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زؤر كةس شاري مةريوان بة گوصي گةشي سةرقةرتاصةي شارگةيل رؤژهةصايت كوردستان دةزانن، كة ئةم    

كي هةية و من لثرةدا بة سث دانة لةو هؤ سةرةكيةكان ئاماژة     بؤچوونة چةند هؤي سةرةكي و نا سةرة   
 :دةكةم 

رؤحي هةرة پاكي كوردايةيت لة مثژينةي خةصكي مةريوان، كة هةر ئةو رؤ حةية لة       •
 . هؤنراوةكاين ماموةستا قانعي مةريواين دا، رةنگي داوةتةوة    

 .  هةصكةوتين بارودؤخي تايبةيت جوغذافيايي  •
 .  زرثبار  بووين گؤيل رؤمانتيكي •

بة كوريت ئةو سث خاصةي سةرةوة، مةريواين كردوة بة شارثكي هةرة كوردانة و بة باژثذثكي شازي         
 .  كوردةواري 

هةر بةم بؤچوونة، شاري مةريوان هةميشة لة كاري فةرهةنگي كورديش دا، لة رؤژهةصات بة چةشنثك         
 دةگمة تاقة گؤضارثك هةبو، سث   رچة شكثن بوة، بؤ وثنة كاتثك كة لة كةصةشارةكاين رؤژ هةصات، بة  

 . دانه گؤضاري كوردي لةم شارة بصاو دةبوةوة، بة ناوي زرثبار، تيشك و ئةجنومةين ئةدةيب     
هةر لةم رثبازةدا، شاري مةريوان، شاري پثشةنگي فةرهةنگ و رؤشنبريي كوردي لة رؤژهةصات، لة      

ي كؤچي 1380ار، نةورؤزي ساصي پثكهثناين كاذنةضاصي نةورؤزيشدا، بو بة رچةشكثن و بؤ هةوةص ج 
بزوتنةوةيةكي هةتاوي، بة شكؤترين كاذنةضاصي نةورؤزي لةم شارة پثكهثنا، كة چون ئةم هةنگاوة بة     

 و قةت كؤن نابث، ئثستا وةك يةكثك لة بةشداراين ئةو كاذنةضالة   فةرهنگي يةكجار زؤر بةرز دادةنرث  
 : ن بؤدةكةم مثژويية، باسي كورتةيةك لةو رووداوه فةرهةنگية تا 

 ي كؤچي هةتاويدا، رثوذةمسي مةرگةسايت هةصةجبة لة شاري     1379لة ئاخري مانگي رةشةممةي ساصي   
شارؤچكةي مووچةش، لة ناوچةي كامياران پثكهات، كه منيش بؤ پثشكةش كردين هؤنراوة، بانگ كرام    

لة مةريوانةوة      رثوذةمسي هةصةجبة بؤ ماوةي رؤژثك بةرثوة چو و هاوكات،     . بؤ ئةم شارؤچكةية 
 . هةواصيان ناردبو كة لةوث كاذنةضاصي نةورؤز بةرثوة دةچث و منيش بچم بةشداري بكةم   

چوومة خزمةت خؤشةويستاين مةريواين، كة    0 گةيشتمة مةريوان و  1379رؤژي ئاخري مانگي رةشةممةي    
 ئثوارةية، ياين فةرمويان، كة ئةم. زوربةيان لة كةسايةتية فةرهةنگي و كؤمةصايةتية كاين ئةوث بوون

ئثوارة ي نةرؤز كاذنةضاصي نةورؤز، لة مةيداين نةورؤز، لة قةراغي شاري مةريوان بة ذثوة دةچث و تؤش             
حةشيمةتثك بةشداري كردبو، كه رةنگة     .  ي ئثوارة بو، چوينة مةيداين نةورؤز   4نزيكةي كاتژمثري   . وةرة

پةكان، نثو شيوة كان، سةربانةكان، نثو    لةبةر زؤري خةصك نةدةبژثرران، بةصام بان تة    . بث وثنة بو
سةد ئةگةر بصثم  . شةقام و كؤصانةكان و خودي مةيداين گةورةي نةورؤز، حةشيمةت پةنگي خواردبوةوة     

 .  كةس دةبوون، رنگة زؤرم نةوتبث  هةزار
 تريبووين بةرنامةي كاذنةضاص، لة نثوةراسيت مةيداين نةورؤزدا دانرابو، بةصام هثنده خةصك زؤر بوون،        

چوون ئؤتؤبووسثكي گةورةيآن هثنا و تريبوونةكةيان  . بة هيچ كوث نةدةگةيي) بصيندگؤ(دةنگي بةرزوثژ  
بردة سةر باين ئؤتؤبووسةكة، ئةجمار لةو حاستةبةرزةوة، ئيدي دةنگي بةرنامةكة، باش دةگةيي بة  

 . هةمو جثگةيةك 
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گؤراين، هؤنراوة، هةصپةذكث   ورد، سروودگةيل نةتةويي كبةرنامةي كاذنةضاصةكة بريةيت بو، لة وتار،   
و بةرنامةي ديكةي فةرهةنگي كوردي، كة زؤر سةرنج راكثش بو و ئةم بةرنامةيةي كرد بة رووداوثكي   

 . فةرهةنگي مثژووي 
دصنيام كة تةواوي ئةو بةرنامة جوانه، بة چةشين فيلم دةرهاتوة و بصاو بوةتةوة، منيش لةوث لة سةر    

 . ي خؤمم خوثندةوة” بةرةو نةورؤز” هؤنراوةي   دوندي سةرباين ئؤتؤبوسةكة،  
 بريا هةموساصثك، ئةم چةشنة كاذنةضاصة نةورؤزيانة، لة گشت شارةكاين كوردستاين گةورة پثك       

 . دةهات، كة بؤ خؤي بة چةشنة بووژانةوة و ژيانةوةيةكي مةزن دادةنرث     
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