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 ایحیە تە هجەب ندەرمەهون ەب ەشەشک ێپ

 و ەمشەئ تاەف ەخ ەی خان ەل

 بوو ڵئاا ەوەشقمە ئ یایخول ەیوکەڵژێگ ەب رمەس

 بووم  مڵاەیخ یسپەئ یسوار

 ی ک ێشێروەد ەوتەک مەگ ڕێ

 گرتووەڵه  ژان

 تووتابوو ەڵه  داەیانی ەل

 خودا  یکریز کەتەل شێروەد

 قرچان ەدەڵه ۆیخ یرەجگ 

 بوو ەیناسەه ەیپڵک

 ن ۆه نۆه

 ژان ەڕد ەویەکانەچاو ەل

 ناو ئاوو ەیجەین کەو یکانەنجەپ

 یرزەل ەدەڵه ەوەک ێفەد یپشت رەسەب

 بوو  یشڕی یکولو

 موو ەو موو ب ەدان ەب ەدان

 بوو یووڕ یق ەرەع ەیاوگۆڕش

 یکری، ز وەمشەئ یکریز

 خودا بوو یتوانەه

 بوو سایع یرمەگ ڵیکو

 رخاچ ەسەل

 ی شاهان یژدانیو یسوومتاک

 وتاج  ختەت ۆبوو ب  اڕگوم

 ف ەد یکانەقەڵئ یمەو ب لیز

 و ەمشەئ ارانی

 انی یزدانیە ینیوەئ

 ە وەندەسەد شێروەد  مەدەل



 ان یزۆریپ یووحڕ ەیندڵبا

 ان یزۆس ڕیگ ەپک ەچ  ەڵگەل

 ن ڕیفەدەڵئاسامن ه وەرەب

 نیگرەد مانەئ

 گرتن ەید  ڵکو عالش ەئ ی رشەع ەیشتیفر

 یبۆت ەوانێد سا

 شقتەع  یوال ەم یشقەع

 ەرکێف مەانیگر یرەهون وەل ێزۆت

 مڕبچ سکێفرم ییرانۆگ نۆچ ەک رمێف

 ێ مبگر ڵکو تەک ەفەد  ەیدم کەو نۆچ ەک رمێف

 شکم ێم یکانەزولەد ەیریزنج نۆچ ەک رمێف

 ێ نێکیبزر فتەد ڵید یکانەزیزر ڕەیها کەو

 ێ وازەنگ ەب انیگ شێروەساد

 یمەخ یتڵووا یپوریش ەیشن ۆت

 مدا ەستەج یرەک ەیپ ناوەل

 ە ژێبن  ۆب کمێ مامەن

 ە نێژەبه تۆخ یحڕۆ یفراوان یایدن کە، و حمڕۆ یایدن

 کانتەستەب خواەب م ەسەق

 رن ەگ یالم کار  ەل ێشنەچ

 ندامم ەگشت ئ ستمیبەیدەک

 ێنەسەد ڕگ

 والتەو م یبۆت ساەد

 یە الهوت یکاروان وەل ەک ەیه

 ش ێروەد

 ە ک ەیت ستمەه یراپاەس

 بم تەنجەو پ ستەد  یردەرگەس

 ەشۆ خر ڕپ ەغمە ن وە، ل ێتاو ەدێل

 عومرم  یالواز یختەدر

 ی کەکجاریە

 ەشێابک ڕ ەوەشڕی ەل



 رتەمەرکەب ۆڵیشک ەک ەب ەک یشەک شێپ

 یهریرمەب ۆب ەک ەیوانڕە

 رتەروەس ڵیباا یندەخواو

 ەیرەل یشێنک ەمەک من

 و  مۆت ەیکەفەد

 یشقەع یدیمور ۆت

 ی من یراوۆت

 ە ویناس مۆت ەوەوکاتەل

 مەکە د انیگر یرسود ر ەسەل شقەم

 ێ نێبارەد ی هارەب ێڵەیهڕەو  ەورەه چاوم

 ە انینوویت کانەوشەنەو

 ێ نێب ێنسک ەه ڵکوەب با

 وارمۆڵەک یزێئام ەل نێخو ەینێگل

 ێ نێرەبو یشک ەئ کێمەک

 ێتاو ەدەیق چ

 ێ الفاو یلۆپەش ێژڕب

 ی کریز ۆب رەگ ێچاو ەمیچۆب

 ش ێروە، د ێبەن ەسات مەئ

 ەوەتەکەفەد یکانەریزنج یڕەیز مەدەب

 ، نم نم  رممەگ یناوەه

 ێتک ەن یرمەن یینۆهارم

 و خودا  یبۆت شێروەد ساەد

 کامنا ەمارەد ێڵیه ەب ێڵهەب

 ێمەک  ێڕەبگ 

 حو  اەیح یزمەب ەیستەب وەب

 ۆڕێ ک ەبگر

 رچم ەد مە غ یرانەیق  ەل با

 ە وڵباا یمەعال ەبچم

 یک ێواریچوارد ەب رمەس

 ەوڵسنووردا ئاا ێب



 کان ە، درووشم رماومیگ

 چاوم  رەبەل ەوەچنەد شڕە

 پاکت  ینیوەتوو ئ ەستەه

 ە ندانیز مەل ەنێب رمەد

 خام یهزر تاەوەئ

 و کاتەد ەوەردەگ ێب یرەهون ەب یاری

 نگداەم یکیەایرەدەل لتورەک

 ەنگ ەج یراکۆخ

 غلوبەو م بیغال یحوت

 ێ لوشەمندەاڵه

 تڵو ووا ەوەتەو زانست و ن نیئا

 ێ لەزمانن ، و رەس یردێو

 یبگر سەرکەه یمل

 ێ بارەد ێل  ۆیدر ەیتڵخ

 و ە رمەش ەیوش یگران نان

 دایرزانەه ڕی بازا ەل ماف

 ە رمەگ ییوداەو س رەس

 ێقامەم ەک ەڵهێ، ت شێروەد ساەد

 ە شدۆج ۆب دانمەیم ۆیگ

 تەجار م ەئ یغانەف  کەتەل

 ە شدۆنوستووشم خر یستەه

 سنوور ە ل ادی، ز انۆیگەرزەه

 سووتانم  انیرجەم یسنوور

 و ەمشەئ ڵئا یکەیەغمەن ەب

 ەستەماران گ کەو

 ش ێروەد ەک ستمەم کێمەک


