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  -یەکەمبەشی - 
 

ئاخۆ کێ لە پێخەفەکەی ًىضتىە 
کێ جەضتەی لە جەضتەی خػاًذوە 
کێ لە دەفتەری یادەوەریی ًىوضیىە 

 
کەش لە پێخەفەکەی ًەخەوتىە 

کەش جەضتەی لە جەضتەی ًەخػاًذوە 
کەش لە دەفتەری یادەوەریی ًەًىوضیىە 

 
بەاڵم تەختە خەوەکەی جیڕەجیڕ و تەقەتەق ئەکا و 

جەضتە ئەضىتێ و دەگەزرێ 
 

ئەو لەضەر گیاکە وێٌەی گیا و فرهێطک دەکێػێ 
وێٌەی دار و ئاضواى دەکێػێ 

وێٌەی هەور و ًەورەش و خۆر دەکێػێ 
 

ئەو وێٌەی خاًىویەک دەکێػێ و دەچێتە ًاو خاًىوەکە 
ئەو بەضەر قاڵذرهەکە ضەرئەکەوێ و ئەچیتە ژوورەکەوە 

 
ئەو لە ژوورەکەی بە تەًیا داًیػتىە و 

وێٌەی پەًجەرەیەک، بٌوێچێک، دووکەڵکێػێ دەکێػێ 
 

ئەو بەم غێىەیە جیهاى بەضەریەکەوە 
پەیىەضت ئەکا 

ئەو وێٌەی هێڵێک لە ئەضتێرەی تەم دەکێػێ 
بۆ ئىکسوزێک لەضەر رێگای خێرا 

 
لە رێگای کاکێػاًەوە 

بۆ غیػەیەکی غیر 
لەضەر هێسی غەواى 

 
وە (*ئەًذروهیذا)لە 

بۆ ئەلف و بێی بطکێت 
لە دواڵبی ئاغپەزخاًە 
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ئەو پػتە 

ئەو بۆڕیی هەًاضەیە، بۆڕیی خۆراک 
ضیٌەیە 

ئەو هل و گەردى و راًەکاى 
بڕبڕەی پػتە 

خىێٌبەری الی راضتە و 
دیىاری قەفەزی ضیٌەیە 
لەغە پەردە تەًکەکاًی 

قىواڵیی ضکە 
ئەو قۆڵی چەپ و راضتە 

ئەو هەهىو ئەواًەیە تا بڕبڕەی پػت 
ئەو بڕبڕەی پػتە 

ئەو لە دەرەوەی جەضتەی خۆیەتی 
 

ئەو ئەوەًذە جىاًە 
وەضف ًاکرێ 

وێڕای ئەوەظ هي دەًىوضن 
کە ئەو باڵٌذەیە 

 
ئەو دەیىیطت باڵٌذەیەک بىوایە 
دەبىوایە ئەو هەڵۆیەک بىوایە 

وەک ئەوەی بفرێ بەضەر 
بىوًی جىاًیی خۆیذا 
لەگەڵ ًەرهە بسیەک 

 
ئەهە ئەوهایە لەگەڵ خىغەویطتیی 

ئەوە دەکەوێتە بەرچاو 
وەک چەًذیي پەڕتاب 

 
لە ًێى پػت 

لە ًێى ال راضتی جاًیە 
لە ًێى گۆًای چەپ 

لە ًێى دەم 
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لە هیاًەی گەدەوە 
لە هیاًەی ضیی راضتەوە 

لە هیاًەی ئەضکلتی دەم و چاوەوە 
لە هیاًەی هەغسەوە 

 
خۆی کىى ئەکا لە رێگای قىڕگەوە 

ًاو هلەوە 
لە هیاًەی تەوژهەکاًەوە 
تێکڕای بیرکردًەوەی هٌە 

 
ئەهە ئەوهایە لەگەڵ ئەو خەم و خەفەتەی 

کە تىوغت ئەبێ 
 

چەًاکە 
ئێطقاًی لىوت 

پەردە تەًکەکاًی لەظ 
 

فۆڕهی گەردى 
خاچی پػت و 
. کاضەی ئەژًۆ

___________________________ 
.  کۆهپاًیای دابەغکردًی خۆراک لە ًەرویج:(ئەًذروهیذا) *
 
 
 

