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ئامد دگرەكانی نشـــو ل یكك
شونكی ما ئو ،ژاندەنگب مای
وتۆتو ك كولتورییـــ و ھونـــری
بھرەم مزگوتی تنیشت  كۆنكی
بـــازاڕی قیســـری پاشـــا و نزیك
ناوەندكی دەنگبـــژان مای ئامد،
ل و رمییف ھونـــری و كولتـــوری
ل .یھ مۆتی حكومتوە الین
ھونری كاروباری ب بایخ و رۆشنبیریی سنتركی شوەی
ئو كوت دەســـت زانییارییمان مئ دەدات. ھندەی میللـــی
و ســـازداوە ھونری میللی ئاھنگی دانیشـــتن و ما چندین
ئو ئامدە، الوكبژەكانی و گۆرانیبژ ژوانی شونی بردەوام
كسانی زیاتر دەچن گۆرانی رییھون نشـــو لو دەنگانی
و گوزەرانی كورد دیدەن، بارودۆخی سختی دونیا بتمن و
ئڤینی و عشق و داگیركری كوردستان دەوتانی ســـتمی

كورد گرنگترین تكۆشـــانی ئافرەتانـــی و رەنج و كوردەواری
ژە بدەنگب الواندنوەی و الوك تكســـتی ك ئو باســـانن
شاری بۆ مئ ســـردانی لو .ند ئامد پك تمنكانی
دەنگبژان ماـــی ل خنجیالن ئاھنگكی بـــوو ئامـــد بیار
رك كنگئاھ تكنیكی كشـــی ھۆی ھندێ ب ببینین، ل
ستالیتی كوردستان ئامدی نوســـینگی ھاوكاری ب نخرا.
بینیمان ژوورەوە چووین ك كرد. دەنگبژانمان مای سردانی
ئامد و گڕەككی نـــو وتۆتك كـــ كما ل حوشـــی
خانووی و ماڵ دیكی الیكانی و پاشا بھرام الیكی مزگوتی
ب ك پژب الوك دانیشـــتوون و كـــس كۆمك خكـــن،
خال دانیشـــتین. و كرد دەنگی خۆی دەیچریكاند. ســـومان
ب بوو ســـاڵ حفتا ســـرووی ل تمنی ك (خالد غرزی)
ل برادەركی دەگوت. توانایكی برز الوكی و ب پ دەنگكی
ئو چۆن تمنوە بو ھونرمندە ئو ك تنیشتم پرســـی
ناسراوە بژكی الوك ئو برادەرەك گوتی ،یھ برزەی توانا
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،یھ برزی الواندنوەی و گۆرانی ھونـــری و چندین كاری
ل مئ زانی خالد ك خال خۆیتی. زۆربشیان ھی تكســـتی
بوو، دەستی خۆش دی زۆر ھاتووین كوردســـتانوە باشوری
و ئنفال و بجـــھ ئو الوكانی بســـر گوتنی كـــرد ب
بعسی رژمی ستمكانی و كوردســـتان گوندەكانی تكدانی
ئو مینتی پـــ مژووی بـــووی، الوككانی رووخاو نوســـی
ناوەڕاستی ل و كوردستانی دەگایوە باشووری ســـردەمی
كورد ناوبردنی لـــ ھوی ئـــوەی دەیگوت ھـــر الوككیش
خال .ب چوون لناو چارەنووسی ســـددام وەكو رەبی دەدات
ھولر شـــوباتی یكی كارەســـاتی تایبتی بۆ خالد الوككی
تكستی جوان ھندە الواندنوەیكی و لیقس ب بوو، نووسی
ھونرمندك ھیچ ك گومانـــم نی ئامادە كردبوو، الوككی
برزە ھونریی گوزارشتی ئاست كوردســـتان بو ل باشوری
ل خالد نكردووە. خال ككارەســـات سختی و ل گورەیی
دەكات ئامد خكی خمبـــاری باس ل كالوك ناوەڕاســـتی
شین س رۆژ و شـــھیدە پۆل ئو دانی لدەســـت برامبر
و ھمایكی یكبوونی خم وەكـــو نواندن ماتمینی و كـــردن
دیكی بشكی ل .كالوك ناو كورد دەخات خۆشـــییكانی
ل شوباتی یكی كارەساتی قوربان ك جژنی پیرۆزی كالوك
الینانی و كس لو بۆ دوعا كردن مینبرك دەكاتـــ روودا
دەپاڕتوە گورە خوای و ل ناوێ كوردســـتان بۆ خۆشـــیان
خباتی بردەم ئاســـتنگكانی جژنی قوربان خاتری ك بۆ
ل باس شـــوبات یكی الوكی دیكی كورد البرێ. بشـــكی
پیاوی وەكو و دەكات عبدولرەحمان سامی شھید خباتگری
خال دیكی الوككانی كۆی دەكات. كوردان وەســـفی مزنی
دیكی پارچكانی باكـــور و كوردانی خباتی لـــ خالد باس
ب و زەوتكراوەكانییان ماف ســـندنی بۆ كوردســـتان دەكات
ئۆجالن بوونی ئازاد و سركوتنی گریال بۆ دوعا سمینوە
و سرۆك كوردســـتان ھرمی بۆ ســـركوتنی دەكات. دوعا
ناسیمان شتو گل مئ ك دووەم بژی الوك بارزانی دەكات.
بن پی بوو پی خۆش ئو شـــریف بوو، محمد ســـۆفی
شوە ھمان ویش بئ شریف، ســـۆفی محمد مال حاجی
دەگوت. و ستمی داگیركران الوكی ئازادی كوردستان بسر
الواندنوە و و الوك ئـــو ھموو بین دەتوانین بـــ كورتـــی
ھونری ئاستكی ل دەنگبژان بیستمان، مای ل سترانانی
چند ل دەكرد. سیاسی پرسی باسی زۆرینشـــی بوون، برز
بو دەدرێ گـــر چۆن پرســـی ك ئومان بشـــداربووكی
ل یكك بگوترێ. سیاسی گۆرانی و الوك ئاشـــكرای شـــوە
ملیۆن كورد دەســـتگیر خۆ ناكرێ بیســـت گوتی ئامادەبووان
خۆمان و ئمش دەردەدی ئو شـــون مۆت دراوە بكن!

