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PÊŞGOTIN

Hukinetên stemkar yen cîranên kurd her çar alîya dora kur-

dan girtine, Kurdistan kirine girtîxanê, kurd qeyd G cîdar

kirine, bi sala û zemanan xwestine û dixwezin kurdan li

nav xweda bifetisînin, bihelînin, ruh û canê kurdewerîyê

ji dil Q hinavê wan derînin, wan bêhiş û bêsewda bikin,wu-

san bikin, ku ew zmanê dayka xwe şîrin, zmanê xwe zikmakî

biterkînin, ji bîr bikin, tarîxa xwe, tarîxa medenyet Q şa_

ristanîya x\<re nizan bin; Hukmetê stemkar bi vir û fistona

kurda dixapînin, navê "Tirkên çiyayî", "Farsên çiyayî" _ û
navê "Erebê paşketî û koçer" li wan kirine, ew bê maf kirj^

ne, ma! û canê wan dixun, welatê wan talan û tajan dikin.

Le eya yeka heta hetayê nakişîne. Niha zeman li dinyayê ha_

tiye guhastinê, niha ne mîna berêye, niha zemanekî din ha-

tîye, niha her milet hişyar bûye, gelek tnilet serbest bûne

G bi azad û bi serbix^^e- dijîn. Miletê kurd jî hişyar bûye,

rabGye ser xwe, dixweze ew jî serbest û azad bijî, Kurdan

jî xwe nas kiriye, neteweyê kurd, ci kurmanc, ci soran, ci

zaza, Q ci guran, gişk bi xwe hesiyane, xwe nas kirine Q

bi zûva ew haj pê bûne, îda dizanin ew kîne, ci ji wanra

lazime. Ew haj pê bûne, ku ji wanra laziiae yekîtî, azadî û

serxwebûn. Ku bigihijne vî merem G mebestî. miletê kurd ni¬

ha dest bi rewşenbîrkirinê kirîye, Di pirsa rewşenbîrkiri-

riêda, di pirsa xwendewgrîyêda pirsa hère bi qîmet, hêja Q
nirx ew pirse, ku miletê kurd pê hesiyaye, baş'dizane, ku

ew miletekî serbixweye, ku zmanê kurdî zmanekî xwerûye, ku

tarîxa kurda, medenyet û şaristanîya wan xwerûne û serbi-
x-wene. Niha her mêrekî kurd, her jineke kurd dixwezin tar^
xa miletê xwe, ya edebyeta xwe bi zmanê dayka xwe sir in bj^
xûnin. Li nav civîn Q komên xweda gelek caran xort G keçên



kurd pirs dikin: Ji kurdan kê, kongê G' ci di -tarîxêda ki¬

rîye: Kê bûye xemxur, şerker û têkuşcrê miletê kurd ? Ber-

siva van pirsan li tarîxa edcbyetêda tê gotînê. Di tarîxa

edebyeta kurdîda tê ber çavan, ku li nav sing G berê çiya-

yên Kurdistanêda gelek mêren çê, gelek camêr, zanyar,hozan

G şêrbêj G helbestbêj derketine, kii di tarîxêda ji nav ne¬

teweyê kurd mêrên delîr, qehreman hebûne, tiştên wusa rind

G hêja efirandine, ku merivên niha je ecêb mayî dibe. Ku

xwendkar G xwendevanên me délai haj wan hebin, divêt zan-

yar G ulmdar?^:. kurdan di vê pirsêda arîkarî wan bikin, di

vê pirsêda berpirsyarin edebyenasên kurd, divêt ew vî îş Q

karî bidne ser mile xwe G tarîxa peydabGn G pêşveçQna edeb

yeta miletê kurd binivîsin, ku xort Q keçên me bi baskiriïï

G çaktirîn bixGnin, pê bihêsin G bizanbin li tarixêda ji

neteweyê kurd kê, li kîderê, kengê G ci kiriye, ci nivîsî-

ye Q gotiye bo xatirê azadî û serbestîya kurd G Kurdistanê

bo xatirê yekitî G hevkarîya qebil G eşîrên kurdan, bo xa¬

tirê serbestî G serferazîya wan, bo xatirê hevdestî, hevka

rî G aşîtîyê li nav neteweyên Rohilata Pêşin G Navînda. ~

Gelek pirsên tarîxa miletê kurd her di tarîxa edebyata kur

dîda aşkera û e'yan dibin, sebeb vê yekê min biryar kir w¥

ke zanîna xwe, weke fehraê xwe tarîxa edebyeta kurdî bini~

vîsim. Çaxê min kitêb G pertok G niviştok derheqa vê pir

sêda xwendin, ez pê hesiyam, ku niha du form, du liqê edeF

yeta kurdî hene: edebyeta bi zaravê kurmancî, edebyeta bT

zaravê soranî. Min wusa jî fehm kir, ku piranî kitêb, per¬

tok li ser tarîxa edebyeta kurdî bi zaravê soranî hatinè

nivîsandinê, ku heta niha bi kurmancî qet xebatek derheqa
tarîxa edebyeta kurdîda çap ne bûye, ku kitêbên çapkirî

derheq wêda, gişk bi herfên erebî, soranî çapkirîne. Ew ki

têb evin: Aladin Secadin, MêjQy edebî kurdî; Refîq HîlmîT
Edebî kurd; Kerem Sareza, Koyi Q şarekanî û çend kitêb Q

pertokên din. (Binêre, rûpêle "Lêgerîna edebyeta kurdî li^
îraqêda"). Di van kitêb, pertok G nivîştokanda her bi tenê
derheqa şêrbêj û helbestbêj en soranda hatîye gilîkirinê.

Her di kitêba Aladin Sicadînda çend gilîyên kurt li ser Me

leyê Cizîrî G Ahmedê Xanî hatine nivîsandinê Q çend perçêrT
şêrên wan di kitêba wîda hene. Di kitêba Maruf Xeznedarda

jî ya bi rûsî hatîye çapkirinê, her hine xeber li ser nivî

. sarê Cegerxûn G Qadrîcan hatine nivîsandinê. Herçend ' xorT

û keçên me derva zmanê rûsî nizanin, ew nikarin wê kitêbê
jî bixQnin G faydeyê je wergirin.



Di xwendina kitêb, pertokên derheqa edebyeta kurdîda, yen

bi zaravê soranî hatine çapkirîne, meriv wusa te fehmkiri-
nê ku her bi tenê edebyeta kurdî bi zaravê soranî. dewle-
mende. Bi rastî gotî, eger em bas le bigerin, eme pê bihe-
sin ku edebyeta kurdi bi zaravê kurmancî ji dewlemende.ku

ew iîtêratÛra kurdî ya klasîkî bi zaravê kurmancî u gurani
gelek dewlemend bun, ku edebyeta niha bi kurmancî bere-be-
re bi gavên fire pêşda diçe, bere-bere ciye xwe layq digi-

re, mîna soranî pêşva diçe.

Sala 1980 li Bexdadê kitêbeke mezin zanyarê kurd Sadiq Be-
hadin Amedî çap bÛye. Navê wê kitêbê "Hozanêt Kurdî ye.Eva
kitêbeke base Q gelek bi nirxe, bi zaravê Behdmani.herfen
erebî li ser şanzde şayirên kurd hatîye nivisandme^ Teda

iînencarîya wan Q nimGnên şêrên wan çap bGne. Xen ji ^şay-

rên bi-navdar G e'yan (Elî Herîrî. Feqê Teyran, Meleye Ci-
zirî, Ahmedê Xanî, Pertewê Hekarî) Sadiq Behadm Amedi nav
G nisanên j inengarî G nimÛnên şêrên di kitêba^xweda nave

donzde şayirên nehîya Behdinanê nivîsîne. Nave wan evin:

Mêle MensQr (1417-1490), Xalîd axa Zehar (905-974). Mêla
Husêyn Batêy (ji Hekariye, 1417-1475) , Bekir-beg Erza(1867
hatîye dinyayê) , Şex Nuredin Brîvkanî (1791 hatîye dinya¬
yê) , Şêx Tahayê Mayî (1844 hatîye dinyayê), Huseyn Bamerni
(1868 hatîye dinyayê), Şêx Xeyatêdîn Neqşbendi (1890-1944)
Mêla Enver Mayî (1913 hatîye dinyayê) , Taha Goş (1918 hati.
ye dinyayê), Ahmed Enver Neqşbendî (1891 hatîye dmyaye) ,

Taha Ruşdî (1912 hatîye dinyayê) . Jinengarî Û parçênni-
mÛnên şerê wan di kitêba Sadiq Behadinda hatine _çapkiri-

. ne, sebebê vê xort G keçên me niha. yen vi zemani nikarin

kitêba wî bixÛnin Q faydeyê jê.hildin. Min li ^ peşiye

xwest matêrîalê kitêba wî jî bikme kurmancîya jorin u bi
herfên latînî binivîsim Û çap kim. I^ paşê rain dîna xwe
dayê, ku xebata min bi tomerî wê gelek wext bikişme^ Mm
dest je kisand, eva xebata nekir. Min wusan ji deste xwe
ji nivîsandina xebata "Tarîxa Edebyeta Kurdi bitomeri

kisand. LL şÛna wê min biryar kir her bi tenê derheqa şe£
bêj Q helbestbêjên hère mezin û bi navdar binivisim, der¬
heqa wan şêrbêjanda binivisim, yen li gulistana şayiren

kurdanda têne hesabkirinê mîna gula geş. Min ew gui ji se^
dan gulên gulistana şerbêjan hilçandin G derheqa wan u
efirandina wanda di vê xebata xweda nivisandm. Ji^berve

min navê xebata xwe kiriye "Gulçîna gulistana şerbej u
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helbestbêjên kurdan". Eva nava nî.şandike, ku ji gulista¬
na şayîrên kurdan gui hatine çinînê, gulê heregeş.ku her
şayirek gulekc geşe bi navdare, gişk bi tevayî baxe gulis
tanene^ Bi rastî gotî min hemû gui j i wî baxî çinîne; dT

wî baxîda sedan sed gulên bînxweş, gulgeş hene, min nikar
bu derheqa wan gişkanda binivîsîya, nav Q nîşanê wan ÏÏ"
nimGnên efirandine wan binivîsîya G banîya ber çavên xwen
dekar Û xwendevanên délai. Ez lava ji wan dikim vê kemasî
ya mm bibaxşînne min, Ez hîvîdarim, ku li paşî vê xebati
minzanyar û hozanên kurda wê rabin û bi şarezetîya xwe
gulistana hemû şayîr Û helbestvanên kurd binivîsin Q xez-
na şayirên me nişan bikin.

Eva xebata min parçeke ji wê, dibe bibe hêlan G heyecan
bona nivîsandina tarîxa edebyeta kurdî bi tomerî.

Eva xebata min pareve dibe ser se paran (parçan) : "Tarixa
edebyeta kurdi bi kurteberi". Eva parça pareve dibe ser :
1) Tarixa lêgerîna edebyeta kurdî li nav kurdanda Q li
RÛsistanêda, 2)- Rola (lîska) kovar Û rojnameyen di tarixa
legerina^edebyeta kurdîda, 3) Melûmetiyên Şeref-xan Bitlî
sî Û Evlîya Çelebî derheqa zanyar, hozan G şayîren kurdan
da, 4) Lêgerina edebyeta kurdi li Iraqêda. ~

Li dû vê xebat pareve dibe ser du parçên mezin : Şayir G
helbestvanên kurmancî, Şayir Û helbestvanên soranî. D i pa
ra yekêda her bi tenê gilî li ser j înengarîya şayir Û
helbestvanên kurmancî têne gotinê, yen li berê şêr G hel-
bestên jçwe bi herfên erebî nivîsîne. Min şêr G helbestên
wan wergerandine ser herfên latiniya kurdî.

Di para duduwanda gilî li ser wan şayir G helbestvanên
soranî tê gotinê, yen. efirandine xwe bi herfên erebî G
zaravê soranî nivîsîne. îlin ser Û helbestên wan guherandi
ne ser kurmancî û bi herfên latînî nivîsîne. Li vira di~

vêt ez bêjim, ku ez xwe hesab nakim şayir Û helbestvan;
Mm şêr Û helbestên şayir Û helbestvanên soranî weke (qa-
si) fehmê xwe, qasî zanîna xwe bi kurmancî li hev anîne,
wusan guhêrîne, ku fikira wan, mezmÛn Û naveroka wan mîna
berê bimîne, neye guhastinê, ew çawan hatine nivîsandinê,
wusan bi herfên latînî bi kurmancî hatine nivîsandinê, ku
xwendkar Û xwendevanên me délai karibin wan bixÛnin 0 haj
efirandmên şayîr G helbestvanê soranen birê xwe bin, haj
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dewlcmendiya edebyeta neteweyê xwe bin, Ev bû merem G me-

besta min, çaxê min dest bi nivîsandina wê xebatê kir,min
dît; sazninnîya kevnejîyîna kurda civakî, nex^v-edewerî G

paşvamayina kurdan, dûberekîya qebîl û eşîrên wan^Dcşt .G

dol, çiya G banî G daristanên wane bi tirs G xof û xeter,

reng G rûyê halê wanî hêsîrî G bindestî, rojên wane rose

tarî, şevên wane bê amin, mûftexûrî G zordarîya derebegên
kurdan (axa, bega, şêx G pîran) , stemkarîya bûrjûwazîya

hukmatên zevtkar, û rê Q dirbên nzadkirina pale, gûndî ,

rêncber û karkerên kurd ji bin nîrê kolonîyê eva gi|l^_ ^i
şêr G helbestên şayirên meda bi xeber xweşi û xweşbêji ha_
tine nitirandnê G xemilandnê. Ew hemû di efirandinên wan¬

da têne ber çavan" û hergav nîşanî me dikin ci li nav sed-
salîya 18-19 'da û li nav sedsalîya bîstanda- hatîye serê

kurdan. Her şêreke şayirê kurd, her helbesteke wan, yen

vê gûlçinê, şîretê, temiyê û wesîyeta li ^ort^ ^û keçen

kurd dikin, ew gazî wan dikin bi xîret bin, nîrê azadkirj^

na kurdan û barê serxx,;ebûna wan bidne ser mile xwe.

Eva mezmûn Q naveroka efirandnên piranî şayirên vê gulçî¬

na min.

Li nav vê gulçîna Gulistana şêrbêj û helbestbêjên kurdda

hine şerbêj Q helbestbêj hene, yen ku efirandine xwe li
ser evîna x-\^e, dildara xwe û dilketîya xwe nivîsîne. Mese_

le, Elî Herîrî, Pertew-beg Hekarî, Nalî, Edeb Misbah, We¬
fayî û çend kesên din di şêr helbestên xweda ji birîna e-

vînê, dildarê, dilketîyê yan dikin ah û zar, yan ji xeman

dikişînin, dibêjin ew dûrin ji evîna x\^e, destê wan nagi-
hîje wê, dildar û dilketîya wan haj derdê dilê wan _ nîne
ew bêûmûd hiştine, gûh nadine. ah û zarê wan. Her 11 efi¬
randinên Meleyê Cizîrîda, Xerîqda şêrên têkel (tev^hev)^,

yen dildarîyê û sofîtîyê hene. Le dîsan eger em bi kûr ^û
dur dîna x\je bidne ser efirandinên wan, emê di wanda rê-

zên sosîalî bibînin, rastî rézên ayîn û jîyîna kurdan ya

civakî bên.

Barê xeberan (xeberbarîy^ şêr û helbestên hemû şêrbêj G
helbestbêjên vê gulçînê ne mîna hevin. Piranî şêr G ^hel¬
bestên wan rehet û hêsa têne fehm kirine. Her bi tenê şê-
rên çend kesan giran têne fehm kirine. Ew jî ew şêrên.yên
ku têda gelek xeberên erebî hatine xebitandinê, yan jî_di
bin bandûra zmanê beyanî' hatine nivîsandinê. D i vî werêda
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em dikarin bêj in hine şêr G helbestên Meleyê Cizîrî, Edeb

Misbah, Nalî, Wefayî û çend kesên din bi vî cGreyîne.

Di kutabûna pêşgotina xweda ez dixwozim bêjim, ku di gul¬

çîna gulistana şêrbêj G helbestbêjên kurdda min her melû¬

metiyên kurt derheqa sî G çar şêrbêj Q helbestbêj anda ni¬

vîsîne, navê gelekan li vira ne hatîye nivîsandinê. Şêrbêj

G helbestbêjên me yen kilasîkî G zemanê niha gelek gele-

kin. Navê gelek şêrbêj G helbestbêjên kilasîkî (yen gura-

nî G karmancî) aşkera ne bûye, em nizanin, le navê çend

şêrbêj G helbestbêjên niha em dizanin, me bihîstîye, mese

le, Hêmin, Kamûran, Fayq Bêkes, Ebdûla Peşêw G Sebrî Bota_

nî gelekên din. Eger em navê wan tev navê din jî bi yeko

yeko binivîsin. wê dirêj be G gelekî bikişîne, bi tomerî

nivîsandina navê hemû şêrbêj û helbestbêjên kurd eger bi

yeko-yeko bê nivîsandin, wê bibe kitebekê. Bira eva jî bi

be ÎŞ û karê merivêkî din, merivê bi xîret, xîret bixebi-

te, hemû melGmetîyan derheqa wanda kom bike, nav G nîşa-

nên wan binivîse G bike kitêb, dilê xort G keçên kurd

sàd bike. Ez bawar dikim, ku ew rojê bê G wê wusa jî be.

.ieha AvgGstê sala 1975 min dest bi nivîsandina vê xebatê

kir, nav-navara, bere-bere G hêdî jnin ew dinivîsî. Sala

1981 meha îlQnê min ew temam kir,

Ez bi dil G can vê xebatê pêşkêşî rêdaksîona "Roja Nû" di^

kim, ku ew wê çap bikin bona xwendkarên kurd, bona karker

gundî Q rencberên kurd.

QANATE KURDO

25/VI/1982 - LENINGRAD
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TARiXA LÊGERÎNA EDEBYETA KURDi

LI NAV KURDANDA Û RÛSISTANÊDA

Berê pêşin sertacê lîtêratûra kurdî, binyat G binaxedarê
bîr Q bawara kurdewerî, kurdperwerî Q wetenperwerîya ser-

xwebûna kurd û Kurdistanê, şayîrê kurd ê mezin G bi nav G
deng Ahmedê Xanî di "Mem Q Zîn"a xweda nivîsîye, ku berî
wî şayîr û nivîskarên kurdan hebûne, lê^navê wan ^hatîye

ji bîr kirine, çimkî kesek tune bûye navê wan ji bîf bîne
Q binivîse, ku kurd jî xudanê şayir Q niviskaran bûne, ku
şayîrên wan jî hebûne. Derheqa vê yekêda Ahmedê Xanî ev
rêzên jêrîn di "Mem G Zîn"a xweda nivîsîne :

"Gei de hebûwa me jî xvdanek,

Alî keremek, letîf danek,

U'im û hunex û këmal û ezan,

Ser û xezal ù kitab û dxwan,

Ev cins biba li ba wi me'mûl,

Min de elma kilamê mewzun

A'iî bikira li banê gerdun,

Binave ruhê Melê Cizîrî,

Pê bê bikira Elî Herîrî,

Keyfek wê bida Feqê Teyran,

Heta ba ebed bima hexjran"

I.i pasê aşkera bÛ. ku bi rastî ev hersê şayîr (Mêle Cizî¬
rî, Elî Herîrî G Feqê Teyran) li berî Ahmedê Xani hebûne,
sêr û dîwan bi kurmancî nivîsîne. Le sed car heyf, ku di
wê demêda kes tune bÛye, ku serhatîya wan G nivisaren wan

li nav xelqêda belav bikin. Le divêt bêj in, ku li nav go-
veka xwendkar Q xwendevanê silsilata derebegên kurdanda
navê gelek şayîr G nivîskaran aşkera bÛ, ku di nav wanda

bi nivisar yan jî bi zargotin gilî dikirin, ku şerbej u
helbestbêjên kurd hebûne. Saya serê vê- yekê em pe hesiya
ne haj pê hebÛne, ku navê hinek şayir Û nivîskar, hozan
Û zaryarên kurdan hebûne, ku destnivîsarên hmeka mane,

goveka axa, bega Û mîren kurdan li cem xwe hiştine,xwe bi
destnivîsar li cem xwe nivîsîne, xwedî kirine.hiştine yan

jî dans heval G hevkarên xwe. Saya serê vî edetî li nive
sedsalîya nozdanda gelek xwendevanên kurd Û gelek zanyar
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pê hesîyan G navê heyşt şayîr Q nivîskarên kurd li kitê-

banda xwendin. Derheqa wanda berê pêşin m.ilumatîyên ne as

kera bi arîknrîya kuruîn xwcndewar û rewşonbîr hatine ni¬
vîsandinê û çapkirinê.

Li nîvê sedsalîya nozdanda Akadêmîya RusisLanê sparte bay

lozê xwe Alêksandir Jaba.yê ku li Erzurumê bû.mijGlî kom~

kirina madeyên folklorî, tarîxî, êtnografî Q lîtêratûra

kurdî bibe, destpêbike nivîsarên kurdî bigere, dest xe û
bişîne Akadêmîya Rusistanê.

Alêksandir Jaba zanînga Pêtêrbûrgê xilas kiribû, bûbû ro-

hilatnas, ewî rind zimanê tirkî, farsî, înglîsî, fransî

zanibQ. li Erzurumêda ew dibe nasê hine kurdên xwendewar

û zana. Bi arîkarîya wan ew gelek destnivîsarên kurdî kom
dike G dişîne Akadêmîya RGsistanê li Pêtêrbûrgê. li nav

wan destnivîsaranda destnivîsarên rêzmana kurdî, yen folk

lorî, tarîxî, êtnografî Q lîtêratûrî hebûn. Xên ji wê ewT

kitêbek bi navê serhatî G çîrokên kurd bi tercma xwe bi

zmanê fransizî nivisî bû û şandibû Pêtêrbûrgê. Di sala

1960-da ew kitêb bi navê "Recueil de Notices et' récits ko

urdes" li Pêtêrbûrgê çap bûye. Têda têkstên serhatî, çîroîc
û melûmetiyên li ser heyşt şayîr G nivîskarên kurd bi kur

mancî herfên erebî Q tercma bi zmanê fransî hatine çapki~

rinê. Lêgerîna zmanê wan têkstan û melûmetîyan nîşan -di¬

kin, ku ew bi destê xwendexv'ar û zanyarên kurd bona Alêk¬

sandir Jaba hatine nivîsandinê. Navê wan merivan eve: Ta¬

ha Hacî Ebdal Ezîz, Mehemed Xerîb Sulêman, Şah Neze, Mêla

Mehemed, Hesen Hekîm Başî, Mêla Mehmud Beyazêdî, Mehemed

Moksî û yen din.

Di kitêba Alêksandir Jabada, ya ku li jorêmin navê wê ni

vîsîjli rûya 13-19-da ev melGmetîyên jêrin li ser şayîr
nivîskar û zanyarên kurd nivîsîne:

jî di nêv Kurdistanê qewî zêde meşhure û merufe, Texmînan

ku di tarîxa car sedê hîcre peyda bûye û di çar sed û hef

tê û yekêda mehrûm bûye û di nêv Herîrêda iredfûne'". "

?AYiRÊ^IWÊ Melayê Cizîrîye, eslê wî ji Cizîra Bohtane,
navê wî §êx Ahmedê. di tarîxa pênsed û çilîda di nav Cizî
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rêda peyda bûye, di wî wext îda mîr Omad Êdîn di Cizîrê
mîr bû 0 xweheke mîr hebû; Ev şêx ^/iimed jî li xweha mîr a_

şiq bûye, xezalyatne gotiyé û dîwançeyek tertîb kiriye,

dîwana Meleyê Cizîrî dibêjin; Qewî dîwanekî mestihe û li
nik ekradan meqbule. Pasê mîr Qnad Êdîn ew şêx Ahmed cêr-

bandîye, ku aşiqê heqîqîye û xweha xwe dayê. Şêx Ahmed

qebûl ne kirîye. Ew şêx ^Mimcd jî di tarîxa pênsed û pêncî

qesê mehrûm bûye û di nêv Cizîrê medfune û zîyaretgaha

xelqêye".

ŞAYJRÊ SISE jî Feqê Teyrane, ku navê wî Mehemede,eslê wî

ji qeseba (bajêroka) Mokscye, ta'ba welatê Hekariyane, di

tarîxa heft sed G dudya peyda bûye, hekyata "Şêx Sena'nî"
gotîye û qisa "Ber Sîsayî" ji mewzun gotîye û "Qewlê Hes-

pê reş" jî wusanê mewzun gotîye G zehf beyt G eşa'r ji

qewî me'lum G rengîn gotîye û navê wî jî di şêrêda mîm G

heye Q muqdarî (nêsîke) heftê pêne salan émir kirîye Q di

tarîxa heft sed û hef têda merhûm bûye û li Miksê jî med¬

fune.

ŞAYÎRÊ ÇARÊ jî Melayê Batêye, navê wî jî Mêla Ahmedê, es¬

lê wî ji Batêye. Batê navê gundeke ji gundê di Hekariyan,

di tarîxa heşt sed û bîstî peyda bûye, zahf sêr edebeyet

gotiye, dîwanekî mehsûs heye, qewî qenc G mewlQdekî kur¬

mancî gotîye, di Kurdistanê ew meqbûle û heştê sal émir

kirîye û new sedê hicrê merhûm bûye, di nav gundê Bateyî.

jî medfûne.

SAYiRÊ PÊNCi jî Ahmedê Xanîye, eslê wî ji tayfaye Hekarî-

yane, ji eşîreta xanîyane. Bi xwe hatîye Bazîdê, di tarî¬

xa hezarîda tewten kirîye, di zimanê kurmancîda " Mem û

Zîn" navê kitebek aşoq G maşoqan gotiye G kitebet IQxet

jî bi kurmancî G erebî gotiye, navê Nûbare û zarokê di

Kurdistanê di piştî quranê dixûnin û zehf jî xezelyan û

eşaran u bayt bi zimanê kurmancî gotiye G di zimanê erebî

û farsî G tirkî jî dîsan xezalyat û eşaran G edebyat zehf

gotinê, di ulmê fenûnan jî q^wî maher G sahib erfane G

şayrê di Kurdistanê hemûyan jî meşhûr û fayqe, belke ji

hemû şeran meqbûle û di tarîxa di hezar şêst û sêda jî

merhûm bûye, di nêv Bazîdêda mizgeftek jî bi navê xwe b^

na kirîye G bi xwe jî li kenarê mizgeftê medfûne,

ŞAYÎRÊ ŞEŞÊ jî şayîrêd Kurdistanê xamile, nave wî jî îsm£.
yïle, eslê wî ji Bazîdêye, ji şagirdê di Ahmed Xanîye, di
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hezar şêst Q pencê hîcrê peyda bûye, di hezar sed Q bîst

G yekêda merhûm bûye Q kitebekî IGxetan jî "Gulzar" nav

talîf kirîye, bi kurmancî û erebî Q farsî zaru dixQnin û

xeyr wê jî zehf xezalyan Q eşaran Q ebeyat bi zimanê kur¬

mancî gotiye, di cîhda meşhQr Q merufe Q di nêv Bazîdêda

merhûm û medfune.

SA YÏRt HEFTÊ şeref-xane, ji mîrêd Hekariyane G ji nislê
Ebasî, di hezar G sed G yekêda jî li Culamerki ku cihl

hukraeta Hekariyane, peyda bûye, eşar Q beyat bi kurmancî

Q farsî gotiye, di hezar sed G şêst G yekêda merhûm bûye,

di nêv Culamerkêda medfune.

ŞAYJRE HEYŞTÊMurad-xane, ku di Bazîdêda di tarîxa hezar
û sed pencîda li Bazîdê peyda bûye; Ew jî muqadarpkê xe¬

zalyat G eşaran bi zimanê kurmancî gotiye G di hezar Q

sed Q newêd G nehêda merhûm bûye G di Bazîdêda miedfûne Q

paşî wî ji kurmancan êdî şayir peyda ne blîye hetî niha.

ELI TEREMOXI

Li paşî melumetîyên li ser şayirên kurd di kitêba Alêksan

dir Jabada hinek melumetî derheqa ulmdar G zanyarên kurd¬

da hatine nivîsanding G derheqa Elî Teremoxî ewî nivîsî¬

ye: "Elî Teremox ji gundê Teremoxîye, merivêkî gelek zana

bûye. gelèk ulm zanîbGye. zimanê erebî. farsî. tirkî G

kurdî rind zanibûye, gelek gerîyaye, çQye Bexdayê, Musulê

Behdinanê G Soran, bi zimanê kurmancî "Qewlê yekane","Ku-

rêd weten", "Morîya yaqut", "Jîyîna heqîqet xewne" G serf

G neha kurmancî nivîsîne",

Heta niha destnivîsarên wan nivîsarên Elî Teremoxî neketi^

ne ber destê zanyaran, ku mijGlî lêgerîna wan bibin, le

divêt bêjim, ku her bi tenê destnivîsarên Elî Teremoxî

yen "rêzmana kurdî G erebî" e'yanin,Ew niha li kitêbxana

bi navê Saltikov-Şêdrindanin li Lêiiîngradêda, Derheqa wan

Marûf Xeznedar di pêşgotina xweda ya "DestQrî zimanê ere¬

bî bi kurdî"da gilî dike Q dinivîse,ku "Elî Teremoxî li

sedey şanzde-hefdeh demî zayîn jîye G sereta destûre

"Serfe zimanê erebî bi zimanê kurdî bona qutaban" nivîsî¬

ye" (rue 22).
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iSMAYL BAYZÊDi (XVII-XVIII)
Bl melGmetîyêd A, Jaba îsmayl Bayezedî şagirtê Ahmed Xanî
bûye, li sala hezar şê&t û pêncî hîcrê (1654-^55) li Beyz£

de ji daykê bûye, li sala hezar sed bîst G yekêda hicrê
(1709-10) çQye rehmetê. Kitêbek bi navê 'Gulzar" ya ferhen-
ga kurmancî, erebî Q farsî bona zaruwan çêkiriye, zaru wê
dixûnin. Xên ji wê ewî gelek xezal, §êr G beyt nivîsîne
bi kurmancî, li welatê xweda gelek meşhur G marifet buye.

Li Bazîdêda mirîye G wêderda jî çal kirine. Heta van sa-

lêd paşin qet li cîkî destnivîsarêd wî dest nexistine u
çap nekirine. Dibe wextekî edebyetnasêd me kurd li Kurdis^
tanê bigerin, destnivîsarêd sêr, beyt G xezalên wî dest

xin, çap kin.

$EREF-XAN (XVII-XVIII)

A. Jaba e'iam dike, ku Şeref-xan jî mîrêd «^^^^yf^^^^^y^'"
ji nesla Ebasîyan, di sala hezar sed u yekêda (16ö9-yu;,

li Culamerkêda, ku cîyê Hekaryane, ji daykê buye, ser u

beyt bi zimanê kurmancî G farsî gotinê, di sala hezar sed
Q şêst G yekêda (1748) mirîye G li Culamerkêda çal kxrme

Sed car heyf G mixabin, ku heta niha qet şêrek G beykete
vî şayrî (helbestvanî) ne hatine çapkirinê, dibe_ wexteke
edebyetnasêd kurd wan li cîkî dest xin G çap bikin, cave

xwéndevanêd me délai le keve, ew bi serbest bixunm,

MÛRAD-XAN BEYAZÊDl (XVIII)
A Jaba di kitêba xweda dinivîse, ku MÛrad-xan di sala he-
z;r sed G pencîda ji daykê bûye û di «ala^hezarnewed ne¬
hêda mirîye Û li Bazîdê çal kirine. Ewi ji gelek xezal,
sêr bi zimanê kurmancî gotinê. M.B.RÛdênko li ^^^^eba^xwe-
da ya "Nivîsandina ser Û berê destnivîsarêd kurdi -da ni
vîsîye, ku li kitêbxana Lenîngradêda ya bi nave- Sait ikov-
Şêdrînda destnivîsarêd çend xezalêd MÛrad-xan hene.

J.S.MGsaêlyan li avtorêfêrata xweda ya bi navê "Kurdskaya
j.û.iiuo» J ii7 1 vêvo lîtêratûrna versiya
Narodnaya poema Zembilfiroş i yeyo ' j v .. «r
dinivîse, ku bi melumetîyêd edebyetnasêd .kurd beyta Zem-

bilfiroş" Mûrad-xan nivîsîye.
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Ev melumetîyên li kitêba Alêksandir Jabada nivîsandî bi
herfên erebî çapkirîne, tercima wan bi zimanê : firansizî

têda çap kirîne G ew kitêb di nivê sedsalîya XlX-da li Pê
têrbûrge hatîye çapkirinê, le bi rastî berî şûrsa AktyabT
rê kesek haj wan melûmetîyan tune bûye. Eger kesekî ew
melumetî bixwenda, zanibûya, wê ji zGva derheqa wanda di

kitêbekêda, pertokekêda ew melQmet bi zimanê rûsî, kurdî
binivîsîyana, bigotana, ku lîtêratûra kurdî ya bi nivisan
dî heye^ Le kesekî guh ne da bû ser wê, nenivisî bû,ku ew
melumetî bi hewasdarin. Eva yeka hâte nivîsandin her di

welatê Sovetêda li paşî hazirkirina kadrê kurdnas, Her li
paşî hazirkirina kurdnasan li Sovêtistanêda çar û mikan
peyda^bGn bibne nasê wan melumetîyê Alêksandir Jaba G li
ser lêgerîna tarîxa peydabûna- lîtêratûra kurdî bixebitin
û isbat bikin, ku lîtêratûra miletê kurd hebûye, heye û
gelek dewlemende. Le divêt bêj in, ku berî me li derva rew

şenbîkerên kurda bi xwe xereqî lêgerîna tarîxa peyda bun
Q pêşketina lîtêratûra miletê xwe bûne.

Mesele, berê pêşin li nav salên 1932-1945-da çapkerê ko-
vara "Hewarê" Celadet Elî Bedirxan melumetîyên bas li ser
nivîskar şayîr G hozanên kurdan di kovara xweda çap diki¬
rin. Li hejmara 33-da ewî nivisareke mexsûs derheqa klasî
kên kurdanda çap kiriye. Navê wênivisarê "Klasikên meye"'^
têda melumetîyên Alêksandir Jaba bi zimanê kurmancî çap
kirine û serda zêde navê hine şayîr û hozanê kurd hatîye
nivîsandinê,

Li paşî vê li Sovêtistanêda, xasmali Lenîngradêda, li nav
salên 1958-1967-da bi xwestin û arîkarîya min şagirta mi¬
ne rehmetî Margarîta Barisovà Rudenko mijGlî hazirkirin û

çapkirina destnivîsarên kurdî dibû. Li nav wan salanda e-
wê çar-pênc xebatên hêja û bi hewasdar li ser edebyeta
kurdan çapkirîne, Navê wan xebata eve: "Mem û Zîna Ahmedê
Xanî" (Moskva-1962) , "Şêx sena'n a Feqê Teyran" (Moskva,
1965), "Nivisara Mêle MehmGdê Beyzêdî, Jîyîn Q ayîna kur¬
dan" (1963), "Leyl Û MecnÛna Xarîs Bîtiîsî" (1963), "Nivi
sandin li nav û nîşanên destnivîsarên kurdî" (Moskva, 196lT
û yen din. Li nav wan salanda Maruf Xeznedar ji Iraqê ha-
^i^^ Lênîngradê, li ber destê min li ser tarîxa lêgerîna
lîtêratûra kurdî bixebitê.

Saya serê xebatên Alêksandir Jaba, M. B, Rudenko her niha
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li welatê So-vretîstanêda G li serva pê hesîyane ku miletê

kurd jî xudanê bîrewera bi hêja G efirandinên bi qîmet G
giranbihaye, ku wî jî gelek tiştên hêja xuliqandine. Bi

rastî gotî berî aşkerabûna desnivîsarên kurdî yen Aleksaii

dir kom kiribûn, G berî nivîsandina M. B, Rudenko derheqa

waiïda li Rusistanê hela hê nîvê sedsalîya nozdanda ulmda-

rekî rûsan bi navê Dittel di xebata xweda "Rêbarî li Rohi^
latêda (-ya ku li "jQrnala mînîstêrstva prosvêşêniyada

(SPB.-1848, i otdêl VI, belge 1-30) çap bubû nivîsîye. "Z£
manê eşîrên kurdan kêm hatine lêgerînê, lîtêratûra wane

zar gotin gelek dewlemende, xên ji wê lîtêratûrê, ^lîtêra¬

tûra wane nivîsandî jî geleke, rohilatzan dikaribûn^mijG-
lî wê lîtêratûrê bibin, lîtêratûra wan dewlemende, nîvê wê

ya wan bi eslî serbixweye, nîvê din ji zimanê farsî ter-

cimekirîye, navên gelek merivên kurd yen şêrnivîs 0 tarÎ£
nivîs yen bi nav G deng eşkerane". Sed car mixabin G heyf

ku Dittel navê wan di nivîsara xweda nenivîsîye, ewî navê
wan di destnivîsara xweda hiştîye G desnivîsara wî li ser

kurdan, qebîlên wan G kûltûra kurdan niha li arxîva Aka¬

dêmîya zanîntîyêdaye.

Li welatên Evropayêda kesek haj van gotinên Dîttêl G mel£
metîyên di kitêba Alêksandirda nivîsandî nî bû û sebeb wê
yekê E,M.Katremer (binêre: E.M,Quatremere: Notice extrai-

ta des manuscripts de la Biblithequs du roi et autres Bib
litheques, Paris, 1836) û G.R,Drever (binêre: 1-The Dis-

pertion of the kurds in ancient times, JRAS, 1921, IV,

2- The name "Kurde" and its philological connection, JRAS,

1923, III, 3- Studies in kurdes History, BSOS, 1922, T. Il)
di xebatê 'xweda nivîsîne, ku lîtêratûra kurdî tune. Û eva
gotina li xebatên êtnograf , rêbar û zanyarên Evropayêda

dû hev dihate gotinê G nivîsandinê. Her di kutabûna sed¬
salîya nozda û destpêka sedsalîya bîstanda dinya pê hesî-

ya, ku lîtêratûra kurdan ya nivîsandî hebûye, heye G ge¬
lek dewlemende. Eva yeka hâte gotin û nivîsandinê saya^S£

rê wê yekê, ku kurd bi xwe di wî wextîda mijûlî^ tarîxa
peydabGn G pêşveçQna lîtêratûra miletê xweva bûn. Ew me¬

lumetî nîşan dikin, ku eger li nav kurdanda, xasma li nav
goveka xwendkar û xwendewarên wanda nav û dengê gelek sa-

yir, nivîskar û zanyarên kurd aşkera ne bûya. Eger wana

derheqa wanda ne zaninbûya, bi zar li nav wanda negotina,
gilî nekirina, yanê jî bi nivîsar nav û nîşanên wan li
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cem xwe nenivîsandina, nebiştina, kesekî nikar bûya ew

melGmetî ji Alêksandir Jabara bigota, yan jî binivîsîya.

Ew melumetî nîşan dikin, ku li nav xelqê kurdda berê edet

bû serhatîyên şayîrû' nivîskarên xwe zanibin, û gilî bi¬

kin, li nav hevdda belav bikin.- Saya serê vî edetî kurdên

Erzurumê, yen arîkarî Alêksandir Jaba kiri bûn, haj dîro¬

ka lîtêratûra kurdî hebûn û zanîbûn û karîbûn derheqa wê¬

da gilî bikin yan jî binivîsin. Eger ew haj pê ne bûna,

nav G'nîşanên Elî Herîrî, Feqê Teyran, Meleyê" Cizîrî û

yen din ji Alêksandir Jabara gilî nekirina, nenivîsandina

ewê ji kîderê karî bûya ew melumetî derheqa edebyeta kur¬

dîda di kitêba xweda çap bikira, xerêqî lêgerîna tarîxa e

debyeta kurdî bibGya, ~

Li sala 1967-da Marûf Xeznedar -kitêba xwe "Oçerkî îstorî

sovremennoy kûrdskoy lîtêratûrî" (yanê qurt nivîsandina

tarîxa edebyeta kurdî ya niha) çap bû. Li paşî çapkirina

kitebên M.B.RÛdênko û Kitêba Marûf Xeznedar li Sovet-îsta-

nêda pê hesîyan, ku edebyeta kurdan hebûye, heye G gelek

dewlemende, ku miletê kurd jî mîna miletên din xudanê bî-

rewara hêja pêşkevtî Q efirandinên bi qîmet G giranbihaye

ku kurdan jî tîştên bi nîrx xuliqandine.

Derheqa lêgerîna edebyeta kurdîda di wextê xweda li Iraqê

da li paşî şûrşa Aktyabirê kitêb, pertokên bi qîmet hati^

ne çapkirinê (binêre "Lêgerîna lîtêratûra kurdî li Iraqê¬

da'' di vê nivîsara minda) . Le herçend xebatên wan bi zi¬

manê kurdî hatibûn çapkirinê, kesekî kurdnasên Evropayê

heta van salên paşin haj pê nîn bûn. Wusan jî kesek ji

kurdnasên Sovetê û Evropayê haj nivîsarên Alêksandir Jaba

û Dittel nîn bûn-, Sebeb vê yekê Katrêmêr E.M, Dravêr G.R.

di nivîsarên xweda nivîsî bûn, ku "Lîtêratûra kurdî tune"

Eva gotina li pasê di xebatên êtnograf, rêbar û zanyarên

Evropayêda li dû hev dihate gotinê G nivîsandinê. Her li

kutabûna sedsalîya nozdan, xasma li despêka sedsalîya bîs

tanda bi saya serê xebatên zanyarên kurd li Iraqêda G sa~

ya serê kitêb G pertokên M.B.RÛdênko G kitêba Marûf Xezne

dar dinya pê hesîya, ku lîtêratûra kurdî ya serbixwe hey'ë

û gelek dewlemende, ku navê gelek şayîr û helbestvanên

kurd di tarîxêda e'yanin, ku di wê edebyetêda tiştên htjà
bi nîrx G giranbiha hene G layqê mijGlî lêgerîna wê bin.



^ " 21

Li vira jî lazime çend gilîyan derheqa hevbendîya edebet

û zargotina kurdî bêjim.

Eşkeraye, ku edebyet G zargotina her miletî bijievra gi-
rêdaye, hevbendîya wan bi hevra heye. Zanyarên kurd ^û
kurdnas di xebatên x-weda dinîvîsin, ku di tarîxa peydabGn
û pêşveçûna edebyeta kurdîda zargotina cimaetê (çîrok,hek
yatên tarîxî, serhatî G serpêhatîya merivan, beyt, kilam)
kanîya edebyeta kurdî bûye. Mesele, Aladîn Sîcadin,^ Givi
Mukarîyanî, Maruf Xeznedar di nivîsarêd xweda (Aladîn Se-

"cadî, Mejuy edebyetî kurdî, Bexdad, sala 1950) Maruf Xez¬
nedar, Oçêrkî sovremenoy kurdskcy lîtêratûrî.Moskva, 1965)
nivîsîne, ku zargotina kurdî berepêşin kanîya peydabûn u
pêşveçûna edebyata neteweyê kurd bûye. Kurdnasa Sovêtist£
ne M.B.RÛdênko di kitêbên xweda Meselan tîne ber ^ çavên
xwendevanan, ku Ahmedê Xanî "Mem G Zîn"a xwe ji "Mem G
Zîn"a zargotin, ji "Même Alanê" zargotin wergirtiye,nivî¬

sîye, ku Xaris Bîtiîsî "Leyl G Mecnuna" xwe ji "Leyl u
Mecnuna" zargotin wergirtiye, ku Feqê Teyran beyta xwe

"Şêxê Sèda'na" ji bevta zargotina "Şêrê sisebanê" yan ji
ji beyta "Doda gurca" wergirtiye. M.B.RÛdênko wusan ji m-.

vîsîye, ku gelek tişten bas yen edebyetî ketine nav cima¬

etê, bûne bevtên zargotinê. Dengbêj , çirokbêjên kurdi ge¬
lek cara bi ëzberî hînî stran, gotin G gilîkirma serhatî.
ya,- qeremanên beytên zargotin bûne G li nav cimaete bi
qeydê xwe, bi tertîb Û sazmanîya xwe belav kirne, Ev gili
rastin. Mesele, em hildin beyta "Dimdiraê" . serhatîya Si-

yabend G Xece" ya "Même Û Eyşê" , ya "Sêva Hacî"__ beyta
"Elî Sêr" serhatîyên "Serê Sîsebanê" "Mem û Zin yan ji

serhatîya "Z-ei^bilfiroş" Û gelek. tiştên din him 11 zargo¬
tin hene, him jî bi saxe edebyetî. Eva yeka nîşan dike.ku
şaxên edebyetê G yen zargotinê gelekî bi hevra giredyaine

ku hevbendîya wan bi hevra heye, Ew nîşan dikin ku, arika
rîya hostatiya nivîskar, şayîr G çîroknivîs gelek beyt,
serhatîyên dildaran, çîrok Û hekyatên tarîxî bÛne beyt
(destan), serhatî G cirokên nivîsandî, bÛne şaxen edebye-

Şemo beyta "Diiadimê" ("Xanê -Cengzerin") bÛye remana nivî¬

sandî, bi arîkarîya Semendê Siyabendov şaxê serhatîya Xe^
Û Siyahbend" bûye poêma nivîsandî. Ev şaxên nivisandi
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bi tertiba xwcva, bi sazmanîya xweva, bi rengê nivîsara

xweva, bi xemla xweva li gelek ciya guhastîne, ne mîna

şaxên zargotinê ne. Le naveroka wan, net û meremê wan na¬

vê qeremanên wan kêm û zêde mîna hevin, Eva yeka jî dîsan

nîşan dike, ku edebyet û zargotina kurdî bi hevra gireda-
yîne, ku hevbendîya wan bi hevra heye.
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ROLA KOVAR Û ROJNAMÊN KURDAN

LI DiROKA EDEBYETA KURDiDA

Kovar

gerîna

û rojnamên kurdî li tarîxa peydabGn, pêşveçûn û lê-

lîtêratûra kurdan cîkî hêja G layq girtîne, çimkî

peydabGn G pêşveçûn G lêgerîna lîtêratûrê wê bi peydabûn

û pêşveçûna kovar û rojnamên kurdîva girêdaye, Di sirîya

xweda peydabûn G pêşveçûn û lêgerîna lîtêratûra miletê

kurdî bi peydabûn û pêşveçQna serê serxwebûna melitê kur£

va girêdaye G hevbendîya wan li heraG alîyava bi hevra he¬

ye.

Di tarîxêda aşkeraye , ku bernamên kovar û rojnamê xelqê
ew bûne, ku propagànda hişyarbûna miletê xwe bikin, ku mi¬

let xwe nas bike, û qîmetê ziman, kûltûra xwe zanih.e,pêş-

ketîyên efrandkerên lîtêratûra xwe nas bike, qedirê ^wan

zanibe, hêz û qewatên xwe pêşketî bike yek, bi tevayî û
hevkar ser bikin bo xatirê azadî û serx-webûna milet.

Eger em bas mijûlî tarîxa peydabûn û pêşketina kovar- G

rojnamên kurdî bibin, emê bêne ser wê fikirê, ku net, me¬

rem û mebestê kovar Q rojnamê kurdî jî ew pirs bûne, ku

bernama wan jî hema ew pirs û daxwaz- bûne.

Kovar û rojnamê wusan jî li cîyê xweda bûne meydan û bin-
ga çakirn û belav kirina çîrok, serhatî, sêr, helbest,beyt

G dastana. Kovar Q rojnaman melumetîyên kurt derheqa şa-

yîr, nivîskar û zanyarên milet e'ia-mî xwendevanên xwe di¬

kirin, ew wusan ji bûbûne meydana gelek şayîr, nivîskaran.

Wana sêr, xezel, helbestên xwe têda car-caran çap dikirin-

kovar G rojnamê çap nebûna', nivîsarên helbestvanan ,

çîrokvanan, dîroknasan, û zanyaran têda çap^ne bûna, ^ ew

nivîsar, ew helbest wê wunda bibûna, wusa pQç bibûna û ji
paşketîyanra ne mana. Hema saya serê kovar û rojnaman em

dikarin tarîxa peydabûn û pêşveçQna lîtêratûra milet bî-

nin ber çavê xwe G binivîsin.

Rojnama kurdî ya berê pêşin ku çap bûye G di vê rêda rola
xwe lîstîye, gazêta^ "Kurdistan" (1898-1899) buye. Eva roj_
nama bi destî kurên'Bedirxan-Abdurehman-paşa Q Midhat-pa-

şa çap dibû. Hukmeta siltanê Rome çapkir.ina wê lî Tirkîyê
qedexe kiribû. Sebeb wê yekê ew mecbûr bûn wê li Qaherê,
Londonê, Folkstonê û li -cîyê din çap bikin.
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Berê pêşin di vê rojnama kurdîda hine gilî-gotin li ser

lêgerîna dîroka lîtêratûra kurdî nivîsîne. Mesele, li hej

mara wê ya sisîyanda ewê di datiezana xweda nivîsîye :"Zan-

yarekî almanî navê wî Fon Hartmane, hatîye Kurdistanê,mi¬

jûlî hinbûna zimanê kurdî dibe, têkstên folklor Q lîtêra¬

tûra kurdî kom dike bona lêgerînê". Li paşî vê melumetîyê

çapkerê rojnama "Kurdistan" t'emîya li xwendevanên kurdan

dike û dibêje wan, ku ew jî "têkstên folklore û lîtêratû¬

ra kurdî k'om bikin, li ser zimanê xwe û li ser neteweyê

xwe kurd tiştekî binivîsin" (binêre, "Kurdistan",Hejm.N3)

Çapkerê vê rojnamê bi xwe li dû hev parçe-parçe têkstên

ji dastana Ahmedê Xanî "Mem û Zîn" çap kirine Q derheqa

Ahmedê Xanî û "Mem G Zîn"a wîda ev gilîyên jêrin nivîsî¬

ne: "Sala l650-da Ahmedê Xanî kitêbek nivîsîye, navê wê

"Mem û Zîn"e,li ser aşoq G maşoqên cahil hatîye nivîsandî

ne, têda melumetîyên bi hewas yen tarîxî G kûltûrî li ser

dîroka kurdan jî nivîsîne, têda wusan jî gelek t'emî, ne-

sîhet, metelok û gotinên nesteqî nivîsîne, ji ber wê pê-

vîste wê kitêbê bixûnin. ezber zanibin. Em wê bîr bi bir

çap dikin bona xwendevanên xwe, Ew kitêb du sed sal berê

hatîye nivîsandinê, hine belgên wê nayêne xwendinê, dibe

wextékê ez karibim wan belgan bixûnim, berpa bikim, Eger

li cem merivêkî destnivîsara wê heye, ez lava dikim bo

min binêrin (bişînin) , 'ku ez wê hember bikim, rast bikim;

meremê min heye wê başqe çap bikim. Min hine cî ji wê ter

cime kirine ser zimanê tirkî, erebî G ji zanyaranra xwend

wan bi dengekî digot: Ji vê kitêbê baştir û çaktir- ne dî-

tîye û nexwendîye "(Kurdistan, hej-mara 3. rûyê 3). Dîsan di

wê hejmarêda çapkerê wê rojnamê hine- melumetî derheqa Qa^

dir Koyida e'iamî xwendevanên xwe kirine. Ewê têda nivîsî

ye: Di nav soranda zanyarek hebû, ew par mîr, rehma xwedê

le be. Navê wî Hacî Qadir Koye. Di emirê xweda ew gelek

xebitîye, kû miletê kurd xwendewer be, xudan ulm G zaninê

be. Ewî gelek sêr bi kurmancî nivîsîne, şêrên xwe dişande

welatê xwe. Ew xwe bi zaravê soràn dipeyve (xeber dide) ,

lema kurd zaravê wîfehm nakin.Li ser rûpelê "Mem û Zîn"a

Ahmedê Xanî Qadir Qoy bi destê xwe şêrek nivîsîye, têda éw

dibêje merivê mîna Ahmedê Xanî û nivîsara mîna nivîsara
wî "Mem G Zîn" tunene, ku Ahmedê Xanî û Qadir Koy binge G

binaxa edebyeta kurdî danîne". Li paşî van gilîyan kovarê

"Kurdistan" sera Qadir Qoy li jêrê çap kirine. Ew sêr awa
tê gotinê :
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Zemanê resmî caran ne mawe,

Çiraxî nizam û menşî kujawe.

Le dewrî ême zûwan G cirîde

Eger ce meqsedî zanîn bawe,

Etnan qedrî bizane em kitêbê

Le dinya esta ke hemsay ne mawe

Le aynam heyat şêx Xanî
Lé ser nisxeta xetaw nûsrawe,^

Le lay erbab xoy bi qedir G qîmet,
Xezîneyî wefhere û kîsî dirawe.
Le encam mecmûe dul soran û bohtan.

Le saye em kitebe nûsrawe.

Le kurdan xeyrî Hacî û şêx Xanî
Esase nizame kurdî da ne nawe".

Di vê şêrêda Qadir Qoy dibêje :

Zemanê resmî caran- ne maye , ^ ^

Cira, nizam Û neşrê^kujawe^hatiye vekuştine

Li vê dewra ziman û çiridê,
Eger ci meqsedê zanînê heye,

Hema qedrê vê kitêbê bizane,

Li dinya niha hevtayê wê ne maye ,

Li ayna heyata şêx Xanî,

Eva t'ev bi qedîr G qîmet
Xezna cewahîr û -icîisê giranî,

Li cemeka soran û bot an ^
Eva kitêba hatîye nûsînî (nivîsandinê)

Ji kurdan xencî Hacî û şêx^Xanî, ^
K'esekî binaxe nizama kurdî danoni.

Heta van salé paşîn kesek haj vê şêrê ne bû, di dîwana wî
da ya sala 1945 çapkirdîda ew sêr tune. Saya sere ^gazeta
"Kurdistan" niha em pê hesîyane,ku Qad r Koy"Mem u Zin a
Ahmedê Xanî xwendîye, qedîr G qîmetê nivxsaren "J^^"^^^
ye û lema jî nivîsîye "Ji^kurdan^xenci Haci u şex Xani,

kesekî binaxa zimanê kurdî danani",-

Berê kesek haj pê nî bÛ kengê Qadir Koy çÛye rehmetê.Niha
s^y^ s"fmelimetîyên gazêta "Kurdistan" em haj pe bune
ku ew kî bûye, ci nivîsîne û kengê kiriye, bi gotma we

Qadir Koyî sala lfi89-da mirîye.



Li p.işî Rojnama "Kurdistan" her li destpêka sedsalîya bîs
ta li pey hev dest pê dikin têne çapkirinê gelek rojnara'ê
û kovarên kurdî. Nave wana li kitoba Cemal Xeznedar "Roj-
nnmc G kovarên" kurdîda hatine nivîsandinê. Ez ji wan her

navê çend heban tînime bîra xwendevanên me délai : "Roja
-Kurd (1911-1919), "Bangî kurd" (1913-1919), "Pcşkewtin"
(1918-1919), "Jîn" (1919-1922) li nav salên 1932-1945 kova
rên "Hewar", "Ronahî", "Ster". "Roja NÛ" (li SÛrîyêda) 7
"Gêlavêj", "Dengê gîtî teze", "JÎn" (li Iraqêda) çap di-
bûn. Niha li gelek cîya bi diz'î Û aşkera gcle kovar G roj
name bi zimanê kurdî çap dibin. ~

Di van kovar Q rdjnâmên kurdîda gelek, sêr, helbest û ni-
vîsarê nivîsk.-ir, zanyar G edebyetnasên kurdan hatine çap¬
kirinê, mesele, li kovarên "Hewar" G "Ronahîda", yen li
SÛrîye çap dil-Qn, gelek sêr, helbest, çîrok yen şayîr,ni¬
vîskarên kurcîèn SÛrîye Û Tirkîye dihatine çapkirinê. Mese
le, şêrên Cegerxûn, yen Osman Sebrî, Qadrîcan, Huşyar dT
wanda çap bÛne. Mesele, di kovara "Hewarêda" ev sêr G bel
bestên Cegerxûn çap kirîne :"Gotina welat" (H.N.4),- "jT
bona Hewarê" (H.N.6), "Pesnê Dêrdike"; ji-biravê nâzdar G
ciwan Qadrîcanra (H.N.5) "Gula dil" (H.N.9), "ji mêle Q
şêxanra" (H.N.IO), "Berdilk" (H.N. 10) , "Zarînek" (H.N. II) ,
Zaru dibÛn" (H.N. 13), "Sêr, pilir.g G rGvî"(H.N.15) , "Du

bend (H.N. 16), "Ez Û dilber" (H.K.25), "Pendnaine(H.N.24)
Welatê mm" (H.N. 26), "Derdê Cegerxûn" (H.N. 27). "Marsa

"^o^^m"" ^"-^'-^ô), "Ala rengîn" (H.K.29), "Em Arîne"(H.
N.28), Ke bi ya. min dike" (H.N. 29), "Divê em bibin vek"
(H.N. 30), "Berhemê gur" (H.N. 30), "Serxwebûna murîyan" (H.
N.39), Marsa keyanî" (H.N. 52). "Xanima Ciwan" (H.N.52),
Peş kevin" (H.N. 53), "Ya reb" (H.N. 37).

Le di kovara "Ronahîda" ev sêr û helbestên Cegerxûn çap
bûne: "Şahinşaha cihan" (R.N.21), "Leylê" (R,N,20) ,"Xanim
tu dizanî" (R.N,29), "Keç" (R,N,19), "Hey kurd" (R.N.18),
"Pira Tore" (R,K.18) ,"Ew maldarên birçî" (R.N.14), "Jîyî¬
na min" (R.N,28), "Dilber" (R.N.19), "Ey keça kurd" (R.N.
15), "Ger nexunin" (R.N. 15), "Canan'"' (R.N.IO)", "Berdêlk"
(R.N. 10), "Pesnê Dilberê" (R.N. 29) G yen din.

Saya serê kovara Hewarê ev §êr Q helbestên Osman Sebrî
hatine çapkirinê: "Dongiya Ceqel" (H.N. 27) ."Marsa Xortan"
(H.N. 277). "RQvî Û dîk" (H.N.31)."Agrî" (H.N.36). "Marsa
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canbêzaran" (H.N. 49), "Şêhrên zarokan" (H.N. 49), "Marsa
Felatê" (H.N.50), "Gelo dem ji zêre" (H.N.52) ,"Ruvîyê kei?'
(H.N. 52), "Evîn" (H.N. 53), Di kovara "Roja NÛ" da jî ev
şêrcn Osman Sebrî hatine çap kirine: "Xweşxana Çîyayekî"
(R.N. 14), "Berdêlîya Mihoke" (R.N, 19), "Gurê pîr"(R.N.12)
Di herdu kovaranda' wusa jî çîrok û serhatîyên êtnografî,

tarîxî yen Osman Sebrî çapkirîne.

Di herdu kovaranda (Hewarê û Ronahîyê) gelek sêr Q hel-

'bestcn Qadrîcan, Huşyar, Mehemed Emin Botî, Celadêt Bedit^
xan, KamGran Bedirxan hatine çapkirinê; Eger ez li vira

navê wan yeko-yeko binivîsim, wê dirêj be.

Di van herdu kovaranda wusan jî efirandinên şayîr Q nivi£
karên kurdan yen kilasîkî çap dikirin, her gav di hejma-
rên wanda perçe-perçe "Mem Q Zîn"a Ahmedê Xanî G ser u
helbestên Meleyê Cizîrî çap dikirin, Xên ji wê di wanda
nivîsarên kurd li ser dîroka peydabGn lîtêratûra - kurdi

çap dikirin, mesele di hejmara 33-da ya kovara "Hewar eda
nivîsarek bi sernavê "Kilasîkên me" nav û nîşanên gelek
sêrbêj Û helbestbêj. çîroknivîs, tarîxnivîs û zanyaran

kurd e'iamî xwendevanê xwe kirine, Di vê nivîsareda nivî¬

sîne kê, kengê jîye G ci nivîsîye.

Xên ji wê di kovaranda carna melumetîyên mexsGs li ser eu

da-cuda şayir Û hozanên kurd çap dikirin. Mesele di hejma
ra 54-da ya kovara "Hewar"êda nivîsarek ser nave ^Mela
Ahmed" çapkirîne. Têda nivîsîne: "Mêla Ahmed şayirekî ji
Heyderane, dîwancke wî ya sêr û qesîdan heye, niha li cem
kurê wî M.Emîne. Ew jî li gundê Xalitda Nehîya Amude der-
sê şeriyetê dixÛne", Li paşî van gilîya nivîsvanê ve go-
taré perce sera Mêla Ahmed tîne ber çavê xwendevanên xwe,

Ez sê-çar rêzan ji wî parçeyî werdigirim û li jêrê bona

xwendevanên me délai çap dikim :

Elaye ey yuhes saqî jî te zatî recakarîm,

Werln camek meya safî ji hîcrê mest ù guzarim,

Melulîm bê qeder saqî mifere-reh bîm bi caméra,'

Mirada min ji destê te badeya sor û gulgone,

Belê wextê seher îro xiyale firqetê xwarim"
	.(Hewar, N. 56).
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Wusa jî di kovara "Ronahî"da sala 1961 ya ku li Bexdadê

bi herfên erebî melumetîyên mexsûs li ser şayirên kurdin

yen sedsalîya navîn çap kirine. Mesele, di hejmara dudu¬

wanda derheqa Ebdal Semed Babekda Enver Mayî nivîsîye ;"Di

sala 1932 ez li nav guliya, li gundê Şîlanda feqe bûm, li

wêra kevne feqek hebû, navê wî Feqe Mehemed Dirêj bû, kej^

kuleké wîya şêrêt kurdî hebû; gelek şêrêt vîjcvanêt kurd

têda hebûn, wek şêrêt Melayê Cizîrî, Remezarê Cezîrî, mî-r

Amadînê Hekarî, Feqê Teyra, şah Pertew-beg Hekarî û gele¬

ke di ji vîjevanêt kurdî yêt kevn". Li pasê Enver Mayî d^

nivîse, ku ewî ew di keşkula hine sârêt kurdîda, dîtin, li

ser nivîsî bû: "Evdal Semed Babek fermayed (Yanê Semed di^

bêje). Li dû vê Enver Mayî dinivîse: "Min kitêba tarîxna-

sê ereban Ibin Xelkan G kitêba "Keşaf alzenûn" xwend û pê

hesîyam, ku bi rastî Evdal Semed Babek şayirê kurde, ji

Hekarîyêye, sala 1020, bi gotina Ibin Xelkan, çûye rehmê.

Şêrên wî bi erebî û kurdîne. "Li paşî van gilîya Enver

Mayî du parça şêrên Evdal Semed Babek di nivîsara xweda

tîne ber çavan. Şêrek bi zimanê erebî, yek jî bi zimanê

kurdî. Li jêrê ez çend rêzan ji sera wî kurdî bi herfên

latînî çap dikim, ku xwendevanên me haj pê hebin :

Dilo şabe, ci xweş dem bat bihare,

Reşemeh çû, terazan bûn diyare,

Nihal der bûn, xişa hat av û cebare,

Berf ker ker bûbû keftî nizare,

Kuldlk ù gui bi kem der çûn lî kajan,

Sivîk hat nérgîza mest kofi xware.

. ,	(Ronahî,Bexdad,

sala 1961, hejm. 5,6 rûpelê 62-66).

Eger em hemG hejmarên kovar G rojnamayên kurdî bixGnin,

yen kù berê li cî-cîyan, welat û welatan, bajar û bajaran

çap bûne, emê esse di wanda rastî melumetîyên bi vî cûre-

yî bên, pê bihesin, ku di tarîxêda . navê gelek şayir û ho¬

zanên kurd heta niha li nivîştok, pertok û kitêbên tarîxa

lîtêratûra kurdîda ne hatîye nivîsandinê. Eva xebata ge¬

lek mezine, wê gelek wext bikişîne, bona.wê lazime nek bi

tenê zanyarek, le komeke zanyaran bi vê pirsêva mijGl bin

ji hemû kovar û rojnaman melumetîyên mexsûs derheqa şayir

û hozanên ne e'yan hilçînin, bikne berevokekê û çap bikin
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Wusan jî kovar û roj'namên kurdî yen li Iraqêda çap dibûn,

li perên xweda melumetîyên çapkirin, lêgerîna^ edebyeta

kurdênli Iraqê u îranê çap dikirin. Mesele rojnama "Jîn"
kovarên "Gêlavêj", "Dengê gîtî teze" û yen din nivîsar G
nivîştokên xwe bi hewasdar li ser şayîr, helbestvan^ ta¬

rîxnivîs Q zanyarên kurd çap dikirin, sêr G helbestên Gu¬

ran, Bêkes, dildar G yen din li percn xweda ^herdem çap
dikirin G bi vî teherî wana binge G binaxa (hîmê) lêgerî¬
na lîtêratûra kurdî kilasîkî û lîtêratûra kurdî ya herde-

mê xwe bere-bere da danîn, girsa miletê xwe pê ^ didane
naskirinê, ku ew xwe bihesin, xwe nas bikin û haj kelepu-

ra kûltûra, xwe hebin, qedirê efirandinên şayîr,helbestvan

tarîxnivîs G zanyarên xwe zanibin, xwe ber bi rîya rewşeii

_bîrîyê bigirin, bi zimanê dayka xwe şîrin li dabistananda
bixQnin, xwendkar G xwendevan bin, sareza G pispor bin,
bona roja oxirmê giran yek bin, bibin hevkar û hevdost ,k£

ribin bi tevayî sêr bikin bo xatirê azadîya kurd G Kurdi£
tanê ji bin zulmê G stemkarîyê derkevin û bi azadî^serxwe

bûn û bextewarî bijîn, Hemû rojnamê G kovarên kurdî, yen

b'erê çap dibûn û yen niha çap dibin di van pirsanda role-
ke mezin lîstine û dilîzin û merem G mebestê wan ew buye^

ku kurd ber bi rîya rewşenbîrîyê serxwebûn û bextewarîyê

her in.

Le lazime bêj in, ku kovar Û rojnamên kurdî cuda mJ-Jolî ni,
vîsandina tarîxa peydabûn G pêşketina lîtêratûra kurdi ne
bûne G nabin, cuda mijGlî analîza (jihevderanina) janren
(şovên) wê ne bÛne Û nabin, mijûlî lêgerîna beş u qatiya
helbest û şêran ne bGne G nabin, ew cuda mijGli rola we
li terbîyetkirina girsa miletda nebûne û nabin,li ser van
pirsan xebatên serbixwe têorêtikî nenivîsîne G nanivism,

Rojnamê Û kovar her bi tenê şêmîkin, gava pêşînin di çap¬
kirin G lêgerîna lîtêratGra neteweda. Ew meydana çapkiri¬
na serhatî, çîrok, beyt, sêr G helbestanin, le meydana
tengin, ne firevanin, di wanda her bi tene bi kurteberi
nivistok-G nivîsarên danezanînî li ser legerin u mijul bu
na lîtêratûrê, tarîxê, êtnografî Q folklore carnan çap àx
kin. Bona lêgerîna tarîxa peydabûn Û pêşveçun literature,

bona lêgerîna janrên wê Q yen folklora netewe, bona lêge¬
rîna kês Q qafîya sêr, helbestan, kilam Û stranen netewe
G bona lêgerîna roia lîtêratûrê di terb.etkirin u ronahî
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^^irina^girsa- netewe divêt xebetên cuda serbixwe başqe bê-
ne nivî.şandinê. Bi van pirsanva merivên zana Q odebyetnas
mijGl dibin, kitêb û pertokên lêgerîna lîtêratûrê dinîvî¬
sin. Bi van pirsanva li hemû parçên Kurdistana dabeşkirî-
da (parçe-parçe kirîda) li berî serê împêrîalîstîyê G sûr
şa'Aktyabirê kesek mijûl ne bûye, her bi tenê' li Iraqê si"

ya serê wê yekê ku kurdên Iraqê mafê .xwendin 0 çapkirina"
kitêban bi zimanê xwe standibûn, zanyar û edebîyetnasên
kurd karîbûn dest pê bikin xebatên mexsGs li ser lêgerîna
tarîxa lîtêratûra miletê kurd binivîsin û çap bikin. Mese
le, li destpêka nîvê sedsalîya bîstanda çend kitêb, pertok
û nivîştok li ser tarîxa lîtêratûra kurdan çapkirîne. Çend
sal berê bi zimanê rûsî min nivîştokek li ser wan xebatan
nivisiye u çapkiriye. Navê wê niviştokê awaye: îzûçenîyê

kûrdskoy lîtêratûrê vî Iraqê (Binêre "Narodî Azî î Afrîkî
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MELÛMETIYÊN ŞEREFXAN BÎTLÎSi Û

EVLIYA ÇELEBl DERHEQA ZANYAR Û SÂYÎRÊN
KURDANDA

Hine melumetîyên hêja, nirx û. bi hewasdar derheqa zanyar,

sêrbêj û helbestbêjên kurdanda' di nivîsarên Şeref-xan Bit_

lîsî 0 Evlîya Celebîda hene. Le divêt bêjim, ku piranîya

melumetîyên wan derheqa îş û karên mîr, xan, beg G sero-

Jcên kurdanda bûn, lema jî di nivîsarên wanda her bi tenê

hatîye nivîsandinê kîjan mîr, kîjan xan, beg û serokê we¬

latê kurdan û eşrîrên kurdan xwendewer bûye, zanyar bûye,-

aqilmend bûye, sêrbêj G helbestbêj bûye.

Hewasdare, ez li vira bêjim, ku wextê Şeref-xan Bitlîsî

derheq îş û karê mîr, xan G serokên welatê kurdan Q eşî-

rên kurdên serbixwe dinivîse, gilî dike, ew bi ferx Q ku_

bar e'Iam dike, ku di nav wanda merivên xwendewer, ulmdar

zana, sêrbêj û helbestbêj hebûn, ku hineka ji wan pêşrev

G pêşkevtî bûn, di welatê xweda mizgeft, medrese G mekteb

çêkiribGn.

Mesele: ewî nivîsîye: "Mîr Dawud kurê mîr Melîk li Xezanê -

medrese çekirîye, navê Dawudîyê lêkirîye, niha di wê med-

resêda şagirt hîn dibin, mêrên zana ders didin"(rûyê 216)

Şerefxan dinivîse, ku melikdarekî kurd ji binemala Sala-
dîn li Misirê hukumdarî dikir, r;avê wî melîk Efzal bû. Di

nivîsara Yafîda ya bi navê tarîxêda derheqa wîda hatîye
nivîsandinê: "Melik Efzal zanyarekî mezin bû, zanîn û ali_

mê wî gèlek kamil bûn, ew li cem ulmdarên navdar di zema¬

nê xweda hînî xedîsê bûbû, di nivîsarên xweda ewî tiştên

eceb bi aqilî nivîsîne, di îş û karê xweda ewî gelek qe¬

dir û qîmetê merivên zana û pispor digirt, herdem dikir,

ku qencîya, xêrxwezîya rasteqîn.*bê kirine, ku li dinyayê-

da edlayî, àsîtî û rehmdarî hebe, bi xwe tiştên xerab, n^

heqî ne dikir, zanayekî bi kemal bû, nivîsarên zanyarî dj,

"nivîsîn, sêr û beytên xweşgo dinivîsîn. Wextê kurapê wî

Melîk Ezîz û mamê wî Ebû Bekir welatê Şamê je standin.ewî

ev rêzên jêrin nivîsîn :
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Axayâ min Ebo Bekir û payman girê wî "Osman"

Bi zora sûr mafê Elî je standin -

Le bavé destlàt je stand, destê wî da ser wan,

Heta destlàt li destê wîda bû,

ÎŞ û karê welat gişk bi tivdîr bû. (rûyê 134-135)

"Wezîrê Melîk Efzal kurê Nasrêdîn bîn Ebîl Kerem Zîyaadîn

Muhemed bin Ebdalkerîm Eş-Şeybanîyê Cizîrê bû. Mîna . birê

xwe îzzedîn Elî G Mecaddîn Ebu-Sedet nav le kiribûn, jêra.

digotin: "ibo Esîra Cizîrî, Ibin Asîra di wextê xweda di

hemû ulm û zanînanda li ser hemû kesanra bû, Di şiroveki-

rina xeber G bêjeyanda, di li hev ànîn,i nivîsandin G ter-

tîbkirina nivîsarên zanyarîda ewî hunerwerîya bi ecêb dî-

yar' dikir û rneriva tiré, mîna wî kesek tune. Ew li Cizîrê

Botan ji dayka -xwe bûye, di zarutîya xweda bêhesab zêndar

ûvbîrewer bû, hemû dîwanên Ebo Temam, Buhturî û Hutannabî

bi ezber dizanî bû" (rûyê 135).

Şerefxan Bitlîsî dinivîse "Ev nivîsarê jêrin yen Ibin Asî

rîne û ewî ew bi zimanê erebî nivîsîne". Şerefxan Bitlîsî

dinivîse: "Di vê nivisrêda derheqa wan qanûn, sazmanî 0

tertîba nivîsandina sêr û helbestanda nivîsîye, yen ku e^^

se lazimin bona şêîrbêj û helbestbêj an". Şerefxan dinivîse

ku kitêba "al-vasîî lal-markum fi xall al-menzum" û kitêba

al mûxtara'at fi sana'at al-înşa" ji yen Ibin Asî^

rîn (Rûye 136).

Derheqa Melîk Kamil Mehemed bin Melik Adil, yê ku ji bin£

mala Saladîn bû. Şerefxan van gilîyên jêrin dinivîse:"Her

şevên rojên înîyê, dîwana Melik Kamil tijî alîm û zanyar

dibûn, ew tevî wan bi pirsên zanyarêva mijGl dibû.bi wan¬

ra hemû pirs e'ne'ne dikirin, bi hevra diketne berevanî-

yê". Di wextê desthilatdarîya xweda ewî li Qehrê medrese

çêkir, li ser tirba imamê Şa'fî qubeke bilind danî" (rûyê

139).

Wextê Şerefxan derheqa serek û serkarên îmadîyê (Amadîyê)

Akrê, Zaxo û Dehokêda dinivîse, ew dibêje: "Di wê derê

Serkarên Amadîyê mizgeft û medrese çekirine, di wanda ulm

dar û mêrên zana 0 rewşenbîrên Kurdistanê mijûlî zanbûna.

dîn G dîyaneta dinyayê dibûn û di zanîn, fehmkirin û nas-

kirina wêda kamiil dibûn" (rûye 168) "Û di wandera gelek

merivê zana, ulmdarên mezin derketine" (rûye 169). Şeref-

xan derheqa walîyê Amadîyêda, Siltan Huseynda dinivîse:
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"Ew merivêkî gelek zana bû, qanûn û zakonên destlatdarîyê

rind dizan bû, bêhed û bêsed arîkarî merivên zanyar, xêr-

xwez û camêr dikir,- neheqî, li xelqê ne dikir, merivên we¬

latê wî, mezin û biçuk, dewlemend û belengaz gelekî qedrê

yî digirt in G hergav hazir bûn jêra xulamtîyê bikin, bir-

yarên wî biqedînin". (rûyê 170). Şerefxan wextê derheqa

mirên Cizîra Botanda dinivîse, dibêje: "Mîrê Cizîrê Bedir

beg hemû qanûnên edetê ayîna dîn Q diyanetê diqedandin,

danîn sérî, ji rîya dîn G dewletê dernediket, guhê wî li

ser merivên zana G uimdaran bû, miqatî li wan dikir, lema

jî di zimanê wîda gelek merivên zana, ulmdarên bi kamil

li Cizîrê kom dibûn G qet zemaiiekîda hozan G zanyarên mî¬

na yen Cizîrê li tu cîyan tune bûn. Ji wan hozan û zanya¬

ran yen hère mezin û bi navdar Mewlena Mehemed Berkela bû

Mewlenà Ebo Bekir bû, Mewlena Hesen Surçî bû, Mewlena Ze^

nedîn Babî bû, Mewlena Sehîd Elî bû û yen din bûn. Nivîsa

ren wan e'yanin û zanyar haj pê hene. Ji van Mewlena, Mew-

lana Zeynedîn Babî bi zanîn û ulmê xwe ser gişkarane û sie

rekê ulmdarane, mezine §êxê zemanê xweye" (rûyê 181).

Şerefxan Bitlîsî dinivîse, ku dewrêşek hebû, navê yî Dew-

reş Mehemedê Qelecarî bC, ew ji èsîra rojkan bû, di dîwa¬

na Rostempaşayê wezîrê siltan Silemanda ser.karî li îş G
karê dîwanê dikir , ewî sêr û beytên rind nivîsîne û bi

reng û rûyê nivîsandina sêr û helbestvana diyar dibe, ku
ew şagirtê Mewlana îrdîrîsîye" (rûyê 191). Derheqa "lî'^^
Xizanê mîr -Dâwudda Şerefxan dinivîse: "Di Xizanêda ewî

medrese çekir , ' navê Dawudîyê le kir , Niha (yanê ^^^^^^
Şerefxan -K.K) di medresêda gelek hozan û zanyar i^ij^^^
hînbûna ulman dibin û di zanîna xweda kamil dibin". (rûyê

266).

Şerefxan derheqa Yaqub-beg mîrê Dêrzênîyêda van xeberên

jêrin dinivîse: "Ew di zanîna dîn û dîyanetda kamil ^bQ^
sirûştê (tebîyetê) hemû hiş û aqil dabû wî, ^w şîrinbêj û
xweşgo bû, gotinên merivên xêrxwez , camêr û dewçeşan ^hez

dikirin, mîna sofiyan şîretên' yekitî û rehmanîyà î^'edê di^

kirin, bi hunurê xweva sêrbêj û helbestbêj bû. Ewî^ şêr^u
helbestên filosofîyê û"xwe,dênaşîyê nivîsîne. Pirariîya sêr

G helbestên wî bi zimanê kurdîne . Dîwaneke şêr-û helbes¬

tên wî heye" (rûyê 292-293).

Şerefxan derheqa baj are Bitlîsêda .nivîsîye :"Ji bajarê Bi£
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lîsa bi nav û deng gelek mêrên navdar G zanyar derketine

û derdikevin. Yek ji vjan Mewlana Ebdurehman Bitlîsîye, ku

nivîsara Metele paravêj kiriye, şiro kirîye G mentiq G

ma ni wan ve dike; yek jî Mewlana Mehemed Berqelaye, ji

wî rindtir G baştir kesek 'fikhê G xedîsê nizane, ew serokê

ulmdar û şêxGn hozanane G sertacê qanunzanînane,peravêj û

şirovekirna û li ser Xebîsî û Hindî nivîsîne û ew Lerxanî

mîrê Bitlîsê şeref kirine,

Şêx Eraerê Yasîrîê mezin, serekê lêgerîna rastîyê û raste-

qînê, perestar G pawanê dîn, ayîn, qayde û qanûnê xwedêna

sîyê jî ji Bitlîsêye; ew şêx Ebo Necîmeddîn Suhravérdî"

ye Q tcmîdar û nesihetdarê şêx Necîmêdîn Qubaye"(rQyê 387)"

Mewlana Husaniedînê Bitlîsî xizna zanîna kûre bêhed, aqil-

mendê mezin jî ji Bitlîsêye, di sofîyêda ew peyketîye şêx

Emer Yasîre. Ewî nivîsara peravêj G şirovekirina ulmê so-

f îyan li dû xwe hiştiye" (rûyê 388) .

Mewlana îdrîs Hekîm jî ji Bitlîsêye, ew kurê Mewlana Hu-
samêdîne, di wextekî dirêjda ew katibê siltanên Ak-Koyun-

la bû, li pasê li nav gire-girê siltan Selîmda qulixa sil

tan dikir. Ewî sêrbêj bû, bi şêrbêjî tarîxa jîj'îna îş ïï

karê siltanê osmanan nivîsîye, Navê nivîsara wî "Heyşt,bu

huşte", bi zimanê farsî nivîsîye, têda ewî hezar beyt ni~
vîsîne û hemû zakon û qanGnên wan niqil kirine" (rûyê 389)

Şayir Şukrî jî ji Bitlîsêye, ewî bi sêrbêj î tarîxa bûye-

rên zemanê xwe nivîsîye, navê nivîsara xwe danîye "Salna-

me", Letif Rom di antolojîya şayrên tirkanda wî hesab di
ke .sayrè tirkan. Hostatîya nivîsandina şêrên Şukrî nîşan
dike, ku tu şayr li ser wîra tunene, ku şêrên wî nimGnên
hostatîya nivîsandina şêrbêjî G helbestbêj îyane'-' (rûyê 391)

Şerefxan Bitlîsî dinivîse: "Bi gilîkî Bitlîs cî G warê ko

mên mêrên sareza, pispor, zana Q zanyaran bûye.Hostayê nT
'>'îsandina sêr G beytan Mewlana Musa, yê ku li Medresa Suïc
rîyêda talimdar Q nesihetdar bû, bi gotina kalikê (bavpî~
rê) xvTe ji minra gilî kir, ku .kalkê wîy sed bîst salî Mew

lar.a şêx Huseyn jêra gilî kiribû, ku nav Behrem-begê se~

rekê^Adilceuazê, Erdişê û Bargirê û Şerefxanê kalkê minda
pevçûn G berevanî peyda bûbû. Hingê Ser efxan (kalke min)

tevî wî (Mewlana Musa) şex Emîr Bitîsî û weke pêncsed şa-

girt G hozan û zanyarên Bitlîsî tîr Q kevanên xwe hildan
tevi şêx Emîr çûne Erdîşê şêr. (rûyê 393.) . ;
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Li Paşê Şerefxan Bitlîsî melumetîyên bi nirx û hêja^derh£

qa dem G dezge, sazmanîya xan û manê Bitlîsêda dinîvîse.

Ewî\ nivîsîye: "Hukuindarên vê derê gelek xan -manên bi xêr
û bas çekirine, wana mizgeft, medrese, xanckên derwêşan^

sûr,' pira, hemam çekirine, Di nav bajarda heta bîst pire
bi kevirên şinşat çekirine, li ser wan piranra her roj m-e

riv tên û diçin. di bajarda şanzde tax heng, heyşt hemam

û çar mizgef rên mezin hene, Mizgeftek zûda meçîta ermenî-
yan bÛ, niha navê wê mizgeftê "Sor mizgef te" .Mizgef ta din
di zemanê selcukanda hatiyê' çekirine, navê wê "Mizgef ta
kevne", li ser diwarê wê sala çêkirina wê bi herfên qufî
nivîsîne. Mizgef ta sêyemîn ya Şemsîye, mîr Şemsedîn ew li
meydana Gek-meydan çekirîye. Mizgef ta çarÛm li taxa Merd^
ne hatiye çêkirinê li rex mêvanaxana rêbaran û rêwîya^na
vê wê mizgeftê Şerefîye, çimkî Ser ef xan ew çekirîye. îmam
Û mezine van mizgef ta hene, ew li ber wanin, miqatiye le

dikin. . (rûyê 393-394)

"Li bajarda pêne medrese hene: Xatîbîye, Hacibêkîye, Şuk-
rîye, îdrîsîye û Ihlasîye. Ya paşîn li rex mizgefta Şem-

şîyêye, min ew dirust kiriye, niha di wêda tije şagirt

hîn dibin.

Mamostayên zana, hunermenden sêrbêj G helbestbêjên xweşgo

di medresanda ders didin, mesele di medrèsa Şemsiyeda Mew

lana Xidir Babî ders dide, ji wî rindtir û baştir kesek
qanûnên dadgarîyê, hedîsên Quranê Û serhatîyê pexember no.

zane.

Di Medresa Ihlâsîyêda Mewlana Muhemedê Şiranşîders dide^
ewî li nav ulmdarên Kurdistanêda bi navdare, bi hiş û a-
qilê xweva gelekî bi kamile, zanîna wî, pisporîya' wî ^di
peravêj û şirovekirina quranêda, di stêrnasîyêda, mentiqe_

da û alxîmîyêda.

Di medresa Hacibekîyêda dersdayîn spartine Mewlana Mehe¬

med Zirakî Sofî; mîna wî kesek qanûnên dîn û dîyanete ni¬
zane Û mêrên mîna wî qencker, camêr, xwedênas û xerxwez

tunene.

Di medresa Idrîsîyêda qulixa talîmdarîyê Û nesîhetdarîyê
spartine Mewlana Ebdila Reşk. Ew ji zanîn G pisporiyeda

hozanekî bi kamile. .. ,
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Di baj-arê Bitlîsêda hostaycn hunermend G pêşekdar G pêşe-

zanê bi navdar gelekin, di bajarda heta heyşt sed dikan
hene, gelek xan-manê dîwanê bi xêrker hene.

Cuda lazime çend gilîya derheqa mîrê ' Wanê Xosrov-paşada

bêjim. Ew mêrekî bi camêr, rehmdar G xêrker bG,cî warê wî
bûne cî G warên merivên hunermend, pispor G uimdaran. Ewî
du hemamên bi kevirên mermer çekirine- du kervansêra çêki
rine, heta sed dikanên du derge çëklrine, du çermxane çê~
kirine, G gelek xan-man G tişten din çekirine. Ewî eva
gişka mîna waqtê daye mêvanxanên rêbaran, yen li rêveda-
nin. Xanmanê ewî çekirine reng Q rûyê bajarê Bitlîsê xe-
milandine. Li ser diwarên van xanmana Mehemed-can Efendî
qazîyê wederê sala çêkirina wan nivîsîye. Xên ji wan xan¬
mana ewî li Rehva li nav gundê Tatvanê G- bajarê Bitlîsê
du kervanserayên mezin çekirine, li rex wan hemameke baş-

*^i^^" 5 Ç^^^i'^î'^» inizgeft G deh hostaxane çekirine, ji ka¬
nîya. bîst kilometir dur karêz kisand, av anî wê wêderê,
gişk avedan û şên kir, heta sî malên filan -û musulmanan
li wîra cî kirne, Q ew erd G xaliya Siltan Muradxan dabû-
ne Xosrov paşa, dane wan mîna erdê waqfê yê mêvanxana rê¬

baran. Li wê derê bona rêbarên tirk, fars.ereb G file nan.
G xurek hazir bû; kî şevê li wê derê disekinî, axa , bûya,
belengaz bûyaj merivê xerîb bûya, ne xerîb bûya, yek bû,cî
didanê, jêra ezet G îkram dikirin" (rûyê 394-395).

Xosrov-paşa wusa jî li Wanê mizgef teke mezin, medrese çê-
kirin, li rex goristanê mêvanxana rêbaran çêkir.. Xafizê
dengzîz G xweş go G xetîbê bi edeb Û rQspî,muezin, axGndê
quranxwên û mucewirê maqul Û bi terbiyet nîşankirin, ku
qulixê- wêderê bikin, maşê wan nîşan kir. Li -paşî xwendina
dua yê, ew pêne şûrê (birên) quranê dixûnin û dua' dikin
bona ruhê wî. Ëvarê roja înîyê 0 dusèmbe dua' li eora wî
dikin" (rûyê 396). -

Melumetîyên bi vî cureyî Şerefxan derheqa hukumdaran Exla
tê, MGşê Q bajarên din dinivîse. Hozan G ulmdarên bi nav~
dar ji^Exlatêne, mesele, şêx Sehîd Huseyn Exlatî serokê
ulmdarên zanbûna dinya derva G hundurê bQ. Ew pisporekî
zanbûna cefera camé bû. Bi cadûgerîyê ewî tê derdixist li
paşrojê çî wê bibe, biqewîme (rÛyê 397). Ji hozan Û zanya
rên^Exlatê yek jî Mewlana Muheddîn Exlatî bÛ. Ew pispori
zanîna rast û rasteqîn Q zanîna stêrnasîyê bû. Wextê- Na-
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siraddîn Tusî bi ferraana Xulagu-xan dest pê kir xanîye

stêrnasîyê çêke G tablîsa stêrnasîyê binivîse, ewî gazî

Mewlana Muheddîn Exlatî kir. Û ewî tevî Muycddadîn Aruzî

û Neceraedin Debîranê Kezvinî ew îş qedand". (rûyê 397)

Ev melumetîyên Şerefxan Bitlîsî nîşan dikin, ku li paşî

sedsalên navînda (li zemanê sedsalîyên 15-16-da) kûltûra

neteweyê kurd anegorî pêşkevtî û pêşrev bû, ku bajaren

kurdan bi dem G dezge, bi sazman G tundurust bûn, ku di

wanda mizgeft, medrese, mekteb, xan-manên bas û diwanxa-

nên hukumdarîyê hebûn, ku di wanda hozan, zanyar, pispor,

hosta û pêşckarên bi rêbirina îş û karê bajar G gunda he-

bÛn. Ew melumetî îsbat dikin, ku neteweyê kurd, rûniştva-

nên gund Q bajaran bûn, ku ew di jîyîn, ayîn û edebê xwe¬

da bi serbest û serbixwe di jîn.

