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DAYÊ ÇAWA RIZGAR BÛ! 
 

Ali Husein Kerim 
 

Yên di vê perdeyê de dilîzin: 

 

Xwasto  

Dayê 

Rasto 

Xewnê 

Heramî I 

Heramî II 

 

Dayê, kincên kesk û sor xwekiriye. Her du dest û her du nigên wê bi panoyekî ve girêdayî ne. Di 

ustiyê wê de madalyoneke Şahmaran heye. Kemberek li piştê ye. Çar heb kîsik bi kembera wê ve 

daliqandî ne. Her kîsek tiştekî destnîşan dike.  

 

Du heramî li ba wê ne.  

 

Li serê Heramî I fesê tirkan ê sor û nîvehîv û stêrk li aliyê pêşiyê heye. Serê simêlên wî wek 

qoçên gayan badayî bervî jorê ne. Kincên reş xwekiriye (yan jî yên efserên tirkan ên sala 1920). 

Di destê wî de şûrek heye. 

Heramî II, galabiyê reş ê ereban xwekiriye, egala ereban li serê wî ye. Di destê wî de jî şûr 

heye.  

 

Dayê dike nale nal. 

 

Dayê: Hewar, hewar! Rasto, Xwasto, Xewnê hûn li ku ne? 

 

(Heramî I, ji bo wê guhdar bike wek meraqdarekî destê xwe dibe ber guhê xwe...) 

 

Heramî I: Te go çi? Wey, tu bang li zaroyên xwe dikî ne? (Dizvire li ser heramî II û dibêje) Ha, 

ha, ha gazî terorîst Rasto dike! Ha ha ha! 

 

Heramî II: Kîjan Rasto? Ma ne ew ê ku me li deştê pişta wî şkand. Ha ha ha! 

 

Heramî I: Na, ewê ku ji kalkê wî re digotin Zoro. Ma nayê bîra te, piştî ku min pişta wî şkand te 

jî serê wî firandibû. 
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Heramî II: Ha, ha, ha bihêle bila ew jî di xewna xwe de hewrîşkê bixwe. Ka bisekine! Ez ji 

sîngên dayîka wan hinek şîrpetrol bikişînim. 

 

(Kîsekî ji ber kemera wê dikişîne hildide û bi tewrekî kêfxwaş carekî kîs, carekî Dayê dinyêre, 

paşê berê xwe dide Heramî I) 

 

Heramî II: Tu dizanî ev çi ye? Ev şîrpetrol e, şîrpetrol. Him jî gravîteya vê şîrpetrolê çil û heyşt 

e.  

 

Heramî I: Welleh kêf kêfa me ye. Heya ku ev Dayê di destê me de be, ti kes nikarin ji me re 

bêjin “li ser çavên we buhrî hene.” 

 

Heramî II: Ka tu jî tiştekî jê biqetîne xêyo! 

 

Heramî I: Qardaş, ez ê tişta herî girîng a wê jê bigrim. Da ku bila kes wê nas neke. 

 

(Heramî I hinekî ji ber Dayê re tê û diçe. Paşê destê xwe davêje medalyona Dayê a bi Şahmaran 

diqetîne. Dema ew medalyonê diqetîne û gelekî kêfxwaş dibe. Paşê li çavên Heramî II dinyêre.) 

 

Heramî I: Tu zanî ev çi ye qardaş? Ev çand e, bîr û hizra dîroka wan e, ziman û evîn e. 

 

Heramî II: Wallehî ezîm xeyo, te ew, ew pûçkir û berda lo! Jixwe ev çand ji te re pêwîst e. Tu 

bê wan wek kivarka bê kok a li nav sergûna bûyî.  

 

Heramî I: Hêêy! Bijî her bijî êdî çand û koka min jî heye.  

 

Dayê:  

Hawar, hey hewar 

Rasto de wer wer 

Hêsîr û bindest im 

Dinalim dikim zare zar! 

 

(Di vê navberê de hinek ji çirayên dikê yên projektor tên temirandin û tarîgewrik çêdibe. Rasto 

tê ser dikê. Temenê wî ne grîng e. Wek destpêlkî dimeşe. Di vê demê de dayê kilamekî dibêje, 

Rasto radiweste û wek ji dûr ve wê guhdar dike. Rasto gelekî şerpeze ye. Kincên wî qetiyayî  û 

pînekirî ne.) 

 

Dayê:  

Hey lo lo! 

Hey lê lê! 
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Eza reben, dayîka heftê û heft kur û keça me 

Her yek ji wan heftê û heft goşeyên dinyayê bela bela ne 

Ew ne min dibîzin ne jî dibînin hey lo lo 

Hey lo lo, hey lê lê  

Zarokên min bûne biyaniyê heftê û heft dê û bava ne. 

