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گۆڤارێکــی مانگانەیــە بۆ مندااڵن نایە

چۆنــن؟  خۆشەویســتەکانم  هــاوڕێ   l
هەمووتــان باشــن؟ مــن “نایــە”م، ئەوەنــدەم 
ــە  ــردووە ب ــم ک ــە خۆم ــە خوێندنەوەی ــەز ل ح
گۆڤــار. دەزانــن گۆڤــاری نایــە چییــە؟ تــا 

             ... نازانــن  نەیخوێننــەوە 
دەکــەم،  بــۆ  خۆمتــان  باســی  تــۆزێ   l
ــەوە،  ــی بمخوێنن ــان بین ــوێنێ منت ــەر ش لەه
هەمیشــە پــڕم لــە چیرۆکــی جــوان، نەخــەون 
بــەردەوام  نەخوێننــەوە،  چیرۆکەکانــم  تــا 

پێیــە بۆتــان.  زانیاریــی بەســوودم 
l ئــا بیــرم چــوو ســەیری رەنگــی الپەڕەکانــم 
بکــەن، دەڵێــی قەڵــەم رەنگییەکانــی ئێــوەم. 
کاکــە بێهنــام بابــازادە پڕی کــردووە لە رەنگ. 
ــەی  ــەو گۆرانییان ــان و ئ ــە بۆت ــراوەم پێی هۆن
حــەزی لــێ دەکــەن بۆتان دەنووســمەوە و ئەو 
چاوپێکەوتنیــان  دەوێ  خۆشــتان  کەســانەی 
کــە  ئەمجــارە،  هــەروەک  دەکــەم  لەگــەڵ 

ــا  ــدووە. هەروەه ــان دوان ــان بۆت “ئاراس”م
تەندروســتی  زانیاريــی  نایــەدا  لــە 

ــێ دەدەم. ــتان پ باشیش
دڵنیــام  چونکــە  بمخوێننــەوە   l
ــن و باشــترین  بەیەکــەوە جوانتری
دەبیــن  هــاوڕێ  دڵســۆزترین  و 
ــحاڵ  ــوە خۆش ــینی ئێ ــە ناس و ب
دەبــم. وێنــە و کارەکانتــان بــۆ 
مــن رەوانــە بکــەن تــا بۆتانــی 

ــەوە. ــاڵو بکەم ب
تــا  خــۆش  کاتێکــی   l
مانگــی  لــە  دەتانبینمــەوە 

بــای. بــای  داهاتــوودا، 

“نایە”

1
ژمارە
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ــگ و  ــە مان ــاوی ل ــو( س ــەی )سوس ــە بچووکەک ــەڵ یاریی ــە لەگ ــەر پەنجەرەک ــتن بەرامب ــتیکرد بەدانیش ــەوێک دەس ــوو ش ــە هەم نای
ــەدا ئــەی مانــگ زۆر الواز بوویــت هەتاوەکــو  ــەم رۆژان ــۆ الواز بوویــت ل ــە مانگــی دەپرســی: بۆچــی ت ئەســتێرەکان دەکــرد پاشــان ل
بــووی بــە خــاچ کــە پێشــتر مانگێکــی پــڕ بوویــت؟ تــۆ وەکــو مــن غەمباریــت، چونکــە دایکــت و باوکــت منداڵێکــی بچووکیــان بــووە 
و ئێســتا لــە تۆیــان زیاتــر خۆشــدەوێت؟ مانگەکــە گوێــی لــە پرســیارەکەی نایــە بــوو وەاڵمــی دایــەوە: نەخێــر نایــە ئــەم قســانەی تــۆ 
ــم  ــڕ دەب ــو پ ــم هەتاوەک ــەم شــێوەیە دەردەچــم پاشــان وردە وردە گــەورە دەب ــوو مانگێکــدا ب ــە دەســتپێکی هەم ــن ل ــە م راســت نیی
ئــەوە بزانــە تــۆش دایــک و باوکــت تۆیــان خۆشــدەوێت ئــەم قسانەشــت خەیاڵــن، نایــە گوێــی بــە قســەکانی مانــگ نــەداو پێــی گــوت 

قســەکانت راســت نییــە.
 کاتێــک ئێــوارە هــات نایــە وەکــو جــاران رۆیشــت ســەیری مانــگ و ئەســتێرەکانی کــرد بــۆ ئــەوەی قســەیان لەگەڵــدا بــکات، بــەاڵم نــە 
مانــگ و نــە ئەســتێرەی بینــی، زۆر دڵگــران بــوو لەخــۆی پرســی: تــۆ بڵێــی هــاوڕێ مانگەکــەم و ئەســتێرەکان بــۆ کــوێ رۆیشــتبن؟! 
پەنجەرەکــەی بەجێهێشــت لەســەر جێگەکــەی راکشــا بڕیاریــدا بەیانــی لــە ئەســتێرەکانی ناوچاوانــی بپرســێت لــە مانــگ و ئەســتێرەکان، 
ــی نەبینــی زیاتــر  ــاو چاوەکان ــەاڵم دوو ئەســتێرە بچووکەکــەی ن ــەرەو ئاوێنەکــە ب کاتێــک بەیانــی هەســتا دەموچــاوی شوشــت چــوو ب

دڵگــران بــوو.

نایــە زۆر حــەزی لــەو ئەســتێرە درەوشــاوانەی نێــو چاوەکانــی دەکــرد کاتێــک خــەوی لــێ دەکــەوت خەونــی دەبینــی لەئاســماندا 
دەفــڕێ و یــاری لەگــەڵ مانــگ و ئەســتێرەکاندا دەکات، بــەم شــێوەیە نایــە هــەردەم دڵخــۆش بــوو، بــەاڵم لــەم رۆژانــەدا دڵــی تەنگــە 
چونکــە خوشــکێکی بچووکــی بــۆ دروســت بــووە و نایــەش هەســتی بــە تەنیایــی دەکــرد، چونکــە دایــک و باوکــی زۆر گرنگییــان بــە 
خوشــکە بچکۆالنەکــە دەدا وایدەزانــی لەویــان زیاتــر خۆشــدەوێت. نایــە هــەر لەبــەردەم خۆیــەوە دەیگــوت: خۆزگــە ئــەم بچکۆالنەیــە 

لــە دایــک نەبووایــە.
پاشــان یارییەکــەی خــۆی هەڵگــرت و لەســەر کورســییەکە دانیشــت لەبــەردەم پەنجەرەکــەدا، بــە یارییەکــەی گــوت: مانگــی هاوڕێــم 
پێــش چەنــد رۆژێــک دوو ئەســتێرەی بچووکــی درەوشــاوەی پــێ بەخشــیم بــۆ چاوەکانــم پێــی گوتــم نایــە دوو ئەســتێرەت بەدیــاری 

پــێ دەدەم بــۆ ئــەوەی منــت بیربێتــەوە کاتێــک لــە ئاوێنــەدا ســەیری دەموچــاوت دەکەیــت.

2l     نایە 1
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نایــە هەســتا دەســتیکرد بــە گــەڕان بــەدوای ئەســتێرەکانی چاویــدا 
لەســەر جێگەکــەی بــن ســەرینەکەی و لەســەر زەوی لەنێــوان یارییەکانــی 
بــەاڵم بــێ ســوود، دایکــە نەخۆشــەکەی هاتــە ژوورەوە بینــی هەموو شــتێک 

شــێواو و بــاوە جلەکانــی نایــەش پیــس بــووە.
دایکەکــە گوتــی: ئازیزەکــەم نایــە تــۆ هاوکاریــم ناکەیــت لــەکاری ماڵــەوە و 
ژوورەکەشــت بــاو دەکەیتــەوە و کاری مــن زیاتــر دەکەیــت، دەی هەســتە 
بــڕۆ چاودێــری براکــەت بکــە هەتــا مــن دەرمانەکــەم دەخــۆم و کارەکانــم 
تــەواو دەکــەم، نایــە گوێــی بەقســەکانی نــەدا، دایکــی دەرمانەکــەی خــوارد و 
دەســتی کــرد بەپاککردنــەوەی مــاڵ و کــوڕە بچووکەکەشــی بــە باوەشــیەوە 
بــوو نایــە تەنیــا بیــری لــە خــۆی دەکــردەوە بــەدوای ئەســتێرەکانیدا 

دەگــەڕا.
کاتێــک ئێــوارە هــات وەکــو جــاران نایــە لەنزیــک پەنجەرەکــەوە دانیشــت 
مانــگ و ئەســتێرەکانی بینــی دڵــی خــۆش بــوو، دەســتی کــرد بــە پرســیار 
ــە  ــرد ب ــتی ک ــگ دەس ــوە؟! مان ــتێرەکانی بینی ــا ئەس ــگ ئای ــە مان ــردن ل ک
ــەوە  ــەوەی بیدۆزێت ــۆ ئ ــماندا ب ــە ئاس ــە ل ــتێرەکانی نای ــەدوای ئەس ــەڕان ب گ
بیگەڕێنێتــەوە بــەاڵم نەیدۆزییــەوە، پاشــان پرســیاری لــە نایــە کــرد کــەی 
ئەســتێرەکانی ونکــردووە؟ نایــە گوتــی: لەوکاتــەوەی دایکــم گوتــی نەخۆشــم داوای 
ــم  ــش داواکارییەکەی ــم منی ــە ب ــە بچووکەک ــەداری منداڵ ــردم و ئاگ ــی لێک یارمەت
ــاو  ــوو لەن ــران ب ــگ دڵگ ــت، مان ــۆش ناوێ ــەم خ ــەو منداڵ ــە ئ ــردەوە، چونک رەتک
ــەو  ــن ئ ــی م ــان گوت ــی، پاش ــێ دەنگ ــەوە بەب ــوو دەردەکەوت ــدا ون دەب هەورەکان
ــی لەگــەڵ  ــادەن، دوای ــان ن ــی دایــک و باوکی ــەم خــۆش ناوێــت کــە یارمەت مندااڵن

ــەوە. ــە پشــت هەورەکان ــا چوون ــار نەم ــتێرەکاندا دی ئەس

 نایــە دەســتیکرد بــە بانگکردنــی مانــگ و ئەســتێرەکان، بــەاڵم دەرنەکەوتنــەوە، نایــە دڵگــران 
ــدا  ــەوە لەگــەڵ خۆی ــە بیرکردن ــەوە دەســتیکرد ب ــا مای ــوو، بەتەنی ــی نەماب ــوو چونکــە هاوڕێ ب
دەیگــوت: قســەکانی مانــگ زۆر راســتە مــن منداڵێکــی گوێڕایــەڵ نەبــووم بــۆ دایکــم بۆیــە 

