
  سەرکـەوتـنی چـۆلـەکـەکـان

  
ەڵـێک چـۆلەکە لە گـونـدێکی دڵگـیری کوردسـتانـدا دەژیـان. بەیانیان زوو لەخـەو ـکۆم

تێروپڕ دانیان دەخواد. لە چەمەکەی هەڵدەسان، چینەیـان دەکرد و لەگەڵ مـریشکەکاندا 

رۆژانەیان بوو.نـزیک گوندەکەش، تێر ئاوی ساردیان دەخـواردەوە. چەمەکە جـێژوانی   

یـان دەکـرد و یەکـتریان راودەنـا. بە ـینەوە، یارـتـیشـان دەنـی دارەکـۆپـەر لـق و پـلەس

ووە دڵی خەڵـکی گـونـدەکەوە. کەس ئـازاری نەدەدان. ـجـریـوەجـریـۆ خۆشـییان خـستـب

ەکە، زۆر رقـیان لە فـاقـە و دارالستـیک دەبـۆوە. دـونـدااڵنی گـمن  

 کۆمەڵێک قەلەڕەشی نامۆ کە لە بیابانەوە هاتبوون، دایان بەسەر چەمەکەدا ورۆژێک 

ئازارێکی زۆری چۆلەکەکانیان دا و چەمەکەیان لێـداگـیرکردن. چۆلەکەکان زۆر دڵتەنگ 

و  بوون، بەاڵم بێـدەنگ بـوون. بە شەرمەوە دان و ئاوی دێیەکەیان دەخوارد، دامابوون

. بیـریان لە چەمەکەیان دەکردەوە  

رۆژێک گەورە چۆلەکەکان، هەمووانی کۆکردەوە وپێی وتن: بە خەم و بێدەنگی و ترس 

ـەو داگـیرکـەرانە ان لـەکەمـەمـت چـت دەبێـێک بێـرخـەر نـە هـت، بـرێـناکـان پێـمـیچـه

 رزگاربکەیـن. 

 چـۆلەکەیەک وتی: جا چـیمان پێـدەکـرێـت؟!
 

قـەلەڕەشەکان لە ئێـمە گەورەتـرن، خاوەنی دەنووک و چڕنووکی  ەکی تر:ـۆلەکەیـچ

 بەهـێزترن! ئێمە لە هەقیان نایەیـن!
 

. نـاوەنی راستەقـینەی چەمەکەیـمە خـچـۆلەکەیەکی تر: بەاڵم ئەوان داگیرکەرن و ئێ

  نابێـت لـێیان بترسین و بێـدەنگ دانیشـین و هـیچ نەکەیـن.

ئەگەر بترسین هـیچمان پێناکرێت، راستە ئەوان لە دەمخۆش،  گەورەی چـۆلەکەکـان:

و بەهـێزترن، بەاڵم گەر ئێمەش یەکـبـین، دەتـوانیـن لە چـەمەکەمـان  رـمە گەورەتـئێ

دەریـان بکەیـن. ئەوان پانـزە قەلـەڕەشن، ئێـمە سەد و پەنجا چـۆلەکـەیـن. دەبین بە 

پێکـدەهـێنـین. لە بەرەبەیانـدا هـێڕش گرووپـەوە، هەر گروپێک لە دە چۆلەکە زە ـپان

 دەکەینە سەریان.
 

 چـۆلەکەیەک: مـن ئامادەم لە پێنـاوی چـەمەکەمانـدا خـۆم بەخت بکەم.

هەر هەمـوومان ئامادەیـن. ووان: ـهەم  

 گەورەی چۆلەکەکان: هەر بژین. ئەم یەک هەڵوێستییەمان مایەی سەرکەوتنمان دەبێت. 



هەڵفڕین. لە هەموو الیەکەوە ، چۆلەکەکان بەرەو چەمەکە لە بەرەبەیـانی ئەو شەوەدا

هـێڕشیان کردە سەر قەلەڕەشەکان. تا قـەلەڕەشـێک دەنـووکێکی دەگـرت، چـۆلەکەکان 

 دە دەنـووکیان دەگـرت. 

. لە کـوێـوە هـاتبوون روویـان لەو ن و هەڵـفـڕیـنـوو قەلەڕەشەکان بەزیـزۆری پێنەچ

ە سـنووری خـۆیـان ـکـان دوایـان کـەوتـن تا بـە تـەواوی لەـشـوێنـە کـردەوە. چـۆلـەک

سەربەرزییـەوە گەڕانـەوە بۆ چـەمەکەی نیشـتمانی ۆشی و ـدەریانکردن. ئـینجـا بە خ

خۆیـان و نیـشـتمانی هـەزار ساڵەی باپیـرانیـان. پیـرۆزبـاییان لـە یەکـتری کـردوو و 

 ئاهـەنگی رزگارییـان سـازکـرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نـازی نەخـشەسـاز

 

از کچۆڵەیەکی رووخۆش و زیرەکە، الی هـاوڕێ و مامۆستاکانی زۆر خۆشەویستە. ـن   

، بەهـرەیەکی باشی وێنەکێـشان و نەخـشەسازیشی زارەـوڵ و گوڵـەزی لە گـئەو زۆر ح

 هـەیە. سااڵنە بە چەنـد تابـلۆیەک بەشداریی پێشانگەی قـوتابخانەکەی دەکات و خەاڵت

زەوییـەکی گـەورە هەبـوو. شارەوانی بڕیـاریـدا ئەو  داـانـبەدەستدەهـێنت. لە گەڕەکەکەی

زەوییە بکاتە باخچـە. بۆ ئەم مەبەستەش لە تەلەفـزیـۆنـدا پێـشبڕکێیەکی بۆ جوانـترین 

 نەخـشەی باخچـەکە راگەیاند. 

لەبـەرخـۆیەوە وتی:گـوێی لە راگەیـانـدنی پێـشبڕکـێکە بـوو، زۆر دڵخـۆشبوو. از کە ـن  

.ەم"ـانێک ناکـەکەش نەبەمەوە هـیچ زیتـشبڕکێکە نەکەم! گەر خەاڵـداریی پێـ"بۆ بەش  

مانگێک بۆ وەرگرتنی نەخشەکان دیاریکرا. ناز بیری لە نەخشەیەکی شایستە کردەوە. 

یدا، شا. تا لە کۆتایـۆری کێـۆراوجـشەی جـلە ماوەی ئەو مانگەدا زیاتر لە دوانـزە نەخ

جەم بیرۆکەکانی لە نەخشەیەکدا گەاڵڵە کرد. سەر  

لەسەر کارتۆنێکی گەورە بە بۆیەی رەنگاوڕەنگ نەخشەکەی کێـشا. بە داری هەمەجۆر 

شـوێـنێکی تایبـەت بە یاریی  و دەوەـشەکەی رازانـەمەڕەنگ و چـیمەن، نەخـوڵی هـو گ

کوڕێکی بە جـلی  لە دەروازەی باخچـەکەشـدا، پەیکەری کـچ و منـدااڵنیشی دیاریکـرد.

. لە کـۆتـاییـدا نـاو و نـاونـیشان و ژمـارەی تەلـەفـۆنـەکەی بـاوکی لە شاـوردییەوە کێـک

. شەکەـشەکەدا نووسی. دایک و باوکی ناز، زۆر سەرسامبوون بە نەخـێکی نەخـسووچ

 هـەر ئـەو رۆژە نەخـشەکەیـان گەیـانـدە شارەوانی. 

، لـیژنەی سەنگانـدنێکی وردـەڵـارەوانی. دوای هـە شبوونـتێکـڕا پانـزە نەخـشە گەیشـت

ەڵـبژارد. ئەنجـامـەکەی لە ـن نەخـشە هـەڵسەنگانـدن نەخـشەکەی نـازی بە جـوانـتریـه

داوایان لە نـاز کرد بۆ وەرگرتنی خەاڵتەکە  د.ـدا راگەیانـچەند تەلەفـزیۆن و رۆژنامەیەک

 سەردانی شارەوانی بکات. 

لە خۆشیدا، ناز کە لە تەلەفـزیۆندا، گوێی لە ناوی خۆی بوو گەشایەوە. ئەو شەوە ناز 

 تا درەنـگانێک خـەوی لـێنەکەوت. شەو بەالیـەوە زۆر درێـژ بـوو.

بۆ بەیانییەکەی ناز و دایکی چوون بۆ شارەوانی. لەوێ بە گەرمی پێشوازییان لێکـرا. 

خەاڵتـەکە. سـەرۆکی شـارەوانی بە دایـکی  بۆ وەرگـرتنی ووینـاتـدایکی وتی: ئێمە ه

 نازی وت: بە نەخشەکەدا دیارە بەڕێـزتان ئەنـدازیارێکی لێهاتوون!

کچـمە و  دایکی نـاز بە خەنـدەیەکەوە وتی: ببوورن من خەاڵتگرەکە نیـم، ئەمە نازی

نەخـشەیەی کـێشاوە. بیرۆکەکەش هـەر بـیرۆکەی خـۆی بوو.  ئەم  

امەی ـبـڕوان .ایەکی زێـڕی لە مـلی نـاز کـردـدالـییـکی شـارەوانی، مدا سـەرۆـلە کۆتـایی

. وەک رێـزێکـیش سەرپشکـیان کرد، ناوێک بۆ باخچەکە ردـرێـزلێنانیشی پێشکەش ک



بـدۆزێتـەوە. نـاز پاش کەمێک بـیرکردنەوە وتی: زۆر باشە، مـن ناوی دەنێم باخچەی 

 کوردسـتان.

باشە، ئێـمەش لەژێـر ناوی باخچـەکەدا دەنووسـین ـش وتی: زۆر ارەوانیـەرۆکی شـس

   "نەخـشەسـاز: نـازی بەهـرەدار".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ەڕووـوول و داربـگەرەل  

 

تاریک و رەش، لە بیابانەوە بەرەو باکوور هەڵیکـرد. زیانێکی  یرۆژێک گەردەلوولێک

 زۆری بە باخ ودارودەوەن و ئەو شوێنانە گەیـاند کە لەسەر رێگەی بوون. بێبەزەییانە

نایە کـۆمـەڵـێک ـهـێالنەی هـەزاران باڵـندەی رووخـانـد و باڵـندەکانی ئـاوارە کـرد. مـلـی

بـەڕوویـەک کـرد و قـیـژانـدی: ئـەوە بـۆ رێتـان . رووی دەمی لـە پیـرەدارداربـەڕوو

ێرە شوێنی ئێمەیە، تـۆی نامـۆ مـلت پێوەنـاوین و پێگـرتـووم؟! پیرەداربەڕوو وتی: ئـ

 شەڕمـان پێـدەفـرۆشـیـت. 

کەن، ـۆڵـگەکە چـگەردەلـوولەکە دوای مانـدووبـوونێکی زۆر، قـیژانـدی: تا زووە رێ

ـدەتەکـێـنم.لە رەگـەوە هـەڵتان ەرناـئەگ  

پیرەداربەڕووەکە بە دەنگێکی دلـێرەوە وتی: ئـێرە نیشتمانی هەزار ساڵەی ئێمەیە و 

، گەردەلـوولی لە ینـرسـار ناتـەی تـۆی بەدکـین. ئـێمە لە هـەڕەشـێیناهـێڵـهـەرگـیز ج

 تـۆ رەشـتر و پـیستر ملیـان پێـوەنـاین، بـەاڵم نەیـانتـوانی هـەڵـمانکەنـن. 

تـوانـایـەوە و دڵـڕەقـانە، دەستـیکـرد بە وو ـەمـوو، بە هـووڕەبـوولەکە زۆر تـگەردەل

ت، ـشـانەوە نەهـێـەاڵی بە دارەکـانی وەرانـد، گـبەرەکانی ان.ـدنی داربەڕووەکـراوەشان

بەاڵم هەرچەنـدی کرد، نەیتوانی قەدەکان بە  لـق و پۆپی زۆریانی شکاندەوە و رایماڵین.

ئـەو ناوەی چـۆڵکـرد.  ۆڕیـوولەکە بەزی و بە سەرشـگەردەل ت.ـنێئاستەمیـش بجـووڵـێ

 داربەڕووەکانیـش سەربـەرزانە لە جـێگەی خـۆیـان مانـەوە. 

بە هـاتنی وەرزی بەهـار، داربەڕووەکان لـقی تـازەی ناسکـیان دەرکرد و گەاڵیـان کـرد. 

امی ناسک. بە جارێ ـڕووە وەریوەکانیش لە شوێـنی خـۆیـاندا شینبوون و بوونە نەمبە

ئەو ناوە بـووە بەڕووسـتان. باڵنـدەکـانیش گەڕانـەوە و لەسـەر لـقی دارەکـان هـێالنەی 

دروسـتکـرد و ژیـانێکی نوێیـان دەستـپێکـرد.  جـوانـتریان  

 

 

 

 

 

 

 

 



فـریـاگـوزار نایـیـم  

 

بەاڵم لە  مینا کچـۆڵەیەکی کوردی رووخـۆش و زیـرەکە. ئەو لە نەرویـج لە دایکبووە.

مـیـنا رۆژانـە سـەیـری اوکی ـک و بـوردی بـووە. دایـەوە بە باشی فـێری زمـانی کـماڵ

تەلەفـزیـۆنە کوردییەکان دەکەن و گوێ لە هەواڵەکانی کوردستان دەگرن. لە رۆژێکی 

کوردستانی ێک لە کەناڵەکان دیمەنی ئاوارەکانی رۆژئاوای ـدا، یەکـساردی زستانزۆر 

کە لە تـرسی داعـشی دڕنـدە، مـاڵی خۆیـان جـێهـێشتبوو و لە باشووری پەخـشدەکرد، 

، لە کەمـپێکـدا نیشتەجـێ کرابـوون.کوردستان  

لە دیمـەنەکەدا کچـۆڵەیەکی قـژ زەری هـاوتەمەنی مینای تێـدابـوو، کە پێاڵوی لە پـێدا 

. لەسەرما شین و مۆر ببووە و دەلەرزی. نەبـوو. کراسێکی کۆن و تەنکی لەبەردابوو

 بە بینیـنی ئەو دیمـەنە، دایـکی میـنا خـۆی پێنەگـیرا و دەستی بە گـریان کـرد. 

؟ لەو کاتەدا مینا چووە ژوورەوە، کە بینی دایکی دەگری، برسی: دایکە گیان بۆ دەگری

 دایکی وتی: مینا گیـان، بـۆ ئەو منـداڵە ئاوارانە دەگریـم.

