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Kurtego^na Weşanxaneyê

Çand, wêje û pîşeya gelê Kurdistanê jî, mîna hemû nirxên wî yên ne- 
teweyî hatine talan û paymalkirin. Wêjeya gelê Kurdistanê di çi pêvajo- 
ya dîroka Kurdistanê de derfetên pêşketin û pêşveçûnê nedîtine, bi a- 
wayekî azad xwe nuh nekirine. Mirov dikare tenê ji sedsala VIII an ta 
sedsala XlII'an, anku dema qels û zeyîfbûna desthelatdariya Abbaslyan 
mîna nimûne û mînak bo pêşveçûn û pêşketina gelê Kurdistanê di warê 
çand, tore Û wêjeya gelêrî de nîşan bide. Di vê kurtedemê de gelê Kur- 
distanê wêjevanên mezin mîna Feqê Teyran û yên din afirandine.

Di dîroka gelê Kurdistanê de, bi taybetî jî, piştî ku pêşketin hatine ra- 
westandin û dîrok ber bi şevreşên tarî ve meşiya. ger bi rengekî din we- 
re gotin piştî ku Kurdistan hate perçe Û dagîrkirin, ji aliyê karê çandî ve 
jî dem rawestaye û çandnasên mezin, wêjevan Û şairên nasbar neweli- 
dîne. Zimanê kurdî her çiqas derbasî nivîsê nebûbe jî, di nava gel de çi 
demê nehatiye jibîrkirin û her demê hatiye axiftin. Ji lewre dema ku em 
bi çavekî wêjevanî li dîrokê dikolin, dibînin ku zêdetir edebiyata devkî 
jiyaye û pêşketiye. Ji bo wê yekê ye ku li Kurdistanê di nava herêmên 
nezî hev de jî cûdahiyên devkî p eyda bûne. Û ev cûdahî di kilam û hel- 
bestên gelêrî yên devkî de jî diyar dibin. Helbet li aliyekî ev cûdahî zi- 
man dewlemend dikin, lê belê li aliyê din yekîtiya zimên zehmet dikin. 
D1 nivîsarên kurdî de jî li gor herêman hinek gotin guhêrîne. Her weha ji 
ber ku zipnanê kurdî di medreseyên olî de piranî jîn bûye û di dibistanan .< 
de nehatiye bikar anîn, ji ber hîkarî û tesîra ola îslamî gelek gotlnên ere-
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bî ketine nava zlmên. Dîsan ji ber ku şair û wêjevanên Kurd an tunebûne 
an jî kêm bûne, helbest û berhemên nivîskar û şairên feris (ecem) di 
medreseyên olî de hatine xwendin û gelek gotin û peyv jî, ji zlmanê fe- 
risî ketine nava nivîsar Û helbestên ku li ser bingeha perwerdekirina 
medreseyan şîh bûne.

Di vê pirtûka dl destê we xwendevanên dilovan de, ev kêmasî an jî 
zêdayî hemû peyda dibin.

Li gor baweriya me, zimanê kurdî bi hostatiyeke mezin hatiye blkar 
anîn, di vê pirtûkê de. Lê belê dîsan jî hin kêmasî tê de hene. Bo nimû- 
ne: Di gelek peyvan de tewang ne hatiye xebitandin. D1 hinek peyvan 
de pirtikên nêrtî û mêtiyê şaş hatine bikaranîn Û ji bo ku qafiye li hev 
were gelek gotin û peyvên erebî û ferisî bi kar hatine. Di hinek peyvan 
de, ji bo ku wezn hevûdu bigire dengdêrek ketiye. Nimûne: Di şûna 'li 
serî de Tserî' û li şûna 'me divê', "me d'vê" hatiye nivîsandin... Xwende- 
van pêwist e vê yekê jî bigirine berçav, daku baştir û hêsantir tama 
xweş ya helbestan bistînin.

Di tevayiya pirtûkê de dibe ku hinek şaşiyên tîprêzkirinê hebin. Bê 
guman ew şaşiyên me ne û ger em ji wan şaşiyan werin haydarkirin em 
ê kêfxweş bibin. Lê belê şaşiyên rêzimanî ne yên me ne. Û jixwe, ji bo 
ku melodiya xwendina helbestan xera nebe hinek kêmasî û şaşiyên 
rêzimanî, anku gramatîkî bi zanîn ne hatine rastkirin Û weke xwe mane.

Tevlî rast Û çewtên xwe, tevlî kêmasî Û şaşiyên xwe em bawer in, ev 
pirtûka Mele Abdurrahman Durre; wê di nava edebiyata kurdî ya klaSîkî 
de cihê xwe bigire û mîna guleke sor di nava çanda gelê me ya nete- 
weyî de veke. Em pêşkêşî xwendevanên xwe yên dilovan dikin.
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PÊŞEK

Di hinkî dînan da, baweriyek wiha heye, ku însan dimire, 
canê vtf (ruhê wî) vedigere dunyayê, dikeve bedena 
însanekî din.

Heta ku min, Dîwana Seydayê Abdûrrahman DURRE. 
nedîtibû ev yeqînî, bi min pir sivik dihat. Lê piştî ku min, 
dîwana Wî dit, ez jî, tev li wê bawerîyê bûm; belê, bi 
Ferqekî: ew dibêjin ku ruhê insanekî di keve bedena 
însanekî lê ez, di bêjim; ruhên ku ketine bedena seydayê 
me, ne bi yek û dudu û sîya ne. Tu dibê Qeyê? ruhên te- 
mamê rehmetîyên şair û alimên kurda, di bedena seydayê 
DURRE da, kom bûne (içtima kirine)

Ma qey kî ture? Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Mewlana 
Xalid, Melayê Bate, Ehmedê Xani û Seydayê Cîgerxîn.

Di diwana DURRE da, wek Cizîrî eşq û tesewwuf heye 
wek Feqlyê Teyran, Eşq-û destan û tarix heye, wek Melayê 
Bateî, Dînîye, bi Qewmîtîyê (gelperwerîtiyê) jî, ji Ehmedê 
Xanî Û Seydayê Cigerxûn, pir derbas bûye, di feisefa din 
dajî., Wek Bapîrê xweyê Mewlana Xalide.

D1 derheqê diwana Seydayê DÛRRE da, Ez çi bibêm; kêm 
dimîne, ji ber ku ez, qenc ji iimê wî, fêhim naklm. Lê ezê, bi 
beytekî xezûrê xwe (Abdurrahîm Rahmi Zapsû) qenaeta 
xwe, îfade bikim: Xezûrê min, ji bo melayê Cizîrî wiha goti- 
ye:

(.......mala ku Feqîr ma bû, te tijî Durû cewher kir)
Di virda, qesta xezûrê min, ji malê, Kurdistan e. Ez, jî, ji 

Seydayê xweyê mezin Abdûrrahman DURRE, ra dibêjim: 
Welatê ku Feqîr mabû te Jî, tijî Durrû gewher kirine. Sed 
aferîn ji tera,! destê te sax be û bîji.!

Ez, van çend pirsan dibêjim û yeqin diklm ku wê, te- 
mamê kurda, ji tera ebediyen minnetdar bin. 'Şîrê Dayka 
welat, lî te helai û xweş be”

15.6.1992
Mûsa ANTER
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DESTPÊK

Xwendevanên hêja 1
Dîwan, bi du mana tê:
1- ji meclisên mezinan ra tê gotin,
2- ji kitêbên helbest û ristê şalran ra

Çawan ku, meclisên mezinan, cihên suhbet Û rûniştinên 
wan bi qedr û rûmet in, bi şan û şeref in, wisan jî kitêbên 
şair Û hozanan giranbiha û birumet in; di warê wêjevaniyê 
da li qora pêşîn in.

Ev beşa diwana me, ku bi navê £vfna Welat e xelekeke 
seretayî ye (ewil e) ji zencîreya Dengê Kurdistanê ku navê 
hemû beşên dîwanê li serhev e.

Me ew navê pîroz, ji ber vê sedemê Iê daniye, ku di her 
beş û parçe û qesîde û xezel û destanên wê da, serpêhatî û 
macerayên Kurd û Kuidistanê, nav û nişanên dîrokî hatine 
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bîranîn, bikaranîn û hîma (Işaret) kirin. Helbeste û risteyên 
wan, ji rîs û ta û bendên tarixê hatine ristin û raçandin; pirs 
û gotinên têda ku diborin ji durr û gewherên kan û genCîna 
Kurdî hatine derxistin û hilbijartin.

Tu dibê qey her nûke(tîp-harf) û bêje û pirs û hevokên 
wan, xunçe û gui û sunbul û laie û nergiz û pivok û be- 
ybûnên bax û bostan û war û zozanên Kurdistanê ne, ji wer- 
zebayên bihar û Newrozê pişkivîne, nuh ji xew rabûne, di- 
kenin û digirîn; cîlwe û naziyan dikin, ji rengê ala kesk û sor 
û zer xemiiîne, bîna xwîna şehîdan ji wan tên.

Weyan, şeng û şox û şepal û çavxezalên Kurdan in, di 
govenda azadî û rizgariyê da, ketine milê hev, direqisin û 
diiîzin û diiîiînin.

Weyan, Kawa û Goderz û Rostem û Key Û Kiyaksar in, 
keç û xortên şorişker û qehreman û namîdar in, di meydana 
ceng û şerê serfiraziyê da, dîroka kevn Û taze bi hev ra 
dîmeşînin, di sehna cîhanê da, bi rewşa hemdemî didin 
nişandin û dijînin.

Weyan, zar û zêç û kal û pîr û dîl û hêsîrê bindestê dijmin 
û neyar û hov û haran in ku ji zilm û zor û barbariya wan, di- 
kalin û dinalin, dilbikul û birînin.

Weyan, dengbêj û hozan û sazbend û bilûrvanê welat in, 
qaz û quling û bulbul û qumrî û kewrubat in, ku bi dengê 
çivîka sibê ra, dibêjin û di Wîtînin, diqibînin.

Weyan, evîndar û birîndar in, belengaz û stûxwar in, ku ji 
war û yar û dildara xwe, dûr û bêpar mane, hesret û keser û 
evîna welat, nav û dil û canê wan, dax kiriye, ji Çîk û jana Wî 
dinalin û dilûvînin.

Ah û nalîn û fixan e, êş û çîk û jan e tê
Bulbulê şeydan e, ev yan dengê Kurdistan e tê

Ji ber wî qasî ye ku, me navê Dengê Kurdistanê lê dani- 
ye, bi Wî navê pîroz xemilandiye û pêşkêşê we dikin.

HMdar in ku hûn, pê dilxweş û dil şa bin, bextiyar û aza bin.
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Kurte döroka / 
Kurd Û Kurdistanê
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Kurd Û Kurdlstan

Gelê Kurd, ji nijada gelên Hindo-Ewrûpa^/î (Arî-Aiyariî), 
beşa Îranî ye, yek ji gelên esîi û kevnare yê Mezopotamya, 
koma Zaxrosî ye.

Ew gelên ku bi navê Gotî, Cûtî, Kartî, li herêma 
(mentîqa) Zaxrosê, nêzîkî 3 hezar sal beriya Mîladê (zayîna 
îsa) xuya bûne, di sala 2649 Bz. Sumer û Akadan klrine blnê 
destê xwe û lê fermandarî kirine, nêzîkî 25 qral û hukumdar 
jê rabûne û împaratoriya Gotî damezirandine; di dema qralê 
wanê dawiyê ku bl navê frîgan bûye, di sala 2574 bz. da, 
kişiyane herêma çiyayê Zaxrosê. D1 1800 Bz. da, bi Kasîtan 
ra bûne yek û êrîş dane Babîlê û bi qraiê Asûrî Selman Nazir 
ra jî, şer û cengên pirr mezin û girîng kirine.

Ew ên ku bi navê Kasît, Kasayî, Kûş, Kasî, di 1800 
Bz. da, ji herêma Kirmanşahê heta nêzîkî Babîlê hatine, li 
Loristanê bi hemnijadê xwe yên Farisan ra cînar bûne û bi 
hevdû ra rind derbaskirine.

Ew ên ku bi navê Lolo, Lûlû, Lolobûm, lûlûbî, II 
Zamoa (der û dorên Siiêmaniyê û Şarezûrê) bûne û bl 
Gotiyan ra bûne yek û heta Kerkûkê hukumran bûne.

Ew ên ku bi navê Hûiî-Mîtanî, di navbera sala 1500- 
1300 Bz. li Xûr û Waşûkaniyê (Riha Û Serêkaniyê- 
Ceylanpinarê) Qraliyeta Hûrî-Mîtanî damezirandine, tixûbê 
dewleta wan heta Fllîstîn û der û dorê deryaça Wanê û 
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Ormiyê çûye; (qraliyeta Hûiî, di sala 1300 Bz. da ketiye nav 
împaratoriya Hîtitan, Qraliyeta Mîtanî jî, di 1275 Bz. da, bi 
Asûriyan ra bûye yek).

Ew ên ku bi navê Xaldî-Ûraito, di 900-840 bz. da, li 
Arzaşkûn û Tûşpayê (Wanê) dewleta Ûrarto damezlrandine 
û ji Ormî û Rewanduzê heta çemê Firatê di bînê fermandari- 
tiya wan da bûye û di sala 600'ê Bz. da, ketine binê fer- 
mandarîtiya Mediyan.

Ew ên ku bi navê Sûbaiî-Sûbaito bûne, bi AsÛriyan ra 
pirr şer û cengên giran kirine, heta ku textûpayê dewleta 
Asûrî (Nînewa), di sala 612‘ê bz. da, ketiye destê Mediyan, 
Asûrî ji navberê rabûne û li cihê Sûbêriyan jî, Nayrî xuya 
bûne, ku ew jî, mil û qebîlekî Sûbariyan e, li der Û dorên 
Hekarî û Şemdînan rastê aferînekên (eserên) wan hatine.

Ew ên ku bi navê Qardo-Qardox bûne, dîrokvanê 
namîdar ê Yûnanî Ksenephon, di sala 401-400 bz. rastê wan 
hatiye û di kitêba xwe ya bi navê Vegedna Deh Hezaran ii 
wan û cengaweriya wan behs kiriye, ku ew jî, bermayê 
Gotiyan bûne.

Ew ên ku navê wan Med-Mad-Madî bûne, ku di sala 
713'ê bz. da, çend eşîr û qebîlên Kurdan hevgirtine Û bûne 
yek û hîmê dewleta Medî, li Aqbetanê (Hemedanê) danîne, 
ku paşê di sala 700 ê bz. da bûye dewlet û împaratoriya 
Medî jê hatiye damezirandin. Di sala 612'ê bz. da, qralê 
wan ê namîdar Kiyaksar (Kiwaksar) êrîşdaye Nînewa 
textûpayê Asûriyan girtiye û daWî li dewleta Asûrî aniye. Di 
sala 550 bz. da, dema Qraliyeta Astiyak da, kurê Mandana- 
Mandena keça Astiyak û prensê Axemenîşî ku ew kurik bi 
navê Korûş (Cyrûs) bûye, êrîş aniye ser kalê xwe yê Astiyak, 
textûpayê Wî jê standiye û Medya û Persiyayê kiriye yek û 
bûye qralê Med û Persê û bi vî awayî jî daWî li împaratoriya 
Medî hatiye, ku Dayoko, Keykubadê Kurd, Keykawusê 
Nemir (Nemird, Nemrûd), Keyxosro (Keyxosrewê 
Humayûn), Keyluhrasp, Keyşitasp (Kuştasp), Keyerdeşêr 
(Behmen), Hûmaya Keça Behmen (Çehrazad), Kiyaksar 
(Kiwaksar- Dara), Astiyak(2. Dara)ê (Bavê Mandena Daylka 
Korûş -Cyrûs) fi fermandar û qiralên Mediyari ên namîdar 
bûne. Keyşitasp, ola Zerdeşt pêxember qebûl kiriye û dîriê 
zerdeşt bûye dînê dewleta Medî.
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Ev hemû (Gotî, Cûtî, Kartî, Kasî, Kasayî, Lolûbî-Lolo, 
Sûbari, Nayri, Hûri-Mîtanî, Xaldî-Ûrarto, Qardo-Qardoxî, 
Medî-Madî), navên pêşiyên Kurdan bûne ku bi zimanên 
gelên biyanî li wan hatine danîn, navê çiyayê Cûdî jî, ji navê 
Gûtî hatiye girtin, di zimanê erebî da ku tîpa 'G' tune, di cihê 
wê da tîpa 'C' bi kar hatiye, T jî, bûye 'D', Cûdî jê çêbûye. 
Çiyayê Cûdî yanê çiyayê Gotiyan, ku ev yek ji belgeyên 
dîroka Kurd û Kurdistanê ya berçavî ye. jixwe Qardox, 
Qartî, Kûrtî û Kurd yek tiştek in ku ev nav hemû bi zimanên 
biyaniyan li Kurdan hatine danîn. Ji ber wê, em bi hêsayî di- 
karin bibêjin ku ev hemû, navên gelê Kurd in, Asûrî û 
Aramiyan, ji wan ra Gotî, Kûrtî, Qartî, Qardo, Qardoqa, 
Qardan, Qardaq gotine; Rom û Yûnaniyan, Qardosûy, 
Qardohûy, Qardak, Qardokay", Ermenîyan, Qardoîn, Kûrçîh, 
Kerxî, Korxî; Ereban jî, Kurdî, Kardoyî, Baqarda, Qertawiye, 
Cûdî, Cûrdî gotine; we ku Misriyan jî, ji Mîtaniyan ra 
Mîtianî, Nehari gotine. Di kitêba muqades da jî, jê wan ra 
Nahara-Aram hatiye gotin, her wekî ku ji Loiobîyan ra jî, 
Nûllû, Lûlûbûm, Lolobî, ji Medan ra jî, Mîyd, Mad, Amad, 
Mîd, Med hatiye gotin. Çawan ku gelê Qoreyê, jl Tirkan ra 
dibêjin, Toygî; japoniyan dibêjin, Torkoçîn; Çjniyan jî 
dibêjin, Tûkîyû, wisan jî, gelên biyanî, wan navên borî ii 
gelê Kurd danîne, ku bê guman ew gelên bi wan navan di 
dîrokê de dh girtine, pêşiyên gelê Kurd in û gelê Kurd bi 
xwe ne, şêr û pilingên war û zozanên Kurdistanê yên dîrokî 
bûne, ku Kurdistan jî, navê welatê wan bûye û ev der bi 
nêzîkayî (teqrîben) ji Ehwazê, heta Sêwazê (Zara û Qoçgirî), 
ji Hemrînê heta Qafiqasê ye.
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DEWLET Û HÎKÛMETÊN KURD (PIŞTÎ ÎSLAMÊ)

1- Dewleta Hesenoyê (Hesenewî) Barzîgariî (941-1014): 
Hesenoyê serokê qebila Barziganî(Barzini), damezrandi ye. 
(959 1014) Textipayê Wî, sarmac li başûrê Bêstûnê bûye .

2- Dewleta Îbrahîmê Deysemî Hezbanî : Li bakûra rojhl- 
lata Kurdistanê hatiye damezrandin (938-959).

3- Dewleta Şeddadî: Muhemedê kurê Şeddad, li herêma 
(mentîqa) Arranê (Nexçiwan, Gence, Anî, Tiflîs) damezi- 
randîye, 14 fermandar jê rabûne, ji sala 951, heta 1088 an 
dewam kirîye, fermandarê wî yê pêşî, Muhemedê kurê 
Şeddad bûye, fermandarê dawî jî, Menûçer-Keysultan bûye; 
dewletekî pirr bi rûmet û xebatkar bûye, plrr berhemên 
tarîxî li dû xwe hiştine, tixûbê wan heya Meletî yê jî, çû ye.

4- Dewleta Baz-Merwariî (990-1096 z.): Baz-Bad, II 
Hesenkêfê, hîmê wî danîye, xwarzîyê Baz “Ebû Elîyê 
Merwanî" jî, textûpayê wê dewletê anîye Amedê (Meya 
Farqînê), sulala wan, 100 salî domandîye, tixûbê dewleta 
wan jî, ji Riha û Sûrîyê heta Melazgir û Erdîşê bûye Û hem- 
demê dewleta Şeddadîya Kurdî bûne.

5- Împaratoiîya Eyyûbî: (1171-1250 z.): Ku Selahedînê 
Eyyûbî, kurê Eyyûbê, kurê Şadî, ji gundê Dwînê, qebîla 
Rewadî, eşîra Hezbanî bûye û Kurdekî namîdar û qehreman 
û merd bûye; împaratorîya Eyyûbî bi navê îslamê damezl- 
randîye.

6- Mîrriîşîna (Mîrîfiya) Erdelan: Ku ji alî Baba Erdelan 
va hatiye damezirandin, nêzîkê 650 salî li herêma Erdelan (jl 
Gerûs û Hemedanê heta Silêmanlyê û Kerkûkê, ji Afşarê he- 
ta Newaia Çemê Diyala) demeka dirêj payidar maye, fer- 
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mandarîtiya wê mîmîşînê di dêstê malbata Babanîyan da 
bûye, di dema Mîmişîna Erdelan da wêje û ziman û hunerên 
Kurdî gelek pêşva çûye. Di sala 1549'ê Zayînê da, dewieta 
Osmanî, êrîş tîne ser Rewanduzê (payîtextê wan), dixwazin 
ku Babaniyan ji navberê rakin, lê belê bi wan nikarin û 
dişkên, di sal 1864 an da, bi leşkerekî pirr giran tên ser wan 
û di dema Mîr Emanullah da, (Mîrê dawî yê Mîmîşîna 
Erdelan) Mîmîşînîya Baban dawî, lê tê (1864).

7- Mîrnîşîna Badînan: Di navbera Mûsûl û Dîde û Zap a 
mezin da bûye, li rojava wî, Mîmîşîna Botan, li bakûra wî, 
Mîmîşîna Hekarî, li Rojhilata wî jî, Mîmîşîna Soran bûye.

8- Mîrnîşîna Soran: Hîmê vê Mîmişînê ji aliyê Kelos da 
Hatîye danîn. Kelos Kurdekî gelek jîr û navdar bûye. Piştî 
mirina Mîr Ismaîlê Badînan, Mîr Muhamed, Mîmişîna 
Badînan distîne û bi Mîmişîna Soran ra dike yek. Di dema 
Mîr Mistefa da, Mîmişîna Soran gelek geş û ?<weş dibe, di 
sala 1813'an da, Mîr Mistefa fermandariya Mîmişîna Soran 
dide destê Mîr Mihemedê kurê xwe. Mîr Mihemed, gelek 
zîrek û jêhatî bûye, ji dewleta Osmanî û îranê ra serî danay- 
ne, bi wan ra ceng û şer dike. Li Rewanduzê karxana 
(çekxane) top û tivingan çê dike, di sala 1834'an da, bi 
dewleta lranî ra peymana aşitiyê mor dike. Di sala 1836'an 
da leşkerê Osmanî di bin seroktiya Reşîd Paşa da, hêrişeke 
mezin tînin ser Mîr Mihemed. Li ser wî, Mîr Mihemed diçe 
îstanbulê, Sultan Mehmûdê Duwemîn, Mîr Mihemed ser- 
best dike. Belê di dema zivirandina wî da, bi fêlebazî û qe- 
laşî dixe kemînê û dide kuştin. Bi vî awayî dawî 11 Mîmişîha 
Soranî jî tê.

9- Mîrnîşîna Baban: ji alî Feqî Ehmedê Baban da, tê da- 
mezirandin, di sala 1686an da, gelek bi qewet dibe, 
textûpayê Wî, Kelaçolan (Kela Çwalan) bûye, heta ku di sala 
1784'an da, li ser navê Suleyman Paşa, dest bi çêkirina ba- 
jarê Sllêmanîyê tê kirin û temam dibe, dibe texûpayê 
Mîmişîna Baban. Di dema Mîr Ebdurrehman Paşa da 
Mîmişîna Baban, pir bi qewet dibe. Osmaniyan jê endîşe di- 
kin, di sala 1822'an da, hêrîşeka mezin tînin ser Silêmaniyê 
ceng û şerekî pir mezin tê kirin, pirr leşkerên Osmaniyan te- 
lef dibin, lê di daWî da dikevin Silêmaniyê. Li dû 
Ebdurrehman paşa, Mehmûd paşa heta sala 1834'an fer- 
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mandarîtiyê dike, di pey wî ra jî, heta sala 1851’an, 
Suleyman Paşa, fermandarîtiya Mîmişîna Baban di- 
domîne. Di dema Suleyman Paşa da (1834-1851) şi'r 
û wêjeya klasîkî ya Kurdî, bi rehbertiya Nalî (1797- 
1855) û hevalên wî Salim û Kurdî, MehWî, gelek pêşve 
diçe, di warê edebî da şopeke girîng û hêja vedlbe. Di 
pey sala 1851an ra ew Mîmişîn jî, dikeve bin destê 
Osmanîyan.

10- Mîrnîşîna Hekarî: Payîtextê Wî Cûlemêrg bûye, 
li herêmeka çîyayî bûye, hemdem û hemsînorê 
Mîmîşîna Baban û Soran bûye.

11- Mîrnîşîna Botan: Payîtextê wê mîmlşînê bajarê 
Cizîra Botan bûye, li dev çemê Dîcle, ser riya 
Dîyarbekir û Mûsul û Bexdayê ye. Cizîra Botan, di nav- 
bera 1400-1570 an da, navenda zanyarî û rewşenbîrîtî 
û hunermendîtî û wêjevaniya Kurdî bûye, pirr şaîr Û 
nivîskar û fîlozofen mezin wek Melayê Cizîrî, Feqîyê 
Teyran, Ehmedê Xanî, jê derketine; Mîmişîna Botan, di 
derbareyê ziman û huner û edebîyata kurdî de gelek 
xizmetên mezin kirine; di sala 1821 an da, ferman- 
darîya Cizîra Botan, dikeve destê malbata 'Azîzan". 
Mîmîşîna Botan di sedeyê (qima) 19 an da, pirr cehd û 
xebatekî mezin, ji bo yekbûn û tifaqa Mîrnîşîna Soran 
û Botan û Baban û Badînan kiriye. Mîr Bedirxan, bi 
Emîrî Hekarî Nurullah ra, bi Begê Mûksê (Miksê) 
Mehmûdxan ra jî, tifaq kiriye û heta Mûş û Qersê jî, 
yekitiya hemû Kurdistanê çê kiriye. Lê mixabin, ku 
hêriş tîne ser Nesturiyan (wê demê li navenda 
Kurdistanê dijiyan), dewletên Ewrûpî, bi taybetî Ingilîz 
û Firansiyan zorê didin dewleta Osmanî û teşfîq dikin 
ku herin ser Bedirxaniyan û nehêlin qetluama nesturiy- 
an bikin. Li ser vê, dewleta Osmanî bi qeweteka pir 
mezin, di sala 1847'an da hêriş tînin ser Cizîra Botan û 
qiralê Kurdistanê Mîr Bedirxan û malbata wî dîl digi- 
rin. Mîr Bedirxan dûr dikin (surgûn dikin) Girîtê, paşê jl 
Girîtê radikin Şamê. Di sala 1866'an da li Şamê wefat
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dike. Lê malbata Bedirxaniyan heta sala 19707 jî, ji bo 
ziman û çand û wêjeya Kurdî pir xebatên girîng kirine.

Em dikarin evê rastiyê kifşe bikin ku Bedirxaniyan jî, 
bi dînê ketine defikan, bi navê dîn û alîkariya dînê, ha- 
tine xapandin. Osmaniyên xwînxwar û fêlebaz, ji vê 
fersendê rind îstîfade kirine. Bi hemû pîlan û dek û 
dolabên sîyasî û eskerî, bi navê dîn û xeiîfetîya îslamê, 
hemû mîmîşînên Kurdistanê kirine bin destê xwe û fer- 
mandarîtîya xwe ya zalim û kedmij û xwînxwar, li 
Kurdistanê bi ci kirine.

12- Xanedanîya Bidîîsê: Bidiîs di beriya îslamê da 
bajarekî stratejîk, wekî pirekî bûye, li navbera Kurd û 
Ermenî û Asûrî û Ecem û Roman da, rê û karwansera- 
ya bazirganîya (tîcareta) Rojhilat û Rojava bûye. Çawan 
ku Şerefhame dinivîse; qebîla Rozekî di sala 837'an da 
Bidtîs û Hezoyê, ji destê Dawidê pirensê GurCÎ der- 
dixîne û hîmê Xanedaniya Bidlîsê datîne. Di sedsala 
(qima) 10-1 l'an da, Femnandarîtiya qiraliyeta 
Ermeniyan ji navberê radibe. Xanedaniya Bidlîsê, di 
qima 16, 17 û 18'an da pir bi qewet dibe, ji bindestiya 
Tirk Û Eceman dertê. Di sedsaia 19'an da Şerîf Begê 
Bidlîsî bi salan li hemberê Osmaniyan ceng û şer dike. 
Di sala 1849'an da dewleta Osmanî, ewî dîl digirin û 
dişînin îstanbulê. Di sala 18501 da Bidlîs jî dikeve binê 
fermandariya Osmaniyan. Lê herêma Hekarî dîsan jî, di 
bin fermandariya Kurdan da dimîne. Bidlîs, navenda 
kultur û huner û pîşe û zanyarî û wêjeya Kurdistanê 
bûye; bi taybetî, di navbera 1200 û 1800 an da, li 
Bidlîsê 21 pirên kevir hatine çêkirin, 8 germav û 4 miz- 
gevt û 8 kutuphaneyê zanyarî û ayînî û edebî tê da 
hebûne, feisefe û stêrknasî û wêje û pîşe û huner- 
mendî tê da hatiye xwendin.

Evdalxanê nebiyê Şerefxanê Bidlîsî ku pirr zanyarekî 
mezin bûye, nêzîkî 70 kitêban bi destê xwe nMsîye, 
kalikê wî Şerefxan, ku di sala 1597'an da Şerefname 
nlvîslye û plr senetkar, edîb û zanyarên mezln ên dln, 
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jl Bidlîsê rabûne. Lê sed mixabin, ku piştî cenga Çaldêranê 
(1514) bi alîkariya Şêx îdrîsê Bidlîsî, hemû Mîmîşîn û xane- 
dan û fermandariyên Kurdistanê, yeko yek dikevin bin destê 
Osmanîyan, di dema Sultan Muradê Çaran de Melîk 
Ehmedê Waliyê Wanê(1666) Paşayê Osmanî jî, êrîş tîne ser 
Bidlîsê, digel wan 70 kitêbên destnivîsî yên Evdalxan, 4000 
kitêbên zanyarî û qîmetdarên din jî di kitêbxana wî da 
dişewitîne û barbarî û hovîtîya Osmanîyan, li rûpêlên tarîxê 
dinivîsin.

13- Komara Mehebadê: Di 26/12/1946 an da, li bajarê 
Mehabadê di bin serokrîya Qazî Muhemmed da, Komara 
(Cûmhûrîyeta) Kurdî ya Mehabadê, tê damezirandln, di du- 
duyê meha Rêbendanê da, li meydana Çarçira tê eşkera ki- 
rin; û hikumeteke çardeh wezîrî tê damezlrandin û Had 
Baba Sêx dibe serokwezîrê hikûmetê. Mlhemed Huseyn 
Seyfî Qazî jî dibe wezîrê cengê û parêstinê, di 31'ê meha 
Adara sala 1947 an da, ew komar, tê hllweşandin û Qazî 
Muhemmed û hevalên wî li meydana Çarçira tên bl dardekl- 
rin.
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ŞOREŞÊN KURDlSTANÊ

1- Şoieşa Mehmed Paşayê Rewanduzî:

Di sala 1827 an da, li Rewanduzê Mehmed Paşa li dhê 
bavê xwe (Mistefa Beg) rûdinê Mîmîşîna Şêrwan û 
Biradostan Jî, dixe bln destê xwe, di sala 1830’an da serx- 
webûna xwe, eşkera dike, Herîr, Erbîl û Zaxoyê Jî, distîne, di 
sala 1831'an da, êrîş tîne ser Êzîdîyan, tar û mar dike. 
Dewieta Osmanî )1 Mehmed Şah, plrr endîşe dike, hinek 
beg û axa û şêx û meiayên Kurdan Jî, bi navê dîhê di- 
xapînin û tînin aliyê xwe, mela û şêxên teres, fietwa didin ku 
Mehmed Paşa di berblrê xelîfie da rabûye û ji dîn derketfye. 
Li ser wê Mehmed Paşayê Rewanduzê mecbûr dibe diçe 
îstenbolê, Xelîfiê îslamê, bi navê dîn û xelîfietîyê, fiermana 
dardakirina Mehmed Paşa deidixe û Mehmed Paşa li 
Trabzonê, yan Jî li Sêwazê bi dardedikin, bi vî awayî ew jf di- 
be qurbana xelîfiê virek û qelaş, bi navê dîn ew Jî tê kuştin û 
şoreşa wî dipelişe.

2- Şoreşa Şêx Ubeydullah:

Piştî cenga Ûris û Osmaniyan (1878), di sala 1880'an da, 
şorişa Şêx Ubeydullah dest pê dike, ku dewleta îranê, pirr 
zor û tadayî II Kurdan dike, pirr qetlîamên hov û wehşî tên 
klrin, Hemze Axayê Kurd, di Rojhilata Kurdistanê da dijê wê 
zllm û zorê dertê û dest davêje şoreş û cengê, Seyîd 
Ubeydullahê Nehriyê jî, nêzîkî 50.000 mirîdên xwe dicivîne 
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û kurên xwe yên Sidîq û Ebdulqadir dixe qumandanê wan. 
12 serokê Kurdan û Suiyaniydn Jî, tên aliyê wan, Şeyîd 
Ubeydullah dibe serieşker û wek brûsk êrîş didin îranê, 
Mehabad û Oimî û Meraxeyê digirin, paşê^ ber bi Tewrêzê 
ve diçin. Li hember vê hêza xurt, dewleta îranê, ji dewleta 
Osmanî û Rûsyayê, aiîkariyê dixwaze, Ewrûpî jî, alîkarî didin 
dewleta Osmanî, êrîş tînin serŞeyîd Ubeydullah, dl navbera 
herdû dijminan da (Osmanî û Îranîyan da) dimîne û mecbûr 
dibe, paşve difetile Şemdînan. Dewleta Osmanî, bi xapan- 
din ewî digrin dibin Îstenbolê. Şêx, ji îstenbolê bi dizî tê 
Semdînan û dîsa dest diavêje şoreşê, belê dewleta Osmanî, 
Jîsa jî Şêx digirin, dûr davêjin (nefi dikin) bajarê Mekkeyê. 
Di sala 1883 an da Seyîd Ubeydullah li Mekkeyê wefat dike, 
kurê wî Seyîd Ebdulqadir, ji efya 1908 an îstîfade dike, dizi- 
vire îstenbolê. Di dema Cumhurîyetê da jî, dibe endamê 
parlementoyê, di pey şoreşa Şêx Seîd ra, di 1925 an da, bi 
Şêx Seîd û hevalên wî ra ew jî li Diyarbekirê tê dardekirin.

