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Nebûna Mazotê rewşa xelkê li Kurdistana Sûriyê 
zehmet kiriye

Semer Elî

Ev  çend rojn li 
bajarên Kurdistana 
Sûriyê Mazot 
peyda nabe, û ev 
yek jî bûye cihê 
dilgiraniya xelkê, û 
heger peyda dibe 
jî bi nirxekî buha 
ye. Welatî jî gilî û 

gazina vê krîzê dikin. 
Mihemed Selam wiha 
derbarê vê pirsgirêkê 
de dibêje, her kes 
dizane krîza nebûna 
mazotê di destê kê de 
ye, û kî bazirganiyê 
bi vê madeyê dike, 
divê ji hemû kesî re 

were eşkerekirin 
ku mazota me diçe 
deverên opozîsyonê 
li Idlib û Gundewarê 
Helebê, divê aliyên 
peywendîdar vê pirsê 
çareser bikin, nabe 
xelkê me bê mazot 
bimînin. Welatiyê bi 

navê Ebdula jî wiha 
di vê derbarê de 
dibêje, rêveberiya 
Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê 
her tim dixwaze xelkê 
Kurdistana Sûriyê 
hejmar û perîşan bin 
da ku tenê di nanê 

zarokên xwe de hizir 
bikin û ev siyaseta 
wan e ji destpêka 
ku destê xwe danîne 
ser deverên Kurdî, 
lewma niha divê 
pêdviyên rojane yên 
xelkê dabîn bikin 
û nehêlin ti kes bi 

hewceyî tiştekî 
be, pirs ew e li 
deverên opozîsyonê 
sotmeniyê bi çiqasî 
difroşin, tekez ji 
ber ku buha ye li 
wir li ser me qut 
dikin û dibine wan 
deveran. 
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Pêngava vekirina o�îsan baş e, û divê gavên bêhtir 
werin avêtin

Kurdistan- Îmad Xelef

Desteya Serokatiya 
Encumena Niştîmanî 
Kurdî li Sûriyê ENKS 
daxuyaniyek derbarê 
vekirina nivîsîngehên 
xwe li Kurdistana Sûriyê 
belav kir û wiha di 
daxuyaniya wê de hatiye 
"Wekû ku cemawerê me 
dizanin ev çend salên 
bûrî o�îs û dezgehên 
Encumena Niştîmanî 
Kurdî li Sûriyê ENKS  
ne dihatin girtin , lê 
bi biryarekê ji Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYD û çekdarên ser bi 
wê ve, û bi zorê herwiha 
bi hemû şêweyên 
qedexekirinê wek 
êrîşkirin û şikenandin û 
şewitandina hin o�îsan û 
girtina wan bi mûma sor, 
û tevî vî awayî Encumena 
Niştîmanî Kurdî li Sûriyê 
kar û xebata xwe ya 
siyasî  ranewestand di 
nava cemawerê xwe de. 
Û ji bo bengewaziyên ku 
têne kirin ji bo yekrêziya 
Kurdî û ji bo avakirina 
seqayekî ji baweriyê,
Serokatiya Encumena 
Niştîmanî Kurdî li Sûriyê  
ENKS biryar da ku hemû 
o�îs û dezgehên xwe 
veke. Ji bo avakirin û 
bihêzkirina baweriyê, 
û ji bo avakirin li 
ser vê baweriyê ji bo 
çaraserkirina hemû 
pirsgirêkên sedema 
nakokiyan. Herwiha 
Partiya Demokrat a 
Kurdistanê – Sûriye 
(PDK-S) di raportekê de 
ragihand, ew amade ne bi 
serperiştiya Serok Mesûd 
Barzanî danûstandinên 
yekhelwestiya Kurdî 
– Kurdî bi awayekî 
cidî bikin. Polîtburoya 
PDK-Sê raporta xwe ya 
siyasî ya meha Çileya 
2020an belav kir û tê de 
ragihand, hîna kiryarên 
revandin û eşkencedana 
welatiyan û dizî û 
talankirina mal û milkên 
xelkê ji encama êrîşa 
Tirkiyê û binpêkirinên 
grûpên çekdar ên ser 
bi wê ve li ser gelê Kurd 
li Efrîn, Girê Sipî û Serê 
Kaniyê berdewam in. 
Ragihand jî, ev kiryar 
li pêş çavên rêxistinên 
mafên mirovan, 
dezgehên civaka sivîl û 
civaka navdewletî tên 
kirin, di vê derbarê de 
jî serkirdeyên ENKSê 

