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  داغى هر هئاراس ق
 
 
  ک  ن وه مه ته

  دوای سات م سات له که کاتژمری ماه
  وه ڕته ڕوات و ناگه ده
  م که کانی دیوار و بنمیچی ژووره نگه ڕه

  گرن ردی خۆر ده  زه  ورده ورده
   غ و ئاۆزه باه ره ک مشکم قه شم وه که ماه
   ووه بته بۆم کۆده نه
  توانم ئارام بم ویش ئه ب ئه نه

  بین  زوویی پیرده تا به غوربه کانه له نگه تاوانی ڕه
  ڕوانی ووتماندا چاوه له
  مناکی دڵ ساف  به وه بینه م ده موو ده هه
  وام یاری چاوشارک رده  به که
  ین که ڵ ده گه له

  ک موو پستمانا ڕووا وه نگ له بۆنی جه
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  نگ ی ڕق و جه منی پاشماوه
   نگی پایز و زستانی ساردی ئره  ڕه بزارم له
  تی خۆر  که مله کی مه منی خه

   باغی و ئاژاوه ره منی ڕاهاتووی قه
  کان نیایی و همنه  ته ساته م به هاتووم و ڕاشنایه رگیز ڕانه هه
  دیار گۆپک و  رگیز ناتوانم به تا هه  غوربه له

    وه مه ی جووی تڤ که ونه
  کانم ردیواره کانی سه واسراوه  تابلۆ ههیاخود

  روونی تاریکم و ب هیوایم   ده له
  کانم فری همنیان کردم  مۆمه
   پووله کو په  وه نگی، کورته ی جه نی ئمه مه ته

  ند ب تام و پ بزاریت  تاڵ و چه نده ڕوانی چه ئای چاوه
  ین ده کانمان پیشان ده ناسکی ڕووخساره الد زۆر به ی جه ئمه
  .!ک بشکنین توانین یه ب چۆن ده روانه گه

  .!ین رمان ئازار بده رامبه توانین به چۆن ده
  ین و کان تیرۆر بکه توانین بانده ب چۆن ده روانه گه
  .! گۆڕستانیان ینه کان بکه زه فه قه

  توودایک ب ندی له به کو منک به  وهتوان  چۆن ده ئای بانده
  ندیش بمریت به ر به هه

  ستی بووین ربه ڕوانی سه  جاران چاوه ئمه
  و وه ری پ کۆکردینه فه ڕین جانتای سه ی ڕاپه زینه لکه په
  کانی پ سووتاندین لبوومه ئه

  کانی دڕاندین یادگارییه
  وانمان نۆشی کانی ئه نگه هری ڕه ژه

  ووین و دمان ڕزی ب نجه تووشی شرپه
  رد ی مه ی ب دڵ ، ئمه ئمه

  سای پیری خۆیمان بات ت عه  غوربه پمان باشه
  یاڵ و ری ئای خه ژر سبه وێ له ک له نه
  وان   درۆکانی ئه یامه په
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