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ه ڕی ١٣٨٩

١٥ی پووشپ

٦ی جوالی ٢٠١٠

وته ی ئه مجاره مان

مندا چاوگشكانی كوردستان! 
ئم كاتتان باش.

ئوە دەزانن ك ئم ھموومان 
 ل  خۆش پمان   ك لوەی  جیا 
و  بین  سركوتوو  دا   قوتابخان
بكین و چاوەڕوانی  زانكۆ تواو 
حز  بین،  گش  داھاتوویكی 
 ك  یھ دیكشمان  ئاواتی  و 
 نن. بۆ ووەدی ب مان خۆشپ
ھاوكات   خۆش پمان  زۆربمان 
لگڵ سركوتن ل قوتابخان دا 
بین،  دا سركوتوو  ل وەرزش 
ھمان حزی ل مووزیك، بشك 
بشك   ،وەكارییش حزیان 
بشكی  كامپیوترە،   ل حزیان 
 ل حزیان  مندان   ل زۆریش 
فربوونی زمانی ئینگلیزی یا ھر 

...........یكی دیكزمان
ھموو ئو بوارانش ك باسمان 
 وخۆیان بیوەندیی راستكردن پ

.یوە ھكانی قوتابخانوان

 ك دەزانن  ئوە  منداكان 
 تپشووی ھاوین باشترین دەرف
بۆ ئوەی لو بواران دا ك حزمان 
 ب بگینین،   پ خۆمان  لیانه  
ئوەی ل قوتابخان دوا بكوین. 
تایبت  ناوەندەكانی  و  ركخراوە 
ھاوین  پشووی   ل مندان   ب
ب مندان  تایبت  دا دەورەی 
 و دەورانشداریمان لوە. بندەك
دا ل چندین الوە سوودی ھه یه  
پشووی  ماوەی  یكم:  بۆمان. 
و  ناڕوات  فیۆ   ب ھاوینمان 
لم ماوەی دا دەتوانین زانیاریی 
خۆمان برین سر. دووھم: لم 
و  گڕان   ل دەتوانین  ماوەیدا 

سوڕانوەی بھودە ل سر 
كۆنكان  و  شقام 
لو  و  دووربكوینوە 

 یوانل ی كخۆشییانن
بھۆی گرماوە تووشیان 

بپارزین. سھم:  خۆ  بین 
دەتوانن   دەوران ئم 

 ،قوتابخان بۆ  بن  یارمتیده رمان 
 م دەورانشی زۆری ئب چونك
 جا ك.كانی قوتابخانوان كن لشب
وابوو مندا ئازیزەكان! بۆ ئوەی 
 مان بپشووی ھاوین بتوانین ل
شوەیكی باش كك وەربگرین 
 ب تمنمان   ل  ماوەی ئو  و 
فیۆ نڕوات، با ھموومان روو 
 ب تایبت  ناوه نده کانی   ینبك
 دەورەكانیان دا ب ن و لمندا
بشدار  پك  و  رك  شوەیكی 

بین.
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ھاوسرەكی  تازە  پیاوك   
مردبوو، كچكی ٣ سای ھبوو، 
خۆش  ساكی   ٣  كچ زۆری 
تووشی  كچكی  دەویست. 
نخۆشییكی ترسناك بوو. باوكی 
زۆری خم بوو و ھوكی زۆری 
چاك  كچكی  ئوەی  بۆ  دا 
ببتوە لپناوی چاك بوونوەی 
كچكی دا پاره یه کی زۆری خرج 
كرد بۆ ئوەی كچكی ل دەست 
ببت،  ڕزگاری   خۆشیین ئو 
برە  برە   كخۆشیین بم 
ئنجامدا   ل دەبووو  تر  ترسناك 
ئم نخۆشیی بووە ھۆی مردنی 
كچكی. پیاوەك زۆر ناڕەحت و 

گیر  ش گۆ
بوو. لگڵ 
س  ك
ی  قس
ندەكردو 
و  خزم  كار.  سر  ندەچووە 
دەدا  ھوڵ  زۆریان  ھاوڕكانی 
ك وەك جاران ب ئاسایی بژی و 
ئو  بم  نخوات.  ئوەندە خم 

ھونیان ب سوود بوو. 
خونكی   ،كباوك ڕۆژكیان 
دیتی  دا  خوی   ل بینی،  سیری 
 فریشت ڕیزك  و   شتھب  ل
لسر ڕگایكی ئاتوونی برەو 
دەچن.  جوان  زۆر  كۆشككی 
 ل  جگب فریشتكان  ھموو 
داگیرساویان  مۆمی  یككیان 
فریشتكان   ل  ك  .وەیدەستب
 فریشت ئو  بینی  بووەوە،  نزیك 
خۆیتی. كچكی   یبچكۆ

كچكم،  وتی:  كردو  باوەشی   ل
تۆ  مۆمكی  بۆ  ناڕەحتی؟  بۆ 
 ،ی وتی: باوككوە؟ كچكوژاوەت
ھر كاتك تۆ دەگری فرمسككانت 
ھر  دەكوژننوە،  من  مۆمكی 
منیش  دەبی،  ناڕەحت  تۆ  كاتك 
تۆ  كاتك  ھر  دەبم،  ناڕەحت 
گۆشگیر دەبی، منیش گۆشگیر 
منداكانی  وەك  ناتوانم  و  دەبم 
 ك  كباوك بم.  خۆشحاڵ  تر 
گوی لو قسانی كچكی بوو، 
 ل خوارەوە،   ھاتن فرمسككانی 
خو ھستاو فرمسككانی سی 
جاران  وەك  ھر  دا  بیاری  و 

ئاسایی درژە ب ژیانی بدات. 

