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Berxikê… 

 

 

 

Xwe bide talda siya vê kêlîkê… 

dê ba, me ji ber awirên kêrên kuh veşêre. 

Xwe ji dengê xwe yê qereçî bize… 

Dê hîroyên li qeraxên sor yên vê oxirê 

şînhatine, me di nava seyrangeha vegerê de 

bilorînin. 

Xwe ji bîranên xwe yên berî vê pêrgîbûnê 

bişo, dê tiliyên min, ji nû ve, jînenîgariya te, 

li ser berfa gewdê te binivîsîne. 

Piçek din, ber bi kela dilê min ve were… 
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da ava te, gewriya min ronî bike. 

Cote kewên xwe bi firê xe… 

da bi nikilên xwe, xweliya min, ji cola 

tenahiyê berhevkin. 

Ez û te, û lîrelîra vê buharê, çawa em pêrgî 

hev hatin…!? 

Ez û te, û dîlana şeva bajarê evînê, ev kê 

xwe ji me re kire pira wêrekiyê, da em siya 

xwe bikujin, û bi perîkên agir, bifirin…!?. 
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Berxê… 

Ez ê vê şevê biqurbana te kim, û giyanê xwe 

ji te re bikim gîhayên nêrbûnê, da tu di nava 

sawêrên min de biçirisî, û li qeraxên 

dilbijokiya min biçêrî, û ez jî, di nava ahînên 

te de bigevizim. 

 

*   *   * 

 

Berxika min… 

Bîstikên vê şevê, nifir li bîstikên wê rojê 

dikin, ku te ji mêtina şîr qut kirin. 
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Stiraneke din bêje… 

Li ser jana çiyayên beravêtî, û poşmaniya 

çemê masiyên xwe dixwar, bêje… 

Yan li ser serhildana ewran li himberî bê, û 

heriya nizanîbû ku ya hatiye kuştin, bêje. 

De bêje… 

Hîna hayê dêwên xewînkuj, ji me nînin. 

Destê xwe yê rastê, di nav xwîna min a 

sincirî de ke, û li sînga şevê xe. 

Destê çepê ji tevdana sawêrên min re bihêle, 

û xwe bide talda vê kêlîkê, da ez mistek ava 

xwedê valakim bêrîka te. 
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Karwanek diçû bakurê xwînê… 

Karwanek tê ji başûrê şînê… 

Hîna nizanim bê, di kîjan kawanê de 

dilerizîm. 

Êdî ji strana Serhed ditirsim: 

"… payize, mij û moran… berx ketine sifar 

guran…" 

 

Şam 21/05/2007 
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Bûka Baranê 

 

 

 

 

Hingî ewrên gulanê tengijîne, êdî perîkên xwe 

dixwin. 

Hingî esman tengijiye, dike zemîn bixwe. 

Hingî dem tengijiye, tu 

dibê qey dike min bixw e. 
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Şeveke bi xirecir e, û keriyên ewrên despêka 

vê gulanê,  li ber zayînê ne. 

Guleke serhildêr, pevên dînekî kurdan, ji xwe 

re kiriye xemlûxêza bûkaniyê, û sipîndarên 

xewnan, ji xwe re kiriye berbû. 

Wêneyên xwe yên dawî, desmala xwe ya bi 

xwîn, û xewnên mêbûneke kizirî, di bextê 

Diclê de vedişêre, û kela dilê xwe, bi girî, 

hênik dike. 

*    *    * 

ne tilîliyên pêlên Diclê ne… 

lê nalîna bilûrê ye, xwe ji te re kiriye 

qeyikeke ji bihna pirsên fedyok, da te bighîne 

aliyê din ji xewan min. 

Tûmirên stiriyên hesinî, çavên xwe berdane 

çîvçîva xwîna te, da dilên gurên boz hênik 

bikin, ne kevirên çiyayê Cûdî ne. 
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Welatek, te dispêre welatekî din… 

Lê, ka te min sipatiye kîjan welatî…?!. 

Li wî alî, hezkiriyên te, daketine nêçîra hev. 

Li vî alî, hezkiriyên te, siya xwe dixwin, û 

wêneyên te, kirne mirêka giriyên xwe. 

Li wî alî, pezkovî, sûnda maçîkirina dêmên te 

xwarin e. 

Li vî alî, perperîk, xalxalok, şahing û 

qazîmazî, ji bo vegera te, ketine rojiyê. 

Tu li virî, û ne li virî… 

Tu li wirî, û ne li wirî… 

Tenê dilê zavayê te, yê nîvkuştî dizane, bê tu 

li kurî. 
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Stêrk î… 

Mîna helbesteke qedexe, xwe hildavêjî 

esmanên min. 

Zelal î… 

Mina surebayeke gewr, ji gewriya Xwedê, bi 

ser min ve têyî. 

Ne tenê gul î… 

Efsaneyeke ji dilê axê derhatî, û mîna 

birîneke şêêêêêrîn, di dilê min de çikilî. 
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Esman dibêje: 

Tu sersala ferişteyan î. 

Ferişte dibêjin: 

Tu pêxembera çûk û gulayî. 

Gul û çûk dibêjin: 

Tu kaniya sawêrên Ehrîmenan î. 

Xunaviya baranê dibêje: 

Tu bûka min î… 

giloka xewnên zaroktiyeke bê dumahî yî… 

despêka Xwedê yî, û dawiya mêbûnê  yî. 

 

18/05/2007 

Şam 

  



.................................. 15  .............................. 

 

Du Evîndar Û Gurek 

 

 

 

Bi dengê xwe yê kelogrî, min hembêz neke… 

ez li hemana me, û ev şev, girrê xwe ji min û 

te girtiye. 

Bi peyvên xwe yên kelogrî, min maç neke… 

ev kolan tazîn e. 

*   *   * 

Nîvê şevê ye… 

û ev Şama qehp, ranazê. 
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Ma mirov xatrê xwe di nîvê şevê de ji hev 

dixwaz e…!?. 

Nîvê şevê ye, û kolanên Şam ê, li me teng 

bûn e… 

diranan li me qîç dikin. 

Peyvên te dibûn girî… 

giriyê te dibû peyv. 

: Ji bilî te, di vê Şam ê de, kesekî min 

tuneye, ez xatirê xwe jê bixwazim. 

: Tê bi kûve herî qereçiyê…? 

Ma tu ji rêwîtiya digel mirin ê, têr nebûyî…?!. 

: Min bêriya hevpeyvînên xwe digel gul, dar, 

çûk, çem, lat, zinar û newalan kirye. 

Dibe ez ne weke xwe vegerim… 

Dibe şev siya min bixwe… 
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Mij, zelaliya dengê min bimêje… 

Berf, bi min vede… 

Ba, bi min bikene. 

Dibe gewdê min bibe xwarina qijang û qertal 

û keftaran. 

tenê bimînim naveke winda… 

di nav ferhenga şehîdan de vemrim… 

Û dibe mîna bûka baranê, li te vegerim. 

Lê, xwziya me hev nedîtiba, û pêrgîbûna me 

nebana helbesteke girî. 
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Cih nema bûn, giriyê min û te têxe bi banên 

xwe. 

Me xwe avêt bextê "Tirba Guro", da me 

binixwmîne. 

Te sitranên tirkî û soranî ji min re 

werdigerandin, û diyarî min dikirin. 

Û ez, mîna pûteke bêdeng, hêsirên min 

dibariyan. 

Tu giriyayî, û gur bi me re giriya… 

Ken, girî, sitran, dîlan … me kir. 

Te helbesteke diyarî min kir, û yek diyarî gur 

kir. 

Te berê xwe da rengan, û tabloya guleke di 

nava êgir de diqîr e, çêkir. 
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Guroooo… ka here ji me re hinek nanê germ 

bîne loooo. 

Lê, gur xwe kerr û lal dikir. 

çavên xwe pan dikir, û pasevanê me bû. 

Min di xwest, bi ramûsanan te bikujim… 

Lê, gur nobedarê me bû. 

Mîna xifşeke tî, dilê te dibijiya bihna min, û 

memikên te, di binê kincan de diqîriyan… 

Lê, gur nobedarê me bû. 

Min serê xwe danî ser çoka te, û destekî te 

yê weke çûkeke ji şima, danî ser rûyê xwe. 

Bi destê dî, te bi porê min dilîst… 

Lê, gur nobedarê me bû. 

Min destê te, danî ser lêvên xwe, û maç dikir 

û bihn dikir… 
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Lê, gur nobedarê me bû. 

Em ji xewa ketin, û hîna gur nobedarê me 

bû. 

Me xwe li erdê dirêj kir. 

Tenê, serê me li cem hevbûn. 

Min tiliyên te, bi maçan dijmartin û dimêtin. 

Te jî, bi porên min dilîst. 

Bayê ji hindirên me derdiket, tevhev dibûn. 

Li me bû sibe… 

Nizamin bê tu çawa di xew de çû… 

û ez û gur nobedarê te bûn. 

 

Şam 24/04/2007 
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Hejîrname 

 

 

 

Serê çendik û çend sal in, ev êvar, di pêxîra 

min de, bi 

tayê ketiye, û di xwîna min de disincire... 

 

* * * 

 

Elendê... ha elendê... 

Ji te re heyvanê bê, da tu buxçikên 

pakrewanan vala venegerînî buhştê. 

Ji te re taseke şîr, da tu tî venegerî nimêja 

xwe. 

Ji te re niviştek, da cinnikên te herin ''Girkê 

Legê''. 
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Bihna pezkoviyên te ji siya min tê...!!!? 

Ev kîjan pezkoviyên te li nava xemgîniya min 

çêriyaye û qelûn, heste û tûtina min 

diziye...?!... 

Bihna nikilên kewên te ji kokên min 

tên...!!!?... 

Ev kîjan kewên te, baranê ew ji min 

xeyidandiye...?!!... 

Elendê... wa elendê... 

De bes e lêêê...!!? 

Xulmaşiya te, dilê min dibijîne xewê... 

Lê, ev serê çendik û çend sal in, ev êvara 

dîn, di pêxîra min de, bi tayê ketiye, û di 

xwîna min de disincire, nahêle ez razim...!!... 
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çiyayo...wa çiyayo! 

ka li benda min bimîne loo… 

bisekine, da em bighên hev, û bi hev re 

bigirîn. 

Em ê, ahengekê ji girî, li dar xin.  

Em bangî kesekî nakin...ne nexşeyên xwlêt, 

ne awêneyên birînên wî, ne vedenga mirinê, 

ne bîranînên Beyrûtê, ne yên Şamê...  

Em ê bi tena xwe bin.  

Ez ê bi xwe re, ji te re, şeveke ji şevên 

Beyrûtê, û du şevên Amûdkî, û nîvê şeva 

koçeran ji xwe û te re bînim...  

Em ê bigirîn...û ha bigiîn... têrî Amûdê û 

Dirbêsiyê, em ê bigirîn, têrî Beyrûtê, têrî 

çiyayê Cûdî, têrî zeviyên genim, pembo, nîsk, 

nok, berberojan, bigirîn...û bigirîn.... 

Ez ê dergehên şevê ji te re vekim… 

te têxim paytexta girî, lê..tê soz bidî min, ku 

tu bêyî min negirî ...???!!.  
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Dizanim, tu bi xwe nikarî, tê bêyî min , û bi 

dizî bigirî.... 

