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گۆڤارێکــی مانگانەیــە بۆ مندااڵن نایە

l هاوڕێیان بەیانیتان باش...
l ئێستا بەیانییە ئەم نامەیە دەنووسم، دەزانم لەوانەیە 

کە تۆ دەیخوێنیەوە بەیانی نەبێت، هەر کاتێ بوو 
الی ئێوە ئەو کاتەتان باش، ئەزانن ئەم هەفتەیە 

زۆر نەخۆش بووم، خەتای خۆم بوو بەقسەی دایکم 
نەکرد، ئەو گوتی ئەم بەهارە سارترە هێشتا زووە 
بۆ تیشێرت، بەاڵم قەینا دایکە گیان وانەیەک بوو 

بۆ من، سەریشم دەهێشا، بەاڵم لەبەرئەوەی ئاواتم 
بوو قسە لەگەلڕ مام عەواڵ بکەم و بزانم چی بە 
من و بە ئێوە دەڵێ، چووم بۆ الی.. هاهاهاها زۆر 

پێکەنیم کە بینیم، من وام دەزانی هەر گۆرانییەکانی 
خۆشن، کەچی قسەکانی خۆشتربوون، ناشێ مام عەواڵ 
نەناسن، ئەها دایم لە تەلەفزیۆنی پلیستانک گۆرانی و 

چیڕۆکمان بۆ دەخوێنێتەوە، ئای کە کاڵوەکەی جوانە باوکم 
دەیوت ئەوە کاڵوی جووتیاری کوردە وابزانم گوتی لە 

هەورەمان دروست دەکرێ.
l ئێوە دەزانن چیترم پێیە بۆتان، جارێ ئەوانەی تر 

ناڵێم باسی یەکێکتان بۆ دەکەم )مەستورە خان( 
پێش ئەوەی من بڵێم بە باوکت بڵێ 
مەستورە کێیە؟ ئەگەر نەیزانی بڵێ: 
کە عەیبە بابە؟!!. بڵێ زیرەکترین و 

جوانترین ژنی کورد بووە، باوکی فێری 
سێ زمانی کردووە.

l ئینجا باسی گاندیتان بۆ دەکەم، 
دەبێ هەمووتان گاندی بناسن بۆ 

لەمەودوا. گاندی دایم وەک من 
جلی واڵتەکەی لەبەرکردووە، 

بەاڵم ئەوەی من کوردییە 
جلەکانی ئەو هیندی بوون، 

بەس من کابۆ و تیشێرتیش 
لەبەردەکەم.

l هاوڕێیەکانم دەستان 
خۆش وێنەکانتانم بەدەست 

گەیشت، چەند جوان 
بوون!... ئەمجارە وێنەی 

خوشک و برا بچووکەکانی 
ترتانم بۆ بنێرن، بە پور 

و مام و خاڵەکانیشتان بڵێن 
وێنەی مناڵەکانتان بنێرن بۆ نایەی 

هاوڕێمان، ئیتر گۆڤارەکە بخوێننەوە، 
دەستیشم دێشێ هیچیتر نانووسم، 
چونکە پێم وتن نەخۆشم... بای بای.

“نایە”
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ژمارە
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باڵفرۆش
نووســینی: جــاک ترافا

وەرگێڕانــی: عــەوف عەبدوڕەحمان

دەگێڕنــەوە... لــە دێرزەمانــدا، چۆلەکــە و مێــش و پەپوولــە بــێ بــاڵ بوونــە، تــا ئــەو 
کاتــەی کوڕێــک دەرکــەوت کــە باڵــی دەفرۆشــت.

ئــەم کــوڕە لــە واڵتێکــی زۆر دووری کەســنەزانەوە هاتبــوو، بــە واڵتانــدا دەگــەڕا و 
ســەبەتەیەکی پــڕ لــە گشــت جــۆرە باڵێکــی بەکۆڵــەوە بــوو و، گازی دەکــرد:

»کێ دەیەوێ باڵی جوانی هەبێ
باڵی جوان و نایابم لە ال دەست دەکەون

وەرن لێمی بکڕن...
من باڵگەلێک دەفرۆشم

کە بەهۆیانەوە توانای فڕین پەیدا دەکەن«...
ئیتــر بــەم جــۆرە کــوڕە بچکۆلــە رێگــەی تــەی دەکــرد بــە شــاخ و بــاخ و دارســتان 

و دۆڵ رێــی دەگرتــە بــەر و بەتــەک جۆگەلــە و کانیــاودا گــوزەری دەکــرد؟
ــە رادە  ــی ل ــو جوانییەک ــوو بەڵک ــۆی نەب ــی خ ــی هاوتەمەن ــوڕە وەک کوڕان ــەم ک ئ
بــەدەری هەبــوو. بەڕاســتی جــوان بــوو بــەاڵم تــکا دەکــەم خۆشەویســتان لێم مەپرســن 
لــە کوێــوە هاتبــوو؟ یــان نــاوی چــی بــوو؟ چونکــە ئــەم بەســەرهاتە ماوەیەکــی زۆری 

بەســەردا تێپەڕیــوە و ئاســتەمە ئــەم شــتانەم لــە بیــر مابــن.
وابزانــم هاویــن بــوو... شــەوێک کــوڕە باڵفرۆشــەکە لەبــەر رووناکیــی مانگــدا پاڵــی 
دابــووەوە و لــە تــەک خۆیــدا ســەبەتە پــڕ باڵەکــەی دانابــوو، لــەو ســەبەتەیەدا )باڵــی 
رەشــی راهێنــراو بــۆ کــۆالرە، باڵــی ســپیی جــوان بــۆ قــاز، باڵــی شــین بــۆ کۆتــر، باڵــی 
زیویــن و پتــەو وەک پــۆاڵ بــۆ فڕۆکــە و، باڵــی لــە دار دروســتکراو بــۆ ئاشــی هەوایــی( 

هەبوون.
ــدا  ــە واڵتان ــت و ب ــێ دەفرۆش ــی پ ــە باڵ ــارەزووی بکردای ــێک ئ ــەر کەس ــوڕە ه ک

ــرد: ــەوازی دەک ــەڕا و بانگ دەگ
»کێ باڵی دەوێ
باڵەکانم جوانن

باڵمان هەیە و دەیفرۆشین
باڵتان ناوێ؟«

ــوو،  ــاح نەب ــە تەم ــر ب ــیارانی ت ــەاڵم وەک فرۆش ــوو، ب ــیار ب ــە فرۆش ــوڕە بچکۆل ک
ــە  ــێ بدای ــدی پ ــڕی چەن ــی دەک ــەوەی لێ ــا و ئ ــەکان دانەدەن ــۆ باڵ ــی ب ــۆی نرخ خ
دەیــدا و سوپاســی دەکــرد. بــۆ نموونــە کــە بولبولێــک جووتــە باڵێکــی لــێ دەکــڕی 
لــە بەرامبــەردا ئاوازێکــی خۆشــی بــۆ دەکــردە دیــاری و، کــە قــاز باڵــی لــێ دەکــڕی 

ــەم شــێوەیە... ــر ب ــرد و ئیت ــێ دەک ــا و گەشــتێکی پ لەســەر پشــتی خــۆی دادەن
ئــا بــەم شــێوەیە گشــت ئــەو باڵدارانــەی ئێســتا دەبینیــن باڵیــان هەیــە باڵیــان پەیــدا 

. د کر
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ــە ئاشــێکی  ــەردەم کۆن ــرد و لەب ــە شــەکەتی ک ــوڕە هەســتی ب ــە رۆژان ک ــک ل ڕۆژێ
ــەکار  ــکابوون و ل ــی ش ــوو باڵەکان ــەک ب ــە ماوەی ــایەوە، ک ــکاودا گیرس ــاڵ ش ــی ب هەوای
ــەکە  ــەوە. ئاش ــی دوور کەوتبوون ــوو و لێ ــیان کردب ــش فەرامۆش ــە خەڵکی ــوو بۆی کەوتب
بەســەر گردێکــەوە بــە کــوڵ دەگریــا. بــەاڵم کاتــێ چــاوی بــە کــوڕە بچکۆڵــەی شــەکەت 

و مانــدوو کــەوت ســکی پێــی ســووتا و بانگــی کــرد:
ــەاڵم  ــی، ب ــۆزاوی دەب ــدە تەپوت ــای منــدا بحەســێوە، هەرچەن ــە پەن »وەرە باڵفــرۆش، ل

ــەوە«. ــەوە و ماندوویەتیــت دەڕەوێت ــرەدا کەمــێ گــەرم دەبیت لێ
کوڕەش لە پاڵ ئاشەکەدا لێی ڕاکشا و خەو بردییەوە.

بــۆ بەیانیــی رۆژی دواتــر کاتــێ کــوڕە لــە خــەو رابــوو زۆر سوپاســی ئاشــەکەی کــرد 
و چەنــد باڵێکــی جــوان و رەنگاوڕەنگــی کــردە خەاڵتــی. بــەم شــێوەیە ئــاش کەوتــەوە 
گــەڕ و ئاشــەوانەکە لــە دوورەوە چــاوی پێــی کــەوت و، بەپەلــە گەنمــی خــۆی هێنــا تــا 

بیهــاڕێ.
کــوڕە بچکۆلــەش ســەبەتەی خــۆی لــە کــۆڵ کــرد و بــەرەو دۆڵەکــە شــۆڕ بــووەوە.  
شــەوێکیان کــوڕە بچکۆلــە ســەبەتە پــڕ باڵەکــەی لە تەنیشــت خــۆی دانا. بەاڵم رەشــەبای 
ــای خــۆی کۆکــردەوە و،  ــز و توان ــرد هێ ــداران دەب ــی باڵ ــە باڵ ــەڕ کــە ئیرەییــی ب بەدف
بــوو بەزریانێکــی بەهێــز تــا توانــی ســەبەتە پــڕ باڵەکــە، کــە هەرگیــز بەتــاڵ نەدەبــوو، 
ــەی  ــەو بااڵن ــەو رۆژەوە ئ ــە ل ــاوە. بۆی ــاو دەری ــە ن ــی بدات ــێ و فڕێ ــەڵ خــۆی راماڵ لەگ

کــوڕە بچکۆلەکــە بوونــە شــەپۆلی نــاو دەریــا و بــەردەوام لــە هەوڵــی فڕینــدان.
ــەو  ــەر و هەمیشــە خەمــی ئ ــە ب ــی گرت ــەوە رێ ــە خەمباریی ــەوە کــوڕە ب ــر دوای ئ ئیت
باڵندانــەی بــوو کــە ناتوانــن بفــڕن. تــا رۆژێــک لــە رۆژان تووشــی کرمێکــی بچــووک 

