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چ
ةند ساص پثش، لة خزمةت هثندثك لة هؤنةران، نووسةران و هونةرمةنداين رؤژهةصايت

ثكي فةرهةنگي بانگهثشتنيان كردين بؤ كوردستاين ئازاد، تا ماوةي دو كوردستاندا، وةك شاند
حةوتة لةوث مبثنينةوه و بؤ پةرةداين پةيوةندي فةرهةنگي و هونةري رؤژهةصات و باشووري 

 . كوردستان تث بكؤشني
ي بة پثي بةرنامةي دياري كراو، ئةندامي شاندةكة، كة چواردة كةس بوين، لة كرماشانةوة چوينة سنوور

لة پةرويز خان دةستةيةكي زؤر لة رووناكبريان و بةرپرساين دةوصةيت هةرمثي كوردستان،  . پةرويزخان
بةشي سلثماين، بةرةوپريي شاندةكةي ئثمة هاتبوون و لة راستيدا، وةك برايةكي زؤر دصسوز، بة خوصكي   

ةوة چوينة هةولثر و زؤر گةرم و گوذ، بردمانيان بؤ شاري سلثماين و دواي حةوتةيةك، لة سولةمياني
 . نزيكةي حةوت رؤژيش لة شاري هةولثر بووين

لة ماوةي ئةو دو حةوتةيةدا، بثجگة لة زانستگةكان، چوينه كتثبخانةي گشيت شارةكان، ناوةندة فةرهةنگي 
بة خزمةت زوربةي رثبةراين كوردستان، . و هونةريةكان و زؤريش لة جثگة مثژوويةكان مان دي

بة كوريت، هةتا بصثي، چ لة سلثماين و چ . ران، هؤنةران و رووناكبريانيش گةيشتنيماموةستايان، نووسة
لة هةولثر، ئةو پةذي رثزيان لة شاندةكةي ئثمة گرت، بة چةشنثك كة دصنيام ئةگةر رثيةرثكي وصاتثكي 

 ! ماصيان ئاوةدان بث و هةر ئاوا بث كوردستان . بياين هباتاية، ئةو رثزةي لث نةدةگريا
ةواوي ئةم سةفةرة دو حةوتةيية، كة لة روانگةي فةرهة نگيةوة، زؤر بة پيت و بةرةكةت بو، لة باسي ت

چوارچثوةي ئةم نوسسراوة كورتةدا جثگةي نابثتةوة و ئاماجنيشم نية لثرةدا باسي بكةم، بةصكة دايدةنثم بؤ  
 . نووسراوةيةكي تايبةت و نة چةندان كورتةصانةي ديكة

 بةم سةفةرة تةنيا شتثكتان بؤ بگثذمةوة، كة پةيوةندي هةية لةگةص سةردثذي ئةم  لثرةدا، دةمةوث سةبارةت 
 :نووسراويةدا 

 رؤژثك لة شاري سلثماين بيستم، كة لةم شارة خؤشةويستة، جثگةيةك هةية بة ناوي كافةي شةعيب، كة 
بة . كبريانيش بگةملثبذام بچم ئةم جثگةية ببينم و ئةگةر بكرث، بة خزمةيت روونا. مينگةي رووناكبريانة

گةيشتبوومة بةرانبةر كافةي چوارچرا . پرسيار كافةي شةعبيم دؤزيةوة، كة وا بزامن لة شةقامي مةولةوي بو
من كة !) . ماموةستا { و دةمويست بچمة نثو كافةي شةعيب، كابرايةك بة هثزي خؤي نةذذاندي و بانگي كرد

لكةم لة چاوداية، لة رؤژهةصات جارجار بة هةصة پثم  نةك لةبةر ئةوةي كة چاوي-لةبةر بارودؤخي تةمةن 
هاوكات لةگةص . }!بةصث { ، يةك بة خؤم وةصامم داوة و لةو خراپتر گوذذاندم و مت -} ماموةستا { دةصثن 
ي مندا، نزيكةي دةنةفةر، كة ئةوانيش پثيان وابو كابرا بانگ لةوان دةكا، وةصاميان داوة و } بةصث { وتين 
 .  }!بةصث {وتيان 

  ئايا دةزانن ئةو دة نةفةرة، زياتر لة چ كةسانثك بوون ؟ 
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جا، لةو  ! كةوش، شاگرد دووكاندار و وردةواصةفرؤشي گةذؤك بوون } واكسي {  زوربةيان منداصي بؤياغچي 
، }پاصةوان{ كاتةدا ئةمةم بريكةوتةوة، كة دةصثن لة شاري كرماشاين خؤشةويستيش، ئةگةر بانگ بكةي 

 . }! گياين پاصةوان { شةقامةكة وةصام دةدةنةوة  نيوةي خةصكي 
كة ئةم فةرهةنگة دياردةيةكة بؤ ئةوةي، هةم خةصكي سلثماين خؤشةويست خؤازياري زانست و سةنعةتن و   

 . ماموةستابوونيان پث شاز و باشة و هةم خةصكي كرماشاين دةالل، پاصةوان و جوامثرن
 : دةصثن قسة، قسة دةهثنث 

ة شتانةي كة سةبارةت بة شارگةيل كوردستاين گةورة دةيانزانني بصاويان بكةينةوة، بة  وةرن با ئةم چةشن
ئةمة بةشثكة لة فةرهةنگي هةرگةلثك و دةتوانني . تايبةت دياري بكةين، كة دياري تايبةيت شارةكان چني 

 : ارانة، ئةمانةن بؤ وثنة بة پثي زانياري من، دياري تايبةيت ئةم ش. كةصكي چةند اليةنةي زؤري لث وةربگرين
 . نانة برجني: كرماشان 

 . تةختة نةرد: سنة 
 . توگوصةبةذؤژة: بؤكان 

  شار و شارؤچكة ديكةي كوردستاين گةورة چي ؟؟؟300ئةي نزيكةي 
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