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 الرحمن الرحیم الله  بسم 

 

إليهم  رشح صدور املؤمنني فانقادوا لطاعته، وحبب لله  الحمد

فلم يجدوا حرجا يف االحتكام إىل  اإلميان وزينه يف قلوبهم

وحده ال رشيك له، وأشهد أن  الله  رشيعته، وأشهد أن ال إله إال 

وسلم وبارك عليه، وعىل آله  الله  محمدا عبده ورسوله، صىل 

 وصحبه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

  
 ریله شارێکی باکو  ١٩٣٨شێخ دکتور عومەر عبدالرحمن له ساڵی 

 .میرص له دایک بوو

وندەکەی گئەم تاکه کەسه نابینایه توانی به یارمەتی خانەوادەکەی له 

ئەو  ،زی قورئانببێت به حاف الله  زلی هبه فم كهخۆیاندا له تەمەنێکی 

 ساڵ زیاتر نەبوو.  ٢٢ه زانکۆ و سەردەمەی که چو 

ی كهتاغوته رۆكهسهی ص له ووتارەکانیدا کارەکانی جەمال عبدالنا

 دەشوبهاند به فیرعەونی  زەمەن.  میرصی 
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 شێخ عومەر عبدالرحمن له سەر مینبەر فتوایەکیدا:  ١٩٧٠له ساڵی 

ۆ مەراسمی بەڕێوەبردنی جەنازەی وی: ڕۆیشتنی موسڵامنان بفەرمو 

 .ری میرص حەرامهرۆك کۆماهس

کرا له زانکۆی ئەلئەزهەر و له  غههدههۆی ئەم فەتوایه قهب

 .ئازاد کرا ۱۹۷۱به ندیخانە و له کرایه  ١٩٧٠ری ئۆکتۆبە

زێکی هەمان موجاهیدی بەهیمەت و موبار  شێخ عومەر عبدالرحمن

ماچ  یعەزام نێوچاوان الله  ۆر عبددکت نابینایه که ئیاممی موجاهیدین

عەبدولسالمی ئەم سەردەمەیە  دەکرد و ئەیفەرموو: ئەمه عیزی کوڕی

 . (سولتانی عولەما)

ی به هۆی نیظام ١٩٩٥عبدالرحمن له ساڵی شێخ عومەر 

ن هكهی دیموكراسی و ئازادی دهشهتیرۆریستانی ئەمریکی كه بانگ

 !!!سەپێرنا سەر به زیندانی کرا و حوکمیڵ سا ٣٦٤به 

 کانئەمریکیەی و ئازادی درۆینهنەیەک له دیموکراتی و وەش منو ئە

 به مریكای تاغوتئه بە تاونهلهڵخهبەداخەوە کە موسڵامنی عەوام  ه

ن زەکانی دەزانن نازانۆکراسی خوائاشتی خوازو باوکی والتە دیم

 ئەمریکای تاغوتی خوێن مژ دوژمنی ئیسالم و موسڵامنانە. 
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ۆتا ژیانی لە زیندانی كو کهبەداخەوە شێخ دکتۆر عومەر تاو 

 بردە سەر و هەر لە وێش  وەفات دەکات یئەمریکەکان

 . تعالی الله  رەگای ساڵی گە ڕایە وە بۆ با ۷٨ی و لەتەمەن ۲۰۱۷لە ساڵی 

 تعالی بە شەهیدی قبو وڵ بکات.  الله   

  
عبدالرحمن ۆر عومەر كه له  وەسیەتنامەکەی دکتهیهش كورتهمهئ

 :تیهویكه له زیندان نووسی

 الرحمن الرحیم  الله  بسم 

 به زاڵامن بڵێن.... نەخێر 

مل ونی ئەجەهەست بە نزیک بو وەر، ئاخ ئەی میرصی سەبورو  دڵ 

 تعالی دەکەم، بۆیه  وەسیەت دەکەم.  الله  و گەشنت بە لیقای 

 ۆر شیرینن له ناخ و  دڵمەوه.  بۆ ئێوه ئەی ئەوانەی که  ز 

 بۆ ئێوه ئەی ئەهلی خانەوادەکەم.   

