
جژنی نورۆز و نوبوونوەوی 
سای کوردیتان پیرۆز بت.

مندا چاوگشکانی کوردستان! 
جژنی نورۆز جیژنکی نتوەیی 
 ک لموو ساھ لی کوردە کگ
ھر چوار پارچی کوردستان و 
له  نو ھموو کوردانی دانیشتووی 
 ب ــش  ــی ــان ــوردســت ک دەرەوەی 
 ــزی لــوازی جــۆراوجــۆر رشــ
دەگرن. و لو رۆژە دا ب ئاھنگ و 
شادی و کردنوەی ئاگر و چوون 
خۆشحای  سیران  و  گشت  بۆ 
خۆیان دەردەبن. جژنی نورۆز 
کورد،  گلی   ب  نی تایبت  تنیا 
دیکی  گالنی   ل بشک  بکو 
رۆژھتی نوەڕاستیش ب جژنی 
ئوانیش وەک  و  دەزانن  خۆیانی 
نورۆزدا  رۆژانی   ل کورد  گلی 
ــوازی تــایــبــت بــ خۆیان  شــ بــ
رز  و  دەگرن  شایی  و  ئاھنگ 
ل نورۆز دەگرن. ھر لبر ئم 
 کند ساورۆز چن ک شھۆی
نتوە  رـــکـــخـــراوی  ــــن  الی  لـــ
جژنکی  وەک  یکگرتووەکانوە 

نونتوەیی دیاری کراوە.
مندا ئازیزەکان! ل ھموو ئو 
وتانی ک جژنی نورۆز جژن 
دەگـــرن چــنــد رۆژـــک پشووی 

تواوی  و  رادەگینرێ  رەسمی 
 رمانگف و  زانــکــۆ  قوتابخانو 
رەسمییکانی سر ب حکوومت 
دادەخرن بۆ ئوەی ک لم چند 
 ل کک  بتوانن  خکی  دا  رۆژە 
و  و سیران  وەربگرن  سروشت 
بکن.  دۆستان  و  خزم  سردانی 
توانیبتان  ئوەش   ک ھــیــوادارم 
رۆژانی  دا  بنماکانتان  گڵ   ل
 ن و لڕ بکپخۆشی ت ژن بج
سیران و سفر و سردانی خزم 

و ھاوڕکانتان ببش نبووبن. 
خۆشویستکان!   ـــمـــنـــدا
تپڕ  گڵ   ل ھاوکات  ھیوادارین 
کردنی رۆژانی جژن ب شادی و 
خۆشی بیر ل سای رابردووشتان 
لو   بزانن ک ئوەی  بۆ  بکنوە 
سادا ک رابرد تا چند سرکوتوو 
بوون و ھیوا و ئاواتکانتان تا چ 

راده یک ھاتوونت دی، ھروەھا 
ئاواتخوازین ک بۆ سای تازەش 
پکتان  و  ـــک  ر ــکــی  ــامــی ــرن ب
لبرچاو گرتبت بۆ ئوەی سای 
تازە ب برناموە دەست پبکن 
سر  دا  تــازە  سای   ل بتوانن  و 
کوتوو ببن و ھیواو ئاواتکانتان 

بته  دی.
بـــۆ جــارــکــی دیـــکـــش وەک 
رۆژھتی  منداپارزی  ناوەندی 
کوردستان و ستافی بڕوەبری 
جژنی  پیرۆزبایی  مندان  دنیای 
له  ھموو  تازە  نــورۆز و سای 
الیکتان ده که ین، ب ھیوای ساکی 
ئوه   خــۆش و پ دەســکــوت بۆ 

مندانی چاوگشی کوردستان.
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ی   ٣١ رۆژی  حــوســــنــی  ـــال  ژی
ھه تاوی   ١٣٤٣ سای  خه رمانانی 
رۆژھه تی  ــزی  ســه ق شـــاری  ــه   ل
کوردستان له  بنه ماه یه کی ئایینی و 
ئه ھلی ئه ده بدا چاوی بۆ ژیان ھه نا. 
مھران"   " شخ  خوالخۆشبوو  
دادوه ری  ـــال  ژی ــی  ــاب ب حــوســــنــی 
پیاوکی رۆشنبیر  و  دادگوسته ری 
و ئه ھلی کتب خوندنه وه  بوو. ھه ر 
ژیال  ســه ر  له   کاریگه ریی  ئه مه ش 
دنیای  به   تکه ڵ  ئه وه ی  بۆ  ھه بوو 

شیعر و ئه ده ب بت.
ژیال حوسنی له  ھه ڕه تی جه وانی 
و له ته مه نی ١٥ سایدا له  گه ڵ کوڕه  
پک  ھــاوبــه ش  ژیــانــی  بابی  مامی 
تپه ڕبوونی  دوای  به م  ده ھنت، 
لک  ــه ش  ھــاوب ژیــانــی  ســاڵ  پنج 
ژیانی  به رھه می  و  ده بــنــه وه   جیا 
به ھار".  ناو"  به   ھاوبه شیان کچکه  
دوای حـــه وت ســاڵ بــه  ســه ر جیا 
یه که می  له   ھاوسه ری  بوونه وه ی 
ھاوبه ش  ــی  ــان ژی ـــــاره   دووب ژیـــال 
ئه م  به رھه می  که   ده نت،  پکه وه  
ژیانه  ھاوبه شه شیان کوڕکه  به  ناو 

