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  !دایه گیان،  به
  یان ناوێ وان ئمه ئه

  ،ه یان پ حه وان کوشتنی ئمه ئه
  .وان نین ی ئه وه ته چونکه ئمه له نه، زانن  کافرمان ده به، ن که زامان ده وان غه ئه

  رکوک کوردستانه که که..مۆ ناکرێ سته رزه و ده ربه که سه ،ولر ببینن ی هه قه، نایه چاویان هه، وان ئه
  پک رگیان ده ته تیر و جه بوه، نفال زار قوربانی ئه ها هه ی ده نجه که په

  ،کارهناوه ککیان دژی ئمه به موو چه هه.ه له مژ
  رماک موو به ر هه له سه
  حرابکیموو م م هه رده له به

  وتک موو مزگه له بندگۆی هه
  ن ده خمان بۆ ده جاڕی دۆزه

  !گیان دایه،  به
  !ن بنبیان بکه، رکۆبن بیانبن هله ه: ت وا ده، یان که قورئانه

  ن که ش دهنۆ، ت هاده شه بۆ زڕه، بوونیانت س  بۆ مهرۆکی کوردخونی زا، وان ئه
ستدرژی  ده،  و ڕوباردا  میوهشتی پ هه له به، و دونیا که له، گرتووه  کورد هه ها کیژه بۆ ده، خۆیان

  ن ناموسیان ل بکه
  با بگرن ش و عه  خامی ڕه به،  تیشکی خۆروت یانه ده، وان ئه

  کانیان ته نه ڕۆ ڕۆی ناو ئایه بکه،  مندانی نده خه،  تزابی مشکیان بسوتنن به، هار جوانی به
  .ن رم بکه ی پ گه زای ئمه غه

  ،ک فرمسک ریایه ده،  نفالکراوم کو خاکی ئه وه، کو تۆ هو، کانی منیش چاوه !دایه گیان
  وه ته خواردوه نگی تیایاندا په
  می دم ی خه قه

  بارێ زۆخاوی ل ده
  هیدان له ڕوحی پیرۆزیان شه، رزه م ئومدم به به

  ستووه به  بۆ شار ههانشورای
  فین  سهته نیگاشم بیوهگریم و  ده  خوڕ به

  ،گرونه مه هندیل و پیر م قه ووره
  وه کاته رمم ده  گهیش بابا گوڕگوڕ که ئاگره

  م نیزیکانه به، مرین هاکا حه
  ر داخستن سه ی له روازه ده
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