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چاوگشكانی   مندا
كوردستان! 

ئم كاتتان باش.
قوتابخانكان  دەرگای   كماوەی
كراونتوە سای تازەی خوندن دەستی 
پكردووە. منداكان ب گوڕو تینوە برەو 
قوتابخان دەچن، بۆ ئوەی فری زانیاری 
ببن و داھاتوویكی گش بۆ وتكمان 

دابین بكن.
مندا ئازیزەكان! من لو رۆژاندا 
كرد،  قوتابخانكانم   ل یكك  سردانی 
 كردو دواتر لم چاولكی قوتابخانند پۆلچ
 ری قوتابخانوەبڕڵ مامۆستاكان و بگ
 ب مامۆستاكان   . قسكردن   وتینك
گشتی ل قوتابیكان رازی بوون، بم 
منداكان   ل بشك  ھسوكه وتی   ل
رازی نبوون، چونك بڕاستی ھندك 
و  دەكن  بدفڕی  زۆر  منداكان   ل
گوێ بۆ مامۆستاكان راناگرن و تنانت 
پاك و خاونی خۆیان و قوتابخان ناپرزن 

پلكانی  و زیان ب كل و 
دەگینن.   قوتابخان
بچاوی  بۆخۆم  من 
خۆم دیتم ك دیوارەكانیان 
تختڕەشو  نوسیبوو، 
سندەیكانیان  مزو 
شكاندبوو. بڕاستی ئو مندانی كبو 
لوە  بیر  دەكن  ھسوكوت  شوە 
خاونی  و  پاك  نپاراستنی   ك ناكنوە 
خۆیان و ھاوڕێ كانیان تووشی نخۆشی 
 قوتابخان  ك ناكنوە  لوە  بیر  دەكات، 

پاراستنی  و   گشتیی شونكی 
ئركی  گشتییكان   نشو
شونی   قوتابخان  ،موومانھ
و  ربران  پروەردەكردنی 
 .رانی جیھاننوزانایان و داھ
و   ئاق منداڵ  وابوو   ك
ژیرەكانی كوردستان! وەرن با 

خاونی  و  پاك  بیكوە  ھموومان 
گشتیكانی   نشو ھموو  قوتابخانو 
مامۆستاكانمان   ل رز  بپارزین،  وت 
و ھاوڕكانمان بگرین، كل و پلكانی 
مای  پلكانی  و  كل  وەك   قوتابخان
 ب بیانپارزین،  و  لبكین  چاو  خۆمان 
و  بگرین  مامۆستاكان   ل گوێ  باشی 
لوە  زیاتریان  زانیاری  بدەین  ھوڵ 
وت  داھاتووی  بۆ  بۆئوەی  فربین. 
بکه ک بین و زیاتر وەتمان ئاوەدان 

بكین. 

وتی ئمجارەمان
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سای  نازری  شھرام 
١٣٢٩ ی ھتاوی ل شاری 
بنمایكی   ل كرماشان 
چاوی  ھونرپروەردا 
 ل ھر  ھنا.  ژیان  بۆ 
 ل و  منداییوە  تمنی 
باوكی  چاودریی  ژر 
و  خۆش  دەنگی  ھم   ك
ھم ژەنیاركی ب توانای 
دەست  بووە  ستاریش 
گوتن.  گۆرانی   ب دەكات 
ھونری  لباری  كشی 
نازری  بنمای  نو 
 ك ئوەی  ھۆی   تدەب
سایدا   ٩ تمنی   ل ئو 
ھونری  برنامی  یكم 
كرماشان  رادیو   ل خۆی 
گڵ   ل ھاوڕیتی   ب
ژەنیاری ب توانای ئامری 
«دەروشی»دا  نمر  تار 

پشكش بكات.
 ھرام نازری پاشان لش
تمنی ١١ سایدا ل رادیو 
تلڤزیۆنی ئران چندین 
گۆرانی تۆمار دەكاو دواتر 
بۆ برز كردنوەی ئاستی 
سر   ل خۆی  زانیاریی 
 تمۆسیقا و گۆرانی، دەچ
خۆی  مامی  كوڕە  الی 
پورنازری  «كیخسرەو 

و دەروش نیعمت علی 
خانی خراباتی» و ل الی 
ئوان پتر ل گڵ مۆسیقا 
ئاشنا  كوردی  گۆرانی  و 

دەبت.
 ١٣٤٥ سای  پاشان 
برز  زیاتر  بۆ  ھتاوی 
كردنوەی ئاستی زانستی 
 تدەچ خۆی  ھونری 
تاران و ل الی مامۆستایانی 
وەك  ئرانی  پایبرزی 
دەوامی،  «عبدوخانی 
نوورعلی خانی  بروومند، 
وەزیری،  عبدولعه لی 
و  عیباده تیان  ئحمد 
و...  زولفنوون»  جالل 
درژە ب خوندنی ھونری 

دەدات.
 ١٣٥٤ سای   ل دواتر 
ھتاوی و ل سر پشنیاری 
 ند» للی بروومنوورع»
تلڤزیۆن  رادیۆ  دەزگای 
یكم  و  دادەمزرێ 
خۆی  ھونری  برنامی 
ھونری  تیپی  گڵ   ل
«شیدا» ب سرپرشتی 
لوتفی»  «محممد رەزا 
ئۆگرانی   ب پشكش 
دەنگی خۆی دەكات. دواتر 
 تاوی لی ١٣٥٥ ھسا ل

