بە بۆنەی ٢٥ی نۆڤامبەر رۆژی دژی توندوتيژی بەرامبەر بە ژنان

ژانی ھهموو جيھانم ..من فرمێسکم!!
من دهناسی ئهی ھاوڕێی دێرين؟!
من له بهرهی ھهستی ئاوم و دراوسێمه شهپۆلی مێھرهبانی و خۆمم دهريا.
فرمێسک رازه ،رازی بهردينی بزهی بڕک و ژان.
شوێن پێی فرمێسکهکانم ھهڵگره!
خهونێک نيم له ئاڵۆزيی چاوهکانتدا تهعبيرم بکهيهوه..
سرودێک نيم له ژێر کڵپهی ئاگردا بمڵێيهوه..
دهنگێک نيم له گهرووی زهمانهوه بمبيستی..
بۆنێک نيم له ھهناسهی وهرزێکدا ھهڵمبمژی..
يان رهنگێکی وهھا که بمبينی يان شتێکی که بمزانی..
من ژانی ھهموو جيھانم ،باران لهگهڵ دهريا دهدوێ..
بهفر لهگهڵ ھهتاو ..ئهستيره لهگهڵ مانگ..
شهو لهگهڵ رۆژ و
زهويش لهگهڵ ئاسمان و
منيش لهگهل تۆ دهدوێم..
من ژانی جيھانم و ھاواری خنکاوم.
من رازی نهدرکاوی لێوهکانتم و به ترپهی پيتهکانتهوه ژان و ئازارت دهژيم.
له تهنيايی روناکمدا لهگهڵ تۆ لێوی رۆندکم مژتووه..
من مردووم و ئاشقی زيندووبوونی تۆ.
لهگهل تۆ دهدوێم ئهی بێدهنگترين ھاوار..
من له گهرووی تۆدا تێگهيشتووترين دهنگم ھاوارم که...

ئيسماعيل ئيسماعيل زادە

نيگار عينايهتی

)ئيسماعيل ئيسماعيل زادە(

با ساتێک بير بکەينەوە کە بۆ فرمێسک ھەڵدەڕێژين؟!
ئايا فرمێسکەکانمان بۆ ئارام کردنەوەی رۆحمانە ؟ يان بۆ ئەوەی ئاخ ھەڵدەکێشين و ناراحەتين؟ يان فرمێسکی
خۆشين؟.
ھيچ مرۆڤێ له دنيادا نييه که تهنانهت بۆ جارێکيش بێ نهگريابێ .ئاژهڵيش دهگری! کهچی نهک به ئالۆزيی گريانی
مرۆڤ .مرۆڤ کاتێ پێ دهنێته سهر ئهم کهونه به گريان و ھێمای فرمێسک ھهبوونی خۆی به مرۆڤهکانی سهر زهوی
رادهگهيهنێ .کاتێک منداڵێک دەگری و ھێدی ھێدی فرمێسک لە چاوی دا کۆ دەبێتەوە و بە ال رومەتەکانيدا دێتە خواری
نازانێ واتای ئەو فرمێسکە چيە ،کاتێک گەورە دەبێت و ھەست بە ئازار و خۆشی يەکان دەکات ھێدی ھێدی
فرمێسکەکان واتا دەگرن و بۆ ئامانجێک بە سەر رومەتەکانيدا سەراو ژوور دەبن.
ئێمە ھەر لە منداڵيەوە فێر دەبين بگرين و بە گريان ھەستی خۆمان دامرکێنين ،ئارام ببينەو ەو ئەو ئازارەی کە لە
دڵمان دايە بەو فرمێسکانە بشۆينەوە .فرميسک سوکنايی بەخشە ،فرمێسک سيمبولی ھەستێکی شاراوەيە ،رەمزی
ديتنەوەی ئۆميد و روناکی بەخشی دەروونە.
گريان له بهشێک له کولتوورهکاندا به کارێکی نهشياو و مندااڵنه لهقهڵهم دهدرێ و له بهر چاوی کهسانی دی به
کارێکی سوک و چروک دادهنرێ .ھونەری کۆکردنەوەی دانە دانەی دلۆپی فرمێسک لە چاواندا لە الی ژن ھەيە ،ئەوە
ھونەرێکە کە پياويش لە دوای بلوغ بوونيەوە لە بن سێبەری نەريت و کولتوردا دەيشارێتەوە ،لە الی ئێمە گريان بە
خاڵێکی الواز دەبيندرێت و ھەر بۆيەش کاتێک مرۆڤێک دەگری وەکوو مرۆڤێکی الواز و بێ دەسەاڵت دەنرخێندرێت.
زۆر جار ئەو خاڵەيان بهدژی ژن بە کار ھێناوە و بەوەش ئەوەندەی ديکە سەرکۆنەيان کردووە.
فرمێسک تەنيا ھێمای خەم نيە ،بەلکۆ لە خۆشيەکاندا ھاورێی مرۆڤە و تەنيا فرمێسکە کە واتای ئەو خۆشيە لە الی
مرۆڤ شکۆدار دەکات و بەرزترين ئاستی خۆشی دەنەخشێندرێت .بەاڵم لهبهر ئهوهی ئێمە ھەميشە لە گەڵ ئيش و ئازار

گەورە بووين ،فرميسکی خۆشی کەمڕەنگ تر بۆتەوە .زۆرجاران لە خەڵوەتی تەنياييماندا فرمێسک دەبێتە ھاوڕێ و بە
نەرمی خۆی روومەتەکانمان ماچ دەکات و بە تينی خۆی ھيوای دەستپێکێکی نوێمان پێ دەدات.
له کۆتاييدا دهبێ بڵێين ،فرمێسک ئامرازێکه بۆ سازدانی پهيوهنديی ..زمانێکی جيھانييه بۆ يارمهتی وهرگرتن و
پشتگيری کۆمهاڵيهتی..وەرن باساتێک لەگەڵ ئەو ژنانە فرمێسک ھەلرێژين کە لە گونجی ژوورەکەی دا لە بن ستەمی
زاڵمکاريدا دەناڵێنێت ،و لەگڵ ئەو کيژەلۆکە تازە پێگەيشتووە کە لە بن نێوی ناموس کوژرا فرمێسک ھەڵرێژين،
وەرن با تێبکۆشين فرمێسک لە سەر گۆنای دايکانی شەھيد و داخدار و ژنانی ستەمديدەی گەلەگەمان تێکەڵ بە عەتری
گولێ بەھاری کەين و بە سەر مەزاری شەھيدان و ژنانی قارەمانی بێ ناو بپڕژێنين.
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