
 نابوون چیرۆکی فه
  فا موستهفرمسک 

  !!!!م گه  پتده دنیابه.... گویدا  کدا چرپانم به بیه ژر دارشۆڕه له
  ..... وه کتر جودا بکاته یه  له من وتۆ نا هیچ هزیک نیه کا دهتوانت لیکمان ب رگ ده نھا مه یمانم پدا ته په
و ڕۆحمی  کرد،فرمسکی دووری ئه باس دهکان  ستره م بۆ ئه ویستیه م خۆشه وکدا بوو ڕازی ئه  شه ناکاوه له
ی  ئه* الم پیان گوتم   وه وانیش هاتنه هنا، ئه روم ده  و گه هناسه تکانم بۆ کروزی له سره و حه وه شته ده

کی  ریه ویش توله  ،ڕگای ئه  اللش بندهشنی وری گوندت چه و شورای ده خته لیک سه کچی ئاو ڕگات گه
نگلستان ب ترس و ڕۆشن تربوو،  جه اللش بندترو له و له وینی ئه م ئه به. . نگلستانه درکاوی وجه

وم   شه ی مانگه وتم، تریفه  کهو کانی ئه شق وچاوه یمانی ئه دووی دلی ڕاستگۆو په سپی ڕۆحم تاو داو وه ئه
  .......لم باخه لهکی داکیشم  یه ک نا و ونه یه  پریاسکه شم له که ه تارای بوکینیم و مشت خۆی گوند کرده

ڤین بۆ   ئه کی له یه هالنهکردم، ڕی ده مان چاوه که ودیو شوورای گونده وی جوامر له ئه 
رزی  له ده م هه سته ک جه ک بیه  سوره،وه گوالله  جار و بالیفکیش له نرگزه رک له چنیبووم،راخه

ی دی   ترپه مژی ، گوم له م ده کردو هه ده بۆنی  رم و پتاسه رگیش گه جه رمدا و ڕۆحکی ئازاو به شه له
ویستی من و  ڕۆژک دت دوعاگیان خۆشه*پی گوتم ....بووم یهیانم دو ر ترین بوکی ئه وه خته  به،گرت ده

م  نجانی ئه موو گه  چیرۆک ، هه بینه  ده وساکه  خوارێ ئه ماندا رۆبچته که ر گونده سه شنی ڕووبار به تۆ چه
  .....منیت  نگلستانیش ده  جه شووراو نه ئیدی نه... بن ویستی ده  خۆشه  فره وه انهش لیم ره ڤه ده
واکی شومیان    هه وه که ی ژوره ره نجه په ش له ڕه له ناکاوداقه  ، له وه وشه دواین ئه کان ئه زمانی بالنده به

   کانیان به یان داوین،که هالنه  مارۆی گورک گه له  گه بۆهناین گوایه
ن و  ده زگیرانم ئازار نه  ده وه قژ ڕاپچ کرد ، پاڕامه  بهمنیان ... ند داڕمامانیان  ،هالنه وه تیژ کردۆته

رکردم تا  به ی خۆی له که  سوره ته ی پکرا چاکه وه رئه ویش هه ئه.. وه نه که و نه  له وینه م ئه ی ئه تۆه
لی  په ستی چه ده وم به من بزانم تا بۆنی ئه... نت، ناز م ته دا نه یانه ی به م کازیوه و له ونمی ئه شه
  ؟   -وه نمه ر نه  سه وه وه دوایادگاری ئه بووبت به  نه وه یا تۆ بی بۆ ئه..  وه بته  لنه وه وانه ئه
م  که  شوومه  بۆ گونده وه ، بردیانمه وه نه که م لده یه سته م جه ی ئه پارچه زانی چۆن پارچه م ده و نه تاو ئه له
ک  و ساز بکراو وه زوم بوو ڕۆژک بۆمن و ئه  ئاره کردکه ی ده نده ماوه و زه له.. کردم  ڕوانیان ده وێ چاوه له

 نووق  ردانه و به بری ئه له ..  ودا بووایه دستی ئه ستم له  ده رچۆپیم بگرتایه م سه که گشتی کچانی گونده
   .... باران کرامایه