هــات. کرمەکــە کــە ئــەوی بــە خەمبــاری دیــت دڵــی دایــەوە و گوتــی:
»کــوڕە بچکۆلــە خــەم مەخــۆ و گــوێ بــەو بااڵنــە مــەدە کــە لەدەســتت چــوون، تەنهــا 
بیــر لــەو ســروود و ئاوازانــە بکــەرەوە کــە دەتچڕیــن و لــەو باڵندانــەی کــە بــە یارمەتیــی 
تــۆ توانــای فڕینیــان پەیــدا کــرد، مەگــری بــا منیــش خەمبــار نەبــم، ئەوەتــا مــن چەنــد 

بچــووک و الواز و بێهێــزم بــەاڵم هەرگیــز ناگریــم.
کوڕە بچکۆلە سکی بەکرمەکە سووتا و گوتی:

»ئــای کرمــە بچکۆلــە چەنــد میهرەبانــی، لەبــەر خاتــری تــۆ ئیتــر گریــان بــە چاوانمــدا 
ــە هەمــوو باڵێــک  نایــەت، چەنــدم پــێ خــۆش بــوو جووتــە باڵێکــم پــێ دابایــت کــە ل

جوانتــر بوونایــە تــا تــۆش توانــای فڕینــت هەبووایــە، بــەاڵم بەداخــەوە باڵــم پــێ نەمــاوە«.
لــەو کاتــەدا گواڵڵەســوورە گوێــی لــە گفتوگــۆی نێــوان کــوڕە بچکۆلــە و کرمەکــە بــوو 

و، ئەویــش کەوتــە قســە و بــە کــوڕەی گــوت:
ــی  ــۆ کرم ــاڵ ب ــەرە ب ــەرەوە و بیک ــەڕ لێک ــم دوو پ ــەڕی گوڵەکان ــە پ ــوان، ل ــوڕە ج »ک

ــت«. هاوڕێ
ــەی  ــتی کرمەک ــە پش ــردەوە و ل ــوورەی لێک ــەڕی گواڵڵەس ــرد و پ ــی ک ــوڕە بزەیەک ک
ــاڵ و  ــەقەی ب ــە ش ــوان و دای ل ــی ج ــە پەپوولەیەک ــوو ب ــرم ب ــێوەیە ک ــەم ش ــدا. ب گرێ

ــڕی. هەڵف
دوای ئــەم رووداوە، ئێوارەیــەک کــوڕە باڵفرۆشــەکە نووســت و ماوەیەکــی زۆر زۆری پێ 
چــوو و بەئــاگا نەهــات، بــە ســەدان چۆلەکــە و پەپووســلێمان و کوندەبەبــوو و تووتــی لێــی 
کۆبوونــەوە و هــەر یەکــەو بەدەنگــی خــۆی بانگــی کــرد بــەاڵم کــوڕە هەڵنەســتا. تــا ئــەو 
کاتــەی باڵنــدەکان کەوتنــە پشــکنینی گیرفانەکانــی و جووتــێ باڵیــان تێــدا دۆزینــەوە کــە 
رەشــەبا لەبیــری کردبــوون. کــە باڵنــدەکان ئــەم جووتــە باڵەبــان دیتــەوە هەردووکیــان بــە 
پشــتی کــوڕە بچکۆلــە باڵفرۆشــەکەوە گرێــدا و، ئەویــش دەســتی بــە فڕیــن کــرد بــەرەو 

ئاســمانی شــینی بــێ کۆتایــی.
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نێرگز
بۆچی دەڵێن پشیلە حەوت رۆحە؟

زۆر جــاران دەڵێــن پشــیلە حــەوت رۆحــی 
ــە راســتی تەنیــا  هەیــە بــەاڵم ئــەوە دوورە ل
قســەیە، بــەاڵم پشــیلە زۆر جــاران لە شــوێنی 
زۆر بــەرزەوە خــۆی فــڕێ دەداتــە خــوارەوە 
بەهــۆی نەرمیــی قاچەکانــی هیــچ ئازارێکــی 
پــێ نــاگات و بەهۆیــەوە هاوســەنگی لەشــی 
دەپارێزێــت، بــەاڵم زۆر جــاران دەبینیــن 
ئۆتۆمۆبیــڵ لــە شــەقاما بەســەری دەکەوێــت 

یەکســەر گیــان لــە دەســت دەدات.

پیــاز
 

چۆن ناویان لە کانگارۆ نا؟
بــۆ یەکــەم جــار دۆزەرەوانــی 
بــۆ  گەشــتێکیاندا  لــە  ئەوروپــا 
ــە  ــان ب ــی ئۆســترالیا چاوی ناوچەیەک

کــەوت.  کانــگارۆ  گیانــەوەری 
کــە پرســیاریان لــە خەڵکــی ناوچەکــە 
ــە  ــە ســەیر و جوان ــەم ئاژەڵ ــاوی ئ ــرد ن ک
چییــە کــە بــە پازپازێــن دەڕوات؟ خەڵکــی 
ئــەو ناوچەیــە لــە وەاڵمــدا گوتیــان )کانگارۆ( 
ئــەم وشــەیەش بــە ئوســتراڵی واتــا لــە 
ــش  ــەم! دۆزەرەوانی ــێ ناگ ــیارەکەت ت پرس
ــە! ــاوی ئاژەڵەکەی ــگارۆ ن ــی کان ــان زان وای

لــە  ناوەکــە  ئێســتاش  تاکــو  بۆیــە 
سەرانســەری جیهــان بــە »کانــگارۆ« باڵوبــۆوە و 

زانیاری

ئامادەکردنی: رێبین ئەمین
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ئێســتا مــن هیچــم نــاوێ لــە یــەک دڵۆپــە ئــاو بــەوالوە، خەریکــە تینوویەتــی کۆترەکــەی ئازاد
بمکــوژێ. لــەوەش دەچــێ لەشــم گــەرم داگەڕابــێ. بــەاڵم ئەمەیــان ئاســایییە، 
چونکــە ئەگــەر گەرمیــی لەشــم نەبــێ جووجەڵــەم نابــێ. زۆر ئارامــم گــرت، بــا 
کەمێکــی تریــش ئــارام بگــرم، هیچــی وام نەمــاوە، تەنیــا دوو یــان ســێ ڕۆژی 
ــەوە دێنــە دەرەوە و، دەمــە  ــە هێلکەکان ــان ل تــرە و، ســەرە بچووکــە تەڕەکانی
ناســکەکانیان دەکەنــەوە و جریــوەی خۆشــیان دنیــام لــێ پــڕ دەکا. ئــای چەنــد 
جــوان دەبــن. بــە ڕاســتی کانیــاو و باخەکانــی زەیتــوون و پرتەقــاڵ و بەیانیانــی 
ــی  ــم گوتەن ــی هاوڕێ ــەوان بلبل ــە. ئ ــان نیی ــچ واتەیەکی ــەوان هی ــێ ئ بەهــار بەب

»ئــاوازی ژینــن«.
تارماییــی تاریکــی وردەوردە لەســەر گــردە دوورەکانــەوە باڵــی بەســەر 
ــێ  ــەوت، دەب ــەم زۆر دوا ک ــە نێرەک ــەوە. تاک ــەوە ش ــا... ئ ــەدا دەکێش گوندەک
ــە دەم  ــێ ب ــەی داب ــی دن ــە هاوڕێیەک ــم، لەوانەی ــێ؟ چوزان ــێ قەوماب ــی ل چی
ــەم  ــتی ئ ــە دەس ــای ل ــێ. ئ ــر کردب ــان لەبی ــە خۆی ــەوە الی کانییەک گەمەکردن
نێــرە کۆترانــە، تەنیــا ئــارەزووی گمەگــم و یــاری دەکــەن، کاتێکیــش مێیــەک 

ــەی دەپرســێ: ــە نێرەک ــە تاک ل
- لە کوێ بووی؟

لێی تووڕە دەبێ و بە لووتبەرزییەکەوە پێی دەڵێ:
- بێدەنگ بە، خۆت لە کاری من هەڵ مەقورتێنە، من نێرم نێر...

ئای لەو حاڵە...
ــتا  ــام، هێش ــێ وەف ــت و ب ــد خۆپەرس ــووە. چەن ــەردا هات ــە س ــم ب ــن چی م
ســەعاتێک نییــە کــە ڕۆیشــتووە، ئەوەتــا خەریکــم تۆمەتبــاری دەکــەم. بــەاڵم 
ئــەو چووەتــە ســەر کانییەکــە و، ڕەنگــە لــەوێ تووشــی مێیەکــی تــر هاتبــێ و 

ــە. ــەاڵم ئەمــە هیــچ نیی ــووە... ب ــدا خەریــک ب ــە قســەکردن لەگەڵی ب
ــی ڕۆژ  ــە درێژایی ــەی ب ــەو تەقان ــی ئ ــوو... دەنگ ــک ب ــا تاری ــە دنی ــەر ک ه
ــژی ژن و  ــەوە قاژوقی ــوێنێکی گوندەک ــوو ش ــە هەم ــوو... ل ــر ب ــن زیات دەهات
منــداڵ بــەرز بــووەوە. ئیتــر غەڵەبغەڵبــی خەڵکــی ترســا و تێکــەڵ بــە دەنگــی 

ــوو. ــە ب ــەر و عارەبان ــل و تراکت ئۆتۆمۆبی

دوو ڕۆژە دەنگــی تەقەیــە... دەبــێ چ ڕووی دابــێ؟ لــەوە ناچــێ خەڵکــی ئــەم 
گونــدە ئاهەنگــی خۆشــی بگێــڕن، چونکــە دوێنــێ کەســێکم دی خەڵتانــی خوێــن 

کرابــوو و کەوتــە ســەر زەوی...
ئــای کــە مانــدووم... گــەرووم وشــکە لەبــەر تینوویەتــی. دنیــاش گەلێــک گەرمە 
ــەم  ــم ئ ــش ناتوان ــەوە و منی ــەم هێشــتا نەهاتووەت ــارێ. تاکەک ــر دەب ــی ئاگ دەڵێ
جێیــەی خــۆم بەجــێ بهێڵــم. جەنابــی کاتــی نەدۆزییــەوە ئێســتا نەبــێ بــۆ ئــەوەی 
بچێتــە ســەر کانییەکــە. دیــارە لــەوێ خەریکــی کەیــف و ســەفایە و منــی لــە بیــر 
چووەتــەوە. یانیــش... لەوانەیــە کەوتبێتــە نــاو ئاوەکــە و خنکابــێ، یــان گوللەیەکــی 

وێڵــی بەرکەوتبــێ. لــەم دۆخــە ناهەمــوارەدا هەمــوو شــتێک ڕوو دەدا.

