
www.kurdistannet.org 
 1:24 2005-5-28 ناوةندي ئةوروثابةكايت   

  
  رؤس زةردةشيترؤس زةردةشيتزاطزاط  !!.. . .. . صصبةآلم نوبةآلم نو.. . .. . هؤنراوةيةكي كؤنهؤنراوةيةكي كؤن

  
   !.. . كورتة پةيضثك بؤ ئةم هؤنراوةية

هةندثك نوسراو و يادگاري ساآلين رابردووم لةتةك خؤمدا بؤ ، ساصي پار كة بؤ كوردستان گةذامةوة
، يان ال درووستكردمئازارثكي دةرووني، و وثنانة نووسراو، هةرچةندة هثناين ئةو پةرتوك. تاراوگة هثنا

  . بةباشم زاين لة وآليت نامؤيي لة تةك خؤمدا لة نامؤييدا بژين، بةآلم لةترسي ئةوةي كة نةفةوتثن
ـرة كة وثنةي ) خاليد زامدار (يةكثك لةو يادگاريانة هؤنراوةيةك و تابلؤكارتثكي هونةرمةندي نةمر

كي ئةو تابلؤيةيي وثنةية. كثشاوثيت) ارخاليد زامد (نةرمةندكة هو، ـة) خومثين (كةلةسةريكارتةكة 
بةآلم . ي لةسةر نييةناوي هؤزانةكةكة لةراستيدا ، دووةم هؤنراوةيةكة. گرتووة و پثشكةشي مين كردووة

بةآلم ئةوةي كة گوماين . منيش وةك ئةمانةتثك پارستم. هونةرمةند زامدار بةمين سپاردساصي هةشتا 
؟ بةآلم خودي خؤم ئةو !.. . نا، ـرة يان) زامدار (هيين، وةيةلةال درووستكردم ئةوةية كة ئةو هؤنرا
  . هؤنراوةيةم لة شوثناين تر نةبيستووة

لة پشيت تابلؤ ، زامدار وةك ئامانةتثك الي من دايناوة،  هةربؤيةش دةصثم كة ئةو دةمة ساآلين هةشتا
آلوكردنةوةي ئةم هؤنراوةية تةنيا مةبةسيت من لة ب" . ) با ئةمانةش هةبن باشة" (:كارتةكة نووسيوثيت

كة لة ناو ئةلبوومي يادةكاندا چيدي تةنياو تةنيا خؤي نةخوثنثتةوة و بة ديداري خوثندةوانان ، ئةوةية
بؤ ئثمة گةورة و بؤ . دةستوپةجنةكاين خؤشنب. خؤ ئةگةر كةسثكي تريش خاوةنثيت با بفةرموث. شادبثت

  . گةل خؤشةويستنب
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