
AR-DA  JANXWAR

helbest

DERÎYÊ AVÊ 



jînenîgarî:
ar-da janxwar , li Dêrika Çîyayê Mazî
hatiyê dinê.Çîroknûs û  helbestvan e

Çîrokên wî , heta niha di kovarêm wekî 
 Çirûsk,  Hinar,  We, Asîva, Wenda,

Rewşen, Evrensel û hin kovarên din hatine
weşandin. Wekî pirtûk heta niha tenê 

 çîrokek wî  di pirtûka"12 çîrok, 12
nîvîskar" (di weşanxaneya "Na"yê) de

hatiye weşandin ."Derîyê Avê"  yekem e-
pirtûka wî ya dijîtal  ya helbestan e.



   
Her helbestvan

dîroka bedena xwe
d�n�vîse

Henry Davîd
Thoreau

   



şepal

 

 Li dû sîya xwe,  paşde çûm

Herfê serê xwe, dixwar

Kû nekeve devê xwe û wê

Rêyek kaş wê, bibelikin e

Û hezkirinek xam

Di xaçrêkeyê de dimilmilî

Li fesadîya hev

Rast nehat

Destek da serê hev 

Miz da 

Û negot;

Wax çima min da wî

Li wê hustukurrê

Kaşûfahşî

Tu rê jê re nebû derman

Ji meşa xwe, nehat xwarê

 

[07:41, 01.11.2017]



 
cê/fîn

 
 Kor e got e : Tu têkeve pîyê min
Wê gote; Zikê min,  pê dişewite

Min got e ; Ew kenê te,  çavên min e
Rih ji min, bir rih

Eyarê kenê min, tê gurand
Bi wî, kenî 

Bi bayê wî,çavî
Bi qasî nuqutek şeraba tellius

Gêj û xweşkokek perî-sî
Ji êşên xwe, diqetim 

Û li lehîya  kenên çavên wê, diçûrisim
Ji ezmanekî tîr tijî stêrk

Û bahrek tijî avê –lê! diçilmisim
Mîna gîhayek û masîyekî, birçî

Bi wê lêvê
Bi wî kenî
Bi wî çavî
Tî nabim

Û ne -ew birçîbû ne ez hezkirî mam
 

[21:31, 02.11.2017]





 
 
 

ziman(k)ok
 

 Zimanê xwe, ji bizmarkê derxist
 Û zimanê te’r

ji  peyvan têr nexwar
Û jibo xwe 

Ji paş dev tê-wêrneke
Sewtên kilaman 

 Ji bilbilên xewnên xwe'r
Neqewirîne
Ne-kedî me

Li ser tutuka’m
Bi xwe-de têwerdibim

Bêhna kizzîna peyvên -bera-te
Ji deve min tê
Bê tahm mim

 
[07:31, 04.10.2017]



 
 

 asêgeh
 

Girnewîyên wan,  lêvan im
Ber(za) wê,  canî mim

Gazincên wan,  kilên çavan im
Bêhna wê,  ta rihana bedewê mim

Zerpitiyên serê memikan im
Mizmizên li ser hinarkan im

Xalxalokên  li  nav porên xelekî mim
Pahşîva  te ya dahnê êvaran im

 
 

[07:24, 05.10.2017]



 
 

kulîlka qawanê
 
 

 Dereng man, ewrek ji baranê
(Û sewt)

Dereng man, rêyek ji kûçakê
(û rev)

Dereng man, dîtinek ji çavekî 
(Û dest)

Dereng man, zibarek ji çûkekê 
(û nalîn)

Dereng man,revek ji maçekê
(Û dest)

 
[07:38, 06.12.2017]



deq

Kenên te, nifteyek e
Kenên te, niftikek e
Kenên te, sosinek e
Kenên te, rêyek e

Kenên te, ezanek e 
Kenên te, qubuka dil e
Kenên te, hêl-kan -e ke

Kenên te, çêreyek e
Kenên te, daxwazek e 
Kenên te, gazincek e 
Kenên te, têrmaçek e
Kenên te, xatirek e

Kenên te, xwestinek e
Kenê te, zimanê min e dixeriq e

[08:52, 07.09.2017] 



 
 

cahterî

 

Canekî betilî

Li ser rihekî tazî

Diqijirî

Sêçar caran

Kewd li wî, hestî dike-vî

Kefa ken li ser diçû

Devekî tijî li wê 

Kortikê 

Ew diguvaşt

Nuqutek av ji wê’r

Nebû derman

Tenê maçek û di wê, hesretê de

Nemiradê hembêzekê de

Û nebûn gepek destan

Li wê, çelistanê varta varta mam

 