ئەســتێرەکانی ئاســمان دڵگــران بــوون و دیارنەمــان.
لەبەرئــەوە دەبێــت هەڵەکانــی خــۆم چــاک بکەمــەوە هەتاوەکــو هاوڕێکانــم بــۆ بگەرێنــەوە، نایە 
چــووە ژوورەکــەی دایکــی بینــی دایکــی نوســتووە تــای بــەرز بۆتــەوە، خوشــکە بچووکەکــەی 
ــەڵ  ــا لەگ ــاردی هێن ــاوی س ــە ئ ــڕ ل ــی پ ــرد جامێک ــەوە، رایک ــت دایکی ــە تەنیش ــا ل دەگری
ــی  ــەر ناوچەوان ــاردەکەدا خســتیە س ــاوە س ــاو ئ ــرد لەن ــی ک ــاک نقوم ــەک قوماشــی پ پارچەی
دایکــی بــۆ ئــەوەی تاکــەی داببەزێــت، ئــەوەی چەنــد جارێــک دووبــارە کــردەوە دایکــی چاوی 
ــت،  ــۆ یارمەتیدان ــە ســوپاس ب ــی: ئازیزەکــەم نای ــەزی گوت کــردەوە تایەکــەی وردە وردە داب
ــم خوشــکە  ــۆ و باوک ــی ت ــووم دایکــە، وامزان ــە ب ــن هەڵ ــی م ــی بەشــەرمەوە گوت ــە پێکەن نای
بچووکەکەمتــان لەمــن زیاتــر خۆشــدەوێت بۆیــە هەســتم بــە غیــرە کــرد، پاشــان دەرمانەکانــی 

دایــە دایکــی.
ــت خوشــکە  ــن و باوک ــت م ــۆ گەورەبووی ــەرەوە ت ــە وابیرمەک ــی: نای ــی گوت دایکــی میهرەبان
بــەاڵم خوشــکە  ئەوەنــدە خۆشــتردەوێت،  تۆمــان  بچووکەکەتمــان چەنــد خۆشــدەوێت 
بچووکەکــەت ناتوانێــت قســە بــکات و ناتوانێــت بــڕوات بۆیــە ئــەو پێویســتی بەچاودێرییــە، 

ــرد. ــدا ک ــرد و باوەشــی پێ ــاچ ک ــی م ــرد و دایک ــە شــەرم ک ــتی ب ــی هەس ــە پێکەن نای
نایــە هەســتا و یــاری لەگــەڵ خوشــکە بچووکەکــەی کــرد رایدەوەشــاند ســروودێکی بــۆ گــوت 
دەســتیکرد بەســەیرکردنی دەموچــاوی بــۆی دەرکــەوت کــە ئــەو زۆر جوانــە، بــۆی پێدەکەنــێ 
و پەنجــەی دەســتی گــرت وەکــو ئــەوە وابێــت تەقــەی لەگەڵــدا بــکات نایــە لێــی نزیــک بــۆوە 
ــە  ــی زۆر خۆشــبوو گرتی ــێتەوە، دڵ ــدا دەدرەش ــتێرە لەچاوەکانی ــی دوو ئەس ــکات بین ماچــی ب
ــە مانــگ و ئەســتێرەکان  ــەوەی ب ــۆ ئ ــەرەو پەنجەرەکــە ب باوەشــی و ماچــی کــرد رۆیشــتن ب

بڵێــت ئــەو ئەســتێرەکانی خــۆی لەچــاوی خوشــکە ئازیزەکەیــدا دۆزیوەتــەوە.
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دۆندرمە
کــێ بــۆ یەکــەم جــار دۆندرمــەی 

ــت کرد؟ دروس
بــۆ  دۆندرمــە  دروســتکردنی 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  جــار  یەکــەم 
چەرخــی چوارەمــی پێــش زایینــی، 
کــە نیــرۆی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمــان 
فەرمانــی دا بەفــر لــە چیــاکان بێنن 

ــت. ــات بکرێ ــەڵ بەمیوەج و تێک

پیاز 
سوودی 
چییە؟

پیــاز ڕێــگا لــە نەخۆشــی شــێرپەنجەی گــەدە دەگرێــت، 
زانیارییــە نوێیــەکان دەریانخســتووە پیــاز و ســیر ڕێــگا لــە 
ــت ئەگــەر مــرۆڤ  نەخۆشــی شــێرپەنجەی گــەدە دەگرێ
ڕۆژانــە نیــو پیــاز یاخــود ســیر بخــوات، ئــەو زانیارییــەش 
دوای ئــەوە هــات لێکۆڵەرەوەیەکــی هۆڵەنــدی لەســەر 
١٢٠ کەســی ئەنجــام دا تەمەنیــان لــە نێــوان ٥٥ تاوەکــو 
٦٩ ســاڵ بــوو، مێژوونووســی یۆنانیــش دەڵێــت میســرییە 
ــۆ  ــردەوە ب ــاز کۆدەک ــیر و پی ــە س ــان ب ــەکان هێزی کۆن

ــان و دروســتکردنی ئەهرامــەکان. بنیاتن
بۆچی ئاو لە چاومان دێت کاتێ پیاز ورد دەکەین؟

ــن  ــاز ورد دەکەی ــێ پی ــت کات ــێ دێ ــاوی ل ــان ئ چاوم
بەتایبەتــی  تێدایــە  کبریتــی  مــاددەی  لەبەرئــەوەی 
نســلفونین، ئــەوەش ماددەیەکــە ئــاو لــە چــاوان دێنێتــن، 
ــە  ــاوە، چونک ــا ئ ــە تەنی ــەم ماددەی ــش ل ــۆ رزگاربوونی ب
بەشووشــتنی بــە ئــاو ئــەو ماددەیــە بەخێرایــی الدەچێــت.

زانیاری

ئامادەکردنی: رێبین ئەمین
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هاوڕێیان با خۆمان ئامادە بکەین

هەورەکان هات ... دەی خەپەگیان

ئەمڕۆ دەبێ فڕۆکەکەی من یەکەم بێت

دە بیدۆزنەوە دەی

سەرۆ با ئەو جارەش هەڵدەمەوە

وسسس ...
١

3 ٤

٢

٥

٦

٧

زاگرۆس چیرۆکی منداڵێکی کوردە، زۆر دەمێکە لە خەونی ئەوەدایە فڕۆکەکەی لە ناو هاوڕێکانی یەکەم بێت. 
بۆیە لە پێشبڕکێیەکی فڕۆکەهەڵدان بەشداری دەکا. با بەیەکەوە ئەو پێشبڕکێیە ببینین ...

سیناریۆ: 
بێهنام بابازادە

قەتێ سەرۆ   خەپە    نازێ             زاگرۆس  

زاگرۆس
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با کەسێک 
هەبێت 

ئەوەندەی 
هەڵدات

کەس نییە 
لەوە زۆرتر 

هەڵیبدات

بڕۆۆۆۆۆۆ ...
با بزانن 
من کێم

٨

١١

وابزانم دوو رۆژی تر نایدۆزنەوە قەتێ، وابزانم ئەمجارە نۆبەی تۆیە١٠

بابەڕۆۆۆۆ ...

هێی ی ی ...

دیتتان؟!

دەیبینن! ...

٩
١3

١٢

١٤

١٥



lنایە 12l13      1     نایە 1

هێی ی ی ...

چوووو ...

هااااااااا ...

١٧

١٨

١٦

وەی بابە ... ١٩

بابەڕۆۆۆۆ ... ٢٠
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کاتێک کە فڕۆکەکە لە خەون دەچوو و بوو بە ڕاستی، 
حەزی منداڵە کوردەکەش بوو بە ڕاستی.

یەکەم فڕۆکەی جیهانی بە ناسنامەی کوردستانی دەرکەوت ...

وای ... 
پێم نەگوتن! من زۆر قسە ناکەمئەوە فڕۆکەکە بوو بە ڕاستی

بەاڵم لەسەر دەستی من، خەونی 
هەمووتان بوو بە ڕاستی!

ئەوە چیت کرد »زاگرۆس«
بەخوا خەونەکەت هاتەدی ٢١

٢٢
٢3

زاگرۆس نایەتەوە!؟ ٢٤
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پێکهاتەی لیمۆشەربەتی لیمۆ

پێکهاتەی لیمۆ ٨٠% ئاو . ٦-٨% 
ترشی لیمۆ . + ترشەڵۆکی سێو + 
ستراتی کالیسیۆم + شەکری ترێ 
+ شەکری میوە + شەکری قامیش 

+ کالیسیۆم + ئاسن + فسفۆر+ 
مەنگەنیز + پرۆتین = مس + لم

+ کەتیرە

دەوڵەمەندە بە ڤیتامینەکانی. ئەی. 
بی٢. بی١. بی٣. سی

l زۆر بەسوودە 
بۆ مندااڵن هاندانە بۆ 

زوو خەوتنیان، لەبەرئەوەی 
خواردنی لیمۆ دەبێتە هۆی 

خاوکردنەوەی دەمارەکان l سوودی 
هەرەزۆری هەیە بۆ نەخۆشی 

هەاڵمەت و ئازاری قورگ لە وەرزی 
زستاندا l جگە لەوەش میکرۆب 

کوژە و چاالکی بە خڕۆکە سپییەکان 
 l دەدات و چاالکی بەدڵ دەدات

 l گەشە دەدات بە جومگەکان
گرنگی زۆری هەیە بۆ گازات و 

قرمەی سک و بۆ ئێسکە نەرمە بە 
سوودە l کرمی ناو سک لەناو دەبات 

l و دژی میکرۆبی لەرزوتایە

تەندروستی

ئامادەکردنی: رەهێڵ رەشید
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ــە  ــوو ل ــە دوور ب ــد. گوندەک ــی مەدری ــە پایتەخت ــاش ل ــا، پاش ــک دەژی ــە گوندێ ــک ل جووتیارێ
مەدریــدەوە، پاشــا هیــچ شــتێکی دەربــارەی جووتیارەکــە نەدەزانــی، بــەاڵم جووتیارەکــە هەمــوو 
شــتێکی دەربــارەی پاشــا دەزانــی، دەیزانــی پاشــا لــە کۆشــکێکی گــەورە دەژی و باشــترین ئــەو 
خواردنانــە دەخــوات کــە لــە قاپــی زێــڕ پێشکەشــی دەکرێــن، ئیشــکەری زۆری هەیــە و چەندیــن 
خزمەتــکاری هەیــە و هەمــوو لێــی دەترســن، نــەک تەنیــا خزمەتــکار و ئیشــکەرەکان تەنانــەت 

وەزیرەکانیشــی ئــەو وەزیرانــەی کــە جلوبەرگــی ئاوریشــمیش دەپۆشــن لێــی دەترســن.
جووتیارەکــە بەمجــۆرە تێگەیشــتبوو هەرچەنــدە پاشــا بــەو مەزنییــە و هێــزە نەبــوو بۆیــە هیــچ 
هۆیــەک نییــە بــۆ ئــەوەی خەڵــک لێــی بترســێت، بەکورتــی جووتیارەکــە دەیویســت بــە چــاوی 

خــۆی پاشــا ببینێــت.

