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PÊŞGOTIN

ÇJMA EW KTTÊB?

Xwendevanên delal!
Ez ji zanim ku, ez ne dayika pêşin îm, ne ji ewa dawin ku eşa 

ewladê xwe ditiye.. Zanim ku her roj, (xasima li Kurdistana me) bi 
sedan dayik, derdê zarûyên xwe dibimn.Dixwazi biçûk bm, mezm; 
dixwazi xort bin, xama; dixwazi bûk bin, zava! Dibinin ku 
ew ji pêş çavên xwe wundabûn..Û bi wundabûnek ji bini..

Bi gotm hêsan e, menv ku dibê «wundabûn». Lê ew êşa ku 11 
pey xwe dihêlin, em wenn ji daykên wan bipirsin! Xwe çawa ye, bra 
ew ji me ra bêjin.. Ku karibm?!..

Ez bi xwe bawer nakim, menv kanbe yek «dê» nişande ku li 
ser zarûyê xwe yê çûyin lawin dananibe, nelûribe, û ne gotibe! Ev ne 
mimkun e, mimkun nine..

Pir gotine daykan li ser evi derdi..Ew xwe h ser helisine 
gotine; gotine û xwe helisine.. Lê diyar e ku, ew ji bi pirayi bi 
zargotin!..

Daykên ku xwendin-nivsandin nizanbûne xwe li aliki, lê 
mixabin yên meyên ku zambûne ji, ne gotine em lawijên xwe bidm 
hev, h kêleki bihêlm.. Ro hebe lazim bibe!. De menv kare bibê lawij, 
ji jinên me Kurdan ra lazim nabin? Xwezil ji nebûnan!.

Geli xwendevanan, mzam bi we, me dayikan tenê ji ber êşa 
dilê xwe şexsi bûye ku hewqas gotme gelo?

Lê ew zarûyên me, ew xortên meyên ku pir zû çûn ji destên 
me, wan gelo ji êşa xwe pêştir tiştek din nehiştin qe li vê dmê, h pey 
xwe?

Dayikên ku bi xwe helandm, wan li ser wan çi gotm? Ew bi 
hezarên lavinên ku ji bo wan hatin daninê, pêçibûn? Ew ji daykên 



xwe ra ji xortên xwe emanet ninbûn qey? Ew çima ji wan ra xwey 
demeketi bûn?

Bi wan, û bi wan pirsên hanên ku ji roja mm ji, xortê xwe ê 
hêna bist û çar sali ji destê xwe revand, devê mm ji, bi awê çavên 
min, xwe nesekinim.. Wê ji bêhemd got û got! Lê wê çi got, mi jê 
ra mvisand. Ji ber ku di nava hezarên kêmasiyên me jmên Kurdan 
da, ya xwe ji nedim serê, mm xwest ew bêne weweşandin.. Bi 
niyeta xizmetek mm, ji jinên me Kurda ra!

Dil dixwaze, ev pirtûk ji dayikên me Kurdan ra bibe 
nimûneyek, u ew ji yên xwe derxm pêş çavan! Bê tirs û bê iddia.. 
Xwe li pêş çav e ku ji meriv ra tê, menv qe qelem negirtibe ji, ji 
wehca dilê xwe dikare belki romanan derxe! Yên ku emrê xwe da 
helbest rast nekirine, (yek ji ez, eger ji yên min ra «helbest» bên 
gotin!) dikann ew ji bikin!

Ew bi navê «lawin» emma xwe baş, emma nebaş, hev ku 
ji destên me hatine, pewist e weşarti neminin! Çanda gel ji bi wi 
awayi saz bûye.. Bi êş û kêfa dilê me insanan! Di wê şorbê da 
piçek xwêa me jinên Kurdan ji hebe, ew ji baş e! Xwe dixwazi bi 
lawinên me bin ji!..

Lê beriya her tişti, daxwaziya min ew e ku, dilên tu 
dayikan bi kula ewladên xwe neşewitin, li pey wan negrin, lawijan 
daneynm! Ew pirtûk di rengê xwe da, ya pêşin be, û ya paşin!..

Xwe bi dil û can, spasê dikim ji havalên hêja Senem- 
Ahmet Çamhbel, bi taybeti ji Enstituya Kurd 11 Parisê -Salih Yilhk 
û Esin-Deniz Şimşekelê ra, û dibêjim hazir kirina vê kitêbê da 
alikariya ku wan bi mm ra kirrne tucari jibir nakim!..

B. Acar
...09.1993- PARÎS



Ez ne şair, ez ne hozan, 
ez ne xwediyê ew dew, dozan,

Ez hemal îm, barê xwe xem, 
menzil ber bi dil bi kulan!..





Beşa Yekemin
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ÇEMÊ HÊSIRAN

Nema feryad, nema girin, hêstir hişkbûn, hatin birrin..Idi bi kijan avê bitemire kezeba daykê de ku hate pehtm... û kiziri?.Hêstiro!, hêstirê çavo!Ax 11 min bavo,Av zûvakira bû dûmano. Şêmûza ku ne dihate rayo, orta havinê da zêdetir dibarande ji barano..Rû sar bûy, ax 11 min bavo!ji tişteki ninbûy hayo,Germa Tebaxê dadavêtiy teyrokênbi fêz û bi qapano!..
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Ax bavo! h min bavo!Çi qevimi iro 11 te, hişk zûwa yi bê imano ?Xwe hê 11 benda çi belayê, dak û maka çi qedano ?Ku hay nini îdi ji mm,ji xortê min,ji derda, ji xemano..Heylo ku min digo,Tu sarkira tev agiran,ji êşa dila ra ji dewa yo!..Binêre!îro disa dilêm geşe-geş e, agir di xûriyê da hildayo.Evê bi çi sar bibe, bitemire, xwe weşêri bi wi awayo ?Ku te ew gava min teng dahis û pis ji xwe birand,Dosti, hewaltiya te îdi,bo wext û demê me dinanne bi xêr, bi kêr nayo!Çavo mm digo, tu bi rehm i, tu bi iman i,
tu ji wek min dilbixwûn i, bi dilbirin i.

Tu yê heya xweşi bim ra, derdêm helgtrini,
ne bi kel û hêrsa derewin, wê tu min bibtlini!..
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Lo çavo, tu disa jim ra hêstirkan bibarini, 
W’ezê bigrim, bibêm «Bavoo!», 

naxime xortê xwe navinê.
Xwedê zane, xwejidil nayêm 

serAZADê xwe «lawo!» bikim biqêrinê,
Lê, zarinên min ku dtgijm hêstirkan, 

dibm bilûr..bêpifktrm dilorinê..

Xwe me digot..
Kanihene.. çelpe-çelpin,

şirav, weki çeman..
Kani hene.. bi axin, xirin m;

bi derdê yeman!..
Kani hene.. dikehjm ji wehca, 

ji agirê dilan;
Dibm hêstir, av davêjm, 

dipijikm ji cotê çavan..Hêstiro!Ew kijan wext bû, ew kijan zeman, ku te dûrûv didayi wan, hê lezok bûy ji her siyan?Li ci-warê xwe nedsekmiy, rû-ruçik didayi bm lesaran?Ez ku, ji derdêAZADê xwe ra dizariyam, te ji bi mm ra dibarand,mina van kaniyan dihêsirand.Ku me carek dest pê dikir, derge li me nedihat girtm, rê 1' me vedkinn bergeh û hêlan.
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Ew çax,dilê daykê û cotê çav bûn bi hevra dileyistm(!),Nav wê avê da, bi hevra dikirin kêf û dilan(!)..Mm hêstirkê çavo!Were!.. disa were!Qeydê kani were xwarê, weki ewil, weki berê!Kulmê min tijekenerme nerme, bere bere.Ez pê bişomser û çavê AZAD ê xwe, porên wi yê zere zere..Evya bra bibe şûştina derdan, şûştma dayka wi ya dilkeser e..Lê hatina te ya evê carêweki çiqilçem be, bi kêr nayê!Gerek e bibi çemki giran, bighiji çend devê çayê, bikebi dewsa çem cobarê..
Çemê ku:

qênnê xwe ra bike pişti û barê..

Çemê ku:
pêlbavê, gurmin bike bi hewarê...

Çemê ku:
biçe-bê l'erdê, l'esman, li xûbarê..
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Ew wextidi,
ji tera dibêm «Çemê Hêsran» 

Li te dixim qimet-itbarê,
xelas dikim ji halê sêwi,

êtimoka bm diwarê..De ku me ditem hatine wê sinorê, h wi qerax m, Hewce nine ji xwe ralivin, hhêf, balgiv raxm. Yek qûncikek me ra bes bê,bes pala xwe dabe rojhilatê, Me bihesibine 11 welat m,nav hêçinaya gul û bax m..Emê bikevin paşila hevdû h wê der, helmêz bibin, berdilê hevdû bidin.Deri-derge h xwe bignn,xem nekin h kûder m.Li xan m, h şikeft,h qesr tn, xwe h qonax m..Ezê ji te ra h wê dersahxê xortê xwe bikim, care cank,rû bi rû.. bi pel bi pel.. Tu yê weri xwarda,hêshrên xwe bidi ser, bibi çinkhûr bi hûr.. bi kel bi kel..Û emê bi hev ra bêjm, û bmûrinm,kûr bi kûr, bi pêl bi pêl.Tu yê xwe bavêji ji ser dev û qink,bign dorber, tax û hêl.



Û ezê 11 te binênm û bigrim..bigriim û bigriim..bigriimû.. bilorinim..Dilê xwe helgmm, û w’ezêbi ev şûr bikolinim..Cotê perr 11 te deynim,ez ku xwe nehewimm,Şehr -bajar bifirimm,behr, derya bibhorinim..Ber xwe da ji bêjim w’ezê:
Çemoo! gidi Çemê Hêsran

tu çi di heriki bi hurini?
Dilêm hûr dibe, dihelize,

de meke ewqasi şirini!.
Ez dixwazim xemên min

kêm bibm, sivik bibin,
Ev çi jan e, çi eman e

hê ser da ji tu pê dixini?.

Ma tu têy ji kijan kaniyê? 
tu ava kijan qûleteyn i?

Ev çi xwûn e, çi xirab e
bi xwe ra ji radikşini?

Ku te der-dora xwe fetisand
bi vê hilmê, bi vê bihnê,

Tuyê çawa bibimerhem, bibi derman,
başbiki kijan birinê?



ev awê te, tu dizani,Lê kanbi disa weri, demexi mane û mani.Şêlû-mêlû ne derdê min, bes e qurçik neqelini,Dev-zimanê min zûwa neki,min ji tibûnê neteqini..Hêstirê biêş! h te çiqas bikim gazini,Disa dizanim,tu çavkani yi, tu avzem i. Tu bilqe-bilqa bira kûr i,li ser AZADê mm dibilqini.Ev wext, wexta hatma te ye, dipeşkini, digûrmini.Hema hema tije dibi, dengê te tê, dihûrmini..De vaye koxikên çavêm êdi tasê sifir m ji te ra.Tiji diki, wan diqefêlibi kapaxên ser û bm va..Bijang xwe ji dikm alikari didewsinm wan ser hev ra ...Bi ûsûl û qaydê çemê cobar, dixûmxûmi, digûmgûmi, derdikevi ji çavan da.Rê vediki 1' ser cênik, hinar, dadiliqi bi kmcan va.



Navbeyna can û potan,ber bi erdê va dilezini,Ku şilkiri cotê piyanxwe bazdidi, xwe dibezini..Êdi dibi çemki nermik,çemki zirav-dirêj..Mina rûyê AZADê min tenik, bejna wiya zirawini.De ku gihişti nya rasti, bibêm-nebêm nasekmi..Rêwi-rewan û dilovanhêdi hêdi xwe dimeşini.Hati leqayê asteng û bendanwan radiki, hildweşini.. Dibirri taqet-mecala wan, bi awê xortim av direşini.Dozek mm ji heye veca,tu 11 ser nya xwe dibini.Ezê bikim hêvi, lava, reca,wê li te kinm xwe bilezini..Çemê Hêsran!rêwiti ne hêsan e,heri, lê belki nefetili.Li pêş te çal û gêdûk, hê gaz û gir, kaş û geli,li wan kebi tu yê biêşi, bibetili. Lê mina ku dibên:
" Eger tev dûz bûya rûyê dinê, 

xem h kûder dihat sitarbûnê?
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Bêqûl û bexş, kendal û gaz bûya, 
kulên xwe çawa dihatn weşartmê?..Eger em zanibin:pişti tadayi heye reheti,h pey tengiyê ye firehi..Tari dibetile ber bi roni,derge li girinê digre keni..Xerabi wûnda dibe bi qenci,Xwe tev dijên hev, hemberên hev, nota başi û nebaşi.Bikeys û zora xwe dijin,bi hevra dikm gulaşi..

Lê MIRIN?Minna bêbext, minna bêwext ra çi hebe ser da bêji?Ku jê ra ninbe tu zid- emsal,heri qûmaz be, heri medrebaz..Bistine canê şirinê te carkiIdi nefetine tu qêrinki, tu zar ki, tu hewarki.Dixwazi xwe 11 rûyê dmê bihêli, dixwazi xwe jê barki..Dixwazim çemo ji te hewqas em h hev nekin naz û niyaz,Tu were, ji bo ev dilê bikul,dilê belengaz,Xwe birê xe, metirseji xar û dirri, fêl û fetbaz!.
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Here bigije ser kendal û gaz, cama bibe hov,cama bike naz.Bifire, 11 ser çiyayên tik û hevraz, weki çivikê kûvi, weki teyrê bewr, weki teyrê baz..Bimeşe, xwe bilezin piçek!bikebe nav deşt-zeviyan, . Sitû xwar m h wêder gul û çiçek,11 hêviya Çemê Hêsran.. Çemê ku ne li pêş çav û navçek, nay ditinê, nin be daxwaz..Bi çiçekan kêf-şa bibe, bi nermiya pûrta werdek, bi nermiya pûrta qaz;Bi hezkinna dilê daykan,bi hezkinna dilên belengaz..Biçe tax-qerexê bax û bostan, ne bi qêrin, xwe bi nerm awaz.Bi ava xwe dilê wan geşke,bajo toximê yar- hemraz.. Û here bihêjin baxçeyê gulistan, çivik, çiçek h wê der bihev ra bûne dil û can..Li wê der bi hev ra dikinmuhebbet û naz..
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Metirsin, wan mekebin tora rûh û can!Sitriyên xwe te bêşinin, ne tişt e, bes e ku bi te nekin henek, bi çemê te nekin tinaz..Bi dengki bilind gazikedema tu hati nêzi wan,Rêkûpêk ku nedabin xwe, xwe nizanbin çi ye rêbaz.
Ev çi qapan e, çi qûrebûn e gulistan? 

çi ji xwe razibûn e, ev çipoz hildan?
Ba radibe, fidan \we l'ber we xwardikin, 

hûn, xwe dihesibinm bûne «sûltan»..

Em dibêjm,
Me ji dit mektep, dibistan, 

me ji xwend çirok û destan.
Bidm we ew navê du-sê tiştan 

ku we qetandm ji halê diristan.

Xwe bes nine ewqas
em, xwe bi wê bidm naskmn, 

nayn ji welatê keristan?Çemo, ku te kir ev gazinên ha, berê xwe bide kulilkan.Di nav mêrga zer û hêşin,li ser çimen, çemenzar, Binevş, qerenfil, nesrin,beybûn, nêrgiz û nhan, Bêdeng în û feqirok,bêhes în, xwe ra dengzar...
25



Pirsa wan ke, xeberde, wan av bide tas bi tas!Ew ji ji xwe ra digenn,dost-hevalên xas bi xas..Lê, dayka wan çemenzar e,Çav 11 hêvya te mane,ka dibine çi dibare?
Ku dibêji:

-Hey çemenzar, çemenzarê! 
ez têm ji dûr, ji berwarê.

Kelekelim, dikelijim,
ji çavên daykê tême xwarê.

Hêviyam ev be çemenzarê, 
lomê neki, neki arê!.

Ez ji ali Xwedê da bi pişti me, 
şermê h mm neki barê..

Ew vexta ku Xwedê ji menv ra ani, 
me ra çi dibêj "MEM û Zin " da 

tu guhê xwe bide Ahmedê Xani!

«Cankuji hepsa ten cûda bû, 
feryad ûGgan ji şehrêrabû.

Bû welwele û Êgan û zari, 
bû zelzele, û bezin, hewari.*

Dêmek ev ne mexsûsam tenê
bê xûlqi, bê samani,

Ew roj ku mirm barê xwe xas 
ji mala mm bû wê hilani.
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Ew e ku ji ber derd-elema xwe 
bêhemd e diqanm, dicanm ez ji, 

Ew bra ney serê te gulizar, 
bes h mm neki lom û kubari.

Lê, ne xem îm îdi çimenzarê, 
havin dabe pişt biharê.

Ztvistanê ku eva xwe kir,
guli qetand.. hişk kir darê...

Hatime ba te bi zare-zarê, 
bi halek ne baş, bi hewarê.

Xêra xwe gurzek çim bide mm, 
dawiyê ra bihêlin em bazarê..

Çemenzar çi dibê gelo? lê bmêr çemo, guh bide!
Ava dilan, Çemê Hesran! 
Me çem ditme diarine, 
me çem ditme dibarine. 
Çem heyi bi êş e, nexweş, 
bişev-biro dmaline..

Em çemenzarne mali ne, 
qirka berfê me dihelsine. 
Smg-berên me bixwe tiji, 
me h erda rût dimelsine.

Lê, me ro ditmên, buhartme, 
bêxwey, bêkesan sipartme. 
Yek xweshbm hezar dane, 
gul û peran neguhartme.
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Çemo,te ev bihist, ne ecibini,ber bi qerenfilê bilezini!Yeqin e êdi xwe netirsini, keska çemenzarê bibir bini..Qerenfila bi simbêlê, xwe 11 dora xwe dihêlê.Gerek tu jê ra viha bêji, çûy wê taxê, ewê hêlê!
Hubra sorê qerenfilê, 

bmi tengê, dev vêlvêlê!
Eşq firota, meşq stenda 

bazirgana hûba dilê.
ii te sitû dirêja sor-sonkê, 

bi deqdeqên mor-monkê, 
Yekfer diwxazim, ne xwe cotek, 

ji qerenfilên dor dorikê..Qerenfil wê serên xwe rakin, bibinm çem hati, nine baran.Xwe 11 ber te xwar û rastkin, b'awê dikin hemd û selam...
Ava behran bi hezra sihl û tasikê 
xilas dibûn û diqediyan,
Rût û tût bû mha dmya me nazikê, 
ketibû şûna hişk deviyan.

Xwe tu dixwazi sor h berkeskê,
h gori dila bibe xûyan, 

Hilde qerenfila bi bêr û heskê, 
mekeve derdê kelle, mûyan!.



Me metirsin bi loqa nsqê, 
mexe derdê xizaniyan!.Çemo te dit, bê lavakinn, bê zariyan,Qerenfil kire dil xweşiyan. Nexwest ji te pûl û peran, xwe ji doza te ra kire boraq, kire beran...Were, xwe hate dora nêrgizê, pê ra btke pise-pisê!

KUROf defi^

Lê nêrgizê, xanimqizê,
lê narinê, lê mizmizê!

Rojek, du roj tu hxwe yi,
roja çaran diçilmisê.

Em ne ewên naz û nûzê,
h me bihuri wexta tizê.Qerenfil, çemen xwel’ benda te, 

xwe lezke bi wan ra bikeve rêzê!.Kulilka pizik,nêrgiza nazik,emel nake bi mizdik,Çi dibêjê ji dil tê,ne çalûsi ye, ne tizik:
-Çemê şêlû, boze-bozê, 
h mm dixe qeyd û dozê, 
Weki qewlê xort û keçan, 
h bm darên hewr û gûzê..



Ez bidim teev yek sozê, 
wekkulilkên meh Newrozê.
Xwe dikim xeta wana sipi, 
di nava kesk û sar da 

nahewimm meş û mozê..Çemo! bê kincê, bê midasê! ji nêrgizê ra bike sipasê.Li gulizarê binhêre,11 dawiyê mayê, fîzar e, dike firfazê..Li xwe dameyne,halê te ra bûye şaşê.Gotinên xwe bêje, dixwaze serê xwe 11 kevir xe,dixwaze h nermê laşê.Xwe tu bêje jê ra !
-Ez ketim nava dev-diranê

kula we gulizar,
Çerxa wê hestiyêm hêrand, 

bi rewşa destar..
Li xwe, li dora xwe bmênm,

hê ji xwe ra ranebûm,
Li ser xwe hilweşiyam, 

belav bûm, bûm par û par,
Awê bm da nzi bûbe

ew telisê xwe tiji ar...

Mi ra gotm: «Dermanê te 
pilora kulê!» gulizar!

Danin ber mm, rûn lê kime, 
nivi ji xem, nivi ji jahr!..
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Ezê rûniştim 11 ser,
ew bi têra dilê xwe xwar, 

ji dev û çav da ku avêtim, 
jimragotin "çemê azar”.

Li ser vi sekmi îdi herkes 
jibirkinn, bim ra çi bû bazar?.

Ma 11 te çi qewimi lê gulizar? 
xwediyê gul i bi hezarhezar,

Seri hene, bi govde ne, 
xebemadm, ninm bi zar?!.Gulizar dilgiri bû,belê ku ev pirsa ha ne h gori wê bû..

Tê ji dûr diyaran Çemê Hêsran, 
ji me dike pirs û pirsan.
ji pirsgirêkan xwe daye ali, 
ketiye dewa teq û reqan.

Nizane hoviti bû şûrê gelan, 
huma rakmn, lisandin bûman.
Zordari ra gotin «yekitiya wetan», 
pê h me xistm, pelaxtm, 
Qûsandm nefesên me, qirkên me, 
ji me birrin deng û bengan.

Ji bela wan hrs û xofan, 
mêrxwazi me rakirnav xwe dan. 

Kêfa xwe weşart, mxamt derdan, 
bûn lalê bê his mayi, 
nebûn xwe ra xwey 'û xwedan..
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Eva ye halê meyê bi dehr û salan, 
bûye xwe dirri û sitiri 
dixe h çavên xwe dexesan.Eger çemê me kesir i bi gulizarê,Çend gotinên me jê ra hene,li darê bixm wek hizarê.

Dertkêşa me ya gulizar,
ji kul û keser bûye bêzar.

Eleni-weşarti nema ku got,
dest da kêmbû şivik ji dar.

Me kir şûna serok, berpirsiyar, 
kir behsa mesûmên xwe, mezlûm, 

zilmê giranên xeddar.
Got, ji ber ew cefaya ku ditme,

ji ziman bûne, mane bê zar.

Emji pê ra hatm heta vir,
em ji pê ra bûn dilzar.

Lê, navê tewandmê tev nekir,
qe çima qala wê nekir?

Li ser çi ajotibûn ew?
çi berhem jê hilanm,

çi nivisandm li xana kar?
Ma qey çima nizanm,

nebe hesab-hendese
qirdikm h menv bazar?..

Qey hmdik hatiye gotm,
çima heyani niha dibêjin,

11 ser ev kula me xedar?

32



Em werin!
qêrin-nalinên xwe wek birûsk 
bikm desmala smgê birindar!
Desmal aliki sipi, ali dm çirûsk 
ji xwûna sor.. ji agir û nar!.

Bi gul û goncên xwe, zarûk, 
bi egid, xortên xwe, extiyar, 
Bixwazm ji dmyê heq, hiqûq, 
him dadgerê xwe bm em, 
him ji em ji dmyê gilikar!..

