
١٠٣

١٥ی به فرانباری ١٣٨٩

january   20115

ه   ا مند
چاوگه شه کانی کوردستان! ھاوڕیانی 
ھه میشه یی دنیای مندان! سای 

تازه ی زایینیتان پیرۆز بت.
خۆشه ویسته کان!  منداه  
نوبوونه وه ی سای زایینی ھه موو 
یه که می  مانگی  ده که وته   ساک 
وه رزی زستان، ئه و وه رزه ی که  
به  وه رزی سه رما و سه ھۆبه ندان 
ناسراوه .  باران  و  به فر  و 
وه رزی زستان جگه  له  سه رما و 
وه رزه کانی  وه ک  سه ھۆبه ندان، 
دیکه ی ساڵ وه رزکه  که  له  زۆر 
و  سروشت  بۆ  قازانجی  باره وه  
مرۆڤه کانیش ھه یه . ھه ر ئه و به فرو 
بارانه ی که  زۆر جار ئه گه ر خۆمانی 
ل نه پارزین تووشی نه خۆشیمان 
ده کات، ئه گه ر ساکیش نه بارت 
ئه وا وشکه  سای دادت و کشت 
پی  به   ئاو  و  ناکرت  کاڵ  و 
دا  ئاکام  له   و  نابت  پویست 
به رق  رووده کاته  وت و  گرانی 
به  پی پویست نابت و له زۆر 
باری دیکه شه وه  زه ره رو زیان به  

خه ک ده گات. 
له   ھه ر 
زستان  وه رزی 
ده رگای  دا 
نه و  بخا تا قو

مرۆڤه کان  کراوه یه و  زانکۆکان 
ده بن.  زانیاری  فری  به گشتی 
که   ئه وه ی  ئازیزه کان!  منداه  
ئه وه یه   بکه ین  باسی  ده مانه وێ 
که  بۆ ئه وه ی بتوانین به  جوانی 
سووده کانی  و  جوانی  له   که ک 

با  بگرین،  وه ر  زستان 
و  بت  خۆمان  له   ئاگامان 
گوێ بۆ رنماییه کانی مامۆستا 
و دایک و باوکمان راگرین. 
له  کاتی سه رما دا واز له  یاری 
کردنی ناو کۆن بنین، له  کاتی 
چوون بۆ قوتابخانه  یا ده ره وه ی 
داپۆشین،  گه رم  خۆمان  ماڵ 
منداه   نه که ویین.  نه خۆش  تاکوو 
ئاق و ژیره کانی ھاوڕم! له مژ 
ئمه   ناو  له   وته یه   ئه و  ساه  
خۆپاراستن   » ده گوترته وه   دا 
باشترین ده رمانه » جا بۆ ئه وه ی 
با  نه که ون  نه خۆش  ئمه ش 
نه خۆشی  چونکه   بپارزین.  خۆمان 
و چه ندین زه ره ری بۆ ئمه  ھه یه : 

١- ده ب بچینه  الی دکتۆر بیت 
بکین،  ده رمان  ده واو  و  ببین 
که  ئه وه ش ده بته  ھۆی داتاشینی 
خواردنی  زیادی.٢-  خه رجکی 
ئه وه دا  گه ڵ  له   ده رمان  ده واو 
که  بۆ چاک بوونه وه مان پویسته ، 
ده واو  خواردنی  گشتی  به   به م 
پیان  کردن  عاده ت  و  ده رمان 
قازانجه که ی.  له   زیاتره   زه ره ری 
٣- له  ھه مووی خراپتر ئه وه یه  

ناتوانین  بکه وین  نه خۆش  ئه گه ر 
بچین بۆ قوتابخانه و له  ده رسه کانمان 
دواده که وین، مندای وامان ھه یه  
که  به  ھۆی نه خۆشی ساک له  
بۆیه   جا  که وتووه .  دوا  خوندن 
خۆپاراستنمان  ئازیزه کان!  منداه  

داپۆشینمان  خۆ  و  سه رما  له  
نه ک  زستانه   به رگی  و  جل  به  
ھه ر زه ره ری نییه  بۆمان، به کوو 
ھیوایه ی  به سووده .به و  زۆریش 
بتوانین له و زستانه دا خۆمان گه رم 
داپۆشین و گوایه ی مامۆستا و 
دایک و باوکمان بین تاکو نه خۆش 
دوا  قوتابخانه   له   و  نه که وین 
نه که وین. له  کۆتایی دا بۆ جارکی 

یکه ش  وه ک د

ستافی دنیای مندان و ناوه ندی 
منداپارزی رۆژھه تی کوردستان 
٢٠١١ی  سای  ھاتنی  پیرۆزبایی 
خونه رانی  ھه موو  له   به   زایینی 

دنیای مندان ده که ین. 

ی ئمجارەمان
وت
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ناوه   که   دارچین 
ئینگلیزیه که ی و عه ره بییه که ی 
دارکی  توکی  (القرفه )یه . 
ھه میشه   که   یه   ئیستیوایی 
به رزییه که ی  و  سه وزه  
زدی  میتره ،   ٤٠ تا   ١٠
به م  سریالنکایه ،  دارچین  
ئاسیاو  خۆرھه تی  له  
و  باشوور  ئامریکای 
ده چندرت.  ھیندوستانیش 
سوودی  کۆمه ک  دارچین 

گرینگی  ته ندروستیی 
چاالک  دیارترینیان  ھه یه ، 
پرۆسه ی  و  گه ده   کردنی 
خواردنه کانه ،  ھه رسکردی 
ئه نجامی  بوونی  گرژ  دژی 
وه ک  یه ،  ھه رسی  به د 
ده رمانکی باشی سکچوونه  
چاره سه ره   له   یه ککه   و 
له   سکچوون  باوه کانی 
به   ھیندیدا  پزیشکیی 
چاره سه ری  بۆ  سوودیشه  

میز به  خۆدا کردنی شه وانه ی 
میللیی   پزیشکیی  له   منداڵ. 