" رامین".
ئــه م خــاتــوونــه ی  ده ڤـــه ری شیعر 
له   بــــه رده وام  جــوانــی  و  و عیشق 
کــــۆڕوو کــۆبــوونــه وه  ئـــه ده بـــی و 
به رچاو  ده وری  فه رھه نگییه کاندا 
ئه نجومه نی  له   تایبه ت  به   ده بینت، 

ئه ده بیی شاره کانی سنه  و سه قزدا 
ھه بوو.  ــه ی  ــان ــاالک چ ــی  ــه شــداری ب
سه ره تا وھه تا ساه کانی ٦٤-٦٣ی 
ــاوی بــه رھــه مــه کــانــی ژیــال به   ــه ت ھ
زمانی فارسی بوون. به م  دواتر 
له  به شی کوردیی رادیــۆی سنه  و 
ئمه  و   " له  به رنامه یه کدا به  ناوی 
گوگره کان"  ده ستی به  چاالکی کرد. 
نواندنه ی  چاالکی  ئه م  ھه ر  ره نگه  
له  به شی کوردیدا بووبته  پانه رو 
ـــه وه ی کــه  ده ست  ھــانــده ری بــۆ ئ
بکات به  گوتنی شیعری کوردی و 
تا ئه و کاته ی که  ده  گه وره که ی له  
لدان که وت به  زمانی دایکی خۆی 

شیعری ده گوت و ده ینووسی.
رۆژی ٦ ره زبه ری ١٣٧٥ ھه تاوی 
کاتک که  ته نیا ٣٢ به ھار له  ته مه نی 
گه ڵ  له   ھــاوڕێ  ببوو  تپه ر  ژیانی 
بنه ماه که ی که  ده یانه ویست بۆ دیتنی 
شرکۆ بکه س، شاعیری گه وره ی 
تاران  گه له که مان سه ردانی شاری 
دوالن  بــۆ  سنه   رــگــای  لــه   بکه ن 
وه رگه ڕانی  کــاره ســاتــی  تــووشــی 
ئه م  داخـــه وه   بــه   و  ده بـــن  ماشین 
 ١٠ ته مه ن  کچه   گــه ڵ  له   خاتوونه  
مانگه که ی به  ناوی " ژینا " گیانیان له  
ده ست ده ده ن، پاشان به  به شداریی 
خه ککی زۆر له  ھه موو شاره کانی 
ته رمی  کوردستانه وه   رۆژھه تی 
ژیال و کچۆه که یان له  گۆڕستانی " 

دۆزه غه ره  "ی سه قز له  ته نیشت باب 
و باپیرانی به  خاک ده سپردرن.

به رھه مه کانی ژیال: 
١_ چیرۆکی " بر باد رفته  "  که  

به  زمانی فارسییه ،
ناوی        بــه   شیعرک  ــه   ــوان دی  _٢
" گه شه ی ئه وین " که  سای ١٣٧٤ 

ھه تاوی چاپ و بو بۆته وه ،
٣_ دیوانه  شعر و چه ند چیرۆکک 
" که  سای  قــه ی راز   " نــاوی  به  
مه رگی  پـــاش  و  ھــه تــاوی   ١٣٧٨
شاعیر له  س به شدا بو بۆته وه . 
٤_ وه رگانی چیرۆکی " ته ه بی 
سادق  نووسینی  ــه   "ل مه غفیره ت 
له    راماندا  گۆڤاری  له   که   ھیدایه ت 

(ھه ولر) بو بۆته وه ، 
٥_ وه رگانی رۆمانی " دزیره  " 

له  فارسییه وه  بۆ کوردی،
٦_ کۆمه ه  شعرک بۆ مندان،

ئا

خۆشه ویستیت بوو به  چرا

وی ئاسن و گۆچانی پۆبوو به  پ

خۆشه ویستیت بوو به  ھه تاو

بوو به  به رگی دڵ و ھه ناو

رچه م شکان، ھاتم بۆ الت

له  سه ر لووتکه ی ئه وینه که ت

بام کردو بووم به  ئاال،

ئا : فه رشید  



٣ ١٠٦

www.Kurdistanukurd.com                            .تی كوردستان دەری دەكازی رۆژھپارناوەندی مندا                 

         سرنووسر: عوسمان بورانی* دەستی نووسران: ھانا وریا، باران، تریف سادقی *
                         

                                   مۆنتاژو دیزاین: فریا ئه سپه ندار     
mndalanykurd@yahoo.com          

وا نا
الم ئا

ن به 
گ بکه 

ن ره ن
خۆتا

دی 
» به  

رازه 
 «به 

ئه و

مناک داوا له  باوکی ده کات 
باوکی  بکت.  بۆ  ته پکی  که  

: ی دهمدا پ له  وه
ده زانم  چونکه   ناکم  بۆت 

بزارمان ده که یت. 
: ه که ش  دهمنا

ھه تا  مه ترسه،  به خوا  نه  
نه خه ویت لی ناده م.

