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 Pêngavên yekrêziyê li Kurdistana Sûriyê dilê xelkê
xweş dike, lê divê gavên piraktîkî bêne avêtin

Ciwan Mihemed-Qamişlo

Di vê dema dawî 
de, hejmarek 
civîn di navbera 
aliyên Kurdî li 
Kurdistana Sûriyê ji 
bo yekrêziyê birêve 
çûn, û tevî ku heta 
niha ti rêkeftin di 
navbera wan de 

nehatiye îmzekirin, 
lê dilê xelkê bi van 
hevdîtinan xweş dibe 
û her kes nerîna 
xwe tîne ziman. 
Mîran Cuma wiha 
di vê derbarê de ji 
Rojnameya Kurdistan 
re dibêje: Raste 

heta niha ENKS û 
PYD negihiştine ti 
rêkeftinan, lê dilê 
me bi hevdîtinan 
xweş e, û nabe 
Partiya Yekîtiya 
Demokratîk mîna 
carê berê poşman 
bibe û rêkeftinan 

xerab bike, lewma 
divê destê PKKê ji 
nav wan derkeve 
daku ev civîn bighên 
encam in baş, ya herî 
giring jî di dema niha 
de danûstandin bi 
nehênî werin kirin. 
Hisên Mûsa jî wiha di 

vê derbarê de dibêje, 
pirsa yekrêziya 
aliyan di vê demê 
gelekî giring e û 
divê were encamdan 
da ku rewşa xelkê 
xweş bibe û ji êş û 
azaran rizgar bibin 
û êdî nebin qurbanî, 

divê Pêşmergeyên 
Roj vegerin li ser 
erdê û erkê xwe li 
Kurdistana Sûriyê 
bicih bikin û ev xal 
ya herî giring e ku 
were cîbicîkirin 
û girtî jî bêne 
berdan.
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Yasaya Sîzer dê bandorê li ser Kurdistana Sûriyê bi 
awayekî nerasterast bike

Kurdistan- 
Îmad Xidir

Yayasa Qeyser ji bo 
parastina sivîlan e li 
Sûriyê, ku naveke ji 
bo hejmareke mezin 
ya projeyên ku hi 
aliyê herdu partiyan 
li Kongirêsa Emerîka 
ji bo sizakirina 
rejîma Sûriyê hatine 
pêşkêşkirin û di serê 
vê rejîmê de Beşar 
Esed û piştevanên wî 
yên darayî ji ber ku 
rejîma wî hêj tawanên 
şer li dijê gelê Sûriyê 
pêk tîne û dev ji wan 
tawanan bernedaye. 
Ev proje yasa tak 
û kompaniyên ku 
piştevaniya serokê 
Sûriyê dikin li xwe 
digre, herwiha  
hejmarek ji pîşesaziyên 
Sûrî li xwe digre yên 
girêdayî jêrxaneyê 
û çakirina leşkerî û 
berhemanîna enrejiyê, 
jibilî wan jî hejmrek 
keyanên Îranî û Rûsî li 
xwe digre ku alîkariya 
darayî ji rejîma Esed 
re pêşkêş kirine di 
tawanên wî de derheqê 
gelê Sûriyê ji destpêka 
Şoreşa Sûriyê di Adara 
sala 2011an de.Di 
naverasta meka Çileya 
Pêşîn Encûmena Pîran 
ya Emerîka yasaya 
Qeyser pejirand û 
heger serokê Emerîka 
Donald Trump îmze 
kir dê bibe yasyayeke 
rewa û dê kar pê were 
kirin, herwiha dê siza 
li ser wan keyanetan 
were danîn ku 
serderiyê ligel rejîma 
Esed dikin, herwiha 
damûdezgehên 
leşkerî û ewlekarî. Ev 
yasa bi vî navî hate 
nas kirin ew jî li ser 
kesayetiyeke nenas ku 
bi hezaran wêneyên 
eşkencedana welatiyan 
li ser destê  rejîma 
Esed belgeh kiribû 
ku li cade û kolan û di 
nava zindanan de ji 
destpêka şoreşa Sûriyê 
di sala 2011an de. 
ku di dema wêneyên 
Qeyser hate belavkirin 

