
 باألصح الى الذل ورضوخ االستعمار

 

 كان ذاك الصوت خافتا 

 ويوماً بعد يوم . كنت أعشق واقترب منه 

 كما يعشق الصحراء لهطول المطر 

 وتقوى هذا نداء داخل احشائي الممزق 

 الى ان اصبحت حقيقة امام ناظري 

 متجسدة في حزب العمال الكردستاني هذه الحقيقة النابغة 

 من ضمير انسان كردي 

 من شعور بالمسؤولية التاريخية 

 الملقاة على عاتقه اتجاه الوطن والعالم . 

 حياة والنور

 لجحيم محياتنا اصبحت كا

 نحترق بدون لهب 

 وال يرى دخاننا أحد ووجوهنا قد تشحب 

 اجسادنا اكلتها تعب الحياة 

 حتى قلوبنا لم تعد تحب

 حزانمن كثرة األ

 وترى االشرار يضحكون 

 ويقولون بان اوراق ربيعكم قد تتساقط



 وأصبحتم كأعواد ثقاب تحترقون واحد تلواألخر 

 سألت نفسي 

 هل من مفر من هذا الواقع القاسي ؟ 

 فسمعت صوتاً ينادي من بعيد 

 من اعماقي السحيق ... نعم... 

 نستطيع ان نغير هذا الواقع المتسلط 

 كان بالنسبة لي محاالً 

 ألني كنت اعيش في اوهام الفكر القديم 

 كان يجرني الى مستنقع الموت 

 كان يجرني الىى مستنقع التخلف 

 

 شجرة الشعب 

 بذرة ابنتها التاريخ 

 في اراضي صالحة غنية 

 كان مستسقيها الزمن وغذائها تجارب االخرين 

 اما الحشرات فكانت تطوف حول شتلة 

 تريد اقالعها وقتلها وامتصاص روائحها بفضل نموها سليم والمتين 

 استطاعت بمقاومتها ان تصبح غرسة 

 االصيلة  معتمدة على ذاتها وترابها

 معتمدة على العواصف والظروف السيئة 

 استطاعت ان تخلق ظروف جديدة 

 وراحت تنشر جذورها في االرض 

 وتوثق عالقتها مع النباتات الضعيفة 

 التي كادت ان تهلك امام الصواعق 



 وتحميهم بظاللها وتدافع عنهم الضرر

 وتستقيم وترد عنهم الخطر  

 وحين عبرت سنوات التعذيب بمقاومات عالية

 التي كادت تهلكها الحياة  

 اصبحت تلك الغرسة شجرة مخضرة

 وارفة االغصان كثيفة االوراق 

 جذورها ممتدة في االرض  

  الى ما مثل التاريخ

 وجذعها تتحدى اقوى العواصف 

 للوهلة االولى من ماضيها الطويل

 وتزهر .. وتزهر .. وتزهر  

 انها زهور ااالستقالل والحرية .  

 برائحتها العطرة التي تسحر كل ذالب 

 وتواصل بين كل ذاهب 

 نفحات من حب الوطن 

 أغاني الكردية المسروقة 

اال غاني نحس وكأننا نحوها بشعور خفي ، الن عندما نستمع الى الراديو التركي وخاصة 

االغاني والحان قريبة من الكردية وحين ندقق فيها نجد بان كثير من اغانيهم كردية ولحنة 

بالتركية من حصل عليها وكيف لحنه وغنوها : وعن طريق من أدوها : ان بعض المطربين 

ذاعة والتلفزيون ومن أمثال ا هذا االغاني ولحنوها وادوها وأشتهر أسمائهم على االسرقو

 ديار بكرلي جالل –يشل  –األوغاد : معزز تورنك رجب كايماك ، عزت 

 

 بعض الحكم 

 الصداقة كنز ال ثمن ال يغنى 

 الصغير بأقواله والكبير بأعماله 

 الصداقة أثنان صداقة الكتاب وصداقة الشباب 

  


