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كە دەكەین باس بۆ پەروەردەتان بواری كارناسانی رێنماییەكی
هیوادارینئێوەیخۆشەویستكەڵكیباشیانلێوەرگرن:

1ـپێویستناكاتئێوە24ساعەتخەریكیدەرسخوێندن
بن،واباشەبۆخۆتانبەرنامەدابڕێژنبۆنموونەیەككاتژمێردەرس

بخوێنن،15خوولەكیانیوكاتژمێرپشووبدەن.
2ـتەماشایتەلەفزیۆنكەمبكەنەوەولەكایەكردنبەكامپیوتێر

ومۆبایلخۆببوێرن.
3ـئەویارییانەیكەدەزاننزۆردەخایەننوناتواننزوووازیان

لێبێننلەكاتیپشوودانیشدالێیاننزیكمەكەونەوە.
4ـشەوانەكەمێكزووبخەونبۆئەوەیلەكاتیتاقیکردنهوه

داخەوتاننەیەت.
5ـخواردنیپێویستتانلەبیرنەچێتوهەمووجەمەكاننانی
چونكە نەچێت، بیر لە بەیانیتان خواردنی تایبەتی بە بخۆن تەواو
بە ناتوانن بن تینو یا بن برسی تاقیکردنهوهدا لەكاتی ئەگەر

تەواویبیروهۆشتانلەالیئیمتحانەكەبێت.
6ـلەكاتیتاقیکرانهوهداپەلەمەكەوبەجوانیبیربكەوەودڵنیا

بەجائەوكاتوەاڵمەكەبنووسە.
ئەگەر دڵنیاین خۆشەویستەكان! منداڵە
بكەین پەروەردە بواری كارناسانی گوێی بە
ئەوا بگرین بەرچاو لە ئەوان رێنماییەكانی و
دەتواننئەوساڵیشبەسەركەوتووییكۆتایی

بەخوێندنبێنين.

دنیایی هەمیشەیی هاوڕێیانی كوردستان! خۆشەویستەكانی منداڵە
مندااڵن!ئەمكاتەتانباش.

ئەوائەمساڵیشقوتابخانەكانبەرەوكۆتاییدەچن،لەتاقیکردنهوهکانی
كۆتاییساڵنزیكدەبینەوە،بۆیەوامانبەباشزانیكەلەمژمارەیەی
و مندااڵن لە بەشێك بدوێین. بارەوە لەم كەمێك دا مندااڵن دنیای
تاقیکردنهوهکانی رۆژانی سهر لە گەورەكانیش لە بەشێك تەنانەت
كۆتاییساڵلێكدانەوەیهەڵەیانهەیە،ئەوانئەورۆژانەلەخۆیانو
بنەماڵەكانیاندەكەنبەدۆزەخ،وادەزاننكەلەمرۆژانەدادەبێوازلە
هەمووشتێكبێننوتەنیاخەریكیدەرسخوێندنبن.زۆرجارئەوشێوە
هۆی دەبێتە دەبێت منداڵەكان سەر لە خراپی كاریگەریی بیركردنەوەیه
بێزاربوونیمنداڵلەخوێندن.منداڵەخۆشەویستەكان!ئێمەنابێلەبارەی
تاقیکردنهوهکانیكۆتاییساڵبەهەڵەبیربكەینەوەدەبێئەمرۆژانەش
بەشی كە دڵنیام وەربگرین.من ئاسایی بە رۆژەكانیساڵ باقی وەكو
ئامادەبوونوبەجوانی بەردەوامیلەسەراپۆل ئێوەبە هەرەزۆری
بێ تاقیکردنهوهکانیشدا كاتی لە راگرتووە،بۆیە مامۆستاكانتان  بۆ گوێتان
ئەوەیزۆرفشاربۆخۆتانبێننسەركەوتوودەبن.منتەنیالێرەداچەند
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لە  چكۆلەكە  كوڕە 
باپيرەى پرسى:

چييەوە  لەبارەى   
دەنووسى؟

 باپيريشى گوتى: 
 لەبارەى تۆوەيە كوڕەكەم، به اڵم گرنگتر 
پێم  دەنووسم.  پێى  كە  قەڵه مەيە  ئەو  لەوە، 
خۆشە كە گەورە بووى وەك ئەو قەڵه مە وا 

بيت. 
چاوى  سوڕمانەوە  سەر  بە  كوڕەكە 
شتێكى  هيچ  بە  هەستى  كردو  قەلەمەكە  لە 

تايبەتى نەكرد: 
ـ ئەوەش هەر وەك قەلەمەكانى ديكە وايە 

كە تا ئێستا ديتوومە . 
سەر  دەگەڕێتەوە  ئەوە  گوتى:  باپيرى 
ئەوەى كە تۆ چۆنى دەبينى. پێنج تايبەتمەنديى 
بتوانى  ئەگەر  كە  هەيە  دا  قەلەمە  لەو  باش 
بە  تەمەنت،  كۆتايى  هەتا  بهێنى،  بەدەستيان 

ئارامى دەژى.
باش  كارى  دەتوانى  يەكەم:  تايبەتمەنديى 
بكەيت، به اڵم نابێ هەرگيز لەبيرت بچێت كە 
دەستێك هەيەوئاراستەى جووڵەى تۆ ديارى 
دەكات.  ئەو دەستە خودايە، تۆ دەبێ هەميشە 
ئەو  هەميشە  و  دابێ  ئەو  دەسەاڵتى  لەژێر 
ڕێو شوێنە بگريتە بەر كە خودا بۆى ديارى 

كردوويت. 
كە  جار  زۆر  دووهەم:  تايبەتمەنديى 

نووسين  لە  دەست  نووسينى،  خەريكى 
ئەوە  بەكاربهێنە.  قەڵەمتراشێک  هەڵبگرەو 
بڕێك  قەلەمەكەت  كە  ئەوەى  هۆى  دەبێتە 
نووكى  دا  ئەنجام  لە  به اڵم  بكێشێ،  ئازار 
بەجێى  خۆى  دواى  لە  )ئەوەى  دەبێت.  تيژ 

دەهێڵێت نووسراوەيەكى باريك و جوانترە(. 
بۆيە بزانە كە دەبێ ڕەنج بكێشى، بۆ ئەوەى 

مرۆڤێكى باشترت لـێ دەربچێت. 

