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MEFER

Ez di bextê te de me, mefer!
Ji min mereve
Min bi tenê mehêle, li vê deverê .
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BIAVÊ
BINAN

Biavê
Binan
Bi serîhildana Roja mefermend
Di serê Sîpan
Û bi karîna me
Ewê
Bi zarî
U bi nemana qidum di çokan
Serî deynin
Ji Dehak
JiÇar
JiŞah
Rebentir bin.
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Ma nayê bîra wan
Mêran jinên xwe
Dê weledan
Davê tin ji xezeba me
U revm
Tu cî nivîn
Li wan sitarî nekirin
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Biavê
Binan
Bi jîn bişkifîna di bûtikên kulîlkan
Fermandarên fermandaran, her em in:
Bîhna me fereh e,
Lê,
Em neyên xezebê carekê...
Bila bi bîr bînin
Me,
Çiyayê Pentagonê
Mîna arvan
Bi hêran
Çawa hêra li Vîatnamê,

lilran
A

U me
Çeka di destê" Hîtler çawa kir dijminê serê wî
Û me çawa hejand Mûsolîriî
-Mîna dewkula li sêpiyê-
Li daran...
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Biavê
Binan
Bi dilopa xwêdana eniya xebatkaran:
Bê mefer u xemgîr mebin!
Nezîk e, bibişkife felatî
Di gerûya Rojê
Bi sariya

asiwayê

di navsera
SÎPAN

de.
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BÎBIK DIRÊSIN

Bîbik,
Dirêsin
Dihonin

ji herikînên pejnan
Li dezgehê çavan
Vedigrin tevna evînê .

Ji mekûkên pê Ön û rengîn
Canfesên agirîn
Li dara dixin.
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Her çiqas
Dil
Bibirîn

bi kovan
u qinn

bin

Guherînek xweş dikeve dinê
Roj bi mefermendî hela dibe
Roj diçe ava

Ji berê xemgîntirîn.

10

Her çiqas
Dil
Bibirîn

bi kovan
u qinn

bin

Guherînek xweş dikeve dinê
Roj bi mefermendî hela dibe
Roj diçe ava

Ji berê xemgîntirîn.

10



Xavika xewnan balûpal
Rengîntirîn

ji wan rengên di Rojê"
Dinyaya ji me ve nas,

ferehtir.
Dîrok,pel bi pel jîndar
Çikrim e, li ber me
Uem
Geh froke ne, li serê kortalan
A. ****** A
U geh fermandaren hezên nependi.
Xewnên me
Geh bi îskîn
Geh bi bişirîn
Şev stranên xweziyê dirêsin
Jiberê şîrîntirîn.
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Evin
Nîjad u dîn

nanase:
Reşik

gewrik
zerîn

ûsorîn
Nînin
Di ferhenga wê de
Gişt
Wekhev
Mirovîn.
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Were dîsa ez u te
Dilan bispêrin dilan
Ji xwe re pêjdin

Ji kewarê evînê
çêkin.

U bi bîbikan
şanan

bihonin ji dilê xwe re.
Şanên xwe î hingivîn
Ji şîrikên stranên gerdenaza
Bixemilînin.
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NIZANIM KENGE

Nizanim kengê
Wê têr pirtûkên min hebin gelo
Nizanim kengê
Dê bikarim têr û seretêra xwe
Bixweynim, wan yek bi yek...
Bişêm bikirim pirtukek
An weşanekî ku min divê
Bê fikarajikarwanê kulê
Ji cin û xeyberiyan.
Nizanim

nizanim
nizanim

Nizanim gelo kengê ?
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Nizanim gelo kengê
Gava bi pirtûkek biçim malê
Navêje ser çavê maliya min
Perputa mirinê :

Stuyê xwe xwar neke li alîkî
U bi gazin nebêje:
"Bese...

bese...
bese...

Te êdî çi divê
Bi te nayê dizanim
Le,
Blagunê te
Bimebe! "
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** rffc ** **,U xilorîk ger nebin ji karezen çavan
Gava li ser pirtûkan
NonGçeyan dibihîze ji radyoyê :

Nerehile ji tirsan
Tirkîn bi dilê wê nekeve
U soba serşokê neyê bîrê
Bo şewatê
Ji bêgaviyê* .
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Tu çi dibêjî lo !

Tu çi dibêjî, derew-şampiyonê* demokrasiyê
Azahiya pirtûkan li ku
Li ku ye, serbestiya weşanan?
Lê ev govenda diya te ye
Ku radigihîne her êvar
Nûçeyek li dinyayê :

"Bi legerîna hêzên ewlekarî
Li filan bajarî
Li bêvan taxî

li malek
Weşanên qedexe kirî

ûyên çepîpirole
hatin derdest kirin

Hêzên ewlekarî,
Dest danîn ser weşanan
U xwediyê wan
Birin
...yê"
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Nizanim kengê"
Wê têr pirtSkên min hebin gelo
Emê tê r û seretê" ra xwe bixweynin:
Bê fikare,
Bê tirs.
Nizanim kenge
Nizanim gelo kenge ?
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STRANEN ME

Stranên me belav dibin çar alî
Çarmedor
Lijêr
Lijor
Li ser berayiyê fereh
Li ser bilindayiyê kur
Ugur

li sergerûyajînS.

Stranên me,
Mina helekela axe di berdestî biharê
Bi mizgîn
Bijîn-çirisîn
Belav dibin çarmedor.

19

STRANEN ME

Stranên me belav dibin çar alî
Çarmedor
Lijêr
Lijor
Li ser berayiyê fereh
Li ser bilindayiyê kur
Ugur

li sergerûyajînS.