Dev -zimanên wan bigrm em, 
bixwazm hesabên mal, milk, 
canên xwe û ci û war, 
ji tewlê derxm em hespê xwe, 
em h hespê xwe bibm sûwar..

Ku l'dmyê em tenê mane bmdest, 
bmdestê milletên wer bêbav, barbar.

Ne bes ejimera gotm,
«Gulçin bêkêr m, baxçê wan şorax; 
ranabe têdatu gul û dar?!»

Werm!!
Em vi navi ser xwe rakm gulizar,
ez ku tucar bim, tu ji bazar.
Em ji hevdû gul bistinm, gul bifroşm, 
ha xwe bizar bm, ha ne bizar..Çemo!xwe gotinên te baş bû,dilê gulizara me aş bû.
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ji taxa gulan bihn dihat, çiqas bibêji xwaş bû,Te dest bi axaftinê kir,qurfa te ne gaz û kaş bû:
-Gulê, gulê, gula zerê! 
kember li pişt, pûşi li serê!
Rmdi û bihnê bişavkira 
xatûnoka heft dilberê.

Xwe kulilka bê hemberê, 
av zêrina nav bêderê, 
De bmhêre li vê qederê 
dani berme çi pêşgerê?

Mm te xweşika gula zerê 
bijartime wek rêberê, 
Kulilk-çiçek ji hev sehnakm, 
te btkim wergera me navberê.Heyloo!çi bangin eku ji kulilkan tê?!Çi gotm ji çem ra,gelo ka çi kinn pê?
Em xwe bibm yek Çemê Hêsran 
dikarm bipeyvin, bikm peyvan 
Dewa xwe nav hevda safikm, 
em pax neynm bi wergeran.

Xwe mebê dereng e dayka dilan, 
tu bi xêrhati, tu ser seran! 

Bi erzûhal û bi daxwaziyan, 
em xwe digeriyan h beşdaran.
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Ne qar e ji me ra ku em bêjm, 
xwediyê derd m bi embaran. 
Kêf-şabûnê ji biro distinm, 
giryên xwe difroşm em êvaran.

Xwaziya xwe meynm bi dar-beran, 
ha h çiya bm, ha 1’ berwaran!. 
Pûk û baran ku bighijm hevdû, 
me radikm ji şûn-waran.

Rût dikm pelên me bi rûh, giyan, 
davêjm bmê piya, bm cenderan.
Xwûna me diqetinm ji can; 
dadiwêrinm şûşa û ferfûran..

Bihna me bi wi awayi 
dikeve bm qedrê giran, 
Ha kû li devên me ji xistm 
neqş û moran..

Bi kûrti bibêjm,
şeperze ne em, perişan!
Rastiya me hûn dixwazm, 
ev ikrama ser tepsiyan..

Pêçi lêxm, bi kevçi tamkm, 
hesabê wê ku hat û nehat 
bidm serê çarêyê dman..

Sipasê dikm em disa ji, 
te h birina me kire lêdan.
Kulilk, çimênen me dixwazi, 
em wan ji te ra dikm qûrban.
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Çemê çavan, çemo gidi!bê lêv lerzandm, bê kelegiri, tu bersiva xwe gerek bidi, bêji;
Gotmên we rast m bi tewayi,

ne xelet m, ninm waji. 
Bawerkm li serkula me giran, 

dilên we çiqas diare, 
diêşm yên me ji bi pirayi. 

Bo xwe cerbandmên mezinan m, 
fikrên xwediyên mêji.

Ev kul, kula me, wê çawa safibe, 
heyani kuder wiha biji?

Ku xwe nehesibinm birayên hev, 
bihevra bikm neyarti, dijayeti?

Nanê hişk, xwuzyê da naçe,
ku bi av û dew nekeliji,

Zanm ku mirm tê bi loqa ewil, 
bi loqa zûwaya nji..

Ev êşa ha, wê biheline dilê te, 
pirtirhê evê me ji..

Emêji, heyani saxbm bmalm, 
bi jana vê birinê, bi xwe tina tirêji..

De tu xêra xwe bide mm,
yek hebek ji gula zer, 

Ala xwe pê bikme temam.
Wê h ser xwe firekim,

raxim ala niştiman.
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Derdên we, derdên xwe,
daynim ezê xwe li ser, 

Bidim ber sira êvarê, 
xwe lêxim baê nalinan!..Çi aqil dan min û te çemo,hate dengê kulilkan?

Em kesk, sor, zerên xweşya dilan, 
rengê xwe dane dar û beran. 
Ketme dilên xort û keçan 
h ser smgê ehlê Kurdan...

Çemê Hêsran bila nebê, 
mm ji we xwest, lê we neda! 
Kesk kulilkên sor û zer, 
saz kirm Ala Rengin, 
sefsefbûn, rûberhevda,

Bi ajneberi, bi sowebeli,
11 ser çemê hêsiran
wê pêl bidm Ala Kurda.
Ew bi dilxweşi dixwazm 
doza te nemine nivê rê da..De waye çemo!

Ku:Kulilk bûn hevalên te,bi qayilbûna dilê xwe va,
Ku:bûn ala rengin, li ser te pêl bidin,„ bi kêfa dilê xwe va;
Ku:biçinsin li ser tebi revnek,mirêsê xwe va;
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Te çi xwestm dimine idi, ji minneta Xwûda wê da?Gerek e îdi nesekmi,pêşi nedi balafiran!.Heri!.. heri!..Ber bi Perlaşezê heri! Heta ku dibini qewet û taqet te di xwe da...Xwe nêzi Perlaşezê bûy dest ke, bi loriyê ke!Xwe bêje:Lori.. lori.. de lori...Dayka mina dilori..Hatim mêvaniya te, qebnstan i, tu çi gor i?Ez têm ji diyarek heri dûr, ji diyarê Tilori,Deri-rê 11 mm weke, bi kevim hûndir bê destûr..Daykê lawikê xwe daye te, dibê çi çû gelo, çi buhri,Canxweş be(!) ger 11 ba te, xwe jê bixim ezê dûr..Ez sekmiya dora xwe, xortêm riya min girt, bihuri.Min hişt di nava kul-endişe,xist h devê xwe mor-mihur.
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De veke! bêbextê deri veke!meke nazên xilori!.Tu min rêber hesêbkeji ali dayka wi dilgori.Herm xorto bibinim,bidim dayka wi hizûr(!)..Daxwazke dm ji bidim te, bêdest e, bêzar û ziman,Şahedên nava min û te, ev ala rengin, ev esman.Gel dibêjin:
Qebristan tunne, qasi te bûye bişan,

Hewandiye nav xwe da, gelê bi navê giran . 
Ewil dmya derewin, meqama navdaran be, 

Paşê tu dibi menzila dawiya wan...

Heger... xwe mviskarên mezm bm... 
mezmê şair û wênevan, 

Menv, merovahi ra 
kiribm karê giran..

Ewên ku nawnetewiyê da
cih girtme, xebitine,

Xwe şehid bûne li xenbiyê, 
bi kul û hesreta wetan..

Beriya herkesê wan qebûl diki, 
dibêjm... dora ewil tu didi wan...
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Dixwazim ji te:
jim ra veki deri û sûran,

xwe bavêjim sermezelan.
Hêmk bikim der û beran,

wan av bidim bi hêsiran..

Yek neqetinim xwe ji ewê dman, 
pirsa wan kim bi yeko-yekan.

Ew çima bm-tûta wan hilaniyê 
ji rûyê dmê feleka dêran.Dengê Perlaşezê tê:Tiştê dibê, ka 11 dilê te tê?

' Silav li te çemê hêsran! 
em ne ewên hukm, qiraran..
Der û dergên me vekiri
h berrehma we giyanan.

Xwe h ser evê pêşkeşi, 
pêl dixi tu 1 ’ xwe çemo, 

ber bi mezelan dimeşi.
Derdê xwe ji wan ra dirêji,

ew ji zanm dilbiêş i..

Mezelo, ha mezelo!
bi rêz m, bi intizamo!

Kêlik tûjik, bilmd m, 
naçm h qloçên xezalo.

Mezelo, ha mezelo!
bi rêz m, bi intizamo!

Ne şivaq m, ne diwar, 
ne li serxwe zilano!..
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Mezelon, ha mezelo! 
bê isûl, bê intizamo,

Xwann hezarên canên heyf, 
mijin ji rûhan mzalo!..

Mezelon, ha mezelo! 
bê îsûl û nizamo, 

Xort h dora we civiyan, 
xwe h mal anin xizano..

Mezelo, ha mezelo! 
bê cedvel, sazûmano,

Ava bû ev şehr û bajar, 
navlêdan "Qebristano»..

Mezelo, ha mezelo! 
bêcedvel, sazûmano,

We milkê xwe belakir,
li berêz, mêrxasano!..

Mezelo, ha mezelo! 
bê hacet, malzemano,

Danehev şox û lewend, 
dixemlinin gorano!..

Mezelo, ha mezelo! 
diqûrûfinm fidano,

Xortên xwe bavan didm hev, 
baxê xwe şêndikm bi wano..

Mezelo, ha mezelo! 
direwinin xewan o,

Dilên dayka hûr dikm,
bi kul û kesr'û kovano..



Ezê ji gihiştim vira mo
barbûm bi ala gulano, y

Tevi pirsên dê-bavan 
diqewênn dilano.Dibên;

Kanê qiz û bûkên me yên delal, 
kûr û xortên me yên çeleng, 

pezên me bijarti, berxên beran?

Kanê gemas şêrên meyên şervan, 
maqûlênme navdar, dengdan?

Kanê bejn ziravên meyên dalyan, 
mêrxasi, hêjatya wana bi xemldan?

Kanê hêrsok, filintayên me,
fişek, wek berdevê tivmgan?!..

Kanê me xwendevanên qelem digirtin, 
peywên xwe bi giraniya zêran?

Kanê me şên-şepalên dilovan,
xortên me xwe hmdik emsalên wan?..

Kanê? kanê? felek xayinê kanê? 
ka te çikir bi can, eşkalên wan?..

Fermana te ji rabe felekê!!..
Ka çi kirm wan bi te,

te aniy encamên wan?

Xort bûn, keleşbûn, nwal..
Hêna ter, korpe, ciwan..

Li ber jiyana ter û teze, 
hêna xwe ra biditma 

belki deeem û dewran..

42



Belê ku xwe ra biditinadem û dewran?!..
Lê birasti, ev çiye ku dibên

"dewran û dem û dewran"? 
çi ye eslê evi tiştan?

Birasti ye
li gori hmekan,

dunya dûz e, fena sêni ye. 
Disekme h ser qloçê 

ga-masiyan?.
Yan ji glover e..

digere h dora xwe, 
h dora royê,

Roj çêdibm, 
dighijm salan.

Xwe bê pê ye,
bê mil e dunya,

kêfa xwe dike,
li fezayê...

li asiman?!.
Çima,

bmi xwe tije kinye
bi belangazên, 

xwarme pariya pêşin, 
neditme ya dûhemin, 

ya sisiyan?
Çima, li ser wê

heremzade
roj didizm ji rojê, 

ji zêr-zivan m 
selebên seyên wan?
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Li kû yeew ku dibên 
"Edaleta îlahi"?

Ku hmek heya girkê bijin, 
gelek kûrt be emrê ehlê hêja, 

bin axê da ji zû.. nziyan?. 
Yên ku,

Xwûda nasnakm,
xistibm bm pê wijdan,

Bixwûn heqên êtim, 
feqir-fiqaran,

Qanûn dirêjkm berme, 
h sernavê din-iman...

Limêj-roji-ibadet 
nin be.. xwej’ bo wan!..

Evha bû nizama
Zebûr-incil; nizama

Tewratê, Qûr’an?

Çima, hm hene 
bêdest, bêpê, bêçav tên jiyanê.

bêsûc m, ninm xwediyê gûnan.
Çima, hm hene

çarhev ji hebm ji wan,
Bigrm ber dest-piyên xwe

qewraş, xizmetkar, xûlam?..

Tazi tên, birçi diçm hm hene.. 
mihtacên loq, yek qoteki nan,

Şir-mama sipariş dikm
gel hene, ji diyarên dereke, 

Pê têrdikm se-kûçikên xwe, 
xwe j’ dê-bavên xwe pirtir 

qadr-qimetê didme wan!..
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b’avi, bi hebûn, baran,
Bi dengê def û zime, 

mirtib û gewende, 
birengê gesp û talan?

Çima, xwe ali dm da 
sixreti, parskirm, nexweşin,

Şer û xwin, mirm-qirin 
xelaya loqa nan?..

Evhaye nizama, 
Tevrat, încil, Zebûr?

nizama Qur’an?
Xwe 1' ser vê bmgehê ava bûbe, 

li ronyê xistibe wiha dûman?

Ev kijan qazi ye, 
xwe kijan rayedar 

daniye ferman,
Ewlad bm axê da,

bi niyeta bejna wan, 
Dê-bav ziyaretkm 

kevir hişkê mezelan ?..Aram nedan xwe mezel,bê saman, bê tebat în.Paşiya gotinên te çemo,xwe li dilê wan nehatm:
Çemo gotm:
"Gazm bike, dixwazi 
bixe li me gefû gûran. 
Lê, h me meke forma xazi, 
me mek şûna rayedarah..



Bersiv hene emê bidin, 
lê hilnadm neheqiyan..

Yek neheqiya xwe a mezin, 
belav nebûya di nav me da, 
Me rast nedikir wan kêhkan, 
saz nedikir wer mezelan..

Lê, tu meraqa me bibexşin, 
em ji ji xwe ra ecêb m, 
çi tiştên li te qewiyan.
Ev pirs da qisûr mebin, 
emê ji hevdû bipirsm, 
ev heq h me teviyan!

Xwe çima. bûyi evdal-gerok 
li pişt xwe parzûn, tûnk, 
ji kuçek dertêy, ya dm dixi, 
bi gavên kmik, tûlik?..«Edalet» dibêji û digeri, 

dayi destê xwe mûmik.
Hêl, rex û qerex dinhêri, 
nehişti goşe, qûlik..

Cûre-cûre mn ewan, 
egerxwe ji me dipirsi, 
Hinek bi tacê zêr û ziv, 
hmek bêpere.. pûlik.

Lê, ya ku tu lê digeri, 
ew "Edaleta îlahi"

Naghije ser ax û herri, 
nine giyayê gûlik.
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Demayê ji çem û qiliç, 
wenaxwi qûrte qûrtik. 
Ne xwann e, pêxwann, 
bidi ser loq û zûhk..

Naçe-nay ewli dinya wiran, 
teng jê ra, awê qûlik.
Çi ye, çisa ye kes mzan, 
qemçik pêva, ya dûlik?

Lê, hm dibêjm ku: 
Ev keçika çav girti, 
terezi digre dest xwe da, 
Xwezginiyên wê pir bûn. 
bi standm û frotan. C

ÇURDE de'jo':-.

OTHÊÖ^

Xwedi, neçar-bêçar ma 
ji ber ar-namûs-heya, 
Wê xist nav qada dunyê, 
navê qadê kir «dewran»..

Esman bû qapaxê ser, 
dora xwe hatgirêdan;
Wê radan bi mifteki zêr, 
wiha ra gotm 'jiyan "!..

Firt-qûrt nebû, ninbû loq, 
nehatxwarm, wexwaran...

«Edaleta ilahi„«Edaleta insani»
bi me hewa ye.. hewa!..
Ne ewa bi kêri pişik tê, 
têda heye oksijan..



Ev horiya por kejik, 
ewneji bona rebenan,
Wê nabimn ez û te,
ew h min û te nexûyan!.

De haydê! oxira te bi xêr! 
xortê te h hêvya te ma. 

Megere li xêr û nexêr, 
rojkm in, emirnema!.."Çemo!wê axaftma raste-rastte kir bêhal û bêtab,Dil û canê te êşand,te da bin derbê kêran..Mire-mirek tu diki,tu tişt dibêy ber xwe dan:

Mezelon!
Xatir dixwazim ji we, 

carkadm bali we naym.
Hûn ji barê xwe li mm km, 

liminrêwiya xeman...
Berê mm bidm xortê min

bibim jê raew kulan;.Çemo wiha dibêji,lê, gavek zedê navêji.Xwe giran, perişan i,mest i ji wehc û kerban.Li dora xwe dinhêri,razanê digeri, digeri dilki aram...
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Dengek tê ew gav gûhê te, ji dûre-dûr, ji kûr da.Der-dora xwe dinhêri,digeri jor da, jêr da.Çi zani çav bi zar bûne, dipeyivin bi te ran?Dibên ku:
-Çemê me yê hêsiran,

rakir xweli, xûbaran,
Weki kani tu hati,

te em kinn perişan.

Bê xew m em, bê razan,
çende û çendik zaman.

Bihna xwe vedm em piçek, 
barê xwe hildim di şûdan.Çemo,çav li hêvya te neman,bersiv çi bû, te da wan.Hatin serhev hêdika,xwe bi bijangên xwe radan.Serbori ji xwe rêzkinn,çawa çav çûne serhev.Xewn û rast h hev ketin, pêşi-paşi nedan hev.Çemê kulano, çemo!tu çûy kû, çi kir, te çi dit, te çi dawşand, çi weşand,Li kêleka te, bi te raez ji şahed.. min ji dit.. ku..



XEWNE ROÎA ÇEMÊ HÊSIRANMala xortêm tiji bûye..pê li dikeve, ji mêvan e. Hinek 11 ser piya disekinin, hinek ji wan çok vedane.Deri vekiriye, 11 ser piştê,tu dibêji.. dergeyê xan e!..Yek rûniştiye 11 nav ortê, wi nasdikim, tenbûrvan e.Yê ku pê ra mijûl dibe,belê ev ji bilûrvan e. Ew ji hevdû qet naqetin, biçne kûder bi hevra ne...
Bêhis û bêdeng sekinine,serên wan xwar, li ber wan e. Govendvanên xwe ji h'aliki civyane, pêşi dane pêşberane,- ji bo dest bi kêfê bikin,ew xwe 11 hêvya sazbendan e.De vaye ew ji hatm, ketin hundir,îdi wexta govenda ne. Wê bireqisin, naxwazin tiştê muzir, ew keç û xortên dawetan e. Ew hazir, temaşkarên xwe hazir, ev dem.. dema van xortan e...
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Lê, bibê çima kes naleqe xwar û dûz, ma di bin giraniya çi da mane?Çima li ser çokên xwe tev bûne xûz,awê hesti ne bi wan ra ne?..Ne deng walle, ne his û pis ji kesik, awê xwe difroşm bi perane.Li kê dmhêri mûr û mirûz e rûçik, qeydê kevirê mermeran e.Mi digo ewê rabin govend daynin, ev halehal, ji bo wan e..Herkes ji xwe,ji canê xwe aciz m ku ditBerê xwe da tev haziranrabû ser pê sermiyanek.Bi dengek zor û gelek giran,hilda serê xeberdanek.Cemaetê guhda, ka çi di gotev me kalê rû mibarek?.Got ku:
Geli hewal, birayên delal, 
ez rêwi me, hûn ji mêwan!. 
Ka em wenn ji hevdu pirskm, 
kê ku ditibe evha nişan?.

Xwe ki bikeve vi hunduri, 
seri da rabe ku qêrin, figan.. 
Pirek li dora hev şaş û gêjbm, 

11 serhevdu perperişan!..
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Bi helwela şin be ku mal,
bi çi xweşkm emê dilan?
govend ranexm bûk dinav da, 
zava nexm bmê milan?.

Ne hhev, û bê ser û şûn be ku mal, 
h hevketi awêgule, qirqişûnan. 

Ku kilam û ken û şahi nebe tê da, 
hêshrk bişon dest û rûyan!...

Serê herkes xwar e ber wan, 
wekxwe girtiyê kelepçan..
Û hewa hmdûr me bifetsm, 
mina dibare bombê Seddam,
li jorme da, h bajarê Helepçan..

Li rûyê hev binêrm ez bitirsim, 
ku ne mij e, ne xwe dû ye, ne dûman. 
Lê, çavê xwe bi çavê kê bikebim, 
bibinim şil m, ew şêlû ne,ew ximam.. 
Çavê xwe zûwakm xort û keçik, 

desmal, kesk û sor û zer bm..
xwe h ber dest û pêçiyan..

Ki bi min ra tê, bira rabe!
sekna vira ne bi sebiran.
Em karkerên ciyê dûrm, 
xwediyên zêç û, zarûkan.
Me ji xwe va, me go ku

emê herm, xwe şabikm, 
bi dengê nay û şalûran(!).
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Camêr rabû ser xwe derkeve,xwest nivzareki xatiran.Rakir solê, kire xwe pê,xwe saqo dani ser milan.Lê, xortek kete berê, nehişt here,ber li wi girt bi destan.Hilda çakêt ji ser milan,bi awê mezin, zanevan.Destê wi girt, wi fetiland,pê ra kire peyivan.Tiştê ku digot min û wi ra,rasti dani pêş çavan...
-Lo lo kalo, go, lo kalano, 
tuhxwe mexe zipikan!
Bêtebati xwe h me nay, 
h me xûlqê sebiyan.
Bike berxwe piçik sebat, 
bibine tiştê qewiyan..

Rast e, belki hûn hahbûn, 
ser qewl-niyeta dawetan.
Xwe sazbend ji ew dixwestm, 
rastkm kêfa civatan.

Lê derdê me ev,
xortê malê xwe iro çend e,
h dora me nexûyan.
Mal û malbat li xwe şaş m, 
bav dipomje xwe kûre kûr da, 
girtiy h xwe dev-ziman.

Xwe xûşk -bira ne h xwe ne, 
ew xwe çi dikm ne beyan..
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Hal-ehvalê li me wiha kalo!
va te bihist bi guhan.
Tu keti etriya şayi û kêfê, 
dereng ketm, h kû man?

Xwe nizanbi eyni rê da têr-birçi 
ji hev çima, çi sedemê qetiyan. 
Çêtir ez û texwe fembikm, 
sed sal emr, xwe ji me ra bi kêmay..

Rabe îdi sernya xwe!
bê lêxistma def-elbanê,
Bese li serê me megerine,
baê cirûf semûranê.Gava ku kalo evan bihist,sivik rûnişt ser çongan.ji hev çû, weki kezyê nermê sist,nakevin ber dest û pêçiyan.Reng nema lê, dev neleyist,gotin nani ser ziman.Hetani h xwe hişê xwe hat,cixare kişand bi baran. 'Serê xwe rakir, gûhê xwe da,dihat dengê tizbiyan...Ew bû, bi pêçiyanan dileyist, momk dabû bin derban.Çokên xwe girt, bi hişk - şedit,hêdi rabû ser piyan.Nêzi xortê me hat û rûnişt,mina lebat ne pê ran.
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Xwe şermok, 11 pêş tevaya gişt,li xwe nehat bi deqiqan..
-Lo lo, got: Lo lo xorto! 
bmhêr li mm çend caran!

Ezneew îm ku te rastkir,
li pêş çavên camêran.

Sifatê ha h mm nehat, 
mm mek şûna zilmkaran.

Me dit heyat bi navê jiyan, 
gişt şin û şahi bi hevran. 
Kengê be me go emê biçm, 
nepivm kinê bi heyfan. 
Hatm dmyê ku em bijin, 
hemmê carek dmê nayn.

ji me ra gotm, 
kêfek(!) heyi, bişan e, bmavdan e, '
bihnê dayi misk û ember, gul-nhane..
Em ji henn, smg-berê xwe pê tijekm, 
sahxbidm(!) h dost û heval, embazane..

U me li xwe kirm şal û şapik,. 
li hev anin şalvarane, 
Xwe ra hildan desmal-laçik, 
kesk û zerên xweşikane.

