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Divê ENKS pêwendiyên xwe yên herêmî û 
navdewletî bihêztir bike

Cemîl Mihemed - Stenbol

Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
li Sûriyê ENKS di 
daxuyaniyekê de 
bersiva Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê da, û ragehand 
civîna wan ligel 

Wezîrê Derve yê 
Tirkiyê di çarçoveya 
avakirina pêwendiyên 
herêmî û navdewletî 
ye,  û ji bo sivikirina 
êş û azarên gelê Kurd 
li Kurdistana Sûriyê 
bi taybet li Serêkaniyê 

û Efrîn û Girêsipî ye. 
Cîlan Omer li ser vê 
mijarê got, heger ji 
PYDê re derketiba 
ligel Wezîrê Derve yê 
Tikriyê civiya ba, wê bi 
bazdanê çûba Enqera, 
ENKS rûniştinên xwe 

bi eşkere dike û PYDê 
rûniştinên xwe ligel 
istixbarata Tirkiyê 
bi nehênî dike ev 
cudahî di navbera 
herdu aliyan de ye. 
Ebdula Kerîm jî wiha 
di vê derbarê de 

dibêje, nabe ENKSê 
guh li axaftinên 
PYDê û bepirsên 
ser bi wê ve bike, 
divê karên xwe yê 
dîplomasî  berdewam 
bike û pêwendiyên 
xwe yên bihêz ligel 

hêzên herêmî û 
navdewletî durst bike 
û tiştek li pêş wê nebe 
asteng. Siyaset li ser 
pêwendiyên bihêz 
tê avakirin û divê ev 
milet ji vê kirîzê jî 
rizgar bibe.
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Yekrêziya Kurdî û asoyên çareseriyê

Kalekî por Spî di 
westgeha derwazê 
Sêmalka yê navbera 
Başûr û Rojavayê 
Kurdistanê ji Min re 
got ""kurê min Kurd 
Yek in, Gelê kurd Yek 
e, lê Bercewendiyê 
Siyasetmedaran ne yek in 
"" ev axiftina vî Pîremêrî 
berî 8 sala hîn di guhê 
min de vedenga xwe dide, 
û her ku min di yekêziya 
kurdî de mijûl bibim 
ev tê pêşî çavê min, bi 
taybet di van 10 salên 
bûrî de ku Guhertinên 
mezin li qada Navdewletî 
hatin kirin û Şoreşên 
corecor li herêmê hatin 
vêxistin, û rêjîmên hin 
welatan hatin guhertin, 
wiha Derfetên mezin li 
pêşya gelê kurd hatin 
vekirin, ev yak ji sala 
1991an dest pê kir ku 
Bereya Kurdistanî pir 
bi hêz bû dema Herêma 
Başûrê Kurdistanê 
henaseya Azadiyê kir 
, dema hevpeymanî 
Qedexekirina Firokên 
şer ser asmanê Herêma 
Kurdistanê kir, piştre di 
sala 2003an dema Şerê 
Kendava 3emîn dest pê 
kir û Başûrê Kurdistanê 
mafê Fedrelîzimê 
wergirt, ku di wê demê 
de Partiyên Kurdistanî 
xwedan yek helwest bûn, 
û ji Ezmûnên salên 90î 
Wane û mifa wergirtibûn, 
wiha Kurdên Başûrê 
Kurdistanê Bercewendiyê  
kurdayetî û Gelê 
kurd xistin li pêşya 
Bercewendiyê Partîbûnê 
û kesayetiyê û yekalî,
Wiha roj û sal bi ser 
kurda hat û zîvirîn, Şevên 
reş û Tarî û Sîtemkarî li 
gel Tîrêja rojên Azadiyê 
xwe belav kir mîna Çerxa 
felekê, ku  gavek li Jêr e û 
gavek li jor e,
Ta sala 2011an ku bayê 
Şoreşê hêviyên Gelan 
hejand û Kulîkên Azadiyê 
vebûn, di Buhara gelan 

de, lê ew Şoreş jî bi 
sedema  destwerdanên 
Cîhanî û herêmî , hêviyên 
Şoreşvanan bi baya 
Bercewendiyn belav 
kir û winda kir, û her 
aliyek bi Bercewendiyê 
Xew mijûl bû , di nav vê 
tevlîheviyê de, Gelê kurd 
li Rojavayê Kurdistanê 
ew jî bû Qurbaniya 
zîlanên kurdî û herêmî 
û Cîhanî , ku baceya herî 
mezin , deverên kurdî 
dan ku Herêma çiyayê 
Kurmênc û devera Babê 
û Rojavayê Ferêt û Serê 