Eger em bala xwe bidne ser nivîsarên tarîxî, yen li paşî
nivîsara Şerefxan Bitlîsî hatine nivîsandinê, u _eger em
wana bixÛnin, emê bibînin. ku li pasê jî neteweyê kurd ser
edetê iwe.ser ayîna xwe, dem Q dezgê xwe maye.jiye u diji.
Di tarîxêda aşkeraye, ku her melumetîyên heja u bi hewas¬
dar derheqa jîyîna neteweyê kurdda di rebaranda Evlîya Ce

lebîyê tirkda hene.

Li vira pêvîste be gotinê. ku Evlîya Çêlêbî melumetîyê bas

li ser mizgeft. medrese, mekteb, şagirt hozan, zanyarên

bajarê Diyarbekirê, Wanê. Bitlîsê Q çend bajaren dm^ e
lam kirine Û di rêbarnama xweda nivîsîne Mesele. ewi ni¬
vîsîye. di Bitlîsêda sêzde mizgef tên, biçuk u du ^^^geften
mezin -Mizgefta Şerefxan û mizgefta Xosrov-paşa) hebun
(rûyê 109). têda wusa jî medrese, hucre u haneke hebun^
Di medresên Siltan Şerîfda, Kotek Meydaneda Warsing Haci

Begêda G medresa Xetibêda xerêqî hînbGna^hedis u tefsira
quranê dibin, di her Mizgef têda G Medresêda niamosta u
Lrsdarê ulmê civakî hene (rÛyê 110). li Bitliseda heta
hèftê mekteb hene, mekteba hère bas ya Şerefxane, ya Xos__
rov-pasaye, ya Xatunîyêye, ya Bazarêye Û ya Beşart axaye

(rûyê 110). Ew dinivîse: "Wextê ez li wîra bum, ez bume
nasê heft şayran: Yek Katib Çelebî bû ew f^^^^^^ï^^^^^:
na Xan bû, yek Mêle Remezanê Çelebî bû, yek Cenebi Çelebî
bû, yek Gencî Çelebî bÛ. Dîwanê şêrên wan hene,diwane şe-

rên Cenebî Çelebî, Gencî Çelebî mîna dîwana Xemse Nizami-

ne" (rûyê 113).
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Evlîya Çelebî wusa jî melumetîyên ba.ş derheqa Mizgef t. raed
rose G mektobûn bajarê Wnnê^a nivîsîne. Ewî nivîsîye, kïT
Wni-iT-da Mizgeft, medre.se û, Huera liene: mizgef ta Dawud Pc-

XL-i;iber, mizgef ta- Sulêman-xan, medresa Olî, medresa Xor.xor
medre.qa Xosrov paşa, mizgefta Tewrêzî, mizgefta Dervazî,

mizgef ta^Eskiêp, di mizgef tanda G medresêda dersê ulmê ci

valiî dixûnin, mêle muslîm û buxarî di wanda gelekin, hedi
se ezber dizanin. .- ' ~

Di Wanêda^heta bîst mekteb hene, têdazaru rind û bas bi
farsî^dixûnin, têda wusa jî nivîsakar û şayr hene-; şayr
Efendî, ew li behra zanyarêda mewlaneye û şahê şayrane
yen din Wanî Çelebî û mîr-Supehrîne. Herdu jî li nav şay-
randa bi navdarin". (rûyê 217-218).

Evlîya Çeleb-: bi vî cûreyi jî derheqa mizgef t ,medrese ,raek
teb, mamo.Rtn, hozan, zana, pispor û ulmdarên Diyarbekirê"
da nivîsîye. Ew navê heft-heyşt mizgefta hildidé. dibêje:
Mizgef ta^Pêxember, mizgefta ïskender, ya Naram-paşa ya Reş
ya Iparhîyê, ya şêx Ezîz Romî, ya Şems Efendî, ya Kurê Sîn
ya Bêqlî Mehemed-paşa, ya Xalîd kurê Welîd. Di wan mezgef
tanda fêrge G dersxane hene (fêrga şêxê Romi , ya tefsîrî"
yê, va xvjendina l.-eaisan) .

Di heiPÛ iêrge G dersxananda mêle, zana, ' pisporê pir ; zan
:--ae. Bi mizgef tanda sexe xwendina quranê hene. quranê ez

ber dizanin, x-iusan jî hedîsbêj di wanda hene,' di hemÛ mil
gef tanda xutbê dixGnin, , îmamê miz.seftê heye. ew melavl
mezine, ulmê hedîse dizane. Hedîsbli Remer^an Efendî hek
kitebên Muslîm G B-jxarî ezber kirine. Li ber her mizgefrê
hedîsbêjek heye", (rûyê 42-45).

Li pasê Evlîya Çelebî dinivîse: "Di r'iyarbekirêda çend
şayrên xweşgo, zimanşîrin hene. 7ek ii van Fuzûlîve, yê
din rûhîye. " ' '

Ji van hilçanokên jorin, yen min ji nivîpara Serefxan Bit
lîsî Û Evlîya Çelebî hilçandine Û ji ber girtine, ez têsl
ser vê berhevîyê:

1- Di sedsalîyên XV-XVl-XVII -da li Kurdistanêda li baja¬
ren mezmda (xasma di Dîyarbekirêda , Bitlîsêda, Merdînêda
Wanêda Û di cî Û warên dinda) jîyîn, avîn, edet, dem Û dez
ge sazmanî û tundurustîya birêbirin û serkarîya îş 0 kar¥
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rûniştvanên gund G bajaran mîna hev bÛn, gişk di zemanê

derebegîya hère pêşketî G pêşrevda bû.

2- Di vî zemanîda, di vê dewranêda şaristanî G^ kûltûra
neteweyê kurd bi gavne mezin pêşketî bû, pêşda çG bûn. Di
bajarên xan, mîrên welatê kurdanda, xasma di bajarên Bit¬
lîsêda, Dîyarbekirêda, Wanêda, Exlatêda û yen dinda miz¬

geft, medrese, mekteb. fêrge û dersxane hebûn.

3- Dî van mizgeft G medresanda merivên zana, ulmdar, pis-

porên hemû zanîna dinyayê hebun; ew mijGlî lêgerîna hemû
ulman dibÛn, kitêb. pertokên hêja G giranbiha yen xwedena

sîyê. stêrnasîyê. dinyanasîyê, edebyetnasîyê G zimanzani-

nîyê dinivîsîn, tefsîr Û hedîsê quranê dinivîsîn û dixwen
din, petavêj Q şirovedikirin, di medresanda, mektebanda

ders didan, mêle Q feqî hazir dikirin. ,

4- Melumetîvên Serefxan Bitlîsî Q Evlîya Çelebî nîşan di¬
kin, ku di zemanê derebegîyêda piranîya hozan, zanyar, pis

porên ÎŞ G karên dîn û diyanetê G civakê mîr, xan Û sero¬
kên bajar, welat Û eşîrên kurdan bÛn. Melumetîyên wan ni-

şan dikin, ku hineka ji wan nivîsarên xwe bi zimanê farsi
nivîsîbÛn, hinka jî bi zimanê erebî nivîsî bÛn, .ku li nav
wan xan, mîr Û serokên bajar G welatên kurdanda şayir he¬
bûn, yen sêr G helbestên xwe bi kurdî jî nivîsî bun u dî¬

wanên wan bi zimanê kurdî hebûn. _ ^
Ev melumetîvên Serefxan Bitlîsî Û Evlîya Çelebî we gotme

Û nivîsarê îsbat d'ikin, ya ku li pêşgotina kitêba A. Jaba¬
da "Recuil de notis et récits kourdes" (yane Cimayi risal
yan G hekyatyan bi zimanê Kurmancî, Peterburg, sala 1860)
da hitîye nivîsandinê. Di wê pêçgotinêda nivîsîne: Bere
zaf muderis di welatê Kurdistanêda hebÛn G şuhreta eliman

jî gelek hebG. Di kafa bajêr, qeza û qeseba u gundida eh-
lê îslamêd Kurdistanêda elbete file bit, medrese yek, du
se, belku êdî zêde hebûn. Û bêla derece diqet Û ehteman
ji'kenarêd walî û ehlîyan derheq emrêd muderis G eliman
hebûn. Li nik mezin Û biçÛkêd Kurdistanê qedir Û refeta
ulm Û eliman hebÛ, melayêd qewî zÛ fenan di Cizir,Emadi u
Soran G Sert G etrefanda zaf bÛn. Telebeyêd Kurdistanê he
tîBexda û Besra û Musulê diçGn Q dihatm, Tehsila ulman
dikirin Û mubtedêt ekradan ji îbtîda hece quranî dixunin,

pasê "MewlGda Kurmancî", pasê "Nu behar" Û "Pende Etari ^
pasê jî "Şeriyetê Icaz" Û "Mehr G Enverî" dixunm. Icare
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"îbaretê tesrîfê G Zuruf û Terkîba Mêla Yûnisê Helqetanî
dixûnin, ku ewê hersêna bi zimanê kùrmancîne.Pasê jî Serf
Se'dine G Se'de'lla ji mentiqa Hesankatî Q qewlê Ehmed G
Şêrê şemîyê G xelasê bi tertîbê donzde ulman dixQnin û
mintehî Q mazun dibin" (A. Jaba, Recuil de notices et ré¬
cits kourdes, rûyê 18-19).

Eva gotina Q nivîsarên Serefxan Bitlîsî û Evlîya Çelebî
li hev tên û nîşan dikin, ku bi rastî Q rasteqîn şarista-
nî G kûltûra neteweyê kurd li zemanê serxwebûna xan, û mi¬
rên derebegên kurdanda ne pas ketîbû, G niha kesek nikare

mîna şovînîstên tirk G farsan bêje, ku kurd berê-berêda
hovî bûn, li serê çîya diman, bi zimanê xwe nenivîsîne, ne
xwendine^û hîn nekirine. Ew mesele (berge) nîşan dikin, ku
di zemanê derebegîya navînda kûltûra neteweyê kurd ji ya
tirkan, farsan kêmtir nî bû, ku di wê dewranêda hozan,
mamosta, ulmdar G zanyarên kurd, şayr G helbestbêjên kur¬

dan gelek bûn, ku wana jî mîna şayr, mêle Q ulmdarên tir-

kan^G farsan nivîsarên xwe bi zimanê kurdî Q bi zimanê e-
rebî nivîsîne, ku nivîsarên geleka ji wan ji nivîsarên
H^'^k G farsan danaxun, Mesele, nivîsarên Ibin Asîrî, Mêla
Idrîsî, ^Serefxan Bitlîsî û gelekên din, yen nivîsarên xwe
bi farsî G erebî nivîsîne, bi eslê xwe kurd bûne, Nivîsa¬
rên wan mane, dinya haj wan heye, 'le sed car hef G mixa-
bin^nivîsarên gelekên din, yen bi kurdî, erebî G farsî ni
vîsîbQn, ne mane; ne mane, çimkî zulmkarên tirkan û far~
San bi talan birine, li kitêbxanêd xweda veşartine,çap na
kin, naxwezin dinya pê bihesê ku mêle, hozan, ulmdar u
zanyarên kurd berê hebûn G ci nivîsîne, Merem G mebesta

wan ewe, ku kurd G Kurdistanê di tarî Q taristanêda bihê-

lin, bi zorê wan li nav xweda bihêlînin, pûç bikin, mal û
dewleta wan yê welatê wan talan û tajan bikin,

Evlîya Çelebî di rêbarnama xweda nivîsîye, ku wextê seres
kerê tirkan Melik Ehraed-paşa li ser Bitlîsêda girt,şerekT
giran bi xanê Bitlîsêra Ebdulle xanra kir G li paşî şikes
tina eskerê Ebdulie xan ewî barê heft hestiran (devan) bT
hezaran kitêb, pertok, nivîsar Q gelek hûr-mGrê(kel-pelê)
hêja, xişirê zêr zîv û sifir, çek û silih û hacetên bi
"1^^ ji koşk G sera Ebdulé bi talan birin, Evlîya Çelebî
nivîsîye, "Di nav wanda gelek nivisar û dîwanên merivên
bi nav û deng hebûn". Heta niha kesek nizane ci anîne se-
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rê wan kitêb, nivîsar G dîwanên bi nirx, hêja û bêhevta.
Dibe li nav xweda bêla kirine, pêpes kirine, sotandine. Bi
piranî v'ana kitêb, pertok, nivîsarên bi zimanê kurdî di-
şewitandin û çapkirina wan bi zimanê kurdî qedexe dikirin.
Sebeb vê yekê çapkerên rojnama "Kurdistan" (sala 1898)me£
bur bûn rojnama xwe li welatê der çap bikin, di sala 1920
da wextê rewşenbîrkerên kurdan "Mem û Zîn"a Ahmedê Xani
çap kir, zulmkarên tirka ew kitêb şewitandih, nehîştin b^
la bikin, bi aşkera -bif iroşin. Şovenistên tirkan wusan 31

nehiştin wê nivîsara Ahmedê Xanî bi tercima Mehemed Emin

Boz Erslan çapkirî bû, bê belav kirin, wana ew kitêb qed^
xe kir. Le divêt bi aşkera bê gotinê, ku zulmkarên tirkan
G farsan zanibin, ku çiqas ew bikin, nekin, bi talankirm

sotandin G qedexe kirina çapkirina kitêb, pertok, rojname

bi zimanê kurdî, ew nikarin bigihîjne meremê xwe, Ji des_t
pêka sedsalîya X\fl heta destpêka sedsalîya XX siltâne ro^

mê G- şahê îranê eva dikirin, danîne serê neteweyê kurd, le
wana nikarbû bigihîjne merem û mebestê xwe, Niha jî,li z£
manê hilşandin û şikestîna sîstêraa kalontîyê, li dewrana
azadbûn neteweyan û qewînkirina hevkarî û dostîya netewe-

yan li dinyayêda ne şovenîstê romê, ne jî şovenîstên mina
Ayatola û meytolayên îranê nikarin bigihîjne wî meremî ji
wî armancî, kurd nemirine G namirin G kok G reha wan puç

ne bûye û pûç nabe, her roj her sal digihîjin, çiqen xwe
ber didin, dibişkivin, dibin gui, her digiran, toxime^xwe

rûya xwe li dest G çiyayên Kurdistanê direşînin Q disan
digihîjin, dibişkivin, berê xwe digirin G wê rojekê ^tevi
rêncber, xebatkarên tirk, fars Q ereb zulmkar G şo-venis-
tan bikine gorê. gor bo gor bikin, Q tertiba hevkari.dos-

tîyê G aşitiyê li nav xweda li welatê xweda saz bikin. Ez
bawar dikim, ew zemanê bê, G rewşenbîrkerên kurd tevî^rew
şenbîrkerên tirk Û fars Û ereb bi serbestî G serefrazi be
tirs Q bêxof li welatê xwe bigerin destnivîsar, kiteb ^u
pertokên bi zimanê kurdî û dîwanên şayir û helbestvanên
xwe kom bikin, çap bikin û mijûlî lêgerîna wan bibin,dew-

lemendîya zimanê xwe Q kûltûra miletê nîşan km, Li jore
saya serê melumetîyên Serefxan Bitlîsî 0 Evlîya Çelebî em
pê hasîyan ku li sedsalîyên navînda hozan, mele.^lim u
zanyarên kurd hebÛn, wana navê çend kesan e'Iam kirine.

Gelek alîm, zana, ulmdar û zanyarên kurd berê hebÛne, le
sed car heyf em hela hê haj pê nîn. Her bi saya sere ko-
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var, rojnamên kurd yen vî zamanî em pê hesîyane, me navê

çend heba ji wan bihîstîye G sêr û helbestên wan xwendinê

Derheqa Pertew Beg Hekarîda cara peşin li kovara "Dengê

Gitî Tozeda" hâte beyankirinê, derheqa Ahmedê Xanîda G
"Mem G Zîn"a wîda G derheqa Meleyê Cizîrîda G dîwana wîda
li kovara "Hewar"êda hâte beyan kirine. Saya serê kovarên
"Hewarê", "Ronahî" G rojnamên "Roja Nu" G "Stêr" yen li
nav salên 1932 G 1945-da çap dibûn, me cara pêşin nav G

dengê Cegerxûn, Osman Sebrî, Celadet bedirxan, Kamuran B£

dirxan. Mêle Enver. Qadrîcanên sêrbêj û helbestbêj bihisT
û nivîsar û efirandinên wan xwendin. Eger ew kovar G roj¬
nama çap nebûna, sêr G helbestên wan çap nekirina, em tu

cara haj pê n-; dibûn, ku şayr û helbestbêj û hozanên kurd

wusan hêja hens. Serefxan Bitlîsî û Evlîya Çelebî navê

çend şayîr û helbestbêj gotinê û nivîsîne, ku dîwanên wan

hene. Le sed car heyf em nizanin dîwanên wan mane yan na,

'^iba li^Kurdistana parçe-parçe kirîda hene yan na. Dibe
wunda^bûne, hatine talankirinê yan jî hatine sotandine,
yan jî dibe mane, li cemmelan, şêxan, feqîyan G bîrewe-

ran mane, ew xwedî dikin, ji tirsan nîşanî kesekî nakin,

yan jî dibe nivîsarên hozan û ulmdarên G dîwanên şayîr û
helbestbêjên li cem kur, nevî G nevîçîrkên wan mane, û ew
wan xwedî dikin wek (mîna) bîranîna kalbav G bavpîrên xwe
G ji tirsa zulmkarên hukmetê veşartine.
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LÊGERÎNA TARiXA EDEBYETA KURDJ LI ÎRAQÊDA

Wextê meriv bi xwe îş Û karê mala xwe nake, berhevî G ha- -
tubera mala wî ne risqê wîye, bi zimanê kurdên^Sovetista-

nê vê metelokê dibêjin: "Bêdera bi destê malxwe male^^^ne.
hatbe kutanê, xirmanê we bêderê ne risqê malxwe maleye ,

Li Vira ji wextê em dixwezin çend gilîyan li ser lêgerînaV
edebyata kurdî bêjin: Eger r.iêrê kurde camêr u milethez bi
xwe ne fikire, nexebite, mijQlî lêgerîna tarixa edebyeta
miletê xwe ne be, ew haj pe nabe, pê nahese, ku bi- zimane

dayîka wî şîrin edebyeta kurdî heye Q ew qet tu caran su- .

de G karê ji wê edebyetê nastîne, bi ferx kubar, bi ser-
bilind G serferaz ji cînar G merivên ejnebîra nikare beje,-
edebyeta kurdî bedewî heye, ku nivîsarên tarixi, filosoti-

dîn Û -dîyanete hene, miletê kurd jî efirandinên bi qimet

G hêja efirandine,

Di vê pirsêda divêt em bêjin: berî şurşa Aktyabirê parçe-
kî Kurdistanê di bin hukmeta siltanê tirkda bu^ parce
din di bin destê şahe îraneda bÛ. HÛkmeta tirkan u hukme¬
ta farsan kurd hesab dikirin mîna xulara Û dardeste xwe,
xwendin Û çapkirin bi zimanê .kurdî qedexe kirbun , gelek
mîr, axa, beg G şêxên kurd bÛbÛne dardesde wan herdu^huk-
metan. Milet di tarî Û tengîyêda dihiştin, rewşenbiri u

ronakbîrîya miletva mijGl ne dibÛn G hela ^^^^^^^J^ ,J^^
cotin "xwendin Û nivîsandin bi zimanê farsi u^tirki edete,

bi kurdî xwendin nabe G guneye" . Le dîsan divetem bejm:
wexta em dîna xwe didinî tarîxê, dîsan em dibmin, ku ii-

nav sîng Û berên jinên kurd, ji nav berpal u şaxen çiya u

daristanên Kurdistanêda mêfên xiretkeş, camer u _^milithez-

radibûn, derdiketne meydana ronakbîrê, bi zimane kurdi
sêr, çîrok, serhatî dinivîsîn, îsbat dikirin ku zimane^

kurdî ii zimanê cînar en kurdan danaxwe, ku _bi kurdi ji

tistên bas Û giranbiha têne efirandine. U bi rasti 2J ^^
sane. Eger em bas le binihêrin, temaşe bikm, emeje bihe
sin, ku bo xatirê xwenaskirin G pêşveçGna neteweyê ^kurd
li nîvê sedsalîya XX hema xut li paşî şurşa f'>'^^i^^ r"
rên camêr G xiretkêş G milethez peyda bune. dest PJ^J|^"^
mijûlî lêgerîna tarîxa lîtêratûra kurdi bune. Bi ^xteb u
nivîsarên çapkirî em pê dihesin, ku mer en wusan bere ^pe
sîn li Kurdistana Iraqê rabûne Û dest pe kirine dîroka 11
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têratûra kiirdî nivîsîne. Ji wan mêran yen bi navdar G ê-

yan Aladîn Sicadîne, Refiq Nilmiye, Kerim Şarezaye G çend

merivên din bûne, ku bi xwe her yekî ji alîyê xwe dest pê

kirîye dîroka lîtêratûra kurdî nivîsîye.

Li vira ezê her. derheqa xebata wan camêranda kurt binivî¬

sim. Le berê pêşin divêt bêjim ku di Iraqêda lêgerîna lî¬

têratGra kurdî bi çapkirin G derketina kovar Q rojnamên

kurdîra giredayîye, .

Derheqa vê yekêda ezê li jêrê di cîyê lazimda bêjim :

Em dikarin wextê lêgerîna lîtêratGra kurdî li. Iraqêda pa-

revekin ser se zemanan: zemanê pêşin dest pê dike li Kuta

yîya sedsalîya XIX G destpêka sedsalîya bîstanda,berî şuF

sa Aktyabirê. Li nav van salanda kovar G rojnamên kurdY

"Kurdistan" (1898-1899), "Rojî kurd" (1$11-1913) , "Bangi
kurd" (1913-1919), "Peşkewtin" (1917-1921) çap dibûn, di

wanda sêr û nivîsarên nivîskaran. G helbestvanan çap diki¬

rin, ronakbîr G xwendkarên kurd pê didine naskirinê. Di wî

zemanîda her bi tenê di rojnama "Kurdistanêda" bi kurtebe

rî hine melumetî derheqa Ahmedê Xanî, "Mem G Zîn"a wîda ïï

Qadir Qoyîda nivîsîne (binêre "Kurdistan" N.3), Rojname G

kovarên din her bi tenê şêrên helbestvanên kurd çap diki¬

rin, di wanda pirsa tarîxa lîtêratGra kurdî ne dihate da¬
nîne.

Zemanê duduwan (duwemîn) yê çapkirin G lêgerîna lîtêratG¬

ra kurdî li paşî şurşa Aktyabirê dest pê kir G heta sisa-

liya sedsalîyê kisand. Hema xGt li nav van salanda tevge-

ra (livîn G bizutina) serê azadî G serxwebûna kurdan dest

pê dike G .çiqas diçe, ewqas bi hêz û qewat dibe,- Hema di

vî zemanîda ruh û hestê wetenperwerîyê û welathezîyê li

nav neteweyê kurdda belav dibe, Ew ruh û hest di wexte hu

kumdarîya Kurdistana Jêrin tê danîne (çaxê li nav salên

1919-1921-da şêx Mehmûd hukumdarê Kurdistanê bû.) Hema di

wî çaxîda ronakbîrên kurd dest pê dikin nimGnên efirandi¬

nên kurdî kom dikin G li kovar G rojnamên kurdîda çap di¬

kin, mesele, kovarên "Rojî kurd" (1922), "Dengî Heq" "19-

23), "Jiyanewe" (1924), "Jîn" (1923), "Dengî Kurdistan"

(1922-1926), "Diyarî Kurdistan" (1926), "Zarî kurmanc" (19
26-1932), "Ronahî" (1927).

Di pêşgotina dîwana wan şayiranda bi kurtberî serhatî, jî-
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yîn G kirna wan her yekî nivîsîne, di pêra ji derheqa «sce^.
setê hunurê nivîsarên wan bi gişteberî nivîsîne. Le bi te^ -

heirê zanistî heta piha efirandinên wan analîz nekirine, jx

hev^, dernexistine.

Li kutabûna salên 1930 du beirhevokên şêrên şayirên kurd
hatne çapkirinê. Di sala 1938-da Ebdula Kerim Hezaz bere¬

vokekê şêrên şayirên kurd çap kir. le di sala 1939-da Eli
Kemaî- Bapir Gulçîna Gulistana şêrên şayirên hevdeme xwe

çap kir (şêrên Ahmed Muxtar, yen Bêxûd Mêla Mehmud, yen
Piremêrd, Tewfîk Sahibqiran Ahmed, Nûrî Şêx Salih) .

Zemanê sisiyan yê lêgerîna edebyeta kurdî ji ëalên 1940-î
dest pê kir. Li sala 1941-da çend berhevokên komelati u
sîyasî û edebî di Bexdadêda nivîskarê bi navdar Refiq Hil^
mî berheyokeke bi navê "Edebî kurdî" (sêr Û edebyatî kur¬
dî) çap kir, di wê kitebêda ewî bi tomerî şêrên şayiren
hevdemê xwe çap kirine, Û lêgerîna wanva mijGl bGye,nîşan
kiriye, ku nivîsarên wan raberî derebeg G çewsenkeren mi¬

let hatine nivîsandinê,

Refiq Hilmî di kitêba xweda mijûlî lêgerîna şêrên van şa-
yiran'bÛye: HemdÛn, BêxGd Mehmud, Mehemed Xakî, Xeste, Eb
dulxaliq Esîrî, Hemdî Saybqiran , Ahmed Muxtar Caf , Fayq

Bêkes, Piremêrd, Xeriq, Hacî Qadir Qoyî.

Li nav salên 1940-1941-da gelek nivîsar û gotar liser ni_
vîskarên kurdan çap dikirin, mesele, Refiq Hilmi li kova¬
ra "Gelevêjda" hejmara 1,2 -da yen sala 1944-da derheqa
şayirê kurd Salimda çap kirîye. Rojbeyanê nivîskar derhe¬
qa kês Q qafîya edebyeta kurdîda (şêrên şayiren kurdan)
gotareke bi hewasdar li kovara "Gelavêjda, hejmara 2 -da
sala 1944. çap kirîye, tiîsan di wê kovarêda Û wê hejmareda
Cemîl Bendî Rojbeyanî gotarek li ser edebyeta kurdi^ çap
kirîye, le Givî Muqrîyànî gotara xwe 0 derheqa şay ire >la
sikê kurd Muhemed Reşîd Dizêy li kovara Denge Giti Teze_

da . hejmara 1-da çap kirîye, li kovara "Nizarda bejmara
19-da ya sala 1948 -da nivîsarek derheqa şayxre kurd Beke

se cahil-da çap kirne.

Wusa iî hine gotar Û nivîsarên din bi nave ''Edebyeta kurd
G rabikirina sedsalîyê li ser wêda" çap dikirin, di penci

salîya vê sedsalîyêda çend berevokên mezxnbi rengeki fi-
riwan lêgerîna tomerîva hatne çapkirinê: kiteba Aladin Si,
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reza. Sala 1952-da li Bexdadêda Tarîxnas G edebyetnasê bi

navdar Aladîn bi cara pêşin bi zimanê kurdî bi navê "Mê-

jûy edebî kurdî ji zemanê berê kevn heta kutabûna nivê

sedsalîya bîsta" çap kirîye. Li nivîsara xweda Aladîn Si-

cadîn dewlemendî, xwerûya efirandinên helbestvanên kurda

tîne ber çavên i^^^wei^^^S.aîlS.'",' nîşanî Aoan dike, ku ew bixûnin
haj pê hebin. Di kitêba xweda ewî anîye ber çava çawa mi¬

letê kurd mîna miletên din pêşda çûye, rabGye ser xwe, bi

tevî miletên dinyayê bûyê hevkarê efirandina kûltûra din¬

yayê. Ewî di xebata xweda, di komkirin û lêgerîna cûre-

cûre zarsvada zehmetekî gelek mezin kirîye û bas bi hûr û

kûr mijûlî lêgerîna peydabGn G pesvéçGna edebyetê bûye.

Berî wî kesek bi vê pirsêva mijQl ne dibû .melumetîyên bas

yen serhatî, îş û karên nivîskar û helbestvanên kurd gişk

ne eyan bûn, Alàdîn Sicadîn ev gişk hildan, dane ser mile

xwe G bi camêrî G serferazî nivîsara xwe wek monografîya
binaxe Q wek xebatên zemanê xwe çap kir. Bona nivîsandina

wê ewî gelek çavkanî bi zimanê kurdî, farsî, erebî dawe

xebitandinê,

Aladîn Sicadîn di vî îş 0 karên xweda tîne ber çavan, ku

berê-berêda peyvendîya edebyeta kurdî bi ^debyeta gelek

kevnra hebûye, ew basa edebyeta Misrê (belge 559-582). e-

debyeta farsî (belge 572-580) , edebyeta Çînî (581-^

583), edebyeta yahûdî (597-605), edebyeta yûnanî (605-

618), edebyeta roïïîanî (618-624), dike le ewî mesele ne a-

nîne, ku gotina xwe îsbat bike. Ew pêvandîya edebyeta kur

dî û edebyeta van miletên kevn bi arîkarîya yeksanî û yek"

rengîya folklora kurdî G edebj'-eta van miletan îsbat dikeT

dmya zordarî G serê qewat û hezên pak û xirab, parêzgarî

ya destûr, edet G nerêkîya li nav miletê kurdda, parêzga--

rîya wê desturê, wî edetî û nerêkiyê, yen, ku li nav des¬

tûr, edet û ayîna miletên kevnda , miletên rojhilata navîn

da têne gilî kirine û gotinê. ~

Bona nivîsandina kitêba xwe hêja û bi qîmet Aladîn Sica¬

dîn feûdî ji nivîsarên nivîskar û lêgerînkerên Evropayê G

rojhilatê wer girtîye, hemû matêrîalê bi qîmet û nirx je

hilçandiye, anye ber çavên xwendeweren xwe. Kêmasîyên ni¬

vîsara wî ewe, ku ewî ew matêrîal bê kritîk daye xebitan¬

dinê û lêgerîna kûltûra miletê kurd bi abûr û jîyîna ci¬

vakê (cimaetê) ra girênedayê.
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Di sala 1956-da kitêba Refiq Hilmî "Sêr û edebyeta kurdî"

derheqa şayirên kurd yen hevdemê xwe li bexdadêda çap

kir. Di kitebêda ew bi dur û dirêj basa komeke şayran di'-

ke û mijûlî lêgerîna efirandine wan dibe, kêm û zêde ram£

na wetenperwerîya wan tîne ber çavên xwendeweran, xasma e-

firandinên Dild'ar (1917-1948), Remzî mêla Maruf (1912-19-
56), Ziwer (1879-1948). Ewrehman begê Salim (1905-1959),

Selam (1892-1959), Elî Kemal Bapîr (1887-1975) , Goran (19-

04-1962), Nûrî şêx Salih (1896-1958) ji hev der dixe, bîr

G bawara wan wetenperwerî, kurdewerî, milethezî bi nîşan

kirina perçên şêrên wan tîne ber çavên xwendeweran, Li s_a

la 1961-da Kerîm Sareza Kitêba xwe bi navê "Koye Q şayî-

rên wê" çap kir, di we kitebêda ewî derheqa şayîr G ronak

bîrên bajarê Koyêda nivîsîye. Ewî li ser wan şayrên Koyê-

da fikir G ramana xwe nivîsîye, yen ku li kitêba Aladîn

Sicadînda derheqa wanda tiştek ne hatibû gotinê, xencî H£

cî Qadir Koyî, Ew wusan ji derheqa hine şay ira bas dike,

yen ku bi kurdî nenivîsîne, bi zimanê ciranê xwe sêr nivî^

sîne, mesele, Menfî (Husêyne mêla. Resûl), Hesêyn Seyd Ah¬

med, Şêx Muheydîn Nihanî . Wana bi zimanê farsî şêrên xwe

nivîsîne, le mêle Xafizê Mexzûn, kak Mustefa Safî şêrên

xwe bi erebî, kurdî û farsî nivîsîne.

Li nav \<ran .salanda ji kitêba Maruf Xeznedar ya bi navê

"Axanê Kurdistan" bi zimanê erebî çap bûye, têda basa şa-

yirên Kurdistanê kirîye, ku miletê ereb bibe nasê kurdan

û edebyeta wan. Di pêşgotinêda doktor Ebdulganî Neccar

nivîsîye, "Miletê kurd miletekî mezine, gelek ş,ayir,n.ivÎ£

kàr, zanyar û karkerên hukmeta ereba ya pê-şinda îş kiri¬

ne". Ew basa rola miletê kurd'li tarîx û . rewşenbîrkirina

neteweyê rojhilata Nêzîkda dike û dibêje, ku Saladînê Ey£

bî dewletek li Misire saz kirbû, xaçparêz ji nav weletên

Rojhilatê der>:istibGn û kOltûra wan parastibû ji zeftka-

ran,

Maruf Xeznedar kurt qedir G qîmetê şayirên kurd yen bi nav

û deng gilî dike û gelé ereb dike nasê dewleroendîya lîtê¬

ratûra kurdî, Di kitêba xweda kêm û zêde derheqa formé ş£

rên miletê kurd dinivîse, ji wan navê van çarrêzan,beytan

stranan (Guranî, heyran, stran) li rex şêran datîne û ba¬

sa kês û qafiya wan dike. Bi kurteberi serhatî G naveroka

deh şayrên kurd bi zimanê erebî nivîsîne, navê wan şayî-

ran jî li berê di monografîya Aladîn Sicadînda hatibû ni¬

vîsandinê.
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Maruf Xeznedar navê van şayîrên jêrin tînê ber çavan :

Di kurmancîda : Ahmedê Xanî û Mihreban Xatûn.

Di soranîda : Piremêrd, Dildar, Bêkes, Nalî, Bexûd, Goran
Mirza Safî, Baba Tahîr û Wèlî Dîwanê.

Di vira ew guh dide ser nivîsarên du şayrên kurd, şêrên

wan bi tercima erebî tîne ber çavan G derheqa wanda gilî

dike mîna şayîrên nenas. Xênc wê nimûnê çend çarrêzan bi

ser dialêktan çap kirîye. Li kutayêda ewî gotareke kurt

ya zanyarê kurd bi navbang Taufîq Wehbî çap kirîye, di wê

gotarêda -ewî bîranîna xwe li ser tarîxnivîsê mezin Muha-
med Emîn Zekî nivîsîye.

Xwedînivîsên van lêgerîna heta niha her bi tenê bi kurte¬

beri li ser nav nîşanên şayîran û naveroka efirandinên

wan anîne ber çavên xwendewana û çend nimûnên şêrên wan

nîşanî wan kirine. Wana guh ne daye ser rêç û rêbazîya ni

vîsarên wan. Nivîsandina efirandinên wan bi tarîxêra bT

girêdan le neriihêrîne, mijûlî berepêşçûna cimaeta kurd ne

bûne G nivîsandina şêrên xwe bi tevgera -kurdanva girê ne

dane. Eva gotina her tê li ser legêrînên Kerîm Sareza û

Maruf Xeznedar. Eve kêmasîyê wan herduwa. x ' "

Li nav salên 1950-da çend nivîsar û lêgerînên bas li ser

edebyetê hatine çap kirine, ew nivîsar û lêgerîn jî li

ser efirandinên çend şêrên kurd edebyetnasên kurd di ko¬

var G rojnamên kurdîda çap dikirin. Mesele., li kovara "Hî

va"da ya sala 1958-da li hejmara 2-da Muhemed mêla Kerîm

nivîsarek bi navê "Mesela edebyeta kurdî" çap kirîye. Re¬

fîq Hilmî di hejmarên 5 û 6-da yen kovara "Şefaq"da ya sa

la 1958-da gotara nivîsara xwe "Neteweyê kurd û ser" çap
kirine.

Refîq Hilmî nivîsîye: "Eger di zemanê bihirîda şayirên

kurd mêla xwe didana ser hezkirin û dildarîyê, siruşt û

ayînê, niha ew wusan nîne, şayirên niha ne mîna yê bêrêne
ew niha bûne hîva milet û milet hîvîdarê wane bo xatirê
bextê xwe pêşwextîyê.

Li kovara "Şefeq" hejmara l-da ya sala 1961 Osman Sebrî
gotara^xwe "Şakarê Şayranê kurdî" çap kirîye, têda ewî hi^

ne nivîsarên şayrên hevdemê xwe anîne ber çavên xwendewe"^
ran û bi kirîtîkî li nibêrîye, mijûlî lêgerîna wan bûye.
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Li gotareke xwe dinda, ya ku hejmara duduwanda^^ya kovara

"Şefeqî' sala 1961 çap kirîye, navê wê gotarê Rola edeb_
(yan rola helbestvan) li vejîyandina ruh G bîrà milet Ix
rewjşenbîrkirina neteweyê kurdda, çap kirîye.

Navê wan gotar û nivîsarên jorê nivîsandî nîşan dike, ^kî
komeke nivîsarên wan hatine terxan kirine bona lêgerîna
sêr û helbestên şayîrên kurd, hinek gotar G nivîsar jx ha_
tina içapkirinê, ku haj edebyatê bin, xwendeweran kurd bxk
ne nasê edebyata miletê kurd. Le eger em bas le bmêrin,
emê bikarbin meselan bînin Q.nîşan bikin, ku li nav salen
1960-da çend lêgerîn, kitêb G portokên cuda yen lêgerina
monografî li ser lêgerîna tarîxa edebyeta kurdî G çend
têbinên din li ser efirandinên helbestvanan G nivîskaran
têne çapkirinê. Di wan xebatandà bi gotina firiwan lîtera
tûr folklor û kûltûra neteweyê kurd têne ji hev derxis-
tin, bişkavtin Û verisandinê. Xebatek ji wan xebatan xe¬

bata Muhemed mêle Kerîm tê hesab kirine, navê wê xebatê
evê: "Hacî Qadir Koyî şayîrê qonaxa nÛye 11 jîyîna netew£
yê kurdda". Eva pertoka sala 1960-da li Bexdadê çap buye.
Di wê kitebêda derheqa jîyîn, îş kar Û naveroka nivisaren

Qadir Koyîda tê gilîkirinê. Mêla Kerîm bi hÛrgili bxr u
bawara pêşkevtin, ruh Û hestê niştimanperwerîya Qadir Ko¬

yî nîsan dike, sêr Û xebata wî pêşberî derebeg G siltane
romê, sahê îranê gilî dike, şiro dike, ku Qadir Koyi paş-

revê Ahmedê Xanî bÛye, mîna wî xelq şîret kiriye, ku yek
bin, ber bi rewşenbîrîyê herin, ser bikm bo xatire .ser¬

xwebûna kurd û Kurdistanê.

Li pasê sala 1968 Muhemed mêlé Kerîm kitêbeke din bi navê
"Gencina folklora kurdî" (komek lawuk, heyranok)^li Bexda
de çap kirîye. Di vê kitêba xweda çend kilamên mereniye u

hezkirinê bi zaravê kurmancî hatine çap kirine.

Di sala 1968-da Muhemed Emîn li Pertoka Xweda "Goranî û
Jîyan" (yanê kilam Û stran Û jîyîn" çap kir, têda ew rola
folklora. kurdî di jîyîn Û tarîxa miletda tîne ber çavan. .

Di kitêba xweda "Ferhenga şayîrên kurdan" ya ku li sala

1968-da li Bexdadê çap bÛye, hunurê edebyetê di perwerde-

kirina qîz Û xortan nîş.an dike. Di kitêba xweda ya bi na¬
vê "Ferhenga wîjeyê şayîran" -da Ahmed Reşwanî bi van pir
sên jêrînva mijûl dibe: dilxwezî, xweşî, hîvîdari, ronakx
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behar, hezkirin, dildarî, rindî G bedewîya jinan nîsan di
ke; kl ew gîşk li edebyeta kui^dîda hene. "

Di sala_1970-da Muhemed Resul Hawar li Bexdadêda kitêbeke
mezm li ser şakaranê şayîren kurd yen bi navdar Pîrimêr-
dê bi^navdar) çap kirîye. Ew li alîyê ramana hunerîyeva
mijulî lêgerîna sêr G helbestên Piremêrd dibe.

Li sala 1962 "Ebdula Bîmar kitêbeke monografî li ser lêge¬
rîna sêr G helbest çap kirîye ew têda mijClî lêgerîna pê-
vendiya folklora raillî Û hostatîya şayîranva dibe G nîsan
dike,^ku Piremêrd di efirandina xwede çîrok, efsene, ser¬
hatî G pendên pêşinan dane xebitandinê Û nîsan dike.'pîre-
mêrd sêr Û helbestên xwe bi kêşa sîlabî (rêzebenda bangan)
nivisme.

Di salen 197J (li Bexdadê) 1971 (li Hewlerê) kongresên ni
viskaren kurd hatine gazîkirinê, di wan kongresêda . piri
danm bona pêşxistina edebyeta yekîtî ya kurdî. Dî wan
kongresênda biryar kirin, ku edebyeta kurdî biparêzin, he¬
mû çar u mikana dest xin bona pêşketin G lêgerîna edebye¬
ta kurdî, guh bidine ser kel G pure netewe, gencîna wê bi
parezm. Li paşî çend kitêb G pertokên din li ser edebyeT
u folklora kurdî hatine çap kirine, mesele, kitêba Sadiq
Bahadin, Şayîrên navça Amedîyê", berevoka kovara "NÛserê
Kurd (sala 1970, hejmara 2), Ezîz Gerdî, "belgên .dîroka
edebyeta neteweyê kurdî", gotara Mêla Xidir Destî "Biraye
"^ ~^t hejmara 8-da ya sala 1970 çap bÛ ,Şêx Mehemed X^T

Reza Talebani deftera "Kurdewerî" hejmara 1-3 li Bexda¬
dêda sala 1970-da çapkirin, Kak Feleh hinek şêrên Mehwî
Il rojnama "BirayÊtî"da hejmara 8-9 da yen sala 1970 çap
kirine. Mehmud Yusif miqala "Edebyeta kurdî" li rojnama
Birayetîda" hejmara 8-da ya sala 1970-da çap kirine.

Li paşî şurşa sala 1958 dest pê dikin gelek lêgerîn li
ser edebyeta kurde Iraqê çap dikin. Le bi rengekî rastî
her 11. paşi derketina "Beyannama marte sala 1970, wextê
mafe avtonomîya Kurdistanê li Iraqêda dan, zemanekî nÛ li
edebyetnasîya kurdda dest pê dike. Li nav salên 1960-1970
da Edebyetnas Û zimanzanan dest pê dikin destnivîsarên
kurdi çap dikin, mesele, çend dîwanên şayîrên kurd yen
sedsalîya navîn çap kirin, Navenda çapkirina dîwanên şa-
yiran Baxdad, Sulemanî, Hewlêr G KerkÛk bun. Ji sala 1958
heta sala 1970 li Baxdadêda 26 dîwan çap kirine, li Sulê-
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manyêda -32 dîwan çap kirine. li Hewlêrêda 15 dîx-jan çap

kirine, li Kerkûkêda 7 dîwan çap kirine. Xêncî wê di ko¬

var û rojnamanda gelek gotar û nivîsarên kirîtîkî (rexne--

girî) li ser şêrên şayîran G li ser pirsên zanyarî lêgerî^

na edebyeta kurdîva mijûl bûne, çap kirine, Mesele, Kak

Mem derheqa bîranîna Şêx Selemê Nemirîda nivîsarek li ko¬

vara "Hîwa"da hejmara 23-da, sala 1961 çap kirîye, Ebdul

Rezaq Mehemed derheqa Şêx Riza Talebanî li hejmara 31 -dâ

ya kovara "Hîwa"da çap kirîye. Ebdulxaliq Aladîn li hej
mara 32-da ya sala 1961 miqala xwe "Li goşeye edebyetda""

çap kirîye.

Li du wan komên rêxistina pirsên lêgerîna ziman, edebyeta

kurdî G bona efirandina zimanê edeb^ta kurdî yekîtî pirs

hatine danîne.

Dîsan di wî çaxîda Muhemed meîa Kerîm di kovara" Hîva"yêda

li hejmara 9-10 ya sala 1959 miqala xwe bi navê "Şakarê

şêrê Edebyetî" çap kir bû , têda mijûlî lêgerîna efirandi¬

na şayîrên kurdî kilasîkî bûbû.

Li dû wê van zanyarên jorin her yekî bi serbixwe G cuda

bi lêgerîna edebyeta kurdîva mijûl bûn, ew zanyar ev kes

bûn: Maruf Xeznedar, Êzzedîn Mustefa Resûl G îhsan Fuad
bûn. Herse kes jî li Sovêtistanêda bawernama xwe ya navê

doktorîyê standine.

Maruf Xeznedar du kitêb çap kirin, ya pêşin navê wê^ "Kês
G qafî li şêrên kurdîda". Ewî ew kitêb li Lenîngradêda nj,

vîsî, le li Baxdadêda çapkiriye.- Ew di wê kitebêda îsbat

dike, ku sazmanîya sêr G helbestên kurdî yen berê bi ren¬

gê bangane bû, ku kês û qafîya sêr û helbestên kurdî yen

zemanê niha mina hevin, ku şayîrên niha di vê pirsêda ser

edetê berê diçin, şêran bi bangane dinivîsîn. Ew dinivîse

ku di şêrên wanda heft bangirî, sêzdeheng zedetir^.jî di¬

bin. Kitêba Maruf Xeznedar disêrtasîya wî bû, navê we "Le
niherînek di tarîxa edebyeta kurdîda" bû, ew sala 1967 li

Moskvayêda çap bûye. Di wê kitebêda ew tarîxa edebyeta

kurdî ji sala 1890 heta sala 1960 rewşen dike, tîne ^ber

ronahîyê, Di wê xebatêde Maruf Xeznedar rola rojname û k£

varên kurdî li pêşketin û pêşveçûna lîtêratGra kurdî ya

niha tîne ber çavên xwendewaran, nîsan dike çawa bal ^ u

wextê sîyasetîyê têm G raberîya lîtêratûrê û guhastinê
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diguhêzin,' Ew mêla xwe dide ber qanunê lîtêratûrê, nîsan

dike, ku efirandinên şayîrên nivê sedsalîya nozdan û şayî

rê nîvê sedsalîya bîsta di lîtêratûra kurdîda cîyên pêsiïï

digirin, Ew şayîrên nîvê sedsalîya nozdan yen hère mezin

hesab dike Şêx Riza Talabanî (1842-,,,,), Xerîq (1865-19-

04), Adîb (1859-1916), ew zemanê nav salên 1918 û 1945 h£

sab dike zemanekî nû yê pêşveçûna lîtêratûra kurdî, Di xe¬

bata wîda xwendevan pê dihesin, ku Ahmed Muxtar (1897-19-

44), Hemdî (1878-1936), Ebdal Nurî (1809-1944) ,Zîwer (1875"

1948), Bêkes (1903--1948) , Dildar (1918-1948) di efirandi¬

nên xweda guh dabûne ser pirsên sosîalîyê û ser mesela hal

û wexte miletê kurd,

Li kutayîya xebata xweda Maruf Xeznedar qise dike, ku li

paşî serê dinyayê duwemînda di rêveçûna lîtêratûra kurdî¬

da rîya rêalîstîyê peyda dibe, şayîr di sêr G helbestên

xweda derheqa tevgera (lipata) serê azadkirina miletda

derheqa serê çînanda dinîvîsin, şayîr li şûna hûnandin û

tindirust kirina bi edetê eruzî dest pê dikir efirandinên

bi sîlabî (bangebendî) dinivîsîn. Ew dinivîse, kî vî ren-

gî (bi curé bangebendî) Piremêrd, Selam, Goran, Cegerxûn,

pilzar, Hejar, Ibrahim Ahmed û Maruf Berzencî sêr G hel¬

bestên xwe nivîsîne.

Li sala 1966-da li Bêrûtê kitêba Êzêdîn Mistefa Resûl der"

heqa "Realîzm li lîtêratûra kurdîda çap bû. Ew xebat di~

sêrtasîya wî doktorî bû, Ewî li Eakuyi nivîsî bû û pawan

kiri bû, Di wê xebatêda nimûnêii rêalîzm di folklora G şê-

rên şayîrên kurdî yen klasîkîda tîne ber çavan Q nîsan di

de, ku wîne G şiklê jîyîna milet, çewsandina neteweyê kurd^

serê çînan, serê azadîxweza kurdan G neteweyên Rojhelat

di afirandinên şayîrên kurdanda cîkî mezin girtine, Izêdîn

Mustefa xeysetê rêalîzm G binga wî di lîtêratGra kurdîda

nîsan dike û wan li rêza lîtêratûra dinyayê pêşveçGnda da

tîne û dinivîse, ku raman û bîr û bawara wêda gilîyên az¥

dî, dostî, hevkarîya miletan têne gotinê, pirsên bextyarT

serbestî û wekhevîya hemû miletan li nav neteweyên dinya¬

yêda têne danîne G gotinê,

Li sala 1966-da li Moskvayêda îhsan Fuad kurteberîya ba¬

wernama disêrtasîya xwe derheqa "Şêrên Hacî Qadir Koy"da

çapkir. Ew jî kurde Iraqê bû G xebata wî jî giredayîye bi

lêgerîna lîtêratGra kurdîva li Iraqêda. Li berî wî derhe-
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qa Qadir Koyîda li ycbatêd x-v.eda Aladîn Sicadîn, Gîvî Muk-

rîyan nivîsîbûn, Mehemed mêla Kerîm jî xebateke başqe bi

hurgilî li ser naveroka efirandinên wî , bîr Q bawara wx

çap kiribû, le îhsan Fuad diha bi firevan û kûr mijûlî^l£
gerîna efirandina wî bû G diha bas G rindtir qedir G qîm£
tê kirna Qadir Koyî û efirandinên wîrêzber kir. Eva kir¬
na bas û lazim bû, çimkî ewê xebatêva xelqê^rûs dibe nasê
efirandinên Qadir Koyîyê helbestvan û şayîrên mezin.

Li pêşîyê îhsan Fuad basa zeftkirina Kurdistanê dike G di.
nivîse, ku li 1514-da Rome G îranê Kurdistai) li nav x-weda

parevekirin G jî wî wextî heta niha miletê kurd li bin
hukmeta herdu dewletanda maye, çend caran mîr G serokên
kurdan rabûne, nikar bûne serkevin, çimkî li nav kurdanda
li nav axa G begên wanda xayîn û xwefiroş gelek hebûne, dx
rojà oxirmê giranda ç-Ûne pista neyar û'dijminên miletê

kurd.

Ew elam dike, ku Hacî Qadir Koyî şayîrê Kurdistana. jêrîn
bûye, li du Nalî (1787-1855) Salim (1800-1866)^Kurdî(1879

1849), derketîye meydana nivîsandina şêran 0 mîna wan şê-
rên xwe bi zaravê soranî nivîsîne, îhsan Fuad nîşan^dike^
ku xezalên Nalî li bin bandûra nivîsarên Ahmedê Xanîda bû^
ne, ku Qadir Koyî jî di bin bandûra bîr û bawara Ahmed Xa_

nîda (sedsalîya Hevdeh) bûye, ku ew di bin bîrbawara Eb-
dulrezzaq û Bedirxanda bÛye, ji ber vê yekê ewî^ li şerên
xweda li ser yekîtî G hevkarîya hemû kurdan nivîsîne,bang

Û gazîya van kirîye, ku yek bin, Xwendin li nav miletda
belav bikin, Çapxana vekin, bi kurdî biçûkan hîn bxkxn,mi.

na Evropa hîn bin, pesa hîn bin bo xatirê azadî û serketi.
na kurdan, bo xatirê Kurdistanê. gazî milet dikir, ku zim£

nî kurdî hez bikin û biparêzin, mafê xwe sîyasetî G para^^

tina ayîna gelé kurd biparêzin, Ev merem G mebesten sêr u
helbestên Hacî yen rewşenbîrkerên Tenzîmate li Tirkiyeda

bûn. .
Di vê nivîsareda min bi kurt û sere berra nîsan kir, ku
cara pêşin kurd bi xwe mijÛlî lêgerîna tarîxa edebyeta
kurdî bûne, ku eva kirina rewşenbîrkerên kurd, şayir. u_e

debyetnas 0 zanyarên kurdên Iraqê bi vî îş û kariva mxjul
bûne, Bi nivîsar G rêzber kirina nivîsara wan ez terne ser

wê nêtê Û gotinê, ku gotina zanyarê rÛs Dîttel raste:edeb
yeta kurdî dewlemend heyë, ku heta niha xwendkar, zana u



rojhelntnns heta niha haj pê tune bûn. Saya sere xebatên

kurdên Iraqê zana niha em bi serferaz dikarin bêjin,ku lî

têratûra kurdan i;,clek dewlemende, ji zGva kurdan bi zima~

ne xwe §êr, beyt, destan G nivîsarên tarîxî, filosofî, a-

yînê, dîn G diyanetê nivîsîne, ku di tarîxêda berepêşîn

wana bi zaravê kurmancîya jorin Q bi guranî nivîsîne (ji

destpêka sedsalîya X heta sedsalîya XVII-XVIII), Pasê ji

destpêka sedsalîya hîjdeha heta niha lîtêratGra bi zaravê
kurmancîya jêrin tê nivîsandinê.

Lêgerîi-ia wê lîtêratûrê her li destpêka sedsalîya XX-da
destpê bûye. Le divêt bêjim ci heta niha di vê pirsêda ha

tîye kiriiiê, kême , ne kûr û ne firivane, niha pêvîste iT

lêgerîna wê lîtêraturêda van pirsên jêrînva mijûl bin :

1- Lêgerîna -adebyeta kurdî bi tomerî.

2- Veresandin, ji hev derxistina sêr û helbestên şayîran
başqe-başqe,

3- Lêgerîna dîwanên şayrên kurd yen soranî, kurmancî, go¬
ranî ,

4- Lêgerîna jîyîn û kirina şayîrên kurd sên mezin lî Ira¬
qêda, Iranêda û tirkîyêda.

5- Wergerandina sêr û helbestên şayîrên kurd bi zimanê rû

sî, evropî, erebî, farsî G tirkî, "~

6- Lêgerîna bîrûbawara wetenperwerîyê di lîtêratGra kurdî
da (kurmancî, soranî Q goranî). ~

7- Nivîsandin G çapkirina ferhengok û ferhengên zimanên
şayrên kurdî yen klasîkî.
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ELi HERiRi (X-XI)

Kurdriasê Rûsîstanê Alêksandir Jaba di kitêba xweda^ya ^^bi
navê "Recuil de notices et récits kurdes"da nivîsîye :'^Şa^
şîrê kurdan yê pêşîn Elî Herîrî bÛye. Ew li gundê , Herîrê
nehîya Şemdînan sincaqa Hekarîyêda sala 400 bîcrê^ (yanê
sala 1009-1010) ji dayka xwe bûye û sala 470 hîcrê (yanê
1078) çûye rehmetê û hema li wêderê jî hatîye çal kirine"

A. Jaba nivîsîye, ku "Dîwaneke Elî Herîrî ya şêran G bey¬
tan li kurdistanêda meşGr û merufe". Le sed car heyf ^û^mi^
xabin, ku heta niha ez haj pê nînim dîwana wî li kîdêrêye
li cem Ùêye G li kîjan cîyî destninîsara wî dest dikeve.
Li kitêbên tarîxa edebyeta kurdîda û li berevokêd edebye¬

ta kurdîda qet şêreke Elî Herîrî û qet beyteke wî çap ne¬

kirine. Kamuran Bedirxanê Rehmetî di nivîsara xweda ya bi
sernavê "ferbÛna xwendina kurdî"da (Paris, sala 1968, r£
yê 42) nivîsîye giva "Elî Herîrî soran buye", le Bedirxan

qet şêreke Elî Herîrî ne bi zaravê soranî, ne jî bi kur¬
mancîya jorin di kitêba xweda çap nekirîye, ne anîye ber

çavê xwendevanên xwe.

Li kovar G rojnamên kurdîda carnan melumetîyên cî-war G
wextê bûyîna wî ji daykê e'iau- kirine, le melumetîyên dm
derheqa Elî Herîrîda min li kitêb Û nivîskarên kurdîda he
ta van salen paşîn ne dîtine, her bi tenê berê pêşm Al-
be'-*- Sosin li berhevoka xweda. ya bi navê "Kurdische Sara-

luogen (Peterburg, sala 1887, rÛyê 278)" serek bi sernavê
Elî Herîrî çap kirîye. Ez li vira wê şêrê çap dikim. _ Bi
-fikra min ew bi rastî nivîsara Elî Herîrîye, çimkî bi kes
û qafîya xweva bi hev anîna rêa Û bendên xweva mina ser

hélbesta şayîrane, ne mîna strana zargotinêye. Bona xwen¬

devanên me délai haj wê hebin, ez wê şêrê 11 jêre bi her¬

fên latînîya kurdî çap dikim :

Ger bûn bibînin nalê eşq,

Tené li bom zarî dikin,

Her kes bizanêt halê eşq

Bi hîle dijwarî dikin.
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Bi halê eşq boxîl hûbûm

Her dem di dem zelîl dibûm,

Bê rêh û bê delîl dibûm

Her kes bi xemxwarî dikin.

Hûn bar mekin xemên di zor,

Le hesreta vardên di sor

Çavê di reş bisk têne dor,

E'nîya bi nûr tarî dikin.

E'nîya bi nûr zilf têne ser,

Rengîn dibin şems û qemer,

Reşm&r ji perdanê neder,

Li e're'ra yarî dikin.

Hoş û e're'ra şimşa diket,

Teşmîn rêva, sebir û xîret,

Qahu meàet, ahu medet

Çeşman ci xubari dikin.

Çavê li rojê bîne kom.

Came mey anî ji bom

E'mir kir lazim vexom,

Mestî ji min jarî dikin.

Mest û şerab qendavê,

Esîr û bendêt vê şevê

Ger vesfê yafê ez bibêm

Hûn terkî huşyarî dikin.

(A. Sosin, Kurdische Samlingen 278-279)

Li sala 1972 li Lenîngradêda berhevoka rojhilatê hejmara

sisiyan bi zimanê rûsî çap bûye. Kurdnasa Sovêtîstanê M.

B. Rudenko li wê berhevokêda miqala xwe ya bi navê "NêopGb

lîkovannîyê stîxî kurdskîx poêtov" (yanê sêr G helbestên

şayîrên kurd yen çapnekirî) çend sêr -xezalên Elî Herîrî

çapkirîne. Ewê ew sêr li nav destnivîsarên kurdîda li ki¬

têbxana Saltîkov- Şêdrînda dîtibûn. Sêr bi herfên erebî

çapkirîne, lé ez wan li vira bona xwendevanên me délai bi

herfên kurdî çap dikim. Sernavê şêrê bi vî cûreyi hatîye

nivîsandnê: "Elî Herîrî fermayed" (yanê Elî Herîrî dibê¬

je) :
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Xelqno, werin bibînin.

Ci husneke bi kémale,

Heyran ji dil bibînin,

Ji sene' zewal celale.

Sene' xwedê ku danî,

Sifhe ji nûrê danaye,

Enber li ser kêşaye,

Enber xet di xale.

Xalên di şibê enberî,

Dêm her wek qemerî,

Ez t'êr nabim ji munzerê.

Min naçit ji xeyalê.

Min qet naçî ji bîré

Zilfêt şibê herîrê,

Wê li ser be di mûnîrê,

Dagirt bûn helale.

Ebrû helala eyde,

Dêm her wek xursïde,

Eblek şibê Nahîde,

Cibhet meha bi kemale.

Cibhet meha tevave,

Rû sor gula bi xunave,

Reyan hatne hindave,

Nesrînyan da û pale.

Nesrînyan çû wext beste.

Min nêrî pê hoste',

Eqlê min çû ji deste,

Heyran kirim der haie.

Heyran bûm ez ji dinê,

Sohtim ji dest evinê,

Ji xwe nakim hîvya jînê,

Li-m kêm bûn mah û sale.

Li-m kêm bûn mah û salan,

Metne ji lam û dalan,

Ji ber zehmet û eşkelan,

Ez t'êr dikim miqale.
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Çavê min xûn je dibarî,

Ji ber cblqêt xumarî,

Wëkî ava di carî,

Bê wext û bê macale.

Gerden şûşa nebatê.

Levé şerbeta heyatê,

Ji hisna bit welatî,

Bi min çahî helale.

Methê di nazenînan

U sefê di xûn şîrinan,

Wekî dur û yasînan

Ez her dikim emale.

Baxê ku sed bihar le,

Bilbilê lalezar le,

Ku sed gulê bi xar le,

nala-nale.

Ji Hindê bînin taracî,

Ji Mermerî bînin xeracî,

Ji Romê bistînin bacs,

Ji bo xemla sépale.

Dêma xalê di hûr lé,

Eyna zilfêt stûr le,

RÛ nîva guhê tûr le,

Mehbûbe bê misale.

' Hisna te ya hebîbe,

Dilekî min je xerabe,

E'IÎ tu blkî nesîbe,

Dest bidit wesale.

Hisna te ya dilxahe,

Dilber lebsî sîyàhe,

Bi min kaa'be Ella,

Tewaf dikim her sale.

Ji Hind bînin talanî ,

Bikin gilî sibhani,

Ji bo çavê sa - siltanî,

Dema bêtin sër sale.
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Çend bibêje Elî sadiq

Ji esrar û di qayq,

Ji wan wesfê di layq,

Ji hisna ya .délaie. (rûyê 113-124)

Di kiteba xweda ya bi navê "Hozanêt kurd" ya li sala 1980
da li; Bexdadê ÇapbQye, zanyarê kurd Sadiq Behadîn Amedî
çend parçên şêrên E'iî Herîrî çap kirine,, ez hine parçan
ji wê kitêbê li vira çap dikim bona xwendkarên me^delal.
Bi fikra min bi teher G rengê nivîsara xweva ew sêr yen

E'iî Hèrîrîne :

Disan ji nu eşga berê,

Pir anderûnim ateşe,

Zulfa muzeyen enberî,

D'wa d gel xala reşe.

Xala li deme dil rêva,

Sed ruh û canim bin veda,

Sotim gelo çû di min nema,

Terkim kirin aqil û hişe.

Aqil û hişim bûne esîr,

Dinya ku geh geh têne bîr,

Dem suhbetê bedra munîr,

Zulfa ji werdê bên xoşe.

Werdan ji nêv zulfa derên

Şula binefşê tê werin,

Bala û qed e'rerim,

Hejiyan ser mare reşe.

Disan hey têt û tiçit,

Ehiya emvatan dibêt,

Wê cihan mufam nûr je diçit,

Dêm şuhbete se 'ma geşe.

Sema ' şebistanê eve,

Werda gulistanê eve,

Sirî tebistanê eve,

Şoxa Herîrî dil geşe.
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Ecêb, letif û cindiye,

Ezman nezan û xomiye,

Ageh ji eşqbazan niye,

Mest ù xumar û serxoşe.

Serxoşî cama şerbete,

Horî tu baxê cenetê,

Dêm şuhî de'ma zulmetê,

Seràaê çendin mehweşê.

Mehweş /eu westan sef bi sef

Ew hâte der Misrî di kef,

Wan got: "E'Liyo latxef

Mi bi mirdin qewi xoşe".

Didara'-te ez zîn kem,

Heta kengê ruh te teng kem,

Keser bûm carekê bîn kem,

Xudana têt û destmala.

Xudana têt û cebhet bê,.

Xerac û erd û qimet bê,

Didara te bi qiiaet bê, .

Li Eyd û cejn û sersala .

Evel kar û kesê min tuy,

Yeqin firna dersê min tuy,

Kesê min û besê min tuy,

Li zer û mal û pir nala.

Li zer û mal û pir rencim,

Kesadim, şahibim, gencim,

Li bajêra guhêr sencim,

Sefer diwere heta mala.

Sefer di werê şebê tarî,

Ey E'iî û tu pir ray,

Da bikeyn zikir cebarî,

Bèlki li me xoş bêt sala. (235)
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Gulustana xuda riste,

Li etraf dilan xweste,

Binefş û nêrgiza mesté,

Cinsirî lee'l û reyhan têt.

Reyhan sosin û werdin,

Li şêx E'IÎ xerîb ferdin,

Weristin ehmer û zerdin,

Her ro sed car efxan têt.

Ji efxanan ne maym ter,

Dua 'goyê te ez bê fer,

Bibete ser du esleh dêr,

Heta vê qasdê can têt.

Bibîne rewşê malînê,

Were hindava balînê,

Ji dest ahan û nalînê.

Ci reng firyad ji esman têt.

Bi firyad û héware,

Ji dest ahan min ew kare,

Melazim bendeyê jare,

Ji seydayê ci ferman têt.

Seyda heq nezer vêra,

Di iqliman géra,

Fitara gewheran vêra,

Ji nêv kana Bedexşan têt. (237)

Ger hûn bibînin narê eşg,

Tenî li bom zar diken,

Er kes dizanêt halî eşq,

Bexil û dijvarî diken.

Bi halê eşq bexil dibim,

Her dem bi dem zelîl dibim,

Bê rah û bê delîl dibim,

Her kes bi xem xwarî di.ken^
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Hûn yar meken xemên di zor,

Ji hezreta derdên di mor,

Çavên te reşin bisk tên li dor,

Eniya ji nûr tarî diken.

Eniya şerif bisk tên li ser,

Rengîn dibbin şems û qemer,

Reşmal ji hebisan têne der,

Li ereraye yarî diken.

Xoş e're'ra û şemsa du qed,

Ji min revand sebir û xîred,

Dad û meded, dad û meded,

Çeşman ci xemarê diken.

Cot xumaran kirme def,

Tefsîr diken sune'y sedef,

Roj xemilîn her car teref,

Bi miskê tar tarî diken. '

Biskan li rûyê le bûne kom.

Camé mey êna bom,

Hukmî dikir lazim vexum,

Mestî li min carî diken.

Huşim çû bûn, mabûm di hom,-

Her- dem bi demlew ten bi coş,

Mer'a qewî zewq û xuroş,
Bi şahî xundkarî diken.

Bi şahî wan dan û kerem,-

Xizmet diken turk û ecem,

Miridê eşqê dem li dem,

Li neqşê ceharê diken.

Neqş û nigarê navşan,

Dîwan û wesfet şawşan, .

Hey hey li cotêt padşan,

Ecêb XOŞ serdarî diken.

Serdarî şaha rewneqe,

Mue'ciza remzet ebleqe,

E'IÎ û mebêje ehmeqe,

Li bazarê inkar diken. (239-240)
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EHMED MELE BATÊ (1417-1491)

Bi melGmetîyêd A. Jaba Ehmed mêle Batê li gundê Batê wela¬
tê Hekarîyê sala 820 hîcrê (1417) ji dayka xwe bûye G sa¬
la 900 hîcrê (1491) çûye rehmetê. M.B.RÛdênko li xebata
xweda dinivîse, ku bi gotina A. Jaba dîwaneke' mezin ya Mê¬
le Batê ya şêrêd evîndarîyê heye, aşkeraye, ku her ém haj
du destanêd wîne, ew destan jî evin: "Zembîlf iroş" û "Mew
lûd" (yan jî Mewlûda pexember yan jî Mewluda şerîf ) . Des;t
nivîsara "Mewlûdê" niha li nav destnivîsara A.Jabadaye,lx
kitêbxana Saltîkov-Şêdrînda li Lêhîngradêdaye , têda heta

576 xaşxan hene, gîşk perevedibin ser 17 sernavan.

Li sala 1978 folklorîsta kurdnasa sovêtê Jakêlin ŞÛrênov-
na MÛsaelyan disêrtasîya xweda ya bi navê "Kurdskaya poe¬

ma "Zembîlfiroş" î yê folklornîyê vêrsîî (yanê Dastana
kurdî" "Zembîlf iroş" G şovêd wê folklorî" pawan kxr.Ew^lx
vê xebata xweda mijGlî lêgerîna destana Ehmed mêle Bâte u
sovêd wê zargirtînê bÛye, Ewê li xebata xweda nivîsîye ,ku
xên ji destnivîsara Ehmed mêle Batê li nav destnivîsarêd
kurdîda li kitêbxana Saltîkov-Şêdrînada destnxvxsareke
din jî heye, ew destnivîsar bi destê MÛrad xan Bayzedx^ha
tîye nivîsandinê G bi reng Û rÛ Û naveroka xweva mxna

destînivîsara Ehmed mêle Batêye. le li sedsalxya^XVIII-da

bi nÛva hatîye vejîyandin Û tezekirinê. J. S.MÛsaelyan xen
ji tercima kirin Û şirov.ekirina -sovêd nivîsarêd Ehmed mê¬
le Batê, Murad-xan Bayzêdî wusan jî mijûlî lêgerîna nave-
rok Û kês Û qafîya li hev anîna rêz G bendêd deh-dozde şo

vêd zargotin yê "Zembîlf iroş" dibe, wan raberi hev dxke
Û pevgirêdana wan nîsan dike Û tîne ber çavan. Le sed mx-
xabin heta niha xebata wê ne hatîye çapkirxne, eva çend
sale li çapxanêdaye, her avtorêfêrata wê "Kurdskaya poema

"zembîlf iroş" î êyê folklornîyê vêrsîî, (Moskva 1978) se¬
beb wê yekê ez mecburim ïi jêrê çend perçan jx destxnxvx-
sara xwe ya §ova folklorî li sala 1935 li şehere Txblxse
ji zarê Zîna Qeroyê Fero ji qebîla şerqxya gundejorbxla-

xê nebîya Abaranê hatîye nivîsandinê, eva şaxa mxna şe:fe

berhevoka A. Sosinda hatîye çapkirinêye.
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ÇEND PARCE JI SOVÊD "ZEMBILFIROŞ-

JI BEREVOKA A. SOSIN

Ey dil werin dîsan bicoş,

Carek ji caran mey binûş,

Bikin qiseta Zembilfiroş,

Ds seh bikin hikayetê.

Zelbîlfiroş lawkê rewal bû,

Bi kilfet ù ehl û eyal bû,

." Usif.li bal bû,

h-:q rizagê gismetê.

Qt i-.'£n ew lawê fegîr bû,

La urne xwedê debîr bû,

Pêşê xweda jêr bû,

Ew bi dest hebû sene'ete.

Şixulê wî sellk û tebeq bû,

Qîmeta selkan wereq bû,

Dayma ew rast heq bû,

Pê debxrî kilfetê.

Ew bi dest zembîl bi dest,

Dibirê bazarê bi gesd,

Xwarin nan dihat bi dest,

Rszî dibû gismetê.

Her deim. selkan ku t-îne,

Xatûnek jarâa dibîne,

Bi cil û can dihebîne,

Dil kete pela muhbetê.

Mulibetê keç mubtela kir.

Sur li carîya aşkera kir,

Lawukî qelbim cuda kir.

Min ji eşqa xew ne tê._

Law rast bû bi xwedêra,

-f'-^-T ji wê qenca dlkêra.

Go min ji te navê tu zêra.

Tu mxn xilaskî ji zehmetê.
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Xati3n dibê ev xeber tunîne,

Şerm meke, were nav nivîne.

Min bi te day evîne,

Da em bibînin heşmetê.

Taw dibê tirsim ji xebere,

Dev hereme, têne riyare,

Agirek bi wanda dibara,

Narî cama şerbetê" .

Xatûn dibê tu lawê beyanî,

Lew dibem da tu bizanî.

Min tu ji bo dilê xwe anî,

Da em bikin misilhetê.

Law bi xatûnêra debetê.

Tu mixazîya dil devete,

Daym ji heq nekin vehetê,

Rû spiyin d axretê.

Xatûn dibêje bavéje xeyalan,

Were ser doşek û palan,

Bihn ke zulf û xalan,

Law dibe zilfê herîrê.

Pîroz be lawê mîre.

Ci hede lawê feqîre,

Tev bide vê misilhetê,

Xatûn dibê lawê verêyan.

Were nav reyhan û sêvan.

Tu şekir bimêj bi her du lêvan,

Şibhe cama şerbetê,'

Law bidê tu qenca temamî.

Her wekî şekir di camé,

Bi ser û p'eyan tu li min heramî,

Tirsim ji roja axretê. <

JI DESTNIVISARA MIN FOLKLOR

Zembilfiroş selikan dibe-tîne.

Mal bi mal àigerîne,

Bejn û bala vî nûrîne,

Jin û bûkan ji îmanê der tîne.
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Rojek hat, roja bi xûr,

Zembîlfiras kire tivdîr,

Selik hildan, selikê di hejîr,

Birin, gerlya li nav bajêr.

K'ûçe-k'ûçe_ dizvîrî,

Ber xanîkîra bihîrî,

Jina mîr lé nihêrî,

Huba wê serda firî,

Ewê gazî carîya kir.

Sur li e'nlye aşkera kir,

Got: "Hûn carîngê mine délai

Zû-zû bikin, herin ji mal,

Làwek ïi jêre, berne li bal,

Bêjnê mîr te dixweze dîndar"

Ew caringê k'elësin,

Zû-zû ber jêr dimeşin,

Şirin-şîrin dibêjin :

"Zembilfiroş^ lewkê délai,

Te sene'eta selkê di al,\

Hinek husnê Usib lî bal,

-Hûn caringê husn û cemal, .

Afin bihîstîye mîrî ne li mal,'

Selika bi k'êra bikim bazar ?".

Zembîlfiroş çû bi derda.

Gui xatûn rabû li berda,

Şekîr barî ji dev û leva,

Zembilfiroş got: "Way xatûna, ^gerden zêr"
Carîya ez. anime vê derê,

Selika. bifiroşim naz û nederê.

Gui xatûnê got: "Tu ser sera herdu çava.
Bazar bazara min û teva,

Motaca terne bi dil û çava.

-Xatâna délai, zende bazin.

Tu lî mîii meke gazin, \

Jin ne layqe bike bazar,

Xeber rastin têne ser zar,

Selika bi kêra bikim bazar ?
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-Ya bi xêr te kir, lawkê nezan,

Ez rast bêjim, tu bizan,

Te xweş kir, tu hatî vir.

Tu hem şayî, hem şevbihêr,

Eve ji tera bazar û xêr.

-Wey xatûna gerden zer tê,

Em xeberdin ji cimaetê,

Ew xeber ji esté minra bê qeyde tê.

-Zembilfiroş lawkê feqîr,

Tevî bide zilf û herîr,

Rabe, rûnê li doşeka mîr,

Gotina min ji tera toq û zincir.

-Xatûnê, .li min meke van henekan,

Ew pê kenînê qîz û bûkan.

Min berde, herme sûkan,

Bifiroşim van selikan,

Pê bikirin nanê zarokan.

-Lawko bese bikî van gilîyan,

Ezê bidme te memkê xumriyan,

Li te wer kim çeka cindîyan.

Te derxim ji tar û tengîyan,

Guh. mede sofî û sunîyan.

Gui xatûnê veki'r bişkokê di pêsîrê,

Memkan sipî kir ne ji minra,

Ew çavkanî bûn bona mîran,

Ew ne risqê me feqîran.

Zembîlfiroş çûn reng û rûva.

Le şkestin ejmù û gave,

Tevizé da dil.û hingave,

Got: "Li eslê minda eva nave".

-Lawkê nezan, tu çima şermini ?

Silav bike van memkêd zêrînî,

Tuê ji wan xêrê ji xwera bibînî.

Te ez bi dil canva birim.

Te nebïnim, ez dimirim.
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Rojê şciuî diçin, derbas dibin.

Gui digihîjin, diçilmisin.

Tu kêf bike, kêfa mezin.

Bira gunê te ji min bixwezin.

- Lawko, were ser şekir û sâvan,

Wan bimije bi dev û lêvan,

Sîng û berê min ji tera meydan,
Li ser swar be, pajo heyran.

-Wey xatûna aqil temam^

Tu şerbet bî av li cam,

Bedena te li min heram.

FEQÊ TEYRAN

Nav û dengêJeqê Teyran şayir G dengbêje kurd mezin zGva
Il nav xelqe kurdda e'yan Û aşkeraye. Gelek sêr , beyt ,xwas
xan u stranen wî li nav cimaetéda belav bGne, hatine goti

Zl ^'"^^"/i;'î^^"dinê. Beyt, sêr, xwaşxan G stranen wî
nek^bi tene derheqa hezkirinê Û evînêda hatine gotinê Û
niyisandme, lêew wusan jî derheqa siruşt G fîlosîfîyêda
hatme nivisandme Û IGlandinê. $êr û beyt G lÛlanen wu¬
san linav xelqê kurd belaVbÛne, ku bi piranîya xweva bi
zargotina cxmaetera hatine girêdanê, li nav wanda gelek

caran xwaşxan, malîk Û bendên şêran, beytan ji folklore
ketme nav nivîsara wî, Q wusan jî gelek sêr Û beytên wî
ketme nav zargotina cimaeta kurdan G têne hesabkirinê hu
nure zargotina cimaetê. Bi nihêrîn G nezera xelqê kurd
Feqe Teyran şayxr G dengbêje batinîye. ewî zimanê teyr G
terewulan dizanbu, dengê siruşta zêndî G nezêndî dizanibû
Di teyr u terewulanra, siruşta zêndî Û nezendîta xeber di
da, sebeb we yekê xelqê kurd navê "Feqê Teyran" li wî ki-

llTv ^'^i "^ bi rastî "Mehemed Feqî bûye". yan jî Mehe¬
med Feqe Teyran buye, ewî bi xwe li ser nivîsarên xwe na¬
ve xwe kurt dinivîsî: Mîn-Mihê". Alêksandir Jaba dinivîse
Şayre dm Mim Hiheye", Mehemed Feqî Teyran, ew ji Muasê

welatê Hekarîyê li sala 702 hîcrê (1375-76) 'hatîye dinyl-



71

yê, beytên "Şexê Senan", "Hespê reş" û "Ber Sîs"^^ nivîsa¬

rên wîne". Ebdulreqîb Yûsûb li nivîsara xweda "Destnûsa

Ber Sis li berhevîya Feqê Teyranda" dinivîse^ "Feqê Tey¬

ran yeke ji şayrên kurdan, yê ku binaxa edebîyeta kurdî

danîye, Teyran şayrekî paybilind bûye, gelek berhevî li

dû xwe his'tîye, berhevên nivîsarên wî gelek sade G sazre-

vanin û nêzîkî şopa qisekirina camêrîya xelqêne, Em dika¬
rin bêjin, ku berhevîya nivîsarên Feqê Teyran parevedibin

ser dû cGran: a-) sêr, helbest Û qesîdên belav - belav
b-) çend çîrok Û dastanên aynê û netewetî, Feqe Teyr^an yek

ji wan kesan bÛye, ku çîrok bi kurdî nivîsîye. Şêr^û hel¬
bestên Feqê Teyran gelek li nav xelqê belav bune u çend
pertok Û kitêbên wî, yen ku em navê wan dizanm, eve jeri^

nm :

l."Şêxê Senan" yan jî "Şêxê Senanyan" li sala 1030-da ni¬

vîsîye. Eva çîroka 720 rêzên şêrîne, bi tevî we li destni^
vîsarêda se heb destnivîsar hene: a) Hespê reş.b) Siseban

c) Ber sise Abid, û d) Dimdim.

Hinek dibêjin , ku çîroka "Ferx Û Sitî" jî ya Feqê Teyra

ne'

Bi fikira min ji van beytan, yeku Ebdulreqîb YÛsub çiro-

kan le kirîye, her beyta "Dimdimê" ne nivîsara Feqe Tey¬

rane, beyta "Dimdim" li sedsalîya XVI G destpêka XVII -da
peyda b-Ûye, têda derheqa xanê kurdan, xanê çengzerinda te

gilî kirine, dibe, ku beyta "Dimdim" dengbêj yan şayreRi

kurd din li hev anîye, ji ber xwe derxistîye Û ew Li axa
Behdînan yan jî li axa Cizîra Botan belav bÛye u bi ser

navê Feqê Teyran hatîye nivîsandinê.

Ebdulreqîb Yûsûb li nivîsara xweda, ya li jorê min^ nayê
wê got. dinivîse: "Destnivîsara ku "Ber Sîs Abid teda n£
tîye nivîsandinê, ji 28 belgane, her belgîda 23 rezen_ se¬

rine, her tenê li du-sê belganda du-sê malikin, aestnivi-

sar bi hubra reş li sala 1969 li gundê Barmîyê li rojeva
Cizîra Bohtan bi destî kurê Hacî Reşîd Kelşanî hatîye ni¬
vîsandinê". Li folklora me kurdîda navên beytên Sere Si¬
sebanê". "Hespê reş", "Ferx G Sitî" têne gotinÛ gili ki¬
rine mîna beytên zargotinê. Mesele, navê wan Ix berhevoka

folklora kurdîda ya Albert Sosin li sala 1880 li Peterou^
gêda çap bûye, hatîye nivîsandinê Û gilîkirinê. Wusan ji
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navên gelek şêr G helbestên Feqê Teyran li folklora zar-

gotinêda têne gotinê, mesele "Feqê Teyran G av", "Feqê

Teyran G roj", "Dilberê" û yen din. Li van salêd paşin

çend şayir G nivîskarên kurd helbest G şêrên xwe bi navê

Feqê Teyran nivîsîne, kitêbokê xwe biçGk bi navê Feqê

Teyran çapkirîne, mesele Etarê Şero, Du dunya, Erevan, sala

1953, rûyê 40-58, A.Çaçan, Gulbihar, Erevan, s. 1957, rûyê

7-46; Egîtê Ahmed, dizîka Feqê Teyran; Erevan, 1970, 0,Ce-

lîl, Celîlê Celîl, Zargotina kurdî, Moskva, 1978,1, rûyê
53-78.

M.B.RÛdênko li xebata xweda ya bi navê "Opîsanîyê kurds¬

kîx rûkopîsêy Lênîngradskîx sobVanîî, Moskva, sala 1961"

(yanê "ser G ber nivîsandina destnivîsarêd kurdî yen li
Lenîngradêda kpmkirî") dinivîse, ku A. Jaba nivîsîye ku

"Beyta newala Sîsebanê" nivîsara Feqê Teyrane(67) ,lê "Qew
la "Hespê reş" hikyata Elî Herîrîye" (72). Li pasê M.bT

RGdênko' dinivîse: li dema ez mijGlî lêgerîna efirandinêd

Feqê Teyran dibûm. ez hatme ser wê fikirê, ku "Hekyata se
rê serhatîya Dimdimê di gel qizilbaşan" ne nivîsarên Feq¥
Teyranin,

Bi gilîkî edebyetnasên kurd têne ser wê fikirê, ku her bi

tenê beytên ^Hespê reş", "Şêxê Senan" (yan jî "Doda gur-

can^, "Ber Sîs" û sêr û helbestên derheqa siruşt, filoso¬
fîyê û evîndarîyê, yen ku li nav- xelqê kurdda zefîn û be-
lavin, nivîsarên Feqê Teyranin.

Naveroka beytên "Serê Sîsebanê" (yanê jî "Newala Sîseba¬
nê") , "Hespê reş" G "Dimdimê" zûva aşkera- û e'yane, ew li
berhevokêd folkloranda hatine çapkirin û tercime kirine

(binêre A. Sosin, Kurdishe Samlungen SPT. 1880; Hacî Cindî
Emînê Avdel, Folklora kurmancî, Erevan, sala 1936, Kurds-

kîyê pesnî-skazî, Moskva, 1960) . Naveroka destana "Şêxê
Senan" ya nivîsara Feqê Teyran nêzîkî naveroka beyta "Do¬
da -gurcane", .le ew bi. rengê bedewî, bi qeyde, form û kês

û qafîya edebyetî hatîye hûnandinê G xemilandinê (binêre,

Fêqê Teyran, Sèyxe Sanan, Maskva, sala 1965, bi pêşgotin,
têkstên nivîsandina Feqê Teyran, têkstên folklorî û terci

ma wan bi rûsî, ya M, B, RGdênko) , Heta van salên paşîn na"

veroka beyta"Ber Sîs" ne aşkera bû, Dinîvîsin û digotin,

ku ew destînivîsara Feqê Teyrane,- le mezraûna wê, naveroka

wê me nizan bû. Ebdulreqîb Yûsûfli nivîsara xweda ya ku .
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li jorê min navê wê got, bi kurt naveroka beyta Ber Sise

nivîsîye. Ewî nivîsîye: "Padşakî cinan bi nave Ber sis ge.
lekî xwedêtirs li welatê Şamê hebÛye, ew li .şikevtada^te-

vî pezkÛvîya dima, şev G roj tevî wan Uçole diçeriya,
xwerina wî av G gîha bû. ew gelekx jar dibe. Il e mre xwe
da digihîje dereca Ewlîyên xwedê, xwedenasx, siphxtx ^u

qencîya wî li nav xelqêda belav dibin, xelq ten cem wx,

jêra xêr G berê tînin, ew^du'a li wan dike. Bx xwe ne se¬

xe wî hebûne, ne jî rêberên wî.

Seytan gelekî zorê didine xwe, ku Bersxsji ser rîya rast
derxin. Seytanekî biçÛk, nevê wî Wesîs buye, dibeje bave
xwe seytan: "Xema mekişîne, ezê Ber Sîs ji ser riya rast
derxim". Ew cil Û bergên merivan li xwe dike u diçe cxkx
li nêzîkî Bersîs dimîne, gelekî ecêb dimine, ku ew merxve
kî gelek salih Û qence. Bersîs tê cem wx u ew dibine_ he-
valln hev. bi tevayî nivêj û du'a dikm basa r^^")^"??
G merivên sipîhê G qenc dikin. Bersîs 69 salx^bu ebadetx
xwedê dikir. Rojekê hevalê wî (kure seytan) jera dxbeje.
"ÏÏvêt şêx rêberekî te hebe". Ew jî dibêje: "Rebere ^mxn
Xidir E?iase". Kurê seytan dibêje: "Eger --^^^^J §^^« J^
rêberê te, ezê te têxme ser bxnçenga xwe, eme bxfxrxn, he
rin li cîyê xwedê bilind". Li ser derxya fxrxn, iblxs fx
rî hat, bû teyrekî Û Bersîs li ser père wx suwar bu, fxrx
ser dekya Osmanê, li pas vê Bersîs bawarîya xwe Ix kure

seytan anî û ew kire şêxê xwe.