Ma çi zanbûn, em hatne ser da, 
ew hêstir m bi peşk, bi peşk, 
belav dibm bi çengane?



Me dit behsa x we ye tê kirnê, 
lê xortê malê nexûyan!
Xortê zû kemili, zû gihişt, 
bû mirazê dê-bavan.

U h herkesi xisti derdik, 
ranabe serê kesi ji ber wan. 
Awê h serkitêba xwe biponije 
nivisarek, torevan, 
Keti heyriya lihev deyne, 
serbori û bûyeran.Kalo, gotin dev da,Ev dem, kete hmdûr yek hermetik,du hev keçik bin mildan.Yek cûn-cûnik, giwin gewnk,ya din dirêjoka esmeran.Yek h ali rastê, h bmê çengik,ya din, xwe birindara xençeran..Hermet sisteqoki bi zor rûnişt, rûçik bi şopên fizaran..Birri kalo, dengê xwe kuşt,berê xwe da dilzaran.Xwe ber wan hat paşê, xwe hat nêzik, mhêrt li halê sinçê wan..Ev xemnokên derdê bêbin, bêbenk,hay ne ji kalo bûn, nej’ yê man.Çav kûr çûne, rû h xwe sipi-sipiçolik, miçkandme ji rûçikên xwe xwûnan..
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Netewti kalo, nedit sebir di xwe da,da berê xwe min û wan.Xwe hev da, pari pari xwe tevda,xwe nizanbû kûda lêxe xeberdan.Lêkir vêcar ku serê xwe hilda,seri vebû bi awê tayê glokan...Serhev ani, xwe dev lenzi,xeberda me ra bi dizi dizi..
Xwe şermiyê pêş we xwûşkê,
h ber mêvanên delal.
Bibexşinmmm ne 1’ xwe yê, 
mm extiyarê pirê kal.

Dibêm, bi şewata dilên xwe, 
hûn çiqas bikm nale-nal, 
Felek kirma xwe domdike 
ha ji kê ra şirin hat, 
ha ji kê ratuj û tal!.

Dunyê ji wexta ava bû,
ji agir-xeli, kaş û çal,
Hê ji kesi ra nebû war, 
xwe ji kesi ra nake mal.

Xortê te dûr çûye dibêjm, 
ne jê xeber, ne jê qal.
Hê sê-çarrojên km û qot, 
neghiştiye meh û sal.

I.
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Ez ji dayikê ra dibêjim, 
Henm li hev xim kaş, hevraz, 
qoleçankim berwar, pal,

Terif û şiklê wi bidi mm, 
ez li xortê te bigenm, 
belki derxim bejm-bal..Dayê, - ew ez - bersiv da ji kalo ra, awê xwe bispêre ji bavo ra :

"Omûd xwarma jiyan, 
emê ji têxm ber dilan.

Va te soz da, te qewl dani 
bigeri xortêm ji me ran..

Ez ji li serxwe hildidim, 
xwe karê wi salixdan

Xwe nizam yek, dudo.. ya ji penc ro, çend roj bihûri di nav dan?Gotin: xeber heye ji kalo,şandi xwediyê mal ra qasidan..Bi umid û bi hêvi,minê guh da xeberan.Ku hina got zava hatiye ditin, hina got, nine eslê wi tiştan."Dikin-nakin zava nay,xwe weşarti ji gelan,Fedoki, şermoki ye,ranake dawet(!) ji nû dan...
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Gerek, mêvan-dewatvan, mezin-piçûk, xwûşk-biran, Tev bi hev ra henne bal, h cem wi daymn dilan(!).." viha digotin hinekan.Malbatê dani civinek.tevi gire-giranan.Soz û qirar kinn yek, belê ew, biçine ba wan.Bû di malê da teşqele, çûyin-hatin di hev da...Kes ji kesi nedpirsi,kê çi 1' hev xisi, çi tevda..Û ehlê dawetê(!) rabûn,xwe biçin kêfê(!), teranê(!), Gênc-piremêr tevi hev,hevra bikin seyranê(!)..ÇemoL.Çemo!...Min xoRTê xwe h wê dit, hindûrê sendokek da..Der-dora wi pêt kiri, ser girtibûn bi camê..Serçavê xweşik, li hew,li pêş min bû, li meydanê, Wezelandi h ser piştê, nedinhêrt vir da, wê da...
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Waqûr.. maqûl.. efendi..
bêhayê kul û derda...

Çavên xezali girti,bi şeklê hiva hilali.Her perçemên pori wi,ji rengê birû û bijanga...Pozê xwe ziravoki, pijdanli ser lêva jorinê,Ri-simbêl dûzan kiri,teze avetiyê di bm da...
Xwe yekhev zipikên xwûydanê

11 mrn xûya nav birûyan da...

Devê xwe nermik qefalti,tu qûsûr mn bû tê da.Ne tûj, ne glower çena wi,xwe çixêz kiriya desta,
Yekcama dişkand xwe çavê rast, 

wek.. bştek bigota ji minê ra!!.Cilên serê zer û kesk,heyani navik xûyanê.Xemili pê ling û dest,çiçek sor bûn h dor da...
Xbrt. şikil-şemalê xwe di ci da, 

digoti, varabe serpêûlinga...
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Asêbûm bi sendokê va,vekim, xortê xwe jê derimm, Daweta ha(!) eva wi, ew ji zava(!), nedibû bimine di xew da...
Rabe ser xwe, guh bidel 

tnbbize tê dengê çi def û zima(!).* * * *Li kêleka xortêm dilbenk,xûya dikir ji dûr da.Qefalti serçav û senk,veşartiya bin perda...
Xwe nêzi wê bûm piçik,ji mm ra xerib nehat.Ew bi xortê mi ra radibû, xortêm ra diçû, dihat..
Naskirya min ew dilberê,herkes nişani hev dida..Bi nêrtina çav-nezerê, mina stêrk şewq dida..Dor lê girti bi çemberê, mkarbû seri hilbida.Li ber çavên dost-hemberê, cama nêzi me dibû, cama xwe ji me dûr dida..
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Dixwestim biçim berê,rû-rûçik biditima..Gulavkim dor û berê,bi ava gulan bin bida!..Lê, dorbera wê girti,kes rê 11 min nedida. Sitûyêm 11 ber xwarkiri,lê nihêrttm jt dûr da..* * * *Bûkamin.. xwe bejtn dirêj, par-perçe fistanê wê, Ser û çavê wê tev girti, bi reng-renga xêliya wê.Weki nav lepên hinka da,bi sere xwe, mil û pê. Ew temam jê ra xerib, ew temam neyarên wê..Bûk wiha nedit kesi,herkes bikşine ber xwe. Serê wê yê bi xêli,biqetintn ji weslên wê...Kes nizanbû, xwe çi bûn ew, menv bûn, yaban bûn ew, ya ji howên çiyayi?Nedhiştm bûk bighije,xweyê xwe, azadya xwe..
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Rebenê bavêta gaveki,digirtin mil, enişkên wê.Serê xwe rakira qaseki,dixistin bin derbên piştê..Lê xwedi bi nk, bi kel, bi inad, bûkê dikşande ber xwe.Seri-gowde ber me hat, weslê din ji wê cihê, qet weki ne malên wê...
Wê li me dinhêrt. meliwê, 

em şermiyên halên wê!..* * * *
• Oda(!) xortêm biçûk bû.. ancax h gori du kesan...Eger.. pir nêzi hev bin,baş hemêzbm bi hevran(!)..Deri h wan vekiri..h benda bûk û zava(!),Me AZADê xwe kirê,silav danê bi bêran(!)...Destki bûkê min ra,ya dm di destê bav da,Me wê kir paşla xorto,deri h ser wan radan...
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Kûlilk-çiçek bi pê bûn,xwe avêtine ser wan,Dorhêl misêva girtin,qûl û mûl nema bê wan...ÊDi kêf, kêfa bûk û zava(!),bi hevra, bitenê man.Êdi wê qala xweşi, geşi kin,ew, ewên heqê xwe ken,ew, ewên xwe tiqe-tiqan(î)..Gerek mêvan, dawetvan,bi serê xwe bihêlin wan.Nema şixûlên xwe bi kesi, dixwazi dê û bav bin, dixwazi.. ronya çavan...Lê.. ev çi ye? ew ji ki ne ?xwe çi axaftin e dirêjin?..Li ser kijan zava gotme, çi ra h ser AZADêm dibêjm?Ku...ji bona evina dilê.xwe:
AZAD.. kireviha.. wiha... ewhaye... 
AZAD.. çûye vira... wira... ewra ye...
AZAD.. diti evya... ewi... ewya ye... 
bi kurti bibêjin emdibên,

AZAD.. li ser destgirtya xwe 
can dikire fida ye...Ma qey fehmkori bûme, çi bûme? gelo mm aqil çelqiland?Ya ku ev işê fem, ferasetê ye, Xwedê ne 1’ min peşkiland?

64



rÇima bû xwe gelo gidi,11 ser xortêm ter û canweki dikmn telqinan!..Çima bû ew ji çavêm dihat,ev lehiya ha, ev baran?!..û, ew ji ki bû ber mi da dubhuri viha digo?Ew ez bi xwe bûm gelo,ya ew dayka dina bû?
"Ev dilan serrast bûya

perr û baskhevraz bûya!
Ber bi xwedê radibû

dengê kêf-niyaz bûya!..

Ev davet rasti bûya
şin-giri qesti bûya!

Dayê nedigirt xwe 1’ser pê,
ji govend westi bûya!.

Daykê jê bêri bûya,
li dmyek dûri bûya,

Ev halê xortê xwe nedita
h gorek miri bûya!.* * * *Nizamm!..çend daqiqe derbaz bû?çend deeem bihori di navdan?.Mêvan, dawetvan belav dibûn,kêf ninbû.. bi mrn.. bi wan..

I
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Nizanim,sersem bûm, gêjik bûbûm, ez evdal mina dilan,Li çi nihêrtim ne ditim,bi çavbûm, merûma ronya wan... Bêmil bûm, bêçok bûm ez, radibûm û diketim, diketim û radibûm.Halê mirişka bê seri hildipetikim di ci dan...Çi hebûm ji bira min çû, navê bûka min tê da..Di wê welwelayê dane ji xwe hay bûm, ne ji can..Xortek ber bi min dihat dirûv nedida nasan.Dost, xenb-dost xûya nekir, hat jim ra belki wûsan.Wi fetilandim ber bi xwebi halek xiroş, perişan.Pirsa dilê xwe jê kinm,bi tawrek tirsok, dilovan...
-Şika bibê delalo, 

navê bûkam çi bû can?
Ez gêjika kêm aqil,

bira xwe da namimm, 
jibir dikim zû tiştan.
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Ev pirs da çi hebû nizam,çi bû tê da xelet, şaş?Camêr li min nihêrt, li halê mm,awir da mm nebûn baş.Destê xwe dirêjkir ber bi mmweki bikeve gulaş,Lêkir ku devê xwe vekirbarand di min da xweli-taş...Mi ji ber xwe da xwe ra go : ne ez bim, ne navê min be, ku bûme hewqasi şaş!..Heq e biteqsim ez ji vir,qe nefetlim li pêş û paş!..Dengê wi dihat ku got:
" E ra tu xwe li nizani datini,
ya têy ji mala dinan?
Te sal, demsal derbas nekir, 
te dunya nedit, nebinan?

ji bo jibir kinm bibêji, 
ev navê bi kul û bi derd, 
bi heskmn, evini,
Ya h hev dixi rasti-şaş i, 
ya xwe birasti gêj i.

Erkena xwe tu çawa dibini, 
pişta xwe rast sekmi?
Eger nebêji ev şerm e, 
wê li xwe fedi nebini?
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Eger nizanbi rûmeta te, 
wê daye ser smg û milan ?
Eger nizanbi tu Kurd i, 
têy ji axa Kurdistan?

Dunya, çiroka me bihist, 
ew ji xeyni te bitenê 
bê çûndina dibistan.
Navê bûka xwe dipirsi, 
Kurdistane rebenê! 
Kurdistan e, Kurdistan!..

ji bo eviya bizanbi, 
ne hewceyê zanistan!
Evê kilamê gel dibê, 
guhê xwe bide helbestan!..

"Kurdistanê rûh û can 
bi pênc zarav û, pênc lisan, 
Te got, giriyay ji me ra, 
me dil, gurçik helisand!.

Tu bi me hori, him melek, 
dilbera welat dilistan!
Him ji kul i, him ji derd, 
rehme li ezabê qebristan...

Zava-xezûr ketm hev, 
nav bav-ewlad da bû nifak, 
Gava hber wan çûy-hati, 
naskinn te rûyê pak.. 
Ew dudo bûn benginên te, 
dudoy dm mecnûn, derdnak!.."
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Aax! aax! te xençer kir dilê min,Kurdistanê bûka min.Nehişti xwe kilama te biqedetu eziza lawê min.Dema ku min navê te bihist,şewatek li canê mm xist!Weki birûsk hat, xwe lêda,xwe ji mêjiyê mi da derxist! Ez kinm agirê sotik, bû alav dûman daxist.Serê xwe bilind kinm,ew xwe ji camêri bipirsim, Li min miriya ser linga,ev çi agir bû pêxist?Lê, weki cinê nava nal-bizmar, tunebû kes 11 dora min,Xwe mabûm di nava çivikên dilbaz, xwe ra dikmn piste-pist!.Ew ji şaş ji halê mm ra,li ser gûliyên gûr û sist..AZADo aax, aax, lê mm ew gav, min ew gav aax , gazi te kir, min ji te imdadê xwest.Mi xwest agirê canêm bubhêri,lê bidi navber-rawest.Lê heywax lao, lo li mmê!!ku ji te ra qe nebû xem, tu 11 hewariyam nehati,Weki gurê har, bêben û bêgem,xwe bi kezeba xwe ketim.
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Ne gotim 11 seri, 11 bm,11 çep û rastê bmêrim. Ne gotim wê ji qeza-bela,ji agirê din bispênm.Wê danim ber dev û dirançawa lêhat gezkinm. Her çiqas kûrida çû, her ewqas kûrda binm.Li mm ew çax, ew çi deng bû jê dihat xwe ji kûriya dilê mm,bi mm ra qezi dikir?Nizam şiret bûn ew, nesihat,çi xêrxwazi bû dikir? Hesabê rûh û can bû, çi bû,çi bazar bû ku dikir?Dida ber destêm dûzanik,yan ji belki meqesik,kûr bikim por û gijik.Dixwest xwe bavêjimêkê,rastkir li ber min behnk, Sebr û sebata xwe tunnebû,mm ji para tan dikir..Dixwest xwe rakim, helimm, çare-ilac ev dikir.Çi mabûm bi navê mêji,bi ev fikr nikil dikir.
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Xwe bişev-biro bi min ra,eciz bûm, teciz dikir,Qertê minnê desta da,canê min heciz dikir.AZADo! berxo lao, berano! dengê ha çi kir û nekir, min bi awê dilê wê nekir.Lê ez rabûm û rûniştim, ew bûm bi te ra xeberdam, bi te ra mm qale-qalkir.Te lêva jorinê nani,h lêva jêrinê nexist,Wûşeki nedayi serê,lê zêde nekir.. kêm nekir..ji kulê, kerbê, teqiyam,heliyam weki şekir;Alav-alav şewitim,tasek av.. te li mm nekir..Xwe bindest kirim herduyan, herdu çavên xwe hêsir,Bi wan giriyam.. pir giriyam lao! ku li te qet tesir nekir..Hêstirên ku wan barandbûn çemê Diyarbekir,Çemê bi axin û zarin,xêr nedit, sefa nekir.
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Lê nizamAva wan hindik hat, ya tina wan têr nekir,Te dev, lebatê xwe neleqand, te lê qedr, qimet nekir!..
"AZADêmzizok e" xwe ra gotim, belki te 1' min eks dikir.Rabim dilê te xweş kim, belki te 1' min rehm bikir!Xwe wê vecarê mm lao, mm ani dergistiya te, nivi xwûn, nivi şekir.Ev bi xwestma dilê te,kes li te zor, zorbeti nekir...Xweş û xweş hûn diçûn berhev, yek ji yeki kêm nedkir,Bigri, binale yek ji we, ya din, dil û ber lê aş dikir...Û min girt bi evina dilê te xêliya serçav bilinkir.Berê wê fetlandim ber bi te, sing, eni, gerden vekir.Girtim bi ziraviya nava wê, dawşinim weki dara tuyê..Hêjandim jê zinet, xezine,gol, avzem, çavkaniyên wê..Ew komkir h ser daw û pêş, nerêtim xwar û erdê..
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Paxir-kromên xwe l’çal, li kêş, herçi zêr û zivên wê,Komir- sifarên wê danim ser, ku nebin jê ra derd, serêş, nebin giraniya canê wê..Anim ber.. feqirên wê, belengaz, berxên wê, beranên wê.Heryên ji ci-warên xwe bûne, karker û cotkarên wê..Navên şoresker û pêşverû,şer û şervanên tarixa nêztir.. Bedirxan,Ubeyddullah, Şêx Seid,Terqa Agri, Koçgiri, Nûri. Ew serhildana Dêrsimê,şerê pêşmerge, Barzani11 pey hev mm de rêzkir...Û , me ew kula HELEPÇE li îraqê ew du sal berêli bin bombênên Saddam, Ku tevihev tê da şewitinçivik xwe difirin li esman, Pênç hezar Kurd li xwarêmirin.. ku ji pez û giyatişt neman ji xweliyê pêştir!Li ser xwe ji rêzkinm, qûrqûşûnên dilê wê, kul-birinên wê yên ku,Ne ava Dijle-Feratê,ne behra Wanê-Xarpêtê, Xwe têra pakijbûna wê nekir, zelalkimê ra têr nekir!.. I
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Xwe çiyayên banimerg, zevi, danim ber, Kişandim ava çemên wê,hinkûfên ava Kewser... ji Mizûrê, Xabûrê, ji Mûrad, Xozgaşinê, ji Diyala, Zap, çeng bi çeng werkinm ser..Mi civand teyrê wê yê belavok, gogerciin, pilnng, kevook, kew û qûling, zengilok..Firandim 11 ser newal û gêdok,bi rengê havai fişengçûn-hatm li dor, h der...ji bihna binevşên wê, nisanok,pirpizêk, şilan, adarok, Li ser wan xûnafên berf û teyrok, gac çêkir, min lefand gilok,weki gog, danime ber..Bi dengê ça, şirav û çemok, gûrmina birûsk û ewrok, Goga xwe kmm dev kevok,bû bilûra nava dest,çûn-hatm pêçi li ser!..Wê danim ser pelek çinarok, şiklê hiva çarde roja dev kenok,Ew hiva ku h ser çemê şevê, av di bini da dihêje,pê ra dike leqleqoq..Ewê hat, xwe h pêş te dani, xeberda, bû civika hechecok.îns û cins mest bûn, heyran jê ra, yên wê dit, li ser bûn lal û kerok.
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• Çi ji xwe ra bêjim ez lao?çi xweliyê li xwe kim?Ew ji ku alikaryam nekir,ewê ji dev li te venekir? ji xwe va derman lê bike, hê ser da ku birinam derkir?.* * * *Lê disa, min umida xwe ji te, te ji xortê xwe nedbirrim, xwe ji ber te nedam ali,Xwe mam bi evina te bişewrim,min derxe ji wi hali..Bi te ra çawa bipeyvim,bi kijan ziman, zaravi,Xwe belki jim ra bigotkêr dihat, devê te vedkir!.Wê jim ra qala Lori, Sorani,
Gûrani, Kurmanci kir,

Zazaki li rû dani.
"Yek ji yeki kêm bibe" got,

"wê ya din, xeberdanê bike bir."Ev pêşniyar di ci da,h dilêm ra ji xweş hat,Ketim xwe nav zaravan
Kurmanci ji xwe ra bijart.Ev zimanê mm û te,me werger hewce nedkir.Lê, beri xeberdana me,xweş bû min çarek din sazbikir!..
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Gotim ku, ez deynim dilanek, helbet pê bighijim hedef.Rastkim ber me barigehek,bi dar û ber, çimên kelef..Bi kêf û cejin, bergiftek,emê xem û giri bikin def.Bi ritim, bi pir û tertibekşahiyê şûn da bixin sef.Li ser vê fikra delal, xwe ra min raxist ciraxek xwe girtim berpal û berqef.Li ser xwe danim textê qralek, çarali bi mohri, neqşên sedef..Milê hevda, wan kirme hmdûr,Zina Zêdan, Memê Alan..Dest wan da ney, nay, ziza bilûr; saz, zimê, tenbûr û def..Ew xwe rûmştin b’aşiti, bi hizûr, li ser ev textê bav-kalan,Bi eslê xwe ne kêm, ne qisûr, bi rêk û pêk, ref bi ref!..Ewan xwe bi xwe jigazikinn Siyabend, Xeca mehmûr, xwe herdu benginên bişan û nav,Ne bi derba xençer, ne bi zora şûr, dane hev rûmet û şeref!.
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Em xwe Kurdê dora wan, fikinn hûr bihûr, 
gelo ki ji wan xelef?.. ki selef?Berê xwe da zêwatên kibûr,gulav belavkir Xecê, Desta da iskanên fexfûr,weki bikebe lecê.. Aram kir ber dilan, bexşkir huzûr, ev ava biqedr nekir telef!.Wan bi hevra dest pêkirin, lêxistin mirx û beyit û stran, Nalinên Kurdistanê, kulê dilan, zargotin, lawin û klam..Ew dengê xwe çûn erş-esmanê Xwedê, kennin, yê ku wan bihistm giriyan.Lo lao, halê wan ra TE bitenê, TE mûyê canê xwe nelekand...

Çi kinn çû çewt û tewş lao, 
cehda wan ji, xwe bi kêri te nehat!..Xwe gotim çi dikim xwe têri nay, ez wenm kezeba xwe wekim.Eger birina min bibini, dibe ku te şifa cenband!.Lo lao, hê destê xwe navêtmê, girt dûmanek ser û bin, Nizam lê kir, te çikir pê, te çi bixûrdan(!) pêverkir?..



Yekcar bû agir û bizot,xwe da neditim sebir..Min kir qûlek tari, qûr û qot, xwezi bi bir, çala qebir!..Dest-pêçi xwe tê da weşiyam, her yek bi aliki va çû.Seri xwe ji gowdê qetand, ew nizam xwe kû da çû?Xwe bûm yek ker û gêja hovi, mzan bûm çi rê, ali va henm, ji xwe ra li kê bigenm, ez bi kê, bi çi bişewnm?* * * *Lao ewdas bû, bivir bû, tewir,bi çi derb bû te li min xist?Hindurê mm hûr-tarûmar kir,xwûn ji dervay xwe nedihat!..Çi çûyin-hatm te çêkir,11 ser dilê min mewat?Bi derzi koland, parçe kir,nehişt misqalek tewat.Ezê qûrban îm lao,ku min çi kiri û nekir, dilêm xelaskarê xwe ku nehat,Li ser xwe pûçbûm, şewitim berfa gewr xwe 1’ mm nehat.
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'' ’ < 
rLê, bi tenê ev bû min didithundûrê min diqewart,Girin diçû, xem dihat,xem diçû, girin dihat,Gav ji gavê zêdetir,-xwe bilind dibû qat bi qat!.Derdê te, giranê derdan lao,ne evê herro 1’menv bihat!..Te çi xêr, çi dit gelo ku lao,ev çi git bû ji te ra hat?Tu çiqas bi jiyanê tiji,te çiqas ji ev mirat hesdikir!!..Ew ji diya xwe ra te hişti çûy,bêy te wê, mm ji xwe ra çid'kir?!.Bêy te mal bi gel tiji,ez bûm ew ewa bi tenê,kes 11 ber dilêm nedihat.Ber bi te dirêj dikinm dest û-milê,ber bi min vala dihat!!..Herkes derd-etriya xwe da,kes bi xema kesi nedihat.Êşam h hevala, tira 1' kendala,ev min diêşand... û dibiland!..Lê ew zambûm ez heriyên xwe dostê me bûn ew, xistibû te li dilê wan şewat, ,Heriyên nexwazê mebûn jiheyfa wan li te dihat!..
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Her bi awayi ji ez,Dostê xwe ew bûm ku girin, şermok, 11 ber min diçû-dihat.Girin, bê xweyi û bê xwedan, jim ra nêz, hemraz dihat.Gav bi gav wê bi destê mi girt.. min bir gerand bi xwe ra, min bi xwe ra kir cem û wird..Wê got, ez giriyam, giriyam, pê ra ketim gird û cird..Ew kû da çû, ez ji çûm, 
giriim, giriim,giriiyam, 

giriyam xwe pêra çûm..Wê digot ez digriyaam, digriyaaam, 
digriyaaam... ji xwe diçûm..Têrbûn, rehetbûn tunnebûm, deri-diwar bûn neyar,Dixistim serê xwe li wan,li wan dikirme hicûm!!.Yek hespê kihêl bû ku girin, ez sûwara wê rewan, serê xwe hildabûm diçûm!..