Kaniyê û Girê Spî jî hemî 
hatin dagirkirin ji alayê 
Dewleta Tirkiya û Hêzên 
Çekdar yê Opozisiyona 
Sûrî yên girêdayî bi wê 
ve , û wêneyên Yekrêziya 
aliyên kurdî vedengeke 
mezin rû dida li Rojavayê 
Kurdistanê mîna Dema 
êmzekirina Ser Desteya 
Kurdî ya Bilind di sala 
2012, û Peymana Hewlêr 
1 û Hewlêr 2 û Duhok 
1 , ev Peymanên nav 
bera herdû aliyên kurdî 
yên Serekî li Rojavayê 
Kurdistanê dema dihatin 

êmzekirin, kêfxweşî 
dikete di dilê miletê 
kurd de, ta Pêkhatên 
herê mê jî dilxweş dibûn 
ku herdû aliyên kurdî 
yên Siyasî li hev bikin û 
rêveberiya Herêmê bikin, 
ji ber ku Rewşa Erênî û 
ektîv li ser hemiyan xwe 
divede ,  di van mehên 
dawî de bangewazî tê 
kirin ji gelek aliyan ji 
Yekrêziya Kurdî piştî 
serkeftina Rêjîma Sûrî 
di gelek deveran û 
herêman de li Sûriya 
û tenê Bakurê Sûriya 

Rojavayê Kurdistanê 
maye û Devera Idlibê jî 
, ji ber ku şirovekarên 
Siyasî dibêjin ku Rêjîma 
Sûrî ku Idlibê vegerîne 
û Kintirol bike, wê 
berê xwe bide Rojavayê 
Kurdistanê, û dîsa devera 
kurdî wê bikeve di nav 
metirsiyê de, ji ber vê 
yekê û ji bo Parestina 
mala kurdî , û guhertina 
Demoxra�î were 
rawestandin , bi taybey 
piştî banga berpirsê 
Hêzê Sûriya Demoqratîk 
Birêz Mezlûm Ebdê ji bo 

Yekêziya Mala kurdî, 
ev Bang hate bersivdan 
ji Aliyê Encûmena 
Niştîmanî ya Kurdî li 
Sûriya û pariyên wê bi 
vekirina O�îsên xwe , 
lê hîn Girtiyên Siyasî di 
zindanan de ne û hin 
ji wan bê çarenivîsin, 
û pêwîste Partiya 
PYDê vê yekê zelal 
bike bi taybet piştî 
hilbijartina 2 serokên 
hevbeş ji vê partiyê re, 
pêwîste gavan bavêjin 
aliyê ENKSê  heger li 
Yekrêziya Kurdî digerin.

Yekrêziya nava mala Kurdî û hêviyên xelkê
Kurdistan-Şîlan Reşîd

Di van rojên dawî de 
gelekî behsa yekrêziya 
nava mala Kurdî de 
hate kirin, û tenê heya 
niha nivîsîngehên 

Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî ENKSê hatine 
vekirin, lê ti gavên 
din nehatine avêtin, 
û xelkê Kurdistana 
Sûriyê daxwaza gavên 
cidî û bêhtir dikin. 

Yûsif Ebdulmecîd wiha 
dibêje, pêngava vekirina 
nivîsîngehên Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî ENKSê 
li Kurdistana Sûriyê 
erênî bû, lê pêwîstî bi 
gavên cidîtir heye da 

ku bawerî di navbera 
aliyan de çê bibe, êdî 
xelkê me jî ji êş û azaran 
rizgar bibin û jiyaneke 
xweş derbas bikin. lê ya 
giring ew e ku gavên bê 
cidî bin û ya herî giring 

ji wan serbestberdana 
girtiyên siyasî yên li 
cem Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD ku ev 
dema çend salane girtî 
ne.
Macid Elî wiha derbarê 
de got, eşkerekirina 
çarenivîsa girtiyên 
siyasî divê gava duyem 
be û nabe ev yek were 
piştguhxistin, û lêborîn 
ji xelkê were xwestin 
derbarê kiryarên ku 
berya niha hatine kirin, 
û divê karekî hevbeş di 
navbera herdu aliyan 
di çarçoveya xizmeta 
xelkê Kurdistana Sûriyê 
de destpê bike. ENKS 
di baweriya min ti carî 
xwe ji yekrêziyê nedaye 
alî û her kes dizane ku 
kî xwe dide alî, lê divê 
berjewendiya giştî di 
ser her tiştekî were 
girtin.

