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B A H 0 Z<^>

Waha!

Va ye hat ba!

Cihan lev bû serraa.

Hu... V.,.

Hu... V...

Geh bayê reş,

Geh bayê kurr,

Çiya.

Neval,

Zimag

Bi hev re yekdeng

dikingurregurr.

Du bayên tûj

Du bayên sar

Radihêjînin

(1) Bahoz: bayê pirr xurt
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Giya û dar,

Hu... V...

Hn. .. V. ..

Yek ewran dicivîn,

Ê din ji bev dirrevin,

Dikin şerr,

Bi awirr.O)

Yek hûye Hurnii2(2)

Rûgeş û 11 ken.

Ê din bêmirês

Wekî Ehreraen.(3)

Li rûyê erdê,

I)i nava ezniên

Ewrên reş,

Ewrên gewr,

Rast û çep

Diçin tên.

(1) Awîrr: nêhrrlna bi xeyd û beybet

(2) Hurmiz: Xudayê xêrê li ûik ZerdcştiyaD

(3) Ehremen: Şeytan li nik zerdeştiyan
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Herdu bayên ha»

Bi xurlî û şîn

Hevdî lcol dikin

Wek du dêwêndîn.

Herdu ba,

Bi vî halê ha,

Dikin şerr,

Dikin ceng.

Dinya ser û bin,

Hawîr bûye deng*

Guvvîn .. .1

Gujjîn . . . '

Gurmîn . . . i

Diheje cihan,

Diheje zemin.

« «

Bayê kurr,

Ji bakurr,

Bi leşkerekî xurt,
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Leşkerekî gurr^

Bi pêllan,

Bi killan,

Dajo ser neyar,

Wekî gurê har

Da ku bi derxe

Di nav cih û war.

Dikin şerr,

Dikin ceng.

Gujjin . . . !

Guvvîn . , . I

Gurmîn. ..!

Ji her alî deng.

Ji her alî şîn;

Holê bi xurtî,

Bi zirt û halan

Hw rûyê erdê

Her dikin talan.

Şopa wan xopan,

Şopa wan bi xwîn.
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Şiîna tajangan

Tev dibe birîn.

Tertilî Hurmiz

Ji ber Ehremen;

Derket ji qadê

Hê jî rû li ken.

Sist bû bayê reş

Derket ji meydan.

Bayê kurr bi zor

Himbêz kir cihan,

Bakurr

Wergerrî

Holê bû Bahoz.

Cihan

Seraser

Bû dûman û toz.

Dinya ma li ber

Dêwê har û reş.
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karabaxker e ew

Mêrkuj û keleş;

Ji bo demekê

Cihan ma bi wî.

Dibûne Xwedê.

Di nava wî cî.

Xudakî bêvac.(l)

Xudakî cebbar,

karê wî kambax,

Gelek zînatkar.(2)

Heyhat !

Heyhat 1

Vî bayê bêbav,

Cerg û hinav pat,

Bahoz,

Bê doz,

Wekî Ruhistîn

Bi ser me de hat.

(1) bêvac: bê mentiq ehmeq

(2) zinalkar: zalim, zorker
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Bahoz 1

Bahoz 1

Riiyê erdê lev,

Bîî diiraan û loz.

Siltln ^bi sitûn

Gihan ber ezraan

Ricifîn 11 lerzîn.

Gihaşte cihau

Boblat,(0

Boblat...

Ev çi bela hû

Bi ser nie de hat?

Çiya û ziraag,(2)

Rêl û gov û şag,

Avnhî, xirhe,

Bajari', qesehe,

IJar n Ijcr, giya,

(1) Eoblat: l:ela pirr mezin

('i) Zimag: di palêi) çiyan de crh

sersî, ku loyê himlik dibîne
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Zinar û qefa,

Tev bi hikraê ba

Diierzin,

Dihezin,

Diricfin,

ji tirsa,

Ji ber ba.

«

Çi erd û çiya,

Çi av û derya,

Ji ber hingên(l) bê

Dikevin tayê.

Daran hil dike,

Qefan gêrr dike:

Xanî têne xar,

Dibin tar û raar.

Li rûyê erdê

(1) Hing: şelpe, kir an lêdana xurl
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Meriv tinawiKO

Geştî di derya,

Li jor balafirr.

Rê li ber tevan

Winda bûye her

Hin dibin tinne,

Hinek jê sêser.

Hewar!

Eman 1

Ji her alî tê.

Deng ji xweyî can

Bi şîn û girîn

Feryad û fixan

Nizan biçin kû

Dehbe û insan?

# » fl.

Bahoz I

Bahoz I

(l) Tinawir: herçî tiştê xweyî can



Cihan reş, farî

Tev (iiiraan û toz

Rêzana dinê

Li hev xist vekcar

Der^'^a li hev ket.

Çiya hatin xar.

Ev deraa hindik

Gelekî dirêj

Hemî şewişîn

Bûne raest û gêj.

Deverrii ketin,

Neraa kes ral)ii,

l:^zraan wergerrî

!3i ser me va bû,

(^ihan ser û hin

\a jêr û li jor,

Tev de bûn xopan

Welat û sinorr.

Hemî sernexûn.

Çi xurt 11 çi jar,
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Li rastekê inan

Dewleraend, zîvar.

Ji rain ku ne raa

Kesek di cihan,

Ser rûj'ê zeraîn

Tev bii goristan,

* » «

Hînga,

Hê tê ba;

Bakî bê eman

Her dike wêran.

