Dumahêk: ÇIYAYÊ ….
xweda ne bihîstine , û pi tî êwra Mîrê Botan bi
êwirdarê xwe re ji ber dîtina riyekê ku keçik bê û
di dîwana wî de bi stirîne , Mîr radibe bi
destgirtiyê wê ve rê dike û li rex xwe dihêle û
mercê berdana wî dike ku destgirtiya wî bê û di
dîwana wî de bistirîne , û bi dawiyê keçik û
xelkên xwe bê çare dimînin û bi ber mercên Mîr
re tên û keçik diçe û di dîwana Mîr de stirana
dibêje û dûv re Mîr destgirtiyê wê berdide , û ji
ber vê bûyerê "ikakan dîsa li herêma xwe
vedigerin û soz didin ku dîtir li vê herêmê
venegerin.
.
Û di roja 9 / 7 / 1941 an de fermandarekî Ingilîzî
û di gel hêzeke le kerî ji Iraqê ve êrî dike li ser
Qereçox û hawîrdorê Qereçox û bi taybetî li ser
gondê H0enêwiyê yê dikeve bakurî çiyê bi 5 km
ran û H0enêwiyê di ewitîne û wêran dike û gelek
ji xelkên wê dikuje û yên dimînin sax wan jê dide
barkirin û sedemê vê ku tarê nakokiyên Kurdan
bi Kiristiyanên H0enêwyê re bûn û ji ber parastina
bercewendiyên Kiristiyanan di herêma Qereçox
de .
Qereçox çiyayek kevnareye , û yê ku xwe ik li
ser vî çiyayî bigere gelek deverên kevnare wê
bibîne , li Qereçox pa mayê bajarekî heye jê re
dibêjin bajarê Zenbîl Firo , û dibêjin ev bajare
bajarê êkanebû di vê herêmê de , û hê bingeh û
pa mayên avahiyên vî bajarî xuyane di nava çiyê
de ji aliyê bakur ve , û di keva bajêr de keftek
heye jê re dibêjin ikefta Zenbîl Firo l , neha bi
axê hinekê hatiye ve artin lê dema mirov diçe di
ber de mirov bi qasî odekê valahiyekê di lata çiyê
de dibîne , û nêzîkî bajêr çemek piçûk ji nava
çiyê di herike û tê û dikeve di Sefanê "ekir xaçê
de . Û li ser girekî di kûpê çiyê de ji aliyê ba ûr
ve tirbek heye jê re dibêjin tirba Keçka Kezî , û
raserî tirbê darek mezin ya Berûya heye jê re
dibêjin dara Keçikê , û di milê wê tirbê de tirba
Nayif Mistefa Pa a û tirbên binemala wî û yên êla
wîne , û pê miqabîlî wî girî û di aliyê bakur de ,
girek dî heye di kûpê çiyê de , û tirbek li ser wî
girî jî heye jê re dibêjin tirba Kurkê Riyal , û di
ber vê tirbê de jî darek mezin ya Berûya heye jê
re dibêjin dara Kurik .
Kurkê riyal û keçka kezî çîrokek dîrokî û
filkilorî û civakiye , û ev çiroke sinciyên herî
filkilorî û civakiye , û ev çiroke sinciyên herî pak
û mirovatiyek herî pîroz jê di herike ,

bûyerên vê çîrokê bûye stiranek gelêriya gelekê
xwe û delal , jê re dibêjin stirana Zenbîl Firo ,
û dibêjin Zenbîl Firo kurê Mîrê Diyar Bekirye
navê wî Mihemed Seî0de yan Mihemed Emîne ji
xelkê xwe digere û tê Qereçox û tê xwe li wî
bajarê li ser serê çiyê digire , û ji ber xwe û
zarokên xwe xwedî bike zenbîlan çêdike û di
kolan û zikakên bajêr de di firo e û dema Xtûn
wî dibîne û zenbîla difioro e di kolanên bajêr de
û dibîne çi maqûliyek li sere , daxwazê jê dike
ku bê bi pê re kêfê bike , lê Zenbîl Firo
daxwaza wê bi cih nayîne ji ber tirsa wî ji
xwedayê wî heye , hê hemî Kurdên dinyayê vê
çîrokê distirên ji ber gotinên wê yên xwe û
awaza wê ya nerm û sivik û wateya wê ya sincî
û mirovatî .
Gelek nivîskar û lêkolînvana li ser vê çirokê
nivîsîne , yek ji wan lêkolînvana Sovyetî " . S .
Wisîlyan ya peyama xwe ya diktora li ser vê
çîrokê amadekiriye , û ev çîrok û filikilorê
Kurdî yê zengîn cihê mat û rizamendiya wê bû .
Û kesek nikare serdema bûyerên vê çîrokê sînor
bike , lê ji bûyerên vê çîrokê û nêrînên
nivîskarên li ser nivîsîn dibêjin belkî di
destpêka serdema Osmaniyan de çêbûye .
Û li ser girekê di kûpê çiyê de ji aliyê ba ûr ve
birca xurtkirina we ana tilvizyona Suryê li ser
xuya dike .
Çiyayê Qereçox çiyayek kevnareye , û gelek
deverên kevnare di çiyê de peyda dibin , ji ber
vê yekê di van salên dawî de ev cihên kevnare
bûn armanca dizan , û gelek ji wan hatin dizîn li
ser destên zilamên hukumeta Sûryê .
Û gelek gund hene li hawîrdorê çiyê û di
qontara çiyê de ji wan gundan , Beroj , Kaniya
Dirê , H0emze Bekê , Besta Sûs , Tepkê , Mêrga
Mîra , Nizar , Xana Serê , Gundikê "êxê Dîn ,
Robarya , Mistefawiyê û Gêrê … hd .
Çalakiyên li çiyayê Qereçox peyda dibin . Çandinî : Çandinî mercek serekiye ji
berdewambûna jiyanê re di herêmekê de , û
herêma Qereçox ji mêj de karê çandiniyê dikirin
, û çandiniyê diçandin ji berê ve Genim , Ceh ,
Garis û Birinc ya ku bi piranî dihat çandin li wir
li ber kevên av û çeman , yên ku Qereçox
zengînbû bi wan , lê neha çandiniyên li wir
peyda dibin çandiniya Genim , Ceh , Nîsk , Nok
û çandiniya Garis û Birinc
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