Bi Hev Ra - Şeir - Nesîmî Yaman

NESÎMÎ YAMAN

Bi Hev Ra
Şeir
Şiir

Weşanxaneya Xanî & Bateyî
Pirtûka Online
Kanûna Pêşîn [December] 2020

1

Bi Hev Ra - Şeir - Nesîmî Yaman

NESÎMÎ YAMAN

Bi Hev Ra
Şeir
Şiir

Weşanxaneya Xanî & Bateyî
Pirtûka Online
Kanûna Pêşîn [December] 2020

2

Bi Hev Ra - Şeir - Nesîmî Yaman

Dergehê pirtûkê [pertûkê-kitêbê]:
Bi Hev Ra - Şeir-Şiir - NESÎMÎ YAMAN
Amadekar: ROJAN HAZIM
Weşan: Weşanxaneya Xanî & Bateyî [Weşana Online]
Kanûna Pêşîn [December] 2020
Berg: Weşanxaneya Xanî & Bateyî
Fotoyê bergê piştê: ROJAN HAZIM-Gulan 2019
Bi Hev Ra - Şeir-Şiir, pirtûka online e.
Mafê pirtûkê parastîye.
© Weşanxaneya Xanî & Bateyî - Nesîmî Yaman
e-mail: shinkati@gmail.com
https://xwezabawer.blogspot.com