لی گەرمیان لەبەردا ـۆچی جـەوانە کـێن؟ بـنی، پرسی: ئـەکانی بیـداڵـە دیمەنی منینا کـم

ێ؟ەرزـۆ دەلـە قـژ زەردە بـەو کچـیە؟! ئـدا نیـان لە پێـنییە و پێاڵوی  

دایکی وەاڵمی هەمـوو پرسـیارەکانی میـنای دایـەوە و تـێـیگەیـانـد کە ئەوانـە کوردن و 

 کەسوکاری ئێمەن.

، بە تایبـەتی بـۆ دیمـەنی ئەو کچـۆڵیـەی لەسەرمـا دەلـەرزی. بـوونگـراـمـیـنا زۆر دڵ  

لەم کاتـەدا لیـژنەی کۆکـردنەوەی هاوکاریی بۆ ئاوارەکان، کە لە دوو خوشک و برایەک 

ـێنرابوو، چوون بۆ ماڵی مینا. دوای پشـوویەکی کورت، چنـوور خان کە ئەندامێکی پێکه

ربـێی؟ ێووری بەخــناڵـێی پوەکوو جارا، ا گیان، ئەوە بۆ نـلیژنەکە بوو بە مینای وت: می

شتێک زویـری کـردووی!تدەکەم ـەسـه  

ک ـڕێـکی مـیـنا چـوو بـدایئەڤـین خـانی ۆبـوون، ـەرقـاڵی گـفـتوگـەوان سـاتێکـدا ئـلە ک

لـیژنـەکە. چنوور خـان وتی: خـۆشبیـت، بێگـومان بە هاوکاریی  نا و دای بەـپارەی هـێ

ن.ـاردەکەیـتی رزگـووان، ئەو منـدااڵنە لە سەرما و برسـێهەمـ  

  میـنا کە گوێی لەو قـسانەبوو، وەکوو گوڵ گەشایەوە، یەکسەر رایکرد بۆ ژوورەکەی.

ۆ ـاس بـنایان وت: سوپـە دایـکی میـەسـتان و بـەکە هـێک ئەنـدامـانی لـیژنـاش کەمـپ

خـواحـافـیز. پێـش ئـەوەی بـڕۆنـە دەرەوە، مـینا . ئـێـمە دەبێـت بـڕۆیـن، انـاوکاریتـه

ـتن! دیمەنـێکی چەنـد سەرنجـڕاکێش وەسـکایە بـگەڕایـەوە و بە دەنگی بەرز وتی: ت

بـوو. میـنا دەغـیلەی پارەکەی و هـەنـدێک جلوبەرگ و جووتێک پـێاڵو و قەمسەڵەیەک 

دایـانی نـا و وتی: پـوورە  ، لە بـەردەم چـنوور خـانوونـاری نەهـێنابـتا بەکـشـکە هـێ

ا شین و مۆر ـەرمـە قـژ زەردەی کە لەسـچنـوور، تـکایە ئەمـانە بـدەنە دەست ئەو کچ

ەرزی.  ـۆوە و دەلـبب  



 سـاڵو نـیـشـتـمـان

 

، هـەر لە منـداڵـییەوە، حەزی لە دەنگی باڵـندە بـوو. لە باخچـەی شایەکی بیابان نشـین

وان و دەنگخۆشی ـو قەفـەزی زیـوینـدا، چەندین مەلی جکۆشکەکەیـدا، لەنێو تەلبەنـد 

هەبوو. خۆشەویستریـن و جوانتریـن و دەنگخۆشـتریـن باڵنـدە بە الی شاوە کەوەکەی 

ندە ـا هـێـۆوە. شـدبـگە بـۆ رازانـاڤـاخ و تـنی لە شـگـیـکی زۆر رەنـزارێـوڵـوو. کە گـب

 هـۆگـری باڵنةدەکانی بـوو، تا رادەیەک لە زمانیـانی دەزانی. 

دەسا. دەچووە دیاری و گوێی ـەو هەڵـەی لەخـپی کەوەکـاسـپە قـاسـان بە قـانیـا بەیـش

. بەاڵم سەری لەوە سووڕمابـوو، کە کـەوەکەی هەمـوو جارێک لە کۆتـایی رتـدەگـلێ

"نـیشـتمانسـاڵو ئـەی "خـوێنـدنەکەیـدا، دەیوت:   

کـەوەکە لە چـیت کـەمە؟! خۆشـترین دان و دڵگـیرتـرین  "دەیـوت: ۆیەوەـەرخـشا لەب

مانەکەت ـی ئـاخ بـۆ نیشـتـاوەکـەت زیـوینـن. ئیـتر بـۆچـشوێنـت هـەیە، قـاپی دان و ئ

 هـەڵـدەکـێشی؟! تـۆ بـڵـێی نیشـتمانـەکەت لـەم شـوێنە قەشـەنگتر بێـت!" 

بەیـانی بوو، گـوێی لە قاسپە قاسپی  خـەونی بیـنی، لە خـەونـەکەیـداشـەوێکـیان شـا 

مان" ـتـشـەی نیـاڵو ئـەوەکەی وتی:"سـر کـی تـوو، وەک رۆژانـرتبـەی گـەوکـک  

کەوەککە  و بڕوات بـۆ نیشتمانەکەی. بەرەاڵکرد و پێـیوت کە هەڵـفـڕێ شا کەوەکەی

ەڵـفـڕی.ـبەرەو باکوور ه  

شا( ش بووە باڵـندە و هـەڵـفـڕی و قـۆناغ بە قـۆناغ دوای کەوەکە کەوت، تا بزانێت )

 نیشـتمانەکەی لە کوێیـە؟ 

ـڕین، گەیشتـنە دۆڵـێکی کوردستان، کە کەوتبووە نێـوان دوو ەکی زۆر فـدوای ماوەی

زنجـیرە چـیای بەفـرین و بەرزەوە. چیاکان بە دارستانی چـڕ داپـۆشرابوون. دۆڵەکە 

روون، لە گوڵزاری سروشتی و  کانیاویلە پـڕبوو لە دار و دەوەن و تاڤگەی جـوان، 

بـۆن و بەرامە خـۆش. شا لە هەمـوو الیەکەوە گـوێی لە چریکەی مەلی دەنگخـۆش 

ڵڕفـێنی نەبینیبوو. لەبەرخۆیەوە سووناوی و دـوو. ئەو لە ژیانیدا دیمەنی وەهـا ئەفـب

ـەشـتە! کەوەکـەم ناهـەقی نیـیە، کـە ئـاخ بـۆ ئـەم وتی:"هـەبێ و نەبێـت ئـێرە بەه

   نیشـتمانە هـەڵـدەکـێشێ".

چـووە سەر کانیـیەکی سازگـار و تـێر ئـاوی خـواردەوە. ئینجـا چـووە سـەر  کەوەکە

رد:ـکـاواریـار هـێ جـێکی پـڕسـۆزەوە، سـپـاسـپە قـاسـەبەردێـک، بە دەم قـاشـت  

ێـت شـادبـوومـەوە"ەم، پـەکـرینـمانە شـیـشـتـەی نیـۆخـ"ئ  

:لەو کاتەدا پۆلێک کەو هـاتـن و لە دەوری کـەوەکە نیـشتـنەوە. کەوەکە هاواریکرد  

 "ئـۆخـەی بە کەسوکارم و بە هـاوڕێکانـم شادبوومەوە". 

 دواتر لەگەڵ هـاوڕێکانیدا، دایان لە شەقەی باڵ و بەرەو لوتکەی چیایەک هەڵفـڕین. 



دەنـگی قـاسپە قـاسپی کەوەکەی خـەبەری بـۆوە. دەستـبەجێ چـوو شا لە  ،لەم کاتەدا

دەرگەی تەلبەنـدی کەوەکەی کردەوە و ئازادیکـرد. کەوەکە بەرەو باکوور هەڵفـری و 

 لەچـاو ونبـوو.

دواتـر هەمـوو باڵـنـدەکانی تـریشی ئـازاد و وتی:"هـەمـووتان ئـازادن و بچـنەوە بـۆ 

 نیشـتمانەکانی خۆتـان. 

لە ێکی کـێویی ـاژەڵـندە و ئـاڵـوو بـەمـراوی ه ،کـارێـە بڕیـەو رۆژەش بـەر ئـه

   واڵتـەکەیـدا قـەدەغـەکـرد.

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خــۆڵی کوردســتان                                      

  

 دایکبووە.لەرویج نە ، لەو زیرەک و رووخـۆشە کی کوردی جوانکـیلەیەم کچۆڵەمـریـە

 ممریـە ڵیدا دەدوێن.. بۆیەگەزمانی شیرینی کوردی لە ر بەوە هەماڵە دایک و باوکی لە

رویـجی بـووە.ی منـدااڵنیـشدا فـێری زمـانی نەباخچـە باشی کوردی دەزانێـت، لە بە  

ردانی بـۆ سە بە ڵ دایک و باوکیـدا،گەهـاردا لەبە ش سـااڵن بـوو، لەم شەپـێرار مریـە

سوکاری کە باشووری کوردستان، کە وە بۆ شاری سلێمانی لەهاتنە فـتەماوەی دوو هە

سـوکاری دایکی و باوکی و کە بە م شـارە دان. زۆری پێخۆشـبوو کەدایـک و باوکی لـە

م مریەلێ شـوێنی کوردستان. یـرانیش بردیان بۆ گەڕان و سەخزمانی ئاشنابوو. بۆ گە

گـوڵ و گـوڵـزاری جـوان و  کانی کوردستان و بەنگەشەەـجـوان و ق نەجـوانی دیمـە بە

رسام بـوو. هـاری کوردستان زۆر سەبۆنخۆشی بە  

. ڕەتی دایـەی بنـەپـۆلی دووەمی قـوتـابخـانە ، لەشـت سـاڵەنی هەمـەم تەمساڵ مریـەئە  

ڵێک یاندا، کۆمەکەکانی چـێشتخانەکانی رەفتەییەشووشە نێو خانە وەدا، لەماڵە دایکی لە

و  هـاراتی بـریانی و کـفـتەبە کـاری و لە پـڕن: لە ی بچـووکی ریزکـردوون، کەشووشە

ت و ین ئاڵەنـدری تـیژ و زەردەچـێوە و چەو یاپـراغ، جاتـرە بۆ نـاو نـۆکاو و بیـبە شفتە

 زیش بەکاغە ر پارچەسەوە.. لەدووبارە پڕی دەکـردنە تاڵ بوونایەبە هـاراتی تر.. کەبە

می رنجی مـریـەسە وەی كەکـانی نووسـیوون.. ئەهـاراتەکی بەیە ک بەکوردی نـاوی یە

کانـدا دایـانابـوو، کی رەفـتەیەانـەنێـو خجـیا لە دایکی بە بـوو، کە یەو شووشەراكێشا ئە

 ش دایەشیەو شووشەنـاو ئەوەی لەئە م وایـدەزانی کەنـووسیـبوو. مـریەریشی نەسەلە

و وەی لـەک جاریش دایـکی ئەبـۆ یـە یبـینی کەاڵم نەهـاراتی چـێشـت، بەبە لە جـۆرێکە

نێـت. کـاری بهـێبە دایـە یەشووشە  

کـاری نـاهـێنیت؟ ؟ بۆ بەهـاراتێکی تێـدایە، چ بەنیایەتە بە و شـووشەئە م: دایکەمریـە  

. خـۆڵی تێـدایە یەو شـووشـەم گیـان ئەوە: مـریـەکی ناسکەیەنەزەردەخە دایـکی: بە  

وە؟!چـێشتە ؟ بۆ خۆڵیـش دەکرێتەوە: خـۆڵی تێـدایەرسامیـیەنین و سەپێکە م ـ بەمریـە  

وە. چـێـشـتە م خـۆڵ ناکـرێتەکـەکچـە .. نەڵـێ.. خـۆڵـی کوردسـتانی تێـدایەدایـکی : بە  

؟ رویـج خـۆڵ نیـیەنە ی لەری سـوڕما: خـۆڵی کوردستان؟! ئـەم: هـێنـدەی تر سەمریـە  

. یەمـوو واڵتـێکـدا خـۆڵ هـەهە رویـج  و لـەەن م، لەکەشـیرینـە ڵـێ کچـەدایـکی : بە  

؟! خـۆڵی کـوردسـتانـت بـۆچـیـیە واتەم: کەمریـە  

دایک بووین. کوردستان لە م گیان، من و باوکت لە. مریەم پرسیارەتم پێخۆشەدایکی: ئە

ڵمژی، مان هەوای کوردستانروەردە کراین و گەورە بـووین، هەکوردستان گۆش و پە لە



روبـوومی خـاكی کوردستانـمان خـوارد. بە ئاوی کوردستانمان خـواردەوە، لە  

می کەموو شتێکی کوردستانمان ال پیرۆزە. کوردستان نیشتمانی یەکوردستان و هە بۆیە

. دایەناو دڵـمان و لە بیرمانە لە میشە، هە، زۆر خۆشـمان دەوێ و المان شیرینەیەئێمە  

وێ دانـاوە؟ ی کوردستانتـان بـۆ لـەو خـۆڵەی ئەیـشتـم، ئـەت تێگـەم قـسانەم : ئەمریـە  

رچاومان بێت. بەیاڵ و لەبـیر و خە کوردستان لە میشەبیبینین و هـە دایکی : تا رۆژانـە  

مـڕۆوە کوردسـتان ئە ـان، لەگی وە: دایکـەمێک دامان و بیرکـردنەدوای کە م : لەمریـە

شـم خـۆشـدەوێـت. و خـۆڵـە، خـۆشـم دەوێـت، ئـەمی منـیـشەکـەنیشـتمانی یە  

م. کەژیـر و زیـرەکە باوەشی کرد و سی و چـوار ماچی کـرد: دەمخـۆش کچە دایکی ـ لە  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ییوتـابی نمـوونەـاڵتی قەـخ  

 

نگی کۆتایی ساڵی خوێنـدندا، وەک رێزلێنانێک، ئاهە موو ساڵێک، لەمان هەکەقـوتابخانە

 اڵت بەرزتـرین خـەاڵم بەکان دەکرد. بەمەکەدەرچـووە یە قـوتابییە ش بەاڵتی پێشکەخـە

دەکـرا، کە و قـوتابیـیەش بەوە، پێشکەیە( ییاڵتی قـوتابی نمـوونەخـە)ناوی   لە 

ڵـێک کـاری باش و نـاوازەی کـردووبـێـت. دا، کـۆمەو ساڵەمـاوەی ئـە  

دوای  نـگی کۆتایی ساڵـدا، لەئاهـە ڕەتیـدا بـووم. لەشی بنەپـۆلی شە سـاڵی پـار، مـن لە

ڕکێ و خـۆشی. ڵـپەری و گـۆرانی و هـەڵـێک چـاالکی هـونـەش کـردنی کـۆمەپێشـکە

کان مەکەملی یە ( میـدالـیای رێـزلێنانی لەجـوان)مان مامۆستا کەابخانەری قوتڕێـوەبەبە

