
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
 م یھ ی ده نامھ

 ترسم !  شكانی زۆر ئھ  فرم�سك�كی نامۆ لھ  ی د�ۆپھ ئاو�نھ  د�م بۆتھ  ھاوڕێ

  و د�ۆپھ د�م ناشك�ت ئھ  كات تا د�نیا بم كھ نھ  یری ئاو�نھ س سھ كھ  م جیھانھ ب�ت لھ و�ت ڕۆژ�ك ھھ مھ یرم من ئاخر ئھ ند سھ چھ

 ...  وه م�ن�تھ ئھ  میشھ نرخ و بۆ ھھ  كی بھ اری یھمرو  ب�ت بھ ئھ ش فرم�سكھ

  وه ش�یتھ گھ ك تیشك�كی خۆری ون بوو بۆ من ئھ تۆش وه  وه باكان ھاتب�تھ شھ نگی ڕه جھ  لھ  م كھ گول�كی توڕه  ك خونچھ م وه كھ ست ئھ ھھ
من   ی ئاسمان لھ كانم نزیكتری بۆ ھ�نده یا�ھ خھ  لھ  تۆ كھ  ھاوڕێ،من ماندووم   وه و�ت بۆ من بژ�یتھ تھ ك ئاو�كی كانی دوور ئھ وه

 !!!دووریت

  وه  یتھ مخھ ت ئھ و وشانھ  د�ی من ! بۆ چی بھ  ستووه ��م نیشتمان�كی بھ پ�ت ئھ  یت ! من كھ كھ ئھ  چ پرسیار�كی قورسم ئاراستھ
و  مشھ ئھ  ت داخھ كھ ره نجھ چیت ، پھ ی مانگ ئھ تریفھ  لھ  نھا تۆی كھ تھ  وه د�ی من ! ..ئھ  رابھ كات�كا سھ  ن لھ ده كانی باخی عھ گو�ستانھ

 ! خۆر بتفڕ�ن�ت  ین5 ك سبھ وه نھ

  گو�م پیرۆزی مرۆڤ لھ  نگت ناگاتھ یت ده موو دنیایا ھاوار كھ ھھ  بھ  نگیم ڕاب�یت.. تازه ده  ب5  ب�ت لھ ئھ  كھ ستانی دڵ مھ باسی وه

تی  نایھ سھ ی ڕه و مرۆڤھ یاب�ت !..كوا ئھ ست نھ ده  ھاكانی خۆی لھ ی بھ زۆربھ  یھ ھیچ مرۆڤ�ك ھھ  تۆ پ�م ب58  یھھاو ڕ�زدا ست و بھ ھھ
 !ی كھ نیشتیمانھ  یھ ست�ره ژی؟كام ئھ ئھ  كوێ  ی لھ ؟ ئھ یاوه ست نھ ده  لھ

نگ�یت  جھ شق ئھ ر عھ رامبھ ی بھ و كاتانھ كردویت ،ئھراپای ڕۆحی داگیر  نیایی سھ ی تھ و كاتانھ چ�ت ئھ د�ی من ئھ  ن لھ د�ی تۆ چھ
و   وه ستھ ده  نگ ئام�ر�كی میوزك بگرن بھ باتی تفھ  كان لھ ره نگاوه جھ  وه یتھ كھ ئھ  وه كانی من بیر لھ یا�ھ ك خھ ی وه و كاتانھ ،ئھ
  ز�ڕینھ  لكھ كانی پھ نگھ ڕه  ش بگۆڕ�ت بھ نگی ڕه هشبین ڕ كار�كی گھ ی ش�وه یان ف8چھ  وه ره كان بگۆڕ�ت بۆ ھ�ز�كی ئارامكھ نگھ ده

ی  و ئاو�نھ وه خول�تھ شقی تۆیا ئھ گ�ژاوی عھ  رونی من لھ ف ده سھ <م ئھ ..بھ  رونھ ی ده وه یات ئارامكردنھ ڕوو ئھ  نھا شت�ك كھ ھا تھ ئھ
 ... ئارامی  رگیز ناگات بھ و ھھ وه ب�تھ ئھ  وانھ دڵ پ�چھ

  ویستم بچمھ  یھ وه كانھ روو ئاسمانھ سھ  شق لھ بڕیار�كی دروست ویستم ب�8م عھ  شیمان بووم لھ پھ  نما كھ مھ تھ  بوو لھ و�ك ھھ شھ  ھاوڕێ

  ر ده  ھاتھ نی نقوم بووی خۆیا نھ مھ ناو زه رگیز لھ و ھھ من ! ئھ  یتوانی بگات بھ و نھ چی ئھ شی مانگ كھ باوه

  وان نازانن من لھ ڕ�ن ئھ گھ كانی ئاسمان بۆم ئھ موو فریشتھ ی د�ی من ب�ت ئاخر ھھ شایستھ  كھ  ی یھس�ك ن كھ  یشتم ھاوڕێ گھ  ئَ�ستا ت5

  تۆ ڕۆحی منت ون كردووه  كھ  كھ ختی یھ د بھ چ بھ  مھ ریون !..ئھ �وه <ی پایز ھھ ك گھ كانم وه كان با�ھ وی مرۆڤھ ناو زه  دارستان�كی بھ

ی  یت منیش ھ�نده خشی ئاسوده ی پ�م ئھ و ژانانھ ر ئھ ده قھ  ھا تۆ بھ ی تۆم! ئھ  ڕێ ر چاوه م دا ھھ یھ ئارامی  موو ب5 م ھھ چی لھ كھ
رز�ت ،زۆر جار  لھ كۆتایی زۆر جار د�م ئھ  مھ و ناگھ وه تنوسمھ و�ك ئھ موو شھ ھھ  ھاوڕێ  نیام مبارو تھ یی درۆكانت خھ وره گھ

چوو!..تۆ  تۆ نھ  س لھ چوویت،كھ س نھ ھیچ كھ  بم! ئاخر تۆ لھ ست ئھ ای ئازاری ڕۆحم مھم سھ  ست�ت،زۆر جار بھ وه م ئھ ناسھ ھھ
 .. م كھ ر بیرت ئھ �یشما بیت ھھ گھ لھ

ر�كی  فھ م سھ كھ ئھ  ر فھ زانی سھ م ب�ت خۆت ئھ دوا نامھ  مھ ئھ  یھ وانھ یاد ب�ت لھ  ت لھ وه و�یت ئھ خۆشم ویستی ویت و خۆشم ئھ  ھاوڕێ

 ... م یادت ناكھ  رگیزیش لھ ھھ  وه تبینمھ رگیز نھ ھھ  نگھ ی ل�م ڕه گھ ئھ  ت5 دور خۆ

 ر  دانـــھ


