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  د مه هۆگر محه. ... ن به  مه  خشته ریا له که ند زه رمه هونه

  
  چن؟  تۆ ده ی له وانی تر که ریا ئه که زه، مک بۆ کوردک وه
و  ندک له هه، بت رچاوی ل درووست ده ندی لھاتوو و به رمه ک هونه یه وه ته موو نه هه

ندێ  هه، ر شانۆن ندی سه مه ره ان هونهندکی تری ندی ستۆدیۆن و هه رمه  هونه ندانه رمه هونه
مان   هه و لهن ندی ستۆدیۆ رمه  هونه دات که ڵ ده ر هه  سه قینه ندی ڕاسته رمه جاریش هونه
  مه ستا حه یا ماموه، ردان لی مه ستا عه  ماموه بۆ نموونه، نر شانۆش ندی سه رمه کاتیشدا هونه
بت   ساح دیالن ده مه ستا حه کانی ماموه کاسته  مان لهم گو رده  هه  ئمه که،  ساح دیالن

  ی منداڵ و ورته ت قیژه نانه کنیککی زۆر الواز و ته  ته به،  ماکدا تۆماری کردووه  له که
  م به به، بت  دهرداخیشت گوێ ل ی قاپ و په قه جلیس و ته ورتی دانیشتوانی مه

نجا  په  که ینخواز  ده د خۆزگه سه، ی  خۆشه هنگ و ده کات به دای ده کی وا جوان ئه یه شوه
  . با ندی وامان هه رمه هونه

 ستۆدیۆ تۆماری کروون و   له گرم که ریا ده که ند زه رمه کانی هونه  ستارانه م گوێ له رده من هه
    به

  . گرم رده ڕاستی چژیان ل وه
ولر و   هه له) ریا که زهند  رمه ههون ( بوو  مۆسیقییه نده رمه و هونه  گوم له  کهم کاتک به

دا بۆ  ده ش بم شتکی زۆر جوان بوو الوانی هان وه ب ئه ده(. بژاردن سلمانی بۆ هه
ی  وه  بۆ ئهم به، )   و شتکی پیرۆزه  نزیکه وه  بیر و بۆچوونی منه  له وه  ئه نگدان که ده

 کردی  ی که نه شاز و هه و نه ئه،  وه ته ایهنگی الی من بم مان سه ر هه ریا هه که ند زه رمه هونه
  ، یکردبا  نه دا خۆزگه و چاالکییه له

   خۆشه نگه و ده بت ئه م چۆن ده  دی خۆمدا ده  و له وه خۆمه  من خۆم ده ئستا کاتک که
، هو کاته د پرسیار خۆی قیت ده سه،  وه  خواره هنایه چاوی مندا   خۆی له نگه ند ئاهه و چه به
متر   تۆزک که نه و هه کرا ئه ده  یان نه؟کردبا ی نه نه و هه ریا ئه که ند زه رمه کرا هونه  ده نه

، ی کرد یه ه موو هه و هه ک ئه ؟ یان وه  چاومان ل بپۆشیایه  بوایه وه  و قابییل به بونایه
  ؟ وه ته  کردبایه  یان نه و بارهبت دو ر هیچ نه  یا هه وه نه ڤیزیۆن دووری بخه له ته  کرا له ده نه
   و چ له  ڕووی مۆسیقاوه چ له، کانی زۆر جوانن ریا کاره که ند زه رمه  هونه  دیاره ی که وه ئه

 و دوا  وه که  یه ورووپا نابووی به  ئه  له ی که  مۆسیقییه و گرووپه  ڕووی ئه چ له ڕووی کلیپ و
  .  ستخۆشییه ی ده س ناکرت و جگه موو که  هه  به وه ئه. ی تورکیای و گرووپه ترییش ئه

، ریا که ند زه رمه  هونه ین له که ڕوانی شتی باشتر ده م چاوه ر ده کوو گوگر هه  وه م ئمه به
  . ریمان بۆ تۆماربکات ی هونه ه شاز بکات و هه  نه  تازه  به  بوات و تازه و داوه ره ک به نه
م  ئه، زانت م ده ر که  هونه  له  دیاره م که ی ناکه) کودرک (ڕز ی به سهی من ئاڕا م نوسینه ئه

  .  وه خۆیدا بچته بت به  ده که،  ریایه که ند زه رمه ی هونه ی من ئاڕاسته نوسینه
   بکات م خانه چاوی ئه ریا ڕه که ند زه رمه بت هونه ڕای من ده به 

  . ر شانۆ ک کاری سه نه، کاری ستۆدیۆی زیاتر بکات -1
ی  وه خواردنه   خۆی بت و دوور بت له بت ئاگای له ده، ر شانۆ بکات هر کاری س گه -2

 کحوول 
ی  وه دوور خستنه بۆ وه، کی چاک بکات یه ر شانۆ پرۆڤه  سه ی بته وه بت پش ئه ده -3
 .  کردی ی که نه شاز و هه و نه ئه
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 دوا  بۆ نموونه، ستت ی تر ببهندان رمه  هونه بت پشت به  دانانی ئاوازدا ده له -4
 گۆرانییان 14، ند بریفکانی تدا بوو رمه ک ئاوازی هونه ریا یه که ند زه رمه سیدی هونه

 . کرا ڕوان ده  چاوه هنت که ست نه  ده  به وتنه رکه و سه  وایکرد ئه که، ئاوازی خۆی بوو
 .  وه مکاته  میدیای کوردی که ی خۆی له وه دوور خستنه -5
ڵ   گه ندکانی خۆی له یوه ستت و په به ندانی تورک نه رمه  هونه پشت بهزۆر  -6

 . و بکات ندانی کورددا پته رمه هونه
 خۆبایی و  ن له که برت و وای لنه  نه  خشته ریا له که ڕز کاک زه ندی به رمه هیوادارم هونه

  . چن؟  تۆ ده ی له وانی تر که ریا ئه که زهک   دوو وتاری وه رچت و بیخلسکنن به موار ده ناهه
ند  رمه ری کوردیدان و هونه تی هونه  خزمه م له ر ده  و هه ندی باشمان زۆره رمه  هونه ئمه
ین  که تری ل ده وره ڕوانی شتی زۆر گه  و چاوه ڕزانه  به نده رمه و هونه  له ککه ریاش یه که زه

ولر و سلمانی   هه ریا له که ند زه رمه ونه سوار و گالنی ه گل ناب به تا نه و سوارییش هه
  بت له کوو ده به،  ماوه  هیچی پ نه ڕزه  به نده رمه و هونه  ئیتر ئه ت که  نایه وه  مانای ئه به
  . ترگر رس وه کانمان ده ه هه
ریا  که زه.  وه  بیخونیته توانیت لره ده  ناوی  به ی نوسراوکه وه مدانه وه،  م نوسراوه ئه
  چن؟  تۆ ده ی له وانی تر که ئه
 