وەرگێڕانی: ئەڤین رەفیق

هاتە الی خێزانەکەی پێی گوت:
- ماریانا چی دەبێت ئەگەر بچمە پایتەخت بۆ ئەوەی پاشا ببینم؟ وەاڵمی تۆ چییە؟

- پێت دەڵێم تۆ بێ مێشکی، پارەشت نادەمێ بۆ ئەم مەبەستە، 
خێزانەکــەی گوتــی خۆمــان لــە ســێ دینــار زیاترمــان نییــە بــۆ وەرزی زســتان پێویســتە 

پێداویســتییەکانمان بکڕیــن، بۆیــە پێویســت نــاکات پاشــا ببینیــت.
ــە خــۆی دەگــوت  ــە داخــەوە! جووتیارەکــە تێگەیشــت ئەســتەمە خێزانەکــەی لێــی تێبــگات، ب ب
ــوە.  ــام نەبینی ــاتەش پاش ــەم س ــا ئ ــم و هەت ــج نی ــن گەن ــەوم، م ــک ناک ــەم رێ ــەڵ خێزانەک )لەگ

ــم پاشــا ببینم(.چــی بکــەم؟ ــز ناتوان ــد هەرگی ــۆ مەدری ئەگــەر ئێســتا نەچــم ب
 بریاڕیدا پەنا بەرێتە بەر فێڵێک. بۆ رۆژی دواتر چووە الی خێزانەکەی بە ناڵە ناڵەوە:

- ژنــە خۆشەویســتەکەم، ددانــم ئــازارم دەدات! دەبێــت بچمــە الی پزیشــکی ددان بــۆ ئــەوەی 
ددانــم بــۆ بکێشــێت دەســتی لەســەر روومەتــی دانابــوو، ژنەکــەی دەیزانــی کــە ئــەو بەبەردەوامــی 

ددانــی ئــازاری دەدا بۆیــە بــاوەڕی پێکــرد و بەزەیــی پیــادا هاتــەوە گوتــی:
- گیانە بڕۆ! بە هیوای چاکبوونەوە.

- بەاڵم پزیشکی ددان لە مەدرید دەژی!
- لە مەدرید؟

جووتیارەکە کەوتە سەر زەوی دەستی بە هاوار کرد!
- ئاە ناتوانم بەرگە بگرم هەست بە ئازار دەکەم!

خێزانەکەی ترس دایگرت:
- ئەم سێ دینارە بگرە و ئێستا بڕۆ بە خێرایی بگەڕێیتەوە!
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ــی  ــەوە گۆران ــی خۆش ــە دەرەوە. بەدڵێک ــاڵ هات ــە م ــرت و ل ــەی وەرگ ــە پارەک - جووتیارەک
دەگــوت بــەرەو رێگەکــە بەڕێکــەوت دەشــیزانی رێگــەی نێــوان پایتەخــت و گونــد زۆر دوورە، 
ــوو  ــەی هەم ــدا نزیک ــەم ماوەیەش ــوو ل ــەوە ب ــەر بەرێگ ــێ رۆژ ه ــاوەی س ــۆ م ــە ب جووتیارەک

ــوو! ــێ ماب ــاری پ ــو دین ــا نی ــوو تەنی پارەکــەی بەخــواردن خــەرج کردب
گەیشــتە گۆڕەپانــی ســەرەکی مەدریــد قەرەباڵغــی و غەڵبەغەڵبــی خەڵــک زۆر هەبــوو ئەســپەکان 
ــە  ــە بکەوێت ــوو جووتیارەک ــک ب ــا خەری ــی دەڕۆیشــتن هەت ــان دەدا و بەخێرای ــی غاری بەخێرای

ســەرزەوی.
- چی روو دەدا؟ پاشا لە کۆشک دەرچوو.

جووتیارەکــە بەخێرایــی رێگــەی بــۆ خــۆی کــردەوە لــەو جەنجاڵییــە نزیــک بــۆوە بــۆ ئــەوەی 
ــە دەرەوە،  ــە دەرگەکــەوە دەهات ــی ببینێــت کــە ل ــی و راوێژکارەکان ــی پاشــا و وەزیرەکان مەزن

ئــەوە پاشــا دێتــە دەرەوە!
جووتیارەکە گوتی:

- ئەوەندە مەزن و گەورە نییە وەک ئەوەی لێی تێگەیشتبووم!
ــڕ  ــە، لەســەر شــانەکانی زێ ــڕ هەی ــە: لەســەر ســنگی زێ ــڕی زۆر پێوەی ــە راســتیدا زێ ــەاڵم ل ب

ــائییە! ــی ئاس ــوو مرۆڤێک ــو هەم ــە بااڵشــی وەک ــڕ هەی ــە. لەســەر کالوەکەشــی زێ هەی
ــرد  ــییەتی دەک ــتی بەبرس ــوو هەس ــووڕە ب ــوو زۆر ت ــی ب ــێ هیوای ــی ب ــە تووش - جووتیارەک

ــازاڕ. ــۆ ب ــوو ب ــدا، چ ــان کات لەهەم
پارەکــەی بــژارد هەمــوو گیرفانەکانــی گــەڕا بــەاڵم هیچــی نەدۆزییــەوە تەنیــا نیــو دینــار نەبێــت! 

لــە پــڕ بــە راســتی هەســتی بــە ئــازاری ددانــی کــرد.
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ــان و  ــە خواردنەکەی ــانازی ب ــتابوو ش ــێک راوەس ــتا، کەس ــێک راوەس ــە فرۆش ــە الی لەف جووتیارەک
ــوت: ــرد دەیگ ــەی دەک لەفەک

لەفــەی ێمونــی بــرژاو لــە چەنــد قاتێکــی بەتــام پێکهاتــووە تامێکــی زۆر خۆشــی هەیــە و نرخەکەشــی 
تەنیــا نیــو دینــارە. چــاوی جووتیارەکــە کرایــەوە: ئــەی لــەم لەفانــە پێشــتر لەفــەی لــەم جــۆرەم نــە 
خــواردووە! ئەگــەر پــارەم پــێ بووایــە هەموویانــم دەکــڕی، بــەاڵم ناتوانــم بەهــۆی ئــازاری ددانمــەوە. 
ئەگــەر ددانــم نەکێشــم ناتوانــم بگەڕێمــەوە بــۆ گوندەکــە ئەگــەر نانیــش نەخــۆم قاچەکانــم هێزیــان 

تێــدا نەمــاوە بمگەرێننــەوە ماڵــەوە!
ــێ  ــە س ــەدا ک ــەرنجی ن ــرد س ــی دەک ــە تامەکان ــە ب ــەیری لەف ــردەوە س ــری دەک ــتابوو بی - راوەس
خانەدانــی گەنــج لێــی نزیــک بوونــەوە، چاکەتــی درێژیــان لەبەربــوو کــە تــا الی پێیەکانیــان درێــژ 
ــان بینــی کــەوا  ــوون. جووتیارەکەی ــەدان ب ــەوان خان ــی ئ ــان لەســەربوو. بەکورت ــە پەڕی ــوو کاوی ب ب
ســەیری خواردنــەکان دەکات بڕیاریانــدا گاڵتــەی پێبکــەن هاواریــان کــرد: ئــەی گوندنشــین دەتوانــی 

چەنــد لــەم لەفانــە بخــۆی بەیــەک جــار؟
- من؟ جووتیارەکە واڵمی دایەوە و سەیری لەفەکانی دەکرد، دەتوانم سەد لەفە بخۆم!

- سەد؟ خانەدانەکان سەریان سوڕما!
- دەتوانم زیاتریش داوا بکەم!

خانەدانەکان دەستیان کرد بە قاقای پێکەنین:
- ئێمە باوەڕت پێناکەین. ناتوانی سەد لەفە بخۆی!

- دەتوانم بیخۆم! بۆچی نا؟
ــەوە کــە ســەد لەفــەی  ــوو. جووتیارەکــە دڵنیــای دەکردن بەخێرایــی گفتوگۆیــان لەنێــوان دروســت ب
ــدا  ــە کۆتایی ــوەوە ل ــێ کۆبب ــان ل ــێ نەدەکــرد، خەڵکی ــان پ ــت و خانەدانەکانیــش باوەڕی ــێ دەخورێ پ

ــان! ــەکان گوتی خانەدان
- بــا ڕێــک بکەویــن لەســەر ئــەوە، ئەگــەر ســەد لەفەت خــوارد ئێمــە پارەکــەی دەدەیــن. جووتیارەکە 

لەســەر چــی رێــک بکەوێــت؟ هیچــی نییــە لێــرە بیرێکــی بــۆ هــات بــە خانەدانەکانــی گوت:
- باشــە! بــا ڕێــک بکەویــن! ئەگــەر نەمتوانــی ســەد لەفــە بخۆم چیتــان دەوێت لێــم بکــەن. دەتانەوێت 
ــەم  ــەو ددان ــە شــتێک رێــک کەوتبــم لەســەری. ئ لێــم بــدەن بەهــەر جۆرێــک پەشــیمان نابمــەوە ل
ــا  ــۆم ب ــە بخ ــەد لەف ــی س ــەر نەمتوان ــازاری دەدا، ئەگ ــە ئ ــەی دەدا ک ــەو ددان ــاژەی ب ــن، ئام دەبین

پزیشــک ئــەو ددانــەم بکێشــێت!
خانەدانــەکان دەســتیان کــرد بــە قاقــای پێکەنیــن: دەســت بــە خــواردن بکــە! بــێ ددان دەمێنیتــەوە 

گێلــە!
قەرەباڵغییەکــە کرایــەوە جووتیارەکــە لــە لەفــەکان نزیــک بــووەوە، یەکــەم لەفــەی خــوارد لەســەرخۆ 

پاشــان لەفــەی دووەمــی بــرد.

خانەدانەکان دەستیان بە بژاردن کرد: یەکەم!
لەفەی دووەمیشی خوارد

هاندەرەکان هاواریان دەکرد: دووەم! سێیەم ! چوارەم!
جووتیارەکە کات بە فیڕۆ نادات لەفەکان دەخاتە دەمیەوە

خانەدانەکان هاواریان دەکرد: دەهەم!
هاندەرەکان هاواریان دەکرد: دەهەم!

- بیستەم!
- بیستەم!

جووتیارەکە دەیخوارد و دەیخوارد!
خەڵکەکە بەپێکەنینەوە دەیانگوت لەو زۆر خۆرە!

خانەدانەکان دەیانبژارد: بیست و پێنج
بــەاڵم جووتیارەکــە تێــر بــوو بیســت و پێنــچ لەفــەی هەریــەک بەجۆرێــک و هەریەکــی لــەوەی تــر 

گەورەتــر بــوو پــاش ئــەوەی لــە خــواردن تــەواو بــوو دەمــی ســڕی و گوتــی:
- داوای لێبووردن دەکەم بەڕێزان من رێککەوتنەکەم دۆڕاند ناتوانم سەد لەفە بخۆم

چی روویدا پاش ئەوە!
هاندەرەکان بێتاقەت بوون: رێککەوتنەکەی دۆڕاند!

خانەدانەکان دڵخۆش بوون: رێککەوتنەکەی دۆڕاند! پزیشکی ددان بانگ بکەن!
پزیشــکی ددان ئامــادە بــوو ئامێــری ددان کێشــانەکەی بــە دەســتیەوە بــوو پــاش ئــەوەی جووتیارەکە 
ــر  ــەکان کــرد زیات ــە خانەدان ــەوەش وای ل پزیشــکی بینــی دەســتی کــرد بەخــۆ بێتاقــەت کــردن ئ

پێبکەنــن بەدەنگــی بــەرز هــاواری لێدەکــەن: دەمــت بکــەرەوە!
جووتیارەکە دەمی کردەوە واشی پیشان دەدا کە نایەوێت.

