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 Nirxê genim barê welatiyên Kurdistana Sûriyê
girantir dike

Dîlan Omer

Rêveberiya  Partiya 
Yekîtiya Demoqratîk 
PYDê nirxê yek kîlo 
genim 225 Lîreyên 
Sûrî destnîşan 
kiriye. Wek salên 
din jî cotkar gazinan 
dikin, bi vî nirxî 
ew xerciyên xwe 

dernaxin û dê rastî 
zirareke mezin 
bên. Miheme Elî ku 
Cotkarekî bajarê 
Amûdê ye wiha li 
ser vê mijarê dibêje, 
heger mîna sala bê 
were kirin dê xelk 
zirareke mezin 

bibînin, tevî ku wê 
salê agir bi piraniya 
zeviyan ketibû, 
ev nirx karseteke 
din ji xelkê devera 
me re ye ji ber ku 
niha ew di rewşeke 
xerab de dijîn û bi 
taybet ji ber pirsa 

Korona û girtina 
bazaran. Cîhad Xelef 
jî dibêje, heger hat û 
rejîma Esed nirxekî 
zêdetir destnîşan 
kir wê demê dê xelk 
bikaribin genimê xwe 
yan cehê xwe bifroşin 
rejîmê yan dê wek 

sala derbasbûyî be 
tenê wê di destê 
rêveberiya PYDê de 
be, yê herî zirarmend 
ji vê prosêsê cotkar 
e û ev yek jî dibe 
bargiraniyeke mezin 
li ser wî ji ber rewşa 
niha gelekî zehmet 

e, û xelk bê kar e 
û ji birçîna dimre, 
divê çareseriyek 
ji vê pirsgirêkê bê 
danîn, da ku cotkar 
zirarmend nebin û 
karê xwe berdewam 
bikin.
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Divê xelkê Kurdistana Sûriyê korona bi cidî bistînin 
û  xwe biparêzin

Kurdistan-Idrîs Ehmed

Li Kurdistana Sûriyê 
heta niha ti haletke 
tûşbûna bi vayrosa 
Korona nine, lê car 
caran guman li ser 
hin kesan çê dibin û 
her yek ji rêveberiya 
Partiya Yekîtiya 
Demokqratîk PYD û 
rejîma Sûriyê hevdû  bi 
veşartina zanyariyan 
tometbar dikin, bi 
taybet di vê dema dawî 
de, û niha xelk di wê 
tirsê de ne gelo ev 
vayros li deverên wan 
belav bûye yan na, û 
çima dewleteke wek 
Rûsiya belav dike ku 
dê vayros li Rojhilatê 
Feratê anku Kurdistana 
Sûriyê bi şêweyekî 
zêde were belavkirin. 
Mihemed Egîd wiha di 
vê derbarê de dibêje, 
niha tirsa herî mezin ji 
�irokxaneya navdewletî 
ya bajarê Qamişlo ye 
û bi nerîna min rejîma 
Esed û Rûsiya dixwazin 

vayrosa Korona li 
deverên me were belav 
kirin da ku Emerîka û 
rêveberiya PYDê bixne 
nava astengiyan de, 
gelo heta niha çima 
hemahengî di navbera 
herdu aliyan de nîne 
li ser asta rûbirûbûna 
vayrosa Korona, gelo 
ev yek ji berjewendiya 
kê ye û kî dê sûdê jê 
bibîne, lewma divê 
kar li ser wê yekê 
were kirin ku ti kes ji 
�irokxaneya giştî ya 
bajarê Qamişlo derbasî 
nava bajar nebe û tirs 
di nava xelkê de durst 
nebe, heta niha ti 
halet nînin, lê li Şamê 
halet hene û tirs heye 
ku ew vayros bighê 
Kurdistana Sûriyê bi 
taybet bajarê Qamişlo, 
divê rewş were 
kontrolkirin û xelk bi 
qaçaxî ji �irokxaneyê 
derbasî nava bajar 
nebe ji bo ku rê li ber 
belavbûna vayrosa 
korona bê girtin. Cuma 

