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تیسماو دوو دۆپ فرمسكی قه  
 

 
راقكی گیر  وی مه بۆ خه  م آه آه ر، ئومد ده به گرمه وه ده لۆژ ڕی ماه ی به  لۆژه و آاته ئواران ئه

دان آیژ و  ی گیراوی سه ناسه هه  نن به ژه آان ڕام نه مدا چ دی ئازاره پ ناسۆره  لله م آه خواردووم له
  م دوو دۆپه م ئواران  ئه موو ده م هه که شوێ، ئومد ده وانم ل نه ی شه ژنی آورد ئاوازی الی الیه

ته  ی ک و مات خۆم نوه و آاتانه ی خۆی بمن، ئه ر له جگه ی نو چاوانم هه تیسماوه قه  فرمسكه
امی ج آانم به سته مم نوقمی آۆشم آردووه ده ری خه وه، سه ڕ شینه آی خوری په تویه شی په نو باوه

ر شانم،  نته سه ستكی ناز ده وه و ده نیشتمه ته  ك دته نگی پیه همنی ده  فرمسكی چاوانم، به
آانم  نازی گوی گۆنای فرمسكه  خشن به ڕم ده  ڕووی تههموچاوی ب تاوانی ل رم ده رم نه نه
ی پ ئاهم ڕزگاری ب و  سینه وێ له ی دم بیه وه ك ئه ب وه م توند تر ده ناسه وه، من هه سته ده

بنه گریان، گرانكی ب آۆتای و ئامزی گی  آانم ده بن فرمسكه آان بند تر ده نگه ر، ده ده بته
م، آیژكی   له خۆما شك نابه ترنھا آورد بوونمه هیچی جھشتنكی ب ناو نیشان، تاوانی من ته

و  م، له آه وه ده شانازی به آورد بوونی  خۆمهموو آات  هه  م آوردكم آه س، چ دی نا، به آورد و به
ستاڕی  خۆراآی نو ده آانی آوردستانی پ چۆڵ آردین، بوینه ژ و آوه د ناو آه نفالی به ی ئه وه ڕۆژه

و ڕگای  ری ب جگه سه تی و قوربه آانی ئران، برسیه و آۆنه ری آوچه ده ربه یی و ده ئاواره
نھا آورد بوونمان بوو آه له  س ته ش تاوانمان به وسا دا، ئه نی ئازارهمی ر زه م سه له  وه وانه حه

آانی  گه چۆن سه ر آورد بوونیان بوو، آه شم له آرآوك هه ر آراین، تاوانی مای باپیره ده آوردستان وه
تان،  آه ش بچن بۆ الی آوڕه میان سوار پشتی پیكاب آردبوو پیان  وتبوون ئوه دام مای باپیره سه
رگ و  ی آورد و ب به آی ئاواره یه ر آۆرپه و آات هه ر آورد بوونمان بوو، من ئه وساش تاوانمان هه ئه

بوو،  رگه آرد باوآم پشمه وه بام ده ختی ژینمانه د به م به ده پۆخی نو الدكانی آوردستان بووم به
وه  یی ڕۆژگاره م سپه ده ن، بهقوربانی خاآی آوردستا  ینه بوو بیكه ش زیاتر هیچی ترمان نه وه له
  آ له وته یه وروپا بووین، له یی ئه نده ناهه و په آانی ئاواره مپینه ردانی آه رگه سه
ژیانكی نووه،   ییمان پباو چوینه نده ناهه ك په یه رمان گرت، پاش ماوه نگه آاندا له نافیه نده سكه ئه

ختی  ری شاخ و داخ و ژیانی سه سه رده ده ی به موو ئازاره و هه ب توانیمان ئارام بگرین دوای ئه هیچ نه
دا ئارام بین،  وا بوو ئستا لره حای خۆم پم ڕه ش به رمان برد، به سه وه به تی باوآمه رگایه پشمه

ی  هشتبوو، بست جگه وه نه آانی آوردستانه ه ڕووته  خته ر دره سه شی به آه نفالك آه چۆله ئه
بوون  و له شار  رگه آانیان پشمه آانیان یان آوڕه مابوو آه مرده نه  و خزانانه ئه وه بۆ وانه حه
شی  د باوه قه شت به هه نده هیچ به رچه ك مرۆڤ بژین، هه وا بوو ئستا وه رآرابوون، من پم  ڕه ده

مان   ی هه و وته ئهی نو خاآی ئران بووین  ئاواره  م ئمه رم و گوڕ نییه، به دایكی نیشتمان گه
ك له  ند تره وه سه م ال پ په ی ئره ییه م ئاواره قان، من ئه دام آوردی ئه شانی سه شوه شان به