Raid Mihemed- Hewlêr
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Kî berpirs e di ber nebûn û kêmiya  Xaz û Mazotê 
li deverên Kurdî 

Kurdistan- Xelîl Ebdula

Ev dema çend salan 
e deverên Kurdî li 
Rojavayê Kurdistanê 
ji kêmbûna û nebûna 
herdu madeyên sereke 
xaz û mazotê dinale, û 
rojane xelk zehmetiya 
bidestxistina mazot û 
xazê dibînin, tevî ku 
deverên me kaniya 
patrol û xazê ne, lewma 
niha xelk gazinan ji 
vê pirsgirêka mezin 
dikin ku rojane rastî 
wan tê. Mihemed Omer 
welatiyekî bajarê 
Qamişlo ye wiha di vê 
derbarê de dibêje, bi vî 
awayî heger berdewam 
be, gelek welatî gazinê 
dikin ku li jêr rewşa 
zehmet, kirîna mazotê 
bi vî nirxî û nebûnêa vê 
madeyê, bargiraniyeke 
mezin li ser wan dirust 
dike, ji ber ku bandora 
buhabûna mazotê 
li ser nirxên gelek 
keresteyên din heye, di 
kerta çandinî, pîşesazî, 
avahîsazî, veguhastin 
û gihandinê de û gelek 
aliyên din ji jiyana 
wan a rojane, dive 

çareseriyek ji vê kirîzê re 
were danîn heger na dê 
rewşa xelkê xerab bibe 
û dê ev yek bibe sedema 
koçberbûna xelkekî 
zêdetir ji deverên Kurdî, 
nizanim pirs ew e gelo 
ev kar bi mebest tê kirin 
yan destên mezin li pişt 
in û rêveberiya niha jî 
beşeke ji vê pîlana li dijî 
gelê Kurd li Kurdistana 

Sûriyê, heger li deverên 
mîna Dêrazorê û Reqa 
ev herdu made hene 
gelo çima li deverên 
me nînin.Cuma Xalid 
jî di vê derbarê de 
wiha got, ya ku Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYD li deverên Kurdî 
dike derheqê xelkê me 
li Kurdistana Sûriyê 
tawaneke mezin e, û 

ew bi mebest vê yekê 
dike û dihêle ku xaz û 
mazot kêm be da ku 
xelk bi hewceyî wan bin 
û devê xwe ji asîman 
re vekin, lê li deverên 
Ereban nikare vê yekê 
bike ji ber ku pişûta wan 
heye û ji wan ditirsin, 
niha li devera Dêrazorê 
pereyên petrolê li ser 
xelkê têne dabeşkirin , lê 

li deverên me tiştek nayê 
dabeşkirin û berûvajî 
xelk rastî zehmetiyan 
tê, lewma dive ev rewş 
were çareserkirin heger 
na dê xelk dilgirantir 
bibe û dê ji deverên 
xwe bar bike, niha jibilî 
kirîza van herdu madyên 
sotemeniyê kirîza avê 
jî li Tiltemir û Hesekê 
serî hildaye, ji ber ku 

ava van herdu deveran 
ji Serêkaniyê tê, û 
girûpên çekdar nahêlin 
ku av bighê herdu 
bajaran, helbet ew jî 
daxwaza kehrebeyê ji 
bendava Tişrîn dikin 
ku di jlr destê PYDê 
de ye, û berya niha 
rêkeftineke Tirkî û Rûsî 
hebû  di vê derbarêd e 
lê neçû serî.

