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Nirxê kelûpelan li Kurdistana Sûriyê 
gelekî buha ne, xelk gazinan dikin

Saman Îsa- Qamişlo

Li Kurdistana Sûriyê 
nirxê kelûpelan 
gelekî buha ye, û 
xelkê me gazinan 
ji vê yekê dikin, 
herwiha tevî 
daketin û buhabûna 
nirxê dolar jî, 

kelûpel wek xwe 
dimînin û her di 
zêdebûnê deye.
Mihemed Ehmed 
wiha li ser vê mijarê 
dibêje, barzirganên 
girêdayî rêveberiya 
PYDê ne mala xelkê 

xera kirine û ew 
vê delîveyê istixlal 
dikin û kelûpelan 
buha dikin û xelkê 
zirarekê mezin ji vê 
yekê dibîne, lewma 
divê çareseriyeke 
temam û baş ji vê 

yekê re were dîtin 
heta ku ev kesên 
ne�is nizim xelkê 
hejmar û feqîr 
istixlal nekin. Siwar 
Cuma jî wiha li ser 
vê mijara hestiyar 
dibêje, ti çavdêrî li 

ser bazarê nîne û 
her kes bi kêfa xwe 
difroşe, û gelek tiştan 
ji bo dolar difroşin 
xelkê hejmar, bi rastî 
xelk rastî kirîzeke 
abûrî mezin hatiye, 
hin xelk hene nanê 

xwarinê bi wan re 
tine ye û ji birçîna 
dimrin, tevî hebûna 
dahateke baş li 
Kurdistana Sûriyê 
ji �irotina petrol 
û gumrika ser 
kelûpelan.
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Xelkê Efrînê di rewşeke zehmet de ne, 
ew hêjayî jiyaneke xweş in

Kurdistan

Herêm û bajarê 
Efrînê ya Kurdistana 
Sûriyê berî sê salan, 
di 20 Çileya 2018an 
de rastî êrîşa artêşa 
Tirkiyê û grûpên 
çekdar ên ser bi 
wê ve hat û piştî 
şerê 58 rojan, Efrîn 
roja 18ê Adarê hat 
dagîrkirin. Di encama 
dagîrkirina Efrînê 
de, zêdetir ji hezar 
welatiyên Efrînê 
şehîd û birîndar bûn, 
dora ji 300 hezar 
welatî jî bi neçarî 
derbider bûn. Ji wê 
demê ve jî, tawan û 
binpêkirinên mirovî 
li dijî welatiyên 
Efrînê bi awayekî 
rojane tên kirin. Sê 
sal di ser dagîrkitrina 
herêm û bajarê 
Efrînê re derbas 
dibin û bi awayekî 
rojane revandin, 
eşkencedan, kuştin 
welatiyan ji aliyê 
grûpên çekdar 
ve tên kirin û bi 
awayekî sîstematîk, 
mal û malên xelkê 
tên dizîn, talan û 
desteserkirin û bi 
armanca guhartina 
demogra�iya Efrînê û 
nehîştina nasnameya 
kurdbûna Efrînê, bi 
sedhezaran erebên 
Sûrî li şûna kurdan 
tên bicihkirin.
Di wê derbarê û li 
gor zanyariyên sazî 
û rêxistinên mirovî û 
yasayî yên navxweyî 
û yên navdewletî û 
bi taybet Rêxistina 
Mafên Mirovan li 
Efrînê: Ji encama 
êrîşa Tirkiyê li ser 
Efrînê di 20ê Çileya 
2018an de, Dora 
300 sivîl şehîd bûn 
û 1500 sivîl birîndar 
bûn ku piraniya 
wan zarok û jin bûn. 
Dora 300 hezar kes 
derbider û koçber 
bûn. Bi armanca 
xelkê Efrînê bi 
neçarî koçber bibe 
û standina �idyeyê 
ji xelkê, ji dema 
dagîrkirina Efrînê 

ve, zêdetir ji 7 hezar 
welatiyên Efrînê ji 
aliyê grûpên çekdar 
ve hatine revandin 
û ta niha çarenivîsa 
nêzîkî 1 hezar 
kesî ne diyar e. Bi 
mebesta guhartina 
demogra�iya Efrînê, 
bi hezaran Erebên 
Xûtaya Şamê, 
parêzgeha Idlibê û 
navçeyên cuda ên 
Sûriyê li Efrînê di 
mal û milkên Kurdan 
de tên bicihkirin. 