ئا: ھانا وریا

درەوشاوەكانی  ئسترە   ل یكك 
ئاواز و مۆسیقای كوردی ك بۆ ماوەی 
ئاسمانی   ل  دەیس نیو   ب نزیك 
كوردەواری دا دەدرەوشتوە مامۆستا 

حیشمه تو لوڕنه ژادە.
كوڕی  لوڕنه ژاد   حیشمه تو
خوالخۆشبوو حاجی فتحو ل سای 
١٣٢٦ ھتاوی ل گه ڕه کی علالف خانی 
كرماشان و ل بنمایكی دەنگ خۆش 
شاری   ل ھر  ھنا.  ژیان  بۆ  چاوی 
دەكات و  ب خوندن  كرماشان دەست 
ل سای ١٣٤٣ ل تمنی ١٧ سایدا به  
ھاوکاریی ئوركستری رادیۆ كرماشان 
یكم گۆرانیی خۆی تۆمار كرد. ئوە 
لوڕنژاد  بۆ  باش  سرەتایكی   ب بوو 

رەسمی  شوەی   ب و 
دەستی ب گۆرانی گوتن 
كرد. شارەزایی لوڕنژاد 
زاراوەكانی  سر   ل
لوڕی،  كلھوڕی، 
ھورامی، سۆرانی و تا 
کورمانجیی  رادەیكیش 
ژووروو ل گۆرانییكانی 
خۆی  باشی   ب دا 
ھر  و  دەدات  نیشان 
تایبتمندییش  ئم 
دەنگی   ك كردوە  وای 
ناوچیكی   ل لوڕنه ژاد 
قتیس  دا  تایبت 
 ب سر  و  نمنتوە 
جیاوازەكانی   ناوچ ماكی  ھموو 
كوردستان و تنانت ئرانیش دا بكات. 
 وە لنزیك رادیۆ كرماشان ل ر لھ
گلكمان  گورەی  ھونرمندی  گڵ 
ئاشنا  زیرەك  حسن  مامۆستا 
خزمت   ل زۆر  ماوەیكی  بۆ  دەبت، 
 ل و  دەبت  مزندا  ھونرمندە  ئو 
ده گرت.  وەر  كك  رنونییكانی 
 ل لوڕنه ژاد  گوتنی  گۆرانی  شوەی 
ئسغر  علی  سه ید  ھونرمندان 
علی  و  تۆفیق  تاھیر  و  كوردستانی 
رادەیكیش  تا  نزیكو  زۆر  مردان 
سر   ل  ندانرمھون ئم  كاریگریی 
چاو  بر  دا  گۆرانییكانی   ل لوڕنه ژاد 

دەكوت.

 ل ھاوكات  لوڕنه ژاد   حیشمه تو
ساڵ   ٢٥ ماوەی  بۆ   ك ئوەی  گڵ 
كرماشان  که شناسیی  ئیدارەی   ل
فرمانبر بوو، بم دەستی ل گۆرانی 
 گرت و توانی زیاتر لنو مۆسیقی ھ
كلھوڕی،  زاراوەكانی   ب گۆرانی   ٢٠٠
لوڕی، سۆرانی و ھورامی تۆمار بكات 
فرھنگ   ب چاو  بر  خزمتكی  و 

وكولتوری میللتكی بكات.
گۆرانییكانی  زۆربی  شیعری 
لوڕنه ژاد ھی شاعیرانی ناوداری كورد( 
جاف،  بگی  تاھیر  كورد،  مولویی 
 دوی و  ماھیدەشتی  یعقوب  سه ید 

لوڕنه ژاد)ە.
 س خاوه نی  لوڕنه ژاد   حیشمه تو
كوڕە  كوڕە،  دوو  و  كچك  منداڵ، 
گورەكی (حسام الدین) ئستا گۆرانی 
دیارەكانی   دەنگ  ل یكك  و  بژە 

 .ی ئیالم و كرماشانناوچ
رۆژی  برەبیانی  ھونه رمه نده   ئه و 
ھتاوی   ١٣٧٤ خرمانانی   ٢٥  ممش
ل تمنی ٤٨ سایدا ب ھۆی نخۆشیی 
 ل  میشھ بۆ  گورەكی   د دوە، 
ھتایی  ھتا  ماوایی  راوەستاو  لدان 
 ر لی كرد و ھكل و نیشتمانگ ل
شاری كرماشان شاری عاشقان و دیاری 

شیرین و فرھاد ب خاك ئسپردرا.

