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Aram GERNAS

BAXÇEYE ZAROKAN

STRANÊN ZAROKAN

Ji bo zarokên 6 salî heta 12 saliyan;

stranên lîstikê, fêrbûnê, perwerdehiyê, çarezayiyê, welatheziyê, xwezaheziyê û

wekî din...



Aram Gernasji Farqîné ye. Xwendina xwe ya sereta, navîn û lîseyê li vî bajarî temam kiriye. Pisti xwendina înstîtuya

Perwerdehiyê dest bi karê mamosteyiyê kiriye. Di serdema cùnlaya eskeriya 12 'ê îlona 1980 'yî de gelek

caran hatiye girlin û zêrandin. Di sala 1983 'yan da wek penaberekipolitik derkeliye derveyî welat û li

Swêdê bi cih bûye. Li wê deréjî, digelxebatên hirdperwerî, niviskarî û redaktoriji nû ve dest bi xwendina

Zanîngeha Mamostehiyêya Bilind kiriye. Her weha pisti xwendina bilinddest bi karê mamostehiya kurdi

kiriye. Digel karê mamostehiyê, bi salan karên redaktori û niviskariya kovarên Roja Nû, Berbang, Cira

û rojnameya Dengê Azadijï mesandiye.

Di gelek kovarên zindîyên Tirkiyê û welat de û di malperên Internetê de gelek nivîsarên wî derçûne. Ev

5 sal in ku vegeriyaye welat û li vê derè diji. Xebatên wiyên nivîskariyê, her bi zimanê kurdi ne.

Berhemên wiyên derçûyî:

1- §ervanê Biçûk ê Vietnam! (werger-Kurteroman, Wesanên Roja Nû, 1988, Stockholm)

2- Zembilfiros (Piyes-Drama, Wesanên Roja Nû, 1995, Stockholm)

3- Baxçê Zarokan 1 (Stran û muzika zarokan, Wesanên Apec, 1997, Stockholm)

4- Baxçê Zarokan 2 (Stran û muzika zarokan, Wesanên Spartryck, 2001, Stockholm)

5- Hemend (Çîrok, Wesanên Spartryck, 2001, Stockholm)

6- Romeo û Juliet (Werger, Pîyes-Drama, Wesanên Helwest, 2002, Stockholm)

7- Bêrî (Werger - Belgeroman, Wesanên Péri, 2002, Islenbol)

8- Aliko och Sparvhôken (Werger bi Swêdi, romanek zarokan, W. Roja Nû, 2005, Stockholm)

9 -Toqa Naletê (Roman, Wesanên Doz, 2007, îstenbol)



AXAFTINA SAREDAR

Wezîfeya me ne tenê çêkirina park û rê û der û doran e. Wezîfeya me ya

herî girîng ew e ku em ji bo pêseroja vî gelî, ji bo çand û hunera vî gelî jî

bixebitin, li ser navê vî gelî tistên bas û rind bikin.

Wekî me got pêseroja vî gelî berê her tistî zarok dikevin bîra me. Ku em

qala pêseroja xwe bikin divê em zarokan bi bîr bînin. Gava ku em ji bo

zarokên vî welatî kar û bar bikin em di heman demê de ji bo pêçeroja xwe

jî dikin.

Gava ku mijar zarok bin mirov ji bo wan ci jî bike ter nake, ku ev zarok

zarokên kurdan bin ev girîngtir dibe. Zarokên kurdan zaroktiya xwe najîn,

di nava ser û pevçûnê de mezin dibin. Zarokên kurdan wekî zarokên

dinyayê najîn.

Zarokên kurdan wekî kulîlkên ber devên kaniyên avzelal in, le ji wê ava

zelal ter avê venaxwin. Zarokên kurdan tî û birçiyê astiyê, azadiyê, xwesiyê,

dilsadiyê ne. Zarokên kurdan bi hesreta lîstikên zarokane, yen bi muzîk û

sahiyê ne.

Ez di wê baweriyê de me ku heta niha ji bo zarokan zêde tist nehatine

kirin. Bi taybetî jî muzîka zarokan a kurdî gelek kêm e. Stranên zarokan

gelek hindik in. Hema bêje tune ne. Gava ku em binihêrin ji her derê

dinyayê bêtir îhtiyaca zarokên kurdan bi stranên lîstikê, bi stranên rojê,

navên rojên hefteyê, meh û demsalan heye.

Mafê zarokên me jî heye ku bi stranên zarokatiyê serê sibeyan ji xew

rabin û bi stranên zarokatiyê êvaran herin nava ciyê xwe û rakevin. Wê

demê ew ê bikaribin xewnên astî û xwesiyê bibînin.

Ji bo ku zarokên me bi hev re bi stranên xweçiyê, stranên lîstikê bilîzin

me berhemeke bi tenê ji bo zarokan amade kir û em pêskêçî zarokên xwe,



pêçeroja xwe dikin.

Pirtûk ji serî heta binî tev stranên zarokan en ku dinyaya zarokan ges

dikin pêk tê. Ez di wê baweriyê de me ku ev stran ew ê ji ser zimanê

zarokan nekeve. Li malê, li kuçeyê, li dibistanê, li parkê, li her derên ku

ciyê lîstika zarokan e ew ê ev stran bêne gotin. Êdî zarok ew ê bi van

stranan bi hev re bilîzin.

Di pirtûkê de stran ligel notayan hene. Ev pirtûk dikare bibe çavkaniya

dersên muzîkê jî.

Pirtûk bi pêveka CD'yekê dertê. Ji nav pirtûkê besek stran ji aliyê Ko-

roya Zarokan a Çaredariya Bajarê Mezin ve hatin hilbijartin. Koroya me bi

deng û rengê xwe ev stranên hilbijartî gotin û di CD'yê de hatin bicîkirin.

Em di wê heviyê de ne ku ew ê bi dilê zarokên me, kulîlkên ber ava kaniyên

zelal be.

Ji bo ku em berhemeke bi vî rengî çap dikin em bextewar û dilgeç in.

Me ev xebat bi hevkariya Komeleya Nivîskarên Kurd pêk anî. Di

amadekirin û çapkirina vê berhema giranbuha de keda gelek kesan heye. Ez

ji tevan re spas dikim û dibêjim em ê her tim xizmetên bi vî rengî bikin û

zarokên xwe ji berhemên wiha bêpar nehêlin.

Prz. Osman BAYDEMIR

Çaredarê Bajarê Mezin ê Diyarbekirê
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PÊÇGOTIN

Serdema zarokî, destpêka hînbûna hemû tistî ye. Li pêsberî de û bavan,

mamoste û perwerdekaran jîndarek birçî, birçiyê hemû tistên derdora xwe heye.

Bê westan meraq dike, pirs dike û bersîvan dixwaze. Her bersivek dibe wêneyek

di serê wî/wê de û pirsek nû peyda dike. Ango li pêsberî me mêjiyek neprogramkirî

heye û divê perwerdekarên zarokan çanda me, jiyana me ya civakî, sîstemajiyanê

û çalakiyên însan bi gelek sêweyan (metodan) di mêjiyê zarokan da bi cî bikin û

wan ji pêserojê re amade bikin.

Di perwerdekirina zarokan da muzîk cihek sereke digre û di vî warî da roi û

bandora muzîkê bi dehan car hatiye îspatkirin. Werçerxînên ku bi riya muzîkê di

zarokan de peyda dibe ci ne?

- Berî her tistî zarok fêrî bixwebawerbûnê dibin, lewra muzîk metodeke efektîv

e û bi hêsanî serma zarokan direvîne.

- Zarok bi riya muzîkê, ji hemû sêweyên perwerdekirinê hêsantir karin hestên

dilê xwe yen hepiskirî derxînin derve.

- Bi askerakirina hestan, gevilên wan dertê meydanê û wêneyek zelaltir radixe

pês çavê perwerdekaran da ku ew karibin zarokan ber bi pêserojek serketî ve bibin.

- Bi riya muzîkê zarok, karin hêsantir besdarî xebatên civakî û yen hevpar bibin

û di wê xebatê da karin keda xwe bibînin û bibin xwedî tecrûbe.

- Bi vê sêweyê fêrî bikaranîn û kontrolkirina dengê xwe dibin.

- Bi vê riyê gelek stranan hîn dibin û bi her stranekê re fêrî hin tistan dibin.

- Bi riya muzîkê pirdengiyê nas dikin û je hez dikin.

- Muzîk li ser tevgera zarokan bandoreke ba§ çêdike da ku karibin bi rîtm û

pîvan bilivin, ango kontrola motorî pês bixin.

- Muzîk gevilên afirandêriyê bi pês dixe.

- Xusûsiyetên guhdarîkirinê pês ve dibe, baldayînê xurt dike, riya lêhûrbûnê fêr

dike.

- Zîrekiya mêjî pê vedibe û fam û ferasetê peyda dike.

- Komunîkasyona navbera însanan hêsantir dike.

- Komînîkasyona navbera kulturên dinyayê hêsantir dike.

- Alîkariya fêrbûna zimanek an jî hin zimanên din dike.

- Dilnermî û dilpakiyê xurt dike, li hember pirsgirêkan û çareseriya wan bêhn-



fïrehî peyda dike, zarokan ji êrîskariyê û karên bi xesar dur dixe.

- Hestên neteweyî pês va dibe û mecala nasîna kultura xwe, urf û adetên xwe

peyda dike... û hwd.

Bêguman hêj gelek taybetmendiyên bikêr en muzîkê hene ku roleke mezin li

ser pêçketin û perwerdekirina zarokan dilîzin, le kurtehevoka dagirtî ya Friedrich

Wilhelm Nietzsche bersîva gelek tistan dide : "Bê muzîk, jiyan qusûrek e. "

Em bawer in ku ev pirtûk wê bibe materyaleke bingehîn bo mamosteyên

muzîkê û her wisa bibe alîkarê perwerde û pêsketina zarokan.