Her di wê derbarê 
de, rêjeya kurdan li 
Efrîn berî sala 2011, 
%97 bû, lê piştî 
dagîrkirina Efrînê 
di Adara 2018an 
de, rêjeya kurdan 
li Efrînê bû %35. 
Hejmara Kurdan niha 
li seranserî herêma 
Efrînê (300) hezar 
kesan in, lê hejmara 
Erebên lê hatine 
bicihkirin gihîştiye 
(460) hezar kesî. Ji 
bo têkdana nasname 

û kurdbûna Efrînê, 
zêdetir ji 45 cihên 
dîrokê, mezargehên 
olî û şûnwar hatine 
kolandin, dizîn û 
talankirin û �irotan. 
Ji nava wan 15 mezar 
û cihên pîroz ên 
Êzidiyan e. ligel wê 
jî zêdetir 350 gorên 
Êzidiyan hatine 
şikandin. Bi hinceta 
avakirina xalên 
leşkerî, vekirina 
riyan, avakirina 
komlegehên 

nişticihbûnê, grûpên 
çekdaran zêdetir 
ji 625 hezar darên 
zeytûnan birîne û 
zêdetir ji 700 hezar 
darên hiracî birîne 
û şewitandine. Bi 
boneya derbasbûna 
3 salan di ser 
dagîrkirina Efrînê 
re, Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî 
li Sûriyê (ENKS) di 
daxuyaniyekê de 
binpêkirinên mirovî 
û kiryarên li Efrînê ji 

aliyê grûpên çekdar 
ve tên kirin şermezar 
dike û bang li Tirkiyê 
grûpên çekdar ji 
Efrînê derxîne û 
rêveberiya bajêr 
radestî xelkê wê yê 
resen bike.
Herwiha ENKSê di 
daxuyaniya xwe de 
aşkere kir, ev hemû 
tawan û binpêkirin bi 
armanca guhartina 
demogra�î Efrînê 
û li dijî hebûna 
kurdan li wê herêmê 
tên kirin. Tevî ku 
ev binpêkirinên 
mirovî yên li dijî 
xelkê Efrînê tên kirin 
ji aliyê rêxistinên 
mirovî û yasayî ve 
tên belgekirin, lê 
hîna ev binpêkirin û 
êş û azara Efrîniyan 
berdewam e. Adil 
Mihemed Emîn 
wiha li ser vê mijarê 
dibêje, bi rastî êşa 
xelkê Efrînê ne wek 
ti êşan e û ew di 
rewşeke gelek xerab 
de dijîn, ji talan û 
sepandina bajan bi 
ser wan ve, Efrînî ji 
agirê PYD ketin jêr 
agirê grûpên çekdar,û 
niha di jêr gefa 
guhertina demogra�î 
de ne,lewma divê 
xelkê me yê Efrînê 
di demeke zû de ji 
vê rewşê derkevin û 
jiyaneke xweş bijîn, 
bi rastî  ew hêjayî 
jiyaneke xweş in, divê 
civaka navdewletî 
di vê derbarê de bi 
berpirsyaretiya xwe 
rabe da ku kiryarên 
grûpên çekdar 
derheqê xelkê me yê 
Efrînê rawestîne û 
êdî jiyan vegere wek 
berê li Efrîna rengîn.
Heyder jî wiha li ser 
vê mijarê dibêje, 
divê Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
ENKS roleke zêdetir 
li Efrînê bibîne 
daku xelkê wê ji vê 
rewşa xerab rizgar 
bikin, û êdî ew rastî 
êş û azaran nebin 
û Efrîniyên koçber 
careke din vegerin 
ser mal û milkên xwe.
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Cihê Pêşmergê Rojava Kurdistana Sûriyê ye
Kurdistan-Mihemed Xidir