Xidir jî dibêje, nabe 
�irokxaneya Qamişlo 
neyê kontrolkirin 
ji ber ku dê ewê 
jêdera belavbûna 
vayrosa Korona be li 

Kurdistana Sûriyê, dive 
bi cidî kar lis er were 
kirin da ku xelk werin 
parastin. Rêxistina 
Tenduristiyê ya Cîhanê 
(WHO) hişyariyê dide, 

heger rênimayên 
xweparastina ji vîrusa 
Korona sivik bibin, 
metirsî heye rêjeyeke 
mezin ji xelkê tûşî wê 
vîrusê bibin. Rêxistina 

Tenduristiyê ya Cîhanê 
di daxuyaniyekê de 
encamên nû belav kirin 
û diyar kir, dibe ku 
heta niha hejmareke 
ne gelekî mezin tûşî 
vîrusa Korona COVID-
19 bûne, lê metirsiya 
wê li ser piraniya xelkê 
heye, heger rênimayên 
dûrketina civakê 
bên sivikirin. Ji bo 
xweparastin ji vîrusa 
Korona û rêgirtin li 
belavbûna wê, piraniya 
welatên cîhanê komek 
ji rêkaran girtine 
ber û geştên esmanî 
û bejahî, çûnhatin û 
derketina welatiyan ji 
malê û pevguhartinên 
bazirganî sînordar 
kirine.  Ev yek di 
demekê de ye, li 
seranserî cîhanê 
zêdetir ji 2.5 milyon 
kes bi vîrusa Koronaya 
Nû COVID-19 ketine, 
hejmara kesên mirine 
jî 170 hezar derbas 
kiriye.

Kurdistan-Cîhan Cemîl

Bi destpêka meha Rojiyê 
li Kurdistana Sûriyê, 
yekser bazirgan dest 
bi buhabûna nirxê 
kelûpelan kirin û ev yek 
jî bargiraniyeke mezin 
e li ser xelkê, û ew jî 
dixwazin rewşa wan 
baş bibe û sînorek ji 
vê buhabûna bêhemba 
re bê danîn ku di 
demekê de hejmarî li 
Kurdistana Sûriyê di 
nava beşekî welatiyan 
gelekî zêde bûye.Ji ber 
vê yekê Rojnameya 
Kurdistan xwestiye 
nerîna hejmareke 
welatiyan ji bajarên 
cuda wer bigre, û nerîna 
wan li ser vê rewşê çi 
ye. Rodî Ebdula wiha  li 
ser vê mijarê dibêje: 
Rewşa abûriya xelkê li 
Kurdistana Sûriyê gelekî 
xerab e, û pêwîstiya wan 
bi jiyaneke xweştir û 
baştir heye daku ji vê 
rewşê rizgar bibin, nirxê 
kelûpelan û keskatî 
gelekî zêde ye, û xelk 

Bi hatina Rojiyê kelûpel têne buha kirin, kî berpirs e
nikarin pêdviyên sereke 
bikrin ji ber ku mûçeyên 
wan gelekî kêm e û têra 
wan nake, ew neçar in 
li gor xwe pêdviyên xwe 
bikirin da ku meha xwe 
derbas bikin helbet bi 
zehmetî ve, nizanim 
çima li deverên me wek 
berê xelk nema keskatî 

diçînin, niha ji derve tê 
û gelekî buhaye, jibilî 
vê yekê jî bazirgan wek 
şûr serê xelkê dibirin, 
û nirxan gelekî zêde 
dikin û wek derfetekê 
ji xwe re dibînin da ku 
barê xelkê diran bikin, 
û hertim jî hincetekê ji 
xwe re dibînin û dibêjin 