Ji niş bi derket

Peyakî reşkal,

li serî koloz,

Bi şapik û şal.

Hilmiştî, sivik

Û çalak û şeng,

Hira bi zend û hend

Xweşraêr û çeleng
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Riigeş n xwîngerra

Gelek sergiran,

Sergevaz(i) ii xurt,

Fêris 11 hozan,(2)

Bi semt û suhun,

Xurtî 11 tewat,(3)

Berê xwe dida

Navçava welat.

Wek Ristem,

Wek Gndherz,

Bê telaş ii bez,

Bi vîn,

Bi şîn.

Di nav kimtarrên

Zaxros dinieşîn.

Berê wî li jor.

Bawerraend û xurt,

(0 Sergevaz: mezinê bi nav û nas

(2) Hozan: kesê pirr jîr û zana zaninek bilind

(3) Tewal: lemkîn, sergiranî
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Alek kesk û sor

Bi destê xwe girt.

Ne toz û dûman,

Ne ba û bandef

Nikarin badin

Berî .ji hedef.

Bê tirs lî perwa,

Bi dilekî geş

Berê xwe dabû

Bahozê keleş.

Welê çû gazê,

Bê ketin ii west

Ala keskû sor

Li darekî best

Berê,

Bi awirr

Berî da cihan.

Denia

Ku wî dît

Heraî perîşan..

—ir>—



Dilê xwe êşand

Wî li ser beşer

Digot: ji bo çi

Bîîn hevalêşerr?

Dema ku şerr tc

Tev de dirrevin

Holê deverrû

Nexûn dikevin.

Mixabin!

Çi kirêt i

Serî datînin

Bê şerra ii fihêt...

« * «

Ew bayê raêrkuj,

Bahozê wxînxwar

Ku cihan heraî

Dikir tar û raar,

Li pêş suhnaO) wî

(l).Suhn: heybet
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Reskalê rii«es

Paşpê dirrevîn

Kw dêwê keleş.

Mandî xu^^a bû

Gelek, Ehrenien.

Hurniiz ajot ser

Hê jî rû li ken

Pişlî ku revand

Wî singa bahoz

Cihan vala bii

Ji dûraan ii toz

Darê xwe hilda

Bi ala rengîn

Sînorrê welêt

Ji nû ve danîn.

Pişli ku revî

Ew dêwê keleş
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Zivirrî roeydan

Dîsa bayê reş.

Lê vêcar bi ten

Xebata xwe kir.

Hilraa di derya

Û erdê rakir

Li rûyê ezraên

Wî ewr civandin

Çi reş û çi gewr

Li' hev gerrandin,

Berê

Pirr sivik

Dibarî xunav

Paşê

Giran kir

Daxist tav bi tav.

Çendakî welê

Rûyê erdê şuşt

Qirrêj û geraar

Nehişt tev de mişt.
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Ewrên di ezmên

Ava xwe rijand

Rûyê cihanê

Yekerrû divejand.

Kulilk û giya,

Rêl û dar ii ber

Tev serî hildan

Sîn bûn seraser.

Hînga

Di Cihan

Neman pîs.

Tev delal û rind.

Wêran,

Xopan

Ava bûn

Çi bajarr û gund,

Qeli^'^a tovê

Şerxwazên teres.



Neman ew diipişk,

Mirin ew nakes.

Pişlî mirar hû

Ehreraenê raar.

Şewitî di nav

Potên kolîdar.

Rabiin,

Dilgeş,

Yekdest

Karker îi cotkar,

Kolan

{iorrek

Pirr kiir

Ji ho kolîdar.

Jê rc

Danîn

KêlekC)

Mezin û giran

(1) Kêl: kevlrê ku di ber gorrê, alivê serî de

dadiçikîiiin



Li ser

Nivîsîii:

((LI VI R

HADIZÊ ŞEYTAN;:»

•tt *

Din^^a hi xwcşî

Ji nii ava hû.

Zivar, cewêlekCO

Dilses û sa hû.

Piêzan, şêwiewi(^)

Tev aşîtîxwaz

Di nav wan ne nian

Bircî heleni»a'/..

Cihan,

Ji nîî ve

Holê bfi huliişt.

(1) Cewêlek: kesê bê cr I Ci xcbal ku ji bo

xelkê dixebite ((pii'oIêtar»

(2) Sêwrewî: îşlîraUî



Delal û şêrîn

Vê car

Dikarin

Reş û gewr,

Sor û zer

Bi hev rebijîn.

Bîjîn

Bi xweşî,

Bi rûraet

Bi şadî û keni

Hurmiz

Bû serdest

Her û her

Li ser Ehremen(D

(l)Di efsaneyên ola Zerdeşt de dibêjin: Hur-

miz û Ehremen ji roja dinê ava bûye bi

hev re di şerr de ne, lê dawî Hurmiz dê

zora Ehremen bibe û bikuje, jê bi şûnde

nema di dinê de neqenc dlmînin û nema

xerabî dibe.



BANG
« Ç^L h& kaç d Laiaîn clb^aii

Li mi^ticana pêncan. »

Ho keçcn cîhan! lawên sergiran!

îro hiîn civîn dikin raihrican.

Ez pîrozdikim raihricana. we,

Dilê iiiin geş kir vê civana we.

Ev civîn, peyivîn, dîlan ii govend,

Yekdestî, biratî, ev rêzik û bend.

Tev ji bo aşîlî, heqşînasî ye,

Ev arnianc rae ji we berê nasî 3'c.

