
 مندا
خۆشویستكان! 

ھاوڕیانی ھمیشیی دنیای 
مندان ئم كاتتان باش.

دنیای  ئازیزی  خونرانی 
مندان! 

لبر  ژمارەیی  ئم 
ی   ١٠٠ ژمارە   دای دەستتان 
(دنیای مندان)ە واتا (دنیای 
مندان) ب ھاوكاری و پشتیوانی 
و  چاوگشكان   مندا ئوە 

ژمارەیكی 
 ،ندو مندانی   ل برچاو 

ژمارەی  سدەمین  توانرا 
بكوت بر دیدی خونران و 

الینگرانی. 
مندا ئازیزەكان! 

ژمارەی  یكم   ل بگومان 
(دنیای مندان)ەوە تاكو ئستا 
بۆ   سۆزاند زۆر  كسانكی 
زەحمتیان  مندان)  (دنیای 

كشاوە و ل گی ماندوو بوون. 
لرە دا ل بر كمی جگا 
ناتوانین ناوی تك تكی 
بنین،   ویستانخۆش ئو 
لبوردنیان  داوای  لمبارەوە 
 مئ بم  دەكین،   ل
سدەمین  دەرچوونی  ببۆنی 
مندان)  ژمارەی(دنیای 
دەگووشین  ماندوویان  دەستی 
ھر  دەكین،  سپاسیان  و 
لرەشوە وەكو ھموو كاتكانی 
پشوو دیسان داوای ھاوكارییان 
 ك ھیوادارین  و  دەكین   ل
 ب (ندنیای مندا) مووتانھ

ھی خۆتان بزانن و بۆ ئوەی 
بردەوام  مندان)  (دنیای 
چندین  بۆ  تمنی  و  بت 
 دان ژمارەی دیكساڵ و س
بكن.  بتوە ھاوكاریمان  درژ 
ھر وەك پشوو بگرە بگوڕتر 
ل جاران شعر، چیرۆك، بابتی 
زانستی، ون و نقاشییان بۆ 

بنرن. 
دەرچوونی  دیكش  جاركی 
(دنیای  ژمارەی  سدەمین 
الیك  ھموو   ب مندان) 

پیرۆزبایی دەین.
 

١٥ی ره زبه ری ١٣٨٩

٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٠

«پیرۆز بت دەرچونی سدەمین 

ژمارەی دنیای مندان»

جارەمان
وتی ئم

ناوه ندی منداپارزیی رۆژھه تی کوردستان ده ری ده کا
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گورە دەرھنر و سینماكاری 
قوبادی  بھمن  كورد 
لشاری  ھتاوی  لسای١٣٤٨ی 
 ل كوردستان  رۆژھتی  بانی 
لسرەتای  قوبادی  بووە،  دایك 
ژیانی  تا١٢سای  یوە  مندای 
لشاری بان بردۆتسر و پاشان 
عراق  شری  بھۆی  بنماكی 
كۆچ   سن شاری  بۆ  ئرانوە  و 

دەكن و لوێ دەگیرسنوە.
قۆناغی  قوبادی  بھمن 
لشاری  دواناوەندی  و  ناوەندی 
 ی ١٣٧١لواو دەكات و سات سن
دەنگ  كۆلژی   ل سینما  بشی 
(صداوسیما)زانكۆی  رەنگی  و 
پاش  وەردەگیرت.بم  تاران 
 ج  ب زانكۆ  ساڵ   س دوو 
دت و خوندنكی ب ناتواوی 

دەمنتوە.
دوایین   ل قوبادی  بھمن 
ھتاوی  ٦٠ی  دەیی  ساكانی 
دەست ب كاری ونگری دەكات و 
 گری روو لنند ساڵ وپاش چ
برھم ھنانی كورت فیلم دەكات. 
قوبادی  بھمن  فیلمكانی   كورت
٧٠ی  دەیی  نوەڕاستكانی   ل
پردەی  سر   دەچن ھتاوی 
سینما و سرنجی ھمووان بۆ 
الی خۆیان رادەكشن و ختی 

زۆر بۆ قوبادی 
ر  ب ست ە د
. ن ك ە د
برھم   ب
فیلمی  ھنانی 
و  تم   ل ژیان 
قوبادی  مژدا 
خۆی  تواناكانی 
برھم   ل
فیلم  ھنانی 
دەداو  نیشان 
ئم فیلم گلك 
ناخویی  و  نتوەیی  نو  ختی 
مسۆگر  دەرھنر  بۆ  ئران 
دەكات و ناونیشانی پ شانازیترین 
سینمای  مژووی  «دکۆمنتی» 
دوای   ب دەبخشرت.   پ ئرانی 
 ب قوبادی  بھمن  فیلمدا  ئم 
 تد پرۆفشناڵ( حرفیی)  شوەی 
ناو جیھانی سینما، پاشان ل سای 
بۆ  كاتك  فیلمی  ھتاوی  ١٣٧٨ی 
مستی ئسپكان برھم دەھنت 
ختی  زۆر  فیلمش  ئم   ك
ئرانی  نوخۆیی  و  نونتوەیی 
قوبادی  بۆ  سینمادا  بواری   ل
بۆ  كاتك  فیلمی  كرد.  دەستبر 
فیلمی  یكمین  ئسپكان  مستی 
 ل  كوردیی زمانی   ب دکۆمنتی 
ی  و و مژ

