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یفی حه نروانیس  
 

مڕ ئه گه ژوودابه ناو م  
كن ست ده به مه هه موو آه لده  

م ئه گدای به باچاو  
  ده گرمك هه ر گابه ردی خه هی
  ك ئه پشكنمهی هه ر آانید
   ئه آه م وری زنجك هه ر دارستانیحڕۆ
  ئه آه مه وه وانیووتڕ دانه دانه
م دائه نانیمۆ رانبه ر خبه  

  مه آه نه وهتی زم لچاوتان
ننژی سه رمدا مه قبه  
  وڕ شه یژوو له ممۆخ

  ون تایداستان
  ناده مهۆ سه رما و سی شه رمانه  بیرشه
ێ ژوورمه وه دمهۆ خی آانادهی ی له په نجه ره من  
نم ئه شكمۆ خی آانهی ناآامی رگاده  
مۆ خڕی شه هل  
مۆ خی زامله  
شا ئه آاندای به نازه وه ده ستم به سه ری نهۆ و گله  
  ده بردنۆ م بجدهۆ سی مانه ه و قه له
النمی وه  

م بتانۆ بپاآانه  
  عه شق بوویژڕ واو لی مه یاتی له جك شه رابی شووشه له
م بتانۆ ستانه بمه  



ی ژانهڕۆ ئه و یحڕۆ رگه ردانم له سه  
  ك جوانه مه رگ بوونهی ی ك له دواهی 

ی و شه وانه ئه  
یشۆ شپهڕ به مۆ خیدۆ ك خوه  
ی ته وه دوورهی به ئه به دانیی دهۆھب  
غانهۆ م فئه   
تانهۆك هه نگی م له سه ر سئه  

هیی ژوور سه ر م نی آه ره آاتژمی چرآچرآه  
  وت به ر بووبانمی به گكتكۆ آوو آوه

  زه وت بكا م ل آهه سه ر قه ره ویئارام
هیی نم دراوسی ژنه آه وه بیژی ه قژیق  
ێژڕ ئه دای آانه به سه ر منداۆی خی داخآه  
  م هاوارهئه
هیزار م بئه  

كهژانڕۆ ی له شی چوار ستوونی و سووتانشكان  
  ده بوانه
  ببانكی ده بوا له دانه
  نه ناسراویكرۆآتۆ هه ر ئه و آاته دزگهۆخ
  ومیتا بگر لی ر ده رگابه
ینا آه مدا ده ربھهی یژانڕۆ هه ر له ی هی رپهۆ م آئه  
  له هه ستمدابا،
حمداڕۆ له  
  ده فته ره آانمداله
  نگهڕ  ش بژانهڕۆ و ئه
نی ببای سپیك ش به رگژانهڕۆ و ئه  
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