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 . بة ناوي كوردستاين گةورة
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 @ñ@  ةكثك لةو دةست كردانةي كة لة درثژايي مثژودا، خزمةتثكي يةكجار مزين بة گةيل كورد

 . كردوة، كاري هةوذگةري يا ديزة و گؤزة دروستكردنة

تثكني
ة داگريكةراين بياين، نةياهنثشتوة ناوچةگةيل كوردستاين گةورة، لة   بة هؤي ئةمةوة، ك

كيةوة، زؤر وةپثش بكةوث و كةصكي زيادتر لة ئاسنةواصة  كان وةربگرث، دةستكردي ) فةلةز(روانگةي 
بةصام ئثستا، كة حاجةت و حوججةت و . هةوذگةري پتر بة كاري كورد هاتوة و لة خزمةيت كؤمةص دا بوة

ئاشپةزخانة و نثو ماصي جؤربةجوري ئاسنةواصة، كارةبايي، ئثلثكتذؤنيكي، لةيزثذي و شيت ديكة  كةرةسةي 
بة ناچاري لة كوردستانيش سةريان هةصداوة، كاري هةوذگةري زؤر كز بوة و وةك ماوةي دور و درثژي 

 بةربصاو، لة بةصام، بؤ ماوةي هةزاران ساص، ئةم تثكنيكة بة چةشين. هةزاران هةزار ساصي پثشو نةماوة
 . خزمةت گةيل كوردا بوة

 هةوذگةر يا كةسثك كة هةوذي دروست دةكردوه، زؤر تر ئافرةتثكي بةتةمةنتر لة سي و پثنج ساص، لثزان و 
پثداويسيت هةوذگةريش بريةيت بون لة گصي ديزة و گؤزة، موي بزن بؤبةرگري لة . بة ئةزموون بوة

دنيان و كةلووپةيل هةوذگةري، كة پاكيان لة كوردستان قةصةشاين شتةكان، گصة رةنگة، بؤ رةنگ كر
 . وةدةست كةوتوون و هةن

 : بذثك لةو شتانةي، كة هةوذگةر دروسيت كردوون 
 . ديزة، بؤ تيكردين چثشت و شيت وا •
 .  گؤزة، بؤ تثكردين ئاو و شيت وا •
 . كووپة، بؤ تثكردين دؤ و شيت وا •
 . ديزةصة، بؤ تثكردين ماست و شيت وا  •
 . صة، بؤ تثكردين ئاو و شيت وا، كة لة گؤزة چكؤلةتر بوة گؤزة •
 . كووپةصة، بؤ ترشيات و شيت وا •
 . كيتةصة، بؤ ماست •
 .  سوثنة، بؤ نان و شيت وا •
 .  تةشت، بؤ جل شؤردن وشيت وا •
 .  دةرخؤنة، بؤ درةگة داپؤشين حاجةت و شيت وا •
 .  تةنوور، بؤ نانگردن و شيت وا •
 . و شيت وا گصثنة، بؤ تثكردين چثشت  •
 .  قوصيخاين، بؤ ئاو خواردنةوة و شيت وا  •
 .  كةوگري يا كةوچكي گةورة •
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زؤر شيت ديكةش، كة لة ناوچةگةيل جياجياي كوردستان، ناويان جوث بوة و لة هةر هةرمثيك،    •
 . شتثكيان پث وتوون

چوة، بةصام من بؤ   دروستكردين ديزة و گؤزة، لة هةر ناوچةيةك بة چةشين تايبةيت ئةو ناوچةية، بةذثوة   
 :وثنة، بة كوريت باسي هةوذگةري ناوچةي موكورياين باشووري تان بؤدةكةم 

ي فارسية ولة جثگةگةيل ) خاكي روس{ و هةر  CLAYگصي ديزة وگؤزة، بة ئينگليسي پثي دةصثن   •
 . }گصةجان { تايبةيت كوردستانةوة دةياهنثنا، كة بة چةشين ئاسايي بةم جثگة گةلةيان دةوت 

 . ي بزين ناوچةي كوردة واري، بؤ بةرگريي لة قةصةشاين هةوذةكان مو •
 . ي خودي ناوچة، بؤ رةنگ كردين هةوذ} گصي سوور {  گصة رةنگة  •
 . و شيت وا} ماصة {  ئامثر و كةلووپةيل هةوذگةري وةك تةتةصة  •

ا، تثكةصي بكةن و   بؤ ئامادة كردين قوذي هةوذگةري، دةبولة گصةجان گص هبثنن، لة گةص ئاو و موي بزن د
لة موكوريان، بؤ شثالين قوذي ديزةو گوزةش، شايي دروست دةكرا و  . بيشثلن، تا خؤشة و ئامادة دةبث

باوةكوشثالين قوذ پترئةركي ئافرةت بو، چةند شةورؤژ كيژان و الوان، بة بؤنةي قوذ شثالنةوة، گؤوةند و 
 . هةصپةذكثيةكي يةكجار زةمةنديان ساز دةكرد

جا دواي ئةوة، . ةي كة هةوذگةر، هةوذي دروست دةكرد، چةند رؤژثك داي دةنا كة وشك ببثتةوة  لةپاش ئةو
لة پاشان  . تةنوورثكيان لة دةرةوي ماص بؤ تاو دةدا، بة ناوي كص و هةوذةكةيان لةوثدا سوور دةكردةوة   

ةكرد و دايان دةنا، رووكاري دةرةوةي هةوذةكةيان بة گصة رةنگة رةنگ دةكرد و چةند شةو ورؤژ ئاويان تث د
ئةفسانةيةكيش بو، كة دةيانوت كاتثك هةوذ . تا بة وتةي هةوذگةر، بزرنگثتةوة و ئاماده بث بؤ كار پث كردن

 بةصام   -لة نثو كص داية، ئةگةر كةسثك دةمي لث خوار بكاتةوة، تةواوي هةوذةكة الر و گثذ و خوار دةبث 
 . وةيتئةفاسنة، هةميشة هةر ئةفسانةية و ناوي بة خؤية

هةوذگةران ، بة درثژايي مثژو، خزمةيت زؤريان بة گةيل كورد كردوة، كة يةكثك لة هةرة بةناوبانگ ترين  
هةوذگةرةكاين كوردستاين گةورة، خوشكة خاتووزين بو، خةصكي گوندي بؤگةبةسيت، لة ناوچةي بؤكان، 

خوشكة خاتووزين، لةم . كردوةكة ناوبانگي پان كوردستاين هةبو و نزيكةي دة ساصثك دةبث كؤچي دوايي 
رؤحي شاد و جثگةي . كارةدا پسپؤذثكي زؤر شياو بو و ئاصوگةذثكي مةزين لة هةوذگةري كورديدا، پثك هثنا

 . بةهةشت بث
نةتةوةيك، كة هثندة دصشاد و دصؤضان بث، تةنانةت بؤ قوذشثالنيش، شايي و گؤوةند ساز بكا، كوا       : كاكص 

 … كؤيلةي شيوةن و گريان و رؤرؤ ؟ كةس نةصث كورد سةركوت دةكرث و دةبثتة ديل و
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