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ت گه ه آه  یكم خه  یبا  
 

ڵ آه  یدیه شه  به  
ش شكهپ  قاسملو  عبدالرحمن  رۆدآت  

 
 

دا خاآه  م ئه ینیهاو  له  
میئازاد  یژن به  ی گه  ئاسا  زیپا  
ماسا یآراووونج  وونج  یسار ووڕ به  
رد زه  
رد زه  
  ،ێر وه ئه  ڵ هه
مه خه  م ئه  هی هسا زار هه  یكنیبر  
آاو ئه ف آه ه و خاآه  م ئه یو ته به  
پ سك یكرز وه  ی هه هڕ  ك وه  
تاوان یۆق چه  و ردآ به  
نخو یتی به یكیل و  مآ  
، نبار ئه  بوونمانا آورد  یبا ر سه به  
یناوخو  نووك یسووژن له پ  كنسا  
هاوار و هنا به  یكژگارۆڕ  
و وه نهیق ته به یو زه  یئاوس  ك وه  

بورآان ی گرمه  
دایوانڕ چاوه  ی لووله یم ده له  ی وه ئه  یدوا  
و  ێر ده تهد  په هه به  
  ،دا ئه سكیپز  ال په چوار به
و  ێهاو ئه  ئاسمان ۆب  یاوگ  یریت دوو  ك هی  
ێو هییب  ی وه ئه  ك وه  
یخواردوو ریگ  یراق مه  یم ه قه به  

یآان گرژبووه و  و،تو هه  ووشك وهل ۆب  ێسوراو  
،بكا آورده  یخت به د به  یئاسمان  م ئه  
ش رزه وه م ئه  ی وه نهیق ته  
هی دا وهئ  یچاو  ینیهاو له  
ی وه بوونه ووڕ به ووڕ  یرز وه  ستائ  
و وهئ  یرۆخ  ی هیید  
یچرآ  چرآه  ون  یآان شه هڕ له قه ی هیق  

.. وه شه وهین دوا  یسفر  یرژم  آات  
آاتدا ك هی له  ی نه دهید  و ئه  
یسپ ئه  دوو  ك وه  
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یسپ  و  ش هڕ  
یبوو  ژنب به  یناو هه ه ب ڵ كهت  انی لهیح  
.. آردووه  وهئ  
٭٭  ٭٭  ٭٭    
یندام و  كۆر به  ر به له  
٭وه قه نده خه  و  در به  و ئوحد  ی وه نه  آام  
  وهید  كتانریش

!؟ بیۆآ نه  ڵ هه  یئازاد  یچاو  
وه. .   ه٭ انفال ٭ و ٭بقره٭  آام  ی ستهڕ  ود ر سه له  
وهید  كتانتی به  

یئاشت  ی آه ترهۆآ  یبا  و آلك  
!؟  ب تاندق نه  وه شتهۆگ  و  ستپ به  
آوردستانم استئ  

یگرتوو  النۆماخ  ید مشت  
ئارامه  ب  
هیت پهپ  و  یوۆخ  قژ رو سه یككیدا  
راندائ  یسالمیئ  یمارۆآ  یزانگو  یم ده ر سه به  
.... چ ئه  و تد  په هه په هه  
و دایۆخ  یستوو به  تیق  یآ هی مانهجا  وآ  یدوو له  
یزیئاز  یكچنار دار  یژن به  یدوو له  
و  دای هد  م ئه  
، ێڕ گه ئه  یۆخ  ینی سبه  یدوو له  

ئاواره  یآ هینی سبه  
یچاوان  ی شكه هڕ  وژه هه  دوو  ودا ران نده هه ٭  ی هییتراف له  
و  یوآ  یكر ته ته  
ئاگا  ب  یكد  
، بوونداۆنام یآان نهۆآ  و  آوچه له  
كاویپ  یدوو له انڕ گه  
بات خه  یدار له كاویپ  

وب ر به  ۆپ  پژو  
یبوو  خت به  انیگ  ی گه به  پ وچ  
و  خاآه  م ئه  
یكشاخ  ك وه  ،  ستوور ئه د قه ناو  
،  مووت ه هه به  یكتن و رآه سه  و ن مه ته به  
  باته هخ  یخت دره  م ئه  ر سه له
بوو هه  یانیب و یآورد  ی ندهبا  آام  
و اد النه  سات  ند چه  ۆب  
داینیف  ی قه شه  ڵ گه له شیادگاری ۆب  
ئاسا  نینگوو هه  ی غمه نه  دوو  ك هی  
!؟  ه نه  ج  رنیش رنیش  
!؟  ید ئه نه  تآ  وه داره  م ئه  یچ  ر سه به  