Wek rêbernameya bikaranîna pirtûkê, pêwîstî bi destnîsankirina çend agahiyan

jî heye. Bi kurtî ev in:

1- Ji bo her stranek û notaya wê rûpelek hatiye veqetandin. Li quncê jorîn ê

çepê ya ALLEGRO yan jî MODERATO hatiye nivîsandin. Allegro: Ji bo muzîk

û stranên lezgîn e. Moderato: Ji bo muzîk û stranên giran e.

2- Li serê rûpelê navê stranê hatiye nivisandin. Wek mînak, Rojbas an jî Bebe

bebe.

3- Li quncê jorîn ê rastê navê afirandêrê stran û awaza wê hatiye pêçkêskirin.

Wek mînak: "Peyv û Awaz: Aram Gernas " yan jî "Peyv: Aram gernas ", "Awaz:

Enwer Qeredaxî" û herwisa daxuyanî di naverokê da jî, ji bo her stranek hatiye

nivîsandin.

4- Gotinên stranan ya digel hev yan jî li kêleka hev hatine beskirin.

5- Her stranek li gor guherîna muzîkê bi tîpên A,B - A,B,C - A,B,C,D -

A,B,C,D,E hatine nîçankirin. Ev nîsan him li ser besên notayan him jî li ser peyvên

stranan hatine bi cîh kirin. Wek mînak:

A Bebe be biçûko

Megrî megrî berxiko

B Destê dayê girtiye

Ez li ba te biçûko

Wateya van îçaretan ew e ku gotinên stranê wek muzîka besa A tê strandin an

jî xwendin; besa B jî wek B tê strandin...

6- Wêneyên ku di pirtûkê de cîh girtine bê reng in. Zarok dikarin van wêneyan

bi kêfa xwe boyax bikin an ji reng bidinê.

7- Wêneyên ku nimroyên rûpelên wan hatine nivîsîn ji alî wênesaz Arîf Sevînç

ve hatine çêkirin. Wêne û nimroyên wan ev in: 12, 16, 20, 26, 30, 32, 34, 36, 46,

48, 54, 56, 70, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 104, 106, 112, 116, 118.

8- Wêneyên din ji aliyê Lennart Asp va hatine çêkirin.
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DIBISTAN

Awaz û Peyv: A. Gernas

Si be hê zû ra di bim Se rû ça vê

è J""] J # *' J ^ J |J ^ =f
xwe di som

i
Ter di xwim tas tê ya xwe

%

Li xwe di kim ce kên xwe

Sibehê zû radibim

Ser û çavê xwe disom

Ter dixwim tastêya xwe

Li xwe dikim çekên xwe

Çentê xwe didim milan

Berê xwe didim dibistan

Bi rojbas dest pê dike

Dersa kurdî ser çavan

Dibistan çiqas xwe§ e

Mamoste tim rûges e

Fêr dibim gelek tistan

Davêjim xem û derdan

Ez dikarim bixwînim

Bixwînim û binvîsim

Êdî ji tistek natirsim

Bi dinyayê dihesim
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MARCA TÎPAN
Peyv : Hisênê Emîn

Awaz : A.Gernas

ALLEGRO

%} =120 A

Lïpn \pn \Hi inn
%r w*	^^	^r-	

Em sa gir tin, em di xwî nin A, B, C ni vî san din

B

UPS nn in

ew ji me ra ar manc e Tî pên me tev si hû yek in

It mm
*

ê

Ç, D, E Xwe sî e ve, bi zi ma ne Kur dî ye



A Em çagirt in, em dixwînin A, B, C

Nivîsandin, ew ji me ra armanc e

B Tîpên me tev sih û yek in Ç, D, E

Xwesj ev e, bi zimanê Kurdî ye

A Ê, F, G, H him rihet e, him sîrîn

I, Î, J, K xwes. dixwînim bi qîrîn

B L, M, N, O tie mane çendekên din

Gelî kurdan, werin tev de bixwînin

A P, Q, R, S, §, T, U, Û tu mêze

V, W, X ne, ez cas. nakim yek levze

B Heçt dengdêr in, herçî dengdar bîst û se

Riya ronî dibistan e, ma Y, Z



ALFABEYAME

J Awaz û peyv : A.Gernas

=1=140 Tempo Devais

m È É
i êJ la

Ber fu Ba ran, Ba û Ba ger, bi tî pa B dest

$>M. |J ^^ î^m
rr if " ir f

pê di kin Ci li kû Caw, Ca nû ca nan

Ci û Ci ma, Çen dû Ça wa

m pw sr

Ca rû car na li hev di kin Da rû De vî

bi hos ta yî pir san di kin

TEMPO	

$^ £ 5?
iDe rû De ver, Dû "tr Dû xan "*da wet di kin

B Berf û Baran, Ba û Bager, bi tîpa B dest pê dikin

C Cilik û Caw, Can û Canan, Car û Carna li hev dikin

Ç Ci û Çima, Çend û Çawa, bi hostayî pirsan dikin

D Dar û Devî, Der û Dever, Dû û Dûxan dawet dikin

F Fêkî ji dar, Firo ji sîr, Firçe ji mû çêdibe

G Guvîj û Gûz, Gûlik, Gêzer, Garis Genim xurekên me

X Xal û Xaltî, Xwîçk û Xwarzî, çend nav in ji malbata me

H Heft û Heftê, He§t û Hestê, Hivdeh, Hijdeh hejmarên me

J Jîr û zîrek, Jan û Jehrî, Jêr û Jorîn bi harmonî

Q Qam û bejin, Qal û bêla, xwes li hev tên Qaz û Qumrî

K Kerrî, Korî, Kulek, Kotî tên naskirin wek seqetî

L Lehî, Lorîn, Laies, Leyla me wek nav li keçan danî
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M Mezin nîn in Mes û Mûrî, biçûk nîn in ga Mange

N Nû û Nûjen, Nexs û Nîgar, Nav û pêsnav hevmane ne

P Paqij û Pîs, Pês û Pasî, Pîr û ciwan dijmane ne

R Rast û durist, Rê û Rêçik, Reng û Rûçik biwêjên me

S Serê Sibê, Sar û Seqem didim Ser rê bo ferbûnê

§ Sêr heywan e, Sîv xwarin e, Sop rêçik e, Sil avî ye

T Ter Teze ye, Tev hemû ye, Tam lezet e, Tarî çev e

V Vir derew e, Vîn viyan e, Vejîn jîn e, Vizîn deng e

W War Welat e, Wax axîn e, Wêne resm e, Wek mîna ye

Y Yar heval e, Yal alî ye, Yarî henek, Yeksem roj e

Z Zarokên Kurd, Zaf Zana ne, hez dikin ji Zimanê xwe

Azad dikin ew Axa xwe, bilind dikin ew Ala xwe

Em Emîn in, Eger Em tev hez bikin ji<welatê xwe

El û esîr Êdî tev de, em dizanin bi Esa x

A

E

Ê

I

î îro tu xwe bixemlîne, îsev serê sala nû ye

O Ola Kurda ya kevnar e, Êzdîtî ye tu nas bike/

U

Û

(Divê ev stran wek stranekjiberkirinê neyê pejirandin. Evji bo zarokên ku teze dest bi

dibistanê kirine ûfêrî alfabeyê dibin, strana alîkariyêye. Divê bes bi bes, parce biparce

bêtefêrkirin da ku bi riya muzîkêfêrkirina alfabeyê hêsantir bibe û hewesê çêbike.)
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ROJ

Awaz ûpeyv : A.Gernas

^^ nj iJ'J j$==$

Ro nî di be din ya Bi tî rê jên ro je Bê hêz di

£ m E

w ^» * * ^f J * I * g

be ser ma Bi germî ya ro je Ro nî û ger me roj Hê zû jî

F^=HL^J
	^ ^	

* -m m m * m J - * « JE3-<.
J

ya ne roj Ro nî û ger me roj Hê zû jî ya ne roj

Ronî dibe dinya

Bi tîrêjên rojê

Bêhêz dibe serma

Bi germiya rojê

Ronî û germ e roj

Hêzûjiyaneroj

Saya serê rojê

Ber digre darûber

Saya serê rojê

Jîndar dibe her der

Ronî û germ e roj

Hêzûjiyaneroj
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* J =80

§yi J

DEMSAL

Awaz û peyv : A. Gernas

9 0 -Ji.

Ka nûn, Ci le û Si bat Dem sa la zi

Û

vis tan hat Ber fê si pî kir a xê

ù 1	1	1	! 1	1 *
-^-J	J	J	IL	_J	J	J	,|

Ser ma bi ser me da hat

\\xJLLf/V

i /^\ I"