3- Şoreşa Bedirxarîîyan (1842-1848):

Bediixan Paşa di sala 1812 an da, ku emrê Wî 12 salî 
bûye, dibe mîrê textê Botan û berbirê dewleta Osmanî dest 
davêje ceng û şoreşa azadîyê, ji Mûsulê heta Rewandûzê, 
heta Dîyarbekirê dikeve bin destê wî, sala 1942 an da serx- 
webûnî û azadîya Kurdistanê eşkera dike; li ser navê xwe 
peran derdixe. Lê sed mixabin! Ku dema diçe cenga 
Ormîyê birazîyê xwe yê Şêr Yezdan’ li cihê xwe, li Cizîrê 
dihêle. Osmanîyên teres Şêr Yezdan dixapînin tînin alîyê 
xwe û textê Botan digirin, Bedirxan bi lez ji para dizivire 
Botan, şer û cengekî zor di navbera wî û Osmanîyan da çê 
dibe, di dawî da Bedirxan Beg mecbûr dibe dikişe 'Kela 
Erohê ', Osmanîyan, bi leşkerekî giran dor li kela Erohê digi- 
rin û hemû leşkerên Bedirxan dikujin û ewî jî, di sala 
1947 an da, dîl digirin, davêjin Girîtê, ji wir jî radikin Şamê û 
di sala 1866 an da li Şamê wefat dike. ,v

4- Şoreşa ismail Axa (Simkoxan):

Ismail Axayê Şikakî, ji sala 1922 an, heta sala 1930 yî, 11 

22

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



îran'ê berblrê zllma şah dest davêje ceng û şoreşê. Şah, bl 
kelaşî eWî dixapîne û dide kuştin û dawî li şorişa Wî tê.

5- Şoreşa Şêx Mehmûdê Berzencî:

Di sala 1918 an da, ku Îngîlîz dikevin Iraqê, Şêx Mehmûd 
dibe fiermandêrê Suleymanîyê, di sala 1919 an da ji bo dîn, 
berblrê Îngîlîza der tê, dest davêje ceng û şer. Dewieta 
Îngîiîz, eWî ii Benderbaziyanê birîndar dikin û digirin, berê, 
fermana kuştina wî derdixin, lê, paşê wî fermanê ji para di- 
din, Şêx Mehmûd, dûrê Hindistanê dikin. Şêx Mehmûd, ji 
Hindistanê dizivire Suleymanîyê, di 14 ê meha 8 an da, sala 
1922 an da, li bajarê Suleymanîyê, tê hilbijartin Û dibe 
paşayê Kurdistanê, ala serfirazî radike; leşkerê Îngîiîzî û 
Ereban hêrîş tînin ser Suleymanîyê, di 4. 3. 1923'an da, 
Suleymaniyê bomba dikin û dawî li dewleta Şêx Mehmûd 
tînin, Şêx Mehmûd, di sala 1956 an da, di nexweşxana 
Bexdayê da wefat dike.

6- Şoreşa Koçgiiî:

Bi rehberitî û xebata “Cemîyeta Tealîyê Kurd", ku ronakbîr 
û zanyarên Kurd li îstanbulê damezrandibûn, Eiî Şêr û Beytar 
Nureddînê (Nûrî) Dêrsimî di sala 1918'an da, li Koçgiriyê 
(Umranîyê), dest bi xebata siyasî dikin û xwe jl şorişa 
çekdarî ra amade dikin. Di meha 7'an ya sala 1920'an da li 
bajarê Zarayê, dest davêjin şer û şorişa azadiyê. Di şer da 
pir leşkerên Tirkan tên kuştin, gelek bajar, navçe û gund jî 
azad. dibin Di 14'ê Adara sala 1921'an da Hukumeta 
Enqereyê, şerê giştî eşkere dike Û di bin serieşkeriya Topal 
Osman da, hêriş tînin ser wan. Her wekî her caran çaş û 
xayînên Kurdan jî, alîkarî didin wan û di sala 1921'an.da 
hemû bajar û navçe û gundên ku ketibûn blnê fermandarlya 
Kurdan bl jln û zarokan ve tên şewitandin, kal û pîr, zêç û 
zarxhemû tên kuştln û wek hovan her tiştî paylmal dikin û 
şorişa Koçgîrî ji dawî lê tê. ’l*
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7- Şoreşa Seyîd Riza, (1936-1937):

Serokê vê şoreşa netewî, Seyîd Riza yê Dêrsimê ye. Bi 
qehremanî şoreşa xwe domandiye, lê mixabin! Ew jî, bûye 
qurbana xayîn û cehşan. Dijmin ewî digrin û di 18. 11. 
1937 an da bi dardadikin û şoreşa wî jî, dawî lê tê. Qetlîam 
û zilmekî wekî qetlîama Dêrsimê li tu derê Cîhanê nehatiye 
kirin, nebûye û nabe, wehşet û hovîtyek wilo lê hatîye kirin 
ku yamyamên Afrîqa jî, wê wehşetê nekirine û nakin.

8- Şoreşa Agiîyê:

Di 5. 10. 1926'an da, Biroyê Hesikê Têlî 11 Çîyayê Agriyê 
dest bi şoreşa serxwebûnê dike, Hoybûn, Ihsan Nurî Paşa 
dişîne aiîkariya Wî, Şêx Ebdulqadirê Celalî jî, aiîyê wan dike. 
Şoriş berfireh dibe û di sala 1930Î de, leşkerên Tirkan bi 
hêzeka mezin êriş tînin ser Geliyê Zîlan û bi hovîtî û barbartî 
15. 000 hezar mirovan dikujin. Jin û zarowan singû dikin, 
agir ber didin kon û malan, her derî wêran Û talan dikin. Ew 
şoriş heta sala 1931'ê didomîne û di dawiyê da ew jî bi 
alîkariya hinek xayîn û nezanan dipelişe. Seyîdxan û Elîcan, 
û hevalên wan jî, ji qehremanên vê şorişê bûne, Xalis Begê 
Sîbkî jî, di nav wê şorişê da bûye.

9- Şoreşa Şêx Seîd:

Şoreşa Şêx Saîd di 8. 2. 1925 an da, dest pê dike, di 27. 
4. 1925‘an da, dijmin Şêx Seîd dixin kemînê û dîl digrin, di 
30. 6. 1925‘an da ew û 48 hevalên wî, li Dîyarbekirê bi dar- 
da dikin.

Di dema şorreşa Şêx Saîd da, gelek eşîrên Kurdan, se- 
rokên wan, şêx û beg û axayên gelperwer, wekî eşîra 
Hesenan (Silêmanê Ehmed, Ferzende Beg, Xalid Begê 
Hesenî, Abdulbaqî û hevalên wan), eşîra Cibran (Mîriuwa 
Xalid Begê Cibrî û hevalên Wî), eşîra Zirikan (Keremê 
Qolaxasî û hevalên wî) li dijî kemalîstan, li aliyê Şêx Seîd 
bûne, lê mixabin! Gelek eşîr û serok û şêx h beg û axayên 
bêhiş û nezan hatin xapandin û firotin, li dijî şorişa Şêx Seîd 
derketin, bûn hevalên kemalîstan. Baweriya mln ev e, ku ew 
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)1 bêhlştî û nezanlya xwe hatine xapandin û firotin. îro di nav 
wan eşîran da jî, di nav maibat Û eqreba û zarowên wan 
şêx û beg û axa û melayan da, gelek gelperwer û 
niştemanperwer hene. Ji bo ku dilên wan neşiken û renCîde 
nebin, me navê wan alîkerên kemalîstan di vê kurte dîrokê 
de eşkere nekir û nenivîsî. Tarîxa Kurd û Kurdistanê qenc û 
xirab tev nivîsîne. Hîvîdar im, ku ji vir pêda, cihê nezanî û 
bêhlşîtî û xaînîtî û firotinê di dîroka Kurd û Kurdistanê da 
tunebe, bi dijmin û dek û dolabê dijmin jî, îdî nexapin.

Gerçî, tu gel, tu demê, bê cahş û fahş û xayîn nebûye û 
nabe, lê divê ku di Kurdistanê da îdî reha wan bê qelandin.

10- Şoreşa Berzanî:

Di sala 1914 an da, dewleta Osmanî Şêx lEbdulselamê 
kurê Şêx Ebdulrehîmê Berzanî bi darda kirin. Di sala 1931- 
1932'an da, Şêx Ehmed Berzanî, dest bi şoreşê dike, digel 
birayê xwe Mele Mustefa Berzanî, di 1945'an da, tên Başûra 
Kurdistanê, xebat dikin. Di sala 1946an da, Mele Mustefa 
Berzanî, dibe serokê Partîya Demokrata Kurdistanê, piştî pe- 
lişandlna Komara Mehabadê. Mele Mustefa Berzanî, digel 
500 pêşmergeyên xwe, diçin Rûsyayê. Di sal 1958‘an dizivi- 
rin welatê xwe û di 11.9. 1961ê da, biryara azadîya Kurd 
bi hikûmeta Iraqê ra mor dike, di 15. 3. 1975'an da, Iraq û 
înn, ii bajarê Cezayirê li hev tên û şahê îranê û Amerîka 
dest ji aiîkarîya Berzanî dikşînin, şoreş dipelişe Û Mustefa 
Berzenî jî di 1. 3. 1979'an da ii Waşingtonê wefat dike û ce- 
nazê Wî ji wir tînin û li Pîranê defn dikin; îro ku li Bakura 
Iraqê Mesût Berzaniyê kurê wî û Celal Telabanî, eWî şoreşê 
didomînin Û hikumeteke Kurcîî ya herêmî lê damezrandine.

11- Şoreşa PKK'ê:

Di bin serokatiya Abdullah Öcalan da, 27. 11. 1978'an da 
Partiya Karkerên Kurdistan hat damezrandin. Beriya Cunta 
faşist ya 12'ê îlonê (1980) ji bo perwerdekirina endamên 
Partiya xwe, piraniya wan derbasî Libnanê kirin. Di sala 
1982'an da biryara vegera welat û destpêkirina şerê çekdarî 
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dan. Di 15. 8. 1984‘an da, hêriş dan ser Eruh û Şemdînanê û 
heta îro dom dike û xurtir û geştir dibe.

Di baweriya min da, şoreşa PKK'ê, ji hemû şoreşên 
Kurdistanê giiîngtir û mezintir e, giştî û netewî ye, ne 
şoreşeke cihînî û eşirî û qebîlî ye; şoreşa hemû gelê Kurd e. 
Dengê Kurd û Kurdistanê, bi cîhanê daye sehkirin.

Hem jî, baweiîya min ew e, ku ji bil heqnasî û demok- 
rasîya bi rastî bo gelê Kurd, tu tiştek nikare pêşiya wê şoreşê 
bigire û bide sekinandin. Çare, dayîn û naskirina hemû 
heqên însanî û demokrasî û netewî ye, ji bo gelê Kurdra. 
Divê, ku dost û dijmin tev evê rastiyê fêm bikin û bizanin: 
Gelê Kurd jî hêjaye ku, bighîje hemû mafiên xwe yên de- 
mokratîkî û însanî. Divê dewleta Tirk jî, evê rastiyê wilo fiêm 
bike û çareserkirinan di nava şertên demokratîkî de bibîne. 
Ji ber ku îdî ne dewra zorbetî û jenosîdê ye. Gotineke 
pêşiyan e, ku dibêjin: "ji me jî gotinek’...

Gelek, heta nehêje, naghêje serxwebûnê
Heta ku lê nerêje, barûd û lav û xwînê

Dunya hemû bibêje, dijmin dlbe II şûnê 
Dema ku xwîn birêjê, dê sehblkln çi deng e
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ŞAfttÊN KURD Û ZARAVEYÊN WAN

1) BabaTahirê Hemedanî( 935-1010) Zaraveyê Loiî
2) Mele Pertşan (1398-?) Hawramî
3) Ellyê Herîîî (1425-1490) Kurmancî
4) Mele Ehmedê Bateyî (1414-1495) Kurmancî
5) Feqiyê Teyran (1590-1660) Kurmancî
6) Mistefayê Mele Ehmedê Bîsaranî (1641-1702) Hawramî
7) Mela Ehemedê Cizîrt -Meiayê Cizîrt (1574-1640) Kunmand
8) Ahmedê Xanî (1651-1707) Kurmancî
9) îsmailê Bazîdê: teqlîdkerê Ehmedê Xanî bûye (1654-1709) 
Kunmancî
10) Şerîfxanê Hekart (1689-1748) Kurmancî
11) Muradxanê Bazîdî (1737-1784) Kurmancî
12) Harisê Bidiîsî (1758-?) Kurmancî
13) Xanayê Qubadî (1700-1759) Hawramî
14) Seydayê Hawramî (1784-1852) Kurmancî
15) Mewlewî Ebdurahîmê TaweqÛzî( 1806-1882) Hawramî
16) Ahmed Begê Komasî( 1793-1876) Hawramî
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17) Melayê Jabaiî (1806-1876) Hawramî
18) M. Wesman Hacîîsmaîl (1796-1889) Hawramî
19) Emîn Axayê Koyî (1839-1887) Soranî
20) Keyfî: Hawçerxê Hacî Qadirê Koyî bûye (1814-1883) Soranî
21) Bêxud (1870- 20. 8. 1955 Silêmaniye) Soranî
22) Pûremerd (Tewfiqê Mahmûd Axayê Hemze axayê Mesrefê, 
1867-1950 Silêmaniye) Soranî
23) Tahir Begê Cafî (1875-1917 Silêmaniye) Soranî
24) Nalî (Melaxidrê Şarezurî, 1797-1855 an jî 1870) Soranî
25) Salîm (1800-1860, Silêmaniye) Soranî
26) Kurdî: Suxtê Salim e (1800-1866, Silêmaniye) Soranî
27) Xarik (1851-1907) Soranî
28) Şêx Riza Talebanî(1836-1910) Soranî
29) Abdullah Abad (1859^-1912) Soranî
30) Abdurehîm Wefaî (1875-1917) Soranî
31) Tahîr Begê Caf (1875-1917) Soranî
32) 2îwer : Abdullah Mihemedê Meleresul (1830-1948, Siiêma- 
niye) Soranî
33) Mele Marûfê Kokaî (1837-1906) Soranî
34) Mewlana Xalidê Kurdî (1779-1827z.) Li Silêmaniyê bûye, li 
Şame wefat kiriye.
35) Bêkes : Faîqê Ebdullah Begê Kak Hemme (1905-18. 12. 
1948, Silêmaniye) Soranî
36) Goran : Şoreşker û gelperwer bûye (1904-1962)
37) Qarû : Şêx Mihemedê Şêx Ebduqadrê Dolaşê (1898 an jî 
1900-7. 5. 1965)
38) Mahwî : Mihemedê Şêx Osmanê Belxî ye, şaîrekî felsefî- 
tesewufî bûye, di 1327'ê Koçî da li Silêmaniyê wefat kiriye.
39) Şah Pertew (1802-?) Kurmancî
40) Salim : Ebdurrehmanê kurê Mihemed Begê kurê Ehmed 
Begê ye, ji malbata Sahibqiran e, suxtê Kurdî Mistefa Begê bûye 
(1800-1868) Soranî
41) Wefaî: Mîrza Ebdurrehîmê kurê Mele Xefûrê Mele Nesrullah 
e, ji Sablaxê ye, li Erebîstana Suûdî miriye (1836-1892) Hawramî
42) Bêtûşî: Mele Ebdullahê Beytûşî (1160-1221 Koçî) hawramî
43) Wisalî : Mihemedê kurê Şêx Mihemedê Qeredaxê ye. jl 
şêxên Merdoxiyan e. Di 22. 3. 1902'an de ji dayika xwe bûye.
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44) Kemalî : Elî Bapîr Axa (1886-29. 11. 1974 Silêmaaniye) 
Soranî
45) Xadimî
46) Mlrza Qadin Kurê Mihemedê Paweî ye.( 1266-1328 Koçî) 
Hawramî
47) Seydayê Cigerxwîn: Mele Şêx Musê Hisarî (1903-1984) Bi 
zaraveyê Kurmancî heşt (8) dîwanên wî hatine çapkirin.

Mlhemed Emîn Zekî (1880-1948) jî, yek ji edîb û dîrokzanê 
navdar ê Kurdistanê ye.

Pir Şair û wêjevanên mezin, ji jinên Kurdan jî rabûne. Wek:
1) Heyran Xanima Keça Kerîmxanê Dimbliî: Li Herêma 
Nexçiwanê (Bakûrê rojhilatê Kurdistanê) bûye, şaireka pir mezin 
bûye.
2) Sinriye Xanim (Sirê Xanim) : Di sala 1814'an da li Amedê 
(Diyarbekrê) bûye û li îstenbulê wefat kiriye. |
3) Mah Şeref Xanlm (Mestûre) : Keça Ebil Hesen Begê kurê 
Mehmed Axayê Nazirê Kurdistanê, jina Xusrew Xanê Fermandarê 
Eidelan bûye. Di nava salên 1219 an 20 û 1264 ê Koçî da jiyaye. 
(1264'ê Koçî beramberê 1847'ê Mîladî ye)

Şaireka pir mezin bûye. Nêzîkî bîst hezar helbestên wê hebûne. 
Lê mixabln, bi zimanê Farisî bûne, hemû winda bûne, Serokê 
Çanda Kurdistana rojhilat Hacî Şêx Yehya. nêzîkî hezar helbes- 
teyên M. Şeref Xanimê, civandine û di sala 1304'ê Koçî da bi 
navê 'Dîwana Mah Şeref Xanima Kurdistanî' çap kiriye.

Qere Fatlma Kurdî jî, jineke qehreman û fermandareka jîr û 
jêhatî bûye. Di cenga Uris (Rûs) û Osmaniyan da (1877) nêzîkî 
pênc sed cengaverên Kurdan civandine û bûye serleşkera wan, li 
Erzerom û Qens û Erdehanê cengeke pir mezin kiriye û nav daye 
dhanê. Beiê sed mixabin ku ew cenga şêrane jî, ji Osmaniyên 
barbar ra bûye mal.

Bi munasebeta wan şairên Kuid ên jin, me bahsa vê qehrema- 
na Kurdî jî di vir da kir. Ew her çiqas ne şair û edîbe jî, lê qehre- 
maneka Kurd bûye.
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FELEK KANÊ

Felek kanê hevala min, kûda çû wan demên xweş ka? 
Kuda çû çav xezala min, şepala dêmgûla geş ka?

Ç1 bû ka warû zozanê, welatê Serhedê kanê? 
Birindar im ji Lozanê, gelo roja şev^ireş ka?

Kuda çû kanê Yezdanê mûbarek, Ehrumen kanê?
Çi lê bû dînê Kurdistanê, ka Zerdeşt û Laleş ka?

Ferayî. şirik û şar û gûlik, cênîk Û kofî ka? 
Gûlê, zozan û Dîdar û Kewê, seyran û çavreş ka?

Li ku ma serwînaza, serfîraza war û zozana
Kebok û werdek û qaza, kubar û kaw û xweşmeş ka?

Kuva çûn, mîr û axa û beg û paşa û serdarê 
Bilîs û Erzen Û Wan û Cizîr û Textê zêrkeş ka?

Beran û ejder Û şêr û piling Û dêwê azadî
Serok û rehber û rêzan û şorişvanê pir weş ka?

Çi bû Eskîf û ka Bazî, Meyafarqîn û Mervanî 
Çi lê bû Çarçira Qazî, Mehabad û çil û şeş ka?

Birîndarê xwe ra yarê, ji lêvan kevser û mey da
Ji Seydayê birîndarê me ra, ew par û ev peş ka?
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HEWARE . î:
.' 1.4. ; -f a ..x-

Hewar e, xûn ji çavê min dibare, hêsirê min ka?
Neyar e, dijminê har e, heval û hogirê min ka?

Heval û hogirê jîna me ka, bîna, mi demayê 
Hebîna, bê eVîna, zalima, dil gawirê mln ka

Mekan û êw’” û warê ku lê bûn konê dildarê
Ku va çû ka Kiyaksarê me, çîka hundurê min ka?

Piling û şêrê azadî, kuva çûn ejderê Madî
Kurê Merwanî, Şeddadî, civat û şêwirê min ka?

Li ko ma wan der û zoma, ku lê da koçeran goma 
ji min gazin ne kin loma, sitêr û pêwirê min ka?

Şivan û bêrîvan û beix û kar û bêrî û dan û
Xwedî, pispor û rêzan û xwedan û dêbirê min ka?

Guia, biibil ku lê zava, kuda çû roniya çava
Kula, qul bû ku jê nava dilê pir agirê min ka?

Kula nava Seîd û îzzet û Xweşnav Û Leylayê 
Ubeydullah û Şêx Mehmûd û Abdulqadlrê min ka?

•
Fîzara Dêrsîm û Zîlan û Işno û Mehabadê
Hewara Demdem û Umran û Agrî û Girê min ka?

Wezîr û mîr û paşayê welatparêz û seydayê
Şehîdê doz û dawayê, kek û bav û blrê min ka?

Keç û xort û jin û zarê, ku dijmin lê vedan jarê
Dilê jarê birîndarê ’Melê" Seikundirê min ka?
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MEYXANA JÎNÊ

Derê meyxaneya Jînê, vekir jê yek qedeh firda
Dilê dîwan e, dînê sirşiiînê hatî jê vir da

Ji wî rojê ve şeyda ye, hebînê lê ku mey daye 
EVînê dax û key daye, birînê pêt û agir da

Şewat û çîk e hê lê tê, jl ber wî agir û pêtê 
Ku gelperwertî avêtê, welatparêztî lê gur da

Dikal im, dilbiiîndar im, biiîna kevn e, êxivtî 
Dinal im, ah û fizar im, hewar e hey gelî kurda!

Hewar el Şahê azadî, ii ber bextê te me îro
Li Kurdistanê bêdadî, binêre çer gir û nir da

Neyar û dijmin û faşa, gurê har û ker û caşa 
Mela, şêx û beg û paşa, çilo xûna welat fir da

Çllo lê cerd û talana, dikin şûr tên ji kalana
Kera lê dane palana, gura xûnxwarî û gir da

Hewar e! şêrê rizgaiî, ji Wî derdê kezebxwarî 
L1 zozanê me xûn barî, kewa azadî jê fir da

Kewa gozel ku fir daye, ji çend sed salî viida ye 
Ku fîzara me Kuida ye, di pençê hovê gawir da

Ji derdê sorgula botî, tijî xûne dilê sotî 
Ku cewra dijminê kotî, kirasê sebrê jê çir da

Li xemla koflya yarê, Mela da xêiî û şarê 
Ji kemla Durrê şehwarê xwe, lê gerdaniyê dur da
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YAREK ME HEBÛ

Yarek me hebû gavekî dil xweş bû li balê
Çû, mam bi tenê ez ku dinalim bi wî halê

Jê ma ku li ba min bi xweşî xewn û xiyaiek 
Yek cîiwekî da min ku meşî şox û şepalê

Min got: Periya, dêmzeriya, horî mîsalê
Dirb û deriya lê veke, rehmê ke li kalê

Ev çendik û çend sal e, evîna te di dilda 
Her tim ku dinale, ji birîna te ku da lê

Got: Ez ku kewa kM me, nêçîra me zor e
Cehdê bike, hîvî me, ku bêm keys û fiesalê

Min Got: E, dixwazim, te ji bavê te bixwazim 
Got: Bext û miraz im, te qeien ka Çî ye da lê-?

Min got: Li te can û dil û dînê xwe me tev da 
Bê can û dil û dîn heme, binhêre hevalê!
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Got mîn: Here çala ku di bin xala çenê da
Dîn û dii û canê te ku tev ketne wî çalê

Min got: Ku ii benda serê zulfê te bi bendin 
Bendayê derê iutfa te, daxwazê wî xalê

Dil, hêsirê çavê me çû lê agirê navê
Wek çûk& şllî lê bû, xwe da tavê 11 palê

Fîxan û fîzara xweye, bilbil we ye bê gul 
Qibqib ji zinara heye, wê xûn per û balê

/KWîna ku li gul, sor e ji wî, xwîna şehîda
Mîna ku te dev mor e, seiî tac e ji Alê j

Ayatê cemala te dixum sond û qesem pê 
Tûbaye ku bala te, bihişt baxê wisalê
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SEYDAKÊ

Tenê me, bê kes û dost û heval û hogir û yar im 
Tenêtt yar e, bo min, bê kesîtî par e, seydakê!

Bihara Emr û jîna min, Qeda, baxê gula hişk bûn 
Ku bilbil maye mîna min, ji dii xûnbar e seydakê!

Çiya û war û zozanê me lê barişt û dûman e
Ku hat fesla zivistanê, hewa pir sar e seydakê!

Serî çîlê ji derda me, Sîpan û Agrî, Zaxros im 
Ku hê dîlê nemerda me, neçarî çare seydakê!

ji Lûlûba ye, yara min, keca Qardox û Sobar e 
Bejin tûba ye, çara min, gulî wek mar e, seydakê!

Wekî mara bi dil gestî, ku min jê maçekî xwestî 
Şewat û çîk e da hestî, birîn xeddare, seydakê!

Keça Kawa û Goderz û Kewo, Keyxosrewê Mad e, 
Selahedîn û Bazî, Qazî û Serdar e, seydakê!((*) **)

(*) Bi awayê gramera Kurdî, gere 'Seydako' ba, lê belê Kurdên Serhedî 'Seydakê 
dibêjin. Belkî jl vîye, ku Seyda dl hukmê jinan de diheslbînln...
(**) Kawa: Kawayê Hesinkerê meşhûr e, Goderz: Pehlîwanekî namîdar ê Kurd e, 
Kewo: Lawê Goderz e, Keyxosrew: Keyxosrewê Humayûn ê Medî ye, (Keyanî 
ye), ku plr kes dlbêjln, pêxember bûye. Selaheddîn: Selaheddînê Kurdî 
(Eyyûbiyê Rewadî) ye. Bazî (Bad); Fermandarê yekemîh ê Dewleta Merwanîya 
Kurdî ye. Qazî: Qazî Muhamedê serokê Komara (Cumhurlyeta) Mehabadê ye. 
Serdar: Hem yek J1 navên Selaheddînê Kurdîye, hem Jî navê Serdarê Mukrtye, 
ku Fermandarê eşîra Mukrlyan bûye.
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BULBUL

Bulbul, çî ye dendê ku te jê nalî û zar e, 
Feiyad û fixan e

Sorgul, dlbe perdê jî rû hilda be, bihar e, 
Nisan û gulan e

Gul sor e ji xwîna ku te lê rotî ji dil da, 
Bû bûka biharê

Dil zor e birîna wî, ku axiftî hewar e!
Xwîna me rewan e

Nalîn û fixana te jî, wek ya me ji dil tê, 
Şeydan e wekî hev

Çîk û kul û jana me jî, wek ya te xedar e, 
Derdê me giran e

Yara te, ku çend qît û kelem lê hene bulbul, 
jê da ku dinalî

Yara me Ereb, Tirk û Ecem lê ku neyar e, 
Tên, wek keleman e

Derdê me yek e, çîka me yek, jana me yek tê 
Wek hev ku dinalin

Terka me neke, Bilbilo! Newroz û bihar e, 
Dewrana dilan e

Qêiînê qulinga, ku ji dev av û çema tên, 
Lê werdek û qaz in

Nlrrînê piiinga, ku ji Şemdin û Hekar e,
Çavê me II wan e
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Yara te, ku yek Şîtlek e, tê ew jl gula min, 
Yek belgek e jê da

Para te, ku çend fitlek e, lê tê bi jimar e, 
Çend rojê ku can e

Bask û perê azadî didêrî, difirî pê,
Seyran dikî alem 

Baskê me ku dijmin birî, man bê fir û çare, 
Nav pencê guran e

Feryad û fizara te, bihara heye çend roj, 
Çend şev tu dinalî

Feryada me, her tim heye qêrin Û hewar e, 
Dil, tim kul û jan e

Karê me fîxan e tim û tim, ê te du-sê car, 
Çend, roj û şev in bes!

Barê me girac e. ku esaret li me bar e,
Dîn klrine bihane

Feryad û fizara te, dixum sond û qesem pê,
Ey bilbilê şeyda! 

Derdê te, ku çare heye lê, ê me ne çare,
Bêçare ku mane

Gulzar e, ku warê te bihara te ye Newroz, 
Hem hogir ûyarî

Bê yar e, ku Seydayê me, feryad û fizar e, 
Bê war û mekan e

Şeyda heyî bulbul, ku tu sorgul dihebînî, 
Xunça ter û taze

Seyda heme, dilkul, ku me Serhed gul û yar e, 
Qibla dil Û can e
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NEWROZÊ

Newrozê, ji xew rakirî, nû xunçê di xew da (*)  
Dilsozê ku pê şakirî, berbangê ku kew da

(*) Berbangê kewda : Yanê rengê şefeqê wek rengê kewan cûn bû, yanê 
ront da.
Berbang: Şefeq. Kew klr (kew da): Cûn bû, ront da.
(**) Buhtert: Navê şalrekî Ereban e.(820-891)

Bulbul, li gul û sunbil û al -al û rihanan
Xulxul hebû, nalîn û fîzar û Çîv û çew da

Zozan, xemilîn, jê kemilîn fesla biharê
Hozan, mewilîn, lê hewilîn dil, tew û tew da

Zozanê Eraratê, Şerefcfîn û Xelatê
Qib qib ji rubatê sitû narincê bedew da

Pîvok û bînefşok û semen, iale û nêrgiz
Sunbul ku li sorgul li çemen, biskê xwe tew da

Horî periya Cîndî, li nêv baxê bihiştê 
Gewr û zeriya gundî, li meşka kilê dew da

Xunça ter û taze hebû, lêv ava heyatê
Daxwaz û miraza me bû, jê maçekî hew da

Sêva çenê jê va, ku me dev kir gulê lêva 
Dest anî li nêva, memik û ranê qelew da

Ê, carekî jê parekî bir, Xizrê nemir tê
Ê, lê ku necfî çarekî mîr, maye di xew da

Xweş war û mekan e, cî û warê qemera min 
Qlbla dil û can e, bijî! lê sejde me lew da

Sed Buhterî (**)  nagêje, ku durrek te birêje
Durre, bes e bêje, dîl û canê me te kew da
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SEYDA -\

Seyda bi xwedê kî, tu bibê; kanê ku ew yara te kê tê?
Bê, ka kî ye ew dîlber û dîldara ku fizara te jê tê?

Ew meqsed û daxwaz û miraza ku te ew vfiye, hebandî
Ew naz û serefraza ku rû Ke'be ye, dil sejde ye lê tê

Ew çavreş û xunça geş û werdekmeş û ordam kew û qazê 
Ew zarxweş û şox û keleş û kawa ku jîna te bi wê tê

Ew zêrseriya, koçeriya, rengqemera, kofî bi motî
Ew sirperiya, dêmzeriya, camberiya, mey ku verêtê

Ka bê kî ye, ew Horî ye, yan Sorî ye, Kelxorî ye, Lorî?
Yan Botî ye.ew Gotî ye, bav êzdî ye, Zerdeştî ye, dê tê

Zozanî ye, Xozanî ye, Xerzanî ye, Berzanî ye, ŞêrWî
Şoxa Med e, nav Serhed e, selwî qed e, ew rinda dunê tê

Dev, xunçe û lêv lale û çav bade û çen, sêv Û bîyokê
Ten, nazik û sosin, zik û misk, navik û gul, qorik û hêtê

Ka bê kî ye, Xezxêrî ye, Hewlêrî ye, Hekarî ye Wanî?
Ew çav kil û dêm sorgul û bisk sunbil û misk, xal û xetê tê

Subhanehû pîroz hebe, her tim bijî ew rinda cîhanêt*)

(*) Bê qlsûr û bê leke ye. Blla her wllo paqlj be.

Ew simneleka, çavbeleka, neh feleka, cezbe ku pê tê

Ka bêje: Wî derd û kul û êşa ku tu wer jê da dinalî
Ev çîk û şewata ku li dil daye ji wî agir û pêtê

Nalîn û fîxana te li can e, wekî dîlan e, hewar el
Nalîna Mehabad û Şino Agrî û Zîlan e ku hê tê
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. ■ <
BAYÊBIHARÊ

Şevek wextê seher bayê biharê
Wezî gulzar û baxê gul-izarê

Devê xunçê vebû, lale kenî jê 
Ku bulbul mest hebû, dabû fîzarê

Ji xew rabûn gul û nesrîn û nêrgis
Bi hev şabûn, 11 hev hatin diyarê

Semen, Iê durr Û gewher bûn ji şebnem 
Çemen, bezma ku lê mey da bû yarê

J1 ewra hêsirê şayî dibarîn
Li ser xêlya gevez rewşa Nisarê (*)

(*) Nlsar: Tlştên ku bl ser serê bûka da dtreştnln wekî noqil û peran.

DiWîtandin çlvîkê derblhara 
Digel dîkê sibê da bûn hewarê

Gulê got: Badeyê gava te ye, bê
Mela, secadeyê bavêje xwarê

Were bezma bihişta caWîdanî 
Digel horî sirişta mey vexwarê

Ji lêvê serWînazê mey bi noş e 
Bigîje Wî mlrazê, ka vî carê
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Mela, gotî: Helal e yan heram e? 
Nizanim ew meya vê derbiharê

Gulê, gotî ku qedrê gul çi zanin 
Kerê kotî, ji bii kurtan û barê

Mi Got: Seyda me fetwa lê me daye 
Di Goö qey tu dil xûnê Hisarê <*)

(*) Hisar: Navê gundê Seydayê Clgerxwtn e II Mêrdlnê ye.

Mi Got: Ez miftiyê dewra zeman im 
Ku suxtê wî birîn kûr û xedarê

Digo, secade û şaşa xwe bavê 
Mela, hilde tu Vî saz û gîtarê

Ku ev bayê mûwafiq tê, mûxalif
Te dî gavek dinê hatî ji marê

Te dî bezma meyê ma bê ney û saz 
Te dî meyxane xaîî ma ji yarê

Ku firset hatî muhlet lê heram e
Bizane qedrê çend rojê biharê
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HEBÎNA MIN

Hebîna min sipîndara, ii wara, serWî bala ye
Kuiîlka nûbihara, ber zinara, dev newala ye

Gula, bilbil ku lê zava, xûnava belg û lav-lava 
PîVoka dev çem û ava, Ii rava şax û pala ye

Şifa, doxtor û dermana birîna dil kul û jana
Evîna xort û cana, sebr û bîna pîr û kala ye

Delala, dll li bala, sircemala, dêm xejt û xala 
Blrû reş, çav xezala, rû şemala kon û mala ye

Çenik sêva, kenik lêva, ku gul’dil xWîne tê jêva
Şîrîna kohîken, Zîna Memê bajarê Ala ye

Kilohepa ye, Mandana Med û Pers û Zeiîxa ye 
Xecê, Juliyet Û Şehzad û Amaytîs û Leylaye

Memlk fîncan û slng zozan e, paxil bezm û meyxane 
Meya azadî jê dane, çi bezmek xas û waia ye

Biha dîn û dil û can e, ku ew lê nerx e, erzan e 
Mela, bê dîn û îman e, ku hê, jê destevala ye

Hela hê bê piş û par e, ku jê fîxan û fîzar e
Dinale, dii bliîndar e, sinoqê dû hevala ye

Ku hê dîlê nemerda ye, ji qîlê dev ne berdaye 
Seiî cîlê ji derda ye, Erarat û Gîlala ye

Kuiê nava'wî derbûne, ji çavan hêsir û xûne
Leyî-ava ku jê çûne, çemê Zap û Diyaia ye
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KEREM KE ŞAHÊ AZADÎ

Bihar e, cejn û Newroz e, xulînî ket çem û ava
Fîzar e, dil kul û soz e, li sorgul bllbil e zava

Ku sersala me pîroz e, ji Kawa da li me doz e 
Dema suitanê Newroz e, kerem ke bê II ser çava!