کوڕک بایی دینارک پاقله ی کۆو 
 ده بین خواردنیدا  کاتی  له   ده کێ. 

ده نکک  پاقله مشی تدایه.
 کوڕه که  ڕوو ده کاته  پاقله فرۆشه که  

: و ده
مشی  پاقله که ت  خاۆ   چییه   ئه وه    

تدایه!
: پاقله فرۆ شه که ش ده

ئه ی تۆ یه ک دینارت داوه  و ده ته وت 
مریشکی تدا بت.

ده شكت  ده ستی  كابرایه ك 
بۆی  نه خۆشخانه   ده چته  

ده گرنه  گه چ...به دكتۆره كه 
چاك  ده سته كانم  ده ت 
بته وه  ده توانم سه نتور لده م..؟ 

 ت به دكتۆره كه ش ده
زۆر ئاساییه ،

چه ن   ! ئه ده ت  ئه میش 
خۆشه،  پشتر نه م ده توانی.

 

ده ت  ھه میشه   دایكم 
شه وانه  پش ئه وه ی  بخه وی  
تۆقه كانت  بشۆ،  ددانه كانت 
چاویلكه كه ت  لـ بكه وه ، 
گۆره وی یه كانت  دابن  و 

دابكه نه. 
من ئه مۆ شتكی  دیكه شم 
زانی . دایه  گه وره م شه وانه  
پش ئه وه ی  بخه وت، بجگه  
له و كارانه ی  كه  من ده یكه م، 
ھه موو ددانه كانیشی  له  ناو 
ڕه نگه   ده رده ھنت،  ده می  
بووبن و  ماندوو  ددانه كانی  

بیھه وت بحه سنه وه  .
 

ھه رچه نده   من  به م 
له   ددانه كانم  ده ده م  ھه وڵ  
نو ده مم ده ربھنم ناتوانم. 
بم و  بچووك  من  ڕه نگه  

نه توانم. 

له وانه یه  ئه گه ر گه وره  بم 
بتوانم ددانه كانم ده ربھنم.

و: ھانا وریا

 ددانه كانی  دایه گه وره
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ئه و داره ی زۆر ده خه وت

ھه بوو نه بوو، پیاوکی زه حمه تکش 
ھه بوو که  له  کاتی الوی دا دارکی 
میوه یه کی  جۆره   ھیچ  چاندبوو، 
ده خه وت.  ھه میشه   و  نه ده دا 

پیاوه که ش ب ھیوا ببوو،
رۆژک له  بیری خۆی دا گوتی:  ئه و 

دا ره  ھه ر ده خه وت، نه  میوه یه کی 
ھه یه  که  پاره یه ک بدات به ده ستمه وه،  
به سروشت،  ده دات  جوانییه ک  نه  

ھه ر  ببم....  داره   ئه و  پویسته  
ئستا ده ست پ ده که م.

پیاوه که  ھه ستا ئامرا زه کانی ھه گرت 
تا داره که  ببت، به م ھه ستی کرد 
ئازاریان  پ یه کانی  قورسه   له شی 
ئستا  که   گوت  خۆی  به   ھه یه ، 
ده خه وم، ئواره  ھه ده ستم داره که  

ده بم.
پیاوه که  س کاتژمر خه وت. کاتک 
ببوو  تاریک  وت  ھه ستا  له خه و 

به ره و ماڵ رۆیشته وه .
به یانی زوو بۆ الی داه ره که  به ڕێ 
که وت، له  رگا دا تووشی کابرایه کی 
زۆر ب بوو، به  ناچاری تا شه و 
وه می پرسیاره کانی ئه وی دایه وه و 
داره که   نه یتوانی  رۆژه ش  ئه و 

ببێ.
رۆژی دوایی پیاوه که  خۆی ئاماده  
ده کرد تا بوا، له  رگا دا ھه ستی 
به  ناره حه تی کرد چونکه  به ڕاستی 
کاتک  ببت،  داره که   نه یده ویست 
ته وره که ی  داره که   الی  گه یشته  
به   چاوی  له نه کاو  یه ک  ھه گرت 

داره که   تازه   که   که وت  میوه یه ک 
ده ری کردبوو.

به  خۆشحایه وه  گوتی: میوه ! ئاخری 
له   پیاوه که   گرت!  میوه ی  داره که م 

بیری کردبوو که  ئه و س مانگه ی 
داره که  خه وت بوو وه رزی زستان 

بوو.

ن: باران

 منداه  چاوگه شه کان رگای ده رچوون
بۆ

   ئه و کچه وھاوڕکانی بدۆزنه وه
مه ته ڵ

وردیله و ئسک سووکه
 

به  کۆ ده ژی له  نسکۆی

به  تۆ ئه به خش گیانی
 

     سه رچاوه ی گشت ئه وینه

 گیاندارکی بچووکه

بار ئه با چه ن قاتی خۆی

 
به  سۆز و نه رم و نیانی

                 
              جوانی و  جه وھه ری ژینه

منداه  خۆشه ویسته کان! ھه ر که س وه می ئه م مه ته نه مان بۆ
 

 بنرت له  الیه ن دنیای مندانه وه  خه ت ده کرت.

