
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
 م ی چواره نامھ

  یان بۆ تۆ مجاره ئھ 

شق سوتانی دڵ  !. عھ شق مانای چی یھ ی عھ ھاتی!؟ ئھ  وه رگای ژیانھ كام ده  ی تۆ لھ ب�ت !؟ ئھ رگای ھھ ند ده ب�ت ژیان چھ ئھ  اوڕێھ
ی  و�ت !ئھ ئھ  ئ�مھ  وای لھ م و حھ ی ئاده كھ *ھ ی خودا بۆ باجی ھھ  ..ئھ  نی یھ  ستھ بوونی ڕۆح و جھ  شق ئاو�تھ ی عھ ..ئھ  نی یھ

كتر چ  یھ  ب-  ز جیاواز بھ گھ ڕه  ؟!..كام ژیان؟!..دوو عاشقی  وه یشتی تۆ !..كام تاقیكردنھ ت�گھ  شت ھیچی ل- ھھ ی بھ كھ ی س�وه فھ ھلس فھ
مووی  ھھ  مانھ شق..ئایا ئھ ی عھ رگ..ئھ ی مھ ی ژیان ..ئھ خ! ئھ رام!..كام گوناح!..كام دۆزه !.كام حھ خش- بھ ك ئھ مانایھ

                                  ھمن!؟ وه

 ..!ین؟ گ�ل بكھ  ب�ت خۆمانی ل- دو�ت !ئایا ئھ ئھ  ستھ دو�ت..جھ دو�ت..ڕۆح ئھ دو�ت..دڵ ئھ ی كات�ك چاو ئھ ئھ   

  ھمم یان حھ من وهیشتووم  گھ نھ  ژووانم ..ئاخر تا ئ�ستا ت-  ب�یتھ  كھ ر بۆم..داوا مھ س�بھ  بھ  بھ مھ ی من  كھ ش�تھ  عاشقھ  واتھ كھ

 ..!كام ڕاستی!؟ *ھ كام ھھ  ؟! باشھ  وه *ھ ھھ  وینھ كھ عاشق بووین ئایا ئھ  ی كھ ت!.ئھ قیقھ

د*م   نھا لھ و�یت!..ئیتر ڕ�ز تھ بیت من خۆشم ئھ  م دنیا یھ ر شو�ن�كی ئھ ھھ  س�ك بیت ..لھ ر كھ ئیتر تۆ ھھ  تازه
گریان و ھاواری منا*�ك   مووی لھ ھھ  مانھ ئیتر ئھ  ر م�ز�كی قومارا دۆڕان...ھاوڕێ ی سھ مھ گھ موویان لھ گرم..سنوور..یاسا..ھھ ئھ
 ..! گرتووه ی نھ  جوان پ-  چونكھ  وێ كھ و ئھ  خلیسك- ڵ ئھ ی ھھ  پ-  چ�ت كات- ئھ

  سی ب- دره ی ئھ من!؟ ئھ  بھ  وه ۆش بوویتھی یا ت  ڕێ گھ خۆت ئھ  ی تۆ ئایا تا ئ�ستا لھ ناو د*ی تۆ!..ئھ م لھ من ل�ره  ڕێ گھ ئیتر بۆ من مھ

دڵ   خالقی دڵ لھ  كھ  یھ وتی گومانم ھھ ی پ�م نھ ؟!..ئھ وه توایھ ناونیشان نھ
                                                                                              !یشتب�ت گھ

ی  زانم كھ پیرۆز ب�ت..ئیتر ئھ  ب�ت كھ ھای ھھ بھ  ھ�ز شت�ك كھ ر...با بۆ شت�كی تر ب�ت شت�كی بھب ر سھ  بر دانھ پ�ت وتم سھ  ئیتر كھ
 ..!ناو د*ی تۆ  ست بوون لھ مھ  ن جوانھ شی تۆ..چھ باوه  لھ  وه توانھ  ن جوانھ ب�ت..چھ  ڕۆحم بۆنی تۆی ل-  ن جوانھ *�یت !چھ پ�م ئھ

  نھ خھ رده كا زه ڕووی یھ  ئ�ستا بھ  ج�ماون  و بھ شھ  ك ڕۆحی خۆم لھ وه  كانم كھ ره �شی جگھم بۆ الی تۆ!خۆ*ھ  وه مباتھ یا*م ئھ خھ
  ھاوڕێ  یھ وه یر تر ئھ شق�كی زیند وو..سھ مای عھ ن ،سھ كھ ما ئھ كا سھ ڵ یھ گھ لھ  كان د*یان خۆشھ تا*ھ  بھ  شووشھ  یره یانگر�ت. .سھ ئھ

ك  شروب نھ مھ  مودمین بھ  كانھ ی مودمینھ  ج-  ی عاشق نی یھ  ج-  *�ن ئ�ره !..ئاخر ئھ ژوورێ  مھبچ  كھ رگای باڕه ده  ناھ�=ن لھ  كھ
 ..!مرۆڤ  مودمین بھ

نجا*ی و  جھ  لھ  وان پڕه ئیتر ژیان الی ئھ  مھ رده م سھ كانی ئھ الی مرۆڤھ  ترین تاوانھ وره گھ  وه تۆ ئیتر ئھ  زانن من مودمینم بھ ئ�ستا ئھ
  ترس ھ�نا بھ  من وازم لھ ی كھ وه گومانن لھ  ن�ن بھ نگاو�ك ئھ موو ھھ ھھ  وه ترسھ  كان بھ و�ت ،مرۆڤھ رناكھ یشكی ئاسۆ ده،ت  ك�شھ

ر  وه ختھ ختیاری بھ ڕی سنوری بھ وپھ توانم تا ئھ ی من ئھ وه گومانن لھ  عاش�ق�كی ئازاد،بھ  توانم عاشق بم  من ئھ  ی كھ وه گومانن لھ
ش  ك باوه نھا یھ ؟!چۆن تھ فھ لسھ فھ  ب�ت بھ ویستی ئھ كتر چۆن خۆشھ و�نی یھ ھھ  توانن ببنھ كان ئھ زه چۆن حھ  ن كھ ناگھ  بم!.ئیتر ت-
رگاكان  وان ده ھ�=�ت!..ئیتر الی ئھ ئھ  ج- نا و دC بھ  نگ لھ نگاو ڕه كی ڕه یھ خشھ د نھ بھ تا ئھ كانی بینین بۆ ھھ م چركھ كھ یھ  پیاكردن لھ

  !و�ت تۆ Cم دواجار تۆ م خۆش ئھ ببینن !..بھ  ژماره  رگای ب- ب�ت ناتوانن ده كی ھھ یھ ب�ت ژماره ر ئھ ھھ
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