Pirr sipas ji we re hey lawên cîhan.

Li pêş we dibîn ira dozek(l) pirr giian

Ew doz.

(1) Doz: dawa, daxwaz.



Doza serhestî û azadiya mirov.

Divcî xelas be,

Ji zînataO) kûlîdarê dilreş n hov.

Ew koiîdarê kn,

Bj navê heqpercslî, da{limendi(2) ii zanîn,

Şûvc zînatê,

Bê (lilovanî li ser siloyê nie danîn.

Ji xweşî û serbestî,

Xêr û xêratên welat kirin hêpnr!

Ew in zînatkar, ew in diz, ew in dijmin,

ew in nayar...

Wan ji nav rae,

Hin dewlemendên guhhel û pîs û leres

Bijartin kirin pêşeng,

Ew jî wek wan knrreder, çillek û nakes.

Ev herdn serî,

(1) Zînat: zilim, neheqî.

(2) Dadimendî: edalet.



Bi navê dostî û alîkarî ii peyraan,

Dixwin bê fihêt,

Malê rae, eidê me, xebata me, tevî can...

Vê paşiyê Rohelat,

Hişyar bû ji wê xewa kambax û dirêj.

Ji bo azadiyê,

Kefteleftekt(l)gelek mezin dike ji mêj. .

Ji her alî,

Welatparêzcn bi rûmet serî hildan;

Her dikin bi mêranî,

Şerrê kolîdarê bizdok û xulamckcn wan.

Her rojê ew,

Bi sedan û hezaran ji xwe didin kuştin.

Axa welêt a hêja,

Bi xwîna xwe a pak didin şuştin.

Da ku hêja bin.

(1) Keftfleft : xebata ku ji bo tişlekî tê Kirin,

nîdal.



Xweşî ii serriraziya(i) serhestî û azadî:

Ji îro bi şii nde,

Bijîn serhilind, hi dilgeşî û şadî.

Wan divtin hêrgiz,(^)

Berdin kolidarên zorker n talanker n diz

Neştiman C") xelaskin,

Ji xulamokên wan, ên bêhav û xiniz,('l)

Wê dema ku,

Kolîdarê hîz ev yeka han bîr hir;

Ji bo mavin,

Û firotina pirtalcn xwe binêrrin çi kir!..

Ji lewre v/an,

Bi navê « tirsa serdesliya komonîst »;

Welatê me yê aş,(5)

(D Serfirazî : serbilindî

(2) Hêrgiz : herhal, îlla

(3) Neştiman : welat

(4) Xiniz : xaîn

(5) Aş :ji aşîtî, salim
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Tijî hesin kir, heye ku we hi îst.

Rohelata navîn,

Heya ku digehê sînorrê bakuîr;

Tev dagirlin,

Ji top û tifing ii lang û balnfirr.

Ev çekên ha,

Hemî ne ji ho şerrê leşkerê sor e.

Em têgihêştî ne,

Ev hîzebûnî 11 ser me nema dihoic...

Ma kînga ew diwêrin,

Berê xwg hidin leşkerê sor c pirr lek:(0

Wan hi çavên xwe dît,

Şelpa karker ii colkar û cewêlek. .

Ez ne bawer im qet

Ku îro li dinê hebin ew ker

Qîma xwe bînin,

Bi hilgirtina taştiya(2) Mûsolîni û Hiller..

(1) Lek : deh hezar leşker, firqe

{2) Hilgirtina taştiya yeld: qîma xwe bi aqîbeta

wî anîn e.



Ew çek û posaKO

Tenê ji ho dîlî ii hindestiya me ne.

Va ye eni dii)îniii,

Di destê rae de delîl û burhan hene,

Ew toraiganên ku,

Nûrî Seîtji .Ayzenhawr sitand

Berê wan çek.m,

Li sînga welalparêzên Knrd îi Ereb gerrand.

Ew welatparêzên ku,

Girtî, bindest, bêrek ii destvala,

Li Sileyraanî û Bexda

Baqûba, Neqret-Selman kuştin di çala.

Me ên niayî,

Bi top û tifingû tajangan dilirsîn in

Binêrr çi ehmeqin

Dixwazin sêr;in hi filikê hirrevîn inl...

(1) Posat : kurd dibêiin çek û posat, yanê silah

û zexîra wan.



Azadî,

Zor xweş û şêrîn e gelek biha ye;

Meji roja,

Heftê çirriyê(0 canê xwetêdaye.

Ji hîngê ve,

Bi hezaran rae şêr û Ieheng(2)

kirin qurban;

Da ku bikarin,

Bi caraêrî deynin hîmê kurdistan.

Kurdistan .

Dê çêhe çiqas ku kolîdar nevê:

Gelê kurd,

Azadîpereste wî her azadî divê

Nehîştin,

(1) Heftê çirriyê : heftê oktobirê, roja serdestiya

Eamonîstan

(2) Leieng : Mêrxas, I)etel, ji bêjeya lehî hatiye.

yanê wek lehîyê.



Û nahêlin ku ez bêm \Verşew,(i>

Têr bikim çavên xwe,

Ji dîdara we keç ii xortt'n hedevv.

Waye destê min.

ji dûr ve bjgirin, higuvêşin bi şadî;

Sonda me digel hev,

ji bo cihan xebat, her aşîtî û azadî

(l)Werşew: Farsofiya, paytexla polonya
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JAN
0)

Hela jan!

jana kirêt,

jana zirav!..

