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Rewşenbîro!
Rewşenbîr divê ji gel re bibin pêşeng
Rohnîkirin, xilaskirin kar û barê we ye

Li dûr mesekinin û mebêjin "ji me re çi ye"
Dijminan her dem bi zanabûn rewşenbîr kuştine
Bi proje û bemame, gel bê serokatî hîştine
Dawîyê de dest û bedenên xwe bi xwîna me şûştine
Bê zana rêveberîya welat dimîne di destên bêbextan de
Bê bîryarbûyina xwe bînin dawî
Zûlimxanê tîjî bûne

Xwîn diherikê, kort tijî bûne heta nîvî

Hember wê rewşa xerab dimînin bê deng
Çawa gewrîya we de diborî parî
Sîngê xwe vegerînin hêla welat

Hûn tenê bizanin û bikarin ronahîyê bidin
Gel ji we re dibe binyata û ferheng

Demsalên ve bê berhem diborin
Qey hûn qet h xwe dipirsin
Gel; koçer, gundî, karker çi halî de ne?

Zivistane, bui malên nîv heHşî
Konên hêlkî ve verişî

Sêpîyên dor naylon kirî de mane

Navên van rewşan xweşbûn û jîyane

Zarokên ber sing re şîrê vexarinê nemaye
Kal û pîrên didan ketî re nanê tisî jî tune
Ew hal çawa we naêşîne

Hûn kîjan netew ene, cisn in, çi nerêve
Mêjîyê we de cîhyê kurdayetîyê maye?
Ez baverdikim, rihê azad windabîye

Hûn bûne mîna darên hişk, tiştek nemaye
Hestê neteweyî hezkirinê firîye çûye, windaye
Qey yê mirov hezkirinê jî tuneye?

Xwandivanno rasti tehle, tûje, tirşe lê ev e

Welatên

xelkê ji me re nabin welat

Malên xelkê ji
Bese ji

me re nabin mal

bo xelke nebin golîgên berbar

Dest xelkê de we re

Me seba xwe dişuxînin bê palan û bê nal

Em li fera bedena xwe, em U aqilê xwe didin, didin
Dibinê wekî darê hûndir rizî
Li hev ketî, puç û tal

Rîçîk û çavî vala dibin

îro bi sedan kurd bi fizikî û rihî nexweşin
Li penaberîye, li van welatan

mane bê hal

Rewşembîrî ne ew e ku mirov

bîyaniyan re bibî aqilmend

Ber azadîya welatê xwe bibî çeper û bend
Welatên xelkê de bi dahan jî sal biborin
Navê meye yekemîn bîyanî ye
Yên duduyan jî penaber

Xelk

seba karên xwe ruyê me re dikenin

Bi zimanê şîrîn dibên

"Ser serê min, xêr hatin, nav xêrê de vegenn"
Pêvîste mirov

hatina neteweekî amade bike

Nav gel de cîye xwe

bigire, xwe xwedî şun ke"

Yê ku giranîya xwe û gele xwe bizane
Nav xelke de jî bi qedr û qimet e
Xwendevanno tiştên biçûk xwe re

nekin hêcet

Li berpirsyarîyê merevin

Berdayê xwe

meparêzin

Bila xwîn û tirs we hêsîr megre

Qîz û lawên welat ji bo xilasbûnê dibezin
Netirsin, bese, hûn ji xewa mirinê rabin
Xwalîya tunebûnê li ser xwe daweşînin
Darê rihê kurdbiînê bihejînin
Berê xwe bidin welat
Hûnê canikan, çelengan bibînin
Li welat dûrbûn sarbûne tenî

Ez vê rastîye vekirî dibînim

Qehremanên me ji Vîyetnamiyan, Çinîyan

kemtir nînin

Jîyanên wan hûbikin

Serpêhatîyên

wan binîvîsînin

Pêşeroje de, nevîyên me bikarin dîroka rast guhdar bikin
U pelên dîroke bixwînin
Nivîsandin û çêkirina wêneyên şoreşê
Bila hêvîya dostan nemînin

Zehmetî, tengasî, qehremanî, fedakarî
Para yên ketine govendê ne
Vê par kirinê de bera we çîye?
Keda we H kuye?
Gel barê şoreşê dibe, gel dimire
Ew ê rok were, hemû tengasî jî bibore

Yên ku xwêya wan nav hêvîrê xilasbûnê de tunebe
Nikare tevH şahîya refên azadîye bibe
Hêsabên malbatê, hêsabên kursî
Wan H gel dûr digire
Li ber bayê cemidandine datîne
Hestên hezkirinê diqerisîne
Hin belengaz, feqîrên nezan
Şerm dikin bêjin em kurd in
Ez bi kurdetîya xwe ser bilind im
Yên bê esil xwe berpirsîyar nabînin

Iro kal û pîrên heştê saH rastîyan dibînin
Hûn mane bin tesîra perwerdeyîya dagirkeran de
Nikarin xwe ji dîtînên wan xilas kin
Mêjîyên wan hatine dagir kirin
Çavkanî rizî ne, çavî peHxî ne
Bi jehrîye hatine avdan

Pêvîste em paçên ser çavên wan rakin
Bi helbestên şirîn guçikên wan de bang kin
Ji xewa tevabûne wan hişar kin
Ew ku tenê, bi serên

xwe rabin

Nikarin gewdeyen xwe nav çemê azadîye de bişon
Giranîyên xwe nav zelalîye de berdin
TiraHn, gelek tiralin
Ez dibêm devra gêjbûnê derbaz kin
Dilxwazên dora xwe hemêz kin
Xwe ji tesîra çanda bîyanî xilas kin
Rastî, entelektueHtî karekî pir zor e
Bê xwestin û fedakarî welat ava nab e
Tengasî derbaznab e, roj nabor e
Xwendevanno her hêlê ve bibin mamoste

Hember xwînfiroşan bi hemû zexmîya xwe pê H erdê bikin
Bi xwe bawer fu^oşvan û bazarvanan re bibên bese
Rewşembîrên me tenê ser xonçeyên tijî de rûdinên
Quretîye dikin, xwe gelek mezin dibînin
Ar ketîye malên me
Xwalî bariye H serên me
Gelê mêran birçîb e

Mirov

qet, qet mezin nabe

Qey dar bê şaq û bê pel dîkare xwe bixemlîne?

Ku rîçîk tunebe, çawa ji erdê avê dikişîne?
Darê gêştî ku şûne hat hilkirin

Hişk dibe, bê can dîmîne
Welatên xelke mirov

nikare xwe re welat bihesibîne

Xwendiwanên me ji dervayî welat H kolanan digerin
Dibên "em zana, welatparêz û fermandarin"
Ez rewşa we dibînim
Hûn ku zana û aqilmendin , fermo
Hêla rastîyan ve gav bavên, vegerin

Em hemû hev re govendên wekhêvîye bigirin
Rewşembîrên min o!
Em gei bê parestin bihêlin nexweşe
Bi dûr sekinandin ê û sêrkirin ê
Ev kar nameşe

Bese xwe kolanên emperyaHstan de xew nekin

Hin jêr ve werin, dakevin

Bikarin, mirovên me yên nezan re jî hevaltîye bikin
Çavên xwe vekin û H dora xwe sêrkin
Welatê min, dilê min e
Gel jî xwîna navda ye

Dîrok nayê dîtin, winda ye

Binyata qesra çandî helweşîyaye
Çi ecêbe, tenê navik li ser pîya ye
Çibikim, çibikim, îro bê hal maye

Ez nikarim bêjim min eleqadar nake, min çi jê ye
Gulîstan min re ji hemû tiştan pêvîstir e

XwaH li xwarina penabertîye tamtire
Xilasbûn mafe me ye
Bê xîret, dereng nemînê

Ez H dora xwe dinêrim

Ka H kûdera dunê, neteweyek çil mîlyon heye?
Ka kîjan gel, rewşa me de maye?

Ji kurdî bêtir kîjan ziman qedexeye?

Dema ku bîyanî bibên "Hûn çiqas belêngaz in"
Li min pir giran tê

Bo xilasbûnê, xebat rojane nîne
Bi biryar domê dixwaze

Rastî, xebata îro gora tengasîyan pir kême
Doz pêşve naçe, rewşembîrê me bê fême

De rabin, ji me bêtir netewe di bin lingan de nemane
Heta çi demê

Em ê ji bîyanîyan alîkarîyê bixwezinê

Dema ku bîyanîyan pirsa rewşenbîrîyê ji me kirin
Rengên rûyên me diguherin, lem sorin
Ez nizanim çi bêjim
Stu xwar im

Bê deng, ji kûr ve dinal im

Sedan rewşenbîr bes bi gevrîya xwe dmijulin
Bo tijîkirina hûrên xwe dişuxulin

Bîyanî nizanin ku rewşembîrên me dibêjin
"Gel

nezane, ew

tiştekî nizanin

Em ji gel mezin û bilintir in
Çima rihetîyên xwe xerab bikine
Bo hinên din bişuxulinê
Em tenê xwe û berjewendîyên xwe diparêzinê
Hêlên rehetîyan ve dibezinê
Ji me tiştan hêvî mekin
Xwe li me dûr bigirin
Gora rastîyan xwe amade bikinî
Em hev re çiqas çê ne
Gîştî nêr in, ne mê ne
Belê, belê, hember bîyanîyan jî bişkowên xwe digirin
Bi rêz xwe heta nîvî ditevînin
Nexweşîya heri xerab
Kurd xwe ji hev bilind dihesibînin
Yên

ku nexwendewan in nagirin mijarê

Sêri rûyên wan nakin
Li xwe nagirin wan re deng bikin
Zimanên serî bi şujin venagerînin
Wan wekî mirov

nabînin

Poz bilinditî kemasîk mezin e
Pir vekirî mirov

nebûnê re nîşan e

Mirovê kamil çiqas bixwîne jî nafire
Bê silav nabe, xwe

dûr nagire

Hemî tabaqan re nêzike
Nav komên mirovan de disekine
Mal bi temelê serxwe dimîne

Ku wer nebe
Bayê herî sivik jî pir rihet dihelişîne

Em bi salan jî bixwînîn em Kurd in
Zanistî bo serfîrazîyê, serketinê tê xebitandin
Ocaxê bê dar bi rehetî tê tefandin
Nav
10

netewên

azad de

ne bi qure bû nê

Bi xêbatê, rastîtîye şûn tê girtin
Bîyanîyan digotin Kurd ker û lal in, gune

ne

Bê serokatî, bê rêber, bê parêzwan ma ne
L"o têra me entellektuele me jî hene

Ew ji bo rehetîyên, xwe jîyanên xwe ji gel dûr ketine
Bo bîyanîyan wekî ronahî vêketine
Pir timane, tînê jî nadin, ttrsonekine
Çi dibe bibe, mirov

di welatê xwe de mezin dibe

Bi berhemên zanayên, mirovên xwe şa dibe
Bi rihê komitî keyfxweşî çêdibe
Gelê bê welat jî wekî me, li nav dunê belav dibe
Belavbûn;
Nexweşîya tenêbûnê tîne
Rewşenbîrên me ji gelê re bibawer nîne
Gel tenê dihêline
Bo ku ji xebatê dûr bimîne

Ji xwe re hecetan peyda dike, dîbîne
Mirov

bi keda xwe nav gel.de mezin e

Yê bê zirav, tirsê, bê hêvîbûnê bilavdike
Bixwe sebebe, lemletan dilerizîne

Rewşembîrên xav tama serkeftinê nizane
Bo min ew tam ji her tiştî xweştir e
Bin emrê xeUcê de jîyan nameşe

Li penaberîyê sebir jî nemaye
Bê nasname jîyan û saxbûn wekî mirine
Rewşenbîro! pozbilindo dûr mesekine, were
Ji gel re yek bimeşe
Em ku hember zordaran yekbin
Bîyanî jî me re rêz digirin
Bi jîyana koçberî em qet, qet mezin nabin
Nav me de yekitî çênabin
Civat bilav dibe, her hurikek aliyekî ve dipejiqe

Xweng û bira pirsa hevûdu nakin
Endamên kom û kuflet ji hevûdu bêxeberin
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Rewşenbîrên me welat berdan, berdidin
Dû porzeran de dibezin
Tenê hemêzkirina porzeran
Dide wan tama herî mezin
Wekî nêçîrvanên bê hêzin
Xwendevanan digotin

"Em ê herin dervayî welat, em ê xwe pêşvebibin, em ê bixwînin"
Pêşveçuyîna wan bîyanîyan re bû kar
Li bê xwedîtîyê

Xelkê, ser erd û bin erdê me hev re xwar
Yên ku zilmê li gel dikin

Yên ku xwe berpirsîyar nabînin
Ber çavên min yekin
Ez li wan naborim
Rastî min dêşîne

Naxwazim deng bikim
Kurd ji hûbûnên xwe dev bemadin
Bi nezanîyan, tayên jîyanên xwe badidin
Dişidînin, lihevdiqelibîn in, girêkan pêyda dikin

Mîna goreyên çavik, kunkunoşik xerab bûyî
Nikarin veçinin û xwe bikin

Divê rewşembîr bibê zimanê gel

Gora rastîyan, pêvistîyan xebatê bikin
Wan digotin "ew gel kevnpereste hişyar nabe"
Em se'etên xwe bo tiştên vala derbaz nakinî
Yê kedê bide pêşwaçûyinê jî dîbîne
Kurd ji serîhişkbûyîne dev bemade

Ne ji hev re, ji bîyanîyan re merd û fedakare
Civata xwe re xêmexwaze, dilsare
Iro şivanên me bûn serleşker
Gelê me hedî, hedî pêş ve tere
Rewşenbîr jî her demê zêdetir H rehetîyê digerin
Bi tirsin û naxwazin hêla rastîyan ve vegerin

Bav û birano, dê û xwayîngino hindik biserxwe ve werin
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Ya rastî hûn pir bê zirav in, berpirsîyar nînin
Nakevin nav gel, li malan nagerin

Bes e, ji bin tesîra newêlatîyan de derkevin
Raperînê de cîye xwe bigirin
Hecetan nebînin, xwe negiiînin
Bo şoreşê çi pevîst be gel pêk tîne

Bê ziravbiîna we jî dîbîne
Dem bi wareste bûnê nabore
Bo hêsabên biçûk xwe paşve nedin
Hûn bi vê rewşê nikarin gel rexne bikin
Yên bibêjin "gel venabe, paş de ma ye "
Ez ji we dipirsim, dev ji devjenîya bêqîmet û vala berdin
Bo pêşveçuyîna gel we çikir heta niha?
Mirov

ku H cîye rûniştî gel rexne bike

Ew tiştekî pir erzan û sivike
Sêri şoreşên din bikin

Rewşembîrên netewên din çi kirine, çi nekirine?
Nesihet li xelkê kirin pir rehete

Maşellah diwî alîyî ve hûn mamostene

Hûn ku bi xwe bikaribin pevîstîyên wan şîretan binîn şûnê
Ber çavên gel de alimên herî mezinin
Li cem me yên rêzgirtinê ne
Nivîsandina van lefzan li min xweş naye
Wekî kevirên giran û şujinê ne
Yên xwedî bawerî û bîryar hatin kuştin
Dagirkeran bi zanabûn
Welat de rewşenbîr nehîştin

Hemû gotin û çalekîyên xêmexwazan bi mane ne

Kurdistan ji rewşenbîran bibawer re kirin goristan
Yên ttrsonek jî gel tenê hîştîn û revîyan
Pir dûr çûn, bi lez û bez bazdan
Dijmin hêlekê ve gîhîşte armancên xwe
Şagirt bê pêşeng man

Dadgehên

dagirkeran ji rastan naborin
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Navê hin kesên bijartî

Bi başbûnîya wan dîrokê de cî digirin
Dema bîyanî pirsa welatê me dikin

Em ku

wan re rastîyan dengdikin

Ji me re dibên "Hûn çiqas gune ne
Nav ve de ku hevgirtin nebe
Çalekîyên ve bê mane ne"
Ji bin destîye ez şerm dikim
Rewşembîrên me têr xeberin
Lê

tiştekî jî nakin

Bêked û bêbedelin
Hezaran kes mane birçî
Alê

din ve welat dişewitî

Rewşembîrên me holleda tunin
Bîyanî dixwezin bibin navçî
Ez rewşa gel dibînim

Dibêjim ez bimrim, xwîna reş vedirişînim
Difikrim, çareserkirina rojane em ê çawa bibînin?
Ya rind ev e

Bila yên xav û bê xem di nav me de nemînin
Avên şêlû ji me re kemînin

Bi dilxwazên xwedî bîryar xwestin û proje zelal dibin
Ya rast pir, pir dêşim
Sêrî xelkê dikim, şaş dibim
Çiton serketine?

Dest û mêjî bûne yek û hev re dimeşînin
Ew çi bêxîretîye, ew çi bê xemîye

Kes mîna me bê dûgel, bê hesîyet nemaye
Dema ez zanîngahê de şagirt bûm
Xwendêwanan serokên serhildanên borî rexnedikirin
Bi bêrêtîye, bêideolojîtîye

ev tavanbar dikirin

Nedigirtin ber çavên xwe

Û wekî kesên sivik hesab dikirin
Digotin " Ew şex û mîrbûn
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Yekîtîya welat nediparastin
Bo xwe xwestevan bûn
Bê xêr biînî
Ez dibêjim belê, belê
Ez gorîno
Ew

nezanbûn,

nedizanîyan

Raste, gora zanînên xwe dixebitîyan
Le hûn pir zana ne
Çima berpirsîyarîyê nagirin ser milên xwe
Bo azadîyê, bi rastî, bi dU ked pêvîste
Hûnên ku tenê diodayên nîv tarî de
Dora xonçeyên gilover de dengdikin

Hewayên mezintîyê davêjin, bînên xweş belav dikin

Gel, yên ku wî barî dikişînih, we nasnakin
Jîyana penaberî serê xwendêvanên me tevlihev dike
Parçeyek bertîla mêjî teslim girtine, devên wan şil dike
Loma tenê hêsabê xwe û mala xwe dike
Nevelêye?
Bo

Kurdistanê xebat barekî giran e

Iro roj roja jin û mêran e
Fedakarî bê tuxub e, bê sînor e
Yên ku di rîya welat de bikevin, navên wan
Penaberên

nemir e

bê xîret, bi saxî mirin e

Bê gorin e
Welat xilas bibe jî penaber nazivire
Li hêvîya pêşveçûyinê, avakirinê dimîne
Ez ditîna van kesan fêm nakim
Dilê xwe li kesên

viha sar dikim

Nizanim, ew kes jîyana penabertîyê çawa dipîvên, radigirin?
Hezar carî li vê jîyanê pir xweştire mirin
Wan welatan de meh dibin sal, naborin

Penabertîyê ew rastî H min de fêm kirin
Mirov

nav gele xwe de serbilind e

Nav bîyanîyan de şûna me li bin linge
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Yên me bi kevnên xelke jîyana xwe diborîne
Zêde mebînin, hest mirîne

Naxwezin rastîya rewşa xerabî bibînin

Tiştên ku hemwelatîyên wanderan layiqi xwe nabînin
Dawêjin ber derîyan

Rewşembîrên me kevnên xeikê digirin, dibin malan
Sedemên parsek bûyînê ji xwe napirsin
Nabêjin çîyê wan H me zêdetire?
Roja îro ye ku bindestîyê diparêzî

Bila bimire, bindestî û mirin ber çavên min yek e
Kesê ku xwedîye armanca mezinbe
Wê zûbnê qebûl nake

Rewşembîrên me bi xweşîtî mirin e
Gîştin e kolanên dûgelên emperyalist
Ew gora zanîna xwe xilasbûn e
Hemû bûne weki xezalên biiîndar

Kuncikên malan de, bê dost û bê yarin e
Li xwe , H gel suketin e, anîrîn e
Serê wan berwan de ye, xwar e

Bi dermanên gejbûnê bîstûçar se'etan raketin e
Xwendevanî ew e, mirov bi xwe re xwedî aşîtî be
Xelke re, dora xwe re pevneçe, şer neke
Xwe bi delalî biparêze, bigehîjîne
Gulên aşitîye belavbike

Bikarî dor xonça nezanan de jî rûnê

Xwe bi giranî û zanabûna xwe bi^le qebûlkirin
Dîroka me de mînak jî hene
Xwandivanê bê berhem, zana nîne

Bo min yên herî mezin, yên nav gel de ne

Rewşenbîrino divê hun Elîşêrê Qocgîrîyê ji xwe re bikin rêber
Bikevin nav gel

Nemînin bê rih û bê xeber
Rabin ji xewa dermanên gejbûnê
Serê xwe rakin / pêşengîya gel bikin
16

Min xwe kişt?
Ez çima çûm Botan?

Min hesreta gel û welat dikişand

Bê xwestina min bavê min ez birim Stenbol ê
Der dorên me H Kocgîrî yê man
Min bîrya her tişti dikir

Yê ku bîyanîtî nedîtîye

Derdê bêxeber, beamedetî ji gund dûrketinê fêmnake
Zarokan nikarîbû ku bîryara malbatê buguherîne
Bê xwestin îteat dike
Em bi şînê rêketin

Mezin û qicik dest kirin paşilan
Mirovên me dengê kilaman bilind kirin
Min nizanibû me kuda dibin
Em li golîgan sîwar kirin
Heta Badunê peyanekirin
Ku me cara pêşin seyyare dîtin
Em şaşbûn man

Me nedizanî mirov ne, yan jî cinawirin
Em girtibûn hûndirê xwe û diîr ve dibirin
Ji gund dûr ketin, ji min re bûbû wekî mirin
Birayê min qîr dikir

"Ev çîye? Ev ê me buxwe, em difirinî

Heta neh salîya min, cîhana min gundê min bû
Li Senbolê dijîyam

Di nav xanîyê Ûriman de mîna girtîyan makûm bûm
Azadî û mafên gund ez terk kiribûm
Min bêrya her tiştî dikir

Xerabîya herî mezin, pir tenê mabûm
Her tişt H min gelek dûrbû

Dêra fileyan û mizgefta misihnanan nêzikê mala me bûn
Dengê herduyan jî me re bîyanîbûn

îşaretên çanda me tunebûn
17

Cîranên me zimanê me fêm nedikirin
Destên me digirtin, em bervî behrê ve dibirin

Dixwestin şiîna cîranên li gund mayî bigirin
Valabûna ku koçberîye amadekirîye tîjî kin
Em ziî paşdamayîyan bîrkin

Êşên me sivikkin
Gundê min pişta xwe dabû çîyayê Çengelî yê
Otorîte û teknolojî tunebûn
Me derewên medyayê nedibihîstin
Wê demê, nav gundê dor çîyayî de
Gora îro, em têra xwe azad bûn

Çîman a ÇengeH yê bihuşta min bij
Min nikaribû xwestinên xwe bînim ser ziman
Tenê di xewnan de H gundê xwe digerîyam
Sal borîn ji her tiştî pir dûr mam

Şagirtî ku qedîya, bê imkanî xelas biî
Ji min re fu-senda vegerê çêbû
Hêdî, hêdî amade bûm

Wekî her dilxwazî, dixwest neteweya xwe nas kim
Hesreta salan ji xwe dûr kim
Rastîyên civat û welat fêm kim
Tenê ji xwe re xwestvan nebûm
Ez ji dil entellektuel bûm

Iv4in berîya salan sond xwaribû

IComa ji şagirtên dora xwe re armancên xwe gotibû
Wan li min bawemekirin û kenîbûn

Xwestina min wekî ûtopyak dîtîbûn
Min ji xwe bawer helvesta xwe danya

Hezkirinên xwe dianîn ser zimîn
Min yên dora xwe re pir vekirî digot
Ezê zanîn û hûnêra xwe bo ronedîyan bixebitînim
Gelek dom nake, hûnê bibînin
Ezê armancên xwe bi cîh bînim

Ser de dem borî bû
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Ez dîsan xwedîyê hevokên xwe bûm

Min heta ku zanîngeh tevakir
Bûbûm xwedîyê bi sedan pirtûkan

Em, giştî bi xebata teybetîya devokên zanîngehan
Li dîroka welat, li rastîyên netewe pir dûr diman
Ez bi çalekîyên xwayê teybetî

Bûm xwedî armanc iî raman

Li zanîngahê çend hevalên min, weki min difikrîyan?
Bi xêra cîranên kurdên Botan
Li pirsgirekên axa pîroz ne dûrbiîm

Têybetîya min, xwîn germ bûm

Di hêla din ve, dilê min bi evînîya mirovan hatibû xemilandin
Ew hezkirinek pir natûr bû
Ev xelat ji dîya min re mabû
Bavê min dilketîye xwezayê

Tam û eşq dida wî rengê qeremix û soryazê
Min nedikarîya ku xwe ji bihişte dûr bigirim
Pêşîgirtina hestan dest min de nebiî

Binyata xewnên min gundê min bû
Min dixwest bibim rêzanê gel
Gel li min bigirî hêz

Min konê xwe barkir

Mêvantîya bajarê Stenbolê xelas kir
Çeperên pêşîya xwe bi destên xwe rakir
Çiim serdana Sêrtîyan

Bermayên jîyana xeribîyê canê min terk nekirin
Bêxwestina min têkilîyên min teng kirin
Ya xerab ew bîi

Navbera min ii gel de diîrbiîn hebû
Encamên salên borî pir vekirî li ser min mabûn
Zeliqîbûn, ranedibiîn

Ew bîyanîtî jî dîyarîya jîyana dervayî welat
U perwerda dibistanan

bû

Min dixwest hestên bîyanîtîyê rakim
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Pira hevqebiîlkirinê çêkim

Ez H bajêr, nav gel de mîna bîyanîyan mabûm
Hêla din ve ji fêrbûnê têr nedibûm
Wekî birçîyê, xelayda derketîyê hiikirinê bûm
Her

ku

roj diborîyan

Min pir vekirî, baştir xwe dipîva

Zêdetir jan dida min, tengasî û kêmasîyan
Başbiîn iî xerabûnên çandê

Di taldê de,vêşartî nediman
Tiştên bê deng lî xev hêla min ve dahatin dîtin

Sêrtîyan jî ez pir ciîda dîdîtim
Fêrdibiim, fêrdibiim
Hemi edet û tore t>o min gelek nii biîn
Wekî rêwîyê çolan, gervanê av ê biim
Caran li êşê kêfxirav dibiim

Ez li gel û rastîyên wan pir bîyanî biîm
Bi jîyana metropolan ji civata xwe dûrketî biîm
Min edet ii toreyên misilmanan nedizanî
Ez xeşîm ii bîstiipênc salî biim
Bi rastî xwedî ceribandin nebiim

Alê din ve, bi eslê xwe endama civata elevî

Û bin destê axa iî mîran de nejîya biîm
Gora çanda "ez benî"îtîyê perwerdê nebiibiim
Dervayî pîvanan dimam

Hevokên "ez gorî, ez xadimî wekî çîkên li ezman
Li min diîr ii gelek bê mane biîn
Rastîya din, bi beyitên

seyîdan jî mezin nebiibiim

Endama malbata dîne qedexe biîm

Min himik, himik paş ve hîştî biî

Bi hezkirinek pir mezin H Stenbol ê rabûbiîm
Hestên herî mezin ji hemwelatîyan re vêşartîbiin
Bi çîyan, dar iî beran şadibiim
Hez ji her tiştî dikir
Min her ku gel naskir
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Hêdî, hêdî diîrbûn H holê rakir
Rewşê pirs ii pirsgirêk ji min re zêdekir
Şewên min bê xew sibe dibiin

Pirs biîn wekî lesarên bê bend
Li herefnê sosyolizasyona gelan bala min kişand

Encamên nezanînê nedihatin kişandin
Çima şexsîyetên jar iî har?
Çima kesên hustî xwar?

Çima ji kuştinê re, ji xerakirinê re amade ne?
Çekirinê re, ji avakirinê re gelek diir û bîyanîn e
Çima gunêyê wan bi hev nayê?
Herdem ji hev re bê minetin

Gefan li hev dixun
Hemh>er heviîdu serî hişk iî mîna mixin
Gelekên wan mirov

kuştîne

Çi psikolojîke xerab e
Çi çandik bê mirad e

Çima hezi hevûdu

nakin?

