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 ؟..چی بوو  ت مانه زه
یسلمان -حمود  ڕباز مه

com.hotmail@rebazmahmud 

 

  و وه ریا بدۆزمه ت چی بوو من ده مانه زه
 .. وه مه ناو قوییه به ی پم بوو فی ته م زومه ئه
 .. هاوه بژیم ی وه ه وه برسیتر نیه من به غایه نگ له هه هن

 .. مبین نه وه و یایه  تاریكتر نییه بش بچمه ناو خه وه ئاو له
  ،تین نیه به رم و ی پویست گه ئاگر هنده
 .. وه رمی بته گه ستووم  مایا و ڕۆحی به م به خۆم بكه
 بت  تم ئاشكرا ده حشه وه وه منم له ڕووناآیدا دواجار ئه

  وه ی خۆیه الحیه به زه و قیم به ده
 ب و ده  وشه نه ی چك وهئامباز

 ! تاریك دادم
  ت رایی نایه من آه چاوم به

 و زن می ئاسمانم ببه ره ك حه یه بانده
 وه آانمه  شداره آگه  ناو وای تر بھنته آانی هه باه به

  وه دمه به جریوه ئاسمانكی تر بژنته ناو
  زیندوو میشه زرت و هه

 ! دام ئوه له ناو نائاگایی
 ستت ؟ نه و هه مندا له خه ت چیه ئاشوب له مانه م زه به

  آاندا نگه آی ڕه ه شبه ئاست ڕه تۆفانم له
 آدا ئۆقره بگرێ و یه گۆشه له
 !رپ ؟ سه  ستته نه هه
 وه به سانایی چویه موو سۆزی هه هه به رداوك آه ك گه وه

  یاندا ربه آانی به وتوه آه خه ڕه ر سنگی گه سه به نت  پ ده
  دات و الفاوی منیش دخۆشیم پش خۆی ئه

  ی ژنك بته باخی میوه رده به
 .. ئوه آانی خشته ڕۆژه به یین ده آه بۆنی پگه
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 و رامه حه نگوینی ك هه یه آه شانه
 آانمدا نزاره داركی له آلۆره

 فدا ره له پیره داری شه
 . آات ده  ڵ  ك دت و بۆ خۆی حه یه واره غه

 دایه ئوه آانی من له ب ئاموشۆیی همنی و جوانی آۆنه   
  ی تیایدا ساته و هنده دگیره تا ئه ی من  وشه حه

 . وت آه نه ر هاتنی ئوه ڕوانینم به
  ندی و الی شكۆمه م بوو بۆ وه رزبونه ربانی من به سه

 .. خودا ی به سكووتی قه
 آانم نگه ی تفه وه آردنه  بۆ خای ركه نگه ك چۆن سه وه

  بۆنی ئوه م له وه بز هاتنه آی له فیشه
 ئوارانی ئوه بای له آزه

 ... رسامیتان ندی سه به شوشه فسیر ومای ی توانج وته به ئاراسته
 ه خونی دوعابوایه ب ستم سوور نه ر ده گه ئه ت چی بوو مانه زه
 ؟.. هاته گار و گیز ده شقم نه ییوی عه  مهم له نووری آه ماه
   ،ش چوونی ڕه رم آه پ بوو له هه سه

 نمدا و مه ر ته سه آرد به ده ی نه فواره
  آانی بۆ ناو بیشووی دڕك و داه چه

 !.. مایم ده نه  نینتانی ڕا پكه
  وه آاته ده مان ڕووناك وه زیاتر زه نینی ئوه له پكه

 .. بینرێ وه و نه دا بۆ بمنته ئواره ی من ،بستكی لهدان به خۆدا گرتنك
  ی مار به هراوی تره له آه نینی ئوه ژه پكه
  ر لوی ئوه ی سه بزه

  آانی جماوه تی و بته ی سوآایه په له ورده شوشه
 .. تی من غیره ست بونتان به ب دوای مه

  كپ حمم نه سنگی ڕه  ،وه تیژتره تیری توانجی ئوه له
  ڕۆی ره نگكی سه ڕووی هه به به ڕوخساری گوكم آه

 ... وه شته گه دا ئه ئوه
 هام آانی به ناوبانگه ی هاوس باخی ، باخه به ئوه ئه

  آردم و آانمی پ رژینه ستكاری په آانی ئوه ده رزه بوونی سیاجه به
 خۆم و ی دیواری آۆنكرتی له نوان حه

 .. چنیم هه دا پ رامی ئوه حه
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 ، ئوه واتان آرد
  ڕونم مدا ده آه باخه ئستا ئیتر دنیا بزانت چی له

 .. باخی آام خوداوه به دانسته هناون آانم له مامه ناوازه نه
 ئوه آه له دروست آردنی مندا

 له ژیانی خۆتان بۆ ڕكخستم زتان وه ره هه
 بلۆآی دونی خۆتان رد و له به
 .. ن دانای منتا ردی بناغه به
  ،ت چیه مانه زه
 مكی تر ؛ آه
 آانتان ی بلۆآی دیواری ماله آه یه  به آه یه

  !؟..چۆڕت  ل نه خونی

 
 

 