3

Bi Hev Ra - Şeir - Nesîmî Yaman

Bo bîranîna [bîrînana]
Nûrî, Yildirim, Yaşar, Çetîn û
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Spasî
Di serî da spasî hevjîna xwe, xanima xwe ya delal û hêja,
MUFÎDEyê dikim ku herdaîm hevkarîya min kirîye, destek daye
min û bûye kana îlhamê di şairî û nivîskarîya min da.
Li vê derê spasîya taybetî li heval û dostê xwe yê hêja, nivîskar û
polîtîkerê têkoşer û şoreşger ROJAN HAZIM dikim ku wî bi
kedeke mezin hem ji alîyê naverokê, hem ji alîyê zimanî û hem jî
ji alîyê serastkirina bi giştî ve formekî nû da şeirên [şiirên] min.
Li ser daxwaza min pêşgotineke bi qîmet jî nivîsî.
Herwisa pirtûka min bi xemleke spehî ji bo çapê jî hazir kir û li
înternetê jî bi cih kir ku ev desteka wî li nik min gelek bihadar e
û minetdar im.
Bi giringî dixwazim bêjim ku, pirtûk kengî û li kî derê bête çap
kirin, dê herwekî dostê min yê hêja ROJAN HAZIM amade kirî
bête weşandin ku eve bo min soz û ehdek e...
Ez û hevjîna xwe li Fransayê, li NICEê dijîn.
Û em evîndarên keça [kiça] xwe û du nevîyên xwe ne.
NESÎMÎ YAMAN
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Biyografî
Nesîmî Yaman, li 1950ê li Milazgirtê hatîye dinyayê.
Xwandina xwe ya bilind [universîteyê - zanîngehê] li Ankarayê
timam kir. Wekî muhendisê [endazyarê] avakirinê dest bi kar kir.
Li navbeyna salên 1977-78ê di rêvebirîya Odeya Muhendisên
Avakirinê ya Tirkîyeyê da xebitî. Piştî cuntaya faşîst ya eskerî ya
12ê Îlona 1980ê pazdeh [15] sala di hefsê [zîndanê] da ma.
Ji ber du pirtûkên wî cezayên [cizayên] hefsê û pareyî hatin dan.
Pirtûkên wî ev in:
1. Hezkirin di isyanê da ye [Şeir-Şiir] - Tirkî
2. Semah: Agirê Di Rikehê Da [Şeir-Şiir] - Tirkî
3. Sê Reng [Şeir-Şiir] - Kurdî
4. GAP, Projeya Rojhilatabaşûr ya Anatolîyayê û tesîrên wê yên
sosyoekonomîk û polîtîk li Kurdistanê - Tirkî
5. Aştî serhildaneke esîl e [Şeir-Şiir] - Tirkî
6. Sê Dilop Av [Roman] - Tirkî
7. Bi Hev Ra [Şeir-Şiir] - Kurdî
Nesîmî Yaman û hevjîna xwe bi hev ra li Fransa, li NICEê dijîn.
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Pêşgotin
Hizirîna şeirkî
ROJAN HAZIM
Nesîmî Yaman, ji ciwanîya xwe were bo doza welatê xwe
Kurdistanê, bo xelkê xwe Kurda, bo hemû xelkên Kurdistanê, ji
bo azadîyê, bo rizgarîyê têkoşînê dide... Di vê rêyê da bedelên
giran dane... Di serî da demekî dirêj azadîya xwe ya kesînî ji dest
daye û 15 sala di zîndanên dewleta Tirkîyeyê da girtî û dîl
maye...
Di van salên dirêj da, di nav wî sîstemê şiddet û îşkenceyê yê
zîndanan da berxwedaneke xurt nîşan daye û beramberî vê
sekina xwe ya heq û şoreşgerane rastî her reng şiddet û
îşkenceyê hatîye...
Di nav vê cendereya zîndanê da wekî gelek dîlên polîtîk saxîya
wî jî têkçûye, lê digel hindê jî serê xwe neçemandîye
[netewandîye], şor nekirîye, bi serbilindî û serfirazî demê vebirî yê
zîndanê timam kirîye û derketîye...
Piştî ji zîndanê derketî jî dewletê zulma xwe ji ser serê wî kêm
nekirîye û Nesîmî mecbûr maye terka welatê xwe bike û hatîye
li Fransayê bi cih bûye...
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Nesîmî Yaman, di van salên dirêj yên siyasetê da, ji milekê ve
lêkolînên siyasî kirine, nivîsîne, li milê dî bi edebîyatê ve jî mijûl
bûye, roman û şeir nivîsîne... Ji bilî pirtûka xwe ya şeiran "Sê
Reng" [1997], berhemên xwe yên dî bi Tirkî dayîne...
Nesîmî ji ber du pirtûkên xwe hatîye dadgeh kirin jî û ji bilî 15
salên zîndanîyê, salek û deh heyv û deh roj dî jî ciza lê hatîye
birîn...
Bi vê pirtûkê ve, cara duyê ye ku bi makzimanê xwe anku Kurdî
[Kurmancî], hisên xwe, ji nav hiş û bîrên xwe yên neteweyî û
welatperwerî parzinîne, palandine û gotin û hevokên di serê
xwe da vehûnandî kirine şeir [şiir] û nivîsîne...
Nesîmî aşkera dibêje ku ew Kurdî baş û rehwan nizane û
axivtina wî ya rojane jî têra nake ku nivîskarîya xwe pê bike...
Heqîqetek e ku zimanê nivîsînê bi perwerdeyê digihe, dikemile
û pêşdikeve. Nesîmî jî wekî gelek şair û nivîskarên Kurd yên
hevdemên xwe Kurdîya nivîskî fêr nebûye. Sebebên vê yên
sosyopolîtîk ji xwe têne zanîn. Di çarçoveya vê pêşgotina kurt
da em nakevine nav detayan...
Lê belê, eve ne mazeret e û bi taybetî her Kurdê ku bi edebîyatê
ve mijûl, divêt hewil bide ku makzimanê xwe bi kar bîne û hindî
jê bêt berhemên xwe bi makzimanê xwe bide ku xizmeta
gihiştin û pêşveçûna makzimanê xwe jî bike... Helbet Nesîmî
Yaman jî ji vê berpirsiyarîyê bêpar [bêbahr] nîne...
Bes digel vê rastîya xwe jî, Nesîmî Yamanî bi hezeke ji dil, pêdivî
dîtîye ku gotin û hevok gelek xurt, têr û tijî nebin jî biceribîne û
hisên xwe yên kesînî bi şeirkî û bi makzimanê xwe binivîse...
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Di vê hewildanê da xwe negivaştîye, serbest berdaye û hizrên
xwe, hisên xwe, bi gotinên gelek sade û lokal, bi Kurdîya xwe ya
ku ji mala xwe, ji der û dorê navçeya xwe Milazgirtê [Milazgir Qezaya Mûşê] û ji nav xebat û têkilîyên xwe yên polîtîk û rêxistinî
fêr bûyî, hindî jê hatî, nivîsîne...
Esasen şeir, tarzekî kevin, qedîm û edetî yê jîyana edebî û
folklorî ya Kurdî ye...
Di dewrê berê da, his, hizir û bîr bi hevokên kurt, bi beyt û
çarîneya, bi bend û qesîdeya dihatin gotin û nivîsîn... Helbet
malikên sêyîne, pêncîne û şeşîne jî hebûn... Bo malikên du ristî
beyt dihate gotin...
Dastan jî, ku yêk ji formên şeira epîk e, bi giranî hatîye bi kar
înan di dewrê berê da ku nihe jî aktuel e...
Şeirên berê, beytî bin, sêyîneyî bin, çarîneyî bin, pêncîneyî an
şeşîneyî bin, bi wezin û bi kafîye dihatin nivîsîn...
Di pirtûkxaneya Kurdî da hêj jî ev şeirên klasîk hene û bi qîmet
in...
Ev tarzê şeira klasîk di vî demî da hema bêjin nemaye...
Nifşê nû, tarzê serbest bo xwe îfade kirinê rehettir û sanahîtir
[hêsantir - asantir] dibîne...
Lewma di demê modern da şeira serbest derkete pêş ku nihe
ew tarz di serî da ye û li pêş e...
Nesîmî Yamanî jî li ser dewsa [şopa] nifşê nû şeira xwe bi rengê
serbest vehûnandîye û nivîsîye...
Nesîmî, ji ber vê ceribandina duyê ya şeira bi makzimanê xwe
anku Kurdî nivîsînê, daxwaz ji min kir ku çavekê li şeirên wî
11
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bigerînim û ji alîyê zimanî û vehûnandina resenîya zimanî ve
serast bikim... Û herweha ji bo pirtûkê daxwaza nivîsîna
pêşgotinê jî kir ku ev nivîse ew e...
Min jî daxwaza wî qebûl kir ku destekê bideme vê gava wî ku li
ser şeira Kurdî dewam bike... Ev hewildana wî dibe ku bibe hêza
palder [palpişt] ji bo nivîsîna wî ya bi giştî Kurdî ku eve hem bo wî
hem jî bo nivîskarî û şairîya [şahirîya - şayirîya] Kurdî dê bibe
qazanc...
Wekî Nesîmî di her suhbeta xwe da jî gotî, bi Kurdîya xwe ya
kêm û lawaz, ji nav xizîneya Kurdîya ku hindî di bîra wî da mayî,
gotin, term û hevok hilbijartine û bi kar înane. Lewma rastî
zehmetîya bi kar înana gotinên cuda û hevmana [sînonîm] û
terman hatîye...
Eve jî normal e çiku şeir [şiir] ji alîyekê ve hunera bi kar înana
gotin, term û hevokên kurt yên cuda ye...
Li ber vê rastîya wî jî min gotinên wî yên lokal [navçeyî] parastin...
Lê, bêje û gotinên sînonîm [hevmana] di nav parantêza bi kujî
[koşe] da li rex [teniştê - kêlekê] gotinên nenas û lokal bi cih kirin...
Bi vî metodî û nivîsîna gelek gotinên cuda û hevmana pirtûkê
adeta formekî ferhengokî jî wergirt... [Gotinên cuda û hevmana
min wekî ferhengok nedanan dawîya pirtûkê. Li rex gotinan di
nav parantêza bi kujî da û bi pûntoyên biçûktir bi cih kirin ku ji
bo xwandinê pratîktir be... Bes li dawîyê min hindek notên
înformatîv jî li pirtûkê zêde kirin...]
Di rist û hevokan da lojîka otantîk ya Kurdî [Kurmancî] jî zeîf bû...
Min hem ji alîyê gramatîk, hem jî ji alîyê rastnivîsîn û rêzkirina
12
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gotin, rist û hevoka û ji alîyê termînolojîk ve şeirên wî serast
kirin, teqwîye û xurt kirin. Car hebû daku harmonîya hevokan û
şeirê li hev bêt û hevdu timam bike, min gotin û termên nû bi
kar înan û hevokên qalib jî lê zêde kirin...
Helbet eve hemû di nav têkilî û suhbeta digel wî da hatin kirin...
Nesîmî Yaman, di şeirên xwe da, du hisên xwe, anku hisên xwe
yên gelek sade, safîyane û temîzane û hisên xwe yên gur û
milîtanî asteng nekirine ku eve pozîtîv e. Ji xwe şeir, di
edebîyatê da tarzê herî destdêr e ku mirov her cure hisên xwe
bi gotin, rist û hevokên kurt bêje û binivîse...
Di van şeirên Nesîmî Yamanî yên sade û ceribandinî da, ji alîyê
kategorîk ve motîfên lîrîk [lyrical], epîk [epic], pastoral [pastoral],
satîrîk [satire] û dîdaktîk [didactic] û herwisa îmaja metaforîk
[metaphoric] û metonîmîk [metonymic] bi xet û xalên gelek
berbiçav û tam derneketine meydanê, bes dîsa ve ji hemû motîf
û îmajan şineyek bêhnveker û dilxweşker tête his kirin.
Bi her hal, ji bo vê hewildana duyemîn ya Nesîmî Yamanî, bo vê
bizava wî divêt paldarî [palpiştî] bête kirin, bête teşwîq kirin, bête
motîve kirin û qîmet bête dan ku Nesîmî Yaman li ser vê dewsê
berdewam be ku şeirên [şiirên] hêj xurt û baştir yên Kurdî bide.
Çiku şeira ku mirov bi zimanê tam hakim binivîse cuda ye û
hingê xetên baş û tamdar derdikevine meydanê.
Mirov bi kîjan zimanî hûr û kûr û bi detay bihizire, formasyona
mirov ya ronakbîrî bi kîjan zimanî xurttir be, bi wî zimanî nivîsîn
hergav serkevtîtir e.
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Şeir û dastan ji alîyekê ve jî govenda bi gotin, bêje û termên
cuda û rengareng e. Hindî ku xizîneya gotinan dewlemend be,
peyda kirin û bi kar înana gotinên cuda jî hind sanahî û rehet
dibe ku eve tam û lezetê dide şeir û dastanê û bi giştî nivîsînê...
Axir, qet nebe Nesîmî Yamanî hewil daye, bizavek kirîye,
ceribandîye û şeirkî hizirîye ku banga xwe, hewara [hawara] xwe,
gazîya xwe, qîrîna xwe, têkoşîn û hêvîya xwe bi van term, gotin
û hevokên kurt û sade yên bi makzimanê xwe îfade bike, ku
çendek ji van şeiran ji nav çar dîwarên zîndanan û yên dî jî ji
jîyana mişextî û penaberîyê hatine nivisîn...
Di encam da; ji xizîneya gelek bi tixûb ya gotin, bêje û termên
Kurdîya Nesîmî Yamanî, min ev amadekarîya li ber destê we
derêxiste meydanê ku biha didime vê hingava wî...
Nesîmî Yaman î şa ye ku bi zimanê miletê xwe, bi makzimanê
xwe anku bi Kurdîya Kurmancî şeir nivîsîne û hêvî dikim hûn
xwandevan jî ji şeirên Nesîmî hez bikin û tam û lezetê jê
werbigirin...
Dîsa hêvî û daxwaza min ew e ku Nesîmî, di nivîsîna şeir û
baskên dî yên edebîyatê da, berê xwe bide ser makzimanê xwe
Kurdî û Kurdîya xwe pêşve bibe û hindî jê bêt hewil bide ku
berhemên xwe bi makzimanê xwe anku Kurdî bide ber
xwandevana...
Keda xwe jî li dostê xwe Nesîmî helal dikim...
Li herî dawîyê vê jî bêjim:
Temaya şeirên Nesîmî Yamanî, bi giranî polîtîk in û bi hesreta
xelk û welatî ne.
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Min ji ber vê temaya şeirên wî navê "Bi Hev Ra" pêşniyar kir bo
pirtûka wî, ku ji xwe şeireke wî ye û di vê şeirê da xîtabî kiça
xwe dike û gelek jê hez dike. Li alîyê dî, Nesîmî terefdarê yêkîtî
û hevratîya xelkê xwe ye lewma ev teklîfa min bi keyfxweşî
qebûl kir û bi vî rengî navê pirtûka wî bû "Bi Hev Ra" û bila pîroz
be...
ROJAN HAZIM
Kanûna Pêşîn [December] 2020
Not:
Şeirên Nesîmî Yamanî, li ser du bir û pêvekekê hatin bi cih kirin di pirtûkê da.
Bira I. şeirên ji NICE-FRANSAyê ne.
Bira II. Şeirên ji Hefsên Tirkîyeyê ne.
Li heyva [meha] 11an [Çirîya Paşîn-November - 2020] li ser daxwaza min
şeireke nû nivîsî û rêkir ku ew jî li dûv şeirên ji hefsên Tirkîyeyê hate danan.
Piştî du bir şeiran, pencereyeke înformatîv jî min vekir û li goreyî hewcehîyê
hindek agehdarîyên kurt jî li pirtûkê zêde kirin.
Li dawîyê jî, wekî Pêvek, şeira Nesîmî ya bi Tirkî, min tercumeyî Kurdî kir û bi
cih kir.
RH
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Bira I.
Şeirên [Şiirên]
Ji
NICE-FRANSAyê
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BERXWEDANA ŞİNGALÊ
[BERXWEDANA ŞİNGARÊ]
Dîsa dîrok li ser pêya ye
Dîsa dîrok di nava xwûnê da ye
Dîsa Şingal [Şingar] birîndar e
Hawar e, hawar e [Hewar e, hewar e]
Jin û zar [zarok], xort û kal
Mane di nav lepên çeteyan da
Bûne qurban [gorî], feryad û fîgan e
Çeteyên barbar
Çeteyên xwûnxwar
Hatine ji çar alîyên dinyayê
Wek hov û har
Bi tank û top
Bi şûr [şîr] û xencer
Bi şev û roj
Êriş dikirin wek Dehaqên mejîxwer
Jê dikin ziman û ser
Kurdên Êzidî dîsa bûne koçber [koçer]
Ketine deşt û çiyayan
Newalan [Nihalan] û rêyan
Bê nan
Bê av
17
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Bê sol [pêlav]
Bê mal
Direvîyan [Direvîn] ji destê gurên [gurgên] reş û har
Eve ne êrişa yêkemîn e
Eve ne êrişa duyemîn e
Eve êriş û fermana heftê û sêyan [73] e
Dibêjin hûn dê qebûl bikin
Anjî ji we ra di vê dinyayê da tune [nîne] jîyan
Hindek Êzidî gihiştin çiyayan
Hindekan jî gotin em terk nakin axa hezar [hizar] salan
Axa Şêx Adî [Şêx Hadî] û bab û kalan
Em dê biparêzin Lalişê wek egîdan
Roj rojeke giran bû
Roj rojeke wêran bû
Roj roja sêyê tebaxê bû [2014]
Heft gerîllayên qehreman
Roja yêkemîn li cem [nik - dev] wan bûn
Roj rojeke bi dîlan bû
Heft gerîlla
Heft biryar
Heft biryar bibûn hêvîya gel [xelk]
Biryara yêkemîn em dê jin û zarokan biparêzin
Biryara duyemîn em dê pîr û kalan biparêzin
Biryara sêyemîn em dê seqet [astengdar - handîkap - kem] û
nexweşan [nisaxan] biparêzin
Biryara çaremîn em dê Lalişê biparêzin
18
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Biryara pêncemîn em dê Şingalê [Şingarê] biparêzin
Biryara şeşemîn em dê gelên [xelkên] Kurdistanê biparêzin
Biryara heftemîn em dê Kurdistanê biparêzin
Parastin bi ruheke coş û geş
Parastin bi moraleke bilind û xweş
Bûne kîn
Firîn sedan gerîlla li ser baskên teyran [firindeyan - balindeyan]
Vekirin korîdorekî mezin û dirêj
Belavbûne her alîyê welatî
Bûne paşeroja gelan [xelkan]
Bi şev dibiriqîn wek tîreke tavê [hetavê]
Şer dikirin li her alîyê Rojhilatanavîn
Diqelaştin [Dikelaştin] gelan [xelkan] dîrokên tarî
Li her warî hebûn
Li Şingalê [Şingarê], Kerkûkê, Mexmûr û Celewlayê
Gihiştibûne hawara [hewara] xelkê xwe û Pêşmergeyan
Êdî Gerîlla û Pêşmerge bi hev ra bûn
Bibûne yêk dest, yêk mist û yêk dil
Ku daxwaza gelî [xelkî] jî eve bû
Tek û tek [Yêk bi yêk] dişkandin mewzîyên [çeperên] dijminên har
Dinyayê temaşe dikir [berê xwe dida]
Herkes mabû bê deng û bibû lal
Rojava
Rojavaya Kurdistanê
Rojavaya serbilind
Rojavaya bi rûmet [siyanet - honur]
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Rojavaya qehreman
Vekiribû singê xwe yê germ heman
Ji herkesê ra bibûn malbat [binemal] û derman
Dîrokê şerm dikir
Rondikên çavan jî êdî diqîrîyan
Şehît diketine himbêzên [koşên] hev [yêk]
Erd û esman dihejîyan ji dengên gulleyan [fîşekan - fîşengan]
Ji feryadên jin û qîzan [kiçan - keçan]
Jin û qîzên [kiçên - keçên] Kurdên Êzidî yên bêguman [bêçare]
Difirotin di nav qefesan [rikehan] da li bajêran [şehran - şehiran]
Malkambax [Mîrat] nemabû wijdan
Li kû [kî derê] bû Melekê Tawus
Li kû [kî derê] bû dîn
Li kû [kî derê] bû îman
Roj roja xîretê bû
Şer dikirin şervanên jin bi roj û şev
Di destên wan da bilind dibû alaya azadîyê
Bi hev ra şehîd diketine ser hev
Deh şervanên jin
Tîmeke serbilind
Tîmeke delal
Tîmeke egîd
Tîmeke zelal
Sîstemê dinyayê şkandin bi xwûn û dil
Ew niha [nihe] difirin li ser tîrên tavê [hetavê] bi xem û kul
Li ser singên gelan [xelkan] bûne hezaran [hizaran] gul
20
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Gulên Newrozê
Gulên yêkîtîyê.
26. 09. 2014 - NICE / Fransa
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YÊKÎTÎ
Çira vêxist [hilkir]
Tarî mir
Çira temirand
Ronahî bir
Tarî û ronahî tev [daîm] bi hev ra ne
Jin şer dikin
Wek xezalên çiyayan
Welat û gel [xelk]
Tev [Hemû] di nava dilên hev da ne.
14. 01. 2016 - NICE / Fransa
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XEWNEK
Ez îro [evro] ne li mal im
Difirim wek teyran [firindeyan - balindeyan]
Hişê min çû ji serê min
Wek baranê dibare
Herikî kete nava dilê min
Êşa azadîyê belav bû
Tijî kir çar alîyê welatî
Gul vebûn [bişkivîn]
Gula bêhn da
Ez şewitîm [sotim] bûm wek xwelîyê
Min xewneke zor dît
Min xewneke sar dît
Min xewneke xweş dît
Ez veciniqîm rabûm ser pêyan
Min nêrî [berê xwe dayê] ku dinya
Ne tenê [tinê] kesk û sor û zer e
Ez meşîyam ketim rêyan
Ez bûme esîrê [êxsîrê - dîlê] dîroka gelan
Ez bûme esîrê [êxsîrê - dîlê] dîroka çar hezar [hizar] salan.
12. 12. 2002 - NICE / Fransa
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Dİ DİLÊ MİN DA
Sî û pênc sal şûnda [Piştî sih û pênc sala]
Çûme welatî
Mam di gund da
Gelê [Xelkê] min gulek da min
Milazgirt tev [hemû] di nav da
Di dil da
Di dilê min da
Ji bo
Azadîyê
Rizgarîyê
Wekhevîyê
Biratîyê...
Dê birevî ey despot [dîktator]
Dê birevî ey xwûnxwar
Dê birevî ey dagîrker
Dê birevî ey kedxwar
Lê belê bebekên [savayên] ku te kuştî
Lê belê zarokên ku te kuştî
Lê belê jinên ku te kuştî
Lê belê kal û pîrên ku te kuştî
Lê belê Roboska ku te kuştî
Pêsîra [Bersingê] te bernadin
Tu biçî kur [kû] û kî derê
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Rêya te winda [berze] nakin
Tu bikevî kîjan qulekê [kunekê]
Gelê [Xelkê] me dê te derêxe meydanê
Dê hesabê bidî wek Nazîyekê [Faşîstekê]
Hewa hêdî hêdî vedike
Esman şîn û sahî ye
Erd bi çîçek û gulan xemilîye
Keç [Kiç] û xort [ciwan] di dîlanê da
Dîrokeke nû dinivîsin ji bo gelan [xelkan]
Bi xwûna xwe
Dîrokeke nû çêdikin ji bo zarokan
Dê bête xemilandin bi çîçek û gulan.
03. 01. 2016 - NICE / Fransa
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AŞTÎ
Aştî, aştî, aştî...
Ji bo çi aştî?
Ji bo kê aştî?
Kengî aştî?
Aştî çi ye?
Di navbeyna kê da aştî?
Li Sûrê aştî
Li Cizîrê aştî
Li Nisêbînê aştî
Li Geverê aştî
Li Kerboranê aştî
Li Tirkîyeyê aştî
Li Kurdistanê aştî
Li dinyayê aştî
Ji bo çi Sunnî?
Ji bo çi Şiî?
Ji bo çi Xiristîyan [File - Mesîhî - Îsawî]?
Ji bo çi Cihû [Yahûdî - Yehûdî - Mûsawî]?
Ji bo çi Musliman [Musulman - Busulman - Mihemedî]?
Anku ji bo çi mezheb û dîn?
Eger [Heke] bawerîya we bi Xwedê [Xwudê] heye
Çima [Boçi] ev şer?
Çima [Boçi] ev xwûn?
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Çima [Boçi] ev kuştin?
Çima [Boçi] ev talan?
Aştî, aştî, aştî...
Bo mirovahîyê...
Bo jîyanê...
19. 09. 2015 - NICE / Fransa
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ROJAVA
[ROJAVAYA KURDİSTANÊ]
Ji nişkê ve rabûn ser pêyan
Herkes şaş ma
Gotin neval [nihal] kengî bûye çiya
Meşîyan [Bi rê ve çûn]
Meşîyan [Bi rê ve çûn]
Meşîyan [Bi rê ve çûn] bi şev û roj
Pir [Gelek] asteng derketin ber wan
Tî [Têhnî - Tênî] man
Birçî [Birsî] man
Tazî [Rûs - Rût] man
Şer dikirin bi keviran [beran]
Paşê bi dest xistin [êxistin] çek
Çekên sivik
Çekên giran
Çekên dilan
Jin û keç [kiç]
Kal [Pîr] û xort [ciwan]
Pişt dan hev
Tev dinyayê temaşe kir [Hemû dinyayê berê xwe dayê]
Şaş man
Jin derketin pêşîyê [berahîyê] ref ref
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Jinên Kurd
Jinên Asûrî-Suryanî-Kildanî
Jinên Ermenî
Û
Jinên Ereb
Parastin Rojava [Rojavaya Kurdistanê], bi dil û def
Di dinyayê da nebû mînakeke [numûneyeke] weha [wisa]
Hemberî dijmin li xwe kiribûn kefen [kifin]
Hindek destgirtî bûn
Hindek ezep [ezeb - neşû]
Hindek dayîk bûn
Hindek dapîr
Şer dikirin li Serêkanîyê tev [hemû] yêk bûn
Şehîd diketin li çar alîyê Rojavayê [Rojavaya Kurdistanê] bi serbilindî
Şehîd diketin li Kobanîyê
Û
Qamişloyê [Kamişloyê] tev [hemû] bi hev ra bûn
Xwûna xwe dirêhtin wek ava kanîyê [kahnîyê]
Sînor [Tixûb] nemabû, tev bibûn azad
Kevneperest û kolonyalîst har bibûn
Di hedefên wan da sivîl revandin hebû
Şer dikirin hemberî gelan, ferqek nebû
Şerekî xurt û mezin
Şerê çil rojî, berxwedana mezin
Derketibû holê [meydanê]
Li Çiyayê Mûsayî
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Çil roj
Çil şev
Jin û zarok
Xort û kal
Berxwedaneke mezin bi xwûna xwe pêkînabûn
Bi sedan
Bi hezaran [hizaran]
Bi hezaran [hizaran] gelê [xelkê] Ermenî bi ser hev da ketibûn
Îro gelên Rojavayê [Rojavaya Kurdistanê] bi hev ra dimeşin
Şerekî dijwar dom dike
Erdê xwe diparêzin bi xwûn û can
Dîrokeke nû dinivîsin
Ser rûperên kaxezan û li ser jîyanê.
20. 09. 2016 - NICE / Fransa
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ÊŞA MEZİN
Êşek di serê min da jan dide
Êşeke pir [gelek] giran
Êşeke pir [gelek] wêran
Êşa çar hezar [hizar] salan
Êşa serokên Kurdistanê.
07. 03. 1999 - NICE / Fransa
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JİNÊN SERBİLİND
Gava jin derketin ji malê
Dengek belav bû li dinyayê
Di Rojhilatanavîn da jinên Kurd
Bo gelan [xelkan] bûne hêvî û derman.
18. 09. 2015 - NICE / Fransa
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Dİ NAV ŞER DA JÎYAN
Di nav şer da jîyan zehmet e
Di nav şer da jîyan bê minet e
Di nav şer da egîd û mêrxas
Di nav şer da jîyan bi mana ye
Di nav şer da jîyan bê pare û zînet e
Di nav şer da şehîd dibin cihê wan cinet [beheşt] e
Di nav şer da welatparêz û şoreşger
Paşeroja tev [hemû] gelan [xelkan] bi rûmet [siyanet - honur] e.
10. 11. 2015 - NICE / Fransa
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XENDEK
Dîsa şer e
Şerekî dijwar
Şerekî xayîn
Şerekî kambax
Li Sûrê
Li Cizîrê
Li Silopîyê
Li Nisêbînê
Li Geverê
Li Başûr
Li Rojava
Li Bakur
Li Rojhilat
Li çar alîyê welatî
Anku li Kurdistanê
Wek Vîetnam
Wek Stalîngrad
Wek Kobanîyê
Dom dike
Rojên dirêj
Şevên dirêj
Bi bombe û top
Bi gaz û cob
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Nema nexweşxane [xestexane]
Nema mal
Nema dewar
Bajêr [Şehir] bûne tûnêl
Bajêr [Şehir] bûne xendek
Bajêr [Şehir] bûne barîkat
Bajêr [Şehir] bûne heqîqet
Li her kolanan
Li her kuçeyan
Li her mizgevtan
Li her dîlanan
Êş diherike
Qehremanî diherike
Fedakarî diherike
Serbilindî diherike
Xendek xendek
Kun kun
Barîkat barîkat
Mewzî mewzî [Çeper çeper]
Di nav şer da
Gel [Xelk]
Milîs
Gerîlla
Welatparêz
Bûne wek kulmek [mistek]
Kulmeke [misteke] zana
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Kulmeke [misteke] giran
Kulmeke [misteke] cesûr
Kulmeke [misteke] bajêr [şehir] û çiyayan
Dest dane hev
Pişt dane hev
Mil dane hev
Gul dane hev
Xweyê [Xwudanê] dîrokeke navdar û xurt bûn
Xweyê [Xwudanê] mîrateyekî mezin û dewlemend bûn
Xweyê [Xwudanê] eşqa Mem û Zînê bûn
Xweyê [Xwudanê] tecrubeyên dî û Kobanîyê bûn
Bîst û çar seeta şer dikirin
Bê nan
Bê av
Bê elektrîk
Bê derman
Cenaze [Meyt - cendek - term] veşartibûn di dolabên sar da [di
sarincan da]