Di vê dema dawî hejmareke 
daxuyanî ji berpirsên 
Partiyên Yekîtiya Niştîmanî 
PYNK li dijî Pêşmrgeyê 
Roj derket, û ev yek jî bû 
cihê neazîbûna Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî ENKS 
û xelkê Kurdistana Sûriyê 
bi giştî ji ber ku Pêşmerge 
sembolê berxwedanê ye li 
hemi Kurdistanê, û nabe 
li dijî vî leşkerê pîroz 
axaftinên nebaş were 
kirin ji her kesekî be nayê 
qebûlkirin. Damezirandina 
leşkerê Roj pirseke 
niştîmanî, û nabe ti kes 
behsa vê mijarê bi xerabî 
bike û divê were sizadan.
Herî dawî Fermandarê HSD 
ku xwe wek gerantîkarê 
yekrêziya di nava herdu 
aliyên Kurdî li Kurdistana 
Sûriyê dibîne wiha 
dibêje"Mijrên ku her 
du alî di ragihandinê 
hev din tawanbar dikin 

astmosfêreke neyîn 
a�irandiye, bi taybet mijara 
leşkerî û Pêşmergeyan ku 
berê hatiye diyarkirin û her 
çareseriyeke ji bo vê mijarê 
dê di çarçoveya Peymana 
Duhokê de be. Mezlûm 
Ebdî diyar kir jî, ew û aliyê 
Amerîkî yên ku serperiştî 
û gerentoriya diyaloga 
yekrêziyê di navbera ENKS 
û PYNKê de dike, hîna li 
ser helwesta xwe ne û got: 
"Yekrêziya kurdî ji bo me 
mijareke stratejîk e û ji bo 
pêşeroja gelê me û daxwaza 
wî ya rêxistinkirina mala 
navxweyî gelekî girîng e." 
Fermandarê Giştî yê HSD'ê 
Mezlûm Ebdî diyar kir ku 
diyaloga kurdî beşek ji 
pêvajoya ber�ireh a têkildarî 
Sûriyê ye û got: "Beriya niha 
me tekez kiribû ku diyaloga 
kurdî – kurdî li Sûriyê 
beşek ji pêvajoya ber�ireh a 
diyaloga sûrî-sûrî bi giştî ye 
û nabe herdu ji hev werin 
cûdakirin. Li ser vê mijarê 

Rojnameya Kurdistan nerîna 
welatiyan stend. Ebdulîlah 
wiha dibêje, nabe ev pirs 
bibe cihê pirsgirêkê,ji ber 
ku vegera Pêşmerge tekez e 
û nabe bibe cihê gengeşeyê 
û dem derbaskirinê, 
Pêşmergeyê Roj leşkerekî 
rahênankirî û bihêz e û 
beşdarî çendîn şeran bûye, 
û xwedan ezmûneke bihêz 

e, lewma divê ew leşker 
di demeke zû de vegere 
û parastina deverên xwe 
bike û berevaniyê di ber 
mal û milkên xwe de bike. 
Berpirsên PKK astengiyan 
derdixin û daxuyaniyên ne 
berpirs didin da ku morala 
xelkê me kêmbikin, lê tekez 
morala xelkê me bi van core 
daxuyaniyan kêm nabe.

Dara Ebdula jî wiha dibêje, 
Pêşmergê Roj xeta sore û 
tiştekî pîroz û giranbuha 
ye li cem xelkê Kurdistana 
Sûriyê û nabe ti kes li dijî 
wan raweste, ew ji partiyan 
mezintir in,û divê rêz li kar 
û xebar û pîroziya wan were 
girtin, ewê di pêşerojeke 
nêzîk de parastina cane me 
bikin.

