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  رکورکو  سهسه ...  ... نگنگ  بهبه  ی دهی ده  ئوهئوه

  
  ی تاریکین کوره مه مشه شه

  ڕی براکوژین ئاگری شه
  ی دی کوردن بوخزوکینه

  ردین ی نامه کۆنه الوه که
  شی  ناوڕه ر هه به وان له شه
  ی نییه چاوتان ئۆقره وله خه

  شی ڕه ر چاره به ڕۆژان له
   ی لویشتان گزییه بزه
  نگ به ی ده ئوه

  تان ۆ بازی پیشهه درۆو گزی وده
    زبخانهو رانگولک سه

   تانه و ڕیشه ج وبناغه
  ڕه نگ گۆرانیتان زوڕنای شه به ی ده ئوه

   ڕه  زه ڕه  زه رایه راهه چینتان هه
   ری الیالیه بن ناتوانن بژه ئوه

  ی کورد بۆکۆرپه
  نابن  ناتوانن په ئوه
  ڕۆژانی تۆفانی کورد له

  ن  وه ته ک نه ری یه  زوڕنای داگیرکه ئوه
  نگ بۆترسانی مندای کورد به ی ده ئوه

  ن وه دو و درنج خو و شه
  ڕوو نه خه  ئه ک فریشته چی خۆتان وه که
  لیسمی  ته به

  درۆو بوختان ف وجادوو
  یه ری دیاریان هه کسه ریه مرۆی جیھان هه

   یه ک زمان وباریان هه ش یه ک ڕوی گه ریه هه
  رن دان سه نگ سه به ی ده ئوه

  رن زمانی چوار داگیرکه
  ن ده ک سه زری تۆزگرتووی یه هه

  گۆرانی مردوون روی  شی گه 
  وتون کارکه مای پیری له سه
  روا ب په  ئاوا به بۆیه
   ن دڕکوداه گوڵ ئه به
   ن شینه شادی کورد ئه به

   الی ئوه  له م وته گشت شیرینی ئه
   گای تاههری مارو  زه
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   ر ویژدانتان زیندووه گه خۆتان بن ئه
  ؟رگه وین یان پشمه که ئوه
  ؟رده وچیاو هه وین یان کوردی ئه که ئوه
  رن  ی داگیرکه کۆیله ئوه

  غان  رمه ئه ستیان به ربه ی سه وانه یان ئه
  ؟بۆکوردهانی

  رن زی داگیرکه فه ندی نوقه  به ئوه
   ئاوی کانی؟مژی رزه ی به رگه یان پشمه
   شودیاره ند ڕووتان ڕه دنیابن چه

  ر ئازادی کورد رانبه به له
    ستو دتان وائاشکاره ده
  . ندی کورد ر چاوی بیرمه به له
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