 ئەی ڕەفیقان و ئاشنایان و خزمانی نزیکم. 
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 ەسیەتتان بۆ دەکەم.  و  الله  ی  دڵمەوه له پێناوڵ بۆ ئێوه و له قو 

 وەسنت به فرمێسکەکانم. بۆ ئێوەی که پەی

 به زاڵامن بڵێن نەخێر. 

مووتان بڵێن..... نەخێر هئەی زاناکانی میرص به یەک دەنگ هئێوه 

اڵ س ٧٠وەی نی شەریعەتەکەمان بۆ ماو خێر... بۆ زاهیر نەبو هن

ی مەشغوڵناوی بانگخوازی ئیسالم بهنەخێر.... بۆ ئەوانەی که 

وەتن و دەڵێن له جیهان انی و دەعر هخۆشگوز خۆشی دونیا و 

 شەریعەت بەقەراره. 

 م له دەستور و یاسا و ڕێسایوێیه مەکانی شەریعەتی ئیسال له ک

 ۆکراسی؟  کوا شەریعەت له ژیاندا؟ سکۆالریسم و دیم

نتان؟ ەکاوێستبانگەوازی و  هەڵکوا شەریعەت له 

  وڵح؟ کوا شەریعەت له شەڕ و س

؟  وەتاکوا شەریعەت له فێربوون و مەحکەمە و داگاکان و قەض

 کراوه...  ڕنەالی ئێوه هیچ گۆشەو بنمیچێک به نوری شەریعەت پ

بەچ عەهدو پەیامنێک ئێوه بوننەته  ڕابەرو فەرمانڕەوا؟؟؟ 

 ۆتان نیه. ەکامن بهەرگیز هیچ سەمع و تاعەی
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نگ ك دهیه بهوەش ئەی  ڕابەران و  ڕوناکبیران ئێ

 نەخێر ن بڵێ

 نها! زی تەنها بۆ ڕەئی تەنەخێر بۆ دیکتاتۆری! بۆ هێ

 وویەکی تاریک و پڕی ستەم. نەخێر... بۆ  ڕابرد

 وی دین خۆ بەگەوره زانین! نەخێر... بەنا

حوكم بكات و  تعالی  الله  ئەبێت لەم سەردەمەدا شەریعەتی 

 وی.. رار بێت و بچەسپێت لەسەر  زەبەرقە

رۆڤ ونی دەسکرد و ڕێسای حەزو ئارەزووی مخێر... بۆ قانهن

 نەخێر... 

ا که هەمیشه له دەزگکردنی حەق و مافی موسڵامنان، نەخێر بۆ ئهامڵ

نیظامیه داپڵۆسەکان و دژە بەناو تیرۆرستەکانیان هەر چرکەیک 

 ۆته پیشەیان. ئازاردان و گرتنی موسڵامن ب

 لله  انەخێر... هەرگیز حوکم به باشرت ناکرێت، مەگەر بەحوکمی 
 تعالی نەبێت. 
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اِس أَن تَْحُكُموا َوإَِذا َحَكْمتُم بنَْيَ الن  )وێت: که خۆی دەفەرمو 

 وانێنکرد له تانیرداوه شیکێر کاتهه :واته النساء (٥٨) ِبالَْعْدلِ 

 .نبکه ییواهڕ رمانرانه فهروهدادپه دا،یکڵخه

 بَْينَُهم ِِبَا أَنزََل الل هُ َوأَِن اْحُكم )وێت: ه ئایەتەکی دا دەفەرمو ل وە

که  ی()قورئانه هیرنامهو بهبکه به یر داوه :واته  املائدة. (٤٩)

 .ووهیزدابه تۆ خواوه ب نهیالله

 وڵم له گەنجی دیندار دەکات!  له ئێمه نیه ئەوەی ز 

 دەچەسپێنێ.  ۆو سێداره یان ب ی حوکمی ئیعدامهو له ئێمه نیه ئە

ی  هكهبوونی  ڕابەر و سەرۆکه تاغوت ی که بۆ  ڕازیهو له ئێمه نیه ئە

 وە. دەخاتە دوور الله  شەریعەتی 

.. نەخێر ێنیەک دەنگ بڵ بهوەش خێراکەن ئەی سەربازانی وەتەن ئێ

 ێت: نەب الله  ڕێگای  . هەرگیز ناجەنگین ئەگەر لە پێناونەخێر..