یـربـوو کـان کـرد و پیـرۆزبـایی لێیان کـرد. پـێـم سەکـانی پـۆلەمەکـان و سـێیەو دووەمە

ش بـووم. می پـۆلی شـەکـەمـن یە کـرد، چـونکەبانـگی منی نە کە  

 و قـوتـابییەوەی نـاوی ئـەکـانمـان، پێـش ئـەویسـتەخۆشـە مامـۆسـتا جـوان: قـوتـابییە

ین، گوێـم لێبگرن ش دەکەیی پێشکەاڵتی قوتابی نمـوونەخە وە، کەتان بخوێنمەهاوڕێیە

نجـامیانی داوە. مساڵـدا ئەماوەی ئە لە م، کەیتان بۆ باس دەکەو کارە باش و جـوانانەئە  

ورە و پک گوڵی گەمان، دوو چەکەوەی قوتابخانەم رۆژی کردنەکەیە تان لەم هاوڕێیەئە

ماندا وەستا، کەردەم دەروازەی قوتابخانەبە ڵ خۆیدا هـێنابوو، لەگەک نوقـڵی لەقـوتوویە

ش پێشکە مـاچـێکی شـیرین و بە کی ناسک، بەیـەنەزەردەخـە کی خۆش و بەروویـە بە

 کرد، کە بچـووکانە و منـداڵەی ئەکەیە بە کەیە قـڵێک، پێشوازی لەکردنی گوڵـێک و نـو

ک. پـۆلی یە مان کـرد و بوون بەکەقـوتابخـانە م جار، روویـان لەکەم رۆژ و یەکەبـۆ یە  

مانـدا، هات بۆ الم و پێشنیاری کەوەی قوتابخانەدووەم رۆژی کردنە تان، لەم هـاوڕێیەئە

سـندوقی ناوی ) کان، سندوقـێک بەتەم دەرامـەکە تیـدانی قـوتابییەکرد، بۆ یارمە وەیئە

باشـیان زانی.  نـدکرد و بەسەیان پەموو ماوستاکان پێشنیارەکەوە. هەینـەبکە (ککۆمـە  

 ناو سندوقە زار دیناری هـێنا و خستییە( هە١٠٠)یانی بۆ بە س بوو، کەم کەکەخۆێ یە

وە و کەناو سـندوقە زار دیناری تریشی هـێنا و خستییەد هەوە، دوای چوار مانگ سەکە

 لە کەریەوە. هـەمـدا کـۆم کردۆتەکەدەغـیلە لە کە یەو بـڕە پـارەیەش کۆی ئەمەوتی: ئە

داهـاتی پـارەی  شێکـیش لەوە. بەکەناو سندوقـە کیان خـستەمامۆسـتاکانیش بـڕە پارەیە

ورۆز، جـلی ژنی نـە، پێـش جەو پارەیەری. بەسە شمان خستەکەفـرۆشگای قـوتابخـانە

ت کـڕی و دڵـیانـمان خـۆش کـرد. م دەرامـە( قـوتـابی کـە٣٠کـوردیمـان بـۆ )  

پێـشانـگای  شـداریی لەکێـشـانی خـۆی، بە ، لەسێ تابـلـۆی وێنـە تـان، بەم هـاوڕێیەئە

اڵتی ری شـێوەکاری کرد. خـەمـان بۆ هـونەکانی شارەکەڕەتییەبنە ی قـوتابخـانەسااڵنە

ش کـرد. شـیـان پێـشکەدەسـت هـێنا و رێـزنـامە دوەمی بە  

 



وەی کان ـ بـۆ خوێنـدنەڕەتـییەبنە )كـێبڕکـێی سـااڵنی قـوتـابخـانە تـان، لەم هـاوڕێیـەئە

کی جوانی ش کردنی هـۆنراوەیەنووسین و پێشکە خشان( لەهـۆنراوە و چـیرۆک و پە

دەستهـێنا.  می هـۆنراوەی بەکەاڵتی یەشداری کرد و خە( بەکوردستانناوی ) خۆی بە  

مان کەی قوتابخانەرتوکخانەپە رتووکی لە( پە٣٥مساڵدا )ئەماوەی  تان لەم هـاوڕێیەئە

 ش بەرتـووکی منـدااڵنی پێشکە( پە٥موویانی خوێنـدەوە. خـۆشی )ر هەخواست و هـە

ی خواست و خوێنـدەوە. رتووکەو ژمارە پەئە م قوتابییەکەمان کرد. یەکەرتووکخانەپە  

می ڵـەک قەمساڵـدا، گورزەیەم رۆژی مانگی ئاداری ئەکـەیە تان، لەم هـاوڕێیەر ئەهە

مانـدا چانـدیانی. کەی قوتابخانەدێراوەکانی باخچـە بـاخی رەنگاوڕەنگی هـێنا و لەگوڵە

چاوی خۆتان دەبینن چ گوڵێکی جـوان و  تیانی کرد. بەر خۆشی ئاویانی دا و خزمەهە

خـشیوە. مان بەکەباخچـە نێکی جـوانیان بەەرەنگاوڕەنگ و بۆنخـۆشیان گرتـووە، دیم  

ی بیـرکاریدا وانە ش، لەهـاوڕێکانی پۆلی شە قوتابییە تان، چوار لەم هـاوڕێیەر ئەهە

ماڵی خۆیان  ، لەدوای قوتابخانە وەکانی کۆتایی ساڵ، لەبوون، پێش تاقـیکردنەباش نە

. دا دەرچـوونەیەم وانەوە لەنمرەی باشە ان بەر چواریتییانی دا، هەیارمە خـشانەخۆبە  

پـارێـزی، ی ژینگەشدارە، لیـژنەشمان بەکەی قوتابخانەسێ لیژنە تان، لەم هـاوڕێیەئە

 ری و وەرزشی. لەی چـاالکی هـونـەکانی قـوتابیان، لیـژنەری کـێشەارەسەـی چلیـژنە

بـووە. رچـاوی هـەمامۆسـتاکـان رۆڵـێکی بەواهـی گـە دا، بەکەرسێ لـیژنەهـە  

ی دەرچـووە. کەمی پـۆلەکـەیە مساڵـیش بەتـان، پێـرار و پـار و ئەم هـاوڕێ زیـرەکەئە  

لێ باسمان کـرد، گە ی کەو کـارانەلە ویست و دڵسـۆزەتان، بێجگەم هـاوڕێ خۆشـەئە

 کاری جیـاواز و جـوانی تـریشی کـردوە. 

مـساڵی ئە( ییقـوتـابی نـمـوونـە اڵتی)خـە ـوو مامـۆسـتاکان کـۆدەنـگ بـوون، کـەمهە

( بکـرێت و ریمانران نەکامە نگەشە)یی قـوتابی نموونە ش بەمان پێشکەکەقوتابخانە

وە. شـایـەنی ئـە  

 دەفـڕیـم. چـوومە خـۆشـیـدا لە ر باڵـم ببـوایەر، ناوی مـنی خوێنـدەوە، گەڕێـوەبـەبە کە

شی کـردە مـلـم، ئـینجـا می پـۆلی شەکەپێـشا میـدالیـای یە ردەمی مامۆسـتا جـوان. لەبە

تـمی ماچکرد و پیرۆزبایی ردوو روومەشم کرد و هەپێشکە (ییقوتابی نموونە اڵتی)خە

ش و کـێک گـوڵی گـەپـشـمان، چـەکەری پـۆلـە( ی رابـەهـابـادمە)لـێـم کـرد. مامـۆسـتا 

شـم کـرد. جـوانی پێشکە  

 

رمی پیـرۆزباییـان گە کی درێـژیان بۆم لێـدا و بەیەپـڵەکان، چەمامۆسـتاکان و قـوتـابییە

ڵـدا و زۆر سـوپـاسـیانـم کـرد.مـوویـان هـەلـێمکـرد. مـنیـش مـاچـم بـۆ هـە  

  



ر مانـگ سـەک لەوەیـەنەـنیشـت  

 

نیـل( و )بـاز( بـوون. )بـوون. ناویـان ئێـسـتا، دوو هـاوڕێ هـە ر لەسااڵنێـک بـە

.مانگ( راستە)ر سەبـڕوا و بۆچوونی کامیان لە وەی کەر ئەسەمشتومڕیان بوو، لە  
 

.یەمان بڕوایان هـەر هەمووانیش هە. هەالحەکی زەبەبـڕوای من مانگ روویە بە نیـل:  
 

نـیر دروسـت کـراوە.پە مانـگ لە مـووان دەزانـن کە، هـەخـێر، وانیـیەەن بـاز:  
 

ی خـۆی یـان بـڕواکەکەر یەیان دا. هـەمشـتومـڕەکە ری رۆێـشـتن و درێـژەیـان بەسـەلە

راسـت دەزانی. بە  
 

.ی مـن راسـت و رەوایـەبـڕواکە بـاز:  
 

.راسـتەی مـن ، بـڕواکەنـا، وانییـە نیـل:  
 

هـیوای مـامیـان بـپرسـن. لە کـۆتـایـیدا بـڕیـاریان دا، کە لە  
 

 کوڕەکـانم، پێـویستە” مشتومـڕ و هـاواریان بـوو.. پێی وتـن: هـیوایان گـوێی لە مامە

".بـڕوای کـامتـان راسـتە وێـت، کەر مـانـگ، تا راسـتیـتان بـۆ دەربـکەبچـن بـۆ سـە  
کی ئاسـمانی( بۆ شـتیـیەکە)تیـان بـدات سااڵچـوو، بـڕیـاری دا، یارمـە هـیوای بە مامـە

پـۆلـۆ(. دەچـوو، نـاوی لـێـنا )ئـە فـڕۆکە مێـک لەکـوڕەکـان دروسـت کـرد. کـە  
 

ڵیان کرد. یان سوڕانـد و هەکەوە. سویچەکەشتییەناو کە وتـن و چـوونەرکەکوڕەکان سە

رزبـۆوە، ئاسمانـدا بە کـانی دا و بەوە دەرچـوو.. تەکەشتییەدواوەی کە ـڕە ئاگـرێک لەگ

 رزتـر بـۆوە، زۆر لەرزتـر و بـەرەو الی مـانـگ ڕۆیــشـت. بـەکی زۆر بـەخـێرایـیـە بە

وە.ەـر مانـگـدا نیـشتسـەیـشـت و لەوە. تـا گـەوتـەوە دوورکـەزەوییـە  
  

 خـوارەوە. نیـل لە ی هـاتنـەیـژە لێـژەکەپە دەرچـوون و بە کەشـتیـیەکە و بـاز لە نیـل

نـگاوی نا.. دوایـش بـاز.م هـەکـەر مـانـگ و یەسـە کانی خـستەپـێـشا پـێـیە  
  

.ورەی مـرۆڤـایەتیـیەاڵم بازێـکی گـە، بـەنـگاوێکی بچـووکی منـداڵـێکەهـە مـەئە نیـل:  
  

. رداویـیەشـوێنـێکی سارد و بە وت کەوەیان بۆ دەرکەر مانـگ، ئەسە یشتـنەگە رکەهە

.الحـیشی نیـیەکی زەبـەکـراوە، روویـەنیـر دروسـت نەپە لە  
 

 . خـۆزگەهـیچ کـلۆجـێک ئێـرە شـوێـنـێکی دڵگـیر نیـیە بە :وە(کەبێ ئومێـدیـیـە )بەبـاز 

ورەشی لـێ دەبـوو.مـا و یـاریـگـای تـۆپی پێ و بـازاڕێـکی گەسـینە  
 

ر سەکـیشیان لەکی زۆریـان گرت. ئااڵیەیەسەر مانـگـدا کـرد. وێنەکی کورتیان لەیەپیاسە



جـێیان ر مانگـدا جـێبەسە ستیان بوو، لەبەمە ەش کو شـتانەموو ئەقـانـد. هەمانگـدا چە

وە وەی بـیهـێنـنەر مانگ، بۆ ئەردی سەبـە خـۆڵ و لە کیشیان پـڕکرد لەیەکرد. توورەکە

چی پـێکهاتـوون. ن و بـزانـن لەر بکەسەوەیـان لەر زەوی، تا زانـاکان لێکـۆڵـینەبۆ سە  
 

وە.بـۆ مـاڵـە وەڕێـمەوێ بـگەدەمـە بـاز:  
 

وە. ڕێـمەم بگـەزدەکـەروەهـا منیش حـەهـە نیـل:  
 

رەو ئیشکـردن. بـە یان سوڕانـد و خـستیانەکەیـان، سـویچـەپـۆلـۆکەوە بۆ ناو ئەڕانەگە

 ش بەکەشـتییەوە.. خۆیان و کەڕانـەسـارەی زەوی گەرزبـۆوە و رووەو هـەئاسمان بـە

پێشوازییانـدا  هـیوایان لە زین و مامەر زەوی. نیـل و بـاز دابەوە سـەـنەیـشتسـاغـی گە

وانیـش زۆر سوپـاسـیان کـرد.وەیـانی کـرد. ئەخـێرهـاتنەرمی بەگە بـوو. بە  
 

ر مـانـگ زۆر پـێـخـوش بـوو.یـان بـۆ ئـاسـمان و بـۆ سـەکەشـتکـردنەنیـل و بـاز، گە  
وەیان زۆر دڵـشاد و دڵخـۆش بـوون. ر زەوی و بـۆ ماڵـەوەیـان بۆ سەڕانەگە اڵم بەبە  

 

یوانی ئاسمانی ـشت( دوو کەدرنـباز ئاڵ)ل ئارمسترۆنگ( و ـنی) وەکوو دەزانین کە (*)

م کە( بـۆ یە١١پـۆلـۆ ـ ئەشتی ئاسمانی )کە ( دا، بە١٩٦٩ساڵی ) مریکی بوون. لەئە

لەم چـیرۆکەدا،  ر زەوی. بـۆیەوە بۆ سەڕانەساغـیش گە ر مانگ و بەسە جار چوونە

نا.ـکـارهـێ( و )بـاز( م بەنیـلنـاوی دوو هـاوڕی )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شـیـمانی و لـێـبووردن پە                                     

 

ی قوتابخـانە م لەپـۆلی پێنجە بوو. لە ڕەکی شـۆڕجـەگە رکـووک لەشاری کە ماڵمان لە

کـۆاڵنـێک پێشتر و  ی خۆمـان و لەکەمنـدااڵنی کـۆاڵنـە رەتـایی بووم. لەی سەشـۆڕجـە

ـن. بـووی کـتری و هـاوقـوتابخـانەموومـان هـاوڕێی یەهـە وە، کەی پشـتمانەکەکۆاڵنـە

زراند و ناومان نێوان یانزە و دوانزە سااڵندا بوو. تیپێکی تۆپی پێمان دامە نمان لەمەتە