وه ک  دارچین  ئینگلیزیشدا 
بۆ  خواردنه وه یه   باشترین 

بوون  سه رما  له   پشگیری 
له  ماوه  سارده کانی وه رزی 

زستاندا.
دارچین ھه روه ھا گوشاری 
داده به زنت  خون  به رزیی 
و حه زی خواردن ده کاته وه .   
له  زۆر جگا بۆ  تام خۆش 
 ل که کی  چشت  کردنی 

وه ر ده گیرت.
                                                                                                    

ئا: ره وه ز فه الحی                                                                                 
سه رچاوه :

 کتبی سروشت ده رمانه    

و  رۆماننووس 
ناوبانگی  به   چیرۆکنووسی 
سادق  که ماڵ   » کورد 
گۆکچه لی» ناسراو به  یاشار 
که مال سای ١٩٢٣ی زایینی 
«چقورجه ی»  ناوچه ی  له  
له   وان  شاری  سه ربه  
و  کوردستان  باکووری 
ھه ژارو  بنه ماه یه کی  له  
ده ست ته نگ چاوی بۆ ژیان 
ھه نا. ژیانی مندایی یاشار 
ناخۆش  ژیانکی  که ماڵ 
ھه ژاری  و  پنه ھامه تی  و 
له   که ماڵ  یاشار  بووه . 
له   چاوکی  مندایدا  ته مه نی 
ده ست ده داو پاشان ھه ر له و 
ته مه نه دا شاھیدی رووداوی 
کوژرانی باوکی له  کاتی نوژ 
کردن له  مزگه وت دا ده بت. 
یاشار که ماڵ ھه ر له  ته مه نی 
مرمنداییه وه  ده ست ده کات 

به  نووسینی چیرۆک. پاشان 
چه ند ساڵ دواتر و له  سای 
به   چیرۆکی  یه که م  ١٩٥٢دا 
ناوی     « گه رمای زه رد» 
و له  سای ١٩٥٣دا یه که مین 
چاپ  که ماڵ  یاشار  رۆمانی 

و بو ده بته وه .  
کۆمه ک   ١٩٧٥ سای 
چیرۆک به  چاپ ده گه یه نت، 
و  چیرۆک  ده یان  دواتر 
ده نووست  تر  رۆمانی 
زه وی  دۆک،  حه مه   وه ک: 
زیو،  ئاسمانی  و  ئاسن 
،ده رگای  بکوژن  مار  ئه گه ر 
قه ،  سه یرکه  ئاوی فورات 
خونژه ،بانده کان  چه ند 
کۆچیان کرد، س ئه فسانه ی 
ئه فسانه ی  ئه نادۆڵ،  ناو 
ئه فسانه ی  و  ئاگری  چیای 
چه ندین  و...  گیلگامش 
سه ر  بۆ  که   تریش  کتبی 

دنیا  زمانی  ده یان 
. ن و ا ر د گ ه ر و

به   ھه روه ھا 
وتاری  ده يان 
ه   ته و ۆ د کر و ب
ھه موويان  له   که  
کاريگه رتر وتارکی 
به   بوو  سياسی 
کگه ی  ناوی 
سای  له   که   مردن 
١٩٩٥ له  گۆڤارکی 
ئامانی دا به  ناوی 
گۆڤاری ژن بوی 
کرده وه . ناوه ڕۆکی 
باسکه   وتاره که ی 
له  سه رخواسته کانی 
له   کورد  ميلله تی 
باس  و  تورکيا 
کردن  وران  له  
له   زياتر  بردنی  ناو  له   و 
باکوری  گوندی   ١٠٠٠
کۆمه کوژی  و  کوردستان 
له   کورده کان  قکردنی  و 
له   یه ک  ده سه ته   الیه ن 
تورکیاوه . یه که کانی  دوای 
ده یان  به   یاشارکه ماڵ 
ناوخۆیی  ئه ده بیی  خه تی 
وتی تورکیا و نونه ته وه یی 
سینۆدل   » خه تی  وه ک 
نوده وه تیی  دۆسا،خه تی 
ئازایه تی  خه تی  کاتالۆنیا، 
له   گژداچوونه وه ی  به  
جیھانیی  ڕکخراوی  الیه ن 
خه تی  و  مرۆڤ  مافی 
دکتۆرای ئیفتخاریی زانکۆی 
وه رگرتوه . به رلین...»ی 
ھه روه ھا  یاشارکه ماڵ 
کاندیدی   ٢٠٠٤ سای  له  
ئه ده بیی  خه تی  وه رگرتنی 
ڕۆمان  که   بوو  نۆبل 

نووسی به  ناوبانگی ئوتریش 
ئه م  له وساه دا  آلفرده یلیک 
خه ته ی پ به خشرا.له گه ڵ 
ڕۆمان  ھه موو  که   دا  ئه وه  
یاشارکه ماڵ  وچیرۆکه کانی 
بۆ  و  بوون  سه رکه وتوو 
دیکه ی  زمانی  ده یان  سه ر  
ئامانی و  ئینگلیزی و  وه ک 
فه رانسه و ڕووسی و فارسی 
کوردی...وه رگدراون  و 
سه رکه وتووترین  به م 
ڕۆمانی یاشارکه ماڵ ڕۆمانی 
ھه مان  یان  مه مه د  ئینجه  
«حه مه دۆک» ه  که  له الیه ن 
نوسه ر و وه رگی به  توانای 
 گه له که مان مامۆستا عبدو
حه سه ن زاده  بۆ سه ر زمانی 
ئه م  وه رگدراوه .  کوردی 
ڕۆمانه  بۆ سه ر زیاتر له  ٢٠ 
وه رگردراوه   دیکه   زمانی 
کراوه   جاریش  چه ندین  و 
فیلم. ڕۆمانی حه مه دۆک  به  
به شکه  له  ئه ده بی کالسیکی 
و  ناوه ڕاست  ڕۆژھه تی 
باس  تورکیا.وای  وتی 
فئودالی  ژیانی  شوه ی  له  
(ده ره به گایاتی) و زۆرداریی 
خانه کانی حاکم له  ژینگه یه کی 
سیاسیی ئاۆزدا، ناڕه زایی له  
بوونی ئه م دۆخه  ده رده بی. 
له   ئستاش  یاشارکه ماڵ 
شاری ئیستامبووی تورکیا 
به   و  ده بات  به سه ر  ژیان 
ھه ره   نووسه ره   له   یه کک 
و  جیھان  ناوبانگه کانی  به  

