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  ر همن عومه... !! رگی دایكمانیان سوتاند ی جه وانه سوتنن بۆ ئه رگی دایكتان مه جه
  له  ی آوردستان هرگ  پشمههزی دنیام (
 بۆ  هۆشیارترهتی سیاسی آورد  رآردایه سه

 قوربانی و خۆی  م خۆی ناآاته ی آورد به آشه
   )  آوشت نادات بری هیچ به له
و  وه وسته چه  ده یه ی آورد هه ته وه له

  ی آه وه ر ئه سه آوژت له درت و ده ده تیھه
ی گایا  گو ی له وه آو ئه روه م آورد هه  به آورده
واو  ی ته آه دانه  لدان و تھه رآه وتبت هه خه

آو پش   وه ۆ بكهی خۆشی ب بوو دوو قسه
  .  وه ی لدته آه دانه تھه

 نیاز  رگه  پشمه  آهم بیست وه وای ئه آاتك هه
و   عراق بۆ به ند ئامانجك بواته  بۆ چه وایه
  وه م بیر هاته وه ر ئه آسه ری بۆ آورد یه سه رده ده
رگ  ك بۆ دایككی جه یه رگه رمی پشمه ر ته گه ئه

مكی  تی آورد چ وه رآردایه  سه وه سوتاو بته
دوو    نین به بۆش آانی ئمه ر آرده ت خۆ سهب ده

رگ سوتاو  ور دایكان و باوآانی جه ی چه قسه
و  ڕی ئازادیه و بین شه وه تننه ه بخه هه
ی  وه ر له  پناوی پاراستنی خۆی به مریكا له ئه

  . آات ری هرش ده  سه هرش بكرته
و  تا ئه تاندن ه خه و خۆ هه وه نكردنه پا ی بۆی بكرت له وه تی آورد ئه رآردایه  سه وه  داخه زۆر به
 هۆشیار  وه  بیكات هیچ آاتك له یه و دوژمانی خۆی ئاماده  آوشت بدات بۆ بگانه ی آوڕی خۆی به سنوره
  وه و هانات بۆ بھنت ئه  ناچاریدا پویستی پته مۆش له ر ئه گه  ئه ر دوژمنه  دوژمن هه  آه وه نابته

  . یكات و ده مه ی پت بكات آه وه  بوات ئهتی سه رآاتك ده هه
تی سیاسی آورد  رآردایه ی سهت سه  ده ی آوردستان جیا له رگه  هزی پشمهیان دنیام م جاره م ئه  به

رگی دایكی خۆی  ناڕوات جه، مریندا بستك بوات و دیوو چیای حه  به نیه و ئاماده وه آاته بیر ده
   ئامانج له آرن به ده  ی آه وه یشتوون له  تگه رگی دایكیان سوتاند چونكه هی ج وانه ئهسوتنت بۆ  ب

  . رو میلیشیا  تكده بردن به  ناویان ده ی آه وانه پناوی ڕازی آردنی دی دوژمنان و ئه
   