هەميشە  قەڵەم  سێيەم:  تايبەتمەنديى 
رێگە دەدات بۆ پاك كردنەوەى هەلەيەك، 
كە  بزانە  بیسڕه وه .  الستیکه که ت  به  
خراپ  كارێكى  هەڵە  راستكردنەوەى 
ئاراستەى  لە  لە ڕاستيدا بۆ ئەوەى  نيە. 
ڕێگايەكى ڕاست دا بمێنيەوە، هه ڵه  سڕینه وه  

زۆريش پێويستە. 
يا  دارە  ئەو  چوارەم:  تايبەتمەنديى 
گرنگ  قەڵەمە  ئەو  دەرەوەى  روخسارى 
پێكهاتەى  بەڵكوو  نييە، 
ناوەوەى ئەو دارە گرنگە. 
لە  ئاگات  هەميشە  بۆيە 

ناوەرۆكى خۆت بێت. 
م  نجا ە سه ر
پێنجەمى  تايبەتمەنديى 
دواى  لە  هەميشە  قەلەم: 
خۆى شتێك بەجێ دێڵێت. 
بۆيە هەر كارێك بكەى لە 
ژيانت دا، شوێن پێيەك لە 
دواى خۆت بە جێ دەهێڵى. 
كارێك  هەر  بدە  هەوڵ 
وشيارييەوە  بە  دەكەى، 

جێبەجێى بكەى.

 وەرگێڕان لە فارسييەوە: هانا وريا.  

وەكپێنووس)قەڵەم(وابە

شاعیر،  گۆرانی  مامۆستا 
داهێنه ر  و  مه زن  شاعیرێکی 
مامۆستا  کورده .  نوێخوازی  و 
گۆران لێهاتووترین و ناسراوترین 
شاعیری كورد له  سه ده ی بیست  
شیعر  پڕشنگداری  ئه ستێره ی  و 
مێژووی  له    كوردی  ئه ده بی  و 

ئه ده بیاتی نه ته وه كه مان دایه . 
مامۆستا گۆران ساڵی  1904ی 
وله   هه ڵه بجه  شاری  له   زایینی 
تیره ی میران  ناوداری  خێزانێكی 
هه ر  دنیاو  هاتۆته   جاف  به گی 

به سه ر  منداڵیی  له وێ سه رده می 
سه ره تایی  قۆناغی  بردووه و 

خوێندنی ته واو کردوه  . 
به   گۆران  باپیری  و  باوك 
چونكه   ناسراون،  فارسی  كاتبی 
زمانی فارسییان به  باشی زانیوه  
و  پاشا  وه سمان  نووسه ری  و 
بوون.  خێزانی  خانمی  عادیله  
مامۆستا  ماڵی   1919 ساڵی 
له وێ  هه ورامان.  ده چێته   گۆران 
بنه ماڵه که ی  و  ده مرێ  باوكی 
نه هامه تی  تووشی  هۆیه وه   به و 

ده بن.  زۆر  كوێره وه رییه كی  و 
به اڵم مامۆستا گۆران کۆڵ نادا و 
درێژه  به  خوێندنی خۆی ده دا و 

ده بێته  مامۆستای قوتابخانه .
سااڵنی  له   گۆران  مامۆستا 
1942 تا 1945دا به رپرسی به شی 
ڕۆژهه اڵتی  ئیزگه ی  كوردیی 

نزیك له  شاری یافا بووه .
نێوان  له   گۆران 
به هۆی  ساڵه کانی1958-1950 
و  نیشتمانی  هه ڵوێستی 
هه ژار  چینی  له   داكۆكیكردنی 
میلله ته كه ی  زه حمه تكێشی  و 
مه سه له ی  له   پشتگیریكردنی  و 
گه النی  خه باتی  و  ئاشتی 
له   شۆڕشگێڕ  و  چه وساوه  
و  ده گیرێت  جار  سێ  جیهاندا، 
هه ر جارێكیش نزیكه ی دوو ساڵ 

له  به ندیخانه دا ده مێنێته وه  .
به و  هه ر  گۆران  مامۆستا 
نانبڕان  تووشی  بۆنه یه وه  
و  خۆی  و  ده بێت  بێكاری  و 
برسێیه تی  ئازاری  بنه ماڵه که ی  
ده چێژن.  زۆر  نه بوونیی  و 
هه ڵوێستی  له   هه رگیز  ئه و  به اڵم 

شۆڕشگێڕانه ی خۆی ال نادا. 
شاعیر  گۆرانی   مامۆستا 

له   مامۆستا  بۆته     1960 ساڵی 
به شی كوردیی كۆلێژی ئاداب له  

زانكۆی به غدا.
لێهاتووترین  گۆران   
له   کورد   نوێخوازی  شاعیری 
ئه ده بی كوردی دایه  و  خاوه نی 
له   نوێیه   ڕێبازێكی  و  قوتابخانه  
نیشتمانیی  و  نه ته وه یی  شیعری 