Ka li min guhdar bike, û negirî... 

Îskeîska giriyê te, çiqas bi bejna vê şeva 

feydok dikeve...?!! 

Ka bigirî, û li min guhdar neke… 

Îskeîska giriyê te, barana vê şevê, kiriye 

gîtara bêrîkirinê...?!! 

Ka tu karî bigirî heyanî mirinê...?!! 

Ka tu dikarî bimirî heyanî girî...?!! 

Di vî giriyê han de, ranezê...?! 

Ji vî giriyê han, şiyar nebe...?!.... 

Çiyayo, de bes bigirî loooo! 

palehiya girî, bihêle ji kenê min re... 

Çavên xwe ji xewnan zuha bike... 

li vê çîrokê, çîrvanokê gudar be...:  

...hebû tune bû... 

Di şevekê ji şevên buhara ku girê ''Tilêlûnê'' 

jinek e ''çeteliyan'' ji xwe re revandibû, û çar  
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qîzên ereban xerakirbû ... di şeveke ji şevên 

wê buharê de, ewreke mê, ji ewrên koçeran 

hebû... ji keriyê xwe reviya bû. pêrgî nêriyê 

berfa Cûdî hat. Bi wî re, heft roj û heft şevan 

raza, ta çemê Dicleyê avis bû. Û piştî nod 

meh û neh rojan, Diclê za, û du keçên cêwî 

anî. Ya yekem, Dêrikê bû, û ya din Dirbêsiyê 

bû. Eger tu bipirsî: ka çi ji wî ewrê ku bi wî 

nêriyî re raza, hat...?!... cinnikên min dibêjin: 

ew ewr, bi quloçên wî nêriyî hate kuştin, da 

bi nêrîyekî din re ranezê. 

 

Ka bisekine, neçe...hîna çîrok bi dawî 

nebûye... 

 

 

  



.................................. 26  .............................. 

 

Ha birûskê...birûskêêê!! 

Tu bi çi dikenî lêêêê?!! 

Bi kevirên kelogirî yên wî çiyayî, yan bi wan 

kevirên ku silavan didin tirsê...?!! 

Bi wan sûlavên ji sifr ku ji xulxula dîkê berê 

sibê diherikin, yan bi wan pelên bi rûmet yên 

ku ji wan darên pûşt ên di siya xwe de 

dişewitin, diweşin...?!! 

Bêrîvanên çûbûn zozanên mirinê, keriyên 

xwe spartin bextê şevê, û şivanên xwe dabûn 

ber kêrên bê. satilên xwe tijjî berf, tû, bîhok, 

stirîzerk, kereng, qinêber, tolik, tûzik, xuşûl, 

hîro, pûng, beybûn kiribûn...  

û memikên xwe tijjî sira bayê serê sibê 

kirine. 

Memikên wan ji şîr dikin biteqin. 

Memikên wan, tijî bîranînên tilî û lêvên 

kuştiyên te ne, çiyayooo!! 
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Birûskê... binêre, bê çawa memikên wan 

dihejin, diziqziqin, û çîrok û çîrvanokên teze ji 

wan diherikin. 

Memikên bêrîvanan, xewnan dixurînin û 

difrikînin. 

Dilbijokiya min gur dikin, û dilê min dibijînin 

dîlaneke har digel dînbûnê, û du dîlanên sar 

digel mirinê... 

 

Wa birûskêêê!! 

Tu çi ketiyî tengala stêrkan lêêê...!?... 

Tu çi di paxila ewran de dixurînî...!?... 

Were em herin demsala memikan. 

Ka, te ne got, tu bi çi dikeniyayî?! 
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Wa çemo...çemê xwînî!! 

Pişta xwe nede vê peyvê, ev peyva jehrê ye.  

Berê xwe nede vê peyvê, ev pyva mirinê ye. 

Pala xwe nede vê peyvê, ev ya nankoriyê ye. 

Guhê xwe nede vê peyvê, ev ya xapandinê 

ye. 

Destê xwe nede vê peyvê, ev ya tirsê ye. 

Serê xwe daneyne ser vê peyvê, ev peyva 

xewê ye. 

Van peyvan li xwe neke, ev perîkên kundan 

in. 

Ji peyvên koçeran bawer neke, ji ber ku 

peyvên wan jî, ji rêwîtiyê hezdikin. 

Ditirsim, dîsa di vê zivistanê de, tu werî 

kuştin... çemo! 

Ditirsim, dîsa şevên te, ji gewriya te, te 

birîndar bikin. 

Ditirsim, tu helbestên xwe di nav keldûmana 

têkçûnê de wendabikî. 

Ma ez ji çi ditrsim?!! 
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Ditrsim ku dumahiya te weke ya min be 

çemo...!!? 

 

* * * 

 

Berfê!! 

Dîsa şeva sersala kuştina min bû... 

Ez û wêneyên kuştina xwe ya dawî bûm... 

Min kunciyên tizbiya birînên xwe dijmartin... 

Hemû wêneyên xwe, çirandin, û di gel 

perîkên te, min li ser xopana gundê xwe 

dibarandin... 

Ji paş tenahiyê, pêjneke kej dihat û bi kêreke 

şîn, min dîsa dikuşt. 

Berfê... ew pêjna kê bû...?!! 

Tu vexwendî sersala kuştina min bûyî, tu 

çima nehatî, berfê?!! hey berfa qehp, tu çima 

nehatî?!!... 

Sersala kuştina min û ya kuştina welêt, di 

şeveke wendayî de ne. 
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Sersala kuştina min û ya kuştina dara gwîzê, 

piştî rojiya çûkan, bi çar rojan e. 

Sersala kuştina min û demsala memikan, 

xuşkên hev ên şîrin in. 

Sersala kuştina min û rojbûna Cûdî, birayên 

hev yên xwînê ne. 

Berfê...sersala kuştina min li te û li wê pêjna 

kej, pîrpz be. 

 

* * * 

 

Kundo... ha kundo! 

Ez û tu, û vê şeva birçîmirî, em ê çawa 

xemên welêt li hev par bikin...?!!. 

Ez ê ji kundê xwe re, heft rojên înê ji heft 

mehên vê havînê, tazî bikim, bixemlînim...  

Ez ê qûnaxa heft roj û heft şevan, ji sawêrên 

Xwedê, ji kundê xwe re bidizim, birevînim...  

Heft misînên ava ferişteyan li ser kundê xwe, 

perîk .. perîk bibarînim...  
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Heft kuştar û goristanan li dora kundê xwe yê 

delalî bicivînim...  

Ez ê heft gayan... heft beranan... heft 

nêriyan serjêbikim, biqurbana kundê xwe 

kim, û xwîna wan di eniya wî dim, da ez 

kundê xwe ji zindana vê tenahiya kovî 

derînim. 
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welato... ha welato!! 

Ma qey tu min nema nasdikî looo...!!?. 

Ez ''hêjîra latê me''... dîroka bê bav û dê 

me... çîroka Xwedê me... birîna pişta çiyê 

me... bîra demê me... sûnda şevê me... şeva 

sûndê me... xwîna peyvê me... peyva xwînê 

me... rewrewka avê me... ava rewrewkê 

me... bînera cengên te me welatooo... ... 

Ka tê kengî bizêyî...??!.  

kengî...?!!... 

Ev serê çendik û çend sal in, ev êvar di 

pêxîra min de, bi 

tayê ketiye, û di xwîna min de disincire... 
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Qereçiy ê… De Razê… 

 

 

 

 

Derya me… 

Û bayê te, pêlên min dalese, û siya ewran 

digvêşe. 

Deriya me… 

Û ji bilî te, perav nînin. 

Ez ê nehêlim roj pesnê memikên te bide, da 

şev nebêje: xweziya bi kincên te. 
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Aso me… 

Û hespên toza xirecira peyvên te, ji vê 

şeveqê de, dane cirîdan. 

Ew jî nizanin bê şeva çû, çima xewa min 

nedihat...?. 

Belkî ji ber ku bihna jineke xav ji nivîna min 

dihat…?!. 

Sayî me, mîna esmanake ji peyvên 

evîndaran. 

Lê, nizanim bê çima di bejdariya te de, xwîna 

min dikele, û dibim mij…?!. 

Mîna qereçiyeke vêketî, mal bi mal, li 

welateke sêwî, ku li nava helbestên min de, 

kuştî hatibû dîtin, tu digeriyayî. 

Li nav şevêrkên xwînê, û paytextên şînê… 

Li ser çiyayên bêrîkirinê, di şikeftên tirsê de, 
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li bin xweliya çixara xwe de, digel bayê ser 

sibê, te li min digeriya. 

Çiqas siya te  bi tîn û şor e…!?. 

Hîna siya te, ji rêwîtiya digel mirinê, têr 

nebû, te berê xwe da tenahiya min, û kenê te 

yê wêrek, fediya min qurtand. 

 

*   *   * 

Şpoa pêjna te ya dawî, li ser qeraxên 

dumahiyê, bi mij e, û tîqtîqa kenê te yê 

germ, wê şîna pêlên te bimij e.  

Xewziya bi hatina te, mîna berê, dema te 

çûkan fêrî noşandina siya xwe dikir.  

Xweziya bi xewnên te yên har ku agir haş 

dikirin. 

Xweziya bi şevên te yên orispî ku memikên te 
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didan ber gezên bê, û navranê te dikirin 

hêlîna peyvên tî.  

Xweziya bi dilê te garisî, û bi birîna te ya ji 

sawîrên Xwedê re vekirî mane. 

Hîna ji şiyarbûnê re dereng e, û dem ji oxirê 

re nemaye… 

De razê keça peyvê… razê. 

 

*   *   * 

 ma asoyên vê axê bi av in, yan asoyên vê 

avê bi ax in…!!?. 

ma kîjan havîn, siya xwe kuştiye, û kîjan 

havîn destavêtiye namûsa kîjan 

zivistanê…!!?. 

Ew kîjan havîne, xwe bi qurbana buharê 

kirbû, da wê hînî nêçîra sawîrên êgir bike…!?. 
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Ma hîna havîna par ji gewriya xwe birîndare, 

da havîna îsal di hawara wê de bê…!?. 

Ma ew dastana ku avê li ser pevçûna di 

navbera xewnên çiyê  û çûkên êgir de 

rûdabûn, dinivisîne, nema bi dawî tê…!!?. 

Hîna sinbilên genim şîr negiretin e, û şekir, 

kunciyên hejîran nemeyandine, hîna tirî 

sawîrên xwe bi firê nexistine, hîna ax 

negotiye: wax ji derdê vê havîna bê cir û bê 

bav, çiwqas derewîn e. 

Dêmek razê…keça demsala bêjiyan…razê. 
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piştî çiya giriyê xwe bi dawî kir, û xemgîniya 

xwe kire gîtara şevê, agir li xwe mukurhat û 

got:  

ev pênc hezar sal in, ez evîndarê avê me. 

Av ne av e, hiş û çav e, hêz û gav e, hebûn 

e. 

Siya Xweda ye, berf û ba ye, sar û ta ye, 

gerdûna bê gerdûn e. 

Raza jiyanê ye, peyv û nan e, derd û derman 

e, hebûn e, û tunebûn e. 

De şiyar be… û bere dîsa kenê te min bide 

ber gezan, û hilkehilka dîlana te, min 

biqurtîne. 

