
  

 بیرغه
  

    بارجه النیش .ۆتۆف

   

 نراۆشت و سردهسه یادی به 

کانمان شاره یکهبهیرغه هڕدوو کو   
....! 

  

 ییبیرغه مهدهئه وهێنیسبه له

 ڵگو یشاران مهدهئه

 نۆاڵک یتارهتا سه وهبمهئه ڵمنا وهێنیسبه له

 بێکت یشۆخ ینۆتا ب



ئهر بهم لهکهه ئوتوودراوهۆڵت و پانتچاکه وهێنیسبه له
 مکه

  م وێنن ئهیمگغه یکێسپئه ۆیپاشک شتمان لهین

  انڕێیم: هاوڵێئه

  فاوه ێب یرانفههاوسه یئه

 !مێوا دتان بگرن ئهۆخ

  

  

 مشۆپئه ییبیرغه یرگبه وهێنیسبه له

 ارفاندیگ له وهلهۆبچک یکێبێکت ا بهینته یاینته

 ێون بووب ێکم لێشت یوهک ئهوه

 مڕێگهکاندا ئهباغه به

 مکهکم ئهیدا یریر بۆز وهێنیسبه له

  گرم ورئهستا وهۆمام زن لهیئ وهمههێیس یرسده له

 یال وهنمههیگهئه مۆل خپهلهپه

 اکدهڵز ههییپا وهێنیسبه له



 هاتووهێکم لهیتا م سووکهکهست ئههه

  م وڕۆئه

  الندایشهڵک گوێناڵته ڵپاله

  نم وێشکک ئهێورخهسه

 !نمیبر ئهیسه یونخه

  

 جوانتره یعریش یوهندنهێخو زم لهحه وهێنیسبه له

 راجتهاروه یبێکت ینڕیک له

 رساردت یئاو یاندنڕقوڵهه له

 ادۆزانک م بهکهم ئهۆخ وهتره یکێقاریو به وهێنیسبه له

 شبایانیبهم لهڕپ ڕپ

  یو کچانهئه یماشاکردنته م لهڕپ ڕپ

  ن ینیب یچاو به ڕستا پێتا ئ که

 نویمدنه

رانهیزو هڕو کوئه ۆب وهشکردنهکردن و باوهوقهته م لهڕپ
 ی



  ییئاشنا ڕیاوپڕشتا پێه که

 نویمناسنه

 یکهینامهۆشان یریپ یکێرکتهک ئهوه وهێنیسبه له
 فۆخیچ

  ''ناتاشا'' دا و یکهخانهقاوه م بهکهم ئهۆخ

  چ''یۆڤیلیاسڤ یلیاسڤ'' ێرم: ئهکههاوارئه

  ؟''ێبارک ئهێفرچ به وهرهده له هێی_ '' ئاگات ل

 نیمگن .. غهیمگغهم و ڵێوا ئه

 !نمکهئهێپشتدا و قاقا پ وم بهکهئه

  

  

ته یچوار ئاسک ک کههییچسکهیگال بمهئه وهێنیسبه له
 این

 نشێکامئهڕ

 مشۆفرتر ئهم و عهڕێگهن ئهۆاڵو ک نهۆاڵک

  وهنمهێخوک ئهڵخه ۆب جوانانه هێڕو دئه

 نکابهێکت یباغ له وانهشه که



 نومیچن

  مدهش ئهان بهیشانهۆخێم نگههڕ یو تامله

  ون یرکان وهبهیرعره غهیش یناردارهه له کهی کهی که

 نبو ملمان ئه ۆڵن سوار کاڵن و مناڕۆیئه

 نڵێئاماندهێت پوولهپه

 نێوروکمان ئهێت ڵگو

 نگوشستمان ئهده وههۆڵچ یسفهقه ر بهیپ یاوانیپ

 نوکهوه دوامان ئههڵتابه ڵیتسه و بهنویت یژنان

  م:کهم و هاوار ئهدهر بائهم و سهڕۆر ئهمن هه

 رتتر ... عهتر ... عهعه

 ام... نه وهرنهوه نهیکڵخه

 وهرنه.. وه وهرنهوه

   تر!عه ۆب وهرنهوه

  

  