ــت  ــانەکە دەبێ ــی ددان کێش ــکەکە خەریک ــە. پزیش ــانی ددانەک ــرد بەکێش ــتی ک ــکەکە دەس پزیش
جووتیارەکــە هــاواری دەکــرد و خانەدانــەکان پێدەکەنیــن چەنــد هــاواری بکردایــە ئەوەنــدە 

ــوو. ــر دەب ــان زیات پێکەنینی
ــە  ــان گــوت کــە ل ــەو خەڵکانەی ــارەی پزیشکەکەشــیان دا ب ــان دا و پ ــارەی لەفەکانی ــەکان پ خانەدان

ــەوە ــان کۆببوون چواردەوری
- ئەو گێلەتان بینی؟ وازی لە ددانی هێنا بەرامبەر بە لەفە!

جووتیارەکە وەاڵمی دانەوە
- نەخێر، من گێل نیم. نازانم کێ گێلە خانەدانە بەڕێزەکان!

- چۆن دەوێری؟
- پارەی لەفەکانتان دا؟

- بەڵێ دامان.
- وە پارەی پزیشکی ددانیش؟

- بەڵێ بە تەواوی دامان.
- ســوپاس بــۆ ئێــوە. چونکــە ددانــم زۆر ئــازاری دەدام! مــن ئێســتا تێــر و بــە تەندروســتم. لــە دوو 

کێشــە رزگارتــان کــردم: لەبرســییەتی و ئــازاری ددان!
ــەوە لەگوندەکــەی. ــۆ ماڵ ــەوەی جووتیارەکــە قســەکانی کــرد بەجێیهێشــتن و بەڕێکــەوت ب ــاش ئ پ
ــەکان کاوەکانیــان راکێشــا تــا ســەر چاویــان، بەخێرایــی گۆڕەپانــی ســەرەکی شــاریان  خانەدان

ــدان. ــە لێ ــاڕی و فیک ــن و گاڵتەج ــە پێکەنی ــرد ب ــتیان ک ــە دەس ــت و خەڵکەک بەجێهێش
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هۆ کا کی پێشمەرگە
 

هۆنراوە: حەمە جەزا

هۆ کاکی پێشمەرگە شۆڕشگێڕی قارەمان

ناوی پیرۆزی تۆیە بۆتە وێردی سەر زوبان

لەناو گیان و دەروونی چەوساوەکانا دەژی

هەمیشە هاوڕێی چەک و بڕوا و سەنگەر و کەژی

برسێتی و ڕەنج کێشانت بۆتە پیشەی چەند ساڵە

ئەبێ هەڵکەی خەبات کەی دژی ئەم ژینە تاڵە

بیر و بڕوا و تفەنگت مایەی خۆڕاگرتنە

بەردەوامین لە خەبات نیشانەی سەرکەوتنە

ژینی کۆشک و تەالرت بن بەرد و ناو چیایە

هەرچی ناوی سامانە شک نابەی لەم دنیایە

هۆ کاکی پێشمەرگە شۆڕشگێڕی قارەمان

ناوی پیرۆزی تۆیە بۆتە وێردی سەر زوبان
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ــل و  ــوو زۆر گێ ــک هەب ــن پیاوێ ــەوە دەڵێ دەگێڕن
ــان  ــە دەڤەرەکەی ــوو ل ــڵ ب ــێ ئەق ب
کــەس گوێــی بە قســەکانی نــەدەدا، 
بــۆ هــەر شــوێنێک بچووبووایــە 
بــوون  شــوێنەکە  لــە  ئەوانــەی 
دەهێشــت،  بەجــێ  شــوێنەکەیان 
ــۆی زۆر  ــەی خ ــەو ژیان ــە ل پیاوەک
بێــزار بــوو، تەنانــەت لــە ماڵــەوەش 
کــەس نەیدەدواند و قســەی لەگەڵ 
ــی زوو  ــان بەیان ــرد، ڕۆژێکی نەدەک
ئــەم  بڕیاریــدا  هەڵســا  لەخــەو 
بێڵێــت، بچێــت  بەجــێ  ناوچەیــە 

ــەر،  ــە س ــر ببات ــی ت ــە ناوچەیەک ــان ل ــۆی ژی ــۆ خ ب
ــە  ــان ببات ــە دەرەوە ژی ــاوە ل ــی م ــدەی تەمەن ئەوەن

بکوژی هەزار
نووسینی: ئەمیر حاجی داود

بەســەر بەرێــت، هەســتا بــە چاککردنــی خانووەکــە، 
ــەی  ــرد منداڵەک ــدەی ڕاودەک ــاژەڵ و باڵن ــە ئ ڕۆژان
ــەکان  ــە شــیری ئاژەڵ ــرد ل هــەر لەگــەڵ خــۆی دەب
ــا  ــا ت ــاڵێک وا ژی ــد س ــان دەدا، چەن ــەی ن منداڵەک

منداڵەکــە تۆزێــک گــەورە بــوو، 
ڕۆژێکیــان منداڵەکــەی هێنــا ڕووتی 
ــە سەرپشــتی منداڵەکــە  کــردەوە، ل
نووســی )بکــوژی هــەزار، بــە دیلــی 
هــەزار، گــەڕان بــەدوای هــەزار( 
هەمــووی  منداڵــە  ئــەو  ژیانــی 
ــە  ــە ب ــوو، منداڵەک ــاژەل ب ــەڵ ئ لەگ
ــە.. چونکــە  ــوت باب ــەی دەگ پیاوەک

ــی.  ــێ باوکییەت ــی ک نەیدەزان
پیاوەکــە پیــر بــوو کوڕەکــە گەنج 
بوو بــەاڵم کوڕەکــەش گەنجێکی بێ 
ئەقــڵ وەک باوکــی هیچــی نەدەزانی 

جگــە لــە ڕاو و مەلــە زیاتــر. ڕۆژێکیــان پیاوەکــە زۆر 
نەخــۆش بــوو لەســەر مــردن بــوو، کوڕەکــەی بانــگ 
ــۆی  ــرد و ب ــۆ ک ــۆی ب ــەرهاتی خ ــرد، باســی بەس ک
ــاو  ــە منداڵــی لەن گێڕایــەوە کــە ئــەو باوکــی نییــە، ل
ــک  ــد ڕۆژێ ــەوە. دوای چەن ــتانەکە هەڵیگرتۆت دارس

ســەر، ڕۆیشــت تــا گەیشــتە دارســتانێک، لەنــاو 
دارســتانەکە دەڕۆیشــت گوێــی لــە دەنگــی گریانــی 
ــرد  ــل ک ــۆی ش ــی خ ــک گوێ ــوو، کەمێ ــک ب منداڵێ
ــە چ شــوێنێک دێــت. بــۆ الی  بزانــێ ئــەم دەنگــە ل
ــاو  چەپــی خــۆی ســووڕا، بینــی منداڵێکــی ســاوا لەن
گــەاڵ و پەلکــی دار کەوتــووە، نزیکــی کەوتــەوە 
بینــی کوڕێکــی زۆر جوانــی بــێ جلوبەرگــە دەگریــێ، 
ــا  ــە ژیانم ــن ل ــی م ــووتا گوت ــێ س ــی پ ــش دڵ ئەوی
ــەڵ  ــەم لەگ ــێ و قس ــەس نامدوێن ک
نــاکات، بــۆ ئــەو منداڵــە لەگــەڵ 
بکــەم،  بەخێــوی  نەبــەم  خــۆم 
ڕۆیشــت تــا نزیکــی خانووەکــی 
پەنجــەرە  و  دەرگا  بــێ  کۆنــی 
نزیــک ڕووبارێــک،  لــە  بــووەوە 
ــە دڵــی خۆیــدا گوتــی: زۆر باشــە  ل
خاوەنــی  خانــووە  ئــەم  ئەگــەر 
ــرم.  ــی هەڵدەژێ ــۆ خۆم ــت ب نەبێ

بینــی  ژوورەوە  چــووە  کــە 
خانووێکــی کاولــە هیــچ شــتی تێــدا 
نەمــاوە هەمــووی شــکاوە، بڕیــاری دا ئــەم خانــووە 
چــاک بــکات، لەگــەڵ ئــەو منداڵــە ژیــان لــەو خانووە 

ــەو شــوێنە  ــدا ئ ــرد، گەنجەکــەش بڕیاری ــە م پیاوەک
بەجــێ بێڵێــت و  بچێــت بگەڕێــت بزانی کەســوکاری 
ــە کوێیــە؟ ڕۆیشــت تــا نزیکــی شــوێنێک بــووەوە  ل
بینــی قەاڵیەکــی جــوان و چەنــد خانووەکــی تێدایــە، 
ڕووبارێکــی  ناوچەکــە  لەنزیــک 
تێدابــوو، چــووە نــاو ڕووبارەکــە 
ــکات و خــۆی  ــە ب ــەوەی مەل ــۆ ئ ب
ــاو  ــەوە، خــۆی خســتە ن ــاک بکات پ
پیاوانــی  دەمــە  لــەو  ڕووبارەکــە 
پاشــای ناوچەکــە بــەوێ تێدەپەڕین 
ــاو  ــی لەن ــی بیان ــان وا گەنجێک بینی
ڕووبــار مەلــە دەکات، کــە لێــی 
ــەر  ــان، لەس ــەوە بینیی ــک بوون نزی
نووســراوە  گەنجەکــە  پشــتی 
ــەزار،  ــی ه ــەزار، بەدیل )بکــوژی ه
کــە  هــەزار(  بــەدوای  گــەڕان 
بینــی خێــرا و  نووســینەیان  ئــەو  پاشــا  پیاوانــی 
بەپەلــە خۆیــان گەیانــدە کۆشــکی پاشــا، چوونــە الی 
ــەورەم  ــان گ ــا گوتی ــتی پاش ــتە ڕاس ــری دەس وەزی
ــاو  ــان لەن ــە مەملەکەتەکەم ــی هاتۆت ــی بیان گەنجێک
ڕووبارەکــە مەلــەی دەکــرد، ئەســپێکی پێیــە لەســەر 
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هــەزار،  بکــوژی   ( نووســراوە  پشــتی 
بەدیلــی هــەزار، گــەڕان بــە دوای هــەزار 
( وەزیرەکــە کــە ئــەو قســەی گــوێ 
لــێ بــوو، وای زانــی ئــەو گەنجــەش 
ــک  ــە دزێ ــارەی کۆمەڵ ــوو ج وەک هەم
و ڕێگرێــک بەســەر مەملەکەتەکەیــان 
ــاو و کەســوکاری  دادەدەن کۆمەڵێــک پی

مەملەکەتــە  ئــەم 
و  خێــر  و  دەکــوژن 
مەملەکەتەکــە  بێــری 
ــرا  ــەن و دەڕۆن، خێ دەب
چــووە الی پاشــا، گوتــی: 
گــەورەم پاســەوانەکانی 
نزیکــی  لــە  بەڕێــزت 
ن  ما کە شــکە کۆ
بینیــوە  گەنجێکیــان 
لەســەر پشــتی نووسراوە 