dengekî zêde li nava 
raya giştî ya cîhanî 
veda, herwiha rêxistina 
navdewletî Human 
Rights Watch daxwaza 
lêpirsînê di vê yasayê 
de kir piştre raportek 
di vê derbarê de 
derxist û hin belgeh ji 
yasaya Qeyser belav 
kirin. Yasaya Qeyser ji 
bo parastina sivîlan li 
Sûriyê di sala 2019an 
de bûye beşek ji yasaya  
bergiriya niştîmanî ji 
sala darayî ya 2020 li 
gor raporta Kongirêsa 
Emerîka 116333-.
Piştî çend rojan Serokê 

Emerîka Donald Trump 
ev yasaya îmze kir û bû 
yasayeke fermî.
Herwiha bi nêzîkbûna 
cîbicîkirina yasaya 
Qeyser, weke her 
yasayekê derbarê 
rewşa Sûriyê, 
Hebendiya Niştimanî 
komîteke şopandinê 
destnîşan kiriye, ji 
bo şopandina yasaya 
Qeyser a ji hêla 
Kongirêsa Emerîkî ve 
hatiye Ragihandin . 
Karê vê komîtê karekî 
dezgehî ye, girêdayê 
yasayê ye, û tu têkilyên 
wê bi karê dîdevan 

"Qeyser" û tîma wî ya 
kar re tune ye, tevî 
piştgirya me ji wan re. 
Erkê Hevbendiyê weke 
dezgehekê ew e, çi 
yasaya derbarê rewşa 
Sûriyê derkeve, wê ji 
bo bercewendiyên gelê 
Sûrî bi kar bîne, û çi 
kesê ku tewanan li dijî 
qurbaniya tomar yan 
belge bike, ew bi erkê 
xwe radibe, û çênabe 
xwe bike nûnerê 
bitenê ji qurbaniyan re. 
Dê Hevbendî bi tevaya 
erkê xwe derbarê 
piştgiriya hikûmeta 
Emerîkî rabe, da ku 

yasa cîbicî bibe, û 
kesên berpires di ber 
van tewanan de siza 
bibin. Lê hewildanên 
çêkirina tevlîheviyê 
û yên beravêtîkirina 
rola Hevbendiye ewê 
ne di çihê xwe de bin, 
û ew tenê xizmeta wan 
aliyan dikin, ên ku 
dixwazin perçebûnê 
di nava gelê Sûriyê de 
peyda bikin . Hevbendî 
hemû karên rast 
derbarê belgekirina 
tewanên rêjîmê li 
dijî gelê Sûrî bilind 
dinerxîne, û çavnêr 
e ku hemû karên 