 

Şam / 20/04/2007 
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Sersala Dest ê Çepê 

 

 

 

 

Lê.. lê keçik ê… 

Kenê xwe yê serhildêr û hênik ji kolanên 

bajar ê me yên har derîne… 

Û çavên xwe bernede êvara helbestvanê 

çûkan. 

Dilê wî hîna tere… 

Wî hînî firîna bi perîkên êgir neke. 

Hay ji siya xwe hebe, dê Şam li te û wî mikur 

bê. 
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Eger du dil, soza pêrgîbûnê bidine hev, wê 

Xwedawend, ferişte, cin, şeytan, cih û dem 

peyda bikin. 

 

*   *   * 

 

Kêlîkên herî bi tam û xweş û nayên jibîr kirin, 

yên bidizîne, dûrî çavên Beko… 
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Mîna ewreke sîpe û sêwlek, ez li pey 

teşqeleyên bayê te ketim. 

min xwe dît, li Heleb ê me, da em rêwîtiya 

dawî, di şeva dawî de li hev par ve bikin. 

Roj li ber ava ye… 

Li gulistanê, bi tenê me, bendewarê pêjna te 

ya kinik û gilover im. 

Roj li ber ava ye… 

Û siya daran, kêlîkan dikayînin. 

Roj li ber ava ye, û ez li ber niquçkên bayê 

hênik, ku tevzînokan di xwîna min de diçînin, 

hiltêm. 

Digel şevê… 

Bihna te tê… 

Dengê te tê… 
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Pêjna te tê… 

Xwedayoooo… 

Ev xemla diçirise, û mîna bûkeke lastîk, xwe 

li pêlên şev ê dixe, ber bi min ve  tê… ji min 

re dikene, ya wê ye, yan na…?!!. 

*   *    * 

Ev 25 salin, ez bi destê rast ê, dinivsînim, 

dixwim, silav didim, xwriya xwe dişkînim, û 

sawêrên ava xwe gurdikim… 

Lê, min nizanî bû, dê ev şev, ya destê çepê 

be. 
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Dawiya nîsan ê ye… 

Berê me li "Bajar ê evînê ye"… 

Hemû rêwî razayî ne. 

De bajo… şofêro bajo… 

Ez û keça "Bajarê Evînê", segvanên kêlîkên 

vê şeva dawî ne. 

De bajo… 

Hino hino bajo… 

Ber bi xewnên beravêtî, temenên me yê 

winda, helbestên xwînî, helbestên nîvçe, û 

ber bi stêrka dîlanê û dîlana stêrkê ve bajo… 

Em dizên kêlîkên xwe ne, û îşev, sersala 

destê çepê ye. 

Tenê ew dizane, bê çawa xwe bighîne 

gencîneyên mêbûnê. 
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De bajo… 

Ber bi cola bêdengiyê… 

Sitranên dînbûnê… 

Bîstikên qedexe û serjêkirî… 

De bajo… û ha bajo… 

Li paş xwe nener e… 

Dîrokek xwe dikuje, û du darstanên xeman, 

di bahoza evînê de, bi maçan hev dişewitînin. 
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Mîna şervaneke sergerm û wêrek, sînoran 

derbas dikir, da xwe bighîne zeviyên sêvan. 

Pênc tilî bûn, dibûn pênc hezar tilî, li têlên 

mêbûnê dixistin. 

pênc hezar şervan, dadiketin cenga guvaştina 

şevê… 

pênc hezar helbestvan, helbestekê bi hev re 

dinivîsandin… 

pênc hezar birîndar li dermanekê digeriyan… 

pênc hezar pênûsên serxweş bûn, û ne pênc 

tilî bûn. 
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Her ku dixwazim te bînim bîra xwe, li destê 

xwe yê çepê dinerim û maç dikim. 

Her ku li destê xwe yê çepê dinerim, bêtir ji 

te hezdikim. 

 

Şam/ 04/05/2007 
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Xezal ê… Hay Ji  Min 

Hebe… 

 

 

Kolanên vî bajarî, tirsa xwe bi ser pirsên vê 

havînê de dirjînin, û ez, sistaya baweriyên 

xwe bi şîrêza gumanên xwe pelçîm dikim. 

Hayê te ji min nîne, bê bêrîkirina te, min 

xistiye kîjan dojehê. 

Hayê te ji min nîne, bê çawa kêlîk bûne çal, û 

temenê min diqurtînin, hestiyên min dikojin û 

laşê min dibrêjin. 

Hayê te ji min nîne bê çawa bûme kavilê 

kişwera xeman. 

Dengê min bûye nalîna bilûra şivanan… 
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Çavên min qerimîn e. 

awirên min, yên sêwiyan in. 

siya min kût bûye. 

sitiriyên tenahiyê min duxin. 

Hema dikim bibim pesareke bê giya û pincar, 

bê teyr û tilûr û teba. 

xezalê, ka tu li kur î…??!. 
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Xezalê… 

Ji êvara xwedê ve, lûvlûva min e… 

Bi dest pelandinê, xwe dûrî oxireke reş dikim. 

Bi hêsirên xwe, wateyan kedî dikim. 

Çalên dilên xwe, bi dilbijîna xewna xwe û te, 

dadigrim. 

Mina loqekî heriya bi stirî, xweziya xwe 

diqurtînim. 

Te aramiyê bi xwe bire dadgeha bê, û min ji 

zixtên şevê re hiştiye, da min bikin komir…! 

Çima te min bi xwe re ne bire hêlîna 

Xwedawendên xwe, ta nasbikin, bê evîndarê 

te kiye, û di navbera min û  welêt de şaş 

nekin…?!. 
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Xezalê… 

Çavên te, du fincanên tijî qehwe ne… 

keldûmana mêbûnê ji wan difûre. 

Çavên te, du sirûdên heriyên ne… 

Şevê, xulmaş dikin, kuştaran haşdikin, 

gunehkaran rast û pak dikin, û Xwedayan şaş 

dikin. 

Çavên te, du morîkên qehwerengî ne, her ku 

şeveq dixwaze bi wan re bipeyive, di 

matmaybûna xwe de zîz dibe. 
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Xezalê… 

Hay ji çiyan hebe… 

Gelek caran şagirtên xwe kor û sêwî dihêlin. 

Hay ji êgir hebe… 

Carna agir kirasê gosirmetan e. 

Hay ji bê hebe… 

Ba,  jinebiyeke pûşt e. 

Hay ji avê hebe… 

Carna av, mirov hogirî sawêrên xwe dike… 

û dilê sosretên sor, dibijîne gewdê me. 

Hay ji dara qûzê hebe… 

Hîna birîna wê germ e. 

Hay ji axê hebe… 
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Keçkaniya pênûsa te nedize. 

Hay ji çeka xwe hebe, pênûsa te nexwe. 

Xezalê, tu bi Xwedê kî… 

Hay ji min hebe… 

Careke din, pêjneke din, min bi kenê çavên 

xwe nexapîne. 

 

 

 

 

 

 

Şam – 17 /06/2007 
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Bîraninên Xewneke Lal 

 

Cejnek dihat… 

û welatek li ber sînorên şevê, mirar dibû. 

stiranek dihat… 

û xewa wateyên şîn nedihat. 

sawêrek dihat… 

û tevzînokên peyvên har diçûn. 

  

*   *   * 

Hîna kela dilê jina kevrî, ji kuştina siwarê 

avê, sar ne bibû, careke din, siwarê ku xwe 

bi oxira axê pêçabû, deh carên din kuşt. 
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Kê ji bêdengiya vê şevê re gotibû: ez ê pêrgî 

gunhên xwe bêm…?! 

Kê ji bê re gotibû: xweliya min di nava 

memikên jina kevirî de, veşartiye…?! 

Kî naxwaze navê min li têkçûna xwe ke…?! 

*   *   * 

Wê bê… 

Eger ne vê êvarê, bi êvara girî re, dê bê. 

Bi vegera hechecîkan re… 

Bi rêwîtiya birînê re… 

Di gel qêrina dawî, di kêlîka dawî de, wê bê. 

Mîna şîna çemekî sêwî, ber bi goristana 

pêjnan ve biherike, da xwe bavêje bextê 

pêjneke mê, wê bê. 

Dizane ji bo kê, lê, nizane ji bo çi, dê bê. 



.................................. 55  .............................. 

 

Dengê xwîna wî, bengî bûye, û hîna şopa 

pencên dînbûnê di xemên wî de diçirisin. 

Palevanê bê ye, kilîta sawêrên Xwedê ye, 

xwê ya li ber berfê ye, berfa li ber xwê ye, 

xema li ber kêrê ye, cenga li nav tozê ye, 

toza peyvên çiyê ye, rextên avê li wî ye, 

gewdê wî li ser milê şevê ye, û mîna xweneke 

lal, berê wî li dumahiya kenê çavên wê ye, 

waye tê… û tê… û tê… 

Lê, neweke berê…tê. 

 

 

 

 

Şam / 06/04/2007 
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Ez Têm 

 

 

Ev demeke, dixwazim ji te re binivîsînim, lê 

van şevên bi xirecir û beradayî û tiredîn, 

nedihiştin. 

Nizan î bê çiqasî tî me, de ka tasekê ji kenê 

xwe yê hênik bi ser kelkela dilê min ve 

birjîne. 

Çi qas birçî me, de ka pariyek ji siya xwe ya 

teze, ji min re bavêje. 

Eger careke din Şama şerîf, te kire şansê 

pêrgîbûna min, dê giyanê min, giyanê te 

vexwe, û siya min siya te bixwe. 
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Eger careke din, çiyê min vexwendî serdana 

havîna xwe bike, dê mîna darekê kizwananê, 

yan mîna hîmekî li ser rêya te xwe biçînim, 

yan mîna çemekî, dê rêya te bibirim, yan 

bibim erwrekî ji bêrîkirinê û bi ser te de 

bibarim. 

 

Dara giwîzê dibêje: tîqtîqa kenê te yê dînoke 

û bi teşqele, bûye bela ser çiyê.  

Kaniya li binê dara giwîzê diherike, çawa 

bilemelem, pesnê te ji min re dida!. 

Kanî, ji min re digot, bê te çawa her şev, 

qevdek gotinên min, ji xwe re dikire balge, û 

serê xwe datanî ser wan, radiza, û çawa berî 

şeveqa Xwedê, te gotinên min bihdikirin, û 

berê xwe dida Xwedê. 

Darên berû ji min re digotin, bê tu çawa bi 

wan re dipeyivî, û ji te heye ku ew ez im!. 
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Pepûle ji min re digotin, ku te navên min li 

wan kirye. 

Xalxalok ji min re gotin, bê çendîn caran, te li 

pêşiya wan giriya ye. 

Di vê şeva sar û bêcir de, ka tu li kurî? 

Di vê kêlîka ku ez ji te re dinivîsînim, tu li 

kurî?.  

Di kîjan şikeftê de yî, yan di gel kîjan kevirî?.  

Pasevanê xewnê yî, yan hogirê kîjan agirî?.  

Kîjan peyvê dilorînî, û hevbeşa şevan kîjan 

lawirî?.  

Te zivistan xwe ji kê re kirye oxir, yan tu ji 

zivistan re oxrî?.  

Tê min li vira sêwî bihêlî, yan tê li buhara min 

bizîvirî?.  

Anha ji min re bêje: tu li vir î yan li wir î?. 
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Tu dengê min dibhîsî, bê çawa bi dengê 

baranê re tê?. 

