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   پهدام خرا هان سیان آرد وتیرباسۆز
   هت هس هم د هن ل ه ناآباسۆ بی هئ
   یه هو هست آورد هد هت ب هس هد ناو هب
   یه هووگشت پ هنفال ل ه ئی هاشماوپ
  ت هس هد  ناویل هند گه  ویر دز هب هل
  ر ئامان و ئاوات ه س هتژر پهان ینا

  یمانی سلیشار  ه لێزۆ دلسۆهاوار ب
  یتآ یهناو  ه لت ب هس هن د هخاو هآ

  ێآر هر ئ هد هرب ه دێو هآ هانیزوو فر
  ێو هآ ها ئیر هآ هر ز ه بیمال وحال

   آوردوستانیمر ه هیآۆر هآوا س
  دانیه ه شینخو  ه دا بیمانی په
  مووان بكا ه هیریر هاو سچك  یه هب

  آا هت ن هناوآوردا ق ه لیآ هر هدووب
   یه آوردوستان نیمانی سلیرز هئ ۆب
   یه ن هش آردن هم داب ه ئیادارگئا
   ه وێر ه بچ هئ  هداریاسا ئیآام  هب

   هو هنی ه بد لیالپ  هستاویئ هبال
  دانیه هستاو شۆمام ه بێ نادر هرز هئ
  انگیا یر هآ هز هآاآ ه بێخشر هب هئ

  یمانی سلی شاری هآ هآوا حاآم
  یآان یهو هو ز هشوق ه ل هر هب ه خب
  آا ه ئیشپۆاوچ وا  هو هادارگائای
   ناآا هقس  ۆیه ب هآان ه مسئولیو هز 
   سال35 ه بیدام آرد ه سی هو هئ
سال14ی هماو هب هو یهشتان داپ   
   هیندانایناو ز هستا وا لیدام ئ هس
   یه آردنا هش گه  ه لی هاساآیم  هب
  آان هتورك فارس هن ب هآوردوستان بد 
  ران هند ه هۆ ب هو هن هخر بكۆشتان ئۆخ

  ن هآ هراق ئ عی چهارپك  یه یداوا
  ن هآ هش ئ هس بیورگ  هآوردوستان ب 
  ی هاآگز هدام و دام ود هان آرد سیرۆز
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