  -دووەمبەشی - 
 

هي ئەو دەًىوضوەوە 
 بازێکلە ًاو دارە
ئەو دەًێژم 

بە خاهەیەک 
 

هي لێپرضیٌەوەی لەگەڵ ئەکەم و 
کەم یذەو دەر دەیطرهەوە
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ت یگرزەکەی گڕوبلى
و بیذڕێٌێ  وەیکاتە لەبەردەکۆغیئەو 

بەاڵم ًەیتىاًی 
 

 ی لێذەدەمهي هەهىو رۆژێ ضەر
ئەو زۆر کەم چاوهەڵذێٌێ 

 دەبریطکێتەوەیذا یزەکەی لە تاریکوبڵێطەی بلى
 

 هێىری بکەهەوە دەکۆغنهي 
 داًێ زەویزەکە لەضەر وپێی بڵێن بلى

کەچی ئەو پەی پێ ًابا 
 

بەاڵم ئەو پاًیکە 
تۆزی تەباغیر لە چاوی دایە 

زە گڕگڕتىوەکە ئەدڕێٌێ وبلى
 

هەهىو رۆژێ ئەو هەڵذەضتێ 
ضەردەکەوێتە ضەر قاڵذرهەکە 

و وى ئەبێ  دەچێتە ًێى دەرگاکەوە
تا ئەو کاتەی پەًجەرەیەک ئەکاتەوە 

 
هەهىو رۆژێ هەهاى 

رێگا دەپێىێ 
ضەردەکەوێتە ضەر قاڵذرهەکە، دەچیتە ًێى دەرگاکە 

تا الی پەًجەرەکە 
 

هەهىو رۆژێ ئەو لە رێگا دایە 
 

ئەو وێٌەی چاو دەکێػێ، کاغەزەکە دەبیٌێ 
ئەو وێٌەی برۆ، ئیطکی گۆًا، تەوێڵ دەکێػێ 

 
 ەبیطتێکاى دەکێػێ، کاغەزەکە دێیەئەو وێٌەی گى
و و پێطت، با، باراى دەکێػێ  ئەو وێٌەی قژ
ەدرێ تذگ دەکێػێ، کاغەزەکە قىوڕئەو وێٌەی قى
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غە دەکێػێ پرئەو وێٌەی غاى و ضیٌگ و قە
 دادەگیرضێئەو وێٌەی ئاگر دەکێػێ، کاغەزەکە 

 
ئەو وێٌەی ئاضواى دەکێػێ 

ئاضواى دەبێتە هەور و 
هەوریع دەبێتە باراى 

 
ئەو وێٌەی زەوی دەکێػێ 
زەوی پڕ دەبێ لە خىًچە 

خىًچەظ دەبێ بە دار 
 

وضک دەکێػێ وئەو وێٌەی بر
ضکەظ دەبێتە ئاگر وبرو

ەغەبا رئاگریع باڵودەبێتەوە لەگەڵ 
 

ئەو وێٌەی 
دیوەًێکی ضىوتاو دەکێػێ 

 ێيەظ هەڵذەگەڕردەضتەکاًی 
 

ئەو گڕدەگرێ و هەڵذەضێ 
ەکا داردەکەوێ، هەڵذەضێ، 

خىا لذەدەوری خۆیذا خى ضاتوە ئەکا، دەکەوێ، بە
تاوەکە ًازاًی چی بکا قیڕلەضەر 

 
لە بارەی ئەوەی دەیەوێ خۆی بکىژێٌێتەوە 

یاى وا بوێٌێتەوە 
وەک هاچێکی بێ ئىقرە 

  کە ًەخىێٌذرێتەوەدەضتٌىوضێکیاى 

 
ەگرێ و دئاوی بىتڵەکە گڕ

دەهی دەضىتێ 
 

ەوەکە راڕضىتاًی 
ضىتاًی گەروو 

 ضکضىتاًی 
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یٌەوە ۆظ دەکەیي و دەخۆئێوە ى