وەرگێڕانــی: عــەوف عەبدوڕەحمان
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دەبێ چی قەومابێ؟
لــە نــاکاو، ئــازاد لــە تاریکییەکــەوە دەرپــەڕی و، وەک شــێت بــۆ الی مــن دەهــات. 

دایکیشــی بــە دەم گریانــەوە بانگــی دەکــرد:
- ئازاد... خێراکە...

ئازادیش هاواری دەکرد:
- کۆترەکەم بەجێ ناهێڵم...

ئــازاد دەســتی بــۆم درێــژ کــرد و بــە هەمــوو توانــای خــۆی منی لــە ســەر هێلکەکانم 
هەڵگــرت. منیش هــاوارم دەکرد:

- ئەوە تۆ چی دەکەی؟
ــر هــاوارم  ــە جارێکــی ت ــێ نەگەیشــت، بۆی ــە مــن ت ــازاد ل ــوو کــە ئ ــار ب ــەاڵم دی ب

ــردەوە: ک
- هێلکەکانم پیس دەبن...

ئــازاد بــە تونــدی بــە هــەردوو دەســتەکانی لەشــی الوازی مــن گووشــی و، بــەرەو 
دەرەوە چــوو، منیــش هــاوارم دەکــرد و دەپاڕامــەوە:

- تکات لێ دەکەم ئازاد... هێلکەکانم... بەچکەکانم دەفەوتێن.

ــان، کــە  ــەدا. چــووە الی عارەبانەکەی ــن ن ــە م ــی ب ــە ڕاکــردن و گوێ ــازاد کەوت ئ
پیــرە ئەســپێک ڕای دەکێشــا و، باوکــی دەســتی بــۆی درێــژ کــرد و، خســتیە الی 

دایــک و خوشــک و برایەکانــی. ئینجــا پێــی گــوت:
- ئەوە تۆ لە کوێ بووی؟

ئازادیش منی پێشانی باوکی دا و، گوتی:
- چووم کۆترەکەم هێنا...
- ئەی هێلکەکانی کوان؟

- وەلاڵ لە بیرم چوو بیانهێنم...
- گومانی تێدا نییە ئەو هێلکانە پیس دەکەن...

منیش هاوارم بە سەر ئازاددا دەکرد و بە باڵەکانم لێم دەدا و، دەمگوت:
- مەگەر پێتم نەگوت؟

ئازاد هیچ گوێی بە من نەدا و، بە باوکی گوت:
- کەمێک بوەستە، دەچم هێلکەکان دەهێنم.
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ئێســتا وا نییــە. خــەو تەنگــی پێــم هەڵچنیــوە، بــەاڵم نامــەوێ بنــووم، نامــەوێ بـــ...
ـنـ...و.....و........

لەگــەڵ هــاڕەی دەنگێکــی بەهێــزدا، لــە خــەو ڕاپەڕیــم، هەســتم بــە دەســتەکانی 
ــن.  ــدی دەلەرزی ــە تون ــاردبووەوە، ب ــدا ش ــاو خۆیان ــە ن ــان ل ــە منی ــرد، ک ــازاد ک ئ

ــە ئەســپەکەی دەکــرد و هــاواری دەکــرد: باوکــی ئازادیــش هەچــەی ل
- فڕۆکەی دوژمن هات...

ســەری خــۆم قیــت کــردەوە و بــە ترســەوە ســەیری ئەمدیــو و ئەودیــوم دەکــرد. 
لــە بــەر ڕۆشــناییی هەتــاوی بەیانیــدا، هەڵۆیەکــی کانزاییــی زەبــەالح کەوتــە بــەر 
ــەر  ــە س ــری ب ــە و ئاگ ــەر کاروانەک ــردە س ــی دەک ــوو هێرش ــک ب ــاوم، خەری چ

ــد. خەڵکەکــەدا دەباران
ئەســپەکە لــە ترســا دەرپــەڕی و عارەبانەکــەی وەرگێــڕا و، هەموو سەرنشــینەکانی 
ڕژانــە ئــەو نــاوەوە. ئازادیــش کەوتــە خــوارەوە و دەســتەکانی لــە مــن بــەر بــوون. 

بەبــێ ئــەوەی هەســت بکــەم، هــاوارم کــرد:
- ئازاد...

- نەخێر، کاتمان بە دەستەوە نییە.
منیش لە الی خۆمەوە کەوتمە پاڕانەوە لە باوکی ئازاد:

- تکات لێ دەکەم، با ئازاد بچێ هێلکەکان بهێنێ...
باوکی ئازاد، هەر تەماشای منیشی نەکرد و، گوتی:

- دوژمــن لــە گوندەکەمــان نزیــک بووەتــەوە، پێویســتە پەلــە لــە ڕۆیشــتن 
بکەیــن.

عارەبانەکــە، لــە ســایەی تارکیــدا کەوتە ڕێ، شانبەشــانی زنجیرەیەکــی درێژی 
ئۆتۆمۆبیــل و عارەبانــەی تــر. دەســتەکانی ئازادیــش، کــە پێشــتر زۆر خۆشــیانم 

دەویســت، منیــان تونــد گرتبــوو.
ئــای ئــازاد، مــن تــۆم بــە قــەد بەچکەکانــم خــۆش دەویســت. تــۆ نانمــت دەدا 
ــەر  ــم بەرامب ــۆ ئێســتا دڵڕەقی ــم ب ــەاڵم نازان ــەوە. ب ــدا دەهات ــە من ــت ب و بەزەیی
دەکــەی؟ چیــم لێــت کــردووە؟ مــن ئێســتا تــۆم خــۆش نــاوێ. تــۆ لەبــەر چــاوم 
ــر  ــار بێچووەکانمــی خــوارد. ئیت ــووە کــە پ ــێ هات ــەو پشــیلە ڕەشــەت ل وەک ئ
ســەیری تــۆ ناکــەم، دانــی دەســتی تــۆ ناخــۆم. تەنانــەت ئەگــەر لــە برســا بمــرم. 
ئــازاد مــن لــە تــۆ خــۆش نابــم. پێشــتر دۆســتم بــووی و، تــۆم خــۆش دەویســت. 
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ئــازاد ڕەنگــی زەرد هەڵگــەڕا بــوو، ســەرێکی هەڵبــڕی و ســەیرێکی مــن کــرد. 
لــەوە دەچــوو ئــەم جــارە لــە مــن تــێ گەیشــتبێ. منیــش لێــم پرســی:

- تۆ باشی؟
هیــچ وەاڵمــی نەدایــەوە و، هەوڵــی دا بــە گانگۆڵــە خــۆی بگەیەنێتــە الی منــەوە. 

منیــش پێــم گــوت:
- چیت لە من دەوێ؟

ئــەو دەســتە خوێناوییــە بریندارەکــەی بــۆ مــن درێــژ کــرد. منیــش بــەرەو دواوە 
کشــامەوە و، پێــم گــوت:

- نا... ئەم جارە ناهێڵم بمگریتەوە..

ئازاد، هێزی دایە بەر خۆی و بە دەنگێکی لەرزۆکەوە گوتی:
- وەرە...

منیش بە پاڕانەوە بەوم گوت:
- نا ئازاد... دەبێ بگەڕێمەوە بۆ الی هێلکەکانم...

ــەاڵم  ــرێ، ب ــتی بمگ ــی ویس ــتە بریندارەکان ــە دەس ــی دا و ب ــا، بازێک ــیلە ئاس پش
توانیــم خۆمــی لــێ ڕزگار بکــەم و، باڵــە ماندووەکانــم لــە یــەک کــردەوە و دەســتم 

بــە فڕیــن کــرد. ئــازاد هــاواری کــرد:
- کۆترەکەم...

ــارە بانگــی  ــوو و دووب ــان ب ــە گری ــڕ ل ــەوە... قوڕگــی پ ــم نەدای ــن وەاڵم ــەاڵم م ب
ــردەوە: ک

- مەگەڕێوە... دوژمن گوندەکەمانی داگیر کردووە...
گوێــم بــە قســەکانی نــەدا. چونکــە ئــەو چــی تــر بــرادەرم نییــە و، بــەرەو بەرزاییی 
ئاســمان فڕیــم. لــەو کاتــەدا هەڵــۆ کانزایییــە بەدفەڕەکــە دووبــارە هێرشــی دەکــردە 

ســەر پاشــماوەی کاروانــی خەڵکــی دێیەکە.
لــە نــاکاو، دەنگــی گوللەیــەک، وەک ئــەوەی لــە خەونــدا بــێ، گوێــم لــە دەنگــی 

گوللەیــەک بــوو و، هەســتم بــە شــتێکی وەک ئاگــر کــرد لــە لەشــم ڕۆ دەچــوو.
ئەوە چیم لێ هات؟

باڵەکانم چییان بە سەردا هات؟
ــڕا و  ــێ ب ــزم ل ــەاڵم هێ ــن. ب ــم چاوەڕوانم ــەوە... بێچووەکان ــۆ پێش دەی... دەی ب
کەوتمــە ســەر لکــە دارێــک و، خوێنــم لــێ دەچۆڕایــە ســەر لقــی دارەکــە و، لەوێــوە 
ــە  ــە هێلک ــان ل ــە تەڕەکانی ــەرە بچکۆڵ ــم س ــم بێچووەکان ــا و بینی ــم هەڵهێن چاوێک

ــەوە. ــان کردووەت ــوون و دەمی دەرهات
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ســاڵوی گەرمــی دڵــی پڕ هومێــدی مەت پێشــکەش
ــمەرگە ــی پێش ــەی هەڤاڵ ــەردی واڵت ئ ــی ه پڵنگ

 
لە دەوری دەست و تفەنگت گەڕێم کە رۆژی خەبات
لــە ئاســتی هەڵمەتــی تیــژت چ ناگــرێ بەرگــە

 
ئەوێســتە تــۆی لــە شــەوی تــار مۆمــی هەڵگیرســاو
لەنێــو دڵــی شــەوەزەنگا وەکــو گڕێــک راســاو

 
خــاراوت بەدەســتی  ئــااڵ  راتشــەکاندووە  ــە  ک
دەگــەی لــە کۆســپ و بــوواران بــە هەســتی پــاراوت

 
ســاڵوی گەرمــی دڵــی پڕ هومێــدی مەت پێشــکەش
ــمەرگە ــی پێش ــەی هەڤاڵ ــەردی واڵت ئ ــی ه پڵنگ

 مەرزیە فەریقی

پێشمەرگە
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مزگێنی، خاڵە ئەحمەد کوڕێکتان بوو.