Kerem ke şahê azacfî, bi govend û bi dilşadî
Were textê Mehabadî, fireh bavêje lê gava

Bi ordama çelengswara, xuya be lê wekî cara 
Ji kon û çadir û wara, xwe berde her der û nava

Li Bexda, Ehqere W Şamê, li Tehranê bide namê
Wekî şêrê Vîyetnamê, were bê minet û lava

Bes e! bê dirdira Tirka, Ecem, lê dln kil û firka
Bes e! lê şubhê dirdirka, Ereb, bên lavê bêbava

Bes e! dijmin ku pê şabin, mela û şêx û ax3 bin
Bes e! lê caşik û g& bin, bela bin hê bi wan nava

Bes e! nalînê hozana, hilînin erd û ezmana
Li ser wan var û zozana, birêjin hêsîrê çava

Dem e, lê tac û mora xwe, werînin keys û dora xwe 
Hilînin keske-sora xwe, ku her kes bêje roj hava!
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QUDS Û HEREM E

Bi çiya û ber û darê te, me sond û qesem e! 
Ku ne warê te be, dunya li me zîndan û xem e

Li me bê minet e, warê te, bihişta me ku tê 
Ne tenê cenet e, hem Ke’be û Quds û Herem e

Zemzem û ava heyatê, me çi hacet heye pê
Ku çemê Zap û Firatê, bes e, fedl û kerem e

Li te kî pişt û teniştê xwe bi Szadî veda 
Gui û gulzarê bihiştê li wî qît û kelem e

Tu welatê minê şîrîn î, ji Axa te me ez
Ku li dil dfix û birîn î, ji te çîk û elem e

Ji te bêtir cî û warek, di dunê da ji me ra 
Tune çêtir dil û yarek ku me her tişt li cem e

Aşiqê warê te hatim, lê qibînim, kewrubat
Dil birîndarê welat im, durrê şehwarê te me

Namiq û Firdewsî kî ne, Bûela û Buhterî 
Ê, ku helbestê me dîne, zane ez Seyda heme

Ji e\/îna te ku durrek li xezîna xwe be kî
Li wî kînaJEreb û Qirxiz û Tirk Û Ecem e
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KALEMÊREK DiLBIJE

GerÇî seyda mey hebandî, kalemêrek dilbije
Lê, ji bil yara niqandî, mey ji lêvan namije

Gerçî lêvê sorgulî, ava heyatê dane dil 
Lê bi wan çavê kilî, baqê guiî, ew mêrkuj e

Agirê peşqê, li tûra dil veda nûra welat
Badeya eşqê, tehûra enderûnê paqije

Herkesek pê şa bû azadî’ bihar û cejn e tê
Lê, li me hêj bagera bê dadî, dûman û mij e

Ez dizanim ew rezalet, ev ku tesWîra Wî tê
Elk û kabûs û xeyalet, dev gîlêj û por gije

Ez, çi bêjim ku b'çi karî, ew neyar û dijmin e 
Şubhê maran dev bi jarî, şubhê zûrî xûnmij e

Agirê azadî hil bû, ronî daye alemê
Bes mela nava te kul bû, xûn di dilda ku d’pêje
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SEYDA NEXWEŞ E

Seyda nexweşe, dil bi kul û derd û biiîne, 
nave wf xerabe

Roja wî reş e, bextê wî reş, rextê wfî nîne, I 
ava wî serabe

Nava Wî xerabe ku ji çava lemê xWîn e, 
fermîşkê dibarin (,)

Ava wî serabe ku ji dûrîve dibîne, 
nêzîkê wî nabe

Dîn û dil û dunya xwe li dû dozê ku daye, 
armanc û miraz e

Deşta emelê, nav xwelî û tozê ku maye, 
hêz nade ku rabe

Ev çendlk û çend sal e ku nalîn û fîzar e, 
feiyad û fîxan e

Jana wî II can e, wekî dîlan e hewar e, 
jîna Wî ezab e

Derdê wî welat e, ne keç û maç û evîn e, 
çîka wî li dil tê

Alav û şewat e, ku hînavê wî birîn e, 
biiyan û kebab e
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Dûman e ku jê maye, li sîpanê xelatê, . > y
ser da mij û ewr e 

Fîxan e ku jê daye, li ezmanê welatê,
qanûn û rubab e

Teyrê ji refa maye, ku baskê Wî şikestî, 
lê dane bi qestî

Mara ku vedaye, bi wî, jê jane li hestî,
lê çare ku nabe

Lutfê bi ke lê, bêkes e, maçek tu ji lêva,
îhsan Û kerem ke 

Zulmê ne ke, îdî bes e, dil kul neke jêva,
rehmê ke, sewab e

Çavê belekê yarê birîndar e Mela jê,
nalîn û fîzar e 

Çerxa felekê lê kej Û dijwar e ku ew tê,
pir kîn û etab e (*)

(*) Fermişk: Hêsfr, ronlk. B1 zaraveyê Soranîye.
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BIHAR E QEY GELO

Bihar e qey gelo dîsa quling û werdek û qaza
Fizar e ku l'welat lîsa xwe hatin fir û perwaza

Li zozana ku hozana, bilûrvana, ter û cana 
Şivana, Bêrîvana deng lihev dan beng û daxwaza

Binefş e, nû ji xew rabûn e, lale, dev biken hatin
Gul û sunbil, bi hev şabûn e. bilbil dane awaza

Pêvok û nêrgiza çav kime hev, nesrîn û al-ala 
Gulîlk û bilbizêka tev, li hev dan cîlwe û naza

Telo-tel roviyê guhbel, ketî pey wê keva gozel
Li ser lata ku dîn kovel, serî bin başk e tê, raza

Keremke şahê azadî, ji textê Gotî û Madî 
Biqewtîne wî qawadî, wî cevrê dêl û tolaza

Li Bexda, Enqere w Şamê, li Tehranê bide namê
Wekî şêrê Vîyatnamê, bi qanûna serefraza

Bi awazê serefrazî, keremke lê were gazî 
Bîbêje: Bes! bi sêrbazî, li Kurdistanê bên saza

Bes e! Hê hûn li textê me, suwarin tên li bextê me
Bldin ka zîn û rextê me, bi qeştin, lavê yobaza!
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ÇÛME LALEŞ

Yareb şûkur bihar e, dîsa ku sorgulA geş
Pişkiftî, jê fîzar e, bilbil heware tê xweş

Sunbul, li hev lefîn e, şê bisk û Şê ke±în e 
Lale, ku dev kenîn e, nergiz bû mest û serxweş

Çav kime hev bi nazî, pîvok û bilbizêka
Singê gula ku tazî, mane, bînevş e dev beş

Kaiînê berx û kara, Zozanî tên li wara
Koçer ku meşk li dara, gewr û zerîne xweş meş

Şêxzade, zêre kofî, berda, gulik bi serda
Şêx, dane dû xwe sofî, werda li mil eba reş

Qêrîn ketin mirîda, tên cezbe Û cirîda 
Sêrbazê ser şirîda, ku l'wan bi dîn didin weş

Şêx û melê zekatê, gava genim li ba tê
Wek leşxurê beratê, ew ku d'civin li ser leş

Axa’ ku çok didin ber şêxê qelaş û qeşmer 
Seyda’ ku lê miheyer mane, mela mişeweş

Mizgeft û dêr û camî, lê bang û -zang û xangin
Tê rengê jengê xamî, lew jê ku çûne Laleş

Ber jê ve da Cizîrê, Birca Belek hebandî 
Bendahê textê mîrê, Botî ne, rextê zêrkeş

Seyda me, pîrê zana, ez miftiyê zeman im
Hûn guh nedin nezana, “kerbeş divê kerê reş"
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SEDA XEYBÊ

Hebîna min ji te ew naz û bê perwatî ta key bê?
Were ta dengê saz û nexmeya mitrib, newa ney bê

Ji bilbil ra divê xûnçe, dilê kul ra dev û lençe 
Memik, şemam û narince, çenik bes ku'j mera bey bê

Li ba da dîn û dil bada, belekçavê perîzada
Şikandî pişt û mil bada li can hêznade ku'l pey bê

B1 qesta daneyê xala, ku dil ket dafika zulfa
Xeta kêşa li bin çala çenê, hêsîr e dê wêy bê

f

Ji jana derdê hicranê, dil û canem xilas nabî
Meger lê bête fermanê, ji lêvan kewser û mey bê

Li wî umîd û daxwazî, dibê candî wekî Qazî
Li govenda serefrazî, ku ew rinda Med û Key bê

Li rewşa kofiya kêiî, ku xûna dil werit xêiî
Seda wêlê li min welî ji seyda lê peyapey bê

Were lê dengê hozana, serok û rehber û zana 
Hitîne erd û ezmana, çepil lêdan û "hey hey' bê

Kezebxwîn Im bi vî halî, dinalim herder û alî
ji HaCî, Bêkes û Nalî, ji Xanî, têm seda xeybê

Ji yarê destevala me, felek pêçaye Ala me 
Sinoqê dû hevala me, ji ber wî &r û Wî eybê

Mehabadî me, rêzana me wehya daw û dozê ye
Key û Madî me, Qutana me Awesta ye, dê hey bê
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KALMASTÊ DIXWAZE

Me i'medreseya eşqa te, xwend îlmê hesabê
Dît: Husn û cemala te, gihîşt hedê nisab ê

Tûr, daye milê xwe, ji te kalmestê dixwaze 
Gazî ke Melê xwe, ku belengaz e, bila bê

Dehyek li te ferz e, ku zekat malê feqîran 
Bê şek li te qerz e, ku te para wî nedabê

Yek bosekî lê de, tu ji wan Iêvê şekerbar
Ku j'sed hecê zêde tir e, ecra wî sewabê

Ev çendik û çend sal e, li şêmîka derê te
Bê hemd ku dinale, dike daxwaza cewabê

Benda ye, li benda wî temanna û niyazê 
Xwenda ye, dixwaze çî ye ka hukmê kitabê

Zane Heq e, ew heq heye, heq navê xweda ye 
Ew hakinê mutleq heye, dê rehma xwe dabê

Em jî, piş û para xwe, ku bigrin ji neyara 
Bighîjine yara xwe, xilas bin ji ezab ê

Ayatê cemala te, dixum sund û qesem pê 
Seyda, ji wî sala te, ku bêtir çitî nabê
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ÇÎ YE SUCÊ ME

Çî ye sûcê me feqîran, ez nlzanim sebebê t 
Ku l'me bindest û esîran, dikî kîn û xezebê

Bes e! Ey serwerê xûban li me nazî di kî, bes! 
Rehm û şefqê ke li jana dil û xwîna kezebê

Pîr û kal im, pêncî sal in ku j'te bê merhemetê 
Kale-kal û nale-nalim bi vî terz Û celebê

Bes e! îdî bi xwedê kî, li me carek tu bi pirs 
Bi wî zarê xweyê şîrîn û bi wî xunçe lebê

Bendeyê dergahê lutfa tene, şahê dil û can
Em li bextê tac û textê wene, rehmê li me bê

Lutf û îhsana te jê da, cumle alem behremend 
Piş û para me jî tê da, heye, tên wî telebê

Ji te Vî telbe û daxwazê dikin em ku werî
Tu li qada me, ji Ehwazê hetanê Helebê

. Şahê azadî, li bextê tene, em dîl û geda 
Dem û wextê wene, îdî werî, êlînesebê
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FALÛNIVIŞT

Dîlbera min tu ji dil r£ ku miraz û telebî
Bi dunê dê çi bikem, ez ku evînê. te nebî

Ceneta dîna ku îna bi vî jîna ebedî 
Ev ji bo dînan e, jîna me divê lê tu hebî

Tu ku daxwaz û miraz î, sirr û raz î, lutf û naz 
Serwîbala serfirazî, şox û wala neseb î

Sorguia baxê bihişt î, li dila fal û nivlşt 
Çav kila horî sirişt î, li kula dil sebeb î

Sebebê her kulî hatî, ku II her nav û dilî
Agir û pêt û şewat î, tu birîna kezeb î

Dîl û hêsîrê welat in, çav li rê lutfa te ne 
Ser li şêmîka we hatln, bi Vî terz û celebî

Tu bi Seydayê xwe zanî, dîn û şeyda ye, bibexşl 
Hege carek bi nezanî, li te kir bê edebî
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KONÊ DILA

Bisk sunbula misk xal û xet, ku l'sorgula dan pej û çet 
Do, hat li warê memleket, konê dlla tê da veket

Singê zerî, lê tazî kir, ku b'dîlberî, lê nazî kir 
Dada derî, lê gazî kir, dii ker-kerî kir, qet bi qet

Qet-qet ku kir, xwê lê reşand, wêda ku bir, dax klr, kewand 
Şîşê jl agir tê tewand, wê zalima bê merhemet

Bê rehmetê, kîn û xezeb, anî tijî xûn kir kezeb
Bê sûc û bê cirm û sebeb, bê pirs û bê doz û sebet

Bê pirs ku hat, derbasî bû, ew horiya Bllbasî bû
Kelxoriya dumasî bû, perwa nekir, çû şubhê jet

Çû ew keboka ser çiya, ew dilheboka Bêrtiya 
Ku d'neynika dil da xûya, eşkal û sîmayê wî, net

Ew şikl û sîmayê ku nûr, jê da li Mûsayê ii Tûr
ÊnCîl û Tewrat û Zebûr, hat Mishefa nûranî xet

Dêmê guiî, enya kever, kakul ku lê zêr û zeber 
Biskên di qer, serdane ser, xal û xetên cezm û nuqet

Lê baweşînê sunbula, hatin Ii dorê sorgula
Nalînê dil derd û kula, xûn jê leyî da bûne şet

Bûn Dlcle û Zap û Firat, xwîna şehîdanê welat 
Pêl û lem û şapol e hat, lê bûn quling û qaz û bet

Qêrîn e jê qazû quling, nirrîn e tê şêr û piling 
Xurrîn e lê top û tiving, her tim gurîn e têt û ret
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Lê şer û ceng û şoriş e, warê welat xûn jê d'kişe
Nehberk û setrenc û kiş e, mat man e ku l'me çerx û fet

Wan hesret û derd û kulê, agir ku kir nav û dilê
Min, wek "Ebû lehb'ê ku lê, nazil bû nifrina 'Tebet" (*)

(*) Ebû Leheb, navê apê Muhammed Pêxember e, ku di derheqê wî da Sûretê 
Tebbet hatiye. 'Tebbet yeda Ebîlehebin", yanê, herdu destên Ebû Leheb blkşin, 
dinya Û axireta wî wêran be.
(**) Yanê, qehr û xezeb li wan cehnemiyan (dozexlyan) be, bila bl qeşln herin 
ciyên gemariyê û ezabê, le'net li wan dijmlnê bê şeref û bê heystyet bê, ku 
welat ê me tar û mar kirine.

Feryad û fîxan û fîzar, jê da ku tim tên ah û zar
Her tim ku lê zulma neyar, tê zalimê bê merhemet

Her tim ku lê kîn û xezeb, tên Tirk û lran û Ereb
Bê sûj û bê cirm û sebeb, derdê dunê para me ket

Para me hat derd û xemê, xemxwarê cumle alemê
Ê, Zîn û Şîrîn û Memê, Ferhad û Romeo Juliyet

Jê xWîn ku wek deiya ye tê, lem da, meyî geryaye tê 
Derdê dilê Seyda ye tê, nava me reş kir, dil bû qet

Nava me reş bû dil birîn, feiyad û nalîn û girîn
Yara me bû, dijmin birîn, ku'b zor di paxil da veket

Lê ew ku bûn derd û bela, wêran kirin burc û kela
Bê dîn birin şex û mela, dîn aletê wan e, feqet

Pê ku d'civînin ew pera, kurtan li ser pişta kera
Dunya hebînin qeşmera, zewq û sefa û seltenet

'Suhqen lî eshabî sseîr, bû'den lehum heys ûn nekîr' (**)  
Le'net li wan keftarê pîr, wan dijminê bê heysîyet
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DÎLBERA MIN

Dîlbera min te li dil dan, gele tîr û rim û xişt
Te gelek hinçik û kil dan, ku şikandin mil û pişt

Te bi wan awirê çava, ku li nava me jenîn 
Gele rojê kurê bava, birî Sva, gele kuşt

Gele şêx û beg û axa, kew û daxa te ne lê
Gele seyda jî li taxa, te ku pişt dane bihişt

Pir belengazê te mane, li der û dirb û riyan
Pir recûxwazê te dane, li Musellayê renişt

Pir li pey wê serwî bala tene. lê sejdene pir
Li tewafa xet û xala hene, pir horî sirişt

Pir li ser dînê evînê Mem û Zînê tene dil 
Rojhebînê Hindû Çînê zuife dînê tene gişt

Pir keşîş û pir kurêçîn, pir melayê ser bi pêç
Ku l'te ew pir dîn û Hêçîn, lê ne derman e tu tişt

Lê tu tiştek nîne feyda, dîn û şeyda mane tev 
Ku d'Ezel da lê te mey da, hiş û sewda jê ve mişt

Ta, ebed dê wer bimînin, te b'hebînin hey û hey
Lê ku fayde nabe, nînin, tu tilism û tu nivişt

Serxweşê azadî xwestin, gel perestîn ew ne mest 
Meyxurê Bezma Elestîn, belkû ew teb' et firişt

Belkî ew pêrê heqîqet, hene seydayê welat
Ku ne hêsîrê şerîet, ne terîqet, ne kenişt
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V

BISKAN BIDE Alî

Dîlber, tu pertzade melek horî siriştî, 
Pir şox û şepalî

Hirza dil û canê meyf lê fal û nlviştî, 
Daxwaz û xlyalî

Ayêtê cemala te dixum sond û qesem pê 
Ayatê cemalî

Yekdem jl wisala te bi dunyayê ku giştî 
NacRm wî mecalî

Zanî ku ji bll te ne heband mln dl dunê da, 
Terk da hemî tlştî

Qibla dil û canî ku ezel sejde melê da, 
Ber daye vtf alî

Dîn û dil û dunya me te tev pûr kir û talan 
Ku b'naz û delalî

Rakir ji dunê kunya me, tlştek te nehîştî, 
Xûna me ku malî
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Zalim bes e! Carek bide destûra tewafiê 
Tu j’wan lebê IAIÎ

Wan sêv û şimamokê 11 ser singê vemiştî, 
Mey jê ku ne xalî

Nazî neke, gazî me ke, dêman veke, jê da 
Biskan bide alî

Carek li hlmêza me ke, wî qorik û piştî, 
Qasek were valî

Zenda ku kemer dln, li wî navtenga xezaiî 
Wî selwî mîsaiî

Qenda ku vewerdin, ji wî badê be nehlştî, 
Mest bin ji Wî halî

Rehmê bi ke cûrek li me wê firsetê bîne 
Wî keys û fiesalî

Seyda ku mubarek bijî wî jina bihiştî, 
Bighê Wî kemalî
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XWEŞTIRTÊ

Ji şûrê dest Kiyaksarê Medî awur bi weştir tê
Ji beskê miskê dildarê Medî bextê me reştir tê

Pirûsk û pêt û Slava, kû da nava Mem û Zînê 
Birûsk û agirê nava me, jê dijwar û geştir tê

Bihişt û bax û bostanê, ku dîna pê kirin îna 
Welat Û war û zozanê, me jê pîroz û xweştir tê

Ji tîpê koffxwara min, Keleş Kawa Yezîdî girt 
Ku ew kaw û kubara min ji wan kaw Û keleştir tê

Kebok û werdek û qaza serefraza nîqand Seyda
Ji her meş werdek û qaza bi ordam û bi meştir tê
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JI ZOZANÊ ERARAT E

Çi şeng û serWîbala ye,
Ewî yara xwedê da te 

Qeşeng û rind û zîba ye,
Kubara Serhedê, ya te

Peyak û fîl û ferzinê
Dil û can a ku lê cengin

Li meydana evînê,
Jê Şehînşahê dunê mat e

Li Rewşa kofiya kêlî
Dil û can dane berdêlî

Kura, xûn lê kirin xêlî
Çi ye Seyda xelata te?

Kî ye yara te dil lê da,
Wî dildara ketî pê da

Ku fîzara te tê jê da,
Wiha çîk û şewata te

Digot, yara me dil dayê,
Heband wê bejn û balayê 

Ji hêla warê Midyayê,
Ji zozanê Erarat e
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Nîsan e, dengê bulbula, ku j'sorgula Hewlêr e tê
Fîxan e, bengê dilkula, yan xulxula kewnêr e tê

Dengê qulingê Serhedê, tê şêrê Qardox û Medê 
Hawar! Ji bo xatrê xwedê, bêjin çi deng e lêre tê

Dengê 'Bijî azadî" hê, ew ku j Mihemed Qazî tê 
Govend û bezma şadî lê, xweş gazî û hawêr e tê

Qaz û qulingê rojhilat, tê dengê nalîna welat
Yan dengê yara min 'bû hat, yareb! Nizanim xêr e tê

Daket ji nêv Birca Belek, e w sirperî, horî melek 
Biskan li rû fitl û xelek, dabûn ku das û kêr e tê

Dasa, li dest Lênin e tê, didrû ku can û dîn e pê(‘) 
Dêm Serheda rengîrn e lê, firqas û jor û jêr e tê

Baxê gula, pêda beza, wejk sunbula lê da weza 
Jê da dila avareza, lê dek û lêp û sêr e tê
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Lê sêr e tê wek Samîrî, dispêre dinê gawirî (**)  
Leyla ye, Qeysê Amlrî, dîn ma ye jê, bêkêr e tê (***)

(*) Di hlnek deqan da, dl clhê 'didrû ku can Û dih e pê‘ de, ‘dldrû'hetanf.Çîn e 
pê" hatiye.
(**) Samlrt: Navê sêrbazekî ye, dl dema Mûsa Pêxember da, Gollkek J1 zêr 
çêklriye û xelkê pê xapandlye û ]1 Mûsa qetancUye. Çtroka wf dl Quran û Tewrat 
û Encfla da heye.
(***) Qeysê Amlrt: Navê aşiqê Leylayê, Mecnûn e.

Bêkêr û xêr û kar e ew, xûn jê wekî cobar e lew 
Fixan e, jê fizar e hew, teyrê li pencê şêr e tê

Teyrê ku hêlûna xwe lê, hat fal û afsûna xwe pê
Pêda rijand xûna xwe jê, ava çemê Xezxêr e tê

Şox û şepala Serhedî, kêsêm xezala bêkedî 
Seyda ku bê şerm û fedî, lêv ramûsane, mêr e tê

Meyxan e sîngê sirpeiî, lê mey ku dan memkê zeiî 
Serxoş û dîn û ewterî, tim hat, ne do û pêr e tê '

Lêv maç kirin memkê tijî, ava heyatê jê mijî 
Lê noşî can be her bijî*  zemzem vexwarî, xêr e tê

63

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



MUFTIYÊ BIH DÎN

Ser li bin zulfê duta ye, dil ku Iê havîne tê
Berxê ber tavê ku ma ye, hewke-hewk danîne tê

Ma li bendê zulf û xala, dêlê çala bin çenê 
Awira jendê ji bala, ew ku wer nalîn e tê

Kariwanê kakula hat, ew ji çalê girt û bir 
Girtîyê wan bê dila hat, jar e, kes nabîne tê

Wek heyûla ye, ku haşî lê Plarûn kime şerh 
Eşerî red daye, kaşî îtizal ayîn e tê

Naf e, xûn reş hat li navê, navika yarê ku dît
Daf e, biskê hat li ravê rû ku miskê çîne tê

Dînê her dînê evînê, Çînê zulfê dîn e lew 
Dil ku dînê çînê biskê rojhebînê wîne tê

Dînê dîna mest û dîn e, jê ku Seydayê me jî
Dînê azadî hebîne; muftiyê bihdîn e tê
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POZÊ KEMIK

Rû hîv e, lê pozê kemik, nîşan e lêv, wek şan e tê 
Sing zîv e, flncan e memik, paxil mey û meyxan e tê

Biskê di qer, miskê teter, xal û xetin zêr û zeber 
Şedd û med û cezmîn li ser, dêmê zeiî Qur'an e tê

Tunclk II ser enya kever, badan e şoxa zêr kemer
Lê fltl û ban e ceng û şer, hêrîşê peşmergan e tê

Hawêr ji bo xatrê Xwedê lêv û devê Şoxa Medê 
'Şexta zivistanê nedê'' xunça gula nîsan e tê

Şox û şepala sirpeiî, seyda ku ser da berdeiî 
Lê tox û ala dîibeiî, pîroz be, Kurdistan e tê
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WELATE

Ji Tetwanê heta Wanê, heta Erdiş Û Exlatê
ji Sipan û Bilêcanê, heta banê Eraratê

Ji Zaxros û Ji Qafqasê, heta Hemrîn û Sêwasê 
ji Caf û Lek û Bilbasê, heta Minzûr û Xozatê

Ji Hewlêr û Cizîrê da, heta Nemrûd û Xarpêtê
ji warê Berdesîrê da, heta Derbend û Rayatê

Ji Zap û Dicle û Xabûr û Rengan û Diyala da 
Heta ava Erez, Heftreng û Mûrad û çemê Çatê

Welat e, qibleya can û dil û dîn e, diparêzim
Bi Awesta bi Qur'an û bi Êncîl û bi Tewratê!

Kesê Kurdê ji Kurda be, berî dê ew bi wir da be
Kesê dev jê ku berda be, çi ferqa wî, ker Û ga tê

Li textê çarçira Qazî, Mela bê fîl û ferzîn e
Li meydana serefirazî, ku dijmin ew kirin matê

66

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



NAVÊ KEÇÊ

Horî melek, çavê belek, bada li ser masê ye tê 
Min jê vexwar, dîn bûm gelek, navê keçê Asê ye tê

Asê keça Kurdan e xweş, biska li rû berdane geş 
Ser da li ser gerdan e, weş, da dil wekî dasê ye tê

Dasa li dest Lênîn e tê, didr û ku can û dîne pê
Dêm Serheda rengîn e lê, canê me wek lasê ye tê

Lêvê şîrîn, wek hingivîn.derd û birîn derrnan e tê 
Min maç kirîn, jê bac birîn, dîlber gelek asê ye tê

Seyda ku pîrê şareza, sêv û hinarê rû geza
Memkê tijî ava reza, tomastê zîv tasê ye tê

Toyê miya ku l'ser çiya, lê daye şoxa bêrtiya 
Belg û giya, lê taviya zozanê Bilbasê ye tê

Serxoşê wê badê heye, rendê Mehabadê heye
Berdoşê secadê heye, mey lê ji dumasê ye tê

67

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



çû

Dil û canê me revandî, hiş û sewda bir û çû
Ku kevanê xwe kişandî, li me tîr dakir û çû

Leşkerê çava ku xîş kir, li me hêrîş bi xezeb 
Kezeb û nava me tîş kir, bi bîjanga durû, çû

Çavxezala bê kedî bû, dêm bi xala min ku dî
SerWîbala Serhedî bû, ku ime qirpand brû, çû

Ji evîna Wî hebînê, ku birînê me kewîn
5 Xidr û îlyas e li jînê, ku me dil namir û çû

Do, li malê palveda bû, ku b'dizî çûm paxilê 
Pê hesî, ku'j xew ve rabû, bû wekî agir û çû

Nav û cergê min ku sotin, ket me pey doza wî ez 
Çûm Mehabadê ku gotin, ew bi lez hat vlr û çû

Çûm çemê zap û diyala ez lidû xam werdekê
Gotne min ew çû Gilala, lê ku da çend fir û çû

Ew gula gulzarê warê Serheda min bû Mela 
Dilkula jê da fîzarê, dujmina şakir û çû

Kurdno rabin hey hewar e! em bi hev ra bidne dû 
Dijminê xeddar û har e, lê ku bû wek gur û çû
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PÊXEMBERÊ KURD Û MED E

Mey da me lêvê sorgulî, yareb tu şextê lê nede! 
Şeyda me, şoxa Erbllî, dil jê fîzar û erbed e

Şox û şepala lê Medî, ew dêm bi xala Serhedî 
Kêsimxezaia bêxwedî, dest dijminê har û bed e

Çavên belek, biskên xeiek, dil jê birîndar in gelek
Le'net li te çerxa felek, cewra te hê lê naqede

Rûga dil û cane ku lê, secda hemû Kurdan e tê 
Dêm, ayetê qur'an e pê, sondê dixum sing Serhed e

Bejna zlrav, baqê guiî, liv-liv li qora mll-milî
Tên têre marê qil-qiiî, xwezya b'kesê ew pê vede!

Dermanê derdê bê dewa, tê ew xiyala bê xewa
Hem ax û hem av û hewa, hem bîn û hem jîn û ked e

Hem safî, hem kafî heye, cama meya safî heye
Hem Rist û hem Qafî heye, esrar û nukte bê hede

Derdê dila derman e lê, doxtorê Kurdistan e tê 
Zerdçştê dîn ferman e jê, pêxemberê Kurd û Med e

Seyda ku xeşxwane li ser, wî şubhê Qurane ji bere 
Razî ku tê Îbnî Hecer, Qazî ku tefsîr lê dede (*)

(*) Razî: Fexredînê Razî, mufesîrekî Qur'anê yê mezîn e. Lê dl virda razl, bi mana 
pê razlbûne
Qazî: Qazî Beydawî, mufesîrekî Qur'anê yê mezin e.
Ibnî Hecer jî: Zanyarekî mezhebê Şafiî ye.
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i V

ÇI ZANIN EW GEDE

Derd û kul û jana dilê min bêhesab û bêhede
Jan û lîxana bilbiiê baxê bihişta Serhede

Derdê Memo Zîn û Xecê, derdê Styamed ew ku tê 
Hawêr ji boy xatrê xwedê, derdek giran e, naqede

Derdê neyarê gawire, lat û çiya hilnagire
Pêt û şewat û agire, xeddar û dijwar û bed e

Yara ku min ew gotiye, dunya dizanit ka ktye 
Hûrî-Mîtanî,Gotî ye, Qardoxî, Manayî, Med e

Bejna zirav, çavê bi kil, baqê gulî berda ji min
Seyda xeşîm û safedil, texmîn nekir wê pê vede

Ket nav gul û baxê reza, sêv û hinarê rû geza 
Dest bir şimamakê weza, yareb tu şextê lê nede

Hem derd û hem derman e lê, hem hukm û hem fermane tê 
Seyda ku şeyda mane jê, şêx û melan e Erbed e

Şox û şepala Serhedî, ew sircemala bê xwedî 
Kêsimxezala min ku dî, dêm nuqte û şedd û mede

Şeddû med û zêr û zeber, zulfê sîyah xalên diqer
Tuncik li ser enya kever, qur’an e, dînê Ehmed e

Dînê mubînê Zerdeş e, dînê evînê pir xweş e
Dînê me dînê bê weş e, hêznade lê bê, sejde de

Bin pîvikê çavê xwe ra, daye îşaret ku j'me ra
Seyda, li nav koma kera maye, çi zanin ew gede
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WERE

Were dîlber, li ser çavê me meşk e
Kul û derdê dll û navê me xweş ke

Were plrsê li halê vî hevalê
Xweyê kalê birîndarê nexweş ke

Li nava Wî meyî xûn der bû jê da
Ji çava bûn leyî, çav şubhê keşk e

Bi qedrê wan dev û lêvê şeker bar 
Memik sêvê li nêv singê keleş ke

Bi wan zendê sipî, dêmê gulî ke
Bi dil bendê li dor xalê hebeş ke

Bi şê biskê xelek, enya kever ke
Bi wan çavê belek, biryên bl weş ke

Were dil gavirê, bazin di mil da
Di dii da Agirê eşqa xwe geş ke

Were lê mêzeke nava me reş bû
Birîna dil veke, lê bêst û şeş ke (*)

Were yara sitem kara ku awir
Wekî fozê neyara Çîk, di peşk e

Sitem kara, çeleng swara, kulah xwar 
Wekî cara bes e nava me reşk e

Meya lêva bide: Seyda, ne xeyda
Ji vir pêva dilê şeyda tu xweş ke

(*)  Bêst dl hesabê - Êbcedê da, kaf e, şeş jf, waw e. Ku herdu blghên hev dlbfe: 
'kew', yanê blrfna dll kew ke.
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DO HATE SEMAYÊ

Do, hate semayê bi mera şoxa Weîîka(’)
Biska ku ji bayê li rû da bû ger û nîka

Sorgul ku binazî vebû, sunbul şebû pê da 
Kakul wek û bazî hebû, dil şubhê çiVîka

Min dest ku blrê kiş li meda, got here bêhiş 
Ebrû li me hêriş ku veda, jend me bi jîka

Min Got: Zeriya Omeriya kofî bi morî 
Horî-periya zêr seriya Cibrî û kîka((*) **)

(*) Wellkfc Qebfleke eştra Badlkan e. Weltka, xweşlka, Reşlka, Aqlka, Araşka, 
Mehmlka, Laçeka, Şerefka, Keriya, Geboza...
(**) Omert Û Clbrf û KlkT: Navên sê eştrên Kurdan ln.