Kanûn, Çile û Sibat

Demsala zivistan hat

Berfê sipî kir axê

Serma bi ser me da hat

Adar, Nîsan û Gulan

Bihar li dest û çiyan

Gui û nêrgiz û çîçek

Vedijenînin jiyan

Hezîran, Tîrmeh û Tebax

Havîn e germ dibe ax

Zer dibe ceh û genim

Mismis sor bûne li sax

lion, cotmeh û Çirî

Payîz e ba dike vîzîn

Diwesin pelé daran

Reç dibe esmanê çîn

6

0 o

,1 »
o
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ROJEN HEFTEYE

Awaz û peyv : A. Gernas

J =120

#g P
Herhefteyek heft ro je Kali dû min bi bê je Dusemro ja

m m

ye ke me Dest pê di ke xwen di ne Se sem ro ja du ye me

m
$ * m *

Car sem ro ja se ye me Li dû wê tê pêne se me Ro ja li dû

feJJJ IJJ^JlJJj ljjjju«i=|

tê, î ne Xwen din, kar ra di wes te Za rok bi kêfû sa hî ne

feJJJJlJJJ 1 J J *" ** j J J J 1JJJJ

Ji hef te yê di mî ne Her du ro jên da wî ne Se mî ro ja

^i Pi w * m
se se me Yek sem ro ja hef te me Te mam bûn ro jên hef tê

m # i
Hef te yek nû li dû tê

22



Her hefteyek heft roj e

Ka li dû min bibêje

Dusem roja yekem e

Dest pê dike xwendin e

Sêsem roja duyem e

Çarsem roja sêyem e

Li dû wê tê Pêncsem e

Roja li dû tê, în e

Xwendin, kar radiweste

Zarok bi kêf û çahî ne

Ji hefteyê dimîne

Her du roj en dawî ne

Semî roja sesem e

Yeksem roja heftem e



ANATOMIYA LA§

Awaz : Farid Nadhar

Peyv : A. Gernas

J =100

jp a I I I I =p==-t-T-FT-Tn . n i
forî JJJJI^JJJ u j j j h j «

En da mî les. di za nim Ma mos te ez fêr ki rim

m î m
¥ * S

Po rû se rû nav ça van Du bi rû yen re§ ke van

$ ^ W j|m
Bi jan gû du ça vên ciwan Du gu hên xwe si kû pan

Endamên laç dizanim

Mamoste ez fêr kirim

Por û ser û navçavan

Du birûyên re§kevan

Bijang û du çavên ciwan

Du guhên xwesik û pan

Pozek du qui tê de ne

Bo bêhngirtin û hewa ne

Dev û ziman û diran

Digel çenekî pir ciwan

Du mil û du zendên zexm

Deh tilî û du destên germ

Sing û navpi§t û zik

L'ser du ling û du qorik

Bi du pê û deh pêçî

Digerin em cî bi cî

24



1-Serî 2-Por 3-Enî 4-Bijang 5-Çav 6-Guh 7-Poz

8-Dev 9-Stû 10-Mil 11-Çene 12- Dest 13-TiK 14-Sîng

15-Zik 16- Ran 17-Çok 18-Çîp 19-Gûzik 20- Pê 21-Pêçî

25



ORGANEN ME

Awaz iipeyv : A. Gernas

JJ =120 	 ^__^

Dib hî zin bi gu hênxwe Di bî nin bi ça vênxwe

j y j. i n 1 1 	i j ^^1
Dib hî zin bi guhên xwe Di	bî nin bi ça vên xwe

fj. j^ iJHj
Bêhn dikin bi po zê xwe Nan di xwinbi de vê xwe

Ifc nn\n
Bêhn di kin bi po zê xwe Nan di xwin bi de vê xwe

fivJJjJ NJJJ I J' ^ J J J 1* » J ,

La la la, la tra la la La la la, la tra la la

^JJJJUJJJ N- J j] J N J J pË
La la la, la tra la la La la la, la tra la la
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AMUREN ME

Awaz ûpeyv : A.Gernas

I
J =11(

¥ ¥
¥ J. -J

Bi al fa be ya §î rîn Fê rîxwendi ne di bim

±rrn 1 i "i i 1 H 1

Bi pê nû sa li dest Ka rim xweç bi ni vî sim

\L^ jH JjT-U-j-f

Ka rim xwe§bini vî sim

Bi alfabeya çîrîn

Fêrî xwendinê dibim

Bi pênûsa li dest

Karim xwe§ binivîsim

Bi çenteyê mile xwe

Hildigrim pirtûkên xwe

Bi firçeya diranan

Diranên min wek mircan

Bi berçavka ber çavan

Ez dibînim pir ciwan

(Hûnjî karin li ba xwe hin amûrên din li stranê zêde bikin)
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DINYAYA ME

Awaz û peyv : A.Gernas

J =120

èse m #^
Din ya me gi lo ve re Li do ra xwe di ge re

m^^ J * m
w

De ma ger te mamdi be Se vu ro jek çê di be

$m ^
Din ya me gi lo ve re Li do ra xwe di ge re

U M M M I Jg
m * m

De ma ger te mam di be Se vu ro jek çê di be

*=-rm m ru- iim n J n
Din ya me gi lo ve re Do ra ro je di ge re

t m ^
De ma ger te mam di be Sal doz dehmehçêdi be

De ma ger te mam di be Sal doz deh meh çê di be
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Dinya me gilover e

Li dora xwe digère

Dema ger temam dibe

Sev û rojek çêdibe

Dinya me gilover e

Bi çiya, dar û ber e

Av û hewa û ber e

Cih, meskenê jîndar e

B Dinya me gilover e

Dora rojê digère

B Tê da dijî însan e

Teyr û tirûd û heywan e

Dema ger temam dibe

Sal dozdeh meh çêdibe

Mêç û mon û kêzik

Hemû cure bi can e
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KATJIMER
Awaz û peyv : A.Gernas

J -no ^
£ £^§l

Kat ji mê rim Dem ji be rim Sal doz deh meh Ez sî ya rim

Tîk tak, tîk tak Tiktak tak tak Tî kî tî kî tî kî tî kîtak

Katjimêr im

Demjiber im

Sal dozdeh meh

Ez çiyar im

Tîk tak, tîk tak

Tik tak tak tak

Tîkî tîkî tîkî tîkî tak

Bi deqeyan

Bi saniyan

Nîçan didim

Dem û çaxan

Tîk tak, tîk tak

Tik tak, tak, tak

Tîkî tîkî tîkî tîkî tak

Bo xwendevan

Bo karmendan

Ez rêber im

Hemû deman

Tîk tak, tîk tak

Tik tak tak tak

Tîkî tîkî tîkî tîkî tak
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RÊWÎKÊÇ
Awaz ûpeyv : A.Gernas

J« 00

m ^ *&?
Wekmalo kan li dû he	 ve Nekine ew,

4*J Dm -n- n gs!
?

i*
pir di rê je Ser rî ya he sin di me §e

j1 -t -J j -t s i
Ewçi ye, de katubê je Çikçikçik çikçikçik

11Ê

Çikçikçikçik çikçikçik Ez di zanim ew TIRÉ Ne

Wek malokan li dû hev e

Ne kin e ew, pir dirêj e

Ser rêya hesin dimese

Ew ci ye, de ka tu bêje

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Ez dizanim ew TREN e

Him biçûk e, him mezin e

Rêwîtî pê gelek xwes e

Li ser avê ew dimese

Ew ci ye, de ka tu bêje

Xuçss, xussç, xusss, xuçss

Ez dizanim ew KESTÎ ye

34

Dirûvê teyran pê dikeve

Li ser ewran ew difire

Rêya rokek dike katek

Ew ci ye, de ka tu bêje

Pir pir pir pir pir pir pir pir

Ez zanim ew BALAFIR e

Gelek texlîdên wê hene

Meriv her dem wan dibîne

Ser car tekelan dimese

Ew ci ye, de ka tu bêje

Vimmm, vimmm, vimmm, vimmm

Ez zanim ew EREBE ye





KESKESOR

Awaz û peyv : A. Gernas

J =120

j^jy J- JI ||. J |t p [_J^^

Hin ca ran ba ran Hûr hûr di ba re

I È j£
&

Li ser ya ew ran As ke ra

U J #V i' S

Ê
di be Kes ke sor ren gîn Kes ke sor

uJ \y i' n ÎÊS

sî rîn Hûnxwebi din bin Mi raz bi xwa zin

Hin caran baran

Hûr hûr dibare

Li serya ewran

Askera dibe

Keskesor rengîn

Keskesor sîrîn

Hûn xwe bidin bin

Miraz bixwazin

Çemberek §îrîn

Sor û zer û §în

Mor, kesk, qawinî

Ses xetên rengîn

Keskesor rengîn

Keskesor çîrîn

Hûn xwe bidin bin

Miraz bixwazin

36

Di ronahiya

Rojê de henin

Hemû ew rengên

Ku em nas dikin

Keskesor rengîn

Keskesor §îrîn

Hûn xwe bidin bin

Miraz bixwazin

Tîrêjên rojê

Wek rengên cuda

Ji hev ved'qetin

Nav dilopan de

Keskesor rengîn

Keskesor sîrîn

Hûn xwe bidin bin

Miraz bixwazin
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ROJBUN

Awaz û peyv : A. Gernas

litd n i , i ri i ir r-^i-i n | I
&jqU.J.j_4 J-îlj If f * J \JJJ~z\
,1 é é é 4 m

A Jf
> ff«*

^

Roj

Roj

bû

bû

na

na

te

te

Pî

Pî

roz

roz

s &

be 1

be 1

i

	i
	va

Smi

3ê 5

	M

ce i

i	\m ~ m

te pir di rêj be

nû bê ser es be

«
, «

J
| *|

.j )
a

Xwes bî sa bî pîr ne bî Bext si pî ser ke tî bî

B'malû mil kû mal bat be Roj bû na te pî roz be

sa
¥ W
^ -¥ m-

Bi jî bi jî bi jî bi jî bi jî bi jî tu bi jî

Rojbûna te pîroz be

Emrê te pir dirêj be

Xwes bî, sa bî, pîr nebî

Bext sipî, serketî bî

Rojbûna te pîroz be

Bê xem û bê serês be

B'mal û milk û malbat be

Rojbûna te pîroz be

à

Bijî bijî, bijî bijî

Bijî bijî tu bijî
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HERE HERE

Awaz : Sebah Muhemmed

Peyv : A.Gernas

f
h 160

-i i j j j
m^ê

m

^
He re he re de he re Na lî zim ez

m

di gel te

#r r r r ir P

?

Tu la wek se tû ha rî %

I

Ni za nî ci ne ya n

Here here de here

Nalîzim ez digel te

Tu lawek sêt û har î

Nizanî ci ne yar î

Dar diksînî bi ser me

Cil didirînî li ber me

Bi bazdan diçî ser mil

Davêjî ax û kevir

Ya daf didî niska va

Birîn dikî dêm, çava

Wek min nîn î nerhet î

Her fêr bûyî çêr bikî

Heta wa bî de here

Nalîzim ez digel te

Dinya lîstik buhist e

Lîstikvan wek iirîst e
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HIRÇO

Awaz û peyv : Xwesnav

# J- 120

$4 j J J J IJ J J 1J J J -
Hir ço hir ço ra be jixew Bin hêr li din

rM
m m

	m
-ml	J1	m * -J	d	m

ya be dew De rû dor hê sîn bû ne

<g> J «* J ^ l«ez£JZrTrJ J =g==;

Çûk ji kê fa di xwî ne Pi sîk di bê
H

§ J J J ^U J J J I «Tj ^=^
myaw myaw myaw Kû çik di bê hew hew hew

Hirço hirço rabe ji xew

Binhêr li dinya bedew

Der û dor sîn bûne

Çûk ji kêfa dixwîne

Pisîk dibê miyaw miyaw miyaw

Kûçik dibê hew hew hew

Hirço bes e te ci divî

Ji te ra tasek hungivî

Hirço bes e rabe ji xew

Bibhîze qebqeba kew

Werdek dibê waq waq waq

Legleg dibê laq laq laq
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VEÇARTOK

Awaz û peyv : A. Gernas

J =120
\ X '2. m m	1 m m f ? \ * m P T	 m ? F t^ - 1
fib % t r r r 'r r i 1 if r r hh rr r

*
We re Zo zan We re Dî lan Em bi lî zin Ve car to kê

3e i i

Kî di gi re Kî di gi re Ça vê xwe Kî dig re

_fo_a=3i=am _ b U _._«__«	 î «L_«!