Emel Hesen

Gava ku bîranîna 
berxwedana yek ji wan 
Lehengên pêşmergeyên 
wêrek bi me dikeve, ziman 
nikare qala cesareta dilê wan 
û mezinahiya navên wan bike 
ji ber ku ew tenê  Nimûneyên  
qehreman û kêrhatî ne, ji bo 
bilindkirina gotina rastiyê 
û pankartekê. Welatek li 
Ezmanan, Mezinê Kurdistanê, 
tê ku giyanên xwe bide Millet 
û axa xwe bi xwîna zîrek û 
giyanên pak av bide,
Navê Sêqatî (Xalid Yûsif 
Mihemed) yê ku tê 
Nasiyar(Bavê Krdo) li Sal 
1955, ji bine  Siya Maleka 
hejar û Kurdperwer , li 
Gûndê (Kewashi) yê bi ser 
devra Sylaniya ji dayîk bûye 
û  hatiya li serrûyê dunyaye,  
, û  her weha Stûnek ji wan 
bejnên rêzdar,  berz û bilend 
bû, Xwendina xwe qûnaxa 
yekemîn dawî kir û  Bavê  
heft  Zarokane.
Li  Sala1974, li Şorşa Eylûla 
Mezin bibîte  Pêşmerge digel 
Cenabê Bavê xwe yê Navdar 
(Yûsif Miho Hemra Kewashi) 
Welneksuya 1975 ,digel 
Xêzana xwe Aware û Koçberî 
Welatê Îranê dibît, Ta bighe 
Sala 1977, vedgerine Êraqê 
êkser dihêne Nevîkirin,(wate 

binçavkirin ) bû Başûrê 
Êraqê Parêzgiha Neçef, li  
Qeza Abû Sexîr, 
her wiha Sala 1978 bi 
lêbûrînka rejîma Baas 
vedgerine deverê,
" Bavê Kurdo " Sala 1978  
pêwendî bi Rêxestinê 
nihêniyen  Partî diket 
her wiha Sala 1983 dest 
bincamdana Çalakiyan diket 
dinav cergê rejîma Baas 
Xwînmej de, 24 - 3 -1986)  
digel hendek hevalên xwe ji 
layê rejîma Baas ve dihêne 
Aşkerkerin û her wisa têne 
dadgehkirin, li (Mehkema 
Sewra) Dadgiha Şoreşê) 
bi Zêndana heta heta yî 
(Mûebed ) li Girtîgeha  Abû 
Xêrîb dimînit,
 Tîkoşer û Pêşmergê Bavê 
Kurdo di Zindanê de rastî 
Êşkenceyên herî tirsanak 
û giran  hatin, û ji pişa wê 
êşkenceyê Gurçika xwe 
wenda kir,
başî bi lêborîna  Giştî Li Sala 
1988,
Serbest dihête Azadkirin, 
berî Serhildana Bihara Sala 
1991 destpêpket  Abû Kurdo 
Peyîwendiyî bi Hevalên 
xwe yên Pêşmerge biket  û 
haziriya Serhilana Bajaê 
Sêmêlê bikin , Wî  li Sibeha 
Roja 141991--3- Serkêşiya 
Serhildanê diket, Komelgiha 

Mesêrîkê , û Bajarê Sêmêlê 
ji dar û destên rejîma Be'iss 
rêzgardikin,
peştî Serhildanê hiya roja 
çûyîna wî, Çendî peleyên 
Leşkerî û Partî Wegirtîne 
weko ( Amer Betilyun .. 
Amer Hêz .. Amer Fewc  wate 
Artêş .. Endam Nawçe .. 
Kagêr Nawçe .. Endamê Lijna 
Raweckarî  ya Leqa Heşit 
Partî dîmokratî Kurdistan 
li Bajarî Zaxo, û bejdaî 
dihemî Şerên li Ser Herêma 
Kurdistanê hatîne Sepandin  
Kirye kû dwmahîk Şer dijî 
Rêkxirawa Terorîstî Daiş 
bûye 

Abû Kurdo kesekî dil pak û 
Kurdperwer û dilsozê Partî 
û Rêbaza Barzniyê nemir û 
Şoreşgerê qada Şoreşa Eylûl 
û her wisa Mêrxwaz û dilêrê 
Serhildana Qeza Sêmêl a 
rengîn bû, lê Sed  Mixabnî ve 
li Roja 25- 3- 2015an- Oxira  
dûmahî kir,
Piştî Şehadeta  wî, bi sedan 
rûniştevanên bajar, bajarok 
û gundên nêzîkê Navçeya 
Sêmêl  û her weha Endamên 
saziyên sivîl û Leşkerî li 
Herêma Kurdistanê, beşdarî 
merasima  Oxirkirina termê 
Şehîd û Şervanê Pêşmerge  
( Xalid Yusif Mihemed 