سینمای ئران دا. پاش ئم فیلمش 
فیلمی   ١٣٨١ سای   ل قوبادی 
گۆرانییكانی وتی دایكمی برھم 
 ل دا  فیلمش  ئم  دوای   ب ھناو 
كیسكانیش  فیلمی   ١٣٨٢ سای 
ئم   ك  ند برھم  ی  دەفن 
بواری  ختی  گلك  فیلمش 
سینمای بۆ قوبادی دەستبر كرد 
ب دوای ئم فیلمش دا فیلمكانی 
 پشیل  ل كس  مانگ،  نیوەی 
برھم  نییی  ئاگادار  ئرانییكان 
ھنا. ئستاش بھمن قوبادی وەك 
یكك ل ب تواناترین درھنرانی 
سینما درژە ب كارەكانی دەدات. 
ئا: فه رشید محه ممه دی
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خۆشخانن تت، دەچك دەستی دەشككابرای
 دەگرم بۆت  ١٠٠٠٠ھزار   ب ئت:  پی  دوكتور 

گچ.
كابراش ئ: بۆم ناگریت قوڕ ب ٥٠٠٠ ھزار.

***              

قۆتابی: خوای كارك بكیت مۆسكۆ بكیت پتختی 
ئسپانیا،

باوك: كوڕم ئو پاڕانوەت بۆ چیی؟
قوتابی: ئاخر ل تاقیكردنوەدا وام نووسیوە.

***              

باخوان: كوڕە ئوە چی دەكیت ل سر ئو دار 
ھنارە؟

دەب بچم شكاتی باوكت ل بكم..!
.یزەكر دار گوس وەتا باوكیشم لكوڕ: ئ

***                   

ترین  بسیت  سر   ل تۆ   راست دەن  پیاوك   ب
شت تق دەخۆی؟

.قم وانییت ب ت: نش دەپیاوەك
***              

پشتكی  ندەكرد،  ئیشی  كاتژمرەكی  كابرایك 
كردەوە

دیتی مروولیكی تدا مردووە...
گوتی: ئھا ئستا زانیم ئوە شۆفیرەكیتی مردووە 

بۆی ئیش ناكات.

  ا مند
 كان، ئاوەویستخۆش

ئازیزەكانی خۆم سو
چۆنن؟ باشن؟

جوانكان،   مندا ئرێ 
ئوە چوونت مدرەس؟

ھمووتان  دەزانم 
 ،درەسم  تچوونن
وەختتان  ھمووتان   چونك
 .ماوتان ھشتا  نھاتووەو 
با  وەرن  قیناكا  بم 
قسی  دوو  بۆخۆمان 

مندان بكین.
ل پشدا بۆ ئو مندانی 
ئستا ل مدرەس دەخونن، 
 وانئ لگڵ   قس دواییش 
 دەچن دواتر   ك دەكین 

...درەسم
زمانك  چ   ب ئوە 

دەرس دەخونن؟
ب عرەبی؟

عرەبی  ئوە  خۆ  نا،  نا، 
ئوە  نازانن. عرەبی زمانی 

.نیی
ئدی ب توركی؟

نا، ب توركیش ناخونن...
ئدی ب فارسی؟

جا بۆ ب فارسی؟ خۆ ئوە 
فارس نین. ئوە كوردن. بۆ 
 ل  ك ناخونن   زمان بو 
قسی  دایكتان  لگڵ   ما

پ دەكن؟ 
كوردی   ب ئستا  ئمن 

قستان بۆ دەكم. 
زمانی  بو  ھر 
لگڵ  ئوە   ك
قسی  دایكتان 
زمانی  دەكن.   پ
كوردی. ئگر ئستا 
 ب قسانم  ئم  من 
عرەبی یان ب توركی 
یان ب فارسی بۆ ئوە 
جوانی   ب ئاوا  ئوە  كردبا، 
نتاندەزانی چیتان بۆ دەم. 

وا نیی؟
پكوە  با  وەرن   واتك
 ر بین. كوردی لكوردی ف

ھنگوین شیرینترە. 
فر  كوردی  با  وەرن 

بین
 نگوینھ كوردی 

ھنگوین
                                              

«مندا خۆشویستكان 
داھاتوی  ژمارەكانی   ل
ھر   ل دا  مندان  دنیای 

ژمارەیك دا ل سر پیتكی 
ئیوە  دەنوسین،  كوردی 
كوردی  پیتكانی  دەربارەی 
چی دەزانن بۆمان بنوسن».

