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واین لێرە
ڵ
ناس و دامیان ماڕ�ی
ڵڵ
له ئینگلیزیییهوه :گۆران عەبدو��

واین لێرە
بەڵێ
ئەوەی کە لێرەیە بۆ خەڵکە
ئاراميی ،ئاراميی ،ئاراميی
شایستەی هەموو شتێکە
ئاراميی ،ئاراميی ،ئاراميی
ئەگەر کەسێکت خۆشدەوێت
هێی تۆ دامیان
بالێرەوە بڕۆین تا ئەوسەر
هەندێک لە زیرەکترین گەمژەکان
ناتوانن زمانی مۆمیاکراوەکانی میسر بخوێننەوە
ئااڵ لەسەر مانگ دادەنێن و
ناتوانن نانێک بۆ زگی برسی پەیدا بکەن
گوێ بە گەنجان نادەن
وەک ئەوەی داهاتوو پێویستی بەوان نەبێت
بەاڵم گیانلەبەران دەپارێزن لە باخچەی ئاژەاڵن
چونکە مەیمونی شامپازيی پارەیەکی زۆر دروست دەکات
میدیا ئاوا تااڵنی دەکات
پێشاندانی الدێیەک وێنەی دڕندە
لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنەوە
زاناکان ئێستاش ناتوانن باس لە ئەهرامەکان بکەن ،هاها
بانگخوازێک ژیان دەکات
لەسەر پێشاندانی پەراسووی منداڵێکی بچکۆالنە
بەگشتگیرکردنی وێنەی وێنەکان
ئیتر ئەمەیە وێنەکە
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کڕینی پانتۆڵێکی خاکی
لە هەموو ناکاوێکیشدا دەڵێی ئندیانا جۆنس
زێڕەکانیان دزی ،دەستنووسەکانیان دزی،
تەنانەت ئێسکی ناو زەویشیان دزی
هەندێک لە خراپترین وێنەگرە ڕۆژنامەوانیهکان ،کە هەرگیز شتی وام نەبینیوە
خراپترین دەخاتە ڕوو تا دنیا بیبینێ
ئیتر ئەوە بۆ ئەبەد پێشان دەدرێت
بۆیە کەسانێک لە ڕۆژاواوە
هەرگیز ناڕۆن بۆ ڕۆژهەاڵت
وەک ئەوەی هەست بکەن لە ماڵی خۆیانن
خەڵک بەالڕێدا دەبرێت لەالیەن ئەم دەسەاڵتەوە
کاتێک ئەم جانەوەرە گەورە دەبێت
خەڵکی بۆ کوێ بڕۆن؟
من لە نەوەی شا سولەیمانم
نە دەدۆڕێین و نە کۆپی دەکرێین
دی ئێن ئەی ورەبەرزیيم
کە نەخشاوە لەسەر ڕووحم و بۆ هەمیشە خاوەنی خودا دەبم
بەڵێ ،سابالی .ئەمەیە ئارامیی.
ئەوەی باپیران پێیان وتم
دۆزینەوەی دنیایەک پێش ئەم دنیایە.
ئەو دنیایە لە کاتی خۆیدا لەگۆڕ نرا
لێرەوە ،لەناو ئەم سەروایەوە دەدۆزرێتەوە
تەنیا لێرەوە.
سەیرە ،ئێمە لەدایک دەبین هیچ نازانین،
ئایا لەدایکبووین و هەموو شتمان زانيی؟
ئێمە هۆشیارانە گەورە دەبین،
یان تەنیا بااڵمان بەرز دەبێت؟
دەتوانی بیرکردنەوە بخوێنیتەوە؟
دەتوانی ناولەپ بخوێنیتەوە؟
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سەیرە ،دەتوانی دهرک بە داهاتوو بکەیت؟
دەتوانی زریان ببینی کە دێت؟
زەوی تەخت بوو ئەگەر زۆر بڕۆشتیتایە دەکەوتیتە خوارەوە
ئێستا زەوی خڕە
ئەگەر شێوەکە بگۆڕێت هەموو کەسێک پێدەکەنێ.
ڕێژەیەک لە پیاوان
ناتوانن زۆربەی ئەو شتانەی قسەی دهربار ه دەکەن بیان سەلمێنن
کەچی هێشتا ئامادە نیین بگەڕێن بۆ ڕاستییهکان.