  ًییضىتاًەکەظ بە پەغیوا
 . دەخىرێتەوەهیترو  دەًێػتەوە

 

 

 

  -سێیەمبەشی - 
 

پاکەتێکی بەتاڵی حەب 
پاکەتێکی جگەرەی کاهێڵ 

دوو قەردێلە 
 

بڵٌذگۆیەکی رەظ 
رەفەیەک لە پەرتىوکی قىتابخاًە 

ضێ پىضت کارت بە قەد یەخچاڵەوە 
 

وێٌەی کەروێػکێک 
دەضتەیەک کلیل بە ئەڵقەیەکەوە 

هیوۆرییەک 
جاًتاکەی ًىریٌا 

 
تۆ خىڵەهێػی و بە دوای غتێکذا دەگەڕێ 

ئەو ضییەکاًی هەڵگرتىوە 
 

ئەو حەیراًی ًێى ضیٌە و 
جگەر و ًەرهایی ضەر راًی هەڵگرتىە 

خىێٌبەری حەوز و گرێی ال ورگ 
پػتی ضەر و کەًاڵی بڕبڕەی 

هەڵگرتىە 
 

ئەو جەضتەی هەڵگرتىە 
لەضەر رێگایەکی دوور 

 
 ئەو چەًذبار 
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رضتەیەکی ئاضایی خىێٌذەوە 
 هي گىێ ًادەهێ 

لە بارەی باڵٌذەیەکی هردوو 
لە چاڵذا ضەرقاڵن بکا 

هەڵیگرم بە ئاراهیی 
لە باڵێکیەوە 

بە ضەرًجەوە ضەیری بکەم لەبەرئەوەی 
خۆی جىواڵًذوە 

 
دواتر دەبیٌن دوو قالىًچکەی پرتەقاڵیی 

خەریکی 
ًاغتٌی الغەیەکي 

 
ئەو دەیەوێ کلیلی خاًىوەکە 

بخاتە زەرفەوە و لە پۆضت کاضەکە دایبٌێ 
ئەو دەیەوێ دیارییەک بپێچێتەوە 

بۆ هاتیاش 
ئەو دەیەوێ غەقاهی هىًراد 

بػىا و پاکی بکاتەوە 
ئەو دەیەوێ کىرتە رۆهاًێک 

لە پەرتىوکخاًەی ئارک بۆ هەًریەتە بکرێ 
ئەو دەیەوێ کراضەکەی بذۆزێتەوە و 

بەرگی لێفەکەی بۆ غىغتي بەرێ 
ئەو دەیەوێ جىوتی ًەعل و تیػێرتێکی رەظ 

بکرێ  (هۆ ئین)لە 
ئەو دەیەوێ قەفەزی کەرویػکەکاى خاوێي بکاتەوە 

ئەو دەیەوێ ًاهەیەک بٌىوضێ و وى بێ 
 

ئەو دەهرێ لەضەر تەختی ًەغتەرگەریی 
یاى لەضەر زەوی خاًىویەک 

ئەو دەهرێ لەضەر رێگایەکی خێرا 
لە کارخاًەیەک یا دوورگەیەکی فەراهۆغکراو 

ئەو دەهرێ بە ًەخۆغیی دڵ 
بە گىللە یاى بە خٌکاى 

ئەو دەهرێ بە غێرپەًجە 
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یاى دەرهاًخۆرێکی درێژخایەى 
ئەو دەهرێ بۆ خۆی دەهرێ 

ئەو دەهرێ لە ًێى ئەهبىاڵًص 
یاى لەگەڵ گەیػتي بە ًەخۆغخاًە 

ئەو لە هاڵەوە لە تەک خێساًەکەی دەهرێ 
یاى بە تەًیا دەهرێ 

لە غەوا یاى لە بەرەبەیاى 
لەضەر ضگ دەخػێ تا دەگاتە هي و دەهرێ 

 
هي ئەو غێىازەم خۆغذەوێ 

کە تۆ دەڵێی تۆ غاری هۆضیقات 
خۆغذەوێ 

وەک ئەوەی غاری هۆضیقا 
ئەو بىوکەغىوغە بێ 

لە چىار ضاڵەیی پێیاى دای 
هەهىو ئێىارەیەک 

 .لە پێخەف لەگەڵیذا دەخەوتی
 

 