*****
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جیاوازییه کانی ئه م دوو ونه یه  ببیننه وه 

ژه ھراوی بوون 
(مه سموومییه ت )

منداه  ئازیزه کان! 
بوون  ژه ھراوی  ده زانن  ئوه  
جه نده   چیه و  مه سموومییه ت  یان 
ئه م  پکه وه   با  که واته   مه ترسیداره ؟! 
له   رنماییه کانی  بخونینه وه  و  بابه ته  
که   ھۆکارانه ی  ئه و  بگرین.  به رچاو 
گه لک  بوون  ژه ھراوی  ھۆی  ده بنه  
نه وت،  خواردنی  ونه   بۆ  زۆرن، 
گژو  ھه ندک  ده رمانه کان،  ده واو 
گیای به ھاری و زۆر شتی تر. زۆر 
ته مه نیان  که   مندانه ی  ئه و  جار 
له   نافامن،  ساه وه یه و   ٥ خوار  له  
ماه وه  ھه رچیه ک که  ده ستیان که وت 
ئوه   به   لره وه   ھه ر  بۆیه   ده یخۆن، 
خونده وار  و  ژیر  و   ئاق مندانی 
ده م که  ئه گه ر له ماه وه  خوشک یان 
له   رۆژک  و  ھه یه   بچووکتان  برای 
رۆژان تاوی دایه  شتکی له و شوه یه  
و خه ریک بوو بیخوا ئوه  مه ھن با 
بوون  ژه ھراوی  مه ترسی  تووشی 

نه بت.
منداه  خۆشه ویسته کان!

ژه ھراوی  جۆری  مه ترسیدارترین 
بوون، ژه ھراوی بوون به  خۆراکه ! به  

زۆری خۆراکی سارده وه  بووی کۆن 
ده که ن.  بوونمان  ژه ھراوی  تووشی 
خوارده مه نیانه ی  ئه و  خواردنی 
رکه وتیان  و  دان  قوتوو  له نو  که  
خوارده مه نیی  دیاره   به سه رچووه ،( 
بواری  له   گشتی  به   قوتووه کان  ناو 
و  بھداشتین  غه یره   پزشکی یه وه  
ته نانه ت نه خۆشیی زۆر مه ترسیداری 
به دواوه یه ).  شرپه نجه شیان  وه ک 
بۆیه  ئه گه ر رۆژک له  رۆژان که کتان 
له و خواردنانه  وه رگرت ده ب حه تمه ن 
دا  ئاو  له نو  ده قیقه    ٢٠ ماوه ی  بۆ 
بیانکونن و پاشان بیانخۆن. ھه روه ک 
زۆر  خوارده مه نیه کان  کرد  باسمان 
 بایه خی زیاتریان پ گرنگن و ده ب
تاکو  بده ین. ھیچ سه وزه و میوه یه ک 
به جوانی به  ئاوی خاون نه شۆرابنه وه  
ناب بیانخۆن، ھیچ چشتک تا جوان 
بیخۆین،   ناب نه بووبته وه   گه رم 
نه کوبت  جوان  تا  گۆشتک  ھیچ 
له   وه ک  ھه ر  چونکه   بیخۆین.   ناب
کرد  باسمان  پشوودا  ژماره کانی 
میکرۆب و ڤایرۆسه کان ھنده  وردن 
زۆریش  به   و  نابینرن  به چاو  که  
که   ئمه ش  ده نیشن.  خواردنانه   له و 
ھه روا که کمان ل وه رگرتن تووشی 
یه کک  ده که ن،  نه خۆشیمان  چه ندین 

له وانه  ژه ھراوی بوونه  که  یه کک له  
نیشانه کانی سکچوون و رشانه وه یه ، 
 ب له شه ،  تای  بوونه وه ی  به رز 
به   ھه ست  و  وه ڕه زی  ئیشتیاییه ، 

ماندوویی کردنه...........
منداه  ئاق و ژیره کان!

«خۆ   : ده که   ھه یه   په ندک 
چاره سه ر  له   باشتره   پاراستن 
کردن». ئه وه  زۆر راسته،  یانی پش 
نه خۆشیانه   ئه و  تووشی  ئه وه ی 
بپارزین  خۆمان  ئه گه ر  بین، 
رگای  له   له ش  که   باشتره .  گه لک 
 ،نیه وه  ده بره چاوکردنی پاک و خاو
وه ک بایه خدان به  پاک و خاونی و 
خواردن  له   ته ندروستی  مه رجه کانی 
دا  کردن  دروست  و  خواردنه وه   و 
و له  چۆنیه تی ھه گرتنی خۆراک دا، 
بایه خدان به شۆردنی ده ست له  پش 
خواردن،  نان  دوای  و  خواردن  نان 
ھه روه ھا دوای ھاتنه ده ر له  ته والت.

له  کۆتایی دا ئه گه ر دیتتان که سک 
به   بووه   بوون  ژه ھراوی  تووشی 
نه خۆشخانه   بیگه یه ننه   کات  زوترین 
پیی  به   ئه وه ی  بۆ  دوکتۆر  الی  بۆ 

پویست چاره سه ری بۆ بکات.