Seîd Yûsif, stêrkeke hunera Kurdî ji nav me bar kir
Kurdistan- Îlham Ehmed

Roja Çarşemê 26ê 
Sibatê piştî xizmeteke 
dûr û dirêj bo hunera 
Kurdî, hunermendê 
navdarê Kurd Seîd 
Yûsif li welatê Tirkiyê 
û li nexweşxaneyeke 
bajarê Stenbolê koça 
dawîn kir. Seîd Yûsif li 
Kurdistana Sûriyê weke 
Mîrê Bizqê dihat naskirin. 
Hunermend Seîd Yûsif 
ew çend sal bûn, ku ji 
singê ve nexweşiyek hebû 
û li Stenbolê çareserî 
werdigirt. Seîd Yûsif 
kesekî Kurdperwer 
û xwedî helwestekî 
niştimanî bû û hêvî 
û xewna wî rizgarî û 
serxwebûna Kurdistanê 
bû. Hunermendê navdarê 
Kurd Seîd Yûsif  sala 
1947an li bajarê Qamişlo 
jidayik bûye û zêdetirî 
50 salan mijûlî karê 
hunerî bû û ji bo huner 
û muzîka Kurdî xebat 
kir. Seîd Yûsif gotinên 

stranan dinivîsand, awaz 
çêdikir û stran jî digotin. 
Wî di salên 1970ê de 
li Lubnanê komeke 
muzîkê ya bi navê Newroz 
damezrand. Ew wek 
yekemîn kes tê naskirin 
ku amûra muzikê ya 
bizqê anî Kurdistana 
Sûriyê. Hunermendên 
navdarê Kurdê ji 
Kurdistana Sûriyê Seîd 
Yûsif herwiha di warê 
hunerî zêdetirî 25 xelatên 
navxweyî û navdewletî 
wergrtiye. Li Zanîngeha 
Opsala ya Swêdê jî wek 
rêzgirtinek jibo hunera 
wî, wêneyê wî li hobeyekê 
dersê hatiye danîn. 
Rêxistina UNESCOyê di 
sala 1973ê de li Parîsê bi 
wêneyê Seîd Yûsif li ser 
qewanekî zêrîn û bi nexş, 
nîgar kiriye. Herwiha 
peymangehekê muzikê 
yê Nerwicê peykerê wî 
yê bronzî çê kiriye û 
çendçn xelatên din jî 
wergirtina. Îsam Xidir 
Mihemed wiha di vê 

derbarê de got, bi rastî 
Hunermendê mezin Seîf 
Yûsif samaneke mezin 
ya Kurdistana Sûriyê û 

tevahiya Kurdistanê, û 
wî bi hezaran stranên 
evînî û netewî  li pişt xwe 
hiştine û wî dengê miletê 

Kurd gihandiye gelek 
welatan û ew di rêza 
yekem ya hunermendan 
debû, bi rastî ew mîrê 

bizqê bû, û kesekî 
wekî li sazê ne dida, ez 
dikarim bibêjim ku ti 
hunermendek nemaye 
û stranek Seîd Yûsif 
negotibe, ewê negotibe jî 
li ahengan  tekez gotiye. 
Sîham Mehmûd jî wiha 
derbarê Seîd Yûsif de 
got, bavê Zoro ji wan 
hunermendan e ku 
hunera wan taybet e bi 
wan û staylê wan cêwaze 
ji hunermendên din, 
dive rêz li hunermendên 
bi vî awayî were girtin, 
û neyên jibîr kirin 
û xebata wan were 
berdewam kirin ta ku 
ev huner nemire û neyê 
piştguhxistin. Seîd Yûsif 
şêwazê jenîna bizqê 
guhert, û staylê wî 
cêwaz bû, û dive ev stayl 
berdewam bibe, tiştekî 
din ku Seîd Yûsif pê 
navdar bû nivîsandina 
peyvên stranan ku peyên 
wî yên stranan bû, û li 
ser guhê xelkê hêsan bû, 
û zû dihatin jiber kirin.
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Idrîs Hiso-Hewlêr

Temenê yaneyê bû 5 sal, 
û hejmara pirtûkên ku 
di çalakiyên yaneyê de 
hatine xwendin gihişte 
100 pirtûkan. Berî 5 
salan û piştî ku Îraq û 
Sûriyê rastî ceng û şerekî 
giran û bê sînor hatin,  
Herêma Kurdistanê bû 
zemîneyeke aram ji bo 
xelkên sivîl û hezkiriyên 
çand, huner û jiyanê. 
Li Hewlêra paytexta 
Herêma Kurdistanê, 
mirov dikare, mirovan 
ji seranserî dinyayê 
bibîne, hin ji wan ji bo 
kar û îş, hin ji wan ji bo 
ciwaniya Kurdistanê, û 
gelek ji wan ji zordestî 
û sitemkariya rêjîmên 
welatên derdor ji wan 
jî hikûmeta navendî ya 
Îraqê reviyane û xwe li 
Kurdistanê girtine. Ji xwe 
piştî êrîşên çekdarên 
DAIŞê bo ser deverên 
ber�ireh û zirara ku 
gihand, bi taybet bo 