 وهکانتانهشاره مهێژڕئه وهێنیسبه له



 مکهئه اسهیتانا پکانجادده به

 مڕێگهکانتانا ئهنهۆاڵک به

 مستوهائهڕکانتانا کانهر دوبهله

 ژێنو ۆچن بوان ئهڕوهیکانتان نرهیپ دوکانداره که

  و ێبان ئهیکاندوکانه من ئاگام له

  شمۆفرئه ۆان بیالرهۆئاو و ک یمانچهو ده ڵنوق

 وهمهکهکانتان ئهواخانهان زوو نانهیانیبه

 نکانتابخانهێکت نمههیگهئه رمگه یدهیرجه

 وهمهکهر ئهسهبه رجاددهسه یکانشهۆبفرێکت

  انداڵیگهله یباران بار که

 مدهاندا ئهیکاننامهژڕۆر سهن بهۆلینا

 وهمهدهان ئهڵید

  و وهباکانهشههڕناو  چمهم ... ئهکهئهڵقاچ هه

 نایکانبهێکت یریزو یهڕالپه

 وهنمهێد ۆب

  و وهبمهکانا قوت ئهشاندانهیپۆخ له



 وێو بز ڕته یکهیکهلهۆک چوه

 مگرکانتان دههڕتوو و کچه ڕکو ۆن بۆفۆکریم

 اعردیش یکانهۆڕو ک نامهۆشان ۆڵیه له

 مشیندائه وهشهێپ یشێپ له وهکهێاکسیڤل به

 روبهئه وهنمهڕێپهئه وههجادد یرمبهکانتان لهرهێکو

  کانتانعاشقه یمواجه ۆچم بممووان ئهچوارشه

  و خانهستهخه له

 مبهئه ۆان بیعریش یتربهو شه ڵگو

 مڵێکانتان دهشهۆنگ ناخده ژهێبیرانۆگ به

 ێب ترانهۆو کئه یگمه مان لهێ... با گو ێوس بن جار

 نڕک بسهیقهتا ئاره گرمکانتان ئهناسهکه گسک له

 .ن ..یر بژان ههڕێیم: هاوڵێکانتان ئهکارهێکر به

 !ڵتان گوییماندوو

 نکانتاهڵقاوان و بهباغه ڕێیهاو بمهئه

 وهووژهڵو هه ڵقاخ و پرتهۆق له ڕپ یسهیک واران بهێئ

  وهترهعه ینۆموو بو ههبه



 !مکهکانتانا دههڵما یوشهحه به مۆخ

  

