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داپارزیی رۆژھه تی کوردستان ده ری ده کا
ناوه ندی من

وته ی ئه مجاره مان

مندا چاوگشكانی كوردستان! 
ئم كاتتان باش.

دنیای  ٩٨ی  ژمارە   ك كاتك 
مندان دەگات دەستتان، پشووی 
و  نبووە  ته واو  ھشتا  ھاوین 
 وە. لكراونكان ندەرگای قوتابخان
بر ئوەی ل زۆربی ناوچکانی 
كوردستان پلی گرما ب رادەیكی 
زۆر دەچت سر، مجالی ھاتندەر 
كای كردن ل كۆن  ل ماڵ و 
 وە. بۆیتم دەبو یاریگاكان دا ك
 وە خۆمان بما ناچار دەبین ل
شتكوە سرقاڵ بكین ئویش 
خوندنه وه  به  تایبه تی خوندنه وه ی 
تماشای  مندان  چیرۆکی  کتبی 
 ب كردن  یاری  و  تلڤزیۆن 
و  پلیستیشن  و  كامپیوتر 
 .كردن  كای دیكی  ئامرەكانی 
خۆشویستكان!   مندا بم 
 دەب ت كچبیر نمان لمئ
دەیكین   ك كارك  ھموو  بۆ 
 رنامب و  بكین  دیاری  كات 
داڕژین . دەبت بۆ كای كردن 

كاتی  تلڤزیۆنیش  تماشای  و 
 ناب و  ھبت  دیاریكراومان 
ھموو كاتی خۆمان بۆ ئو دوو 
بوارە ترخان بكین، چونك زیاد 
ھروەھا  و  كردن   كای رادە   ل
 یفزیۆن زیانی ھلماشای تت
 وەمان لشكمان و بیركردنبۆ م
كز  چاوەكانمان  و  دەدات  تك 
منداكان!  كوابوو  جا  دەكات، 
كاتی   ل كاتژمركیش  چند  با 
رۆژانمان بۆ خویندنوەی كتب 
 ك دنیام  من  بكین.  دیاری 
باشترین  كتب   ك دەزانن  ئوە 
 ل ھاوڕیتی  و   مرۆڤ دۆستی 
كات  ھیچ  نه ک  كتبدا   گڵ  
زیانمان پناگینت بكو زۆریش 
لوەی  جیا  بۆمان.   ده ب بسود 
ك ل خوندنوەی كتب دا زۆر 
شتی تازە فر دەبین و دەتوانین 
رگای چاك و خراپ ل یك جیا 
بكینوە، كتب خوندنوە ھانمان 
دا  قوتابخانش   ل  ك دەدات 
باشتر  و  بت  كراوە  مشكمان 

مامۆستاكانمانوە   ل وانكان 
فربین. مندا ئازیزەكان! كوابوو 
زیاتر  دا   ھاوین پشووی  لم  با 
سردانی كتبخانكان بكین و كتبی 
حزمان   ك  بواران بو  تایبت 
بخونینوە.  و  وەربگرین  لیانه  
بو ھیوایی ك بتوانین لگڵ  
كتب دا ببین ب ھاوڕیكی زۆر 

نزیك و گیانی ب گیانی. 
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شاموراد كوڕی  خوالخۆشبوو 

شامی   ب  ك خواموراد 

كرماشانی ب ناوبانگ، ل سای 

بنمایكی   ل ھتاوی   ١٢٩٦

ھژارو دەست تنگ ل شاری 

كرماشان چاوی بۆ ژیان ھنا. 

 ب سایدا  چوار  تمنی   ل

ھۆی نخۆشیی مكوتوە ھر 

دووك چاوی ل دەست داو بۆ 

ببش  دنیا  بینینی   ل  میشھ

 یدا لنی مندامت ر لبوو. ھ

دایك  و  باوك  بوونی  نیعمتی 

بۆ  ناچار   ب و  دەبت  ببش 

دابین كردنی بژوی ژیانی شان 

دەدات بر كارو كاسبی.

 ك ئوەی  گڵ   ل شامی 

 چووه تن بووەو  نخوندەوار 

وریاو  زۆر  بم   قوتابخان

زیرەك بووە، ھر ئمش وای 

لی كردوە ك ل گڵ شیعری 

شاعیرانی ناوداری فارس وەك 

حافزو سعدی و خیام ئاشنا 

 تییم ئاشنایر ئھ ت. رەنگب

 تبووب و  تكردبت  كاری 

 ب دەست  ئوەی  بۆ  ھاندەری 

شیعر گوتن بكات. 

تمنی   ل ھر  شامی 

 ب دەكات  دەست  الوەتییوە 

داخوە   ب بم  گوتن،  شیعر 

ب ھۆی نخوندەوار بوونیوە 

شیعرەكانی  نیتوانیوە 

زۆر  بشكی  و  بنووستوە 

و  ناو چووە   ل ل شیعرەكانی 

ھلپرست  كسانی   رەنگ یا 

كردبتیان ب شیعری خۆیان.