Kirîstiyan û Êzidiyan, li 
deverê bi tenê Herêma 
Kurdistanê mîna 
çargoşeyeke aram di nav 
dinyake agir û dojeh de 
aramî ma û bû hêlîna 
koçber û penaberan.
Li Hewlêra aram, 
hezkiryên jiyanê gihiştin 
hev, ji her neteweyekê, 
ji her ol û baweriyan, û 
bi bîr û bîroka xortekî 
ji Efrîna Rojavayê 
Kurdistanê bi tevlîbûna 
xortên Kurd û Ereb ji 
Kurdistan, Sûriyê û Îraqê 
û yanek ji bo xwendin û 
gotûbêjkirina pirtûkan 
di 252014/11/an de hate 
damezirandin. Dezgeha 
Meda ya Çand, Ragihand 
û Hunerê jî ku yek ji 
dezgehê naskirî ne li 
Cîhana Erebî û Rojhilata 
Navîn, piştevaniya van 
xortan kir û yaneyê 
dest bikarê xwe kir. 
Hejmarek ji xortên 
xwebexiş, enrejiya xwe 
ji hezkirina çand, huner 
û jiyanê werdigirtin 

hemû zehmetî û 
asteng bûrandin û di 
hemû rewşên xweş û 
nexweş de berdewam 
kirin. Yaneya Meda ya 
Xwendinê li Kurdistanê 
bûye xwedan pêgeheke 
naskirî, li dora xwe bi 
dehan pispor, xortên 
çalak û rewşenbîr 
civandiye û bi çalakiyên 
xwe yên rengîn Hewlêr 
û dilê şopînerên xwe geş 
kiriye.
Yaneya Meda pirojeyeke 
çendî û civkî ye, dixwaze 
riftarê xwendinê, 
bi taybet xwendina 
pirtûkên kaxezî di nav 
civatê de belav bike, 
herwiha dixwaze pêngav 
bi pêngav di her malekê 
de pirtûkxaneyek 
were avakirin, ji bilî 
alîkarîkirina xortên ku 
dixwazin şiyanên xwe di 
warê nivîsê de û hemû 
warên çand û zanistê de 
xurt bikin û berhemên 
wan yên nivîsandî di 
rojnameya El- Meda de 

100 pirtûk, 
100 jiyan li Yaneya Meda hatin xwendin 

belav dike.
Lê qezinca hêrî biker 
ew e ku li salona Yaneya 
Meda xort, keç, jin û 
mêrên hemû pêkhateyan 
mehê du caran li ser 
xwendina pirtûkên ji 
hemû warên çand û 
zanistê dighên hev û bi 
vê rêka şaristnî hevdû 
dinasin û ji hevdû nêzîk 
dibin.
Yaneya Meda çalakiyên 
xwe bi herdu zimanên 

Erebî û Kurdî pêşkêş 
dikin û heger mêhvan 
hebin bi van herdu 
zimanan nizanibin 
dibe ku bi zimanê wan 
mehvanan jî mijar werin 
şirove kirin. Di boneya 
xwendin û gotûbêjkirina 
pirtûka hejmar 100, 
Yaneyê mêhvan, 
endamên çalak û 
endamên desteya rêvebir 
bi bawernameyên 
rêzgirtinê xelat kir, ez 

jî wek endamekî çalak 
û li ser çalakiyên bi 
Zimanê Kurdî rêz li min 
hat girtin, û ev yek cihê 
serbilindî û şehnaziya 
min bû. Berdewambûna 
çalakiyên şaristanî li 
Hewlêrê tekez dike ku 
Kurdistan warê her 
mirovekî aştîxwaz û 
çandhez û mirovatiyê ye, 
û çalakiyên rewşnbîrî 
û zanistî ciwaniya wê 
ciwantir dike.