 امندارنیئ یوانهئه :( واتهَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيِل الل هِ ال ِذي)

 نگنجهخوادا ده یناو ێنها( له پ)ته
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 رۆكه تاغوت و ئەمریکا و هنەخێر... هەرگیز ناجەنگین بۆ س

 (٧٦ِتلُوَن يِف َسِبيِل الط اُغوِت)َوال ِذيَن كََفُروا يَُقا)هاوپەیامنانی: 

مکارو سته یناو ێله پ نڕ باوه ێب یوانه( ئهمڵ )به  :النساء. واته

 .نگنجهو )تاغوت(دا ده ردارۆ ز 

وەڵی ئەمریکیای تاغوت نابین، که دیعایه نەخێر... هەرگیز ها

 ۆر کەرن. تانی ئیسالم تیر ڵ کات گوایه  و دە

 رگیز نابین به کۆیڵەی دەستی دوژمنانی ئیسالم. هنەخێر... ه

 ەرن. ڕکجیهانی عالەم بەس ئەهلی سوننه شەئەوانەی وا دەڵێن له 

 ؟  یەهودیان رۆریوێیه تیله ک ؟؟؟ مان دەداتەوهکێ  وەڵ 

 می زیندانیانی گوانتانامۆ  دەداتەوه؟ ڵ کێ  وەۆسنیەکان؟ کوا جینایەتی ب

 مریكای دیموکراسی. هکه مۆرکێکی نەنگینه به نێوچاوانی ئ

 ین؟ وڵح وئاشتوان شادی هێنەرن؟ یا قاسیدانی س ئایا  ڕاسته که

 به زاڵامن بڵێن... نەخێر 
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ر بەیەک دەنگ بڵێن... نەخێئەی موسڵامنان بە  دڵیکی ئازاو دلێر 

 گرینەوه. هد ئێمه تۆڵە  وەر. ی بێ دەنگ نین.ۆممەتێکئێمه ئ

 ۆمان  وەردەگرین له حاکامنی ئەهلی کوفر و دوژمنامنان. تۆڵەی خ

 وەیامن بگریەن! ری و چەوسانەوێت بۆ هەژائێمه ناما

 تەوه. وێی موسڵامنامنان دەئێمه دارایی میللەتە ماف خوراو بێکەس

دەنگتان بڵندتر بکەن و بڵێن ئەگەر  ڕاست دەکەن کوا  ڕاستگۆی و 

 شەرافەتان ئەو هەموو دەراماتە چی لێهات! 

همست ین بەدەکەیان به  دڵێکی پڕ له ئیامن تەکبیر فریاد هئێمه ئەم جار 

رزمان و دەڵێن ئێمه شەریکتان نین له غەدر و کوشتنی هکۆڵەی ب

 موسڵامنان. 

ۆن ئیامنداران وه دەردەنێن لە بەچاوی خۆمان دەبینین که چ

سەر بانگی تەوحید و حاكم مزگەوتەکان و زیندانیان دەکەن لە

.تی هریعهبوونی ش   الله 

و   خاک ناشتنی داوێن پیسوە نین کە لە مەراسمی بە ئێمه ئیرت ئە

 تاغوتانتان. 
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اوەنی ێژیان هەیه و خو دەستنوام ردهبههاوڕێی گەنجانێک دەبین کە  بەڵکو

 ه. ی الله  اله االالوتنی: تەیان که دوا وو ی ئیسالمین ڕەفتارو ئەخالق

 وەش بڵێن... نەخێر ئەی موجاهیدان و تێکۆشەران ئێ

، دەبینن موسیبەت الله  وڕێژن کە لەپێناهغەمگین مەبن فرمێسك م

ان تکونوا تأملون فأنهم یأملون کام تأملون )ۆحیەتان مەدۆڕینن. ڕ 

 . (ما الیرجون الله  وترجون من 

 وێندنی:  چوارچێوەی قەزا وەت بهەژێنن بەخ

  (ذب الذین یعذبون الناس فی الدنیایع الله  ان )

سزاو  تداەامیق ەل یتعال ە: الل  تێرموو ەفەد( وعلیه وسلم الله  صلی )رسول الل ه 

 .داەسزا د  انیکەڵخ ادایدون ەل ەک داتەد ەسانەک وەئ یزابەع

 جەالدان و ئەشکەنجەکارانی زیندانەکان بلەر زێنن. 