زۆرینی  ناوەرۆكی 

 شیعرەكانی شامی فرەتر رخن

گرتن له  دیاردە كۆمیتییكانی 

ئران  سردەمی  ئو 

بر   ل ھر   .وكوردستان

ئوەش ك شامی ب شاعیری 

ئشعاری كۆمیتی ناسراوە. 

ھه ر  گوتنی:  ھژار  مامۆستا 

نشینی»ی  «كرا  شیعری  تنیا 

الپڕە  ھگری سدان  شامی، 

.وەیكدانفسیر و لت

شیعری  گوتنی   ل شامی 

دا  كلھوڕی  كوردیی 

گیشتووه ت لووتكو ھر بم 

داھنری  ناوبانگی  بۆنیوە 

شیعری  سادەی  شوەی 

كلھوڕیی پدراوە. 

بشك ل شیعرەكانی شامی 

كرماشانی ب ھوڵ و كۆششی 

موكریانی  ھژاری  ماموستا 

كۆ كراونوەو ل ژر ناوی « 

 ١٣٦٢ سای  دا،  گوڵ»   پكچ

ھتاوی ل چاپ دراون. 

منداڵ  و  ژن  خاوەن  شامی، 

بووەو ل پاش خۆی چوار كچ 

ماوە.   ج  ب  ل كوڕكی  و 

سرئنجام پاش ٦٧ ساڵ ژیان 

ل رۆژی ٢ خزەوەری ١٣٦٣ 

ھتاویدا پاش بربرەكانییكی 

نخۆشییكی  گڵ   ل زۆر 

درژماوەدا بۆ ھمیش ماوایی 

 ل ترمكی  كردو  ژیان   ل

گۆرستانی « باخ فیرده وس»ی 

خاك   ب كرماشان  شاری 

ئسپردرا.

 ئا: فرشید محممدی
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 به یه ک زانست  وانه ی  مامۆستای  رۆژک 
که   به ره   دووگیاندارناو    ده له قوتابییه کانی 
وشکایی و ئاوی بن، قوتابییه که  ده ت: یه که میان 
بۆق، به م دووه میان نازانت وده ت :بۆقکی تر

***

حاکم : بۆچی قه رزی ھاوڕکه ت ناده یه وه ؟
ته نھا  ده م  پی  ساه    س قوربان  قه رزدار: 
سه عاتکیش  ده ت  که چی  بکه   چاوه ڕم  مانگک 

چاوه ڕت ناکه م.

ده ریا  له كه ناری  کابرایه ک  ڕۆژكیان 
دانیشتبووزوو زوو ده یگوت ئافه رین 

ده ی  ھنده   بۆچی  پرسی  لی  كه سك 
ئافه رین؟

ھاوڕكه م  له دونوه   گوتی:  دایه وه و  وه می 
ده ر،   نه ھاتووه ته   ئیستا  ھه تا  ئاوو  ژر  چووه ته  
ئافه رین چ ھه ناسه یه كی درژت  منیش پی ده م 

ھه یه !!!

سر   ل شین  ئاسمانی  ژر   ل
زەوی شش برا پكوە دەژیان ئو 
دەنواند.  رەنگكیان  ھركام   برایان
رەنگی  برای  شش   ب  بۆی ھر 
رۆژك  دەركردبوو.  ناوبانگیان 
زەوییكی  سیران،   چووبوون  ك
ل دەوری  پكوت،  رووتیان چاو 
 پ زۆریان  و  كۆبوونوە   كزەویی
سیر بوو. ئاخر تا ئو كات زەویی وا 
 وتنك ر بۆیدیبوو. ھیان نرووت
 ین؟ لكن ین و چبك كبیر چڕاو ت
 ناو برد. زەرد كئاخردا دەستیان ھ
برا گورەیان بوو ھستاو وتی ھر 
ئستا ب رەنگی خۆم ھتاوك ل سر 
ئو زەویی دەكشموە و ب گرمیی 
دەبخشیم.   پ تینی  ھتاوەك گوڕو 
زەرد وای كرد بم زەوییك نگۆڕا 
ھر ب ڕووتیی مایوە شین وتی 
منیش كارم ل دەست دت ھر ئستا 
 ی پكی چووكو گۆل كانی و جۆگ
ل ئاو دەكشموەو ئو زەوی ی پاراو 
دەكم. ئویش كاری خۆی كرد بم 
زەوی یك نگۆڕا. برای سھم وتی 
نۆبی من، رەنگی من سوزە و ھر 
ئستا ئم زەوی ی پ دەكم ل دار 

و درەخت گوڵ و گیا، با ل ھتاوو ئاو 
كك وەربگرن و گش بكن. سوز 

تاكوو ماندوو بوو كاری كردو دوایی 
ب شكتی ل بن دارك پای داوە بۆ 
حسانوە. برای چوارم و پنجم و 
ششم ك بریتی بوون ل سوور و 
 كدیتیان زەویی وش و سپی، كنب

یكیان  دەستی   ،دەچ سوز  ھر 
گرت و گوتیان سوز ب تنیا ناحزە 
بكین  جوانكاریی  بك  ئمش  با 
ماوەیكی   ل كارو   ب كرد  دەستیان 
كورت دا ئوەندەیان گوڵ ل سر دار 
و گژو گیاكان كشایوە ك دەتگوت 
یك   كزەویی و   نگو بحری 
پارچ پ بوو ل گوی ھمڕەنگ و 
نخشی  دەتگوت   كزەویی جوان. 
فریشت دەستكردەكان، ئوەندە جوان 
ھموو  سرنجی   ك ببوو  رازاوە  و 
رادەكشا  خۆی  الی  بۆ  ربواركی 
لو  روویان  باندەكانیش  پپوولو 
دفن  تر  ئوەندەی  و  كرد   زەویی
بوو براكان ل سیران گڕانوە ماڵ 
ماوەیكی  و  بوون  زۆر خۆشحاڵ  و 
زەوییكیان   پارچ باسی  ھر  زۆر 
دەكرد و شاد بوون لوەی ك ل كاتی 
سوودیان   ب كاركی  دا  سیرانیش 
یكتر  ب ھاوكاریی  ل دەست ھاتوە، 
 ل  پ ئاوا  رووتیان   زەویی ئو 
نخش و نیگار كردوە، براكان ل كاتی 
 ل كات  ھیچ  دا  بیاریان  گفتوگۆدا 
یكتر ھلنبن و ھر وا ب یكوە 

زەوییكان بنخشنن 
                                                    

     نووسین: ناسح خاكی

چیرۆكی شش برای رەنگی
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 كان! رەنگویستخۆش مندا
ل گورەكانتان بیستب ك ئگر 

بۆ جاركیش بووە پتانیان 
گوتبت « داكون، ھه ی شوە 

بتانباتوە». 
ده ی ئستا با بزانین شوە 

چیی و چ جۆرە بیك بۆ سر 
مرۆڤ؟

و  میكرۆب  دەزانن  وەك  ھر 
ھنرن  نخۆشی  ڤایرۆسكان 
 ل و  مترسیداریشن  تنانت  و 
تووشی  جۆراوجۆرەوە  رگای 
لو  یكك  دەكن.  نخۆشیمان 
 رەنگ  .بوون بریندار   گایانر
لشمان  شونكی  جار  گلك 
 پ گوێ  زۆرمان   بووب بریندار 
ندابت، بم ب پچوان زۆریش 
میكرۆبك  جۆرە   چونك  .گرینگ
ھی ل نو خاك و خۆڵ و تۆزو 
ئاژەڵ و  پیسایی  خۆی شقام و 
پی   ك دەژی  ...ھتددا  و  مرۆڤ 
یۆمی  كلۆسترید   » دەگوترت 

تتانی»
ئم  كاتك  ئازیزەكان!    مندا
میكرۆب ل رگای برینوە چووە 
دەڕژێ  نو جستمان ژەھرك 
و دەبت ھۆی جۆرە نخۆشییكی 

كوشندە  چكیی 
كۆزاز  ناوی   ب
 ل  مئ  ك
پی  دا  كوردی 
دەین « دەردە 

كۆپان یا «شوە»
گرژبوونی   ب  خۆشیین ئم 
چاو،  و  دەم  مل،  ماسوولككانی 
چناگو شویالگ دەناسرتوە، 

جستوە  نو  چووە  كاتك   وات
ئندامان تووشی گرژ بوون  ئو 
حاتی   ك جۆرك   ب دەبن، 

 ب داپچاوی  دەم  و  پكنینی 
تووش بووەك دەدا.

ئو  گشكان!  چاو   مندا
مندانی ك واكسنكان ل خۆیان 
ئو  برامبر   ل  میشھ دەدەن 
جۆرە نخۆشییاندا پارزراون و 
ئو  رۆژان   ل رۆژك  ئگریش 
جستیان  نو  چووە   میكرۆب
نیگران  و   نیی مترسی  جگای 
مبن. ك وات تا كاتك ك گورە 
دا  خۆی  كاتی   ل  میشھ دەبن 
بچن الی دوكتور و كوتانكانتان 
ژیانی  ئوەی  بۆ  مكن،  بیر   ل
 دوور ل شاوە و بداھاتووتان گ

.خۆشی بن
خۆشویستكان!   مندا
منداڵ  شوە   ب كورد   وەیئ
 ل وەك  ھر  بم   ،ندەترس
شوە  پكرد  ئاماژەمان  سرەوە 
توندو  چكیی  نخۆشییكی 
كوشندەی. ك وات  حتمن ئو 
جستتان  شونكی   ك كاتانی 
 ت بزمار بنانبریندار بوو یان ت
تایبت بزماری ژەنگاوی ل القتان 
رۆچووه ، بچن نخۆشخان تاكوو 

به  دوور لو جۆرە بی بن. 
                                                       

نووسین: سه ید جالل ساحی

نخۆشیی شوە

رررر

به  دی خۆتان

 ره نگی بکه ن
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گورگ و برخ

ھبوو نبوو، گورگكی بۆری ددان تیژی برسی، ل دارستانكی نزیك ماندا دەژیا. گورگك ھتا 
 ل بچت. حزی  ھموو شونك  بۆ  و  بكات  ھموو شتك  دەیتوانی  بوو.  ھز   ب زۆر  بوو،  گنج 
خواردنی ھر شتك بای دەچوو خرا بدەستی دەھنا. ن ل مرۆڤ دەترسا و ن ل سگلی شوان. 
شوان نیدەھشت خك بنوون. بردەوام دەھات دەوری مان و دەیلووراند. گورگ بۆر زۆر زۆر 

لخۆ بایی ببوو. ھات، ھات، ھات، ھرچی پی خۆش بوو كردی. ھرچی پی خۆش بوو خواردی..

 

بوو.  پیر  وردە  وردە  بۆر   وتن. گورگرزین ككانی وەلالق
 ل ك كدەخوارد. ڕۆژری نروا چاو برسی بوو. تم ھت ببوو. چاوەكانی كز ببوون. بتاق ب
خواردنی مڕك ببووەوە چووە سركانی بۆ ئوەی ئاو بخواتوە و دەست¬وپلی بشواتوە. سیری 
 كرخب و ل شی چووە پل .وەیریكی ئاوخواردنخ ،واری كانیاوەكل ك لیرخۆوا بكرد ئ

تووڕە بوو.
گوتی: برخی ناڕەسن، ئوە بۆچی ئاوەكم ل دەشونیت و لیخنی دەكیت؟ 

برخك گوتی: ئزبنی، ئوەی ئاوەك قوڕاو دەكات ئوە تۆی، من نیم. ئوە تۆی ل سرووی 
 ناوی دەست و پلی تۆیوە خوخواری تۆوەم. ئ من لوە. ئناویت دەشۆیلی خووە چنگ و پمن

دت و دەچت نو گرووی منوە. بۆ بیانووم پ دەگریت؟

گورگك چاوی ل سوور كردەوە و گوتی: ئوە جونت ب من دا؟ ئوە جونت دا؟ زۆر باش جون 
 ن بریت جوكراویت. تۆ فت نز و حورمری رورە و بچووكی نازانیت. فنیت و گبدە. تۆ ناڕەس
من بدەی. ئوەتا ئستاش ھموو لشم بریندارە. لبیرم ناچتوە سای ڕابردوو ب شاخ تیژەكانت 

لت دام و ھموو گیانمت ھدڕی. 
برخك گوتی: من ئمساڵ ل دایك بووم. شاخی چی و لدانی چی؟ من تۆ ناناسم. ئوەندە دەزانم 

تۆ قسم ل دەگیت و بیانووم پ دەگریت. چیت لم دەوێ؟
گورگبۆر ئوەندەی دیك چاوی ل سوور كردەوە و گوتی: وا دیارە تۆ من ب درۆزن دەزانیت. 

ئوەیش سووكایتییكی دیكی ب منی دەكی. ئاوا دەستت ل ھناگرم. شرت ب بتخۆم.
ئاوەكدا   جۆگ  ب  كرخۆب خونی  ھدڕی.  برخۆكی  گرووی  بوو.   رخۆب ئامبازی 
بیانووی  و  دادت  ڕۆژك  كی  گیان،   خوای دەیگوت:  شپۆلكانی  زمانی   ب  ئاوەك و  دەڕۆیشت 

زۆرداران دەبتوە و تواو دەبت؟ خوای گیان ك ھی لسر ھژاران بت جواب؟

داڕشتنوە: ڕەسووڵ سوتانی
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رۆژك مشك بچكۆل ل دایكی پرسی: ئرێ 
دای ك ل ھمووان بھزترە؟ دایكی پكنی 
ھزی  خۆی  قدەر   ب كسو  ھر  گوتی:  و 

.یھ
مشك بچكۆل پی وابوو ك دایكی گاتی 
ئمۆ  گوتی:  دا  خۆی  دی   ل دەكا.  لگڵ 
دەچم نو دارستان و ھاوڕیكی بھز بۆخۆم 

دەدۆزموە.
ل ما ھات دەرێ و برەو دارستان وەرێ 
كوت، رۆیشت و رۆیشت تا ئو كاته ی ماندوو 

و ھیالك لسر عرز راكشا.

ك ل ھمووان ب ھزتره ؟

 چاوی ب
ھتاوی گرم و رووناك 

كوت، ل دی خۆی دا گوتی: ھتاو 
رم

ل ھمووان بھزترە. چونك ھموو 
شونك رووناك دەكا. ھستا و ھاواری كرد. 
ئی ھتاوی درەوشاوەو جوان ك ل ئاسمان 

دەدرەوشیوە، ئمن ب دوای ھاوڕیكی بھز دا 
دەگڕم، تۆ دەبی ب ھاوڕم؟

 م لمن پئ ك نی و گوتی: راستكتاو پھ
رووناكی بم ھور ل من بھزترە. چونك ئو 

ی: پم نی نیپ

 من بگرێ و روناكاییم ل ش بپ دەتوان
.نبست

مشك بچكۆل ماوایی ل خاتوو 
ھتاو كرد.

بینی.  ھوركی  كردو  ئاسمان   ل چاوی 
.ورەكھ یشترۆیشت و رۆیش تا گ

سوی ل ھور كرد و گوتی: ئی ھوری 
پ ل باران، ئمن بدوای ھاوڕیكی بھز دا 

دەگڕم. تۆ دەبی ب ھاوڕم؟
ئمن   ك  راست پكنینوە گوتی:   ب ھور 
من   ل با  بم  دنم،  بۆ  ئاوتان  دەبارم، 
بھزترە، چونك ئو ئمن بۆوالو ئوال دەبا. 

مشك ماوایی ل ھور كردو وەرێ كوت.
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وه رگان له  فارسییه وه : دایکی نارین

دەنگی   ب  مشك
ناكاو   ل كرد.  بای  بانگی  برز 

 زانی ك ستا. مشكك ھیووكژەگ
بای  ئی  گوتی:  و  كرد  ھات. سوی  با 

بھز ك دەچی بۆ شونك. ئمن ب دوای 
دەبی  تۆ  ئرێ  دا دەگڕم  بھز  ھاوڕیكی 

ب ھاوڕم؟
ھموو   دەچم ئمن   ك  راست گوتی:  با 
 چونك بھزترە  من   ل كو  بم  شونك 
كاتك دەگم كو ئیتر قوەم پی ناشك و 

ناچارم راوەستم.
مشك سوپاسی كردو وەڕێ كوت.

مشك بچكۆ گیشت كو. كمك 
ئی  گوتی:  و  كرد  سوی  و  كوت  وەسر 

ھاوڕیكی  بدوای  ئمن  بھز،  و  برز  كوی 
بھزدا دەگڕم تۆ دەبی ب ھاوڕم؟

كو گوتی: راست ك من برزو بھزم بم كاتك ك ك 
بردەبنوە. . .  بردەكانم  ھموو   نبجوو خۆی  زەوی 

كوات زەوی ل من بھزترە.
مشك بچكۆ گوتی: كوات ئمن لگڵ زەوی 

دەبم ھاوڕێ و وەرێ كوت.

 وەكك لسر   مشك
و  كرد  زەویی  بانگی  و  خوارێ   ھات

كو  دەتوانی   ك بھز!  زەویی  ئی  گوتی: 
ئتۆ  دەوێ  بھزم  ھاوڕیكی  ئمن  بلرزنی. 

دەبی ب ھاوڕم؟
  م لورەم بمن زۆر گئ ك زەوی گوتی: راست
من بھزتریش ھی. بۆ نموون بۆخۆت دەتوانی ئمن ن 

كون بكی و خانووم ل دروست بكی.
  ت كردەوەو  دایكی  قسی   ل بیری  تازە   مشك

گیشت ك ھر بوونوەرك بهشی خۆی ھزی ی 
  ك كرجم ك بكا ، بكار ھهیه و دەتوان

باش بیری ل بكاتوە.با
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جیاوازییه کانی ئه م ونانه  ببیننه وه 

دیجلو فورات

ئم دیجل و فوراتین                              كوڕو كچی وتین

ل شاخی سختوە دین                     ب جووت گۆرانی دەین

دەگینین سوی                                پ ل عترو گووی

داری بڕووی گ سوز                         ب دار خورمای با برز

ل بر ھزاران مادا                               ل گڵ گورەو منادا 

  دەبستین بزمی ئاھنگ                      دەبارنین گوی شنگ

روو ل ھر شون دەكین                      خرو بری بۆ دەبین

چونك روون و رەوانین                             ئاودری نیشتمانین

برەو ھر شون دەچین                         بڕزو خۆشویستین

بم ئمش وەك ئوە                          دمان پروەردەی كوە 

ك دوور بین ل نیشتمان                       دەمان گوش دەستی ژان

دەبین ب تم ب كپی                            ل گڵ ھوركی سپی

دەبین ب شست باران                           شاد دەبین ب نیشتمان

ئم دیجل و فوراتین                           كوڕو كچی وتین

                                                                                                      لتیف ھمت
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رۆیشتبووە   كوڕەك
و  دوور  سفركی 
مانگك  چند  درژ. 
بوو ك بنماكی ھیچ 

ھواكیان لی نبوو.
بوو ك بنماكی ھیچ بوو ك بنماكی ھیچ 

دایكی كوڕەك ل خودا 
دەپاڕایوە ك كوڕەكی 
بگرتوە  سمتی   ب
دەپاڕایوە ك كوڕەكی دەپاڕایوە ك كوڕەكی 

بنماكی  باوەشی 
 ب رۆژك  ھموو 
ئندامانی  رژەی 
نانی  بنماكی 
یك  بردەوام  دەكردو 
دەكردو  زیادیشی  نان 
پنجرەی  پشت   ل
دادەنا،  ماكیانی 
ربواركی  ئگر  تا 
رۆیشت  بودا  برسی 
ھموو  ھیبگرت. 
پشت  پیاوكی  رۆژیك 
كووڕ بودا تدەپری و 
نانكی دەست دەدایو 
دەیگوت: ھر چاكیك 
بۆ  پاداشكی  بكن 
دەگڕتوەو  خۆتان 
ھر خراپیكیش بكن 
خۆتان  بۆ  زیانهكی 

دەگڕتوە. 
چوو  و  ھات  رۆژ 

لم   كژن رۆژك  تا 
پشت  پیاوە  وتیی 
دگران  زیزو   كووڕەك
گوت:  خۆی   ب بوو. 
ھر  نك  پیاوە  ئو 
من   ب دەسخۆشی 
ھموو  بكوو  نات 
 یرست ئم  رۆژك 
دەكاتوە،  دووپات 
 .ستی چییبنازانم م

لم   كژن رۆژك 
پشت  پیاوە  وتیی 
 زا واو بت كووڕەك
 ب دا  بیاری  و  ھات 
بووە  شوەیك  ھر 
خۆی  مل   ل پیاوە  ئم 
بكاتوەو ل ناوی ببات. 
 ی كو نانئ ر بۆیھ
 ل رۆژك  ھموو  وا 
دای   رەكنجپ پشت 
تا  كرد  دەرمانداو  دەنا 
دەستی   ل  وەیم شب
 كووڕەك پشت  پیاوە 
 ل بم  بت،  رزگاری 
گوت:  خۆی   ب ناكاو 
من   ك  ككار چ   مئ

دەیكم...؟
 ج  ب دەست   بۆی
ژەھراوییكی   نان

نانكی  ھگرتوەو 
پشت   ل دیكی 
وەك  دانا.   رەكنجپ
پیاوە  رۆژك  ھموو 
بودا   كووڕەك پشت 
نانكی  و  تپڕی 
وتكی  و  ھگرت 
نانكی  و  نانكی تپڕی  و  تپڕی 

كردەوەو  دووپات 
رۆیشت.

شو  درەنگانی 
 كژن مای  دەرگای 
 كژن  ك كاتك  لدرا، 
كردەوە  دەرگاكی 
كوڕەكی دیت ك ھموو 
جلكانی دڕاوەو ئاۆزو 
كوڕەكی دیت ك ھموو كوڕەكی دیت ك ھموو 

و  وبرسی  الواز  كزو 
 پشت دەرگاك ماندوو ل

راوەستاوە. 
كاتك   ل  كوڕەك
دایكی   ل چاوی   ك دا 
دەكرد گوتی: دای گیان 
ئگر موعجیزە ندەبوو 
خۆم  نمدەتوانی 
 ل ماوە،  بگینموە 
خۆم  خۆم نمدەتوانی  نمدەتوانی 

ئرەدا  چند كیلومیتری 
و  برسی  رادەیك   ب
الواز ببووم ك خریك 
دەچووم.  ل ھۆش  بوو 
پشت  پیاوكی  ناكاو   ل

لم   ك دیت  لم كووڕم   ك دیت  كووڕم 
ئو  بۆوە،  ئو نزیك  بۆوە،  نزیك 
 دام نانكی  دام پیاوە  نانكی  پیاوە 
 نان ئم  گوتی:  نان و  ئم  گوتی:  و 
 ك  كخوراك ك تنیا   كخوراك تنیا 
دەیخۆم،   رۆژان دەیخۆم، من   رۆژان من 
تۆ   ب دەیدەم  تۆ ئمۆ   ب دەیدەم  ئمۆ 
زیاتر  من   ل تۆ   زیاتر چونك من   ل تۆ   چونك

پویستیت پیتی. 
قسكانی   ك قسكانی كاتك   ك كاتك 
بوو،  تواو   بوو، كوڕەك تواو   كوڕەك
 ب گۆڕاو  رەنگی  ب دایكی  گۆڕاو  رەنگی  دایكی 
ئگر   وە كھات ئگر بیری   وە كھات بیری 
ژەھراوییكی   ی نانكژەھراویی  نان
 رەكنجپ پشت   ل رەكنجپ پشت   ل
و  ە و ت ی تبا گر ن و ھ ە و ت ی تبا گر ن ھ
نانكی دیكی ل جگای نانكی دیكی ل جگای 
ئستا   ،ناباین ئستا دا   ،ناباین دا 

كوڕەكی مردبوو.
 ك بوو   وەیش ك بم  بوو   وەیش بم 
 یو وتمانای ئ ل كژن یو وتمانای ئ ل كژن
ك ھموو رۆژك پیاوە ك ھموو رۆژك پیاوە 
پشت كووڕەك دووپاتی پشت كووڕەك دووپاتی 

دەكردەوە تگیشت.
 مندا  ب مندا  ب
 كان! ئاوایویستخۆش كان! ئاوایویستخۆش
چاكو  پاداشتی   و كچاك پاداشتی   ك
مرۆڤك  ھر  مرۆڤك خراپی  ھر  خراپی 
 مرۆڤ ئو  بۆ  مرۆڤ رۆژك  ئو  بۆ  رۆژك 

دەگرتوە.
                                                                                                                          

وەرگران: شاھۆ

پاداشی چاك و خراپی ھر مرۆڤك 

رۆژێ بۆ ئو مرۆڤ دەگرتوە

ڕۆژكیان كوڕك چووە 
ناو دوكانكوە، بۆ ئوەی 
 كفونلت  بگات دەستی 
برده   سندووقپپسییكی 
نزیک  تلفۆنكو چووە 
ژمارەیكی  و  سری 
گرت. دوكاندار سرنجكی 
 ل گوی  داو  كوڕەكی 
 بزان ئوەی  بۆ  گرت 

دە چی. 

دادە  وتی:   كوڕەك  
من  با  بدە  ڕگم  گیان 
حوشكه تان  چیمنكانی 

ببموە. 
بم  ووتی:   كژن
كسكی دیك ئو ئركی 

پ سپردراوە. 
كوڕەك وتی: دادە گیان، 
 تان لو نرخمن نیوەی ئ
وەردەگرم ك دەیدەن بو 

 .سك
ژنك وتی: من ل كاری 

ئو كس زۆر ڕازیم. 
ھوڵ  زۆری   كوڕەك
من  گیان!  دادە  وتی:  دا 
دەرەوەی  حوشكو 
حوشكشتان بۆ خاون 
دەكموەو چیمه نکتان بۆ 
له  ھه موو  دروست ده که م 
چیمه نی ئه م شاره  جوانتر 
ڕازی  ھر   كژن  .ب

نبوو.
 كوڕەك ب خۆشییوە 

تلفونكی داخست. 
 دا دووكاندارەكو كاتل

وتی:  و  پشوە   ھات
ئو  زۆرم   !كوڕەك
 ،ی  یفك  ب ڕەفتارەت 
 ل دەتوانی  تۆ  بۆیه   ھه ر 

الی من كار بكی. 
وتی:   كووڕەك
ھر  من  سپاس،  نا، 
خۆم  كارەكانی  دەمویست 

ھبسنگنم.
 م كسو كر ئمن ھ 

كار بۆ ئو ژن دەكم. 

 و: ھانا وریا. 

ھسانگاندنی كار
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رۆژك ل رۆژان پیاوك 
وشتركی ھبوو ك باری 
ھدەگرت.   پ خكی 
زۆر   رۆژان  وشترەك
 كماندوو دەبوو. چیرۆك
 ك پدەكا  دەست  لووە 
خاوەن وشترەك دەیوست 
ھر  بكا،  ناڵ  وشترەكی 
بۆی لو شونی ك لی 
زۆریان  خككی  بوون 
ل كۆببۆوە و ھركسو 
 دەنگ دەكرد.  قسیكی 
دەكرد  زۆریان  دەنگكی 
ھیچ كامیان گوی ل قسی 
ندەبوو،   دیك ئوی 
یكك دەیگوت چۆن قاچی 
وشتر ناڵ دەكرێ؟ ئوی 
وشتر  خۆ  دەیگوت  تر 
تا   نی گودرژ  و  ئسپ 

بم  بكرێ؟  ناڵ  قاچی 
خاوەنكی دەیگوت: ئمن 

وشترە  بو  خكی  باری 
قاچكانی  ھدەگرم 

ھموو بریندار دەبن.
ھمووی   ل بم 
 ك بوو  ئوە  گرنگتر 

خاوەنكی  ھرچی 
 وشترەك دەدا،  ھوی 
قاچی برز ندەكردەوە تا 

نای بكا.
بۆقك  كاتدا  لو 
لو  ھر  ماكی   ك
گوی  بووو  دەورووبرە 
 ككخ باسی  قسو  بۆ 
ماكی   ل راگرتبوو، 
ھاتدەرو ب نو خككدا 
گیاندە  خۆی  تا  رۆیشت 
كمك   .وشترەك الی 

راوەستاو گوی بۆ قسی 
كاتك  راگرت،   ككخ
باس؟  چ   ك تگیشت 
سر   دایفر خۆی   پل

.پشتی وشترەك
كاتك خكك چاویان 
ب بۆقك كوت، زۆر پی 
كمك   كبۆق پكنین. 
 ل چاوكی  راوەستاو 
ئم  وتی:  كردو   ككخ
 وادەزان داماوە  وشترە 
ئازاری  كردن  ناڵ   ك
ھی بۆی قاچكانی برز 
قاچم  ئیستا  من  ناكاتوە. 
برز دەكموە نای بكن 
 و بزان بیبین تا وشتره ك
 موو بھ ،ئازاری نی ك
و  پكنین   كبۆق قسی 
 پ دەستی  دەنگ   ،دەنگ
 ك وشترەكش  كردەوە، 
ئو قسان بزاری كردبوو 
لو ھل ككی وەرگرت 
و بۆقكی لسر پشتی 
ڕا برداوە خوارێ و لو 

شون دورر كوتوە.

و: ف پیام 
بدەستكارییوە  

وشتر و بۆق

ئایا ده زانن؟

ئایا دەزانن ماوەیك لمو پش گوندی ھجیج سر ب شاری پاوە له الیه ن ركخراوی نتوە یكگرتووەكانه وه  به  

خاونترین گوند ناسرا؟.

ئایا دەزانن منداڵ ل وەرزی بھاردا خراتر لو وەرزەكانی دیكی ساڵ گورە دەبت؟.

ئایا دەزانن مرۆڤ ھیچ كات ناتوانت ب چاو كراوەیی بپژمت؟.

ئایا دەزانن گورەترین نھنگی جیھان ب ناوی نھنگی ئاوی رەنگ ٣٣ میتر درژو ١٨٠ تۆن كشیتی؟.

ئایا دەزانن فیل دەتوانت تا پنج تۆن وات پنج ھزار كیلۆ بار ب ئاسانی ھبگرت؟.

ئایا دەزانن زروو یك جار دوو تا س سانتیمیتری چوار گۆش خون دەمژت و دوای ئوە بۆ ماوەی یك ساڵ 

ھیچی دیک ناخوات؟.
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دلوڕان
ناوە   ك دلوڕان 
 ی (دێ لوڕو) واتككۆن
 ل یكك   ،لوڕان گوندی 
قزاكانی پارزگای ئیالمی 
رۆژھتی   ب سر 
 تودەك  ك  كوردستان
٢٢٠كیلومیتری باشووری 
ئیالم.  شاری  رۆژھتی 
مژووی نیشتج بوونی 
مرۆڤ ل ناوچی دلوڕان 
دەگرتوە بۆ ١٠ ھزار 

ساڵ پش ل ئستا.
 ل دلوڕان  قزای 
ئاوا،  ناحیی زەرین   س
ناحیی  و  مووسیان 
پك  دلوڕان  مركزی 
ھاتوە. ئم قزای ب پی 
 ٧٠  ب نزیك  ئامارەكان 
حشیمتی  كس  ھزار 
 زایم قكی ئو خ یھ
كھوڕی  زاراوەی   ب
زۆربه ی   و  دەكن   قس
موسمانی  خككی 

شیع مزھبن.
ی  ر له با

ی  ت و ك ھ
یوە  جوغرافیایی 
 تودەك دلوڕان 
شارەكانی  نوان 
دەڕەشار  و  ئاودانان 
 ب سر  مھرانی  و 
پارزگای ئیالم و شاری 
 ب سر  ئندیمشكی 
و  خوزستان  پارزگای 
 زایق ئم  عراق.  وتی 
كیلومیتر   ٢٣٠  ب نزیك 
 ل ھاوبشی  سنووری 
 .یراق دا ھتی عڵ وگ
 زایق ئم  ھوای  ئاوو 
گرم و وشكو ل وەرزی 
ھاوین دا پلی گرماكی 

دەگات سرووی ٥٠ پله ی 
 ب دلوڕان  سانتیگراد. 

 زەویی زۆریی  ھۆی 
و  پیت   ب

ە  و نیی كا ت ك ە ر ب
 ناوچ  ل یكك   ب
و  كشت  دەومنكانی 
 تد كوردستان  كای 

نزیك   نسا  ك ئژمار 
تۆن  ھزار   ٢٠٠  ب

و  گنم  دانولی 
جۆ ل زەوی ی كشت و 
 یناوچ ئم  كاییكانی 

برھم دەھنرت.
قزای دلوڕان ب ھۆی 
كانگاكانی  بوونی  زۆر 
وەك  زەوییشوە  ژر 

دەومندترین   ل یكك 
و  كوردستان  ناوچكانی 
دت،  ئژمار   ب  ناوچ
كانگاكانی   ل جیا  چون 
و  ئاھك  سیمان،  گچ، 
خاوەن  ئاسن،  بردی 
سرچاوەی نفت و گازی 
ئاماژە  جگای  زۆرە. 
 ب نزیك  ئوە   ك  دانپ
بیرە   ل  ك  یدەی  س
باشووری  نوتییكانی 
ناحیی  و  دلوڕان 
ل الین رژیمی  موسیان 
كۆماری ئیسالمی ئرانوە 
 ك دەھنرت  دەر  نوت 
 وتو نپارەی ئ  ل ھیچ 
 یم ناوچبۆ ئاوەدانی ئ

ترخان ناكرت. 
چندین  بوونی 
شونواری  ئاسوارو 
و  مژوویی  و  كۆن 
وەك  جوان  سیرانگای 
 ،تك مژوویی  تپی 
علی  مژوویی  تپی 
كش، قی ھنجیر، قی 
شواخ،  قی  سان،   سك
چوار تاقی، پردی مژوویی 
زەرین  كدەی  حوت 
ھوەیر،  ئشكوتی  ئاوا، 
 ممشش ئشكوتی 
ئاوی  ئشكوتی  كورە، 
بش درژ، تاڤگی كاور، 
گوندی  تاڤگی  حوت 
قیر،  كانی  خه ربوزان، 
زۆر  و  گرم  ئاو  كانی 
 دیك جوانی  شونی 
دلوڕانیان  قزای 
كردووه ت ناوچیكی 
 نسا توریستیی ك
 ل زۆر  خككی 
 كناوچ و  ئران 
بۆ  تدەكن  رووی 

گشت و گوزار.
                        

                                   

نوسین: كانی وایان

وتكمان بناسین
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