Tu min dibînî, bê çawa bi pirtikên berfê re 

dibairm. 

Her ku te li agir nerî, zanibe bê ez li vira 

dişewitim. 

Ji bêrîkirinê, kolanên Şamê kul bûne.  

Ji şîn û girî, dengê bajarê evînê ketiye, û 

şevên min yên bê xwedî, ji pirsan xwe 

kuştine.  

De ji daristanên xemên xwe re bêje, bera ji 

gotinên sincirî, ji gora tenahiya min re, 

kêleke ji gumanan çêneke, ji ber ku ji 

dumahiyan re hîna derenge. 
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Ka ji çiyan pirske: ez têm bala kewan?.  

Ji newalan pirske, ez têm bîra kaniyan?.  

Ji berbangê pirske, çûk hîna dizanin bizarî 

giriyê min bikin?.  

Ji xezalan pirske, bê çend caran dilê min 

şikandine?.  

Ji sînoran pirske, bê çend caran hatim kuştin, 

ta min xwe gîhandî te?.  

Ji xwe pirske: çima te min kire nêçîra çavên 

xwe. 
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Min dizanî, dê bayê evîna te, hestiyên min 

bihêre, û li ber stranên bajarê min î kotî, 

bidêre. 

Min diznî, ku pêjna te ya serhildêr, ya hînî 

rapelkandina xeman bûye, dê şevên min 

hezar gîsinî bike, û di xewnên min de, here û 

were, û hevokan tevhevbike, û wateyan 

binoşe, û peyvan biçêre. 

Min dizanî, tê bi helbestên xwe, xefkan ji min 

re vedî, û dawiya min kêre. 

Min dizanî, tê jî min bispêrî bextê bayê kur, û 

xwendina nameyên ji şagirtên keviran re 

bihêlî, û li ser pelên hejîran, tê ji min re 

niviştekê binivîsî, da Xwedê, her şev, min  ji 

te bihinêre. 

Min dizanî, tê min ji bajarê min bidizî, û 

dengê min, bi gerdûneke xeman bighwêzî, ji 

kezebê, min birîn bikî û bi sawîrên min bilîzî, 
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û min bihêlî ji reşkên şevê re. 

Lê min nedizanî, dê mîna pepûkan, dûrî te 

binalim, û navê te di gweriya min de 

hişkbibe, û nizanim, bê derdê te bêjim ji kê 

re. 

 

Gur harbûne. 

Agir bûne sînor, sînor bûne agir. 

Rê hemû girtîne 

Derî hemû girtîne 

Asman, bajar, çav, mejî, dev, guh, nav û 

navnîşan hemû girtîne, û êdî tu nema karî 

nameyên min bixweînî, dêmek va ez têm. 

 

Şam 02/01/2008 
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Nifirek Hênik Li Agir  

Heft Helbestên Nîvçe Ji Keça Avê Re. 

 

 

Eger te zanîba bê kaş û qelaçên wateyên 

pexşanên xemên min çiqas zivr û dijwarin… 

Tê naskirba, bê êzing, dema xwe davêjin 

bextê rivîna te, 

çima diwxazin bizarî kenê min bikin. 

Ji te heye, girnijîna mêw û hejîran, û 

fîkandina bê, ji te re ye…?! 

Ji te heye, birûskên buharê quloçên xwe bi 

sawa te tûj dikin…?! 

Ji te heye, bi saya rengê te ax mê dibe, û ba 

stewr dibe…?! 
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Ji te heye, her dû çavên qehwerengî, ku 

birhên xwe kirne kevanên Xwedê, ji te re 

dikenin…?!. 

Ji te heye, tê karibî kewgozela min, têxî 

xefka poşmaniyê, û min di bendewariya wê 

de bikujî…!?. 

Hema bi xweliya kuştiyên mey û evînê, xwe 

vemrîne, ji te re çêtire... 

Ey agir!. 
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Hey av û av… 

Xwiya dike, dê ev havîn, har û çavnebar be… 

Û xwenên min bejî ne, mîna tayê xav in, xwe 

li ber germê nagrin. 

Hey av û av… 

Kewa min, hîna bi perîkên xwe yên teze, şa 

nebûye, û digel gêreya helbestên xwe, di 

rêwîtiya rewrewkê ... kûûûûûr çûye… 

Av ê…tu bi Xwedê kî, li me miqate be. 
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Av ê… 

Çiqas xwîna min tî ye, û nema devê min 

dighêje lêvên wê. 

Çiqas dilê min hatiye govaştin, lê, çibikim, 

çavên min naghêjin çavên wê. 

Terk li siya min ketine, û guhên min naghêje 

zingîna dengê wê. 

Ketime taya bêrî kirinê… 

Çavên min li rêya teşîrêsa bihna şevê û 

serleşkera artêşa gula ye… 

Li çol û beybaniya mijûlbûnê, qelşên birînên 

xwe didim ber hatina qetek ewr, belkî dilopek 

mizgînî berde çavên min yên qerimîne. 
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Lê, ji bilî vedenda bîranînan, tiştek li ba min 

nemaye, ji xwe re bikim balgeh, da serê xwe 

deynim serê, çawa ku min serê xwe datanî 

ser çoka wê. 

Av ê… 

Cih, bêy wê pêt û stiriy e, û dem, kevir e. 
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Bêdengîke zer e… 

Qurebûna çiyê diderizîne… 

Demê dihêre, û jînenîgariya mirinê 

dinivîsîne… 

Meya serxweşiya xwe bi bihna barûdê tîr û 

kevnar dike, û bi xwîna gembelek û qurnfilan 

dişkîne. 

Bêdngiyeke zer e… 

Ev sê hezar sal in, temenê vî welatî dicû, û 

bejna wî dikeritîne û xewnên wê didêre. 

Bêdengiyeke zer e… hatiye pêşwaziya 

dengekî kesk. 
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Nayê… 

Ew qeşa ku li ser dilê min kom bibû, û te bi 

tîna laşê xwe helandî, av jê nayê. 

Ew stirana ku te bi desmala mêbûnê pêçandî, 

û li bin latekî, li serê çiyê veşartî, dengê wê 

tê, lê pêjna wê nayê. 

Ta ku tu her şev ji min re helbestekê li ser 

rûpelên ahînên vê avê ji min re ne nivîsîne, 

xewa Xwedê nayê. 

Eger nebim parsek li ber dergehên mêbûna 

te, qey kêfa te nayê…?. 
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Erê… 

li wira, li pêşiya çevên çûk û gulan, tê serê 

xwe bişoyî. li ber mirêka heyvê, porên xwe 

şehkî. digel berbangê peyala çaya xwe vexwî. 

li ber xuşxuşa ava kaniyê, çixara xwe bipêçî… 

Û ez li vira, mîna tayê dûmana çixara te 

dihejim û belav dibim, û xweziya xwe bi wê 

avê tînim. 
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Hahooo… 

Ma kesek nîne di hawara vê av ê de bê…?! 

Ew kiye, bi sawêrên baranê dilîze, da 

qolincên zayînê neyên ax ê?!. 

Çirûskên peyvan dixapîne, da heyvanê 

Xwedê, li ser rûyê zemîn nemîne?!. 

Bişkofkên nepeniyê, yeko yeko li paş xwe 

digre, da em di matmayîna xwe ... razên?!. 

Gerînekan di hestên êgir de vedike, da em 

hînî dema giriyê wê nebin?!. 

Wisa xwiya ye… 

Zavayê baranê ye… 

Îja, dê kî bûka beranê li wî vegerîne… 

hawarê…!!?. 
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Ez av û av çûm… 

Rêwiyeke bê rê me, di nav destnivîsa 

bîranînên Xwedê de me. 

Min qîza şahê av ê dît, bê çawa dilê min 

dibrêje, şevê gêj dike, şoreşeke kesk ji min 

re li dar dixe û wateyên peyvên min dimêje. 

Min ji xwe re got: 

Vê carê, ez av û av çûm. 

 

 

 

 

Şam /01/06/2007 
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Çîrokek Ji Bê.. Du Ji Axê 

Re. 

Sersala êgir bû… 

Tenê av, û du çavên qehwerengî, vexwendî 

dilbijokiya min û ya sura serê  sibê bûn. 

Xwerist, xwe ji zayina bahozeke dîn re amade 

dikir. 

Du bajarên sêwî, di xirecira biyaniyê de, 

pêrgî hev hatin… 

Tazîbûna xemên xwe, bi peyvên tazî 

nixwmandin. 

Navên nû li hev kirin… 

Bi hev re, di sersala êgir de, paytexta 

poşmaniyê rûxandin, û welatek ji girî re, ava 

kirin. 
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Nû siya min xulmaş bibû… 

Ji ber ku salên par û pêrar, gewdê min yê 

heftan, dabûn ber qîl û pencên bê, û dengê 

min î şîn, ji girî, ketibû. 

Berî roj li bejna serfermandara artêşa 

pererîkan hilê… 

Gundê me hîna di cezbê de bû, xwe bi rima 

avê kuşt. 

Hespên êgir ketibûn cirîdan, û toza gumanê 

bi ser dengê cengê xistibûn, belkî kesek ji 

gora xwe rabe, da bersiva pirsa wan bide: 

Çima ev ax, ji vexwarina xwîna zarokên xwe 

têr nabe…!!?. 
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Dibêjin: payiz bû… 

Dema keçên avê, ji serbanên xewnên xwe, 

dadiketin çinîna mazî û gulhinaran, da serên 

memikên xwe, ji desgirtiyên xwe re, sortir 

bikin. 

Dibêjin: ya nedixwest giriyê biyên axê bi 

dawî bibe, û ya dixwest ez venemirim, payiz 

bi xwe bû. 

Ma ji bilî buharê, kê dizane bê payiz ji mirinê 

re distira, û havînê dehfdida sersala êgir, da 

ez çîrokek kesk ji bê re, û du çîrokên şil, ji 

axê re bêjim…!?. 

 

Şam /26/05/2007 
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Stêrkek Li Ber Kêrê 

 

 

 

Tew, tu li vê şeva zivir, bê çawa pesnê 

şayikbûna dengê dilê ax ê dide…!?. 

Dîlan e... û dara miradan ser bi xêlî ye. 

Dîlana perwaneyan li dora êgir e, û stêrka 

peyvan, bêriya xewê kiriye. 

Dîlan e... û xewneke mê, beranê xwe hiştiye 

li bin kêrên baranê. 

Ma dîlan e, yan pevçûna kewan e, yan şîna 

welateke xwekuj e…!?. 
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Stêrek e… 

Di kenên xwe de, xewnan dimeyîne… 

Berê dîlanê dide baran ê… 

"Qamişloka Evîn ê" bi birînên xwe dipîv e… 

Şam ê, hogirî pêjna xwe dike, û helbestvanên 

kurdan, nîvkuştî, li paş xwe dihêle. 

*   *   * 

Stêrek e… 

Ji dêvla buharê digrî, û bi razên havînê dilîze. 

Li tawanên zivistanê mikur tê… 

Û bi qasî temenê xwe, mîna payizê, tî, rojên 

xwe dihêre û xemên xwe cot dike...  

ronahiya xwe didêre. 
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Stêrk e… ne stêrk e… stêrk e. 