  م من هنده زانم به له آوێ ده  موو بگانه م هه ش بپرسرێ من ئه بم، ده  نده ناهه شی دوژمنا په باوه
موو ڕۆژێ  وه، آه چ باوآم چ دایكم هه مه ش بده و پرسیارانه  ئهمی ڵ باوآم دا ژیاوم تا بتوانم وه گه له
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وه و بیرمان  به یادمان بته  ن بۆمان تا  ئمه آه سوی خۆیان باس  ده یادگاری به
..................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!وه چته نه  
مان  م هه گری؟ ده  بۆ ده آات، پم ده آم ده ماشایه شمدا ته م له باوه آه ۆلهی خوشكه بچك و آاته ئه

یه آه  وه می آورد بوونمان تاوانی ئمه ئه م خه م آام ئازار؟ ده  آام خه ده! مه مان خه ئازاره هه
تی م و آوردین، ئستا من و تۆ دوو جار تاوان بارین جارك آیژن و جاركیش آورد، ئستا له

ویش ترسی  ب ئه ك ترس نه نھا یه ، ته هچۆآردنمان نیی رگ و قه دا ئازادین ترسی مه ییه ره ئاوه
رگی  ك مه ین، وه ست بده ستی خۆمان ژیانمان له ده ده ، خۆمان به ستی خۆمانه ده رگی آت و پی به مه
ی  ژاره م و په راق و خه ی مهژیان ك ساه آۆتایی به نی بیست و یه مه رگ به ته مه  ی جوانه نجه له

گریان له   یه م قوپه آه ی ئابوودا، خوشكه رده ستی باوك و برامان له ژر په ده ی هنا، یان به ڕۆژانه
موو  هیوای  وێ هه ی خۆش ده من و تۆ ناآوژێ ئمه  زیزم باوآی ئمه ئه:  گیرێ و ده یدا ده قوڕقوڕاگه

آاری وا  دزو  زانم باوآی ئمه م، ده نگی گریان، ده ی مه وو جۆگهته د آانم بوونه یه، من چاوه ئمه
وه  روونیمانه هۆی خراپی باری ده لی آه ڕۆژێ له ڕۆژان به م چی ده ر من و تۆ ناآات، به رانبه به

ی آورد به چاوكی نزم  ی له ناو آۆمه وه هۆی ئه ین، به ست بده ستی خۆمان ژیان له ده ده خۆمان به
ین،  آه ز به خۆشی ژیان ده و حه یه ستمان هه ش مرۆڤین و هه ی ئمه وه ر ئه به نھا له آرین، ته ر دهی سه
زموونی دداری و  دان ئه نی سه آكیان خاوه ر یه وروپا آه هه ی ئه موو  آوڕه آوردانه و هه ك ئه وه

شی  وه باوه چنه ده  وروپاوه ئه هی ل و آوڕانه ئه!  یه ری چاوتان آلی پوه سیش پیان نا به سكسن آه
یان بۆ آوردستان پیان باشه آیژكی آورد له تیویس ناوی خۆشه خاآی آوردستان بۆ ژن هنان، به

  به ئمه  وانه م ئه ، بهمواری ئیمۆی بارو دۆخی آوردستان ن له ژیانی ناهه آوردستاندا ڕزگار بكه
ن آه له  رستانه لپه و پیاو و آوڕه هه ر ئه م هه  بهوان سۆزانین و چ دی نا، ڕازی نین ئمه بۆ ئه

ك  وانیش وه مان شوه ئه دا، ئیمۆش هه ده دام تك نه ڵ سه گه ندی ژیانی خۆیان له وه رژه آوردستان به
دیسان قوپ و ! ن آه یر ده م سه آه  شی به آه خۆن و آیژه نجی باوآم ده ری ڕه ن و به نده ناهه ئمه په

وه باوآم  آرته مان ده آه رگای ژووره وه، ده تلنته آدیدا ئه هیر بای  سه ردووآمان به  هههوڕی گریان
ی آۆن له پدا و  و جوت آاله ردایه به ست جلی آوردی خاآی له ستاوه ده دا وه رگاآه ڕاستی ده له ناوه

نی شۆڕشی نوی  شخه مه:  هآات د آمان ده ماشایه وه ته ركی بنده سه  به وه شانه شی به آه نگه تفه
ژاره، ران و هه نجده گی بوای ڕه.  م جاره ئه  
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