[07:45, 08.11.2017]



 
te/hew

Tu, guherek e
Li gerdenek dirêjî 

Gerdanên te 
Lablabkên kenêrên bejî ye

Tu, neqebek e
Li kolanên  bûhûştên min

Pistepistên dengên te
Bêhna benîştokê ye

Tu, hêlayan derbên kevkanîyan e
Miradê zarokê li devê kuçeyan e

Tu, niviştek e
 Li ser dilê xemrevokan e

Tu, niqlek av e 
Li piyên bablisokan e

Tu, bîr e
Li de-ribên Newalên Qesaban e

Tu, bêhnî
Li buxa tîdestên  palîyên baqê nîskan e

 
[07:37, 09.10.2017



çitik

Ji  kenên xwe, min bavêje
Li b’eyarîyên çavên xwe, min bukuje

 Û min ,ji nûh ve bibuşkuvîne
  Rê dîtina xwe, bide

Û erdnîgarîya rihê min
Li kefa destên xwe, bişewitîne

 Kunên hilmên xwe
Ji peyvên “qedexe” birevîne

Ji delavên “eza” min, li wê tîpa erojen 
 birijîne

Li şikeftên birînên min û xwe, xêz bike 
Li deşta hestîyê min û sîya xwe, biricifîn e 

Bazkên xwe,  ji hevbixe 
Û bêtirs bifire 

Li ezmanê tenêtîya  min, dilbên xwe deynî
Xemsarîyan ne-bişkuvîn e 

Ji dilbijên min, ne bê par be

[07:47, 10.10.2017]



 

 

 
  ban/qîr

 
Ew dengê sosretên kuçê
Hevdu dialês e bi sewtan

Belbî gava hunerê be
Ew deng li kerrîneka vê kuçê'd 
Gewimîye li nîrenga xewa min

Axînek germ ji lêva yara min, duqulupe
Li ber sînga bi pirç dilûse

Destê min, di nav kefa deste wê'd, 
 nedawî ma

Li ser pişta destê wê, nexşha şilavê
çêdikim 

Di morika çavên min de, xwêdana
hezkirinê 

Û xeyala lingê wê yê xezalî
Di şopa çavên min de ma

 
[08:57, 11.11.2017]



 
 

pal/ax
 

 Kullek ji kulla çûyinê
Herfek ji herfa xeydê

Mayek ji n’maya nemayê
Gulek ji meya biharekê

Çavek ji têr maçîkirinekê
Bê par-ne-maye 

 
-

Li tirba daso’m
Zivêrim

Lê -
 
 

[07:09, 12.10.2017]



 
kENÊr

(mêşînîya destên te;-
 

Rêxaçkek gûzankirî ye 
Li fetla dol û dora wan çavan 
Kel û keldûxanek niqirskirî 

 Li wê nava –eşefa zimên de diperpitî
Nexşha meşên kenên te-dicemidî

Li sîya avê
Diçûrûse  ser wan,  lêvan

Noqek newal,  ji wî û kenî 
Xwe venaşêre –li kefa destên min

Ta kû olên dengên himhimî
Tê/ bê,  dagirtin

Û xwe ji wê, çavikên 
wê,

Bedenê  nedihewand
Dihewand-li devê wê mezrê

Çakûç lê dixist)
 

[08:12, 13.10.2017]



kevnik

 Mêrikek ji sermê dişewitî 

 Ji wê’d-dişemitî

Çakêtekî şîn lê

Em(rê )rizîyayî dimêt

li ser wî

Ji gemarê  xeniqîye

Dineqîne-duqurufe

Li dû wî, bi qasî sê bejna emrê wî 

Temenê wî, zarokekî kej e

Li dû wê, siûdê , li pêşîya gemarê , dirigrige

Li vî bajarî, li vê dinê 

Kes di xema kesî de ne-duqusîya

Ax û ox, ne ji peyvê wêdetir de ye

Û tu jî, neke humgûm li ser serê min

Êvar,  xwêdana serma vêsê dimijîn e

Li ser bejna destê min de

Bûkek koka xwe,  berdide 

Bi  bûza peyva "hezkirin" de dizeliqe

[07:48, 14.11.2017]