زی گەواتێبفکرێن و له دیعایه و بان وون بە فراوانیبه تێڕوانینەکی  ڕ 

 فیرعەون مەترسن. 

کەمین انەی ئومێدە و یەئەم تەهدیدانه ئەخیرترین نیش الله  قەسەم بە 

 . الله  ری دە رێکه لەالیەن قەترەی ئۆممەت و یا
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 . مردن هل کانیان بێ باک بنبەرامبەر دادگا و سێدارە سەبرتان هەبێت لە

نەخشه دادەڕێژێت بۆ سەرفرازی  وێنی شەهید سەبره کەچونکه خ

 ۆممەتێک. ئ

 منیش لەگەڵ ئێوه دەلێم ... نەخێر 

 و تەختایوتان لە حکومەتت، نیظامت، پی تاغنەخێر... بۆ حوکم

 ئاگرتان  کورسی و گوریس و ئاسن و

 حکومەتی زاڵم الپەڕەی ژیانی زیاد نیه و کورته ژیانه. 

 . وههڵکو ئەوه بەس حکومەتی ئیسالمه تا ئەبەد دەمێنێتهب

هن نه؟ نائیستا بزانن که ئایا دوژمنان دەتوانن فێڵامن لێ بکەن ی

 دەکەنەوه؟  ورو م دهتڵ و  مهنه؟ ئەگەر لشەم بۆ دەکێشن یان خ

  .(وعلیه وسلم الله  صلی )وننەتی پێغەمبەرمان ئەمه هەمان هیجره تە له سەر س

ندیخانه هەر هەمان زیکری یوسف دەکەم  وە هئەگەر دەمکەنه ب

 کوژن! پێش من سەییدونا یەحیا ئەم ڕێگایەی بڕیوه. ئەگەر ِب

 بوو، ئەگەر خیانەتی تێدا بکەم ئەمه عەقیده و پەیامی من

 ۆشتنە کە دەیکەم بە حەق خراپرتین کڕین و فر 
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 ۆشم. کهکە پەیامەکەیم هەڵبژارد و بۆ بەرزکردنی تێدسوپاس بۆ خودا 

ێستا ئپەیامه هەڵبژێرن، چونکه باشرتین زەمەنە ۆتان ئەم ئێوەش بۆ خ

 لەسەر موێنپێم خۆش دەبوو خ ۆرئەی میرس ز تعالی  الله  وی له پێنا

 وێژیان بەسەرم بکردبایه وو پاکرتین خەڵکت ن باڕژاخاکت ب

نربدمایه ئەوجا ئاسوودە رەو قەبر بیاهباشرتین پیاوانت به شانیان ب

 . دڵم ئوقرەی دەگرتدەبوم و 

 باشرتین ڕێگاتان هەڵبژاردوه.  بزانن كهئەوجا ئێوه ئەی موجاهیدان 

 باشرتین ترس.  بهبەحەق له خوا برتسن 

ی رت یممەتنب به باشرتین کۆشش بکەن به ئومێدی خوا یەکبه ه

رەو ان بەۆشینین چ له  ژێر ئا ڵی ئیسالم یان زەمەنێک که بەخر دەب

 بەهەشت دەچین. 
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 مریكا... هری لە زیندانی تاغوتانی ئامۆژگادوا ئ