bi hewlên xwe ligel 
aliyên pêwendîdar 
berdewam e û her dawî 
rêkeftinek bi Îtîlafa 
Opozîsyona Sûriyê re 
îmze kir, ji bo avakirina 
hejmarek ji komîtan, 
ji bo rêxweşkirina 
vegera derbideran û 
kêmkirina binpêkirinan 
û rêgirtina li ber plana 
guhartina demogra�î. 
Derbarê destpêşxeriya 
Fermandarê Giştî yê 
HSDê Mezlûm Ebdî de, 
PDK-Sê di raporta xwe 
diyar kir, Helwesta 
PDK-Sê heman helwesta 
ENKSê ye. ENKSê jî 
helwesta xwe ya erênî 
derbarê wê destpêxeriyê 
de ragihandiye û 
amadehiya xwe bo 
guftûgokirineke cidî 
jî nîşan daye, ku bi 
serperiştiya Serok Mesûd 
Barzanî û bi gerentiya 
aliyekî navdewletî 
be, ji bo parastina 
berjewendiyên gelê 
Kurd û bikeve xizmeta 
doza Kurdî ya rewa. Li 
ser rewşa Sûriyê bi giştî, 
di raporta Polîtburoya 
PDK-Sê de hat, kedên 
dîplomasiya navdewletê 
ên pêvejoya siyasî di nava 
nakokiyên tûj ên siyasî 
û serbazî de berdewam 
in, lê diyar e aliyên 
pêwendîdar destpêkê 
hevrêzî û hevsengî 
li ser erdê tên kirin, 
piştre jî lihevhatina 
siyasî li pişt perdeyan 
tên kirin, ji her aliyek 
berjewendiyên xwe yên 
pêşrojê biparêze. Li 
bajar û bajarokên Cizîra 
Kurdistana Sûriyê û li 
Kobanê jî, ev çend rojin 
ku ENKSê dest bi vekirina 
baregehên xwe kiriye, 
ew yek jî di çarçoveya 
pêngavên yekrêziya 
Kurdî li Kurdistana 
Sûriyê, ji bo bêhtir 
xizmeta xelkê. Mihemed 
Eta ku welatiyekî bajarê 
Qamişlo ye wiha di vê 
derbarê de dibêje“Divê  
hemû alî li ser nerîneke 
siyasî ya hevbeş derbarê 
daxwazên gelê Kurd 
di pêşeroja Sûriyê de 
bigihin hev, mebesta 
min herdu aliyên serke 
ne. Duyem, divê hemû 
alî  li ser rêveberiyeke 
hevbeş jî lihev bikin, yan 
ev rêveberiya heye pêş 
bixin, yan wê hilweşînin 
û yeke nû ava bi hemû 
pêkhateyên deverê pêk 

bînin. Sêyem jî, divê 
encûmeneke  leşkerî 
çê bibe û Pêşmergeyên 
Rojava jî tê de beşdar 
bibin û lêvegereke siyasî 
jê re hebe û biryarên xwe 
jê werbigirin, herwiha 
nabe biryarên takalî 
werin wergirtin, divê 
hêzeke niştîmanî were 
avakirin û çekdarên 
bi tena serê xwe kar 
dikin nemînin, divê 
bêhtir xizmeta vê xelkê 
were kirin ku niha rastî 

rewşeke zehmet ya 
abûrî tê ji ber buhabûna 
Dolar beramber lîreya 
Sûrî.” Cuma Xidir 
jî wiha derbarê vê 
pêngavê dibêje, rast 
e ev gav gaveke baş 
berev pêşvebirina 
pêwendiyên Partiya 
Yekîtiya Demokratîk PYD 
û Encumena Niştîmaniya 
Kurdî li Sûriyê, lê di 
nerîna min de hêj gavên 
zêdetir divên ji bo bêhtir 
avakirina baweriyê di 