تورکیا ده ژمردرت.
                                                                                       

                                                                                 

ئا:فه رشید محه مه دی 

دارچین
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 ک بیروولک و مفیل

یکوە دەچن بۆ سینما. 

 دا دەبکی زۆر تما خسین

ھرچند دەگڕن تنیا یک 

سندەی بتاڵ دەبیننوە، 

مرولک دادەنیش وچاو 

ل دەکات فیلک بپوە 

 تراوەستاوە و زۆر نارەح

 :دە کفیل ب کروولم

نارەحت مب وەرە سر 

.کۆشی من دانیش

****

 ی لرەکک ککابرای

ون دەبت و شوکری خوا 

دەکات، پرسیاری ل دەکن: 

تۆ کرەکت ل ون بووە 

شوکری خوا بۆ دەکی؟ کابرا 

دە بۆی شوکری خوا دەکم 

چونک خۆم بسر کرەکوە 

نبووم.

لئۆناردۆ داوینچی کیه ؟

زانایه کی  و  ھونه رمه ند  داوینچی  لئۆناردۆ 
له   که   بوو  گه وره  
سه ده ی  کۆتاییه کانی 
له   زایینی  پانزده ھه می 
لئۆناردۆ  ژیاوه .  ئیتالیا 
شاکاری  چه ندین 
له   به ناوبانگی  نیگاری 
جھشت  خۆی  دوای 
به ناوبانگترینیان  که  
ئران  له   (که   مونالیزایه  
ژوکوند  پکه نینی  به  

به ناوبانگه ) و ئاخرین ئواره خوان ( نیگارک له  
مه سیح و حه واریون). لیئۆناردۆ لکۆینه وه یه کی 
زانستیی زۆری به  جگه یاند. ئه و بۆ چونه ی که  
ئه و له  جه سته ی مرۆڤی( به  مه به ستی پشکنینی 
جه سته یی) ونا کرد زۆر جی سه رنج و بایه خ 
ئاوی  پاپۆڕی  فۆکه و  له   ونه یه کیشی  بوو. 
کشاوه . کۆرنه لیۆس پره ببل که  خه کی ئامان 
بوو یه که مین پاپۆڕی ژر ئاوی دروست کرد. 
دوو که سی فه رانسه ویش به  ناوه کانی الئۆنۆی 
ساه کانی  له   کۆپته ریان  یه که مین  بیانونو  و 
ئاخری سه ده ی ھه ژده ھه م دروست کرد. به م 
لئۆناردۆ ونه ی ئه و دوو ئامره ی له  سه ده ی 

پانزده ھه م دا کشابۆوه .

وه رگان له  فارسیه وه : ترێ بۆکانی

شوی یلدا

دایوی یو شم شئ                 رایکان ھمندا    

کات و ساتی ئم شوە              شادی بکن پکوە

وی ساژترین شدر               واو ھئ زۆر راست

وای فرمووە مام بایز               دوایین شوە ل پایز

رما و سۆڵ و زریانس                    ی زستانئیتر سب

ل کوستانان ب جارێ               یکسر بفر دەبارێ

راوچی دەچن بۆ راوێ              دەست دەتزێ ب ئاوێ

دەب فریای خۆ کوین              خوا نکا نخۆش کوین

رەسوڵ سوتانی
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خاخاۆکه   پۆلک 
بستانکدا  کۆشی  له  
ژیانکی خۆشیان ھه بوو. 
کانییه کی  بستانه   ئه و 
ده مدا  به ر  له   جوانکیله ی 
به   دراوه کانی  بوو، 
بکه ی کاه ک و شووتی 
و  ترۆزی  و  خه یار  و 

ته ماته  رازاندبۆوه .
بستانچی به  ب ئه وه ی 
ھه ست به  ماندوو بوون 
بکا، به  کانی و جۆگه  و 
بستانه که ی راده گه یشت 
که ه   ده کرد،  بژاری  و 
 ل میمی  و  جله   و 
ده خسته وه ؛  دوور 
خۆش  خاخاۆکه کانی 
ئازاری  و  ده ویست 
نه ده دان، ئه وانیش رۆژ تا 
ئوارێ به سه ر بکه کاندا 
ده چوون،  و  ده ھاتن 
بستانه که یان  خزمه تی 
به ھره ی  و  ده کرد 
باشیان پده گه یاند! ھه تا 
 کرمۆکه  و شه ته  و ج
خه ریکی  جانه وه ر  و 
خواردنی گوڵ و بکه  و 
په لکی رووه که کان نه بن.