ku lîreya Sûrî beramber 
Dolarê Emerîkî daketiye, 
û ev yek ne hinceteke lojîk 
e, ji ber ku di demên berya 
niha jî ev yek bikar dianîn 
û nexema wan jî ku xelk 
çawa bijîn û di çi rewşê 
de ne, ji ber ku ti kes nîne 
ku wan siza bike, ji ber 
vê yekê ew zêdegaviyan 

dikin û ti hisaban ji 
kesekî re nakin, ev bi 
nerîna min ji wan re 
tê gotin bazirganê şer 
û cengê, berdewam 
xwîna xelkê di demên 
teng de dimijin, û 
rewşa wan hejartir 
dikin û bê wijdan vê 
xelkê perîşan dikin. 

Meyade Mehmûd jî wiha 
li ser vê mijarê dibêje: 
Heger hat sizakirin ji 
aliyê rêveveriya Partiya 
Yekîtiya Demoqratîk 
PYDê hebe, dê ev yek 
nehatiba kirin û dê 
ti bazirgan nikarîba 
ev yek derfet ji xwe 
dîtiba, bi nerîna min 
ev kesayetiyên nava vê 
rêberiyê piştevaniya 
wan bazirganan dikin, 
dûr nebînin jî ku ew ji 
wan re kar dikin û bi 
pereyên wan kar dikin 
ji ber ku çawa wan siza 
nadin heger tiştekî 
wiha nebe dê çawa 
nehatibana sizadan, ya 
herî giring di dema niha 
de ev bazirganên ku 
barê xelkê giran kirine 
bêne sizakirin da ku 
careke din ti kes van 
kiryran derheqê xelkê 
me de neke, lewma ez 
naxwazim ev mijar were 
piştguhxistin û divê her 
kes li ser binivîsîne heta 
ku ev diyarde nemîne bi 
rastî niha bûye diyarde.
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Li Efrînê 
rewşa xelkê  xerabtir dibe

Kurdistan-Bidûvçûn

Hêj kiryarên grûpên 
çekdar li Efrînê 
berdewam in, tevî 
avakirina komîteyekê ji 
bo bidûvçûna li pey van 
kiryaran, lê rojane ev 
kiryar têne dîtin û xelk 
di rewşeke gelekî zehmet 
de dijîn. Vê carê koçberên 
Ereb yên li Efrînê bicih 
bûne bi awayekî hovane 
li kalemêrekî Kurd didin 
û wî dikujin. Rêxistina 
Mafên Mirovan li Efrînê 
belav kir, li gundê 
Meydankê yê navçeya 
Şera, hejmarek ji şivanên 
Ereb yên piştî dagîrkirina 
Efrînê ji aliyê artêşa 
Tirkiyê û grûpên Çekdar 
bicih bûne, bi awayakî 
hovane li kalemêrê 74 
salî Elî Ehmed didin û 
wî dikujin. Wê rêxistinê 
diyar kir, şivanên Ereb 
pezên xwe berdan nava 
zeviya wî kalemêrî, 
dema wî nerazîbûna 
xwe nîşan da û ew yek 
red kir, şivanan bi dest 
û çovikan lê dan heta ku 
ew ket û canê xwe jidest 
da. Piştî bo nexweşxaneyê 
hat veguhastin, derket 
wî ji encama lêdanên 
di serê wî de canê xwe 
jidest daye. Rêxistina 
Mafên Mirovan li Efrînê, 
ragehand hejmareke 
çekdarên ser bi Lîwa ya 
Weqas a ser bi Leşkerê 
Nîştîmanîya Sûriyê ve, 
di  182020-4-an de, 
pîrejineke temen 80 salî 
bi navê Fatima Ibrahîm 
Kinê kuştin.    Rêxistinê 
eşkere kiriye jî, ku Fatima 
Ibrahîm Kinê hevjîna 
Sebrî Tane ye û xelka 
gundê Hîkce ya ser bi 
Nahiye ya Cindirêsê ve ye. 
Di wê demê de ku zarokên 
Fatima çûbûn karê rezê 
tirî û zeytûnan bikin; ew 
çekdar  bi armanca dizîna 
zêr û pereyan çûbûn ser 
mala Fatima û Fatima 
xenqandibûn. Dema 
zarokên wê vedigerin mal 
dayika xwe dibînin li ser 
kursîyê hatiye kuştin û 
nîşanên xeniqandinê bi 
eşkere li ser wê hene û 
şûna birînan li piyên wê 
hene ji encam rakêşana 
wê ji hundir bo bexeçê 
malê.
Herweha piştî belavbûna 
nûçeya kuştina Fatima, 
çekdarên wê lîwayê her 
çar kurên wê revandin 
da ku ti axaftinan li ser 
wê bûyerê nekin. Ew çar 
Kurên wê jî, ewên hatine 
revandin ev in: Mihemed 