)bûn cîhê bêhnvedana 
wî ya dawîyê li Goristana 
Sêmêl, digel Lîlandin û 
Lorîkên  dayikan û  baxên  
kulîlkên Gulan sipartin Axê 
Kurdistana pîroz .
Hezar Silav li giyanê wî 
yê pak "Bavê  Kurdo', û li 
hemî Şehîdên rêka azadiya 
Kurdistana pîroz, û her weha 
rûmeta ebedî li rewanê 
Pêşwayê bilend yê bi nav 
û Nîşan, Sewerê Şehîdan û 
Serkêşê Şoreşan, qehiemanê 
nemir ( Mûstefa Barzanî ) 
û Kak Êdrîs her dem Sax 
û  Zîndî di dilê gelê Kurd û 
Kurdistaniyan  de .

Jînenîgariya Şehîdê Pêşmerge û Kadroyê girtiyên siyasî Xalid Yûsif Mihmed Sylvanî  
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Seydayê Tîrêj helbestvanekî welatparêz, 
ti carî nayê jibîr kirin

Kurdistan- Bidûvçûn

Mamoste û helbestvanê 
helbesta resen nemir 
Tîrêj di sala 1923´an de li 
parêzgeha Hesîçê gundê 
Nicîmê hatiye dinê. Navê 
wî yê rastî Nayif e. Ew kurê 
Heso ye. Gava ew dibe şeş 
salî, bavê wî mala xwe koç 
dike û li gundê Sêmitikê bi 
cîwar dibin. Tîrêj li wê derê 
û li cem Mele Îbrahîmê Golî, 
Quranê û çend pertûkên 
olî dixwîne. Wek gelek 
helbestvanên kurdan, ew jî 
di dibistana olî de dest bi 
xwendin û nivîsandinê dike.
Ew, di sala 1937´an de 
hatiye bajarê Amûdê û li 
wê derê dest bi dibistanê 
kiriye. Pênc salan li wê 
dibistanê xwendiye. Lê ji ber 
mercên aborî xwendina xwe 
nedomandiye. Li wê derê, 
têkiliyên wî bi helbestvanên 
mezin Cegerxwîn, Qedrî 
Can, Hesen Hişyar û Nûredîn 
Zaza re xurt bûye. Bi akam 
û bandûra wan jî, evîna 
helbestnivîsandinê di dilê 
wî de şax daye. Bi wan re 
xebata niştimanperwerî 
kiriye û wek gelek 
welatperwer û ronakbîrên 
Kurda, seydayê Tîrêj jî, 
di nava civata xwebûn/
xoybûnê de cihê xwe girtiye. 
Ligel nivîsandina helbest û 
çîrokên têkoşînek ramyarî jî 
meşandiye.
Di sala 1952an de bi 
destê parastinê tê girtin û 
dîwanek ji helbestên wî yên 
ne belavbûyî jî tê talan kirin.
Mamostayê mezin û bi 
navûdeng Cegerxwîn di 
dîwana xwe ya (Kî me Ez) 
de, li ser seydayê Tîrêj, bi 
navê wî yê rastî (Nayifê 
Heso) helbestek nivîsandiye 
û hêviyên hêja ji wî kiriye. 
Seydayê Cegerxwîn di wê 
helbesta xwe de weha 
dibêje:
Ev xwendin û bîzanebûn
Nêzîk dikin serxwebûn
Xortên wek te pir zana
Gerek bêjin; Nezana
Bira destên hev bigirîn
Di vê rê de em bimirîn..."
Ew, ji neçarî demekê dirêj 
xwe li nav Erebên Cibûran 
diparêze. Di sala 1973an de 
berî dide bajarê Hesîçe û li 
wir bi cîwar dibe, ta ko ji nav 
me koç dike. Seyda, di bîr û 

