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لە بەرزایییەکانی  نائومێدی

جەالل بەرزنجیجەالل بەرزنجی
)کەنەدا()کەنەدا(

جەالل بەرزنجیجەالل بەرزنجی
)کەنەدا()کەنەدا(

بۆ زێڕینی دایکمبۆ زێڕینی دایکم

ئەم ساڵ گیا زۆر لە خاک بڵندتر نییە،ئەم ساڵ گیا زۆر لە خاک بڵندتر نییە،
گەاڵکان بە غەمگینی سەردەردێنن.گەاڵکان بە غەمگینی سەردەردێنن.

ڕەوەند  له بنارەکان ڕەشماڵ هەڵنادەن،ڕەوەند  له بنارەکان ڕەشماڵ هەڵنادەن،
دایکیشم وەک سااڵن بۆ نەورۆز ناچێتە ناو سروشت،دایکیشم وەک سااڵن بۆ نەورۆز ناچێتە ناو سروشت،

لەگەڵ چیڕۆکەکانی نامانبات بۆ ڕێگا دوورەکان.لەگەڵ چیڕۆکەکانی نامانبات بۆ ڕێگا دوورەکان.
ئێستە وشە و خەیاڵ بەرانبەر،ئێستە وشە و خەیاڵ بەرانبەر،

ئەو قسانەی قوڕگی هەر دەڵێی لە بیرێکی بێ ئەو قسانەی قوڕگی هەر دەڵێی لە بیرێکی بێ 
بندان.بندان.

ئای چ نائومێدییەکی گەورەیە،ئای چ نائومێدییەکی گەورەیە،
کە وشە بەرانبەر فرمێسک بە بێ هێزی دەبینم.کە وشە بەرانبەر فرمێسک بە بێ هێزی دەبینم.

سێ کێشوەر لەو جێگایەی دایکمی لە ناو کەوتووە،سێ کێشوەر لەو جێگایەی دایکمی لە ناو کەوتووە،
دوورم. دوورم. 

وەعدمان وایە هەتا ئەوجارە دەچمەوەوەعدمان وایە هەتا ئەوجارە دەچمەوە
جێگەی چۆڵ نەکات، بەاڵمجێگەی چۆڵ نەکات، بەاڵم

 تارمایی مردنی غەددار وەک تیرۆریست ئاخاوتن  تارمایی مردنی غەددار وەک تیرۆریست ئاخاوتن 
نازانێ،نازانێ،

لێ ناگەڕێ ئەو بەڵێنانەی دەیاندەین بیانهێنینە دی.لێ ناگەڕێ ئەو بەڵێنانەی دەیاندەین بیانهێنینە دی.
دەزانم ئێستە  لە بەرزاییەکانی نائومێدیت -دەزانم ئێستە  لە بەرزاییەکانی نائومێدیت -

بیر لەو شتە دەکەیتەوە نە ئێمە دەمانەوێ بۆتی بیر لەو شتە دەکەیتەوە نە ئێمە دەمانەوێ بۆتی 
باس بکەینباس بکەین

نە تۆش دەتەوێت بە زمانە نوێيەکەت باسی نە تۆش دەتەوێت بە زمانە نوێيەکەت باسی 
بکەیت.بکەیت.

دەزانم ئێستە هیچ شتێک نەماوە مەینەتییەکانت دەزانم ئێستە هیچ شتێک نەماوە مەینەتییەکانت 
تێر بکاتتێر بکات

یان گوێی من بخەوێنێ.یان گوێی من بخەوێنێ.
ڕەنگە تا دەچمەوە ئەو ڕاستییانە ببن بە چیڕۆک.ڕەنگە تا دەچمەوە ئەو ڕاستییانە ببن بە چیڕۆک.
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لە ناو ئەو ڕەوشە نەژیت نازانی،لە ناو ئەو ڕەوشە نەژیت نازانی،
بیستنی هەواڵی جەرگبڕی ئازیزان،بیستنی هەواڵی جەرگبڕی ئازیزان،

لە غەریبی چەند گرانە.لە غەریبی چەند گرانە.
دڵم نایەت لە تەلەفۆن،دڵم نایەت لە تەلەفۆن،

هەواڵی دوا قۆناغی نەخۆشییەکەت بپرسم ،هەواڵی دوا قۆناغی نەخۆشییەکەت بپرسم ،
یادەوەرییەکان هاودەمم دەبن لە ڕێگە، بەاڵمیادەوەرییەکان هاودەمم دەبن لە ڕێگە، بەاڵم

لێرە بەهار درەنگ دێ،لێرە بەهار درەنگ دێ،
هێشتا بەفر نەتواوەتەوە،هێشتا بەفر نەتواوەتەوە،

قاز و قوڵینگ نەگەڕاونەتەوە ماڵی دووەمیان،قاز و قوڵینگ نەگەڕاونەتەوە ماڵی دووەمیان،
لە دەم گۆمەکان.لە دەم گۆمەکان.

کاتی گەڕانەوەم دیار نییە.کاتی گەڕانەوەم دیار نییە.
هێندەی نەماوە لە پێستی خۆم بێمە دەرەوەهێندەی نەماوە لە پێستی خۆم بێمە دەرەوە

سوپاسی بەوەفایی جەستەم دەکەم،سوپاسی بەوەفایی جەستەم دەکەم،
کە بەو غەمە زۆرەوە هەڵمدەگرێت.کە بەو غەمە زۆرەوە هەڵمدەگرێت.

بەهاری بەهاری ٢٠٢٢٢٠٢٢