 ( منـداڵ بووین. پارەمان کۆکردەوە و بە١٦( ژمارەمان )تیپی تـۆپی پێی کوردسـتان)نا 

ورەمـان كـڕی. زۆر دڵمان پێی ( فـلـس. تـۆپێکی الستیکی گە٣٠٠نـجـایی واتا )( پە٦)

کێکـمان دەمانبـردەوە بـۆ مـاڵی خـۆمـان. ر جـارەی یەدوای یـاری، هـە ـبوو. لەخـۆش  

یاریگامان.  بوو. کردمان بەمان هەکەرووی کۆاڵنەسە ورە لەکی چۆڵی گەزەوییە پارچە

وە، شەدوو بە دوای نیوەڕوان، دەبـووین بە ینی، لەممان و رۆژانی هـەرۆژانی سێ شە

رانی کردبووین. نیگە وەی کەاڵم ئەبـووین تێر یاریی دوو گۆڵـیمان دەکرد. بەتا کفـت دە

 مـێک لەکە مـان بـوو. کەکەنـدامێکی تیپەئە(ی هـاوڕێمان و شـێرۆی )ڵەرەفـتاری هـە

کـێک یا پـێی یە قی لـەکـدا، شـەر یارییـەهـە خۆبـایی بـوو. زۆر رەق یـاری دەکـرد. لە

وە دەنـا و دەیخـستین و ئـازاری پێ کێکمانەیە ان دەدا. یان پـاڵـێکی قـایـمی بەدووانـم

 وتـم. جـارێکـیان ئازارێکی زۆری بەقی شـێرۆ کەر شـەیـانـدین. مـن دوو جـار بەدەگە

هـۆی شـێـرۆوە  ر بەم. هـەمتـوانی یـاری بکـەدوو یـاریـدا نە یـانـد. لەپـێی راسـتم گە

وە کۆتـاییمان پێ دەهـێنا.نگـیـیەدڵـتە مان رادەگرت و بەکەبوو یارییـەواش هـە جاری  

 

و یشتە ئەاڵم بێ سوود بوو. تا گەیـیمان لێی کرد و زۆریش ئامۆژگاریمان کرد. بەگـلە

رێک کرد. وەی چارەسەدۆزینە رەفـتاری شێرۆ بێزاربووین. بیرمان لە لە ی کەرادەیە  

شوێنێکـدا  مان لەکەنـدامانی تیپەموو ئەشداریکردنی شێرۆ، هەاداری و بێ بەبێ ئاگبە

م رەفتارەی بهێنێـت و ین واز لەشێرۆ بکە وەی وا لەین بۆ ئەچی بکە وە. کەکۆبووینە

ری کمان پێشنیاریان کرد و رای خۆیان بۆ چـارەسەنـد هـاوڕێیەوە. چەخـۆیدا بچـێتە بە

مـان  دەربـڕی. یەەم کـێـشئـە  

ڕووی مـوومان رووبـەوە هەوە، با پێـکەنـاو یاریـگاکە شـێرۆ هـاتە ینێ کەشاهـۆ: سبە

یـن. پـاڵ دەریـبـکـە وە و بەببـیـنە  

هاوڕێتی بهـێنین.  ین و واز لەکەڵدا نەگەی لەین و قسەمان دەری بکەکەتیپە دارا: با لە  

یـن. رهـاد، مامۆسـتای وەرزشـمان سکااڵی لێ بکەی مامـۆسـتا فـەال وت: با لەسەرکە  

ین و کەینی یاری نەینێ هـەبـوو:" با سبە مـەنـۆرەی مـن هـات، راو و پێشنیـارم ئە کە

شتێک  ست بەبینێت، هەسمان نەشێرۆ بچێت و کە مان. کەچین بۆ یاریگاکەسمان نەکە

وە ساردییە شـێرۆ رۆژ باشی لێکردین، بە دا، کەقـوتابخانە ممەش لەدەکات. رۆژی شە



وە؟ چی بـووە؟ بۆ دوێنێ ساردی وەاڵمـم دەدەنە ر پرسی: بۆ بەگەوە. ئەوەاڵمی بـدەینە

". خۆت بپرسە موومان بێت:"لە، وەاڵمی هەم وەاڵمە؟. ئەهاتن بۆ یاریگاکەستان نەکە

م را و پێـشـنیارەیـان پێ بـاش بـوو. مـان، ئـەکەنـدامـانی تـیپەمـوو ئەهە  

وە وەاڵمـیمـان سـاردییـە شـێرۆ رۆژ بـاشی لـێـمان کـرد، بە ممـە، کەیـانی رۆژی شەبە

هـاتـن ستان نەوە؟ بـۆ دوێـنێ کەوە وەاڵمـم دەدەنـەساردییە پـرسی:" بـۆ بە وە. کەدایە

وە. " وەاڵمیـمان دایـەخـۆت بـپرسـە "لە مان بەکەەر ی؟ چی بـووە..؟". هەبۆ یاریگاکە  

گـبیرمان مبار ببوو. زانی تەنگ و خەوە بۆ ماڵ، شـێرۆ زۆر دڵـتەچووینە و رۆژە کەئە

 قـیانەوە، وتی:"هـاوڕێکانم هەر خۆیەبەمان کردەوە، لەلێی کردووە. بیری لە وەاڵمەکە

خـۆم بپـرسـم. مـن ئـازاری  لە ن پێویسـتەە. راسـت دەکەوسـاردی وەاڵمـم بـدەنـە بە کە

وە و شیمان ببمەپە م و پێویستەڵەموویانم رەنجانـدووە. من هەموویانم داوە، دڵی هەهە

م ر مـن دەتـوانم کۆتـایی بەتـابارم و هـەمن خە م بهـێنم. واتەم رەفـتارە ناشـیرینەواز لە

وە." مەکی هـاوڕێـکانـم ئاشـت بکـەیـە ک بەپێشـا یـە لە ێـویسـتەبهـێـنـم. پ یەکـێشـە  

 ک بەدا، شـێرۆ هـات و دەستی کـردە مـلی یەقـوتابخـانـە ممە لەکـشەیـانی رۆژی یەبە

کـانـم، مـن ویستەفـرمـێسک و وتی:"هـاوڕێ خۆشـە کـمـان. چاوەکـانی پـڕببـوون لەیە

ئـازاری  مـدا دەنێـم، کەکەڵەهـە تـابارم و دان بەم. مـن خەڵـبـکەـوە هـەبێ ئێناتـوانـم بە

 م رەفـتارە ناشـیرینـەئیتـر ئـە ڵـێنـتان دەدەمێ، کەشـیمانـم. بەمووتانـم داوە. زۆر پەهە

ان وە داواترۆحـێکی وەرزشـیـیە سـتان نـاڕەنجـێـنـم. بەوە و دڵـی کـەمـەدووبـارە نـاکـە

م کە لـێـم ببـوورن.لێـدەکە  

کی وە، وتم:"شـێرۆ گیـان، تۆ هـاوڕێیەمانەکەندامانی تیپەنـاوی هاوڕێیانی ئە منیش بە

م رەفـتارەت بـدەیـت. لێـت دەبـووریـن." کـرد درێـژە بـەزمـان نەویستـمانی و حەخۆشـە  

خـۆشی و  وە دوا بەدی. لەنایـەی هـێـکەڵـێـنەموومانی کرد. بەشــێرۆ زۆر سوپاسی هە

وە کـۆتـاییمـان پێ دەهـێنـا. خۆشـیـشە وە یـاریمـان دەکـرد و بەشادییـە  

  

 

  

 

 

 

 

 



ی داپیـرەم کەملـوانـکە                                   

  

ڵ گەاڵتـی کوردسـتان. لەرۆژهـە هـابـاد( ە، لـەمە)ڕەکـێکی شـاری گـە مـاڵی داپـیرەم لـە

ش ژووری شە ورەدا دەژین، کەکی گەخانوویە دڵشاد( م، لە) یدا، خاڵەکەکوڕە بچـووکە

وە. وە بـۆیـان مـاوەتـەبـاب و باپیـرانیـانە م خانـووەش لە. ئـەتێـدایە  

وە مـاڵی داپـیرەمـە ، زۆر لـەهـابـاد دایـەمە ڕەکـێکی تـری شـاریگە ش لـەمـاڵی ئێـمـە

رمـان تـیش داپـیرەم زوو زوو سەتایبـە ین. بەکـتری دەکـەردانی یەدوورنیـن، زوو سـە

م ( ناوم دەبات. من و دایکم و کەجوانە کچە) ر بەی خۆشدەوێت. هەڵـێدەدات. زۆر ئێمە

ومـان خـۆشـدەوێـت و زۆریش رێـزی لێـدەگـرین.بـات( یشـم زۆر ئـەخە) باوکـم و کـاکە  

وە، رەتـای ساڵەسە ر لەڕەتی دام. هـەی بنـەمی قـوتابخـانەپـۆلی پێنجـە مساڵ مـن لـەئە

ورۆز مـن ژنی نـەمساڵ بـۆ جـەم. ئەکـەجـوانـە نـدە گـیان، کچـەداپیـرەم پـێی وتـم: خـە

دیـاری بـۆ دەكـڕم.  دەستێ جـلی تـازەی کوردیـت بە  

ورۆز دا، داپـیرەم هـات بـۆ ماڵـمان، دەسـتێ جـلی تـازەی ژنی نـەپێـش جـە دوو رۆژ لـە

بەرم کـرد، زور جـوان کوردی رەنگاوڕەنگی زۆر جـوانی بۆم کڕیبـوو و بـۆمی هـێنا. لە

وان شە وە زۆر لەمنـداڵیمە ر لەربـرم بـوون زۆر سـوپاسی داپـیرەم کـرد. هەبە و پـڕ بە

بیـرە.یـانـم لەوە. زۆربەداپـیرەم چـیرۆکی فـۆلکـلۆری کـوردی زۆر خـۆشی بۆ دەگـێڕامە  

وە. ویش چـیرۆکـێکی کـوردی تـرم بـۆ بگـێڕێتـەمشەبـۆ ئە داوام لێکـرد کە  

وە. رهـاتی راستی خـۆمـت بۆ دەگـێڕمەسەنـدە گیـان، ئێستا چـیرۆکـێکی بەداپـیرە: خـە  

؟ یا نـاخـۆشـە رهـاتـێکی خـۆشـەسـەپـرسـیم: بە  

دە سـااڵن  نی تـۆدا بـووم، واتـەمـەتـە . منـداڵ بـووم، لەو خـۆشیـشە داپـیرە: ناخـۆشـە

ویست بـووم. و خۆشە کی جوانکیلەیەرەتاییدا بـووم. کچۆڵەپۆلی چوارەمی سە بـووم. لە

تیش دایکم. تایبە موویان منیان زۆر خۆشـدەویست، بەم. هەنیا خوشکی سێ بـرا بـووتە

وەکوو ئێـستا بەر لە جەژنی نـەورۆز، دایکـم دەستی جـلی تازەی کوردی رەنگاوڕەنگی 

شی کی زۆر جـوانیـشی کـردە ملـم. کـاتی خـۆی بـاوکـم پـێشکەیـەبـۆم دووری. ملـوانکـە

 رەنگـێک بـوون. زۆر لە لە کەریەەکـانی هەزۆر جـوان و مووروو کەکردبـوو. ملوانکە

 ی، دیـاری و یادگـاری دایـکم بـوو. کەکەجوانییە لە دڵمـدا جـوان و شیرین بـوو، بێجگە

ن و ملم دامدەکە بێت. لەوە یا ون نەبچڕێتەنە وەی کەترسی ئە دەچووم بۆ قوتابخانە، لە

ملـم دەکـرد.  وە لـەدەهـاتـمـە مـان دامـدەنـا.. کـەکەـەشـوێنـێکی ماڵ نـاو شـتـێکـدا لـەلە  

 م لەکەملوانـکە وە بیـرم کەهـاتەنـدم کرد نەرچـەوە. هەڕامەگە قوتابخـانە لە رۆژێـک کە

مێکی وە. گریـام و خەمانـدۆزییەاڵم نەڕاین، بەڵ دایکمدا زۆر بـۆی گەگەکوێ دانـاوە. لە

اڵم کی ترت بۆ دەكڕم" بەیەخۆ ملوانکەم مەوە و وتی:"خە. دایکم دڵمی دایەزۆرم خوارد

دەکـردم. م دڵخۆشی نەیەو ملوانکەک وەک ئەیەهـیچ ملوانکە بووم، چونکەرازی نە  



دیاکـۆ( ی ) واو. شووم بەکـچـێکی تە ورە بـووم و بـووم بەسـاڵ رۆیی و سـاڵ هـات، گە

وی ، ئەدایکـتە ( یدڵسۆز)کـێکـیان یە ، کەیەکوڕ و دوو کچـمان هـە باپـیرەت کـرد. سێ

. یـەبات(ی بـراتی هە)خە . دایکیـشـت شووی کـرد، تـۆ و کاکەمیـدیـا( تە)تریـان پـوورە 

چـۆوە و جـاروبـار م لەبیـرنەبـزربووەکە .. ملـوانکەنەمەموو رۆژگار و تەو هەدوای ئە

ڵـدەکـێـشا. کی قـووڵـم بـۆی هـەیـەنـاسەرچـاوم، هـەوە بـەدەهـاتە کە  

وە؟ دۆزرایــەر نـەپـرسـیم: هـە  

 ورەمـان لـەژوورێـکی گـە ، کـەنـدە گـیـان، وەکـوو دەزانـی و بـیـنـیـوتـەداپـیرە: خـە

ر شـتـێکی مـدا، هـەکـاتی دایـک و بـاوکـ و کـلـیـلـمان داوە. لـە یەمانـدا هـەخانـووەکە

مان کە، کۆنە، یا شتێکی تازەمان بکڕیایە، یا پێویستیمان پێی نەمـایەزیادەمـان ببـوایە

. نرخی تێدایەپووری بەلەی جوان و کۆن وکەڕەنگەمەو ژوورەوە. شتی هەئە دەخستە  

و ژوورە پاک او ئەکانی نموومان شتەهە ڵ خـاڵ و خاڵـۆژنتدا بڕیامان دا، کەگەپێری لە

 پـڕبـوو لە رێـکی دایـان بنـێین. ژوورەکـە نـوێ بـەرلەوە و سەبشۆرین یا بیـان سـڕینە

 د دیـواری ژوورەکەر رەفـتی قـەسەورەی چـینی جـوان لەکی گـە. قـۆرییـەجاڵجـاڵـۆکە

بـۆ شـۆریـن دامـان  ێم کەدا دایبنـو شـتانەڵ ئەگـەلە وەی کەدانـرابـوو. دامگـرت بۆ ئـە

م کەم الدا.. بینیم ملوانکەکەباغی قۆرییەوە هات.. قەکەقـۆرییە نابوون. خڕە خڕێک لە

م بـۆ وە. قـسەداربـم و ببـوورێمەگەشەخۆشییا گە ریکـبوو لە. خەدایە کەنـاو قـۆرییەلە

بچـم بـۆ  وەی کەوە، خـۆم پیـش ئـەـەمانـدۆزییو رۆژەی نەئـە وە بیـرم کەناکـرا. هـاتە

 ستم دەکرد، کەملم. وا هە وە. پاک شۆریم و کردمەم قـۆرییەنـاو ئـە خستمە قوتابخـانە

مـلی کـردم.  مـین جـار دایـکـم لـەکـەبـۆ یە و رۆژەم، کەی ئـەکەجـوانکـیـلە کـیژۆڵـە  

تهـێنا تـا پێـشـانی منی بـدەیت؟ .. بۆ نەملـت نیـیە ت.. لەکـەی کـۆا ملـوانکەپـرسـیم: ئە  

. وە.. چـاوەکـانـت بنـووقـێـنەم.. وەرە پێـشـەکـەجـوانـە داپـیرە: کچـە  

شـت بێ. ی کردە ملم و وتی: پێشکەکەوە و چاوەکـانم نووقـانـد.. ملوانکەپێشە چـوومـە

ڵـبـفـڕم. خۆشیا باڵبگـرم و هە ریکـبوو لەم بینی.. خەکەچاوەکانم کردەوە و ملـوانکە کە

  کـانیم ماچکـرد.. زۆر زۆریش سوپـاسم کـرد.تەداپـیرەم دا. تـێر تـێر روومە باوەشـم لە

یت، کەت بێـت، بـزری نەکەملـوانکـە م.. ئاگات لەکەجـوانە نـدە گیان، کچـەداپـیرە: خـە

خـۆیـت. تی بـۆ نەفـەتـا وەکوو مـن خە  

جـوانتـریـن دیـاری و یـادگـاریی  مـەئە وتـم: دڵـنیابـە زۆر ئاگـام لـێی دەبێـت.. چـونکە

. ویسـتمانـەتـۆی داپـیرەی خـۆشـە  

 

 

 



و و رێــوی ەکــ                                         

 

ر سەباشووری کوردسـتان، لە ڵگـورد لەدامێنی چیـای هـە هـار، لەیـانی رۆژێـکی بەبە

رووی دەیـقـاسپانـد. گـە وێـک نیشتبـۆوە. پـڕ بەرزدا، کـەردێـکی قـووچ و بـەبە تاشـە

ڕیـن. ڵپـەهـە وتەخـۆشـیدا کـە و لە ک بیـنیرێـوییـە  

اڵم با بـیر مڕۆمان دەرچـوو. بەوە. گۆشتی ئەڵەوێکی جـوان و قـەکە : ئای کەکەرێـوییە

پـەلـۆشی ئاسـانی بیگـرم و حە وە، تا بتـوانـم بەوە و لـێی نزیک ببـمەمەفـێڵـێک بکە لە

م زووبـکە . دەی پێـویسـتەفـێڵـێکی باشـە ە ـ پێمـوایەومـێک بیرکـردنەم ـ دوای کەبـکە

فـڕیـوە. ڵـنەتا هـە  

نـزیـک بـۆوە.  وەکەکـە مـات رۆیی و لە مـاتە سـپایی و بەئە بە کەرێـوییە  

نـدی رمەی شاهـونەوی دەنگخـۆش، ئەی کـەیـانیت باش هـاوڕێ گیان، ئە: بەکەرێـوییە

رسامی فـسوونـاویت. مـن زۆر سەراستی خـاوەنی دەنگـێکی نـاوازە و ئە ـدەکان، بەباڵن

تـم. کـەزواڵڵ و خۆشـە جـوانی و دەنـگە  

: زۆر سوپاس وەکەکـە  

السایی  نوانـدن و لە کی زۆر باشیشت لەهـرەیەتـۆ بە وەشم بیستووە، کە: ئەکەرێـوییە

بیـنیوە. دەتـوانیت چـاوی خـۆم هـیچ نـوانـدنێکـم لێـت نە اڵم من بە. بەیەوەدا هـەکـردنە

لـمـێنیـت؟ شـم بـۆ بسەت و راستیـیەم تـوانـایەئـە  

وە بوو. بڕوای کرد و پێی فـشە کەی رێوییەڵـدانەم پێا هەزمـان لووسی و ئە بە وەکەکە  

لـمـێـنم؟ م تـا بـۆتی بسـە: چـی بکـەوەکەکـە  

بـینیـت؟ ـسـێکی چـاو نـووقـاوی نـووسـتوو ب: دەتـوانیـت رۆڵـی کەکەرێـوییە  

. ئاسـانـتر نیـیە مـە: بـۆ ناتـوانـم، لەوەکەکـە  

نـد. ردوو چـاوی نـووقـاو هـە ردەکـەبە ر تاشـەری کـردە سەسـە وکەکـە  

ردوو باڵی گـرت و بـردی. کانی هەدانـە ی دا و بەوەکەالماری کەر پەکسەیە کەرێوییە  

وە. بیرکـردنە وتەدەیخـوات. کە کەوت و کـۆتـایی ژیانێتی و رێـوییەزانی تێکە وەکەکـە

بوو بۆ رزگـاربوون ی هـیوای یـاڵیـدا هـات. دوا تروسکەخە ی فـێڵـێکی باش بەبیـرۆکە

مـردن.  لە  

اڵم من بیـت. بەخواردنی من تێر نە بە یەوانە: رێـوی گیان دەزانـم دەمخـۆیت. لەوکەکـە

و  ڵەروێـشکی قـە.. پێش ئێستا دوو کەکوێیە روێشکـێک دەزانـم لەکە کـونە م نزیکانەلە

یانت پێشان کـەر کونەئێستادا نووسـتوون. گە .. لەوەیـانەکەکونە و خرپنـم بینی چـوونە



روێـشک سـتی گـۆشت کەردووکیـان بگـریت و خـۆت مەئاسانی دەتـوانیـت هە بـدەم، بە

خـێرایی هـاوار  رز و بەدەنگـێکی بە بە رجـێک پێشانـت دەدەم، کـەمە اڵم بەیـت. بەبکە

و". یـت و بڵـێیـت:"الوالبکە  

روێـشکی دڵـی خـۆیـدا وتی: دوو کـە بـڕوای کرد و لـە وەکەکـانی کـەقسە بە کەرێـوییە

. خـۆ تـامەروێـشک خـۆش و بەگـۆشـتی کە ن. ئـای کەشی دوو رۆژم دەکـەبە ،وڵـەقـە

دەنگـێکی  بە ر دەگـرم. چی تـێ دەچـێت کەکێکیان هـەگـرم یەردووکیانیش نەر هەگەئە

م و بڵـێم " الوالو ". رز هاواربکەبە  

ربـوو و دەمی بە لە وەکەر کـەکـسەبڵـێـت "الوالو" یە دەمی کـردەوە کە کە کەرێـوییـە

وە. ڵگـوردا نیـشـتەدپـاكی چیـای هـەقـە ڵـفـڕی.. چـوو لەرزگـاری بـوو و هـە  

تـێـم؟ ڵـەئاسانی بخـە ، بەمـژە بـوومـەی مـن وا گەوە: کـەر خۆیـەبـەلەـ  کەرێـوییە  

رێـوی کـرد؟  و رێـوییـەکانی ئەقـسە ۆن بـڕوام بەوە: نازانـم چـرخـۆیـەبەـ لە وکەکـە

ی کـورد نـاڵـێـت:شی بگـۆڕێـت.. ئـەکـەوڵـەر کە، گـەر رێـوییـەهـە  

سـتێ"بـیـبە ڵـەر تـەگـەفـێـڵ نـاوەسـتێ ...... مـە "رێـوی بـە  

تـێـم.ڵـەخـەڵـنەـەم وەربگـرم و دووبـارە هرهـاتەسـەم بەنـد لـەپە پێـویسـتە  

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مامـەی چـیرۆکـفـرۆش

 

مـام فەرهـاد لە گونـدێکی گـەورەی کوردستاندا، لەگەڵ خـێزانەکەیـدا بە خۆشی دەژیـان. 

پیـاوێـکی چـیرۆکخـوانی روخـۆش و قـسەخـۆش بـوو. هەمـووان خـۆشـیان دەویـسـت. 

کـوردی بخـوێـنێـتەوە و بنـووسـیـت. تا رادەیـەکـیش دەیتـوانی بە   

مام فەرهـاد هـەر لە منـداڵییەوە هـۆگری چـیرۆک بـوو. لە داپیـرە و باپیـرە و لە ژنان و 

پیـاوانی گـونـدەکەیان و لە گـونـدە نـزیکەکـانی گـونـدەکەیـانەوە، بە دەیـان حـیکـایەت و 

وەرگرت. زۆر جار بە خۆشییەوە چـیرۆکی فـۆلکـلۆری و میللیی رەسەنی کوردیی لێیان 

وە و خـۆشیی دەخـستە دڵـیانەوە. یەئـەو چـیرۆکـانەی بۆ منـدااڵنی گـونـدەکەیـان دەگـێڕا  

مام فەرهـاد و پوورە گوڵچـینی خـێزانی. کچـێک و کوڕێکی جـوان و زیرەکـیان هەبـوو. 

بەاڵم قوتابخانەی  لە قوتابخانەی گونـدەکەیاندا، قۆناغی خوێندنی سەرەتاییان تەواوکرد.

لە گـونـدەکەیان نەبـوو، تـا درێـژە بە خـوێنـدن بـدەن. لـە پێـناوی ئـەوەی کە  ناوەنـدی

کچـەکە و کوڕەکەیـان درێـژە بە خـوێنـدن بـدەن. مانگا و بـزن و مەڕەکـانی فـرۆشتن و 

بـوون. لە شاری سلێمانی خانـوویەکی کـڕی. ماڵـیان باریکـرد و لە سلـێمانی نیشتەجێ   

 کچـەکە و کوڕەکـەیان، لە قوتابخـانەی ناوەنـدی وەرگـیران و درێـژەیان بە خوێنـدن دا.

مام فەرهـاد ماوەیەک بە دوای کاردا گەرا، بەاڵم هـیچ کارێکی دەست نەکـەوت. کەوتە 

 بیـرکـردنـەوە، کە دەبـێت کـارێک بکـات بـۆ دابـینکـردنی بژیـۆی ژیـانی خـێزانەکەیـان. 

 پوورە گـوڵچـین: پیاوەکە خەرجیمان بەرەو کەمی دەڕوات، پێویستە کارێک بدۆزیتەوە. 

 مـام فەرهـاد: بیـرم لە کارێـک کـردۆتـەوە.. بە نیـازم لە بەیـانییەوە تاقـیی بکەمەوە. 

 پوورە گوڵچـین: بیرت لە چی کـارێک کـردۆتـەوە؟ 

رۆشم؟ ــیرۆکێک لە چیرۆکەکانم بفمام فەرهـاد: بیرم لەوە کردۆتەوە کە رۆژی چەنـد چ  

 پوورە گوڵچـین ـ بە پێکەنینەوە: چـیرۆکەکانت دەفـرۆشیت؟ جا کێ چـیرۆکت لێدەکڕێت؟ 

 مام فەرهـاد: بە منـدااڵنی گەڕەکـانی شار دەیانـفـرۆشـم. 

دوای نیـوەڕۆی رۆژی دوایی مـام فەرهـاد، چـووە کـۆاڵنێکی قەڵـەباڵـغی گەڕەکـێکی 

ـدااڵنـێکی زۆر لە دەرەوە بـوون، چەنـد ژنێکـیش لەبەردەم دەرگاکانیان سلـێمانی. من

 دانیشـتبوون و ئاگـایـان لە منـداڵەکـانیـان بـوو. 

 مام فـەرهـاد بە دەنگـێکی بـەرز: چـیرۆک.. چـیرۆک.. چـیرۆکی خـۆش دەفـرۆشـم. 

 ژنـێک: مامـەکە تیـرۆک دەفـرۆشـیـت.. ئـەی کـوان تـیرۆکەکـانـت؟ 

ام فـەرهـاد: نا خـۆشـکە گیـان.. تـیرۆک نا.. چـیرۆک و حـیکایـەت دەفـرۆشــم. م  



 منـدااڵن لـێی کـۆبـوونـەوە: مامـە گیـان کـوان چـیرۆکەکـانـت؟ 

 مام فـەرهـاد دەستی بـرد بـۆ سـەری و وتی: رۆڵـەکـانـم، چـیـرۆکەکـانـم لـێرەدان. 

ێکەنین کـرد. پێشتر گوێیـان لە شتی وا نەبـبوو. منداڵەکـان بە کوڵ دەستیان بە قـاقـای پ  

مام فەرهـاد: گەر هەریەکەتـان بچـن لەالی دایکانتـان. کەمێک پـارە بێنن و چیرۆکێکـم 

 لـێبکـڕن. زۆر زیـاتـر پێـدەکـەنـن. 

منـداڵەکـان چـوون و لەالی دایـکـانیـان پـارەیـان هـێـنا و دایـان بـە مـام فـەرهـاد و لە 

یـدا دانیشـتـن و جـوان گـۆیـیـان لـێـیگـرت. دەور  

 مام فەرهـاد چـیرۆکـێکی کـۆمیـدیی خـۆشی بـۆ گـێڕانەوە. منـداڵەکـان زۆر پێـکەنـین. 

 منـداڵەکـان: مامـەی چـیرۆکـفـرۆش، سبەیـنێـش وەرەوە چـیرۆکێکی تـرت لێـدەکـڕین. 

چیرۆکی بە مندااڵن فرۆشت و  مام فەرهـاد ئەو رۆژە لە سێ کۆاڵنی ئەو گەڕەکەدا، سێ

پـارەیـەکی بـاشی دەستکـەوت. لەو رۆژەشـەوە منـدااڵن بە " مامـەی چـیرۆکـفـرۆش" 

 نـاویـان دەبـرد.  

هاتەوە بۆ ماڵەوە و پارەکەی دا بە پـوورە گـوڵچـین و وتی: گـوڵچـین خـان ئـەم پارەیـە 

 وەربگـرە، بەیـانی بازاڕییـەکی بـاشمان بـۆ بـکە. 

ـوورە گـوڵچـین: فەرهـاد گیـان، ئـەم پارەیـەت لە کـوێ بـوو؟ پ  

 مام فەرهـاد: ئەی نەموت چیرۆکەکانم دەفـرۆشم. ئەمە پارەی فـرۆشتنی سێ چیرۆکمە. 

لەو رۆژەوە کە مـام فەرهـاد، رووی لە هـەر کۆاڵنێک دەکـرد، منـدااڵن بە خۆشیـیەوە، 

کـفـرۆش، چـیرۆکـت لێـدەکـڕیـن. بانگـیـان دەکـرد: وەرە ورە مامـەی چـیرۆ  

لە ماوەی ساڵێکـدا، مام فەرهـاد پارەیـەکی باشی دەستکەوت. کـتێبخانەیەکی باشی دانا. 

ێک لە چـیرۆکەکـانی چاپ ـلەگەڵ چاپخانەیەکێـشدا رێکـەوت. هەرجارەی چەنـد چـیرۆک

ی فـراوانـتر دەکـرد و باڵوی دەکردنەوە. لە ماوەیەکی کەمدا دەفـرۆشران. کتێبخانەکەش

کـرد. تا دەهـات ژمارەی کـتێبەکانی کتێبخانەکەی زیاتر دەبـوون، کتێبکـڕێکی زیاتریش 

 بـوون بە ئـاشـنای. 

 کچـەکەی و کـوڕەکـەشی ئامـادەییـان تەواوکـرد و لە زانکـۆی سلـێمانیـدا وەرگـیران. 

 

 

 

 



   دو کـەوی ژیـر

 

دو کەوبـاز، دو کـەوی نـێرەی ئـازایـان هـەبـون. لەنـاو قـەفـەزدا بەنـدیـان کـردبـون. 

رۆژێک هەردو کەوبـازەکە، گرەویان لەسەر ئەوە کرد، کە کەوەکەی کێیان لەوی تریان 

ئـازاتـرە. رێکـکەوتن کـە کەوەکـانیان بەشـەڕبـدەن. بە هـەردوکیـان کـاسێکی گـەورەی 

کەوەکـەی کێیان شەڕەکـە بباتـەوە، کـاسە زیوینیـیەکە بـۆ خـاوەنی ئـەو زیـوینیان کڕی. 

 کەوەیـان دەبێـت. 

هـەردو کەوبـازەکە کـاتی بەشـەڕدانی کەوەکانیان دیاریکـرد، شوێنیش باخچـەیەک بـو. 

کـۆمـەڵـێک کەسیشیان بـۆ بینـینی ئـەم شـەڕە بانگکـردبـون. هەمـویان لـەو کاتـەدا لە   

ەدا ئامـادەبـون. کەوەکانیان لە قەفـەزەکانیان دەرهـێنان. شەڕەکە دەستیـپێکرد. باخچـەک

کەوەکان بە دەنـوک و بە نینۆکەکانیان، پەڕێکی زۆریـان لە یەکـتری هەڵکـێشا، سەر و 

دەموچاوی یەکتریان بریندار کرد. هەردوکیان تەواو ماندوبون، هێزی شەڕکردنیان نەما. 

یەکتری هـێنا. لەم شەڕەدا نە سەرکەوتو و نە بەزیو، نە براوە و  نەما. ئینجا وازیـان لە

 نە دۆڕاو هـەبـون. بـەاڵم هـەردو کـەوەکە ئـازارێکی زۆریـان بـە یەکـتری گەیـانـد. 

ئەم کۆتاییە بە دڵی دو کەوبازەکە و بە دڵی بینەران نەبـو. هەردو کەوەبـازەکە بڕیاریـان 

ەکـەمـین رۆژی مـانـگی داهـاتـودا، هـەر لـەو باخچـەیـەدا، دا، کە لە هـەمـان کـاتـدا لە ی

 دوبـارە کەوەکـانیـان بەشـەڕبـدەن. 

 هەردو کەوەکە، بێ ئەوەی بە یەکتری بزانـن، بیریـان کـردەوە، زۆر پەشیمان بـونـەوە.

 

کەوی یەکـەم:"ئێمە لە پێناوی چیدا، بە هاندانی ئەم دو کەوبـازە، ئەم شەڕەمـان لەگەڵ 

کتریدا کرد و وامـان بەسەر یەکـتری هـێناوە؟ گەوجـییەکی گەورەمـان کرد.  گـریـم یە

مـن بەسـەر کەوەکـەی بەرانبەرمـدا سەرکـەوتـم. ئایـە خاوەنـەکەم ئـازادم دەکـات؟ 

بێگـومان نەخـێر. چەندین شەڕی ترم پێـدەکات.. تیاش بچـم ئەو چی باکـێتی! بەڵـێنبـێت 

چ کـەوێـکـدا نـاکـەم".ئیتر شـەڕ لەگـەڵ هـی  

 

کەوی دوەم:" زۆر پەشیمانـم، لەو شەڕەی کە لەگەڵ ئـەو کەوە هـاوڕەگـەزەمـدا کـردم. 

ئـەو یا مـن سەربکـەوتـمایە. لە زیـان زیـاتـر، چی سـوودێکی بـۆ ئێـمە هـەیـە؟ ئـازادی 

ـەی ژیـانە؟! ئـەم و ژیـانیان لێـداگـیرکـردویـن.. لە قەفـەزدا بەنـدیـان کـردوین.. ئەمە ک

 هەڵـەیە دوبـارە نـاکەمـەوە.. بیـرم لەوە کـردۆتەوە کە لەو کاتەدا پێکـەوە هەڵـفـڕیـن" 

برینەکـانی کەوەکـان ساڕێـژبـون، پەڕەکـانی باڵەکـانیشیان دڕێـژتـر بـون. یـەکی مانگی 

و بـاخچـەیـەدا، تـازەیە. هـەردو کەوبـازەکە و بیـنەرانـێکی زیـاتر لـە هەمـان کـات و لـە

 ئـامـادەبـون. کەوەکـانیان بـەرەڵـاڵکـردن. بـە ئـارامییەوە چـون بـە الی یەکـترییـەوە. 



کـەوی دوەم بـە گـۆێی کـەوی یەکـەمـدا چـرپـانـدی و وتی:"بـراکـەم، دڵـنـیابـە کـە مـن 

ەوە یەکسەر شەڕت لەگەڵدا ناکەم.. بڕیارم داوە کە هەڵـفـڕم.. ئایە تۆش ئامادەی کە پێک

 هـەڵـفـڕیـن؟" 

کـەوی یەکـەم:" منیـش ئـەو بەڵـێـنەم داوە، کـە شـەڕت لەگـەڵـدا نەکـەم. بـەڵی ئامـادەی 

 هـەڵـفـڕیـنم.. بـا رزگـارمـان بێـت"

هـەردو کەوەکـە، دەرفـەتیان لەدەست نـەدا و لەوە زیـاتر درێـژەیـان بە قسەکـردن نـەدا. 

ەقـەی بـاڵ و هەڵـفـڕین.. تـا لەچاو ونبـون.. خۆیان گەیاندە پێکەوە یەکسەر دایـان لە ش

سەر لوتکەی چیایەکی بەرزی کوردستان. لە قەفەز و لە بەندی و لە شەڕ ڕزگاریان بو. 

 هـەوای ئـازادییـان هـەڵـمـژی.. فـیری پـەنـد و وانـەیـەکی بـاشیش بـوون. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تەکـانی دایکیـالنـە و دەس  
 

 

 گوڵنـاز و شابـاز، کچـێکی جـوانکـیلەی نـۆ مانـگانیـان هـەبـوو. نـاوی "النـە" بـوو. 

رۆژێکی هـاوین، شاباز وەک رۆژانی تر زوو لە خەو هەڵسا. دوای نـان خواردن، چوو 

 بۆ سەر کـارەکەی. گوڵنـاز خـانیـش تەشـتێ هـەویـری شـێال بـۆ ئـەوەی بیکات بە نـان. 

ڕۆژە، النەی تێر شیر کرد. تاوێک هەڵیپەڕاند و یاریی لەگەڵدا کرد.  دوای نیوەڕۆی ئەو

 ئینجا خستییە ناو النکەکەی، لەگەڵ راژەنیندا الیـالیەی بۆ دەکرد. النـە خەوی لێکەوت. 

گوڵنـاز خان تەنـوورەکەی داخـست. سەبەتەیەک نان و کولێرە بە کونجـی جـوانی کرد. 

رد، چـوار نـان و سـێ کـولـێرەی جیـاکـردەوە. کە وەک هـەموو جـارێـک کە نـانی دەکـ

 بیبات بۆ نەنـە گـوڵچـین، پیـرەژنێکی هـەژار و بێـکەس بـوو. ماڵـەکەی لە ئەوسەری

 کۆاڵنـەکەیـان بـوو. 

گوڵنـاز خـان: ئـەم نـان و کولـێرانە دەبـەم بۆ نەنـە گـوڵچـین، زوو دەگەڕێمـەوە، پێش 

ڵـبسـێـت. ئـەوەی کە النـە لە خـەو هـە  

گۆڵنـاز خان چـوو بۆ ماڵی نەنـە گوڵچـین. هـەر لە بەردەم دەرگای ماڵکەیـدا، نانەکانی 

داێـی. مـاوەیـەکی کـەم پێـکەوە وەسـتان. لـەم کـاتـەدا، دەنـگی هـۆڕیـنی ئـۆتـۆمبـێـلی 

  ئاگرکوژێنـەوە هات. گوڵنـاز خان دڵی داخورپا و ترسا. نەنـە گوڵچـین هەستی پێکـرد.

نەنـە گوڵچـین: کچـم دڵت نەتـرسێ. ئەمە شارە و زۆر شت تێـیدا روودەدات، لەوانەیە 

 ئاگـر لە پـووش و پـەاڵش بەربـووبێـت. 

 (ئەمبواڵنس)لەم کاتەدا، دوو ئـۆتـۆمبێلی ئاگرکـۆژێنەوە و ئـۆتـۆمبێلـێکی فـریـاکەوتن 

بە بەردەمیانـدا تێپەڕین. خەڵکیش بە دوایاندا رایـان کرد. گوڵنازیش لەگەڵ خەڵکەکەدا 

رایکـرد. لـە دوورەوە بیـنی ئـاگـر و دوکـەڵ لە خانـووەکەیـانەوە بەرزبـوونـەتـەوە. کە 

گەیشتە بەردەم ماڵەکەیـان، پـڕ بە دەم هـاواری کـرد: کچـەکەم.. ئـەی هـاوار کچەکـەم. 

دا کە بچـێـتە ژوورەوە، پیـاوانی ئاگـرکـوژێنـەوە، گـرتیان و پێیـان وت: نـەڕۆی تەکـانیـ

 دەسـووتێی.

گۆڵنـاز خـان خۆی لە دەستـیان راپـسکانـد و بەنـاو گـڕی ئاگـر و چـڕه دوکـەڵـدا خـۆی 

گەیـانـدە الی النکەکەی النـە. خۆشـبەختـانە ئاگـرەکە نەگەیشـتـبووە ژوورەکـەی النـە. 

بـە خـێرایی النـەی لە النـکەکـەی دەرهـێـنا. بـە خـێرایتـریـش بەتـانـیـیەکی لە ئـاو  زۆر

هەڵکـێشا و ئااڵنـدی بە النـەوە و گـرتی بە باوەشییەوە. بەناو ئاگـرەکەدا هـاتە دەرەوە. 

 النـە هـیچی لـێنەهـاتبـوو. بـەاڵم دەستەکـانی گوڵنـاز خـان زۆر سووتـابـوون. 

یان النـەیان لە گوڵناز خان وەرگرت. ئۆتۆمبێلی فـریاکەوتنەکەش، یەکسەر ژنانی هاوسێ

 گوڵنـاز خـانی بـۆ نەخـۆشخـانە بـرد. پیـاوانی ئـاگـرکوژێنـەوە ئاگـرەکەیـان گـوژانـدەوە. 



 

دوای دو هەفـتە لە تیمارکردن، گوڵناز خان لە نەخۆشخانە دەرچـوو. بەاڵم شوێنەواری 

انییەوە دیاربوو. پێستی دەستەکانی سوور و کورژەوە ببوون.  سووتاوییەکە بە دەستەک  

 

گوڵنـاز خـان: بـە المـەوە گرنـگ ئـەوەیـە، کـە النـەی کچـم لـە سووتـان رزگـارکـرد و 

 هـیچی لـێـنەهـاتـووە. 

تەمەنی النـە بوو بە نـۆ سـاڵ، لە پـۆلی چـوارەمی قـوتابخـانەی بنـەڕەتیـدا بوو. تا ئەو 

دایکی نەپـرسیـبوو، کە بـۆچـی دەستەکـانی سـوورهەڵگەڕاو و هـەڵـقـرچاون.  رۆژە لە

دایکـیشی ئەوەی بە خەیـاڵـدا دەهـات، کە رۆژێک لە رۆژان، النـە پرسیاری ناشیرینی 

 دەسـتەکـانی لـێبکات. 

 النـە: دایـکە پێـستی دەسـتەکـانـت بـۆ سـورهـەڵـگەڕاو و ناشـیرینـن؟ 

ۆژی ئاگـر بەربـوون لـە مـاڵـەکەیـانی هـاتـەوە بیـر و بەرچـاوێ، کە گوڵنـاز خـان کە ر

چـۆن لەنـاو ئاگـر و دوکەڵـدا النـەی جگەرگـۆشـەی لە سووتـان رزگارکرد. تـەزوو بە 

 لەشـیدا هـات و هەنـاسەیەکی قـووڵی هـەڵکـێـشا و چـاوەکانی پـڕبـوون لە فـرمـێـسک. 

ەم پرسیارەم لێتکرد. بۆ چاوەکانت پڕبوونە لە فرمێسک؟ النـە: دایکە وابزانم بە هەڵە ئ  

گوڵنـاز خـان: نا کچـی شـیرینـم. ئێستا بـۆت دەگـێڕمەوە، دەستەکـانـم بۆ وا ناشـیریـنن. 

دەستەکـانـم سپی و جـوان و خەپـانە بـوون. وەک ئێـستا پێـستەکەی سـوورهـەڵگەڕا و 

نی ماڵـەکەیان و چۆنێتی رزگارکردنی و چـرچ و ناشیریـن نەبـوون.. بەسەرهاتی سووتا

 سووتـانی دەسـتەکـانی بـۆ گـێڕایـەوە. 

النـە کە چـیرۆکی سووتـانی دەستەکـانی دایکی زانی، گـریا و چـاوە گەشەکانی پـڕبوون 

 لە فـرمێسک. باوەشی بە دایکـیـدا کـرد و تـێر روومـەتەکـانی و دەسـتەکـانی مـاچ کـرد. 

، لێـم ببـوورە. لە ئەمـڕۆە دەستەکـانی تـۆ، جـوانـترین دەستی دایکـن النـە: دایکە گیـان

 لە جیهـانـدا. ئـەم دەسـتانـەی تـۆ مـنـیان لـە سـووتـان و مـردن رزگـارکـرد. 