dibin hevrêz bin, û 
bibin yek da kesên 
gunehkar ji dadweriyê 
re bêne pêşkêşkirin. 
Hevbendiyê doseya 
yasaya Qeyser di o�îsên 
afrandina biryarê 
de li Emerîka li gor 
karînên xwe ji salan 
ve dişopîne, da weke 
yasa were pejierandin. 
Em rola revenda Sûrî 
ya li Emerîka derbarê 
şopandin û pişgirya 
doseya yasaya Qeyser 
bilin dinirxînin, û di 
heman demê de tiştê 
ku Qeyser pê rabûye û 
qehrmaniya wî bilind 
dinirxînin. Tiştên 
derbarê helwesta 
ji Hevbendiyê, ew 
piresgirekin kesayetî 
ne, tevî ku em ew tiştên 
ku di dîdara rojnameyê 
de hatiye red dikin, 
lê em weke mafekî 
azadiya derbirînê lê 
dimeyzînin. Mafnaseke 
dibêje  divê sûde 
ji Yasaya Qeyser û 
karûbarên wê yên 
cîbicîkirinê kirin were 
girtin, ji bo piştgiriya 
veguhestina siyasî ya 
rasteqîn û lezkirina 
karê derxistina lîsteya 
navxweyî ya Yasayê, 
û giringiyê bidin ku 
ew lîste li gor giyanê 
Yasayê be, ji bo 
bicîkirina merema wê 
di kurtirîn dem de.Lê 
pirsa herî giring ji 
bo Kurdistana Sûriyê 
gelo dê bandorê li ser 
deverên Kurdî hebe 
yan na, berya çend 
rojan ji Şêwermendê 
Hevpeymaniya 
Navdewletî Wilyam 
Robak ragehandibû 
ku ewê hewil bidin 
ev yasaya bandorê 
li ser deverên Kurdî 
neke. Mihemed Ehmed 
dibêje wê ev yasa bi 
awayekî nerasterast 
bandorê li deverên 
Kurdî bike ji ber ku 
heta niha rejîm li 
Qamişlo û Hesekê heye, 
helbet ev yek jî bandor 
dê hebe û heta niha 
xelk  bi lîreya Sûrî kar 
dikin û têkiliya wan 
ligel damdezgehên 
hikûmetê heye.Yasaya Qeyser dê rejîmê lawaz bike
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Serok Barzanî.. 58 sal ji Pêşmergayetiyê 
Mahir Hesen-
Elmaniya

Serok Barzanî li bajarê 
Mehabad, paytexta 
Komara Kurdistanê, 
di 16-ê Tebaxa 1946-
an de, hat dinê û 
roja jidayîkbûna 
wî hevdemî bi roja 
yekemîn ya konferansa 
Partiya Demokrat a 
Kurdistan li Bexdayê 
bû , ku nemir Mustafa 
Barzanî wek serokê 
partiyê hate hilbijartin.
Malbata Barzanî 
xwediyê cihekî bilinde 
li Kurdistanê, û xwedan 
dîrokek dirêj e ku ji 
bo mafên Kurdan kar 
dikin . Di ser dema 
Osmaniya bapîrê 
Serok Mesûd şêx 
ebdulselam Barzanî 
di sala 1914-an de bi 
darve kirin  , piştî ku wî 
serhildanek çekdarî li 
dijî hukumeta tirkî ya li 
Kurdistanê rakir.
Serok Mes’ûd Barzanî 
û malbata xwe ji bo 
doza Kurdî qurbanîyên 
mezin dan, ji dayikbûna 
wî heta temenê 
diwanzdeh salî de wî 
bavê xwe Nemir Mela 
Mustefa nedîtibû , û 
sê birayên wî ji hêla 
rejîma BAAS ve hatin 
kuştin, 32 xizmên 
wî di nav heşt hezar 
Barzaniyan de di sala 
1983-an de bi Anfal de 
hatin şehîd kirin, û ew 

bixwe jî bû armanca 
gelek kuştinê, nemaze 
li Viyana, paytexta 
Nemsa , di 8-ê Cile 
1979-an de. Rejîmên 
yên ku li iraq bûn 
desthilatdar , gundê 
Barzan, 16 caran wêran 
kir.  
hilweşîna Pergala şah 
li Iraqê di çarşemiya 
Tîrmehê 1958, 
hukûmeta iraqî hişt 
ku dîsa Nemir mela 
mustafa vegere devera 
Barzan, piştî ku ew û bi 
sedan pêşmergên xwe 
ber bi Yekîtiya Soviyeta 
ve çû bûn dema ku 
Komara Mehabad 
hilweşiya. Piştî 
şoreşa Îlonê ya ku bi 
serokatiya Nemir Mela 
Mistefa Barzanî, û dûv 
re êrişa artêşa BAAS 
ser başûrê Kurdistanê 
di 91961/11/, serok 
Mesûd Barzanî dev ji 
xwendinê berda, û di 
20-ê Gulana sala 1962-
an de, ew beşdarî nav 
refên hêzên pêşmerge 
de bû. Serok Mesûd 
li gel birayê xwe 
Nemir Idrîs beşdarî 
danûstandinên ku 
di sala 1970-an de 
bi hukûmeta iraqî 
re li Bexdayê bû , ku 
ew danûstandin bû 
sedema peydakirina 
peymana rêberiyek 
xweser bo Kurdistanê. 
Di konferansa 8an de 
ya Partiya Demokrat 

