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  ضيمةن سالَح ضيمةن سالَح … …   بو َكومةلَطابو َكومةلَطا.. .. بو َذنبو َذن.. ..  مروظانة مروظانةييكولتوركولتور

  
 رو ، روشنبريو جواني ئورطواييماريا كضيك

 من ئةو ، كردووةي ماموستاييشيَذنامةنووسةو كار
َ بة يكضةم لة لةندةن ناس  ئةويش لة ئورطوايةوة بو
َ ذنامةوانيدا هاتبوو بو يكيَشداريكردن لة خول  رو

  ئيسثاين توزيك زمايني ئةوةيبة هو من ،َلةندةن
  ئةوةم دةيبدةزامن و لة كوردستان كةجمار دةرفةيت

ئةو زمانة بة كار ينم زوريش حةز دةكةم هةميشة 
 بوَ ية زور حةزم كرد ، بة بري خوم ينمةوةوشةكاين

 ئةويش بة هةمان ، لة طةلَدا بكةميماريا بناسم و قسة
 ي خةلَك، ئيسثانيم دةزاين من كة من توزيكيشيوة

 ضةوساوةيةو سةدام زور خراث بووة لة ي بيستبوو ك طةليكي كورديكوردستان بووم ئةو تةنيا ناو
 جوراو جورمان  باس و بابةيتية باسناذرو  بوية، دةكرد ثرسيارو طفتوطوم لة طةلَدا بكاتي حةز،طةلَيدا
   .كرد

 ئيمةدا  لة راستيدا كةم كةس هةية لة والَيت، دةكرد و دةيطوتي والَتةكةي ئابوري قورسي باريماريا باس
 يةكجار طرانةو لة كرِين  ئةمة لة كاتيكدا كةلو ثةل و ثيداويسيت،َ  دوالريك يب200 مانطانة داهايتيبتوان
ةها  هةرو، دوالرة30 بة ي خيزانةكان لة هةفتةيةكدا دةتوانن يةك جار طوشت بكرِن كيلوي زوربة،نايةت

 سةفةر دابني بكات ضونكة كةم ي زوريَ  خةرجَ دةتوايني بةالَم ك، ئيمةوة ئازادةدةيطوت سةفةر لة والَيت
 من يةكيكم لة بةختةوةرترين كةسةكان كةتانيوومة بيم بو ، طويت،ارة ثاشةكةوت بكاتث كةس دةتواين

نةك تةنيا بوَ فيربوون بةلَكو بودنيا َ  هةيبي وايهةليكي هةركةس دةخواز، هةنديك دنيا ببينم،َلةندةن
 كاتذمير 13 يماريا دةيطوت من زورحةز دةكةم سةفةر بكةم هةرضةندة لة لةندةنةوة بوَ ئورطوا بينينيش

 ئيمة لةسةر ي خةلَكي هيوائةوطويت. زيت هةية بةالَم ماندوو نامبنلة ناو فرِوكةدا دةمب لة بةرازيليش ترا
   ."َ  باش بيبي ئابوريالَتةكةمانة تا كةميك بارودوخ ويئةو حكومةتة نويية
 كة تييدا ي وئابووريية نالة بارةي ئةو والَتة كرد و لةو دوخة سياسييخةلَ  طراينيزور هةستم بة بار

  والَيت ذنان و كضايني كة زوربةي بةالَم لة طةلَ ئةوةشدا خوشحالَبووم كة طةليك لة و طريو طرفتةي،دةذ
كولتوريكيان  ذنان  طشيتيبة شيوةيةك  ئةو قسةكايني زيندو نةيانبوو بة ثييكردوة بة مردوويةك يئيمة

 لة هةمان كاتدا كومةلَطاش ،بو خويان هةبوو تا خويان بة بة شيك لة ذيان و بةشيك لة كومةلَطا بزانن
 نةك لة سةر ،و مروظانة مامةلَةيان لة طةلَدا بكاتَ  هةية كة بة بةشيك لة خويان دابينيئةو كولتورة

 َ تا سوود لة رةنج وماندوو بووين زور زةمحةت يب!!! بكريتي سةير تةماشايجادةو شةقامةكان بة شتيك
 ي خوي تيادا بكات و بةئارةزوو و مةدةنييةكان ثياو تةراتيينيخويان وةربطرن و هةموو بو ارة روشنبري

 ي ئافرةت ومةدةنييةت بكات لة هةمان كاتدا ئةوئافرةتةجارجاريش بوَ موديل باس لة مايفبرِيار بدات و 
 كومةالَية  لة ذياينيجطة لة و هةموو بارة قورسة!!َ َ ماف يبكة بة واقيع بة شيكة لة مةدةنييةتةكة يب

 ئةو طرفتانةن كة يسةر ضارةيهةموويان ثيكةوة ضاوةرِي ئةوانَ هةر بوية.  دةيتةوةيتيدا روو بةرِوو
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 هاوينةم كرد لة  جيبة جيكردين خويلي بةشداري ياسام تةواو كرد هاوينةكةكاتيك كةخويندين. هةيانة
 ي بةالَم وا بو ضوارسالَ دةض،َ  دادطا ببيين عةمةيليو وانةيَ بض هةولير كة هةموو قوتابييةك دةيبيدادطا

 دادطا دا بوون تا يَ  كة روَ ذانة لة هاضووضويم لة بري ناض ئةو دةيان ئافرةتانةَهةتا ئيستا دميةين
كيشةكانيان ضارةسةر بكةن هةيانبوو شةش حةوت سالَ بوو لة ريطا دا بوو هيشتا نةيتوانيبوو تةالَق 

َ خواردبوو كة هةتا  ياخود سوينديان يل، لة طةلَدا كردبووي كة وةك ئاذةلَ مامةلَةيَ لة ميردةيوةربطر
 تر ي تر لة ذيان دابرِابوو ئةستةميشة جاريكيَ هةروا مبينيتةوة ياخود بة سةدان كيشةو شيوازةيبهةتا د

تةوة سةر شانوكيبيي كولتور، كولتوري تةنطذة، راستةقينةي ذيان وةك كارةكتةريي و كولتوري ذن خو 
 ،َ جا هةر ئاست وشوينيكدا يب ،َ  خةمناك يبي ضريوكيككومةلَطاش وايكردووة هةموو ذنيك ثالَةواين

َ كومةلَطا طةليك لة و طرفتانة ضارةسةر دةكاتيكولتوريك َ ذ ن و بو ئةو كولتورة مرو .  مروظانة بو
  . راستطو خةباتطيرِبن لة ثيناويدايَظانةيةش كاتيك سةرهةلَدةدات كة مروظ
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