گه له که ماندا. 
هه روه ها  گۆران  مامۆستا 
بلیمه ته كانی  مامۆستا  له   یه كێكه  
بواری ڕه خنه ی ئه ده بی، نووسین، 
ڕۆژنامه نووسیی  و  وه رگێڕان 

كوردی دا.
 گۆران ساڵی 1962 تووشی 
نه خۆشییه کی قورس ده بێ و به  
پزیشكی  چاره سه ریی  مه به ستی 
سۆڤیه تی  یه كیه تیی  سه ردانی 
پێشوو ده كا، به اڵم سه ردانه كه ی 
بێ ئاكام ده بێ و دوای گه ڕانه وه ی 
ساڵه   ئه و  و  هه ر  کوردستان  بۆ 
له  شاری سلێمانی كۆچی دوایی 

ده کا.

             ب. نیان 
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سەرنووسەر: عوسمان بێورانی* دەستەی نووسەران: هانا وریا، ناسح خاكی، تریفە سادقی *
                                                   مۆنتاژو دیزاین: مینا سوڵتانزادە 

    
 mndalanykurd@yahoo.com

www.Kurdistanukurd.com        

منداڵی كوردم
منداڵم وەچەی كوردم

ئازاو به  ده ست و بردم

كوردم و كوردستانیم

هۆگری راستی و جوانیم

لە دێر زەمان تا ئێستا

لە گەڵ سروودی ئاڤێستا

كورد ناسنامەو باوكمانە 

سەركەوتن هیوامانە

                                                   

گالرە ئوستاد رەحمانی

پیاوێكی رەزیل دوای 30ساڵ چوو بۆالی كەوش 
فرۆشێك و گوتی: ساڵو دیسان هاتمەوە!!

****
لە  كە  راگرت  ماشینێكی  پۆلیس  دەرەجەدارێكی 
نەگرت  رات  بۆ  پرسی  لێی  دابوو،  سووری  چرا 
وەاڵم  لە  شۆفێرەكە  نەدیتبوو؟  چراسوورەكەت 
دا گوتی: جەنابی پۆلیس چرا سوورەكەم دیتبوو، 

بەاڵم تۆم نەدیتبوو.

****                               
20م  ئەمڕۆ  گیان  دایە  گوتی:  كردو  دایكی  لە  رووی  هیوا 
وەرگرت!! دایكی گوتی: ئافەرین هیوا گیان لە چ دەرسێك؟ 
هیوا گوتی: لە بیركاری8، لە ئیمال 7و لە كوردی5 كە هەمووی 

لە سەر یەك دەبێتە 20 !!!
****          

جارێكیان ساردیەكی كۆكا كۆال دەدەنە دەست شێتێك و پێی 
دەڵێن دەزانی ئەوە چییە؟ شێتە دەڵێ: ئەی چۆن نازانم ئەوە 

چایە تووڕە بووە.

وێنه و  خۆشه ویستانه ش  ئه م 
ده ستمان  به   بابه ته کانیان 
ژماره کانی  له   که   گه یشتووه  
پێویست  پێی  به   داهاتوودا 

باڵویان ده که ینه وه :
زرێبار  خاکی،  زانکۆ 
هاموون  و  بێژان  رانسووری، 
که ریمی،  تروسکه   مه عرووفی، 

رێژین و رێژوان شه فیعی 
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پیرەمێردێك  گوندێك  لە     
دەژیا كە هەم هاوسەری پیری لە 
تاكە كوڕە  دابوو و هەم  دەست 
زیندان  كەوتبوە  گەنجەكەشی 

پیرییان  بەر  لە  خۆشی  و 
كاری  بوو  بڕا  لێ  بڕستی 
نەدەكرا. ئەو  بە باشی پێ 
خۆی  بژیوی  بۆ  دەبووایه  
كێاڵبایەو  زەوییەكانی 
سەوزایی  و  بێستان 
كێاڵنی  بەاڵم  چاندبا، 
تاقەتی  و  تین  لە  زەوی 
بەستەزمان  پیرەمێردی 
پیرە  مامە  بوو.  دوور  بە 
نامەیەكی  دڵپڕی  بە  هات 
ناردو  كوڕەكەی  بۆ 
كەبارودۆخی  تێیگەیاند 
نووسی:«  زۆرنالەبارەو 
ئازیزو  زێدە  رۆڵەی 
حاڵم  من  خۆشەویستم 

ناتوانم  ئەمساڵ  نییەو  باش 
ئەگەر  دەنا  بكێڵم  زەوییەكان 
وەك  دەمتوانی  كێڵدرابان  بۆم 
وەرگرم،  لێ  بەهرەیان  سااڵن 
لەبەر  زۆر  كێاڵنەكەم  بەاڵم 

پیری  بەڕاستی  چونكە  گرانە، 
ناشمهەوێ  بڕیوم،  لێ  هێزی 
دەست  لە  زارەكەم  و  زەوی 
رەحمەتیت  دایكی  چونكە  بدەم 

زەوییەكانی  چاندنی  كاتەكانی 
تۆ  ئەگەر  بوو.  خۆش  پێ  زۆر 
لێرە بای هیچ گرفتێكم نەدەبووو 
دەكێاڵم  بۆ  زەوییەكانمت  تۆ 
چەڵه مەیەت  و  تەنگ  لەم  و 

خۆشم  هەردەم  دەردەخستم. 
خۆشه ویسته که م  کوڕه   دەوێی 
دووسێ رۆژ دوای نامەی باوكە 
ڕا  زیندان  لە  كوڕەكەی  پیرە، 

بە  و  نووسی  بۆ  تێلێگرافێكی 
گیان!  باوكە  گەیشت:  دەستی 
بە  خوا  خاتری  بۆ  بابە  ساڵو، 
ئەم  نەكەی  شێوەیەك  هیچ 
من  چونكە  بكێڵیەوە،  زەوییانە 

چەك و چۆڵم لە ناو زەوییەكەدا 
شاردوتەوە.

به  ئاگادار بوون له  نێوه رۆکی 
ئه م تێلێگرافه وه ، كاتژمێر چواری 
بە  دواتر  رۆژی  بەرەبەیانی 
لە مەئموورانی  پەلە چەند كەس 
ئەمنییەتیی حكوومەت بە تراكتۆر 
سەر  گەیشتنە  گاسنەوە  و 
زەوییەكەی و بە وردی دەستیان 
بنی  سەرو  و  كرد  كێاڵن  بە 
زەوییان كێاڵ. به اڵم بە بێ ئەوەی 

هیچ چەكێك ببیننەوە رۆێشتن.
پیرەمێرد بە سەر سوڕمانەوە 
نامەیەكی بۆ كوڕەكەی نووسی: 
ئەرێ ڕۆڵە چ قەوماوە؟! دەتهەوێ 

چ بكەی؟
باوكی  بۆ  كوڕەكەی 
بڕۆ  گیان  باوكە  نووسیەوە: 
تەنیا  ئەوە  بچێنە،  بێستانەكەت 
كارێك بوو كە لێرەوە دەمتوانی 

بۆتی ئەنجام بدەم. 
بەربەستێك  هیچ  دنیادا  لە 
نییە، یان رێگایەك دەبینمەوە یان 

رێگایەك چاك دەكەم. 

           ن: منداڵی دوێنێ

 توانای بیر كردنەوە

كوڕەئازاكە
زەوی  و  بوو  زۆر  ئاوێكی  خاوەن  بڵێی  تا  هەبوو،  و خنجیالنە  دێیەكی جوان  بناری شاخێكدا  لە 

وزارێكی زۆریان هەبوو.
دەبوو  رۆژێك  هەموو  دێیه كە  خەڵكی  دێیه که دا،  ئاوی  سەر  بە  گرتبوو  دەستی  زۆردارێك  بەاڵم 
بەرخێك یان كارێكیان بۆ ببردبایە هەتا ئاوی پێویستیان بۆ بەر بداته وه . رۆژێك كوڕێكی ئازا رێی كەوتە 
ئەو دێیە، سەیری كرد خەڵكەكە زۆر داماون و ژیانیان لێ تاڵ بووە. بیری كردەوە ئەو خەڵكە چۆن لە 
شەڕی ئەو زۆردارە رزگار بكات. هێندێك  ژەهری هێناو به سه ر به رخه که ی داکردو جوان برژاندی، 
بۆی نارد تا بەڵكوو بەم شێوەیە لە ناوی ببات. زۆردارەكە كە بۆنی كرد هەستی بەوە كرد كە بەرخی 
ئەمڕۆ لە گەڵ رۆژانی دیكە جیاوازە، ویستی ئەوانە دەستگیر بكات كە بەرخەكەیان بۆ بردووه . بەاڵم 
ئەوان ژیر بوون و پێشتر بیریان له  خۆرزگار كردن کردبۆوه وتوانیان خۆیان رزگار بكەن. ئەمە كورە 
ئازاكەی نیگەران كرد و وتی پێویستە ئەم كارە هەتا سەر بە ئەنجام بگەیەنم، لە بەر ئەوە كوڕە ئازاكە 
بڕیاری دا لە گەڵی دا بجەنگێت. شمشێرێكی دوودەمی هەبوو لە باوكییەوە بۆی به جێ مابۆودەستی 
دایە و چووە مەیدانی شەڕ لە گەڵ زۆردارەكەدا، پاش شەڕێكی دژوار و سەخت سەرئەنجام توانی 
زۆردارەكە پارچە پارچە بكات و ئاسوودەیی بگەڕێنێتەوە بۆ خەڵكی ئەو دێیە كە چەندین ساڵ بوو بە 

دەست ئەم زۆردارەوە داماو بوون.
                                                     

     ئا: رێژین شەفیعی 
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پەرژینی  نێو  لە  گۆریچنەیەك 
بوو،  كرد  هێالنەی  دا  باخێك 
ژیانی  ئاسوودەییەوە  بە  زۆر 
و جووجەڵەكانی  دەبردە سەر 
فێرە  دواییش  بەخێودەكردن، 
فڕینی دەكردن. رۆژێك لە سەر 
لقی دارێك هەڵنیشتبوو كە دیتی 
پەپوولەیەكی باڵرەنگین و جوان 
زۆر بە شادی هەڵدەفڕی و بە 
دەوری گوڵەكان دا سەما دەكا 
و هەر جارێ گوڵێك لە باوەش 
دەكا.  بۆن  گوڵێك  و  دەگرێ 
گۆریچنە بۆ ساتێك ئێرەیی بە 
پەپوولە بردو وتی: خۆزگە بە 
جوانە.  چەندە  تەماشا  خۆت، 
ئازادە و چ هەڵفڕینێکی  چەندە 
جوانی هەیە، خوا هەموو شتی 
پێ داوە.   بەاڵم ئەمن چی؟ لە 
كراوم  بەند  پەرژینەدا  ئەم  نێو 