Nema ji avê ditirs e, û ji şînahiya çavên 

evîndarê xwe, ji kêfa dilê xwe re, straneke 

buharîn, li bin çipikên baranê, dirêse, û 

dibêje: 

Hey lo lo delal… hey lo lo delal… 

Di xewê de dibêjim delal, di şiyarbûnê de 

dibêjim delal… 

Ez ê, her nîvê şevê, pêjna xwe ya xemilandî 

bi bihna kenê xwe, digel sura bê, ji delalê 

xwe re rêkim. 

Ji keziyên xwe yên mîna, zeviyên gulgenimên 

neseridî, ez ê desmalekê ji delêl re çêkim. 

Ji çiloyên darên kizwan û gûzan, şal û 

şapikeke Botanî, ji delalê dilê xwe re bihûnim 

û bi perçakî ewr re, ji wî re rêkim. 

Ez ê çemê Diclê, ku van rojan bilind bûye û 
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xeyidiye, haş bikim û ji delêl re bi hesp kim û 

xemla bûkaniya xwe, li ser pişta wî girêdim û 

ber bi warê delêl ve rêkim. 

Û eger qîma delal pê neyê… 

Ez ê bakurê evînê, li ber destê delêl raxim û 

bihna xuhdana xwe tev lê kim. 

Û eger qîma delal pê neyê… 

Ez ê heft hezar welat, ji delêl re vemrînim û 

heft hezar şoreş vêxim. 

Eger qîma delal pê neyê… 

Ez ê çiyayê Cûdî, ji delêl re bi qurbankin, û 

serjêkim. 

  



.................................. 80  .............................. 

 

 

Stêrk e… 

Berê xwe daye oxireke nepenî û pişta xwe 

daye baranê. 

Û ez li vira, mîna stêkeke sêwî, li ber kêrê 

me. 

Ne helbest, têrî bêrîkirinê dikin, û ne girî… 

 

 

 

 

 

11/05/2007 Şam 
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Keviro 

Ji bo helbestvan Nezîrê Melle 

 

 

 

Keviro...ha keviro 

De bihele, û ha bihele. 

Di êvara cejnê de, digel bejna pakrewanan, 

bihele. 

Di keldûmana xwînê de, digel çûkên payizê 

wenda bibe û bihele. 

Di nava dudiliya çiyê û gumanên wî, bi bilind 

bûna wî de, bihele. 

Di mêbûna agirê evînê de, digel avê dîlan 

bike û bihele. 
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Di kenê şevê de bihele. 

Di zîva hîvê de, di demsalên mirinê de, di 

şoreşa xwenekê li himberî artêşeke ji xwenan 

de bihele û ha bihele. 

Ew ewrê di qorziya havînê de asê maye, 

pêjna birîna min e. 

Ew keştiya ku aso wê ji xwe re kiriye 

helbesteke xwînî, ew pêjna evîna min e. 

Qey nayê bîra te, dema min te davêt û te 

min davêt, û ba me davêt himbêza nervîneke 

har?!! 

Qey nema tê bîra te bê çawa peyvên min û te 

xwenan li hev par dikirin?!! 

Qey nema tê bîra te zivistana par, berî oxra 

dawî, bê tu çawa di nav nivînên min de razayî 

?!! 

Qey nema tê bîra te, qey !!? 
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Keviro... bihele û ha bihele. 

Bi helandina sawêrên çiyayên qeşê re, di 

nava sawêrên tînê de bihele. 

Bi dîlokên axê li kuştina firişteyekê bi 

fermana Xwedê, çima bibû evîndarê keçeke ji 

cinan, re bihele. 

Bi giryê tirî û kenê genim re bihele. 

Bi govenda bihna qehwê û bi bihna 

şewtandina tûtinê re bihele. 

Bi qêrîna xwîna firindeyan li bin kêrê, re 

bihele. 

Bi razana xwenan re, bi şiyar bûna Xwedê re, 

bi mirina şevê re, bi şeva mirinê re, bi 

vedenga birûskên gunehan re, digel bihna 

çayê, bihele û ha bihele. 
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Ew ewrê di qorziya havînê de asê maye, rim 

li sîng û pişta zivistanê xistiye û ji nava penc 

û qiloçên pasevanên kişwera zivistanê 

reviyaye... 

Dibêjin: ew ewr, pêjna xemên dara hejîrê ye. 

Dibêjin: ew refeke ji helbestên orispiyên 

buhuştê ye. 

Û hinek din dibêjin: ew kefa kutana 

gunehkaran di dojehê de ye. 

De ka tu çi li ser wî ewrî dirjînî?.. ewr e, yan 

na ?!!. 
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Keviro...ha keviro... 

De bihele û ha bihele. 

Ji kerba dilê avê li ser kuştina Adarê bi 

tapanên Tebaxê re bihele. 

Ji xemgîniya Amûda Bavê Mihemed re, li 

koçkirina zeviyên pênûsên wê, ber bi kolanên 

biyaniyê ve, bihele. 

Ji derdê giyayê êvara bingorkirina pezkoviyê 

ku diwazdeh pûk lê civiyan, ta karîbûn wî 

biqurtînin, re bihele. 

Ji axîna bayê bêrîkirinê re, ji soza stêrkan bi 

şevê re, ji sûnda tozê bi korkirina çavên 

felekê re, ji lemelema çemên sawêrên gul û 

çûkan re, ji qolincên helbesta li ber zayînê re, 

ji dara tûyê re, ji şitila pûnga li nav xewna te  
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ya kevrî şên hatiye re, ji kaniya ku ji siya 

rêwêtiya te der hatê re, ji tenbûra Serhed û ji 

dengê Şeyda re, bihele û ha bihele. 

Ew ewrê di qorziya havînê de asê maye, ji te 

re dibêje: 

Keviro .. biyaniyo..  

kevir lê keto..  

kevir pê keto.. tu li kolanên Berlînê li çi digerî 

?!!.  

li kê digerî ?!! 

Di navera xewnên xwe yên Amûdkî û Berlînkî 

de, tu çi dikutî ?!!. 

Hema ez dibînim tu dikutî...!! 

Danê meyirê dikutî. 

Zeytûnên turşiyê dikutî. 
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Gîsinê xwe yê ko û zingarî di şûv û qelaçên 

stewr û bê dûnde dikutî. 

Rima têkçûna xwe di paytexta xwê de dikutî. 

Sungên konê poşmaniya xwe di gerdena 

biyaniyê de, di sînga Berlînê de, di newqa 

rewrewkê de, di ran û memikên xwe 

xapandinê de, di ava tewş de, di nasname û 

peyvên sexte de, di tirsa ji vegerê û vegera ji 

tirsê de, dikutî. 

De bikute û ha bikute... bikute.. bikute.. 

bikute, heya xwê biqîre, û pişta Berlînê bişkê, 

û pişta Amûdê bê. 
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Wa keviro... 

De bihele û ha bihele. 

Li ser kavilên min, digel sirûdên tozê bihele. 

Li ser nameyên lêborînê yên buhuştê ji 

dojehê re bihele. 

Li ser xopana gundên bê mirov, mirovên bê 

nav, navên bê wate, weteyên bê peyv, 

peyvên bê tîp, tîpên bê deng, dengên bê dirv, 

dirvên bê mirov, mirovên bê gund, bihele. 

Li desmalên jinên ku dikevin kirasan, bihele. 

Li ser demsalên ku ji derdên te, kirasên xwe 

yên kevrî diçrînin, bihele. 

De ka vegere salên par û pêrar ku ji xwîna 

min bar kirin... 

here salên ku xwe amade dikin, da bibin 

mêvanên xwîna min, û li ser xwenên xwe yên 
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beravêtî, biponije û bihele. 

Ew ewrê ku di qorziya havînê de asê maye, ji 

te û ji kenê "keça dimsê" xeyidiye. 

Ken û pevên keça dimsê, dilê mirinê dibjîne 

jiyanê, û îdî, dilê te dibjîne mirinê. 

Pêjna keça dimsê bi demûşe, nahêle birînên 

te qeşmûş bigrin. 

Te ji xwe re digot: çavên keça dimsê, hêlana 

dilê min e. 

Porê wê, konên peyvên min yên qereçî ne. 

Te ji xwe re digot...?!!! 

Û ew ewrê di qorziya havînê de asê bûye ji te 

re dibêje: 

Tu heyî û tunyî...!! 

Hebûna te derewe. Mirina te derewe. 
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Jiyana te çemeke ji kene, û dawiya te, 

bajareke ji giriye. 

Tu bixwazî nexwazî, tê bihelî. 

Çiqasî tu bihelî, hewqasî tu ji gunehên xwe 

pak û paqij dibî. 

Çiqasî tu bihelî, hewqasî tu li xwe vedgerî. 

Çiqasî tu bihelî, hewqasî tê bijî weke ba. 

Çiqasî tu bihelî, hewqasî tu ne li Berlînê yî. 

Keviro... kê ji te re gotiye tu li Berlînê yî..?! 

Birastî, ma tu li Berlînê yî... !!!?       

 

 

 

   Şam _ 01/09/2005 
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Çend Fermêsk 

 

1 

Xwêhdangirtî, giyanbirçî, poşman û têkçûyî... 

Ji kûrahiya tenahiyê, pêjna helbestvanekî, 

ber bi dojehekê ve, tê. 

Kes nizanîbû bê ji kur tê...?!. 

Ji kêre dikene û sînga xwe ji kê re 

vekiriye...?!. 

Destnivîsa pirtûka xwe spart rewrewkê... 

Wêneya xwe ya nîvşewitî li ber dergeha 

mirinê daleqand...  

Û bê ku navê xwe li ser şevê binivîse...  

Pişta xwe da awêneya xwe û di çavên bê de, 

bû firmêskeke tal. 
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2 

Vî bayê payizî, vê şeva reben diklê û diklê. 

şev jî...  

min dihêre û gilî û gazinên xwe didêre. 

Ez bûm du fermêskên sor, di nav desmala 

xifşeke çiyayî de. 

 

3 

Li bin siya wî kendalî... 

Ew kiye pêjna min daye ber kêran...?!. 

Li pişt wî çiyayî, spîndarekê, berê xwe avêt... 

Li ser quloçên pezkoviyekî dîn, welatek 

bişkivî... 

Dastanek vêket û helbestvanek vemirî. 



.................................. 93  .............................. 

 

4 

Hingî li pey xezalên çiyê diket... 

Çavên xwe li keleman dixist û dilê xwe dida 

ber kêrên kevirî. 

Ji nişka ve... 

darên gûz, kizwan û berû, hew wî dîtin ku 

bûye fermêskeke şor di çavên ewrên vê 

payizê de. 

5 

Wê êvarê... İstanbol çiqas dişibhî Beyrûtê?!. 

Derya pirsî: tu bi tena xwe yî... 

kanî xezala te ya wê hingê...?!. 

wî got: 

ma xezal man...!.. hal ma?. 

Ji feleka qehp, bipirse.. derya... 
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6 

 

Nûxuriyê xewna xwe bû. 

Rûken û ji teşqeleyan hezdikir. 

Taxên İstenbolê davêt kewara xemên xwe. 

bîstikên wî tijî dojeh bûn. 

Li xwe dizîvirî û li dora Bûka berfê digeriya. 

Ew heliya û bûk, weke xwe ma. 
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7 

Ji newaleke bê binî... 

zarezara birîndarekî tê. 