Çima li ber zilma hevûdu, malan bardikin?
Çima ji hev re alîkar nînin?
Çima hember zordaran ser erd û linganin
Ji her emrê re amade dimînin?
Pirs her zêde dibiîn

Bi wan pirsan keyfxweşîya min winda
Rengê madê min xerab dibii

DifUdrîyam
Gelo li ser wê rewşê

tesîra kîjan çandan hebû?

Bera olan çi biî?

Kîjan berpirsyaran?
Kîjan femkirinan netewe ya min kiribiîn wî halî
Di mejîyê wan de ajotiîbiin toximên neyartîyê
Ser serê wan de berdabûn ava keH
Civaknas dibên

Kilam ii stranên neteweke rewşa rast nîşan didin
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OI ji kevnperestîyê re rê vedikin
Pêşveçuyînê difetisînin, dewlemendîyê dikujin
Destan têkilîyên civatê vedikin
Lîhêvên ser rastîyan radikin
Her ku min xwest civatê naskim
Rastî iî kêmasîyan tazî bibînim
Min pir vekirî dît ku

Nav tengasîyan ii bêmoralîyê de dimînim
Min bîryara xwe da

Ne bi lez û bez
Ezê hêdî hêdî gav bavêjim
Bi vî halî li hestên jar xilasbim

Wekî çavdêr diir ve bimînim
Min qencî iî xerabî bi hev re ditîn
Diketim tengasîyê

Hêrsê çavkanîyên betanên min dimêtin
Hember rastîyan cimexweş ii bînteng dibûm
Min

nedikarîya çavên xwe bigerim

Xwe nedîtî bikim ii riîyê xwe bizivrînim
Li tengasî û xerabîyan biborim
Bi xandinê û zanîngeh qedandin ê

Kes nikarî bibê ez zana ii pisporim
Her ku pirs zêde dibin
Dem zêdetir bê tam diborin
Hindik, hindik

min civat naskir

Rastîyên jîyane ii giranîya toran pir vekirî fêm kir
Ez nav pirtiikan da mabîim

Li hiikmê çanda rojane bê xeber biim
Nîzama nivisandî di nava gel de riineniştî bii

Kanûnên dardakirî ber edet ii toran de bê mane biîn
Gotinên kevnperest li hemii şûran tiijtiîr bûn
Edetên kal ii pîran bi hemii giranîyên xwe mabiin
Di nav ciwatê de hêjayî û xwedî xatir bûn

Agirê xebat û xurtbûnê muqawemat bedena min de bilindkir
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Jîyanê bi tirş, tal ii şîrînîya xwe dom dikir

Her rojek ku diborîya min tiştekî nû hiîdikir
Xerabîya herî mezin ew bii
Min ziman

nedizanîya

Dil ji bi zanebiin berxwedanê rê

nedima

Gel ji min re digot bajarî, bîyanî

Nedîtîbûn qîza Kurd xwendewan be
Bi dil, bi xwestin, bi nefsbiçiîkî alîkarê wan be
Min bo serfîrazbiînê sond xwari bû
Mînak biîna qencîye min re armanc

Serkeftin nîşana herî bilind bii
Min digot ezê hewl bidim

Bi zanabiin, hindik, hindik bimeşim
Merdîwanan yek iî yek hilkişim
Kêmasîyan re rê nehêlim
Hêdî, hêdî sarbiîn ii diîrbiina gel rabii
Bi wan re bawerî çebii
Botîyên ku fu-send ketibiin dest wan ii xwendibiin
Biibiin mîna stunên li darê
Ji quretîyê

nedihatin xwarê

Li xwe gelek bawer û kêfxweş biîn

Wan tenê bo xwe û malbatên xwe xwendi bûn
Rêveberên civatê aciz nekiri biin
Gora xwestin ii pêşveçiîyîna xwe
Ji xwe re jîyanên xweş amadekiri biin
Hinan goti biin "em şoreşê dixwazin"

Weki agirê gîyê biibiin
Pêtên agirên wan tîn nedabiîn

Pir zii kefenên westandinê diriibiin
Bi alîkarîya kom û kufletan, xwe jî xwekLribiîn

Enîjî, gel jî windakirî biîn
Şoreş

newelê rehete

Dibê mirov

pir dirêj bixebite

Ramanê de domkirin serketinê tîne

Ku xwedî bîryar

nebî

Dibî kenoka beredayîyan

Bin lingên

kevnperest ii feodalan de dimînî

Xwe dor çeper kirî dibînî
Nubiîn
Xwestwanê nubiinê
Dibê xwedîyê eyarê zirav be
Hemt»er listîkên sedsalan xwe biparêze
Gelek

hişyarbe

Jîyan

Em nikarin jîyanên rojane bifikrîne
Pêvîste dildayinê ii planên xwe

Pir diîr ii direj bigirine
Her dem şurên dagirkeran ii destên wan
Li paş hustîyên gel biîn
Hin şoreşwanên kevn
Bi fedakirîyê re domkirî bûn

Lê belê çi heyf
Hindik, hindik windakirî biin
Hinan jî riîhên azad iî şexsîyet teslim kiri biin
Gotibiîn "Me têra xwe karkir
Weqes ked û dem bes e"

Loma Kurdên reben

man bê serokatî û bê kes

Min ji xwe dipirsî
Çima ew ditînên xwe de ser neketin?
Li ber kîjan bayên xerab ketin
Hevcetîya îro

Tedbîra îhtîyadî, hêzên berdest em bemedin e
Pêvîstî, bidîtîn ii domkerbin e
Jîr û bedeldarbin e

Rastî, tengasî ii çareserî ku bi dengên bilind nayên xeberdayîn
Domdike rizandin ii paşvemayin
Zana ku
Hewl
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tengasîyên civate

nedin

negirin ber çavên xwe

Bila

nebên rêveberên me gundîyên nezanin

Ev kaniîna fizîkîye

Şiînên vala bi wî halî namînin
Miheqak tijî dibin

Ez vê rastîyê vekirî dibînim
Zanajigelhez nakin
Dûr ve disekinin iî sêr dikin
Nezan jî gora zanîna xwe hewl didin
Pir rehetî tekoşînê piîç iî xerab dikin
Ku paşvaçuyîn çêbî, belavbiîn bibî
Em siicdarin

Di nava Botan de çend

zana hebûn?

Bi rastî xwedîyê wan hestan biin
Min

nedixwest destê xwe bavêjim her birînê

Tiştêki min ji xwe re dikir armanc dibir dawîyê

Teslimi tengasîyan nedibûm
Xwedîya taybetmendîya karakterik serî hişk û bi hêvî biîm
Wekî hinan bar germîya herêmê pal ne dabiîm
Jixwe nebawêran digotin
"Pir zor e
Em nikarin ji wî gelê

nezan re bimeşin

Ji kerban û zehmetîyan serê
Goşt iî laşê

me diêşê

me dilerizê

Porên serên me diweşe"
Rehet nîne
Kes ji me re azadîyê nav boxçeyan xelat de nayîne
Gel pêşvexistin xwe helandin ê
Pêvîste mirov

xwe wekî çêça hinguv bibîn ê

Her ku şevlê didê
Beden ji alîkî ve jar iî kêm dibe
Dema ku

min biryar da ez herim Botan

Li Stenbolê yên dora min, ji min re digotin

"Ew, çalakîya te ya xwe kuştinê ye
Qet, qet xwestina biaqilan nîn e
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Armanca bêaqil iî dînan e
Te çi, çîyê xwe wenda kiri ye?
Wir şun ve navê te, ii

cem me xeyalperest û gerokvan e

Tu li wî bajarî cî û war nebî
Her dem navê te mêvan e"

Min hesabên kom ii kuflet nekir
Cîhana xwe bi xeyalên dewlemend kirina yên dora xwe

Nexemiland û dorpêç nekir
Hesabê hemiî ciwatê kir
Derîyê mala xwe heyanî paştê vekir

Mirove dilxaz dikarî bibe alîkar iî rehberik baş
Min ew rastî bi xebata xwe eşkere kir
Seba hinan ez mînakek gelek baş
Seba hinan nebaş
Bo gel ked dayîn, xebat domkirin
Dewlemêndîya herî mezin e

Zana û dilxwaz bi pratika xwe
Pêşîya tunebiînê digir e
Serê koçê rêya rast ve vedigeiîne

Ew şerê azadîyê de lingê herî xurtin
Ku zanayên jîr iî fedakar tunebin
Kesên

ku di nav cîhana xwe ya piçuk de dixebitin

Semakevin, girtîne, winda dikin
Gel rewşenbîrên rast, xwedîyê bîryarên vekirî dibîn e
Pir zêde qîymet dide

Li zinarên herî bilind ji

wan re cî pêyda dike

Doşegên H tîftîg û kutnîyan çêdike
Bi rêzik mezin dora zanan riîdinê
Bê dîyarî namîne
Ez li çiîyîna Botan pir kêfxweşim
Iro bi serî bilind nav gel de dimeşim
Tama jîyanê li germîya gel digerim
Bi çavên hêstir iî xemgîn namirim
Çi ku ji dest min dihat, min kir
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Gora zanîn iî fera bedena xwe pêwîstî pêk hanîn
Loma çavên min vekirî namînîn
Ava jîyana min gel dide

Ez ku nav gel de

nebim

Xwarin tamê, tav tînê nade
Ya rastî bi çuyîna Botan min xwe

nekuşt

Qilêra ku kemalîstan bi zanabiîn ser min ve zeliqandibiin
Min bi alîkarîya gel paqiş kir
Bi sabiina bitimê şiişt
Bermayên bîyanitîyê ji xwe diîr kir
Min ku jîyan û têkilîyên gunditîye fêm nekirina
Civata bajarî jî nas nekirina
Netew li heviidu der nedixist

Mirov

tenê bi xwandinê, bi pirtiîkan

Rastîyan nabîne
Ji her tiştî diîr dîmîne
Bê pratîk, bê ceribandin çarevan nîne
Civat gelekî tiştan di taldê de vedişêrîne
Kî ket nav

gel, her tiştî pir vekirî dibîne

Hevderxwistinên biçiik ez gêştandim
Bo hevderxwistinên mezin
Heta îro jî li hiîkirinê têr nabim
Min xwe wekî hêzdar didît

Dijminan, berdevkên dagirkeran digotin
"Hey kurdo.. jina bîyanî
Emê te H jîyane qut bikin
Hinên me meyîtê te ji Navala Qeseban re dîyarî bikin
Rojên te tên hejmartin
Seba yên wekî te tirban dikolin, şiinan vedikin"
Qyê meyt bûna bi şeref ser serê min biî
Tirsa mirinê H min pir dûr bii
Cîyê min, H bedeldaran, sozdaran kêm biî?
Her ku diçû di nav gel de bawêrîya min xurtir dibû

Çavkanîya jîyana min ew bûn
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Pêvîste

em jinên

Mezopotamyê nefsbiçiik

Û dilên me kokdar bin
Hestên pozbilinditîyê ji sedemên nezantîyê winda nabin

Çeperên, tixubên xerab
Bi şuxula nav gel de radibin
Bi xebata rast gel ez naskirîm
Gel ku ji hinekan

hezikir

Dibê "Belê çavê mui"
Hêdî, hêdî di nav gel de bilav biî

Deng û navê min....
Winda biî bajarîtî û bîyanîtîya min

Bi wan re yek xwarina

nanê tisî

Li riîn ii goşt xweştir bii
Bo min mirovên

xwêzayî re riîniştin, denkirin

Ji ya dewlemendan hezar carî qimettir
Berhemdar iî baştir bii

Xeletî jî bi lêgerînan rastir dibiin
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Çimajin ûmerjihevre nemeşin?

Her dem
Bi her hêlê ve

Jîyana azad tînim ber çavên xwe

Kesên ku

min ji xwe re weki mînak girtin

Heta dawîyê li berxwedan
Xêrxwazên herî mezin ew biîn
Her dem yek biîn, hev re biin
Ne li du hev, tenişta hev şiîn girti biîn
Hev re rabiin iî xebat, xilasbiînê tîne
Bila tenê mêr nebin xwedî text
Jin pa§ taldêya perdan de nemîne

Bi hev re pêşveçuyin, bi hev re xebat pir xweşe
Mêr makyevelîst bî, sextekarîyê bike
Bi zanebiîn jinê paşve bihêH, nebaş e

Tama xwarina ku bi destekî were çekirin
Nayê xwarin û nexweş e
Mirov

bi destekî tencikê bigire

Bi destê din jî tev de
Naqulibî, gêmabî ii narije

Diîstanê nav rojingê giranîya xwe vêdişêre, diparêze
Jinino heviîdu hişyar kin

Destên heviidu bigirin iî heviidu bilind kin
Pêzîstîya herî mezin li hev baver kin
Welat ku azad biî

Hiînê wê demê li heviîdu dilxweş bin
Qîzno qey roj bê tav ii tîn dibin?
Çîya ii şikeftên Kurdistanê bila ji me re mal bin
Seba tiştên bêqîmet rojên xwe derbaz nekin

Rîya jîyana wekhev ii serfîraz de pîr iî kal bin
Bala xwe bidin dijmin

Bertîlên wan keviran dihelînin
Mirov

bin tesîra navbenkaran de dimînin
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Bo standina kesayetîyên me
Dagirkeran hemii bertîl amade kirin
Neyarên ji serxwebiina me re

Hiin xwestinên

me rind bidin naskirin

Em mal ii mûlk, şan iî navdengîyê naxwazin

Bibin rêberên bindestan û xadiman biparêzin
Qîzno bixwînin
Berdeviktîya hemcinsên xwe bikin
Hember hişyarbûna me lîstik zêde ne
Mêr dixwezin tekoşîna me xerab kin
Bi avdewa şor dara jîyana me xerab kin
Ew cins bi sed salan e

H ser text e

Armanca wan jina bê rêxistin û bêtifaq e
Mezinên mezinên me dagirkerin
Mezinê me jî mêrin
Wan

em helandin, bi zanabûn

emrê me xwarin

Bertîlên ser navên dîyarîyan tên,

bê mane ne

Ew bo girtina çavan û dilan parîyên kirêkirinê ne
Xurtbûna rêxistinan bila we

netirsîn e

Hiîn ku erîşê ser kevnperestîyê nekin
Mêrên bê ar dikarin her xerabîyê gelek bi rehetî bikin
Dara jîyana jinan bi dorhesin kin
Belê tengasîyên me pirin
Zivistan bi mijin iî dirêjin

Rojên bager ii bahozê bi rehetî naborin
Ew ê bi xebata me were bihar
Hember xebata azadî xwestina jinan
Mêrên pa§vemayî dibin weki gurên har
Gunêye

wan bi jinan nayê

Dibên "namiis", dibên "kêm xebat"
Bi

neyartî êrişi ser jinan dikin

Bi lêdanê, bi şerê riîhanî tendiirîstîya wan xerab dikin
Xeberên xerab, lêxistin û kêm dîtînê bi hev re dimeşînin
Gotinên xweş layiqi yên nav cîyan
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U kevanîyên malên xwe nabînin
Bi qeftan çîçegan ii gotinên xweş der ve dişînin
Kêfa mêran pir xweş e

Dibên "text ê rêveberinê dest me da ye
Qey polîtîka ii xeberdayîn hêvîya we maye?"
Ya rastî, serkeftin ya mêran nî ne
Jin nezan ii bê hêz mane

Loma mafên wan ê mirov tî yê jî winda biine
Yekbiin nebûna jinan, li jinan da wende kirin
Bi xerabîyê mêjîyê wan hatin belav kirin

Mêrên kurdan tinaz bi jinan dikirin
Hember ken ii xeberdayînên wan
Jinan li sîngên xwe didan û nifu- dibarandin

Mêr bi ramanên dagirkerîyê difikirîn
Gora ditînên xwe yên newêkhêvî

Bemameya bindestmayîna jinan pêk tînin
Bi xebatên xwe yên tarî jî namînin
Caran ji hêrsê ii qarê nikarin xwe kontrol bikin
Dest bi xeberdayînê ii gotinên xerab dikin
"Jinino, qîzino hiin çi dibêjin?
Qey em tenê xwe re dixwezin?

Li cîyê xwe riînên, zimanê xwe dirêj nekin
Bixwe xware mijiil biînê kêmkin
Xeber nedin, deng ii destên xwe ranekin

Bi çavên bel, bi didanên raşidandî sêri me mekin
Mafên we çiine, hûn bi her alîyi ve têrin
Em ku

riî bidin we hiinê ji lingan dest pêkin

Hêdî, hêdî ser serê me re derkevin
Dawîyê de emê bi riî hevdu bikevin
Bi ev gotinên bîyanî hiin ê çi bikin?"
Mêrê Kurd bo berpirsîyarîya malê
Çalekîyên dijmin xwe ji re mînak digire
Çi heyfe

Mal mîrato ji azadîyê jî ditirse
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Azadbiina jinan wekî xerab biîn hesab dike

Ji jîyana azad tiştekî fêm nake
Dibêje " Ezê bindesta xwe winda

bikim

Bindestek din li ku, bi kîjan peran peyda dikim?
Ya bindestê xwe de dixebtînim, radizînim, hişyar nakim"
Belê, belê nezantî
Nezantî, çiqas tiştekî xerabe
Bi wan ditînan
Navbera jin û mêran de hevaltî, evîndarî, rêz, bawêrî şîn nabe
Gora ditîna min jîyanek xerabe ye
Jin dixebite, jin ducanî ye, jin dayîk e, jin berpLrsîyar e
Hemî tişt e, li ser pîyan e

Lê ku

hat xeberdayîn

Jin netişt e

Cisnik bêaqil e iî beradayi ye

Mêr ji ramanên, ditînên xerab nikarin vegerin
Bi herdû destan hemêz dikin, dizeliqin
Bo şînbiîna ramanên

ku neyartîya jin iî mêran dikin

Li çareserîyan, dermanan digerin

Wan ramanan bi kîloyan distînin
Xwestevanên, alîkarên kevnperestîyê cem heviidu cî digirin

De were wan xwestinan fêm ke
Bi rastî şîrove ke

Mêrê ku

dibê

" Mêjîyê jinikê û yê heft mirîşkan yê ke"

Ew ê xwedîyê wan ditînan ji me re rêxistinên azadi yê ava kê?
Mal xerabo, dayika xwe jî bi wan gotinan bi nav dike

Mêran bi rexneyên xerab, bi xurtbiîna fîzîkî
Xwebawerîya jinan dan winda kirin
Bi hestên dayîk biîne

Dest iî lingên me hatin giredandin
Wan em bo armancên xwe hanîn, birin iî dan xebitandin
Belê serketin
Ku navên wan, nav civatê de hatin naskirin
Keda jinan bîrdikin
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Ji xwe re kevokên -niî pêyda dikin
Seba hilkişandinê, bilind biine

Yên ku ji xwe re kirin merdîvan silav jî nakin

Xwedîya xebata zor û zehmet bi rehetî tê bîrkirin
Ku xwedî kursî biin

Xwe ji rewş ii jîyana xwe ya berê jî diir dikin
Ji biranînên xwe direvin

Qesrên dora xwe diheHşînin
Weneyên kevn hurdikin

Di mal de jider ve bi hestên mêranî qîr dikin
Xwe wekî şêrên daristanan hêsab dikin
Mirov çawa bilind dibe
Rojikê jî xij dibe û dikeve

Çêbiin ew e ku mirov xwe biparêze
Şexsîyeta meran bilav nebî, neqelişe

Bi xwedî hesîyet ji çîyayên bilind de dakeve
Ji hespa pêşbirkê pîya be

Mîna berê, nav civatê de xwedî şun be

Nav mezinên me bîrva terin, xwe bîrdikin
Pir jor da, li dora xwe sêrdikin
Jin dişuxulin

Ew rojnameyên xwe dixwînin û temaşe dikin
Dibên " Jinino hemû mafên xwe teslim bikin
Devê xwe bigirin, behsa şoreşan mekin
Pir zêde pêşve meçin

Bi navê Xwade û Resule wî emê we şeijêkin"
Mêr polîtîkvan in

Gelek caran bi gotinên xweş jinan dixapînin
Zêrên dîyarîyê digirin, tînin

Xeberên şîrîn dikevin şuna hevsarên hêstiran
Di gevrîyên jinan de rêçan vedikin
Kîp kirî dimînin
Her ku sal diborin

Têkilîyên wan dibin weki xwarina ber têrxwaran
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Tamê li hevdi nagirin

Wekî bedenên bêxwîn
Çavan nav malan de digerînin
Bin darê zorê de

Ji mecburîyetan li cem hev dimînin
Ew girtîyên çand ê û ciwatên e
Wê revşê, wî haH zêde nabînin

Statiiyê diparêzin, çima deng derxînin
Bi hezeran kom Ci kuflet halê hevdane
Navên wan malbatine

Nav xanîkî de mayîn hiibiine

Ew jina ku;

bawerîya we bi we tune bî

Ew ê bo qîzên xwe çi bike?
Bêçareserîye

Wan gora çanda bindest perwerde dike
Pêwîste jin heviîdu hişar bikin
Li xeletîyan, kêmasîyan neborin

Law û qîzan ji wekhêvîyê re amade ii mezin bikin
Jin hişar nebin

Mêr fu^endên pêşwaçuyînê li malê diîr dikin
Ji guhertinê ditirsin

Sedemên giimanan aqil winda dikin
Ku ji pireyan boiîn
Xwestinên xwe hanîn cî

Pirtiîkên ramanan vêdişêrin, xerab dikin
Têlevîzyonan li erdê dixînin, hiir dikin
Jin ku naxwazin bi bombeyê kîmyevî bimirin
Bi hezaran meîtên me li kolanan nemînin
Ew ê bêjin hey mêrino, em jî cîgirin
Fermo, pêşve verin

Ew ê bi nênîgên xwe wekin bîrên dewlemêndîye
Li holê rakin ramanên bêhêvîye

Dagirker nezanti û paşveriitîyê bajar, bajar belav dikin
Kevnperestîyê diparêzin
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Mêrên

nezanhemberjinên belêngaz har dikin

Jin li her heremê tengasîyan dikişînin

Hêvî, xwestin û kerba xwe jûr ve
Xwedê ye xwedî bar re dişînin
Jinên

jjerwerde nebî dimînin bêçare, bêderman

Kevneperest hember revşa wanê xerab, ji şabiînê difirîyan
Jin hiibiibiîn
Li çokên

xwe didan û digîrîyan

Bi kîjan sebeban jina kurd ew danêkirin heq kir?

Kerbê kanîyên çavên wan xerab kir
Em jin law, bira, bav, kalik, xeziir û mêrên xwe ve pir merdin
Ew me re dibên " Li rêçên dapîr iî dayikên xwe der mekevin
Ew ramanên ve sedsale berdin
Ser ditînên ku

ne gora çanda mê ne xeber medinî

Em mêran re dibên cudatîyê ji hole rakin
Rastî, bi dil, bi bawer bo wekhêvîye bang kin
Bes e,

hiîn mêr nikarin ser navê me kar kin

Me ji jîyana rojane sar û diîr kin

Toza mirinê li dora me belav kin
Hemî xweşî bo we ne

Hiin bo me rêya oxirê venakin
Cudatîyê,

newêkhêvîyê di nav me de belav dikin

Her tiştî gora xwe dipîvên ii eyar dikin
Nav ramanên feodalîzme de dilevizin, gevz didin
Nav koma jinan de toximên
Yekîtîyên

neyartîyê avdidin

jinan jar dibin, belav dibin

Bazirganên nezan Fiziîl Bekoine, sedemin
Ew ê jin qireja ku mêjiiyê mêran de cî girtîye paqiş kin
Wan li bêziravtîyê, li ramana nexerxwaz xilas kin
Mêr ew ê hedî, hedî bi sebre pêşbikevin

Iro nikarin gavên şip, kîp iî dirêj bavejin
Ji hê bawerîyê bêferin, dikevin
Rastî jî ev e mêr lîstîkvanin
Bêziravîya xwe , tirsên xwe vêdişêrin
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Ji kêmasîyên xwe re hêcetan pêyda dikin
Kevneşopîye diparêzin
Dagirker hember hişyarbiîna jinan
Mêrên paşverii digêşînin hevdu, ber heviidu dikin

Xeletî ii kêmasîyên jinan pir in, mezin in
Serpêhatîyên xwe nanivsînin

Bîyanîyên ku

li welalê me digerin

Tenê gora şîroveyên xwe dinivsînin
Bese
Bila zilm ii zordarî nav civata me de

nemîne

Qîz û law kîne?
Di dawîye de xwang û birane
Her dem

em jin ji bo malbatê daxwezine

Bi vê ramanê têne perwerdekirine
Mêran jî wekî zarokên xwe dibîne
Bi hestên dayîkbiînê nêzikî dibe
Sing iî t)erên xwe bêtixub vedike

Mîna dayikan pêvîstîyên wan pêktêne
Sucê meye, em mêran dialîmînine
Bêdergiîş namînine
Her dem dayika ducanine
Dema ku em hiibiin xwe re xwestine
Pêşdîtin iî egoîzma baş ku me jinan re hebe
Zêde dom nake, ewê armanc çêbe
Wê demê bi her alî ve xilasbûn ava dibe
Jin ku jîr ii zanabe

Hin mer jî tên guhertin
Ji jina xwebawer re rêz tegirtin

Li hestên xerab diirdikevin *
Kêmasî û xeletîyên

xwe dibînin

Wekî berê ranakevin
Iro bi hişarbiîna jinan
Rêveberîya mêrên xerab difetisî li can dide
Erîşên wan, harbiîna wan
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Ji tirsa dawîbiina desthilatîya wan e

Hember fêrbiina jinan neçarmane
Xwestina jinan, şîrîkatîya desthilatîyê ye

Dest mêran de were me jinan neziki cîgirtîye jî nakin
Jinino, H nerm nezikbiina wan nexapin
Her dem xwedî pirs bin
Glîmanan bikin

Ji lefzên "evîna min, şîrîna min, delala ber dilê min"
Qet, qet bawer nekin
Ji wan re rê pirin

Ku bi gotinên çavan kiir dikin nekanin
Dikarin bi hacetên din me bixapînin
Kî bi xwestina xwe
Bi dil iî razîbiîna xwe
Dide desthilatîya xwe
TesHm dike textê xwe?

Ew ê hêrsa windakirinê hin mêran bê hiziir iî nexweş bike
Qey gune û sucê yên me?
Jîyanê de şîiîkatîyê nizanin

Ji ditînên bav iî kalên xwe dev bemadin
Jina hişar ji xwe re rikeber dibînin
Li Hstîkan digerin ku

Me bi xerabî ji ber çavan bexînin
Bo wê armancê paşdagotin
Zan kîlîdên dest mêranin

Bi paşgotine dikarin jinê ji hêza jîyanê diirxwînin
Navê wê wekî "jina xerabî belavkin, derxinin

Bi hezaran jin bi wî haH ji tekoşînê hatin diîrxistin
Mêran piştên hevdu dan mistdan
Bi dengê bilind qîrînîyên keyfxweşîye berdan
Yên ku nedizanîyan digotin qey maran H wan da ye
Kor nebiibiin, didîtin
"Meşka dew bi du pîyan nayê kildan
Kendir H sêpîyê tê girêdan"
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Min bi xwe her dem alîkarî û rêhevaltîya mêrê kurd kir
Bi dil ji wan baver kir
Bê tuxub da

Bersiva xwestinan kêm nekir

Gora xwestinan, fer û zanabiina xwa parva dikir
Ew perwerde ya malbata min biî
Min xwe re xwestin nedizanîya

Her dem dayîne re amade biîm
Ez wer hatibiim hiikirin, hiibiibiîm
Nihatibiim hişar kirin

Çav girtî ii şevên kur de raketî mabiim
Eşan, derd û birînan xewên min revandin
Dema ku, ez bê fêr li bê derman mam

Min li dora xwe kes nedî
Dost û yar tiînebiin

Nexweşîya min, hestên min nehatin b>er çavên wan
Qrana min a ku bi eslê xwe bîyani ye

Ji min bavê zarokê min ii rêhevalên min dipirse
Nikarim bih)êm, dema ku ez serxwe biîm
Gora pêvîstîyan berhemvan û alîkar biîm
Mal ii dora min tijî dibii

Dema ku ez bin barê salan de nexweş iî bê hal ketim

Min li dora xwe sêrkir kesekî nas tune bii
Kursî ii xonçe valabiin
Belê, belê rêhevaltîya me
Rastîyên me ev in

Rojên tengasîye de em H hev nagerin
Destên heviidu nagirin ii naparêzin
Nav

lesara nexweşî iî tenêbiîne de berdidin

Bi berên berfê bîraninan hildidin

Bi vê bêkesîye hestên min roj bi roj can didin
Min bi serencên, bi jîyana xwa ya borî
Mêrên Kurd nas kir

Loma hêvîya dostbûnê û rêhevalîyê winda kir
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îro ez li xwe dipirsim
Min bi salan qefilandin ii ji xwe re xwestin nezanî
Dayîk biim, jin bûm, rêheval biîm, aqilmend biîm, hertişt biîm
Dema ku ketim ii

hevceî alîkarîyê bûm

Min çi hêvî dikir ii çi dît?
Yên

dor ii nêzîkê min bo min çi kirin?