 

 

 

 

 

 

 



  تاکەیـۆسـازادە و مامـش

 

ێکی الوی ـا کچیایە تەنـوو. ئەم شـەبـەن هـایەکی بە تەمـۆنـدا، شـێکی کـلە سەردەم  

 هەبـوو، کە زۆری خۆشـدەویسـت. 

شـا مامۆسـتایـەکی زیـرەکی تـەرخـان کـرد، کـە وانـە و بـابـەتی جـۆراوجـۆر و زانیـاری 

 گـشتی فـێری کچـەکەی بکـات.

مامۆستاکەی بۆ مـاوەی سێ سـاڵ، رۆژی سـێ وانـەی بە شازادە دەوتـەوە. گـەلی شـتی 

هەموو جارێک لە کۆتایی دوا وانەدا، مامۆستا بە ناڕەوایی و بە سوودی فـێرکـرد. بەاڵم 

بەبـێ هـۆ، چـەپـۆکـێکی بـە دەسـتـێکی شـازادەدا دەکـێـشا..! شـازادە سـوور دەبـۆوە و 

زۆری پێ ناخـۆش بـوو. چـونکە هـیچ هەڵـەیـەکی نەدەکـرد. چەنـد جارێک ویسـتی لـەم 

یدەکات باوکی ئاگـادار بکاتەوە. بـەاڵم دانی بە سـتەم و  نـاڕەواییەی کە مامۆسـتاکەی لـێ

 خۆیـدا گرت. لە دڵی خۆیدا، وتی: با بمێنت بۆ رۆژی خۆی و تۆڵەی خۆمی لێدەکەمەوە.

شـا کـۆچی دوایی کـرد. دوای چەنـد رۆژێـک شـازادە شـوێـنی بـاوکـی گـرتـەوە. تـاجـی 

واڵتـەکـەیـان.  شاهـانـەیـان لەسـەری کـرد و بـە فـەرمی بـوو بـە شـای  

شـازادە چەنـد رۆژێـک لە دوای وەرگـرتنی دەسـەاڵتی شـاهـانەی واڵتـەکەی، نـاردی بـە 

 دوای مامۆستاکەیـدا کە هـەر ئـێستا بێت و سـەردانی بکـات. مامۆسـتاکەی ئامـادە بـوو.

ان مامۆستا )بە روویەکی خۆشەوە تەوقەی لەگەڵیدا کرد(: پڕ بەدڵ جوانترین پیرۆزباییت

لێـدەکـەم. هــیوای سەرکـەوتـن و تەمـەنـدرێـژی و بـەخـتـەوەریتـان بـۆ دەخـوازم. ئـەم 

 چەپـکە گوڵـەش کـە وەکـوو خـۆت جـوانـە، پێـشکـەشـتانی دەکـەم. 

 شا )شازادە(: سوپـاس مامـۆســتا. بـەاڵم دەزانیـت بـۆ بـانـگـم کـردووی؟ 

ـێ دەزانـم. دەزانـم لـێـم دەپـرسیت بـۆ بـە نـاڕەوا مامۆسـتا )بەزەردەخـەنەیـەکەوە(: بـەڵ

 هەمـوو رۆژێـک، ئـەو سـتەمـەم لـێـت دەکـرد و ئـەو چەپـۆکـانـەم بـە دەسـتا دەکـێشـا؟ 

شـا: بەڵی بۆ ئـەم مەبەستە بانگـم کـردووی. ئێسـتا وەاڵمـم بـدەرەوە بـۆ ئەو ستەمەت 

هـیچ شـتـێکی نـاشـێـرینت لـە مـن دەبـیـنێ؟ لێـدەکـردم. هــیچ هـەڵـەیـەکـم هەبـوو..   

مامۆستا: شای الومان، من دەمـزانی کە باوکت بمرێت، تۆ دەبیت بـە شـای واڵتـەکەمان. 

تـۆ ئـێستا شایت و لـە لووتـکەی دەسەاڵت دایـت. هـەموو کـاروبارێـکی واڵتـەکـەمان بە 

ـرت نییە. ئەگەر هاتـو خۆت یا فەرمانی تـۆ بەڕێـوە دەچـن. چیت بـوێ دەیکەیـت و ڕێگ

وەزیرەکانت یا کاربەدەستە بااڵکانت، بەبێ هـۆ و بە ناڕەوا ستەم لە هـەر هاواڵتییەکمان 

بکـەن. تـۆ چـۆن ناڕەواییەکەی منت پێ ناخـۆش بوو، لە دڵت گـرتـووە. کەسانی تـریش 

خـۆت سـزای  وەکوو تۆ ستەم و ناڕەواییـان پێ ناخـۆش دەبێـت. دەتـوانیت بە هـەوەسی



خەڵکی بـدەیت. بەاڵم رەنگە خەڵکی بترسن و نەوێـرن گـلەیی بکەن و سکـااڵ لەسەرت 

تۆماربکـەن. جا مەبەستی من لەو ستەم و ناڕەواییەی لێـم دەکـردیت ئەمەیە: کە هەست 

بەوە بکەیت کە سـتەم و ناڕەوایی زۆر ناخـۆشن. من تـۆم بەقـەی چاوەکـانم خۆشدەوێ. 

رێـزداریت، هـیچ هـەڵـەیەک و هـیچ شتـێکی ناشـیرینت نەکـردووە. تەنـیا  تـۆ زیـرەک و

مەبـەستم ئەوەبـوو، کە بـزانیت ستەمکـردن و نـاڕەوایی زۆر نـاخـۆشن. گـەر دەتەوێـت 

 سـزاشم بدەیـت لە بەردەستـدام.. چەنـد چەپـۆکم لێـداویت، دوو هـێندە چەپـۆکم لـێـبدە. 

امۆستاکەی بوو، کە مەبەستی چەپۆكەکانی بۆ روون کردەوە. شا کە گوێی لە قسەکانی م

هەستایە پێوە و دەستەکـانی مامۆستاکەی ماچ کرد. سێ جاریش لەسەر یەکتری، سەری 

 رێـز و نـوازشی بـۆ مامـۆسـتـاکەی نـەوانـد و زۆر بـە گـەرمیـش سوپـاسی کـرد. 

ڵـێـن بێـت. کـە بەبـێ جیـاوازی و شـا: مامـۆسـتای دانـا و زانـا و دڵسـۆزم، سـوێنـد و بە

بـە چاوێکی یەکسانی و رێـزەوە، سەیری هـاواڵتییەکـانم بکەم. دەبمە شـایەکی دڵسۆز و 

دادپـەروەر و رەوانـاس. دەبمـە خـزمەتـکارێکی گەلـەکەم، هەمـوو ژیـانـم بـۆ خـۆشی و 

دەکـەمـەوە. دەرگـای بەخـتـەوەرییـان تـەرخـان دەکـەم. بـە رۆژ و بـە شـەو بەسەریـان 

کۆشکەکەشـم، بـۆ هەمـوو هـاواڵتیـیەکی واڵتـەکـەم دەخـەمە سەرپـشت.. زیـاتـریش لـە 

هەموو کەسێ رێـز لە یاساکانی واڵتەکەم دەگـرم. بـڕیـاربێت ئەم بەڵـێنانەشم نـەک هـەر 

 قـسـەی رووت بن، بەڵکـو بـە کـردار دەیـان سـەلـمێـنـم.  

کـرد بـە وەزیـری رۆشـنـبـیری و بـە راوێـژکـاری خـۆی.شـا، مامۆسـتاکەشی   

       

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 ئەوە باخچە نییە.. ئەوە نەندیخانەیە!

 

م.وتێکەاڵو بو بنـەڕەتیپار لە شاری دهـۆک، لە پۆلی شەشەمی قوتابخـانەی دهـۆکی   

خۆشـە، بە وزانیـارییەکانی پێـدەوتینەوە. مامۆستایەکی زۆر رومامۆستا نیـگار وانـەی 

ک و ئاسان بابـەتە زانیارییەکـانی تێدەگەیانـدین.وزمانێکی شیرین و بە شێوازێکی سـو  

بە کچـە شیرینەکانم و بە کـوڕە ژیرەکانم بانگی دەکردین. ئێمەش خۆشمان دەویست و 

ە. خۆشـمان دەوێـت و رێـزێکی زۆرمـان بـۆی هـەی  

مامۆستا نیگار، بە ناوی"گەشتی زانیاری" مانگی جارێک بە سواری پاس پۆلەکەمانی 

دەبرد بۆ چەنـد کارگـەیەک و چەنـد کـێڵگەیەک و بۆ وێسـتگەی کـارەبا و بۆ وێستگەی 

دێکی باشمان لەو گەشتە زانیارییانەمان وەرگرت. وپااڵوتنی ئاوی دهۆک. خۆشی و سو  

، مامۆسـتا نیـگـار وتی:"کچـە شـیرینەکـانم، کـوڕە ورابـردولە مانـگی نـەورۆزی ساڵی 

، گەشتی زانیاریمان بۆ "باخچـەی ئـاژەاڵنی وتەی داهـاتوـژیـرەکـانم، پێتانخۆشە کە هەف

 دهـۆک بێـت؟"

مـان دەستمان هەڵـبڕی و پێـکەوە: بـەڵێ مامـۆستا گـیان زۆرمـان پێخـۆشـە. وهەمو  

ن بۆ باخچـەی وبووەکەم، پێـشتر جارێک یا زیـاتر چـوبەشـێکی زۆری هـاوڕێیانی پۆل

. ووێنـێکم نەدیـبوـئـاژەاڵنی دهـۆک. بەاڵم مـن تـا ئەو رۆژە باخچـەی ئـاژەاڵنی هـیچ ش

 بـۆیـە حـەزم دەکـرد، کە لە نـزیـکەوە ئـاژەڵ و باڵـندە کـێوییەکـان ببـیـنم. 

اژەڵ و باڵـندەی کـێوی جـوانیان ین بۆ باخچـەی ئاژەاڵنی دهـۆک.. چەنـد جـۆرە ئوچـو

، وێیە، وەکو: شـێر، پڵنـگ، ورچ، گورگ، ئاسکە، رێـوی، چەقەڵ، هەڵـۆ، کوندەپەپوـل

 کـەو، سوێـسکە، چەنـدین جـۆری تـری ئـاژەڵ و باڵـندەی سروشـتی کوردسـتان. 

ی ن و زەردەخەنە کەوتە سەر لـێوانیان. بەاڵم مـن بە پێچـەوانەوهـاوڕێکانم دڵخۆشبو

راو و ژورە ـهاوڕێکانـم، بە بینـینی ئەو ئـاژەڵ و باڵـندانە لەناو ئەو شیشبەنـدە کـلیلک

م.. بەزەیـیـم پـێـیان دەهـاتـەوە.. کە وتەسکـانە و قـەفـەزە داخـراوانـەدا، دڵـتـەنگ بـو

 گەڕاینەوە بۆ قوتابخانە. وەکو گەشتەکانی ترمان، بە کـورتی باسی گەشتەکەمـان کرد.

 

ن بە گەشتەمان بۆ باخچـەی ئاژەاڵنی دهـۆک؟وتان دڵخـۆشبووتا نیگار: هەمومامۆس  

 

.وهـاوڕێـانی پۆلـەکـەمـان: بـەڵێ مامۆســتا، گـەشـتـێکی خـۆش بـو وهەمـو  

بـەاڵم مـن لە دوای هـاوڕێکـانـمەوە، دەسـتم هـەڵبـڕی و وتـم: مامۆسـتا گـیان، بە الی 

ە هـۆی دڵـتەنـگـیـم. وبـو، ومنـەوە گەشـتـێکی خـۆش نەبـو  

ە هۆی دڵتەنگـیت؟ وو بو ون، کچی شیرینم بۆ پێت خۆش نەبوامامۆستا نیگار: بۆ دلۆڤ  



ـ ئەی مامۆسـتا گـیان، بەڕێـزتان چەنـد جـارێک پێـت نـەوتـین پێـویستە بەزەیـیمان بە 

 ئـاژەڵ و باڵـندەدا بێـتـەوە و دژی راوکـردنیـان بیـن؟ 

ەکانی کرانەوە و بە زەردەخـەنەوە، وتی: بەڵێ راسـتە مـن وامـوت. مامۆستا نیگار چاو  

ـ مامۆسـتا گیان، هـاوڕێکـانم، بە چـاوی خۆمان بینیمان، کە چـۆن ئەو ئـاژەڵ و باڵـندە 

بەسزمانانە، لەناو ئەو شیـشبەندە تەنگانە و قەفەز و ژورە تەسکانەدا، هەر ئـەمسەر و 

ان دەڕوانی.. وەکـو لـێـمان بپـاڕێـنەوە، کە بەزەیـیمان ئەوسەریـان دەکـرد و لە ئـێمەیـ

پێـیانـدا بێـتەوە و دەرگاکانی شیـشبەنـد و ژور و قەفەزەکانیان لـێبکەینـەوە، دەرپەڕن و 

 رابـکـەن و هـەڵـبفـڕن و ئـازادبـن. 

.ئـازادی بـۆ مـرۆڤ و بـۆ ئـاژەاڵن و باڵـندان، لـە هەموو شـتێ پێـویستر و شـیرینـترە  

 

ئەوەی بیـنیمان باخچـە ئاژەاڵن نییە.. بەڵکو بەنـدیخانەی ئاژەاڵن و باڵندانە.. باخچەی 

 راسـتی ئـەوان ژینـگـەی سروشـتی جـوانی کـوردسـتانـە.. کە بـە ئـازادی لـێـیدەژیـن. 

.. زۆر گەشـایـەوە و بـاوەشـی لـێـدام.. ومامـۆسـتا نیـگـار کە گـوێی لـەم قـسانـەم بـو

مـیـان بـۆ لـێـدام. ـڕێکـانیـشـم چـەپـڵـەیـەکی قـایهـاو  

مامۆســتا نیگـار: ئـەی ئافـەریـن دلـۆڤـان گـیان، قسەکانـت زۆر جـوان و راسـتن.. بە 

ـدام.. لە ئەمڕۆوە دەبم بە هـاوڕێی بەزەیی بە ئاژەاڵن و باڵندان. تتەواوی لەگەڵ قسەکان  

ێمەش قسەکـانی دلۆڤـانی هـاوڕێمـان بە جـوان هـاوڕێیـانی پۆلـەکـەم: مامۆستا گیان، ئ

و  ردنـندان و دژی راوکـین بە هـاوڕێیانی بەزەیی بە ئاژەڵ و باڵـدەزانین، ئێمەش دەب

  بەنـدکردنیـان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چـۆلەکەکە بە نیشـتمانەکەی شادبـۆوە

                                      

لە دامێنی زنجـیرە چیایەکی لوتکە بەرزی کوردستانی جوانـدا، دارستانـێکی دار بەرزی 

هەمەچەشنە هەیە. لە ناوەڕاستی دارستانەکەدا، کانییەکی گەورەی ئاو سارد و شیرینی 

لێ هەیە. چۆلەکەیەکی الو، لەسەر داربەڕوویەکی بەرزی نزیک کانییەکەدا، هێالنەیەکی 

وو بە زێـدی خـۆی و بە هـێالنە جـوانـەکەی.. بە رۆژ لەگـەل دروستکـرد. زۆر دڵخـۆشب

 هـاوڕێکانیدا یاری خۆشیان دەکرد.. شەوانیش لە هـێالنە گەرم و نەرمەکەیدا دەنـوست. 