60 sal.-Henan 45 sal- 
Fewzî kurê Mihemd 25 
sal-Fewzî 55 sal. Herweha 
çekdarên wê lîwayê ligel 
revandina van çar kurên 
wê pîrejinê hejmareke 
jinan jî revandine bi 
hinceta ku lêkolînê ligel 
wan dê bikin.  Ji alîkî din 
ve, Grûpên çekdar, baceke 
mezin li ser welatiyên 
Efrînê yên ku dixwazin 
xwe yên desteserkirî 
vegerînin, disepînin. 
Rêxistina Mafên Mirovan 
li Efrînê belav kir, 
çekdarên grûpa Emşat 
di destpêka vê mehê de 
destê xwe danîbû ser 
xaniyê welatiyekî gundê 

Qermîtliq yê navçeya 
Şiyê, niha jî 8 hezar Dolar 
li welatî ferz kirine, 
heta ku xaniya wî jê re 
vegerînin. Her li gundê 
Qemîtliq, grûpa Emşat 
roja 15ê Nîsanê dengbêj 
Seîd Hesen revand 
û bi awayekî hovane 
eşkence, piştî ku bireke 
mezin jê standin, piştî 
2 rojan berda. Li gundê 
Hec Qasima yê navçeya 
Mabeta, çekdaran grûpa 
Semeqend muxtarê gundê 
û gundî li nava gund kom 
kirin û bi bihaneya ku 
ew mal û milkên wan 
diparêzin, baca 15 hezar 
Lîreyên Sûrî li ser her 

malekê ferz kirin.  Li 
Efrînê plana guhertina 
demogra�î û nehiştina 
nasnemaya wê ya Kurdî 
bi awayekî rêkxistinkirî ji 
aliyê grûpên çekdar ve û li 
ber çavê artêşa Tirkiyê tê 
kirin, ku berî dagîrkirina 
Efrînê, rêjeya Kurdan li 
wê herêmê ji sedî 97 bû, 
lê niha daketiye ji sedî 35. 
Rêxistina Mafên Mirovan 
li Efrînê di raportekê de 
amar û encamên plana 
guhartina demogra�î ya li 
Efrînê tê kirin belav kirin 
û diyar kir, piştî êrîşa 
artêşa Tirkiyê û çekdaran 
û dagîrkirina Efrînê di 
18ê Adara 2018an de, 

guhartina demogra�iya wê 
bi awayekî rêkxistinkirî 
hatiye kirin, hejmarek 
mezin ji Kurdên resen 
jê hatine koçberkirin û 
rê ji bo wan nayê dayîn 
vegerin ser cih û warê 
xwe, li hember wê jî bi 
sedhezaran malbatên 
Ereb ên ji navçeyên cuda 
ên Sûriyê koçber bûne 
lê hatine bicihkirin, bi 
awayekî ku niha hejmara 
Ereban li Efrînê ji ya 
Kurdan zêdetir bûye. Li 
gor amarên ketine destê 
Rêxistina Mafên Mirovan 
li Efrînê, rêjeya Kurdan li 
Efrînê ji berî dagîrkirinê 
ji sedî 97 bû, lê di meha 

Çileya 2020an de, rêjeya 
Kurdan li Efrînê daketiye 
ji sedî 34.8, li hemberê 
jî rêjeya koçberên ji 
navçeyên cuda ên Sûriyê 
li herêma Efrînê hatine 
bicihkirin gihîştiye ji sedî 
65.20. Hejmara Kurdên 
resen ên li Efrînê mane 
û koçberên lê hatine 
bicihkirin, wiha ne: 
Navçeya Şera: Hejmara 
Kurdan (32500) kes in, 
lê hejmara kesên hatine 
bicihkirin (46700) kes in. 
Navçeya Bilbilê: Hejmara 
Kurdan (29400) kes in, 
lê hejmara kesên hatine 
bicihkirin (51500) kes in. 
Navçeya Reco: Hejmara 
Kurdan (36400) kes in, 
lê hejmara kesên hatine 
bicihkirin (43300) kes in. 
Navçeya Mabeta: Hejmara 
Kurdan (38500) kes in, 
lê hejmara kesên hatine 
bicihkirin (46600) kes 
in. Navçeya Şiyê: Hejmara 
Kurdan (17700) kes in, 
lê hejmara kesên hatine 
bicihkirin (26000) kes 
in. Navçeya Cindirêsê: 
Hejmara Kurdan (43400) 
kes in, lê hejmara kesên 
hatine bicihkirin (61500) 
kes in. Navçeya Şêrewa: 
Hejmara Kurdan (47500) 
kes in, lê hejmara kesên 
hatine bicihkirin (71600) 
kes in. Navenda bajarê 
Efrînê: Hejmara Kurdan 
(53300) kes in, lê hejmara 
kesên hatine bicihkirin 
(110900) kes in. Bi vî 
awayî, hejmara Kurdan 
niha li seranserî herêma 
Efrînê (298700) kes in, 
lê hejmara Erebên lê 
hatine bicihkirin gihîştiye 
(458100) kesî. Herêma 
Efrînê ku navê wê Çiyayê 
Kurmênc e, herêmeke 
Kurdî ya resen e û ji 
navenda bajarê Efrînê, 
7 navçeyan û nêzîkî 365 
gundan pêk tê. Piştî Efrîn 
ji aliyê artêşa Tirkiyê 
û grûpên ser bi wê ve 
hat dagîrkirin, bi her 
awayî hewla nehîştina 
nasnameya Kurdî ya 
Efrînê tê kirin, ku ji bo 
koçberkirina Kurdan, 
xelkê Efrînê rastî 
revandin û lêdanê tên, 
demogra�iya wê herêmê 
tê guhartin û şûnwar û 
cihên dîrokî jî tên dizîn 
û wêrankirin. Ev amarên 
hatine bidestxistin hemû 
yên Rêxistina Mafên 
Mirovan ya Efrînê ye 
ku berdewam rewşa 
wê herêmê dişopîne û 
kiryarên çekdaran belav 
dike.
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Berî çend rojan hunermendê navdar Şivan Perwer vîdiyoyek belav kir, 
têde li gorî xwe civata Kurdî ji gelek aliyan ve rexne kiriye, ji xwe kes 
nikare çavên xwe ji xebata Şivan Perwer bigre, her kesê wek Şivan ku dibe 
kesayetiyek giştî nema milkê xwe tenê ye, ew dibe milkê civata xwe û her 
gotinek, tevgerek û riftarek dibe cihê dîtina bihezaran kes û rexne lê dibe. 
Xelk Şivan wek hunermend nas dikin, lewma dema Şivan xwe berdide nav 
warên din, gelek qal û qult û gengeşe çêdibe. Herdem pêwendiya stranê bi 
mijarên girîng yên civatê ve hebû, û dibe ku Kurd ji nav miletên hawîrdor 
bêhtir karîbûn bi stranê peyam û daxwazên xwe bighînin. Gelek mijar di 
nav Kurdan de heger bi stranê têne gotin wek mijarên normal derbas dibin 
û ewqas bala kesî nakşîne, lê heger hat bi axaftinek normal heman mijar 
derbas be, dibe ku kêşeyeke mezin çêbibe. Yek mijarên hestiyar di nav 
civata Kurdistanî de, mijara ol û baweriyên pîroz e, ji hemûyan hestiyartir 
jî heger mirov bi rexneyê nêzîkî ola Êzidiyan bibe. Helbet ev jî hokarên xwe 
hene. Di vîdiyoya xwe de Şivan rexneyê li hemû oldarên Kurdistanê dike 
û daxwaz dike ku êdî riftarkirin û bîrbûn bi heman şêweyên berê, bi ser 
dagîrkeriya ku li Kurdistanê û parçebûna ku heye parçebûneke din jî di 
nav olan, hozan û malbatan de çê dike. Bi min mijara ku Şivan tîne ziman, 
bi giştî mijareke girîng û mezin e, lê dibe bi şêweyekî din bighê xelkê, ne 
tenê bi şêweyê amojgariyê û bi zimanê gazinde û xeydê û tûj, û bijartina 
gotinên nebaş derbarê oldarên Êzdiyan wek Şivan kiriye.  Helbet lêvegerek 
ji bo civata Kurdî bi taybet ji aliyê ayin û oldariyê ve girîng e û wek hemû 
civatên cîhanê xwendinek nû ji ol û îbadatên olî re û pêwendiya di navbera 
pêkhateyên civata Kurdistanî re gerek e, lê gereke bê zanîn jî ku, bigştî ev 
pêngav piştî bidestxistina ser�iraziyê bi hêsanîtir û pêwîstir dibin. Çinku 
berî bidestxistna AZADIYÊ civat xwe bi nerîtî û pirensîpên civakî resen 
diparêzin, wek nimûne tu nikarî di dema bindestiyê de ji Kurdan bixwaze 
hemû çand û nerîtiyên eşîrtiyê li paş xwe bihêlin çinku bi hebûna eşîrtiyê 
parastina xwe ji dagîrkeran dibînin. Tevî ku gelek aliyên xwe yên xirab jî 
hene. Ji aliyekî din ve, bijartina dema vîdiyo yek car ne di cihê xwe de bû, 
vîdiyo berî çend rojan ji cejna Çarşema Sersalê hete belav kirin, Şivan qet 
pîrozbahî li Êzidiyan nekir, tevî ku wî ne tenê rexne li Êzidiyan kir jî lê 
pêwîste em ji bîrnekin ku ev boneyeke girîng bû li Kurdistanê û bi taybet 
ji bo Êzdiyan, herwiha mirov divê ji bîr neke ku hîna birînên Êzidiyan şil 
û germ in, û bi hezaran keçên me Êzidiyan dîl di destê DAIŞê de ne, vêja 
heger mirov ewqas neheqî bi serê wî de were û keç û zarên wî di destê 
hovtirîn dijmin de û tiştê nedîtî û nebihîstî bi mebesta qirkirinê bi serê 
wî ve hatibe dê çawa karibe bi dilekî �ireh giftûgo li ser vê mijarê bike. Ji 
ber vê dema ku Şivan ji vê vîdiyoyê re bijart ne serkeftî bû. Gazindeyeke 
Êzidiyan a mezin ji Şivan heye ku wî di dema cînosayda ku bi serê Kurdan 
û bi taybet Êzidiyan ji ber tawan û kiryarên hovane yên DAIŞê hat heye, 
ew dibêjin me nedît Şivan stranek li ser êş û azarên me got?! Herwiha 
ew dibêjin ku Şivan qebûl nekiriye Beyta Laleşê bibêje ya ku hunermend 
Hesen Şerîf got û dengveda. Mijara ku Şivan behs kiriye, mijarek girîng e, 
lê şêwe û dema ku Şivan têde ev mijar bi vîdiyoyekê belav kiriye ne guncaw 
û serkeftî bûn. Ji xwe hin tişt bi amojgariyê xirabtir lê tê û çareser nabin, 
û di derbarê mijara şûkirdinê di navbera Kurdên Musilman û Kudên 
Êzidî de mijareke hestiyar e, pêwîstbû Şivan di axaftina xwe de ev mijar 
li gorî nerîtî û bûyerên dîrokî ku di mijarek wek vê mijarê de çêbûne 
anîba Ziman. Kurt Kurmancî, civata Kurdistanî  wek xwe nemaye û dê 
nemîne, ji ber hemû civat bi demê re û bi guhertina şêweyên berhemanînê 
û deselatdariyê re têne guhertin, lê guhertina gelên bindest herî kêm û 
biderengî ye, ji ber di serdemên dagîrkerî û bindestiyê de gelek caran 
nerîtî û çanda resen çi dibe bila bibe, dibe hokarê xweparastin û manê.

Şivan Perwer şaş çû

Idrîs Hiso-Gewîlan

Emel Hasen

Ji awirên herdû çava
Tîrêjekî xwe berda dil
Girnejîna herdû Lêva

Çerxa Felek li min bada

Ji nazikbûna lêvin Şepal
Dilê min bû lê nalenal
Gava awir li min veda
Bûm êsîra hrdû çava

Ji xoşîna bejin balê
Bêhna miskê kete tarê
Peyabûna Pozê zirav

Da hestê min Av û Xunav

Bedewbûna dêmê Bilind
Erid û Esman li min hejand
Wê gerdena law û Lewend

Hiş û sewda Serî �irand

Zendê sipî li ser Rêbaz
Ez jêre bûm toz û telaz
Dibistana doza Dilsoz

Ezê bidim Peyman û Soz

Jêre bibim rok û Ronaz
Helbestvan û xweş Tilînaz

Dengê bilbil Saz û Awaz
Helbesta dil  navê Rêbaz

Şopa mel ê xaçî û eba
Kirim Fatma Salih axa

Bêrîvana çul û ciya
Li dû lawê mîr û bega
Ketim vîna işqa dila

Bûm dildara lawê Paşa

Mîna Zîna dil Evîndar
Şeva dirêj ket taya sar

Kete bayê Evîna har
Kes nebîne vî derdê jar

Vê Evîna gelek Dijwar
Hiştim bikim gazî Hewar

Ka Rêbazê bejin Zinar
Cerg û hinav tev anî xwar

Tu bide min rêz golav
Ey delalê bijin zirav

Ji derdê te bûm wek Lîlav
Bese hîran bike Silav

Bera Hêvî bibin razî
Qed naxazim bêjim xwezî

Li min rabe şax û lehî
Bibim dîla şevê tarî

Da himbêzkim birh û gulî
Bejin û bala şal û kevî

Ser xatrê te bibim Partî
Kurd Perwera Dîmiqratî

Da têkevim Bihara dil
Ser sîga te şevnema gul

Serxweş bibim biçavê kil
JI bîrbikim keser û kul

Tenê Rêbaz Peyala dil

Tîrêja Rêbaz 

Pêşmergê Roj
Bo dijmin doj e
Diparêz doz e

Hêvya paşroj e

Çav êd  şiyar in
Her dem li kar in

Ew qe ranazin
Ew �îdakar in

Mînan hiltînin
Gulan diçînin

Qadê bernadin
Xwînê dirjîn in

Gula bi bîn e
Xweşiyê tîne
Jînê geş dike

Hebûn û vîn e

Jîna Kurda ye
Yên Rojava ye

Na na ez şaş im
Yên çar perça ye

Pêşmergê Roj

Kemal El-Sîno