nav aliyên siyasî yên 
Kurdistan Sûriyê, û 
gava herî sereke ew e 
ku çarenivîsa girtiyên 
siaysî yên li cem Partiya 
Yekîtiya Demokratîk PYD 
werin eşkere kirin, û  di 
zûtirîn dem de werin 
berdan heger li ser jiyanê 
mabin, nabe ev dosya 
giring were girtin û divê 
ENKS piştguh neke û 
bi cidî kar li ser bike û 
�işarê li PYDê bike ji bo 
eşkerekirina çarenivîsa 

wan. Divê PYD xwe ji PKK 
qut bike, û bi cidî tevlî 
karê siyasî yê Kurdistana 
Sûriyê bibe û rêveberiya 
niha were pêşxistin û 
ENKS jî rola xwe têde 
bibîne, herwiha di warê 
leşkerî de jî Pêşmergeyên 
Roj  tevî prosêsa leşkerî 
li Kurdistana Sûriyê 
bibin û berevaniyê di ber 
deverên xwe de bikin, da 
ku aramî vegere deverê, 
herwiha xelk jî bi aramî 
jiyana xwe derbas bike.
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Idlib û berjewendiyên welatên zulhêz
Kurdistan-Îsa 
Ebdulmecîd

Ev dema zêdetirî mehekê 
ye her yek ji Rûsiya û 
rejîma Esed êrîşên xwe 
li ser Idlib û gundewarê 
helebî zêdetir û tûntir 
kirine, û ev yek jî bûye 
sedema koçberbûna bi 
sed hezaran xelkê wê 
deverê berev sînorê 
Tirkiyê ve, herwiha 
rejîma Esed destê xwe 
daniye ser rûberekî 
ber�ireh yê wê deverê û 
niha hevsengiya hêzan 
li wê deverê tê guhertin, 
lê Tirkiyê nerazîbûna 
xwe ji vê gava rejîma 
Esed nîşan dide û bi 
taybet piştî ku hejmarek 
leşkerên Tirkiyê hatine 
kuştin û hin xalên wê 
yên çavdêriyê jî ketine 
deverên di jêr desthilata 
rejîma Esed. Serokomarê 
Tirkiyê Recep Teyip 
Erdogan molet dabû 
artêşa rejîmêheta dawiyê 
vê mehê, ji derdora 
Idlibê vekişe piştî xalên 
çavdêriyê yên Tirkiyê li 
wê parêzgehê, Tirkiyê 
dê wê bi hêzê neçar 
bike vekişe.  Serokatiya 
Rûsya di daxuyaniyekê 
de ragihand, Vladimir 
Putin û Serokomarê 
Tirkiyê rewşa Sûriyê 
û aloziya li herêma 
kêmkirina aloziyan 
li Idlibê derketine 
guftûgo kirin. Herwiha 
di pêwendiya tele�inî de, 
Putin û Erdogan tekezî li 
ser girîngiya bicihkirina 
hemû xalên rêkeftinên 
Rûsî – Tirkî û têgihîştina 
Sûçî di nav de jî kirine. Di 
çend rojên bûrî de aloziya 
li Idlibê zêde bûye, bi 
taybet kuştina hejmarek 
ji serbazên Tirkiyê ji 
aliyê hêzên rêjîma Sûriyê 
ve, ku du caran rastî 
êrîşan hatibûn, carekê 7 
û cara din jî 5 serbazên 
Tirkiyê hatibûn kuştin. 
Serokomarê Tirkiyê 
Recep Teyip Erdogan jî 
gefên tund li artêşa Esed 
xwar û ragihand, heger 
serbazekî dinê Tirkiyê li 
Idlibê birîndar bibe, ewê 
hêzên rêjîma Esed li ku 
derê bin armanc bikin, 
heta ku derveyî sînorê 
têgihîştina Sûçî de bin jî.
Rûsya radigîne,Tirkiyê 
ji alozkirina rewşa 
bakurê rojavayê 
Sûriyê berpirsyar e û 
ew pabendî rêkeftina 