Xwe diîrgirtin, bêxeber û bêpirsîyar kirin
Hember weqes tiştan
Valayîbiina dil iî dorê
Mafê min ew bii

Rastî ii xerabîyên jîyanê pir bi giranî min dan fêm kirin
Dawîye de bi her hêlê ve tenê mayîne
Ez li hertiştî dam diir û sar kirin
Ez kurd im
Ez jin im
Ez dayik im
Ez dinivîsim
Ez xwedî bîryar im
Ez

ne belêngaz im

Ez ne gunekok im
Ji xwe bawer im
Min dil ji xebata der ve

Barê malbatê jî girtîye ser milên xwe
Ez berhemvanîya jinê derdixinim holê
Peyîtandin

dikim

Her alîyî ve duşuxulim
Lê, ez ne evdal im

îro pir bi zanabiîn alîkarîye naxwezim
Wekî her dem bi hemû giranîya xwe
Ser Hngên xwe diskinim
Ez hember xizintîyê

Ez hember hemii dagirkerîyan tekoşîne didim

Ez ser pîya me, bi nexweşîyan dijîm
Xêmexwaz bila qet hêvî nekin
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Bê dem namir im

Ezê dile xwe rehet bikim

Gora xwestina xwe berhaman derxinim
Der û dorên xwe dewlemend kim
Kesên ku rêzê, hûrmet ê heq nakin
Ji wan re nabêm "ez benî ii ser serê min"
Têybetîya min ev e
Bi dengê bilind xeber didim

Loma nayêm hez kirin
Min bedelên xwestinên xwe yên pîroz
Gelek giranbaha dan û didim
Ez ne du rû me, ne jî tevzîr im

Nikarim wekî qeşmêran bib)êm iî bijîm
Lê belê

Nav rexistinên politik de nayêm hezkirin
Çibikim, ez welê me

Her mirovekî, gora wî têybetîyên wî hene
Nikarim wekî şanovanan biHzim
Ber bêhesîyetan sere xwe heta erde bitevînim

Di mêjîyê xwe de hin tiştan bifîkrim û biparêzim

Ziman jî gora xwestinên hinan bilizînim iî vegerînim
Ji neçaran re, ji ked xwaran re, ji nexweşîyên qada bilind re
"Hiin bi marîfet in, çavter in ii tenê bo gel dixebitin
PLr, pir fedakarin" bêjim
Werim şerjê kirin jî

Rastî çi ye di devê min de ev derdikeve
Di nav diirutîyan de ku bê deng mam
Xew bi çavên min nakeve

Bo wan sedeman jî ji rexistinên polîtîk min re şun tune
Nayêm qebiilkirin
Sekter dimînim
Hebiîna min, rewişta min welê ye

Nikarim ji reş re bibêm sipî
Ji xerabîyê re bêjim qencî
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Sêri qeşmerokan dikim

Qgirtîyên bê hiînerin û hatine boyax kirî
Ji xwe re xwestwanên deng zêde vekirî
Çawa, bi çi gotinan bilind dikin ala bê rengî
Temaşevan ser pîyan e

Serê wan di ber wan de ii pêsîrên wan girtîn e
Bo wan destên xwe li hev dixin

Ya rastî ev etmosfer nexweş e
Di aliyekî ve gel

Di alîyekî ve çekên ku mirinê vedirişin

Û ez difikrim
Kiir, kiir terim

Nuqmi bêdengîyê dibim
Jana rastîyê daveje dilê min
Dibêjim ê va çawa be?

Ez bîryara xwe yê xeberdayînê de dom dikim

Kurd hîn biiye axayê xwe re bêjî "ez xulam, ez xadim"
U tebaxa riihanî wekî xwedê pîroz bibîne
Difîkrim

Ew ê gel ji van alimandinên xwe çawa dev berde?
Çi demê?

Ewê bi çavên rexnekirî seri rêveberên xwe bike?
Şehsîyet ew ê çawa ji diiriîbûnê xilas bin?
Mera nivşek nii pêvîst e

Nivşek bê hesab rastîyan bînî ser ziman

Bi gotinên klasîk xeber nede, wan nexebtîne
Ew nivş dikarî çiraya Kurdistaniek xwedîye dadîya civakî vêxine
Şuna rêveberên rast de rune
Çima dii rii iî tevzîr ji min hez nakin?
Bi xerabiin behsa min dikin

Gora xwestin û ditînên xwe min rexnedikin?
Dest wan de vere sêpîya dardakirine
Meydana gel de datînin

Kendîre can girtine ba dikin
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Ji jor ve diçeriqînin
Wekî çermsipîyên ku çermsor guran

Ser serkeftina xwe avên cemed girtî vedixwin
Xwe şer iî devjenî karkirî dihesibînin
Di dadgeha darizandine de cîyan par ve dikin
Min bi bêrêzîya qaîde ii kuralên civatê

Nasnekirin ii qebulnekirina otorîta mêran sucdar dikin
Ala partîya mêrên serdest bilind radikin
Ez vêşartin û xerabîyan
Tiştên nayên xeberdayîn ve dikim
Rastîyan didim ruyê hinan ii bêberriî dizeliqînim
Dibim kolandvana neqebên pirsan

Pirsgirekên civatê û jinan tînim rojevê
Bi bawerî dibêm ii li dora xwe çav digeiînim
Pêwîste jin xwe re çandek nii amade kin

Çanda kevn ji xwe pir diir kin
Lêkolînên pêşveçuyînê kur kin
Jinên pêşveçûyî
Berpirsîyarîya çanda niî bigirin ser milên xwe
Nav civatê de xwe bidin femkirin bi ditînên xwe
Bê arî azadî nine

Jinên me azadî xwestin iî qeşyê
Weki hev dipîvên iî hev re şîrove dikin
Ew ê yên zana perwerdetîya hest ii xwestinên rast bikin

Mêr jina heralî ve serketî eşkere qebûl nakin

Li hember me zirxên zehmîyê

lixwedikiri

Bê deng, weşartî, bi çavên tazî kirinê seri me dikin
Ez mêjîyên wan dipîvêm

Xwestinên wan tengin
Dilên xwe de dibên

"Xwezî ez jî hevalê jinek wer biîma

Jê fêrbii ma
Min bedena wê hemêzkirina
Çav ii dile min têrbiina
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Ev bi her tiştê xwe ya min biina"
Li çavên mêran xwestinên wan dibirqin
Bi birçibiîna mêjîyê wan iî dûriîtîya wan dikenim
Hestên wan kêfa min tînin
Caran min li xemgîrîye diîr digirin
Heta ku zikê min bêşî dikenînin
Xwestekên wan H nêrîna wan dixwînim
Jarbunên wan gelek vekirî dibînim

Lê çavbirçîyên me terbiînê nizanin
Ez parîk nan nînim

Wekî giinî me gevrîyên wan de dimînim
Nikarin min bucun ii daqulînin
Narim xwar

Bi ditînên xwe qefsingên wan de dêşînim
Kesên teng difetisînim
Bila ew der ve çavên xwe terkin
Bi heyranî sêri me bikin

Jinên wan jî malan paqiş kin
Zarokênên bînin iî bi setan ser lingan bimînin

Xwarinên rengîn ii xweş çêkin
Zikên wan têrkin

Belê ew xwestinek mêran nakin dudu
Q de jî gora xwestinên wan dibin gorî
Kes xwestina jinan nabîhîze, nabîne
Ew jinên gora xwestinê ne, yên malê ne
Serê wan giredayî be, vekiri be zêde tişt ferq nake
Jina Kurd çavên mêrê kurd

têmake

Ya malê çi dike bila bike
Jina der ve bala mêran dikîşine
Hestên wan bin de dilerîzine
Ez rastîyan bi dengê bilind dibêm
Bi şujinan hîcranê û hilgirtine vedikim
Loma nayêm qebiîl kirin

Bi sekterî têm navkirin
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Mêrên, jinên ku

bi rastîyan ii zanabiin dijîn

Dikarin her tiştî pir vekirî bibêjin
Jina hişyar ii zana
Mêrên Kurd wê jinê
Ji xwe re

neyar dihesibine

Weki heHşvana kom ii kufletan dibine
Bêrêzîya mezin dikin
Xeberên xerab dipijîqînin
Bi pînan broşa keda salan dirijînin

Bombayên li derevan hatine amadekirin diteqînin
Pêwîste jin destê hevûdu pir xurt bigirin
Heviîdu bi hezkirine bilind bikin
Heta ew salên dawî
Ew civata du riî iî kevnperest

bi hemii giranîya xwe

Hustîyên me de darda biîn
Bi alîkarîya hemû çek ii rêxistinên xwe
Nehîştin em pêşve bikevin
Ditînên xwe bînin cî û bi rêya çalakîyan serkevin
Xeberdayîn, raman, fikrandin jinê re qedexe bii
Loma serdestîya xwînxwarên

me

Li Kurdistanê de bi dijvarî belav dibiî
Mêrê kurd li xwe

nedidît rabî, gelek mîskin bii

Ji bê xîretîyê diir nedibiî
Mêr biîbiin kincvanê jinan
Her tişt gora xwestina xwe didiiran
Jinan

nedikarîyan bêjin

Em wê diî riî ne
Wan kincan qebiilnakin
Li xwe nakin
Kincên ku

civatê iî mêran

didiîran

Bi xweşî jinan re dibiîn goristan
Qey jinan dikanîyan mafê mirovebiinê bipirsîyan?
Jin her dem ji zexmbiîna bedena mêran ditirsîyan
Loma t)erdelên giran baha dan
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Iro zexmbiîya beredayî zêde kamake
Jin bi mêjîyê xwe hestên kiivî sar dike

Ditînên xerab li keran bar dike
Ji xwe diir dike

Pêşveçuyîna jinê mêrê nezan har dike

Jin ku

bibin porvan, solvan iî kincvanên heviîdu

Bi gora xwestinên xwe bîryar bidin
Nezanbiîn iî bê arî namînin
Emrê me pir kurte

Li du me qencî û berhemên xweş dimîne
Serî di ber de berdayî ii rê de çuyîn
Gora mêran namus ev e

Iro bi xebata jinan ew ditîn betalbiî, nameşe

Heta ku jin nebiin likolînvan, şervan, tolhildêr, çalekvan
Xwe re xastvan

Gora beyanemeya mafê murovan
Mêran mafê mirovayetîye jî ne dan
Ez navcî me

Tenê xwestinan tênim ser ziman
Hember tengasî û xerabîyan
Xwe ker û lal nakim
Wekî her mirovekî kurd

Ez jî berpirsîyarek im
Gora rastîyan dendikim ii dixebitim
Mîna hustirîyên zevîyan têm dîtin
Loma bi sekterî têm navkirin
Keça Kurd

Xwestinên, pêvîstîyên xwe hêvîya hinan mehêle
Qet, qet nesekine, bişuxule
Gora zanîna xwe
Çi ji destê te de te bike
Dema raketinê nîne

Sekinandin, hêvîyên mayîn
Bo te xeterê pêk tîne
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Ku ew biîn hiîbiin

Kes nikare tiştekî bike ii biafirîne

Hiîbiîn, sistbiîn meran, armancên meran dukuje
Xwestin tamên xwe winda dike

Hestê berxwedanê hêdî, hêdî bê fêr dimîne

Jina Kurd heta îro xwestinên xwe bi destên xwe neynan şunê
Hîşt hêvîya hinan

Jinino ji xelkê hêvîyan

mekin

Yên ku alîkarîyê bidin paşê ser serê me axatîyê dikin

Serpêhatîyên jinên welatên azad bixwînin iî lêkolîn bikin
Baş bibînin, ka wan çi xeletî iî rastî kirin?

îro rewşa wan çîye ii çi dikin?
Ji xwe re dersan derxînin

Berhemên zimanên şîrîn ii ji hertiştî bawer mekin
Mêr bi can, bi dil me re nabêjin
"Hevala min, şîiîka jîyana min"
Hevaltîya xwezayî qet nakin
Armanca bimîne hêvîya hêvîyan
Hêdî, hêdî xwe sist dike

Dibî kefa ser mirîyan
Tekoşîn dikeve bin lingê mêran
Xwestin tenê bi nîyetan nagêşin sêran

Bi insafa hinan azadî nayê ber dêran
Mêr gora fêma xwe, gora merhameta xwe dimeşe
Diqarên, nexwestvanê serfîrazîya me ne

Encamên perwer da kevnperest nav çavikên wan de ne
Li serên wan heta lingên wan hesudî dueşe
Jin ku xwe hevceî alîkarîya wan bibîne
Azad nabe

Rojên xwe bi xevnan derbaz dike
Jîyanê de wekhevbiinê nabine
Jin ku

bi fermana xwe tevger bike

2^xmi û aqile wê teri wê dike
Jin ku
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bifêr biî, ciwat xwurt dibe

Jin ku jîr bii ii bi ramanên baş hat xemilandin
Civat jî bi hêla rindbiinê ve tê guhertin
Tîrêjên ronîya delal tên dîtin
Pêwîste jina Kurd dev ji gîrî berde

Lingê xwe bi ditînên baş H erdê de
Jin bêjin emin, em jî di milên hev de ne

Kî, kîjan mêr me ii xwestinên me fêm dike?
Bi mejokî vekirî çalakîyên
Yên ku mirovên jinên

me şîrove dike

bin zilma mêran de mane

Navên wan jinan cem yên hêsîran e
Bi dengê, qîrînîya mazluman
Bawerîya xwe diparêzim

Qîrîn iî hêrsa min hinan ditirsine
Fêsad ii tevzîr ji min diîr disekine

Min wekî neyarê cinsê xwe dibîne
Ez

ne

neyare

wîcinsîme

Xwestvana dostbiîne ii wekhêvîyê me
Xwezayîya xwe qet winda nakim, bemadim

Nîşana êrişên xerab dibim
Xwe berpirsîyar dibînim
Loma ji tekoşînê diir namînim
Kî dixweze, dikare min ii dîtînên min qebiil bike
Kî naxweze bila rêhevaltîya me

neke

Jina kurd ji te re gotina min ewe

Fêsad û

nexweşên kursîyan ji xwe diir ke

Cisnê xwe bi hestên xêrxwez ii evînê hemêz ke

Tu çiqas dikarî waqas hestên xwe xurt ke
Pêwîste mêr femkin, em parîyê xweşnîn in
Bedenên me ne bo terkirina çavên wan in
Em bi pêşketina tekoşîna xwe keyfxweş in

Bila mêr gora hûnerên me me bigirin dest
Ser me şîrowan bikin
Bi çavên qarandin, hesudî,

nexwarxwezî sêr dikin

Hin bi hêrsê hem didanan diqirçînui, hem jî tif dikin
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Iro çibikin jî nikarin bendan ber me çêkin
Me berdin hevdi ii yekbiîna me xerab kin
Tenê ew te ser milên wan

Diîr ve bisekinin ii sêr kin
Ez tilîya xwe didun ser birînan
Kiîwîyan re dibêm rastîyan bibînin
Em wekî du hêlên çîyayîkîne
Bê alaqa nemînin
Loma ez bi sekterî têm navkirin
Navê min bi xerabî tê bang kirin

Ne destên riîhanîyan maçîvanim
Ne jî ji ber feodalan serî ditewînim

Hember dagirkeran bi zanabiin şervanim
Nezanan re

fêrvanim

Ji bo serketinê bibawerim

Kedxwarên cisne xwe re jî dibêm bes e
Pêli me mekin, ser keda me nemêşin
Bê deng namînim
Kesên egoîst ii nerast teşhîr dikim
Gora şexsîyeta wan, wan
Canikim iî pirsan

bi nav dikim

diptrsim

Gelek merdim

Bi xwe bawêr, pir rehetî hember derdikevim
Loma navê min kirin sekter
Jina xeber nade

Jina serê xwe ditevîne
Jina dibê "belê ez benî"

Jina gora xwestinên dervayî kara xwe dimeşe
Te qebiîUdrin ii parastin
Ez xwe iî normên meriîbiinê diparêzim
Loma bi sekterî tem navkirin

Sekterîyê, bê rêzîye, xerabkirine, bilavkirine
Ez didim hev
Mêrên kevnperest ji min re dîyarî kirin ev nav
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Dixwezin jin bimînin bê tav
Qey ji

min re xeme

Jîyana bê xîroş bê tame
Jina bi xwe bawer, zane
Ji şallê mêran re nabî pîne

Paş dêrî de, şuna îskarpînan de runa ne
Qye wê kuşikê odan e

Loma nayê qebiîl kirin

We re dibên nejî, rok ziîtir bimire
Heta ku rastî biçerixe

Derew iî xerabî cîyê xwe digire
Fêr bedena jinê de namîne

Kî, çend kes dikarin rastîya rastîyan bibînin?

Yên beredayî navên merên qenc diîcun, dikişînin
Camêrên ziHnê nakin bi "serî jinîîye tên nav kirin
Wan wekî xerabvanê civatê dibînin
Bi dîyarîyên, serborîyên salan
Ez bûme ya xwe, ya hinan nin im

Hember xwe rast im, ser lingên xwe dimînim
Li têkîlîyên xwe de azad im

Bo yên dora xwe jî rizgarî xwaz im
Rastîyê, dostbiînê, diparêz im

Loma paş stiîyê hinan da mdinim
Naym qebiil kirin

Bi sekterî tême bi navkirin
Qey xeme?

Min re bîye jîyan

Ji tekoşînê bêzar nabitn, tamê digerim
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Bişenga min şer karê te ye?
Dipirsim

Li kîjan bajarî hatî?
Dibê "Ez Mahabadî me"

Rindîya ku xweza yê daye wê temaşe dikim
Nikarim çavên xwe lê bigerim
Bê xwestina min
Bala min dikîşine ser xwe

Lê dinêrim

Nêrînên min li gulîyên porê wê de darda dibin
Kezîyan hev re dumunin
GuH bênerme û bêmorî dimînin
Heta panîyê xwe berdidin

Wekî marên erd hemêzkirî tên xwiîyakirin
Sêr dikim

Mîna textên reng tarî

Û daristanên bi heşînayî xemilandî
Reşîya gulîyen ku li piştê dibirqên

Bi delaH riiniştîne ser milên sêzde saH
Xwestin û armancên wê li me xerîb nayên

Di nav civata me de rewşek pir xwezayî
Li bedena dewsê saH kincên leşkerî
Bi xwe bawer radibe, riîdine

Bi çavên lêger H dora xwe dinêre
Sêrdikim

Gepên ji sêvên Meletîyê sortir

Çiqas bi dilxwezî , evînî diparêzin

Çavên ku tarîya şevan ji xwe wê re kirine malxwayî
Sêrdikim

Biiriiyên ku wênekeran mecbiîri xêzkirinê dikin
Bûjang ii çavên xezal heviidu bi kêyfê hemêz dikin
Lêvên gîlyaz şîrînahîye belav dikin

Gelek bi xwe bawerin li ji kesî şerm nakin
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Xwîna min dikelînin
Pir zêde jê hez dikim
Temaşevanim

Henîya ji berfa tilikê çîyan sipîtir
Rindîya biîrîyan, wê dikin nemir
Ew bi nazlibûna xwe dibêje;
"Ez sittîya wan çîyan
Azeba şev ii rojan

Buka zimagan
Pepuga pagan
Bilbila devîyan
Gulroja bostanan
Mêşa qovanan
Pilinga nav gîyan

Têyra text ii zinaran
Masîya nav çeman
Giîjoka deştan

Sîpîndara dora kanîyan
Sorxima nav gelîyan

Bîşenga dora golan"

Reşîya çavên wê bi baqiH dibirqîyan
Xwe kêm nedîdît ji zanan
Sêr dikim

Didim xeberdayîn
Sêzde saH ye
Bejn ii bala wê pir kurt maye

Eşkereye, têr nexwarîye
Girtîya jîyanê û
Hevala azadîyê ye
Sêr dikim

Tillîyên bedena nîvbirçîmayî
Bi kîjan xurtbiinê, çawa hesinê sar hemêz dikin
Çengên zirav nikarin çeka giran ji erdê rakin
Hezi hesinê reş dike
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Mîna biîka ku li dar iî paçan çêkirî hemêz dike
Bilindahîya wê û ya çekê yeke
Dixwaze xwe bide qebul kirin

Bi hemiî xurtbiina xwe rextê ji erdê radike
Toza ser bi şiitika xwe pakiş dike
Di ser singê xwe redibe ii tênî

Mîna mezinan girê dide
Navên hacetan dipirse
Bi xwestinik mezin hii dike
Şutika piştê badide
^nrêjên tavê destên sipî avdide
Weki hesinê xof ii sar, hêdî hêdî dibe parçeyek jîyana wê
Hêla bavê ve bi seiîtî mezin bîye
Sêzde salîya xwe de jî bê dê maye
Sêr dikim
Gotinên birê wê diqarînin iî hêrs dikeve
Bi riiye tirş ji erdê radibe
Bi wê bedena xwe ya jar
Bi dengikî hişk û xwurt

Hember xwestinên birayê xwe derdikeve
Guhdarvanim, bê deng dimînim

Bi êşa dil dibêm xezala wan çîyan
Beybiina dora kanîyan
Gulşîlana xozanan
Buxika nav hêrgan

Tu ya sezde salî
Çawa nav artêşe de

Li herema şer dimînî?
Dengê çekan te natirsîne?
Ew, xwe mêvana bihiiştê dihesibîne?
Ji kerbê bê deng dimînim

Nikarim zimanê xwe bilebitînim
Berpirsîyara sezde salî re bibêm
Şervana delal
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Tu qicikî?
Nikarî wî barî hilbigirî, rakî

Hestîyên te tîjî nebiîne, pir sivikî
Qey ev çîya mane hêvîya te?

Destên ku pirtiîkan hemêzkin

Tillîyên ku bi hiinnê xwe çînik kin
Çima berê xwe dane çolan?

Şuna cîye germ, ji te re biine doşeg kevir û dar
Dora te tijî dupijik, marmarok û mar
Berxa kozan

Ji wan xwestinên mezin were xwar
Tu ya ku hêdî hêdî balix dibî

Gora xwestina xwe xwarinê nabînî
Nav şer de bedena te kinik dimînî
Di dawîye de ji tendiirîstîya xwe jî dibî

Heta ku bimirî berhemên encaman dikişînî
Bişenga min tu zarok î

Ku ji dest min dê were

Ez nahêlim yên wekî te herema şer de bimînin
Pence sal jî bibore

Emê xerabîyên şer bijîn ii bibînin
Ez dixwezim tu ji mirinê pir diîr bimînî

Heqê te jî weki Saraiyan, Lîlîiyan, Elenaîan welatikî azad bii
Heta îro tiştik avane bii

Belê delala min, bejna te û ya çeka te yek e
Çînîkên li gepên te qilera (qirêja) riinê çeke
Histerên êşê vedixum ii nîşan nadim
Nikarim fu-sendên başî ji te re bidim
Rastîyên tazî iî te dibînim

Hemh»er rewşa te ji kerbê dilerizim
Bê tevger dimînim
Nikarim bêjim tu çekê berde

Here mala xwe, şunva vegere

Bila kesên mezin şer bikin
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Tifenga pênc kîlo ii rextê giran rakin
Barên giran morîyên pişta te xwira dikin
Te min re got "Em heşt xweng ii biran ê
Em hemiî li vira ne
Teyrên

xilasbiinê ne"

Ez ku ji te re bibêm "şer karê te nîne
Here H dibistanan bixwîne
Têra xwe mezin be
Gora te beşên pisporîye hene
Bi zanabiîn berhaman pêkbîne"

Dizanim tu yê bi pirsan min ê bidî xwêdandinê
Dest te de ye broşa avdan

Ez mezinim hember te şerm dikim
Giranîya barê te fêm dikim
Hiin qicikin, hurin
Barê revşenbîran hustîyên ve de man

Li çîyan çunên xwe digirin
Zarokên ku li herema şer de bilav biîne
Nav xerabîyan de mane

Kes xwe berpirsîyar nabîne
Nafikrin

Ew rewş ser bedenên wan zarokan
Çi xerabîyan amade dikin?
Zanayên me diir ve, bi dilên sar sêr dikin
Ez li şuna wan hemîyan şerm dikim
Bîşenga min beybûn bîndikir
Bo gerê, dora çemê Zelê hez dikir

Pancikên şalê xwe bi erdu destan radikir
Bi evînîyê navê çiçegan liber dikir
Dema gav davitin

Ditirsîya ku nebîne ii peli gêlan bike
Wan li jîyanê diirke
Belê berxa ber dilan
Belê delala, naiîna dîya xwe
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Belê ez dizanim

Bi tirsa pelixandina candaran bi balkêşî dimeşî
Tu ya xwedîya dilek şen, çawa mirovan bêşînî?
Ya rast hez ji çek li xwînê nake
Bi heyranî sêri dora xwe dike
Gora emr ii zanîna xwe temaşevanike

Ya xwedî evîn nikarî rindîye teva bike
Lê belê rastîya giran
Kurd ii gelên dora me

Bi dengên zilimkaran hişyar biin
Bi diiruşmayên tune kirine, ji helandinê mezin biîn
Bin darê zore de perwerde biîn

Loma gotinên zimanê şîrîn nagirin ber çavan
Xwestinan fêm nakin
Hiinebûn
Bo karkirina hesîyetê
Bo parastina azadîyê, şervantî pêvîste
Darê zorê, çek armanc nine
Ew hacet ku

nebin xwestinên me dimînîn bê mane

Xwînxwar xurtin
Leqên xwe bi zimanê

nerm dikin

Gorên mirinê ji me re vedikin
Ji berhemên xwe qet şerm nakin

Li cihanek welê
Mirov serhilnede nikarç bijî

Bîşenga min kefsînga mirinê de ye
Pir zê de jîyanê re girêdayîye
Bo

xilasbiînê hêvîya mezinan nemaye

Ez lêger ii lîkolînvan biîm
Li çîyayê Zelê mêvana şervanan bûm
Dema min xelas dibiî
Zarokên min li

malê hêyîya min mabiin

Me li hev du xwatir xwest
Ji wan veqetin li min pir giran hat
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Bi heqîba pirsan vegerîyam
Hêvîya xeberên wan dimam
Dema min xebera mirina wan dibihîst

Li xemgîrîyê dil davit, dem diborîya
Bîrkirin pir zehmet bû

Bîşenga min ez ji êşa te iî hevalên te
Heta niha jî dijîm
Rastî pir giranin

Nikarim her tiştî vekirî bêjim
Weneyên rewşa we ji bîra min demakevin
Bi min ve giredayîne
Ji xwe ve yêk dikişînim

Dema ku

H van bajaran

Balixên weki te dibînim
Hiin H ber çavên min digerin
Ji we lêborînê dixwezun
Caran ji bo we histêran dibarînim
Bi şewata kezebê dilorînim
Yên ku xweşbiinên jîyanê

Delalîyên dunê nasnekirin

Û ketinê paşila axa sar
Bo we digîrêm iî dibêjim

Bişenga min, xwezayê delalîya delalîyan dabû te
Lê belê keçika serxwa
Axa ku şîn lê xilas nedibii
Bo kurdan şahî pêvîst biî
Sedema bindestîyê

Te bavê xwe jî nasnekiri bii
Di pevçunên xelasbiine de mirî bii
Dêyne bavê te di hustîyê te de mabii?
Banga rastîyan tu H Mihabad ê
Mirinê jî H Zagrosan hêsir girti bû
Weneya te ya ku ber konê nawalê ve kişand
Ji min re wekî dîyarîya heri pîroz ma bii
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Evîn çîye?