رەسوڵ سوتانی

فربوونی زمانی كوردی

ئه لف و ب
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 ك پیر  دارتاشكی 
بوو  زۆر  سانكی 
زەحمتی  دەكردو  كاری 
پویستی  ئستا  دەكشا، 
ب حسانوە بوو، رۆژك 
الی وەستاكارەكی باسی 
خۆی  دەیھوێ   ك كرد 
خاننشین بكا چونك زۆر 
پویستی  بووەو  ماندوو 
بم   .وەیسانح  ب
 پ زۆری  وەستاكی 
دا  ھوی  بووو  ناخۆش 
بكاتوە،  پشیمانی   ك
تازە  پیر  دارتاشی  بم 

بیاری خۆی دابوو .
وەستا  دا  كۆتایی   ل
نارەحتیوە   ب
قبووڵ  داواكاریكی 

گوت:  پی  بم  كرد، 
 یھ داواكارییكی   ك
 جبج بۆی   دەب  ك
 ك بوو  ئوە  ئویش  بكا 
 دەب كاری  دوا  وەك 

خانوویك  سازكردنی 
بگرێ.  خۆی  وەئستۆی 

ئو  دارتاش  ھرچندە 
نبوو  خۆش   پ كارەی 
بم ب ناچاری قبووی 
 وەی كارەكر ئبكرد، ل
نبوو،  خۆی  ویستی   ب
 كارەك زوو  دەیویست 
كرەستی  بكا،  تواو 
زۆر خراپی بۆ سازكردنی 
 لپب و  كی   خانووەك
 ل بوو،  بكار  دەست 
كاری  كمدا  ماەیكی 

كردو  تواو  خانوەكی 
ئاگادار  وەستاكی 
كردەوە. وەستاكارەكشی 

كلیلی  وەرگرتنی  بۆ 
الی  بۆ  چوو   خانووەك
دارتاشی  كاتك  دارتاش، 
 پیر ویستی كلیلی خانووەك
  ی لوەستاك وە ببدات
كلیلكی  و  وەرنگرتوو 
داوە بخۆی و پی گوت: 
 و خانووە دیاری منئ ك
 وەی كخاتری ئ بۆ تۆ ب
ھاوكاری  زۆرە  سانكی 

من دەكی.
سری  دارتاش 
زۆر  سووڕمابوو 
ئگر  بووە.  شرمزار 
قرارە  بۆخۆی  زانیبای 
بژی  دا  خانووە  لو 
بۆ  باشتری  كرەستی 
ھزو  تواوی  و  دەكی 
وەكار  خۆی  توانای 
 ب  خانوەك تا  دەخست 
ساز  باشتر  شوەیكی 

بكا.
و: پیام

به  دی خۆتان بمره نگنن
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مندا خۆشویستكان: 
 ٥  ب نزیك   ك دەزانن 
وەك  خوێ   سا ھزار 
 ل سرەكی  بشكی 
دەور  دا  مرۆڤ  خۆراكی 
كسیش  و  دەگێ 
 .نب  ل وازی   ناتوان
رۆژانمان  ژیانی   ل  وات
دا چشت نی ك دایكمان 
لی بنت و خوی ت نكا. 
ل رۆژكدا  لشی مرۆڤ 
پویستی ب ٢٠٠ میلی گرام 
خوێ ھی، ك ئو بەش 
زۆر ب ئاسانی ل رگای 
 رۆژان خواردنانی  ئو 
دەبت  دابین  دەیانخۆین 
و ئیتر پویست بوە ناكا 
خواردنكانمان   ب خوێ 
سوری   ب بكین  دا 
چل   چونك بیانخۆین، 
خوێ  كشی  سدی   ل
 (Na)  سۆدیۆم ماددەی 
برز  ھۆی   تدەب  ك
بوونوەی پستانی خونی 
 ك مرۆڤ  خون)  (فشار 
گلك  یكی  نخۆشی 
ئوەی  بۆ  مترسیدارە، 
نخۆشی  ئو  تووشی 
 ل یكك   ك نبین   ی
ھۆکاره کانی تووش بوونی 
زۆرە،  خوی  خواردنی 
خواردنانی  لو  كمتر 
 پ زۆریان  خوی   ك
كك  دەكرت و سورن 
 ك كاتك  وەربگرن. 
سرێ   تدەچ تمن 
 یان نخۆشی  جۆرە  ئم 
 رەنگ و  دەكون  وەدیار 
 خوارێ ب نتان لمتا ت
بم  نكن،   پ ھستی 
تمنتان   ك كاتی  ئو 

