
www.dengekan.com 

Saturday, June 26, 2010 Page 1 

 

  ریب غه

  
  داغی ره ر قه دالوه

  

  شت و سۆران رده یادی سه  به         

  ....! کانمان ی شاره که ریبه غه  دوو کوڕه      

  

  ریبیی غه  مه ده هئ  ینوه سبه  له

  گوڵ شارانی  مه ده هئ



www.dengekan.com 

Saturday, June 26, 2010 Page 2 

 

  تای کۆن ره تا سه  وه بمه همناڵ ئ  ینوه سبه  له

  تا بۆنی خۆشی کتب

  م که هئ ر  به م له که  ئوتوودراوه تۆهت و پان چاکه  وهین سبه  له

  و نم  هئمگین  سپکی غه پاشکۆی ئه  نیشتمان له

   ھاوڕیان: م هئ

  فا  رانی ب وه فه ی ھاوسه ئه

  !وا دم   ئهخۆتان بگرن 

  

  

  پۆشم هی ئیریب رگی غه به  ینوه سبه  له

  گیرفاندا  له  وه کتبکی بچکۆله  به نیا ی تهانی ته

  ی شتکم ل ون بووب وه ک ئه وه

  ڕم گه هئکاندا  باغه  به

  م که هئبیری دایکم زۆر   ینوه سبه  له

  گرم و  هرئ وهمامۆستا   لهئیزن   وه مه رسی سیه ده  له
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  الی  وه نمه یه گه هخۆم ئ ل په له په

  کا ده ھه پاییز  ینوه سبه  له

      ھاتووهکم ل تایه  م سووکه که ست ئه ھه

   وڕۆم  هئ

  شیالندا  نک گوه پاڵ ته له

  شکنم و  هوک ئ رخه سه

  !بینم هئ یر ونی سه خه

  

   ترهجوانی شیعری  وه خوندنه  زم له حه  ینوه سبه  له

  ھاروھاجترکینی کتبی   له

  ترساردقوڕاندنی ئاوی  ھه  له

  زانکۆدا  م به که هخۆم ئ  وه ویقارکی تره  به  ینوه سبه  له

  یانیباش به پ پم له

  ی  و کچانه ماشاکردنی ئه ته  پ پم له

    چاوی بینین  پ بهتا ئستا   که
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  مدیون نه

  ی  نهزویرا  و کوڕه ئهبۆ   وه شکردنه و باوهکردن  وقه ته  لهپم 

  پاوپی ئاشنایی  ھشتا  که

  مناسیون نه

  ف کی چیخۆ یه کی پیری شانۆنامهر تهک ک ئه وه  ینوه سبه  له

  دا و '' ناتاشا'' ی که خانه قاوه  م به که هئخۆم 

   ''ۆڤیچڤاسیلیڤاسیلی ''رێ  ئه :م که هھاوارئ

  '' ؟ بارێ هفرک ئ چ به  وه ره ده  له  ئاگات لیه'' _ 

  مگین غه.. مگین  غهم و  هوا ئ

  !نم که هقاقا پئپشتدا و   وم به که هئ

  

  

  نیا ار ئاسکی تهچو  که ک یهچی گالیسکه  بمه هئ  ینوه سبه  له

  کشن هڕامئ

  فرۆشم هئ تر عهڕم و  گه هو کۆن ئ  کۆنه



www.dengekan.com 

Saturday, June 26, 2010 Page 5 

 

    وه خونمه هک ئ بۆ خه  جوانانه  و ده ئه

  کان کتبه یباغ  له  وانه شه  که

  چنیومن

  م  ده هش ئ یان به   مخۆشانه  نگه ڕه یتامو  له

      ریون وه کان ریبه غه شیعره ناری دارھه  له  ک یه  ک یه  که

  بن همنان سوار کۆڵ و ملمان ئڕۆین و  هئ

   ئان تمانده  پووله په

  وروکن هگوڵ تمان ئ

  گوشن هئستمان  ده  وه سی چۆه فه قه  بهپیر پیاوانی 

  ون که هدوامان ئ وه تاه تی به سه  ژنانی تینوو به

  : م که هھاوار ئو  م ده ر بائه ڕۆم و سه ر ئه من ھه

  تر عه ... تر عه ... تر عه

  ما نه...   وه رنه وه  کینه خه

   وه رنه وه..   وه رنه وه

     !تر بۆ عه  وه رنه وه
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   وه کانتانه شاره   ڕژمه هئ  ینوه سبه  له

