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   ژر خاکه وهجاران به دزییه وه به کۆمه ڵ ئه خراینه
  !ئه مرۆکه به ئاشکرا تیرۆر ده کرین

   
  په نجه آانم به قه ده وه 

  قه دم به ره گمه وه 
  سبه رم به ڕۆحمه وه 

  ڕۆحم به ئه شكه وه 
  بكوژم له خۆما خۆم هه ناسه ناسوتم وه ك

  ڕه شپۆشكه م شه و له خۆما خۆم  وه كناسوتم
  ناسوتم ..ناسوتم

  تا من هه بم په ه یه آی ڕه شم
   به نوچه وانی عه ره به وه 

  !ئه م شمشرانه
  شمشری جه هل و
  شمشری تاوان و

  شمشری سه ده آانی به ردن
  شمشری سه ر برینی هه ناسه آانو 

  آوشتنی ئه قن
  ئه وه ی ئوه آوشتان

  نی ئه شق وپه نجه آا
  سو یار و

  ده ستنوژی دایكمو
  خه می سه وزی وودیله آان بوو

  ئه وه ی ئوه آوشتان
  وه رزی ئه شق و
  سبه ری ژووان و
  گزنگی به یان بوو

  ئه وه ی ئوه خنكانتان
  هه ناسه ی وردیله آان و
  سه ده ی خۆشه ویستن و

  سه ده ی زانست و ئه ق بوو
  یا ئراقی یا ئراقی 

  شه ری وه نیفاقی یا بلد 
  یا ئراقی یا ئراقی

  یا بلد جه هلو فه سادی
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  ئه م ده نگانه له سه ده آانی جه هلو به رده وه هاتوون بوا نه آه ن: پمان ووتن 
  ئه م آه روشكانه حوشتری بیابانو سه ده ی رزینی خاآن بوا نه آه ن: پمان ووتن 
  سه ربرینی هه ناسه آان وشمشری خونو ئه م شمشرانه شمشری: پمان ووتن 

  شمشری جه هلو نیفاقن بوانه آه ن
  بوانه آه ن  زه رده واه ن!ئه م په پوالنه زه ده واه ن: پمان ووتن 

  ئه م ئه نفاله آۆتایی نایه ت تا خۆمان له ئراقی به د و فه ساد لكجودا نه آه ینه وه 
   ك عه ره ب ئه م آۆسته آۆته ی مه رگی ئمه یه نه

  ده لگه رن به نوه ندی خۆما گوزه رآه م له خونو تاوان نه بت
  له ئه نفالو ژه هر نه بت من چی به دیده آه م

  له نه فره تی ئه م ده ی من بروانن
  له ده ستی چه په و
  سیمای دزوی ئوه 

  من هیچ شتك به دیناآه م
   جگه له ئه نفالكی تر نه بت

   تر نه بتجگه له خه مكی
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