 

  -چوارەمبەشی - 
 

 

هي لەضەر تاخلچەیەکی دیىار ئەخەوم 
هي کلیلەکاًن بسر کرد 

 
کچێک لە دەرەوەی پەًجەرەیەک جگەرە ئەکێػێ 

دەبێ لەغىێٌێکذا بێ 
 

هي پەرتىوکێک دەخىێٌوەوە لەضەر ئەضپی پیر 
بۆ هاوەی ضێ کاتژهێر یاریی بلیارد ئەکەم 

 
دەبێ لە غىێٌێکذا بێ 

هي دەڕۆم بۆ غاری یاری 
 

دەهەقاڵێ لەگەڵ خۆغەویطتەکەم ئەکەم 
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بە پایطکل دەرۆم بۆ هاڵەوە و غیعر دەًىوضن 
 

دەبێ لە غىێٌێکذا بێ 
هي قاپەکاى دەغۆم 

تەلەفسیۆًەکە پێذەکەم و  
بە دیاریەوە دائەًیػن 

هیچ غتێک لە ئارادا ًییە 
 

هي ئەچن بۆ ضیٌەها و ئەخەوم 
دەبێ لە غىێٌێکذا بێ 

 
لە غىێٌێک خۆی غاردۆتەوە 

تۆ دەبێ لەوێ بی، دەبێ ئەوە بی 
 

لە کاضەی چاوی چەپن دوورکەوتیەوە 
لە خاچی پػتن 

لە دڵن دوورکەوتیەوە 
 

بەاڵم جارێکی تر هیچ رووًادا 
هي دەڕۆم لەگەڵ پێکەًیٌی تەڵخ و تاریک 

لە گىێچکەی راضتوا 
 

هي ئەهەم خۆغذەوێ 
ًاتىاًی خەوی لێ بکەوێ 

ئەو لەگەڵ پرچی غێىاو لە خەو هەڵٌاضێ 
لە ضپێذەیەکی بەفرباریٌی ًیطاى 

ئەو ًاچێتە گەرهاو 
قاوەڵتی ًاکا 

راًاکا  (*تریک)یاى بۆ 
ئەو دواًاکەوێ 

 
ئەو دەهەی ئەو لەدایکبىو 
لە بێذەًگییذا ًىقن بىو 

لە زهاى چىوبۆوە 
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کرا  (تەعویذ)ئەو دەهەی ئەو 
کلێطاکە گڕی گرت 

رۆژی دوایی 
 (کىًفیرهاغىى)لە کاتێ 

ئەو بە هێڵی غێىاو غیعری دەًىوضی 
لەضەر دەضتطڕە کاغەزییەکە 

 
ئێطتا بەفر دەبارێ 

وەک تێکطتی ضەر فیلن دێتە خىارەوە 
ئەو تا رادەیەک گەورە بىوە 

 
لە گەردەى 

لە پػت، لە هیاًەی ضییەی راضت 
تۆ دەدۆزرێتەوە 

 
لە بەغی ضەرەوەی قەفەزی ضیٌە 
لە پػت، لە هیاًەی دیىاری ضیٌە 

تۆ دەدۆزرێتەوە 
 

تۆ دەدۆزرێتەوە 
لە گەدە 

لە گۆًای راضت و چەپ 
 

تۆ دەدۆزرێتەوە 
لە دەم، لە قىواڵیی قىڕگ 
لە گەردەى و بڕبڕەی پػت 

 
بەردەوام تۆ دەدۆزرێتەوە 

لە جەضتەی هي 
 

هي ًاتىاًن  
دڵتەًگیی وەکى رووًاکیی ببیٌن 

 
هي ًاتىاًن 

 .بە بێ تۆ هیچ غتێکی تر ببیٌن
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 -بەشی پێنجەم - 
 

