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  ر وهه ساالر جه... شق  عهتراژیدیای

  
  ڕشت ئه کدیمان هه می یه تدا خه که ڵ ونه گه و له مشه ئه
  رنجما هس ...و ناسه هه ...و  نوانی ونه له
  بینی  ئه1) کم رنیکایه ژه (

  ویست تئه تۆ نه... وست مئه نهمن 
  کان نده  به ده کو برینی سه  سوێ وه به
  لرگی هابی مه کو ژان وه به

  م و کو کۆچی مه وهگران 
  لی و یوسفی دیل کو ئاهی وه رم وه گه

  بووی تۆ وون ئهجارجارکیش 
   مه ئه

  یاسای دیوارو کوشتن بوو... تاوانچاوی 
   مه ئه
  بوو ن جھشتن مه ته ر له نابوونی به فه
   ك چرپه  کورت وه یه ناسه هه

   چاو دووربووی ی برۆو پوو له هندهنزیك 
  م تۆ بگه هشت به ئهیان نهچی گوم  که
  مژم کتدا هه  ونه هشت نیگای چاوت له یانئه نه
  ؟ت بوو فره متوومانکی نه ی ته هه ڕهچ 
  مکوژێ  و یاشیعرێ ئه مشه ئه

  ڕژم  ئه رنیکایه م ژه یا خۆم خونم له
  م و زین بۆ مه؟ بوو چی ئه ده
  لی وه م بۆ شه... ند چ بۆ سیامه خه
  کان  خته رسه باوك و برا سه... ڕو وه رگه مه
  دی شقیان ئه وحی ناسکی عهناری ڕ که
  ... و نی منه مه  دوا زه مه ئه
  تایی شقی هه ی عه هندش ئه
  و گینگی پ کۆسپی هانای ڕوحمه....  مه ئه
  یامی سۆزی کۆتایی په

  اڵت... اڵت...   ئازیز گیان تاه نووسکه چاره
  و پووله  چاوی په کانمان ببن به ن ژووانه نایه
  ، و زینه لکه  په شق به عه

   گۆرانی کانمان به ووشه
   شیعرێ بۆت بژیم و ن من ببمه نایه

  ش بوانی بۆ ئاسۆی گهتۆش 
  ویست هن ....ویست هن....  ئازیز گیان نووسکه چاره
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  2 ر بانه  بۆ سه وه چته ك ئه موو ڕیه هه
  ی   گلنه ی ئمه ی بانه ئه

  ؟؟ یا ئامزی گۆڕستانه... گوڕگوڕ سووری باوهچاوی 
  یان  ئازیز گ نووسکه چاره
  ڕاو ش داگه نووس ڕه چاره
  ، ، تیوو سۆزم هه.... نیام و تهخۆم 
  شقم کوژراو  عه
  و خته رج دووڕیانکی سه مه

  وێ ی تا دێ خۆشم ئهمنیش 
  ێ یو  گوم بۆ مائاوایی نامه چونکه

  
  

   1994 ماڵ مچه چه
 1 ینگی برا کوژ نگاوی جه م هه که گیرسانی یه  هه بوو که و گونده ئه. رنیکا ژه
  ش) پیکاسۆ (کی  تابلۆیه  بینی و بوو به وه  خۆیه  ئیسپانیای به له
  2  ی کوردییه ندکی پشینه په