Ji hevalên wî hebû, ku ew ji binê wê newala 

bê binî dikene. 

Nameyên yara xwe çirand. 

Pênûsa xwe kira gema qulungeke kor. 

Bîranînên xwe diyarî bê kir. 

Û berî tama memikên yara wî ji ser tiliyên wî 

biçe... 

giyana xwe spart kevirê li ber pala xwe. 

Kevir bû dû û çend fermêskekên kesk di 

gewriya wê newala bê binî de. 

 

İstanbol 09/09/2009 
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Rojnivîsên Pezkoviyekî 

 

 

 

 

 

Çiqas bihna te, li vê şevê tê...! 

Çiqas ev şev, li porê te tê...!. 

Çiqas porê te, li bê tê...!. 

Û çiqas ba, li toza min tê!. 
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Ez kavilên heft gunda me. 

Sêwiyê heft çema me. 

Xwîniyê heft gura me. 

Kuştiyê heft xezala me. 

Bi qasî heft mirinan dijîm. 

Biqasî heft stêrkan dirjêm. 

Biqsî heft şoreşan vêketî me... 

De were min di paxila xwe de bilorîne.. 

haşbike û vemirîne. 
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Ez hîna berxê ber şîr im. 

Hîna fêrî dûrbûnê nebûme. 

Bi kûve derî...?. 

Tê vê havîna reben, bi kûve bibî!?. 

Çima payizê hînî guvaştina min dikî!?. 

Şopa birînên min didî ber baranê!. 

Hemû nameyên min dixî binê kevirekî  

û bîranînên min didî ber bê!. 

 

Haho... haho... gidînê, 

bê ev ba, çiqas li porê te tê!?. 
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Dema min berê xwe da mirinê... 

Hayê min ji min nebû. 

Tew hayê min ji birîna min ya yekem, tune 

bû... 

ne ji wêne ya min ya dawî hebû... 

Ne hayê min ji rê, ne ji rêwiyan. 

Ne ji ayetan, ne ji nivişt û lavêjan. 

Tenê hayê min ji helbesta min ya nîvçe... 

Evina min ya nîvçe... 

Û qehweya min ya min ya nîvçe hebû. 
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Jana wî çiyayî, xezalan dide ber bayê sawêr û 

xewnan. 

Jana wî çiyayî, dilbijokiya pezkoviyan 

hardike. 

Jana wî çiyayî...  

demsalên zexel dihêre... 

demsalên mexel hêrs dike... 

demsalên avis, dide ber qolincan... 

û demsalên stewr avdide. 

Jana vî çiyayî, ne dihêle ez binivim, û ne 

bimirim!. 
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Xezaleke çiyayî kete kirasan. 

Kevnikê xwe yê bi xwîn, binaxkir. 

Li şûna wî, pûng şînhat. 

Şervaneke hate bihnkir û wêneyek li ber 

kêşand. 

Marek di nav de hêlîna xwe çêkir. 

Bilbileke sirûdeke xwe avête serê. 

Cendirmeyek hat û pêlê kir. 
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Bi lerz û kelogirî, di oxira peyvê de tu çûyî. 

Tu dar û dar çûyî... 

Rê û rê... 

Goristan û goristan... 

Çol û çol... 

Çem û çem... 

Gund û gund... 

Şev û şev... 

Û sla û sal, tu çûyî. 

Ger tu bêy min vegerî, tê av û av herî!. 
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Memikên te, di nava destên min de gihiştin. 

Geh dibûn hirmê, geh xox. 

Geh dibûn helbest, geh kevok. 

Xewên şevan difirandin. 

Rojê mestdikirin. 

Halanan didan baranê…  

cih û demê zîz dikirin. 

Memikên te, du oxirên bê vegerin. 
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Ne mîna dîwaran... 

Ne mîna derya...  

lê mîna kuştaran, ev kêlîk, min doepêç dikin. 

Mîna stranên Eyşe Şan pergî min tên. 

Mîna ava Zapê, rê li min dibirin. 

Mîna guran min hembêzdikin... 

Û mîna qehpikan, dev ji min diqerin. 
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Çi xwînsar bû. 

Lêv xav û reng kal bû. 

Qurre û bi paye bû. 

Bi serê tiliya silav dide. 

Bi serê poz taxêvî. 

Bi bejna xwe ya zirav û bilind, û bi fêkiyên 

xwe yên teze...  xwe pir didît. 

Lê wê gawirê, qîza Xwedê bû. 

Dilê keviran jî dibijand xwe. 
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Neviyên guran, min ji vira diqetînin. 

Derya dibêje: ji vira neçe... 

Tu dikarî li vira jî bimirî, lê bê bîranîn... 

Bê nasname... bê xewn... 

Bê şîn û kêl. 

*** 

Min bêriya çiyayên xwe kirye. 

Pir bêriya vexwarina çaya wê derê kiriye. 

Bêriya xewa li ber xoşexoşa kaniyê... 

Gera li nav çiya... 

Lixwekirina cilê gerîlla... 

Dîlana li gel wan...  

min pir bêriya wan kiriye. 

Ditirsim bimrim û careke din çiya ne bînim. 
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Nih têghiştim bê striana Ciwan Haco 'bîrîndar 

kirim xerîbiyê' çiqas tale!. 

Hîna ji xatirxwestinê re derenge. 

Rê li ber min teng dibin û oxira min, hîna 

gêje. 

Ne mûzîk, ne nivîs, bendewariya min bidawî 

dikin. 

dîwarê li hinberî min, ji min re dibêje: 

di nîvê şeva înê, bi destê xewneke xwe, tê bê 

kuştin. 

Pencereya li kêleka min ji min re dibêje: 

Berî berbanga siba pênşembê, bi destê 

helbesteke xwe î nîvçe, tê bê kuştin. 

Şev ji min re dibêje: li ser baskê helbesteke 

xwe î mê, tê bifirî. 

Stanbol 01/10/2009 
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Tu Min Dixwînî.. 

 

Bi dengekî kul... 

Bi awirên zuha... 

Bi siyeke tagirtî... 

Bi biheke çikiyayî... 

Û bi hêviyeke şil...  

Weke berxê xwe bavêje ber kêrê 

min xwe avêt himbêza te. 

De ka ji min re stirana “jaro heran” bêje. 

Ne zindîme... 

Lê ev kolanên gij, dikin min bixwin. 

Ne rêwî me... 
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 Lê ji bêrîkirina dîtina te, dikim xwe bixwim. 

Ne avî me.. 

Jixwe, li nava baxçên stiriyan şînhatime. 

Ne bejî me... 

Jixwe, rewrewkên vê tenahiyê min dibin û 

tînin. 

Ne xwiya me... 

Jixwe, ev gêreiya pirsan, li min digere. 

Ne winda me... 

Hey bêbav qîza bêbava.. tu li kur dinerî!?.. va 

me!. 

Divêm xwe li ber te ragirim.. 

Lê barana çavên te nahêle. 

Divêm ji te dûrbikevim.. 
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Lê derya nahêle. 

Ev dilê min e, halan dide vî bajarê tolaz. 

Ev kenê min e, stêrkan davêje govenda xwe. 

Ev giriyê min e, destnivîsên xemên derya 

paknûs dike. 

Ev ez im, weke ku en ez bim, têm diziya 

bihna memikên te. 

Ev en ez im, weke ku ez bim, li peravên 

derya, dîsa tême kuştin. 

Hey bêbav qîza bêbava... 

Ev ez im, weke ku ne ez im, ji te re 

dinivîsînim... 

Û tuyî, weke ku en tuyî, min dixwînî. 

 

Stanbol 12/9/2009 
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Xewnek Liber Zayînê 

 

 

 

Dûmana çixara te, siwaran peyadike... 

Û porên te yên givjole, wan li pêlên mirinê 

siwardike. 

Geh dibî nalîna bilûra şivaneke deşta 

Mêrdênê... 

Geh dibî tava buharê, bi ser min de dibarî. 

Xeydokê... 

Mîna şervanan taxêvî. 
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Mîna kemanê, dikenî... 

Û mîna gîtarê, min bi çixara xwe re dikêşî. 

Ez karikê li ber şîr im... 

Hîna tezeme. 

Xeyda xwe ji ser xopanên dilê min vekêşe... 

Giriyê min têrî têkçûneke din nake. 

Xewnek li ber zayinê ye... 

Kilîta dilê xwe navêje deryayê. 

Bi te nakeve ewqas zivirbûn. 

Bi te nakeve ewqas xemsarî... 

Û bi min nakeve ewqas bendewarî. 

Xeydokê... 

Barê min, dileke wêran e.. 

Temeneke sêwiye.. 
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Û refek xewnên beravêtiye... 

Lê barê te çiye?. 

Ez ji warekî xwekuj têm, lê tu?. 

Di oxira xezalên xwe de, min çendîn welata 

kavilkirin. 

Li ser peravên mirinê, rêwiyeke bê rê me... 

Dikim bibim ji wendahiyên hevalên xwe. 

Dikim bibim keldûmana wateyan. 

Dikim û nakim û xewnên şîn ji şevên min 

naqewtin. 

Dikim û nakim, tu ji paş xeyda xwe ya 

derewîn dernayê. 

Xweziya min bi wê peyala te ya çayê. 

Xweziya min bi wê çixara li nav tiliyên te ye, 

tê. 



.................................. 114  .............................. 

 

Xweziya ew dûyê çixarê ku ji nav lêvên te 

dertê, ez ba ma. 

Lê barana vê payiza dînoke nahêle ev xewin 

bizê.  

Stanbol 10/09/2009 
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Ji Weşanên Yekîtiya Nivîserên Kurd- Duhok 

www.duhokwriters.com 

 

 