a Kurdistanê di 
1971-an de, ew wek 
endamê Komîteya 
Navendî ya Partiya 
Demokrat a Kurdistanê 
hate hilbijartin, 
piştî Serok Mesûd 
bû endamê buroya 
siyasî û serokatiya 
avakirina ewlehiyê kir. 
Di konferansa 9an de 
wek serokê Partî hate 
destnîşankirin . Serok 
Mes’ûd Barzanî di salên 
90an de yên sedsala 
bîstemîn de heya 
hilweşandina rêjîma 
partiya Baas, di çend 
konfêrans û forumanên 
navdewletî de beşdar 
bû .  Wî nûnera civîna 
Washingtonê di 1992 
de kir , û paşê di 1993-
an de, konferansa 
Salahuddîn 1992-an, 
konferansa London-ê 
di Bercile 2002-an û 
konferansa Selahedîn 
di Sibata 2003-an de. 
Serok Barzanî dema 
16 salî bû beşdarî nav 
refên Pêşmerge de bû, 
û hîn jî serbilind e ku 
xwe wekî pêşmerge 
pênase dike.
Di serhildanên Gulan û 
îlonê de, Serok Barzanî 
wek pêşengek şehrza 
û zana li Pêşmerge 
derket û di pêşengiyên 
rêberiya PDK rolek 
gelek girîng lîst, ku 
ya herî navdar jî ya 
Xwakurk bû. Piştî 
êrişên ISISê li ser 

Kurdistanê, rêberê 
kurd li eniyên şer 

rawestiya, û piraniya 
daxuyanî û civînên 

medyayî li xetên pêşîn 
pêk anîn.

Emar ji parêzgeha 
Laziqiyê hatibû, 
li gundê me bibû 
mamoste, di dema 
wî de ez pola du yan 
sêyem bûm, wate 
destpêka salên notî 
bû, baş nayê bîra 
min. Di wan salan de, 
hîna jî deverên me 
xwedan kem û kurtî 

Terora mamosteyê me
bûn û mamoste ji 
bajar û parêzgehên 
din yên Sûriyê dihatin 
gundên Cizîra Rojavayê 
Kurdistanê, ji wan jî 
gundê me Torilyas. 
Gundî paşketî û di 
bin nîrê nezaniyê de 
dijiyan, mamoste çend 
baş ba, an çend xirab 
ba xwedan qedir û 
qîmetê xwe bû, ji xwe 
maosteyê ku li zarokê 
wan nedixist, li ber 
dilê wan ne baş bû, û 
digotin ew zarokan 
natirsîne, zarok jî dê 
nexwînin, çinku di 
mejiyê gundiyan de ew 
bîrok hatibû meyandin, 
xwendin û zanîn bi 
lêdan û çavsoriyê dibe. 

An jî mirov têdighê ku 
dibistan deszgeheke 
hikûmî ye û divê lêdan 
û hêzê bikarbîne, an jî 
wê ne cihê rêza xelkê 
be?!! Bi her halî em ji 
mamosteyan gelekî 
ditirsiyan, ji tirsa me 
ne tenê dersên xwe ji 
bîr dikirin, lê mirov 
carinan navê xwe jî 
jibîr dikir. Mamoste 
Emar , xortekî nûhatî 
bû, her sibeh ji xwe 
şiyar dibû tê bigota qey 
serxweş bû, çavên wî 
sor bûn, kifrî dikirin, 
wê wextê me ji wî fahm 
nedikir, me digot qey 
mamoste ji mafê wî ye 
çi bêje û çi bike. Roja 
ku Emar bi mizacekî 

nexweş ba, em diketin 
tirsê de, ji ber li me 
dida. Ez dibêjim belkî 
desthilatdariya Bass 
ew neçar kiribûn ku ji 
Laziqiya xweş were wî 
gundê me yê belangaz 
û li dawiya dinyê, karê 
xwe bike.
Rojekê ji rojên 
Buharê, gihayê zemîn 
xemilandiye, li her 
derê gul û çîçek, tilûr 
jî awazên xwe dibêjin, 
şaxên daran li ber sira 
bê dîlan û sema dikin, 
serê wê sibehê em ji 
malên xwe derketine, 
cilên me yên xakî liber 
me ne, berdilk, kum û 
folarên me siloganên 
partiya Bass li ser in, 

van siloganan reng û 
dengê xweş ên Buharê 
têkdabû.
Wê sibehê em gihştin 
dibistanê, Emar ji xwe 
rabibû, me siloganên 
partiya Bass bi dengê 
bilind gotin, deng ji 
şaxên daran, ji civîk û 
tilûran biliya, her hinek 
ji wan bi deverekê ve 
çûn.
Emar ji xew rabûye, 
çavên wî sor in, bi 
mêşên ser pozê xwe 
re şer dike, derbasî 
pola me bû, deng ji 
me biliya, bêyî ku 
silavê li me bike, dest 
bi dersekê kir û got: 
Çi kesê ku îro waneya 
xwe nizanibe wê rastî 

lêdaneke nebaş were.
Ji tirsa gelekan ji 
me waneya xwe 
ya bîrkariyê jibîr 
kir,kîjanê ku bersiva 
xwe neda, Emarê 
terorist bidaran li destê 
wî da, li keçan da û li 
kuran jî da, gelekan ji 
wan zarokên bê guneh 
bi xwe ve mîz kirin, 
ava rûndikên wan û 
mîza wan tevlîhev bû 
û wî bêbavî bi sixêf 
û cûniyên bi Zimanê 
Erebî didan, niza ji kê 
re didan û me jî wê 
wextê nizanîbû bê çi 
dibêje, lê bi tenê pola 
me wê rojê wek gelek 
rojên din bibûe odeyek 
işkencekirinê.

 Idrîs Hiso- Gewîlan
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Kurdistan-Bidûvçûn