)بکــوژی هــەزار، بەدیلــی هــەزار، گــەڕان 
بــە دوای هــەزار( پاشــا یەکســەر بڕیــاری 
دا بچــن گەنجەکــە بێنــن، پیاوانــی پاشــا 
کــە چــوون بینیتــان گەنجەکــە خەریکــی 
جــل لەبــەر کردنــە نزیــک بوونــەوە، 
ــان  ــە پێــش، گوتی ــی چوون بەترســەوە لێ
ئایــا تــۆ ) بکــوژی هــەزار و بەدیلــی 
ــەزارا(  ــەدوای ه ــت ب ــەزار و دەگەڕێی ه
ــاو  ــاو ئ ــەوە لەن ــری هات ــەش بی گەنجەک

دڵــی خــۆی گوتــی مەملەکەتەکەمــان زۆر پێویســتی 
بــە پیاوێکــی وەک ئــەوە هەیــە، بیــری کــردەوە 
باشــترین شــت بــۆ مانــەوەی ئــەو گەنجــە ئەوەیــە، 

ــکەش  ــۆی پێش ــەی خ ــە کچەک ک
بــکات، جــا پاشــا کچێکــی زۆر 
ــە  ــوو، زۆر ل ــی هەب ــوان و ئاقڵ ج
گەنجەکانــی واڵتەکەیــان هاتبوونــە 
خوازبێنــی، بــەاڵم کچەکــە دڵــی 
ــەوە بۆیــەش  بەکەســیان نەدەکرای
کــە  نەدەکــرد،  پــێ  شــوویانی 
ــی  ــەی پێ ــووە الی کچەک ــا چ پاش
ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــم خۆش ــوت: پێ گ
ناخۆشــی  لــە  مەملەکەتەکەمــان 
رزگاری ببێــت، پێــم خۆشــە شــوو 
ــەو گەنجــە بکەیــت، کچەکــەش  ب
ــاو واڵت  ــەی لەن ــی کوڕەک ناوبانگ

گــوێ لــێ بــوو ئــەو چەنــد ڕۆژە، بــێ هیــچ قســەیەک 
ــان دا.  ــۆی پیش ــی خ ڕازیبوون

پاشــا بانگــی کوڕەکــەی کــرد و پێــی گــوت: 

ــەرزەوە گوتــی:  ــووە، ڕەنگــە پشــتیان بینیبێــت، بەدەنگێکــی ب ب
ــێ.  بەڵ

ــاری داوە  ــا بڕی ــە، پاش ــان باش ــەوە گوتی ــە ترس ــاوەکان ب پی
ــن  ــن پاشــا ناناســم چــی لەم ــی: م ــت. گەنجەکــەش گوت بتبینێ

ــت، دەوێ
مــن خەڵکــی ئــەم شــارە نیــم. پاســەوانەکانیش گوتیــان: 
ئەمــە فەرمانــی پاشــایە دەبێــت جێبەجــێ بکەیــت. گەنجەکــەش 
لەگەڵیــان ڕۆیشــت. کە گەیشــتە الی کۆشــک، 
چــووە  پاشــا،  پاســەوانەکانی  ســەرکردەی 
ژوورەوە گوتــی: گــەورەم، گەنجەکــە لێرەیــە. 
پاشــا گوتــی: خێــرا بیهێنــە ژوورەوە. گەنجەکە 
چــووە ژورەوە ســاوی کــرد، پاشــا لــە بــەری 
هەڵســایەوە و چــووە پێــش لێــی گوتــی: کــوڕم 
تــۆ خەڵکــی کوێیــت، کوڕەکــەش گوتــی مــن 
لەنــاو دارســتان لەگــەڵ باوکــم ژیانــم بەســەر 
خــوای  ئەمــری  باوکــم  ئێســتاش  دەبــرد، 
بەجــێ هێنــاوە، منیــش ناچــار هاتــووم بــۆ 
ئێــرە، پاشــاش گوتــی: ئەگــەر بتکــەم بــە ســەرکردەی ســوپای 
ــەوە زۆر  ــە دڵ ــی دەکەیــت؟ گەنجەکــەش ل ــان قەبووڵ واڵتەکەم
کەیفــی پێهــات، گوتــی: دەبێــت بیرێکــی لــێ بکەمــەوە، پاشــا لــە 

بڕیــارم داوە بتکــەم بــە زاوای خــۆم، کچەکــەی 
خۆمــم پێشــکەش دەکــەم، کــوڕە زۆر کەیفــی هــات. 
ڕۆژێکیــان کۆمەڵــە دزێــک هاتنــە نــاو واڵت، چەنــد 
دووکان و ماڵیــان ڕووت کــردەوە، 
پیاوانــی پاشــا هاتنــە الی پاشــا 
گوتیــان گــەورەم، کۆمەڵــە دزێــک 
هاتوونــە بــۆ ســەر واڵت چــۆن 
پاشــاش  ببینــەوە،  بەرەنگاریــان 
گوتــی ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە 
دەرســێکی باشــیان بدەمــێ، بڕۆنــە 
دوای زاوا و ســەرکردەی ســوپا. 
ــی  ــە کچ ــە ب ــی کوڕەک ــە ماڵ هاتن
ــک  ــە دزێ ــوت: کۆمەڵ ــایان گ پاش
ــا داوای  ــەر واڵت پاش ــە س هاتوون

مێردەکــەت دەکات.
ــووە الی  ــاش چ ــەی پاش کچەک
مێردەکــەی، مێردەکــەی خــەوی لێ کەوتبــوو، گوتی: 
ــە بەســەر  ــە دزێــک هاتوون پیاوەکــە هەڵســە، کۆمەڵ
واڵتیــان داداوە، کوڕەکــەش گوتــی: کەواتــە هەڵســە 
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بــا ڕاکەیــن، کچــی پاشــا گوتــی: ئــەوە 
چــی دەڵێیــت تــۆ، گوتــی خۆشەویســتەکەم 
ــەم  ــت ئ ــەم ڕۆژەوە دەمەوێ ــە یەک ــن ل م
نهێنییــەت بــۆ بدرکێنــم مــن هیــچ کەســم 
نەکوشــتووە، تەنانــەت هەتــا هاتــم بــۆ ئــەو 

ــدا دە  ــە ژیانم ــەش ل واڵت
پیــاوم نەبینیبــوو، بــەاڵم 
ــەو  ــم ئ ــی باوک ــە منداڵ ل
پشــتم  لەســەر  شــتەی 
کچەکــەش  نووســیبوو، 
دەســتی بــە گریــان کــرد، 
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی زۆر 
نەیویســت  بــوو  ئاقــل 
ئابــرووی خــۆی و باوکــی 
پــێ  شــتێکی  بچێــت 

ــکات.  ــێ بی ــوت بچ گ
ڕۆیشــت  کوڕەکــە 
ــازاڕ  ــاو ب هەتــا گەیشــتە ن
هەمــوو  واڵت  خەڵکــی 

ــتە  ــتبوو، گەیش ــان داخس ــاڵ دەرگای ــە م ل
بینیتــان  کــە  دزەکان  دزەکان،  نزیــک 
هەمــوو بــۆ الی ڕۆیشــتن گوتیــان: تــۆ 
کێیــت؟ گوتــی: مــن ســەرۆکی ســوپا و 
زاوای پاشــام هاتــووم پەیمانێکتــان لەگــەڵ 

پاشــا بانگــی زاواکــەی کــرد و گوتــی: هێــز ئامــادە 
بکــە بــۆ بەرەنــگاری، کوڕەکــەش گوتــی فەرمانتــان 
ــە  ــەوە، گوتیی ــەوە ماڵ ــەورەم، گەڕای ــەرم گ ــەر س س

بــا فریــای  خێزانەکــەی هەڵســە 
جــارە  ئــەم  بکەویــن  خۆمــان 
نهێنییەکــەم ئاشــکرا دەبێــت، بــۆ 
ئــەم جــارەش خێزانەکــەی شــتێکی 
تــری بــۆ دۆزییــەوە، ئەســپێکیان 
هەبــوو زۆر ئــازا بــوو، ئەســپەکە 
ــی  ــی لێ ــەس نەیدەتوان ــەت ک تەنان
نزیــک بێتــەوە بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی 
ئــەم کــوڕە هەمــوو تەمەنــی لەگــەڵ 
ئــاژەاڵن بردبــووە ســەر، زۆر بــە 
ــپەکە  ــەوی ئەس ــی جڵ ــانی توان ئاس

ــەو  ــپەکە، ئ ــتی ئەس ــەر پش ــە س ــت و بکەوێت بگرێ
ئەســپە بەهــەر شــوێنێک بڕۆشــتایا فڕێــی دەدا. 

ــوو،  ــەو شــتانە ب ــی ل ببەســتم، ســەرکردەی دزەکان کــە گوێ
ــش  ــن، ئەوی ــا بیکوژی ــان ب ــی گوتی ــات، پیاوەکان ــەیری ه س

گوتــی: نەخێــر فەرمــوو چیــت هەیــە بیڵــێ. 
ــا پاشــا بکوژیــن و مەملەکەتیــش   کوڕەکــە گوتــی: وەرن ب
دزەکان  ســەرکردەی  بکەیــن،  دابــەش  خۆمــان  بەســەر 
کــە گوێــی لــە قســەی گەنجەکــە بــوو، 
ــە  ــت، کوڕەک ــت بیکوژی ــۆ دەتەوێ ــی: ب گوت
ــای واڵت.  ــە پاش ــم ب ــت بب ــی: دەمەوێ گوت
پێشــنیازەی  بــەو  دزەکان  ســەرکردەی 
گوتــی  کوڕەکــەش  بــوو،  ڕازی  کوڕەکــە 
کەواتــە هەڵســن بــا بچینــە ماڵــی ئێمــە 
ــە،  ــەم بۆنەی ــەم ب ــان بک ــی گەورەت داوەتێک
ــە ماڵیــان  هەمــووان لەگەڵــی ڕۆیشــتن چوون
ــۆ  ــی ب ــەوە نان ــە ماڵ ــەش ل ــی کوڕەک خێزان
ــرد  ــتیان ک ــوون، دزەکان دەس ــادە کردب ئام
بــە نــان خــواردن، هەمــووان یەکــە بــە یەکــە 
ــەش  ــوون، کوڕەک ــان دەچ ــۆش خۆی ــە ه ل
لەگــەڵ خێزانەکــەی هەمووانــی دەســت و 
ــی  ــەڵ پیاوەکان ــردن و لەگ ــان زنجیرک قاچی
ــەم  ــوادارم ئ ــورەم هی ــی: گ ــا گوت ــەردەم پاش ــووە ب ــا چ پاش
ــی زۆر  ــە بین ــا ک ــت، پاش ــێ وەربگری ــەم ل ــە بچووک دیاریی

ــات. ــی ه کەیف
ــۆ پاشــا کــە هێــزی  ــەر هــات ب ــد ڕۆژێــک خەب دوای چەن
ــان،  ــەر واڵتەکەی ــە س ــرش دەکات ــە هێ ــر خەریک ــی ت واڵتێک

