
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
  م ی پ
نجھ نامھ

كانی شكاند ن ناگرم  ی ئازاره رگھ بھ  وایھ  كو شووشھ ستم وه ھھ چ
ت  ئھ  ئاو
نھ  د�م لھ  و
ت ند جار پ
م وتی منت خۆش نھ چھ  یره سھ
بۆچی وا   ب
ت.. تۆ   ینوسم ووشھ  ی ئھ مھ م ئھ كھ ئ
ستاش گومان ئھ  ونھ م كھ كانی ئھ مرۆڤھ  نامۆیی بھ  ئاگادارم كردی من پڕم لھ

موو  ھھ  بم بھ  بووم ئاو
تھ  ..ئاماده  تك* د�م ئھ  لھ  ی خو
نھ د�ۆپھ  مھ كانم..ئھ چاوه  ھخوار ل  
تھ  ی فرم
سكھ د�ۆپھ  مھ یبینی؟! ئھ ئھ
كانی تر  مرۆڤھ  ر لھ تۆش ھھ  ترسم  ترسم زۆر ئھ الم ئاخر ئھ  تیت لھ تۆ تایبھ  ویستی تۆ نا چونكھ خۆشھ  +م بھ كانی دنیا بھ ئازاره
  د�م لھ  ی ژیان ،بۆچی نا پ
م باشتره ناسھ ھھ  لھ  نیایی پڕه من بچ
ت ..تھ  لھ  س نی یھ كھ  م كھ بكھ  وه ست بھ ھھ  وه ترسم دیسانھ ئھ بچیت 

ھید  ست
ت ،شھ ل
دان ناوه  ب
ت و لھ ھید ئھ ی من شھ م د�ھ وكات ئھ ئھ  كان ..چونكھ ستی مرۆڤھ ده  ھید ب
ت بھ ك شھ نیایا نغرۆ ب
ت نھ تھ
نگی  ده  لھ  ی ئ
وه پ3ھ چی چھ ئازارا كھ  كات لھ ما ئھ سھ  بیبیست
ت!..ڕۆحی من   س نی یھ چی كھ كھ كات كانی ھاوار ئھ ب
ت و ترپھ ئھ

ی  وه بپار
زیت بۆ ئھ  كھ ھ
منی یھ  خاكی د�م   ھاتیتھ  بزانیت كھ  وه ...پ
ویست بوو ئھ قیژ
ن* پڕ ئھ  لھ  چ
ت كھ كان ئھ درۆ وون بووه
  �كشا ن و داكشان !..كھ ھھ  كان تا دوورب
ت لھ پۆلھ ڵ شھ گھ دو
یت لھ ریای د�م بزانی چۆن ئھ ده  تیتھ ھا  یات!..كھ ڕوونھ  رزه لھ  بوومھ

  فره موو بھ و ھھ ئھ  یره كات!..سھ نھ  ست پ* تا بارانی الفاو ده  وه نجی بم
نھ بھ  وان بھ ئھ  وه یتھ كھ ر نھ بھ كان خھ وره ئاسمانی د�م ھھ  ھاتیتھ

ی منا  كھ مھ عالھ  نگی سپی لھ ڕه  �
ن نی یھ بھ  نا ھاوڕێ  وه بوو بیتو
نیتھ �
ن نھ خۆر!..بھ  و
ت ببی بھ تھ ئھ  باكانھ  �ی منا و ب*د  نابینیت لھ
            ..ی ل
م!؟ گھ ئھ  رگیز وون ب
ت ت* ھھ

ست  ھھ  یھ وكاتانھ یر تر ئھ ؟! سھ 
بینیت كردووهب
ت! ئایا ت ن خ
راتر ئھ ی دڵ چھ ست
ت ترپھ وه ن ئھ مھ ی زه و كاتھ ئھ  یره ن سھ چھ
  !!!س
كی تر كھ  ب
ت بھ ئھ  و مرۆڤھ مان ئھ پڕھھ  چی لھ كھ  س
كی تره ھی كھ  یت د�ت ھی خۆت نی یھ كھ ئھ

  ب*  د�ھ +تی  سھ ژ
ر ده  و
تھ كھ كان ئھ ست و توانای مرۆڤھ ھھ  !؟ كھ  وی یھ م زه ر ئھ سھ لھ  شقھ ی عھ فھ لسھ فھ  مھ ئایا ئھ

  ! وانھ كی پ
چھ یاسایھ  كان بھ نوسی عاشقھ چاره  ر لھ وان بڕیارده وان حاكم و ئھ كان!..ئیتر ئھ نھ خاوه

ئازاد   باكم لھ  ستت بریندار كات ب* ده  مھ وه می ئھ خھ  یھ مووی شووشھ ھھ  رگای د�م بشك
نیت كھ یت ده یھ وڵ ئھ و ھھ مشھ ئھ  ھاوڕێ
م ئ
ستا  خھ  لھ  كانم پڕه چاوه  ھم
كی پیرۆزه شق وه یت،من پ
م وتیت عھ بھ  ناسھ بتوانیت ھھ  ی ئ
ره وه ره ده  ی تۆ لھ رجھ و مھ بوونت بھ

    و
یت!!!  ئھخۆشمخۆشم ویستوویت و   چی تۆ پ
ت وتم: ن
ت كھ ناكھ  ك جاران پ* وه

  لھ  پڕه  كانی یاخی بوون  شاراوه  جوانی یھ  لھ  ستی مانگرتوو پڕه ھھ  لھ  ڕوانی پڕه ..چاوه  با�غھ ره ند
كی قھ ربھ ڕوانی چ ده چاوه
                                  ..!  ست
كی ووشیاره ستی مھ ڕوانی چ پ
ك
كی تا�ی ده نابوون ..چاوه فھ

  كانا جواب بن
ریت(( كھ ست
ره موو ئھ ھھ  یام
ك بھ پھ  و
ت بھ تھ ی تۆ ئھ كاتھ و ستن ئھ یا+ مھ خھ  كانی مانگ لھ  نھ
نی یھ  ڕازه

  ك لھ یھ زان
ك و چوارچ
وه خھ  تابلۆی   بن بھ +ی پایز ئھ ك گھ كان وه ناسھ چی ھھ موو دنیا)) كھ ھھ  بھ  وه كی من ناگۆڕیتھ یھ ناسھ ھھ

                                                                         ..! خۆی  یگر
تھ فیراق ئھ

                                ..! ی دڵ ترپھ  لھ  ،نزیكتره ناسھ ھھ  لھ  رگ نزیكتره مھ  كھ نایابھ  مرۆڤھ  ی  ئھ

 

 سل
مانی

 ر دانـــــــــــھ


