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دەگۆڕدرێ. بەو دەنگە دەگوترێ که وشە پێک دەھێنێ و بە گۆڕینی ئەو واتا

دەنگ     پیت     فۆنیم

پێوەندیی نێوان

لە ڕێگەی ئەندامەکانی ئاخاوتنەوە دەردەبڕێ و بە گوێ دەبیسترێ. دەنگ

فۆنیم

پیت

دایکوبابەکان
سەربەرزکارۆخ
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وێنەی دەنگە لە نووسین دا و بە چاو دەبیندرێ.



زمانی کوردی دا چەند دەنگێک ھەن  لە 
واتای  چونکە  نین؛  فۆنیم  ھیچیان  کە 
وشە ناگۆڕن؛ ھەر دەنگێک واتای وشەی 
گۆڕی، ئەوە بە فۆنیم ھەژمار دەکرێ. لە 
زمان دا ھەست بە جیاوازی لە نێوان ئەم 

دەنگ و پیتـانەدا دەکرێ.

زمانی  وەک  عەڕەبی  یان  فارسی  ئێمە   
لەگەڵ  و   دەھێنین  کار  بە  ڕەسمی 
ض،  ذ،  ص،  ”ث،  وەک  پیتی  شێوە 
زمانەوانانی  دەبین.  بەرەوڕوو  ط  ە،  ظ، 
گونجاو  چارەیەکی  کوردی،  پێشەنگی 
دۆزیوەتەوە:   پیتانە  ئەم  بۆ  شیاویان  و 
”ث، س، ص“یان ھەر بە ”س“ نووسیوە.  
”ذ، ز، ض، ظ“یان ھەر بە ”ز“ نووسیوە.

 پیتی نەبزوێنی ”ک“، ھەر کات یەکێک 
لەم بزوێنانەی ”ێ ، ی ، وێ“ بە دوادا 

بێژ  جۆر  دوو  دەربڕین دا  کاتی  لە  بێ، 
دەکرێ؛ چونکە واتا ناگۆڕێ و ھەر یەک 
”ک“ ھەژمار دەکرێ. ئەم شێوە ئاخاوتنە 
بەگشتی  و  زاراوەیە  ھەندێ  بە  تایبەت 
زمانی کوردی ناگرێتەوە. وەکوو: ”کـێشە، 
کیسەڵ،  کیفۆک،  کیف،  کێـو،  کـێ، 

کیتکە، کوێ، کوێـر، کوێستان و ... . 
نەبزوێنی  پیتی  شێوە  ھەمان  بە  ھەر   
”گ“ وەکوو: گێرە، گێزەر، گێژ، گێالس، 
.  ... و  گوێچکە  گوێز،  گیرفان،  گیان، 

  بە ھۆی ناشارەزایی و شوێن دانانی زمانی 
گۆ  کەسەوە  ھەندێ  الیەن  لە  فارسی، 
کردنی دوو پیتی ”ک“ و ”گ“ی سەروو، 
کۆمەیەتییەکان دا،  تۆڕە  لە  بەتایبەت 
”ج“ یان ”چ” بێژ دەکرین کە ھەڵەیەکی 

تەواوە و دەبێ خۆی لێ بپارێزین.
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دایک و بابە بەڕێزەکان! تکایە ناوی ئاژەڵەکان فێری 
ژیانی  و شیوەی  باسی خۆراک  بکەن.  منداڵەکانتان 
ئاژەاڵنەیان  ئەو  بکەن  فێریان  بکەن.  بۆ  ئەوانیان 
خۆش بوێ و هەڵس وکەوتی باشیان لەگەڵیان هەبێ. 
بەرەی مرۆڤ  بۆ  ئاژەاڵنە  ئەو  قازانجی  و  لە سوود 

بدوێن.    

ئامانج:ئاشنابوونئامانج:ئاشنابوونلەگەڵلەگەڵ
ئاژەڵەدەستەمۆیەکانئاژەڵەدەستەمۆیەکان

باخچەیساوایان

شهھالعەبداڵی
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به منداڵەکان بڵێن با ئەم وێنانە ڕەنگ بکەن. 

کام ماڵ هی کام ئاژەڵە؟ 



پۆلی یەکەم
کامڕان ڕەشی

کامرانڕەشی

پۆلییەکەم
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ئە

ئە

ــە

ــە

ــە ە

ە

ە

ئەم سمۆرە بۆرە.

ئەم ئەسپە ڕەشە.

ئەم سەگە سپییە.

ئا  ا        بـ    ب         ئە    ــە    ە  

ا
ــــــ ــــــــــــــ

سمۆرەکاریلەڕەشیشەسەگئەسپ

ە.

وانەی٣
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ئە    ــە    ە
/  بنووسە.

ئە ........................................................................................................................................................

ــە .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ە

// لە سەرەتای ئەو وشانە ـــە دابنێ.

....سپ                   .....نگوستیلە                     .... ستێرە 

///  لە ناوەندی ئەو وشانە  ــە یا ە بنووسە.

 مـ...ڕ                  کـ...ر                د...ست              ڕ...شبەشە

////  لە ئاخری ئەو وشانە پیتی ــە یا ە بنووسە.

کاریلـ....              شانـ....                 سمۆر....                تاو....

شبەشەست              ڕ.ست              ڕ.ر                د...ر                دڕ                  کـڕ                  کـ

نگوستیلە                     نگوستیلە                     سپ                   سپ                   

... ...                 سمۆر             سمۆر.              شانـ....                 سمۆر               تاو             سمۆر....                تاو .              شانـکاریلـ....              شانـ

وانەی٣
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وانەی  ٣

هاوین

لە وەرزی هاوین دا هەوا گەرمە، 
وەرزێڕەکان  دەگەنێ.  دان  و  دەغل 

خەلەوخەرمان هەڵدەگرنەوە. ئەو وەرزە 
کاتی کار و کوێرەوەرییە لە دێھاتەکان. 

وەرزی هاوین سێ مانگی هەیە:  
    پووشپەڕ

         گەالوێژ
         خەرمانان

پاییز

لە وەرزی پاییزدا بەر و میوەی 
گەاڵی  وردە وردە  دەگەنێ،  باخەکان 

هەڵدەوەرن.  و  دەبن  زەرد  دارەکان 
شەوەکانیش  و  دەبنەوە  قوڵە  ڕۆژەکان 

درێژ دەبن. پاییز سێ مانگی هەیە: 
     ڕەزبەر

      خەزەڵوەر
      سەرماوەز

زستان

سەرماوسۆڵ  بە  زستان  وەرزی 
دەبارێ.  بەفر  و  پێدەکا  دەست 

بەرەو گەرمێن کۆچ دەکەن.  باڵندەکان 
دە  سپی  بەرگی  سروشت  وەرزەدا  لەو 

بەر دەکا. زستان سێ مانگی هەیە:
    بەفرانبار 

        ڕێبەندان 
          ڕەشەمە

بەهار

وەرزی بەهار بە نەورۆز دەست 
پێدەکا. لەو وەرزەدا واڵت سەوزەاڵنییە. 

باڵندەکان لە گەرمێن دەگەڕێنەوە. باران 
زۆر دەبارێ و کانیاوەکان پڕ ئاون. بەهار 

سێ مانگی هەیە: 
   خاکەلێوە

     بانەمەڕ (گواڵن) 
   جۆزەردان

گەالوێژ
         

گواڵن) 
جۆزەردانجۆزەردان

وەرزەکانی ساڵوەرزەکانی ساڵ

زستان پاییز، هاوین، بەهار، ساڵ چوار وەرزە:

پۆلیدووەم
محێدینتاھیری
واحیدخودادادی



چاالکیی  ١ وانەی  ٣

* حەول بدە ناوی مانگەکانی ساڵ بە ڕیز لەبەر بکەی.
* دا بڵێ ساڵێک چەند مانگە؟

چاالکیی  ٢

بینا     نابینا
ئەم وشانەی خوارەوە وەک نموونەی سەرەوە لێ بکە:

ڕەوا     ـــــــــــــــــــــــ       دیار    ـــــــــــــــــــــــ     ڕێک   ـــــــــــــــــــــــ     ڕەسەن ـــــــــــــــــــــــ
پەسند  ـــــــــــــــــــــــ      خۆش   ـــــــــــــــــــــــ     جوور   ـــــــــــــــــــــــ     تەبا     ـــــــــــــــــــــــ

چاالکیی  ٣

لە ڕووی وانە ی بەشی پاییز، بە خەتێکی جوان وەکوو خۆی بنووسەوە.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چاالکیی  ٤
پیتی ” ڵ“ دەنگی لە پیتی ”ل“ قەڵەوتر و نەختێک گڕە.