برەو سر  ٤٠ سای   ل

چوو ئیتر نیشانكانی برز 
بوونوەی پستانی خون 

برە برە ده ر ده که ون.
ئازیزەكان:   مندا  
ئاستی  پاراستنی  كرداری 
دا  لش   ل ئاسایی خوێ 
 .كانستۆی گورچیلئ  ل
سۆدیۆم  ئاستی   كات
 ت پویست  رژەی   ل
گورچیلكان  دەپڕێ، 
 ی دەدەنڵ میزدا فگل
 ش كو كاتدەرەوە و ئ
لش پویستی ب سۆدیۆم 
بوو دووبارە گورچیلكان 
ھڵ  پویست  خوی 
دەیدەنوە  دەمژنوەو 
ئگر   وات  ك ب خون. 
ھۆی   ب رژەی سۆدیۆم 
 خواردنی زۆری خوێ وە ل
لش دا زۆر چووە سرێ 
شواندنی  ھۆی   تدەب
و  گورچیلكان  كاری 
مانوەی سۆدیۆمی زیادە 
ل خوێ دا ك ل ئاكام دا 
دا  ل خون  ئاو  قبارەی 
پستانی  و  دەكات  زیاد 
دەبتوە،  برز  خون 
زیاد  جار  زۆر  ھروەھا 

دا  ل خون  بوونی خوێ 
دەبت ھۆی ھمسانی 
ئاكام   ل و  شانكان 
بوونی  ئستوور  دا 
پی  مرۆڤ   ك لش. 
بم  بووە  قو   وای
ھۆی   ب  تحا ئو 
زۆری  نك   ئاوەوەی

چوری و بز.
مندا چاو   وات  ك 
ئوەی  بۆ  گشكان: 
زۆرتان  تمنكی 
 ل بن  دوور  و   ب
 كانی دڵ بخۆشی ین
 ستاوە لئ ر لگشتی، ھ
و  خوێ  زۆری  خواردنی 
خۆ  سورەكان   خواردن
خۆتان  و  بگرن  دوور   ب
خواردن  خوێ  كم   ب
و  دایك  ھروەھا  رابنن، 
گورەكانیشتان  و  باوك 
ل مترسی یكانی خوێ 
ھنانی  كار   ب زۆر  و 
ئاگادار بكنوە، ب تایبت 
ئو كسانی ك تووشی 
نخۆشی برز بوونوەی 
بوون  خون  پستانی 
 .ینیان ھفشار خو وات
 ل  كی دیككروەھا یھ
خواردنی  زۆر  زیانكانی 
تووش  ئگری  خوێ 
شرپنجی   ب بوون 
 ،دانمیزە و  سوورنچك 
بۆی خۆتانی ل ب دوور 

بگرن تا زیاتر بژین. 

    ن: سید جالل ساحی

  

خوێ
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وا سای نوێ گڕایوە

كاتی پشوو بایوە

وە بۆ قوتابخانۆینبا ب

ندو وانر بوونی پبۆ ف

زۆر خۆش قوتابخان

ی خۆشمان پد چونك

نگ و زانسترھی فج

شتھوەك ب زۆر خۆش

با ب بیرو ھۆشی ورد

زۆر ب پل و دەست و برد

با ب زانست و عیرفان

بچین ھواری گالن

قوتابخان

جبار سابیر

جیاوازییه کانی نوان ئه م ونانه  ببیننه وه 
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پشکه شه  به  دنیای مندان
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ئایا ده زانن؟

ئایا دەزانن؟
.وەیریبان س یان ل ری و سنیشتی ست دوویان ل ك ،ینگوین ٥ چاوی ھش ھم ك 

ئایا دەزانن؟
 ك فقت تپۆی م دەگزت و ل پرۆتئینی ئو خون ك ھیدەمژت بۆ ھلك كردن كك وەردەگرت.

ئایا دەزانن؟ 
ك جۆرە ماسی یك ھی ك دەتوانت ب یارمتی باكانی ٩٠ چرك ل ئاسمان بفت و بو جۆرە نچیرەكی 

راو بكات.

ئایا دەزانن؟ 
مار گوی نیی و ب زمانی دەبیست.

ئایا دەزانن؟ 
١١ ل ١٠٠ خكی جیھان چپ دەستن.

ئایا دەزانن؟
 درژی ڕەگكانی لشی مرۆڤ ٥٦٠٠٠٠ ھزار كیلۆمترە. 
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ئایا دەزانن سای 
كبیس چیی؟ 

 ،ئاسان زۆر  ئوە  جوابی 
 .عاتك ٣٦٥ رۆژو ٦ سسا
بو  پویستی  زەوی   وات
 ب ئوەی  بۆ   یھ  ماوەی

دەوری خۆردا بسوورتوە.
ل رۆژانی زۆر كۆن دا خك 
گرینگییان بو ٦ سعات نداوە، 
رۆژ   ٣٦٥  ب ساكیان   وات
حیساب كردووە، وە ئو كارە 
بووە ھۆی ئوەی ك تحویلی 