Cenaze [Meyt - cendek - term] veşartibûn di dolabên Amedê da
Cenaze [Meyt - cendek - term] veşartibûn di xendekên tarî da
Cenaze [Meyt - cendek - term] veşartibûn di dilên xwe da
Hindek jî mabûn di nav kuçe û dîwaran da
Bebek [Sava] bûn
Zarok bûn
Kal û pîr [Pîr û kal] bûn
Xort bûn
Jin û keç [kiç] bûn
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Qehreman û şervanên serbilind bûn
Bi sedan ketibûn ser hev [Bi sedan ketibûn serêk]
Beşdarî karwanê şehîda bûn
Di nav bajêran [şehiran] da tenê [tinê] dengek hebû
Ne zarok
Ne kal [pîr]
Ne heywan
Ne insan [mirov]
Dengekî tek û tek [yêk û yêk]
Dengekî li dûv hev [Dengekî li dûvêk]
Dengekî teq û req
Dengekî giran
Dengekî kalîn
Ev deng dengên gulle [fîşek - fîşeng] û dengên topan bûn
Derî dişkandin
Dîwar dihilweşandin
Bebek [Sava] difirandin
Şervan dipelixandin
Despotî [Dîktatorî] biryar dabû
Despotî [Dîktatorî] destûr dabû
Despotî [Dîktatorî] dolar dabû
Şerî dom dikir
Li Sûrê
Li Cizîrê
Li Silopîyê
Li Nisêbînê
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Li Geverê
Şerekî dijwar
Şerekî zehmet
Şerekî qirêj
Şerekî cuda
Cara yêkemîn bû
Kurda biryar dabû
Gerîllayên qehreman
Di nav şer da bûn
Şerî dom dikir li bajêran [şehiran - şehran]
Cara yêkemîn bû ku ketin nav van bûyeran
Tevan [Hemûyan] şer dikir wek şêran
Şehîd diketin bi sedan
Dîrokeke nû dinivîsîn ji bo gelan
Bi xwûna xwe
Dîrokeke nû çêdikirin ji bo zarokan
Dixemilandin bi çîçek û gulan
İnsanetîyê [Mirovahîyê] gelek despot [dîktator] dîtibûn
Hîtler
Musolînî
Franko
Batîsta
Salazar
Û me Kurda jî gelek Sedam
Ji van çend
Hemberî gelan
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Hemberî bihayên mirovî
Bibûn barîyer û bend
Tek û tek [Yêk û yêk] mabûn li ser rûyê erdî
Ketibûn nav herîyan bibûn beş
Di enîya wan da damxeyên [mohrên] reş
Despota [Dîktatora] qerar [biryar] dabûn
Despota [Dîktatora] destûr dabûn
Despota [Dîktatora] dolar dabûn
Lê belê ji kesê ra nebû garantî û yar
Tevan [Hemûyan] li paş xwe hêlan enkaz [kavil]
Hiştin [Hêlan] bimirin
Hiştin [Hêlan] seqet [astengdar]
Hiştin [Hêlan] şîn
Hiştin [Hêlan] kîn
Ey despotê [dîktatorê] bê dîn
Cizîra Botan [Bohtan] te ji bîr nake
Kurdistan te ji bîr nake
Dinya te ji bîr nake
Guh bide gelê [xelkê] me
Guh bide gelên [xelkên] dinyayê
Çawa ava Dicleyê diherike
Çawa ava Firatê diherike
Heta niha [nihe] nemiçiqî [çik nebû]
Ji vê û şûnda jî dê nemiçiqe [Ji nihe û pê da jî dê çik nebe]
Şerê gelê [xelkê] Kurd dê dom bike
Heta dawîyê, heta serkevtinê
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Heta...
Çima [Boçi] li dinyayê heye şer?
Êdî bese, êdî bese
Ji bo zarokan aştî
Ji bo heywanan aştî
Ji bo insanan aştî
Ji bo jîyaneke bi rûmet [siyanet - honur] aştî
Ji bo Tirkan
Ji bo Kurdan
Ji bo Ereban
Ji bo Persan [Farsan - Farisan]
Ji bo Ewrûpîyan
Ji bo Afrîkîyan
Ji bo Amerîkîyan
Ji bo Aztetîkîyan [Aztekan]
Aştî, aştî, aştî
Ji bo paşeroja [musteqbela] dinyayê
Aştî, aştî, aştî...
04. 01. 2016 - NICE / Fransa
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Lİ SER SİFREYÊ
Li Amedê dijîn
Civîyabûn li ser sifreyê
Mala wan wêran bû ji ber gulleyan [fîşekan - fîşengan]
Xwe avêtine mala cîranan bi lez û bez
Li erdî, li ser sifreya bi gul û nexş
Tev bi hev ra têşt dixwarin
Gulleyek kete ser sifreya paqij
Gulleyeke panzeran bû
Xwûn bû gol li ser sifreya feqîran
Penîr, zeytûn û nan sor bûn
Jinek şehît ket wek jêkin bi kêrê
Yên dî birîndar bûn
Wijdan nemabû
Ne li Rojhilatanavîn
Nejî li dinyayê tu [çu] dengek nebû
Li ser sifreyê xwûn hebû
Li ser sifreyê êş hebû
Lê li ser sifreyê rûmet [siyanet - honur] hebû
Dîwar qul [kun] bû
Qul [Kun] mirin bû
Mirina bi tank û top
Û gaz û panzer bû
Xwûna wan tijî bû tabaxan [lalîkan - sênîkan]
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Xwûna wan bû yêk
Û
Xwûna hev parve dikirin...
Dagîrkerên Tirk
Êriş dikirin wekî guran [gurgan]
Ne huqûq mabû
Nejî mabû heq
Muhasereyê [dorpêçîyê] dom dikir
Gelî [Xelkî] şer dikir bi hev ra û tek û tek [yêk û yêk]
Jinên laçik [dersok - cemedanî] spî
Jinên qehreman
Di nav çalakîyên mezin da bûn
Ji bo xweserîya demokratîk tev [hemû] bi hev ra bûn.
06. 01. 2016 - NICE / Fransa
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KUŞTİN
Hero [Heroj] bi dehan jin tên kuştin
Li her alîyê Rojhilatanavîn û dinyayê
Evên ku van gulan dikujin pûşt in [bênamûs in]
Wijdana insanan şil [avî] bûye
Hindek dayîk bûn
Hindek bûk
Hindek qîz [kiç, keç] bûn
Hindek pîr
Hindek wek qurbanên [gorîyên] bêguman [bêçare]
Hindek jî di nav şer da wek şêr
Bibûn namzet
Bibûn endam
Şer dikirin daku jin nemirin
Êdî bese
Êdî bese
Nehêlin jin bêne kuştin
Bila gul neçirmisin û nemirin
Em tev [pêkve] nebin qatil
Ji bo ku li vê rêyê lambe û çira netemirin.
03. 01. 2016 - NICE / Fransa
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ROJA ROJNAMEVANAN
Herkes bûye muftî
Herkes bûye qadî [qazî]
Herkes fetwayê [fitoyê] dide
Herkes jerê [jehrê, jahrê] dide ser
Îro [Evro] roja rojnamevanan
Gel [Xelk] dîsa jî gul dide
Ne maye dîn nejî îman
Gul dîsa jî bêhnê dide
Rojnamevanên di zîndanan da
Rojnamevanên di serayan da
Hindek bi gelan [xelkan] ra
Hindek bi serdestan ra
Hindek kul dixwin
Hindek xwûn
Îro roja rojnamevana ye
Gel [Xelk] dîsa jî gulê dide
Herçend bûye du qet
Bes gul dîsa jî bêhnê dide.
10. 01. 2016 - NICE / Fransa
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TUNE [NÎNE]
Gelo azadî xeyala [xiyala] li ser rûyê erdî ye?
Gelo serxwebûn heye li ser rûyê erdî?
Ne li ser erdî
Ne li bin erdî
Tunne, tunne, tunne [Nîne, nîne, nîne]
Herkes girêdayîye bi bendekê [benikekê]
Bi bendekî [benikekî] pembûyî [pambûyî]
Bi bendekî [benikekî] hirîyê [rîsî]
Bi bendekî [benikekî] îpekî [armûşî]
Bi bendekî [benikekî] têlê
Bi bendekî [benikekî] dîlî [êxsîrî - esîrî]
Di nav vî sîstemî da
Nav jîyaneke cuda
Hindek di nav didanên vê çerxê da dipelixin
İnsanetî hêj dicemide
Hindek jî ji van difilitin [xilas dibin - rizgar dibin]
Mirovahî hêj diqefile
Tune [Nîne] azadî
Tune [Nîne] serxwebûn
Erê.
10. 01. 2015 - NICE / Fransa
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HEVÎR
Hevala min hevîr çêkir
Hevala min hevîr vekir
Goşt xiste nav bi şewq
Destên narîn bi zewq
Ji hev kir hûr hûr
Dê hişk bike li ber tava [hetava] geş û gur
Hevala min agir hazir kir
Hevala min nan çêkir
Em rûniştin ser sifreya bi huzûr
Me evînî parve kir bi tam û lezet
Du nevîyên me yên delal bi me ra bûn
Em bi wan ra pir [gelek] dewlemend bûn
Hevala min nan tijî kir
Hevala min can tijî kir
Li ser sifreya me
Nav dilê me
Wek stêrkên me
Nav ruha me
Hevala min mamosta bû
Hevala min gulistan bû
Em du can
Li surgunê [mişextîyê]
Em yêk mal
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Li NICEê
Hevala min ruha min e
Li bîra min e daîm
Hesreta min e ew
Evîna min e ew heta hetayê
Nevîyên min gulên min in
Nevîyên min şêrên min in
Daristanên çiyayan armanca min in
Daristanên bajêran [şehran - şehiran] rûmeta min in
Hevala min wek baran e
Hevala min wek jîyan e
Baran dibare
Av zelal e
Heyv derketîye
Çavê me li rêyan e.
05. 04. 2014 - NICE / Fransa
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FRANSA
Panzdeh sal e li Fransayê me
Panzdeh sal e li surgunê [mişextîye] me
Panzdeh sal e li NICEê me
Diçim têm li ser xeta PARİS û NICEê
Diçim têm li nav şoreşa hezar [hizar] û heft sed û
heştê û nehan [1789]
Gorên şehîd û komûnaran
PARİSa rind û bedew [spehî û delal]
Bajêrê [Şehirê] melankolîyan û evîndaran
Qebristana [Goristana] Pére-Lachaise cihê navdaran
PARİS wek cinet [beheşt] e, di nav da tijî hûrî
Çemê Seinê û dîroka şoreşgeran
Şeraba spî û sor wek kanîyê [kahnîyê]
Birca Eyfelê bilind û serbilind e
Operaya bi nexş û paqij û ronak
Di sahneyê da operayeke navneteweyî
Rojek ji rojên zivistanê em şandin NICEê
Bajêrê Behra Spî [Şehrê Deryaya Spî]
Behra şîn, behra zelal, behra narîn, behra dirêj
Serek li Asyayê, serek li Ewrûpayê
Bajêrê NICEê bajêrekî navdar e [Şehrê NICEê şehrekî bi nav û deng e]
Ronahîya çavên kesk û şîn
Şerê sî salî [sih salî] û sed salî li vî welatî hatîye jîyan
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Dengê wekhevî, azadî û rizgarîyê li vir [vê derê] bilind bûye
Cara yêkemîn li vir [vê derê] belav bûye
Warê şoreşger û welatparêzan
Jean Moulen, Statue Bastille
Şatoya NICEê
Taxê kevin
Dêra Rûsa
Zimanê Molier
Helbestên [Şeirên] Hugo
Muzeya Chagall
Muzeya Matisse
Gotinên Ben
Dîtinên Pasteur
Dêrên bi nexş
Dêrên bi vitray [camên rengîn]
Dêra Notre Dame
Wek ruh û can
Welatê rind û rihan
Welatê hunermendan
Welatê serbilindan
Welatê dewlemendan
Welatê şîn û kesk
Welatê herkes
Navê te tête zanîn
Her sal deh hezaran [hizaran] tûrîst [geştî - geştîyar]
Tê da digerin
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Fransaya gul û delal
Jinên bedew [spehî] û zelal
Alimên [Zanerên] xebatkar û helal
Behra Spî [Deryaya Spî]
NICEa zêr
Fransaya xurt û mezin
Her alîyê dinyayê dibezin
Carcaran jî dinokolin [dilengin]
Xweyê [Xwudanê] kultura komûnaran
Di nav dilê min da wek gulek
NICE, Fransa, Paris dibiriqin wek zêran.
04. 10. 2013 -NICE / Fransa
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Bira II.
Şeirên [Şiirên]
Ji
Hefsên Tirkîyeyê
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EM KÎ NE
Do [Duhî] em kî bûn
Îro [Evro] em kî ne
Do [Duhî] em kole [êxsîr - dîl]
Îro [Evro] em serfiraz bûne.
01. 01. 1995 - BURSA [Li hefsa tîp E]
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DEH HEVAL, TÎMEKE DELAL
Zemanekê em gundî bûn
Jîyana me baş û xweş bû
Gundê me mezin û geş
Em xweyê [xwudanê] dewar, milk û mal bûn
Qîz [Kiç - Keç] û xortê [ciwanê] me bi destgirtî
Dîlan tijî gulbihar bûn
Çarmedora [Çardora] gund baxçe û daristan
Tê da rezên tirî û darên gûzan
Çîçek dikenîyan [dikenîn], dem bihar bû
Perperok [Pelatînk] difirîn li her derê
Rojeke biharê ya ji her rojan
Ji nişkê ve avêtin ser gund leşkeran
Em avêtin nav agirê pêt [gur]
Gel [Xelk] tev [pêkve] kom kirine meydanê
Ser û guhên me pelixandin bi hesin [asin] û kasaturayan
[xencerokan]