Di ustiyê min de nîrê koledaran 

Di dest û nigên min de qeyd û bend in 

Hey lo lo! Hey lê lê! 

 

Rasto: Ev dengê dayê ye! Ev hewar û qîrîna dayê ye. Me ew wenda kiribû, lê wê heviya xwe ji 

me nebirî ye. Dayê, dayê! Menale dayê! Ez im, ez Rastoyê te me. Waye ez hatim te rizgar bikim. 

 

(Dema ku Heramî I û II dengê Rasto dibîzin, şûrên bilindikin, dibêjin “Alllah, Allah, Allah” û 

rikêfî wî dikin. Rikefkirina li ser dikê divê şêweyekî artîstîk be. – Mîna kî; dema ku ew rikêf dikin 

Heramî I, Heramî II bi pêş de defbide, Heramî II jî wek bêdil biçe xwe paş ve bikişî ne. Dema tên 

li ba Rasto disekinin. Dorberên wî dizvirin. Bi şûr gefan didin Rasto. Her du bi hev re dibêjin: 

hiim, hiiiim! Ango digirizin.) 

 

Rasto: Roj baş, gelî tehbayan! Min dengê Dayê bihîst. Ez hatim wê bibim.  

 

Heramî I: Kuro oğlim! Ma tu nizanî ku li pêşberî me mirîşk jî bêjin “dayê” dikevin lîsta 

terorîstan û em jî serê wan difirînin? 

 

Rasto: Hela, hela. Ev ji kingê ve wisa ye. 

 

Heramî II: Ohoo, xêyo ev pir paşketiye lo! Kuro bodele! Ev yasûn ji qal û belayê vir ve wisa ye. 

(Li çavên Heramî I dinyêre û dibêje:) Ka em serê vî terorîstî bifirînin. 

 

Heramî I: Serî firandin ne tişteke. Divê em sezayeke wisa bidin wî ta ku bibe îbretê alemê. 

 

Heramî II: Ew çi ye? 

 

Heramî I: Em ê kincên wî biqetînin. Pêşiyên me serdestan çi gotine?: 

Her du bi hev re: “Sezaya qetandina kincên feqîran ji kuştina wan girantir e.” 

 

(Her du bi hev re dest pê dikin kincên Rasto diqetînin. Rasto bazdide diçe aliyê pişt dikê.) 

 

Dayê: Hewar, Hewar Xwasto were min rizgar bike! 

 

Mirov I: Rasto çû îjarê ma Xwasto! Ha, ha ha! 
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Mirov II: Bila ew jî bê xwe biceribîne û paş ustiyê xwe bixwirîne û biçe. Ha ha ha. 

 

(Xwasto tê ser dikê û xwe bi xwe re diaxife) 

 

Xwasto: Min hezar carî got; kuro Rasto dev ji şer û peçûnan berde lawo! Em wek efendiyan  

daxwaza diya xwe bikin. Lê ew dîsa  dibêje tu dujminê xwe nasnakî.  

 

(Dema dighîje cem Heramî I û II) 

 

Heramî I: Ooo, waye Xwasto jî hat! 

 

Heramî II: Wey, xêr nehato! Walleh bîna xwînê kete pozê min. Divê ez serê wî bipelixînim. 

 

Heramî I: Ka sebirke lo, hinekî siyasetmedar be kuro! 

 

Xwasto: Dem baş birêzan! Hûn çawa ne, baş in, rind in, serbilind in? 

 

Heramî I: Welleh em başbûn, lê ew Rasto ye çi kulader e. Ew terorîsta hate vir û em enirandin.  

 

Heramî II: Qey dibê me bavê wî kuştî ye. Çi dibe yanê, diya wî hêsîra me ye. ma qey qiyamet 

radibe? 

 

Xwasto: Jixwe Rasto bela ye, bela! Hertim dibêje; Ew kesê ku dujminê xwe nas nake, hema 

bimire çêtir e! 

 

Heramî I: (ji Heramî II re dibêje) Ma te bihîst ne? Ji me re dibêje dujmin. Kuro, ma em 

dujminin lawo, bavê we serî rakir lewma me ew kuşt. Eger bavê te jî wek te wusa mulayîm bûya, 

me ew nedikuşt. Hella hella, weleh ez îro gelekî bihêrsim, hinek maye biteqim: 

 

(Dizvire ser Dayê û wê dinyêre paşê kîsekî ji yên ber kemera wê dikişîne û nîşanî Xwasto dike) 

 

Heramî I: Tu dizanî ev çi ye? 

 

Xwasto: Helbet, ez dizanim. Ew erd û hewaya Dayê ye, jiyana wê ye. 