Evîn tîjîbiîna dil e

Ji derevan pir diîr e

Bi çavên hezkirî li ser erdê tam girtin e
Hest parvakirin e
Evîn ji xwe re aşitî ye
Evîn ked e

Evîn berhem e
Evîn afu-andin e
Evîn zêdekirin e
Evûi jîyana hestan e
Evîn hezkirin e
Evîn hezkirina mirovatîyê ye
Evîn hezkirina xwezayê ye
Evîn hezkiruia heywanan e
Evîn hezkirina axê ye

Evîn hezkirina, dildarîya evînan e
Evîna min bê tuxub e

Li erdê bigire heta ezman
Jîyana xwe de ez bê evîn nemam e

Kes nikare sînoran dayne ber evînên min
Çalekîyek welê ew ê min bê bend bike
Ya rastî dîn û har dike

Bi êrîşên welê ez zêdetir evînên xwe re têm girêdan
Zirxan H xwa dikim ii dibim parêzvan
Xwe xurtir ii kîptir digerim
Bo ku bigêşim evînên xwe
Dikevim rêyan, baran jî hildigerim

Ji xwe re hacetan peyda dikim
Hemt>er sînorvanan serê xwe xwamakim
Kengê gêhêştim evînên xwe
Bi kêf xweşîye dema xwe vedixum

Dujminên evînan nikarin hestên min ên hezkirinê bikujin
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Şîrovan bikin ii ji min re tiştan bibêjin
Ji dûr ve kevirên dor tiîj bavêjin

Ez dikarim bo evînên xwe, xwe feda kim
Evînên min ne erzanin, ne jî sivikin
Ez lêkolînên evîna evînan

dikim

Cê nebiîme
Bi evînên xwe re dijîm, yêkim
Ji xwe re tama wan zêdetir berheman ava dikim
Evînên min, min pêşve dixînin
Bê evîn, bê hezkirin mayîn
Cihanek welê naxwezim

Şuna westdane nabînim
Bê evînî ku

mam?

Tilikê dilê min dêşe
Dil ku

vala bii

Beden

bi jana giran dimeşe

Evîna zanistê min pêşve dibe
Mirov hêdî hêdî fêr dibe
Ku hîn bû, ji evînîye têr nabe

Ji dora min rêçên evînîyê nemînin
Rastî xwe wekî sêwîyek stuxwar dibînim
Pir tenê dimînim
Dil vala bûn

Hezkirina jîyanê dukije
Mirov ku

dil ii mêjo tijî jîya

Tendiirîstî jî xwe diparêze
Serî da êşa xerab namine

Lerzandina dest û junîyan winda dibe
Derîye bihiştê li ber mirovan vedibe
Qîrînîya tenêbiînê nabîhîze
Kilamên dilketîyan xeyal dikê
Li riîyê dinê dengên herî xweş dibîze

Yên ku xwedîyê evînên mezinin
Bi berhemên
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evînên xwe

Dibin mînakên baş
Bi xwestina rind bûna mirovetîyê

Li ser kursîyên herî bilind

xwe dibînin

Yê bê evîn nabin daristan
Mîna toximên navik rizî zîl nadin
Wekî kaşên bê gîya riit dimîn in
Ber bayên dijvar bê parestin in
Jîr biin, qabîlîyet û evîn ku

gêhêşt hev

Ji hev re bi rehetî serdikevin

Ji wan mirovan berhemên

baş derdikevin

Evîn rihê hemii xwestinan e
Xebata bê evîn tamsar e

Mêran paşve dide
Berhemên zîrektî ku

bi evînê hatin

nexşkirin

Pêşîya rêya mînakbiînê tê vekirin
Şexs dibe sembola evîna mirovetîyê

Navê navdar di navdunê de belav dibe
Xwedîyê evîna mirovetîyê

Xebata xwe ji civatê re dike dîyarî
Tenê namîne

Evîna civake
Şexsan dixebitîne bi riîhekî paletî
Hestên wan kesan ser pîyan e

Bi xwestinên herî mezin rîçîk dane
Bi ber bayê sivik nakevin
Giranin, li şuna xwe ne
Pelên ava jîyanê windanekirine
Şaxên wan rut nînin, xemilandîne
Kî dikarî bêjî gulî bê fêkîne
Bi civata xwe re yek dijîn
Ji jîyana tenê diîrin
Li bêevînîye qet tamê nagirin

Gervanin li diî evînan de dibezin
Raber, raser digerin
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Bi zimanên şîrîn rêveberin
Mirov di nav komên gora xwe de rehetin
Ser kulavên hirî jî pal didin

Şunên ku evîn hebin
Bi zikên nîvbirçî rojan diborînin

Nanê tissî û çiirtanê kevn
Mîna goştê berxan gevrîye de diborînin

Wekî runê teze daduqulînin
Bi tuya hezkirinê zik da dihêrînin
Bin xanîyê nîvpag de bin jî

Xwe di qonaxê de dihesibînin
Dilopên şilîye nabînin

Li hestên qarîne, qeîdandine diir dimînin
Evîn kilîda hemiî derîyane
Axuya xerabî ii tengasîyane

Hemî zîndîyan re zimane
Xwedîyê evîne, xwedî civate

Hemijer xeraban, xêmexwazan serbilinde
Bi encama berhemên xwe nav şermê de namîne

Xwe di nav baxçeyê gulan de dibîne
Bi hezkirinê mirov sivik dibe
Bi lez ii bez ji kortan derdikeve

Wekî ciwanê bîst sali bi rêdikeve
Qatirên baran ku bi hemiî alan ve terbin
Li ser axpînan de gevz didin
Dîhîrên, çîtman davêjin, dibezin
Yên dora xwe gez nakin
Bi

rehetî hevsêr qebul dikin

Lingan dizeliqinîn erdê
Bê deng baran radikin
Rastî û encam ew e
Evîn her tiştî bi mirovan dide xwarin

Ji pireya herî teng dide derbaz kirin
Koza agir dide gez kirin
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Malan dide bar kirin
Mirov bi fêra hezkirinê xerabîyan winda dikin
Pêştemalên xwe wekî alên evînîyê darda dikin
Ji hezkirine qet şerm nakin
Civikên hezkirinê re ducanîtîyê dikin
Bila xwedîyên lingên giran rehet bikin
Dujminên hezkirinê keviran davêjin
Berfa çile ser meran da gildorî dikin
Xwe xwedîye fîkra rast dibînin
Bi diîjminatî gotinan dibarînin
Bi çavên piçuk ditîne sêr dikin

Wekî xîrozên ser qirşan, stuyên xwe dirêj
Perên xwe pir fereh vedikin

Jîyana bê evîn wekî xwarina bê xwêye
Tamê nagirim, candar nabînim
Loma ji hezkirinê diir namînim
Evînê wekî ava wahe dihesibînim
Jîndara rêvîyan dibînim

Yên ku hîn biiye ku hezkirine hînke
Jê metirse

Xwe lê diir meke
Dest ii ling tên girêdayîn

Ew bixwazî jî nikare xerabîyê bike
Caran bê deng bo evîna evînên xwe diloiînim
Ditînên xwe bi dilekî vekirî dibêjim
Ya rast dilê bê evîn

Mêjîyê bê berhem naxwezim, naparêzim
Ez nikarim bê evîn bijîm
Bi zanabiin evînên xwe dijîm
Ez dizanim
Çima, bo çi, bi çi armancî hez dikim
Dixwezim em evînan hev re şîn bikin
Bi şîrîkatî hezkin

Loxmeyên pîroz li heviîdu t)elav kin
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Tiştên herî xweş tamkin
Caman dixwezim li serê çîyan
Bi dengê herî xurt ii bilind

Evînên xwe binav kim
Çima ez evînên xwe dixewkim?
Evîn çima şerm e?
Evîn çima qedexe ye?

Qey dilê bê evîn germ e?
Heta îro ew xerabî bê şîrove maye
Dixwezim hestên xwe bileqînim
Heta serê tilîyên

xwe jî, jana evînan bijîm

Xwe di nav lehîya hezkirine de bibînim
Mijar ku evîn be
Nikarim bê gotin bimînim
Evîn, hezkirin ji hemû hêzan jîrtîr ii xwurtir e
Evînên min heta îro

qedexe, tixub nas nekiri ne

Bi zanabiin fêm dikim, lê digerim, dibînim, hez dikim
Dizanim Ijerdel girane
Çibikim?

Bê evîn, bê hezkirin mayîn?
Min bi rehetî dikuje

Jehrî ya herî dijvar
Xwîna canê min dimije
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Pelişandin û ziverkirin
Civatek weqes

nexweşe ku

Rêveberên mêran

şuna mêjîyên wan

Doxinên, bin zikkên wan in
Loma îro kurd hê welat û bê mal in
Bi kula bêdiigelîyê dinalin

Mêr dikare êrîşi qîz û jinan bike
Civat çalekîyê dibîne iî deng nake
Bê helvest iî bê gotin e

Erîşker ji wê wêneyê xurtîyê digire
Jin û qîzan wekî kakil dibîne
Dilê xwe rehet dike

Têra xwe taman digire heta ku bimire
Çima, H çi şerm ke?

Bin çavan de ii di şer de jin ii qîz wekî gorî ne
Di kêlaka pelişvanan de runîştandine

Çareserî nîne
Heta îro jî bê parastin mane
Palişvan bi hev re dikevin mîhrîcanê
Ka kî dikare sefera yêkemîn bike
Her êrîş şehsîyeta gorîyan diqêlişîne
Hestan bîrîndar ii belav dike

Qamîş dest pelişvan de wekî hacetik e
Raman ii zanîn tune

Serî naşuxule mîna elba genime
Xwe bi bin doxinê xwurt hêsab dike
Ji diîr ve ku sêr bikê
Cinavirê di hûndir de xuya nake
Bi fîzîki mîna miroveke
Wekî kuçikê gora êrîş kirinê hatîye perwerde kirin
Heta ku bikare tê şuxulandin

Belengaz iî feqîrike
Hestên mirov biînê wî re pêvîst nînin
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Ew ê bi wan çi bike?

Kerê ber derîyane bi hêla hinan ve

Bi destên sistemên, rejîmên xwînxwar tê xebitandin
Xwe iî statiîya xwe ferq nake
Piştê timar dikin ii didin êrîşkirin
Ber derîye wî mirovatî çend pere dike?
Ew ê bi kîjan aqiH encamên erîşên xwe hesab bike

Serokvezîrê tirkan Silêman Demîrel pir bi rehetî
Zivistana hezariînohdiiduduyan de bi hestên bê minetî
Bê şerm û bê tirs ber rojnemevanan digot
"Xwortê bîst salî dikarî her tiştî bike
Xwîn dikeH, çima neke?"
E!.,belê

Rind btfîkrîn, baş bibînin
jEw rastî ke

Berdevkê rejîma dagirker pişta leşkerê xwe timar dike
Pir normale

Çima, çawa leşkerê arteşa wî li gundan xişi jin û qîzan neke?
Ev ê li çi bitirse, kê hesab bike?
Bi wan rêveberan

Pelişvan dawîya encamên çalekîyên xwe dibîne
Wî li ser pîlan hildidin

Li serayan, qonaxan ser kursîyên bilind datînin
Wekî şervanikî mezin dibînin

Ew H berpirsîyaiên rexistinan madalyayên zêr ii zîv digire
Şuna berdelê dibirqe ii H ser singe
Hêla din ve, hêdî, hêdî ala komarê bilind dibe
Temaşevan destan li hev didin
Bo hiîrmeta xwe îşandin
Bi lez ser erdu lingan ra dibin
Civatik ver de

Bi rêveberên ver

Êrîşker çima tama pelişandinê kêmkin
Ew ê bê navber berdevamkin
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Bi çalekîyên xwe bedenên jinan xerab kin
Bi hemû hêza xwe H xebata xwe dom kin

Heta ku civat li gorîyên pelişandinê xwedî der nekeve
Sîng ii dilê xwe ji wan re veneke

Hacetê pelişvan di dêst de xwûya dike
Vênaşêrîne, qet şerm nake
Çima bike?
Nayê darizandinê
Ji ber ku gelî çuçike

Bi ditînên xwa yê xerab ser dike ve
Xwe mafdar ii xwedî hûner dibîne
Loma qet qet ber xwe nakeve

Bi berhemên xerab xwe wekî egîd dihesibîne
Gel ku ji zaliman re nebê
"Belê, bele, me fêmkir

Hûn leşker in, serieşker in, polîs in, çi ne, çi
We ew mafên pelişandinê, zîverkirinê ji ku girtine?"
Ku pirsan

nepirsin, hewl nedin

Ew ê xerabî berdevam ke

Ew rewş zarokên dehe salî jî hişyar dike

Bi vê çuyinê sedan kesên din dibin gorî
Kara êrîşkeran jî ji wan re dimîne
Her dem di serê min de pirse

Çawa kom ii kufletên wan dest qilêran

Hember xebata nebaş, xerab demakevin?
Jin çawa paşilên wan de radikevin?

Dema ku paşnavên wan dixebtînin li berxwenakevin?
Bi kîjan xwurtîyê rêz ii hezkirinê diparêzin
Encama karek wisa de bi riî hev nakevin?
Erîşker mala xwe de çi dike?
Çawa jina malê şehsîyata wî fêm nake?
Pêvîste lê diir biskine û kift bike

Tenê jina xwedî raman ii hezkerê mirovatîye
Dîkare mêrikî wer ceza bike
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Ku dayîk be, H êrîşker şîrê singê xwe helal nake
Ser navê mirovatîye

Banga qenc biînê H wî dike

Ew ê bi zanabûn lawê wisa li xwe dûr bike
Li min biborin

Bi dengê bilind deng dikim
Nikarim xwe rabigirim, tehemiil bikim
Sêri qisora min nekin
Civat şîrîkê pelişandin û zîverkirinê ye
Bê deng mayîn bêberpirsîyarîyê re nîşane

Kes nikare xwe nemesiîl bike
Bibê min eleqe nake
Pelişandin pirs gireki ke
Gorî mirove
Wekî min ii we endamê

komê ye

Êrîşker jî lawê dê û bavê ye
Nêrînên har jî kii hatîye?

Kê ew bi hestên hovane xemilandîye?
Ne têyre ne jî masîye

Civatê xwedî û perwerde kirîye
Karpêkek şîiîkatîyê ye

Pêwîste kom xurtî û desthilatîya rêveberan
Bêtixub

nehêle

Bi gune ii qebahatan re şîrîk nebe
Ji ber bêdengîya bê sînor doxin tên xebitandin
Pelişandin û zîverkuin bîye çalakîya rojan e

Gorî nikare rastîyan bibêje, deng bide
Bedelên gelek giran baha dide
Lê peHşvan?

Behsa xurtbiina doxina xwe dike
Navên qîz û jinan dibê
Pesnê xwe dide

Nav civatê de digerin
Bi dengê bilind deng dikin
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Gelek rehetin iî qet şerm nakin

Xwe wekî mêrên xwedî marîfet hêsab dikin

Pêwîst e jîrbiîn iî desthilatî bi edelata dadî vere dor kirin
Bedena jinan nebî malê şîrîkatî iî bê xwedî
Ku gurên har wan biqelişînin û belav kin
Tenê yên gêhêştî

Dikarin wê xerabîye li holê rakin

Pêwîstîye êrîşker berdelê çalakîya xwe bi ceza kirinê bibîne
Her dem di nav heremên şer de

Bedenên jinan xenîmetên herî mezinine
Yên bê parastin ji êrîşan re vekirîne

Êrîşkerê xwedî çek wan wekî gêle dibîne
Pêlê dike,dipeHxîne

Di mal de, di şuna şuxwul du iî li der ve

Erîşên qamîş ji ye berikan, dermanên kuştinê girantirine
Rêçên wan çalekîyan bi salan dimînin
Tenê yên zana û serborî cîyê wan kulan dibînin
Sebebên bîrîhan bi rehetî nayên pirsîn
Gorî nikan xeber bidin

Li dest hilanînan ( reaksîyon ) ditirsin
Civat, civat, civat !
Çanda civatî !
Qet ferq nake
Şer hebî, tunebî

Hêrsa heri pîçiîk de

Mêr ji jinan re bê rêzîyê û heqarêtên herî mezin
Wekî şillîya avrêlê dibarînîn
Xwe xwedî heq dîbînîn

Ji hurmet nîşan danê (rêzdarî) pir diirin
Bi xeberên giran

Bi zimanê tal gora xwestinên xwe dibêjin;
Mindidîya te!..

Min di xwenga te!
Min di jina te!...
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Min di dapîra te!..
Hemî dikevin rêzê
Ji wî cisnî kesek derva namîn"
Ki ku destê mêr negîşt

Bi gotinan dipelişî, zîver dike
Yê ku wan kifuîyan (dijunan) dibîhîsî?
Bila xwe nebîstî bike

Ew jî yen ku xwedî namusin şerefeke
Bê xem, bi kên, sêrdikin, diborin
Ew rewş min pir diqehirînî

Bi giranî acizdike
Rastîyên civatê pir vekiri dîbînîm
Yên dora xwe dihesîbînîm

Hember derketvanan kêm dîbînîm
Yên acizin tenê bi serên xwe dîmînîn
Alîyê din ve pelişandin her şev mêvanê malane
Ew rastî nayê guhertin

Gelek xwurte ii xwe xwedî dike
Çanda salane

Çend jin têrbiina cinsî(seksî) dizanin?
Ew bedenên,uzwên(Iebat) xwe nasnakin
Wekî gotinên kal û pîran bi nav dikin
Xwestinên, pêvîstîyên wan nizanin
Yên ku dizanin tamê bigirin
Ba2didin,dikenin wekî noginanin

Jinên ku ji rê çiinê (orgazm biînê) tam nakin
Mîna gayên ber nîranin
Ji zewacê tiştekî fêm nakin
Zarok anînê, karkirinê, ji mêr re xizmet kirinê
Wekî wezîfe qebul dikin
Li gundan ser kanîyan
Li zozanan bin konan
Li fabrîqan ber sandixan
Li zevîyan ber dasan leqên balkêş dibên
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Buyerên şevên borî bi kilaman vedikin
Dengê leqan radikin
Diîrva pirsên şevên borî dikin
Bi gotinên kenê destan badikin

Çalekîya ku tenê bi gora xwestina mêran pêk bê
Jin ku amade ii tevH wê xwestinê nebiî

Pê re raketinê mîna qilêr (qirêj)bûna bedena xwe dîbînî
Nav xwêdana sar da dîmînî
Sanîyan dibijêrî
Dixwazî mêr ziî bi ziî ji xwe diirke
Pişta ku zeliqîye erdê li şunê rake

Di bin de dirêjbiin gora perwerdê wê xizmete bike
Nav malê de rewşa axa iî xizmetkarê dibirqe
Loma bermal tamdana heval biînê tamnake
Bi ser da li raketinê jî nefret (kift) dike
Jina ku li mêrê malê hez nake
Bi dîtînên vala sêr dike

Bi bedenê (cendegê) kevîya(tenişta) mêr de
Bi mhî lê pir, pir diîre
Yan çavên xwe digir

Yan jî bi xwestin li şunên din dinêre
Li çavên nêzikê xwe bi zanabiîn direve
Jina bî nîne, xwedî mêre
Li yê kêleka xwe zexmîye nagire

Bi mêjii yê vala di nav nivînê de digevize
Mîna mehîna gêj biîyî dihênije û digere
Mêr kiir nîne

Yê xwedî mêjii ewê hestan fêm bike

Di bin bandora civatê de hevra mayînê qebul dike
Mêrê hest jar jinê wekî mirov qebul nake
Tenê gora xwestina xwe arê doxina xwe sardike

Raman pêvîste ku xwestina jinê bîbîne
Çareserî !

Pir vekirî û zelal bi hev re denkirine
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Xwestinên hev du fêm kirine

Jin raketinê wekî vazîfe dîbînîn
Nizanin

bi hev re tamê bigirin

Tiştên tam dayînê bîbînîn

Sucê(qebahata) wan nîne
Bi her alîyî ve bê perwerde dîmînîn
Pirên wan şuna mêran de
Zarokên xwe di ber singên xwe de radizînîn

Li pelişvanên xwe dûrin
Bi mêjii de tenêne, di dil de sarin
Tama hezkirine li pizêzên xwe digirin
Mêr jî wan tamdar nabînîn
Bi jinên

wiha demên wala diborînîn

Qey ew têkilî ye?
Nav zewicandin e

Ya rastî?
Pelişandin e

Mêrê jinan jî dipelişin jinan
Ew tişt nav civata me da eşkereye

Dema ku

bi hev re raketin bi zor ii xurtbiîna mêr

Bê xwestin iî bê

razîbiîna jinê çêbe

Ew çalekî di serî de heta binî pelişandine

Qey tenê yên bê mehr (nîkah) pelişvan ii zîverkerine
Keça çarde salî bidin yê pence saH
Rastî ew zewicandine?
Yan cendeg, goşt firutine

Bazarên veldrî çawa tên qebiîlkirin?
Çima kirîyaran (muşterî) dîbînîn
Ew bîryar ji hestên qîzan re heqeretin
Bê rêzîyên herî mezinin
Tişta herî balkêş
Jin wê çandê diparêzin
Di jîyandina kevnperestîye de xwe berpirsîyar dîbînîn
Bi hezkirî rêveberin
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Mêrê Kurd qîza xwe, xwenga xwe
Xwarzîya xwe, birazîya xwe difroşî
Qîzên ku

tên

fu-otin

Ji wan kismek heml)er pelişandinê berxwe didin
Serbilind, ser pîya disekenin

Rewşên xwe di ber çavan da diborînîn
Xwe mîna qurbanan dîbînîn
Ji herema peHşandinê direvin
Dixwazin dervayî bazara fiiritinê bîmîn în
Lê civat ii mêrê Kurd çi dike?
Ew çalakîya qîzan qebiilnake

Loma xwekuştin li hember civata dujminê helwest girtine
Bîryar ii t)erxwedaneke
Ya ku hêvîya jîyanê andakirîye ewê çi bike?
Mirin bo xelasbiîne rê ke
Yên ku li heremên furitine direvin
Çalekîyên rêz iî hiîrmete heqdikih
Gora dîn ii civatê
Yên serê govendan bîryara tevakirine derdixînîn
Bilavokên bi deng bilavdikin
Jinan re dibên hember statûko xwe der nekevin
Heta ku

civatê gorîyên pelişandinê sucdar kirin

Ewê qurban zêdebibin
Jina pêşveçuyî berpirsîyare, mecbiire
Ser dagirkerîya cînsî xeber bide
Lefza namusê ji deve Kurdan

nakevî

Gora çi, gora kê, gora kîjan demê wê lefzê dipivînîn?
Em ku civatek xwedî namus in
Bo çi, çima waqas pelişandin?
Pisporên psîkolojîya civatê mecbiîr in xeber bidin
Şexsîyet ii çebiîna Kurdan were şîrovekirin

Bila civaknas bi berpirsîyarî şuna xwe bigirin
Ku jin bi rehetî neyên sucdarkirin
Kêmasî, xeletî werin fêmkirin
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Bi kîlîda zanînê civakên girtî tên vekirin
Yê ku

dikarin hember rastîyên xirav

Bi xwe bawer ser pîya bîmînîn
Dawîya berxwedanan dîbînîn
Mecburin fîtîka ronahîyê bimeşînîn
Iro jin ku nikarî li cîkî riîne xwarinê bixwe
Qîz ku

nikarî dora bahrê ii golê bigerî

Ji dora xwe

bê bawer dimeşî

Gavên tirsê davêjî
Mirov dikarî seba wê civatê her tiştî bibêjî
Bi hêrs qîr dike
Dibê hey azadîya cinsî ii şexsî tu H ku yî?
Di paş kîjan çîyayê bilind de mayî?

Mêr ne tenê bi zimanên devê xwe
Bi zimanên bedena xwe jî
Erîşî ser jinan dikin
Hember êrîşên wanê t)ê ar iî bê şerm

Jin dibin weki bombeyên ber teqandinê
Nikarin bersivan bidin ji xwe şerm dikin
Bi fêhêtîyê hatine perwerdekirin
Serên xwe ji

her xwe ranakin

Edetên pederşahîye ji êrîşên mêran re rê vekirin
Pêvîste mirov banke ii êrîşkeran bide şerm kirin

Bo teşhîrê (pêşandane) mêydanan bide çêkirin
Ew bi destên jinên cangorî werin rezîl kirin
Kom ii kuflet mêrên zilmê dikin biqewitînîn
Di nav koman de neyn xwedî kirin
Mirov wer bike ku H wan bide bar kirin

Konên zilmê bi destê jinan bi de arkirin
Em civatek balkêşin!
Xwedî hesîyet iî namusin

Loma hin jin jî bo ku rasti çalekîyên xerab neyên
Xwe di malên xwe de hepisdikin
Naxwazin bibin gorî
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Bixwe bi destên xwe xwe re girtîgehan amade dikin
Di nav odayan de rojên xwe diborînîn
Gelek tenê dîmînîn

Bi wî halî xwe parazvana namisê dihesîbînîn
Xwalî li serê me !
Ew wêne ji me re rastîyên çawa?

Kîjan tengasîyan nîşan didin?
Di nav civaka me de kesên xwedî şeref û namus zêde ne?
Na, na, na
Gîştî, bi civakî li ber lesarê(lehe) ketine
Najîn, bê helvestin,weki meîtîne
Çima jin nikarin derkevin ii

bigerin?

Qîzên azeb bi mirovên xwe re yêk digerin
Mirov li hevdu nebaverin
Bi guman bin de sêri hevûdu dikin?
Mêr li mêran jinên xwe ( vedişêrin ) xef dikin
Xwe bawerîya civakî tune?
Ya rastî !

Di çanda civakî de xeletîyên mezin hene
Gelê ku xwedî namus
Bi kên

sêri pelişandin ii zîverkirinê nake?

Ewê çalekîyên balkêş bike

Hey Kurdino bese , bese! !
Bîryara hember derketinê bidin?
Gudarîya cangorîyên

nehsalî bikin

Civatên girtî de pelişandin, zîverkirîn bi dawî nabî
Yêki bêjî ez zana me bînyata qebahatê dizanî
Tenê bi serê xwe jî bî

Mafên mirovetîye diparêze
Bila hemberderketvan civatê weki bedena mirovkî hêsab bike
Pêvîst e bi şura zanînê

îcranê, killa xerab di nav bedenên de derxinî, paqiş ke
Civat azadîya zayendî nade kesan
Gerdişpereste
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Her dem mezin ji me re dibên
Hemt)er kevnêşopan der nekevin
Zerarê didin we, berxwe kevin
Heta ku

nexweşîyê civatê tên vêşartin

"Kinde" zêde ii zêde peyda dibin
Kes napirsî mane " kinde" çîye?
Kes nikarî dengê xwe bilindke

Kirîyarên wan "kindenî kî ne?
Çima mêr mêran dibijêrin?
Kirîyar xwedîye hilbijartina azadin?

Pêvîste civat, şexis werin jê bipirsin
Bi dev dit)ên tekilîyên pelos, nizm
Rastî, ew tekilî ku

welê ne, çima civat dawîyê nayne?