He ta bîs tî Em dij mê rin Li kî ke ve E wê big re

Ém m m m \» f f ¥ \m m m m \m f T I» ^
r r r r ir i r r m i i r 'i^^=n

De ba se

Zarokek:

Were Zozan

Were Dîlan

Em bilîzin

Vesartokê

Zarokek:

Were Diyar

Were Sîdar

Em bilîzin

Vesartokê

Dîlan:

Kî digre

Kî digre

Tu bij mê re Zo za ne

Çavê xwe

Kî digre

Zarokek:

Heta bîstî

Em dijmêrin

Li kê keve

Ew ê bigre

Diyar:

De bas e

Bijmêre

Zozanê

Tu bijmêre

Tu bij mê re

Zozan:

"Yekê yekê

Yekanekê

Gula çepê

Çepil mijê

Dosta înê

Çû mizgînê

Heba tirî

Vegindirî

Çam û ce ye

Qulqule ye

Tu xwe bigre

Bîst li te ye"
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TREN

Awaz û peyv : Xwesnav

J =120

Pi É
¥ ¥ ¥

Çik çik çik çik çik çik çik çik Trên wa çû Çik çik çik çik

z===z=z===£=-:- r r r m f-r-f-i
¥ ¥ ¥ J I * ¥ I J IL, = r	

Çik çik çik çik Me da dû Çik çik çik çik çik çik çik çik

À ¥ ¥f p E|f P p *> p m ^ m m m :m m m ~

Trê na me ya ren gî ne Çik çikçik çik çik çik çik çik Bar li dû xwe

m y~ ¥

dik sî ne Çik çik çikçik çik çik çik çik çik çik çik çik Trên wa çû

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trên wa çû

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Me da dû

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trên wa çû

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Me da dû

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trêna me ya rengîn e

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Bar li dû xwe diksîne

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trên wa çû

46

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trêna me ya dirêj e

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Strana bo me dibêje

Çik çik çik çik çik çik çik çik

Trên wa çû
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MUZÎK DERMAN E

Awaz û peyv : A. Gernas

J =96

ES
<^m ~4M ~"JB

Wek sit ra nek bi xwî ne Hes tên xwe bi ke lî ne

v\> JJJJJJJJ 1"'"'*'*IJUJJJJJJJ *-¥-¥!

Nav di le xwe bi bî ne Xe mên xwe bi we çî ne

Mu zîk der ma ne bo te Der dû ku lan der di ke

t iujjj 'j-UJ-P^i
Mu zîk der ma ne bo te Der dû ku lan der di ke

ÏJ'JJJJJ '"TT^ -¥ i

Mu zîk der ma ne bo te Der dû ku lan der di ke

Wek sitranek bixwîne

Hestên xwe bikelîne

Nav dilê xwe bibîne

Xemên xwe biwesîne

Muzîk derman e bo te

Derd û kulan der dike

Bi muzîkê bibêje

Peyvên negotî yen xwe

Sermokiyê bavêje

Bi tenê neponije

Muzîk derman e bo te

Derd û kulan der dike
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STRANA TRAFIKE

Awaz û peyv : A. Gernas

J =100

m
¥ ¥ ¥

m

Ga va dertêm ji ma le Û di çim di bis ta ne Xwenadimna

m ¥ ¥ I J *

va rê yan Di dim rê ya pe ya yan Lem be ya sor, ra wes te

ito^J * ¥ ¥ 3C=* ^Pl
Lem be ya zer, bal dar be Lem be ya kesk, der bas be

Gava dertêm ji malê

Û diçim dibistanê

Xwe nadim nava rêyan

Didim rêya peyayan

Lembeya sor, raweste

Lembeya zer, baldar be

Lembeya kesk, derbas be

Heye him bo rêwiyan

Him ji bo erebeyan

Lembeya trafîkê

Ya ku rêberî dike

Lembeya sor, raweste

Lembeya zer, baldar be

Lembeya kesk, derbas be

Gava lembê dibînim

Eger sor be radwestim

Di zer de amade me

Di kesk de derbas dibim

Lembeya sor, raweste

Lembeya zer, baldar be

Lembeya kesk, derbas be
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ROJ BAS

J

El

Awaz : A. Gernas

Peyv : Kemal Burkay

Roj bas din ya Roj bas jî yan

?

Roj bas ff ew rên Re su si pi

II

É
¥ «I

Dar ber, gî ya Mê su mo n

*
Ro

¥ ¥

bâç ro ja Ze rû so rî

&J J J J I** J U J J J M =J=

Dar ber,

52

gi ya Mê su mo n

Roj bas ro ja Ze rû so n

Rojbas dinya

Rojbas jiyan

Rojbas ewrên

Res û sipî

Dar ber, giya

Mes û morî

Roj bas roja

Zer û sorî

Gulên rengîn

Çûkên dengîn

Roj bas zinar

Zozan û war

Geliyê kûr

Çiyayê dur

Ava çirik

Gula dirik

Ba û baran

Rojbas jiyan

Rojbas dinya

Rojbas jiyan
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EM BI HEV RA BILIZIN

Awaz û peyv : A.Gernas

J =120 FINE

* li I

|pplr r r 'ltp # p

Destê ras tû destê çep Bi hevra di kin çep çep

Bi des tên xwe din vî sin Bi ça vên xwe di bî nin

p f p m ,p p - if f f f if f ~p	1

Bi guhênxwe dib hî zin Û ligel hev em di lî zin

§>[ f [ f \jj r ir r r f ir r r=
La la la la la la la La la la la la la la

Destê rast û destê çep

Bi hev re dikin çep çep

Bi destên xwe dinvîsin

Bi çavên xwe dibînin

Bi guhên xwe dibhîzin

Û li gel hev em dilîzin

La la la la la la la

La la la la la la la
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Destê rast û destê çep

Bi hev re dikin çep çep
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YEK U DU

Awaz : Enwer Qeredaxî

Peyv : A. Gernas

=110

1
Ye kû du da rê se vu da rê tû Sêû car

V'jjjjlPjf -i+M^^4^
min na ne ê va rê xwar Pêne çeç ra wes tî yam ber tex tê reç

I Jy TTfa |	hv^;	 ll»J J J J hJL-jj" J 1	1
4£t? L~s	f-P	-	* 	<* c-

Hefitû heçt çûm A me de ji bo geçt Nehû deh

j^ttft^ m
sa lek di ke doz deh meh Yek du se car pêne çeç hef heçt neh deh

Yek û du

dare sev u dare tu

Se û car

min nanê êvarê xwar

Pêne û ses

dinvîsim ser texte res

Heft û hest

çûm Amedê ji bo geçt

Neh û deh

salek dike dozdeh meh

Yek, du, se, car, pêne, ses, heft, hest, neh, deh
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WEK MIN

Awaz : Enwer Qeredaxî

Peyv : A.Gernas

Ha ha ha her we ha Wek min bi kin ni ha

$ m
Çok bis kê nin ha ha Bis kê nin hûn ni ha

/ L . J » m A -i-ll
y- ^p * d * ?_?_j! -^-, -i

Ha ha ha ha ha ha Hûnrû nên her we ha

Ha ha ha her weha

Wek min bikin niha

Çok biskênin ha ha

Biskênin hûn niha

Ha ha ha ha ha ha

Hûn rûnên her weha

Ha ha ha her weha

Wek min bikin niha

Dest û dev hûn bison

Pistî xwarinê ha

Ha ha ha ha ha ha

Pistre ziwa kin weha

Ha ha ha her weha

Wek min bikin niha

Ragrin kêr û çetel

Nan bixwin her weha

Ha ha ha ha ha ha

Av vexwin her weha

{Mamoste yan jî zarokek dertê

pêsberî zarokan, bi hereketên req-

sane him stranê dibêje him jî bi

zarokan dide strandin û kiryarên di

stranê da têne pêsandan. Mamoste

dikare li ba xwe hin tistên dinjî le

zêde ke)
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TINAZ

Awaz û peyv : A. Gernas

FINE

^mzP p

Ha ha, ha ha ha Ha ha, ha ha ha

i
Tu min da lek bi çû kî

É

Tim ber de rî di ge rî

ii f1, n J J J J i j ifo* .	J	 	-	«	J	 	

Se rû çav bi ge ma rî

\l\} 1 I

Bo se ki rek di

Ha ha, ha ha ha

Ha ha, ha ha ha

Tu mindalekî biçûk î

Tim ber derî digerî

Ser û çav bi gemar î

Bo çekirek digirî

Ha ha, ha ha ha

Ha ha, ha ha ha

Em nalîzin bi te re

Napeyîvin bi te re

Em diçin dibistanê

Em fêr dibin xwendinê

gi n

Ha ha, ha ha ha

Ha ha, ha ha ha

Hûn jî wek min mindal bûn

Ser û çav bi gemar bûn

Qure nebin tu caran

Qedir bidin biçûkan

Ha ha, ha ha ha

Ha ha, ha ha ha

Tu biçûkek délai î

Zîrek û bi aqil î

Guh nede gotinên me

Wer bi me re bilîze

Ha ha, ha ha ha

Ha ha, ha ha ha
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WERDEKE

Awaz û peyv : Xwesnav

J =120

ni 'ju j ujjj ijjj ujj
Wer de kê reng çî ne Tu biku da di le zî ne Wer de kê

fi
srnr ji riT

m
reïïîrfg çr ne T& dT çê; xwe dihe ji rie Kuwak wakwak wakwakwak

m ^pp 0 0

Kuwak wak? . Ez ne te ne reng si nim Xem lan dî û

m s =¥=
m

rpn gî nim Za nim bin vî sim,bixwî nim Li di bis tan yeke mî nim

m ujj uif

Ha ha ha ha ha ha ha Wer de kê dere wî ne Tu pêçî ya xwe

J 'ii i ijj. i ' J J i J \+-¥-4
na bî ne Wer de kê dere wî ne Tu jiku za nî bi xwî ne

f£=ik&1 mi J	iLJ1 Ji J LJ J1 J «
-
-*

V
) i

V 9
F

Wer de kê çê rî ne Tu xweji me nexey dî ne Tu werde kek

\i n j 1 1 i i j 1 1 i, i
i? J J u J j J u J J '

naz da rî Di gel me bi ke ya rî
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Bi sêweya axaftinê

