jî xebata xwe dirêj didan. Li çiyayên Sason û Dêrsimê, bi çeşnê ku Doktor Kamuran 

Bedirxan jî li gotera bi navê Kurdistan li rojnameya "Le Jour" bi zimanê fransawî ku li Beyrût 

derdiket nivîsîbû, ev xebat ta sala 1938 dirêjî da. 

Rûxan û têkçûna Agrî bi zimanê karbidest û qelema nivîserên tirk can dida. Mahmûd 

Esat, Wezîrê edliye yê Komara Tirkiyê di gotarek de ku li bajarê Ödemiş daye û rojnama 

"Milliyet" li berwara 19 septembir* 1930 de belavkiriye, gotibû «Dost û neyar divê bizanin ku 

efendiyê vî welatî Tirk e ; Wan ên ku xwîna pak û zelala tirk di reh û damarê wan de nebe li nav 

niştimanê Tirkiyê tenê mafek wan heye, ew jî xulamî û dîlbûn e !». 

Neteweyê aza yê kurd bi vê siyaseta Komara Tirkiyê hisiyabû. Nikaribû xulamî û dilî 

bigire stûyê xwe. Ji bona parastina şerefa neteweyî ya xwe û bidestanîna azadiyê bi hezaran 

qurban da, îro jî li ber mehkemeya edaletê azadîxwazan ev belgeya ku bi xwîna şuhedayên azadî 

yên xwe hatiye nivîsandin bi destên parezderan ên mafên xwe daye. 

Mahmûd Esat bi sifetê wezîrekî Komara Tirkiyê dîtina rêgezê tirk ragiyandibû 

Rojnameya "Milliyet" vê serketina dewleta Tirkiyê, ew jî bi şêst û şeş hezar esker û cendirme, 

sed froke û top û reşaş û bi saya yarmetî û yarîdeyiya dewleta Şahenşahê Iranê, paş çend sal 

xwîn rijandin dikaribû bi çeng bîne, dawiya helsorana Kurdan ji bona girtina mafên neteweyî bi 

wêneyek* nîşan dida : qebrek* li ser Çiyayê Agriya Mezin, piyê wê li ser Agriya Piçûk dikêşa, li 

ser kêlîkê qebrê nivîsandibûn : "Kurdistana xeyalî li vir çal kirine". Hêç nizanîbû ku bîra azadî ya 

neteweyî mîna sûlave ya ku ruhê bêzar û zecir dikêşe, benda ku ji bona girtina pêşiya wê çê dikin 

her çiqas qaîm û mehkem be, di axirê de bi feşarê zêde ku ji serhehatina vê avê çê dibe bendê 

hildişîne, gelek xerabiyên ku nayên durist kirin çê dike. Çêtir ev e bi vekirina cih û cobar ji ava 

vê sûlavanê ji bona avdayina zevî, zêdekirina mahsûl kelk bigirin. Nivîser li vir li ser nivîsara 

kêlikê qebrê bîr û rayê xwe nabêje, dahatû* wê nîşan bide aya Kurdistana Xeyalî an hakimiyeta 

Tirkiyê li ser Kurdistanê li nav vê qebrê de çal bibe û daîm bixewe. Tiştek ku diyar bûye ev e ku, 

pey ev tîmsala ku rojnameya Milliyet kiriye, merivê li singê Agrî de "çalkirî" li nav çiyayên 

Kurdistana Tirkiyê çend car teqînî bi xwe daye, nîşan daye ku nemiriye û namire.  

