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كوردستان!  چاوگشكانی   مندا

ئم كاتتان باش.

ئوا ئمسایش پشووی ھاوین 

برەو كۆتایی دەڕوات و تا كرانوەی 

كاتكی كمی  قوتابخانكان  دەرگای 

ئوە  كاتی  ئستا  منداكان  ماوە. 

كردەوەكانی  و  كار   ب چاوك  ھاتووە 

و  بخشنینوە  دا  ھاوینمان  پشووی 

ئاخۆ  بكین  خۆمان   ل پرسیارە  ئو 

لو برنامانی ك بۆ پشووی ھاوین 

رادەیك  چ  تا  كردبوون،  دیاریمان 

 ك خوالنی  ئو  بووین؟  سركوتوو 

چییان  كردبوون  تدا  بشداریمان 

 ك شونانی  لو  بووین؟  فر  لوە 

بووین  فر  چی  كردوون  سردانمان 

ھناوە؟  وەدەست  ئزمونكمان  چ  و 

منداكان! ئم ھیوادارین ك پشووی 

 ك شوەی  بو  ئمساتان  ھاوینی 

بۆ خۆتان برنامتان بۆداڕشتبوو تپڕ 

كردب و سركوتووبووبن.

مندا خۆشویستكان! 

 ك ھاتووە  ئوە  كاتی  ئستاش 

بكینوە   قوتابخان  ل بیر  وردە  وردە 

سای  بۆ   ك پداویستییانی  ئو  و 

تازەی خوندن پویستمانن ئامادەیان 

 ی كنو منداتی ئتایب ین. ببك

پارەك ل باخچی ساوایان دەرچوون 

 ندەن م جار پكمساڵ بۆ یو ئ

منداكانی   ل زیاتر  ئوان   قوتابخان

دیك ب چوون بۆ قوتابخان خۆشحان، 

چونك پ دەنن قۆناخكی 

ژیان   ل  دیك

لگڵ  و 

ك  م كۆ

و  ھاوڕێ 

تازە  مامۆستای 

ئاشنا دەبن. 

ستافی  وەك   مئ

وای  مندان  دنیای 

خوندن  تازەی  سای  پیرۆزبایی 

 ب كوردستان  مندانی  ھموو   ل

تایبتی لو مندانی ك بۆ یكم 

جارە پ دەنن قوتابخان، ئاواتخوازین 

ھوایكی  و  كش   ل مندان   ك

ئارام و پ ل ئاشتی دا سای تازەی 

خوندن دەست پبكن و ل فربوونی 

وانكان دا سركوتووبن.

وته ی ئه مجاره مان

ناوه ندی منداپارزیی رۆژھه تی کوردستان ده ری ده کا
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باوا تاھیری ھمدانی
 

گورە  تاھیر  باوا 
شاعیر و عارفی ناوداری 
زاراوەی   ب  ك كورد 
گوتوە،  *لكی* شیعری 
 ل ركوتی  دروستی   ب
نزانراوە.  بوونی  دایك 
چندین   ل بم 
جیاوازدا  سرچاوەی 
 ل  ك كراوە  ئاماژە 
دوایین ساكانی سدەی 
دا  مانگی  كوچی  چواری 

ل دایك بووە. 
ھمدانی  تاھیر  باوا 
و  ئرانییكان  الی   ل
رۆژھت  زۆربی 
تاھیری  باوا   كان بناس
 وات .ناوبانگ رووت» ب»
ئوە  بۆ  رووت  نازناوی 
دەگرتوە ك باوا تاھیر 
زۆری گرینگی ب ماڵ و 
نداوەو  دونیا  سروەتی 
خواناسكی  و  شاعیر 
كورت  دەست  ھژارو 
 ل زۆر  بشكی  بووە. 
زمانوانان و لكۆرەوانی 
فارس ل سر باوا تاھیر 
كردووە  لكۆینوەیان 
داوە  زۆریان  ھوی  و 
وەك  تاھیر  باوا   ك
 ب فارس  شاعیركی 

رۆژئاوا  و  ئران  خكی 
 رەنگ بم  بناسنن. 
كورد  بۆ   گب باشترین 
ھر  تاھیر  باوا  بوونی 
 ت كشیعرەكانی خۆی ب
ب زاراوەی شیرینی لكی 
گوتراون، ل گڵ ئوەشدا 
ناوبانگی   ب رەستیكی 
 زۆر ل ل باوا تاھیر ك
بوونی  سرچاوەكاندا 
 ییرەست ئم   یھ
«امسیت كردیا و اصبحت 
كورد  شو  یانی  عربیا» 
 ب بووم  بیانی  و  بووم 
بۆ  ئمش   ك عرەب، 
خوی دەتوانی سلمنری 
 ك بت   ی راستی  ئم 
 باوا تاھیر كورد بووە. ك
 یم رەستئ داخوە   ب
ل الین ناحزانی میلتی 
شوەیكی   ب كوردەوە 

دیك مانا كراوەتوە. 
 بم ئوەی ك جگای 
 وەیامان و وردبوونت
زۆر  بشكی   ك  وەیئ
ل شیعرەكانی باوا تاھیر 
سدەی  چند  ماوەی   ل
الین   ل رابردوودا 
دەستكاری  فارسكانوە 
 وش جگای   ب كراوەو 
وشی  كوردییكان 
داناوە،  یان  فارسی 
وینۆم  تو»،   »  ت وەك 

«دانم»،                 زانۆم  «بینم»، 
سووجم  «بیا»،  بورە 
گلك  وە  «سوزم» 
وشی دیك ك دەستكاری 
كراوە. مامۆستا عالالدین 
سجادی و دوكتور مارف 
شیعرەكانی  خزندار 
باوا تاھیر وەك سرەتاو 
دەسپكی شیعری كوردی 
ھروەھا  دەبن،  ناو 
 ل چاو  بر  بشكی 
نووسرانی  و  ئدیبان 
باوا  شیعرەكانی  كورد 
كۆنترین  وەك  تاھیر 
نووسراوەی  و  تكست 
نیشان  دەست  كوردی 
میللتی  بۆ   ك دەكن 