 

Heramî I: Yaho oxlim eferim bi te re! Tu gelekî jîr î loo! Binyêre min tu bi eferima xwe teltîf 

kir.  

 

Heramî II: Kuro, jîro, jêhatiyo, ka bêje tu ji bo çi hatî vir? 
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Xwasto: Kekê min, ez ji bo karekî mirovane hatim li ba we. Ez gelekî ji we tika dikim. Dayê 

azad bikin. 

 

Heramî I: Aha “de îja were kuman dayne pirsan pirske”. Kuro debeng! Buhar hat, zivistan çû. 

Dayê çû, êdî venagere. 

 

Xwasto: Birêz, heyran, qurban dayê xwaşik e, bedew e, bejin û bal e. Dewlemend û xwayî 

gencîneyan e. Heftê û heft zarên xwe hene. 

 

Heramî II: Raste ji ber vêan taybetiyên wê, me ew kir ya xwe. Hûn heftê û heft zaroyên wê jî 

angoreyî yasûna Asmanî nokerên me ne. 

 

(Xwasto dest bi girî û gazincan dike) 

 

Xwasto: Wey dayê, wey dayê xwazî tu hêsîra destê çil heramiyan nebûbûyayî. 

 

(Dayê dinale. Xwasto li wir ser çokan dimîne. Xewnê û Rasto tên ser dikê.) 

 

Xewnê: Xwasto birayê min, çi li te hat, dayê çawa ye?  

 

Xwasto: Dayê di bin destê çil heramiyan de dinale. Me heftê û heft keç û layên wê xwe ceriband 

lê dîsa jî me nikaribû wê rizgar bikin. Divê em çarenivîsa xwe bipejirînin. 

 

Rasto: Riyek tenê maye. Ew jî mirin e. Mirin ji koletiyê çêtir e. 

 

(Heramî I û II tên ba wan û şûrên xwe dihejînin. Hereketên wek yê bi şûran serên wan jêkin, şûr 

dirêji hûrên wan re dikin dora wab diçin û tên.) 

 

Heramî I: Yaho, ev ne ew keç û lawên vê berdestikê me ne? 

 

Heramî II: Belê xêyo, her ew ên ku me pir caran “diranên wan kişandibûn” her ew bi xwe ne.  

 

Heramî I: Kuro oğlim hûn çi dixwazin? 

 

Xewnê: Em Dayê dixwazin. 

 

Heramî II: Dayê mayê tune ye. 

 

Rasto: Belê dayê heye em jî zaroyên wê ne. 
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Xwasto. Min jî wisa gotibû. 

 

Heramî I: (li çavên Heramî II dinyêre) Xwedê zane, serekê terorîstan ev Rasto ye. Lêxê serê wî 

bifirîne. 

 

(Heramî II, şûrê xwe radike Rasto bikuje, Rasto wî defdide, Xewnê nigê xwe dide pêş û wî erdê 

dixe. Rasto diçe şûrê wî hildide. Nigê xwe dide ser wî. Dîdariyeke artîstîk nîşan dide. Heramî I 

dixwaze bireve, Lê Xewnê destê xwe davêje patika ustiyê wî û dikişîne. Xwasto şûrê wî jê 

distîne.) 

 

Xwasto: Em serketin! 

 

Rasto: Em ji wan xurtir in. 

 

Xewnê: Gelo çima? 

 

Dayê: Ji ber ku berê yekîtiya we tunebû. We vê carê bi hev re êrişî ser çil heramiyan kir!  

Pêşiyan beleheq negotine “Bi çûkekî tenê hêlîn, bi kevirekî tenê diwar çênabe” 

 

Rasto: Rast e. Divê em yekbin, mezinbin û zindîbin! 

 

Xwasto: Xwazî min ev berê bizanibûya. Xwazî min ... 

 

Dayê: Ey Xastoyê min, divê tu bizanibî ku “dara xwaziyê hêşîn nabe.” Mirov bi berxwedanê 

serdikeve. 

 

Xewnê: Dema dest zêdedibin kar jî asan dibe. 

 

(Her du heramî ser çokan sekinîne û ber wan digerin) 

 

Heramî I: Ez ketime ber bextên we, min bibexişînin, em qardaşên hezar salanin! 

 

Heramî II: Ez, ez, ez bendeyê we me xêyo, gedayê li ber diwarê we me! Min jî bibexşînin. 

Çimkî em hemû musulman in. 

 

Rasto. Em van çibikin dayê? 

 

Dayê: Bavêjin li nav sergûna dîrokê. 
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Her sê xwîşk û bira bi hev re: 

Eger em nebin yek, tune dibin yek bi yek! 

 


