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منداڵه  ئازیزەکانی کوردستان! 
ئەم کاتەتان باش.

فێورییە(  )٢١ی  رەشەمە  لە٢ی 
بەسەر  ساڵ   ٢٢ ئەمساڵ دا  ی 
 " بە  رۆژە  ئەو  ناونرانی 
دایک"  زمانی  جیهانیی  رۆژی 
نەتەوە  رێکخراوی  الیەن  لە 

یەکگرتووەکانەوە تێپەڕبوو.
رابردووی  ژمارەکانی  لە  ئێمە 
دنیای مندااڵن دا باسی چۆنیەتیی 
کرد. رۆژەمان  ئەو  نرانی  ناو 
بۆیە لەم ژمارەیە دا ئاماژە بەو 

رووداوە ناکەینەوە.
لەگەڵ  چاوگەشەکان!  منداڵە   
ناو  بەسەر  ساڵ   ٢٢ کە  ئەوەی 
رۆژی  بە  فێورییە  ٢١ی  نرانی 
تێپەڕ  دایکدا  زمانی  جیهانیی 
دنیادا  لە  ئێستاش  بەاڵم  دەبێت، 
لە  کە  هەن  زۆر  مندااڵنێکی 
زمانی  بە  بوون  فێر  خوێندن و 

دایک بێبەشن.
بەشێکن  کوردیش  مندااڵنی   
بە  لە خوێندن  لەو مندااڵنەی کە 
زمانی کوردی بێبەشن و تەنیا لە 
بەشێک لە کوردستان)باشووری 
بەشەکانی  مندااڵنی  کوردستان( 
دیکەی کوردستان مافی ئەوەیان 
پێنادرێ بە زمانی کوردی بخوێنن، 

بە  ناچارن  کورد  مندااڵنی 
فارسی  زمانەکان عەرەبی، 
بخوێنن.  دەرس  تورکی  و 
نین  زمانێک  زمانانەش  ئەو 
کردوون  فێری  دایکیان  کە 
و لە ناو بنەماڵەو گەڕەک و 

گوند و شار دا قسەی پێدەکەن.
باشووری  لە  ئازیزەکان!  منداڵە 
کوردستان کە بەشێکی ئازادبوویە 
و لە ژێر دەستەاڵتی داگیرکەران دا 
نیە مندااڵنی کورد لە قوتابخانەکان 
بەزمانی کوردی دەرس دەخوێنن.
لەو بەشە لە کوردستان دا ساڵی 
رابردوو کۆمەڵێک لە رۆشنبیران 
کورد  گەلی  خەمخۆرانی  و 
کەمپەینێکیان بۆ خوێندن بەزمانی 
دیکەی  پارچەکانی  لە  کوردی 
کە  خست،  وەڕێ  کوردستان 
بەخۆشیەوە لە گەڵ پێشوازییەکی 
سەراسەری  کوردانی  گەرمی 
ڕۆڵەکانی  بەرەوروبوو،  دنیا 
گەلی کورد بە یەک دەنگ داوایان 
و  ئێران  دەسەاڵتدارانی  لە 
تورکیەو سوریە کرد کە دەبێ لە 

نی  نەکا بخا قوتا
دا  کوردستان 
کورد  مندااڵنی 
بەزمانی کوردی 
بخوێنن.  دەرس 
خوێندن  چونکە 
بەزمانی دایک لە 

مرۆڤە  سەرەتاییترین مافەکانی 
مافەش  لەو  کورد  مندااڵنی  کە 
بێبەشن. ئێمە دڵنیاین ئەو کارەی 
باشووری  لە  گەورەکان  کە 
ژێر  لە  کردیان  کوردستان 
منداڵەکانیان دابووە  کاریگەریی 
ئەوان گەورەکانیان هان داوە کە 
بیر لە مندااڵنی پارچەکانی دیکەی 
ئەگەر  بکەنەوە.  کوردستان 
بە  بن  بەردەوام  هەڵمەتانە  ئەو 
دەبێت  باشی  ئاکامی  دڵنیاییەوە 
داهاتوویەکی  لە  نیە  دوور  و 
دیکەی  پارچەکانی  لە  دا  نزیک 
کورد  مندااڵنی  کوردستانیش 
زمانی  بە  قوتابخانە  لە  بتوانن 

کوردی دەرس بخوێنن.
وەک  ئێمە  ئازیزەکان!  منداڵە 
وێڕای  مندااڵن  دنیای  ستافی 
پیرۆزبایی رۆژی جیهانیی زمانی 
دایک ، ئاواتە خوازین کە مندااڵنی 
مندااڵنی  و  بەگشتی  جیهان 
کوردستان بەتایبەتی لەوە زیاتر 
لە فێربوونی زمانی دایک بێبەش 

نەبن.
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و  نوسەر  و  شاعیر  لەو  زۆرن 
لە  هەردەم  کە  هونەرمەندانەی 
و  دان  گەلەکەیان  مندااڵنی  بیری 
و  خۆیان  کاتی  لە  زۆر  بەشێکی 
کارو بەرهەمەکانیان تایبەت دەکەن 
بە مندااڵن، بۆ ئەوەی مندااڵنی واڵت 
گونجاو  و  جوان  شێوەیەکی  بە 
داهاتوو  لە  تاکوو  بکەن  پەروەردە 
دا ببن بە رۆڵەیەکی وەفاداری گەڵ 
فەهیمی  عەبدورەحمان  نیشتمان.  و 
شاعیرانە  لەو  یەکێکە  )دەروێش( 
کە بەشێکی زۆری لە بەرهەمەکانی 
کوردستان  مندااڵنی  بۆ  خۆیان 
ساڵی  لە  فەهیمی  کردوە.  تەرخان 
لە شاری سەقزی  ١٣٤٤ی هەتاوی 
رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە، 
و  ناوەندی  و  سەرەتایی  خوێندنی 
زانکۆی  لە شارەکانی بانە و سەقز 
و سنە تەواو کردوە و پاشان وەک 
دامەزراوە  قوتابخانە  لە  مامۆستا 
کاری  مامۆستایەک   ئێستا وەک  و 
مندااڵنی  فێرکردنی  پەروەردەو 
بەشی  و  دەست  گرتۆتە  کوردی 
ئەو  بۆ  ئەدەبییشی  ژیانی  زۆری 
فەهیمی  کردوە.  تەرخان  بوارە 
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە شێعر وەزن 

بەر  بۆیە  هەیە  ئاهەنگی  قافیەو  و 
ئامادەیان  و  دەکەوێ  مندااڵن  دڵی 
لە  زۆرێک  فێربوونی  بۆ  دەکات 
و  ئەدەبیات  بۆ  فەهیمی  بابەتەکان. 
بەپەرۆشەو   زۆر  کوردی  زمانی 
»پاراستنی  دەڵێ:  بارەیەشەوە  لەو 
فەرهەنگ و زمانی رەسەنی کوردی 
ئەرکی سەر شانی هەموو  کوردێکی 
دڵسۆز و نیشتمانپەروەرە. هیوادارم 
ئەم ئەمانەتە بە باشی بپارێزن و بە 

بەرەکانی پاش خۆتانی بسپێرن«
و  کتێب  ئەو  ئێستا  تا  فەهیمی 
و  گەیاندوون  بەچاپ  نامیلکانەی 
دەوڵەمەند  پێ  کوردی  کتێبخانەی 

کردوون:
١ـ شادی بۆ مندااڵن
٢ـ ئاشتی بۆ مندااڵن

٣ـ دنیای بێگەرد بۆ مندااڵن
٤ـ سێبەری خەیاڵ

٥ـ بەیبوون
٦ـ تەقیلە

٧ـ سەفەرێک بۆ هەولێر شاری قەاڵو 
منارە

٨ـ گردنبند آبیـ  وەرگێرانی ملوانکەی 
شین لە کوردیەوە بۆ فارسی

شاعیری  و  مامۆستا  کە  هیوادارین 
فەهیمی  عەبدورەحمانی  کورد 
بتوانێ  ئەوەی  بۆ  بێت  تەمەن درێژ 

کورد  گەلی  بە  زیاتر  خزمەتی 
بەگشتی و مندااڵنی کورد بەتایبەتی 
لە  نموونەیەک  چەند  ئەوەش  بکات. 

شێعرەکانی فەهیمی:
بابەم سیگار ئەکێشێ
هەمیشە دیانی ئێشێ
دیانی رەش هەڵگەڕاوە
رەنگ بەروویۆ نەماوە
شەو تا بەیان ئەقۆزێ
ناهێڵێ بنووین تۆزێ
دایم هەناسەی سوارە 
لە ژینی خۆی بێزارە
سیگار هێزی چنیوە

پووڵی لە دەس بڕیوە
بۆنی دەمی ناخۆشە
من دڵم بۆی پەرۆشە
خۆزگە تەرکی کردایە
سیگاری نەکێشایە

***
منداڵەکان! ئەم واڵتە شیرینە

ئەم باخ و بێستانە جوان و رەنگینە
ئەم گوڵزارو دارستان و پێ دەشتە
ئەم دیمەنە کە دیمەنی بەهەشتە
دارو بەرد و ئاو و خاک و گوڵزاری

دەشت و شاخ و کانی ودەریا و رووباری
بست بە بستی خاکی ئەم نیشتمانە
هەمووی ماڵ و جێگەی ژینی خۆمانە

رامەوەستن وەرن زۆر بەچاالکی
ئاوەدان کەین ئەم واڵتە سەرپاکی

بیپارێزین داری گەشی ئازادی
با هەر بژین بەسەربەستی و بە شادی

سەرچاوە:
ئینترنێت  و گۆڤاری نووسەری کورد

عەبدوڵرەحمان فەهیمی
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قەڵەم  هەموو 
ن  كا نگی یە ە ڕ

وێنە  خەریكی 
كێشانەوە بوون ..... 
قەڵەمە  لە  بێجگە 

سپییەكە. 
پێیان  هەموو 
بە  »تۆ  دەگوت: 
كەڵكی هیچ نایەی«. 

لە  یەك  هیچ  بوو و  تاریك  كە  شەوێكییان 
قەڵەمە ڕەنگی یەكان لەناو ڕەشی الپەڕەكەدا 

دیار نەبوون ..... 
وێنەی  بەیانی  تا  سپییەكە  قەڵەمە 

كێشایەوە. 
كێشایەوە،  ئەستێرەی  كێشایەوە،  مانگی 
ئەوەندەی ئەستێرە كێشایەوە كە بە تەواوی 

بچووك بۆوە. 
بەیانی لە ناو بەستەی قەڵەم ڕەنگییەكان دا 
هیچ قەڵەمێك نەیتوانی جێگەی بەتاڵی قەڵەمە 

سپییەكە پڕ بكاتەوە. 
ن. هانا وریا

www.Kurdistanukurd.com                            .ناوەندی منداڵپارێزی رۆژهەاڵتی كوردستان دەری دەكا                 

         سەرنووسەر: عوسمان بێورانی* دەستەی نووسەران: هانا وریا، باران، تریفە سادقی *
                         

                                   مۆنتاژو دیزاین: فریا ئه سپه ندار     
              mndalanykurd@yahoo.com          

 ئاوا نا
ن به اڵم

تان ره نگ بکه 
دڵی خۆ

ه«   به  
ئه و »بزن

قەڵەمە سپییەكە

ڕێزمانی   مامۆستایه كی 
كوردی ده رس بۆ قوتابیه کانی 
ئه گه ر  ده ڵێ:  ده كات،  شه رح 
بووم  زووناشیرن  بڵێم 
فه رمانی ڕابردوه،  ئه ی ئه گه ر 
بڵێم ئێستا زۆر جوانم فرمانی 

چیه ؟؟
درۆیه كی  قوتابیه کان:ده ڵێن 

زله.

ده ڵێ:  قوتابیه کانی  به   مامۆستایه ک 
بنووسن ترۆزی، ته ماته ، خه یار..........

دوایی سه یر ئه كا هه موو قوتابیه کان 
قوتابی  یه ك  ته نها  نووسیوه   وایان 
نه بێ كه ته نها یه ك وشه ی نووسیوه .

بۆ  كوڕم  چیه   ئه وه   ده ڵێ  مامۆستا 
نووسیوه ؟؟ وه شەت  یه ك  ته نها 
قوتابیه که   ده ڵێ : مامۆستا پێویستی 
بنووسم شته   هه موو  ئه و  نه ده كرد 

 بۆیه  یه كسه ر نووسیم زه اڵته.

بیركاری  مامۆستایه كی 
ده ڵێ  ده كاو  قوتابیه کی  بانگی 
بلووزێک  دایكت  ئه گه ر   -:
 ٢0000 به   بكڕێ  باوكت  به  
به   که وش   جووتێک  و  تمه ن 
به   که راسێک  و  تمه ن   ١0000

١٥000تمه ن،
كۆی هه موی ده كاته چه ند؟؟

شه ڕێكی  ده ڵێ:  قوتابیه که  
قورسی نێوان دایكم و باوكم.
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شووشه

ژیانی  له   شووشه م،  من 
مرۆڤ  ئێوه ی  رۆژانه ی 
هه ر  به که ڵکم،  زۆر  دا 
مرۆڤ  تۆی  به ده ستی 
هه ر  بۆ  کراوم،  دروست 
پێم  پێویستیت  شتێکی 

بێت به کارم دێنی.
په نجه ره ی  به هۆی  من 
رووناکی  ژووره کانتان 
ده ده م به شوێنی ژیانتان 
و  تۆز  سه رماو  له   و 
و  ده تانپارێزم  خۆڵ 
و  ماشین  بۆ  دێم  به کار 
ئه و  فڕۆکه .......  و  قه تار 
له   ته له فزیۆنتان  مێزه ی 
هه روه ها  داناوه و  سه ر 
ته له فزیۆنه که ش  خودی 
که  زۆربه ی کاتی خۆتانی 
ده به ن  به سه ر  پێیه وه  
پێک  له من  به شێکی 

هاتوه .
وه ک  خوارنه وه کانی  بۆ  
قاوه .......له من  ئاوو  چا، 
که ڵک وه رده گرن و ئه گه ر 

ئه و  ده که ون،  نه خۆش 
دوکتۆر  که   شه ربه ته ی 
بوونه وه تان  چاک  بۆ 
من  نێو  له   ده ینووسێ 
ئه و خواردنه وانه ش  دایه . 
وه رزی  له   که   به تایبه تی 
پێ  ده رونتانی  دا  هاوین 
وه ک  ده که نه وه   فێنک 
ئاومیوه .........  و  ساردی 
منم که  به  پاک و خاوێنی 

بۆتانی راده گرم.
و  سه دان  بۆ  هه روه ها 
هه زاران که ره سه ی سه ر 
زه وی و ئاسمان و ده ریا 

جۆره ها  و  پزشکی  و 
جیهانه   ئه و  ته کنۆلۆژیی 

سوودم  و  ده برێم  به کار 
ئه و  سه ره ڕای  هه یه . 
بۆ  که   سووده ی  هه موو 
ئێوه م هه یه  زۆر جاریش 
که   هه یه   بۆتان  زیانم 
ئه وه ش هه ڵه و خه تای من 
ئێوه ی  ئێوه یه !  هی  نییه ، 
مندااڵن  به تایبه تی  مرۆڤ 
جاری  و  مندااڵن  مێر  و 
واهه یه  گه وره کانیش پاش 
که ڵک لێوه رگرتنم ده مکه ن 
تێ  به ردم  نیشانه و  به  
ده گرن و ده مشکێنن، ئه و 
کات منیش تووڕه  ده بم و 
بریندار  ده ست و قاچتان 
ده که م، به هۆی ئه وه ی که  
تێکەاڵوی خاک و گڵ ده بم و 
له  ناو خاکیش دا میکرۆب 
زۆر  باکتریایه کی  و 
)کوزاز(  به تایبه تی  هه یه  
و  پیس  زۆر  برینه کانم 
که وابوو  جا  به ئازارن. 
وه رن  ئازیزه کان!  منداڵه  
بسازێین  به یه که وه   با 
و  بشکێنن  من  ئێوه   نه  
فڕێم ده ن، نه  منیش ئێوه  
تێبینیم بۆ  زامدار ده که م. 

که   ئه وه یه   گه وره کانیش 
لێوه رگرتنم  که ڵک  پاش 
له  کیسه  نایلۆن یا سه تڵی 
ئه وه ی  بۆ  باوێن  زبڵم 
ژینگه تان لێ پیس نه که م.

خۆزگه شم ئه وه یه  که  ئه و 
کۆمپانیانه ی  کارخانه و 
منن،  دروستکه ری  که  
بۆ  گه ڕانه وه م  بانگه شه ی 
شوێنی توانه وه  و دووباره  
کردبا  وه رگرتنیان  که ڵک 
وپێویستی به و رێنوێنی و 
دواین  نه کردبا.  نوسینانه  
به قسه م  ئه ویه  که   وشه م 
من  ناکه ن.  زه ره ر  بکه ن 

شووشه م.
ن: ره حمان مه حموودی

مهتهڵ
گیاندارێ به ره نگ و بۆ

دیاری ئازیزه  بۆ تۆ
مزگێنی هێنی نه ورۆز
ئال و وااڵیه و پیرۆز

*********
ئه فڕێ بێ په ڕو باڵه 

شت نیه  به تاڵه 
به بێ ره نگه و بێ نیشان 
ئه رواته  ده ر له  ئاسمان

 *******

ده ستێکه  ده گرێ ده ستمان
هاوهه نگاوه  بۆ القمان

به بێ سۆزه  و بێ گیانه
هاواڵی مندااڵنه  

 ******

ئه م منداڵه  چاوگه شانه وه اڵمی دروستی مه ته ڵه کانی 
ژماره ی ١0٤ی "دنیای مندااڵن" یان بۆ ناردوین، که  له  

الیه ن ناوه ندی منداڵپارێزیه وه  خه اڵت ده کرێن.
هومام محه ممه دی، نه مام عه بدوڵاڵهی.
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جیاوازییهکانیئهودوووێنهیهببیننهوه

ئەوە بەرەو نەورۆز دەچین. ئێوە 
تەواو  جێژنێكی  نەورۆز  دەزانن 
لە  دەڵێ،  دایەگەورەم  كوردانەیە. 
زۆر  نەورۆز  ئێمەدا  سەردەمی 
زۆر لە ئێستا خۆشتر بوو. نەنكم 
دەڵێ: ئەوكات ئەگەرچی ماشێنمان 
نەبوو پێی بچین بۆ سەفەر، نەك 
سەیارەی  كەس  هیچ  ئێمە  هەر 
خۆش  زۆر  دڵیان  خەڵك  نەبوو. 
بوو. كەس بیری لەوە نەدەكردەوە 
و  قەیسەری  و  باڵەخانە  بۆچی 
سەیارەی تازە مۆدێلی نییە. دەڵێ: 
نەورۆزێ  ئێوارەی  ئەوكات  ئێمە 
دەكرد.  هێلكەمان سوور  دەهاتین 
پەلكە  دەهێنا،  مریشكمان  هێلكەی 
پیاز و توێكڵە گوێزیشمان دەهێنا 
لە ئاومان دەكردن و دەمانكواڵندن. 
دوای چارەگێك هێلكەكان هەموو 
سوور  هێلكەی  دەبوون.  سوور 
دیاریی نەورۆزمان بوو. ئەو كات 
ئاخر ئێوارەی ساڵ دەچووین بۆ 
مەالوە  حەالوە  حەالوەمەالوە. 

نازانن چییە. حەالوە مەالوە  ئێوە 
لە  هەبوو.  گوندەكاندا  لە  زیاتر 
ئاخرین ئێوارەی ساڵدا، مندااڵن بە 
لە  دەچووین  وەردەبوون.  مااڵن 
دەرگامان دەدا. دەمانگوت: حەالوە 
مەالوە، كوڕتان ببێ بە زاوا، بەشی 

من لەو ماڵەدا ماوە.

هێلكە  یان  پارە  ماڵ  خاوەن  ئیتر 
ماڵ  بە  ماڵ  دەداینێ.  نۆقڵی  یان 
دەگەڕاین و هیچ عەیب نەبوو. هەر 
ئەو ئێوارەیە بۆت هەبوو بگەڕێیت. 
عەیب  زۆر  دیكە  رۆژانی  ئیتر 

ئازاد بوویت.  ئێوارەیە  دەبوو. ئەو 
بەسەربانان  شەوێ  گەنجەكانیش 
دەكەوتن و لە كاڵوڕۆژنەی مااڵنەوە 
پشتێندیان شۆڕدەكردەوە نێو ماڵی 
كابرا و دەنگی خۆیان دەگۆڕی و 
مەتەرێ،  و  )هەتەرێ  دەیانگوت: 
بەشی من باوێنە بن چەپەرێ(، جا 
خودای  و  خۆی  ماڵ  خاوەن  ئیتر 
لە  بۆ  دیاری  وەك  شتێكی  خۆی، 

پشتێندەكەیان دەپێچان.
وەڵاڵهی زۆر خۆش بووە. وەرن 
لە  رێز  ئێستا  دابی  بە  ئێمەش  با 
رۆژی  نەورۆز  بگرین.  نەورۆز 
ژیانە.  و  سرووشت  نوێبوونەوەی 
كۆنترین  رۆژ،  نوێ  یان  نەورۆژ 
بە  دەڵێ  بابم  كوردانە.  جێژنی 
شتی  و  خەلیفە  و  پادشا  هەزاران 
وا، كە رقیان لە كورد بوو، ویستیان 
و  بكەن  حەرام  لێ  جێژنەمان  ئەو 
وامان لێ بكەن وازی لێ بێنین بەاڵم 
جێژنە  لەو  واز  ئەگەر  منداڵەكان! 

بێنن وازتان لەخۆتان هێناوە...

ن: رەسووڵ سوڵتانی

منداڵەكاننەورۆزهات
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له   ئێستا  پێش  زۆر  ساڵه کانی  له  
نزیک لێڕه وارێکی گه وره  دارتاشێکی 
فه قیر له  گه ڵ هاوسه رو دوو منداڵی 
ژیانیان  گرتل  هانسل  ناوه کانی  به  
ئه و  هاوسه ری  ده برد.  سه ر  به  
پیاوه  زڕدایکی  دوو منداڵه که ی بوو 
بوو.  خراپ  زۆر  ئه وان  گه ڵ  له   و 
له و  رووی  ساڵی  وشکه   ساڵه   ئه و 
نه بوو  ئیدی هیچیان  ناوچه یه  کردو 
بۆ خواردن، رۆژێک دوای رۆژئاوا 
بوون ژنه  به  مێرده که ی گوت: ئێمه  
له  برسان ده مرین و هیچ ڕێگایه کمان 
نییه  بێجگه  له وه ی که  ئه و دوو منداڵه  
به ده ین.  فڕێ  لێڕه واره   ئه و  نێو  له  
گوتی:  گریانه وه   چاوی  به   پیاوه  
نه خێر ئه  من ناتوانم ئه و کاره  بکه م. 
پێداگری  هه ر  هاوسه ره که ی  به اڵم 
برسی  ئه وه نده یان  کرد.منداڵه کان 
نه یانتوانیبوو  شه وه   ئه و  که   بوو 
گوێ  قسه کانیان  هه موو  و  بخه ون 
ده گریا  ترسان  له   گرتل  ببوو.  لێ 
من  ئه   هیس  گوتی:  هانسل  به اڵم 
بۆ  بیرۆکه یه کم هه یه ، دوایی هه اڵت 
ده ره وه و گیرفانی پڕ کرد له  به ردی 
سپی بچووک، بچووک. به یانی رۆژی 
دوایی زڕدایکی منداڵه کان هاته  دیوی 
منداڵه کان و به  ده نگی به رز هاواری 
کرد، هه ستن ته مبه ڵه کان ده بێ بچین 
بۆ لێڕه وار بۆ کۆ کردنه وه ی چیڵکه . 
له   یه ک  به  هه ر  دا  نانی  له تێک  ئه و 
کچه کان و رۆیشتن بۆ لێڕه وار، هه ر 
چه ند هه نگاو که  ده ڕۆیشتن  هانسل 
ماڵه که یان  له   چاوی  راده وه ستاو 
گیرفانی  له   به ردی  یه ک  و  ده کرد، 
ئه وه   پرسی:  بابی  به رده دایه وه، 
خه ریکی چیت؟ هانسل وه اڵمی دایه وه  
سپییه که م  پشیله   له   چاو  خه ریکم 
ده که م، که  له  به ر هه یوان دانیشتووه  
وادیاره  خواحافیزی له  ئێمه  ده کات. 
نێوه ڕاستی  گه یشتنه   کاتێک  ئه وان 
پێی  کچه کان  زڕدایکی  لێڕه واره که  
گوتن ئێوه  که مێک پشوو بده ن. من 
له  گه ڵ بابتان که مێکی دیکه  دوورتر 

چیڵکه ،  کردنه وه ی  کۆ  بۆ  ده ڕۆین 
و  خوارد  نانه کانیان  وگرتل  هانسل 

نووستن.
هه ستان  خه و  له   کاتێک  کچه کان 
داهاتبوو. گرتل گریاو هانسل  شه و 
ڕاوه سته   گوتی   و  دایه وه   دڵداری 
هه تا مانگ هه ڵ بێت. ئه و کات ئێمه  
کاتێک  ده دۆزینه وه .  ماڵه وه   ڕێگای 
مانگ له  ئاسمان ده رکه وت کچه کان 
فڕێیان  که   به ردانه ی  ئه و  دوای  به  
دابوون و وه ک زێڕ ده دره وشانه وه  
به ره و ماڵ گه ڕانه وه . کاتێک  زڕدایکی 
کچه کان ئه وانی دیت سه ری سوڕما، 
ئه و  که   کرده وه   بیری  دوایی  به اڵم 
به ردانه ی  فڕێیان ده دان ئه وه  فێڵێک 

بووه .
گرتل  و  هانسل  ئه وه ی   دوای  شه و 
بخه ون، زڕدایک ده رگاکانی داخست 

بڕۆن  نه توانن  کچه کان  ئه وه ی  بۆ 
دووباره   به یانی  سبه ی  ده ره وه .  بۆ 
ژنه که  منداڵه کانی له  خه و هه ستاندو، 
لێڕه وار  به ره و  نان دانێ و  که مێکی 
درێژایی  به   هانسل  وه ڕێکه وتن. 
داده خست،  نانی  وردکه   ڕێگا 
رۆیشتن  زۆر  لێڕه واردا  نێو  به  
قه ت  که   جێگایه ک  چوونه   ته نانه ت 

نه یاندیبوو.
من  بحه سێنه وه   ئێوه   گوتی:  ژنه  

چیڵکه   کۆکردنه وه ی  بۆ  باوکتان 
ده بێ که مێک دوورتر بڕۆین. کاتێک 
خۆشکه   به   هانسل  داهات  ئێواره  
تاکوو  راوه سته   گوت:  بچووکه که ی 
مانگ ده رکه وێت ئه و کات به  ئاسانی 
به اڵم  ده دۆزینه وه .  ماڵ  ڕێگای 
نانه کانیان  له تکه   هه موو  باڵنده کان 
خواردبوو، گرتل گوتی: ئێمه  ناتوانین 
لێره   هه ر  ئێمه   ماڵ،  بۆ  بگه ڕێینه وه  
دایه وه :  وه اڵمی  هانسل  ده مرین. 
گرتل گیان نیگه ران مه به ! من ئاگام 

له  تۆیه . 
کچه کان له  نێو لێڕه واردا زۆر گه ڕان 
لێ  خه ویان  دارێک  بن  له   پاشان 

که وت.
جریوه ،  به   کچه کان  دوایی  رۆژی 
جریوی باڵنده کان له  خه و هه ستان، 
کرد.  پێ  هه ست  خۆشیان  بۆنێکی 

رۆیشتن  بۆنه که دا  دوای  به   ئه وان 
و گه یشتنه  خانوویه کی بچووک، 
ئه های  کرد  هاواری  هانسل 
شیرینی  به   خانووه   ئه و  گرتل 
و  کێک  له   بانه که ی  کراوه ،  ساز 
درووست  نۆقڵ  له   ده رگاکه ی 
ده مه وێ  من  گوتی  گرتل  کراوه . 
به   ئه و ده رگایه  بخۆم و  الیه کی 
یه که وه  ده ستیان کرد به  خواردنی 

چیرۆکی هانس و گرتل
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له   چاویان  ترسه وه   به   کچه کان 
پیرێژنێک  دیتیان  کردو  پشته وه  
به  دوو چاوی سووره وه  له  پشت 
هه ر...  هه ر...  راوه ستاوه :  ئه وان 
خۆشه تان  بۆنه   ئه و  ئێوه   هه ر... 
هه ر  من  کردوه ؟  پێ  هه ست 
دووکتان ده خۆم: چونکه  ماڵه که ی 

منتان خواردوه . 
قه فه سێک  له   هانسلی  دوایی 
هاویشت و به  گرتلی گوت: ئه گه ر 
باش  من  سووره کانی  چاوه   چی 
که   که سانێک  بۆنی  به اڵم  نابینن، 
هه ست  من  ماله که ی  نزیک  دێنه  
گرتلی  به   جادووگه ر  ده که م.  پێ 
گوت: من له  پێشدا براکه ت ده خۆم 
که  واته  ده بێ خواردنی باشی پێ 

بده ی تا قه ڵه و  بێت.
گرتلی داماو ناچار بوو هه موو ئه و 
کارانه ی پیرێژن پێی ده گوت وه ک: 
و  ماڵ  کردنی  خاوێن  هێنان،  ئاو 
جێ  خواردن  کردنی  دروست 

به جێی بکات.
خواردنی  رۆژێک  هه موو  ئه و 
دڵخۆشیی  ده بردو  هانسل  بۆ 
یه کتریان  به   ده دایه وه و  یه کتریان 
ده گوت: هه موو کارێک باش ده بێت. 
حه تمه ن باوکمان به دوامان دادێت 
پیرێژن  حه وتوویه ک  چه ند  دوای 
چووە الی قه فه س و گوتی: هانسل 
بوویه !  به تام  قه ڵه و  حه تمه ن  تۆ 
هانسل  به اڵم  من  بده   ده ستت 
ده ست  دایه   ئێسقانی  له تکه   یه ک 

جادووگه ر. 
نه یده دیت  باش  که  چاوه کانی  ئه و 
هێشتا  هانسڵ  که   کرده وه   بیری 
قه ڵه و نه بووه و گوتی وا باشه  گرتل 
بخۆم. ئه و به  گرتلی گوت بزانه  ئه و 

کووره  ئاگره  گه رم بووه  هه تا نانی 
جادووگه ر  بکه ین؟  دروست  پێ 
کوره که   ده رگای  ده یهه ویست 
که باب.  به   بکات  گرتل  بداو  پێوه  

ناتوانم  ئه من  گوتی  گرتل  به اڵم 
ئه و کاره  بکه م جادوگه ر قیژاندی: 
هه ی کچی بێغیره ت ئه من ئه و کاره  
ده که م به اڵم گرتل پیرێژنی بۆ نێو 
لێ  درگای  پێوه ناو  پاڵ  کووره که  

پێوه دا.
پڕ  باخه ڵه کانیان  گرتل  هانسل و 
له  ماڵی  که   زێو  زێرو  له   کرد 
جادووگه ردا بوو به یه کتریان گوت 
جادووگه ر  دۆستانی  له وانه یه  
رێگای  دا  هه وڵیان  ئه وان  بێن. 
چوونه ده ره وه  له  لێڕه وار ببیننه وه . 
دوای چه ند کاتژمێر که  له  لێڕه وار 
چۆمێکی  گه یشتنه   ده ره وه   چوونه  
گه وره و نه یانتوانی بپه ڕنه وه  له ناکاو 
بوو  په یدا  سپی  گه وره ی  قازێکی 
وه رن سواری  گوت:  کچه کانی  به  
پشتی من ببن و ئه من ده تان به مه  
ئه وبه ری ئاوه که  هه ردووک سواری 

پشتی قازه که  بوون و له  چۆمه که  
ده ستی  گرتل  هانسل و  په ڕینه وه . 
بوون  خۆشحاڵ  گرت و  یه کتریان 
تاریکه   لێڕه واره   له و  که   له وه ی 

به   کرد  ده ستیان  بووە،   نه جاتیان 
گۆرانی گوتن. باوکی منداڵه کان که  
به دوای ئه وان دا ده گه ڕا گوێی له  
له و  ئه و  بوو،  منداڵه کان  گۆرانیی 
لێڕه وار  له   منداڵه کانی  که   کاته وه  
بوو  ناره حه ت  زۆر  به جێهێشتبوو 
ئارامی  ساتیش  یه ک  بۆ  ته نانه ت 
به   چاوی  کاتێک  بۆیه   نه گرتبوو 
خۆشحاڵ  زۆر  که وت  منداڵه کان 
و  زێر  له و  که مێک  پاشان  بوو. 
ماڵی  له   منداڵه کان  که   زێوه ی 
و  فرۆشت  هێنابوویان  را  پیرێژن 
هیچ کات برسیان نه بۆوه  و هه میشه  
به  خۆشی و شادی ژیانیان تێپه ر 

ده کرد.
                                                                                                                 

و: محه مه دی ئیسماعیل زاده           
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ئایا ده زانن،
که  " فریدیک گوالند هاپکینز " ڤیتامینی دۆزییه وه ؟

ئایا ده زانن،
که  بریتانیا یه که م واڵت بوو که  پووڵی چاپ کرد؟

ئایا ده زانن،
که  له  کۆندا خوێ ئه وه نده  به  نرخ بووه 

 که  گرامێک خوێ ده گۆڕایه وه  به  گرامێک زێڕ؟ 

ئایا ده زانن،
که  روخسار له )٣٢ ( ئێسک پێکهاتووه ؟

ئایا ده زانن،
که  " لویی پاستۆر" میکرۆبی دۆزییه وه ؟

ئایا دازانن،
که  گه وره ترین بومه  له رزه لە )١00(ساڵی رابردوودا له  واڵتی

 شیلی روویدا؟

ئا: بێژان مه عرووفی

ئایا ده زانن ؟
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سارده کانی  رۆژه   له   یه کێک 
زستانی ١٣٦٣ هاتاوی بوو

هۆی  به   که   بنه ماڵه که م  و  من 
کۆماری  په ره ستی  کۆنه   رژیمی 
گونده کانی  ئاواره ی  ئیسالمییه وه  
ئه و  بۆیه   ببووین. هه ر  کوردستان 
زستانه  سارده  له  گوندێکی جوان به  
ناوی نیروان له  بناری سوورکێوی 
بانه  جێگیر بووین. من و خۆشکه کانم 
نه بووین  گونده که   خه ڵکی  چونکه  
هیچ کارو سه ر گه رمییه کمان نه بوو. 
خۆمان  کاتی  زۆربه ی  بۆیه   جا 
ته ماشا  به   و  په نجه ره    پشت  له  
ده برد.  سه ر  به   سروشت  کردنی 
منداڵه  جوانه کان دەزانن سروشتی 
سه رنج  جوان  ئه وه نده   کوردستان 
بێزار  لێی  هه رگیز  که   راکێشه   
که   کاته ی  ئه و  تایبه ت  به   نابیت، 
به فر کلوو کلوو دیته  خوار و زه وی 

سپی پۆش ده کات. 
ئه و رۆژه  به فرێکی زۆر باریبوو، 
سه ر  له   پۆل  پۆل  چۆله که کان 

سوێبانه کان نیشتبوون.
 منداڵه کان: ده زانن ئه و چۆله کانه  
سه ر  له   کۆمه ڵ  به   ئاوا  بۆ 
گوێسوانه ی بانه کان هه ڵ ده نیشن؟ 
له  به ر ئه وه ی هه م برسیانه  و هه م 

سه رماشیانه .
باسم  سه ره تادا  له   وه ک  هه ر 
سه رگه رمییه کمان  هیج  ئێمه   کرد 
کاری  هۆی  به   باوکیشمان  نه بوو، 
زۆر  پێشمه رگایه تییه وه   پیرۆزی 
رۆژه   ئه و  ماڵ،  ده هاته وه   که م 
دایکیشم چوو بوو بۆ ئه حواڵپرسی 
و  من  هه ر  گونده که .  نه خۆشێکی 
خۆشکه کانم به  ته نیا له  ماڵ بووین، 
هه ر بۆیه  زۆر وه ڕه ز ببووین. له و 
داهات،  مێشکم  به   شتێک  کاته دا 
ئه و  بۆ  بوو  دانانه وه   داو   ئه ویش 
چۆله کانه ی له  سه ر گوێسوانه که مان 

هه ڵنیشتبوون. 
هه ستام  جێگاکه م   له   یه کسه ر 

که   کرد  خۆشکه که م  بانگی  و 
بوو  بچکۆله تر  خۆم  له   ساڵ   ٢
پێکه وه  چووین بۆ دااڵنه که ، پێشتر 
چۆن  که   دیتبوو  گه وره کانم  له  
چۆله که کان.  بۆ  ده نا  دا  داویان 
که   که ره ستانه ی  ئه و  بۆیه   هه ر 
بوون  پێویستم  مه به سته   ئه م  بۆ 
هێنامن   خۆشکه که م  هاوکاری  به  
له   داوه که .  دانانی  به   کرد  ده ستم 
له   میتریمان  نیو  دارێکی  پێسدا 
سه ر به فره که  چه قاند و ته شتی جل 
داره که دا  سه ر  به   کرد  شوشتنێکم 
داره که   له   سه رێکم  هێنا  په تێکم  و 
گه نمم  مشتێک  جار  ئه و  داو  گرێ 
ته شته که و  ده وروبه ری  به   پرژاند 
له   په ته که م  دیکه ی  سه ره که ی 
له  پشتی  برده  ژوور و  گه ڵ خۆم 
دوای  دا.  مات  خۆمان  ده رگاکه وه  
دان  بۆ  هاتن  چۆله که کان  که مێک 

په ته که م  سه ری  منیش  خواردن، 
به سه ر  که وت  ته شته که   راکێشاو 
ده ورو  له   ئه وانه ی  چۆله که کاندا. 
و  هه ڵفڕین  بوون  ته شته که   به ری 
ئه وانه ش وا له  ژێر ته شته که  بوون 
له   له وانیش  بوون،  داومانه وه   به  
توانیم  ته شته که دا  البردنی  کاتی 
ئه وانی  و  بگرم  دانه یان  یەک  تانیا 

دیکه  له  ده ستم هه ڵفڕین.
خۆزگه  هه ر ئه و کات ئه و دانه یه ش 

له  ده ستم هه ڵفڕیبایه !
به سته   چۆله که   گرتنی  دوای 
خۆشکه که م  گه ڵ  له   زمانه که  
په تێکمان له  القی هااڵند وده ستمان 
کرد به  یاری کردن پێی. زۆری پێ 
نه چوو دایکم هاته وه و ئه و دیمه نه ی 
بوو،  تووڕه   زۆر  لێمان  دیت  که  

پێی وتین که  زوو چۆله که که  ئازاد 
بکه ین.

له   کردو  دایکم  قسه ی  به   منیش 
ده ره وه ،  هه ڵم فڕانده   په نجه ره که وه  
هه ڵفڕاندنێک! کۆمه ڵێک  به اڵم چۆن 
دار چنار له  پێش ماڵه که مان بوو یه ک 
به اڵم  نیشته وه .  به وێوه   سه ر چوو 
په ته که ی  چون  هه ڵنه فڕیەوه   قه ت 
القی له  له قی داره که  هااڵو نه یتوانی 
خۆی رزگار بکات ، بۆیه  ئه و چۆله که  
به سته  زمانه  به  داره که وه  ره قبۆوه . 
ئه و زستانه  من هه ر کات ده چوومه  
پشت په نجه ره که  چاوم به و دیمه نه  
سه ره و  چۆله که که   که   ده که وت 
هه ڵواسرابوو.  داره وه   به و  خوار 
به و  من  گه شه کان!  چاو  منداڵه  
بۆنه وه  قه ت خۆم نابه خشم، چونکه  
ئه گه ر من ئه و چۆله که یه م نه گرتبایه  
یان ئه گه ر له  کاتی ئازاد کردنی دا 

ئه و  بکردبایه ته وه   القیم  په ته که ی 
ئه وا  نه ده بوو.  به اڵیه   ئه و  تووشی 
کاته دا  ئه و  سه ر  به   ساڵ  چه ندین 
تێپه ر ده بێت به اڵم ئه و دیمه نه  وه ک 
له   به ر چاوم ماوه و  له   خۆی هه ر 

بیرو مێشکم ده ر ناچێت.
به دواوه  هه تا  کاته   له و  بۆیه   هه ر 
شتی  و  دان  داوه   هه وڵم  ئێستاش 
دابنێم،  چۆله که کان  بۆ  خواردن 
به ڵکوو  داو  مه به ستی  به   نه   به اڵم 
منداڵه   پێدانیان.  دان  مه به ستی  به  
ئازیزه کان! داوا له  ئێوه ش ده که م که  
ئه و هه ڵه یه ی من دووپات  هه رگیز 

نه که نه وه .
 ***

                                                                                                    
ن: ره وه ند   

ڕاوە چۆلەکە
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ماڵه کانیان  ساکار  و  ئه سرین 
وه کوو ئاوێنه  رووبه ڕووی یه کدین!  
قوتابخانه ،  نه چوونه ته   هێشتا 
باخچه ی  ده چنه   یه که وه   به   به اڵم 

ساوایان.
بوو،  هه ینی  رۆژ  حه وته مین 
ساکاردا،  شوێن  به   چوو  ئه سرین 
یاری  یه که وه   به   »وه ره   گوتی: 

بکه ین.«
»منیش  گوتی:  واڵمدا  له   ساکار 
یه که وه   به   دێم  یارییه ،  له   حه زم 

یاری ده که ین.«
له   هه ر  جوانه   کیژۆڵه   دوو  ئه و 
به ر درگای خۆیان به  په لک و چڵی 
رێحانه  و گه سکه  شاری باخچه یه کی 
و  خیز  به   کرد!  ساز  گچکۆکه یان 
کێشا،  ده وردا  به   خۆڵ حه ساریان 
درگایان بۆ هێشته وه ، ده ورو به ری 
ئاویان  و  کرد  پڕژێن  ئاو  خۆیان 

کرده  بن رێحانه  و گه سکه کانه وه .
چکۆله   چه نده   هه ر  باخچه که یان 
بوو، به اڵم له  پێش چاوی ئه وان زۆر 
له  باخی پاشا جوانتر بوو! باخیان 
رازانده وه  و به  ده وریدا ملیان نا له  

سه ما کردن و گۆرانی گوتن:
باخی به  رێحانه  و گوڵ

ئاوی بۆ دێنین به  گیان و به  دڵ
باخی به ر مااڵن له  دوور دیاره 
دارێکی سێوه  و یه کی هه ناره 
پڕه  له  ژاڵه  باخه که ی به ر دێ

کاکم میوانه  یا خوا به  خێر بێ
کاکم میوانه  به خێر بێته وه 

له  ژێر داری توو بحه سێته وه 
خۆی باوه شێن کا به  رێحانه  و گوڵ 

تێر بکا سه یری په پووله ی سه ر چڵ
ئه گه ر چی ساکار وردیله  و بێ دار 
و بار بوو، به اڵم وریا و زیت و زۆر 
زان بوو، ئه و شێعر و هه ڵبه ستانه ی 

ببوو،  فێر  ساوایان  باخچه ی  له  
ده کێشایه وه ،  وێنه ی زۆر جوانیشی 
له   کردبوو  پڕ  جوانی  ده فته رێکی 
هه نار و  دار  و  فیل  و  مامز  وێنه ی 

په پووله  و بووکه  شووشه ...
ئه سرین ده یگوت: »منیش حه زم له  

ژه نینی مۆسیقایه .«
بابی له  ژه نینی که ماندا مامۆستایه کی 

ده ست ره نگینه .
نیوه ڕۆ  نزیک 
کرده وه   بیریان 
ته پۆڵکه   چه ند 
کێوێک  و 
ده وری  له  
ن  خه که یا با

بکه ن،  چێ 
مه به سته   به و 
کۆما  دوو سێ 
قوت  خۆڵیان 
هه ر  کرده وه ، 
که   کاته دا  له و 
له   ده ستیان 
بوو،  خۆڵه که دا 
پیره  مێردێک به  
و  هات  الیاندا 
گوتی: »منداڵینه  
گه رمایه   به م 
له و  ده ست  بۆ 
وه ر  خۆڵه  
ده ده ن؟ خۆتان 

پیس مه که ن!«
وه ک  ساکار 
مێژ  له   ئه وه ی 

مامه   واڵمدانه وه ی  بۆ  خۆی  بێ 
»خۆڵ  گوتی:  کردبێ،  ئاماده   پیره  
بۆ پیسه ؟ ئه وه  نییه  بابم ده ڵێ، ئێمه  
دروست  خۆڵ  و  گڵ  له   هه موومان 

کراوین!«
گوتی:  رێگاوه   ده م  به   مێرد  پیره  
زۆر  و  زیت  و  زل  قسه   »چه ند 

زانه.«

بابی  له  کاتی شێو خواردندا  شه و 
ده کرد،  ته له فزیۆنی  سه یری  ساکار 
دابووه  به شی هه واڵه کان،  سه رنجی 
هۆی  به   »ئه مڕۆ  گوتی:  بێژه ر 
ته قینه وه یه کی به  هێز چه ند گه ڕه ک له  
به غدا کاول بوون، له  ئه فغانستانیش 
فێرگه یه کی زارۆکان به  پاڵ باخێکه وه  

به  سه ر یه کدا وێران بوو...«
ساکار به  په له  خواردنه که ی به  جێ 
هێشت و خۆی گه یانده  به ر درگای 

ماڵیان! 
به  شوێنیدا  بابی  و  دایک  وه ختێک 

رایان کرد، هه ر دوو کیژۆڵه  به  الی 
باخچه که یانه وه  راوه ستابوون!

***

ن: سه الح نیساری

بــــاخچــــــــهیزارۆکـــــــــــان
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له  شارستانه کانی  یه کێک  که نگاوه ر 
به   سه ر  کرماشانی  پارێزگای 
رۆژهه اڵتی کوردستانه . که  ده که وێته  
باکووری رۆژهه التی  کیلومیتری   ٨٧
له   شارستانه   ئه م  کرماشان.  شاری 
یه وه   جۆغرافیایی  هه ڵکه وته ی  باری 
شارستانی  گه ڵ  له   باکووره وه   له  
"ئه سه د ئاباد" و له  باشووره وه  له  گه ڵ 

و  "نه هاوه ند"  شارستانی 
گه ڵ  له   رۆژهه اڵته وه   له  
"تویسرکان"  شارستانی 
گه ڵ  له   رۆژئاواوه   له   و 
"سه حنه"   شارستانی 
هاوبه شی  سنووری 

هه یه . 
جۆغرافیایی  رووبه ری 
شارستانی که نگاوه ر ٨٤٥ 
کیلۆمیتری چوارگۆشه یه  

که  نزیک به  ٥/٣ ده رسه دی رووبه ری 
پارێزگای کرماشانی له  خۆ گرتوه .

له   شارستانی که نگاوه ر پێک هاتوه  
به خشی مه رکه زی "که نگاوه ر" و پێنج 
فه ش"،   " )دهستان(ی  دێی  گه وره  
و  "قه زوێنه "  "خه زه ڵ"،  "گه ودین"، 
ئه م  ئاماره کان  پێی  به   "کرماجان". 
که س   ٨١000 له   زیاتر  شارستانه  
ئه م  خه ڵکی  هه یه .  حه شیمه تی 
ناوچه یه  به  دوو زاراوه ی" له کی" و 
"که ڵهوڕی" قسه  ده که ن. زیاتر له  90 
شارستانه   ئه م  خه ڵکی  ده رسه دی 
 ١0 و  مه زهه بن  شیعه   موسڵمانی 
و  یارسان  دیکه ش  ده رسه ده که ی 

ئه رمه نی و جووله که ن.
له   میتر   ١٥00 که نگاوه ر  شاری 
ئاووهه وایه کی  و  به رزتره   ده ریا 
مێژووی  هه یه .  کوێستانیی  ساردو 
نیشته جێ بوونی مرۆڤ به  پێی ئه و 

له  "گه ودین ته په" ی  ئاسه وارانه ی که  
دۆزراونه ته وه   که نگاوه ر  شاری 
پێش  ساڵ   ٦000 بۆ  ده گه ڕێته وه  

زایین.
جۆغرافیزانی  خاراکسی  ئیزیدۆر 
له   زایینی  ی   ٣٧ ساڵی  یونانی 
که نگاوه ر تێ ده په ڕێت و ئه م ناوچه یه  
یاقووت  ده بات،  ناو  "که نگۆبار"  به  

حه مه وی له  کتێبی "مۆعجه م البه له دان" 
له  سالێ ٦٢٣ کۆچی مانگی که نگاوه ر به  
"که نگه وه ر" ناو ده بات، و مێژووناس و 
جۆغرافیناسه  عه ره به کانیش که نگاوه ر 

به  "قصرالصوص" ناو ده به ن.
کێوی  وه ک:  به رزی  کێوی  چه ندین 
سه نگه "  "سێ  کێوی  "سه رته خت"، 
ناوچه یه   له م  "ئه مرۆڵه "  کێوی  و 

دوو  بوونی  هه روه ها  هه ڵکه وتوون، 

چۆمی گه وره ی "سه راوی که نگاوه ر" 
و چۆمی "خوڕه م ڕۆ" بوونه ته  هۆی 
باری  له   ناوچه یه   ئه م  که   ئه وه ی 
وه ک  باخدارییه وه   و  کشتوکاڵ 
کوردستان  ده وڵه مه ندی  ناوچه یه کی 
بێته  ئه ژمار، که  ساالنه  به  رێژه یه کی 
زۆر گه نم، جۆ، گه نمه شامی "گوڵه دان"، 
چه وه نده ر، سێو، ترێ، هه رمێ، کۆخ و 
قه یسی و .... له  زه وییه  کشتوکاڵییه کان 
به رهه م  ناوچه یه   ئه م  باخه کانی  و 

ده هێنرێت. 
هه روه ها بوونی چه ندین ئاسه واری 
کۆن و مێژوویی و شوێنه واری 
سروشتی جوانی وه ک: مه عبه دی 
پردی  ته په ،  گه ودین  ئاناهیتا، 
مێژوویی  حه مامی  کووچه ، 
که نگاوه ر،  سه راوی  ته وه کول، 
سه راوی کۆترالنه ، سه راوی فه ش 
و سه راو ماران و ... بوونه ته  هۆی 
که نگاوه ر  که  شارستانی  ئه وه ی 
تووریستیی  ناوچه یه کی  وه ک 
کوردستان بێته  ئه ژمار که  سااڵنه  
خه ڵکانیکی زۆر رووی تێده که ن. 

ئا: کانی وایان 
***

واڵتەكەمان بناسین
»که نگاوه ر«
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