یكم فیستیڤای 
ی  سیقا مۆ
كالسیك (سنتی) 
 ب دا  ئرانی 
نوی  «باربود» 
یكمی  پلی 
ئران ب دەست 
 ل دواتر   .ند
ساكانی ١٣٥٧ 
تا ١٣٦٠ ھتاوی 
ھاوكاری   ب
ھونری  تیپی 
و  «شیدا» 
ھونری  تیپی 
 « ش و چا »
نی  كا م و بو ئ
چاوش  ی   «٢،٣،٤،٧،٨»
و  دەھنت  برھم 
ئاوازەو ناوبانگی ھونریی 
و  دەبزنت  سنوورەكان 
 ب ھرە   ل یكك  وەك 
گۆرانیبژەكانی  تواناترین 

جیھان دەناسرت.
پاشان ل سای ١٣٦٠ تا 
١٣٦٤ ھتاوی ب نیشانی 
 ب دەربین  ناڕەزایتی 
كشی نالباری سیاسی و 
چاالكی  ئران  كلتووریی 
كم  یكانی  ھونری   ی
 وان  ل ڕوو  دەكاتوەو 
فر  مۆسیقاو  وتنوەی 
كردنی دەزگاكانی مۆسیقا 
دونیای  ئۆگرانی   ب

مۆسیقاو گۆرانی دەكات.
 ل نازری  شھرام 
دا  ھونری  كاری  ماوەی 
برھمی   ١٠٠  ل زیاتر 
 ك خولقاندووە  ھونری 
ھر ھموویان ل باشترین 
یكان  ھونری   مرھب

ب ئژمار دن.
 جگب نازری  شھرام 
فارسی   مرھب  ل
یكانی، چندین برھمی 

جوانی كوردی وەك «گوڵ 
پپووسمانی،  نیشان، 
 ،واران واران   ،كابووك
مر  كرماشانی،  خوەم 
شانامی  و  وتم   چ من 
خولقاندووە  و...»  كوردی 
ك وەك جوانترین گۆرانی 
 ب یكان  كوردی   ی
 تبوون و  دن  ئژمار 
بوونی  دەومه ندتر  ھۆی 
ئاوازو مۆسیقای كوردی.

 ١٣٨٠ سای  نازری 
گڵ   ل ھاوڕێ  ھتاوی 
 ك كوڕی  «حافیز»ی 
 توانای  ب ژەنیاركی 
مۆسیقای  فیستیڤای   ل
كردو  بشداری  «فجر» 
گۆرانی  باشترین  وەك 
بژی كالسیك ( سنتی )ی 
ئران ختی یكمی ئم 
بخشرا.   پ فیستیڤای 
 ١٩٩٨ سای   ل ھروەھا 
زایینی ل وتی مراكش 
ختی باشترین مۆسیقی 
ھنا،  دەست   ب عیرفانی 
دواتریش ل الین زانكۆی 
«یو.سی. ئل. ئی» ختی 
 پ زیندووی  ئوستورەی 

بخشرا.
سای   ل پاشانیش 
١٣٨٦ ی ھتاوی ل وتی 
برزترین   «رانسف»
كلتووری  نیشانی 
ناوی      ب  تو ئم 
«شوالی»ی پ بخشراو، 
«بان  الین   ل دواتریش 
سكرتری  مۆن»  كی 
رکخراوی  گشتی 
نه وه    نتوەیكگرتوەكا
 پ تایبتی  ختی 

بخشرا.
                                  

ئا:فرشید محممدی 
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حه سودک به  حه سودکی دیکه  ده : خۆزگه  سه د 
سه ر مه ڕم  بوایه .

سه د  منیش  خۆزگه    :ــ  ده دیکه ش  حه سوده که ی 
سه ر گورگم  بوایه .

حه سودی یه که م ده : سه د سه ر گورگت بۆ چییه ؟ 
حه سودی دووه م ده : بۆ ئه وه ی مه ڕه کانی تۆیان 

بخواردایه .
**********

مامۆستایه ک ھه موو رۆژک نمره  له  قوتابییه ک که م 
ده کاته وه . 

رۆژک قوتابییه که  له  مامۆستا ده پرس: مامۆستا بۆ 
ھه موو رۆژک له  نمره کانم که م ده که یته وه ؟

نووکته   کاتک  ـــه وه ی  ئ ــه ر  ب لــه    :ـــ  ده مامۆستا 

ده گرمه وه  تۆ پناکه نی.
**********

بــه  گۆره ویه وه   بــۆ  ده پــرســن  یه کک  لــه   ـــک  رۆژ
نووستووی؟ ئه ویش ده ؟ 

له به ر ئه وه ی دون شه و به  که وشه وه  نووستم زۆر 
ناخۆش بوو.

**********

ئران  له   قوتابییه ک ده پرس: فه ڕانسه   له   مامۆستا 
نزیکتره  یا تورکیه ؟

قوتابی ده : له و شونه ی که  من لی وه ستاوم یا 
له  الی تۆوه . 

ی «كی كوردی «ئپیت

یكی خۆشی ھدەنگ

«ئ» ئای پ دەنووسین

یممای ئھ ئا

خشینمان نكئا

شیرین مالی ئ ل

ئا و نیشتمانمان

بیر و باوەڕ و دین

ره سووڵ سوتانی

فربوونی زمانی كوردی

ی خۆتان ره نگی بکه نئه لف و ببه  د
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 ك لبیریتی  ئستاش 
 كیان بابی بمنداڵ بوو ڕۆژ
ماندوویتی و تووڕەییوە 
ھاتوە ما. ئویش لبر 

دەرگا ڕاوەستا بوو. 
پرسیاركم   باب وتی: 

لت ھی؟ 
فرموو  وتی:  باوكی 
چ  بزانم   بپرس كوڕم 
با  ھی؟  پرسیاركت 

وەالمت بدەموە. 
بۆ   باب وتی:   كوڕەك
كردن  كار  سعاتك  ھر 

چندە پووڵ وەردەگری؟ 
ئو  بۆ  وتی:  باوكی 

پرسیارە دەكی؟ 
ھر  وتی:   كوڕەك
ئستا  بزانم.  دەمھوت 
ھر سعاتك  بۆ   ب پم 
پووڵ  چندە  كردن  كار 

وەردەگری؟ 
باوكی وتی: باش ئگر 
دەتھوت بزانی پت دەم. 