  م که هئ  کانتانا پیاسه جادده  به

  ڕم گه هکانتانا ئ کۆنه  به

  ستم وه ها ڕائکاتان کانه ر دو به له

  چن بۆ نوژ هڕوان ئ تان نیوهکان پیره  کاندارهدو  که

  و  ب هکانیان ئ دوکانه  له ئاگاممن 

  فرۆشم  هبۆ ئ یان کۆالرهی ئاو و  مانچه ده و نوق

   وه مه که ئهکانتان  هواخان نانهیانیان زوو  به

  کانتان کتبخانه  نمه یه گه هئ  ی جوان هرید جه

وه مه که هر ئ سه به  رجادده کانی سه بفرۆشهکت   

  یاندا  گه لهاران باری ب  که

   م ده هئ کانیاندا نامه ڕۆژر  سه نایلۆن به

   وه مه ده هدیان ئ
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  و   وه باکانه شه ناو ڕه  چمه هئ... م  که هئ قاچ ھه

  کانیان کتبهی زویری  ڕه الپه

   وه بۆ دنمه

  و   وه بمه هت ئقوکانا  خۆپیشاندانه  له

  بزوڕ و  تهکی  یه که ک چۆله وه

  گرم کانتان ده تووڕه  ن بۆ کوڕ و کچهیکرۆفۆم

  داکانی شیعر و کۆڕه  شانۆنامهھۆی   له

  نیشم هدائ  وه پشی پشه  له  وه اکسکهلیڤ  به

  ر وبه ئه  وه ڕنمه په هئ  وه ری جادده مبه کانتان له رهکو

   کانتان عاشقهی  مواجه بۆچم  ئهممووان  چوارشه

  و   خانه سته خه  له

   م به تی شیعریان بۆ ئه ربه گوڵ و شه

  م کانتان ده نگ ناخۆشه ده  گۆرانیبژه  به

  ب  و کۆترانه ی ئه گمه  با گومان له... جارێ  وس بن

  ک بسن یه قه ئارهگرم تا  هکانتان ئ ناسه که  گسک له
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  ...ر بژین  ھهھاوڕیان : م هکانتان ئ کرکاره  به

  !ماندووییتان گوڵ

  کانتان قاه وان و به هھاوڕی باغ   بمه هئ

   وه ووژه ھهو  قاڵ پرتهقۆخ و   پ له ی کیسه  ئواران به

    وه  تره موو بۆنی عه و ھه به

  !م که ا دهکانتان ماهی  وشه حه  به  خۆم

   

  م زانکۆدا رده به له  ینوه سبه  له

  بینم هئفاکانم  ب وه  ره فه ھاوسه... کانی خۆم  بکوژه

    یه و بۆنه مان ئه ھه  که  وه انناسمهی هبۆنیاندا ئ  به

  کانی ناوخۆ و  ڕه ی شهکۆن و  جادده  له

   م بانق و رده بهو کۆشک بازاڕ و 

   کانی ترسناکه  ته کایه حهی  و ڕاڕه  له

  ممژتوون ھهاییدا من

   تۆقیون الملیاندا ھهباسک و   له  که  وه یانناسمه هئدا  هماران و ده به
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   ....دا  هساوئاو  و بوغزه به

  مدیون کاندا نه  ڕووناکه  کتبه  له  ا کهد و ڕوخسارانه به

  نیش هئترسکی ناکاوم ل  وه خۆمه  و له  وه یانناسمه ئه

  *م و بیری ئارام که هئبیری دایکم   وه خۆمه  له

   ق رانی ده فه ی ھاوسه ئه.. م ھاوڕیان  هپیانئ

   جوانه  یانییه م به ئستا بهئاخر 

  !  یه ییه موو تووڕه م ھه ئهی کاتی  که

  ک و یه خانه قاوه   ن چی بچینه هئ

    وه ر عوسمانه عومه مه حه ی که'' تا غوربه  له''یادی   به

       ین فکه ھر ژه  کی پ له یه قاوه

  و  ک یه باخچه   ینه رن با الده وهیان 

   وه ه'' بۆدلر''ی  که هی شیعر وه م خوندنه ده به

   ین ڕدا بکه کانی شه ناو گوه به   ک یه یاسهپ

   ی پشتکۆماوهکی  یه م کتبخانه دهر به  رن با بچینه وهیاخود 

  و   ستاقانکن ی چاو ک له ینه عه
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   ؟یه ڕوه چ کتبکی جوان بهمۆ  ئه رێ مامۆستا ئه :بپرسین