Agir berdan mejîyên me yên nezan û nealîkar
Şewitandin [Sotin] pungala [hêlîvanka - folika] me ya bi fêkî [fêqî meywe] û bi dar
Ji wê rojê û pê da em mane bê xanî û bê mal
Em avêtin nav herîyê
Gevizandin, dan ber çêran [dijinan - xeberan - kufiran]
Tif kirine rûyê me
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Gotin em dê we vêxin [hilkin] wek çira
Gotin em dê we şewitînin [sojin] di agirî da
Erd û esman dilerizî ji feryadên zara [zaroka]
Li ser bedena me dane lotikan [lotik avêtin]
Jin û zar [zarok], pîr û kal
Hemû yêkser man bêhal
Ji tirsa dengê xwe birîn
Zar [zarok] û jinan, kesên kal
Dûv ra heywan dane ber gulleyan [fîşekan - fîşengan]
Ne ma hesp, berx û çêlek
Nejî dîk [dîkil] û beran û kûçikek [seyek]
Gundê şîn û kesk ji xwûnê bû sor û wêran
Zordarîyek mezin li me kirin
Hindek ji nav me varê bûn [ji rê derketin]
Hindek bûn cehş [caş]
Hindek jî bûn cerdevan [çete - haydut]
Dîsa em dane koç kirin
Em bûn rêvî [rêving] ketin rêyan
Hişê me dereng [direng] be jî hate serê me
Di welatê xwe da em bûn mihacir
Wek xerîb û sêwîyan
Nexweşîyê em qir kirin
Man bê av û bê mal û bê nan
Mirin ji pêsîra [bersingê] me neket
Ji ber kolonyalîstan em nefî [mişext - surgun] bûn
Hingê vebûn qeydên [prangayên] di mejîyên me da
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Divîya em ji wê dîlbûnê xilas biban
Bi zar û zêç û ser û ber
Em hem welatparêz, hem şoreşger
Em bi ber bayî ketin li çiya û bajêran [şehran]
Man di şkevtan da, raketin li ser keviran [beran]
Me şer dikir li çar alîyê Kurdistanê
Em dostê çînên bindest
Neyarê dagîrker û kolonyalîstan
Rojeke bextreş em man di nav lepên dijminan da
Bûne derdest ketine zîndanan
Ev zîndan
Zîndaneke dîrokî û bi nav û deng e
Zîndana [Hefsa] Dîyarbekirê [Amedê]
Kela berxwedanê
Ronahîya çavan
Şahîya dilan
Agirê Newrozê
Dîlana çaran
Warê egîd û şervanan
Gul û sosinên Kurdistanê
Deh heval
Deh tifing [tifeng - tifek - sîleh]
Deh gulle [fîşek - fîşeng]
Deh bombe
Deh şûtik
Deh rext
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Tîmeke şoreşger
Tîmeke delal
Hêvîya gel
Kedkarên şer
Di nav Sûrên [Şûrheyên] Amedê da
Bi serbilindî
Hêsirên [Rondikên] çavan
Kulîlkên adarê
Dildarîyên dayîk û baban
Ehmed, Nîmet, Ridvan,
Edîb, Heqî, Sabrî, Erkan
Cemal, Kadir û Mehmet Aslan
Rojek ji rojên seredanê
Derketibûn ji koxuşan [mezelan] û ji xewxaneyê [xewgehê]
Hindek diçûn û hindek dihatin
Bi keyf û xweşî, henek [yarî] û şahî
Tev [Pêkve] sî û sê [sih û sê] heval bûn
Bê parastin, bê çek
Dijmin bi namerdî û provakasyonê
Girtin derîyên koxuşan [mezelên girtîyan - odeyên girtîyan]
Dor lê girt, ew xistin [êxistin] kemînê [davê - telîyê]
Man li benda [hêvîya] tîmên taybetî û leşkeran
Demsal payîz bû
Meh [Heyv] Îlon
Ewir giran bûn
Dicle xemgîn [bi xem]
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Zîndan teng bû
Maltaya bi defik [dav - telî]
Sî û sê gulle [Sih û sê fîşek] ketine jarjorekê [cacorekê]
Bûne destan [dastan]
Anîne [Înane] ber çavên xwe
Muglalî [General Muxlalî] çawa kuştibûn gundî
Dest dane hev “sî û sê gulle” [sih û sê fîşek] anîn [înan] bîra xwe
Xwe amade kirin ji bo xilasîya gelan [xelkan]
Êriş kir
Dagîrkerên xwûnxwar
Lêdixistin bi dîpçîkên [quntaxên] tifingan [tifengan - tifekan - sîlehan]
Bi cob û hesinan [asinan]
Hovên mirovan, nevîyên guran [gurgan]
Roj roja xîretê bû
Û ne tu [çu] tiştek bû mirin bo wan
Tevan [Hemûyan] bi hev ra şer dikirin
Bi mêrxasî li berxwe dan
Piştî çend seet û deqîqeyan
Gihiştin karwanên rewanpakan [şehîdan]
Deh canên ciwan û şervan
Di cenga maltayê da pelixandin
Serê deh hevalên berxwedêr
Deh heval
Deh tifing [tifeng - tifek - sîleh]
Deh gulle [fîşek - fîşeng]
Deh bombe [bumbe]
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Deh şûtik
Deh rext
Tîmeke şoreşger, tîmeke delal
Û çend seet, çend deqîqe
Şerekî dijwar wek Kela Dimdimê
Her alî bi xwûn û dûman
Bi ser hev da ketibûn mêrxas û birîndar
Mabûn bêguman [bêçare]
Hindek şehîd ketibûn ji wan
Êşa mezin di koxûşan [mezelan - odeyan] da bû
Li derîyan dixistin, diavêtin slogan
Agir berdan nivînan
Malkambax
Destê wan nedigihişt
Neçar mabûn
Dil dişewitî [disot]
Rondikên bi xwûn ketibûn çavan
Diherikî wek ava çeman
Birîn kûr bû
Birîna çar hezar [hizar] salan
Nevîyên Medan hêj jî dîl bûn
Bi xwûna xwe dinivîsîn dîroka paşerojê
Danîn [Danan] hîmê [xîmê - bingehê] serxwebûnê
Bilind dikirin alaya azadî û rizgarîyê
Wan xwe feda kir
Wek stêran [stêrkan] rijyan
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Hûn her bijîn
Her bijî ji we ra
We reşand tovê evînê li ser her tiştî
We ji me ra hişt [hêla] mîrateyekî xurt û tijî
Gel [Xelk] di rêya we da dimeşe [diçe] bi ruh û can
Zîndana Dîyarbekirê
Kela berxwedanê
Ronahîya çavan
Şahîya dilan
Agirê Newrozê
Cihê çaran
Warê egîd û şervanan
Gul û çîçekên Kurdistanê
Xweyê [Xwudanê] karker û xebatkaran
Spas ji we ra [bo we], hezar [hizar] spas...
03. 03. 1997 - BURSA [Li hefsa tîp E]
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WAN EZ KUŞTİM
Dayê çima [boçi] wan ez kuştim?
Dayê ez hêj zar [zarok] im
Bê dost û bê mal im
Sed sal e dinalim
Pêsîra [Singê - Bersingê] min çima [boçi] bernadin
Dîsa ez xistime [êxistime] defikê [davê - telîyê]
Wek kêrûşka nêçîrê
Babo ez birîndar im
Dayê wan ez kuştim
Niha [Nihe] ez bê ruh û ker [nebihîs] im
Di bin axa Bîngolê da
Bê deng û lal im
Wek kulîlka biharê diçîlûsim [dibiriqim]
Dibêjin sûcê te pir [gelek] mezin e
Çima ku ez keça [kiça] gelê [xelkê] Kurd im.
1996 - SAKARYA [Li hefsa tîp E]
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Bİ HEV RA
Negirî keça [kiça] min negirî
Negirî evîndara dilê min negirî
Şarên [Dersokên - Poşîyên] reş girênedin serî
Guhên xwe rind [baş] bidin şer êdî
Îro [Evro] Heştê Adarê roja we ye
Kengî hûn azad û rizgar bin
Em dê wî çaxî [wî demî] bêjin serkevtin
Ku ji bo me jî ne dûr û xeyal [xiyal] e.
1995 - ANKARA [Li Hefsa Ulucanlar]
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Ber bi xilasbûna amadekarîya vê pirtûkê ve, min gote Nesîmî Yamanî ku
heke nihe li ser "Başûra Kurdistanê" şeirkî bihizire dikare [dişê] çi bêje...
Ev şeira li jêr rêkir; Keda sed salan
Min ji nû ve rêsa, vehûna, serast kir û li pirtûkê zêde kir...
ROJAN HAZIM