Stranên me,
Mina helekela axe di berdestî biharê
Bi mizgîn
Bijîn-çirisîn
Belav dibin çarmedor.

19



Çidîlok
Çi lawje
Çi payizok
U çi kilamên mêrxasiye
Daraz 0 daxwaziyê* giştan:

jiyaneke bexfewar
serfîraz

bêna
Ne serî danîn li ber naçariyê
UnepêstGrî
Li ser serê hina.
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Stranên me belav dibin çar alî
Çarmedor
Nivîsana me î reş dimalin
Bijîn ^

bievm
Warê* me î kor
Hêşîndikin
Ji nû* ve.
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BEREZ HOTO HEMOTO

Bûçim buçim bûç qidas
Serê bûçim çûç qidas
Mejyê bGçim puç qidas
Dlna bûçim hîç qidas

Buçim: Hoto Hemoto
HebG li peleyek nêz
Şareza bG ? Şareza,
Bi dest G lep, cergebez
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Berêz Hoto Hemoto
Nimayê demokrasî
Kevoka aşîtiyê
Wekheviyê dinasî.

"Dinasî"jîgotine?
Ew şGnwarê qirase
Di warê azadiyê
Pêşewakî mezin e.

Berêz Hoto Hemoto
Pele pele digerî
Azadî belav dikir
Bi parsê vedigerî.
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Parsek Hoto Hemoto
Li hember mêtinkarî
Hember mê tingehkarî
Rojê gotarek dida
Ji bêjê vê gotarê
Brûsku pêt dibarî.

Li gundekî Ostralya
Ku yek bibûna keya

Bi hêviya qrêdî
Tafilê têl dikişand
Ji bona pîrozbarî.

Li dinê çend netewe
Çend gel u eşîr hene
Tev ji wîve tên zanîn
Di deftera wî de ne.
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Yekjê heye, ku jê re
Tê mîna guremanco
Gavajê be axaftin
Digre qolinc G sanco

Hekejina wîhilde
Bişaşînavê Kurdan
Saet lê nabuhure,-
Wê tafilê* bê* berdan.

Bo wî, destê" xwe dan hev
Zanayên wîpeleyî
Navê "Kurd" vemaliştin
Ji ferhengan, wek leyî
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Jê re navek nG dîtin
"Etnîk" Û "etnîkistan"
Dîsajîkudibihîst.
Biharlê d"bG Zivistan.

Berêz Hoto Hemoto
Hê" jî azadîxwaz e.
Di warê* azadiyê
Şîretkir e, nemaze.

BGçim, bGçim qediya
Ax hejî, av keliya
BGçim rabG pêdarê
Merbend G gem heliya.
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ASIWAYI

Ez, Asiwayê ro ava:
Xemgîr G rûzer...
Tu,
Asiwayê rohilat:
Beşeruk u dilgeş.
Her êvar
Di nav ewrên benerxîn de
Bi

li bende-mayîna te
diljar

reben
nexweş

Û keserkêş im
Ii pey te.
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Bi zerketavê* re
Evar,
KonSn kovanan vedigrin di dilS min de
Ubager
BSriyS diguvguvînin
Li min.

Tu asiwayê rohilat î
bextewar

Ez asiwayS ro-ava me
stuxwar

Dil ji xweziya hevgihînê
Pingar dayî
Û
Di merbenda keserS de
Bê hedar.
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EZIMANDIN

Bi xSr hafi Cumhuriyet(!)
Û tu jî Demokrasî (!)
Kerem kin ser doşekS
TivingS xwe bavSjin pîncS dîwSr
Bi keys rGnSn.
Ku hûn birçî ne,
Malhazirî
Hêkerûn heye

we bivS .
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Hun zanin?..
Ji kSfa
Kes nema, di gund de:
Bi hatina we ew qas şa bûn ku:
Bi pesarS ketin gişt
Teriqîn,
Ne mirov... ne teba...
A .

U ne jî mirîşka qun bi zirç
Bi serS bavê we
SeyS me î qolo jî
PSşiyS qîlS xwe sîqiland
DGre,

Lingo bi qurbana seriyan
Revî
ÇG.
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Bi xSr harî CumhGrivet (!)
A A "U tu jî Demokrasi (!)
Ku hun birçî ne
Malhazirî
HSkerûn heye

ku we bivS

LS
HunS bixSr
KengS herin gelo?
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HELBET

Ev ba ku neleqe, helbet
Helbet sedemeke wS heye
Pel, li gulyS daran bS deng.

Helbet sedemeke wS heye:
Çîrîh, di kalanan de lal
U hSrs,

dipostê mSşinS de.

VSna gelî li ku?
ŞSnageÊli ku?
Evjîn

nayê kişîn
bi rasti.
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Ev jîn nayS kişîn helbet
Helbet, bi vî rengî nayS kişîn.
DivS,
VSn
ŞSn

hSşîn bibin
di rizîna

vê jînS de.
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DivS , pel bileqe li daran
Qîrîn, ji kalanan derkeve
U hS rs, li çargaviyS bide xarS
BivSnî

bi şSnî
bi serûber.
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JE VE BLA BINIVE

KozikS de melisandiye, mirin
Ku vereşe bi carekS
Ne bihna zarGkan Sdî tS me
Ne dikarin ramîsin gerdena tekoşînS

JS ve, bla binive
Bla xeweke Rostemî bike
JS ve
Heyv
Bla di nivînS de, neçivçive îşev.
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KU XWEZI

Biherişe ax!
Bikumişe esman!
Ku xwezî
Di gewriya min de bifetise.