Soçî nebûye Peyvdara 
Wezareta Derve ya 
Rûsyayê  Mariya 
Zaxarova  di kongreyek 
rojnamevanî de 
ragehand, ku sedema 
alozbûna rewşa niha li 
Idlibê nepabendbûna 
Tirkiyê  bi  bendên 
rêkeftina Soçî ye û 
Enqere çekdarên 
tûndrew veguhestine 
wê deverê. Zaxarova got,  
ku Rûsya bi rêkeftina 
Astana û Soçî pabend e û 
rijd e liser  berdewamiya 
karên hevbeş. Wezareta 
Bergirî ya Amerikayê 
(Pentagon) ragihand, ku 
di navbeyna Amerika 
û Tirkiye tu rêkeftin 

derbarê Idlibê de pêk 
nenahtin e û ew nûçeyên 
di medya Tirkiye de ne 
rast in. Peyvdar Alyssa 
Farah, derbarê nûçeyên 
medya Tirkiye, ku 
rêkeftinek di navbeyna 
Amerika û Tirkiye de 
liser xebat û çalakiyên 
zêdetir ên Amerika û 
NATO li devera Idlibê ne 
rastin. Farah herweha 
anî ziman, ku tu hevdîtin 
jî, di navbeyna Wezîrê 
bergiriyê yê Amerika 
Mark Esper û Wezîrê 
bergirî yê Tirkiye Hulusi 
Akar de pêk nehatiye. 
Tenê liser piyan silav dan 
e hevûdu. Medya Tirkiye 
ragihandibû, ku Hulusi 

Akar ligel Mark Esper di 
navenda NATO de civiya ye 
û her du aliyan liser rewşa 
Iraqê, Sûriye û bi taybet 
Idlibê bîr û raman guherîn 
e û giringiya hevkariya 
aliyan anîne ziman. Lê, 
Pentagon ev yek red kir.
Cuma Biro wiha di vê 
derbarê de dibêje, diviabû 
li başûr û rojhilatê Idlibê 
û li derdora parêzgeha 
Hema, Laziqiye û Helebê 
navçeyek bêçek bihata 
avakirin. Divê Tirkiyê ev 
herêm ava bikira û çek ji 
grûpa Desteya Tehrîr El 
Şamê girtiba, lê Tirkiyê 
ev xal bich neanî. Rûsya 
jî li ser zimanê Wezîrê 
Derve Lavrov 5 caran 

Tirkiyê bi vê xalê 
agadar kir, heger rewş 
wiha berdewam bike, 
dê artêşa Sûriyê neçar 
bimîne van navçeyan 
ji çekdaran pak bike, ji 
ber wê jî artêşa Sûriyê bi 
erêkirina Rûsya û Îranê 
derbasî wan navçeyan 
dibe. Li gor rêkeftina 
Sûcî ev xalên çavdêriyê 
yên Tirkiyê hene, lê ev 
ne hezkirinek bi Tirkiyê 
re hatine danîn, belkû 
ji bo Tirkiye çekan ji 
çekdaran bistîne hatine 
danîn. Ti îradeyek li cem 
Sûriye û Rûsyayê tune 
ye, ev herêm ji Sûriyê bê 
cudakirin. Îlham Faris 
wiha dibêje derbarê 

helebet bajarê Idlibê 
cihekî steratejîk e û li 
ser sînorê Tirkiyê ye 
û nêzîkî Laziqiyê ye, 
lewma Rûsiya dixwaze 
di zûtirîn de kontrol 
bike û desthilata rejîma 
Esed vegerîne wê 
deverê,  niha herî kesên 
zirarmend ji vê prosêsê 
xelkê sivîl in , û Tirkiyê 
û Rûsiya berjewendiyên 
xwe diparêzin û her yek 
dixwaze desthilata wê 
bêhtir be, bi nerîna min 
Tirkiyê rl daye Rûsiyê 
ku tevahiya xaka Idlibê 
bidest bixe, lê li ser 
ragehandinê tiştekî din 
tê xuya kirin ew jî ji bo 
raya giştî ya Tirkiyê.

