
 

 
 
 
 

  بــرادەر گيان

 
  سابات

  

  جاريکی تر له دوورترين دووريهوە ســـــــــــــــــــ�و 

  ەشهبايکی زۆر بهه�زيشهڕئهمرۆ ر�ژەنه بارن�کی توند ئهدا له پهنجهری ژوورەکهم و 

له پهنجهرەکهمهوە چاو لهو دارەی بهردەرگا  .دارەکان دەههژ�نت گه&کان لهگهڵ خــۆی دەبات
شهوە ڕيەگ و ڕەشهبا بهه�زتر ب�ت دارەکه له ڕ* گهر يهه(ــناگرم و لهبهر خــۆمهوە دە(ــ�م تۆ بل

ه�زيک نيه  چيشهی چووە به د(ــی زەويدا هيڕەگ و ڕدواتر دەل�م نا ه�ندە جوان      کهن* ؟؟؟هه(ــنه
  اتهوە بۆ الی خه(ــکانی شار مبادواتر خهياڵ دە   عهشقی دارە و زەوی ل�ک بکات.

 ئاه�ك ،مال* زۆۆريان له ژ�ر ئاوايه ،دە(ــ�ن که الفاو زۆۆری لهگهڵ خـــۆيان راپ�چ کردووە

  مهوە له نزيک پهراو پ�نوسهکهم دادەنيشم...هه(ــدەک�شم و د�

  سهرنج دەدەم و دەچمهوە الی چـــاوە جوانهکانی باوکم و تـــا(ــه سپيهکانی سهری 

  هيچ شتيک بهقهت تـــا(ــه سپيهکانی سهری باوکم سهرنجم راناک�شت ...

* پياو�کی لهو جوانتر ههب�ت ؟ يتۆ بلتـــــــــــاڵ تــــــــــــــــــاڵ ئهمه فيدای و لهبهر خــۆمهوە دە(ــ�م 
  هموسيقاي یهژ له د�رەکانی دەبينم و دەنگی الی من خــــۆشترين نوت�که دەدۆ�ت چ

م ۆخهن و لهكهردههزرم دا گوز هكانى بهوامهردهب هخوشيهكانى دايكم و ن هستهنيشم و دهتوزيكى تر داد
   هكهشم مهب *ب هشتهههم بهرگيز لهه همن داوهشتيكت بهههپرسم خودا تو بهد

  ر هبراد

  راموشى.....هباى ف هرم ب�ى سپهى نوووسم و دواتر دهمرو دهئ هيهمين نامهندهچ هوهنازانم ئ

  هوهتهرگيز جاريكى تر نايهو ههم نا ئ�م بلهستم لوول بدهردهرواى بهويت پهمهد هم ايستا. دووبارهئ

دواى  هت و زياتر ب�گيرهلدهه *ى تر ئاراميم لهند�من ه ،نهكهد رهدووريت گوز هكان لهرؤژ هندهچ
بينى هجار جاريك فرميسكى ن م .هكهپيتى ناوت د هزكرى پيت ب هوهر خومهبهبم . لهد �ڵكانت و�شوين پ

  تڕ�هناپ *ت هوهرگيز جاريكى تر ليرهو ههن ئ(�هم د�گرن و پهد هناكانم ريچكۆر گهسهل ۆت

  دوان  هومهكهم ئۆخ ڵهگه. لهميشهت ه�ن�من. ناتاس ۆ،بوونى. تهى نهند�ك ه�هيچ شت ،هزانى وانيهد ۆت

  مهكهدۆ كانى تهنديهمۆوباسى شك

  ت�ن�لمهسهربوونى تو دۆكتاتيو د هوون بوونى منى تياي هك كهنديهمۆشك

موو هك ههنوووسم وهنها دهن ت�خنكهد داروومهگ هكان لهر�د هم دوووبار&هت بنوووسم ب�وهمهر دهبراد
 ر .....ۆر زۆررر باشم زۆجار من ز
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