Mîrek Û desthiltadarek dewlemend hebÛ^ qîza wî fl^^î §o^

zimaneK.1 ceimemc ic u^, 	 - .» ,

wêda dike qxrîn, li axirîyê eva Ix-keçxke dxbe^ta u ^ler
zîn û bedewîya. keçikê namîne, bavkê we çend^sternas u re

mildaran kom dike, wekî bizanbe -xwe.xya qxza wx çxye Le

çrx^inJ dayL k ikê! 2Ibê ^: "Eger hez dikin qîza wê
sax bïS, qenc bibe, bixemilînin, bibîne cem Bersxs, bxra
sax DiDc, 4'="'; » T3a kecikê ii wezxre xwe
sev Û rojan Ix cem wi bxmxne . Bavke keçxKe jx w

pirs dike, le wezîr pêra-pêra razî xewna wx ^J|' f^^J^;
"Eva îşa herame". Mîr bi qisa wezîr nake. keç xke bx cxwan
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tirîn dixeiiiilîne. dibe cem Bersîs, ku wê qenc bike. Le Ber

sîs temaşa hedwîya keçikê nnke, nnçc cem wê , îblîs diçe

cem keçikê, digirî, perde ji ser rûyê wê dide nlîkî, dawa

ji Bersîs dike, ku wê qenc bike. Çaxê çavê Bersîs li keçi

kê dikevin, teyrê dilê vzê difire ser keçikê, li niqumî

rindî Q bedewîya wêda dibe, xwe n'agire, îşê xerab pêra di

ke, le pasê pojman dibe, dibêje îblîs: "Wî hesab dike şê~

xe xwe, ev guneha pêra kirîye, Ew j i di bêje :"Tobekirin he

mû gunehî dibe", lé ditirsim qîza min hemle bibe", Got wâ"

bas dibe, tu keçikê bikujî, ku destê me je xilas be, em

rastî şerir.ezarîyê nebin",

Bersîs keçik kuşt G li cikî çal kir. Seytan dîsan hatîye

xewna bavé kîçikê G jêra gotîye, ku Bersîs qîza wî kuştî-

ye G li filan cîyî çal kivtîye. Bavkê keçikê diçe Bersîs

digire G qîze xwe ji çalê derdixe. ferman dike Bersîs li

sêdarê xin. Çaxê xerêx dibin Bersîs sêdar bikin, seytan li

ber. Bersîs disekine, Bersîs lava le dike, ku wî azad bike

Ew jî dibêje: "Eger sûcê min bibî ser xwe, ezê te rizgar

bikim". Ew sûcê wî dibe ser xwe û ji dîn dîyanet der 'dike

ve. Hingê seytan xwe pê dide naskirinê, Bersîs jî li sêdâ^

rê dardakirî dimîne û heftê salé ebadetkirina wî badîhewâ
diçin.

Bi vî cûreyî serhatîya Bersîs 'li destnivîsara Feqê Teyran

da kuta dibe". ~

Li kutayîya nivîsara xweda Eldulreqîb Yûsûf dinivîse, ku

"serhatîya "Bersîs" berê pêşin li nav yahûdîyanda bûye,

pasê ketîye nav ayîna îslamê. Navê "Bersîs" j i du xeberan,

çêbûye: ber û Sîs. Eer bi zimanê yahudî yanê kur, bersîs

yanê kurê Sîs. Dibe ew li kitêb û pertokanda hatîye nivî¬

sandinê û Feqê Teyran ew ji ber kitêban wergirtiye,bi şo-

va helbestî gelek rind li hev anîye, geş kirîye G rengê

dastanê yanê jî beyté nivîsandîye bi kurmancî".

Dibe bi rastî wusan ji bûye, lé boi-ia vê gotinê pêvîste e-

debyetnasên kurd bas mijûlî lêgerîna dastana hilbestî ya

Feqê Teyran "Bersîs" û "Bersîsa" çîrokî bin, li hemû alî-

yanva hev bikin û qedir û qîmetê "Bersîsa" wi nîsan bikin

Li jorê min got, ku gelek sêr 0 helbestên bi navê Feqê

Teyran li nav xelqê kurdda hene, çend heb ji wan li dast-

nivîsarên A. Jabada hene. M.B.RÛdênko li xebata xweda, -ya
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ku min navê wê li jorê nivîsî, her navê du helbestan di¬
nivîse, ew dibêje: "Li destnivîsara A. Jabada helbestên

"Ey av Q av" G "Ji rengê Dilbera horî" helbestên Feqê Tey

rànin"-(88).

Çend helbestên Feqê Teyran li kovar G rojnamên kurdîd-a G
berhevokêd folklora kurdîda hatine çapkirinê. Xwendevanên

me délai derheqa wanda dizanin. Min bi xwe li nav^ salen
1934-35 -da çend heb ji zarê kurdên nehîya Abarane _ ya

Ermenîstana Sovêtê nivîsîne Û ez wan li jêrê çap dikim.

DILBER

Ey Dîlbera gerden zerî

Wày nazika dêm qemerî,

Qamet ji mûma fenerî,

Wêran ezim., malim xirab.

Êy Dîlbera gerden letîf,

Way nazika qamet elîf,

Qamet ji reyhana xefîf,

Wêran ezim, malim xirab.

Êy Dîlbera gerden zuzac ,

Way nazika mislî zuzac,

Qamet ji reyhana qirac,

Wêran ezim, malim xirab.

Êy Dîlbera qamet misai,

Way nazika dilî he'jar,

^ Te ji xandinê kirim betal,

wêran ezim, malim xirab.

Êy Dîlberê, way Dilberê,

Feryad ji destê k'eserê,

Avik ji ava K'ewserê,

wêran ezim, malim xirab.

Êy Dîlbera gerden zirav,

Dêm şûşeye, t'iji gulav,

Êy duxtera bejna zirav,

wêran ezim, malim xirab.
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favan Jeu hiltînî bi meste,

Ew çend ya misrî bi deste,

Li kuştina min te bi qeste,

wêran ezim, malim xirab.

Tu bi qesta min dikujî,

Tu bi k'ifra dil nasojî,

Gelek sotim, kirim rijî,

wêran ezim, malim xirab.

Gelek sotim, kirim k'ibab,.

Kirye bi min sed reng xirab,

Ya leyteni kunrû turab,

Wêran ezim,. malim xirab.

Ya leyteni kunrû ve xar,

Wey nazika min te ji dur,

Bêhiş kirim zilfê di hûr,

Wêran ezim, malim xirab.

Bêhiş kirim zilfê di reş,

Biskê siyah, bîhnê di xweş,

Ey duxteré, çapik bimeş,

Wêràn ezim, malim xirab.

Bêk'êf kirim zilfê di reş,

Biskê siyah, zilfêd qemér,

Eşq û muhbeta min li -ser,

Wêran ezim, malim xirab.

Sotim, berşatim bê hesab.

Lé pirsi bo kirme k'ebab,

Kirye bi min sed reng ezab, '

wêran ezim, malim xirab.

Sibhan ji şahe bi t'enê,

Xalik li xala gerdenê,

Ez dîn kirim, berdan dinê,

Wêran ezim, malim xirab.

Eşqa mezac p'eyda bûye.

Ira li min dijvar bûye,

Hivi dikim heqîqîye,

Wêran ezim, malim xirab.
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Evà hélbesta Feqê Teyran "Dilber" berê pêşin li k'itêba

S.Movsêyanda ya li nave Zimanama kurmancî (kin) li sala
1935 li Êrêvanê çap bûye, min ew ji wê k'itêbê wergirtiye

çimkî bi fikira min ew aslî ji destnivîsara Feqê Teyran

hatîye wergirtinê. Min her li wêda rêzên benda 8 guhasti¬

nê. di kitêba S,Mo,vsêyanda ew rêz bi vî cûreyî hati bûne

çapkirîne :

Ew be qesta min bikujî,

Ew k'afira dil nasojî,

Gelek sotim, kirim rijî,

wêran ezim, malim xirab.

Li 'sala 1935-da ez çGbûme nehîya Abaranê," li wêderê V.\xr-

sêà hazirkirna mamostayên mektêbê kurdan vebûbû. Min li
wêderê, li gundê Camuşvana mezinda dersê zimanê kurdî 0

lîtêratûra kurdî dida dersdarêd kurd,
Hema li wî çaxî min çend helbest ji zarê Qaçaxê Kokil, 28
salî, ji qebîla rojkan, li gundê Sengerê, nehîya Abaranê
ser Ermenîstana Sovetê nivîsîn. Ji wan helbestan min- ev
helbest nivîsîne: "Hey av, hey av","Feqê Teyran û qui ing"
"Fe4ê Teyran G roj", "Feqê Teyran û evîna dil", "Feqê Tey¬
ran ji dilra", "Feqê Teyran û bilbil", "Feqê Teyran û dîl^
ber". Bi fikira min bi hey anîna xweva, bi k'ê§ û qafîya
xweva bi li hev hatina rêz û bendê xweva^ev helbestana ne
zîkî eslî nivîsara Feqê Teyranin. Lema jî ez^wan li vira
çap dikim, ku xwendevanên me délai haj wan jî hebin.

HEY AV

Her av, mal xirab, bi bez, '

Qewî bi fur dik'i§i her lez,

Şewata tu li ser, wusa ji ez,

Herê avé, tu maşoqa dilê xweyî.

Ne şivêta qelpê mayî,

Metlûbeki dilê te ji hebi.

Avê got: "Hey malxirab, li me çûn qelem zeman,

ah dixulxulin bê qeyas û deman

Hatin dunya yê gelek pexember,

Ewan ji me ne kir pirs û hewal,

Pêxemberàn aqil hebûn,

Ew hewcê pirsan ne bûn,

Ewan ji zor metleb hebûn.



Feqî got: Her av û ber av, her av û her av,

Qewî tôyî bi sev û roj li ser hev.

Tu sewt àidî hé qelp û dev.

Ez motacim, tu hewasi,

Ji uimdaran naqim qelsi,

Gotin ji minra serfinazî.

FEQÊ TEYRAN Û EVÎNA DILA

Nero dilo, dilê bazî.

Ci ji halê min dixwezî,

Bese bikî hewar û gazî.

Te ez kirme belengazî.

îro siveke ji her sivane,

Ez xiyala dilda marne,

Nizanim, Şerqê hatme Şame.

Nero dilo tu bi tifiq.

Tu rêwîyî heta mifriq,

Hero dilo, cira wusa dik'ewgiri ?

Bese, bikî sîn û girî,.

Hesab bite -qet ne li virî.

Cira ji evna zor digirî ?

Birîna dilê min sax û sili,

Ji kezevê da dixilî,

Ber dil bike sin û girî.

Diîê min însanê bê ziman,

Li min dike hewar û ferman,

Gelo ji bo ci ez li vir na mam ?

séd û pêne salé ipin bûn temam.

Vê seyadê li min da bû,

Li min behra mezin rabû,

Hero dilo ji xewé rabe,

Xema dil wê belav be,

Ji Belgizayê nayê cabe,

Kofîya hilkev xemili serda,

Keçik hat, rabûm berda,

Gelo kê ji dilê min xeber da.
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Şerbeta lewz û k'ilaman

Da dest xas û aman,

Dilê min însanê bé ziman,

Li min dike hewar û ferman.

Bû payiz li van âëran,

Xezan zer bon serê daran,

Sefa nabe li wan deran.

Dilo çima tu ha xwarî.

Tu jd minra bê îtbarî,

Gelo heye însanê ne mirî ?

FEQÊ TEYRAN û DILBER

Way Dîlbera dêm bi semai

Bo te digerim war bi war ,

Her bo te bûm xirab mal.

Tu Dîlbera esil zade.

Te ji min birîye çax û wede,

Qinyat dilda bûye bê sewde.

Tu dîlbera mine E'nela,

Iro qewî ji min bûyî cuda,

Ez marne bêhiş û bê sewda.

Tu dîlbera derê bê qeyayê,

Bi husul cemal tifiqî rû dunya yê.

Qewî îro TP.in- ced kirîye,

Dirhem li xelqê zef kirîye,^

Se sed şest beyt hazir kirîye,

Li nav xelqê belav kirîyQ,

Havekî rind li xwe kirîye.

FEQÊ TEYRAN Û QULING

Hey qulingo xwe newestîne,

P'er û baskan her hilîne.
Hère, ji tebîyetê ji minra gilîya bîr.<::,

îro li ser rîyan ez rêwîme,

Tu li hewa xweş cibar be,

Ser gaz û gêdûka bilind xwar be,

Hema ji derdê dilê min hişyar be.
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Hey mal xirab, tu gudari ke,.

P'er û baskan li ser min sî ke.

Min ji di gel xwè rêwi ke.

Çend gilîyan li min safî ke.

Malxirab bike li min qirin,

Dil û cegera min tev biwarîn,

Ezim îro bê sewda serin.

Gelek refêd mina te li min dabihirin,

Hey qulingo tu difiri li dunyayé.

Hère cihabê bide E'ynelayê,

Bêje Feqê Teyran niha nayê.

FEQÊ TEYRAN Û ROJ

Roj hilat û ava bû.

Ers û ezman cikî rawesta bû,

Dunya bi tebîyetê sên û ava bû.

Hey roja sor bi rengê xweva,

Bê te hêşîn nabi gui û gîha.

Te nîn be rêwi qet rê nabet.

Tu rojekê àmin û taqet,

Bê te najin insan û muxulqet,

Bi te dibin hergav firêqet.

Tu bilindi, hergav perwazê,

Erd ji te hergav dizé.

Tu mîna pêlêt agir li ezman.

Germé didi dest û zozan.

Tu germ dikî ser û bine,

Teva û re 'wur bi te dibin xinc.

Pêvîste li vira çend xeberan derheqa dastana Feqê Teyran

"Şêxê Sena'anda"bêjim.

Dastana Feqê Teyran "Şêxê Sena'n" berê pêşin li welatê

Sovêtistanêda hatîye çapkirinê. Li sala 1965-da M.B.Rûdeii

ko têksta nivîsara Feqê Teyran "Şêxê Sanan". bi tercima

rûsî G pêşgotina xweva bi lênihêrxn G serdarxya min çap

kir.

Ji ber ku heta niha dastana "Şêxê Sena'an" ne hatîye çap-
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kirine bi herfên latînî, min li vira bxryar kxr,ku her bi
tenê çend parçên wê çap bikim bona xwendevanên me délai,
ku ew haj bi teher G qeydê nivîsara we bxn. Mxn Ix jore
got, ku naveroka dastana "Şêxê Sena'nj; mxna naveroka bey-
S ''Doda Surca"ne,ya ku li berhevoka "Folklora Kurmancx
da çap bûye. Ye dixweze ve yekê bizanbe, dxkare wan be-

ramberî hev bike.

ŞÊXÊ SANA'N

Sena'niyan şêxêk hebû,

Ew aşiqê bi xwe xwe bû,

Qet mêle di dinyayê ne bû.

Dur bû ji vê mişulxetê.

Dur bû ji ev dinya fani,

P'ir digirî, kêm dikenî,

Kul bû ji ber sicde anî,
Di kar û zewada axiretê.

Wi her zewade kar. dikir,

Zikreki bé hejmar dikir,

Ji dinyayê iftîxar dikir.

Dur bû ji her ci şibhetê.

Dur bû ji efalê bi şek,

Ji émir û bekir xûşk.

Ma kes nakit li nik,

Nakit qebûl vê xeybetê.

Nakit qebûl van xeberan,

Medhê civan û dilberan.

Ma kes xeber nakit pêra,

Behs û qisê mihnetê.

Dur bû ji ber minahîyan.

Ne dihate eyd û şahîgan,

Ji şerma selwat à çêyan,

Şîrîn dihate taetê.

Taet dikir daymmedàm,

Ge ji qewd, ge ji qîyam,

Heftê û heft salé temam,

Xqli ne bû ji xizmetê. ,
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Her xizjncta bi xwo dikir,-

Zikirè mezin jî pê dikir,

Bi çêhîyan xelq çê dikir,

Danî réya hedayetê.

Her çê li şêx guhdar dibû,

Dinya ji çavan ser dibû,

Axret bi wîra yar dibû,

Ji wez û pend û sirété.

Siret û penda hekiman,

Xeberé pire ezîman,

Dilberî ehlê helîman,

Kes ne dikit qîmetê.

Emrê wi bi hed cema bû,

Yek mûyek reş tê ne bû,

Horîk di û tima bû,

Rohnîya fende ketê.

Rohinîya fende ketê

Horiya bekira gihiştê,

Di li ser banê keniştê,

Di Jeu keç ban diketé.

Bi tené keç vexwendi.

Perde ji ber xwe hiltini,

Şêx di xûnéda dibini,

Cam û tasek mey didine.

Xemir û şerab pir dike,

Şêx di xûnéda fir dike,

Nezer li ya dêm dur dike,

Dîn bû di niva xelvetê.

Di niva xelvetê ew dîn dibû,

Tijî demax xûn dibû,

Şihba sipî rengîn dibû,

Ew hal û reng qet je netê.

Nayêt li şêx ev hal û reng,

Eybe li wi ew nav û deng,

Pir COŞ dibû ji dest zilfêd şeng,

îtber bi dinyayê xetê.



Ji zilfêdreş dîn hûn gelek,

Kezama kevan reş helek,

Firyadê şêx çûne felek'.

Ah û^ fixan je ne tê.

Ah û fixan der 'bûn hezar,

Hingê hebû derwêş û yar,

Hemîyan li şêx kir pirsyar,

Bajar û ohlê bôsetê.-

Şêx gote wan gîr gîr mekin,

Zikirê xwe iro pir mekin,

Kêfê li min bê ser mekin.

Xwe'ş nîne sewta ji we tê.

Şêx li xwe nekit stran,

Aşkera xwe gote yaran.

Ah ji destê dohta kafiran,

Birme dîné şerketê.

Bê mezheb û bê dîn kirin,

Bê xwendin û yasin kirim,

Ji yar û biran şermîn kirim,

Wardek xêla min ne tê.

Lé neşêm werdan bixunim,

Bijengê nazik dibînim,

Dîn dibim wir diminim,

Dil ji. min bir qametê.

Qameta sekran û mestan,

Horiya lolo di destan,

Birme dêra xaç pérestan

Xelvîya xem xanetê.

Hem nû kirim, hem bad kirim,

Ku wê ez isaykxrim

Ji vê terîqetê der kirim,

Kafir kirim bê mirtteté.
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Hus^na keçê bû mezhcre,

Ew horiya dêm qemere,

Sêr dî bû, cihan çû ber,

şerm û edeb qet je ne tê.

Şerm û edet çû wê demê,

Nalî ji tira şermê tê,'

Bûye kenini alemetê,

Avit kirasê rûmetê.

Li nav komên destnivîsarêd kurdîda yen kitêbxana. Saltîkov^

Şêdrînda destnivîsarek heye, bi herfên erebîye, jêra di¬

bêjin "Heza" (yanê eva) beytê Feqê Teyran bi avéra xeber

daye. Eva têksta ji destnivîsara herfên erebî J.S.Musael-

yan hatiye wergerandine ser herfên latînîya kurdî.

HEZA

Beyta min pir xweşe, guh bidin, xudan kemal

Ey av û av, hey av û av.

Ma tu bi eşq û muhbeti,

Mewcê pêlan davé pêlan,

Bê sekuni û bê reheti.

Bé reheti û bê sekineti,

Yane eşqa ya xwe xweneti,

Yan şihbeta qelbê mini,

Ji eşga na tebiti,-

Ji eşga tu têyi hey,

Hetî bi k'u kengê héy béy,

Ji minra bibê, heyrana te bim, .

Da ez bizanim qise'tê.

Da ez bizanim vê sirê,

Ji hindiki heta pire,

Ji me 'niya vê gur-gurê,

Ji k'êra diki vê tae'tê.

Ji k'êra dikî zikrê bi hal,

Qet K'dşkişê nakî betal,

Teşbîye min rehet û e'mal,

Qet bi sev û rojan xew ne t£.
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Lö şev û rojan bê xewî,

ji mihnetê Id yek ditewi,

Şev tariyan qet nehewî,

Ji emri bi, lez keti.

ji emreki tu têy bi lez,

Sewda serê teşbîye ez.

TU wetia diherî vê xizmetê,

Xizmet diki bê p'ê û dest,

Çendî dikî çûna guhest,

Xudê ne go gavek gewest.

Dayim diçi, dengê te tê,

Dengê te tê bi roj û sev,

Tae't ddki bê gelJb, û dev,

P'êl ra dibdn jd mewcê k'ef,

Seyrane jd rengê gudreté.

Geh-geh sdpî teşbiye şir,

Mislî te qet naçin çu §ir,^ .

Avê ha ddheri yar tê te bir.

Mêla hebibé bi çfina te tê.

Lazim te mehbâbek heye,

Yan mêl û metlûbek heye,

Yan dose û meqsûdek heye,

Yan sdre' û mermozek heye,

Lo bê Idbas û kesoti,

Lo bê libas û taziyi,

Dd sêr û regs û gâzîyi,

Ji k'êra dikî esqê baziyî,

Remzan û xweş eşaret.

Van teşbihan ji k'êra diki ?

R&BZ ù sewadan vêkra diki,

Hemîyan jd bal xwe ra dikî,

Ddgerî jd mehela xurbetê.

Ddgeri devê pdre ddnê,
Qet nandvi, nasekdnî',

Reh şdbhete qelbê mdnî,

Jd mdhneta new zehmetê.
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bS fem' û q£l û gala bi sirî,.

Ji minra bi lefzê hal bibêj,

Her mimo ha û dal bibêj,

Minnat û beyana k'axetê.

vê k'axetê esbat bike,

Qeyd û sir extyar bike,

Qenc vê sirê binyad bike,

Da em bizanin rebê béni.

Dinya û eslê ser temê,

Avê biri vê a 'lemê.

Tu hadisî yan qudsî,

Yan tu .nizani hikmetê.

Ger ci ne meşruh av sûxeni ,

Rojekê jd binyada mezin,

Bihena qedem ji hâte min,

Yanê ji binyada délai.

Avdngê dibêje ava zelal ,

Bori, 11 mdn ku çend sal,

Qet kes ne kir ev reng sewal,

Heta niha vê sehetê.

Hetî niha né vê demê,

Cayek ne bû ji vê à' lemê,

E'bdek ji pista ademi,

Bdfdkdr da hewalê şetî.

Gava vdzina set zù diçê,

Hingê xudê danî cinin,

Adem ne kir pirsek ji min,

. Jd enbîya û ometê,

Feqî ddbét ava setê.

p'éxemberan aqil hebû

Qet hewce pirsê ne bû,

Wan dest giha .bû mihbetê,

Jd sdhbeta sdr ve ketê,

P'éxemberan zani şdxal,

E'ybe Id bal ehlê aqil,

Tdftişbdkdnme'rdfetê.
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Me'rifetô tev bikin,

Pirsê ji bona pcş bikin,

Qenc vê qisê tiitîş bikin,

Ji a' ri fan kirahetê.

Xelqê xudê aqil kiri.

Hem a'rdf û kemal kiri,

Nûrek di dilda hilkirî,

Eslê qisa wi pê ketê.

Ey misilman elm û xet,

Mecnûneki heywan sifet,

Tiftîşa pirsan ew diket,

Lo maku lêpe li omete.

Pirsa Feqî bo ci ne bû,

Lara di firqetê hebû.

Erse jfudê Id ser avê ve bû,

.nvê gelo dd bira te tê.

- Avê cewab daye sûxanê,

Ba ziman hàl wî gotê min.

Min remz û sir ji sahê mezin,

Sibhan jd wi sdltenetê.

Sdbhan jd me'budê ïd ber,

K'ê di jd xudê kdt xeber,

Em carekê inane der,

Genc bûn dd kdhéza qudretê.

Gène bûn kdnêza eqâemé,

Genc bûn dd kenêza eqdemê,

Ba xwe jd eşqa ademé,

inane karê a 'lemê,

Zahdr kdrdn vê sûreté,

Zahdr kdrdn em çar bakire,

Av û hewa ax agiré,

Hewan hemi je çêkire,

Dar û nebat û dé qîmetê,

Dar û nebat û le'al dure,

Heywan û esnaf dd pdre,

Teyr û tewdr behrî û ber,

Terkib kdrdn jd netefetê,

Teşbîye me na qerdcin,

însan jî tînê xaricin.



Lo çin ji, narê mar çin,

Rojek ji "lin y^k tebiyetê,
Em çar tebe'tan vêkra xelddin,

Hdn ateşîn, hdn bardin,

Ji behra hewa pê walidîn,

Melbus kirin bl'vê û ciheté,

Bi çar cihan em la bin,

Qedîm niye, em xadisin,

Loma ji tina babisin.

Hindi dixwazin refe'tê.

Hindi mêla efraz dikin.

Hindi dişên gazî dikin,

Em carek binin rewyetê,

Carek binin em car xehetê,

Bê misilhét nagereté,

Ji xuşyeti naleretê,

Cuda kirin ji wesletê.

Jd wesletê cuda kdrdn,

Hetî qeyam sewda kdrdn,

Ser kdşte bûn di hezretê,

Raste qewi ev mêla,

Eslê qisê zani mêla,

Hêna.ku bû qal û bêla,

' Ma bûn nebûn dd hdzmetê,

Dd hdzreta me hûn ne bûn.

Le latdfi pê deste bûn

Dd xdzmeta ba xewê xwe bûn,

Hetan roja xiretê.

Ey hûn werdn, lézdm werdn,

. Cînar û xelqê hêşetê,

Hûn ra yekê Id mdn çar bdkdn,

îro qewi gdrina mdn tê,

îro qewin me tên gîrin,

Sosdn dergan xeyrin,

Sed heyf Id. levé şekdrîn,

iro venaxun şerbetê.
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Lêvêd le'l û şekir,

Kêm bûn jd wan dur û xeber,

Sed ax û kovan û keser,

Heyf e'yn lam çûn jd hicreté,
Heyf e'yn û lam ji yek ne bûn cuda,

Hezin û girîn disan te da,

Em razîn ji e'mrê xuda,

Her çê ji der'gê te té,

Her ci dike, ew mîr dike

Daxan dd gelban bir dike,

xêr û şeran teqdîr dike,

Sotim bi narê firqetê.
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MELEYÊ CIziRI

Li cara pêşin me'lûmetî derheqa Meleyê Cizîrî di k'itêba

Alêksandir Jabada "Recueil de notices et récits kurdes"

(11-12) li dereca derheqa nivîsk'ar û şayîrêd kurdanda ha

tîye nivîsandinê. Alêksandir Jaba nivîsîye: "Şayîrê duyî

Melayê Cizîrîye, eslê wî ji Cizîrêye, Cizîra Botan, navê

wî Şêx Ehmede, di tarîxa pêncsed û çilîda (1145-6)di nîva

Cizîrêda p'eyda bûye. Ew Şêx Ehmed jî lî xoha mîr aşiq bû

ye, xezaletne zehf gotinê G dîwançeyek tertîb kirîye "Dî¬

wana Meleyê Cizîrî dibêjin".

Di tarîxa pêncsed G pêncî ses merhûm bûye (1160-1161) .

Bi van me'lumêtîyan aşkera dibe, ku giva kêm û zêde Mele¬

yê. Cizîrî şanzde sal jîye. Helbet ne wusane, Sebeb vê ye¬

kê zanyar G edebyetnas her yek ji wan derheq salêd bûyîn

û mirina Meleyê Cizîrî fikirekê dibêje,

Edebyetnasê kurd Aladîn Sicadî li kitêba xwe "MejGy edebê

kurd"da dinivîse, ku "Meleyê Cizîrî di sala 1407-da hatî

ye dunyayê, di sala 1481-da mirîye". Inglîsê kurdnas D.N.

Makkênzî dinivîse, ku Meleyê Cizîrî li nav salêd 1570-16-

40-dş jîye (binêre, D.N.Makkenzîe, Mala-ê Cizîrî and Faqî

Teyran, Yad-name-ye Iran-ye Minorskî, Tehran, 1969), M,B,

Rudenko di pêşgotina xweda ya "Ahmed Xanî,Mem 0 Zîn"(Mosk

va, sala 1962) dinivîse, ku Meleyê Cizîrî li sedsalîya

Xll-da jîye, Di miqala xweda "Me' lumetîyêd teze derheqa

şayîrê kurd yê sedsalîya navîn Meleyê Cizîrîda" Wezîrê Na

dîrî dinivîse, ku Meleyê Cizîrî di sala 1101 hatîye dunya

yê , di sala 1169 mirîye.

Ev gotinêd jorin yêd zanyar û edebyetnasêd kurd derheqa

salêd bûyîn û mirina Meleyê Cizîrî li hev nayên^çimkî her

ji wan mesele û berge isbatkirina fikira xwe tîne. Ala

dîn Sicadîn û li dû wî D.N. Makkênzî dibêjin, ku Meleyê CT

zîrî hevdemê Xafizê Şirazîye- (qurna XIV), çimkî Mêle iT

şêreke xweda nivîsîye :

Ger leleya mensûrè ji nazimê tu dixwezî,

Der şêrê Mêle bin, te bi Sirazî ci hacet.

Wezîrê Nadîrî di miqala xweda ya li jorê min navê wê got,

dinivîse, "Herdû rêzêd şêrê ne yêd Melene, ew li paşî mi-
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rina mêle ketne nav dîwana mêle, gelek mesele Q berge din
hene, ku îsbat dikin, ku Meleyê Cizîrî di sedsalîya^donz-

danda jîye. Ew mesele evin: Mêle li şêrêd* xweda navêd e-
reb, tirk G firingêd zeftkar hiltîne, li şêrêd xweda gilî
dike, ku di wextê wîda ci .qewimîye, ci hatîye serê kurdan

ku çaxê ew bû şayîrê koşk G sera mîr, ew çil sali^bû, ku
mîrê Cizîra Botan Omed-dîn bûye, ku ewî li sedsalîya XII-
da mîrtî li Cizîrê kirîye". Wezîrê Nadîrî dinivîse, ku "Ç£
xê SelçGqan li ser kurdanda girtin, Cizîr û Hekkarî^ zevt

kirin, xelqê kurd revî, çû topraxa Musulê, ku Meleyê Ciz|
rî êrîşa aguzan li ser Cizîrê bi çavê xwe dîtîye, ku_ ewi -
dîye çawan tirk kurdêd Xezbanîyê li sala 1038-da qirki-

Wezîrê Nadîrî li kutayé dibêje: "Meleyê Cizîrî der¬
heqa wan merivanda G wan qewîmandinanda li şêrêd xweda di^
bêje G dinivîse, yêd li nav salêd 1160-da qewimîne.bûneû
ewî bi çavê xwe ew dîtine"-. Bi ser hîm û binyata vê goti¬
nê û bi ser hesabê xwe Wazîrê Nadîrî dibêje "Bi texmîna
min Ahmedê Cizîrî li sala 1101 hatîye dunyayê û li sala

1169 mirîye".

Bi fikira min eva gotina nêzîkî rastîyêye. Meleyê Cizîrî

nîvê sedsalîya Xll-da jîye.

Heta van salêd paşin kesek mijûlî lêgerîna efirandina Me¬
leyê Cizîrî ne bûye. Li welatê Sovetêda li nav salêd 1945
1947 her wezîrê Nadîrî mijûlî lêgerîna dîwana Meleyê Cizî_
rî dibû. Le sed car heyf mirina wî ecel hat, sala 1946 ew
mîr û pêra ne gihîşt destnivîsara xwe hazir bike bona^ça£

kirine. Ew her pêra gihîşt miqaleke biçÛk bi navê "Me lu¬
metîyêd teze derheqa şayîre kurd Meleye Cizirî yê qurna
navîn" nivîsî. Nûra Polatova jiria Wazîrê Nadîrî ew^miqale
da min, ku ez wê hazirkim bona çapkirinê. Min li cî-cînan
miqale ser rast kir, li ser maşînkê xist Q ji koma_kurdn£
séd Erêvanêra şand , ku ew li berhevoka xweda çap bikin,He^
ta niha, sed car mixabin, çap nekirne. Min pasê reşeki
çapkirina wê li ser maşînkê ii nivîskarê me Elî Ebdureh-
manra şand, ku ew li gazêta Rîya Tezeda çap bike, Ewi ji
heta niha çap ne kirîye. Dibe, ji wîra çetme ji rusiwer^
gerîne ser kurmancî, Dibe jî çap nekirîye, çimki di miqa-

lêda her tercima şêrêd Meleyê Cizîrî bi rûsî bû, ^tekste
kurdî di miqalêda tune bÛn, Niha reşekî miqala Wazire Na¬
dîrî li cem min maye, ez sûdmendîyê je wer dxgxrxm.çx ewx
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derheqa Meleyê Cizîrî, derheqa şêrêd wî û bîr G bawara wî

da gotîye G nivîsîye, ezê wan ji jêrê binivîsim. Wazîrê N£

dîrî dinivîse: "Meleyê Cizîrî ji eşîreta hcsenîyê êzdîya-

ne, dengbêj G şayîrê mîr Omed-dîn bûye, ew mîr kurê Eksan

qere ji esîra bohtan bûye. Xelqê ji Mêlera digot "Şêxê Cx

zîrê", "Reys el -şuara" yanê serokê şayîran". "Li pêşîyê

ew şayîrê azad bû, ewî bona lezeta xwe, k'êfa xwe straye,

lûvandîye G şêrêd derheqa reng G rûyê tebîyetê, evîpîyê G

şerabêda nivîsîne, pasê, çaxê dilê wî k'etîye-qîza Omed-

dîn, ewî şêrêd hezkirina xwe û wê nivîsîne. Mîr Omed -dîn

pê hesiyaye, ku dilê mêle ketîye qîza wî, mîr dixweze bi¬

zanbe bi rastî ew qîza wî hiz dike ew dibêje "Ez qîza xwe

didime te". Mêle dibêje: "Ez xulamê teme , ez naxwezim".

Mîr dibêje: "Şêx Ahmed dersdarê meye". Wazîrê Nadîrî şirp

dike çima Meleyê Cizîrî nexwestîye qîza mîr Omed-dîn bis-

tîne. Ew dibêje: "Esîra Botan çûbû ser dîné musulmana, le¬

ma Meleyê Cizîrî nexwest qîza Omed-dîn bistîne".Ew ji qî¬

za wîra dibêje: "Tirkên te ruh û dilê min talan dikin".

Wazîrê Nadîrî dinivîse "Di wextê Meleyê Cizîrîda yek pên-

canîke para kurdan dinê êzdîyan dihebandin, li wextê wîda

şêx û pîrêd kurdêd musulman qedexe kiribûn, ku xelqê reat

kitêbêd dîn nexQnin G mijGlî xwendin G nivîsandinê- nebin"

Wazîrê Nadîrî dinivîse, ku Meleyê Cizîrî merivêkî gelek

xwendewer bûye, sareza û zana bûye, pispor ê edebyeta ere¬

ban, farsan bûye, ewî li Bexdadê xendîbû, nivîsarên nivîs

karên ereban, farsan yen dînnasîyê, filosofîyê, stêrnasî¬

yê G tebîyenasîyê jcwendibûn. Li wextê Meleyê Cizîrî navê

sûfîyê li tevgera cimaetéda belav kiribûn. Sofîtîyê e'tae

Jteke (bandûreke) mezin kiribû li ser pêşveçGna edebîyeta

kurdî. Sûfîtîya berê pêşin ne mîna sûfîtîya pasê bûye, su

fîya berê fikir û bîra bawara hemû xelqê bêla dikir, li

pista wan digirt, pêşberî çînên derebeg G axa began .ser

dikir".. Ev gotinêd Wazîrê Nadîrî derheqa Meleyê Cizîrî G

nivîsarêd wîda li ser hîm G binyata xwendina destnivîsara

dîwana Meleyê Cizîrî hatine nivîsandinê ya ku niha li hej^

mara 54 li kitêbxana dewletê ya Erêvanêda li dereca kitê¬

bêd kêmanîdaye. Wazîrê Nadîrî dinivîse: "Di wê destnivîsa

rêda xên ji şêrêd Meleyê Cizîrî, şêrêd Mêla Batê, Feqê Tey

ran G şayîrê far sa Xafiz jî hene".

Ev bûn fikir û nêtêd Wazîrê Nadîrî derheqa Meleyê Cizîrî
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G nivîsarêd wîda. Bona îsbatkirina wan ew li miqala xweda
li cî-cîyan çend rêzêd tercimêd şêrêd Meleyê Ciziri bx

rûsî anî bûn ber çavê xwendevanan.

Sala 1978 li Bexdadê zanyarê kurd Sadiq Bahadîn Amedî
têksta rexalgirî ya dîwana Meleyê Cizîrî^çap kir. _Ewî ew
têkst li ser hîm û binaxa beramberkirin u hemberkirinah^

mû têkstêd dîwanê yêd berê çapkirî hazirkirîye u çap kiri-,
ve Le berê têkstê dîwana Meleyê Cizîrx Ix Stembole (19Z4
da) Erbîlê (1964-da), li Bêrlîne (1904-da) , li kovara
H:lJfa (hejmared 35^58 nav salêd 1941-1943-da) hatbûne
çapkirinê. Sadiq Bahadîn xên jx van dxwanan çend destnxvi,

sarêd wê dîwanê dest xistibûn :

1- Dîwana bi fotokopî Fon Hartman sala 1904 li Bêrlînê

çapkir ibû. . ..^ \
2- Dîwana li Stembole sala 1924 çapkxrxbu. ^ ^ ,
3- Dîwana li sala 1964 li Hewlêrê Gîvî Muqrxanx çap kxrX: .

4- Dîwana li rÛpêlê kovara Hewarêda (NN 35-58) li Şame,

sala (1941-1943) çapkiribû. ^ .- ~
3- D?wana destnivîsara Mêle Tabî BekirJlî Wanx jx Zaxo,
6- Dîwana destnivîsara Enver Mam Zaxoyi.

7- Dîwana destnivîsara Mehemed Ewnî. . ^ .^
8- Dîwana destnivîsara Mêle Mehemed Boti Bizevkx.

Sadiq Bahadîn li îş G karê xweda li ser beramber kirina
van dîwanêd çapkirî Q destnivîsarda gelekx ^^bxtxye hemu
xeber Û şêrêd wan hemberî hev kirine u gxhandxye têksta

dîwanê ya eslî,

Cudatîya xeberan Û rêzêd şêran li dîwananda nîsan kirîye
û li peravêjanda nivîsîye. Ewî U çapkxrxna xweda nave he
mû berhevokêd nivîsîye û nîsan kirîye Ix kîjan berhevoka
da û li kîjan miqalêda derheqa Meleyê Çxzxrxda nxvxsxne

(binêre belged 1-30) . Li pêşgotina xweda Sadiq B^dîn gxlx
iike çawan Iwî li kîderê ci destnivîsara dîwana Meleye
Cizîrî Û dîwanêd wî çapkirî dest xxstxne; ew f^^xra xwe
bîr Û raya xwe derheqa xebat G miqalêd çapkxrx dibej e. he¬
mû melSmetîyêd di waJda derheqa Meleyê Cizîrîda ^çapkxrx
di pêşgotxna xweda dinivîse û fikira xwe J^^^eqa saled b^
yîn'^û'Jirina Meleyê Cizîrîda, ^dibêje f'^^eqa kakxli ni
vîsara wîda dinivîse. Ewî nivîsîye "Meleyê Ciziri li nivë
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'

sed.>;a]îya panzdanda jîye, li mala şêxan hatîye tcrbîyetki

rinê, li xortanîya xweda li cem şêx G mirîdêd xwendeweF
liîn bûye, .şayîr û dengbêje mîrê Bohtan Omed-dîn bûye, li

wextê şayrêd farşanda Xafiz Şîrazî sala 1389), Canî(1492)

Ş^i^êd , xwe sofîyê û evînîyê nivîsîne. nav G den-'
l,ê wî, qedirê wî li nav xelqê kurdda gelek bilind bûye.ew

li wextê xweda merivêkî gelek zana û xwendewer bûye, nav

û dengê wî ji topraxa Bohtan der belav bûbû".

l'i kutayé pêvîste ez bêjim, ku Sadiq Bahadîn mijQlî lêge¬
rîna sêréd dîwana Meleyê Cizîrî ne bûye, Merem G mebesta

wî ew bûye, ku hemû dîwanêd wî çapkirî G hemû destnivîsa¬
rêd dîwana wî kom bike, wana li kitêbekêda beramberî hev
bike û bide çapkirinê, Pêvîste bêjim, ku ewî bi serfirazî

û serbestî eva îş 0 kara bi cî anîye û bas qedandîye,

Çapkirina dîwana Meleyê Cizîrî bi têkstêd rexnegirî ne î-
şekî rehet û hesa bûye, bona wê divêt meriv zana be, xwe
terxan bike. Bi rastî jî gotî Sadiq Bahadîn bi vê xebata

xwe zanîna xwe bas nîsan kirîye û gelek hiş G qewata xwe

terxan kurîye, ku xebata xwe bi camêrî bîne serî.Bi xeba¬

ta xweva Sadiq Bahadîn hemû çar û mikan bona lêgerîna dî-

wana^Meleyê Cizîrî peyda kirine, Eva çapkirina wî li paş-

wextîyê wê bibe binyat û binaxa lêgerîna zanîstî ya dîwa¬
na Meleyê Cizîrî,

Berê piranîya zanyar G edebîyatnasêd kurd, Evropê dinivî¬

sîn, ku sêréd Meleyê Cizîrî şêrêd sufîyêne, derheqa dîn-

perestîya sufîyahda hatine nivîsandinê. Her bi tenê Wazî¬
rê Nadîrî û Sadiq Bahadîn nivîsîne, ku dîwana Melê Cizîrî
bi fikir û kakilê xweva pare ve dibe. ser du koman: Sêréd
evînîyê û sêréd sufîyê. Le bi fikira min sêréd Meleye Ci¬
zîrî bi piranîya xweva sêréd evînîyêne, her nivê sêréd wî

yê sufîyêne. Li şêrêd wî sufîyêda gelek xeber û cumlêd e

rebî hene, ew.baş nayêne fehmkirinê (binêre, Dîwana Me le~

yê Cizîrî, çapkirina Sadiq Bahadîn, belge 1 heta 80), le

sêréd evînîyê gişk bi piranîya xweva bi kurmancîya xas,

zarê şîrin hatine gotinê G bas G rind têne fehmkirinê, xwe
rûya wan sëran ewè, ku di wanda gelek caran rêzêd derheqi"

jîyîn, ayîn, halê xelqê kurdda gotîye û lûvandîye. Di ge¬

lek şêrêd wîda ew nek bi tenê derheqa derdê dilê xweda,

hezkir G evîna xweda dilûvîne, dibêje, ew wusan jî li ge¬
lek şêrêd xwe dildarîyêda durez û serez û çarêz navra di-
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ke G dibêje, ne mîr, ne axa, ne jî beg guh nedane G nadne

ser xelqê belengaz, kù ew çewsenkerêd rêncber, gavan şi-

vanin. Li hinek şêrêd wîda wetenperwerî û neteweperwcrîya

wî têne ber çavêd xwendewaran. Bona nimûnê ez çend parçêd

şêrêd Meleyê Cizîrî ji dîwana wî, ya ku Sadiq Bahadîn li

Bexdadê sala 1977-da çapkiriye, tîhim ber çavan.
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Sef sef turk û moxol du k'eş û hindi li kemîn,

Bi eceb hatne cengé bebeş û rom û fireng,

Mîr û kurmanc li holan qederek .westane.

Le di nivê bi sef û tipê ereb hatne ceng. (283)

Zorbe wê têtin ereb têk çivandin qeseb,

Qenci bi çevan me dé ceng û cidala cemel, '

Sûr û riman vêkra pence biran tékra,

Lew me dikin jêkra qimé dikin dil di gel. (288)

Turim bi dil û peyrevê Mûsayim ez,

Ateşperes û hûrê tecelayîm ez,

ji weelem ku xeberdarî kirim,

îro tu bizan ademé esmayim ez.

înşayê ulmê li dinê çunke mi zani,

Zani bi heqîqet ku çd inşame ez,

Herfên reqemê lewhiê wdcûda me, bdxûn,

Da qenci bdbini ku çd dmlayime éz. (216)

Mdhnet û halê esiran kê Id mîran erze kdt.

De bdtdn pdrsê Id mdn lew pur bd rehm û şefgeye,

Ger bdpdrsdt carekê xatûn Id halê sdxteye,

Bend û zdncir dé vebdn, cerhên dd gui de xweş bdkdt.

Le kû navê dilberê dermaneê derdê bendeye. (355-6)

Geh ddl geh can ddbên terkê te tên,

Ndkardn yexma û talanê xalet,

Meşrebê tdrkan furat û nile kdr,

Teşne leb çû terefê Osmanî xelet. (257)
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Rom û ecem ji her teref,-

û suwaşe wan bi xef,

Hindî û zengî sef bi sef,

Hatne ber lîwayê zulf. (263)

Sef sef me dîn hindî û zeng,

Cêngîz hat,.Teymûri leng,

Xef wan reşandin dil xedeng,

Teşbîhê tîrên xan Şeref,

Tîrek ji qewsê mal zirav,

Bi dil wê bavéje nav,

Xûn tê pur teşbîhî av,

Feryad û efxan sed esef. (267)

Mûyekî ez ji te nadim bi sed Zîn û Şirinan,

Ci dibit ger tu hesabkî mi bi Ferhad û Même,

Te Fireng û Erebstan û Mecer têkî standin,

Celebê xweş vegerin hatiye newba ecem. (232)

Dil geste, min ji.dêrê naçim kenişteê,
Mehrabe wê bi minra wer da biçine Laliş ,

Mehbûbe wek stère, govend û işqhazî,
Têkel biçin semayê, hişyar û mest û serxoş.(234)

Pir e'mrê min çû bi suxtey.

Le şikir xwezim ji bexii (361)

Lazime li sultan û mîran

Pirskirin li halê êsiran,

Em kirin armancê tiran,

Suxteye dermandeye,

Hêj nizanim mîr de birin,

em si sal ésirin,

Çavnêri pursek emirin. (366)
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îro j± ::'i ptir HtL'şim,

Dîsan ji remza dîlhersê, .

Mecrûhi gt?wsî pur weşitn,

Tîr dane nîva cegerê.

Tir dan ji qewsê ewsede,

Sahzaâe edya şîrin qede,

Kuştine wek min çend sede,

Wê padsabâ û beglerê.

Xeşmê li feqîran meke zu padşahê min,

Purse bike carek li xeta û gunahê min,

Teftişê bi mûmê bike, er em bi xetayin,

nêbêtin di welatî, di cehê min,

Cewra te bihêtin, û cefaya te peritin,

Qurbana te bim, guh bide carek gilehê'min,

Zani ku ji ber cur û cefayan elemin dil,

Rehrré bi gedayê xwe ke, sultan û sahê min.

Se sale ji derd û belayê te hlakim. (309-310)

çin girtîye ser ban û serser bi kef kef,

Xunê wê diréjin kul şîran cemidi kef,

Dunya bûye leylan ji lixavan diwerit kef,

Rom û ecem girtîye ew xilme sef bi sef,

Cohte moxolan . hatne cengê hebeşê. (427)

Véwestaym di fervarê,

Li ebdê xwe ke fermanê,

Di fermanê véwestaym ,

Di benda xidmetê daym,

Wekî go bê ser û paym.

Heman le dî tu çewganê,

Li ber çewgan û kaşoyan,

Ji derba turk û hindoyan,

Dibezim her wekî goyan,

Dema ew, têne meydanê.

Dema ew tên bi bazî tên,

Di gel qewsê Şîrazî tên.

Ci mukarin di tazi tên,

Bi de'wa têne lêk danê.
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Bi de'wa ton me yexma kin,:

Di a'mê sur gewxa kin.

Wê beglerê pur kuştine,

Engûşt bi xwûnê riştine.

Ma ehlê dil qet hiştine,

Sohtine mislê mecmerê. (447)

Ma Cizirî sibheàarî texte heft îqlim bit.

Hem bi hukim û seltenet Eskender û Fexfur bit,

Mislî cem cama zerin xalî nebê te ji badayé,

Da ji xemra şadmanî "dayma" mexmûr bêt.

Ma di baxê iş û nûşê ber bi saz û erxewan,

Kamran û kambexş û dil xweş û mesrûr bêt,

Çendeke Şîrin puser derbendê dîwana te bêt,

Bendê şapûrê te bin ta Xosrow û Şapûr bêt. (423-4)

Neytenê Tebrîz û Kurdistan li ber hukmê elemdarê te bin,

Sed wekî sahê Xurusanê di ferwarê te bin,

Ger ci der îqlîmê rabe' hâte texte sultanet,

Padşahê heft iqliman selamkerê te bin.

Paşi newşîrvan dibêm de hakimê adil tuyî,

Mislî Hatem de bidanê der cihan meşhûr bi..

Ma Cizirî şubhedarî texte heft îqlîm bî.

Hem bi hukim û sultanet Eskender û Fexfur be. (4j2)

Rendi bi xwe qendi şîrin ù şepali,

Qencî û bi xencî û bi nazi ù delalî,

Mehbûb bi textî, bi rexti, bi xwe bextî,

Umré te mera bit sed û deh sal helali.(525)

Dilberê, serdare, xoban, ez nizam agah heye,.

Di hebs û zindanê êsir û girtîye dermandeye,

Girtjyem, mam ez di hebsê, kî gelo mehder bikit.

Car; ':'- navê me bînit, pur sevabek zêdeye,

Mihr:.,t û halê êsiran kê ïi mîran erze kit. (335)
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Siwaş ù f^itneyan ràkin,

Bi şîr ew têne talanê.

Dû talahâ meşûr tê,

Ji mee'dana eni kafûr tê,

Di têkel zulmet û nûr tê.

Me kufrê de di îmanê, -

Ji şerqê zulmet û şam bê,

Ji zulfan enberê xam bê,

Kenarê xal û nîşanê.

Du zulfê enber efşanin.

Du lelê şekeristanin,

Dilê min wan xedeng danê,

Dilê min wan xedeng le da,

.Di burca zuz iî şeb têda. (437-8)

Burca ku hakim le du mîr.

Min dît li texte keşwerî.

Texte di mîr Û begleran,

Meydanê coqa gwêgeran,

Eslan û cote meyxuran,

Mey dan şeraba saxerî.

Saxer bi dest serxoş û mest,

Wextê sehergeh dest bi dest,

Xeflet û begler meyperest,

Kuştim bi derba xenceré,

Kuştim bi derba xenceran.

Gézme û xedenga awuran,

Remz û îşaret û soran.

Dan dil ji niva pencerê.

Dan dil ji ber husna bi nûr,

Berqa tecelliyê sedûr ,

Lew sohtime wek guhê tûr,

Hub û evîna enverî. (450-1)
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Latu hvsnî û sahê xubanî,

Bi xws hem xanî û hamxaganî,

Yûsûfê sani tu îro xanim,

Ku bi husna xwe nedîrî şanx,

Bi sur û heybet û sehmê xwe péri,

Bi'te sin li Bohtan sultani,

Bi teblxaney şahî, were text,

Ku tu îro şahi Kufdistanî, - .,

Kagulê berde bi ser xal û xetan,
Ku musilsil bi nimûnê reyhanî (456-7)

Tu mebê bê ser û bê samanim,

Gulê baxê îremê Bohtanim,

Şebçiraxê şebê Kurdistanim,

Ci tebîyet beşer û însanim,

Lîla-el hemd ci alî şanim,

Di rîya yar li rêza saanim,

Lew di îqlîmê suxen xaqanim,

Sibahê eyd û ez pêzanim. (509)

DIL JI MIN BIR

Şoxê û şengê zuhre rengê,
Dil ji min bir, dil ji min bir,

Awurên heybet pilingê,

Dil ji min bir, dil ji min:

wê şepalê miski xalî,

Dêm doré gerden şepalê,

Cehbeta biskan semalê,

Dil ji min bir, dil ji min.

Zulf û xalan nûn û dalan,

Wan ji min dil bir bi talan,-

Goşeye qewsê helelan,

Dil ji min bir, dil ji min.

Dêm nediré bo enbiré,

Xemri û gîso herîrî,

Sine kir armancê tiré,

Dil ji min bir, dil ji min.
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:Sor ç^iîr.i na::.a:iînî,

Ku^tim û nakit yegîni,

wê bi congela evinê,

Dil ji min bir, dil ji min.

Fitil .û taban da xaraban,

Eblag û cohtê şebaban,

Dawe bor' pence û kulaban,

Dil ji min bir, dil ji min.

Xoş xeramê, ez xulamê,

Nazikê, §îrin kelamê,

tutîya eyvan meqamê,

Dil ji min bir, dil ji min. (324-326)

V/ERE Bi;KAH£YÂ ÇkVkK

Were,bxnahîya çavan,

Bibînim bejn û balayé,

Zerîfê nazikî şengê,

Sifet horîyê, perî rengê,

Bi rojêra tu hevdengi,

Du reştozên siyah rengi,

Kişandin, lé ne wek caran,

Xedengê qewsê nûbaran,

Ji rengê sir û mukaran,

Weşand sine wek baran,

Ji wê zerbê pir êşanim,

Sibah li xêr ya xanim,

Were binahlya çavan,

Bihinim bejn û balayé,

Veke carek xet û xalan,

Li ser van mesneà û palan,

Bixûne, le me ebdelan,

Bibînin eyd ù sersalan,

îcazet de me destûr1,

Péri rengê, sifet horî,

Ji nîva zulmet û nûrî,

Binùsin mey di ferfûrî,

Ji dil ta^lanê xalanlm,

Sibah li xêr ya xanim,

Were binahîya çavan, 476-478)
Bibînim bejn û balayé. ^
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SELJM SULÊMAN (XVII)

Heta van salêd paşin edebyetnasêd kurd haj pê nîn bûn. ku
li sedsalîya XVI-XVII helbestvanekî kurd bi navê Selîm Su
lêman hebûye, bi kurmancî sêr, beyt û destan nivîsîne. Her
li paşî çapkirina xebata M.B.RÛdênko "Nivîsandina ser u

berê navnî.-^.anê destnivîsarêd kurdî" aşkera bû, ku li ki¬
têbxana Lenîngradêda ya bi navê Saltîkov-Şêdrînda bi melu

metîyêd A. Jaba li nav nivîsarêd kurdîda, yêd ewî aniDune.

Pêtêrbûrgê, destnivîsarek bi sernavê "Osib û Zelîxe heye
ew destnivîsar ya Selîm Sulêmane. A. Jaba nivîsîye, ku Se¬

lîm Sulêman hevdemê Şeref-xan Bitlîsî bÛye (XVI-XVII) , ş£

yir û dengbêje mîr-Şeref mîrê Xizanê bûye.

Xên ji vê em tiştekî zêde derheqa wîda nizanin, ne e'yane
kîjan salé', li kîderê Û ji kîjan neslê ew ji daykê bÛye.
Li axirîya dastana xweda ya "Osib^Û Zelîxè da ewî her ni¬

vîsîye, ku ew hêsîrê mîrê Xizan bûye :

Selîm dil men Sulêmanim,

Êsîrê .mîrê Xizanim.

Sala 1973 M.B.RÛdênko disêrtasîya xwe ya bi navê "ÎJsib Û
Zelîxa" "K-Ûrdskava lîtêratÛrnaya G folklornîyê vêrsîî (y£
ne "Osib Û Zelîx'a kurdî ya edebyetî Û şaxêd wê zargirtî¬
nê". Nivîsîne, ku A. Jaba berê nivisîbû, ku Selîm Suleman
dastana xwe ji zimanê farsî ya "Ûsib Û Zelîxa" Camî _ wer
girtîye. M.B.RÛdênko raberî vê gotinê dmivise u isbat
dike, ku Selim Sulêman ne ji wê wergirtiye, ne jî ji ser
hatîya "Osib Û Zelîxa" Ferdewusî; Ew dinivîse: Em her di_
karin bêjin dastana Selîm Sulêman nivîşkanîye, li navbey-
na nivîsara Camî, Ferdewusî G gelek şaxêd kurdî yed zar go
tînê hatîye tertîbkirinê, bi kovek G kêrta xweva ew ^ji

dastanéd Camî G Ferdewusî cudatire, gelek qisekirina cik£

rêd wê ji yêd wan herdu şayrêd farsî cudatirin, ne mma

wanin. "Ûsib Û -Zelîxa" Selîm Sulêman her li alîye kompozj.
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sîyê û sûjêtêva mîna "Ûsib G Zelîxa" Camî G Ferdewusîye ,
têda çend êpîzod mîna yêd şaxê dastana Ferdewsîn mesele,
qisekirina derheqa wêda, ku Ûsib li ser gora dayka xwe
digirî, ku ew rastî hûtê bine behrê tê, ku birê wî tên ge
nim bibin, mîna yêd şaxê Ferdewusîne. Wusan jî qiEekirinâ"
épîzodê: Bazik keçeké hez dike, Zelîxê xewnê dibîne, yêd

ku li dastana Camîda têne gilkiriné, li Osib Zelîxa Selîm
Sulêmanda hene. Çend êpîzod jî di Ûsib G Zelîxa Selim Su-
lêmanda hene, ku mîna êpîzodêd dastana tirkîne ya Elî Şe-
yad Xemzene. Berepêş gotî, li Ûsib G Zelîxa Selîm Sulêman
da çend êpîzod hene, ku li şaxê Ûsib G Zelîxa Ferdewusî Q
Camî Q Şeyad Hemzeda tunene. Mesele, di dastana Selîm. Su¬
lêmanda tê gotinê, ku Yaqub digirî, kurê wî wunda bQne,ku
ew ji gura pirs dike wana ew nedîtine, ku gur sond dixun
goşt li welatê Yaqubda nexun.

Bi fikira min M.B.RÛdênko li berhevîya nivîsara xweda rast
dinivîse, ku "Ev mesele nîsan dikin, ku dastana Selîm Su¬
lêman "Usib û Zelîxa" dastaneke kurdî serbixweye, ku ew li
ser binyat û binaxa şaxêd hère kevn çêbûye, li hev hatîye

ku di wêda her çend épîzodê şaxê farsî, tirkî G êpîzodêd
kurdî zargotinê ketine nav wê. Eva gişk nîsan dike, ku e-

debyeta kurdî li peydabûna xweda bi edebyeta farsî, tirkî

ra û folklora kurdîra girêdaye". Li dû van gilîyan M.bT
Rudenko dinivîse, ku li nav destnivîsarêd kurdîda yê li
kitêbxana Saltîkov-Şêdrindanin, wusan jî destnivîsareke
din^bi navê Ûsib G Zelîxe heye, bi gotina A. Jaba ew dest¬
nivîsar ya Xarîs Bitlîsîye (8). Lé ew ne wusane M.B.Rûden
ko îsbat dike, ku ew destnivîsar ji ya Selîm Sulêman hatî
ye nivîsandinê, di wêda her cî-cîna hatine berdanê G iT

şGna xeberêd erebî, farsî yêd kurdî nivîsîne. Bi texmîna
wê ew guhastin mîna wan guhastinanin , yêd destnivîsara Û-
sib û Zelîxe, ku van salêd paşin ewê li Ermenîstané li ma
la Elî Ebdurexmanê nivîskar, xebatkaré gazêta Rîya Tez¥
dest xistîye.

Li paşî vê M.B.RÛdênko kurt naveroka şaxê destnivîsar ya
Selîm Sulêman dinivîse. Li dû wê ew derheqa şaxêd zargoti

né dinivîse. Ew e'Iam dike, ku ew li nav kurdêd pişt Kav~
kazê û kurdêd Turkmenîyê weke donzde şaxêd zargotinê kom
kirine, wan jî mîna şaxê Selim Sulêman bi tercima rûsî
hazir dike bona çapkirinê.
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AHMEDÊ XANi
Sala ji daykbûna Ahmedê Xanî ne aşkeraye. Her bi tenê^ aş-
keraye ci wextî, kîjan salé ewî nivîsarên xwe dastana Mem
G Zîn" û "Nubar" nivîsîne, Bi gotina Aladîn^^Sicadîn^Ahme-

dê Xanî "Sertacê nivîskar û şayirên kurdane" li^ tarîxa U
têratûra kurdanda dinîvîsin, ku Ahmedê Xanî berî ^ gişka
ala xwerûya serxwebûna kurdan, ala yekîtî û hevkarîya e-

şîr Û qebîlên kurdan bilind kir bo xatirê azadkirina kurd
G Kurdistanê. bo xatirê sazkirina dewleta kurdan,

Nav Û dengê Ahmedê Xanî berî pêşin li RÛsistanêda belav
bû Askera bû, ku li nav salên 1860 Û 1885-da qonsule(ba2
lozê) rûsan li baylozxana rûsanda li Erzerumê dixebiti.Wi
wextî akadêmîya RÛsistanê sparte wî, ku ew destnivîsarên

zimanê kurdî yen tarîxî, êtnografî, lîtêratûrî u folklorî
kom bike Û bi rébike Pêtêrbûrgê. Bi arîkarîya alim u zan¬

yarê kurd mêle Bazîdî ewî gelek destnivîsarên dastan^ çî¬

rok, hikyat, beyt, sêr, kilam Û stran Q serhatîyên diroki
şandine Pêtêrbûrgê. Di nav wan destnivîsaranda melumetî¬

yên kurt derheqa neh şayir Û nivîskarên kurdan hebun, Ew
melumetî di gel hikyat Û serhatîyên tarîxî di kiteba A. J£
bada ya bi navê Recueil de notices et^recits kurde (sala

1860 li Pêtêrbûrgêda) hatine çapkirinê.

Piştî çapkirina vê kitêbê dunya pê hesîya,, ku şayir, tarîx
nivîs, alîm Û zanyarên kurdan jî hebûne. Bi destx . A. Jaba
hâte zanln. ku miletê kurd jî xwedî edebyetê,

Alêksandir Jaba çend destnivîsrên "Mem G Zîn"a Ahmedê Xa¬
nî iî anî bûn bajarê Pêtêrbûrgê. Di kovara Melanje Asi-
atîk" cildé 3-da naveroka "Mem Û Zîn"a A.Xanî bi^ zimane

fransizî hatîye çapkirinê. Li paşî vî ^^l^^'l^^^^l^l^llf'
rên kurd bi "Mem Q Zîn"a Ahmedê Xani mijul bun. Heta niha
wan "Mem Û Zîn" bi herfên erebî se caran çap^kir me. Oara

nêsîn li sala 1920-da "Mem Û Zîn" li Stembole çapkirin, Le
hukmeta tirkan kitêba wê çapkirinê şewitandin.Beri ve çap

kirine li sala 1898-da parçe-parçe "Mem u Zxn^a Ahmedê
Xanî li kovara "Kurdistan"êda hatine çapkxrxne.

Li pasê 1947-da li bajarê Helebê Hemze-axa^ "Mem Q Zî""j
Ahmedê Xanî bi pêşgotina xwe çap kir Du f^!^i\,,J^"Jj
bajarê Hewlêrê edebyetnas Û tarîxnasê kurd^Givx Mukrxyanx

"Mem û Zîn" bi pêşgptina xwe bi zare soranx çapkir.
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yà rast jimara van hemîyan ne gelek bûn û niha jî ew bi
dest nakevin^ Yekê ji ew çapkirin bi tenê ji nimûnekê , an
jî ji du nimûnan hatibûn çapkirinê û heta van salên paşin
"Mem G Zîn"a Ahmedê Xanî bi zimanê Evropayî ne hatîye
tercimekirinê,

Li nav salên 1932-1945 car-cara li kovara "Hewar"êda "Mem
G Zîn"a Ahmedê Xanî bi herfên latînî dihatine çapkirinê,
Li sala 1933 li Erêvanê konferênsîya kurdnasan, biryar ki¬
rin, ku nimûnê edebyeta kurdî ya klasîkî çap bikin, Di wî
biryarîda hatibû nivîsandinê, ku "Mem û Zîn"a Ahmedê Xanî
bi herfên latînî bona kurdên Sovêtîstanê çap bikin. Lé ew
qirar, ew merem heta van" salên paşin ne hatibû qedandinê,
Niha kurdnasîya Sovêtîstanê bi serbilindî û serferazî di-
l^^a^e^bêje, ku ew dastana giranbiha û cewahîr bi zimanê

kurdî û tercima wê bi zimanê rûsî li rex û çap bûne, Bi
çapkirina' vê dastana Ahmedê Xanî heykela mezin ya medenye

ta miletê kurd tê ber çavên xwendkar û xwendevanên kurdaïï
û goveka miletên dinyayê G askera dibe, ku kurd ji xwedî
medenîyete, ew jî mîna miletên din hevkarê efirandina kul

tÛra dinyayêye. Zûva qedir û qîmetê "Mem G Zîn"a Ahmedf
^anî li kitêb, pertok G kovaranda hatîye gotinê û nivîsan
dinê. Ulmdar û zanyarên kurd Ziya Xalîdî, Emin Zekî, Sêrk^,
Celadet Bedirxan û Kamûran Bedirxan, Aladîn Sicadîn, Huznî
û Gîvî Mukriyanî û yen din gelek gotinên bi qîmet û ferz
derheqa Ahmedê 5Canî G "Mem û Zîn"a wîda nivîsîne. Wusan jî
rohilatnasên Evropayê A. Jaba, P.Lêrx, I.Orbêlî, A.Soun.V.
Minorskîy, R.Lêsko û T.Bua li kitêb û miqalên xweda kêm
û- zêde pesne Ahmedê Xanî û "Mem û Zîn"a wî dane û nivîsan
dîne.

Lé dîsa lazime em bêjin ku ,ji gotin nivîsandina wan şikil

û wineyê A. Xanîye "Mem G Zîn"a wî bas nayên ber çavên ci
ewî li "Mem û Zîn"a xweda nivîsîye. Yekê ji heta niha

"Mem û Zîn" a wî qet tu caran nehatîye tercimekirinê ser
zimanê Ewropayê. Bona wê yekê min hazirkirina wê G terci-
makirina wê sparte şagirt û hevkara xwe jina rûs M.B, RG¬

dênko. Ew gelekî ser hazirkirina G tercimkkirina wê bona
çapkirinê xebitîye. Berê ewil ewê hemû têkstên destnivî¬
sar yen li kitêbxana Lênîngradê ya bi navê Saltîkov - Şêd-

rin û li înstîtûta rohilatnasîyêda hebûn, hemberî hev ki¬
rine û têkstên binyatî yê bas cuda kirine. HemG xebat û
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şaşîşê têda serrast kirine, paşê ewê ew têkst hemberî

têkstê çapkirina Helebê û Hewlêrê kirine G bi wî teherî

gihandîye têkstê eslî. Li rex têksta bi zimanê kurdî M.B.

Rudenko tercima wê bi zimanê rûsî nivîsîye. Nivîsara M.B,

Rudenko di sala 1962-da li Moskvayê ji çapxanê derketîye,

Di pêşgotina vê kitebêda ev pirsên jêrin hatine nivisandi^

ne:

"Ne e'yane kîjan sale A.Xanî ji dayka xwe bûye, lé eşker£

ye, ku di qurna XVlI-da ewî poêma xwe "Mem û Zîn" û fer-

hengeka xwe ya erebî-kurdî nivîsîne. Aladîn Sicadîn di ki_

têba xweda "Dîroka edebyeta kurdîda" nivîsîye, ku navê b£

vê wî Eylase, ew j i qebîla xanîyaye. Qebîla xanîya sala

1562 li erdê Bazîdê cîwar bûbû. Berî wî çaxî di sala 1514

da Kurdistan hatibû du parkirinê, parek ketibû bin destê

siltanê Romê (Tirkîyê) , para din ketibû bin destê sahê î-
ranê. Di nav herdu paranda mirtîyên serbixwe, yen derebeg

G milkdarên kurdan hebû, le mîr, xan, derebeg û milkdaren

kurdan bêtifaq bûn, bi hevra ser dikirin, arîkarî hev ne

dikirin, ku qewatên xwe bikin yek, qebîlên kurdan kom bi¬

kin, yekbin, pêşberî dijmin tev ser bikin bona xatirê ser

xwebûna kurd û Kurdistanê.

Ahmedê Xanî ew halê bindestî û hejarîya miletê kurd bas

zanibû û li erdê Bazîdê ewî bi çavên xwe belengazîya kur¬

dan dîtibû û bûbû xemxur û xemkeşê derdê miletê xwe. A, Xa¬

nî di "Mem û Zîna" xweda pirsa bindestîya kurdan, dûbere¬

kîya wan, serê wan di nav xweda û derd û kulên wan nivîsî

û anî ber çavan, ku milet xwe bihese, qewata xwe bike yek

bona azadkirina xwe. A.Xanî merivêkî xwenderwer, bîrewer

û zana bû . Ewî zimanê erebî, farsî û tirkî bas zani bûn.

Kurdnasê navbang I.A.Orbêlî di pêşgotina xweda, ya ku li

kitêba bi navê "Heykelên Zemanê Şayirê (gurca) Rûstalêlî"

da hatiye çapkirinê, derheqa A. Xanîda ev xeberên jêrin

nivîsîne: "Wextê em dibêjin şayîr nivîsara xweda nêzîkî

miletê, bi milet û xelqra giredayîye, hingê em bê hemdî

xwe lazime navê se şayirên mezin yê rohilatê wek hev bi¬

kin G beranber bikin, ew hersê şayîr evin: -yek Fiirdewusê

Iranîye, yek Rustavêliyê gurce, yek jî A. Xanîye kurde. He¬

mû mileta A.Xanî ji bîr kirine. Bi rastî gotî kesekî ji

miletê derva A.Xanî nas nake, lé her bi tenê kurdan ew

ji bîr nekirine Q li nav Kurdistanêda nav Q bangê wî a§k£
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raye G hemû kurd bê gotin A.Xanî hesab dikin şayirê mile¬

tê xwe, navê wî dizanin û nas dikin".

Ev gotinên Orbêli rastin. Kurdan navê Ahmedê Xanî ji bîr

nekirîye G qet tu caran ew navê wî ji bîr nakin. Binyata

poêma A.Xanî "Mem G Zîn" çîroka miletê kurde. Em dikarin

bê şik bêjin, ku hemû kurd, biçûk û mezin çîroka "Mem Q

Zîn", yanê ya "Même Alan" dizanin û hez dikin. Wexta çî-

rokbêj G dengbêj "Mem G Zîn" dibêjin, distirên, her kurd

bi dil G can G bi heyecan guhdarîya wan dikin. Kurd vê ç£^

rokê hez dikin Q bi navê wê serferaz G serbilindin û ku¬

bar dibin, ku dastaneke wan wusa heye.

Ferdewîsî jî "Şah-nama" xwe ji çîrok G dastanên miletê î-

ranî hildabû û bi şêrî nivîsîbO. Nizamî jî "Leyl - û Mec-

nûn" a xwe "Ferhad G Şîrin" a xwe ji nav xelqê hîn bûbû G

bi sérî nivîsîbû. Van herdu şayiran pesnê şaha dabûn, fê-

rizî û qehremanîya mêra û evîniya mêr û jinan anî bûn ber

çavan û pesnê dostîya helal dabûn G bedkarîya merivên xi¬

rab di nivîsarên xweda neqişandibûn,

Di vê derecêda A, Xanî jî -wusan reng Q ruyên ferizê dasta¬

na xwe, şiklê qeremanên wê nitirandibûn û anî bûn ber ça¬

van. Le bi fikira min qedir û qîmeta "Mem G Zîn" a A.Xanî

ji nivîsarên Ferdewusî, Nizamî G Rûstavêli' bilindtire,çim

kî têda A.Xanî bîr û bawara kurdewarîyê, bîr G bawara

paşketin, peşvamayîna xelqê kurd nivîsîne G askera berna¬

ma serê serxwebûn G serbestîya miletê kurd Neqişandîye.S£

beb vê yekê hemû kurdnas bi dengekî dibêjin G dinivîsîn :

"Lazime navê A.Xanî li tenişt û rex navê Ferdewusî, Niza¬

mî û Rûstavêli bê gotin û nivîsandinê.

Bi fikira min navê A.Xanî, qedir û qîmetê nivîsara wî li

ser nav û nivîsara Ferdewusî. Nizamî û Rûstavêli dikeVe,

çimkî ewî di poêma xweda ne ku bi tenê qeremanî, dostî,bi-

ratî û evîniya rast û rasteqîn anîye ber çavan,- ewî -wusan

jî pirsa bindestî, belengazî G hêsîrîya miletê xwe anîye

ber çavan G rê G dirb nîsan kirine, bi ci teherî ji wî h£

lî derkevin G azad bin. Poêma A.Xanî "Mem G Zîn" edebyeta

serbixweye, bi fikira xweva, bi tertîb G sazmaîya xweya

ew ji "Mem G Zîna" bi zar gotin baştire G hêjatire.Di wê

da A.Xanî şiklê jîyîna kurdan yek bi yek anîye ber çavan.

Ewî bi rastî G rasteqîn hal G ehwalê miletê- xwe yê belen¬

gaz, hejar Q bindest û qeydkirî anîye ber çavên me. Wî di
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poêma xweda bîr G bawara xwe, fikir û idêya xwe seyseti G

sinifî (çinayetî) bi zelal nivîsîne. Pirsên binyatî yen

ku A.Xanî di poêma xweda gotinê G neqişandine, ew pirs şi^

rovedikin, ku paşketin G paşdamayina medeniyeta kurdan ji

tunebûna dewleta kurdane, ji parkirin G dabeşkirina erd G

welatê wane, ji tunebûna dewleta wane, ji bêtifaqî û dub£

rekîya qebil G êşîrên kurdane. Derheq vê yekêda A.Xanî awa

nivîsîye :

Ger hebûya me îtfaqek,

Vêkra bikira me înqîyadek,

Rom û ereb û ecem temamî,

Hemîyan ji mera dikir xulamî,

Tekmîl dikir me dîn û dewlet,

Tehsîl dikir me hukmet.

Ternir dibûn ji hev miqalet,

Mumtaz dibûn xudan kemalet.

Eva parça ji "Mem G Zîn" a A.Xanî xuyan dike, ku A. Xanî

bas zanibû, ku neteweyê kurd gelekî lehemge, gelekî bi

hêz û qewate, ji bo serketina wî yekîtî û pevgirêdan G y£

kîtî esîr G qebilên kurdan pêvîste...

Serê kurdên Iraqê Q serê qeremanê kurdên Iranê pêşberî
diktatorîya wan welatan nîsan dikin, ku kurd bi hêzin,ger

yekîtîya wan hebe, ger esîr G qebîlên wan pêşberî hev ser

nekin, ewê serkevin, mafê xwe bistînin.

Kurd niha li Iraqê G îranê ser dikin, ne ji bona wê yeke,-
ku ereb û ecem ji wanra xulamîyê bikin, bona wê^yeke, ku
gelé kurd di gel (tevî) ciranên xwe ereb, ecem G tirk^ bx
wekhevî bijî, partîyén kurdan niha ser dikin, serwerîyê 11
pirsa neteweyê xwe dikin bona- wê yekê,ku kurd G ereb,kurd
G fars, kurd G tirk bi dostî, hevkarî, wekhevî û aşîtî di
nav hevda bijîn, berbi rîya dêmoqratîya rastî G rasteqîn

herin.

Li kutasiyê divêt ez kurt çend xeberan derheqa ^naveroka

"Mem G Zîn" a A.Xanî bêjim, Bi temamî "Mem û Zîn"a wi an-
sîklopêdîya jîyîna miletê kurde, Ew dastana kurdewerîye,

têda ayîn, jîyîn, hal Û negbetiya miletê kurd li navbeyna
qurnen 16-17-da tên ber çavên xwendeweran. Dastana Mem u

Zîn" ser car binyat û binaxan hatiye nivîsandinê. Ew bin^
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yat û binax evin:

1- Evîniya camêrî û bi camêrî û maqulî hev hezkirina jin

G mêran.

2- Bi qeremanî G fêrizî xwe terxan kirin bo xatirê deste-

birakîyê.

3- Nifir û nelet li wan merivên xêrnexwez, boxtanker ki¬

rin, yen- bûne sebebê mirina mirazxwezan (aşoq û maşo-

qan) .

4- Wetenperwerî û neteweperwcrîya kûr û firewan.

Di dastana "Mem û Zîn" da kurdewerî bi teherekî kûr G fi¬

re hatiye nivîsandin G nitirandin, têda xwerû, xeyset û

siruşta merivan, ayîn, edet G tarîxa medenyeta miletê kurd

bi zarê şîrin, kurdîya xas, bi şarezayî rfnd G qeşeng ha¬

tine nitirandinê. Di wêda gelek şîret, nesîhet ' G pendên

pêşihan bi aqilmendî bi kar anîye G daye xebitandinê; ge¬

lek gotubéjên şîrin yen diyanetê û ferasetê di dastanêda

hatine nivîsandinê. Ev gişk ziman, kakilê dastanê dixemi-

lînin. Her kesê vê dastanê bixûne wê pê bihese G bizanbe

mezinîya Ahmedê Xanî, wê bizanbe qedir G qîmetê Ahmedê Xa

nî di tarîxa edebyeta miletê kurdda. Gelek sedsalî wê bên

û herin, gelek merivên xwendewer, bîrewer G camêr li vê

dunyayê bên Q herin G bênav bin, bê ser berate bin. Lé -Ah¬

medê Xanî, kirina wî qet tu caran nayên ji bîr kirin, çim¬

kî bîr G bawara wî bûye fikir û bawarîya gelek şayir û bi

wêjên kurd yen xwe li ser rê G bîr û bawarîya A.Xanî gir~

tine, ji destpêka Qadir Qoy nemirî heta şayirên qurna bîs

tan yen navdar wetenperwerî û neteweperwerîya Ahmedê Xanî

têne gotinê. Gelek şayirên miletê me yen mezin G hêja ser

bîr G bawarîya A.Xanî diçûn, mesele, Qadir Qoy, Piremêrd,

Goran, Bêkes, Wursî, Qane, Cegerxûn, Osman Sebrî, Qadrîcan

Hejar û geleke din, Heta navê van şayîran bimîne li nav

miletê kurdda, navê A, Xanî bimîne li dunyayê, çimkîew bîr

bawarîya xweva, bi kurdewerîya xweva bi hevra girdayîne,

çimkî wextê em gotubêjan derheqa Qadir Qoyda gilî dikin,

em mecbûrin A, Xanî bînin bîra xwe, wusa jî çaxê em derhe¬

qa sayirén me din (Goran, Hejar, Cegerxûn û Osman Sebrî û

geleke din) gilî dikin, xeber didin, yan jî dinivîsîn, em

esseyî navê A.Xanî tînin bîpa xwe û bi navê wî serbilind

û kubar û fexir dibin.
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Neteweyê kurd niha bi navê gelek şayirên xwe navdar ser¬

bilind û ferxdare, ew şayir niha diruşma Ahmedê Xanî ya

wetenperwerîyê ya neteweperwerîyê G kurdeweriyê berz G bi

lind kirine, bi serkarîya partiyên xwe pêşketi, bi arîka¬

rîya dêmoqratên welatên Rojhelata naverast G pêşin G par¬

tiyên Kurdistanê bikin yek, azad G serbest bin G bi jîyî¬

na bextewerî, aşîtî. dostî û hevkarî tev neteweyên ciranê

xwe bijîn, bixebitin G ber bi rîya pêşkevtî, dêmoqratîya

rast G sosializmê herin.

Ahmedê Xanî qedir Q qîmetê zimanê kurdî bas zanibû. Ewî

zanibû, ku bona pêşveçûn û pêşketina miletê kurd, bona qa

yim kirina yekîtîya qebîl G eşîrên kurdan, bona azadbûn u

serxwebûna kurdan lazime her kurd biçûk û mezin zimanê d£

yîka xwe gelekî bas bizanin, pê çîrok. hikyat, beyt. sêr,

tarîxa xwe binivîsin, ji ber vê yekê ewî bona zarokên kur

dan medrese bi kîsî xwe vekir G bi xwe medresêda dersê zx_

manê zikmakî dida zaruwên kurdan. Ewî ferhengoka xwe ère-,

bî-kurdi nivîsî bû bona ku zaru û minda lên kurdan bi zima

ne xwe bixûnin G bas hînî zimanê erebî bibin, sareza bin

û pêşkevin. Ewî nivîsîye :

Ji pas hemd û selwetan,

Ew çend kilme ji luxetan,

Vêk êxistine Ahmedê Xanî,

Navê le nûbara biçûkan danî.

Ne ji bo sahib rewecan,

Belki ji. bo biçukêd kurmancan,

Ku ew ji quranê xilas bin,

Lazime sewad û çav nas bin.

Ahmedê Xanî poêma xwe "Mem û Zîn" nivîsîye, ku xelk nebê-

jin bi zimanê kurdî nivîsar tune, nebêjin bi zimanê l-.rdî

nanivîsin, kitêb û edebyeta kurdî tune, nebêjin, ku ".mû

dinya xwedî kitêbin, xwedî edebin, direj ne kin û dor e-

kin nebêjin miletê kurd bê sewwad û béarmance. Ewî ev rê¬

zên jêrin derheq vê yekêda awa nivîsîye :

Xanî ji kemala bê kemalî,

Meydana kemalê dit xalî,

Yeni ne ji qabil û xebiri,

Belki bi tee'sub û eşdri.
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' Hasil ji enad eger ji bidad,

Ev be'dete kir xelaf medad,

Safî sinirànd vexwer durdî,

Manendî deri lisanê kurdi,

Enaye nizam entezamî,

Kêşaye cefa ji bo a 'mi,

Da xelk nebêjin ku ekrad,

Bê me 'rifetin bê esil û binad,

Evna melil xudan kitêbin,

Kurmanc tenê di bê nesibin.

Hem .ehlê nezer nebên ku kurmanc

Eşq nekirin ji bo xwe armanc.

Têkda ne di talibin ne metlùb,

Vêkra ne' muxibin û ne mehbub.

Bê bêhrese ew ji eşqbazî,

Farix ji heqdqê û micasî.

Kurmanc ne pir di bê kemalin,

Emma di êtim' û bê mecalin,

Fi-1 cimle ne cahil û ne zanin,

Belki di sefil û- bê xudanin.

Ji berî Ahmedê Xanî gelek şayîr G bivéjên kurdan hebûn,me

sele Elî Herîrî, Mêle Batê, Feqê Teyran, Xalis Bitlîsî,m¥

le Cizîrî G yen din. Lé kurd û Kurdistan hatibûn duparki-

rinê û ketî bûn bin destê dewleta romê û eceman, navê wan

şayiran ji bîr kiribûn, qedir û qîmetê wan kesekr baştir

nizan bû. Piştirî van camêr û delîran her Ahmedê Xanî te¬

nê ala serferazî G serxwebûn û serbixwe bilind û berz kir

kesek tune bûn bêjin em jî xwedî medenyetin, em jî miletê

kî serbixwene G dixwezin bi zimanê xwe binivîsin, hîn bin

G hîn bikin. Derheqa vê yekêda ewî awa nivîsîye :

Ger dé hebûya me ji xudanek,

A'iî keremek letife danek

E'im û huner û kemal û ezan,

Sêr û xezal û kitêb û dîwan,

Ev cins biba li ba wî me'mul,

Ev neqd biba li nik wî meqbal,
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Min- dé elma kilam mewzun

Alî bikira li ban gerdun

Binave rehma mêle Cizîrî,

Pê hê bikira E'iî Herîrî,

Kêfek ve bida Feqê Teyran,

Hetanê ebed bimay heyran.

Pirsên binaxe G binyatî yen A.Xanî di "Mem G Zîn" a xweda

gotinê G neqişandine, ew pir sin ku ew dibêje belengazî G

hêsîrîya kurdan ji parkirin Q zevtkirina axa wane.ji tun£

bûna dewleta wane, ji bêtifaqî û bêyekîtîya kurdan û qe¬

bil Q eşîrên wane, Derheq vê yekêda ewî ev rêzên jêrin ni_

vîsîne :

Ger dé hebûya me itfaqek,

Vêkra bikira me inqiyadek ,

Tekmîl dikir me dîn û dewlet,

Tehsîl dikir me elm û hukmet,

Te'mir dibûn ji hev miqalet,

Mumtaz dibûn xudan kemalet.

.Ahmedê Xanî zanibû, ku kurd azad bin lazime dewleta kurdî

yekîtî hebe, zimanê wan edebyatî hebe û hemû kurd xwend¬

kar G xwendewer bin, Ewî ev gilî, ev bîr û bawar di poêma

xweda bi safî neqişandine. Ji vê der ewî di poêma xweda

evîniya bêhed, bê ser G binî, dostî û biratîya qeremanên

poêmê ya Qeretajdîn, Çekan, Erfan, Sitî, Même û Zînê bi

rengên gulgeş nivîsîne û xemilandinê; navê Même û Zînê,

navê Qeretajdîn, yê Çekan, yê Erfan G Sitiyê di nav mile¬

tê kurdda bûne nimûn û nisanên evniya merivan ya îdîalî

(rastî G rasteqîn) , bûne nimûn G nisanên biratîya sir he¬

lal G dostîya qereman G fêrizén sadiq yen ku di e'mir G

jîyîna cimatîyêda hene, rastî hev tên bê hed hev hez di¬

kin G ruhê xwe, mala x-we bona hev qurban dikin, Her mêrê

kurd, her jina kurd, her qîz û xortên kurd van qeremanên

poêmê "Mem G Zîn" a Ahmedê Xanî yan yen dastana "Mem G

Zîn" a zargotin di dostî G hezkirina xweda, di îş Q karê

xweda ji xwera dikin nimûn G mesele G hesab dikin; î^^
kurd, qîza kurd dixwezin mîna Zînê G Sitiyê bin, her mêrê

kurd, her xortê kurd dixwezin mîna Qeretajdîn, Çekan, Er¬

fan G Même Camêr G delîr bin G bi biratî G dostîya helal

G sadiqda bin, Biha û nirxê "Mem û Zîn"a Ahmedê Xanî û
"Mem û Zîn"a zargotin di vî alîda yekin, mîna hevin, eve
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yekîtîya herduwan. Le "Mem û Zîn"a A-Xanî nivîsara şayîrî

ye, ya bi vêja tendirustîye, bi xemla nivîsandina xweva

ji ya zargotinê baştir û hêjatire, bi raman û bîr Q bawa¬

ra xweva nivîsara nemirîye, wê heta hetayê biji.namire wê

bijî, navê wî de bimîne heta hetayê, Kurd qet caran navê

wî ji bîr nakin. Gelek bivêjên kurdan yen sedsalîya XIX

(Qadir Qoy, Kurdî, Zîver G yen din) di rêç G şopa Ahmedê

Xanîda diçGn, Niha jî di sedsalîya meda şayîrên kurdan

yen bi nav. û deng (Bêkes, Piremêrd, Guran, Cegerxûn, Osman

Sebrî, Celedêt Bedirxan, Qadrîcan G yen din) mîna Ahmedê

Xanî ala wetenperwerî, ala serê serxwebûna kurd û Kurdis¬

tanê berz G bilind kirine bo xatirê azadbûna miletên Roj¬

hilata Nêzik ji bin destê împerîalistan, «stemkaran Q dîk-

t.?.tora faşistî, bona xatirê wê yekê, her milet bi serbi-

-,-.v. bijî, bi hevra bi aşîtî, dostî, wekhevî, biratî bijîn

bi hevkarî ber bi rîya sosîalîzmê herin, bextewerî bijîn.

Parçên jêrin bona xwendinê ji "Mem G Zîn"a A.Xanî hatine

jêder kirininê :

Ez pilewerim, ne gewherîme,

Xudresteme, ez ne perwerîme,

Kurmancim û kuhî û kenarî.

Van çend xebatêd kurdewerî,

Emza biken ew bi hesen- etlaf,.

Eswa biken ew bi îsmê ensaf. (355)

Ev name helal û ne herame,

Bê perdeye, le ne bê miqame,

Kurdî, erebî, deri û tazi,

Terkib kirin bê hezil û bezî,

Hindik ji efsaneyêd Bohtan,

Hindik di bihane hin di bi ten,

Bohtî, Mehmûdi û Silîvî,

Hin lel û hinek ji zêr û zivî,

Xirmehre û morik û mirarî,

Hindik d şitaf û tarî,

Tersih kirin weku biçûkan,

Inane bi gésir û sûkan,

Hin qise û hin ji wan misai in,

Hindik d halal û hin heramin (Ï86)
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Da bêhe sere hikayata pêş,

Xelqê ku ji derd esqê dil rêş

Herçend ku bê hedd qiyas bûn,

A'mê xudan û hewas bûn,

Lakin ji xwadaméd mumtaz,

Sed law sëhe qedd û serefraz,

Heryek d miqam busin rojek,

Heryek bi kelam sîne sozek,

Her. yek bi kemal bi der mahek,

Her yek bi cemal sedir şahek,

Ev je hemi aşiqin d talib,

Ev jî hemi talibin d raxib,

Bel-cumle di xidmeta emîr bûn,

Fil-cumle ji sirrê hev xebir bûn,

Serhelqeye wan perî misalin \

Sertacê ewan melek xusalin.

Tajdin digotiné ciwanek,

Guderz ziman pehlewanek,

Nesil û nesib û husb e'yan bû,

Serdefter û serwerê kurdan bû,

Babé wî digotiné Skender,

Lakin ereban digot Xezenfer,

Lewra bi sêr şibê şêr bû,

Roja serré ew hezar mêr bû, .

