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 ! تاڵ و دی پ ستی به ده   

ندا هۆه - حمود ڕباز مه
com.hotmail@rebazmahmud

 ی رانه به خه و مانا به له بزۆزی ئه  ڕامان ،
 ك و یه خونچه ی وه م آردنه له ده

  ر سه گاگۆكی گزنگ به
 ، نگی بده

 .. یه وه مرگكه شل و مل ڕاآشاوی 
  ی وه و بردنه س بت بۆ خه ش به ده

 ن و هریمه ئه
 ی و شكۆ خوناویه آردن له تف

  وه ی خۆیه موو نازداریه و هه خۆرنشینی به
 ته ی ئیماره سته جه برینك به  به آرد
 آانی آه  دوای یه ك به یه

 ! وه جوانییه
 یشته ناخی خۆمان و گه  قاچمان ده خۆزگه
 دا ئه هه انقكی توندم آجاری شه بۆ یه

 ی و چاوچنۆآیه له
 آات و پوتیمان ده له جار سوار آه ندک هه
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  ،ماننرته پۆل ده پۆل
 ! وه نگه آانی جه ره به

  وه زۆرجاریش به فه
  پۆشت و ڕووخۆشیمان پ ده

  ،  آانی زمان لوسیدا رژینه له ناو په
 ت بوونی مان بۆ ڕه ه ته

 ! وه تهن آتری پ ده روشكی دپاآی یه آه
 وه دیاره لمانه سوور

 دمان پیس و
 تاریك میشه تمان هه مینی نیه رزه دیوكی سه
  آانمان سته ل ده وه

  ناو گیرفانی چاوقایمی خۆماندا له
 آردوون و گرمۆه

 ! نین به ناو بیابانی بباآیدا مل ده
 ڕۆحمان ب آانی و ئاوی ئستای به

  ڕاهاتووین و
 .. وه گرتووه وگرژی سۆزهڕو خوومان به چكنی و

 ین نایه بۆیه
 ین موم به مشتك تیرۆژ بكه یه ته
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  و بۆ دواین تۆبه
 ! وه ڤین و پاك بوونه مین نوژی ئه آه یه ستنی دابه

  ئافات
 ناپارزم ... لم ، آورم شه

 وتووه و تمان آه
  مردن ب واده 

   ،له ژرڕاوه 
   .. وه گوزته ده بۆ خۆی ل مان قافه

 ر خۆمانی ناهنین و چی سه آه 
 وه ینه ده ده  وه خۆشی خۆمان به ره سه 

  نگه ین ڕه ده 
� ،آان نه وه رگی ده مه   عومری درژیان بت جھشتنی مانای 

 وه و بۆ نزاری چ و پی مانه 
  ! آانمان خۆش رزه چه به

 ختیان بردبت و آانی خۆشبه ی چناره زاو به قه
  ،ین بكه خوا

 .. شن وه نه وانیش له ئه ست ده ایز زووپ
  ،  وزك حه

 ڕۆیشتویی خۆیدا یاڵ وجی ڕوونی و خه له ئه
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 ڕوه و ر به  هه لكی تیژباڵ آه نوآی مه ده
 ، له پدا

 ڕفن ند دۆپه ئاوكی ل ده چه
  ی وه بۆ ئه.. تی  سیه به

 موو گیانی هه له خۆشیدا
 .. ما پۆل و سه پ بت له ورده شه

 وه گرتووه دمانه ستمان به ل ئمه توند ده وه
 ك بت و یه واره با غه نه
 ، تكی تینووی سا  شی به

 !..  سۆز ببات ونمی شه مشتك
  ش ئمه ئه

 ك و یه حزه ر له هه  
 ..  وه قه ند ئاسایشكی ده چه به ك بین یه بازگه

 بوو قار م و لوكی شه بۆیه هیچ ده
  اتناورت پآشی بك

 وه تیلماسكك به ناسكی ل بكاته
  نگه ی دواجار ڕه هشووه ماچه موو و هه له

 وه آانه به لوه
  و شك ببن و  بۆڵ بۆڵ
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 ! وه ج بمنن نھاییه ژی ته ر آه سه به
 ین ه ئمه هنده بوده 

  ،ی وه ئاگاشین له  رچی به گه 
  مان وه وشانه یاقووتی دره  له جوانترین

  .. وه هۆنینه ده ردنی م ردانه گه
  خۆڕایی چی به آه

 ، وه ینه ناآه ئاشت  دكی تۆراو ت قه
  ری ناسكمان وه ك یاده یه ی ملوانكه وه دوای ئه

 ! .. آانیا پچاندبت ڕۆژه له ملی
  آانمان یووه پمان خۆشه گالسه پگه

 ..نا بوون وه بۆ ناو فه وتنه خواره آه خشین به ببه
  رچی چی ، هه آه

  آتریشه یه وای نیازی یر و ته ته
  وه ر به ئاسمانه هه
 رد باران و به

 و بوغز باران
 ...... ین آه ردان ده رگه سه

�موو جاركیش هه   ند رچه هه ورازكی  الن و هه ته به گشت 
 وه نیازه
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 ت به حه ی آوی مه بۆنی جاتره
  آتریمان آانی یه خته سه درانی دونده هه

 ! وه باته ههنده له بیر د
  ڕۆین وه ده قینه یه  میشه به آه هه
 و وسی هاودی یشتنه فیرده بۆ گه

 ، زۆرجار  ل وه
 تاڵ و دی پ و ستی به ده به 

  وه ی تك شكانه به هاڕه
  وه ڕینه گه ده

 ! نھایی ریری ته مھه ناو زه 

 

 
 

 


