
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر نـــــھدا
 م كھ ی یھ نامھ

م  ئیقاع�كی خھ  ناخی ڕۆحمانا بھ  و لھ  رز�ن� كانمان بلھ ستھ كراودا ھھ ڕوان نھ سات�كی چاوه  لھ  و ژان�كی نوێ ر ڕۆژه كر�ت ھھ ده
كی ئیفلیج و دل�كی  خۆش و ئایدیایھ رون�كی نھ نی ده خاوه  كھ  وه مرۆڤانھ  و جۆره زمانی ئھ  كان لھ ب�ت...وشھ  ستھ رجھ زو�ن بھب

  هو ین ژیانیش ئھ كھ ئھ  ستی پ� ھھ  كورت تر ب�ت كھ  وه ن لھ مھ تھ  یھ وانھ پ�ك�ت..لھ د-مان ده  خشانھ كی زۆر ئازار بھ یھ ش�وه  ردینن بھ بھ
  و ساتانھ كات بیر لھ چی تر پ�ویست نھ  یھ وانھ رگرین..لھ ر وه وروبھ ده  دیاری لھ  كان بھ قو-ھ  مھ ئازار بچ�ژین و خھ  كھ  ھ�ن� نھ

ر زاڵ  گھ ھن ئ ست بھ ده  ھای خۆیان لھ كانیش بھ زیوی یھ  فرم�سكھ  یھ وانھ ..لھ  وه ی خۆشاردنھ بینینمان ب�زارن تا ڕاده  بھ  كھ  وه ینھ بكھ
مانای   ت و بھ دییھ بھ ھ�ما بۆ ئھ  ببنھ  كی ساده یھ ش�وه  كان بھ ڕۆتینی و ئاسایی یھ  وتھ نھا ڕه تھ  یھ وانھ كاندا..لھ ر ناچاری یھ سھ بین بھ

ڕی  وپھ مزی ئھ ڕه  میشھ كان ھھ وتنی گۆرانی یھ  یھ وانھ كاندا..لھ موو باره ھھ  ب�ت لھ وام ئھ رده یشتن بھ گھ ر ت�نھ ھھ  جیاواز تر كھ
ڕی دڵ  وپھ بۆ ئھ  وه ڕ�تھ گھ نگیم ئھ ده  كات ب�  ندێ ھھ  كھ  ھاوڕێ  خشھ دات..بمبھ ر تیشك ئھ مباری سیمام ھھ 5م خھ نگیم ب�ت بھ د-تھ
  وێ ڕ بم..ڕاستت ئھ ی ت�پھ ك سنور�ك ببینم و ل�  نگی وه ده  ر ناتوانم ب� تی؟!ھھ یت بۆچی وا ب�تاقھ كھ پرسیاریش ئھ  نگ بوونم ..كھ تھ

رگیز بۆ من  ھھ  یكھ و واقیعھ ئھ  وه مخاتھ كانیش ئھ و جوابھ  وه مھ یھ ناخی خۆما جوابت ئھ  لھ  یات چونكھ ش زیاتر ئازارم ئھ و پرسیاره ئھ
ك  یھ و�ت بیره مھ ك بك�شم و نھ یھ ره و�ت جگھ مھ و�ت بگریم و نھ مھ نھ  نگھ ڕه  ل�م ھاوڕێ  ژیم..ببوره ناویا ئھ  ش لھ میشھ ناش�ت و ھھ

  نیایی،لھ تھ  نامۆبوون،لھ  ب�زاری،لھ  یی.. لھ توڕه  ی پڕ پڕم لھ ھراوی یانھ ژه  و ساتھ م لھ بكھ  شتوانم قسھ ودواو نھ مھ بۆ لھ  وه بخۆمھ

كان..ئاخر من خو�نی  ستھ تا-ی ھھ  لھ  وه كان ..تا بیركردنھ ناسھ كوشتنی ھھ  لھ  وه ژان تا بیركردنھ  فرم�سك،پڕم پڕم لھ ت ،لھ فھ خھ
  ك بھ ی یھ وه كان و توانھ ریئھ بھ  نده دانی خھ س�داره  كانی شار..ئاخر من لھ موو گو-ھ كانی ھھ نگھ نگاوڕه ڕه  بینم و فرم�سكھ ئھ  پوولھ پھ

  یی لھ ی ڕۆح�كی فریشتھ ك پاشماوه كانیش وه ناسھ  ستھ شك�نن و ھھ كان ئھ ییھ شووشھ  بینم ..ئاخر ھاوڕێ د-ھ كان ئھ فره بھ  كی كلوه یھ

 ..سپ�رن خاك ئھ  -م�كی سیحر ئام�زدا بھ ھھ

پ�شانگا بۆ   ن كھ ئاسوده  وه وان بھ ن ..ئھ كھ با-یان ئھ  فڕن ب� ئاسمانیشدا ئھ  بھ  ی كھ وانھ ن و ئھ كھ قاچیان ئھ  ن ب� كھ ما ئھ ی سھ وانھ ئھ
 ..خولق�نن كان ئھ شكاوه  ی با-ھ ڕه كان و پھ ناسنامھ  ب�  قاچھ

گرم  مان ئھ  ی كھ و كاتانھ كانلھ ھراوییھ ژه  تاسانھ  نگیم..راب�یت بھ ده  ب�  لھ  بگھ  ت�  وڵ بھ یا بینیمیت ھھ و ساتانھ ر لھ گھ ئھ  ھاوڕێ  بۆیھ
 .!خۆشم  تۆو بھ  ر بھ رامبھ -كو بھ موو دنیا بھ ك ھھ وه ر نھ رامبھ بھ
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