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شیمانم له پیاو بوونی خۆم٭ آانی ئوه په له دوای فرمسكه  

جریو آۆنسرتی  م جریوه آه راغی باكۆنه ر قه آانی سه ی پاسارییه و آاته ، ئهدا ممه ك شه آی یه ڕۆیه له نیوه
وو مدا گرتب سته ر جه سه ونكی پاییزی بای به آرد، من خه رزیان ساز ده رما وه مای خۆركی الوازی سه سه

ونك  بوون، خه ونم ده و خه  ی گلنه تكه  نۆته  نگین نۆته ڕه نجه ست و په آشكی ده  ونه  بوونه آان ده جریوه
قژ   خته ی دره نجه ری په ی سه"  با"ی  شنه،ونك پ پرچی ئای خۆری پایز ر ڕێ، خه ریوی سه ی وه پ گه
 رینی نو دارستانی فرمسكه آی پان و به ندی ڕگایه نوه  لهر گازی پشت سه و آات من له آان، ئه پاچراوه هه
ژنی  ی به رینی گه ك الوازی وه ڕ و الواز وه آی له یه سته آانی چاوانی آیژانی وتم ڕاآشا بووم، جه تیسماوه قه

رزیان له  ینی وهدالیای ز مهڵ بوو،  نگیان هشتا گازه آان ڕه می ڕگادا دانرابووم، گه ژنانی وتم، له ده
آی  توویه په  بوونه وه، ده بوونه ستره ئاسا آۆ ده ئه  آان هشوه آرا بوو، چوار و پنج گه ردن و مل نه گه

وه، پرچی خۆركی الواز به ستونی له درزی لق و پۆ  بوونه ر بای ڕاآشراوما شۆڕ ده سه ی به گازه
ند جارێ  م و چاوم بۆ بشوات چه وێ ده ی بییه وه ك ئه اوانم، وهر چ سه  هاته وه ده رمه آانی ژوور سه ڕووتاوه

نمه   وانمدا نمه آانی نوچه ته هن و هدی هدی له درزی خه وه بوومدا ده ستی ناز به آوم و ڕووی سوره ده
آی ناسك  رمایه گه  ست به وه، هه بته ده نگیمدا آۆ ی مه ناگه ر و له چای چه ده ونكی پایزی دته ئاوی خه

وه، له ئاسمانی  بنه ر ده آان به خته ر و پرچی دره سه آی نوێ له یه گه  ند دانه م، تل تل و خول خول چه آه ده
ر ڕووخسارم  داری سه تنۆآی بریسكهآی ئاوریشمی  خاولییه بنه بن و ده آدی ده مالنی یه سته آدیدا ده وینی یه ئه
ڕێ  په ال گومدا تده به" با"ی  ن، شنه آه ك ده ی بایه آان نازی ماچی شنه یهپایزی  نج گوه له  نجه له  سن، به ده

ڵ  دا هه ونه م خه دارستانی ئه  ك له یه ند چریكه دا، چه ورم لده آانی ده وه بووه ئاهی گژو گیا وشكه  به  و فیكه
چرآی   چرآه  بته ده  سكانهم ڕووباری فرم م ڕۆخی ئه آانی ده باریكه  ی بای فینی آۆتره قه ست و شه ئه

 ر خۆم ال سه له  آه توه ونكم په ی یقی خه ئاگام دن، من شه  نابات به  ن و هنده مه لدانی آات ژمری ته
مدا  آه ره نجه می په رده به ك له ند پاسارییه م چه آه ماشا ده م، ته ده وه ده ی پشتمه آه دیواره  م و پاك به به ده

 و پاساریانه ئه  م آه آه ست ده وسا هه ن، ئه آه ما ده وه سه شه م خۆركی گه ده  بهو جریوه جریو  تووهباریان خس
رم له  ی ئاوكی گه م، نازی خوڕه قایان ناگه واكن و من له زمانی به ی هه ونم، پۆسته خه  بوون هاتبوونه

ست  وه تا بۆی بكرێ ده ژر خۆیه  آشته لم ڕاده  پهشق زۆی عه وا و گه نازی حه آات و به مدا بانگم ده آه دوشه
پی  ر له سه نی ماچ، بهینگو ستی هه پی ده  له،ك شمه بنه په آانی ده نجه ژنما دن، په رتاپای به سه به

و چی آاروانی دداری  ر قافه سه  بنه ن ده ده ده زكی نوێ  هه ی حه و بارگه ن و  بنه خه ده  وه بارگه آانمه لوه
آی  وه خاولییه ژنمه ندی به نوه  م له آه ری دوشه دهرآی  نو ده نمه وه ده وانه آی حه ی پیه وه آۆچ، دوای ئه
باڵ   رمه نه  آان به و آات پاسارییه ستم ئه وه مدا ده آه می باكۆنه ئانم و له ده خۆمدا  ده ئسك سوك به