ba/yê kûrr

 Nalîn ji dil dixele 
Hezkirin li ser pira siratê

Destek ji  te
Hezar ji min

Fen û fût diqure
Li ser pişta Xezal’ekêd

Li beza seydvanekî
Li pişt çîyayên qaf

Mistek hêvîyên hezkirin
Û kirasê wê,
 Tu car narize

Bi piçek ahd û wehd
Wê derba me pûç nere

[18:51, 15.11.2017]



 
ba/rûte

 
 Çar an pênç kûçik û motorek 

Xortek û zilamek 
Li paş hev sûwarbûne

Dengên wan 
Nûznûza kûçikê wan

Hevdu dicûtin  
Keldûman li mijê sar dive

Xirtxirta destê pîrekê 
Çente û zarok 
Ji hevdu ofbûne

Vê sibehê mijê erd dialast
Ew kûcikê bi pirç li dora çav dehere û tê

Wî zilamî  yarê da nav paxilê  
Destê xwe dianî-û nedida ser

Û ew di bîra min da -ma
Min da rê 
Ji wî çavî 

 Ji wê noqê 
Û ji şopa destê xwe-de- çûm

[07:58, 16.11.2017]



 

 
petîşok

 
Ez û sîya xwe, li bin sîyekê 

Diherikin 
Du heb rû 

Xwe avêtin erdên sayî
Li erxa rihê min 
 Pî-jan pî-jan ma

Û sîya te,
Di derza min de 

Çûn xwar 
Li wê pahn- navê  
Davî dîtbarî  dibarî

 
[07:37, 17.11.2017]



 
 

hilalk
 

 Vê rojê qet naxwazim 
Tu tiştî binivîsim
Dengê bêdengîyê
Pepûk, dişkîn e

Zûrezûra êşa  betilandinê
Bi canê min, radipelike

Tuxtek maçîkirin 
Dide lotikan

Û pelindina morika serê sê-rê
Ji memikên  lêvên yarê

Tê xwarê
 Birîn û êş 

Wê, puxtê dixwe
 

[07:48, 18.10.2017]
 



rastmal

Vê sibehê dengên çûkan dihat

Ji beytikan

Ji vê kuçeya kal

Çep û rast

Bêdengîyê li xwe, siwar dike

Ev kuçeyên zîvirokî

Emrê min, dixurumîne

Bi lez û bezekê

Em li hevdû dimeşin

Li kêleka xwe 

Hejîr li dêlîyê  

Xwe-rapelikandiyê

Bê hêvî û bê do

Lê îro ne kuçe û ne dêlî

Li tuneyê hil-weşandiye 

Di qutîkan de dixirxile

Xeyîdîye 

Bo maçîkirinek xweyî do

[07:36, 19.10.2017]



 
 

 

 

nepox
 

Li şevên dû-xew 
Dengên qeqlîbazan

Li bêhna bahrê dihewe
Û hilmên girnewî 

Li ba taxekê
Li beştek ezmanê rê
Li rûyekî  bê bejn 

Dihilkume
 Xewn tê lorandin

Li derdavê wê 
Çavîn  duxulxul e

 
 [07:30, 20.10.2017]



 
 

çênîçênî
 

Ji qesrekê’d;-
Du qul,  dinerî

Du kes,  difetisî 
Û rê-yekî sîya xwe dipirsî ji xeman

Kel-dûman -jê dihat
Gava darên hêşîn pelên xwe, dixwar

(Dişewişim di qeflên şewatê’d)
Û gava zinêr qîşê xwe, dicût

Û gava ezman dengên sayilan dimêt
Wê jinê hemû hembêzên xwe,  jê dikir

ji hembêza wî û sakolî
Ji devekî ditirsiya û hezar dev
diteqîyan di belengoşka wê’d

Ji wê peyvê û ji wê lêvê  tu çavan
bejna xwe nexeyidand

 
[07:54, 21.12.2017]



n/of

Barana ser gêj  
Bêhna bê jê tê

Ji eyarê xwe, nagere
Bi kulmek axa sor tê, şuştun 
Li tenîşta wê, kuçê dunuqute

Ew zarok dîsa di wê, quncikê de
Ereboka gemarê,  listika emrê wî ye

Li nav bayê sibê
Li bakûra çavên bavên xwe

Bi ronahiya tavên tên paqijkirin
Baran ji wê de naweste

Îro du roj
Bi xilmaşîya xewê dinale

Bê wextê xwe
Wek ji darê bê şeqitandin

Li nav emrên xwe, li sakolîyê digere
Li wê,  çavbelekîyê 

li ber wê, hêvîyê ditemir e

[07:39, 22.10.2017]