Civata bin destê mêran naxwezî
Mêr weki jinekî di bin hinan de xwe dirêjke

Bedena cisnê nêr were firotin, pereke
Di bin de ramedandin karê jinan e
Navê bUind, kirîyarvan yê mêran e

Mêr nikaane xwe bike şuna jinê
Pêvîste xîrozbiîna xwe biparêze
Civat hember "kindeîyan doza zilmê bilind dike
Vekirî wan kesan nîşan dike

Xewitî jî kirîyaran peyda dike
Civat

neyarê dîtînên, xwestinên, jîyanên ciîda ye

Ço yê hember cisnê jinan re amade ye

Medya, zanîngah, rexistin, dadgeh, nîzam, artêş
Hemî destgirê heviidu ne
Loma zilm H bajaran, gundan, kolanan, malan, konan digerî
Li me, li Kurdan bîyanî namînî
Darê zorêji

xwe re cîyê şîn biine dîbîne

Loma tahda komitî biiye hevrên agir di ser jinan de
Di ser xwedîyê xwestinên ciida de dibare
Zayandîtî iî pêşketina rewşa civatê hevberê hevûdu ne
Qyên ku
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pez, naxir, ker, mahîn, hêstir, se tunin

Pêra raketin hêvîya mirovan maye

Yê ku bi darê zorê dipelişin mirovan
Qey ji heyvenan dipirsin
Heyvan dîtîn ii xwestinên xwe dengdikin!
Şeklê bi ve re raketine ew belli dikin?
Şexis aynika (hêlîya) civatê ne
Hestên zayandî pir weşartîne, ne azad in girtîne
Di bin bager û giranîya
Yên

nezanîyê de mane

ku ji zayandîyê têr nebin pelişvanî ne

Zayandîtîya jinan wekî sucekî mezin tê xebitandin
Ji zanina zayendî bê xeberin

Hem dibên "kerxwe neî
Hem jî bi sedan mêr nav dêrî re diborin
Mêrên

nezan pêra raketinê

Wekî nîşanbiina xurtîyê dîbînîn
Hestên zayendî mêjiîyê wan dagir dike
Perda şermê radike

Di nav civatek wer de pelişvan, zivêrvan, destdirêj
Dikarî doxina xwe bigire ii ji jor ve bilind ke

Bi ser bilindî pozê xwe rake
Ceketê ser pîlan (milan) bake
Pîvana mêrtîyê doxin e
Amraza tawanê penîs (qamîş) e
Ji gunihan ketin hêvîya mêran e
Şuna tawan dar ser seran e

Ez jî weki her dayîkekî
Naxwazim zikê xwe de pelişvanekî mezin kim
Bi şîrê singê xwe xwedikim
Dujminê mirovtîye bi keda xwe bilin kim
Di dawîyê de li berhemên xerab şerm kim
Loma zarokên xwe bixwe
Gora rastîyên rojane hişar dikim
Bo mala xwe perwerdevanekim

Bi hemii zanîna xwe berxên xwe avdidim
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Bo rind iî mînak biînê
Berê wan di hêla qencîyê ve badidim

Li dora wan derîyên xerab bûyîne vekirî naylim
Diîrmayîna wan dixwazim
Sebeban dendikim iî (dadidim)cîdidim

Bi zana biin şexsîyetên H xwe bawer û xwurt cimade dikim
Loma bi salên ku bên natirsim ii gelek rehetim
Yên têra xwe hezkirin, hurmet ii qîymet dîtîne

Xwedîyên hestên têr buyîne
Har, bilavker iî êrîşker nabin
Şexsîyetan naqelişînîn ii bîne bilav nakin

Nikarin cangorîyan pêyda bikin
Bi xwestin xwe li xerabîyan diîr dikin
Destên ketîyan digirin ji erdê radikin
Dayîkên ku bikanin zarokên xwe perwerde bikin

Bi guman sêri dora xwe nakin
Çima dar û keviran re duan bikin
Destên xwe ezman re vekin
Terin ser zîyaret û tirban

Dîgîrên iî xwestinên xwe dengdikin
Qey ew dikarin xeletîyan rast bikin?
Kevir iî dar nayn ziman

Xeletîyên civatê dennakin
Kom ii kuflet jî sucan re şîrîkin
Nikarin hêcetan(sebeban) pêyda kin
Dîrok zevîya netewane
Her netewe çi dajo iî diçinî
Berhama ked iî zanîna xwe dîbînî
Civat nikare xwe hê qebahat bîbînî

Heta îro jî pelişvan û zîverker nav komê da
Gora xwestina xwe şuna runiştinê dîbîjêiînî
Cangorî jî bê kes iî bê parastin dîmînî

Yê ku bixwazî rastîyan bi tazîbiîna wan ve yêk dîbînî
Ji xwe şerm dike bê helvest namînî
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Bê halim

Rewşek verdame nikarim rabim
Çend roj in dinav nivînê da me
Tik û tenê mame

Pir zêde bê halim
Bi êşa kezebê xwe didim ii dinalim
Dixwazim rabim ser xwe bigerim
Qilêra nav malê bişom
Toza dora xwe bigerim
Ser caciman (berikan) bimalim
Nikarim destên xwe rakim
TilHyên xwe bo pê girtinê direj kim
Fer tunîne ku deng kim
Ezê bi kîjan piştê dora xwe pakiş kim?
Di cî de mdinim û dadikevim
Di nav malê da badikevim
Li tevlihevbiina dora xwe diqehirim
Odan gav dikim

Derîyên cîdayî(girtî) vedikim
Pişra xwe didim dîvaran
Serê xwe vedigerim bostanan

Dar simbilan (efaran) didin
Heyvanên bin erdê hêdî hêdî hişar dibin
Xweza nii dibî
Gîya radibî

Ez hezkera xwezayê nikam dirêj,dirêj temaşe kim
Bi rindîya dora xwe dilê xwe rehet kim
Herim pîvokan bînkim
Bujang hevdi hemêz dikin

Nikam çavên sor biîyî zêde vekim
Serê xwe diçerîxîm iî seri cîyê xwe dikim
Vedigerim ser cî mdinim

Xwe berdidim nav germîya wî
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Ser piştê radimedim
Jur va dinêrim
Bi nermî ii hevaltîya wî re teslim dibim
Di nav bê dengîyê de
Di bin sîya tenê biiyînê de radikevim
Nikam berxwe bidim
Her di alîyî ve pir jarim

Êşê li canê min da
Biî sebeb û ji min re tiştek nema
Ser hemiî derd ii kulan
Ji para min re tenê tenêbiin ma

Çuçik zilikan didin hev difuin
Nav karek mezindane
Dayîk ji biiyînêre re amade
Hêlînan çêdikin

Loma hevra (pêşbirk) mîhrîcanêdane
Şunên ku konên xwe daynîn ziîva dîne

Her tişt mafê wane
Gora bedenên xwe karkerên giranbahane
Bi xwendina,xulxulandina wan hişyar dibim

Ji xewa sivik radibim
Bê xwestin li xevnan diîr dibim
Xevn min li nav nasan digerînîn
Hevalên,parezvanên herî mezinin nahêlin tenê bîmînîm
Pir tenême

Nikri rojan di hiîndir de bi serê xwe biborînîm
Ber camê runîştîme

Hewl didim serê xwe radikim
Bi çavên sor biiyî der ve sêr dikim
Ji welatê xelkê niştecîme
Dawîya jîyana li welat dûrbiin tenê mayîne

Her penaber gora xwe bera xwe hildigiiîne
Nexweşî min diqaiînîn
Zarbunên çavîyan dixebtînîn
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Dixwazim hin bikevin bin pîlên(milên) min
Li nav baxçeyên kulîlkan min bigerînîn
Yên xwedî hest zexmîya xwezayê dîbînîn

Fer tunîne nikarim qora(şexa) xwe vegeririîm
Loma H şuna mnîştî dîmînîm
Hewl didim,gav bavêjim,rabim
Dora min (tale) valaye

Mîna zarokê bê dê ii bê bavim
Li destekî dost digerim
Germîya mirovan nabînûn

Nexweşîyan jî wekî dagirker dîbînîm
Ew sebebin pişa (cîgera) sîs bê oksîjen dihêlînîn
Gora xwe l)endavan çêdikin

Qet nasekinin îcranê (îltîhabê) amade dikin
Şev li ro jehrîyê(axuyê) berdidin
Kezîyên(lemleteyên) min girtîne, hêsirin
Mebesta(nîyeta) wan tunîne ku
Çavikan Azad bikin ii bişuxulînîn

Li qonaxên xwe gelek memnunin
Ez encama karên wan dîbînîm
Hiîndir û derva goştê min dihêrînîn
Vîriîs xwe gelek xwurt dîbînîn

Bedena min kirine de§tên xwe
Hespen cinte dilizmin

Bê şansîya min eve

Dermanên ku hember wan şerkin nihatine dîtîn
Loma bi mehene çavikên xwîna min hatin mîtîn
Digerim,nagerim tişti kî pêyda nakim
Seba ji cî labiinê dil ji berxwedayînê rê nabînîm
Ez mecburim çareserîyê bîbînîm
Xerabîya herî mezin
Di nav wê rewşê de bê (yarmet)alîkarî dîmînîm

Ka rîyan,ç^Ee5Sfîyan nebînîm
Ezê bi vê çuyîne H erda xelkê
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Mîna kudan bijîm ii hê kar bîmînîm
Nikarim herim
Ji gundê xwe pir diîrim
Rê ii diirb hatine gûtin

Dixwazim vegerim

Gelek zêde tenême li germîya mirovan digerim
Gora hemwelatîyên wira ez xerîbim
Nêziki mirovan nabin
Bi zanabiin li bîyanîyan diir diskinin
Gorên xwe xwedî heqin

Loma xwe weki bê kes dihesîbînîm

Nav malê de tenê suietên ser divaran dîbînîm
Pir nexweşe, hevakî pir girane
Naxwazim tenê bîmînîm

Min hemii tişt, himek windakir
Qet xem nebii

Li wan xwatir xwest û dest bakir
Bi destê xwe mala xwe

Hêlîna di bin destê zaliman de xwirakir
Her dem azad mayîn H ber çavên xwe bilindkir
Revîyam, biîm penaber

Bo tiştên ku

windabiîyî qet mereq nekir

Dawîya jîyana salên zor iî zehmet
Nexweşîyê bedena min dagirkir
xweşîyê H mala min barkir
Nikam tenê mayînê ragirim

Dostî nayê furotin ku herim H firoşvanan bigerim
Gora xwe bajom iî zevîyê vegirim

Li gundê me em sêz de (dewsê) kes hevre biin
Zarokên xwesîyê ii yên bukê hevra mezin dibûn
Bi tencikek xwarin têmedibiîn
Dora dii xonçan kom dibiin
Kevçîyên dar li hev diketin ii deng didan
Nanê mehekê di du rojan de dipan
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Toraqa avrênc ii rune kulengê bi serîk pîvazve
Mîna goştên berxan

tam didan

Zarok ku çav têrbiin li tiştên din nedigerîyan
Bi lastîgkên reş û di nav zevîyan de bazdidan
Tama nanê tisî jî hebiî
Di hêla aborîyê de di nav gundîyan de ferq tunînebiî
Li buyerên dunê bê xeber

Nav kincên pîne(persman) kirî de bi şahî biin
Ez qîza mala mezin îro tenême
Bi jana t)edenê bin nivyênê (yorxanê) da mame
Loma heva

odê H min giran tê

Difetisim.H mirovan digerim
Nikarim tenê derkevim û bigerim
Dixwazim germîk hebî min hemii hevra hemêzke

Xwedîyê wê tînê riînê guhdarîya min bike
Ez heqîbê derd iî kulan vekim
Bibêm,bibêm kezeba xwe rehetkim
Germvan xwestin iî gotinên min fêmke
Tixubên xerab biqelişînî

Xwe li min nêzike
Nivyêna ser min rake
Bi dengê xweş nav mala min şên ke
Kilam ii çîrokên evînîyê deng bike
Mirov bi xwa ku nexweş nebî halê nexweşan fehm nake
Bêceribandin ewê çawa tal iî tiijbiina janan tehm ke
Rastî yê serîneborî (semepêhatî) nezaneke

Bê tecriîbe (ceribandin) şîrovan dike
Gelek zêde pêvîstîya min bi destên dost ii rêhevaltîyê hene
Ziiva tillîyên min tenê mane
Pêwîste bi dil iî can werin hemêzkirin
Gerekê baverîyên min hemiî hevra werin niîkirin
Li hestên bê kesîyê werin diirkirin
Bi histêrên evînîyê verin şuştin
Qilêr(qirej) ii bermayîyên dermanan werin pakiş kirin
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Hesabên kar û t)erjewendîyan neyn kirin
Dixwazim tînvan dilekî zelal xwedîke
Xwe li tiştên piçuk(qicik) diir ke

Giranbahatîya hezkirinê fêm ke
Qîymet bide evînîyê ii sivik neke
Ye ku nizanî hez ke ewê çi bike?
Bi nezanîya xwe hêlîna rindîyê bilav dike

Abîdeya

(peykerê) delalîye hur dike

Mal û navên mezin H aliyekî
Hezkirin li aliyekî
Qenter di destên min de ye wan hevra dîpîvêm
Evîn giranbahaye
Ziiva li cem min qedr û qîymeta malê dunê nemaye

Min ew rastî vekirî dît
Dema ku mirov ket bi xweşî(saxî)her

alîyî ve mirîye

Di turikê min de tenê germîya hezkirinê maye
Destê rastê bê xwedîye

Bi jîyana penaberîyê re yêk
Tenê biîyîn jî min re dujmineke
Dixwazî mêjiiyê koçber bifelişîne
Baverîya min xwirabî bike
Hêdî hêdî li her tiştî dûrke
Bedena qerisî li hespa bêhêvîbiinê sarke

Hezkirina jîyanê birizînî iiwina bike
Fîestên evînîyê duciîyî iî daduqulînî

Xwe hember me gelek xwurt dihesîbînî
Mirov kur, kur nefikrî
Hember wê rewşê çi bike?
Koçberî û tenê mayîn gelekan dîn dike

îro ez tik i tenême
Nikarim karbikim lî berheman bidim
Loma bê dor ii bê kom mame
Mirov ro kê tê, ro kê tere
Çi bigirî, çi pêyda bike ew ji we re kare
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Ye ku armanca xwe bînî cî
Rastî xwedî mirad e

Xwedî hest heta ku bijî xwedî bare
Dawî bo her kesî erda sare
Iro girtîyê êşê me

Nav daristaneke de bê kesime
Bê parastin ii dor vekirîme

Bayê herî sivik dikarî min bêxînî
Ava damaran(rîçîkan) bikişînî

Dora xanîyên xelkê çeperkirîne

Em hemii pirsgirekanra vekirîne

Tenêbiina ruhî mîna dujminê(neyarê) herî mezin dîbînîm
Naxwazim tenê bîmînîm

Mecburim ji xwe re rîyan pêyda kim
Serê xwe li ser baligê (balîfê) rakim

Bibim doxtêre xwe çavikên nexweş dermankim
Bedena qefiH ( westîyayî ) li êşan diirkim

Bi hêzbim ii kezîyên nexweş xweş (sax)kim
Dil jî berxwedanê rê tunîne
Mirov ku ket tenê dîmîne

Ew talin,tûjin û rastîyên jîyanêne
Yên nejîne bêxeberine
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Newala Qeseban

Rojhilat ve Tirk hatin

Hespên xwe bervî rojava ve ajotin
Di nav qumê çolan de wenda dibiin
Cutkar iî rencber nebiîn

Kal ii pîrên wan ew bi turê parsê xwedîkiribiîn
Hîn biîbûn keda destên bîyanîyan
Nêçîrvanên berhemên xeUcê biin
Bi xeyalên dizîyêji xevnan radibiin
Hiînera wan ev bû

Bi darê zorê ji dest gundî ii koçeran bigirin ii bixwin
Şelandin karê wanbiî

Mêrên Tirk bê şêlandin di ber avahîyan derbaz nedibiin
Avrêncên wan her dem nîvtîjîbiîn
Dengên rovîyên vala bilav dibiin

Gervan biin loma pir zii birçî dibûn
Salên hezarî de gav avitin ser welatê Kurdan
Kurdan ew qebiîlkirin, bi dilê germ mêvankirin
Li ser xonçeyên xwe wan re cî vekirin
Bi dewlemêndîya welatê xwe ew têrkirin
Nanê zarokên (zav û zêç) xwe li wan paykirin
Gotin mêvanê xwedê ne

Bo ku bî jîn di her alîyî ve alîkarî danê
Her roj hêjmara wan zêdebiî

Xwestinên wan re dawî tunebiî
Dema hindek biîn, jarbiîn

Cem Kurdan gelek bi rêzbiin

Di rabiin û runiştinê de hûrmetkarbiin
Bi bermaîyên ser xonçan têr dibiîn

Paşayên Osmanîyan ew nêzikî derîyên xwe nedikirin
Bo ku nekevin Stenbolê derîyên suran venedikirin
Fermandarên wan fermanên

xwirabkirin ji bo gelê Tirk re dinivisandin
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Qadîyên Sultanan ew dadirizandin
Mafê mirovbiinê didevsandin
Ço li wan dixwistin iî diqevtandin
Loma turekan konên xwe H deşt ii çîyan digerandin
Arteşa Osmanîyan bînyata malbatên wan diqewrandin

Parsekan hêsta mirinê, hêsîrtî bi xwe re yêk digerandin
Li Anatolîyê koçber biîn
Nav netewên din de gervan biîn

XeUcê datîna, digêşand, xwedî dikir
Destên wan ser zikên wan li ber konan mdiniştin
Mezinên konan bi hêsabê dizîyê ser dikirin
Qêy qîymeta kedê fêm dikirin

Wan dişeland wer (alîmîbiin) hînbiibiîn
Hesp iî qatir(hêstir)

her tiştên wan biin

Bi dizîyê, bixirabkirinê deng dabiin
Gora Persîyan "dizên hespan" navên wan biin
Xanî ji wan re pêvîst nebiîn
Dema ku ji avahîyan derbaz biîbiîna

Wan bi şelandinê, talanê malên niştecîyan dişevitandin
Xelkê zarokên xwe vêdişartin

Kuçik (se) berdidan wan ji malên xwe diir dixistin
Yên ser têxt bi navên turek, parsek behsa wan dikirin
Bi heqaretên xerab ew piçuk(qicik) dikirin
Nêziki xebata(şuxulê) ser masê nedikirin
Her bi guman sêri wan dikirin
Li ku bîdîna didan ber xwe

Bi birçîbiinê terbîye(perwerde)dikirin
Zilmê ii zikê tal(vala) ew har kirin
Psikolojîya çav birçîbiinê

Mirovên helişandinê, xirabîkirinê peyda kirin
Dizî çanda wan biî
Roj bê çalekî derbaz nedibii

Generalên Osmanîyan ku ji netewên BaUcanan dihatin
Serê hezari nehesed salî bi alîkarîya Almanan
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Ji xwe re rêxistinên polîtîk amade kirin

Bi îttehat ii Terakî nav kirin
Ji xwe re zêrên bîyanîyan dev bi çalekîyên xwînî kirin
Yên ku hember nîjadperestîya wan derketin

Li nav kolanan kuştin û xwe bê xeber kirin
Teşkîlat - i

Mahsusa di şuna sîxuran de bû

Konturgerîla nav wê rêxistuiê de perwerde dibiin
Her serleşkerek bi pereyê bîyanîyan dewlemend dibû
Biin destên Almanan iî xerabî kirin
Nav neteweyan de neqeb ii tixub vekirin

Textê Osmanîyan bi alîkarîya emperyalîstan hat helişandin
Gora pêşvaçuyîna kapîtalîzmê Pazar vekirin
Planên derxistina, kişandina madenên bin erdê kirin
Gora xwe çeperên ber xwe hiikirin
Ji xwecHyên erdan re ferman derxistin

Gelên xwedî dîrok ji heremên wan diir xistin
Dema netewe qelandinê(jenosîdê) vekirin
Ew zabîtên Osmanîyan biin
Generalên Alman jî serzabîtên wan biin
Bo karên(berjewendî, menfaet) xwe

Xelkên Ewmpayî ji îdeolojîya "Tirk biinê" re
Bingeh(temel)avitibiîn

Rêveberên Almanan endamên îttîat û Terakîyê re mamoste dabiin
Ingîlîz nexweşê petrola (nefta) me biîn
Dizên herî mezin ew biin
Rîyên koçberîye de bi hezaran mesîhî mirin
Imparatorîya zilmê li hev paykirin
Gora karên, xwestinên xwe navê welatan ava kirin

Li xwurtbiina Kurdan tirsîn
Ew bî hovîtîyê nav kirin
Loma ser bihişta me neqeb

vekirin

Netewe ya Kurdan bi darê zorê tazî kirin
Navên cografîk wanda kirin

îktîdara sultanan çu yan generalan hat çêkirin
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Yên ku hember desthilatîya xwînê derketin
Di tarîyên şevan de hatin kêr kirin
Anatolî bu goristan

Li dîroka gelek neteweyan tiştek nema

HeUşandin, xwirakirin,şelandin çanda serleşkerên Osmanîyan bii
Qey qedr ii qîymeta zanînê hebiî?

Di rû yê wan de cîrantîya gelên Mezopotamya yê teva bii
Di şuna mirov ji hezkirinê de hestên nîjadperestîye şîn bûn
Hevrên tirsê û mirinê ser erda bin destê Osmanîyan de belav biîn
Ser zilmê iî şîna qonaxên kêyf xweşîy wê bilind dibûn

Bedenên muhalîfan sêpîyan de dsCrdadibiîn
Cendegên mirîyan ber serma û germîyan badibûn
Bin berfa tirsê de gel hê deng dibiin
Di şerrên diir ii dirêj de hezaran mirov mirîbiin
Şunva jinebîyên serî reş û sewîyên tazî mabiîn
Sipîyan H wan xwistîbiî
Zevî çotnekirî ii nîr bê ga biîn

Tehsîldarên generalan her xastvanbiîn

Biirokratên sîvîl iî biirokratên leşkerî têr nedibûn

Ew bi aqil û alîkarîya(yarmetîya) emperyalîstan xwedî îqtîdar bûn
Hêdî hêdî xurt dibiin

Xwestinên wan, çalekîyên wan hatin guhertin
Xwe wekî mîrên Kurdan dîtîn

Dewlemêndîya ser erdê ii bin erdê dîmîtîn
Emperyalîstan aliyekî ve proje

Ji hêla din ve çekên xwirabkirinê didan dest wan

Bi xwa qiral biin, generalên Osmanîyan jî şivan
Navên niştecîyên hezar salan kirin mêvan
Bo tunîne kirinê her tişt dîpîvan
Kurd bi dilên germ raketîbiîn
Zanînê de pêşve neçubiin
Ne hişar ne jî yekbiin

Gora her mîrî navê devletê wî şuna hikumdarîya wî bii

Li dewlemendîya ii feretîya erda netewe ya xwe

87

Bê xeber iî bê eleqe bii

Erda dervayî mîrtîya wî ya wî nebiî

Li hember qirkirina mesîhîyan bêxem biî
Agir ketibii konan

Gora civaknasîyê di nav me de merhela herî bilind ew biin
Ew jî ji heslên netewe bûne dûrbiîn
Tenê xwestvanê desthilatîya xwe bûn
Loma di bazarên navkirinê de tunînebiîn
Kesî ew nedigirtin ber çavan

Mezinên me; hin bêg,hin mîr,hin axa biin
Li maseyên hev hatinê bîyanîbiin

Kurdan ew li ser postekî de

Di bin konekî de cem hev nedîbûn
Hevra çêbiin

Li yêkbiîn çêkirinê pir diîrbiîn
Di xevên mirinê de mabûn

Xwedîyên îdeolojîya "con tirkbûnê"
Bi mamostatîya emperyalîstan

Ji xwe re payîtext jî çêkirin

Mêrikan, jinikan xwe bi her alîve tevgerkirin

Dema ku tirkên diz û talanker ji xwe re kanuna esasî avakirin
Kurdan ser navê eşîrtîyê hevûdu duxwarin

Nav mezin hêla bertîlên xwedî kemîn va dibezîyan
Yêkitîya me belav kirin û bi xwe jî helîyan
Hev re

xêmexwazbiin

Hestên hevnekişandinê,hesiidîye

Jehrî berda rîçîkên, çavikên hestên xweş

Xayîntî, dujmintî geş kirin
Dizan himek bînîda birin

Kurdan devên xwe vekirin ii sêrkirin

Hêdî hêdî ji zexmîyê ketin, H xwestinên pîroz dûrbiin
E! destên, devUcên emperyaHstan

Bi ser navê Tirk biinê efendîyên wan biin
Ne li neteweyên Anatolîyê

Bi eslê xwe bîyanî, devşîrme iî vegerî biîn
Hin serok êşîr hember rewşa xerab bîn teng biîn
Bi xulam iî xizmerkarên xwe sond xwarin ii rabiin
Gora fêra xwe

berxwedan

Alîkarî neçu herêk li hermUcê
Bi serên xwe iî pir tenê man
Kurd di bin êrîşên nîjadperestan de diman
Ew Kurdên serbilind !

Hêdî hêdî toreyên rind windakirin
Xwestinên mêvanên ku ser navê mêvanên asyanavîn

Programên nijadperestîyê nivisandibiîn fêmkirin
Maf û azadî hatibiîn girtin
Erd nedehat parastin

Diz, kujvan, jjelişvan, virker biin berpirsîyar
Teyrokên xerabîyê dimeşîya
Sal borîn

Li dunê netewe

hişyar dibûn

Diîrişmên rizgarkirinê bilavdibiin
Kurd xewa kurdabiîn

Yên ku serî hildabiîn tenê mabiîn
Qirkirin, bilavkirin, penaberî ji me re dîyarî mabiî
Sal hatin dora nehsed ii heftêyan
Zarokê gundîyan, belêngazan gêştin dibistanan

Zimanê mêvanên kal ii dapîran hînbiin
Li tiştên veşartî xeberdarbiin

Her ku dem diborîya pirsên wan zêde dibûn
Şagirtan

nav hev de yêkbiin çêkirin

Hêdî hêdî binyata rexistina xwe kûrkkin

Gotin em xeletîyên kalUc ii dapîran qebiîl nakin
Mêvanên ku hatinê ser axa me çawa H me zihne bUcin
Çawa dîroka me xewkin?

Rastî pir tazî fêmkirin
Bo ronahî bUcevî malan derî vekirin
Hêdî, hêdî bînyata mafdar biîna xwe çêkirin
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Maf, mafên Kurdan tunebiîn

Xwendewanên Kurd bi hêrsê rabiîn
Tekoşîn bê çek nedibiîn
Şixulîyan

Birçî man, kêm dixwarin

Pereyên xwarinên xwe bo çekan komkirin
Aliyekî ve jî lêkolîn dUcirin
Zêde

neborî

Dest bi şerê çekdarî kirin
Mêvanê sed salan iî devşorme şa§bûn
Ketin şoqan
Çima?

Serîhildana Kurdan hêvî nedikirin
Kurd kiribiîn tirban

Devê mezelan jî bi bêtonê kîp kiribiin
Ew mirî !