Helbestvan, nivı̂skar, şanoger, prozaı̂k, Endamê PE� Na Kurd û Endamê PENa 
Navnetewı̂ Barı̂yê Bala (Barı̂yê Elı̂yê Paşê) roja 25ê Gulana 2020an di 84 
salı̂ya xwe de li Alma-Ataya Kazaxistanê çû ber rehma Xwedê. Bi wefata 
Bariyê Bala stêrkeke geş ji esmanê çand û wêjeya Kurdan vemirı̂. Barı̂yê 
Bala (Barı̂yê Elı̂yê Paşê) 25ê Tebaxa 1937 an li nehiya Ması̂sa Ermenı̂stanê, li 
gundê Demı̂rçı̂yê di nav malbeteke kurdên sade de ji dayı̂k bûye. Bavê wı̂ Elı̂yê 
Paşayê Miho, dayika wı̂ Qaza Evdoyê Bişo mirovên pir sade û kedhez bûne, 
bi keda xwe ya helal jı̂yana xwe derbas kirine. Heft kur û keçeke wı̂ çêbûne. 
Barı̂yê Bala sala 1958 an dibistana gundê Demı̂rçı̂yê ya navı̂n xilas dike û li 
bajarê Yerevanê dikeve Para Dı̂rok û Fı̂lolojı̂ya Azerı̂ ya Zanı̂ngeha (I�nstı̂tûta) 
Dewletê ya Pêdagogiyê ya li ser navê Xaçatûr Abovyan, sala 1963-yan bi 
dereceyeke baş xilas dike. Piştı̂ xilaskirina zankoyê salên dirêj di dibistanê 
da wekı̂ mamosteyê ziman û wêjeyê kar dike. Ew di sala 1975 an de li gundê 
Hebilkendê, nehı̂ya Ması̂sê dibe serwêrê dibistana navı̂n. Paşwextı̂yê di vê 
nehı̂yê da wekı̂ mufetı̂şê (ı̂nspêktorê) perwerdeya dibistanên navı̂n de karê 
xwe dimeşı̂ne. Salên dirêj li nehı̂ya Ması̂sê bûye serwêrê sovxoza Serwanlerê.
Sala 1989 an wextê şerê li ser Qerebaxa Çı̂yayı̂ navbera ermenı̂ û azerı̂ya de 
malbata Barı̂yê Bala jı̂ tevı̂ hemû kurdên misilman ji Komara Ermenı̂stanê 
dertê, diçe Komara Azirbêcanê. Sala 1998an tê Qazaxistanê, bajarê Alma 
Atayê. Li vir jı̂ ew bi awayekı̂ aktı̂v tevı̂ karê civakı̂ dibe. Di nav xebatên 
Yekı̂tı̂ya Kurdên Qazaxistanê «Berbang»ê da wekı̂ mamostê ziman û 
edebı̂yatê kar dike. Barı̂yê Bala wexta şagirtê dibistana navı̂n bûye dest bi 
nivı̂sara helbestan kirı̂ye. Helbesta wı̂ ya ewilı̂n sala 1957an bi sernivı̂sara 
«Dayika min» di rojnama «Rya teze» de tê weşandin. Paşwextı̂yê helbestên 
wı̂ di rojnameyên «Rya teze», «Dengê Kurd», «Jı̂yana Kurd», «Ev Roj» 
«Dı̂plomat», kovara «Nûbar» û gelekên din de hatine weşandin. Helbest 
û nivı̂sarên wı̂ yên vekirı̂ bi zimanê ûrisı̂, azerı̂, ermenı̂ û qazaxı̂ hatine 
wergerandin, di rojname û kovarên wan zimanan de ronkayı̂ dı̂tine. Barı̂yê 
Bala xwedanê deh pirtûkên weşandı̂ ne. Pirtûka wı̂ ya ewil sala 1974an bi 
navê «Dinya min» li Ermenı̂stanê ronayı̂ dibı̂ne. Sala 1994an li Azerbêycanê 
pirtûka wı̂ ya dudayan bi navê «Kuda herim» tê çapkirin. 2008ê salê pirtûka 
wı̂ ya sisêyan «Dı̂lbera min» ku pêşkêşı̂ xanima xwe kiriye tê weşandin. 2009ê 
salê pirtûka wı̂ ya çara bi navê «Dayik» ku helbestvan rewayı̂ dayika xwe 
ya zehmetkêş Qaza Evdoyê Bişo kiriye, ronahı̂ dibı̂ne. Salên 20112012-an 
bi alı̂karı̂ya nivı̂skar û lêkolı̂nvan Hejarê Şamı̂l du pirtûkên wı̂ «Kulı̂lkên 
neçilmisı̂» û «Deh bûyer» digihı̂jine ber destên xwendevanên xwe. 2012ê 
salê li Kurdistana Başûr, bajarê Duhokê bi alı̂karı̂ya Yekı̂tı̂ya Nivı̂skarên 
Kurdistanê pirtûka helbestên Barı̂yê Bala bi sernivı̂sara «Bijare» tê weşandin. 
20142015-ê salê bi alı̂karı̂ya endamên Yekı̂tı̂ya Nivı̂skarên Ermenı̂stanê û 
endamên PE� Na Kurd Nûrê û Zera Serdaryan li bajarê Yêrêvanê du pirtûken 
wı̂ «Ez û kevokê tenê», «Zerdeştê kal» neşir dibin. 2016ê salê pirtûka wı̂ ya bi 
navê «Dilê şikestı̂ (Разбитое сердце)» ronahı̂ dibı̂ne. 2005ê salê şaı̂r, nivı̂skar 
û dramatûrg Barı̂yê Bala tê hilbijartin wekı̂ endamê PE� Na Kurd. 2014ê salê bi 
xelata ser navê Ehmedê Xanı̂ tê rewakirinê. Barı̂yê Bala Pênûsa xwe di hemû 
mijaran de- helbest, nivı̂sara vekirı̂, bı̂ranı̂n û dramatûrgı̂yê de ceribandı̂ye. 
Mijarên helbest û poêmên Barı̂yê Bala cuda-cuda ne: Evı̂nı̂ya du dila, hub-
hizkirina dê û bava, gel û welat, hizkirina mirovahı̂yê û tebı̂yetê, rexne, şı̂ret 
û yên din. Lê helbestvan di helbestên xwe de �ikra hı̂mlı̂ datı̂ne ser welathezı̂, 
hub û hizkirinê. Koletı̂ û bindestı̂ya welatê kal û bava Kurdistanê, par-
parı̂bûna gelê kurd axı̂n û kedereke giran dixe dilê şaı̂r. Zilm û komkujı̂ya 
li Helepçê, Şengalê, Kobanı̂yê, li bajar û gundên kurdên wêranbûyı̂ dilê wı̂ 
dişewitı̂ne: Barı̂yê bala gelek nivı̂sarên vekirı̂ jı̂ nivı̂sı̂ne: «Nado û Narê», 
«Bila dilı̂ dil be», «Ez û kevokê tenê», «Gelto», «Paşa û Belgı̂zar», «Çar emir, 
çar demsal», «Cemı̂le», «Zerdeştê kal», «Ez û kalê welathezı̂ pir bi derdı̂ kul», 
«Kew, bilbil û sorgula tengezar», «Deh buyer»; bı̂ranı̂nê xwe- «Seyda Şamı̂l» 
(Şamı̂l Eskerov), «Bı̂ranı̂n derheqa Mehmedê Siloyê Bava da», «Mehmedê 
Sloyê Mihoyê- I�sa Begê Rewanı̂» ku pêşkêşı̂ pismamê xwe Mehmedê Silo Miho 
kirı̂ye.
Jêder: Akademîsyen û Profesor Kinyazê Îbrahîm, Serokê Yekîtîya Kurdên 
Qazaxistanê «Berbangê» û Serokê Federasyona Navnetewî ya Diyasporayên 
Kurdan