 
 

morîka eksê
 

 Ew  mêr, kulîlka sebrê dixeniqîne li
baxçeyên  peyvan

Ew  jin, tîna behcên xwe, bi girî 
 dikewîne 

Ew e  qîz, tûka xwe, danaqurtîne li bayê
kulman

Ew e xort, hutuka xwe li sînga xwe
diqusîne

Ew  sîpan
Ew  dahl

Ew  bûhûşt
Ew  dara xwezîyê
Ew singê sedefî
Ew  barana hûr

Ji bin kanîya çavên te, dertê
 

[08:00, 23.11.2017]
 
 



 

 

zo/rava
 

 Ew li ber ronahîya ezmanekî şîn
Carna disekinî

Destê xwe,  germ dikir
Li devê girekî 

Ji bêhna qîşotê 
Ziman dixetimî

Devê sînga xwe  
Ji Bozê re vekir
Balîfa xemê danî

Ber çogê wê de –hilm da zimanê wî
zemanî-

Û serê xewê li cihoka wê, danî
Çavên me-gewimî

Bi dolek hêvî
Lê dibanî

 
[08:01, 24.11.2017]



destbirak

Bila barê  hezkirinê li serê qefesa însên be
Çolek e xerîbe 

Bîranînê digavêm  lê dimiçiq im
Ehda li serê garekî biyan im

Ji xwe, têm jibîrkirin
Payizên havînan li ser dilopek avê dimeye
Tînek germe li ser pozekî çav, berf  digir e
Qerempûşkek  li nav piştên xwurekê didim

Kêfêk çikî sayî li min, derdibe
ji maçek xezebên lêvên min, dizerpite

Li pişta revê xwe, diteqîn im
Têm hezkirina niqirîskan

 Li dilan vedidim

[09:20, 25.11.2017]





 
çim

 
Evîn,  kodika hezkirinê ye

Evîn, qîrîn e û dengnekirin e
Evîn, bawerîye û bêbawerîy e

Evîn, dar e û koka wê bê kok e
Evîn, koleyên  lêvan e
Evîn, destanên kil e

Evîn, xûya çav e
Evîn, fayinên dilb e 

Evîn, melhemên terkan e 
Evîn, cebarên  mil e
Evîn, bayek e ji dil e
Evîn, guhekî moxîl e
Evîn, sewta civîkê yê

Evîn, kujek hêt e
Evîn, mêşa kerr e 
Evîn, betanê avîn e

Evîn, maçek e  darîn e
 

[07:25, 27.09.2017] 



 
 

hîn/cir
 

Tu, kevoka bi bez e
Tu, serxwînika qirik bej e

Tu, çitika nav bejikî
Tu, terîsorka axsorikî
Tu, bilbila zinarkolik e
Tu, qitika nav reza ye

Tu, beytika  dûrhatinê ye
Tu, kurubeşka nav lema ye
Tu, beta ava nav gola ye

Tu, qertela ser ezmanê soran e
Tu, ebabîla welatên mîtolojîk e

Tu, hechecîka  hecaca ye
Tu, wordega bin ava şalanî
Tu, şarûda  ser kendalanî 

 
 

[07:42, 28.09.2017



tahb

 Ez ji te xeyîdî me 
(min got; Miftî belaş e

Ne aş û ne qeraş)
Wê got;-Bi serê derzîyakê

Ne lêborînek
Ne peyvek xweşh

Û ne tu carî-
Bi gulek sor

Ev mahr naçe serî
Ev hêvî qelew nabe

Ev mirad xewle nabe
Li berîya hezkirinê

Qomika qedrûqîmetê berhewaye
Nebaşî pêlên xwe jê’r har dike

Bitewîne bê qîr bi fedî hestên xwe
Ev daxwazî bi vê hêvîyê dipijje

[09:05, 29.10.2017]



kevi/rê kerr
 

Birû reşê, sîng keleşê
Çavqahweyê, paxil xweşê

Dest lihêfê, porî şevê
Çav xize-mê, devî kewê

Çîp mertalê, rû xewê
Welat kenê, mizmiz rewê

 
[07:45, 30.11.2017]



 

 

 

ra/hn
 

Bêhna baranê ji te tê
Bêhna bîhoka ji devê te tê
Bêhna gûhîja ji lêvên te tê

Bêhna hilalka ji kenên te tê
Bêhna baqila ji çavên te tê

Bêhna mêwûja ji gepên te tê
Bêhna berfê ji peyvên te tê

Bêhna behîftirşkan ji maçîkirina te
tê

Bêhna seqemê ji awirên te tê
Bêhna hezkirinê ji pîyên te tê

 
 