Yekem roja dibistanê û 14 dar

Berî ku biçim 
dibistanê, bi tenê min 
dizanîbû bi Zimanê 
Kurdî, min digot 
belkî cîhan hemû bi 
Kurmancî diaxife, 
herwiha min zen 
dikir ku, destpêka 
dinyê ji gundê me ye û 
dawiya wê jî Mêrdîne, 

ji ber bi şev ronahiyên 
malên Mêrdînê wek 
gerdeniya keçeke ciwan 
dibiriqandin û bi roj jî, 
keleha Mêrdînê xweş ji 
me ve xuyadikir.
Temenê min bû 7 sal, di 
payiza 1988an de yekem 
roj em çûn dibistana 
gund, em 11 kes pola 
yekem bûn, 5 kur û 4 
keç bûn, mamosteyê me 
Kurd bû, bi Kurdî ji me 
re got; ji sibeve ez dê bi 
tenê bi Zimanê Erebî bi 
we re biaxi�im, û kes ji 
min nepirse çima, piştre 
hûn dê nasbikin çima.
Di heman rojê de ku 
yekem roja me ya 
dibistanê bû, di wê roja 
ku em ji xweşbûna lîskên 
ser bênderên gund bê 
par man, wê roja ku 

wek miriyê ku serê wî li 
kevirê gorê bikeve, me 
nas kir ku, zimanê ku em 
dê waneya li dibistanê 
pê bibin ne zimanê me 
yê malê û dayika me ye. 
mamoste 14 tîp bi Erebî 
li ser tepê nivisandin û li 
ser me ferz kir ku, divê 
sibe hûn van tîpan wek 
navê xwe ji ber bikin.
Mamoste li ser lênûsa 
her yekî ji me ew 14 tîp 
nivîsandin û got; Divê 
hûn van tîpan 14 caran 
binvîsin û xwedê ji wî 
stend yê ku waneya xwe 
wek navê xwe ji ber neke, 
û destûra me da, me berê 
xwe da malê, yekser wek 
her rojê me berê xwe da 
ser bênderên gund û me 
bi lîstikên xwe list, hayê 
kê ji me ji 14 tîpan maye, 

û me gotinên mamoste 
jî yekser jibîr kirin.
A dinî rojê, berdilkên 
xakî li ber me, kumê bi 
logoya partiya Bass li 
ser serê me û folarek 
jî di hustiwê me de, 
em jî li rex hemû 
xwendekarên polên din 
westiyan û li dengê wan 
yên bilind, dema çend 
siloganên partiya Bass 
digotin, guhdarî dikir, lê 
me wê wextê nizanîbû 
bê ew çi dibêjin. Bi her 
halî em derbasî pola 
xwe bûn.
Mamoste navê yek li 
pey yekî ji me gazî kir 
û xwest em 14 tîpan 
bêjin, lê ne min û ne ti 
kesî ji me 14 tîp ji ber 
kiribûn, lewma yek li 
pey yekî me berê xwe 

da dîwar û destên 
xwe bilind kirin û li 
ser lingekî westiyan, 
piştre carê gazî yekî 
dikir û ji wî re digot 
destê xwe veke û bi 
min re bêje.
Darekî zirav di dest 
mamoste debû, her 
carekê ew dar li wî 
destê me yê nazik 
dixist navê tîpeke 
Erebî digot, me jî li pey 
wî digot, Elîf, darek, 
Baa, darek heta ku 
me 14 tîp xwendin, 
hêsiran di çavê me re 
avêt, hinan ji zarokan 
ji tirsan terpiyên xwe 
şil kir, û em hemû 
bi hovîtiya 14 hezar 
salan fêrî Erebî bûn, lê 
Kurdî ji reh, damar, dil 
û mejiyê me derneket.