ن: سید جه الل ساحی
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به سه رھاتی جووجه ه  
بچكۆه كه 

رۆژك له  رۆژان له  مه زرایه ك 
دا جووجه خانه یه ك ھه بوو. له و 
جووجه خانه یه دا جووجه ه یه كی  

جوان ده ژیا.
بچكۆه كه   جووجه ه   رۆژك 

له  دی  خۆی  دا گوتی : ئه من ئیتر 
گه وره  بووم و ده توانم بۆ 
خۆم بچمه  ھه موو شونك. 
كه وته   جوان  جووجه ه ی  
رگا. رۆیشت و رۆیشت و 
بچوه   گه یشته   تا  رۆیشت 
جووجه ه   پشیله یه ك. 
چ  تۆ  پرسی   بچكۆه كه  

جۆره  جووجه ه یه كی ؟
میاوی   میاو  پشیله كه  

كردو گوتی : من جووجه ه  نیم. 
من به چكه  پشیله م.

پرسی :  بچكۆه كه   جووجه ه  

به چكه ؟ به م تۆ زۆر گه وره ی! 
من  له   گوتی :  پشیله  
تۆ  وادیاره   ھه یه ،  گه و ره تریش 
تا ئستا سه گت نه دیتووه . سه گ 

له  من گه وره تره .
جووجه ه كه  پرسی  سه گ چ 

جۆره  گیاندا ركه ؟
حه و  سه گ  گوتی :  پشیله  
حه و ده كا و له  مه زرا ئاگای  له  

. ك ده بھه موو شت
بچكۆه كه   جووجه ه  
گه یشته   تا  رگا  كه وته  
سه گه كه ی   و  مه زراكه  

بینی .
و    شپ كه مك چووه  
سه گی ؟  ئه تۆ  پرسی   لی  

چه ند گه وره ی ؟
   به گوتی :  سه گه كه  
منیش  له   به م  سه گم.  ئه من 

ھشتا  تۆ  ھه یه ،  گه وره تر 
نه دیتووه  تۆ ھشتا مه ڕت نه دیوه  

مه ر له  منیش گه وره تره .
له   مه ڕ  پرسی :  جووجه ه كه  

كوێ ھه یه ؟
سه گ گوتی : له  ته ویله .

جووجه ه  بچكۆه  به  خرایی 

كه وته  رگا تا گه یشته  ته ویله .
كرابۆوه و  ته ویله كه   ده رگای  
خواردن  گیا  خه ریكی   مه ڕه كه  

بوو.
كه   كاتك  جووجه ه كه  
مه ڕه كه ی  دیت سه ری  سوڕما 

و گوتی : ئه ی  چه ند گه وره یه !!
ھه موویان  له   تۆ   

گه وره تری !!
 مه ڕه  چاوكی  له  جووجه ه كه  
له   مانگا  نا...  نا  گوتی :  كردو 
بچی     ده ب گه وره تره ،   منیش 

ئه ویش ببینی .
مانگا! ئه و له  كویه ؟

 له  مه زرایه .



٧ ١٠٦
جووجه ه كه  به  په له  په ل به ره و 
مه زرا وه ڕێ  كه وت و مانگاكه ی  

دیت.
مانگاكه،  كه  دیتی  جووجه ه كه  
سه ڕی   ھات    كھه ناسه ب به  
شتكت  گوتی :  و  سوڕمابوو 

پویسته  بچكۆه ؟

 ئه تۆ له  ھه موویان گه وره تری ! 
زۆر گه وره ی !

مانگاكه  پكه نی  و گوتی : به م 
له  منیش گه وره تر ھه یه .

جووجه ه كه  پرسی : ئه و كیه  
و له  كویه ؟

منیش  له   ئه سب  گوتی :  مانگا 
خه ریكی   له وڕگه   له   گه وره تره،  

گیا خواردنه .
بوو  ماندوو  زۆر  جووجه ه  
به م پشیخۆش بوو كه  ئه سپه كه  

. ببین
رۆیشت.  له وه ڕگه   به ره و 
كاتك چاوی  به  ئه سپه كه  كه وت 

بده نگ بوو.
ئه سپ كه  جووجه ه ی  ئاوا به  
ماندوویی  دیت، پرسی : چ رووی  

داوه  بچكۆه ! چت ده وێ ؟
ئه من  گوتی :  جووجه ه  
گه وره ترین  بزانم  ده مویست 
كیه   مه زرایه   ئه و  گیانله به  ری  
ھه موویان  له   تۆ  كه   زانیم  و 

گه وره تری،  زۆر گه وره ی !
گوتی :  و  حیالندی   ئه سپ 
ھه موو  له   ئه من  راسته  
و  گه وره ترم  گیانله به  ران 
ھه موویان  له   تۆش  وادیاره  

بچووكتری  وا نییه ؟
ھه ناسه یه كی   جووجه ه  

ھه كشا و گوتی : به   وایه .
زۆر  بچكۆه كه   جووجه ه  
ماندوو ببوو و زۆریشی  برسی  

جووجه خانه كه   نزیك  له   بوو. 
چاوی  به  كرمك كه وت و ویستی  

بیخوا كرمه كه  ھه ر كه  چاوی  به  
ئه ی   گوتی :  كه وت  جووجه ه كه  

چه نده  گه وره ی !
ك ؟  پرسی :  جووجه ه كه  

ئه من؟
زۆر  تۆ     به گوتی :  كرم 
خۆم  ئه من  بۆیه   گه وره ی  
ژر  چووه   زوو  ده شارمه وه و 

گه كه .
و  ماندوو  زۆر  جووجه ه كه  
برسی  بوو، به م زۆر خۆشحاڵ 
ئه و  كه   زانیبووی   چونكه   بوو 
و   نیه   گیانله به  ر  بچووكترین 
ماندوو  زۆر  كه   ئه وه ی   له گه ڵ 
به ره و  ھه تن  به   به م  بوو 
مه زرا  چوو تا ئه و به سه رھاته   

بۆ سه گه كه  بگته وه.
.