 ادۆم زانکردهبهله وهێنیسبه له

 منیبفاکانم ئهوه ێب رهفهم ... هاوسهۆخ یکانبکوژه

  هینهۆو بمان ئههه که وهانناسمهیاندا ئهینۆب به

  و ۆناوخ یکانهڕشه ینۆاڵک و جادده له

  م بانق وردهشک و بهۆو ک ڕبازا

  یکانترسناکه تههیکاحه یوهڕاڕ له

 نممژتووڵدا ههڵییمنا

اندا یباسک و المل له که وهانناسمهیدا ئهمارانهو دهبه
 ونیقۆتڵهه

  دا ....ئاوساوه و بوغزهبه

 نویمدکاندا نهووناکهڕ بهێکت له دا کهوخسارانهڕو به

 ێشینئهێناکاوم ل یکێترس وهمهۆخ و له وهانناسمهیئه

 *ئارام یریم و بکهم ئهکیدا یریب وهمهۆخ له

 قهڵڕد یرانفههاوسه یان .. ئهڕێیم هاوڵێانئهێیپ



 جوانه هییانیم بهستا بهێئاخر ئ

 !هیهییهڕموو تووم ههئه یکات یکه

 وک هیخانهقاوه نهیبچ ین چڵێئه

  وهر عوسمانهعومهمهحه یتا'' کهغوربه ''له یادی به

    ن یکهڕهر فژه له ڕپ یکهیقاوه

  ک وهیباخچه نهیرن با الدهان وهی

 وهر'' هێدلۆ''ب یکهعرهیش یوهندنهێم خودهبه

  نیدا بکهڕشه یکانهڵناو گوبه کهیاسهیپ

ماوهۆپشتک یکهیبخانهێم کتردهبه نهیرن با بچاخود وهی
  ی

  و تاقانێکن س یچاوک لهنهیعه

وهڕێجوان به یکێبێچ کت ڕۆمستا ئهۆمام ێرن: ئهیبپرس
 ه؟ی

 ؟ێبناسک چاپ ده یکێعریچ ش ڕۆمچما قوربان ئه

 و ۆزانک یباغچه نهیبچ رموون بانا .. بفهیش قهوهان ئهی

 رادگای ۆن بیبگر ڵمهۆکبه یکهینهێو



  داکهنهێو ن من لهم بدهگهڕێ

  و ێب وهستهدهبم بهیرغه ڵیک گوێپکچه

  م کم بکهیدا یریو ب ێهاتبێتام ل

 وهکهنهێناو و مها بانگکهین دونت بدهوخسهڕ

 نکردوونه ۆرم بفهسه م کهبانگکه و شارانهئه

 مشتووڕۆیاندا نهیایپ م کهبانگکه قامانهو شهئه

 نویمنووسنه یو نامانهئه 

 وهتهندوونهێمخونه یبانهێو کتئه

 وداون مم نهۆخ له یترانهو عهئه

 نوینیبدا نهێمم تۆشتا خێه م کهبانگکه نانهێو ئاوئه

کهنهێو مهبانگکه ییژاران ... ههڕێین هاوت بدهوخسهڕ
 وه

 و ڵییمنا یکانژهیقاووق

رهنگدا بهدره یکێزانییپا له وهانهڕو گه وهچانهێجانتا پ
 ڵو ما

 وهکهنهێو مهن باران بانگکهڕێگهێل



 وم کان بانگکهنهیمگگره غهنهێو

  پوولهپه تهێبئه کهیرخه ک کهێکرم ینیرلهڵهه

  تاور ههبهله

 ناڕێی... هاو وهکهنهێو مها بانگکهین دونت بدهوخسهڕ

  و وهرهوبهک لهێسکه  ۆشاندن باوهڕست ده

 مقاشه له وهنهڕیپه

  توند و یکێازب ۆب وهگوژمخواردنه

  کهیخههی هڵگو یوهگرتنهڵواندن و ههدانهۆخ

  باراناو لهۆبچک یکڵێناو چاله

 ناڕێی... هاو وهکهنهێو مهکهموو شت بانگهن ههڕێگهێل

 وژاڕ یوێسک مزرههیلهیمزه یدوااکردن بهڕ

  و وهتهێد ک کهێسکه ۆب وهش گرتنهباوه

 اوڕده ک کهێسکه کردن له ییزیخواحاف

  کدا وڕێبازا ییخڵبارهک له قههیملوانکه یانڕپچ

 یوهکردنهۆکردن و کڵهه ۆڵق

 شکاو!      ڵینگ دهڕنگاوهڕ یکێدانڵگو



  

 ناڕێیهاو ین چڵێده یده

 دمسارخه یرانفههاوسه یئه

 !نڵێچ نایت هقه وهێئ ۆخ هیخودا یوا

  جوانه هییانیم بهئاخر به

 !هییهڕموو تووم ههئه یکات یکه

 رهفهسه یانیم بهئاخر به

 !هیهییبیرموو غهم ههئه یکات یکه

 نهیمگغه تههیکاحه یانیم بهئاخر به

 هیهیینگدهێموو بم ههئه یختوه یکه

  من بن ... یترن داوهوه یده

 نۆیباران بخ یندرمهۆن دڕۆیبا ب

 نیو دهئا ڵن گوڕۆیبا ب

  ن ویوکان بکهبهێکت یکهڕناو گهرن با بهوه

 وهنهیخشتر ببهعه

 ناڕێیرن هاووه



 کبا ێب یرانفههاوسه یرن ئهوه

 نڕۆیرن ... با بوه یده

 نڕۆیبا ب

 رادگای ۆن بیب بگریرغه یکهینهێو

 ناڕێیهاو یده

 اب

 ۆڕب

  ن!  ی

  

 1020 یاریئا ییتاۆک   

       یشتردهسه یکر عوسمان برام بهڕێهاو یمدووه یاوئارام ن 
 ...رگهمهجوانه

  

                              

  

  
  

 

 