Idrîs Hiso
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PAŞVESAZIYA PEYVAN

Di erebî û zimanên 
din yên samî de 
peyv ji hinek rehên 
konsonantî li gor 
hin qalib û dirûvên 
diyar tên çêkirin. Bo 
nimûne, ji rehê k-t-b 
herdu peyvên “kitab” 
û “mekteb” hatine 
çêkirin. Pirhejmariya 
gelek peyvan jî ji wan 
heman konsonant 
bi rêya veguhastina 
vokalan tê çêkirin. 
Loma bi pirhejmarkî 
“kitab” dibe “kutub” 
û “mekteb” jî dibe 
“mekatib”. Wek ku tê 
dîtin, konsonant wek 
xwe dimînin, tenê 
vokal tên guherandin 
bo çêkirina 
pirhejmariyê.
Hinek peyvên ji 
zimanên îranî wergirtî 
dişibûn formên 
pirhejmar yên erebî 
loma erebîaxivan 
wisa texmîn kir ku ew 
formên pirhejmarî ne. 
Lê ji ber ku ew wek 
formên pirhejmarî 
hatin hesibandin, êdî 
pêwîstî bi çêkirina 

formên yekhejmar bo 
wan peyvan peyda bû. 
Çare ew bû ku formên 
yekhejmarî ji formên 
pirhejmarî bên çêkirin.
Bo nimûne, erebî peyda 
“peyadeg” (piyade, di 
şetrencê de) ji zimanên 
îranî wek “beyadiq” 
wergirt (P bû B û G bû Q 
ji berk u P û G di erebiya 
standard de nînin.) Lê 
gava ku mirov peyva 
“beyadiq” bide ber 
peyda “mekatib”, mirov 
dê bibîne ku vokalên 
wan wek hev in tevî 
ku konsonantên wan 
ji hev cuda ne jî. Li ser 
bingehên wiha, erebîaxiv 
wisa tê gihiştin ku 
peyvên wek “beyadiq” ne 
yekhejmar lê pirhejmar 
in. Û madem ku 
“beyadiq” ya “pirhejmar” 
bi pirhejmariya xwe 
dişibe “mekatib” 
ya pirhejmar, divê 
yekhejmariya “beyadiq” 
jî hebe ku bi şikl û dirûvê 
xwe bişibe yekhejmariya 
peyva “mekteb”. Wisa 
peyva “beydeq” hat 
çêkirin ku vokalên wê jî 
wek yên peyva “mekteb” 
in.
Çend nimûneyên 
din jî yên ji zimanên 
îranî wergirtî wiha 
bi paşvesaziyê forma 
wan ya yekhejmar 
hatiye çêkirin û forma 
ji zimanên îranî 
wergirtî niha wek 
forma pirhejmarî tê 
hesibandin:
- “camûs” ji 
“cewamûs” ji pehlewî 
“gawmêş” (gamêş)
- “�irdews” ji 

“feradîs” ji avestayî 
“perîdeyze” (biheşt 
- heman peyva îranî bi 
rêya yûnaniya kevn wek 
“paradise” ketiye inglîzî 
û gelek zimanên din jî 
yên ewropî)
- “nibr” ji “enbar” ji 
pehlewî ”enbar” (embar, 
mexzen)
WERGIRTINÊN 
DERENGTIR
Piraniya peyvên li jor 
behskirî berî îslamê 
yan li destpêka îslamê 
ji zimanên îranî ketine 
erebî. Sebeb ew e ku 
hingê erebî hê nebûbû 
zimanekî bihêz û 
bihagiran û ew hewceyî 
gelek peyvên nû bû. 
Lê piştî ku erebî cihê 
xwe xurt kir, êdî kêmtir 
peyv ji zimanên îranî 
wergirtine.
Vê dawiyê erebî bi 
piranî peyvan ji zimanên 
ewropî, wek inglîzî û 
fransî werdigire. Lê 
niha jî erebî bi temamî 
dest ji wergirtina 
peyvan ji zimanên îranî 
bernedaye. Bi taybetî 
deverên erebîaxiv yên 
nêzîkî Îran û Kurdistanê 
gelek peyvan ji zimanên 
îranî werdigirin tevî ku 
kêm caran ew peyv êdî 
derbazî zimanê standard 
yê erebî dibin. 
Ev devokên erebî ne tenê 
peyvan ji zimanên îranî 
werdigirin lê herwiha 
êdî wan dengan jî wek 
di zimanên îranî de 
dihêlin ku berê erebî 
ew deng diguherandin. 
Bo nimûne, êdî dengên 
Ç, G û P di peyvên ji 
zimanên îranî werdigirtî 