بە  هیچی  خوا  و 
نەبەخشیوە  من 
شتی  هەموو  و 
داوە.  ئەو  بە 
بن  لە  گۆریچنە 
هەروا  لێویەوە 
گلەیی و گازەندەی 
خواو  و  خۆی  لە 
دەكرد  سروشت 
دیتی  پڕ  لە  كە 
منداڵی  پۆلێك 
هارو هاج یەك دار 
یەك  و  بە دەست 
دەست  بە  قوڕ 
بە  هێندێكیش  و 

دەست و الق و بە هات و هاوار 
و قیژە قیژ هێرشیان كردە سەر 

پەپوولە باڵ رەنگینەكە. 
بە  تەنگیان  داو  لێ  دەوریان 

پەپوولەی بەستەزمان هەڵچنی 
ولە ئاخردا پەپوولە ماندووبوو 
دا.  دەستەوە  بە  خۆی  و 

كرد  پەتیان  و  لەت  منداڵەكان 
و گیانیان لە پەپوولە ئەستاند. 
بە دیتنی ئەم دیمەنە گۆریچنە 
پەرۆشی  لە  پڕ  داخێكی 

خۆزگە  هەر  وتی:  و  هەڵكێشا 
دەنێ  ڕاوم  كەس  نە  خۆم،  بە 
و نە كەسیش پێم دەزانێ و نە 
كەسیش حەزی دەچێتە 
ژیانم  ئەوەی  بۆ  من 
راستی  بە  بكا،  تاڵ  لێ 
هێندێكان  بۆ  جوانییش 

بەاڵو ئافاتە.

    ئا: ناسێح خاكی 
    بە ئیلهام وەرگرتن 
لە  چیرۆكێكی فرانسی 

گۆریچنە

و  ئەرك  لەو  بیر  ئەگەر 
رەنج و مەینەتانەی دایكمان 
پێناوی  له   كەوا  بكەینەوە 
ئێمەش  چێشتوونی.  ئێمه دا 
فەرمانی  و  ئەرك  لە  دەبێت 
زۆر  و  النەدەین  دایكمان 

رێزی لێ بگرین. چونكە دایك 
سكی  بە  رۆژ  نۆ  و  مانگ  نۆ 
بەو  و  هەڵیگرتووین  خۆی 

رۆژه ی گەیاندووین. 
لە  گرانی  ئەركێكی  دایك   
سەر شانە و بە شەو و رۆژ 
چۆن  كە  ئەوەدایە  فكری  لە 
و  بكات  پەروەردە  منداڵەكەی 
خۆ  لە  ماندووبوونێك  هەموو 
منداڵەكەی  ئەوەی  بۆ  دەگرێت 
ئەو  و  ئەم  دەستی  لە  چاوی 
نەبێت. دایك بە هێزی شان و 
بۆ  خۆراكمان  خۆی  بازووی 
دابین دەكات و جلوبەرگمان بۆ 
دەكات  بەرمان  لە  و  دەشوات 
بەڕێ  قوتابخانەمان  بۆ  و 
دەكات، بۆ ئەوەی دوارۆژێكی 

رووناكمان هەبێت. 
هەر بۆیە ئێمەش دەبێت بە 

هەموو توانامانەوە هەوڵ بدەین 
كە وانەكانمان ئامادە بكەین و 
قوتابییەكی ژیر و زیرەك بین 

كە  چەند  هەر  قوتابخانە.  لە 
ئێمەی منداڵ ناتوانین پاداشتی 
چاكەی دایكمان بدەینەوە بەاڵم 

ئەگەر لە قسەی 
دەرنەچین  ئەو 
زۆری  رێزی  و 
بگرین  لێ 
دایكمان  ئەوا 
هەست  وا 
و  رێز  گەورەترین  كە  دەكات 
خۆشەویستیمان پێ بەخشیوە 

و خزمەتمان كردووە. 
هه موو  که   پێویسته   بۆیە 
بۆنه یه ک  هه موو  له   و  کاتێک 
دا به تایبه تی له  رۆژی جیهانی 
و  جوان  دیاری  به   دا  دایک 
بگرین  دایکمان  له   رێز  رازاوه  

و دڵی شاد بکه ین.

     ن: بەهرین شێخەپوور

دایك
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زۆرخۆری
منداڵە خۆشەویستەكان:

دەزانن قەڵەوی زۆر خراپە و بۆ خۆی جۆرە نەخۆشینێكە، حەتمەن دەش 
زانن كە قەڵەوی لە زۆر خۆرییەوە دێت. كە واتە زۆرخۆری بۆ خۆی 
نەخۆشی یە. بە تایبەتی ئەو كەسانەی كە وەرزش ناكەن و زۆریش 

دەخۆن هەر زۆر زوو واتە لە تەمەنێكی كەم دا تووشی زۆر نەخۆشیی 
وەك شەكرە، پەستانی خوێن، نەخۆشیەكانی دڵ و.. دەبن كە ئیتر 

چارەسەری زۆر زەحمەتە.
كە واتە منداڵە چاو گەشەكان: بەر لەوەی كە تووشی ئەو نەخۆشییە 
خراپانە بن، هەر لە ئێستاوە خۆتان بە كەمخۆری ڕابێنن. مرۆڤ بە 

گشتی ئەگەر لە رۆژدا چەند ژەمە نان بخوا بە جێگای سێ ژەمەكە، زۆر 
باشترە، یانی كەم كەم بخواو لە رۆژدا پێنج تا شەش ژەم بخوا بەاڵم 

بەو مەرجەی كە لە هەر ژەمێك دا كەم بخوا، نەك سێ ژەمەكە زۆر زۆر 
بخواو لە ئاكام دا تووشی زۆر گیرو گرفت و نەخۆشی ببێتەوە. 