Tu metirse dilS min
Tu metirse
Kaniya te, şSna bîst milyon.

WS te biparSze, xwezî !

WS tebiparSze
Kunikekîzîl-dayî
Vêna min î ji pola.
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EM

Kîem çandin ku:
Biçinin
Ç. A

nro

çi sibS...

Em:
Ne
Di berîka dayika kesî de nok,
Nejî
Di tesbîha bavS kesî de movik in.
Heta rizgariyS
Em, kansSra di dilS RomS
Û
Li serS rohilatanavîn

tomik in.
Dost,
Dijmîn
DivS pS bizanin
ErS ?
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ŞEYE FELEKE

Di şeyS felekS de
Gelek hirî hatin şe kirin.
Hin bisk
ÇGn mixabin
Serşe man,
Dijîn.
LS , hS jî bi pincirandin
TSn rSstin
Di teşiya

berxwedanî de.

Bihone felek bihone
Kurd

zexme,
nGjen e,

kone.
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KIRÎV

Ji te tirS, ez çi me, kirîv...,
Ez, dara,

çar

reh
Kulîlka çar serî
U şemala

çar-çira
Ez RîzoyS Dêrsimî me
QazîMihemedS Mehabadî
Li RewandGzS şax davSjim,
Dibişirim
Li ÇiyayS Kurda
Bi zeraqa RojS re.
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AMEDAMIN

Ameda min
Mefera min a dahatû
Di tevgera şoreşS de
Serseda min

Zîlde,
Hêşîn ke mefera min
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Xweziya min li te tov
Xwina min li te baran

Cîran,
Her çi qas kerr G lal bin jî

Bo kSrhaySn xwe
Tu adan î
Tu serxwirS dijmin
Tu nimaya serxwebûna niştîmanî
U jîndewariya me.
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ROM

Rom !

Em li DSrsimS not hezar,
Li Zîlan
BS hejmar hatin kuştin.
LS
Dîsajî
Gihîştin îro.

ŞSx Seîd gelek in, ji bona darS
Li zîndanS tev Ezîz YGsifî

Bi saya xwe
EmS zîl bidin
Bifitiqin
Li KurdistanS

her roj.
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ZAROKEN ME

ZmanS wan
Qedexe kirî
LS,
Zarok
Bi zmanS xwe dileyîzin
Malokan,
Bi ZmanS xwe çSdikin.
Awir didin
Çindik davSjin

bi zmanS xwe
Bi zmanS xwe
Digirîn
Dikesirin.
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VeneşSrinberberiyS zarokno !

VeneşSrin !

Li asiwayS mefera me
Bi zmanS xwe
Bibişirin.
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BAZARA DIPLOMASI

Ev:
Bazare,
Damezrandî
Livir:
Kiryox xapînosk...
Dayox kapînosk...
Çi heye ku
Hin mal difroşin
Hinjî siyaset.
Ku tu nas î
PS mexape
NavS wS li serS ye ji xwe
"Danustana dîplomasî" ?..
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BETE

Evîna te
Ji bo me
Tirs

talerz
G tabu

Bizota yekta bû
DijînS.

Êdî
BS te
Xewn jî ne xweş in,
Ne geş in

hejyan
Di velorîna herzinga evînS de.
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ROJBAŞ ROZA !

Rojbaş
Beyanîbe xSr
Ez u tu
Bi çivîk-firS
SS hezar kilometre ji hevGdu dGr
LS , bi giyanî
Ji canS hev ji hev re nSzîktir in.

DengS min nagihîje te, dizanim
Di vS berdestî sibS
Di xewka şîrîn
PSjnS
Hilîne
Ku bibSjime :

Di xewnS de rojbaş
Di xeyalS de beyanî be xSr.
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Bi nermî çavSn xwe veke
Tevzî li ser tevziyS bi şîranî
Belav ke li canS xwe
.A

U bi giranî
Bi bîr bîne ku
Ev herikîna pSlSn pSjnîn
Di ser bej G derya de
Bi milmilîn
Ji hinavS min î soti
Biaxîn
Derketiye.

Ev ne nonGçe ye, metirse
Ev ragihîn
Ev dazanîn e, ji dilS min ve
DilS min
Kaniya agjr
Dilêmin
Kevanê evîh.
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Xarîta dinyayS veke li ber xwe
Li hSla bakurîn binihSre
TS bibînî
Bejekî
Ku mîna nikulekî kêrr
SerejS rî AtlantîkS biye
Serî,
Ji derya -qeşemS gewr
U dilS wS
Ji bSriya rojS dixewire
A...

ha!
Liwire,
HSlîna tenyayiya dilS min.
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Gul li şaxS
Kufîlk di guliye xwe de geştir e.
KujiavS derkeve
Masî
Dimire.
Raste,
Meriv meriv gotiye
Masîjîmasî...
Em,
Ne masî ne, ne gul in, ne kulîlk

Bi çavek xwas
Gava lS bS nihSrtin
Lê emjî
Ji hSlîna xwe ya çande-civakî
Ku dGrkevin
Ji wan gelek
Ne tSveltirin.
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Ez,
Ne şaxa hewrS
NeşivamSwS me
Ku bê reh hS şîn bibim ji nu ve
Ji nG ve reh berdim di axS de.
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Tu wisa
Bi çavekî xwas
Bi mantiqekî rut
Li sinS min menihSre.