و: دایكی  نارین
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ئایا ده زانن،

که  رووبه ری وشکانیی زه وی ٨٠٠٣٢١١٤٨ کیلۆمه تر ده بت. واته  ٢٩٪ ی 
ھه موو رووی زه وی؟

ئایا ده زانن،

بچووکترین وتی جیھان واتیکانه ، که  له  شاری رۆم دایه ، که  ناوه ندی 
ئایینیی مه سیحیه کانی جیھانه،  که  ژماره ی دانیشتووانه که ی ٨٠٠ که س 

ده بت؟

ئایا ده زانن،
له  وتی ژاپۆن به  گشتی رژه ی ته مه ندرژی له  به رزترین ئاست دایه ؟

ئایا ده زانن،

مرۆڤ ده توان بۆ ماوه ی ٥ تا ٨ رۆژ به ب خواردن و خواردنه وه  له  
ژیاندا بمنته وه ؟

ئایا ده زانن،

ھه وای سارد له  ھه وای گه رم کشی زیاتره ؟

ئایا دازانن،
 

موگناتیس ده توانت ئاسن رابکشت و به رپه رچیشی بداته وه ؟

ئایا ده زانن ؟



٩ ١٠٦
   په ری و بووکه  شووشه که ی     

 ژیك و   ئاق كچكی  پری 
 میشھ  ك بوو.   لیقس  ب و 
ناو  که لوپه له کانی  و  دیوەكی 
و  جانتا  بتایبت  دیوەكی 
 ی بری قوتابخانب و دەفتكت

پاكوخاونی رادەگرت.
 بووك پری  ھروەھا 
زۆری   ك ھبوو  شووشیكی 
 میشھ و  دەویست  خۆش 

و  دەكرد  لگڵ  قسی 
نیدەھشت كس دەستی 

ل بدا.
ھاوڕكانی  رۆژك 
بانگ كرد بۆ مای خۆیان. 
بردە  ھاوڕكانی  په ری، 
لوێ  خۆی  دیوەكی 
یاری   ب كرد  دەستیان 
 ك پری  دایكی  كردن. 
ھاوڕكانی  بۆ  شیرنیی 
 دروست كردبوو داوای ل
پری كرد تا یارمتیی بدا 
بۆ ھنانی شیرینی و میوە 
 ل یكك  ھاوڕكانی.  بۆ 
ھاوڕكانی پری ك چاوی 
شووشكی   بووك  ب
زۆری  كوت،  پری 
پخۆش بوو ك یاری پی 

بكا ھر بۆی داوی ل پری كرد 
ك بووك شووشكی پ بدات 
 ك ھاوڕكی  بكا،   پ یاریی  تا 
 ب كردن  یاری  خریكی  ھروا 
 پ  ل بوو،  شووشكی   بووك
ل دەستی كوته  خوارێ و شكا، 
پری ك ھتا ئو كات خریك 
بوو یارمتی دایكی دەدا، ھاته وە 

دیوەكی چاوی ب بووككی 
ھاوڕكی   ل شكاوە   ك كوت 
تووڕە بوو ك بۆچی بووككی 

ل شكاندوە.
 ھات پری  دایكی  كاتدا  لو 
كچكی   ك دیتی  ژووركو 
چی   ك پرسی  لی  دەگری، 
رووی داوە؟ پریش ب گریانوە 
 ی لكشووش بووك گوتی: ك
زۆر   ك گوتی  شكاوه .دایكیشی 
گرنگ نی و ناب نارەحت ب و 

 چونك ،ی تووڕە بكھاوڕ ل
 و ناب وان میوانی ئما و لئ
 ك پدا  بنی  و  بكا  ناڕەحتی 
بووكیكی دیكی بۆ بكتوە، 
 دەب  ك گوت:  پی  ھروەھا 
ھاوڕكی   ل لبووردن  داوای 
بكا. پرییش ب قسی دایكی كرد 
و چووە الی ھاوڕكی و داوای 

لبووردنی ل كرد و پی گوت: 
بووم،  تووڕە  لت   ك بمبوورە 
ئاخر من ئو بووك شووشیم 
زۆر خۆش دەویست، بم ئستا 
زۆر گرنگ نی، ھسته  با بۆین 

