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  غفور عوزریغفور عوزری ...  ... هتاوك ل شوكی زەنگداهتاوك ل شوكی زەنگدا  

  
 12_07_2006   

  .. خۆشویستم
بیرم چاك ل ..  

  تر ئموانی چاوەآانت 
 ردەمو بل  

 ند ساتبۆ چ  
  هستی باوەڕ 

یبردمئ  
  الی وون بووەآانی 
ردەمو سژینی ئ .  

  
ی نو دەوتانی ناوچآو سیناریۆی جزائرو برهم و  سای آونببوی شووم سای نهات و گورە پیالنی چپ1975سای 

سای هرەس پ هنانی زۆرە مل ی گورەترین شۆڕش و خباتی چآداریی میللتی آوردمان ل . دەرهنانی دۆستی درینمان ئمریكا
ب وورەیی گیشت سر ئسقانی . ژیم ماوەل ئنجامی ئو گورزەی لوسادا لسرمان درا تاآو ئستاش ووڕوگ. باشووری آوردستان دا

ئم چند ووشیم لهستی هقرچاوم دا تواندموەو لم .. دوای هرەس هنان بچند مانگك. زۆربی خكی آوردستان
  . هۆنراوەیدا دامشتوە

  . بۆ یآم جارە بوی ئآموە
  

یادموە .. لكپ  
  دانیشتبووین

  ل پرچمی ئاۆزآاوی 
و تاریكئ  

 وە زەنگش   
  بۆت دروست آرد ، هتاوكم

  جۆری خوا پرستن 
  آنوشمان بۆ برد ، چند جارك

  ل جی ئوەی پیرۆزمان آات
  چپك خمی 
  .. پیشكشمان آرد
یادم رلبوو.. هبآون  

   
  بسرمانا

  ئهات ئچوو 
  ماتمینی 
  داگرتبوو.. سر زەمینی

   برسیل هر بدارەوە 
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  .. شك ئبوووو
  .. بم ئازیز

  خۆشویستر.. ل هموو شت
 وا بكب  

  باوەڕی من ب دداریت 
  زۆرتر 

گ جاران وا لل  
  وەآو ئاگر
 نسوتئ  
  تڕو ووشكی

 ر ڕووباری ساردو سس  
 وا بكب  

  باوەڕی من 
  بۆ تۆ ویستن 

  وەآو دەریایآی ب بن 
 نخنكئ  
  ناحزی من ... دوژمنی تۆ
  .. شیرینآم
  .. ووتآم
  .. آوردستانم

  باوەڕی من ب تۆ
  هردەم 
مۆیژیل ..  

  تینی هر ئمنتوە 
  خیای دوژمن خاوە 
  چیا چۆن ئگوزرتوە

   
 ****  

  ووتآم 
  هناسآم 

  آی چیرۆآی 
  شهیدەآان
  وون بووەآان

   وەآو خت 
  چوون ناو باسآم 

  بوون ونی ڕووی سر 
م بآرگی داستان  

  پنووسآم 
  آرای مشخی خبات 
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  تۆ و من 
  ب آورایی دوژمن 
  گیشتین ب ئاوات 

  هژارەآان 
  تواو تر بوون

  چوساوەآان 
  خاوەن ڕز بوون

  هر زەحمت آش
  لآارواندا بچت پش 

  آی ئوان هموو 
  ج ب ج بوو

  ئوساآ من ئۆخی ئآم 
  ب شانازی 

  وو آوردكی دسۆز بۆ هم
  بۆ نوەی داهاتوو
  پیكری ئازادی
  دروست ئآم 

رەوەی دوو دژل   
  گریانی خۆشیی خۆم
  لسر تۆمار ئآم 

  
   دا 1975_07_11ئم هۆنراوەی ل / تبینی  

  . نوسراوە 
   
   


