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  شوان عةيلشوان عةيل)! ... )! ... كوردساتكوردسات((كؤنسصرتةكةي شظان ثةروةر و عةدنان كةرمي لة كؤنسصرتةكةي شظان ثةروةر و عةدنان كةرمي لة 
  

   له نیازن به  ی  نگه و کۆنسرته یان ئاهه  ئه ڕز شاراوه بت که ی به ک له ئوه یه تا ڕاده یه  وانه له
  نگه هڕ  ؟چ  ده ڕوه  ک به رجی و خه رک ر ئه  سه تو؟ له با ی ده ڕوه ک به، بیگن  دانھاغ
 و  ک من ش وه دنیام ئوه!  چاوی خۆتان بینی کوردستان تڤی تان به، ی کورد سات و که ڕیکالمه

  پای چی گاته کوردسات له، ن ن و ده که ی کورد پرسیار له خۆتان ده ری دیکه زاران بینه هه
نگی  سه  لهوت یھه  ئامز ده واشه ستکی چه به چ مه به ! ؟کات ری خۆی ده و بینه خۆی به

کانی  ه کۆمه   ناوی!ی بکات که حیزبه  بۆ  نده رعیش پوپاگه  نا شه وه و به م بکاته ندک که رمه هونه
ر  ر بن هه  بیینه ی به وه ک ئه وه،  نو ناوان ی خوندکارانیش بخاته ه و کۆمه خۆیان ر به سه

  ڕوه  به که  کاره وه وانیشه ی ئه قه فه ر نه  سه و له  ن م کاره  ئه ری نجامده رو ئه خۆیان ڕکخه
ی  وه مکردنه که و به) ینک ( یره ی غه کانی دیکه  کوردییه ه ناوی کۆمه راوز کردنی   په به، ڕوات ده
  !. ر روه نگی شڤان په سه
)  منتهخ (  که وه  خۆ بردۆته بیره یان له وه ئه. کرا  ده دی دا به ی کورد سات  که  ڕیکالمه ک له ر وه هه
م  رجه  نوی سه  به ک خرپکردنک داوه زار یۆرۆ یان وه  هه10وانی شاری دانھاغ   شاره واته
  وه. تاد.. . و و شیوعی و ئیسالمی کیتی  پارتی و یه به ر  سه ی م وته کانی ئه  کوردییه ه کۆمه

 له  ک رجییه ت هیچ خه یه  نه و کۆنسرته ر بۆ ئه روه ند شڤان په رمه هونه  پشیان گوترابوو که
  ی خوند کار به ه کۆمه  رانی چ براده  وا پده؟ شڤان کیه زانن وانیش ده دیاره ئه،  ستۆ ناگرین ئه
ی  ی کورد ساتیش ونه که  ریکالمه ک له ر وه هه،  تن خه و سه ت حه ر ناڕه روه شداربوونی شڤان په به

 شڤان  زانن که وتوون و نه ی گا دا خه گوێ ی له وه ک ئه وه !کرابوو)  یۆخ میش (ر روه د پهکور  شڤانی
و   جیھان دۆست ری رانسه  سه وان له ی ئه که حیزبه  ندامانی  ئه ی  هنده   د ده  قه ر به روه په
سه   هیچ که ر موکی روه کو شڤان په ر وه یش هه ریم دنان که ند عه رمه هونه،  یه  هه ری خۆی ماوه جه

یان پ  که ن و بازاڕی حیزبه  بکه ودای پ رانی ینک سه  تا کوردسات و براده و حیزبک نییه
 و  و خۆی ویسته  مان ال خۆشه ریم دنان که تیش کاک عه کیه  یه یره ی غه  ئمه چونکه. ن رم بکه گه

   . زانین موو کورد ده  هه ی به موکی که ره هونه
  ی ڕێ له وه ی بچن بۆ کۆنسرت بۆ ئه وه ر له به، م  ده ڕزه نده به رمه دوو هونهو  دواتر به

   .... رگرن وست وه  هه پویسته،  کاری بگرن واشه چه
   ..م  به شدار بوومایه  به و کۆنسرته له بووم منیش  دخۆش ده نده  چه
   .وتن رکه  ئومدی سه به
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