 3

 
وه وانه له و  قز سه  له  
.. وه قامه شه ر سه  و آر اربهید  هل  

انیۆخ  یتۆیپاتر  یرتنسۆآ  كیچر كهیچر  
آرد ئه  ساز  
،  وه شانهڕ ئه  دایآد هی  یم ده به  
ڕ پووشپه  یرۆخ  پك چه پك چه  
ی وره گه  نكگو  یكند به ك خهم  ك وه  
  ، ێد یكژیآ  یردن گه
كمانداآ هی ر هه  یمل و  شان به  
، .... ێخوار  تهد  

وه رهل من  
یآ هی قووتابخانه یلۆپ  ون له  
آراودا  ڵبا  
و یبزماراو یآ هی خته ته ر سه له  
گرتوودا نگ ژه  
م ئه  یژووم ی وه آردنه  یتاق له  

دا مانگه  
هات  با  وه هڤگ به  
٭ یسسو ینات قه  یآان هڕ الپه  
آردو  ت په  و ت له  وب و رش په  

ڵ پهۆت  ڵ پهۆت   
و ك ته په رو سه به  دای ئه  
ی چاره ب  یووخسارڕ  

، لداۆپ یستاۆمام  
وه رهل من  
یكشار  یآان نهۆآ ون له  
آراودا نین ته  
و راندا ئاسنگه  یر گوزه له  
و  یمانسل  یآان هیقاچاغچ یڕبازا له  
مدا ه قه  و  ینال یوانید  ی خانه زاد مه له  
هات  با وه لوره به  
یآان شراوهۆف  جامانه وآ  

و  اندف ئه  تل و پ ته  یشار  
،  دا ئه دایۆالل  ینخو  یروانیس  یو هڕ تووند  ی هاژه به  
٭ عبا شه  ی خانهیچا له  
ردایگ شهۆگ  ی وه پشته  یكقوژبن له  
یكریشاع یرفانیگ له  یاخی  یكنووسپ  
٭ داڕ ساقپه به  ڵۆق ر سه  وۆژن ئه  
... نداف  و ناه ر ده  
وابڕ ل  یئازاد  یبا  ی وه ئه  ك وه  نووسپ  
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رادا سه  یرآ ده ر سه به  
بوو  یآوردوستان  یآ هیۆ هه  یبا ی قه شه  
سور ینگ هڕ به  یی وره گه به  
،ینووس  یشار  ید  ر سه له  

:  م آه تهوو  یرانیشاع  
نیژ نه  م آه  وهئ ر  گه ئه  
انیژ ۆب  
نیژ ئه  ڵ آه نۆچ  
!؟  یئازاد ۆب  
ی هاواره  م ئه یآان ووشه  یاخی یبا  
شاردا  ینگ مه  یآان دارتووه  یۆپ پژو به  دا ئه  
انیژن به یآان كهیبار هچ له  
انیكئاواز  یمان آه  
... آردن  ساز ۆب  
هاواره  م ئه ی آاته و ئه تا  

و شار یزار ر سه  یسروود  بووه  
آاندا هیاخی  قووتابخانه  یلۆپ له  
یش هڕ  ی خته ته ر سه له  یی وره گه به  

،  نووسرا ئه  اندایم آه هی ی وانه  
یآان هییوۆخ  ڵۆق و شان آه هڕ گه له  
دا خاآه  م ئه  
   وه انهیآان وارهید  یو ته به
شوو ه  ... شووه  
،  آرا ئه نگ هڕ  
 

٭٭  ٭٭  ٭٭    
 

تهیوانب  وهرآو هه له  
مھاباد  یچاو  
  هیراچ چوار  ر هه
یآان ره به نگه ته  نهۆآ له  ك هی ر هه له  
دا شاره  م ئه  یشڕۆش  

ینبم  یعاس  
و  ێخشر به ئه  پ  تیقاز  یچاو  یالسگ  

وه سته ده به  شیكنگ تفه  
و  هی ۆل ال ی نجه په  ینیف  یبا  
هاره به  یكباران  ی نمه  ك وه  پ ته  په ته  
، دا ئه  وون  یكرباز سه  یادی  ی ره نجه په له  
شاوه  یآان آهۆجاجا  ینین ته له  
جوقاند  رت سه  
یبوو  خاك  یشق عه  ی لكهس هڕ په  ینیف یبا  
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وهورم  ،  یآان قزهۆق چهیبنم به  
گرت ئه رت نگه له  
یم شه یور ده به  یبوو  روانه په  
،  وه تهیخوال ئه  دایقاز  یتس وه  
یبوو  ق هه  ینگ ده  ی هوا گه  اتاراند له  
یآان پانه هڕۆگ  و  قام شه له  تگو  
و واندڕ ئه  نخو  یخت تهیپا  
رجوام  یكنگ تفه ی خهیشر به  