سای تازە بگۆڕدرت. 
 ك كورد  ئمی  بۆ   وات
خاكلوە(نورۆز)  مانگی 
دەست  و  بھار  مانگی  یكم 
پكردنی سای تازە بوو، كم 

كم دوای چند سان دەست 
پكردنی سای تازە ھات پش 

بۆ زستان و دواتر بۆ ھاوین.
بوون  فر  خك   بۆی ھر 
 ل  عاتس  ٦ ئو   دەب  ك
دا حیساب  رۆژژمری خۆیان 
 ك ساڵ   ٤ ھر   بۆی بكن. 
سعاتیان   ٦ ئو  دەگوزەرا 
دەبوو  دەكردەوە  كۆ  پكوە 
 ٢٤  وات تواو  رۆژكی   ب

سعات. 
مانگی  ئوەی  بر   ل
رەشم ل رۆژژمری ھتاوی 
دا ٢٩ رۆژە ھر ٤ ساڵ یك 
و  دەكات  زیاد  رۆژك  جار 
رۆژەكانی ساڵ ل جیات ٣٦٥ 
رۆژ دەبت ٣٦٦ رۆژ، وە بو 

 .بیسی كن سادە سا
 وات گورە،  یانی   بیسك

ساك ك ژمارەی رۆژەكانی 
بت.  زۆرتر  تر  ساكانی   ل
ھر چوار ساڵ یك جار سای 

كبیس دەبت. 
 بیسك سای  سوودی 
 وەی لھۆی ئ تدب ك وەیئ
تازە  دیاریكراودا ساڵ  كاتكی 
كورد  ئمی  بۆ   ك ببتوە، 

مانگی خاكلوە( نورۆز)ە.

                    ئا: باران

گه وره کان گوم ل ناگرن
كوڕە بچكۆلك وتی: من ھندك جار كوچككم ل دەست دەكوت خوارەوە. 

پیاوە پیرەكش وتی: منیش. 
كوڕە بچكۆلك وتی: من لیباسكانم تڕ دەكم. 

پیاوە پیرەكش وتی: منیش. 
كوڕە بچكۆلك وتی: من زۆر دەگریم. 

پیاوە پیرەكش وتی: منیش. 
 وە بوو كمووی ناخۆشتر ئھ م لب

كوڕە بچكۆلك وتی: گورەکان گوم ل ناگرن.
كوڕە بچكۆلك ھستی كرد دەستكی چرچ و لۆچ دەستكانی گرم دەكاتوە. 

«دەزانم چ ھستكت ھی، دەزانم». 
 

 ھانا وریا
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كس  نبوو  ھبوو 
نبوو.  گورەتر  خودا   ل
ھاوین  كۆتایی  ڕۆژەكانی 
بوون، دواڕۆژەكانی وەرزی 
لبیر   مشك پوورە  گرما. 
ئاسوودەیی  دابوو؟  چ 
 مشك پوورە  منداكان. 
بوو.  دسۆز  دایككی 
زەحمتكش و بسۆز بوو.
كارەكی خاون كردنوەی 
ماڵ و دروومان بوو. ھموو 
خۆی  جی  لسر  شتكی 
ماكیدا  پشت   ل دادەنا. 
بۆ ڕۆژانی سارد و سرما 
پوش و پشی كۆ دەكردەوە. 
زەحمتك  چ   ب نازانن 
كۆ  پشانی  و  پوش  ئو 
پوورە  منداكانی  كردبۆوە. 
بوون.  عجول  زۆر   مشك
 ل كاتك  دەكرد  حزیان 
پشت ما بچوككیان یاری 
دەست  لبر  شتك  دەكن 
ئاسانی   ب  بن القیان  و 
بسر  و  بازدەن  ھن، 
سركون.  دیواردا  دارو 
 بۆ  میشھ ھربۆیش 
پوورە  بسر  بۆیان 
دەكرد.بتایبتی  دا   مشك
ھموویان   ل  ك مشكخان 
ئداو   . بوو  بچوكتر 
ھموویان   ل ئتواریشی 
زیاتر بوو. جارك دەیگوت: 
و  پووش  و  دڕك  «ئو 
پشان زب و ب سوودن، 
 دەین دەب ھموویان فێ 
دەرێ». یا دەیگوت: «ئستا 
كوا  باران؟  و  بفر  كوا 
سرما و سۆیی زستان؟». 
منداكان ئوەندەیان پرت و 
بۆ كردتا وای لھات پوورە 
مشك تووڕە بوو. ھموو ئو 
پوش و پشانی كۆكردەوە. 