آی سارد  یه ن، آزه آه یانی باشم لده ك به یه ند جریوه چه  م، بهرآی ما آانی ده خته ژنی دره ر به سه  فنه ده
ك شیر  یه گرم، ملی شوشه م ده آه قه می ڕگای موبه م ده خه م داده آه رگای باكۆنه یدات له پ و پوزم ده هد
ند قوپ  ی چهر سه م تا له آه رمی بۆ ساز ده ی گه ۆلهكم چاوكی بچ آه آی ستیلی ده  نو قۆرییه هگرم و ل ده

ك  آی یه ڕۆیه ژوور، نیوه  یھنمه ڵ خۆم ده گه م و له آه نگ شینی ده م فراوانی ڕه وسا له نو آوپكی ده بدات، ئه
وه  ره سه تی نوێ له م، بابه آه ری آورد ده ی نوسه ڕ ر الپه سه ك له یه م و آلیكه آه ره الی آۆمپیوته دمه  یه ممه شه

وه،  آرته ده  آه ڕه  و الپهم آه ری ده سه آلیك له" نیا پیران  ئاوه" یسماو نوسینی ت دوو دۆپ فرمسكی قه
ی  ر هنده  ههآات، خر هاتنم ده فرمسك به  ند دۆپه و چهك  یه  ئوارهپۆی له  آهتا ره ر سه رم هه تكی نه خه به

ی  ی گه وآه ی گژه و آاته ئه  وی هاوینهبو وه  گیای وشكه تۆپه  آرد، ئیدی بوومه مین وشه آه یه سوم له
و  زێ ئه فه آی خنكنراوی بولبولی قه یه غمه نه  یفن، بوومه و خوار ده ره ر به پوتل سه موز ته ری ته سوتنه
نین و تاڵ باریكی  لی ته  دیوی تهو  لهساتی رگه ی  مه مین جریوه  دواههی فه   باه،ی هاوار هاواری ئازادی آاته

وی  ڕه ست پیاده ناو ده ست له و ده  خشانه م په آانی ئه هاوڕی گیانی وشه  ته  من بوومهردن، وه ده یه آه زه فه هق
وه له الی  آمه وه، له ته بینه دا شۆڕ ئه م ڕووباری فرمسكانه نار ڕۆخی ئه آه ین و به مه م خه آانی ئه نو آۆنه
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 به  لدانی دم نزیكره  ك آه زۆر له یه ناسه م، هه آه ك ده یه ناسه  ههرمی گه  ست به وه هه پی شانمه چه
 م به ئاسته  آی بزمار ڕژآراو، به یه نجه ست و په م و قژكی ژاآاو، بۆنی نینۆآی ده رچه م، بۆنی په سته جه

ی آردووه و من  پكه وه په نیشتمه بزانم آ له ته ، تاسوڕنم پی خۆمدا ئه الی چه ری آاسم به سه  خورپه ده 
نگی گرتبووی،  ی واق وڕمان و بده ری زمانم فاقه نگ بم، سه ك گۆمی گریانك مه م بۆ آرا وه نایبینم، هنده

آرد، بۆ  آیان ده و فاتیمه بوو، ئیمایی سكایه  نجه ی له سكچی ئاهو نزوله  آه  رامه و بۆن و به  ناسه هه
نیای  ملی ئامز و ئاوه ندی گریانكی درژ له ك به مخه  یكرده سرین ده سرین، ئه ی خنكنراوی ئه ناسه هه
وری  هه  یه ه بوونه په نگی ده مه  دا به ممه ك شه آی یه ڕۆیه ئاسمانی نیوه  م له هه  بوونه آان ده ناسه آرد، هه ده
زینی داركی  رتاپام فیكه و ته آرد، سه تایی دایان ده تا هه دا بۆ هه وسا له چاوی سور بووی فریشته مبار ئه غه

 آانی ئامزه رۆی فرمسكه ژنم ئستا تانجه به" بی " تی و قیژیه وه قیژه م ژانه ی ئه"با"م  ده  به ی پایزه ه ڕووته
ی  سه و آه ی ئه وه ك ئه رگوم، وه به  باران ئاسا دته  نگی تلفۆنكی نمه نكی زۆر ئازیزه، زه مه و آروزی ته