Niha ku xwendewarê berêz* ta radeyek basa çunyeta fedakarî û canbihurî ya Kurdan li 

pênava azadiya neteweyî de ronak bû, îcaze dixwazim li berizbûna şehîdan ên azadiya kurdî ku 

xwîna ji bona rizgarkirina neteweyê xwe rijandine, di qurbaniya giyanê xwe de kêmasî nekirine 

û jiyan û şanaziya ebedî bi dest anîne, li pêşiya ruhên wan mezinan banihayet ihtiram û tazîm 

serê xwe xwar dikim, ji ên mayî yên wan re silav û terbiyet pêşkêş dikim. 
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PAŞGOTAR 

 

Xeberçînê rojnameya The Times ku di babeta Çiyayê Agrî de deng û bas bi rojnameya 

xwe dabû, diyar e ev deng û basan ji Erkanê Şer ê giştî yê Tirkiyê girtibû. Min li hêç cî de 

hejmara şerkarên kurd ên Agrî nenivîsiye. Çun ev karesata şkeste xwar û dewleta wê çaxê ya 

Tirkiyê û rojnamenivîsên wan zor şananazî dabûn, bi vê xisûsê piçek mijûl bim. Ev mêrxasên ku 

pênc sal û nîv li nav Tirkiyê ciyek diyar girtine, îdareyek kurdî çêkirine, ala serbixoyî ya 

Kurdistanê li ber çavên hikûmat û hêzên çekdar ên Tirkiye li ser qûçên Agrî dacikandine, her çar 

pelamarên hêzên çekdar ên Tirkiyê şkandine, çaxê min hejmara wan difikirî, bi neteweyê kurd 

aferîn gotim, çun ez bi xwe jî Kurd im, zehf girûr û şanazî pê dikim. 

Tenanet hejmara van qaremanan hinek zêdetir ji wan nivîsîne ; tenê evî bêjim ku li şerê 

Kanî Kork de hêzên çekdarên Agrî hemî ewanan bû ku ketibûn şer, ewan ên ku paşê hatin, li gel 

hêzên siwar ên tirk ên ji bona parastina frokeyan çûbûn, li gel wan ketin şer, ewanan bûn çûbûn 

Zinya Agrî, dîtibûn li ev alî xeber nîne, zivirîbûn li gel siwarên neyar ketibûn şer. Kesê ku li 

frokê dabû, anînbû xwarê Ibrahîmê braziyê Bro û kurê Eyûb Axa bû. Li pelamara dawî ya Tirkan 

bi ser Agrî ku bi gotinên xeberçînê rojnameya The Times Erkanî Şer ê Tirkiyê şêst hezar esker û 

cendirman û sed froke bi navçeyên Bayzîd û Wanê şandibûn. Ji wan hêzan qe nebe nîvê wan, 

yanî sî û sê hezarên wan û pêncî froke bi şerê Agrî beşdar bûne, bi pêçevaneyê xebernivîsê 

rojnameya The Times ku gotiye, «bi hezaran Kurd ên çekdar li Çiyayê Agrî, çiyayên mustehkem 

de cî girtine», heke li vî şerî de tenê pênc sed çekdarên kurd li Agrî hebûna û bi vî şerî beşdar 

bibûna, çawa Salih Omurtag Paşa mecbûr kiribûn ku ji hêzên navçeya Wanê yarmetî bixwaze û 

bîne, dibe ku aqama -netîca- şer jî diguhirandin.  

Mebesta min eva nîn e ku bi kifayetê eskerên Tirkan nîşan bidin. Ez bi xwe çendîn sal li 

nav ordûya osmanî û tirk de kar kirî, li kêleka eskerên tirk di şerên Amawutliq û Yemen, Rûs, 

Gurcî û Ermenistan hevbeş bûme û şahîdê mêrxasî û şerkariya wan, bi taybetî ê şehameta 

hevmeslekên xwe zabitên tirk bûme. Belam tercrûbeyên şerên Agrî bi hemûyan diyar kiriye ku 

ew li pêşiya Kurdan nikarin dewam bînin. Kurd di şer de agirpare ne, qet jimara xwe nafikirin ; 

neteweyê kurd heke bi dil şer bike, ji hevra xiyanet neke, ji bona neyarên neteweyê xwe yarmetî 

nede, hêç neyar tucar nikare pişta wî bişkêne, pê re serî derkeve. 