[07:31, 31.10.2017]



 
 

qulf
 

Çavên te, xurek e ji dilê min e 
Çavên te, baranek e ji heşê min e 
Çavên te, agirek e ji lêvên min e

Çavên te, deryayek e ji hezkirina min e 
Çavên te, çavikek e ji dîtina min e

Çavên te, stranek e ji hicazîya Kurdî'ya
min e

Çavên te, avzêm e ji  ava hestên min e 
Çavên te, maçek e ji bêrîkirina min e

Çavên te, xwurufandin e ji  nedîtinê min
e

Çavên te, şe(w)t e ji baldarê min e
Çavên te, hest e ji  kilamên  min e 
Çavên te, xatirek e ji  xeydên min e
Çavên te, mirêk e ji tarîya  min e
Çavên te, deq e ji  delavên min e

 
 [10:32, ...09.2017] 



serbizêr

Dibêje îroj pir sar e
Min jî nêtkir xwe, bidim ber devê çavên

wê
Silorîya germê jê dibuhure
Dibêje wê, îroj pûk bibare

Bê’j çiçav li ser e 
Tê bê’j kadîna germê yê

Tew ken 
hohohoho

Hew ez karim xwe, saxî bavîjêm 
Tenûra kenên lêvên wê

Bi her gavê
Berberî hertiştî ye

[07:33, ....12.2017]



 

 
misrînk

 
Ji xwe re neke tu tas û xem
Wê derbasbive ev cehenem

Ne li benda min û te 
Tu kaş û rêl, dewr

Giştik xelasbûye ji rû ewr û sayî
Betal nemaye girr û behec

Xwariye ji hundur û bi telef
Heta însan zîtkiri ye

Nema tu û ez
Dev jê berde bila biceheme ne-herkes

Tenê bêje ez û ez
Û netirse ji tu teres

 
 

[07:34, .....12.2017]



 

 

qesas
 

Xew li min, tuneye 
Li devê sibê çav li min, dipispise
Çavê şerpitî li ser min, zîz dive

ji çav mizawira direvim 
Lê ;

Nikarim ji heşê xwe, birevim
Û xwe, biçipiskînim hembêza dilê xwe

Û bivêjim tu bi xêr hatiye 
Mira-do;

Ka tê, bi dilop dilop ji xwe nehata xwarê
Û tê bi dû efara xwe, biketa 

Lê ;mixabin -
Li helandina xwe, mikur nayêm

Û bi heşê xwe, dilîzim 
Ji tu devî xelasnabim-xêndî xwe
Lê ez, ji wî heşî û dilî, pir razîm e

Û ne tu caran bi du dilim
 

[07:35, ....12.2017]



 
kanî/birk

 
Tu,  ava hewdika ye
Tu, kewê zinara ye

Tu, kûlîlka kenêrê ye
Tu, çitika bejika xeleka ye

Tu, frîngîya bejî ye
Tu, deryaya pêlveciniqî ye

Tu, gwûza bêhesûsî
Tu, newaya bilûra Mêmê Alanî

Tu, berfîna çîyayê Sîpan e
Tu, lalezara rezan e
Tu, hîmê hêvîyê ye

Tu, hilma dil e
Tu, xewna mehînî ye

Tu, kunê ken e
Tu, xweşikek sêr e

 
[09:36, .....12.2017]



 
 
 

benîştên daran
 
 

Ez nizam tu çi lêdikê û çima?
Ew, peyv ji kîjan kanîyê dinizil e

Û li çi janê re derman e
Tarîya rihekî diderizîn e
Çavê dilekî dilicimîn e
Ji hezkirina yarekê  

Xwe, diperpitîn e
 

[07:37, .....12.2017]
 



3
8
-
s
î
h
û
h
e
y
y
ş
ş
ş
t

 
çavkanî; keda JİN/JÎN(a) xwe, tu car ji bîr
nakim ji ber ku ; demên xwe'y herî bi nîrx û
wê, sebr û aramiya xwe, da ber nivisa min (ji

ger û kêf, grî û xemgînîyan, çi tiştên
xweşh/nexweşh, tamtîk/netahmtîk, li hevîrê

peyvan çûn) spasdarîya wê, dikim.Te, bi tevahî
rengên xwe, hezkirina xwe, hêz û qûwet da

min û me.
 

ji
be

r a
lîk

ar
îya

Dilşê
r BÊWAR û Cîhan ROJ spasdiki m

  






