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دواى تەمەنێكى درێژ

دڵشاد عەبدوڵاڵ

 كە ماندوو دەبى بە دەست تەمەنەوە،
بیرت بۆ ئەو بەرزاییانە ناچێ كە بە زەحمەت 

سەركەوتووى
ئەو نشێوە تاریكانەى،

بە تەنیا پێیاندا ڕۆیشتووى.
بەرزى و نزمى شوێنەكان یەك مانایان دەمێنێ،

گرنگ ئەوەیە لە هیچیاندا نەكەوتووى.
 

من بۆ خۆم فۆبیاى شوێنى بەرزم هەیە،
لەگەڵ ئەوەشدا، پێم ستەمە چاوهەڵنەهێنم بۆ 

ڕووناكى
ڕۆژەكان، كە وەك ئاڵتوون دەبریسكێنەوە

لە تارترین تاریكى.
 

شەكەت و ماندووى  دەست خەونەكان،
دڵخۆش و سەرسامى  دیار كامەرانى، هێشتا بەری 

نەداوم
وەك كتێبى گەورە ئەفرێنەرێك هەمیشە 

دەیانخوێنمەوە.
شەقژنى باڵى هەندێكیان،

كوورەى بێدەنگى هەندێكیش هێشتا گەرمە.
 

ئەگەرچى هزر و خەیاڵ پەرشوباڵوە
هەندێك كەڕەت دەڵێى هیچ ڕووی نەداوە

بۆش و بێ مانا دەردەكەوێ عومرم
نە لەزەتى بەرزایى دەمێنێ نە مەترسى لێژى

دەڵێى هیچم نەكردووە و هیچم نەدیوە.
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چرچولۆچى سەر دەموچاو بە بیرم دێنێتەوە،
ئەوەى ڕۆیشتووە ناگەڕێتەوە.

كە تەماشا دەكەم ناو چاویشم، پەرۆشییەكى تێدا 
دیارە

بەوەوە دەزانم هێشتا ماوە، گەڕێكى تر لەپێشم .

لەناو جووت كەوانەى ئازاد
  

ڕەشەمێ وەك ناوى ئازاد دەخەمە ناو جووت 
كەوانەى بچووكەوە.

 
دڵۆپى زیوینى باران بەسەر جامى سەیارەوە

لە ڕێى نێوان فڕگە و شوقەكانى مەنتكاوە
قسە و باسێكى زۆر هەیە لە نێوانمان،

خێرا وەك هەگبە هەڵیاندەڕێژین.
چل ساڵى برادەرایەتى بەو چەند ساتە كورتانە 

ناخرێنە ڕستەوە.
 

واڵت چەند دوورە ئازاد)١(؟
كە دێیتەوە چاونووقانێكە، چوون

وەك مەلەكردن لە لمدا چەند دەفڕى لە شوێنى 
خۆتى.

وەاڵمێكى وەها بێدەنگى بەدوادا دێ.
 

برادەرەكانم گرفتارى چوونەوەكانن
ئەوەى جێیان دەهێڵن تەونى خەونەكانن

وەك جاڵجاڵۆكە چنیویانە بە دەورى خۆیاندا
 

خەونى ئێمە! وەك چۆلەكە بە ئاسمانى شارەوەن.
 

پرسیارى »جەالل«)٢( دەكا، ئەویش ئەمشەو 
نۆرە فڕینیەتى

دڵم الیەتى، ڕێى دوورە
هەموو جاریش شتێك لێرە جێ دێڵێ، تا زوو 

بگەڕێتەوە
ئەم جارە دەستەكانى جێهێشتووە الى دایكى

لە ناو نوێنى نەخۆشیدا
تا بەرەبەیان.

 
ئەوە حەقیقەتى تەمەنى ماندوومانە بە دەست 

خۆشەویستەكانەوە.
 

لەبەردەم باڵەخانەیەكى بڵند جانتا دادەگرێ
دەستى دەخاتە دەستم، سوپاس دڵشاد!

وەك ئەوەى بزانێ،
چەند ماندووین بەدەست سەفەرى برادەرەكانمەوە.

  
ڕەشەمێ خۆ ئامادەكردنە بۆ بەهار

ڕەگى من خۆى ئامادە دەكا
بۆ ژیانەوە لە وەرزى هاتنەوەى هەر یەكێك

لە برادەرەكانم.
 

ترسم هەیە كە دێنەوە یەكێكمان لێرە نەبین.

)١( ئازاد: مەبەست لێی ئازاد مەولوودە.
)٢( جەالل: مەبەست لێی جەالل بەرزنجییە.


