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Dumahîk: Gotaeke helbijartî …  
jin û zaro a re nema ye. Herin dor 
mezinên xwe, herin dor ulemaya, 
hemî tîfaq bikin, xwe ji bin vê zulma 
memûran hilînin, ji we re fihêt e..!!. 
 Min, Istanbol terk kir ez hatim 
welatê xerîba de, de vê cerîdeya xwe 
binivîsim kurda re rêkim, de pê vê 
cerîdeyê kurda Îqaz(şiyar) bikim, 
vêca, ez hêvî dikim kurd jî guh bidin 
vê cerîdeya min, tiştê ez vê cerîdeyê 
de dinivîsim, hemî tiştên we ne ku 
Xwedê û pêximber emir kirine. Ya 
Xwedê emir kirî û pêximber emel 
kirî, mueyen(teqez) ji we re xêr e. Ez 
ji ulemayên )01/.-ء ( kurda hêvî dikim, 
vê cerîdeya min ji kurdê nexwendî re 
bixwînin, ji kurda re esbab û 
hikmetên van nesîhetên min bêjin, da 
qenc eqlê wan bikeve, ev li ser ulema 
deyneke mezin e. Divî Mîr û Axa jî 
arî ulema bikin, qedrê wan bigrin, ji 
xeberê wan dernekevin, çiku ulema 
wek enbiya )أ567.-ء ( ne, çawa divê mirov 
itaetê ji enbiya re bike, welê divê 
mirov ulema re mutîe )95:;( be.  
 Min cerîdeya xwe ya berî vê de 
behsa Kirêdê kiribî, ew ax welatê 
misilmana, axir, kete nav destê neyara 
de, hinde welatek pê zehmetî hatî 
sitandin, gelek hêsanî kete destê 
neyara de, çiku mirovên wê derê nav 
destê memûrên hikumetê de jar û 
reben bîn, ewan memûra pê zulma 
xwe ew erdê hinde xwe(…) axir 
avêtin nav destê neyarên me de.  
 Îro, sed hizar nifûsên Kirêdê hinde 
jin û zaro, ciwan û pîr nav destê 
neyarên file de êsîr mane, 
xidmetkariya wan dikin, ewan rebena 
hinde hawar û gazî kir, dewletê tu arî 
ji wan re nekir, ewan pê destê xwe 
çekên xwe dest şerî kir, gelek xîret  
 

kirin, lê dewletên fila arî fileyên 
wêderê kirin, top û tivingên xwe, 
waporên xwe ji fila re  rêkirin, eskerê 
wan arî fila kir, misilman kujtin, 
misilman mexlûb bîn hatin kujtin, êsîr 
bîn. Xinkar ji wan misilmana re tu 
arîkarî nekir. Heger misilmanên 
Kirêdê(…) xwe ji bin zulma 
memûrên Xinkar derêxistana, îro erdê 
wan ew axa li ser mezin bîn, ew axa 
zaroyên xwe bi hinde delalî mezin 
kirî ji dest wan nediçû, eskerê fila ser 
kêfa xwe wekî rastî zaroke misilman 
dihat, şîrek(Şûrek) lê deda, da 
bizanibe şîrê wî dibire an 
ne..!!.Misilman holê dest wan de 
reben bîn, ewan ev hal hemî Xinkar 
re nivîsî, lê Xinkar tu rehim tu arîkarî 
ji wan re nekir. Misilmanên Kirêdê 
birçî man, tazî man, jinê wan kefîk 
nedîd(nedît) bidin serê xwe nav 
eskerê neyara de, jar û reben bîn. 
Xinkar ev hal hemî bihîst, ji wî re 
xelqê hemiya nivîsî, dîsa tu feyda 
xwe li wan rebena nekir, jin û 
zaroyên Kirêdê ji birça, ji serma 
mirin, dîsa Xinkar û mitirbên dorê ji 
sefaheta xwe kêm neman. 
 Gelî Kurdino, de vêca qenc 
bizanibin heger ûn niho ve fenekrin 
halê xwe, vê meskenetê bernedin, 
heger ûn dest hilneynin, heger ûn her 
holê bin zulma wan memûra de man, 
ev bela ê rojekê bê serê we jî, wekî ûn 
dereng man, êdî hawar û gazî feyde 
nake, lewma divê ûn niho ve fekrin 
xwe, divê we berê ve ji haj xwe hebe, 
heke ne, ûnê paşê peşîman bibin lê 
ew peşîmaniya paş, tu feydê nake..!    
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