)ڵ( وەکوو: گوڵ ــ کاڵو ــ هەاڵڵە
)ل( وەکوو: لەیال ــ مەل ــ کەلەم

تۆش بۆ هەر پیت ٥ وشە بنووسە.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  )ڵـ ڵ(:ـ 
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دوستان مھربان من . . .  دوستان مھربان من . . .  
ارشیا کریمی

کنار دیوار نشسته ام، هوا گرم و خفه است.
چون  می آید،  بدم  تابستان  بعدازظھرهای  از 
هیچ تفریحی ندارم. دو نفر دارند با هم پچ پچ 
می کنند! صدایشان را بە وضوح می شنوم. اولی 
”باال  می گوید:  است  الغر  و  قدبلند  مردی  که 
رفتن از این نرده ها کار هر کسی نیست، این 
قفل بزرگ روی در، کار را بسیار سخت می کند 
و این سگ بزرگ چندش آور هم مشکل ایجاد 
می کند.“ دومی که مردی کوتاه قد و خپله است 
می گوید: ”فکری به حال درب و نرده ها بکن و 

این سگ را به من واگذار کن.“ 
این ها  که  می گوید  من  به  عجیبی  حس 
آدم های خوبی نیستند. به من نزدیک می شوند. 
چشم غره می روم و زیر لب خرناس می کشم و 
غرغر می کنم. مرد قدکوتاه تکە ای نان و گوشت 
به من می دهد! پس آدم های بدی هم نیستند. 
مرد قدبلند روی سرم دست می کشد، از نوازش 
را  حرف هایشان  معنی  ولی  می آید.  خوشم  او 
نمی فھمم!! چرا از نرده و قفل درب آهنی حرف 

می زنند!؟ کمی بعد می روند. 
را  گوسفندها  ارباب،  و  است  شده  عصر 
با خود  مرا  که  این  از  آورده  است.  از صحرا 
نبرده از دستش ناراحت هستم، ولی از این که 
امروز دو دوست خوب و مھربان پیدا کرده ام 
دور  از  است  نیمه شب  دو  ساعت  خوشحالم. 
سایه ی دو نفر را زیر نور تیرهای چراغ برق 
می بینم که نزدیک می شوند، می خواهم پارس 

آن ها  می شوند  نزدیک  کمی  وقتی  کنم؛ 
هستند  امروزم  دوستان  می شناسم،  را 

مزه ی  هنوز  دادند.  غذا  من  به  که 
است.  دندان هایم  زیر  گوشت 

می دهم!  تکان  دمی  برایشان 
به  دستی  قدکوتاه  مرد 

بزرگ  گوشت  تکه ای  و  می کشد  سرم 
درشت  استخوان  دو  و  چیلی  و  چرپ 
مھربانی  آدم های  می دهد. عجب  من  به 
هستند! مرد قدبلند مشغول بریدن قفل 
بزرگ روی در است، می خواهم کمکش 
کنم، ولی نمی توانم. او هم مدام من را با 
می توانستم جواب  کاش  می کند.  دور  پا 
خوبی آن ها را بدهم. در حالی که هر دو 
خیس عرق شده اند قفل درب را می برند 
لگد می شکنند، حتما  با  را  و درب آغل 
می خواهند به گوسفندها هم علف بدهند! 
مھربانی هستند،  و  آدم های خوب  واقعا 
خیلی مھربان تر از صاحب من که تا عصر 
فقط یک کاسه شیر و مقداری خرده نان 
و آشغال و پس مانده ی غذاهای خود را 
به من می دهد. مرد قدبلند ده گوسفند را 
نیسان  بیرون می آورد و سوار  از طویله 
می خواهند  حتما  می کند ،  رنگش  آبی 
آن ها را به مسافرت ببرد! مرد قدکوتاه 
از  نفری  و دو  نیسان می شود  هم سوار 
آن جا دور می شوند، گرد و خاک بعد از 
رفتن آن ها روی صورتم می نشیند، کاش 

باز هم برگردند.
از  ارباب  لگد  با  صبح 
می شوم،  بیدار  خواب 
با همه  مثل همیشه 
مدام  دارد،  دعوا 
صورتش  و  سر  بر 
می خواهد  می زند، 
با تفنگش بزند!  من را 
و  نامھربان  آدم  عجب 
کاش  است.  سنگدلی 
دیشبم  دوست های  از 

مھربانی را یاد بگیرد.

مێرمنداڵ

دهگالن

امروز دو دوست خوب و مھربان پیدا کرده ام 
دور  از  است  نیمه شب  دو  ساعت  خوشحالم. 
سایه ی دو نفر را زیر نور تیرهای چراغ برق 
می بینم که نزدیک می شوند، می خواهم پارس 

آن ها  می شوند  نزدیک  کمی  وقتی  کنم؛ 
هستند  امروزم  دوستان  می شناسم،  را 

مزه ی  هنوز  دادند.  غذا  من  به  که 
است.  دندان هایم  زیر  گوشت 

می دهم!  تکان  دمی  برایشان 
به  دستی  قدکوتاه  مرد 

رفتن آن ها روی صورتم می نشیند، کاش 

می شوم،  بیدار  خواب 
با همه  مثل همیشه 
مدام  دارد،  دعوا 
صورتش  و  سر  بر 
می خواهد  می زند، 
با تفنگش بزند!  من را 
و  نامھربان  آدم  عجب 
کاش  است.  سنگدلی 
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لە  مرۆڤێکە  چەشنە  ”نئاندرتاڵ“، 
ماوەی 400 هەزار ساڵ تا ٤٠ هەزار 
ناوچەیەکی  لە  ئێستا  لە  بەر  ساڵ 
ئاسیادا  و  ئورووپا  نێوان  بەرباڵوی 
یان  ژیر  مرۆڤی  ئامۆزای  بە  دەژیا. 
مرۆڤی ئەوڕۆیی دادەندرێ. کۆمەڵێک 
دە  ڕاو  بۆ  کە  بەردین  ئاسەواری 
و  ئێسک  وەها  هەر  و  دەکران  کار 
پرووسکی نئاندرتاڵەکان  دۆزراونەوە.  
 لە کوردستانیش دا ئاسەواری زۆری 
ئەم مرۆڤە دیتراوەتەوە؛ گرینگ ترین 
ئەشکەوتی  دۆزینەوە،  شوێنی 
جیھانی  ناوبانگی  کە  ”شانەدەر“ە 
کۆیستانی  لە  ئەشکەوتە  ئەم  هەیە. 
میرگەسووری  بە  سەر  برادۆست، 

هەولێر هەڵکەوتووە. 
زیادتر  شانەدەردا  ئەشکەوتی  لە   
بەشیک  یان  ئیسکلێت   ١٠ لە 
نئاندرتاڵ  مرۆڤی  جەستەی  لە 
دۆزراونەتەوە. یەکێک لەم دۆزراوانە 
کە  بووە  ساڵ   ٤٠ لە  زیاتر  تەمەنی 
هەر  بووه.  زۆر  ئەوکات  مرۆڤی  بۆ 
لە  یەکێک  ئەشکەوتەدا  لەم  وەها 
ناشتنی  ئاسەواری شێوەی  کۆن ترین 
مرۆڤ دۆزراوەتەوە کە بە نئاندرتاڵی 
ژمارەی ٤ ناسراوە و تەمەنی نیزیک 
بە 30 تا ٤٥ ساڵ بووە. وا وێدەچێ 
دانابێ  تاجەگوڵینەیان  گۆڕەکەدا  لە 

کە زۆر زۆر جێگای سرنجە.
و  شانەدەر  ئەشکەوتی  مێژووی   
شوێنە،  ئەم  نیشتەجێی  مرۆڤی 
هەزار   ٦٥ النی کەم  بۆ  دەگەرێتەوە 

ساڵ لەمەو بەر. 