KEDA SED SALAN
Ez gelekî biçûk bûm, min hêj dest bi dibistanê nekiribû
Li mala me radyoyeke mezin hebû
Babê min, xelkê malê û carina jî bi mêvana [mêhvana]
Bi şev, bi hev ra guhdarî dikirin Radyoya Êrîvanê beşê [pişka]
Kurdî
Stran û kilam lê zêdetir dengûbehs [nûçe]
Hêsir [rondik] ji çavên mezinên malê dihatin xwarê
Û em zarok jî bi çavên tijî rondik bi wan ra.
Mezinên malê digotin
Paşê em jî gihiştin, mezin bûn û me jî zanî
Meşeke [Rêveçûneke - Rêpîvaneke] dirêj kiribûn ber bi Yêkîtîya
Sovyeta [Yêkîtîya Komarên Sosyalîst ya Sovyetî]
Mela Mustefa Barzanî digel hevrêyên xwe û pêşmergeyên
Kurdistanê
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Dîrokê ji bîr nekiribû ew koçberîya [mişextîya] li Rûsyayê û
berxwedana wan
Di bîra wan da bû Mahabad [Mehabad]
Di bîra wan da bû Çarçira
Di bîra wan da bû Qazî Mihemed û hevalên wî
Di bîra wan da bû Dêrsim
Di bîra wan da bû Agirî û Zîlan
Di bîra wan da bû Barzan
Di bihareke zû û sar da meşîyabûn [meşîbûn] bi qehir û bi çek
Gelî [Xelkî] winda [berze] nekir hêvîya xwe, dom kir şerî
Şer dikirin û diqelaştin [dikelaştin] befra li serê wan çiyayên
bilind û suwaran û perên dîroka reş
Li hundur [nav] jî, li derve jî hebûn gemar
Têkoşeran di nav zorî û dijwarîyên şerî da
Kom dikirin libên genimî [dexilî] û dişuştin, paqij dikirin û
çêdikirin nan
Li koçberîyê [koçerîyê - mişextîyê] derbaz kirin salên zehmet û
sar
Bi rûmet [siyanet - honur] û serfirazî zivirîne welatî
Dîsa girtin çar alîyên wan gurên [gurgên] hov û har
Dijminên kolonyalîst
Dijminên xwûnxwar
Dijminên nijadperest
Dijminên kevneperest
Welatparêzan bang kirin gotin: "An Kurdistan an neman!"
Dengê wan yê xurt û gur li dinyayê belav bû
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Pêşmergeyên qehreman û gel [xelk] dest dan hev
Li Kurdistana Başûr keda sed salan hebû
Bi evîna welatî kevir [ber] danîn [danan] ser hev û serkevtin
mezin kirin
Di sala hezar [hizar] û neh sed û not [nehwêt] û duyan [1992]
da ewrên reş belav bûn
Tav [Hetav] û hîv [heyv] derketin, ron kirin erd û esman
Hêvî û daxwaza gel [xelk] ew e ku Kurd dest bidin hev
Bi hev ra binivîsin dîroka xwe ya nû û giranbiha
Dîsa bifirînin kevokên [kotirên] aştîyê bi hev ra li esmana
Di du hezar [hizar] û hevdehê [2017] da pel [belg] vekirin gulên
serxwebûnê [bişkivîn gulên serxwebûnê]
Gula bîn [bêhn] da, bîn [bêhn] belav bû rojhilatanavîn û
dinyayê
Gula bîn [bêhn] da, belav bû çar alîyê Kurdistanê.
Gul bê bilbil, bilbil bê gul tu [çu] cara nabe evîndar.
11 Çirîya Paşîn [November] 2020 - NICE / Fransa
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Agehdarî
Nesîmî Yamanî piranîya şeirên xwe li şehrê NICE yê Fransayê nivîsîne ku digel
hevjîna xwe lê dijî.
Bes çar şeir [şiir]; "Em Kî Ne", "Deh Heval, Tîmeke Delal", "Wan Ez Kuştim",
"Bi Hev Ra" li hefs û şehrên cuda yên Tirkîyeyê nivîsîne. Li jêr wan şehran
[bajêran] bi kurtî didime nasîn.
Di şeiran da hindek gotin hatine bi kar înan ku lazim bû bêne îzah kirin. Min
ew jî li jêr nivîsîne.
Şeirên [Şiirên] "Em Kî Ne: 01. 01. 1995" û "Deh Heval, Tîmeke Delal: 03. 03.
1997", li şehrê Bursayê li hefsê hatine nivîsîn.
Bursa: Şehrekî Tirkîyeyê yê û li peravê başûr yê Deryaya Marmarayê ye.
Di şeira [şiira] "Deh Heval, Tîmeke Delal" da sê gotin:
Pungal: Hêlîvank, Folik. Bi manaya hêlîna ku mirîşk [anjî firindeyên hêkker] lê
hêka dikin ku jê ra "Hêlîvank" tête gotin. Li vê şeirê, di vê ristê da mecazen
[bi metaforî], bi mexseda avahî, xanî, mal, kolik, war hatîye bi kar înan.
Herwekî bêjin "Mal û milkê me sotin, wêran kirin", "Hêlîna me xirab kirin",
"Avahîyê me bi serê me da hilweşandin", "Kolikê me xirab kirin, sotin",
"Warê me sotin", "Kuçikê [Ocaxê] me reş kirin", "Koka me qelandin" û gelek
numûneyên dî...
Malta:
a. Korîdorê di navbeyna koxûşên (odeyên - mezelên) hefsê da.
b. Hewşa bi ber [kevir] ya hefsê [zîndanê].
Kasatura: Xencerok, qeme, bayonet, baïonnette. Bi serê tifekê [tifengê tifingê - sîlehê] ve dikin.
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Şeira [Şiira] "Wan Ez Kuştim": 1996ê li Sakaryayê, li hefsê hatîye nivîsîn.
Sakarya: Şehrek e ji rojhilatê ve nêzîkî Stanbolê ye, li lêva Gola Sapanca li
Tirkîyeyê.
Şeira [Şiira] "Bi Hev Ra": 1995ê li Ankarayê li Hefsa Ulucanlar hatîye nivîsîn.
Ankara: Paytextê Tirkîyeyê ye.
Pêsîr: Di sê şeiran da [Di Dilê Min Da - Deh Heval, Tîmeke Delal - Wan Ez
Kuştim] heye ev gotine. Li Hekarî û Bahdîna [Bihadîna] ku cografyaya herî
fireh û mezin ya zaravayê Kurmancî ye, bi manaya navrahnê [navranê] tête
bi kar înan. Ji ber [pêş] ve navrahn, serê navrahnê... Hem bo vî qismê leşî û
hem jî bo şel û şelwal û pantoran [pantolan - pantelonan] jî tête gotin. Bo
numûne; pêsîra şel an şelwalî şor e, belêm pêsîra pantorî [pantolî] gurc e...
Li bakura bakur, li rojavaya bakur û rojavayê bi manaya sing û bersingî û
memika tête bi kar înan. Di şeira Nesîmî Yamanî da bi manaya sing û bersingî
[cihê çiçika, memika] hatîye bi kar înan.
Nazî: Ev gotine, di şeira "Di Dilê Min Da" bi rengê "wek Nazîyekê" dibore. Bo
dewsgirên Hîtlerî û milîtanên partîya wî dihate gotin li Elmanyaya berê.
Belêm nihe ji bo herkesê nijadperês, reperês [rasist] û faşîst jî tête gotin û bi
kar înan...
Bêguman: Ev bêje, di şeira "Berxwedana Şingalê [Şingarê]" da dibore. Di wê
şeirê da bi manaya "bêçare" tête bi kar îna. Li navçeya Milazgirta Mûşê bi
manaya "bêçare, bêhêvî" tête bi kar înan.
Li deverên dî yên Kurdistanê bi giranî bi manaya "bêşik" tête bi kar înan...
Anku; misoger, bêyî tereddut, helbet, muheqqeq.
Tev: Di şeira "Yêkîtî" da du cara dibore. "Tev" cureyekî pronav [zamîr] e,
pronavê nexuyayî, nebinavkirî. Di ristekê [hevokekê] da tête manaya "daîm",
di rista dawîyê da jî tête manaya "hemû"... Di şeirên dî da jî li goreyî ristê
manaya "pêkve - hemû" jî dide...