قسیكی  ھیچ  دوایش 
ڕۆژ  نكرد.  بارەیوە  لم 
ھاوین خریك  و  دەگوزەرا 
بوو تپڕی دەكرد كزە بای 
پاییزی ھی كردبوو و با و 

بارانی لگڵ خۆی دە ھنا. 
 ك دەیزانی   مشك پوورە 
 كان دەبوردە وردە مندا
بكن  یاری  ژوورەوە   ل
چوون دەرەوە كم بكنوە. 
بۆی بیركی چاكی كردەوە، 
بیانی كاتك ل خو ھستا 
كلو پلی یاریی منداكانی 
ل نو سبتك خست، نان 
و پنیرشی ھگرت. ئوكات 
ب منداكانی گوت: «ئمرۆ 
و  جوان  زۆر  جگایكی  بۆ 
دگیر دەڕۆین، میوانی كو و 
دەشت و دارستان و ڕووبار 
پوورە  منداكان  دەبین». 
كرد.  ماچ  تر  تر  مشكیان 
 تبس بۆخۆشیان  ھر 
ھگرت.  قورسكیان 
ڕووبار  الی   یشتنگ  كات
یكسر منداكان دەستیان 
 ب كردن.  یاری   ب كرد 
یكتری  دوای   ب دخۆشی 
چیمن  نو   ل دەكوتن. 
دەكرد.  یارییان  گژوگیا  و 

دەنگی  ھشتا  نیوەڕۆ  نزیك 
مشككان  بچووە  پكنینی 
دەھات. مشك خانی عجول 
لوس  بردكی  لسر 
الی   ل دەكرد  خلیسكنه ی 

ڕووبارەك لسر ئو بردە 
بردكی  سر   بازیدەدای
تر. پوورە مشكش بابۆی 
نان و پنیری بۆ منداكان 
لناكاو   ك دەكرد.  دروست 
بوو.  ھاوارك   ل گوی 
نو  كوتبووە  مشكخان 
بوو  خریك  و  ئاوەكوە 
دایكی   ل ھاواری  دەخنكا 
 بابۆ  پوورە مشك دەكرد. 
 ج پنیرەكی  و  نان 
نو   خست خۆی  و  ھشت 
و  ھوڵ  بھر  ئاوەكوە 
لناو  ئوی  بوو  تقالیك 
حاكی  چ  دەرھنا.   ئاوەك
چیرۆككی  بوو.  خراپی 
بمن تنیا خوا دەزان. ئو 
دناخۆش  ھموویان  ڕۆژە 
 ما بۆ  ھاتنوە   . بوون 
گۆشیكی   ل ھریكیان 
 دانیشتن. پوورە مشك كما
ب منداكانی گوت: «ئستا 
كاتی دانیشتن نیی، خراكن 
بۆن دڕك و پوش و پش 

ماكمان   دەب كۆكنوە. 
گرم ب و ئاش ل نین و 
تاكو  بدەین  مشكخانی   ب
بردووەكانی  سرما   سكئ
منداكان  ببنوە».  گرم 
وشكتوانی  دارە  ئو 
وەبیر  ماكیان  پشت 
ھاتوە خرا ڕۆیشتن تاكوو 
بكوێ  دەست  شتكیان 
كچی یك داری وشكیشی 
ناچار ڕۆیشتن  نمابوو.   ل
 كری ماموو دەور و بھ
 كات ئوارێ  نزیك  گڕان 
وباران  كرد  ساردی  ھوا 
دای دا تڕ و برسی بدەستی 
بتاڵ گڕانوە. چیان دیت؟ 
داگیرسابوو  گرم  سۆپای 
ئاگر  لسر  كوو  ئاشی 
لنو  خانیش   مشك بوو. 
پرخی   پرخ خودا  تختی 
 مشك پوورە  دەھات. 
پكنی  میھرەبان  و  دسۆز 
و منداكانی لباوەش گرت 
دواییش  كردن.  ماچی  و 
ئاشی گرمی بۆ ھموویان 
ئاشكی  چندە  تكرد. 
نیخوا  ھركس   خۆش
مشككان   كات.خۆشن
 ئاشیان خوارد پوورە مشك
گوتی: «ھر ئو دارو دڕك 
 بووك  شانپ و  پوش  و 
تایبت  و  زبن  دەتانوت 
ئمیان  ئمۆ  فدانن   ب
ڕزگار كرد. ئاشكی كوند 
داھنا  گرم  النكمانی  و 
خواند. مشكخانیشی  و 
 شت  ناب كات  ھیچ  ئیتر 
بگرین».  بكم  بچوككان 
بوون  شرمزار  منداكان 
 چونك داخست  سریان  و 

وەمكیان پ نبوو .

نووسینی:مھری ماھوتی
ل فارسییوە: ترێ بۆكانی

(پوورە مشكی پاك و خاون)
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باری   ل شار  دەڕە  ئیالم. 