 

هیچ کێلە گۆڕێک ًییە 
یاى خەڵکی ئیػکەر هەهىو کاروبارەکاى بەرێىەئەبەى 

 
هیچ کەش ًییە هەڵبێ 

بۆ دەریا  (ترام)بە 
 

ًە بىرکاى هەیە ًە رێگای خێرا 
پەچاهە یاى ئەضتێرە غەوق دارەکاى 

لە بٌویچی ژووری خەودا 
 

کەش بە ئاگا ًەهات و رۆژًاهە بهێٌێ 
یاى هٌذاڵەکاى بە راکردى 

جرتىفرت ًاکەى لە ئاغپەزخاًەکە 
 

هیچ ضەرۆک واڵتێک وەک بازرگاى 
رێککەوتٌاهەی ئاغتی هۆر ًاکا بە بێ بەرژەوەًذیی 

 
هیچ کەغتییەکی ئاضواًیی لە ضیطتەهی خۆر دەرًاچێ 

 
هیچ ضرًجێک یاى فرۆکەیەکی باڵذار 

یاى یەقە کراضێکی خىێٌاویی بىوًی ًییە 
 

هیچ کىڕێک بىوًی ًییە  
ئەًذێػەی خىێي بکا  

لە لێذاًی دڵەکاى 
لە الف و گەزافی دەقەکاى 

 
لە باراًذا کەش بێکار ًییە 
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لە بەفردا ئەضپ وًە 
 

کەش ًییە لە پەڕاوی رۆژاًە غتێک بٌىوضێ و 
بێ بۆ هاڵەوە 

بۆ الی بڵێطەی زەردی ضەوضەًێکی تاقاًە 
 

کەش هلی رێگای هاڵەوەی ًەگرتىوە و 
ئارەقە دەربذا 

لە تەًیایی رۆژاًی هەلەکردى 
یاى خەوزڕاوێک لە پاریطذا بطىرێتەوە و 

جلەکاًی خىرکەی لێذابێ 
 

غىێٌێک ًییە یەکتری تیا ببیٌیي 
 

هٌذاڵێک ًییە زارێک لە دەضتیذا بێ 
 

کەضێک ًییە وێٌەی دڵێک بکا 
لەضەر غىوغەی پیطی پەًجەرەیەک 

بە دەوری ًاوێکذا، ئەغێ ًاوی هي بێ یا تۆ 
 

پیاوێکی کەڕوالڵ ًییە 
لە دەرگایەکەوە بڕوا بۆ دەرگایەکی تر 

بە هەبەضتی فرۆغتٌی باڵٌذەی کاغەزیی 
 

کەضێک ًییە دڵۆپە باراًێکی هەڵىەریى ببیٌێ 
 

کچێکی گەًجی ًییە گەهە لەگەڵ زهاى بکا 
هلپێچەکەی هێىاًذاریی فراڤیٌی بکا 

 
ًەخۆغخاًەیەک ًییە 

یاى کڵۆیە غەکر لە ًێى گیایەکە 
 

هٌذاڵێکی گىهڕا ًییە 
ئۆتۆهبیلێکی رەظ بیڕفێٌێ 
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هیچ وێٌەکێػاًێکی ئەًذێػەیی ًییە 
 