Seyda me, zekatê ji cemala te dixwazim
Eyda me, ewa tê ku tu maçek bidî wî ka

Got bêje: belengazê welat im, ji ezelda 
Mîskîn û recûxwazê we hatim, li firîka

Bendayî, zekata me li bendayê me naçe 
jendayî, bi tîrê me, ii dil dane ku Çîka

Min got: Ku hevalê we me, malê we me, got: Na! 
Ez, rebê cemalê heme, pakim ji şirîka

Min got ku li kalê, te çi da rebê cemalê
Got: Kakilê desmalê, mewîjê li berîka
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PELEK

Tîsa şukur gewra zerî, daket jl nêv burca belek
Şar û ferayî ku l'seiî, bû sirpeiî, horî melek

Bejna zirav, baqê gulî, liv-liv ku pêda mllmllî 
Zulfan II ser dêmê gulî, dabûn ger û nîk û xelek

Mêze II mln klr, dev kenî, got: Hey Melayê dîn genî
Min got, bifiermû ez benî, got: Bê weş û kêfî tu wek

Min Got: Birîndarê te tê, dil, tîrê nûbaiê te lê 
Lêvê şekerbaiê te lê, derman e, şoxa çav belek

Gott: Mela derd û bela, bê fêhm û bê hiş tê hela
Pir lê şehîdê kerbela, hatin biîndarin gelek

Min got dizanim wek me lê, plr kes ku hatin, got belê 
Hacî, Cigerxwîn û Melê, Xanî ku nalîn çûn felek

Pir şêr û mêr û ejdeha, dîn û dil û can dan biha
Qur'an e, kes heta niha, tefcîr nedane jê pelek
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HÎVAME

Ferqî pir zor e, li nêv hîva me û hîva feiek
Ê ku pispor e, dizane; ji sema ta bi semek

Ku heyîva me geş Û taze ye, rû şu'le ye tim 
lê, ku hîva felekê geh geş û geh rû kepenek

Kursiyê erşê cemalê, lê ku paldan xet û xal
Bûn xwedanê zul-celalê, secde lê hatin melek

Ke'be û qudsa muqeddes, Hecer ul Eswed e xal 
Kul’tewafa wîne her kes, şuphê zulfan e xelek

Li dû doza wî fidan e, gele mîr û gele pîr
Gele seyda şuhedan e, di wî rê da, ne ku yek

Durrê şehwaren e, helbestê ku hûnan e me lê 
Xişrê zêrparen e, bê hîle ne bê gestê mihek

Ku mehabacfi ye, Şoxa Medî, Qardoxî nîjad
Keyî, pêşdadî ye, ew Serhedî, şeddadî ye wek

Horiya burc û şerayê, Amid û Eskîf û Wan 
Goriya dunya ku nayê, nêv bihayê nêv kenek

Neqşê wêjê min sitêr in, li sema lê ku sema
Tên, firişt e dor di dêrin, mest û serxoş in gelek

Namiq û Fîrdewsî kî ne, Bûela û Bûhterî
Ê ku van durrê me dîn e, nakirin wan bi şelek

Bendeyê pîrê Cizîrê Hezretî Xanî me ez
Jendeyê şimşîr û tîrê awirê çavên befek
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BÊRÎVANA MIN

Bêrîvana min ji bêrî, tê di milda satil e
Kurtikê qutnî li dêrî, ser kirasê gul-gul e

Bazinê zêiîn li zenda, zulf, kemenda can e tên
Dil giriftarê li benda tîie-marê nav mîl e

Hîv û roja xaverî tê, Durre taca ku I serî
Şahê textê dîlberî tê, gewr û rinda çavkii e

Horiya 'Baxê Bihişta" Serheda rengîn e ew 
Sorîya, kofî nivişta, bav musulman.Dê fil e

Êzdiya şengal û zaxo, Amed û Hevlêr e tê
Badkiya Seyda biraxo. sîbkiya reş kakul e

Çavkiia .tawus hebîn e, tavisîne şar û Qemt 
Dêm.gula meşriq zemîn e, lê ku şeyda bilbil e

Lêv û dev av-il heyat in, şeker û qend û nebat
Sing û ber meyxane hatin, saqî, qora mil-mil e

Hecer û'l-Eswed e xalê reş ku lê ferz e tewaf 
Ev ku bû cendsale bê weş maye dil, jê bî kule

Quds û ke'ba rojhilat e, cenneta varê welat
Jê qibîna kewrubat e, tê, fîzar û xubcui e

Dîlbera warê Şirênê, Zend û Awesta hebîn 
Rehbera dînê evînê, wehy û îlhama dil e

Sîne, mîna Turî Sîna berq e lê da, şu’le tê
Aglrê wê sir şirîna Kurdî jê da dişxul e
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PÎROZ BE

Pîroz be, dîs hat bihar, sorgul ku yara bilbii e
Feiyad Û fîgan û fîzar, bilbil hewara sorgul e

Ref-ref li dev av û çema, qaz û quling û werdek in 
Sef-sef li govend û sema, awaz û qîr û xulxul e

Awaz û deng û saz e jê, daxwaz û beng û naze tê
Sêxê teres sêrbaz e lê, yobaz e, seyda pilpile

Horî-perî, gewr û zerî, tac û ferayê ku l'serî 
Şoxa eşîra Omerî, dêrî ji çîtê guigul e

Şox û sepalS Erzenî, kêsim xezala ez benî
Rind û delala dev kenî, rû sorgula, bisk sunbil e

Axa, bi zirt û fors e lê, hoş û dewar û çors e hê 
Rêncber, bi das û hors e tê, panok, bi fîq û zengil e

Sofî, bi zikr û cezbe ne, derwêş, di dest da def hene
Sêx, lê bi lêp û hîle ne, şêxzade, şora çav kil e

Salik, li benda şêx hene, qalik guhestin rêx hene 
Fikra meia her têx hene, tûrê zekatê ku l'mll e

Durrê me hatin muşterî, lê Bûela Û Buhterî
FirdewSî, Namlq çar serî, para nezana gllgil e
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EZXULAM

Do, me ctt şoxek ji der da, hatî gotî 'esselam'
Ez, bi lez rabûm ji ber da, ser li ber linga tewam

Şox û şenga rojhilat bû, ew perenga dil ku hat 
Lêv û dev av-ul heyat bû sing û ber bezm û mûdam

Horiya Qard û Mectt bû, goriya min ew ku dî
Gewr û rlnda Serhedî bû, pozbilinda ez xulam

Bisk û tuncik baweşîn bû, misk û enber jê weşîn 
Rû ku qibia dil hebîn bû, ke'be û beyt-ul heram

Hat bi nazî, serfirazî, cîlwebazî da û got
Rabe seydakê Wî sazî, hi de tevda biçne bam

Lê ku saz Û ney û def bên, her teref awaz û hey 
Sing û ber masa sedef bên, zer memik fîncan û cam

Şêx û sofî, rû ku kur kin, bade jê firkln mela 
Ser bi kofî, lê ku gur kin, reqs û govend û kilam
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Ew ku bezma serxwetf bê, serbillndî, serxweşî
Bes ku hê ew zehmetî bê, şabe îdî wesselam

Dev bi ken hat û bi nazî, dil nûwazî, got meia 
Min li kî da wî mirazî, dîn û dil jê bir temam

Can û dîn û dil fida lê, tev bila bê ez benî 
Ew ku bê Nerx û biha tê, xweş miraz û xwaz û kam

Ez nizam xewn û xiyal bû, ew çi hal bû min ku dî 
Lê, dizanim ew şepal bû, çav xezal bû, bo me ram

Dîlbera Botf bû, bav Gotî bû, Kardoxî bû dê
Jê ku dil sotî bû dunya rast û çep, lê da bû nam

Ew çi hikmet bû, çi sir bû, ew çi lal û dur bû jê 
Enqere w Bexda ku dir bû, gir bû Tehran, mir bû Şam
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MÊVANÊ TE ME

Hê ji ber qal û belê da, bade noşanê te me 
Hê ji bezma ezelê da, mest û heyranê te me

Hê ji wê bezmê ve mest im, cam li dest im, mey perest 
Hê li ser Ehda Elest im, bestê peymanê te me

Hê li ser wî ehd û sozê, daw û dozê mame ez
Ser, li nava ax û tozê, şît û dîwanê te me

Hê li bendê zulfe dînê, rojhebînê te me ez
Dil, li ser dînê ewînê, dev musulmanê te me

Hê di çavê min de reng î, guh de deng î, dil de beng
Hê li canê min pereng î, sîne sozanê te me

Hê kulîlka rojhîlat î, sorgula baxê weiat
Bîlbîlê şeyda ku hatî dil, li zozanê te me

Bûmbeyê atomî lê da, Awirê çavên belek 
Wek negazakî ku jê da, xane wîranê te me
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Hîv û roja xaweiî tê, roj perist im, agiiî ; >
Şahê textê dîlbeiî tê, ramê fermanê te me

Şahê textê can û dil tê, rextê Azadî li mîl
Qey çira bextê me hil tê, got; ku mêvanê te me

Min ku got: kî hatî şoxa çavbelek, gotî: Mela!
Ez şîiîna Botî, Zîna Memê Aianê te me

Kofîkêla Ademî me, bisk bi têla Demdemî
Şox û şenga Serhedî me, derd û dermanê te me

Dîlbera Burca Cizîrê, Amid û Wan î me ez
Esmera êl û eşîrê Mil û Zîlanê te me

Horiya Baxê bihişta Serheda Kurdo me, ez
Soriya kofî nivişta, moiî- mircanê te me
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CANA

Cana te, bi pêşmergê belek çava dll û can,
Wêran klr û talan 

Hêrîş e, li wan tê ku tu wek Rostemê dewran,
Şûr, tînî ji kalan

Avir, ku te jê dan li me wek fûzeyê rûs in, 
jê pêt û pirûskin

Agir, ku ji ber wan diçe ezman, di çirûs in, 
Wek berq û birûskin

Bê merhemet û şefqetî, rehma te qe nîne, 
Hey bê dil û wijdan

Qey Sirp û Çek in em ku li wan hêriş û kîn e, 
Tên leşkerê Elman

Zalim bi xwedê kî, tu bibê, ka te çi qest e, 
Xaya te çl hatî

Hespê xezebê swarî ku lê, çavê te mest e,
Dest şûrê ceiat î

Madem, dev û lêvê te, ku jê jîn û heyat e, 
Dermanê kula tên

Çavê te çira mest e, li dest şûrê celat e, 
Celadê dila tên
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Madem, ku dunê pêda serî darîî 11 ber te, 
Paşayê cîhanî

Rehmê bike şefiqet li me ew fierz e li ser te, 
Çêtir tu dizanî

Ê, serwerê xûba be, divê rehma xwe pir be,
Ey serwerê xûba

Ê, bejna xwe tûba be, divê bê gef û gir be,
Ey bejna te tûba

Ê, bendê şehînşa be, divê ew timî hur be,
Aza be ji derdan

Ê, ser ku ii derga be, divê qedrê xwe pir be, 
Wek dur be ii gerdan

Bendahê li dergahê, şehînşahê we hatîm, 
Şêmîk hedefa me 

Rehmê li gunahê, me ke Seydayê welat im,
Durrê sedefa me
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ÇAVÊ BI SÊR

Aşiqê çavê bi sêr im, kalemêr im, dll cûwan
Cansipêr im lê newêrim, jê bi dêrim ramûsan

Pîr û kal im, pêncî sal Im, nale- nalîm hê II dû 
Wê keboka çav xezal Im, dil bi Çîk û êş û Jan

Ser li şêmîka derî me, bendewarê maçekî
Bendeyê dergahê wî me, ew şehînşahê Cîhan

Şahê textê dîlberî tê, Dune taca ku l'serî 
Hîv û roja xawerî tê, zêr fierayê kehkeşan

Dîlbera Zîbar û Hewlêr Û Dihok û Mûsilê
Esmera Hekar û Xezxêr û Biiîs û Sêrt û Wan

Çav xezala Amedî, şûx û şepala Erzenî 
SerWî bala Serhedî, meş werdeka Derbendîxan

Dêm ku wek erşê Xweda ye, xal û xet lê îstiwa
Jê tecellî ku l'me daye, wehy û îlham e Ji wan

Rehberê cîînê evînê, tên dila dawet dikin 
Zulfiê dînê rojhebînê, ser ku lê dan kovelan

Dînê Zerdeştê mubarek, xweş dîyalektîk e tê
Dij, li hev cengin bi carek, dêvê erd û asîman

4

Ehrumen, biskê qer in, Yezdan e, dêmê sorgulî 
Nave, misk û enber In, sing û ber in, baxê cenan

Miftlyê dewra zeman im, hûn ji mln bawer bikin
Ez ku Seyda me, dizanim, dînê heq tê bêguman
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DEV Û LÊV

Dev û lêv şeker û qend û nebat e, hingivê şana
Memik sêv û şimamokê welat e, toyê zozana

Blhişt e, war û zozanê me tê slng û ber û paxil 
Nlvişt e, kofî kitanê bi rewşa morî mircana

Kemer sist e li navtengê, ku qamet serwîbala ye
Delal û nazik û şengê, xezala tûmê hewşana

Li dêmê sorgulî xwîna dila rêt leşkerê zulfa 
Kevan in ebrû jê mîna ku awir tîrê sekbana

Keleş kaw û kubara Serheda rengîn e seydakê!
Ku ew yara çeleng swara, heye gemas û rêzana

Ji lêvê wê şekerxwayê, dilê Tûtî birîndar e 
Temaşa bejn û balayê wî horî ten ji ezmana ♦

Birû, hîva nû, bisk dasa dir û pê emrê dumasa
Li rû, raxist wekî lasa, bi wan devdas û tirpana

Bi wan çavê belek lê da, dilê miskîn birîndar e 
Ku da çerxa felek jê da, seda nalîn û fîxana

Li mêrg û Çîmenê dêma, ku bisk devdas û tirpan in 
Bi honasî li wan zêma, çinîn dîn û dil û cana
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Xwezî, dîsa ku ev gava bihata’ min belek çava
Xwe ramîsa li dev êva Erez, nav belg û reyhana

Xwezî dîsa Gula Qazî, bi ordama serefrazî 
Blhata dlwe û nazî, sema û reqs û lîlana

Li mizgîna wê dîlanê, ku min îran û tûranê
Bida Bexşîş û qurbanê, hezaran Ebdurehmana

Hezaran pîrê îrşadê, bi da mizgin li wê badê 
Li bezma wê gula Madê, wê rinda Hoiî-Mîtana

Li şoxa Aqbetana xwe, Meyafarqîn û Wana xwe
Li şenga Nexşiwana xwe, bida mêrxas û rêzana

Li rewşa kofiya kêiî, ji wê bûka ku xûn xêlî 
Seda "wêiî li min wêlî" bihata dengê hozana

Wî rinda seriiber danî, hezaran şêrê azadî
Hezar Mehmûd û Berzanî, ji wê dan nav û nîşana

t

Mela me, pêrê zani me, li şêmîka wî benda me 
Eva çend sal e ez mame, li benda emr û fermana

Serî çîlê ji derda me, melê bê laçik û şaşîm 
Ku hê dîlê ne merda me, li pencê wan ne însana

Bijî Seyda çi dûmasî, li dozê jîr û mêrxasî 
Bidest çakûç û dev dasî, 11 şopa rehber û zana

Li şopa serfirazî tê, li Kurdistanê gazî tê
Li dû Mehmûd û Qazî tê, piling Û şêrê meydana
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Dur û yaqut û mircanî, 11 rewşa gerdena yarê
Ku suxtê Hezretî Xanî, heyî Rrê Xezelxwana

KezebxWîn î, ku seydayê te Mûsayê GgerxWîn e 
Binalîn î, xeber nayê, ji doxtor û ji dermana

Birîna kevn û kûr Û dûr e, bê doxtor Û derman e
Ku dll jê qûre-qûr û fûre-fûre, şubhê wolqana

Ne Nalî kes bi vî halî, ne Koî Bêkes û Nalî (*)

(*) L1 lîsta şaîrên Kurdlsatanê mêzê blkln.
(**) Nîşanî navê Mele Ehmedê Cizîrîye, (1574-1640 M.)
Slpanî: Siyamendê aşlqê Xecê ye
Loranî: BabaTahlrê Lorîye (935-1010)
Teyranî: Feqlyê Teyran e (1590-1660 M.)
Evdal: Bavê Temo, dengbêj ê, feqîrt, Jart û belengazîtlyê ye, dl davtya sedsala 
19-20'an da Jlyaye. Tlrba wî 11 gundê Qandya Qereyaziya Ezlrimê ye.

Ne Ferhad û Memê Atî, ne Dildar û ne 'Mewlana’'

Ne Nîşanî, ne Sîpanî, ne Loranî ,ne Teyranî (**)
Ne Yaqûb pîrê Ken’ûnî, ne Yûsif dîlê zîndana

Ne 'Qeysê ctmiiî, Mecnûnê Leylayê'' ne Evdalê 
Qullngê Nafirî, bavê Temo, Seydayê diljana

Ne ewrê nûbihara, wek me tên Nalîn Û Fîzara
Ne yên mara, ne yên hara, vedan pê, dane dlndana

Ku marê dev bi jarê me, neyarê har û dijwar in 
Fîzar û heyhewarê me, ku jê dan erd û ezmana

86

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



SULTANA ME NEWROZ E

Sed Cîlwe û nazî da, nûresteyê zozana 
Lê hel-hel û gazî da, helbesteyê hozana

Çavreş-beleka Kurdî, berda xwe 11 govendê 
Zarxweş meleka Qardî, gerda xwe II dîlana

Gewr û zerî dilxwest bûn ku j'her derî lê qest bûn 
Horî-perî ji mest bûn ku l'hey-hey û lîlana

Biskên xelekê’ bînê jêda ku li Çînê da 
Çerxa felekê, dînê Wî hat ger û cewlana

Şêx û mele’ hey da bûn, lê serxweş û şeyda bûn
Ku l'qurçekê mey da bûn, cubbê xwe II meyxana

Seyda û beg û paşa, kurk û cube û şaşa 
Dabûnê li şabaşa, rabûnê bi erwana

Kesk û sipî û sor bû, ala me seiî jor bû 
Jê çavê neyar kor bû, pêlda ku II ezmana
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Pêlda li milê Qazî, nîşana serefrazî
Mêl da li me ku b'nazî, lê da me dil û cana

Cejna me ku pîroz bû, sersala me ew roj bû 
Sultanê me Newroz bû, şahê me li fermana

Sorgul li Senendajê, bilbil ku hebû ha jê
Mizgîn li me bû, da jê, şoreşker û rêzana

Dijmin, gurê devxwên bûn, lê pir bi glr û kîn bûn 
Qeşmer, ku dir û dîn bûn, avêtinê dindanS

Ku b'her çiv û her çûvî, girtin Wî kewa kûvî
Keftar û gur û ruvî, lê hatine pîlana

Seyda dibe ew tola me’ b'mîne 11 zirmola
Heyfa xwe ji wan tola, negrin qejî, got: Na,n&
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GULEK MIN DÎ

Guiek min dî 11 zozana, ku çiimiştî stûxwar bû 
Gurînê ewr û ezmana, bi serda derd û xem bar bû

Li şûna bilbila, iê qûke-qûka kundikê kor bû 
ji xûna dilkula, xêlî li bûka bê Cî û war bû

Guiîlka tali û bextê weiatê min bû ew sorgul
Ji hilma dljmina şextê ku lê da, jariya mar bû

Surr û serma zivistanê, wezî lê bagera zulmê 
Ku xûnca war û zozanê me jê çilmiştî, lê jar bû

Bihara bilbilê şeyda, ku çû baxê guia hişk bûn
Fizara dilkulê Seyda, ji diidara birîndar bû
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DERDÊ BÊ DERMAN

Du zenda, min li zenda da, çi zend, zendê şîrîn xendê 
Du qenda, ku I'me benda da, çi benda bendeyê xûban

Du çavê mestê to, zalim, çi zalim zalimê, gavir 
Çi gavir, gavirê rêbir, çi rêbir, rêbirê îman

Du lêvê canfiza hingiv, çi hingiv, hingivê şana 
Çi şan, şanê li zozana, çi zozan, warê Kurdistan

Du biskê şengê to çengel, çi çengel, çengelê cana 
Çi can, canê ku Iê agir, çi agir, agirê dêman

Du sêv, sêvê di paxil da, çi paxil, paxila yarê 
Çi yar, yara Key û Dara, çi Dara, Xosterê keyan

Du tîpê reşgulî mar in, çi mar in, marê Zehakin 
Mela girtin, mej û xwarin, hewar Kawayê şorişvan!

Du mem, camê tijî bade, çi bade, badeya eşqê 
Çi eşq, eşqa perîrûyan, çi rû, rûyê keçê Kurdan

Du mihrabê du ebrûyan, me jê bir sejde ber rûyan 
Çi rû, rûyê melek xûyan, çi xûy, xûyê semenbûyan

Du maran can û dil gestî, çi mar marê du kîsoyan 
Ku jê Çîkê xwe da hestî, dinalim, derdê bê derman

Du dunya, min tevî lê da, li kê da, min li yarê da 
Çi yar, yara Mela jê da, lîzar û nalî û lîxan

Du pirsan min ji Seyda kir, çi seyda muftiyê şeyda 
Çi şeyda, dînê, dîn, mey da, ku lê dljmin mila badan
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YARA ME EZlZ E

Yara me ezîz e, ku feda lê şuhedan e
Dijmin ku dltîze, bi wî sûjê me geda ne

Adem, ji gunahê xwe, bi der hat ji bihiştê 
Şebxiz, ji xetayê xwe, bi êwaz û seda ne (*)

(*) Şebxlz: Çlvlka slbê ye ku ji êvarê heta nêzt berbangê (şefeqê) 11 hêviya ber- 
bangê dl mlne û dema şefeqê dl xew ra dlçe û nabtne. Ku hlşyar dibe dlwtttne, 
dlnaltne jl ber nedttina şefeqê, û razandina xwe ya bê wext, ku weke me Kurda 
cezayê gunahê razandina xwe dlklştne.
(**) Nlwlh: Xewklrin, razan, raketin.

Kî ma li nlwînê, ku dema keys û fesalê (**)
Ew ma ji hebînê, ne ku teqdîrê xweda ne

Gazin, ji xweda kin, ne ji teqdîra xweda kin 
Loma bi me da kin, ku me can lê nefeda ne

Em, laylqê çavê belekê yarê ku nîn in
Gazln çl ji çerxa fekê tên ku nedane

Ên, daxa eVînê li dil in wek Mem û Zînê
Can û dil û dînê xwe li dildara xwe dane

Sorgul, ku ji xwîna dllê bilbil bû bi xêiî
Bulbul, ku 11 paxll wekî zava xwe veda ne

Ê’ bêxwedî yara Wî ku ket destê neyara
Dljmin, wekî hara, bi wî wek mara vedane

Xûna dilê şeyda hene, helbesteyê Seyda 
Gerdaniyê şehware ne, durdane ne, dane
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KOFÎXWARA MIN WERE

Kurdiya gerden bi moiî, kolîxwara min were
Êzdiya Seyda bi gorî, zêr guhara min were

Çavreşa şox û şepala, dêmbixala Erzenî 
Navxweşa, kêsim xezaia, meş kubara min were

Bextê her bext û mirazî, tê li ber bextê te me
Şahê textê serfirazî, tu l'hewara min were

Ser li şêmîka te hatim, çav li rê lutfa teme
Dîl û hêsîrê welat im, şehswara min were

Dîlê bindestê neyar im, bêhewar im hey hewar
Ah û nalîn û fîzar im, xemkusara min were

Kes, ku bê kes nîne, çara herkesek tê çarekî 
Bêkes im, çara neçara tê, II çara min were

Girtiyê zulfê du ta me, dîlê dêmxal û xeta
Bê gunah û bê xeta me, pirsiyara min were

Rû, ku lê xûna dlla hat, bû gula baxê welat 
Nûbihara bilbila hat, gulbihara min were

Dengê hozan û bilûrvana, ji zozana vedan
Bêrîvana, pez li dana, meşk li dara min were
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Qeys û Ferhat û Memê Alanê zîndanî me ez
Leylî û Şîrîn û Zîna nazîdara min were

Agirê vîna te sotim, gawirê, tîr awirê 
Hewce nîne îdî gotin, tu l'fîzara min were

Serxweşê 'Bezma Elest' im, dîn û mest im, bend û best 
Cam li dest im, meyperest im, mey vexwara min were

Dînê Çînê Biskê dînê rojhebînê teme ez 
Rehberê dînê evînê, misk fişara min were

Devpêvoka devnewala, lêv, gul û lala çema 
Çav binefşoka li pala berzinara min were

Êzdiya Şengal û Zaxo, CÛdiya tawus hebîn 
Badkiya Seyda Biraxo, dost û yara min were

Kewrubatê ser zinara tê, mela xweş qib-qibî 
Mêkewa zozan û wara, berx û kara min were

Her kesek yarek hebandî, ew ku qibla can e bes! 
Mln jî, Kurdistan niqandî, hilbijara min were

j
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PÊXEMBERÊ

Ah! ji destê wê şepal û şeng û şox û dîlberê 
Çavxezal û serwîbal û dêmşemal û bîskqerê

Dîlbera şengal û Zaxo, Êzdiya tawus hebîn 
Kurdiya seyda bîraxo, çavreşa reng esmerê

Rextê azadî li mil da, sîne meydana şer e 
Can û dil lê kax û kil da, padîşah û serwerê

Tîr li dil da sîne qul kir, avirê çavên belek 
Agirê azadî hll kir, şoreşa şoreşkerê

Leşkerê zulfan ku anî, sef bi sef ser can û dil 
Şûr ji kalan da deranî, dest li qevda xencerê

Can û dîn û dil me dayê, jê ku xwestî maçekî 
Lê, ku bersîva me nayê, hê jî wê lêvşekerê

Ez Çî bêm horî sirîştê, lêv gul Û dev xunçeyê 
Sing û ber baxê bihlştê, bisk ji mlsk û Enberê

Erşê rû lê istîwa tê, xal û xetê dîlberî 
Wehy û îlhama dila tê, dînê wê pêxemberê
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Dîi û hêsîrê welat im, ser lî şêmîka te me 
Bendeyê lutfa we hatîm, çav tî hêla pencerê

Çendîk û çend sal e seyda, dîn û şeydayê we ye 
Jê vekin zincîl û qeyda, bende ku j'benda derê

Zanî ew bendê we hatî, bendê qeyda dijmin e 
Şahê textê rojhilatî, durşînas û rehberê

Xûn li nava dil meyî tê, hêsîrê çavan leyî
Bê kes û pişt û xweyî tê, rehm û şefqet lê werê!

Da li gul, hêlîn û lîsa bulbulê Şeyda werit
Hurr û aza bît ku dîsa, wek dem û gavên berê

Dilhebokê, ez xulamê, xemrevokê, ez benî 
Qumrî û kew û kebokê, ramûsanek bê: Erê

Ez mela me, mubtela me, ku b zekat û dehyekan 
Dehyeka lêvan bida me, meyfiroş û meygerê

Xumriyê zulfan ku badim, sîng û ber meyxane bit 
Badeya lêvan ku nadim, ez bi ava kewserê

Miftiyê bê dîn û dîn im, te d'hebînim ew bes e 
Ser di paxil da ku bînim, dest li taqa kemberê

Dest bi dîn mizraq û şûran, ey melayên dîn bela
Bes bi gopal û bi tûran, bên li dora bêderê

Ger dixwazin serfîrazî, çare lê ceng û şer e
Can feda bin şubhê Qazî, bo Wî durr û gewherê
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ÇÛKA BIRÎNDAR

Ji tfrê avirê yarê, me dil çûka birîndar e
Esîrê zulfê dildarê, li benda kofiya xwar e

Li dafa biskê reştarî, wilo nava wî reşxûn e 
Ku nafa miskê tatarî, ji wî reş hatî xûn xwar e

Dev û lêv xunce û gul tên, memik sêv û şimamok in
Ku dermanê dilê kul tên, yek û yek lê ew in çar e

Çen û dêm û ber û paxil, biyok û hîv û meyxan e 
Şeva tarî ku reş kakul, heye baqê gulî mar e

Me dest avête Wî marê, bi bejnê da ku hat xwarê
Veda Wî ku b'dilê jarê, me jê nalîn û fîzar e

Çi mar û jar û tiryaq e, çi dost Û yar û doxtor e 
Ku jê feryad li afaq e, çi derdek zor û xeddar e

Birîna kevn û kur û dûr e, xûn axivtî seydakê
Ne y& îsal e, pir dur e, ne jî ya par û pêrar e

Bi dînê dijmina dûr kir, ji jînê em ku xapandin 
Birînê, pê li me kûr kir, ku dixtora nedîn çare

Serî Çîlê ji derda me, melê bê laçik û şaş im
Ku hê dîlê ne merda me, welat lê faşikê har e

Çiya û war û zozanê me dûman û mij û ewr e 
Sura bayê zivistanê, wezî ku l'me hewa sar e
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Belê, Newroz û sersala me, nêzîk bûye, bawer kin 
Bibînin dê li mil ala xwe, dest mora Kiyaksar e ^3

Bes e! Wek caşik û xota, didî lota li me bes 
Bes e! Le'net me bigota, li te le'net xeberê

Bes e! Wek dasa belayê, ku te fîna me çinî
Bes e! Kasa me ku nayê ji te, masa zeferê

Bes e! hê alî neyarî, dijminê harî, teres! 
Li welatê me tuçarî, tu bi dîn hatî, kerê!

Keç û xortên me ku zana hene’ şoreşker û Jîr 
Bi dek û lêp û pilana, ku dizanin, qecerê!

Tu ji şopa me derê şoreş û ceng û şer e, bes! 
Me ku ala zaferê rakirî, ala zaferê

Leşkerê Şedadî, Qazî, Bazî, Merwanî ne em 
Dê, bi xûna serflrazî, binMsin qederê
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QEDERÊ

Çi qeda yî, çi bela yî, çi cefa yî, qederê!
Çi çepal î, çi webal î, çi ezabê seqerê

Çi felaket, çi helaket, çi rezalet heyî bes! 
Bes e! Ey bê şerefiê, îdî ji jîna me derê

Bes e! Cewra xwe kî pêda, li me xedra te be, bes! 
Bes e! Hey zêdekî jêda, li me derd û kederê

Bes e! Hey daye, didî, hê jî dixwazî ku bldî 
Li me êş û elem û Çîk û şewat û keserê

Bes e! îdî ji te kabûsê, te bê meymenetê 
ji te papûsê, te elkê, serî kirç û geverê

Bes e! Hê wer tu bi yobazî li hêla me diçî 
Li welatê me bi sêrbazî li seyr û sefierê

Bes e! Bextê me ku reş bê, ji te donê bi tenî 
Bes e! Wextê me nexweş bê, ji te plntî eserê
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LEYLET-UL QEDR E

Xîyala ebrûyê yarê, hilala Leylet-ul Qedr e
Cemala rûyê dîldarê, şemala telet-ul Bedr e

Çirûska jê li dil day e, pirûska ayetulla ye 
Birûska kul Riza ŞAye li Şapûr û Benî Sedr e

Li Seyda awirê çavê belek fûzê Xumeynî ne
Ku lê çerxa felek xayîn e tê dijwar e pir xedr e

Li çakûçê rûya dasa, ku êvêt emrê dumasa 
Çinî, raxist li ser masa sedefxûna me jê hedr e

Qeşeng û şox û seng e, bisk wekî pêşmergeyê Kurdîn 
Şerê Azadî tên, ceng e, Huneyn û Xendeq û Bedr e (*)

(*) Navê sê dyên şer û cengên Sihabiyan û Qureyşlyan e.
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BAV ÊZDIYA DIHOKÊ

Bav êzdîya Dihokê, qesem bi Mishefia Reş!
Derdê te dilhebokê, jê mame bêhiş û weş

jê' şubhê Pîremegrûn, pişt kov û ser sipî bûn 
Nava me, Iê meyî xûn, dil mest û dîn û serxweş

Qesem bi Şêx Edî kim, bi merqeda mubarek
Bi Tawisê Nedî kîm.bask û perê munneqeş

Ku bûsekî biçinin, lêvê te mey vexun jê 
Dînê te, dê b'hebînin, tevda biçine Laleş

Qesem, bi ahê Zînê, xWîna dilê Memê kim 
Ku mezhebê evînê, dînê me bit xweş û xweş

Mizgeft û dêr û camî, Hawra li min bi kirkirk 
Ku j'te memik şemamî, bînkim eWî gula geş

Êzdîne, cil sipîne, bê şek ku cennetî ne
Kurdî ne, bêxwedî ne, pêxemberê xwe Zerdeş

Seyda me, pîrê zana, ez muftiyê zeman im 
Hûn guh nedin nezana, şêx û melê muşewweş

Yezdan, ku ew hebînin, êzdî ne ew ji Wî da
Biskê xelek, biçinin, çavê belek ku dilkeş

Horî melek perî ne, kêsim xezalê kûvî 
Morî li dor serî ne, gewr û zerî ne xweş meş

Zozariiyê çiya ne, şox û şepal û şeng in 
Yara me yek ji wan e, ebr û kevan e çav reş
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KUMREŞt

Dîlbera min ku xlyala te, 11 dll zewq û xweşî
Tu ji çavê me ne Şo neqşê Wî xala hebeşî

Hecer ûl Eswed e ew tê, ku 11 ke'ba dil û can 
Lê tewaf û sejde lew tê, ku Resûlê Qereşî

Rehberê dînê eVînê, "Rehmeten 111 Slemîn"
Hat ku çînê biskê dînê, miskê Çînê !ê weşî

Kumreşî tê dil ji çava, ku mîsala te bû lê 
Serxweşî tê ku li nava wî, xiyala te meşî

Agir û pêt û şewat î, tu li dil çîka welat
Derd û dermanê me hatî, bê te Seyda ku neşî
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ZOZAN Û WAR

Bîhar e, koçera danîne, lê zozan û war in xweş
Dibare, ewr û tavîne, xulînê avê sar in xweş

Delav û av û kanî ne, hemû der kesk û hêşîn e 
Çiya û deşt û banî ne, giya û belg û dar in xweş

Pîvok û bilbizêk û gupik û lav-lav û al-al in
Xûnav û zipik û ewrav û belg û berf û bar in xweş

Şivan û pole-pol û bêrîvan û hoke-hok in lê 
Berodan û bir û col û kerî ne, berx û kar in xweş

Kebokê, zêrperokê, xweş firokê, dilhebok in lê
Hebînê, xemrevîn in, dilbirîn in, jê fîzar in xweş

Dilovan û dilovînin, ji derdê dil dilûvînin
Evîndar û Mem û Zîn in, heval û dost û yar in xweş

Şepalê, dêm bixal û çavxezal û sircemal in lê
Delalê, serwî bal û can heval û meş kubarin xweş

GiVîk û qumrî û qarîk û WîtWîtok û pîpîk in 
Civîk û wîke-wîk û fîke-fîk û zêç û zar in xweş

Qibînê kewrubata lê, ji zinar û ji lata tê
Girînê dilşewata jê, hewar û clh û zar in, xweş
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Beran û lok û dêv û ejder û şêrê birîndar In
Piling û mêr û mêrxas û tiving û Zulfeqar in xweş

Quling û wendek û qaz in, bi awaz in, ney û saz In 
Mela û şêxê yobaz in, bi dijmin ra ku xwarin xweş

Bi dijrnin ra ku lê lota, didin xwe, badidin qota 
Neyar in, qeşmer in, xota, gur û keftarê har in xweş

ji dest wan sêrebazan e, ku em Kurd hê ne azane 
Di xewda mane, razane, li bin destê neyar in xweş

Bi wan canbazê dînêne, belengazê ji jînêne
Li kar û sazê kînêne, li hevdû bêhewar in xweş

Li pey şopa gewenda ne, feqîr û jar û benda ne 
Ne pispor û ne xwendane, pepûk û ustûxwar in xweş

Ç1 zulm û dlme ev yareb, ku milkê Kawe û Goderz 
Li bin destê Ecem, Tirk û Ereb, tev tarûmar in xweş

Li bextê Astiyakê Madî, qey Koroşê bê bext e
Ku textê şahê azadî, bi lêpan lê suwar in xweş

Li Arzaşkûn û Wanê, hêrişa Sargon û Asûr e
ji şoxa Akbetanê, dil ku lê avir dibarin xweş

Li rinda rojhllat in, ev durê şehwarê Seyda ne 
Redîfê sl'iê wî hatin, ku xweş , şekerfişar in xweş
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GAZÎ KAWA KIN

Mi go: Dîlber, bes e! Carek, ji bin perdê tu rû derxe 
Di go: Pîroz û bimbarek hebe, lê can û dil nerx e

Mi go: Xûna dil û cana, ku bûne rewşê geidana 
Bes e! Jê morî mircana bi hûne, lê II hember xe

Bes e! Biskê reş û tarî, ku reş kin dil, bl Vî karî
Bes e! Ku l'vtf birîndarî, belek çavê te xencer xe

Bes e! Zulfa li ber bayê, şekî ,pê dînkî dunyayê
Bes e! Tu l'serwîbalayê, wî navtenga xwe kemberx e

Bes e! Çavê belek kil de, gulî hûr-hûr II nav mil de, 
Bes e! Biskê xelek hil de, li dêman misk û enber xe

Di go: Sêra belek çava, li şêra roj birin ava
Çi xêra gazin Û lava, heyê dîl, cezbe û çerx e

Mi got: Zanim belê.lakin, nizanim Em ku çawa kln 
Di go: Hûn gazî kawa kin, dibe ew rêkî jê derxe

Mi go: Bê fayde tê gazî, ku awîr şûr kirin taZî 
Li dii dan penclkê Bazî, li nav pencê gura berx e

Di got: Ew Bazîyê Kurda, heye ku j'Amedê flrda 
Ne tirs e.jê.were wirda, dîl û canê xwe tu l'berxe

Mi go; qey hûn Ferîdun in, dijê Zehhakê devxûn in 
Ne Tirk û TaCîk û Hûn in, di go: Seyda, ji hev derxe

Mi got: Min zanî Leyla yî, tu yan Keidanî Şeyla yî 
Di go: Qenc zanî Seyda yî, ji bo min leş ku bûn kerx e
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HÎVE-HÎV

Nazik û şox û şepala min, ji bala hat nişiv
Hat, ji ber şewq û şemala wê, ku ma mat roj û hêv

Esmera kêsim xezala, serwîbala min bû ew 
Dîlbera dêm xet û xaia, bê mîsal û nerx û pîv

Sorgula baxê welat bû, lêv û dev av-ûl heyat 
Dil kula, çîk û şewat bû, bulbula jê çîve-çîv

Çen biyoka, ace gerden, sêv e mem, dîbac e ken 
Çav pîvoka, gul beden, can bac e, iê muhtac e ztv .

