
  

رِيت ض   .دةنطيك لة طورِستانةوة طؤراين دة
  

  كازيوة سالَح
  

  دةنطيك لة طورِستانةوة طؤراين دةضرِيت
   ذنيك بة دةنطة دةطمةنةكةي حيكايةيت ئةوانةي

  ن دةطيرِيتةوة ابؤ مردوو,لة ثيناوي ذياندا ذيان  
, ووشة و ثينووس , رةيةكان دةريا و مةلة كؤضة, زةوي و بوونةوةرةكاين , ئةمرِؤ ئامسان و هونةر ,

  سةركيشانةي ئةستيرةيةكي دةطيرِنثرسةي مةرطي 
  .كة مةرط باوةرِي نةدةكرد هيندة جةسوور بيت بطات بة داميين

   تؤ ئةمرِؤ نةك من و
  تةنانةت ئةوانةش حيكايةتة سةر سثيةكانيان 

  بؤ دةكردة نيو بوخضةي بوراقةوة 
  لَداندا و اليانداتةوة بة الي سةماي ثيا هة

  .ئةويش لة طؤراين ضرِيين خؤي ناكةويت 
  

  لَي باروويت بؤن دةكرد و لوولةي تفةنطي ماض دةكرد بةرانبةر جةلالدطووئةويك 
  بزةي ئةستيرة و ضاوشاركيةي مانطي دةكرد بة خةآليت طةورة و

  كةناري رؤحي بؤ مناآلن بوو سةماي ثةثولة و 
  !ين خؤي بؤ كيشاين نةخشةي غةمةكاكوا طةرِا 

  نا ئةوة تؤ نيت بةر لة وادةي جي بة جي كردين ثةميانةكانت سةفةر بكةيت
  تؤ هةميشة 

  لةنطةري دةطرت و  لة ذير دةوارةكاين نيشتماندا رِوانينت ضراي 
   دةطؤريةوة "با بضينة سةر وةيس" بةسوحبةتةكاين ئيوارانت لة طةلَ عاشقان

  .كة وةيسي هاورِيت دةيثرسي
   نيشتمانةوة هةلَنةدةين ؟"وةيسي "ةميشة كةثريك لة تةنيشت  بؤ هضيبؤ

ثيويسيت  بة ضنيين " ماردين " سةبةتةكاين رِوانيين  يةك دوو سالَي دي بؤطيان هيشتا" ناسر " ئاخر 
   . منةثةجنةي

  :ليي دةثرسم 
  ميسر ضاوةرِوانت بوون ئاهةنطي سالَي كوردييان بؤ بطيرِيت هةرةمةكاين  -

ثةيكةري لة خاضدراو ئةي , ت ثيم دةلَي   
  دةزامن عاشقي طؤرانيت و بةر لة ضريكاندنت لة خاضدرايت 
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  .ثيت خؤشة هةموو كوضةكان بكةيت بة ضريكةي طؤراين 
  دةزامن دةتةويت هةرةمةكان بة زمانيَكي دي ووشة و ئاواز ئاشنا بكةيت 

  بةآلم ووشة شاشةكاين عةرةبيم ثي حوجنة ناكريت 
  ان با وادةي سةفةرةم دوا خةم بؤ سةفةري دووةمي تؤ هاورِي طي

  بوومةوةو "ماردين" ضنينةوةي مرواري خؤزطةكاين  لةةلةم سالَدا ك, با ضاوةروان بني 
  تؤش ماندووبوونةكانت خستة نيو سةبةتةكاين خؤزطةو 

  رت ثي ريكخرا هةطبةي سةفة 
  .دةكةين ) سةفةريكي دوو قؤلَي ( ثيكةوة

  دةهريكة  دةلَيت ئةو شيعرةت بؤ تةواو دةكةم , وةي بريم بضيت ئا ئا بةر لة
  ئةهريمةنةكاين جواين تؤ و ووشةيان لة يةك تؤراندوة دةهريكة 

  .دةمةوي بة تةواو كردين شيعرةكةي من جاريكي دي شيعر لة ئاميز بطريتةوة 
  

  كم مت شيعريثيت طوو, طيان ) مةرزية (وةتةوة من يادةوةرمي كالَ بو
  دةميكة لة طةلَ شيعر لة يةك تؤراوين , طوومت , بؤ ئةنفال بؤ بنووسة 