Perritand

Te ji min her,

Cerg 11 hinav.

Tu Ketî

Nava serê

Milletê min,

Nexweş bûn

Girs û biçiik

Tev mêr û Jin.

(1) JAN : êşa giran, me li vir nezanî bl jan

nav kiriye.
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Te berdan

Şaxên di xwe

Heya bi dil,

Te gerrand

Canê di wan

Tev rîş û kuL.

Tu jana giran î,

Navê te nezanî,

Bê şik tu neyar î

Bi hogir û yar î

Yarên te neyar in

Bo min wekî mar in

Jehra wan a cankuj

Lêvên wan ê xwînmij

Millet kirin sermest

Nezan dîl û bindest

Qelsok û reben jar

Bindestê kolîdar

Ev bûne hezar sal

Bê rûmet û bê al



Bê gazin

Bê deng

Bê gilî

Bê ceng

Millet xwe sipart

Dost 11 yarên te

Nivist kete xew

Di nav warên te

Xeweke Karabax

Xeweke dijwar

Bê hêvî ji jîn

Bin destê neyar

Li ser wî kora biin

Qirrakên leşxwer

Cendek rakêşan

Wekî seg û gur

Melan bi niviştan

Şêxan jî bi xiştan

Axayên diz

Begên xiniz
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Biin hav û diyên te

Him (iest ii piycn le

Bin (larê kolîdir

Em hêlane zîvar

Ji mal,

.)i can,

,li vîn,

U ranviin,

Zorkcrên xwinmij

S()tiy(}n porrgij

.li bo te piştmêr

Da kn bibin tcr

Riça tc av dan

Di cand' millel

Tu l)û Ji ho wao

Heyîii îi dewlel

Holê li me dan

Ew tîra cantcuj

Wan gurên bêbav

Zûriyên xwinmij

34



Ew gnr

Veşiiîii

I)i kavilê herx

Li me

Badan

Wan felek n çcrx

Holê

Em bnn

Dîl n hclciigaz!

Ji ho

l^ovî

Her tewz û tinaz..

« «

Hcla Jan!

Jana teres

Jana qirrêj

Dinasim

Dijminê min

Tu yî Ji m(?J

Piştî me nasî
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Em bîine liişyar

Karker n colkar

Belengaz, zîvar

Gundî, bajarrî

Zana, cewêlek

Ji bo şerrê te

hemî biine 3'ek

îro

Millet

Çiçkî pizivî(l)

Zana

Mêrxas

CAh, cih dilivî

Rêzan

Komel

Civîn û Civan

Yekîtî

Tevgerr

(1) Pizivîn : livina hindik.
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Bii armanca wan

Dawî

Nasîn

Ku tu yî dijrain

Berî

Dan te

Ji rêyeke kin

Ew dê

Jêkin

Dest û piyên te

Bikujin

Bigurên

Bav û diyên te

Te cih

Nenia

Di nava Kurdan

Birair

Biqeş

Herre nik Şeytan...
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Ji dest bexlc reş

û hevalên şaş

Çi(jas hextê rae res û kirête di nava cihaii!

Neraane bindest pepîik n rehen Ji xcynî

Kurdan!...

Ji bo azadî heniî şerr dikin çi rcş û çi zer,

Heya bi Mawmaw Ji bindesliyiî derdikevin

der.

Gelek raixabin nizara Ji boci era xwedatînin?

Vê kêmiya han Ji destê neyargiran nahînin!.

Hercar bi rengek em lên xapandin dûvik n

terrî.

Bê nav û rnmet di nava lingan xweli i'; îieni.

Gelek dikêşin bi dilfirehi zînala ncyai!

Ji lewre era hûn kole îi kolî Ji bo kolîdar..

Lêjibona hev gelekjêhatî wek haz û piling,

Bo hilweşandin heraî şareza wek tevr û

kuling.
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Bîin du hc/ar sal di nava dinê hê nav îi kiyan

Bi hezrîngkêşî dinalin di hin giranbarê han!.,

Çi([as (iixwazin vî harê teres li ser xwe rakin,

Hcrçiyên pc.şengxwc^iidin alî hi 3'a menakin.

Diiidar (lihê^jiii: hûii Xwedê-ne nas derketin

Ji (liii!..

Bêdîn (lihêjiiKwe ic şcmiiand hîin hûne xaîn!

Bi şan îi rîimct azadi xwcslin h(îdîniya me,

Hezkirna wel(}l silem nekêşan xaîniya rae...

Me nedizanî ku eni knrd hi xwe herpirsi^^nrin,

Gnnehê me ye Ji ho doza xwe hi xwe neyarin.

Vê hiiulesliya ilnhr/.ai- suli, gelck scrcncam,

Sinçi(l) Ji inc hir, l)C' 1 îiincl liclan hîine

canxulam.

Herwekî Kwedê cni dane Ji ho koletiyê bes,

Bêserhilanin hijin hi pisi Jîyinck teres!..

Sed hezar lifi li navçava wê heke wa be jîn,

Çctire mirin, an lişlek kirin, ne holê mayîn..

(I) Sinçî : e.\laq
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Ji du Iiezar sal heya deh salan ew dema ku çîi

Me dev Jê herda divêji bîrkin nema hidin dîi

Berpirsiyarên wan demên çîiyî çîine h diçin

Era gazina xwe Ji kurdên îro (?n hîrhir dikin

Navê wan bîrbir lê ew xweşbîr in ho welatê

xwe

Bo dilxwazekêji bîra dikin leht û latên xwe

Bi dilpaqijî Ji bav îi kalan hîn wêdalir in

Ne Ji hona xwe: lêji bo xelkê karin hinirin

Bav îi kalên me digotin şnkurem hîin hisil-

raan,

Ma ji bona çi era ferqê têxin nav Kurd îi

Tirkan!..