كە تێیدا  ،ێتوسلامنان دەنێرشێخ لە ناو زینداندا ئامۆژگارییەك بۆ م

 .. زێنە.دەكات، بە ڕاستى وشەكاىن  دڵ تە ۆىبارودۆخى خباىس 

 وەكان دێنێت... ئەو ئامۆژگارییە خوێن لە  دڵە زیندو 

 وەكان دێنێت... فرمێسك لە چا

 ... وهههەستەكان بە ئاگا دێنێت

 وە. موسلامنانیش هۆشیار دەكاتە

 ن، ئەو بارودۆخەی من تێیدام زۆرری جیهائەی موسڵامناىن سەرتاسە

 رنێ: خراپە، دەتوانرێت بەو شێوە ببیزۆر 

ماددی و بەس، ۆدانی ر منەك بە تەنها گا، ۆم دەدەنر مائەمریكیەكان گ

رۆم دەدەن، بەشێوەیەك  اموە گبەڵكو ئەوان لە  ڕووی مەعنەویشە

 وێنەر و  ڕادیۆ و تەسجیلیان لێ قەدەغە كردووم... وەرگێڕو خ

  رەكی. هیچ هەواڵێك نا بیستم نە ناوەخۆ نە دە
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 ۆم دەدەن، كەس نییەر مدا گا(إنفرادي)لە زیندانیەكی تەنیایی 

انم، بە شەو ەكیارمەتیم بدات بۆ جێبەجێكردنی مەبەست و پێویستی

 قسەی لەگەڵ بكەم، هەر كەسێك بەوە كە و ڕۆژ كەس نابینمە

 ژ...رێژایی ڕۆد كە بێتە الم، بە تدەكرێرەبی قسە بكات قەدەغە عە

  وە....ساڵ دەمێنمە مانگ....

م لەگەڵ دەكات،  نە قسە لەگەڵ كەس دەكەم  وە نە كەسیش قسە

قورئان خوێندن نەبوایە، ئەوە تووشی الله  و ی تهحمهوە ئەگەر بێتو ڕ 

  ۆشی نەفسی و عەقڵی دەبووم. چەندان نەخ

وار هاكه، ئەمە چ  دڵ  ڕاقیەكە، هسیهبێك چ ئەمە چ تەنیاییەكە و

 وەیەیان دەیانەوێتكردە ئەوانە بەودان كونجی زین یتاریكایله خودایه

اوان تسزایەم دەدەن لەبەر هیچ  وە، بۆیەش ئەوێنمەنەخۆشی ِب هەر بە

موسڵامنم و داوای حوكمی قورئان وەیە كە ئەشتێك نییە تەنها لەبەر و 

 م. هكهد
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وە بۆ هێنانەدی مەبەستە بێ ئەوان لە دەست دانی چاوەكانم دەقۆزنە

وە نەشاكەكانم لەبەر دەكەۆ پشكنینێكی زاتی، پیان، دەمپشكنن نرخەكان

 ری عەوڕەتی پێش و پاشم دەكەن.....!!!!!!!! و، سەی

دەدات،  وە  ڕووسەردانێك ئەپێش هەموو سەردانێك و دوای هەموو 

 وەندە بوایە و بەس!  ۆزگە هەر ئەخ

خۆم بچەمێنمەوە، و  ڕانەكانم بكەمە وە و  بەڵكو فەرمانم پێدەكەن كە پێ

دا كاتێك ە  وەكو حەیوان هەڵدەسنت بە پشكنینی عەوڕەتم، لەو دوای ئە

ەیرم دەكەن و پێدەكەنن، ئەمەش  وەستاون و سئەوان لە دەوروبەرم  ڕا

 ۆر ئەزیەتم دەدات!!!!! ز 

ئەوان قەدەغەم دەكەن لە نوێژی هەینی و بە كۆمەڵ و جەژنەكان و 

  وەندییەكی تر بە موسڵامنانەوه.. هەر پەی

ە ر وێم دەخەن لەكاروبامامەڵەم لەگەڵ دەكەن، پشت گراپی ۆر بە خز 

ام لێ و  بە مانگ، -ۆك كردنوەك: مووتاشین و نین  -كەسایەتییكانم 

وونی ۆم سابشاكەكانی داخیلیم بشۆم، بە شێوەیەك خۆ دەكەن خۆم پ
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یش یدێخم، منپێدادەینم و، هەڵیدەكوشم و دەستی پێدادەینم و ،هەڵ

 رەدا. و كاهەست یەقو ڕسیەكی  زۆر دەكەم لە

ۆخەكە دەكەم، ئەوان هەر پاشان من هەست بە ترسناكی بارود

 ڕۆژێك دەمكوژن...!!!!!! 