Çawa,çawa bê deng rabiibiîn?
Lez, bi lerzandin li hev cîvîyan
Tilîyên wan devên wan de man

Dest bi zilmeke dijwar kirin
Kî ket ber destê wan girtin
Dengê qîrînîyan bilind kirin
Girtîgeh tîjî kirin
Yên ji dunê bê xeber jî
Bi lêdana xerab hişyarkirin

Ji xwe re îdeolojîya neyartîyê pêyda kirin
Şivanên, gavanên dora gundan

Bi lê danê (lêxistinê) kud Ijirin, kuştin
Yên bin çavan de birçî iî bê av dihîştîn

Dayikan ji kerban li sînge xwe didan
Ji hêrsê gulîyên porên xwe badidan
Leşkerên ku êrîşî gundan dUcirin
Wan kezeb şevitîyan didan ber keviran

Ew zUamên qirase ber xişên(êrîşên) jinan direvîyan
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Jinan çermên sîngên xwe reş kirîbiîn

Dinalîyan iî digotin
"Mêvanên ku

mezinê me ji wan re

Ser xonçe ya xwe cî vekirin
Iro kindîran dUcin hustîyê mêran H erdê dUcişînîn
Hinan kuddikin
Hinan dukujin

Hinan ji diir ve dîşînîn ii koçber dUcin
Karê me jinan bîye ew

Em ser meytên xwe bibên iî bîgîrên
Kincên reş li xwekin

Gulîyên porê xwe ji binî ve jêkin
Em naxwezin bo mirinê
Ciwanên xwe mezinkin

Heta kîjan rojê
Emê hember mirina bê wext
Hewar iî gazîkin
Her dem şer
Her dem xwîn ii êş
Qey me rehetî dîtîye?
Xerabîyê re dawî

nihatîye"

Dagirkeran bîryara xwe girtin
Wan bi alîkarî û rêveberîya emperyalîstan
Kurmên Kurdan di nav Kurdan de pêydakirin
Gora şexsîyetan bertîl amadekirin

Bi şêx, pîr, aga ii begên Kurdan re ketin têkilîyan
Danosandin çêkirin

Hinan şerefa xwe teslîmi

neyarê sed salan kirin

Bûn leşkerê Enqarê

Kincên bîyanîyan li xwekirin
Xwe her alîyî ve sivik kirin

Xelkê bo berjevendîyên xwe piştên wan timar dUcirin
Bi l)ertUan ew har kirin
Biibiîn leşkerên xeraban
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Ser axa bin zilmê de xwe bi mêranî dihejandin

Cem jinan xwe weki mêrên xwedî hiiner dUiesibandin
Jinên wan zêrên ku bi pereyê xwînê hatine girtin
Ser singên xwe dibirqandin

Ez gorî wê revşê !
Ji hêla din ve nivêj dUcirin ii Quran dixwendin
Li bihiştê ji xwe re şun werdigirtin
Ber derîyên taburan şepqeyê hêşin dahatin bakirin

Bertîlan aqlê wan dabiî windakirin
Xwestinên dijmin fêm nedUcirin
Rextên emperyalîstan dan ser sîngên xwe
Şal ii şapUc avitin ser sergîyên ber malên xwe
Biibûn mirovkuj hember şoreşgerên

netawa xwe

Civanên Kurd bo jîyanek rojan e
Mafên ku

bi zorê hatibûn standin

Paşve dixwestin
Dizanibiîn tenê xwestin

ne bese

Loma mecbiîr man çalekî darxistin

Yên

ku

şan û şerefên xwe

Hember mafê merbiînê bi peran firotin
Digotin "Em ji

halê xwe gelek memnunin

Hiin wan xwestinên xwe bi zorê jî me re bidin
Em navên (naxwezin) iî qet razî ninin
Tama devên me ii rewşên me xirav mekin

Diir bisekinin û xwe tev li me mekin
Nêzik mebin
TêkUîyên me iî Enqerê pir baş dimeşin

Ew pişta me digirin
Dolarên hêşin di serme de dibaiînin

Hemî xwestinên me di ber çavan de diborînîn
Ya rastî heta

niha

Me ji kesî germîk wer nedîtîbii
Dewlemêndî

nehatibii"

Çekên xelkê dan destên wan
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Tîjî kirin û kişandin ser şervanan
Ew ji her alîyî ve di bui tesîra dagirkeran de man
Gelên Mezopotamya ji dijminan zêdetir
Ji wan kesên xerab ditirsîyan
Şoreşvan bi destên wana hatin girtin
Tedeya xerab li girtîyan dUcirin
Digotin navên hevalên xwe bidin
Bedenên wan diqelişandin ii di firfîrokan de davitin
Xwê dêşandin (redişandin) nav bîrînên wan
Di şiîna avê de mîz berdidan devên wan

Gû dUcirin nav tasên girtîyan

Yên ku zii dimirîyan xilasdibûn
Hin jî bi mehan di bin darên zorê de diman

Tendiîrîstîya mhî ji xwera dibiî iî hest difirîyan
Girtîyên azadî û serxwebûnê li ber xwe didan
Serî bilind biîn

Fer ii zanîna hemîyan yêk nebii
Hin ketin ii hinan domkir

Jîrtî ii xwebaverîya wan dil iî çavên gel tijî kir
Gora femkirina dijmin bersiv dan

Bi mehan nav berfê de birçî diman
Fedakarîyek bê sînor

Gora zimanêki dijmin fêmdUce xwe amadekirin
Bi alîkarîya gel

Xwe diparêstin ii şerdikirin
Rêveberên bajaran bo mirîyan gor amade dikirin
Li bajarê Sêrte jî goristan vekirin
Goristan !
Lê çi goristan?
Cendegên şervanan

dawîtin nav qirş n qalên bajarîyan

Lingên hinan, çengên hinan, serîyên hinan
Di nav kirşan de xwiiya dUcir
Erdê tenê meytê hinan

hemiî hewa hemêzdUcir

Wê rewşê di nav bajêr de xemgînî belav dUcir
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Newala Qeseban !
Newalek bi nav û deng
NedUcarîya were ziman
Mabii bê bang

Dîroka newalê pu- kevn bû

Hember revşê morala mirovan xiravb dibû
Mesîhîyên (filehên) bajêr, Yakib Axayê Erûhî ii gelek Kurd
Vê newalê de nebi xwestina dilên xwe mêvan biîn
Ew bi xwestinên pîroz mînak biîn
Dawî, serketin li xwestinên xwe

nehanîbiin

Dagirkeran ew der kiribiîn goristan

Ku Kurdan her roj abîde(bîrdarî)bîdîyan
Ji ramanên

neteweyî diîr bimanan

Dîroka newalê diîr û direj bii
Qesebên Sêêrtî pez ii naxirê

bê xwedî û windayî

Didizîn ii dibirîn wê newalê de serjêdUcirin

Bo ku

dizîya wan eşkere nebî bermayî bin erd dikirin

Gel loma ew nav dabiî wê newalê
Newala neheqan, newala dizan
Newala kujêran, newala kedxwaran
Se alîmî bûn newalê
Goştê meytan dixwarin

Çeng û şeqên wan heta nav bajêr dikişandin, dibirin
Berdestên serzabîtan

Cendegên Kurdan bi kamyonên qirşan davitin wê newalê
Bi bînê,

bajarîyan nedUcarîyan herin çalê

Temaşevan pir di kûr de bi dizî dîgîrîyan
Wan nedikarîyan hewl bidin bê deng diman
Li zilmê ditirsîyan
Ya rastî !
Tirs giran pir giran dihat

Malbatan nedikarîyan devê xwe vekin
Pirsa meytên qîz ii lavên xwe bikin

Wan gora xwestina xwe binerd kirin
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DayUcan wêşartî şîna xwe dikirin

Ji fêmkeran re dilên xwe vedUcirin
"Em nikarin razên
Şevên me xerabin, tarî ne
Zarokên me nav qirşan de man e
Nîvê cendegên wan dervan e
Xewnan de bani me dUcin
Dibên "Me çUcir bo we kir

Hiin çima li meytên me xwedî der neketin
Kesî nav goristanê de me re gor venekir?"
Se goştên bedenên wan bilavdUcin

Dijmin bi neyartî, bi zanabiin werdUcin
Mêjiîyê wan bi seyan (kuçUcan) didin xwarin
Em nUcarin ber kirşên bajêr de biborin

Qirêca bajêr bi kamyonan, ser mirîyan de berdidin
Em li rabê jorîn dixwazin

Yên ku wan fermanan didin jî agirê kezeb şevitandinê bîbînîn
Bin şapeya herî dijvar de bîmînin
Xwedî kul bin rehetîyê nebînîn

Meîtên zarokên wan jî li kolanan bîmînînî
Ax axa Kurdan

Meyt li newalê vekirîbiîn

Qesab nav kincên leşkerî de veşartîbiîn

Singên wan bi madalyan(nîşanan)x6milîbiîn
Ew berhemên dawî hanîna jîyanên xeUcê bûn
Navên sîxurên kurd pir vêşartîblîn

Xelatgirên(dîyarîgirên) mirinan biîn
Mîna kewan vekirî nedixandin

Gora perwerdeyîyên serieşkerên dagirkeran
Gelek vêşartî diman

Nêçîrvanên ber kemînan alîmîbiin
Rewşê dile me dêşand

Me ku ew rewşa Newala Qeseban di kovarê de nivisand
Xelkê bi balkeşî xwend
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Pirs ii reaksîyon zêdebiin

Bo lêkolînê hin kesan bîryar dabiin
Pirs bi rîya telefonan ve dUiatin
Rêveberên bajêr mecbur man

Bi xwestin dest dirêji ahîzan nedUcirin

Bi dujunên(kifuîyên) di zUc de dev vedUcirin
Gotinên xwe kiribiîn yek û bersivên derev didan
Bo ser girtinê di cîvînan de diman
Bersiva wan ew bii
"Nayê bawerkirin

Tiştê ku dibêjin heta niha nehatîye kirinî
Me digot newal !
Newala herî navdar

Şiina qirş ii qalên bajêr
Bi meytên kuştîyan tijî biîye
Kîjan kuştî?
Yên ku hevxistinan de hatine kuştin

Yên ku hevxistinan de, bi bîrîndarî hatine girtin
Yên ku di binçavan de hatine windakirin
Rojnamevan ji parezgerên bajêr dipirsîyan
Wan bersiv didan

"Derewan (virran) dikin ii eslê wê nûçê nîne !
Tiştekî wer tune

Propaxan de ya Kurdên xerab e
Me

nebîst, me nedît,em nizaninî

Lê belê her (ro) roj
Di niîçan de digotin

"Me waqas, waqas terorîst kuştin"
Belê kuştin

Meyt li ku hîştin?

Ew kuştî li ku hatin şuştin?

Li ku hatin binerd kirin yan jî vêşartin?
Li goristana bajêr?
Li goristanên gundan?
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Na,na, naxêr

Serleşkerê bajêr Temel Cingiz biî

Wî bi qesirbendîya newala qeseban li heremê deng da bû
Bîryarvanê windakirina Kurdan bû

Seba kuştina xeUcê weki fermandarê alayê

Bi xwestina xwe li bajarê Sêêrtê mabii
Serê pir kesan xwaribii

Tilîyên wî nav karên qillerde ditevizîyan
Barê guneyan li pişta xwe digerand

Ber agirê nifu-ên xeUcê kud nedibii

Bi keyfa tunekirinê her duçu gênc dibii
Bi eşqek mezin kardUcir

Bi pînê serê mirîyan li erdê radUcir
Potînên xwe bi kincên girtîyan pakij dUcir
Morala xelkê bi têybetî xwira dUcir

Dema ku berdida dujunan(kifuîyan) zindî û mirî
Şeref û hesîyeta xeUcê qet hesab nedUcir
Mêrik ji min pir hêrs keti û xeyîdî bû

Bi acizîya herî giran mdinşt ii radibiî
Hêrsa xwe zeft nekiri bii

Gefên xwe xwaribûn ii ji min re xeber şandi biî
"Rojnemêvanî ji te re çî ?
Dengê xwe zêde der nexîne
Tu jinî şiba xwe bizane

Pir zêde xeberdidî iî dinivîsînî
Xwe mîna çi dîbînî

Tilîya xwe tevli tiştan meke
Tu yê dawîye bîbînî

Bi hemii fera xwe hember me xebatê bUce
Xwe berdevkê mîrîyan hêsab ke
Dîroka komarê bellîye xebata kesî bîr nake
Vegere paşva sêrî diroka berxwedanan bike
Bo te iî malbata te baş nabe

Di wê Newalê de bo te jî du metro erd vedib"
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Mêjiiyê te jî bi xwelîyê tijî dîbî
Kesekî hember me derkevî
Ji jîyana xwe xêr nabînî
Zimanê xwe dirêj meke

Tu têyî şopandin, çavên xwe veke

Çend sixurên me du te dene sêri dora xwe bUce
Bi destê xwe çala xwe veke
Heqê te tenê berikike

Tu

bîyanîyî û bajarî nînî

Rêveberîya bajêr re edetê niî tînî
Me sond xwarîye

Yê ku

dijî me hewl bidin

Ji wan re aborî namînî

Jina dijî dujmin bi fîstanên pîne (persman) kirî dem diborînî
Cendege wan windadibî

Pêvîste tu xeber ii pirsên xwe ber çavan de biborînî"
Ew kes gora çanda dagirkerîyê hatibii perwerdekirin
Kî ku bixwestina ew bi asanî dihate wendakirî
Mal ji bînî ve bilavdUcirin

Jin ii mêr bêderên gundan de dahatin tazîkirin

Qey di nav wê rewşê de ez ji mirinê ditirsîyam?
Xelkên gorî ji me meytên mirovên xwe dipirsîyan
Em mecbiirbiin biîbiîna bersiwan

Gefên wî ji min re zêdetir rîyên jîrbûnê vekirin
Min gora xwestina xwe domkir

Wan bê xwestinên xwe ji min re komUc heval çêkirin
Bi tirsa mirinê dijî dijmin şer nayê kirin
Pêvîste bi zanabiîn tirs were windakirin
Ji Mmin re H newala qeseban şun vekiribiin
Nedizanîyan ku hin mirovên gorîyan jî
Ji neyarê doza me re goristan avakiribiîn

Bi nijadperestîyê, bi zilmê navê ii dihat naskirin
Dema kara wî li Sêêrtîê xilasbiî
Rêça xwe da windakirin
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Çubii Edene
Şixwilê xwe

domdikir

Wî bi xwestin çipilên xwîn rijandine mezin dikirin
Dawîye de bi destê neyarên ramana xwe
Ji holê hat rakirin

Hinan bi berikan mirin vê re dîyarkirin

Kuzê avê di rîya avê de hate şUcandin hur kirin
Jin û zarokên wî jî mîna yên xeUcê şîn dikirin

Mirovên gorîyan heyfa xwe (ewda xwe) hildan
Li newala (nahal) qeseban

Li goristana nav bilind ji min re şun jî nema
Nekanîya xwestina xwe bîne şunê

Loma guneyê min bi wî hat iî dilê min pêve ma

Rojnemêvanan ji valîyê bajarên rewşa avarte dipirsîyan
Wî hevokên xwe vekirî digotin û bersivên derew didan
" Min ser pirsa we lêkolîn kir
Ji dozgerê Sêêrtiê pirsîya

Tenê sê meyt avitine wê newalê

Malbatên wan kesan meytên mirovên xwe nexwestine
Mirî bê xwedî mane
Kesî ew ranêkirine

Loma şaredarîya bajêr ew avitine wê newalê
Ji wan bêtir ez tiştekî nizanim
Pirsên kiir iî dirêj

mekin

Nav pirsgirêkanda mame

Ezê li ku, çawa dawîya mirîyan bizanim?
Hiin çima min aciz dUcin?
Ew kesên xerabin

Loma malbat jî H wan xwedî demakevin
Ezê ji we re tiştekî bibêjim
Rojnemêvanî ewê ku
Hûn axê bikolin, nahalê vekin

Gora xwestina dujminan mekin
Nuçeyên rast bidin
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Li nahalê meyt tunin
Qet hêvî mekin kesî nabînîn

Min ew mijar û nuçe ji we bîst
Xebera min ji tiştekî tunînebiî
Karê min ji serê min borîye
Ez bi tiştên
Bi tiştên

mezin alaqadarim

wer sivUc

NUcarim vextê xwe biborînim
Yê mirî çend rojan dihêlin
Li mirovên wan digerin
Kes ku xwedî demeket

Teslîmi şaredarîyê dikin
Bo binerdkirinê, vêşartinê

Berpirsîyar û karker dezgehên dest şaredarîyê dixebtînîn
Ez dê nUcarim firehî tiştan ji we re bejim
Wextê xweji

we re biborînîm

Li ser wê mijarê

bi giranî sekinandina we dîbînîm

Wiqas guh nedine, bala we dUcişînîm
NUcarim newalê jî bidim kolandin
Vekirin karê dozgere

Tenê dUcarim parezgerê bajêr re xeber bidim
Gora bîhîstina min

Seyekî lingek dîtîye
Heta nav bajêr kişandîye, birîye
Bi wî halî mijar bilavbiiye

Hevalên min ew meyt li wî newalî girtine
Qkî xwedî awarte vêşartine
Hiin ku

biiyerên berîya min ji min dipirsin

Ez Xeyrî Kozakçioglu me

Qey li xebata dema borî ez berpirsîyarim?
Min aciz mekin iî ji min

mepirsin"

Rojnemevanê kurd doç(duvUc) bi dest xwe xwistîye
Li yên ber masan digerî
Tirs ii neçarmayina wan dîbînî
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Gîştî xizmetkarên rejîmêne loma bersivvanan nabînî
Li dozgerê komarê yê Sêêrtê dipirsî
Bersivên pir sivUc digirî
"Ew hevokên pirşên we

Wî geH re neheqîne, hakaretên pir mezinin

Hiin mirovan wekî kerîyê pêz dûiesîbînîn
Rastî û buyerên wer heMna

Zar iî zêçên wan nexandîyan qey bê deng diman?
Ew bajarî li şiina xwe riîdinîyan?
Bi tevir û bêran radibiîn ser pîyan
Bi diimşmeyên heqzan dimeşîyan
Ka zihn li kê hatîye kirin?
Çi demê, li ku?

Hiin çi dizanin, we çi bihîstîye min re bêjin

Gora kanunê(nîzamê) çi pêvîste ezê pêkbînîm
Vêşartina meytan karê min nîne
Berdevkê rêveberê bajêr ez nînim

Kozakçioglu ji we re çi got?
Ew, valîyê rewşa averte H Dîyarbekirê dîmîne
Qasî we li newala qeseban nêzUc nîne
Bersivek pir kurt da min
" Sê kes wê newalê de ne"

Na, na ew mirov tiştekî wer nabeje

Hûn li ber xwe mijaran derdixînin û derewan dibêjin
Dixwazin me berdin hevdu û pirsgirekan çêkin
Serên me neyêşînîn iî pexîlîyê mekinî

Dozgerê bajêr nîjadperestekî perwerdekirî bû
Ji xerabîyê, kuştinê têr nedibû
Gora xwestina xwe rêveber jî peydakiribiîn

Hemî bi hevra heznekirîyê Kurdan biin
Pir zêde li hevdu çiîbiîn!

Hember heq xwestina kurdan çalekvanên xerabbiin
Şaredarê bajêr kî bii?

Bi eslê xwe ereb û bajarîyê Sê'êrtê bii
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Navê wî Mehmud Çalepkilu ii nav xenîmetê de mabii
Xizmetkarê rêveberên bîyanî bii

Cîranê Kurdan iî bi şîrê gundîyan bejn avitibiî
Bi Kurdan qaU nedibû
Xwe û neteweya xwe mezin dîdît

Kurd jî weki mirov hesab nedUcirin
Erebên bajêr hemiî bi hev re ew hestên xerab xwedî dikirin

îdeolojîyên wekhevbiinê fêm nedUcirin
Li sebebên berxwedanan bêxeberin

Bi avakirina komara Turkîyê ve yek
Ew biibiin destên rejîma Enqerê

Dest bi gotinên xerab û bi çalekîyên sivUc kiribiin
Di navbera xwe û gelên heremê de toximên neyartîye ajotiîbiîn
Loma şarêdarê bajêr

Hember pirsên rojnemevan bersivên pir baUcêşdabûn
"Ez ser şerefa xwe sond dixwim

Cara pêşin vê mijarê ji we dibîhîzîm
Di binî ve derewê

Ku tiştekî wer hebî

Ez

nabînîm ii

nabîhîzîm?

Qey tiştê wer dibe?
Bê dengîya mirovan rastîyê nîşan dide
Me kesek

nihavitîye wê newalê

Biixtanan li me dikin
Ez ereb im loma Kurd ji min heznakin

Bi gotina Kurdan bawer mekin
Nezanin ii derewan dUcin"

Wî pişta xwe dabû rêveberên bîyanî

Henekên xwe, leqên xwe bi Kurdan dUcir
Bi xebeta xwe ya xerab
Ji xwe re hêdî hêdî gor vedUcir

Kurd diqarîyan (aciz dibiin)ii

xwestinên mirovatîyê digotin

"Nabî,nabî wer nabî

Bo serokê şarêdarê ku neyarê mebî
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Mirove ku bii xwedî kursî pir ziî xerab dibî
Çima bi mirovkujan re yêk rabî iî mnnî?
Cendegên gêncên me li newala qeseban daynî?
Ew kes êrîşên hovane heq dike
Xwe bi misulmantîyê ii mirovtîyê bi nav dUce

Her înîye cemaatê re yêk mêj dUce
Ew ji serleşkerên tirk zêdetir xebata xerab û dijmintîya me dUce
Ne li cîranên xwe li bîyanîyan hez dUce
Dixwezî xwe nav mezin bike
Xwîna ku

pijiqîye henîyê ji xwe diîrke

Em berhemên wî ji bîr nakin
Mirovên

mirîyan sond ii gefan dixwin

Sal biborin jî avên çeman nikarin guneyên wî paqiş bikinî
Ew mêrê xwedî şeref ii misilman
Paşê bi destê keçikek şerwan hat kuştin
Meytê wî jî li goristana bajêr de

Cem şervanên Kurd hat veşartin

Gundîyan digotin
"Dunê dor bi dore
Tişta xerab bê bersiv nabore
Rastî gotinên mezinan de vêşartîne

Berhemên ramanên xerab
Weki kar heta niha xwedîyên xwe re nemane"
Malbatên mirîyan navê şervana Kurd dan qîzên xwe

Navê "Rukenî" bilav û mezin kirin
Bejn ii bala wê nav xwe de deng dikirin
Bi xwedî şeref iî namiis nav kirin
Ew weki parazvana mirîyên xwe hesab dUcirin

Me mijar kovarê de nivisand
Rêveberan li bê dengîya xwe domkirin
Gel ma hêvîya vedana newalê
Tenê nebiin iî nemayina xwe fêmkirin

Karkeran şiînik kolan iî tenê cîyê sê meytan

vekirin

Dozger ii serwer girtûi heviîdu ii devjenî kirin
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Serwer nîjadperstekî ji xwe bawer bû
NedUiîşt dozger karê xwe pêkbînî

Zihna ku dîrok behsê bUce vekirî bîbînî
Nedikarîya bêdeng bîmînî

Heml)er pirsên min hêrsa xwe vêşêrînî
Hêlekê ve parezger digot
"Bese, bese, hiin nikarin zêde bUcolin
Xeber nedin, nexêr,

nexêr

Bîna xerab bUav dibê
Belê, belê kurd bê deng biîn

Nîjadperestek biîbii serwerê bajêr
Hersê meyt hanîn goristanê
NedUiat fêmkirin ku kîjan qîz e, kîjan mêr e
Bîyanîye yan jî ji bajêr e
Ser meytên din

Ser bedenên sed kesî bi qirşên komirê gutin
Erd, qirş û qal devsandin
Hestî û kevir qelişandin
Himek, himek tevli hev kirin
Afîrîna xwe xewkirin

Yên dorê digotin "nayê kişandin, em ji bînê mirin"
Ji rojnemêvanan re derew kirin
Goristana herî mezin newala qeseban e
Qyê bi komîkî qirkirinêye
Ewê ew ro(roj) were

Em şahîdên xwe§(sax) navê gorîyan bibên ii bUavkin
Li wê derê gulîstanek mezin avakin
Peykerên heri bilind vazîfedarkin
Ji destên me çi tê emê bUdn
Sal biborin jî ew rewş nayê winda kirin
Iro zarok ditirsin iî li dora newalê nameşin
Seyên harkirî seba xerabiinê tên kedîkirin
Bi pêşveçuyina ,serkeftina Kurdan
Ewê siîcdar wê verin teşhîr kirin
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Newala qeseban ewê bibe newalek ji gulan
Gulîstana sorgilan
Emê weneyên we dardakin li quncikên malan
Ew rojê were

Emê ji mirovkujan re, ji xwefiroşan re, ji şelanvanan re bit)êjin
Werin ber wê goristanê

Bi hiirmet ser pîyan bisekinin
Ji wan meytan leborînê bixwezin
Ew berhemên çalekîyên xwe dizanin
Mirî ji me rêze dixwazin
Gora serok vezîra komara Tirkîyê Tansu Çîller
Yên ku bo parastina welat berik berdidin
Xwedî şerefm
Belê,t>elê, loma
Hemî xerabî, dizî bin serê wan de derdUcevin
Ew xwedî rêxistinin iî bi zanabiîn heviîdu diparêzin

Çavkanîyên dewlemendbiînên wan yekin
Dêlegura mihacîr dibê

"Em kevirîkî xwe yê biçiîk jî nadin
Bo parastina leşkerên min berdêlan didin"
Kî kevirên wan dixweze
Kurdan

nekarîyan

Dewlemêndîya welatê xwe biparêzin

Heta hezari nehe sed ii pence ii heştan jî

îngîlîzan nefta me dizîn
Xerabîya herî mezin

Iro jî hin Kurd bo xeraban xwedî hewl ii rêzin
Gora emrên wan her hêlêva dibezin
Newal iî deştên komkujî
Qet kêmnabin, her sal zêde dibin
Newala qeseban nayê bîrkirin
Meytên newalê bi hiirmet tên

navkirin
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Mêvanên Bajarîyan

Rojek ji rojên çile yî
Mij a gevr (tunîne) nîne
Mirov bi çavên tazî ezman dîbîne
Bager li xwe gelek bawer û xwurte
Daketîye bajêr mirov iî malan dimalise
Govendê da ye lî milên(pîlên) kendan girtîye
Dar ii beran re yêk direqise

Kevirên reş û ava newalan timar dike
Xişinîya wî pîra kokim diqarîne û har dUce
Ew caman cî dide ii zirzan kîp dUce
Pild pilda wê naskinî iî bi xwa

xwa re dengdike

Yên ku ber dêrîda biborin iî bîbîzin
Ewê bibên ka kê re şer dike
Nikarî êzingên zaha vêxinî iî xwe germ bUce
Loma bi çavên qarî ii lêvên tirş sêri derva dUce

îro jî bagerê çile bi deng ii hêza xwe
Navê roj ii sermayan dinivsîne
Ev jî xwe tenê dihesibîne
Xwe berdide jêr ii li çîyan namîne
Nav bajêr de xwedî dotmam û pismame

Hember zexmîya wî nexweşê pişê têra xwe oksîjanê nagirî

Serê xwe ku neçerixînî ewê bifetise
Pelên ku paîze H şaqan (xeîdîne) suketîne
Bê can nav hejUcan de asê (girtî) mane

Husturîyan rêêlên wan qelişandine
Ba buye kevanî pêştemal a wî ber da
Sako yê herîye jî ser da

Kurikên (goreyên) çînîk kirî nav cizlavutan da
Lepikên tîftik(merez) ser tilîyên dirêj da
Gelek xebatkare
Qirş û qalên can dayî dimale

Darên sêvan ii sîpîndarên tazî
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Sîng û berên xwe dane heviidu
Hember bagera dijwar çidikin?
Şaq dibezin heviidu û rêş heviîdu hemêzdUcin
Bager xurtîya xwe nîşan dide
Bi kenê xwe re yêk

fîrîka xwe lê dide

Ezman caran gewr e iî caran zelal e
Q û cî hewr dest digêşînîn hevûdu
Ci iî cî ji hev direvin
Mirov dibê qey di pevçunê de ne ii ji hev dixeydin

Hêrs dikevin ii hêlên hev re dibezînîn
Bo min rojek

nexweşe

Rojên wele xemgînî bedena min hemêz dike
Gêj dibim û H tavê digerim
Iro jî sêri der ve dUcim

Li ser doşega xwe temaşevan im
Çavên xwe li çîyayên bi berfê hatine xemilandin digerînîm
Ser gulîyên daran kitanên sîs cî girtine

ÇûçUcên cîyên herî bilind bê xwarin û bê parastin mane
Loma H bihiştên xwe diirketine

Dawîya cî neguherandinê bo teyran mirine
Halê herî nêzik cemidandine

Li dora xanî vîç vîçên çuçikên borUc dibîhîsîm
Wan weki miizîkvanên xwezayê dihesîbînîm
Ji mêvantîya wan manê derdixînîm
Bi zîyareta wan xwe bextîyar dîbînîm
Tasek genim li ber camê datînîm
Nanê di nav turik de li nêzikê şêmugê dirijînîm

Dixwazim wan zîndî bîbînîm
Pêvîste têrbin ii bixwun
Heta dema hêlîn çêkirinê xweş(sax) bîmînîn
Gulên roj û hurikê nan didawşînîm
Di nav çend deqan de dêrî digerim
Sir ii seqem destên min diqawrinîn
Hesinê dêrî tilîyên min dizeliqînîn
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Naxwazim ku ez bixwum iî ev birçî bîmînîn
Ez bi mêvantîya wan xwe di nav kêyfê de dîbînîm

Ew jî bi delalîyên xwe min ji tenê mayîne diir dixwinin
Orkestrak amade kirine nebirçîne ne jî xemgînîn
Ew demeke ku niştecîyên çîyan xwe bi nav bajêr re berdane
Li cî iî warên xwe diîr mane

Mîna min koç kirine
Bajarî hesabê hatina çîyayîyan dikin
Gora wê xwe amede dikin
Xwazayê diparêzin loma xwedî tore û edetin

Turikên toximên navUc puçnebiiyî
Nav baxçeyên dor girtî da darda dUcin

Bi lez ii bez difuî ii datînî çuçika xwarin dîtî
Mîna karkerekî seba qursaxa xwe dixebitî
Ji xişima mirovan ditirsî
Li ser daran sêv mane

Tenê yên rizî û kurmketî li erdê ne
NUcil kirî bin darê da ne
Ji zUc têrkirinê re amadene
Kes destê xwe nade van

