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  ش ڕه کاکه مه شیعری حه ... دیکتاتۆر

  سوید
  دیکتا تۆر

   خوندا له
  بین  ده ستره ئه

  الی دیکتاتۆر
  ونمی  شه خون له

  کان ربای بانده سه
  جوانتر و 
   ناسکتره
  دیکتاتۆر
   رمه عاشقی ته

  رمی ئینسان و ته
  رد دارو به
  ک یه هیچ باخچه

  ک ریایه هیچ ده
  هیچ دارستانک

  کرم ی ته هنده
  رنجی دیکتاتۆر سه

شڕاناک  
  نگک هیچ ئاهه

  رمی کۆترێ ی ته هنده
  ستناکا رمه دیکتاتۆر سه

  هیچ شارک
  واری ی ئاسه هنده

   نه خه رده کان زه ڕه شه
  ر لوی  سه ناخاته

  دیکتاتۆر 
  هیچ ڕنگك 

   نجه شکه نگی ئه ك ڕه وه
  الی دیکتاتۆر

   نگین نیه ڕه
  نگك هیچ ده

   گریان ناڵ و ک ناه وه
   الی دیکتاتۆر خۆش نیه

  ستک  هیچ ده
  ستی ترس ك ده وه

  الی دیکتاتۆ



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 18-11-2005 17:29 

2 

   پیرۆز نیه
  یامک هیچ په

  یامی کوشتن ک په وه
  الی دیکتاتۆر

   سۆز نیه به
  کانی دیکتاتۆر  یاه خه
   خوندا  له کردنه له مه
  کانی دیکتاتۆر یاه خه

  ی ژیانن وه شاردنه
  رم  ته به 

  رکانی دیکتاتۆ یاه خه
  ڕو  شه پن له

  کوشتن و
  ترس

  کانی دیکتاتۆر یاه خه
   گومان و پن له

  دابان و
  زیندان

  کانی دیکتاتۆر یاه خه
  و  گوڵ و بانده خاین له

  ئارامی
   سۆزو جوانی خاین له
  کانی دیکتاتۆر ڕوانینه

   گومان پن له
  ی دیکتاتۆر وه بیرکردنه
  رگ  مه  له په

  کانی دیکتاتۆر نگاوه هه
رم  ته ن لهپ  

  کانی دیکتاتۆر مووشته هه
  ستن یوه په

  ڕ شه به
  رم ته به
  خون به
  رگ مه به

  موو ڕگاکانی  هه
  دیکتاتۆر

  ر  سه وه چنه ده
  وران نکردن

  کانی دیکتاتۆر نینه پکه
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  ن شی هیچ ناکه به
  کانی دیکتاتۆر ئارامییه

  ن شی هیچ ناکه به
  دیکتاتۆر

   نوان فین و زینداندا له
  بژرێ ده ن ههزیندا

  هردا  نوان مناڵ و ژه له
   بژرێ ده هر هه ژه

  رگدا و مه پووله   نوان په له
   بژرێ ده رگ هه مه

  دا  نوان تاریکی و تریفه له
  بژرێ ده تاریکی هه

  نوا گریان و له
  گۆرانیدا

  بژرێ ده گریان هه
  خ و  نوان دۆزه له

  دا باخچه
  بژرێ ده ه خ هه دۆزه
  ندو  نوان خواوه  له

  یتاندا شه
  بژرێ ده یتان هه شه

  دیکتاتۆر 
   کانی پکرد کۆنه

  ندام مئه  منای که له
  کانی پکرد  شاره

  خۆش  ئۆردوگاکای نه له
  ئۆردوگاکانی پ کرد

  شپۆش ژنی ڕه  بوه له
  ی و مرۆڤانه ئه
  ڕوانی  چاوه له
  کانیاندا ی ئازیزه وه هاتنه
   وه ته سره داخ و حه به

  مرن  ده
  دیکتاتۆر

   خاچ دا سیح له ك مه کوردی وه
  کانی کوردی داغانکرد گونده
  گ می منای پکرد له ده

  چاوی کانی عاشقانی
  به قوڕی تاریکی سواخ دا 
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  زو دارستانی دی ڕه
  هر خنکان ی ژه دوکه به

  ونی کوردی کوشت ی خه ستره ئه
  ربی  ی کوردی سه کازیوه
  ی ژیانی شکان ئاونه
  کانی ئۆردوگا  مه ئستا خه
  تو سره حه به
    وه را قه مه

  ف ره ن دیکتاتۆری بشه ده
  ڕین کوێ بگه

  کانماندا شوین مناه به
  ڕین کوێ بگه

  کانماندا دووی ئازیزه به
  هشت هیچت نه

   نینه موو شایی و گۆرانی و پکه و هه له
  نیایی  ته وه مانخواته نیایی ئه ته

   و پووچئای دیکتاتۆری هیچ
  ی  ناسه کانی ئۆردوگا بۆنی هه کۆنه

  ن کان ناده گونده
  کان ئاپۆرای شاره

  خشن کان شادی نابه ك کپی گونده وه
  ئای دیکتاتۆری بئینساف

   کانی بیابانه ی گوه وه ڕانه  ڕی گه ر له چاومان هه
  ڕواو  کانمان ده سۆمای چاوه

   وه ڕنه کان ناگه نفاله ئه
  رێ و وه ده نمان هه مه کانی ته ڕۆژه

   وه شته گه کانیان ده پشکۆی یاده
   وه ڕنه کان ناگه نفاله ئه

  هشت بۆ ژیان هیچ دیکتاتۆر هیچی نه
  یاڵ هیچ هشت بۆ خه هیچی نه
  هشت بۆ فین هیچ هیچی نه
  وین هیچ  هشت بۆ ئه هیچی نه
   ڕوانین هیچ هشت بۆ هیچی نه

  ردو ئاوی کوشت دارو به
   ئاسمانی کوشتواو خاك و هه

    ر ڕوحی سپی ئمه  سه له
  وه نوسته تاریکی خۆیی ده

   وه دا تاقیکرده ڕۆژی ئمه وی خۆی له دیکتاتۆر شه
   درۆ  زار کتبی پ له دیکتاتۆر هه
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   تاریکی  خون پ له رم پ له  شه پ له
  بۆستایشی تۆ نوسران

   من کرد مردن ناگاته دیکتاتۆر هاواری ده
  کانیا تۆپی یاه خه  دیکتاتۆر له

  ڕ کوشتی ترس کوشتی رم کوشتی شه ته
  خون کوشتی

   ستیره ئه  له  خاییه وی ئمه م شه به
    گوڵ و بانده  له  خاییه یانیانی ئمه به
  ی دیکتاتۆر ناسه  هه  له کا په ده ك هه ربایه هه

  بیستین ر سروودك ده هه
   ی تاریکی دیکتاتۆری تدایه چرپه

  ڕین په کدا تده یه ر باخچه نیشت هه ته به
   بۆنی دیکتاتۆر   له په

  ڕوانین ر ئاسمانك ده هه له
   وه وشته دره ی دیکتاتۆر ئه ستره ئه

  ی دیکتاتۆر ڕژنه  له بارێ په ربارانك ده هه
   ك بۆ دیکتاتۆره یه وه رنوژکدا پاڕانه  هه له

  کانی دیکتاتۆرین ی ترسه رده روه  په ئمه
دووژمنی دیکتاتۆرین مهئ   
  ککماندا ریه  هه چی له که
   یه کی دیکتاتۆر هه یه ناسه هه
  ککماندا  ریه یای هه  خه له

   یه ڕوه دیکتاتۆرێ به
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