كورد ماونتوە.
 ل وەك  ھر 
باس  دا  سرچاوەكان 
تاھیر  باوا  ژیانی  كراوە 
گڵ   ل بووە  ھاوكات 
سۆتان  سپای  ھرشی 
بۆ  سلجووقی  توغرۆی 
ھمدان  شاری  سر 
سر   ب دەس  دوای  و 
 ل ھمدان  داگرتنی 
الین سوپای سلجووقی 
 ٤٤٧ سای   ل یوە 
دا سۆتان  مانگی  كۆچی 
باوا   ب چاوی  تۆغرۆڵ 
باوا  و  دەكوت  تاھیر 
ئامۆژگاری  زۆری  تاھیر 

دەكات. 
 ك  باس شایانی 
بشكی بر چاو ل كوردە 
حق»  «اھل  یارسانكان 
یكك  وەك  تاھیر  باوا 
ئایینی  پیاوانی  گورە   ل

ژیانی   ك دەزانن  خۆیان 
ھاوكات بووە ل گڵ شا 
خۆشین لورستانی گورە 
پیاوی ئایینی یارسانكان 

دا. 
باوا تاھیر ساحب ژن 
و منداڵ بووە و كوركی 
بووە  فرەیدوون  ناوی 
دا  الوەتی  تمنی   ل  ك
 ك دەكات  دوایی  كۆچی 
شیعرك   ل تاھیر  باوا 
رووداوە  بو  ئاماژە  دا 

دەكات. 
باوا تاھیر جیا ل دیوانی 
شیعرەكی ك ب دیوانی 
«دوو بیتی» یكانی باوا 
دوو   ناوبانگ  ب تاھیر 
 ل دیكشی  ئسری 
ئیسالموە  ئایینی  بارەی 
 ب  رەبی لزمانی ع ب

ج ماوە. 
ھر وەك چون ركوتی 
ل دایك بوونی باوا تاھیر 
نزانراوە  روونی   ب
ركوتی مردنیشی روون 
 ل زۆریك  بم   ،نیی
لوە  باس  سرچاوەكان 
 ل تاھیر  باوا   ك دەكن 
سدەی  نوەڕاستكانی 
مانگی  كۆچی  پنجمی 
كردوە  دوایی  كۆچی  دا 
و ترمكی ل باكووری 
 ل و  ھمدان  شاری 
ئوەند  شاخی  برامبر 

ب خاك ئسپردراوە.

                                       

 ئا: فرشید

 ی كوردی  زمانی  زاراوەكانی   ل یكك  *لكی* 
برچاو  بشكی   وات لكستان،  ناوچی  خكی   ك
و  لورستان  ئیالم،  كرماشان،  پارزگاكانی  خلكی   ل

ھمدان بم زاراوەی قس دەكن.
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ئه پرسن  لی   ، دار چنارك  ئه چته  سه ر  كابرایه ك 
ئه وه  خه ریکی چیت له سه ر ئه و داره ؟

ئه ت خه ریكم توو ئه خۆم..
ئه ن گه مژه  ئه وه  داری چناره  خۆ توو نیه ؟

گیرفانم  له   تووه كه   ئه زانم  گه مژه ن  خۆتان  ئه ت 
دایه ..

***
ھه موو  خواره وه دایه    كه وتنه   له كاتی  فرۆکه یه ک 
سه رنشینه كان دوعا ده که ن نه که وته  خواره وه  جیا له  

.كیان نه بیه ك
  ئه ن تۆ بۆ دوعا ناكه ی؟ ئه ویش ئه  بابكه وته  

خواره وه  خۆ ھی
باوكم نیه ..

***
به   سه رزاره كی  تاقیكردنه وه ی  له   مامۆستایه ك 

قوتابیه كه ی ئه ت ناوی ئه و
ئاژه ه  چیه  که  قاچه کانی لته وه  دیارن؟

  ده  ،نازان ده كات  ته ماشای  زۆر  قوتابیه كه ش 
ببووره  نازانم...

مامۆستاكه  ئه : ده ی كه واته  ناوت چیه  با سفركی 
جوانت بۆ دابنم ..؟

ئه ویش قاچه کانی له پالوه كانی ده رئه ھنت و ئه ت 
له  رووی قاچه  كانمه وه  بزانه 

ناوم چیه....!

مندا ئازیزەكان: دەزانن 
یكك لو ئندام گرینگانی 
خۆی  راستو  پوەندی   ك
 ب مرۆڤ  ژیانی  سر   ل
 ری لو كاریگ یگشتی ھ
 ،دادەن تندروستی  سر 
پاش   چونك  .كانمانددان
چووە  خواردن   ك ئوەی 
سرەكی  كاری  دەم،  نو 
ئو  كردنی  پرد  وردو   وات
ددانكان   ی خواردەمنی 
قووت  پاشان  و  دەیكن 
دەدرێ و دەچت گدەوە و 
 رەگ رگای   ل لوشوە 
ھدەمژرێ  خونیكانوە 
دەبت.  خون   ب تكڵ  و 
جۆرە  ھر  ئگر   وات  ك
 ك لخۆشی یخراپی یان ن
سر ددانكان ھبن، مرۆڤ 
 ك ئندازەی  بو   ناتوان
بخوا   كخواردن  ویستپ
ئاكامدا   ل بكا  وردی  یان 
و  گدە  ناڕەحتی  تووشی 

ریخۆكان دەبتوە. 
خۆشویستكان:   مندا

نخۆشیانی  لو  یكك 
 بوون كلۆر  ددانكان، 
بو  پوەندی  ئویش   ك
 ك  یھ خواردنانوە 
خواردنانی  ئو  دەیخۆین. 
 دایت زۆر  شكریان   ك
كاریگری ل سر ددانكان 
دادەن و ددانكانتان تووشی 

كلۆر بوون دەكن. 

بۆی دەب ھر ل ئستاوە 
 ب ددانكانتان   ل ئاگاتان 
شیرین  شتی  له   زۆرتر  و 
و  شوكوالت  قند،   ل ھر 
ئو  و  ساردی  و  شیرینی 
شكریان   ك خواردنانی 
زۆرە خۆتان بپارزن و لیان 

تووشی  تا  بكنوە،  دوور 
ددان ئشو كلۆر بوون و 
و  نبنوە  ددان  نخۆشی 
 چونك بكن،  ژیان  زیاتر 
ددانی   تناب ددانك  ھیچ 

ئسی. 
چاوگشكان:   مندا

زیاتر  شیرین  شتی   بۆی
كاریگری ل سر ددانكان 
ھی، چونك پاش خواردنی 
سر   ل میكرۆب  شیرینی 
وردە  و   دەنیش ددانكان 
دەرژێ  ئنزیمك  وردە 
دا  ددانكان   ب ئویش  و 

ددانكان  خوارو   دەڕوات
ئاكامدا   ل و  دەكات  كون 
و  دەكات  چك   كددان
 وەیئ زۆرە.  ئازاریشی 
ك ئیتر خواردنتان باش بۆ 
ناخورێ و ل ئاكامدا تووشی 
دەبنوە،  گدەش  ناراحتی 
 دەچن و میكرۆبانئ چونك
 ن ئوەی  بۆ  گدەشوە. 
كلۆر  ئشو  ددان  تووشی 
 ن ببنوە  ددان  بوونی 
ئوەی تووشتان ب تووشی 
نخۆشخان و دەواو دەرمان 
ئستاوە   ل ھر  بتوە. 
رابگرن  خاون  ددانكانتان 
خواردنك  ھر  پاش  یانی 
بر   وانش تایبتی   ب
حتمن  بخون  لوەی 
بدەن  ددانكانتان   ل  فلچ
خاونیان  جوانی   ب و 
نو   بچن ئوجا  بكنوه  
 روەھا لون ھو بخ ج
شیرینی  كمتر  دا  رۆژیش 
 تی ساردی كتایب بخۆن ب
و   نوق گڵ   ل  زۆر خراپ

 .و جۆرە شتانئ

ن: سید جالل ساحی

ددان كلۆری

ان چاوگ
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کوڕک بۆی گامه وه :
بوو  پشمه رگه   باوکم 
باپره م  مای  له   ئمه ش 
بوین،  باوکم)  (باوکی 
ھیچ  نه نکم  و  باپیره م 
نه بوون،  باش  بۆمان 
خه به ریان  رۆژێ  ھه موو 
له  باوکم ده نارد بته وه  و 
خۆی ته سلیم بکاته وه  و به  
ژیانی  ئمه  ڕابگات، باوکم 
زۆر گوی نه ده دان، به م 
له   ھه ڕه شه یان  ئه مجاره  
باوکم کرد که  منداه کانت 
ده رده که ین، باوکیشم پی 
وابوو به  گاته یانه  و ته نیا 
گوشار  ئامرازی  وه ک 
به کاری دنن و گوتبووی 
به ؛    خۆتانه      که یفی 
رۆژک باپیره م  پی گوتین 
و  بۆین  وی  له مای  که  
ئه وه ی راستی ب وه دیوی 
ده ری  و  ناین  ده ری 
چاوی  به   دایکم  کردین، 
به  فرمسکه وه  ده ستی من 
و  گرت  خوشکه که می  و 
بوو  دیار  وه ده رکه وتین، 
په رشانحاڵ  زۆر  دایکم 
مای  کرده   روومان  بوو 
مامی باوکم ، مامی باوکم 
نه بوو،  خراپ  بۆمان  ھیچ 
زۆر  ئامۆژنه که ی  به م 
بوو،  ناجوور  ده گه مان 
پستی  له   نه مانده ورا 
بجوینه وه  دا  خۆمان 
ناکاتک  و  کات  ھه ر 
 ل ھه ڕه شه ی  قامکی 
قسه ی  ڕاده وه شاندین 
به   ده گوتین.   پ پیسی 

ئه ویش  ده گوت،  دایکمان 
ناکا  قه یدی  ده یگوت  ھه ر 
له   بن.   عاق گیان  رۆه  
وش گوشار گه یشته  ئه و 
ملی  خۆمان  بۆ  جگایه ی 
ریه  بگرین و له  مای مامی 
که وین.  وه ده ر  باوکیشم 
دایکم نازانم چۆن خه به ری 
ناردبوو،  باوکی  مای  بۆ 

ڕا  بۆکان  ناوچه ی  له  
ھاتن و ئمه یان برد له وێ 
ئاسووده یی  به   ھه ستمان 
کرد زۆریان رز لده ناین 
و خۆشه ویستی یان نیشان 
ده داین . ئیتر خه فه ت، چاو 
قامکی  کردنه وه ،  مۆڕ   ل
ھه ڕه شه ، ده رکه ون و ئه م 
کردانه مان  و  وشه   جۆره  

نه ده دیتن.
باوکی  مای  گونده که ی 
دوور  شار  له   دایکم 

خه تی  ماشنکی  و  بوو 
ھه بوو ئه و خه که ی کاری 
به یانیان  بوایه   بازاڕیان 
ده چوونه  شاری و ئواران 
به ره   منیش  ده گه ڕانه وه ، 
منداه کانی  ده گه ڵ  به ره  
له   و  ڕاھاتبووم  گوندی 
دا  گه ڕانه کانیان  و  کایه  
ببورن  ده بووم.  به شدار 
له   ئه وه نده شم  با  توخوا 
وێ  مندای  نه چت،  بیر 
باوکیان  به   ھه موو  ھه ر 
ده گوت کاکه .  جا ئواران 
که  ماشنی خه تی گوندی 
ده گه ڕایه وه  ئه و مندانه ی 

شاری  چوبایه   باوکیان 
ھه موو به  یه که وه  له  سه ر 
ھه ر  ده بوونه وه ،  کۆ  رگا 
ده گه یشته وه   ماشن  که  
گوندی،  نزیکی  و  دوور 
به   منداه کان  ھه موو 
و  ھه ده په ڕین  یه که وه  
ھاته وه،   (کاکم  ده یانگوت: 
ھاته وه)  منیش  کاکم 
ئه وان  وای  نه مده زانی 
دووپاتم  و  ھه ده په ڕیم 
ھاته وه ،  (کاکم  ده کرده وه  

کاکم ھاته وه).

خه که که  که  داده به زین 
وه ک  منیش  ده یاندیت 
کاکم  ده م  منداه کانیان 
ھه ره   زۆربه ی  ھاته وه ، 
و  من  دیتنی  به   زۆریان 
گوتنه وه ی  کاکم ھاته وه ی 
و  ده گریان   کوڵ  به   من  
و  ده کردم  باوه شیان  له  
وای  ده کردم.  ماچیان 
شار  له   خه که که  لھات 
مندای  بۆ   ھه ردیاریکیان 
به شی  ھنابا  خۆیان 
منیشیان ده دا، له  ئاکام دا 
دیارییه کانی  ده رکه وت  وا 
زۆر  منداه کانیتر  له   من 

زیاتر ببوو .
تاه   سه رھاته   به    ئه م 

چی ده ت؟؛
به سه رھاته   کورته   ئه و 
ھیچکات  که   ده ت  پمان 
له   پشت  دا  ژیانمان  له  
نه که ین،  ده ره تان   ب
که وتی  و  ھه س  بوانه  
مامی  داپیره ی،  و  باپیره  
ئامۆژنه که ی ،  و  باوکی 
سه ره نجام مای خاه کانی 
گونده که ،  خه کی  و 
که   ده رده که وت  بۆمان 
 ن و ده ببایه خه کان له  کو

له  ژیانماندا چ بکه ین.
تاه   سه رھاته   به   ئه م 
فرمان ده کات ؛ گرتنه وه ی 
ب ده ره تانه کان ئه رکه  بۆ 
به    ده ب و  مرۆڤک  ھه ر 
 زه وه  چاویان لچاوی ر
بکه ین و خه فه تیان له  سه ر 
ده گه ڵ  وایان  و  البه رین 
بجووینه وه  که  ھه ست به  
بگانه یی   و  ده ره تانی   ب

نه که ن . 

  ن : مندای دونی

به  سه رھاتکی تاڵ و 

ده رسکی گه وره  
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پش  لمو  ساڵ  چند 
ل ڕۆژكی گرمی ھاوین 
(فلۆریدا) باشووری   ل دا 
 لپ  ب بچووك  كوڕكی 
 ب و  داكند  لیباسكانی 
خۆشحایكی  و  پكنین 
 دایھ خۆی  زۆرەوە 
 ل دایكی   .كدەریاچ نو 
پنجرەی ژوورەكیانوە 
 ب دەكردو   ل چاوی 
منداكی  خۆشحای 

دشاد بوو.
نكاو   ل دایكی 
تیمساحكی دیت ك بۆالی 
دەكرد  ملی  منداكی 
بۆ  سرسامیوە   ب وە 
ھت   كدەریاچ الی 
كرد،  كورەكی  بانگی  و 
 ك كورەكدرەنگ ببوو كات
 كتیمساح دایوە  ئاوری 

ب دەستی القی كورەكی 
.ر ئاوەكژ گرت و بردی

گیشت رۆخی   كدایك
باسكی  و   كدەریاچ

 كی گرت، تیمساحكورەك
زۆرەوە  ھزكی   ب
بم  رادەكشا  كورەكی 

دایكی  خۆشویستی 
بۆ  بوو  زۆر  ئوەندە 
منداكی ك نی دەتوانی 
دەستی منداكی بر بدا. 
جوتیارك ك بویدا تپر 
ھاواری  دەنگی  دەبوو 

دایككی بیست.

بۆ الی ئو ھت و بو 
دەستیوە   ب  ك شنی 
سری   ل توندی   ب بوو 

تیمساحكی داو كوشتی.
 لپ  ب كورەكیان 
دوو   ،خۆشخانن گیاندە 
 تاكورەك خایاند  مانگی 
 ب القی  سرخۆ.  ھاتوە 
كون   كتیمساح ددانی 
سر   ل و  ببوو  كون 
نینۆكی  جگای  باسكیشی 

دایكی مابۆوە.
ھواڵ نرك ك قسی 
دەكرد   كورەك گڵ   ل
تا  كرد  ئو   ل داوای 
پیشان  برینكانی  جگای 
پانتۆكی   بدات.كورەك
نارەحتیوە   ب و  دانا 
داو،  پیشان  برینكانی 
 وە باسكشانازیی دواتر ب
داو  پیشان  بریندارەكی 
گوتی: ئم برینانم خۆش 
دەوت چونك ئمان برینی 

خۆشویستی دایكمن.
                                               

وەرگان: ژیوار

ئاالن قادری

خۆشویستی دایك

مناكی بچووكم

جوان و پاك و خاونم

وریاو ب بیر و ھستم 

خرا دەشۆم دەست و چاو

دەڕۆم ل گڵ مندان

گوێ بۆ مامۆستا دەگرم

ب دڵ خۆشی و ئازادی

وردیلو ئسك سووكم 

وەك ئاون دەنونم 

بیانی زوو ھئستم 

دەپۆشم برگ و پو 

برەو باخچی ساوایان 

زانیاریی ل وەر دەگرم 

دەچین بۆ یاری و شادی

مناكی وردیلم
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 ب ھاوسرەكم 
پی  برز  دەنگكی 
دەتھوێ  كی  تا  گوتم: 
خوندنوەی  سرقای 
دەكرێ  بی.   رۆژنام ئو 
بی و ب كچ نازدارەكت 
بخوا.  خواردنكی  بی 
برەو  البردو  رۆژنامكم 
الیان چووم، تنیا كچكم 
«ئاوا» وا دیار بوو ترساوە، 
فرمسك   ل  پ چاوەكانی 
شیر  لوانلو  قاپكی  بوو. 

برنجم ل بردەمیدا دانا.
و  جوان  كچكی  ئاوا 
زۆر  تمنیشیدا  ئاست   ل
فنك  گرووم  بوو.  وریا 
كردەوەو قاپكم ھگرتو 
كوچككی  چن  بۆ  وتم 
گورە ناخۆی، لبر بابت 

ئازیزم بیخۆ.
نرمی  تۆزك  ئاوا   
نواندو ب پشتی دەستكانی 
فرمسككانی سی و وتی 
دەیخۆم  بابگیان   باش
كوچك،  چن  نتنیا 
دەخۆم  ھمووشی  بكوو 
ئاوا   ...دەب تۆش  بم 
تاما.  راوەستاو  تۆزێ 
باب ئگر من ھموو ئو 
شیر برنج بخۆم ھرچیم 
 جبج بۆم  ویست 
لگی  پاشان  دەكی؟ 
دەستم لدایوەو بنمداو 
چووككانی   دەست
كچكم ك برەو الی من 
گوتم:  و  گرت  رایكشابوو 

بنی دەدەم.
و  پشۆكام  پڕا   ل  
 ناب ئازیزم  ئاوا  گوتم: 
بیانووی كینی كۆمپیوتر 
بگری.  گران  شتكی  یان 
 نی پارانی  ئو  بابت 
ھیچ  من   باب  ن باش؟ 
و  ناوێ  گرانم  شتكی 
ھموو  ناڕاحتیوە   ب

خوارد.  شیربرنجكی 
دەستی   ب بدەنگیدا  لو 
ھاوسرەكم و  دایكموە 
كرد  ناچار  كچكیان   ك
 ك بخوات  خواردنك 
خۆشی ناوێ تووڕە بووم. 
كات خواردنك تواو بوو 
 ھات بۆ الم، چاوەڕوانی ل
لدەداو  شپۆلی  چاوانیدا 
بۆ الی  سرنجی ھموانی 

خۆی راكشابوو.
دەموێ  گوتی:  ئاوا   
بتاشم  تیغ   ب قژم 
 ،یممكشی ئم  ھر 
 مئ ھر  داواكارییكی 

قژی  منداڵ  كچكی  بوو. 
 ل  حام  !بتاش تیغ   ب
وا  شتی  ئمدا  بنمای 
 دەنگ  ب دایكم  نبووە. 
كرد  ھاواری  ناحزەكی 
ئم  لگڵ   مئ فرھنگی 
كارە ترسناكاندا نایتوە. 
و  قیژاندی  ھاوسرەكم 
چی   فزیۆنلت ئو  وتی 

بسری ئم نھنا! 
بۆ  ئازیزم  ئاوا  گوتم: 
 ك مت ناوێ ئكی دیكشت
ببینین قژت ب تیغ تاشیوە 
 تكای دەبین،  ناڕاحت 
نادەی  ھوڵ  بۆ  ئازیزم 
تبگی!   مئ ھستی   ل
ئاوا  پاڕاموە،   ل زۆری 
گوتی: باب دیتت خواردنی 

 شیربرنج ھموو  ئو 
بوو.  ئستم  بۆم  چندە 
فرمسك   ل  پ چاوەكانی 
بنت  تۆ  وتی:  بوون، 
ویست  ھرچیم   ك پدام 
ئستاش  بكی،  بۆمی 
 ج ت بكنوێ بدەت

نگینی؟ 
من  نۆرەی  ئیدی  ئستا 
بوو ك خۆم نیشان بدەم و 
وتم پیاوه و بنكی. دایكم 
و  ھاوسرەكم ھاواریان 
مگر  دەیانگوت:  دەكردو 
شت بوویت، گوتم: «ئاوا» 

ئاواتكت دت دی.

 ئاوا ب سری تراشاوەو 
چاوی  خو  دەموچاوكی 
گورەوە جوانتر ببوو. سر 
 ممیانی رۆژی دووشب ل
برد.   قوتابخان بۆ  ئاوام 
سری تراشراوی كچكی 
قوتابیانی  سرنجی  من 
راكشابوو.  خۆی  الی  بۆ 

ھموو پیان سیر بوو.
لداموەو  ئاوڕی  ئاوا   
و  دام  تكان  بۆ  دەستی 
تكان  بۆ  دەستم  منیش 
داو پی پكنیم، لم كاتدا 
دابزی و  پاس   ل كوڕك 
ب دەنگی برز ئاوای بانگ 
كردو وتی: ئاوا راوەست تا 
لو   ك شتك  بم.  منیش 
نواندا سرنجی راكشام 

ئو كوڕەش   بوو ك ئوە 
قژی تاشیبوو! لگڵ خۆم 

....وای وتم ك
 كپاس  ل  ك ژنك 
دابزیبوو ب ب ئەی خۆی 
كچكی  وتی:   نبناس
بڕاستی  ئاوا،  ئوە 
فیداكارو  چاكو  كچكی 
وتی:  درژەدا   ل  ،ندەگم
ئو   ،من كوڕە كوڕی  ئو 
تووشی شرپنجی خون 
تا  راوەستا   كژن بووە. 
 .ندامرك ھنیسككانی 
مانگی رابردوو «ھریش» 
 ،قوتابخان تیتوانیوە بچن
ب ھۆی ئنجامكانی شیمی 
سری  موی  دەرمانیوە 
وەریوە، نیدەویست بتوە 
بۆ قوتابخان لوە دەترسا 
گاتی  ھاوپۆلییكانی 

پبكن.
رابردوو  ھینی  ئاوا   
پی  و  الی  بۆ  ھاتووە 
 یلسم ئم   ك گوتوە 
چارەسر دەكا. بم قت 
 دەچوو كوە نبیرم بۆ ئ
فیدای  جوانكی  قژە  ئو 
ئوەو  بكا.  من  كوڕەكی 
خودا  الی  ھاوسرەكتان 
 ك خۆشویستن  زۆر 
كچكی بم شوە فیداكارو 
 .یھ گورەتان  رۆح 
و  راوەستابووم  جدا   ل
گریان.   ب كرد  دەستم 
تۆ  من  جوانكی   فریشت
عشقی   ك كردم  فرت 

راستقینن یانی چی؟!
ین  تر ر ە و خت ب
گوێ  سر   ل مرۆڤكان 
 نین ك سانو كزەوی ئ
بو جۆرە دەیانھوێ بژین. 
ئو  بختوەرەكان   مرۆڤ
ویستكانی   ك كسانن 
كسانی  بۆنی   ب خۆیان 
دیكوە ك خۆشیان دەون 

دەگۆڕن.
                                                 

وەرگان: نارین  
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باندە

باندەیكم ھبوو
ل جوانی دا ونی نبوو
ل جیكی زۆر برزدا
دامنا بوو ل قفزدا

چن دانم بۆ رۆدەكرد 
شتی جوانم بۆ دەبرد

دەمدای تۆپی زۆر جوان
بووك شووشو میزدان
بم ئو ھر خمبار بوو
ل گشت شت بزار بوو

رۆژێ لی كوتم پرسیار 
ووتم باندەی نازدار 
 ب چی زت لح
چ میوەو چ گو ل

 ئاسمان زم لووتی ح
ز بۆ من زیندانفق
دەرگای قفزم شكان
ھفی باندەی جوان

ل دوور دەنگی ھات گوم 
دەیگوت ب گشتتان دەم 
گر رزی بادار دەگرن
ری فینی ل مگرن
دار ئاسمانی باما

ی جواندار كبا ئاسمان ب

ئا: ماردین                    

                 پشكش ب دنیای مندان ل كتبی 

پرسیار ل مناڵ

 « لتیف ھمت»
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ئایا ده زانن؟
ئایا دەزانن؟ 

.یو مرۆڤی ئژایی پندازەی درئ ك بر مرۆڤوان مچی دەست تا ئانیشكی ھن ك

ئایا دەزانن؟
 ك كیسڵ ل ھموو گیانلبران زۆرتر دەژیت، یانی نزیك ب ٢٠٠ ساڵ دەژیت. 

ئایا دەزانن؟
 ك ل نو باندەكان دا تنیا پنگۆئن و وشتر مریشك ناتوانن بفن.

ئایا دەزانن؟ 
ك دیواری چین تنیا دەست كردی مرۆڤ ك ل مانگوە سیری زەوی بكی دیارە.

ئایا دەزانن؟
 ،یرانی جیھان دا ھنو داھن نانی لری كارەبا زۆرترین داھنئدیسۆن داھ ك 

یانی نزیك ب ٣٠٠ داھنان.

منداه  خۆشه ویسته کان جیاوازییه کانی 
نوان ئه م دوو ونه یه  که  ده  جیاوازییه  ببیننه وه 
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ھرئیستا لوانكانتان 

ل سر زەوی دابنن

دەسپكی   ل مامۆستایك 
وانوتنه وه  لوانكی پ ل ئاوی 
ل سر دەست دانا ولوانكی 
بیبینن،  ھموو   ك كرد  بیند 
خوندكارەكانی   ل دواتر 
پرسی: ب رای ئوە كشی ئم 
خوندكارەكان  چندە؟   وانل
٥٠گرام،  دایوە  وەمیان 
١٠٠گرام، ١٥٠گرام... ماموستا 
کشانی   ب  ب منیش  گوتی 
چندە،  كشكی  نازانم 
 :وەیئ من  پرسیاری  بم 
 ل ئاوە   وانل ئو  من  ئگر 
شتك  چ  راگرم  دەستم  سر 
خوندكارەكان  دەدا؟  روو 
نادا،  گوتیان: ھیچ شتك روو 
ئگر   باش پرسی:  مامۆستا 
رای  ئاوا  ھر  كاتژمر  یك 
دەدات؟  روو  شتك  چ  گرم 
خوندكارەكان   ل یكك 
وردە  وردە  دەستت  گوتی: 
شل دەبت. وات راست، ئستا 
ئگر ڕۆژكی تواو رای بگرم 
چی؟ خوندكارك ب نترسی 
دەبت  ب ھز  گوتی: دەستت 

 ب دەستت  ماسوولككانی  و 
 ت و لتوندی فشاریان بۆ د
دنیاییوە   ب و  دەكون  كار 
 خۆشخانن  ب پویستتان 

دەبت.. 
ھموو  خوندكارەكان 
زۆر  گوتی  مامۆستا  پكنین، 
ماوەیدا  لو  ئایا  بم   ،باش

كشكی دەگۆرت؟

وەمیان  خوندكارەكان 
دایوە: نخر

 تك دەبچ شت ر وایگئ
سر  بۆ  فشار  و  ژان  ھۆی 
چی   دەب من  ماسوولككان؟ 
بكم؟ یكك ل خوندكارەكان 

گوتی: لوانك ل سر زەوی 
دابنی.

 وای گوتی:  مامۆستا 
ئوە  ژیانیش وەك  كشكانی 
چند  كشكان  ئگر   ،وای
خولكك ل مشكتان را گرن 
ئگر  نادا،  روو  شتك  ھیچ 
لوان  بیر  تر  درژ  ماوەیكی 
دەبن.  ئازار  توشی  بكنوە 
 ر زۆرتر رایان بگرن، بگئ
ناتوانن  ئیدی  دەكات  ھزتان 

ھیچ كارك بكن.
كشكانی   ل كردنوە  بیر 
تر  گرنگ  بم   ،گرنگ ژیان 
كۆتایی   ل  ك  وەیئ لوان، 
خوتن  پش  و  ڕۆژك  ھر 
 وەیو شین. ببیریان بك ل
فشارتان ناکه وته  سه ر و ھر 
ل خو ھستن   ك بیانییك 
ئامادەی  ھز   ب و  سرەحاڵ 
بۆتان   ك دەبن  كارك  ھر 

دت پش.
ئستا  ھر  ئوە  بر   ل
زەوی  سر   ل لوانكانتان 

دابنن.
وەیژیان ئ........ژیان بك

    
 ورگان: باران            

که شتی یه که یان نقووم بوو. 
رزگاری  که س  یه ک  نیا  ته 

بوو. 
دوورگه یه ک  له  ته نیا  به 

مابۆوه. 
شه و  تا  وه  یه  به یانی  له 
داده ھات دا ده نیشت و چاوه ڕی  
ده کرد که سک ب و رزگاری 
و  بوو  ھیوا   ب به م  بکات. 
بیاری دا له و پارچه ته ختانه ی 
شکاوه که  یه  که شتی  له  که  
مابوونه وه. خانوویه کی چکۆله 

درووست بکا. 

گه ڕان  بۆ  شه وکیان 
دا  خۆراک  دوای  به 

چووه ده ره وه. 
نه چوو   پ ھنده ی 
خانووه که ی  دیتی 

سووتاوه. 
«ھاواری کرد خودایه 
تۆ بۆ وام ل ده که ی؟». 
رۆژی دواتر به ده نگی 
وه خه به ر  یه ک  که شتی 

ھات. 
که شتی یه که ھاتبوو رزگاری 
دیتبوویان  چوونکه  بکا. 

یه ک  رووناکی  شه و   ندو
داگیرساوه. 

ئا: ھانا وریا 
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نو   ل نبوو،  ھبوو 
دوور   ل دارستانكدا 
 ك سشكرودوور، ك
خنجیالنی  بچووی 
بچووی   س ھبوو. 
زرت و بزۆز و چاوگش 
(مۆمۆ)،  ناوەكانی   ب

(تۆتۆ) و (بۆبۆ). 
رۆژان   ل رۆژك 
دایكیان پی گوتن:» دەی 
گورە  تازە  ئوە   ،رۆ
لمودوا  ئیتر   ،بوون
خۆتان  خانووی   دەب
ساز بكن و تیدا بژین. 

ھستن بۆن».
 ل  ك مۆمۆ 
 ل و  گورەتر  ھمووان 
تمبتر  ھموویشیان 
بوو،  توەزەلتر  و 
گوتی:  لبرەخۆیوە 
 چیی بۆ  ئوەی  جا 
ماندوو  خۆم  لخۆڕایی 
و  لك   ب ھر  با  بكم. 
 و دارانی ئپۆپ و گ
ساز  بۆخۆم  خانوویك 
و  پكرد  دەستی  بكم. 
ب گ و چیلكوچاڵ و 
پووش و پش و لك و 
خانوویكی  داران  پۆپی 

ساز كرد.
تۆتۆ، ك بك وریاتر 
و  دار  كۆترە   ل بوو، 
گورە،  گورە  داری 
خانووی خۆی چ كرد.

بم بۆبۆ ك لوانی 
دیك ژیرتر و ئازاتر بوو، 
 كوچك ی خۆی بكما
برد و گاشبردان ساز 

كرد.
ھات و رابرد، رۆژكیان 
ك مۆمۆ لبر ھیوانی 

بوو  خریك  ماكی 
گورگكی  دەدا،  پشووی 
بوو.  پیدا   ل برسیی 
بوو  ئامبازی   گورگ
بیگرێ، بم مۆمۆ خۆی 
و  كرد  ژوورەكیدا   ب
پشتوەڕا   ل دەرگای 
داخست. گورگك قاقای 

ئوە  جا  گوتی:  و  كشا 
خانووەكت  خۆ  چیی؟ 
و  پووش  ھمووی 
فوویك   ب و   شپ
دەتخۆم.  و  دەیووخنم 
ھموو   ب  كگورگ
 كی لز و توانا فوویھ
خانوووەكی مۆمۆ كرد. 
فووە  بو   خانووەك
زەندەقی  مۆمۆ،  رووخا. 
چووبوو. رایكرد و پنای 
بردە بر مای كاك تۆتۆ. 
ماكی تۆتۆ ل كۆترە 
دار ساز كرابوو. ب فوو 
 كگورگ ندەڕووخا. 
كوت.  بشونی 

ماكی   ل فوو  زۆری 
بۆی  بم  كرد.  تۆتۆ 
نڕووخا. بیری كردەوە. 
گوتی ئو داران ب ئاگر 
ئاگری  دەسووتن. چوو 
ھنا. خانووەكی تۆتۆی 
تۆتۆ  و  مۆمۆ  دا.  ئاگر 
نسووتن،  ئوەی  بۆ 

پشتوەدا  دەرگای   ب
بۆ  پنایان  و  رایانكرد 
بۆبۆ  برد.  بۆبۆ  مای 
كردنوە.   ل دەرگای 
من  مترسن.  گوتی: 
ساز  برد   ب ماكمم 
ھات.   ككردووە. گورگ
پی  كرد،   ل فووی 
پوەنا،  ئاگری  نڕووخا. 
ئاخر  نسووتا.  پی 
ھر   .ناسووت برد 
ماكیان  دەوری   ل
دەیگوت:  و  دەخوالیوە 

ئاخری دەتانخۆم.
 ی لبۆبۆ گوتی: با ف
 ب سكیان  ھر  بكین. 

 ستی دەستیان كرد بق
گریان و ب دەنگی برز 
 گورگ  ،خوای گوتیان 
سربان   ل نزانت 
كوالنمان ھی و بودا 
 ژوورەوە. گورگ تین
شایی  بوو.   ل گوی 
 شكشاگ گڕا.  دڵ   ل
سربان.  رایكردە  بوو. 
لسر  ئاسنكی  بۆبۆ 
سوور  دانابوو.  ئاور 
كردبۆوە.  سووری 
گورگ ب كوالندا خۆی 
بچت  شۆڕكردەوە 
بیانخوات. بۆبۆ ئاسنكی 
 رزكردەوە و راست بب
نا.  گورگكیوە  قوونی 
گورگ زیەی ل ھستا 
گوتی:  كرد.  ھاواری  و 
تۆب دەكم. تۆب دەكم. 
خۆی  ھاوار،  ھاوار   ب
تا  و  كشایوە سربان 

توانیی رایكرد.
براكانی   ب بۆبۆ 
خۆی گوت: براكانم، ھر 
 دەب كردتان  كاركی 
بیری  بیكن.  باشی   ب
بكنوە.  بۆ  دوارۆژی 
یارمتیتان  منیش  وەرن 

دەدەم.
بۆبۆ  یارمتیی   ب
ساز  برد   ل خانوویان 
ئوا  گورگش  و  كرد 
ئشی   ب و  ھدێ  ھر 
دەنانت  پاشییوە 
 ل ناورێ   تایھ تا  و 

كس نزیك بتوە.

رەسووڵ سوتانی

س براك و گورگ بۆر
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یكك  مھران 
شارستانه كانی   ل
 ر بزگای ئیالمی سپار
 كوردستان رۆژھتی 
 ١٠٠  تودەك  ك
باشووری  كیلومیتری 
شاری  رۆژئاوای 
ئم  كۆنی  ناوی  ئیالم. 
چفت"  "جوو  شارە 
وات جۆگی الر بووە، 
ناوەكی  دواتر  بم 
منسوور  بۆ  گۆڕاوە 
ئاوا و ل سای ١٣٠٩ی 
كاتی   ل داو  ھتاوی 

تی  ر ا تد  س ە د
رەزاخان دا ناوی ئم 
شارە دەگۆڕدرت و 

دەكرت ب مھران.
ل باری ھكوتی 
یوە  جۆغرافیایی 
 تودەك مھران 
شارەكانی  نوان 
دەڕەشارو  و  ئالم 
سر  دلوڕانی 
رۆژھتی   ب
وتی  و  كوردستان 
شارستانی  عراق. 
مھران ٢٢٠ كیلومیتر 
ھاوبشی  سنووری 

ل گڵ وتی عراق دا 
شارە  گڵ   ل و   یھ
بدرە  كوردنشینكانی 
و زەڕباتییی باشووری 
 متر لكوردستان دا ك
فاسی  كیلۆمیتر   ٢٠
شارستانی   .یھ

مھران ل دوو به خشی     
به خشی  و  ئاوا  ساح 
پك  مھران  مركزی 
ھاتووە. ب پی ئامارەكان 
 م شارستانه  نزیك بئ
حوت  پنجاو   ٥٧٠٠٠
ھزار كس حشیمتی 
ھموو   ك  ،یھ
خككی ب زاراوەی 
كھۆڕی قس دەكن و 
ھمووشیان موسمانی 

شیع مزھبن.
 ل مھران  شاری   
گورە  رۆژھتی 
 ل و  كوە"  كبیر   " كژ 

تنیشت چۆمی كونجان 
 ل ھكوتووە.  چم 
وھواوە  ئاو  باری 
ئم شارستانه  گرم و 
دا  ھاوینان   ل وشكو 
 یم ناوچرما لی گپل
دەگات سروو ٥٠ پلی 

سانتیگراد.

مھران  شارستانی 
ب ھۆی بوونی چندین 
 زەویی زۆری  و  چۆم 
و  كاییكان  و  كشت 
وەك  باخكانییوە 
 باشترین ناوچ ك لكی
كاییكانی  و  كشت 
كوردستان دت ئژمار، 
رژەیكی   نسا  ك

زۆر دانوی گنم و 
جۆو گودان و خورما 
و  كشت   زەویی  ل
باخكانی  و  كاییكان 
برھم  شارستانه   ئم 

دەھنرت. 
مھران  شارستانی 

بوونی  زۆر  ھۆی   ب
ژر  كانگاكانی 
ھروەھا  و  زەویشوە 
زۆری  سرچاوەی 
گازەوە  و  نفت 
 ك لكت وەك یدەتوان
دەومندەكانی   ناوچ
 تب كوردستان 

ئژمار. 
چندین  بوونی 
كۆن  ئاسواری 
شونواری  و 
مژوویی وەك چوغا 
چوغا  و  ئاھوان 
پشینی   ب گون 
برد  ساڵ،   ٧٣٠٠
ی  ە و ا سر و نو
دەورەی ئاشووری، 
دەورەی  ئاگردانی 
قی  و  ساسانی 
و  چم  كونجان 
ئاسواری  گلك 
 دیك كۆنی 
ناوچه یه دا  لم 
بوونی  له   باس 
کۆنی  شارستانییه تی 
ده کا. ناوچه یه   ئه م 
تا  كۆنوە   ل ھر   ك
 جنی نیشتستا شوئ

بوونی مرۆڤ بووە. 
  

  ئا: كانی وایان

وته که مان بناسین

مھران
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