Sunbulan, seyran û gerdan.warê Kurdistan e rû
Kakulan, perde li serdan, roj Û şev bûn nîve-nîv

Sing û ber zozan e, can iê dan e kon û Çît û hol 
To Û tomastê miya ne, hingivîn, taştê û şîv

Zer memlk, fîncan e tê da, mey ku pê dan e Mela
Mest û heyran e ku jê da, tê lîzar û hîve-hîv
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NEWROZ Û SERSAL A ME YE

Dîsa bi xêr hatî bihar, Newroz û sersala me ye 
Şa bûn heval û dost û yar, Newroz û sersala me ye

Xunça ter û taze kenî, Qaz û qulinga ney zenî 
Govend û saz e ez benî, Newroz û sersala me ye

Xêlya seiî, xûna dil e, gul bûk e, zava bulbul e
Awaz û saz û xulxul e, Newroz û sersala me ye

Geş bûn ku tev mêrg û zevî, deşt û çiya şewi Û kevî 
Belg û giya, dahl û devî, Newroz û sersala me ye

Gewr û zerî, hoiî-peiî, tac û ferayî ku Fseiî
Pîroz be rewşa dilbeiî, Newroz û sersala me ye

Qaz û qulingê dev çema, hatin bi govend û sema 
Berf û sur û serma nema, Newroz û sersala me ye

Berfa sltemkaiî vemişt, Kawa, Zehakê marî kuşt
Çejna gelê aiî gehlşt, Newroz û sersala me ye

Rengê gula ala me geş, da ser mila şoxa keleş 
Kêfa me xweş, bala me xweş, Newroz û sersala me ye

Xewn û xiyal e qey me dî, xemlî ku şoxa Serhedî
Lêv maç kirin min bêfedî, Newroz û sersala me ye

Min dî, ku Kawayê me hat, dijmin li ber bûn lal û mat 
Çeşna welat, çeşna welat, Newroz û sersala me ye
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NEWROZA SERFÎRAZÎ

Gula nûxunçe hilmiştî, dev û lêvê şekerxwayê
Dll û can lê me da giştî, ku milkê dîn û dunyayê

Li dunya bê wefia canek, me bû ew ji meda yarê 
Ku jê wxest ramisanek, lê mixabin ew nihat raqê

ji Belqîsa Seba mizgîn, li dil bayê seba Snî
Ku baxşîşa me ba, mulkê Suleyman tev li wî bayê

ji warê Agirî. bîna bihara Serhedê hilbî 
Li qeysê amirî, mîna ku bê mizgîn ji Leylayê(*)

(*) Qeysê Amlrt navê Mecnûnê aşlqê Leylayê ye, ku jl qeblla Benî Amirî bûye.

Li çala bin çenê wer bûn, hezaran Yûsifê misrî
Li xala gerdenê ger bûn, hezaran wek Zuleyxayê

Li Newroza serefrazî, ku dii bû êşiqê Zînê 
Memê alAnî bê nazî, li jînê can û ten dayê

Li warê Serhedê Seyda, qulingê bê per û bask e 
ji yarê diikui û şeyda, ku hat, Azadî lê nayê

Fîxan û ah û naiîn e, ku jê wek bilbilê dîn e 
Ji çavan xûn dibarîne, ji dil derdê wî demayê

Ne Hacî, Bêkes û Nalî, ne Ferhad û Memê Alî
Ne Nalî kes bi wî halî, ku nalî Bavê Esrayê
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DERMAN E LÊV

Derdê dila ew çav kila, dev more jê ferman e lêv
Dêm sorgola, bisk sunbila, ku l'dil kula derman e lêv

Derman e lê ferman e tê, rû warê Kurdistan e jê 
Hêrîşê pêşmergan e tê, tenha li sulhê mane lêv

Aşîtî xwaze pir kerem, ji lutf û naze tê ku hem
Bê Xîp û bê qît û kelem, xunça gula nîsane Iêv

Biskên di qer, meddîn li ser xal û xetin miskê teter 
Nuqte dikin, zêr û zeber tên, ayetê Quran e lêv

Zulfê xelek berdane lê, çerxa felek heyrane jê
Horî melek şeydane pê, bada serefrazan e Lêv

Bada hur û aza ne ew, para serefraza ne hew 
Seyda ku hê razane lew, bê pare dûr jê mane lêv

Bê piş ku jê hatin hemî, misk in û tewşê dem-demî
Bê tang û bê top û gemî, maçek li kî ka dane lêv

Kî can û dil lê da biha, cehd û xebatê kir wiha 
Belkî be lê firset giha, carek ku ramûsane lêv

Kî wî meya aza mijî, carek hey û hey ew dijî,
Kî xûn li nava dil pijî, doxtorê derdê wane lêv
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Doxtorê derdê bê dewa, tê ku l'birîna bê xewa
Tliyaq e lê ax û hewa, jîn-av û oxsîjan e lêv

'Tuba iî men Nalel Emel'' 'Mînha fe erweth-ul qubel" 
'Ew zaqe mîn zakel, Esel" 'Ew leth û zel îmkan e lêv"(‘)

Zewq û heyat Û jîn e tê, sebr û tebat û bîne pê 
Şewqa welat û wîne tê, qend û nebat û kane lêv

Kana ku lê her cewhere, Zemzem ku jê tê Kewser e 
Yaqût û misk û enbere, lal û dur û mircan e lêv

Yareb nizanim ew mey e, xûna dila ew yan heye, 
Yan sorgula nûxunçe ye, jê bilbila fîxan e lêv

Lê bilbilê şeyda ye tê, wê sorgulê mey day e lê 
Dend û kulê Seyda ye jê, mest maye, mey lê dane lêv

Xozanê warê rojhilat, Zozanê yarê lê ku hat
Fîxanê jê da kewrubat, reyhanê Kurdistan e iêv (*)

(*) Xwezlka bl canê wf kesê ku Jê gihlştiye daxwaz û mirazê xwe,- ew têr 
ramûsaye û J1 wan lêvên hlngivtn têr hlngtv xwariye û glhlştiye wê fersendê.
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XUNÇE DEVÊ

Şox û şepala Erbîlî, meşwerdeka xemşik levê
Maçek jî iêvê sorgulî, da mîri ewê xunçe devê

Do, min ji wê lêvşekerê, xwest maçekî gotî erê 
Ketrne himêza dîibeiê, mêvanê Bezma wê şevê

Dest bir li nêva paxila, nav baxçe û baxê gula
Baqê gulî nava mila, gest, "kul di konê wê kevê'" I

Gestî dil û canê me wek, marê li hev hatin xelek 
Janê li hestî da gelek, anî serê min pir ewê

Anî serê min pir bela, Biskan Ii dil dan çengela
Tîryaq û jarî dan Mela, girtîn der û dirbê revê

Hawar ji bo xatrê xwedê, ew çavxezala serhedê 
Çî d'xwaze seydako bidê, dîn û dil û dunya tevê

Mey da me lêvê mehweşê, wê zarxweş û şîrînmeşê 
Seyda ji bil wê çavreşê, îdî hebînek din mevê!

110

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



RANÊ QELEW

Do, li cem horî perî bûm, ku l'himêzê ketme xew
Dest, li ser memkê zerî bûm, ser ii ber ranê qelew

Lêv li nêv lêvê gutî bûn, livlivî bûn sertilî 
Mil ku lê baqê gulî bûn, qilqilî bûn, tew bl tew

Dil heboka Serhedî bû ,ew keboka min ku dî
Zêr peroka amedî bû, bêxwedî ma bû ku ew

Kofî kêla hesenî bû, bisk bi têla Ademî 
Ez xulam û ez benî bû, dîlbera rind û bedew

Zar xweşa şox û şepala, sir cemala dêm şemal
Çavreşa kêsim xezala kul birîna dil bû kew

Banûya lêv hingivîn bû, zar şîrîn bû, dii hebîn 
Canûya nûzîn bû, bê dizgin bû, bê zîn û celew

Rewş û timtêla welat bû, ew kihêla rojhiiat
Lê ku can û dil xelat bû, dêv û doza min bû ew

Ew gelo xewn û xiyal bû, yan mîsal bû mîn ku dî 
Ez nizanim ew çi hal bû, lê dizanim ew bû hew

Biskê miskê xet û xalê, mishefa reş bû mîsal
Ayetê husn Û cemalê, jê ku Seyda xwendî lew
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DÎSA BIHAR E

Gelo dîsa bihar e qey ku nûxunça ter û taze
Letafet jê dibare, her teref lê Cîlwe û naz e

Li dêmê sorgula êlîne, sunbul, dîn e lê bulbui
Li zêmê kakula danîne, dil, perwan e, perwaz e

Ji xew rabûn binefş e, meste nergiz, lal e, dev ken tê
Peiî rû bade berdest e, li govendê ney û saz e

Çemen, zimrût e, gul yaqût e, şebnem durr e lê nût e 
Semen, lê sihrê harût e, tilisme tê, sir û raz e

Pîvoka çav wekir, lê bilbizêka mêze kir, sosin 
Gulanga lê şekir, serwa rewanî jê serefraz e 
Li zozana, bilûivana, şivana, bêrîvana jê 
Hezaran hoke hok û pole pol û deng û awaz e

Welatê Serhedê pêda, delav û av û kanîn e 
Relê teyr û tûya jê da, quling û werdek û qaz e

Qibînê kewrubata jê, li zinar û li lata tê
Wekî teyrê berata lê, mela û şêxê yobaz e

Heye yareb li wan rava, werin bê minet û lava 
Li ba şox û belek çava, bijin her ew me daxwaz e

Welat e, qiblegaha dil, tebat e xwest û xwaha dil
Şewat e Çîk û aha dil, me ew armanc û daxwaz e

Bijî Seydayê dil sotî, ku xûn û hêsira rotî 
Herîrî, Nalî û Botî, Mûeriî jê rec û xwaz e(*)

(*) L1 ITsteya şaîran mêze kln.
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PÎRÊŞAREZA

Do çûme varê Serhedê, nava gul û bax û reza
Lê min ku dî yara medê, sêv û hinarê rû geza

Min dî ku ew horî perî, singê sipî memkê zeiî 
Lê wek şimamoka seiî, dabûn li bin belgê weza

Qlbla dila ne bo me tê, hec Û tewaf û secde lê
Ferze li serme ew ku bê, lê pêncî sal e ma qeza

Ev çendik û çend sal e hê, em destevale mane jê 
Dil kale-kale hêy û hê, jê nale-nale da feza

Nalîn û kalîn e ku jê, £h Û lîzar û şîne tê
Dljmin ku har û dîn e lê, xûn jê meyîne wek heza

Xûn lê meyîne wek kezeb, Anîne lê kîn û xezeb 
îran Û Tûran û Ereb, Tatar û LAz û Çerkeza

Xûna şehîdanê welat, pêl Û leyî jê dane hat
Xabûr û MÛrad û Flrat, Zap û Diyala Dîcle, za

Dûiê welat in muşteiî, lê Bûela û Buhteiî 
Flidewsî, hatin sê seiî, Seyda me pîrê şareza

Seyda ne, durrê bê biha, hûna ne ku’I, yarê wiha 
Meydan e, lê hatim niha, swarê kumêtê xweş beza
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ŞÎMŞÎRÊ GODERZÎ

Li dil da awirê çavê belek, Şlmşîrê Goderzî 
Ku hilda neh felek, iîzar e jê, erd û sema lerzî

Qet û parî kirin, zaiî, bi xûnê derb û bêçare 
Ku tayê zulfê reştaiî, dirû, nûkê muje, derzî

Sipasdar im li dildarê, neyek carek hezar çarê 
Li çakê wî biiîndarê ku Seydayê me kir terzî

Ji Iêvan melhemek dayê, Wî şeng û şox Û zîbayê 
Heta xweş bim li dunyayê, li bin Wî minet û qerzî

Seiî bînim li ber linga, bi xaya secdeya şukiê 
Bixemiînim Ii ser singa, durê yekta bi her terzî

Ku ew rûga dil û can e, ezel da min beiî dayê 
Xebat iê dîn û îman e, muqedestir ji her ferzî

Memik fîncan e, sing zozan e, paxil bezm û meyxane 
Bejin selwa rewan e, lê ku bayê Serhedê weizî

Gula Qardox û Gotî, ew ku tê Zîna Memê Botî 
Kula nava dilê sotî, welat nav e, geça Xerzî

Tewaf û hec û ihram û limêj û secde lê ferz e 
Ku ew Beytûlheram û ke'be, pîroztir ji her erzî
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QEMERA ŞOX Û ŞEPAL

1Î2
Qemera şox û şepala, serî şar û temezî 
Kemera serwî mîsala, te bibûma E’ xwezî!

Dîlbera burca Cizîrê, bi xwedêkî, bi xwedê 
Li belengaz û esîrê, xwe bi pirse bi lezî

Ku ji derdê te keiî, nav û hinavê Wî pijîn
Ji evîna te heiî, ew ku bû wek ta û dezî

Li dû doza te ku daye, dil Û dînê xwe hemî 
Li te her tişt ku feda ye, çi hebûn û çi ezî

Ku tu ke'ba dil û canî, II te têm hec û tewaf
Şuhret û rinda cîhanî, çavxezala, şêkezî

Mêkewa perbeleka lat û zinar Û çepela 
Werdeka zap û Firat û Dide, êva Erezî

Zaixweşa Seyda bl gorî, dêmgeşa kav û keleş 
Çavreşa gerden bi morî, kofî xêlya gevezî
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ÇAVÊ BISÊR

Aşiqê çavê bi sir im, jîr û mêrxas û dilêr
Lê, nevêrim lê binêrim, "şêr ku şêr in, mê û nêr"

Fûze û top û tiving in, tên li dil jê ringe-ring 
Tîr û mizraq û kuling in, xişt û rim û nişt û kêr

Dîlbera Hewlêr û Zaxo, em li ko ne, ew ii ko?
Bendeh in em, ew ku baxo, tê bi kêr û xêr û bêr

Dil li benda reşgulanga, reş bû xûn têda pijî 
Nale-nala bang û zanga, jê ku tên, mizgevt Û dêr

Rostemê mazenderanê, zulfê reş, dêmê sipî
Textê îran û Tûranê, lê ku ceng în dêw û şêr

Can Siyawoşê esîr e, girtiyê Efrasiyab(*)  
Nale-nal û qîre-qîr e, pencê dêwê hestîhêr

(*) Slyawoş: bavê keyxosrewfi keyanîye, Efraslyabjî, qralfi tûranlye

Dêlê zincîr û keiepçê, dijminê xedar û har 
Agirê berdan Helepçê, lê vedane jor û jêr
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ŞOXÊZAXOYÊ

J1 blskê şoxê zaxoyê, ku nûkê xame mişkîn bû 
ji miskê toxê ahoyê, li sûkê name xweş bîn bû

Me milkê dîn û dunyayê, bihayê maçekî dayê 
Li lêvê wê şeker xwayê, dil û canê me mizgîn bû

J1 kerba wan lebê lalê Wî bisk, reyhanii misk, xalê
Çirî xunça gul û Iaiê, li navê dax e, dil xwîn bû

Li destê lawê namerda, binefşoka me çilmiştî 
Ku lê şexta kul û derda, wezî hê nû ku hêşîn bû

Kulîlka war û zozanê, me lê hat bagera zulmê
Sur û serma zivistanê, mij û dûman û bArîn bû

Gula nû xunçe Aza bû' li gulzarê Mehabadê 
Kewa gozel ku raza bû, neyarê kotî iê kîn bû

Çi xweş gul bû, ku bilbil bû, li Wî pir Qazî û xazî
Wekî Seyda ku dil kul bû, bi ser da me tem û şîn bû

Bihara emr û jîna dil, ku çû kêf û xweşî lê mir
Bihara çilmisî lê gul, ne payîz û ne havîn bû

Çi helbest Û çi guldest û çi gulzar û çi fîzar in
Ku ji horî melek, mest û felek, pişt qomik û dîn bû

Bijî xûna dilê sotî, ku Seydayê me lê rotî
Ji Hacî’ Xanî û Botî, Cigerxwîn ders û telqîn bû

BiJÎ ew durê şehwarê, ku rokir ber nigê yarê
Ji ezmana ku hat xwarê, 11 bazara wî perwîn bû

117

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



ŞOXAERBILÎ

Dîlber me lê bala xwe da, bejna zirav baqê gulî
Zulfe li dor xala veda, Lavlav li dêmê sorgulî

Kofî, bi moiî bû zerî, taç û feraî ku l'serî 
Şoxa qebîla Omerî, dêrî jl çîtê gulgulî

Min dev ku xist lêvê şîrîn, derman kirin deid û blrîn 
Desta li nêv paxil birîn, hûr-hûr gerandln sertiiî

jêda ku berjêr daketim, ketme hlmêzê, raketim 
Lava kirî, pêda ketim, daxwazî qora milmllî

Got; tîremarê nav mila, gestin gelek can û dlla
Min got ku denmanê kula, tiiyaq e şoxa Erbîlî!

Gotî: Melayê Serhedî, Seydayê bê şerm û fedî 
Cennet li dunyayê te dî, axret te qey nabê, bilî(*)

(•) Bi zaraveyê Soranî ye, yanê bêje.

Min got bihişta mln tu yî, fal û nivişta min bûyî
Horî sirişta min kûyî, jîna ebed çavê kliî
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KOVELA MARÊ

Li dil da tîr û mizraqa, kevanê ebrûyê yarê
Ji mil da reşguiî baqa, vedanê kovela marê

Bi şûr û kêr Û gûzanê, belek çava hicûm danê 
Ewê bê dîn û îmanê, ewê xeddar û xûnxwarê

Ku dll girt kêr û xencer kir, li çala binçenê werkir
L1 ser "Eliah û Ekber" kir, veşart lê wî birîndarê

Birîndarê şifa xwestî, ji wan marê ku pê gestî 
Şewat û çîkê da hestî, ji wî tiiyaq û wê jarê

Ecaîb, sed ecaîb jê, ku hem tiryaq û hem jar e
Şeva qedr û rexaîb tê, ku roj derket ji êvarê

Qiyasa mentiqa nû tê, diyalektîk e ew yanê 
Ku dij têda li hevdû tê, mînanî paxila yarê

Ji Alîkî ku zozan e, bihişt e bax û bostan e
Ji alî dinve zîndan e, ku jê tê dengê fîzarê

Hewar û qîr û gazî tê, ji derdê bê mirazî tê 
Çlvîka pencê bazî tê, ku fîzar e li wî warê

Wekî biibil dilûxrîne, li sorgui me'tem û şînê 
Ku dil kul te, kezeb xv/în e, wekî Seyda Ji dîldarê
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TEYRÊDIL

Teyrê dil jê da di qûk e, bendê zulfê şa ku tê
Wek 11 tevna calcalûk e, vlz-viza mêşa ku tê

Teyrikê bask lê şikeştî, maye bê hêz û wezî 
Jê ku janê daya hestî, çîk e ew êşa ku tê

Bê kes û pişt û xwedî tê, bê heval û hoglr e
Bê heya û bê fedî tê, dijminê pê şa ku tê

Sîne dêr û xanîqah e, dil ku lê coş û xuroş 
jê fizar û ah û wah e, dengê derwêşa ku tê

Gerçî şeker xwaye tûtî, îddiê lêva ye jê
Ew heqê lêva ye cûtî, der qefes na ş& ku tê

Ey felek, le'net Ii ser te, bê ne carek sed hezar 
Çavbelek, dîle li ber te, ser li bin pêşa ku tê

Gerçî yara min bû, para min bû ew hoiî sirişt
Bê hewara min bû, dijmin vê demê pê şa ku tê

Ev çî zagon û çi qanûn e, çi teqdîr e, hewar! 
Hê neyarê harê şûn e, lê li şeş-bêşa ku tê

Durrê yekta, berze bûne, lê ku man bê muşterî
Girrê çerxa ser nigûn e, bê biha kêşa ku tê
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DIHRSIM

Dlttrsim ez dema blgrîm ku rengê rûyê dil’darê 
Ji çavê min, bi ronîkê me yên xûnîn re bêt xwarê

Ku dostê sadiqê can e, şikefta dil de pinhane 
Wekî pîrê ku hûnane bijanga perde dev xaiê(*)

(*) Xar: B1 ztmanê Erebî navê şikeftê ye.
Dlbêjln ku gava pêxzember Jl Mekê revtye Medînê Ew û Ebûbeklrê Sldîq ketine 
şikeftekê(xar) xwe têda veşartine. Marek, têda bi lingê Ebûbekir vedaye, 
pêxember tuka xwe II birîna llngê wî daye û sax bûye, ku evî helbestê, wê 
serpêhatiyê hunaye.
Hem, dibêjin ku dema ev ketine şikeftê, calcalûkekê(pîrêyekê)konê xwe 11 derê 
şlkefta wan hûnaye, pê wan veşartiye ku dljmln wan nebîne.

Gezî marê kuî Û derda, ku lê keysê dema bîne
Diçe, lewra birû, gerda, kevandar e bi wî karê

Heval Û hogir û yarê dilê jarê birîndar e 
Ku ket xarê, veda maiê kul û derda bi Wî yarê

Dev û iêv kaniya ava jiyanê.Xizr e seydakê!
Vexwar ku l'war û zozanê welat jê da, kî, yek carê

Dil û can awira jendê, Wî şoxa Wan û Hekarî 
Beiekçava, sipî zendê, ku min çavê belekxwarê!

Birîndar Im, ji wan tîra, birîna kevn e, axivtî
Bi fîzar im, li hêsîra, çira kes nayê hawarê!
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QAZÎ MÛHEMMED REHBER

Dîlber ji burcê hate der, şox û şepala Erzenî 
Lê ser tewand, rabûm ji ber, min got, kerem ke ez benî

Got: Zanî ez kême mela, min got şepala Mûsiiî 
Got: SerWîbala Erdela, kêsim xezala Erbllî

Min Got: Tu dotmama minî, got, bêje pizmamo, kenî 
Min Got: Ku tu l'qama minî, got na, melayê dîn genî

Êzdî me, Zerdeştî heme, Laleş ji min ra ke'be ye 
Min got: Ku ez jî, wek te me, qibla me jî, qibla we ye

Zemzem ku Xabûr û Firat, Zap û Diyala, kewser e 
Gelperwerî dînê me hat, Qazî Mûhemmed rehber e

Mêze li min kir, devkenî, gotî melayê şareza 
Dijmin ku baxê min jenî, dakev binê belg û weza

Dakev li bezma paxila, serxoşê wî badê were 
Rakev li êwirga dila, bifroşê seccadê, were

Bifroşê dîn û dil hemî, lê çend qedeh rake Mela 
Serxoşê yara demdemî, pê şake dil qasek hela

Baxê bihişt e, sing û ber, lê zermemik cama me ye 
Horî sirişt e, ling û ser, şoxa qemer rama me ye
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DIVÊ

Dil ney û saz û mey û meyxane û yara divê! 
Cîlwe û naz û tinaz û şox û dîldara divê!

Textê rû lê istiwa tê, xal û xetê dîlberî 
Bextê şahê roj hilatê, Xosrew û Dara divê!

Çavreşê Botan û Berzan Û Xetîfan û Şino 
Zarxweşê Dokan û Benderxan û Zîbara divê!

Mad û Madistan û text û tac û bextê Keyqûbad 
Kurd û Kurdistan û azadî ji Kurda ra divê!

Kon û hol û bir û col û hoke-hok Û pole-pol 
Çale-çal û kale-kalê berxik 0 kara divê!

Xum-xumînê ku j'çema tê, Dide û Zap Û Firat 
Qib-qibînê kew nibatê, lat û zinfira divê!

Tav û sîtav û zerayî, werzeba û derbihar
Kofiy û qemt û ferayê, laçik û çara divê!

Geşt û seyran û bihar û gul-izar û dost û yar 
Moiî mircan û guhar û şirikû şara divê!

Kurd û Kurmand, welatê Serheda cennet mîsal 
Bêrîvanê rojhilatê, koçerê wara divê!
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WEKÎDASE

Çakûç e, rûyê yarê ku bisk lê wekî das e
Lê pûç e, ku emrê me, li domarê wî lAs e

Dîn û dil û dunya me, çinî pê Ji biriî da 
kin û xezeba wî li me, bê hed û qiyas e

Dînê Ereb û Tîrk û Ecem, belkî dizane
Lê qey wî nizan e, ku me dii bendeyê xas e

Her tim ku li dora, Hecer-îl Eswedê xala
Ew tê, ku bi zulfa ra, bi govend û reqês e

Dêmê, ku xet û xalê, Wî ayatê cemalê
Bisk, reqs û sema lê, hene misk, pir bi sipas e

Qurûn e, li mabeynê hekem, şûrê edalet 
Anîne, bi eynê çiv û weynê kurê As e

Gurz û kemed û tîr û kevanê xwe hilanîn
Çara me ku îxlas û Feleq suretê Nas e

Mewzûn û qeşeng û geş e, sunbul ku li sorgul 
Ristê me, ku lê dilkeş e, êheng û Cînas e

Seyda, bi kemenda serê zulfa ye li benda
Bendayê li benda ye ku Mehmûdê Eyas e
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TILISM Û SIRR E

Çi hal e, sorgulê dêma, xeta miskê xeta lê da 
Ku lale, dev bi xvtfn jê ma, li dil dax e, blrîn tê da

ji şerma dev ketin hev xunçe, sunbil jê perîşan In 
Li ber ma roj û şev bilbil, fixan û xulxul e pêda

ji çînê zulfê reştarî, dilê nafe tijî xwîn e
ji Çînê miskê tatarî, li Maçînê ku bînê da

ji qendê lêv û zarê xweş, dilê tûtî birîndar e 
Binefş e bendê çavê reş, hene mest hatine jêda

Nemir tê, Xidr e kî carek, çû ser wê kaniya jînê
Ku lê pîroz û bimbarek, were bezma wî badê da

ji tîrê Awirê çavê belek, Seyda birîndare 
Ku lê dii gawirê, çeixa felek, çep Snî, jendê da

Li çala binçenê hêsîr e, tê wek Yûsifê Misrê
Gurê ken’ênê pîr e, lê ku qîlê cewr û zulmê da

Birîndarê Viyetnamê heye lê bombê napalmîrî 
jinû zarê ku Seddamê teres sotî d'Helebçê da

Tilism Û sirr e seydakê, memik qufl û kilît lêne 
Ku lal û durre, feyda kê, hebû, ya min nebû jê da

125

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



HECC Û UMRE

Murşîd û Şêx û melayê min, belek çavê we ne
War û zozan û çiyayê lê ku hatin, ke'be ne

Zemzem û av-ul heyat in, Dide û Zap û Flrat 
Kewsera baxê welat in, şerbeta canê me ne

Tûiîsîna dil, Reman e, nar û nûr û şûîe ye
Cûdî û Cîio, Muna ne, lê ku nezra min hene

Nezr e, em lê xûn birêjin, can bi qurban kln Mela! 
Lê, ku şeytanê qirêj in, dijminê zirtole ne

Da ji bin nîrê esaret, derkevin aza bibin
Wan belekçavan zlyaret, kin ku Hec û Umre n e
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AWARÎ DIKIN

Dêm roj e, bisk lê bûne şev, roja me pê taiî dikln
Dîn û dil û canê me tev, girtin sitêmkarî dikin

Cengawerê dest şûr e tê, derdê dila pir kûr e jê 
Wek Nînewa Asûr e lê, cenga Kiyaksarî dikin

Awir ku jê agîr terin, dakir li dil, sing sîper in 
Rostem li meydana şer in, hêrîş bi Wî karî dikin

Tu d'bê: Qeyê pêşmerge ne, şorişkerê Kurda hene 
Goderz û Kawayê me ne, doza xilaskarî dikin

Hêrîş li harê bê kedî, tên ku l neyarê bê fiedî
Şêr Û pilingê Serhedî, azadî, rizgarî dikin

Xal û xet in miskê teter, şedd û med û zêr û zeber 
Tûncik, li ser enya kever, rewşa çelengswarî dikln

Çavên belek, zulfiên xelek, pir kuştin û girtin gelek
Nalîn ku çû çerxa fielek, nav û dila parî dlkln
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Seyda ku jê reş bû kezeb, çar alî lê hatln xezeb 
îran û Tûran û Ereb, zulmê bi vî karî dikin

Zozanê Kurdistan e lê, hozanê şorişvan e tê
Singê keçê meyxane jê, bîstan ku meydarî dikin

Bejna zirav dêmê bi nûr, wehya dil û canan e kûr
Quran û Êndl û Zebûr, dewrê xwe lê carî dikin

Lêvên şîrînê dilberê, ava heyat û kewserê
Miiyên hezar salên berê, lê ew xizirwarî dikin

Ayatê eşqa wê me xwend, çend behs û fesl û bab û bend 
Zerdeşt û Awesta û Zend, wehya gelê arî dikin

Seyda me, pîrê dil bijî, mey da me memkê mey tijî 
Şeyda me, min ew benc mijî, mest mane awarî dikin
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DILO RABE

Dilo, rabe ji nav koma neyara
Wilo nabe, here zozan Û wara

Here Bota, here Şengal û Mazî 
Here Ciio ku cenqa serfirazî

Here nav ap û nav pismam û xaia
Met û xatîk û dotmam Û hevala

Derê zozan û kon û çît û hola 
Here nava şivan û tîp û cola

Ji Qers û îdirê, Dîgor û Anî
Here Bazîdê,turba pîrê Xanî

Ku ew pîrê me Kurda ye, çi pîr e 
Li textê can û dil şah û wezîr e

129

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Zîyaret ke tu wî turba mubarek
Ku ew ke'ba me Kurda ye bi carek

Wekî ku j'bo me quran e, Memo Zîn 
Welat qibla dil û can e, xebat dîn

Here nav koçer û nav êl û wara
Binêre ka çi lê anîn neyara

Binêr, her der ku lê xûna Şehîda 
Welat dayka meye, şêrê sipî da

Bihişta Serhedê baxê gula ye
Ku ew qudsa metê qibla dila ye

Wekî bulbul ku Seyda lê dixûne 
Dilê wî kul heye nava wî xûn e

Dinale, ev ku bû şêst û du sal e
Dinale, hêj dinale, hêj dlnale
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ROSTEMÊ MAZENDERANÊ

Rostemê mazenderanê! Bê ji'bona min hewar!
Leşkerê tûranê, milkê can û dil kir tar û mar!

Yûsifiê Kena'nê hatim, ketme çala bin çenê
Dîlê gewra rojhilat im, bê tebat im, lh û zar

Kewrubatê Serhedî me, pençê harê bê kedî
Qest neyarê bê fiedî me, bê heya û şerm û Sr

Cejn û Newroz û bihar e, îd û sersala welat
Xûn ji çavê min dibare, mame bê yar û diyar

Bê heval û hogir û kes, mam li destê dijminan
Pencê barbarê teres, fielahê qelaş û gemar

Girtiyê zulfiê du ta me, bê gunah û bê xeta
Dîlê dêm xal û xeta me, gewr û rinda kofî xwar

Bejn û bala çavxezala min, gulî, lê mil milî 
jê fîzar û nale nala dil, vedan pê tîremar

Lêv û dev tiiyaqe seyda, ramûsan derman e lê
Bes ku hê ew waqe waqe, ev fixan û ew fîzar

Durrê bê nerx û bihan e, mane nav dest û piyan
Dilkul û derd û cefan e, hey hewar û heyhewar!
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KURDÊ SERÊ ÇIYA ME

Kurdê serê çiya me, çavtêr û jîr û mêr im 
Merdê Med û Keya me, dêw û piling û şêr im

Şêr im, di xew de raza, mame li destê dijmin 
Mêr im, belê ne aza, sed heyf û sed mixabin!