بۆ ھر سعاتك كاركردن 
٢٠٠٠ تمن وەردەگرم. 

كوڕەك سری داخست 
وتی:  ناڕەحتییوە   ب و 
 پ تمنم  گیان ١٠٠٠   باب

ده ده ی؟ 
بابی تووڕە بوو و وتی: 
ئو  ئوەی  لبر  ئگر 
ئو   ك كرد  پرسیارەت 
و  وەربگریء   ل پووم 
كلوپلكی یاریی پ بكی 
زوو بچۆ ژوورەكت و بیر 
لوە بكوەو بزان ك چند 
منداكی لخۆڕازیت و تنیا 
دەكیوەو  خۆت   ل بیر 
بیر ل من ناكیوە ك بو 
ھیالكییموە  و  ماندوویی 
ناتوانم كات بۆ ئو ڕەفتارە 

مندانیت دابنم. 
ھواشی   ب  كووڕەك
و  ژوورەكی  چووە 

دەرگاكی داخست. 
 ب و  دانیشت  باوكی 

تووڕەیییوە لبر خۆیوە 
تنیا  دەتوانت  چۆن  وتی: 
 پوو ئو  وەرگرتنی  بۆ 
ئو پرسیارە ل من بكات؟ 
 ك پیاوەكعاتدووای س
كردەوەو  خۆی   ل بیری 
 ب زۆر   ك كرد  ھستی 
ڕەفتاری  تووڕەیییوە 
كردووە  كوڕەكی  لگڵ 
تایبتی ك ئو كوڕەی   ب
زۆر ب كمی داوای پووی 

ل دەكات. 
 ب دا  پووكی   بۆی

كوڕەكی.
خۆشحاڵ  زۆر   كوڕەك
سپاس.  وتی:  و  بوو 

ژر   خست دەستی 
بانجكیوەو١٠٠٠ تمنی 

دەرھنا. 
تووڕە  دیسان  باوكی 
پوت  ئگر  وتی:  و  بوو 
 ت لبوو بۆ داوای پووھ

من دەكرد. 
كووڕەك وتی: باب گیان 
زووتر  سعاتك   ینسب
ما و من ٢٠٠٠  وەرەوە 
بم  تۆ   ب دەدەم  تمن 
تۆ سعات زووتر وەرەوە 
نان   مئ لگڵ  و   ما

بخۆ. 

چاوه ڕوانی

ممممممممممممانانانانانانانانانان

سیسیسیسی

به  دی خۆتان بمره نگنن

و: ھانا وریا
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مندا ئازیزەكان! ئم 
دەزانن  باش  كاتتان 
چی  باسی  جارە  ئم 
 چاك زۆر  دەكین؟ 
پكوە  با  ئستا  ھر 
بزانین  بیخونینوەو 
تا  و   چیی (ته ب)  یاو 
 یھ مترسی  چندە 

بۆ سر مرۆڤ؟!
بر ل ھموو شتك 
بزانین  ئوە   دەب

یاو،   ك
نخۆشی 
و  نیی
ی  ن نیشا
شی  خۆ ن
 وات  ك  ،ی
 ك كسك 
لشی  تای 
سرێ  چووە 
ن  تم ح
لشی  شونكی 
و  چك  تووشی 
بووە  كردن  ھو 
برز  تاكی   بۆی
ئگر  بۆتوە. 
 ل  ب بیرتان   ل
پشوودا  ژمارەكانی 
باسی میكرۆبمان كرد، 
ك چندە مترسیدارەو 
نخۆشیمان  تووشی 
 ك كاتی  ئو  دەكا. 
نو  چووە  میكرۆب 
ئندامكی  جستمان 
چك  تووشی  لشمان 
ئاكامیشدا   ل دەكاو 
برز  ھۆی   تدەب

بوونوەی تای لش.
مندا خۆشویستكان! 
ئوەش  دەزانم 
تووشی  که   رۆژك 
ئو حات بوون ئه وه  

بووه   سرما  زۆرتان 
بتانیش  ب چندین  و 
گرمتان نابتوە ئوە 
ئو كاتی ك میكرۆب 

نو   چۆت

 بۆت و  لشتان 
كردنی  چك  ھۆی 
 ك لشتان  بشکی 
وات دەب زۆر گرینگی 
ب «تا»ی لش بدەین 
و حتمن ل كاتی برز 
 ب  ناب دا  بوونوەی 
 رەكفك نوەیھیچ ش
شتی  و  بتانی   ب

داپۆشرێ  جۆرە  لو 
جگای   ب  دەب و 

شینی  پۆ ا ب د

شیلتن  ئاوی 
تڕ  پڕۆی   ب یان 
دەم  و  دەست  سرو 
فنك  بۆ  چاوی  و 
یاوەكی  و  بكرتوە 
ئگر   چونك دابزێ. 
و   بن پی  كارت 
پشت گوی بخی زۆر 
مترسیدارە و تنانت 
برز  زۆر  ئگر 
 كخۆشن بتوە، 

دەكا.   شكگ تووشی 
لشی  گرمای  پلی 
شوەی   ب مرۆڤ 
سروشتی ل بیانیان دا 
٣٧ پلی سنتیگرادەو،  
 چونك ئوارانیش 
و  دەخۆین  شت 
نیو  ھدەسورین 
لوە  و  دەكا،  زیاد   پل
بتوە  برز  زیاتر 
و  دادێ  گرم  لشی 
لرزی  تاو  تووشی 
 ل تایبتی   ب دەكا 
 وات دا،  كم  تمنی 
زۆر  منداڵ  ئوەی  بۆ 
مترسیدارەو حتمن 
ب دایك و باوكیشتان 
ئاگاداریان  و  بن 
چندە   ك بكنوە 
و  ە ر ا سید تر م
برا  ئگر 
 خۆشك یان 
ن  كه تا ك و چو
گرمای  پلی 
زۆر  لشی 
بۆوە  برز 
 ب زۆر 
 ب جوانی 
فنكی  ئاو 
بكنوەو بیبن الی 
دەرمانی  تا  دوكتور 
چاك  زوو  بداو   پ

ببتوە. 
مندا چاو گشكان! 
وەرزی  برەو  ئوە 
ئاگاتان  دەچین  سرما 
ل خۆتان ب ك تووشی 

نخۆشی نبن.