Yek, du, se, car, pêne, ses, heft

Hîç tistek tune zehmet

Heft û hest û neh û deh

Car hefte dibin yek meh

Werdekê rengsînê

Tu bi ku de dilezînê

Werdekê rengsînê

Rê diçe, xwe dihejîne

Werdek:

Kuwak wak wak

Wak wak wak wak

Kuwak wak?..

I s

JK1

X^J

Ez ne tenê rengsîn im

Ez xemlandî û rengîn im

Zanim binvîsim, bixwînim

Li dibistan yekemîn im

Zarok:

Ha ha ha ha ha ha ha

Werdekê derewînê

Tu pêsiya xwe nabînî

Werdekê derewînê

Tu ji ku zanî bixwînê

Werdek:

Yek, du, se, car, pêne, ses, heft

Hîç tistek tune zehmet

Heft û hest û neh û deh

Car hefte dibin yek meh

Zarok:

Wawwwww!...

sêrînê

Tu xwe ji me nexeydînê

Tu werdekek nazdar î

Digel me bike yarî
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HEYWANEN ME

Awaz û peyv : A. Gernas

H

\^tr]DÊ
î

Bi zi na reç di zê Ka ri kek tê di ne Ka ri kek reç di zê

* #r r ^
Ka rikek tê

#
Bee, bee, be be be Bee, bee, be be be

*^
Bee, bee,

Bizina res dizê

Karikek tê dinê

Bizina res dizê

Karikek tê

Bee, bee, be be be

Bee, bee, be be be

Be be be

»

be be be Be be be

Miha belek dizê

Berxikek tê dinê

Mîha belek dizê

Berxikek tê

Mee, mee, me

Mee, mee, mi

Me me me

me me,

me^Ke
me

me



1er aize

((
ï, hîî, hî hî hî V^

Çêleka bor dizê

Golikek tê dinê

Çêleka bor dizê

Golikek tê

Moo, moo, mo mo mo

Moo, moo, mo mo mo

Mo mo mo

Kûçik diteliqe

Cewrikek tê dinê

Kûçik diteliqe

Cewrikek tê

Hew, hew, hew hew hew

Hew, hew, hew hew hew

Hew hew hew

Mihîna qer dizê

Caniyek tê dinê

Mihîna qer dizê

Caniyek tê

Hîî

Hîî, hîî, hî hî hî

. Hî hî hî

Pisîk diteliqe

Têjikek tê dinê

Pisîk diteliqe

Têjikek tê

Miyaw, miyaw, miyaw miyaw miyaw

Miyaw, miyaw, miyaw miyaw miyaw

Miyaw, miyaw, miyaw

Kera reç dizê

Daçikek tê dinê

Kera reç dizê

Daçikek tê

Haï, haï, ha ha hî

Haï, haï, ha ha hî

Haha hî

Mirîçk qup dikeve

Çûçikji hêkêdertê

Mirîçk qup dikeve

Çûçikji hêkê

Qit, qit, qit qidak

Qit, qit, qit qidak

Qit qidak
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KEW

Awaz : Ferîd Nadhar

Peyv : A. Gernas

%} ==120

I i

Ez ke we kî zor ci wa nim Tim li sa xû

^m
¥ ¥

ge lî ya nim Li nav ba xû gu la nim

~¥ m
Bi nev sa ser sa xa nim (Jaqi bo qaqi bo

j~3 j y i j j j ijii

qaqi bo qaq Qaqi bo qaqi bo qaqi bo qaq

Ez keweke zor ciwan im

Tim li sax û geliyan im

Li nav bax û gulan im

Binevsa ser §axan im

Qaqibo qaqibo qaqibo qaq

66

Gerdena min deqdeqî ye

Nikul sor bask xetxetî ye

Çavêm hûr û dûrbîn e

Dengê min wek simsal e

Qaqibo qaqibo qaqibo qaq
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BEBE BEBE BIÇÛKO

Awaz : Ferîd Nadhar

Peyv : A. Gernas

I0J1J1
Be be be be bi çû ko Megrî megrî ber xi ko

§^g
j \nn \Ji

Des tê da yê di kar da Ez li ba te bi çû ko

Bebe bebe biçûko

Megrî megrî berxiko

Destê dayê di kar de

Ez li ba te biçûko

Ez jî her çend mindal im

Xerîkê îsê mal im

Ji ter morî û xirxal

Ha babeta galegal

Bebe bikene jîr be

Bes e çaverê sîr be

Ev giryan û ev hawar

Karê kesê betal e

Ku mezin bûy bebe can

Xwengê nabexse giryan

Pistre dayê dide sîr

Razêrazê bibe jîr
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KEÇA MIN A BIÇÛK

J =120

Awaz : A. Gernas

Peyv : Kemal Burkay

Eg J J J J PP
Ke ça mi na bi çûk, bê je ji min ra

m j j j u m £

Dar ber ci ma e vîn da rê ez ma nin

J J J J IJ ^^
Ke ça mi na bi çûk,

(l mm

bê je ji min ra

J J J J J '
Dar ber ci ma e vîn da rê ez ma nin

t
-&

Ci vîk ci ma tim ki la man di bê jin

m ¥
Ci vîk ci ma tim ki la man di bê jin

iN ¥ ^m
De ma roj hil tê, roj di ce a va

^ wmm
De ma roj hil tê, roj di ce a va

70



\
\M

/

W7

»N
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a

c^d

Keça min a biçûk, bêje ji min re

Dar çima evîndarê ezman in?

Çivîk çima kilaman dibêjin

Dema roj hiltê, roj dice ava

/

Keça min a biçûk, bêje ji min re

Dilê zarokan û xem û saya wan

Di kîjan baranê de têne sûstin?

Di kîjan ronahiyê da dikenin?

Keça min a biçûk, bêje ji min re

Xerîbiyê, hêvî û hawarê

Roj û seven ji jan û êsan tên

Bi hezar rengê xewn û xeyalan

Keça min a biçûk, bêje ji min re

Te ji kîjan çiya, çavkaniyê dot

Hêsirên sayiyê, ken û giriyê

Sivik û zelal in, wek pirpirik if

<?
>v1
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ÇÎRET
Awaz ûpeyv : A.Gernas

J -150 %

^ £ *

Yek bi te re bi pey ve Tê ci bi kî,

m ii; J r> f r iJ ï*=3

ci bi kî? E zê guh da rî bi kim

È ^ ^m*:
^^P

Pa se pey va xwe bê jim E zê guh da

E £

H
*:

rî bi kim Pa se pey va xwe bê jim

Yek bi te re bipeyve

Tê ci bikî, ci bikî?

Ez ê guhdarî bikim

Paçê peyva xwe bêjim

Ger xwarin hat ser masê

Tê ci bikî, ci bikî?

Ez ê têrî xwe bixwim

Bi ser xwe de nerêjim

Eger de û bav bêjin

Çaxê te yê razanê?

Ez ê bêjim ser çava

Bikevim nava ciya

Tu herî dibistanê

Tê ci bikî, ci bikî?

Ez xwe didim xwendinê

Nivîsîn û zanînê

(Bi fêweya pirs û bersiv, mamoste karin gelek sîretên perwerdekirinê li vê stranê zêde bikin)
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ZANISTI

J no

Awaz : Enwer Qeredaxî

Peyv : A. Gernas

Mu/ik

il n irtrrfl

P^S

m

ft
y
A.
ir^
"k
«I

m

¥
w

*, .1
/ -1
' 1

-J

! F=|F3
	\-¥	0	0	 -*	

i	
-«

	'

Striiii

J'' i n m m

fei

Bi za nî nû aq le pak La la la la

m

la la la Bi hu ne rû kir ya rên çak La la la la la la la

yr) J J m \ Ht-y hHT]

Da xwa zû ar man ca zê rîn St ran di bê jin ji bo

Ai m m

jîn Da xwa zû ar man ca zê rîn St ran di bê

74



É
Muzîk

jin ji bo jîn

\3=tg±ntf*=î^mi

Mmn

h j r # P j~m n j i j -uo^
Din ya pîr di kin bi a waz Li dî la nên

ftj^uu -*-n ji im
pir na zû raz Na re vin û bi dil da rî

\lu/ik

fai 3
_	37-

Bi da hê na nû kar fêr bûn Bi jî kar

Muzîk __

fc B

Bijî da hê nan Bi jî hu ner Bi jî jî yan

^=ff^
Bi jî kar

i:J^=

Bijî da hê nan

tP F
Bi jî hu ner Bi jî jî ya..