 ..وو جیهانبە تایبەتی من دوورم لە هەم

دەكەن لە خواردنم یان لە خواردنەوەم و كەس نابینێت چیم لێ 

 ...وەی ئەمانەهاوشێ

 ...نی لەسەرخۆ لەگەڵ من دەگرنە بەرئەوان ڕێگەی كوشت

 هوێنەی ئەمان  زی و هاوبۆ لەناو خواردن و دەرمان و دەر  ژەهرم

 .....دەكەن

 ....دەدەنێ ۆر ترسناك و خراپمدەرمانی  ز 

یاخود بڕێك ماددەی بێ هۆشكەری وام دەدەنێ كە بكوژە یاخود 

 رە. شێتكە
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 ئەی برایانم......  

ە و هەر دەشیكەن ئەدڵنیام وە  -توخوا ئەوان ئەگەر منیان كوشت

 وە بۆ كەس و كارم.... كەم بەڕێ بكەن و، الشەكەم بنێرنەتەرمە

ڵكو  بە ونی مەكەن،م لەبیر مەكەن و بەفیڕۆی مەدەن و وێنەكەم خبەڵ 

ایەكتان ر وە لەبیرتان بێت كەب زۆر بەتوندی تۆڵەم بۆ بستێننەوە،

 خوادا كوژرا.  وشەی حەقی وت و لە پێناو

 اتکبوڵی ئێوەش قەب ن وخودا له م

 ه برکات و الله  سالم علیکم ورحمة الو 

 ئەی ئیامنداران براوخوشکانم دوعام بۆ بکەن. 

وڵ بەداخەوە لە زیندانی تاغوتان بەم حالە و نەدۆڕاندن و تەناز 

 بە الله  تعالی  الله  نەکردن لە عەقیدەکەی گەرایە وەی  الی 
 وڵ بکات. شەهیدی قبو 
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ی ستنجانی زیندانی كراوی دهگهش بهپێشكه م شیعرهكۆتایی ئه له

نجێكی ر زمانی گهسه شاعێری ئیسالم یاخی لهتاغوتان، 

 نوسێت:زیندانی تاغوتانا ئه خواویست له

 دانی... سێداره ن ڕۆژێك پێش لهچه بۆ دایكی! وهزیندانه له كۆتا نامه

 ی كوڕی:نامه

 بــــۆتــــــۆ   یهكۆتا نامه كــه       خـۆ..ت مهفهخه توخــوا دایه

 نامـۆ!.  رستان نامۆن..خــوا په       یاسای ژیان وایه ین؟بكـه چی

 " ڕێمو گۆڕهرهی بهسبــهكه          نازانم, چۆنت پــــــێ بڵێم!

 نێـم. نگاو ئهرگ" ههو مهرهبه       ی كـۆتا ڕۆژی ژینمــــهسبــه

  ن بۆ سێــــدارهمبهی ئهسبه         !نگ و تـــارهته م زیندانهله

 !. ن بێچارهچه و دڵهله ئاهــ           گری؟؟ئیرت تۆ چۆن خۆ ڕائه

  ست دوژمنهدهم لهكهالشه             منــــه كــــۆتای ینێسبه

 . و مردنــــــــــهئه شانازیه          وهپاڕێـیتـــــــهویان نهو ڕ  له

  رد بیكو بهوه و قورس نگینسه         رد بیــهم ڕویاناتوخــــوا لـه

 . رد بیده ..تان بیرهبۆیان سه    موویان ر ههههله یت كهفرهنـــه

 ؟ردهم و دههم خـئه وێنایه            ردهـهئاوا مـــكـه  تكهڕۆڵه

 . ردهسپــــهئه یم بكهردهسپهئه        ستـی خــۆت دههبـ  بده بڕیار
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 ر دین كرام زینــــــــدانی سهله       زانـی خۆت باش ئـــه خۆ دایه