Tajdin du bira hebûn d qellaş,

Manendî du şahbaz cemmaz,

Daym dil dijminan disotin

Yek A'rif û yek Çeko digotin,

Emma wî ji cimle xas a'man,

Ji ew çend bira û maman,

Lawik kiribû bîra- ji bo xwe,

Ney ez xultem cira ji bo xwe,

Roja ku ewî bira nedita,

Teşbih şeva cira nedita,

Dinya li wî têk dibû tarî,

Roj bû ku li wî dikir qewari,

Mem jî li wî aşiqek temam bû.

Ne şibhê bira û bab mam bû,

Enbaz ferih şirik xem bû,

Ser geşteye xem bi navê Mem'bû,

Herçend birayê axret bû.
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Te digo d dinê û axret bû,

Tajdin weledê debîr dîwan,

Mem ji xelte debîr dîwan,

Èw herdu ciwan li yek du aşiq,

Ew her du bira û pêkva sadiq,

Yek qyasê zemanê, û yek Leyla,

Yek Wamiqe Eser û yek Ezra,

Ew yar ji dil ne ser serî bûn,

Bêh şibhetê mehir û muşterî bûn,

Yar û birayî muwaxat,

Nabit birayê megalet,

Yarî ne hêsaye, cefaye,

Meqsûd ji yarî' wefaye

Axir te eger nekir wefayiş,

Ji eveel mede ber xwe cafayé. (49-51)

Xelqê ku didi tin ew kemer gah

Hazir dikirin ji xur dil gah,

Zahir dikirin ku zend û bazin,

Êdî ne dima gilî û gazin

Herçend ku herdu şibhê can bûn,

Ew herdu bi husin. tewaman bûn,

Herçend' Sitî ve naznîn bû.

Lé Zîn ji misai hor e'yn bû,

Herçend stareweş bû.

Lé zin berxan hîva geş bû,

Ew herdu wekî şeb çiraxan.

Gava dîmesîne bax û ràxan,

Nalan dikirin canad û heywan,

Talan dikirin nebat û însan,

Kûvî ji ciwaharan mukellel

Kotir ke ji netirka miselsel,

Serbend qeseb didan cebini,

Aşiq dimirin ji derdê evinê,

Ev zeynet û xemil û qest û xenbel

Ew pêş û -pis û yemin û qenbel.

Gava dimeşîn perî digel wan,

Welê dikirin welê di xelwan,

Ger şêx û ger mêla û mîran,

Derwés û xéni û ger feqîran,*

Kes nîne ne talibe cemalî.
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.Kes nîne ne raxebe wesali,

Hin raxeb û husin layzalin,

Hin talib qalib bi talibin,

Lakin hemîyan yek eqin dost,

Ferqa ku heye ji ferq ta post. (47-48)

Van salên paşin li Iraqê hine xebatên bas hatine çapkiri¬
nê li ser lîtêratGra kurdan. Mesele, dîwana Nalî, ^dîwana
Bêkes, dîwana Mêle Cizîrî, dîwana Pertew-beg Hekarî G "Nu
bar"a A.Xanî. Herdu dîwanên pê sin. bi zaravê soranî çap

bûne, zanyarêkurd mêle Mehemed, Kerîm ew çap kirine, le
herduwan paşin bi destî ulmdarê kurd Sadiq Behadîn ^Amedî
hatine çapkirinê. Çapkirina dîwanê şayîrên kurdan yen kU
sîkî gelekî ferze bona lêgerîna tarîxa pêşdaçûna lîtêratû
ra kurdî. Dîwanên Mêle Cizîrî G Pertew-beg Hekarî bi^zar£
vê kurmancine, li cîyê xweda rain di vê xebatêda nivîsîye
G nimGnên şêrên wan anîne ber çavên xwendkaran. Li vira

ez dixwezim derheqa "Nubaréda" hine gilî bêjim.

Navê "Nubara" Ahmedê Xanî zÛva li dîroka lîtêratûra kurdî
da âskeraye. Gelek ulmdara: Ziya-Eddin Xalîdî, Aladîn Si¬
cadî, Celadet Bedirxan, Gîvî Mukrîyanî û yen din derheqa
wêda nivîsîne. Heta niha car nivîsarên A.Xanî e'yanm^Na-
vê wan evin: "Mem Û Zîn", "Nubar", "Eqîda Imanê" u Şeren
filosofî. Ji wan her "Eqîda îmamê" çap nebÛye. Bi^_. gotma

zanyarê kurd Mehemed Emîn Boz Erslan "Eqîda îmamê" niha
li kitêbxana Stembolêdaye, sed car heyf heta niha nehatî¬

ye çapkirinê. Di sala 1979-da li Bexdadê Sadiq Behadm A-
medî "Nubara" A.Xanî çap kir di herfên erebî. Ewî nave we
danîye "Nohbehara Seydayê mezin Ehmedê Xanî". Ewî penc sa
xên destnivîsarî yen "Nubare" hemberî hev kirine. ^Ew sax

evin: Nubara Ebdulselam, ya dest nivîsara çapnekiri, ya
Ûsifê kurê Ebdule, ya Lekok (ya sala 1943 li Berlîne çap¬
kirî). Sadiq Behadîn nÛbara Ebdulselam kiriye saxe bmge
yê beramberkirina şaxan. Li kitêba xweda ewî nivîsîye, ku
fotokopî ji du şaxên çapkirî hildane, her şaxek fotokopî
belgek zêde nîne. Li pey wan ewî bîr G bawara xwe^^li ser
nivîsarên A.Xanî wek zanîna xwe nivîsîne, pesnê Mem u
Zîn"a wî daye, li pasê ewî nivîsîye "Çavan G kenge dest
bi tiwajindina "Nubara" Ahmedê Xanî" kiriye. Di vxrada ew
gilî^dike kîjan sax wî ji kîderê destxistîye G paşe xebat
bi tomerî nivîsîye. Ew dinivîse: "NÛbar ne tenê ferhengo-
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ke ziman zanînêye, le ew wusa jî nivîşteke perwerdekirinê

(terbiyekirinê) ye. Bona îsbatkirina vê gotinê ewî her te

ne ev rêzêd jêrin ji pêşgotina "Nûbarê" anîne ber çavan 7

"Ji pas hemd û selwetan,

Ev çend kelme ji luxetan,

Vêk êxistin Ahmedê Xanî,

Navê nûbar ji bo biçûkan danî.

Ne ji bo sahib rewecan,

Belki ji bo biçûkêt kurmancan.

Wekî ji quranê xilaz bin,

Li van tebiyet melekàn,

Derê zehnê vebitin,

Her ci bixûnêt, zehmet nebitin,

Bed a 'me bîr bînin,

Fathe ji mera bixûnin (13)

Ji hemû rêzên jorê çapkirî tê ber çavan, ku merem mebesta

A.Xanî ew bûye, ku biçGkên kurmancan hînî xwendinê bike,

ku ew bi zimanê dayka xwe bixQnin; di wan rêzanda wusan

jî hatîye gotinê bî ci teherî, kengê û sebeb ci xwendinê

hîn bin. Ku ew xwendewer bin, serferaz û serbest bin, la¬

zime ew "Bed a'mê ji bîr bikin, wextê betalin fathe bixQ¬

nin", "Wekî ji quranê xilaz bin", lazime "Li sewad çav nas
bin".

Di ferhengêda li nav tercimên xeberên erebî bi kurdî, yen

bi beytê kês G qafiyê nivîsandî, Ahmedê Xanî li cî-cîna

fikir û ramana xwe li ser hinbûnê, hînkirin û xweridinê ev
rêzên jêrin nivîsîne :

Heta tu dewr û dersan nekî tekrar û mesruf,

Di dinyayê tu nabi meşhur û ne jî me'ruf (31)

Perde ku rabitin ji ber erzê dilistanê xoş,

Dil ji xeman bête der, bilbil gulistanê xoş. (34)

E'rfé ku bi qenci me'ruf bit, -

Dé helim û sebir û me'wquf bit (39)

Ger dé te meqaudek hebi, lazim divê lêki bi lez,

Xasma te me'budek hebi, daym di emrê wî bibez(43) .
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Her ci u'inie bi cahil kir mubdel,

Sifrê xwe wî kir bi zer mukelîl (47).

Yê ku te kir daym kirîye ji bo xwe murekeb,

Evel tu bo bikeye, pasê bikere merkeb (49).

Şêx û sofi kcramet û hem xwendin û emel,

Xelwete hucret teriqa te şerîet be xelel (53)

Ger tu divêtih tu bibî mîr û ser mue'tber,

Kezeb û xulafi mebêj, ger te bikin ker bi ker (60)

Her ci ji dinya berdaste da min bû,

Bê subhet diniv a'me efraste gerden bû (67).

Ger tu divêtin ku beraber nebitin kes bi tera,
Ulm bixun hem emele tu bike sinet ji xwera (70)

Her ci kese elmekî qenc xwendiye,

Dewletê ger wî bi esil zanîye (74)

Di fesla nûbaharêda di gel dilber biçin geste,

Ji ew xweştir nabit li min ew hal qewî xoş tê. (79)

Muelim bila dil wekî ber bitin,

Divêtin ku şagirt dilber bitin (84) .

Di van rêzên jorê nivîsandîda pirsên sîrét û nesihetîya

hînbûn û hînkirina hatine gotinê, di wanda gilîyê talim G

terbîyetkirina biçGkên kurmancan nivîsîne. di wanda wusa

jî gilîyê rewş û reftara wan di dersxanêda, di dersxane

der hatine gotinê. Bi gilîkî "Nubara Ahmedê Xanî nek fer¬

henga hînbûn G hîn kirina zimanê erebîye", ew wusan jî şî^

retnama metoda xwendin hatiye gotinê. "Heta tu dewr G dei^

san nekî tekrar Q meruf , di dinéda tu nabi meşhûr , ne jî

meruf", "Ger te divêtin ku beraber nebitin kes bi tera,

ulm bixun, her emele tu bike sinet ji xwera". Ev rêz tev

rêzên din nîsan dikin, ku li tarîxa dersdayîna zimanê day^

kê G hînkirina biçGkên kurmancan" bere pêşîn Ahmedê Xanî

destpêkirîye, ku li "Nûbara" xweda ewî qeydê, qanûn G^prÎ£

sîpên hînbûn û hînkirin zimanê daykê G yê beyanî nivîsîne

G binyat û binaxa mêtoda dersdadayna pêşkevtî Q dêraoqratî

-li nivîsara xweda danîye, pêk anîye û bi xwe jî qedandîye

(Li Bazîdêda ders daye, eve yeka e'yane). Celadêtê rehmet

di nivîsara xweda "Kilasîkên me" (hewar, hejm,9) dibêje :
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"Di pey mirina wîra şagirtê wî Smaîl bîst salên di wê da-

bistanêda guhdar bû û dersê kurmançîyê têda gotin", Ew dî¬

san dibêje: "Li gbra tiştê min bihîstîye, Xanî kitêbeke

cografîyê jî çekirîye û têda qala ezman 0 stêrkan kirîye.

Herçend ez gelek le gerîyara, ew kitêb neket destê rain",

Ahmedê Xanî herwekî bi xwe gotîye "Mem û Zîn" ji xwera ki

rine behane G bi vê hêncetê kula dilê xwe bi der daye,deF

dé miletê xwe ê ker û lai bi ziman .kirîye û ew axivandiye,

"Mem G Zîn" ji bo Ehmedê Xanî rêzên Kurdistanê, rêzike we

latê wîne. Xanî di bin rêzkên winda, di bin kurmancê dirï

bi zimanina din dixunin û dinîvîsin. Bi rêzkên miletê din

va diçin, belgên xwe en nijadin ji xwe tavêjin,dike rengê

miletê din û bi wî awayî G rêva bindestîya wan dikin.

Seyda dibêje

Sazi dil kul-bi zdr û hem bit,

Sazendeye eşqî Zîn û Mem bit,

Şerha xemî dil bikim fesane,

Zînê û Même bikim behane.

Nexme we ji perde derinim,

Zînê û Même ji nûva vejînim,

Derman bikim ez ewan dewa kim,

Wan du mededan ji nûva rakim,

Meşhur bikim bi terz û uslub,

Mumtaz bikim mihîb û mehbûb,

Ew reng bikim ji nû serferaz

Da bêne temaşeyê nezerbaz,

Dilber li Même bikim girînê,

Aşig bikenin bi- derdê Zînê.

Ev meyve eger xerabe, ger qenc

Kêşaye di gel wî me dused renc,

Ev meyve eger ne avdàre,

Kurmanciye, ew qeder li kare.

Ev tifle eger ne nazenine,

Nubare, bi min qewî serine,

Ev meyve eger ne pir lezîze,

Ev tifle bi min qewî ezize,

Mehbub û libas û guşvare,

Milké di minin ne mişteare.



121

Ez pilewerim, ne gewherîme,

Xudresteme ez ne perwerîme,

Kurmancim- û kuhî û kenarî,

Ev cend xeberin di kuredeweri.

Celadet Bedirxan év rêzên jêrin ji eqîda Ahmedê Xanî çap¬

kirîne:

Si fête di sibhe ji bo zilcelal,

Bizan heftin ey arifê pir kemal,

Xweşî, şîn û zanîn û vên û kelam,

Bihîstin di gel dîtî bû temam.

Ew derheqa Ahmedê Xanîda dinivîse "Pexeraberê dîyaneta me

a milî, pexemberê ola me a nijandin". Xanî di wextê wele-
da rabû koberiya nihà bi se sed û neh salan-ne li cem me,

le li Ewropayê jî xelk hej ji milîyet G li ni jade x-we hij^
yar ne bÛbÛn Q zelamên ji yek miletî hev G du bo katoliki
an protestanîyê dikuştin. Di heymake weleda Ahmedê Xani
bîra miletîya xwe, bîra kurdaniya xwe biri bû G ji kurdan
ra gotibÛ hÛn berî her tiştî kurdin, rabin ser xwe dewle-
teke kurdî çêkin û bindestîya miletên din mekm" .
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XARIS BITLISI (XVIII)

Xarîs Bitlîsî ji dayka xwe bQye sala 1758-da, sala mirina

wî- ne e'yane. Bi gotina A. Jaba Q M.B.RÛdênko Xarîs Bitlî¬
sî du dastan nivîsîne: Dastana "Usib û Zelîxe", "Leyl
û Mecnûn". Dastana "Usib Zelîxe" berê pêşin Salim Sulêman
(sedsalîya XVIII) nivîsîbû, le pasê li dû wî Xarîs Bitlî¬

sî nivîsara wî li cî-cîyan wergerandibû. xeberên farsî û
erebî derxistibûn. pak kiribû, gihandibû xeberdana zargo¬

tina kurdî. M, B,RGrenko dinivîse: "Bi gotina A, Jaba ïi

qurnêd XVII-XIX da li medresêd nav kurdanda nivîsara Xa¬

rîs Bitlîsî "Usib Q Zelîxe" dixwendin. çimkî zimanê nivî¬

sara wî pak G temiz G ferih bû, rind dihate fehmkirinê.

Bona ku xwendevanên me haj yekîtî u cudatîya Selîm Sulê¬

man G Xarîs Bitlîsî li dastana "Usib G Zelîxê" da hebin

ez çend nivîsarêd wan jêrê hemberî hev dikim. Ew rêz min

ji nivîsara M.B. RGdênko derxistine ' (58-50) .

JI DASTANA SELlM SULÊMAN

Ema bi sedat û bi envan

Besê bikin em ji pire Kenan,

Ev reng ji axretê di mezheri,

Yûsif bi cemal bûye meşhuri.

Xûna xwe ji bo mêra beyan ke

Te qerir bike li me eyan ke

Yaqub hebû keçekî xebersaz

Wextê ji pider bihîst ev raz

Beyt bi mera kuh û destan

Reh şihbetê teyrekî bihiştan

JI DASTANA XARIS BITLÎSl

Ema bi sedat û bi envan

Besê me dikin ji pire Kenan,

Ev reng ji lawê wi di mezhori,

Usif bi rindî zehf bû meşhuri
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Xûna xwe ji bo mêran beyan ke.

Tu bibêje ji mira li min eyan ke

Yaqub wî hebû qizekî pak

Wextê ji bav bihîst ev dak

Beyt bi mera çiya û destan

Teşbîyê teyrekî bihiştan.

Li pasê M.B.RÛdênko dinivîse, ku sernavêd pêşin, yêd ku

têda Selîm Sulêman pesnê xwedê dane, li nivîsara ^ Xarîs

BitlÎExda- hatine berdanê (yanê Xarîs Bitlîsî ew li nivxs£

ra xweda nenivîsîne) .

Lî sala 1965 M.B.RÛdênko têksta destînivîsara Xarîs BitH
sî ya "Leyl û Mecnûn" bi tencima rûsî G pêşgotina ^ xweva

çapkir. Li pêşgotinêda ewê nivîsîye, ku Xarîs Bitlîsî li
sala 1758-59 da dastana xwe "Leyl G Mecnûn" nivîsîye, ku

ewî ew dastan bi xwesteka keçeke kurd hûnandîye.^ Derheqa

wêda ewî li destpêka nivîsara xweda ev gilîyêd jêrin ni¬

vîsîne :

El-qise di vê behara gilhêz,

Ez bûm ii nivê yekî dilavêz,

Rûniştim û ez li pencereyê,

Fikirîme seharê û hewayê.

Niga mi di deri kişa bû,

Şimsik ji nîvê mineala bû,

Ji evelva silam û merheba kir,

Pirsa me kir, û dilê mi sa kir,

Rûnişt û bi leb kerem mesref,

Exbar û qise kirin mesref,

Esraf kirin ji ber kilamê,

Behsa me gihîşte vê miqamê,

Ku sêr û wezin ci xweş kilamin,

Meqbûl cemi'e xas û a'min,

Nasiï li me kir kemal teglif,

El-hah û tesleffek bitesif.

Pirsi me wê mi raz meknûn,

Got tercima ki ji "Leyl û Mecnûn",

Kûrdi tu ziringi da bizanin,

Lo em ci bi farsî nizanim.
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Ev xeber nîsan dikin, ku giva bi xwesteka keçekê kurd Xa¬

rîs Bitlîsî "Leyl G Mecnûn" ji farsî wergerandîye kurdî.

Le ewî li pêşgotina xweda çavkanîyê "Leyl G Mecnuna" xwe

nenivîsîye, ne e'yane ewî ji kîjan dastanê wergerandîye.

Le pêvîste bêjim, ku kovek û kêrta dastana Xarîs Bitlîsî

mîna ya Nizaraîne. Le têda çend cîkarêd qisekirinêd wusan

hene, ku li dastana Nizamîda tunene. Mesele^ di wêda tê

gotinê, ku Mecnûn Zaru bûye, girînekî bûye, her li ser

singê-berê şîrdayena rinde bedew aram û ker dibe,ku Leylê

û Mecnûn li mektebêda kitêbêd xwe pev diguhêrin,ku bi me'

niya wê rastî hev bên, hev bibînin, di dastana Xarîs Bit-

lîsîda wuaan tê gilî kirin, ku Mecnûn posté mîya li xwe

dike, ku tevî kerîya pez hère cî-war ê Leylê û Leylê bibî¬

ne, di wêda wusan jî tê gilîkirinê, ku terewul îbin Selam

vedikevizinin û ew dimire. Têda wusan jî temiyê dîya Ley¬

lê tê gotinê, xên ji wê di dastana Xarîs Bitlîsîda navê

çend merivéd dastana Nizamî nayê gotinê, mesele, navê Se-

lan-Amîrît û Selam Bexdadî G kirêd wan li dastana Xarîs

Bitlîsî 'qet tune, xên ji wê li dastana wîda sernavê carde

yê dastana Nizamî tune. Eva nîsan dike, ku dastana Xarîs

Bitlîsî nivîsara xweserî xweye, ne tercima dastana Nizamî

ye.

M.B.RÛdênko dibêje dastana Xarîs Bitlîsîda 740 çar xanin,

-têda bîst sernavin, bi naverok Q mezmûna xweva ev pare ve

dibe ser van parêd jêrin :

1- KeykawGs dua'ji xwedê dike, ku kurekî bidê,

2- Destpêka evintîya Leyl û Mecnûn,

3- Mirazxwez naxwezin sera civintîya wan e'yan be.

4- Mecnûn li çolê dikeve.

5- Mecnûn diçe Kaabê.

6- Xwezgîntîya bavé Mecnûn

7- Xwezgîntîya Ibin Selam

8- Naufal xwe li navra dike.

9- Mêrkirina Leylê

lO-Mecnûn dîsa li çolê dikeve.

11 -Leyl G Mecnûn hev dibînin

12-Mirina dayk û bavé Mecnûn

13 -Mi rina Leylê

14-Mirina Mecnûn.

Bi şirovekirina M.B.RÛdênko eva nîsan dike, kîi şaxê dasta
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na Xarîs Bitlîsî mîna şaxêd Mektebî û Navaye. Mektebî bi

xwe dibêje, ku ewî dastana xwe "Leyl G Mecnûn" ji ya Niz£
mî û Xosrovî hildaye û bi xwe li kenarêd nîvada^ereban li .

qurna XV ji zarê ereban bihîstîye. Bi melumetîyê îbin .Ba-
tûlî li sedsalîya XIII koçêd kurdan li dor berê kenarêd

nîvada ereban digerîyan, dibe wan kurdêd koçer ji zarê
ereban ew sax bihîstîne, li nav xweda bi kurdî belav kiri_

ne û wusan li nav wanda maye heta niha. Dibe ew sax li

nav kurdanda maye G bûye binyat û binga dastana Xarîs Bi£
lîsî. Xên ji wê M.B.RÛdênko dinivîse, ku şaxê zargotina
Serhatîya "Leyl û Mecnûnê" ne mîna ya Xarîs Bitlîsîye, li
şaxê zargotina serhatîya "Leyl G MecnÛnda" kovek Q kêrta
qisekirna wê bi curekî dinêye, di wanda awa qise dikin^:
Mecnûn kurê dâyk û bavé belengaz Leylê hez dike, Leylê qî¬
za mala dewlemend bûye, Mecnûn dixweze jêra Leylê^ bistî¬
nin, dayka wî diçe xwezgînîyê, dayk Q bavé wê nadin, day-,
ka wî pojman vedigere malê, wê navno dike, dixweze ew wê
hez neke. Mecnûn ji mal derdikeve, diçe ber kanîya Sind-
can (yan jî kanîya Masabûl) ku her gav keç diçine avê. Li
ber kanîyê Leylê û Mecnûn hev dibînin. Mecnûn pê dihese^
ku Leylê ji wî hez dike. Roj li wan dibihire, berî êvarê
Leylê xwe dihese, ku li malê hêvîya wêne, ew dixweze bere

bibêje Mecnûn ewê zûzG bê cem wî. Mecnûn wê ber nade, di¬
bêje hinekî li cem wî bimîne. Leylê morîya xewê dike guhê
Mecnûn, bi xwe vedigere malê. Dibîne mala bavé wê barkirî
ye, diçe zozana. Ew leze-lez diçe, digîhîje koça mala ba¬
vé xwe. Gelek wext diçe. Kerba Leylê nayê, Mecnûn li ber
kanîyê li xewêda maye, ew nikare hère cem. Ew^ ji ^rewîya
derheqa Mecnûn pirs G pirsyaran dike, kesek tiştekî nika¬
re jêra bêje. Carekê teyr ji ber kanîya Sindcan difire.
Leylê je dipirse G pê dihese, ku Mecnûn hê li xewêdaye,li
ber kanîyê çivîkê helûna xwe li pore serê wîda çekirîye G
cGcûk derxistine û qamîş li nav rîşîyêd wîda gihîştme,
Leylê xwe ji malê vedidize, ber bi Mecnûn diçe. Il ber k£
nîyê ew hev hemez dikin, Hingê birêd wê bi wanva derdike¬
vin, Leylê ji tirsa bira dua' dike, ku xwedê _ wan bxke
steyr, ew bifirine ser ezmanan, Xwedê wan dike du stey-
ra, ew difirine ezmanan, salé du caran: biharê û payz ew

rastî hev tên.

Li paşî têksta dastana Xarîs Bitlîsî "Leyl Û MecnÛn^Û ter
cima wê bi rûsî M.B.RÛdênko şaxekî zargotina "Leyl u Mec-
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nûn" di kitêba xweda çap dike, ew sax ewê jî zarê Qerexa-

nê Serefxan kurde kela Çiristane (Xurasan) li Aşxabadê n^

'vîsîye.

Ne mumkûne eşq bit nihani,

hebitin, heye e.'yani,

Şagirt di hucrê pê bi yek bar/

Bi cumle ji hal bûne xeberdar.

Ev sêr nuha eşkera bû.

Ci-ci geriya û bêla bû,

Xeybet qewi ji bo etbê,

Agah kirin dîya hebibê, .

Wê abdiya efif û salih,

Wëxtê ku bihistine ev tirane

Hal hal girî, rûy gil seri,

Serbénd biri û ser helkirî,

Rabû bi xezb vehate Leylê,

Ber kir bû qehr misalê Sélé

Rûnişt ber li lay qizé,

Gotê ku lewend bi temizi,

Haïa bi bihîstîye ciwabek,

Aşiq li te bûye şabek,

Hikmet ne ewe, tu je sa bi,

Aşiq kir bû ya dil -kuta bî. .

Ey doxtera min, eva ci kare ?

Ev kar ji bo te zêde a're,

Ferze ji tera hub û perde,

Royê te kesek bibine dërve,

Bike te heyn hezar aşiq

Aşiq bona te ne layq.

Te namûs û nisf li me bi ba kir,

Loma ereba li me rewa kir

Derzê te bibine belki a 're,

Bikişine di çavê li tare.

Min bed bikî dé biçi ji xani,

Bê nav béni dî nêv zemani,

Êdî meçe mektebê tu caran,

Çûna te niha qewi mubaran, '
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Edî tu biçî ji mal bi derva

Teyrok te bibarin bi berva

De bêje bav û xizm û maman,

Xûna te vexun bi tas û carnan,

Keç a'r û heyane, tek berayé,

Ya genc ewe, ëw ne bin ji dayê,

Yanê kur bin, bilind ser bin.

Pista bi her dera xeber da,

A'r û edeba xwe wê bi der da ,

Gewher bikevit destê xakan.

Dé ku bikitin bi miqteba pan,

Ya bê heya û şermin û xamuş,

Nav çadir û pêçeka serpûş,

înkariya Leylê ji esqê baweriya,

Dayê me 'ne kiriye wê mektebê.

Leylê ku bihîstin ew kilamê.

Go Dayê ji te ecêb dimane,

Ev terz xeber ci bi haie,

însaf bike, ci qîl û qalin. (54-55-27-28)

Leylê sekini çadira xwe,

Ev renge xiste xatira xwe,

Ku carek biçe lay Mecnûn,

Kanê bi ci haie ew Cegerxûn.
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PERTEW-BEG HEKARÎ (XVIII)

Li sala 1976-da li Bexdadê zanyarê kurd Sadiq Bahadxnê

navdar dîwana Pertew-be^ Hekarî çap kir. Dîwan bi herfêt

erebî ji destnivîsara herfêt erebî hatîye hazirkirinê û

çapkirinê. Di pêşgotina xweda ya di kitêba "Dîwana Pertew

begê Hekarîda" Sadiq Bahadîn Amadî nivîsîye, ku tarîxnas

û edebyetnasêt kurd tiştekî safî û ron derheqa Pertew-beg

da nenivîsîne, serguzeşta (serhatîya) wî ne e'yane, heF

nivîsîne. ku ewî dîwana xwe li sala 1221 hicrê (18Ö2) -da

nivîsîye.

Sadiq Bahadîn Amedî dinivîse, ku berê pêşin her tarîxnasê

kurd Emin Zekî, rewşenbîrêd kurd Necîmêdîn mêla, Mehemed

Elî Ewnî û edebyetnasê kurd Aladîn' Sicadîn nivîsîne, ku

Pertew-beg Hekarî dîwana xwe li sala 1221-da hicrêda ni¬

vîsîye.

Sadiq Bahadîn Amedî wusan jî li pêşgotina xweda dinivîse

ku cara pêşin hine xezalêt Pertew-beg Hekarî li kovara

"Dengê Gitî tezeda" li hejmarêd 3,4,5 yêt sala 1944-da h£

tine çapkirinê. Bi gotina Sadiq Bahadîn du helbestêt Per¬

tew-beg li kitêba li "Dîwana kurmancîda" (rûyê 93-94, 95-

96) hatine çapkirinê. Xên jî wê ew wusan jî e'Iam dike ku

sê-çar xezal G xweşxanêt Pertew-beg li kovara"Nuserî. kurd

da" N 2 -da sala 1971 hatine çapkirinê, Ev mesele gişk^

rastin, zanyarê xoşevîst Sadiq Bahadîn gelek Wext û hêzê

xwe terxan kirîye, gerîyaye, ku destnivîsara dîwana Per¬

tew-beg li nav xelqê kurd destxe, hazir bike G bide çap¬

kirinê, Ew dibêje "zanyarêd kurd tiştekî rast derheqa jî¬

yîna Pertew-beg Hekarîda e'Iam nekirine, bi fikira min

Pertew-beg ji binemala mîrêt Hekarî bûye, ji ber wê bi na

vê Şa-Pertew navdare, ji mala camêr, xweşmerê balber û

xêrxwezda hatîye dinyayê, ji dayka xwe bûye û mezin bûye,

cî û wergêd ew têda mezin bûye, cîyê sirişt, rengîn, bi

dest û çîya, gol G havingê G zozan bûye. Ew cî warê za¬

nist G tore kilasîkî kurdî bûye, li wîra rabûne gelek me¬

rivéd pispor, zana, gelek mérêt rewşenbîrêt kurd xasma li

sedsalîya 14-19 , zanayét wek Elî Teremoxî, Elî Herîrî, Fe¬

qê Teyran, Melayê Batê, Ahmedê Xanî, Ismayl Bayzêdî,Mûrad

xan, Serefxan, SiyapGş, Ebdulselam Babî G geleke din jT

ji vî wefg^hî rabûne G dûmayî kirina wan, berhevîya îş û



129

karê van mêrêt navdar li nav xelqê kurdda li Hekarîyêda

belav bûbû. Kêm û zêde Pertew-beg haj nivîsarêd wan hebû¬

ye û bi xwe" ji binemala xwendkar bûye".

Bi fikira min Sadiq Bahadîn Amedî li paşgotina xweda, ya

ku ïi paşî dîwanê hatîye çapkirinê, rast dibêje, ku "Bê

guman Pertew-beg ji şagirtêt Cizîrî bêt, cist G çelek bQ¬

ye, li ser rêça seydayê xwe helbestêt dîwanê bi seng û

lêk înan 0 vehandî 0 avaz sazêt wî vehandîne. Ev hozanva-

na heta niha her nav bûye, bi belavkirina dîwana wî,zîrek

pelewanx û desthatxna wî de bo rewşenbirêt kurd û biyanî

wekî heye çardê û roja nîvro rohin bêt". (228-229)

Helbestêt dîwana Pertew-beg Hekarî bi naveroka xweva p'i-
ranî (zorbe) sêr û helbestêt û dildarîyêne, kêm û zêde hi^

nek şêrêd wî dildarî mîna şêrêd Meleyê Cizîrî têkelin, dT
wanda hem fikira evintîyê, hem ji şêrêd bi fikira çxnaye-

tîyê (ya dewlemendî û belengazîyê) tê lûlandinê, her bi

tenê çend ş'êranda mîna sêrêd Meleyê Cizîrî bîr Q bawara,

sofîtîyê di şêrêd Pertew-begda têne gotinê.

Li pêşîyê divêt bêjim, ku sêr G beyt û helbestêt Pertew-

beg Hekarî mîna sêr û helbestêt Meleyê Cizîrî bê sernav

hatine nivîsandinê, ew her bi tertîba herfêt erebî li dû

hev hatine rêz kirine û nivîsandinê.

Li jêrê ez çend sêr û helbestêt wî bi herfêt latînî bona

xwendevanêt jne délai çap dikim, ku ew bixûnin û haj qeyde

û naveroka nivîsara wî bin. Li bendanda min navê çend sêr

Q helbestên Pertew-beg ji ber xwe nivîsîne.

(Dermané derdê intizar)

Ez nizanim dé ci bit dermané derdê intizar,

Qet xilas nîne min esla ji derda intizar.

Ne deme té seate té roje, né mahe, né sal,
Dayme pê der pê ez kuştim vê derdê intizar

Ay elJa ha min reha ke, qet neşêm çû der hed

Es û janan dil bi dêrda zêde derdê intizar,

Huş û daniş, aqil û saman, fehm û zanîn û xered

Ber bi taïan leşkerê xem kirme derdê intizar

Merhemek nîne ku da halê dilî bo bikem beyan,

Ya tebibek da biket derman derdê intizar,

Kes bd kes naket xudanî, nasojet ddl bd kes
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Dé heta kengê bikdşim ez. vî derdê intizar,-

Bo -ezizek xerqê derda intizare Pertewî,

ci kirin gazinde ev gotin ji derdê intizar.

(Dil ji min bir)

Wê ji nû cezba evinê dil ji min bir, dil jd mdn,

Eşweyek wê hor eynî ddl jd mdn bdr, ddl jd mdn

Agdrê hubê bdhetdm, dil kire mislî kebab

'Bi avran wê sur şîrinê dil ji min bir, dil ji min,

Sebir û aramek nema min her wekî li dêmê semek,

Dûriya wê nazenine dil ji min bir, dil ji min.

Nehroyê exter misalî aftaba tele'tê.

Lé me eya nûra hebibi dil ji min bir, dil ji min.

Car bi nazan, car bi xemzan,, car bi xeşm û car bi k'in

Car bi envaét kenini dil ji min bir, dil ji min,

Çeşim mesté, fitne geste, sahrêt cadû sifet,

Hatin û ketne keminé, dil ji min bir, dil ji min,

Ez nizanim dé ci bêjim zulmiya vê dilberê,

Kes ji min naket yeqînê, dil ji min bir, dil ji min,

Kdrne êxsîrêt du çavan sed seh û sdltan û mîr.

Ma tenê wê xemrevînê dil ji min bir, dil ji min,

Ez kirme mecruhê zexman lé bi lee'lan kir deva,

Merhema daxa kirîne dil ji min bir, diï ji min

Pertewî dil şubhî wê ki wê li ser narê evin

A.teş coşa kelimé dil ji min bir, dil ji min. (176-177)

(Saqî, demekê min bike bêhuş)

Hêdî bihejin badi seba torey dildar,

Her tayeki pê bestne sed zexmi û bîmar,

Saqî demekê min bike bêhuş ji bade

Rehet bibitin belki dilî jarî bilindar,

Qurbani te bim rehn û murvet go te nîne,

Ji zulm û sitemé bîr bike vi cani li mi yekcar,

Canê min û eşqa te ne iroke demsaz,

Belki ji ezel yekin û yeknûrin û yek nar,

Dişmin li me dilxoş neke, ey serwerê xuban,

Derdê wi da bikitin aşiq qerar,

Ji k'erbêt wî ew hingizî bed fel û bed encam.
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RÛ mede zelilan û me êdî ge maye Zar,

Yusif ke rem û nîne biha lêk wekî pir,

Neqda dil û can Pertewe énandiye bazar. (121-122)

(Pertew were guh bide)

Pertew, were guh bide vê nesîhet (ê)

Emma ji dil û can bi diqqet (ê)

Da çend xeberêk ji bo te bêjim,

Lel û gewher û duran birêjim,

Belke ji tera bête zadek,

Teşbihê xizir delilî carek,

Hişyar bibe carek ji xeflet,

Bîdar bibe ji xewa saqlet,

Ger umir bitin te çend sed sal,

Axir ecele, menai her hal.

Gava ecelê tu bine birê,

Kes nîne ji vi biket giziri,

Zêde ji hezar me li rê ne.

Ne xayfê gotina neziran.

Ne wehmê sexire û kebiran.

Ne ta 'bê gerdena ji eşiyan.

Ne nadmé xefleta ji nisiyan.

Ne tirs ji hatina' eqabê.

Me bém ji muhelka ezabé.

Ne xef ji qehra rebê Qehar,

Ne şerm ciwabê sahê cebar,

Şermende û şermsar û rû reş,

Tomarê emel ji bedkaré reş,

Bes nîne ji bo te hinde xeclet,

Roj û sev û mah û sal û xeflet,

Lehzek tu ne haziri hizurî,

Daym tu jî ingîyan nifûri,

Carek bike şerm ji din û mezheb,

RÛ mal bibê li dergehê reb,

Pir girye û zarî û fixan ke,

Rohnika tu birêje û eman ke,

Çavan bike nezer bo girînê,

Lêvan bike .dijminê k 'eninê,

Ker ke cihan ji semé' û guftar,

Destan ke seqet. ji xubsê kirdar.
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Ezman bike lai ji gotina pis,

Çavan bike kor şibhî îblts,

Çolax ke piyan ji gencî reftax,

Bê can bike qenc ji fêlé bedkar,

Mehdvm.bike ezema fisq ù infaq,

Meksur bike cezma hesreta a 'g,

Xalî ke dilê ji keber û nexwet,

Mesqeï ke qewî ji rengê geswet,

Hafi te ku sineyê ji k'ihê;

Bê k 'îne bike cihe yeqînê,

Pir pak bike dil û hdnavan,

Newmi ke heram li herdu çavan,

Pir nûr bike şevê dd tarî,

Mesrûr bdkê ddlê xubeiri,

Tae't jd xwera bdke Misir,

Da can û demax bibin metir,

Şehva dilê xwe ji cin û seytan,

Mehdvm bike şibti sere wêran,

Paqij bike, gir ke ji kursi (37-43)

(Pertew bes bibêj)

Teze çavêt te belkè hatne me tîr,

Zilfe bî zincir bend girtim û kdrme esîr,

Naz û nezaket cuda xemze û avdr cuda,

Esweger jd me cuda bû, nîne ji min rah gir,

Ew senema mest xweş hat ji nik meyfiroş,

Gote me hanê binoş saxir û bade gir,

Ku te mey nos kir, aqil feramuş kir,

Helqe me der guş kir, bende wekî ebdê pir,

Xaneyê dil bû xerab, qalib û cismdn kebab,

Ger ez nekdm ya sewab qet li me eybek megdr.

Pertewya bes bdbêj, lalê rewan bes bdrêj.

De te bdkdn kas û gêj dost wekî kuzvir. (123)

(Rez û xak hemû yék denge)

Bd keriman rez û xak hemi yek denge,

Pêş çavêt hebiban heme ddnya tenge,

Ger çd rezaq ddddt rdz^ê bd her genc û xirab.
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Ku xuxi bade bi beq xud tera sir ninge,

Her kesê mest bitin ji meya roja alist,

Av saqi vexutin badeye ya xud çinge,

Ger ti gulsarê cuhan ser û sinewber guhenge,

Dîlbera min ji ewan zêde şepal û şenge,

Sinbil û yasemîn û nesterin û çiçek û gui,

Nirgis û laie hemi ceme' rexê gulrenge,

Seherê' wextê gulan ku béy mişkile pir,

Yek terefê badeykê me'rb û yek ca cenge,

Dé bikim wê xezalê gulşena gulzara bihar.

Le ci bdkdt Pertew qafiye pir tenge. (194)

(Ji ehwal qîl û qal boşe)

Serxoşê sermest û rendan gote texmînan û bendan ,

Zêde ger dîné duçendan kes nema ba fehm û buse.

Hem birin reyhan û sor gui, hemserin, nesrin û sinbil,

Eqreban dûv dane ser mil, efe'ya ser dane dose,

Hesleban û u'd û enber sendelîh û misk û ezfer.

Dur bûye h&le Id mehcer ezeta xoş e'yş û nûşe,

Aqdl û zanin. çûn bd talan, niqte û ezman şibtî lala

Lew ji van ehwal û halan qîl û qalek zêde boşe,

Zêde van şah û emîran, begler û xan û emîran

Kevtne halét êsiran, Pertewî helqe bi goşe. (195)

(Rast û Çap)

îro ke ceyşê kafiran rê-m da hesaré rast û çap,

Hindî û tirkî û hebeş hatin diyarê rast û çep,

Tirkêt te mest û bê eman bakêşe û tir û kanan,

Êrîş bire qesra cibin xelqê te tari rast û çep, .

Bû rizme-rizma zirguwan, bû hurine-hurma bişkuwan.

Têt û metirk û qumçiyan hatdn kenarê rast û çep,

Meydan tdji bû eskeran, çavan bd gdrê keybiran,

Curnan bd tiret hawran çûne hewarê rast û çep,

Nesrin jd xûna sor gulan sor bûn wekî berge gulan,

Çavan jd xûna qatlan tir je vexwari rast û çep,

Geh sert çû hoşa herim, geh ddhat çû xala herim.

Car bû sev, car bû tav Id dêm ta Jbinsruha rê ra.st û çep,

Perto tu zêde sahdri, rû mumîn û ddl kafdrî

Ya her dd xûnan mayl me kir û tera rê rast û çep (98)
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(Hewar jd destê firqatê)

vê firqetê sewda kirin, firyad ji destê firgetê,

Mecmuneki seyda kirim, firyad ji destê firqatê.

Dur bûm ji didara şerîf, ji derd û xeman bûme nehif,

Bé muns û .yar herif, firyad ji destê firqatê,

Avé birin kesb û sey' umré ezîz li min bû zey'

Heyv-m sera erzê ebley' firyad ji destê firqatê,

Işga ezizan ateşe her dem ji nû taze geşe,

Ger ci bi min halek xweşe, firyad ji destê firqatê,

Eman ji hecra bê eded, geh agire, geh cemed,

Dad û meded, dad û meded, firyad ji destê firqatê,

Hecir û ferqata namdar bêbextîya çerxa xëder,

Têkda kirimë tar û mar, firyad ji destê firqatê,

Şewqek ji esqê hâte coş, vir dane nav muhbet bi toş,

Heyrine aqil û fehm û'huş, firyad ji destê firqatê,
Ev firqata dûzex, sifet cehnem ku hefzî je diket,

Bes Pertewê de ci biket, firyad ji destê firqatê (212-213)

(Saqî demekê min bike bêhuş)

Hêdî bihejin badê seba torey dildar,

Her tayek pê beste sed zexel û bîmar,

Saqi demekê min bike bêhùs ji bade

Rehet bibitin belki jarî birîndar,

QURBANÎ TE BÎM? rehm û mirwe go te nîne,

Ji zulm û stemê bîr bike vî canê li mi yekcar

Canê min û eşqa te ne îrok ne àemsa.z

Belki ji ezel yekin û yek nûrin û yek nar,

Dijmin li me dilxweş neke, ey serwerê xuban,

Derdê wê ewe da bikitin aşiq gerar

Ji kerbêt wî ew hingizî bed fêl û bedencsm ,

Bû deme zelîlan û me êdî meya zar

Yusif ke remo nîne biha lêk wekî pir,

Neqda dil û .can Pertewê înandîye bazar (121-122)

(Derdê te bêje, Ey dil)

Çiye derdê te, bêje ey dil, ey dil,

Ji çavan xûn birêje, ey dil, ey dil,

Ji bo teskina iş û hdreqeta ddl.
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Heme derdan birêje, ey dil, ey dil,

'Ji min ehwalê kovanan mepirse,

Ku halatek direje, ey dil, ey diï,

Heçî dax û birîna min li sine,

\ji vê bejna dirêj, ey dil, ey dil,

iroke te terka aşnayê

Ku qeta' te jimêre, ey dil, ey dil.

Me zahî eşqa me cuban belyayê,

Heçî di sus û gêje, ey dil, ey dil,

Wekî te guh neda pendet Pertew

Ti mare xem birêje, ey dil, ey dil. (126)

(Nizanim de ci bêjim)

Were ey eftab husin, ey siltan ferzane,

Nizanim dé ci bêjim ez aqili bûme bêgane,

Gelek medhuş û sermestim, li ser haie qet nawestim,

Wusa bé pa û bê destim, li min gum bû rîya xane,

Wekî tesirê eşqane, esîr existe canê min,

wê bê huşim ji sewda te hedê can peymane,

Di dil eşqa te ger nehêla feg û serpoşek,

Cihanek bûye efsûn, cihanek bûye efsane,

Omida min ji canané, heyata min bi weslê ket

Min can mirwet sehraya eziza min Silemane,

Li min taze perişan kir, dil û xatir, riyal û fikir

Gilê nazan di çavan ku zulf imamê pir şane.

Tu Pertew xane rewşen keji eşkan dide gulşen ke,

Çiraye meclîsan can hat, hemi can bûne perwane (185-186)

(Heta kengê de zinci-ran bimînin)

Şehê cana li texte dil sime'na emdr ber ça ke,

Welê eddlê bdke, pêda bdnyaé zulmê wunda bdke,

Qiyamet qameta bala bi law afeta canê,

Ji balayé bila bêne qiyamet 'ji qametê rake,

Bi qurbanê te bim, cana ci bê din da te ev telim,

Di bezma meyxur û rendan du çavan mest û şehla ke,

Heta kengê di zinciran bimînin şibti êxsîran,

Kerem ke min bi van tiran bikuj ya bende aza ke (192)
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(Feqîran de keve bikin hewar}

wê ji xezman ku me ditin şiûmieti koma teter,

Fitne peyda bûn ji ber yek goşeyê sésed hezar,

Eskerê tirkan û mestan bûn ji etrafan diyari

Way ber halê feqîran, de bikin keve hewar,

Nîne esla melceyek cuz saye zilfa eqab. (65)

çûye seyra gulşena gulcehre ya gui pirehin,.

Têk mijin kirne bax û baxçe, dest û çîmen,

Meyxur û meynûş û mestexafle ew sêmeten, ,

Nîne qet ageh ji halê bilbilê dewra weten, .

Ma dé hieran û firaqê aşiqê malik xirab (66)

Xûnxur û xûnrêj û xûnê gatle ew mehleka,

Meyxur û mexmur û mesta serxoşa can ez feda,

Şehsewarê şîr û kêre seydé bend merheba,

Sed wekî min fil û eslan kirne zindana bêla,

Şibhi sirê dil kesek ma seyda humnan nebû (67)

(Ew qeder Cavr û cefa min dîtine)

Ser wê azad û qed eşnayî te yeksane li min,

Sibhî halê me serê zilfê perişane li min,

Ew qeder cewr û cefa û stem dîtine min,

Dize yek lutfê te. qimet bi du sed cane li min,

Derheqi min te wekî nîne seri rehma kerem,

Ji lebê le' lé dur û yek te ehsane li min,

Sebir û saman û sekûn pir li me dijvare gelek,

Ecel û merg û mirin haleteke asane bi min,

Ger ci min nîne li nik te qedrê mû di qedir,

Bendeyê xakî, diret mislî silemane bi min,

Ji xetê hizretê min didey can rewşen bû.

Ci hedê Pertewê yara wê bende bibet,

Makim û maldkê rûxan seki cananê bd mdn. (178)
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ŞEX XALID

Kamûran Bedirxanê rehmetî di kitêba xweda "Fêrbûna zimaiiê

kurdî" da derheqa Mewlana Xalîda van gilîyê jêrin 'dinivî¬

se: "Şêx Xalid Zîyaêdîn di terîqeta neqşbendîye, şibha X£

lîdî danîye. Ji kurde Silemanîyê ye. Li sala 1242 -an ê

hicrîda li şamê mirîye. Di çîyayê Çilyaranda veşartîye.

Şayrekî mitesewife, dîwanek nivîsandîye, le di bêjeyê wî¬

da gelek yen farsî hene, Ji ber ku zimanê wî ne xwerûye
hinek dibêjin wî bi nîvkurdî nivîsandîye". Kamûran Bedir¬

xan şêreke Mewlana Xalid di kitêba xweda çapkiriye. Ez wê

şêrê jl li vira çap dikim, ku xwendevanên délai bixûnin û

haj wî merî jî bin.

ÇI TEDBiR EY MUSULMANAN

çd tedbîr ey musulmanan KÎ men xûdra nemîdanem.

Ne tersa me, yahûdîyan, "e gebr û ne '^^^^^^J^'
Ne beriyem, ne behriyem, Ne şerqiyem, ne xerbiyem.
Ne ez erkané tebhiyem Ne ez eflaqî gerdanxm.
Ne ez çîndm, ne ez hdnddm. Ne bûlxar û maçînxm.
Ne ez mdlkê Xraqé me Ne ez xakî Xurustanx^,
Ne ez avdm, ne ez bame. Ne ez xakxm, ne ez ateş,
Ne ez dinya, ne. ez iqba Ne ez Firdewesê Badw^.m,
Nîşanim bê nîsan başed Mekanxm lame kan baş^
Ne ten başed, ne can başed. Ne men ez canî cananxm.

Ne baJoame, ne dada me, J^e ema me, ne ^^^^J^'
Ld ser weche çdraya me, Dikxm îro dx efxan^m,
Jd efxana bese salek Ji maşoqan bese yarek,
jdbo mdbdhan hero carek Wali bim ez bx çeşmanm.
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Dil kedef kir tir li min dan,

Bê eded cewher bi min dan,

Xcmzeyê pir mekr û fendan,

Le li min berda girînê,

Bê sebeb ketme nivînê.

Le ji ber husna seriné,

Kanî hura ser zeminé,

Ev bi xef, halim biblnî,

Zilf û xal û xemrevînê,

Zilf û xal û mest û naze

Gerdenê gerden firaze,

Cerd dikin ehlê mecazê,

Xef dikin esrar û raze,

Ez ci kim sewm û nemaze.

Min ji dest tembûr û saze,

Dil ebir û mest û mîrê,

Dâ li min derbek bi tiré,

Kirme hibba zemberîrê,

Kanî Meleyê Cizîrê.

Xanî şêxê Babeşîrê

Xemri û gis û herîrî

Sev dikim nalin û zarî

Ey Sîyabpûş tu xumarî

Çend Sîyapûş tu sitarî

Dir û yaqût û mirarî

Hespê sahê şehsiwarî

Dilberê ehlê dilan bû

Lé ji halê meste mendan

Lewme noşê can bi der dan

Lé li min casusî bû.

Muhbeta wê nazenine,

Ax û efgan û eninê,

Şeq bû bedra yaseminé,

Carekê bête girînê,

Merhema bavé biriné,

Bo me calinoSÎ bû,

Işweyê wan xemzebaze.

Le ji eşga rûyê taze.

Ta seri yasi û qaze

Kar û şixil bê niyaze,

Dil' wekî naqusî bû.

Begler û şah û wezîrê.

Ta li miriné min vebiré,

Sîne kir arman li tiré,

Mek-ki û Elîyê Herîrî.

Ben li dengê min feqxrê,

Sev li min kabusî bû.

Şihbeti teyrê biharê,

Sahibé edeb û karî,

Lêbi eşqa dil nikarî,

Misk û enber je dibarî,

Angeh ez pabûsi bûm,

Qatilê cergê pijan bû,

Qasidé ruh û can bû.
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siyahpOş

Li nav xelqêda navê SîyahpGş e'yane wek şayre, le heta ni^
ha qet kesekî nav G nîşanê wî nenivîsîye, ne aşkeraye ji
kîjan erdê Kurdistanêda, kengê ji dayka xwe bûye. Dibêjin

ku li nav kurdanda nav û dengê wî belave û perçên şêrên
wî jî li nav xelqê bi zar dibêjin, dixûnin. Le . sed car
heyf heta niha kesekî dest nivîsara şêrên wî, yan jî dîw£
na vî heta niha dest ne xistîye. Dibe li paşwextîyê meri¬
vên kurdperwerj hezkerê ziman û edebyeta kurdî le bigerin
Û ji wanra bext lêxe, li cîkî destnivîsara wî, yan jî be¬
revoka şêrên wî dest xin Û çap bikin, Li vira ez her bi
tenê dikarim perçekî sera Sîyahpûş çap bikim bona xwende¬

vanên délai. Ew sêr li kitêba doktor Kamûrane Bedirxanê
rehmetîda ya bi navê "Fêrbûna zimanê kurdî", Paris, sala

1968, rûyê 47) çapbûye.

DÏLBEREK MIN DI

Dîlberek min dx bi çavan

Agirek berda hinavan,

Şemh û rihniya zilamê,

Zilf û xalên di temamî, .

Şerbeta şîrin kelamê,

Sed şikir iro selamé,

Şerh û teqrirê îslamê,

Reng û elwanê di Camî,

Şihbeti çavê di rengê,

Miraré tira xedengê,

Kes ne dî qet wi ci rengi,

Qet ne ma qet wi ci rengi.

Sifdera mêrê di cengê,

Sed hezaran wek bi şengê.

Min qebûle hikmê rindan.

Lé ci bêj dm qewi û bendan

Zehmetek wan pdr bd mdn dan.

Sed elîf pabûsi bû,

Şemh û der fanusi bû.

Agdrek berda dd amê,

Qeyd kdrdn mehbûs bd damé,

Terkî mdn ne dit mddamê,

Kdr ld mdn teze xulamê,

Fdkdr û teswiré kelamê,

.Şdhbeti tawûsi bû.

Qews û ebrûyê dd bengê,

Zdlf û xal û xdnçe rengê,

Nexşê maçln û fdrengê^,

Hdkmeta Têmûr û lengî,
Sêr û mexmur û pdldngé,

Hdkmeki kawusi bû.
Serxweş û suret lewendan,

Ketme tora lehl û xendan,

Kefse bdm wek gaz û sdndan.
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CEGERXÛN

Cegerxûn şayirê azadîxweza neteweyê kurde, dengbêje dostî

G^heykarîya miletane, şerkarê aşîtîya dinyayêye,nav G den
gê wî li her çar parên Kurdistana parevekirîda belav hûyë"
pi zemanê ipeda derheqa wx Q efirandinên wîda gelek gotar
G miqale nivîsîne G kovar G rojnamanda çapkirîne, qedir û
qiraetê helbestên wî anîne ber çavan, dinya pê hesiya ew
ci mêr'e, çawan jîye, çî kiriye û efirandîye. Heval û hev¬
karê délai Kemal Burkayî di pêşgotina xweda ya ku di "Ro-
nakêda" (dîwana Cegerxûnda) çap bûye, nivîsîye, ku wê ge¬
lek dur G direj bikişîne, eger meriv bixweze bi ser Ceger
xûn Q efirandine wî binivîse. Bi rastî jî wusane, meriv
nikare li ser jîyîna wî, kirina wî û efirandine wx yeko-
yeko gilî bike yan jx binivîse, wê gelek dirêj be.Bi kur¬
teberi gotî^Cegerxûn li sala 1903 ji daykê bûye, navê ba¬
ve wî Hesenê kurê Mehemed, Mehemedê kurê Mehmûdê kurê Elî.
Di biçQktîya^xweda berxanî, şivantî G gavantî- kiriye. Berî
wê bavê^wî çûbû rehmê, ew sewî li cem xuşka xwe Asê maye.
Piştî vê yekê çav daye xwendinê G ketîye rêza feqehan. Li
cem mêle Ubeyd dersê şeriyetê hin bûye, şadnama xwe ya ul

mê şeriyetê standiye, li Kurdistana Iraqê û îranê bi me-
letî gerîyaye, belengazî G hêsîrîya miletê xwe bi çavên
xwe dîtîye G^ bûye xemxur G dilêşê miletê xwe, navê ceger
XÛR li xwe kiriye. Dest bi nivîsandina sêr û beyta, helbeT
tan lisser jîyîna miletê xwe kirîye G nivîsîne. Heta niha
pêne dîwanên wî çap bûne. Du dîwanên wî lî Sûrîyê çap bû¬
ne, se dîwan ji li Swedé çap bûne. Osman Sebrî, tekoşerê
neteweyê kurd di pêşgotina xweda ya ku li dû dîwana Ceger
xûn ya duwemînda çap bûye, ev gilîyê jêrin nivîsîne: "Evâ"
dîwana ji dîwana seyda a pêşin bi gelekî xweştir û heja-
J^ir derketîye.. Di dîwana pêşînda seyda ne hinde xurt û
ne ji armanca xweda durbîn û yekrû bû, le ev dîwan li ser
armanceke xuya hatîye nivîsîn û rû û rêça wî têda xweş dî
yarin". ~

Niha şikir hemû dîwanên Cegerxûn çap bûne, em dikarin bi
kurteberi çend gilîyan derheqa efirandinên wîda bêjin.Me-
^inayîya Cegerxûn, qedir, qîmet û hejaya ef.irandinên wî,
jîyîn G kirina wî baştir G çaktirîn têne ber çavan çaxê
meriv nivîsarên wî, helbestên wî dixûne, bi xwendina ef i-
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randinên wî meriv bi zanîn, hozanî, marifetî, camêrî, mê¬
ran! û deliya wî dihese, bi çavê xwe dibîne ew kî bûye, ci

kiriye Q kîye; wî' rojên xwè li nav agir û alava Kurdista¬
nêda derbas kirine Q gihîştîyê wê rojê, wî zemanî çaxê
kurd ji xewa kibir hişyar bûne, berê xwe dana ser rîya şe^
rê azadî Q serxwebûna xwe Q welatê xwe. Bextewarîya wî di
jîyîna wîda ewe, ku nav û dengê wî li nav p&rçên Kurdista^
na parevekirîda belav bûne, biçûk û mezine kurdan navê wi
bihîstîne, keç Q xortên kurd yen délaie delir, xQnşîrîn^Q
dilverin nivîsarên wî xwendinê, bi ezber helbestên wî hîn
bûne, rêzên wan li ser ala azadkirina' kurd û Kurdistanê
nivîsîne, dane ser mile xwe G derketine meydana şerê^ser- .
xwebûna welatê xwe, bûne heval û hevkarên azadîxwez G aş-
tîxwazên dinyayê, bûne dost û hevkarên^pêşrevên dèmoqratjL

ya rastî li welatên Rohilata Nêzik û Pêşinda.

Hemû efirandinên Cegerxûn bi naveroka xweva pareve dibin

ser komê jêr'în:

1- Sêr û helbestên li ser jîyîn, ayîn û halê kurdan,

2- Sêr û helbestên li ser zana, hozan û şayîrên kurdan,

3- Şêrên dildarîyê û evintîyê,

4- Şêrên li ser bajarvanîyê (yen dostî G hevkarîya nete¬

weyan Q aştî li nav wanda) .

5- Şêrên tarîx û dîroka serê serxwebûna kurdan,

6- Şêrên pêşberî muftexuran (axa, began, şêx, pîran, bûr-

juwazî û kapîtalîstan) ,

7- Sêren pêşberî zulma faşizmê-,

8- Şêrên rewşenbîrkirina (ronahîkirina) neteweyê kurd,

9- Şêrêtt pêşberî dîn, dîyaneta Q ayîna kevneperestî,

10-Şêrên filosofîyê (binêre pêşgotina min li dîwana Ceger¬
xûnda ya bi navê "Zend-avêsta, dîwana 5-a, Stokholm, sala
1981). Naveroka van komên şêrên Cegerxûn, bîr G bawara wi
bûne bîr Û bawara her xortekî kurd, her qîzeke kurd; her
pêne dîwanê wî bÛne qurana her mêrekî ,kurd,her jineke kurd

bûne dîn û îmana azadîxwez G aşîtîxwezê kurd.
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Li vira ez çend sêr û helbestên wan dîwanên Cegerxûn ji

xwendevanên me delalra çap dikim, ku ew wan bixûnin û mijG

lîya xwe pê bikin. ~

P. S. éeri ku ev kitêba çap bibe, du dîwanên Seydayê Mezin

Cigerxwîn dinê çapbûn: Dîwana 6'a, Şefaq û Dîwana 7'a Hê-

vî. .

XEWA BIRÇIYA NAYE

Birçibûné seri xwe hi Ida ev deh salin,

Kurdên reben li hawir birçi û bê malin,

Hin dewlemend û têrmal û pir zêr û gundin.

Lé pirén wan belengaz û reben û bê salin,

Kurdên jor bi ser en jérda hilweşîyan tên,

Xort û gedek û şirmij û keç û pir û kalin,

Dewlemendan kodik xistîye nav lingên xwe,

Guh nedérin ka belengaz çima nale-nalin,

Li alîki zarok û şîrmij birçine, digirin,

Xewa birçiya nayê, tev zarok û mindalin,

Xuyaye, kurêd dijminê felekéye her .dem,

Dijminén felekê di her çax û deman mirdalin.

Kes kesî xwedî nake, lé talanên hev

Ji çolê dibin, hin Rostem û hin Zalin,

Ji dijminra egit û comerd û nandarin,

Ji xwera parsek û bémirés û pergalin.

Ma ji xwedê rewaye herkes nanê wan

Bixwin û ew parsek û evdalin.

Heçî maldarin, ji xwe bi xaltik û xalin.

Lé heçî bê malin, ji xwe bê xaltik û xalin.

Herkes bi xwendin bûn xudanê tang û top,

Bê em derwêşin, bi xist û xencer û kopalin.

Sal û gumaş ji me standine dijmin tev,

Li cihan dest tengin, bê pirti û pertalin.

Cegerxûn xemhilgire, li ser we dinali tim.

Mal nîne, lé xem dd ser ddlê wîda qerpaldn.
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DESTÊ ŞÊX MAÇl MEKIN

Destê şêx maçi mekin, ew şêx ne qutbê raziye.

Tac û şewket tev xebata destê sar û taziye,

Ew ne dîne, dîn mebe, dîn serxwebûna miletê,

Ser mebe ber linge şêx, kengê xwedê je raziye,

Ma ji bo dîn ser dikin xortê Feranse û Îngliz ?

Wa li Misirê xwin dirêjin, bûn şehid û gazîye,

Ger nexûnin dé beg û axa me tim talan bikin.

Ev nezani cangirani karekx nasaziye,

Réncberê şêx û melayî, karkerê axa û beg,

E hinan pê karine, le ê hinan canbaziye ,

Ew kesê zana divêt tim wek Cegerxûn bikin gir,

Raste, wî zincir di. milda tim bi qir û gazîye.,.

XANIYE COTYARA

Xanikî kûr teng, li dor çar diwar

Li ser wî pus, û li bin beşt û dar,

Sifre û şirîk bi kunc û eywan,

Bi kulek û refik hem bi nerdewan.

Her çar diwarên wi ji ax û av.

Mal û sermiyan zar û zêc di nav.

Kulav û balxf û doşek û mitêl,

Beroş û mersef , hem test û hem sêl,

Qadulk û kodik kaxik û hîzik,

Meşk û eyazşir, cewddk û dizdk.

Mdsin û legan séni û rûnpéj,

Moxil û bêj ing, serad û girbéj.

Hestiv û maşik, tifik, xacirgan,

Bêr û zembîl û bivir û dustan.

Kevçi û kefgir, derxwin û berfmal,

Heçî û weris, werqil û çengal,

Xas û bendek, û çewal, tûr û ter,

Şûjin û derzi, çawbir û hem Vcêr.

Di ber zavêda xencerke neriz, '

Li serê malxwe zér-taca Hurmiz,

Keçik wer digirin sar kesrewan,

Di ber datinin çiçek û reyhan.

Dilxweşin her wek Sitî û Tajdin,

Cegerxûn, welat man wek Mem û Zîn.
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KONê REŞ

AToné reş bi pdşkoj û rewake û çît,

Bd pêşmal û perde û pargon û şdrît.

Di binda çewal û tejber û kulav â nivîn,

Bi pez û deve ù hêstir û dewar û mehîn,

Kebani sipidê radibe, pir çelenge, bê xew,

Sêpiyê li dar datîne û li dar dixe meşka dew,
Mast dibe dew û bi ser dikeve ndvîşkê zer.

Ndvîşkê xwe xwé ddke û davêjd bdnê hiz,

Li welatê jêr hize, li welatê jori dize.

Sivika hundur keçe, yan bûke yaxud qerwaş,

Benik li desta û tûrê rengi li pas.

Kom diki quncik û siturik û sergin, .

Malxo rûniştiye Çeko, Ferzende û ùurgin.

Pez tê ser dana û bérivan diçin der,

Şivan pez dike kom û serbéri li ber.

Şîr didoşin û veddgdrdn cdwandk û pir,

Kod bd desta û ld nav pdstë eyarşîr.

,ir varî agir û péti geş ddbe ld nav konan,
Wek çdrax û loks yan stérên ld ezman.

Rêncber û malxo bd tdfdngdn, bd qirqîr û gîzgiz,

Terşê xwe ddparêzdn jd ddjmdn û gur û ddz.

Çend rojan ld warê xwe ddmîndn ew koçer.

Bar ddkdn hêstdr û bergîr û huştdr û ker.

Bd dr û zdr deng jd wan tê geh bd sehîn û kalîn,

Koçer diçdn, swardn, xort û kal û keçên narîn.

Wardozi tirp ddçdn, ddgerdn ld waran,

Dengê pez tê, kalina berxa û warina karan,

Kona datindn şerîta veddrêşîndn pas û pêş rind,
Li pişt hev rêz dikin wek bajar û gund.

Mêkut radibe ser serê sing û di binra pêwend,

Pev di^in pêsîr û bend û quffik û bazin û zend.

Diçérinin kulilk û hoşib û gihayê rengreng,

Li wan diborin sal û dem û gav û çax û beng,

Bi şadî dilxweşî ddmêndn bê keser û bê sîn,
Ld cdhan temaşa nakdn ey seydayê Cegerxûn.
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DÛRi DIJWARE

vê dûrîyé ez din kdrdm, eman jd destê dûrîyê,

Bê. xwendin û bê dîn kirim, eman ji destê dûrîyê,

Dûri ji péta agiri, dil girtîye qet namiri,

Her dem ji ber nal û girî, eman ji destê dûrîyê.

Tirsdm jd pdr dur kevim, dîsa di axa kûr kevim,

Nêv pence mar û mûr kevim, eman jd destê dûrîyê.

Vê dûrdyê em da kdrdn, çavên belek wundà kirin,

Em girtîye derdan kirin, hewar ji destê dûrîyê.

Çavên 'di reş, dêmên gulî bdskan xwe da ser wî milî.

Tir dane dil ci bikim gilî, hewar ji destê dûrîyê.

Cénik û zilf û bisk û bêş wek top û tang û tîp û geş.

Min dil ji wan her dem bi êş, hewar ji destê dûrîyê.

Êdî bese, ey dîlberê, carek ji pişt perde derê,

Wer cem rûnê wek berê, hewar ji destê dûrîyê.

\Wer em herin nêv baxçe tev, bade binoşin roj û sev,

Rengê gulan dil bidne hev, eman ji destê dûrîyê.

Her du dilan pir xweş bikin, em sor gulan rûgeş bikin.

Van bilbilan 'şûreş bikin, hewar ji destê dûrîyê,

Bilbil dike qir û eman, tenha li cem wi gulciwan.

Ne gihaye remza ebriwan, eman ji destê dûrîyê,

Ew çav li didara te kî, wê ariyê li yara xwe kî,

Bezî jd gulzara xwe kî, hewar jd destê dûrîyé.

Sani bide wextê seher, zilfên di reş, xalên di ger,

Cénik û zêran deyhe ber, hewar ji destê dûrîyê'.
Da çav li wê bejna te kî, carek li ber min tobe ki,

Pesnê gulan. dîsa nekî, hewar ji destê dûrîyê .

Rengê gulê ew kiriye dîn, her dem dike girîn û sîn,

Wek min ceger nabi bi xûn, eman ji destê dûrîyê.
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serxwebOn

Kvrdino, merdino, pir xweşe serxwebûn,

Ew demén tar û teng ko din vane çûn,

Dest bidin hev hemi, pêş kevin em hemi,

Da biçin bo welat yan mirin yan felat.

Roj li me hâte der, zû şîyar bin ji xew,

Ev dema ceng û ser pas ketin êdî hew,

Dest bidin hev hemi, pêş kevin em hemi,

Da biçin welat yan mirin yan felat.

Min divê ol û bext, min divê pêşveçûn.

Min divê tac û text, min divê serxwebûn,

Dest bidin hev hemi, pêş kevin em'hemi,

Da biçin bo welat yan mirin yan felat.

TA KENGl

Ev reng biratî me navê ger timi wa bin,

Hevsar me girêdayi bi turtané kera bin,

Ew begler û axa û emê jar û geda bin,

Ew rencbêré dijmin û emê réncberê wan bin,

Ey karker û cotkar bese,' dem hatiye, rabin.

Ta kengê emê karkerê axa û bega bin.

Ta kengê emê hestiyê bin linge sega bin.

Ta kengê emê kole û riswa û ebid bin,

Bin destê merivên wek Beyar û Seid bin.

Ta kengê li sinora wekî birc û kilid bin.

Ta kengê ji hevra hemi mêrxas û egid bin,

Ey karker û cotkar bese, dem hatîye, rabin.

Ta kengê emê karkerê axa û bega bin.

Ta kengê emê hestîye ber linge sega bin,

Çawa ko dizanim tu timi şerkar û mêri,

Deng daye di Şerqêda bi xwe fêris û sérî,

îro tu çima wer biwe tirsok û newêrî,

Perda gidiya ser xwe veda, da xwe veşêrî,

Ey kairker û cotkar bese, dem hatiye, rabin.

Ta kengê emê karkerê axa û bega bin.

Ta kengê emê hestiyê ber linge sega bin.

Perda gidiya carekê xweş rake, hilîne,'

Çavê xwe veke, guh bide hawar û qirine.
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Linge terasan zû tu ji axa xwe derine

îdî tu metirs hemdemé cebarê te çîne,

Ey karker û cotkar bese, dem hatiye, rabin.

Ta kengê emê karkerê axa û bega bin.

Ta kengê emê hestiyê bin linge sega bin,

Pir şerme ko em deh ser milyonê nifusin,

Pir şerme ko em abidê dinar û filosin,

Pir ^erme ko em birçi û bê mad û mirusin,

Heyfe ji mera hemdem û hemxakê Urisin.

Ey karker û cotkar bese, dem hatiye rabin,-

Ta kengê emê karkerê axa û bega bin.

Ta kengê emê hestiyê bin linge sega bin.

Ta kengê di zindana bibin, hebsî û girti,

Dara li ser û linge me xin begçi û şirtî

Ta kengê bixun ev beg û axa me bi xurti.

Ta kengê emê dey li we kin her we bi sirti,

Ey karker û cotkar bese, dem hatiye, rabin.

HÛN ÇI ZANIN ŞER ÇIYE

Pîj û ber dibarin fironek, top û tang,

Bi girrin, bi xumin bûye ser, bûye ceng,

Kumişxn, hilweşîn xan û bircên belek,

Geni bûn, kurmi bûn pir kelaş, pir cedek,

Bi singo, bi gule didirin, dikujin,

Ser gever, çav belaq, dev ji hev mêr û jin,

Dil bi tirs diçin hev bi quluz, di dizi,

Ser hasin bi tiving, bê hêvî, bê xwezi,

Şevereş bi birûsk, bi çirûsk, bi tavan,

Bi qêrîn, bi nalin, bi hawar, bi aman

Ber diwar pir û jar tev sêwî, tev bê cî,

Bi hêstir, bi girî, tev tazi, tev birçi,
Ser bi xwin, dilbirîn, hemi jar, perişan,

Rû kirét bi zincir, bi merbend di zîndan,

Nizanin diçin ku, ji bo ci dikin ser,

Wan dajon ber kêrê xwinfiroşên beşer,

Dikirin me ji hev bi dolar, bi peran.

Me dikin qurban ji bo xwe wek beran,

Destê xwe didin hev xwedî mal, xwedî gund.

Me didin ber gulan da bijîn serbilind.
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Em hemî belengaz tev cotkar, tev karker.

Me digirin bi zorê, me dibin ji ba ser,

Em hevdu dikujin tev birçi, tev tazi,

Ew li mal dadigirin serên xwe bi nazi,

Divê em şiyar bin, destê xwe bidin hev,

Li ser xwe hilinin perda reş weke sev.

Koledar, xwedîmal, xwedî gund bikujin,

Serbilind, rû bi ken, tev bijîn mêr û jin.

HALÊ GUNDIYA

Xanî ji kelpîç pir teng û nexweş,'

Reş û bê roni ji dixané reş,

Hin pez û dewar di nav çavên wan,

Kufletên wan pir, ne pêne û ne ses,

Wek kuna rovi govik û şkeft,

Rindin ji derdan bûne wek heneş,

Kûrin weke koz tev gemar û toz.

Je tê bihna pîs tev av û dilop,

Tev mes û kelmêş pêşi û dûpişk

Kolma sehê reş, hêlîna miqrop

Li dora birê teqan û çirav,

Her der weke hev ne ré§ û ne şop,

Hawirdora gund tev qerş û gemar,

Sergîn û tepik gihane ber dev,

Jin û keçên wan li guhera pez,

Pişkul û rixan her ro didin hev,

Ba û babilosk toz û tirabelk,

Li wan diderin bi roj û bi sev,

Sergo li ber der pir xweşe ew der,

Her kes diçin ser odeyê ew nav,

Li hev dicivin ji cî nalivin,

Hin bi tifold, hin jana zirav,

Ava devê hev hemi vedixun,

Bi şadi û ken ci xweşe ew nav

Hawir nexweşî li ser wanda tê,

Derman ji doktor çawa bikiri,

Xwe xwedî dikdn sal bi sal'bi zor,

Zor dàne ser wan sordk û xuri,

Her kes ddl bd xem zor û stem.
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Qêrîn û hawar nalîn û girî,

Tim bi reş û sin hemi dilbirîn,

Hin kor û bawi hin keçel û kop,

Axa û began ew kirne talan,

Tebeqa mêrkuj tebeqa zirzop,

Malê wan nîne, hemi birçine,

Tim davéjin top, tim davêjdn top

Sev û roj xebat dîsa tev bdrçi,

Yan nan zebeş yan nan û mehdr,

Pdrê wan pêxwas, bé sal û kdras,

Cdxare vexwar ne hdş û ne bir.

Kulla pdr gdran besa ld ser wan.

Van sêr û melan ew hiştin feqîr,

Cotkar û .karker tev bê ser û bêr,

Birçi û reben hemi- pal evan,

Comer û camêr hemi wek sêr,

Her sev li cem wan rêwi û mêvan.

Ne xema waye çiqas birçi bin,

çiqas tazi bin, hemî dilovan.

PEMBlVt'Ê MEYE LE EM TAZJNE

Te av didin ey pembû ! bi hêstirén çavên xwe.

Te xweş dikin, geş dikin, bi van dest û gavên xwe,

Xebat hemî li ser me, di dest meda tevr û bêr,

Bi zor em te pêk tînin, pasê digihê xwedî zêr.

Tu pemiwê erdê me, le em rût û tazîne ,'...

Yek ji sedi digihê me, hê em je razine.

Hewqas giran bxhayî, qedrê te em nizanin,

Bê xwendin û gundîne, lewra em jî xizanin.

Ev kanîyên hemî zêr ji rex gundên me tên der,

Zend û bendên me pir xurt em tev cotkar û karker.

Dixebitin sev û roj, şerme hê jî birçine,

Welat li ser navê me, le em têda bé cine.

Dewlemehdên polperest tim tim dixwin malê me,

Bê iman û bê wijdan ew guh nadin halê me,

Ew qeréja destê me dixwin li me napirsin,

Em tev tazi û birçine, ew ji xwedê natdrsdn.
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Erdên me û avén me, lé bê fêdî dixwin ew,

Paşdamayi belengaz, tev bê xwedî dixwin ew,

Xebata me kara wan, em rencberên dizane,

Berên rezan dixwin ew, em pêwanê rezane...

Ew xwêdana milén me tê, ji wanra dike zêr,

Heta şiyar nebin em tev, ew li jor, em li jêr,

Şiyar dibin hin bi hin, em bi zorê dibin yek,

Hindik maye bişkenin serê axé, serê begr.

Ji bo were bimînin ev qas gund û dexï û av,

Kes nikari xelas bî bi gotin û lavelav.

Divê hinik dijwarî di vê rêda bibînin,

Yanê em ci biçinin, emê wî zû hilénin,

Hevalên me li her der, ji xwe gelek dan kuştin,

Heta ax û av û mal hemî ji bo xwe hiştin.

Di vê rêda em rabin, weke sêr û weke mêr,

Ev pembû û ev genim ji bo wera dibin zêr,

Gundên me jî xweş dibin, dibin gésir û ronahî,

Xwendigeh û sinêma, hemî av û §inahi. . .

Ev hasin û trektor tevda dibin malê me.

îdî nabin gêj û kor, pir xweş dibe halê. me.

Bi serbestî , dilxweşi bikin .kar û barê xwe,

Mêr û jin û keç û kur rûgeş herin karê xwe. -

Ne hêstir û ne girî, ne kuştin û ne talaiî,

Weke xûşk û bira bin, dewlemend û xwendevan.

Di nav meda neminin ne axa û ne ji beg,

Destê xwe em bidin hev, di her tişti bibin yek,

Bi çepik û lilandin, bi devkan û xwediti,

Hemi bijîn bi hevra; bijî bijî yekitî	 .
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HOZAN 0 ŞAYJRÊN KURD

.Xortên Jcurd hozanên welatê te,

Evin, rabûne ji sax û latê te.

Li seyda guh bidêrê, ez bêjim,

Çend dilopan ji xamê birêjim,

Her yeke seyda melayê Boti,

Di xoşxanêda evindari di totî,

Ji kurdara wi çêkiriye yek dîwan,

Di balexeta xweda wek quran,

Yekî di heye, rêberê kurde, Xani,

Di xoşxanêda Firdewuse sani.

WÎ çêkiriye ji kurdara yek dîwan.

Lé temaşe kin kurdno sed aman.

Ma ne bese Nubar û Mem û Zin,

Gazî dike bi zarê şirdn û qêrîn,

Yekî di heye Feqê Teyran,

Li şolan herdem girtîye seyran,

Bi rastî murxé di benda evîn,

Bi kurdî dibê bi zarê serin.

Yekî di heye seydayê Siyahpoş,

Di welatê meda çerxa gerdos,

Seyfulnuluk çîroka vê 'merdi,

Li Misrêye, lé bi zarê kurdi.

Yek Mewlana Xelilé Sierdi,

Swarê hespê kêmweşê kurdî,

Niviştek bi navê nehecn leman,

Bi zarê kurdî, lé ji bo xas û am.

Yek mewlana Selimê Hizne.

Kurdperwer û mezin û rézane,

WÎ di ber kurdada xwe da kuştin,

Çend xoşxan bi şûna -xweva hîştin.

Yekî di dibêjne wî feqê Reşid,

Di zarê kurdi fihris û egid,

Niviştek wi heye bi navê Sermehşer,

Zarokên kurdan dixwenin ezber,

Şeyx Eburehmane ew ji Axtep,

Hawir lêdaye geh rast û geh çep,

Niviştek çêkir wî Rewduneim,

Çîrokên kevnare û gotinên qedîm.
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Melayê Batî bd zarê durdî,

Mewludek nivîsandîye kurdî,

Swarekî çelenge ew serdar,

şêrê laxer berdaye bê hefsar.

Pertewê jîr hozanê Hekkart,

Xoşxanê wî wek dur lî mirarî,

Yekane gewherin mane bê rumet .

Kurdno bese, xirete, rabin sed xdret.

Melayê Xasi mewluda zàzi,

Bd zarê zazi çêkiriye, ne tazi,

Cengnama kurd û ermen nivîsî,

Wek agir berdi me di îsî.

Hozanekî jîr û zanaye Bêdarî,

Bi zarê kurdî tim diki zarî,

:.- Axawikê xoşxanê wi kevnar',

Ji Bêdarê gelek jar û bêdar.

- Hozanekî hêjaye Brîvkanî,

Dd serê wîda xoşxanê kanî,

şahîne di baxê evin,

Li xunçê gui girtîye kemîn.

Mil- -Miheye Hozanekî Miksî,

, Li ser Sinem dibêje û dipirse,

Sotaye ew ji ber derdê evin,

Digdri û ddnali li hawar û sin.

Yekî di heye, seydayê Lici,

Xoşxanê xwe wi kirne du cî,

Pesin û dijûna dike ew wek min,

Dostê şêxan û ji wanra dijmin.

Yekî di heye, Yusifê Kenani,

Di rastîda wek Yusifê sani,

, Şêrek çêkiriye li ser Semsiddin,

Feqeh ji ber dixûnin wek yasjtn^
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EY HEVAL ROBSON

Ey heval, Pol Robson,

Derdê min û te, ev derdê giran,

Zordestiya ko kete nav cihan,

Hin mezin, bilind, dehqan xanedan,

Hin reben bindest mane perişan.

Ji vî derdê Marks, Ingels,

Bûne du rêzan, bûne du hozan,

Lénin, Stalin rê sani me dan.

Pale şiyav bûn, xebat û lebat,

Roj hilat, roj hilat. .. .

Xelas bû rojhilat,

Roja sor, roja zer,

Ji Mosko hâte der,

Tava xwe da Balkan, da Elman,

Xwe berdaye ser Çin, Çin,

çiha mezin, Çina giran

Şewqa xwe da Hind, '

Tev dagirt cihan, cihan ...

Ey heval Pol Robson,

Karker û rêncber, cotar şiyar bûn,

Reben périsan bi hevra rabûn,

Bi tang û top diçin sêr û ceng,

Li her der Qêrîn, li her der Hawar,

Li hawir bû deng, '

Dixwezin azadî, serbestî wekhevî.
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DESTÊ TE MAC NAKIM

Sâxê min destan te îdî maç' nakim èz, beşe,

Kavil û wêran te hiştin ev sera û medrese,

Şêxê Evropa binêre, wana hasin birne jor,

Em bi xist û def û dilan pas ketin, tev mane kor,

Her keşakî deh zimana zani rengê Eflatûn,

Em çima hov û nezanin, ser di berda pa§veçûn ?

Qet bi sîwaka te dijmin paşve naçin gavekê,

Bo ci tev mane perîşan, dil û bendê davekê.

Xortê kurda tev şîyar bûn, dil bi -péta agiri.

Bayé zaninê li wan da, gur dibe, qet namire.

Dev ji vê paya xwe berde, ev tirali ma çiye.

Me ne şerme, rût û xwase, kurd jar û tàziye,

Bes di pişt perdêda rûni, ey cwanmêr xwe binas,

Dijminê jina welatî, tim bi dest te tevr û das.

Hêj bibêjim, tê bibêjd ev Cdgerxûn gawure.

Na, dd bextê tew xwedéda, ddl bd pét agdre,

Ez ddzandm pdr ddrêj kir min li te peyv û kelam,

Öer tu kurd û kurdperest bi, em birane, weselam.

MEHRECAN

Pêkva em xortê ciwanin,

Tên ji her şop û cihan,

Mehrecah bo me ciwanin,

Her bijî ev mehrecan.

Doza me her azadiye,

Doza me dimoqratiye ,

Doza me her aşitîye	

Ger bi vin û ger civîn,

Yan xebat û keferat,

Her divê em heme pêş,

Her divê em herne pêş

Bo felat û bo welat.

Em hemi dost û hevalih,

Bo ci bend û berberi ?

Têkda nûhati, delalin,

Ev ci ceng û şerkeri ?

Doza me dewlemendiye ,

Doza me ser bilindiye,

Doza me her aşîtiye. ....
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DINYA PÊLâ EVlNIM

Cana xwe derine tu ji pista çeperê.

Perde tu hilîne, ku li min roj bi derê.

Sevrés bike roni, tu bi loks û fenerê, .

Maçek ji du lêvan bide, ey lêv şekerê,

Ewe dermané birinê û kul'û derd û kederê.

Ronakê dildm, dawarê vê jdn û evinê,

Carekê tu bizane sebebê nal ù girînê,
Sozek bide min, ko ji mera bête civinê,
Bd nedînê ddkujî mdn, vedijênî me bi dinê,

Maçek ji du lêvên teye dermané birinê.

Ey hor û perizané, şepal, nazik û rindê,

Wey xesrewê rindan û sehê baie bilindê.

Ma qey tu nizani şewitxm, ez wekî fdndê,

Sed benddk û zdncir te girédane ld zendê.

Ta kengê bdhêlî me dd vê davik û bendê ?

Carek tu were xweş veke van bendik û dava,

Déstdm bdhejine û ld ddl awdrê çava.

Tu bd lêvên şekeri mdn bdde ber pdrs û sdlava.

Van ah û kuïan der bdxe carek jd hdnava,

Jina me ne maye, ld me roj va çdwe ava,

Heta bi sipidê me li ser hev nalî û gazin.

Ma qey tu nizani, ji te ka em ci dixwezin.

Ahan vedirésin, bi şevan dev wekî sazin,

Sed tire di dilda me ji birbên te di bazin

Ronik me ji çavan diréjin, dé çilo razin ?

Wer da ko binoşim, jd lêban sir û şerabê,

Zaza ji mera lé bidi aheng û ribabé,

Heta ku bipidê biderê bayé sebabé,
Jina me li ser destê perî, çengê xurabê,

Kestî me şkest, mane di nav pêl û ibabê.
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KEÇA KURD

Keçê rabe, sert hilde, di vê çaxê weha nàbï.

Biner, jin çûne ezmana, heta kengi di xewda bi,

Dixwezim zû bixûnî xweş, ji ser rû rakî çara reş.

Tu gavan pêşdabavêji, wekî Ander û benda bi,

Çine ev çarik û pêçî, di rextada xwe rapêçî,

Bi destê te kelaşnikof, bera zana û xwenda bî,

Ji dïjminra tu merkuj bi, dd hdndurda tu paqdj bî.

Ne xav û bê xuy û rijî bî, meger çendan ïd gundan bî^

Berê gundî û recber bî, welatparéz û pe'rwer bi,

Sipî bî yan tu esmer bi, wekî fanos û finda bi,

Wekî findê dikî roni, li bajêr yan li gund rûni,

Dîya sêr pilinga bî , hevala ser bilind bî.

Ere şoxê, erê şengê, bi hevra em herne cengê,
Girêdayi heta kengi bimini dil û winda bi,

Dixwezim ko wekî min bi, bi dijminra tu dijmin bi,

Di'cengéda wekî cin bi, ne rengê bûm û kunda bi,

Were, xûşkê, tu zû rabe, di şêrda rengê .sera be,

Berê ala meye rengîn li ser şaxan te hilda bî,

Di rojên şahi û cejnê, hinêrim ez ïi wê bêjnê,

Bi hevra em herne dansé, tu padişahê rinda bi.

Serin û nazik û rind bi, -şeker lêv û sipi zend bî,

Were, em hev bikin hemêz, bere fetwa xwe min da bî,

Keça zana û jéhati, bibe parti -Dimoqrati,
Bera dîsa tu şêrîna dilê xorta û' seyda bi.

GULA rojhilatim

Gula baxê bihişta Rojhilatim

Di tarixa şevê rojin, hdlatim,

Ji nav sînga demê pijiqime iro,

Di tarîxê fireh hatdm, Feratim,

Hemi jînim, ddxwezda xweş vejindm,

Hezar û nehsedi sîn bûme, katdm,

Birûskim, pir çirûsk û hewr û tavan,

Bi himhim têm, ji ezmana welatim,

Lehîme ez di ser hevda diborim,

Dixwezim nû bikim rêz û civatdm,'
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Bdrûsk û pét û ar û kevne sojdm,

Ji pût û lat û lahutra şewatim,

Disojim, le dikin roni şeva reş,

cira koraye ev kar û xebatim ?

Di rêva ez diçim, le seg diqorin,

Fidakarim, li ser rêça felatim, '

Dixwezim ez ser hevra bifurim,

Xebatim, şorişdm, xweş keferatdm,

Cdhan tevda wekî pdngav à derya,

Têne jêra wekî çok û qenatim.

Ki hilgirê v1 barê min

Qet nerm dikî ddlê neyar

Ev hewar û gazîya min ?

Pişt xuze, Jbaré min giran,

Ki hilgdre vi barê mdn ?

Her roj û her évar û sev,

Hewar û nalin tên jd dev,

Guh nedne dengê me tev

Heval û hem cdnarê mdn.

Kurdên nezan û rê nenas,

Jar û reben, bdrçi û pêxwas,

dd bdnda, bê kdras, ,

Nabine xweş vi halê mdn.

Bd dest neyar top^ û tiving,

Bi dar dixwezim herme ceng

Hewar dikim, qêrîn û deng,

Şkestiye ev darê min.