نەمردم من ئەگەر ئەمجارە
سیناریۆ: ئەمیر حاجی داود

نالی
١٨٠٠-١٨٧٣

١

سوپاس خوایە ساڵی ١٨٠٠ 
بۆ من بووە ساڵی خێر و خۆشی.

دوای چەند ساڵ
صدق اللە العظیم، زۆر شوکر خوایە 

ئەوە قورئانیشم ختم کرد.

پیرۆزە ئازیزەکەم، منداڵێکی زۆر جوانە. 
نازانم چ ناوێکی لێ بنێم.

پیرۆزە مەال خدر، ئەوە بڕوانامەی 
مەالیەتیشت وەرگرت.

ناوی لێ بنێ 
خدر.

خاڵە ئەحمەد 
پیرۆزتان 

بێت، هیوادارم 
منداڵێکی 

زیرەکی لێ 
دەربچێت.

چەند رۆژێکە شیعرم نەنووسیوە، 
خەریکە تەمەڵ دەبم.

مامۆستا شێخ محەممەدی ئیبنولخەیات
پرسیارێکم هەیە زۆر سەرنجی راکێشاوم.

مامۆستا شێخ عەلی مەال 
پرسیارەکەی بیرکاری

زۆر بەالمەوە ئاسان بوو.

نالی ئەوە بۆ کوێ 
دەچیت؟

دەچمە الی شێخ 
ئەواڵی خەرپانی

٢

٣
٤

٥

٦٧

٨
٩

١٠١١

١٢
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نالی الی پاشای بابان دانیشتووە
ئــەم تاقمــە مومتــازە کــەوا خاصەیــی شــاهن
ئاشــووبی دڵی مەملەکەتی و قەلبی ســوپاهن

نالی لە خەونا: 
وێنەی مەستوورەی شاعیری خەیاڵ

مەســتوورە کە حەســناو ئەدیبە بە حیســابێ
هاتە خەوم ئەمشــەو بە چ نازێک و عەتابێ

١٣١٤
حەبیبە گیان زۆری نەماوە ١٥

زەماوەندەکەمان بکەین

سالمی هاوڕێم ئەوە 
دەچم بۆ حەج، گەردنم 

ئازا بکە. 
بەاڵم پێم خۆشە یەکە بە 
یەکە هەواڵی میرنشینیی 

بابانم بۆ رەوانە بکەی.

١٦

نالی لە دەوری 
کەعبە دەسووڕێتەوە

)موددێکە کە هە 
گەردشی دەورانی 

سوپیهرم(
دەمێکە ئاوارەی نیشتمانم 
و دەسووڕێمەوە و ئێستا 

گەیشتوومەتە ئێرە.

١٧

سوپای عوسمانی هێرش دەکاتە 
سەر سلێمانی، خەڵک دەکوژن 

و ناوچەکە داگیر دەکەن.
١٨

نالی نامەی سالمی پێ دەگات
تازە ناگەڕێمەوە سلێمانی، لە شامەوە 

بەرەو ئەستەنبۆڵ بەڕێ دەکەوم.

ئەرێ کەسێک هەواڵی 
سلێمانی نازانێت؟

١٩

٢٠

ئەوە گەورە شاعیری کورد نالی 
لە ئاوارەیی سەری نایەوە

ساڵی ٢٠١٥
هەرچەندە نالی ١٤١ ساڵە مردووە، 
بەاڵم کارەکانی هەتا هەتایە لە دڵی 

کوردا دەمێنێتەوە.

٢٢

٢٢
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گێالس
بەهای پزیشکی شلیک:

l میوەیەکی دەوڵەمەندە بە خوێ 
کانزایییەکان، بە تایبەتی کالسیۆم 

و ئاسن و فسفۆڕ و ترشەڵۆکی 
لیمۆ و سێو، هەروەها دەوڵەمەندە 
بە ڤیتامینەکانی )A.B.C( زۆربەی 

ئەو شەکرەی تێیدایە لە جۆری 
)فرکتوز(ە، ئەمەش بەسوودە بۆ ئەو 
کەسانەی گرفتاری نەخۆشی شەکرە 

بوون، هەروەها یارمەتیدەریشە بۆ 
گەشەی منداڵ، هەروەها لە هەموو 

١٠٠ گرامێکی فراولەدا، %٩١ی 
ئاوە، نزیکەی %٠.٦١ی پرۆتین و 

%٠.٣٧ی چەورییە. 

سوودەکانی گیراوەی شلیک:
١. بەرگری لەش بەهێزدەکات.

٢. رێگری لە تووشبوون بە 
شێرپەنجە دەکات.

٣. جگەر و خوێن و زەرداوی گەدە 
پاکدەکاتەوە.

٤. گەاڵکانی بەسوودە بۆ نەهێشتنی 
هەوکردنی پووکی ددان.

٥. پلەی گەرمی لەش رێکدەخات و 
پارێزگاری لێدەکات.

٦. جەستە کارا و چاالک دەکات و 
پەڵەی سەر پێست الدەبات.
٧. بەسوودە بۆ چارەسەری 

هەوکردنی گەروو.
٨. بۆ چارەسەری کەمخوێنی 

بەسوودە.
٩. بۆ چارەسەری هەوکردن و برینی 

گەدە بەسوودە.
١٠. هەرسکردنی ئاسانە.

١١. دڵەڕاوکێ و نیگەرانی ناهێڵێت.

تەندروستی

ئامادەکردنی: ئێلهام بابازادە

C H E R R Y
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محەمــەد ئوزیــۆرک کــە خەڵکــی واڵتــی تورکیایــە و لــە واڵتــی ئیتالیــا 
ــی ١٨.٠٣.٢٠١٠  ــە رێکەوت ــاوە ل ــدا م ــە ژیان ــتاش ل ــی و ئێس دادەنیش
بــوو بــە هەڵگــری نازنــاوی درێژتریــن لــووت کــە درێــژی لووتــی ٨.٨ 
ــاوان ٥.٨  ــایی پی ــی ئاس ــژی لووتێک ــدا درێ ــە کاتێک ــوو. ل ــانتیمەتر ب س

ــان ٥.١ ســانتیمەترە. ــی ژن ســانتیمەترە و ه
 

درێژتریــن لووتــی مرۆڤ 
لــە جیهاندا

تیژترین 
بیبــەری جیهان

گەشتی نایە 
بە ناو کتێبی گینیس دا

کتێبــی گینــس ئینســکلۆپیدیایەکی ســااڵنەی 
تایبەتــە بــە تۆمارکردنــی ژمــارە پێوانەییەکانی 
کارەی  ئــەو  کــەس  پێشــتر  کــە  جیهــان 
نەکردبێــت یاخــود نەگەیشــتبێتە ئــەو ژمارەیە، 
ــەم ئینســکلۆپیدیایە لەســاڵی  ــی ئ ــەم چاپ یەک

ــەوە. ــی بلاڵوکراوەت ١٩٥٥ زایین
جیهانیــە  بەناوبانگــی  کتێبێکــی  گینیــس 
کــە تێــدا شــتی سەیروســەمەرە ســەبارەت 
بــە کارە ســەیرەکانی مــرۆڤ و شــتە شــاز 
ــار  ــە  تۆم ــەم گەردون و سەرســوڕهێنەرەکانی ئ

دەکرێــت.
باوکــی نایــە ئــەم کتێبــەی تــازە بــۆ نایە 
کڕیــوە، نایــەش لــە هــەر ژمارەیەکــدا 
شــتێکی ســەیری نــاۆ کتێبەکــە لەگــەڵ 

ئێــوە بــەش دەکات.
بیبــەری ســموکین ئیــد کــە 
لەالیــەن  ئەمریــکا  واڵتــی  لــە 
کۆمپانیــای پۆکەربۆتــەوە بەرهــەم 
دەهێندرێــت تیژتریــن بیبــەری 

جیهانــە.
تیــژی ئــەم بیبەر بەپــێ پیوەری 
گەرمــی ســکۆڤیەڵ کــە پیوەرێکی 
تایبەتــە بــۆ پێوانەکردنــی رێــژەی 
ــەی  ــادە کیمیای ــەو م ــی ئ هەبوون
ــە و مــرۆڤ  ــەر دای ــاو بیب کــە لەن
پێســتی  بــە  یــان  زمانــی  بــە 
ــوو  ــی ب ــدەکات بریت ــتی پێ هەس
لــە ١٥٦٩٣٠٠ ســکۆڤیەڵ. لــە 
ســکۆڤیەڵی  رێــژەی  کاتێکــدا 
ــا ٢٠٠٠  ــایی تەنه ــی ئاس بیبەرێک

ســکۆڤیڵە.  

GUINNESS

ئامادەکــرن و وەرگێڕانــی:
ئــاوارە بەختیار رەســول  
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هەبــوو،  میهرەبــان  ئافرەتێکــی  کۆنــدا  ســەردەمانی  لــە  نەبــوو،  هەبــوو 
ــوو  ــاوی شــادی ب ــوو ن ــەی هەب ــەم کچێکــی بچکۆالن ــوو، مەری ــەم ب ــاوی مەری ن
ــدا  ــە ژیان ــان ل ــاد باوکی ــادی و ش ــوو. ش ــاد ب ــاوی ش ــوو ن ــی هەب و کوڕێکیش
نەمابــوو، بــەاڵم مەریــەم ئازایانــە و خۆڕاگرانــە هــەردوو منداڵکــەی گــەورە کــرد 

ــاوەدا دا. ــەو پێن ــی زۆری ل و قوربانی
تەمەنی شاد ١٤ ساڵ بوو و، تەمەنی شادی ٩ ساڵ بوو.