Lê Tirk îi Ecera li me ne nêrrîn bi çavên biran

Limesiwar bîin,. xwîna ine mêtin wek sei'

û guran

Qels û pîsên me hildibijartin dikirin pt^şeng

Xurtên me kuştin welat ji rae çîi bê qirrên

û deng

Piştî ku em Kurd di hev de kelin bûn hezar

kerî
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Zana îi z'rek hîin destê neyar em nian hê serî

Hîr paşê rahîm çend kesên hêja serî hilanîn

Bi şcrr îi şnicş doza me knrdan didane

zanîn

Lê niillcl ji i)o vêşîireşa han ne pêkhatî hîi

Ji lewre dijmin zora me dihir i Jêhatî hîi

Piştî kn darê Ecem îi Tirkan serê me şikand

Çend camêrên Kurd tovê şîireşê Ji mîi ve

reşand

Çiqas ku ev tov tev hişîii ne hîi; lê hineki jê

Cihê xwe digirt riça xwe ji nîi herdida erdê

Ji her alîkî xortê nîi rahîin hi doza welêt

Dcst didane hev hi dilekî germ tev agir

îi pêt

Di wê hîngê de dn ramanên xurt himhêz

kir cîhan

Li jor şêwrewî, Ji aliyê din xwedîsermiyan

Yekê Ji bo xwe aşîtî dÎKÎr armanc û pergal(l)

(1) Pergal : hîm, kok, riç
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Ya din şei' dixwest di \ê riya han didan

gelek mal

Kuidcn ku herdemazadîperest hîin aşîtîxwaz

Da serxwe bihin di nav knrdislan geş îi

serfîraz

Bi dilekî xurt hengamt kirin wan hi mêranî

Ji bo kolîdar , hevalhendê şerr serî dananî

vSergermcn di wan hûne şêwrewî yanê

komonîst

Lê zor mixahin hevalên ne Kurd bi eqlê

wan lîst

Digotine wan;Ji bona îro hi navê kurdan,

Divê hLin nekin di vî welati tu peyv îidozar,

Kurdiliya we, alîkariyeji bo kolîdar,

Ger hûn vê bikin dihin xulamok di destê

neyar...

Bi vê gotinê haline xaj)în ew kurdên bîrbir

Doza kurdilî di dilê wan de hi carekê mir

Bi vê ramanê dema ku çûhûn Mehrecana geş
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Ne hîine xwedî Ji knrditiyê vegerrîn rîircş

Kesi ji wana nediwên' ku hêje : Knrdistan,

Welatê inin e, ez hatim vira hi navê Knrdan!

Hinckan Ji wan kumê xwe veşart bê şerm

îi fihêt,

Da ku nc h(^Jin xwe Knrd dizane, ev e ya

kirêl!...

Ev pîsiya han tev hemî ji ho l<.n careke din

Ji ho Mehrecan îi civangerran ew hêne

şandin!!...

Ho hevalên çak hi vê yeka han qîma xwe

anîn

Ji ho van tiştan doza xwe herdan serê xwe

danîn.

Bi we nakeve hîin Paleyên Knrd bi nav îi

rûmet

Doza xwe herdau Ji bo me kurdan dibe

xiyanet...

Lê ez dizanim hîin hatin xapin knrrên

welat in
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Xelet îi şaşî wejê dîirnaxin nicrê xebat in

Bihin komonîst, komonîslên Knrd, l<urdên

komonîst

Di vêriya han dengê mekurdan cihanê hihîsl

Ev hîine deh sal li Mosko dijî Mistefa Barzan

Bi şev îi bi roj xehalê dikê Ji ho me kurdan

Me nedît kesî li destê wî da gotê raweste,

Ji ho gelê Knrd xehntê raeke li vir dawesle..

VVa ye li Iran welaliyên Knrd hi dilekî xnrt

Xehalê dikin, partiya Tode hi deslê wan girt

Ew xehata ku li îran dihî, ho çi ne li vir?!...

Navê Kurd gotin kirine guneh wan divê

bimir!...

Lê em naxwazin xwe Ji hîrakin divê em

hebin,

Herçî naxwazin bila biqeşin ewna tinne bin

Ev hîine sî sal hi şev û bi roj me qîrr îi gazî,

Destê me vala, zikê me birçî, pişta rae tazî
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Bi vî hi\\Q han me hişyar kirin çeiid heval

îi ^^ar

l)a ku hev higiin têkcvin qadê pêşherî neyar

Çawan dixwazin herê wan hadin Ji neyarên

wan?

.li kê rc d(^hlin hilgiiiina vî giranharc? han?!.

Kes nîne iio kn l)arê kesi hilgire ser xwc,

Div(: xoil(^n Kui d vi herc liana hidine her xwe

Hîm dixwazin kn harê xwe hav(^n derênji

mevdan,

Wekî nemerdan doza gclê Kurd hispêrin

cihan!

Çihan çi karî Ji ho me hikî kn eni ne mcr hin

Ji xwe l)(:di(:-vi, Ji millel hi şik, holê h(?kêr hin.