ئەشکەوتیشانەدەرئەشکەوتیشانەدەر
ڕەحمەت نادری

مێرمنداڵ

مەھاباد

13



گووره ئیشێ ما ما، 
نووڕم وه دەِم مانگا

هه قووڕنم چۆ که ڵگا
منیش ئیشم ما ما

تیتگ ئیشێ هه پ هه پ
ِم چه پ کوتم چه پ چه پ

ته پ نیه کوتم ته پ ته پ
خوه م ئژه خوه م قه پ قه پ

تا گه پ ببم گه پ گه پ
جیجگ ئیشێ جیک جیک
ِم لف خوازم شیک شیک
قسه نیه خوه م تیک تیک
دانووکه خوه م وه ده نۆک

ده جووِر مرخ و مریشک 
هه ویسکِنم ویسک ویسک

پشی  ئیشێ ماو ماو
وه چکه زۆ بنه داو داو
وه چگه زۆ بکه داو داو
تونیش بیش میاو میاو
تونیش وه گه رد ِ دادا
یا ک ده جوور  بابا

قسیه نه که وه نه خاس
قسیه بکه خاس خاس

چۆ خوه م هه میشه بیش راس
هه مجا ده جوور  بابا

نقا بکه چۆ دادا
وه ختێ ده س ئه و بان بردی

بیش وه زوان ِ کوردی
خاِس عه لی خاسم که

ئه گه ر چه فتم راسم که

نقانقا

نقا: دعا/  گوور: گوێلک )گوسالە(/  لف: هاوتەمەن )همراه(/  ویسکانن: جیک جیک کردن/ ئژە: 
گوشت، بە زبان کودکانە/  گەپ: گه ورە )بزرگ(/  داو داو: بە هەاڵتن )بدو بدو(/ دادا: دایک )مادر(/  

تیک: تاق )فرد(/ شیک: جووت )زوج(/ چه پ: چه پڵە )دست زدن( / خاس عەلی: زیارەتگایە لە ئیالم

ڕودوسفهیلی
ئیالم

مێرمنداڵ



٧. ئاژەڵە فێڵەبازەکە
٨. جۆرێک کەوشی کوردی

٩. هۆزێکی کورد
١٠. ئاغای مەڕ

١١. دێ نییە
١٢. گیایەکی بەهارییە

١. گۆڤاری خۆتان
٢. ناوێکی کچانە

٣. بادەوە، بەرزەحەوایلە
٤. دەنگی جووچکە و مەلیچک

٥. دوای شەممە
٦. پوور بە سنەیی 

خشتە )جەدوەل(

مێرمنداڵ
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-

جۆالنێ جۆالنێ 
٥-٧ساڵ

سلێمانی

عه لی حه مه ڕه شید به رزنجی 
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-

چۆلەکهچۆلەکه

ناویان  بوون؛  هاوڕێ  پێکەوە  کچۆڵە  دوو 
”هاوژین“ و ”کەوین“ بوو. یەک دانە بووکیان 
ئەو  لەگەڵ  بوو، هەمیشە  ”ئااڵ“  ناوی  هەبوو 
کە  ڕۆژێک  دەکرد.  کایەیان  جوانە  بووکە 
چۆلەکەیەکی  بکەن،  کایە  دەیانھەویست 

جوانیان دیت.
 چۆلەکە باڵی شکابوو. دوایە هاوژین و کەوین 
دان و ئاویان بۆ هێنا. هاوژین باڵی چۆلەکەی 
چاک کردەوە. هاوژین دەیھەویست چۆلەکەی 
بوو.  ناخۆش  پێی  کەوین  بەاڵم  بکا،  بەرەڵاڵ 
ئازاد  چۆلەکەکەی  با  هاوژین  گوتی  کەوین 
نەکەین. هاوژین گوتی چۆلەکە و باڵندەکان 
پێیان خۆشە ئازاد بن.  کەوین گوتی ڕاست 

دەکەی.
بەڕەڵاڵ  چۆلەکەکەیان  کەوین  و  هاوژین   

کرد. چۆلەکە شاد و خۆشحاڵ هەڵفڕی.

٥-٧ساڵ

مەھاباد
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یەکێـکلەئاوێـنەکەدانیشتــووە
چاویلەمنبڕیوە،وەکمندەکا
جووڵەدەکەم،جووڵەدەکاوەکوومن
پێــدەکـەنم،پێــدەکـەنـێبـەقـــاقـــا
چەندەوەکوومندەچێ،مێهرەبانە
شۆخـیدەکـا،زمانـیدەردەکێشـێ
ھەڵدەپەڕم،ھەڵدەپەڕێلەگەڵمن
نزیـکدەبم،نزیـکە،دێتـەپێشـێ!

ئاوێنەئاوێنە
٥-٧ساڵ

ھەتاوخورشیدی

مەھاباد
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وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە: ئەحمەد ئەحمەدیان 

کاوان و باوان
ئەرێبەڕاستیپێتخۆش

نەبووئەوھاوڕێ
بەستەزمانەشمانزمانی

ھەبایە؟

!وەڵ
نا

ئەیھاوار!
خۆنەمزانیئاوازوو
تێدەگەیدەڵێمچی!
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با پێوەندیی منداڵەکانمان
 لەگەڵ ڕابردوو نەپسێ.

ڕێزان: دایە بابم لە کوێیە؟ دایە: بابت ئەوڕۆ ”سوارەی بووکێیە“. ڕێزان: سوارەی چی!؟
دایە: ڕۆڵە گیان! ساڵی سااڵن وەک ئێستا نەبوو، خەڵک بە سواری بووکیان دێنا. بەو سوارانەیان 
دەگوت ”سوارەی بووکێ“ یا ”بووکنیچی“. ئەو سوارانە تەقڵەیان دادەکوتا و جلیتێنیان دەکرد؛ زۆر 

خۆش بوو! ئێستا بووک بە ماشێنی ڕازاوە دەگوێزنەوە.

حەسەنمحەممەدیحەسەنمحەممەدی
فۆلکلۆر

با پێوەندیی منداڵەکانمانبا پێوەندیی منداڵەکانمان



خۆرئاوابوو،شەوداھات
تـەمـاشـایئـاســمـانـمکرد
ڕوانیمبـۆتـریـفـەیمانگ

دەسـتـمبـــۆئەسـتـێـرەبرد
پـــاشـــانبیـــرمکــردەوە
زانیملـەمـندوورندوور
خــەیـــاڵـــموەکبــاڵـنــدە
ھـەڵفـڕیبــەبــێســنـوور

باوەشیئاسمان
باوەشیئاسمان

٧-٩ساڵ
ھهولێر

ڕۆستەمخامۆش

چــوومـەالیـاندانیـشـتـم
وتـــمئێـوەمخـۆشدەوێ
دەمێـکــەدەتــانــنــاســــم

دەتـــانبـیــنـمبــەشــــەوێ
ئـەوانـیـشزۆربـەجـوانی

بەخێرھاتنیانکردم
لــەبــاوەشـیئــاســمـاندا
زۆریاندڵخۆشدەکردم

21



کاغەزێکوەکمنبینوشتێنەوەھەتاببێتەڕێوییەکیجوان بەکامڕێگادائەمفەزایییەبچێتەوەسەیارەکەیخۆی؟

22



كەدەيخەمەناوزارەوە بەرھەمێكەبەدارەوە
كراسەكەیدەكرێتەوەوەكبەستەنیدەتوێتەوە
ئاردەكەشیئاشینەديو كراسەكەیدەرزینەديو

لەناویدادارێكیجوانوەستایئەوەخوایمێهرەبان

سنجوو

خاڵندئەحمەدی مەتەڵۆکە

٢ ٣

٤

٨٧

٥ ٦

١

کاغەزێکوەکمنبینوشتێنەوەھەتاببێتەڕێوییەکیجوان

23



دانستنیھا
آن ها گاه موجودات ریز زیرآبی و به ندرت ماهی ها 
را نیز می خورند. قوها در طول زندگی به طور معمول 
کلی  حالت  در  قوها  می کنند.  اختیار  همسر  یک  تنھا 
شدن  نزدیک  صورت  در  تنھا  و  هستند  آرام  بسیار 
مھاجمان در هنگام نگھداری از جوجه هایشان به شدت 

خشن می شوند.