ــی  ــە دایک ــت دەیکات ــک دێ و بەخ ــە ڕۆژێ ــوو ک ــاگا ب ــەوە بێئ ــەم ل  مەری
گرینگتریــن کــوڕ لــەو شــارۆکەیەدا کــە ئــەوان تیایدا دەژیــان. بــەاڵم ڕۆژ بەڕۆژ 
هەســتی دەکــرد کــە کوڕەکــەی جیــاوازە لــە هەمــوو منداڵــە هاوتەمەنەکانــی و 

ئەوانەشــی کــە لــەو گەورەتــرن.
بــەاڵم ئــەو نەیدەزانــی کوڕەکــەی لــە چ ڕوویەکــەوە جیــاوازە، یــان دەکــرێ 
بڵێیــن بەهــرەی ڕاســتەقینەی کوڕەکــەی لــەال ئاشــکرا نەبــوو، لــە کاتێکــدا کــە 
کوڕەکــە خەریکــی پــەرەدان بــوو بــە بەهرەکــەی، بەبــێ ئــەوەی دایکــی و ئــەو 
ــەت مامۆســتا  ــن، تەنان ــەدار ب ــی دەپرســییەوە ئاگ ــار لێیان ــە جاروب ــەی ک مامەی
هاوڕێیەکانیشــی لێــی بێئــاگا بــوون و هەرگیــز پەنــای بــۆ کەســیان نەدەبــرد و 

ئــەو تــوان و بەهرەیــەی خــۆی لــە هەمــووان شــاردبووەوە.
ڕۆژانــە کــە شــاد لــە قوتابخانــە دەگەڕایــەوە و لەگــەڵ دایکــی و خوشــکەکەی 
نانیــان دەخــوارد و ماڵەکەیــان و باخچــەی ماڵەکەیــان ڕێــک دەخســت و پاشــان 
ــەو  ــردە ئ ــرد و، ڕووی دەک ــێ دەک ــەی جێبەج ــی قوتابخان ــە ئەرکەکان ــە پەل ب
ــۆ خــۆی دروســتی  ــە پارچــە دار ب ــدا ل ــە قاتــی ســەرەوەی ماڵەکەیان ژوورەی ل
ــی دەچــوو  ــە چــرای جادووی ــەوێ چرایەکــەی هــەڵ دەکــرد کــە ب ــوو. ل کردب
ــاد  ــرد. ش ــۆی دەک ــی خ ــوون و تۆژینەوەکان ــی ئەزم ــە ئەنجامدان ــتی ب و، دەس
ــە  ــە و پرس ــن هاوکێش ــوو و ئاڵۆزتری ــرەدار ب ــدا زۆر بەه ــی ماتماتیک ــە بابەت ل
ژمێریارییەکانــی بــە ئاســانی و لــە ماوەیەکــی کورتــدا شــی دەکــردەوە، تەنانــەت 
هەنــدێ هاوکێشــەی شــی دەکــردەوە کــە خزمەکانــی ئەوانــەی قوتابیــی زانکــۆ 
ــی  ــان ش ــد پێی ــدا دەیانخوێن ــاری و ئەندازیاری ــپۆڕیی ژمێری ــە پس ــوون و ل ب

ــەوە. نەدەکران
ئیتر، بەهرەکەی شاد ڕۆژ بەڕۆژ لە برەودا بوو.

ــدا چ  ــە ژوورەکەی ــە و ل ــی شــاد خەریکــی چیی شــادیی خوشکیشــی نەیدەزان
دەکا، تەنانــەت ئێــواران کــە دایکیــان چایــە و کێکــی ئامــادە دەکــرد و ئەمیــش 
بــۆی دەبــردە ژوورەکــەی هەســتی بــە هیــچ نەدەکــرد، لەبەرئــەوەی ئەمیــش 

ســەرقاڵی خوێندنــی خــۆی و ڕاهێنانەکانــی وەرزشــی تایکوانــدۆ بــوو.
بەهــرەی شــاد فرەوانتــر دەبــوو و بوارەکانــی گرینگــی پێدانیشــی فرەوانتــر 
ــر  ــی زیات ــتی زانیاری ــرد و ویس ــی ک ــای ئەستێرەناس ــە دنی ــەزی ل ــوو و، ح ب

ــێ. ــارەکانەوە بزان ــتێرە و هەس ــارەی ئەس لەب

شــاد و ئەژی
نووســینی: ســارە تالیب ســوهەیل
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ــۆ  ــەک ب ــەوەی وەک ڕوانگەی ــۆ ئ ــکا ب ــت ب ــد دروس ــی بڵن ــاری دا بورجێک ــوو بڕی ــەوە ب ئ
ــتە  ــا گەیش ــوو ت ــەرقاڵ ب ــەوە س ــەم بیرۆکەی ــکا، زۆر ب ــت ب ــتێرەکان دروس ــی ئەس چاودێری

چارەســەرێک.
ــە  ــرد ک ــێ ک ــرد و، داوای ل ــنیندا کاری دەک ــی ئاس ــە هێڵ ــە ل ــەی، ک ــووە الی مام ــە چ بۆی
ــازی  ــن و نی ــتبەرداری دەب ــەی دەس ــە کۆمپانیایەک ــێ ک ــنینی بدات ــی ئاس ــەی هێڵ ــەو پارچان ئ
ــۆ  لەناوبردنیانــی هەیــە، مامەشــی چــووە الی بەرپرســەکەی خــۆی و ڕەزامەندیــی وەرگــرت ب
ئــەوەی بیانداتــە شــاد، چونکــە کۆمپانیایەکــە هــەر فڕێیــان دەدا. ئیتــر شــاد ئــەو پارچانــەی بــرد 
و لــە مــاوەی چەنــد هەفتەیەکــدا بورجێکــی درێــژی دروســت کــرد و مامەیشــی نهێنییەکــەی 

الی کــەس ئاشــکرا نەکــرد.
تــا وای لــێ هــات خەڵــک لــە دوورەوە ئــەو بورجــە بەرزەیــان دەبینــی و باســیان لێــوە دەکــرد 

و ڕا و پێشــبینییان لەبارەیــەوە دەگۆڕییــەوە، بــەاڵم کــەس ڕاســتیی بابەتەکــەی نەدەزانی.
دڵخۆشــیی شــاد تــەواو نەبووبــوو، چونکــە ئــەو پێویســتی بــە تیلیســکۆپێک هەبــوو بــۆ ئــەوەی 
لــە ڕێیــەوە بتوانــێ چاودێریــی ئەســتێرە و هەســارەکان بــکا، تیلیســکۆپیش گــران بــوو بــە شــاد 
نەدەکــڕرا. بــەاڵم حــەز و سەرکەشــیی شــاد زۆر لــەوە بەهێزتــر بــوو کــە کۆســپەکان ڕێیــان لــێ 
بگــرن، ئــەم کــوڕە نموونــەی کەســێکی گەشــبین بــوو کــە تــا گەیشــتن بــە مەبەســتی خــۆی 

کۆڵــی نــەدەدا و نەدەوەســتا.
شــاد بڕیــاری دا لــە یانــەی ئەسپســواریی شــارەکەیدا کار بــکات و، کاری دەســکەوت وەک 
ــەرزە  ــەو ب ــی ئ ــە چاودێری ــە قوتابخان ــەوەی ل ــاش گەڕان ــە پ ــەکان، ک ــەرزە واڵخ ــەری ب مەیت
واڵخانــەی دەکــرد و خۆراکــی دەدانــێ و دەیشوشــتن. شــاد لــەو ماوەیــەدا تۆژینەوەکانــی خــۆی 
ڕاگرتبــوو و کاری دەکــرد لەپێنــاو کۆکردنــەوەی پــارەی پێویســت بــۆ کڕینــی تیلیســکۆپەکە.
ــە  ــە یانەک ــوو، هێنای ــەژی ب ــاوی ئ ــە ن ــەی، ک ــوڕە بەنازەک ــد ک ــی دەوڵەمەن ــک پیاوێک ڕۆژێ
ــە  ــەوەی ڕاهێنەرەک ــۆ ئ ــی زۆری دا ب ــێ و پارەیەک ــواری ب ــری ئەسپس ــەوێ فێ ــەوەی ل ــۆ ئ ب
گرینگییەکــی تایبــەت بــە کوڕەکــەی بــدا. بــەاڵم ڕۆژێــک لەبــەر بەدبەختــی ئەســپەکەی ئــەژی 
لــە کاتــی ڕاهێنانــدا شــڵەژا و دەســتی بــە حیلەحیــل و هەڵتیزانــدن کــرد، هۆکارەکــەش ئــەوە 
بــوو کــە مارێــک بــە ئەســپەکەوەی دابــوو، ئیتــر ئــەژی لەســەر ئەســپەکە کەوتــە خــوارەوە و 
ــدە الی  ــۆی گەیان ــە خ ــاد بەپەل ــرد، ش ــە ڕای ک ــە ترســی مارەک ــە ل ــەوەی ڕاهێنەرەک دوای ئ
ئــەژی بــۆ ڕزگارکردنــی ئــەژی کــە بــە هــۆی کەوتنەکەیــەوە ئــازاری زۆری هەبــوو، بۆیــە شــاد 
ــۆ چارەســەرکردنی  ــان دا ب ــی زۆری ــەوێ پزیشــکەکان هەوڵ ــدە نەخۆشــخانە و ل ــەوی گەیان ئ
ــای  ــوو و توان ــی ب ــی ئیفلیج ــتی تووش ــڕەی پش ــە بڕب ــتن ب ــان گەیش ــۆی زی ــە بەه ــەژی ک ئ

کەوتنــە ســەر پێــی نەمــا.
کاتێــک کەســوکاری ئــەژی هاتــن و ئەویــش باســی ئازایەتیــی و هەڵوێســتی مەردانەی شــادی 
ــۆ  ــەو ب ــی ئ ــە دڵگەورەییــی شــاد و هاوکاریکردن ــوو ب ــەژی سەرســام ب ــان کــرد، باوکــی ئ بۆی
کوڕەکــەی و ڕزگارکردنــی لــە هەڕەشــەی مارەکــە و بردنــی بــۆ نەخۆشــخانە و چاودێریکردنــی. 
بۆیــە باوکــی ئــەژی بڕیــاری دا خەاڵتــی شــاد بــکا و بــڕە پارەیەکــی زۆری پــێ بــدا، بــەاڵم شــاد 
ئــەو پارەیــەی ڕەت کــردەوە و بــە باوکــی ئەژیــی گــوت: مــن ئــەو کارەم خێرخوازانــە کــردووە 
و لەپێنــاو ســەالمەتیی کوڕەکــەت بــووە نەوەکــو بــۆ پــارە. ئەمــە وای کــرد باوکــی ئــەژی زیاتــر 
بــەو کــوڕە سەرســام بــێ و بــە چــاوی ڕێــز و پێزانینــەوە ســەیری بــکا و، داوای لــێ کــرد باســی 
خــۆی بــۆ بــکا. شــادیش تــەواوی چیڕۆکەکــەی خــۆی بــۆ باوکــی ئــەژی گێڕایــەوە هــەر لــە 
دروســتکردنی ژوورەکــەی ســەربانەوە تــا ئــەو بورجــە بــەرزەی دروســتی کــرد و کارکردنــی 