Bi zanist û bîrê pak

La la la la la la la

Bi huner û kiryarên çak

La la la la la la la

Daxwaz û armanca zêrîn

Stran dibên ji bo jîn

Dinya pîr dikin bi awaz

Li dîlanên pir naz û raz

Narevin û bi dildarî

Bi dahênan û kar fêrbûn

Bijî kar

Bijî dahênan

Bijî huner

Bijî jiyan
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EZ ZAROK IM PIRS DIKIM

Awaz û peyv : A. Gernas

JJ =120

PÉ m
Bi na ve kî têm na sîn Bo min bû ye tir sa jîn

ff ¥ ¥ ¥ J 'J. ** ' J * J »* ' J J «

Ji ren ge kî hez di kim Ni ka rim xwe nêz bi kim

m ^ § w
Ez za ro kim pirs di kim Ev ci î se fam na kim

VI j j j i j J j i j J \rm
W 3C ¥ «I ¥	h^î w * ¥ ~ ¥ * l ¥ J m

Ez za ro kim pirs di kim Ev ci î se fam na kim

Bi navekî têm nasîn

Bo min bûye tirsa jîn

Ji rengekî hez dikim

Nikarim xwe nêz bikim

Ez zarok im pirs dikim

Ev ci îs e fam nakim

Dîlanên ez dilîzim

Ji min hatine dizîn

Stranên ez dixwînim

Ji min hatine dizîn

Ez zarok im pirs dikim

Bo ci dizî?.. fam nakim

Zimanek dipeyivim

Nikarim binivîsim

Li welatek rûdinêm

Nikarim bi nav bikim

Zarok im qebûl nakim

Tirs û zorê nas nakim

Dixwazim xwe nas bikim

Xwe bêtirs bi nav bikim
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KEÇEKE PORZERIN

J
Awaz û peyv : A. Gernas

= 120

J J J J i» r i» r=J ûS
Ke ce ke por zê rîn pir bi tir su gi rîn

5Ê* *

Do ra xwe di ne re

ff J -1 J J JJ r r r r J jaE» m ¥ m

^^

Bi ça vên kes ke sîn Ne tu de û ne jî bav

i» 0
ro f ^ r^
Ne tu xwîs kû bi ra Ne tu si ta rû ban

é:
J I" »-Jfc-J- '* ^

Bi te na se rê xwe Ne tu de û ne iî bav

m |» f p |*

y r iJ * ' [=^

Ne tu xwîs kû hî ra Ne tu si ta rû ban

i*
85=2 p d

Bi te na se re xwe

fcZSvfi
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Keçeke porzêrîn

Pir bi tirs û girîn

Dora xwe dinêre

Bi çavên keskesîn

Ne tu de û ne jî bav

Ne tu xwîsk û bira

Ne tu sitar û ban

Bi tena serê xwe

Ew keça porzêrîn

Bi çavên keskesîn

Li hewa dinêre

Bi gefûpirbikîn

Balafirên lîstok

Bûne wek ejderha

Heta bêjî berdok

Dimînî li derva
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BANGA ZAROKAN

Awaz û peyv : A. Gernas

*J =120

'^j.3J j y. ji j u	uu
Em di xwa zin Li din ya yek Bi jîn tê rû sa

jj j u jj j \n n j

Em di xwa zin Li din ya yek Bi jîn bê se ran

^1 0F	0F	40	1 .mi w , . y - , , .1 _ _	j_ 	_	

Din ya ye kî Bi hev de mî Din ya ye kî

li n i i lb n i i i n i , =\
-§L-*^ »	«	1_* m M 	, _. , «	J.	

Bi har mo nî

^
Din ya ye kî Din ya ye kî

-%

J LQJ :|IJ1
Din ya ye kî Tê rû sa Tê rû sa

Em dixwazin

Li dinyayek

Bijîn ter û ça

Em dixwazin

Li dinyayek

Bijîn bê çeran

Dinyayekî

Bi hevdemî

Dinyayekî

Bi harmonî

m



Dinyayekî

Dinyayekî

Dinyayekî

Ter û ça

Em dixwazin

Li dinyayek

Bijîn bê çek lo

Em dixwazin

Li dinyayek

Bijîn azad lo

Dinyayekî

Bi hevdemî

Dinyayekî

Bi harmonî

Dinyayekî

Dinyayekî

Dinyayekî

Ter û ça

Gaziya me

Ji her kesî re

Bêjin bi me re

Vê sitranê

Vê dîlanê

Bigrin bi me re

Dinyayekî

Bi hevdemî

Dinyayekî

Bi-harmonî

Dinyayekî

Dinyayekî

Dinyayekî

Ter û ça



HECHECIK

Awaz : A. Gernas

Peyv: K. Burkay

H

gr ijJ J«l«NJyjJ«U y J J J J J
Hec he cik li he wa wek ba le rîn Xwe ber di de, sa û

-fcL~Pit-	 jj. fl J *ll* m m m <a
g» i^j J » <^ ll: ^ * * - r J ^ J ^ J ,

bex te wa re Li berbareqsê di ke, di lî ze

m ^
%

Bi le zî ser mest, bi xwe ba we re

Hechecik li hewa wek balerîn

Xwe berdide, sa û bextewar e

Li ber ba reqsê dike, dilîze

Bi lezî sermest, bi xwe bawer e

Hêlîna wê li hews û malan e

Bêxem, astîxwaz û dilovan e

Dema baranê, meha nîsanê

Bengiyê warê bav û kalan e
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BERF U BARAN

Awaz û peyv : A. Gernas

J =120

j> % jt J> J [ I J rj E

Ï
Ew rên li es man res di bin Bir qû birûs kan

m* ;ii j jm
lê di xin Si lî û ba ran di ba re

£3 P
Le hî bi er

çj j.- - i

de di ke ve Bi ke vin bi

m B5
E

# #
ne sî wa ne Sil ne bin ber ba ra ne

Ewrên li esman res dibin

Birq û birûskan lê dixin

Silî û baran dibare

Lehî bi erdê dikeve

Bikevin biné sîwanê

Sil nebin ber baranê

Ewrên li esman gewr dibin

Serma û seqem der dibin

Befîr û zîpik dibarin

Zevî û dar sipî dibin

Li xwe kin hûn kincên germ

Ji bo ku hûn negrin zekem

o

(y
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AÇTÎXWAZ IM

#J
Awaz û peyv : A. Gernas

A J=120

m
&	-&-. m 	-&	

Aç tî xwa zin Ser na xwa zin Hez ki ri ne

* m wmâ

S^

Bi ra tî yê Dil ça hî yê Em di xwa zin

b m
Hez ki ri ne Bi ra tî yê Dil ça hî yê

-i n ij tnJ^i.nf i n n |n|

Em di xwa zin Ci sipî û zer Ci re çû es mer
	,	2	%

0- 0
î m

Bû ne se

Açtîxwaz in

Ser naxwazin

Hezkirinê

Biratiyê

Dilçahiyê

Em dixwazin

Ci sipî û ci zer

Ci reç û esmer

Bûne seferber

Naxwazin çer

fer ber Na xwa zin çer Na xwa zin çer

Em dikin geç

Dinyaya xweç

Pêçeroja

Milet in em

Guh bidin me

Bang dikin em

Ci sipî û ci zer

Ci reç û esmer

Bûne seferber

xwazin çer



AV U ÇIYAYEN NIÇTIMAN

Awaz û peyv : A. Gernas

J=120

i û ftif a
/L St
ln\ < K * _.__J-
Vr.lJ * - «

#
« M

c. 4 0 4 c

We rin nas bi kin çî ya û go lan Ce mû ben da van

j> 'U J J J J !ll J J J ^ r lJ^^
A vên nîç ti man Sî pa nû A gi rî Ga ba rû Cû dî

^tfJJJJJrlJ^JJj iJJJJJj^
Nem rû dû Se ref dîn Sa so nû Der sîm Xe la tû Zag ros Pe lan

fe ff J -^ J J J H^JJ^JJUJJ^
do ke nû To ros Mun zû rû Mû rad Ten dû re kû Me re to

Werin nas bikin

Çiya û golan

Çem û bendavan

Avên nîstiman

Sîpan û Agirî

Gabar û Cûdî

Nernrûd û Serefdîn

Sason û Dersîm

Xelat û Zagros

Pelandokan û Toros

Munzûr Û Mûrad

Tendûrek û Mereto

86

Mezintirîn gol

Gola Wanê ye

Û duyemîn gol

Gola Hezar e

Ji Gola Nemrûdê

Bedewtir tune

Golek volkanîk e

Navsera çiyê

Gola Erçekê

Masîgol û Nazlûkê

Gola Pasînê

Û bendava Kebanê

Çemên warê me

Av û kaniyen jiyan

Car aliyê me

Dixemlînin nistiman

Dîcle û Firat

Aras û Mûrad

Pêrî û Munzûr

Xerzan û Xabûr

Avares û Ereb

Çaxçax û Botan

Malabadê, Pasîn

Û hin çemên din
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NEWROZ

J =97

Awaz : Enwer Qeredaxî

Peyv : A.Gernas

t nj ijirniJii
-*

New ro ze se rê sa lê Bîs tû ye kê A da rê Ew cej na me

i ta m0 0
-*g=?-

Kur da ye Pî ro zû pir bi ha ye Her sal hûn a gir vê xin

ItJJJJ | Jj J :| J J J J | J] J 1 J##^
Li do ra wî bi ley zin Li xwe kin ci lên de lai Hev pî roz kin

fgpN m¥ d =g * d 3Ë=3

wek he val New ro ze se rê sa lê Bîs tû ye kê A da rê

Newroz e serê salé

Bîst û yekê Adarê

Ew cejna me Kurda ye

Pîroz û pir biha ye

Her sal hûn agir vêxin

Li dora wî hilperin

Li xwe kin cilên délai

Hev pîroz kin wek heval

Newroz e serê salé

Bîst û yekê Adarê
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PÊ§IYEN ME
Awaz û peyv : A. Gernas

m
Ba vê me û ka lê me Li ser vê xa kê bû ne

m
Av da ne û çan di ne Der dû be la yê wê dîne

/L ' m ¥ i*l
ffi ' * * * *	 f	J d d mJ	-j-^\

Tî ma ne û jar ma ne Bê ga zin ra zî bû ne

^
î

Em Kur din, sa ris ta ni

^
W-0

taEm Go ti u Mî ni

Bavé me û kalê me

Li ser vê xakê bûne

Av dane û çandine

Derd û belayê wê dîne

Tî mane û jar mane

Bê gazin razî bûne

Em Kurd in, saristanî

Em Gotî û Mîtanî

Zor dîne û can dane

Lê bi rik di ber xwe dane

Dîl bûne û kor bûne

Ji welat derneçûne

90

Ser dîne û sîn dîne

Xaka xwe parastine

Em Kurd in, saristanî

Em Medyayî, Kardoxî

Kok dane û zîl dane

Bi vê axê ve keliyane

Keç dane û kur dane

Li seranser sax dane

Sar - bajar çêkirine

Li xaka Gulistane

Em Kurd in, saristanî

Em Eyûbî, Merwanî
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DAXUYANI

Awaz û peyv : A.Gernas

d =80 ,

\H L-j 1 1 |-| | | 1 | j 1 | | 1 1 1 1 1 1 J 1
l^lUJJJ^ 1 «" J «L J IJ.IJJ 1 J «+=ab=±=l