1) Nivêjek Mestane Li Dor Gunbeda Cizîrî/ Vekolîn, Dr. Fazil 
Omer  2004  
2) Xewnên Tazî/ Helbest, Ruxweşê Zîvar  2004 
3) Wexerek Di Nihêniyên Deqî Da/ Rexne û Vekolîn, Yasirê 
Hesenî  2004 
4) Biyavê Xwandinê/ Vekolîn, Celal Mistefa  2004 
5) Li Ber Derazînka Têkistan/ Xwandinên Wêjeyî, Selam Balayî  
2004 
6) Xwandingeha Birsîkrinê/ Çîrok, Sedîq Hamid  2004 
7) Hizir û Dî n/ Hizir û Rewşenbîriya Giş , Dr. Arif Hîto  2004 
8) Çend Rêyek Bo Deqî/ Vekolîn, Sebih Mihemed Hesen  2004 
9) Berperekê Winda Ji Jyannama Selîmê Esmerê/ Çîrok, Enwer 
Mihemed Tahir  2004 
10) Çend Xwandinek Şêwekarî/ Vekolîn, Star Elî  2005 
11) Janên Sînahiyê/ Roman, Tehsîn Navşikî  2005 
12) Qîses Min Bîlad Alnercis, Hesen Silîvanî (çapa diwem)  
2005 
13) Gotarên Rexneyî/ Komele Witar, Hoşeng Şêx Mihemed  
2005 
14) Geriyanek Di Nav Baxê Edebê Kurdî Da, Reşîd Findî  2005 
15) So ngeh/ Roman, Bilind Mihemed  2005 
16) Siyapoşê Zêmarî/ Çîrok, Dr. Fazl Omer  2005 
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17) Şanoya Hevçerx û Çend Dî n/ Siyar Tmir  2005 
18) Viyan Di Demekê Jandar Da/ Roman, Mihsin Ebdulrehman  
2005 
19) Teknîka Vegêranê Di Kurteçîrokên (Fazl Omerî) Da/ 
Vekolîn, Nefîsa Îsma'îl  2005 
20) Mêrî û Kevok/ Çîrokên Zarokan, Dr.Ebdî Hacî  2005 
21) Hejde Çîvanokên Gurga/ Çîrok, Ber: Mihemed 
Ebdule(Çapa Diwem)  2005 
22) Rustemê Zalê/ Dr. Arif Hîto(Çapa Diwem)  2005 
23) Şhîna Çyayê Spî/ Çîrok, Nizar Mihemed Seîd  2005 
24) Cemiserê Siyê/ Kurte Çîrok, Xalid Salih  2005 
25) Ey Roj, Neçe Ava/ Pexşan, Selam Balayî  2005 
26) Ji Rewşenbîriya Kurdî/ Vekolîn  Gotar, Nacî Taha Berwarî  
2005 
27) Zarokên Cîhana Aş  û Aşopê/ Vekolîn, Hizirvan Ebdule  
2005 
28) Duhok Di Serboran Da/ Bîrewerî, Sedîq Hamid  2005 
29) Cak Drêda û Helweşandin/ Vekolîn, Dr. Fazl Omer 2005 
30) Dawya Şervanekî/ Roman, Îsmet Mihemed Bedel  2005 
31) Pêlên Rexneyî/ Rexne, Nîmetula Hamid Nihêlî  2005 
32) Dema Hêşta Gyanewer Dişiyan Biaxvin/ Çîvanokên Milî, 
werger: Hecî C'efir  2005 
33) Ber Bi Deqê Xomalî/ Deq û Şrovekrin, Îbrahîm Ehmed 
Simo, 2005 
34) Mêmê kis, Ji Hizirkirnê Taku Aydiyolociyayê/ Dr. Fazl 
Omer, 2005 
35) Keltor.. Nasiyonalîzim û 'Erebkrin/ Vekolîn, 'Ebdal Nurî, 
2005 
36) Peyvên Bê Perde/ Vekolînên Rexna Edebî, Ebdulxalq 
Sultan, 2005 
37) Nivis n Di Çavên Nêrgizê Da/ Helbest, Beşîr Mzuyrî, 2005 
38) Ji Felsefa Berxudanê/ Helbest, Remezan 'Îsa, 2005 
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39) Ewê Djî Hemiya/ Kurteçîrok, Sebih Mihemed Hesen, 2005 
40) Nijyargerî/ Dr. Fazl Omer, 2005 
41) Bîst Sal û Êvarek/ Roman, Sebrî Silêvaney, 2005 
42) Nivêsîn Di Navbera Nivîserên Xwedawend û Lêgeriyan Li 
Azadiyê/ Vekolîn, Hoşeng Şêx Mihemed, 2005 
43) Ji Çîrokên Mlî Yên Filklorî/ Cemîl Mihemed Şêlazî, 2005 
44) Cwahir Alimbid'în/ Munaqşat Adebiye, Îsmaîl Badî, 2005 
45) Dîmenên Peçnî/ Çîrok, Kîvî Arif, 2005 
46) Tîr Ji Kvana Dweşyên û Ber Têne Min/ Helbest, Selman 
Kovlî, 2005 
47) Kevalekê Ruys/ Helbest, Şukrî Şehbaz, 2005 
48) Dewlet û Eşqeka Kevnar/ Helbest, Deyka Dalyayê, 2005 
49) Şevên Bê Xew/ Helbest, Beyar Bavî, 2005 
50) Azrandina Bendemanê/ Hizirvan, 2005 
51) Çaxê Roj Dpeyvît/ Helbest, Şemal Akreyî, 2005 
52) Dû Çemkên Havîbûn Yaxîbûn/ Emîn Ebdulqadir, 2005 
53) Ras  û Talan, Sibhî Mirad, 2005 
54) De era Bê Gunehiyê/ Helbest, Ebdulrehman Bamernî, 
2005 
55) Ziman û Zimanivanî/ Ebduluhab Xalid, 2005 
56) Evîn, Xem û Mirin/ Helbest, Yeyîb Deştanî, 2005 
57) Zîndana Bçuyk/ Helbest, Ezîz Xemcivîn, 2005 
58) Eşiq Di Behişteka Yutubyayî Da/ Helbest, Mistefa Selîm, 
2005 
59) Ezê Di Hembêza Henasên Te Da/ Çîrok, Îsmaîl Mistefa, 
2006 
60) Roman Li Devera Behdînan/ Vekolîn, Remezan Hecî Qadir, 
2006 
61) Raya Giş , Têgeh û Pênasîn û Guhorîn û Pîvana Zansi / 
Vekolîn, Mislim Batêlî, 2006 
62) Helbestên Rengîn/ Hozan, werger: Tengezarê Marînî, 
2006 
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63) Tevinkera Kurd, Hunermenda Berze/ Vekolîn, werger: 
Mesûd Xalid Gulî, 2006 
64) Çapemenoyêt Rewşenbîriyêt Devera Behdînan (1935‐
2000)/ Bîblugrafya, Wse  Hesen Ridênî, 2006 
65) Şeva Frîşte Revîn/ Çîrok, Îsmaîl Silîman Hacanî, 2006 
66) Gululka Alozyay/ Xalid Salih, 2006 
67) Nivêjeka Baranê/ Hozan, Heval Findî, 2006 
68) Roj/ Hozan, Hişyar Rêkanî, 2006 
69) Eşiq Li Jêr Pira Çînudê/ Bilind Mihemed, 2006 
70) Werzê Evînê/ Novlêt, Yunis Ehmed, 2006 
71) Efsaneya Sitranên Bindes yê/ Necîb Balayî, 2006 
72) Xewneka Emirîkî, Çîrokên Ezîz Nisîn/ werger: Xîrî Buzanî, 
2006 
73) Hizrînek Di Zimanê Kurdî Da/ Reşîd Findî, 2006 
74) Xanî Mamostayê Sêyemîn/ Mem Şeref, 2006 
75) Ji Awazên Ciwaniyê/ Hozanên, Nacî Taha Berwarî, 2006 
76) Pêdaçûnek Li ser Hindek Belgenameyên Taybet Bi 
Kurdanive/ Vekolîn, Dr. Selah Hirurî, 2006 
77) Meşa Bokan/ Hozan, Hîvî Berwarî, 2006 
78) Ew Zelamê Dgel Xo Lêk Cuda/ Şano, Siyar Temer, 2006 
79) Pelên Eşqê/ Hozan, Dirbas Mistefa, 2006 
80) Şevên Sar/ Roman, Hesen Îbrahîm, 2006 
81) Hozan Bo Delalê/ Hozan, Xalid Hisên, 2006 
82) Balolka Şekrê/ Çîrok, Hesen Silêvanî, 2006 
83) Heyranok, Nameyên Evîndaran/ Edîb Ebdule, 2006 
84) Mirin Di Qişleya Padşahî Da/ Çîrok, Mihsin Ebdulrehman, 
2006 
85) Çîvanoka Gayê Sor/ Filklur, Cemîl Mihemed Şêlazî, 2006 
86) Selwa Hêş Belalîske/ Helbest, Luqman Asîhî, 2006 
87) Bilîcan/ Roman, Peruyz Cîhanî, 2006 
88) Le'lîxana Goveyî/ Çîrok, Mistefa Bamernî, 2006 
89) Veger/ Roman, Şahîn Bekir Sureklî, 2006 
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90) Qedera Min/ Hozan, Selman Şêx Memî, 2006 
91) Bêhnişk/ Fulklor, Mihemed Hesen Bnavî, 2006 
92) Armanc/ Hozan, Sebiriye Hekarî, 2006 
93) Bakurê Dil/ Hozan, Dilşa Yusif, 2006 
94) Xewnek Bnefşî/ Çîrok, Îsmet Mihemed Bedel, 2006 
95) Nihêniyên Xamey/ Hozan, Sebrî Nihêlî, 2006 
96) Henasek Di Peristgeha Ş'rê Da/ Xwandinên Wêjeyî, Selam 
Balayî, 2006 
97) Şorşên Barzan/ Hozan, Heyder Me nî, 2006 
98) Eşqa Me Çrayekê Zeradeştî Ye/ Kurteçîrok, Îsmaîl Mistefa, 
2006 
99) Tenihistan/ Helbest, Kemal Silêvaney, 2006 
100) Rostemê Zal/ Fulklor, Haciyê Cindî, 2006 
101) Meqalat Neqdiye/ Micemu'et Niqad , 2006 
102) Bergo yên Koçerekî Deş nebûiy/ Hozan, Îsmaîl Taha 
Şahîn, 2006 
103) Dev Çi Nabhîsn!/ Kurteçîrok, Têlî Salh Mûsa, 2006 
104) Şeveka Bê Nivêj/ Hozan, Layiq Cemal Kurêmey, 2006 
105) Paraduksîzim û Têgehê Wê Di Hozana Nûxwaza Kurdî Da 
Li Devera Behdînan/ Vekolîn, Îsmet Xabûr, 2006 
106) Dosiya Barzanî Di Sindoqa Pîlayî Ya Stalînî Da/ Vekolîn, 
Wezîrê Eşo, 2006 
107) Helebçe/ Helbest, Seydayê Keleş, 2007 
108) Çavên Sîtavkê/ Roman, Tehsîn Navşikî, 2007 
109) Bakurê Helbestê/ Helbest, Arjen Arî, 2007 
110) Geriyaneka Bê Hûde/ Çîrok, Ne sa Îsma'îl, 2007 
111) Sure Brîna Şeva Min/ Helbest, Selwa Gulî, 2007 
112) Eşq Di Xilwegeha Mirnê Da/ Helbest, Aş  Germavî, 2007 
113) Srudên Rojhela / Çîrok, Celal Mistefa, 2007 
114) Ariyana Sînurên Dûr/ Helbest, Mesûd Xelef, 2007 
115) Awazên Xameyî/ Lêkolîn, Nîmetula Hamid Nihêlî, 2007 
116) Beyta Sîsebanê/ Hizirvan, 2007 
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117) Ger Tu Mabayî/ Hozan, Selman Şêx Memî, 2007 
118) Leşê Şevê/ Helbest, Selam Balayî, 2007 
119) Dalehî Yên Kesekê Bi Tnê/ Çîrok, Dr. Arif Hîto, 2007 
120) Çend Hizrên Rewşenbîrî/ Gotar, Nacî Taha Berwarî, 2008 