baweriyên xwe de Berzanî 
bû. Lê hevaltî bi tu rêxistin 
û partiyan rê nekir. Kurdekî 
serbixwe bû. Sed mehder li 
gora wî bibare.
Di roja şemiya 23ê adara 
2002an de, demjimêr heştê 
hêvarî li nexwêşxaneya 
Dr. Îsam Bexdê li bajarê 
Hesîçe li Cizîrê, helbestvanê 
helbesta resen seydayê Tîrêj 
çû ber dilovaniya Xwedê.
Berhemên wî yên çapkirî ev 
in:
Dîwana Xelat, pêşgotin: D. 
Zengî, Libnan-Beyrût-1985.
Dîwana Zozan, pêşgotin: D. 
Zengî, Libnan-Beyrût-1990.
Dîwana Cûdî, pêşgotin: D. 
Zengî, Libnan-Beyrût-1998.
Serpêhatiyên Kurdan 
(1): Çapa yekem di sala 
1992an de li weşanên Zanîn 
(kovar)ê û li sala 2014an ji 
no ve, di gel wergera Farisî, 
li Îranê çap bû.[1]
Berhemê wî yên neçapkirî 
ev in:
Mewlûda Kurdmancî
Dîwanek ji helbestan
Serpêhatiyên Kurdan (2).
Seyda sê caran hatiye xelat 
kirin
Xelata Roja Helbesta Kurdî li 
Sûriyê 1995.
Xelata 100 Saliya 
Rojnamevaniya kurdî. 1998, 
Hewlêr.
Xelata Koma Helebçe ya 
Folklorê kurdî li Cizîrê- 
Hesîçe. 2001.
Rêjîmên şovenîst digel 
talankirina dewlemen-
diya serxak û binxakiya 
welatê me, bi dijwariyek 
mezin êrîşî ser ziman, tore 
û folklora kurdî jî dikin. Lê, 
herwekî xuya ye, ev armanc 

û daxwaza wan heta niha 
neçûye serî û di dilê wan 
de bûye kulek mezin. Ji bo 
em ji bin destê van rêjîmên 
şovenîst derkevin, bi sedan 
serhildan û berxwedanên bi 
rûmet me daye; bê hejmar 
law û keçên xwe di vê riyê 
de gorî kiriye. Ev şer, di 
warê parastina ziman, tore, 
û zargotina kurdî de jî, bi 
dijwarî dom dike û roj bi 
roj gûrtir dibe. Ronakbîr, 
nivîskar, helbestvan û 
hozanên Kurd yên bi rûmet 
di nava vî şerê ha de, cihekî 
taybetî digrin. Xebat û 
têkoşînek giranbiha didin. 
Pêwîst e, ko em vê xebat û 
têkoşîna hêja û giranbiha 
kêm nebînin û di vî beşê 
şerê tevgêra rizgarîxwaziya 
gelê kurd de, wan tenê 
nehêlin û ne zindîkuj û 
mirîperest bin, di saxiyê de 
xwedî li wan derkevin.
Yek ji wan helbestvanên bi 
nav û deng jî, seydayê Tîrêj 
e.
Seydayê Tîrêj, li ser şop û 
riya helbestvanên helbesta 
Kilasîk ya resen helbesta 
xwe ristiye. Bi van çend 
gotinan nerîna xwe di 
helbestê de diyar kiriye:
“Ez li helbestê bi nezim, 
awaz, qa�iye(serwe), û 
naveroka wê dinêrim. Ev her 
çar şert wê dikin helbest”.
Seyda, rûmet, ronahî û 
cewherê helbestê jî weha 
dibîne:
Ma rûmeta şi’rê çiye, ned’ 
karûbara netew debî
Ronahiya şi’rê çiye, pesnê 
welat kû têd’ nebî
Çi bikim ji wê şi’ra rijî, 
danegire dilketin û mejî