قو پرنده ای از خانواده اردکیان است. این پرنده دارای جثەی بزرگ تری نسبت 
به دیگر اعضای این خانواده است و از بزرگ ترین و زیباترین پرندگان آبزی 

جھان به شمار می رود.

تخم گذاری  و  زندگی  آبگیری  مناطق  در  قوها 
مناطق دیگر  به  رفتن فصل ها  و  با آمدن  و  می کنند 

مھاجرت می کنند. 



ھەنگیوریایکارامە
ھەنگوینەکەیبەتامە

بۆتاقەتوبۆساغی
ھەنگوینیگوڵەباغی

نیزیکنابملەکەندوو
دەورەمدەدەنزووبەزوو

ھەنگمیەگجارخۆشدەوێ
کاردەکەنھەتاشەوێ

ھەنگھەنگ
٥-٧ساڵ محەممەدوەلیزادە

مەھاباد

شەھدیگوڵدەکەنوەکۆ
دێننھەنگوینیبەبۆ

چیوەکھەنگسوودمەندە
بۆمرۆڤبەرژەوەندە

جێگەیڕێزیھەمووانە
بەچاکەیانبزانە
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تەنیاییتەنیایی

دەڵێی هەموو خۆشی ڕادەبوێرن؛ 
ئیلال من.

تەنیایی  بە  هەست  ئەگە 
دەکەی ...

پێت وایە کەس وەک تۆ نییە.

یان هەستم بکەم
ئەگەریش 

دەورەم شلووق بێ.

تەنیایی  بە  هەست 
ئەودەمەی  وەک  دەکەم 
یان  جیاوازم  خەڵکی  لە 
یان  جیاوازم  پێم وایە 

پێویستم بە یاریدەیە،
بەاڵم کەسیش

نایەتە 
هانام.!

١٢

٣٤

٥
٦

٧
٨

کاتێک هەست بە تەنیایی دەکەم کاتێک هەست بە تەنیایی دەکەم 
دەڵێی لە دنیادا بەتەنێم و کەس دەڵێی لە دنیادا بەتەنێم و کەس 

خۆشی ناوێم.خۆشی ناوێم.
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When I’m feeling
 lonely by Trace
 Moroney

جاروبار  کەس  هەموو 
یان  تەنیایی  بە  هەست 
جیاوازی دەکا یان پێی وایە 

لەگەڵ خەڵکی نایەتەوە.

تەنیایی  بە  هەست  کاتێک 
دەکەم وە بیر خۆم دێنمەوە: بە 
سەدان و هەزاران کەس هەمان 

هەر هەستیان هەیە ... . کارانەی  ئەو 
پێمانخۆشە،  دووکمان 

وە بیرم دێنێتەوە.

ترسان  بۆ  تەنیایی  بە  هەست 
دەدەم  هەوڵ  وا  وەختی  نابێ 
هەستەکانم  بدەمە  گوێ  زیادتر 
گرفتەکان  بۆ  ڕێگایەک  و 

بدۆزمەوە.

و  بنەماڵە  واشە  جاری 
هاوڕێیەکانم

خۆشیان  ”جیاوازییەکانم“  لەبەر 
دەوێم.

نووسەر: ترێیس مۆرۆنی                                      وەرگێڕ: فەوزییە عەبباسی

سکارلێتی هاوڕێم. 

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦
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کاکتوسایمن
دارم،  کاکتوس  گل  یک  من 
توی  پروانەای  دیدم  امروز 
تا  کرده،  خانه  من  کاکتوس 
مرا دید خودش را پنھان کرد. 
گفتم پروانه کوچولو چرا از من 

فرار می کنی؟
گفت: چون بعضی از بچه ها مرا 
خاطر  بە  اینجا  می کنند.  اذیت 
دست  جرات  کسی  تیغ هایش، 
زدن به من را ندارد. بە آرامی 
به پروانه نزدیک شدم و گفتم: 
کنی،  اعتماد  من  به  می توانی 
شوم؛  دوست  تو  با  می خواهم 

پروانه قبول کرد. 
بازی  هم  با  پروانه  و  من   
مادرم  که  روز  یک  می کردیم. 
بود،  شده  خسته  کاکتوس  از 
گلدان را بیرون انداخت. پروانه 
دنبال  به  خواست  شد،  ناراحت 
و  سرد  هوا  برود.  کاکتوس 
را  جا  پروانه همه  بود.  طوفانی 
گشت و کاکتوس را پیدا نکرد. 
از من خواست به او کمک کنم. 
از  غیر  به  می توانی  تو  گفتم: 
هم  دیگری  جای  در  کاکتوس 

امن ترین خانه ای  زندگی کنی. گفت: کاکتوس 
بود که می توانستم در آن راحت زندگی کنم. 
گفتم آیا واقعا دوست نداری جای جدیدی را 
تجربه کنی؟! پروانه گفت: دوست دارم. بیا با 

هم جایی پیدا کنیم. 
 ما سبزه ها، چمنزارها و گل های زیبایی دیدیم. 
پروانه از یک گل به یک گل دیگر می پرید و 
خوشحال بود. طولی نکشید او دوستان زیادی 
به من گفت: تو را فراموش  پیدا کرد. پروانه 
نمی کنم؛ سپس با پروانەها پرواز کرد. من هم 

به خانه برگشتم.

٧-٩ساڵ
بۆکان

ملیساحسینی
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کندو
باغ ما کندوی زنبورعسل دارد. امروز روز 
تولد ملکه است. همه مشغول تزئین کندو 
و  رنگارنگ  گل های  از  پر  کندو  هستند. 
هم  باغچه  پروانه های  است.  شده  خوشبو 
بیرون  زنبورها  از  تعدادی  هستند.  دعوت 
رفته اند، کرم های شب تاب را دعوت کنند 
تا شب همه جا را نورانی کنند. زنبورهای 
عسل  با  خوشمزه  کلوچه  و  کیک  آشپز 
درست کردەاند و بویش همه جا پخش شدە 
است. زنبور کوچولوها با بچه کفشدوزک ها 
باغ  از  گوشه ای  در  هستند.  بازی  مشغول 
ملکەای  که  می کنند  زندگی  مورچەهایی 
زنبورها  دشمن  او  دارند.  مشکین  نام  به 
می گشت  فرصتی  دنبال  همیشه  و  بود 
او  برای  تا  بدزدد  را  ملکه  نوزادهای  کە 
بود،  مشکین خوشحال  روز  آن  کنند.  کار 
تولد ملکه زرین  به خاطر  می دید زنبورها 
سرشان گرم است. مورچەها به طرف کندو 
رفتند. در کندو سروصدا و جشن بر پا بود. 
پروانەها  و  می نواختند  آهنگ  سنجاقک ها 
می رقصیدند. دلقک های کفشدوزک نمایش 
می دادند. کرم های شب تاب رقص نور اجرا 

می کردند. 
   نگھبان ها بە خاطر چشن از نگھبانی غافل 
بودند. در همین هنگام مشکین و سربازانش 
نوزادها  اتاق  به طرف  وارد کندو شدند و 

رفتند. نینی ها خوابیده بودند و پرستارها با 
هم صحبت می کردند، سربازهای مشکین به 
آن ها حمله کردند و همه را گرفتند. ملکه 
مشکین نوزادها را روی چرخی گذاشت و 
به طرف النەی خودش حرکت کرد. نینی ها 
ناگھان شروع بە گریه کردند. ملکه داشت 
شمع ها را فوت می کرد، صدای بچەهایش 
را شنید. بە اتاق نوزادها کە دوید دید که 
پرستارها روی زمین افتادەاند و نوزادها هم 
نیستند. ملکه زرین عصبانی شد، به زنبورها 
این کار ملکه مشکین است. برویم  گفت: 
و بچەها را نجات بدهیم. زنبورها به طرف 
انتھای باغ به راه افتادند. زنبورهای سرباز 
بردند.  بین  از  را  مورچه ها  خود  نیش  با 
ملکه زرین و ملکه مشکین با هم جنگیدند 
تا این که مشکین بال های زرین را زخمی 
کرد. زرین به خاطر بچەهایش بلند شد و 
مشکین بال را از پا در آورد و نوزادها را 
نجات داد و جشن دوبارە از سرگرفتە شد.

٩ـ١١ساڵ
بۆکان

ھلیاقادری
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شووتییەکۆڵەشووتییەکۆڵە
نێوەڕاستی  لە  شووتییە کۆڵە   
لێکەوتبوو،  خەوی  بێستانەکە 
ئەگە هەستا، تێگەیشت کاتی ئاو 
زۆریشی  تێپەڕیوە.  خواردنەوە 
میوەکان  هەموو  بوو.  توونی 
ئەو  هەر  خواردبۆوە،  ئاویان 
الی  بۆ  چوو  مابوو.  جێ  بە 
کاڵەکەخڕە.  بە تووڕەیی گوتی: 
بۆ کاتی ئاو داشتن هەڵتنەستاندم؟
بۆخۆشم  گوتی:  كاڵەکەخڕە 

ببوورە،  پێگەیی؛  ئاوم  درەنگ 
ئاگات  بۆخۆت  دەبێ  بەاڵم 

لە خۆت بێ.
گوتی:  شووتییەکۆڵە 
چونکێ  چش،  دەی 
منیش  هەڵتنەستاندم، 
تۆ  دێم  ئەوشۆ 

دەتەقێنم!
ئێستا  کە  ترۆزییەک 
نەخەوتبوو، چاوی 

تۆوی  هات؛  بەیانی  وەرزێڕەکە  لێبوو، 
تا  عەرزی  بن  خستەوە  کاڵەکەخڕەی 
دیسان شین بێتەوە، دوایی کاڵەکەخڕەی 
نیوەڕۆ  سبەینێ  بۆ  ماڵێ.  بردەوە 
خەبەر  وە  درەنگ  دیسان  شووتییەکۆڵە 
هات، بە سەر کوولەکەیەک دا گوڕڕاندی: 
دیسان ئاو تەواو بوو، بۆ کاتی ئاوداشتن 

هەڵتنەستاندم؟
كوولەکەکە گوتی: بانگم کردی، ترۆزیش 
باش تر  هەڵنەستای.  هەر  کردی،  بانگی 
ئاوداشتنی  کاتی  ئاگاداری  بۆخۆت  وایە 

بێستانەکە بی.
بن  چووە  بە خشپەخشپ  شووتییەکۆڵە   
کوولەکەکە و گوتی بەڵێن بێ ئەوشەویش 

تۆ بتەقێنم!
بوو.  زەرد  ڕەنگی  و  ترسا  كوولەکەکە 

گوتی: ماڵتە خۆ من ئێستا نەگەییوم!
و  نەدایە  گوێی  شووتییەکۆڵە  بەاڵم   
جێ  بە  بڕکەکەی  شەودرەنگان، 
هێشت و چوو خۆی بە کوولەکەکە 
فەقیر  کوولەکەی  وەڵاڵ  دادا. 
تەقی. كابرای وەرزێڕ بەیانی 
هات، لێی کردەوە، تۆوەکەی 
چاندەوە و بردییەوە بۆ ماڵێ. 

ترۆزییەکە چاوی لێبوو.
ڕۆژەکەی دیکە بۆ سێیەم 
وە  شووتییەکۆڵە  جار 
نیوەڕۆ  نەهات.  خەبەر 
بوو  خەریک  توونیان  لە 

فۆلکلۆر

داڕشتنەوە:لەیالساڵحی



هەموو  ڕاپەڕی.  خەو  لە  بخنکێ، 
ئیدی  جار  ئەو  زانیان  میوەکان 
هەر زۆری ڕق هەستاوە؛ چونکە 
دیسانیش فریای کاتی ئاوداشتن 
سەر  بە  یەک بەخۆی  نەکەوتبوو. 
میوەکانی بێستانەکە دا گوڕڕاندی: 

بۆ هەڵتانەستاندممممممممم؟
گڕکەکان  نەداوە،  واڵمی  كەس 
خۆیان لە بن گەاڵکان شاردەوە، 
خەیارەکان هەاڵتن و باینجانەکان 
هەموو  دزییەوە.  خۆیان  سەری 
شووتییەکۆڵە  ئەوەی  ترسی  لە 
چاوان  لە  خۆیان  نەیانتەقێنێ، 
بۆ  گوڕڕاندی:  دیسان  کرد.  ون 

هەڵتاننەستاندممممممممم؟
شووتییەکۆڵە  گوتی:  ترۆزییەکە 
ماڵتە،  بکەین  قسە  دوو  با  وەرە 
وە  بۆخۆت  مەگوڕڕێنە.  ئەوەندە 
خەبەر نایەی دەنا هەموو بانگمان 

کردی.
من  بڕکەکەی  الی  ئەوشۆ  وەرە 

بخەوە، بەیانی هەڵتدەستێنم.
الی  بێمە  گوتی:  ڕقەوە  بە  شووتییەکۆڵە 
چۆن  بڵێم  پێت  با  بەاڵم  دێم،  حاح!  تۆ!؟ 

دێم. ئەوشەو تۆ دەتەقێنم!
ترۆزی  بەاڵم  چوو!  زراویان  میوەکان   
نەترسا. دیتبووی شووتییەکۆڵە چۆن خۆی 
بە کاڵەکەخڕە و کوولەکە دادا. بۆیە چوو لە 
بن بەردێکی تیژ خۆی داگرت و نەخەوت.
  درەنگانێک شووتییەکۆڵە بە خرتەخرت 
بە  خۆی  کە  کرد  لوول  خۆی  بوو،  پەیدا 
ترۆزییەکە دادا، بەاڵم ڕاست خۆی بە بەردە 
ترۆزی  بەیانی  تەققی!  وەڵاڵ  دادا،  تیژەکە 
تۆوەکەی  خەریکە  شووتییەکۆڵە  دیتی 
خۆی لە بن عەرزی دا دەچێنێتەوە تا ساڵی 

داهاتوو دیسان شین بێتەوە.
لێی پرسی: شووتییەکۆڵە ساڵی داهاتووش 

ئەگەر شین بوویەوە، هەر دەمانتەقێنی؟
شووتییەکۆڵە هیچی نەگوت. خەریک بوو 

فکری دەکردەوە ... .



سێوەسوورەکەیباخم
چکۆلەوکەمێچاخم
بەرھەمیباخەوانم

میوەیبەتاموجوانم
ھاوڕێکەمسەوزوزردە
وەکمندەرمانیدەردە

بەگازێبزانەچۆنم
زۆرئاوداروبەبۆنم

ڕۆژێسێوێگەربخۆی
لەشساخیتاقانەتۆی

سێو ٥_٧ساڵ

سوڕەییاڕەحیمی
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نەققاشیسەردەشتـنەسومووساالن

سانیاڕەسووڵی

دڵخۆششێخە محەممەدئەحمەدییان

پەریاشەخسە



سوژین و رتبە اول نقاشی کودک در آمریکا

رتبه اول شھرستانی جشنواره مدرس کوچک
رتبه اول قصه گویی شھرستان
رتبه اول خبرنگاری شھرستان

رتبه برتر منطقه، جشنواره مدرس کوچک
رتبه برتر طرح خوانای شھرستان

دانش آموز مدرسە سید یوسف شریفی مەهاباد

پنج  کودک  صفائی نژاد“،  ”سوژین 
مسابقات  در  سنندجی  ساله ی 
آمریکا  در   ٢٠٢١ نقاشی  جھانی 
این  کرد.  کسب  را  اول  رتبه ی 
کودک خالق و هنرمند کورد، عضو 
”هوش آزما“  استعدادیابی  مرکز 
است کە در مسابقە جھانی نقاشی 
است“،  عشق  ”عشق،  موضوع  با 
توانست رتبە ی نخست را بە خود 