Bav îi kalên me xwe sipaii xelk(}, gaca xwe

herdan

Rîimet îi namîis, azadî, lclat tev de bi der dan

Dixwazin îro Ji nîi vegerrin lîstika berê
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j^i\<x iian mcaran nakin (ihan hihveşî

Divê em bigrin heqê gelê knrd hi i:or hi

xweşî

Heke wa nehî , çav^'an dikaiin hêjin em

mêr in?

Daketiyên Med, çêliyên Ristcm Guhderzê

şêr in..

Ev riya hana xêrnexwazên Knrd avêtin

ber we

Bivê^^eka han riya rîimelê badan li her we

Armanca Kurd e divê' her bike şerrê kolîdar

Dîivikên di wî,bên pelçiqandin wekî serê mar

Divê binanî kolîdar kî ye? durvêwî çî ye?

KoIIdar kesê ku welat Ji min bi zor hiriye.

Nahêle tê de bijîra bi serxwe serh(st îi aza

Dihe Ji min ew havila erdan bistan îi reza

Divê himînim bê nivîsandin, xwendin û

ziman
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Da kn viiuhi him Ji i ûyê cihan bê nav îi

nîşan

Çi kes'' kuvêyeka han dike kolîdarê min

Divê hergavê hêjim gelê kurd: ev neyajê min

Hîm ne hîrin qet Ji bo kolîdar tuwar û

ciyan ,

Ne Ji rohelat, ne ji roava, nîvro îi çiyan,

Zorkerê hêbav li ku bê dîtin ew e kolîdar

Dilê wîqirrêj, çavên wî birçî dijmin îi neyar.

Ez hêvîkarim ku hîin navê Kurd Ji bîra

ne kin,

Bi kirên holê dilê neyaran li me şa ne kin.

Kiird rê winda ye nema dizanc Ji ki^ hiçe ban

Hîin hihin r(?her Jê re salixdin riya

Knrdistan

Kurdistan tucar nayê silandin bê west û

xebat

Kesê ne êşî ma qet dibînî azadî, felat?

Armanca kurd e Ji bo azadî di qadê mayîn

Kî vê nexwaze Ji ho gelê Knrd ew dihe xaîn'
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Feleka Bêbext

Feleka bêhext şikand darê min

Nema kes rîinişl li her aiê min

Ji du hezar sal heya hi îro

Azadî nema di i.av warê min

Zorekerê hêhav hi fend îi xapan

Di herhev xislin dosl îi yarê min

Qenc îi çakên min lev dane kiişlin

Qelandin riça karguzarê min

Serek îi rêber di welêt ne man

Li erdê hîşlin Koc îi barê min

Ji hev Perçe hû Knrdistana gewr

Ket nava destê çar neyarê min

Kirine guneh bi knrdî peyvîn

Wan divê rakin ziman, zarê min
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Dewlemendê min hate şêlandin

Ji welêt derkel tev zîvarê min

Ew kesên ku xwe mezin dinasîn

Roja teng ne hîin hendewarê rain

Çend heb Ji wana mahîin di meydan

îro lev revîn Ji her harê min

Hinek Ji wana hê şerm û fihêt

Bi destê neyar bîin sîmsarê inin!..

Dixwazin îro bi hîzebîinî

Bi derxin Kurdan Ji her karê min

Qirrak Tot îi Kund ketin warê min

Koleyên kolî kolîdarê min!..

Ji xeynî Felek min hene ne^^ar

Li dora welêt hûneçarnikar

Çav dane dîlî, bindestiya min

Bi zorê hîştim hê ziman û zar

Berê rabîin me Tirkên Tûranî

Ecemên guhpêl ... bêwar

Herçî li îraq îi îran bûyî
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Dihêlim Ji bo Goran îi Hejar

Dê tenê bêjim knrt îi serpilkî

Ku çawan Tirkan xwîna rae xewar

Ji Tirkan sê kes xudan guneh hûn

Keraal Ata-turk, îsraet îi Bayar

Di nav sî salî ji gernasên Kurd

Sc hezar mêrxas şandine ber dar

Ji Dêrsim, Sasûn, Geliyê Zîlan

Pîran û Licee, Reşkot, Pencînar

Maden û Hênê, Kotol îi Hîzan

Mirdês îi Botan, Varto û Xizxar

Ji Mûş û Bidlîs, Xarpêt, Hezarrom

Ji Sêrt îi Wanê, Amed û Hekar

Du sed hezar kes ji me dan knştin

Hinek serjê bîin wek pez îi dewar

Ji vê Jimarê mezin, biçûk, jin

Bi agir^sotin bîst û du hezar

Şêst û çar hezar hinartin surgûn

Hinek jê raêrxas, hinek Jê maldar
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Ev hemî Ji ho çavtirsandinê

Heya heqê xwe nexwazin yekçar

Lê van Kirana em netirsandin

Kesîn hi rîimet natirsin tucar

Qirrak Tot îi Kund ketin warê rain

Tnrkên wehş îi hov kolîdarê min

Pirr kîire riça şîireşa(l) kurdan

Holê serpilkî nayê salixdan

Tenê dixwazim rijpelên peşîn

Kurtebirr bêjim di nav van xêzan:

Berî herkesî ala xwe hilda

Tev leşKerê xwe Ceneral îhsan

Lê dema felek berî jê guhart

Dakete îraq vata hîştmeydan.