Dr.Mûnîb Ehmad 

Bi derbasbûna 41 salî li ser koçkirina Nemir Mustefa Berzanî divê demê gelê 
Kurd dîsa rû bi rûyê guhertinîn dramatikî bûn kû ti karê bêje êdî doza Kurdî 
di matrsiye de bû dijminê Kurd bi awayekî eşkere dixwestîn kurd tûne bikîn 
giha asta kû Kîmyawî li dijî kurdan hat bikaranîn jiber vê yekê Kurdistanî bi 
hawceî kar û xebateke bê mandûbûn bû hawceî �idakarîyên mezin bû û  gelê 
Kurd her Jibo vê yekê her merde û bi ser berzî ev hewlîn kû di hatin kirîn 
jib o qelskirîna bizava serkeftina doza kurdî tê peran din dijminê gelê kurd 
êdî xweş tê gihîşt kû her dê kurd li peî doza xwe ya rewa bê li beramber de 
Dewletên dagirkerê Kurdistan tûşî guhertinên mezin bûn kû hin Dektator van 
dewletan hatin rûxandin û êdî jî li ber rûxandinê ne her weha dostên Kurda 
êdî zorîn ew jîencama berdewamîya Rêbaza Barzanî ye Rêbaza Aştîyane 
kû karî bû ji tevaya Çihanê  re bi dê xwîya kirîn kû kurd xwedan rewa ne û 
serketina kurd wê Aramiyê ji Rojhilata Navîn re binê jib er vê yekê têkiliyên 
Dewletên Cîhanê bitevaî bi Hewlêrê re hene û li Hewlêrê pirsa Kurdistanê bi 
giştî tê çareserkirin ji  bo berzbilindkirîna Alaya Kurdî ya kû nemir Berzanî 
ji destê Pêşewa Qazî Mihemed wergirtiye. Cihê razamandiya gelê kurd ewê 
kû êdî pirsa Kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê li ser rîya raste û kerwanê 
kurdayetîyê bi serkêşîya Rêbaza rasteqîn rêbaza Berzanî ye û destkeftin gelê 
Kurd kurd êdî bi navê  Berzanî tên tomarkirin.

Mizgînî bo Berzaniyê nemir
Emel Hasan

Adar bêhna gula ye ji deşit û ciya 
ye
Hêlma giya ye ji dar û deviya ye
Ax û ahîna mêrig û cema  ye
Tîrêja rojê binavê kurda ye
Adar ne tenê gul û giya  ye
Adar xemla xuya ye li ber çava ye
Ya şoreşa ye li çar preça ye
Dengê şêra ye li qada mêra ye
Yê mêxasa ye li çepera ye
Adar ne tenê gul û giya ye
Adar bexçê giha ye
Qelen bûha ye
Despîka êş û jan û derda ye
Koça dawî ya mele mestefa ye
Adar ne tenê gul û giya ye
Adar şer û hêlane
Walatê kurda cenga girane
Ti�inga barzan li ser mela ne
Siroda reqîb silava wane
Ceng û çepera ew tim xuyane
Hespê sipî boz li pêşya wane
Şêr û pelinge serkêşê wane
Tem ser�iraze serwerê wane
Kelemê pêşiya çavê neyare
Lehing û baze hertim serbaze
Pêşmergê kurd e binavê rêbaze
Adar ne tenê gul û giya ye
Adar sorgula sore saz û huner
Warê silava helbesta jîne
Helbça tîde bû gola xwîne
Ta kengê  em bindest bimîne
Adar ne tenê gul û goya ye
Adar kawa yê can polate
Mîdana şer û xebate

Adar ne tenê gul û giya ye

Mezgîna wek felate
Agir û cejin û late
Newroza xweş xelate
Adar ne tenê gul û giya ye

Adar dayika dil şewate
Îro lê kî ferate
Çi rojava û rojhelate
Kurdista yek welate
Adar ne tenê gul û giya ye
Adar bîranîna rometa jîne
Navê barzanî çendî şêrîne
Çar cira lê bû nalîn û şîne
Yekê adarê gazî û şîne
Xemla me tev bi reş û şîne
Devera Barzan girî û şîne
Adar ne tenê gul û giya ye
Qamişloka dil evîne
Mihabata di birîne
Awaza dil hejîne
Îro tev kujtin ú xwîne
Adar ne tenê gul û giya ye
Adar şox û şenga bi vîn û evîne
Cejin û sersal a hengivîne
Peymana ala rengîne
Birîna dil ê dil birîne
Dijminê me wesa namîne
Rêbaz Qazî û Barzanî xala 
yekemîne
Netewa pîroz dîroka arîne
Doza Barzanî wê her bimîne
Dijmin bizane em tev partîne
Ser rêka Barzanî ne
Adar ne tenê gul û giya ye


