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  لی زاده جه.... دوعاو...ردو به
  

 وڕۆ فازیل شه
  

  ما شه نگه شه: نگگۆ  ده  بوو به نگان ، که دون ئوارێ ، دره[ 
   ، وه ته خوشکی دۆزیوه سته ی  ده )دوعا( برژانگکی  تاه

  . ]ریان  شه  بوو به )لی زاده   جه(ماڵ و مانگ و رووبارو شه
 
  : مانگ ده

  ... !من بب بۆ  رده هه
   ، برژانگه و تاه ئه .  رامه  ، حهردستان بهکی   خه له

   کوێ بوون له
  رچاوتانا ، به  له که

  کرد ، ی داغ ده )عاود ( رد به
  و  ئوه  من و له  تفی لهرد به

  .کرد   خودای خۆی ده له
  ن ،  ، بمده الی کیه

    ئوه پمنان ، که
   ؟ برژانگی ب چاوتان بۆ چییه

  رد میری بهتوای   فه که
  جمکردن ب ر ڕه هه

  اردان به شاری  برژانگی خوناوی له
   شاری کورانا له
   . نزگاوجی نییه مه

  سنم و بشکوژرم لتانیده
  رد میروبهرقی  له
   برژانگه و تاه ب ئه من ده

  ینان ، سبه
   کلچووک مه بکه
  ،...م   پ کلژکهعشقیچاوی خوای 

  ئواران ،
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  م ه  قه مه کهبی
  ،...م  پ سۆراوکهماچیلوی خوای 

  ش ، رزه چوار وه
  رێ نجه  خه مه بیکه

  ...!م  ق که قشه پ شهردی   بهدی خوای
  

  : رووبار ده
  ...!ب بۆ من ب نا ، ده

  می روحی من مزه ر ئاوی زه هه
  .شۆرێ  برژانگه ده  تاه و خوناوی ئه

  ن ڵ که خونیشم شه
  نم وس لتانیده

  ی قژاکم ،  سندووقی سینه مه یخه ده
  د ، به ناهلم ، تا ئه

  . بیگات  ردانه بهو  ستی ئه ده
  ی ، مه وده ئه,  نیا  ر ته هه

  داراکان  تریفه  ژنه که
  ڕووت ڕووت ، دن

  ن ، ده شی ساردی من داده  باوه خۆیان به
  )بیل  لسه سه(  منی  به

  ن و که خۆ بسمیل ده
  ن که ڕده انیان تهیزی که
  و ناوکه  خه مه که بۆیان ده له

  ، ) عا دو( مکی  رامی سینگ و مه  بۆن وبه به
  ... .یانشۆم جوان جوان ، تر ،  ده

  :زانن وانیش ده ئه
  !م   ماچ بکهکان رده هر خۆمم ج داغی ب هه

  راب دا ،  جیاتی شه ر خۆمم، له هه
  !م  یان ف بکه زیف و عاده خوناوی نه
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  : ماڵ ده شه
  ...!ب بۆ من ب  نا ، ده

    ،برژانگه و تاه ر خۆمم هاوڕازی ئه هه
  زۆرجاران ،

  مبینی ،  ڕێ ی جژووانان ده  له که
   تۆ دێ ، ر سبووریم به هه: "یگووت ده

  ،...ماڵ گیان  شه
  کان رده بهی پ ی  ر خشپه توخوا هه

   گوت، هاتنه
   ،  ئاگام بنه زوو به

   ،...ماڵ گیان ، شه ) عشیقه به( و مو خۆ هه
  رم نین ، کو تۆ نه وه
  کو تۆ فنک نین ، وه
  ."کو تۆ بۆن خۆش نین وه

   و برژانگه زامی ئه فا ، ک وه ب ، وه من ده
   شار بگم ،  شاخ ، شار به شاخ به
  م  ، ریاو ئاسمانی نیشانده  ده به

  :زانن  ب نه بۆ ده
  قن ،  ده نده  چهرد به...وا له

  ن ، نده  گه نده  چهرد به
  !شن  ست ڕه  ده نده  چهرد به

  
  : ش ده لی زاده جه

  نا ، نا ، نا  ،
  ! ژن  سوند به
  ! گوڵ  سوند به

  !م  که ی پایزی زده)با ( سوند به 
  ب بۆ خۆیشم ب ، و  ده هی خۆمه

  :پمبن
  د چاوی من قه آی به
   ؟  گریاوه برژانگه و تاه بۆ چاوی ئه
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  ک هی من ،  ، وه بوورکانی کام سینه
   ؟ ردباران کردووه  بهی ردانه به شه ڕهو  ئه

  ن ،  ، بمده  کویه له
  ش ،  نووری چاوانی من ده نیا به و ته ئه

  ن  ، بمده تا زووه
  ری چاوانمی گرتووه ، خون به

   نه خه ت ده بۆ قه
  :ی ه)ر دادوه( و ستۆی ئه ئه

  دایک و...مانگ
  و سیده سۆی قه... ماڵ شه

  ؟!تی  ریه هاوسه...ڕووبار
  ...ستن ڕاوه

  ...گرن قام هه  بنه ستتان له ده
  ...بن    چاوێ هه ده

  :بوانن
  نگ زار ڕه پووله شیعرکی هه په

  ی نجه ر په نیشتۆته سه
  می ڕیش سپیم ، ه قه

  وێ مه ده
  دا) عا  دو( مکی  نوان دوو مه له
    برژانگه هو تا  نووکی ئه به

  !ک )تاتوو (  مه بیکه
   هیمای ، که: تاتووک

  رستگاو رووخانی په
   . رده بهرگی  مه ره سه

  ڕا ، وه وئواره له: تاتووک
  ی)گیڤارا (  ره پۆسته

  کوڕانی چاوبازو
   . ره کچانی دته

  عات و بازن ،  ، سه وشانه روکتب ، ئاونه فته ده[ 
رت و پشتچ ، تیشووملپن ، جیزدان وجانتا ،ک  
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MP3هتد ،  هتد ..... ......        و مۆبایل[  
  ،)  دوعا (پووله تاتووی    په بنه ده

   ، رکۆنه ت ، سه فره بۆ نه
    برژانگه و تاه ی ئه ردی شینبۆوه ج به

  .ناری دونیا  ووری چوار که  ده گرن به ده
  )...!  مانگ(، )...! رووبار  ) ...!(ماڵ شه( ی  ئه

  :رسکتان ،شاهیدبن هه
  ت ، مانه ک  ئه وا من وه
  برژانگه و تاه ئه

  گرم ، ده ی لۆچکی کفنی خۆم هه  گۆشه له
   ، وه ر زیندوو بووینه گه

  ویشا له
  ی دادی خوا ،  خانه له
  -ر رگام پدرا   گه-
  ،) ر  پارزه  (  وه بمه ده
  ،.... کان )دوعا(موو  بۆ هه
  ) .ا ...ع...و... د(بۆ 

  
2007 / 05 / 26    

_________________________________________________________ 
  

  .، شاعیری ناسراو)   لی زاده قوبادی جه :(  لی زاده جه
  ).دوعا ....ردو به( ی  سیده نی قه خاوه

  ،) مکی ڕدن سپی  له قه(  بۆ  ته ئیشاره: می ڕیش سپیم ه قه
   یه لی زاده  جهی بوکراوهمی  رهه م به که  یه که

T – shirt  رتکراسی: تیش 
  
 
 