مامۆستاکانی زانستگ ه کە خۆیان وەک زانا و هۆشیار پێشان دەدەن
پێیان بڵێ دەرمانێ بۆ پژمین ئەو کاتانەی ئاو بە لوتیانا دێتە خوارێ
دەوڵەمەندەکان تیمار دەکرێن ،ئەو کاتانەی ئێمە بریندار دەبین
ئێسکێکمان دەشکێت بە قوڕ و پووش دەیپێچینەوە
دەتوانی نیشانەکان بخوێنیتەوە؟
دەتوانی ئەستێرەکان بخوێنیتەوە؟
دەتوانی ئاشتی بەرقەرار بکەیت؟
دەتوانی شەڕی شەڕ بکەیت؟
دەتوانی سەیارە لێبخوریت و مانگا بدۆشی؟
سەیرە
ئێستا دەتوانی بژێی سەرباری هەموو تەنگەژەکان؟
شێتییە ئەو کاتەی ڕاستیی بەخەڵک دەڵێی
نازانی چۆن کاردانەوەیەک دەکات.
لە زاڵمەکان دەترسێی ،چونکە خەڵکانێکی نەزانن
تۆ لە ڕاستیی دەترسێی،
ئارامت هەبێت جارێ.
کێ تەوراتی نووسیی؟
کێ قورانی نووسیی؟
ئەوە هەورەبرووسکە بوو هەناسەی دا بە زەويی و داینەسۆرەکان لە دایکبوون؟
نەفرەت
کێ وشەکانی دروستکرد؟
کێ ژمارەکانی دروستکرد؟
ئەی ئەوە چ سیحرێکە لەسەر مرۆڤ؟
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هەموو شتێکی ئەم هەسارەیە دەپارێزین لەناو قوتوویەکدا و
لە مایکرۆوەیڤێکدا تاقی دەکەینەوە
هەرچییەک ببێت ئێمە هەر دەژێین
ڕەنگ چییە؟ پیاو چییە؟ مرۆڤ چییە؟
هەموو شتێکی سەر زەوی بەکار دێنین
دەیخۆین ،ڕەشی دەکەینەوە ،تێکی دەدەین
هەوڵدەدەین  پارەمان هەبێت.
زەویيمان هەیە ،چەندین دۆنمان هەیە
کەواتە دەتوانم وەک جاک نیکلسون پاڵبدەمەوە
زەق زەق سەیری یاريی یانەی لیکەرس بکەم
لە دنیایەکی پڕ لە  ٥٢فێڵباز
قەرەجەکان ،ئامادەبوون لە دانیشتنە ڕووحیییهکاندا ،نوێژە نهێنێکان
ئەوانە پڕوپووچیین؟
لە خوێیە پڕژاوەکانی سەر شانتەوە هیوایەک بگرەوە بۆ ڕۆژ
وهك کەسانێک بووکە پەڕۆینەیەکیان لە وێنەی من بەدەستهێنا
دەرزییەکیان لە دەمارەکانم چەقاند
بەاڵم هەستی پێناکەم
هەندێکجار وەک بەشێک لە من ،بەاڵم ڕووحێکی ڕاستەقینەی گەورەم بەدەستهێنا
من ناترسێم  .....من ناترسێم
هەوڵ نەدەی خۆت بە ڕووحمەوە هەڵبواسی
وهك سەربازێک هەر لە حەوت ساڵییەوە
الشەی مردوویەکم لە باوەش گرتبوو
هەستم دەکرد هێواش هێواش سارد دەبێتەوە ،ئاهـ..
بۆچی هەر یەکەمین جار هاتینە ژیانەوە
ئەگەر ژیانمان هەر ئاوا دەڕوا
نەفرەت.
ئەمە دەگونجێ لەگەڵ هەموو زانا و گەڕیدەیەک
سابالی ،ئارامیی ،بەڵێ
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پهراوێز:
* سابالی – ئارامیی – بە زمانی بەمبارای واڵتی مالی.
جاک نیکڵسۆن :ئهکتەرێکی ئەمریکییە.
لیکەرس :تیمێکی یاریی سەبەتەیە لە لۆسەنجڵس.
سەرچاوە:
https://genius.com/Nas-and-damian-marley-patience-sabalilyrics
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