کاتکیش  ھه ر 
ژر  له   بستانه وان 
بی  که ه   سبه ری 
خه ریکی  و  داده نیشت 
حه سانه وه   و  پشوودان 
و  شان  به   تکا  ده بوو، 
به   ھه ده گه ڕان،  قۆیدا 
تۆپه ڵ  سه ریه وه   سه ر 
ونه   جار  زۆر  ده بوون. 
بستان  سه ردانی  گران 
ته نانه ت  کردبوو،  چییان 

ونه ی زۆریان له  رۆژنامه  
و  چاپ  په رتووکاندا  و 

بو کردبۆوه .
مرده   پیره   ئه م 
خۆش  گیاندارانی  ھه موو 
ده ویست، حه زی نه ده کرد 
گیانله به رکدا  ھیچ  به    پ
ژه نگه سووره یه ک   ،بن
ده ھاته   رۆژی چه ند جار 
ئه ستره که   و  کانی  سه ر 

بۆ ئاوخواردنه وه ، ته نانه ت 
به  پشتی ده ستی  جارک 
بستانه وانیه وه   اللۆی 
خه پله   ده ستی  دابوو، 
ھشتا  و  ئه   به م  ببوو، 

نه ی کوشتبوو .
چه ند  بستانه وان 
الق  ھۆی  به   رۆژک 
سه ردانی  ھشه وه  
تازه   نه کرد،  بستانه که ی 
دایبخات  بستان  ده ھات 
بکه وێ،   ت سووری  و 

دراوک  چه ند  بکه ی 
له   ھه گه ران!  زه رد 
تۆمه ز  که وتن.  گوڵ 
فر  بستان  به   مه یه ک 
قرتاندنی  خه ریکی  ببوو، 
ریشه ی خه یار و ترۆزی 
که   ھه ر  خاخاۆکه   بوو، 
ئامان  وه   زانی  ئه وه یان 
دایگرتن؛  خه م  و  ھاتن 
به م ھیچیان ده گه ڵ مه  

پنه  کرا، نیوه ڕۆیه ک له و 
لی  بستانه وان  شونه ی 
ده حه سایه وه ، تۆپه ڵ بوون 
کردن!  ته کبیر  که وتنه   و 
له و کاته  دا ژه نگه  سووره  
خواردنه وه ،  ئاو  بۆ  ھات 
خاخاۆکه ی  ھۆزی 
به   دیت،  په رشان  زۆر 
جارک  چه ند  ویزه ویز 
ھات و چۆی کرد، گوتی: 
بۆ  وردیله ،  خاخاۆکه  

ئاۆز و په شون؟

دوو  یه ک  خاخاۆکه ، 
یه کدادا،  به   بایان  جار 
بستانچی  گوتیان: 
به   که م  زۆر  و  نه خۆشه  
بستانه که  راده گا، مه یه ک 
بووه ،  فر  دراوه کان  به  
ره گ  خواردنی  خه ریکی 

و ریشه ی بکه کانه ....
ژه نگه  سووره  نه ختکی 
ئاو ھه مژی و گوتی: ئوه  
خه م مه خۆن، بیسپرن 
بۆن  ھه ستن  من،  به  
کاری  و  ئیش  الی  به  
منیش  خۆتانه وه ، 

خه می ده خۆم!
ئه وه ی  پش  به یانی 
خه و  له   خاخاۆکه  
ژر  له   و  ھه ستن 
کاه ک  گه ی  و  په لک 
خه یار  و  شووتی  و 
مامه ی  ده رێ،  بنه  
قه راخ  به   بستانچی 
تده په ڕی،  دراوه کاندا 
له  پ شتک سه رنجی 
خاخاۆکه   راکشا، 
بستانچی  قاقای  به  
له   و  ھاتن  وه خه به ر 
بن بکه کان ھاتنه  ده رێ، 
سووره   ژه نگه     به
ھه ستاند  مه   له   چزه ی 
پشته   دراوکدا  له   بوو، 
و قه فار که وتبوو، به  قه ت 
تۆپه وانه یه ک ھه مسابوو.

سالح نیساری (بۆكان)

خا خــــا ــــــۆکــه  و بستــــــــانچــــــــــی
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رۆژان   ل رۆژك 
دارستانكی  نو   ل
 ل جوان  سرسوزو 
داركی  روبارك  الی 
گورە ھه بوو، ك خاتوو 
مریشك و جووجه ه كانی 
سر   ب ژیانیان  ودا   ل
رۆژ  لگڵ  رۆژ  دەبرد. 
گورەتر  جووجكانی 
 ب پویستیان  و  دەبوون 
دەبوو  زۆرتر  خواردنی 
ھر بۆی خاتوو مریشك 
 وتنر كشو كاكی ك

دوای خواردن.
 ب جوجكان 
 پ  ل مابوونوە  تنیا 
جوان  زۆر  پپوولیكی 
لسر لقی دارەك نیشت. 
قتیان   ك جووجكان 
 ل ندیتبوو   پوولپ
بن   ل سریان  ترسان 
بایان نابوو (یانی خۆیان 

شاردبۆوە)
بۆ  گوتی   كپوولپ

ناوم  ئمن  دەترسن 
باندەكان   یپوولپ
دەبینن  ئمن   ك كاتك 
چوون  دەبن  خۆشحاڵ 
ئوانم.  خواردنی 
جووجكان ك زۆریان 
 یان دا كوبرسی بوو ھ
پپوولك بگرن و بیخۆن 

بم ھفی.
گوت  پپوولكیان   ب
و  جوانی  ئوەندە  بۆ  تۆ 
چندە جوانیش ھدەفی، 
خودای  گوتی   كپوولپ
 ب بانی  ئو  گورە 
زۆر   چونك و  داوە  من 
دیكش  كمكی  دەترسا 
ھفی  سرتر  برەو 
نوەك  ئه وه ی  به ر  له  

بیخۆن.
خریكی  جووجكان 
 ك بوون  كردن   قس
دارەك جوویوە ئوان 
سریان  و  ترسان  زۆر 

وە بن بایان دا.