66

Bi Hev Ra - Şeir - Nesîmî Yaman

Diçîlûsim: Di şeira "Wan Ez Kuştim" da dibore û manaya "dibiriqim" dide.
Çîlûsîn; di devokê Milazgirtê [Milazgirê] da sînonîma Biriqîn e.
Milazgirt [Milazgir - Melazgirt - Melazgir]: Şehrê nivîskarê vê pirtûkê, şair
Nesîmî Yaman e. Ser bi Istanê Mûşê ve ye. Bi kel û deşta xwe ve navdar e.
Sala 1071ê [PÎ] Milazgirt bûye meydana şerê di navbeyna Bizansîya û
Selçûkîyan da ku wekî "Şerê Milazgirtê" nav daye. Piştî şkestina Bîzansîya,
dergehê Kurdistanê û Anatolîyayê, ne bi xêr, bo Tirka vebû mixabin!..
Çiyayê Mûsa: Di şeira "Rojava [Rojavaya Kurdistanê]" da behsê Çiyayê
Mûsa tête kirin. Di jenosîda li ser Ermenîya da li 1915ê, xelkê Ermenî li dora
Hetay-Antakya, li Çiyayê Mûsa berxwedaneke xurt nîşan didin ku wekî
berxwedana 40 rojî navdar e. Yên li Çiyayê Mûsa kombûyî bi hevkarîya Fransî
û Ingilîzan xwe ji qirkirina Tirka xilas kirin.
Roja Rojnamevanan: Nesîmî Yamanî, 10ê meha 1ê [January] ya 2016ê, li ser
roja rojnamevanan jî şeirek nivîsîye; wekî "Roja Rojnamevanan"...
Ev roje, anku 10ê Kanûna Paşîn [January] ji 1961ê were tinê li Tirkîyeyê tête
pîroz kirin. Esas navê wê "Roja rojnamevanên dixebitin" e.
21ê Çirîya Pêşîn [October] jî wekî "Roja Rojnamevanên Dinyayê" tête pîroz
kirin.
3ê Gulanê jî wekî "Roja Azadîya Medyayê ya Dinyayê" ji 1993ê were tête
pîroz kirin.
22ê Nîsanê [April] jî wekî "Roja Rojnamegerîya Kurdî" tête pîroz kirin. Ev roje
ji ber roja destpêka weşana rojnameya Kurdistan [22 Nîsan 1898] ya birayên
Bedir Xanî, Mîkdat Mîdhat Bedir Xan û Abdurehman Bedir Xan ya li Kahîreyê,
hatîye îlan kirin...
Aztek: Di şeira "Xendek"ê da Nesîmî ji xelkê Aztek jî wekî "Aztetîkî" behs
dike. Aztek xelkê qedîm û xwecih yê Amerîkaya Navîn e anku xelkekî
Mesoamerîkî ye ku li dorberîya fireh ya Meksîkoyê û welatên wê navçeyê
dijîn.
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General Muglalî [Muxlalî]: Di şeira "Deh Heval, Tîmeke Delal" da behsê
Muxlalî tête kirin. General Mustafa Muglalî sûcdarê bûyera 32 Gundîyên
Ozalpa [Qelqelî] Wanê ye. Li 21ê Tîrmeha 1943ê, bi tohmeta bazirganîya
tixûbbezîyê 40 kes ji gundîyên Ozalpê têne destgîr kirin. 5 ji wan têne girtin,
yên dî têne berdan. Ertêş dixwaze rengekî siyasî bide vê tewqîfatê. Lewma
itiraza berdana 35 kesan dikin.
Hingê Orgeneral Muxlalî ji teref Serertêşîyê ve wekî mufetişê Ertêşa 3. ku li
"Şerqa Tirkîyeyê" anku li Kurdistanê bi cih bû, tête rêkirin û ew jî rengekî
siyasî dide bûyerê û dest didane ser vê pirsê û ji kesên hatine berdan 33yan
careke dî dide destgîr kirin. Ji nav wan yêk jin bûye û wê berdidin û 32yên
mayî bi planekî komployî teslîmî eskeran dikin û 30ê Tîrmeha 1943ê
destgirêdayî rêdikine ser "tixûbê Îranê".
Berî ku bêne rêkirin General Muxlalî fermanê dide sereskeran ku hemûyan
bikujin. Esker li goreyî senaryoya xwe fîşeka li 32 kesan direşînin. Ji wan 31
dimirin, yêk birîndar xilas dibe û vê bûyerê aşkera dike lê çu encam jê
dernakeve...
Di nav dem û salan da kuştina 31 kesan bû bûyereke mezin ya siyasî di
dîroka Kurdistanê da û li ser vê bûyerê gelek şeir, meqale û pirtûk hatine
nivîsîn...
Sereskeran di kuştina gundîyan da rapor amade kiribûn û behsê peqandina
[teqandina] 33 fîşekan kiribûn. Ew hejmara 33 fîşeka bû sembola wê
komkujîyê.
Şairê navdar Ehmed Arif ew bûyera 31 kuştîyan kire şeir bi navê "Sih û sê
(33) Fîşek [Gulle] - Otuz Üç (33) Kurşun"... (*)
Kiryara ku General Muglalî kirî midehekî dirêj hate peçinîn çiku esas biryar
serertêşîyê anku esil xwudanên dewletê dabû. Piştî çend sala General
Muxlalî li ser vê bûyerê hate dadgeh kirin û ewil hukmê îdamê hate dan,
paşê jî hukmê wî wekî 20 sal hefs hate birîn û hate girtin... Bi rengekê û bi
planên Serertêşîyê û raporên qelp ji hefsê hate derêxistin... Bes bi kul û derd
1ê Kanûna Pêşîn ya 1951ê mir... (*)
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Navên dîktatoran: (**)
Di şeira "Xendek"ê da navê van dîktatoran dibore:
1. Hîtler [Adolf Hîtler]: Di navbeyna 30 Kanûna Paşîn [January] 1933 - 30
Nîsan [April] 1945ê li Elmanyayê desthilatdar bû, despot bû, dîktator bû,
fuhrer bû anku xwudanê vê sloganê bû; “yêk xelk, yêk imparator, yêk lîder
anjî rêber” (Ein Volk, ein Reich, ein Führer). Serokê Nazîyan bû. "Nazîsm"
(Nasyonal Sosyalîzm - Nationalsozialismus) îdeolojîya Nazîyan ya wî demî
bû... Encama wê rejimê xuya bû; xwûn, mirin û cehnem!.. Li şerê duyemîn yê
dinyayê 50 milyon mirov hatin kuştin ku serkêşê vî şerî Hîtler bû... 6 milyon
Cihû û Qereç (Roman) hatin qetil kirin ku biryardêr Hîtler bû... Jenosîda herî
mezin bi serê Cihû û Qereçan da hate înan ji teref Nazîyan ve ku biryara vê
fermanê Hîtler dabû... Piştî şkestina di şerî da, 30ê Nîsana 1945ê xwe kuşt.
2. Musolînî [Benito Amilcare Andrea Mussolini]: Di navbeyna 23 Adar 1919
- 28 Nîsan 1945ê da, serok û rêberê bi giştî Bizava Faşîst ya Italyayê bû.
[Tifaqa Yêkîneyên Têkoşînê yên Faşîst-Partîya Faşîst ya Neteweyî-Partîya
Komarî ya Faşîst].
Di navbeyna 31 Çirîya Pêşîn [October] 1922 - 25 Tîrmeh [July] 1943ê da ewil
serokwezîr paşê jî wekî Duçe [lîder, komutan, dîktator] desthilatdar bû li
Italyayê ku damezrênerê faşîzmê tête qebûl kirin. 28ê Nîsana 1945ê ji teref
Partîzanên Patrîot yên Komûnîst yên Italyayê ve hate kuştin. Di dewrê xwe
da tifaqdarê Hîtler bû û sûcdarê şerê duyemîn yê dinyayê bû.
3. Franko [Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde
Salgado Pardo anjî General Francisco Franco]: Li ser hev, di navbeyna 1
Nîsan 1939 - 20 Çirîya Pêşîn [October] 1975ê da desthilatdar bû li Ispanyayê.
Di şerê navxweyî yê Ispanyayê da rêberî û serokîya bizava nasyonalîst
[neteweperês-falanj-faşîst] kir û piştî ku hêzên komarparêz şkestin, 36 sala
bû dîktatorê falanj-faşîst yê Ispanyayê ku jê ra El Caudillo anku Rêber dihate
gotin. Tifaqdarê Hîtler û Musolînî bû. 20ê Çirîya Paşîn [November] 1975ê
mir...
4. Batîsta [Fulgencio Batista Zaldívar]: Di navbeyna salên 1933 û 1959ê da,
ji bilî çend sal navbirê, desthilatdar û dîktatorê Kubayê bû. Wî jî wekî hemû
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hevdemên xwe Kuba kire cehnem. Bi şoreşa bizava şoreşger ya di rêberîya
Fidel Castro û Che Guevara da rejima wî ya zalim hate hilweşandin û wekî
dîktatorên hevdemên xwe 1ê Kanûna Paşîn [January] 1959ê revî û xwe
sparte rejimên faşîst yên Portekîz û Ispanyayê. Li 6ê Tebaxa 1973ê li
Ispanyayê mir.
5. Salazar [António de Oliveira Salazar]: Di navbeyna 1932-1968ê da "de
facto" dîktatorê faşîst yê Portekîzê bû. Heyranê Nazîyan û Musolînî bû. Ji
1968ê heta 1970 felc bû û 27ê Tîrmeha 1970ê mir. Rejima ku wî ava kirî ya
faşîst bi "Şoreşa Qerefilê" ya 1974ê hate hilweşandin.
6. Sedam [Sedam Husên - Saddam Hussein Abd al-Majid el-Tikriti]: Bo
Kurda terîfa Sedam ne lazim e. Enfal û Helepçe, jenosîda li ser xelkê Kurd ma
ne bes e?.. Dîktatorîya wî di navbeyna salên 1968-2003ê da ye... Ji 1968ê pê
ve de facto, ji 1979ê heta 9ê Nîsana 2003ê jî wekî serokdewlet desthilatdar
bû li Iraqê... Di serî da bi têkoşîna xelkê Kurd û xelkên Iraqê û piştevanîya
aktîv ya Amerîka û dinyaya demokratîk 9ê Nîsana 2003ê dawî li rejima
Sedamî hate înan. Sedam revî û 13ê Kanûna Pêşîn [December] ya 2003ê li
dora Tikrîtê di çalekê da hate girtin û 30ê Kanûna Pêşîn [December] ya
2006ê li Bexdayê hate îdam kirin... Sedamên kevin û nû hene... Her
desthilatdarê ku Kurdistanê dagîr dike, Kurdistanê wêran dike, bombe dike,
Kurdistanê dike zîndan, bo xelkê Kurd tinê jîyaneke mirinî dihêle, dîktator e,
Sedam e... (**)
Dêrsim: Navçeyeke fireh e li rojavaya bakur ya Kurdistanê. Istan [Wîlayet Eyalet] e. Dewleta Tirkîyeyê, 1935ê navê Dêrsimê bi qanûneke taybetî kire
Tunceli. 1937-38ê jî Serhildana Dêrsimê ji teref dewleta Tirkîyeyê ve bi
şiddeteke wêranker hate şkandin û jenosîdeke mezin hate kirin. 1937ê
Rêberê serhildanê Seyid Riza û kurê wî digel pênc kesên dî hatin îdam kirin.
Agirî: Istan e li bakura Kurdistanê û di bin siha [siya] Çiyayê Agirî da, bi navê
vî çiyayê mezin û bilind Agirî [Ararat] ve nas e. Xelk bo navenda şehir [bajêr]
Qerekose dibêjin. Ji navê Qerekilîseyê [Dêra Reş] çêkirine. Dewleta Tirkîyeyê
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li 1938ê navê Qerekoseyê bi qanûnekê kire Agri...
Serhildana Agirîyê li navbeyna 1926-1927-30ê, bi organîzeya Bizava
Xwebûnê [Xoybûnê] û rêvebirîya Efser û Serleşker İhsan Nûrî Paşa pêkhat.
Li 1930ê serhildan hate şkandin û qetlîam hate kirin. Ji rêberên serhildanê
İhsan Nûrî Paşa derbazî Îranê bû. İhsan Nûrî Paşa bi qezayeke trafîkê ya
şikbar ya li Tehranê ya 18ê Adara 1976ê giran birîndar bû û mixabin 25ê
Adara 1976ê koça dawîyê kir. (*)
Zîlan: Bi ser Istanê Wanê ve ye û nêzîkî Erdîşê ye. Di midehê serhildana
Agirîyê da warê serhildêran bû. Piştî şkestina serhildanê, li Tirmeha 1930ê
qetlîameke mezin kir dewleta Tirkîyeyê ku bi navê "Qetlîama Gelîyê Zîlanê"
tête zanîn... Hemû qetlîamên dewleta Tirkîyeyê yên li ser Kurdistanê,
kiryarên jenosîdî ne ku kuşt û kuştdarîya Gelîya Zilanê jî jenosîd e!..
Rêveçûna [Meşa] dirêj ya Mela Mustefa Barzanî:
Di şeira Keda Sed Salan da navê Mela Mustefa Barzanî dibore û behsê
"Meşa wan ya dirêj" tête kirin.
Mela Mustefa Barzanî û hêza digel, piştî mixabin şkestina Komara Kurdistanê
ya Mehabadê ya li 17ê Kanûna Pêşîn [December] ya 1946ê, demekî kurt li
navçeyên rojhilat û başûra Kurdistanê man.
Di kombûna li gundê Ergoşê [06 Gulan 1947] da, ku li navçeya Barzan e,
biryara çûna Yêkîtîya Sovyeta hate wergirtin û rêveçûna [rêpîvana - meşa]
dirêj bi serokatîya Mela Mustefa Barzanî û bi hejmareke bilind ya kadro û
pêşmergeyan ve dest pê kir.
Rêveçûna [Rêpîvana - Meşa] wan di navbeyna 22 Gulan 1947-18 Haziran
1947 da pêkhat. Ji ser Çemê Aras borîne nav tixûbên Azerbaycana Sovyetî ya
Yêkîtîya Sovyeta... (*)
1992: Di şeira Keda Sed Salan da behsê sala 1992ê tête kirin. Li 19ê Gulana
1992ê ewil hilbijartinên Parlementoya Kurdistanê hatine kirin li başûra
Kurdistanê. [Paytext Hewlêr (Erbîl) e.]
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2017: Di şeira Keda Sed Salan da herweha behsê sala 2017ê jî tête kirin ku
25ê Îlona 2017ê referanduma aşkera kirina mafê çarenivîsa Kurdistanê
hatibû kirin. Nêzîkî % 93 ji xelkê Kurdistanê destek dabû referandumê û
meyil û îradeya xwe ya bo serxwebûnê dîyar kiribû.
Qazî Mihemed û Çarçira: Di şeira Keda Sed Salan da navê Qazî Mihemed,
Çarçira û Mehabadê jî dibore. Qazî Mihemed, Serokkomarê Komara
Kurdistanê ya Mehabadê bû. Qazî Mihemed avabûna komarê 22ê Kanûna
Paşîn [January] 1946ê li Meydana Çarçirayê îlan kir. Meydana Çarçirayê,
meydana mezin ya nav şehrê Mehabadê ye û Mehabad paytextê komarê bû.
Komar, 17ê Kanûna Pêşîn [December] ji teref rejima Şah ve hate
hilweşandin. Qazî Mihemed digel serokwezîr Hacî Babe Şêx û wezîrê
parastinê Seyfî Qazî li 31ê Adara 1947ê li Meydana Çarçirayê hatin
hilawîstin.
Şeir û versiyon û sînonîmên dî:
Şeir - Şiir - Şiîr - Ş'ir - Şi'r - Şêr - Şe'r - Şêir - Şiêr - Şihir û Hozan - Helbest Hunraw [Honraw] - Bend - Beyt - Qesîde - Xezel...
Di vê pirtûkê da min gotina "şeir"ê tercîh kir. Dizanim ku midehekî dirêj e di
edebîyata Kurdî da ji bo "poésie - poetry - poesie - poesi" zêdetir "helbest"
tête bi kar înan. Gotina "helbest" çend neçend, lê ji gotina "şeir"ê nûtir e...
Herweha "hozan", "hunraw-honraw", "bend", "beyt", "qesîde" û "xezel" jî
têne gotin...
Li vê derê hindek numûneyan ji serkanîyên cuda bidin dê di cih da be:
Sadiq Bihadîn Amêdî, di esas da bo şeirê Hozan bo şair Hozanvan bi kar
înaye, lê Şair jî nivîsîye. Bo berhemên wan jî, Helbest, Şe'r, Şi'r, Beyt, Qesîde
û Xezel nivîsîne. Amêdî, ji neqila Mem û Zîna Ehmedê Xanî Şi'r nivîsîye, lê M.
Emîn Bozarslan di amadekarîya xwe ya Mem û Zîna Ehmedê Xanî da Şî'r
nivîsîye ku du dengdêrên nêzîkî hev in bes du deng û telafuzên cuda ne.
Evdilreqîb Yûsuf, bo şeirê, Hunraw-Honraw, Helbest, Şiîr, Şiir, Şi'r, Ş'ir û Beyt
û bo afirandêr jî Şair nivîsîye. (*)
