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  شتی د ده حمه  ئه                   دوون گارانی رۆژ

   بریانمدڵ من  ه ژـــــــ م را لهــــــــــب
   گریانم  چاو بهم و هــــــ زام و خ پ
   التم ل و وه هـــــــ گ  آۆنی رۆآیـــــدی
گه زه  نا حه  له پباتم هــــــــ خ ی  ر  
  م آه تانهــــــوم و آوردس  قه منی دوژ
  م آه نگه االن ناوودهـــــ ت  به انبردی
   آردم رانهـــو  ت و له ت  له یانخاآ
وت آردم زه  انیــــــروماف وه  بونهخ  

  من دوژ آردمه  ل یانانمـــــس براوآه
  نم خونی یانشتڕچاوودآر انآوری
  امــین م  ژ تان و ب مافی ره ب ده
  زم و برا و باوك مامــــس و خ بكه
   التان  وه   دووره ی اوارهــــــ ئ بوومه

  اتانــــــس  ناو آاره  زامی من بوومه
   آوردبوو رمی ته پ ڵودو شت چیاوده
   سوور بوو  خونی وور وپپوارم خا
  آان  ناو زیندانه الیـــــــــــ چ خرامه

  آان الهـنف ئه  رام بهـــــــون و ول آ
  اتمـــــــس  آاره  پ  دوونی ردوونی گه
  التم  وهو ل  گه ووی ڕ   بوولهپ رچه هه
  ست و زوردارـــــــ فاش رانی رآهگیدا

  یار  نه ار و  من بوومهــــــــــ ی آرانه
  رانی باپ ی ڕرد گۆــــــــردبارانم آ به
  رانیچاك و پ ا بهــــــــــمنم  دان دوژ

  وردـــــــــ آ منی  مورید بۆ دوژ آرامه
   مرد دارهــــــس دا به  الی  آه ی وه ئه
   من نیستیو ست  هه ربردی رآهگیدا
   منوانیج ردواریـور آپ خا موی هه

   وه كهپیان ـــۆم ڕم و  جه عه  و تازی
   وه  آورده به دژ ست ده  نایه ستیان ده
  دادا ر آورد سه اآیا بهپ نا ی رده هپ

  ادارخاآم   یانیان له  ژ ستی ربه سه
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  نگم رهه  و فه تاالن تۆره بردیان به
  نگم ده دزیان دیرۆك وگشت ناو و 

   خۆم رانیی دایك و باپ انیـــــــــــزم
   خۆم  باوآی ی ڕام آرا ووته لم حه
   تاوان داندرا تان بهـــ آوردس ناوی
   ل دزرا مووی ووم هه لتوورومژ آه
  تمانمـشــــــــــشكریان هینا بۆ نی له

  اوانمـــ دایك و ب ی ۆله ڕقیان آرد 
  رانمی و الو و پ  ناو بشكه اوایــــس

   جوانم  خاآی خسیر له   یه آران به
  رگم بۆ درا وفرو مهــــ آ زۆر فوتوای

  آرا بۆ نه ولم دا هیچم هه دن رچه هه
  ددار  غه منی  دوژ رچوار الوه  هه له

  زۆردار گرت آیان  یه د آور مانی بۆنه
  ناو برد  زارآوردیان له هه زاران هه
  رتكرد رتكه آه نمنیا نیگین ره  اآیخ

  رانم روه هـــــــمان و زۆر س زۆر قاره
   خائین بۆ آوردستانم ناو بران به

  ودرۆوناراست بوو  بوختان رچی هه
  رمان بوو  آوردآراو فه لی  گه به دژ

  وردانمـــ آ شی ڕین وشۆڕ هپاڕگشت 
  گریانم  آرا بوو به هـــــــــــــــواش چه
  زان  نه واند زۆر آوردیفر لیان هه

  انیم خوی ربه هـــــ س منی  دوژ بوونه
    هرچوارالو هه  له كردنفری نه آوردیان

    ناو دونیاوه رالهــــــد آ ناومان  به
  ب رزگار بین ان دهـن گوتمی ڕ پهاڕ

   خۆمان بین آیخااف وــ م نی خاوه
  ل دام ریان نجه خهاشتپ  له دیسان

زام آوان وله له م سته جهدآر یان پ   
   و شارو گوندم بوو  ئاوایی رچی هه

  عریب بوو وورآراووارم تهپخا گشت
  اریان خنكاندـــــوبڕ آانیاو و  ئاوی

  ماندڕیایان ـوت وچ شكه خانوو وئه
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  م آه تانهــــــــنفالیان آرد آوردس ئه
  م آه ارهـــووریان آرد گوند و شپخا
   من ر خاآی سه داباراندبه هریان ه ژ

   من ومی هـــ ق گیر  مه یاری دایان ب
   وه توتهـــب گشت ب  دهآورد گوتیان

   وه نته ل آورد بب رده سیانید وخه
  یار بوو  آوردیان ب ایدیــــــجینۆس
  ساڵ بوو هیوایان وا بوو  مژ زۆرله
  زرا و گوند و شار بۆمباران آرا مه
   آرا یمیاییشـــــم   آه  خاآه وای هه
  دووردوور  آی وموشه وتانك ۆآه ف به
   نوور تانیـــ آوردسدهراویان آر ه ژ
  وانمـــــــــ ج  واری  له موو الوه  هه له
  تانمــــــن  داباراند بۆآودسگیار مه
  هید آرا م ل شه بجه له  هه اریـــش
گ وه  بوونه خ آرایانــــــرم به ب   
  یان  ژ یدا به ده موژ  م بجه له هه إلم به
  ان  ژ ب به  ده  لی یزانی من نه دوژ