گورە  گیانلبركی 
و  پان  گوی  دوو   ك
ھبوو  تووكنی  لشكی 
لبر  و  شیرین  زۆریش 
 ل پنجی  بوو  دن 
كردبوو.  قایم   دارەك
گوت  جووجكانی   ب
خواردنی  ئوە  مترسن 
جووجكان  نین.  من 
چۆن  ئمت  تۆ  گوتیان 
خۆمان   مئ خۆ  بینی 
 رەكبگیانل شاردبۆوە. 
ئوە  بم  گوتن  پی 
شاردبۆوە  تنیا سرتان 
دەرێ   ل ھر  لشتان 

بوو.
جوانكان   جووج
كواالیو  ناوم  ئمن 
 ك ورچی داریم پجۆر
دەن و لگڵ بنماكم 
مامان  ئوە  تنیشت   ل

.یھ
گوتیان  جووجكان 
 ك خۆت   ب  خۆزگ

ھموو  بۆ  دەتوانی 
كواال  بۆی.  جگایك 
و  ئمن  بم  گوتی: 
 ی كنو ئاژەموو ئھ
خۆش  پمان   نی بایان 
باندە  ئوە  بوو ك وەك 
ئاسمانی  برەو  بووباین 
شین و جوان ھفیباین. 
جوانانی   با ئو  خودا 
پی   ك داوە  ئوە   ب
با  مكن   لپ ھفن 

گورە بن.
كواال   ناكاو   ل
دی  راوچی  باندەیكی 
برەوڕووی جووجكان 
دێ ھاواری كرد مترسی 
سر   خست خۆی  و   !
جووجكان  ھالنی 
 ل پنجكانی  بھه ر  و 

باندەكی دەدا.
گیاندە  خۆی   پوولپ
گوتی:  مریشك  خاتوو 
گیانی  مخۆ  ئمن   تكای
جووجكانت ل مترسی 
وەرەوە.   ب زوو   دای
 خاتوو مریشك و كواال ب
یارمتی یكتری بھه ر+ 
شوەیك بوو باندەكیان 
دوور  جووجكان   ل

كردەوە.

بریندار  كمك  كواال 
خۆشحاڵ  بم  ببوو 
توانی   ك لوەی  بوو 
مردن   ل دراوسكانی 

رزگار بكا.
مریشك  خاتوو 
پپوولو  سوپاسی 
چیرۆكی  و  كرد  كواالی 
 ل كواال  ی  قارەمانتی 
بۆوەو  بو  دا  دارستان 
 ب كواالیان  ھموو 

قارەمان ناو دەبرد.

وه رگانی: دایکی نارین

کواالی قاره مان
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ھه بوو نه بوو ڕۆژانی زوو            
سه گک ھه بوو، به  نو چه رموو

یه که م ڕۆژی به ھاران
ھاوڕێ له  گه ڵ مگه الن
قوقولی قوقوی که ه باب
مام شوانی ھنایه  جواب
به ره و شاخ و له وه ڕگه  
مگه لی خسته  ڕگه  

چه رموو وریا و له  سه ر خۆ
پشی که وت به ره و ئاسۆ
بازی ئه داو ھه ده ھات

بۆ ھه موو ال چه پ و راست
مگه ل به  دنیایی

به ع به عیانه  به  شایی
به رخی سپی وخوخۆڵ 
یاریانه  نه رم و نۆڵ

له م به رده  بۆ ئه و به رده 

چه رموو

له م  نشو بۆ ئه و که نده 
چاو شارک و باز بازن 
یاری خرا گاز گازن 
مامه  شوانی مه ڕه کان

 سه ر قای شمشاڵ لدان
 له  دویان دێ له  ڕوه 
 چاوی له وان بیوه 

 دیمه نی جوان و ڕه نگین
 سه ماو نه زمی ئاھه نگین 

دی بردون به  جارێ
 خۆشییان ل ئه بارێ 
مامه  گورگی جاو برسی
کات ئه م دیمه نه ی دی
 وتی رۆژی خواردنه 
 کاتی ھه مه ت بردنه 
شوانه  پیره  نووستوه 
 ئینجا نۆره ی چه رمووه 
 پار که  ب به شی کردم

ریسوا بووم ئابووی بردم
 ئه مساڵ ئه ب سه رکه وم
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 له  مگه ل وه ده ر که وم
له  گه ڵ گورگانی ھاورم
 چه رموو بخه ینه  ژر پم

 مه  و لووره ی گورگه کان 
به رز بوو به ره و ئاسمان
 مامه  شوانیش نووستبوو
 له  ڕدا زۆر ماندوو بوو
 چه رموو بیری کرده وه 
 مه ڕگه لی کۆ کرده وه

  وتی ھه ر چه ن گورگه کان 
دڕنده ن له  ئاستمان
 گه ر پکه وه  ته با بین

 ھاوکارو ھاوبوا بین 
نگورگ نامان خنک

نه  و لووره ی نامم 
 وتیان چه رمووی به  وه فا 
چی ئه ی واین له  گه تا

 چه رموو پالنی دانا
 له  شونی حه شاردانا 
ڕگه  نه بوو گورگه کان

 به  تکا بنه  سه ریان 
بۆیه  دانه  به  دانه  

به  ب چرکه  و جوونه  
ویستیان بنه  پشه وه 

 به  ب بیر و ھۆشه وه  
چه رموو که  ئه مه ی زانی 

خوڕی له  ھاورکانی
 خرا به ردان خلۆرکه ن
گورگه کان تارومار که ن

 ئینجا ته نیا مام گورگ 
بۆ خۆی وه ده ر که وت
ته مای گۆشتی کردبوو 

خرا بازی بردبوو
 چه رموو بۆ به ره نگاری 
زوو ھرشی بۆی ھانی
 مام گورگ به  ناکامی
 کلکی نایه  سه ر شانی 

ھه ت تا له  چاو ون بوو 

 دایم قوڕه  قوڕی بوو 
ئینجا چه رموو پش که وت 
مگه ل له  شاخ ده رکه وت
 مامه  شوانه ی خه واوو
 کاتی که  وه خه به ر بوو 
وتی ئافه رین چه رموو
 ئه مه  وریایی تۆ بوو