Digriim, digriim, digriyam,cirid bûm çamal diçûm.Nizam buhuri xwe çiqas zeman?mi go bûme li xwe wext temam,ev bes goştê xwe dicûm!Weki xwe ketibûm nya rast,ber xwe minnê va diçûm..
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Şar-şanstan pişt xwe mam,welat neman firiyam çûm. Hatim xwe sinorê mirinê,ji gûc û taqet êdi çûm.Lê gotin, "Ezrail e nobetdar”,
kêfa xwe hatim, berpê çûm. 

Ez temam kaxiz û evrak,
ji xwe ewle, pêş va çûm.Lê.. ne texto, mi xist binê çavnêri, cihêkir, ji rêviyan qetand.Lê, ne bexto li hêstirê mm nenhêri,ji kulê-wehcê min teqand.Ez sekinim.. hê zeman, bi min muhlet. ku helginm hê xeman, h xwe xelwet!Bifikinm ez bi xwe, ka bigenm sebeb, ya xwe jê bistinim ezê ders, ya derêm ji vi welet..Ev bû ji minê ra zilim,ev bû ji minê ra zilmet,Ez ku h ciyê xwe sekinim,xwe ditim, ecêb-hikmet:

Her ewên ku ji jiyanê,
nestendine pasportê xwe, bilêt, 

Heriyên şa nekniye wan felek, 
rewal, ciwanmerd.. şikil melek... 

Fidan, ter û can, xortên çeleng, 
çavê reş xezali, xwe çavên belek, 

heryek cûda j 1 hev, reng bi-reng.

81



Yek yeko bûn dû.. dûyê xelek..
derketin pişk, ji eyni kulek..

Qewlê xwe bi mimê ra kubûn yek, 
pirs-destûr nedbû gerek..

Ew ji vê tixûbê derbaz bûn,
xwe li pêş min bazdan û çûn..Rê neda.. Ezrail mi derbaz nekir..pişta xwe fetiland, da min teruşt.Jê pirsim sûcê xwe, ku min çi kir? got: "pasportê te bêispat e, bêrûşt, Rê digre li.heri gulan -şitilan, çûndma te dt aqil,11 hişê min da rûnemşt!.. Tu rûnê teşiya xwe birêse,bicû bi diranê xwe ev benişt!.."* * * *LaoEz ji wusa mam li wê der.. ez h vi sinori..biçimeku?. nizanibûm.Derê mirinê 11 min girti, ji jiyanê dûrketi, 11 dinyek wûndayi bûm.

KuçeçikmazTirk digoön eva ra,jê derketm tunnebûm..Didame ber avê cerê vala,çawa tiji kim mzanbûm.
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Bi çûyin-hatin, bi hale-hala; mal ûsa qerebalix nedibûm.Ketibûm xewna dem û salan ji tişteki hay ninbûm..Ne dengê dar-ber, ne îns û cinsa, yek kora ker, lali bûm.Havirdor bi min xir-xali, viqi-vala, xamûş, beyabani bûm..Şin hebûm.. bi şinahi bûm..hisa xortê min nedihat..Bêdengiya wi min kirbû bûm,pepûk kêfa xw bi min dihat..V~ .De mi dit.. ev ne loq e, nine benişt,nikanm bi dev-diranê xwe bicûm,Neçar nya xwe gûhaztim,ber bi mvisandinê çûm...Gotim: belki xwe pê jibirkim(!), mijûlkim(!) belki gotim.Hozan, rexnevan nekinm derd,
ka ji wan ra çi digotim?Lê AZADo!ku min ani pêş çavê xwe,çûyin, hatin, rewşa te, Nota sûcdar bûm, gunehkar, min ji kima xwe laobi tevayi ji şennkir... getm...
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ŞERM KIRWere lao!.. evi cani derxeji nav alavê, ji vi agir! Bicemdine bi berf û baran,sar nebe, lêxe bager! Bi palasa baweşinke.. dilê mirat, qayil nayê hey lo-lo,bi baêpêşgir...Laojana tejim ra bûye barûdik, Diteqe, perçedike dilê min gavê-saetik...Idi nema hukmê : tirsa minnê ku bê,Biêş-nexweşinka xwe pê bihelim mina mûmik!...
Dilê daykê lao, bilbilik e,bilbilika qûlqûlik.Xwûne dadike nava êşê,jê çêdike loda hevir. ji derdê kezebê radermanê cerbandi ye,Eviya.. neminim lawo,dikeve şûna sebir...
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LaoRûyê te ji m’ra bûye eynik, lê dinhênm dibêji: "Emrê te çûye dayê, maye hindik!Idi nema hukmê: meh û salên hejmarti, h xwe bijmêri roja, dayni serê ji çendik!"
Te 11 xwe çi kir lao, te 11 me çi kir? çûy gihişti minna zalim, derdê xortanya xwe te h me kir..Binhêre!dinya disa li dora xwe diçe-tê, dibhûre dewran bi dewr, dewir,Diwarên Kurdistana te bilmd dibe..Te ji.. danibû serê..ez reben îm lawo, pişrûk û kevir...LaoDewa te, jim ra bûye rehbenk,Diçinse li pêş mm,weki nûra tebenk..Idi nema hukmê: roniya tava rojê,Xwe şewqa dev li kena hiva rindik!..
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Te ji xelqê xwe ra çi kiribû lao, yeko-yeko mi tev berhevkir, Weki hebên incûya, wan li ser gilokek hevrişim hebo-hebo ji rêze-rêzkir.Gilok, ku ji destem şemiti, û.. awê çemê dijleyê, xwe 1' ber min dirêjkir,Li ser te por-gijikên xwe mm nani xwarda AZADo!Min ji «TE».., ez bimrim lao! minji navête şermkir!..LaoNavê te jim ra bûye zikir, Tizbiya zimanê min e dikşimm, dikim fikir!Idi nema hukmê;Hezreti Eli, Emer, ûHezreti Ebûbekir!..
HEŞYARBÛNA ÇEMÊ HÊSIRAN

Çemê Hêsran! çemê wehcan!ez di wê şermê da,ev gotin devê min da,Lerz û taki h mm kir,weki di wecdê da bim,weki ketibim zikir!
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Rabûm ser xwe hananka, ku bibezim, birevim, Hêstir, lemişta ku vêcar hat, taqet, keysê ji min kir.Min tanda, minê hêjand, ji xewna mi dit hêşyarkir.Heşyar bûm.. lê nizanbûm, ew xevn bûn, ya ji rasti, heri tiştên ku min dit!..Ç ima bêkeys westiya bûm, weki girtibûm qotik, ji lehiya hêsiran,şil û pil ji, weki dik?!.Heşiyar în çav ji mm dit hazir în, bênazi ne.Çemê xwe rakirine,ne kêm in, kêmasi ne. Li hêvya min m bibêjim, menzila me çiqas çû, yê şûda çiqas mane?..îi bo çemê xwe geşkim rabûm ser xwe, piyamo,Dest pêkinm û gotim, li hev anim kelamo...Mi go : -Çemê minê delalo! hati ji ava helalo!Zehmet, cefa kişandi, bûy biqasi min melalo.
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Heta vira em hatin, em bûn xwe ra hevalo.Niha virda bibinin, tê serê me çi halo?* * * *Çemo çiroka min diqede, hat ber devê xelasi.Seri bi giri lêxistim, dawi nekir dilxasi..
Qebristan, PERLAŞEZ, mezel, mi got, nebû qala mêrxasi...Idi rê, xwestin ewa te,nêzi xortê min diçi.Qene evya da hebe selamet, rehet bibe derbasi..Qûnaxa te pir nema,ji vir sed, penci gav e. Bikevi milê rastê, ser şerita hefta be...Kaniyek heyi navbera we, bêdeng e, bêgiyan e..Bala xwe daye xortê min, bêşik e, bêgûman e...Zelal e, dibinq e,nay ji wehca dilane.Qiz û kûrên xwe tunmn, dê nine, nine bav e.ji xortêm ra deng dike, şirina xwe silav e...
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Çemo!ez dibinim ber xwe vabi lez û bezê tu diçi.Qe nabêji Tebax e,haviin ee.. tûj û tav e. Dema behsa kaniyê bû,çawa gotim ev nave...Te şitirê ku reqib e,rê li te digre ew rave. Tu bibi seri nahêleev bar, ev doz û dewe...Xem meke, metirse çemo!ev diyar, ewledar e, Tu çem û kani, tu behrê, ji te ra nakim emsal e. De va, tu gihişti xortê min,li xwe meke heware!..Aax, aax, çemo!..taqet nemam di xwe da,de bide muhletik, are..Hate pêş çavê min va disa, sala serxwûr, bê oxir,xwe peşkbireşê par e..Qala germ, tav, Tebaxê mi kir,ani bira mm sala parinê.. Rûmştim helbest lê dam, danim ber miqama lawinê..Bixwimm ji te ra çemo,gûh bide hawirdorê. Çavdêrike, mêzeke,kes neke bore-borê!..
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Havin, ji bo gelan, merivan, xweşi-geşi; zerê, gula sorê. ji min bipirsi weriagir, şewat, xûri yê, gorê...Nakeve hmdûrê dilê minwexta hatma wê ku bê.Derê dilê xwe lê dignm, dixim bm qeflê, miftê, morê..Dayka xwe ra bibêjim,sedem xweçi ye, çi zor ê?..

LÊ-LÊ DAYÊ(*)

Lê lê dayê,Qêle-qija havina parin erd û esman dikeliyê,Hesmê binê tavê bûbûrûnê mvişk diheliyê.Me ji xwe avêt ber av û behra, bm sitarên hênikiyê,Qe hay nebûn, ezrailê behrêser xortêm mina klor lifdaniyê!..
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Lê lê dayê,Dil bû ewrê kul û wehca, davê peşk û dilopên baranê.Diçe ber bi çemê Dijleyê, hêla Gol Xarpûtê û Behra Wanê...Xêra Xwedê ra AZADê min şivan bûya xwe li ser axa bav-kalanê,Ne me ew bû hesretiyê Kurdistanê, xwe bi rûtba(!) şehid li biyanê!...
Lê lê dayê,Mi go w’ezê xwe herim rûnêm li ber derê qebristana PERLAŞEZê,Silavê bidim ali rastê,bifetlim çepê bi hewla lezê.W’ez bmênm ki d'be xweyê vê axa wêran, ki yê xwe tê da hewandiyê, ji AZAD êm ra iro ki dibe mêvan, xwe jê ra dike hevaltiyê!..
Lêlêdayê,Çerxa dunê, bi çi hesin e,biçi zincir e xwe girtiyê?Qewi ye, hişk e, naçe-nayê, mewatê ji hev naqetiyê...W'ezê çibkim bi feleka xwe xayinê jim ra bihar, payiz sazkiriyê,Ku mi nedit AZAD êm xwe tê.da, xortani ji xwe ra.derbazkiriyê?!..
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Lê lê dayê,Tu li AZADê mm dmhêri,devê girti h çavên xazal nayê... Bin pozê zirav, simbêl dirêj nekir,ew bi têra dilê xwe nebadayê!..Xwe bi sinçe û bejna xwe 11 hev, mina derziya zêr, hewrişma tayê, Bi maqûli sekiniye li ser piştê,nake gazin-gotinên beradayê!...
LêLêdayê,Rûyê AZADê minê nermik,mina hewrişmê nav pembûyê. Bm tavê da lê dmêrti hênik dibûy, hesêbi rûmşti li binya siyê..Min digo w’ezê bimrim, wê xortê min dayka xwe daxe bin xeliyê, Bêrik bêrik ax 11 mm kemin ev daxwazi bixemliyê, W'ez mzanbûm, wê 1’ min qotke navpiştê, xwaziyam bine bi dara biyê!..
Lê lê dayê,Çi ye hewalê AZADê min, awirên xweşik navê bala minê?Mil-porên min nakşme, nabêje:"Çi qewimi h anoşka min, anoşkam çima digri-dilorinê?
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Qey nizane, bedewi û xortaniya xwe jim ra kiri du werisên hêlekanê,Xwe bi wan dihêjinim, bi yeki digriim, ya din mi dinaline.. ez ji şaş îm, ji herduyan w'ezê bigrim ka kijanê?!..
Lê lê dayê,AZADê min li ser xwe dadaye,deri, şiwakên xapinoka dunyê,Rê nade kesi, jê ra kêfê binin, ha jê ra bikm behs û bala xemê!..Awê wi xwe dûr xisti ji pirsgirêkan, ji zewq û sêfa vê alemê,Xema wi ninbe îdi h pey xwe dayka wi, hevya xwe bi çi tine..ha bi girin be... ha bi banginê!..
Lê lê dayê,AZADê min çawa mijûl nayê,nagere li cejnê, h eydiyê?Xafil e ji Kurdistan-welat,agirê li ser Kurdan dibariyê?..Awê ku xortê min xwe daye ali, tofan li kû, xwe l’ser kê hatiyê,Dayka wi wê liber çi bisekme,bikeve ber çi kêf-imûd,çi derd, kûlê, çi etriyê?!.
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Lêlêdayê,AZADê min, ewê paşerojan, hêna xort-tezeyê jiyaniyê,Li bin barê xwe giranê bi rûmet,bi rengê welatparêziyê...
Xweyê soz û qewla, rasti, dirusti,ser navê mêrantiyê, mêraniyê, Qedr-rûmeta Kurd û Kurdanxwe li yaban êlê, li biyaniyê...

LêlêDayê,AZADêm ketûm e, xebemade,rê lê hatiyê, nehatiyê. Nabêjê 11 Bonn, Berlin, Strazbûrg, derdê wi çi h Pragê bigeriyê?
Li Kuba, Korea Bakûr, Danimarkayê,dila da derd û kula dergistiyê,Doza welatê xwe 1' wan dûr diyarên,ji ber çi xem û kesrê dajotiyê?..
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KiNGÊ DIKIMDe lê lê dayê, kingê behsa AZADê xwe dikim, awê çirok seri dixim dawi nayê.Hezar bihnok lê datimm,dikim-nakim mqte lê nayê... Kmgê bibêm KURD.. KURDÎSTAN, navê xortêm ya li seri,ya li bin e, ya h dûra yê.Bi fikr û gotin çiqas nêzi hev bin ew,bi esasi hê ji hev dûr în, yek li deştê ye, yek li çiya yê...Ew herdû bi hev rabirina min har dikin, xedar dikm.Dost û yarên hev m ew, ez im berdestiya wan, xwe li min nakin merhebayê..Ew herdû bi hevrakul-janam dax dikm, xeraw dikin. Evin, benginiyê hev m ew,ez ne li gori dilê wan,ez h xwe bextê êtimayê! Ew xwe herdu bi hevra, ew xwe çima jibir kirin tore, adet, Dilsoziyê behsê nakin,emel nakin bi wefayê!. De ku mi go, "Ez Kurd îm" lêlê dayê, ma qey ez ne insan,ne li min mafên merowayê?
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Çemodilê xwe dibêm wan lawinên xwe emê bidme hev tu were!.Nehêlrn li koşe, qûncik, bikm kitêb-deftere.ii ber kuew pêti ne, ew avzem, heyf m mina xortê mm, xwe, ji xwe ra neçin hedere...îi bo ku her rêzên wê, bi figan e, efxane.Xwestme kaxez-qelem, bmvisinin wehcane.Xwestme,yek-yeko bên kişandin, bibm tizbiya sebrane,Dil bibe kaxizê wan, qelem bê, li ser here..îi ber ku xwe bên-biçm nav dilên bihês û bêhisane,Dilê daykê rehetkm, benigara wergere.Gelji, xwe ji xwe ra bibinin, ji ber çi kul-derdan e,Dayik naçar diminm, heldidin kaxez, qelem xwe dmvisin şiêr-e..
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Çemo, mzanim ez disa, di kûda ketim, derketim, serê xwe xistim li çi darê?Di mişkula xwe da xelwet, xwe nabirum paş û pêş, ne jorê, ne ji xwarê..Lê mina kora bêşivik,11 kû bixim serê xwe, Derdikeve pêşiya mm,
AZADê ÇINARê mm, min xwe guli yê ÇINAR ê..J1 ber wê yekê ye de, car cama te jibir bikim,li serêm meyne xedarê!Lê va ye çemo! gihişti AZAD ê min, way hati hema berê.Bûy şirav û çirinok, deng didi dor û derê...Li dora wi çûy-hati,girti keysê, deverê.Û Alarengina ji kulilk,xwe nerma rûnê mvişk, şemiti ji ser te sivik.Bû ji etlas hhêfik, xwe weşand, raxist li serê..
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Xwe raxist ser singa AZADêm, li ser smga wi pakij, dilê xwe zêrin, gewherê..Çar hev stêrkên şewê, xwe danin ser koşeyên wê.Ser herdu berên xwe teng, herdu fire berên wê..Çmsandm alayê,keska me, sor û zerê.Xwe jê ra kmn notirvan, bûn bekçi, dergevanên wê..
Çemo mektûbam jibimek!li ser singa wi veki!.Te dit ku emel, itbar pê neke, tu jê ra bixwin bidevki!..Li xwe, li me wi çikir, xwe mzan be ji belki...Dixwazim bra bizanbe! ocaxek dani nav min dil, tu jê ra bêje tifik.Tifik korê, nakşinê, difetsin dil û gurçik. Ne dûkêş e, ne kulek, ne lê dirûvê kuçik..Nav dûmanê da difetisim, nej’ dev davêm, nej’ dûçik..
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Herê lawo dibêjim şika bibê!bi çi ecelê, bi çi lezê, xwe nav wê da derbaz bû
r*S*  0/3 i
i • i

salek û meh, piçek zemanTu bûy ciranê
QASIMLO EVDIREHMAN, serekê Kurdistana Kurdê îran,Li Qebristana PERLAŞEZ ê,11 ser axa Fransizan?..Çima 11 ser axa bavên xwe şûni, sitari nebûn hûn,Hûn iro kirêdarên milkê xerib,Hûn iro xeridarên biyaniyan?

Welatparêzên weki wan, weki we,çima ewqas biçin ter û can? Bikevin lepê mimê,xwe têr nebin ji giyan, jiyan?..Reben îm lao qey roj-dem ber we ninbûn?Qey hûn hew bû bixewtiyan,xwe j’ bo weten, niştiman?!..Li pey we, em diqêrinin,em 11 pey we dipirsin!Wê kingê welêt rizgar,serxwebûn bibe?
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Heri niştimanperver, şoreşkerker, heri şehidên h yabanê sirgûnvan, Xwe kingê vegerm Kurdistanê,nebin ji sax.. haydê nebinin ji xwe bi ditina çavan?..Wê ezê ewil bişewtim 1' ser kê ? de bêje lao! 11 ser evan de kijan?
Li ser we?.. ser xortaniya we?h me, xwe 1’ me dilên dê - bavan? Ya, h ser dayka me hemi,ewil xwe 1’ dayka Kurdistan?..De tu bêje, tu lao!Di van kijan da zêdêtir heyi hicran, Di kijan da pirtir dişxûle gelo ku jan?!..De were lao!de were xwe neşewitim!.. De bra b' hezaran xortê Kurd, navê li ser xwe AZAD în, De bra bên, de bila biçin, welatê xwe azad nebimn!De bra ji xwe ra bihnekin, gulên Kurdistana xwe azad, sumbulên wê azad neçinm!..Idi dunya jl zane lao,jl do ku em gihişhn heyani iro, Gelên Kurd hatm kuştin, bi hezar.., hezar.., hezaran...
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Pirên wan j'ali hikûmata îraq, bi destê devletên Tirk û îran.xwe bilasebeb, bi laheq..Nexwest wan xelkê me, xelkê wan bi hev ra bibin dost, bibm yaran, Nebiyên me xwûna xwe nivi ji me, nivi ji wan..
Tevayi ser navê "yekiti, xweyiti" wan jar 11 damarên me kinn zerk!Ser da ji nebimn qet, rêtin xwina me bav-ewlad, jinên me, zarûkên me, pir'mêran!..ew ku 11 serê me kire teq!..J1 bo ez ji berdilê xwe bidim, xwe nexim binê tohmet,Em ji Kurd m, ez bêjim.

XORTÊ MIN ji YEK ji WAN! di nava me da nine ferq!..Lê disa ku minn pirayi bo me, rehetke dilê zorbe, xwûnxwar, Kişandina wê zehmet lao, dişkêne pişt, girikê milan..Zor e lao!.. çetin e!..ev.. malxerabkirina giran, menv 11 serê dibe xerq..
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Lê aax lao!.. ax û ax!!de çiqas bikim ax û aaxÇûndma te BÊWEXT raezê li ku bigenm,W'ezê bi kê bişewnm,hebe diyarên teseliyan,xwe hebe starên efan û bexşan Heyani xwe dinya belekezê xwe ra nekim terk?!* * * *Ezê qûrbanê lao!blbexşine dayka xwe!nayme vir, ba te hergav,Ez deyaxa xwe tunninim,ne h xwe qûdûm, bavêm gav.Lê dikelmm.. dikelim bi agirê te,ez diya te reben îm!..Dikimû nakim napljim,xwe hê h seri me, hêna xav!..De dil e.. dilê dayka te lao,ev ne hesinê binê tav.Lê min çêkir evi çemi,ji lesara hêsiran.Kir qasidê nava me,gavê, saet, daqiqan..Ev hilhatiya serkeşi,xwe avêt ji çox û bendan,Kete şûna telqiraf,şûna telefon-faksan...
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Bi zimanê şiêra, bi hunerên helbestan,Diçe-tê nava me da, weki baê zozanan...Xortêm dilê xw neşewt bra dibêm,ez dayika te hêsir im..Heta bi rûh, xwe dibimm 11 piya,bl beytan te bibir binim!..Heyfa te bistinim ez wusa, de weki dinê xwe çawa,11 rûyê dunê biminim?..Xwe dixwazimlao ku nebêjin:"Dê ye, bi êşa lawê xwe,wi kiri şexsek mezm,Adet e, di mersiyê da gerek e hebin pesin!.."Rast e ku, heri mersiyebl pesin têne kirin.Rast e lê belê ev ji,11 ser her kûrê dê-bavan destan nayên rast kmn.Sedem ev e ez ewqas11 ser te dişewitim!Tu emekê helal i,ne hewcê mezinkirin!..Zanim tu layiqi wan hêsran, jê çem hêsiran çêkinm.
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Balê xwe bide min vecar, ev çem ku çawa 11 me hat, çawa ji werêkmm.Ez ku fetilim xweli wê belengazi lê kmm!..Xwe jê ra gotim ku çemo!Tu ji çav derketi çemo, bi jan û bi kul, elemo.Bêhis-bêdeng çûy-hati, te gerand ev aşê xemo. .Ev te ra umid e çemo! jl dllê te ra melhemo.Nema 11 te wext, zeman, najmêri sal û demo..Te dûr xim ji derd û xemo, ji rojên bl axin, bêgemo.ew rojên te 1' me barand, kulên bê lituf û keremo..Te hêstirên barand bi lemlemo, min civand misqal, dirhemo.Ev kmm qelenê KURDtSTAN, 
XELATA xortê xwe mo!Bignm desmala xemo, baweşinkim 11 pey te mo.Te bi awê zeyi werêkim, ez dilgir dayka te mo.Bikêm û qûsûrê xwe çemo, erka xwe te kir temamo.Hati gihişti dawiya xwe, lê ev ne dawiya xemano..
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Mexwaze biha û bedêlo, xwe j’ me ra alê bihêlo!.Şlrina xwe ji bibirremeke karê cihêlo!..Xwe îdi biqete ji meşev be, dixwazi biro!.Em bi serê xwe biminin, nekm xem çavên şilo...Xwe here bl xêr û oxiro, mey serê qûl û guro!..Kezebên dayka neşewtin, çênebm çemê wilo!..

AZADko, lawo!bi oxir û bi hêvi, xwe çemê çavê xwe verêkm.Biminin ez û te, ala rengin çar koşê xwe sitêrk m.Ne hewce êdi min lao, her ava bê j’ min çavo, bi navkm, rtmûz lêxin.Derdên xwe mayi binêrin, wan ji xwe ra bi rê xm.Dixwazi eva ewil bibêjim, di heyriya çi da ez, çi ji xwe ra digerim?..
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DIGERIMLao!J1 xwe ra hevalek digerim, weki nivê min, yek şeqay minê.Bigrim, jê ra biqelêşim dllê xwe, nehêlim bi misqala xwûnê...Bibimm nalomine, û dlxwaze em di yek agir da blşewtin,Ez bibim titûna hindûrê wê, ew, 11 xwe hilde erka qelûnê...
Lao!jl xwe ra hevalek digenm, raste-rast bikeve hundurê minê.Nivê kula min bistine ji min, yê mayi bihêle para minê..Lê, te 1’ kû, te ji kê bihist AZADo, êşa ewlad hat firotin, bû para hinkên dinê?Bra çavê dayka te binje de lao, ku digri, bra diya te bigri!..Tu ne ewê hêstrên derewinê...
Lao!Î1 xwe ra hevalek digenrn!ne ji mm dirêj, ne ji min kinê.Ev barê xwe em, hevra hildmweki ku cêwi hatibin dinê...
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Ku kula xortêm bibe tira dilê me,11 yeki xe, xwe ya dinê da derinê. Xwe «lawo!» kir, bigri yek ji me,ya dm seri xe, xwe nav AZADê minê... Lê.. dayka Çinarêm nemine lao, ew ji zane çima gotine,
"DE yêk e... DUDO nmê!.."

De qey ew ji ber yekê ye... ku...

NIZANIM ÇIMA

Nlzanim ne birçi me, ne ji têr îm,bi çi awayi dikenim, ez 11 çi dinêrim? Biroj her demên xwe bl te ra ji bubhêrim, xevna dibinim bişev, xwe j’min dûr dixi, Sitû xwar, dilşikesti, ev çend..... ez 11 çûndina te dinênm!...
Lao 11 vir blgeri, mizgeh tunnin, der-dor tev kllise ne, xwe dêr-in.Ecêb îm, menv ber bi wan diçinjê distinin çi çeşltên xêr-in?
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Carna dibêm henm, birina xw vekim,hinêk xêra xwe lê binhêrin.Lê, ku ji devê wan sehnakim lao, nizanim melhem în ew, ya daxvanên ter qûner în?..
Lao, xwe wekê minên kune xêr e di wan da , nin m bikêr în, Dinyê tiji kirine, xwe nizaninwext çewa derbaskin, ya bubhênn.Ew nizanim mirina kambax, xwe çimajl bo egita erzan, belaş e ewqas, Her biha ye yên weki minan ra ...nay standinê.. bi hebhebên perê zêr în?..
Hatin û mayina rûyê dinê lao,xwe ne menfet, ne hunêr tn. Rabûn-rûmştin menv bi xwe hindibe,ew ne şixûlên sir-sihêr tn.Lê nebûn çêtir e ji bo wan kesan ra,ku weki heywan xwe biçênn, Lê walle lao ev bela ye,h heyf û yazoxam pir tê, Şûna te AZADê xwe yêdilşewitiyê ser welat daez.. h xiyalê te binênm!!..
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AZADo, ev mhêrtin mewato,her çiqas bê 11 min giran, Lê çerxa felekê digere,her kê kir ku nava diran!..De wayeez û te, xwe ra em bi tenê man, Bizari mebe,meke j 1 destê min el-eman. Ku ji te ra devê xwe vekim, dest bavêjim siteman...Nebêje, xwe ji kû derketim, xwe bê xeber, bê ilam,Min te ji xewê heşyar kir,te didit xeyal û xewnan..Te didit..Sal, hezar û nehsed û nod, Meha heyşta, roj hijde, ro orta roê, wext bû nivrok.Em ji çadirê derketin, Sed û hijde numrê xwe, 11 ser erda xet-xetok.Hawirdor ttji erebe, her yek ji hevdu cûda, awê kaxiz.. belavok..Şemi ji rojên Xwedê, dest 11 me kir ev çirok.. 
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Em 11 bazarê bûn ew roj, nizanbûm te çima dlxwest, xwe bifetilin tafilok?Bavê te ku jê demedket market xwe j’ me çend gavok.Em 11 benda wi em her sê,TU , Bijar hûn erebê da, ez h bin divarê kevirok.Germê, ew roj germa xwe dikir, Mewatê laş ku dikire hevirok..Te aram, saman qe neda xwe, dest-pêçi nesekinin, wek dirêstm tentenok..
"Li kû ma bavêm, anoş?!" 
Anê bavêm 11 kû ma?" Te hijde car bû ev pirskir, hijde cari, te ev got!..V egerin em axirê, bavo xwe hat, mzanbûn lê em ber bi kû,ber çi qeder bû diçûn? Nlzanbûmte demên xatira ne ew dem, te îdi devê xwe venekir,te êdi tiştek ne got!..Te xatir nexwest, nebhistim, neditim te ber behrê va ajot.Kingê gihişti minnê, kingê hûn bi hev ra xwe bûn cot?
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Çawa êşiya canê te, qêrin kin te çi got?Çi bû xwe gotna te paşin,"Bavo!" kir, te "Dayê!" got?!Ewanan ezê ji kê bipirsim,kê girti be ntvis-not?!..Jê bêri mebe lao, qene bibine, ji çi derbas bûm ez h pey te, xwe ji çi deman blhûnm?..Çi bû kula min û te,jl wê roj hetani vir, digrim xwe ra, dilûnm?Li ser te çavên mêşini,xwe çima qeşûr, qeşûr îm,Bi awê arê genimi,tev 11 hev, hûr bi hûr îm?..* * * *Ferz bike lao, h xwe gêj îm, virda diçim û virda têmo,Tu pirske, çi h xwe zêde,ez çi xwe 1’ xwe kêmo!Serboriya xwe ji te ra gotim, xwe weki gavên ku te dikir, disa, disa tu jim ra bêje"Yok yaho?!, Yook yaho! Tuuuh bee! yapma yaho?!.."
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Ku pirskun, "Te bihisti lao, ev xebera giran, xirmalo?AZAD çav dayka xw rêt!" bêjim,Qe mebê "Yook yahooo?!"" böylesin yapmaz Oglun!" (yaparmiş megerlao!)Bêjim, xwe kula te jim ra lao, bû şiv-taştiyam dan û gavo.Ku danim ber te tu mebêji, "Ne biçim yemek bu anne? "Yenir mi bu da yaho?!!(yenirmiş meger lao!)Bêjim ku, bmêr 11 çavêm lao! ketrn bm perda ximamo..«Te dayka xwe kuşt AZADêm» bêjim, mebêj" manyak misin sen kadin?! "Oglun yakar miymiş canin?!” (yakarmiş meger lao!)Bixwine, ji mln bawer neki bêjim, ew li min bi rêz, sirano.Eva te 11 min kir kejê mrn, neyê serê hirça, gurano’
«Söyle ne yaptim sana?» bipirsi, hêrsa xwe disa xwe j ’ mm bini, Smga xwe vekim 11 ber teşerm nekim tu 1’ xwe mêr i. Hesêw kim tu mm ew i,tu min ew qizam xama lao!
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De gelo heyexwe tu vê car ji bêji
"Anne ne olursun aglama, 

kurban oliim aglama!
Ne olur anam aglama, 

kurban oliim aglama!.."Çibkexwe ana hêsira te,xwe nebû qûrbana te?Hê... ser te da derbaskir sal-demsalên xwe dirêj, bûn jê ra ezap lao!!
♦ * * *
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BEŞADUHEMÎN
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Lao;
Minn lê tengi bûya, 
biket derengi bûya! 

Xortani bihişta jitera 
bêbihatkingê bûya!!.
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ÇI B Ê j I M

Felekê 11 min daxist mizgina hewarê,11 biyanê, ro 11 berava, dan êwarê,Xortê min çavê xwe girtiye go,dev û destê xwe lê bûye sarê!Ûy 11 mmê ûy!.. w' ezê bikim bavo, dayê dayê! Ûy 11 mmê ûy!.. de w' ezê bêjim hal evhayê!..
Ev berê êwar e yadê, ev danê êwarê,û germ e, û agir e, û dibarê!Felekê xortêm ji mi stendiye,figana min dadxine 11 ciwarê!..Ûy 11 minê ûy!.. w' ezê bikim bavo, dayê dayê! Ûy 11 mmê ûy!.. de w' ezê bêjim hal evhayê!..
"ji dilê xwe ra çi bêjim" xwe bibêm dayêw' ezê wê çawa binim saz û rayê?!.Em 11 ser nya felekê biçin, wê nedxwest,çibkim ku min ne baldayê, ne guhdayê!!Ûy 11 minê ûy!.. w' ezê bikim bavo, dayê dayê! Ûy 11 minê ûy!.. de w' ezê bêjim hal evhayê!..
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MENZÎL(*)Mij girtiye tava hêli, bi awê laçik, bi awê xêli. îro roja eceba ye, danûstendin birin e ji hev, bav-kûr hev ra bûne êli..ji halê wan ra w’ez reben im??
Baê ku rakir, baê geli, ji darê weşand tayê guli.Kê bihist gelo, kê bina ye xortê mala xwe tirke dinya, dayka xwe nekir li pey xeli?..dayka wilo ra w’ez reben im!..
Qiz xwûşk mm ji hafa jêli gazi dike bi dengek êli.«Kê dit dibê, xwe bina ye soveberê av û behran, bin behrê da xwe wezeli?!..ji bilxatiyê ra w’ez reben tm!..»Xwe h ser nya çift-çepeli, aqibet xwe h me nekire belli..Em ne bawerê xew û xewnan, xortêm menzila xwe ciyeki dm, diçe ber bi xwe mezeli..ji xortê xwe ra w’ez reben îm!..



EW RO j

Ez û Ziya, xwe rûmştine 1’ ber çadirê,himê germ e, him xeder e!Bi axaftinê xwe dişon masi,destê me da du hev kêr e..Zarûk çûne bikevm behrê,ali me da ne keder e!..ji nişkava,qiz xwûşkam di me da derket,dev da hebû şom xeber e..Ne xûya ye AZAD ê me digot,ewa du saet e lê digere. Em hay ninbûn gelo eceb,ew 11 kû ye, 11 kûder e?Di eviya da hebû peşkek,xûya nekir tê da xêr e. Bav, ji destê xwe avêt kêrêbi tirs rabû, dev nagere! Bi lez û bez êriş kire xwe ser behrê, çarali da lê bigere...Û 11 dilêm xist lerz û tirsê,wek dengi wi dihat gazidikire:«Lê lê Bilgo, lê lêlê lê xweli serê rabe! rabe were!Were binêr, Behra Spi, Fransayêbi çi awayi bergehber e!..AZAD ê te di bini da wezelandi xweş(!) razaye.. di haleki lal û ker e!..
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Pêla behra xain dimeşe li çarali, govend digre 11 ser sere..Wi vedişêre bi ger û fen, bi zanayi, eyba xwe ji ala kesk û sor û zer e...Idi naêşin xortê te paşila xwe da, şehid kiri li ser qûmê û çaxil e, Der-dora xwe h xwe xiç e,hûr û girê hişk kevir e..
Rindi, rewşeni, aqdmendi li pişta xwe girêdayi wek kembere, Xortê te xwe ninbû jê ra neyar-nexwaz, nekir ji xwe ra yek hember e!..Heya ku me kon danibûli ser ev milkê xopan lê lê Bilgo, wiyê ji me ra kire sê sefere. Rasthatini megere tu di wê peşkê da, bibê ev me hukmê reş qeder e!..Lê lê Bilgo! lê lê! de were bigri! tu çiqas bigriy wê ewê bi te bikebe.Eyb û şerma te tunne di giri da ,hê sal-zeman ji-mm te ra neyêter e!..Bigri Bilgo, xwe bigri, bigri! h ser AZAD ê xwe xweşik, welatparêz, xwe badilhava çû heder e..Xwe nebû ku jê ra neyar nexwaz,ji xwe ra nekir yek hember e!.
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DERKEVEDerkeve ji behrê lao!de rave ser xwe, de rave, rave!Pis e, ava behrê necis e,xwe pê meke heram e!Va hêstirêm av û kani ji te ra, te bi wan bişom, tefil kim, dewsa av zemzemê, gulav e..
Derkeve ji behrê lao!de rave ser xwe, de rave, rave! Pûç meke qedera me,li ber av û derav e!Potên te zûwa 11 ber me,wan bi hêstrên me şil meke,wan neke av û delav e..Derkeve ji behrê lao!de rave ser xwe, de rave, rave! Meşewtine dilê min,meke xana xerabe..Dayka te gazi ke xwey tunne,xwe ne dê, nine bav e..Derkeve ji behrê lao!de rabe ser xwe, de rave, rave! Tu 1’ iqbala me binêre,çi bê urt e,çi bêbav e..Serê xwe di me da deraniçi bêbexti kir li me,xwe j’ me ra ani çi gav-e?!..
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DIRÛV NADÊ

Dikim nakim dengê xwe nayê,li mm dayê desta bigrim, bi piya naye! AZADêm nav sendokek da dirêj kime, dirûw nadê tabûtayê!..Xwe h textê seri asê mayê,li min dayê porê xwe tê da xweş nexuyayê.. Xortêm nav etlasên wê da vezlandine, tabût, li bejin dirêjê mi nayê!..Kulilk-çiçekên xwe li dorayê,li min dayê kêfa xwe ninin, bihna xwe nayê.. Xortêm işev berdil-paşla wan da, xwe bû malê.. xûbarayê!..
XWEZKAEw me germa hişkiya na,dermanê dilê reşkiya na..Dibêm ji xwe ra lo mezelvanoxwezka ji xêra Xwedê ra na,ii xortêm ra mezel dikolandite ew dem û ew gavana,Bêr û tevir difirandi te ji ber xwe dest, ew ber bi te peşkiyana!Mil-baskên te biketiyana ji te,mil- destên te bişkiyana!.
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LÊ LÊ BÎLGO(*)

Evê hate serê te yê xerib, ji te ra bes e! Qismetê(!) ku di te da bari, nayê serê heri kes-e!. Karê xortan bû raxin govend û reqse, evê te ji te ra dani derdê giran, ku îdi nese, lê lê Bilgo!..Şên û şahi esman da hate xwarê, cêv tije bûn, pey ra kise.Te ji kulmên xwe danibû berê, ser da qelibi xem û kesr-e..Tu jê dûr diketiy, dilê te hûr hûr dibûbi weswese.Li ser xortê xwe, tu disekiniy xwe bi hesab û bi hendese..lê lê Bilgo!..Êvar dibû, guhên te li deri bû, ku li zilê xe, pir h ber nese, Dikete hmdur lêdixist bi sazê, klamên Kurdistanê çi b’ heves-e!Bi sitran û kêf bû, çima ji oda wi nay, îdi ne deng, ne bibê hes e?Dayka xwe ji, xwe 1’ ser vê demê mayi, hê ser da distine xwe çi bihn e, çi nefes-e..lê lê Bilgo!..
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Rêwitiya xwe ya paşin dabû,ku menv «de» be, pê nehise? Xêrxwazek ji te ra nebê, kûrê were, ser û çavê xortê xwe têr ramûse. Devê xwe dayne ser gevriya kejik, bûse meqetine 11 pey bûse!. Ew eyamen xatira ne, îdi jê nastini ne xeberek ne yek pirs-e!. Ka îdi xwe kingê digijiyêy, hebe mmeccimek jê bipirse.. lêlêBilgo!.Va ez ji te ra dibêm: lê lê mekesire!navê AZAD li Kurdistanê bûye behs-e. Girin jê ra ne hewce ye,bila dilê te ewqas nehelise! Lê belê êşa kezebê ye, dayka şermi dike h pêş xerib, h xwe nas-e. Ku mima bêiman dibe xortan,ne dişewite, ne xwe j’ kesi heye tirs-e!.. lê lê Bilgo!..Lê lê Bilgo, felek xain e,ku te ji xerek nedi, li serê mese! Qet mebê ku AZAD ê teorta PARISê da razaye, xwe bêkes e.. Kula KURDÎSTANê di dil da maye, wi germ dike, wi dihelmêze, Dayka wi ji bi vê kulê, bi vê kesrê,him dibarine, him dinivise...lêlêBilgo!..
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Dayka AZAD! Haydê rabe, êdi mese!.. şin li ser xorta nay kimê, bike bese!!.Maqûlê te yê Kurdistanê heznedikir ji rojên reş-e!Lê de waye, per û baskên te ji şikestine, nema kesek xwe ji me ra kêf birêse?..lêlêBilgo!..

TE GOTXewna xwe mi dit lao, em li Diyarbekr m, tu xwe li nav dergê min mala bavê.çend hev heval xwe bi te ra dişevrine.AZADo gotim, xwe nêzi te hatim, ez li ser te xortê xwe hûre hûr îm, ew awê destar mm bihevrine.Ew îm ku li ser te digrim û disitirim, dayka te mzane te tal dike diêşine, bibêj mi ra ku xweşa te nay, te dicegrine?Te, te ew awirên xwe melûl li ser min gerand, weki ew hestiyên min biderzine..Xwe bi dengê xwe meyûs te jim ra got,«Agla annee!..» nivi Kurdi, nivi Tirki,«Tu xwe bigri, bisitrine!..»
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Ç A V O (*)Heylo çavo, waye salan radixim ber te, heri rojên pûç û aza jihev biqetini!AZADêm nava roke isalin da tu nebini, xwaziya xwe bi sala parin bine, xezeb bibarin h mewata isalinê!..Were çavo, ji tera bibêm rasti, bikim gazinê, ku neheqbim hesabêm derxe ser kaxizê nivsandinê!Par van çaxa xwe h pêş te bû,sala isalin AZAD ê min ku nabini, Xwaziya xwe ji minnê ra bine,lenet bibarin li jiyana iroyinê!..
Çavo! oda xortêm hatiye girtin, hatiye radanê, kes têda rûnanê, tê da nake xeberdanê! ji mehan vir da livinê xwe raxisti l’erdê ye, dayka xwe pê dixapine bi hatm û, xwe ew carên tê da diket xew-razanê!
Çavo xwezila tu hêsir dimayili ber derê bavê xwe Celadin ê, Diçûy-bihatay h ser gaz û girê Dûderya,di nav gevzik û kadinê.. Te nediyê AZAD ê xwe, warê bavê,di nav camekan da vezelandi, Li ser milên xwe hevalan..his û nefes.. jê hatibû xesandinê!..
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BABaki hênik te ji ali xortê min,dike xize xizi, nûze-nûzi,Pê ra hene hinek gotin, hmek gazin,hinek xeberên hişk, çelûzi..Devêm digere li ser AZAD ê min,xwe radizê li kêleka darke nzi, Dibê: «çi qewimi h te, lê lê dayê?sitûyê te li ser kê xwar e,xwe çima bûyi pişt qilûzi?!..»
Dibêm: «tu j’ kû derketi baê bi kul,wusa xeberdidi bi dizi-dizi?Nizam dirûv didi baê serwext, baê giran,ya tu firfiroka gelewûz i?..De bra xortêm canê xwe cahil biheline11 bin axa cemidi, axa bûzi W’ez ji birina dilê xwe pê bikevinim..bi kevirên li serê hişk, girûzi?!..Baê nndik!weki ku mêşa hingiw xwe d’çe ser kewarê,tu bi bar i, diki vize-vizê.Nizam bihna kijan gulê hildidi,rabûy ji ser kijan ji nêrgizê?Lê weki hilma AZADêm li rûyêm dixi, weki dixi tu h mm pozi, Xortêm dayka xwe ra bihna xwe şandiye, xwe tu şahed, qilawûz i..
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Baê nermik! ber bi xortêm bifetili,hêdi here! neke xize-xizê! Kerem bike, xwe bide desta,şûna namê da vi kaxizê! Min ew her tişt nivsandi, ew mm tê da,xwe bi tanx û bi rêze-rêzê, Çi derbas bûbe ji iro virda,ew ji me ew roja peşk bireşa oxirsizê..
Xwe jê ra dibêm:xortê minê hêmin, egit,tu berêz i, welatparêz i, Diçim hinek der-ciyanan, resmê te dalqandi dibinim, melûl i,lê ne bikin i, ne bi xerez i!Meqsed-mirazên xorta berxêm,dipivin bi qentara,nayn kişandin bi terazi. «Kurdistana Azad» bû daxwazya te, ku te ew didomand bi dilxwazi. Şirê dayka te 11 te helal lao!Tu, li vê dinê serbilind i,xwe li wê dinê.. serfiraz i!..
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BIRAO.. BIRA

Gulê, Dijlê, Bijaro! 11 min binênn ê ra!per û baskên xwe şikesöm, Mil-destên xwe ranabin,ber bi esman, Xwedê ra.. Xwe hewar daxim 11 hewarê,h behrê bibarinim şor û qeda, mfira!Çi heq-mafê te h me xopanê behrê bêjim, ev çi te kir bi me ra?Te dê ji ewlad qetand, xortêm ji miraz û can, bira nehişti h berpal, pişta bira!Eman, eman, emanê,felekê gilorvanê!Gelo ji kê ra bihêli evê ger, evê xanê?!..
Gulê, Dijlê, Bijaro! Hûn ji bêjin bi minê ra!Heyfa Xwedê, heyfa AZAD ê min, hewra ber devê çem û pira, Şewq û şemala mala bavê,h ser dilê daykê find û çira! Av çikandê, tofan lê hatê behrê bejin, xwe nemini li hal-hazira! Ew te çima roniya me tefand gelo behrê, te ew xis bm temeziyên ewra? Te nehişti lawêm biratiya xwe bike, xwûşkên xwe têr jê ra bêjin«AZADo kejo, xorto bira!»
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Eman, eman, emanê,Felekê bêimanê!Ka ji kê ra bihêli qada xwe, xwe dewranê?Gulo, Dico, Bijaro! Guh bidm bêjim we ra:Xwedê nedaye nade.. qûrban, boraq,nebi cotên qawira..Hûn xwe bendevanên bi salan,xwe ra hatin ber av û behra.Roa sisiya we dit, behrê kir qelaşi,11 xortêm gerand çi ger-fenên kafira?! ji xwe va, hûn hatibûn wê zalimistanê,we jê bistenda piçeki kêf,lê bixwara gef û gûra(!)Eman, eman, emanê, felekê çirokvanê! Ew 11 ser xortan digerin çerx li xwe bê imanê?!..
Gulo, Dico, Bijaro şaş nebm halê mi ra!AZAD ÇINARo nakim, dev nagerim ez xwe ra.. Xwehûnwenn.. bangbikm,qêrinkm BlRAooo!.. BIRA!.. Lê deng bikin BIRAO!.. BIRA!..gazikm BlRAoooL.BlRA!..Derdê bêkes bûnê, şerbeta xûrbetê ji 11 nav xm, dabikm diqirka mi da, dayka xwe bizûnnm..ew berxa wek ber devê gura!..
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Eman, eman, emanê, felek dixe li elbanê!Ka kê ewil top dike, xwe li bin axa selxanê?Gulo, Dico, Bijaro! Birao bikin, xwe bêjin! Kul-birinên dilê xwete dest-derman pê nekir. Xwe bi awtrên şirin çavên xwe,te dinya felek nasnekir.Te b’ şikil-şemala xortanya xwe,qe miraz nestend, tamnekir.Ew hesret daxwazya welatê xwete hişti.. tu çûy kûderê Biraa?.. Te tirên ku, tu avêti dilên me,ki derxe, ki me bimarke bra?Tu, nebiyê Şex Celal Begê Dûderi, Suleymanê Eshed Begê Şimasi..Tu AZAD ÇINAR ê lawê Bilge-Ziya,ma qey bê esl, bê ûrtê wûsa, Xwe tirka dê û bavê xwe bike,qejiwan nexwaze xatira?!" Ax h me kul girano lao!ax li me mal nexirabo Bira!! Birehmo, tu bi însafo, ma ne tu xaino, ma te daxkir dilê xwe daykê,ma te zik lê qelaşto bira!..Felek eman, emanê,Em pez în, tu berivanê..Ka bi kê didi xwarinê, mast teze, xwe şir danê ?
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ŞEWITÎ MALEw gava fetilim, xwe gihiştim malê, mal şewiti hat ji mi ra,xwe bûye xirbê heftê salê..Ketim nav, çarali xortê xwe tê da geriyam, li min xûya nekir ne cismê xwe..ne 1’ mm giyanê... ne xiyalê!..Bêtebat bûm, wext derbas nekirim tê da,gav dirêj bûn, weki bubhênm salê..Rabûm 11 ser xwe pê û lmga,xwe avêtim ser newala ber qenalê.Ewku mi dit dengê wan tê, qenal dibêje,newal digri bi nale nalê!. Megrin qenalê mi got, menaline xwe newalê, bes min xwe ra hesab bike,wek hinkûfek, wek hevalê!..Xwe sebra xwe naym li derva-hûndûrê malê, xwe tê min dengê bûma kor telalê..Xortêm ji ser xwe peya kiri dibêjiyan.. xwe bi hirina hespê falê..Ez xwe bavêm kûderê, de tu bibêj! xwe 1’ çolê xim, li çi xewnê, çi xiyalê?Lê lê go, devê xwe vekir jim ra qenalê, go, çima ser me da hati, çi dixwazi ji me bi wi giri bi hale-halê?Xwe here kula birêje ser mezelan,nexş xemla xwe, bi gulên alê!..
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Xortê te peyayê wêder, here binêr!xwe bi halê, ya bêhalê?!..»Bi rêketim, canêm h xortêm fida, lê helalê, lê ne 11 xwe qewet îm, çokên xwe da ne mecalê.Ketim nav mezelan ku, ne gul în, ne ji alê, gul, şûna wan da xwe rabûnê giyayê hêşin, kûspê tal ê..Çav bi min ket, pirskir vê car giyayê, çima ji hevçûme awê çewal, ezê çima bê pergalê?Ma têm ji serê kijan deşt u çiya,nêz îm, dûr îm ji şengalê?Xwe qûrban îm giya gotim , giya talê,xwe j ’ mm sûal mekew’ez çi hal îm, çi hewalê.Xortêm peyayê vir dibêjin,xwe rê bide min biçme balê!Ez bêriya por wi kej îm,bejna zirav, li xwe cmsê bav û kalê !Here wê gö', ew hesreta xwe j’ gele malê, dixwaze jê ra hmek binin xebera xweş, qale-qalê."Biyani yek ji ew e di nava me da,lê naxwaze ne çalimê.. ne çiqalê!.."Awê ku got, ber bi xortê xwe lezandim, ber bi berxê xwe, xwe berxê salê, zeman çûye ka anibe lê çi halê
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Mi dit kaniya navbera me.. dike yale-yalê! rê nade ku bibhurim,şildike 11 mm sol-şekalê.. Dipirse çi dikim, çi digerim xwe 1’ vir, li vi bajarê çax û salê? Ez xwe tê da wunda nekim,ev ne me diyarê bav û kalê!..Kaniyê delalê, gotim jê ra,deng bilûrê, deng qewalê! Çav 11 Qiblê, 11 Başûrê dinêri, av didi Bakûrê, şimalê. Dibên, xortêm qeşeng birçi li vir, kul-kesra min zewade jê ra, tu veke nya mm hemalê!."ii ser ÇINARê te tê" go kaniyê, " guh bide dengê şalûlê xwe çi zizê, çi melalê!.. ji beranê te ra dibêje, dilorine, him fesihê, him zelalê!. Xortê te, xwe di xewa kûr da ye razayê.bi klam-stranên wê delalê!..Hatma te tewş e, bi min beradayi,xwe biçi balêê.. neçi balê, Ev bajarê zik têra ye, bêdenga ye,evi bajar.. ker.. û lalê!..» Lê min çi got? çi hat 11 te, lê rebenê?Weki xwe keti ji serê çiyayê Nemrûd, ji serê çiyayê Sipanê, Weki her weslên te, xwe wundabûn ,di qav sitiri-diri; xar û sincê gûrê dalê...»
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AWAZji şevek zivistanê ye işev..serê çille, paşiya payizê.Ba û baran ketme eks û nka hev,bi xişim û bi xize-xizê.Herkes di xew da, kes nemay bê xew,ro 11 ber şerq-roniya sibê,wex awêtna gelavêja gundûz ê..
Xewa xwe nehatim disa işev,weki ku ney xewa diza erezê.Serma derva hişê min li ser,dilê min pirte-pirtê, zize-zizê..Di nav livinên hişkê kevir daxortêm zeifo, ne xûrtê qelew, Serma Kanûnê lê dixe(!) dibêm,dicemide, were ku dilenzê(!)...De mirata xeribiyê ye têhew!..de nizanim ez ji nebim,wê ki li serê bişewite, bilenzê?!..Weki rûniştibim h ciyek.. tew û tew!ne birê, ne tunelê, ne dehlizê..Çav AZAD ê xw dikevim, lê bang dikim,11 ÇINAR vedigerinim,nefes 11 min xize-xizê..Lê xortêm bersiv nade,li xwe venake dev,nya xwe ji min diguhêzê!..

•<?
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Qerin-nalinên min naçinê, tê hew! bimnm ez, nemin im dayê,AZAD dengê dayka xwe.. nabihizê!!..
Bi wê wehcê.. hildidim destê xwe kaxez, kaxez bi çixêz-çixêz, bi rêze-rêzê.Didim bin derbên qelem û nivis,awê ku bikujim rawir û kêzê.. Xwe de pê ra ji awazek tê guhê min, weki AZAD ê min e, dixe h sazê, pêçiyên xwe h ser dileyizê..Lêdixe û dengê xwe jim ra dibê:"Dimrm Walle disa ter û can,diminin pir û kal,xwe ê pişta xwe qilûzê!!." Emir xwe 1’ ser cihanan naqetine, nû li xwe nake, kevn naguhêzê!..

135



ÎRO Ç E ND E

iro çend e gelo gidino?Meh e.. sal e.. dem-sal e, hundirê xwe da nabim sayi!..Ewrek giran girti mm nav dil, ne roni yê, ne şewq e;ne sir lê, ne lê bayi!
iro çend e gelo dişewitim?.. bûm dizika ser agirê, peşka avê tê nemayi!

iro çend e gelo,ji xortêm demay deng-e, ji feleka xwe, xwe bêhayi?..Hêla dinyê xwe bi nexş e, reng e, wi li kijan quncik xwe daye ali ?Xwe AZAD ê mm geloli ser çi asteng, nya teng e? h çi pûk-bagerê asê mayi?Xwe çi hat seri, lo gidino,xortê min.. di me da demay?.. xwe iro çend e ?..ne bi suwari.. ne peyayi!!..
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BINÊ PIRÊLi binê pirê, 11 binê pirê, AZADêm şofêrê ser şekirê.. Xwe erebê da dibir-tani, dilê daykê nedcebirê!Li binê pirê, 11 bmê pirê, motor-erebe tên-dubhurê! Ya xortêm bê xweyi mayi, liqûnciktari nasitirê!..Li bmê pirê, li bmê pirê, dmêre, dinêre û dikesirê!Ereba xortêm li xwey digere, de dilo were tu bicebirê...
tî t i• • • A JL • • • JL Jk •■Tu mzani lolo lao, te nekşandievê zilmê, ev zilmeti, tu dibhizixwe mzani xwe 1’ ser çok i, çt qeweti..Ew tu «do» bi kêf û derdê wan ra, hê tu «do», xwe te heval, hemraz bi taybeti..Ew li ser navê te «iro» ji te ra kinnlituf, kerem û hurmeti,Ew «iro» gûhartm te ew herdu navê te xweş, h te danin ku «Rehmeti»..Ez ezberkim, dibêjm ji ku ji mm ra...xwe ne 1’ xeydê xim... ne 1’ xeybeti!..
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XEBERA ÎRO

Lao bêjim AZADo,tu zani çi xeber li me iro?Xatiya te kurê xwe JEHATo meha te 1’ me nebû heft, tirka me kir ji mşkava!wi ji, xwe ji me kire dûr..Ber bi bajarê te ew bi rê ket, bû rêwiyê ber bi te va!Li dmya mirat ew ji me ra ket du hev mezel xwe gêncê û hûr..Pêşi girin e, paşi zilmet,ji qirka me birri hewa!Xwedê ku nade, nade lao, me tam nekir piçek hizûr!jiyana pey wê, xwe kir me ra, me neyara lêxin bi şûr!
NEÇÎRVAN

Le Talie, le le xwuşke,ev çi qeder bû, me 1' dû xwe hiştê?Şax û guli qetiyan ji me,em man li ser xwe du dar hişkê!..Yek seri pirpizêk bû yê te xwangê, yê min 11 ser mêrgan zer kerengê!AZAD, JEHATan me mezinkir,xist paşila qûl bi zengê...
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Lê lê xwangê, lê lê xwuşkê!xwe herdu 11 ber me, h ber enişkê. Ew çi zalim nêçirvan bû,xist li herduyan wek kerûşkê?..* * * *
KÛ R Ê

Le le xwange, le le kure, were rûnê h ser devê çar rê.. ji gelan-gidenan de bipirse, kê dit xwe kula lawê, kula kurê..Le le xwange, le le kure nifirke 11 bextê me serxûrê!Li ser serê me feleka xwe dani, ji me sitend me cotê kûrê.Lê lê xwangê, xwe lê lê kûrê, me bapirê xwe Dayka Dûrrê! Bi nebi-nebiyanan wê miraz dit, me ji weşart kûr h pey kûrê..Taliê xwangê, lê lê kûrê minn bê imanê, dil gûrgûrê.Çavê xwe li lawina gerand,ji dinyê revand me herdu kûr-ê!..
139



MELORÎNE

Megri xwûşkam, melorine, hêstirê şorik mebarine!Xwe 1’ ser lawê zizê, tenik,temk temk mezarine..Megri xwangê, melorine giri, li menv dil dixrine!Eşa me herdu cotê lawanbê derman e, xwe nabrine!..Megri xwûşkam, melorine agirê dilê xwe daxmexine!Xwe bala xwe bide mm gulyê Çinar, baê xwe 11 ser xwe "nû mezel"an çiqas narin xwe dilorine!..Megri xwangê melorine, pê sax naki xwe btrine!..ji dilê me ra xwe melhem e, xwe 1’ pey xortê xwe em zambin emê ji xwe kingê seferi ne..
S? ■ '
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DIKOLiNE

Xwe bêra desta dibarine,kevir, xweli dixilorine!Mezelvano ji xwûşka mi ramezelê lawkê xwe dikoline!..Xwûşkam digri, dilorine,davê hêstirk xilorine..Gazin bike ji mezelvano,xwe dev-zman nagerine!.Bibê mezelçiyo, mezelvano!ji bextê me ra bê vijdano!Bê ji mezelê xorteki tu têr nebûy,dikolini ma tu ewê duduyano?..Mezelçiyo, kefs girano,bi tevrê destê tûj dirano,Bê çawa dest-milê xwe tu diçûy,bikoli ji xortê me ran mezelano?!..
i ,
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TE JI MIN ÇI XWESTLê felekê şika bibê, te ji min çi xwest?!Ma qey xizna bavê te bênka mi da, ew mm hilda ji ber çav-dest?Ya dagirtim axa te wêranê mi qey,li min koşk û seray, xana gulgeşt? De şika bibê tu felekê,ez çi hebûûm?.. te j’ min dixwest?
Ez eva keys- gava bûm..

te ji min dixwest?

Lê felekê şika bibê, te ji min çi xwest?!Ma qey ceneta te bm piyê mm da, mm emel nekir bi zevi, serdeşt?Ya ji wexwanm Şeraba te Xelilê, çûm ji serê xwe, bûm serguzeşt?De şika bibê tu felekê!min çi wexwaar?.. te j’ min çi xwest?
Ez eva firsenda bûm..

te ji mm dixwest?

Lê felekê şika bibê, te ji min çi xwest?!Mm çi girt ji te, ji te sitend,ji zaryên xwe wêda, xwe ra bi dest?Ew ji xwe girtiyên xeribiyê,dixwûn loq û keda bindest..
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Ka şika bibê de felekê!mi çi girt ji te.. te j’ mm çi xwest?
Ez eva nk, heyfa bûm.. 

te ji min dixwest?..

Lê felekê şika bibê, te ji min çi xwest?!Tu xortêm 11 ser ewra digenni,nav pembûyê sipi, berhemên deşt?Ya, te dit xwe ronedi, xêmedi ye,ferz bû bi mirnê ra bikeve geşt? Ka şika bibê de felekê!ew te çi da ber lawê mm?.. te jê ra çi xwest?Te çi dani ber xortê min..te jê ra çi xwest?
Lê felekê şika bibê, te ji mm çi xwest?!Çi vir-nevi kir mm li te , min çi derew,xwe heq kinm, bişkêm mil-dest?!.. Ma qey din-imanê xwe, ne ewê heq bûm, tu xas islam, ez xwe Zerdeşt?Ka şika bibê de felekê, xwe çi ol-mezheb bûy ew.. te ji mm dixwest?

Te dest-çokê min şikand, te felekê.. 
te ji min çi xest, 

te ji lawê min çi xwest?
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HÛN

Laoli resmê te dmêrim.. ser û çav lihevçûne,him ji xweş, him ji xoş în, Lê nêrtinên te melûl m, mehzûn,lê zelûl în, ew meyxwoş în.Xwe weki gazmên xwe dikin li min,h min gêjika xwe serxoş îm, Çava nizanbûm ew te malên emanet m,wê ê ji mimek her zûtir ra xwe bifroşim!.ji kejê xwe ra w’ez qurban îm!Demên dinya derewin wext biwext, roj bi roj m, Herkesê didin pêşiya xwe dibm, nanhêrmbixêr m, bikêr; beradayi, ya ku boş in..Zeman bêjinga qûl e.. em teneyên gemm li ser, yeko yeko ber bi bini va diçin,demên buhrin ra em ji... dihiloşin!..Ez xwe nemamo laoberwe dikevimku hûnzûçûn..ez xwe bi wi derdi ser nexweş im!Dikim nakim safi nabe,xwe bi wê êşê dil xwin reş im.. Lê teseliya mm ev e, ku hûn welatparêzsitûnên azadiya Kurdistan, kelên welat m, 
HÛN xwe nav-emelên xwe wundanabm,bi baên tên-diçm ra HÛNhelnaweşm.. nahiloşin!..
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DiGRi LAO(*)

Kezi kezi kul vedigre, digri lao, daykê digri!Pêçi li ser, dev heldigre, dirêj dike pê da digrê!..Bisk û guli dihelisine, digri lao, daykê digri! Kula kevir nadenzine, di dil da ye, tê da digri!..Kete dewsa hişkê zibil, digri lao, daykê digri!Ser-sinçê te demay ji dil, dide pêş xwe pê da digri!..Te xwe da gotin, wê mvisi, digri lao, daykê digri! xwe girêdaya wi werisi, pê kaş dibe, pê ra digri! ..Tu ev soweberê mina masi dibê lao, daykê digri!Qey ewê ku behrê da bifetisi, dibê Bilgo "lao!" digri!..
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EMÊ jî HERIN

Me digo lao, emê ji henn xwe bavêjinser ax û xeliya welatê,Guhê xwe bidm dilgir û hesretliyan, xwuşe-xwuşê çemê Dijle yê, gurmina dengê Feratê..Binêrin ji ber çi ye ev axin-zarinên wan, di nav hev da ew dikm qala çi zilmê, çi kêferatê?Emê ji piçek av li şewata wan kin, kanbin bikine dilên wan tewatê.Helbidin ji ser singên wan piçek aran, bidin ser pişt û milên xwe hazir h benda xebatê..Me ne go tu şehid, em ji hev qetiyên wusa, xwe em biminin li biyanê, şewatdaxkin bi şewatê!..Te xana dilêm ji bini da şewitand lao!. kir xirbê hesretê, qesewatê.Bû ew dara rût payiza paşin-zivistan, 11 berfê, qeşayê lefiyayê, xişina pelan jê nehatê!..Mi go xortêm,hemin mirazên te nedçûn seri, ber te di man, yek carek ji, te xwe bidityay qey çidbû, xwe 1’ bin si û dar û berê me welatê!..
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Ez rebena dilê te temiz, rûyê te nermik laoew 11 te rûyê dergûşê, qimatê..Ez rebena esaleta te, rabûna te-rûmştin, te waqûrê xwe yê siyasi,nişana civinê, civatê Bêy te heram e dmya lao, gaziyam mirin ,' bê, destê xwe li canê mm bide,sarbike.. ev te şewata min miratê!..* * * *
BADE BADE(*)Bade lao, bade!.. de bade, bade!ji xwe ra ri-simêlê kej bade!Siba te nay, tu xwe nagini dusba, wan ew iro bi hêrs, tu bi lez bade!Bade lao! badeL.de bade, bade! şal xwe ke û pişt lê bade!.. Şar-egalê ji li serê xwe bilefin, çav bişkên û awir bade!..Bade lao, bade! de bade, bade! desmalê li ser dest, tili bade!Xwe di "Delilo" yê da bihêjm, çok bişkên û sermil bade!..Dade lao, dade!.. de dade! dade! dilanek bikêf û bidil dade!Ala rengin û 11 canê xwe bilefin, bade, wê 1’ ser smg, serdil bade!
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Bade lao, badeLde bade! bade! tizbiyê bi bend û qeydê bade!..Ez bijmêrim, hebo hebo tu bikşin, bmêrim ma li te çendê wade?..Rade lao, rade!.. de rade! rade! deri, dergê xwe gişt, tevi rade!..Felek li ser te qewl û qirarê xwe dani, xwe bi geflên hişk, qewi rade!..Nade lao, nade.. de nade, nade, felek bi zêrê çilçil nade!.Dora mm bi sûra rûhayê girti, xwe 1’ min rê, gêçit nade!..Nade lao, nade!.. de nade, nade, kevir bi mi ra xeber nade!ji xwe va têm ez xortê xwe bibimm, gor tofan te nişan nade!..Dad e lao dad e.. çi dad e, dad e? çi hiqûq e, çi edalet e, çi dad e?!.. Felek bubhêr bra fêlbaz-xirwebaz, bra rade h ser te, jinê û jiyan dade!..* * * *
Dil bi kul e, bi qesewad e,lê dayka xortêm ne fesad e.. Biçe kûderê ci didinê,ji berew daykaAZAD e...
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GAZA SÊMÎKÊ

Lo lo lao, Gaza Sêmikê, li binya kelê,kaş lê hewraz, jim ra dihate tik-e, Sûvarên Dûderi li ser riya wê teng, xwe cirid bûn, xema xwe ninbûn, ne j’ ketmê, ne j’ talûke..Me bêbexta felekê lao, ewiliya ewilserê xortêm te gerdenzero dani, li mirata xûrbetê, Nizamm dapir-kalanê te ciyên xwe da disitinn, lo gelo berê tirbên xwe nefetlandmeber bi qebristana te entike?..
ÇIMAXwezi bi meha Adarê, h geliyên geli, berfê jor da lêkir, jêr da heli.îi dem êvarê ra nehişt avşeloka şêlû mêlû .W’ez h dayka AZADê xwe bibarinim,bêjing bikim seri da xweli, Şewata xortê min, hesti biheline de bra,lê ku min goştê canê pê neheli!Qeda li mayina mm der û dmya wusa bê bra, bê çima ji nav hundurê dilêm demaybejn û kêrsima te xortê mm çav surmeli..

149



H IS A TE NAY

Ava bûye, xerab bûye, ji hev çûye, terab bûyeDmya te hişt ne xema dê, xwe hisa wê tê, eva Te nay...Xwe şewiti, kebab bûye, perçe perçe belav bûye îana lê hat zirav bûye nexemadê, hisaTenay...Xwe zivistan, bihar bûye gul vekirin xwe al bûye,Li ser, li bm ev ax bûye ne xema dê, ku hisa Te nay...Xwe dengê Azan, çana bûye, xweyê qesr û xana bûye,Xwe nedit loqa nana bûye ne xema dê lao... hisa Te nay...
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DILÊ ŞÎKESTÎ

Tu ji goşt i dilo, ne ji hesti,lê çima wilo hûr i, wilo west i?Me dil nedit wusa hûrbe,bibe toza cam şikesti..Bi giri-kelegiri qe mede bersivtu rabe hilde kevgir û heşfjy&T Ev toz rake ji ber min , tu keremke, bike nav qûtiyek ji zêr be;ij»rçiwX.
,-!i?>c>!r ■>Ev iş bo te xûsûsi dilo, xasrhaişeçsihw xwe hesêb me^este kinm hepsi!De toza xwe derxe, yêçarjj qqt^kei<Kj ,(;wekijj sersêni; UjSer tepsi..

,/z (! vy/i-j.ird-'iûiiii .mêrioXEz kula xwe ijêniviixw^ tu ^oza jçwe;şilnebi, nehelmisi.Ew tu hêdi hêdi h r AZAD em werke,
... ‘o.i; l 1 fuyini'jX kesi nedit...

mmicnan.hisi!..
nv/ûfî nim .iindi^ episj! enfnnd-nd agnab ewX 

;m /Aiweb û nevrç mnlid idsw
Xri^b niiw i[ uA nnizn û nixiX

.'fii ?.sJi'!3b n .fii ifjzlid iç swx .’/sdib uî
.nûj -rirjib (nsîiox t>. ’i ijJ #5 ,oisg mêdiQ

Vri: i;?iiiid jiriiv .nifif»yd urir/ swx êgnob
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NEMÎNIMji aqilê xwe bûme lao, ez li ser te birasti gêj im,Çi hebûm bi tevayi mi qedand,tişt nemam xwe ser kaxezan bêjim. Her ew îm destê xwe li canê xwe dirêjim, Dibêm, ku tenê dibêm:Nemimm lao!.. ez nemimm!. nemimm lao!.. nemimm!..Çivikên serê şerqa sibanan, ezê lao pûrtik zer m, qemçik dirêj m,Tê teqina dev û nikûlê wan,ji xwe ra qaliştên dara dimêjin!.. Xwe pê ra ji kêfa xwe dikin,çikeçik a wan e, ew klaman dibêjin, Lê weki ji dilê min hûr bikin,wê j' nav ortê da biqelêş în!De bra dibêm, bi dengê çivikan,ez heşyara xwe ciyê germ bim, Xortêm, lihêf-balgivê(i) xwe hişkê gewr, livinê(!) xwe derbejêri,ji kevirê gewrê bêj bin!..Nemimm lao!.. ez neminim!. nemimm lao!.. nemimm!..Xwe dengê ba-barana şerqa siban, mm hewaro, weki bilûra şivan û dewrêş în;Xizin û axina ku ji wan dertê, tu dibêy, xwe çi bikul m, çi dertkêş in!.Dibêm gelo, ew ku 1' ser xortêm diçin-tên, dengê xwe viha bijamn, viha bitirêj în? 
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Ew lorinên dayka wi serê siba ne 1' ser xwe cama hêdi hêdi, cama bi hêstirên gûrin e.. xwe ku jê ra dibêjin?!.Neminim lao!.. nemimm! neminim lao!.. nemimm!
XAYÎZ E

Lao, te mala xwe xeyidandi, xamûş e.. xebemade.dilê xwe ji me bûye ziz e.Dem bihar e, dem havin e, wê pel weşandi, hati ser da.. lê payiz e!..Te baê şinê li wê lefandi,ne deng e jê, ne lê reng ene zane pis e, ya temiz e!..Dem çinin e, dem danine, wê mil şikandi, nagre qevda .. belaziz e!..Me xortê wê kû da şandi? dipirse ji me"Menzil Şam e, Kerkûk e, Diyarbekir, ya Tebriz e?!"Dem girin e, dem zarin e,wê xwe me acizandi"Heşyar e ?" dibêje," gêj e? ‘xwe mayi xew da?.. ya.. Xayiz e?!.."
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HUZUNNe hewce me ji xwe ra xem bigerim,navê xwe derxim “xemguzin-e, Navê deftera xwe bim ku hizûn, qelem jim ra binvis xem-huzûn-e.Mamosta xwe bim diya huznê, ders bide mm bixemline bi huzun-e, Ez mekteba huznê da ku bixwimm, jê nekmbim xwe mezûn-e..Giran e lao derdê xortê bijarti, xortê qeşengê guzin e, Te dike sowebela behra huznê,û 11 te dibarine ku huzûn-e..Dayka te êşên gelek tal tamkir lao, talên ku naçm ji qirkê, ji xuzi-ne,Ew êşên ku derketna wan ji dil,ne weki hatma wan zû bi zû ne. Lê ku tama xwe şirin tên, ew je ra iro, 11 ber êşa te, ew jê ra bûne meşlûr, şaranên.. bi gezû ne...
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DIÇEXwe bigri-negri ji xwe ji hêç e ne deng e jê, ne jê rêç e..Bi kul û derdê nêçe-nêçe diçe emrê dayka te lao,dilê xwe da bi wan ra diçe.jl qewli Tirka "sêçe sêçe" ku minn dibê xort û keçe..Kula bextê wan xwe T «dê» dipêçe diçe emrê dayka te lao,kula te li xwe pêçay diçe..Canê heyfên nêçe nêçe11 ba mirinê ku nşkên kêçe..Ku «dê» dihêle, xwe bi law ra diçe diçe emrê dayka te lao,lê mzani çawa diçe?!..Vir da diçe, wê da diçe, rê nabine pê da biçe, Li xwe giran, bûye kulçe, Diçe emrê dayka te laohelgirti ev bar ra diçe..Pêşva dixwaze, paş va diçe, hak digere, bi laş va diçe..Keti riya şaş va diçeDiçe emrê dayka te lao,xwe bi "ax" girtt," zar" radiçe!..
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QÛRTIK HESRET

Sistke lao gemê derda,daykê te bibin dem di xew da..Ev şerbet pêwerke ser daderxe ji dil.. naxwaze pir..hema qûrtik.. qûrtik hesret!..
Meyine birê tu di mezel da,bes jibir ke heyf û merdaAxa reş e di bin û ser daderxe ji dil.. naxwaze pir..hema mqtik.. mqtik hesret!..
Loqa nanê ma di ber da, xûlqa xwe nay nav keder da Zari dike, were d’ xewn da derxe ji dil.. naxwaze pir..hemamistkik.. mistkik hesret!..
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BIRESE (*)

Birêse dilo, xwe birêse, birês, teşiyê hilde, tu kula xwe birês!Derdê dilê xwe ra bibê ew perû ye, diyari ye ji xortê min,ew jim rabirês!..Birêse dilo, ew birêse, birês!Birêse dilo, xwe birêse birês, xêmediyê dilo tu êşa xwe birês!Elema dilê xwe ra bibê ew şabaş e, 
hediyayeji xortêmin ew jim ra birês!..Birêse dilo, ew birêse, btrês!
Birêse dilo, xwe birêse birês, xeyberiyê dilo tu jana xwe birês!Arana xwe ra bibê ew yadigar e, 
xatira ye ji AZAD êm, ew jim ra birês!Birêse dilo, ew birêse, birês! ii ,
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ÇEP Û RASTÊ

Lo AZADê min, dibên.. ku mirm leqay xortê qenc, ciwan-gemas tê,Bihna xwe ji wan ra mina gula sorji baxçe xas tê..Ew baxçê ku xwe tu ji beşdar bûy di nav da serpişta xwe didi kê, tu bide,Lê qûrbana xortê xwe dibûmo ez,tu ji dayka xwe ra bihêliHêla ber pêsira xwe,û xwe herdu şeqay kezeba xwe te çep û rastê!..* * * *
ÇEME ŞÎRNASÊ

Lê li minê Çemê Şimasê, guliyên biyê, holik holik ser da xwûz e,Hijdê Tebaxê hiva xwe jor da dikenine,li xwe kêf û cejna yek Newroz e..Xortêm hewara xwe rabûye ser da işev, Çemê Şimasê h xwe bûyê şaş-e..Xwe mzane h mm-wê hati ev çi çax e?Xwe wexta şin e-giri.. rez e-tiri,ya 1’ me dem dawşandma beiv.. gûz-e ..
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LE LE(*)

Dayka AZAD ê min lê lêdev berdayi ji ger-gêlê.Baê xortê xwe jê weşand,,çok lê neman bikulê..Dayka AZAD ê min lê lêşewata nava ser dilê,Kevir, bi keviri sor dikeweki nanê ser sêlê..Dayka AZAD ê min lê lê bazê xwe firand ji hêlê.Me felek bêbav hukmê wêrefikê teyra boş bihêlê..Dayka AZAD ê min lê lêji exsa feleka wê dêlê,Minn ji mimê ra bihataji heyfan ra dibya berdêlê..Dayka AZAD ê min lê lêzivistan bi xortê xwe ne b' dilê,nizan bûm mima wi ji mi ra bexşişa(!) xwe germê- qêlê!..
Dayka AZAD ê min lê lêew deman bibirtinê,
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Xortêm singa xwe sor kirye bi pêçiyan ketyê dixwrinê!..Dayka AZAD ê min lê lê,11 pêş çav xwe dibe-tine, Xortêm ji xwe ra badide xwe ketiye nava simêlê..Dayka AZAD ê min lê lê guhê xwe 11 deri, li ser zilê,Wexta hatina xortê xwe, tê bihna xwuydana lê...Dayka AZAD ê mm lê lê bi hesret, bêriya ew demê,Xortêm 11 saza xwe dixe radike dengê kef-xêmê...Dayka AZAD ê mm lê lê xwe li xwe nedit dewranê,Li pey xortê xwe heram bû, demay xwe kêf û seyranê...Dayka AZAD ê min lê lê jana xwe jê ra reberê;Xwe jt xortê xwe dûr naxe, serê xwe dani ser ew rê..Dayka AZAD ê mm lê lê rênabine, jêderê.xortê xwe 11 wê, xwe 11 vir ki di kê da gelo wê derê!!...
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Dayka AZAD ê min lê lêxwar e singa xwe 1' berê.Pey xortê xwe rast nabe xwari xwe derba xençerê...Dayka AZAD ê mtn lê lê nastine bihna tu gulê.gulyê Çinarê xwe jê qetiyay revandi ji serxwe btlbulê...Dayka AZAD ê min lê lê" dê " nebhizin belav bûye xeberê.Xortê xwe ji jiyana xwe dûr çûye çav xwe girti, xwe dev-ztman nagerê...Dayka AZAD ê min lê lêgotin naçin xwe hişê wê , xwe seri.Li hêvya xortê xwe diseknewê ştirê wexta bixe wê li deri...Dayka AZAD ê min lê lê qêrin naçin xwe Xûda yê kamtlê.Xwe el-eman ji destajê ra birri emrê dirêj, zaltmê...
Dayka AZAD ê mtn lê lêxortêm dtrêj, emir kmê, xawênê,Havin buhart, payiz, xwe 1’ daykê bejin ktnan, emrê xwe dirêj davênê!!...
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Dayka AZAD ê min lê lê mebê ew sûcê rûyê dmê, dehrê,Derdê xortê te eslê xwe deryaxwe dertê ji ava yek behrê...Dayka AZAD ê mm lê lêsal dudu ye, ketiye sala sisya yê,Xortêm derdê xwe av naçkin giştiye kaniya kula ye...Dayka AZAD ê mm lê lêşina dila bt dilxweşa nexweşê,Leqay te bê, ber dtguhêzexwe di nya xweş da dimeşê..Dayka AZAD ê mm lê lêseyran dike hawirdorê, hawêrê,Xort û ciwan di geştê da geşt dikm,
"hihranin" paşê ra, heyfê xwe bûye yaverê!..Dayka AZAD ê mm lê lêdost megere tu li dora xwe gomêAgir xwe ciye xwe dtşewtmebes bra 1’ te nekm qar-lomê..

Dayka AZAD ê mm lê lêbi dost meyn fexr-bawerya bomê,Goştê menv ew dixaşinmxwe h menv dikme lome..
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Dayka AZAD ê min lê lê11 hevya ecelê xwe çavreşê Zar hildide, zar davêje lê naynê şeş û şeşê..Dayka AZAD ê mm lê lêav tê ne man çavê xwe da xwe bigri,Xwe 1’ pey xortê xwe hê bi rûh,hê xwe 1’ bm siya wi da nesitri..* * * *
Min digo,tu teyrê mala min Çmo. tu Çmaro, tu mm teyrê kej, teyrê baz i,bi mm law i, xarzê xalan, ap biraz i.Ew te çi zû, xwe revand ji ber destan,te xwe h ser çi çiyayê kesran,li ser çi çemê hêsran dani,Ew çi erda xwe ker û lal e,te dihewine,ji dayka xwe ra tu dirazi?!..

CARE CARÎN

| Lao! dikim qênn, dikim gazi!| ji halê te ra nabim razi!| Ev tu ne evê axa reş bûy,dibên hakim, ku dibên qazi!..ş- * * * *
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Ezê lao giran ser îm, sing tiji me, dil keder îm.Kingê têm, digijim ba te,xwe j’ qederê ne bawer îm!..* * * *

* * * *

Mi go lao, ez simbil im, sitû xwar îm, dil bi kul im.Xwe îi xortê xwe dûr ketime, li xwe nadim rex û pel îm.* * * *Dibêm lao, ez bilbil îm, çepik sor îm, dev nikil îm.Mil û baskên xwe qetiyam , li ser lingê kulekul îm.
* * * *

Lao, dilê dayka te xûrek e, weki def û tembûrek e.Destê xwe lêxi xelasnabi, qe lê gazin, sitem meke!..* * * *
Lao, evê aşûrê, ev revani, ji hêk û gemm mi h hev ani.Loka paşin bi destêm bixwe, ez mali me, tu mêvan i..

164



Ne rê lao, ne rêder im, çav xwe he me, jê bêfer îm.Riya xwe nişani daykê bide, ber bi mirinê ez ji henm..* * * *
Qelem gerandim h ser kaxizê, gotim h ser, te kirme rêzê.çiqas gotim dil têr nebûm, kula te ra bû çerêzê!..* * * *
Hildam qelem û kaxazê, minê lêxist bi dewsa sazê.Dest pêkirim ku bibêjim, giriyê xwe xistim ber awazê.* * * *
Lo AZADo gûrinoko, 

smg dixrandi bi neynoko!
Emê kingê bigijm hev, 

kêlek deynin ber kêleko?!..* * * *
Lao, ew mişkên binê tewşo, ew marên nava cil û berşo.Ev dewran h gori dilê wan e, dmya bi wan, boş û tewşo!..* * * *
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Dibên lao tebarek e, goştê berxa bimbarek e..Ez bizina hesti qels îm, minn bi min emel nake!..* * * *
ÇINARo lao, ez qûrbano, tirê hilda ji kevano!Bixe li dayka birindarê, xwe bike karê nêçirvano * * * *
Lao mirin hespê sorê, seyis jê ra çala gorê.şêr û qeşeng sûwarê ewil, bêkêr, teral, hê 1’ ber dorê!..* * * *
ji rojan lao, iro şeş e, bihar rojên xwe ra xweş e.Xist li minê ji xewn û xiyal, barxana min wek dimeşe...* * * *
Em lao, bextê me bireş e, rûçik, rengê xwe Hebeş e.Ser hevrişm bikeve dişkê, dikeve şûna yek zebeş e..* * * *
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Rabe lao, xwe hilweşe, bine şayi, ji me ra neşe.Mi xwazili meyne bi wan, nav û bextên xwe qelpreşe..* * * *
Xortêm saza xwe ji dar meşe, bêdeng mayi li qûncik, koşe..ji halê wê ra ki kêf bine, pêçi ji destên xwe biweşe..* * * *
Çibkim vi emrê xwe xedaro, bû kervan û, bû qetaro,Kula xortêm bifroşe min, w'ez xêridar, ew etaro!..* * * *Xuşine hewarê, teqe-teq e... çem û dar xwe dikin leqe-leq e.Hisa xortêm nay mm gidino, tên xwe dengên.. req û beq e!..* * * *
Lao, ez çi bikim hinge hinge, pêş dirêj bim, kir bim linge? Ku nebimm ber bi te têm, hazir bûme li xwe dinge?..

* * * *
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Çi hal e tu nizani lao?dê dimre, digri bavo!..Were jê xatira bixwaze, xwe bigre li xwe çavo!..* * * *Ez bimrim lao, lao!dil bûm palas-kulavo! Neditim ji te ra gotin, bûzava.. dibebavo!..* * * *
Ax lao! rabe lao, laow’ez çêkim aşûre, helavo. jê hesdiki, têr bixwe, kula xwe derxe ji dilano!.* * * *
Lao, nexweş dê, nale-nal e, derman tirş e pê, tûj e, tal e.. Li ser dilê wê bicerwin, awirên xwe yê melal e..* * * *
Lao, weki fitila çira me, jiyan ji mi ra heram e..Ha mam li pey te, ha nemam, ha ketim devê gura me..* * * *
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Lo lao dayka te mo,bûm dara kulê û xemo..Yek carek di min da derê, weşinim goştê xwe mo!..* * * *
Ciwanêm, ax tu bist û çar salo, yên dor te ku pir bm û kalo..Xort emsalên te 11 vir bm, nebini ji xwe ra hevalo?!..* * * *
Berxo, li min berano,bibe mêvanê xewnano..xwe mi n yek car nişande, bide xatirê hêsrano!..* * * *
Lo lao reben ezê, çok-milêm dilenzê.Dil-gurçik dihelinim, birtinim PERLAŞEZê..* * * *
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XWAZÎ L î

Loqa felekê girin e bang e, nay cûtinê xav û xang e.Xwazilya daykan bi wan tine, bira, xwe l’pişta bira, li pişt xwangê!..Dilê daykê li xwe teng e, çaraliyê xwe xwûn e reng-e. Xwazilya xwe tine bi wê malê, xortên xwe li dora dê û xwangê..Mezel ji kevir, xweli xang e, menzel, çavi li xwe tang e Xweziya mm tine bi gora wê dê, ser lê didm, dudo xwang m, dudo birangê.
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BÛYA

Car carên cara bûya,Dikşand çixara bûya, îi dev dûman derdixist,AZADêm bi bara bûya!..Roj, roja xêra bûya, xêr-xêyrat pê ra bûya! Mezelê daykê dikolm, Dengê tewr-bêra bûya!..Xwe daykê qûrban bûya,11 rastê hazir bûya! Gora wê bi dêstê xwe saz dikirAZADêm nazir bûya!..Anê, ji çokan bûya, nexweşa giran bûya! Xebera xortê xwe nebhista, xwemêji xopanbûya!..
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KESÎ NEGOT

Bilgo, xwe emrê xwe lê bireşê, te çikir aqil, li xwe heşê?Tu firfiroka yek wexteki, xwe keti halê kêz û mêşê..Xwe tu suwara gaz û kêşê, iro çav dibarina, dil biêşê.Xortê xwe av-behrê da avêtiy, te wi xwey kir 11 nav paşil, li ser pêşê!..Te ÇINARê xwe ani û dani hewşê robiro mhêrti h reng û rewşê..Kesi ne got, ev te xoş emeg wê biçe avê, xwe wusa xûya, lê wusa kifşê!..
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DU KÊLIK

Mi dit, xwuşkê xortêm rûmştine, yek dibêje, xwe ji yeki ra:"Birayê me bira! ket nava diyar û beyara, xwe ra bijart xweliya nenasji erd û baxçê war ne yara!.. Bi ava Behra wan canê xwe şûşt,bû hepsiyê du kêlik û çar diwara!.."Heywax felekê heywax! dibirri zman û zara!Dubhêri tifikan, distini teled û wara!..»Xwûşka din ji, lê wedigerine: «Gerdenzero» dibê, «xwe me bira!ri xweş diçû ser hmara! Serçavê xweşik 11 ser bejna şiöl,şikil dara hewr, çmara!De xwezil, ew roja ku tu diçûy ji desta, daykê derketa serê gazan, har zmara!Seyran bikra çemê diherikin bi berfa mişti, dihatm ji girê çiya,tiji dikirm dol-qûntara!..Hêshrên xwe 11 nav wan xista wê ji, şûna baranên meh Nisanê,dewsa aşitên dem bihara!.."Heywax felekê heywax! tu xweyê bela bi embara, Dişkêni xwe çiqas dilan, distini mfir.. intizara!.."
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AZADo birao, lo gelo bira!10 em du xwûşk bûn, dudo bira! Weki du cot pinkên biper,bifinn 11 dora şewqa çira!. Ew roja ku destê xwe te qetandji destê xwe Bijarê bira, Daykê, xwe ra digri û digri,xwe dibarine şor hêsira!Û xwezilya xwe tine bi ew rojên,te maç dikiri xwe biçûkê bira, Destê te li sermil, jê ra digoti," şirino, şekiro kekê mm, keko bira!"Heywax felekê heywax! gewlê te bi nexwaz û neyara, Ku bi rê nexi reviyan, helgirtne xwe ra pişti û bara!."
Birayê me bira, diket nav tewgera, mezin civata, kom ciwana, dikşand serê maqûl-kibara!..Ew tiştê h menv giran e xwangê, felek heyfa menv tine li heyfanXwe serê ewil berê wan dide gorê,11 ser dilan dadixe figan-fizara!.."Heywax felekê heywax! li te bibann agir bi bara!Hew kêfa xwe bini bi dûpişk û kêwjar û mara!.."



N AYNO(*)Ew ji kêmasiya daykê lawo, çi dibê li bextê te reş nayno.Çûndma te, çûndineke ha wilo dev-qeleman lê xweş nayno!jiyin- jiyanê li hev nayno, giri dil da şabûn nayno. Lawêm kula xwe dayka xwe ra, mirm vir da ray lê nayno!Felek can-giyan dibe, nayno, wan diqetm li hev danayno!Dewran tine, û ha dewran dibe, xwe j’dev girtiyên me xeber nayno!..Bira kula ye dilên dê-daykano, tijiya giri, ha bi hêstrano. Qeweta xwe ninin ji feleka xwe pirskin Çima dibe xort-levendan, me çima dihêle li pey wano??
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XEWNXwe mi dit işev dilirim weki,11 ser min keftanê dewrêş, bi neqşê zêr, gulavdûnê. Cotê perê xwe diçmsim şewqê dane gul, beybûnê..Difinm 11 ser Elegezê, Qûlpê, Diyarbekir, Botan, Cizirê, dighêm Ruhayê, Mêrdinê..Çavê min lê, diçim ber pê, xwe dibimm mm ew«Xevna Lê Xêr bin ê..»Xortek leqay mi tê, tê ber bi min, ew mzanim ku yê minê, min dibe û bi xwe ra digerinê.Datine nav civatek jin-pirekan, xwe hinek por serê xwe reş în, hinek kezi-guli tev sipi nê..Hinek rûniştine nan dipêjin, xwarên ser sêlan, ser tennûrê, Hinek bi hevra mişavere dikin, tiştan dipivin bi mêzinê..Ew ez mzanim dikşinm êşa dê-bav, ya ku derdê Leyl û Mecnûnê?ku dikin-nakin mêzin xwar nay, ber bi mil, ali yê dinê..
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rLê jineki ku wan jê ra digotin «dinê», gazi wan dike xwe 11 hev tinê."Em ketine çi dozê ê ra?" dibê,"bi wê kişandin, bi wê pivinê?Me mil û baskên xwe şikand, singa xwe qelaşt bi qêrinê.Em xwedigerin 11 derdê giran, bimn, bicervimn êşa xortan!Awirên wanên dikewandin dilan, kime tirka canê xwe şêrinê.Û, li pey wan av bikşimnji bira dilê me rebenên daykan, Ka binêrin tal e, tûj e xwe tam, rengê xwe çi figan e, çi qêrin ê?"Çima herkes dikesire tenê bi wan, dibe behsa Xecê, Memo - Zinê, dayikên wan xwe ra çi hal-ehval da ne, kes çima xebera xwe ji wan ninê?!.."
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DESMALA BAYÊ (*)

Bigre desmal Bilgo dayê, bibe-bine bi sir û bayê!Wê l'ser AZADê m baweşinke, bi ew hesretên dil da mayê..Ew hesretên ku dil mayê tu bike hespê evê bayê!AZADêm li ser pişta wê suwarke, bişine Şimaş Dûderyayê..Bişine Şimaş, Dûderyayê, gundê bavê, gundê dayê!Bra kalanê xwe jê bipirsin, heyani nuha xwe 1’ kû mayê?Heyani niha xwe 1’ kû mayê, wê AZAD bibê ji wan ra yê,Ew sirgûnê ci-warê xwebi destê bêbava Tirk cûntayê..ji destê bêbava Tirk cûntayê,AZAD xwe avêti Fransayê.Ew jê bêri, em ne haybûn xwe 1' vir birêj çavkên dayê!..Xwe li vir birêj çavkên dayê, omida wê bibirre ji dinyayê,Berê wê bide PERLAŞEZê, Mekke-Kabe xwebibir nayê!
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Mekkê-Kabeku bibirnayê, û nifir bike li cûntayê.Ewê ku wan ji welat qetandin, bên dalqandm bi pêsirayê!..Bên dalqandin bi pêsirayê,Tirk ji xwe bibinin ecêbayê!Heriyê ku wan li KURDa kirine, * bê pêşya pise-pisê Orûmayê!!..
* * * *

O DE

Daykê li ser du keri ye,Oda xortêm bê seri ye!Xwe çûy, neçûy gav navêtme, Lê venekir mm deri ye..
Oda xortêm bê seri ye, dê venake lê deri ye.Serê xwe da wundakim, tê ku jim ra lê ku nabe, Dinya mirat. h me lao, xwe bi hember-hemberi ye..
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XERÎB

Ne tu navê xwe 11 serê, ne emr, şiklê te 11 berê!Ki zane tu ji xelkê kûderê?
TUxeerib... mezel xerib!..Ne te cilên xwe, ne libas, ne midasên xwe, ne kidas.Xwe 1’ ciyê bêsay û iltimas,
TUxerib... mezel xerib!..Ne çûndina te, ne hatin, ne rabûna te, rûniştin, Ki hatm ba te te hiştm,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne dostê te, hevalên te, ne hembaz, embazên te,Ne 1’ vir xêr nexwazên te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne 1’ vir wey -xwedanê te, ne met û xalanên te,Te pirskm apanên te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne gelan, gidanên te, ne mali, mêvanên te, Ew ji te dûr ciranên te,
TUxeerib... mezel xerib!..
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Ne ew xweliya axa te, ne xwe hewş, eyvana te, Ne gundê niştimana te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne kam, şadimana te, ne kul-derd, arana te, Xwe bê hay ji birin dayka te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne zalim qedera te, ne ew dêl feleka te, Ne ji dunyê xebera te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne bihar, payiza te, ne xewn û xayiza te, Ev der ne bi gewl, riza te,
TUxeerib... mezel xerib!..Tên diya te, bavê te, xwuşkên te, birayê te, Te 1’ vir xiyal nakin te,
TUxeerib... mezel xerib!..Ne j' dê û bavê te haya te, hatm, nehatm hafa te, Kirm ziyaret, tevafa te,
TUxeerib... mezelxerib!..
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Ka 1’ vir şûştina canê te, şehkinn poçaxên te, Xwe simêl qeytanên te?
TUxeerib... mezel xerib!..Havin, xwe zivistana te, berf û baran xwe 1’ ser te, Nahesinm bi sermayê, germê te,
TUxeerib... mezelxerib!..Ne merhem, dermanên te, ne xwe hêrs -fermanên te, Ne berhem, zirarên te,
TUxerib... mezelxerib!..Ne 1’ vir kitêbên xwe bixwmi, ne sing-berê xwe bixrini, Bi çi hewi-hewya xwe bini,
TUxeerib... mezel xerib!..TU min xortê minê cergebez, tu xwe Kurdê qur e, kurdê fez, Te got "Ki me?.." neghişti "..Ez"
TUxeerib... mezel xerib!..Tu suwar nebûy 11 hespê xwe, hefsar nedayi destê xwe, Xwe biwar nekirneslê xwe,
TUxeerib... mezel xerib!..
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Zeman te 1’ min kir du kêrt-e bû wexta bi te, pişti te..ji roja tu çûy, mm hişti te,
Min dayka reben.. xerib!..Bidim ez li serê canê xwe, min hebûn, tunnebûna xwe, Mirma te ya bêiman,min bike mêvanê te

li rû te mezel.. xerib..

DENGÊ BÊDÎL

Li himbera mala me dêrek hey,seri tûjê, teng e navmil, çepilê.Nizam bi destê kijan hoste çêbûy. bini fire, jorda zirav xwe şikilê!Şin -şahiyê li gel ilam dike, dengê çana xwe ku vedike, ji xwe ra lêdixe ku 1' zengilê..Dibêm derê! şxkil hûni yê, lûlê,ne 1' gori hêlina kewê û bilbilê!Her carê xwe virda-wê da direvimm, ku tê dengê nagosa te, hezinê, mehzûnê û bêdilê!..Belê ku zamm, faniki din verêdiki,lê werkiri ava gulê, av simbilê!..
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01 û dinê me xwe ne yek dêrê dibêm, ezê îslam, tu Filla Xaç sipiçilê!..Sondam 11 ser Hz. Mihemed, Qûr’an, ya te bi navê Hz.îsa, ser bi incilê..Ew e, adetên me naçin ser hev, em minyên xwe verênakin bi lêxistma zangoç, dengê zilêl.Lê hercarêlêxistina te bêdil tê mm,weki hewara xortêm rabke cardm, Xwe min ji hişê min dike, min dike ji qeweta çok û gavan .. min ez dilê!..
TUNNEFelek baweriya wê tunne lao, dike karê hişk bêbava.Ku li hesabê wê nay li hev dixe, vedigerine dem û gava..Li zora min tê ku wexteki, evê li piya, teşi rêsa xelkê, ew tu merdê xortê mm bûy, iro ez îm de wê car, dixwazim li kûrê xelqê dikim lava..Xwe ji xwe ra ji dibimm, ewê xerib, xwe xerib în,Xwe hemû nagrin ciyêxort helalê dê û bava!..* * * *
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Dilo de were meare, mebe baran mebare!felekê debra xwe hilani, ji te ra nehişt zibare!.* * * *
BIBARÎLao, tu devê te 11 xwe sar i,ez bi zar îm, tu bê zar i..Kevir li canê xwe bibarim, ez li rûyê erdê, tu li xwar i!.Ne 11 dora te çiyayê bani, ne ji welatên te çem û kani!Reben îm lao, tu 1' kû, ez dizamm, ez çi dikim, tu mzani!..Ev tu qûlika reş da, tari, di mi da dibarini agir û xari!Hatinam nexweş ba te bêm lao, xwe 1’ ser te dizanm bi bêari!..Dilê xwe bûm perçe, pari, demayi pêş mm tu yek cari!Xewne rojan da te nabimm, agirli mm dayka te bibari!..

* * * *
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Minê bigotaHa li minê şipilê,ji gul û nhan şitilê,Ser û çavê xwe, dev li ken hubê tine ji dilê..eger xortêm ji qizek qizan bûya..* * * *
ÇENDKÛLM

Devê xwe li xwe wenegerim, lao tiştek nebêjim , destêm dikevin şûnê, ew dinvisin-dibêjin.Hêvi dikim ez ji te, xwe ji xortê xwe kej-im,navêm dermexine ezê sewsi me, gêj im..Xelasbûna min tunne, ji dayka xwe ra nebêji, yekcar ji min nestini, mabim bi xwe ra mêji..Ku bikevi xewna min, bi bejna xwe dirêjiişev xortê xwe ditime, w’ez karibim bibêjim..Evê hesretê lao ji dilê daykê davêji, xewna mmê da eger tu navê wan bibêji, Emsalên te ki ne, tu bi ke ra dileyzif!),kapê xwe lao li wêder, gelo bi kê ra davêji?!Ezê bi çi sazi lao, ka ji kê ra bibêjim,çend kulm kula xwe w’ezê, di ser kê da birêjim, Ku keti xewna min işev, bi mi ra xeber neday, heşyar bûm ku.. sexik îm, ezê sewsi me.. gêj im..
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HAVÎNE LAO(*)

Havin e lao, havin e,bi ewr û dilopên tavin e..Tin û germa wê da eza te bi lerz„ ew yek nexweşa tawi me... lao!..Havin e lao, havin e,xwe 1’ ser dem û rojên gavin e.Ev bi gul û xûnçe, bi kam û şahi, dayka te dilorine, dilawine.. lao!..Havin e lao, havin e ,ev xwe serê meha navin e!..Çil û heşt rojê me ma, emêhev ra, ev dem-ditinên me, dawi ne.. lao!..Havin e lao, havin e,dilêm xwe ew dara kul axpin e.Çavên kê dinêrim geş m, ew beş,yê mm bi şirin, şiravi ne Lao!..Havin e lao, havin e ,xwezi bi çavên ku wê navin-e! Xortêm qetand wê ji pêş çavê mm, ji tirsê xof îm, sawi me.. lao!..Havinê lao, havinê,wê bijart berxê min xavênê..îi dmyê ra kêf û sefa belavkir, ji xortêm sitend lawinê.. lao..
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Havin e lao, havin e, dizûrin e xwe gurên harin-e!Min mezel mezel h xortê xwe digerin,ji hêsran eza korê, te navine.. lao.Havin e lao, havin e lao, elûep 11 qirkê, pirani ne!hêmin, hêjayên xwe ra bi hejmar, xwe ji wan ra xelayi, xizanin e.. lao!..Havin e lao, havin e ,wexta petêx-zeveş-qawin e !..Kula te 1' ber wan xûriniya min,şiv-taştiya mm, firawin e.. lao!..Havin e lao, havin e , şixûl kef e, şayin e.Tê dengê zima zind û zêndiyan,diya te digri, dizarine.. lao!..Havin e lao, havin e ,w’ez rebena dora te xali me !.Bêm, xwe bavêm ser te, xulq nimm, xwe ji dil felc îm, bawi me.. lao!..Havin e lao, havin e, çelqandim mêji, hawi me!Siheta xw nakim qe behs û bazar,ji wi ali ew mzam çima qawi me!..
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NE EBEDEMewatê felekê nav xeravê, neseb pûçê, ji nenas bavê!Xençer ji par va 1' meriv dixi, wexta ku tini keys û gavê!..Felekdêlê xebermede! \» kumê serê min hilmede!Bi ev şûrê ku te 11 mi xist, mebê «kezeb li me tev kezeb e, kezeba dinan bê edeb e!..»Felek, ev dinya te wê bipelşe!iro nebe, sibê nebe!Her çar rûknê xwe wê hilweşe, weki sûra 11 Serhed e!Tu ji btndest felek, tu ji fani, çerx dişkêni ew ro hebe! Aşê xwe idi nagenni, dibini dewran ne ebed e!..
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DIBIN-TININ

Kulên xortê xwe binm-anim,11 ser dilê xwe şinbax danim. Bi baê kesrê, baê giri,bina xortêm dibm û tinm.Ew hesreta me ra navendi nm,bi pel û şitil.. bi reng û bihn m; Bi mij m her wext, bi avi ne,wek xortêm xwe naçilmisinm!..Baxban m ew, meyxûr ninm,rondik wedixwûn, mm digrinm. ji bêriya mi ra ew derman m,xortê mm ji mm naqetinm!Lê çift m ew, bi peşk m, bêoxir m, weki xortêm nayn - nabhunn!Kula ku danin 11 ser ev bax , evbaxlimin xerabkinn..
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ŞEMITt

AZAD e min sere xwe hilani, çû.. ji dmya wêran xeyidi..Zexq û sefa wê hişt xwe jê raxwe j’ser behrek şeqiti..
Behr, ava xwe li canê wi hat(!),hewya xwe tê da tewiti;Hesabê birri ji me, ji wê, haya xwe nebû ji xwe dinyê, agir pêket.. şewiti.."Çihat seri?" daykê xortê xwe pirsixwe ji feleka hit-hiti..Wê got: "heşe keçê, dengê xwe meke, berx û beran li xwe nayên, bi texmina min perpiti.."Ew h hinek dilan ra xweş nehat11 biyanê ji bo çi bû xewiti,Reş nezeran dil şikandm, xeyidandm, ji dmya mirat, xwe awêsiterk.. şemiti!..
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XURBETÇt

Perlaşezê, wey li minê lê mewatê, can dixwazi ez bidim te, ji laşê xwe ra ez çerçi me.Li bin pê xortê mm ciyê xwe daymm, xwe jê ra bikim ver bekçi-me..Kesên biçm-bên xwe ser me dan w’ez bibimm tewdira xwe nobetçine,W’ez gazi bikim yek ji wan ra, bibêm dergevano, ez heyrano! li gundê hanê, ez ji hal-ehval xeberçi me..Herçi mezelên ku 1’ ser xwe xweş avano, xwey-xwedanên ew belû ne!Lê herçiyên kevirên xwe xam û, xav în gul- kulilkên xwe çilmisine, Tu têkilya xwe bi wan meyne,dil-qelbê wan meêşine! Ewên ku dirazinin paşla xwe da, xortê Kurd m , xêr nedi no, siyasi ne, Li qebristan xeribistanê hal-haziri navûdengêxwe «Xûrbetçi ne»!..
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DILO WERE

Dilo havin e..Va disa hat..Weki Duderya, mi gundê bavê, ez ji hişkeloki zûva bûm.îi avê, pişê, ji mijê mehrûm, çend perçe, çend ali va çûm..Çi gotim tal û tûj hat, bi şerbet, şirani ninbûn,Nehatm ji hêla Qûlp ê, Qozlix ê, ne bi tama hingivê Wanê bûn..Ev tu 11 geşi digeriyay dilo, ew te dixwest xweşi.. şabûn..Nizanbûy ev berhemên şewatê, ne bi kêf-xwestma dayê bûn..
De tu were dilo!ez iro, te dûr ximji derd û kulan ,te weki meyxuran serweşkim!. Hewzeki çêkim, şikl û ciwaniya xort bextreşan 11 der-dora te pêşkeşkim.
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Hemû şehidên me Kurdan bikim avpijina wê, bipijkinim ber bi esman, hewzê jêr da, bi xwûn, xwuydana wan tijekim.Û pêlên wê bidim peyhev, ew ber bi behran firekim.Dema ku wê deng ûdest bi şirina xwe kir, ser bihelim goştê xwe dil,Behra Sipi, behra Mediteranê, w’ezê pê şermi û rûreş kim..Û hê paşê..berê me bidim deşt û çiyan,bê me dengê çivik, pez û berxan dilê xwe em bi wan ra geşkm! Guhên xwe bidin dengbêj, şivan bixm ji me ra li btlûran, hesret h me peşrevkm.Ku me dit,Pelê darên çinaran..pelên hewr û gûzan hêntk hêmk bimeşm, xwe bilorinm ji me ran, Dilxweşi, şabûn ev e emê bêjm,11 felekê bêbexti nekm!
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Û em bibinm,şerqa serê sibanavêt li me ji Kurdan..Me ji dit tirêjên royê avêti 11 pişta çiyan!Rabûne biskûlên beybûnan-nhan vebûne, fetiqine guli, bişkû ji kêfan..Emji,xwe bibinm li welat,11 zozan, berx û beran,daye hevdu berivan, Ro h berawa, difetilm, qewlê sibê dane hev, Dixwazmji hiv û rojê xatiran!. îdi natirsm ji sibên xwe
ji pêşerojan xwe, ji dotaan!..

Ez ji, ev defter bignm li virû biqefêlim yek bi yekli ser hevdu rûperan!..Lêbelki?!!AZAD êm dixwazeçend gotm ji dmya wêran.Çi çû, çi ma li pey xwe,derxim ji dil hesretan(!).. i ,
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XANA DINGO

Dunya?..xan e lao.. xana Dingo..Hinek tê da 11 defê dixin, hinek dixm 11 tasa çingo.. Hinek..goş tê xwe da dişewitin,Hinek,nêçirvanên kew-pilingo!..Hinek..hukmên gelan devê wan da, fermanên xwe bi nav û dengo! zulum, zorbeti di rêçûna wan da, dmya, kainat h wan tengo!..Bi xêra serê sêwiyan, ew dixwun loq û pariyan,Belengazan verêdikin riya kuştm, minnê şerê ber devê tivingo!Çi xema wan e jiyana xortên me evdalan, ro nedityên yek caran,Li ser ray û emrên wan„ hêna bê wext, bê zeman dikevin bm axa zicari,Dmzm bi hihna gemari, di nava kam û kamçok û zengo!..
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SÊ BIHAR E

Li pey teva dibhure sê bihar e..sê bihar.. çavêm lê bamave weki kul e, weki jar e..Xwe ji xwe va min digot, ez nagijim biharek dm lao, çi hişki be, çi bibare!..Sê bihar e..ez 11 mal îm pirayi, lê dinyê kemili ye, bihêşini, bi hêşinayi!..Darên kute hiştin sê bihar e, guliyê jêr giştin erdê, yê jorin bûn sê qatê te..bi bejnahi!..Bin fire nehmek ji wan,11 ser serê xwe lûlik,lûl m.Hmek ji wanseri tûj û zirav,şikl qemçika wek duldul m..
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Hevalê xwebipirsi sê bihar e.. ji te ra bêjim ku, hinek bûnxwedyê zêç û mal.Zarûyê xwe bûn hinek sê bihar e...xasima navê te11 wan danin.Xweanha birêva diçin, bûn bidev-zman...Hinek ji wan weki te.. xwe borik in, zer, hinek ji qenk în, xweşik m, esmer..* * * *

* * * *

Û, di emrê te da çûn,çend xort hevalên te ji.Iro, dayikê wan weki min, d'agirê xwe da dikelijin..Û, rê-rewş ji min dipirsm, min çi xweli li xwe kir, ew çi toprax li xwe kin?
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Lao, lê bibêyli dinyê çi bihuri sê bihar e?Ku xûnxwarê Seddam, leşker avêt ser Kuweytê,Kapitalistê dinyê tev ketm derdê petrolê, gotin "Ev ya Hitler e, gerek serê wi bê jêkirin."U gihiştin serê bihev ra, ku muddetik nefesa wi bibinn..Qe neamn bira xwe, ewi li Helepçeyê, yê xwe li Kurda kinbû!..Seddam wê paşê,ku serê xwe bilindkir pari, carkedm disa gihişt ser Kurdan,Kurdên me carkadin weki berê derketin xwe ra koç -seferê..ii tirsa bomban, mitralyoz, tirka ci-warên xwe kinn,Ew dema ku berf-baran, bager-bahoz, xwe avêtin ser Tirka ew ji nexwazên berê!
Hê, qirardan Bûş û Major, Mitterand, weki petrol Kurdan ji biparêzin.Pişti ku serma zor ûreş da, roê hezar kes ji wan minn..
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iro federasyon dibêjin,rûmştin xwe ra saz kirin.. Anha parlamento xwe hene, xwe ber bi azadiyê rakinn..* * * *
ji Kurdistana iranê,

Doxtor Şerefkendi û xwe sê heval, li Berlinê hatm qetilkinn,Ew ji weki Qasimlo Ewdurrehman,ji ali hikûmata îran!..iro ew ji ciranê te li PERLAŞEZê, gerek hûn agahtarên hev bin, zambin HUN ne ji hev dûr m!..* * * *
Lê çi hatin serê devletên dinên, bêjim te ra eva sê bihar e!Tu nizani çewa weki diwarê qarton11 ser hev helişin û qelibin, Yên ku digotm "Cûmhûriyetê Sovyet", ji hev qetiyan yek bi yek.

Ewil Gorbaçov wan ji serê xwe avêt, dor li wan ani paşê Yeltsin...
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Weki berê neman îdiÇekoslovakya, Yugoslavya.Gihiştm hev Dogu Berlin, Bati Berlin,Honeker ji qatil û xayin elan kirin!.. iro ji, Sirp, Xirwat û Boşnak ketine hev, ka ku heyani kûder zora hevdu birin?..Tiştek ji heyi, te ra bêjim,ew bo me Kurda heri ginng.wê kêfa te ji bê zambi ku,hinek hezên Kurdistan Bakurê,Gohê xwe dan daxwazya gel, di nava hev da aşiti, dostiti, piçek öirati saz kirin!..Xwedê bike nebe ixaneti, dewa xwe heta dawiyê bibin!..* * * *
Lao, dibên disa leşkerên Tirka dagirtne ser qawirên me, dewara,Xerabkirine Qûlpê,Licê, Şimasê, Dûderya, yaxme anine li kevara..Ketine mezelên bav-kalan, xirabkime çeper -diwara.Giştine ser xorta, egit û mêrxas dibirnn ziryet, nahêlin wara.
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Canê heyf rast dikin 11 rastiyê, kaş dikin li erd-goxara..Yê mayin nizanin êdi bikenin, ya ji xwe ra bigrin.. bizare-zara!.
Pir caran xwe dibêlaote dayka te, xwe ji xwe ra, de ku mmn dihatte ji xortê mi ra, wusa dibû xwe bihata bra!.Ew te minnek wusa dixwest, şerê xwe bes dibûy bi keviran bra!Ser axa xwe def dikiri,ew leşkerên Trrk kafira..Minnheyeku.. zorzalime..Mirm heye Walle di qirkê da diçe, rehet dike cama dilan, dikeve şûna av kefsera!.
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GOVEND DAYNIM (*)Ev çi xem e, çi keder e, dilo 11 te çi lerz e?Çi dilreşi 11 te hat; çi derd-kesera berz-e?De tu kula xwe bine, em lêxim rûmûz-remz-e,Ezê govend daymm.. xwe bihêjine..bi kêrsima wê ra.. tu bileyze(!)..De dilo were bileyze(!).de were dilo tu bileyze(!)..
Girti mayi di nav çar diwarên yek hewş-e, jê derketm tunine; ne rê, rêder, ne rewş e.Bigriy, bimri, bikeni tev hiç e, boş e, tewş e,Ezê govend daymm.. xwe bihêjine..tu bi hêstrên xwe ra.. tu bileyze!..De dilo were bileyze(!.).de were dilo tu bileyze(!)..

Digriy, digriy qinyat nayni, hê nabêji ku bes e, Çibki-neki deng nastini, ev jan ker e, bêhes e.Textê(!) xortê te saxlem dilo, xwe ra meke weswese, Ezê govend daymm .. xwe bihêjine..tu bi kesra xwe ra.. tu bileyze!..De dilo were bileyze(!)..de were dilo tu bileyze(!)..
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Xortê te xêr nedit.. mtrad nektr ne beis e!Bes, bi têra xwe htşt, ev şewata serdews -e.Qam û gûca xwe hilde, ji te ra nebêjm «sews e!» Ezê govend daynim .. xwe bihêjine..bi heznngên xwe ra.. tu bileyze!..De dilo were btleyze(!.).de were dilo tu bileyze(!)„
Berxê te radzê li rastiyê, ne l’kaş û hevraz e, Xamûş.. nêzi dar çinarek, baê xwe jê ra awaz e. Va 11 serê diçe-tê, deng ziz e, ji nay û saz-e, Ezê govend daynim.. xwe bihêjine!..,bi ahênga wê ra.. tu bileyze!..De dilo were bileyze(!).. de dilo were tu bileyze(!)..Xortê te henekvan e, hezdike ji yariyê, tmaz -e, «Megri, melorin anê!» dibê, «rastke kêfa bi naz-e!»Tu bicvine heval-hogir, dost û yarê hemraz-e,Ezê govend daynim.. xwe bihêjine..tu ji kerba xwe ra.. tu bileyze!..De dilo were bileyze(!).de were dilo tu bileyze!..

204



AZADê te mayi di nav çit-çeperên çar gaze, Emrê xwe ew cahilê, di wê da dike derbaz-e.?Der-dora xwe nabine, ji te ra dani çi saz e, Govend ji te..lorin-lawin.. ji dayikê dixwaze!De dilo were bileyze(!)..de were dilo tu bileyze(!).
1990/1993 - PARÎS

(*  ) Ew helbest, ji ali xweyê xwe da bi miqam hatme danin.
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Ez ne şair, ez ne hozan, 
ez ne xwediyê ew dew, dozan.

Ez hemal îm, barê xwe xem, 
menzil ber bi dil bi kulan!..