کوڕەکــە چــووە گۆڕەپانــی شــەڕ بینــی ســوپای واڵت 
ئامادەیــە، بــەاڵم کــە نزیکیــان کەوتــەوە ئەســپەکە خێرا 
ڕۆیشــت لــە ڕێــگا هــەر دار و بەردێکــی هاتــە پێــش 
هێزەکانــی  ســەرکردەی  دا،  فڕێــی 
بەرانبــەر کــە بینــی ســەیری پــێ 
ــە؟  ــە کێی ــەم پاڵەوان ــی: ئ ــات گوت ه
ــی  ــە ســەرکردەکانی لەگەڵ ــک ل یەکێ
ــەرکردەی  ــەوە س ــەورەم ئ ــی: گ گوت
ــوژی...(  ــن )بک ــە، دەڵێ ــزی ئەوان هێ
ســەرکردەی هێزەکــە گوتــی: کەواتــە 
ــەو  ــەر ئ ــن بەس ــۆن دەتوانی ــە چ ئێم
یــەک  ئەگــەر  ببیــن  زاڵ  هێــزە 

ــت.  ــەربازیان وابێ س
ــە  ــاو دارەکان کوڕەک ــاکاو لەن ــە ن ل
لــە ســەر پشــتی ئەســپەکە بەربــووەوە، هاتــە بــەردەم 
ــش و  ــووە پێ ــی چ ــە لێ ــە، ســەرکردەی هێزەک هێزەک
ــاو  ــە ن ــە ل ــوڵ بک ــەربازێکم قب ــەورەم بەس ــی: گ گوت
ــە کەیفــەوە گوتــی: قەبوڵــم  هێزەکــەت، کوڕەکــەش ب
کــردی، کــە گەڕایــەوە، گوتیــە پاشــا هێزەکــە بــە 
تــەواوی خۆیــان دا بــە دەســتەوە، هاتنــە ناو ســوپاکەی 
خۆمــان. پــاش چەنــد ســاڵێک پاشــا مــرد، کوڕەکــەش 

ــە.     ــەم واڵت ــووە پاشــای ئ ب
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کــە  دەکات  خوشــک  دوو  لــە  بــاس 
ــە  ــک ل ــایەکن، یەکێ ــی پاش ــان کچ هەردووکی
کچەکانــی هــەر لــە دایکبوونیــەوە هێزێکــی 
لەگەڵــدا  بەســتێنەری  گــەورەی  جادوویــی 

دەبــێ.
لــە کاتــی منداڵییــان هــەردوو خوشــکەکە 
یــاری دەکــەن، بــەاڵم خوشــکە گەورەکــەی 
بەبــێ  دەهێنــێ  بــەکار  ســەیر  جادووێکــی 
ویســتی خــۆی بــەر خوشــکەکەی دەکــەوێ 
ــۆ ماوەیــەک بــێ  ــە هــۆش خــۆی دەچــێ ب و ل
ئــاگا دەبێــت، کاتێــک دایــک و باوکــی هەســت 
بەبوونــی هێزێکــی جادوویــی دەکــەن بۆیــە 
ــەس  ــوو ک ــە هەم ــان ل ــار دەدەن کچەکەی بڕی
بشــارنەوە بــۆ چەندیــن ســاڵ، دایــک و باوکەکە 
گەشــتەکەدا  لــە  بــەاڵم  گەشــتێک،  دەچنــە 
ــک  ــی دای ــرن، دوای مردن ــەوە و دەم ناگەڕێن
و باوکیــان خوشــکە جادووەکــە دەبێــت بــە 
شــاژن، بــەاڵم لــە رۆژی تــاج لەســەرنانەکەیان 
کچــە گەورەکــە ئاشــکرا دەبێــت کــە جادوویــی 
هەیــە بۆیــە هەموویــان هــەوڵ دەدەن بیگــرن 
شــاخ،  ســەر  بــۆ  دەکات  را  کچەکــەش  و 
دواتــر نەفرەتــی و زســتانێکی زۆر ســەختی 
ــارۆچکەیە دەکات،  ــەو ش ــە روو ل ــش وەخت پێ
داوا  دەبنــەوە  پەشــیمان  خەڵکەکــە  ئیتــر 
دەکــەن شــاژنەکە بگەڕێننــەوە بــۆ ئــەوەی 
ــەاڵم  ــێ بهێنرێــت. ب ــە کۆتایــی ب ــەو نەفرەتیی ئ
ــد  ــی چەن ــەدا تووش ــەو کات ــوو ئ ــەڵ هەم لەگ
کەســێکی تــر دەبێــت کــە بەهۆیانــەوە هەســت 
بەئاســوودەیی دەکات و چەندیــن سەرکێشــیی 

ــن. ــی دەبین ــڕ خۆش ــەیر و پ س

ئامادەکردنی: باوکی تێال
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S t e v e  J o b s

ستیڤ جۆبز
٢ ٠ ١ ١ -  ١ ٩ ٥ ٥

کەسایەتی ئەمریکی داهێنەر 
لە بواری تەکنەلۆجیا

سێناریۆ: گەیالن عەبدوڵاڵ

خوایە زۆر شوکر ئەو 
منداڵە جوانەمان هێنا 

بۆ الی خۆمان.
وای چەند جوانە!

رۆڵە ئەم سێوە دەبێت بەشی دوو رۆژ بکات، 
چونکە ئەو بەرژەمەی ئێمە بۆ فرۆشتنە بۆ خواردن نییە.

ئەوە بەشی ئەمڕۆم تەواو!!

کچەکەم رازی شوو بەم 
پیاوە بکەیت. بەڵێ رازیم.

وای خوایە چەند جوانە، 
کوڕەکەم ناو دەنێم 

»ستیڤ«!!
تۆ ئەگەر ئەو منداڵەت پێ 

بەخێو ناکرێت، دەتوانم 
بیبەمە هەتیوخانە.

لە خۆت بپرسە.

ئاه ه ه ه  خوایە 
چەندە ئازارم دەدات
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ئەوە چییە سێوە بۆگەنەکەی بەربۆوە
بەربۆوە؟

ئەوە سێوە

کوڕە لەتێکی 
لێ خوراوە!

ئەوە چییە رۆڵە؟

مامۆستا، ئێمە بارودۆخمان 
زۆر خراپە، بۆیە دایکم 

هەموو بەیانییەک ئەو 
سێوەم پێ دەدات و 

دەڵێت:  دەبێ بەشی دوو 
رۆژ بکات. منیش کە 
بەشێکم خوارد پاشان 
لە ناو ئەم رۆژنامەیە 

هەڵیدەگرمەوە

چەند پەشیمانم

هاوڕێیان من ناچارم زانکۆ بە جێ بهێڵم، 
چونکە زانکۆ سەختە و ناتوانم زانکۆ تەواو بکەم.

بۆ!؟

بزانم شتێکی نوێ لەو 
دەسکەی ئاتاری ناکەم، 

بۆ ئەوەی چیتر تێک نەچێت.

چی دەڵێیت کۆمپانیایەک بۆ 
کاری تەکنەلۆجیا دابنێین.

١ ٩ ٧ ٦

دواجار کۆمپانیاکەمان تەواو 
بوو، ناوی دەنێین:

»Apple« 

ئای خوایە نەخۆشی 
رێگەم پێ نادات بیر 

تا قیامەت قەمپاڵە سێوەکە دەبێت لۆگۆی کۆمپانیاکەمان بێت.بکەمەوە.

S t e v e  J o b s

٢ ٠ ١ ١ -  ١ ٩ ٥ ٥

لە زانکۆ
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MARIA     
SHARAPOVA

ســەالم( بــەر لــە خولــی کۆتایــی 
نەیتوانیــوە ســەرکەوێت و شکســتی 

ــە  ــی ل ــە ٢٠٠٦ توان ــدا ل ــە کۆتایی ــاوە. ل هێن
پاڵەوانێتــی کــراوەی ئەمریــکادا ســەرکەوێت.
پێکانــی  بەهــۆی  ٢٠٠٧دا،  ســاڵی  لــە 
قۆڵییــەوە، شــارابۆڤا ناچــار بــوو لــە چەنــد 

پاڵەوانێتییەک بکشێتەوە، ئەمەش بووە هۆی 

ئــەوەی لــە مــاوەی ٣ ســاڵی ســەرکەوتنەکانیدا بــۆ یەکەمجــار نــاوی لــە 
ــدی  ــە ریزبەن ــج یەکەمــەی جیهــان نەبێــت کــە ل ــەو پێن ــزی لیســتی ئ ری

جیهانــی یــاری تێنســدا ناویــان هاتبــوو.
ســەرەڕای ئــەوەش ئــەو لــە ٢٠٠٨ و لــە پاڵەوانێتــی کــراوەی ئوســترالیادا 

ــاوی  ــەوەش ن ــتبهێنێت و ب ــە بەدەس ــێیەمی پاڵەوانێتییەک ــاوی س ــی نازن توان
گەڕایــەوە بــۆ ریزبەنــدی ژمــارە یــەک لەســەر ئاســتی جیهــان.

شــارابۆڤا لــە تشــرینی یەکەمــی ٢٠٠٨ ناچــار بــوو نەشــتەرگەرییەک 
ــاری دوور  ــە ی ــۆ مــاوەی ١٠ مانــگ ل ــەوە ب ــەو هۆی ــکات و ب ــی ب ــۆ قۆڵ ب

ــە ریزبەندییــە جیهانییــەکان  ــەوەی ل ــووە هــۆی ئ کەوتــەوە، ئەمــەش ب
ــە دواوە. ــک بێت ــاوی کەمێ ن

لــە دوای گەڕانەوەشــی بــۆ نــاو یاریــگا، نــاوی شــارابۆڤا لــە ریــزی 
٣٠یــەم باشــترین یاریزانەکانی تێنســە.

دوور لــە یــاری تێنــس، شــارابۆڤا بەشــداری لــە رێکالمکــردن بــۆ 
هەندێــک کااڵ دەکات، لەوانــە رێکالمــی بــۆ جلوبەرگــی مەلەکــردن.

هەروەهــا لــە مــاوەی ســااڵنی نێــوان ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ بەرباوتریــن 
ــاوی شــارابۆڤا  ــوو، ن ــی یاه ــەی گەڕان ــە ماکین وشــەی ســێرچکراو ل

بــوو.

لــە تەممــوزی ٢٠٠٨ لــە ئەنجامــی ســەرکەوتنی لــە نــاو 
ــی گەیشــتە ٢٦  ــگا نرخــی یاریکردن ــگا و دەرەوەی یاری یاری
ملیــۆن دۆالر ئەمــەش بەرزتریــن نرخــی یاریــزان بــوو لــەو 

ــەدا. کات
پــرۆژەی  لەالیــەن  لــە شــوباتی ٢٠٠٧  هەروەهــا 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە بۆ گەشــەپێدان، شارابۆڤا وەک 
باڵیــۆزی نیازپاکــی جیهــان دەستنیشــانکرا. ئەمــەش 

دوای ئــەو هەواڵنــەی شــارابۆڤا هاتــن کــە لەپێنــاو 
کارەســاتی  بەرکەوتووانــی  چارەســەرکردنی 

تچیرنۆبێلــی ناووکــی خســتبوونییەگەڕ.

ماریا شــارابۆڤا
ئامادەکردنی: ئەرسەالن رەحمان

 
ــک  ــووە و کاتێ ــک ب ــانی ١٩٨٧ لەدای ــە ١٩ی نیس ــا ل ماری
تەمەنــی گەیشــتووەتە حــەوت ســاڵ، باوکــی و هاوڕێیەکــی لــە 
هەژاریــدا ناچــار بــوون روســیا بــەرەو ئەمریــکا بەجێبهێڵــن و 

لــەوێ پەیوەنــدی بــە ئەکادیمیایەکــەوە کــرد.
ماریــا شــارابۆڤا پاڵەوانــی روســیایی لــە یــاری تێنســی ســەر 

زەوی و یاریزانــی پلــە یەکــی جیهــان توانیویەتــی پێنــج 
پاڵەوانێتــی لــە »Grand Slam« بەدەســتبهێنێت.

دوای بەدەســتهێنانی چەندیــن نازناو و کێبڕکــێ و پاڵەوانێتی، 
شــارابۆڤا توانــی پاڵەوانێتــی خەاڵتــی گــەورە )گرانــد ســەالم( لە 
پاڵەوانێتــی ویمبلــدون لــە ســاڵی ٢٠٠٤ لــە تەمەنی ١٧ ســاڵیدا 

بەدەستبهێنێت.
دوای دوو ســاڵ لــەو ســەرکەوتنە، شــارابۆڤا توانــی هەشــت 
نازنــاوی دیکــەی تایبــەت بــە یارییــە پیشــەگەرەکان لــە 
وادەیەکــی کورتــدا بەدەســتبهێنێت و بــەوەش گەیشــتە ریــزی 

ــدا. ــە ئاســتی جیهان ــەک ل ژمارەی

هــەر لــەو ماوەیــەدا شــارابۆڤا لــە پێنــج پاڵەوانێتــی )گرانــد 

وەرزش
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سمارف؟؟
ئا ئەمە چییە؟؟ 

 

تۆزێ لە پێکهاتەی فەیلەسووفی کە ماددەی ئاسن 
دەگۆڕێنێت بۆ زێڕ، کاتێک خۆر لە کەلوی حەمل دەردەچێت  
و مانگیش وەکو تۆپێک دەردەکەوێ پێویستە هەندێ لە ڕەگی 
ماندریاک تێکەڵ بە خوێ بکرێت، ئینجا تێکەڵەکە باش ئامادە 
دەکرێت بۆ ئەوەی لەبەر خۆرەکەوە داینێین تا شل دەبێتەوە و 

دواتر دەیخەینە سەر خەڵووز ئینجا بەمە دەتوانین سمارفی 
پێ بچووک بکەینەوە !!!

با سەیرێکی
کتێبەکەم بکەم!!!

 

باشە.. من ئێستا
جادووگەری گارگامێلم ئەچم بۆ  

دروستکردنی تێکەڵەکە
 

دیزاینی کۆتای قەبیلەی سمارف
 

ئەها!! ئەمانە لە شاری سمارفەکانەوە دەژین
ئەمانە زمانی تایبەتییان هەیە، دەڵێ زۆۆۆۆر 

خولیای تووی کێوی دەکەن!! هممم                                                                                        
 

وەرە!!
ئیزرائیل وەرە با 

بڕۆین بۆ کار 

میاو
 

لە سەرەتادا با بچم سمارفێک بگرم
ها هاها....

  جیهانی   
سمارف

وەرگێڕانی: توانا کەریم

 زنجیرەی یەکەم 
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خێراکە 
ئیزرائیل وەرە

 

با بڕۆین بۆ ئەوێ...
لەهەمان کاتدا کە گارگێمێلسە...تەڵەکە باش کاری کردووە..ها ها ها

سمارف!
توندتر رایکێشە

لە بری ئەوەی ئاوا هاوارکەیت ئهممم!! ...
بەسەرما، ڕێگایەک بدۆزەرەوە بۆ 

ڕزگاربوونم لێرە!!

ئەها دەیبینی؟؟ هەمووی بە هۆی چاو 
چنۆکی و بیرکردنەوە خراپەکانتە بۆیە 

هەموو کات تۆ سزا دەدرێی... 
 

با سەیرکەین
بزانین چیمان گرتووە

سەیری ئێرەکە!
کەسێک وا دێت، سمارف لێرە بڕۆ..

نا!! ئیزرائیل
بۆ ڕێگام پێ نادەیت بڕۆمها ها ها ...ئەمە بۆتۆ نییە 

تۆ شتێکی پیسی...
ها ها!!!

لە ڕاستیدا خۆ ئەمە 
سمارفە!!!

وەرە ئیزرائیل!!!!
بۆ خاتری خوابا بڕۆین بۆ ماڵەوە 

تەڵە بوو!!! 

بابا سمارف! بابا سمارف
ئەگەر گوێزی دەوێت با خۆی بێت 

کۆی بکاتەوە

هیچ سمارفی تر نییە ئەم کارە بکات!
بابا سمارف داوای لێکردووین و گێز کۆ بکەینەوە

بۆیە دەبێت بچین گوێز کۆ بکەینەوە

 
ڕۆژی دواتر

 

ئۆە!!!
 

من دەچم
بە بابا سمارف دەڵێم

 
کاری وا هەڵەیە

 

 پێی دەڵێین
هیچمان بۆ کۆ نەکراوە

ئێ وازبێنە

لە بابا سمارف و 
ئەوان...

بەاڵم بابا سمارف وتی 
گوێز کۆبکەنەوە... 

 

ئۆی خۆششە!
خێراکە وەرە

 

کێڵگەی تووی کێوی
 

سەیرکە!!
تووە کێوییەکان 
هەمووی لێرە هەیە

لەم ڕێگەوە
 

نا، ئەم 
لەم ڕێگەوەرێگەیە نییە

من ئاوا نابمممم
 

پێویستە وەکو
سمارف بیت 

 
یارمەتییم بدە ...

من کەوتمە تەڵەوە ...

بابا سمارف وتی گوێز و ....

درێژەی چیرۆکەکە لە ژمارەی داهاتوو...
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l شــەترەنج، یارییەکــی کۆنــی جیهانییــە، بــەدوو 
کــەس ئەنجــام دەدرێــت بریتییــە لــە ڕووبەرێکــی 
چوارگۆشــەیی، دابەشــکراوە بــە )٦٤( خانــەی 
ڕەنــگ  بــەدوو  بچووکــەوە،  چوارگۆشــەیی 

لەیەکتــری جیادەکرێنــەوە.
l واتە )٣٢( خانەیان ڕەنگێک و )٣٢( خانەکەی 
ــک )١٦(  ــرە. هــەر یاریکەرێ ــان رەنگێکــی ت تری
ئــەو  یاریپێکردنــی،  بــۆ  بەکاردێنێــت  بــەرد 
پێدەڵێــن  ســەربازی  دانەیــان   )٨( بەردانــەش 

شەترەنج
ــە،  ــای هەی ــاوی جیاجی ــەی تریشــیان ن و )٨( بەردەک
ــردن  ــل( یاریک ــپ، فی ــر، ڕەخ، ئەس ــا، وەزی وەک )ش
بــەو داشــانە، بەگوێــرەی یاســا و شــێوازێکی تایبەتیــی 

ــت.  ــۆی دەکرێ خ
ــی  ــە دەرکردن ــە یارییەک ــتیش ل ــج و مەبەس l ئامان
داشــەکان  جوواڵنــەوەی  بەپێــی  کــە  الیەکیانــە 
داگیرکردنــی چوارگۆشــەکانی دوژمنەکەی و بەرگرتن 
یــان دەرکردنــی شــا تــەواو دەبێــت. یەکــەم شــەترەنج 
لــە هیندســتان بــووە، کــە بەشــێوەی )شــاتورانجا( کــە 

ــپ،  ــل، ئەس ــۆن، )فی ــوپایی ک ــی س ــەی چواربەش ماناک
هۆیەکانــی هاتوچــۆ و ســەربازی پیــادە( دەگرێتــەوە، لــە 
هیندســتانەوە، بەواڵتــی فــارس گەیشــتووە و لەوێشــەوە 

ــەوە.  ــی دیکــەدا باوبۆت بەواڵتان
ــوو ســاڵێک وەک پێشــبڕکێ  l ئێســتا شــەترەنج هەم
لــە جیهانــدا و لــە کوردســتان بەتایبەتــی شــەترەنج 
ــە  ــبڕکێیەکی ل ــار پێش ــەم ج ــەترەنج یەک ــت. ش دەکرێ
ــی  ــاری لەندەن ــە ش ــی ل ــاڵی ١٨٥١ی زایین ــدا س جیهان

ــازکرا. ــۆ س ــا ب ــی بەریتانی پایتەخت

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە
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• ئاراس کێیە؟
• ئاراس فاتح رەسول، ناسراو بە ئاراس کۆیی، ئاراس خەپە گیان، ئاراس رووسی، 

ئاراس تەماتە.
• کەی چوویتە ناو هونەر؟

• لە ساڵی ١٩٨٣ یەکەم جار گۆرانی )بولبول بەنەغمە(م لە رووسیا لە ئاهەنگی 
سەری ساڵ گوتوومە.

• یەکەم بەرهەمی هونەریت؟
• یەکەم بەرهەمم لە )لە ئاراسەوە بۆ ...( ئەوە یەکەم ئەلبومم بوو و یەکەم 

گۆرانیشم )ناسک و نەرم( بوو.
• ستایلی گۆرانییەکانت وایە یاخود خۆت حەز لە هونەری مندااڵن دەکەی؟ 

بەکورتی جەماوەری ئاراس زیاتر منداڵن؟ بۆچی؟
• لەبەرئەوەی ئاسان نییە سەرنجی مندااڵن بتوانی رابکێشی، زۆر گرنگە 

مرۆڤ راستگۆیانە شتەکانی بگەینێتە منداڵ، خەڵکانێک هەن پێیان خۆشە 
ئامۆژگارییەکانیان بگەیننە منداڵ، من هونەرم هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی 

ئامۆژگارییەکانم لەم رێگەیەوە بگات بە منداڵ، لێرەدا قسەیەکی کونفودسی 
فەیلەسووفم دێتەوە بیر کە دەڵێ:

ئەگەر دەتەوێت پالن بۆ ساڵێک دابنێیت ئەوە گەنم بچینە
ئەگەر دەتەوێت پالن بۆ ١٠ ساڵ دابنێیت ئەوە دار بچینە

ئەگەر دەتەوێت پالن بۆ ١٠٠ ساڵ دابنێیت ئەوە منداڵ پەروەردە بکە.

ئاراس 
فاتح 
رەسول

• لە بەرهەمی )کوردستانی من( منداڵێکی زۆرت 
کۆکردبووەوە، ئەو هەموو منداڵەت چۆن پێ 

کۆکرایەوە؟
• ٤٠٠٠ منداڵ بەشداری کرد، خۆی شوێنەکە جێگەی 
٣٥٠٠ کورسی هەبوو، ئەوانە ئێمە هێنامان ئەوانەی تر 

لەگەڵ دایک و باوکیان هاتبوون.
• شتێکی خۆش بەسەرت هاتبێت لەگەڵ ئەو مندااڵنە؟

• زۆر شتی خۆش هەبوو، ئەوەی لە یادم ماوە لە 
رۆژی وێنەگرتنی بڕگەی مۆنۆمێنتەکە، من خۆم 

دەگۆڕی، خێزانم لە دەرەوە وەستابوو، هەندێک لە 
منداڵەکان هاتبوون لە خێزانمیان پرسیبوو: ببوورە تۆ 
خێزانی ئاراسی، ئەویش گوتبووی بەڵێ، مندااڵکانیش 

پرسیبوویان مامە ئاراس کەرەکەی لەگەڵ خۆی هێناوە. 
ئەویش گوتبووی نا لە ماڵێیە.

ێر
ەول

 ه
دا،

اڵی
 س

٢ 
نی

مە
 تە

 لە
س،

ارا
ئ

دیمانە

دیمانە: سەرنووسەر
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• ئەو جلە سەیرانەی ئاراس لە کوێی 
دەهێنێ؟

• ئەوە کاتێ کە بیرۆکەی جلێک دادەنێم 
دەچم لە بازاڕ دەگەڕێم، قوماشەکان 

دەکڕم یان پەیدا دەکەم کە دەگونجێ 
لەگەڵ بیرۆکەکەم، ئەو کاتە ئەو قوماشانە 
دەبەمە الی )سروود خەیات(ی ئامۆزام 

ئەو بیرۆکەکەم جێبەجێ دەکات، 
بەهەزار شەڕەوە.

• پەیامت بۆ مندااڵن؟
• شانازی بەو ئازادییەی کە ئێستا هەیە بکەن، 

شانازی بە کوردبوونی خۆیان بکەن.

تێکست: 
l هۆگر فاتح رەسول

l عبداللە پەشێو
l پێشمەرگەیەکی نادیار

کوردستانی من

١- سەر کز ناکەم لە تەنگانە
ڕێ خۆش ناکەم بۆ بێگانە

هێز و توانا بەکار دێنم
مافی گەلمی پێ دەستێنم

ژیانەکەم هەر تۆی واڵتەکەم هەر تۆی  
یاری جوانی من کوردستانی من   

هەردەم ل بیرا منی تۆ هەر واڵتی منی  
دیلبەرا دلێ من کوردستانا من   

٢- ئاگر هەسن تەڤ ئێش و خەم
ناهێلن تە ژ بیر بکم
سۆز ددم هەتا مابم

ژ خەباتێ قەت نەوەستم
ئاگر ئاسن ئازار و خەم
واناکەن لە بیرت کەم

بەڵێن دەدەم هەتا مابم
لە تێکۆشان ماندوو نابم

چیا بۆ هەڵۆ ٣- کێڵگە دەسترێ بۆ باران 
تاڤ ژ بۆ ئاسۆ ڕووبار ژ بۆ ڕانەوەستان  

با بۆ چرۆ ئەستێرە و مانگ بۆ سپێدە 
منیش بۆ تۆ کوردستان!!! منیش بۆ تۆ کوردستانا من 

پەلکە زێڕینەی کوردی، 
پرۆژە نوێیەکەی ئاراس
)پارێزەری مرۆڤایەتی(

چاوەڕوان بن ...
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من منداڵێکم ناوم »نایە« یە
حەزم لە شیعرو لە ئەفسانەیە

گۆرانی دەڵێم بۆ گشت مندااڵن
تا دڵیان خۆشکەم لە هەموو ژیان
لە نێو خەڵکیدا زۆر خۆشەویستم

رووناکە بیرو ناسکە هەستم

شیعری: ڕێدار سابیر

lنایە 1      51

هیچ ڕق و کینەم لە داڵ نییە
فێڵ و درۆم قەت ال ڕەوا نییە

گشت مندااڵنم وەک خۆم خۆش دەوێ
زیانم بۆ هیچ منداڵێ ناوێ

دەکۆشم بۆ ڕێی راستی زانستی
دەبمە پەیامی پڕ خۆشەویستی

حەز  دەکەم جیهان هەمووی ئارام بێ
دوور بێ لە شەڕ و دوور لە بەاڵ بێ

نایە
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l وشەی پیانۆ وشەیەکی ئیتاڵییە و بە واتای نەرم یان ناسک دێت. ئەم ئامێرەی مۆزیک 
زۆر لە شێوازی ئامێری قانوون، یان سەنتور دەچێت، کە ئەمانە 

بە پەنجە و چەکوشی دەستی دەژەندرێن، بەاڵم پیانۆ هەر 
دەنگێکی لەسەر ژێیەک دروست دەبێت.

l پیانــۆ لەنــاو ســندوقێکدایە کــە لــە رووی پێشــەوە ئــەم 
ســندوقە کۆمەڵێــک کلیــل هەیــە کــە لەگــەڵ دەســت پێدانانــدا 
لەگــەڵ خــۆی چەکوشــێک بــەرز دەکاتــەوە و دەکەوێتــە ســەر 
ــی پەیــژەی مۆزیکــی پــێ  ژێیــەکان و دەنگــە جــۆراو جۆرەکان

ــت. لێدەدرێ
ــی  ــی پەرەپێدان ــە ئەنجام ــاوە و ل ــە ئەوروپ ــۆ ل ــری پیان l ئامێ
ــوو. ــی پەیداب ــاڵی ١٩٠٩ زاین ــە س ــیکوردەوە ل ــری هاربس ئامێ

l ئــەم ئامێــرە بەئامێــری دانــەری موزیــک لــە ســەدەکانی 
هــەژدە و نۆزدەهەمــی زایینــی ئەژمــار دەکــرا. بــۆ نموونــە: ناودارانــی 

بــواری موزیکــی ئــەو ســەردەمە وەک »مــۆزارت، بیتهۆڤــن، شــۆبات« بــۆ دانانــی 
پارچــە موزیکــەکان بەکاریــان هێنــاوە.

l ئــەم ئامێــرە لەگــەڵ تیپەکانــی ئۆرکســترا بەکاردەهێنرێــت و هەروەهــا یــاوەری 
ئامێــری کەمــان دەکات و بــە تەنیــاش کاری ژەنینــی پارچــەی موزیکــی پــێ ئەنجــام 

دەدرێت.
l ئامێــری پیانــۆ لــە »٨٨« کلیــل پێکدێــت و درێژییەکــەی »٢٧٠ســم«ە و مــەودای 

دەنگەکانیشــی زۆر فراوانــە کــە لــە »٧« ئۆکتــاف و چارەکێــک پێکدێــت.
l هەروەهــا ئــەم ئامێــرە بەهــۆی بوونــی »٣« پــەل لــە ژێــر پــێ دەتوانیــن گــۆڕان 

بەســەر دەنگەکانیــدا بهێنیــن لــە رووی دەنگدانــەوە و کپکــردن و تونــدی و نەرمــی.
l ئــەم ئامێــرە دەنگێکــی زۆر ســازگاری هەیــە کــە دڵــی بیســەر بــەالی خۆیدا رادەکێشــێت 

و ئارامــی دەبەخشــێت بــە مێشــکی مرۆڤ.
 

پیانۆ
میوزیک

نووسینی: نۆڤەر محێدین
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رەنگــە زۆر لە ئێمە گوێبیســتی قســە 
خۆشــەکانی مــەالی مەشــهوور بووبیــن، 
ئێمــە لێــرە لــە نایــە وا بڕیــارە هەمــوو 
ــە قســە خــۆش  ژمارەیــەک یەکێــک ل
و نوکتەکانــی مــەالی مەشــهوورتان بــۆ 
ــەر  ــوەش ه ــەر ئێ ــن، ئەگ ــاس بکەی ب
خۆشــی  قســەیەکی  یــا  نوکتەیــەک 
ــود  ــە و یاخ ــهوورتان الی ــەالی مەش م
ــان  ــەوە بۆت ــاوی بکەین ــت ب دەتانەوێ
گۆڤارەکەمــان  ئیمێلــی  بــۆ  ئــەوە 
رەوانــەی بکــەن و ئێمــەش بۆتانــی 

باودەکەینــەوە. 

ــک،  ــە گوندێ ــهوور دەچێت ــەالی مەش ــان م رۆژێکی
ــال  ــت: وەڵ ــە الی و دەڵێ ــە دوورەوە دەچێت ــک ل یەکێ
کەرەکەتــەوە  بــە  دوورەوە  لــە  هــەر  گیــان  مــەال 
ــت: زۆر  ــهووریش دەڵێ ــەالی مەش ــییەوە!! م ــۆم ناس ت
ئاســایییە، چونکــە کــەر هــەر لــە دوورەوە یەکتــر 

دەناســنەوە.

مەالی 
مەشهوور

مەالو کەرەکەی

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە
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هۆنیا محەمەد
ق. شەهید فاخیر مێرگەسۆری

یارا عەدنان
ق. شەهید فاخیر 

مێرگەسۆری

دیە دیار
ق. شەهید فاخیر 

مێرگەسۆری

شێوەکاری

56l     نایە 1
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میوانەکان

S A H A N DA RVA N M AYA R A W A N
A R G A S HA L A N D AYA

l1 58     نایەl59      1 نایە



lنایە 60l61      1     نایە 1

رەنگاوڕەنگرێگا بدۆزەوە ...وێنەکێشان ...

ئایا دەتوانن؟ 
یارمەتیمان بدەن بۆ 
گەیشتن بە کێکەکان
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سۆدۆکۆ ...هێڵکاری و ڕەنگ ...

٤

١

٥

٢

٦

٧

3

3 8 5 6 1
2 8 9

1 9 4 8
9 4 5 7 6
1 9

7 6 3 9 4
5 8 2 7
6 1 2
2 7 4 5 6

سۆدۆکۆ:
مێژووەکــەی  کــە  بیرتیژییــە  یارییەکــی   l
ــە ئێســتا  ــەر ل ــۆ ٤٤٠٠ ســاڵ ب ــەوە ب دەگەڕێت
نابــوو:  لــێ  ناویــان  بــۆ واڵتــی چیــن کــە 

سەرســوڕهێنەر! چوارگۆشــەی 
l پێویســتە یەکــەم جــار بۆکســێکی ٩ خانەیــی 
دەستنیشــان بکــەی و ژمارەکانــی ١ تاکــو ٩ ی 
ــە مەرجێــک: هیــچ یــەک  تێــدا بنووســییەوە، ب
ــۆی و  ــەکەی خ ــاو بۆکس ــە ن ــارەکان ل ــە ژم ل
هەروەهــا ریــزی ئاســۆیی و ئەســتوونی خۆیــدا 

دووبــارە نەبێتــەوە.

رەنگاوڕەنگ

وە
را

ڕک
ی پ

ەک
ەی

وون
 نم
l
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جیاوازییەکان بدۆزەوەو رەنگی بکە...

l لە نێوان ئەم دوو وێنەیە »٨« جیاوازی هەیە، بیاندۆزەوەو لە کۆتایی دا وێنەکە رەنگ بکە.

64l     نایە 1