 ئه وه ی وه ک من نووستوه  
مگه لی ون کردوه 

 ئه وه ی وه ک تۆ وریایه 
 به  وه فای ئه م دنیایه  
ئینجا کات به ره و ماڵ 

 به ڕێ که وتن به  خوشحاڵ
 چه رموو ڕووی کرده  مگه ل 

ھۆ ھاوڕیانی ئاژه ڵ
 ئه وه ی که  پاک ره وشته  
الی ھه مووان خۆشه ویسته  

ئه وه ی که  ب ره وشته 
 ناحه زی خزم و گشته 

 بۆ دڕنده ی ئه م ناوه  
یه ک گرتنتان بۆ ماوه  
نه که ن ھه ر کام بۆالی 
وایبکه ونه  دوای ب 
بۆ مانی یه ک بمنن
 به خته وه ری بستنن

                                   

عه باس حه قبین               
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ئایا ده زانن؟

ئایا دەزانن،
 ئسپکان دەتوانن ب پوە بخون؟

ئایا دەزانن، 
یک دان ئسپ ل ساک دا حوت برابری کشی خۆی خواردن دەخوات؟

ئایا دەزانن،
 ک زەرافکان الن و ناتوانن ھیچ جۆرە دەنگک ل خۆیان دەربنن؟

ئایا دەزانن: 
مشکه کوره  زۆر بخرایی زاو زێ دەکن ب جۆرک ک دوو مشک ل ماوەی ١٨ مانگ دا دەتوانن 

زیاتر ل یک ملیۆن مشک بنن سر دنیا؟

ئایا دەزانن، 
رژەی ئو مرۆڤانی ک ب ھۆی کر دەمرن ل رژەی ئو مرۆڤانی ل رووداوی تیارە دا 

دەمرن زیاترە؟

  

ئایا دەزانن،
 ک چاوی وشترمر ل مشکی گورەتره ؟
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منداه  ئازیزه کان!
 له  ژماره ی پشوودا لتان 
بابه تتان  نه متوانی  و  دابام 
براکه م  چۆنکه   بنووسم،  بۆ 
جه مای  سید  کاک  واته  
و  کرد  فه وتی  خۆشه ویستم 

ته مه نی درژی بۆ ئوه  و 
دوو منداه  چاوگه شه که ی 
به  ج ھشت. به  ئۆمدی 
وه ک  ده ده م  ھه وڵ  خوا 
ژماره کانی  بۆ  و  جاران 
داھاتوو بابه تی پزیشکیتان 
 ل بۆیه  داوای  نه بم،   ل

بووردنتان ل ده که م.
گه شه کان!  جاو  منداه  
له   جاره مان  ئه م  بابه تی 
که   نه خۆشییه که   سه ر 

سه گ،  واته   ئاژه نه وه   له  
و...  مشک  و  بانده   پشیله ، 
زۆریش  و  ده گوازرته وه  
نه خۆشییه   ئه م  مه ترسیداره . 
«تۆکسۆپالزمۆسیس»ی  که  
ناوه ،  به  ھۆی مشه  خۆرکی 
یه ک خانه یی تووشی مرۆڤ 
 ٧ تا   ٣ خانه یه   ئه م   .ده ب
ده ن  پی  که   مایکرۆنه  
و  گۆندی  تۆکسۆپالزمای 
و  لیمفاوییه کان  رژنه   له  
کۆئه ندامی ده ماری مرۆڤ و 
ئاژه ی تووشبوودا ھه یه . ئه م 
پیس  رگای  له   نه خۆشییه  
بوونی ده ست یان پاشه ڕۆی 
دت  مرۆڤ  بۆ  ئاژه نه وه  
کردنی  یاری  ھۆی  به   یان 
مندان له  گه ڵ ئاژه ی وه ک 
بانده دا  و  پشیله   سه گ، 

ده گوازرته وه بۆ مرۆڤ.
منداه  خۆشه ویسته کان! 

به   نه خۆشییه   ئه م 
له م  گشتی  شوه یه کی 
مرۆڤ  ئمه ی  بۆ  رگانه وه  
حه تمه ن  و  ده گوازرته وه  

رنماییه   پابه ندی   ده ب
پزیشکی و ته ندروستی یه کان 

بین تا تووش نه بین.
گۆشتی  خواردنی  الف: 
ئاژه ی تووش بوو به  تایبه تی 
نه کوون،  باش  که   ئه وانه ی 
که   زانیتان  ئه گه ر  بۆیه  
نه کووه   باش  گۆشتک 
ئه م  تووشی  تا  مه یخۆن 

نه خۆشییه  نه بن.

ب: خواردنی میوه و 
بوو  پیس  سه وزه ی 
ئاژه ی  پاشه ڕۆی  به  
مشه   به م  بوو  تووش 
حه تمه ن  بۆیه   خۆره . 
ده ب سه وزه و میوه کان 
و  بشۆنه وه   جوانی  به   زۆر 
بن  دنیا  لیان  ته واوی  به  
ئه و  جا  بوونه وه   خاون  که  
کات بیان خۆن.چونکه  سه گ 
له  ھه موو شونک  پشیله   و 

پیسایی و میز ده که ن.
ج: پیس بوونی ده ست به  
پاشه ڕۆی ئاژه ی تووشبوو 
یان به ر که وتنی راسته وخۆ، 
کاتک که  ده ستتان به  سه گ 
و پشیله وه  که وتوه  ده ب زۆر 
به  جوانی به  ئاوو سابوون 
ده سته کانتان بشۆن جا شت 

به  ده سته کانتان بخۆن.
منداه     به
 ! ن ه کا یز ز ئا
به   کردن  یاری 
پشیله   و  سه گ 
بانده ی  و 
زۆر  نه خۆش 
ه   ر ا سید مه تر
نه خۆشیی  و 
مه ترسیداریشی 
ل ده که وته وه . 
له مه ودوا  بۆیه  
ئاژه نه   جۆره   له و  خۆتان 
تووشی  تا  بگرن  دوور  به  
وه ک  نه خۆشیی  کۆمه ک 
جه رگ  ئاوسانی  کوربوون، 
و سپ و رژینه لیمفاوییه کان 
و زۆر نه خۆشی دیکه  نه بن.