  ؟ب مۆ چ شیعرکی ناسک چاپ ده ئهقوربان  چما

  ی زانکۆ و باغچه  هینبچ  بارموون  بفه. .ینا  قهش  وه یان ئه

  بۆ یادگار ڵ بگرین کۆمه کی به یه ونه

  دا  که  ونه  لهمن ن  م بده ڕگه

  ب و   وه سته ده به ریبم پکک گوی غه چه

ھاتبم بیری دایکم بکهو  تام ل    

   وه که ناو ونه  مه دونیا بانگکهن  بده ت ڕوخسه

  کردوون رم بۆ نه فه سه  م که بانگکه  و شارانه ئه

  ڕۆیشتووم پیایاندا نه  م که بانگکه  قامانه و شه ئه

  منووسیون نه ی و نامانه ئه 

   وه ته مخوندوونه ی نه و کتبانه ئه

  و داون خۆمم نه  ی له ترانه و عه ئه

  بینیون خۆمم تدا نهھشتا   که م بانگکه  نهناو ئاو ئه

   وه که ونه  هم ریی بانگکهژا ھه... ھاوڕیان ن  بده ت ڕوخسه
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  و کانی منایی قاووقیژه

  ماڵ و ره به نگدا ی درهپاییزانک  له  وه ڕانه گهو   وه جانتا پچانه

   وه که ونه  هم باران بانگکهڕن  لگه

  و م بانگکه انک  مگینه غه گره ونه

    پووله په  بته هئ  ریکه خه  کرمک کهرینی  له ھه 

  تاو  ر ھه به له

  ھاوڕیان...   وه که ونه  مه دونیا بانگکهن  ت بده ڕوخسه

  و   وه ره وبه سک له که     شاندن بۆ ست ڕاوه ده

  قام شه  له  وه ڕینه په

   و توند کیبۆ باز  وه گوژمخواردنه

   ک یه خه یه  گوهی  وه گرتنه ھهواندن و  خۆدانه

   باراناو  کی بچکۆلهناو چا له

  ھاوڕیان...   وه که ونه  مه که شت بانگه موو ڕن ھه لگه

  سوی ڕژاو ک مزره یه میله دوای زه ڕاکردن به

  و   وه تهد  سک که بۆ که    وه ش گرتنه باوه
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  ڕوا ده  سک که که  لهکردن خواحافیزیی 

   و بازاڕکدا  باخیی ره له قهک  یه پچانی ملوانکه

  ی وه کۆکردنهکردن و  قۆڵ ھه

        !شکاو دی نگ نگاوڕه ڕهی گودانک

   

  ن چی ھاوڕیان ی ده ده

  مسارد خهرانی  فه ی ھاوسه ئه

  !ت ھیچ نان قه  خۆ ئوه  وای خودایه

    جوانه  یانییه م به بهئاخر 

  ! ییه تووڕهموو  م ھه ئهی کاتی  که

   ره فه یانی سه م به بهئاخر 

  ! یه ریبییه موو غه م ھه ی کاتی ئه که

  ... تی من بن  داوهرن  وهی  ده

  بخۆین باران  ی هدۆندرمبا بۆین 

   ین ده بۆین گوڵ ئاوبا 
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  و وین  بکه نکا کی کتبه ڕه گهناو  بهرن با  وه

   وه خشینه ببه تر عه

  رن ھاوڕیان وه

  رانی ب باک فه ی ھاوسه ئهرن  وه

  با بۆین... رن  وهی  ده

  با بۆین

  ربۆ یادگابگرین  ریب غهکی  یه ونه

  ھاوڕیانی  ده

  با

ۆب  

     !ین

  
  2010ی ئایاری کۆتای        

 ئارام ناوی دووه رگه مه شتی جوانه رده کر عوسمان برای سه به ممی ھاوڕ ... 