شیرینی و میوە بخۆین.
ھاوڕكانی  ماوەیك  دوای 
و  كرد  پری   ل ماواییان 
 بووك ی كیو ھاوررۆیشتن. ئ
شووشكی ل شكاندبوو ھروا 
ناڕەحت بوو، كاتك گیشتوە 
لكرد  پرسیاری  دایكی  ماوە 
کچه که ش  نارەحت؟  بۆچی   ك
گوتی:  و  گریان   ب كرد  دەستی 
 كاتی یاری كردن دا بووك ل ك
دەست   ل پری  شووشكی 
دایكیشی  شكاوە،  و  بۆتوە  بر 
ناڕەحت  خۆت  نابی   ك گوتی 
 بووك  ك پدا  به نی  و  بكه یت 
بكتوە  پری  بۆ  شووشیك 
 چوون بیكوە  ھربۆیش 
توانیان  تا  گڕان  زۆر  بازار، 
پری  بۆ  شووشیك   بووك
 ب خۆی  ھی  وەك   ك بكنوە 
وەرێ  پری  مای  برەو  دواتر 
كوتن تا بووككی بۆ برنوە. 
پری كاتك بووك شووشكی 
دیت زۆر دخۆش بوو و دەستی 
و  كرد  ھاوڕكی  ئستۆی   ل
داوای  دووبارە  و  كرد  ماچی 
لببووردنی ل كرده وە و گوتی: 
رووداوكی  ھۆی   ب  ناب  مئ
ناڕەحت  یكتر  له   بچووك  ئاوا 
بین و ھاوڕیتیمان تك بدەین.

 وەرگان: پیام
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چاو به ه ک

ھه بوو نه بوو، رۆژانی راز                    
رویه ک ھه بوو فه  باز

له  ده وری چاوی ره شی                      
ھه بوو دوو په ه ی سپی

ناوی ئه و چاو به ه ک بوو                   
خاوه ن ف و که ه ک بوو

به ره  به یانی زستان                            
که  سه رما ھاته  کوستان

چاو به ه ک به  په رۆشی                      
زگی خۆی ھه ده گوشی

رگای ئه بی الره  الر                      
تا گه ییشته  ده م بنار

وتی ئه مه  که ی حاه                          
ئای که  ژیانم تاه

ترسی ھه بوو له  تفه نگ                     
له  توه  و تاجی و له  جه نگ 

ناچار له  به ر زگی برسی                   
بگرم رگای مه ترسی

گۆشتی مریشک باشتره                     
له  که الک ناسکتره

ھه ر چه ن که  جاری پشوو                 
القم به  ته ه وه  بوو

راوچی ھه مه تی ھنا                       
له شم سوور بوو له  خونا

گه رچی ئه وسا ھه تم                      
ناچار ھه م دیسان ھاتم

ھه ر چه ن سه رماو سۆه یه                  
به م رۆژی تۆه یه

ئه ب ف به کار بنم                        
ئه م مه زرا بشونم

راوچییه که ش رۆژی پشوو               
داوو ته ه ی  دانا بوو

تاجی و توه ی پاسه وان                    
کرا بوونه  ده رکه وان

له  به ر ده رگا که وتبوون                    
به  ب ئاگا نووستبوون

ئینجا روی چاو به ه ک                     
گه ڕا له  ف و که ه ک

چرا نه وتیی به ر ھه یوان                   
فی دایه  ناو کۆخان

خرا راوچی ده رکه وت                    
تاجی توه ی دوا که وت 

به  ھۆی کرداری ھه ه                     
که وتنه  ناو داوو ته ه

تا ئاگریان دامرکان                      
مریشکان ھه موو خنکان

راوچی و دوو سه گه کانی                
ب سوود به  دگرانی

ئینجا روی چاو به ه ک                  
وتی ئافه رین که ه ک

خرا که  زگت ترکه                      
خه فه ت له  دت ده رکه 

کاتک له  مریشکی برژاو              
تر بوو به  مه به ستی ئاو 

به  ب خه م وه ده ر که وت                  
له  ناکاو وه به ر که وت 

 ئه م جار کلکی پوه  بوو                 
روی ب کلک ده ر چوو

دانیشت به  دگرانی                       
بۆ خۆی ده گوت گۆرانی:

دوا ئه نجامی فه که م                      
رسوا بووم الی خه که م

به گه ی رسواییم کلکه                    
گوێ بۆ ئه م په نده م شلکه 

ف و درۆ و ده له سه                     
پیشه و کاری ناکه سه 

ئه ق و زانست و بینین                 
به  کار بنه  له  ری ژین 

ئینجا ئه نجامی ژیری                   
نانه  بۆ رۆژی پیری

ن: عه باس حه ق بین              
 
 



١١ ١٠٦

وتكمان بناسین
«سونقور»

له   یه کک  سونقورکولیایی 
شارستانه کانی پارزگای کرماشانی 
سه ر به  رۆژھه تی کوردستانه  که  
ده که وته  ٨٥ کیلومیتریی باکووری 
ئه م  کرماشان.  شاری  رۆژھه تی 
ھه که وته ی  باری  له   شارستانه  
باکووره وه   له   یه وه   جوغرافیایی 
له   و  قوروه "   " گه ڵ شارستانی  له  
 " شارستانی  گه ڵ  له   باشووره وه  
سه حنه " و له  رۆژھه ته وه  له  گه ڵ 
ئاباد"  " ئه سه د  شارستانی        
و له  رۆژئاواوه  له  گه ڵ شارستانی 
ھاوبه شی  سنووری  کامیاران"   "

