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  ولریولری   مجید هه مجید هه  مالمال  کهکه... ...   ) !) !حم کردحم کرد   فه فه  وهوه ( ( ئیبۆ ئیبۆ  کۆنسرتک بۆکۆنسرتک بۆ

  
درت   ساز لده  تاتلی  ئیبراهیم هۆڵ بۆ هاتنی  ئاسمانی ده نایکی  که له،  یه ک هه نگۆیه که ده یه ماوه
وردستان و  ک کی خه ره   به رو  ب سه و ڕیکالمه ئه، ن که  ده  بۆ  کوردستان کۆنسرتی کانی شاره  له که
  کورد به زنیان بۆ  وتکی زۆر مه سکه ی ده ک ب وه،   راسان کردوه هه   ئۆروپاشی کانی ت کورده نانه ته
  ! سایه  هه و کاره  به وره گه  زۆر رپرسکی  به  گوایه ن ده!  بت وایه هنا ست  ده

  
  ریکالم،  سایش بت ری  و سه  قوربان نیژ  جه ریکه ن وا خه ژ  جه  دوای پاشان کرا به، ژن  جه گوتیان له

کانیان   دۆالر باوییه25   بلیته ستابن نه  هه  خۆیان ی  مایه چم هشتا به بۆ ده من وای ،  وه بایه ر نه هه
 ئاخر !هات   نه ر هه    تورآیش چکه به  ئیبۆی  بۆیه.  هاتبت وه  الیه  به س م که و که ر نیشتبت سه  له تۆزی
  . .  م خۆشه  ده  به  دۆالر لیۆندوو م

  
   ئیبۆ ی که وه  له ب ئاگان!! ؟؟ن که  ده  کوردی ری وهونه یڤ  په تی  خزمه و کۆنسرته به پیان وایه 

ک  ه چه ڕه   به  برایم زانین مومان ئه هه  .  تورک دزیوه ری داگیرکه  بۆ  ی کوردی و ئاواز دان گۆرانی سه
 عراق  ت دم بۆ  ده تورکی  به ،  بدوێ کوردی شیان به که  ڕیکالمه تابۆ  هه رمه شه م پی به،  کورده
ی زاگرۆس  ر شاشه  سه  له چی که! . . !ییار  عه  کوردی یه وه ئه) حم کر  وه فه (ی دبژیت  وشه دوایین

  ئیبۆ ! عراق کوردستانیبۆ  ت دم   ده  ئیبۆ نوسراوه کانک   خه کردنی واشه  چه  بۆ  رمانه شه ڤی ب تی
ڵ و  ده، کات رم ده  هه  له  ڕوو  دۆالره  خۆشی  له  بکات ت کۆنسرت  نایه ی که وه ته  نه  کورد بۆ بۆ
  کانی  کورده ی  تورکن زۆربه و میتی قاچاخچی که } م  له  و سعد به  ئربللی عباس{ ئیبۆ  کانی بوکه ر به

دا  ڵ گه ستیان له ت گربه حکومه) ئیبۆ ( هنانی  بۆ رسوڕمانه  سه جگای، ناسن یان  ده ئۆروپا چاک
ر  گه  کوردی ئه ری و ئاوازو هونه یڤ په  له شه ره و  گه و زومکی نبیری  تی رۆشه  زاره  وه رمه بۆ شه، کات ده
  له  سورو کی هی  جامانه  دهۆک  له نگ کاتی ئاهه ر له گه  نام ئه وه ئیتر ئه. نجام بدرت ئه و کاره ئه

   سوریایه  کوردستانی کی  خه  که  حاجۆ جوان. و ملی شان ر نه سه وز بخه سه سمالکی سلمانیش ده
  ورۆزدا به  نه وێ له کانی ئه  بۆ کورده ر ملی ی سه  جامانه  وبه  کوردی  جلی د به  ئامه چت له ده

تی  وه به ده خۆی  ئومدی و ن و خه ولر  هه دونش له، کات  پده ست  ده  کۆنسرت نه رگه  پشمه گۆرانی
خۆ ، بت وا ب   ده وست  هه ن  خاوه و ن  سه  ڕه ندی مه ر هونه، یاند گه  ی دنیا ده گوێ  به ردانه مه کوردی 

 به  خشم هب کانـم ده  کۆنسرته  داهاتی له شک  به  کرا بت  ده، کرا ده  نه  پ شی وه ر آاك ئیبۆ ئه گه ئه 
و   نو کوچه کانی  بنازه کرمانجه  بۆیاخچیه  یاخود منداه  نفال  و ئه بجه ه  هه کانی پاشماوه 
  یداکردنی  په وێ بۆ  ئه ی و گرانیه  له نبۆڵ که سته و ئه د مه و ئا ه زیر  جه کانی قامه  شه ر و سه رمیناڵ ته 

   له زارییه مه ر  کورد شه ی  ئمهۆئاخر ب.  نن  ده گ  سه ی ڕاو رگی مه   کۆله  ژیانکی بۆ  نانک  پاروه
  و ت  یه  نه م ده   له  کوردی ی  وشه رست  په و بگانه  بت  کورد ک ه چه  ره  به بین شدار  به سک  که کۆنسرتی

   کردنی  دابین وریو کۆنسرته مش  ئه  جیاتی  له ولریش  هه ی ده با ئیداره، بت  مار هری   ژه زاری ر سه له
  خۆ  له نجه خر  گه و بکاری  کرچی یرانی و قه رم  هه ی که  تاریکستانه خته  پایته با بخوات بۆ کاره ئاوو
 و   دزی ر  به  له  ساه  دوانزه که ر بکات سه  چاره ییه ڕه و به ئه و  نی مه سوته یرانی   و قه کان دیوه نه
ولر   هه ی  جادده ری به و رو ئه مبه کتار له و هه  دۆنم   به وی زه شکردنی  دابه  ئیداری  ی نده گه
  ش ڕه ری و سه  پیرمام الر له و ته ڤلالو کۆشک  ئاوا کردنی    له  جگه، کان سئوله ر مه سه دین به الحه سه
ش   ئوه له ر  به دارانی کمزانن حو  مه مژه گه      به کی  خه ئوه.  ر نیه به  له ی  دیکه مکی خه. . . هتد

و  کی ئاکرێ  خه رینی ڕاپه،  ڕوانی  تده  وایان ر هه،  ت بوون سه و ده ستی پاره  ئاسا مه خۆتان
و  کار وا بوا شۆڕش، ن  پبکه رکی ودوا ده مه ب له  ده رناکه ته  خه نگکی کان زه نزینخانه  به سوتاندنی

  .  بت ها به ڕوه  داییک  له اوهم  نه ی  هنده  دیکه ڕینکی ڕاپه
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