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يةكثك لةو شتانةي كة بؤ روونكردنةوةي پثشينةي هةرنةتةوةيةك فرة بةكةصكة، بةردة نووسة، كة بة  
ي وا هةية بة خوثندنةوةي بةردةنووسثك، چةندين رازي گةورةي جار. ”كةتيبة” زماين عةرةيب، پثي دةصثن 
 . مثژويي روون دةبثتةوةئ

لة ناوچةي كورده واري، لة درثژايي مثژودا، وةك كايت ئثستا، داگريكةران يا نةيان هثشتوة بةردةنووس  
ووسيشمان ساز بكةين و شتةكامنانيان لةسةر بنووسني، يا ئةگةر بة دةگمةن دةرفةيت سازكردين بةردةن

بوبث، وةك لةم چةرخةدا زؤر جار كتيبةكانيان سووتاندوين، لة درثژايي مثژوشدا، بةردةنووسةكانيان  
” بؤ وثنة، هةر لة سي ساصي رابوردودا، بةردةنووسي . شكاندوين و شتثكي وايان بة ساغي نةهثشتوةتةوة

 . ي بؤكان، تةفر و تووناكرديان، لة گوندي دةملة، لة نزيكي دثي گوثگجةيل، لة ناوچة” كةص و شثر
بةصام به خؤشيةوة، چون كورد گةلثكي بريمةندة، توانيويةيت هثندثك لةو زةرةرانة، بة كةلةپووري  

ة، ياين زانستثك كة هي تةواوي  ”زانسيت گشيت ” فؤلكلؤر، بة زماين فةذةنگي بة ماناي. فؤلكلؤر پذبكاتةوة
انةهثناوة و نه خيولقاندوة، بةصكة بة هؤي تةواوي گةل، به گةلة، واته كةسثكي دياري كراو، ئةو زانستةي د
 . درثژايي مثژو، خوالقاوة و سنگ به سنگ هاتوه

 :فؤلكلؤرگةيل گرنگي كوردي ئةمانةن 
، هؤنراوةي فؤلكلؤري، بةيت، چريؤكي فؤلكؤري، قسةي نةسةق، ) نةك پةندي پثشينيان(پةندي پثشينان 

 . نه، مةتةص و ئةفسا) قسةي خؤش(جةفةنگ 
***** 

لة دو بةشي پثشودا، راضةي هؤنراوةي فؤلكلؤري و پةندي پثشيناين كوردمي پثشكةش كردن، بةصام ئثستا، 
 . باسي قسةي نةستةقي كوردي تان بؤ دةكةم

قسةي نةستةق بة ماناي قسة و وتةي كوريت پذماناية، كة بة چةشين سةمبؤليك شتثك بةيان دةكا و 
 يا جةفةنگ و قسةي خؤش بث، بةصام پةندي پثشينان دةبث بةالي كةمةوة پثويست نية پةندثكي تثدا بث

 . جةفةنگيش دةبث بةالي كةمةوة، قسةيةكي خؤشي تيدا بث. پةندثكي تثدا بث
 :بؤ وثنة ئةمة قسةي نةستةقة 

، كة بة چةشين سةمبؤليك مةبةسيت ئةمةية، جثگةيةكي زؤر شلووقة و وةك }دةصثي ماصي شاترميشاغاية{
 .  دةبث بؤي بگةذثني-انرميشاغا وايه، جا شاترميشاغا كث بوة و بؤ وا بوة ماصي ش

 :  ئةمة پةندي پثشينانة 
ئاگامان لة زماين خؤمان بث و بة : ، كة ئةم پةندةمان فثر دةكا }زماين سوور، سةري سةوز بةبا دةدا { 

 . گوترة قسة نةكةين
 :ئةمة جةفةنگة 
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كابرا، كة چوة ” !دةرگةي ماصةكة بةجث نةهثصي ! ة دةرةوة، ئافرةتمن دة”  پياوثك بة خثزانةكةي وت 
دةرث و لة شةقام دةگةذا، تةماشاي كرد ژنةكةشي وا لة دةرةوة و دةرگةي ماصةكةي گرتوة بة كؤصيةوة و 