اختصاص دهد.
 نقاشی این کودک خالق کورد به 
عنوان نماد مسابقات انتخاب شده 
آرت“  ”لینک  موسسه ی  توسط  و 
چاپ  استیکر  و  تی شرت  روی  بر 
به فروش می رسد و سود  و  شده 
حاصل از این فروش برای آموزش 
سراسر  کودکان  به  هنر  رایگان 

جھان صرف خواهد شد.
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قوتابخانەیمەحموودسەفاـمەھاباد قوتابخانەیگوڵھایئەندیشەـمەھاباد

تەنانشاشانی ئاریانئاقایی

کاریدەستیونەققاشی

ناریابەگی ناریابەگیئاینوورتەنیان

قوتابخانەیگوڵھایئەندیشەـمەھاباد

کاریدەستیونەققاشی

ئاینوورتەنیان

قوتابخانەیمەحموودسەفاـمەھاباد قوتابخانەیمەحموودسەفاـمەھابادقوتابخانەیگوڵھایئەندیشەـمەھاباد قوتابخانەیگوڵھایئەندیشەـمەھاباد

قوتابخانەیڕەحمانشافعیـمەھاباد



وردیلەی وردیلەی 
  ئەرک ناس  ئەرک ناس

گوتی  و  فڕێدا  چاویلکەکەی  «وردیله» 
چاویلکە!  بێ  چاویلکە  الوە  بەو  ”لەوە 
ئیدی چاویلکە م ناوێ“. چاویلکە کەوتە 
بە  کرد  دەستی  و  زبڵەکە  الی سەتڵی 

گریان. 
بۆ  ئەوە  پرسی:  لێی  زبڵەکە  سەتڵی 

دەگری؟ 
چاویلکە گوتی: لە بەر ئەوەی خاوەنەکەم 

منی فڕێداوە! 
فەرموو  چاکە!  زۆر  گوتی:  سەتڵەکە 

وەرە نێو زگی منەوە!
درگای بۆ کردەوە. چاویلکە قیژاندی: 

وەی لەو بۆگەنە! 
لە دڵی خۆی دا گوتی: جا بۆ تێکەڵ زبڵی 
شووشەم  ساخم.  هێشتا  خۆ  من  بم؟ 
نەشکاوە و دەسکە کەشم خوار نەبووە. 

هەر وردیلە منی ناوێ. زۆر چاکە 
با نەیەوێم! منیش لێرە دەڕۆم. 

وردیلە  داهات.  شەو    
)تمرین(  ویستی  ڕاهێنانەکەی 
بە  واڵت  تەواوی  بنووسێ. 
گەڕا.  چاویلکەکەی دا  دوای 
گوتت  ئەگەر  نەیدیتەوە!  بەاڵم 
ئەو  بوو؟  کۆێ  لە  چاویلکەکە 
سەرخۆش  و  خۆشحال  بۆخۆی 
دەخوالیەوە،  بۆی  ال  لەو  ال  لەم 
بۆ  بگەڕێتەوە  نەیدەویست  بەاڵم 

الی وردیلە. 
ئای فەقیرە وردیلە!

٩ـ١١ساڵ

بۆکان

شەرارە وەزیفەشناس
وەرگێڕ:کانیاخزرنژاد
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براکەی من چاوگەشە
برژۆڵەکانی ڕەشە

دیم لە باوەشی دایە
بزەی لە سەر لێودایە

دایە دەڵێ هاوڕێتە
ئەو پشتیوانی ڕێتە

بانگی دەکەم دەڵێ گیان
برا بچکۆلەی چاوجوان
لە مەکتەب کە دێمەوە

چاوەڕێمە بێمەوە

کاکە
٥-٧ساڵ

سەقز ژاڵەسەفییاری
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"نۆقڵ و تۆشەت بۆ هێنام
کوانێ کەیک، کوا بادام؟"

منیش ماچێکی ئەکەم
زۆر چاوەڕوانی ناکەم
دەڵێم تۆشەم لە الیە

دوای خواردنەکەی دایە
براکەی من جوان چاکە
ئەویش پێم دەڵێ کاکە



من و باوکم لە بووسان
وە تەک یەکا هەردکمان

وەهاران سەوزی دنیم
تاوسانان سەوزی چنین
جا یاریمەی ڕای بیجاڕ
وەیمەی تا پشت بازاڕ

چەپک چەپک وەسیمەی
لە وەردەممان دانیمەی 
قاو کەیم: بیانەو ئەرزانە

سەوزی تازەی بەیانە

سەوزیی بیجاڕسەوزیی بیجاڕ
ئەمیرپارسا مرادی

بیجاڕ

مێرمنداڵ

لە حەڵوایی چنیمەی
ڕای ئیوە ئاوردیمەی

قیمەتەکەی لەبارە
ڕای ناو دووڵمە و ڕای خواردن

ڕای سەوزی وشکەو کردن
بیانەو بیانەو لەی بووەن

ئمڕووژی سەوزی بخوەن
با هەر ساڵم بمینن

ئیش و نەخوەشی نەوینن

حەڵوایی: ناو محەلەیەک لە بیجاڕ
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جیڕجیڕەکجیڕجیڕەکجیڕجیڕەک
٥ـ٧ساڵ

ڕەزامەوزوونی

کرماشان

جیڕجیڕەکم، ساز دێرم
مەتەڵ دێرم، ڕاز دێرم

ژەنم، خوەنم، هەر وە مەیل
ماڵم، ها ناۆ دیوارەیل
بیوچگ و پڕ لە ڕازم 

نە خوەم دیونێ، نە سازم
ئەگەر هاتی وە ماڵم
سازم ها ژێر باڵم 

ها ها ها، هەێ هەێ هەێ 
سازم ها پیم نیەونیدێ



قەرەنتینەقەرەنتینە

ئێستا  و  بووە  گرتووخانە  جاران 
قەرەنتینەی  بۆ  شوێنێک  بووەتە 
ئەو کەسانەی کە تووشی نەخۆشیی 
کەسایەتی  «ئانی»  بوون.  ئێسکۆرچ 
لەو  یەکێکە  ڕۆمانەکە  یەکەمی 
ڕاست  پشکنینەکەی  کە  کەسانەی 
«ئێتیک»  بۆ دوورگەی  و  دەردەچێ 
«ئانی»  بڕیارە  ڕادەگواسترێ. 
پاشماوەی تەمەنی کورتی خۆی لەو 
دوورگەیەدا ڕابوێرێ، بەاڵم هەست 
بە نھێنییەکی قورس دەکا و هەوڵ 
بە  ڕوو.  بخاتە  نھێنییە  ئەو  دەدا 
هەندێ بواردا تێپەڕ دەبێ کە شوێن 

دەخاتە سەر کەسایەتییەکەی.
 ئەو ڕۆمانە هاندەرێکی یەکجار باشە 
بۆ ئەو مێرمندااڵنەی خۆ لە قەرەی 
سەرەڕای  و  دەدەن  گەورە  کاری 
کۆمەڵگا  ڕاست  لە  کەمیان  تەمەنی 
دەکەن.  بەرپرسایەتی  بە  هەست 
نھێنییە  لە  دەکرێ  وایە  پێیان 
دژوار و چەپەڵەکان بگەن و بە پێی 
توانای خۆیان و بگرە زیاتریش، بۆ 
کۆمەڵگا  داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ 

هەوڵ بدەن و سەرکەوتووش بن.

بانگێشتنتان دەکەین بۆ خوێندنەوەی 
ئەم ڕۆمانە.