دەكین. لرە

و ئامد گڕەككی نـــو وتۆتـــژان كدەنگب چونكـــ مای
مندانی زۆربی كاتكان ل خكن، خانوو مای دراوسكانی
دەكن رییانھون و دانیشتن ئو ئاھنگ بشـــداری گڕەك
بتمن كســـانی لـــدەدەن، دەنگبژەكان و چپـــ بـــۆ
زۆربی بـــكارن، و بتاڵ دەســـتیان ك زیاتر و خاننشـــین
بشی سرەوەی ل دەبن، بسر نشو لو كاتكانی خۆیان
دیوارەكی ل ك یھ دانیشـــت شـــونكی مای دەنگبژان
ھواسراوە. تیا كوردی ناسراوی بژكی گۆرانی چند ونی
ناوی ئنگین كـــ ناســـی گنجمان ھر لو گشـــت كوڕكی
خریكی ئســـتا و نجكی گژگۆرانی ب بوو، ئنگین دەریـــا
ل مئ ك زانی ،گۆرانیی تازەی ســـیدییكی برھم ھنانی
المان ھات دەزانین، و سۆرانی ھاتووین كوردســـتان باشووری
گۆرانییكی و گوتی ناساند پمان كردین. خۆی ل وســـوی
بوو، تواو كارەكانی ك لشـــو ب ســـۆرانییم ئامادەكردووە
وەكو توانییویتی ئاخۆ بگرین ل گوی بچین بوو خۆش پـــی
و چوین ژوورەكی وشكان دەرببێ. دەنگی پیتكان و خۆی
یكك و گۆرانییئ لدا، بۆمان كۆمپیوتر گۆرانییكی لسر
.دزەیی عومر گـــورە ھونرمندی خۆشـــكانی گۆرانیی ل
جوان وەك تۆ كس نمدی شاران. ل گڕام ( چندی گۆرانی
زۆر چونك خۆشیمان لی كرد، گومان گرت دەست ك ،( ب
دەكم حز گوتی ئنگین گوتبـــۆوە. گۆرانییكی ب جوانی
ب تواو كلبومئ و كگۆرانیی ھونرییكانی كارە برلوەی
گوێ گۆرانییی ئو دزەیی عومر ھونرمند بوبكرتوە، و
كریم ھاوكارمان كاك ھمن .ب رای خۆی دەربارە و ب لـــ
لی كوردستانگ رادیۆ و تلفزیۆنی ك پیامنری رەش مام
ك دا ئنگین كاك بـــ بنی ھاوڕمان بوو، شـــتو گو ل
.نیدزەیی بگ عومر ھونرمند بـــ داواییی و ئو پیام

بوو. خۆشحاڵ زۆر ئنگینیش و وەرگرت ل ئدرسكی
زۆر تامزرۆی دانیشتبوو، مئ تك ل ھڤانی لو یكك
بوو خۆشحاڵ زۆر بوو، كوردستان ھرمی بارودۆخی باسكردنی
دیك رۆژكی بینی. خۆزگی دەخواســـت ئامد ی لمئ ك
ما كوردەواری لو دانیشـــتنی و گورە ئاھنگی لو كاتی
ب چونك ،بكردبوای دەنگبژانمان مای سردانی ركدەخرێ
بشداری ب و جلی كوردییوە جوان ب دانیشتنی ئو گوتی

ركدەخرێ. دەنگبژی دیاری ئامد چندین
تواوی بوونی ســـرنجمدا زاڵ رییھون ما لو من ئـــوەی
ل چونك ھونرییكان، كارە بســـر بوو ھستی سیاســـی
رزگاریخوازی و نتوەیی خباتی كوردستان ھشـــتا باكوری
ماف كورد گلی و كوردە نتوەیی مافی سندنی قۆناخی ل
كارەكانیان ھموو بۆی زەوتكراوە، كولتورییكانی و سیاســـی

وەردەگرن. یئاراست ئو نا یان بیانوێ
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