منداڵە ئازیزەكان! ئەو كەسانەش كە تووشی قەڵەوی بوون با هەر 
لە ئێستاوە بڕیار بدەن كە دەست لە زۆرخۆری هەڵگرن بە تایبەتی 

خواردنی شیرینەمەنییەكان وەك نوقڵ وشیرینی و ساردی و لەو جۆرە 
شتانە بەاڵم لە جێگای ئەوانە دەتوانن میوەی زۆر بخۆن.

                               ن: سید جەالل ساڵحی

 
خەریكی  ڕۆژ  چەند  دووای  كڕیبوو،  تازەی  ماشێنێکی 

شتنی ماشێنەكەی بوو، لەناكاو دیتی منداڵەكەی بە پالیسێك خەریكی 
سەر  كردە  هێرشی  تووڕەییەوە  بە  زۆر  ماشێنەكەیەتی.  ڕووشاندنی 

منداڵەكەی و بە پالیسەكە لێی دا. 
پەنجەیەكی  كە  كوت  پێیان  دوكتوورەكان  نەخۆشخانە،  بۆ  برد  منداڵەكەیان   
چاك  دەستم  كەی  گیان  باوكە  پرسی  لێی  منداڵەكەی  شکاوه .  منداڵەكەی  دەستی 
دەبێتەوە. هیچ وەاڵمێكی پێ نەبوو. كاتێك گەڕایەوە ماڵەوەو سەیرێكی ماشێنەكەی 
كرد، دیتی کوڕه که ی  هه ر ته نیا ماشێنه که ی نه ڕووشاندوه ، به ڵکوو شتێکیشی لێ 

نووسیوه . نووسیویه تی باوكە گیان! خۆشم دەوێی. 
و: هانا وریا
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چوو  و  خوێند  دەرسەكانی  سۆما شەوێ 
لێی خەوت. لە خەونیدا بوو، دوو چۆلەكە 
بانگی  حەوشەكەیانەوە  دارەكەی  سەر  لە 
دەكەن. چۆلەكەكان لە خەونیدا دەیانگوت: 
سۆما، درەنگە بۆ قوتابخانە، زۆر درەنگە. 
و  جێ  لە  پەلە  بە  سۆما  خێرا.  هەستە 
بكا.  چ  نەیدەزانی  دەرێ.  هاتە  بانەكەی 
چووبوو  بیری  لە  خەوتبوو  كە  شەوێ 
جانتاكەیەوە.  نێو  بخاتەوە  كتێبەكانی 
قەڵەمەكەی دیار نەبوو. چووە ژوورەكەی 
ببوو.  پڕ  دڵی  نەیدۆزییەوە.  هەر  دیكەش 
كاتی نەمابوو. زۆر درەنك بووبوو. بانگی 
نەبوو.  ماڵەوە  لە  دایكیشی  كرد.  دایكی 
ماڵەكەیان بێ دەنگ بوو. هیچ كەسیان لە 
دەبوو  بوو.  درەنگی  نەبوو. سۆما  ماڵەوە 
بانگیان  پەیتا  پەیتا  چۆلەكەكانیش  بڕوات. 
دەكرد. نەیدەزانی چ بكا. كتێبەكانی پەرش 
و باڵو بوون. و قەڵەمەكەشی دیار نەبوو. 

هەر چۆنێك بوو كتێبەكانی كۆ كردەوە. گوتی 
لە دووكانەكەی سەر ڕێگا قەڵەم دەكڕم. دوایی 
بەبیری كەوتەوە كە دایكی پارەی پێ نەداوە. 
گریان  كوڵی  بكڕێت.  قەڵەم  چی  بە  ئەدی 
هەستابوو. بە پەلە چوو دەم و چاوی بشوات. 
گەڵ  لە  دوێنێ  كەوتەوە  بەبیری  نەبوو.  ئاو 
ڕێبواری برای و چرۆی دەستەخوشكی هەتا 

ئاویان  شەڕە  ئێوارێ 
دواتریش  كردبوو. 
هەمووە  ئەو  گوتبووی: 
وەاڵهی  هەیە،  ئاوەمان 
ناگرمەوە  بەلووعەكان 

بەبێ  نەیدەزانی  سۆما  بڕوات.  هەر  با 
دەموچاو شوشتن چۆن بچێت بۆ قوتابخانە؟ 
بۆنی  زاری  و  نەشتووە  ددانەكانیشی  ئاخر 
دێ؟ چۆلەكەكانیش هەر دەیانچریكاند. سۆما 
چوو نەقڵی خۆی هەموو بۆ گێڕانەوە. وتی: 
چونكە دوێنێ شەوێ بەر لە خەوتن كتێبەكان 
و قەڵەمەكەمم نەخستووەتەوە نێو جانتاكەم، 

پەرش و باڵون و بۆم كۆ ناكرێنەوە. دوێنێ 
ئێوارێیش ئاوی تەنكییەكەم هەموو ڕشتووە 
و  ششتووە  ددانەكانمم  نە  ئێستایش  و 
ناتوانم  ئەمڕۆ  بۆیە  چاویشم.  و  دەم  نە 
و  گریان  بە  كرد  دەستی  قوتابخانە.  بێمەوە 
بەڵێن  گوتی:  گریانەوە  دەم  بە 
دڵۆپەیەكیش  لەمەودوا  دەدەم 
ئەگەر  ئەوەتا  ناكەم.  خەسار  ئاو 
ئێستا ئاومان هەبوایە دەموچاو و 
ددانەكانمم دەشووشت. بەڵێن بێ 
هەموو شەوێ بەر لەوەی بخەوم 
و  بكەمەوە  كۆ  شتەكانم  هەموو 
جانتاكەمەوە.  نێو  بیانخەمەوە 
سۆما هەر وا دەگریا، لەو كاتەدا 
دایكی هات و سەر كوڵمەكانی بە 
ئارامی  بە  و  كرد  ماچ  ئاستەمێك 
سۆما،  گیان،  سۆما  كرد:  بانگی 
هەستە ڕۆڵە بەیانییە. هەستە نان 
مەدرەسە.  بۆ  بڕۆ  و  بخۆ  چا  و 
دڵی  و  هەستا  خەو  لە  كە  سۆما 
ئەوە  زانیی  كە  بوو،  خۆش  زۆر 
بەاڵم  بوون.  خەون  هەمووی 
بەڵێنەكەی خۆی هەر لە بیر بوو. 
لە  كە  بكات،  جۆرە  بەو  ئەگەر  دەیزانی 
دەبێت.  ناخۆش  زۆر  دیتبووی،  خەونەكەیدا 

بۆیە بڕیاری دا، بەڵێنەكەی بەجێ بگەیێنێت.

خەونیسۆما
رەسووڵ سوڵتانی

چیاوازییهکانینێوانئهموێنانیببیننهوه
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ئایادهزانن؟
ئایا دەزانن؟ گەشەكردنی منداڵ زیاتر لە وەرزی بەهار دایە.

ئایا دەزانن؟ خێرایی پشمین بەرابەرە لە گەڵ 160 كیلۆمەتر لە یەك كاتژمێر دا.

ئایا دەزانن؟ چاوی مرۆڤـ بە ئەندازەی دووربینێكی )کامێرایه کی( 135میگاپیكسێلی كار دەكات.

ئایا دەزانن؟ هه ستی چێشتنی پەپوولە هەمووی لە القی دا كۆبۆتەوە.

ئایا دەزانن؟ دۆلفینەكانیش وەكو گورگەكان كاتێك كە دەخەون چاویان لێك نانێن

.

ئایا دەزانن؟ وشترمریشك لە سێ خوولەك دا95 لیتر ئاو دەخواتەوە. 

 

مەتەڵهکانیئهمجارهمان

سەری سەوزە، لەشی 
رەشە،ناوی سپیەو دڵی گەشە؟

****
خەنجەری لێدەی كون نابێ، ئاوی 

پێداكەی تەڕ نابێ؟
****

چەماوەی چەماوە مردووی 
زیندوو تێكراوە؟

****
حاكمە حووكمی نییە، دوو بەرخ 

دەخوات ئێسكی نییە؟
****

تانەیبەستیتەوە ناڕوات؟



9

قوتابیومامۆستا
زۆر زۆری حەز لە نووسینە                  خوشكەكەم ناوی نەسرینە 
كەچی دایكم پێی منداڵە                  تەمەنی ئەو چواردەساڵە 

              دەڵێ هەرچەند كەم دەخەوم                             خوایە بۆ فریا ناكەوم؟
                كتێبەكان بخوێنمەوە     جارجار خۆش بڕازێنمەوە        

              بەرۆكی مامۆستا دەگرێ    هەزار جاری لەبەر دەمرێ
              مامۆستا گیان فریام كەوە                              وانەكانم بۆ لێكدەوە
              با دەرسێكم فۆلكلۆر بێ    دەڵێم كەمە هەتا زۆر بێ

نا، ئەوە یەك نەبێ دوو بێ                یەكیشیانم با مێژوو بێ  
              بوارێكی كوردستان بێ      یەكیش با مێژووی جیهان بێ

              بزانم خەڵك چۆن پێ گەیون                        ئێستێ لەسەر سینگی هەیون*
              بزانم كێ داگیری كردووین                      كێ دیل و یەخسیری كردووین
              لەسەر سینەی كامە دەفتەر                       لۆزان خواردی خوێنی سیڤەر

               كێ لە كوردی تێكدا كۆمار                          كێ پێشەوای بردە بەردار
               كام دراوسێ بە فێڵزانی                     فرۆشتی شۆڕشی بارزانی

               مامۆستاگیان وڕ و كاسم                       تا خۆم دراوسێم نەناسم
               با بناسم بیری زۆڵی                              گورگەكانی ئاناتۆڵی

               عەگاڵ بەسەری پێ پەتی                         كەس نەیدەخوێندەوە خەتی
ئەوان چۆن بوون بە ئاغامان؟                مامۆستا پێمبڵێ، ئامان 
              بە وردی بۆمی لێكدەوە                      سەرلەبەریم بۆ شی بكەوە
             با ئێمەش لێی ئاگادار بین                     لەخەو رابین و وشیار بین

               كوردیش با كایەی سەر بگرێ                 عیبرەت لە مێژوو وەربگرێ
                                                           *هه یو= هه یڤ، مانگ 