فۆنلكی ئه م بۆ ده كهتدانه م زه وانی بۆ ئه رخه آا خۆی ئاوازفۆنه  نگ للت ،ئاسپه  آه به داڕشتب 
دیسان !  م نییه وه: رموو  فه م به ردێ و ده زارم ده دا له ممه ك شه آی یه ڕۆیه له نیوه  م وشه آه گرم یه ده هه
وه  آه رم له آونی تلفۆنه آی گه یه ناسه ی هه وستكه ههوم، گر  به  ك دته یه نوزه: رموو  فه م به ده
ه، دیسان ... د .............. دی:  ب و ئه یدا ده نگك په ناآاو ده  گومدا، له  آرد به ی ئازاركی ئه وی تاسه هه
آیت : رموو زیزم فه ه ئ م به مژرا، ده ڵ ئه وه هه  آوانووی دكی داگیرساوهناخی  آی قوڵ آه له یه ناسه هه
م  آه آه ئیمایی بۆ ده:  وه ئه م ورآه ورآه ده رگوم به به  دته  روشككی آویله ی آه ڕزت؟ نوزه به
ڵ  گه پاتۆك چاتی له  ند بمه رچه ری ناگرێ، هه ی پ بووه وه آه سندوقی پۆسته!  آه وه بۆم ئیمایه ڕته گه ده
ر آورسی  سه وه، من دنیام له وه، سوی سوم ناداته آانم ناداته می نووسینه ت، وه چاتی تایبه م له آه ده

آی  یه پ پمه  آی درژ و له یه ، نوزه آانم نییه ئیمای و نوسینه وتووه و ئاگای له وی لكه ی خه آه ره آۆمپیوته
وه  ناسمه ی ده آه ه، گریانه"نج ڕه"تی  زانم خۆیه وسا ده آا، ئه گرژی ده  یه شم هه رچی مووی له گریان هه
 ته ر خه سه وه له نه نده له له  یه نجه تی ڕه آه ب آۆتایی، خۆیه یه وانی نۆته رخه ئه  آانی بارانكه فرمسكه

" بت بفیت بۆ  ر ئیمۆ ده ئاگا بھنی هه ب بچیت بۆم به ه، گیان ئه...... د........ دی :  م، دیسان ده گه له 
، خرا ب ده  آه تلفۆنه ی  وه ستنی، له ناآاو گوم له داخستنه و بۆ هه خه م له"  نجه له" ب  ئه"  تۆرنتۆ 

 بمه وسا ئه رگوم، ئیدی ئه به  تی دته توتی ب خه ی، توته آه نه  نجه گیان ڕه  نجه م ڕه م ده آه ج دهن بانگی ڕه
آانم  سته وه و ده بمه وه شۆڕ ده مه آه ره می آۆمپیوته رده ی به آه شه ڕه  ر آورسیه سه قاو به مكی شه گۆمی خه

سوێ  مینی ئاهكی به ر زه م بۆ سه آه ر آورسیه سه ی ئاوی چاوانم و خشۆك خشۆك له وزی خوڕه حه مه آه ده
ند  مدا چهژنۆ ی ئه ری آوه سه وانیشم به گرم و نوچه ش ده باوه ژنۆآانم توند زۆر توند له خوار و ئه ومه آه ده

 پ آی  یه ه زایه  نگ به آی دره ڕۆیه و دوا نیوه مه رد، ده میوانی گریانكی زه  بمه ونم و ئه سره جارك ئه
نگك له ئاوازی  وه، ده آانه درینه  رگه ژووری آوردستان پشمه   له پاتۆكدا ئاگا دم، له   بهسوێ به

سۆزی   له  نگی ژنك، ژنك آه سانك، ده ند آه گۆی نوان چهگفتو  گ له چوو نه مشی ئه آی خۆه گۆرانییه
ی  فری وشه ی به چوو، آوه شاعیر ئه  نگی ژنك له آشا، ده چاوانما ئه نگیدا سكچی ب تاوانی خۆی له ده

زینی  بارانی ته  سته بۆ شه   آه،مك نگك پ له میھری سۆز و شیعر، ژی ئاوازی خه چوو، ده گریان ئه  ژنك له
سم  آه  له  ب ئۆن ینم و سوك چییه ند ده چه! ؟ وتووه وم لكه ب خه ند ده پر، من نازانم چه آه بوو به ژنان ئه

 وێ توانام نییه آه آۆشم داده  رۆآم له ر به ی به آه وه خاولییه بمه رز ده هزك به  به نیوه! آردووه؟ نه
من ئستا : نوسم م بۆی ده ی سوی لبكه وه ب ئه  بهم آه ده  نگی ژنه هو د هر ناوی  سه وه، آلیك له ممه داچه

خونی  ه دان په و سه  سرین و فاتیمه و ئه  نجه ری گۆڕی له وانی ژوور سه رخه ر ئه بای فینی قومری سه
خۆم، له ئستا   ئهوه خول ری خولیایانه ر سه سه وه به ی پ هاوارمه غمه م نه ده ی ترم، به یووی آیژانی دیكه مه
.تی و بوونی خۆم تی پیاوه شیمانم له بوونیه وان، په آانی چاوی ئه تیسماوه قه  من دوای فرمسكه  دواوه به  
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