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  ڕزگارساحڕزگارساح ...  ... پاتاڵپاتاڵ

  
م  گرانی ئه هه، دت) خۆر شه (مانای یدا بهی کورد زاراوه پاتاڵ له

م  رهه توانای به بت که  ده سته رجه دا به سانه و که له  ونه  قزه ته سیفه
ر  سه ن تالهڕ گه تک ده رفه ده  له میشه هه،  گادا نیه  کۆمه هنانیان له

، ن ر بکه یسه کانی خۆیان مه سانی تر پداویستیه نج و ماندووبونی که ڕه
ل و  ی هه وه قینه ڕوانی ته  گوێ قووخ یاخود چاوه میشه  هه مانه ئه
  ر جۆره یسانی هه ڵ هه گه له، ن که ڵ ده کانی کۆمه  نائاسایه رجه مه

دا خۆیان قووت ) ن لۆمپه (کی ته سایه  که  له  کت وپچاالکانهڕوداوکی
ی  قینه ش ئارمانجی ڕاسته مه ن به که  ئاۆز ده که ووشه  و ڕه هو نه که ده

دیارترین نموونه ، ن که  ده کانیان ئاراسته ندیه وه رژه پی به  به که کشه
  .  بوو1991ی سای  که ڕینه  ڕاپهش

ند   سنوور بهکان دا  ناهوشیاره  تاکه نھا له  ته  به ته م سیفه ت ئهناکر
   ڕۆی خۆیان له وه کانه تیه یه  کۆمه ری کشه ریگههۆی کا  به بکریت که

  وه گریته ش ده تیانه سایه و که دا بک له م قۆناخه کوو له به،  ست داوه ده
  ژیر ناوی کان دا له عریفیه  مه نده ستیارترین ناوه  هه  له  هوشیارانه که
،   گرتووهیان جگه) .... . هتد، شاعیر. گر خنه ڕه، ڕۆسنبیر، ر نووسه(
ی  وه جیاتی ئه  له وان که)  یه مژه گه ( وانه و باخه کوو ئه  وه مانه ئه

 پینۆووسی گۆڕانکاری پاراو  به) ریتی ڕۆشنبیری گه تازه (کانی گوه
  . ن که کانی قووت ده  لق و پۆپه وه بنه کانیان له  کوله سته  مقه دن و به، ن بده
و شواندنی  سه له درۆو ده، کان  مژوویه ی توراسه وه سینه،  وه ته کانی نه  پیرۆزیه تی به وکایهسو، ی ڕۆی شۆڕشگان وه ت کردنه ڕه

،  رلوکردوه سه) پاتاتیان ( لکاوک له  زه که) یان دڕیزکردنانه (و  له که یه ند نموونه چهران  ر نووسه مبه هه کردار له چه په، کان ڕاستیه
  ۆست کردووهردا در ناخی خونه م ساردی له  خه جۆرکیش له،  ووتی بیروهزری نوکارانه ر ڕه مبه  هه ی ڕگری جدین له وه ڕای ئه ره  سه مانه ئه
  . کرن خش ده کان دا په کترۆنیه له  ئه وسایته ڕۆژنامه له که ی ت و نووسینانه و بابه ی ئه وه  خوندنه له