Gazî dikim kurdên xewar,

Rabin ji xew carek şîyar,

Hawir li dijmin bidne dar

Tev gundî û bajarê min.
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REWŞA WELAT

Şoriş dest pêkir, qêrîn û gurmin,

Gule barandin, li hâwîr xurmîn,

Dijmin hilweşand tev gund û bajar,

Zar û zêçên me jar ber diwar,

Li' jor balafir, li jêr tang û top,

Ji xûnê sor bûn hemî şûn û şop,

Welat carekê dane ber şewat,

Milet perişan, bê kar, bê xebat,

Birçi û tazi, hemi perîşan,

Bê mal û bê ci, ne xew, ne razan,

Eriş tînin me ew gurên devlok,

Derketin çolan hemî pirhevok.

Ji ber firokan hewar û gazî,

Jar û birçine, pêxwas û tazi.

Tev tirs û saw'ir, din û sergever,

Geli dagirtin axin û keser,

Di ber ïingan çûn jin û keç û bûk.

Li ser lep diçin zarok û biçûk,

Ser û dest û pê sor bûne ji xwin,

Cegerxwin bigiri, bigiri dilbirîn l

EViNA DIL

Evîna ddl, te ddl kiriye birîndar,

Bihara min, hemî zer bûn guï û dar.

Me ew rojên ciwani dan bi tolik,

Ketim hestê, ji nûva bûm evindar,

Dirah û çav pêkva şkestin,

U pore min sipî bûye bi yek car,

Bi her caran dibî xort, dibî pir,

'Ji bona min nema hêjane her çar.

Ne zanim ez, di gel jînê dibarim,

Weke berxê di nav pencên gurê har.

Dinya pêkva di çavê minda xweş bû,

Niha pirim, di çavê minda bû sar,

Şeva reş pêj vedane, hâte ser min,

Kî roja min li ber avaye, êvar,

Ciwan bûm, ez bi dost û yar û kes bûm,

Ku pir bûme, hemi kes bûne neyar.
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Evîna min weke hespê çelenge,

Revandim ez, ne zengo û ne hevdar.

Li ku dimirim, ezê ci bikim bi Hesar ?

Ketim hestê û ser jêr bûme destê.

Ne ew lat û ne ew hîm û ne ew dar. . .

Berê rengê pi Ïingan ez bi saw bûm,

Ji ber xapan niha ez bûme keftar.

Bi ber pêlan ketim bê doz û daxwaz,

Dinalim ez wekî hirçê birîndar,

Cigerxwîn bes bibêje, pir diréje,

Bese kurdo, ji xew rabe tu hişyar .'.. .

Stokholm 18-6^1980

ziman o HiNKIRSNA ZIMAN

Vejêne zimanê xwe, ey xwendevan,

NebÛye milet hîç kesek bê ziman,

Zimanê me xpş û xeroş û ciwan,

Eger bas bizanî, tu nakî zyan.

Tu kurmancîya xwe ji bîra nekî,

Eger bas nizani, divê zêde ki,

Elifba û dîwan û ristan bixwin,

Heta ku wekî min nebi dil bi xwin,

Binêre, zimanê te çend dewlemend,

Li bajêr tu carek xwe bigihine gund,

Bibéne ci serine ev reng ziman.

Ci paye bilind û ci -rûmet giran,

Bi pirsên xwe nazik, bi dengén sivik.

Ne pirsek biyanî be, nabe girik.

Tu paqij ke, zarê x^e serin bike, .

Bi kurdî tu baxêv û qêrîn bike.

Tu binivîse, çêke hezaran nivîşt,

Nivîştxan li herder ji wan bine mişt,

wî bigihine rêza zimanên mezin,

Zimanê beyanî dixwênî cira ?

Zimanê xwe carek naxweni, bira ,

Sedan sal, hezaran zimanê meye.
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Wekî me di- bin destê ddjmindaye.

Ci gernas û mêrê di meydanê ceng.

Ne sûr û ne mertal, ne top û tiving,

Xwe parast ji dijmin wek pehïewan,

Gelek efirandin wî pirsên ciwan,

Meger le xuyane hinek toz û jèng,

Ne guhnê wîye, em şiyar bûn dereng.

Eger ko hebûna me Firdewisek,

Weyan Xaniyek, yan ji Kercosiyek,

Zimanê me xweştir dibû ji farisi,

Belam bûye nanê ceh û garisî

Li alikî lor, ld aldki gor,

Ld aldki kurmanc û kelhot û sor,

Wekî me gelek perçene tev ld jêr,

Kesî guh nedaye mizgeft û dêr.

Mirişo bi tazi me tazi dikin,

Di rojêda pêne car me gazî dikin,

Li mizgeftê tazi dibêjin mêla,

Binêrin, çx deng tê ji dêrên fila,

Bi tazi dixwéndn wekî tazîyan,

Ddjîn em bd hovî, çdye ew jîyan ?

Bî çîrok û helbestê û folklor.

Payé zdmané me xweş çûye jor,

Dd rdstêda carek mebê bêkese,

Jd bo payedari Hesari bese,

Cizirî û Xanî, ci gernase ew,

Weke Dide û Zab û Arase ëw.

Siyahpoş û Nalî û Batî bibin.

Tu Miksi û Nurî û Hacî bdxwîn.

Tu rdstén evan Sehsdwaran bdkêş,

Bd daxwaz û pdrsên qelew çûne pêş,

Bd lévên gulan. wan şdkanddn şdker,

Ku hdngi bdmêndn, bixwênin ji ber.

Li bûka ciwani kirin xeml û xêz.

Le meydanê tore bezin pir bi hêz.

Bi xema xwe dir siftine wan gelek,

Bd saza xwe awaz gdhanddne felek,

Ku yaqut û elmas û mdrcan bd rdst,

Bd hûnan rdstdn cdvanddn ddrdst.

Ji bûka zimanra ku pêşkêş kdrdn,

Zdmanê me yê xwe§ bd.pêşve bdrdn.
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Niha jî hinek nû bi pésve diçin,

Jin û mêr û kal û ciwan ûkeçin.

Bi tiré ji birê duran qui dikin,

Bi xwèdanê xaman gula .sil dikin.

Bi awir cewahîr dikin parepar,

Ku milet bi wan awiran bû şîyar,

Serê xwe ji xew rake, şerm û fehêt,

Mexeyde ci bêjim li bejna me têt.

Zimanê xwe bixûne her dem ji dil,

Were da bi hevra herin mil bi mil.

Li alîki destê xwe bavên tiving,

Mehêle zimanê te ji bigire zeng.

Meger ko zimanek ne ber tdşte, lé

Mdlet bê zdman wek girara ber kelê.

Zdmanê me xweşê, ne sade qerêj,

Eger yek ndzane, tu jêra bdbêj 4

Eger raste, tu hozanî, ey bîrewer,

Rîya rast eve, ez ddbêm pêda wer.

Tu rêzan û hozan û hem xwendevan,

Çdma wer dixwezî bimihî nezan .

Eger mdn ddrêj kdr ld te pdrsyar,

Dixwezim tu fiyar bi, ey xwendewar.

Dizanim xwendin çiraye, cira,

çima xwe li me geş nakî, ey bira '.
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KARKER U COTKAR

Bx destê te pale, cihan xweş dibe,

Nezani ko bextê te wer reş dibe,

Bi roj û bi sev her li bajar û gund,

Li ser hev diki xan û qatén bilind.

Tu hasin diki top û tang û tiving,

Di ser dijminanda dikî qir û deng,

Firok û gerokén xweş bi pehïewan,

Bi hêzê milén xwe têni cihan,

Xwedî sermiyan vê gemarê dibin,

Di rojekê dehyek bi dest nakevin.

Tu kara xwe ya pir dixî dest ewan,

Bi zor derdixi roj bi roj kinc Û nan,

Bi pista xwe ya xûz û destên gemar,

Xebata xwe bi erzan didi destê neyar.

Ci gernas û mêri, ci dêwê xebat,

Ji bo dijminaye hemi keferat. .

Tu eywanê Kesra mezin çê diki,

Pir û xanên bilind le diki,

Tuwi dawerê wan kelat û sera,

Li pêşîya merivan tu bûyî cira.

Tu çêkrox û lékirox û xweş daweri.

Tu dêwê xebatêye xweş karkerî,

Diki û didi, le tu birçi û jar,

Ne jendi, ne: xwendi bi destê neyar.

Tu xav û ne ristî, bi sisti diçi,

Bi karên di zendê tu rû qerçimi. '

Tu piştxûz û milxwar û ser tim li ber,

Bi xore sev ro dikî ceng û ser.

Ci xurti? Ci dêwî? Ci milhasinî.

Ci kohe bilindi wekî dasini ?

Tu Zagros û Cudi, bilind û stûr,

Ku ev çende daxwaz ji te kûr û dur,

Ji xwe rabe, carek şiyar be tu zû,

Di jînê tu xweş zanibe arezû,

Bizane serahser cihana teye,

Eger ranebî, tev ziyana teye,

Divê hilgiri çek wekî pehïewan,

Bi destê xwe bigiri seranser cihan,

Li dar xi tu ristà xwe ya wekhevî,

Bibe wek bihiştê li her der zevî.
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PARTÎZANi

Bijbe partizane^c bi rist û dirist,

Di gel partizanan hère dest bi dest,

Ji miletra rê xweş vekin rengê sêr,

Eger xurtemêrî bibe wek stêr.

Tu roni bide karker û gundîya.

Tu xweş bike dilê bav û xuşk û dîya,

Tivingê tu bigire, girêde tu rext,

Herin ser çiya, yan ji- text, yan ji bext,

Bibe parti, hem bibe partizan,

Eger serbilindî dixwezî bizan,

-Nikari bibî serbilind, nav giran,

Heta ko serda nebi wek beran.

Li ser van çiyan ko nekî qir û ceng,

Bi êriş û hawar û halan û deng.

Tu nabi serferaz û azad û kurd,

Li çolan tu dimiri wek Yezdîgurd.

Bi dijminra çendan bibî dost û yar,

Dibî rêncber û.koleyê koledar,

Ciqas şerme û pise wilo dil bi tirs,

Dibî koleyê turk û tazi û firs.

Kurê Keyqubad û kurê Erdeşêr

Ci şerme wilo ko te ser daye jêr.

Hère ser çiya, lé bi top û tiving,

Serê dijminê kurd bike wek pil±ng.

Te ddjmdn derani, ddbi xweş mezin,

Bi m têne pêş te kemerzêr û jin,

Li eywanê Kesra dibî şehreyar,

Xwedî rist û destûr û ferman û dar.

Dibî payedar û xwedî mêr û pişt,

Welatê xwe yekser diki bihişt,

Dibî wek cira geş di nêv rohilatê,

Bite geş dibin-tev çiya û kelat,

Divê bîr û bawar bibî wekhevî,

Xwedî par û pişk bin bi mal û zevî,

Eger wek dibéjim bikî, yan bibî,

Derê zerzeminê li min de vebî,

Bi paye bibin em hemi serbilind,

Li we dé binêrin hemî şox û rind.

Di xan û seranda bijîn dilxweşî,

Jd nav me biqeşti, heri çavreşi.
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SERBESTI û BINDESTI

Tu serbest bijî, pir xweşe ev jîyan.

Ne tenha ez û tu, belê tev cihan.

Tu serbest bibêje, tu serjbest biger,

Tu serbest bixwaze, tu serbest bdnêr.

Tu serbest bdlîze, tu serbest bdxwe.i

Tu çd bdkî, bdke/ ger bdkari bd xwe ?

Mehêle ziyana te bigihê kesî,

Di kar û xebatêda bibe Markisî,

Tu kara xwe pêşkêş bike bo hemî,

Bira û merovin hemî ademi.

Bibe rêberê karker û palevan,

Wekî roj tu tava xwe bidî cihan.

Tu pir teng menêre li royê zemin,

Eger seza bi, bibe durebin.

Belam ger di qada xwe serbest nejî,

Bizane, tu tava xwe nadi xwë jî.

Tu xwîna xwe birêj îne, serbest dibî,

Divê ré cikûs bî tu bindest dibî.

Tu serbestîyê wa hêsani mebîn,

Hevirek strandi bi ronik û xwin.

Ne şerme hezar sal tu bindest diji.

Ci bêjim, bi van gotinan napijî.

'Divê ko bixwinî, bibî xwendewar,

bîr mdjîda nemênd gemar.
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XWENDIN

Xwenddn nebi kes naçe pêş,

Peyda ddbdn pir derd û êş,

Her dem di bin destê neyar,

Em de bidin xûki û bêş,

Ev tac û şewket xwendinê,

Ev dîn û dewlet xwendinê,

Ev serbilindî xwendinê,

Ev dewlemendî xwendinê,

Herçî nexwendî réncberê,

E ku bixwêne rêberê,

Her dem di nêv xan û sera,

Serkar e, ya serwerê,

Ev tac û şewket xwendinê,

Ev din û dewlet xwendinê,

Ev serbilindî xwendinê,

Ev dewlemendî xwendinê.

Xwendin divê hem pir xebat,

Bo milletê .kurd û welat,

Kurdno ji xew rabin hemi,

Mizgin li we, roja me hat.

Ev tac û şewket xwendinê,

Ev din û dewlet xwenddne,,

Ey serbdldndi xwenddne,

Ev dewlemendî xwenddne.
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OSMAN SEBRi

Li pas Cegerxûn şêrê serê çîyayê Kurdistanê yê duwemîn

Osman Sebrîye. Di rewşepbîrkirin G serê x-wenaskirina kur¬

danda û di serê serbestî Q azadkirina kurdanda gelek roj

û salên giran li pêşîya wî mérî bûne. Lé ew li îş' G karê

xweda ji rîya xwe venegerîyaye, xebitîye, ser kirîye bo

xatirê serxwebûn û azadîya neteweyê kurd.

Osman Sebrî di sala 1905-da li gundê Narincê (Kurdistana

Tirkîyê) ji dayka xwe bûye. Bavé wî serekê esîra mirdêsan

bûye. Di sala 1915-da bavé wî çûye rehmetê. Apê wî Şukrî

ew xwedî kiriye, daye ser xwendinê. Sala 1922-da Osman

Sebrî dibistana "Ruştîyê kuta kirîye. Herdu apên wî Şukrî

Q Nurî ji ber têkelîya şûreşa şêx Sehîd li sala 1925 li

Amedîyê (Diarbekiré) hatne dardakirinéi Zar G zêçên mal-

apanê Osman Sebrî mîna zar G zêçên malên kurd bî hezaran

dikevne nav rojên reş û giran. Osman Sebrî tev hevalên

xwe, tev xortên bi xîret dikeve derdê neteweyê xwe, tevî

wan bi dizî û askera dest bi serê azadkirina neteweyê xwe

dike, dixebite. Hukmeta roma reş wî digirin, davêjine he-

pisxana û ew di girtîxanada dimîne heta sala 1928. Di sa¬

la li 1929-da carekê din li Malatîyê wî didine ber dadga

herbîyê. Gava rê dikeve ber Osman Sebrî, ew berê xwe [dide

Suriyé û 24-XI sala 1929 derbasî sînor dibe. Di Surîyêda

ew xebata xwe wetenperwerîyê dom dike, di zivarî, belenga

zî G rojên reşda dijî û ji ber xebata şureşgiriyê li cîkî"

natevite, li nav welat û miletê xweda digère û bîr G bawa

ra serxwebûn G serbestîya kurd Q Kurdistanê belav dikeT

Sebeb vê yekê ew gelek caran tê girtine. Têkuşerê netewey

kurd Hemereş di nivîsara xweda, ya ku li pêşiya dîwana

Osman Sebrîda ya bi navê "Apo" sala 1976 li Evropê çap bû

ye, dinivîse: "Osman Sebrî 12 caran hatîye girtine, car ci"

ran ji mal G welat sirgun kirine, 5 caran ketîye ber çav~

nêriya polîsa Surîya".

Bi gotma Hemereş û Nûrêdin Zaza Osman Sebrî xwendin û ni

-.,-indina kurdî li cem Celadet Bedirxanê navdar û emekdaF

bi saya serê jêhatî, zirekî G fehmdarîya xwe ew

1. - demekê kurtda bas hîn bûye G dest pê kirîye bi pir

s'en clrok, civakîva mijûl bûye, gotarên tarîxî li ser

kurd û Kurdistanê nivîsîne, serpêhatî, hikyat û çîrok ni-
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vîsîne. Ji her tiştê bêtir G baştir ewî jêhatî G şarezatî

ya xwe di meydana nivîsandina sêr' Q helbestanda nîsan ki¬

rîye, Ewî gelek sêr G helbest nivîsîne, Nivîsarên wî dî-

rokî, yen serpêhatî, yen hekyatî G çîrokî û sêr û helbes¬

tên wî li nav salên 1932-1945 li kovar G rojnamên kurdîda

yen Celadêt Elî Bedirxan Q Kamuran Bedirxan çap dikirin,

dihatne çapkirinê. Xên ji wê hine sêr û helbestên Osman

Sebrî li kovara "Çîyada" hatine çapkirinê. Heta van sslên

pesin berhevokên nivîsarên Osman Sebrî ne hatine çap ki¬

rîne, her bi tenê.di sala 1979-da Hemereş dîwaneke wî bi¬

çûk bi sernavê "Apo" çap kirîye. Ewî di pêşgotina xv.'eda

nivîsîye çima ewî navê wê dîwanê le kirîye "Apo". Ew di¬

bêje: "Di nav Kurdistana navînda pirsa "Apo" gelek giran¬

bihaye û ew kesên ku têne hezkirin û pê bawarkirin, an ji

navsal, xwendin zanîn û serpêhatine, ji wan kesanra bi vî

rengi dibêjin "Apo". Gotina "Apo" ya van kesan tê bihîs¬

tin û her kes hîvîya rindîyê, qencîyê, lêbaninê,alîkarî û

şiretan ji wan dikin". Hemereş dibêje "Ji wan kesan, vêk

jî Osman Sebrîra dibêjin "Apo", Osman Sebrî tê ber çavan,

tê ser ziman G lêvan G ji ber vê yekê me jî li ser perto¬

ka wî ev navê hêja danî".

Divêt bêjim, ku di vê pcrtokêda hemG nivîsarên Osman Seb¬

rî ne hatine çapkirinê, mesele, helbestên "Pira gendorê"

"Xweşxana Çîyayekî", "Cejnepîrozîya welat", "Leheng" "Rew

sa xortan" G çend hebên din di vê pertokêda çap ne bûriè.

Wusa jî têda- nivîsarên wî din yen peşxan (çîrok*,dîrc'.v,r.er

hatî G hekyat) çap ne bûne. Derheqa vê dîwana xveda Osnan

Sebrî van gilîyên jêrîn dinivîse: "Rojekê J3 roJ£n ne di¬

hat bîra min, ku ev nivîsarên min di nava çil ti pêne sa¬

landa, di demekê xweser G rewşa kambaxda hi: ...bûn nivîsin

G piranîya wan di hin kovar G kitêbokên k-j dda hatibûn be

lavkirin, ho lé bigihin li ser hev G dGrvt kitêbekêda bê¬

ne çapkirin. Berî her tiştî ez ne şaîrim, Le gelekî keyfa

min ji xwendin wêra tê G car caran jî dinivîsim. Je pêva

bawarîya min bi fêda G qencîya şe^rê pir mezine. Çî dema

sêr, an çîrok bi awakî rêber û rênas bêne nivîsîne, diV.^-

rin miletekî serwext û hişyar bikin û ji bo têkuşînek-niş

timanî pêk bînin". "Di se salanda hevalê hêja Hemereş éi-

xwestin van nivîsarên han bicivîne serhev û di dûrva ki¬

têbekêda çapke. Ji ber ku min ev nivîsarên xwe hêjayî v't-

lê ne didîtin, min qîma xwe bi daxwezeke welê ne tanî 6
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her min şQnda dixist. Le. bûyerên van salên paşin, nemaze

îsal, pêlên nokerî, keysebazî G nandozîyê ku di nav gelé

me ê rebenda bi awakî xurt û kirêt rabûn, hiştin ku qîma

xwe bi gotina Hemereş bînin û hîn nivîsarên nuh ji tê.xme

ser en kevn". "Ji ber ku me kurdên bakur bi zimanê xwe ne

xwendinê bû û bi zaravê kurmancî nivîsan ne bûbû, nivîsa¬

rên min en destpekê hinekî qels hatine. Heya xwendevan bi^

karin nivîsarên kevn û nuh ji hev binasin, me tarîxa her

nivîsareke li bin danîye, Dawî welatê ku em têda dijîn,he

ke bihîşta em bi zimanê xwe bixwînin, teqez min de îro bi_

karîya çaktirîn van nivîsara binivîsîya, ji ber ku ziman

bi pir xwendin û nivîsandinê pêşve diçin. Le gelek mixa¬

bin ku nehîştine ku ro bi serê me keve G em ji hemû mafê

sîyasî, civakî û zanîstî bêpar hiştine, Ji ber vê yeke

min nivîsarên xwe holê bi nav kirin: "Gotinên xav nepijîn

bê tav".

Eva nîsan dike, ku Osman Sebrî bi xwe nivîsarên xwe şêrbê

jî kom kirine G ji Hemereşra şandine. Ew şêr G helbestên

wî yen di vê berhevokêda tunene, dibe ku ewî nikar bûye

wan kovar Q kitêban dest xe, yen ku ew têda çap bûne, yan

jî dibe ewî bi xwe nexwestîye wan sera G helbestana bike

nav berhevoka dîwana xwe. Bi gilîkî di vê dîwanêda hemî

sêr G helbestên Osman Sebrî çap ne bûne. Têda wusan ji ni

vîsarên wî din, nemaze nivîsarên peşxan (dîrok, serhatî,

çîrok û hekyat) çap ne bûne û bi xwendina vê berhevokê

xwendevanên me délai haj pê nabin, pê nahesin nivîsarên

wî din hene, çawanin. Eger em dîna xwe bidne ser kovar û

rojnamên kurdên Suriyê (kovarên "Hewar" û "Ronahî", "Roja

nû" û yen din) , emê pê bihesin û bizanbin, ku Osman Sebrî

di wextê xweda a'iim û zanyarekî bi hêja bûye, bi pirsên

tarîx G êtnografîya neteweyê kurdva mijûl bûye û çend ni¬

vîsar li ser wan nivîsîne. Mesele, em navê çend nivîsarên

usa bêjin: "Tarîxa kurd G Kurdistanê" (Hewar N 29,28,30),

"Êzdî G ola wan" (Ronahî N 19,20,21), "Nêçir"(RbnahîN18)

"Nêçîra xortan" ("Hewar" N 48) , "Leheng" (Serhatîya mer3C£

sên serê şêx-Sehîd) ("Çîya" N 3,4,5,6,7), "Çîyayê Sasu-

nê" ("Hewar" N 27), "Ziman Q nivîsandin" ("Ronahî, N 24),

"Li welatê çînan" (''Ronahî" N 12) , "Warên me ne ê kore"

(Hewar, N 51), "Terşên şevê" ("Ronahî" N 14), "Şeytanqun£

kî" ("Hewar" N 55,56,57), G yen din, Divêt wusan ji bê

go;tinê, ku Osman Sebrî bo miletê xwe camêrîke mezin kirî-
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ye, ku ewî bi rezadilê xwe dîwana yekem ya CegerxwGn çap¬

kiriye û li. pêşiyê pêşgotineke bi hêja nivîsîye.

Ez li vira mijGlî lêgerîna van nivîsarên pêşxan yen Osman

Sebrî nabim. Min li jorê navê wan nivîsaran nivîsin, ku
xwendevanên me délai haj pê hebin, ku xên ji şêr^Q helbe£
tên wî wusan jî nivîsarên wî peşxan hene. Ez hîvîdarim,ku
wextekê têkuşerê rewşenbîrkerên kurdan hemû efirandinên

wî kom bikin û li berhevokêda çap bikin, reng û rûyê ni¬
vîsarên wî bînin ber çavan, qedir û qîmetê wan bi temamî

nîsan bikin.

Herçend navê vê xebata min "Gulçîna Gulistana şêrbêjên
kurdaye", ez li vira sêr û helbestên Osman Sebrî ^bona
xwendevanên xoşevîst G délai çap dikim, ku ew hîiiî bîr û

ramana wî jî bin.

Piranîya sêr û helbestên .Osman Sebrî yen welatperwerîyêne
yen yekîtî û hevkarîya kurdanin, yen rewşenbîrkirina wa¬

nin bo xatirê azadî, serbestî û. serxwebûna wan ^û welatê
wan. Di sêr û helbestên xweda Osman Sebrî temiyê, ^şîrêtan
û nesîhetan li miletê xwe dike, temî û şiretên wî berê
pêşin ji keç û xortên kurdra têne gotin. Di sêr û helbes¬
tên xweda ew nifiran li merivên duru, xwefiroş dike.^reng
û rûyê kirêt şêx, axa, bega G serekên xwef iroşnîşanî gun
dî G xebatkaran dike. gazî xort G keçên kurd^dike^ rabm
meydana serê pêşberî stemkarên xelqê kurd, pêşberî iaşis-
tên ereban, pêşberî goveka hukumdarên tirk G fars,yen bû¬
ne xunxarê xûna miletê kurd. Ew fikir û bîr û bawar di

van şêrên jêrinda têne dîtine : "

HALÊ WELAT

Ddvé tu zanibi, ev bûne se sal

Mdn ne dît xwîşk û bîra, xeljzê dd mal.

Ne me dît axa welat, pira dîyan.

Ne. vexwar kewsera gewr ava çiyan,

Ddpdrsi iro jd mdn halê welat.

De bêjdm je ddçdn sed agdr û pêt,

çd çiya, dest û newal, rêl û zdmag,

çd bajar, gund û kelat avahi pag,

Heya bd dar û çiya kuç û zdnar,

Bd girîn, kezeb ji min anîne xar.
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Ne kêzan, ne şivan û şîna giran,

Sorger! ava çeman bi xwîna biran,

Rojê sed êş û birin, renc û keser,

Ji dil û cergê wan der tûna der.

An dibin armanc ji bo tira neyar.

An dibin ji nav welat bê, şûn û war,

Axivin ji canê welat diwazde birin,

Herikîn Dide, Firat deh sala xwin...

Qe nizam hewceye wî halê xirab,

Ku ji min cerg û hinav kirîye kebab,

Dibéjim bê sor û ber, bê doz û toi,

Ji. me çûn dest û çiya, namûs û ol.

Pir spas ji xwedê, we ew der ne dît.

Tu bé qey nemane mêrxas û egit,

Welat dil, xelkê têda hemi reben,

Bê girîn nabinî, rûkî li ken.

QULING

Ho quling, kude diçi? berva bakur kil dibî her.

Te rana ustiyé xwe, pêl bûn ji te bazik û per,

Ji bo ci te zu berdan berî demê ew germiyan ?

Qey diçi nava welét, zozanên kurd serê çiyan.

De fefmo, venişe, tu pêlekî em bipeyvih,

Heye ku gelek najo li wi erdî em bicivin,

Qin.... gin.... gin....

Te ci got? ci dibêjî? serwext ne bûm, teyrê délai,

si sal bûn .çavnêriya min dikin gelek heval,

Heye li zozanan, te dibînim pirsê dikin,

Divê tu bi ser û ber bêji wan vî halê min,

Li vira wer her derê em kurd bûne se keriyan.

Ne yekin, nabine yek wek sêwiyên ber deriyan,

Birek je şêx û axa, yê duduyan dewlemendin,

E mayî reha milet, wî dest û pê li kemendin.

Du birran dest dane hev, birrê mayî dixapînin, .
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Geh bi virr, geh bi zirtan wan li pê xwe radikişinin.

Ci dema feyde ne kir xap û derew, zirf û gurran,

Dest davên darê neyar, dajone ser wekî guran,

Bi destê zorkeran ew serê milet dişkênin,

Holê ew bi bêbavi roniya xwe dirêjînin.

Me berê hêvîya xwe girêda bû bi hinek kes,

Pirr ne çû, xwe§ xuya bû, ne ew mêr bûn, gelekî qels,

Diçin ew li ser şopa bav û kalan hemî reben,

Bûne her dd nav destên neyaranda listik û ken.

Gelé kurd spartina qilên zorker bi dilreşî,

Dixwun xêra welêt digel dijmin ew bi xweşi,

Gundî û karkerên kurd ji her mane bêpar,

Derketin ji nav gundan, derbi derin, bê cih û war.

Ci cotkar, ci cewêlek mane li. ser nanê tisi,

Keda wan tête âizin bi zorbazî, çelp û pisi.

Je hinek digihê miwezefên diz û keleş,

Yê mayî de bicive di berika axayê rûreş ,

Da salé çend caran pê hère Bêrût, Heleb û Sam,

Bêereg, cuz û xapîn, tolazxyê wan nxnin kam,

Bi virr û zixt û pesin rave dibin xweyî rûmet,

Herwekî piştmêrê çak tîne cèle doza milet.

Le dema tê xebatê, dibêjne me "Em nikarin"

Ne wekî we sutalin, tevda xudan kar û barin,

Di rîya kar û debar her kêmiyê ew hiltînin,

Ji bona ku neêşin herdem serê xwe datinin,

Wunda bûn, wunda dibin, wecibê xwe ne di birin.

Ne xebat, le di peyve tev jêhatî gelek jirin,

Bê kirin, him bê kêrin, bi kêr nayên zimandirêj ,

Ne birin, wan bîr niye, qe bîr nabin, méjî qdrêj.

Dewlemend wekî dewar çav danîye bes xwerdnê,

Nizane rûmet çiye, tenê dirav, keyfa dinê,

Daye pey çîpê keçan, reqs û govend û r.\ey,

Ji a qenc dur ketiye, carekê din nema tê rê,

ci dema jêra tini cela rûmet û mêrani

Dibêje: "Birayê délai, hê dem ne bat,- tu ne zani.

Ci gava keysa me bê, na mikûne, ke ew i:ekin.

De hingê bi comerdî derê kasa peran vekxn.

îro em qet nabinin, keyse ji bo doza welêt.

Lé a rast malperestin di wan nema şerm û fihet.

Derewe, derewxnin, bi derewan nayên xàpin.

Van kesan xwe bir kirin, di wan nema rûmet û vin.
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Bêje wan bazên çiyan, xortên celeng, rewşe piling,

Ku kesên bi mêrani wan dinasin, tev bûne ping,

Hinek je eraqê, hinek bi mal, tev serxweşin.

Ci dema keysa wan bê, min û milet difroşin.

Le tênê navê milet bû kilita pirr deriyan,

Dolar û pawin û dinar xweş digihine nav beriyan,

Heke na, navê milet qet ne dihat ser zarê wan^

Kesê kurd ne dikarî xwe bigihine ber are wan.

Le bira qenc bizanin xortên welêt ku em li vir,

Bê tevger qet rûnanin, armanca me xebat û kir,

Xebatek demokrati, dane ber xwe rewşê geler,

Xortên me pê rabûne, têda diçin tev wekî sêr,

Pirr najo wê destên me di nav destê xwe bibînin,

Nema ew di bin darê "demogratê" tirk diminin.

De hildin ala rengîn li welatê jor û jêrin,

Heya ku kurd ji wekî gelên mayî aza bijîn.

MARŞA AŞiTIYE

Xortê çak rabe zû me divê dilşadi,

Serxwebûn, aşiti, serbestî, .azadî.

Van tiştan her divê pirr xebat, west û xwein,

Berî me sed hezar, sed hezar têda çûn,

Kolidar bûne har, wan divê ceng û şerr,

Di vê rê pirr didin dolara zêrrê zer,

Agiré şerr dadan, Karîya bû doje,

Tang û top qembele xwîna wan diréje,

Ev hemi di reya dewlemendên çillek,

Dimirin kiç û kurr, mêr û jin lek bi lek,

Mehêlin şerr bibe, aşîtî ol û jin,

Em bira tev hemi bo ci ev qirr û kin,

Sor û gewr, reş û zer em yekin, tev bira,

Hemîyan yek rêye, yek raman, yek cira,

Mesihi, Musewî, Misilman hemdemin,

Mecûsî, êzdî tev kurrên Ademin,

Me divê aşîtî naxwezin şerr û bend,

Bimirin kolidar şerrxwezên dewlemend,

Her bijî aşiti, aştixwez bijîn,

Sexbdldnd, serfdraz her wekî baz bdjîn.
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durO

Ho reha çepel .' tev grêk û xar,
Ji ruçdkên çak hemîyan bê par,

Ola te qelsi ^ baweri, derew,

Dilê te girêj, bes ziman derew,

Ramanek ne rast bû rêberê te,

Ji rûmet valà maye serê te,

Naşî bibêjî, tu gotina rast,

Dikarî bêji: "Reşe rengê mast".

Diki, dibêjî her tiştê kirêt,

Xwe je didi pas bê şerm û fihêt,

Ji bo demekê têyi veşartin,

Jd terra pirr tişt têne spartin.

Lé dawî a rast wek royê tê der,

Ewdibî rûreş, her seri di ber,'

Hinga tê zanin tu çî hêsani,

Ji dûrva meriv rengê sa ni,

Zuka biqeşe her jd pêş me,

Em bêhn teng ddbdn bd ditdna te,

Rûyê te yê çdl navên bdbindn,

Jd ber kdrên te tev ddl bdrinin,

Sed hezar xwelî li nav çavê te,

Ji hinda pdrtdr para bavé te,

Ku ld pê xwe hdşt kurekî durû,

Bd sermesari cdhan berda çû.

NEWROZ

Newroz cejna Rohilat bîst yekê avdarê,

Ew bû sersala kurdan di destpêka biharê,

Newroz yanê nû serê salé diminin,

Nêrgiz sosin renga.reng çarmedor ew didin bîn,

Ewe cejna mezintir, ji bo gelên rohilat,

Bûyereke pirr bilind di évarek wêda hat,

Rcibû Kawey hesinger bi şoreşa azadî,

Dehek têda hat kuştin di îranê bû şadî.
Ci zivar û belengaz, cewelek tev çivandin,

Bi camêrî, yekdesti nîrê stem şkandin,

Bervaneka hesinker direwşa Kaweyanî,

Xemilandin bi gewher ket Methefa îranî.
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Du rojên din di serve zêde kirin şaynet,

Cejna bûne se roja ji hingêva bû adar,

Heya stem xmrt nebe stemkar wê hiltîne,

Dide ser rîya qelsan her pîsiyê dikşine.

Gava stem giran bû, dijvarê xwë ragirtin,

Cerg û hinavên merov ji rikî tên dagirtin,

Dema ker digihê hesti heya en qels har dibin,

Bi agiré zinatê yen wek Kawe çar dibin,

Dipelixin stemkar, dinê ra dihejinin,

Tola dused, sêsed sal bi carekê hiltînin.

Gère yê me kurdan ji kérik gihabe hesti,

Nizam heya ci demê dé biminin rawesti.

ZOZAN

Tevî pez û koç û gan

Derbas dikin rojên g.eş}

ser wê nefêla xweş,

û dibezin,

Heyani koç dakevin.

Dema çiya dibin sar,

Payz dibe, em têne xar.

Kola dile min zozan,

Xasma li nav Kurdistan.

Zozanên me bilindin,

Tev bi zevî û gundin,

Di wan hene avên sar,

Tev devi û rêl û dar.

Raxeré wan gulçiçek,

Fïrrinde tên lek bi lek

Havînê em diçin wan.
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NEWROZ

Newroz çiqas delalî

Her dem û gav di balîi

Her sal di vê çaxêda

Bi kêf û Hz û govend

Gui û kulîlk û çiçek

Çem û cobar tijî tên

Berf li çiya dihele,

Wekî çînên reşbelek

Rûyê erdê ji rûkî,

Nêrgiz, gupik û çiçek

Di van rojên şirinda

Ci keç û xort û mindal

Dikin cejna se rojan

Derdikevin ji malan

Ew hildigirin digel xwe

Hinek bi saz û sowet

Cih cih li hev dicivin

Hinek ji wan genimgûn

Hinek ji wan çavreşin

Gehiştina destê wan

Li ber çem û çimenan

Direvin û dikenin

Li ser gui û çîçekan

Her dadinin û radibin

Dema ji wan dîyan bin

Dibe pirqe-pirqa wan

Dawî di hev dibanin

Hinek diben dilokan

Bisk û zilfên zeriyan

Li ser dêm û rûyên gewr,

Dilê xortan ji evîn

Bi néhrina zeriyan

Kal û pirén qerçimi

Demén bo'ri dibirin

Le ci feyde, nayê dest

Vedikujini derdan,

Tùyi cejna me kurdan

Bîst' û yekê Avdarê,

Me digihîni bàharê,

Dibişkivin di baxan,

Heta perav û şaxan

Bes diminin belekî,

Dilgeş dikin gelekî.

Giya der té kesk û sîn,

Ji her alî didin bîn,

Welatê kurd ser û bin,

Kal û pir û bûk û jin,

Bi xweşî û ken û bang,

Bi xirroşme qir û bang,

Nan û den û sirani,

Hinek bi sergirani ,

Keçen xweşik û dilber

Hinek je çûrr û gulîzer,

Kezi dirêj gewr û boz,

Divê gelek dew û doz,

Di nava bax û bostan,-

Cihan dibe gulistan

Ew surperi weke hing,

Tekra dikne vinge vdng,

Xortên çeleng û şapdk

Dibin çiman wek xezal .

Vedigerin çend bi çend,

Dibe dilan û govend.

Ji duzanê der tên,

Dipengizin, terrin tên,

Tijî dibe, dike coş,

Tev dibin gêj û serxoş,

Her ew didin keseran,

Dixwezindn dilberan.

Emrê çûyî carek din.



176

Wekî gula çdlmisi,

Dilê xwe yê perriti

Wê birîna bê derman

Dijwariyek mezine

Bizan gelek kirête,

Hersê rojên cejna xwe

Tev kêr û saz û sowet

Diviya bû tişteki bêjim

Zanîna min hinde bû

Belge wê dikevin bin,

Bi hezringa dax dikin,

Bi xeyalan sax dikin.

Qelsîya xwe bîr birin,

Pirr je xweştire mirin,

Derbas dikin bibaşî,

Reqs û dilan di xweşî,

Çend gotinan di newroz

Gelo cejna we pîroz.

DiCLE 0 FERAT

Ji dil û kezeb evindaré Dide û Feratim,

Nizam bû çiqas bê dilê xwe dûri we dijin,

Ev çem ji bakur dadikeve wek dû welat,

Yek ta Birejcik, yê din diçe nav diyarê Zin,

Melê Cizirî îlhama xwe ji wi çemi distand,

Gelek mirarî di peravén Diclêda civand,

Ehmedê Xani ji sereki ava wi vexwar,

Li ser nivîsî sernava Même birîndar,

Feqê Teyran, Melê Batê pirr şairên çak,'

Hespên xwe bezandin di şaxa çemé çalak, .

Ger Dide bi xwe kanîya zanîn û evin bû,

Ferat pê gerra gelek şêrên pence bi xwtn bû.

Di qada rûmet û mêrani her bê hempa bû,

Herdem jd bo her pesnekê hêja û seza bû,

Mdn hêvî heye Ddde-Ferat barê we rake,

Di warê zdman ld rojhdlat xelqê me sa ke,

Zimanê mê yê paşda mayî çdçkî bide pêş.
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QADRiCAN

Nav û dengê Qadrîcan bi nav û dengê Cegerxûn, Osman Sebrî

ra giredayîye. Rast gotî di nivîsarên xweda ew ne qasî wa

ne, nagîje wan, lé di kirina xweda, di nivîsarên xweda di

meydana ser pêşve birina ronahkirina neteweyê kurdda, di

meydana serê azadkirina welatê kal bavé xweda ewî jî cîkî

layq girtîye û hiş û aqilê xwe terxan kiriye bo xatirê

serxwebûn û serbestîya kurd û Kurdistanê. Di vî îş û karî^

da ewî jî mîna herdu şêrên serê çîyaên Kurdistanê dengê

xwe ber bi keç û xortan kirîye, di sêr, çîrok û serpêhatî^

yen xweda temî û şîreta li wan dike, ku yek bin, ji xewa

kibîr hişyar bin, xwendevan bin. dest bidne destên hev.b_i

bîn heval û hevkarên hev, bibin şerkerên bé tirb Q xof bo

xatirê azadî û serbestîya kurd û Kurdistanê.

Piranîya sêr, çîrok û serpêhatîyên Qadrîcan li kovarên

"Hewar", "Ronahî" û "Roja Nû"da çap bûne.

Çîrok û serpêhatîyên Qadrîcan yen çap kirî eve jêrihin :

"Hewar hebe, gazî li dûye" (Hewar, NI, sala 1932)

"Silêman Bedirxan" (Hewar, N.3, sala 1932)

"Hîva çardeşevî" (Hewar, N.6, sala 1932)

"Bihara Dêrikê" (Hewar, N.13, sala 1933)

"Tabûta bi xûnê". Şex Ebdurehman Garisî çG rehmetê (H.N.

II, sala 1933)
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"Gelo ne wusane" (Hewar, N.IO, sala 1933)

"Gundê nûava" (Hewar, N,2, sala 1932)

"Dabê" (Hewar. N.14. sala 1933)

"Sond" (Hewar, N.33, s, 1944)

"Guneh" (Hewar, N,39, s. 1942)

"Rojên derbasbÛyî" (Hewar, N.52, s. 1943)

"Gulçîn" (Ronahî, N. 16, s, 1933)

"Sehên zozanan" (Ronahî, N.14 s. 1933)

"Tayek pore spî". Li ser şopa Manfleti (Ronahî N.13).

Di hejmarên "Roja Nû"da bir bi bir (parce bi parce) zincî

ra tercima Qadrîcan ya kitêba rêbarê rûs Grigirî PêtroxT

"Di welatê Zembeqéda" hatine çapkirinê. Di vê kitebêda

Grigorî Pétrov basa jîyîn, ayîn neteweyê fînan gilî dike,

basa welatê wanî bindest gilî dike, îş G karê şerevan G

tekuşerên fînan tîne ber çavê xwendevan G xwendkarên xwe

G nîsan dike çawan kom G komelên wan dixebitin, çawan ser

dikirin pêşberî hukmeta Swêdî, ku welatê xwe G neteweyê

xwe azad bikin, ku serbest G bi serxwebûn bijîn.

Di pêşgotina wergerîna vê kitêbê Qadrîcan dinivîse, ku bi

temî Q şêwra doktor Ahmed Necîf ewî ev kitêb wergerande

ser zimanê kurmancî bona xort û keçên kurd, bona wetenper

werén kurd. Birên wergerîna Qadrîcan yen vê kitêbê di hej"

marên "Roja Nû" yen jêrinda hatine çapkirinê: NN 4,5,6,7*7

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 G di yen dinda.

Min baştrin dîna xwe da ser wan hejmarên kovarên "Hewarê"

"Ronahî" û rojnama "Roja Nû" û di wanda her sê-çar ' şêrên

Qadrîcan yen çapkirî dîtin. Ew sêr evê jêrînin :

"Cegerxwîn" (Hewar, N.12, sala 1932)

"Berdêlk". Ji lorîya Bedirxanra (Hewar, N.6, sala 1933)

"Xewna hişyarî" (Hewar, N.13, sala 1933)

"Tabûta bi xwîné" (Hewar, N.II, sala 1932)

"Dadê" (Hewar, N.14, sala 1932)

"Di şorezarekêda" (Hewar, N.IO, sala 1932)

"Hesinker" (Hewar, N.7, sala 1932)

Ku xwendevanên me délai haj cure G reng rûyê nivîsara şê-

rên Qadrîcan bînin, ez li jêrê çend hevan ji wan çap di¬

kim. Pêşîyê em guh bidne sera wî ya bi sernavê "Cegerxwîn"
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CIGERXWiN

Di dema hesé min wenda dibùyî,

Mizginek ji minra hat û got: bixwin.

Min cegerperiti, min dil hiluyî,

Mezê kir ev mizgin bi navê Cegerxwin.

Hevalê xoşevîst, pesna -gundê min,

Bi ah û keser pêşkêş didi min,

Ji nuva pêtek ar da ser daxé min,

Derd û kul tevdayîn tewşê Cegerxwin.

Dêrik pir xweşe, hêjaye pesnê.

Ci bikim nakeve dest ji ber vS xeşmê,

Bi dil birîndarin kurdên vê neslê.

Ne ez û tu tenê hemi Cegerxwin ,

Ma hindikin ji darên beran,

Osmaniye, Sêvêrekî, Mûşa serhedan',

Ji çiyaê Torosê heta desta Rewan,

Gis xabin, hin çêtir bizan Cegerxwin.

Dizanim tu zani, welat gis xweşe,

Hin bajar hene ku tu le ne maşe,

Mesele El Ezîz ci law keleşe,

Bidita bi çavê şihrê Cegerxwin,

Hevalo, tu xweş bi, tim bi dilê xwe,

Welatê bihuştin tim bi sazê xwe,

Saz bikî, di nava tiliyên destê xwe,

Da nezan bizanin tuyî Cegerxwîn.

HESINKER

Hesinkerek sev û roj dixebiti ji dil û can

Xebata wî zincirek, ku nagete tu caran,

Her carekê ku i çakûç lê'dixist , dil xweş dibû,

Imuda wî qewîtir, hêvîya wî geş dibû,

Çend roj hole pêşveçûn, min jî bala xwe dida,

Zdncir hê zdncir bû, dîsa weke xwe dima.

Bi wi çaçûçê biçûk ew zincira qerase.

Ma tucar tê şxkandin, gelo kî pê hesase,

çûme ez nik hasinker, min je kire pirsyar,

Li her pirsyara min karê xwe kir hebek sar,

Lo marné mini délai; kerem ke erzan ke,

Dilopek ji derdê xwe. ji minra nû san ke.
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Herçend bala xwe didim ev çakûç û ev zincir,

Tenê bûye derd û kul, tişteki din nakeve bif,

Heta kengê tS msan bi reqin û reqin ki ?

Xêr gunehê vê tokê ji bandera telqîn ke ?

- Wày ser çavan tu hati, lo lawikê zemani,

Ji xwe ez bûm çavnihêr, te bi xwe kir biyanî,

Hêj hetani vê demê ku kes ne hat bi meraq.

Ne gotin gelo çiye ev teqîn û ev teraq,

Guhdar bibe kurê min, tu hêjayî xuyaye,

Sirê ji te veşêrim, ew bo min cezaye',

Berî ya min ferztire gotina bav û kalan,

gotinê "Yê bê sebir, tim tihin û tim bé"

Hûrik hûrik bi derzi-yê qulteyn dibin sar delav,

Ev xebat û cehda min gotina bevanîye,

.Ger îro neçe seri, bo sibê hêsanîyé,

Bi imudê ne qenc tu destê xwe vemale.

Ne ez zêde xweh bidim,' ne tu bo min binale,

Yekdest em bi repin kin, heval dibe zilcelal,

Bira toqa diliyé bibe polayé zelal,

Em vê toqa laneti ji serê xwe biderxin,

Hingê bira bibînin ya em gurin ya berxin.

DI ŞOREZAREKEDA

Ez û hevaleki xwe li ser rêkêda dimeşin,

Em ji kêra hatine, kuàa diçin dipirsîn,

Ji halê xwe dizanim em rêwînin qedimin.

Çiqas zeman dibore, xwe bê mal dibînin.

Sol di linge me ne man, peritine cilê me,

Neynukén me dirêjin, bûne gulî pore me,

Tené tiştê bi mera ku weii berê mane,

Keşkulê û gopalên di es ewan bi mera wefane,

Hêstirén çavbiloq carna diket linge me,

Eşa di van miratan davit ta ser dilê me.

Gava dibû zivistan diricifi canê tazi,

Ku havînan germ dihat bêfêde bike gazî,

Hêdî -Hêdî canê me qeşm û qetiş der dixe,

Ber afatan hîn dibin, bivénevê xwe bi xwe,

Bi vî halî em^diçin bê aqilê xwe bi şiûr,

Ev réya me bê dawî pêva diçû dur bi dur.
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Rojek dîsan ji rojan qet hal di me ne bû.

Ne gund û ne' gundîyek, ew cih pêda tenha bû,

Çima şunda hinek deng hâte ji nagihani.

Le bala xwe didimê ew deng pir kûr dinali.

Min dil kir ku bibêjim: Mêze bike bikî hevalo,

Meger ev ji bihîst, ku gotê ;

- Ey delalo ev ci denge . dinale , gelo li vi cihê ha,

Nebe ew jî weke me keramperé ber bi ba,

Wusan derket texmîna hevalo je nik te dan

Bextreşekî kurdmanc bû dikir ax û ox û aman.

Min jêra got: -Ey bira te ci hal û hewale ?

Çima wusan li erdê veketî û dinale ?

Wi ji li min vegerand û.got: "Derdê min girane,

Çîroka min diréje, bêt nivîsin ramane,

Ez ji kurdên serhedê, Milazgêrde gundê min,

Ez derketi heft sale, bi hiş û bi dilê min,

Zimanê me bû sebeb, bû telake ji bo me,

Merovên çavsor hatin, jêra digotin rome,

Zimanê me i délai "yaşax" kirin bi zorî,

Zimanê xwe i di xwar bo me kirin mëcbûri,

êdîn curmek mezin bû bi kurdmancî xeberdan,

Guh ne danî hedê kê hesp û sungi û zindan,

Êdîn wusan ne dibû, me çendekan.xwe kar kir,

. Li hemperê dijmin ne hespê xwe pir xar kir.

Lé felekê bi mera ne bir seri, em qela man

Weke nokên li kevir em li deran bê kes man.

Dé û bavé min hemi bi kevayi wundane" .

Hevalê mini ewil xwe avéte nav-

- Gelo tu qet nizani li kîjan alî mane ?

- Lo birao, zinaro, çima tu min nas nakî,

Ez Ferzende birame, emin ji dé û baveki.

Herdu bira himbez bûn bi'kul û girî û keser

Erd û ezman hejiyan, agir kete dar û ber.
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TABÛTA BI XWInE

şêx Evdirehman Garisî çû rehmetê

erdê dinêrim dllopên xwînê,

Didime şopê ci bibînim ez,

Dar û ber, kevir kiç gis dikin sine,

Bê hemdî canê xwe diqîrinim ez.

Tabûtek di nava erdê bi xwin,

Melekan kişandin ezmanê jorin,

Tirské da ser min, libitîm, ricifxm,

Ber çavê min reş hat, dil borinim ez,

Ew tabût tabûta Erdrehman bû,

Ser dinya derewîn ew yek mêvan bû,

Ger tirk heyat bû, cinet mikan bû,

Ber rehma wî sa bin hemî kur û ez..

Le sed heyf ji bo te ey Rehman şêxêm,

Ciqasi kurd hene ji bo te bêxem,

Têleki gazî bê û lêxim, lêxim,

Ew hewar hindike je ter nabim ez,

Şehdat, me ne dît wusan bê ibret,

Cinayet, xiyanet wusan bi riqet,

Ji bona merovê xudan himet,

Tarîxa roja te sîn qeyd dikim ez.

DADÊ

Buhara jîyîna min bê te payze, dadê '.

Bo min diyarê cenet bê te faize, dadê,

Çêl kewa ling şkesti li pê hevalên xwe ma,

Çêlkew ez bim û negrim ma qey caize, dadê,
Dadê, pir kûr menale, te ceger li min ne hişt,

Dewsa kon û lorinê ah û zarina xwe hişt, .

Girîn tirsê dide min, xerab dike sing û pişt,

Edin xwin, kêmê dizên kanî û karêzé, dadê I

Her çend pol û petalên ji bef xanûmanan man,

Gelek qenc girê bide li birînên xwe eman '.

Bijişkên me çêdikin ji bo derdê te derman,

Hinek ji wan sekbanin, hin jî Nafize Dadê- t
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Daw ne ma me maç kir, paqij ne paqij bê dest,

Her kê ev halê me dit, gotina "Parsekîye, geşt'

De wer ji ber vî âerdi mebe perişan û mest,

Ne eqil ma, ne şiur, ne ji hafize, dadê l

Xwerin, vexwerin tune, hebe ji, me sond xwarî,

Parîyek bi hêsani di girika me narî,

Dîtina te miyeser meke xudaê barî,

Gav û demén me hemî, rojî ... pehrîze, dadê .'

Ji ber kêmanîyên xwe, li cem te şermî sarin,

Tenê tu kûr menale, em ji te hêvidàrin,

Ji çavên me yen melûl hêstirén xwin dibarin,

Jana zirav tov meke, eman .' Pakize dadê '.

XEWNA HIŞYARIYÊ

Ax welato, ax welato .'

Roja me zû lé hato,

Bav û birên me çawanin ?

Çima xeber je ne hato,

Isev min dit xewnek bi tirs,

Tu kerem ke ji min bipirs,

Ez carekê rest pê bikim,

Da tu bibin çiqas bi hêrs.

Bayekî reş hâte ji jor,

Li ser min kire bore-bor,

Ber girîn da kaxeza sor,

Di nav hebûn. du tayên por,

Ez ç-âme cem pirek zeman.

Min got: Falikê vekî, eman '.

Min daye der ev ruh û can,

Derdê minra bibî derman.

Pire bo min rabû ser xwe,

Piyana avê da ber xwe,

Li avê xwend, H min nêrî,

Dîsa serê xwe da ber xwe,

Kaxez bi xwîna biran bû,

Her du ta porên, xwehan bû,

Ma'na wan kor û giran bû,

Ji fala pire nihan bû,

Birayén me têne kuştin,

Bi xwinén xwe têne şûştin,

Xwehan pore xwe şandine,
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Yanê çima hûn runiştine,

Iro laşêm pir dêşe,

Qenc dizanim ji, ci dêşe.

Le ci bikim derman nîne,

Ta 'le tune, bextê reşe,

Derman ku ez kifş dikim,

Bi hêvina xwe geş dikim,

Ji dilbirînên wek xwerà,

Pelén Hewarê reş dikim

Qedrî bibêj û binale,

Şînê girê de bikale,

Namûs ne ma, rûmet ne ma,

Ev ci derde, ev ci haie 1?

BERDÊLK

Rabe, mêze ke, hebek li doran.

Te xew dirêj kir, em pir li ber man,

Edin mezini, lo-lo ïawe can

Rabe Bedirxan, de rabe lo-lo

Hişyar be êdî, niha pir qence.

Axa Kurdistanê ji tera gence,

Paşiya xewê, bizane, rence,

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo

Gurê dev bi xwin kete nav berxan.

Ma nizani berx? berx zarê kurdan,

Bûne armanca rimanên roman,

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo I

Dewra felekê, eger ku kîne,

Razan ji mera qet bi kêr nîne,

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo I

Iroye namûs, iroye xeyrët,

Der û poxànan em bûne ibret,

Edin bes nîne, divê hemyet,

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo .'

Çerxa felekê., eger nesime,

Pêşi ku her çend kozik kemine,

Çavê xwe veke, xwedê kerime

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo '.

Çiman nabêji gelo ci haie,

Sebra me ne ma, binai , bikale ,

Rabe, ji mera meydan kemale,

Rabe Bedirxan, de rabe, lo-lo !
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Sala 1957 havînê li Moskvayê Fêstivala cahilên dinyayê bû-

Ji hemû welatan, ji welatên Rojhilat G Roj ava xort G keçên

dêmoqrat, aştîxwez ber bi Moskvayê dihatin, kom dibûn ku

bibin nasê hev, bibin heval G hevkarên hev, yekdeng bin,,

yekdil bin bo xatirê dostî, hevkarî, biratî Q aşîtî li nav

miletan G welatan li dinyayê. Hingê xort G keçên Kurdist£

na dabeşkirî (parçe-parçekirî) berê xwe dabGne welatê So¬

vetê, ber bi Moskvayê dihatin. Hingê Qadrîcan jî tev wan

dihate fêstivalê (mehricanê) . Ewî ji bajarê Adêsê ji min¬

ra birqî (têlêgram) bi kurmancî bi van xeberan şandibQ :

têda nivîsî bû "Ez Qadrîcanim, tevî xortan tême fêstivalê

dixwezim te bibînim".

Wî wextî kurdnasê navdar akadêmîk I.A.Orbêlî serokê îns¬

tîtûta me bû, mabeyna min G wî xweş bû, min têlêgrama Qa£

rîcap nîşanî wî kir, jêra xwend. Ewî ji min pirs kir "Qad_

rîcan kîye ?" Min got: "Şayrekî kurdaye, dêmoqrat G pêş-

kevtîye, ji Siriyê tê fêstivalê, îznê bide ez hérim Mosk¬

vayê, dibéjim gelek xortên kurd têne fêstivalê, hewasdare

ez wan bibînim". Orbêli got: "Bas, ezê te birêkir bikim,

hère" .

Sibetira din ewî ez birêkir kirim. ez çûme Moskvayê, Qad¬

rîcan û xortên kurdan bibînin. Ez çûme mêvanxana nimû.nga

malhebûna gundîyan. Me hev dît, heta 70-80 xortên kurdan

ji Sûrîyê G Iraqê hatibûn.

Du-sê rojan ez û Qadrîcan tev hev digerîya, got û bêja me

li ser pirsên kurd û Kurdistanê bûn, li ser armanc û ber¬

namên kom G komeleyên kurdan bûn. Ji wan pirsên ewî ji

minra gilî dikirin, pirsên hère bi hewas u mteres ewpirs

bûn, ku ewî digot: "Niha li nav welatên Rohilat Q Roavada

deng G bas belav dikin, ku Anêrîka dixweze Tirkîye

înakirinê, ku ew qayl bibe parçên Kurdistanê bigil

la

bide

L h inné

hev, bi serkarîya Tirkîyê hukmeta Kurdistanê serbi xwe

saz bikin, ku ew hukmet bibe hevkarê pakta Bexdadê. Dibê¬
jin, niha serok G serwerên hukmeta romê bi vê meseleva mi^

lîya xwe ne daye".

Min got: "Hevalê délai, bi fikira min Rom qet tu caran bi
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van daxweze Amerîkayêva qayil nabé. Le eger qayl be,wusan

bikin, eva yeka jî kurd G Kurdistanêra base yan ha, tu ci

dibêjî?".

Qadrîcan got: "Ez jî bawar nakim, ku rom qayl bibe, lé bi

rastî gotî eger qayl bibe, ew bas dibe, Kurde bigihîjne

hev, qevrata wan we mezin be, bibe yek, hukmeta wan wê he¬

be, bona paşrojê eva yeka bo azadî G serxwebûna kurd" 0

Kurdistanê wê bere-bere ber bi dêmoqratî G sbsîalistîyê

herin, xwe heta-hetye tirk G Amerîka namînin hevkar G dos

tên hev, Amerîka dixxv'eze welatên rohilat rake pêşberî So~

vetê, Sovêt ji nikare vê yekê bihêle, di vê meselêda em

heval G piştîvanên-Sovêtêne, em bas dizanin û bi cave xwe

dibînin, bi guhên xwe dibîhén, ku di vî zem zanîda her

Sovetîstan azadkerê miletê bindeste''.

Pirsa duwemîn ya hère bi hewas G înteres ew pirs bQ,ya ku

Qadrîcan ji minra gilî kir. Ew pirs pirsa partîyén kurdan

bûn. Ewî got: "Niha se partîyén têkuşerên kurd hene. Ew

parti evin: Partiya dêmoqrat ya kurdên Suriyé, par tîya dê¬

moqrat ya Kurdistana Tirkîye, partîya dêmoqrat ya Kurdis¬

tana Iraqê. Tevgirêdana her se partîya bi hevra heye, di

artnanc û bernama xweda ew bi hevranin, her se parti dixwe

zin Kurdistanê azad bikin, Hukmeta dêmoqrat ya netewe saz"

bikin, bibin heval û hevkarên milet û dewleten pêşkevtî".

Qadrîcan andamê partîya dêmoqrat ya kurdên Sûrîyê bû, ev

melumetî û gilîyên din, yen ewî derheqa kurdan ji minra

gilî dikirin, bi min xweş dihatin, gotinên wî , fikir G ra
manê wî pêşkevtî bûn, ez şad dibûm, ku merivên wusa iT

nav kurdên derva hene, min ji xwera digot, dibe merivên

mîna wî niha li nav kurdanda gelekin Q çaxê çavê min bi

xortên hatî diket, ez.şad dibûm, min ji xera digot:"şikir

şikir" kurd hişyar bûne ber bi rîya azadî û serxwebûnê di

çin, dixwezin bibin heval û hevkarên welatên . dêraoqratë"

-pêşkevtî. Paşroja kurd û Kurdistanê li destê xortên kur¬

dane, ew gulistana her démine, ewê reng û rûyê welatê xwe

biguhêrin, Kurdistanê rewşen bikin".

Bor.a rastî hev hatine G hevbînê, bona bîranînê min G Qad¬

rîcan me şikilê xwe bi tevayî kisand G ewî deftera çend

şêrên xwe yen çapnekirî pêşkêşî min kir. Her. çend heta ni

ha ew sêr bi kurmancî ne hatine çapkirinê, ez wana gişka^

li vê xebata xweda bona xwendevanên me délai çap dikim.Ji
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wan şêira, sera wî ya bi sernavê "Ez diçim Mosko" wexte

Fêstivalê bi rûsî hatibû çapkirinê û li rojnama "Izvêstî-

yàda".-

Navê wan sera evin: "Ez diçim Mosko". "Begê axirzeman", "Rî^

ya teze", "Gula Sor". Her kesê van her se şêrên wî. bixwî-

ne, wê bê ser wê fikirê, wê remanê, ku Qadrîcan bi wan şê

ranva derdikeve meydana şêrê têkuşêrên hemû neteweyên bin

dest, ku ew ji mîna Cegerxwîn bûye bazé serbestî G azadî-

yê, bûye heyloyê bangavazê dostî, hevkarî neteweyan, bûye

dengbêje aşîtîya nav dinyayê.

ŞEREN QADRICAN YEN DESTNIVISAR

EZ DIÇIM MOSKO

Bi agiré dilê zahîdeki diçe heca...

Bi hewesa evindaré ber bi delala xi/e diçe,

Bi arzûya zaroki radipelike dîya xwe dike,

Ez diçim Mosko	

Devê min, dilê min her zere é laşê min dikeve,

Her se zarokên min li dora min dicivin,

Ji min diyarîya Mosko dixwezin.

X X X X

Swarê geste bûm,

Teva pênced hevali,

Her yek ji wan ji min bêtir bi heyecan,

Hinek ji wan erebin,

Hinek jî çerkes, kurd û ermenin... . '

Lé hemû yek ziman û yek dilin,

Zimanê dostani, aşîti....

Weke bira diçin Mosko ....

Stran, govend û dilan,

Ji eus û xuruşa wan ra,

Pêl û masiyén deryayê minêkar,

Bd vi ahengi em gdhiştdn Derdenêl, ;
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Pa^ê Istembul,

Diyar û bajarê Nazim Hikmet,

Nazim Hikmetê zarok di wê derguşêda

Hâte hejandin ....

Dîya wi a muhriban li wir,

Ji Nazimê zarokra lorîya azadîyê dilurand,

Dengê Nazim Hdkmetê mezdn ld wir,

Li himber istibdadê kire gurmin ...

Lé iro ev diyar hezîne,

Ji dorketina kurê xwe ê fedakar, wefakar. . ,

Ù dinale ...
Di bin lingên Emerikan û niştimanfiroşan

X X X X

Em gîhiştin "Odesa" '.

Mehşera biratî. ...

Giruh-giruh xelk, jin, mêr, pir û zaro

Li bendê me bûn,

Mîna kerîyê berx û miyan

Em li ser hév keliyan.

Me hevdu hemêz dikdr.

Me hevdu maç ddkdr,

Jd çavan hêsdrén kêfxweşî û ddlgeşî , '

Ddherdkin ser rûyan . : . . - .

Dengê "Bijî aşitî û dostani"

Diçû ezmanan . . .

Ev hal li ser rê, ld her bajari,

Heta Mosko wusan bû . . . .

Dd nav welateki buhuştin,

Insanê wek Melekan ...

Ddl saf ....

Dev bd ken ... rû bd kenin 	

Ndzandm çawan destên nasîyên ebmaq

Li van digerîya ....

Xoş, pasê destê wan jî . . . .

Linge wan jî hâte kişandin, ya

Mucizê jî eve . . .

Gava ddjmdn destê xwe

.Ddrêji vd welatî ddkdn,

Berxê vi welatî àdbin sêr.
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X XX X

Ez gihiştim Mosko ....

Bi germiya dilê zahîde gihişte hecê,

Bi hewesa evindaré gihişte

Hembeza delà xwe ..... -
Bi beyecana zaroki radipelke memikê dxya xwe,

Ez gîhiştim Mosko .......

MOSKO 26.7.1957

BEGÊ AXIRZEMAN

Dostê min .'

Dijminê posté min ...

Begê axirzeman

Ew zenbîla tu pê hatî,

Nema daté ji ezman.

Benê wê rizîya,

Li nava ré qetîya,

0 ket 	

Ket nava deriya sor,

Deriya sor jêra bû gor,

Deriya sor .... v
Ji ter xawen û çend xudayê bxçukra

BÛ kefen 	

Afusa û mirîdên wi hemi

Bê pir û bê gémi
Jd wê dergaê derbas bûn,

Jd cewr û cefayê

Ld wdr xelas bûn.

Nemrudê bdçûk
Me bd agdr ddtdrsîne.

Pif 	 meşka vala

Ey kevnare ê sala . . .

Bawarîya ddlê me,

Taqeta mdlê me

Jd îmana Ibarahdm bêtdre.

Ne kêmtdre ......
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V(5ya bizan,

Ey pexemberê dizan,

Dostê min,

Dijminê posté min,

Begê axir zeman

Ev zembila tu pê hati,

Nema daté ji ezman.

Meznati

' Ne bi pare û maie.

Ne ji bi germa kale,

Meznati

Bi cewherê insane,

Bi ilm û bi irfane,

Belê, em xizanê malin.

Lé zenginê kemalin,

Zinginé îdêalin 	 .

Koşka te a him -vala,

Ya bi neynûkê pala

En bi xayîn.

En bi bixin 	

. Te ava kix û di binda xûnişt,

U gelek reben ji birçina kuşt,

Ewê li ser serê te hilweşe,

Ger ci ddlê me bi te naêşe.

Lé em dixezin,

Bi dil dibezin,

Zaro en te en bi guneh, '

Ku bi hejmar hene neh -deh . . .

Ji wê talokê xelas bikin,

Di rîya ra'stra derbas bikin,

Rîya rast rîya me,

Ewe pexemberiya me 	

Zincir şikandin,

Armanc gihandin,

Babilûskan bistan,

Dîroka rastan

Dibêje

Bibêje :

Guh mede efsane yê dêwan,

Bi şûnda nemîne ji karvan,

Karvanê medendyet,

Guruhé beşerîyet.
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.Xulase, '

Pêşi û paşîya filosofe,

Filo^çfîya me

. Eve

Dîn/ mezheb .... iman

Bibe insan, bibe insan

Dostê min !

posté min

Begê axir zeman,

Ew zembila tu pê hati,

Nema daté ji ezman. . .

GULA SOR

Gula sor

Hil bû jor,

Bin. da dor,

Gula sor 	

Gula sor

Li pas çiyayê Qaf sin b

A 'lem jêra evin bû,

Gula sor,

Bi me xweş,

Da me heş,

Em bi bina wê sermest,

Emê pê sa bin serbest.

Nazenin 	

Xemrevin,

Xemilîn ,

Pê zemin,

Guleke bê kelemê,

Di nav baxê ireme.

Gula sor,

Em lé dor

Bicivin,

Bîn bikin

Dor bi dor.

1940
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RIYA TEZE

Ew perdeya reş û tari,'

Ku ji şevên reş diyarî.

Min ji rûyê xwe kisand

Li. ber çavên xwe çirand

Ù avit 	

Avêt pas sed çiyayê

Nava hezar dergayê.

Min gemara guhê xwe

Bi zimzimeke nuh şûşt,

U meqrobên canê xwe

Bi dermaneki nuh kuşt,

Ew kufîka tufeyli,

Ku di dilda diçeri.

Min ji kokêda rakir,

Hêlîna wê xerab kir

U belav kir ....

Li rojên derbas bûyî,

Li rastîyên ke-vnare

Li hevalên ne heval,

Cara pêşin silav kir,

Ew zingora di méjî,

Ku mejîyé min ddmdjî,

Mdn bd kêrê xerdtand,

V bd agdr şewdtand,

U paqdj kdr 	

Paqdj kdr jd serê xwe

Mdn avêt jd derê xwe,

Bd çavekî bê perde,

Bi guheki bê gemar,

Dibin ser réke teze

Bi mejiki bê zengar.

Edî bi dîtina xwe,

Bi bihistina xwe,

Bi vina xwe û bi mejî,

Bi rêveçûna xwe jî,

Ez bûm însaneki nû

Feresteşê oleke nû

Ù di bajarê dilda
Min ava kir holek nû.

(1936).
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NALÎ (1797-1855)

Navê wî rastî Mêla Xidir bûye, kurê Şaweyse bûye, li sala

1797 li Şarezûrê, gundê Qeredaxê ji dayka xwe bûye, li pê

sîyê li Sulemanîyê cem Mêla Ebdileres hîn bûye, diçû xanê"

qa Mewlana Xalid, pasê li Şamê, du-sê sal maye, iT

wê derê bîra seherê Sulemanîyê dike û serekê bi navê "Qur
bana hinek rîya te bim..." dinivîse. Pasê ji Şacê diçi"

Stembole û li wê derê dibe nasê gire-girê kurdan, dibe na

se Ahmed Paşayê Baban û derheqa wîda şêreke kurdperwerT

bx navê " Ta felek dewr neda ser, kewkeka wî ava ne bû" ,
dinivîse.

Di xortanîyêda dilê Nalî ketibû qîzekê, navê wê Hebîbe bû

û ewî gelek şêrên dildarî derheqa xwe û wêda nivîsîne. E-

debyetnasên kurd Aladîn Sicadîn, Gîwî Mukrîyanî û Maruf

Xeznedar û yen din, Nalî hesab dikin binyatdar û binexe-

darê edebyeta kurdî klasîkî yê edebyeta kurde Iraqê.

Şêrên Nalî bî piranî şêrên têkelxn(tev hevin), ew hem yen

dildarîyêne, hem jî yen wetenperwerîyêne. Ji ber êşa dil-
darîya xwe û ji ber derdê negbetîya miletê xwe ewî navê

xwe şayrî kirxye"Nalî'.' li şêrên xweda bo wan ew dinale.

Di sala 1857-da li kovara Asxatique-da miqela Xodko "Etu¬

de philologiques sur la langue kurd"-da (dialecta Suleima.

nie) çap bûye. Xodko têda nivisiye: "Merivek ji S-jleimânT

yê hatibû Parîsê, navê wî Ahmed Xan bû, ew bi xwe, esle"

xwe ji binemala Bébé bû." Pasê ewî niyisîye: " Bi gotina
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wî li Sirîycda, di Ş.-iiiiGda merivêkî gelekî xwendewer dimî¬

ne, navê wî Mêla Xidirc, navê wî edebyetî Nalî Efendiye,

ew rind zhr.-ivêd Kurdistanê dizane, ewî ji zimanê erebî r£

zmana erebî tercimeyî ser zimanê kurdî kiriye. ( binêre*
journal Asiatique, avrel-may, 1857, cinquerae série, tome

IX, Paris).

Li jêrê ez çend şêrcn Nalî yen dildarîyê, wetenperwerîyê

çap dikim, ku xwendkarên me bixûnin.

AX LI CEM VE HEBIBE

Ax ïi cem vê hebibé, pébenda serê wê tune.

Ne şekir qende, bejna wê bilinde, qendé wê tune.

E'àetekî wê heye: qet car ji kesî napirse,

Zâlimeke bede, qet xeyfa xweda rinda mxna wêtune.

Dayme derheq min sirke firoşe, bi rû,

Derheqi xeyrî min xêra şeker xendi nîne.

Xanaqa wê ji mezin wëk meyxana kahreba,

Meclîsa wê heye, le gep û gubendi têda tune.

Dilbera mine, meşhûre bê hevtayî,

Bê şik şehbê xweda şahdê manendî wê tune.

Ehlê dinya li ber hirs û time' hişyarin,

Bi xusûsi bigere mest û xiremendi nîne.

Medresa mihbeseyé mibhisê pir weswese,

Kesê têdaye, lé amadî xuresendî nîne.

Taldbê ràhê hicazim, ji mixalif hildin,

Bê neva gelbê hezinim, qewata bendî nîne.

Şêrên min ku ceger guşêd minin, der derin,

Dilê Nalî ci reşe, get xema ferzende nake.

(Dîwana Nalî, rûpelê 64)
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WERE QURBAN EM HERDU BIBIN BIRA

Zivistané dilşkestî berd û serma me,

Havînê ceste-ceste derdê germa me,

Jd çeka bê qab du çek.in biruyê te,

îzna min tune, dur û der bi der mam.

Li hêlîna zemînda mina ştur murx,

Ez li lana qudsada bé bask û per. mam,-

Demekê welle ser pê yek dilşewitim,

Were, qurban, bi can em herdû bira bin.

Tu bê mader û ez bê pider mam,

Alikî qurbana gerdena te bim, eger mam,

Li dara dinya tehsîl marif.

Mina Nalî cehil û bê xeber mam.

(Dîwana Nalî, 25)

EŞQA BÊ DIL DINALE

Eşqa bé dil dinale, mêla wê girine,

Bê şik trişqa e'wr tevîya barane.

Ji çavan wext-wext dirije ava saf û xûna geş ,

Hésir dur û mircana deriya Amane.

Mehê lehzekê çavê min û çavê wê hev nedîne,

K'ê dibêje mêla insanî wek wehşiya xezalê.

Esmanê husnê mehbûba min li birû û zilfê rûyane

Du hilal û du sev û du mehê ,tabanîne .

Wehşiyê ji me ji ber te 'ne reqîbê segsifet,

Raste herzi ruhê wî bo waswasê şeytane.

Dil meşk bû li ber êşan û nîşana bijangane,

Heyfe qurban, axir eva nîşana êşane.

Ew rûmeta xwe vedişêre bi çiné zilfane,

Heta ji rojêra ji dibêjin ew seba ' şebustane.

Tu eger rabi, li cî bisekini, dêw û kafir bî.
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wê bêjin: Bê şik qiyamet raste, fabûna wê seri.

Farsî, kurdî û erebî her se min girtin bi defte_

ri,

Nalî îro bûye hakimê milké se dîwanê ber mali.

EZiZA MIN

Eziza min, rûhê şxrina min, du çavê min,

Dawa birina dil û kula cerga min dikim.

Tu jî ji min gede dada min bipirse,

Eger nedi, destê min be qetla min.

Li roja axretê bê penavim,

Di salêda serê zilfa te ser rûtim.

Rûtim her rûtim û mêla bê tawim,

Libatê xûna xwe razîme bi maçê.

Maçê bide heta ez zêndî û mame,

Ew nîşana mima mine e'yane.

Ez xerêqî xem û xûn zoxavim,

Mdn mekin me 'ni ji şiven û reqîban.

Mehzîn û xemin û dilşkestîme,

Nalî, umuda min qetîya ji jina min,

Şewitîn hemû cerg û hinavê min.

(Dîwana Nalî, 21)

ZILFÊN TE VEMEŞÊRE

Bo wi kesê dîné te nûra dil û imanêye,

Zilfên te je vemeşêre, ne kafirstaniye.,.

Dil hem reqe, hem jî asane, dure ji te,

Nayê dîtin li kîjan ci te qasekê danîye.
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Te got ji avazê sir.^;kê min gira'nîya guhare,

Xafli ji vê duré bahrin û egîqê kanîyê,

Rûmeta te şima şavê wek dilê min perwanîye,

Çemê e'yn û roja eyde, rû hekîm qurbaniye.

Dûri te be, Nalî sekê bêwefa herze goye,

Bo çî gazî wi kelbi nakî, ku nanê nanîye

EGER NEMIRIM

Eger ez nemirim vê carê bê te.

Sert be naçim heta vê jêrê' bé te.

Hinavê min xaliye, mîna ney dinale,

Hewareke ci pire, hewarê bê te.

Qesem bi vî şertî be, didara te gulale,

Şeraba min e'ynî jehra mare bê te.

Li cem te xar û xes gulzare bê te,

Li cem min xirmanê gulxare bê te.

Çavê min korin, nabinin tu kes,

Birûyê min yek-yek tiré bizmarin bé te.

Bira li cem te bibin nas û ecnas,

Kes li vi seherîda nîne bé te.

" Hemû rojê ji tàw hicrana vê salé,

Wextê mima pêrare bê te.

Heta tu bûyî nasa min, bûne nasê min,

Ew nika mû bi mû strîye bé te.

Çavê Nalî husreta ser û bejna te,

DÛ cewin, belki du rûbarih bê te.

(Dîwana Nalî, rûpelê 64)
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AGlRÊ EŞQA TE

Li dilda agiré cşqa te mîna çirûsa iondârê, '

, Çcmâ hùsra nebe mane , dişcwtim, âibmo çiyayê nû

Bi ava çev, agirê dil cesed mina hesreta Mûsa,

P'êla behra Faraon û refîqe agirê Tûre.

. Diçe cem roqîb xweşe, le wê daxê ez kuştim,

Li cem wi çend mecbùre, li cem .min çend mexAù-

ru,

Peyama te hat, got: " Rûyê xeyalê min şande du

Geye,

Resùlê min kete rê, gir kira nav mina agirê şo-

re.

Ku min dît şiklê sed reng, min got:"babaye e'ya_

re",

Ku min bihîst gotina bêdeng, min got: " Şepûre,

Şepûre".^ ,

Min got: " rasti seba heste", got: " Meşreb mi¬

xalife".

Min got: "Agiri", got: " Baye", min got: " Raw-

çîyî", got : "flûré"..

Min got: " Qurbana te bim", got: "Qurbana te

se be".

Min got: " Şîşa dil tu naxwezî?" got: " Bo cime

meskure" ,

Xerabeti dile, Nalî ferman meke, cî tune,.nayêm

Bi mima te qesem çavê min, bi zikra te beyta

mee' mûre.

LI HEMÛ ALi MÊLA SER Û DA'WAYE

Min bihîst li hemû alî mêla ser û da'waye,

Sewda li ser mindaye, baka min ci li xewxewaye,

Fermana bi bijangé mestî azad nêw ter destî,

Sade ji dilsisti tira temenyaye.

Çerxa çepi gerdûne, rast û çepî çendûne,

Bê çaki ci bê çûne, rastî ji çepi nayê,

Gote min: " qenci meke, çak çakim, pésxizme^ta

çakim.
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Kerem ke bi serê kakiw, daxa te li dilê nin.lo-

Zahid meke me'nî, dil bê te ne waslê dilo.

Axa te bi ser xafil ketiye, ci scwaâaye,

Nalî meke wesfê te barikî newamê te,

Me'lûme ku ser wi te me^hûre li dinya.

BO ÇI RUTI

Berge dinya çendek kurt, kevn û bazarîye,

Çimkî nagihîjî kevne dîwana je a'rîye.

Min ji bê bergi Mihê pirsi:'Bo ci rûtî?",

Got: Ya rebî, şêt bim eger şad bim bi berge a'-
rî ye

Xelata teşrîfa her kesî be, çiye xeyri kefen,

Her ewe hem faxre bo axretê yek carîye,

Genca rehet tacê ezet xaricê me 'mûre,

Kunde bû her bange-bange, kudud jî hewarê,

Pêş bikole a'mrê ferman kir ku wa puxtebûn,

Gote: " ser serê çiyan gelek çatir li taqê se¬
her,

Qûş-qûşrawîk nebe murxé kulane û axure,

Seg-segi teze nebe gavî bîne enbare,

Ferqa kusaran ji pasaran defer morê wek çiye',

Wek ezizê baz û wek bê hurmeté pasariye.

Sihm ta ce'bë noşin bê gune zerdi xelwete i

Qews ta çiley guzin be her êsîrê xware,

Tezmî Nalî renge her kes bê bêy bike guh,

Çimkî nezmi saf û her wek mirdarîye.

Ta felek dewr ne da û sed kewkebey ava ne bû,

Kewkebey mîhrê mubarek ta'lî peyda ne bû,

Ta negirîya esman û tem û welatî da ne giit.

Gui çemen ara ne bû, hem levé xunçe vane bû.
Ta çemen pêrane ser eslî drextî ne da alxkx, .

Ferey teze û xurem û berzi bejn bilind ne bû,

Ta Sulemanan ne bûn sedri texte axret,

Ahmedê Nuxtari vî şahî text ara ne bû,

Qezey perde û kinayet xweşe, sahê min keva.
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Adîlek bû , qet edil wa li dinya me bû ,

Wek hîşangê murxêruhê wî kemalî fitrete ,

Cîyê xwcştir' li yaxê cinnét Almava ne bû ,

Wek qiyasekî kêm şêt be , netîca wî bê .ci bû ,

Hemdulla şah kemala cî bG , xalî cî ne bû ,

Sahê cem ca nalîya ( tarîx cira ) tarîxîye ,

Ta nalî li vê esrêda îskenderê cem ca ne bû.

XXX

Dil sîya seng nebe , mêla wî axa wetene.
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KURDI (1809-1849]

Navê wî Mustefa begê kurê Mehemed begê Ahmed bege, ji qe¬

bîla sahibqiranê xelkê Sulemanîyê bû, .Di zarutîya xweda
li cem zanyarêd seherê Sulemanîyê hîn bûye, hewesa wî ge¬

lek bi nivîsandina şêranra hebûye. Navê xwe şayîrî ^anye

"Kurdî", şêrêd xwe bi kurdî, farsî, erebî û tirkî nivîsî¬

ne. ,

Li welatê Kurdistana jêrîn gerîyaye, çûye Sinne, Sablaxê
û Tarané. Li Taranê bûye mamostayé kurêd şahêd eceman, dj^

çû civata nivîsvanan.

Kurdî hevçaxê Nalî bûye, sêréd wî piranî derheqa dildarî¬
yê hatne nivîsandinê, her şêrek derheqa palamarîya(êrîşî-

ya) tirkan li ser baban hatiye nivîsandin.

Li jêrê min çend sêréd wî yêd evinîyé G sera wî derheqa
pâlamariya tirka li ser baban guhastinê. ser kurmancî.

XWARINA MIN JEHRA MARE

Xwerna min iro jehra mare, firna nin ne hat,

Birina min kevn hâte jan, melhema birina min ne
hat
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Min xem xwar, xemê ji xûna cegera min xwar,

Lema girîyam, çend bi çend hêsra min xànî ne

bat,

Xemê serik li min da, yarê get serik li min ne

da,

Sebir û hişê min çûne, xaretgera dinê min ne

hat,

Dil dişewite çin bi çin, dikişe ser hev wek ne-

fer,

Xudana rû agrin û zulfê çin-çin ne hat,

Dide wek hevrîya beharan xûnê digirine û seda,

Kenin û xûnça nû seize perjina min ne hat,

Guh sera min çewganê mihnetê da ber xwe revand,

Wey ecêb, bo şasiwarê xan zîna min ne hat,

Ketme wextê mirin, xemê ez xistme halê xer-xer,

Kurdî bê kes, ez bi xwe, get ji cikî seda şîna

min ne hat.

TA KENGE VÊ CEWRÊ

Ta kengê vê cewrê û cefa te çav xumaré soxmeal,

Dil ji hier û firqeta te sotiye, reş bûye wek

zoxal ,

Çavê te mest û vêl hem fîvav û wehş kirim,

Qed bi qed qet ne maye aqil, idrak û kemal,

Banê çavê min bareşî xem wa li ser çiya ketiye,

xûn berjêr le dadeçe wek dilopa wêran mal,

Dilberê wa pir kemal û aqil û danişkê min heye,

Wa min dizanî bêkemale, çimku tifle û xurd sal,

Ey tebib, eger tu tematê zami , derdê min çare

ke,

T'ake germe-germ bo min peyda ke şehdî û sal,

Aşdgi xweşe-, ne wek bo min xeribé qur bi ser,

Dilbera min wek ddjmdn û ez bd xwe bé kes û a-

şdfte hal.
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TE EZ KUŞTIM

A'or bûn weK Yaqub, bi xUda, dide ji bo te,

De bişîne wek Yusif besfay dîde be ji bo te,

Dil ku li ciyê xwe bû, bi agiré xemê hier te so_
tand,

Bo ci bi destê xwe vî agiri dixî H nav menzxla
xwe

Dil bi des tirkî du çavên çê dibû halî eger,
Li serê tira mijangé te, tira birÛyé te,

Berge wê rût bi hezar xerge sadi nadim,
Çimkî mehbûba bi naz dibêje min: "Carna meçe'',^^^

Min got: "Te ez kuştim, wê sebrê bi deng dxbejx

Kevne kurmanc vê salé beled bûm ji derewê te,
Semîyê meyxanê fitila wê ne bû heta dûhinê si-

kir,

séxê me bi şerab delqé gedayê difrot.

Ku reqib dit ez û yarê bi tev rûniştî bûn li rx^
qan ,

Wek segê guri giriji, dev û lêv lev danî,
Dilê Kurdî giriftarê cepa qirmizi.
Bo ci dikin bi me'nî bi xûna dil, eger berg dx-

soze,

Bi dawa rût û danê ser rût,

Giriftarê dilê wê aşiqê rût,
Nigara çavê mest-nîvê xema te bût, ^
Hazarê wek min ewê xistîye nav tabût.

EZiZNO EZ EWARÊ CEM WE

Ezîzno, ez ewareme cem we,

Ji mezluman li çolê, H welatê we,

Hûnin padşaê lefz û edalet,

Bd xuda heyfe birencinin gedê we,

Eger ci xak û xolê rehguzarim,

Bi tefsîlat bibînin macra we,

Ku ez çûm cehnemê pir mekin jî min,

Ji min xalî mekin koşk û sera we.

We cefa da min, we ez kuştim bi zarî.
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Nizûlî rebmete cewr û cefa. we,

Ez mehwî bibim rojê du sed car,

Bi qurbanê geda û padşaê we,

Mebêj in sud ne bû ji rûyê cehnema min,

Serê min li qelxane, bo tira wê qeza- we,

Nesimi koyî tu xatir dikî cem

Bona tira pê^iva paniya we,

Ezim serkar^ wê bo leşkerê xem,

Ditirsim ez herim, bişke sipa we,

Eger ser be, eger dil be, eger ruh

hemû çûn, çiye êdî tema we,

Sefera me çû, kê rê hat û ne hat,

Dua bo me bikin, hun bi xudaê xwe.

Lava kurdî waye car-car

Bînin bîra xwe mehbûba rîya we.
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DIL XEMGINE

Dîlhinav brindareî dil xemgine bê te,

Serê min gêje, canê min bé cane bê te,

Xewa min bê hişiye, berge min palase,

Xureka min xûne, şadîya min sine bê te,

Ji çav işq û ji dil ah û keder bê te.

Te tiré tofane, ba û barane bê te,

Ciyê min sehraye, wehşyarim û hev dem,

Dirk û refş û gewene balgiyê bê to,

Ji ïsq û aha sar û awina dil

Cemaïa zer û reş rengîne bé te,

Serê min mestûr û singé min cenge, dil-def,

Xefet yar û meqam naline bê te,

Kebab-dilxûn, meyé saqi-feraqê te

Qedeh çav û mezem esrine bê te,

Hinav-gulzar û xun-gul, baxevan-dil ,

Fuxan-bilbil , cefa perjine bé te,

Zivistan mêla te, payz birê min,

Biharê em ûmûdin, havînê bê te,

Awa ez bûm sa û siltan û walî.

Tu xwedê, can get najî bé te.