بــۆ کڕینــی تیلیســکۆپەکە.
باوکــی ئــەژی لــەالی خۆیــەوە بڕیــاری دا تیلیســکۆپەکە بــۆ شــاد بکــڕێ و داوای لــێ کــرد 
دیارییەکــەی وەرگــرێ چونکــە دیــاری ڕەت ناکرێتــەوە و، شــاد دیارییەکــەی باوکــی ئەژیــی 
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وەرگــرت، بــەاڵم بــەو مەرجــەی کــە ئــەژی لەگــەڵ ئــەودا لــە تۆژینەوەکانــی بۆشــایی ئاســماندا 
کار بــکا و، بەڵێنــی دا کــە فێــری بــکا و مەشــقی پــێ بــکا بــۆ ئــەوەی لەگەڵیــدا کار بــکا، ئەژیــش 
یەکســەر ئــەوەی پەســەند کــرد و باوکــی ئــەژی دڵخــۆش بــوو بــەوەی کوڕەکــەی دوای ئــەوەی 
ــوود  ــی بەس ــە کارێک ــۆی ب ــی خ ــە کات ــا ک ــۆ ڕەخس ــەوەی ب ــواری ئ ــا ب ــای ڕۆیشــتنی نەم توان

بەســەر ببــا.
ــۆی  ــە خ ــوت ک ــێ گ ــتانەی پ ــەو ش ــوو ئ ــەژی و هەم ــی ئ ــە فێرکردن ــرد ب ــتی ک ــاد دەس ش
دەیزانــی و بــۆی دەرکــەوت کــە ئــەژی توانــای وەرگرتنــی زانیــاری و تێگەیشــتنی هەیــە، کــە 
ئەمــە بەهرەیەکــی خوایییــە هــەر کەســێک شــتێک لەدەســت بــدا خــوا شــتێکی تــری دەداتــێ 

ئــەو بۆشــایییەی پــێ پــڕ بکاتــەوە.
بــەم شــێوەیە، ئــەژی بــووە بــرادەری شــاد و زۆربــەی کاتــی خۆیــان لەســەر بورجەکــە و بــە 
دیــار تیلیســکۆپەکەوە یــان لــە ژوورەکەی شــاد بــە دەم لێکۆڵینەوەوە بەســەر دەبــرد و، تۆژینەوە 
و دۆزینەوەکانــی خۆیانیــش دەنووســییەوە تــا لــە ئەنجامــی چەنــد ســاڵێک کار و لێکۆڵینــەوەدا 
ــی  ــی لێکۆڵینەوەکان ــی نێودەوڵەتی ــانی ئاژانس ــان پێش ــان دا کتێبەکەی ــا و بڕیاری ــان دان کتێبێکی
بۆشــاییی ئاســمان بــدەن ئەویــش لەڕێــی ناردنــی پێشــەکی و پوختەیــەک لەســەر کتێبەکــە بــۆ 
ــت  ــان بەدەس ــتەوە نامەیەکی ــی پۆس ــە ڕێ ــە ل ــەم دوو هاوڕێی ــرد ئ ــدەی نەب ــەکە. ئەوەن ئاژانس
گەیشــت کــە بانگهێشــتێکی ئاژانســەکە بــوو بــۆ چاوکەوتنیــان بــە ســەرۆکی ئاژانســەکە، ئەمــەش 
بــووە مایــەی دڵخۆشــییەکی زۆر و هەردووکیــان پێــی سەراســیمە بــوون و بڕوایــان بــەو هەواڵــە 
نەدەکــرد و، مژدەکەیــان بــۆ کەســوکاریان بــرد و هەمــووان بــەم هەواڵــە مەزنــە دڵخــۆش بــوون 
و، دوو زانــا بچکۆالنەکــە دەســتیان بــە ئامــادەکاری کــرد بــۆ ئــەو گەشــتەی کــە خەرجیی لەســەر 
ئاژانســەکە بــوو و، کاتــی گەشــت هــات و هەردووکیــان بــۆ یەکــەم جــار لــە ژیانیانــدا ســواری 

فڕۆکــە بــوون.
زۆر دڵخــۆش بــەو بــەو گەشــتەیان و لــە کۆتــادا گەیشــتنە ئــەو واڵتــە دوور و ســەیرە و، ئــەو 

ڕووداوە بــۆ ئــەوان وەکــو خەونێــک وا بــوو کــە دەیانخواســت هەرگیــز کۆتــای پــێ نەیــەت.
ڕۆژی دووەمــی گەشــتەکە وادەی چاوکەوتنیــان بــوو بە ســەرۆکی ئاژانســەکە، ئەویش بەخێری 
هێنــان و بــە باشــترین شــێوە پێشــوازیی لێیــان کــرد و گوێــی لــە چیڕۆکەکەیان گــرت و، بڕیاری 
دا هەلــی خوێندنیــان بــۆ دابیــن بــکا لەســەر ئەرکــی خــۆی و لــە گرینگتریــن زانکــۆی تایبــەت 
ــە  ــۆی. دوو هاوڕێیەک ــتیی خ ــری و سەرپەرش ــە چاودێ ــمان ب ــاییی ئاس ــی بۆش ــە تۆژینەوەکان ب
ــەژی  ــاد و ئ ــاڵێک ش ــد س ــی چەن ــوون و دوای تێپەڕین ــل ب ــارە قای ــەو بڕی ــوکاریان ب و کەس
ــە جێــی باســی  ــای بەناوبانــگ و، بوون ــە دوو زان ــەکان بوون ســەرباری گشــت ســەختی و تەنگان
ــێ  ــان ل ــان پێشــوازیی ئاهەنگئامێزی ــەوە واڵتەکــەی خۆی ــاس و، کــە گەڕان ئاژانســەکانی دەنگوب
کــرا و بەرپرســەکانی واڵت ڕێزیــان لێــان نــا و دانیشــتووان ئاهەنگیــان بۆیــان ســاز کــرد. دوای 
ــدا دابمەزرێنــن  ــە شــارۆکەکەی خۆیان ــەوە شــاد و ئــەژی بڕیاریــان دا زانکۆیەکــی زانســتی ل ئ
بــۆ ئــەوەی هەمــوو خەڵکــی شــارۆکەکە ســوودی لــێ وەرگــرن و ئــەو کارەیــان کــرد و هەمــوو 
ئــەو دەزگەیانــەی شــارۆکەکە کــە پێویســتیان بــە کەلوپەلــی زانســتی و تایبــەت بــە بوارەکانــی 
ــتییەکانیان  ــەوە پێداویس ــەم دوو هاوڕێی ــەن ئ ــوو لەالی ــتەوە ب ــمان و وزە و زانس ــاییی ئاس بۆش

دابیــن کــران.
چیڕۆکەکانی سەرکەوتن و کۆڵنەدان بەردەوام بەم شێوەیەن.

هیــچ ڕێگرێــک نەیتوانــی ڕێگــر بــێ لــە ئــارەزوو و ویســتی شــاد بــۆ بەدەســتهێنانی زانســت 
ــوەش وەک  ــوادارم ئێ ــای ڕێکــردن. هی ــەڵ لەدەســتدانی توان ــەژی لەگ ــەوەی ئ و ڕووبەڕووبوون

ئــەوان بــن.



• مام عەوال کێیە؟
ناوی تەواوم  )سەالحەدین محمەمەد ئیبراهیم(ە لە ساڵی ١٩٤٧ لە شاری کۆیە هاتوومەتە 
دونیاوە، لەناو هونەری گەوران بە سەالح محەمەد ناسراوم و لە ناو منااڵنی کوردیش بانگم 

دەکەن بە مام عەواڵ.
• کەی چوویتە ناو بواری هونەری و یەکەم بەرهەمی هونەریت کەی بووە؟

لە کۆتایی ساڵەکانی پەنجاکان لەگەڵ تیی مۆسیقای باواجی کارم کردوە وە لە ساڵی ١٩٧٢ 
یەکەم گۆرانیم بۆ تەلەفزیۆنی رەش و سپی لە بەغدا تۆمار کرد بەناوی بازان بازقەتار 

قولینگان هەوایی لە ئامادەکردنی مامۆستا ووریا ئەحمەد بوو.
• ستایلی گۆرانییەکانت زیاتر بۆ مندااڵنە، هوکارەکەی چی بوو؟

لە ساڵی )٢٠٠٠( ڕووم کردە کاری هونەری مندااڵن، ئەوکات کاری هونەری مندااڵن زۆر 
کزبوو بۆیە هەستم بەم بۆشاییە کرد بڕیارمدا بە کار کردن لە بواری مندااڵن.

• هەستت چۆنە کە گۆرانی بۆ مندااڵن دەڵێت؟
هەست بە خۆشیەکی زۆر دەکەم کە دەبینم مندااڵن لەگەڵ گۆرانییەکانم دڵخۆش دەبن و 

شایی و هەڵپەرکێ دەکەن و زۆربەی گۆرانیەکانی منیان 
لەبەرە و جار جار لەبەر خۆیانەوە دەڵێنەوە.

•  ئایا بەسەرهاتی خۆش و ناخۆشت هەیە لەگەڵ مندااڵن؟
بەسەرهاتی خۆش و ناخۆشم هەیە لەگەڵ مناڵە 

چاوگەشەکان، بەسەر هاتە خۆشەکە ئەوەبوو جارێکیان 
لە ئاهەنگێک پێشکەشکاری ئاهەنگەکە پرسیاری کرد 

ناوی تەواوی مام عەواڵ چییە؟ هیچ مناڵێک نەیزانی بەالی 
من زۆر سەیر و خۆش بوو، بەسەر هاتە ناخۆشیەکەش 
ئەوەبوو لەکاتی وێنەگرتنی گۆرانی ژینگەی من لەگەڵ 
)١٠( مناڵی جوان و ئازیز سواری ماتۆرێک ببوین من 
لێم ئەخوری و شارەزایشم نەبوو لە لێخورینی وەخت 

بوو ماتۆرە سێ پێچکەکە وەرگەرێ و خۆم و مناڵە 
ئازیزەکان تووشی کارەساتێک ببین.

•  ئایا ناوی مام عوال لە چییەوە هاتیە؟
یەکەم گۆرانیم بەناوی )دیوەرە( بوو لە کۆپلەیەک دەڵێ 

)مام عەواڵ مەڕۆ هاتم شەیدای نوقل و نەباتم( ئیتر لەوکاتەوە منااڵن بانگم 
دەکەن مام عەواڵ.

• تاکو ئێستا چەند بەرهەمت هەیە بۆ مندااڵن؟
)١٦( کلیپم بەرهەمهێناوە بۆ منااڵن، چەند کلیپیش بۆ گەوران، لەگەل چەند سروودێکیش .

•  ئایا مام عوال تا چەند رازییە لە کەناڵەکانی راگەیاندن بۆ منااڵن؟
بەداخەوە کە لەناو راگەیاندنەکانی تایبەت بە مندااڵن زۆر کەمن کە بە پەنجەی دەستان 

تێپەڕ ناکەن، بۆ ماوەیەکیش لەکەناڵێک بەرنامەیەکم هەبوو کە ئامۆژگاری و خوێندنەوەی 
چیرۆک بوو بۆ مندااڵن ئەویش بەردەوام نەبووم.

