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ددەرزن باکور و باشوور و رۆژهالت،
دهەژن ئیمپاراتۆر، هلدشن سەلتەنات؛

هیجرەت بکە تو بەر ب رۆژئاڤایا پاک؛
دا کو بێهنا ئەشیرتیێ تو هلین،

هەم ب ستران و ئەڤین و نۆشین، 
بکە جوان تە، کانیا خزر، ئاڤا حەیات.

ل وێرێ، ل وارێ پاکی و عەدالەتێ
دخوازم تێکەڤم ل پەی شۆپێ

دەستپێکا کووراهیا ئینسانییەتێ
کو هێژ هلدگرن ژ خوەدێ

ئەمر و نەهیان ب زارێ جەماعەتێ
و سەری نائێشینن تو جارێ ب تەفەرواتێ.

ێڕان..
وەرگ

کو روومەتدار بوون ل ورا پیر و کال 
دەستێ مێڤان ناخن ئاڤا گەرم و سار،
دخوازم شا ببم ب ئەقلێ چاردەهسال
باوەری دوور و کوور، ئاقل ب سینۆر،
ژ ڤێ یە کو موهیم بوو ل ور گۆتن،

ژ بەر کو ژ دەڤ هاتبوو ئاڤێتن.

دخوازم تێکەڤم ناڤ شڤانان،
شا ببم ب دەشت و زۆزانان،

گاڤا رێوی مە دگەل کاروانان،
دفرۆشم جاو و قەهوە و ئەمبەران،

دخوازم ببۆرم شڤەرێیان
کو ژ چۆالن بەر بی باژاران...

بەرژێر و بەرژۆر د ناڤ کەڤر و زناران
پاقژ دکم دل ژ کۆڤانان 

ژ تە دبێژم، ئەی حافز، سترانان
گاڤا دسترێ سەروانێ کاروان

ل سەر پشتا هێشترێ ب دل و جان
دا کو بترسین رێبران و شییار کە ستێران.

*
هەلبەست: جۆهانن وۆلفگانگ ڤۆن گۆتە
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دخوازم ل هەمام و مەیخانەیان
تە یاد بکم، حافزێ پیرۆز،

گاڤا رادکە یار وێ خێلیا سەرچاڤان
دهەژینە زولفێن ئەمبەری و کەزییان
بەلێ، پسەپسا ئەڤینییا شاعران 

هۆرییان ژی دەردخە ژ رێیان.

زنهار ژێ را چاڤنەبارییێ نەکن!
یان ژی ئەڤێ ژێ را زێدە نەبینن!
بزانبن، کو گۆتنێن هەلبەستڤان

ل دەرگاهێ جەننەتێ دخن
هەردەم ب ئاوازەک نەرم و نارین
دا کو بژین ب ژییانەک جاویدان.

* جۆهان وۆلفگانگ ڤۆن گۆتە )1832-1749( 
ناڤەکی پڕ-رەنگیێ ژ دیرۆکا ئالمانانە. 

ــاژارێ  ب ل  دە  ئاریستۆکرات  مالباتەکە  د  گۆتە 
ژ  ئــەو  دە  خــوە  زارۆکتییا  د  دنــێ.  تێ  فرانکفورتێ 
مامۆستەیێن تایبەت د هێلێن جهێ-جهێ دە پەروەردەیەکە 
باش دگرە. مەراقا وییا ژ بۆ زمان و هونەرێ تا دگهێژە 
ڤان دەمێن هان. شیرا وییا پێشین ژی هەر ژ ڤان ساالنە. 
وەکو ستیگان زوەیگ ژی دبێژە، ئەو د هەشت سالییا 
خوە دە دەست ب نڤیسکارییێ دکە و هەتانی چەند سێتان 

بەرییا مرنا خوە وەک شاعر و نڤیسکار دنڤیسە. 
هەرچقاس ئەو وەک شاعرەکی وەرە ناس کرن ژی، 
وی د تەڤاهییا جۆرەیێن ئەدەبییاتێ و گەلەک هێلێن 
ژ ئەدەبییاتێ دوور دە ژی بەرهەم دانە ژ بلی رۆمان، 
ئەدەبییات  سەر  ل  لێکۆلینێن  شانۆ،  ئۆتۆبیۆگرافی، 
د  هەنە،یێن کو  بەرهەمێن وی  دەهــان  تەبیعەتێ ب  و 
کانۆنا ئەدەبییاتا ئالمانی ویا جیهانێ دە جییەکی بەرز 