  ێ ژ ڕ  ل ده اویـــ بوو ئ  پ  آه آاسه
  ێ ژ ڕ ر ده  هه زۆردارخونی منی دوژ

  ار و زۆلم ل آراوان ژ هـــــ ه ئاگری
  ئاست گشت تاوان له مانه ئه برزۆ

   بار م دیده تهـــ س   آوردی تی میلله
  ـــــــی زۆردارمن   دوژ ی رین  دژ هپاڕ
   واره هـــ ف  آورد بوو به ی ق و تۆله ڕ
   واره و هه وتاند وا لهــــــــ س یاری نه

  هید شه ی بجه له وهه نفال ئه ی تۆله
  وید  نه ی آوردبۆ رۆژ  دا به ی ده موژ

  خۆ آرا ربه م سه آه تانهـــــــــآوردس
  ۆ آرا ڕ جهــــــــــن   خاآم ڕه من له دوژ
  وــچ یار ده بۆ نه فرین زاران  نه هه
  وشادبو ست ربه سه وآوردستاندآور
  یان  ژ  له ختی وسه تی   وبرسیه تالی
  تیمانـس ر ده  ژ رز تربوو له ربه سه
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  بانـــقی  هڕان ــم دیس آه إلم داخه به
  زانان  و نهست په خائین و  ستی ده
   من تانیـــــ آوردس انیگی  وه وته آه

   من ت داراییــــــبردیان دزیان گش
  انان  ئازار و ژ  آۆنی رۆآیـــــــــــــدی

   بۆ آوردستانمان اوهڕ ان گهــــــدیس
   وه  یم بۆ دانرایه  آورد آوژ ی ڕ هــــش

   وه  ایهڕ هـــختیم بۆ گ دبه  به ووی مژ
  ن ده آوشتنم ده سم به وم و آه قه به
  ن آه رده  ده گیانم داو و نه هــمخ ده

   و داوه د لهوا آور اهــ س مژ زۆر له
  اووڕو  زان و ب هۆش نچیر له نه
   ارانهـ گ م رۆژ ر ناگرین له ند وه هپ

   یانه م ژ ئه ی ڕ له آه ڕد آوردبۆخۆش
  خۆن زوو فریو ده منان دوژ  ی  قسه به
   خۆن ومی  قه به داون دژ نگاوان هه
  ناهم  هپت و ـــشپ آوردم   برای ی ئه
  م ئاهمـــلكش  هه ی تاآه  هه  سیه به

   یار ین به آه منان با  نه چیتر دوژ
  ار ژ هه ین آوژ نهباشوسور  هڕ ی قسه به
   ی ۆ آوژـــ خ وبوونی  زانی  نه هۆی به
  ی مژ آورد ده خونی  ه  مژ من له دوژ
   تالمان ابووردوویڕ  وه كهپرن   وه

  زگاریمان ڕند بۆ  هـــــپ ین به با بكه
  تر بگرینـــــــآ  با یه ر رآهگی دا ی دژ
   بمرین آتر  ۆیهـــین ب قاوده یاران نه
   یانه   ژ رزی ربه  سه ی ۆژ ڕ  ۆآه م ئه
   انهــــم رگ ونه  خۆ آردن مه ی ڕ شه
  ك بین  وومان دسۆزو یهـم رن هه وه

  ستبین رده سه لهگیانبۆآوردستانمان
   بوونزانـــا و  ریی ژو بوون ك  نیایه ته
   خۆبوون ربه هــ بۆ س  زامه توانی هه
  ن الن آه گه یانی ژ ی وه  هڕو  هڕ  یری سه
  ن وتنیان آه شكهپالت و  وه ریی سه
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   خستوون شیپند  چه وزانین زانست
  بوون ین تیژ نعه وسه آنیك ته بهدن چه
  جماوین ورد وابهــــ آ ی نیا ئمه ته
  او داوینــ ن زانین وا له  نه  هۆی به
  آتربوون  یه به  دژو آ ڕ آبه ڕ  نیگیا
  خوون  وارپ آوردی تی  سیه به هره ه ژ

   وه ننه هـــــــــــــآتر ئاوا داو م  بۆ یه
   وه یننه ۆ بژــــــن خ او بكه ڕمن دوژ
   خۆ بین موو وكران دسۆزی باهه

  رد بین اك وبگهپ بۆآوردستانمان
  یار یان بۆ نه ژ  خاك له ی ڕ له مردن
  وار هـــــــــه   قوربانی رفیراز تره سه

   خائین فرین له موو بلین نه باهه
  ین ژـگشتخون م وله خۆیی ڕی شه  له
  لی زاناو وشـــیارو ژیر ب ر گه هه
  ب ده  وتوو خۆوپشکه ربه هاوسه ڕه

   ی  خو آوژ یکان ساته  و کاره ر شه  یادی به1994 رلین به          
 


