
  *فه وزیه  له  نوان من و مژوودا                                                           
  
  

  ....هشتا شیعرم
  له  زیندانا نه گیرابوو

  ......هشتا زیندان 
  وه کو ئستا له  چواردیواری شیعرما

  !ده ست و قاچی نه به سترابوو 
  .....هشتا شیعرم

  مژووداوه کو ئستا له  گۆڕستانی 
  بۆ په ساپۆرتی بوونی تۆ
  وورد، وورد، وورد، وورد

  !نه گه ڕابوو
  هشتا کای یه کجار ته سکی دونی شیعرم

   !ئه ی فه وزیه..... وه کو ئه مۆ
  !بۆ بای تۆ نه بابوو

  خانمه که م .....تۆ ئه و ده مه
  ....له  شیعرما 

  !ئای حه ز بوویت هه م ئه کرد
  ......له  بیرما

  !باخ و ڕه ز بوویت به رت ئه گرت
  تۆ سبه ر بوویت له په ناتا 

  !هیالکی خۆمم ده رئه کرد
  تۆ شه و بوویت و ،

  !له  باوه شتا تر ئه خه وتم
  خۆری پیاوه تیم ده رئه که وت..بۆ به یانیش 
  بیژنم!)....به فری ناخت به  جامک ئاو(بۆ گۆڕینی 

  !نه ئه سره وتم 
  !امه  پتمن کۆت بووم و ده کر

  !زنجیر بووم و ده ئام لت
  ......تۆ ده هاتی

  !کلیلی هه نگاونانت لوه رده گرتم 
*     *     *     *  

   ....زۆر نزیکه
  به  بیری مژوو دوور نییه 

   ....زۆر نزیکه
  کاتک هلکه یان خسته  ژر

  مریشکه  پیره  ککه وتووه که ی موکایه تی
 من بووم به  قه  

  !یش بوو به  کائافره ت
 من بووم به  ته  



  ئافره تیش بوو به  به!  
   ......زۆر نزیکه

  له  بیرمه  کاتک شه هوه ت
  پیاوتمی ئه دایه  به ر ته وژمی خۆی

  هه رچی ئافره تی دونیایه 
   سه وزیئه بوونه  چیمه نک

  !سمکۆنی هه وه س و شادیم تیا ئه کرد
   ،یشته وهکه  که ف و کوی هه وه سم ئه ن

  ....که  تر ئه بووم
  به  درژترین گوریسی داب و نه ریت

   !ئه مبه ستنه وه
   ....زۆر نزیکه

  به  بیری دایکم دوور نییه 
   ....زۆر نزیکه

  مژووی ده م و چاوی دایکم
  له  سه ر پستی پوه کانی باوکما

  !هه که نرابوو
  پوه کانی باوکیشم ،
  کمله  سه ر ده م و چاوی دای

  !هه واسرابوو
  ....مژووی دایکم

  مژووی بوونی پوک بوو
   .....زۆر نزیکه

  له  بیرمه  خۆم و باوکم
  له سه ر ڕووباری هه وه سا سه رخۆش بووین و ،

  !ئافره ت مه زه ی باده مان بوو
*      *      *     *  

  ......به م ئستا
  .....هاوڕم ئستا

   ژووره که تنیگام بووه  به  ده رگاوانی
  هه موو ڕۆژک....ئه بینم وا

  کب وه ک گورککی ڕه شی تینوو بۆ خون
  ده می له  ناو برینته 

  ئه گه ر دارک له سه ر من بت
  ده  له  سه رته 

  ئه گه ر ئازار شه وناشه وک سه رم لبات
  ئه و میوانی هه میشه یی ژووره که ته 

  .......ئه بینم وا
  یه تیئه وه ی له شت ئاشنا

  قامچی و کاره باو ئاگره 
  ئه وه ی بیرت پی نامۆیه 



   !ئازارو گریان و په ته
  .........به م ئستا
  .......هاوڕیم ئستا

  ...ئه بینم وا
  ئاونه ی بیری دونی خۆم

  پری باوکم
   !)وه ک دون بیر ئه کاته وه(ئه مۆی ئه وه ی

  له  به رده م بای ووره تا 
   !هته خ و کورت
  ......به م ئستا
  ....هاوڕم ئستا

  ....ئه بینم وا 
  ده ریایه که ...له شی سپیت

  گه ماه کانی به عس.....هه موو ساتک
  !سه وی ئازارو ئه شکه نجه ی تیا لئه ده ن 

  ئه یانه وت بگه نه  که ناری به زین
  ئه یانه وت بپه ڕنه وه 

  ئه یانه وت سیمفۆنیایه ک
  رت لده نبۆ گرتنی بی
   ...........ئه ی فه وزیه

   یئه و قامچییه  قه ترانییه 
  سووربوو له  خونی الشه تا 

  ..بۆی باسکردم
   !چۆن نھنی بشارمه وه

  ئه و چه قۆیه ی که  هیالک بوو
  له  خنکاندنی تاسه تا 

  فری کردم
  ئه و کاته ش که  ئاسۆ له 

  ده نگی کۆن و ڕه نگی تاریک بناسمه وه 
ه ی که  نه یتوانیئه و کب  

  زامی له شت
  بکاته  په یژه و به رده باز

  تا سه رکه وت بۆ ته الرو کۆشکی بیرت
  :له  نامه یه کا بۆی نووسیم 

  ئه و ئاسمانه ی ،
  پیاو بای ژینی تیالدا
  گه ر ڕبدرایه  ئافره تیش،
  تیایا له  شه قه ی باڵ بدا
  ئستا یه ک فینیان ئه بوو

  و نه غمه ی ژینیان ئه بووئستا یه ک ئاواز
  ......ئاخر هاوڕم



  ئه وه ی له شت ئاشنایه تی
  قامچی و کاره باو ئاگره 
  ئه وه ی بیرت پی نامۆیه 

  ئازارو گریان و په ته 
  ......سا گوێ بگرن
   ......سا گوێ بگره

  ئه ی مژووی به  درۆ نووسراو
  ئه ی مژووی به  سته م نووسراو

   !تهمن پیاوم و ئه و ئافره 
  

                                                                                      گۆران عه لی
  1987 مارسی 8                                                                                   

                                                                        com.goranmad@hotmail  
  
  
به ڕوه به رایه تی ئه منی ( بوو هه رچی ته کنۆلۆژیای پشکه وتوی ئازاردانی به عس هه بوو له   زیندانییه ئه و کیژه  قاره مانه :  فه وزیه*

به ڕووبوونه وه  بوو،نه فره ت بوو له و بیرو باوه ڕانه ی سیمبوی ڕووفه وزیه  نه یانتوانی ووشه یه کی پبدرکنن،  دا1987له  سای )  سلمانی
   .سه یر ئه که ن) که متر،بھزتر(ئافره ت به  

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