Li da ris ta ne ci vî yan Bi çûk, me zin he mû hey wan

Bi hev çê wi rîn pir sên xwe De ra nîn pêç ga zi nên xwe

i
we

ji her der

bi ke ser

i ¥ ¥

Bijî, bi jî da ris tan Bi jî he mû heywan

I

Bi jî xwe çî û jî yan

Li daristanê civiyan

Biçûk, mezin hemû heywan

Ji her der

Bi hev sêwirîn pirsên xwe

Deranîn pês gazinên xwe

Bi keser

Bijî, bijî daristan

Bijî hemû heywan

Bijî xwe§îû jiyan

Pistî dîtin û pêsniyar

Açkera bû derd û xisar

Bi carek

Biryar dan ku binivîsin

Dinyayê pê bihisînin

Bi carek

Bijî, bijî daristan

Bijî hemû heywan

Bijî xwesîû jiyan

Hedefa gilî, gazinan

Yen ji xwe ra dibên ÎNSAN

Û be§er

Nesewitînin daristan

Nekujin tu teyr û heywan

Û ruhber

Bijî, bijî daristan

Bijî hemû heywan

Bijî xwesîû jiyan

Bi qanûn û him jî yasa

Bê parastin dar û xweza

Li her der

Neyê qirêjkirin hewa

Bi gaz û zift û bi cîwa

Û bi ser

Bijî, bijî daristan

Bijî hemû heywan

Bijî xwe§îû jiyan
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DILANA BIRATI

Awaz : Biyanî

Peyv : A.Gernas

m û

Bi des tê hevbigrin Bi hevra em bi ley zin

*

Go ven dû gi ra nî Hil pe rin bi ci wa nî

1/ fin i i i 1 1 r 1 1 1 1 1 11 Ff^^

Bi de fû bi zir ne yan Bi sit ra nû dengbê jan

jin 1 1 n
$> " 4 .-j 1	«1	l-jn 1	*	"-*	¥	d	J

Bi des tê hev big rin Bi hev ra em bi ley zin

Bi destê hev bigrin

Bi hev re em bileyzin

Govend û giranî

Hilperin bi ciwanî

Bi def û bi zirneyan

Bi sitran û dengbêjan

Bi destê hev bigrin

Bi hev re em bileyzin

Em hemû digel we

Dest bidin em destên we

Nakokî, nexwe§î

Rû nade qet li nav me

Em jî rojek wek we

Welat dibin birêve

Bi destê hev bigrin

Bi hev re em bileyzin
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MEÇA MINDALAN

Awaz û peyv : A.Gernas

J l J' J ï< IJ ^^

Ca rek ji ca ran Ji bo za ro kan Ke ce ka

a rn ___ , ii2. , _ 	,

j	 n i.i a i n ii i
ci wan Ket rêû dir ban Ket rêû dir ban

Carek ji caran

Ji bo zarokan

Keçeka ciwan

Ket rê û dirban

Ji her welatek

Derket zarokek

Dan dû keçikê

Me§iyan gelek

Daxwaziya wan

Ji hemû cîhan

Bidin zarokan

Azadî, jiyan

Bene parastin

Neyên zêrandin

Ter sekir bixwin

Û ter bileyzin
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ZU NE DERENG

Awaz û peyv : A. Gernas

DCMarj

J =120 yb

é^JJJ J m
d d I d' d m d

Em di xwa zin bi ley zin li ha wirdor Bi xwî nin st

^m m
ra nên xwe yen cur bi cur Em ne bî nin ne bi hî zin

H

§> F ** J J I4JJJ I J 1 J * » J I g==H

tir su zor Di xwa zin zû zû zû ne de reng

Em dixwazin bileyzin li hawirdor Kevok teqle bavên li rûyê esman

Bixwînin stranên xwe yen curbicur Kew bifirin li ser §ax û geliyan

Em nebînin, nebihîzin tirs û zor Gur êrîs. nebin ser pez û mihan

Dixwazin zû, zû ne dereng Dixwazin zû, zû ne dereng

Bêtirs hevdu bibînin tim keç û law Dibistan bi zarokan gi§t §ên bibin

Hezkirin nebe dîlê, dilê bi saw Daristan li her çaralî gui vedin

Bedewî nekeve binya car û caw Kolan bi açtîxwazan ges bibin

Dixwazin zû, zû ne dereng Dixwazin zû, zû ne dereng

98



99



HEVALE MIN

J
Awaz ûpeyv : A. Gernas

=120

S
¥ * ¥

He va le kî min he ye Me riv tim pê ba we re

iJM. i i i i i U U i 1 1 i i i i 1 J 1 J=h
<g> ^ =j=j=i- J J J J J_-=a=g=iJ J J J ,~

He va le kî min he ye Ji bo min ew piçt gi re

-000 ^g * d m d J 0 0 +

He va lê min he va le He va lê min hê ja ye

* ^ mËE
¥ * d

He va lê min he va le He va lê min hê ja ye

Hevalekî min heye

Meriv tim pê bawer e

Hevalekî min heye

Ji bo min ew pistgir e

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Ji hevalê xwe razî me

Ji ber ew min sa dike

Hevalê min bi çîk e

Derd û sahî par dike
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Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevaltî çiqas xwes. e

Ger tune be xapandin

Hevaltî çiqas xweç e

Ger tim hebe hezkirin

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevalê min heval e \^

Hevalê min hêja ye

Ez û tu, hevalê min yfgt

Bi hev re gelek xurt in

Ez û tu, hevalê min

Tu dijwarî nas nakin

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevaltî çiqas xwes e

Ger tune be xapandin

Hevaltî çiqas xwes e

Ger tim hebe hezkirin

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye

Hevalê min heval e

Hevalê min hêja ye
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MALBATA MIN

%} =160

pi

Awaz û peyv : A. Gernas

i
Li wa rê min sî nû §e re

P-^1
A gir di ba re, ba ge

j>J r J É

re

P
Mal ba ta min koç mal bû ye

*HË
%

P^ï
Hêj çend ji me

Li warê min sîn û ser e

Agir dibare, bager e

Malbata min koçmal bûye

Hêj çend ji me li wir mane

Li wê derê bombe diteqin

Li wê derê zarok diqîrin

Malbata min bê star maye

Hêj çend ji me li wir mane

Li wê derê sêwî dimînin

Zarok stûxwar dimînin

Pir qurban daye malbata min

Hêj çend ji me li wir mane

li wir ma ne
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SET U ZIREK

J =120 	

fiiii,jipn
Awaz û peyv: A. Gernas

M
Ez la we kî pir se tim Bi kê fa xwe di li vim

1=
0 0** I 0

Ez ci bi xwa zim di kim Ke sî guh da rî na kim

^
il

Ê
De hun we rin za rok no Hun we rin bi din dû mimin

* im
Guh ne dinde û ba van Hun bi bin he va lê mm

t r r r r ir rr i ir r^
Em na din dû te na, na Na na na na na na na

É i^

B
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Na bin he va lê te na Na bin we kî te na, na

Zarokek set :

Ez lawekî pir set im

Bi kêfa xwe dilivim i

Ez ci bixwazim dikim

Kesî guhdarî nakim

De hun werin zarokno Jt ^-^

Hun werin bidin dû min "

Guh nedin de û bavan

Hun bibin hevalê mi

Zarokên zîrek :

Em nadin dû te na, na

Na na na na na na na

Nabiiiyhevah:

Nab n ,wêkî t



Em mindalên zîrek in

A Dixwînin û dinivîsin

Di wextê de dilîzin

Di wextê de radkevin

Nakin pîsî û xirabî

B Divê tu jî wek me bî

Bi kesî re ser nakin

Emji hev hez dikin

Devji tolazîberde

C Wer bibe hevalê me

Bijîjînek serûber

Bibe merivek biber

B

Zarokê sêt :

We ez kirim posman e

Li basiyên jiyan e

Dixwînim û fêr dibim

Ji xirabî dur dibim

Hemû zarok :

Em bi hev re bilîzin

Em serê hevdu nekin

Ji hevdu em hez bikin

Bi aqil bin xwe bas kin

Her zarokek cîhanek

Wek sahî û dîlanek

Pêseroja milet in

Ger zanibin ci dikin
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BARAN

Awaz û peyv : A. Gernas

J =120 %

E g E E S
Ba ran di ba re A xê av di de Dar ber sîn di be

É m T m
n

Ba ranjî ya ne Baran xwe sî ye Ba ran jî yane

Baran dibare

Axê av dide

Darber sîn dibe

Baran jiyan e

Baran xweçî ye

Baran jiyan e

Hin caran baran

Hûr hûr dibare

Dilê însanan

Kelekel dibe

Baran xwe§î ye

Baran jiyan e
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Hin caran baran

Radike tofan

Dibeê§ûjan

Lê dîsajî jiyan

Baran xwe§î ye

Baran jiyan e
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KERGUH

Awaz . Ferîd Nadhar

Peyv : A. Gernas

J
as

* ¥ j m ¥ MZ	l

1 /| J1 JI	mm ^^^^ - -f	7		j	*-
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lift-	
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Ker guh h ko zi kê guh pê le ser pis tê

fcJL n
¥ ¥ ¥

t; tr - * *	'	^¥ * ¥

Ça van gir te pir xe pirx pir xe pirx pir xe pirx pir xe pirx

h±
v <

* ¥-- w	r

Seyd van ha tû go te pix go te pix
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Ker guh h kozikê