 ژانــــــی؟؟ ت و بهحهبۆ ناڕه          كرێمهید ئهش شهوهر ئهسهله

 ستگیران داری كڕیت بۆ ده            ژاری هـــه ی بهیهڵقهو ئهئه

 دیـــــاری . به و بیكه بینێژه               م دا كــهڵ گۆڕهگهتوخوا له

  وســـاوهچه ڵكهو خهبه بیده               ش پێم ماوهن دینارهو چهئه

 . دامـــاوه مــــووو ههبه بیده                 نێو ده هكانیشم لــــــجله

 ن!مگیهغ مات و بن,ش پۆش نهڕه     ن گریكانم نهوخـــوا خـوشكهتــ

 رزی بژین. ر بههسـبـــه ..بن ردمه      ـهیــــان فـێریان كاكـــهك بر وه

  تێـركــــــــه ڕهم باوهناخیان به            ـهراكانیشم وا فێر كـــــــب

 . ترس و بوێر كه موو بــێهـــه       ر بن دهت و كۆڵ نــــــهعیزهبه

 م ڕێ وا فێری كردوم ئهكه            بابیشــــم بـــــڵێ توخوا به

 گرێ . بێ بــا نهمگین نهغه             رزاریم قــــــه تایهتا هههه

 ن هیدی ڕاكهمــن بـۆ شه كوه        ن م خاكـهی ئهوهنهش كهئێوه

 ن. ردنم ئازا كــــــهتوخوا گه       نزڵگــــهرۆم بـــۆ مــهوامن ئه

-------------------------------- 
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 (: دایكی ڵمی)وه

 ڕۆمڵێی ئهتــــۆش ئه ،یهتۆم هه         خۆم ؟تی چـــــی نهفهخه ڕۆڵه

 فرمێسك خۆم بشۆم. به رتهشه      م دوای تـــۆ كـــــــهنامۆیه ڕۆڵه

 ر دین زیندانی گیانمسهله                 زانــم...باش ئه ڵێ ڕۆڵهبه

 گــــریانـــم.  كۆتای نــایـــه              م خۆمنیش دایكی تۆم!ڵ به

 جێیان دێـڵی, خوێن شیرین! كه    گرین؟نهكانت  چۆن خوشكه یئه

 نین. پێكه ن لهكهت ئهفرهنــــه          پۆشن ش ئهدوای تـۆ جلی ڕهش

 واجــتــم" كــڕی بـۆ رۆژی زه              حاڵ شڕیی بهیهڵقهو ئهئه

 و گڕی. سوتاندمی كڵپـــــه         نــاخــمــــدا دام ناوهلـــه وا

 جول و چاو كاڵ بووی!عه ندهچه       مناڵ بووی كه هبـیــرتـــ ڕۆڵـه

 رماڵ بووی. ر بهسهله میشههه       قــورئـــان گۆشم كردی بـه كـه

 تیهپێ پبه بێ نان و جــــل،             تی..ینهد مهصه به یا بـیـرتـه

 تی؟ غیرهرد و بهن مهچه كـه           زانیم م كردی چوونكهورهگـه

 ر خوێنمجـگه ی تۆیهقسه               وێنـمم ڕهی خهڵێ ڕۆڵهبه

 وێنم. ریـشیان بۆ نانهســه         ...وهویـان نـاپـاڕێمــــهو ڕ  لـه

 كرد نێو چاوانتمـــاچم ئه           انتبۆ دوا جار قورب خۆزگه

 گریانت. بووم لهژدار ئــهبه     ناك جار وه د خۆزگهصه ,خۆزگه
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 دوای تۆ؟ م لهچی بكه پێم بڵێ        نامۆ! رگــم ڕۆڵــــهی جـهكـزه

 خۆ.  ڵگهله شڕۆی ِببهر ئههه            ..هێڵهرگیز جێم مهتوخوا هه

 !تـــاڵـهكــان بــهلـادهالی جـه          !یاڵهخه موویم ئاهـ .. ههڵ به

 !! م حـــــاڵهلــه بــكه ڵسـكـا          بـــۆ الی خـــــوا بڕۆوه بۆیه

 شانازی... جێـی شانازی بووی         م لێت ڕازی بووم ڕازیڕۆڵه

 رفرازی.ســــــــــه ورهبڕۆ به      ئازا! ردنتگــه ڕۆحـت شـــاد،
 ـــــــــاخ  ی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


