
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
  م ی نۆیھ نامھ

ڵ  گھ یت چاوشارك"م لھ كھ ز ئھ كات حھ  ندێ تۆ ھھبینم ..  كانت ئھ موو كات تیشكھ ك خۆر وایت ھھ �م وه ن دوری بھ رچھ ھھ  ھاوڕێ
زانم د'ی  !خۆ ئھ  وه كانھ وره ژ"ر ھھ  چۆره مھ  م ھ"نده كھ ،تكا ئھ  وه ئیتر ناتدۆزمھ  ترسم كھ ت ئھ و ون بوونھ ك منا'ی لھ یت ،ئاخر وه بكھ

 ...  وه وش"مھ دره ئھ ت كان تیشكھ  نھا بھ تھ  زانیت  س تۆش ئھ ھۆڵ..بھ سھ  لھ  فر پڕه بھ  لھ  من پڕه

ڵ  گھ لھ  و  شیان پۆشیوه یاڵ ڕه لیسم و خھ تھ  كانی من بوون بھ ستھ ی تۆ ڕۆیشتوویت ھھ وه وكاتھ ! لھ  ناسھ ھھ  ختھ ن"كی سھ مھ چ زه
 ما'َئاواییت  َب2نگاوی  دوایین ھھ  من لھ  ت د'ت یا بھ مانھ ئھ  تۆش بھ  م ئ"ستاش تۆ خۆت بیت !..چونكھ ڕناكھ ون بوون باوه تۆ 

كی  یھ ر و"نھ ج"ماوی سھ كی بھ یھ نده شق خھ وتم عھ ڕۆم !تۆ پ"ت نھ ئھ  تایھ تا ھھ توت بۆ ھھ رگیز نھ ھھ �م  من سپارد،بھ  نیگاكات بھ
  ڕ"ن (واتھ گھ دوایا ئھ ر بھ و ھھ ونھ  مھ رده م سھ توت من مرۆڤم و ڕاستیش لھ ر م"ز"كی قومارا دۆڕا..نھ سھ فا لھ توت وه ..نھ  یادگاری یھ

 ..(! ڕاستی ھیچ وجود"كی نی یھ

ڕ"گاكانی   لھ  نگاوه موو ھھ م ھھ ..ئھ  ڕاندووه پھ ر ت"نھ چی من سنوری یاخی بوونم ھھ ك خۆیان ماون كھ كان ئ"ستاش وه ونھ خھ
بن..خۆ تۆ  وشك ئھ  ریكھ وز بوون وا خھ ویا سھ ی لھ و گو�نھ .. ئھ  وه یتھ ئاوڕ"ك بھ  وایھ ماون ..باشتر   ج2 ناونیشان بھ  شت"كی ب2 ھھ بھ
 ..! بیابان  ستیت ؟! وا دنیا بوو بھ مھ  كوێ زی باران بوویت..لھ گھ ڕه  لھ

  بھ  شقھ یرتر عھ ش سھ وه من !.لھ تۆ دوریت لھ  كھ  یھ وه یرتر ئھ یات!.سھ ست ئھ ده  ھاكانی خۆی لھ كات"ك مرۆڤ بھ  یره ن سھ چھ  ھاوڕێ
بۆنی تۆ !   بوو لھ م پڕ ئھ كھ خاكی نیشتیمانھ یاڵ كھ ی خھ و ئ"وارانھ كانی ئھ دی یھ بھ ئھ  زیندانھ  بھ  ڵ بووه ت"كھ  وه كانی یھ و سیحرهمو ھھ

كان  تا'ھ  باسی ڕابردووه  یانی ش"تانھ وان تا بھ ی شھ ڕ"بوارانھ و  ی ئھ  ر پ2 بھ بوون لھ م"ش نھ ك ئ"ستا خۆ'ھ ی ھیواكان وه تروسكھ
 .. ن كھ ئھ

ر ل2  دڵ ھھ  یھ وانھ ..لھ  وه ھم بیھ"<"تھ وه  كی پڕ لھ روانی یھ چاوه  یھ وانھ متر،لھ ك كھ یھ قیقھ ند ده چھ  یھ وانھ ؟لھ  نی ماوه ن چھ مھ نازانم تھ
نامۆیی   بن لھ نھ  كانم پڕ  و"ك ب"ت و نامھ شھ  یھ وانھ .. لھ  وه ڕ"تھ ك بۆ ژیان بگھ ڕۆژ"ك ب"ت و مانایھ  یھ وانھ ست"ت ..لھ قڵ بوه بدات و عھ

 ..! كھ برۆنزی یھ  یا'ھ ی خھ ب"ت ئھ زانیت !؟ تۆ ب<"یت جواب"ك الی تۆ ھھ ..ئایا تۆ ئھ  نی ماوه ن چھ مھ ڕاستی نازانم تھ  ت ..بھ و غوربھ

ك ..ڕاستی  یھ  كسان بن بھ ر ژیان و مردن یھ گھ یت ! ئھ كھ ی چی ئھ  ڕێ ئاسمان تۆ چاوه  بھ  خشینی ڕۆحی منھ یی تۆ بھ  ر ئاسوده گھ ئھ
و  ڕوانی ! بۆچی ئھ بۆچی گومان ! بۆچی چاوه  واتھ كانی تر..كھ وانھ پ"چھ  موو شتھ ھھ  مان ش"وه ھھ  ب"ت !.. بھ ر وا ئھ و درۆش ھھ

كانی  دوا ساتھ  ن ! بۆچی یاخی بوون و نامۆیی لھگۆڕ كان ئھ وی ل"دانی ترپھ و ڕ"ره  وه د'ھ  نھ خھ ئھ  ی تاسھ كانھ دوای یھ  ك لھ یھ  ژانھ
 ..! عاشق بوون

یا  'ی ئھ ئامانج ھھ  ب2  بھ  ستی منا'"كی الساره ی ده كان كۆالره ..بڕیاره  تھ كھ ملھ م مھ كان كورتن ..تۆ ونیت لھ ناسھ ئ"ستا ھھ  ھاوڕێ
ست  ده ی لھ كھ نازان"ت كۆتایی یھ  'گرتووه "ت سروشت چی بۆ ھھن، نازان توانن چی بكھ باكان ئھ شھ و نازان"ت ڕه و ئاسمان.ئھ ره بھ

            ..! ن كھ ر ئھ فھ 'یا سھ گھ دڵ و ڕۆح لھ  لھ  ن پارچھ ن چھ كھ چاو ئھ  كان ما'ئاوایی لھ و نازان"ت كات"ك فرم"سكھ !..ئھ چوونھ
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 ر  دانـــھ

 