  لةم جةجنالَيدا كةم طوولَ ماوة بؤين شيعري يلَ بيت , كام شيعر ئةزيزم 
  

   ئةم دنياية دةتطووت جطة لة تؤ ضيذ نابةخشيجاران 
  ئةطةر نسيي باآلت نةبيت دنيا ضي ية بة يب ساية

  
 ينبةري تؤ ضي ية تا رؤذ بتاسيي سيستاش ئةلَيئي  

ينخؤري ئةوين كةي توانيوية بة تيشكي خؤي مبسوتي  
  

  ضؤن بريت ضوو ؟ رِوناكي تؤ شةوي كردبوو شةرمةزار 
  وينةي مؤميك دةسووتايت بة سةر خؤتا دةهاتية خوار

  
سة  رطةرداين ين وةي من ضي بكةم تؤ خاوةين دلَي خؤئ

   ميواين تؤ  تر لة سةر خواين دلَيكي, هةر رؤذةي
  

  ...برِؤ تازة عةشقي ويلَت 
  

  بة هةناسة تاساوي ماوةتةوةليرةوة 
   ليرةوة شيعر لة تؤ دابرِاو و لة يةك شةممةيةكي شووميشدا

   طؤراين لة من دادةبرِيتكة تةا زةنطي كةنيسةكاين تيدا دةبيستريت



اتووم و ئيجطار قورسة و فرياي كؤكردنةوةي عةترةكاين دةست و برد كة تؤيشووي سةفةري داه
  ذيان ناكةوم 

-  طيان نا وا مةيلَ هاورِي   
بكةين بة دووي ذي ي ئةو ملوانكةدا باب تؤما  تةي بريار بوو جاريكي دي شةقامي حةمرا و 

   بطةرِيني
   .شنا بنهيندةيان هونةر يلَ نةضؤرِاوة بة دروستكردين ئاهيشتا دةسيت زةرنطةرةكان 

  لة يانةي رؤذنامةنووسان دابنيشني و باس لة بالَق نةبووين خةونةكاين دي دةبوو جاريكي 
ينة سةرابيةكاين ئةم دةظةرة بكةين مي  

   خوانيكي دميان بؤ برازينيتةوة بوو ظينؤس تاوةر  بريار 
  .بكةيت سرثةو لة ذير ليوانةوة  بة يكي نويتؤش ثرؤظةي طؤران

  بريار كةي خؤم بة جي ينم و تةا جاريك لة ثيناوي ئةنفال و تؤدا ببم بة شاعري و دةبوو من 
  برِمردوا خةمي خؤمتان بؤ ئةوان بؤ دة

  ئاخر بؤ دةهرمي دةكةيت  ؟
  كة ئاوازةكاين تةرةبت ئةزبةر كرد و طؤرانيةكاين تةرةبت تؤماركرد, بريار بوو 

  رينة ووآليت تةرةب ةسةفةري ووتنةوةي ب
  ناكريت وادةي سةفةري يةك شةممةت بةر وادةي سةفةرةكةي دميان خبةيت 

  دةترسم يةكشمةمة بةر  دؤزينةوةي ئةندازة بيت بؤ ووتن 
  دينت ي بةر لة نةخشةي رِوانني بيت بؤ دةترسم يةك شةمة 

  ةكي موقدةس دةتوانيتةرجوويث ض 
   وةالوة نيت ,ال  دلَة رِاوكةي سةفةري يةك شةمتم

   مةكة وادةي هاتنةوةي موريدةكاين شةرِ بة سةر نةضووة وسةفةر
  ثيويستة بة سروديك هةلَويست دةربرِيت

  سةفةر مةكة 
  هيشتا مناآلين نيشتمان لة باخضةي سوالَكردنةوة نةطوازراونةتةوة 

  بؤ باخضةي مناآلن 
  ثيويستة قؤلَي ئةمةكي كؤمةكت هةلَمالَيت 

  سةفةر مةكة
  سةفةر مةكة(( 

  دلَم ئةلَيَ ناتبينمةوة                          
  فيرة طريانيكي سةخت بووم

  .))دةستم يصكرد ذير نامبةوة                   
 


