
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
  ی س�زدەم نامھ

و�ت ئیتر  مھ وتنی مانگ ئھ كھ رنھ بۆ ده  یھ یرم ھھ ز �كی سھ زمڕ حھ ر چیای ئھ سھ  ی پایز و لھ ڵ ئاوابوونی خۆری ئ�واره گھ لھ  ھاوڕێ 

  گره ستم مھ و ده یھ ست�نم تۆ مھ ی دڵ بوه و ترپھ ناسھ ر بڕیارم یا ھھ گھ م ئھ لوتكھ  لھ  میشھ كۆتاییان ب�ت .. من ھھ  هو كھ یھ خۆر و مانگ بھ

موو شت�ك  ست�ت ،ھھ موو شت�َك بوه دا ھھ ! ئیتر با ل�ره رنج ڕاك�شھ ند سھ چھ  نھ و دیمھ تۆ نازانیت ئھ  وه خواره  وتنھ كھ  وام بم لھ رده با بھ
ر وا  ھھ  میشھ كانی تۆ ھھ نگاوه تۆ ڕاك�ش�ت ،ھھ  ڕ�ت بكات ،ھ�ز�ك نی یھ چاوه  س�ك نی یھ بینیت كھ ئھ  یھ رگیز مھ ۆتایی ب�ت ئیتر ھھك

رون  خ ده ك ئاگری دۆزه كانی ناخ وه ی ژانھ و كاتانھ نیت ئھ  !تۆ ل�ره ڕاكردن سودی چی یھ  توانایی تازه  ب.  لھ  پڕ بووه  بووه
ن  كھ ال ئھ ال ھھ كان ڕۆحم ھھ یا2ھ خھ  نیت كھ  ن ئ�ستاش ل�ره كھ ما ئھ 2ما سھ گھ شت لھ ھھ كانی بھ نیت كات�ك فریشتھ  ن�ت ! تۆ ل�رهسوت� ئھ

 ..!  وه رگیز خۆم نادۆزمھ بم و ئیتر ھھ نامۆ بوونا ون ئھ  دان جار لھ و سھ

س�ك  و2م یا كھ بینی زۆر ھھ تیم نھ كی مرۆڤایھ ھایھ ھیچ ڕ�زو بھ  وی یھ ر زه م سھ لھ  وه زم كرد بیرت ب�نمھ حھ  كھ برۆنزی یھ  یا2ھ ی خھ ئھ
  ب�ت ،پاره ب�ت،درۆزن نھ 8ت نھ سھ پۆست و ده  زی لھ ب�ت ،حھ كی نھ ند ڕوویھ ب�ت ،چھ ند چی نھ وه رژه ب�ت ،بھ رست نھ ببینم خۆپھ

تی نی  ھاوڕ�یھ  ڕم بھ باوه  كھ  یره مرۆڤ بچ�ت ..ئیتر بۆ پ�ت سھ  بینی لھ س�كم نھ كھ  وه داخھ  8م بھ ب�ت، بھ تكار نھ ب�ت،خیانھ رست نھ پھ
ویستی  خۆشھ  تی نھ ھاوڕ�یھ  تی نھ مرۆڤایھ  نھ  كھ  وه مھ كھ ..ئ�ستاش د2نیات ئھ  ویستی نی یھ خۆشھ  ڕم بھ باوه  ی كھ كھ ییی ئھ ..بۆ گلھ  یھ

ی  ڵ دوا چركھ گھ ب�ت لھ ر بوونیان ھھ گھ ئھ  ھم�كی پیرۆزن ،وه ن..وه وره كی گھ درۆیھ  مانھ موو ئھ یا ھھ ونھ م كھ لھ  بوونی نی یھ
  ... كانا كۆتاییان د�ت پ�ویستی یھ

موو  یان ھھ  وه كر�نھ ڕووتا ئھ  رگاكان بھ موو ده ڕ�ت و ژیان كۆتایی د�ت ..ڕۆژ�ك �ت ھھ پھ ن ت�ئھ مھ تھ  روا بووه ھھ  میشھ ھھ
ڕابردوو ئ�ستاو   ون لھ موو كھ و�یت ئیتر ھھ 2�یت خۆشم ئھ ی ئھ  ت�نیت و پ. خ;ھ 2ئھ چی خۆت ھھ خر�ت و كھ ڕووتا دائھ  بھرگاكان  ده

و  ر لھ ناب�ت ھھ  بووه ھیچ شت�كی تر بوونی نھ  وه دوای ئھ  و لھ وه پ�ش ئھ  یت لھ كھ ست ئھ و وا ھھ وه ب�تھ یا كۆئھ و وشھ  داھاتووا لھ
  لھ  كھ ..ئیتر پرسیار مھ  ك نی یھ درۆ.. ھیچ جیاوازی یھ  بن بھ كان ئھ موو ڕاستی یھ ت..ھھ قیقھ حھ  بن بھ موو درۆكان ئھ یا ھھ ساتھ

خ�ر ھیچ شت�ك  ،نھ  ك و ژیان و مردن ھیچ شت�كی تیا نی یھ  ب�ت ..د2ی منیش وه ك ھھ نھ�نی یھ  كھ  وه ره كھ نھ�نی د2م ،وا بیر مھ
  موو ڕۆژ�ك گوێ ھھ  یھ  شا ئاگام ل. وه ڵ ئھ گھ ..لھ  تھ كھ ملھ و مھ لھ  نگ�ك نی یھ ..ھیچ ده  فره نگی بھ نگی دڵ ڕه بینی ڕه ئھ  ر ئاوایھ !..ھھ

  ڕ بھ باوه  ن بھ چھ  ی بكھ كھ یری ڕۆیشتنھ ن�ت !. سھ كھ ئھ  ستی پ. مھ  ن بھ خۆی چھ  م بھ 2�یت خۆزگھ گریت و ئھ نگی قاقاكانم ئھ ده  لھ

  .. ما سھ  ھ�ن�تھ كانی ئاسمان ئھ ست�ره رز�ت ئھ لھ ی ئھ  نگی پ. ده  وی لھ ت زه نانھ ن�ت تھ نگاو ئھ ھھ  وه خۆبوونھ

م  روو ئھ سھ  ب�ت ئاسمان�ك لھ م ئھ كھ ر پرسیار ئھ ھھ  2ھ ..ڕاست ب�ت یان ھھ  كھ برۆنزی یھ  یا2ھ ی خھ ئھ  نگھ ده  خۆ ئاسسمان ب.
ر  سھ كان لھ تی یھ دالھ درو زو2م و ناعھ موو غھ كانی مرۆڤ و ھھ ناسروشتی یھ  موو ئاكاره چی بكات كات�ك ھھ  ست بھ ھھ  وه ساتھ كاره

ب�ت ..ھیچ  نگ نھ ب�ت .. ھیچ د2تھ  نھ  ھیچ توڕه  یھ وانھ كۆتایی ؟! لھ  ب.  ن بھ كھ وی ڤیستیڤاڵ ئھ ناو زه  ی بھ یھ ست�ره م ئھ ئھ
و   مھ نھا ئھ ن تھ بكھ  ڕێ ن و چاوه بر بكھ 2�ت سھ یام�ك ئھ پھ  یات و بھ رنج ئھ ر سھ تا ئ�ستاش ئاسمان ھھ  نی یھ یا مھ رسورمان�ك لھ سھ
 ..س بھ

 