شاو  ینگ ئاوزه  
،  وه زرنگانه ئه  ھاتیژد ئه  ی وه نه  
یخنكاو ی ناسه هه نیم دواهه  چرادا چوار  له  
ی شانهرو ده  یف ده له  و یچن  تیقاز  
ی هت به ت  گاڕ  م ئه  یق هه یهل ئه  
ستوو به  تتۆخ  

تیبوو  شڕۆش  یسپ ئه  یسوار  
  وه رانهئ  ییكایتار  ی لووتكه  نیتر ندب  ر سه به
یبوو  شخه مه  
تیبوو  ڵسا  یهار به ی نهئاو  
و نا ئه  نگاوت هه  دا خته شه  یوراز هه  ر سه به  
،  وه سته به ئه  ر زهم  یتوو  یآان شهدا  له  تڕ  
:  نب  ڕ په پووش  ی نانه به هڕ ره و هه  و به  
م ئه  ك وه انیآام  ۆمیئ ۆخ ئا  
كداچاوتروآان له  مهئ  ید ی وره هه  
و  آا ئه دا  جار ستیب  
و  ،  ژووم یپ ر به تهژڕ ئه  
!؟  وه خاآه  م ئه  ی پرسه  یمۆگ  
اكت موو هه  نۆچ آه  آكاتدا هی له  
و  كردووه هه ل  ٭ نمان فه آه  
و  مانۆخ  یچاو  ی اوگهڕۆچ له  
داۆالل  ینخو  
،  رساندووهیداگ  مانیقاز ی گاآهڕ  ی لكهیقووت  زاران هه  
وه رزه وه  یبا شه هڕ م ئه  یند ربه ده له  
یكانڕ بزنه  و  ڵپا د قه به  
وه نه مه ته  ی هسا  ستیب  م ئه  
یاآانیگ گژو  یوورش  شهوور  
مه خه  یۆد  م ئه و  ورم  ی وه گه  
:  ووت ئه انیوا  
كتم خه  یوآ  ۆت  نھا ته به  

و  شاندا به  دابوو  
خاآت  یهاوار  

و ر شوهیآ به  ر شوهیآ  
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،  وه گواسته ئه  توو به  توو  
یویفۆگ نه هه  یچاو ۆت  نھا ته به  
جار  زاران هه  كهیدا  م ئه  ید  زاران هه  
  ...یبوو  سووتاوه رگ جه
یآراو رآو  ل رده خه به  یون ه خ ی ره له  
ت شهڕۆش  یغ ده  م ئه  
ادایدون  یستراو په  وت نه به یگو به  
،  وه زرنگانه ئه  

  ئاونگ ئاونگ
و  یس ئه  آت هید  یوار ئاسه  یاویگر  یچاو  
  انیآ چه مه و  چنگ  یماوج به  یسووتماآ له
و  یچ ئه  واتیه  
ت رگه شمهپ  ی گبه هه  ۆب  
،  وه برده ئه  
٭٭  ٭٭  ٭٭     
وه آورده  یم خه یایچ  یپا د قه  و به  
ئاواره  یكراق مه  یمان توو م ته  
،  یگرتوو  ینخو  یمۆگ  یچاو  یر به  و  یت هیریگ  
داڕ ر سه یالو  یانڕآو  ژویآ له  
و سنگ ر سه  یش هڕ  ی لهقرد  
یب و لف ئه  یش هڕ  ی خته ته  ر سه له  

شاردا  یآان سرآه  قووتابخانه  
و  پرسه  
یاوانیپ  و  ژنان  یچاو  ی لهیت  له  

یآان نهۆآ و آوچه  یآان آارگه و ێد شارو  
ناندا م ژه  
و شك ئه  
یآان زه فره مه  و گا باره  و بنكه له  
شدا رگه شمهپ  
و  تیوآ  یكز وه به  ی كهیزر  