Nagirin iî naxwin
Xwedîye malê dibê ew bera çivikane
Ya rastî hin sêvan jî hember bayên hişk
Doçên xwe ber nedane
Pêva mane
Çiiçik hewl didin

Armanc ewê tama sêvan bigirin
Bayê sar li perên wan didin
Wan didin ber xwe bi diîr ve dibin
Baki sivUc bii
ÇiiçUc paşva vedigerin
Bo xwe li cî digerin
Wer hewl didin ku tama sêvên sor bigirin

Gulîyên riit biîyî
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Hember bayê hişk jiwan re alîkaminin
Wan gora xwestina bê berdidin
Pêvîst e çiiçik ji xwe re çarekê bîbînîn
Ew xwestina çiîçikan
Ew xurtîya bagerê mezui

Min kiir ii kiir difikrînî
Çiiçik bi wan bedenên biçiik
Ji xwestinên xwe dev bemadin
Bo ku

bijîn û

tama jîyanê bigirin

Tiştên ku xwezayê baxşî wan kirîye
Li wan tiştan digerin

Bager nikarin pêşîya xwestekên wan bibin çeper
Difirin şiin ve tên
Nukilên xwe li sêvan didin

Naxwezin li doçên hişk bûyî diîrbin
Bi xwestina bagerê ji şuna xwe rabin

Li dora darên sêvan difirin, vedigerin
Bi pencUcên xwe bi wan pêdigirin
Lez ii bez nikil radikin, vedikin, digirin
Bi bagerê re ketine pêşbirkê

Parçeyên biçiîk jêdikin ii dadiqulînîn
Kê ku xwe têrkir
Hêvîya hev namînîn

Bagera xurt
Sêvên gîhiştî
Roja sar

Darên tazî ii bê pel
Xezalên sor û ztx
Nav baxçan dixemlînîn
Ez rojên wele heznakim
Xemgînîm
Bê moral dîmînîm
Hember xurtan

Ber xwe dayina jaran dîbînîm
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Belê çiiçikên çîyan e
Hember bayê xurt bi hev re ne
ÇiiçUc H erdê qevaz didin

Lingên bi ser bêtona sar diqerisin
Di nav qirş iî qalan de jî li xwarinê digerin
Dixwun ii dişevitînîn qet têr nabin
Ba ku

kêm biî xwe hildikişînîn

Bi bayê

nerm hêdî hêdî şepêl didin

Li min xweş tê û temaşekirim
Pêlpêlîna wan kêyfa min tîne
Mirov

nezUc ve delalîya çiiçUcan pir baştir dîbîne

Bin tesîra rindîya wan de dimînî

Efsiin li min kirin
Ez bi deqan dam sêrkirin
Hember bagerê xwedî fîrîka xurt
Ji armancên xwe dev bemadin
Xwestek iî tekoşîna wan

Bala min dUcişîne

Navbera wan de berhingarîyê ii berxwedêrîyê dîbînîm
Hember bagerê xerab firîyan, vegerîyan ii têr nexwarin
Bayê sar ew ji sêvan diir kirin

Dawîyê de çiîçikan qiîrsaxên xwe tijî kirin
Kêfa min jî xweş kirin
Bager dom dUce û carinan
Hêdî, hêdî hêrsa xwe kêm dike

Kevoka bîrîndar
Kulek, kulek ser hêlekê ve dimeşe
Vekirî tê dîtîn ku tiştên xerab borandine
Dixwezî hestîyên şikestî li hev bikelin
Ew jî mîna yên din meşa xwe xweş bUce
Perê ku

li erde dikişînî bi rehetî rake

Giranîya xwe sivUc ii êşa bedena xwe kêmke
Bagerjê xurtir e
Nahêlî perê şUcestî jor ve bigire
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Bedena xwe H ser bêtone de dUcişîne
Mirov ji çavên wê êşa wê dîbîne

Bi perê firî(şikestî) şûna ku lê derbaz dibî bê xwestin dimaH
Di nav ref de ew tenê paş ve dîmînî
Bager xwedî qezîye
Tiştên sivUc, xezalên daran
Bi hêrs ji erdê rakirin
Bê pirs ji hevûdu diîrkirin

ÇiiçUc hemû hev re difirin
Bin sîvîngan ji xwe re parezgeh digirin
Heviidu tenê nahêlin

Ji Jor ve iî ji jêr ve sêri dora xwe dUcin
Çavên wan bi hezkirina jîyanê
Bi tama xweş mayinê dibiriqin

Bi mêjiîyê emanet jîyan
Ez bi ramanên mêjûyê raspardin najîm
Gora rastîyên xwe xwedî çalekîme iî eşkere dijîm
Ezê hem polîtîk hem jî çandî kesî teqlîd nekim

Gora kêyf iî xwestina xwe bijîm
Mirovtîya mirovkî ii şexisbiina kesikî
Mezintîya komikê çawa tê fêmkirin?
Bi cîhana wan a riîhî, yan ramanî?

Mirov çawa dUcarî şîrovan bUce?
Civak dixvazin gora ramanên xwe bijîn
Ew xwestina herî asayî ye
Mirov jî gora zanabûna xwe xeber dide

Ew çalakîyên fîkrî ne
Li dunê cîyen ku emperyaHzmê dest navitîyê

Mirov teybetmendîyên xwe diparêzin
Bermaîyên ii xerabîyên bîyanîyan naxwazin
Şuna jîyana xwezayî tiştên ji der ve dagir nakin
Çima çanda xwaya sed salan wenda bUcin?
Tiştên bîyanî ser serê xwe mezinkin
Edet iî toreyên axa xwe bîrkin
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Cöiên ku emperyalîzm dagirdUce
Mirov ne gora xwestinên xwe

Mirov ne gora imkanên xwe
Mirov ne gora ramanên xwe

Gora xwestinên hinan şekil digirin ii dijîn
Xwe mecbiirên xwestinên hinan dîbînîn
Bin tesîra her tiştê bîyanî da dîmînîn
Çanda bîyanî mêjiiyê wan dagir dUce bi giranî
Ku sal derbaz biin tiştên welatî namînîn

Niştecî mêjiiyên xwe didin bin fermana (emre) hinekan
Fermander mêjûyan gora xwestinên xwe tijî dUcin
Çawa bixwazin wer dixeptînîn

Hevsaran digirin dest xwe ii du xwe da dUcişînîn
Xwe xwedîyên zîn ii zengîyan dîbînîn
Civatek, endamê rexistineld, şexsek
Dema ku mêjiiyên xwe naxeptînîn

Bila xwe mîna girtîyê hinan bUiesîbînîn

MiroY çima, çawa, çi demê dibî hêsîrê hinekan?
Roj ku derî heta paşîyê hatin vekirin
Bîyanî tenê weki mêvan hêsab kirin
Mirovan fUcra kar ii zîyanê nekirin

Min mêjiiyê xwe tesHmê hinan nekir ii neda îcarê
Loma kes nUcarî bi min re bibê gunekok û bêçare
Yên ku her alî ve xwe kêm û biçiik dîbînîn
Bi kurt gotinê neçar û tirsonek
Dikevin bin sîya hinan

Di bin çengên hinan de , tal da sakoyên reş de digerin û dijîn
Gora wan kesan dUcenin û xemgîr dibin

Mîna wan kesan janê dUdşînin ii dilorînin
Xwe mezin ii serkeftî dihesîbînîn
Ez ji rewşek wer kift dUdm
Hin kes ji hinan

Hin kes ji hin rêxistinan ditirsin
Bedelê tirsê?
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Dibin sîya hin kesan, hin sazîyan û bê şaxsîyetin!
NUcarin ramanên iî xwestinên xwe vekin

Rastîyên rojane bînîn ser ziman ii xeber bidin
Mîna mirovên normal dengbUcin
Ew kes bê deng ii gora karên xwe yê rojane dijîn

Hember tenêbûnê, bê kesîyê, feqîrîyê ii tehliikeyên der ve
Di nav rexistinekî de û di nav hêzekî de xiiya dUcin
Çavên min birijîn!

Ew endamên hin rexistinên poIîtUcin
Bi wî halî xwe xurt nîşan didin

Ya rastî girtîyê hinan, hin tiştan in
Kurd iî rastîyên civaknasî
Pêvîste destên me girê nedin

Iro jî şuna şexsên (olî) dînî
Qyê girgireyên feodal hin rexistinan girtine
Guhdarkirine wan ji me re mirine

Yên qenc(rind) ii xerab bijartîne
Kurd ditirsin

Tirsên, tirsa salan nikarin bavêjin

Hî ne biine ku bi xwe mêjiiyên xwe bi rehetî bixebtînûi
Bin gefan de ne

Kurd alîmîne ku îradeyên xwe teslim bikin
Nizanin ku bi wî haH xwe xilas (teva) dikin

Ji berpirsîyarîyê, ji barê netewetîyê dirrevin
Mîna modevanan kincan ji xwe re digirin
Ne gora rastîyên xwe gora gotina furoşvanan dibijêrin
Bi porên boyaxkirî ii nênugên direjkirî di merdîvavan de dadikevm

Bi hevayek sexte badUcevin

Ji m solên panî dirêj de lingên wan bi hev dUcevin
Hewl didin ku li erdê nekevin
Hemt)er eynikan de şunê digirin

Mecburin di mehê de carê perçeman bibirin
Gêriîf û jêçêtirgên xwe hewaleyê hinan dikin
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Bo girtina kincan(çekan) cizdanan bi dil tal(vala) dUcin
Bi rojan bêpere û birçî dîmînîn

Di bedenan de fer namînî ku tiştên xwe binivsînîn
Naxwazin myên(madên) çilmisî bîbînîn

Heta ku serê mehê were nizanin çi bUcin
Radibin û mdinin rojan hêsab dUcin
Ji êşa zik kurçên keviran dihêrin

Bi hêrs li dora xwe dinêrin

Di nav kincên giranbaha de mîna siwarê(a) hespa kiîmêtin
Bi rewşek poz bilindî di nav mirovan da diborin
Yên dora xwe nabînîn menzU diirin
Tu dibêjî mîr iî sitî yên xwedî xizmetkarin
Belengazin û feqîrên ramanêne

Tama jîyanê gora bîryarên û xwestinên bîyanîyan femdUcin
Ne wekî xwe mina hinên din xwe badikin
Bi tillîyên zirav kembera(kayişa) piştê radUdn

Ew bo bijartina kinc ii kolan ji pisporan raman nagirin
Medya wan dUce girtîyê emperyalîstan

Çima H rastîyan û zanayan bigerin?
Jin ii qîz bi êşên morîyên piştê dinalin

Hêla din ve devê kincên ji tenUc ii solên panî dirêj bemadin
Dixwazin xweşUc ii bejn bilind bin

Bala mêran bUcişînîn û di rojevê de bîmînin
Yên dora xwe bi hestên hesudîyê biqarînin

Gunekok xwe bi kincên giran baha mîna xezalan dîbînin !
.'jillî(baran)ku barîn boyaxên ser wan duşon ii dirijînin
F.w hemû hevre tazî bi rastî û naturîya xwe ve dîmînin
Bijarkêrên (hiirbijarên) zana bin

Di binbombardimana nuçeyên kapîtalîstan da namînin
Girtî ii hêsîrên medyaya rojane

Encamên nîvbirçî mayîne û kincên dujminê tendûrîstîyê
Fêm nakin û nabînîn

Her ku sal borîn behsa êş iî nexweşîyan dikin
Bi nalînê se'etan diborînin
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Pêvîst e mirov bo xwe dadgehê amadeke

Hemî bi hev re di rewşa xwe ber çavan de derbazke
Wîjdana xwe jî dozgerke

Bi mêjiiyê emanet jîyan
Mirovan re tiştekê çênake
Ez cuda me !

Ji cudabiina xwe jî natirsim
Li gevrîya kom û kufletê xwe nabirrim
Şuna xwarinê pil iî purtîyên giranbaha nagirim

Imparatorên tekstîlê re peran amade nakim
Çima di mehê de cotek sol pêbikim
Di nav malê de pêşangehê vekim?
Bi kincên gora tendûrîstîyê salan derbaz dikim
Ji beden û madê xwe jî hez dUcim
Du,sê salan îşlîgîkî xwe dikim
Gora modê tiştan nastînîm iî qet jî şerm nakim
Kes nikare ser mêjiiyê min ii ser bedena min
Mafê xeberdayînê bîbînî
Min gora kara xwe bişuxlînî

Ji xwe bawer ii xwedî înîsîyatîf îm
Yêku

civatan

Yê ku

gelan pêşdixînîn kî ne?

Yê xwedî ramanên, şexsîyetên cuda ne
Ji dîtînên kevnperêst xwe diîr digirin

Civak dixwezî wan kesan bUdşînî nav jîyana klasîk
Ew jî weki herkesî ji qederê bawerkin
Qeydeyên civakî ji xwe dûr nekin
Saziimanê xirav nakin
Civat di her alî ve ahengê dixwezî
Qaniinên guncanîyê mêran pêşnaxînî
Civatê jî paşve dihêlî
Mirov ku

guncanî parast

Hedî hedî hîn dibî

Navt)era civat û şexista cuda biîn namînî
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Bixwezî,

nexwezî pir dereng dîmînî

Paşve dUcevî

Mînaktî namînî
Cuda biin çi ye?
Civatê ji xewê hişardUce
Ji hîn bûnan diirdike
Li hember paşve çuyînê şer dike
Bi darê zanabiinê kardike

Cudabiîna rêzgerî rizgarîyê tîne
Cudabiîna afirandêr berhemên baş pêk tîne
Ji pêşveçuyînê re dibî binyate
Cudabûna min biî belaya serê min
Yekemîn malbata min
Paşe cîranê min

Li dû wan de mirove min
Hemî bi hev re hember min derketin
Ji min re çi digotin?
Saziîmanê, qeydayên me xirav
Dev ji çalekîyên

Ez ji

neke

cuda berde

hember derketina wan re amadebiîm

Dîtînên ku

min diparastin

Gora wan xeletîyên

mezinbiin

Ji dîtînên klasîk
Ji jîyana ne rojanê veqetandin
Caman tenêbiina mezin jî pêk tîne
Tiştê herî gîrîng ew e

Mirov wê tenêbiînê ragirî
Xwe li ser pîyan bigirî
Cudabiînên ku

zorê bidin ser civakê

Civakê di pêşve tandin
Bi vî halî peydadibin
Lêgeiîna azadîyê de

Pêvîst e em hemt)er tiştên klasîk derkevin
Bibin têkoşerê hişyarkirinê
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Hember ahenga kevnperest biskinine
LUievnatîbiîna xwe bi dengê bilind bînîn ziman
Bila navê me bibî hê aheng qey xem e?
Em ji nebin xewgerok
Ew min re hes e
Civat tevizîye

Jin tevzinok in
Cudabiîna çareserîyê
Bi hişyarbiinê
Bi fereh dîtînê tê

Lêgerîn, xwestin, danehevûdu ez cuda kirim
Jinên serfîraz, serbixwe ji xwe re mînak digerim
Bo resenîbiinê

Bo dunê mîna resên cudatî mecbiiriyete
Ezê her dem serbest bim

Bi serbestî ku dîtîna xwe neynim ziman
Ez nUcarim bêjim ez azad im

Ezê bejim ez girtîyê hinan im
Ez mêjiîyê xwe emanet nadim

Kesayetîya min hatîye qevimandin
Pêşveçuyina min a hûndirî ii

Pêşveçuyina mina dervayî heviidu hemêz dUcin
Kawdana min
Min cuda dike

Di zii ve biime afu-andêr

Kes nUcarî bi xurtîye xeyalên min bixemlînî
Ez ya xwe me
Ne gora xwestina hinan
Gora xwe dijîm

Ji pergal, saziimana mêran re hustîye xwe xwar nakim
Pêşdeslîya jîyana min dest min deye
Loma cuda me

Loma nayêm qebiiUcirin
Dixwezim mêjûyên emanet
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Jîyana di bin ramanên bîyanî de were rakirin
Ku min, mêjiiyê xwe teslîmê hînekan kir
Bawerîya min bi min nayê

Bawerîya min bi bawerîya hînekan tê
Ez bi hestên xwe heznakim
Ez bi hestên xwe nabijêrim
Ez bi hestên xwe xeber nadim
Ez bi hestên xwe ranabim, riinanim
Hestên xelkê ji xwe re

dUcim hest

Bi hestên xeUcê hez dUcim
Şanîderek ji der ve dibî rêveberê min
Ez hevceyê desthilatîke dibim

Min endametîya civata bindesthilatîya xwînxwaran qebiil nekir
Hember wan serî rakir

Ezê çawa mêjûyê xwe emanet bikim
Desthilatîya nava min de dUcarî min darîzîne
Pîvanên min yê min in
Yên

dagirkeran , yên

kevnperstan,

yên
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modavanan ji min diiriin

Bêje dapîrê bêje

Bayê xerîbîyê em ji heviîdu diîr kirin
Bîyanîyan darên jîyana me qut kirin
Ez carik din te nabînim
Pîr im, nagêhêjim, hetta bUiarê namînim
Nevîyên min li welatê xerîbîyê
Nakenin, hustîxwar ii xemgîr in

Keça min, xeUcê bi we her tişt dan windakirin
Li ber destê bîyanîyan, berxên

bê war in

Qîza min çîyê te kêmbii?
Tu H mala xwe rûnêniştî
Bi tirkan re şerkirin hêvîya te mabiî?
Te

nezanî, bixwe, xerc bike

Bi keyfa xwe bigere
Dunê ser iî bin ke
Bedela heml)er derketinê
Ser te çiqas giran riinişt

Tu birçî mayîna xwe
Tu

nexweşîya xwe

Tu tenêbiîna xwe
Tu tunebiînê
Tu bê kesîya xwe ji min vêdişêrî

Li xerîbîyê emrê xwe dihêrî
Ez ji xeUcê nuçan digirim
Bi êşa dil

Bi kezeba şewitî histiran dibarînim
Qîza min ji min nexeyîde
Te bi destê xwe hanî serê xwe
Te serê xwe jî, serê berxên xwe jî xwar
Li xerîbîyê mayî bê kes ii bê hal

Di wî cisnî de tiştek heye
Qîzên, jinên wê malê rehetîyê nabînin
Bi êşê, bi derd û kulan rojan diborînin
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Qedera me bii qedera te
Çeteyên Lazan

Mufrezeyên Angorê
Em jinêbî, zarokên me sêwî hîştin

Her der şewitandin
Ji me re tiştek

nehîştin

Qîza min em di nav xelayê de mezinbiin
Me derdê romîyan kişand
Loma min ji te re digot, xwe tevî tiştan

meke

Hember nîzaman demekeve, dengmeke
Paşîya van dengkirinan
Bedele van derketinan giran e, xerab e
Tu guhdarîya min

bike

Te xwe ji her tiştî kir
Bext reşê,

te ji min re digot

"Dapîr we bo me çikir?

Hiîn nebiin yek
We heviidu

negirt

We bindestî ji me re amadekir"
Qîza min
Min

nedixwest serenceyê ku

wan hanîn serê me

Ji te re bejim
Min

nedixwest behsa wan rojên tarî bikim

Min

nedixwest te windakim

Te guhdarîya min

nekir

Neyaran têkilîya me jê kir
Kerbê, mereqê dilê min nexweş kir
Ez pîreka heştê salî

Hesreta we dUdşînim

Bawer nakim carek din we bibînim
Hevalên te di girtîgehê de ne

Sal boiîn, demeketine
Ji helqeyên hesin diir neketine
Neyê, qîza min
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neyê, venegere

Ez bUcarim dengê te bibîhîzim
Ew jîji min re bese

Qîza min ji gotinên min nexeyîde
Qey min xerabîya te dixwest
Min ji te re got, te

nebîst

Min ji te re got
Te guhdarîya min

nekir

Xelk yên keyfa xwe ne
Te bi dîtînên xwe
Agir berda mala xwe

Bi destê xwe ew jîyana xerab hanî serê xwe
Me tu şandî dibistanê ku
Tu bixwînî, bilind bî, werê ber çavan, serkevî
Qey me ji te re got

Tu yê dijî paşayên ser têxt derkevî

Bi rojan zilim bi te kirin
Bi rojan tu girtigehê de mayî
Aqil nehat serê te
Xwestinên me, gotinên me, hêvîyên me
Natin ber çavên te
De bUdşîne derd ii kulan

Te em jî helandLn ii agir berda dilan
De bikişîne qîza min bUdşîne
Li welatê xerîb bê kes bimîne
Hevceyê alîkarîya xeUcê be

Xerib li her derê tenêye
Qîza min xwendina te, zanabiina te, giranîya te
Te re bes bii

Qey tu bê kes biiyî?
Destê me nagêhêje te
Tiştên ku em ji xelkê dibîhîzin
Agir berdide hiindirê me

Di nav xeUcê bîyanî de jîyana te
Ne gora xwestina te ye
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Alîkarê me xwedê ye
Bani xizirê kal ke

Hîva zerî seri riîyê te ke
Ax, ax sal diborin
Nevîyên min li welatên bîyanî penaber in
Tenê ne , bê kesin

Bi hesreta gundê xwe digerin
Pirsa navên mirovên

xwe dUcin

Ji hêrsê keviran dihêrin
Nikarin vegerin

Mal û milkê me ma hê xwedî

Ez a rel)en

tenê dêrî koz dikim

Bo xilasbûna we destê xwe jor vedUcim

Tenê me,

çavê min li rêyane

Hêvîya telefonên we dimînim
Di nav miUcê hê xwedî de

Sîya bê kesîyê ji xwe re digerînim
Dema ku

xeUcê cem heviîdu dibînim

Dibêjim hey Xiziiê kal tu qebiil

nekî

Her tiştî bi xêr, bi qencîye ava bUcê
Me çikir?
Zarokên min ocaxên kê jcirabekirin?
Çima ew tenê biin?

Çima penaber in?
Qîza min, ji zilmê, li zUimkaran ditirsim
Nikarim, nUcarim ji te re bibêjim vegere vere
Tiştekî naxwezim
Tenê ber çavên min bigere
Ew mala bîst kes di nav de digerîyan

îro valaye
Xanî helişîyan

Di malên gund de bûne pag
Pepug dixwînin
Heywanên kiîvî ji xwe re şuna mexelê dibînin
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Mirov dibê qey di nav vê malê de zarok tunebiin
Hiîn li ku

mezinbiîn?

Sêvên ku

te bi destê xwe danîne

ŞUanên ku

te bi destê xwe dorpêç kirine gîhîştin

Iro fêkî didin
Te dapîra xwe

Te mal ii milkê xwe hêvîya kê hîştîn?
Gundên meyên bê xwedî weki bihiştin

Ney qîza min

ney, venegere

Ez ji xwînxwaran

ditirsim

Dikarin hesabê kal ii pîran jî ji te bipirsin
Ez bîrya te

dikim

Nikarim rabigerim
Bi hêvîyê sêrê rîyan

dikim

Rêwîngan dibînim
Sêrê dora xwe

dikim

Min nevî mezin kirin
Ji welatê bîyanî re dîyar kirin
Kal iî pîr di malan de tenê ne
Ocax xerabe ne

Rojingan de du demakeve
Topa egir H mala xeraban bikeve
Qîza min
Xerîbîya te ji min re janê peyda dike
Tu

nebêjî jî rewşa te ji dengê te xuya dike

Li min eyan dibe

Qîza min li min eyan dibe
Kezeb, mêjiîyê min ahenga dengê te dixwîne

Ez dizanim sirgiîn rehetîyê nabîne
Min

nexapîne qîza min

Min

nexapîne

Pîra kokim fêmdUce
Xwedê mala hesiîdan,

nexêrxwezan

Caşan, xwînfroşan xerabke
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Ji xwe ii zarokên xwêrê

nebînin

Ji kişandina we zêdetir neheqîyê, zilmê bibînin
Qîza min çi yê te kêm bii?
Dora te tijî bii

Tu bi destê xwe ii ser kar biîyî
Te bi xwe bi xwe kir
Agir berda pungala xwe

Te ji axa xwe koçkir
Çend kesan xwestinên te
Ditînên te fêmkir?