•  بۆچی گۆرانییەکانت زیاتر شێوەی مەنەلۆج و درامایین؟
گۆرانییەکانم تایبەتن بە هونەری فۆلکلۆری مندااڵن و نمایشەکەش هەر خۆم دەیکەم 

سیناریۆکانیش هەر خۆم دایدەڕێژم.
•  پەیامت بۆ مندااڵن؟

داواکارم لە مناڵە خۆشەویستەکان بخوێنن، بخوێنن، بخوێنن.

٣4l     نایە 2

•

مام عەوال
دیمانە: رەهێڵ رەشید
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دێوەرە 

هەچە، هەچە، کەری چابە
تۆزێ لە ڕێگە خێرابە

تۆ کەرێکی وەفاداری
شارەزای لەالدێ و شاری

هەچە، هەچە

چەموشیت کارێکی الرە
لێم دەخەزری جار و بارە

کەرە موژدە وا بەهارە
کورتانت بۆدێ لە شارا

هەچە ، هەچە
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نەعلی پاشــا
وەرگێڕانــی: مــراد بەهرامیان

زۆر  واڵتێکــی  حوکمــی  پاشــایەک  دەڵێــن  دەگەڕێنــەوە 
فراوانــی دەکــرد، رۆژێکیــان پاشــا بڕیــاری دا گەڕانێــک لەنــاو 
ــە  ــان گــەڕا ل ــە پێی ــوو زۆر ب ــەوە ب ــکات، ئ مەملەکەتەکــەی ب
گەڕانــەوەی ســەیری کــرد قاچەکانــی هەمــووی برینــدار بووە، 
بۆیــە بڕیــاری دا ســەرجەم شــەقامەکانی مەملەکەتەکــەی بکەن 
ــی  ــە راوێژکارەکان ــک ل ــەوە یەکێ ــەو کات ــە ل ــەرم، بۆی ــە چ ب
ــە چــەرم  ــوو مەملەکــەت دەکەیت ــۆ هەم ــان جــا ب ــی قورب گوت
بــۆ ژێــر قاچەکانــی خــۆت ناکەیتــە چــەرم. لــەو کاتــەوا نەعــل 

دروســت بــوو.

lنایە 2      ٣9
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ئەم رۆژی ساڵی تازەیە نەورۆز هاتەوە
جەژنێکی کۆنی کوردە بە خۆشی و بە هاتەوە

چەند ساڵ گوڵی هیوای ئێمە پێ پەست بوو تاکو پار
هەر خوێنی الوەکان بوو گوڵی ئاڵی نەوبەهار

ئەو رەنگە سوورە بوو کە لە ئاسۆی بڵندی کورد
مژدەی بەیانی بۆ گەلی دوور و نزیک ئەبرد

نەورۆز بوو ئاگرێکی وەهای خستە جەرگەوە
الوان بە عەشق ئەچوون بە بەرەو پیری مەرگەوە

ئەوا رۆژهەاڵت، لە بەندەنی بەرزی واڵتەوە
خوێنی شەهیدە رەنگی شەفەق شەوق ئەداتەوە

تا ئێستە رووی نەداوە لە تاریخی میللەتا
قەڵغانی گوللە سنگی کچان بێ لە هەڵمەتا

پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن شیوەن و گرین
نامرن ئەوانە وا لە دڵی میللەتا ئەژین

پیرەمێرد
نەورۆز



lنایە ٣      42l4٣     نایە ٣ lنایە 2      42l4٣     نایە 2

ئامادەکردنی: باوکی تێال

ــە  ــە، بــاس ل چیڕۆکێکــی خەیاڵــی کۆن
دوڕگەیــەک دەکات کــە کۆمەڵەیــەک 
ــای  ــە یاس ــەم کۆمەڵەی ــن، ئ ــدا دەژی تێی
چۆنیەتــی  و  خۆیــان  بــە  تایبــەت 
کارکــردن و ژیانیــان هەیــە، چیڕۆکەکــە 

بــەم شــێوەیە:
و  بــاش  کچێکــی  بێــل  تینکــر 
هاوڕێیەکانــی  لەگــەڵ  خۆشەویســتە 
هەمــوو کات لــە خۆشــی و ناخۆشــی 
پێچەوانــەی  بــەاڵم  یەکــەوەن،  بــە  دا 
ــە  ــل دەبێت ــر بێ ــاکان تینک ــوو یاس هەم
هاوڕێــی گیاندارێکــی ســەیر، کەچــی 
هەموویــان پێیــان ناخۆشــە چونکــە وا 
دەزانــن ئــەم ئاژەڵــە  دەبێتــە هــۆی 
ــە،  ــەم دورگەی ــییەکانی ئ ــی خۆش تێکدان
بــەاڵم تینکــر بێــل لەگــەڵ ئــەو دەبێــت 
هەرچەنــدە  دەکات،  لــێ  بەرگــری  و 
ــەواوی  ــە ت ــل ب ــر بێ ــی تینک هاوڕێیەکان
دڵنیــا نیــن لــەوەی کــە تینکــر بێــل 

ــا! ــان ن ــتە ی راس
و  گەورەیــە  قەبــارەی  ئاژەڵەکــە 
چاوەکانــی ســەوز و نزیکــن لــە یەکتــر، 
تینکــر بیــل بــێ گوێــدان بە هیچ شــتێک 
بــەردەوام دەبێــت لەگــەڵ ئــەم ئاژەڵــە و 
ڕووداوەکان لــەم کارتۆنــە وا پیشــاندراوە 
ــۆ هــەر  کــە مــرۆڤ نابێــت بوەســتێت ب

ــی.   ئامانجێــک کــە هەیەت
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دەڵێــن رۆژێکیــان گاندی ئەفســانەی هیندی بەغار 
بــەدوای شــەمەندەفەر بــوو، لەکاتــی ســەرکەوتنی بــۆ 
شــەمەندەفەر یەکێــک لــە پێاڵوەکانــی کــەوت، ناچــار 
گانــدی پێاڵوەکــەی تــری لــە پێــی داکەنــد و فڕێــی 
ــی  ــوو، هاوڕێکان ــە کەوتب ــر ک ــەو تاکــەی ت دا الی ئ
ســەیریان پــێ هــات و لێیــان پرســی ئــەوە بــۆ وات 
کــرد؟ بۆچــی تاکــە پێاڵوەکــەی تریشــت فــڕێ دا؟ 
ــە  ــەو هــەژارەی ک ــم خۆشــە ئ ــی: پێ ــش گوت گاندی
ئــەو پێــاڵوە دەبینێتــەوە ســوودی لــێ وەربگرێــت و 
هــەردوو تاکەکــەی ال بێــت، نــەک تاکێــک الی مــن 
ــە  ــەوە ک ــە دەبینێت ــەی ک ــەو کەس ــک الی ئ و تاکێ

هیــچ کاممــان ســوودی لــێ نابینیــن.

مەهاتما 
گاندی

ئامادەکردنی: ژوار رەفیق
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کتــــــــێـــبم ال پیــــــــرۆزە
ــۆزە ــاوڕێیەکی دڵســــــ هــــ

زەبەنــــدە و  زۆر  ســـوودی 
بــێ هــــاوتـــایە دەگـمەنــــدە

هـەمـەڕەنـــگ گوڵــــزارێکە 
ــی رەنگاوڕەنـــگ ــە گوڵ ــڕ ل پ

کتـــێب جـوانـــترین دیـــارییە
زانیـــارییە سـەرچـــــــاوەی 

کتـــێب زۆری پــێ بەخشــــیم
ــیم ــی و دڵخۆش ــوا و گەش هی

کتـــــێب
رەزا شوان
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 Shawn
 Machel
Johnson

ئامادەکردنی: ئەرسەالن رەحمان
 

وەرزش

شــۆن ماشیل 
جۆنسۆن

48l     نایە 2

ــی  ــە ویالیەت ــن ل ــە شــاری دی موی ــر ١٩٩٢ ل ــە ١٩ ینای جۆنســۆن ل
ئەیــوا لــە ئەمریــکا لــە دایــک بــووە، شــۆن تاقــە کچــی جۆنســۆن بــوو 
ــاز  ــەی جمب ــە قوتابخان ــک و باوکــی ل ــی ٣ ســاڵیدا دای ــە تەمەن و ل

تۆماریانکــرد.
لــە هەفتەیەکــدا  کاتژمێــر   ٢٠ - ٢٥ نزیکــە  شــۆن جۆنســۆن 
راهێنانــی دەکــرد بــە پێچەوانــەی هەمــوو یاریزانــەکان کە ٤٠ کاتژمێر 

ــرد. ــان دەک ــدا راهێنانی ــە هەفتەیەک ل

ــە شــێوەیەکی فەرمــی  ــۆ یەکــەم جــار ب ــە ســاڵی ٢٠٠٥ ب شــۆن ل
بەشــداری لــە پاڵەوانیەتــی نەتەوەیــی کــرد لــە ئەمریــکا و پلــەی 
ســێیەمی بــە دەســت هێنــا، لــە ســاڵی ٢٠٠٧ بەشــداریلە پاڵەوانیەتــی 
کاس تایســۆنی ئەمریکــی کــرد و نازنــاوی پاڵەوانیەتیەکــەی  بــە 
پاڵەوانیەتــی  پاڵەوانــی  بــووە  ســاڵدا  لــە هەمــان  دەســت هێنــا 

نەتــەوەی ئەمریــکا.

یاریزانــی  لــە ٧ ســێپتەمبەری ٢٠٠٧ جۆنســۆن شــان بەشــانی 
یابانــی هیرۆیۆکــی تۆمیتــا خەاڵتــی لۆنگیــن بــۆ رێکپۆشــی لــە شــاری 

ــا. ــی بەدەســت هێن شــتوتگاردی ئەڵمان
ــی پەکینــی کــرد،  ــە ســاڵی ٢٠٠٨ جۆنســۆن بەشــداری ئۆڵۆمپیات ل
لــە میانــەی کێبرکییەکانــدا وەک واڵتــی ئەمریــکا میدالیــای زیویــان 
ــری بەدەســت  ــەی زێ ــدا میدالی ــە تاکەکان ــە یاریی ــا و ل بەدەســت هێن
زێــری  میدالیــای  لیوکیــن  ناســتیا  هاوڕێکــەی  شانبەشــانی  هێنــا 

ــا. بەدەســت هێن

ئەمــەش بــۆ جــاری چــوارەم بــوو لــە مێــژوودا واڵتێــک میدالیــای 
زێــر و زیــوو بەدەســت بهێنێــت لــە یارییەکــدا.