Piştî wî rabîi Şêx Seîdê kal

Tev eşîrên Kurd daket Ji Pîran

(1) Şûreş : ji bo daxwazekê rabûn, şerr kirin

sewre.
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Begên malkambax, axayên hêhexl

Bîin destê neyar li ser pişta wan

Piştî çar mehan bi şerrên xîinrîz

Ket nava lepê leşkerê Tirkan

Ew şêrê leheng hi dilekî xurt

Darve hû digel çil îi heşt mêran

Lê agir(î kn Şcx Seîd dada

Cih cili vêdiket li deşt h çiyan

Cihek Ji Sasûn, cihek Ji Agrî.

Hêlek Ji Serhed heya Er^incan.

Dawij'a gişka.i rabîi Ji Dêrsim

Şêx Seyid Riza sala sî îi heştan

Ji ber ku ne bîin Jê re alîkar

Pê ne bîi hilde giranbarê han

Piştî gelek şerr, knştin h niirin

Ala şerr daxist xwe sipartTîrkan

Tevî xelkê xwe bîi dîl îi bindest

Xurteraêr kuştin, qelsê wan berdan

Çîrroka şijreş gelekî direj
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Têr nakin Jê re ev rhpelên han

Ji me tê xwestin divê hibîrin

Herdem vê yekê hidin her çavan

Qirrak Tot îi Knnd ketin warê rain

Çêjikên Cengîz Kolîdarê min
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WEFDA KUHDÎ

Dibêjin wefdeke Kurdî!

Li serzînat û sitemkariya Ecem

Nivîsareke dîir û dirêj,

Li Parîsê daye sekreiêrê Heyeta Umera!.

Tê de bi ser îi ber kiriye

Çêla biserhatiya Kordên Ciwanrîi,

Ku hinde Jê hatine kuştin..

Jin û zav îi zêç Ji ber lingan çîi...

Ma kînga heq tête dayîn.. ho?!..

Heke xwedî heq nc dest bi dar be;

Ola wî kirin îi rairin,

Dilpola û gurçikzinar be.

Ui navbera daxwaz û daxwaz de,
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Ferq heye Ji erdê he^^a hi ezman

Rehen îi parsek tên qewitandin

Her dem hatiye nasîn heqê xurtan.

Qelsî, ri^'^a mirin û winda bûne,

Mirinek kirêt, windahîinek bê doz..

Çi gelê xwcstiye aza hijî,

Xwe daye nisîn hi zaravayê Bahoz...

Heke vve divê heqê xwe higrin,

Zîika destê millet bighînin dar-

An na, dengê me nayête bihîstin,

Dê himînin şerpeze, bindest îi bêwar...

Agirê serxwebîina milletan,

Divê xehateke xurt îi selêr h vekrû-

Tenê bi pifkirinê v(?nakeve,

Jê re dixwaze gelek êzing îi ardîi..

Ardîiyê vî agirê han,

Divê em bin, ho.. knrdên camêr û bi

rûraetj

Mirin û heps îi birçî bûn..
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|)iv(î Ji nie re hihin wek cejn îi dawel.

Gava me w\e Ji vê da paş,

Dê çawa dengê me bigeh(î^ cihan?

Bê şerr îi gelş n qirrêii h lêdan,

Lingê me naçe nav axa Kuidistan

Cihê ku îro em kurd

Ji bo Giwanrîi hibin piştmêr îi gazi,

Bi ser Ecemen guhpêl de higrin

Bi top û tifing îi şîirê tazî.

Ne herwekî qels û rehenan,

Tenê çav hihin peyv û gilî h gazin..

Mehder û alîkarî û piştmêriyê,

Biçin Ji zorker û rêbirran bixwazin!..

Ma kî ye ew civata milletan?

Ew in şandiyên çend dewletên Ivolîdar,

Wan li dora xwe civandine

Peyayên milletên qels îi rehen îi jar-

Herwekî ew dixwazin

Jixwerehin qanîin îi rêzan danîne,
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Naxwazin rastiyê binasin

Ola wan, zor û zînat îi pêkarîn e

Rê û doliwa cîhanc,

Gorevî kar îi daxwaza xwe difiîerrin in!

Çi rast he, çi derew be,

Milletên biçîik li pê xwe radikşîn in...

Bi navê heq n dadimendî,

Tovê şerr û zînat n gellaciyê çandin..

Kesê ku qîma xwe pê nani

Bi ser de gulle n bombe harandin!..

Heke ev ne welê ye,

Çawan Firansiz bi tang û top n tifîngan:

Welatparêzên Cezaîrî

Dikujin n dipelçêqin di hin lingan!..

Ma Ji bo çi ew koma rêhirran,

Dest nade her darê sitema zorker?

Heke wê qanian îi rêzan hene,

Çima danade dergehê kuştin îi şerr?!...

Ma ne ew Koraa qtşraer bû ku,
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Leşkerê xwe dişande şerrê Korya?

Da ku bi zora dar h tifing,

VVan têxin hin destê maldarên Emerîka.

Heke ranebûna Maw-Sî-Tong,

Serdarê Çîna gelêr, ew pilingê zer;

I)ê Korya tevbibûna Kolî,

Tê de aza nediman tu cili îi dever...

Ji hêla din Hind-Çinî,

Deraa xv^est bibe serxwe îi aza;

Bê ku bazgîirî kesî be

Ajote ser kolîdar wekî Baza-

Qet nedihate bîra wan

Ku tu rojan bi lavayî û bergerr û gazin,

Ji wê koma rêbirr îi nemerdan

Serxwebûn û azadiya xwe hixwazin.