.Sae'qe û bergi nihuèet zilmeté da Şerq û Xerb,

Berdebarane bi xususi li ser milké Baban,

Çavê ibret tu hilbire, ey dil H wezî behri dun
Seyré wê ke çawan felekê ci kirye bi zumrea

kurdziman,

^.. . "-.er kin, bê nevâ wan nan û nemeta we bir,

Lûle i.-- .--ifre û newale wun bûne zerf û xan,
Cimle sacùi ù mêla û hacî bi la sîn ken bi séwz
Deftera ehlê wazayf ser heta pê kirin pê pan,
Dil ji mihnet keylemeylê seyré nav seher nîne,

Herdu çavê min xûn je tê ji daxa tirkan,

Bê ziman koma jinan her xanedan tê difikirxm,

Qewmé kurdan girî dikin bo axa û mezinan,

Nivî bend kirin, nivi kuştin, nivê wan sxrgûn
kirin,

Kol be dos, xerqe poş bin, tac û keşkul hilgi-
rin ,

Rû bikne eflakê, bedxû biçne seherê xamûşan.
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QADIR KOYi (1815-1892)

Hacî Qadir Koyî li gundê Qoreqeracda li herîmê Koyê sala

^^^^J^.'^^y^^ xwe bûye. Di biçûktîya xweda bêbav maye, ba
yê wî^miribû, dayka wî ew birîye Koyê û bi arîkarîya axâ"
û begên dewlemend G xérxwez daye ser xwendnê. Ew lî miz-
gef ta Koyêda li cem mêle Ahmed Gunbetî tevî Mehemed Gelî-

zadê hînî xwendnê bûye û navê feqîtîyê standiye û bi feqî-
tî gerîyaye, çûye Xoşnavê, Serdeştê, Erbîlê, Kerkûkê, Su¬
lemanîyê, Sabilaxé û Şîno.

Li cem merivên zana G ulmdar hîn bûye, navê mêla standî-r
ye, bûye mêla- û bi navê mêla li Kurdistanê gerîyaye, çûye

Stembole, li wê derê. bûye nasê gire-girên kurd û Kurdista
né, yen li wî wextî li ser qulixa hukmatê bûn û komên rew"
şenbîrkirna kurdan û serbestîya wan sazkiribûn, Li StembcT

lé Qadir Koyî bûye nasê şervanên azadkirna KurdistanêT
Çend salan bûye mamostayé kurên Bedirxan paşa, li mala wî

da dibe nasê nivîsara Ahmedê Xanî, destana wî " Mem û Zî~

né" dixûne û pêşgotna wê gelekî bi wi xweş hatîye, bîr û
bawara wetenperwerî û milétperwerîya Ahmedê Xanî li dilê

û aqlê wîda rûniştne. Ew dibe xemx.urê miletê xwe, şêrên

xwe derheqa halê miletê xwe. derheqa paşketna wîda nivîsî

ne, di şêrên xweda ew derdikeve meydana rewşenbîrkîma mT
let, meydana serê azadkirna milet ji bin destê şêx, pir u"

axa û begên kurd, ji bin destê hukmeta romê û îranê nîsan

dike. Mîna Ahmedê Xanî milet şiret dike, ku ber bi xwend
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ne herin, li serên azadkirna xweda yekbin, raberî hev ser

nekin, bi tifaq şerbikin bo xatirê azadkirna kurd G Kur¬

distanê.

Qadir Koyî şêrên xwe bi soranî (kurmanciya jêrîn) nivîsîne
ez çend şêrên wî bi herfên latînîya Celadêt Bedirxan bi
kurmancîya jorin li jêrê dinivîsim, ku xortên me délai
wan bixwGnin G bibin nasê bîr G bawara Qadir Koyî - şayrê
kurdan navdar G peyketîye Ahmedê Xanî.

HETA KU LI HEVNEYÊN QEBÎLÊN KURDA

Heta li hev neyên qebilé kurdan,

Her wê ha bibin xirabe mal,

Hemû dinya mezin û biçûk,

Xemilîye bi milk'ké wek bûk,
Yekbergin, yekziman û yek reng,

Bêxéybet â bê a'yb û a'rû bê deng,

Dinya bi tîrên dixun û didin,

Her ci meremê wane, dikin,

Her kurdin, t'enê bi p'aki merdin.

P'amali zemanê, mehsusî k'urdin.

Her mane bê deng û mezlûm,

Mîna e'rdê xerabe zarê me'sûm.

Ger basé ve dipirsi k'ijane,

Şerteke ku bû, hemû temane.

Ew şerte bi k'ullî îtfage,

Ger Mère 's û Wanê, ger îraqe,
Qesreke awaxî ew itfaqe,

Ger wa ne be, her bi taqe.

Sed şêx û mêla û mîr. û xani,

Bo lezeta iş û zindegani,

Li vi alî wan bi hîlebazi,

Li wî alî wan bi teqlebazî,

Qir kirin hemû li welat^a,

Heta milk û reya fewta

Ci te kir, wan ne kird;

Xema wan ni bû ku mirin hemû kurd.
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TU WERE HiNi FEN BE

ru were binî fen be, ci te li wîye,

Gawure, hinde ya xût cihûye.

Di vê esra dirixda,

Şûrê min qelem teraşe,

Û kalanê min qelemdane.

Hesinê sar bi fû nerm nabe,

Bi t 'irane ji hemam gexm nabe,

Eger kareki nekin li vê navê bi zû,

Tuyé wextekî bibînî welat ji dest çû,

Merg û jin wek sîber û tavin,

Awa baqi biminin, her bi t 'avin

Çimkî ci li dara dinêye,

Tê û diçe, hemâ wek baye,

Sed şahanşa û p'adsâ mirdin,

Seyr ke, k'urdê me her K'urdin.

Her ji cafi heta bi goranî,

Hesreta min her ewe li dinéda

Hacî wê bimre, nagijè dewra wanda.

Ci menşûr û gire-girê k'urdî,

çi bi nazami û k'itebé hurdi,

Sa'di heyama xwe ma bû bé nani,

Wek min bû gerok û bê xani,

Nika xelq ji hesreté dimirin,

Beytên wî bi hêr û zîv dik'irin,

Axiré rojekê ji wébé û ehdi,

Xefété bo min bixûnin weku Sa'di.
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HER KURD E QISA BAVÉ XWE NIZANE

Ger kurdék qisa bavé xwe nizane,

Muheq dayka wî hêze û bavé wî nizane,

Were, bo te bikim basa nihayet

Tifin xweşe, ger tu çaki bizanî,

Salahedîn û Nûredînê kurdi,

Ezizané Cizîr û Mus û Wanî,
Mihelheï serda şêrê Deysemi sêr,

Qubad û baz û mîrê Erdelah,

Evîn pake wan kurdin nihayet,

Ji ber bêdefterî wun bûn ù Xani,

Kitêb, defter û tarîx û kaxez
Ger bi kurdî bihata nivîsandin bi zemanx.

Mêla û zana û mîr û p'adşayê me,^

Heta muhşer dema nav û niştimanî.

HER KURDE LI NAV HEMÛ MILET

Her kurde li nav hemû milet

Bê behre ji xwendin û k'itabet,

Bigane ji tercima zimanî,

Esrarê k'itebê xelqê dizanî.

Yekser alim mezin û çûk,

Nexwendne qet du herfé k'urdî,

Estadê xetên ji van hersê yane,

Wek gund zimanê xwe nizane,

mumkîne der hère ji binçengî,

heta reqem û xeta frengi ,

Bo çi k'ifrê bi zimanê me nûsin?

miletê bê k'itêb û bé nûsin

Xeyrî k'urdan t'une li rû zemin.

Qazî, nesir û muftîyén nizam,

wê te bigehên ta medres û alim

Bo nesxheyê zimanê k 'urdane,

Şêrên min delîl û birhane.
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Hakim û KiIrên kurdistanê

Hakim û wîrân K'urdistanê

Her ji Botan heta Baban,

Yek ^bi yek xafizê seri yété bûn,

Seyd û şêxê qewm û milet bûn, -

Seyed û şêx ji tirsa wan

Ew ku mirin, rê ketê ber wan,

Seyr ke çawan bûne p'ûş û agir û neft,

Yek li vi alî rû dike ber bi ecem,

Yê din li wî alî dibne dijminê hev.

Ka axa Cizîrê û Botan,

Ka welatê Kurdistan?

Ka ew dema kurd azad û serxwebûn?

Siltanê milk û milet û xudanê çî û erfan bûn
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SÊX RIZA TELEBANÎ (1842-1910)

Şêx Riza li gundê Çirîxê nehîya Çemçemalê herîmê Kerkukê
sala 1842 ji daykê bûye, kurê Ebdurehmane ji qebîla tele-

banîye, bavé wî derebègê telebanîyan bû, serekê şêxêd qa-

da hîn bûye, di bîstpêncsalîya xweda li paşî teraamkirna

medrese çûye Stembole, li wê du salan maye û diha hé rind

hînî farsî û tirkî bûye, hema li wêderê dest bi nivîsand-

na şêran kirîye. Sêréd xwe bi farsî û tirkî û kurdî nivî¬

sîne, paşî du salan li Stembole vegerîyaye welatê xwe G

pê hesiyaye, ku bavé wî çûye rehmetê, mal û mîrata bave

wî ketîye destê birê wî Elî. Bi tiştekî ji mîraté nade wî^,
Ew diçe Koysincaqê cem xalê xwe Xefûr, wextekê li cem wî
dimîne G pasê vedigere diçe Ker-kGkê û dest bi rêncberîyê

dike.

Ew ji şêxan G ji pismaméd xwe zivêr dibe, halê jîyîna xel

qê seherê Kerkûkê bi wî xweş nayê, ew sêréd xweda ^Ç^^^,
wan dike, sebeb wê yekê li sala 1901 diçe Bexdadê û li

wêdrê dimîne G sala 1910 diçe rehmetê.

Du caran dîwana Şêx Riza Telebanî hatîye çapkirnê ^^ala

1935 G sala 1946 li Bexdadê). Dîwana wî ya sala 1946 bi sê¬

réd kurdî(3-81), farsî(84-198) G tirkî (201-258) hatne ça£
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kirnê. Şêrêd wî derheqa evinîyê, derheqa halê wî hejarî""G

der bi dero, derheqa stemkarîya şêx û derebegada hatne ni

vîsandnê, piranîya şêrêd wî yêd saLîrîne( şêrêd tirane u"

pê kenînêne).

Min li jêr çend şêrêd wî bi vî cûrayî çap kirne, ku xwend

karêd me délai bixûnin. Ew parce sêr ji kitaba Aladîn Si~

cadî hatne wegirtinê, çimkî dîwana séx li ber destê me

nîn bû. Eger ew dîwan li ber destê me bûya, me dé şêrêd

temam çap bikirna.

EV SADE RUXANE...

Ev sade rûxane ji melahet ku temamin,

Li dora te didin, tefre mexwe, qet mebêje ramin,

Geh dostê wefadarin, geh dijminê xunxwarin,

Geh dikin dilnermî, geh jî sixt kilamin, ^

A'ciz mebe, nek her bo te ew bê wefane, bo her

kes ,

Me'lûme ku eva taqme mîna hemamin,

Kes hebé bê heya û şerm namûs,

Ebed nake refiqê taqme lus,

Eger sed salî bidî wî renc û neyanga te,

Şêx dikeve ber gisa nesteqî û nuqtebazi dibêje:

"Şoxi bi enab çûye cem zehd firoşî,

Bo exzî teriqet bi dil pir je xurusî",

Cewab da û gotê: " Hege teye, le bas,

Saleke, ku min iman firotîye îmanfiroş.

Cem te heye şûrê deban, cem min heye şûrê zi-

' man.

Her deiigê keranê û şepûrê çingîz dike xan,

Ahengê biçûk ya merivê pir li wextê san.

Pir ku li kuh tir ne kir, dure ji miriné,

Ahenga biçûk li k'uxînê nişana ecele,

Sax li dinyada ne mane, ger basa saxan dikî

Bi hezaran nişanî te bikim, ger gisa qurumsaxan

dikî,

Duhiné qetre xûn bo te, iro kefek ax bo te.

Béni adem kerî, ger ker nebi, bo çi ewqas bê ba ki ?"

' (Aladin Sicadîn, rûyê, 356-358).
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LI BÎRA MIN TÊ

Li bîra min tê Sulemanî, kU dar ul-milkê Baban

bû.

Ne mahkumê ecem bû, ne suxrekôsê Alx-Osman bû,

Li her tahûrê eskor rê ne bû bo meclîsa paşa,

Sediiya m-Lizîgc û neqer ta eywanê keyvan bû,

Çaxê meyàana cirîdbazî Ji dora kanî Askan bû,

Bi zerba hemle Bexda toxsîr kir, te hilda,

Sulemanî' zeman, rast tu dive bavkê Sulêman bû,

Ereb inkarî fesla we nakin, efselxn, emma

Salh-eddin ku dinya girt ji zumra kurde Baban

bû,

Qebra pir ji nûra alx-Baban pir ji rehmet be,

Barane kefî ehsana wan mîna e'wrê nîsan bû, -

Çaxê Ebdilla paşa leşkerê walîyê Sinnê sir kir,

Riza wi w^xtî e'mrê wx pêne û ses tiflê debis-

tan bû,

(Aladin Sicadîn, rûyê, 358-359) .

MIN DIKUJE

Min dikuje, hukmê wê dizanim, bi xwedê, hukmê

hebib,

Were, de bi eşgî xwedê, dest ji yaxa min berde

tebîb,

Were, dest bixme gerdena te bilurîn,

Heta sifra ji daxê bidne ser zikê reqib,

Heta dinya pê nehese, ditirsim, ku bi azara

ferq,

Bimrim, nebe dewleta weselm nesib,

Çavê fewtani te karê seher û cedugerîye,

Çaxê bi yek e'şva dida ebda sed sale firib,

Heta ji te dure dilê xemzede, ey raheta can,

Meşrîg û mexrîbe li nav wê di gel sebir û şekîb.

Min li rîya eşga teda ne dît, bi xwedê, xên ji

nesib,

xên ji zilfê li ser û sehfaya rût sabte

T'înetî t'î be, kame mizucê di gel zinet û zib.
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QEHPEJINEKE MAME MIN

Qchbejincke mamê mini dewletî şidadî }ieyc.

Ta 'le ya rahber û bextê wî xwodê dadi heye,

Yck-du gundê wî bi daweta siltan heye,

Her yek bi gedera xiznê irdayê wî heye,

Çi firoş û çi ziruf û çi zîa û çi aqar, .

Ji hemû cinsi meta 'y sed û heştad hê ne bese!

Ev hemû genc û xezna wx 'heye, hela hê terese.

Ne hewa cud û ne mêla kerem û ne dada wî heye.

Ne ji aba wi heye û ne ecdada wx heye,

Ger seri ù rûyê wî yê mêranin, pê bawar meke,

Batnî euhude, zahri zuhada wî heye,

Rengê k'er, dengê beqer, heyata seg, bi xwe çe-

qel.

(Aladîn Sicadîn, rûyê 348-349).

NAÇME KERKUKE

Bi vi h 'alî ger carekê din herme Kerkûkê,

Me'lûme bi merdî ji serê min kur nakin tûkê,

Bo çi herme Kerkûka qurumsax cîkê

Ehlîyê wê hemû di gel min nesaze mîna ava hema-

moké ,

Min xweş tê ji ber cewra bira û lomê qewm,

Sed car li xeribîyê bibim mi flis û mefluk,

Bo mirazê min jî helbet rojekê wê bigere çerx,

Qiraré vî esmani tine, carna çike, carna bûk,

Şahi ku nebe, emê derbas bin bi fegirî,

Bo ehlîyê qenaet ji pilawê xweştire dendûk.

Ses mange zédetir, ku li mima bavé min

Ez mexdûrim û mezlûmim .û cefâ dide û mehtûk.

(Aladin Sicadîn, rûyê 347) .
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EDEB EBDILA MISBAH (1862-1912)

Navê wî rastî Ebdila, kurê Ebdila begê, kurê Rostem begê

bûye, ji e'slê mîrêd begzadeyé muqrîyan bûye, li herîmê

muqrîyan li gundê Ermenîbûlaxda sala 1862 ji dayka xwe bQ_

ye. Di xortanîya xweda hezkerê rewşkarê, stran, lîstik,

kêf û şayê bûye, li biçûktîya xweda xwendna xwe li cem gi

re-girêd begzadeyan G zana G ulmdaréd Sabilaxé hînî zima¬

nê erebî, farsî G kùrdî bûye, kitêbêd sêr, çîrok G dasta¬

néd farsî G kurdî xwendinê, bi xwe hînî cGre.-cGre pêşan

bûye.

Gîvî Muqrîyànî dinivîse, ku edeb şikilkêş, nexşkêş û xweş_

nivîs bûye, Dilê wî ketibû qîza îzet-xanê Serdare gund,

navê wê qîzêNûsret Xanim bûye, ew li gundê Qeregozê mêrki

rî bûye, Edeb dibe dildarê wê û wê hez dike, pêra yartîyT
dike, pasê mêrê wê, wê ber dideû ew û Edeb dibne mêr jî¬

nê hev.

Hemû şêrêd Edeb derheqa dildarîyê hatne nivîsandnê, Gîvî

Muqrîyànî dinivîse" Li nivisandana şêrêd dildarîyê û hez-

kirnê hevtayê Edeb tune". Di wextê xweda Edeb pertoka şê- .

rêd xwe di gel stran G guranîyêd kurdi bi destnivîsara

xweşnivîs dinivîsî, bî şikil G nîgarêd qeşeng dineqişand

G difrot.

Min li jêrê çend sêréd wî dildarî çap kirne, ku xwéndeva¬

nêd ezîz bi xwe bixwGnin G haj bi nivîsara Edeb bin.
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Bi T'IRA XEMZE

Bi tira xemze cadu dilarami birindarim,

Bi nazê çavê xemze gulandamî giriftarim,

Qet kes bo zexma pir êşa min li fikira merheme

nîne,

Qet kes carekê bi halê zar û ahé min demsaz û

mexmûr nîne,

Eger carekê bi mehri tile'tê dû dide rewşena

min,

Şevê heta rojê mina exter bi yadê sibih bida-

rim,

Sev û roja min tune yekdem qiraré sebir û asayş

Demekê dinalim ji dewran, demekê hicrana dilda-

rim,

Eger carekê bi xemberî şevê çayê min bi xewra

çûn,

Sehergahan xemeke nû li xewê demda xeberdarim,

Xwedê çi bikim ji destê cewra supëhrî dehri

bedgewhar ,

Ne bû sehetekê ku firax be ji îşqa renc û azara

min,

Eger çi sihretê dinya seray edil û mikafete,

Bê cewrim û gunahê bo her cewrê sizawarim,

Ciza kifrî a'nal -heq bû, eger mensûrê bi ser

bî,

Bé neheg be a'nal~heq bo li cîyê mensûr serda-

rim,

Eger e'wrê qezabendeli jî bi ser minda bibarî-

n'e,

Li wextê dadxwezida muslîm ez xetabarim,

Dirextê gewherim bae's bi eskerî gewheré zatè,

Huneré myaeya xirabî kuxî hesti dilbirindarim,

Ji' mizgefta wan der nayên û bi kéhbî ji dest

,.' reş nabin,

Edeb bira bêne buxtan, xizmet û pire zinarim.

(Dîwana Edeb, 57 )
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WÊ SEHETA KU MIN NAS KIR...

Wê seheta ku min nas kir ew dilbera şenge,

Ew tirkê kevandar, ew xemze xedeng,

Ew şahde tetere, her ew mahî fireng,

Ew yara cefakar di gel me serê ceng,

Her dilbera pare, her ew yara stemkar,

Ketme li ber pê wê,' min got: " Ey gula re'na",

Ey ruhê rewanim, çi bi suret, çi bi me'na,

Her ci ku ferman ki, sime'na û a'te'na.

Ma şêt fe'ldt walî alan qine'na,

Niha were kërem ke, ji çi bûyî jivé miqdar,

Ey laie ruh û tire wek miski teteri,

Sed canî eziza min bi fidayî xunçe zarî,

Çi te ji min xeta dîtîye, ku li nik kenarî,

Ferman ke, li ser çi di gel me bi niqqarî,

Saleke li ser çi tu ji me rawa seraseri,

Kerèm ke, çi hingavé gil û wextê edaye,

îşev şeva iş tireb û bezm û sifaye,

Seyrî serê kulma min bike, te tiré nûra çiraye.

Singé min te t'iré rezê rezvanê xudaye

Şehdî dehenim ke, ku deda te 'na ji kewser,

Tebî fikir ji Xurşîdê Cemalim bi tae'mil,

Bigire serê giso wek destê sinbul,

Sinbulé e'cba bo çi dida bina qirinfîl,

Şevgarîya te eslî nîne hingava nixafil,

îşev şeva eyşa nehkayeta Skender,

Her wa got rubendê wela da bi qiféda,

Zilfê bi serê pence li ser erdê da alikî,

Ew tele'ta wek mehê li nav zilfê reşda,

Rojek bû tilwe'y bû li nav lîlé di cida,

Ronkayî xiste nav hemû xxte û benderan,

Ser kumî gulê daye lala xumaren,

Zibi serê du kulma du gisoye metran,

Carekê xem û geh hilgé û carekê digora,

Carekê bi ser kulme, carekê li ser ra,

Wek pêç û xemî dude li ser micmerî azer.

( Dîwana Edeb, rûyê 40-42)
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KUR U KEÇ

Bo kesê dildar firqî tune nav kur û keç,

Her çend me'lûme firqî tune nav kur û keç,

Bo dilê seyda firqi tune li her alî,

Her alî be, vî alî kur, wi alî keç,

Bona. îşqa te micazî û meremê te razî,

Şevgariya te dirêj ella kur, ehli keç, .

Kur ya keç simen can û herdu gula yek gulşen,

Herdu sunmi yemen late kur û xeza keç,

Kur ya keç lêv nûsin, herdu bi rux û rengîn,

Herdu bi mizin, şirin qende kur û helweye keç,

Kur ya keç simin her herdu bextén enber,

Herdu wek yek dilber, re'na kur û ziba keç,

Kur ya keça lalerû şirine, ev herdu,

Wek noqla misa kur û wek şehdi misfa keç,

Kur ya keç xweş menzer, yek pertew û du peykar,

Wek eqda sirîya kur û wek exteré şiwa keç,

Kur ya keç mişkin mû, herdu berê min ahû.

Tira nigehî herdu dilsoze kur ya keç,

Kur ya keça suret xweş yek cinete, yek lezet,

Kur ava kewsere, qedşaxê tobeye keç,

Kur ya keça can nasxk, herdu bi vê ecazet,

Lêv mîna devê l'sa, kur rû mîna kefî, Mûsa keç,

Kur şehde leva me'lum, keç wek eslê bé mûm,

Yek lazime, yek mezlume, niseye kur, sibha keç,

Bê herduwan herame rukun jî, qewm jî,

U hingê wê tima ji bimîne kur, êsir keç, şeysta^

na te,

Wa xweşe bi her alî te pir be li şahristana te.

Sed horî û xilmana te, xilmane kur, horîye keç,

Kur laleya gulzare, keç li ebeta pir xare,

Bona hev demi sehra kur sihbete, bevaye keç,

Kur ser û gulistanê, keç e'şretê mestane,

Bo wextê temaşa kur hengaveke, tawanaye keç,

Kur saqî sibêye, keç ezri pezîrage,

Bo meclîsê mestaneye kur, bo mesemdi tenêye keç ,

Kur rûyê mîna mehtab, keç mûye wçk sincab,

Bo pertawê eywanê kur, bo bostere dibaye keç,

Axuzê sebuhaye kur, encamé sihraye keç.
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Maşoqê ezhdbiye kur, mehbûba zdldmêye keç,

Kur bo dema ferwerdîne, keç bo çdlleyê havine,

Keç behmene ^ keç şîrine, germe kur, şerme keç,

Bona işe Edeb her dem paçê meye derxeme,

Xende keç, cama cem bade kur û mina keç,

Nalî ku eva bidita, dibû gu tabé wê,

îşq ku mîcaz be, talib mebe, ella keç.

.(Dîwana Edeb, 29^31)

E'MRÊ GIHiSTÎ AXIR

E'mrê min gihîşte axir, min canik carekê paç ne

kir,

Nezeke t 'er min temaşa mahî taban ne kir,

Dawa min pir xunçe, bi hésir, girîn û qetim,

Ji wê xûnça gulşena li damanê min xendan ne kir,

Nişe baxçe, rûxê bade, lelê canan, ey eceb,

Bo çi min ji wê fincanê qetrek mey ne xwar?

Çaxê sereki hev demî xiste ber zarina min,

Heta min ah û zarina rojê hésan kir,

Ey nigara bê wefa çiqas min cefayê te dît,

Yekserî mû qet xilaf ehd û peyman min ne kir,

Heta levé te lele min dit, qesem bi levé te,

Qet t 'u caran yadê yaqûti Bedexşanê min ne kir,

Sibê dema ku ez hatim, levé te lele reş 'nîşan
kim,

Çimkî bi ne meremî te bû, perîşani min ne kir.

Te gotê: " Mircane , levé min", min got: " canê,
behaye",

Xên ji vi sewdayî cana min qet tawana ne kir.

Tira bijangé te li dilda xemzê teye dawa wê,

întizarê merhemé te bim, get derman min ne kir,

Weslê te min evel ku dît,- min nizani hicrane ji
dîn,

Lezeté xildî herin bo yadê nerani min ne kir,

Wé demê paçi levé te xewfî e'tabé te ne bûm,
Xatemin pê bû, ku min yadê Silêman ne kir,

Çiqas wa'ze û ece'zi daw kerem ke ku el-eşq ci-
nûn,

Aqlê min kir, ey Edeb, bi wé pende nadan min ne
kir.

( Dîwana Edeb, rûyê 32-33).
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MELA MEHEMED KOyI (1876-1943)

Ebdal Xaliq Aladin li kitêba xweda ya bi navê" Serhatî G

jîyîna zana G şayrê navdare kurd da" derheqa Mêla Meheme¬

dê Koyîda dinivîse: " Li sala 1876-da li seherê Koyyêda

Mêle Mehemed ji dayka xwe bûye, Malbavanê wî G xizmê day¬

ka uî-qîza Babekir-axa Hewêsî ji binemala zanyar G xwende

werana bûn, weke se sed salan malbavê Mêla Mehemed xeréqT

bûn xwendwerî li Kurdistanê belav dikirin. Meîa Mehemed

ji biçûktîya xwe heta bîst salîya xwe li ber destê bavé

xwe hînî xwendinê dibû. Çûbû Stembole, hevaltî û hevkarî

bi Qadir Koyîra kiribû, zimanê tirkî, erebî, farsî û kur¬

dî rind hîn bûbû, li pêşîyê bûbû feqî, pasê li mizgefta

Koyêda dersê dîn û dîyanet da bû, xelq hîn kirbû. Li noz

de salîya wîda bavé wî çûbû rehmetê, ew li şûna wi dib"!"

serokê zanyarêd seherê Koyê, li cîyê bavé xwe ders dide,

ji hemû Kurdistana jêrîn xwendkar, zana û feqî têne cen

wî hînî dersê ayîna dîn û dîyanete dibin, gelek şagirtêd

wî, gelek peyketîye wî mane, mesele. Mêla Fethula, Mêle

Sadiq, Mêla Ebdula Nazanîn(1880-1906)? , Mêla Mesum Hewre-

manî. Mêla Evdal Qadir Kanî Derbendî û yê din.

Sala 1912 Mêle Mehemed dibe muftîyê seherê Koyê, pasê sa¬

la 1919 dibe qazî, li sala 1924 dibe andamê civata sazki¬

rina parlamanê îraqé, çend sal andamîya encumena welatê

Musulê kirîye.
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Li paşî sazkirina parlamanê îraqê Mêla Mehemed di gel

çend heval û hevkarên xwe dawa mafê kurde îraqê dike, Li

sala 1924 heta sala 1928 Mêle Mehemed dibe qazîyê seherê

Koyê Q li. nav wan salanda ew gelekî dixebite ku rewşenbî-

rîyê G xwendewarîyê li nav xelqêda belav bike, mektebê

saz dike, ders dide, şêran G xebatên zanyarî dinivîse, Eb

dal Xaliq Aladîn dinivîse, ku Mêle Mehemed weke 13 kitê¬

bêd dîn, dîyanet, zanyarî G filosofî bi zimanê erebî nivî^

sine, ji wan kitêban-destnivîsaran her bi tené çend heb

çap bûne, Destnivîsarêd wî " Eqîda îslamê" û " Mecîd'da Nu

kirî" yêd bi zimanê kurdî nivîsandî heta nika çap ne bG¬

ne. Lé çend nivîsarêd wî din jî bi zimanê kurdî hene, Ji

wan her dîwana şêrêd wî li Rewandizê Q li Hewlerê çap bû¬

ye. Li sala 1943-da berhevoka sêréd wî li Hewlêrê çap bû¬

ye, li sala 1957-da destnivîsara wî "Firî-firî" hatîye

çapkirinê, destnivîsara wî "Tefsira Kurdî" "Kelamê xaliq

xudavend" bi du paran çap bûne, para pêşîn li sala 1968 -

da çap bûye, paşîn li sala 1971-da çap bûye.

Li sala 1943-da Mêle Mehemed li Koyê çûye rehmetê, mirna

wî sîn G girîn xiste nav xelqê Kurdistana jêrîn. Gelek mê

rêd xîret, xudannamûs li ber destê mêle Mehemed Koyî hîn

bûne, bûne zana, pispor, sareza û wetenperwer. Nav û den¬

gê wî li nav xelqê kurdda belav bûye, qedrê wî li cem ge¬

lek merivéd maqûl û navudeng hebûye, şayrê mezin Qadir Ko_

yî van herdu rêzên sêr derheqa wîda nivîsîne:

Ji xêncî Celx-zade kê ji we.zanî,

Binaxa ulm û zanîn li Kurdistanê danî.

Li dîwana mêle Mehemed da(navê şîrin zêde Celî-zade le ki

ribûn) navê wan şêrên wî kurdî' hatine nivîsandinê: " Umid

û xwestna dû çêbûne", " Ah û nalîna bo vejîna milet", "Q£_

zinca şêxêd me"(pêşperî şêxan G durutîya wan nivîsîye ) ,

" Baweriya cahilîya qelet", " Bo agadarîya û hişyarîya l£

wan", " Lay-laya lawan", "Teleq", "Eva axa Kurdistanê " ,

" Lai bim bo miletê kurd", " Fêlên şêxan", " Azadbûna ji¬

nan", " Henesa hilkişandin G lava kirin", " Şox G şengîya

kurd", " Halê kurd G Kurdistanê dipirsi" G yêd din.
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Çaxê dengê mirna mêle. Méhemcd li nav xelqê Kurdistana jê¬
rîn bnlav bû, ji hemû cî û waran hatne hewar, bû sîn û gi

rîn^ Bajarê Koyê pêda li hev ket, bazar G dikan hatne gi7

tinê, biçûk G mezin li mala mêle Mehemed G mizgefta Eshe-"

de bagîr, biçûk mezinan reş girêdan. Ji cî û warêd Kurdis

tana Iraqê G îranê hatne hewarîyê G serxweşîyê. Nivîskar"
G şayrên kurd derheqa wîda şêrên pesnawî nivîsîne. Ebdal

Xaliq Aladîn çend şêrên wusan li kitêba xweda derheq mêle

Mehemed da çap kirine. Şayrê navdar Dilzaz li.ser winckî
(şklekî) wîda ev çarêka jêrîn nivîsîne.

Eva wîna bê cane, lé nav û nişane,

Her zendîyê ta çerxa felek beha girane,

Bo nusér û zana û şayr qet tûne mirdin,

Mirdin tûne bo hevbirê Eflatonê Yûnan.

Bona xwéndevanêd me délai haj nivîsarêd mêlé Mehemed he¬

bin, min çend sêr G parçêd şêrêd wî ji soranî kirne kur¬
mancî.

DESTE HEV BIGIRIN

Milet, gebilno, rabin, destê hev bigirin,

Hûn serefin, xwedî wujdanin,

Li ser çiyan hev bibînin, destê hev bigirin,

Meriv tenê bi boz û doz namînin, '

Dewlemend, hinekî ji xwedê bitirse,

Hal-hewalê hejar car-car bipirse,

Bira se qat nebe koşk û sera te,

Hinek père bide bira û pismamé te,

Ku nan bikire bo biçûkan,

Ku ew ji bibe beşdarê jin û can,

Ew bimire, tu jî wê bimri,

Bibî agir, kes gun nagire,

Çend xweşe birçi ter ki bi nan,

Xwe bidi kuştin li serê meydan,

Dewlemend, nebêje:'ew qisa bé ma 'niye",

Nebûna hejar, nebûna teye,

Eger hejar şevê te pawan ne kin,

Cerdê her mala te talan bikin.
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JIN

Bêjne qewmê kurdan,

Dostê min dawa wan,

Heye bi heqê^ êzdan,

Jin anin ù telaq dan.

Jin zeyneta dinyayê,

Ew emaneta xudaye

Hebîbà Mistefaye,

Qelatin ji bo mêrdan.

Eger jin bi hurmet be,

Bê zilet ,û zehmet be,

Bi terbyet .û xizmet be,

Dil şad û lêv xendan be,

Kurê je bibin wek sêr,

Agil û zana û delêr,

Bê dil xem û çav ter,

Jina ku der bi der be,

Dil pir xem be û keder be,

Rezil û dest li ser ber

Li ku ewledê çê li ber 'be ?

GOTUBÊJA KEWA HEWJ

. Hey kewa hê-wi ! bo çi damawi ?

Bo çi wa rengeşin helperî ?

Bo çi rengê te bûye rengê axa bé avi

Bo çi tu li nav şînayê nagerî ?

Bo çi li vir, li wé bé wari ?

Bo çi bé dengî, bo çi wa digeri ?

Kawa pirin û badana peré te ?

Kawa şelpîn û telpina bejn û bala te

Caba min tu bide bi dest û bizd,

Çiyayê ser bilind, kela qewmé kurd,

Gelek bx kesasi, çiyayê kevne sal,

Caba wi min da bi zimanê hal:

" Çiyaki bilind sîn û sixt bûm.
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Pir gui û nesrîn, pir ji dirext bûm,

Qezwan û mazû û perû û reşedar,

Welgu, kekîf û givîl û- çinar,

Hemi çîn bi çin bi rêz li dawin, .

Bi hewa nesîm wek etra xawin,

Baweşîn bû li jêr û jêrin,

Cem min bû ava heyatê, meşûr,

Li beharé wextê xêla û jûr,

Reng bi reng dibûm bi gui zer û sor,

Ji tewqê serê min heta biniya destê,

Dixemilim mina baxê bihuşte.

Sor û sin û mor komela fer bûm.

Topa guibax mina şest per bûm,

Bûkek bûm, tara min dida bi serda,

Rû zerd min dida li rûyê generda,

Kom kom nazdaran gerden pir xalan

Rûmet perey gui bala şimşalan

Bi nav binaya çavê kale,

Bi wurşe-wurşa gulm û xale,

Bé perwa, bé bak, be xweşi serbestî ?

Li cem min çopîya şayê debesti,

Xudanê pêşmergê dilgîr bûm,

Rîya donzde swarê Merivan bûm,

Sêr li mêşeda nire-nir bû,

Dijmin li ber min çire-çir bû,

Landika, şêran û ciyê hêçir bûm,

Birayê hevpişti Eriwan bûm,

Kwané ne'reta şêrê jina min?!

Kwa nirina pilingê berî beyana min?.'

Kwa çirkina baz li ser kilavan?!

Kwané gaspa kewan li k'una şkevan? !

Béjme te çima rengê min sîn bûye,

Çima brxne qeqnes, çima şewitim.

Min di rijiya xûna ewledê min,

Li serda got: " goşê cegera te me,

Li ser minda rijiya germe xûna kurd,

Şewtim, pertim, bûme kul û derd,

Çend caran şe'witim, peritim,

Bûme k 'ozidana her dem,

Nizanim, hûn çawan dijin.
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Hewar: mina min ne şewitin,

Ez her bo intiqamê çaverême,

Belki raborê kurde qewmê min,

Ez kela wême, ezim soperê wê,

Wunda mekin xûna bira bavé xwe,

Birêjin xûna dijmin li ber me,

Wextekê wê qenc be birîna min,

Sor bike rengê şîna min",

EY LAWÊ KOYÊ !

Rabe, pêş keve, ey lawê Koyê,

Ta kengê li xewê bî, karvanê te çûye,

Bi nûra ulm xwe ji rê derxe,

Bi zora milan bar ser xe,

Bi p'erê ulm bifire mîna teyran,

Bi zora ulm hère bin behran,

Ger feyda ulmê hekayet hebûya,

Dinya hemû wé bûme ba bibûya,

Ulmê k'imîyayê ger te ne xwendiije,

Bi xa tu nizani xuda çi kiriye,

Em pêbendi waha xeyalin,

Emê xerêgi kerev decalin .

Bi def û zurne û reqs û sema,

Ulm û marifet ji kurdanra ne ma,

Bi xwedê gelek heyfe, heyfe, mixabin,

Miïeté kurdan. heta kengê wa bin,

Cahiltiyê bihêle, dewra erfane,

Bira tirsî bimre, dewra kurane,

Bavéâ minra ne edet bû mekteb,

Bi exlaqé çak, bi ulm û edeb, ^

Bi rêk û pêk mina biran

Li gel yekin du mîna ruh û beden,

Xîret bikin, li rîya weten,

Hûnin iro gula rewşen,

Hûnin hivi û namûsa weten,

wek barût û marût bin serobino bin.

Bêje séxo, qiyamet li wê rabû,

Cahil û tembelî mala me xirab bû,

Ji ber qewlê pir pûç amani,

Li destan nema xênc ji hevanê.
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Gelé kurd nabnc .'^ahib û rayet û text,

Ji ber çi karê xolqê wa duruste ?

Eger hindus, ger agir pereste,

Egèr laze/ eger rome-, eger cû,

Ji bin nîrê vî û wî paki der çû

Eger raste, dibêjî dinya xirawe,

Edî bo çiye ew cot û yarewe ?

Eger raste qiyamet wa nêzîke,

Cenahê te bo dinê wa xerike ?

Eger hêza te dixweze hesta bi hêmet,

Bê fikir û seyr û kiyamet,

Bira milet hemû yek bin di gel yek,

Ji erbabê qelem ta x-udané çek,

Eger kurdek sihanet kin li Besrê,

Hemû bêne xuruş û coş û nehré.

Heta heqê xwe nestinin, ranewestin,'

Ji ber bê itfaqî em xwar û pestin,

Xeznek hebe malê umumî,

Wek cû, ermen û bosnaq û romî,

Ji pare û rûpiya çarek xazi,

Belku bé roja pence bazî.
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EVA XAKA DAYKA TEYE

Eva xaka dayka teye,

Ketîye destê ecnebî,

Ey kurde sahib xîret, tu çawan razî dibî ?

Bo xwe ewê dibini dijmin erdê te dikole.

Pas çend salên din qet destê teda nahêle,

Li ser k'ûra erdê we erzek û nasin,

Eva ji gelé xeribe, niha ji hûn xwe ne nasin,

Çengê nan xuri, xelqê li ser milk û mali xweyî.

Axa te hemû medene, tu xwe feqîr rût û qût.

Ta kengê wek gacot li bin norê zilleti,

Sed heyf û sed mixabin, li alîyê xwe tu ji mile_

ti,

Sori, mûzerdi, çav sîn, nek bê umud bî,

Evel bi gewata xwe, duwem bi hewnî ré bî,

Ulm û emelê te hilde, cahil û tembelî miriné,

Pist û zergan bavêjin, wextê xwendin û nûsine.

Mêle eger mêle bûna, wa li milet ne dihat,

Evropayê tişt ne dikir li erdê Rohilat,

Nefta babe Gurgur ne diçû' Paris,

Ne dikir hesret û mendi li derûnê daalés.
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QAZINCA ŞÊXÊ ME

Heta çêxek li Kurdistanê bimîne,

Umuda -jina te pê nemîne,

Bi ba da rewnek û ahenga kurdî,

Hemû bûne sofi, pir û derwés,

Bi bermal, bi sehbe û ri^teris,

Hemû bê iş û kar û tewezel ,

Zik pan, mil estûr, selk zil,

Ji Wanê, Erzirumé ta cafan

Tewella bûn ji agil û ulm û erfan,

Be wê sol, be wê heqil û temizê,

Muheqeq qewmê kurd na bi rêzê,

Be rêşi pan û pirç pir sipî,

Binga işê kurdan. çawan li hev bé,

Bi keşkûl û parsé û feqîr û zillet,

Mihale kake xwe teşkîla dewlet, '

Hemû bê hiş û bê guş û nezanin,

Idara milk û dewlet çawan nezanin,

Umud û qet nabe, kurd bibe dewlet,

Ji bedbexti ew esta bûne se parce,

Ewê zanaye, nav cerga wî pelase,

Ewê ne zane, nizane çi base,

Cenabê şêx dibê " Axir zemanê,

Qiyamet radibe her bi van zûyan,

îradeya xudaye, hûnê her wa bin".
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WEFAYI (1838-1902)

Zanyar Q edebyatnasên k'ùrd ji Wefayîra dibêjin Mîrze Eb-

dulrehîm, le dinîvîsin Wefayî. Wefayî,, navê şayîr edebya-

tîye, ewî li serên xweda gelek car nivîsîye wefa yan wefa

yî. Çawan şayîrê me mezin Şêx Mûsa navê Cegerxûn li xwe

kirîye, wusan jî Mîrze Rehîm navê Wefayî li xwe kirîye.

Bi vî t'eherî navê wefa-wefayî bûye navê wî şayîrî, sebeb

vê yekê edebyetnas dinivîsîn " Dîwanan Wefayî", "Şayîr We¬

fayî yan jî Wefayî,,.

Zanyarê k'urd, Mehemed E'iî Qeredaxî sala 1978-da li Bex¬

dadê dîwana Wefayî çap kirîye. Ew li pêşgotna çapkirna

xweda dinivîse, ku du caran dîwana Wefayî hatiye çapkir¬

nê, cara pêşîn Mamosta Gîvî Muqrîyànî li Hewlêrê çap kirî_

ye, cara du-wmîn mamosta Mêle Mehemed Seyd çap kirîye. Ew

dinivîse, ku ewî herdu çapkirin beramberî hev kirne û pê

hesiyaye. ku di wanda hemû şêrên Wefayî nehatne çapkirnê

G li hinek şêranda jî gelek rêz hatne berdanê, çap ne bG¬

ne. Sebeb wê yekê ew lêgerîyaye çend destxe tên Wefayî

dest xistne, ji keşkûlan melumetîyên teze wergirtne G ji

nûva dîwana Wefayî çap kirîye.

Mehemed E'iî Qeredaxî dîwana Wefayî bi arîkarîya akadêmî¬

ya k'urdî ya îraqê çap kirîye. Ew li pêşgotna xweda dini¬

vîse, ku heta nika bas ne eşkeraye çawan Wefayî jîye û li

cem kê xwendîye Q hîn bûye, li kovar û rojnamên k'urdîda.
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melumetî derheq wîda kêniin û belav-belavin . Gilî dikin,

ku Wefayî serdare şayrcn Babil axê(Moliabudê) bûye, ku ew

bilbilê xweşxanê baxçê welatê muqrîyan bûye, ku navê wî

rastî lincî Mîrza Reliîm bûye, ew kurê mêla Xefurî bûye, li

sala 1844-da li seherê Sabilaxé (Mehnbadê) ji dayka xwe bû

ye û lier li wêderê xwendîye, liînî zimanê farsî û k'urdî'

edeljyetîyê bûye û bi herdu zimanan jî sêr nivîsîne û got-

ne. Şêxê Nehrî, şêx Ebdule pê dihese, ku Wefayî şêi-bêj û

dengbêjekî xweşgoye, ewî gazî Wefayî kirîye cem xwe. Wefa

yî çûye cem sêxé Nehrîy û gelek wext li cem wî maye, se-"

rên evintîyê û dildarîyê jêra gotîye û xwendîye. Du caran

ew ji cem şêx Ebdule vegerîyaye Sabilaxé, hatîye mala xwe

pasê cara sisiyan ew j i cem şêx Nehrî çûye Sulemanîyê, ge

lek wext li wêderê maye Q li cem gire-girê şêxan hînî bû~

ye, ulm tehsîl kirîye, pasê t'ev Şêx Seyd Xefîd, Séx Mus¬

tefa û Teyfîq beg(Pîremêrd) çûye hecê û sala 1902-da li

rêda li çolê Erebstané nexweş ketîye û mirîye. Teyfîq beg

nivîsîye, ku ewî bi destê xwe def in kirîye.

Mehemed E'iî Qeredaxî li pêşgotna dîwana Wefayîda nivîsî¬

ye, ku Wefayî e'mrê xwe p'iranî li Sulemanîyéda derbas ki

rîye, şêrên wî hemû yen hezkirnê û dildarîyêne, yen evin"

tîya şîrin û bi derd û kul û xem û xiyala bémirazîne, her

şêreke wî bi k'eşeke (çapeke) ahengekî taybetî hatne gotnê

û nivîsandnê, ew dinivîse, ku mezmûn (naveroka) şêrên Wefa

yî derdê dilê Wefayî, halê Wefayî û reng û rûyê evina(diT

dara) Wefayî nîsan dikin û tînin ber çavên xwendeweranT

Bi çend şêrên Wefayîda em bi jîyîna û halê Wefayî dihe¬

sin, em haj pê dibin, ku ew belengaz bûye, bê nan û av û

bê mal bûye, ku ewî bi fitré, zekaté û nanê malan jîye,

nerazîbûna xwe ji jîyîn û halê xwe xirab ewî mîna Meleyê -

Cizîrî li şêrên xwe dildarîda nivîsîne û neqişandîye. Li

jêrê ez çend şêrên wi çap dikim wek nimûnê.
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He-zar scwim û sclat be,

Çawit li dûy zekat be

Xudat nîye, heyat be,

Qet wa niye tobek'ar,

Tif bi reng û rewanit,

Di gel fêl û jîyanit

Çi têda niye dik'anit,

Çit bik'irî xiridar.

Ey refiqan, werne ya-

rim,

Zor zelilim, dilşkes-

time,

Can û dil meraqa na-

rim,

Ax ji bo terek dirav,

Ax ji bo terek dira-

van,

Nera dil, binaya ça¬

van,

Melhema dil gui kirin,

Mûmxya pisté şkestîye,

Zêr û zîv fikir û xeya_

la minin ,

Dayk û bav û mam û xa¬

lê minin.

Hezar se û selat bo,

Çavê te li dû zekat

be,

Xwedê te t 'une, he¬

yat he,

Qet wa t 'une t'obe-

k 'ar,

Tù bi reng ù rewana

te,

Di gel fêl û jîyîna

te

Çi têda t'une dik'a-

na te,

Çi tu bik'irî xerî-

dar.

Ey hevalna, werne alî
min,

Gelek zelûlim, dilşkes_

time,

Can û dil meraqa na-

rim,

Ax ji bo terek dirav,

Ax ji bo terek dira-

van,

Nera dil binaya çavan,

Melhema dil qui kirin,

Mûmiya pisté şkestxye,

Zêr û zîv fikir û xeya_

la minin,

Dayk û bav û mam û xa¬

lê minin.

Mehemed E'IÎ Qeredaxî dinivîse, ku Wefayî di xortanîya
xweda aşiq bÛye, p'iranîya şêren wî derheqa hezkirne u

dildarîya wîda hatne nivîsandnê.

Ez jêrê çend şêrên wî evintîyê bi zarê kurmancîya- bakur
tînim ber çavên xwendeweren me délai, ku bixunin , qedir
Û qîmetê wan bizan bin û sGdîyê je wergirin.
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Xudanê ser rûra berda ji ber pek'enîna te,'
Şebnem gui je barî, roj girt p'erwanê te,

Tu bi xwedê, zilfê te bide alîki, bi t'êr gul-

mên te paç kim,
Rê bide bilbil, bira negirî ji ber baxê p'erji¬

na te,

Zxlfê te xetak'arin bo çavê te, birû daxistne,

Were em hev paç kin, bi destan hev hemêz kin,

Çavbazîyê meke ji wê badeya elestê,

Destê min bigre, rabe; tu ji dîn e'ynatê

K'etme nav zilfê te, de tu bigre destê min,
K'afir bûm bê iman heta béme ser dinê te.

Sev heta seher wek gui dil p'ir xûnavim,

Ya xwedê, semai bike bin aragçina te,

Qurban: ew reng min rengand rengê te,

Zilfê te roj veşart, birûyê te xû nadin,

Wan roj ld min kirne sev bi meh û p'erwinê te,
Rehma te pê ne hat, şîrin xudagir bi,

Bo çi her wefayî, bo din bûyî, bi çiya k'eti ?

Sed Xosrov û Ferhad bo sirin lévên te. ?

(Dîwan, rûyê 31)

Èdnevs û gui li baxan bûn, li baxan sev çirax

bû,

Meger dermané nesaxan bû ser rûda zilf tata' kir

Tata kir zilfê serk'ari,direwşa nûrî riswa kir,

Li her xelqekî sed tarî hezar xurşîd p'eyda kir

Wa xururi husnê xwe bû, dev p'ir k'eni û çû,

Ku ji xwe razibe, bêje : Wefayî bo çi rewsa kir
Hewa binekê p'erçeme û li çiyan k'et,

Seba etrekê xûnçe zar anî, rû bi sehra kir,

Nîşanê ji nûra cemala xwe baxşande Semé,

Seraser canê p'erwanê piraz sot û sewda kir,

Nesimek ji baxê husnê xwe anî bi gui da.

(Dîwan, rûyê 35)
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£ré, ey bi zilf û ruxsar senemê çïn mehte'bim,
Demekê û xendeke û ni gah. te nimek. û meza şerab-

bim,
Ez li ber nigah te biminim heta ser û xemze û

cela bim,

Were bi şertê caran, rojê sed car fida te bim.

Ji wérana dilî şewawim, şîwen û wawayla- û roro,

Agirek ber bûye, hinavê min tê der, H henas

min bûso,

Bûme efseneyê welatan, seher bi seher, mal bi

mal, çîya bi çiya ,

Xàlén çavên te, goşê ebrû ez du dîn kirim li

ser te,

Yan min bike p'îrê meyxan, ya mirazê xaneqa

bim.

Tu melek û firîşte û p'eri, guldev û gulber û

dilberi.

Laie .reng û ferengê çînî, şox û şengî, xeta û

berberi,

Nazik û nazani û şirin û awina rojî, reng û agi

ri':
Li nav menzera duderi, xoşi, seyrî mewici beh¬

ri.

Were ser canê min, eziza min, çi diki, ji dil

k 'ebabim,

Ewê şoxê bi tayê zilfan zincir kirim dîwanê,

Ruhém, ruhê min k'işiyaye, ruh t'une li ruhê bq_

yane.

(Dîwan, rûyê 48)
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Xweşe rojek li a'iom dar bi der bim,

Li nav cwzayê dinîya bê xeber bim,

Ji ber tageta dîwanê asa

Ji xewasanâ derya bê xeber bim.

Sev û roj li çolê ber binalim

Heri fi şevrevê bayé seher bim,

Nezanbe qet kes nav nîşanê min.

Eger aqil, eger aşifte ser bim,

Li her alî bira bizvire xubara min

Li her cî wara pêvîste seper bim,

Cirabê helgire, cana ji nav dil,

Li ronakî dilê yarê xeber bim,

Li ber çavê ter min sorani birzî,

Geh bê àayk, geh bê bavik bim,

Xuda.' çawan xwe carê bişewitînim

Ji der û daxé ehwalê xwe der bim,

Şevê ber heta rojê binalim,

Bi giryan dest û damanê seher bim,

Qet rêkê çare nabinim wefayî,

Meger ser hâte çedem xerqi nezer bim,

Eger bê yadê zilf û çavê te lehzekê sebir bim,

Hésir bendê k '^fir kuştiyê bêdadi sabir him.

(Dîwan, rûyê 54-55)

Geh disojim, geh digirim, xerqê av û agirim,

Ax ji ber bextê reş nizanim ez bo çi namirim, .

Herke dibînim, dibêje: Tu şima, ez p'erwana te¬

me,

Heta serap'a nabme çîya, zoxal, qet aram nagi-

rim,

Her rêkê min tarike, nalîn té ji şewqa rûyê te.

(Dîwan, rûyê 59)
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Ji wê rojê ku dur bû sîya te li ser min,

Şewitî ji taw hemû can û cegera min,

Cerga min hebû let-let bûye sêlava sirûşa min,

Çi bikim bi behrê çûye lel û cewara min,

Kerem ke, xalî li serê xwe ke, te ez kuştim,

Cinnet bese bo xûna şehîdê nezera min,

Qet wa dibe axa derê te t'acê serê min?

Ew dewlet bo min nîne, lo xalî li serê min,

Li wêda zilfê te mina şamê xeribane bo min',

Halê çiye, daxa dilé, der bi derê min

Wek bilbil seyda be, hezar nexme dinalim,

Gula min, carekê guh bide nalîna sehera min.

(Dîwan, rûyê 91-92)

Min got: K'a husna te? Enberfiroşê zilfê te go:

"Hebeş islam girt, t'ek çû dewr û dik'ana min,

Tev ava heyatê çi bikim? Bo teye zindega rûhê min,

Mesiha bo çi be? qurban tu arama canê min,

Ji daxê xalê ser leva te dilê min p'ir xûn û xûnave,

Ku hinekî zêndî bûye mehrema zarê nihana min,

Nexweşî çavê te xûnx Wefayî bûye dermané wê,
Fidayî te bim, zîz mebe, ha min bikuje, derdê te li canê min.

(Dîwan, rûyê 92-93)

Dil dinale dem bi dem sewatâ taba firgatê,

Bilbilê, bo rûyê gui dil p'ir dax û husrete,

Çav p'ir av û. dil 'pir agir, dil çaveré dîlberê,

Wey xwedê, derdê cudayê çiqas giran û zehmetê.

Ruh li ser lêv çavêrîya teme, wey tecela nûra

tûr,

Carekê hinekî xwe nîşani dil ke, mirin min hus¬

rete,

Remz û xemza nigaha te qelbê min qul-qul kir.
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Bûme ciyê destrôja turkan, lama cerga min lot-

lete,

Daxdara bejna te bira ji rûyê te mehrûm nebe,

Ez k'efîle weslê cennetê; her çi ehlê wehdete.

Zilf lerizin, k'etne ser rû şadman fewcê dilan

Qet li dùzexéda ebed nînin, cennetin ew omete,

Qet t'u der'gak wa nîne elî bi çerteke hermê,

Bi hezar cura û xeta baz yar li ser rû wi zehme

teT
Çayê bazî ez kuştim, xenda bi naz ez anim,

Sed bêmar û nexweş bin, pêk'enîn li min şehde-

te.

(Dîwan, rûyê 118}

Ferenga miletî, k'afira dilekx, egrîca terzayê.

Mêla sûreté, ahu herame, mah simayê,

P'erê peyk'ar, pûté, gulprçemê, zincir gesûyê,

Şeker levé, nazenine, işwesazê serû û balayé,

Nigarê, t'undxûyê, serk'eşê, aşigkujê, şoxê,

Gulandamê, dilaramê, semenber, dideşelayê,

Bi dû zilfan resenbazê, bi dû egrîca tennazê,

Bi dû çavan sehrbazê, bi dû lêvan mesihayé

Kevan ebrû pêwiste, ji Eyşê nêr.gis mesté.

(Dîwan, rùyé 163)

Seher mestane ez rabihirim li ber dergé kilîsê,

Keçê destê dilê min girt xeraman herne terisé,

Erem bo min bû enber zilfî, hêsîrê cenber zil fi

Keramete ser zilfê wê bi her tayi mesihayi,

Bi dawê zilf mijang rabûn li ser heddê dilê min

rawestan,

Nizamê çin â turkestan rijan, ber bûne yexmayî,

Nigaha dilistana min xumar da canê min.
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Tobibê halzanê min nexweş bù, 'şerbet da min,

îşarek bi çavan kir, birûyê hevbasé turkan kir,

Dilê min wan tirebar kir kevandara li her alî

Sefô zilfa perîşan kir, bi rûxsari ereqnakî,

Çi işirine di gel yekdu, meh û perwin şevê daye,

Perişanê zilfê zunnari, direxşanê rûyê gulnarî,

Were em herne meyxanê, çi mee 'mûre, çi wêrane,

Li her alî dil arayî, li her goşe şeydayi,

Li zarê gui şekir barî, ey Mecnûna Leylayê,

Were, ém herne meyxanê çi mee 'mûre, çi wêrane,

Li her alî dil arayî, li her goşe şeydayi

Ku min dest da deri, dil bû, ne dil bû, gulşena

gui bâ,

Hemû nesrin û sunbul û qernqal hexlê tubayi.

(Dîwan, rûyê 165-166)

Way cennetê E'yşê ebed ez ser rê guzara te,

Nûrê nezerim, t'acê serê min axa ber derê te,

Bi wê qametê xal û xetê rûyê te dibînim,

Her gulşanê Firdewse bi nexli şeca'ra te,

Badam û gui û sunbul û nesrine li berê te,

Didirewşe li nav zilfê te reş araqa gerdena te,

Xwe her sev p'eyda bû stêra sehera te,

Nizanim tu çi bi lêv û qamet şîrinî,

Xûnçe şecerî, yan ne gula ney şekeri

Daxu çi bikim fitna dewra. qemeré te.

Tu xwedê, devê te derxe ji nav t'orra bizanim,

Tamê wi çiye şevhoqqeyê şîr lî şekerê te, '

K'afir ku nebû bo çi ez kuştim li ber derê te?

(Dîwan, rûyê llï-112.)
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Eziza min, şirina min, ho çi ji min wa dûri tu?

Were ser herdu çavê min seri ù cubarê te,

Li ser qenci girîbana te seba şêt bû, bi çiya

ket,

Ku ré ket xiyabana gui û baxê henarê te,

Nexweşê çavê te bûm û xenda te ez dam seburé,

Sifayê bimara xwe te da, gulşekir barî ji zarê

te,

Li alik taré dawe dil, li alîk mare qesda sor,

Çi sèhre? eceb mame ji zilfê tar û mare te,

Xeta te anî, cemala te pê nema, k'wa rewneqê xa

lé tel
Fereng hat û k'ee'be girt, mehdî çû ji seherê

te,

Deq û rişê dilêm her ding û nalêna e$ga te le

da,

Bêje mutrib, were sagi, serapa bûme taré te

Çavê te ketim, bo zarê te agir ji min ber bû,

Sipindarim, her bişewitim base, ez çavezarê te,

(Dîwan, rûyê 110)

Serabstan xerebstane îro,

Behara E'yşê her zivistané iro,

Bi zerina payzê rengê min diyare,

Bi xalî rûte, tabistane iro,

Jîyîna e 'mré min bé te zyane,

Gulistan bûm, xaristane iro,'

Temamî zindegana te bê wucude,

Serapa wek qumaristane iro,

Tava axa germina te bi min çi?

Bo min her weku çiyastane' iro,

Gula min bê nezira tu temaşa

Welat paki baxistane iro,

Xedenga te karê hejmara bi migat

Hemû mêşe û çinaristane iro

Wefa mezlumê beyrûte bi rûtî

Hetivê seherê K'urdistanê iro.

(Dîwan, rûyê 114)
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XERÎQ (1851-1907)

Bavé wî mêla Salih bûye, li gundê Zêwê nehîya Sulemanîyê

ji dayka xwe bûye. Bavé wî xelqê sinorê îranê bû, ji cîyê
xwe hatibû Iraqê û li gundê Zêwê jin anî bû. Zarutîya xwe¬

da Xerik li cem bavé xwe xwendibû, li xortanîya xweda li

Sulemanîyê, li mizgevta Mehemed Berzencî dibe suxté feqîyé

pasê diçe Qeredaxê, Li wêderê li cem mala Ebdurehman pénc_

wînî hîn dibe G ji wêderê diçe Sabilaxé, li cem şêx Bur-

han hîn dibe G dikeve ser rîya terîqeta neqşbendîyê,- Li

Sabilaxé, li mizgefta Seyd Hesen dibe dersdar. Li Sabila¬

xé jînê tîne, jêra kur û keçek dibin.

Sala 1907 diçe rehmetê, gora wî li Sabilaxé li Goristana

mêle Camîdaye. Edebîyetnasé kurd Aladin Sicadî, Refîq Hi^

mî û Maruf Xeznedar dinîvîsin, ku sêréd Xerîq yêd dildarT
ya sofîyane. Dibe ew wusabe, piranîya sêréd wî derheqa

dildarîyê hatne nivîsandin, le heta nika ne hatîye zelal

kirin G safîkirin kîjan sêréd 'wî yêd sof îyane, kîjan ^yêd

dildarîya siruştî G tebîytîne, Bi fikra min li nav sêréd
wîda li gelek cîyan derheqa hal G hewalê wî G yê^xelqê ha^
tîye nivîsandnê, Sêréd dildarî, ^êd derheqa jîn G halê wY
û halê miletda wusan bi hevra hatne hûnandin, ku ne rehe-

neqşê dildarîyê bi curé hère bas hatne xemlandnê, Bona me_

selan min li jêrê çend şêrêd wî ji xwendkarêd me delalra

çapkirnê.
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Kes tune bi hêsa pal li striyan dayne;

falibê vê salé derxist,. rû bi rû hâte peş,
Sahibé e'rfan û daniş ser bi zana çûye pas.
Bo siloki rîya marif palewan jî nikare,
Bo riyà hizb heyfe wek yek derd û heraş,
Nan û avê ehlî dil her xi seye û xûna ciger,
Dest berdaye ji erşê talibé nanê bêlas,

Her kesê dangé sewr be, şêreke wi heye,
Eblê bê deng bûne sahib milkî ses dang û meaş.
Ger bi tdla û zor nebe, rozî bi dest kes nakeve
Şahxd bo mode 'y rastî hukmî qazî giri cas,
Din be zaye ger boy rêk keve piyawê nagehan,
Wek kelim ella xwedê kirîye delilê seng teras,
Nek weku qazî zerurî û wek melayê nexwendewar,
Ya xelifeyê kuletaş û murşidê cewher teras,
Ya wek min bext û ta 'le yawer û yara min ne bû,
Cxyê mxtala û nora dersê min bûye dewra dora as,
Wek Rostem, Cahangirim, Skender be na,
Carê babaye refiqê min be wek yoldasé bas.

(27-28)

Huzna min û hesena te aşkaraye heta axra nefes,
Bo çx zekata husna te û ya huzna min negîşte bi

kes
Zahirin, kerem ke, wextê mirné hazir bim,
U bi xweşi mirné bimirim, de bese, isafe bes,
çawan bikî me'na dilê min tu ji şedetîya levé

xwe.

Lève te wek şekirstan û dilê min wek meges,'
çavê mxn bi wî baxê husn, me'nî çavê-'min meke,
Lazxme bo pasewané baxê te cotek ebes.

Teze te got cem kesî razî eşga min mebêj.

Te ne zanî dil qui bû, deng je tê wek ceres,
Bêjne zahid bi xêra xwedê ji halê min mepirs,
Eşga mxn dişxule û diçi ruse, halê wê wek difk û

V i J. dale
xala sewze, daxa sewze, basa nasorê meken,

Heta pêşberi wi Xerîq qet sikê nabe eu kes.

(26-27)
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Bira hemû kes bizane, ez sewdayê zilfê dutanim,

Li xaha kokda gulim bi ferzi şayî û rcxtmanim,

Eger çi saknî milké ecem bûm, dur ketim ji rome

Ji saya perçemê te reysê milkê şamatim.

Dilê min her wek reyet xweş nişînê milkê ezate,

Li her cîyê rûnêy,lé bigerî, gurbana bejna te

bim,

Mxtala basa zilfê serê sefhe ruxé sihbe,!.

Bo min çê bû bi mindal i li dersê eşgêda rehetim.

(29)

Para nasina nemerdi di kasa merdîda nabinim,

Li cem wê kir û germi nebe, dilsarî nabinim,

Çi rûspiye bi râ sori ji bûyîna intihamê der çû

Derew nakim bi uca rasti rû zeré nabinim,

Ji gend û rindî a 'lem mepirse, ger tu zanayî,

Xuda hilnagire, rindî min ne dîtîye, gendi nabinim.

Min serê hûr ne ditiye, wekî gir mina wî be.

(43)

Diyare saqi, ne bê baqiye mêla bi dildarî,

Dibéjim ha neqdi can û dil dibêje wêda çû ji

ber çavê min

Dawa hicrani gui, ey dil ji séx Şabaz temeni ke

Bêje: iro bi neheg newnemami cergê pê kewim,

Weku ereb dexli te bim, zelîl û zar damaw bim,

Xerig narê hieran û xerigi eşkî hirmanim,

Li xak û bad û a 'lemda enise agir û avim.

(50)

enis-.hevdem
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Nehek tcmame, mehak tumame, min no ditiye,

îş'ê- temame, heyfe ku li cikî min ne dîtîye,
Her weku berde hilal li bar cewra perçeme,

Çavek dibîne, şchde qedcm çkestxye.

(50)

Min ku şima rûyê te. dit, dilê xweda min got:

Li e'nîya min nivisîne: Her şima şewitîme,

Temaşa çavan min kir, birûyê te gotin: Kerem ke

ez tenême,

Bi ŞOXÎ zilfê liv-liv dibêjin: Her ez virame, ,

Dibêjin va cejna nevroze, dilê min pir agir so-

ze,

Were cejna piroze, bide ruhê min li ber bê doze

Were ser çavê çavê min, dibêje: Derya Emane,

Temaşa eşki gulzarim li saya çavê xunavim,

Hemû kes mesté bade û kêf û sewq û bezma canane

Bi tenê her ez iro li xaka minetê mame,

Lema awa beqa, badi fena, xaka badda mame,

Çaxê yara min agré dûri ji pus xiste ber dawa

min,

Temaşa-çavê nérgis ko, bi mestûrî çi mexmûrim,

Temaşa kenina gulê ke, bi ehwalê pêşivavim.

(44)

Pir bûm, jîr ne bûm bi tecrûba karan,

Bàrana hesrê min barî li dû yaran,

Ser ta pa min sin kir bo sewze gulzaran,

Ava çavê min sor bû, bû serê cobarah,

Ji xewa xewle hişyar bûm wek caran,

Disan çûme ser şiwen û zaran.

Tuê binoşî sohbet û razé şeva wesla te,

Tuê binoşi firqe û razê rojà fesla te



243

Bi peykana bijangé te çend caran ez ketim,

Bi mihraba birûyê te best û girê bûm.

(83-84)

Min tiré tu nêçîra Reşidi, yarî bo yarî

Li milkê mihrebanîda ji yaran wefadari

Tevi her zeré bo cilwe celay mihré cihanara

Ji şewqa mişterî nûra qemeri wek zehre seyari,

Cewarê rehmet û desga û pişga edil û insanî

Li der heq feqîran rast emîn û ehlî derbarî,

Ji xelqa mihusan serxweşî her mest û hişyarî,

Ji zimruy çavesani baregayê barê selaye a'mi

Telibeyê fewcî u'cî û yaweré siltan û serhengî,

Ji serbazan mumtazî, li ser esker gumandari,

Çi xére, wa dûrî bezma te bê seda şabaşî çawuş

çû,

Neva t 'are te, cena t 'ar bo dem levsazi ne hat

barî,

Wek min dure û bi çaverê mame ji ber çavan

Ji dest çûm û ji pê ketim li ser sing û bêmarî.

(82-83)

îlmé celeb û kesbî dinya bûye e'ciza kimiya,

Bo yekî mina min sewda sewda.yê segmûniya,

Hev dest bûm ez di gel zahid li destpêka kitêb,

Ez ne gihîştme fesla tezvir, ew çû bû babé rîya

Fikirim swarê merkebê(bim) li dewra milkê mehal

Swarê tasiné himet lena qeht al rical,

Daxê daxanim ku min zû Sabilax hişt,

Her wek mufti bi mufti qazî rûyê xwe ji heq pêçayî,

Ji uzra bû, ji mêla bû cab da got: "Nadim"

Ulax dest nakeve, çi dibe, eger peya bim.



244

filme cem ehliya, dil û cerga wan bêdax min ne

dit,

Nalîna bilbil li baxda, qarîna galères min ne

dit,

Dinyake p^ir ji nesaxan yekî sax min ne dît.

(91-92)

Dûri merivê xwedê yekî qurumsax min ne dît,

Eziza min, tu dizanî ji ber çavê te ez ker û gê_

jim,

Swar nînim, peyame, çawan bê te biminim,

Vlax dest nakeve, her bi tibareka xwedê ser avê_

jim.

Min got: Dixwezim .paç kim, rûyê xwe bi ava rût

gulav nakim,

Ewê got: Tu dixwezî paç kî, dino , ez jî rûyê

xwe gulav nakim,

Tal û şirin tev hev min ne ditne, ça bé ça nebe

Her kesê di gel min rûnê, ça ne be, ji wîra jî

ça nabe.

(91-92)

Ey padşayê milkê wulayet bi edalet

Mezlûmê serê nefsa min û hatime şkayet,

Ketime jêr destê seytan û nefesa min,

Dest bide destê min şkesti bi enayet,

Qurban û feda seyê ber qapiyê te bim,

Wa bizane se min bigire bo hefz û himayet.

Mina tajî dû nêçîrvan ez li pey te têm

Bi wi serti kes te negire bi enyaet.

(18)
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E'wrê xefetô berfa xemê daye ser min,

Nirina sir û serma cz kirme serma,

Canra beşrarê xemê carna sir û serma hieran,

Bo min xwe§ ne bû bi serma, ne bi germa,

Ketne. serê min cşk ù xubara ulmê dil.

Axa minetê min ser xweda kir,

Herme sahib get yekî têda nabinim,

Herme Saqiz, agirê Saqizê wê cigerê min bisotinin.

(10-11)
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BÊHÛD (1878-1955)

Navê Bêhûd bi rastî Mehemed bûye, ji binemala hekîm, muf¬
ti û zanyarêd seherê Sulemanîyêye, nevîyê melà Ahmedê ku¬
rê Mehemedê pir Hesenê navdar bûye; li sala 1878-da ji

dayka xwe bûye. Li biçûktîya xweda li cem mêle û zanyarêd

kurd xwendîye Q xwendna xwe derheqa dîn G dîyanet û ayîna

Islamîyê xilas kirîye; li pêşîyê li Sulemanîyê li mizgef-
téda dersê dîné îslaraîyé xwendîye, li sala 1900 hukmetê

ew kirîye hakmé Helebçe, pasê kirîye serokê encumena mari
f^tîya Sulemanîyê; gelek sal şixulê hakimtîyê G wekiltîyT
dîné^îslamê kiriye. Di gel zanyarê kurde navdar Refîq
Hilmî G di gel şayrê kurdperwer Zîver mamostayî kiriye,
ders daye biçûkéd kurdan. Berî mirna xwe Bêhûd çend salan

li Helebçê maye, pasê çûye Sulemanîyê û li wêderê hukmetê

ew kirîye mUftî. Li sala 1955 çûye rehmetê. Li sala 1960

edebyetnasê navdar Mehemed mêla Kerîm dîwana Bêhûd çap ki
rîye. Dîwana wî bêş dibe ser du bêşan: Şêrêd bi kurdî ni~
vîsandî(l-140) G şêrên bi farsî nivîsandî(141-291) . Ew

sêr derheqa dildatîyê hal û jîyîna miletê kurdda û welatê
kurdanda hatine nivîsandnê.

Bêhûd jî mîna şayirên me din wetenperwerîya xwe di şêrên
^xweda dîyar dike, reng G riyê welatâ x-we , hal G hewalê

xwe bextreş dîyar dike, derdu. kulên weten dikişîne, dibê¬

je, digirî, dikewgire G dilûvîne, ku çerxa feleka kurda.
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çerxa roj gara kurdan çep dizvire, herdem li ser wanda bi-

rûske, reşebaye, tofane. Ew dibêje, ku ji wî halî azad

bin, pêwiste kurd di gel hev bin, arîkarî hev bikin.

Min li jêrê hine şêrên BêhGd yen kurdî ji ber dîwana wî

girtine, kirne ser zaravê me Kurmancîya jorîn, ku xortên

me délai wan bixGnin Q haj nivisara wî bin. -

DILEMIN

Ji wê rojê çûye, xeydiye dilê min,

Çiqas digrim, bê seri û bé şûn maye dilê min,

Ax li çi şaxî agir lé ketîye dilê min,

' Ax ji çi daxê sût û şewitiye dilê min,

Ew hevdem xemx'wera nedîma mine, ya reb,

Ew merhema esrera gedimê mine, ya reb,

Ew gewhera şahwara û êtima mine, ya reb,

Ketîye çi behrê, xeniqiye, dilé min,

Meenûni, du gisoyi, çi leyloye, wax lo,

Ya wamiqé caduyi, çi Ezraye, wax lo,

Dîwaneyê ahuyi, çi sehraye, wax lo,

Çi cehre perî ditiye, ku tirsiyaye dilê min,

Ditemire carna bi xeyalê xet û xalê,

Dişewite carna bi cira şewqa şemalê,

Nizane çawan be ji derdê wi halî.

Mina pus û pelaşê ber baye dilê min,

Li wê çolê, li wi biyabani kê bibe yawer,

Ya li wi keji, li wî çiyayî kê bibe sewdaser,

Ya parçe-parçe bibe efkara bijûyê xencer,

Çawan maye li sed çiyan, hatiye kuştin dilê min

Bo çi ne rije sêlava hesrê min mîna baran,

Bo çi mina Yaqub ne bûm şuhreyê şeheran ?

Min pirs kir ji wi Yûsifî, ji began û yaran,

Qet car qenc nabe birina dilê min,

Bo xwe bigrim, ya bo nefesa përda diri ?

Ya bo cegera qul-qul sed parce kirî ?

Çi kiriye, ya reb.' ku xwerin û av,

Her dem bi xem, bêdar û xûnave, dilé min,

Çi bikim, çi bêjim, çima bi derdê girane dilê min.
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Şahdê minin mûye sipi û cihreyê zer,

k'urê nalin, germ û dema min,

Helbet li her cîyan alave, dilê min.

(Dîwana Bêhûd, laperê 66-67)

ARAMI cane DtL

Arami cane, mehrûmê razî nihane dil,

Yanê li nav yar û minda tercumane dil,

Erşê xudaye, xatirê pxr nûra mûmanë,

Lema wa li ser serê heft esmane dil,

Ser xwe be, get bijişkek xûnê naxe gunê te,

Bo teyrê muhbetê heq hêlîne dil,

Her dem li dergé singe, yada rûyê nigar,

Wa şimşir li deste, mîna pasevane dil,

Bégana bé jorê, wé serê wi qet bike,

Eger yar nase, îda mêvane dil,

Ax^lo, yada nergisê, bêmare kêya, wa,

Rûxsara sore zere, behara xezane dil,

Bémara, nazê xemzeyê çavekî qetil,'

Mecruhi mewcê cewherê şûrê debane dil,

Ax ji hesreta ney bala kêye , wa,

Daym xerêqî nalin û ah fixane dil.

(Dîwana Bêhûd, laperê 38)

HETA KENGÊ

Disan qapiyê xemê li me ve bû,"

Pergayê tereb ji a 'lemê dil hâte girtin,

Disan ceger kirne kenarê mişeget,

Yanê dikana çerxa cegerê ve kirin,

Dîsan birina ke-vne xemê me xebiti,

Disan ji herdu çavan weten bû gola xûnê,

Hesir mîna fewaré ji dil hilgolîn,

Dîsan liva xezayê ji liva û nehîya gezê,

Bo kurde qurbeser bi mezel helkirin,

S^téra birca hequqé wî bû weten,

îşev nişkêva kişîya û carekéva hâte kuştin.
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Daxa xemê feraqê danî sor cegerê

Birina hezar sali dil wa k'oliya,

Girîya û got: " Weten, cegera min hâte birin",

Şewqa cira meclîsa xûret hatiye kuştin,

Ey çerxa bed mea'mele, heta kengê xeta bikî ?

VÎ kurde bê ice.si bi xem eşna bikî,

Heta kengê lazime danê bikî ar ?

Heta kengê xirmanê e'mrê me ba bikî ?

(Dîwana Bêhûd, laperê96-97)

KURDNO Di GEL HEV BIN

Kurdno di gel hev bin, wa wextê sirûre,

Wextê gui û rehane û nesrin û çdnare,

Binêrin, gulşen ku dibe bo qelemûne,

Geh sewze, geh zere, geh mawi û sore,

Binêre avi û gihiya heta bizanin,

Ev her zimrûte, ew jî cejni bilûre,

Binêre, dinya ku dibe, cinnete îro,

Li alikî hemû xilmane, li alikî hemû hûre,

Nêrgiz ku îro temaşegeha seyrankere îro,

Wek çavê bo we xudanê sed cure fitûre,

Xizmno, eger basa min ù bavé min dikin,

Axayê Silêman ù kemala wî jî wek mure.

(Dîwana Bêhûd, laperê 80)

RIJIN HESRE BARANE

bi xulin rijin hesrê .barane,

Li ewré şavê sore sor belavkerê mirvaran ,

Mij ù dûman welatê kurd dagirt,

Nişkêva mîna dûkela maşîna şeheran,

Li zemin bû tarî bo min û te,

Zeman nişêvi mîna her caran,

Cenabê hepsxanê teşrîfa wî çû,

Şkest pista fegîr ù fiqaran.

(Dîwana Bêhûd, 63)
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HETA KENGÊ EM NEBNE PERWAN

Heta ez u tu nebne perwane,

Wê çawan xweş be şewqa weten,

Hişmetê Xosrovê mehal i heta

Canê şîrîn nekin fidaya weten,

Bê şirikaya biratî. qet car

Tune çare bo rê G dirba weten,

Bê k'ina yekîtî ù cididi,

Zehmetê çara lerz u t'a weten,.

Heta kengê em li z.ehmetéda bin,

Heta kengê li nav zulméda bin,

Lazime bi kêf û mesret

Em ruh bikne qurbana milet,

Zatî em xuliqîne,

Bo xizmet kirin,

Bo wi fidakar bin

Heta roja mirin.

(Dîwana Bêhûd, lapelé 140)

DILE MIN MEFTÛNE

Dilê min meftûne, çavê dxlberekê nikte perdaze,

Ku mehzi husne, eynî xweşîyê, ser çavê wî naze,

Li baxê nazikida mua 'dil serokê savaye,

Li dîwana çemenzarî dilda derdekî mimtaze.

Bi zorê husnê xwe xqlima erzê esman girt,

Li ser texte zemin sahê zeman meha feleknaze,

Suweyda perçemê mîna' fexra kazib zulmet efsane,

Beyaza gerdenê wek subhî sadiq purte û endaze,

Herimé çav li nav rûmet û take xemê ebrû,

Metafi naze, ku ebeya wé îmtaze û gibla raze,

Li bazara muhbetéda hezar loma minbikin exvan

Ku ev Kerkûka ciyê rawê sehîn û sev baze,

(Dîwana Bêhûd 81)
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Mina murxê qefesê bo çi nekin zarin û nefirin ?

Heyranim ku nika min bikne, bîré.

Min ne bihîstîye qet rawker heta nika wé bigre,

Min bihîstîye, ku bi dawê û şkarê asik hatîye

girtin,

însanê bigre dîdeyê ahuyê birayê min.

(Dxwana Bôhûd)

DÎSA EWRÊN BELA HAT

Dîsan e'wrê bêla hat, saya weslê gulan çû,

Şevê matem peya bû, roja xweşî bilbilan çû,

Temê xemê ta qiyameté bo çi venagere ji welatê
kurd?

Çaxê zatîkê wefadar û necîb û xanedan çû,

Biçûk çima te qor ne pîva? mezin, tu xwedê,

Kengê asaya destê pir û hêza ecnûya xortan çû,

îro mîna ree'de behar ji mezin heta esman çû,

Mişûr xuri, gelî miletê cenabê Mistefa Muzher,

Kengê bangê husnî xuliqî? çima hemû Kurdistan

çû?

Eger, keko, ew hevtayî bike, navê wan ji hev

dur be,

U, eger na mîna wî rengi hikyat û dastan çû,

Li ser wetraxê destê rux û sax û daxa berza dil

Humaya wî cîyî saedet, bazê erfan asê wan çû,

Bi xeyb bûna wî ew bavkê feqîr û xadimê qewm

ser hiş û dil sebir û ji can tab û tawan çû,

Bo çi miletê kurd du car li duzexé xem kir?

Lé şikir ji xwedê xwe ber bi bihuşta cavidan çû

Muhasib muhemlê vê şêrê ger cime û kom bikî.

Tué bizanî, ku rewana pak çû baxê çiyan,

Weten, Bêhûd mîna ewledê te bo çi ne naline?

( Dîwana Bêhûd, 130-131)
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ZIVER (1875-1948)

Zîver kurê Mehemedê kurê mêla Resûle, li seherê Sulemanî¬
yê ji dayka xwe bûye, Li h'eftsalîya xweda li huera mêla
Sehîd xoce Efendîda dest bi xwendnê kirîye, quran, nege-
han^G gulistana Sehîd Şîrazî xwendinê, li pêşîyê feqîtî
kirîye, li K'urdistana jêrin gerîyaye, çG bû Merîvanê, Ba
né, Sabilaxé, Rewandizê, Hewlêrê, K'erkûkê G pasê vegeri"
yaye Sulemanîyê dersê ulmê e'rûz G qafî G erfan xwendîye,

li wextê hukmeta romê çûbû Stembole, li wêderê ulm û za¬
nîn hîn^bûye. Bûye nasê merivéd k'urd yêd li wêderê hingê
dixebitin û li ser rewşenkirna xelqê k'urd wextekê li gel

^5'f^P wan xebitîye, li paşî çar salan vegerîyaye Sulema
nîyê û li wêderê bûye mamostayé . mek'teba "Rişdîyê eske~
rî".

Li wextê hukmeta îraqé bûye mamostayé "Edàdê Milk'i", Li
wî wextî li Sulemanîyéda zanyarêd k'urd k'omek bi navê
"Zanistî" teşkîl kir bûn. Zîver di wê komêda tevî zanya¬
ran dixebiti, Wezîretîya hukmeta îraqé Zîver bi navê ma¬
mosta dişîne gelek cîyan ser îşê dersdayînê. Zîver wek sî

sali li Sulemanîyê ders daye. Li sala 1948 li Sulemanîyê
çûye rehmetê. Ewî rind zimanê farsî, erebî, tirkî G kurdî
'^i^anbû. Bi wan zimanan jî sêréd xwe nivîsîne, dîwana sê¬
réd wî li sala 1958-da li Bexdadêda çap bûye. Li pêşgotna
xweda Necmedin mêla kurt serhatîya Zîver nivîsîye, li wê

dîwanêda sêréd Zîver derheqa jîyîna gundî, bajarvanan,
jin G keç G kurêd kurdada G derheqa h 'aie miletê kurd G
Kurdistanêda nivîsîne.
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ÇÎROKA KOMELETI

Li xewa şevê min dît xewnek xirab,

Ez ne quranê dizanim, ne kitab,

çûme cem melekî esebi.

Min goté:"Ey werisé ulmê nebî,

Dixwezim hînî xwendin û xet bim,

Lî işê ulmda weke pût bim".

Ewî got: "Hînbûn bi meznayî bi pilaw,

pari nan bo poz be yan bo çav,

Ehmeqî, tu nizani û ne jî dizanî,

Çawan tu bibî wek put bi asanî"

Min got: "Ey nûra çavê islam,

Nişana hukmetê helal û heram.

Min bê umud meke, ji beg û hucret,

Nexdi ez canê xwe tera dikim xizmet".

Ji wan qisan hinekî lé ket lerzan,

Got: "Ji min vegere , cahilê zorzan,

Dixwezî béjme te bi quran,

Dixwezim manga hucreté deh giran,

Solkingê min dirîne, bidru vê gavé,

Bidru, genciyê bike heta berî êvarê",

Solêd wî min danî ser milan,

çûme cem pinedirû bi şewqû xinan.

Min seyrî hosta kir, qet karê wî tune bû,

Zahira taqet û qerarê wî ne bû?

Min got: "Ey mamo, mêrê sene'tkar,

Ça-vnêriya lutfê teme li nav bazar,

Gotê: " Sole min heye li mehela Esef,

Pîne lé lazime li nav kef" ,

Ewî got: " Birçîme, ndkardm ez,

Eva du rojdn jd nan dûrdm ez,

Bdbeze cem nanpêjê kulor fdroş,

Bine niv hoqe nanê zar bin xweş,

Solêd te zu bddrûm ser çavan.

Tu herë, nan bine bd dewan".

çûme cem nanfdroş, silav lé kir,

Kulorek nan min je lava kir,

Got: " Bavé min, tune nanê firotdn

Ar bine, bo te bdkdm nane pê".
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ÇÙme ber derê dikana yek qat.
Min got: " Ey hacî, tu bê it-yt û tewaf,

Hoqe are genim bide min,

Qîmet çiye, peran derxim ji cêba min".
Got: " Are min tune, eve maye.

Mis terî hemû père daye,

Ji cem pale bine genimé temiz,

Bo te zû bikim nanê ezîz".

. Çûme cem pale xudan cot,

Mixaza rizq û medena qût,

got: " Ey xoşevistê ruh beran,

Yek men genim bi min lazime bo nan','

Got: " Ne maye da 'né genimé par,

Zû-zû bibeze, hère bazar,

Bibîne dikana asinger,

Bêje mame hunerwer,

Da'sen palan bide min,

-Bi kiré çend pale girtine min,

Ku da 's kete destê wan,

Ezê tera katan çêkim ji ber dilan','
Çûme ber derê dikana asinger.

Min dît: kiz û mat, a'ciz û mizter,

Basa da 'sa palan min je kir,

Caba -min da, wa got:

"Ez çawan iş bikim bi van lerze t'a?

Him li serma me, him li germé,

Kes tune hère bijişk bîne

Bo min bine dermané lez û t'a'.' '

Ne ilac çûme cem bijişkê welat.

Min gotê: " Ey agile bd malûmat,

Bdde mdn du heb sûlfat

Nexweşxane mdkanê xêrat".

Gote mdn: " Ku dest xim dermané bas.

Hère, gazî bike Xelifeyê dar tas,

Şkestiye şûşa pencera min,

Ba pêra bir kitêb û deftera min",

Zû bi çapik gihîştme bazar,

Çûme ber derê dikana necar,

Çql bû, dikan li cikî xewle bû,

Gotin: " Çûye cem xeyat û cilbir.



255

Bûkê tîne, txvdarek dike"

Ne ilac bûm, li ber dikané westam,

Seyrî xelqê min kir wek merivê sersam,

Pir bû meydan ji gundî û şeherî,

Gişk ber bi hev bûne bi yek hişyari.

Gale-gai û harc-hara merivan,

Xewa mine şîrin ji dest min birin,

Bihirîm, çûm, min seyrî mala xwe kir,

Ji vê xewê diqqet û xeyala xwe min kir.

Min got: " ev xelq wehşî .û mcdenî,

îhtiacin bi yek feqîr û xeni,

Wek zincîrin û ji hev belavin,

Bi dest û pêne û ser û çavin,

Heyfe, dewlemend rû nake feqîr,

BO feqîr tengé trêk e 'mrê mîr,

Dewlemend e'ybe, kebir û fêz bi,

Bo feqîr boxil û ne temiz bi,

şûrê dest yekin xeni û feqîr,

Têne stran mîna hevir,

Cotyar, şivan, sa û gede

Hemû motacê heVin, bi xuda.

EY ŞAGIRTEN WETEN

Ey şagirtê weten!

Roja fezil û hunurê,

Li vî wextî, li vî zemanî,

Rûniştin bo te zerare.

New û nemami nav wetenin,

zindegani bo te çiye? .

Bê şewqa ulm û marifat

Colana me bê semere.

Dest û mile hev bigirin,

Bibin hemû bav û bira,

Çav li destê meye ev dayka qur bi ser,

Mekteb sûra kela meye,

Bo xafizi dîn û dinya,

însan ne xwendewar be,

Kêm qedre û->bé cewahire.
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Kurdistana me wê bê bes be,

Jinûra marifatê

Av û hewa wek buhuştê

Dar û berê cewahire.

XIRET BIKIN

Lawanê weten xîret bikin.

De ji xewê hilsin, wa sev bihiri.

Ne ma zemanê cehil û nezani,

Iro firsete, roja himete,

Bi ulm û sene't berz be milet,

Ulm her dem xereqî isé,

Her dem isan dibe pèse,

îş dike bi merdi, bi dest û birdin,
Yek dil û dev bin ta roja mirdin.