                                                                                       

ن: سید جالل ساحی    

نه خۆشیی تۆکسۆپالزمۆسیس
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ھشت  منداکی  من 
 ک مندای  ئو  سام، 
ناوی ھیوای، ئو ھیوایی 
ک پۆلی دووەمی سرەتایي 
دووەمی  پۆلی   ،ی
 ل  ککی سرەتاییش، 
قوتابخانی  پۆلکانی 
ئو  بنڕەتی،  رۆژھتی 
کۆمک   ک قوتابخانی 
زیرەکی  و   ئاق قوتابیی 
 ک قوتابیانی  ئو   ،یھ
ھموویان ھاوڕی یکترن، 
 ل  ک ھاوڕیانی  ئو 
یارمتیی  دا  کارەکانیان 
یکتر دەدەن، ئو کارانی 
ک دەبن ھۆی پشکه وتنی 

قوتابخانکیان.
بازار   ل  ندو باوکم 
 ە لپ و بازاڕەی کبوو، ئ
کل و پلی جوان و باشی 
ئو  کتب،  و  گۆڤار  وەک 
گۆڤار و کتبانی ک پن 
جوان،  چیرۆکی  ونو   ل
چیرۆکانی  ونو  ئو 
ک منیان فری زۆر شتی 

 و شتئ بسوود کردوە، 
 دەبن  ک بسوودانی 
ھۆی ئوەی  ک ل ژیانی 
پرسیار  زۆر  رۆژانمدا 
ئو  نھموە،  بوەم 
دیتنی   ب  ک پرسیارانی 
گۆڤار و رۆژنامی نوێ و 
برنام تلفزیۆنی یکان 
ئو  دەبن،  دروست  بۆم 
تلفزیۆنانی   رنامب
زانستی  بابتی  زۆر   ک
 تباب ئو  ل خۆ دەگرن، 
باسی   ک زانستیانی 
ئو  دەکن،  گیانلبران 
 رۆژان  ک گیانلبرانی 
رۆژانی  ئو  دەیانبینین، 
 دەچین ماکانمان   ل  ک
مانی  ئو  دەرەوە، 
شارەکانیان  گوندو   ک
گوندو  ئو  پکھناوە، 
وتیان   ک شارانی 
 ک ئو وتی  پکھناوە، 
ئم ھوڵ بۆ پشکوتنی 
پشکوتنی  ئو  دەدەین، 
سر   ل مانوەومانی   ک

مسۆگر   زەویی ئم 
کردوە.

ل یکک لو گۆڤارانی 
بووم،  کی  بۆی  باوکم 
خوندەوە،  چیرۆککم 
باسی   ک چیرۆکی  ئو 
دەکردم،  ددانی  پاراستنی 
توانای   ک ددانی  ئو 
کرماندن و بین و جووتن 
خواردنمان پ دەبه خشن، 
 ک خواردنانی  ئو 
گشی  ھۆی   دەبن
ئو  ئندامکانمان، 
ئندامانی ک لشی ھموو 
ئو  ھیتی،  مرۆڤک 
 وەی لبۆ مان ی کمرۆڤ
ژیاندا پویستی ب خۆراک 
 ک خۆراکی  ئو   ،یھ
دروست  ھۆی   تدەب
ئو  نوێ،  خانی  کردنی 
خان نوێ یانی ک جگی 
لناوچووەکان   خان
 خان ئو  دەگرنوە، 
پشتر   ک لناوچووانی 
بشک بوون ل شانکان، 

بشک   ک شانانی  ئو 
ئو  ئندامکان،   ل بوون 
پشتر   ک ئندامانی 
باسم کردن ل بجھنانی 
فرمانه کانی لشی مرۆڤ 
دا  زیندەکردارەکانی  و 
زیندە  ئو  بشدارن، 
ھموو   ک کردارانی 
مرۆڤک ئنجامیان دەدات.
فربووم،  ئستا  من 
 ب خۆراک  جووتنی 
 لیک پداکردنی  و  ئاسانی 
خۆراک   ل وا  رژنکان 
 ب ئاسانی   ب  ک دەکن 
بوات،  دا  سورنچک  ناو 
دەم   ک سورنچکی  ئو 
دەبستتوە،  گدەوە   ب
تیدا   ک گدەیی  ئو 
جۆراوجۆر  ئنزیمی 
بسر خۆراک دا دەکرت 
دا،  ھرسکردنی  پناو   ل
ئو ھرسکردنی ک وزە 
ب مرۆڤ دەبخشت، ئو 
بمن  توانا   ک وزەیی 
بۆ  چیرۆکک   ک دەدات 

ئوە بنووسم.

ن: ھانا وریا

ناوی نی ی ی کو چیرۆکئ

مه ته ڵ

چاکه  له  سه ر عه رزی                      سه ری په  له  ده رزی
ئه ڕوێ به ھاره  وه رزی                      کوستانچیه کان ل دزی

*****

ھه ته ڵ مه ته ڵ مه تیزه                         وه کوو مانگا عه زیزه 
نه  مه مکی ھه یه  نه  گوان                   شیری ده دایه  ھه موان

*****

به رزه  له  حه وت ئاسمان                   چرای روونه  بۆ ئینسان
ونه  به  رۆژ نایبینی                        تیشک پژانه  ئه وینی

*****

ئه ڕوێ له  شاخ و الدێ                  کومی سووره  که  ڕادێ 
ھمای ئای شه ھیده                      خاوه ن ھیواو ئومیده 

منداه  خۆشه ویسته کان ھه رکه س وه می ئه م مه ته نه مان بۆ بنرت له الیه ن دنیای مندانه وه  خه ت ده کرت.