هیچ باوک و دایکێک ًییە لە ًێى جەًگلطتاًەکاى 
بە ضکەخػکێ چرایەکی بە دەضتەوە گرتبێ 

 
هیچ دڵۆپە غەوًوێک ًییە لەضەر گەاڵی ترغۆکە بێ 

چەتر، کارتی هاًگاًەی پاش 
تەرەقەی خۆغی، چەکی ئۆتۆهاتیکیی 

یاى چەًذ ضیخێکی چٌیي 
 

کەش ًییە تەهاغای دەهی خىًچەیی خۆی بکا 
لە ئاوێٌەی پەًجەرەوە 

 
رەًگی زەردی رۆغي ًییە یاى تەرپیٌتیٌی بۆیاخبەر 

یا قىڕی غیي 
 

هیچ غەپۆلێکی ضپی ًییە 
بیطت هەتر بەرز ببێتەوە 

لە دەریا 
 

هیچ گەردەلىولێکی رۆغٌایی ًییە 
یاى تەپەتەپی هێسپرۆکیي لە تاریکییذا 

 
کەضێ ًییە ئەضتێرەیەک بژهێرێ 

لە واڵتی خۆیەوە هەڵهاتبێ 
 

هیچ ضێىێکی زضتاًە ًییە 
لەضەر هێسی ئاغپەزخاًەکە پەرتىباڵو بێ 

بۆًی هیچ باڵٌذەیەکی دەریایی لە دەریا ًایێ 
یاى هێػێک لە گۆغەی چاو 

بۆ دەرۆزەکەرێکی کىێر 
 

ی ئادارێک ًییە  ١٥هیچ 
چل و چىار ضاڵ پێع لەدایکبىوًی عیطا 

  ١٨٤٨ی غىباتی ٢٥هیچ ضپێذەیەک ًییە لە 
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 ١٩٣٤ی ًیطاًی ٧هیچ غەوێک ًییە بۆ رۆژی 
 

هیچ کەتە غاخێک ًییە هەرەضی هیٌابێ 
بەضەر دەروازەی دەریا 

 
هیچ ضپێذەیەک دیار ًییە دوای الفاو 

هیچ ئاهاژە و ئاگادارییەک ًییە 
 

کەش ًییە لە بیاباًەکاى بە ژێر لێىەوە قطە بکا 
 

هیچ پػیلەیەکی رەظ لەضەر رێگا ًییە 
 

کەش ًییە لە پەًجەرەوە چاوەڕواًیی بکا 
بۆ کەضێکی کە بە ًیازی هاڵەوەیە 

کەش ًایەتەوە بۆ هاڵەوە 
 

کەش ًەهات 
لەگەڵ باراى، لەگەڵ با، لەگەڵ باریٌی بەفر 

 
هیچ گىڵێکی ضپی ًییە 

 (هەڵۆیي)یاى کىولەکەیەکی 
ئاوی غەپۆلەکاى خاوێٌی بکاتەوە 

 
هیچ گىڵێکی ًاهۆ ًییە 

 
هیچ پػیلەیەک ًییە 

لە ژێر بىوهەلەرزە خۆی غاردبێتەوە 
 

هیچ یادەوەرییەکی زضتاى ًییە 
چرای غەواى، دۆضیەی ژێرزەهیٌەکاى 

 
کەش بە دوای تۆدا ًاگەرێ 

 
هێچ رێٌواییەک ًییە 
بۆ ژیاى یاى بۆ هردى 
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هیچ ضەلکە بەرۆژەیەکی خىێٌاویی ًییە  

هیچ بریٌێکی غىێي خىریي ًییە، هیچ تۆڕێکی جاڵجاڵۆکە 
 

کەش لە 
ًهۆهی هەڤذەهوەوە 

ًەکەوتۆتە ضەر غەقاهەکە 
 

هیچ رەغۆڵەیەک ًییە 
یاى گىڵی زوقن  

هەڵگژابێ بە پەًجەرەکەیا 
 

کەش بەهالو ئەوالیذا ًایێ 
لە گسًگ و ضەرلەضپێذە 

 
کەضی بیری ًییە 

بۆًی خاًىوەکەی چۆًە 
 

کەش غەو و و رۆژێ خۆغٌاوێ 
لە غەڕ یاى لە کاتی ئاغتی 

 
کەش ًییە، کەش ًییە 

جارێکیع ًییە فریػتەیەک 
هاتبێتە خىارەوە 

لەگەڵ کلیلی رزگاربىوى و رەهایی 
یاى گرفت و بەدبەختیی 

 
کەش ًییە لە خەفتی دڵ بورێ 

یاى جەضتەی خۆی فڕێذاتە 
ژیاًی ترەوە 

لەبەرئەوەی ژیاًێکی تر بىوًی ًییە و 
خەم تەختی ًییە و 

 .لەضەری دابٌیػێ