 كۆن شارە  ئم  ئاسوارەكانی 

دەڕە شار

شارسسسسستتتتتتتتتتااااااننننككككككااانننننیییی   ل یكك 
 ب سر  ئیالمی  ببب پارزگای  سسسسسسسسسررررررر  ئیالمی  پارزگای 
 ك  .كوردستان كككك رۆژھتی   ..كوردسسسسسسسسسستتتتتتتااااانننن رۆژھتی 
ككككیییییلللللۆۆۆۆۆۆۆمممممیتترررریییییی   ١٢٠  تودەك تودەك

باشووری رۆژھتییییی شششششاارررریییییی باشووری رۆژھتی شاری 
باری   ل شار  دەڕە  ببببااااررریییییی ئیالم.   لللللل شار  دەڕە  ئیالم. 
جوغرافیایی  جوووووغغغغغررراااااااففففففییییییاااااییییییییی ھكوتی  ھكوتی 
باشوورەوە   ل باشششششششووووورررررەەوووەە یوە   ل یوە 
ئاودانان  شارستانی  ئئئئئئااااااوووووودددددااننننااااننننن لگڵ  شارستانی  لگڵ 
لگڵ  رۆژئاواوە   ل لللللگگگگگگڵڵڵڵڵڵڵ و  رۆژئاواوە   ل و 
و  مھران  وووووووو شارستانكانی  مھھھھھھھرررررااااااننننننننننن   شارستانكانی 
باكوورەوە   ل و  بااككككككووووووووووووررررررررەەەەەوووەەەە دلوڕان   ل و  دلوڕان 
شروان  و  ئیالم  گڵ   ررررررررررووووووووااااننننننننن لشششش وو  ئیالم  گڵ   ل
رۆژھتوە   ل رۆژژژژژژژھھھتتتتووووووەەەە چرداوڵ   ل چرداوڵ 
ل گڵ لۆڕستاانننننن   سسسسسسننننننوووووورییییی  ل گڵ لۆڕستان سنووری 

 .یشی ھھاوب ....ییییشی ھھاوب
جججووووووغغغغغغررراااافففیییییییااااایییییییییییی  رووبرییییییییییی 
شارستانییییی  دددددەەەەڕڕڕەەەەششششششااارر شارستانی دەڕەشار ١١١١٥٥٥٥٠٠٠
 .یچوارگۆش چچچچچوووووارررگگگگۆۆۆۆۆششششششششییییییی.... كیلۆمیتری  كیلۆممممممیییییییییییتتتتتتتررررررییییییییی  
 ل دەڕەشار  للللل شارستانی  دددددەەڕڕڕڕڕەەەەەەەشششششششااااااررررر  شارررسسسسسسسسستتتتتااااانننییییی 
بدرەو  بخشی   دددددرررررررەەەەەەەوووو  سبببببببب ببببببخخخخخخخششششششششیی     س

بخشی  و  ماژین  ببببخخخخخخششششیی بخشی  وووووو  مممماااژژژییییننننن  بخخخخخخخخخخخخششششششششششیییی 
مممررررررركككككككززززززییییییی ددددەەەەەڕڕڕڕڕەەشششششششاااررررررر پپپپپپكككككككك ھھھھااااتتووووەە.. مركزی دەڕەشار پك ھاتووە. 
شارستانی  ئامارەكان  پی   شششششااااررسستتتتتاااااانننننننیییییی  ب ئئئئئئااااااااااااممممااااررررررەەەەەككككككككاااااانننننننننن   پپپپپپییییی     بب
ددەەەەەەڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەەەەەشششششششااررررر  نننننزززززززیییییكككككك ببببببب دەڕەشار نزیك ب ٧٧٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ ھھھھززززااااررررررر 
 ب  ك  ،یھ حشیمتی  ببببب كس   كككك  ،،ییییھھھھھ حححححشششششییییییممممتتتتییییی  كسسسسسسسسسسسسس 
لكی،  شیرینی  زاراوەی   كككككككیییییییییی،،، سلللللل شششیررییییننیییی   زززززززااارررااااااووووووەەەەەەەییییییی     س
دەكن   قس كھۆڕی  و  دددەەككككككنننننننن لۆڕی   ققققسسسسس كككككھھھھۆۆۆۆۆۆڕڕڕیییی  ووووو  لۆڕڕڕڕڕڕڕڕیییییییی 
موسمانی  خككی  ھموو  مممموووووسسسسسمممماااااااانننننییی و  خخخخخكككككككككیییی  ھھھھھھھھمممممموووووووووو   و 
و  كۆن  شاری  مزھبن.   و شیع ككككككۆۆۆۆننننننننننن  شششششششاااررررریییی   مممممممممزززززھھھھھھببببببننننن..      شیعععع
ماداكتۆ)   ) سیمڕە  مممممممممااااااااددددددااااااككتۆ) مژوویی   ))))) سسسسسسسسسسییییییممممڕڕەەە  مژوویییی  
ئیالمیكان  حكوومتی  ئئئئئئئئئییییییالالالالالالالالالمممممممیكانن پتختی  حكككككككوووووووووممممممممتتتییی  پتختی 
  للل  وووووەەە كی ٤٤٤٤٥٠٠  سسسسسسسسسسسااااااشینپ ی بشینپ ب
ھرشی حكوومتی ئاشوورییككككككاااانننن ھرشی حكوومتی ئاشوورییكان 
بۆ سر ئیالمیكان ل سای بۆ سر ئیالمیكان ل سای ٦٦٦٤٤٤٠٠٠٠

 تودەك كرا  وران  زایین  دەكوتت پش  كرا  وران  زایین  پش 
شاری  رۆژئاوای  شارییییی باشووری  رۆژئاوای  باشووری 
ئستاش  ھر   ك ئستاشششش دەڕەشار،  ھر   ك دەڕەشار، 
 كۆن شارە  ئم  كۆن ئاسوارەكانی  شارە  ئم  ئاسوارەكانی 
ھرەبنرخترین   ل یكك  ھرەبنرخترین وەك   ل یكك  وەك 
ناسی  ئاسوار  ناسی جگاكانی  ئاسوار  جگاكانی 

ھھھھھۆۆۆۆییییییی   ببب دەەەەرررررەەشششششششااااارررررر  دددەەەنننااسسررتتتتتتتوووەەەەەە.. 
ننزززززیییییكككككك ببببووووووووننننییییی للل گگگگگووووورررررەەەە كككككژژژژژ (((( ككككككككبببببیییییییررررررر  
كككككككوووەەەەەەە)))) وووو لل چچچچچچچچچۆۆۆۆۆممككككاااااننننیییی   سسسسسییییمممممڕڕڕڕڕەەەەەەەە وووو  
چچچچچچچۆۆۆۆمممممیییی ددددەەەەڕڕڕەەە شششششششااارررررر ووووووووووو چچچچچچچچۆۆۆۆۆمممییی سسسسسیییییییككككككاااااننننن  

ئئئااااوووووھھھھووووووواااایكی خۆشی 
ھھھیییییییییی. زززززززۆۆرینی خكییی 
دەڕەشاررررر    ششششششششششششااااااااااررررسسسستانی 
و  پپیت  ھۆی   ببب
برەكت بوونی زەوی 
كشتووكایییككككككاااانننننن    ی
یییوووووووەەەە   باخكككككااااننننییی  و 
كككششششششششتووووكككااااااااڵڵڵڵڵڵڵڵ  كاری   ب

باخداررریییی سررررررقققااااان.   
 ییییی ززززززززەەەەوی   للل
كششششتتتوووووووووووووكككككااییییی   یییییكككااااااانییییی 
 نسسسسااا یمم  نننناااااووووچچچچچئئئئئئئئ
بببببرچاو  رررژژژەیكككككیییییی 
گگگگننمممممم ووووووو ججججۆ و برنج 
دەھنرت  برررررررھھھھھم 
ھروەھا  وە  وووو 
باخكانیشی   ل
تایبت   ب و 
بخشی  باخكانی 
 نسا بدرە 

میوە زۆر  رژەیكی   ب
برھم دەھنرت. چندین
مژوویی ئاسواری 
كۆن شونواری  وووو 
گاومیشان، پردی  وووووووەك 
بھرام تنگی  چچچچچچچچچچچوووووووارررتاقی، 
مژوویی شاری  چچچچچچچچووووووووببببییییننننننن،،،،  
چم پردی  ممممممااادددااااااككتۆ)،  سسسسسسییییییممممڕڕڕڕڕڕەەە(((((((( 
ننننششششششتتتتت،، ققیییییی ھھھھھھزززززار دەرگا، قی
ششششششششششخخخخخخخ  ممممككككااننننن ووو ققییییی ھاشم ئاوا،
یھ ببببببببووووووووووووووووووننییییان   ییینننااووووووچچچچچچ لللممممم 
چچچچچچچچچچچچچندین ببببببوووووووووووننییی  ووووووووھھرررووووەەھھاااا 
ووووووەك سسسرررروووووووششششششتتتتتییییییی  ججججججججگگگگاایییی 
كككوە) ككككبببییییرررررر   كككككژژژژژژژ((((  گگگوورررەەە 
چچچچچچچچچچچچچچۆۆۆۆۆۆۆۆمیی وووووووووو   سسسییكككككاااااانننننن  چچچچچچۆۆۆۆۆۆمممییی 
ددددددددددەەەڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەەەەەەەەەە چچچچچچچچچچۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆممممممیییییییی   وووو   سسسسسسییییممممڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕەەەەە  
شششششششششششششااااااررررر ووووووووووو دداااررسسسسسستتتتتااااااننننن سرووششششتتتتی
ییككككككااااانی ئم ناوچی جوانی
یمم ناوچی بنو كی بی

داوە. 

ئئئئئااااا:: کککککاااانننییییی وایان



فه رانه ک تۆبه کاربگه رد،  ئه وینکانی ئه مجه دیان

موژگان قازیپه ریناز تۆبه کار

سنوور ره حیمی سامان ره حیمی سورکو ره حیمی

ساریا عارفی