ھه یه .
رووبه ری جوغرافیایی شارستانی 
چوار  کیلومیتری   ٢٣٠٠ سونقور 
گۆشه یه ، که  نزیک به  ١٤ ده رسه دی 
له   کرماشانی  پارزگای  رووبه ری 

خۆ گرتوه .
دوو  له   سونقور  شارستانی 
به خشی  و  کولیایی  به خشی 
مه رکه زی سونقور و ٨ گه وره  دێ 
(دھستان) و ٢١٦ گوند پک ھاتوه . 
شارستانه   ئه م  ئاماره کان  پی  به  
نزیک به  ١١٤٠٠٠ که س حه شیمه تی 
ئه م  خه کی  ٨٠ی  سه دا   له   ھه یه ، 
شارستانه  کوردن و له  سه دا ٢٠ی 

ھه موو  و  زمانن.  تورک  دیکه شی 
موسمانی  شارستانه   ئه م  خه کی 

شیعه  مه زھه بن.
له   میتر   ١٧٠٠ سونقور  شاری 

ئاووھه وایه کی  و  به رزتره   ده ریا 
سارد و کوستانیی ھه یه . له  وه رزی 
تا  سه رما  ناوچه یه   له م  زستاندا 
سیفر  ژر  سانتیگراد  پله ی   ٣٠
گه رما  ھاوینیشدا  له   و  داده به زت 
له م ناوچه یه  بۆ ٣٥ پله ی سانتیگراد 

سه رووی سیفر به رز ده بته وه .
وه ک:  به رزی  کوی  چه ندی 
کوی داخانی، کوی لۆجاڕ، کوی 
کوی  ئه مرۆه ،  کوی  کۆ،  مادیان 
به در په رشان و کوی سیاوه ند له م 
ھه موو  که   ھه که وتوون  ناوچه یه  
وه رزی  کۆتایییه کانی  تا  ساک 
ده منته وه ،  پوه   به فریان  ھاوین 

سه رچاوه ی  بوونه ته   کوانه   ئه م 
 " و  گاوه ڕۆ"   " چۆمه کانی  ئاویی 
کانی   ٣٠٠ له   زیاتر  و  گاماسیاو" 
له م  و سه راوی گه وره  و بچووک 

ناو چه یه .
ده شتی  و  زۆر  ئاوی  ھه بوونی 
سونقور  به ره که تی  و  پیت  به  
 ٢٦٠ به   نزیک  رووبه ره که ی  که  
بۆته   گۆشه یه ،  چوار  کیلومیتری 
شارستانی  که   ئه وه ی  ھۆی 
سونقوری کولیایی وه ک ناوچه یه کی 
ده وه مه ندی کشتوکای بته  ئه ژمار 
زۆر  رژه یه کی  به   سانه   که  
دانه وه ی گه نم، جۆ و گوه به رۆژه  
و... له  زه وییه  کشتوکاییه کانی ئه م 

ناوچه یه  به رھه م ده ھنرت.

له وارو  بوونی   ھه روه ھا 
له م  به رفراوان  له وه ڕگه ی 
که   ئه وه ی  ھۆی  بۆته   ناوچه یه  

 پ ناوچه یه کی  وه ک  ناوچه یه   ئه م 
بایه خی ئاژه داری به  ئه ژمار بت، 
سه رچاوه ی  بۆته   ئاژه داری  و 
به شکی  ژیانی  بژوی  ئه سیی 
به   ناوچه یه ،  ئه م  خه کی  له   زۆر 
چه شنک که  له م ناوچه یه  زیاتر له  
به  خو  ٤٠٠٠٠٠ سه ر مه ڕومات 
له   چاو  به ر  به شکی  که   ده کرت، 
گۆشت و ماده  خوراکییه کانی وه ک 
شیر وماست وپه نیر...ی پارزگای 
به رھه م  ناوچه یه   له م  کرماشان 

ده ھنرت.
چه ندین  بوونی  ھه روه ھا 
وشونه واری  مژوویی  ئاسه واری 
سروشتیی جوان وه ک: گۆڕده خمه ی 
بوقعه ی  بزه ڕۆ،  قه ی  ده ربه ند، 
دھنوو،  مژوویی  حه مامی  مالیک، 
ته نگه نی به درپه ریشان، ته نگه نی 
سونقور،  سه راوی  قوڕیچای، 
سه راوی گه زنه ه ، باخی س ئاشان، 
به رزاییه کانی  و  گاوه ڕۆ  چۆمی 
بوونه ته   و...  ئه مرۆه   و  داخانی 
خه ککی  سانه   که   ئه وه ی  ھۆی 
له م  روو  گه شتوگوزار  بۆ  زۆر 

ناوچه یه  بکه ن.

ئا: کانی وایان



ماردین ئه سپه ندارکۆمار بورانی کانی بورانی

سارینا شه فیعی رژین و رژوان شه فیعی

بگه رد خه لیفه زاده ھیوا ده سته دار کۆسا ر فتوحی سه فین سه الح

ھه ردی و ھه دیه  قه له ڕه شی کانی ئه نوه ری

ئه وین بامرادی ئا وزان بامرادی شکار ئیبراھیم پوور سونیا- سه ھه ند نوسره تی
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