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  رر  رزگار آۆچهرزگار آۆچه.... ... .... ... نن  آی سید قائید بكهآی سید قائید بكه  یهیه  هههه  آرت مواجهآرت مواجه  دهده.... ....   وهوه   نیسان نزیك بۆته نیسان نزیك بۆته2828

  
آانی سید القائد بوون و هانی   آوردیه موو سردوده ی جاران مایسترۆی هه ندانه رمه و هونه ندی له هه

موو  بیرن هه شار و خه آیان موسته نجهعسی ئستا چوار پ  به دا ببن به یان ده وآاته آانی ئه جه نه گه نده رمه هونه
  ك آونده ممو مانگك وه تی بۆ ژماردارو هه نجی آوردایه بات و ره  خه عسی بووانیان به رشۆری و به تی سه خزمه

  تا روره م قائیدی زه رده  به برده آانی آوردیان ده  شۆخه ی آجه وانه ئه....  ماڵ جته شایان بۆ ده زار آه  هه300بۆ  به
روالكی شلۆق  ك و شه  آورته وان ئیمرۆ به ن ئه شیمانی بكه دل و سی پیی په رآیی نا به لپه  هه وه  جلی آوردیه به
  ....  یه آه یتونیه  قات زه ر له یالیان هه جی بیرو خه ن آه آه تی ده  آوردایه  باس له وه

هاری  ی به آه زنه  مه وه ی آۆچ ره و آاته آردم لهروشتوی ئستا بۆی باس  ست نه  زمان و ده سته ندكی به رمه هونه
آانی  نوان سنوره لك له ی زۆری خه  آاتك زۆربه  له  ناو شۆرشگرانه  به نده رمه و هونه ندك له  رووی دا هه1991

  ش له رگه نگی پی خوادبون و پشمه رماو برستی ته آانی عراق بوون و سه  سنوریه ئران و تورآیاو گونده
 8 /7و  ئه.... .. ر نت ده  آوردستان به ی له آجاره یه آانی به عسیه نواند تا به ردی ده به داستانی آۆری نه

  ن و دوباره آه غدا ده ردانی به سه.... ولر ندانی هه رمه تی هونه تایبه یان ناست به لك باش ده  خه ند آه رمه هونه
 و   زره  زره عسیان دوباره رشۆری به  سه وره  دایك بوونی گه ژنی له  جه  و له بۆ سید القائد وه نه آه  ده یمان تازه په

نگاو   جلی آوردی ره آانی آورد به شه  چاو گه ن منداله آه  وا ده وه لنه خۆشی بۆ ده موو سالكت به مۆسیقای هه
  .... !!!!!!!!ن ما بكه ن و سه  لده پله نفال چه رانی ئه م سه برده نگ له ره
لبت  ك هه ج الیه ن و رۆژ له ۆژه  بره ك گوله درن یان وه وانك لده موو قه  هه لت به ك باپیرم ده وان وه  ئه
   زمانانه سته و به ك ئه س وه  خۆ آه قی خۆیانه  هه وان نیه یم له من هیج گله.... . ن آه  ده و شونه وانیش روو له ئه
تی  ر ئستاش باسی آوردایه گه ئه...  بیرانه بیر و مه شارو خه و موسته  پیناو ئه  لههید آردن دا  شه  خۆیان به  آه نیه

  بایه  ده زیمی جونكه غدا بۆ آاری ته  جوین بۆ به لن بۆیه  ده و آاته ن ئه ت بكه ناعه وا قه یت ئه تی بكه و حزبایه
.... . آرد ند جار باسی شمال حبیبی ده ان چهشكاند و ی آردوو یان چۆن آكی ده رده به بزانین سید القائد جی له

  آا له دهَت و پرس ورایان پی  الت مشوره سه  ده ن آه و هاوآیشانه موو ئه ست رۆشتوی هه وان ئیمرۆ جوامیری ده ئه
  ... با زمون ناویان ده  ئه لكی به  خه آا و به التیان ده  جیا جیا آان خه بۆنه
یان  آه ر مزه سه  له وان زۆر جار له آرت و ئه یان دادگا ده آه  دۆراوه رۆآه تا سه ئس یه وه مووی خۆشتر ئه  هه له
 باس  ی تریش آه زۆر قسه...  وه شته وه  خۆی ده ر له ئیساتی هه ره.... وان  پاله وه رآرده ر خۆی سه  خوای هه لن به ده

شیمان بۆ رۆژانی رابردوو  زۆر جاریش په.. ..رم گه  بۆآاتی خۆیی لده وه شھیره ی ته  خانه جته آردنی ده
  ی آۆنه نه نگه ایبراهم زه... بوو نسیرو بوو قائید و ئه  مۆسیقیان بۆ ئه  یاد آه وه یان دیته و رۆژانه آیشن وئه لده هه

  .... . دا ولیر لده پاریزگای هه
یت زۆر جاریش َدر نجام ده رمی آوردستان ئه  هه وا له ن آه جان و فیستڤاله و میھره ی زۆر له  واجھه وان ئستا له ئه
فرۆشن و  ر ده سه یاتمان له ته  جلی آوردی وه بت و به  ده آه روی لیسته سه  ناویان له وه ره آانی ده نگه  ئاهه له
  ....  وه لنه یان ده آه  دۆراوه رآرده آانی سه یادی جاران سۆلۆی سروده به
نھا  وان ته  پیس بوون الی ئه رجی جلكاوك جونكه  ناو هه ونه ن یان بكه  بدهرجی ئاویك  هه وان پیس نابن له ئه
لگوتن پاك  آی پدا هه یه  هۆنراوه  پارجه ك یان به  زورنایه و به تاله زاریان به رمه لی شه وا باغه  آه یه و آاتانه ئه
ر   سه جته  ده و دادگایكردنه موو ئه رۆآی آۆماری عیراق و هه دام سه وان ئستاش سه  الی ئه  جونكه وه بنه ده
مر  دام حوسین ئه  سه رمانده رۆآی فه آرت و سه یان آۆپی ده آه ریه  په200  فه له  مه ی شانۆ و دوایش دوباره خته ته
.... .... . 2020سالی  زاری عراق له رمه زیری شه  وه بیری بكرین به شاری و خه  موسته آات له ده
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