
 تۆ، باران له خه و ھه ده ستنی...

  ڕباز مه حمود

پشکه شه به  و ژنه ی، که  میھره بانی و گوکی شین، توانیان بیھننه ناو ئه م شیعره وه

پاش ئه م ھه موو ده یجووره ی من،
تۆ له مندا له خه و ھه ده ستی و 

دنیا ده ھنیته وه    سه ر ڕیتمی خۆی..
به دره خت ده ی 

سبه ری تۆ له وه  گه وره تره  ته نیا یه ک ھیالکی پشووی تیا بدا،
لگه ڕێ گشت پاشنیوه ڕۆ  خه مگینه کان له بنتا بحه سنه وه..

ده چپنی به گوی سپده دا 
وا ڕۆژ بۆته وه ؛

بچۆ ئه و ھه موو تاریکیه  له ده کاندا ھه ستنه ، با بۆن..
حه یفه مه کر و نازی تۆ زه وی وزاری تینوتی ئاودر نه کات 

ک چوزان خوداش له ته نھایی خۆیدا،
ستا ده بئ

چه ند تینوو ب؟ 
ژیان جارکی دی چاوه کانی   ھه ده گۆف و

تۆش چنگ نه شئه  ده پرژنی به ده موچاوی یاده وه ریه  ڕووگرژه کانداو
مشت له کانی جوانیت ده که ی به ده می سه رسامی منه وه و

قوم نه فره ت به قوڕگی،
حه قیقه تدا..

ھاوین ھنده مه غروره ،
ناتوان باسی شادمانی خۆی بۆ وه رزه کانی تر نه گته وه..

،ئه و کاته ی تۆ ده بین
به به رچاو ڕه زیلی عه شقه  تاقانه کانه وه ، 

له گه ڵ سه به ته یه کی ساده  له  تامه زرۆیی چنراوی مندا 
ده چن بۆ دیده نی ڕه زه  به خشنده کان..

ئاخر باخ قه ت ده ست نان به ڕووی ھیچ غه واره یه که وه 
فنکی.. په نجه ره به ڕووی ھه موو ماندووبونکا وا ده کات،

!..ئه گه ر دیل نه ب
بیری ئاگری ده خه یته وه ، 

سنووری نوان گه رم بوونه وه و سووتان..
به سه رما ده ی:



کۆتایی ئه و ھه موو چیرۆکه ی ته نھایی ڕاوی نان،
له کوی تۆدا نیشته جن؟

له مالشه وه ،  
له دارو په ردووی ڕووخانه کانمان،

سه ر له نوێ بناغه ی چیرۆککی نوێ ھه ده چنی..
ڕۆژگار ده که وته  گسکدانی ئه مۆ له خشتوخۆی زومه ت

که  ڕه شه با له گۆڕه پانی شه وگاره وه  ھناویه تی و
له سوچ و قوژبنی حه وشه کاندا کۆبۆته وه و

ئمه ئیدی ده یژین..!
له پش ھه موو شتکیشه وه ،

پشه کی ئاسمان گوکی شینت له خۆی پده به خش و 
تۆش ده یده یت له الیه کی  سه رت..!

گوکی شین،
ده توانت من بگرته وه  دوای ئه وه ی،

!..ده ستم له دوا مانای ژیانی خۆم به رده ب
ده توانت ڕۆحم به جوانی زوفی تۆ وه  ببه ستته وه و 

ته مه نــــــــم وه ک ئاوک به یه کسانی دابه شکات به سه ر،
دراوی ئه و له حزانه ی ھه زاران چ خورپه ی 

!..بۆنخۆشیان تیا سه وزه ب
تۆ له مندا چاو ھه ده ھنی و

جارکی تر ته ماشای ژیانم پ ده که یته وه ..
،بۆیه ده ستبه ج

ئه و ده ستوخه ته  ناشرینه  ده کوژنمه وه 
که  غه در تۆی له ناو ده قی باوکدا پ نووسیوه ته وه..

ئه و حیکایه ته  ده ڕووخنم
که  ھیچ کوڕۆژنه و په نجه ره یه کی تیا نه بوو،

بۆ ھاتنه ژوره وه ی ھه تاو..
 کم ده ده یته م چونکه تۆ قه
ته نھا به و قه ه مه  ده کرت 

ده  ناقۆکانی چاره نووس ڕه ش بکرنه وه و
ده فته ری خولیا چکنی دنیای پوه دیار نه بت..
ئاه.. چی ده بوو گه ر ھه موان له و  قه ه مه یان،

به یه کدی به خشیبا؟
قه ه مک، که  له منایشدا  حه زم ده کرد ھه مب و

له سه ر ده فته ره  ڕه سمه که م ونه ی دخۆشی پ بکشم..
ونه ی خۆر له کاتی به خشنده یی و

ونه ی ئۆخه ی پده شتک،
کاتی شکانی نسیه ک له شه ڕی له گه ڵ پرشنگدا..



ئه و قه ه مه م پده ده ی،
که  ده مویست،

کۆنی پ پ بکه م له ڕووخۆشی دراوسکان و
بوغزی ڕبواره کانی سه ر ڕگه ی پ بکوژنمه وه ..

بیرمه  ده مویست ونه ی ھه موو دنیا،
به جوانی له ده فته ره  ڕه سمه که مدا بکشم و

نه مده توانی..!
،کم ده ده یته م م تۆ قه به

ھه موان له ناخه وه  چاوی بۆ ده گن..
که چی واز له چژ وه رگرتن له خوندنه وه ی 

ڕه شه کوژی ناو ئیماره ته کانی باخچه  ناھنن و
بنه  سه ری دی گوک خه ریکه  ده ژاک و

ده ست بگرنه وه ،
دڵ بگرنه وه ،

ئه به دیه ت بگرنه وه ..
بۆ قه ه مک، کانی ھه قون و

جۆگه له ی درژی خۆشویستن لبداو 
مه رگی ناواده ی چ گیا له سه رابدا نه ژنه وین..
ئه فسووس، که س دۆپک ئاو به خه به ر ناکاته وه ..

که س ده ست ناگرته وه 
حه یف که سک نییه  خۆی به میھر بنوسته وه ..

که م که س خۆی سه رقاڵ ده کات،
به دروست کردنی بزه یه ک له سه ر لوی ماته مینیدا

دنیا له پرخه ی خه ودایه و
که چی تۆ باران له خه و ھه ده ستنی..

له خه وی ناو ھه ورک، که  ده یه وت دوورکه وته وه و
،تیدا بخنکته نھایی له تینو

ھه ر بۆیه  ئاو چۆڕاوگه ی به گوسوانه ی جوانیته وه  به ستووه ..
تۆ دنیا له مندا ڕاده چه کنی..

کاتکیش له ئامزم ده نی، توند ده مگوشی به خۆته وه  
زوفت له ملی دوودیمه وه  ده ھانی و

به ماچ،
دنیام بیر خودای ده خه یته وه ،

که  چاو له سه ر نائومدی خۆی البات له حه نای بنیاده م، 
مادامه کی ڕاچه نین بارانکه  نه رم نه رم 

له ھه وری موحیبه تکی ڕاگوزه ره وه  ده بارت و
ئمه ش ھه موومان له ئه زه له وه  موسافیر..!