Guherandina peyvên Îranî 
di Erebî de (2 - 2)

de di erebiya devkî 
de bi piranî wek xwe 
dimînin:
- çadir
- guldan
- perde
Ev û gelek peyvên 
di erebiya Iraqê û 
ya deverên din yên 
nêzîkî farisî û kurdî 
de tên bikaranîn tevî 
ku erebiya standard 
dengên Ç, G û P niha jî 
qebûl nake.
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Xapandim ez pînûsa te
 Ta bûm evîndar û ketim li
du te
Bûm dildarê bejin û bala te
Xala şêrîn li ser gerdena te
Nîşana evîna min û te

Qobleta îlah ji ronahiya te
Cera ywsif ji xweşikbûna te
Ayênda pêximber ji navê te
Dergoşa îsa ji delal bûna te

bibim hûrî li ber destê te
Cariya misîn û tizbehê te
So�iya ol û ayînd ê te
Biriya rojî û nimêj ê te
Û razîbûna dilê te
Belkê têkevim behişta te

Were seyîda tu xweş were
Dem û dewran bê vegere
Jîna min tev ji tere
Bikim xelat ji şevê tere
Hêvî dikim tu vegere

Bike persa reng esmerê
Lêv şêrîn û dêm gewherê
Wê şepala sing û berê
Ma bitenê li wê derê

Bede siyîda ser dil ê min
Destê xwe dan ser canê min
Bên bîra xwe şevek min
Ken û tiris û sihbta min

Çi awayî ez mam li benda te
Çavê min li riya te
Da têkevim himêza te
Bibim xanima dilê te

Nehêl  heyîran vale here
Tora vînê bimîn vale
Doza xweşyê jîna sare
Gula cejnê bê hevale
Îro bê dosit û yare

Zîn nexweşe ew bê hale
Nexweşiya wê pir  geane
Êşek jan û bê dermane
Tenê peyvik ji devê yare
Peyama cejna evîndare

Cejna 
evînê

Emel Hasan

Hisên Mihemed

Ez dinivîsim tîp û peyva
di datînm bi zêr û zîva
bi êş û azarê birçiya
li ser axîna girtiya

Ez dinivisîm bi hemû renga
 Pêşmergê me bi nav û
denge
li sengera mîna pilinge
xemla Ala min çar renge

dinivîsim bo evîndare
Karker û pale û cotyara
koçber û dîl û hejara
ji hemû rengê mirovara

Ez dinivîsim bi hemû renga
yara min şox û çelenge
bi xemê hejar û bindesta
bi wek hevî li ber zor desta

EZ dinivîsim bi rengê gula
bi deng û awazê bilbila
dinivîsim bo birîndara
bi xewn û hêviyên hejara

Ez dinivîsim bi xwîna dila
bi dengê kew û bilbila
Li ser wan kêl û kavila
Wêran kirin bi teng û gulla

Ez dinivîsim bi evîna dil
bi wî kilê wan çavê şil
bi bihna misk û emberê
bi Ava kaniya kewserê

Ez dinivîsim bi xwîna kelek
bi wa histirê çavê belek
bi tilîlî û awazê bûka
bi �îxanê wan biçûka

Ez dinivîsim bi kovana
bi awaz û stirana
bi nalîn û teliyê bilûrê
deng û awazê tembûrê

Ez dinivîsim bi ava fûrat
bi dicla û xabûr kevirê xalat
ji bîr nakim çol û çiya
mêrg û çîmen û kaniya

Ez dinivîsim bi ava jehrê
sar û qerisî mîna befrê
dikim Xelat  ji bonî  peya
dîrokê xweş dane xuya

dinivîsim bi xwîna şehîda
wan gulê Li dora égîda
dinvîsim heya xwîn  hebê
soz û peyman li ser mebê

Ez dinivîsim ji dibistanê
Li ser dîwarê  zîndanê
gel şiyarbê ji meyxanê
derfet hatiya li meydanê

dinivîsim bi agirê newrozê
Ku bimînin li ser vê dozê

 Ez dinivîsim bi hemû renge
yara min şox û çelenge
dîsa li ser me şer û cenge
îdî rabin li me derenge

Ez 
dinivîsim

Şiyar Alyanî


