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  زیز مید عه حه. م!. ... گری هد مۆسیقا  کاتک که
ختی و  دبه  و بهبۆ خۆیماو   نهی تری گرت و هیچ ڕگه خۆی نه ج ی به تیدابرس ئازاری  منداک له که

تاڵ و  ی به رباخه تیدا به باوکایهژاری  هه   دنیای له  واته کها گری هتد .. نووس و ب ووتی و چاره
  .   !. رپرسه ت لی به سه ده..  ژاره باوکک هه و یه  ههبوونی نه
تی  کۆیالیهکانی  ڕسته ی الوه  کهی نجه شکه ی ئازارو ئه وه  تالنه ستراویدا له ست به م و ده  ده له ژنک  که

ت لی  سه ویش ده ئه.. یه  ناحای ههڕووبارک پیاوی  وواتای وایه اگریماو بۆ خۆی  چاری نهخۆی 
ر  گه.  وه  ڕوویدا وره ی گهساتک ا کارهگری کووڵ  بهماو  چاری نهستداو  ده  لهخۆییش  پیاوک که. ! . رپرسه به
کانی بۆی  رو ڕۆشنبیره هرو هۆن  بژی نووسهتدا سه نگی ده به ئش و ئازارو ده خت له دبه کی به یه وه ته نه
م   غهبوون و تۆران ره  دنیای ته ی بوو به که  ناسکه و دهل ی ترازا ی که شقه اشقک عهر ع گه. گرین ده
  ر جاده  سهژاری  ههچیبۆیاخمنداکی  که.  وه کاته گریان ڕۆژ ئه ی به  مهوگارو ڵ شه گه نو له یته ئه
 بۆ ترتر.. ن که  ده ته سه دهو باوک و   لهت فره نه کانی دنیا پووله  پهرزێ بلهڵ  رمانا هه سه له

 کانیان ماه شتا ئستا ههکان  ژاره ههو  وه و کاته لهدایک بوو  لهم   و ستهکات زووم .نگری  دهش که منداه
ت ل ی  سه ویش ده ئه..   وه یانباته  دهزیو  و تهوی تاڵ  خه وه م گریانه ده بهو  کی ساردوسه یه پرسه
کورد تی  میللهبۆ ن و ژیائازادی شقی   عهکانی کان و برسی یه  تینووهشتا ئستا هه. !.  رپرسه به
ڕوانی  چاوهکان بۆ  وه هه.. گرین دهگن و  چاو دهیشتن  کان بۆ گه ره فه هس.. نگری دهر  وام هه رده به

ی کان ئاوازهکۆتری .. ما سهی  وه ڕازانه بۆ یشکان بیستن و گۆرانی یهیشتنی  گه بۆ یشکان ئامانج و ووتنه
ین و گریان ئستا  که یالی ژیانی ب ژیانی ده واوه و گرین موو ده هه..  ستی ربه  فین و سهبۆک  ندی یه به

 و تامی  وه کاته روون پاکمان ده کانی ده  پیسه خته و له وه دۆزینه خۆمانی تا ئه  یه  تامی هه بۆ ئمه
.. اتکی خۆشی نایگ  هیچ دنیایه تامک که  یه گریان تامی هه..  میزاده گریان ئاودانی ڕۆح و سۆزی ئاده

.. میزاد  سۆزو دڵ شکانی ئاده له  ساتکه ر گریانکیش کاره هه  تاڵ جیھانکی  یی یه زه گریان سۆزو به
.. کووڵ واب نینکی به ر پکه گه گریان مه خش به به ک ده بان پشوویه ندی میھره چی خوداوه که

کان  موو گریانه هه  لهم به. !.  پرسهر ت ل ی به سه ر ده ویش هه ئه.. گا کانی تاکو کۆی کۆمه گریانه
کانی   ئازاده نگه رکووتی ده سهبۆ   یه وساوه ست و چه کی ژرده یه وه ته گریانی نهکووتر  بهرمترو  گهتاترو 

ین ناشرینتر  ت که وانی خیانه وان پشه  ئهکه.. گریبکانی  جاسووسهردوی وڕاجی نیشتمان و ڕابو ههو 
ی  وساوه ی چهک یه وه ته موو نه  هه مۆسیقای ڕۆح و ویژدانی بۆیه. ین ئاوازی درۆ بوونرو ناخۆشتر وه بوونه

کسانی و  موو نایه هه. وێ که ت ده  خیانهی و نامه  نۆته  چاوی به کهگری  دهکووڵ  به  دره م جیھانی غه ئه
ل  سه م ترو ته که وه ته تا نه هه..  رپرسه ت لی به سه ووت ده کانی تی و ئابووری یه یه ناڕکی یه کۆمه

  .  وامه رده ر به ت هه سه ڵ ده گه م له ژی کشه کسان نه و یه
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