I

Hêsîr li ber dîwara, hatin pepûk û bê pişt
Bavê me kuşt neyara, kalê me jî ewan kuşt

Dayka welat ku bîma, feryad û qîr û gazî 
jê tê ku bê xwedî ma, bê al û serfirazî

Dijmin bi lêp û fenda, girtin kewa nikil sor
Ket dafika gewenda, ma bê xwedan û pispor

Şex û mela, bi dînê, hatin li hestî kojî
. Para me ma li jînê, hec û zekat û rojî

Bê tang û bê firoke, bê top û bê gemî ne
Ku dijminê virok e, bi qeşmerî dimîne

Bajar û gund û wara, nav û nîşan guhestin 
Zukînê cewrê hara, jê tên ku gur perest in

Şêx û melê mirîşo, maşa li destê wan in
Zîqîn ku tê ji caşo, faşo wekî guran in

Dibên ku em biran e, dînê dikin bihane 
Biratiya gura ne, kerî, ku bê şivan e

Dîn şoriş û xebat e, wekhevtî û eVîn e
Fetwa ev e me da te, bêtîr ji wî ne dîn e
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Hec û zekat nefierz e, li ser kesê ne êza
Ne wadb û ne qerz e, guh nedne sêrebaza

Şertê hec û zekatê, azadiya welat e 
Azadiya welatê, ferz e, hec û zekat e

îman û dîn û Jîn e, mela ku serfirazî
Lê şoreşê werîne, bighîje Wî mirazî

Bizan kû şertê dînê, azadî eql û hiş tê 
Nezan kû man li jînê, xizan li dû bihiştê

Warê welat e cennet, Zap û Firat e kewser 
Çi b'kim gurê mixennet, hatin ku lê se û ker

Agir ji nav dilê min, davê, mij û dûman e 
Barê li ser milê min, ku barekî giran e

Kurdno hewar e rabin, doza muqeddes e ew 
Azadî pê ku şabin, bihişt e, ew bes e, hew

Kî bimre lê şehîd e, kî ceng werine xazî
Mehmûd û Şêx Seîd e, Seyîd Riza û QaZÎ

Pê bawerî tu bîne, qibla dila welat e 
îman û dîn û jîn e, rojî, hec û zekat e

Agrî, Cîlo û Cûdî, kuds herem, mina ne 
îleyhuma sucûdî, me lê berî ku dane (*)

(*) lleyhuma sucûdt: Yanê secdeya me bl allyê wan da ye.
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Ger dixwazî min binasî, guh bidêre kî me ez 
Hindo-Ewrûpî me, Kasî, Hûrî-Mîtanî me ez

Gotî, Manayî me, Qardî, Qûrtî, Lolûbî, Medî 
Nayrî, Sûbaiî me, Xaldî, Arî, Îranî me ez

Botî, Eskîfî me, Anî, Waşûkanî, Demdemî 
Nexşuwanî, Aqbetanî, Amidî, Wanî me ez

Zapî, Zaxrosî, Eraratî, Firatî, Dicleyî 
Cûdî, Torosî me, Xozatî, Bilêcanî me ez

Sînekî, Şengaiî, Xarpêtî, Remanî, Elekî
Qertewînî, Leleyî, Nemrûdî, Sîpanî me ez

Dehlekanî me, Dîyaiî, Berdesîiî, Sennehî 
Pîremegrûnî, Gilalî, HaCîumranî me ez

Ez Kurê mîrê Cizîrê, mîreka Botî me, ê
Nod û neh êl û eşîrê Mil û Zîlanî me ez

Lawê Goderz û Key û Kawe, Kiyak Û Rostem im 
Ê Selaheddîn û Qazî, Bazî, Merwanî me ez

Lawê serdar û keya me, ejder û dêw û zîya
Ez pilingê ser çîya me, şêrê zozanî me ez

Ez qulingê rojhilat im, bilbilê baxê welat 
Kewrubatê bêtebat im, ku l'qefes danî me ez

Namiq û Firdewsî kî ne, Bûela û Buhteiî 
Suxteyê Pîrê Cizîrê Hezretî Xanî me ez

134

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



WELATÊ MIN

Welatê min tu quds Û ke'be û Qibla dll û canî 
Muqeddes xaye û armanc û daw û doz û peymanî

Tu bûka Serhedê hatî, II te xûna dila xêlî 
Bihişta rojhilatî, her bijî xweş war û zozanî

Cî û warê çeleng swara, Ûrart û Nayrî, Sobara
Ji Ehwazê heta Zara, tu warê bav û kalanî

Bijî, her tim bijî, jana dil û canê Med û Man î 
Tu dayîk niştemana Kurd û Qard û Horî-Mîtanî

Ji gola Ûrmî û Wanê, Heta Nazûk û Kebanê
Ji Benderxan û Dokanê, heta Xêbûr û Serkan î

Ji şirşar û şelala da, ger û pal û newala da 
Qizilûzen, Diyala da, heta Alan û Meydan î

Jl Zaxros û Eraratê, heta Xarpêt û Xozat ê
Ji Toros û ji Rayatê, hetanî Paletokan î

Ji Şengal û ji Remanê, Şerefdîn û Bllêcanê
Ji Cîlo, Cûdî, Ûmranê, heta Mînzûr û Mercan î

Ji Dalanper û Derbendê, Rewandûz û Demawendê (*)  
ji Berdesîr û Sahendê heta Nemrût û Sîpan
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Tu ah û hesret û jana dilê şorişkerê Kuid î
Tu dayîk niştemana dilkul û dilÇîk û diljan î

Tu xûn û hêsirê çavê Hîsarî, Bêkes û Hacî
Tu pêt û kêsirê davê, ji nava Hezretî Xanî

Tu kozû agirê Tûrê dilê Seydayê şeyda yî
Tu lotoza birînê kuiê suxtê wanê xweşxwan î

Çiya û war û zozan Û delav û bax û bostan î 
Giya û belg û lavlav û Çîmen, mêrq û çem û kanî (*)

(*) Dalanper: Navê Çlyayekl Kurdlstanê ye. L1 stnorê îran û Iraq û TlrWyê ye, ku 
dl sala 1942‘an da serokên Kurdan jl bo damezrandina Komara Mehabadê 11 wlr 
cMne û peymana 'Sê Slnorê' lê werklrln (tmza klrin) Evnavên dlnjt, hemu navên 
çtya û zozan û war û av û çemên Kurdlstan ê ne.
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QIBLA ME YE

Qîbla me ye Sîpan û Bîlêcan û Şerefclîn,
Nemrût, Erefat e 

Ke'ba me ye Şengal û Glo, Cûdî û Hemrîn,
Zemzem, ku Firat e 

Zozanê welatê me hemî xuds û herem tê,
Pîroz e hemî der 

Dermanê dilê rîşê me her qît û kelem jê,
Melhem heye kul' ser 

Kî, carekî derman ji wî ku I qelbê birîn kir
Ew Xizrê nemir tê 

Kî, maçekê ku j'wan dev û wan lêvê şîrîn bir,
Aza dibe, hur tê 

Yek cîlwe, li kî bê ku ji wê horî şiriştê,
Wê serbiniviştê 

Yek dem bi xweşî rûnê kî, carek lî teniştê,
Dê, çi b'ke bihiştê 

Ayatê cemala wî ku çend sal e dixwîne,
Seyda dike haşî 

Pir nukte ji xala Ii çenê dît û dibînê,
Lê nîne ku paşî 

Xweş gulşen û xweş bax e ku bilbil heye ew lê 
Derdê xwe dirêje 

Heta, li dûnê sax e mela, xax û pera jê,
Dê berde û bêje 

Gava ku mlrî wesyet e! hûn lê ku hilînin,
Ew mir li çi erdî 

Helbestê CîgerxWîn û Memo-Zînê bi xwînîn
Telqinê bi Kurdî
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BIHARE

Bihar e, qey gelo dîsa, quling û werdek û qaza
Fîzar e, ku l'welat lîsa xwe, hatin fir û perwaza

Li zozana ku Hozana, bilûrvana ter û cana
Şivana, bêrîvana, deng li hev dan beng û daxwaza

Binefşe, nû ji xew rabûn e, lale, dev bi ken hatin
Gul û sunbul, bi hew şabûn e, bilbil dane awaza

Pêvok û nêrgiza, çav kime hev nesrîn û al-ala 
Gulîlk û bilbizêka, tev li hev dan cîlwe û naza

Telo-tel rûviyê gobel, ketin pey wê keva gozel
Li ser lata ku dîn kovel, serî bin başk e tê, raza

Kerem ke şahê azadî, ji textê Gotî û Madî
Bi qewtîne wi qawadî, Wî cevrê dêl û tolaza

Li Bexda, Enqere w Şamê, li Tehranê were qamê 
Wekî şêrê Wîyetnamê, bi qanûna sereltaza

Bi awazê serefrazî, kerem ke lê were gazî
Bibêje bes bi sêrbazî, li Kurdistanê bên saza

Bes e! Hê hûn li textê me, suwar in tên li bextê me 
Bidin ka zîn û rextê me, bi qeştin lavê yobaza
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ŞÊRÊ KURDÎ ME

Kurê Key Û Kiyaksar im, dunê pê zane ez kî me
Nişa Nayrî û Sobar im, Med û Qardox û Gotf me

Eraratî me, Sîpanî, Firatî, Dicleî, Zapî 
Remanî, Hacîumranî, Cîloî, Cûdî, Botî me

Ji Zaxros û ji Qafqasê, heta Hemrîn û Sêwasê
Ji Caf û Iek û Bilbasê, piling û şêrê Kurdî me

Li dîroka gelê Arî, gelek berçav û bincî me 
Belê, çi b'kim bi vî karî, ku îro dîl,û girtî me

Meya azadî, şoxa min, ji wan lêvê şîrîn da min
Mixabin! Ez li dest dijmin, ku îro tî û birçî me

Bi kaşoyê sitemkarî, tilolim ez wekî hoiin 
Piling û şêrê rîzgarî, ji wan ez pir bi hîvî me

Li hêvya wan keç û lawa, heme ew leşkerê Kawa
Umîdwar im bi her awa, li benda wî umîdî me

Li benda wan serefraza, heme şoreşkerê aza 
Ku îdî kes nema raza, Melê banga siba wî me

Melê banga serefrazî, heme hem miftî û qazî
Li wê şopê dikim gazî, ku suxtê pîrê Xanî me

Dinalim ez bi wî halî, ji bêtextî, ji bê Alî 
Herîrî, Bêkes û Nalî, CîgerxWînê Hesarî me

Ku rûhê wan e seydayê me, mamûstayê Kurdan e
Mucazê wanê ma'nayê, ji feyza wan Uweysî me (*)
(*) Uweysf me: Yanê wekî Weysê Qerenî me, ku ewî, çawan feyza xwe, jl ruhê 

-MuhenaraecLEêxeraber hlldaye, me Jî feyza xwe J1 ruhên wan şalrên Kurda hllda- 
ye. Uweysftî, dl felsefa sofftlyê da mertebeyeka ruhanî ye, ku dl wê mertebeyê 
da ruh, jl ruhan feyz Û bereketê diglrln.
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BIHARA SERHEDÊ

Bihara Serhedê hatî b'hezaran deng û êwaz in 
Qibîna kewiubata tê, quling û werdek û qaz in

Reiê teyr û tuya, tîpê bir û col Û berodana
Li ber palê çiya, wîtîn û kalîn e ney û saz in

Li wara, meşk li dara tên, lîzara zêç û zaran e 
Mikînê berx û kara tên, li dû daykê xwe flrqaz in

Li dêmê sorgula bilbil, dinalin dil kul û jan in 
Li zêmê kakula sunbil, dialin, Cîlwe û naz in

Li zozana, şivan in pez’ li dana bêrîvan in lê
Li singa, morî mircan in, li zenda elbik û baz in

Li Zaxros û Eraratê, Sero, Umran û Rayatê
Li Sasûn û li Xozatê, beran û hogeç û maz in

Nijada Qard û Sûbar in, Key û Mad û Kiyaksar in 
Selaheddîn û Serdar in, Şedadî, Deysemî Baz In
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]1 Qafqas û ji Ehwazê, heta Hemrîn û Sêwazê
Ji Minzûrê heya Mazê, piling û şêr û rimbaz in

Belê, sed heyfl Li wan wara, li şûnê wan çeleng swara 
Ku îro, cewrê Barbara, Ecem, Felahê yobaz in

Li textê Erzen û Dara, gurê Moxol û Tatar in
Dizûkin cewrekê hara, çepal û cilq û tolaz in

Li şûna ejder û şêra, gur û keftar û rûvî ne
Li cî mêrxas û camêra, genî, mirdar û tozal in

Li text ê Amid û Botî, li yê Qardox û yê Gotî
Çi kim, Seydayê dilsotî, ku Tat û Çerkez û Laz in

Ji wî derdî birîndar in, dinalin, ah û fîzar in
Ku lê, hê wan gurê har In, bi ser da, ew me naxwazin
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XWEZIYA

Xwezya bi wan rojê ku çûn, em ku I’ welat bahev hebûn 
Pişkojê pêsîrê vebûn, sing maseya bezma meyê

Mey da me bezma paxila, yarê mewîj û kakila
Şeyda ji rengê bilbila, hatin li wê meyxaneyê

Memkê zerî ku b'dilberî, pêşkêş kirin horî-perî
Taca Şerefxanî l'serî, bû mîreka kaşaneyê

Xwezya bi wan gav û dema, ku I ber delav û, devçema 
Dîlber tenê ku l'ba me ma, tevda vexwarin badeyê

Xwezya bi wan gavê ku em, bê xîp û bê qît û kelem 
Ba hev hebûn, bê derd û xem, dil xweş digel cananeyê

Xwezya bi wan gavan xwezî, wê çavxexala şê kezî
Da min ji vê ava rezî, tenha li koşê xaneyê

Çi b kim bi bajarê mezin, bê bax û bostan û rez in
Bê beix û bê kar û pez in, çi b kim bi rewşa maseyê

Ez koçer ê wara divêm, meşkên li ser dara divêm 
Xullînê cobara divêm, bilbil dixwazin xunçeyê

Bax û gul û belg û giya, şox û şepalê ser çiya
Rind û delalê gundiya, elbik, li dest durdaneyê
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Zozan Û warê Serhedê, Botan û Wan û Amedê
Peyman û sonda me b'xwedê, bîna me bê wan demeyê

Ew sorgul in, em bilbil in, dil jê tijî derd û kul in
Ew agirê can û dil in, pêta ku sot perwaneyê

Me d'vê wekî cara hebin, dîsa li ba yara xwe bin 
Paxil, ku jê para me bin, lê bin perendê laneyê(‘)

Govend û saz û ney û def, azadî armanc û hedef
Bejna zirav singê sedef, îdî II dest dijmin neyê (*)

(*) Perende: Balende, mel, teyrlk. 
Lane: Hêltn, hêlûn, dh û war.
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L1WE WESYET DIKIM

Li we wesyet dikim Kurdno! Li Kurdistanê min hildin
Bî Wî axa mubarek hûn di gorê da me çav kildin

Kefen rakin ji ser çava, ku lê danî we min gava 
Tijî kin jê ber û nava, li zava hesreta dildin

Li zava gerdeka jînê, bidin, can daye mizgînê 
Memê bînin li ba Zînê, serî tê da li paxildin

Li şûna 'Devr û Yasîn'ê bixwînin hûn Memo Zînê
Bi Kurmancî ku telqînê, bidin awazê bilbil din

Bi Kurdî lê bilûvînin, bila çend pîrekê dilsoz
Nebî şêx û mela tînin, bî yobazî ku pil-pil din

Nehêlin bêne alê min, geiî pismam û xalê min 
Nedin wan hûn ji malê min, li îsqatê çuqas kildin

Ne din wan cilq û yobaza, genî zirmol û sêrbaza 
Bi din rût û belengaza, sewabê jê ku hasil din

Ji yobaza me pir dîne, ji wan pir nefret û kîn e 
Nebên Seyda ku bê dîn e, welat parêz e, aqildin

Bes e! Bê eql û bêhiş bin, ji azadî ku bê piş bin
Bes e! Pey qeşmera kiş bin, li dev wan leşxurê çildin

Di pozê wan de hûn lêxin, li rastê serserî bêxin 
Nebên axa w beg û şêx in, ji wan heyfa welat hil din

Bes e hê em ku raza bin, li dû wan sêrebaza bin
Dem e serbest û aza bin, gula azadî ku l'mil din
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LI KURDISTANÊ MIN HILDI

Dilo rabe, dilo rabe, ji min bistîne dizgînê 
Gula azadî pê şa be, li zozanê Şenefdînê

Li bulbul bîne, mizgîna gula sultanê Newrozê 
Ku xulxul tîne, lê mîna birîndarê li Naiînê

Werin lê wek qulingê, warê Dalanper û Umranê
Wekî şêr û piiingê sozê, ’Sê sînor” û Xwoybînê

Bi wî bûkê belekçava xwe şa bin lê wekî zava 
Ji Zaxrosê heta Sva Erez, Minzûr û Hemiînê

Ji deiya Ûrmî Û Wanê, ji Benderxan û Dokanê
Firat û Dide, Kebanê heta Meydan û Lêkînê

Li we wesyet dikim Kurdino, di be ku l'xurbetê bimrin 
Ji bo xatrê xwedê be hûn ji wê min bidne Anînê

Li Kurdistanê min hildin, bi urf û adetê Kuidî
Ji axa wê me çav kil din, li paxil bidne danînê

Ji guftê Hezretî Xanî, Cîgeixwîn Bêkes û Nalî 
Di gorê da, ku min danî, bixwînin hûn MemoZînê

Li ser kêla mi binvîsin, ‘'welat qibla dil û can e"
Bi kurmancî bidin xwendin, li ser gora me telqînê

Li dû, çend pîreka bînin, bi dilsozî bila bêjin;
Bi ser minda bilûvînin; li şûna 'Dewr û Yasîn'ê

Eva ye wesyet û daxwaz û vana min ji we merda
Jl bo Eşqa xwedê be, ez dibêjîm çanekî dînê

Li Kurdîstanê min hildin, seiî têda li paxil din 
Guiê, pêşkêyî bilbil din, ku lê bê iîs û hêlîn ê
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EW DILl

Do, bi dil ra hesbîhal bûm, em bi ser hev da girîn
Ez, ku îdî pîr û kal bûm, ew kul û derd û blrîn

Ew, birîndarê ji tîrê awirê dii gawirê
Ez, giriftar û esîrê kafirê dil xilt û kîn

Ez, ku bûm dînê evînê, dînê dîna, bû evîn
Ew, ku bû şeyda û dînê zulfê Çînê roj hebîn

Ew, dilê pê tîremarê gul-îzara min vedan 
Ew, ji ber wan tîremara, em hewara wî bezîn

Ew dilê, min Wî ku da bû, gewr û rinda rojhilat 
Çadrra xûnê veda bû, ser şehîdan qîr û şîn

Ew dilê, dîlê kelepçê biskê yara min ku çû 
Pîremegrûn û Helebçê, pêt û ftglr lê rijîn

Ew dllê, mara ku gestî pê, li hestî daye jan
Teyrikê bask lê şikestî, pencê harê devblxwîn

Ew dilê, Sgir rijî, lê xûn pijî, bû wek rijî 
Derd û kul têda tijî, bê yar û bê war û hewîn

Ew dilê, bûmbê neyara, sotî yara Wî li ber
Erd û ezman ku j'fîzara, bê hewara wî hejîn

Ew dilê, Leyla ku vSbû, dîn û şeyda bû II ser 
Ew dilê, mey lê ku dabû, çav xezala Xaniqîn
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Ew dllê, Xanî ku lê da, şerbeta eşqa welat
Ew dilê, Manî ku têda, neqşê azadî kiiîn

Ew dilê, Hacî ku nalî, jê, bi vî halî ku dît: 
Bêkes û Şêxmûs û Nalî, nale-nale, lê civîn

Ew dilê suxtê Mela bû, ji ku da bû ew seda:
Tilke enbaûn yeqûlû nnasû mînna be'de hîn'(*)

(•) Ev çend xeber û macera ne ku dl pey me ra, wê her kes wan blbêjln û Jê 
xeber dln.
(“) Ev bihiştên êwlrgeht ne, deblkevlnê Û ebedt têda blmînln û bijtn.

Ew dilê, ku I ber dîwara.mişk û mara pê vedan
Ew dilê, ewrê bihara, ku j'fîzara Wî girîn

Ew dilê, xûn lê meyî, jê da leyê Zap û Firat
Ew dilê, ma bêxweyî, bê yar û dildar û evîn

Ew dilê, derd Û cefa bû, lê xemê Zîn û Mêmê
Ew dllê, xûn tê nema bû, jê çemê xûnê kişîn

Ew dilê, terka me dabû, ketbû dû doza welat
Kewrubatê ser çiya bû, ku j'zinara qibqibîn

Ew dilê, sebr û tebata min Jî, pêra çû, ku çû
Ew dilê, çik Û şewata wî kevir jê da helîn

Ew dilê, ku l'war û zozana bi hevra bûn demek
Hingivê şana, ji lêvê bêrîvana, me d'mijîn

Ew dllê, Nemrût û Sîpan û Bilêcan dît û got: 
"Hazîhî cennat û ednîn fedxulûha xalidîh" (**)

Ew dilê, ev pênCî sal e, çû ku Seyda ma li dû
Jê fîzar û nale nale, şubhê Ye'qûbê hezîn
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REWŞÊ Û XWEŞMÊR

ReWşê keçek delal bû
Dêm gul û çav xezal bû

Dev blken û zar xweş bû 
Blrû qeytanê reş bû

Enya kever, blskê qer
Qolê zêra berda ser

Tilî weki finda bû
Dest bi xina gunda bû

Navtenk û qorik û pişt
Mll û navmil û tenişt

Yek ji yekî qelewtir 
Hebûn, rind û bedewtir

Bejna zirav spîndar
Şox û şepal û dildar

Baqê gulî bi serda 
Wek tîremara berda

Dilê xorta ku gestin
Tiryaq ji lêva xweştin

Memik şemamok û sêv 
Gul û xunçe, dev û lêv

Gerden mînanî Sc bû
Milkê Ecem ku bac bû
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Bahsê nekin hûn ji zik
Wekî nafe bû navik

Hêt û kulîmek û ling 
Hewirmûş bû ber û sing

Meş werdek û ordam qaz
Gewr û rinda serefraz

Kew-gozelû çavbelek 
Hebû ew horî-melek

Karxezala çiya bû
Berxa li ber mîya bu

Berindîra zozana 
Binemêrg û xozana

Kula dilê blrîn bû
Zar xweş û zar şîrîn bû

Berdilkft xortê gundî 
Hebû şepal û cindî

Keça serokê gund bû
Plr bedew Û pir rind bû

Ku xweşmêrê şorişvan 
Li wê dabû dil û can

Rokê xwe berda hewşê
Gazî kirê, got: Rewşê

Rewşê gotî: Te xêr e! 
Bêwext ku hatî lêre
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Xweş mêr gotî, e b'goiî 
Rewşa genden blmorî

Ez hatime ji bo we 
Ku b'revînim ji bo xwe

Rewşê gotî! Bê fedî
Ez ne keçek bêxwedî

Keça axayê gund im 
Seifiraz û bilind im

Heft birayê min hene
Ku j'heft şêra zêde ne

Bavê minê rûsipî 
Tu qey nizanî ew kî?

Weyla 11 min feqîiê!
Belengaz û hêsîrê

Eger bi me bihese 
Kuştin tenê ne bes e

Dê me qet û parî kin
Rojê li me tarî kin

Xweşmêr, gotî RewŞîkê 
Ez teik nakim hewşîkê

Heta tu ramisanek
Nedî ehd û peymanek

Rewşê, berê kir nazî 
Paşê bi wî bû razî
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Ramûsanek da Xweşmêr 
Rewşa Zaxo û Hewiêr

Li hev bûn agir û pêt 
Ku wan lêvê hevdû mêt

Jl bîr klrin her tiştî 
Bav û blra )î, giştî

Qasek wilo ku boiî 
Dayka rewşê Ji joiî

Xwe berda hate hewşê 
Ku dî Xweşmêr û Rewşê

Mîna Memo û Zînê 
Ketne pêta evînê

Xwe l'wan qet nekir xwedî
Her wekî ku wan nedî

Belê, Rewşê û xweşmêr 
Dîtin ku ew hate jêr

ReVîn ketin qelaxê
Binê gurzê palaxê

Heta demek têva çû 
Rewşê ji wê der rabû

Hate malê got: Dayê 
Qe deng ji te demayê

Got: Tu l ku bû Rewşikê 
Mlnte nedî l'hewşikê
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Got: Ez çûbûm bêderê
Qaz ketibûn kozerê

Ketbûn meieka kayê 
Min jê derxist, berdayê

Qazê mala xweşmêr bûn
Min berdayê berjêr bûn

Got: Yan ketbûn qelaxê 
Binê gurzê palaxê

Rewşê fam kir ku dayê
Wan dî bî wî awayê

Ser berjêr kir ji şerma 
ReVî ket pişta kerma

Daykê gotî: Çara min
Were berx û kara min

Derdê dila e d'zanim 
Ne xişîm û nezan im

Belê, bav û birê te
Ku bibhîzin kirê te

Dê we qet û parî kin 
jînê li we jarî kin

Dêw û piling û şêr in
Ne hinkufê xweşmêr in

Beg û axSyê gund in 
Birûmet û bilind in
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Xweşmêr kî ye, kurê kt 
Porê serê xwe kur kî!

Ew ji mala feqîra 
Tu j'nesla beg û mîra

Hûn ne emsalê hev in
Ne Jî hevalê hev in

Rewşê got: Ev çi pirs in 
Hûn qe j'xwedê natirsin

Ku hê van gale-galcL
Dikin behsê ji kala

Hemî Kurd in, wekî hev 
Hene însan in, em tev

însan bi maiê dunê
Nayê pîvan, 11 minê!

Eva qima bistan e 
Hê ev qirêjî mane

Daykê mina delalî
Ka guh blde wî yalî

Qesim dikim bi Laleş 
Bi mishefa me ya reş

Bi Ehrumen, bi Yezdan
Qesem dikim bi Rehman

Bi tawisê muqedes 
Ku wekhev in hemû k,es
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Van gotin û kirê min
Bêje bav û birê min

Pirsa şeimê ku nîne 
Eva eşq û evîn e

Bila min bidne Xweşmêr 
Nebî, nebî dibên xêr!

Dayka rewşê got: Kerê 
Tu çrd'bêjî qeşmerê!

Hiş ji serê te çûye 
Ne heya û ne rû ye

Şerm û fedî qe nakî? 
Ku tu d'bêjî wihakî

Rewşê gotî: Dayîkê
Wiio zih neke zîkê

Nede ber rim û tîra 
Rewşa axa û mîra

Bi wî terz û celebê
Li me neyê xezebê

Rê her ew e me gotî 
A qenc ew e, ne koö

Urf û ûdetê genî
Rakin, ne bin pêkenî

Axatî û mîiîtî
Jêhatî û Jîiîtî
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Ewemerif merûbe 
Serefrazî Ii dû be

Ji bo doza welatê 
Xwe, bê cehd û xebatê

Şorişker û şorişvan
Were rehber û rêzan

Dayka mina xweşewîst 
Nizam gelo te bihîst?

Bêje: Begê bavê min 
Li ser, ser û çavê min

Qedr û qîmetê we tê 
Xweşmêr dilê mln kêtê

Mîna ku rinda welat
Diiketiya, Seyda hat

Dliketiya bldin hev 
Bi hev ku şabln ew tev

BijîSeyda ûXweşmêr 
Rewşa Cizîr û Hewlêr

* Semiç:
Xwendevanên hêja,
Rewşê û xweşmêr' il beşa Çîrok û Dfroka Welat bi 

mêvanî hatine beşa Evîha Weiat divê, hûn qediê wan bi 
mêvantî bigrin, her wekî 'Mela û Melê Guncf Jî, ku ji beşa 
Biifria Welat hatine.
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MELA!

Te d'go; birayê dîn hene, doza me îman e mela! 
Em Kuid çira bê Jîn hene, dijmin bi ferman e mela!

Madem bira tên, wekhevî, şert e ku em wek 
Koma gura girtin tevî, ka çi j'me ra mane mela!

Tirk û Ereb, Faris hemî, serbest û aza, dewlet in
Kurd, mane bê tup û gemî, dîl Û perîşan e mela!

Qaşo birayê dîn hene "hey kul di konê wan kevin" 
Bo Çî, ji me ew zêde ne, em hê wiha mane mela!

Dev berde tu j'qawadiyê bêdîn û jîn û dîn nebe 
Şoreşkerê azadiyê, banga sibê dane mela!

Banga serefrazî veda, îdî jî xew hişyar bibin 
Pintî û miskîn û geda, bes hê di xewdane mela!

Dengê tifinga ket çiya,zozan û deşt û baniya 
Xwin jê mînanê kaniya, şapol û iem dane mela!

Te d'go: Qiyamet radibe, gava cihû aza bibin 
Ev pêncî sal e wa dibe, ew vir te hûnane mela!

Haşa ji te, hey serserî, maşa neyarê qeşmerî 
Şaşa sipî dane serî, te b’dîn girêdan e mela!

w 
hevfiin

156

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Şaşik çî ye, gêjê genî, rewşa jinan e, laçik e
Qaşik dikojî, pê kenî, karê te Azan e Mela

Ser kundirê, rû çeq-çeq in, bê hundirê dev Ieqleqin 
Miswak û tizbî şeqşeq in, parsokê gundan e mela!

Teyrê beratê leşxur in, ku 1 'dû zekatê dizvirin 
Dunya bi dînê ku d'kirin bazare, pê şane mela!

Te d'go ku dûnya nagere, serqoçê gamasî heye 
Her kes qeyê wek te kere, dîlê xurafane Mela?

Her kes bi fûza çûne jor, hîv û merîx û muşterî 
Bo çî, musulman mane kor, bê hiş wekî gane mela!

Sewm û selat, heç û zekat, ev tev bila para te bin 
Cehd û xebat, doza welat, qibla me Kurdan e mela

Ez mlftiyê devrê heme, fetwa wîlo min daye lê 
Dilsuhtiyê cewrê heme, azadî, derman e mela!

Bes hê ku em mane li bin, dîn şoreş û ceng û şer e 
Seyda me, bawer kin ji min, azadî îman e mela
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MELÊ GUNDE

Mela kêra musilmanî ku tê kêr nîne çaqo ye
Wekî das e li parsvanî, li sorişvanî pir ko ye

Serî wek kundirê vaia, heye bê mentiq û fikr e 
Ji dujmin ra ii bin pala, ku tê dest wande kaşo ye

Li paş e, bêhiş û şaş e, wekî şêxê xwe qelaş e
Dihêre, wek berê aş e, diqîke, dîkê sergo ye

Geiek hov û gelek hêr e, rû wek tapan û zik têre 
Serî pirç e, wekî hirç e, ku hirç heywanekî no ye

Qinêj e, din genî, gêj e, dibêje ew ku zana ye
Nizane ezbenî hêje, ku faşo, bavê çaşo ye

Nizane dînê bêdîn e, bi dînê ew di xapîne
Gemar û cilq Û miskîne, niviştvan û mirîşo ye

Bi êxa ra benik rês e, bi şêxa ra di alêse 
Ku nêÇîr nabitin bê se, hevalê çirto, virto ye

Li dora bêderan çerx e, wekî teyrê beratê tê
Genim ku j'kozerê derx e, di milda tûr e, dest ço ye

Li ber sêxça genim kund e, di inte tê melê gund e 
Kurêç û pîr û axund e, serî hevsar e, ker go ye

Welat, nalîn û fîxan e, belengaz û perîşan e
Xebat, lê dîn û iman e, çi zane, xalê xirpo ye

Huneyn û Xendeq û Bedr e, mela cenga serefrazî 
Berat û leylet-ul qedr e, şeva azadî wek ro ye

158

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



WERESEYDA

Ezîzê min were seyda, ji zozana ku rabûn e 
Heval û hogirê mey da, ji meyxana meda çûn e

Bihara emr û jîna min, qeda, baxê gula hişk bûn 
Ku lala sebr û bîna min, li navê dax e dil xûn e

Ji kon û çadir û hola, bir û cola ku daxistin
Li Cî mêra, kurê tola, li yê şêra, gurê Hûn e

Li destê dijmina hişk bû, gula baxê bihişta min 
Kero, lê şêxê rû rişk bû, kerê jî, lê bû xatûn e

Serî Çîlê ji derda me, melê bê laçik û şaş Im
Ku hê dîlê nemerda me, welat, lê caşikê şûn e

Heval û hogirê jîna me çûn, bîna me demayê 
Bihara min çû, havîna me çû, payîz e, kanûn e

Zivistana me hat îdî, mij e warê me dûman e 
Gullstana me gul lê dî, ku bilbil jê çû, kund, pûn e
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Ku teqdîra Ezel wer hat, Ebed ew hukm û ferman e
Perê teyrê ecel derhat, ku pencik, pencê Teyxûn e

Heqîqet bê mecaz e, kûr e tê, jîn e, mirin nîn e 
Tebîet werdixwaz e, 'şûr e tê, gerden li ber mûn e

Ji dunya bê wefa xatir, bixwaze îdî seydakê!
Ku her kes jê diçe axir, tebîet, wer bi qanûn e

Ji qeyda xak û gil aza be, fir de ftlem e ma'na 
Himêza rûhê kul raza be, xweş 3xoş û yekbûn e

Hebûna bê edem, rûhê mûezzem, xaliqê mutleq 
Beden Erşê mucessem, can muweqqet lê ku hêlûn e

Çi xweş sirr û mûemma ne, mela, durrê ku hûnan e
Li iqda kerdena ma'na ku bê eyn û kemû çûnef*)

(*) lqid: Gerdanî, bl zimanê Erebî ye.
Bê Eyn: Bê II kû.
Bêkem.- Bê çend. Bêçûn: Bê çawayî.
Eyn: LJ ku, Kem: Çend, Çûn: Çawa ye; ew her sê gotin )î plrsên felsefî ne. Di der 
heq tiştên ne ber çavî Û manewî da tên blkar anîn. Wek ku J1 Xwedê ra dibêjin 
Bêkem û Bêkeyf û Bêeyn e. Yanê dsmû şekl Û mekan û zemanê wî tuneye
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QELEM

Qelem dewra te ye îro, li her hukmî tu ferman î 
Ll ber bextê te me mîro, li her derdî tu derman î

Tu dermanî li her derdî, li her war û çî û erdî 
Tu fermanî li her ferdî, II kî ber dî hukumranî

Şehinşahî ’ku fermana te her pispor û her zana
Wezîr û şah Û sultana II hukmê wî, serî danî

Hemû cî li hukumdarî, hemû tiştî tu pê karî 
B1 her ezman û her zarî, bi her esrarî tu d'zanî

Dizanî her sir û razî, bi her armanc û daxwazî
Hem û kes, ku l'te tên gazî, tu çara her necaran î

Tu çara her mlrazî tê, umîda serfirazî tê
Li te her kes ku gazî tê, xweda sond û qesem ênî (*)  
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Ji te gazin dikim xame, ku wî we'da dunê da me 
Di Sewrê da, te ew name, çira hukmê wî pêknanî

Çira wî ehd û peyrnanê, te winda kir li Lozanê 
Heqê Kurda bû ew kanê, çi bê insaf û wijdan î

Çi bê wijdan û ajarî, çi canbaz û kej û xwarî 
Ku Kurdistan qet û parî, te da dujmin bi erzanî

Fedî nakî tu qey haşa, ku bû maşa gur û faşa 
Bi dolab û dekê paşa, te îmza kir vtf pîianî

Wî dolab û dek û fendî, wî tor û dafik û bendî
Li me Snî, me pê jendî, wî şûr û kêr û gûzan î

Tif û le'net li pîrê te, li havîn û li şîrê te! 
Li paşa û wezîrê te, ku maşa dest ê faşan î

Ku maşa destê xwînxwara, tu hatî, ya gur û hara 
Ne yek carî, hezar cara, li te le’net be hetanî... (*)

(*) Xwedê dl Quranê da bi qelemê sond xwariye
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KOMA HEQÊÎNSANA

Hûmanîstê Ewrûpa, koma heqê însana! 
Gelî keşis û papa, fîlozof Û rêzana!

Dadîgaha lahayê, koma gelê lêk hevî! 
Qe deng ji we demayê, "kul dl konê we kevî"

Ma qey çavê we kor in, hûn seh nakin nabînin 
Ku l'me ev zulm û zor in, li ber çavê we tînin

Gurê harê dev bixûn, ketne nav col û kerî
Ku barbarê fahşê şûn, ne însan in ne merî

Li ber çavê mezina dest davêjin piçûka 
Singû ku l'zlkê jina didin, keçik û bûka

Ku b'hezaran jin û zar, kuştin pepûk û dîla 
Li Helebça bê hewar, li Agrî û li Zîla

Li Pîran Û Dêrsimê, li Sasûn û Xozatê
Li Reman Û Gumgumê, hemû derê welatê
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Agir ku berdan mala, kon û hol û çadira
Zarok û pîr û kala, singû kirin gawira

Jin û zarê bêxwedî, ku lê dane ber gula 
Ewan harê bê fedî, çawa kirin ku l'Fila

Ku l'ser hestiyê Kurda, îro l'gelyê Zîlanê 
Bl Cî anîne 'Qurd'a, ankû cewrê Efxanê

Ku d'bên soydaşê me ne, ew ji me ra bira ne 
Çêlê Tûrana hene, cewrê dêlegura ne

Hem ku l'deşta heranê, wêran şehra bêxwedî
Anîn cewrê Tûranê hêr û hovê bê kedî

Musulman in ew qaşo’ Tirk û Ereb û Ecem 
Qirêjiya wan naşo, Mûrad û Zap û Zemzem

Ewînsanî nizanin, wê çer heqê însana 
Naskin, bidin, bizanin, hûn dev berdin ji wana

Çekê ku hûn didin wan, pê mezlûman dikujin 
Hûn hevalê curmê wan, hene ku xûn dimijin

Eger çek û perê we, ne be, bi me nikarin
Zanin ku qeşmerê we, hene ew xizmetkar in

Divê ji wan re bêjin, bes e gelî qeşmera
Ku hûn jarî dirêjin, ji me nexwazin pera

Îdî alyê we nakin, bes e ku hûn qeşmerî
Dikin, ne qenc û pak in, zirtole û serserî

Ev gotinê însanî, şanê gelê rehber in 
Hûn, ne Gurê Tûranî, ne Erebê qeşmer in
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Hûn însanê medenî, hene mlrûfê rêzan
Ne yobazê dîngenî, ne canbazê bê wijdan

Şan û şeref yê we ne, alî mezlûma werin 
Rastî ku însan hene, doza însanî terin

Bêjin Erebê gemar Tirk Û Ecemê genî
Bes e! xûna Kurda xwar hûn bûn donê bi tenî

Heqê qedera gela zanin bi dest geian e
Bêjin: gelî guhbela, bo çî li wan belan e

Kurdistana Kurda ye, ku l navenda Asyayê
Turkistana we maye, gurê Ûral-Altayê

Kûseloyê Sehrayê, papax geniyê Ecem
Liber çavê dunyayê lime hûn bûneketem

Bes e! Xwîna me d'mijin, xWînmijokê musulman
Bes e! Hîna me d’kujin, dibên ku dîn û îman

Bes e! bî navê dînê, hûn bêdînê bênamûs 
Ku wer dirjînin xWînê, li me bûne wek kabûs

Wekî gurê devbixwîn, li me ku tên birê dîn
Dibên ku karê navîn, heye hûn têkil nabîn

Çilo karê naVîn e, hûn qey eWî nizanin 
Kurdistan, yê wan nîne qeyê ewqas nezan In

E'b'qurbana serê we, bes e! demagojî kin
Bes e! II himberê we, dujmin ku kemkojî kin

Şerm e ji bo wera kû, alîkarya wan dikin 
Dewra demagojî çû, rastî hûn îlan bikin

165

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ku sazmana we raçand, ji bo hemû gela tê
Bes e! We jî, me xapand, eşkera kin xebatê

Ehd û peymana Sewrê, em dbcwazin, ew kanê 
We l'me kir zilm û cwerê, bi peymana Lozanê

Piştê cenga cîhan ê, we dest ji me ku berda
Bi peymana Lozanê, çû Kurdistana Kurda

Qet û parî kirin wê, kewa gozela kûVî
Bi xûnxwarî birin wê, gur û keftar û rûVî

Çilo we kir, safî kin, wilo, gelê Ewrûpa!
Pirsê li wî mafî kin, mane bê piş û bê pa

Eger dava petroiê dikin kasik, yê me ye
Eger pirsa gebolê, kevçê bi destê we ye

Eger dawa însanî, dikin em jî însan in
Eger doza Tûranî, dikin ew jî hûn zanin

Nizam gelo we seh kir, koma demoqirasî! 
Zanin li me kî weh kir, vegirt me vî kirasî

Zarrin ku dînê dinê, em hatin e belengaz
Zanin kewa birînê, azadiya serefraz

Bê Iav û agir û xûn, z ?nin ku nebye nabe 
Azadî û serxwebûn, kesek bi Wî ku şabe

Zanin ku xûn qelen tê, xêlya serê wê bûkê 
Can û dil û beden lê xelat me da li sûkê

îro keç û xortên me, wî rastiyê dîbêjin 
Çiya, çal û kortên me, xûna xwe lê dîrêjln
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Hûn hê bl devê dujmin, jêra dîbên anarşîst
Sed heyf û sed mîxabin! ku me j'we jî ev bîhîst

Qehremanê azadî, hene şêrê şorişvan 
Li ber zulm û bêdadî, serî hîldane ku wan

Dlvê alî blndesta bikin ne yê petrolê 
Neçin aiî serdesta, qenc bilîzîn hûn rolê

Ku I dîroka dunyayê, lanet li we jî neyê 
Qeyê bi wî awayê, hûn hêj nîzanîn, qeyê?