121) Helkulîna Zimanî/ Vekolîn, Dr. Fazl Omer, 2008 
122) Xewneka Kîvî/ Helbest, Deyka Dalyayê, 2008 
123) Ji Bo Rênivîseka Çê r/ Vekolîn, Îsmaîl Taha Şahîn, 2008 
124) Petromekirna Gunehan/ Çîrok, Mihsin Ebdulrehman, 
2008 
125) Rojanên Şêtekî/ Têksitên Edebî, Adîb Ebdule, 2008 
126) Roj Ava Dbît Da Bhelêt/ Helbest, Sedîq Xalid Hirurî, 2008 
127) Bajêrê Dîna û Çend Çîrokên Din/ Karîkatore Çîrok, Têlî 
Salih, 2008 
128) Evîn û Sitran/ Hozan, Fêsel Mistefa, 2008 
129) Govenda Jînê/ Hozan, Dr. Xeyrî Ni’mo Şêxanî, 2008 
130) Kepezê Xewnan/ Helbest, Xemgînê Remo, 2008 
131) Bênder/ Helbest, Diya Ciwan, 2008 
132) Spîhistan/ Kurte Çîrok, Xalid Salih, 2008 
133) Hêcbûn/, Têksitên Edebî, Ehmed Yasîn, 2008 
134) Têksit Di Navbera Gotara Rexneyî û Rêbazên Edebî Da, 
Emîn Ebdulqadir, 2008 
135) Payîzeka Şîn/ Helbest, Tirîfe Doskî, 2008 
136) Em Boçî Ktêban Çêdkeyn?/ Gotar, Hoşeng Şêx Mihemed, 
2008 
137) Şevên Pirag/ Hesen Abrahîm, Roman, 2008 
138) Çîrokên Wergêray Ji Kurdî Bo Înglîzî/ Çîrok: Loqman 
Asîhî, 2008 
139) Deh Xewn/ Komeka Helbestvanan, Helbest, 2008 
140) Raprisîn û Rawergir n/ Misilm Batêlî, Vekolîn, 2008 
141) Têksitên Edebî/ Xalid Hsên, 2008 
142) Pira Arta Yan Bihayê Giran/ Enwer Mihemed Tahir, Sê 
Şanogeriyên Wergêray, 2008 
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143) Tirsa Bê Didan/, Roman, Helîm Yusif , 2008 
144) Bîrhatnên Serixweş/ Sîrwan Qiço, Helbest, 2008 
145)  Payîza Peyvan/ Seebrî Silêvanî, Lêkolîn, 2008 
146) Meydana Kûçkan/ Îsma'îl Silêman Hacanî, Kurteçîrok, 
2008 
147) Çend Stêrên Geş Di Esmanê Helbesta Nû Ya Kurdî De/ 
Xelîl Duhokî, Vekolîn, 2008 
148) Dîwanên Botanî/ Sebrî Botanî, Helbest, 2008 
149) Ziman û Edeb û Mêjuwa Kurd Di (Rojî Kurd) Da 1913/ 
Hecî Ce'fer, Vekolîn, 2008 
150) Lavja Kevnewarekê Xembar/ Gulnar Elî, Helbest, 2008 
151) Snurên Vekrî/ Îsma'îl Badî, Çavpêke in, 2008 
152) Pesnên Amedxanê/, Helbest, Henîf Yusif , 2008 
153) Twafa Yarê/, Helbest, Emerê Le'elê ,2008 
154)  Tiyora Wêjeyî/ Û: Dr. Arif Hîto, Vekolîn, 2008 
155) Saloxet Di Heyranokan Da/ Cemîl Mihemed Şêlazî, 
Vekolîn, 2008 
156) Şano.../ Siyar Temer, Vekolîn, 2008 
157) Min Nevêt Ji Leşê Te Bibarm/ Beyar Zawîtey, Hozan, 
2008 
158) Sêhrebendî Ya Berdewam(Zimanê Çameyî)/ Fazl 'Emer, 
Vekolîn, 2008 
159) Saku/ Nuzad Mizurî, Kurteçîrok, 2008 
160) Ferhenga Klasîkên Kurd/ Mesûd Xalid Gulî, Vekolîn, 2009 
161) Ew Pyawey Be Lamewe Rit Bû/ Behir Mu î, 2009 
162) Çend Babet û Lêkolînên Zimanî/ Ebdulwehab Xalid, 
Vekolîn, 2009 
163) Sîmiya Alixîtab Alş'rî, Dr. Mihemed Sabir Ubeyd 2009 
164) Rojanên Edebyata Kurdî ‐ Çîkî, 2009 
165) Li Bersi a Me Befr Barî/ Mihsin Qoçan, Hozan, 2009 
166) Deng û Helingi in/ Azad Dartaş, Xuyindinên Rexneyî, 
2009 
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167) Alişewaf... Aleyile Alaxîre/ werger: Samî Alhac, Çîrok, 
2009 
168) Kîmiyager/ werger: Dr. Lezgînê Avdrehmanî, Roman, 
2009 
169) Ew Pyawaney Le Naw Rengî Tablokanim Sema Deken/ 
Nale Ebdulrehman, Çîrokan, 2009 
170) 100 Salya Zana û Nivîserê Kurd Qanatê Kurdo/ Tusinê 
Reşîd, Komeleka Vekolînan, 2009 
171) Helweseyên Zînê/ Dr. Arif Hîto, Ş'r, 2009 
172) Baxure/ Mihsin Ebdulrehman, Roman, 2009 
173) Pêla Reş/ Hişyar Rêkanî, Ji Bîreweriyên Pêşmergeyekî, 
2009 
174) Kimêdê Gewr/ Sedîq Hamid, Roman, 2009 
175) Demê Nîçe Bi Xo Dibêjît/ werger: Salih Yusif So , Vekolîn 
2010 
176) Babê Mino/ Mihemed Selîm Siyarî,  Kurte Çîrok, 2010 
177) Meqha Al'umiyan/ Enwer Mihemed Tahir, Qîses Kurdiye 
Mu rceme, 2010 
178) Ew Xanma Henê/ Hesen Silêvaney, Hozan, 2010  
179) Sewdaserî/ Xalid Sindurî, Hozan, 2010  
180) Henaseyên Ş'rê/ Ebdulrehman Bamernê, Hozan 2010 
181) Şev Jî Daxfin/ Demhat Dêrkî, Helbest, 2010  
182) Frîn Di Bencerê da/ Hizirvan, Helbest, 2010  
183) Sta ên Evro û Duhî/ Şemal Akreyî, Helbest, 2010  
184) Ez û Tu Bi Dîtneka Dî/ Nacî Taha Berwarî, Helbest, 2010  
185) Ne Heval Ne..! /Ehmedê Şoşê, Helbest, 2010  
186) Çend Gulek Bo Yara Min/ Selman Şêx Memî, Helbest, 
2010  
187) Dara Çil Awaz/Edîb Çelkî, Helbest, 2010  
188) Peyaleka Din Tarî / Bîlge Sûmer, Helbest, 2010  
189) Wexerek Li Nav Pêrbest َ◌ên Zimanê Kurdî(Kirmancî) / 
Fazil Omer, Zimanivanî, 2010  
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190) Seyê Hêja/ werger: Ehmedê Zero, Çîrok, 2010  
192) Dîrasat Neqdiye e’n Aladeb Alkurdî/ Meqalat nuxbe min 
alinuqad, Dîrase, 2010  
193) Lêkolînên Wêjeyî/ Komeka Nivîserên Kurd, Vekolîn, 2010  
194) Xewnên Helawîs / Selwa Gulî, Helbest , 2010  
195) Layê Dî Yê Prê/ Tehsîn Navşikî,  Roman, 2010  
196) Bêdera Ruys/ Behrî Reşîd, Helbest, 2010  
197) Kurte Çîroka Kurdî Li Devera Behdînan/ Xalid Salih,  
Biyogra , 2010  
198) Dem alsinewber/‐ werger: Bedel Revo, Helbest,  2010  
199) Şihîna Şevbihwêrkên Dil/ Konê Reş, Helbest,  2010  
200) Rêbazên Edebyatê/  Hêvî Berwarî,  Vekolîn,  2010  
201) Asê/ Têksitên Edebî, Xalid Hsên, 2010  
202) Malbata Bedirxaniyan/ Dr.Selah Mihemed Silîm Mihmûd 
Hirurî, ,Dîrok,  2010  
203) Ji Des pêkî Heta Des pêkê/Sebrî Silêvaney, Gutarên 
Rexneyî, 2010  
204) Li Ber Têhna Bersivên We/ Komele Dîdar,Luqman Asîhî, 
2010  
205) Pişîkên Stenbulê Jî Lexern/ Îsmaîl Hacanî, Çîrok, 2010  
 206) Diyarda Mirina Zimanan/ Vekolîn, Ferhad Hacî, 2010 
207) Xerîbî/ Helbest, Elinid Mizurî, 2010 
208) Hepareyên Baranê/ Helbest, Dr. araf Hîto, 2010 
209) Xewnên Şum/ Helbest, Deyka Dalyayê, 2010 
210) Deravek Ji Rexnê/ Vekolîn, Nîmetula Hamid Nihêlî, 2010 
211) Çîrokên Cadugerî Bo Zarokan/ Çîrok, werger: Hecî 
Ce'afer, 2010 
212) Sê Şanogerî/ Şano, Jaro Duhokî, 2010 
213) Çesteyên Firok/ Çîrok, Mihsin Ebdulrehman, 2010 
214) Dahênan Di Edeb û Gotara Rewşenbîrî Da/ Gotar, Nacî 
Taha Berwarî, 2010 
215) Evîn û Enfal/ Roman, Hesen Îbrahîm, 2010 
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216) Demê Pivdank Dipeqin/ Kin Çîrok, Salih Xazî, 2010 
217) Vînima/ Helbest, Sû’ad Silêvanî, 2010 
218) Ma be’de el’erd/ Vekolîn, Siyar Tmir, 2010 
219) Deşta Dubanê/Helbest, Ebdulezîz Hacanî, 2010 
220) Çend Berperek Ji Rojnamevaniya Kurdî/ Rojnamegerî, 
Musedeq Tovî, 2011 
221) Te îk alnes/ Muqarbat Neqdiye, Xalîde Xlîl, 2011 
222) Neyiya Bendemanê/Kurteroman, Kemal Silêvaney, 2011 
223) Nêzîkî Dumahiya/ Kurteçîrok, Sebîh Mihemed Hesen, 
2011  
224) Çend Gotin û Pejinên Kurdan Ji Devera Badînan/ 
Îdiyemên Kurdî, Nizar Mihemed Seîd. 2011 
225) Xewnek Le Derewey Bazine/ Şanogerî, Helket Îdirîs 
Ebdid, 2011. 
226) Mîr/ Vekolîn, Nîkolo Makiya lî: werger: Salih Yusif So . 
2011 
227) Sîtavka Mirovekî Havî/ Kurteçîrok, Sîpan Ebdula, 2011 
228) Şopên Rundikan/ Roman, Hizirvan Ebdula, 2011. 
229)Almihreqe/ Rîwaye Kurdiye, Bilind Mihemed. werger: 
Samî Elhac, 2011. 
230) Lê Lê Weso, Sipêdeka dî, Derdê Evînê/ Yunis Ehmed. 
2011. 
231) Qila’e Behdîna/ Ebdulkerîm Findî, 2011 
232) S ranên Kometayî, helbest/ Rizgar Kêsteyî. 2011. 
233) Evîn û Welat, helbest/ Emerê Le’elê , 2011. 
234) Give Bayekê Kanûnî/ Helbest, Dr. Arif Hîto, 2011 
235) Ferhenga Hîzar/ (navên kurdan), ferheng, Mesûd Xalid 
Gulî, 2011 
236) Alşeyx Yunis Alkurdî/ vekolîn bi erebî, Îsmaîl Badî, 2011 
237) Dîwana Serdayî/ helbest, Tehsîn Doskî, 2012 
238) Şopa Xezalê/ helbest, Hoşeng Osê, 2012 

 