ردوو گوی خۆم  م هه یه سته م جه کردنی ئه پارچه ی خۆم و پارچه گورگ و قیژه له نگی هاواری گه ده له
ستان ب  وه  نه وه شه وه ربه وان هه م ئه ،به نگ بداتاوه گومدا ده  لهم که ویسته ی خۆشه ،تا دوا چرپهگرتبوو

ی  وه  بگرن ، ئهر  وهبووم وه ی شینه سته  جه ه تا چژ ل وه تی پکردنم رووتیان کردمه جم کردن و سوکایه ڕه
شیان پیاوک  وی که کرد ، ئه ی ده که دایک و ژنه زاران جارتفی له  هه  بوو ڕۆژانه وپیاوه گرتم ئه ردی تده به

دام کوڕی  ی لئه قه ش پله ی دڕندانه وه کان ئاشناکرد ، ئه عسیه  به مانی بست بست به که بوو گونده
گرتم ،، ئای برا  مان ڕگای پده ڕی قوتابخانکه  له رمانه ند جارک ب شه  بوو چهمان هاوسکه
مندا  ت به کانه ی دداریه بویت نامه رتۆنه ی هه وتویت ، ئه تیان که هاله جه ی تۆ بۆدوی م ئه که ویسته خۆشه

  دا؟بت فت  م دونیایه ک پیسترین شتی ئه  دواجاریش وهت که ستهو نادر بۆ خۆشه ده
  وت کراو هنایه  چژکی زه ی منی به و باوکه  بلۆککی باوکم کۆتای پھات ،ئه ی ژیانم به دواچرکه
بول  زدان دوعاکانی قه  منی ناو نا دوعا تا یه وه ی خۆیه وه وساندنه نھای وچه  ته  و دایکم له دونیاوه

  ....بکا 
ستم  هه. ن  ده م ل ئه قه کرم و پله ران دهردبا بهر م هشتا هه وئاسمان فی به ره م به سته جه
  ر بوون م به  الشه مردویش له  به فامانه   هات نه وان ده نینم به کرد ،پکه ده کانیان نه ئازاره به



ترسی  ه، لگرت ی بوکنیم ده رده رگی نو په  و دایکم بۆمه قیان چوه نده کانیشم زه خوشکه سته ده
  ... وه  شارده  دهۆینی خ شوهگورگانیش  له گه
هاتی   وتم بۆ نه وه ستیه  نو ده م خسته کانی دیکه ،سکای خۆم و فریشته وه زدان بوومه و ڕوی یه ره به
خۆسوتاندنمان  توانی ڕگا له ت ده  نه وه ته موو هزه وهه کرد به ، تۆ چیت ده وه ی ئمه رگی ناواده نگ مه ده به

  نفال کردنمان  ئه مان ، بهردباران کردن ، بهربینمان ، سه
  ؟  وه یان ببیته په ستی چه ده..بگریت 

  ڵ کوڕی شوان گه کان ،جوتبوویت له ته کی ئایه یه ڕه ر په سه کردنت له ماره رله تۆبه*پی گوتم 
  ... یاسای ئاین و پیاوان  توان یاخی ببت له خ جگات بت ک ده بۆدۆزه

  یاسای  شنی من یاخی ببوون له وانیش چه دام ،ئه فریشته هخکی پل  دۆزه له لۆ ئستاکه گه
م  به!!!!!تاوان  ی نیشتمان پاو پله ڵ ئه گه خواتان له....ران  وه تی جانه که مله ی مه ماتان ئاوا ئه!!!!وان ئه

  کۆکه سهر  موو دیواری سه هزو داڕماندنی هه کی به یه وه قینه نگی ته ده کۆ جدلت و به عا سه دو جۆره
 .......دت  که نمایشه کۆتای به

 
  

****    
     ییه رده ک په نمایشکی یه... ران  وه  نیشتمانی جانه نابوون بوو له ش چیرۆکی فه مه ئه

  .....م که موو دعاکانی نیشتمانه گیانی هه  به شه  پشکه
fermesk_mustafa@yahoo.de 

  
    