Heriya min,
Di teşta çandekî mSjûyî de
Bi hezar salan
Hatiye hevîr kirin
U ez hatime patin
Di hStuna
Netewe-bûyîna

gelekî
A kevintirîn
Uez
Ji Zerduşt pîrtir
Ji sedsaleya xwe.
HSşîntirîn.
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Biyariîtîdijware, Roza
Biyanîrî,
Kabusekî har e, di ser sînga meriv de
U tenyayî
Mîna dilopekî xwas
Li Okyanusa Mezin
BiserS xwe:
BS windabûn,
Bê fetisîn
Jiyîn...
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Ey tîhna di nav pSlSn xwînS de !

Meqerime
Meqerise
Raneweste weşekî
Bifure
Bikele
Meawiqîne gera xwe
Haya te
Jite
Hebe.

Bo welatS xwe, ji welat dûr im
Bo welatS xwe cSB G tenya
Bo welatS xwe,
Li van deveran tengezar im.
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Ey olana heyvS
Ku niha
Leylana wS li DiclS
Li FiratS diîse
An mîna keçperiyek dileyize
Li ser deryaça WanS
U ey kevirS n reş î AmedS
Ku niha
Li ber tava wê dibirise:
Hun nizanin ku dilS min
Çawa bi we ve ye,
Bi bSriya we çawa davSje
Çawa dimerise
Ji weşS carek.
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RozayS !

XweşkokS
Şinne
HişazayS
Li pê ş vS na min ronahî
Di şSna min de, serketina li xwezayS
LS,
Buka yekşevîn
Ku tevî zavS ranezayS :

Ramîse ji ber min ve
Bi ç avS n xwe î kesk î belek
StSrkSnme
Yek bi yek
U derkeve pSrgîna RojS
Bi sariya sibê
BibSje:
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-"Ey dostS me î rabirdû
MeferapSşbîrame !

TS kengS bibişirî ji me re ?

KengS bi me re
Derkevî serketinS ?"
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Roza !

Dilmiza, evîna min
Xweşî şahî bo te
Rojbaş
Beyanî be xSr
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RUPELEKI DIN

WS rûpelekî dinS vebe ji nû ve
RGpelekî paqijtir
Bi seruber
Bi dûrbênahî

Ne ji nu ve çîroka goti
Ne ku kayS kevin bS bakirin

bi meleva putandî
DibSndera

deftera
hade.
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WS rûpelekî dinS vebe helbet
RupelS n bGrî tijî bGbin jî:
MînagolagamSşa
Di ritamê de şSÎG

genî
qirSjî...

We helbet, rojekî zelal be ;

Ritam dakeve binî
LS dibe ku, genî bimîne
Ne xem e...
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WS zelal be helbet
RGpelên bûrî
Reş G spî
Qenc u no
Ji hev bS cihS kirin.
BS fesQandin mG bi mu
Rojekî.

Helbet
WS ji nû ve vebe
Rupelekî din.
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CARICARNA

Carna xewn jî xweş in
Bîranîn jî xweş in carîcarna
LS,
Ne beroş bi xewnan dikele
Ne nan tS firotin bi bîranîna
Dîsa jî ev e,
Jiyan
Li ber me
BS wîjînabe
BS yS dinjîqet.
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KUŞTIN SOTLN TALAN

Her sS
PeyayS dojehS
Nehiştin li KurdistanS ;

Av bi zelalî biherike li newalan
Esman ji dûxane paqij
U kevirek çSkirî
Li ser kevirek bimîne bi salan.

63

KUŞTIN SOTLN TALAN

Her sS
PeyayS dojehS
Nehiştin li KurdistanS ;

Av bi zelalî biherike li newalan
Esman ji dûxane paqij
U kevirek çSkirî
Li ser kevirek bimîne bi salan.

63



Ey garana hov G dirinde
Ey nejdiySn xelîfeteylesan
U celadSn di kalanS demokrasî veşarî
EmS we bişêlihînin ji çek G mertalan
AzlG bikin yek bi yek
Bo hSstirê n mindalan
Bi sSwîti nebarin Sdî
Ji niha pS va.

Kuştin !

Sotin!
Talan!
Roja ku Kurdistan
Ji binî bifUite
ŞunwarS we yek bi yek
Biçikînin, li sergoya tugehS
Bi tGkirina li we, li xwe bînin Svaran
Bi tûkirina li we, selav bidin sibehS .
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TARÎ

EmS te bifetisînin tarî
EmS te bifetisîhin
Roja ku Kurdistan bifilite
EmS te
Hişkgirêdin
TmikS li te

bişidînin.

Tarî!
Roja ku Kurdistan bifilite
Tu tarGmarî
Li rohilatanavîn.
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GUL U BILBIL U EVIN

Bo çi, ezS nebSjim "gul G bilbil"
NerSsim di teşiya helbestS de ?

Ku gulîstan bi napalman bSn şewitandin;
Ji salS carek li KurdistanS
Di manewraySn lejkerî.
Û bilbil
Li welatê min
Can bidin
Bi fermana dewletên talankêrî.

Ku nola min
Nikaribe bihna xwe belav bike, gul
BilbU neşS bi serfîrazî bistirS
Ka bSjin min
Bo çi ezS şînS nekim li serS ?
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Ka bSjin min, çawa
ÇawajievînS nestrSm?
JiyarS re nebSjim :"Kapiçekbibişire!"
Jîna min,
Keleka U ber pSlSn derya
An kelemperra ber bayS
Miriname;
Ne ji pîrî, ne ji tayS
StSrkSn li esman jî dizanin
Roj tuneye ku
BGkên serbixSlî
-Bijinebîtî-
Ser mala bavS de nezivirin
Li KurdistanS
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Gulên min
Vebin
Xweştirîn vebin
BîhnS bifûrînin çarmedor !

BistirS n awazSn xwe î rengîntirîn
Bilbilênmin
BistrSn awazSn xwe !

A

U evîna min
Bi pSlSn germîntirîn bikele.
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Madem qîlSn DrakGla di qirika me,-
U tovS qelînokS bi me de tS reşandin,,-
U himin
Em kelemSn nav çavSn dijmin in:
Gula min,
Bilbilê min,
EmS;
Bi bîhn
Bievîn
Eniya tSkoşîna welatê xwe
Bixemilînin.
StranSn azadiye
Bi awazS bilbilîn
Ji devS milyonan bistirSn.
Bi xwSdana milyonan
Di KurdistanS
Yek gulek hSşîn bikin
TovS serxwebûnS de.
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DILO LO !

Ku kovan
Mîna dlopa pola qijilandî
Niqutî navS,
LS çe riya mîna rûn
Di nav de şax berdayS
U çilmisî
Dil,
Edîbixwe ve nayS.

Serçaviya kaniya kovanî !

Gula hişka merisî !

Bi xwe ve were,
De b'xwe ve were, dilo lo !

70

DILO LO !

Ku kovan
Mîna dlopa pola qijilandî
Niqutî navS,
LS çe riya mîna rûn
Di nav de şax berdayS
U çilmisî
Dil,
Edîbixwe ve nayS.

Serçaviya kaniya kovanî !

Gula hişka merisî !

Bi xwe ve were,
De b'xwe ve were, dilo lo !

70



TEVMEDIN

Asiwa,
RuyS bGka yek rojî ye, vS sibS
Roj hS nependî
LS, hinarîk pembe pembe...

Disoje nav dilS min brûska bîrarûna
Pejel... pejel...
DilS min gogekî rijik.

Tevmedin, bSrî tevmedin
Dest medinS
WS ji hev belav bibe ;

Hewrik bi hewrik...
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EV ŞEPE

Ev şepe
WS bimale taristaniyS ji kolana
BelengaziyS bibirîne ji poxangên me
WS ev şepe
Gelek kulîlkSn mefermend
HSşîn ke li quntara.

Ev şivan
PS kutan berî Mesîh
Ser hildan hetaîro.
Li hember siwariySn mirinjenên dojehS
Bi peyatî şer kirin
Bizava wan ko ne bG, heta niho.

Evşepe
WS riyaxweveke
WSrS
LiberS

vebe
helbet.
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ROJ HEYE

Xem G xeyalan
Datînim bin serS xwe,
DivS ku ji bîr nekim.

Bi tesbîhê vedikim;
Kul G kesera
Roj heye ku, min bivS .

Roj heye ku, vSkeve
Ji çirûska dU
XitSraferehiyS,
RonahiyS ramîsim;
Di brandina
Taristariî de.
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SERDEQ

Me serad G bSjing kir
SerbGriya xwe.
Li ser seradS ,

Kozere :

SS serî
Dilgeşiya kurm-lSxistî ma.
Koma rokirî,
Li ber me;
Jan

kovan
G tengasî

XwedS dizane, ew u serdeqa xwe ne.
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LI KELEBESTA

Me malokan ava dikir li kelebesta
Gava em diçun beravS
Ez vedibîrim, te j 'bîr kir gelo ?

WS demS , wS weşê , wS gavS

DestS me di destê hevGdu
Bi bayS re em dibezîn
Geh diçQn nSrgiziyS , nSrgizan
Geh ji dîna hev nêrgiz diçinîn.

Weke gGstSrkS xuya bu G çG
Zarotiya ji xem G kesera êrî
Zîl dide di bîrariîna min de
Nizanim gelo tu vedibîrî ?
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RESAME KURD

-ji Remzî Reşa re-
EzS dilS xwe bidim te, bike twal;
KovaniyS , bi cûhî
Keserê , bi zerî bikşîne
U bSriyS
Bi benerxînî bigûriîne, li asoyS dilS me.

AsiwanS Kurdistan
Ji zeriqîngehS ta zerketavS -

Ne bS mefer in, bS şik.
LS , li vS perrS biyanistanS
CSBbûn para me ketî
Zivistan helişî bi dilS me de.

EzS dilS xwe bidim te, bike twal;
Ji bSriya xwe, bigunîhe axa wS
Bergeh, ji dilS min; bi keser.
LSjibîrmeke
DivS
Ji welat xalek hebe
Bi mefer biçirise, li raser.
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LI BERUBERE SENE

LiberGberS "Seine"S
Kovan dibarin ji dara
Kovan bi zerî raxistî
Kovan belav bune, li van xwara

LiberiîberS "Seine"S
Gabriel Peri G Mîr Kamran
Dilopeke xewn in, li bîranîna min
Kovanî G mefer tevlîhev
TSkoşîna çîriî dimilmile
TSkoşîna gelêrî li Kurdistan
A ^

Evara Parise bi ser min de hat
Mîna wenekî Remzîji kovanî tund
LiberGberS "Seine"S vS SvarS
Kulînça keserS me, li biyanistan.
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CELAD !

Te çSst qet ?

Ku bişirandin,
Çawa diçilmise di bişkoja lSvan de
Zehferan
Çawa diçSre li hinarîkSn hinarî
U şîranî
DigSre bi dendika jehrê ve

TeçSstqet?
DilS te bijiya bi pirpitandin
Ji nG ve
LijiyanS ?
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DAHATU!

DestS celad
Di tînika mirovan de, vS sibS
SSdarin,

rastkirî
di taristanî

Takrihan
bi ciwanî

dihejin.

Ey dahatu
Tu vebirî ha !

Evxwîn
Di riya te de dirijin.
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HEYV
LI ESMANÊ
DIYARBEKIRÊ
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I

Helbest,
Ne wisa hSsa ye
Axîn divS
Oxîn divS
Ji kezebS
Xwîn divS hilkeve
BifGre

dukel... dûkel...
Pel bi pel bibişkife ji bişkojS
PSjnSn kovanjen
PêjnSn mefermend
Venişin
Vegirin dinS seraser
Mîna tîrSjSn RojS
Her wekî TîrmehS de.
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-n-

Were besta min were
Bimilmile mîna ala li esman
BipSlpile wekî pSlSn li derya
Ey Firata bSjeyan !

De derbe lo
De derbe
Bixulxule
Biherike li berwar G geliyan
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-m-

DidilS mindejan
Di cergS min de skSnc
U bi ser de
Bagera kovaniyS
TS
Di gewriya min de
Diherbile
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-IV-

Hey kovan hey !

Hey dostS min î kevin
Çi deşt
Çi zozan
Me ligel hev gelek roj bihartin
Me spartin hev
TenShiya xwe î sSwî
Û
Em bi hev re arkincî bun
Bi hev re cSlî.
Bi hev re şarederî bGn
U bi hev re,
Em derketin ser riySn bS hindav
Em bi hev re rSwî

rSwingî
hSjî

86

-IV-

Hey kovan hey !

Hey dostS min î kevin
Çi deşt
Çi zozan
Me ligel hev gelek roj bihartin
Me spartin hev
TenShiya xwe î sSwî
Û
Em bi hev re arkincî bun
Bi hev re cSlî.
Bi hev re şarederî bGn
U bi hev re,
Em derketin ser riySn bS hindav
Em bi hev re rSwî

rSwingî
hSjî

86



LS bala min li te ye
Tuîro
Ji romiyS nan li ser çokS bStir
BSbextirî.

Mexulxule
kovan

mexulxule
Di gewriya min de
Meherbile
Daku
Xweziya min
Mîna çeka agirber
Li armancS havilkar be
Bi hSsariî bişixule.
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-V-

Selav li we xwezî
Selav li we
Hun wekî
Mindalekîsewî
Stûxwar mebin, di kuncS dilS min de
EzS we tov kim
Tena genim bîst serî dide, lS
Ji we ve firSqetim
HunS;
Lek serî, kirur serî
Milyon serî bidin
Zîl bidin
Hê şîn bibin
Li axa welatS min
U
HunS

biseridin
li bênahiyan.
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Biseridin
Xwezî
Biseridin !

Dîcle G Firat rSpanSn we ne
Hemrîn Û Agirî
Li hSviya hewe
Bibin bager
Bibin lehî
Û xwe berdin deşta DiyarbekirS
BajarS AmedS xSlîreş
BajarS AmedS şerpeze.
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-VI-

Megin AMEDA min, megirî
XSliya reş vegire
LS,
Tu car G tu car
BS mefer mebe.

BS mefer mebe, da ku em;
XitSran vSxin ji bo rojSn geş
BizavS qetav kin ji nG ve
VSnS biseqînin da ev bextS b'reş
Vepejile
Û
Bi me bide gotin
StranSn xweş
Keçîn,
Lawik bistrSn
Law,
Dflok bSjin di dîlanan de
Liser

dîlber û keleşgewra.
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Û di Panteona tarî
MertalS dravdariyê ; ARES

XwedeyS kuştiniyS
XwedeyS şer
Ku li senatoyS
Gelek Çîçeron
PS bawer
U banker
Bi siyaneta wî dişSlînin pleban
Û
Li rohilatanavîn
Ji bona wî

tekoşer...
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-vm-

Heyv li esman zîz

Kelha Ameda reş
Dîwarekî ji siyS ye
Di nîvetarî de
Li asiwa diçirise
Dihizhize
Leylana wS xêz bi xSz e.
Mertala ARES
Di milS gladyatorê romî de
Li ser kelhS
GGstSrikekî metalî ye,

dibirise
Pandar,
Gladyatorê romî
Li ser sGra AmedS
ŞSla Augustos dide xwe
DrGvê Sezar

bi xwe dixîne.
U ji wî tirS ku
Kelha AmedS
Rohilatanavîn
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Her G her
DS ji romS re bimîne
Ta
Ku
Dinya
Hebe...
A

u
Ji wî tirS
Ku bera
Me hay lS nîne
Ji sermiyandariya navneteweyî
Ku biryar daye
Li xwe girtina, fînansmana 12S ÊlGnS .
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-IX-

Mar
Çi qas hejar e ?

Korîzan e, çiqas ?

Nizane
Ku
Alîkî wîjar
AliyS dinS
Derman e, di bijîşkî de
Hey!

HÎPOKRAT
hey!
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-X-
Mar
Jar

A>

U

hSrsa
xwe

Vereşiya
Di şevereşiya

zordestiyS de
U belengaz
An nezan
Di stuyê xwe de
Nîrekî giran
Dîtin.
Kêşan...

kSşan...
kSşan...

Ji HindistanS ta be Rom
Ji zangê AfrîkayS

tabe Aleman
Mîz

xwîn
xwêdan...
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-XI-

Bihara wekheviyS geş
Bihara wekheviyS xewneke rengîn
U xweş bû
Li mirovinan.
LS,
Havîn
Hina xewirand
Tengsist G tiralan
Li dora şîta sSwirand
Û
Dehiband wekheviyS
Di payiza

destpSkejînS de

Mina kSzikekî ji qesara biharî
Ji tarî

afirî
TARÎZA
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TARIZA
Li ber pSsîrSn zSdehilberî
Givrik bG
Di dergGşa maldarî de nivist
Li hembSza

QEDERPERESTIYÊ
Mijl

li destmiza
mirovinan.
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-XH-

Tarî herişî
Tarîza
Venişî
Vegirt
Pahn bG U dinS
ŞGr sîqilîn
Rim stûr u dirSj
Mertal
JiySn mSj
Zexm G ferehtir.
Zanistî,
Gava bi durustî serî hilda
Bi bSnahiySn qirej î tacdar
Hatin fetisandin.
Hey SOKRATES
Hey GALÎLE

hey !
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Xweza

Ji xwîn G xwSdanS
BG derya
Ji cendekSn kuştiya
Çiya ^

çSbGn ,-
A

u
Hêjî
Tanza
BihSzaxweî tund
MirinS diguvguvîne li cihanS
Li Latîn-Amerîka
LiAfrîkî
Li Rohilatanavîn
Li kul G kesera dilS min
Li KurdistanS
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-XHI-

Ola Tarîza
Çêra li dinS
Rimbazan rim hilanîn
RapSçan ör G kevan

şGr G mertal
napalm G nêtron

TARÎZA
Bu Ares li Yewnan
BG MardGk
BG Şamas
BG Aşur
BG Ahura Mazda
BG Pentagon li Amerîka
Baz da
Beziya çarmedor
Dinya kevn
Dinya nG
Buhust buhust
Ji xwînS sor bu
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Nijdevanî serî hilanî
ZmanS nejdiya
Roj bi roj
Çepel

çoris
u
qor

bu.
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-XIV-

TARÎZA
Ne xwede ye
Ne xweda.
BSnahiya şelandinS , li dinS
Di destên nejdiyan de
Derefşa...
SerwerS dêrîna kevneperestî
Tevnepîrka li textê mStinkarî.
LS dîsajî
Tarîza
Ne aza ye, mixabin.
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-XV-

Heyv li esman zîz
Kelha AmedS
Mîna reşnivîsanek çik...
Siya wS
Di tavehîvS de
Bi leylan dileyîze.
PandarS romS
Li ser bedenê
DimSyize

misSwa
DiparSze pergala serwerS xwe.
FÎS-SEBI-TA-Rt-ZA
DivS
Raza bS xewt
Siya wîîser erdS
Hîtler ^

Mûsolînî
Kemal

ŞehînşahS Aryamehr
AyetulahSn nejdî
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u
EmerSn derewîn
Ku,
ZînS xwe li bizinS dikirin

Da nSrî
ji wan re bizS

A
Ubizin

bifirS
keve.
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-XVI-

HahS !

HahS !

Kes pS nizane
Bi qasî Beşîkçî
Ku niha li girtîgehS
VSna xwe î dGzanî
Li ser hêsan dibe tîne
Bi şarezayî.
Da bişS
NamGskariya zanistyarî
Bide pejirandin.
Dostaniya Kurd G Tirk
Bide nasîn U dinS
Dostaniya Kurd G Tirk
Bi durustî
Li ser pîr G pergalS wekheviyS
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Li ser pîr G pergalS wekheviyS
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HahS !

HahS !

Kes bi we nizane
Bi qasî Beşîkçî
HunyS
Ku li şeş perS dinS
Her yek cihS cihS şQnwarekî gir,
Her yek
Bi qasî barS heft kerî
Pirtuk-xwenda ye
Li ser azadî.
U li enternasyonalan
NimînendS

Rohilatanavîn
Çi Kurd

çi Tirk
çi Ereb

çi Faris
Yên biînkarame
Gewre,
YSn bi ricimandina me
Bilind...
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We aferîri stend
Ji kalikSn xwe?
Hun perG bGn, gelo?

Ji we tirS
Bi înkara me
HunS
PandarS pergalS
LejkerSn romS
Bi hSsanî bixapînin
Bi dizî
Vegirin texû seltenete
Bi hSsanî riya ronî bibînin.
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Uhun
RewşenbirSn ku li ser navS me
Di ferehî de
XewnSn rengîn dibînin
Di pSkGta

pSsturiya
romS de

Mîna genek
Xwe davSjin daw G delavS Kemal
Pal vedidin
Ber siya
Navrana wî.
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-xvn-
A

Inkara me ;

Ji peymana talankir
Qesrîşîrîri vê de.
Her tim li dara
Her tim
MSlîde ye
Li esman
Bi şewitandin G xopan kirin
Ji deh sala carek
Çi bigre,
HSle ye li ser serS me.
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-xvra-

Ey zmanê ku
Di devS me de kerî bi kerî
Her kerî
Zûl bi zûl

Ey tarîxa stû xGl
Pişt xGz
Şerpeze G şapule

ji destS zordestiyS

Ey nivîsana li eniya me
Bestiyê
A ji tariya nezanî
U
Ey vSnapola
LS , merisandî
Hewrik bi hewrik
Ji hevdu belawela.
VSnameîbS şSn
ŞSnameî

z ex e 1
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Legel me, hevdaya rizî
Legel dijmin
Xwezî bijî

arizî
G yekta.

Li tixGban şerut u şerkar
Tu!
Ey neteweyS min
KewgirS dijmin
KusigirS xwe
Fermo
KabSje

LejkerS romî
Bokî
Li serS kelha AmedS ye,
KarS wî çi ye,
Li wS derS

li çi digere?
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Heyv li esman zîz
Pandarekî rorriî
Bi mertal û rim
Ji xwe bawer
Piyase dike beruberS kelhS
LS
Li ser bircS
Li ser sGrS

Heyv li esman zîz
Pandar
Bi rima xwe difîze
A a. AU peleki ba
Diherike, tê
Di bîranînS de digizgize...
PSlekîbîranîn
Ji Roma rengîn
PîrekSn qozax
QesrSn koledariyS
U serbilindiya ku bi xwîna Spartakusan
NîtikaeniyS lekedarî
U sparî
PanteonS .
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ZmdanSn li Kurdistanê , bo çi
Bo kSrhaySn ki ne, ev sêdarSn rastkirî
Ev cendekSn gulebarankirî, goriySn kî
Ev gundên bi garankî tSne lSdan her sal
JinemSr tazîkirî, di darS îşkencê de
A

U ji deh sala carek
Ev ziyayê l'ser devê kaniya felatiyê
WS ji te
TakrihanSn ciwanî mefera Kurdistanê
Bistine,
Te
BS meferbihSle çendekî
Te di kortala tariya TARÎZA de bifetisîhe

Ew celad kîne?
A ^

U kr ne, tevkaren wan
EwkewSn ribat?
ÇavS xwe veke
Bibîne
Bifesilîne.
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-XIX-

Heyv li esman zîz
HeyvdanasS me;
Bi kul G kovan
RGzere, ji keserê
Wek humanîstSn derewîn
NanihSre lixeterS.
Bi me re xemgîre,
Jime redilovan...
Heyv li esmanS DiyarbekirS
Klorekî şîma ye, niha
Klorekî şima

yame
Klorekî şima
Ji hingivS zeyiySn ZoveserS
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KURTEFERHENGOK

Amed: Bajarê Diyarbekirê
Ares : di mîtolojiya Yewnana kevin de xwedeyê şer û berhevdanê.
arkincî: dêmant meskûn
asiwa: aso, ûfûq
asiwan: pirejimariya asiwa
benerxîn: rengê menewşê
berberî: raqibl, dijberî
best :îlham
bêgavî: naçarî
bêna : ebedî
bênahî: dîtin, besîret
bûçim:" bûçim bûçim buç qidas" di sere tiştanokan de bope'dan-

zariînê tê gotin,bi serê xwe tu maneyeke wê tune.
cêlî : surgûn, nef% terkewelatî
çepel : pîs, xirab
çêj : ta'm
çêstin : ta'm kirin
çoris : yê bi gotin û zmanê xwe dil dihêle, xatir dişkêne.
dahatû: ayende, îstîqbal
danas: şahit
dehibandin: mahf kirin, ji fonksiyonê xistin, deforme kirin
destmiz: keda dest
destpêkejin: jiyana destpêkî, jiyana komunalî ya destpêkî.
dilmiz : keda dil, keda bi evînê hatiye bi dest xistin.
dirinde: hoviyê bi dirandinê nêçîra xwe parçe dike.
Drakûla, Kont : li gora baweriyeke Awrupayî qîlên Drakûla hebûn

û ji xwîna mirovan hez dikir, bi qîlên xwe damara xwînê
qûl dikir û xwîna qurbanê xwe dimijiya.

drav : pere,
dravdar: xwedîpere
ewle : emîn
ewlekarî : emniyet
Gabrîel Perî : pêşewa û şehîdekî ji çîna karkêr ya Fransaye ye.
gerû : didaîrê de niqteya nawendî , niqta merkezî
gûnandin/gonandin: boyax kirin
gûnîn/goriîn: boyax bûn
karîn : şênjqtîdar, qudret
kêrha : menfeet
kêrr : tiştê mîna serê çengelê badayî û xwar. Her wekî nikulê kerr,

pozê kêrr
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kirûr : 500.000
kortal : newal an geliyê gelek kûrîbê biriî
lek : 10. 000
miz : ked
Mîr Kamiran Alî Bedirxan : Mêrxasek ji pêşkêş û têkoşerên doza

serxwebûna Kurdistanê
nejdî : isat, rêbir, talankir
nijdevanî : karê şêlandin û talankirinê
no : ne baş, ne bi xêr, xirab
Panteon : li Roma kevin ew xaniyê ku şûnwarên xwedeyan tê de

bun. Hem merkeza dînî hem jî erka (wezîfa) bankayê
pêk diarit

pan/bipê : çavdêrî kirin, rêxwedî kirin.
pandar : ew kesê ku dipê
pejirandin : qebûl kirin
pele : memleket
pêjdîn : ciyê kewarên mêşê hingiv
pirole : aşirî
qil : diranê tûj îperçekirinê yê heywanên dirinde.
Resam Remzî : di nav resam û resimhizên Fransaye' de bi navt

"Resamê Kurd " hatiye naskirin. LiParîsê dijt
Rom : ji Roma kevin tê, lê ji bo hakimên Anadolê bi ceweta zor-

destt, talankerî û bêbextiyê di nav Kurdan de tê bi kar anîn.
Roml : ew kesê ku peyayê Romê ye
şan : klora hingiv
şên : qudret, îqtîdar
şûnwar : heykel
têvel : cihê, bi ferqiyet
vên : îrade
xavik : meles
Xewa Rostemî: xewa kûr û dirêj ya çend rojeyî.
xelîfeteylesan : yê bi şaşika xelîfe ye
xitêre : meşe'le
zang : ew ciyê ku di dahl û daristana dejipejel, giya û ximpiyan

rê naçe navê.
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Bi xêr hatî Cumhuriyet (!)
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Ku hun birçî ne
Malhazirî
Hekerûn heye

ku we bivê

Lê
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Kengê herin gelo ?
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