Guh pèle ser pi§tê

Çavan girte pirxe pirx

Pirxepirx pirxepirx, pirxepirx

Seydvan hat û gote pix, gote pix

Ew dem mûç kir guhê xwe

Reviyaji cihêxwe

Birev kerguh hat neyar

Hat neyar, hat neyar

Xwe berde çol û beyar

^nrv^

"-^^L/iW-S^-^
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HILPERIN

Awaz . Ferîd Nadhar

Peyv : A. Gernas

j

m m i¥~r
¥ ¥ ¥

He mû des tê hev big rin Bi hev ra em hil pe rin

IfcS1
Ï ¥ ¥

m) ' ' 0 ' - -I"

Gui çê nî, se xa nî Hil pe rin bi ci wa nî

J IL ! I I I -; I I I I I I I 1 I n J

Bi de fu zir ne yan Bi go ra nî û se ma yan

É -rr

é é t: JÊ.¥ ¥

He mû des tê hev big rin Bi hev ra em hil pe rin

Em hemû destê hev bigrin

Bi hev re em hilperin

Gulsênî, sêxanî

Hilperin bi ciwanî

Bi def û zirneyan

Bi goranî û semayan

Em hemû bi destê hev bigrin

Bi hev re em hilperin

Em mindal digel we

Dest dixin nav destê we

Nakokî û nexwesî

Xwe rê nade li ba me

Em jî rojekî wek we

Welat dibin bi rêve

Em hemû bi destê hev bigrin

Bi hev re em hilperin

110



Ill



DAYE CAN

Awaz û peyv : A. Gernas

J =100

m î ¥ ¥
¥ ¥

Tu ne wes te da yê can Bi er kû ka rû fer man

ï m
¥ ¥

Dîya mi na xem re vîn Devbi ke nû zar sî rîn

Tu neweste dayê can

Bi erk û kar û ferman

Diya min a xemrevîn

Devbiken û zar sîrîn

Dema ez te dibînim

Sabûnê bi bîr tînim

Ji bîr dikim westanê

Kar, erkên dibistanê

Xweçtir ji hemûyan

Rûdinêm li ser çokan

Bi hezî û maçên germ

Dikevim xew, nakim xem

112



113



ZANIN

Awaz ûpeyv : A.Gernas

J iJlJ JlJ \mm
Tu ke rî, bê hi çî Bar li piçt, ser pê lî Ji zi rî ne pê ve

Qettiç tek ni za nî He ta tu evker b

0

Qet tiç tek ni za nî He ta tu êvker bî Tê tim bin bar da bî

Tu ker î, bêhis î

Bar li piçt, serpêl î

Ji zirînê pê ve

Qet tistek nizanî

Heta tu ev ker bî

Tê tim bin bar de bî

Rûvî yî, xasûk î

Xwedî hezar fen î

Bixwe ne tistek î

Bi lîstik xilas dibî

Her dem père nake

Ger, fen xilas nake

114

Tu sêrê bi qewet

Bi saw û bi hêbet

Bi hêz û bi pençe

Nêçîr dikî hilbet

Ji qewetê meztir

Aqil e bi hêztir

Bi aqil bilive

Bi hêz be metirse

Xasûkî pêwîst e

Ji bêhisî dur be

Ev e bo te rêber

Bi zanîn tevbiger!
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TIRAL

Awaz : Enwer Qeredaxî

Peyv : A.Gernas

J =120

îpijjjJijjiHii
Xwe pe res tê ti rai Ris wa û bê per gal Bi rû nis ti

*E ]j*nE#
nû bi ra zan Bex te war na be in san Xwe pe res tê ti ral

ffrW J iJ if p3f=^FEa^^
*> Ris wa ye û bê jer gal	 la la la

^
«L '*

wmm
la la la la la la la la la la la la la

p3 wm -3*^
Kar bi ke û zin dî be Ra be û je ha tî be

X
\i M i i li 1 1 i i i 1 1 M J i ffjfi
ifl'ipf j j j j [j j u ij j j j ij j j »!

Bi be rû ber hem dar be Za na û kêr ha tî be
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Xweperestê tirai

Riswa û bê pergal

Bi rûnistin û bi razan

Bextewar nabe însan

Xweperestê tirai

Riswa û bê pergal

Kar bike û zindî be

Rabeûjêhatîbe

Bi ber û berhemdar be

Zana û kêrhatî be

Xweperestê tirai

Riswa û bê pergal

Riya serketinê

Tevger û zanînê

Xwendin û xebat e

Xîret û sebat e

Xweperestê tirai

Riswa û bê pergal



PÊÇWAZI

Awaz . Ferîd Nadhar

Peyv : A. Gernas

i
=110 yb

m É É S S

m

De ma mê va nek Ha te ma la we Bê jin! Bixêr ha

	%
i

Ça wa yî, ba çî

-&

Ça wa yî, ba çî

Dema mêvanek

Hate mala we

Bêjin! Bi xêr hatî

Çawa yî, bas î

Gava rabûn çûn

Gotin, xatirê we

Bêjin! Oxirbe

Ser çavan hatî
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SILAV

Awaz . Enwer Qeredaxî

Peyv : A. Gernas

J =100

^= È
¥ r^y

Se rê si be hê Ra bûy ji xe wê

m È

Bi bê je ROJ BAS, ROJBAS ROJBAS û ROJ BAS

Serê sibehê

Rabûyji xewê

Bibêje ROJBAS, ROJBAS

ROJBAS û ROJBAS

Tarî ket erdê

Berê êvarê

Bêje ÊVARBAS, ÊVARBAS

Li we ÊVARBAS

Berî razanê

Bêje de û bavé

Bibêje SEVBAS, §EVBAS

SEVBAS û SEVBAS
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BI XER HATIN

Awaz û peyv : A.Gernas

% J =120

£ P^P! p * d

Bi xêr ha tin ser ça va De û ba vên

(J. ] J #' **' J * J \1 ^*=*

pir hê ja î ro li pês. be rî we

j L I -| | I 	1 %
grtJ- ^ J J r J J :

Me nî san da çend wê ne

Bi xêr hatin ser çava

De û bavên pir hêja

Iro li pêsberî we

Me nîsan da çend wêne

Ji dinyaya mindalan

We dît gelek huneran

Nebên mindal biçûk in

Fama tistekî nakin

Him zîrek in him jîr in

Xwedî karên bi pîr in

We guh da me pir bi bal

Spas dikin em mindal
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KOROYA ZAROKAN

A ÇAREDARIYA BAJARÊ MEZIN A DIYARBEKIRÊ

Ji sala 1999'an vir ve Koroya Zarokan a Çaredariya Bajarê

Mezin xebat û çalakiyên xwe didomîne. Her sal bi azmûnê zarokên

ku temenê wan di navbera 6 û 16 salan de ye tên helbijartin. En ku

temenê wan ji 16 saliyê mezintir in ji koroyê derdikevin û di dewsa

wan de yen nû tên hilbijartin. Koro bi vî awayî sal bi sal nû dibe. Bi

rêberiya mamosteyên hêja ev koro xebatên xwe didomîne.

Koro bi tenê ji vokalan pêk nayê. Perwerde û xebatên muzîkê

jî bi dorfirehî tên mesandin. Ev xebat rojên semî û yekseman di

navbera saetên 13:00 û 15:00'an de bi domdarî tên mesandin.

Xebat û çalakiyên muzîkê yen ku tên kirin pirzimanî û pirzar-

avayî ne. Bi kurdî, tirkî, ermenkî, kirdkî û hwd. tên kirin. Her wiha

hîndekariya solfej û notayan jî tê kirin.

Sedemên ku ev koro hatiye avakirin; xwedîderketin, parastin

û pêsdebirina çand û hunerê ye. Xwedîderketina li zarokan,

xwedîderketina li nirxên gel e. Her wiha ji aliyê civakî û çandî ve

xizmeta pêsketina civakî ya zarokan sedemeke bingehîn a cîhanê ye.

Bi vî awayî xem û xeyalên zarokan ew ê berfirehtir bibin û ew ê ji

nifsên pêserojê re çanda muzîkê ya durist û bas wekî mîrate

bimîne...

Koroya Zarokan a Çaredariya Bajarê Mezin gelek çalakî li dar

xistine. Ji nava vê pirtûkê çend stran hatin hilbijartin û ev stran ji

aliyê koroyê ve hatin gotin...
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XEBATA CD'YE YA KOROYA ZAROKAN

Akordeon: Taskm GEYÏK

Cajon: Veysel ILGÎN

Bateri (elektro): Cihan ATÇI

Darbuka-dahol: Celai YÔRÛK

Org: Recep NOYAN

Bas gîtar-akustîk gîtar: Bilal EKÎN

Baglama: Ali TURGA, Abdullah KARAKAÇ, Ersin AKER

Gramer: Ali AKTAÇ

Derhinêrê Muzîkê-Aranjor: Ferat MEHMETOGLU

Studyo: Aydin produksuyon

Çefa Koroyê û Derhinêr: Kismet BINGÔL

VOKAL

Duygu AYKUT

Mervenur MERAL

Mazlum MAYDA

Jiyan CÎHANGÏR

Beritan YUCEL

Yekbun BINGÔL

Mahmut MAYDA

Azadcan BAKAL

Kadir TURAN

Rewsan ÇENGUL

Ûmmùgùlsûm GÔÇTURK

Firaz PERÏÇAN

Tùrkan AKBAÇ

Nujiyan ÇAHIN

Berat DALGIN

Nihat ÇELÎK

Ugur YILDIRIM

Mizgin ATEÇ

Botan GAZANRI
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WENEYEN KOROYA ZAROKAN
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"Gava ku mijar zarok bin mirov ji bo wan ci jî bike ter nake, ku ev

zarokên kurdan bin

najîn,

In.lêji




