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هةر . 2005ي سيپتامربي 18ئةمذؤ يةكشةممةية و ذثكةويت 
لة خؤمةوة هةستم بة شتثك دةكرد، دص گرياو و بث تاقةت، 
شةقام و كؤصامن بةالوة غةريب بوو، هةتاو لة بةر هةوري 
ذةش و تاريك بة ئةستةم تثشكث دةدا، بؤ جارثك ذوومةيت 

ر بة سةر شاردا باصي ذاكثشاو و بةرةو مةنزصگاي زةردي خؤ
لة پذدا هةواصثكي . خؤي شؤذ بوةوة و ماصئاوايي دةكرد

. ناخؤش هةموو اليةكي گرتةوة و هةموو اليةكي خةمبار كرد
بةدةم خةياصةوة بةرةو قةراخي ذووبارثك ذؤيشتم، تاريكي شةو باصي بة سةر شاردا كثشا و 

 دةبووةوة، خةصك پؤل پؤل بةرةو ماص دةبوونةوة، بة دةم هثدي هثدي شار جم و جوصي كةم
خةياصةوة بة باريكة ذثيةكدا هةصكشامةوة بةرة ماص، لة پذدا دةنگي ئارامي موسيقايةك كة 

ي بةرز دةبووةوة و جارثكي تر "شةش پةپوولةكة"و " مةرزية"لة كؤذثكي ميوانداري بة دةنگي 
اي خةياص دةبردةوة و لة پذ چةند دصؤپة مين لةگةص شةپؤيل بث دةنگي شار بةرةو دني

فرمثسكثك لة سةر ذوومةمت شؤذ بوونةوةو داميان چةصةكاند، ئةو جار هةستم بة سوكنايي 
  .كرد

ومت بةصام دةنگة .  جا لةبةر خؤمةوة ومت تؤ بصثي ئةم هةواصة ذاست بث؟ نا باوةذ ناكةم
بؤ .  كوردستانة دا دةزرنگثتةوةبةسؤزةكةي هةتا هةتاية هةر دةمثنث و لة كون و قوژبين ئةو

خؤم ومت ئةوةي ئةم هونةرمةندة ژنة لة هونةرمةنداين ژين تر جيا دةكاتةوة، ئةوة بوو ئةم 
ژنة چةكي پثشمةرگايةيت هةصگرتوو هاوشاين براياين پثشمةرگة خةبايت دةكرد بؤ نةتةوة 

لة ژوورة . ةيتبةشخوراوةكةي، جا هةر بريو باوةذثكي بووبث پثشمةرگة بووة بؤ كورداي
  :لة بةر خؤمةوة ومت. تار و بثدةنگةكةمدا ئوقرةم نةدةگرت و نةمدةزاين چي بكةم

  
  دةمةثي لةگةصت بدومث دصم نايا   "

  خوثناوي ) سةرشني و باص(ئةي كؤترة باريكةي
  ئةي خؤشةويستترين خؤشةويستةكاين كوردستان

  "ئةي ژنة پثشمةرگة ئةي پثشمةرگةي ژن
  

كاتثك بريت دةكةمةوة تةواوي گيامن دثتة لةرزة، لثداين دصم چةند بةرابةر دةبث، كاتثك 
پثنووس بة دةستةوة دةگرم و نامةت بؤ بنووسم، دةستم دةلةرزث، نا باوةذ ناكةم، چؤن 

ئةي گةوهةري بث وثنة، ئايا تةنيا وشةيةك هةية . دصم بث بصثم كؤچي ناوةختت كردووة
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مةوة و پذ بة سةرتاپايي باصات بث، بؤيت بنووسم و بةو وشةية بتوامن دةمودةس بيدؤز
بتالوثنمةوة؟ تؤ نة هةر چاالكي ذثگةي هونةر بووي بةصكوو دةربةدةري و گيان فيدايت 

سصاو بؤ "هةصبژارد، ذووت لة كثوة سةر بةرزةكاين كوردستان كرد و بة سروودي 
دي و سةرفرازي، تؤي كة ي پثشكةش كرد بة مةشخةصي ذثگاي ژيان و ئازا"پثشمةرگة

بةهةشت لة ژثرپثتداية ئةي ژنة پثشمةرگة، گةورةي ئةردوو ئامسان و ئةستثرةكان لة 
  .بةرانبةر وشةي پثشمةرگةت و هونةرةكةت ئةي پثشمةرگةي ژن چكؤلة دثنة بةر چاو

تؤ بة سروود و هونةرةكةت بة گژ گةورةترين دةسصايت ذةشي سةدةي بيستةمدا كة بة سةر 
ندا زاصة چووي، تؤ بةو گةوهةرةت داكؤكيت لة مايف گةلة بةشخوراوةكةت و ژناين كوردستا

چؤن بتالوثنمةوة ئةي ژنة هونةرمةند، من بة وشةي جوان دةت . ماف خوراوي كورد دةكرد
  ...پةرةستم و بةرةو ميعراجي حةوت ئامسان دةتبةم

. گةورةية دةكةينبةم كورتة پةخشانة سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي بنةماصةي ئةم ژنة 
  !   ذؤحي شاد
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