یاو( ته ب)

 ئا: سید جالل ساحی   
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و دێ ینی ئمندا
ی وەتا چاومان لئ

نگ و شۆخ و ئاڵ و واش
ئا دارو ب دەست ب
ل سر ئو گردە برزە

ك سر برزەو چوار وەرزە

نورۆزی نوێ

لتیف فاتح فرەج

جیاوازییه کانی نوان ئه م ونانه  ببیننه وه 

ب گی ئاگری نورۆز
ئن جژنتان پیرۆز
جژنی نوی سای تازە
ھگری ھیواو ڕازە

ھیواو ڕازی زارۆكان 
ل كرماشان ل كركووك ل دیاربكر ل بۆكان

 شارو دێ، گورەو بچووك
ل قامیشلی ل ھولر 
ل كوستانان ل زەنور

 ستی یربئازادی و س
!!ستی ژیان چییربس ب
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رۆژینم.  پنووسی  ئمن 
ئگر  بكارم.  پنووسكی 
ئمن  دەوێ  راستییكتان 
 ك كاغزم  عاشقی  ئوەندە 
جوانی  ونی  رۆژێ  ھموو 

لسر دەكشموە.
 ب ئمن  رۆژین  كاتك 
ئوەندە  دەگرێ،  دەستوە 
باسی  ھر   ك دەبم  خۆشحاڵ 
دەم  دا  خۆم   د  ل ناكرێ! 
نقاشییكی  رۆژین  ئستا 
 پ خۆشم  شعركی  یا  جوان 

.دەنووس
ھاوڕكانی   ك جار  ھندك 
رۆژین ب تاقت دەبن. رۆژین 
گوی  چند  گورەو  داركی 

 ل  پ چۆمكی  و  جوان 
ئاو یان دكی جوانیان بۆ 
لو  براستی  دەكشتوە، 
دوە خۆشحاڵ   ل دا   كات

دەبم.
من  دخۆشی  زۆرترین 
بیر  رۆژین   ك  یكاتان ئو 
بسر  ئمن  دەكاتوەو 
كاغزەك دا دن و وشیك 
دەكاتوە  پاكی  و   دەنووس
 دەنووس وشیك  دیسان 
ئو  ئوەندە  دەكاتوە  پاكی  و 
تاكوو  دەكاتوە  دووبارە  كارە 

.كی جوان دەنووسیرست
دخۆشم  چندە  نازانن  ئوە 
كاتك منداك ئمن ب دەستوە 
دەگرێ و وانكانی قوتابخانی 

پ دەنووس؟.

كاتك ك رۆژین ھدی ھدی 
 نز دەجوور كاغس من لئ
دەزانم ئوە بیرو ھۆشی لالی 
ونیكی  تاكوو   دادەن یك 
جوان لسر كاغز بكشتوە 
ئی خوای ئمن چندە ھست 

ب گورەیی دەكم!.
روو  چ  ئوە  بزانم   راوەست
 تخ ئو   تكای رۆژین  دەدا؟ 

جوانان پاك مكوە!
«پنووس جوانكم ئاخر بۆ 
 تانو خر دایكم ئگی ئناگت
ل نو دەفتری بیركارییكم دا 
ببین تووڕە دەب و دە ئاخر 
كچكم بۆ تۆ دەفتری ونت 

نیی ك ئاوا 

دەكی لو دەفترە»!؟
ئمۆ بیانی رۆژین نووكی 
 من و خۆشك و براكانمی بئ
قم تراش تیژ كردو ب رك و 
پكی ل جی خۆی خستینوە. 

 قوتابخان  ل ئمۆ  گیان  ئی 
ونمان ھیه .

رۆژین داوا ل من خوشك و 
 نو كاتی   ل  ك دەكا  براكانم 
یارمتی  باشی   ب دا  كشان 

بدەین.
دەدەین   پ بنی  ئمش 
بۆی  بوو  خۆش  پی  ھرچی 
بكشینوە، بم دەب ئویش 
ل كاتی رەنگ كردن  بدا  بن 
فشار  توندی   ب  مئ نوكی  دا 

ندا.
خمی   ل باشی   ب رۆژین 
 دای براكانم  و  خوشك  و  من 
 ل واو دەبكانی تك وانكات
 نووسپ » ی خۆی دا دەد
 ستا دەبكانم ئویستخۆش
 چونك بدەن  پشوو  ئوەش 
كردوون.  ماندوو  زۆرم 
رۆژین لو مندا ب نزم 
 ك  نیی  تانربیت  ب و 
بینمان   ل بداو  ئازارمان 
برێ. لوەی ك پنووسی 

ئوم زۆر خۆشحام.
      

  و: دایکی نارین

پنووسكی بكار
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ئایا ده زانن؟

ئایا دەزان ؟

ك جاوینی زەنجفیل دەبت ھۆی ل ناوچوونی ژانی ددان.

ئایا دەزانن ؟

.ناسنگی ھرە و تناوچوونی نزگ ھۆی ل تعنا دەبخواردنی ن ك

ئایا دەزانن ؟

ك خواردنی زەیتوون دەبت ھۆی چاالكتر بوونی مشك.

