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دایساكو نئیكیدا

له  عه ره بییه وه : ئاوات حەسەن ئەمین

1                 

بە تواناو خۆراگرییەوە
گۆرانیی خۆشنوودی دەچڕم

مۆسیقای ئاشتی دەژەنم.
***

لە شیعری ژاپۆنییەوە

گۆرانییەك بۆ سەدەی ژن
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ئەم قەسیدە گەنجانەیەم
بەردەوام دەبم لە چڕینی
لەپێناوی كۆمەڵگەدا.
لە پێناوی ئاشتیدا.
لە پێناوی سەرجەم خەڵكدا.

2                
با تاجەگوڵینەی پاشاكان ژیانیان
جوانكات.. بە بیروباوەڕەكانیان
دەستەكانتان ڕووەو ئاسمان
بەرزكەنەوە.
بە توانا راستییەكانیشتان
حەقیقەتی زەوی بەقوڵی هەڵكۆڵن،
تا.. چەقەكەی بپێكن.

3              
*نامەیەكی پیرۆزبایی بۆ كۆنگرەی جیهانیی شاعیرەكان:
گەواڵە هەورێكی حەوت رەنگ
بە ئاسماندا گوزەر ئەكا.
رووبارێكی ئەبەدی
بەسەر زەویدا ڕێ  ئەكا.
تەوژمێكی رەشیش
لە ناخی زەریادا
سەما ئەكا.
لە ناخی چیاشەوە
دووكەڵ بەرز ئەبێتەوە.
***

دایساكو ئیكیدا 
ساڵی 1928 لە 
تۆكیوی لەدایكبووە.
فۆتۆگرافەرو شاعیرو 
نووسەره و زیاتر لە 
سەد باڵوكراوەی 
هەیە. دامەزرێنەری 
دەزگای سوكا 
گاكی جیهانییە، 
كە دامەزراوەیەكی 
بووزییەو گرنگی بە 
ئاشتی دەدات، هەر 
خۆشی سەرۆكییەتی 
هەڵگری چەندان 
خەاڵتە لەوانە: 
خەاڵتی نەتەوە 
یەکگرتووه كان بۆ 
ئاشتی و. ژمارەی 
پێوانەیی هەیە لە 
جیهاندا لە بەخشینی 
دكتۆرای فەخریدا، 
كە 300 بڕوانامەی 
دكتۆرای فەخریی 
پێبەخشراوە . 
ئەمەش یەكەمجارە 
لە جیهاندا روو 
ئەدات.
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ئێمە بەدوای
بیرەوەریی هەسارەكانا ئەڕۆین

لەمیانەی كردارەكانییەوە
لەڕێرەوی زەمانا،

لەوێوە.. ئەو ئاڵوگۆڕە سۆزدارییەمان
بۆ دەرئەكەوێ 

لەگەڵ گەردوونا.
***

هەتاوی پرشنگدار.. دیاریی ئاسمانە،
رووناكیی مانگیش..

رۆشنایی بەخشە..
بەسەرزەویدا.

ئەستێرە درەوشاوەكانیش
هاوڕێی دەریاكانن.

ئەستێرەی دەروازەی لەببانەش
تاجی سەرشاخە.

4
)رێگای هیوا(

بەیانییەكی سەرفرازی
لەگیانمدایە.

رووناكییەكی مەزن پەرش ئەكات.
لەناخی ژیانیشما، رۆژانە

سەروەریی سەدان ساڵ لە مێژوو باڵودەبێتەوە.
***

ده ق
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هەرگیز تەسلیم نابم..!
هەرچەندە كەسێك نییە
رووداوەكان بەدی بكا..
وەلێ .. بوونەوەرە ئاسمانییەكان
تەماشایی رووداوەكانی
ژیانم دەكەن.
شتێك نییە ناوی تەنیایی بێت!
***
منم كە لەگەڵ هەتاوی بەیانیدا.. رێم كرد
لەژیانێكا.. سەروەر گەلێك چاوەڕوانمە
كە ناژمێردرێن.
من هیچ لەبارەی سۆزی هەڵپاوی نازانم
بێ  هیواییش ناناسم.

سەرچاوە: 
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