Bêtirs û minet In em, ji dujminê teres bav 
Destek bi dln bes e hem, ku j bo vera ye ew nav

Hem çek ji we di xwazin, hem desteka sîyasî 
Dijmin gur û beraz in, zanin ku ka çiqasî

Bê tang û top û roket, bê fûze û firok e 
Man bê nişan û rozet, dest wan gurê dirok e

Hûn destekê bidin me, bi made û bi mana 
Dê em perê çekê we, bidin ku roj bû rana

Musil, Batman Û Kerkûk, zanin ku yê mene tev 
Ku j'dijmina me girt bûk, kabûs ji ser me çû şev

Deynê we dê bidin em, bi sed sipas û mlnnet 
Şan û şeref ku tê hem, ew desteka we xizmet

Lavê Med û Keya ne, camêr û merd û mêr in 
Şoreşkerê çlya ne, dêw û piling û şêr in

Hûn dev jl hlrç û keftar, berdin ji Sam û Tûran 
Nabin meriv ku barbar, hirç û gurê musulman 
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Sozê me ye serê me, bextê me yê Keya yer .. 
Zerdeşt ku rehberê me, pêxemberê Meda ye

Hûn nas dikin me û wan, zanin ku kî û kî nln 
Zanin gurê musulman, dostê we Jî ku nîn in

Ari ne em, bira ne, alî birê xwe kln hûn
Dijmin ku wek gura ne, zulm û cefa ne zagûn

Em desteka slyasî, tenê ji we dixwazin 
Mafê demoqirasî, em jê ku'bê miraz in

Eger divên ku dîrok, lanet li we nexûne
Ne bên, ku ev çi çîrok hene, çi arezûn e

Heqê me ye, dixwazln, alî me kin, nekin hûn 
Daxwaz û lom û gazin îro dikin, sibê xûn
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DOZA MUQEDDES

Ji konê Ariyanî, koçera sîpan û Nemrûd î 
Li dil çik û kul û janî, Li can derman û Fermûd î

Pillnga war û zozanê Erarat û senendaj î 
Qulinga HaCî Umran û Glo û Maziyû Cûd î

keboka Amid û Hewlêr-Û Botan û Mehabad î 
Heboka Erzen û Xezxêr û Qamîşlo û Amûd î

Sûravêla Firat û Dide û Xabûr Û Rengan î 
Birûmêla Cemê, Zap û Diyala û Sîyarûd î

Tu, Qudsa rojhllatî, Lavus û Hano û Bêrûtî 
Viyetnama mehatî, agir û aiav û barûd î

Tu, dengê-herbijî azadî yû, rîzgariya kurdî
Tu, rengê dawera dilşadî û aşitî, asûd î

Tu, ala serflrazî tê, li bala Qazî, Bazî tê 
Bi ordam û bi nazi tê, Li dil daxwazû Meq’sÛd î
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Tu, Mora dest kiyaksar û kurê Merwan û Şeddad î
Tu, cilwa keskesora ser Milê Berzencî Mehmûd î

Tu, Emrê Hezretî Zerdeşt û Mûsa û Mesîhayî
Tu, Fermana Muhemmed Mustefayî, Zikrê Dawûd î

Tu, Rûgaha me kurdanî, Mina û ke'be û Oudsî
Tu, nexma Rûhû canî, dengê Qanûn û Ney û Ûd î

Tu, daxwaz-û Miraz û qestî, Bin û jîn û vayî nî
Tu, zingîna "elesfî tê, ebed her bûdû Nabûdî

Tu, xwin û hêsirê çovanî, çik û hesreta canî
Biiîna xortê soraşvanî, Ê, ‘ seyda "yê bê hûd î

Nemêiî ger Li 'Şam û enqerew Bexda û Tehranê 
Jî wê doza Muqeddes "Durre" tê’wizê bi yek Mû dî
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SOND Û QESEM

Qesem klm ez bi jana dil bi jana 
Bi fîxana kû jê da clsîmana

B1 nalînê jin û zarê Helebçê 
Birîndanê şerefmend û neseb çê

Bi xwîna wan şehîdê ser çiya kim
Birîna navdilê wan dndiya kim

B1 xWînA wan şehîdê serfirazî
B1 Ala ser milê Mehmûd û Qazî

Bi xvvîna Agrî û Işno, Gilala
Bi xûşîna çemê Zap û Dlyala

B1 Berzenc û bl Bender bazlyanê
Bi Berzan û bi Zîlan û Remanê

Bi mîrê Miksî û mîrê Cizîrê
B1 pîrê Xanî û pînê Herîrê

Melayê Botî û Zîn û Memê kim 
Kela Xoşab û Burca Demdemê kim

Keia Bazîd û Wan û Anlyê kim
Bi Farqîn û bi Waşûkanlyê kim
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Bi Xarpêt û bi Glo Û bi MaZÎ
Bi Sêrt û Amid û Eskîf û Bazî

Bi zozanê Erarat û Medê kim
Bi Xozanê weiatê Serhedê kim

Bi dîwana Ggerxwîn û Mela kim
Bi xwîdana şimamê paxila klm

Bi Baran û bi bayê der bihara
Bi seyran û bi geştê dost û yara

Bi çavê çavreş Û kêsim xezala
Bi navê zarxweş û şox û şepala

Bi dengê bilbila rengê gula kim
Bi bengê dilkula derdê dila kim

Bi kalînê pez û Berxê li dana
Bl naiînê bilûrê dest Şivana

Bi nazê bêrîvanft rewşê bûka
Bi awazê sibana tê ji çûkft

Bi gumînê ji meşka tên li dara
Bi zimînê berodanê li wara

Bi mêrg û Çîmen û war û çiya klm
Bl bax û gulşen û belg û giya kim

Bi Wîtînê çiVîkê derbihara
Qibînê kewrubatê serzinara

Bi qada Kurd û Kuidistan hemî kim 
Bl her dewran û her gav û demî kim 
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Bi Newroz û bi sersald welat kim 
Ku dozû bav û kalA lê xebat kim

Qesem kim ez bi wê doza mubarek 
Qesem kim sed hezar carî ne carek

Welat qlbla dil û canê me be bes!
Xebat lê dîn û îmanê be bes!

Heta bimrin weyan heta ku Aza 
Werin em jî li nava serfîrazA

Ku ew îman û dînê min hey e, hew
Hebîn û van û vînê min ew e, ew

Weiat qibla di! û can e çl lome 
Xebat Iê dîn û îman e ji bo me

Belê ew quds û ke'ba rojhilat e
Ku zemzem Dicle û Zap û Firat e

Begê min, sejde lê ferz e II ser me 
Eger em lê ne bin, ew eyb û şerm e

Xebata lê li ser me ferz û eyn e
Şerê lê, bê wekî Bedr û Huneyn e

Şerê Azadiyê ferz e, cîhad e 
Kî wer nîne bibêje, bênijad e

Belê ez muftiyê dewra zeman. im
Ew e fetwa me lê daye, dizanim

Dizanim ez ku seydayê we hatim 
Xizan im, dîn û şeydayê welat Im
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Ji min bawer bikin ez dur şinaş im 
Bi dest çakûç û dev tirpan û das im

Begê min, derd û kul dil pir ku sot in 
Wekî bulbul li surgul dur me rotin

Ji fermanê xwe jê gerdanî çê ke
Li gerdana wî bûka Serhedê ke

Li ser singê wî bûka xûne xêlî
Li ber lingê Wî roke pêl bi pêlî

Ku ew bûka welat e bêbiha ye
Ji xûna dil xelat e lê me daye

Dikim teqdim di gel xwîna şehî da 
Umidwarim ku meqbûl bêt jî wî da
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MIN GOT DAYÊ

Min got: Dayê birçî me, got pîvaz û nan û dew
Mln got: îdî çi b'dî me, got toraq jî heye, hew

Min got: Şîr û mast û to, rûn û hingiv dixwazim 
Got: çi d'bêjî tu heylo! Zanî para kîne ew

Para zarê bajara, şêx û axa û mela
Dewletî û tucara, birjiwaziya qelew

Min got: Dayê, qey însan, hemî ne wekî hev in? 
Gotî: Dayîk bi qurban, tu çi d'bêjî, tew û tew!

Pir bê wijdanê teres, hene ku ew dibêjin
Ne wek hev in hemû kes, hinek gur in hinek kew

Kewa gozela kûvî, ku l'ser zinar û lata
Gur û keftar û rûvî, girtin ku ew ketî xew

Min Got: Kewa Azadî, ku j weiatê me firda
Got: Tu derê min dadî, sebp dilê min bû ew
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YEKRiSTE

Ji ber jana Mehabadê binalim dê heta bimrim 
Weyan heta hebîna xwe jî destê dijmlna bigrim

YEKR1STE

Mela û Sêxû Axano, bes e! Xûna welat fir kin 
Bela û caşîkû qano, bes el Dijmln li me dir kin,

LEXEZ

Gulistanê ku gul danî, fixanê lê ji bilbil da 
Ji dewranê serî anî, Li payê kufirê bêdil da
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Abad : Navê pêxemberekî gelê Arî ye, jêra 
Mehabad Jî dibêjin yanê: Abadê 
Mezin

Abdulqadir : Seyîd Abdulqadirê kurê şêx Ûbeydullah, Bi Şêx 
Saîd ra bi darda kirin. (1925)

Aferinek : Eser, Berhem, teiîf

Agop : Navê Yaqûp pêxember e. Josef Jî, 
Yûsuf pêxemberê iawê Wî ye.

Agri : Ararat. Çiyayê Agirî yê. Çiyayekî wol- 
kanîk e, Ara rat: Bi manaAgirê vemirî.

Ahora Mezda : Yezdan, Xwedê, Xwedayê ronahî û 
qendyê.

Al-al : Navê kulîlkekî ye.

Ala : Alan, herêma alanê li başûra Ûşnoyê 
ye, nêzikê Serdeştê, ku li gundê Alta 
yê çemê zapa pîçûk, zendreya çiyayê 
Zaxrosê qul dike û, ji Wî bihorekê (bi- 
horeka alanê) da, bi pêl û lem û lotoz, 
berjêrê Mezopotamya yê dibe û dike- 
ve nava çemê Dide yê.

Amade : (Hazir)

Amaytis : Navê prenseseke Medî bûye, bi qiralê 
Babilê ra zewid ye, ji bo ku hesreta 
bax û bostanê Madistanê nekişîne,
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qiraiê Babîlê jêra baxçekî eiiqandî li 
ser birca Babilê çêkiriye, ku ew yek ji 
hefit xaiîqeyên dhanê tê hejmarê.

Amed î Bajarê Diyarbekrê

Aram Sebir, sukûn, taqet tebat.

Ardelan (Erdelan) : Navê herêmeke li rojhiiata Kurdistanê, 
ku ji aliyê bakûr da, heta başûra wê, 
biqasê 200 km ye. Bakûrê wê, Afşara 
Saînqeiayê ye; başûrê wê, Newala 
çemê Diyalayê ye; rojhilatê wê Gerrûs 
û Hemedan e û rojavayê wê jî, 
herêma Suiêmaniye û Kerkûkê ye.

Aiî (Aryariî) î Navê koma gelên Hindû- Ewrûpa ye, 
ku gelê Kurd jî, ji wan e. Arî, yanê esîl 
û bingehîn. Gelên malbata Arî bi van 
beşan in:
1) Beşa Îranî 2) Îslavî 3) Latînî 
4)Germanî 5) Romanî

Arzaşkûn î Navê textûpayê dewleta Orartû 
(Xaldî) bûye, ku di dû Wî ra Tûşpa 
(Wan) bûye textipa.

As î Navê Bavê Emrê Kurê As e, ku Emr, 
di cenga Hz. EIî û Muawiye da alîkarê 
Muawiye bûye, pir însanekî bi fend û 
fiûnd û dek û dolab bûye.

Asûr î Navê gelekî kevnare yê dîrokî ye. Ku 
Ew gel di navbera sedsala (qim) 7-8 
Bz. da, li Mezopotamya navîn jiyaye. 
Di sala 612 Bz. da Kiyaksarê Medî,
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I'

textûpayê dewleta Asûrî Nînewa 
(Mûsll) girtiye û dewieta Asûr daWî lê 
hatiye.

Aware : Eware, perîşan

Awaz : Deng û seda

Awesta (Awista) : Kitêba Zerdeşt pêxember a pîroz e. 
Zend jî, şirovekirina wê ye.

Axivtin : Nuhbûna birînên kevn.

Axoş : Himbêz, hemêz, hlmêz.

Ava : Şênayî, ava bûyî.

Azaiî : Bêkêrî (Yaramazhk)

Ava heyatê : Ava jiyanê (mîtolojîye)

Azer : Agir, bavê Îbrahîm pêxemberê Arî ye.

Astiyak : Qiralê împeratoriya Medî yê daWî
bûye.Ku Korûş(Cyrûs)ê nebiyê Wî (ji 
keça wî ya Mandana), hêrîş tîne ser 
wi kalê xwe, textê wî jê dlstîne û 
Medya û Persiyayê dike yek û dibe 
qiralê Medya û Persiyayê (550 Bz.), ku 
îraniyan jêra dibêjin Korûşê Buzurg 
(mezln).

n
Bada : Li hev pêça, tewand, rist.
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Badaazadî : Meya azadfyê.

Bade : Mey

Badê seba : Bayêsibê

Badikî (Badkî) : Navê eşîreka Kurda ye, ku 12 şaxê 
wê hene, Keitya, Welîka, Xweşika, 
Laçeka, Şerefka, Aqika, Araçka, Ge- 
boza...

Bajar : Şar, (Şehir)

Bakûr : Şîmai

Bala î Bejn, qamet, bilind

Bam î Ban, banê xaniyan.

Bapîr î Kalik, bavê bavê.

Baq î Qevd,

Baqê gulî : Koma guiiyan (guliyên porê keçik û 
jinan)

Baqil : B1 hiş û aqil, zana, şareza.

Basû : Komên berfê ku ba dicivîne ser hev.

Başûr : Cenûb

Bavê Esrayê : Bavê Kurdê, Bavê îqbal, Bavê Berzo, 
Seyda: Navên nivîskar in.
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Baxo : Serok, xweyî, xwedan.

BenîSedr : Serokê Komara îranê bû, ku Xumeynî 
(Ayettullah Humeynî) lê hat xezebê, 
reVî çû Fransayê.

Bey : Biyok, bihok, bî.

Baz (Bad) : Navê fermandarê Eskifê (Hesenkêflê 
bûye (990).

Bêdad : Zalim, zorbe.

Bêdadî : Zilm û zor, bêheqî, neheqî.

Bêguman : Bê şik û şubhe.

Bêkes : Yek ji şalrên navdarê Kurd e (Li lîsteya 
şalrên Kurd mêze bikin).

Bênewa : Bê nesîb, bê par, bê peş, feqîr, miskîn

Bêxal : Navê gurguranekên (şelaleyên) ku 10 
km li pişt bajarê Rewandûzê dikevin, 
avên wan ên sar û zelal, menzereyên 
wan ên xweş û delal hene, ku ji 
bihiştê xweştir In.

Bêiî : Guhera pezên ku tên dana.

Berhem : Teiîf, eser, (ûrön)

Bezm : Mecllsa kêfû zewq û vexwarinê

Beytulheram : Malapîroz, (ke'be)
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Binefşe : Binefşok, navê Kulîlkekê ye.

Best : Bend, girêdayî (bagli)

Berzencî : Şêx Mehmûdê BerzenCî (Li kurte 
dîrokê mêze bikin)

Berdesîr : Navê çiyayekî Kurdistana rojhilat e. (Li 
parçeya îranê)

Bihişt : Cennet, bax û baxçe.

Bijang : (Kirpik)

Biiî : Bêje. (Bi zaraveyê Soranî ye)

Bir û çû : Hilda bir Û çû (Aldi götördö, gitti)

Brû : Ebrû

Blraxo : Eqreba û pismam.

Buhteiî : Ebûîbade, şairekî Erebî yê navdar e 
(820-897).

Cahîl : Nezan, bêhiş

Cahşik : Xayinên gelê xwe, cahşikên kera.

Calcalûke : Bi zaraveyê Soranî navê pîrê ye, 
(ankebût, örtlmcek).

Cama Cem : Qedeha padişahê Cem (Cemşîd) ku pê
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mey vexwarîye. Cem, ku bi 'Xatemê' rayan bi 
"padişahê mezin" ra were, meqsed jê Suley- 
man pêxember e; ku bi "mey û badeyê' ra 
were, meqsed jê Cemşîd e; ku bi "Sedd û 
ayîne"yê ra were, meqsed jê îskender e.

Cawîdanî : Ebedî, herheyî.

Can : Ruh, rih

Cejn : Eyd

Cem, Cemşîd : Navê padişahekî pêşdadiyan e.

Ceng : Şer

Ceig : Kezeb (ciger)

Celew : Gem, hevsar

Cewr : Cewrikê kûçikan û guran.

Cewr : Zilm, bêdadî.

Cilq : Gemar, rizyayî, hêkên ku dema wan 
derbas dibe û xirab dibin.

Ciiîd : Xara hespan, berhevdana hespan. (ci- 
rida hespa)

Cilm ; Bela, felaket, rîp.

Cezbe : Ridfandin û cezbeketina sofî û 
dîwanan.
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Cihû : Qhûd, (yehûdî)

Çakûç : Kakûç

Çavkanî : Şilek, serekanî, jêder (kaynak)

Çawa : Çawan (nasil)

Çepil : Dest û mil,

ÇepU lêdan : Dest II hevdan, II çeplkan dayîn 
(alkişlamak)

Çerx : Dolab

Çeixa felekê : Ger û dewrana felekê, saztya erd û 
ezman.

Çêl : Çêjik, çêlik

Çira : Fener

Çit : Tişt (Bi zaraveyê soranî ye)

Çîrtik : (Ziplamak)

Çivîk : Çûçik, perende

Çîk : Êş û şewat û Jan.

184

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



fe'

1

çn : Pirsipî, qerqaş

Çîknen : Çemen

ÇîVeçîv : Deng û awazê çlvîk û balende û pe- 
rendan e.

Çok : Ejnû, junî (dîz)

Çorik : (Honî)

ÇÛk : Çlvîk (serçegil)

ÇUo : Çawa, çito, çer, çawakî.

Çiiria : Qellşand, çirand.

ÇirÛsk : Şuîe û ranaya êgir.

Çilkanî : Çelçeşme, navê çiyayekî Kurdlstana 
rojhllat e.

□
Dafrna : Hertim

Dan : Demên ku pez lê tên bêiî û dotinê.

Dara : Padişahê namîdar ê Keyanî Kiyaksar, û 
kurê wiyê Astiyag ( Astiyagis)

DawÛd : Davûd pêxemberê bavê Suleyman 
pêxemberê cuhûyan e.

Daw Û doz : (Ûlkû)
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: Derman.Dewa

Demdem (Dim- 
dim)

: Kela dimdimê. Emîrxanê yekdest 
(zêrçeng) serokê Mukrî biradostan bû, 
di cenga Soran de, milê wî jê bû. Şah 
Ebbas, milekî zêr jêre çêkir ku, navê 
wî bû Emîrxanê Çengzêrîn û Yekdest. 
Paşê navbera wî û şah xirab kirin. 
Şerekî pir giran li ser kela Dimdimê 
hate kirin. Çar mehan dom kir. Bi tu 
awayî Eceman nikarî bû kel a Dim- 
dimê bistînin. Ava kelê birîn û di pey 
çend mehan ra leşkerê îranê û 
Rrbûdaqê Azerbaycanê bi hev re dor 
li kelehê girtin û ketin kelehê. Emîrxan 
û hemû Leşker û hevalên wî heta 
dawiyê şer idrin. Di burca Narînê de 
tev hatin şehîd kirin. Piştî vê qehrema- 
niya dîrokî, Ecema kela Dimdimê 
stendin (1608). Destana Kela Dim- 
dimê di nava Kurdan da meşhûr e.

Derd : Dert, ilet û êş.

Derbendê rayat : Cihekî turîstîk e, li ser riya ku diçe 
zozanê Hacîumranê, 50 km ji geliyê 
Elî Begê dûr e, Geliyê Eiî begêjî, 
qelşeke 10. km dirêje, di borîngeha 
navbera çîyayê Korik û Newazenînê 
da ye, 60. km. ji zozan ê Şeqlawe yê 
dûre.

Derbendî Xan : Pingara (Baraja) Derbendî Xanê, 65 
km ji Silêmaniyê Dûre.

Derbendê Kawe : Di çiyayê Qeredaxê da ye, li Silêmaniyê.
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Dehlekan : Navê Çîyayekî kurdistana Rojhilat e.

Destpêk : (Başlangrç)

Deşta Heiîrê : Navê deşteka Kurdistana başûr e, li 
rojhilata wê zenCîreya çiyayê Herîrê 
ye, Navçeya ku Nevê wî Herîre, nêzîkî 
Şeqlewa Hewlêrê ye. (Cihê bûyîna 
şairê navdar Eiiyê Herîrî) li wê deştê 
ye, Avû hingiv û titûna wê xarîqene.

Dezî : Tayê dû derziyê (ta û dezî)

Dêbir : Mudebir, rêweber, tedbirker.

Dêl : Dêlik, kûçika mê, boçik, dûv.

Dlde : Çemekî Kurdistanê navdare, dirêjahlya 
wî, 1718 km ye. dikşe kendava (korfe- 
za) besra yê.

Dildar : Mahbûb, hezkirî.

Dir bûye : Dijwar bûye, dir, dijwar.

Dirdirk : Dirik, cûrekî istiriyan e.

DllbiJ : Diibijok, nefcok, nefcek. xwestek.

Dilêr : Mêrxas, wêrek, leheng.

Dlvê : Dixwaze, lazim e.

Diyala : Kawrûd, Siyarûd, navê çemekî Kur- 
dlstana rojhiiat e, ji çiyayê Şerîşkanê
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•

der tê, dl navbera çiyayê Şalû û Kele- 
sera Kirmanşahê, di qirikên teng ra, 
wek maran çivan dide xwe, di tîxubê 
iraqêra, bi aliyê Başûra rojavada. 
dikişe, li başûrê Kurdistanê bi çemê 
Dide ra dibe yek.

Dihok : Navê bajarekî Kurdistana başûr e. 
Navbera wê û Mûsilê 73 km ye. 
Zozanê Sersingê, yek zozanên wê yên 
pir turîstîk û xweş in.

Dilsoz : Dilsoj, dil şewitî.

Diyalekfik : Felsefeyeke mateiyaiîst e.

Dîdar : Ditina rûyê yarê, rû, çehre.

Dokan (Doxan) : Pingara dokanê, havîngehek pir 
xweşe, cihekî tûrîstîk e, 71 km ji 
Siiêmaniyê, 141 km jî, ji kerkûkê dûre.

Domar : Der û dor.

. Durrê şehwar : Ênciyên şahane.

Eba : Kinceke mûye, wekî kurk û qapût Û 
sakoyan, tê vegirtin.

Ebed : Dema bê daWî.

Ebedî : Her heyî, bê daWî. timheyî, nemlr
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EbÛ I1 ela- el 
MÛenî

î Navê şairekî feylesûf û, navdar ê Ere- 
ban e (979-1058), ji piçûktiya xwe da 
kor bûye.

Ecaîb : Sosret, xerîb

Ecel : Dem û gav, dema mirinê

Ecem : Navê gelekî ye, hinek dirokzan, 
dibêjin Iranî ye, hinek jî, dibêjin Tûranî 
ye.

Edem : Tunetî, tunebûn

Ehrumen : Şeytan, karbidestê tarîtî û neqendyê 
(di ola Zerdeştî de).

Ehd : Peyman

Elîf : Navê tîpeka elfabeya Erebî ye, bejnên 
zirav û xweşik pê tên şebihandin 
(Bejna wê wek elîf e)

Elk : Kabûs a pîr û sergewer û por gijik, bi 
tirs û heybet, cadû, xeyalet.

Emel : Daxwaz, arzû

Ezman : Asîman

Elest : Dema ezelî ku Xwedê ji ruhan re goti- 
ye "Elest û bî rebbîkum" yanê 'Ma qey 
ez ne xwedayê we me'? ku ruhan jî, 
dl bersîva v/î da "Qal û bela", yanê 
'Belê, tu Xwedayê me yî gotine. ji vê 
sehna rûhanî ra Bezma Elest, tê gotin.
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Elem s Êş

Eiz s Erd, zemîn, zevî.

Erş $ Erşê Xwedê, navê textê selteneta 
Xwedê ye.

Erbîl (Erbil) s Hewlêr. Navê bajarekî Kurdistana 
başûr e, li navbera Mûsil û Kerkûkê 
ye, ku niha textûpayê Hukumeta 
Kurdî ya Herêmî ye. Çar hezar sal beri- 
ya Mîladê Someriya jêra gotine: 
Orbîlim-Erbîlim, di nivîsarê Asûrî û 
Babîliyan da Jî, navê wê, Erbaebîlo 
bûye, ku bi mana çar Xweda ye. Sen- 
harîb ê melîkê Asûrî (705-681 Bz.) pir 
rûmet dayê, ku ji newala Bastûrayê bi 
dirêjahiya 20 km, av aniye wê. 
Zozanê Sellahadîn Û Serereşê, li 
çiyayê Pîrmamê, zozanê navçeya 
Şeqlewayê, li çiyayê Sefînê, deşta 
Herîrê, Derbend û şelala geliyê Elî 
begê, şelalên Bêxalê, zozanê Cindiy- 
an û HaÇîumranê, ji havîngeh û dhên 
wê yên turîstîk û xarîqe nin.

Erarat (Ararat) s Çiyayê Agiriyê.

Erbede s Serxoş, aware.

Erefat s Navê girekî mezin e, 11 bajarê Mekke 
yê. Had lê dldvin, dibin hed.

Eş'eiî s Navê îmamekî eqîda îmanê ya mez- 
hebê Sunniyan e.
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Ez benî : Ez bende, ez xulam.

Ezel : Dema bê ewil û bê pêşî û her heyî

Ezelî : Bê pêşî, jl berê da hebûyî, her heyî.

Êwir (êwirge) : Cihê ku karwan û koçer lê datînin

Êzdî : Îzîdî, Yezdanî, Yezdanperest, ber- 
mayê olperestên dînê Zerdeşt in. 
Navê kitêba wan a pîroz, Mishefa reş e, 
îbadetgeha wan a pîroz Jî, Laleş e.

Faris : Geiekî Arî, Aryanî (Hînd û Ewrûpî) 
ye.

Feiîdûn : Navê wî qiralê efsanewiyê, ku li pey 
Zehhak (Dehhak)ê xwînxwar, hatiye 
ser text

Ferman : Emir

Fet : Navê rewşeke tîstlka Nehberkê ye.

Flkir : Bîr, hiş
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Hrat : Navê çemekî mezin e, ji ciyayên Kur- 
distanê dikişe kendava (korfeza) Bes- 
rayê. Diiêjahiya wî 2300 km ye.

Flrdewsî î Biwêjê namîdar ê îranî ye (932 - 
1020)

Fttre î Tesediqa, ku di meha rojîyê da fierz e 
her musulman ên hal xweş bidin.

Flr’ewn î Navê paşayên Misriyan ên kevn in 
feîroka Firewn û Mûsa di Tewrat û 
Encil Û Quranê da heye) Fir’ewn bi 
mana zalimû, zorbejî, tê bikaranîn.

Firset î Fersend, keys û fesal

Fîzar î Fîxan, qêrîn

Ferayî î Serpoşeka madenî ya ser kofiyên 
jinan e.

Ferz î Bivê- nevê, mecbûrî

Fedl (fezl) î Kerem û ihsan Û qencî

Faş î Faşist, mustebid, zalim, fahşbûyî.

Feza i Valatiya jorîn, asîman

Gawir : Kafir, bêdîn, zalim.
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Gemar : Pîsûqirêj.

Genî : BTnketî, genî bûyî,

Ger : Geiîn,

Ger : Qhên kort, binemêrg, şewi.

Ger-av : Cîhên ku av têda plngar digire û li 
hevdigere, giidab.

Gerden : Stû, ustû, ustî

Gezgezk : Navê giyakî ye, bi Tlrkî jêra dlbêjin 
Isirgan Otu.

Gil : Celb, çamûr

Giîî : Şikayet, gazin

GirÛz : Qirnûş, girûş, girnûş.

Gujguj : Dengê bayê, (guje-guja bayê tê)

Gulî : Kezî, porê hûnayî.

Goiî (Gorariî) : Beşeka gelê Kurd e.

Goiî : Ez bi gorî, ez bi qurban, ez bi heyran

Gele 
Gilala

: Gelek, pir, zahf
Warê Giiala: Li Haçî Umranê êwiiga 

: şoreşa Mustafa Berzanî bû.

Goderz : Navê pehlîwanekî navdarê Kurdî ye, 
bavê Kewoyê meşhûr e, ceng û şerê
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Gelperwertî

Gerdanî

□
Hadumran

Har

Harpak

Harûtû marût:

Goderz û Pîranê Tûranî. di şehnama 
Firdewsî da, bl diiêjahî dh glrtiye.

: Gelperweiî, gelparêzî

: Milwanke, xlşrekastûyê jlnane.

: HaVînga Had Umranê, ji Derbendê 
Rayatê wê da, sînorê Iraq û îranê, roj- 
hilat a çlyayê Hesarostê dikeve, 69 
km ji geliyê Elîbegê dûre, ji hemû 
zozanên başûra Kurdistanê hêniktir û 
sartir e, tê da avên madenî û dermanî 
hene, hewa û menzera Wî pir û pir 
xweş û rind û bedew e, ji wê de, 
mirov serêpozê çiyayên Qendîl, 
Sekrîn, Sekran û Herkurd û zencîreya 
çiyayê Hesarost ê dibîne.

: Heywan û mirofiên harbûyî, harbûn: 
nexweşîyeke kûçikan e, ku bi Tirkî 
jêra dibêjin 'kuduz'.

: Navê wezîrê Astiyakê qiralê Medî 
bûye, ku pê ra xayînî kiiîye.

: Du sêrbaz û zaniyarê Babîlê bûne, hi- 
nekjî, dibêjin ku du melaîket (firişte) 
bûne
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■t

Hava : Haeva(işte).

Havên : Maye

Hawar : Hewar, el eman

Hawêr : Hewar, derûdor

Hebîb : Hezkirî, jê hezkirî, mehbûb (bi zimanê 
Erebîye)

Hebîh : Dost û yara perestî, (ya kû mirof ewê 
di parêze)

HebÛn : Heyîtî.

Hemnişîh : Hevalên li ba hev rûniştî, heval.

Heqîqet : Rastî

Hergele : Ewterî, soyterî, beredayî.

Heyhey : Welwele, deng û awaz û seda

Heyûla : Atom, cuz’ê layeteceza.

Heviî : Hevrê, heval, hogir.

HecerÛl Eswed : Kevirê Reş, navê wî kevirê pîroz, ku di 
ke'bê daye, musulman di hecê da 
tewaf dikin û di limêjê da jî, berê xwe 
pêda dikln.

Hebeşî : Wek Erebê hebeşî, Xalên hebeşî, yanê 
xalên reş.
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Hêz : Quwet

Helepçe s Navê Navçekî Suleymaniyê ye ku Sed- 
damê qesmer û teres, di 16 û 17'ê 
Adara 1988'an da’jarî bi ser da dari- 
jandin, bêhtirî 10 hezar mirov (jin û 
zar û kal û, pir û can) hatin kuştun

Hêz nade : Nikare bilepite, qeweta wî nemaye .

Hêlûn s Hêlîn, lane

Hîma : Ima, işaret

Hîv : Meh, heyîv, heyv

Hfvî : Daxwaz

Hogir : Hevrê, rêheval, rêber.

Hov : Vahşî, barbar. cenawer.

Hûn : Navê gelekî hov û barbar e, ku li Asya 
NaVîn jiyaye û Tirk dibêjin ku ew 
pêşiyê wan in.

Hirz : Muhafeza, penah

Isqat s Navê mai û pereyê kefiaretê gunehane 
kû bûye adet dipey mlrênê-ra, bl ayi-
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nekî olî didin fekîra.

îşno : Şino, Ûşnû: Bajarekî Kurdistana rojhi- 
late (bindest Iranê) kû Ismaîl axayê 
şikakî (slmko) fermandarê wê bû, ji 
sala 1922'an ta sala 1930 an li berbirê 
zilma Şah şoreş kir.

Izet : Izet Ezîz, Mustafa Xoşnav û Xeyiî Ab- 
dulkerîm û Mîrhac, di artişa Iraqê da 
sûbayî bûn, di dema şoreşa Berzanî 
da, ji nav artêşa Iraqê hatin gihîştin 
mele Mustafa Berzanî, pişti
pelişandina şoreşê hukumeta Iraqê di 
19.6.1947"an da ewan bi dar da kirin.

istibdat : Zilm, faşîzm.

îbadet : Ayînkerdenî, ayînkirin

îbnulhecer : Navê zanyarekî fiqha mezhebê îmamê 
Şafiî ye(l 174-1249 M.)

Îlahî : Yezdanî, Xwedayî (Allahla ilgili)

îma : Hîma, îşaret.

îman : Bawerî

îrade : Qest, wayîn, xwestin, arezû

îtibar : Rûmet, qedr û qîmet.

îdzal : Mezhebê îtizalê, di warê baweriyê da 
mezhebeke felsefî ye. Di pir tiştanda 
dijê mezhebê Eş'erî û Maturîdî ye.
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îzici : Xwedê, Yezdan. (bi Farisiye)

Jale : Xunav, zlpikên avê yên 11 ser belg û 
giyan.

Jar : weza, bêwec.

Kakul : Tundk, zulf, bisk.

Kamîl : Glhîştî.

Kawa : Kawayê hesinker, şoreşvanê netewiyê 
Kurd ê efsanewî, ku Zehhakê zallm 
kuştiye û ala azadî bilind kiriye.