                                      هۆنینەوەی: هۆزان رەسووڵ

گیبکهن
خۆتانرهن

بهدڵی
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فرێد سه ربازێکی گه نج بوو له  که مپێکی گه وره دا. به  درێژایی 
کاتی  و  بوو  شه ممه   ڕۆژه   ئه و  به اڵم  ده کرد  کاریان  هه فته  
ده توانن  وتن:   پێی  سه رۆکه که یان  بۆیه   سه ربازه کان.  پشووی 
ده بێ  ئه مه   پێش  به اڵم  بگه ڕێنه وه   شار  بۆ  دوانیوه ڕۆیه   ئه م 
بتانپشکنم. کاتێک نۆبه ی فرێد گه یشت سه رۆک پێی وت: پرچت 
زۆر درێژه ، بڕۆ سه رتاشخانه  و دواتر بگه ڕێوه  ئێره . فرێد به  
غاردان چوو بۆ سه رتاشخانه  به اڵم داخرابوو چونکه  ئه وڕۆژه  
ناڕه حه ت بوو، دوای ماوه یه کی کورت  بۆیه  زۆر  شه ممه  بوو. 
زه رده خه نه یه کی هاتێ و گه ڕاوه  الی سه رۆک و پرسی: گه وره م 
ئایا ئێستا پێاڵوه کانم خاوێن بوونه ته وه ؟ سه رۆک چاوی له  قژی 
به ڵێ  وتی:  و  فرێد  پێاڵوه کانی  بڕییه   چاوی  به اڵم  نه کرد  فرێد 
پێش  داهاتوو  هه فته ی  به اڵم  بڕۆی  ده توانی  پاکن.  زۆر  ئێستا 

ئه وه ی بێی بۆالم پێاڵوه کانت خاوێن که وه .

وه رگێڕان له  ئینگلیزییه وه : تریفه  سادقی

به اڵم  مردبوو.  هاوسه ره که ی  ده ژیا.  بچوکدا  گوندێکی  له   هاریز  داده  
دوکانێکی  له   گۆڤ  بوو.  گۆڤ   ناوی  بوو   21 ساڵ  ئه و  هه بوو.  کوڕێکی 
و  شار  چووه   دواتر  به اڵم  ده ژیا.  دایکی  له گه ڵ  و  ده کرد  کاری  گونده که  
کارێکی دۆزییه وه  به هۆی کاره که یه وه  له وێ ده ژیا. ئه و شاره  ناوی گرین 
سی بوو مه ودایه کی درێژ له  گونده که ی دایکییه وه  دوور بوو. بۆیه  دایکی 
زۆر دڵخۆش نه بوو به اڵم گۆف وتی: له م گونده دا هیچ کارێکی باش بۆ من 
به ده ست ناکه وێ دایه  به اڵم له  گرین سی ده توانم پاره یه کی باش په یدا بکه م 
و هه موو هه فته یه ک بڕێکت بۆ بنێرم. شه ممه که ی پێشوو داده  هاریز زۆر 
توڕه  بوو به  ڕێ که وت بۆ ماڵی کوڕه که ی له  گرین سی و دوای ئه وه ی که  

گه یشتێ به  کوڕه که ی وت: گۆڤ! بۆ هه رگیز ته له فۆنم بۆ ناکه ی؟
گۆڤ پێکه نی: به اڵم دایه  تۆ ته له فۆنت نییه .

دایکی وتی : نا نیمه  به اڵم خۆ تۆ هه ته .

L.A.hill :نووسینی
وه رگێڕان له  ئینگلیزییه وه : ترێ بۆکانی

 وه رگێڕانی دوو کورته  چیرۆک
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مەال نەسرەدین و 
هێنانەدەری مانگ لە ناو 

بیری ئاو
بیری  بەالی  نەسرەدین  مەال  شەوێك 
بە  چاوی  ناكاو  لە  دەڕۆیشت،  دا  ئاوێك 
وێنەی مانگ که وت لە نێو ئاوەكە دا. الی 
مانگە  ئەو  گوتی:  كردەوەو  بیری  خۆی 
وا  ئاوەوە  ئەو  نێو  كەوتۆتە  بۆ  فەقیرە 
لەناو  و  بكەوم  فریای  نەخنكاوە  تا  چاكە 
ئەو بیرە بیهێنمە دەرەوە. مەال بە خێرایی 
سەرێكی  هێناو  درێژی  گوریسێكی  چوو 
گوریسەكە  سەرە  ئاوەكەوە.  ناو  خستە 
وابوو  پێی  مەال  كرد،  گیری  بەردێك  لە 
دەستی  بۆیە  كردووە،  گیری  مانگەكە  لە 
لەناكاو  گوریسەكە،  راكێشانی  بە  كرد 
بوو  بەرەاڵ  مەال  دەستی  لە  گوریسەكە 
مەالبەپشت دا كەوتە سەر زەوی و چاوی 
بەمانگ كەوت كە لە ئاسمان دەدرەوشاوە 
مەال بە كەیف خۆشیەوە گوتی: ئاخری بە 
ئاواتی خۆم گەیشتم، هەرچەند بۆخۆم بە 
زەوی دا كەوتم و گیانم هێشا، بەاڵم توانیم 

تۆ رزگار بكەم.  

سره دین
ه النه 

م به سه رهاتی 

خۆزگە

خۆزگە منیش وەك باران
گوڵم دەدەا بە جیهان
خۆزگە منیش وەكو دار

دەمگرت میوەی زۆر تامدار
خۆزگە منیش وەك هەتاو
رووناكیم دەدا بە چاو

بەاڵم ئۆخەی دەتوانم 
بە بەهرەو كاری جوانم
بە كۆشش و بە چاكە
خزمەت بكەم بەم خاكە

        له تیف هه ڵمه ت 

     
 