. ”بؤ دةركي ماصةكةت لث كردوةتةوة و گرتووتة بة كؤصتةوة ؟” كابرا لة ژنةي پرسي . دةچث بؤ ماصي دادي
مةگةر تؤ خؤت نةتوت دةرگةي ماصةكة بةجث مةهثصه، منيش كة دةچم بؤ ماصي دادم، بة ” ةصامي داوة ژنةكة و

 . ويسيت خؤت، دةركةكة دةبةم لةگةص خؤم ؟
 :ئثستا بؤ ئةوةي كة بة چاكي قسةنةستةقةكان بناسثنم، دو دانة يان لة خوارةوة راضة دةكةم 

 !} وةك جوي زرثبار وايه{ 
ريشةي ئةم قسةنةستةقة . ة چةشين سةمبؤليك ئاماژة دةكا بة كةسثك، كة زؤر بترسثئةم قسة نةستةقة، ب

لثرةوة دث، كه دةصثن پياوثكي جوولةكةي چةرچي، رؤژثكي جةنگةي سةرما و زستان، بؤ چةرچيگةري لة 
اتة زؤري پث سةير دةبث، دةگ. مةريوانةوة دةچث بؤ دثي يةنگيجة، كة لةو بةري گؤيل زرثبارة) قةصاي (شاري 

. ”ئةي گؤيل زرثبار كوانث ؟ ” لة خةصكي يةنگيجه دةپرسث . يةنگيجة، بةصام وةك جاران گؤيل زرثبار نابينث
گؤيل زرثبار هةر لة جثي خؤيةيت، بةصام چون لةبةر سةرما بةستويةيت، تةواو جةذي داوة  ” خةصك دةصثن  

ي جوولةكة، كة ئةمة دةبيستث، لة  كاربا. ”و بوةتة سةهؤص، تؤ نةتزانيوة كامةية و بة سةريدا هاتوي 
جا ثستا، هةر كةسثك، كة لة شتثك زؤر دةترسث، ئةم رستةية بةكار دةهثنن و . ترسان ديق دةكا و دةمرث

پثويستة ئةمةش روونكةمةوة، كة لثرةدا مةبةست لةوة نية بصثم جوولةكة  . }وةك جوي زريبار واية { دةصثن 
 .  بةصكه بةسةرهاتثكي سةمبؤليك دةگثذمةوة-ازاية  جوولةكة نيشاين داوة ئ-ترسةنؤكة، نا 

  
 :} دةصثي كاسةي قةرةچي ئاوبردويةيت{

ريشةي ئةم قسه . ئةم قسة نةستةقة بة چةشين سةمبؤليك ئاماژة دةكا بة جثگةيةك، كة زؤر هةراوهوريا بث
يكي چؤم و قةرةچيةكان، كة خثصثكي كؤچةرن لة كوردستان، زؤر جار لة نز: نةستةقة لثرةوة هاتوة 

چؤماوةكان، خثوةت دةخةن، تا بتوانن لةوث كاربكةن و لة ئاوي ئةو چؤم و چؤماوانةش كةصك وةرگرن و 
. زور جار، وابوة، كة سثصاو هاتوة و كاسةو كةوچك و شتومةكي ئةو خؤشةويستانةي بردوة. تينوش نةبن

ةست دةكةن بة هةراو هوريا و دةنگة   ئةوانيش كة بذثك بؤ بةرز قسةكردن نثوبانگيان هةية، زؤر تثكدةچن و د
 . }دةصثي كاسةي قةرةچي ئا و بردويةيت { دةنگ، جا ئثستا لة هةر كوثيةك زؤر هةرا و هوريا بث، دةصثن 

 :دةست پث دةكةن، بؤ وثنة } دةصثي{ زؤر لة قسة نةستةقةكان، بة وشةي 
 .  دةصثي لة دؤكصيو دةرپةذيوة
 .  دةصثي لة گوثي گادا خةوتوة

 .  ي نديوبدية  دةصث
پثويستة هةر وةك پةندي پثشينان، بةيت و فؤلكلؤرةكان ي ديكة مانا دةكةينةوة، قسةي نةستةقةكانيش 
راضة بكةين، تا بتوانني ريشة و رةگةزي پةيدا بكةين و لةم بةردةنووسة بةنةرخةي نثو سنگي كوردةواريش،     

 . ينبؤ روونكردنةوة و پةرةپثداين زانسيت كوردناسي، كةصك وةربگر
  …زانني توانينة 
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