گرتنە. 
گۆتە ل سەر داخــوازا باڤێ خوە د ناڤبەرا 1765-
لەپزگێ، کو وێ دەمێ وەک  باژارێ  1768ان دە ل 
ناڤەندا رەوشەنبری دهاتە دیتن، بەشا هقووقێ دخوینە. 
پشتی ناڤبەرا دو ساالن ئەو ل سترابورگێ خوەندنا خوەیا 
ڤێ بەشێ دقەدینە. د ناڤبەرێ دە دەرسێن کیمیا، رەسم، 
نوژداری و یێن ژ هێلێن دن ژی دگرە. د 1771ی دە 

ئەو ڤەدگەرە فرانکفورتێ و ل ور دەست ب پارێزەرییێ 
)ئاڤوکات( دکە. هەر د ڤێ دەورێ دە ژ کۆڤارێن ئەدەبی 
رە نڤیسێن ل سەر تیۆرییا ئەدەبییاتێ دنڤیسە، کو ژ بۆ 
دەورا ستورم و درانگ  دبن بنگەه. د ساال 1774ان دە 
پشتی هن ئەڤیندارییێن خوە ئەو رۆمانا ئێشێن "وێرتەرێ 
ل  هەروها  ئالمانیایێ  ل  تەنێ  نە  کو  دنڤیسە،  جــوان" 
و  بــەرهــەم  هن  پشتی  پڕفرۆشترین.  دبــە  ئــەورووپــایــێ 
بوویەرێن دن ئەو د 1775ان دە دچە باژارێ وەمارێ. 
)سەرۆکێ  دە  جهێ-جهێ  دەولەتێیێن  کارێن  د  ڤر  ل 
کۆمیسیۆنا ئاڤاکرنا رێیان، یان ژی کۆمیسیۆنا شەر( 
دخەبتە. ژ بەر کارێ کۆمیسیۆنا کۆمرێ مەراقا ل 
سەر کەڤر و دەولەمەندییێن بن ئەردێ ب وی رە چێدبە 
و ئەو ل سەر ڤان مژاران لێکۆلینان دکە. هەتانی ساال 
رە  بــەر  د  هــەم ژی کارێن دن  و  دنڤیسە  هــەم   1786
دکە. د ناڤبەرا سالێن 1786 و 1788ان دە ئەو دچە 
ئیتالیایێ دگەرە. پشتی ڤەگەرا خوە گۆتە ژ کارێن 
چاندی  سازییێن  بەرپرسێ  دبــە  و  ددە  بــەر  دەســت  دن 
و  پرتوكخانا  شانۆ،  جەنایێ،  )زانکۆیا  پەروەردەییێ  و 

دبستانا رەسمێ(. 
ڤە  وییا ب فرەدریك سچیڵەر  دۆستی و هەڤالتییا 
د ڤان ساالن دە دەستپێ دکە و هەتانی مرنا سچیڵەر 

)1805( دکودینە. 
ئەو هەر د وێ دەمێ دە رۆمانا خوە ویلهێلم مایستر 
دقەدینە. گۆتە د شیرێ دە فۆرمێن جهێ-جهێ بکار 
ئەو  دە  1806ان  د  بسەرکەتییە.   گەلەک  و  تینە 
نڤیسینا  ب  ژی  ڤێ  پشتی  سالێن  دقەدینە.  فاوست 
گەلەک بەرهەمان دەرباس دبن. گۆتە ئۆتۆبیۆگرافییا 
گەلەک  و  ئیتالیایێ  گەرا  ناڤێ  بن  د  کتێبێن  خوە، 

بەرهەمێن دن دنڤیسە. 
دیوانا   )1819( کالتییێ  سالێن  وییا  بەرهەما 
رۆژهالت و رۆژئاڤایە، کو د بن تەسیرا حافز دە دەرتێ 

هۆلێ. 
د 22یێ ئادارا 1832یان دە د 82 سالییا خوە دە ئەو 

ل وەمارێ وەفات دکە. 
ب  "ئالمان  دبــێــژە  کــو  زوەیـــگ،  ستیڤن  تەسبیتا 
هینبوونا نڤیسێ را گۆتە ناس دکن"، هێ ژی راستە، 
لەورا د تەڤاهییا قادێن پەروەردەیێ دە مرۆڤ راستی 

ناڤ و بەرهەمێن وی تێ.