ئا: فه رشید محه مه دی

فرمسككانت مۆمكی من 
دەكوژیننوە
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مامۆستا: ك دەزانت ك لۆك ل چی پیدا دەبت؟
.لۆك ت بوە دەبتفر وشك بب قوتابی: مامۆستا ك

***

یكم: ب راستی من بم باران بارین زۆر خوشحام!
دووھم: وادیارە تۆ جووتیاریت؟ 

یكم: نخر من چتر فرۆشم.
***

یككیان  دەرێ.   ند  خۆشخانن  ل شت  دوو  رۆژك 
ئو   :دەپرس  دیك لوی   دەبین سموونخانیك 
سموونخانی بۆ ل نزیك نخۆشخانی؟ دووھمی دە: بۆ 
.خۆشخانن ننیك سووتا زوو بیگمووننازانی تائه گه ر س

 ***

ئازاد  له   بیرکاری  مامۆستای 
ده پرست:

«ئه گه ر باوکت ١٠ تمنی پ بت و تۆش 
داوای ٦تمنی ل بکه یت، چه ندی پ ئه منت؟»

: مدا ده ئازادیش له  وه
«١٠ تمن»

: ی دهمامۆستاش به  تووڕه ییه وه  پ
«دانیشه!  تۆ بیرکاری ھه ر نازانیت.»

: ئازادیش ده
«تۆش باوکی من ھه ر ناناسیت، ئه و پاره  نادات به  دایکم 

ئینجا به  منی چۆن ده دا.

له   ١٠سان  ته مه ن  مناکی 
چه پی  ده ستی  ھاتوچۆدا  رووداوکی 
له  ده ست دا، باوکی مناه که، کوڕه که ی 
ماموستایه کی  ده ستی  به ر  خسته  

 ل داوای  و  جۆدۆکار 
کرد بیکات به  قاره مانکی 
ماموستایه که   جۆدۆ. 
پدا  گفتی  و  وه ریگرت 
ساکی  ماوه ی  بۆ  که  
له    کوڕه که ی  ده توانت 
قاره مانه تی گشت یانه کانی 
سه رکه وتوویی  به   وتدا 

ببینت. 
بۆ ماوه ی شه ش مانگ 
ته نیا له  سه ر به ده نسازی 
یه ک  تاکه   کردو  کاری 
نه کرد  فر  فه ننیشی 
ھه وایان  ٦مانگ  دوای 
دوای  که   گه یشت  پی 
له  باشگای  مانگکی دیکه  
پشبکی  شاره که یان 
جۆدۆ ده ست پ ده کات، 

ماموستا بۆ ماوه ی مانگک ته نیا یه ک  
فه ننکی فر کرد و کاری له  سه ر کرد، 
 پ ده ستی   کشبپ سه ره نجام    به

کرد و به و تاکه  فه ننه  توانی به  به  سه ر 
ھه موو به رامبه ره کانی دا سه رکه وت و 

خه کی سه رسوڕماوبکات.
١٠سانه که    کوڕه   دواتریش  ٣مانگ 

نوان  براوه ی  فه ننه   تاکه   به و  توانی 
ئه م  دواتر  سای  و  بت  باشگاکانیش 
پشبکی  له   توانی  ده سته   یه ک  مناه  
به رامبه ره کانی  ته واوی  سه راسه ریدا 

وه ک  و  بکات  زه وی  ته ختی  خۆی 
قاره مانی یه که می وت دیاری بکرت.

 ،کشبپ له   گه ڕانه وه یان  کاتی  له  
ئه وه   پرسی،  ماموستاکه ی  له   مناه که  
چۆن بوو وا سه رکه وتم؟ ماموستاکه ی 
گوتی:» ھۆی یه که مت ئه وه  بوو که  به  
زاڵ  فه ننه دا  تاکه   ئه م  سه ر  به   باشی 
تاکه   بوو  ئه وه   ھۆ  دووھه م  بووی، 
ھیوات ھه ر ئه م تاکه  فه ننه  بوو، سھه م 
ھۆ ناسینی به ره نگاری کردن به و فه ننه ، 
به رامبه ره کانت  چه پی  ده ستی  گرتنی 

بوو که  تۆ ئه وده سته ت نه بوو
خاه   له   به ،  فر  ژیانتدا  له   ئاکام: 
ھزه کان  به   خاه    وه ک  الوازه کانت 

که ک وه رگری، 
نھنیی سه رکه وتن له  ژیاندا ھه بوونی 
«ئیمکانات» نییه ، به کوو که ک وه رگرتن 

له  ب ئیمکاناتییه  وه ک خای به  ھز.

ده ست  به   فارسییه وه    له     
توه ردانه وه  

مندای دون  ٢٦/ خاکه لوه ی/١٣٨٩  
(٢٧١٠ی کوردی)

چیرۆکی پ په ند
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ھبوو نبوو ل دیكی 
سرسوز  و  خۆش 
ناوی   ب منداڵ  كوڕكی 
ئاریان  دەژیا.  ئاریان 
ئوەندە كوڕكی باش بوو 
ك ھموو خك خۆشیان 
ھموو  و  دەویست 
منداكان ل گی ھاوڕێ 

بوون.
رۆژە   ل رۆژك 
جوانكانی بھار ك ھموو 
دارەكان گوووكی رەنگاو 
كردبوو،  دەر  رەنگیان 
ھاوركانی  ل گڵ  ئاریان 
دەكرد  یارییان  دەرەوە   ل
ك ل نكاو باران دەستی 
و  باری  و  باری  كرد،   پ

باری.... 
منداكان ك تڕ بوون 
و  راگرت  یارییكیان 
مای خۆی  بۆ  كس  ھر 

رۆیشتوە.
ئاریان  گورەی   دای
دانیشتبوو  ژورێ   ل
ئاریان  قژی   ك دیتی 
من   ئ گوتی:  بووە،  تڕ 
دەزانم چی بكم، فكركی 
گورە   دای  .یھ باشم 
جگای   ل ئسپایی   ب
خۆی ھستاو رۆیشت بۆ 
خۆی.  بووخچكی  الی 
گورە   دای بووخچكی 
شتی   ل بوو   پ  میشھ
بم  ڕاكش  سرنج 
 دای ی دەزانی كئاریان ن
 ل چی  دەیھوێ  گورە 
 ل .نی دەربھكبووخچ
بر ئوە ب وردی چاوی 
 ورە دەكرد. دایگ دای ل
نو بوخچكی   ل گورە 
چند  تا  گڕا  گڕاو  دا 
رەنگاو  كاموای   ۆگ
 ب دوایی  دەرھنا،  ڕەنگی 
 كچرای :ئاریانی گوت ك
بۆ  چاویلككی  ھكاو 
خرا  ئاریان  ببینتوە، 

چاویلككی دای گورەی 
دەرھنا و چرایكی ھڵ 
گۆشیك   ل دوایی  كرد. 
 دای  ل چاوی  و  دانیشت 
گورە   دای كرد.  گورە 
چاویلك جوانكی ل چاو 
كامواكی  و  میل  كردو 
 گرت و دەستی كرد بھ

چنین. یكم جار كاموای 
چنی،  و  چنی  سووری 
نارنجی  كاموای  دوایی 
ھگرت  زەردی  چنی، 
رەنگی  نۆبی  دوایی  و 
ئاوی   رەنگ ھات.  سوز 
كامواكان  نو   ل  كی
ئوی  شاردبوەوە  خۆی 

دیتوە و چنی. دوایی 
نۆبی كاموای رەنگی 
كاموای  و  ھات  نیلی 
ئاخرین  بنوش 
 دای  ك بوو  كاموا 
كاری  چنی.  گورە 
تواو  گورە   دای
رەنگاو  كوكی  بوو، 
ئاریان  بۆ  ڕەنگی 
كوەكی  چنیبوو. 
و  سر  جوان  ئاریان 
و  دادەپۆشی  گوی 
دەیتوانی  دوا   ب لوە 
دا  بارانی  ھوای   ل
ئاریان  بكات.  یاری 
 ل جوانكی  كوە 
رۆیشت  و  كرد  سر 
پنجرە.  پشت  بۆ 
بن   ل گورە   دای

 ل چاوی  چاویلككیوە 
چندە   ك دەكرد  ئاریان 
گورەش   دای  ،خۆشد

خۆشحاڵ بوو.
رۆیشت،  رۆژە  ئو 
منداكان   ینسب
یاری  بۆ  دەرێ  چوونوە 
كوە  ئاریان  كردن. 
كردو  سر   ل جوانكی 
منداكان  الی  بۆ  چوو 
بۆ  باری،  نم  نم  باران 

ئوەی تڕ نبن منداكان 
قراریان دانا دوای تواو 
بنوە  باران  بوونی 
دەرێ. ھموو رۆیشتنوە 
ماكانی خۆیان، ئاریانیش 
 ل و  ماوە  رۆیشتوە 
 ل چاوی  پنجرە  پشت 
دەرێ دەكرد و چاوەڕوان 

بوو باران تواو بت. باران 
باری و باری و باری...... تا 
ئوەی وردە وردە ئاسمان 
رۆژی  و  بۆوە  ساف 
پكنینوە   ب جوانیش 
ھورەكان  پشت   ل
دەنگی  دەرێ.   ھات
 ل منداكانیش  پكنینی 
بۆوە،  برز  كۆنكانوە 
ئاریان كوەكی ل سر 
كردو ل ماوە ھات دەرێ 
بۆ الی ھاوركانی. یكك 
نكاو   ل منداه كان   ل
 كۆلك لكن  چاو  گوتی: 
 دەری، كۆلك ھات ینز
كوەكی  وەك   ینز

 .ئاریان
منداكان  دوایی 
رەنگی  حوت  پكوە 
دووبارە  زینیان   كۆلك
كردەوە ( سوور، نارنجی، 
زەرد، سوز، ئاوی، نیلی، 
راستیان  ئوان  بنوش) 
گورەی   دای دەكرد، 
وەك  كوكی  ئاریان 
 ینز  كۆلك رەنگكانی 
جوان  و  ڕەنگ  رەنگاو 

چنیبوو.
                                                      

ر  ا یو ژ : ن ا گ ه  ر و
حسنپوور

كوی حوت رەنگ
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له ناو شارکی چه په ڵ

پپ له  خه کی ته مه ڵ

کی پیس و پۆخشار

زب پ نھه موو شو

دارکی تاک و ته نیا

له سه ر شۆسته یه ک ده ژیا

خه ک زۆر به  نه زانی

قه د قه دریان نه ده زانی

ھه ر لق و پۆپیان ده شکاند

یه ک داریشیان نه ده چاند

تاقه داری به سته زمان 

ھیوای چوونه  دارستان

بینینی ھاوڕکانی 

چۆله که  و دارو کانی

خه ون و خولیای بوو ھه رده م

دوور له  دووکه ڵ زب خه م

شه وک تاقه دار ویستی 

ھیواکه ی بنته  دی

له سه رخۆ ھه ستا سه رپ

بۆ دارستان که وته  ڕێ

نزیکی به ره به یان 

دار گه یشته  دارستان

پ بوو له  خه نده  و خۆشی

دوور له  دووکه ڵ نه خۆشی

دار جلی تازه ی پۆشی

تر ئاوی پاکی نۆشی

ئاواته که ی ھاته  دی

به  ئامانجی خۆی گه یی

***

به  ڕووناک بوونه وه ی شار

خه کی دیسان که وتنه  کار

له  پ خه کی شاره که 

وتیان کوان داره که 

داری ته نیا نه ما بوو

جیه که ی به تاڵ مابوو

له و ڕۆژه وه  خه کی شار

ناڕه حه ت بۆ تاقه دار

زۆر په شیمان بوونه وه 

به  خۆیان دا چوونه وه 

که  چه ند ئازاریان دابوو

ڕزیان بۆ دانه نابوو

ده یانوت دی شکا

تازه  ون بوو ھه رنه ما

***

تاقه دار له  دارستان 

دی پ بۆوه  له  ژان

بیری شار دای گرته وه 

خۆشی له  بیر برده وه 

بیری نیشتیمانه که ی

مندانی شاره که ی

که  بۆ له ناوچوون ده چوو

شار پ له  دووکه ڵ ببوو

دی دار پ بوو له  خه م

به رچاوی ببوو به  ته م

بۆیه  دار له  دارستان

خه می دی ھه ژان

چیرۆکی خۆی گاوه 

که  چی بۆ وی ھناوه 

داره کانی دارستان

به  گوێ گرتن له  داستان

بیاریاندا پکه وه 

شار زیندوو بکه نه وه 

کاتک تاریکان داھات

مانگ بۆ چه قی ئاسمان ھات

ھه موو داره کان ڕیز ڕیز

گرتیانه به ر شاری زیز

که  سبه ی ھه تاوی جوان

به دیار که وت له  ئاسمان

له  پناو خاونی شار

ھه موو ده ستیان کرده  کار

کات ھه موو خه کی شار

ھاتنه ده ر بۆ کاروبار

ھه موو سه ریان سوڕما بوو

شار وه کوو به ھه شت وابوو

پ بوو له  جریوه  جریوه 

له  گوی جوان وه ک زریوه 

دی خه ک شاد بۆوه 

ده ردو خه میان بیر چۆوه 

ئه وجاره  بیاریاندا

ھه تا کۆتایی دونیا

دی یه ک دار نه شکنن

قه ت قه ت نه یانه نجنن

ھه رده م یارمه تیان که ن

ھیچ شونکیش پیس نه که ن

له و ڕۆژه وه  ئه وشاره 

پ پ له  دار و باره  

خه ک ھه ر دار ده ڕونن 

ھه وای پاک به ده ست دنن

(ترێ بۆکانی)
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نیوە شو بووو ھموو شونك 
گریان  دەنگی  بم  بوو  تاریك 
مسواكی  دەنگی  ئوە  ئا  دەھات. 

مشك بچكۆلك بوو.
 ك گریا  ئوەندە  مسواك 
فریشتی میھرەبان دی پ سووتاو 
ل ئاسمانوە ھات خوارێ بۆ الی.

سوی  میھرەبان  فریشتی 
تازە   ك مسواك  كرد.  مسواك   ل
 ب ببوو  ئاگادار   فریشت ھاتنی   ل
سوەكی  جوابی  خۆشحاییوە 
میھرەبان  فریشتی  دایوە. 

بۆچی  كرد  مسواك   ل پرسیاری 
گوتی:  مسواك  دەگری؟  ئوەندە 
بچكۆلم   مشك مسواكی  ئمن 
 كبچكۆل  مشك دایكی   ك كاتك 
بووم،  خۆشحاڵ  زۆر  كی  ئمنی 
 بچكۆل  مشك  مانگ یك  بم 
ل من وەرنگرتووە.  ككی  ئستا 
ئو منی خۆش ناوێ و ئمن زۆری 

ل دگرانم.

فریشت گوتی: لوانی نزان ك تۆ چندە باش 
و ب سودی، نازان ك مسواك ل ندان كاركی 

.كانی خراپ بددان یوانل زۆر خراپ
مسواك گوتی: بم دایك و بابی پیان گوتوە 

 .یندە زیانی ھدان چنمسواك ل ك

دی   ك میھرەبان  فریشتی 
ب مسواك سوتابوو گوتی ئمن 
بكم  بۆ  كاركت  دەتوانم  تنیا 
ئمشو   ك  وەیئ ئویش  و 
 پ داھاتووی  و  خونی   بچم

نیشان بدەم.
 مشك كاتك  شوە  ئو 
بچكۆل ل شیرین خو دا بوو 

فریشت چووە خونی.
گورە  دا  خونی   ل  مشك

.قوتابخان بووە چۆت
لگڵ  بووو  خۆشحاڵ  زۆر 

ھاوڕكانی كاییان دەكرد.
ل خونی دا رۆژك ك ئاوی 

ددانی  دەخواردەوە  ساردی 
ساردو گرمی دەكرد بم ئو 

گوی پ ندا.
زۆرتر  ددانی  وردە  وردە 
ناخۆش  دمی  بۆنی  دشاو 

ببوو.
لگڵ  كاییان  ھاوڕكانی 
ندەكرد و دەیانگوت دمی بۆنی 

ناخۆشی ل دێ.

قوتابخانو  نچووە  بیانی   بچكۆل  مشك
ددان.  دوكتوری  الی   چوون دایكی  لگڵ 
دوكتور ك چاوی ب ددانكانی مشك كوت 
 كزۆر دەم ی گوت چونكزۆر توورە بووو پ
دا  دمت  لنو  زۆر  ھپلی  ناشۆی  ددانكانت 

كۆبۆتوە.
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مشك پرسی: ھپلی چ؟

دوكتور گوتی: ھپلی شتكی وردن ك وەبر چاو 
ناین.

 ك كاتك  و  دەژین  مرۆڤ  ددانی  لسر  ئوان 
و  دەبن  خۆشحاڵ  زۆر  ئوان  ناشۆی  ددانكانت 

ددانكانت دەخۆن.
دوای دوكتور گوتی: تۆ لپشدا ئو دەرمانان بخۆ 
كاتك ك سوورایی كومت تواو بوو ددانكانت بۆ 

چاك دەكم.
باشی   ب نیدەتوانی   بچكۆل  دا مشكماوەی لو 
خواردن بخوا. زۆری حز ل بستنی و توق بوو 

بم نیدەتوانی بخوا چونك ددانكانی دشان.

شو ك مشك بچكۆل دەی 
ئشی  بر   ل بخوێ  ویست 
ندەكوت   ل خوی  ددانی 
میھرەبان  فریشتی   ك دەگریا 
ھات الی و گوتی بۆچی دەگری 

ئازیزەكم؟
مشك بچكۆل گوتی: ددانكانم 
بۆنیان  و  گۆڕاوە  رەنگیان 
ھاوڕكانم  بوە.  ناخۆش  زۆر 
 ل ناكن و  لگڵ  ئیدی قسم 
 ك  وەیئ خراپتر  ھموویان 

 ك خواردنانی  ئو  ناتوانم 
حزم لیان بیان خۆم.

 بیرت  ل گوتی:   فریشت
چندەیان  باوكت  و  دایك   ك

ئامۆژگاری دەكردی؟
ختای   ب گوتی:   مشك
ئایا  كرد  ھم  من  بوو،  خۆم 

تۆ یارمتیم دەدەی؟

فریشت گوتی: ئمن دەتوانم تۆ بۆ چند ساڵ دواتر بگڕنموە ئو 
 م تۆش دەببوون. بكانت خراپ نتر بووی و ددانبچكۆل ك كات

بنم پ بدەی ك لوە بدواوە ددانكانت بشۆی.
مشك بچكۆل گوتی: باش بن دەدەم.

لدا  بگرە و ھموو شوێ ك مسواكت  كاغزە  ئو  فریشت گوتی: 
یكك لو چوارگۆشان رەنگ بك تا لبیرت نچ بب مسواك لدان 

بخوی.
لو كاتدا دایكی ل خوی ھستاند. مشك بینی ك ددانكانی خراپ 
نبووە و زۆر خۆشحاڵ بوو. ل كاتی رك و پك كردنی ج خوەكی دا 

كاغزكی بینی (ھر ئو كاغزە بوو ك فریشت ل خودا پی دابوو)
لو كاتوە ھموو كاتك پش خوتن ددانكانی دەشوشت و دوایش 

یكک ل چوارگۆشكانی رەنگ دەكرد.

وه رگان له  فارسییه وه : دایکی نارین
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مه ته ه کانی ئه مجاره مان 

***

چماوە،  چمیلی  چم  چیی؟  ئوە 

مردووە و زیندووم تناوە.

***

دووی   ،قدەچ چواری  چیی؟  ئوە 

.دووی دەزەق ،قدەل

***

ئوە چیی؟ ئم الی پرژین و ئو الی 

پرژین، تیدای كۆتركی نخشین.

***

 ،وزە، بنی رەشری س؟ سوە چییئ

.شی گود ناوی سپی ی
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ئازیزەكان:   مندا
 ئاژە ئمسایش  دەزانن 
نخۆشی  بستزمانكان 
كردوون   ت رووی  تر  یكی 

دەخاو   ت قیان   ریكو خ
نخۆشی  ئوەندە  تنانت 
یكی ب بزەیی بوانیشوە 
ناوەست و رووی ل ئمی 

مرۆڤیش كردووە.
بۆ  گشكان!  چاو   مندا
ئوەی ئوەی خۆشویستیش 
 ی نخۆشی  ئو  بزانن 
 دەب و   چیی  ندەیكوش
چی بكن بۆ ئوەی تووشی 

نبن. لرەدا ئم نخۆشی یو 
تووشبوونكیتان  چونیتی 
پ دەناسنین، ئوەش حتمن 
بۆ دایك و باوك و خۆشك و 
برا گورەكانیشتانی بخوننوە 

جوان بۆیانی شی بكنوە.
خۆشویستكان!   مندا
 ل  ك  یھ نخۆشی  گلك 
دا  ئاژەن  و  مرۆڤ  نوان 
ھاوبشن. ھندك لو نخۆشی 
یان بۆ مرۆڤ دەگوازرتوەو 
مترسیدارن  زۆریش  تنانت 
مرۆڤ  بۆ  ھندكیشیان  و 
بۆ  تنیا  ناگوازرتوەو 
بم  مترسیدارن.  ئاژەكان 
 ل ئستا   ك  ی نخۆشی  ئم 
بۆتوە  بو  كوردستانیش 
 ییان نخۆشی  جۆرە  لو 
ك مرۆڤیش تووشی دەبت و 
 ر بگترسیدارە وئزۆریش م
دوكتور  الی   تنریگن  لپ
نخۆشی  ئم  بیكوژێ.   رەنگ

ی ناوی
«پتای خون بر بوون»ە، 
وەك ل ناوەكی ڕا دیارە. یانی 
جستی   ل شونك  ئگر 
تووشی   ك كسی  ئو 
 ،ب بریندار  بووە   تایپ ئم 
بردەوام   ناوەست خونكی 
دەڕوا.  بر   ل خونی  ھر 

بۆ   ی نخۆشی  ئم   بۆی
 وە، چونكتمرۆڤیش دەگوازر
 ل ڤایرووسییو   كخۆشینن
رگای «گن»وە دەگوازرتوە. 

چاوگشكان!   مندا  وات  ك

 ك ئوەی  بۆ  ك حتمن  ئوەی  بۆ  حتمن 
نخۆشی  ئم  نخۆشی تووشی  ئم  تووشی 
خانی  ئم  نبن   ی ینخا ئم  نبن   ی
چاو  بر   ل چاو خوارەوە  بر   ل خوارەوە 

!بگرن باش
 وەی بچنر لن بتمأ): ح وەی بچنر لن بتمأ): ح
خواردن  نان  سفرەی  خواردن سر  نان  سفرەی  سر 
دەستكانتان ب ئاو و سابوون دەستكانتان ب ئاو و سابوون 

جوان بشۆن.
ئوەی  پاش  حتمن  ئوەی ب):  پاش  حتمن  ب): 
ھاتندەرێ  ئاودەست   ل  دەرێ كھاتن ئاودەست   ل  ك
دەستكانتان ب ئاو و سابوون دەستكانتان ب ئاو و سابوون 

جوان بشۆن.
ئو  ئو   مهچنه  سهفهر  به  ج: 
نخۆشی  ئم   ك نخۆشی شونانی  ئم   ك شونانی 

یی ل بو بوتوە. 
د): تا كاتك ك دوكتورەكان د): تا كاتك ك دوكتورەكان 
 خۆشی یم نر بۆ ئچارەس خۆشی یم نر بۆ ئچارەس
دەبیننوە كمتر ب الی ئاژەن دەبیننوە كمتر ب الی ئاژەن 
دا بچن و خۆتانیان ل ب دوور دا بچن و خۆتانیان ل ب دوور 

بگرن.
                                                     

نووسین: سید جالل ساحی

پتای خون بر بوون

 



١٠ ٩٧

 رۆژكیان پیاوكی كور لسر شقام دانیشتبوو و 
كوكی ل پش خۆی دانابوو تا ئو كسانی بوێ دا 

بدەەن،  یارمتیی  تدەپڕن 
تنیشت   ل تابویكیشی 
لی   ك دانابوو  خۆی 
كورم  «ئمن  نوسرابوو 

تكای یارمتیم بدەن.»
ن  كیا ر جا
بالی  رۆژنامنووسك 
پیاوەكدا دەرۆیشت چاوی 
 ك كوت  كوەكی   ب
بوو،  تدا  كمی  پارەیكی 
دیكی  بكی  بۆخۆشی 
 ب دواتر  دانا  بۆ  پارە 

دایو  دەست  تابۆكی  وەرگرێ   ل ئیجازەی  ئوەی 

رستیكی دیكی لسر نووسی و تابۆكی ل تنیشت 
پیاوە كورەكدانا و رۆیشت.

ھیچ  نیتوانی  بم  كرد،  كارە  بو  ھستی   پیاوەك
نمابوو.  لوێ   كنووس  رۆژنام بكا چونك قسیك 
 وە بینی كھات كنووسمان رۆژ، رۆژناموارەی ھئ
 ب رەكپارە. پیاوە كو بووە ل پ رەكاوە كووی پك
دەنگی تقی كوشكان رۆژنام نووسكی ناسییه وە 
و بانگی كرد. پرسیاری ل كرد ك بیانی چی لسر 
وتی  دا  وم   ل  كنووس  رۆژنام نووسیوە،   ۆكتاب
شتكی زۆر گرنگ نبوو تنیا 
 دیك بجۆركی  رستكم 
نووسی و ب پكنینوە لوێ 

دووركوتوە.
ھرگیز   رەككو پیاوە 
 نووسو رۆژنامئ یزانی كن
چی لسر ئو تابۆی نووسیوە، 
ئم   كنووسرۆژنام بم 
«ئمۆ  نووسیبوو  رستیی 
بھارە،  رۆژەكانی   ل یكك 
ئوە  وەك  ناتوانم  ئمن  بم 

بیبینم.» 
ئا: دایکی په یام

گۆڕان ل ژیانی مرۆڤك دا

 ( گۆڕانکی گرنگ)

ئایا ده زانن؟
ئایا دەزانن؟ ك خولی یكمییارییه کانی مۆندیال ل سای ١٩٣٠ ل وتی ئۆرۆگۆئه  ب روە چوو 

وھریانه ی ئۆرۆگۆئه بۆ خۆی بوو ب یكم.

.شی كاسی مۆندیال ٦كیلۆ و ١٧٥گره مك ئایا دەزانن؟ ك

ئایا دەزانن؟ ك یانی برازیل ل ھر ١٩ خولكی مۆندیال دا بشدار بووە و ٥ جاریش بووت یكم.
 ل ك دۆی برازیلی یستا رۆناوە تا ئم مۆندیالكی ر لكانی مۆندیال ھكاری یارییباشترین گۆ ئایا دەزانن؟ ك

٣خولی مۆندیال دا ١٥گۆی بۆ یانكی تومار كردوە.

ئایا دەزانن؟ ك ناوی تۆپی یارییكانی مۆندیالی ٢٠١٠ئافریقای باشوور»جابووالنی»ی كل زمانی ئو ئو وتدا 
ب واتای»جژن» دت.

 ل ك ی برازیلیی«ستا «پلوە تا ئم مۆندیالكی كانی مۆندیال لكاری یاریینترین گۆمم تك ئایا دەزانن؟ ك
مۆندیالی سای ١٩٥٤ ل تمنی ١٧سایدا گۆی بۆ یانكی تومار كرد.
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 مندا گوندك  خكی  وشكسادا  ساكی   ل
تا  دەشت  بۆ  بن  دەیان  دەكنوەو  كۆ  وردەكان 
بپاڕنوە به کوو باران ببارێ، مال نسرەدین چاوی 
پیان دەكوت و پیان دەت: خكین وە ئگر 
ب پاڕانوەی ئم مندان بووای ئستا دەبوو یك 

ماموستاش زیندوو نبوایت.
***

پی  و  نسرەدین  مال  الی   تدەچ كابرایك   
دەت: 

قوربان كی دەچیت ئو دنیا؟ 
مالش لی دەپرست بۆ چی؟

كابرا دەت قوربان باوكم ئوە پنج مانگ مردووە 
كس  ھموو   ل تۆ  بنرم،  بۆ  نامیكی  دەموت 

باشتری بۆی بریت.
 ب م بننھج توم ناكگت: من رالش دەم

یككی ترا بۆی بنرە.

دون شوێ درەنگان 
دەگریا فچی ددان

دی پ بوو ل «دیاری»
دەیگوت پم ناشوا زاری

منی بۆچی كیوە
زاری ھر بۆ گنیوە

خك رزی ل ناگرن
دەب، خۆ دوور راگرن

ددانی كلۆر بووە
بشكیشی بۆر بووە
زەرد و پیس ددانی
 بۆی ھاوەنكانی 
ھموو لی دەكشنوە
دەڕۆن ناگڕنو ە
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ده ریا ده رخۆر

ره وه ند فه الحی فریاد کارساز ته به سوم فامتی سینا عه زیزی

تروسکه  که ریمیشه قایه ق

تروسکه  ئه حمه دپوور

ربوار حه سه ن

نیما بورانی ساریه  عارفی

فه رزین ئه حمه دپوور

ئاریان ئه حمه دپوور