  بنه دا ده  لووتکه  له کان که تیه ها مرۆڤایه خالق و به رزترین ئه  به  به یه تیه سایه وکه هیشتنی ئ ر گه ی دروست بۆ ڕۆشنبیرونووسه پناسه
  ی گومانه وه واندنه ر یاخوود ڕۆشنبیر ڕه رکی نووسه ئه،  کی تری نیه  مانایه که سه بوونی که) پاتاڵ (  له  بجگه مه ی ئه وانه پچه، نگ پشه
وش و   خه  به ک گاته کانی دا ڕاستگۆبت نه نده  ئاست به بت له مندریت ده بخه) ند خواوه (ی  پله ر به  نووسهر گه خۆ ئه، پیدانی شه ک گه نه
بکات ئا ) تک ئه (کانی خۆی هوانی و فریشته یتانکی شه حی شه  ڕۆ ببتهند  ی خواوه سته  جه ک له کرت الیه چۆن ده، کانیان بکات ندشه  ئه
   گرفته  بپاریزت آه و تاکانه ی ئه ڕوو متمانه ت باوهب ر ده نووسه. ) خۆرکی سکسی شه ( بته ده) ری پاتاڵ نووسه ( وه لره
ک  ر وه هه، کان ره رۆبه  ب سه  ناو ئاپۆڕهو فدانی بۆ وه نانه ک هه رکردن نه سه  هیوای چاره  بهستی ر ده  به کانیان خستۆته تیه یه کۆمه
  . رنیتدا  تۆری ئینته وتوو له که رنه کی سه  چاالکیه سا به ههو مه  ساڵ له2کی کورد ) ر ن پۆل سارتهجا (چۆن
رو ی شیع نرخ و کۆپله ی به ووته (ندێ نا ببات بۆ تخزاندنی هه ک په نهت  خۆی ب هت ب انی دیدوبۆچونی تایبهک ت نووسینهب ر ده نووسه

زۆر  کانی خۆی پ بکات یاخوود به مه رهه  ڕتووشی به  ووه  ناوداراکانی کورد و جیھان تا له ان نووسهۆمسوف و ڕ یله فه) رزی گووتاری به
  . ردا بیکات با قووڕگی خونه

رپا  ک به رایه  هه رک فبازانه کاتک نووسه،   نیه که ی کۆی کلتوره وه تکردنه  ڕهکلتوری کوریدا مانای وتوویی له مکی دواکه بوونی چه هه
  ندیه یوه  بۆ بنیات نانی په م کلتوره ک بوونی ئه  بیانووی بکه به، دا  تاراووگه له) ندی خزانی یوه په (ر ستۆک بوونی رامبه  به کات له ئه

 زی گه  ڕه ک لهند رنجی هه خوازت سه  ده که)  که پاتاه (رستی لپه  هه له  گره نه ندنکی ئاشکرای حاشاههیا  ڕاگه مه ئه، کان تیه یه کۆمه
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  ئاسادا پشووی سانه)  شیعه (واجکی  زهستی  گرێ به زۆر جاریش له، کانیان پ بگرت  تاریکه  ڕابکشیت و ملی ڕگای ژووره ه) مین(
  .  ریه گه کانی ڕۆژنامه یرۆزه پ خالقه هاو ئه زاندن و شواندنی به  به م دیاردانه ئه، ن به ر ده سه کتر به  الی یه ی نادیاریکراو له وه یاخوود مانه

   تاکه گه و پشبردنی کۆمه روه  به و تواناکان له هره به، کان مه رهه پزی به  بۆ به ر نیه ین پوه) پۆ (ی به  نازناوی قهوخۆنانی ناو له
نوی  کی ئازادی تیه سایه ر بنیات نانی که سه ه ل ک قورسا یی داناوه یه  تا چ ڕاده  که که ره ندنی ئاستی نووسه نگه سه  بۆ هه که حه نگی مه سه
ی با  وه یی هاتنه زه ی به  ڕوانگه له،  یه ههرکی مۆدیرن   ناو نووسه ووتی به،  وه رکم شتکی خۆشی بۆگامه  کۆتایدا براده له، ن بیار خاوه

 شون گۆشتی   به اهود و عه ک شون بینراوه له  گه ھنی له ن به چی که، ک خۆر  ڕووه  و بۆته  گۆشت هناوه بادارو گیانداران دا وازی له
خشان  خشان و ته کانی ڕۆمانووسکی ناوداری کورد په ونه ست ناوی پاه و ده ست و ئه م ده یرتر به ش سه مه له، ها رزان به ستی دووی هه ده
  . کات ده

  ندا هۆه
 2006-7-4  

   
   


