
  ی نۆڤامبەر رۆژی دژی توندوتيژی بەرامبەر بە ژنان ٢٥بە بۆنەی 
  

  . من فرمێسکم!!.موو جيھانم ژانی ھه
 

 ی ھاوڕێی دێرين؟!  ناسی ئه من ده
 .ريا و خۆمم ده بانی مێھرهپۆلی  شه  ستی ئاوم و دراوسێمه ھه ی ره به  من له

  . بڕک و ژان ی بزهردينی  به، رازی   فرمێسک رازه
   ! ڵگره کانم ھه ی فرمێسکهشوێن پێ

 .. وه هي عبيرم بکه تهکانتدا  ئاڵۆزيی چاوه  لهونێک نيم  خه
 ..  وه ی ئاگردا بمڵێيه ژێر کڵپه  سرودێک نيم له 

  تی نيگار عينايه                       ئيسماعيل ئيسماعيل زادە                                                        بمبيستی..   وه مانه رووی زه گه  نگێک نيم له ده

 ڵمبمژی.. ھه رزێکدا ی وه ناسه ھه  لهبۆنێک نيم 
  بمزانی..   شتێکی کهبمبينی يان   ھا که وه نگێکی رهيان  

 دوێ..  ريا ده ڵ ده گه موو جيھانم، باران له من ژانی ھه
 ڵ مانگ..  گه له  ستيره تاو.. ئه ڵ ھه گه فر له به

 رۆژ وڵ  گه و له شه
 ڵ ئاسمان و  گه ويش له زه 

 دوێم.. ل تۆ ده گه منيش له
 من ژانی جيھانم و ھاواری خنکاوم. 
  ژيم. ئازارت ده ژان و  وه کانته ی پيته رپهت  کانتم و به درکاوی لێوه من رازی نه 

 . مژتووه. رۆندکمڵ تۆ لێوی  گه نيايی روناکمدا له ته  له
 تۆ.  بوونی من مردووم و ئاشقی زيندوو 

 نگترين ھاوار..  ی بێده دوێم ئه ل تۆ ده گه له
  (ئيسماعيل ئيسماعيل زادە)                                           ... نگم ھاوارم که يشتووترين ده تۆدا تێگه رووی گه  من له

                                                                                                                   
 
  
 

  ؟!با ساتێک بير بکەينەوە کە بۆ فرمێسک ھەڵدەڕێژين      
  

ئايا فرمێسکەکانمان بۆ ئارام کردنەوەی رۆحمانە ؟ يان بۆ ئەوەی ئاخ ھەڵدەکێشين و ناراحەتين؟ يان فرمێسکی       
  خۆشين؟.

  
ئالۆزيی گريانی   ک به چی نه گری! که يش دهڵ ئاژه .گريابێ بێ نه ت بۆ جارێکيش نانه ته  که  دنيادا نييه  له ێھيچ مرۆڤ

وی  ر زه کانی سه مرۆڤه  بوونی خۆی به گريان و ھێمای فرمێسک ھه  به  ونه کهم  ر ئه سه  نێته مرۆڤ کاتێ پێ دهمرۆڤ. 
 رومەتەکانيدا دێتە خواری سک لە چاوی دا کۆ دەبێتەوە و بە Bھێدی ھێدی فرمێک دەگری و کاتێک منداڵێنێ.  يه گه راده

ھێدی ھێدی  و خۆشی يەکان دەکات و ھەست بە ئازار تێک گەورە دەبێت کا  واتای ئەو فرمێسکە چيە، نازانێ
  دەبن.  سەراو ژوور ۆ ئامانجێک بە سەر رومەتەکانيداو ب فرمێسکەکان واتا دەگرن

ی کە لە بە گريان ھەستی خۆمان دامرکێنين، ئارام ببينەو ەو ئەو ئازارەئێمە ھەر لە منداڵيەوە فێر دەبين بگرين و       
فرميسک سوکنايی بەخشە، فرمێسک سيمبولی ھەستێکی شاراوەيە، رەمزی  مێسکانە بشۆينەوە.دڵمان دايە بەو فر

   نە. وديتنەوەی ئۆميد و روناکی بەخشی دەرو
  

  سانی دی به ر چاوی که به  درێ و له م ده ڵه قه له  شياو و منداIنه ی نهکارێک  کاندا به کولتووره  شێک له به  گريان له      
، ئەوە اواندا لە Bی ژن ھەيەکردنەوەی دانە دانەی دلۆپی فرمێسک لە چھونەری کۆنرێ.  کارێکی سوک و چروک داده

 لە Bی ئێمە گريان بە ە،دەيشارێتەو داێبەری نەريت و کولتورلە دوای بلوغ بوونيەوە لە بن س يشھونەرێکە کە پياو
 ێ دەسەIت دەنرخێندرێت.Bواز و ب تێک مرۆڤێک دەگری وەکوو مرۆڤێکیخاڵێکی Bواز  دەبيندرێت و ھەر بۆيەش کا

  و بەوەش ئەوەندەی ديکە سەرکۆنەيان کردووە. بە کار ھێناوە  ژن دژی بهزۆر جار ئەو خاڵەيان 
 Bی لە خۆشيە ئەو واتای کە فرمێسکە تەنيا و مرۆڤە یھاورێ ەکانداخۆشي لە بەلکۆ ،نيە خەم ھێمای تەنيا فرمێسک      

 ئازار و ئيش گەڵ لە ھەميشە ئێمە ی وه ر ئه به له مبەI .دەنەخشێندرێت خۆشی ئاستی بەرزترينو  دەکات شکۆدار مرۆڤ



 بە و ێھاوڕ تەبێدە سکفرمێ ماندايتەنياي خەڵوەتی لە زۆرجاران .بۆتەوە تر ەنگڕکەم خۆشی فرميسکی ،بووين گەورە
  .دەدات پێ نوێمان دەستپێکێکی ھيوای خۆی تينی بە و دەکات ماچ مەتەکانمانروو خۆی نەرمی

رگرتن و  تی وه بۆ يارمه  نديی.. زمانێکی جيھانييه يوه بۆ سازدانی په  فرمێسک ئامرازێکهبێ بڵێين،  کۆتاييدا ده  له       
ئەو ژنانە فرمێسک ھەلرێژين کە لە گونجی ژوورەکەی دا لە بن ستەمی وەرن باساتێک لەگەڵ تی.. Iيه پشتگيری کۆمه

  زاڵمکاريدا دەناڵێنێت، و لەگڵ ئەو کيژەلۆکە تازە پێگەيشتووە کە لە بن نێوی ناموس کوژرا فرمێسک ھەڵرێژين، 
کەڵ بە عەتری وەرن با تێبکۆشين فرمێسک لە سەر گۆنای دايکانی شەھيد و داخدار و ژنانی ستەمديدەی گەلەگەمان تێ  

  .  بپڕژێنين ھيدان و ژنانی قارەمانی بێ ناوشە بە سەر مەزاری گولێ بەھاری کەين و
  

   )نايەتیينيگار ع(                                                                                                                                 
   
  