١١ ١٠٣

وتكمان بناسین
« ئیالم»

شاره   له   یه ککه   ئیالم   
کوردستان.  رۆژھه تی  گه وره کانی 
ئه م شاره   ناوه ندی پارزگای ئیالمی 
سه ر به  رۆژھه تی کوردستانه. به  
به   نزیک  شاره   ئه م  ئاماره کان  پی 
حه شیمه تی  که س  ھه زار   ١٥٦٠٠٠
ھه یه  که  ھه موو خه که که ی کوردی 
فه یلین و به  زاراوه ی که ھوڕی قسه  
ده که ن. ھه روه ھا ھه موو خه که که ی 
موسمانی شیعه  مه زھه بن. له  باری 
ئیالم  یه وه   ھه که وته ی جوغرافیایی 
شارستانی  گه ڵ  له   باکووره وه   له  
گه ڵ  له   باشووره وه   له   ئه یوان، 
شارستانی مھران، له  رۆژھه ته وه  
له  گه ڵ شارستانی شیروان چه رداوڵ 
مه نده لیی  گه ڵ  له   رۆژئاواوه   له   و 
سنووری  کوردستان  باشووری 
میتر   ١٤٤٠ ئیالم  ھه یه .  ھاوبه شی 
ئاووھه وایه کی  له  ده ریاوه  به رزه  و 
خۆشی ھه یه . ئیالم له  نوان چه ندین 
ھه که وتووه و   گه وره دا  شاخی 
به   ئیالم  شاری  ده ورووبه ری 
جه نگه ڵ و دارستانه  چه کانی به ڕوو، 
ھه رمی  و  که یکوو)   ) ککف  گوژ، 
داری  جۆره   چه ندین  و  کویلکه  
ئه م  داپۆشراوه ،   خۆڕسک  دیکه ی 
تایبه تمه ندییانه  وایان کردوه  که   ئیالم 

زاگرۆس  ڕازاوه ی  بووکی  به  
ھه روه ھا  بکات.  ده ر  ناوبانگ 
ئیالم به  « ئامتۆ» واته  وتی 
ھه یه .  ناوبانگی  خۆر  ھه تنی 
بوونی   نیشته ج مژووی 
ده گه ڕته وه   ئیالم  له   مرۆڤ 
زایین.  له   پش  بۆ ٣٠٠٠ ساڵ 

به شک  شاره   ئه م  دا  کۆن  له  
(تمدن)   شارستانییه تی  له   بووه  

کاتی  له   باستان)،  کۆن(  ئیالمی 
ساسانییه کانیش  ده سه تدارتیی 

ھه ریمی  له   بووه   به شک  ئیالم 
(ئه یاه تی) «ماسبه زان» ناوی کۆنی 
ئیالم «ئاریۆجان» بووه  و پاشان له  
کاتی ده سه تدارتیی حوسن قولی 
شاره   ئه م  ناوی  یه وه   فه یلی  خانی 
ده گۆڕدرت بۆ «حسن ئاوا» و پاش 
رووخانی حکوومه تی خانه کانی فه یلی 
که  زیاتر له  ٣٠٠ ساڵ ده سه تداری 
له الیه ن  بوون  ده وروبه ری  و  ئیالم 
ئیالم  ناوی  په ھله وییه وه   ره زاخانی 
له سه ر ئه م شاره  دانرا. ئیالم به ھۆی 
کشتوکاییه کانیه وه   زه وییه   زۆری 
ده وه مه ندی  ناوچه یه کی  وه ک 
ئه ژمار،  دته   کشتوکای کوردستان 
و  گه نم  زۆر  رژه یه کی  سانه   که  

له م  گوه دان(گه نمه شامی)  و  جۆ 

ناوچه یه  به رھه م ده ھنرت. ھه روه ھا 
له باره ی کانگای ژر زه ویشه وه  ئیالم 

ده وه مه نده کانی  ناوچه   له   یه کک 
کوردستانه  که  نه وت و گازی زۆری 
ھه یه و نزیک به  ١١ له سه ر١٠٠ گازی 
وتی ئران له  ئیالم ده رده ھنرت. 
کۆن  ئاسه واری  چه ندین  بوونی 
وه ک  مژوویی  شونه واری  و 

ئیسماعیل خان،  قه ی  والی،  قه ی 
فه الحه تی،  کۆشکی  قه یران،  قه ی 
گۆڕستانی  چوار،  گۆڕستانی 
نوسراوه کانی(قه ی  به رده   چنارو 
قووچ  ته نگه نی  خان،  والی،ته ختی 
شارستانییه ت  له   باس  ئه لی)ھه موو 
و کۆن بوونی ئیالم ده که ن. ھه روه ھا 
بوونی گه لک شونه واری جوان و 
ئاو،  چه م  تاڤگه ی  وه ک  سروشتیی 
تاڤگه ی سه رتاڤ، ته نگه نی رازیانه ، 
سه یرانگای  ئه رخه وان،  ته نگه نی 
ته جه ریان،  سه یرانگای  شه شدار، 
گوندی مش خاس، پارکی جه نگه ی 
به نداوی  زه ریاچه ی  جۆغاسه وز، 
و  قه یران    قه جوانی  کوی  ئیالم، 
جه نگه ڵ و دارستانه  چ و په کانی 
ئه م ناوچه یه و..... بوونه ته  ھۆی ئه وه ی 
که  ئیالم وه ک ناوچه یه کی تو ریستی 
بناسرت که  سانه  خه کانکی زۆر 

سه ردانی ئه م ناوچه یه  ده که ن.
 

ئا: کانی وایان

زه ریاچه ی به نداوی ئیالم

قه ی والی

شاری ئیالم



په ریسا قادری

په رزین ئه حمه دپوور

کۆمارو پشه وا سکا ئیسمائیل زاده 

ژیکار رۆسته مکانی نادریان

پشه وا و پشه و موساپوورره وه ند فه الحیپشه وا نووری

سۆز سه نگه ر

کانی ھه یکه لی