،  یو ناسره  
٭٭ ٭٭ ٭٭   
ماپ رژ له  خاك  وه ژهۆڕ و له  
شرااآڕ  
و نا ر فه سه  یسپ ئه  یمل  و  ردن گه له آانم هۆق  
گالم  دا بوونهۆنام  ینفا مه  م له  تل و پ ئه  
و  رگه شمهپ  تهۆب  نوسمپ  

كمژان  ی وه شه ر هه  
یآاندن ته هه  ۆب  زه فره مه  
، آا ده ر ده  تاوان  ی گهۆم  

و  كهنگ هڕ  هاوارم  ی مه ده ر هه  
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ت گه ه آه  یكم خه  یبا یمالن له  ست ده  
دا هڕۆت ئازاره  م ئه  ی گبه هه  له  
داۆالل  ینخو  ی اوگهڕۆچ  م رده به له  
نوسمپ  
و ووشه یآۆنارنج یرت آه له  
  عرهیش  یتی به  م ئه  یق هه  ینگ تفه یپیت له
ی سوره ڵای  سپه ئه  م ئه  ینخو  ی هۆت  ینۆیلتا به  
،  آا ئه ساز  رشۆش  
و  سته ده...  سته ده  ون كهڕ به  
لۆپ.....  ل  ۆپ  
نۆالل  یول  ی نده خه  وهئ  
آاروانا  له  
  سته شه...  سته شه رن به  ت مه هه
هار به  یخ ته  یآ هی ه په  ك وه  
نۆالل  یشان  ی آه نگه تفه  وهئ  
یسان هه ل زرمه له  
ی بووه رد زه  ه دومه  م ئه  ی هیب هڕ  
و  خاك  یوان چه ون ر به  
و پهآ  له  كن شخه مه  

،  رسانایگ هه له  آن هیآوانوو  
نیب ئه  كانی به  م لهیت من  
  هیداۆالل  ینخو  ینی مه له  وا یۆئاس
ستیب ئه  كووبارڕ  ی هاژه  مگو  من  
هی دا مهئ  ی وه انهڕ گه له  وا  یلۆپ شه  
هییوانڕ چاوه  یفر ده  م ئه  ون كهڕ به  
  بردووه یشیق  كهم ده

ی دوورگه  م ئه  یكنیاماڕ  یایر ده  شكاو هاآا  
و ناره قه  و  بآ  و  نخو  

یآان هی الله  توو هیئا ٭  یبا عه  و جببه  
،  وه خسته  

تبا ۆت ی آاته  و ئه  نادانڤ  له  
بوو  یسپ  یآ هی روانه په  یبا  
یاڕ گه ئه  یئاشت  یكدار هچ  یدوو له  
  یبگر  ر نگه له  یر سه له  ێتاو  ۆب
یمار و تار  یكو شه  ی القه ده له  ی آاته و ئه  تا  
راندائ  
الواز  یكرۆخ  یبا  زقاۆت  ۆب  
،  ی بخه ر ده  دا خاآه  م ئه  یناوخو  یووڕ به  
رانئ  یآان هڕخویس  ی پكه ته  ینناڤ  
یآراو ژیت  سان هه به  ی به آه  ینناڤ  

و  ھایژد ئه ینی خومه  
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آان هیخا ڵخا  ینخو  ینوویت  یروو گه  
و  رۆخ  و  روانه په  آكاتدا هی له  
آووشت  انیوایه  
ش هڕ  یكنگ تفه  ی خهیشر  
ێژڕ ئه  نم گه هگو  ینخو  
آا ئه ۆووگگفت  یقاقا نهیب له  ست ده  
و  نخو  یعاتتیئ  ی نه گه  ی ٭ الله  توو هیئا٭  یزار  یهراو ژه  یكیل  
رگ مه و ناره قه  یمارۆآ  ی وه شانهڕ  
یسنگ ر سه  ینخو  یدانگو له  
،  آا ئه  ۆالل  
نگ تفه نگ  تفه  نگ تفه  
ش هڕ  ینگ تفه  
یآان آانه هی  یژیت ی شفره له  نگ تفه  
مارهۆآ  م ئه  
ڕ پووشپه یوا و ڵئا  یشكیت نیم آه هی  
،  ێآوژ ئه  
  مارهۆآ  م ئه  ینگ تفه
ب ێآو  ر هه له  
و هی ناره قه  یكت په  
یوخا ڵخا  یردن گه  ر سه له  
،  ێخر ئه  ڵ هه  آان ره ته سمهین آه  
وه رهل  و  م هسا ژده هه  یآ هی رزه هه  
  آوردستانه  م ئه  یآوانوو له