ئایا دەزانن ؟

ك قل و داركۆنكرە و ھۆ زیركترین باندەكانن.

ئایا دەزانن ؟

دابنرت كم كم رەنگی سپی  تاریك  ل ژووركی  ئگر ماسی سوور 
دەبتوە.

ئایا دەزانن ؟

.١٩٤٠ میتر قوو ترین گۆلی جیھان، گۆلی (بایكاڵ)ە كقوو ك
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پۆپه  سوور
رۆژێ بوو رۆژێ نه بوو، مریشککی 
سه ر  له   دا  کۆخک  له   ھه بوو،  سپی 
 ٢١ ماوه ی  و  ھه نیشتبوو  ھلکه کانی 

رۆژان ھیچ که سکی نه ده دواند. 
رۆژی بیست و یه که م که  خۆر دای 
رووناک  کۆخه که ی  و  سه رسه ران  له  
کرد  ھه ستی  سپی  مریشکه   کرده وه ، 
شتک له  ژری دا ئه جوته وه ، سه یری 

خنجیالنه   جوجه ه یه کی  کرد 
ده کرد  جریوی  جریوه   بوو، 
خوایه  گیان  ده یگووت:  و 
ده که م  چی  من  کویه ،  ئره  
گووتی:  سپی  مریشکه   لره ؟ 
دنیایه  ئره   خۆم  جوجه ه ی 
ئاگاداریت  دایکتم.  من  و 
لده که م و خواردنت بۆ په یدا 
یه که م  ئه وه ی  له به ر  ده که م. 
سه ری  و  منی  جووجه ه ی 
ده نوکت سووره،  ناوت لده نم 
پۆپه سوور. پۆپه  سوور زۆر 
دایکی  له الی  بوو.  شادمان 

یاری ده کرد، که  جوجه ه کانی دیکه ش 
له  ھلکه  ھاتنه  ده ر. پۆپه  سوور چوو 
بۆالیان و ئه وه ی ده یزانی پی گووتن 
و پاشان له  گه یان که وته  یاری کردن. 
جار جاره ش له  گه ڵ دایکیان ده چوون 
رۆژک  خواردن.  کردنی  په یدا  بۆ 

له   چاوی  ناشیرن  ره شی  پشیله یه کی 
پۆپه سوور بوو که  به ته نیا یاری ده کرد. 
پشیله که  لی نزیک بۆوه  و گووتی: تۆ 
ناوت چییه؟ ئه ویش گووتی: من ناوم 
من  چییه ؟  ناوت  تۆ  ئه ی  پۆپه سووره  
یاری  و  گۆرانی  پشه یه ،  مامه   ناوم 
بکه م؟  فرت  ده تھه وێ  ده زانم،  خۆش 
پۆپه سوور ته ماشایه کی ددان و نینۆکه  
 .تیژه کانی مامه  پشه  ده کات و ئه ترس
جوجه ه کانی  و  دایکی  دا  کاته ش  له و 
دیکه  له  ناو کۆخه که دا نوستبوون بۆیه  
بیر  بکاته وه .  ئاگاداریان  ده توانی  نه ی 

بۆخۆم  باشه   وا    ده و  ده کاته وه  
بیر ده کاته وه   بۆیه   بکه م.  خۆم رزگار 
و ده : مامه  پشه  من یاریه ک ده زانم 
سه ره تا ئه و یارییه  ده که ین پاشان من 
پشه   مامه  ده ڕۆیین.  و  دم  گه ت  له  
زۆرم  ئستا    ده و  ده کاته وه   بیر 

ل دووره  وا باشه  یاریه که ی له  گه ڵ 
بیخۆم.  دا  یارییه که   کاتی  له   و  بکه م 
بۆیه  مامه  پشه  ده : یارییه که ت چیه  
 : ده پۆپه سوور  پبکه یین .  ده ست  با 
چاوی  تۆ  ده که ین.   چاوشارک یاری 
خۆت بگره و  تا ده  بژمره،  منیش خۆم 
ده شارمه وه و تۆش بمبینه وه . مامه  پشه  
 و ده ست پ سه ر به  دیواره وه  ده ن

............،ده کات : یه ک، دوو، س
په له   به   پۆپه سوور  کاته دا  له م 
بای  بن  له   کۆخه که   نو  ده چته وه  
دایکی  ده شارته وه .  خۆی  دا  دایکی 
که  ده یبین ده  پۆپه  سوور 
به ته نیا  بۆ  بووی،  کوێ  له  
پۆپه سوور  ده ره وه .  چوویته  
ده له رزی  ترسان  له   که  
بانگ  دیکه ی  جووجه ه کانی 
کردوو ته واوی رووداوه که ی 
بۆ گرانه وه و به نی به  دایکی 
ماڵ  له   به ته نیا  چیتر  که   دا 
دوور نه که وته وه . پۆپه سوور 
بۆی ده رکه وت که  که  به ته نیا 
و  نییه   ئازایه تی  رۆیشتن 
پویسته  ھه موو به یه که وه  بن 

و له  یه ک دانه بن.
لکراوه   فی  زانی  که   پشه   مامه  
دوور  شونه   له و  به شه رمه زاری 

که وته وه .

ن: حه قبین

زانایه کی  گالیلۆ(گالیله ) 
له  سای  ئیتالیایی بوو که  
١٦٠٩ (سه ده ی حه ڤده ھه م) 
کردو  دروست  تلیسکۆپی 
به کاری ھنا بۆ روانین و 
ئه ستره کان.  لکۆینه وه ی 
گالیله  له  سه ره تا دا ده ستی 
کرد به  خوندنی پزیشکی، 
و  بیرکاری  ھۆگری  به م 
خوندنه که ی  و  بوو  فیزیا 
بۆ  گالیله   گۆڕی.  خۆی 
ماوه یه کی درژ مامۆستای 
زانکۆکانی (پیزا) و (پادوا) 

که س  یه که م  گالیله   بوو. 
ده رکه وت  بۆی  که   بوو 
نییه ،  ته خت  مانگ  رووی 
ھه ورازو  له   په   به کو 
نشو . ھه روه ھا له  کانوونی 
ی   ١٦١٠ سای  دوه می 
مانگی   س ھه ر  زایینی 
گالیله   دۆزیه وه .  مشته ری 
کتبکی   ١٦٣٢ له سای 
ی  «گفتوگۆ»  ناوی  به  
ھه ساره ی  دوو  بابه ت  له  
گه وره ی گه ردون نووسی 
کتبه شدا  له و  ھه ر  و 

«کۆپرنیکۆس»  پشتگیری 
دوای  گالیله   کرد.  ی 
له   زۆر  لکۆینه وه یه کی 

ئاکامدا بۆی ده رکه وت که  
کۆپرنیکۆس راستی ده گوت: 
خۆردا  به ده وری  زه وی 
ده سوڕته وه . زه وی چه قی 

گه ردون نییه ، قه شه کانیش 
له ھه ه  دا بوون. قه شه کانی 
قسه یه ی  له و  که نیسه ش 
بوون،  توڕه   گالیلۆ 
به م له  سای ١٨٢٢، 
ساڵ  سه دوھه شتا 
گالیلۆ  مردنی  دوای 
خۆی  رای  که نیسه  
راستی  و  گۆڕی 
قسه کانی  بیروڕای 
گالیله ی بۆ ده رکه وت 

و وه ری گرت.

و:ترێ بۆکانی

ئایا ده زانی گالیله  ک بوو؟
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پیاوكی  رۆژك 
ئو   ،دەب دەومند 
چاوی  دەومندە  پیاوە 
لبر   وانش و   شد
چاوەكانی  ئازاری 
بۆ  ناكوێ.   ل خوی 
ئازاری  چارەسری 
جۆرە  ھموو  چاوەكانی 
دەرمانك تاقی دەكاتوە 
سووودكی  ھیچ  بم 

.ناب
 ل پیاوە  ئو 
چاكبوونوەی چاوەكانی 
نائومد دەب، تا رۆژك 
رگای  ھكوت   ب
گوندكی   تودەك
چكۆ و لوێ سردانی 
گوندە  ئو  پزیشكی 
پزیشك دوای  ئو  دەكا. 
پی  چاوه كانی  پشكنینی 
 ك جگتا ماوەی ك دە
ل رەنگی شین ناب چاو 
 دیك رەنگكی  ھیچ   ل

بكا.
دەومند  كابرای 

لو  گڕانوەی  دوای 
كارەكرەكانی   ب گوندە 
ماكی وت ك تواوی 
رەنگی   ب ماكی 
ھروەھا  داپۆشن،  شین 
كرەستكانی  ھموو 
بیكن  و  بگۆڕن  ماوە 

ب رەنگی شین، تنانت 
ھموو  برگی  و  جل 
كرا  ماكش  ئندامانی 
ھر  و  شین  رەنگی   ب

شتك ك لو ما وەبر 
رەنگی  دەكوت  چاو 

شین بوو.
ماوەیك  دوای 
چاك  پیاوە  ئو  چاوی 
 ك دەدا  بیار  دەبتوە 
پزیشكك بانگھشت بكا 

دەست  و  ماكی  بۆ 
پزیشك  بكا.   ل خۆشی 
ئو  مای   تدەچ كاتك 
پیاوە جلی قاوەیی لبر 

 دەب ك دەزان ،دادەب
بگۆڕێ  جلكانی  ئویش 
بكا.  لبر  شین  جلی  و 
جلی  دەست  یك   بۆی
دوایی  دنن.  بۆ  شینی 
 تكانی دەچگۆرینی جل
 دادەنیش  پیاوەك الی 
و ل دەپرس ك چاوی 
پیاوەكش  چاكبۆتوە؟ 
دەكا  سوپاس  زۆری 
چاك  چاوم   ك  دە و 
ئوە  بم  بۆتوە 
بووە  دەرمان  گرانترین 
بكارم  ئستا  تا   ك

ھناوە.
 ب پزیشكیش 
 دە سرسوڕمانوە 
ئوە   وانچپ  ب نخر 
 دەرمان ھرزانترین 
 ،نووسیوم ئستا  تا   ك
عیالجی  بۆ  دەتوانی  تۆ 
تنیا  چاوەكانت 
 ك بكی  چاویلكیك 
و   ب شین  شیشكانی 
ئو   ك نبوو  پویست 

ھموو خرج بكی.

و: دایکی په یام

روی   مام  رۆژك 
به كه روشكه   چاوی  
له گه ڵ  كه   كه وت  خان 
له سه ر  به چكه كه یدا 

به رزایه ك وه ستابوون.
مام روی  وتی : ھه واه  

تازه كه ت نه بیستووه ؟
كه روشكه  خان به سه ر 
سووڕمانه وه  وتی : نا كام 

ھه واڵ؟
وتی :  روی   مام 
ھه موو ئاژه ه كان پكه وه  
رك  كه   داوه   بیاریان 
بكه ون له سه ر ئه وه ی  كه  

ئاشتی  و  جه ژنی   ئه مۆ 
بۆیه   بگن،  پكه وه ژیان 

بیته   واباشه  
ه  و  ه و ر ا خو

وه ك  ئمه ش 
ھاوڕێ   دوو 

ه   پكه و
قسه بكه ین.

شكه   و كه ر
خان له فه كه ی  
روی   مام 

ئه وانه ی   زانی   تگه شت و 
نییه ،  راست  ده یانت 
سه ر  ھه ستایه   ھه ربۆیه  

پ و به وردی  سه یری  ناو 
دارستانه كه ی  كرد.

ئه وه   وتی :  روی   مام 
سه یری  چی ده كه ی ؟

وتی :  خان  كه روشكه  

ئه و  سه یری   نییه ،  ھیچ 
كه   ده كه م  سه گه   دوو 

به ره و ئره وه  دن.

گوی   كه   روی   مام 
له مه  بوو رایكرد.

خان  كه روشكه  
نه توت  تۆ  مه گه ر  وتی : 
ئاشتییه  و  رۆژی   ئه مۆ 
ئاژه ه كه ن  ھه موو 
بۆچی   ده گن،  جه ژن 

راده كه ی ؟
   وی  وتی : بهمام ر
به م  راسته ،  ئه وه  
دوو  ئه و  نه وه ك  ده م 
ھه واه یان  ئه و  سه گه  

! نه بیستب

 سه رچاوه : گۆڤاری نم نم

دەرمانی چاو

مام روی و كه روشكه  خان  
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یكك  ئودانان 
شارستانكانی   ل
 ر بزگای ئیالمی سپار
 كوردستان رۆژھتی 
١١٦٤  تودەك  ك

باشووری  كیلۆمیتری 
رۆژھتی شاری ئیالم.
ھكوتی  باری   ل
یوە  جوغرافیایی 
باكوورەوە   ل باكوورەوووووووە  ئودانان   ل ئودانان 
شارستانیییییییی  گڵ   ل
دەڕەشار و ل باشششششششششششششششششوووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررررررررررووووووووو 
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگڵڵڵڵڵڵڵڵ    للل رۆژئاواوە 
ووووووووووووووووووووو  دددددددددددددددددللللللللللللللللللۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕااااااااااااااننننننننننننننننن       شارستانی 
گگگگڵڵڵڵ   ل ل رۆژھتتتتووووەەەە   
خخخخخخخوووووووووززززززززززززززززززززززسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتاااااااااااااننننننننن   پارزگایییییییییییییی 
ھھااااوبشششششیییی  سنووریییییییییییییییی 
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ئئئئئئئئئئئووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددداااااااانننننننناااااااانننننننننننننننن  ششششششششششااااااااارررررررستاانننننننننننننننننننننننننننیییییییییییییییییییییییییییییی 
ل سسس  ببببخخخخشششششششششییییییییی::::::::::  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسررررەەەەەەەەەەەەەووووو، 
ممممممررررررركككزززییی  ووووووو   كككككككككككككككككتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ئودانننننننننننننانن پككككككككككككككككككككككككك  ھھھھھھھھھااااااااااتتتتتتتتووووووووووووووووووووووەەە... ئودانان پك ھاتووە. 

ئامارەكان  پی   ب
ئودانان  شارستانی 
ھزار   ٤٨٠٠٠  ب ب نزیك  نزیك 
 ،یھ حشیمتی  كس 

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخككككككككككككككككككككككیییی  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھمممممممممممووووووووووووو   ك
 شششششیییعع مممممممممممووسسسسسسممممااااننننییییییی   
 ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٠٠٠ بببببببببببببببننننن،،،، ننننننززززززززززززززیییییییییكككككك ببززززھھھھھممم
ببببببببببببببببب   زززززززززززااااااااارررااااووەەەەەەەەەەەیییییییییییی  خخخخخخخخكككككككككككككككككككككككككككككیییی 
  ققققققققققققققققسسسسسسسسسسسس ششششیییییییییییررررررررررررررینییییی ككككھووووووڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕیییییییییییییییی    
ددددددددددددددددددەەەەەەەەەەەەەەەەككككنننننننن  وووو ١١١١١١١١٠٠٠٠٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ دددیككككككككششششششششششششششششییییییی   
للللللللكككككیییییییییییییییییییی  زززززااااااااررررررااااووووووووووەەەەی   ببببب

وووووولللللوووووووووووووووووووڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕییییییییییییییییییییی ققققققسسسس ددەەەكككككككككككككككنننن....
پپپپپپپپپپشششششششششتتتتتتتتتتتتررررررررر   نننننننننننننننننننننننننننننننناااااااااااااااااااااااااااااووووووووووییییی ئئئئووووووووووووووووووووووووددددداااااااااااانننننننننننننننننننااااااااااااانننننننننننننننننننننن  
  ووووووووااااااتتتت ««««سسسسسسسسسسسسسسسسررررررررەەەەەەوووووووووو»»»،،،،،،، 
 كككككككككككككككككككككككك ببببووووووە  ««««««««««««««««««سسسسسسسسررررررررررررررررررررررررررررررررئئئئئئئئئئئااااااااوووو»»»»»   
ئئئئئئئممممممممممممممم ننننننننننننااااااااااووووووووەەەەەەشششششششششششش ددددددددددەەەەەەەگگگگگگگگگگگڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕتتتتتووووووووەەەەەەە 
ببببببببببۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ئئئئئئئئووووووووووووووووووەەەەەەە  ككككككككككككككككككككككك   لللللللللللللللممممممممممممممممممم   دددددددەەەەەەەەەەەەەەەەەەڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤررررررررررررەەەەەەەەەەەەە 
سسسسررررچچچچچچچااووەەەەەەەەەەەەییییییییی  ووووووو       كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككااااااااااااااااااااااااااااااااااانننننننننننننننننننیییییییی     

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاااااااااااااااووووووویییییییی ززززززززۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆررر ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھببببووووووەەەە.... 
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوووووداااانناااااااااانننننننن  شششششششششششششششااااااررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتاااااااننننننننننننننییییی 
دددددددددددددوووووووووووو  ننننننووووووووووواااااااااانننن    تتتتتتتتتتتوووووووووووووددددددددددەەەەەەكككككككككككككككككك
وااااتتتتههههه ««كككككڤڤڤڤڤڤررررررررررررر»»  شششششششششششششششششششااخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  
كوووووێێێێێ....  دددددددددددددیناار  ووووووووووووووو       ككككككككككككككككبببببببیییررررككككككككككككووووووووووووووەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە  
مممممرررررككككزززززیییییی  ببببببببببببببببببببببببببببخخخخششششششششششششیییییی   
 تتتتتوووووودددەەەككك ئئئئئئئئئئئئئووووووددااااننناننننننننننننننننننن 
رررررررۆژژژژژئئئئئئاااووواااااییییییی  ببااششششششششششووووووووووووووووووووووررریییییییییی 

 ب ئودانان  «كڤر». 
 ل نزیكبوونی  ھۆی 
«كڤر»  شاخكانی 
وە  كوێ»  «دینار  و 

بببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووننننننیییییییی     نننننننننننننننننننزززززززززززززززززززززییییییكككككككككككككككككككككككك   ھھھھھھھھھھھرررررررررررررررررررووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووەەەەەەەھھھھھھھھھھھھھاااااااا 
ل   چچچچچچچچچۆۆۆۆمككككككككككككككككككككاااااااااااننننننننیییییییی ««««««««««««««««««««««««سسسسسسسسسسسسسسسررررررەوووووووووووو»»»»»»»»»»»»»»»»  
ئئئئئئئئاااااااوووووووووو   «««««««««««وووووووووووووووووەەەەەەەەەەەەەرررررررررررررررررررگگگگگگگگگگگگگگگگههههههههههڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  ووووو 

خخخخۆۆۆۆۆۆۆششششششیییییییی  ھھھھووووایییكیییی 
خخخخككككككیییییی  ززززززۆۆۆرررررربببی    ..یییھھھھھھھ
ئوووووووووودااااااااننننننناااااانننننننن  ششششششاااررررررسسستتتتاااااننننییییییییی   
كككككشششششتتتتتووووووكاڵڵڵڵڵڵڵ    ككككككااارررررررررریییییییییی    بببببب
یووە  ئئئئئئئااژژژژژژژژەەددددددداااااااررررررییی   وووو 
 ی زززززززەوووییییییییی   للللللللل سسسسرقانننننننن،،، 
ئم  كششششششششتتتتتتتتووووووككككككككككایییییییییییییكككككككانییییییی 
دەەەەەڤڤڤڤڤڤڤڤررررررررە سسسسسسسااانننننننن رژەیكی 
دانوی  برررررررچچچچچچچااااااااووووو 
وووو  بببببببببرررررررررننننننججججججججج  جۆو  و  گگگگگگگننننننننمممممممم 
برھم  نننننننننیسك  و  ننننننۆۆۆۆۆۆكككككك 
ھرووووەھھھھھاااااااا  دەھنرتتت. 
ووووووووەەەەەەەەەكككككككك  ئودانانیششششششششش 
شارستاننننننكككككككككاااانی  زۆربی 
خخخخخخخخخاااااااااووووووووووووووووووەەەەەەەەەەەەەەنننننننننننننننننن  ئئئئئئئئیییییالالالالالالالالالالممممممممم  دیكی 
نوتی  سرچاوەەەی 

زۆرە. 
گلك ئاسواری ككككككككككۆۆۆۆۆۆۆۆننننننن 
و شونواری مژوویی 
و  جوان  سرووشتی  و 
 یناوچ لم  دەگمن 
وەك:   یھ بوونیان 

دەرگا»،  «ھزار  دەرگا»،قی  «««ھھھھھھھھھھھھھزززززززززار  قییییییییییییی 
پشت  «گوندی  پشتقی  «گگگگگووووننننننننننندی  ققققققققیی 
مژوویی  شاری   ،«ژووییقم ششاااارررررررررررررییییییی   ،««««««««ققققققققققققققققققققققق

شاری  شاری«گوڕگوڕ»  ««««««««««گگگگگگگگگگوووووووڕڕگگگگگگگگوووووووڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ»»»»»»»» 
مژژژژژژژوووووووووووووووووییییییییییییییی «كوڕودوت»،مژوویی «كوڕودوت»، 
مژوویی  مژووییشاری  شششششششششااااااارررررررریییییی 
«««««««جوولیان»، ئشكوتی«جوولیان»، ئشكوتی 
گۆلی  گۆلی«مژارە»،  «مژارە»، 
«سیگو»،  «سیگو»،دووانی  دووانی 
ئودانان،  ئودانان،سراوی  سراوی 
چۆمی  «كڤر»،  چۆمیییییییییییچۆمی  «كڤر»،  چۆمی 
لوارو  و  لللللللوارووو«دۆرج»  ووووووو  «دۆرررررررررججججججججج»»»»»»»» 
دااااااارستانكانی دینار كوێێدارستانكانی دینار كوێ 
شونواری  گلك  شونوارییو  گلك  و 
 دیك سسسررررررررروووووووووووووشششششتتیییییی  جججججججووووووواااننننننی ددددییییككككككسرووشتی جوانی 
بوونی  دەڤرە  بوونییلم  دەڤرە  للللللللمممممممممم 
یكی  جوانی   ،كیكییھی جوانی   ،ككییییییییھھھھھھھ
 یم ناوچی بنم وكیمممم ناوچیییییی بببببنممممممم ووووكككككككككككككك

بهخشیوه. 
                                      

            

 ئا: ككككككااااانننننننننی ووووووااااااایییییییییااااااااانننننننننننن ئا: كانی وایان 

وتكمان بناسین

«ئه ودانان»

گۆلی دووانه ی سیه گه و

« ی گوندی «پشت قه قه



ئه وین و ھیوا حه سه ن زاده  پرۆژه  و پرۆڤه 

ستایش

په یام مامه ندیسه روین فه تاحی

ئایلین سه قزی سروشت ره شیدی