Derdê dil û jan nekûji, çaxê 
kû cewher têd’ nebî

Ew, li gorî dîtina xwe van 
mercan ji bona helbestê 
dibîne, û ji xwe rê dike mîna 
per û baskên balayekî baz 
ku bi yek �irê baskê xwe 
li ezmanê helbesta resen 
dide û xwe di kûrahiya dilê 
xwendevanê helbesta kurdî 
de cîwar dike. Germahiya 
tîrêja helbestê, pencên xwe 
di dil û hestê xwendevan de 
rewa dike, û xwendevanê 
xwe di nav tevna pursir 
û pursiriyê de dîl dike. Bi 
vê raza ne penî, tezînokên 
xwêşiyê û akama xwe li dil, 
hest û derûnan dihingêve.
Li pişt evî bazê serbilind, 
bazekî şêt û bêhempa di 
gasîna helbesta kurdî de 
heye. Ew baz jî seydayê 
nemir Cegerxwîn e.
Tîrêj, di bin baskê helbesta 
Cegerxwîn de berz û mezin 
dibe. Hînî perwaze û �irê 
dibe. Di behra Cezîrî û Xanî 
de hevotî melevaniyê dibe.
Linik wî, bejna helbestê pir 
bilind, bi xeml û xêz û bi 
kêş û serwe ye, bi zimanekî 
rewan, pesin û halan, 
haldan û salixdanên rojeve, 
gazin û hêviyên rewşa gel 
di jîna jîweriyê de, di yek 
hest û hizrî de, li ber tîrêja 
ronîkirina reya hişyariyê 
têne meyandin.
Wek me gotî, bi awayekî 
klasîk helbetên xwe dihûne: 
(pesin, şînî, evînî, xweşxwan, 
perwerî û li ser zimanê bale 
û teban), kêşa helbestan li 
ser movik û bi bare ne.
Çewa seyda di bin baskê 
helbestvanên me yên klasîk 

de mezin bû, weharenge 
gelek helbetvanên me yên 
kilasîknivîs jî di bin bandora 
seydayê Tîrêj de mane, û 
akameke xurt li nifşê pey 
xwe re kiriye.
Ew, ji dibistana helbesta 
jîwerî bû, bi rewş û bûyerên 
gelê xwe ve pir girêdayî bû. 
Heger merov li rêzkirina 
naveroka helbestan hûr-hûr 
meyzeke, merov xelekên 
dîroka gelê xwe, û bûyer 
û serpêhatiyên wan gav bi 
gav, roj bi roj û dem bi dem 
lêdivarqile. Ji wan bûyerên 
herî balkêş ya ku bû sedemê 
xwêştir, ciwantir û şêrîntirîn 
helbest bi seydayê Tîrêj 
rê bête der. Ew kuştiyarî, 
talankirin û malwêrankirina 
ko bi serê gelê Kurd hati 
bû. Têkçûna peymana 
yazdehê Adarê bû. Seyda, 
hêtûna derûna wî, kelandin 
û lihevketina hundirê wî, 
sergêjî û pizotên hest û 
hinav û cergê wî bi hev re ew 
dane ber pêlan û peqiyan, 
li ezmanê toreya kurdî 
helbesta (Ey bilbilê dilşadî) 
hate vejandin. Ev helbest 
nûzayeke nû bû di dîroka 
helbesta kurdî ya resen de. 
Em dikarin bibêjin seyda 
bi vê helbesta xwe derbasî 
gerdûna xwêştirîn helbestên 
kurdî dibe.
Ew, di helbestên xwe de, 
zor û gazinkariya li ser 
neteweyê Kurd, hoy û 
sedemên bindestiya gel, û 
ji bo rizgariya Kurdistanê 
pêwîstiya têkoşînek bi 
yekdest û canbêzariyek 
bê sînor didît, bi 
hunermendiyek mezin û bi 
zimanekî şêrîn û zelal ev 
rewş aniye ziman.
Seyda, gelek stranên folklorî 
bi kêş û serwe hûnandiye. 
Ew stran ji mirinê reha 
kiriye û sipehîbûn û qeşengî 
bera rewanê wê daye û bi 
hunerek pir mezin û bilind 
hûnandiye. Mîna: Siyamend 
û Xecê 335 cotmalik in, 
Sîpan û Perwîn 400 cotmalik 
in û Ciwan û Kejê jî 421 
cotmalik in.
Weharenge bi dîrok û 
mêjûwa gelê xwe ve jî 
girêdayî bû û leheng, 
mêrxas û navdarên dîrokê 
di helbestên xwe de aniye 
ziman. Pesnê dîroka gelê 
xwe dida û her û her digot:


