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15ی جۆزه ردانی 1389

5ی ژووئه نی 2010

وتهیئهمجارهمان

جیهانیی  رۆژی  ژوئەن  یەكی 
مندااڵن لە مندااڵنی جیهان بە گشتی 
تایبەتی  بە  كوردستان  مندااڵنی  و 

پیرۆز بێت.
خۆشەویستەكان!  منداڵە 
ژمارەیەی  ئەم  باڵوبوونەوەی 
دنیای مندااڵن هاوكاتە لە گەڵ دوو 
بۆنەی زۆر تایبەت بە ئێوە مندااڵنی 
ئازیزی  هاوڕێیانی  و  خۆشەویست 

دنیای مندااڵن.
یەكەمیان: یەكی ژوئەن رۆژی جیهانی 
مندااڵنە، لەم رۆژە دا مندااڵنی جیهان 
جەژن دەگرن و ئەو رۆژە بە خۆشی 
مندااڵنی  دەكەن.  تێپەڕ  شادی  و 
ئێمەش لەو رۆژە دا جەژنیان گرت 
برد.  بەڕێوە  تایبەتیان  رێوڕەسمی  و 
هەر بۆیەش بەشێكی زۆری الپەڕەكانی 
مندااڵنمان  دنیای  ژمارەیەی  ئەم 
ئەم  باڵوكردنەوەی  بۆ  كردوە  ته رخان 
رێوڕەسمانەی كە بە بۆنەی ئەو رۆژە 

خۆشەوە بەڕێوە چوون.
ساڵوەگەڕی  بۆنه :  دووهەم 
دنیای  ژمارەی  یەكەمین  دەرچوونی 
مندااڵنە. لە 5ی ژوئەنی ساڵی 1381 
دا بەڕێوەبەرانی رۆژنامەی كوردستان 
بڕیاریان دا وەك دیارییەك بۆ مندااڵن 

مندااڵن  جیهانیی  رۆژی  بۆنەی  بە 
پاشكۆی  وەك  مندااڵن«  »دنیای 
رۆژنامەی كوردستان باڵو بكەنەوە. لەم 
رۆژەوە تا ئێستا كە هەشتەمین ساڵی 

مندااڵن  دنیای  دەرچوونی 
ده نێتە  پێ  و  تێپەڕدەبێت 
تەمەنییەوە  ساڵی  نۆهەمین 
بە  مندااڵن«  »دنیای 
بەردەوامی مانگێ جارێك باڵو 
بۆتەوە. جێگای خۆیەتی كە ئێمە 
نەبوونی  ماندوو  و  دەستخۆشی 
بە هەمو ئەو بەڕێزانە بڵێین كە 
مندااڵن«  »دنیای  بۆ  ئێستا  تا 

زەحمەتیان كێشاوەو لە گەڵی ماندوو 
بوون، هەر بەم بۆنەیه شەوە وێڕای 
مندااڵنی  ئێوە  هەموو  لە  پیرۆزبایی 
كە  دەكەینەوە  دڵنیاتان  چاوگەش، 
دنیای مندااڵن هەر وەكو جاران بە 
لەم  هەر  دەبێتەوە.  باڵو  بەردەوامی 

پەیوەندییەدا داواتان لێ دەكەین كە 
دنیای  خۆشەویست  مندااڵنی  ئێوە 

هی  بە  مندااڵن 

بە  بزانن  خۆتان 
بابەت و وەرگێڕان و وێنەو نەقاشییە 
مندااڵن«  »دنیای  جوانەكانتان 

رازاوەترو پڕ نێوەرۆك تر بکه ن. 
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بۆقێك  چەند 
دا  دارستانێك  بە 
لەناكاو  تێدەپەڕین، 
دوو لە بۆقەكان كەوتنە 
قووڵەوە.  چاڵێكی  ناو 
دەوری  لە  تر  بۆقەكانی 

ئەوەی  دووای  كۆبوونەوە.  چاڵەكە 
بە  قووڵە،  زۆر  چاڵەكە  زانییان  كە 

دوو بۆقەكەیان گوت: 
زۆر  چاڵە  ئەم  كە 
وانییە  پێم  قووڵەو، 
بتوانن بێنەوە دەرێ و 
هیچ ڕێگەیەك نابینرێ 
رزگاربوونتان  بۆ 
زووانەش  بەم  و 
هەردووكییان دەمرن. 
 دوو بۆقەكە گوێیان 
و،  نەگرت  قسانە  لەو 
دا  زۆریان  هەوڵێكی 
چاڵەكە  لە  ئەوەی  بۆ 
بێنە دەرەوە. بۆقەكانی 
دەوری  لە  تریش 

چاڵەكە هەر دەیان گوت ئێوە ناتوانن 
لەو چاڵە بێنەدەرەوەو لەخۆڕا هەوڵ 

مەدەن. 
بۆقەكان  لە  یەكێك  دا  ئەنجام  لە 

تر  بۆقەكانی  قسەكانی  بە  باوەڕی 
هەڵگرت  هەوڵدان  لە  دەستی  هێناو 
و دواتر لە ناو چاڵەكەدا مرد. بەاڵم 

بۆقەكەی تر هەر هەوڵی دەدا كە لە 
چاڵەكە بێتە دەرەوە، هەر كە بۆقەكان 
هاواریان دەكرد هەوڵدانت بێسوودە، 
ئەو سوورتر دەبوو لەسەر هەوڵدان 

هاتنە دەرەوە.  بۆ 
تا لە ئەنجام دا بە 
ماندوو  و  هەوڵ 
زۆر  بوونێكی 
چاڵەكە  لە  توانی 

بێتە دەرەوە. 
دەرەوە،  هاتە  چاڵەكە  لە  كاتێك   
»ئەوە  پرسی:  لێیان  تر  بۆقەكانی 
بەقسەی  بوو  چۆن 

ئێمەت نەكرد؟« 
دەركەوت  بۆیان 
نابیسێ  بۆقە  ئەو  كە 
نابێت،  هیچ  لە  گوێی  و 
ئەوان  كە  ماوەیەدا  لەو 
چاڵەكەدا  دەوری  بە 
و  دەچوون  و  دەهاتن 
كە  دەكرد  هاواریان 
هەوڵدانت لەخۆڕایەو تۆ 
دەرەوە،  بێیتە  ناتوانی 
ئەو بۆقە هەر وەیزانیوە 
دەدەن  هانی  ئەوان  كە 

بۆ هاتنە دەرەوە. 

وەرگێڕان لە فارسییەوە: هانا 
وریا

هێزی وشەكان

نەتەوەیەك  هەر  نوسەرانی  و  شاعیران 
و  رێز  جێگای  و  نەتەوەیەن  ئەو  ناسنامەی 
شانازیی نەتەوەكەی خۆیانن، مەولەویی كورد 
یەكێكە  ناسراوە  تاوەگۆزی  بەمەولەویی  كە 
گەلی  ناو  لە  كە  بەرزانەی  پایە  شاعیرە  لەو 
كورد دا بۆ هەمیشە ناوی دەمێنێ. شێعرەكانی 
كورد  كتێبخانەكانی  و  خەڵك  زمانی  سەر  لە 
پایە  و  هەڵكەوتوو  شاعیری  پارێزراون. 
مەال سەعید  كوڕی  عبدولڕەحیم  بەرز سەیید 
كۆچی  1221ی  ساڵی  مەولەوی  بە  ناسراو 

گوندی  لە  مانگی 
ی  تە شا ر سە
ی  چە و نا
یی  ز گۆ ە و تا
ی  ر و شو با
لە  كوردستان 
كی  یە ڵە ما بنە
بۆ  چاوی  ئایینی 
هەڵێناوە،  ژیان 
لە  هەر  مەولەوی 
الی  لە  منداڵیەوە 
قورئانی  باوكی 
خوێندوە  پیرۆزی 
بۆ  پاشان  و 
ئایینی  خوێندنی 
كردۆتە  روی 
شارەكانی پاوە، سنە و سلێمانی و لە شاری 
سلێمانی خوێندنی ئایینیی لە سەر دەستی مەال 
موفتیی  كات  ئەو  كە  نۆدشەیی  عبدولڕه حمان 

سلێمانی بوو تەواو كردوە.
لە  خوێندن  كردنی  تەواو  دوای  مەولەوی 
كارو  كوردستان خەریكی  گوندەكانی  و  شار 
باری ئایینی و وتنەوەی دەرسی ئایینی بووە. 
دواتر روی لە تەریقەتی نەقشبەندی كردوە و 
لە سەر دەستی شێخ عوسمانی سیراجەددینی 

بۆتە شوێن كەوتوی ئەو تەریقەتە. مەولەوی 
لە ماوەی ژیانی دا لە گەڵ چەندین كارەساتی 
سوتانی  لەوانە:  بۆتەوە  رووبەڕوو  دڵتەزێن 
كتێبخانەكەی كە لەوێ دا دیوانی شێعره كانیشی 
خاتونی  عەنبەر  دانی  دەست  لە  دەسووتێ، 
ئەوینێكی  و  هۆگری  مەولەوی  كە  خێزانی 
زۆری بۆی هەبووە، لە دەست دانی چاوەكانی 
كە  ئەوەی  بەهۆی  بوه   ئەوەش  هەر  كە 
مەولەوی لە تەمەنی 79 ساڵی دا وام لە ساڵی 
1300ی كۆچی هەتاوی كۆچی دوایی كردوە. 
لە زمانەكانی كوردی و عەرەبی و  مەولەوی 
فارسی شارەزا بووە و بە هەر سێ زمانەكە 

شێعری نووسیوە.
لە  خوارەوەی  بەرهەمانەی  ئەم  مەولەوی 

دوای خۆی بەجێهێشتووە:
1ـ دیوانی مەولەوی

كە  عەرەبیە  شێعری  دیوانی  الفظیلە:  2ـ 
2031 شێعری عەرەبیی لە خۆ گرتوە.  

3ـ العقیدە المرضیە: 2452 شێعری كوردی 
لە خۆ گرتوە.

كە  فارسییە  شێعری  دیوانی  الفوانیح:  4ـ 
527 شێعری فارسی لە خۆ گرتوە.

5ـ كتێبێك لە سەر تەریقەتی نەقشبەندی.

ئا: فه رشید محه ممه دی
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ژن: ئەگەر ئەمشەو نەمبەیه وە بۆ ماڵی بابم چی دیکه  من 
نابینییەوە

پیاو: لە بەر چی؟ 
ژن: لە بەر ئەوەی هەر دووك چاوت دەردێنم

ئەحمەد: دوكتور پێی وتووم كە لە كاتی كار كردندا نابێ 
سیگار بكێشم 

سیگار  دیکه   چی  ئێستا  واتە  كە  خۆشە،  پێم  عەلی: 
ناكێشی؟

ئەحمەد: نە ئێستا چی دیکه  كار ناكەم.

مامۆستای داڕشتن بە قوتابیەكانی گوت: لە سەر ئەوە كە 
ئەگەر به ڕێوه به ری )مودیر(ی قوتابخانه  بووایه ن چیتان دەكرد 

بنووسن
هەموو قوتابییەكان خێرا دەستیان كرد بە نووسین، جیا لە 
یەك قوتابی كە بێدەنگ دانیشتبوو و لە پەنجەرەی پۆلەكەوە 

سەیری دەرێی دەكرد.
مامۆستا لێی پرسی تۆ بۆ نانووسی؟

قوتابی: من مودیرم، ماتڵم تا مونشییەكەم بێت و شتەكانم 
بۆ بنووسێت.

کاک ئێدوارد به ڕاده یه کی زۆر حه زی له  گۆرانی 
وتن بوو به اڵم زۆر خراپ گۆرانی ده وت.هه فته که ی 
پێشوو بۆ نانی ئێواره  له  ماڵی هاوڕێکه ی بانگهێشت 

کرابوو. هه ندێک مێوانی تریش له وێ بوون. 
چێشتێکی خۆشیان خوارد، دواتر خانه خوێیه که  

داوای له  کاک ئێدوارد کرد و وتی: فه رموو 
هه ندێک گۆرانیمان بۆ بچڕه . کاک ئێدوارد زۆری 
پێ خۆشبوو ده ستی کرد به  وتنی گۆرانییه کی 
کۆن له باره ی چیاکانی ئیسپانیاوه. میوانه کان بۆ 
ماوه یه کی که م گوێیان لێ گرت که  له و ناوه دا 

ژنێکی قژوچاوڕه ش ده ستی کرد به  گریان. یه کێک 
له  میوانه کان هاته  الی و وتی: تکایه  مه گری تۆ 

ئیسپانی؟
پیاوه  گه نجه که ی تر پرسی: ئیسپانیات 

خۆشده وێ؟
ژنه که  وتی نه خێر من ئیسپانی نیم به اڵم 

گۆرانیبێژم و مۆسیقام خۆشده وێ.

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

یەكی شەش
ئەمڕۆ ڕۆژی مناڵـە  خۆشترین رۆژی ساڵـە
شایی و ئاهەنگ گێڕانە  بەزمەو چەپڵەڕێزانە
ئێـمە هـەوێنی ژیانین  دواڕۆژی نیــشتمانین

زۆر حەزمان لـە زانستە  پاشە رۆژمان مەبەسـتە
دژی تەمبەڵی و سستین  زۆر تینووی خۆشەویستین

دژی خەڵكی بەدفەڕین  ئاشتیخوازین، الشەڕین
خونچە پەپوولـەی وردین  بە شانازییەوە كـوردین

چەپكێ گوڵی سوورو گەش  پێشكەشە بە یەكی شەش

                         هەمزە ئاگوشی
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بەیانیتان  منداڵەكان 

باش!
ئەم  بەیانیی 

یەكشەممەیەتان باش!
 ، ن ر و ببو
لە  یەكێك 
ی  ستا مۆ ما
كە  ۆ چیر
 ، ن كا ینە شیر
بەیانییە  ئەم 
بێتەوە  ناتوانێ 
بۆ  ئەو  پۆل.. 
هەمیشە رۆیشت 
سەفەرێكی  بۆ 
دەزانم  دوور... 
دڵتان بۆی تەنگ 
دەبێ! نا نیگەران 
ئەو  مەبن، 
سەفەرێك  بۆ 
تا  رۆیشت 
هەمیشە ناوی لە 

دڵتاندا بمێنێتەوە.... 
مەبن.  نیگەران  نا  نا 
نەققاشییەكانتان،  لە  ئەو 
لە  باران،  تنۆکی  نێو  لە 
لە  شاعیران،  شێعری 
لە  خۆشەكان،  گۆرانییە 
رووحی عەشق، لە پاكی و 
جوانیی ئەم نیشتمانەدایە. 
ئەو رۆیی، بوو بە میوانی 
ئاسمان و باران و مانگ 

و ئەستێرەو هەتاو .....
 لەبیرتان نەچێ فێری 
كردن هەمیشە بە رووی 
تاكوو  پێبكەنن،  ژیاندا 
ژیان بەرووتانا پێبكەنێ. 

راهێنانێكیشی  ئەو   
دەفتەرەكانتاندا  لە 
نووسیوەتەوە، راهێنانێك 
رۆژەی  ئەو  تا  كە 
دەمارەكانتاندا  لە  خۆێن 
و  ناكەن  یادی  لە  بێ 
نیگەران  ئەینووسنەوە.... 
سەری  بە  ئەو  مەبن 
سەری  رۆیی..  بەرزەوە 

بەرز. 

لەگەڵ  چی  دەزانن 
و  مەشق  برد؟  خۆیدا 
ئا   .. و  تەكلیفەكانتان 
ئەو  هاتەوە  بیرم  ئا 

رۆژی  لە  دیارییەی 
پێشكەشتان  مامۆستادا 
كرد )بزەی سەر لێو( ی 
ئێوەی لەگەڵ خۆیدا برد، 
زۆر  ئێوەی  ئەو  ئاخر 
خۆش دەویست. بۆیەش 
بۆ  مامۆستا  بە  بوو 
ئێوە  دنیاكەی  لە  ئەوەی 
شتێكی  نەبێتەوە.  جیا 
ملوانكە  ئەو  دیكەش! 
دایەشی  میخەكەكەی 
بۆ  برد  خۆی  لەگەڵ 
هەموو  یادی  بە  ئەوەی 
دایكە ئازار چێشتووەكانی 
هەموو  نیشتمانەكەی، 
بەیانییەك بۆنی پێوەكات. 
دایكێكی  هەموو  ئەو 
چونكە  دەویست،  خۆش 
یەكەم  منداڵێك  هەموو 
خۆشەویستی  وانەی 
لێ  گوێ  دایكییەوە  لە 

دەبێ. 
و  هەتاو  بە  ئێوەشی 
ئاسمان و باران سپاردوە. 
بڵێن مااڵوا  دەی ئێوەش 
مامۆستا گیان، سەفەرت 

خۆش! سەفەر خۆش ....
ئازیزەكان!  منداڵە 
دەزانن  ئێستا  دەزانم 
دەڵێم،  مامۆستاتان  كام 

فەرزاد  مامۆستا  بەڵـێ 
كەمانگەر ئەوەی كە 13 
مامۆستاتان  بوو  ساڵ 
فەرزاد 4  مامۆستا  بوو. 
ساڵ بوو لە زیندانەكانی 
كۆماری ئیسالمیدا لە ژێر 
ئازار و شكەنجەدا دەژیا. 
لەوێشەوە هەر نامەی بۆ 
ئێوە دەنارد و لە خەمی 
بەداخەوە  دابوو.  ئێوە 
19ی  یەكشەممە  رۆژی 
بەرامبەر   1389 گواڵنی 
رێژیمی   2010/5/9 بە 
كۆماری ئیسالمیی ئێران 
لەگەڵ 4 هاورێی دیكەی 
دەزانن  دا.  سێدارەی  لە 
لەسەرچی لە سێدارە درا؟ 
كوردستانی  ئەو  چونكە 
چونكە  دەویست.  خۆش 
زمانی  بە  دەیویست 
بە  دەرس  كوردی 
كوردستان  منداڵەكانی 
بڵێتەوە، چونكە شێعر و 
فێری  كوردیی  گۆرانیی 
نیشتمانە  ئەم  مندااڵنی 
ده یگوت  چونكە  دەکرد. 

جیاوازییان  كوڕ  و  كچ 
نابێ  ریزەكانمان  نیە، 
با  جیابكەینەوە،  لێك 
پێكەوە  هەموومان 

پێكەوە  بڵێین،  گۆرانی 
زۆر  ئەو  هەڵپەڕین. 
كە  دەكوت  جوانی  شتی 
بوو،  بەدڵتان  هەمووتان 
دڵیان  ئەوانەی  تەنیا 
رەش بوو و حەزیان لە 
تاریكی و ترس و خۆف 
بوو، حەزیان لە قسەكانی 
نەبوو.  فەرزاد  مامۆستا 
سەرتان  زیاتر  لەوە  با 
گەورتر  كە  نەیەشێنم، 
ئەم  باشتر  بوون 
دەناسن  مامۆستایەتان 
رێژیمەی  ئەو  باشتر  و 
لەسێدارەداوە  ئەوی 
ئێوەی  ئەو  دەناسن. 
و  هۆمێد  لە  دەكرد  پڕ 

خەونی جوان.......

دایكی هانا
1389/2/20
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سەرۆك ئیبراهیمی ئەو منداڵە كوردەیە كە مانگی بانەمەڕی 
ئەمساڵ لە فینالندەوە وێڕای دایك و باب و برا بچووكەكەی 
گەڕایەوە كوردستان و چوونە سەردانی سەرۆكی هەرێمی 

كوردستان بەڕێز كاك مەسعود بارزانی.
لە  روو  نامەیەكی  رابردوو  ساڵی  ئیبراهیمی  سەرۆك 
كردەوە  باڵو  دا  ئینترنێت  لە  هەرێمی كوردستان  سەرۆكی 
كردبوو  بارزانی  مەسعود  بەڕێز  لە  داوای  دا  نامەكەی  لە 
خەمێك لە مندااڵنی كوردی دەرەوەی واڵت بخوات، چونكە 
دواتر  بێبەشن.  مندااڵن  بە  تایبەت  تەلەڤزیۆنێكی  لە  ئەوان 
سەرۆك  نامەكەی  وەاڵمی  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی 
نزیكەوە  لە  دیدارێك  و  كوردستان  بۆ  دایەوەو  ئیبراهیمی 

بانگهێشتی كرد.
سەرۆك ئیبراهیمی رۆژی 22ی بانەمەڕ)12ی مای( لەگەڵ 
»دنیای  بنكەی  سەردانی  ئیبراهیمی«  »كوردنژاد  باوكی، 
لە  وتوێژەمان  ئەم  و  زانی  دەرفەتمان  بە  كرد.  مندااڵن«ی 

گەڵدا ساز كرد:
دنیای مندااڵن: سەرۆك! پێمان خۆشە خۆت بە خوێنەرانی دنیای 

مندااڵن بناسێنی؟
سەرۆك: من ناوم سەرۆك، شۆرەتم ئیبراهیمییە، خەڵكی 
رۆژهەاڵتی كوردستانم. ساڵی 2002 لە ناوچە شنۆ لە دایك 
بووم. ئێستا لە واڵتی فینالند دەژیم، پۆلی یەكی سەرەتایی 

دەخوێنم.
بارزانی  سەرۆك  بۆ  نامەیەكت  بوو  چۆن  مندااڵن:  دنیای 

نووسی؟
سەرۆك: ئەو مندااڵنەی لە ئورووپا لە دایك دەبن، 
مندااڵن  بە  تایبەت  تەلەڤزیۆنیی  كاناڵی  بە  پێویستیان 
هەیە. بۆیە پێم خۆش بوو بەنامەیەك داوا لە سەرۆك 
دەرەوەی  كوردی  مندااڵنی  هاوكاریی  بكەم  بارزانی 

واڵت بكا.
دنیای مندااڵن: سەرۆك بارزانیت دیت؟

بە دیتنی، ئەو  سەرۆك: بەڵێ زۆر خۆشحاڵ بووم 
ماچی كردم منیش ماچم كرد.

هەستێكت  چ  كوردستان  هاتیتەوە  كە  ئەدی  مندااڵن:  دنیای 
هەبوو؟

كوردستان  چونكە  بووم،  خۆشحاڵ  زۆر  سەرۆك: 
رۆژێ  هەموو  هەمیشەو  كوردستان  لە  ئێمەیە.  واڵتی 
خۆش  زۆر  هەولێر  پاركەكانی  ئاسمانەوەیە،  بە  خۆر 

بوون.
دنیای مندااڵن: لەم سەفەرە دا ئایا خزم و كەسەكانی خۆت 

دیت؟
سەرۆك: بەڵێ مامم دیت، پوورم دیت، زۆر بە دیتنیان 

خۆشحاڵ بووم. هەروەها نەنكم )دایكی دایكم(م دیت.
دنیای مندااڵن: ئەی لە گەڵ چ كەسانێك بووی بە دۆست و 

ئاشنا؟
سەرۆك: لەگەڵ هەڤاڵ رەفیق، هێمن شێخانی، ئاالن 
شاداب، هەژار پایمەرد، هەروەها هیوا، پێشه واو كۆمار 

محەممەدگوڵ.
سەرۆك دەڵێت كە چوومەوە بۆ فینالند، بە هاو پۆلەكانم 
دەڵێم من چوومەوە كوردستان و پرێزێدێنتی كوردانم دیت. 
پرسی  لە سەرۆكمان  دەدەم.  پێشان  دیداره كەشیان  وێنەی 
ئەو  پرێزێدێنتی  دەتوانن  فینالند  لە  پۆلت  هاو  مندااڵنی  ئایا 
واڵتە ببینن؟ سەرۆك وتی: ئەوان تەنیا وێنەكەی دەبینن، یا 
لە تەلڤیزیۆن دا دەیبینن، بەاڵم ئەمن پریزێدێنتی كوردانم لە 
نزیكەوە دیت، میوانی بووم، ماچم كردو قسەم لە گەڵ كرد.

لە سەرۆكمان پرسی چ دیارییەك لە كوردستان را لە گەڵ 
خۆت دەبەیەوە بۆ فینالند؟

خۆم  لەگەڵ  كوردستان  ئااڵی  چەندین  سەرۆك: 
دەبەمەوە.

كەمپەكانی  نێو  مندااڵنی  ئیمكاناتی  و  ژیان  بارەی  لە 
دێموكڕات پرسیارمان لە سەرۆك كرد،

سەرۆك گوتی: من دوای دیتنی سەرۆكی هەرێم هاتووم 
بۆ ئێرە، ئەگەر پێشتر هاتبام بۆ ئێرەو دوایە چووبام بۆ الی 
دەكرد.  بۆ  ئێرەم  مندااڵنی  ژیانی  باسی  بارزانی،  سەرۆك 
پێداویستی  زۆر  لە  و  یاری  شوێنی  لە  پارك،  لە  دەمگوت 
بێبەشن. ئاواتی سەرۆك ئەوەیە، مندااڵنی نێو كەمپەكان چی 
دیكە لەو بێبەشییە دا نەبن و سەرۆكی هەرێم ئاوڕیان لێ 

بداتەوە.   

لە دیداری سەرۆكی هەرێمەوە بۆ بارەگای دنیای مندااڵن
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لە رۆژی 2010/6/1 ی زایینی بەرابەر لە گەڵ 1389/3/11ی هەتاوی بەڕێوە بەرایەتیی رۆشنبیریی مندااڵن/هەولێر 
بە بۆنەی رۆژی جیهانیی مندااڵن فێستیڤاڵێكی هونەریی بۆ مندااڵنی كوردستان له  هۆڵی میدیای شاری هەولێر بەڕێوە 
برد. گرووپێكی ناوەندی منداڵپارێزی رۆژهەاڵتی كوردستان بە دوو سروود و هەڵپەڕكییەك بەشداری ئەو فێستیڤاڵە بوون، 

كە چاالكیی گرووپی منداڵپارێژی رۆژهەاڵتی كوردستان بوو بە جێگای سەرنج و رەزامەندیی ئامادە بووانی فێستیڤاڵەكە.
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چه ند وێنه یه ک له  رێوڕه سمی پێکهاتوو له الیه ن ناوه ندی 
منداڵپارێز بۆ مندااڵنی رۆژهه اڵتی کوردستان له  کۆیه 
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ئایا ده زانن؟
ئایا دەزانن: كە بنێشت جووین لە واڵتی سەنگاپوور قەدەغەیە و هه ر كەس لە شوێنەگشتیەكان بنێشت بجوێت 

جه ریمه  دەكرێت؟

ئایا دەزانن: كە كەڵك وەرگرتن لە ئینترنێت لە واڵتی بێرمە نایاساییە و هەر كەس بە كاری بێنێت مەحاكمە 
و راپێچی زیندان دەكرێت؟

ئایا دەزانن: كە ئەشكەوتی قوری قەاڵ درێژترین ئەشكەوتی ئاویی ئاسیایە؟

ئایا دەزانن: كە پرۆتئینی هێلكە لە پرۆتئینی گوشت و شیر زۆرترە؟

ئایا دەزانن: كە كێشی نەهەنگ 25 بەرابەری كێشی فیلە؟

ئایا دەزانن: كە هێزی بینینی كوندەبوو 82 بەرابەری هێزی بینینی مرۆڤە؟
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لە ناو گۆلێكی بچوك دا 
سێ ماسی پێكەوە دەژیان. 
زۆر  كە  سەوز  ماسییەكی 
ئاقڵ بوو، ماسییەكی نارنجی 
و  نەبوو  زیرەك  زۆر  كە 

ماسییە سوورەكەش كە زۆر كەم 
زەین و بێ ئاقڵ بوو.

دوو  رۆژێكیان 
گۆلەكە  الی  بە  ماسیگر 
بڕیاریان  دەڕۆیشتن  دا 
و  بێنن  تۆڕەكەیان  كە  دا 

ماسییەكان بگرن.
گوێیان  ماسییەكە  سێ 
ماسیگرەكان  قسەی  لە 
سەوزەكە  ماسییە  بوو، 
ئاقڵ  و  زیرەك  زۆر  كە 
بە  كات  ئەوەی  بێ  بوو 
فریای  زوو  بدات  فیڕۆ 
رێگا  لەو  و  كەوت  خۆی 
گۆلەكەی  كە  باریكەی 

خۆی  دەبەستەوە  چۆمێكەوە  بە 
دەرباز كرد.

رۆژی دوایی كە ماسیگرەكان 
بەست  رێگەكەیان  راو  بۆ  هاتن 
بۆی  تازە  نارنجیەكە  ماسییە 

دەركەوتبوو كە گیانی لە مەترسی 
دایە بە خۆی گوت: ئەگەر بیرێكی 

ئاقاڵنە نەكەمەوە دەكەومە 
ماسیگرەكانەوە،  داوی 
هەر بۆیەش خۆی مراندو 

كەوتە سەر ئاوەكە.
ماسیگرەكان  لە  یەكێك 
مردووە،  ماسییەكە  زانی  وای 
فڕێی  دەرهێناو  گۆلەكەی  ناو  لە 
چۆمەكە،  ناو  دایە 
ماسییەكەش ئەو هەلەی 
كرد.  ڕای  قۆستەوەو 
ماسییە سوورەكەش كە 
نەیتوانی لە ئاقڵ وبیری 
وەرگرێ  كەڵك  خۆی 
دەوری  بە  ئەوەندە 
تا  هەڵسووڕا  خۆیدا 
ماسیگرەكان  داوی  لە 

كەوت.

وەرگێڕان لە 
فارسیەوە: پەیام

سەرچاوە: سایتی كودكان 

سێ    ماسی

نه بوو،  هه بوو 
مشکێکی  بێچووه  
و  مێرگ  له   چووکه ڵه  
سه وز  دارستانێکی 
ئه و  ده ژیا.  خۆشدا  و 
مشکه  له  دایکی دابڕابوو. 
گچکۆکه   زۆر  زۆر 
چۆن  نه یده زانی  بوو. 
په یدا  نان  کوێ  له   و 
ڕۆێشت  ڕۆیشت  بکا. 
گه یشته   تا  ڕۆیشت 
خه رمانێک.  ده وری 
لێ  گه نمی  به اڵم 
نه مابوو. زۆر گه ڕا زۆر 
به   چاوی  پڕ  له   گه ڕا، 
قه رتاڵه یه ک که وت. بۆنی 
گنمی  بۆنی  کرد.  پێوه  

خۆشیان  له   خه ریکبوو  ده هات.  لێوه  
نێو  بچێته   ویستی  په له په ل  به   بفڕێ. 
توند  قه رتاڵه که   به اڵم  قه رتاڵه که وه . 
به اڵم  بگری،  هات  پێچرابووه وه . 
پێی  دایکی  جارێک  هاته وه   به بیری 

وتبوو ڕۆڵه  گیان، قه ت قه ت هیوابڕاو 
مه به . به و قسه یه  ده ستی کرده وه  به  
گه ڕان. ئاخری له  بنه وه ی قه رتاڵه که وه  
کونه که دا  به   دۆزییه وه .  کونێکی 
گوتی  سکی  هه تا  ژووره وه .  چووه  

سه یری  له پڕ  خواردی.  هه ر  به سه ، 
ناتوانێت  بووه   قه ڵه و  ئه وه نده   کرد 
به  گریان.  بێته وه  ده رێ. ده ستیکرد 
تێده په ڕی.  به وێدا  دایکی  کاته دا  له و 
ته نیشت  هاته   بوو.  ده نگی  له   گوێی 
قه رتاڵه که ، گوتی: ئه وه  بۆ ده گریێی؟ 
چ بووه ؟ بێچووه  مشکه  گوتی: دایکه  
گیان من ئه و کاته ی هاتمه  نێو ئه م 
قه رتاڵه یه وه  زۆر کز و الواز و له ڕ 
و بنێس بووم. به اڵم ئێستا ئه وه نده  
بێمه  ده ره وه .  ناتوانم  بوومه   قه ڵه و 

چ بکه م ده رم بێنه  دایکه  گیان.
ده رت  ئه وه   گوتی:  دایکی 
دیکه   جارێکی  به اڵم  دێنمه وه . 
ئه و  فکری  کونێکه وه   هه ر  چوویته  
بێیته   ده بێت  که   بکه وه   کاته ش 
ده ره وه . ئه گه ر جارێکی دیکه  هه لت 
قه ڵه و  ئه وه نده   خۆت  هه ڵکه وت  بۆ 
پێویستدا  کاتی  و  ڕۆژ  له   مه که  

نه توانیت خۆت ده رباز بکه یت. 
هێنایه   له وێی  دایکه که ی  ئیتر 

ده ره وه .

ڕه سووڵ سوڵتانی

برسییهکه مشکه
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بۆنی دەم

منداڵە خۆشەویستەكان! بابەتی ئەمجارەمان لە سەر دەم و ددان و 
پاك و خاوێن راگرتنی دەم و ددانەكانتان لە میكرۆبە.

دەمییه وە  ناو  لە  ناخۆش  بۆنێكی  كەبزانێ  ئەوەی  بەبێ  زۆركەس 
دێ كە دەبێتە هۆی جاڕزكردنی دەوروبەرو هاوڕێكانی هەر بۆیە دەبێ 

گرنگییەكی تایبەت بە دەم و ددانەكانمان بدەین.
حەتمەن دەزانن كە دەبێ شەوانە بەر لە خەوتن مسواك لە ددانەكانتان 

بدەن و ددانەكان 
و  ە و ە ر سە
خوارەوە بە نۆرە 
بدەن  لێ  مسواك 
و بەجوانی نێوان 
بە  ددانه كانتان 
خاوێن  مسواك 
تا  بكەنەوە 
پاشماوەی  هیچ 
تێدا  خۆراكی 
ئەو  و  نەمێنێ 
لە  پاشماوانە 

لە  پاشماوەی خواردن  ئەگەر  بێتە دەرەوە، چونكە  بەینی ددانەكانتان 
بەینی ددانەكان بەجێ بمێنێ، لەوێ دا بۆگەن دەكات و ئەوەش یەكێكە 

لە رێگاكانی بۆنی ناخۆشی نێو دەم. كەواتە منداڵە ئازیزەكان! 
حەتمەن كاتێك مسواك لە ددانەكانتان دەدەن لە بیرتان نەچێ كە 
بە مسواكەكە سرزمانیشتان خاوێن بكەنەوە، ئەوە نییه  كاتێك چاو لە 
سەری زمانتان دەكەن دەبینن تۆیەكی زەرد سەر زمانتانی داگرتووە 
ئەو تۆوە زەردە دەبێتە هۆی بۆگەن كردنی نێودەم، چونكە زۆر كەس 

دەم  لە  بۆنی  هەر  بەاڵم  دەدات،  ددانەكانی  لە  بەردەوامی مسواك  بە 

دێت. ئەوەش هۆكارەكەی بۆ ئەو تۆوە زەردە دەگەڕێتەوە كە 
باسمان كرد، بۆیە حەتمەن لەگەڵ مسواك لێدانی ددانەكانتان 
خاوێن  مسواك  بە  مەاڵشوتان  ژێر  تەنانەت  و  زمان  سەری 

بكەنەوە بۆ ئەوەی ئەو بەاڵیەتان لێ دور بكەوێتەوە.
تایبەت دوای خواردنی  لە بیر نەچێ كاتێك بە  ئەوەشتان 
گۆشت و شتی لەو جۆرە، خواردن لە نێوان ددان گیر دەكاو 
بە مسواكەكەش نایەتە دەرێ لە كاتێكی ئاوا دا بەنێكی باریك 
هەیە پێی دەڵێن خێت. تایبەتی بۆ ددانەكان سازكراوەو دەتوانن 
گیری  كە  ئەو خواردەمەنیەی  و  هاڵێنن  قامكتان  لە  خێتە  لەو  كەمێك 
كردووە پێی دەربێنن و دواتر مسواكەكە لێ بدەن. منداڵەچاوگەشەكان! 
2ـ  خەوتن.  لە  بەر  1ـ شەوانە  باشە.  زۆر  ددان شۆردن  بۆ  دووكات 

نیوەرۆیان پاش نان خواردن.

سەید جەالل ساڵحی    

جیاوازییهکانیئهموێنانهببیننهوه
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ه ال نه 
م

ئەم ساڵیش وەك سااڵنی رابردوو پۆلێكی دیكە لە منداڵە چاوگەشەكان باخچەی ساوایانیان تەواو كردو ئامادەبوون بۆ چوون بۆ قوتابخانەو 
قۆناخێكی دیكەی ژیانیان تێپەڕ كرد. بە بۆنەی تەواو بوونی ئەو مندااڵنە لە باخچەی ساوایان هەموو ساڵێك لە نێو باخچەكان دا رێورەسمی 
تایبەت بەرێوە دەچێت. دنیای مندااڵنیش بە ئەركی خۆی زانی لە رێوڕەسمی هەردووك باخچەی ساوایانی »هەنگ و هەرمۆتە«دا 
بە كامێراوە بەشداری بكات. ئێمە وێڕای پیروزبایی لەو منداڵە چاوگەشانەی كە باخچەی ساوایانیان تەواو كردوە، ئاواتە خوازین كە لە 

قوتابخانەش دا سەركه وتووبن. لەم الپەرەیەش دا چەند وێنەیەكی ئەو رێوره سمانەتان بۆ باڵو دەكەینەوە.

كابرایەك بە مەال نەسرەدینی گوت: مەال حیساب 
دەزانی؟

مەال گوتی: بەڵێ زۆر بە باشی حیساب دەزانم. 
كابرا گوتی: ئەگەر 4 دینارت بدەنێ چۆن لە نێوان 

3 كەس دابەشی دەكەی؟
مەال گوتی: بە دووكەسیان هەر یەكەو 2 دینارییان 
پێ دەدەم، بە كەسی سێهەمیش دەڵێم راوەستە تا 2 

دیناری كەمان دەست دەكەوێت. 
******

مەال نەسرەدین كوڕەكەی دەبات بۆ الی دوكتۆر 
تاقی بكاتەوە بزانێ شێتە یا نا!

دوكتۆر بە كوڕەكەی گوت: بڕۆ ئەو سوزمەیە پڕ 
كە لە ئاوو بۆمنی بێنە.

بۆ  ماندووە  كوڕەكەم  گیان  دوكتۆر  گوتی:  مەال 
خۆم دەچم. 

باخچهیساوایانیههرمۆته باخچهیساوایانیههنگ