LURInA KEÇKA KURD

Keça Kurdistanim,

Ber rezê ser berdanim,

Mirina nav çiyanim,

Bi xwe ez ciwanim,

Ey kesê bê dîne,

Zû were, min bibine,

Karê xwedê çend sirîne,

Bi xwedê ez ciwanim.

Ne wek rom û firingim,

Keçka zor şox û séngim,

Bi xwedê ez ciwanim.

Ne çînî, ne yaponim.

Ne bi reng zefranim.

Ne Sudanî, ne Hebeşim,

Ne lîç zil û ne rû reşim,

Her gav wek gui geşim,

Bi xwedê ez ciwanim,

Kênirê sax û deş.tim,

Wek gihabenê bîhuştim.
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Rêhana bi siruştim,

Bi xwedê ez ciwanim,

Ez kewa daristanim,

Çav şehîna çiyastanim,

Ava bé Kurdi stana. min,

Bi xwedê ewe şox û şenga min.

(Dîwana Zîver, Bexdad, 1958)

KURDISTAN WETENÊ MINE

Kurdistan wetenê min..

Ciyê şêrê babane,

Ciyê ab û îedade,

U .hem cîyê şêrane,

Her bijî, ew wetenê mine,

Bo weten can fida bin,

Wa xweşe têda her fena bin,

Li rîya têda em yek çavin,

Yekin, em gurbana te bin,

Em her gav heyrana te bin,

Sax û destê Kurdistan,

Mina cinnet wahanin,

Gişk dest û seyranin

Her bijî wetenê me,

Hêlîna heyata me,

Aşnaya sedata me.

Ban kin bo wetenê me,

Em qurbana te bin.

Bi ulm û marifat ava be Sulemanî,

Hemû seherê kurdan

Sinne, Sabilax û Wan,

Nurani û ciwan be weten,

Weten wetenê kurdan,

Ciyê sêr û mêran

Qurbana te bin-, ey heyran.



258

ARAQ NAXUM

Araq naxum, ku rasti derde ser ne lùm,

Ku giriftarê hezar êş û xeder ne bim,

Her çi xwedê hez nake, ez dikim bi sirî,

Ida bo çi şerme bibin nav beşeri

Araq naxum ku jina min kurt û kêm lîebe,

Ku bi ciwani ez rasti zeraré ne bim,

Ku nexwesé bile û qelp ne bim,

Araq naxum, ku ji neslê xwe neqetim,

Hez dikim, ku bavé sed kur bim

Araq naxum, ku bê bis û bê xîret ne bim,

Ku li halê dost û dijminda bêxeber ne bim,

Araq naxum, ku qaqa û kenin bim,

Ku tu car mesxéré ehlê nezer ne bim.

CEJNA REMEZAN

Cejna remezan bat', heyamé zirûre,

Li her ci ez seyr dikim-komeke hûre,

Alîki bi neva u 'd, ney û çeng û cexane.

Bazar, der û kûçe mîna wa'dê tûre,

Alikî ji zahid ser kiz kirîye, bazarê kesase,

Şahîd xem. der kiriye, bi xwe şemî hizûre.

ZIVISTANE

zivistané û Cûdî safe bi gewate,

Iro bîst û pêncé sibate ., saye bo te,

Ev haje-haj barişe û u'd û ribate,

Derheq feqîr û kor û etxm bê mirwate.

Dinya bûye behra sipî, sax û şêw û dest,

Nav dé cizîreke reşe cejna malete,

Eva berfe, berfa raste, ne wek berfa galte,

Rê hatiye birin, ji vir çawan heri geşta.

Gerden keçi, sibê zivistané, sax û dar,

Ser xwar bî, terawet bî menzera ciwan,

Bê sewze zare rêyi, ava sipi û rewan.
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Bê qaspe-gaspa kewê û bê nexmeta huzar.

Rabûm bi lerze-lerz çûm astanê sa,

Zivistan ku şahe leşkere, bi şik ù kadewa.

A' lem jî zulma leşkerê wî kete hclwala.

Min gotê : "Daxilî teme, bi dil, ey şahêmekola.

Tirsî bibî ji xaligê û sahê beharé,

Siltanê edil perware, sahê kewem teme,

Tîne pêş, ku bigihîjên defeyé sed cefa,

Şimşir bi dest û nize bi kef sed hezar hezara.

Tu aqili ji halê min wesfê kainat,

Behrê sipî buxarî dişîne ser welat,

Ulme te tune bi haleté erz û kurey sema.

Rabûm ku biçme xizmeta behra sipî, got:

"Rûnê, li vira, eva sefera te her bi xêre,

Eva we'zê hal heta wextekê qiyameté,

Bo çi dikevi ser ré mîna gêjê ser pête".

Behr jî dibêje: " ji rojê peyda dibe buxar,

Roj ji cabê wa dibêje: mijge xaliqe,

Teqsîmi risqê a'iem dike, çimkî raziqe,

Xalî nîne ji hukmetê, zivistané ya behar.

îro ku berf û terze, te xiste zem herîr,

Havin ku hâte pêş, berf avê dixe dixe destê,

Ew dest hişk û germe, dibe sera bihuştê,

Qarûn û Dide bête vieud bo xeni û feqîr.

Ez cime li fasonê fereng, çuxé bê révi.

Ta salé merez yanê biri bibete qumaş,

Rûniştina ser çavê avana çiyayê min,

Nadim bi hemû milkê cihan, eger gede bim,

Bo seyra gui, mergé nizaran li beharan,

Çavê min wek nêrgiz geşe, meftûnê hewanim,

Daxa min ewe, her wetenê min gelek nezanin,

Bi vi derdi dihelim, av ketiye asê min.
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STRANEK BO BIÇÛKAN

Em mindalin û nû ciwanin,

Hemû qurbana Kurdistanxn ,

çimkî huba weten ya meye,

Bi wê em hezkerê imanin.

De wusan hevalno, li rîya weten

Zor bixebitin, zor bi wujdan,

Wetenê me wek bihuşte.

Em jî li navda xulamin,

Her bi hewa Kurdistan em dijin,

Li wî baxîda bilbil xweş dixûnin.

SERKEVE KURDO

Ser keve, Kurdo, ser kel gulzare,

Nav ŞOV û nav dest bi xwedê cîyê mûri û mar,
Bi xîret be, nevîyê şêrê zor delilî,

Bo çi li vê demê her tu hêsîrî?

Eger ser kevi, bi xwedê ser kel beharé,

Hemû çiyayê dinya wele bi te diyare,

Bi himet be, bi qimet be, tu pilingî,

Bo çi lî vê demê kurdo J tu dil tengi?

Ser ketin wele îro bi xwendinê,

Miletê cehil wele lapî miriné,

Bi xîret be, li vê demê, lawo, her tu hêsîrî.
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SEBRÎ (1881-1944)

Navê Sebrî rastî şêx Necîmêdîne, ew kurê şêx Ebdurehmane,

ji esîra berzencîyane , li gundê Sorîcé(Qerehesenê) li ne¬

hîya K'erkûkê ji dayka xwe bûye. Li biçûktîya xweda li

cem şêxên barzancyan hîn bûye, li xortanîya xweda gelek

guhdarî dabû ser hînbûna p'êsan(seneté) , jîr G feraset bû

ye, bi zimanê erebî, kurdî, tirkî C farsî sêr nivîsîne,

gelekî li Kurdistana jêrinda gerîyaye, li paşî jinanînê

(zewacê) li gundê Şoreçêda gundîtî kirîye, bûye serperes-

tê gund, car-caran jî şêxtî û îmamtî kirîye. Merivêkî dîn

perest bûye, ser dîn G ajma musulmanîyê jîye, pesé hekîmT

ye jî zanîbGye, xwe ser terîqeta qadirîyê girtîye. Xwedê¬

nas, rastbêj, xîretk'êş, camêr G dilfire G maqul bûye.

Li pêşgotna dîwana wîda nivîsîne, ku ewî bi çar zimanan

sêr nivîsîne, bi kurdî, erebî, tirkî û farsî sêr nivîsî¬

ne. Dîwana şêrên wî ya kurdî nivîsandî li K'erkûkê hatîye

çapkirnê. Şêrên wî derheqa ayn Q dinê musulmanîyê û derhe

qa evin G dildarîyê hatine nivîsandnê. Ji wan şêran şêrêîT

evintîyê hezkirnê û dildarîyê yen hère p'irin.

Li pêşgotna şêrên wîda nivîsîne, ku Sebrî ne merivêkî xwe

firoş bû, jîyîn û a3ma kurdewarî hez dikir, ji jîyîna xwe

razî bû. Çaxê înglîz li îraqé bûn, gazî wî kirin, ku ew

bibe wergerê(tercmaçîyê) zimanê kurdî, erebî, ewî nexwest

bibe xulamê zevtk'aran, ne çG. Derheqa vê yekêda Sebrî ev

rêzên jêrîn nivîsîne.
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K'olosê serê w^e diri nadim t'acê padşa,

K'olosê xwe du kolosi nadim qesir G qencî padşa

Bi xûnê can G berge xwe alûde dikim, ezî gêjim,

Rehma xwedê nadim bi du nan û ebai, ezî gêjim.

Min xwest ku xwendevanên me délai bibne nasê efirandna

Sebrî û bo wê yekê min çend şêrên wî evintîyê û dildarîyê

bi zaravê me kurmancî çap KÎrne.

ÇAVE GELAVÊJÊ

Txrêja rûmeta çavê Gêlavêj ê

Bi carekê a 'lem kire şevgêjê

Manga rûmeta çavê Gélavêjê

Musulmanno, ilac bûmê şevgêjê

Hemû a'Iem hêsxr û zamdarin,

Bi defka zilfê tira çavê xûnrêj

Ji defka zulfan derçûna min mihale,

Bi quran û bi Loqman û beravéj

Ji destê wê mihale ristgari,

Bi loqman û bi derman û beravéj

Awa min kir, ji defka zilfê wê derçûm,

Bi kî alî birevim, ji tirsa çavê xûnrêj

Ne hatî defeye, derdê min derman ke

Wesyet be, were ser qehran min binêj

Ji tirm û tar û tira te t 'êr nebûme

Bi k'ewa dil, bi çavê te bihavéj ,

Bi xemzeya çavê dil teskînx nabe,

Weku te bihxstiye bûye berxê ber mêj

Xwedê bextê bilind da we,

Da me destê kurt û ta 'le lîj

Tu ne hatî ser vê nesaxî carekê,

Ku m.irim, min bibe ser gorê, min binêj

Mepirse Sebrî tu çawani ji dûrî

P'erîşane bi vina ademê gêj. (88)
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TEYRE DILE MIN

Li fezê teyrê dilê min kete nav defka firaqê,
Asika ruhê min kevte nav destê (Zerxamê) firaqê

Ey dirixa bo hekîmê aşna û mîhreban,

Yek bi yek erzê bikim azar ù alami firaqê

çewa xûnavî çavê min erd rengîn kirîye.
Tu kerem ke, melhema dane li ser birina firaqê,

Halê derdim, nale-nalim, ew kes fam dikin

Jehra hicrê bibe xur, yan birîna sersamé firaqê

Heta bikî bedra cemala te vedişêrx gelekî ^

Cewra bê payan û hicrê mihnetî Şamî firaqê,

Sev nixûni xweşe bi wê umudê sibê tel 'été,

Derkeve herçende ne me'lûme (ayamê) firaqê,

Sebrî ku t'eke sev nabêjin çimkî wesfé^ yar,

întihayî nayê, bê payane encamé firaqê. (III)

EY PJRÊ CANGIRAN

Ey pire cangiran, guhgiran, aqil hoqe sivik,

Wey mîrê tekîyê .zil û xaneyê din biçûk,
P'uka te nema, gûza p'uk menî bi dev bide,

Bo pîran û rîspîyan ne rinde teze bûk,

Roia tucaret û téme'e xwe ji birê mezinra ad
diki,

Meydana nivêjê û cimaetê dibe liîra biçûk,

Şikir ji xwedê şewket daye te û şewkete,

Bostanê dîné te berelaye bi du kuşik,

A' lem girtine naçne ser hekim

Diçûn, dixwerin hebê hekîm
vê nale-nala zaruwa, ku fexrî pê dikin
Bê itbare, nalîna zaruwa nalîna fisûk,
Sebiri, eger çi qisa te raste, bese bêji,
Tezîzê nas meke li mesakxn. ta milûk. (116)
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SELAM(1892-1959)

Nevîyê şêxê gundê Azebanêye li topraxa Sulemanîyê, kurê
şex Ahmedê Ix sala 1892 ji dayka xwe bGye ; bavé ^î ber
deste derebeg Mehmud paşa dixebiti. Li pêşîyê ew li gundê
Azebane^li cem şêxan li mekteba gundda hîn bûye, pas! H
Sulemanîyê hin bûye. Li paşî serê hemû dinyayê yê' sala
l! ?Q?n ^"^ ^^' """ ^"^^ azadbûna milet, Li desîpêka sa
ia ly^O 11 eskeriya hukumdarê Kurdistana îraqêda bÛ iT
paşe heta sala 1955 li dîwana hukmetêda qulix dikir dew-

UxJ ^t^ ^tlt ^^' ^' Şeherekî dişande şeherê din ser qu-
lixe. Sala 1955 ew ji qulixê derket. Sala 1959 li Sulema¬
nîyê çuye rehmetê,

Refîk Hîlmî dinivîse Selam "tengî û çelema dinyaê gelek
ditiye^ gelek rojed giran li serda hatine, lema zûva pore
wi sipi buye . f^'-^

Li sala 1920-da dest bi nivîsandina şeran kir, rind erebî
u farsi u kurdi zanbû. Sêréd wî piranî yêd derheq hal-he-

kui^.^'n"''^-''^ ''^' '^^?^''^ tiegbetîy û bindestîya miletê
kurde. Bir u bawara wi ewe, ku rojek milet ji bin destê
dijmm derkeve, serbest be û ber bi rîya bextewarî hère.

Maruf Xeznedar dinivîse, ku Selam rind zimanê farsî zani¬
bû, ewi bl ezber "Şah-nema" Firdewusî dixwend, sered Orner
Heyam tercimey zimanê kurdî kirne G gelek çîrok G serhatî
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nivisîne. Le sed heyf heta nika hemû nivîsarêd Selam kom

ne kirne G li berhevokekêda çap nekirne. Her bi tenê sala

1958 dîwana nivîsarêd wî bijartî li Kerkûkê çap bû.

Ez jêrê çend nimGnêd şêrêd wî bi lihev anîna xwe tînira

ber çavê xwendevanê délai.

KIZINA DERDÊ COTKAR

Fegîr û hejarim, kesas û kilûl.

Ne ter û birçi, ciyê min dest û çol,

Xulamê axa bûm heft sal temam,

Zevî, dest û dol jêra dikola,

Bi heqê mehê yan bi kiré karî dimam

Carnan bê peran û pari nan.

Li zivistané bi deste cilê diri,

Bi cote pélav-çarixê pan

Tifing li destê min bû,

Bêdar bûm, sev li çolan

Carna ez pawan bûm li Dehol,

Zivistané cotkar bûm, havînê titunevan

Li ber berf barane bo garané axan

Dar min danîn bi mal û pis tan.

Ez dû wî diketim, kuda ew diçû,

Bi kişin û fişîna e 'ba pir gui

xudanê li ser min dikire xule-xul,

Nav li min kir bû "Kabrayê kirmol".

Neçar bûm, revîyam cem séx.

Min dest û pê wi paç dikir,

Bûme xizmetkar, bûme devrêş,

Pirça serê min ma bû li şûna kakol ,

Çend bavé min kuştin bo xirman,

Çend birê min kuştin bo pari nan

Bo wi şewitîm çend caran

Bûme merivêkî heramzade û zor,

Bx rojan li cerdê bûm li çiyan,

Êşk min digirt li şûna qol,

Pêpes bûm li bin p'é séx û axan

Ez berade bûm, mala min kor,

Li Kurdistanê rez û tiri bû.
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Ji min standin, nadne min yek pol.

Nêzîkî tepil û dcfê we bin,

Her ji. dûrva xweşe dengê dehol.

Desta Sarez-ârê hirîn û birin,

Bêjin nebêjin kwa ew xak û xol ,

Li ser vê xakê bimîne bê zevî,

Bo hejaran ne maye ger gemol

Bi vir û derew, bi lûla tifing;

Av û dest û çi^a bûne xist û xol,

Bi zikekî térim, bi sed zikî birçi,

Bê bes bûm ji rencé san, mil û qol.

Ev henasa singé min tê der û dor,

Heta azad nebim, nadme xwedê gula sor.

Cira ronik va hâte ser pencê jor,

Baskê şkestî, lawê gurc û kol

Wê darê egtayê ji bin derînin,

Cotkar û law û koma kirêkaran

Wê rêkê ji vî halîra bibînin,

Komelê saz kin, ber bi azadîyê herin,

séx û axayê kedxur ji nav xwe derînin.

ŞAGIRTE KURDISTANE

Zanînga mezin wa li Kurdistan,

Yekum Mektebê her bo musulman.

Tek tûk şagirt gawur û cihû bûn,

Dihatin jimartin 11 rêza nebûn.

Ji kisé milet yanê xêrdane.

Bas hatibû çêkirin ev saxtemane,

Xanîkî bas, gelekx mezin û dilgîr,

Mezin û firewan mîna qesra wezîr.

BÛye fêrga gelek bi dil xweşî,

Roja pirozê şerbet me dinoşî

Ji hemû aşi xurek têda didan,

Heta hat basa mamostan.

Merivêkî mezin, berêz û hurmet,

Got: " Guh bidin, 'Koma milet,

Mamostayé mezin, xudan bis û bîr,

Gelek kême li cem me, ku bikin tedbîr".
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Milet gişki bi carê qirar kir

Ser û mal- dan, zana peyda kir,

Me'lûme, li cem me xwendewar kême,

Mesela xwendin nakin bi geme,

Eger can û mal hemû fida kin,

Em bêçarin, lazime zana peyda kin.

Gelé bê zana, xudan jin nîne,

Nizane bo komel sudé bine.

Çend mêrê gelek jîr û zana,

Rîya karsazi bi vî rengi danîn,

Li Rohilatê ulm ne maye

Ew jî ku bibe, çavê me li rêye,

Çaxê zaruwé me pê bigihîjin,

Ji Evropê mamosta bînin û bêjin:

Huner, telsaz, radio û teyar,

Zaruwé me hîn kin, emin bêçar.

Gelek bi dilsozî me hostaé ziman anî,

Ji Evropê hemû merivê îş dizanî.

Tené mudîrê idaré kurde,

Zanaki bi bir û jire,

Hemû beyané bi dil pir xweşi,

Nav dixwendin Mudîrê pir bus,

Nav derkeve, kê hatîye, kê ne hatîye,

Hinek mina hergav xayb bûn,

Li lîstekêda navê wan nivîsî bûn,

Qet yek je wunda ne dibûn

Navê şagirtê vê zanîngêye, ,

Qet navê xelqê wa heye!

Guh bidin, ewî mudîrî navê wan

Xwend li ber çavan.

Berçavkê pise kuna xolawî,

Bi ben péça bû, çilk û tozawî,

Ji girfan der anî, da ber çavan

Nav xwendin bi dil û daman:

"Nifaq efendî "-hazire efendim".

"îtfaq kwané?" çûye cehnem".

Derew û delese qurban hazirin,

Ev herdu li vir daxilin.
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Rastî ù sedaqet miré min, du birane,

Yek ji wan du sal par mehkum kirne,

Dayk û bavé wan her mîna wan bûn,

Li nav komelê cîyê wan tune bû,

Bo te gelek eybe navê wan,

Li ser leva te be ev saxteman

Ji vê a'ylê yekê bimîne,

Wé zû-zû proja mektebê bişewtine,

Ji wê latirçin her wê bimîne,

Reh û rişiyê wan ji bin der bine.

Wetenê kwané? çima dîyar nîne,

Wa sal temam bû, sebeb çiye?

Qurban fa 'm ke, bese, sebebê megere,

Navê wi bi gelet nivisîne bo te,

Bi esil navê wi mêri Note,

Bi herfan qet ferqi nîye,

Çaxê nav nivîsin, tu je mayosi,

Li cîyê Noté weteni te nivisî;

Herdu yek tipin. Noté weteni,

Mudir ku bihîst, girîya û pê keni

Disan mudir kete pirsyarê:

"Kwané Rizgari? Min qet ne dîye,

Bi xwedê, ev nav get tune li dinyayê,

Çima temyon li şûna şekir û ça nivisîne?

Qet kesek tune, navê wi Rizgari be?

Gerek bi nivîsin şekir û. ça be.

Azadî kwané? bang bikin zû

Qurban, bi rasti pérar mehkum bû.

Edalet kwané? li kuye edeb?

Terk din, yasaxe, çawan hûn têne mekteb?

Nexweşî?-Belê hazire li ser péye ,

Herdu Ji cem me miriné, çi li seher, çi lu gund

Kwané Serbestî li vê saxtemane?

Polis rapéça, kire bejidîxanê.

Zanistî kwané? Ew çima der çû?

Mehkumê hukmê eşayrê bû.

Cehil li kuye?-Li virim roj û sev,

Xeregi işim, li min herame xew,

Beroka min girt ulm bi ne heg,

Timaya cî bo min bike leq.
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Şikyat min lé kir bi çavnêri,

Mehkema me ya eşayrî

Birçi û nexweşî kirin bi hekem,

Hukmê ulm wan da zû bi xatir cem.

Hakim ji me pirsi moda me herduwan,

Ke ji me lî pêş hâte Kurdistan?

Min gotê: "Qurban, welidê virin,

zûda li vira bûm, berî rom û ecem,

Qanûn anin, hakim da pişkan,

Xwend madeya "Miruri zeman".

De sal mehkum bû bi zincira Mesdûd,

Wusan der xist xaricê hudud,

Ulm li cem wx wa bû hukmet niye,

ZÛ da famkirin ku gora wî çiye,

Bo çi dinya seri lé poş girtîye,

Her ci û dol sparti bûne wî,

Seyrî béagilî çima nakin,

Heta dinya temam fam bikin".

Mudir li wan pirs kir dîsan ji nûve,

Gazî kir, got: " Gişk guhê we lé be,

Navê we kîjan ne hatîye xwendin? icar?
Dengek hat got: "Mudir, îstimar".

Mudir xeydi ji dengê bé reng,

Li ciyê xwe hişk bû mîna neqşê seng,

"Tu kêyi? Wa herdem haziri cewab bi,

Nêzîkî ber çavi, dûrî ji sewabi,

Çend zû cabê didi li pirsyar".

Got:"Tu nizani, ezim îstimar"

Eger dixwezî tu bi xwe fam ki,

Nabe qet carekê bêji navê aqilekî,

Reh û rîşîyê me ji-bin hiljeni.

Ezê bi qanûn ulm û edilê bixeniqinim,

Yan ez her hebim, yan ewan bin,

Hazir bin herdu bo gor û kefen,

Tarixa me kevn herdem bixûnin,

Wusan ra bihirin, ji der me raborin,

Mudir berê xwe kire wi got: Qet nabe,

Kê tu aniyî nav vê zaningê?

Seysetîya wusan min anîye.

Le min rişiyê bas da kutayé.
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Her merivêkî ku dilê wî lé de,

ku pz derkevim, bo min wê bê sema;

Sirewt û pare û dewlet yê minin,

Xwerna xelqê dinya arzane,

Eqtayé mêrim hemû	

Xwefiroş û casusé minin hemû.

Eger wan xweş té, coté min digère,

Eger barane, asê min dihêre"

Mudir gotê: "Mektebê dadin, daxin

Çima bo çara. serî ez ji birevim,

Gote wan: "Hejar kuda bireve,

.ci ne maye, pena xwe pê bîne,

Li bin dest meda dariza cihan,

Neçar ser dikin em xwe bi xwe

Qanuna we ji devê meye,

Aqxl û minticlf cem me gemeye.

Dengek hat, got: "Cenabê mudir-,

êzdan dizane huş û bîra min,

Bo serbestîyêye kuştina dijmin,

Nabe bi tirsî, yan tefre bi,

Hîva zanistî bi fér nedi,

Ez îtfaqim, we, de bidme te,

Naka der çûm, min dest pê kir çûn û hatin,

Hukmê temam bo zanistî ezîz,

Ji xwedê wê zêde be, wa hâte rêz,

Eger li pista min bî, ku ez tenême ew,

Naxwezim hezar Qubad û Xosrow,

Çimkî xwendin hevalê zore,

Hepsin ber bin, lé bi nûre,

Serbestî teze bendixani,

Tê ber bi vî niştimanî,

Mijda ber bûna azadîyê daye,

Ji mangé zédetir hukmê wi ne maye,

Ez kefilê teme, barmte bidim,

Zanistî besî mine, ez bi xatir cem

Wusan serbestî û azadîya min heye,

Rizgari têne cem min zû bi zû,

Hemû bi carek dest bidin hev,

Dest bi dest û gewat ji xwedê,

Zanistî bese bo serperesti.
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Bi dil îtfaq û yekîtî û gi-şti,

îstimar wusan ser, lé bû gêjti,

wê bizane ji bo çi û çawan bû kuştî.

YAR LI XEWA MINDA

Şevekê ji şevan yara min hâte xewê,

Rûnîştî bûm li cem bi dirêjya şevê,

Li nav jûreke bé cira û tarik,

Ezî xemgîn û yara ged barik.

Du bû du, herdu tarik li xeyalê.

Min xwest bêjim cefa rojgaré,

Kengê carekê ji minra wa lé bê,

ïar li cem min serapa şevê,

Bo wé birêjim cefa derdê dil,

Ez bo yara rumet père gui ,

Çi derd? derdê dil,

Çi derd? kurde xem,

Ew derdê ku wa dil dike av,

Çi dil? koma xunav û zoxav,

Ew derdê ku Wa dil tîne çoş,

Ew derdê ku wa dil dike bé bus,

Ew derdê ku wa dil disotîne ,

Rîşîyê cerg û dil ji bin der tîne.

Kiz-kiz rûnişti bûm hundurê xemê keylê,

Ez mecnûnim, yar çêtire ji Leylê,

Destê hesreté min da bû ser ejnû,

Min ejnû xiste jêr li nav du ebrû,

Dil, eger bêjim, kanîya koma zoxave,

Kelîya, qulpa wê gilê xûna cave,

Tik-tik dilopê xûnê ji çav dikişiyan,

Li ser sûreté lai û aida dirijiyan,

Xûn ji dil bo çav, ji çav bo rûmet,

Tik-tik dikir, dikete erdê wek yaqût.

Cew û binav ferware ser çem,

Ji cerg û dil û çav haïe ber hev,

Bi hêsrê çav ber çav bû rengîn,

Berenisk dihatin .ji cîyê girîn û sîn.

Ne gise, ne razî bûm, min ne kir, ne da.



272

Sinema bûm, min xwe nîsan da,

Bo goşa çavê şîrin Dilber

Sima Sinnema kete ber min nezer,

Sehetekê henesa giran min kisand,

Seyrî sinema disan min kir,

Bali çav da min, temaşa min kir,

Ld ser sexti bûm, ku mam, ne mirdm,

Bd pencê şimşali péça xwe helbiri,

Qed-ged perda dil çitî bi çiti biri,

Sewq xiste nav jàra teng û tari,

Êléktriki ser gune û ruxsari,
Bi sinema ku wa bê deng bû,

Ew leşê ku wek nexşê seng bû,

Kete zeylé û şîven û giryan,

Lûrina wé çêtir bû ji gewan,

Bê perde, bê tirs, bê nalîna sed terz,
û got bi awazeki berz:

"Ezîz, nû nemam, bejn û bala e're'rê terz,
Eskola xeta, yara gerden berz.

Gui xunça beharé, baxca jîyan,

Binewşa teze, berê berî beyan,

Aska şermoke, çavê te kal,

Binevşa çiman, dengê te xal,

Bo te bézarim ji xizm û xweş,

Dev xunçe gui, rûmet sekré sévé,

Be rêza saxan, egrîca peşîvê,

Rûmet peré gui dema nû beharé,
Dilopa sev nim, xudana ruxsaré,

Leylê nizanim, bejna dara ter,
mecnûnim ji mecnûn bedter,

Bo te bézarim ez jî jiyan,

Xereqî zarin û sîn giryan

Bo te bû cergê min wek bêjinga qul-qul
Bo teye ah û zarina min,

Sev û roj her dem sîn û girime,
Bo çi nizani, hemû bo teme,

Ji bo te xûn tê ji çavê min,

Henasa sar şevan bûye para min.

Te ber daw kirim, ketme ser erdan,

Bo te her wa bûm bi sergerdan.



273

Bo te bézarim ji xizm ù xweş,

Şerte sert, ezîz, bibime âevrés,

Bo te li min herame xewa şevê,

Bo teye nalîn û girin nivê şevê.

Binêre, kizin û henasa sarim,

Ruh û canê min, din û îmana min,

Bo çi tu napirsi derdê dilê min?

Min seyr kir li yara xemwari.

Hâte ber çavan rêza mirwarî,

Çi bikim, bêçarim, girane halê min,

Ez ji te zédetir henase sarim.

Bi sîn û girin maf mestî,

Mêrin, dikarin bi mêrani bistînin,

ÇIViKA GIRTi

Çivikek firî ji ser hélînê,

Ji çûkêd xwera dan biçinê,

Bê bes û bê sud çivik li gerané

Evarê li ser balaxanê

Dit qefesek li ser hêlanê.

Çivîkê avaz û nexme berdan,

Li nav qefesê bi kamirani

Xem dikir bo ba û şadmani.

Mina pîran dikir yadê civanî.

Çivîkê got: "Xwezi bi xweş zindegani,

Xwezi sed xwezi wekî ew ez bûma,

Li nav gefesêda bihatama û biçûma,

Péç-pêç işê min mina zilfê yar bûya,

çê bi çê singé min mîna- şahe sed car bûya,

Qet car bo dan ew nake ah û zar,

Bê hiş nabe, nake nal û hewar

Li nav gefeséda tirs ji kê bê ser.

Tira bêla serda nayê qet car". .

Baskê xwe nizm kir, çû cem qefesê.

Nefs kir, dan bikişine ji qefesê,

Bo live dan bû qeqnes.

Berê xwe kire çivîkê û got bi dengê hewes.

Mineteke giran bike ser sané min.
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Ji cinsê teme, cem te mêvanim,

zelûlim ji destê çûn û hatin,

Jar û hejarim mina gulê bina xwe bide min.

Tu destê xêrê bide min,

Ezê rokê kêri te bim.

Min dayne rex xwe bi rancerû,

Hinekî em tev hev bijîn,

Bi qaspe-qasp, bi qaqa û kenin",

Got: "Azadî li cem seyad nîne,

Her cewre pêşê edil û dad nîne,

Nalîna min tenê ne bo firîne,

Bimre meriyê azad nîne,

Çi azadiye, dil û zelûlî?

Mirin çêtire ji rengê dilî.

Hère, çolê be, ji min dur,

Zix û lim bixwe genimé sor.

Me be tev çûk, mar û mor,

Dûr be ji merivê serkês û mexrûr.

Helbet danê wan bê daw nabin,

Li warê wan bê raw nabin".

Ev qise bihîstin çûka dil xûn,

Got: "Ji vê qisê em xêrê nabinin".

Çûkê baskê xwe ba kir, hilfiri,

Kete rû ezman, li her alî nihêrî,

Heta çend heb dan bi çavan dî .

Gelek dil sa bû, çaxê dan di,

Gihişte dan, mile wî kete daw.

Hâte bira çivîkê çûk li ci maye,

Ahek kisand, dil bû ava sar,

Rojekê êvarê şeva tari,

Kire axin ji destê bê ci wari,

Nexwest bi azadî bifire rû ezman,

Gelek têkuşa, necat kdr bo fdran,

Per û bask get lé ne man,

Gelek tâlî dit ld erd ezman,

Gelek çû hat bo çûkan

Hêzê firiné li ser ne man,

Desteki bi hişke bisk mile çûkê girt.

Bê sûdi bû firte-firt,

Bê sûdi bû pele-pel
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Kire nav qefesê, biri rîya emél ,

Qet carek ne ma xên ji ecel.

Ku çivik hâte girtin bi destê kê be,

Azadîya wa her li bira te be.

KOTIR U NEÇIRVAN

Kotreke can, xal û mil nexşîn

Per û bask û ling rengîn,

Bi nikulé xwe pus anî,

Li ser dareke bilind belgedar

Ji xwera hêlin li hev anî

Bi hêlan hêlan hékéd xwe veşar.

Du hék anin kotra keVtekir,

Piştivani bû daristana çir

Rojekê nêçîrvan çû raw û şkarê,

Hûre-hûr nihêrî li bin darê

Nêçîrek ne di nêçîrvan,

Got: "Wextekê wê bê ser çavan".

Berê xwe da ré rawkerê rawê,

Rê ket,. bere malê berî evarê,

Kotra ne fam, bé aqil û kemal,

Bilind bû bi baskê xwe bi xal,

Nizan bû derdê wé derdê hemûyan,

Derdê derdan, derdê zor giran

Çavan genc bike derdê bê derman,

Çawan xwe rizgar bike ji ne zanîn,

Heta rasti wî bé kotra nexşîn.-

Kotxrê dest pê kir bd haqu-haqû,

Rawker û kew qet li bîré ne bû,

Rawker bi dengê pirina kotirê dil xweş bû,

Rê ji bir kir, bi dil xiruş bû,

Lûla tifingé zû-zû dirêj kir.

Mes girt, tifing agir kir,-

Bi vizina gullê kotiré hejar

Birîndar bû, ji darê kete xwar.
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Nêçîrvan mina perani ber bi kotiré revî,
Kêr derxist, serê wê zû-zû biri.

Zana dibêje: "Fikra min waye,

Nefsa xwe ragirê heta agile te heye,

Wextê tu keti ber dar û destan

Agiïê te gerek zortir be ji nefsan.
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SALIM (1805-1869)

Navê wî rastî Ewrehmen begê kurê Mehemed begê kurê Ahmed

begê Sahibqiran bûye, binemala Sahibqiran li Kurdistana î

ranê bûye, Ewrehman pismamé Mistefa bege, ku bî nave kur~

dî askera bûye wek şayr. Ewrehman li sala 1805-da li Suie

manîyê ji daykê bûye û sala 1869 Çûye rehmetê G li rex"

qebra pismamé wî Mistefa begê ki-me çal. Ewrehman gelek

caran çûye Kurdistana îranê gerîyaye, çûye Taranê (Teh-

ranê). Refîq Hilmî dinivîse, ku Ewrehman bijîjk bûye xelq

qenc G sax kirne û sebeb wê yeke navê xwe guhastîye Salim

û bi wî navî ji e'yane wek şayr. Li sala 1945-da li Bexda

de. dîwana wî bi destî Merîvan hatîye çap kirnê. Têda şê~

rêd dildarîyê, niştmanîyê G wetenperwerîyê hatne çapkir¬

nê. Çend sêréd wî derheqa serê romê û hukmeta baban hatne

nivîsandnê, Di wan şêranda ah û zarin, derd G kulê xwe li

ser halê xelqê kurd Q li ser rûxandina hukmeta baban nivî

sîne, ~

Dîwana Salim li ber destê min nîne, sebeb wê yekê ez li

vira çend sêréd wî j i kitêba mamostyaê rehmetî Refîq Hîl¬

mî ber digirim û li vira tînim ber çavê xwendkarêd me dé¬

lai.

ÇI KIR TEQINA TOP U TIFINGA

Hey xwedê, li wê demê çi kir tegîna top û tifingan,

Ser zemin tarik û dinya toz û ker guhê esman,

Meha talerê mehaq û roja negbet cilewger,

Xirmanê şayî li ber ba, berga xem ateş feşan.
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Laxerê taie şikand hezreta bazû û geda wî

Exterê bircê mizeffer xwe ji vê kirnê nihan,

Ger çi pêşe-pêş bi heybet bûn û aza çûne pêş,

Hesreta baz hem wan ne zanî "nizam" wa bê beyan

Pêş devê wan " oxlemeya" top, piştî ser wan a-

gir,

Gihîşte çerxa hevtemîn ji wê a 'nêda ah û fixan,

felekê ker bû ji ber nalîna neferê seher,

Li mikana girtin seda, nalîn û fixan û a'ieman,

Muddemi kor be "nizam" îflîs mekan jêr û zeber.

Miré sordaş û emînê mervé herdu engewan,

Ger eşiret bigrin, her yek heta bimrin, kémé,

Kuştna mîr bayé mixalif bû, bi şemeyê dijminan,

Roja getlé iroye elheq, ehsine pê divêt,

Yadigari hakiman, eanûşinê silsile, '

Na mirad û newres û megsed nedi.û newciwan.

(Refîg Hilmî, 62-63)

DILE MIN SAYE

Dilê min saye li benda silsila gisoye dilberda,

Li şane xewf nake defeye li vê daye dilberda

Girê best dil li singé minda li hesreta ser û

mihré te,

Ger heta agré pir gir bişewteine li meemerda

Te'mul ke zemanê kuştna min sure'tê naxwejze,

Li dil meda bigrin xwe bi dewra dest û xencerda

(Refîq Hilmî, 63)

LI MIN VEGERIN

Li min vegerin, guhdar bim, dest li ejnû bim,

kef li zénan,

Gêjelu kengê bayé nedamet tari kir sehfaya ci¬

han,

Bezma seydê mê siyadé felekê karek kir,

Rengê balaya tîr ged dan bêne terkibé kevan.
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Ze'fî taie cazbe bo kareba, bo xûn û dev,

Seyrî çara bextê min kin, bûye rengê zeferan,

NÛ behara min xezane, wextê kengê subhê min ze-

muze,

Pertewa mehê xemû çaki derûnê min mîna kitan,

Turké qursi xur ku taie bû û tilumi kir bi reqs

Kewkebe meha miradé ehlîyê baban bûn nihan, ,

Dil ji mihnet keyl û meylê nav seherê min nîne,

E'ynî çavê min xûn je tên ji daxa mêrê me,

Raste gerdun çak bike bo rengê bed rêtin weli

Narijîne rengê wî bi vî rengi bi muddey sed gi¬

ran,

Sae'qe û bergi ne damet zulmetê da şerg û xerb,

Berdebarane bi mexsûs li ser milkê baban,

Çavê ibret hilbire ey dil li we'zê dewrê àûn,

Seyrî ke çawan turk, felek çi kir bi zumra kurd_

ziman,

Hakimê romê li ser texte suleman diréx

Kete destê dêwê dûn mihré sulêman ala man,

(Refiq Hilmî, 58-59)

Ger omuda dil bîne cî meha cihanara, '

Bi xalê hind jî bexşan Semerqend û Buxara,

Ji bin xaré muxeylan wesl eger be arazû û nakam

Kenarê ava rikinabad û gil gişt mislara,

Nesîhet bigre guhê cana ji alîyê wan zor bi tej_
zime,

"Ciwanan sea'detmend pend pir danra"

Du sed car ger bi guhê xwe -herfé te sar nos kim

şame,

"Cab tilx mizibid leb lel şekir xara"

Eger horî ji kewseré şûstşûya xwe da te,

Bi av û reng û xaï û xet çi hacib rûy zibara?

Ji idraké şkenei e'gdeyê ziliê te perişanim.

(Refiq Hilmî, 70-71)
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Hewayê paçî levé te rîyà bendera zilfê te wun

kir,

Misafir bo siyahet suyî çin çû, tûşî maçin hat,

Kilamê wesfê hisnîya te min xwend du şeva bi

penhan,

Ji perda xeybê heta rojê bi guhê min dengê teh-

sîâ hat,
Dua min bo defe'ye çavê bed li husnê te dikir

îşev,
Lx dev ruh el amin ta subh dev avazê amin hat,

Li hedîse kuştna Ferhadê miskin bejmê te çawan

bû,

Ji şewgê daye ser tişe, wextê dengê şirinê hat,

Hemû wusan hatne sûy zexmé dilé Salim mîna ca-

Bi sirweya bayé seher yek dem ku nexfey zilfê

miskin hat.

(Refîg Hilmî, 73)



281

QANE MUZHER (1898-1960)

Navê wî bî rastî Mehemed bûye, kurê şêx Ebdulqadirê Dela-

ŞÎ. Li sala 1898, li gundê Rîşînda ji dayka xwe bûye, Ew

gund li Binara(Binatara) ŞarezGrêye. Şêrên Qane gişk der¬

heqa. belengazî, hejarî û negbetîya merivanda, derheqa cî

û warên kurdanda, derheqa stemkarî û xGnxwarîya séx, beg

û axayên kurd û stemkarîya dewleten derva li ser neteweyê

kurd G Kurdistanêda hatine nivîsandinê. Di sêr G helbes¬

tên xweda Qane mîna Cegerxûn, Guran Q sêrbêj G helbestbê¬

jên kurdan derdikeve meydana serê rewşenbîrkirina netewe¬

yê xwe, di sêr G helbestên xweda ew xelqê xwe şîret dike,

nesîhet dike, ku ber bi rîya pêşrev Gpêşketin herin, w.ela

tê xweda xwendewarî, marifati, hunurGsene't G pêşezanine

belav bikin, xelqê xwe ber bi rîya aşîtî, dostî G hevkarî

di gel ciranê xwe bibin û bextewar bi serbixwe bijîn. Na¬

vê hine sêr G helbestên wî.wê fikirê G wê ramanê tînin

ber hiş û çavên xwendeweran, mesele, "Kurdistan", "Ez Ku¬

rê Kurdim", "Merîvana Min", "Nevîyê Kurdim", "Eger Mirim','

"Li Xewna Minda". Hine efirandinên Qane li ser gotubêja

wî'heywanan û tiştan hatine nivîsandinê, mesele, "Qane G

Lihêfa wî", "Qane Tajî Tawus" , '"Qane Q Kera wî" G yen

din. Di van helbestanda bi mecazî hevbendîya merivan nî¬

san dike.

Divêt bêjim, ku zimanê Qane xweşe, şîrine G zelale, bas

tê fehmkirinê. Min li jêrê hine sêr G helbestên wî kirine

kurmancîya me jorîn G bi latînya kurdî nivisîne, ku xwen-

dewarê me délai xoşevxst bibine nasê efirandina wî, haj

vî mêri jî bin.
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TIMAKAR MEBE POJMAN DIBÎ

Carence seJci geieJc timakar,

Hestûk dest ket li kûçê nav seher,

Hestû hilgirt, revî çû ber kenar,

Ku dûr ket ji bazar û seher,

Gihişte avé, aveke zelal,

Mina, aynê şiklê însan têda xwan,

Li avê nihêrî, siklé .wî hâte ber çavan,

Wextê çavê wî şiklê wi ket.

Mina neftê agiré timayê lé -ket,

Li şiklê xwey nav avê kire ewtîn,

Hestû ji devê wi der firin,

Rahiştê ku ji avé der bine,

Hinek ma xwe bixenigine ,

Ne ev girt, 'ne ew, tişt je ne bû,

Ji dest der çû wusa zû bi zû,

Netîca vê timayî ser gerdanîye,

Li axir her pojmaniye.

.(Rojnama Kurdistan H.22 ,Taranl962)

BERBEREKI Jl NEXWENDEWARÎYÊ

Sewad çi bdkdm, nanê mdn tûne,

Qiranek li cêba minda tune,

Sed xwezla min bi wi t'érê û dilşad,

Cehnem û gor bi gor be s'ewade,

Sewad get zikê birçi t 'êr nake,

Rîya rast nişani kes nake,

Eger- bixwaze dewleta îran,

Welat nebe xebûr û wêran,

Bipirse halê fegîré şeheran,

Zehmet nekişine her tenê bi Tàran,

Arzan ke nirxê xurek û poşak,

Wê bê tam be rengê sor û ne pak,

Giranfiroş û xûnmij û merivkuj ,

Bide dadê, darda ke li dar axac,

Eger na, rojekê firga hejaran

Gişkê bibin yek mîna agir û baran.
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wê- bibin lêy, bidne ber xwe mal û gund,

Ji bin der bînin rişiyê dara tund,

Bi girme û haje û kêf û hilmet,

Ziyaneke zor wé bidne dewlet.

Hesen, Zinet, Nadir û Perî,

wé hinek nan bidin ji derdê serîj

Ji şevda axir her yekî mîna misk,

Qirte-qirt bikin nanê reş û hişk,

îcar bi vi halî şevan li mekteban,

wê bixûnin .dersê exlaq û edeban.

zîna jina Hesen nexweş bû,

Ji ber ku li sermada bê poş bû,

Hesen bi nalin gote kurê xwe:

Hinek derman bîne bo Zîna daka xwe.

Ewî got: Min ji dûr gazî doktor kir,

Merizo, tu kuyî, herë, çavên te kor,

Hesen dama û Zînê beste seri,

Kirin girîn Nadir û Perî,

Famila Hesen nimûna karê

Nimûna feqîr û renc û itbare,

Bi zimanê hal ya bi aşkar,

Dewlet nezeriya xwe dike îzhar,

Dibêje: Eydxweş, cehnem birçiyi,

Bé libasî û zoxal û gursi.

Tu her bixûne, s'ewad peyda ke,

Bi zikê birçi heta alman rev ke,

Padar be axa ses hezar sale,

T'êr bixum, besî mine ev gebale,

Lîsans, dîplom daman û eqeb.

Sport û hemal wê heme mekteb,

Mamostayé bê hêz bo nanê davan,

Bidne zoran du gel ewan,.

Rehme li qebra kurde bé çar,

-Kurde caf, goran, kurmanc û rêncber.

Dinya û strîyê ga li pista masi,

Nirinek ji giya nabe esasi.

(Rojnama Kurdistan N 124, sala 1962 Taran)
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QANE U TAWUS

Tawus, ez û tu, em herdu pirin,

Yek ji yek bedtirin, mat û zivistan,

Ez dua bo te, tu. dua bo min, \

Tawus têne ser me çi cudaye dijmin,

Tawus dizanin, haie te ne haie,

Qet xefet mexwe, va nivê salej

Pênc-şeş mangé din bi îzna xuda,

Ya cote hêstir, ya ji cote ga-,

Bixme zevîyê, pê cot bikim,

Bi t 'êr û tesel nanê te jî bidim,

Ku wa rê çûn heft sal temam,

Qet kes nizan be bi çi dirûné.

Sala din bikim cil û berg ber te,

Ku kulinc nebî, ez ne li ser te.

Lé nika wa feslé zivistané,

Wextê kilita berfa çiyastane,

Ku te bibînim ey şêrê min ,

Kêwrişk û rûvî çawan digirin bo min,

Menêre wa li min, kizî û damawim,

Heta min bibînî, aşigî bi rawim,

Ta-wus got: Qane, kes mina min nîne get cî,

Ji min xerabtir, herdem birçi.

Ne séx, ne mêla, ne sofi, ne beg.

Tu bi xwe nan bi^çwe, çi te daye seg.

Tu kevne fegîyî, perwerdeye mizgefta,

Ewqas te ditiye ji jar û çewta,

Sed hezar şîrim, tu nîvê sirî,

Destê min bi gune koteka kurê te,

WÎ wextî min zanî, ku bé nani,

Ji min xerabtir, dil perişanî,

Xeregi seri, ser ji negbete,

Jina şayran gelek zehmetê.

Ta tu şayr bi, ez feqîyé te bim,

Ji vê xerabtir her rehber bim.

Va ez xerêqim, ji birçiya bimirim,

Şûna kêwrişkê meya gun bi te bigirim.
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ÇAR TIŞT NEGBETA KURDIN

Car tişt îro bûne negbeta kurde hejar,

Cehili yek, bêaqilî du, dil pisi se, dawa çar.

Me pas dixin li vê axa meda çar giro,

Xan yek, serdar du, begzade se, axa car,

Nahêlin bo xwe rehet bin, serbixwe bijîn,

Ecnebî yek, mame du, eqtay se, kwêxa çar,

Dax û kiz bim, li ser vî miletî min çar derde,

sêl yek, aras du, samet se, Bexda çar,

Fexré bo min, iftixar û hurmete çar teyfe;

Zend yek, gelbaxî du, şirvanî se, midya çar,

Baz bûm, baskê min şkestin, çar hela nehsi xerab,

Xaneqa yek, tekiye du, emame se, e'ba çar,

Çar sifet meweude bo min, lema qet kesî naxwezim,

Qane yek, sêr du, xweşi se, mêla çar.

MERIVANA MIN

Merivan miskené mehr û xane,

Merivan wek baxê cihane,

Merivan bihuşta rû zemine,

Merivan wek neyabé cihane.

Bîra serê kanîyê wé wek silsilane,

Bi e'ynî axeke ferdê zemanê,

Li nav vê deştêda gula ziribare,

Nimûna çavê lêla eşgane,

Hewa mute'dil çiyastane pir gulane,

Bihuşta av û axé, ba û erdê,

Keçên horî û kurên xilmanîyane,

Eva gelek fexre bo axa Mêrivane,

Emirxan diben çxyé Erdelane,

Emir Xemze, xalo xan û Qubad beg,

Yek-yek ciyê deysan têda nîşane,

Cenabê Nûrî, Kerem ke axa me,

Ji qedîm heta nika ciyê şayrane,

Xeyali û séx Seyd û Xato-Xurşid,

Mêla Nabi ku serê wî çiqas ciwanin,

Ferîq û Nûrî herdû behra ulmanin,

Li hemû aliyan huneré wan e 'yane,

Bi farsî, erebî, kurdî û tirkî.
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Bi car zimanan nivisara wan e'yane,

Ji qurna pêşin karê Merivan

Muheqeq xaricê şiro û beyane,

Ziman ka qiweta şiro e'da ke,

Qelem kengê qabilê vê dastanê,

xên ji. Qane kê heye wesf û seba wê bike,

çi bikim, ew nika menzîla biyane.

(Dîwana Qane, 65-66)

KURDISTAN

Kurdistan mêşelana şêrê meydana mine,

Ax û bayé niştimana mêşê lawanê meye,

Kurdistan mekteba wujdan û hem erfane meye,

Dirk û darê Kurdistanê sosin û rihana meye.

Germe sira Kurdistanê şerbet û fineana meye,

Çiya û çiyastana welatê Kurdistanê cineta meye,

Ava temiz rizqê kurde, dayka pir şefketa meye,

Ava sare, nanê wê zore, nimeta wé bé zehmeta me_

ye,

Kengê mina xelgé li axa xelqêda pir minetim,

Her bêjim ava be, ya rebî cenet û el-ednana me¬

ye,

Qesra F'irdewusé berine, baxê hencîr û henarê me_

ye,

Xudanê hewz û heyat û mer-mer û cûge û çinar,

Kewsera min coge û delîne ya hinaré serçinar,

Çemçemal û baziya meskené serin swar,

Bê temaşe Şarezûr û cala dexl dana meye,

Fexrî razî be, bê bêkes hurmet û qedrê te tune,

Sed kirurê te be, ku bi xwe maquï nebi, sûdi çi
ye?

Milkê bê xudan, ezizê min, her wek dara bxyé.

(Dîwana Qane, 76-77)
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QANE U LIHEFA WI

Qane dibêje lihêfa xwe:

Lihêfa kevn lî rizl,

Pir tu kevnî û diri.

Ne sari, ne germi.

Ne berê défi, ne çermi.

Ne mari, mîna maran digezî,

Tûjî tûj, mîna derzi.

Bina te bina seyê guri,

Tê vi alî, diçe wi alî.

Tu bê berî û bê pist.

Bavé min jî her te kuşt.

Tu kevnî, ewqas kevnanî,

Kes nizane tu çawani.

Ne sori, ne şinî,

Derzi, diri û birini.

Ne hêşini, ne horî,

Nizanim çi eûri.

Mina meska meşka reqî,

(^1-qulkî û qelişokî,

Çaxê te didme xwe ser.

Pista min dimîne li der,

Çaxê te didme ser pêva,

Laşê min dimine li derva.

Ezî jarim, bê don û bê rûni,

Axir çima tu wusan bi doni?

Xwezla min bi wé roja zivistan,

Rê û berê xwe bikim çiyastan,

Li nav herfé û seholê,

Li tepka ser çîya â çolê,

Li te dûr bim, şad û mes^ur bim,

Nebêjim çima wusan diriyagi,

Dizanim ku tu zû mirîyi.

Lé ji minra rast bêje, ^

Hûr-hûr serhatîya xwe birêje,

Kê cara ewil tu dirandi?

Wa tu ji kar qetandi?.
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LIHÊF CABA QANE DIDE :
y

Qane, tu ji min dirîtirî,

Ji min gelek mirartirî,

Çaxê adem hâte der.

Para xwe ji bihuştê bir,

Wana ez dam bi xelat,

Li cem wan mam roj û séhet,

Li cem adem hezar sal

Ez mam bi her hewal,

Bi mirât ketme destê Si,

Ji dest Si ketme destê îdrisi,

Dest bi destê pexemberan,

Heta ketme destê Suleman,

Wusan ketme destê şahan,

Hukumdarên cihanan,

Ji Cimşîd û Keykubad,

Xamurabi heta Şidad,

ïskender û Feylequs,

Heta çar qeyserê rûs, -

Lema wusan mirime,

Lema qet ne mame,

Nika base havine.

Germe temam bi kîne,

Rabe heta zivistan,

Berf bikeve li çiyastan.

Tu qur bi ser bî,

Eger hîvîya min bi,

Çawan bikî, bi tivdîr bi,

Li ciya tuê oxina dijmin bi.

Mina kelaşa sofileran,

Pêçî têda dimîne dervan,

Pozka wê dibe pani,

Bê kar dibe yeksanî.

Tu ji ji serma ne razî,

Bi çûk û ejnû dilerizî,

Xwe diki qonc wek jûjî,

Dibî jûjî, ji serma dimiri,

' Wusan mala te wêrane,

Wusan derdê te girane.
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QANE U KERA WI

Kereki min hebû, çi ker, wek ba û boran,

. Kerekî min hebû, çi ker, barkêşê dewran,

Kereki min hebû, çi ker, cejna seyar,

Kerê Nuh Nebi bapirê wi bû,

Bi qed guhdréjê l'sa xal û xarzîyan,

Bi lésé berz û zik stûr û seri zil,

Kefel giirc û parsû çix û guh pan,

Sega û dar û doşane berz û mil qinc,

Dêl sûr, sipi tûk û qewi dan

Ji kewşê sim heta segê refisqe,

Xeteke musteqim bê kes û nuxsan,

Şevşe min gotê: Çawani, yarê dirin?

Vê sermé destê min li dawa te be,

Ida zivistané, wextê dar kêşane,

Wek salanê pêşîn bire çewalane.

Ne nanê min bes, ne şekirê min hes, ne çay.

Ne berge min û jina baqi xizan,

Hemû her ça-vnêriya hemeta tene,

Bihirkini bi bar û were meydan .

CABA KERA SIN

Kerê got: Qane, esef be , bé heyati,

Heya zor xweşe bo meriv û wujdan,-

Bi kîjan çi? kîjan gewer? kîjan nal û bizmar?

Bi kîjan rewşe û cil û eilbend û kurtan?

Eva çend sale, ez barkêşê we bûm,

Bi xwedê min ne dît cewalê alif û dan,

Hostayê nalberid min wek teyrê enqa,

Nayê ditin li dewrana dewran,

Bi wê nale qesem tengda li jêr pê min,

Bi wi cehê gesem ne minage jêr dan,

Qesem bi wê gaza min dîtîye li e'mrê minda,

Bi wî çakûcê ku min ne dît mer lé dan

Dibe xêra min nebe xên ji zire-zir,

Eger hûr ji bikî e'zam bi goçan.

(Dîwana Qane, 72-73)
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Wusan dizanî xêncî min.

Ne baştire ji dijmin,

Eger hîvîya te bi min be,

Herdu destê te li ser çok be,

Eger nakî bimiri,

Divêt xwe' bi kareki bigiri.

Hère cem paredar,

Cem axa û tucar,

Bibe kargerê wan,

Yanê hilgirê barê wan,

Darê axa bigire dest,

Bikuje, guh mede qet kes,

Şêq le de, miskînê jar,

Heta bibe bo te pîgar,

Bi serê axa sond xwerin, .

Diyarî ji xanimêra birin,

Belki te bikin serkar,

Xerman hilgiri bo hejar,

Ji deha pêne tapo be,

Yê mayî, nivi para te be,

Wusan (tere dîwenxan,

Behar bê yan ji zivistan,

Li bin lihêfa teze reng-rengî,

Kesk û sor û heftrengi,

Iti ser. doşeka nerm,

Li diwexàna germ,

Xwera bimîne bê xem.

Le ez her wame û wam.

(Ji dîwana Qane "Şaxê Hewreman", rûpelê 32-35)
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AHMED MUXTAR BEG (1896-1935)

Ahmet Muxtar beg, kurê Osman paşayê serokê qebîlka kurde

caf bûye. Dayka wî A' die xanima navdar, qîza Xosrov paşa-

yê Erdelanî bûye. Li zarutîya xweda hindik li mektebêda

xwendîye, le gelek ziring, jîr jêhatî bûye, mêla wî gelek

li ser xwendnê hûyC; bi xwe hînî zimanê farsî, erebî û

înglîsî bûye. Nivîsarêd edebyetî G hunermendî hez kirîye.

Edebyetnasêd kurd Aladîn Sicadî, Refiq. Hilmî, Gîvî Mukrî¬

yanî û Maruf Xeznedar derheqa Ahmed Muxtarda nivîsîne, ku

ew merivêkî dilpak, xêrxwez, camêr G maqûl bûye . hergav

terefdarêd merivéd hejar, belengaz bûye, li bîstsalîya

xweda dest bi nivîsandna sêr û çîrokêd kurdî kirîye. Sala

1922 bûye qaymeqame Helebê, sala 1924 bûye nivînerê(şandî

yê) sazkirna dewleta îraqé û heta sala 1935 andamê civat"i"

hukmeta îraqê bûye. Li sala 1935-da li ser çemé Sérvané

li çîyayê Neveré bi destî çend- merivéd xwef iroş hatîye

kuştnê. Li pésîyé sêréd Ahmed Muxtar li kovar û rojnamêd

kurdîda li kovara "Zarê Kurmancî" li Revandizéda, li roj¬

namêd "Jîyan", "Jîyaneve" G "Jîn" li Sulemanîyéda, li roj

nama "Kerkûkêda"' G li kovara"Gelavejda" hatne çapkirnê. "~

Derheqa şêrêd Ahmed Muxtarda mamoste Aladîn Secadî G Re¬

fîq Hilmî û nivîskarêd din fikra xwe bas nivîsîne.

Dîwana Ahmed Muxtar du caran hatîye çapkirnê, cara pêşîn

li Sulemanîyê sala 1960, cara duwemîn li Hewlêrê 1969. He
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mû edebyenasêd kurd û hemû çapkerêd sêr û dîwana şêrêd Ah

med Muxtar dinivîsîn, ku şêrêd wî derheqa hal-hcwal, jî~

yîn, paşketin û bindestîya kurd û kurdistanêda hatne nivî

sandnê. Ew dinivîsîn, ku sebebî du tiştan Ahmed Muxtar mT

letê xwe G welatê xwe hez kirîye, bûye hezkar û dildarF

wan, bo wan xèmgîn, dilêş, dilzar bûye. Ew herdu tişt ev

bûne: Yek çîya, dest, gird, dol û newal, kanî, çem û rû-

bar, bax, baxçe, dar û daristané dilgîr û dilrevîn û hemû

av G hewa Kurdistanê, îş û karê cotkar, rêncber, şivan G

gavanêd nexwendewar etaet(kar) kirne ser ruh G canê wî,

ku ew welat G xelqê xwe hez bike, derheq derd û kulê wîda

binvîse, binale, bigrî û bizarê. Sebeba duwemîn ya şêrêd

wî wetenperwerî ew bûye, ku hestê civatî G wetenperwerî

yê şayrêd kurd Nalî, Salim, Mewlewî û Narî gelek etaet

kirne ser hunurê nivisara wî(Ahmed Muxtar Beg).

Zanyarê kurd Elî Kemal Bapîr axa, derheqa nivîsarêd Ahmed

Muxtarda nivîsîye, ku ew bî fikir, net û naverok G kakilê

xweva pare ve dibin. ser şêrêd dildarî, şêrêd komelatî(ci-

vatî), niştimanperwerî G filosofî. Bi fikra min eva gotna

raste, li hemû sêréd wîda yêd ku bi navê "Dilber", "Xeya¬

la Min Waye", "Du çavê Min Xunê Dibarînin", "Sisê Dilê

Min", "Were, Bigre bi Yadi Çavê Dilber", "Dilê Min Pir Xû_

ne", "Ji Çiye, Ey Gui ku Rengê te Nika Sore", G yêd din¬

da wan fikrê jorê gotî tînin ber çavan.

Bona xwéndevanêd me délai bibne nasê nivîsarêd Ahmed Mux¬

tar, ez li vira çend sêréd wî bi zaravê me kurmancî çap

dikim; ez hîvîdarim, ku etwê bas li bîr G bawara wî bihe¬

sin û fambikin.

Jl XEWÊ RABE DERENGE

Ji xewê rabe, derenge, miletê kurd, xew ji tera zirare,

Hemû tarixa a 'lem ji tera şahde, fezl û hunurê,

Zû têbikuşe, ey qewmê necîb, bêkes û mezlum,

zû kurt bike wê rîya dure li ber te.

Hemû kiré vi zemani xût ji tera qelxan û sepore

Bi zû dest ji vê axa şîrin ber me de,

Hebek xaliya wé ji tera cewahîr, sum û kuhle be sere.
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Eger li ser wé nazê xwe bikin, heqê weye, kurdno,

Temaşa sibera vi şanoy û van çiyan li ser weye,

Bê qedir derbas mebin, hurmeta wê bigrin,

Gulàla sore eva sehraya xûnava cegera weye,

Demekê eva welata wa hêsîrê pencê cahile,

Bi saya uln) iro îda sirîya zefera weye,

Zimanê halê Ahmed her dibêje: Ziring be, eyxelqo,

Bizanbe, berdé van çiyan ji wera elmas û cewahi_

re,(33).

DIKEVE GUHÊ MIN

Dikeve guhê min dengê ah û zarin û girînê,

Nalîna dilé mine ji hesreta axa Kurdistanê,

Nevaz û bêkes û mezlume nika gewmê kurd,

Gah bi destê tirkan, ga bi destê îran,
Navê wujdanê û edaletê musemiye û derewîn,

Bo seyaseté ew qise her li ser lêvin,

Eger raste navê edaletê, bo çi mindalê kurd

Hejar, sergerdan digère li ser çiyan?

Ewqas hêze bextê kurd bo kuştin û talan?

Ew qise her rûte, ew qise jî qet nakeve girfan,

îro bira wa be, lé rojekê wê bê ewladê kurd,

Bêne meydanê bi ulm, sene't û erfan

Nûciwané weten wê vî miletî bikin yek,

Ji Kermanşa heta Romê, Sinne û Botan

Wê bi rê xin sine'ta Wanê û- Cizîrê ser -bi ser,

Bûkê Akra û Zaxo wê destê hev bigirin dor û ber

Pasê dest pê bikin te 'miré milk,

Rîya hesin hère çiyayê Hewreman

Çiya û kej gişt bibin bax, kolan, qesir û rê

Bo temaşe deste deste bên ji înglistan. (34-35)
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Şayranê kurd, bese bes basi zilf û çav bikin,

Kêm xeyala perçem ù kakolé alozav bikin,

Bidin alikî, kêm basa simbul ya ligi lavlav bikin,

Hûn tegbîrekê halê gewmê xwe belengaz bikin(14).

BO ÇI

Bo çi eva zemana her ji mera mêla xedere?

Bo çi felek herdem ji mera mêla azare?

Zalime, bê mirwete, xesmé kesan bi agile,

Fitna vê zalimîyê her ji mera mêla xunxare.

Ez nexweş, xeste û zarim li rojê wa,

Çavê min mexmuré nigara rengê bêmare,

Besî mine, sagi, mêla gerdenê, mey û baderne,

Xuda, çigas bê aqili, herdem cilve berî-,

Terka dîn û mezheb min kir, ku min dît zilfê nî

gar,

Helqe-helqe péç-pêç şiklê zînhar

Xûna pak ya lawê kurdane, ku li çiya û kej pija

we,

Lema nika wa sore rengê wê gulzare,

Bo çi dilê min xweşe bê rengê vê biharê û feslê

wêJ
Dest û ejnû li ser girînê, pêşê roj û şevê,

Ahmedê bêçare dike mêla şîven û zarê (43).

DILÊ MIN PIR XÛNE

Dilê min pir xûne, cegera min pirtx-pirtî bû bo

leva te gulnar,

Nexweş û derdedarim ez ji hisreta çavê te zor

bîmar ,

Çelipa perçema te dest min keve, ezê jî îslamê

derkevim yekcar

Kilisa ci me, çana, jî eşga zulfê te zinnar

Got: Bibe aşiqi kuştna te bî vê dibe dilxweş û

mesrûr,

Li nav aşiganda her tenê tuyî qurban û dildar.
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Ku ^kest bazar, şehed û şekir û şirna qennad,

Li rojekê wê bibihên xelqê neqd û gotar,

Kaxezê bibe ji belge gui, qelemê ji enber

Ku mêla min be binivisim bi rastî wesfê ruxsara

te,

Ku tu li ser rêyi, ez ji bêçare, gumri dilxûne.

(51)

XEYALA MIN

Xeyala min waye, xelgo, ku ez terka eşga dilbe¬

rê'bikim,

îda mêla perîyan bi carekê ji dil der kim,

Eger dil mêla gulzar û nezanina bike,

Ezê bi nikê xenceré singé xwe pirto-pirto bikim

Ji daxa silsila tore nigara nazenina xwe

Divêt terka binevş û sunbul, être û enber bikim

Dîbén dilber di gel min gelekî dilê wê saxe û

regîb sade,

Divêt ez axa a'Iem set li sex serê xwe bikim,

Ku bejna dilberê bê ser bostanê min, got: Şerte

îda xwe der naxim, terka libas û berge exzer

kim,

Heta kengê her li dûri tu, bém û herme cana,

Bé sud bo çi nigebani gui û gulzare bé ber kim,

Eger şevê ser li ser xiştek bikim, tirsa min tu_

ne, çimkî

Bî ava çav umuda min waye, bira leşê min ter

bikim,

Got: Aşiq, ji bo çî dest jî zilfê min ber didi

vê sevé?

Min got: Heta kengê regibé eqrebi cerrar û ejde

der kim,

Eger bibe, paçi levé dilbera te wé bikevé destê

te, Ahmed,

Heram be ger disan bira behuşt û hewzê kewser

bikim (57).
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EV DILE MIN WA DIYARE

Ev dilé min wa diyare, mêla wî rûyê gula yare,

Bilbila asa bûye, herdem nalîn û zare-zare,

Her ji destî cewra reqîban ez binalim, ne heqe,

Çimkî me'lûme, ku gui bin herdem bi xare dare.

Welle, eşga pirtewê ser -sûrté te sore, ça-^é

min,

singé min dişxule bi çirûsa agir û nare

Kerem ke were, huera dil xewleye bo bezma te,

Xencî te, gurban, bê mehrem û bê xeyare,

îşqa çavê min wa ji hesreta lele levé te

Dem bi dem carîye, sor û sorerengé gulzare,

Dil ji xewfa zilfê te bo gence rût ne rê bere,

Çimkî li dora wi telîsma coté reşmare,

Ahmed bêçare, bo weslê te dinale roj û şeve,

Rengê zer û ahé sar qelbê bêmare (35 ) .

DIL WEK BILBIL EFXAN DIKE

Dil wek bilbil li hîcrê nû gulê efxan dike,

Agré cerga min xerêqe a 'lemê boryan bike,

Wa diyare ji vî welatî dilsare,a'cize.

Mêla axa germesîr û hem gela şîrvan dike,

Eva welata bê sifaye, sare bo aşigi rûte,

Dilxwezê şewqa tava rûmeta canan dike,

Ba reş û barana e 'wrê çavêd min carîye,

Zulme yan jî tance rûye, têkelî Sêrvan dike,

Her kesê îro ji derge wê nigarê rê keve,

Gep bi milk û text û tacê padşa û siltan bike,

E 'ferim bo eskerê birjang û her du zilfêd te

reş,

Wa bi carekê milkê can û dil hemû wêran dike,

Bi riqi ah û ava çavê min li dûrî dîlberim,

Her dibé e'wrê biharê, nalin û tofan. di'.e,

Leyla dihélim, tu bi tundx wa meçe,

Aşqî mecnûn siwet li vê destê wa girin dike,

Wa lî bira tixé birûyê dllbere, bê rehme,

Ahmed nika ku xerege canê xwe gurban bike(17B) .
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PiREMÊR (1868-1950)

Navê wî rastî Tofîq bûye, kurê Mehemed Axayê kure Hemze a

xa Mesref bGye, li sala 1968 li seherê Sulêmanîya ji day¬

kê bûye, di ses G heft salîya wîda şandne huera mêla Hu¬

seyn Goce, li cem wî hînî xwendnê bûye. Sêréd Xafiz Şîra-

zî xwendîye. Wextek derbas dibe, ew xwendna xwe rind hîn

dibe û dibe feqî G diçe mizgefta Hemze Axa, li cem mêla

Mehemed hînî zimanê farsî G erebî G dersê ayîna dîn dibe,

li pasê mîna şayrêd kurd bi navbang û navdar Hacî Qadir

Koy, Nalî, Mehwî û Mewlewî li Kurdistana jêrîn digère, li

cem mêla G zanaye mezin li mizgefta Sulemanîyê û Banêda

xwendna xwe bas G rind distîne, li nav salêd 1882 û 1895

da dibe qulixdarê hukmetê. Sala 1882 li Sulemanîyê dibe

katibê nifûsî G sala 1886 dibe katibê serekê (başkatibê)

mehkema Şarbajêr, li sala 1895 li Kerbelayê dibe katibê

muawnê midi am, Li sala 1898 di gel şêx Seydê Xefîde bavé

séx Mehmûdê qehreman çûye Turkîyê G di gel wî çûye hecê,

vedgere tê G tev séx Ahmedê Xaneqa G Wefayê şayr dîsan d^^

ce Turkîyê, Sala 1891 li Stembole ku pê dihesin, ku Tofîq

hacî rind zimanê farsî dizane, wî dikne andamê alî-meclis

û ritbê begtîyê didne wî, Li Stembole îzet Paşa Tofîq ha¬

cî diçe mekteba huquqî, ew wê mektebê xilas dike G şadna-

ma xwe dadgerîyê distîne û pasê dizewice, qîzeke tirk di£_

tîne, pasê dest bi mihamtîyê û nivîsandnê dike, dixweze

rojname G kovaran derxe, -Wî çaxî, sala 1907 li Stembole
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komeleke kurdî bi serkarîya şêx Ebdilqadir şêx Ebdile saz
dibe, Tofîq hacî tev wê komelê dibe G mijGlî îş G karê
rewşenbîrkirna kurdan dibe.

Sala 1909 Tofîq hacî dibe qaymeqame Colamerkê û sala 1918
.dibe nuteseserîfê Amasîyê, pasê ew jina xwe û du kurê xwe

^^ n^-*^?;^^ dihêle G vedigere tê Sulemanîyê, wî çaxî rojna
ma -'Jîn" bi serkarîya Huseyn Nizam li Sulemanîyê çap di"
bû. Huseyn Nazim serperestîya wê rojnamê dispêre Tofîq ha
cî, Li sala 1934-da Huseyn Nazim diçe rehmê G Tofîq, hàcT
dibe serokê birêbirna rojnama "Jîn" G sala 1934 çapxanê

bl kiré digre G mafê rojnamê hildide ser xwe.

Li sala 1937 mabeyna Pîremêr karbidestkarê seherê Sulema¬
nîyê xirab dibe, çapxana beled ji Pîremêr distînin G ew
diçe cîkî dinê kiré digre Û rojnama xwe "Jîn" çap dike he
ta sala 1950, wê salé jî diçe rehmê. Mehemed Resûl HewaF
Il kiteba xweda "Pîremérdê Nemir", ya sala 1960 li Bexda¬
yê çap bûye, bi hÛr gilî derheqa jîyîna Pîremêr Û nivîsa¬
rê vida gelek gilîyê bas Û hêja nivîsîne. Ewî nivîsîye ku
Piremer nek bi tenê berevker Û çapkerê filosofî Û pendét
milete kurd bÛye, wGsan jî şayr û nivîskarî kurd herî me¬
zin buye, ku nivîsarêd wî, îş Û karêd wî li rîya rewşenki
rmjj^perwerdekirna miletê kurdda bê hesabin, ku bi renj
û^rÛyê nivîsara wîva divêt navê wî li rex navê Tolstoy,
VxKto-r Hugo Û Tagor bé gotnê Û nivîsandnê. Nivîsarêd wî
piranî derheqa wan pirsêd jêrin hatne nivîsandnê: Jîyîn G
haie insan, îş G karê wan, reng G rûyê tebîyetê, dildarî
û siruştîyaevntîyê, halê bindestîya miletê kurd, serê ser
ker G têkûşerêd azad kirna kurd Û Kurdistanê, hevkarî IT
dostîya kurd Û ereb Û gelek-gelek pirs di nivîsara wîda
hatne nivîsandnê û xemlandnê.

Divêr bê gotnê, ku nivîsarêd Pîremêr bi zimanê kurdî bas
hatne nivîsandnê, sêréd wî bas têne fehm kirnê, net Û me¬
rem Û fikra wan zelal G safîye, bona nimÛn jêrê ez çend
şeran çap dikim, ku xwendkarêd me délai bixGnin bî bîr Û
bawara Pîremêrra bibne nas.
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NEVROZ

Eva roja sala tezeye, Nevroz hatiye,

Cejna kevne kurde bi xweşi hatiye,

Çend sala gula hi-vya me best bû heta par,

Her xûna lavan bû gola ava nû bihar,

VÎ rengi sore bû ke asoyê bilindi kurd,

Mizgîna beyané bo gelé dûr û nêzk bir,

Nevroz bû agreki weha xiste nav ceger,

Lawan bi eşq diçûn pêşber mirin,

Awa rojhilat ji bedena berza welat

xûna sehidë, rengê şefeg sewq ve daye,

Heta nika li tarixa miletda rû nede,

Qelxana gulê singé keçikan be li hîlmetda

Bo şehidê weten naxweze şiven û girin

Ew namrin, wa li dilê miletda dijin.

(Piremêrê Nemirî, 120)
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HAVÎN

Hewa havînê, hewa havînê,

îsal havîna me zor bi kîne,

Girê agré Sebûn si tîne.

Berge esman bo me sine,

Feslé gulgeştê baxê Penewine,

Ev sebûna me ji kuva hat?

Bi tina germé hilqirça welat,

Stêra ta'lê xwe guhêrî, ne hat,

Bêsné û şiveya semai kişumat,

Dil vê germé k'iz xemgine,

Girê yarê ciyê rojtavê,

Rîya seyranê nevroz birîye,

Karêza şerif av têda maye,

Erxewan çig popé wê şkaye

Girê Seyvan cîyê zar û sine.

De xwedêye, hilkeve k'izina semalê,

Hewa zenga xemê min ji dil bimalê,

Ay bo dengxweşek di gel şimşalê

Bi wé xwestnê ter bûm bînalê

Derdê min karye û cerga min birine

(Pîremêrê nemirî, 108)

SEHID HATIN

Hatin şehidêd bi cilê sore xûnîn,

Dayka weten, de rabe, silava wan hilîn,

Séx Qadre li pêşê û ser qafle ewan,

çiqas edwane, xûn û rîşx spî, pir û nû ciwan,

Seyrî van ke, hemû kurde sef şekin,

Canê xwe pêşkêş kirin û gotin: bijî weten,

Qurbana te berêze, ku xem li ber nebe,

Bo me mirdne, eger azadî ser nebe,

Megri, menale, ku bî xefet dilşkest ne bin,

Hinekî li cem te bimîne ber bihuşt herin,

Ez wa dixwezim; ku hesir bigrim, xûn ber keve,

Bi eşqa milet, bi kizin û sozina cergeva,

Ew agré ji dilê min b^r be, kefen nakim,

Heta dijmin neke zoxal, sert be pif nakim.

(Pîremêrê Nemirî, 103) -
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EZ Û STÊR

Stérêd bilind diçirûsin bi sev.

Mina min ji daxa dil, ne taba wan heye, ne xew,

Çend sale aşnayê şevê bêdarê hevin,

Em serserin, şevê seri nagihinne serserin,

Jêr û jor ji dest min çûye, bê welatin ewan.

Mina xêla xwar û jor géra kurd, wêlé esman

Sev şevnema wan çimena avê vedixwe,

Roj hilme ava çavê mine ser dixe,

Duh sev berî beyan bû, digrin li ser min,

Ew min kesas dibîne li nav dost dijmin,

Dilsozé wa min ne dit, ku bo min bigrî mîna Xeşim

Hêsrêd wan bûn, min t'iré aviné,

Bira bispartana min, sebeb çi ew xeflet bin,

Mxna me nêziktir nînin li baregayê xan,

Caba wan nivisîne bi şevnema li ser giha

Ta esman piriskê bedi wê hilpija.

Ah û nizina kurdane şimal gihişte esman

Bi wê dukelê henasa av tê ber çavê me. (106-107)

WEFDÊ KURDISTANÊ

Wefdê Kurdistanê, miletfiroşan,

Herze wekilé seherê xamûşan,

Çepke ji gula wê, baxê sêran

Ku bi xûna lavan hâte avdan,

Bibne xizmetê erşê îragé,
Bêjin yar bagi û hem sohbet bagi.

Perde û tara sor herin 'bo emîr,

Bêjin pas kuştar hê tuyî dilgîr.

De xecalet bin li rûyê meşhera,

Emê axa xém bikin bi sera,

HÛn jî wê erşa bi xûn bikin gulrenge,

Sicde bo wê bîn, bikin bi nalîn û nenge,

Kurd ne mirîye, xeyala we xamine,

Berata necata xwe bi xûnê nivisîne,

Ez rengê sorim, lema min hez dikin^

Mizgîna şefeqê ser wanda bi rédikin. (102)
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EY KEÇIKNO WERNE MEKTEBÊ

Ey keçikno, werne mektebê,

Hûn teskinê ddlê mené,

Zineta bax ù tereqîne,

Rewneqa destê gulim,

Teze em têgehiştin,

Dayka genc xwendewar

Nesla wa tine meydan,

Qewmekê pê bêye kar,

Jin şirîka jina mère,

Nek û tenê xeréqa bar û dare,

Terbyeta mêjki mindale

Bo weten bê wijdan helale. (28)

TENE OILSOZI

Rengê zengê p'uté siruşti,

Qalibé mini kurdi têda ristî,

Heta bimirim wê bimîne,

Ku wusane, wê çi bê serê mdn,

Belê, hër kurddm, kurde ser çdl,
Pejaré hejar kxrme jêr gdl,

Herze gdrêkdm 11 ser yalê,

Serî datindm ser berd bd dev nalê,

Ddbindm her çi bange, ez dikevmê,
Devê min girti bo hev .demi,

Eva gewma mîna peza bé ziman.

Dû her kesî ket, ne birne nav wan,
Bi huri û sûr dest nayê hildanê

Bo goşt serê pet nayê biriné,

Nika destek peyda bû, xeybûn,

Dengê wan heye, rengê wan nabinin,

Ketne xola bilind perwazi,

Bi rişiyê baba ketne nav bazî,

Bi baskê xeyal û bi belaf û kezaf

Em hdlfirin ser banê qaf

Em ld axa îraqêda dijin,

Çawan em bo heïo je der biçin.
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îraq. zûda hatiye xulqandin,

Toxmê du gewman têda hatîye çandin,

Çawan têda bere rîya bîgana,

Bikeve nav van ci û mikana. (III)

BESTEKA KUROi

Wa beyané gizinga tavê der ket,

Nema şevem bi tiréja rojê ser ket,

Xunçe gui xwe xuyan kir ,li dara,

Bilbilê jî şewra xwe kir nav gulzara.

Laie tarage, li ber peré çiyan,

Hénika carie bayé leylexan,

Dema êvarê sibera. baxan,

Xweşe bo yarê bayé ser seher,

Ev tirana gui û mile cane,

Bé te - '. cem min jina zindane,

Cejn û saya min hergav girine,

Ez û bilbil cote zar û hejar,

Hînî hesra me, gulala dewrim,

Wa jî daxa te bé wefa bimirim,

Çavêrîya min ke, wa têm ser gebré,

Bi hêwa te zêndî bibim du carê.,. (163)

BARAN bar!

Barana nisané bû mirwarî,

Bi rehmê li ser meda barî,

Zanistî bi wé hinekî kêm bû.

Mina gewher li naf sefda wun bû,

Xwaşî erfan ji nislê xwaş

Zanistî li gêj-géjî kir xilas,

Zanîstî û zanist xwedê\bi min binin,

Belki bê kesan bi sev bixûnin, .

Xwendin sevé dike bd roj,

P'erda tariké ddke bd las. (310)



304

WA MIN DIZANi

Wa min dizanî, ku min dil dabû te,

Dilê te jî bo min dibe sifte,

Çi bikim dilê şêt ez rastî te kirim,

Bi sewad'e bê sûdî ez ji navê birim.

Tu ji tê gihîştî dil wa dijminê,

Ida li cem te bûye gayé jêr-bine,

Eger carna dijmin ne bûya.

Te ne dihişt ew bê ber derga.

Lé ruhê min, kirna te boşe,

Li têkelêda^her rasti xweşe,

Dilê elmast min bêkerdige divê,

Tiştê saxte be, wê zû der keve,

TU xwedê, heyf nîne mina elmast ciwan bi,

Bi rengê xûna aşiq penhan bi,

Dil birevînî bedxwezé mina te,

Vê cewr ù zorê xêr çiye bo te?

Çi dibe. rojekê eger ya min bi,

Dest neweşini û sehetekê hêminbi. (195-196)

FERYADA PIREMÊR

Dibêjin hesrê e'wr barane,

Giva girina wan şina yarane,

Kwa? Eger e'wr wa bigirîya,

Dibû baran get newestiya,

Çimkî çar sale ev ser zemine,

Tev xûnê kuştiye û rengîne,

Eger em hevdu bikujin,

Çima e'wr û esman bo me bigrin?

Eva gir-qira qirîna isane,

Raste béjme te fêlé şeytane,

Xwestna xwedêye, gerek bé ci,

Boné wê ku dîna bi fesadi ne çê.(243)
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DILÊ MIN XEMGINE

Diiê min xemgine, dilê min xemgine,

Eger xemxwarî, were min bibîne,

Xuâayo, bo çi te ew dil da min?

Eşq xemê divêt û heyata xweş.

Agir li dilda çawan dadipoşî?

Barê hukmetê li cestém bare,

Dil jî bi tira yarê birindare,

Dewra rojgarê gerdena wê ji bada,

Bxra bade, em xema bidin bi bada,

Ku xem min bixe halê bê hiş,

Neçar dest bikme nav badenûş.

Min destgîr ke, ey yara şevgerê,

Bi peyamé yarê jî dil derxe xemyarê. (307-308)

RUNIŞTi BÛM DI GEL YARÊ

Rûniştî bûm dî gel yarê,

Ez sermest bûm û ew hişyarê,

Bî tila çavê wê bêmar

Dilé min firand yek car,

Li şûn dilim, ketim neçar.

Min gelé lé kir lava,

Avrûk li min da leva,

Ketim, ra ne bûm,

Wé ez bi hewa pêçam,

Extyaré bê extyar,

Icar hat ber serê min,

Çavê wê kete lerzinà min,

Can anî ber bina min,

Yax da alîki wê bibînim,

Ronak bûn der û diwar,

Mang bi kitan xemlan bû.

Du dogme tirazan bû,

Du nar ji nûrê sazan bûn,

Bala destê wé zaba bû,

Nûra tûr li cem tîr û tar,

BÛ got û bêja vê yarê,

Bi şîrinî û gîriftarî.
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Uelwa gezo ji dev dibarî,

Yek car leva xaldarî,

Altir ji peré gulnarê.

Ax nizanim dil çawane,

Ji birûska çi gune

Agir ber bû mxna berê

Ketme sovekari mîna soné.

Min xwe kire ber pê dildar,

Bi du zilfêd mina zincir,

Ez pê grêda bûm mîna nêçir,

Bî min k'eni, got: Ey pir,

Wa te ji ez anime gîr,

Mîna ciwaneki bextyar.

Min gotê: " Piri azad bûm,

Qelenderé dilşa bûm,

Bend ne bûm, bend guşad bûm

Qehremané dêwazd bûm

Wa bi te hatme jêr bar,

Kerem ke vê ola êzdan.

Te ez anime meydan,

Wusan bûme bê binewan,

Bo serperestîya mêran,

Emê mervan bikne ber kar,

Neveyé perin ji pêşin

Reha dil ra dikêşin,

Lema çi gewimye, em lé xweşin,

Barê xemê wê bîkişin,

Em hem xemxwerin , hem dildar,

Eger em ne bûna,

Mêrê çawan bihata kaye,

Eger li cem we baye,

Dinya her nivi yê weye,

Xwe pesn û dilazar ,

Em bez ji ser nakin,

Hivi xwendin û çakin,

Neteveyê bas peyda kin,

Emê wêrane ava bikin,

Bi xwendin dibin rizgar,

Weten bikin baxê g-alzar, (358-359)
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BIGUHERIN

Tu wa li min menêre ez her digerim,

Ez xudan sipayé ëndîsim û bi derdim,

Her çi li dest û çiya û ser ave

Bi bihayé şêti xuda da min nave,

Sefiâeya beyan, zerina roj tavê,

Tiréja hivê û lenc û lûrina avê,

Sil û avrû û gerden berza asik

Qaspe-gaspa kewê lî ser aso û bask.

Gui û gulale û nérgisa beharé

Şexya beraz û çinûr ji nizaré,

Evin yek bi yek dibaxşînme te,

Tu jî nazdara xwe bîbaxşine min,

Sefidayé subh sa y beroka te,

Kenê bi xuruş û kenkenoka te,

Mangbo rûxsaré te, av bo eebina te,

Rema ahu jî bo lenee şîrina te,

Qaspe-gaspa kewê bo gargine ciwana te,

Nexma bilbilê bo hûr xemla te.

Gui bo nazikya te, gulale jî bo levé te,

Çinûr. bo zilfê Iule peşivê te,

Wan em biguhêrin,

Berawer kin, girêw bigirin. (205)
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KOSTÊ NÛ

Dîsan wa kostê nû kete nav me,

Li géra gerdûnê kurd girtine,

Ev du dar terme du nêreşêr,

Zincir kirî anîne li vir, '

Li rîya meda wana xwe fida kir,

Navê bilind bo xwe der kir,

Ew peta li mile wan xistî,

Ew xenigandin, lé pet geti,

Pilingê hingiri bi hîlmettir,

Gol çiqas k''ûr be, sovekari têda xweş be,

Wa ji mera dibêje dev bi kenin

Me ruhê xwe fida kir , hûn pê bijîn

Van coté şêre délire şêrze,

Li nav tarîxêda navê wan herze

Qet bo wan ne lazimin kefen û def ù sîn,

Şahidin, li nav dilê meda dijin. (334)

STRANA NÛ CIWANAN

Ey nûciwanéd weten

De pêş kevin, aza bîrevin,

HÛn ber bi zanîn herin.

De têkuşin, dû mekevin,

Li sîberîya serbestîyéda.

Ey dijmnéd nezan

Xelqê hère k'ûra meydan,

Rizgar bibe welatê min

Zu nçtmîne paşketna wan,

Bi qewata lawéd nû ciwan. (354)
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MERIVEKi KURD ÇÛ BÙ BESRA

y.ervekî kurd çû bû Besra,

Sibê şxrê xwe bir géra,

Yek bi yek av kire nav,

Qszinca zor anî ser hev.