ڕۆمانی مێرمندااڵنی «قەرەنتینە» نووسراوەی 
"جێنیفێر ئان نیلسۆن"، خاتوونە نووسەری 
قەڵەمێکی  خاتوونە  ئەم  ئامریکایی یە. 
مێرمندااڵن.  جیھانی  بۆ  هەیە  بەهێزی 
بێجگە لەو ڕۆمانەش سێیانەی بەناوبانگی 
بە ناوی «بەرز بوونەوە» و ڕۆمانێکی دی 
بە ناوی «پشت هێڵەکانی دوژمن» نووسیوە 

کە دەنگدانەوەیەکی زۆریان بووە.
  لە ڕۆمانی «قەرەنتینەدا پەتایەکی سەخت و 
پڕمەترسی و مەرگاوی بە ناوی «ئێسکۆرچ» 
بەرپرسەکان  و  دەبێ  وەر  واڵت  بە 
ئازمایش  خەڵک  هەموو  دەدەن  بڕیار 
ئازمایشەکەیان  وا  ئەوانەی  بکردرێ. 
بنێردرێنە  گیرۆدەبوونیانە،  نیشاندەری 
کە  «ئێتیک»،  )تبعیدگاە(ی  دوورگەی 

ناساندنی کتێبناساندنی کتێب

پێشەوا ڕەزایی
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ڕێوانودارستانڕێوانودارستان 

٩ـ١١ساڵ
فەڕانسە

ئاراننەججاڕی

ڕێوان  ڕێوان.  ناوی  بە  بوو  کوڕێک   
بچێتە دارستان. زۆر  بوو  زۆری پێخۆش 
جار لەگەڵ باوکی دەچوو بۆ دارستانەکەی 
نیزیکی ماڵیان. ڕێوان وەیدەزانی بەباشی 
نێو  لە  باوکی  لەگەڵ  دەناسێ.  دارستان 
دارستانەکەدا هەندێ جار سمۆرە و ئەسپ 
و جاروباریش سەگیان دەبینی. ڕێوان 5
ساڵی بوو کە چوو بۆ نێو دارستان. ڕۆژێک 
گەورە  ئەگەر  گیان  ڕێوان  گوتی:  باوکی 
بووی دەتوانی بەتەنیا بچییە نێو دارستان. 
ڕێوان گوتی: ئەگەر بوومە چەند ساڵ 
بابە؟ باوکی گوتی: پازدە یان شازدە ساڵ 
بە  بوو  ڕێوان  چوو،  و  هات  ساڵ  کوڕم. 
بابە  گوتی:  ڕێوان  ڕۆژێک  ساڵ.  دوازدە 

دەتوانم بەتەنیا بچمە نێو دارستان؟ دوور 
ناڕۆم بابە! 

چون  دیتی  کردەوە  بیری  باوکی 
ڕێوان  و  ماڵیانە  نیزیک  دارستانەکە 
کوڕم،  باشە  گوتی:  بۆیە  بچێ  دەتوانێ 

بەاڵم دوور نەڕۆی دەنا بزر دەبی. 
باوکی  و  بوو  خۆشحاڵ  زۆر  ڕێوان 
ماچ کرد و گوتی: زۆر سپاس. ون نابم. 
دارستان  بەرەو  ڕێوان  دێمەوە.  زوو 
گەورە  ئیتر  دەکرد  هەستی  وەڕێکەوت. 
بووە و دەتوانێ بەتەنیا بچێتە نێو دارستان. 
شوێنێکی دیتەوە پڕ بوو لە مانگا، لەگەڵ 
بۆ  چوو  دواتر  کرد.  یاری  مانگاکان دا 
ڕێوانیان  چون  و  مێشەنگوینەکان  الی  بابە  گوتی:  ڕێوان  ڕۆژێک  ساڵ.  دوازدە 
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دەناسی، هەنگوینیان دایە و توانی کەمێک 
هەنگوین!  خۆشە  چەند  بخوا.  هەنگوین 
پێخۆش  دارستانەکە  ئەوەندەی  ڕێوان 
کە  هاتووە  ڕێگایەک دا  بە  نەیزانی  بوو 
ئەوجار  و  نەڕۆیشتووە  پێی دا  پێش تر 
بتوانێ  کە  گەڕا  زۆر  بووە.  بزر  کە  زانی 
ڕێگایەک بدۆزێتەوە، بەاڵم نەیتوانی. لەو 
تەنیشت  لە  ڕێوان  باری.  باران  کاتەدا 
دارێک هەڵترووشکا و کەمێک گریا. وە 
کە  گوتبوو  پێی  باوکی  کە  هاتەوە  بیری 
نابێ دوور بڕوا، دەبوو چی بە باوکی بڵێ 

ئەگەر گەڕایەوە؟ 
کە  بوو  دەنگێک  لە  گوێی  ناکاو  لە 
دەتبەینەوە  ئێمە  ڕێوان،  مەترسە  گوتی: 

بۆ ماڵەوە و ڕێگات پێشان دەدەین! 
ئیوە  کێیە؟  گوتی:  و  هەستا  ڕێوان 
دارەکانی  ئێمە  گوتی:  دەنگەکە  کێن؟ 
بوو،  سەیر  پێ  زۆری  ڕێوان  دارستانین. 
یانی دارەکان قسە دەکەن؟ بەڵێ وا بوو، 
ئاژەڵەکانیش  دەکرد!  قسەیان  دارەکان 
ترسا،  هێندێک  ڕێوان  دەکرد!  قسەیان 
نێو  ئارامیی  بە  هەستی  دواتر  بەاڵم 

دارستانەکە کرد. 
ئێوە  باشە  سەیرە!  زۆر  گوتی:  ڕێوان 

چۆن قسە دەکەن؟ 
ئێمەش  گوتی:  و  پێکەنی  دارێک 
بۆیە  دەژین.  و  هەیە  گیانمان  تۆ  وەک 
دەتوانین قسە بکەین وەکوو تۆ. دارێکی 
باوکت  لەگەڵ  پێش تر  تۆ  گوتی:  دیکە 
دەنگی  لە  گوێت  بۆیە  ئێرە،  بۆ  دەهاتی 

ئێمە نەدەبوو. ڕێوان وە بیری هاتەوە کە 
دەتوانن  گوتی:  ماڵەوە،  بگەڕێتەوە  دەبێ 
ڕێگای ماڵەوەم پێشان بدەن؟ سمۆرەیەک 
بەاڵم  باشە،  زۆر  گوتی:  دارەکە  سەر  لە 
دارەکان  نەبی!  بزر  هاتییەوە  کە  ئەوجار 
گەڕانەوەیان  ڕێگای  یەک  بە  یەک 
پێشانی ڕێوان دا و ئاژەڵەکانیش لەگەڵی 
دەڕۆیشتن. ڕێوان کە لە دارستانەکە هاتە 
ئاژەڵەکانی  و  دارەکان  سپاسی  دەرەوە، 
بەرەو  و  لێکردن  ماڵ ئاوایی  و  کرد 
سەر  لە  ڕێوان  باوکی  گەڕایەوە.  ماڵ 
ڕێوان  بە  چاوی  وەستابوو،  کۆاڵنەکەیان 
بە  دەگەڕێتەوە.  ماڵ  بەرەو  کە  کەوت 
کوێ  لە  کوڕەکەم  گوتی:  نیگەرانییەوە 
ڕێوان  گەڕایەوە؟  درەنگ  وا  بۆ  بووی، 
و  دایەوە  باوکی  واڵمی  پێکەنینەوە  بە 
گوتی: بابە گیان لە نێو دارستانەکەدا بزر 
بەاڵم  گیان!  بابە  ترسام  زۆریش  بووم، 
هەتا  دارستان  نێو  ناچمە  بەتەنیا  ئەوجار 
ئافەرین  گوتی:  باوکی  نەبم.  گەورەتر 
کوڕەکەم، منیش ترسام، بۆیە جارێکی تر 
هەتا  دارستانەکە  نێو  بچییە  بەتەنیا  نابێ 
گەورەتر نەبی. ڕێوان فێر ببوو کە بەتەنیا 
نەچێتە نێو دارستانەکە، هەموو جارێ وە 
بیری دەهاتەوە کە دارەکان و ئاژەڵەکان 
یارمەتیان داوە کە بگەڕێتەوە ماڵێ. چەند 
ببوو دەیتوانی  ڕێوان گەورە  ساڵ دواتر، 
لەگەڵ  و  دارستانەکە  نێو  بچێتە  بەتەنیا 
هاوڕێیەکانی سەردەمی منداڵی واتە دار و 