Kelam : Xeberdan, peyvandin, peyv û gotin

Kelem : Qît

Kemîn : Pûsû, Ciyê veşartinê

Kerem : îhsan, qend

Kerem ke : B1 fermo, were Jor.
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Key : Padişah, hukumdar, cebbar.

Keykawûs : Keykawûsê Nemir (Nemircl-Nemrûd) 
di peyî Keykûbadê Kurd ra bûye qiralê 

: dewletaMed.

KeyqÛbad : Keyqûbadê Kurd e, qiralê yekemîn ê 
Medan (700 Bz),

Keyxusrew : Keyxrosrewê Humayûn, padîşahekî 
Keyaniyan (Mediyan) ê pir adîl û 
dîndar bûye, pir kes dibêjin ku 
pêxember bûye jî. Di dawiya Emrê 
xweda ji bo minacata bi Xwedê ra 
çûye serê çiyê û paşve nezivirîye.

Ker manşah 
(kirmanşah)

: Navê herêmeka Kurdistana rojhilat e, 
ku li bakûrê wê, zencîreya çiyayên ku 
çemê Diyala ji newaia Gamasabê 
diqetînin, li rojhilata wê, zenCîreya 
çlyayên Kengawerê, û aiiyê rastê Ga- 
maspê ye, Ii başûrê wê, çiyayên, ku 
Kelhor û Poştikohê jhêv digetinln û li 
rojavayê wê jî, herêma çemê Dide ye. 
Di nava herêma Kermanşahê da bajarê 
mezinê bi navê Kermanşahê heye.

Kehkeşan : Navê komeka stêrkan e, dirêj e, ku 
jêra dlbêjln şopa kadiz, şopa kayê.

Kofiya kêlî : Köfiya neqişandi û kêl kirî.

Kêl : Neqş û xemlên ku bi derzîyê çê 
dikin.

Kumreşî : Hesûdî (kiskançlik
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Kiikiik
Navê toximê giyayekî meşhûr e, ku ji 

: sapê Wî giyayî, kindir çêdikin. klrklrk, 
li ba Êzdiyan pir qedexe ye, ku 
dibêjin, ‘Li min bi qirqlrkê Êzdiyan be' 
yanê li min heram be.

Biken, devliken, devbiken.
Kenik •

Kûvî (yabani)
Khî ••

Navê Ferhadê evîndarê Şirînê ye,
Kohîken : yanê çiya kunker.

Xwar, şaş, nerast.
Kej ••

Navê prenseseka Hurî-Mitaniyan e.
Kllohepa 
(Gilohepa)

: Hepa; navê Xwedayê wan bûye, Kllo 
jî, bi Kurdiya îro jî bi mana çavbikll. Ku 
ev her dû pey digihîjin hev, dibe: 
'Çavbikila Hepa', anku Çavbiklla 
Xwedê.

Navê ava çemê bihiştê ye.
Kewser ••

Çalak, çeleng, xweşik, dîlber.
Keleş ••

Navê Pehlîwanê Kurdî yê navdarê
Kewo î Kurê Goderz e, ku Keyxosrewê 

Humayûn, li çiyayê Kaloyê, 11 nav 
şivanan dîtiye û aniye. Siyawoşê bavê 
Keyxosrew dîl dikeve destê Efirasiyabê 
TÛranî, 11 Tûranê dizewice û Keyxos- 
rew jêra dibe. ji tlrsa kuştina wî, bi dizî 
dldin şlvanan, dibin çiyê ku Kewo, 
bitesadifî Iê rast tê û v/î dibe îranê.
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Kiyaksar : (Kiwaksar-Huakhshtra-Cyaxares) qiralê 
Mediyan ê mezin bûye, ku di 612'ê 
Bz. da Nînewa (payitextê Asûrîyan) 
standiye û dawî li Imparatoriya Asûiî 
aniye.

Ke'be : Mabetgeha pîroz a musulmanan e, li 
bajarê Mekkeyê.

Kew : Dax,

Kew daye : Dax kiriye

Kewicîn (kewi- 
candin)

: Dii tengî, dîl sozî, meraq û hesret 
kêşî (Pir kewiöîne)

Kewrubat : Nêre kew, kewê nêr.

Kon : Çadirên reşên koçera, kû Jî mû tên 
çêkirin

Konê pîrê : Tevna calcalûkeyê, (öriimcek agi).

Kotî : Ne qenc, nebaş, tirsok, bê kêr

KorÛş (CyrÛs) : Nebiyê Astiyakê qiralê Medî yê dawî, 
ji keça wî ya Mandana û prensê Axe- 
menîşî bûye, kalê xwe ji text da aniye 
xwar, Mediya û Persiyayê kiriye yek û 
bûye qiralê mezln ê Pers û Mediyan. Ji 
îndosê heta Çemê Sorê Anatölê keti- 
ye bin fiermandarîtiya Wî (Korûşê 
Mezin).

Kîso (keysû) s Kezî, gulî (bl zimanê Farislye)
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KÛsî : Kîselo, kûselo, kîso.

Kûşî : Kasî, Kasît, Kasayî; gelekî kevanane 
yê ji pêşiyên Kurdan e ku. Li derû dor 
ê 1800 Bz. da li herêma Kermanşahê 
jiyane û bi Gotîyan re bûne yek û heta 
Babîlê hatine.

Kuiêç : Melê Elewîyan, pîrê wan.

Laçîn : Navê textûpayê komara Kurcfî bûye, 
ku di sala 1923'an da, hatîye dame- 
zirandin, di sala 1929 'an da Azerîyan, 
ev komara kurdî hilweşandine. LaÇîn: 
li navbera NexÇîwan û, Êrmenistan û 
Qerebaxê da ye.

Laleş : Navê dhekî pîroz e, li gundê Eynsifnê, 
navçeya Şêxanê, herêma Mûsilê ye. 
Tirba Şêx Edî yê şêxê Êzdiyan jî, ii wir 
e. Laleş li ba Ezdiyan her wekî Mekke 
û Ke'ebeyê ii ba Musulmanan, bi 
rûmet û pîroz e. Hecca Êzdiyan li 
Laleşê dibe. ji 23'ê îlonê heta 30'ê wê 
didomîne, di baweriya Êzdiyan da, 
kesê ku di emrê xwe da carekî Laleşê 
ziyaret neke, kaflr e.

Lane : Hêlûn, hêlîn, dh û war.
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Laviav : Navê glyakî xweşike

Law e : Qwan e, xweşik e (bi lehca soranlye).

Lew : Lewra, loma, ji bo ku.

Leyia Qasim : Şoreşvaneka Kurd bû. Di dema şoreşa 
Berzanî de, şehîd ket.

Leffrie : Li hev geriyane, piçikîne, aliyane.

Leyietui qedr Q 
berat

: Şeva Leylatul qedrê; şeva şereiê, ku 
Quran têda Naazilê ser Mihemed 
pêxember bûye. Şeva beratê jî, şeva 
ku Xwedê têda gunehkaran beraet 
dike. (Li gor baweriya oiî) di 15 ê 
meha Şe’banê da ye.

Lê : Lakin

Lêp : Dek Û dolab, hîle û fend.

Lêre : Li vir, li vê derê (Bi zaraveyê Soranî 
ye)

Lêbinî : Li gor wî birrî.

Lêdanî : Danîser, darîîwir.

Lêdan : Lêxîstin.

Lêp : Dekûdolab.

LibadaLîl : L1 baklr, dabayê.

: Hezek (batak)
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Lo : Hey, ho.

Lolû (Lûlûbî, 
Lûlûbîm)

: Gelekî kevnare, cengaver û çalak 
bûye, li henêma Silêmalyê û Şarezûrê 
(Zamoa) jiyane, bi Gotîyan ra, bûne 
yek Û ta Kêrkûkê xistine bin hukmê 
xwe, ku yek ji pêşiyên gelê Kurd 
bûne.

Lozan : Bajarekî Swîsreyê ye, ku di 24. 7. 
1923'an da li wir, peymana Lozanê 
hat wer kirin û bi gora wê peymana 
neheq û zalim, kurdistanê parçe parçe 
kirin.

Lîs : Pûna peranda, hewlîngeha wan. Lis 
bûye: Ketiye iîsa xwe (L1 hev lîsbûn: Ll 
hev civiyan)

Liv (lev) : Lepat (hareket)

Mehmûdê Eyas : Padîşahek e, ku aşiqê koleyê xwe yê 
Eyas bûye.

Manaî : Gelekî Arî ye, tevlî Medan bûne û pê 
re bûne yek.

Manewî : Tiştên ne berçav, nedîtî, rûhanî.
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Manî î Manîyê Neqişbend (216-274):
Neqaşekî namîdar e, hinek jî, dibêjin 
ku pêxember bûye. Xwestiye ku 
hemû însan bibin yek, bi hev ra bijîn.

Med (Mad) : Navê gelekî pêşiyên Kurda yê 
dîrokiye ku dewlet û imparatoriya 
Med' damezrandine (700-550 Bz.). 
Textûpayê wan bajarê Aqbetanê(He- 
medanê) bûye.

Medrese î Zanîngeh, xwendegeh.

Mejû î Mejî

Mekke î Navê bajarekî Suûdî Erebistanê ye, ku 
rûgaha mislimanan (ke'be) li wir e.

Mele î Xwendayê gund, xoce, seyda
xwendî.

Mem : Memik, çidk, bistan, ber û pêsîrê 
jinan.

Mewlûd : Navê destana bûyîna Muhemmed 
pêxember e. Kuimandya wê, Melê 
Bateyî nivîsandiye.

MêjÛ-MîjÛ : Dîrok, tarîh

Mêrxas î jêhatî, Wêrek, ieheng.

MilÛzîl î Du eşîrên Kurda yên mezin in ku 
hemû, eşîr û qebîiên Kurd têda 
digihên hev.
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Mlhek : Miheng: Navê kevîreke ku pê zêrê 
qelp û xalis jlhev klfş dibin. Gestê 
mihek: tecribe kirina bi mihek ê

Mircan : Mercan

Mirdar : Laş, mirar bûyî, (leş)

Miiîd : Sofiyên şêxûn, et’baên wan.

Mîrnişîn : Fermandarîtî, (Emiriik, miriik)

Mirov : Merif, însan.

Miswak : Navê dara miswakê ye, ji Erebistanê 
tînin, musulman pê devê xwe pîroz 
dikin, ku di rastiya xwe da, firça dirana 
ye, ewqas.

Miskûi ; Belengaz, feqîr

MHad ; Dema zayînê, dema zayîna îsa 
pêxember. Dest pêka dîrokê (0)

Mîr : Fermandar

Mûiî : Mûristang, gêrik (kannca)

Mevê : Nexwaze, arzû neke.

Musella : Navê cihê miriyan datînin ser û lê 
limêja wan dikin. (Kevirê Musellayê).

Meyger : Saqî, kesê ku meyê li civatê digerîne.

Meşk : Meşka kllana dew, slrsûmeke, ji post
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çêdikin.

Mazenderan : Navê herêma Rostemê Zal e, li îranê. 
(Deiyaça Mazenderanê)

Mandana (Man- 
dena)

s Diya Korûş, keça Astiyagê Medî ye.

Merwanî : Malbata Merwariî ( Li kurte dîrokê 
mêze bikin).

Mehabad : Textûpayê Komara Mehabada Kurdî. 
(1946)

Mlşkîn : Bîna miskê jê tê.

Mat : Bê lepat, mirî, bê keys û fersend 
maye, di leyistoka kişikê da, şahmat, 
navê rewşa bê iepatmayîn û mirina 
şah e.

Mukiî : Navê herêmaka Kurdistanê ye (Kurdis- 
tana Mukriyan) û Navê Eşira Mukriyan 
e. Ku ji başûra gola ormiyê heta 
herêma Erdelane (Ardelan)

Namiq : Namiq Kemal, şairê netewiyê tirka 
(1840-1888).

Navteng : Nav, miyane, cihê ku kemer lê tê 
girêdan. (Navtengzirav)
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Naiîn : Navê burca Kela Dimdimê, ku 
Emîrxanê Çengzêrîn têda kuştin.

Nayiî : Milekî ji sûbariyan bû ne, 600 sai di 
beriya mîladê da, di.pey Sûbaran re li 
der Û dorê Şemdinan û Hekkarî yê jiy- 
ane. (Bn. li kurte dîrokê).

Nekazakî : Nakazakî û Hîroşîma du bajarên japo- 
nya ne, ku di cenga cihanê ya 
duwemîn da Amerîka bombeyên 
atomî avêtin wan û wêran kirin.

Nemrûd : Nemird, Nemir, navê Keykawûsê 
qiralê Medî ye. (Bn. li kurte dîrokê).

Nemrûd : Navê du çiyayên Kurdistanê ne. Yek li 
rojavayê gola Wanê, herêma Bîdlîsê 
ye, yê din jî, li Semsûrê (Adiyamanê) 
ye.

Nêçir ; Seyd, seydvanî.

Nisab : Miqtarê mal û serweta ku zekat lê dl- 
keve, di Îslamî da zekat li malê hindik 
nakeve, mal û serwet, ku gihişte miq- 
tareka kifşe paşê zekat lê dikeve. ji 
wê miqtarê re dibêjin 'nisab'. Hedê 
nisabê! Sinorê nisabê

Nîk ; TeWîyayî, kêr, ( nîka teşîyê)

No : Beter, dijwar, nesitirî.

Nişteman : Welat, weten
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Niş s Nijad, esil, esas, tov, maye.

NÛkê Muje s Serikê tûjikê mûyê bijangan.

NÛkê xame s Serikê tûjikê qelemê.

Newroz s Roja nû, cejn, sersala Kurdî (21'ê 
Adarê)

Nêiî s Nêrê bizinan.

Nût s Nuqte-nuqte, zipik-ziplk.

Ordam s Rewş, quretî, kubari(Çlqasbl ordam e.)

Perende s Balende, teyrik, mel.

Pêr s Rojaberiyado.

Pêşek $ Pêşgotin, mûqeddime, pêşekî

Pêşewa $ Rêber, rehber.

Pêt $ Aiavaaglrî, pêtêêgir.

Pintî s Pîs, gemar.
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Pipîk : Teyrikeke.

Perwîn : Pêr û mêzin, komika sêwiyan: Navê 
komeka stêrkan e

Pelek : Rûpelek, belgek.

Pîvok : Guieka derbiharê ye

Pêwir : Komeka stêrkan e. (Pêr û mêzîn)

Peyapey : Lipey hev, daîma, hertim.

Pirsiyar : Pirskirin, sual.

Qafi" : Rêzbend, serewa, (qafiyên helbes- 
tan.)

Qaiûbela : Gotin bqlê, enê, dl dînan da ev bawerî 
heye, ku Xwedê, di ezel da, beriya 
her tiştî ruhan, çêkiriye û ji wan ra go- 
tiye 'Elestû bîrebîkûm" yanê qey ez 
Xwedayê we nînim', ruhan Jî, 
"qalûbela'' gotine. Yanê: "erê tu Xwe- 
dayê me yT. Bi Wî awayî "qalûbela" 
bûye navê vê peymana îlahî û ezetî. 
Ev sehne jî, bûye bezma elest.

Qaiik : Qaşik,
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I

Qasek : Demek, lehzek.

Qed : Bejn û bal.

Qedîfe : Navê qumaşekî ye. (Qutnî Û qedîfe)

Qend : Cûrekî şekir e, qendên şekir.

Qecer : Qeşmer, teres, zalim

Qelî : Goştê qeiandî. (Qelîsêla zozanan)

Qemt : Qemt û şar, du cûreyên rewşê kofiyên 
jinan in.

Qeda : Bela, teşqele.

Qerz : Deyn, (gotineke Erebî ye)

Qesem : Sond, (yemin)

QSl : Dlranên pêşîn(Qîlên Wî weke qîlên ce- 
naweran e)

QSt 
Qutnî

: Kelem.
: Qumaşekî kesk û sor û zer e, şiv-şix/î 

ye, jinên Kurdan jê dêriyan, kurtikan 
çê dikin.

Qemer : Esmer, genimgûn.

Qib-qib : Navê deng û awazê kewên gozel in. 
(Kewa min a gozel di qib-qib e.)

Qpr : Qoiik, kulîmek
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Qora Pêşîn : Rêza pêşiyê, dhê pêşîn.sira pêşîn.

Qomik : Kovelan, piştqomik, pişt kûz (Feleka 
piştqomik).

Qiziluzen

□
: Yek ji çemên herêma Kurdistana rojhi- 

lat e. ji çiyayê Çilkaniyê(Çelçeşme) der 
tê.

Rayat : Navê havînga Derbendê Rayatê ye, 50 
km ji Geliyê Elîbegê dûre, li ser riya 
zozanê Hadumranê.ye.

Raman : Rkîr, bir.

Ran : Hêt (Ranên qelew: Hêtên xurt)

Redîf : Paşsiwar, redîfa şi'rê: Navê wê pirs û 
peyva ku li du rêzbenda (qafiya) şi'rê 
tê tekrarkirin. Wek bêjeya xweş , di 
qesîda me ya "zozan û war in xweş', 
da, ku bêjeya xweşê di dawiya hemû 
helbesteyan da hattye.

Resûl : Pêxember, Resûlê Qereşî (Qureyşî) 
Mihemed Pêxember e.

Rexaîb : Daxwaz, Şeva Rexaîbê şeveka dînî ya 
pîroz e.

Rêzanî : Siyaset, konevariî, potîtîka.
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Rêç ! Şop

Rlst : Hûnan, hûnandin, (nezm).

Rim î Cûreyekî çekên cengê yên kevn e. (Tîr 
û rim)

Romeo : Li gor çîroka mîtolojîkî, eVîndarê keça 
bedew (juliyet)ê bûye.

Rubat : Kewê nêr.

Rûge : Rûgeh, rûgah, qible

Ruhê Kul : Ruhê giştî, gotineka felsefî ye, di fel- 
sefa Wehdet-ul wucûdê da navê ruhê 
giştî yê kaînatê ye. (Quweta
afîrandok- xellaqe)

Rustem : Rustemê Zal, pehlîwanê Kurdî yê 
meşhûr.

Rûgeş : Rû li ken, rû xweşik. rûken

Saigon : Navê du qiralên Asûriyan in. Yê 
yekemîn di 2300 -2048 Bz. da jiyaye.
Yê duwemîn jî, dl Navbera salên 721- 
705bz. da Fermandarî kirîye bi 
Rosayê qiralê Ûrart û ra şef û cengeka 
pir mezin kiriye. Di sala 709 Bz. da 
Babîlê jî standiye.
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Semek : Masî (bi Erebiye), kamasîyê ku dibêjîh: 
erd, î li ser pişta wî ye ( mitolojik)

Seyda : Mamoste (Mudderis)

Serwî : Selwî, navê dareka rast û xweşik e, 
bejn û balên dîlberan pê dişibihînin. 
(Serwîbala min were...)

Seda Xeybê : Dengêxeybê.

Serdarê Mukiî : ji qebîla Mukriyan serokekî şoreşker û 
Fermandar bûye.

Serdar : Serok, Nav û nîşanê Selaheddînê 
Eyubî ye jî.

Seba : Navê bajarê Belqîsa Suleyman 
pêxember e.

Seydakê ; Bi gora gramera zimanê Kurdî, divê 
ku 'Seydako' bê gotin, Iê belê, Serhe- 
diyan, Seydakê bi kar tînin, ji ber ku 
ew, seydayan mîna jinan dibînin û di 
hesibînin.

Seqer ; Navê dozexa (cehennema) sar e, ku ji 
hemû dozexan dijwartire û (Cihê 
caşikan e).

Sero ; Navê çiyayekî li herêma Hekkaiî yê 
ye.

Sejde ; Serî danîn.

Seîd : Seîd Elçî û Seîd Knmizitoprak, ku dl 
dema şoreşa Berzanî da,
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Kirmizitoprak, Seid Elçî kuşt, Berzanî 
jî, Kirmizitoprak (Doktor Şivan) da 
kuştin. Ku her du jî, du însanên pir 
hêja û mezin bûn, lê sed mixabin, ku 
bê sûc û guneh bûn qurbanên dek û 
dolabên siyasî û çûn nav şehîdên Kur- 
distanê yên nemir.

Sewr ; Peymana Sewrê (10. 8. 1920), ku li 
gora benda wê ya 62'an heqê azadiya 
Kurdan hat qebûl kirin, lê mixabin! 
nehat tetbîqkirin. Bi peymana Lozanê 
ya bêdad hate gepiçandin û 
perçiqandin.

Siyawoş : Navê bavê Keyxosrewê Keyanî ye.

Siiişt : Xûy, qerekter, tebîet, xweza.

Siyamed : Siyabendê Siiîwî, evîndarê Xecê ya 
dotmama xwe bûye, kilam û destana 
Siyamed Û Xecê di Kurdistanê da 
meşhûr e.

Sirmelek : Yanê tebîet meiek, ew xweşika, ku 
cazîbeya wê mîna ya firişteyan (meie- 
kan) e.

Sinoq : Stûxwar, ustîxwar, şermende, be- 
lengaz.

Subhanehû : Peyvekî Erebî ye, yanê paqij û pîroz 
û bê kemasî ye, bila pîroz û paqij û 
bê kêmasî be.

Sorî : Soranî, navê beşek ji gelê Kurd e, ku
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bi zaraveyê soranî diaxivin.

Soz : Soj, şewat, sotin.

Soz : Ehd û peyman

Şan : Şeref, pêtekê hingivîn şanik,(Hingivê 
şana)

Şanedêr : Şikevta Şanedêrê, li nêzîkê gundê 
Xeiîfan, ii herêma Hewlêrê ye. 
Şikevteka pir mezin e, di dema kevna- 
reya kevirî (dewra keviran) da, cih û 
êvirgeha mirovên kevnare û şivan û 
koçeran bûye. Di wê şikevtê da rastê 
heykelê însanên 'Neyadirtal' ( Nean- 
derthal) ên mezin hatine. Li gor lê 
kolînê dîrokzanan, ev însan di navbera 
50-70 hezar salên beriya zayinê da ji- 

yane.

Şapol : Lem û pêl.

Şapûr : Şapûr Bextiyar, di dema Xumeynî da, 
serokwezîr bû, ji ber xezeba Wî revî 
çû Parîsê û li wir hate kuştin.

5. X : Cûreyek serpoşê jinane.

Û qemt : Du cûreyên serpoşên jlnan in, rewşên
kofiyan e.
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Şemam î Şemamok, şimamok.

Şeş bêş : Navê rewşeke lîstîka tawlayê ye.

Şeva Qedrê î Şeva Leylet-ul qedrê. Şeva şeref û 
pîroziyê.

Şêmîk : Şêmîkê deriyan.

Şêi : Dirûna gir (Cilên şêldayî)

Şimşîr : Şûr (Bi zimaê farisî ye)

Şirovekirin : Tefsîrkirin, tabîrkirin (Xewna Wî şirove 
kir-tabîr lê da)

Şox : Xweşîk, dlwekar, bi xwê, seksî.

Tat : Tatar, beşeka gelên Tûranî ye.

Ta key : Heta kengê, heya çi demê.

Teba : Cenawer.

Tebet : Navê sûretekî kurtik e, di qu’ranê da, 
di derheqê Ebûlehebê apê pêxember 
da hatiye, ku têda nifiîn iê hatiye 
kirin.

Temezî : Şar û temezî, navên curekî serpaşên 
xemla kofiyan in.
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Temenî : Daxwaz, arezû.

Tel : Dafik, feq, daf.

Teyrik : Perende, balende, mel.

Têx : Ka û kozera ku hîn genim jê demeke- 
tiye, genimê ku nuh ji ka û kozerê der 
ketiye, li bêderê qûç kirine, (têxa 
genim, têxa kayê), têx kîrina dewaran.

Têtû ret : Tê û diçe.

Tirpan : Kêrendû, qirim.

Tebîet : Siroşt, xweza.

Telqîn : Di ber ra avêtin, hînkirin, te'lîm, ders, 
telqîna ku li ser miriyan tê xwendin.

Tefsîr : Şirovekirin, îzah,

Tilism : Afsûn, afsûnkirî, lê sêr bûyî, niviştên 
ku sêrê, betal dikin (xurafe)

Tol Negurêx, ne jêhatî, nedir (seyê tol)

Tûr : Tûrik, xurdk.

TuiîSûna : Navê çiyakekî volqanîk e, li deşta Sîna 
yê, ku dibêjin Mûsa pêxember li wir 
nûr û cemala Xwedê, aglrê Xwedaî 
dîtiye û bl Xwedê ra axlvîye.
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Xame

XabÛr

Xarpêt

Xatir

Xaff

Xeyiî,

Xezxêr

Xeîîfe

Xelîfan

Xend

Xemkusar

: Pênh/îs, qelem.

: Yek ji çar çemên mezinên ku li başûra 
Kurdistanê dikevin nav Dideyê. (Diya- 
la, Zapa Piçûk, Zapa Mezin, Xabûr- 
Xêbûr).

: Navê çiyakî ye li rojava Kurdistanê

: Qedir, rûmet, dil, îzin(bi xatirê te).

: Xûşka dê.

: Xeyrullah Abdulkerîm, yek ji sûbayên 
kurd e, ku di dema şoreşa Berzanî da, 
ji ordîya Iraqê qetiyan û ketin nav 
şoreşa kurdî, li pey pelîşîna şoreşê, 
di sala 1947an da, hukumeta Iraqê, bi 
hevalên xwîra (Izzet Ezîz, Mistefa 
Xoşnav, Mîrhac) bi darda kirin.

: Navê çemek û Bajarek e, li herêma 
Sêrtê. (cemê xezxêrê)

: Canîşîn, wekîl.

: Navê gundek e, 21 km. ji Herîrî dûr e, 
nabera wî û geliyê EIî begê, 2 km. ye.

: Ken.

: Xemrevîn, xembir.
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Xêlî : Serpoşa sora ku davên serê bûkan. 
(xêlya bûkê geveze)

Xêr : Qenc, sewab.

Xidir-Xizir : Bi gora hinek baweriyan pêxemberekî 
nemire dibên kû ava heyatê vexwari- 
ye û di hewariya mirofên di tengahiy- 
an da, tê. (Mîtolojîke)

Xidir û ilyas : Dibêjin: Ku du pêxemberîn nemirin, 
Xizir, li Reşiyê, ILYAS Jî, 11 avî yê(De- 
ryayê) di hewarî û îmdada mirofan 
tên. (Mîtolojîke)

Xirpo : Soyterî, çirto-virto (xalê xirpo)

Xizne : Xezîne, defîne.

Xişt ; Sertûjik, aletek e serî tûje. (Rim û xişt)

Ximşik : Xemşê, Karikê xezalan.

Xumrî : Rêşî û gulik.

Xumeynî : Ayettullah Humeynî, serokê komara 
îslamiya Iranê bû.

u
Wan : Tûşpa, Tûşba, di pey Arzaşkûnê ra 

bûye texûpayê Xaldî-Urartûyan. Li roj- 
hilata deiyaça Wanê ye. Bajarekî gelek 
kevnare û dîrokî ye.
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k

WaşÛkanî : XÛr û Waşûkanî, textûpayê Hûiî- 
Mîtaniyan bûne. Xûr, Riha ye,- 
Waşûkanî jî, Serêkaniyê (Ceylanpinar) 
e.

Wehî : Tiştê ku tê hiş ê mirof, xweza, ilham 
(wehya pêxemberan).

Welî î Mirovên kamil û pijiyayî.

Wefat î Mirin.

Weş î Hêz, quwet (Bê weş; bê hêz û 
quwet)

Weşandin î Dawşandin, belavkirin, neşirkirin.

Wey : Wisa, wilo, were (Dê wey bê; dê 
wilo bê)

Wez : Tûr, tûre.

Weza : Jar û zeyîf.

Werzîn : Werzandin, werz, hatina bayê. (Bayê 
sibeyê werzî-werziya-hat

Wîtwîtok : Teyrikeke, ku nawê wê, ji dengê wê 
hatiye girtin.

Wêlî li min wêlî î Weyla li min wayê, neqeratê kilamên 
dengbêjan e. (Wêlî li min wêlî, 
hesenîko wêlî)

221

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Y

Yezdan : Ahûramezda, îzid, îzed, Xwedê, 
Xweda, Xwa.

Zahaw, (zehaw) : Navceye ke 11 Kurdlstana başûr, nêzik 
ê sinorê Iran û Iraq ê ye.

Zamoa : Navê herêma Şehrezûr û Suleymaniyê 
û der û dorê wan yê dîrokî ye ku li wê 
herêmê, lolo-lûlû- lûlûbî-lûlûbîm, di- 
jiyan. (Li kurte dîrokê mêzekin)

Zaxros : Çiyayê Zaxrosê, zencîre ya çiyayên 
Kurdistanê ye ku di navera qirika 
geliyê hêşin (getîşin) û bihorekên 
Alanê da, tixubê Iran Û iraq ê, teşkîl 
dike, ji Ararat ê heta Cûdî û şengal ê, 
ji çiyayên başûra Iran ê heta Sipan û 
Nemrûd, hemû çiya û tepeyên agir 
wemiiî (kevne wolqan) û ên dln, jl 
xelekên zencireya Zaxrosêne.

Zam : Biiîn. (Bi zaravê soranî ye)

Zap : Zapa Piçûk û Zapa Mezin, du 
çemên Kurdistanê ne, zapa piçûk, ji 
qirika meydanê, çiyayê Lêldnêda 
dikşe, 11 biniya Hewlêr û Musilê di-
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4I
keve nav çemê Dicieyê, dirêjaya wî, 
304 km ye, zapa mezin jî, 44 km M 
rojhilat a Mûsil ê tevi Dide dibe, 
dirêjaya wîjî, 320 km ye.

ZebQr : Navê kitêba (pirtûka) Dawud 
pêxember e.

Zekî : Zîrek.

Zencîre : Silsîle, rêze, serî, tiştên ku li pey hev 
tên.

Zend : Navê şirovekirina (tefsîra) kitêba 
Zerdeşt pêxembera pîroz e.(Zenda 
Awesta)

Zevî : Erd, zemin çandege.

Zer : Zêr, reng ê zer.

Ziqum : Jarî. (Lite bi zuqumbe)

Zirtole : Tolê zir, newêrekê kerkere.

Zerdeş : Zerdeşt; pêxemberê gelê arî, ji nijada 
Kurd bûye. Di sala 660 Bz. da bûye, 
di 583 Bz. da wefat kiriye. Navê bavê 
wî, Poroş-esf (Pourushapa), navê diya 
wî, Doxdû (Dughdu) û navê kitêba Wî 
ya pîroz jî, Awesta bûye. Ola wî, dînê 
tewhîdê (Yek xwedatiyê) bûye. Aho- 
ramezda, (Yezdan, Xweda), Ehrumen 
çêkiriye, neqencî, nebaşî, tarîtî û çewtî 
bi destê wî bûye, qend, rindî, ronahî, 
xweşî û geşî jî, bi destê Yezdan e.
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Tewrat û Êncîlê ji Awesta yê; Quranê 
jî, ji Tewrat û ÊnCîlê hîmên xwe girti- 
ne. Yezdan û Ehrumen a ola Zerdeşt, 
di ola îslamê da bûye 'Xweda' û 
'Şeytan’. Jixwe hemû olên heq, ji 
hevdû îlham glrtine û hîmên wan yek 
in. Di ola Zerdeşt da Abûrî, pir bl 
rûmetû girînge. Cotkirin û heywan- 
perwertî û xebat îbadetên mezin in. 
Awesta li ser sed bend a ye, ayinên 
wî, tebiî yû xwerû ne. Pir ehemiyet 
daye qanûnên tebîî.

Zir mol : Beradayî.

Zêm : Zom, aliyê pişt bi tav, sîber, bejî.

Zilan : Navê herêma geliyê Zîlanê ye, li 
Erdîşa Vanê, di sala 1930 an da, 
hêzên tirk, 15 hezar însan bi jin û za- 
ranva, wek hov û haran lê qirkirin dl 
1936-1937 an da Jî, li Dêrslmê, eynî 
hovîtî û barbarîtî û ketiîam kirin.
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ÇAVKANÎYÊN KURTE DÎROKÊ

PîrtOk
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Tarix ê Kurdistan
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NMskar
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M. Emîn Zekî
M. Emîn Zekî
Ayetullah Merdoxî 
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Berhemên Abdurrahman Durre yên çapkirt û neçapkirf

1 - Dengê Kurdistanê, (ev dîwan û beşên wî yên din)
2- Kurte Çîrok, (Bi Kurdiye û hîn çap nebûye)
3- Ocaxa Guhdirêj, (bi Kurdî ye di nêzik da wê çap be)
4- Sîpano, (Destaneke Kurdî ye, di nêzik da wê bê çapkirin)
5- El îslam û wel Medeniyyetû (bi Erebîye çap nebûye)
6- îslam Ahlaki, ( di 197 l'an de çap bûye)
7- Sakalli Yilanlar (Marên bi rû, di 1962'an da çap bûye)
8- îslamiyetin Hakiki Mahiyeti, (bi Tirkî ye di 1972'an da çap 
bûye)
9- Kader ve Alinyazisi, bi Tirkî ye, (çap nebûye)
10- llahi Sir ve Hikmetler, (Di 1965 Û 1970'an da du caran çap 
bûye)
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Gotina Min a Dawiyê

Vê berhemê, min ji bo we çê kir
Wî navê mezin, ji bo we lê kir

Polê me, ji ber \a/î navê pîroz 
Da bibne guher, li tacê firoz

Ev pêşe û neqşê wêjevanî
Malê we ne, ef bikîn nezanî!

Kêmasiyê min, pir in bibexşîn! 
Dumasiyê min, durên direxşîn

Qama me ew e, ku ew me karî
Nama me hew e, dikin diyarî

Daxwazî dikin, ku îtibarê 
Hûn, bidne Wî, lê werin hewarê

Lê, ku j'kerema xwe kin xelatê
Bûka herema we, ku j'we ra tê

Xwîna dilê xwîn e, pêl bl pêlî, 
Anîne me lê, ku xeml û xêlî

Belkî ne şepal û nazenîn e
Lê nav ku 'Evîn' e, pir şîrîn e

Pêşkêş ji we ra dikin bl nazî 
Dax û kesera me, serfirazî
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Abdurrahman Durre

Di sala jenosîda (qirkirina) Geliyê Zîlan de (1930), 
li navçeya Milazgira Mûşê, li gundê Kêranlixê ha- 
tiye dinê.
Panzdeh (15) salan di medresên Kurdistanê de 
xwendiye. Li dora deh-donzdeh (10-12) salan jî 
seydatî (muderîstî) kiriye. Ji bil zimanê xwe yê da- 
yikî, zimanên Erebî, Farisî û Tirkî rind dizane, hi- 
nek jî Ingilîzî fêm dike. Di wêje (edebiyat) û rêzi- 
mana Erebî, Farisî û Kurdî de zanyar e. Bi taybetî 
di wêjeya Kurdî de hozan e.
Ji sala 1962’an heta sala 1975’an miftîtî kiriye. Di 
navbera salên 1980-83’an de, li Libyayê, bajarê 
Trîpoliyê wergêrîtiya (Mutercimiya) Erebî û Tirkî 
kiriye.
Ji roja ku ber bi fêmî xwe bûye û doza Kurd û Kur- 
distanê fêm kiriye, heta îro, serê wî di teqe-req 
û gêjahiyan de bûye, zilm û zor û tadayî dîtiye; 
ketiye heps û zîndanan. Ew zilm û bêdadî heta îro 
jî dom dikin.
Bi zimanê Kurdî, Erebî, Farisî û Tirkî deh berhemên 
wî yên çapkirî û neçapkirî hene.
Endamê koma nivîskarên rojnama Welat û kova- 
ra Rewşenê ye; endamê saziya sazûmankarên 
Enstîtuya Kurdî ya li Stenbolê ye, serokê komis- 
yona edebiyata Kurdî ye. ©
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