رۆژێکی هـاوین، پێـش رۆژئاوابـوون، بایـەکی بەهـێز هەڵیکـرد.. چـۆلەکەکە هەڵـفـڕی، 

ـەوە و بگـەڕێتەوە بـۆ نـاو هـێالنـەکەی. ویستی بچـێـت لە کانیـیەکەدا ئـاو بخـوات  

لەپـڕ گەردەلـوولـێکی زۆر گـەورە و بەهـێز و تیـژ هـەڵـیکـرد.. چۆلـەکـەکە کـەوتە نێـو 

گەردەلوولەکە و لەگەڵ خۆیدا بەرەو باشوور بردی.. چەندی کرد خۆی پێ رزگار نەکرا. 

ە نەنیـشـتەوە.. بـۆ شـەوی بە درێـژایی ئەو شـەوە و بـۆ رۆژی دوایـش گـەردەلـوولـەک

دووەم هـێدی هـێدی هـێواش و ئارام بـۆوە، چۆلەکەکە کەوتە سەر زەوی و بورایەوە. 

خەریکـبو بمـرێت. هـۆشی هـاتەوە.. شەو بو نەیـدەزانی کە ئـەو شـوێنە کوێـیە، لە پاڵ 

ینێـتی و بنچکـێکـدا هەڵـنیشت، بەاڵم لە ترسان و لەبەر ماندوبوون و ئازاری گیانی و تو

 بـرسێتی خـەوی لێ نەدەکـەوت. 

بەیانی کە رۆژ هـەاڵت، چـۆلەکەکە، بیـنی ئەو شوێـنە، دەشتـێکی لمـاوی چـۆڵی پـڕ لە 

دڕک و عـاگوول و بنچـکە.. چاڵـە ئاوێکی بینی، ئاوەکەی شـوێـر و تـاڵ بو، بە ناچاری 

 سی و چـوار قـوم ئـاوی خـواردەوە.. کەمـێک چـیـنەی کـرد. 

لەکەکە: ئـێرە نیشتمانی من نیە. هەرگـیز ناتوانم لێرەدا بژیـم، نە شاخی بەفـرین و نە چۆ

 باخی رەنگـینی لێیە.. دەبێت بفـڕم و بگەڕێمەوە بۆ نیشتمانە سەوز و جوانەکەی خـۆم. 

چۆلەکەکە قـۆنـاغ بە قـۆنـاغ بەرەو باکوور فـڕی.. ئێـوارەی ئەو رۆژە گەیـشتە زنجـیرە 

گـردۆڵـکەیەکی روت و وشک.. لەبـن تاشەبـەردێکی گـەورەدا هـەڵـنیشت، بەاڵم خـەوی 

 لێ نەکـەوت، بیـری هـەر الی نیشـتـمانەکـەی بـوو. 

ناغ فـڕی.. بۆ ئێوارەکەی گەیـشتە چۆلەکەکە لە بەیـانی دوەم رۆژیـشدا، قـۆناغ بە قـۆ

 ریزە دارخورمایەک، لەسەر دارخورمایەکدا هەڵـنیشت، ئەو شەوەش خەوی لـێنەکەوت.

چۆلـەکەکە: ئێرەش نیـشـتـمانی مـن نیـە.. نیـشـتمانی مـن پـڕ لە رێـواس و داربەڕوو و 

 گـوێـز و گـێوژ و قـەزوان و هـەنـار و هـەنجـیرە.

 

ت، چۆلـەکەکە بـەرەو باکوور درێـژەی بە فـڕین دا.. دوای نیـوەڕۆ بەیانی کە رۆژ هـەاڵ

لە دوورەوە زنجیرە چیایەکی بەرزی بینی، ناسییەوە کە ئەو زنجیرە چـیایەی کوردستانە 

کە بەسەر دارسـتانەکەدا دەڕوانێـت و داربەڕووەکـە و هـێالنەی لـێیە. زۆر گەشـایەوە و 



کی زیـاتر کەوتە هەناوی و تیـژتـریش فـڕی.. پێش هـیوادار و دڵخـۆشبوو. گوڕ و تینـێ

رۆژئاواـوون گەیـشـتەوە دارسـتانـەکەی زێـدی.. لـە کـانیـیەکەدا تێـر ئـاوی خـواردەوە. 

 فـڕی و لەسەر داربـەڕووەکـەدا نیـشـتەوە و چـووە نـاو هـێالنـەکـەی.

ینەکەم شادبـوومـەوە.چۆلـەکەکە: ئـۆخـەی کە نەمـردم و بە نیـشـتـمانە جـوان و شـیـر  

 یەکسەر چاوەکـانی نـوقـانـد و خـەوی لـێـکەوت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وڕـوڕگـین و باوەگـبـەشـگ  
 

گەشبین کچۆڵەیەکی زیرەک و رووخۆشە، ئەمساڵ لە پۆلی شەشەمە، لە )قوتابخانەی 

.کوردستانقەندیل(ی بنەڕەتی لە گەڕەکی رەحیماوا، لە شاری کەرکوک، لە باشووری   
 

ۆپ و ـ( لە زرمەی ت2017ۆبەر/ـئوکت /16گەشبین لە بەرەبەیانی رۆژی دوو شەممە )

ۆڕی تانک و زرێپۆش لە خەو راپەڕی.. بینی دایک و باوک و دیاکۆی برا ـلە نەڕ و ه

وویان بە دڵتەنگی و بە خەمبارییەوە دانیشتوون، ـەو هەستاون و هەمـگەورەشی لە خ

.وەرەنگ بە روویانەوە نەما  

!ییە؟ـەکردنە چـەم زرم هـۆڕ و تەقـداوە؟ ئـان، چی روویـکە گیـە، دایـگەشبین: باوک  
بی، ـدی شەعـێراق و پاسدارانی ئێران و حەشـای عـێزێکی زۆری سۆپـم هـباوکی: کچ

بە تازەترین تانک و زرێپۆش و تۆپی قورسەوە، ئەمشەو پەالماری شاری کەرکوک و 

.تری پارێزگای کەرکوکیان داوە و داگیریان کردوون دووزخورماتوو و چەند شوێنێکی  
.ۆردوومان دەکەنـزۆر دڵڕەقانە و بێبەزەییانە، گەڕەکە کوردییەکانی شاری کەرکوک ب  

 

ردووە؟ـیمان کـان.. چـگەشبین: بۆ بابە گی  
 

باوکی: کچی شیرینم ئێمە هیچ تاوانێکان نەکردووە.. تەنها لەبەر ئەوەی کە کوردین و 

.یربکەنـوژن و کەرکوکیش داگـمان کـت بـانەوێـشاری کوردستانییە.. دەیوکیش ـكەرک  
 

.ردەوەـقی بـەوە و متـووە دڵیـوێ چـرت و سـووڵ دایگـین خەمێکی قـگەشب  
 

بەیانی کە خۆرهەاڵت، تەقەکردن و تۆپ گرتنە گەڕەکە کوردییەکانی ناو شاری کەرکوک 

ویژدان و نە رەوشتیان هەیە.. تا زوو  نەوەستابوون.. باوکیان وتی: ئەم داگیرکەرانە نە

.ینـادەبکەن با دەربچـان ئامـوژن.. دەی خۆتـان کـین، ئەگیان دەمـبا لە کەرکوک دەربچ   
ووقی ـایەوە، خستیانیە سەنـویستی پێچـدێ جل و بەرگ و شتی پێـەنـەلە هـدایکیان بە پ

ۆیەیان ـوان و کـرێگای شوون.. ـوون و لە کەرکوک دەرچـانەوە. سواربـلەکەیێۆمبـۆتـئ

ووک.. لەوێ دوو رۆژ ـەق کە لەسەر زێی بچـەق تـگرتەبەر.. تا گەیشتنە شارۆچکەی ت

.لە ماڵی خزمێکیان مانەوە. ئەو دوو رۆژە لە خەفەت زیاتر، دڵیان خواردنیشی نەدەبرد  
 

 م.. گەرـبۆ رۆژی سێیەم گەشبین بە باوکی وت: بابە گیان من بەبێ کەرکوک ناتوانم بژی

.انـۆ شارەکەمـە بگەڕێینەوە بـۆشـوژن، پێمخـمان کـشـب  
 

ۆ وتت لە دڵی منیشدایە.. کەرکوک ـەرین کچە ژیر و شیرینەکەم.. ئەوەی تـباوکی: ئاف

.زێـدی هەزاران ساڵەی باوک و باپیرانمانە.. چۆن دەبێت بۆ داگیرکەران چۆڵی بکەین  
ئەوپەڕی رێز و خۆشەویستییەوە دوای ئەوەی سوپاسی ماڵی خزمەکەیان کردن، کە بە 

.ۆ کەرکوکـەڕانەوە بـوون و گـان بـلەکەیێـۆمبـۆتـواری ئـردن.. سـپێشوازیان لێک  



لە خاڵی پشکنینی رێگای نێوان کەرکوک و هەولێر، کۆمەڵێک تانک و تۆپ و حەشدی 

شەعبی، جێگای پێشمەرگەیان گرتبۆونەوە، بە روویەکی زۆر گرژ و رقەوە لەو خێزانە 

وک.. چونکە ـردن، کە دەگەڕانەوە بۆ کەرکـکوردییانەیان دەڕوانین و تەشقەڵەیان پێدەک

ینیان باڵودەکردەوە، ـئەوان نەیان دەویست کورد بگەڕێنەوە بۆ شارەکەیان. ترس و تۆق

.بێن و نەگەڕێنەوەـەوەی کورد لە کەرکوک هەڵـۆ ئـب  
 

ن.. شەقامەکانی بۆنی خوێنیان ووـکە گەیشتنەوە ناو گەڕەکی رەحیماوا، ماڵەکانی کپ ب

لێدەهات.. لە ترسی کوشتن و تاوانە قێزەوەنەکانی حەشدی شەعبی خەڵکی نەیاندەوێرا 

لە ماڵەکانیان دەربچنە دەرەوە.. بە دەیان تانک و تۆپ، بە هەزاران حەشدی شەعبی و 

 سەرباز بە چەکەوە کەوتبوونە نێو گەڕەک و کۆاڵنەکانی شاری کەرکوک.. بە ئاشکرا و

 بێشەرمانە خەریکی تااڵنکردن و دزینی ئەو ماڵە کوردانە بوون کە لە ترسی تاوانەکانی

.وونەوە ماڵەکانیانـبی نەگەڕابـحەشدی شەع   
 

گەشبین کە ئەو کارە قێزەوەنانەی بینی، هێندەی تر سوێ چووە دڵیەوە، هێندەی تر خەم 

ێکی کرد. ـهەڵکێشا و ئاخووڵی ـو خەفەت دایگرت.. پیشی بردەوە و هەناسەیەکی زۆر ق

ینرانـەرا خەڵکی لە دەرەوە دەبـوون.. تاک و تـرابـۆگانی داخـیماوا و کـبازاڕەکەی رەح  
 

.گەشبین: رۆژ باش رەحیماوا.. ئەی گەڕەکە شیرینەکەمان  

 

.ان باش نییەـت.. رۆژمـەم شارەدا بێـرەحیماوا: تا داگیرکەر ل  
 

.ژ باش قەاڵ سەرکەش و دێرینەکەمانگەشبین سەیرێکی قەاڵکەی کەرکوکی کرد: رۆ  
 

.یەـان باش نیـقەاڵی کەرکوک: تا داگیرکەر لە کەرکوک دا بێت.. رۆژم  
 

.دی باوباپیرانمانـگەشبین: رۆژ باش کەرکوک.. ئەی شارە خۆشەویستەکەمان.. زێ  

 

.ینـان و نە ژیانمان باش نـکەرکوک: تا ئەم داگیرکەرە دڕندانە لێرەدابن.. نە رۆژم  
 

.گەیشتنەوە ماڵی خۆیان، وا هەستیان دەکرد کە دار و دیوارەکانی ماڵەکەشیان خەمبارن  
 

ئێوارەی هەمان رۆژ، گەشبین چووە سەربانی خانووەکەیان، بە غەمگینییەوە سەیرێکی 

رۆزە و ـرد.. کە لە الی کەرکوکییەکان زۆر پیـمەشخەڵە هەمیشەییەکەی باوەگوڕگوڕي ک

ەر ـۆن بەسـۆن هـرمێسک.. هـە فـوون لـڕبـانی پـاوەکـ.. چوکەـاری کەرکـولی شـمبـسی

انەوە: ئێوارەت باش ـریـڕ لە گـێکی پـوڕگـوارەوە.. بە قـاتنە خـدا دەهـەتە ئاڵەکانیـرووم

.مانـرۆز و خۆشەویستـباوەگوڕگوڕی پی  
 

باوەگوڕگوڕ: ژیانت باش کچی شیرینم.. دەزانم بۆ خەمباری و ئەسرین دەڕێژی.. تکایە 

مەگری و خەم مەخۆ چاکتان کرد کە گەڕانەوە، هەواڵ بنێرە بۆ خزمان و ناسیاوەکانتان، 

با بە زووترین کات بگەڕێنەوە بۆ شارەکەمان.. گەشبین گیان ئومێدەوار و گەشبین بە.. 



وانن ـەی مەشخەڵەکەی من خامۆش دەبێت.. نە داگیرکەرانیش دەتدڵنیاشبە نە گـڕ و کڵپ

یت.دن بدەـیـواداربە و درێـژە بە خوێنـناسنامەی کوردستانییەتی کەرکوک بسڕنەوە.. ه  
 

ژە ـشین.. بڕیاری دا کە درێـئەم قسانەی باوەگوڕگوڕ، هـیوایەکی تازەی بە گەشبین بەخ

بەبێ وچان و کۆڵنەدان، زیاتر تێبکۆشێت بە خوێندن بدات و، بە ئەوپەڕی تواناشیەوە، 

.یرکەرانـمان لە داگـبۆ رزگارکردنی شاری کەرکوکی خۆشەویست  
 

گەشبین ئەو وتەیەی مامۆستای زمانی کوردیشیان هاتەوە یادی، کە زور جار لە پۆلـدا 

.یوای داهاتووی کوردستاننـوتابییە دڵسۆزەکانمان ئێوە هـ: قتدووپاتی دەکاتەوە و دەڵێ  

 

 

 

 

 

 

 