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Prof. Dr. Qanatê Kurdo, bo şeirê, Şêr, Şêhr, Helbest, Beyt, Xezel, Qesîde,
Dastan û bo nivîskarê şeirê jî, Şêrbêj, Helbestbêj, Helbestvan, Şayir û Şayîr
nivîsîye. (*)
Celadet Bedir Xan, bo şeirê, Şihir, Beyt, Qesîde, Bend, Xezel, bo şair jî Şahir,
Şair û Şier nivîsîye... (*)
Helbet di navbeyna van gotinan da ji alîyê manayê ve nuans jî hene... Hindek
versiyon in, hindek sînonîm in û hindek jî di nav şeirê da baskên cuda îfade
dikin; Bend, Beyt, Xezel û Qesîde ji van rengên an çeşîdên, cureyên [genre kind] cuda yên şeirê ne... Belêm bo hemûyan gotina sihwane Şeir e...
Fars û Ereb jî bi telafuzên cuda û giranîya dengê "eyn"ê, "Şiir - Şîir - Şêr - Şêir
- Şiêr - Ş'ar" dibêjin ku Tirka jî "şiir"a xwe anjî bi deng û tîpên Kurdî "şîîr" ji
Kurdî û Farisî wergirtine...
Ji qedîm were bo tarzê menzûm-menzûme, "poem - epic" şeir û ev versiyon
"şiir - şiîr - ş'ir - şi'r - şêr - şê'r - şêir - şiêr - şe'r - şihir" têne gotin. Hindek
etîmolog reya vê gotinê bi Erebî ve girêdidin, carna jî bi İbranî û Aramî ve...
Di encam da digihînine zimanên Samî...
Di çarçoveya vê notê [têbînîyê] da imkanê analîzeke re û rîşeyî ya zimanî
[linguistic analysis] ya kûr û dûr nîne... Em dê wê bihêline cihekî dî yê
munasib...
Lê belê, hema bi kurtî, wekî hîpotez bêjim; reya gotina şeirê bi zimanên
xelkên li meydana Zê û Zagrosan xwecih ve girêdayîye...
Prosesa dem û salan ya xirabbûn û deformebûna gotinan jî divêt li bîr be...
Di demên berê da edebîyata devkî an niviskî şeir [şiir] û dastan bû... Her kesê
an kesa ku bîr û hizra xwe an xiyal û xwastekên xwe gotiban bi tarzê şeirkî
[şiirkî] digotin û dinivîsîn...
Gava em komple van û gelek doneyên dî bidene ber çavê xwe mumkun e ku
bigihine serkanîyeke rast û durust...
Di encam da, gotina "şeir" an "şiir" bi zimanên Samî ve girêdayî nîne... Tam
bereks bi zimanên xelkên Zê û Zagrosan ve peywendîdar e ku Kurdî jî yêk ji
zimanên xelkên Zê û Zagrosan e...
Çemên Zê [bi çeqê mezin û biçûk ve] û Zagros bi dorberê xwe yê fireh, pahn
û berîn ve kan û serkanîya Kurd û Kurdî ne... Guhên xwe, çavên xwe û hiş û
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bîrên xwe bidene vê meydanê, vî warî... Bingehê gotinên rast yên Kurdî ev
kan e...
Rêya herî kurt û sanahî ew e ku her gotin bi Erebî ve bête girêdan. Zimanê
"resmî [fermî] û de facto" yê dînê islamê Erebî ye û Quran "Kitêba Pîroz" e
bo wan. Cihê dîn û pîrozîya dînî lê, gotûbêj nîne, riberiz [munaqeşe] nîne.
Cihê dîn lê, tabû û dogma lê ye... Cihê axivtin û şêwir, pirs û munaqeşe lê ne,
zanist jî lê nîne...
Ji ber hindê, heke her gotineke ku di Erebî da jî tête bi kar înan, ji Kurdî bête
avêtin, eve dê Kurdî jar û lawaz, feqîr û xîzan bike... Ji xwe li dinyayê çu
ziman mutleq safî nînin û di navbeyna zimanan da transferîya piralî ya
gotinan heye...
Şik tê da nîne ku her zimanê miletekê bi qîmet e, rêzdar e û zimanê Erebî jî
yêk ji wan e. Lê belê, ji ber huvîyeta "fermîyeta mecbûrî!" ya zimanê dînê
islamê, zimanê Erebî rol û fonksiyoneke asîmîlatorîyê dileyize li ser zimanên
miletên islam û hakimîyetê peyda dike ku eve negatîv e...
Gelek gotinên ku xelkên islam bi kar tînin, heke di edebîyata Erebî da bêne bi
kar înan hema yêkser bi re û rîşeya Erebî ve têne girêdan û di vî warî da
mixabin qebûlîyeke hukumpêşînî jî heye û eve zerarê dide zimanên dî...
Kurd jî, ku nufûseke zêde bawerîyê bi islamê tînin, divêt xwe ji vê kompleksê
xilas bikin ku heke gotinek di edebîyata Kurdî da bi kar têt, welew ku di Erebî
da jî hebe divêt yêkser ji nav nivîsa Kurdî neavêjin û heram nekin!..
Şeir an şiir jî yêk ji wan gotinan e ku bêyî lêkolîneke zanistî ya zimanî bi
bingehê Erebî ve tête risandin ku eve rast nîne...
Bes li alîyê dî, ferz bikin, bingeh Erebî ye, hingê jî divêt neyête terk kirin û
madem di edebîyata Kurdî da hizaran sal e tête bi kar înan û ketîye bin kirasê
zimanê Kurdî, hingê malê Kurdî ye jî û divêt bête bi kar înan... Anku bi
telafuzên cuda jî be, "şeir", "şiir" an "şihir" divêt wekî xizîneya zimanê Kurdî
bête qebûl kirin û bête bi kar înan...
Ji xwe bo berhemên şairên klasîk, Şeir [anjî Şiir - Şiîr - Şi'r - Ş'ir - Şî'r - Şêr Şê'r - Şêir - Şiêr - Şihir] dihate gotin; herwekî Şeirên Ehmedê Xanî [Dastana
Mem û Zînê ku dastan şeira epîk e - Çarîne - Nûbar (Nûbihar) û Eqîdeya Xanî
(Eqîdeya Îmanê) jî menzûm û şeirkî ne], Şeirên Melayê Cizîrî, Şeirên Feqîyê
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Teyra, Şeirên Mela Husênê Bateyî, Şeirên Mela Mensûrê Gêrgaşî, Şeirên Şêx
Nûredînê Birîfkanî, Şeirên Pertew Begê Hekarî, Şeirên Elî Herîrî û gelekên
dî...
Di şeirên berê da eşq û evînîya mirovî, ya xwezayê, ya tesewufî, sofî û dînî jî
hebû. Melayê Cizîrî çend rist bo eşq û evîna mirovî, Feqîyê Teyra bo eşqa
xwezayê vehûnandibin, Melayê Bateyî jî bo eşqa dînî rist vehûnandine.
Mewlîda Mela Husênê Bateyî numûneya şeirên tesewufî ye,
mesnewîyeke bi nav û deng e. Sadiq Bihadîn Amêdî mewlîda Bateyî wekî
"Dastana Dînî" mana dike... Û bo van hemû berhemên beytkî an menzûmmenzûmeyî yên edebîyata klasîk ya Kurdî, ji bilî çend dastanan, pêkve "şeir"
dihate gotin û nihe jî bi versiyonên cuda jî be wisa tête gotin...
Gelek sînonîmên dî jî hene. Bo numûne, xezel, beyt, bend û qesîde.
Li Hekarî, li Bahdîna [Bihadîna], li Urmîye, li navçeyên rojhilat yên soranîaxêv
"bend" bo şeirê tête bi kar înan ku di ferhenga Avestayê da jî her bi vê
manayê heye... (*)
Bo şeirên mîstîk, sofîtî û tesewufî "bend û qesîde" an "beyt û qesîde" jî tête
gotin... Lê herwisa bo ristên stranên taybetî yên civat, dîwan û şahîyan jî
"bend" tête gotin. Stranên koçika û şeşbendî ev forme ne. Anku şeira bi
melodî ye... Anjî şeira bi melodî û muzîkal dibe şeşbendî, stran, xezel û
qesîde...
Gotinên şeşbendî, stranên koçika, lorî [mersîye], xezel û qesîdeyan jî tarz û
rengekî şeirê ne bes bi awaz û selîqe ne... Helbet divêt bi vekirî bête gotin ku
lorî [pêgotinên xem û xembarîyê] û gotinên stranan jî bi kategorîyên xwe
yên cuda û karakterîstîk ve di nav baskê fireh yê şeirê [şiirê] da ne...
Di dewrê berê da şeir an şiir ji ber binasên [sebebên] nexwandatîya bi giştî,
bi devkî bûn û bi rengê ji ber kirinê dihatin parastin û neqil kirin... Lê axir
piştî salan bû nivîskî û nihe baskekî xurt û giring yê edebîyata Kurdî ye...
Bo kesê an kesa şeir an şiir diafirandin an dinîvisîn û digotin an dixwandin
"şair" dihate gotin û nihe jî tête gotin. Versiyonên "Şêrbêj", "Şahir", "Şayir",
"Şayîr", "Şier" jî hene... Herweha Hozanvan, Helbestvan û Helbestbêj jî têne
gotin...
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Ev gotina Şeir - Şiir - Şiîr - Şi'r - Ş'ir - Şî'r - Şêr - Şê'r - Şêir - Şiêr, Şihir, yazdeh
versiyonên yêkmana ne anku yêk gotin e, lê yazdeh telafuzên cuda ne. Ji ber
tîpên alfabeya Aramî-Erebî veguhastina deng û tîpan bo ser alfabeya Latînî
formên cuda derdêxe meydanê. Herweha veguhêzeran anku kesên ku ev
veguhastine kirine jî mumkun e ku li goreyî xwe formek nivîsîbin...
Di nivîsîna bi tîpên Aramî-Erebî da gotina "şeir" bi vî rengî ye: Şîn + eyn + r.
Ez vê kombînezonê bi rengê "Şeir" dixwûnim. Hindek jî vê rêzê wekî "Şe'r",
"Şi'r" an "Şiir" dixwûnin û dinivîsin ku "Şe'r" bi apostrofê ve her "şeir" bi xwe
ye...
Li ser xîm û bingehê gotina şeir - şiir - şiîr - şi'r - ş'ir - şî'r - şêr - şê'r - şêir şiêr, şihir û afirandêr şair [şahir - şayir - şayîr - şier], bîr û hizra min ew e ku
binyad û re û rîşeya gotinê ne zimanên Samî ye, zimanên cografyaya Zê û
Zagrosan e, zimanên Hind-Ewrûpî ne, zimanê Kurdî bi xwe ye...
Daketina nav tefsîlata berfireh ya gotinê ne ev cih e... Li zemînekî dî divêt ev
pirsê bête zelal kirin... Ji ber van binasan min gotin û telafuza "şeir"ê di serî
da tercîh kir, lê versiyon û sînonîm jî nivîsîn...
ROJAN HAZIM
Kanûna Pêşîn [December] 2020
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Indeks
Nîşaneyên asteriskê:
(*):
Barzanî ve Kürt Ulusal Hareketi [Barzanî û Bizava Neteweyî ya Kurd] - Mesûd
Barzanî
Tarîxa Edebîyata Kurdî - Prof. Dr. Qanatê Kurdo
Hozanvanêt Kurd - Sadiq Bihadîn Amêdî
Şairên Klasîk yên Kurd - Evdilreqîb Yûsuf
Hawar-33 - Herekol Azîzan [Celadet Bedir Xan]
Mem û Zîn - Ehmedê Xanî [Amadekar: M. Emîn Bozarslan]
Ferhenga Avesta - E. Bahramî
Orgeneral Muğlalı Olayı [Bûyera Orgeneral Muglali-Muxlali] - İsmail Beşikçi
Hasretinden Prangalar Eskittim [Min ji hesreta te pranga (qeyd) kevin kirin] Ahmed Arif
Ağrı Dağı İsyanı [Serhildana Çiyayê Agirî] - İhsan Nûrî Paşa
(**):
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
From Wikipedia, the free encyclopedia
RH
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Pêvek
Şeira [Şiira]
"Dîrokeke di dorpêçîyê [ablûkayê] da"
li sala 1997ê li Hefsa Bursayê [ya tîp E]
hatîye nivîsîn.
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DÎROKEKE
Dİ
DORPÊÇÎYÊ
[ABLÛKAYÊ]
DA
Li Liceyê me, di nav her xeta bîbikên çavên Liceyîyan da me
Pê li mijûlankên wan dikim û diçerixînim di deşteke rengareng
da
Kulîlk qehweyî, reş, şîn, hingivînî û li serî bela
Çav li meydana rûmetê [siyanetê - honurê], bûyîne cehnem [dojeh]
Zelam li meydana cengê di imtihana parastinê da; jin bi endîşe
Awirên wan sar
Awirên wan bi xem
Awirên wan bi qehir
Awirên wan kujer
Awiran jîyan bo armanca pîroz kilîl kirîye
Derên xwe girtine li ber her reng xiyanetê
Derî mismit, di her milîmê da, di her santîmê da serhildan
hatîye nivîsîn
Kiçên [Keçên] xwe, lawên xwe dayîne çiyayên azad
Bi stran û dîlanan rêkirine
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Daku tilên wan yên xenakirî [henekirî] lolebikê [tetîkê] bikêşin
Qutoyên Liceyê ne zarok, heçku bizotek in ji agirî
Bi xilwehî dibêjine guhên dost, "we qet bihîstîye ew gotina sihrî
ya Berxwedan jîyan e?"
Til li ser tûşan
Ji ser kabloyan bi lez digihînine hemû dinyayê
Lice li bin dagîrîyê
Lice di muhasereyê da [di dorpêçîyê da - di ablûkayê da]
Teslîmîyet hatîye ferz kirin, Şûrê Demokles [Şîrê Demokles] hatîye
hisûn
Amade ye xelkê egît yê Liceyê, berxwedide
Di imtihana mirovahîyê da
Cuda ye vê carê metod
Di tokalînka zulmê da zevtkirî
Mengene her bête şidandin jî
Hemû çengên xwe bi kar bîne jî ahtapot [heştpê], beyhûde ye
Çeper saxlem
Çeper granît
Çeper wekî kelekê hatine tehkîm [xurt] kirin
Çeper vê carê di çavan da hatine kolan
Dilên tijî hez, tê da rêz bûne
Tiştên neyêne gotin dibêjin
Tiştên ku divêt bêne gotin dibêjin ev dînamîkên qehreman
Cisaretê lixav berdaye
Dicle şa ye, Amed [Diyarbekir] çend pesnê xwe bide [methê xwe
bike] kêm e
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Liceyî yêk rêz, li rex hev, li dûv hev
Keleşînkof bi milan ve hatine risandin, berê lûlîya li jêr
Awir zelal
Awir hezyar
Lêv yêkpare, mit, bêdeng derabeyên xwe girtîne
Bêdengî di şer da ye
Awir şerî dikin, merdane, dijî yên bi unîforma û bê unîforma
Êdî bêwec [bêkêr] bûne kivanên wan yên req, metalên [mertalên]
wan yên ji tûncî [bronzî - birincî]
Tîrên wan yên bi jahrî, rimên wan yên dirêj
Çekên wan yên kîmyayî, topên wan, tankên wan
Propagandayên wan yên qelp û rizî yên bi qebze xwûn
Abîdeyeke dîrokê ye Lice, saxlem e hêvênê [mayeyê] wê
Ji heft heta heftê salî dizane her mirovek Kurd vê çendê
Herweha hemû dinya dizane zelzeleya [erdheja] wê, dij
rawestana wê ya dijî dagîrkeran
Dinasin kirkireyê [kenewîrê] wê
Behsê qaçaxçîyê [bazirganê tixûbbez yê] wê yê netirs, şerkerê wê
yê ciwan û dil pola [pîla] dikin
Liceyî resmekî nû çêdike
Reyên [Damarên] xwe piçandine [qetandine]
Diherikîne rengên xwe yên nû
Bêyî tirs, tevî eserê xwe yê spehî dike bi hostahîya Van Gogh
Hemû serweta [zengînîya] xwe
Û hemû jîyana xwe
Li barîkatan dide, bizmarê diqutê
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Dastana berxwedanê pê ve dike
Destê xwe bi esera xwe ya dawîyê da tîne
Xelkê me silavê didê, rondikên şahîyê dibarîne.
1997, Li Hefsa BURSAyê [ya tîp E]
Kurdîya wê: ROJAN HAZIM
Çirîya Paşîn [November] 2020