Nivîskar Barı̂yê Paşê 
stûneke çanda Kurdî bû

Emel Hesen

Şahê kurda ke�î sor e
Desmala wî gul û mor e
Pir Şemal û Simbêl şûr e
Ramana wî kûr û dûr e

Ciyayê Şêrîn jêre jîn e
Kar û Xebat û tekoşîn e

Navê kaka lê Şêrîn e
Dengê Çekan Saz dibîn e

Serok Mesûd xweş dilêr e
Ew lehengê berz û mêr e

Li Ceperan weke şêr e
Mebsta wî Xalek Zêr e

Qed nabêje ez Serok im
Xwedî bedil û Gerafêt im

Rêka Barzan ez naberd im
Bi Şal û Şapik ez ew kurd im

Dagirkero xweş bizane
Ez pêşmergê Şoreşa me
Bîstê gulan xweş nîşane

Qehremaniya min  dizane

Bîstê Gulan

Nehrî Goranî

Gîsoyê Zînê

Ji gîsoyên Edûl  û Zînê,
tevina

Li ser sewkiya berbangê
Em ê birêsin

Bila pinpinîk li ser bizîvirin
Bi renga re bilîzin

Xewnan bidiqdiqînin
Baskan li bakin.

Kembera êşa ji newqa me
Biqetînin

Emê li kolan, serê çiya
Buhara di dilê xwe de, bipişkuvînin

Xunava li  ser pelên gangiliya
Di şûşeya de bimeyînin

Di rojê bê de

Biskên Edûla henekin,
Di şeva de Serdana balgehên  me 

bikin
Bi wa bihinê

Bi wa rengan.
Di şeva de

Tenêtiya me ronî kin
Dilopên şebinemê

Bi tîrêja re
Li ser lêvên peyala

sibeha me, bimeyînin
Bila ev zeviyên tî û biriçî

BI xemila Buhara we şîn bibin
Ji kulîlkên beyîvan û çavên we

Va giyan tîşk û biçûrise.