Hinekan navê te bi terorîstî belavkir
Venegere qîza min venegere
Min bê xet)er nehêle

Her ku

te karî li min bigere

Dapîra xwe teslimî tenêbiinê, bê kesîyê

meke

Xizirê kal bi destê te bigirî
Pişta te hemêzkê

Belê dapîrê belê! Te herdem ji min re got
"Civakê berde, xwe û karê xwe bifîkire

Birçîbiîn ii têrbiina xeUcê ji xwe re

meke xem

Jîyana te dibî mîna xwarina bê tam"

Dapîrê ez nikarim bêjim ez û ez
Qey dora min baxçeyê gulan e
Ez çawa, ez çi bUdm ku
Min ji bin destîyê ii

wê rewşê

nebînim

koletîyê şerm kir

Dapîrê, tu bo min ditirsî
Dilê te bo min dişewite
Mirov nikare ji

neteweya xwe veqete

Barê zanablînê, barê ronakbîrîyê giran e
Ne gora hemii jin ii mêran e
Min

nedUcarîya xwe ji pirsgirekên neteweyî

Xwe ji pirsgirekên komelayetî diîr bigirim
Tenê jîyanek xweş iî keyfê biparêzim
Bibexşîne, ez ji li neteweya xwe berpirsyarim
124

Ez mecbiîr bûm gel beralî bikim
Ji rastîyan veneqetim

Min nedUcarîya cem hêzdaran cî bigerim
Hêza jîyana min tekoşîna min biî
Gotinên min, hestên min, tevgera min yek biî

Min nedUcarîya bibim qeşmerê, girtîyê zordarîyê
Min nedUcarîya bibim xwesip)êr
Palpişta min azadîya raman ii xeberdayina min e
Ez nUcarim tayê pişteka xwe sist kim

Tu dizanî, xwe fîdakirin di dîroka mala me de dibore
Ji xwe re xwestin rastîyan winda nake, nabire
Dapîrê ez ronakbîrim

Karê min, şixulê min tengavîye
Min tengî borandin, ez dê biborînim
Belê penabertî li min giran hat
Su-giin mirovan bê der û dor dike

Ew ê zora me jî fenga dijmin xerav bike
Pêvîst e ronakbîr xwe bide ber ava stiir
Dilsarîyê meke, xelkê em bi zorê ji cîyê me rakirin
Koçl)er kirin
Dapîrê ez mecbiîrê sirgiinê biîm
Ez wicdana gelê xwe biîm

Ez berdevkê hê dengan biîm
Ez zencîr kirî biim
Lê mêjîyê min, dîtînên min azad biin
Min xeletî ii xerabî didîtin

Min hember biîyeran vê bizav nîşandida
Paşîya dîtînên min
Paşîya xebata min

Pa§îya hember derketina min
Paşîya nivisandina min bû sUgiin
Kevnê xeUcê li xwe dikim, nîvbirçî dîjim
Lê minetan ji kesî nakşînim
Bi wijdanî gelek rehetim
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Dapîrê min

nedikarîya gora dîtînên te bijîm

Bi we re hestên

neteweyî tune biîn

Hestên cîrantîyê di zû ve wenda biibûn

Te ji cîranan hez nedikir, hiin gundî di nav xwe de xwedî şerbûn
Tenê mala bavê te

Tenê mirovên te jin ii mêr biin
Bi dîtînên we kal û pîran
Hestên

neteweyî hemû lawaz ii xerab dibiîn

Jîyana te bi gund hatibii dorkirin
Polîtîkayên dagirkeran

Nedihatin şîrove kirin, fêm kirin
Dapîrê, ez ronakbîr im

Min

nedikarîya gora xwestinên te

Ji xwe re pêşniiman amade kim
Pênîşandêra min ser civakê bû

Sebebê tenê mayîn ii bê kes mayîna te
Nifirên xwe

ne ez im

nexêrxwazan re bike

MLrov kêrî xwe

neyê

Xwedê jî, Xizirê kal jî alî kesî nake

Dapîrê min bîrya we kirîye
Gund xewnên min dixemlînî

Xewna min, min H dora newala şor, newala giîzan
Ser çîyayê Çengelîyê, li deştê digerînî
Ez bîrya malê, bîrya her tiştî dUdm
Kevirên cemêdgirtî didim ser dile xwe
Agirê kezeba xwe sar dikim
Dora wan newalan digerim
Xwe li siretaxê, tayê hember, zevîya fiUan, deşta horimê dibînim
Sirgûn

nexweşîyan peyda dUce

Xeribî mirovan dîn dUce
Tu li gund, ez li vira
Em hêvîya niiçan dimînin

Caman silavek germ ji ser hemii tiştan re dibînim
Derdê tenêbiînê
126

Derdê xerîbîyê zor e, zor e
Min çikir bo me ii

mirovtîyê kir

Dijmin aborîya me xerabkir

Ji rewşenbîran re jîyana sirgiînê amadekir
Min hember xebata xwînxwaran
Ala rizgarîyê rakir, qet poşman ninim

îro jî dibêjim min pir rind kir
Min heysîyata xwe parast
Şexsîyata xwe winda nekir

Dapîrê tu dayîka danzdeh zarokan
Çima tenê pênc li jîyanê man?
Kê ew ji mirinê re dan

Xelkê Kurdistan ji xwe re kirî xan

Xwedîyê xanê li ku, di çi haH de man?
Nezanîyê,

nexweşîyan, paşvemayîyê

Zarokên te ji destê te de girtin

Pêvîste em van hesaban ji sucdaran bipirsin
Ji xwînxwarîya, ji xurtbiina dijmin jî netirsin
Te heft zarok winda kirin

Ez naxwazim berxên ber dilê xwe winda bikim
Yan jî ji xulamtîya xeUcê re amadekim
Wan bi ditînên vekirî

Bi riihê welatparêzîye perwerde dildm
Mirina bê bext, bê wext re dîyar nakim
Loma rehetîya xwe, mala xwe xerab dUcim

Mecbiîrim nezanên dora xwe jî hişyar bikim
Hesretek giran dikişînim, ew min dêşîne
Her şevê xwe li welat dibînim
Caman zarokên xwe nav koçeran de

Li Herekol ê,

li deşta Revayê li Sîpan ê digerînim

Dapîrê tiştên zehmet ji min nexwaze
Nikarim bê tevger bimînim

Ez ne bê hêvîme, sal biborin jî, emê heviîdu hemêzkin
Tuyê bi serbilindî rêwîyên

xwe bibînî
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Mereqmeke, tu

namîrî vê zivistane jî diborîhî

Dapîr ez jî dibêm, xwezî ez naha li bêderê biîma

Bin sîya gulîye gûzê de bimama
Min ava kanîya hopUcê vexarina

Em bi hev re li mînakê bigerîyana
Me dLrî bidane hev, broş tijîkLrina
Jinan soqî bUdtandina
Genimê kelî bi destên qusandî tevdana
Xwelîya ber mala Anik ê bêjing kirina

Ji zarokên xwe re wekî berîya sî salan
Li axa sor lîstîk çekirina
Destên te bi şeyê hestî porê min şekirina

Didanên xerabiîyî porê min bUdşandina
Te kilamên xwe bigotina
Tillîyan porê min bUcirina çU kezî
GuHye reş bi morîyên

sîs di nav de biihunanda

Ez bi xwe bawer li ser çokên xwe rabiima
Dapîr ez bîrya her tiştî, her tiştî dUdm
Nikarim hemiî xwestinên xwe vekim
We azadî, serfîrazî ji me re dîyarî nekir, ez dê çibUcim?
Barê me di hustîye me de
Heta îro kesî kesî re azadî bi deyn

nede

Xelkê xwe re sînor vedan
Bi xwêdana canê xwe bihiîşt avdan
Diîrbiîn, xerîbî, tenê mayîn
Xwînxwar nahêlin

ne sucê min e

nevî iî dapîr

Mam, pismam, dutmam heviîdu bibînin, naskin
Xerîbîyê ji holê rakin
Ez bi gotinên te, bi xwestekên te dêşim
Tenê, serê xwe digirm
Van kolananên penaberîye de dimeşim
Bersiva pirsan pir vekirî dibînim

Nikarim bêjim ji min re çi ye?
Loma hê tevger namînim
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Nav windabûne
Delalê ber dile min
Bi berikên kîjan rengî
Tu ji jîyanê qetandin

Tayê hebiîna te bi şurê neyartîyê birrîn?
Bin ronahîya çilmisî de bo te histêran dibarînim
Ez ji te têr nebiim

Histêrên min hevaltîya dilê qelişî dUdn
Dest sist biine tUlîyan ranakin

Xwîna bedena min qerisîye hedî hedî dUierike

Piş gora xwestina xwe nikare xwînê davetke
Kezeb westîyaye

Edî naxwaze encama derd ii janan bUdşîne
Loma di pir kur de min hedî, hedî dêşîne
Kes nabîze

Nayên havara gîrîyê min
Hin bajarî gelek xemgîrin
Gelek jî bê dengin

Iro ronahîyên bê fer nUcarin zêde tîne bidin
Bi rehetî tên pelixandin
Şevên tarî pir zii tên ser serî reşan

Xwedîyên wendabiiîyan dêşin
Mirovên, dayUcên hustî xwar

Bi çavên xweşxweşUc biiyî
Kiîr ii kiir dilorînin
Ji kerbê, ji xemê gêjin

Nikarin rabin, gav bavêjin, bimeşin
Ne qîrînîya lîstîka zarokan
Ne dengê heywanan
Ne dengê firoşkeran

Ne dengê lingê kesên ku hêla karxaneyên xwe ve dibezin
Dibîzin

Mirin wekî destekî li hesinê reş e
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Hewl dide û welatparêzan di hêla hesinkaran ve dUdşîne
Ne gîrîyê jinên serî reş

Ne gîrîyên

bavên riî zer bûyî

Ne bêdeng mayîna evînan pêşîya kujvanan digire
Em çiqas xemgîr dibin
Ew weqes keyfxweş in
Em şînê dikin
Rojan bê xwarin diborînin

Ew hember serketina xwe qedexên xwînê li hev dixînin

Û ji hev re noş dUdşînin
Rewandvan dibên qey gorî bê xwedîn e , bê kes in
Delalên, ezîzên ber dile me diqelîşînin
Weki xezalên çavreş

Bedenên wan bê serî dihêlîn in

Bi xweşî çermên bedenên wan digurîn in

Berfên sipî ii sar, di tavên havînan de ji wan re dUcin goristan
Tarîya şevan mirovên

gorîyan bê deng dihêle

Ew ji du xwe de ewrên tirsê tînin
Neçîrvanên serîyan

Çavên xwe li serîyan digerînîn
Gorîyan bê kes, bê xwedî dUiesîbînin

Mirin, mirina welatê min

!

Ne wekî mirinên welatên serbixwe ne
Hezker meytên delalên xwe jî nabîne
Cendeg ji hêla neçîrvanan ve tên

Bi

vêşartin

neftê hemii ya bi hev re tên şewitandin

Bi destê xwînxwaran nav ava çeman de wenda dibin
Rêç nayên dîtin
Yên ku mirovên wan

Yên ku delalên wan natine wendakirin
Di bin barên giran de mane

Ji aqîbeta yên

xwe ditirsin

Nizanin heta kîjan şevê, ew ê bê buyer bimînin
Li cem me navên kuştîyên welatparêz "wendabiiyî"
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ne

Loma qîrînîya di bin zilme de li ezman deng dide
Her dem çalakîyên, pirsên malbatan bê bersive

Dayîk dibê "Leşkeran îşligên, kirasên bi xwîn

Û iskarpînên ezîzên min dîtîne
Kincên berxê min bila bidin min
Ezê xiîya delalê xwe bîn bikim

ŞaşUca lawê xwe koşekê oda xwe de dardakim
Ez van serencan bîmakim

Lawo, şevên tarî de min bi dengê pêta agir bani te bUckina
Eşên bîrînên te hiinUc kirina
Em nUcarin pirsa windabiiyînê bUdn
Serleşker kenê xwe bi me dikin
Serzabît jî gefên xwe duxwe

Bi tilîyên xwînîn derî nîşan dUce

Bavê te ber duwarê nîvhelişî xwe berdeya erdê
Titiîna Şemdînan giran gu-an dUdşîne pişa şewitî

Şerm dike, li xwe nagirî ku

bi dengê bilind bilorîne

Eşa bê deng û zêdetir dêşîne

Hiîr, hiir xeber dide, serê xwe dihejîne
Dibê "Ez kalbiim, li min borî

Ev ê ewda lawê min kîjan nevîyê min re bimine?"
Çavên xwe li min iî zarokên te digerîne

Diiyê qelunê di ser rîyên hingivî de berdideî
Jina wendabûyî be deng dimîne
Buka malêye
Nikare xwe tev bide
Hurikên xwe çav dUce
Taldan da digîre

"Ez ji mezinên malê şerm dikim
NUcarim deng kim
Evînîya xwe bînîm ziman
Ramana xwe eşkere vekim
Bêşîga pitika xwe didim ber sîngê xwe

Qey xemgirî pitikan re şîr dUiêlîne?
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Bistanê singê min ziha biine, man e
Zarok H dora mm kom bû ne
Ji min pirsa te dUdn

Rîya te, xelatên te çavdUcin
Ez ê çawa rastîyê bêjim
Ditirsim riîhên zarokan binî de bihejînim

Bo ku

bala zarokan belavkim

Wan li xwe diir dUdm
Hemî ji hevre barê zarokan jî di hustîyê min de ma

Nikarim bêjim hey kujvan!
Ez ê heyfa evînê xwe ii evînên din bigirim
Barê min pir giran e

Loma îro bê deng dimînim
Bii mehek ku evînê min ji min xatir xwest

Û ez wî nabînim
Ji min re gotibû "ez ê êvarê zii vegerim
Heta tarîyê li der ve namînim
Emê dora çaran hevûdu bibîninî
Iro sîh rojin ez dengê şirîn nabîhîzim

Çavên

evînî nabîhînim

Mal valabiiye
Xwarin bê tam maye

Delalê xwe xewnên direj ii xerab de dibînim
Destê xwe direj

dUcim

NUcarim bigehîjînim

Bo mêrxasê xwe alîkarîyê pars
Vedigerim û wî wenda

dUdm

dUcim, nabînim

Di nav xwêya xemê de dimînim

Çavên min vedibin
Tenêbiîna xwe dibînim
Meheke destên min di paşila min de

Bi hêvîya lexistina dêriyê derva dimînim
Dora evarê hedî, hedî ku

tavê xwe kişand

Çawa di bin hestên tenêbiînê de nemînim?
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Ez nikarim çareserîyekê bibînim
Bi koma zarokan nUcarim bîryarekê bidim

Ji nêçîrvane serîyan re nifiran

dikim

Akibet li sere wan iî mirovên wan
Bila ew jî mîna me meytên mirovên xwe

nebînin

Wekî kiîsê avê di rîya xwe de herin
Qîrînîyên wan jî di nav qonaxên

zilme de bilavbin

Zarokên wan jî di nav tirsa mirinê de bigêhêjin
Bi xemgîrîyê mezin bin
Jinên wan jî wekî me bi zîndî bihêlên
Dê ii bavên wan bi eşa kezabê rii zer bin

Ew, mirovkujvan ji pereyên neçîrvanîya serîyan xerê nebînin
Xwîna reş verişin

Her dem çêlUcên guran di rêya talanê de dimeşinî
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Em du bira û bavin
Nav civata welatparêz de xwedî navin
Çalekîyên me gav bi gavin
Kurdên nezan me fêm nakin xavin
Kiîr nînîn xwedî çavin

Bê kesayetîne dUcevin bin ramanên xerab
Her şeklî diguin wek avin
Ramanên niira sarin
Hîn biine şopvanê dagirkeran nêçîrvanin
Ez bavim
Bavê sê zarokanim
Lê belê berpirsîyarim
Roja xebatê hat xwe paşve nadim

Hucikên îşligê xwe bi şûn ve badidim
Mamosteyên azadîyême
Berîya zarokên xwe rabiîm
Bi xwestin ii xebata xwe

Ji wan re rehber biim
Dema pêşketin dibiîn şadibiîm
Çavên kewgozelên min li ser min biin

Toximên jîyana azad di dilan de zU dabiîn
Ew jî biîn kendirê hevgirtinê
Bi malbatî em biîn mînak
Dayika serî berf iî çavan

Bi bawerîya xwe hember dagirkeran biibiî aşvan
Ramanên xerab dUierîyan
Şervana rastîyan
Rêhavalê wê revandin

Serîyê pelixi, çavên ji çalên agir derxistî
Wekî dîyarîya zewicandinê ji wê re şandin
Eşa rêheval kezeb kizirand

Êşa law gurçik heland
Eşa ya duyemîn dil cemidand
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Xeberên mirinan ku digUiiştin wê têlê por dilerizîyan
Penaberî ser hemiî derd iî kulan bii xelat...
Ew bav iî du birane

Yekî çîçek vekiribû
Herduyê din çipilên ber dilê dîya xwe biîn

Bi perwerdeya dayUcê canfeda mezin biîbiin
Hêvîyên kedkarê biîn

Bi çîrokên xwestinên wekhevîyê mezin biibiin
Di nav kincên leşkerî de
Bi çekên hesin şa dibiîn
Ew bavek ii du birabiin

Bi helwesta xwînxwaran li ruyê dinê winda biin
Teyrên ezman xewnên porsipîyê diwemlînin
Ew di bin sîya hîvê de hevdu dibînin
Bi hestên evîndarîyê dora dayik, dayUcê rast dilcin

Destên qermiçî bedena qefilî hembêz dikin
Agirê dilê barvanê sor dUcin
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Ez gervanek bûm
Heştdeh salîya xwe ji xewa kiir rabûm
Ji lUcolînan têr nedibiîm
Di her alîyî ve li niîbiînê digerîyam

Di dawîye de encamên armancên min
Ez kirim gervan

Ji axa xwe diir ketim
Bi agirê xerîbîye vêketim

Li bajar û welatên bîyanî biîm mêvan
Ji derd iî tengasîyên civatê re biim komvan
Li pişta min rêç vekirin turikên pirsan
Penaberî lanet li te bî

Mirov bê dor, bê xisim nikare bijî
Gul di nav axê de mezin dibî
Li welat diîr pir,pir zêde tenê dîmînî
Xwe wekî sêwî dihesîbînî

Li germîyê, li silavik nas digerî
Ki tenê mayî!

Mal dibin girtigeh
Şev ii roj wekî hêsîrî
Xerîbîyê li me çikir?

Kom iî kuflet bilavkir
NêzUcmayînê xwatir xwest
Mirovtîye barkir

Sermaya wan welatan di dUên me de kon vekir
Hezkirin cemidand
Lê gulokên xemgîrîyê çekir
Emrê mayî heland

Li bera rindîye xwar tevakir
Her ku mehê borîyan

Xerîbîyê pir zêdetir li min karkir
Ruyê geş vegerand,sarkir
Min zêdetir bîrya her tiştî dildr
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Xeberdayîn giran dihat
Devê xwe venedUdr

Xwestin iî axînên xwe yên ji dora xwe re dengnedUcir
Hesretên gelek bîyanîyan yekin
NUcarin vegerin herin
Bi du dilî dijîn
Ewê çi bUcin?

Serenceyên,çîrokên wan rengên hevdu didin
Hin tişt zêdene,hin kêmtirin

Yên li erdên feqîr tên hêla bejnê kinnUctirin

Şexsen xwedî îdeolojî xwe li hemîyan zanatir dihesîbînîn
Sebeb feqîri bî,set)eb polîtîk bî
Encamên penaberîyê yekin
Koçber nikarin wan baran rakin

Heremên niî wan H zarokên wan diîr dUcin
Di navbera têkilîyan de neqebên kiîr vedUdn
Mirov mdine roj ii hefteyan hêsab dUcin

Bi of ..iî kufan serên xwe hêla se'etan ve vedigerînîn
Pêsîrên îşlîgan badUcin
Zarok ku biîn bîyanî

Mezin kincên serî reşîyê xwedUcin
Xwe bêevlekarî dîbûiîn

Di kal ii pîrîyê de nikarîn tenê bîmînîn

KuçUc (se) ii pisingan(kidik) dixemlînîn
Sibe iî êvaran derdixinîn,digeiînîn
Bi wan şadibin

DUcarin wan di her hêlê ve bUdşînîn
Xwe wekî kalek û pîiîkekî dîbînîn
Ji mhê tenê mayînê diir dîmînîn
Bi wan re pevçunê dikin

Kutîyan ku êrîşî hevdu kirin ew bangdUdn
Guyên wan bi torbeyên reş ji erdê radUcin
Mecburîne, xwedîne ewê paqij kin
Penaberî hin tiştan zêde hinan kêm dUce
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Mirovê razayî(raketî) tesîra salan fêm nake
Yê hişyar lêgervane

Dixwaze her tiştî bi sebeban bizane
Wekî bîyanîk xwedî xan
Ji mêvan û biîyeran re amadeye
Seri dora xwe dUce

Li bîyanîtîye tirs û xwe şiinva kişandin qet fayde nake
Sebeb ii encam digêjin heviidu

Yê zana bi reheti wan pêşvazî dUce
Xwe diparêze

Dizanî bi encamên sivUc tengasîyan derbaz bUce
Jîyana xwe bê tam nake

Nahêle kes mêjiîyê wî tevlihevke
Xwe diparêze,pêşva te re,mînake

Zaruyên xwe jî gora xwestinê rojê perwerde dike
Bi xevê, mîskînîyê demê derbaz nake
Hediîra xwe tênî

Çima yên nav malê teng bike?
Çavîyên vala mane tîjî dike

Yê bê bemame ji xwe re yek mirovên xwe bêzar dUce
Kesên ku nexweşnebiîne wan re behsa nexweşîyan meke
Yê nejîyaye fêm nake
Kesê ku nebîye penaber diirva şîrovan dUce
Bi kuri nabîne, nizane temaşevanike
Bi jîyandinê mirov rastîyan hîn dibe
Qenc ii xerabîyan nas dUce

Diir ve dengkirin karekî pir sivUce
Yê nîvaqil jî dUcare dengke
Gervanîya min ji min re bû mamoste

Mirov ku nav xanî de nebî nizanî çi heye çi tunîne
Bi çavê bêhêl teşqeleyan (bûyeran) nabîne
Diirva mayîn iî dengkirin tiştekî rind nîne
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Newroza 2003 tu bi xwêr hatî
Welatê me

ling girane

îro bi bombayên îngîlîz iî Amêrîkîyan seranser vêrane
Rakeve Kurdo(ê) rakeve

Vegere sêrke ka şiînva çi maye?
Agir nêzUd mala te dibe
Bi şalê te dikeve

Kurda(ê) min pal dide radikeve !
Li bUiişta xwe xwedî demakeve
Rakeve Kurdo rakeve

XeUc li ser dewlemendîya me pevçunêdane
Ziiva gora xwestina xwe welat qelişandine
Li ser paykirinê destên wan di qirtikên hev de ne
Hemwelatî nînin li me dûr ii pir xerîbîne
Gora çanda wanê dizîyê em xeşîm mane

Bi salane bîyanî duxwin em sêrdikin
Bi wê çuyîne kirşa ber wan ji me ra namîne

Iro dîsan li ser paykirinê devjenîyêdane
Bi hemû xwurtîyê pêsîra hevdi girtine

Berhemên ramanên wan seba me xerabîne

Kurdê(a) min ser mîndera xwe bawoşkan dikişîne
Bi hestên tîral badUceve
Qet ber xwa û welatê xwe nakeve

Her roj ku diborî welatê me zêdetir ber lesarê dUceve
XeUcên bîyanî bi çekên jîyankuj erda me didevsînîn
Bi fîrfîrokan li çanda sed salan dixînîn
Rîçîkên dîrokê dilerizînîn

Bajarên sed salan hildiweşînîn
Xwe xwedî heq dîbînîn
Zen dUcinê ku Kurdistan bê kese
Kurdên bê hêvî dibên
"Ew bera meye dagirker çi dUcin bila bUcin"
Mirovên xwedî hesîyet wê helbestê qebul nakin
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Kurd tinazan bi hev dUdn

Dizan ga ji rojingê ve derxwistin û birin
Ew ji wan gumanan nakin
Gîşti axane!

Qey dUcarin mezintî ii qicUcbiîna hev du qebul bUcin?
Bibin leşker ii generalên hev
Şîrîgatî artêşeUd çêkin

Hiibune, bindestîyê ewê azadîyê çi bUdn?
Ber xelkê bi hiirmet (rêz) radibin

Bi can û dU silavan didin
Ji hev re dibêjin "qey ez xizmetkarê(a)bavê te me
Çi ye min li te kême?"
Şurê herî tiij quretîya, nezanîya wan nabirre
Kî dUcarî ber bayê kê bit)ore
Loma xeUc bi tank iî topên xwe

Ser buka delal da bê tirs

dibore

Ez neteqêm, ezê çi bikim

NUcarim guhdarîya xeberan(niîçeyan) bUdm
Serê xwe ji ber xwe ranakim

Newroza 2003 yan bi wan hestan pîroz dUdm
XeUc li behran derbazdibin tên
Axa pîroz bê xwedî dîbînîn

Qêy ji me pirsa xwe kirin?
Yan niştecîyan ji wan re derî vekirin?
Bi hemiî zexmîya xwe koz pînekirin
Ketin hiîndir dilên xwe rehet kirin

Bi dermanên teva kirinê xweza maf kirin
Bi çav birçîtîya xwe pêlî herderê dikin

Bi bombeyan darên sed salî li şunê radUcin
Ji çuçUcên xwe re jî hêlînan çênakin
Ber dermanên kuştinê direvin

Mîna mirovan bar dUcin
Heyvanên çalên xwe de zivistan derbaz kirin
T^ iî ronahîya baharê nedîn
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Bi fiîze ii bombeyan hatin kuştin
Kî dikarê bibêjin deştên me heyvananra bihiîştin?
Ingîlîz û Amêrikî konên fetîh kirinê datînîn
Kes hêsab nake û H ser xwe nabînîn
Xwe mîna bazên ezman dîbînîn

Nêçîra wan jî nifte loma dibezînîn
Adarê erd hêşîne

Yên li ezman evrên reşine
Bagera bUiarê axuyê deşîne

Teyyareyên mirin barkirî dev beşine
Pîlotên kujvan li hember berhemên xwe keyf xweşine
XeUc ji okyanusan derbaz dibin tên
Dibên berên buka şoret tazîne
Seredanî pir birçîne

Helişandin iî mîtînê re amadene
Serleşkerê çav hêşin dibezîne

Bi hemiî hêza xwe fermanan dinivsîne
Ez nizam em gelê bê fêm kîne, çine?
Kî me mirov dUiesîbîne
XeUc êrîşi buka malê dUce
Zavayê bê xîret mniştîye, sêrdike
Temaşevanekî dil rehete

NUcare bifUcrî sêrî de seqete
Agir bi malê bigirî ewê niî rabî
Destê xwe dirêjdUce ku tasek av lêke

Xwe wekî vazîfe xwe kirî qebul ke
Loma xeUc me nade şuna mirovan
Nav neteweyan de hêsab nake
Her çuçik gora xwe hêlînê çêdUce
ÇukreşUc bi tuya xwe herîyê dizeliqîne
Dema ku xweşe xwe bê hêvî nake

Heta ku çuçUcên xwe difirînî bî nîkîlê xwe xwedî dike
Bê tedbîi iî parastin namîne
Seba qorîkirinê sînoran datîne
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Gora fera xwe êrîşan derbazdike, diborîne

Em qesi çuçUcan jî nabin
Kurdino hemii hevra rabin
Yen ku bê xem sêrdUdn bê hesîyetin ii kesên xerabin
Roja Newrozêye

Ser buka delal de bombe dibarin
Mirov birçîne

Bîrîn dêşin iî

bîrihdar bê dermanin

Tank û top wekî gurên harin
Dengên ku bilin dibin qîrînî û havarin
Roj roja cengaverane

Tirsonekan myên xwe vegerandine
Xwe berpirsîyar nabînîn ii ji wan re nexeme!
Barê revşenbîr û entellektûelên kurd pir guane
Li ser buka delal her dem pevçune, şerre
Heta ku yêkîtî çê nebî

navê welatê me xerabîstane

Deştên welatê me bin paletên bîyanîyanda mane
Bukka serî kitan nal ii nale
Pêvîste her zana pêşde ber mala xwe bimale
Zanîna wan kul lî bîrînên buka ber candanê re dermane

Her kes serketinê de rola zanîna xwe bizane
Sed sal jî li welatên bîyanî biborî
Navên me nav xerîbandane
Xelk me re dibên
"Gelên bê welat mane
Nezanîne ku li axa xwe xwedî derkevin
Himek vendakirine

Loma li ber derîyên me parsekin
Dîroka neteweya xwe nasnakinî
Darê ku li şune hiUcirine carek dinli

rîçîkan nade

Daynî nav xwalîyê jî hc cane
Mirov bi agu-ê

koçberîyê germ nat)e

Li xerîbîstanê havîn jî were tava me tîn nade
Xanîyê me hatîye helişandin kêran mane
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Stûn bê bînyatene

Her dem me re zivistane
Xwandivanê kurd ranekeve rat)e
Zarokê di zik de sibe ji me pirsan dipirse
Tiştê ku serê xwandivanên kurd dixwe
Bêziravîya

ii bêxemîya wane

Qet derva li dizan negerîn

Çav birçî iî welatfiroş hiîndirda mane
Şerm nakin iî serê govendê guline
Yên ku kêri kom kirinê werin
Iro li kolanên dunê belavbiine
Vegerê re amede nine

Xelk pir vekirî bilavbûna me dîbîne
Loma diz bi hemii xwurtbiîna xwe pînê li dêrî dixîne
Zorê dide zirzê iî kozê difirîne
Bê tirs tixuban diqelişîne
Xemilandina, dewlemendîya buka delal top dike
Boxçeyê

xwe girê dide

DUce bin çengê xwe dibe
Kî , bî kîjan zanîn iî xwurtbiinê dUcarî rîya wî bibire
Turê dest ta bikişînî û bigire
Darizînî û lê hêsap bipirse
Li encama çalekîya xwe netirse?
Roj roja hember derketinêye

Çend jin û mêr amadene?
Diz xwe vênaşêrin ii ji xwe bawerin
Bi t)ejn ii balên xwe li meydanane
Sirixên alên xwe şunê bilind de daynane

Welatparêzên Kurd jî li kuncUcên bajaran
Tenê bi serên xwe mane
Xerabîya herî mezin temaşevanine, buka delal dinalê
Çiçikên wê bîyanîyan re kanine
Şev ii roj xwedî mêvanine
Şuxul wê

naqefilîne
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Jina çê ye her l)ertieman dide
Zêde dibî û teva nabe

Dewlemendîya wê bala dizan dUdşîne ii wan gêj dUce
Buka bîrîndar nUcarî êrîşkeran ji xwe diîr ke
Dest davênê ii wê aciz dikin

Dixwazin gora fêm û xwestina xwe her tiştî bikin
Dixwun ii li ser gevz didin
Rastî li hestên mirovatîyê pir diirin

.

Loma li dîvanxwanan dengên xweş bilav nabin
Seredanên serdengehê gelek hovîne
Qet têr nexwarîne iî çav birçîne
Nevîyên dizên, parsekên çav çeq û çerm sipîne
Bi fîzîkî ew jî weki me mirovin
Serleşker qet nasekînî her dinivîsîne

Her roj planên dizîyê di ber çavan de diborîne
Dîtînên xwedî ceribandinan kom dike
Navenda xwe re dîşîne
Bi wê çuyînê Kurdanra tiştek namîne
Kurdo mnne tizbîya xwe bUdşîne
Duan bike, çavên xwe bigire

Pifke, pifke û serê xwe bake
Serê xwe vegerîne jur ve destên xwe veke
Ka kî çi dide te?
Li dar ii beran merhametê, keremê
Çêbiinê iî alîkarîyê hêvî ke
Ki tilorên te êşîyan rabe nav xanîyê xwe gav ke

Diz gelek bê are xwe xwedîyê malê dîbîne
Tu dibêie kalUc ii pîiîka wî li we axe li dayikê biîne
Kuştinê re amadeye ii çav bi xwîne
Buk ku suket me re tiştek namîne
Welat mîna ç'llan bê berhem dîmîne

Kî dikarî bibê diz li neteweyek paqijin?
Hiibiîne pez ii naxirên xeUcê bidizin
Xwîn ii şîrên wan bimijin..
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