
10 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

کالما عەدالیێ

قاچاخێ مراد
ــۆ  ــن ب ــن ک. ژۆری ناســح حوســێن ســلێمان ژ تیپێ
تیپێــن ک. ناڤیــن ڤەگوهەســتیە و فەرهەنگــۆک 

ــە. ــڕا چــێ کری ژێ

دەستێ خوە بدە دەستێ من، هەڤالۆ، ڕابە، سبەیە،
ملێ خوە بدە من، هۆگرۆ، قام قامێ مەیە،

ئەزی کوردم، تو ئینگلیزی، یانێ هندی، عەرەبی 
زەنگ،

دەستێ خوە بدە دەستێ من، هەڤالۆ، ڕابە، سبەیە.

ئەم نەهێلن، وەکی خوونخور جارەک دنێ جەنگ 
تێکن کار،

جارەک دنێ خوون بڕژە و وێران بە گوند و باژاڕ،
جارەک دنێ دێ بگرین، دۆمام گرێدن خێلیێ ڕەش،

مرن بەال بە، ناڤ دنێ دەست مەرڤێ کێمی 
سەودافەش.

هم دیا ئورس، یا ئامریکا، یا هند و عەرەبی زەنگ،
ناخوازن، قەتل بڕژە و دنێدا پێشدا بێ جەنگ،

بۆی زارێ ناڤا پێچێکا، بۆی عەمرێ وانی گول و 
گەش،

بۆی قیزێد ئەگنە، بۆی خۆرتێد تالیانە کەلەش،

بۆی گۆڤەند ماال بگەڕە، دەفچی تم بێژە »هەی 
شاباش«!

تلیێ کەچ- بووکێ جاهلدا بچرووسن گوستیلک و 
قاش،

کالێ ئەختیار تاسێ هلدە، ڤەخوە ئەشقا بووک و 
زاڤێ،

ئەم نەهێلن، جارکە دنێ تێکەڤە ناڤ ساوێ.
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ئەم نەهێلن، وەکی خوونخوار ڕابن، دیسا دنێ لەڤخن،
ئەم نەهێلن، وەکی شلتاخ پێخەمێ عەدالیا مە خن!
وەکی ستقێ مە هەڤڕابە و جەرگێ خوە ئەم تێکن 

یەک،
سەر مەدا نائێ تو عەدووک و دژمن، و تو قەزیاک.

ئەم نەهێلن، کو غەزا بن دنێدا مەرڤێ ئامووتام،
برا عەدالیا ڕوو دنێ تمجار مەرا ببە مقام!

وی مقام وێ بسترێن ژ کاال گرتی هەتا زارا،
ل زۆزانا و ل دەشتا، ل گوندا و ل باژاڕا.

دەستێ خوە بدە دەستێ من، هەڤالۆ، ڕابە، سبەیە،
ملێ خوە بدە ملێ من، هۆگرۆ، قام قامێ مەیە،

ئیرۆ هشیارن جمعەت، ژ ئوورس هەتا عەرەبی زەنگ،
شەڕکاریا مە یا حەقیێیە، ئەم ناهێلن پێشدا بێ 

جەنگ.

قاچاخێ مراد ) ١٩١٤- ١٩٧٩(

فەرهەنگسازی:
قام: بەدەن، جان، جەسەد، وجوود.

عەرەبی زەنگ: زەنجی، مەرڤێ ڕەشک: عەرەبی 
قولەڕەش/ قولەڕەشکە.

قیزێد ئەگنە )هێگن(، کەچێن ژێهاتی: کچی 
لێهاتوو. 

تلی، تپل، تبل، پێچی، تلیک: پەنجە.
)پێچێک، پێچک، پێچۆلک(، )قوماتک، قماتک، 

قماتۆک(، قوونداغ،: قۆنداغە. 
مەرڤێ کێمی سەودافەش، دلکەڤر: مرۆڤی 
بێڕەحم، دلهشک: مرۆڤی دڵڕەق/ بێڕەحم.

دۆمام گرێدن خێلیێ ڕەش: کچەمام جلی ڕەش 
لەبەر بکەن. ) خێلی: تارا، دەسماڵ(.

بچرووسن: ببریسکێنەوە، ببریقێنەوە، 
بتریسکێنەوە.

ساو، ترس: ترس.
شلتاخ: عەوان، فەساد، گەالجی، قوڕنازی، 

کۆنەتی: فتنەباز، فیتنەباز، بەکرۆکە.
لەڤخن، ل هەڤ خن/ بخن: تێکبدەن، تارومار 

بکەن.
پێخەم: خەبەر، پەیام.

ستق، سدق: ڕاستگۆیی.

عەدووک: دژمن: دوژمن.
قەزیاک، بەالیەک: بەاڵیەک، قەزایەک.
ئامووتام، ئامین و تامین: بێقسوور.

تمجار، هەرجار: هەمووجار.