Sermaya wî bù sed lîr,

F.abû, hat bi tivdîr

Syari paporê bù, çû Bexda,

Şevekê li ber mange sevé,

Xerêq bû père jimart,

Xuda xirabî bo xiraba dinêre ,

Meymûna qeptan peyda bû,

Ew kisé lîr têda bûn,

Revand û bi darêva hilgeri,

Kurd arama xwe je biri,

Tep lî rana xwe xist û girî,

Hewara xwe bire ber qeptan,

Qeptan çiqas le tûnd dibû,

Meymûn ber bi jor diçû,

Çû, gihîşte tewgê serê dar,

Lîr li jorda kire xwar,.

Yek-yek avite nav avê,

Heta sed lîr avit navê,

Yek bo avê, yek bo kurd,

Kurd har bû ji kerbana,

Rab-û çû gijî geptana

Qeptan her wa şaş mat ma,

Ji wê heryaé ecêb ma,

Gote kurd: "Tu xwedê, bébext,

Ev père ji ku te dest xist ? .^

Got: min sir firot,

Çend sal min wa dikir,

Ez tê gehîştim, çûye,

Sûcê meymûna te nîne,

Nivi av bû, çû ket avê,

Te ji para xwe wergirt ji havê,

Kesib xoşevîstê xudaye,

Heram bî kesib agir û kaye.
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EBDULA GURA^S (1904-1962)

Di sala 1904-da li seherê Helebçiyêda Ebdula Guran ji day
ka xwe bûye. bavé wî qulixtarê hukmetê bûye. li zarutîya

xweda Guran xwendina xwe li seherê Helebçiyêda li mektebê

da bi zimanê tirkî standiye, li pasê sala 1921 li mekteba

mamostanda ya Kerkûkêda hin bûye. Le ewî ew mekteb xi¬

las nekir. ji belengazîyê û tengasiyê ew mecbûr bûye mek¬

tebê bihelé, bikeve ser qulixeké. Ji sala 1921 heta sala

1925 Guran li halekî belengazî giranda bûye. pasê ew dike

ve ser xebata dersdar û li seherê Helebçiyêda donzde sala;

li vira ders dide û bi xwe hînî zimanê tirkî, erebî, far¬

sî û înglîsî dibe, kitêbên lîtêratûrê yê peşkevtî bi Zima
né tirkî û ewropayî dixûne. ~

Li sala 1937-da Guran li qulixa wezîretîya çûn- hatinêda

dixebite, li ser vê qulixê Guran rê têra dibîne G mijQlî

nivîsandina şêran dibe. Li wî ça:-:î ew hine şêrên rind di¬

nivîse, mesele, şêrên Geştek li Qeredaxê (yanê gerînek li

Qeredaxê), " Geştek li Hewremanê". Li van herdû şêranda

ew reng û rûyê Qerîdaxê G Hewremanê bi hostati li şêrên

xweda dixemilîne, tîne ber çavê xwendevanan.

Li nav salên 1940-1945 da li seherê Yaféda Guran li radî-

ya hevpaymana "Rohilata Nêzîkda" dixebiti. Di jîyîna xwe¬

da Guran gelek caran hatîye girtine. çimkî ew bûbû heval
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û hevkarê merivên şoreşger, mîna wan dixebiti, ku welatê

xwe ber bi pêşUetine bibe, xelqê xwe azad bike. Şorşa sa¬

la 1951 li Iraqêda Guran ji girtîxanê azad kir, Li îraqê¬

da li sala 1951 Guran bû himdar G binaxedarekî koraîtêta

pawantîya dinyayê. Sala 1959 da ew li paşî şorşa îraqê tê

Sovêtîstanê wek mêvan, sala 1962 ew tê bijartinê wek anda¬

mê komîtêta yêwr.T aştîya hemû dinyayê.

Guran du caran hatibû Moskovayê-. Sala 1962 ew nexweş ket

Q çQ rehmetê. Nivîsarên Guran, gişk derheqa rindî Q qeşen

giya welatê kurdanin, derheqa evintî G hal ehwalê miletê"

kurdanda nin, derheqa serbestîya kurd G Kurdistanêda hati

ne nivîsandinê, têda rêalîstî gişk têne ber çavên me. Şê~

rên Guran van salên paşin bi arîkarîya koma nivîskarên

kurdên îraqê li berhevokekêda hatine çapkirinê. Ez hine-
kan ji wan ji xwendkar G xwendevanên me délai ra bi kur¬

mancîya jorîn li vira çap dikim.

Sala 1978 meha îlûiê, komela nûserî kurd biryar kir ku he
ta van salên paşin hemG nivîsarên Guran ne hatine komkirT

ne ù, çapkirinê. Ewê ew îş kire ser stûyê xwe. Komelê bir~

yar kir ku nivîsarên Guran li du berhevokanda çap bike.

Di berhevoka pêşînda hemû sérên wî çap bike, lé di berhe¬

voka dud-jwanda nivîsarên wî peşxan( çîrok, serhetî û ter¬

cimên ji zimanê bevanî û gotarên wî zanîstî yen lêgerînê)

çap bike.

Doktor Ezêdîn Resul Mustefa di pêşgotina xweda ya li dîwa

na Guranda çapkirîda dinivîse, berî biryarê komela nû-se-

rén kurd Mehemed mêle Kerîm bi xwe nivîsarên Guran kom ki

rî bûn û xwedî kir bûn, le bi xwesteka komela nivîskaran"

pêvîst bû hemû nivîsarên Guran li nav wextekî kurtda hemû

nivîsarên wî kom bikin û çap bikin. Sebeb vê yekê ewê

çend meriv nîsan kirin, ku wî îsî zG kuta bikin. Merivên

nişankirî (Mehemed mêla K-rîm, Kake Felah, Mehemed Kerîm Fe

tah G Celai Debax) şêrêr. Guran gişk kom kirin, dane kome~

la nûserên kurd û ewê jî ew li berhevoka pêşînda li sala

1981 da çap kir,

Di pêşgotina xweda doktor Êzêdîn Resûl Mustefa dinivîse,

ku nivîsarên Guran yen berepêşîn yen romantîkîne, lé nivî

sarên wî yen paşîn yen rêalîstîyê rexnegirî sosialîstîneT
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Ew dibêje, ku di sêr G peşxanên Guranda rengê merivatîyê

tê ber çavan. merivtî, şoreşgirî G pêşveçGna G paşverûya

wî mezin té ber çavan. Ew dibêje, "Guran sêrén netewey

yen dostî G hevkarîya neteweyê kurd G ereb gelek nivîsî¬

ne G binga biratîya wan berk kirîye, mirata samanê netewe

yê xwe qaym kirîye, bi folklora zargotinê dergê dil G hi"-

navê neteweyê xwe vekirîye. rê G dirba seyr G temaşe lê-

kiriné vekirîye, saya serê zanîna zimana ewî gelek şêrên

înglîsî, tirkî wergerandine, kirne nav edebyata kurdî Q

lîtêratûra neteweyê xwe dewlemertd kirîye. Di nivîsarên Gu

randa bîr G bawara azadî G serxwebûna miletê kurd ciyê pe

sin digire. Piranîya nivîsarên wî mîna nivîsarên sayrén"

kurdin^ mîna nivîsarên wan şayranin, yen ku li axirîya
sedsalîya 19 G li nivê pêşîn yê sedsalîya 20' da derketne
meydana ronak kirin G azadkirina neteweyê kurd, hişyar ki

rin ^G pêşvebirina wan. Êzêdîn dinivîse " Guran mamostay¥
me bû, ewî^temîyên bi qimet li me dikirin, rîya samanê me
rîya yekîtîya serekanîya saman, bîr û bawara serê raste¬
qîn dida pêşîya me, li kûranîya xebatêda ew heval G hevka
rê me geleka bû, li meydana serê pêşberî împêrîalîzm ïï
kevneperestanda ew tev me bû G pêşvebirê me bû, Di sérên
Guranda ciwani G xoşevîstî tavga zelm û çiyayê Hewreman,
rêva kewrîşkên qelew û xirpin, bizîna lévên keçên' délai,
ciwanîya qij qal û dev G lévên şîrin, peyamê tekuşeranên
kurd û^desteka lawkên nebez, binaxa berk ya biratîya kurd
û erebén çavreş, dijminatîya imperîalizma Emerîka yankî G
dostîya Kore G Vietname G yekîtî û hevkarîya xebatkarên
bii^ l^fra nefta îraqê tevî kenarê behra Xezer û hemû îşke-
rên dinyayê, baskê kevoka sipî ya Pîkaso li nav sérên Gu¬
randa têne dîtine. Xeberên kurdî xas, kês û qafiyên. ci
wan G kurt G dirêj yen sêrén xwerû, dîalog, opérêt, pîye
galte G henek G xeberên bijare li tercimên çîrokên biga-

nanda G rind G qesengi di nivîsarên Guranda têne dîtine.
Di nivîsara wîda wineyê kurde xas û pak G temiz, biratî û
zordestiya miletan , hevkarî, şerkarî, merivatî G wefada¬
ri di nivîsarên wîda têne dîtine.

s
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XWEZLA MIN Bl PAR

Bêjne yarê, bêjne yarê, yara nazdar, .

Sed hezar car xwezla bi par, mini hejar! min bi
sala par,

Xwezla min bi par,

Xwezla min bi sala bihiri,

E'mrê kurtda dildara min bû,

Nişkêva hat, niskéva çû,

Yek car tijî bû dinya arezû,

Deryake tasê, em herdû

Cida ma bûn, li par mirî,

Bêjne yarê, bêjne yarê, yara nazdar,

Sed hezar car xwezla par, ezî hejar,

Xwezla min bi par.

Roj ne bû çavê min didar.

Sa mebe, rehet bê azar,

Roj nebe bi xwar û mar

Mina askê erdê behar,

Li ber min nake guzar.

Bêjne yarê, bêjne yarê, yara nazdar

Sed hezar car xwezla min bi par, ezî hejar

Xwezla min bi par.

Her roj bi rengekî nazi,

Her xelveta cejna razî,

Jî tîwanê bi min nazi,

Bo maçê, niqurçiné dikî gazî,

Her bezmé bi deng avazi,

Bi çavbini, çav ditin dilxwezî.

Bêjne yarê, bêjne yarê, yara nazdar,^

Sed hezar car xwezla min bi par, ezî hejar

Xwezla min bî sala par

Bêjne yarê, bêjne yarâ, yara nazdar,^

Sed hezar car xwezle min bi par, ezî hejar.

Xwezla min bi sala par.

Bêjne yarê bê nav çavê.

Me dit ji tawê, dûri tawê

Dirêt ji hêsra léya avê,

Ax dikir wê gavé

Bona bejn û bala lavlavê.



314

Çav reşê, egrice xavê,

Bêjne yarê, bêjne yarê, yara nazdar,

Sed hezar car xwezla min bi sala par ezî hejar.

Xwezla min. bi par.

Pirsi kî? bêjin damave,

Hêlîna dil iê siwave,
Donzde mang ji yarê dûr xistine,

Hinek nîzin têda mane.

Got: Nav û nîşanê navê wê,

Dizanî yar bi xweye, kîjan hejar, rojê sed car

Dike hewar, xwezla bi yarê, xwezla min bi par.
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GULA XÛNAVt

Kur; "Binêre, saye, çopxye li wê malê,

Guh bide zurnô, deholê, şimşalê,

Zer û sor tev hev bûne, jin û mêr heraye,

Lî vê navê her deng û seda fireye','

De zû bike, em herin, dest bigirin,

Kê ji me dildarî tevayî helperin,

Keç- " Gui ne be li serê min, al çepki, zer çep_
kî,

Naém zemavendé, naém helperkx".

Kur: "Keç li rîya ciwanîda, keç li rîya eiwanx-
da,

Keç ji nivîngayê hat û çû kanîda,^

Payze, belge daran dawşîn, bax rûtin.

Gui kwané? gui levé bibre, bişkivîn".

Keç- " Gui ne be li serê min, zer çepki, al çe£_
kî,

Naém zemavendé, naême helperkx.

Te dil da min bi hemû ma'nîyan.

Du çepke te anîn ji baxê padşan"^.

Kur diçe, li ber xwe stranê dibêje:

"Baxçê paşa li wî berî avê,

Êla dijmin le daye navê,

Herim, rîya min girtîye,

Neçim, çav kal ji min bi xeydéye','

Bere-bere ji gund dûr dikeve.

Kur: "Li baxçê pasê xweş digerim xwar û jor, -
Zer hebû; min bo te çinî,- dest ne ket gula sor,

Nizanim îcar têyi bo şay û hUperki','
Keç: "Naém, gui maye bo serê min sor çepkx,

Kur: "Bikî ya miraxané tirazani ,

Naxwezî ev kula serê min li batê?"
Keç: "Hey hewar, tifinga dijmin jî pêva tê,
Rakîşî, hinekî binêre ser ranê min,
Bira bigrim bo dilê wî, bo gula ne para mxn',' ,
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CIWANI LI GUNDADA

êvare, va hilgera kizîna teze,

Rîya kanî Quban çavnêri koma naze,

Ber dergé we gibla rîya ehlê dilxwezê,

Êvare, va hilgera çaxê kizîna teze,

Ser kûça mètre bi bina xunçe û méxek,

Bi wê lencêva beste bê weşina xamek,

Heraya kemerê û pdlpila guhar û kermek.

Êvarê, va hilgera çaxê kizîna teze,

Çend ciwan bere û mexrib diçe, zerde dide te,

Pirşinga xiçil doré digre, dor berê te,

Rojekê gelé hazir be bo pêşkêşê ber pê te.

Evare, va hilgera çaxê kizîna teze,

Ey hûr qise û' besta gîşt kurêd ser rê,

Sewata hemû ciwanine, kê? kurê kê?

Evare, va hilgera çaxê kizîna teze,

Wek siwiske biri, aska nigay çavê reş û mest,

Pir e'şwe biçerxine, îda qet me be der best,

rend mal hilsin, çend sil bin hêzê dil û dest,

E\fare, va hilgera çaxê kizîna teze,

Rîya kanî Quban ça-vnéri koma naze,

Ber dergê we gebla rîya ehlê dilxwezê,

Êvare, va hilgera kizîna teze !

BO CIWANIYA SER IRE

Bo şevekê min hişt eva gunda, rê wunda kir,

Beyané roj hilat, siwar bim, ci bihêlîm.

Mina savayé yek sev, ku gund lî pas ne man,

Çol temam wê bibin nav û nîsan.

Vî gundî bihêlîm bé nîsan, bê şûn, bê pê,

Ey perî sil mebe, nede alî tu hejarî,

Ew niga niv ke çey, ew çav mestane,

Qûz mebe, ber pê û berz û geş binêre,

Penca naz berde ji çimkê miskê şerm,

Derkevin levé al, zulfê xav, gulmê nerm,

Sil mebe, ji mêla bi germiya nêrina min,

Merékim, cîwanîye qiblega ayîna min.
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Sereki ez lé dim bi wê bejn û. balê

Ji singé pakva ho ciwanîya tenê,

Dixwezim der herim ji vi gundî beyanî

Dixwezim der herim ji vî gundî beyanî

Xatirê min bigire bi baştir nîşanê,

Çimkî ax! eger tu min bimrinî.

Lé tu ibi xwe têyi, her li cem min biminî
Te jî di gel her eiwanîkî bibînim heta mirna min

wê bibe mirwarî mîlonek şêrêd mxn.

CIWANIYA BENAV

Qijgalê, lêvalê, pirşingê, nige kal,

Ey keça ciwan, ya ser reng hinekî al,

Ey keça menga bi deng cipe dû,

Dev û levé dalîqandi û çavan hîlne girî.

El endama hûrinok, nermkok, hestû sivik,

Ey cilê wa karê te dilgirtire ji yê bûk,

Raste, ez rébarim, ser pê çûn wê min.

Lé va ciwanîya te kar kire ser canê min.

Te tiré nek her niha, e'mreki dirêj,

Bi wan dest û pênca birina min ke sarêj.

Ey keça kal, ciwané din eger zor kal bin,

Jî baxçê beharé gulbaxê ber xur bin-,

Bîra rengê wan perdaxt be û ciyê wan ser çil be

Bi gotna xelqê din bira navê wan sa gui be,

Canê min bo têle binevşê diherişe,

Ku li bin sibera tûtirka xamûşe. .

Li hemû esmani stêra berê beyan,

Dilê min dixe hestûkî sipî ciwan.

Ji texte yekdestî hezar yek nexme,

Ewê şirintîr têne guhê min nizme

Kanike ron lî ber çirûsa mangeşevê,

Li binxda bilerzî mirwaré zix û çavê,

Ciwantire li cem min ji derya bê sînor.

Şepola bâte ber tiréja rojê sil bû hur,

Qijkalê, lêvalê, pirşingê, nige kal,

Ey keça ciwan ser renga hinek al,
Der best nînim, rébarim, derbest nînim, revok nînim
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Dizanî ^arpeze û derbest yekcar cira min

Ey ewa nîgareke hâte ki^andin ji bîra min,

Soxé, ncyabê, le ax, bê navê bona min.

(Dxwana Guran, 45-46)

JIN

Jin dizgîna husnê bi eşg dike pernaz,

Jin qût dixe xeyalê reqsa engiz,

Jin esqê tîne ù jin ji esqê nevaz,

Jin taré rûbay heyat dike tehzîz.

Sima wasmî dîlger ji jînê bikî xalî,

Tediaté bidaye xirub bike dîneuri.

Bi ser sima. tehida guşad bike bali,

Jîn ku mezina sertacê ehtirame, jine,

Bi nike niştira almasa tûja eşq û xiram,

Xitûti qidsîtî hik kiri qelbê mine,

Bi sehri xariqî jin pir qirincima elham,

Li kuhcê xatré minda ta jineke şox neke

Peré sifet bi pelu poy cemala cilve

Li ku lî se-thi zemînda li singé felekda

Wé bibe menbe şêrêd min bidayi! e'şîya.

BESTA DILDARI

Lî bin esmané sîn,

Lî pal çiyaê befrîn,

Li Kurdistanê gerim,

Li dor ber min meriv.

Ne li sehèr, ne li gund.

Min ne dî qet kes,

Weke te ciwan be.

Keça kurd, dil pê sa be,

Wek firîşte û perîzad be.

Ne berik, ne goştîn.

Ne keçika e'şa jin.

Ne zor çav reş.

Ne icgar geş,
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Le bi niga şîrin

Ne min dî qet kes.

Wek te bi tin,

Tuyî, tu b'js. ...

li te bê biza mangeşeyê,

Bejnê rêga û rewsa kewê,

Ji jorda min tu dîtî,

Eşga dilê min şewiti,

Sehetekê dûr bî ji min.

Agir dikeve canê min.

Ku dest ji yaxa te gir nebe,

Jî cem kesekî dil jîr nabe,

Tuyî, her tuyî bes

Wusan ku min tu ne dît bû,

Jina min ta '1 û tirs bù,

Bê sadi û aram,

Bê hivi û nakam,

Dijiyam, jina serseri.

Ne min di kes

Bo rêberî,

Tuyî, her tuyî, bes.

Rîya hîva nîşanderîm,

Sixtîya jînê asan kerim.

Ey keça gir, keça Zevos,(l)

Xuşka civan, xuşka vênos, (2)

Ez te peres tim,

Lema wa mes tim,

Bo ayîna min digeri,

Hinek kes,

Bi car bidirx,

Tuyî, her tuyi, bes.

Qibla ayîn û bawarim,

X-weya bihişt5\, dilî terrim

Wek serê rê şwên amanc.

Ne zazame, ne kurmanc,

Geram li Kurdistanê,

Germiyan û Kuhistanê,

Ne li nav seher, ne li nav gund

Ne min di get kes.

Mina te ciwan be.
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Tuyî, her tuyî, bes.

Keça kurd wek gui wa be,

Kurdistanê pê ava be.

1) Yanê Zevs, bavé mezin yê xwedê yê hurimê kevn,

2) Vînos, Afredîta jina hère rind, stêra zehre.

BERBANGA SIBEYE

Berbanga sibêye, ronaka aso,

Hîva kurde, mizgin bo te,

Deng â bang hatin ji mizgevta gund,

Baldara hêlîna xwe cida hiştin,

Qaspe-qaspa wan dibêje:

Berbanga sibêye, ronaka aso,

Asoya hemû kurda, mizgin bo te,

Rabe, ey lawê niştimana kurd,

Wextê rabûne, ne yê xewê,

Pêvîste pîroz bi bî sixt û bird,

Çavnêriya tene, rabe bi dest û bird,

Berbanga sibêye, ronaka aso,

Asoya hîva kurd, mizgin bo te,

Bo bextewarî û serketina gel ,

Gişkê bibne hevalê te pel bi pel ,

Ji devê kelê tiréja rojê wê bê der,

Ziring be, zor bas îş bike bi bel,

Berbanga sibêye, ronaka aso,

Asoya hîva kurde, mizgin bo te,

(Ji Dîwana Guran, rûyê 402)
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ÇIROKA BIRATIYE

Birayê ereb!.

Çexmaxa şimşîra zordar,

Awa li nav xûnéde bû,

Ji mile bavé min, bavé te,

Dirijîya, dikişîya xûna bavé min û te,

Cot bi cot dikuştin bavé me,

Tik bi tik xûn dihat ji çavê me.

Me dest digirt. bi hevra

Bi hevra dîgiriya bi bîra.

Lé zordar

Kellê wî pir bû ji xûna mar.

Pelé me digirtin, em kês dikirin

Bin darê êş, ah û azar,

Zincîx dixistne gexdena me,

Destê me didane sex sengin,

Qamçi kutan li sex me dikix xengin.

Me hex gav dikix axin, dikix zaxin,

Li bex daxa zox azax ,

Em bî hevxa bûn bixa,

Lema ji nav me hexduwan,

Bi çixpiyên hûx û gix,

Em didane nav da~ û dixkan.

Bixayê exeb û kuxd,

îda bûye gîxme-gixma zengila,

Nalîna xencé te bû nalîna min,

Bi xoj û bi sev û sala

Nalîna me zox dex çû jî çalan

Bona bexîka bavkujê me

Şêlî renca şîrinkujê me

Birayê ereb !

Ji bo bêkarxya zordara,

Eba û firinca me dirin,

Ava ji ber gîraniya bara,

Xwêdan ji nav çavê me dibarin

Pista me ji keser gûz bûbû,

Zordar ser me bû, ser mera diçû,

Ke ji neçarîyé san dabû bî san,

Bê sekin me paçê xwe dawşand
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Ji niçê paç em hatne der,

Kom bi kom, rêz û gewher,

Zordar dibir, ez û tu

Bê berg diman, bê nàn tû

Çavê me bi zig-ziq li çavê ré bû,

Birayê erebê çav reşê min,

Tal bû fiské te, tal bû risqê min,

Ji kasekê me talî dinoşîn

Me biratî dikir bi hingivin,

Herdu bira ereb û kurd,

Serê me bû binguhé yek bird.

Ta. me ter xwar, me çipé dikir.

Me pê dibir bi ravéja hûr,

Dîban bi vi sani, bi vi sani,

Bé westan me paçê xwe weşand.

Lé paçek ji biné bîré,

Paçek jî ji gefa zincirë,

Niskéva zincir qurufi, qetîya

Dilî ne ma li qefesa me,

Niha em herdu bîrên azad,

Raste, bi serbestdn , ddlşad.

Lé asoya rêga me lîle,

Rîya asoyê lil bd wile,

Wîle bibin bed kemine,

Bed régiri, bed bî rêye,

Birayê ereb !

Em dixwezin bîra bîn,

Meyvê şirin biçinin ji darê,

Em dixwezin azadîya xwe.

Gui bigihîjin li baxçê beharé,

Ev sala bastir bê ji sala par

Em hevra bin bi itbar.

Ida destê zordar û îstmâr

Neyé, negîje ser me,

Em ber bi asoya ronak bin,

Rîya rast bigirin, pak nîyaz bin.

Mina gelên din pak bira bin,

Li géra kotiré bask spî bin,

Ber bi asoyê sin alî bîn,

Siwarê yekîtîya yek xeber bin.
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Pey kevin, ber bi wê herin

Heta bigihijne armancê xwa heri şîrin.

(Ji dîwana Guran, bélgê 320-323)
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DILDAR (1918-1948)

Edebyetnasêd kurdan derheqa Dildarda dinivîsîn, ku ew ku¬

rê Hedîm Sicadî bîstê fevralê sala 1918 li Koysincaqê ji

dayka xwe bûye. Bavé wi qulixdarekî biçûk bûye, li pêşîyê

Dildar du sala li Ranîyê hîn bûye, mekteba navîn li Hew¬

lêrê kuta kiriye, li Bexdadê fakûltéta dadperwerîyê ya za

nînga Bexdadê xilas kirîye û çend salan bi pêşê xwe xebi~

tîye wek dadgir.

Hewas û berjevendîya Dildar gelek bi xwendina kitebên der

heqa tarîxa welatê Evropéda G rohîlatêda hebûye, ewî ge~

lek kitêb derheqa Fransîya, Hûnistanê, Turkîyê û welatên

ereban G derheq tarîx û kûltûra kurdan xwendinê. Bi goti¬

na Refîq Hilmî, Gîvî Muqrîyànî G Maruf Xeznedar Dildar li

bin bandûra nivîsarên Emîn Zekî tarîxa "Kurd û Kurdista¬

nêda" bûye. Li bin bîr bawara Qadir Koyî, Kurdî, Bêkes,

Zîver G şayrêd kurd dinda bûye G li xortanîya xweda sêr

hez kirne G dest bi nivîsandina wan kirîye, nivîsarêd wî

sérî gişk derheqa rindî û ciwanîya (bedewîya) Kurdistanêda

nin, derheqa jîyîna xwe tal û tirşda nivîsîne, îlamk der¬

heqa negbetîya hemû miletê kurdda sêr nivîsandinê. Çend

şêrêd Dildar li wextê xweda li nav xwendkaranda distran

mîna sêréd strana şûrşgirî, mesele, sérên wi " Ey Reqib",

"Kurdistan" stranê hère hezkirinê li nav qîz G xortên kur

danda.

Ez li jêrê çend sérên Dildar ji soranî dikme kurmancî G

bona xwendkarêd me délai çap dikim, ku bizanbin qedir û

qîmetê nivîsarên wî mêrê dilawer û wetenperwer çawa bûye.



325

EY BAYE SEMAL

Ey bayé semai, ey baye semai.

Posta hewayê dil pir zoxal,

Destê min li dawa te be, diçi kîderê,

Naçî çîya, silav bikî dîlberê,

Mîna ereb nekevi nav agir, herî wêderê,

Mesekine heta diçi ber Leyla porzeré,

Mesekine li cem kewa şox û ziba,

Nivê tiré li dilê meda ma,

Li vî çemi, mêşe ù erd û bane,

Bêje, gurban ev rîya çiyane,

Tiştekî risva û rût û qût min dît,

Hêsrén al mîna yaqût min dît,

RÛ li xûn, xalê zeferan min dit,

Çavê lêl ù wêl pir girîn min dît,

Heykelê mirî bes hestu min dit,

Bejna xwar mîna kevan min dxt.

Min dit ku car caran ew lêv bi bare,

Dest hildibire, li te diyare,

Çimkî xeyala bejn û bala te,

Tiréja ronakî ya şewqa lêla te,

Nérgîza şehla çavên te xumar,

Xermané zilfên te meha ruxsar,

Frîşta aza hezar car

. Xwe nîsan dide, xwe dike hesar,

îda her car ew mal wêrane,

Ew kej mesken hejîna şeherane,

Her wa te digihê cejna salane,

Nizane tu tuneyî, wineyê xeyalê,

Dest dirêj dike bi nikamé,

Bi cerga şewti û dîlbezmê,

Ku lé wun be, dike bang û heyar,

Destê wî bigre, dibê hewar hey hewar.
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KURDISTAN

Kurdistana xweş, niştimana ciwan,

Qible geha min bê guman,

Çavê min bişkivin li çîyayê te,

BÛne ini jîyîna baxên te,

Dengê şimşala şivanên te,

Zirqî û baqi ciwana te,

Qaspa kewê li pala te,

Xulina avên newalên te,

Ev hemû gûhê mindane,

Girtîye evîna şêrê dîlame,

Nû nemamek bûm, vê axé gîhiştim,

Bi xoşewîsti min welatê xwe av dida,

Belê, Kurdistan, te ez xuligandim.

Te ez xuligandim, te jin. da min,

Xweş jina min xweş jina teye,

Êşa jina min roja şina teye,

Çimkî Kurdistan, niştimana ciwan.

Tu qible geha dilî bê guman.

BO KOVARA RONAKi
"Ronakî" navê te çend li cem min xweşe,

A'Iem bî saya te dîlpir coşe,

Tariya royê derket "Ronakî"

Bi ulm û fen û ruxsaré paki,

Şewqê bexşande çiya û bostan,

Zêndî kir ulmê Kurdistan.

Bi boy "Ronakî"' em hilhatin ji xewê.

Me berê xwe xiste nehsi û şoma şevê,

Mizgin bo weten, axa te ronak bû ,

Bin saya şewqê lawê te çalak bù,

Nehsi û şom çûn ji ser levé te,

"RONAKÎYÊ" ci girt li ser rûyê te,

Ûmud peyda bû, belav bûn fen,

Xuyan bikin xizmet guzara weten,

Milet "RONAKÎ" meya jîyîne,

Sirê dora çalaki.ya lawê cane,

Icar seyré wê bike hunurê qelem,

Heta bilind kin îraq û elem,

Xuda ! tu "Ronakîyê" dûr ki. ji şeqaq,

Şewlê bexş ke li axa îraq..
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M.INDALÊ HIVA

Mindalê hîva, kolka dilan,

Teze xunça nav baxê gulan,

Her çend seyrî nav çavê te dikim,

Nabinim gi rê ne zor û ne kêm,

RÛ û rengê te mîna esmané saf,

Wextê perşenga rojê dide tav,

Txrêja ûmûd ser dilé tarî,

Li esmané rût dide diyarî,

Seveyla çavê te birqedar,

Ronaka pake wineyê te ruxsar,

Kenina bê félin levé te al,

Neşa herdu çavê te mest û kal,

Bê şik mizgîna me pêşine, dilê sade,

Yan ji nexme xana baxê me azade,

Ûmâda pas rojî, kurê hîva tuyi,

Hîva min bî teye, teze mindal,

Siba bibe nimûna dengê misai.

Van qisê ku ez wa gilî dikim,

Biziringine guhê xwe herdem,

Rastgo be, herdem qet derew nekî,

Wext bê sud ji dest der nekî,

Tê kuşe, her dem mîna hëng be,

Li meydana jînê haziri ceng be,

Eve ji tera dibéjim, qenc bizane,

Jina meriv barê girane,

Nek wa bizanî mîna jina -duhiné,

Dixuyî, dinivi tu li' nav nivînê,

Ew jîn nîne, ku mîna jin bijî,

Divêt hem azad û hem mezin bijî,

Rojekê wê bê, tuyé pêra bigihijî,

Çavê xwe vekî, bizanî jina ne mîr ne ji,

Tuyé bibînî, ku jîn çiyayê berze,

Rîya we xwar, jor bi tirs û lerze,

Gişk kend û kusp û devene û dare,

Tijî dirinde û dupişk û mare,

Ger rîya te hemû dane û dawe,

Nezan û dana têda bê t 'awe,

Ruh û canê min, tuyé bikevi vê rêgê.
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Li vê telê û daw, çerx û dezgê,

Gelek biwestî, xudanê birêji,

Wî derdi û îşi yek-yek biçêji,

Li rîya serketin divêt pêşkevi,

Heta yekî divêt ser kevi,

Nîşana tira xwe bide ser rîyan,

Ku lî şûna te rêzan girédin, herin her deran,

Divêt tu cira zanistî bel ki,

Destê min dawa te rê wun nekî,

Bîr û hişê xwe bas bi kar bîne,

Vê danê û dawe yek-yek bepesine,

Heta der ne kevi ji hemû dinya,

Çigas wan kir, tu bimiri, lé kurde her bimîne.

TITUNEVAN

Rojekê havînê li qirçina germéda,

Avdrekî rût titûn av dîda.

Zer bê hêz û jar û nexweş,

Malwêran, perpût bî dev lerze tal,

Xudanê çar rezan û xwedî mal,

Her ava wî hebû, rabû giva

Sepkeyê bike, kuze av bine,

Tutuné av bide, mindal xwedî bike,

Bi lerze-lerz hinekî westi,

Zor da xwe vî alî, wi alî.

Min jî ji taba germé û li ré westi,

Bi tima cérek ava sar je xwesti.

Min selam elem li avdêr kir,

Elek islam mervé tené.

Min got: "Time, ava sar bide min','

Got: "Nizanim, maye, yan na.

Hère jorê kepir, ger li nav kûze

Avek têda bû,' vexwe, emma,

Nexweşi je tê, ger t 'i bên

Xêra bavkê te avê bide wan','
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KAPIRÊ AVDER

Kerpeke dargez, tarî sazkirî,

Bo parêzgarî ji germa tavê û tozê,

Bi çixekî sir, se dora wê bixi,

Nav mala avdêx hexzeleke çûk, .

Du paxçeyê bexxa six û hildixî,

Céreki gui, se kûzé ker xêw,

Çend amané reş, cameke qupav,

Sêleki teng, xwanîkî biçûk,

Li alîlkî mencaleli devexûn kirî,

DU lihêfê sirê çilkîne qul-qul,

Sê piyalé çayê û qurekî çkestx,

jinek li wi alîlal ù pal keti,
Bê bis ji ber t'a, ji ^birçiya jakav,

Mindaleki tirsava û bê perva,

DU parce cil ser pê le pêçav
Vizina bayé gërm û gujina koma mésan,

Têkel bû di gel dengê bav û av.

DU SWAR

Av min kire devê mindalê sava ,

Westi û işê min li bxra minda ne ma,

Halê vê mala hejar û nexweş,

Erké ser mile avdérê tenha,

Wana ez avitme gêjgeroka serindan,

Nav kar û barê tariya dinya,

Ev hemû erka, ev hemû renca,

Giva loqme nanê xwe dixwe,

Ez li vî xeyali û du bargir swar

Hatin ji otaxé bi lez û zûva,

Birne li ber dev, d'emançe li qed,

Simêl qit qinc, çav kîşt û wuriya,

Moheya ji bo ser ù çêr kirin,

Xeyd, şeranî bê sebir û heya,

Hatin, peya bùn, bê silav kirin,

Yekî jî wan got: "Ey kwané ewla?"

Min got: "Awa hat, kerem kin vira','

Ez li vê qisê û ewla ji jêr,

Hat bi rûkî xweş got:

"Bi xêr hatine, bî xêr bên kwêxa!".
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ÇEND U ÇÛN

Lihêfeke perîtî qul-qulî'dîrî,

Anî raxist dûr ji germa tavâ,

Got: "Dé kerem kin, rûnên li vira.

De hûn bi xêr ha-tne ser çava'.'

Kwêxa got: "Selama te ne be,

Ukorayî çav, wa mebêje, şkiyav,

Kwa te got. . .kwané rista xeberê te? -

Kwané çar daxê te hey keran, bav ga,

Tutunevan got: "Bo çi çéran diki?

Ne hatim bo dar, ne hatim bo daw,

Nika çi hegé te çéran heye,

Qusura teye, ez çî bikim, heyran!

Ey-kwéxa got: " çi lî min die'wtî

çawan xwe kêfa xwe diki^ didi min çàwa

kengê hatî, etim, bêj flankes,

Ez dawê dixwezim, hey abrû û lawa,

Tutunevan got: "Roja şayê.

Ne hatme cem te, û te ez şandme as.

Min, ne got mam-kwêxa dawa min pêwiste.

Te ne got ne maye, min şandiye du dawe','
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MAL WERAN

Ji wê rojê heta nika,

ne daw min ditiye, ne rehmeta xuda,

Dawa min ne be, kiré negire,

Çar dax li ku be, li ku bibînim?

însafa te hebe, seyrî halê min bike,

Rewsa te çawane, çawan min tu aniyî?

Heta aqsana min tu kiri avdêr.

Te xwe kire noker, ez bûme axa,

Ku hatim, zigé kete ser zevî,

Tutun min çand, renc da mile xwe,

Dibéjim dar bigire, dibéjim dawa bine,

Dibéjim birçîme, dibêjî kwa père?

Ez bê père, mindalê min birçi,

Li ku qurin bikim, bese, hilşîya','

Kwêxa ku got, ewla guh^ didayê,

Pirsa eva şertke yad neke,

Qewlê me nohet dinar bû,

Sed û bîst te xwar heta nika,

Nika ji eger lî beroka minda hebûya père,

Peré çi, kuro, bo xezne ji ne ma.
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HESAB

Tutunevan got; " bo min bike hesav,

Bizanim hal, çawan perê min temam,

Wa bûye du mang qet te tîştek ne daye min,

Kwêxa got: "Wa ser çavê min,

A, mêle Seyd. . .def tera te derxe.

Lé binêre, Ewla çi hatiye nav?

Merik di gel wi Tomez mêla bû,

Melaki genc, teze û rû teras kirî bû,

Herze û dildarî ji rûyê wi dibarî,

Simêl tenik, çav kil kiri bû.

Mêle defter ji paxilé der anî,

Defter, çi defter, perpût û gec lanî,

Erqame zil-zil, xetê xwâr û xîç,

Emla farsî û bi kurdî nivîsî bû.

Min ne dît, perek bê fêl ne nivîsî bû.

Mêla defter ser û jêr dikir,

Ewla mintezîr mil keç û damaw,

Kwêxa sîmêla sor ba dida,

Bîra min jî li ser ewlayé malwêran,

HESAB KIRIN

Hinekî pas mêla serê xwe helbiri,

Em ji di gel wî lé bûn gudar.

Mêle got:. "Mam Ewla, eva hesabê te,

Penca ses dinar ji destê kwêxa.

Si. dinar gacot, çar jî kers'te,

Bîst û pêne dinar kereste û eşîya.

Du dinar carekê, sê dinar ji

Te ji min wer girt li mala axa,

Cema wê sed û bîst dinar temam,

Bi gora defter Sehhî Ewla".

Tutunevan got: "Kwêxa, Ewrehman!

Pêncî ses dinar ji ku te dan?"

Kwêxa got: "Giva derewe,

Giva em li te dikin eftira,

Axir eva qencîya nalê bar

Ne' let li bavkê xwar û xêv be,

Nika jî qet heqê te cem min ne maye.

Te xwerin ji wer girt gelek zêde,

Eger tu dixwazi peran, tutuné selam ke,

Li ser para xwe her hinekî zêde ke".
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LAWE KURD

Tu dizanî ey weten, îro bo çi bêbeşî,

,Bo çi destî sev nîşani te dida hema reşi,

Béjme te esbabê mezini zillet û çarereşî,

Gencé kurdan her li wextê meyê dikin xîretkêşi,

. Wextê bade té ser meclîsê, navê kurd tê ser zi¬
man.

De were seyrî fikrê ke û ax û daxa lawan,

Renge nalîn va li guhda dibêjin bé guman,

lawê kurdan her li wextê meyê xiretkêşî.

Û di gel dengê tifing û agirê hinavda,

Û dî gel nalîna weten ger te ji zindanda

Dikeve guhê min bî şewat hewar dike li vê banê¬
da,

Lawê kurdan her li wextê meyê dikin xîretkêşi.

Siliha her miletî sade- li stuyê geneane,

Roja şixul bexşî ûmùd fikir û karê geneane,

Her hemû kirne kul û birin, hem li rencane, ^

Lawê me ji her li wextê meyê dikin xîretkêşî.
çimkî milet be tôle jî be, lawo, ruhê vi leşi,
Bê te eva ruha namîne, ew li jînê bé bese,

E'ynî derdê kurde, ku kete derdê karê dawesa,

Miletê gencê wî sist be, mirîye, najî,

Şadmani texte jîn û tacê e'zet nîne,
Lawê kurdan her li wextê meyé dikin xîretkêşî.

Miletê ku lawê wî cust be, dijî, qet namire,

Qet tu cara dest û pê wî wa li bendê nabe,

Sed hezar tixé zemanê be , stuyê te nabire,

Lawê me jî"her li wextê meyê dikin xiretkêşî.
E'ybe-e'yb, lawê kurdan, seyrî lawê xelqê bikin

Fikra bêbakî, bi ser çû , bade bis û kelle xwe,

Dewra xewébi ser çû, biner li dor ierê xwe,
E'ybe, çêtir bes li wextê meyê mekin xiretkêşi,

Seyrî nakin lawê xelqê, gişte bazû qewatin,

Gişte sûdbexşin, welat û merkezê sed hémetin,

Bo çi anîna karê ciwan li rîya mihnetin.

E'ybe, çêtir bes li wextê meyê mekin xiretkêşî.

Lawê xelqê têne ser xwe, canfida kar dikin.
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Bo niştiman xwe gişt xunkari dikin.

Icar bo fewtina dijmin nêçîra xelqê dikin,

E'ybe, hûn jî her li wextê meyê mekin xîretkêşl

Hûn seyr nakin çend bi tine destê lawê xelqê,

Ger bê wextê kiné, radibin ser pê wé deqê,

jj ji tirsana dilerizn gayê çerxa dinya û sema,

Lawê kurdan, bese li wextê meyê mekin xîretkêşî

Ô şayrêd esra bistem, hêmete, hêmet bikin,

Mêveke dareke hêmet xizmetê xizmet bikin,

Melhema kul û birînan qudrete, qudret bikin,

Hûn heta kengê her li wextê meyê bikin xîretkê-

?i-
Seyrî ehwalê weten kin çawan ji bûnê mirîye,

Seyrî karê dijmin kin çi bi halî kiriye,

Seyrî reşmal kin zelalet esman girtîye,

Hûn heta kengê her lî wextê meyê bikin xîretkê-

?i-
Seyrî baxê weten kin, hişk bûne, bûne xezan,

Seyrî xunçê nû' bişkivî kin, çend beban naz hel-

weran ,

Şahdê békari hûnin, we vaye av hâte birin,

E'ybe, ta kengê her li wextê meyê bikin xîretkê

E'ybe, lawê xudanê vî çiyayî û daxa kurdi tu,

Xudanê tarixa xûnin û delirî û gurdi tu,

E'ybe, békari, heta kengê seyrî nakî, mirî tu,

E'ybe çêtir bes li wextê meyê mekin xiretkêşi.

Rabin ey lawno, we tê bigihînim, milet ma 'na çi

ye,

Ku bizanin xên jî mezheb rêga çiye,

Rabin, rabin, bes, li wextê meyê mekin xiretkê-

ŞÎ.

Milet yan bi nikê rima dijmin dibe bê hiş,

Seyrî dor berê xwe bikin, rûnên li rex héros,

Agré hesti bi zilleta we li dilda bike coş,

Rabin, îcar nek li wextê meyé bikin xîretkêşî.

Milet ku ji zirina tog ù zincir rabe ser xwe,

Wê toqa hêsîrî ji stuyê xwe û miletê xwe bavê-

je.
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Werin ser xwe, bizanin, hûn jî rê derin,

Rabin îcar bes li wextê meyê bikin xîretkêşi.

Rabin, heta kengê ha li jêr axé rizi bin,

Rabin heta kengê mirîye li nav dawê bin,

Rabin, rabin, bes wextê meyê mekin xîretkêşî,

Her kesê pista wî li gerdun be, pista wî wê bi^

kê,

Her .kesê çav li destê ecnebî be, wê kor be,

Rabin, rabin, bes li wextê meyê mekin xîretkêşî

Miletê ger xûnê nerêje, dest û pê wî ve nabin,

Bé kifa guftar û siqeya jîn nayê standin,

Bade û mestî miqamê huryetê nayê girtin,

Rabin, rabin, bes wextê meyê mekin xîretkêşî.
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BÊKES(1905-1948)

Bêkes, navê şayrîye, navê wî rastî Fayq bûye, kurê Ebdal

begê ji binemala qerecolanê, li sala 1905 li gundê Sêtokda

bîst kilomêtr li bakurê(fêza) Sulemanîyê ji daykê bûye.

Gundê Sêtok hingê navenda qeza şarbajar bûye. Ebdal beg,

li wêderê serokê taxbûré bûye, jêra digotin "Tabur Axa-

sî". Dayka Bêkes ji mala axelerên Sulemanîyê bûye. Zarutî

ya Bêkes ne bextewarî bûye, li biçOktîyêda du-sê sal bû¬

ye, ku mala bavé wî çûye Sulemanîyê, ku hinekî mezin bûye

bavé ew daye ser xwendinê li huera feqîtîyê. Li sala 1911

hukmet bavé wî dişîne Xaneqînê G Bexdadê ser îş. Çend sal

pasê bavé wî dimire. Bêkes di gel birê xwe givrik Sehîd G

birê wî biçûk Tahar û dayka xweva dike-une halê belengazî¬

yê û hejarîyê. Sal û nivek derbas nabin, dayka -wî û birê

wî Sehîd dimirin. Bêkes bi birê xwe biçGkva diminin êtîm.

Mamê wî Emîn axa wî û birê wî biçûk dişîne Bexdadê cem Ha

cî Elî axa, mîrata bavé wan dide wî, ku ew wan xwedî bi¬

ke. Ew jî wan dide ber destê Heme-xanê xizmê afîserekî

xelqê Sulemanîyê. Jina wî afîsêrî jineke rehm G qenebûye,

guh dide ser wan, wan hînî xwendinê dike. Wusan ew li ma¬

la wî afîsêrîda dimînin heta sala 1914. Wî wextî dibe hê-

wirze, Bexdad dikeve halekî giran, mala Heme-xan jî dike¬

ve halekî belengazîyê.
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?ala 1918 Haci-xan, Bêkes û birê wîva dibe Sulemanîyê. Li

wê pismamên wan wana dikine ser xwendinê û ew hîn dibe he

ta' sala 1923, her sal rind dersê xwe temam dike. Li paş¥
wî dişinne Kerkûkê, ku li mekteba ulmda hîn bibe, lé- rê

nakeve, ku bikevé, Ew diçe Bexdadê, dikeve mekteba dar-ul

ulm G heta sala 1925 hîn dibe, pasê ji ber xerab bûna hal

G wext -diçe Sulemanîyê, li wêderê dest bi kirin- firotina

cixaran G şixaltan dike, pasê dest ji wî îsî dikişîne,^d^

keve ser xebata rê çêkirinê, dibe serperesté xebatçîye

ser rîya Erbilê-Rewandizê, çend sal li Hewlêrê dijî G he¬

ma li wî wextî dest bi mamostayé dike, dibe hevkarê şerke_

rên pêşberî hukmetê, ji sala 1930 heta sala 1931 çend ca¬

ran tê girtine, li pas azadbûné sala 1933 dîsan li mekte¬

bêda ders dide û dibe hevkarê koma mamostayan G ji sala

1930 heta sala 1938 hevkarî li îşê wergirtina mafê xelqê
kurd dikir, Li pasê dibe mamostayé gunda, çend sal li dû

hev mamostayé li Qeredaxê, Sulemanîyê, Surdaşê û Helepçe

heta sala 1948 dike,

Jîyîna Bêkes, li nav rojên reş, ne bi xêr û serda derbas

bûne, ewî bi çavê xwe zulma hukmetê li ser xelqê kurd dî-
tibû, belengazî, hejarî G bêmafîyê xelqê kurd kar kirbûne

ser wî. Bi xwe ew mêrekî sareza, aqilmend û fehmdar bû,

bas zimanê kurdî, erebî, farsî û înglîsî dizanibû, xwend^

na kitebên bi wan zimanan jêra gelek bi feyda bûye,.pê he_

sîya bûye ji çi bûye hejarî, neserbesti, bindestîya xelqe

kurd Gbi çi teherî bixebitin, ku xelqê kurd bigihîje me¬

rem û mebestêxwe serbest û serbixwe bijî,

Ji ber ku Bêkes ev halê miletê xwe bi çavê. xwe dîtibû, bi
guhê xwe bîstîbÛ, ku miletê wî dike-nake nikare ji zulmê

azad be, Bêkes derdkêş dibe, xemgîn dibe, dibîne kU li şe_

rê serxwebûna kurdanda yekîtî li nav xelqêda tune, ku 11

hundurê welatda, ne jî li derva piştîvan, kes û karê^kur-

dan tune, ku bên arîkarî wan bikin, Sebeb vê yekê ewî. na¬

vê xwe Fayq, guhastbû, kiribû Bêkes, Bêkes yan ew bi xwe

bê kese, yan jî ew kurde bêkese mîna miletê xwe bê kese

Zanyarê kurd bi navdar Mehemed mêla Kerim, yê ku li sala

1981 dîwana Bêkes çapkir, li pêşgotina dîwanêda bi kurt

serhatîya wî nivîsîye. Ez li vira sûdê je werdigirim di
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sirîya xweda wê serhatîyê hê bi kurt dinivîsim, Mehemed

mêla Kerîm bi kurteberi çend gilî jî derheqa naveroka sé¬

rên Bêkesda nivîsîne, Ew sêrén wî parevedike ser van ko¬

mên jêrin: Serên kurdîtîyê, sérên komelatîyê(civakîyê yan

naveroka xweva sérên wetenperwerîyêne, sêrén neteweperes-

tîyêne, yen rewşenbirîyêne, ku li gelek sérên xweda Bêkes

xort û keçên kurd, xelqê xwe kurd şîret dike hîn bin, bi¬

xûnin, xwe bi xwendinê bigirin, duberekîyê nekin, yek bin

hevkar, hevdost bin, bi tevayî derkevne meydana serê ser¬

xwebûna kurd G Kurdistanê, Ev gotina Mehemed mêla Kerîm

raste , j i bo nimûn min li jêrê çend sérên wî vî cureyî û

vê naverokê kirne kurmancî û bi herfên latînî çap dikim

bona xwendevanên délai.



339

TU ÇIYJ ?-EZ KURDIM

Tu çiyî? ez kurdim, neteweyê kuraxro,

Xwa tirsnok nin? Haşa, neberdim,

Çi tu ji nav biri? dudili û nifaqî,

Çawan rizgar dibî? Hêr bî îtfagi.

Bêje, tu çi dixwezî? Berzi wetenê min,

Bi xurayi na, bi ruh û canê min,

Çi li ber teye? Xwe fiday kirin,

Bo çi? Li rîya miletda mirin,

Kwa, çeka te çiye? Sewda welatê min.

Lé piştivanê te? ezem û sebata min,

Rast béjme te, kerem ke, guh bide min,

Bi gisa min bikî, serê min li ser rîya te,

Bi rastî ù paki hewl û têkuşin,

Ji kursi û kiné, derew çav puşîn,

Evana yen te bin, karê te zor leqe.

Para te hemişe negbeti û şeqe.

(Helepçe, 1935 dîwana Bêkes, rûyê 185)

EY MANG

Ey man! ez û tu herdu hevderàdn,

Herdu. gdrdftar li nav ahé sardin.

Tu wêl û reng zerî li esman,

Ez jî der bi der ld şeheran,

Digerim, ey mang! gebla dildaran,

Dermané derdê dilé bêmaran,

Şev'ekê û işev bigire p'erê min

Bé yar û herdem a'ciz û t'enéme,

Dilzar û bêzar, pest û xemginim,

Giroyê dawa yara şirinim,

Dîlbendê esqê wê belek çavim,

Şêt û seydayê wan gurçikê xavim,

Ji wê wusa ketime nav xeyal.
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Girînê p'êşê min, bûme gu!)ê zoxaï,

Ey mang! tu li şixulê cşgê pirozî.

Tu nese bexşî dil bi sozi,

Ez sond dixum bi îşg ù ciwani,

Bî nesima berê beyanî,

Bi serhatî xwe bo min beyan ke,

Derdê min giran hinekî asan ke,

Tu carê çi bûyî wa peşivavî?

Jî ber çi pest û mat û damavî?

Bêje min, tu xwedê çend ciwan te di?

Çend kur te li. bezma aşiqan dî?

Çend qewm û milet, çend seher te dî?

Çend Ser û sûr bê aman te dî?

Çend burdumané Kurdistanê te dî?

Çénd kefenê alî şehidan te di?

Çend bêkesanê perisan te di?

Çend der bi der û mal wêran te dî?

Çend çav sori pir girin te di?

Ey mang! ewqas te seyrî dinya kir,

Seyrî nifaq û zulmê û rîya te kir,

Bo wêye, ku te reng û rûyê xwe guhêrîye,

Reng û su 'ri temam birîye.

(Dîwana Bêkes, rûyê 151-152)

NESRIN

Nesrin! demekê daxa te li mine,

Giroyi, bendî, jina te zulme,

Ez wa dibêjme te, çimkî borcé mine

Rabé, têkoşe heta xûna te germe.

Serpoşa xwe bavéj, qet meke şerme.

Iro zemanê ulm û erfane,

A'Iem sev û roj li îş û kardane,

Ferqa nér û mê tune, bizane,

Rabe, têkoşe, heta xûna te germe,

Serpoşa xwe bavéj, qet meke şerme,

Mebêj ez keçim/ tu jî wek mini,

Motacê ulm, fen û xwendini,

Mecbûrî îsî û xizmet kirini,

Rabe, têkoşe, heta xûna te gexme.
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Serpoşa xwe bavéj, qet meke şerme,

Çiqas. rûnişti, pista te xware,

Zer û lavaz bû'yi, hêza te ne maye,

Keça bîgani va li ber çavê teye,

Rabe, têkoşe, heta xûna te germe,

Serposa xwe bavéj, get meke şerme,

Xişir û ciwanîya te heya fêr bûne,

Paşroja te her bî wan rone,

Keça bê ulm dil û zebûne,

Rabe, têkoşe heta xûna te germe,

Serpoşa xwe bavéj, qet meke şerme,

Wek xûşk û bira divêt em herdû,

Qolê hev 'bigrin, herne meydan,

Kurda bibin nav rêza miletan,

Rabe, têkoşe, heta xûna te germe,

Serpoşa xwe bavéj, get meke şerme.

(Dîwana Bêkes, M. M, 102)

TIMAKAR

Du pişîkê cot ù rêki,

Rabûn, çûne ber cîkî,

Ku bidizin peneré seleki

Kirin pilan û tivdirek,

Tivdira xwe kirin yek,'

Sun û rê kirin yek,

çûne ser dû bi dû,

Penêr li wan berpa bû,

Bo timayê û para pir

Li hev kirin ser û zor.

Ter û pir li hev dan

Heta qewat lé ne man.

Çaxê temam westiyan

Rabûn çûne cem meymûn

Gotin: "Em te dikin qazî.

Me herduyan bikî razî"

Meymûn rabû zû bi zû,

Pêşda anî terazû,

Bi dev pénér ker kir,

Parik hindik, parîk pir
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Kire vî serî, wî serî,

Û terazû hil berî,

Dest pê kir kêşanî,

Alik der ket giranî,

Meymûn parîk je kir,

Hilda, danî ser yê din,

Yê sivik giran bû,

Yê giran sivik bû.

Ji vî parîk, ji wi parik

Penêr temam xwer çû.

Pîşik bê par man

RÛ reş bûn, mat man.

Xulesa van qisana

Timakar pojmane,

Ewê bed û nerêke

Bi dil nifira lé ke.

(Dîwana Bêkes, rûyê 190).

STÊRA GEŞ

stêra ge§ li hewa,

Serê min ketiye gerava,

Hey serî te dikim, tê nagîhêm,

Kê tu lî wî cîyî danî?

Bx sev ku tême ser banî,

Seyrî te dikim li esmani,

Li nav hewa sin ù ciwani,

Ciriva te tê heta beyanî

Bo çî wa şad û mesrûri,

Serbest û berz û rûsori,

Daym dil ron û pir nûrî,

Çimkî ji vê dinê dûrî,

Xwezla min tu niha

Bihatayî ld vdra

Dest bd gotubêj bdkdra,

Jd mdnra şdro bdkdra

Ba mdn hejaré deSt vala.

Tu berdi, ddrextî ya beşerî?

Elmasi, zivî, ya guherî?
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Giroyê teme, pir keder, .

Bêje min zû bi muhbeteser,

min cab daye Kewa,

K'urckim li nav hewa,

Bi e'mir û qudreta xweva

Rawestame li rû sema. (155-156)

XWEDÊ ÇIYA NEBÎNE BERFÊ LE WER NAKE

Bêjim çi di gel çerxa felekê,

Seyr ke, çawan çûne naxa xakê,

Wa base, isan ji vê basé bireve,

Keko, xwedê isé ne bi cî nake,

Heta çîya nebine, herfé lé wer nake,

Eger em gewmeki torin.

Lé daxam çewt û xwexurin,

Lema wa li bin çepok û zorin,

Keko, xwedê îşê ne bi ci nake,

Heta çîya nebine, herfé le wer bake.

Bo kuştna hev gurc û bi k'arin,

Roj dest me be, em bi lih û zordarin,

Li pêvîstida mxna jin hejarin,

Keko, xwedê işê ne bi ci nake,

Heta çiya nebine, berfê lé wer nake.

Dizanî bo çi kurd wa zelûle?

Bê nav û nîsan herdem dile,

Çimkî du dil û xam ù bexîle,

Keko, xwedê işê ne bi ^ci nake,

Heta çîya nebine, berfê lé wer nake,

Li vê esré keva esra bisteme,

Hemû milet xudanê hikume,

Her kurde negbet wa li ber xeme,

Keko, xwedê isé ne bi ci nake,

Heta çiya nebine, berfê lé wer nake,

Munewer zorê her li ber nane,

Weten difroşe bi yek taranê,

Dike nav .bê dîn û imane

Keko, xwedê isé ne bi ci nake,

Heta çîya nebine, berfê lé wer nake.
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Eşrefê me hemû bê ruh û sistin,

Dexilê pista wan qet ne bestin,

Hemû nakok û père perestin,

Kekô, xwedê isé ne bi cî nake,

Heta çîya nebine, berfê lé wer nake.

Qewmé sêwî eger wa be,

Mehala xakê berz awa be,

Bo mirin base tefr û tuna be,

îro bê şik lî 'nav a'iema,

Qèt qewmek mina kurd nema,

Navê wî wa lî nav xana adema.

Keko,' xwedê isé ne bi cî nake,

Heta çîya nebine, berfê lé wer nake.

Em kuştiyê destê bé tîfaqin,

Mohtaca père, ulm û exlaqin,

Lema wa pestin, bé îtfaqin.

Keko, xwedê isé, ne bi cî nake,

Heta çiya nebine, berfê lé wer nake.

BO WETEN

Dil ji derdê weten pest û giroyê,

Wek kewa nav qefes sewq lé nemaye ,

Eger dizanî ez çiqas perîşanim,

Şev û röj ey weten, her li girinim,

Dil fiday axa te be, gîşk gewhere,

Bi fiday ava te be, kanîya kewsere,

Menzera Kurdistan berê beyane,

Paris û Lubnan le bîn qurbanê,

Ji ciriva çivikan, avazê gumri

Ji lêdana bayé nesîm, ji xew radibi,

Ey kurd bese, îda çi te ji nifaqe,

Wesyeta pêşketên te her itfaqe,

Qewmo, rabe mîna sêr, iro firsete,

Bo rîya qewmé kurd roja hêmete.
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LAWANÊ WETEN

Lawên weten, xirèt bikin.

De rabin ji xewê, bi ser çû sev,

Nema zemanê cehil û nezani,

îro firsete, roja hêmete,

Bi ulm û sene't berz dibe milet,

A'Iem hemîşe xerêqî işe,

îş kin bi merdî, bi dest û bîrdi,
Yek dil û dev bîn, heta roja mirdin,

Lawanê weten, xîret bikin.
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REMZÎ MELA MARIF (1902-

Navê wî rastî Mehemed Remzî kurê mêla Marifê kurê Seyd Re
sûle,^li sala 1902 li Sulemanîyê ji daykê bûye, Li heft"
salîyêda dane ber xwendnê, li cem mêla Sehîd quran xwendi
ye, pasê Vitêbéd^farsî ya Saadî "Gulistan", "Bostan" G dT
wana Xafiz Şîrazî xwendnê, Demekê çûye mekteba eskerîy¥
"Ruşdîyê", pasê li mekteba "Edadê milkîyé" hîn bÛye, li-
dû wê li mekteba "Me.dresa ehlîyê" li cem melan xerêqî
xwendna ulmê. dîn bGy,- xên ji zimanê kurdî bas hînî zima¬

nê erebî, farsî û tirr-.î bÛye. Bi farsî û tirkî sêr nivîsî
ne.

Sala 1927 bûye memurê hukmetê, sala 1945 bûye serekê ni-
hêrvanê Sulemanîyê û hingê gelek car çûye nav civata xwen
dina şêrêd Bêhûd G Piremêrd, bûye nasê Piremêrd G ketîye"
bin bandûra wî G dest pê kirîye sêr bi kurdî nivîsîne. E-
debeyetnasê kurd Refîq Hilmî dinivîse, ku Remzî gelek

Ş^^^tii kurdî nenivîsîne, lé her bi tenê çend sêréd nişti-
manî G komelati nivîsîne,

Çawan nimûn ew wan li kitêba xweda "şêrê edebê kurd" da
çap dike, ez jî wan ji ber kitêba wi digrim û bi zaravê
me li vira çap dikim.
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DEMEKE PIR TÊ XEYALIM

Demekê pir té xeyalîm, bi belav difîkirim,

Demekê laie zimanê dilê pir azarim,

Demekê baysî pestime, izetê nefesim,

Demekê mane'y berzime, bextê bedkarim,

Demekê şewqê Ii aso ne daye roja ûmûd,

Demekê. subhî merem min ne ditiye, şevgarim,

Li dewra nuqteya navên dayra xeméda

Li ser sebîfaya vê dewrê mxna p'ergarim,

Bi sev stêrjimêrîyê dikim, heta dibe roj,

Bî roj heta dibe sev pasevane bazarim,

Ji derd û daxé carna til dixum, bêhişim,

Ji of û axiné carna axé dixum û hişyarim,

Bi şûrê ce'wr û cefa sing birinim,

Bi tira derd û bêla cerg ù dil birindarim,

Feleka min çep lé da, bé neva, dibê çi bikim,

Di gel zemanê bedkar û bextê bedsarim.

Ne xudanê pez û dewar, cot û amelim.

Ne sahibé revok, garan, gund û zevî û zarim.

Ne şêxê dest biri, aynê din, bi dinya bê darim.

Ne bîr û murşide bê çav û rûyê riyakarim.

Ne xudanê kes û kareki dewlemende bi cengim.

Ne. sahibé kur ù kaleki zor û destdarim.

Ne sareza bi belat û ne hev demê sofera.

Ne yaweré wezîr û emîr û xunkarim.

Ne katibekî dini, xudpesen.dê nefamim.

Ne şayrekî hawa berzi herze gotarim.

Ne ji wê muwezze be şermokêd bed exlag.

Ne ji wê mudegge bed navêd bê a 'rim,

Ez ew biçûkim, ku ji fezlê xwe heta nika,

Bedi min nekirîye derheq beyar û exyar ,

Min ew wezife perast nika bîst û sê sale,

Li ser wezîfê ez ne kirme zecir û inzar,

Demekê çimkî bi mézina ihtram û qar

Mueewheratî sedaqet firoş û kiryarim,

Demekê, çimkî li bazarê eyffet û e'daye,

Bi nexdi kiriye, sermayedar û ticcarim,

Gula bîşkafti ya baxê kesekî pak nijad
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Nemami gulşeni zatiki rast reftarim,

Di gel vê jî dizanim, ku Remzî ez hergêz

Ji wê ne hézîya petyarê ne bûm rizgar.

{R. Hilmî, 34-36)

IRO ZEMANE BE EDEB U BE WEFAYE

Iro zemanê bê edeb û bé wefaye,

Roja xirabî kirnêye, esra rîyaye,

Bawi ne maye, basa wefa qet méke dexil,

Li vê esrêda çimkî wefa bê wefaye,

Her ew kesê kemal serê xwe fida dike,

Yê bo mehwîya xwe, mal û zaruwêd xwe fidaye,

A'Iem ewqas sivike, ku ji béqedrî ya dibêje

A'Iem hemû zîv û zêrin, ew qelaye

Wa fehm dikin ewanêd ku serxweşê dewletin,

Vê nese kêm dôme, heta bê zibaye

Remzî ku extyarî teriki. dike li xelq

Fikra wî ji qeyd û benda esaret rehaye.

(R. Hilmî, 27-28)

WETEN

Ey weten ji ber çi hinde dilxemginî tu?

Bo çi herdem wa melûli, dide pir esrini tu?

(R. Hilmî, 31)
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TA KENGÉ

Kurdno, ta kengê eva nifaqe li nav weda bimîne?

Her wa dom dike, di nav weda herdem girmine?

Ta kengê ewqas hûn mêla çewt û xirabê bin?

Ta kengê ewqas talibê nerasti û derewê bin?

Ta kengê gezende qîl û qacê hev bigezin?

Ta kengê mîna dirindan dil û cerga hev bixun?

Ta kengê li behra hişkaya hewada p'el bimînin?

Ta kengê li desta arezûda bé delîl herin?

Ta kengê xereqî kuştîn û fewa tina hev bin?

Ta kengê dest vala û mal xerab bin?

Xelg bi zorê ya sîkî fen gehîşte esman,

Hûn li xerêgi bezma helakin û helmequn,

Carna ji rûyê cahiliyê dibne ecnebî,

Carna jî rûyê nezanin dibne fermeson,

Wa tê digihîjin, ku hêçe bi tirr ^dibin filo.sof ,

Ya base şebqe kirne serê, dibne Edison,

Bo çi heyrî girêdan kemera nokerîyêne,ji boçi?
Bo mervé dewlemend çiye ewqas ser qîrîn?

Bo çi fitne û xerabi ne bin, içtimayi ji bo çiye?

Ger basa yek û du nebe, kengê hînî gotubéjê bin

Her xeybetiye ev û ew, her meclis diçe,

Her kirna Şeno û Kewo, her komela ke-vn,

RÛVÎ û pezin li ber devê beyanan,

Mîna gurê har û şêrê dir li nav xwe e'yanin,

Pariyê xwarî û kotira ber cénga ecnebînin,

Her çend ji cinsê baz bi helmet eylonin.

(R. Hilmî-, rûpelê 26-30)
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HEJAR (1902)

Navê wî bi rastî Evdulrehman Şerefqendîye , di sala 1920

da li bajarê Mehabadéda ji daykê bûye. Bi gotin û gilîki-

rina Hejar malbavé wî ne dewlemend bûye, lé bavé wî mêle

bûye, di biçûktîya xweda li cem bavé xwe hînî xwendinê bû

ye. Di serhatîya xweda Hejar dini-vise: "Bavé min mêle bû"7

ez hîn dikirim, gelek xwedênas bû, ji minra digot, eger

dilê te tiştekî dixweze, du'a li xwedê bike, wê bide te".

Jîyîna Hejar, nivîsandin sêr Q helbestên wî bi jîyîn û ha

lé neteweyê kurdva girédayîne. Li nav salên 1941-1947 da

eskerê Sovêtîstanê bi wedetî ketibû welatên bakura Iranê.

Hingê piranîya Kurdistanê li bin hukmê eskerê Sovetêda bû.

Bi rastî gotî, hingê tîrêjên roja azadîyê dabû ser welatê

kurdan, zordarî û zulma sahê îranê li ser gund û bajarên

kurdan hatibû hildanê, biçûk G mezin hişyar bûbûn, meri¬

vên xwendewer, hozan û şûreşgerên kurd kom û komelêyê aza

dî û serxwebûna kurd û Kurdistanê saz kiribûn. Li Mehaba¬

déda komara kurdan ya serxwebûn hatibû sazkirinê. Hema di

wî wextîda bîr G bawara kurdewerî G wetenperwerî di serê

Ebdurehman Şerefqendîda rûdinê, ew dest bi nivîsandina

sêr û helbestên kurdewerî û wetenperwerî dike. Wî wextî

ne dayka wî, ne bavé wî ma bûn, ew çûbûne rehmetê, kesekî

wî , ne bira, ne jî pismamé wî hebûn, ew di halekî belen¬

gaz û hejarîda dijiya. Wextê ew bi xwe dihese, ew halê he_
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jarîda dijî, li dor berê xwo dibîne, ku merivên mîna wî,

kurdên belengaz mîna wî li welatê wîda bi hezaran derode-

ro bûne, bê extyar, bê maf di bin zulma sahê îranêda wê¬

ran mal bûne, dizêrin, di halê nemir ne jîdanin. Sebeb be

lengazîya xwe û sebeb bindestî G bêmafîya neteweyê xwe é-

wî navê xwe guhrîye, navê Hejar li xwe kirîye G gelek ca¬

ra ji xwera dibêje " Hejarî kurde hejar".

Li pésîyé bi arîkarîya rewşenbîrkerên komara Mehabadê

pertoka sêr G helbestên Hejar li Mehabadéda tê çapkirinê.

Navê wê pertoké "Alekoke". Hema li wî wextî nav û dengê

wî li welatê muqriyanda belav dibe, xelqê kurd pê dihese,

ku Hejar dengbêje serê serxwebûna neteweyê kurde, ku ew

di sêr û helbestê xweda derheqa jîyîn, ayîn û halê kurdên

belengaze, hejare, bindeste, û bêmafda dinivîse, bûye xem-

xurê neteweyê xwe.

Li paşî rûxandina komara Mehabadê Hejar mecbûr dibe wela¬

tê xwe bihêle, ji ber zordarî û zulma sahê Iranê direve

û bi arîkarîya serokê serxwebûna kurdan û bi arîkarîya mê

rên xîretkêş û şureşgirên kurd berê xwe dide Sovêtîstanê.

Çend sala li welatê Sovetêda dimîne. Her çend jîyîna . wi

berê li belengazî û hejarîyêda bûye, nexweşa wî giran ya

pişika hebûye, ew dy-sên sala li nexweşxana û sanatoriyah

da dimîne, bere-bere qencdibe û pasê di gel barzanîyan ve

digère diçe Iraqê, li wêderê dibe heval û hevkarên şervan

û şureşgirên kurdên Iraqé û tev wan dixebite, ser dike

pêşberî hukmeta dîktatorî bo xatirê azadî û serxwebûna

Kurdistana îraqê. Li îraqêda bi arîkarîya serokê serê ser

xwebûna kurda G bi arîkarîya rewşenbirkerên kurd destnivi

sara Hejar ya "Mem û Zîna" Ahmedê Xanî bi zaravê muqri

tê çapkirinê. Wextek derbas dibe ew dîwana sêr û helbes¬

tên wî bi sernavê "Bo Kurijistan" çap dikin.

Wextê serê azadî û serxwebûna kurdên îraqê gur dibe, huk¬

meta basîstan dest pê dike esker bi top, reşaş, tank û fi

rokanva dajo ser gund G bajarên kurdan. Hingê Hejar tevi

serok G sereskerén peşmergan diçe serê çiyan, ser gelek

dikişîne. Li şkevt û mixaranda bi arîkarî G xwesteka ho¬

zan G pisporên kurd Hejar dest bi wergerîna nivîsara Se¬

refxan Bîtiîsî " Tarîxa Kurdan" dike G li nav du-sê sa-
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landa li nav agir G alavêda li ber top G bombên basîstan,

wê xebatê werdigerine ser zimanê kurdî, zaravê soranî.

peşmergan û xwendevanan pesnê wî didan. Hejar di pêşgoti-

na xweda ya dîwana wî seyeminda dinivise "Ez aşiqê Kurdi^^

tanim, ne gelme gelme, ne farsî, ne erebî nizanim"... Her

kes bi rastî bo kurd G Kurdistan ser bike, behra wî dT
berhevîyêda hebe, herkes û her miletê dijî kurd û kurdis-

tan ser bike yan ji arîkarê dijminê kurd bike eger ew he¬

zar car sor be, kî dibe bira bibe, ezê pêşberî wî ser bi¬

kim. Mêrê bas bin, werin kurd bin, eger komunistin, komu-

nistê kurd bin, em dixwezin her di vê rêda kurdan azad bi

kin... Nabé jim dostî û hevkarî di gel neteweyê cxranê xwe

mekin, dibéjim we nanê xwe li ser sifra tirk, tacik û e-

reb xweriye, medne mêvanan.

Li paşî şkestina kurdên îraqê, piranîya serok û pêşmergan

mecbûr bûn li îranê li bin sahê xayînê miletê kurd û îra¬

nê biminin, Li vira, nizanim bi arîkarîya kê dîwana Hejar

"Bo Kurdistan" çapa séyemin hatiye çapkirinê. Di wê dîwa¬

nêda hemû sêr û helbestên wî çap bûne. Têda metelok, qel^

botk, serhatî, çîrok û serên berengarî (Demeteqî yen mîna

Demeteqîya Pirût û bapîr", Demeteqîya bapîr û Pirût), sêr

û helbestên bajarvanîyê. Di wan nivisaranda kurdperwerî û

wetenpe-rwerîya Hejar bas têne ber çavan. Bona nimûn min

li jêrê hinek bi kurmanciya jorîn bona xwendevanê délai

çap kirine.
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HER KURDIM

Bi derodero bim, li mala xwe bim,

Li axa ereb bîm, li îranê bim,

Kinc le kiri bim, rût ù tazi bim,

Koşka min deh qati be, wêran mal bim,

Aza û rizgar bim, şadman û xwendan,

Yan zincir li mil, li goşê zindan,

Sax bim, cahil bim, guh lé giran,

Yan zar û ni zar li nexweşxanan,

RÛnêm li ser texte xûnkari,

Yan li kolanan begerin bi hejarî,

Kurdim û li rîya kurd û Kurdistan

Ser û pê didim ser destan,

Bi kurdi dijim, bi kurdî dimirim,

Bi kurdi didim bersiva qebra min,

Bi kurdi disan zêndî dibim,

Li vê dîné bi kurdî bel diçim.

(Ji dîwana Hejar "Bo Kurdistan", çapa 3, Taran)

STRANA PÊŞMERGAN

Kurdistan

Niştimana kurd, gelek pirozî, bi te sond dixum,

Bo serxwebûna te bî can û mal qurbana te bim,

Li rîya rizgarkirîna te, berbi xoş û bêşa te,

RÛ bi rû ber li dijminê te

Kurdistan. . .

Her tuyi mebesta min, xoşevista min, tuyî bîr û

hesta min,

Çi tê ji destê min, get car nawestim, welat pe-

restim,

Gelek lawên te li kûra xebatê xûna xwe rêtin,

Gelek séx û pîran, ji zana û jîran xwe dan kuş-

tin,

Bohtan, şemzinan, çîyayê sirin, pîran, Agri-dax

ù Sasûn,

Derbend, şarezûr, Mehàbada sor, reha nevîyê tùn

Kurdistan. . .

Delir û pakdilîn, bêtirs û bêxof lawên wanin.
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Bi dil daxwaza serbixwebûna tene, tola wanin,

Kurdistan. . .

Biryarê me eve; yan azad jîyîn, yan bêtirs mi¬

rin,

(Dîwana Hejar, 101-102)

STRANA PÊŞMERGAN

Hatim, heta ma bim bê westan,

Bibim pêşmergê Kurdistan,

Qedirê şûrşê li ser mine,

Serê dijmin paraztine,

Mebêj in pir bûyî, genc bûme,

Li serda tê bel çûme,

Wa serta, şertê mêran,

Navê xwe bixme nav navan,

Tiştekî li ser dijmin bînim,

Çermé wan li dar bialinim

Gunê min bi dijmin nayê,

Nakim agirê bin kayé,

Heta dijmin berba nebe,

Kurdistan azad nabe.

(Dîwana Hejar, 161)

Divêt ala Xani bilind kim,

Di gel hevalan ré kevim,

Sêrén Hacî bixûnim,

Tolê ji dijmin bistinim,

Goran. û Bêkes bir bînim,

Canê pîremêr şad kim,

Dd géra navroza rdzgariya min

Bê sotin barê hejarîya min.

(Dîwana Hejar "Bo Kurdistan, çapa seyemin,Ta^

ran)



355

QEL D BILBIL

Carekê bilbil dd gel gelères,

Ld nav réke bine hevbeş,

Bdlbdl digerîya bi bang û hewar,

Çawan bûme garé ciranê nalebar,

Bilbil di gel gel çawan ld hev tên,

Ez gui perestim, ew lak xure,

Cîyê min divêt li nav çiman be,

Ber çavê min cew û dimen be,

Di gel bilbilan, li ser çilan.

Me bixwenda li ber xweş gulan,

Çav birki kim di gel gula al.

Ne dihate bîra min ev jîyîna tal,

Çavê xwe ve dikim rûreş dîmene,

Çi bêjim vî zemanê pir gune.

(Dîwana Hejar "Bo Kurdistan, çapa Seyemin, Ta_

ran)

Ala sê rengi rengini,

Li çiyaê barzan dibini,

Dipirpire, diweş-wişe,

Ji kurdanra rengi xwese,

Derdê me sarêj dike,

Birina can genc dike.
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EFERIM BO CANBAZARAN

Pê Û çek zirin ù xerme,

Kom bûn komê cenderme,

Riq lî dil, hize li dest,

Li-nav gereké danîn darbest,

Diyarbekir xemgîn û mate,

çav nihêrî ki bedbexte,

Şevekê li ber diwar,

Hel kirin pet ù dar,

Séx Sehîdê Piranî pîr,

Dî gel çend mêrê merd û jîr,

Bûne qurbana Kurdistan

Bûne rîya kurd pérestan,

Enqeré emirê kuştar der xistin,

Séx kuştin, bé pist Kurdistan hiştin.

Lé dîrok jîr û bi bire,

Kurde bikin tivdîre,

Bi xeta sor mîna xine

wê binivîsin diyarê şinê.

Ew namirin, zéndîne,

Hezar car wé bêne bire,

Mixin her bo gel xurane,

Nifir bo xudan zorane,

Sed eferim bo canbazan

Bo cane azadxwezan,

Şêx sehîd get car namire,

Navê wî dinya bigere,

'xûna kurdan ku rijiya,

Navê tirka pê pijiya,

Her dilopeke wê xûne,

Bo tolê standin havêne

Heyfa şehîdan bistînin,

Perê dirokê birenginin.

' (Dîwana Hejar, 99-100)
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neşmIl

Neşmîl, keça kurd, ey wefayar,

Çav kal, xûnşirin, nazik û nazdar,

Perwerda av û hewa Kurdistan.,

Gula ser çil û şemama bostan,

Ciwanîya te wêne bû li nav hevalan,

Kenê te sed dil dibirin bi talan,

Wa heft sale tu hésita diréjî,

Li dor wetenê min sûre dipêçî,

Gulmê sûreté te bûne belge payz,

Zivéri û şîvavî, tu duri ezîz,

Neşmil, derdê tu têda, derdê mine ji,

Darê sebûrê hâte, der ji rêşi,

Ez ji wek te henesan sarim,

Jîyîna min herdem hevraza derde,

Dil xûn û çavên min hêsra diréjin,

Bindestî û hejarî cerga min dipêjin,

Neşmîl sebebkar roj lé reş be,

îstimar wek min wêran mal be.

Tu kirî^jinebi, kurê te kire êtim,

Ez jî' derodero, bé cî û bê jîn.

Lé divêt bijim, bijim bi emel,

Hê bé der roja kurd gel,

Bi kurdi dibêjin: "Berê tengane kurte",

Mesela kurdane, ciwane,

Gelek ne maye, tu jî bibînî Sadi,

Kurde jî bilind kin ala azadî.

(Ji dîwana Hejar, çapa sewem, laperê 30)
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DILXWEZi

Nina, dipirsin kêye di gel te,

Bêje, Hejaré kurde Hejaré,

Ji bo niştiman bê niştimane,

Li rîya welat wêl û eware,

Jîyîna wi cahili çû, negihîşte miraz,

Li du dermané dil birindare,

Ji derdê Kurdistanê natevite,

Cerga xwe sotiye, dev bi hewarê,

Çavê wî li yalê Sovêtîstanê,

Her ewe çar bo kurde bêçare,

Gelek dilxwezê rojekê bibine,

Kurd û Kurdistan rizgar bûne.

(Ji Dîwana Hejar "Bo Kurdistan',' çapa seyemin

Taran)

Li hezar hezax salda

Bi xenebex ma bûn lî jina talda

Li me dixistin kot ù zincîx,

Mîx û xan û qexal û beg û pîx,

Yek kuxé wi hebû, yekî fexxi mange bû,

Yek bihiştî bû, li destda ses deng bû,

Mizgin bo gelé bê bes,

Tîxéja Lenin qelaşt şeva xeş,

Roja me jî wê dex bê ji nav ewx û tema,

Rewsa faşistên gelxuxî nema,

Kuxd di gel faxs, tixk û exeb,

Sexbixwe dibin bira û pist û teb,

Cejna Oktober li gelek ci û westan

.Govend digirin li çiyayê Kurdistan.

(Dîwana. Hejar "Bo Kurdistan, çapé Seyemin

82-83)
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TU Jl KEDEREYI

Ji Ezîz, Bitlîs û Merdinê,

Zaza û Mekis û Kilîs û Efriné,

Dersim, Erzerum, Erzencané,

Bazid û sêêrd û Wanê,

Malatîya, Dorinde û Bostan,

Diyarbekir û Cizîra Botan,

Baş-gela û Xozat û Palû,

Mus û Culamerk û Maku,

Genc û Keyf ù Sarîqamîş,

Siverek û Eyntab û Meriş,

Amûdê û Derbasî ù Jengar,

Ta Qamişlî û ereb pinar,

Eskenderûn, Urfa, Xarpût,

Akra, Musul, Emare û Kot,

Midiad, Amid,' Dehok û Zaxo,

Kifrî, Kerkùk, Hewlêr û Ko,

Revandiz, Helepçe, Mendelî, Toz û Xaneqin,

Şehrê kurd, Sinne, Hemedan,

Kermansan , Seqiz, Hewreman ,

Serdeşt ù Banê ta Eşno,

Ta Wurmi û Dileman û Xo,

Negede û Şapur û Silmas,

Li herdu bere ava Aras

Miyandav û Sahindij , Bokan

Mihabad û Suleman

Evin ci-warên me kurdan

Evin welatê me û kal bavan.

(Dîwan çapa seyemin, 61-62)



36Ö

STRANA ŞAGIRTAN

Em lawên kurdin, bo niştîmana xwe

Serê xwe em da tînin, dibaxşinin canê xwe,

Li rîya şûrşê emê xûnê birêjînin,

Ala azadî pê birenginin,

Şerme jî mera kurd azad ne bin.

Gelé me wek gelan dil şad nebin,

Xûna mamê me lî Agri rijiya,

Hişê xûşka me li Dersimê pijiya,

Bavpîrê me li çîyayê Şirîn çalkirine,

Li biniya Mexabadé bavkê me kuştine,

Birayê me li Bexdadê darda kirine,

Gelek malê xizme me dan ber bomban

Gélek pêvîste zanist û xwendin,

Bo serxwebûn, bo tôle standin.

Gelé xwendewer be, get bin dest nabe,

Li ber bîgana serî qûz nabe.

Çiné teze yê kurd bi xwendeweri,

wê bilind ke ala rizgari.

Em çiné xwendewrin

Pêşrevê rîya rizgarin,

Remz û karê newestanin,

Fidakarê Kurdistanin.

(Ji dîwana Hejar "Bo Kurdistan, rûpelê 100)
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Ci-WARÊN MÊRXASAN

Kurdistan cî-waré mêrxasên kurdane,

Mêşê şêr dir . û neberdane,

Landdka Zerdeşt û Mehabadê,

Paytexte şahên mêrê Made,

Cî-waré tacê Keyxosrovî

Bûye birca hemû zevî,

Meydana Guderz û Rosteme,

Koşka evîniya "Zîn û Mem",

Rêbaza Baramé Çobihe,

Cîyê rezê Ferhad û Şirine.

Hezar Ferûdin ù Kawe,

Serê xwe danîn li nave.

Ji rojhilata Jcevn û teze,

Lî dirokê binêre û bêje

Ji kurdan kê sax, bê birin maye.

(Dîwana Hejar "Bo Kurdistan, çapa 3, rûpêlé 26)
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Simko, xanê Erdelanî,

Sore swaranê Babanî,

Paşaye Soran, mîrê BOtan,

Xudan zoran, keli kotan,

Baz û mîr Eli, can polad

Xanim û deysim û Qubad.
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KÊ DIBÊJE KURD BÊKES IN

Kê dibêje kurd békesin,

Hemû aştîxwezê dinya destin,

Xêrxwezê Kurdistanin, xêrxwezê kurdin,

Hind û çin û Korêya bo kurd ser dikin,

Kremlin û 'hêza çin pawan û piştîvanê kurdin,
Lawên hemû dinya cejna azadî dikin,

Kotira Pîkaso mizginan himna azadî anî, got:

"Mîr û çû roja zulmkar û istimarê kurd

Lerizin bis, dil û canê zor lé kerê kurd,

Gihîştin, rîşiyê xwe berdan darê azadî kurd,

Pir dibin, hesinger, hejar û cotkaré kurd,

Wé bişkênin, dest û mile xérnexwezê kurd,

Nahêlin faşistên wehşê Emêrika şerxwez

Bidne ber bomba zar, gund û seherê kurd.

Kê dibêje kurd be kesin,

Hemû aşiîxwezê dinya destin,

Xêrxwezê Kurdistanin, xêrxwezi kurdin,

Hind û Çin û Korêya bo kurd ser dikin,

Kiremlin û hêza çîn pawan û pîştîvahê kurdin,

Lawên hemû dinya cejna azadî dikin.
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SELAM

Nesîm, ger diçi Rojhilata DÛr,

Selam ke, Korêya renge sor.

Bibine leşên jin û mindalan,

Erdê sorkiri bi xwîna palan,

Selam ke gund û seherê wêran,

Hêlîna mêr û çêjké şêran,

Guh bide nalîna dayk ù bavan,

Jinên bê mêr, mêrê bê keban,

Gelo çawane halê birçi û feqîran,

Hov çawan wan didin ber nikê nizan,

Xêzên wan bé mal, malê bé xêzan,

Selam ke lawên Şemala delêr,

Help û ne 'rina wê mîna ya bewr û şêran,

Lawê Korêya bi kotek û dardest,

Bi mêrani welatê xwe parast.

Pista zorkar şîkand,

Kela Emêrika xeybet rûxand,

Bi xûnê nivisî navê azadî,

Hilqetand kok û rişîyê bê dadi,

Hincirand serê mare îstimar,

Rûxand firotina şeref bi dolar,

Selam Korêya, selam beyan ron,

Selam azadî, selam azad bûn,

Merivê hemû dinya piştgirê tene,

Hemû mêr heval û hevkarê tene,

Selam ey hêza selama çîn,'

Selam, ey lawê Vétnamin,

Selam, ey Moskov, kela azadî,

pawana hejaran, serkanîya sadi. (28-29)
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SONDA ME

Ey s.elmiyandarê pîs, pore zor,

Sipi les, dil reş, zikdir, xûnxdr,
Tembel, tevezel, tirsonek û bê xêr,

Li ber bankê nivisti ser qûça zêr.

Ta kengê bihiri, bimiji, bikujî?

Me bi pera bikiri, bifiroşi?

Em' sev û roj xudanê dirêjin,

Qet rengê rojê nabinin, nagijin,

Tam nakin çiqas genim bavêjin,

Roj bi roj, sal bi sal,

Em dimînin bê par û bê mal.

Ta kengê tu bikî tersi,

Em cotkar bin, ti û birsi.

Ta kengê jin û zarê me hésir bin,

Xudanê birêjin, bê pari nan bin

Ta kengê aragé vexwî, xwe bêhiş bikî.

Me hejar, bê war' û nexweş bikî,

Ey zalim dinya dor bi dore,

Yek li jêre, yek li jore.

Sonda me bi Akyabira Sor be,

Bi pelewanê eskerê Sor be,

Bi parezgerên Stalingrad be,

Bi canfidanén Sovêtê. azad be,

Em ra nawestin qet carekê,

Yan heq bistînin, yan bimirin wê deqê.

Bombe miqrob, hidrojên û atom,

Emê hildin, bavêjin nav gom,

Bikin asti, û hev dostî,

Milet bijîn serbestî,

Hemû dinya xebatkar

Bibin hevkar û bextewar.
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Ihsan Fuad, Tvorçestvo Xaci-Kadir Koya i ego mêsto y kurd«

skoy literature, Moskva, 1960 ( Avtorêfêrata

kandidatîyê).
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