Not:
Nesîmî ev şeira [şiira] bi navê "Dîrokeke di dorpêçîyê [ablûkayê] da", li sala
1997ê li Hefsa Bursayê nivîsîye. Şeir Tirkî ye: "Kuşatmada Bir Tarih".
Bi navê "Dîrokek Li Dagîrkirinê" bo Kurdî hatîye tercume kirin. Herdu
versiyon jî di malpera "Gelawêj" da hatine weşandin...
Nesîmî Yaman, daxwaz ji min kir ku vê şeirê jî li pirtûkê zêde bikin. Esasen li
goreyî konsepta pirtûkê ne di cih da ye. Çiku şeirên dî her bi halê serastnekirî
jî bin Kurdî hatine nivîsîn. Ji ber hindê şeirên tercume [wergêr] min nekirine
nav pirtûkê... Lê dîsa ve min ev daxwaza wî îna cih... Tercumeya rêkirî gelek
xelet bû. Lewma min Tirkîya şeirê ji Nesîmî xwast çiku orîjînala şeirê Tirkî ye
û rêkir. Gava min beramberî hev kir, xuya bû ku şeir ji eslê xwe hatibû dûr
kirin anku tercumeyeke rast nebû. Ji ber vê çendê imkanê serastkirina wê jî
nebû. Êdî min ji nû ve tercumeyî Kurdî kir û wekî pêvek li pirtûkê zêde kir.
ROJAN HAZIM
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Tirkîya şeirê ku li malpera Gelawêjê hatîye weşandin.
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Tercumeya şeirê ya ku li malpera Gelawêjê hatîye weşandin.
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Bi Hev Ra
Şeir
Şiir

NESÎMÎ YAMAN
"... Şeir û dastan ji alîyekê ve jî govenda bi gotin,
bêje û termên cuda û rengareng e.
Hindî ku xizîneya gotinan dewlemend be,
peyda kirin û bi kar înana gotinên cuda jî hind sanahî û rehet dibe
ku eve tam û lezetê dide şeir û dastanê û bi giştî nivîsînê..."
ROJAN HAZIM
Weşanxaneya Xanî & Bateyî
Pirtûka Online
Kanûna Pêşîn [December] 2020
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