وه مه داخراوه  
سور   سور آم هی ۆشكپ  
مۆالل  یسنگ ر سه  ینخو  ه په  ك وه  
یآان سوره  باخه هگو  ك وه  
دانیه شه  یگرتوو  نگ ژه  یرفانیگ  یر روه سه  یاوڕ په  

ی كهیزر  نیم دواهه له  كمهاوار  
هاتووم  وه نفاله ئه  یكژن وهب  

ی ناسه هه  نیم دواهه له  كمون خه  
هاتووم  وه مه جهب ه هه  ینراوخنك  
و  م آه ئه هاوار  
: م ئه  
ۆل  ال  ۆل ال    ۆل ال ده  
  تهوو  م ئه  ی رزه هه  یمن له
  دراوه  خاچ له
یآ چه مه و  ست ده  یگو  پكه چه  
و  تان قه  و رنا قه  
ی ژهیبان ر سه  ینراوخنك  یتاو هه  
و  سنه و پاوه  
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،  النی له  ینیف  یشكاو  یبا  
ی وتووه آه  ستۆآ لهۆپ  م ئه یقووتاب  یمن له  
رگت مه  
ی ره نجه په ر به  یسكفرم  پۆد  دوو  
،  ێتاو هه  
یبوو  باران  وه ئاهه یغ ده  م ئه  ر سه به  
پتۆد  م آه هی  
بوو  وز سه  انمایگر  ی ناگه چه  یچا له  
یژراوۆآر  یول ر سه  ی آه هیحانۆڕ  بزه له  
تدا هیوان رخه ئه  مه خه  م ئه  

ت آه آوردستانه  آوردو  
و  گاڕ  

بوو بات خه  ینیز  ی گواره  
وه ته چامه  یباز  و زه به هه  م ده به  
،  بوو آرا  شڕۆش  ی قووتابخانه  یگو له  
چاوانتا له  

ید ئه  تاوم هه  یژدر  یپرچ  
و  پووله په لهۆپ  یشت گه  نگاوتا هه له  

،  ید ئه  میئازاد  ی لكهس هڕ په  یرا سه  آاروان  
و  ست ده  ی آه نووسهپ له  
رتا سه  یت شه  ی آه نجانهیئ  

و  پارچه ك هی  آوردستانم  
تا چامه له  اكت موو هه  

و  ئازاد  یكآوردستان  
،  ید ئه  ارمانیخت به  یكل گه  
  هی پووله په  یگاڕ  مه ئه
مانه نه  انی  نیژ  ی روازه ده  
داسا ینژا  یق  و  قات له  
دانراوه  آ حه مه  ینگ سه  
  نهئا  كت
جاش  و  رگه شمهپ  
و  یخو  ی ژنامهۆڕ  

  ...رد مه ی چامه
ق ناهه  ینگ تفه  و  ق هه ینگ تفه  
ابووناڕ  یو هج  و  چوون هه  له  
ش هڕ... و   یسپ....  یسپ ئه  ی لهیح  
وه قهڕ  یبورآان  یپقو پهقو له  
و  ێالد و شار یند وهن له  
آانا نهۆآ یبوون  یاخی  
،  كدادانهپ  
٭٭  ٭٭  ٭٭    
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نتخو  ی له گهۆج  و  هسا  نیند چه  
هین  یوت سرها  د آاروانه  م ئه  یرپ به به  
ر هه  شتاه  یچ آه  و  هسا  نیند چه  
،  یت گه ه آه  یكم خه  یبا  
دا ژهۆڕ  م له و  هسا  نیند چه  

یاویگر  هپقو  یكهاوار  
انیژ  ۆب ..... یئاشت  ۆب ..... ڤۆمر  ۆب  
واسراوه هه  مك مه  یۆگ به  آوردستانه  م ئه  ۆب  
و  تین هئ مل  دا راقه مه  یشاخ  م ئه  یك آه  به  
رگا مه  یسارد  یش باوه  له  
یئازاد  ۆب  
،  ین آه هئ پ  
 

دیع  سهۆپ                                                                        
                                                                   10.07.2002  

 
 

:  آان زهراو په  
 
ر ده به ر ده  و   ئاواره /  هی تراف ٭  
رگ به  و جل  یۆژن ئه  و  ڵۆر ق سه  ی نهی پ  /ڕ  ساقپه ٭  
ن آرد ڵ هه ن اڕ و ۆنژ ئه ر سه تا   آراس /ن  فه  آه ٭  