Bi şerrê Diyan-Biyan-Fû,

Û beri wî bi gelek şerrên xwînrîz û giran.,

Şikandin serê kolîdarê pis,

Bê nav û rijraet kirin di nav cihan.
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Ji heniî milletên bindest le

Rave kirin riya serbestî n a; adî,

Ka bê kuştin û mirin

Kes nagehê warê rîiraet n şadî.

Berî vê pi çar sed salî

Zanayê rae Kurdan Ehmedê Xanî,

Riya felat îi azadiyê

Ji gernasên îro pirr çêtir dizanî

Dibêje: nedin bîra xwe kn,

Bê ceng û lckoşîn îi sergennî..

Ma welat tên sitandin,

Bi bergerr û lavayî îi zernermî?!,.

Şerme ku em xwe deynin,

Bazgûrî zorkeran bin n bibazin.

Divê me dar bi dest be

Her bi serê ço heqê xwe bixwazin.

Heke era dirêjî rairinê nekin

Wek lokê har û hêc îi girgîn,

Çawan dê bikeve destê me?
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Welat û rûmet, serbilindî û Jîn..

Ho... xortê kurd ê hêja !

Hêviya gel û welat û welatiyên min..

Rabe bi merdî serî hilde,

Şerm û fihêteji bo te îdî nivistin.

Kurdistan, \va ye gazî te dike,

Birû wek şênm biçe hewar îi gazî..

Bavê te, dema mirinê

Ji te re hîşti bû şnrekî tûj n tazî..

Lê tenê ji ber c[elsiya te

VVî şûrî giritiye qirrêj û pasik îi Jeng!

Di nava gelên cihanê de

Tu tenê ma 3'e bê nav û nîşan û deng...

Wekî mêran dest bihe xwe

Wî şiirî hilde rast û çep daweşîne,

Bend û Kemendên di dest û lingên

kurd
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Pê bibirre û bi careR(3 l)işk(}nîne.

Guh mede gotincn qelsan

Dê wck tiryaq laşa te bitevizînin,

Hevaliya wan şermisari ye

Dê reh(}n mêraniyê di te de bimirînin...

Derdc' te m zin; lê ne bê derman e,

Birina le hêteşe, gelekî kûr..,

Ji niin !)ibhîse şîreta biran

Te iiînin (lerman , hê tifing Î7 şîir.

Heke neyarê me 3^e zorker

Çiqasî xurt be, xudan ke.şlî îi leşker,

Bê şivişk dê zora wî bice,

Heke di nav me hebin sergevaz îi

rêber.

Ez bawerim ku hîm xortên kurd.

Li hende kêsa xwe mane rawestî...

Dê hemin serê xwe hildin

Qet bi we nakeveev qelsî îi bindeslî!.

Ez bi hêviya wê rabîinê,
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Bîin sî sal naxwazim darê xwe bav(?m;

Heke bi rîiraet îi azadî ne bîi,

Ez vê jîna derbeder û bindest navêra.

.Vjooooooc ûoooooOl
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HO XOHT

Ho xort !

Xortê Kurd,

Pêşengê xebat,

Hêviya welat,

Kurrê bav îi dê

Ji bo azadî,

Ji bo serbestî,

Bi şev û hi roj,

Me divê xehal,

Heval n A.evrê

Azadî, bi dîirketine..

Berî her tiştî,

Ji her raraanek,

Ku me bi dûrxe,

ji arraanca rae.
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Ileya em nav(}n,

Ramanêii cankuj

IJi nav. serên xwe,

Çawan sar dihe,

Ev tivanca me.

Hin Ji rae,

Bawer in ku,

Azadiya welêt,

ji neyaran,

ji zorkeran,

Ew e serxwebûn.

A rast,

Çi raraanek kevn

Çi raraanek nh,

Ku rae girêde,

Me dike kolî,

Ew e winda bun.

Divê em,

Berî her tiştî,

Bi nêhrîna xwe,
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Bi ranana xwe,

Aza bin serbest.

Çiqas em,

Bêne girêdan,

Bi raraanên xelkê,

Li ser riya wan,

Dê bibin bindest.

Bo çi tu?

Xwe qels dibînî,

Kêmtirî xelkê,

Dîiviii û terrî,

Şermende,

Beben û bêkêr.

Çi roja,

Ku bîiye şerr,

Ku bûye ceng,

Tu dibîi serdar,

Tu bû nijdevan,

Her tu bij piştraêr.

Ji bo çi?

Tu bikî,

Xelk bixwe,

Her ji keda xwe,

Biraînî bêpar!..
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Ji dilpakî,

Bi dilqencî,

Bêyî xapandin,

Biraînî li paş,

Xularaê ne^'-ar.

Bese, Ho !

Çavê xwe veke,

Da ku carek din,

Wekî her carê,—

Neyî xapandin.

Baş binas,

Riya xwe,

Arraanca millet,

Da giyanê kurd

Bête vejandin.

Azadî,

Ji bo te

Ku bi tukesl,

Bi tû ramanan,

Neyî girêdan.
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Yekarraanc,

Yek rêzan,

Yek raraan,

Xebatê bikî,

Ji bo Kurdistan.

Ji bo îro,

Ev gotin besin,

Heke zanibî,

Ji rain bibhîse,

Şîreta biran.

An na,

Dê bê 'xapandin,

Ji dilpaqijî,

Bibî part ji bo,

Rovî û Guran.
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Rupelê Xeletan

Rûpel Xez Xelat Rast
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