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  . . سؤرانسؤران. . سس. . حح.. . .. . !!شةيتانشةيتان  كردينكردين  بةردة بارانبةردة باران

  } !كوفرة دذي، كوفر نية بؤضوونة ئةم{
 لصداين و ردنعةزروجةزر ك بؤ  كة،و رةقة طرذْ هةرة  كردةوةيةكي،كوردي دي دا فةرهةنطي لة، باران بةردة

، تاپة وشة ئةم، كورديش دا و شازي كةم وصنة لة فؤلكلؤري. بة كار دةبرص بزؤز و بةدفةأ زؤر تاوانباراين
 دا راستيةكان بة ددان هةر كةس{ : كةسصك بة كةسصك دةپص وصنة  بؤ،هةية ناحةزي و قورس هةرة سةنطصكي

  . }!دةبارص لص بةردي، نةنص
 كوردستانةوة ثارضةكةي }نةك ضوار{  كة لة هةر ثصنج كوردطةلةي ئةو ة دارؤذان لةم، لة اليةكي ديكةوة

 ،بيكةن سةفةرةدا لةو دةيانةوص كة كارانةي يةكصك لةو. سازدةكةن سةفةرة ئةو بؤ خؤيان  خةريكن،حةج
شةيتان طري  دةرمان بة خؤيان وپايت وةك شتص لة،  بيالمانص،بةرصز ئصوةي روي دو لة - رةجيمة شةيتاين كردين بةردة باران

  ض،زؤرن عةرةبيشمان  شةيتاين،كوردستاين طةورة لة تازة خؤمان، بطةأصن دا مةككةيي شةيتاين بة دواي  كة دةبص،ناكةوص
  . !بةلةبايركة و ض لةأ ض، قةپةو

بضنة  دةيانةوص

  ضةند دانة،ثريؤز بريوأا مين لصرةدا كةواية،جا. ثريؤزن و منيش تؤ بريوأاي  بةس،بريوأاي هةر كةس ثريؤزة دةپصن
   :دةكةم بريوأا ثريؤزي بةرصز تؤي لة، خؤماپيانة ثرسياري

 ئةو بؤ، دةكةن سةفةري حةج دا بةخيت حاجية كوردةكان لة كة ثارةيةي  ئةو،كوردستان دا نائاساييةي بارودؤخة لةم  ئايا
   ؟خوارةوة ئةجنام داين ئةم كارانةي ثصويست ترة يا بؤ سةفةرة

  . تطةكانتةيار كردين زانس
  . و بپاظوكي كوردي  رؤذنامة،طؤظار داناين .1
  . كوردةكان خوصندكارة بة خوصندندكاري بوورسي داين .2
  . ناودارين كورد سةر طپكؤي طوممةزي دروست كردنةوة .3
  . يارمةيت طشيت سندووقي دروست كردين .4
  . هونةرمةندان كاري و رةنطي  دةنط،دي. سي دروست كردين .5
  . فةرهةنطسةراي كوردي وفةرهةنطستان  دروست كردين .6
  . قوتاخبانة دروست كردين .7
  . بص ماپةكان بؤ دروست كردين ماپ و خانوبةرة .8
  . ساز كردين فيلمي كوردي .9

  ساز كردين كتصبخانة  .10
  . و كؤپان و شةقامة كان رص وبان سازكردين .11
  . كوردي  سصمينار و كؤبوونةي،كؤنفأانس سازكردين .12
  . كيذان و الوةكان سازكردين ذياين هاوبةشي يارمةيت دان بؤ .13
  . ضاث نةكراوةكان كتصبة ضاث كردين .14
  . ثارةكان بص نةخؤشة موداواي .15
  . نوص سازي طوندة الرووخاوةكاين كوردستان .16
  . ي كوردي ديكة} ماهوارة{ سازكردين مانطةواپة  بؤ يارمةيت .17
  . دةست تةنطةكان يارمةيت دان بة خوصندكارة .18
  . رمةندان و سةنعةتكارانهونة يارمةيت داين .19

  . بة بريي من دا نةهاتبص رةنطة  كة،زؤر شيت ديكةش
مفتةخؤر و بص  عةرةيب لة جصي ئةوةي حاجيةكان ثصتان واية، كة وا باشترة ثارةي بص زماين دپةوة ئةطةر ئصوةش لة كاين

ترس و لةرز   بة بص،بةخت بكرصن رةوةسة خاپانةي ئةو دابني كردين بؤ، وةدواخراو  لة كوردستاين،عةرةبستان بيخون نيازي
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 بة ،عةرةبستان  رةنطة سوثصأماركصتصكي زجنريةي! كاكي خؤم،دادي خؤم. !لص دةبارص بةردمان  دةنا،بيدركصنن و لةروودامان
  ! خةوتوة تصدا ديناري  درهةم و،رياپ، كرماشان وةك زلةي شارصكي قةت

ضةند كةس لةو ؟ خةسار كراوة بابةتةوة ضةندصك هصز و ثصز لةو؟ كراوةضةندصك ثارة لةو رصطةية دا بةخت  دةزاين تا ئصستا
حةرةماين  خادمياين زلةي طريفاين مفت كراوةتة دراوي ضةندصك؟ دواوة سةفةرانة دا تيدا ضوون و سةريان نةهصناوةتة

 سةري دةرهصناوة و، عةمر مووسا و كص و كصوة و ياسري عةرةفات هةراوي طريفاين لة لةوصوة و مفتة خؤرةوة شةريفاين
  ؟لةطةپ دا كردوين دذايةتيشيان تةنانةت - نةكردوةتة لةسةر كورديان دو قأان قيمةيت ئةوانيش

   
 خاتو دانيةل نينؤخصكي بؤ ئصمة؟ عةبدوحلةميدي عومسانيش موسوپمان نةبوة سوپتان  مةطةر؟بة قوربان موسوپمان  كامة

  . دةذي وا موسوپماين بؤرة سةد، ميتصأان
 ئةطةر طوصمان. شاهؤي ثشت ثاوةية كصوي ئاتةشطةي بان لة كورد خوداي كةركووكة و طوأطوأي بابة كورد ابةي ك!طةلؤ

  … تا كةي! دةپص يش هةر ئةمة} وجيدان{  خوداي ئاوةز ،ببيستص
 . 2704 سةرماوةزي ي22 –تاران 
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