نازنــاوی  فۆریــس  گۆڤــاری  بەپێــی  جۆنســۆن   ٢٠٠٩ ســاڵی  لــە 
ــا و هەروەهــا  ــکای بەدەســت هێن ــۆزاری ئەمری باشــترین هێمــای گ
خەاڵتــی ESPY و خەاڵتــی باشــتر نمایشــی بەدەســتی هێنــا وە 
لــە هەمــان ســاڵدا خەاڵتــی ســااڵنەی باشــترین وەرزشــوانی ئەمریکــی 

ــا. بەدەســت هێن

لــە ســاڵی ٢٠٠٩ جۆنســۆن خەاڵتــی تیــن چویــس بــۆ باشــترین 
یاریزانــی ئۆلۆمپــی بەدەســت هێنــا.

پەیکــەری بڕۆنــز بــۆ جۆنســۆن لــە نمایشــگەی رێــز لێنانــی یاریزانــای 
جمبــاز لــە هۆڵــی ئەبــوا لــە ئەمەریــکا دانــرا.
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تۆزێ دواتر:

ئۆو!!

  جیهانی   
سمارف

 زنجیرەی یەکەم  

50l     نایە 2

 وەرگێڕانی: توانا کەریم 

 ئەم بەیانییە
 لە خوارەوە 

دەتهێنمە دەرەوە 
لە قەفەسەکە

 لە پێناوی ژەهری 
مارەکە دەبێت ئێوە 

بەکاربهێنم... ها ها ها 
ها ها ها ....

- هەروەکوو 
فەیلەسوفەکان دەکەم، ئەو 
بەردەش بەکاردێنم کە 

ماددەی ئاسایی دەگۆڕێت 
بە زێڕ.

 ئممم من ڕاستم کرد،
 ئینجا زۆر دەوڵەمەند 

دەبم هاهاهاهاهاها.
 ئەمە زۆر 
بێزارکەرە..

 ئەبێ خێرا پاپا 
ئاگادار بکەمەوە 

...

 ئەو هەموو زێڕە زیاد دەکات و هێز 
و دەسەاڵتی  منیش زۆرتر دەبێت، بە 

دڵنیاییەوە خۆ هەر بە هێزیشم.

ئەو هەموو شووشانە دەبینی!! 
هەموویان پڕن لە کارلێکی 

شەیتانی... هاهاهاها

بۆ نموونە ئەمە گیراوەیەکی شلی 
تێدایە وات لێ دەکات ون بیت 
)لەبەر چاو دیار نەمێنیت(.

ئا ئەمەشیان جۆرێکە 
هەرکەسێک لێی بخواتەوە 
گەورە دەبێت )زل دەبێت(

خێرا ... 
خێراااا



lنایە ٣      52l5٣     نایە ٣

درێژەی چیرۆکەکە لە ژمارەی داهاتووە ...

ئەمەشیان جۆرێکە بۆ کاریگەری 
بوون  لەسەر بااڵو گەورە بوون ... 

بۆ ئەمەشیان... ئۆوو ئەمەیان 
ژەهرێکی  زۆر بەهێزو کاریگەرە!!

تەنها دڵۆپێک لەگەڵ ... ئیزرائیللللللللللللل!!!!!!

پێشتریش پێم وتی 
ئەم سمارفە بۆتۆ نییە !!

- من ئەوەم ئەوێ 
بۆ ... ئۆوووو ...

تۆ وتت 
سمارفی خستۆتە 

قەفەسەکەوە؟؟؟
بەڵێ 

بابا سمارف!!!

بەیانی سمارف 
بەکاری دەهێنێت 

بۆ مارەکە!!!

تۆش باشبە! دەڕۆم بە دوای 
ڕەگی ماندریاک دەگەڕێم!!!!

وەرە 
ئیزرائیل!!!

میاووووو ...
شتی وا نییە!!! وەرە دەڕۆین 
دەی متمانەت پێ ناکەم وەرە!!!

ئەوە ئەو کاتەیە
 بەڕاستی سمارف...!

جارێکی تر گوندەکەی 
خۆمان نابینمەوە!!!!!

هەنسک 
دان ... هێییی ...

بە هێزبە 
ئێمە لێرەین!!!

ز گرتن
گا

لە هەمان کات لە 
گوندی سمارفاکان

ئۆو سمارفەکانم!!! 
بۆ ئەم سمارفە داماوە 

پێویستە شتێک بکەین کات 
درەنگی کردووە.

دەی خێراکەن هەموو سمارفەکان کۆبکەنەوە 
هەر ئێستا ئامادەبن...!!!

خێراکەن!!!

لێرە گیر 
بووە!! ئێمە هاتین 

بۆ الت ڕزگارت 
بکەین...!!!

ئەمە هەمووی 
بۆ سمارف نییە!!

- بابا سمارف ... سمارفەکان
 منم سمارف ...
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لــە  موزیکتــان  ئامێرەکانــی  زۆربەتــان  دەزانــم  خۆشەویســتانم   l
ئاهەنگــەکان و تەلەفزیۆنەکانــەوە بینیــووە، بــەاڵم زۆر ئاســاییە کــە ئێــوە 
پەپوولــەی جــوان و نــازدار زانیاریتــان نەبــێ لەســەر ئــەو ئامێرانــە، بۆیــە 
ــن. ــناتان دەکەی ــە ئاش ــری کەمانچ ــە ئامێ ــەوە ب ــارە خنجیالنەی ــەم گۆڤ ل

ــە  ــێ ک ــەوە کات ــۆی ژێکان ــە بەه ــدارە وات ــی ژێ ــە ئامێرێک l کەمانچ
ــێ  ــوێ ل ــازەکەیمان گ ــە س ــت دەنگ ــەڕ دەکرێ ــەردا تێپ ــەی بەس کەوان

ــەوە. ــاوی دەلەرێت ــە ن ــەکان ل ــە دەنگ ــەوای هەی ــندوقی ه ــت، س دەبێ
l ئامێریــی میوزیکــی کەمانچــە چــوار ژێــی بەســەرەوەیە کــە بــە چــوار 
ــە بەهــۆی  ــەوە بەســتراونەتەوە، دەنگێکــی خــۆش و ســازگاری هەی کلیل
کەوانەیەکی الکێشــەییەوە کە درێژیەکە )٧٥( ســانتیمەترە و کێشەکەشــی 
ــە  ــەرچاوەکانی ل ــت وەک س ــە دەژەنرێ ــو )٦٠( گرام ــوان )٥٥( تاک لەنێ
ــۆرە  ــی ج ــی پەرەپێدان ــە ئاکام ــەش ل ــە ئەم ــووە ک ــا پەیداب ــی ئیتالی واڵت
ئامێریکــی تــرە وەک کەمانچــە وایــە و نــاوی )ڤیوالیــە( پەیدابــووە دەنگــی 
کەمانچــەش بۆیــە خۆشــە چونکــە ژەنیارەکــەی بەهــۆی تونــدی و نەرمــی 
ــکان  ــەر ژێ ــەکان بەس ــکاندنی پەنج ــەوە و خلیس ــی کەوانەکەی بەکارهێنان

دەتوانــێ خۆشــترین ســۆز بــدات بــە گوێــی بیســەردا.
l کێ بوو ئامێری کەمانچەی دروست کرد؟

ــردرێ،  ــەکان دەژمێ ــرە موزیکیی ــای ئامێ ــە ش ــە ب ــری کەمانچ l ئامێ
ــار  ــە ١٠٠ ژەنی ــارەکان دەگات ــارەی ژەنی ــی ژم ــترای موزیک ــە ئۆرکێس ل
تێــدا ٣٠ ژەنیــار کەمانچــە دەژەنــن، ســەرەتای ئــەم ئامێــرە دەگەڕێتــەوە 
ــە ســەدەی  ــرا, پاشــان ل ــا بەکارهێن ــە ئەوروپ ــەکان، پاشــان ل ــۆ هیندیی ب
دەیەمــی زاینیــی ئامێــری )فییــال( لــە ناوچــەی بەلقــان بــەکار هــات، ئــەم 

ــرا. ــار دادەن ئامێــرەش وەکــو کەمانچــە لەســەر شــانی ژەنی

کەمانچە
میوزیک

نووسینی: نۆڤەر محێدین
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مەالی 
مەشهوور

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە

ــەڵ  ــهوور لەگ ــەال مەش ــک م رۆژێ
کابرایــەک دادەنیشــێ کــە پێشــتر 
ــەال  ــیوە. م ــوە و نەیناس ــچ نەیبینی هی
زۆر بــە گەرمــی قســەی بــۆ دەکا، 
هەمــوو قســەیەکی بــۆ دەکا و دەگاتە 
ئــەو رادەیــەی باســی نهێنییەکانــی 
ــرا  ــۆ دەکا. کاب ــی خۆیشــی ب ــو ماڵ نێ
ــڕوا... مــەال  هەڵدەســتێ و دەیــەوێ ب

ــێ: ــی دەڵ پێ
- دەبــێ ببــووری مــن ناتناســم! تــۆ 

؟ کێی
- باشــە ئەگــەر نامناســی بــۆ باســی 
هەمــوو شــتێکی نێــو ماڵــی خۆتــم بــۆ 

دەکەی؟
مەال پێی دەڵێ:

- قوربــان کاڵوت لــە کاڵوم دەچــێ، 
ــااڵن  ــە بەرگــم دەچــێ... ب بەرگــت ل
لــە بــااڵم دەچــێ پێــاڵوت لــە پێــاڵوم 
دەچــێ.. گلەییــم لــێ مەکــە وامزانــی 

تــۆ منــی!

وامزانی 
تۆ منی!!

MELA MEŠHUR
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دانیال قاسم
تەمەن: ٩ ساڵ

شێوەکاری

ئیبراهیم سێراج
تەمەن: ٩ ساڵ

سۆما توانا
تەمەن: ١٠ ساڵ

سەماڤ غەفور
تەمەن: ٨ ساڵ
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میوانەکان

T E L L AM A R D I N M A H M U D

M S T A F AD A R I NN U V I N

M A N D

l2 60     نایەl61      2 نایە

ئێوەش دەتوانن وێنەکانتان بۆ ئەم ئیمێیلەی خوارەوە بنێرن:

info@nayakids.com
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رەنگاوڕەنگرێگا بدۆزەوە...وێنەکێشان...

ئایا دەتوانن؟ 
یارمەتیمان بدەن بۆ 

گەیشتن بە تیشکەکان
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سۆدۆکۆ...هێڵکاری و ڕەنگ...
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سۆدۆکۆ:
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
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جیاوازییەکان بدۆزەوەو رەنگی بکە...

l لە نێوان ئەم دوو وێنەیە »٨« جیاوازی هەیە، بیاندۆزەوە.
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