ئاژەڵەکان قسە بکا.
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ھمهھمهگناھکاریم!بۆکان
آخرین  به  و  زدم  ورق  را  کتاب 
واقعا  اینجا،  تا  رسیدم،  داستان  صفحه ی 
هم  جالبی  اسم  بود،  جالبی  داستان 
چه  نویسنده اش  ”سوگواری“،  داشت، 
می دانم  فقط  نمی آید!  یادم  بود؟  کسی 
است.  شده  نوشته  ماهرانه ای  طرز  به 
غرق تماشای صفحەی آخر داستان بودم 
از  داد عجیبی  و  ناگھان صدای جیغ  که 
بیرون شنیدم. با نگاهی سرشار از حیرت 
بیرون خیره شدم. خندەام  بە  پنجره  از 
راستش  دیوانەاند!  واقعا  مردم  گرفت. 
به  این حرفم را  ندارم که دلیل  حوصله 
شما توضیح بدهم، خسته ام! مطمئنم شما 
دیوانەای  مرد  عجب  می گویید  االن  هم 
هستم! اما نیستم، شاید هم باشم، مطمئن 
کجا  از  شما  ببینم،  کنید  صبر  نیستم. 
می دانید که من مرد هستم؟ یادم نمی آید 
واقعا درست  اما  باشم!  به شما گفته  که 
قضاوت  بیش تر  مردم  که  می گویند 
می کنند! از شما خواهش نمی کنم، ولی من 
را قضاوت نکنید، خستەتر از آن هستم 
که دلیل و حرف های شما را بشنوم. آه، 
حتما فکر می کنید که من مردی غرغرو 
اما  ”خستەام“!،  می گوید:  فقط  که  هستم 
هستم،  خسته  االن  فقط  نیست،  اینطور 
نیست،  خودم  تقصیر  همیشه  هم  شاید 
زندانی  و  گرفت  نمی توان  را  خستگی 
کرد، فقط می توان آن را پذیرفت. برای 
خستگی  کردن  دور  گزینەی  شاید  شما 
نه!  اما برای من  هم وجود داشته باشد، 
کتاب  گاهی  نیستم،  بیش  پیرمردی  من 
می خوانم و گاهی هم نه شاید هم بیش تر 

با  یا  و  می گذرانم،  خستگی  با  را  وقتم 
بیرون  بحث  که  االن  آه.  رفتن.  بیرون 

رفتن شد، بھتره که کمی بیرون بروم.
سمت  به  و  شدم  بلند  جایم  از  آرام 
در رفتم، همیشه فکر می کردم که هوای 
بیرون به من کمک می کند که با ارادەتر 
قدم بردارم، شاید. باالخره بعد از همەی 
مردم  آمدم،  بیرون  به  گفتن هایم  شاید 
هراسان  بعضی  بودند،  آمده  بیرون  هم 
خود  راه  به  دیگران  به  توجه  بدون  و 
ادامه می دادند و بعضی ها هم با آرامش.  
البته شاید فقط خود را در قالب آرامش 
طرف،  آن  در  بودند،  کرده  جاگذاری 
می رفتند،  راه  شادی  با  کودک  تعدادی 
به نظر احساس آن ها واقعی تر بود، بقیه 

همه مصنوعی بودند، شاید.
کنارم رد می شد  از  که  نفری  به هر 
قضاوتی  هم  گاهی  و  می کردم  نگاهی 
می کردم، اما االن از شما خواهش می کنم 

که مرا قضاوت نکنید، خستەام!
ــ قدم هایم را تندتر کردم و با تمام 

وجود از روزم لذت بردم.
حرفم خیلی کلیشەای بود نه؟ شاید. 
خیلی  که  فھمیدەاید  االن  تا  که  می دانم 
اهل گفتن اینجور حرف ها نیستم و االن 

هم همین یک جمله را سرهم کردم.
چ  که  فھمیدەاید  االن  تا  که  می دانم 
احساس  بیش تر  اما  هستم!  مردی  جور 
می شناسید!  کم  خیلی  را  من  که  می کنم 
معلم  اگر  می دهم،  حق  شما  به  بار  این 
بودم، به شما بە جای صفر، ٢٠ می دادم، 
چون خودم هم احساس می کنم که آن 

الیامجیدی
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چنان از خودم تعریف نکردەام، پس صفر 
که  هم   ... و   ١٨ و   ١٩ نیست،  مناسب 
نمره نیستند، پس همان ٢٠ بھتر است، 
دو  فقط  شطرنج،  خانەهای  مثل  درست 
رنگ وجود دارد و تو فقط مالک یکی از 
آن ها می شوی، یا سیاه، یا سفید. بچه که 
بودم، می خواستم که مالک هر دو باشم، 
اما به مرور فھمیدم دنیا شطرنجی است و 
همان هم بھتر است، من در زندگی ام یک 
بار هم نتوانستەام مالک یکی از رنگ های 
به  خودشان  آن ها  باشم،  سیاه  و  سفید 
بوم نقاشی زندگی من آغشته می شوند و 

می روند، به همین راحتی.
وقت ها  بعضی  خودم  من  هم  شاید 
یکی از رنگ های سیاه و سفید را انتخاب 
می کردم، مطمئن نیستم، آن جور که یادم 
رفته  سیاه  سمت  به  بیش تر  من  است، 
سیاه  سمت  به  هم  فردا  که  این  بودم، 
فردا  از  چون  نمی دانم،  را  نه  یا  می روم 
فقط  برایم  دیگر  شاید  نیستم،  مطمئن 
هم  هنوز  اما  باشد،  داشته  وجود  امروز 
شاید  سیاه؟  چرا  که  است  سوال  برایم 
چون از درون سیاه شدەام ...و یا شاید ... 
آه، فکر می کنم برای گفتن این حرف ها 

زیادی خستەام.
است  عجیب  ولی  خسته ام،  می گویم 
که برای گفتن ”خسته ام“، خسته نیستم! 
می بینید؟! من حتی خودم، خودم را قضاوت 
دنیاست!  این  تقصیر  همەاش  می کنم! 
این  و  می ماندم  خانه  که  بھتر  همان 
اما راستش مشکلم  حرف ها را نمی زدم، 
بمانم. خانه  در  نمی توانم  که  است  این 
خیلی  من  می گویید،  چه  می دانم 
دست  اما  می کنم،  عوض  را  نظرهایم 
می کنم،  فکر  اینطور  البته  نیست،  خودم 
فکر  جور  چ  واقعا  که  نمی دانم  را  قلبم 
به شما رحم می کنم  را  بار  این  می کند. 
و دوباره نمی گویم که خستەام، فکر کنم 
بدون خسته بودن هم بتوانم زندگی کنم.
آه، خودم هم نمی دانم چه می گویم!

حرف هایم  شنیدن  از  حتما  می دانم، 

گیج و خسته شده اید.
نمی خواستم شما را ناراحت کنم و یا 
کاری کنم که من را قضاوت کنید، اما واقعا 
به امروز و شما نیاز داشتم تا این حرف ها 
را بزنم، در تمام این سال ها،  منتظر چنین 
روزی بودم منتظر شما! می دانید، من در 
جامعه ای قدم بر زمین گذاشتم و بزرگ 
شدم که فقط سطحی می نگریستند، فقط 
بورزید،  عشق  دیگر  هم  به  می گفتند 
نمی گفتند.  را  ورزیدن  عشق  چگونه  اما 
نبودم،  بیش  بچه ای  وقتی  می آید  یادم 

نمی دانستم که عشق چیست.
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نازدار،  باڵ نه خشینی  په پووله ی  چوار 
هاوڕێ بوون و به  خۆشی له جاڕه گوڵێکی 
ڕازاوه دا ده ژیان. له  به یانییه وه   تا ئێواره  به 
 دڵی خۆیان ده هاتن و ده چوون و   شیله ی 
گواڵنیان دەمشت، به تایبه تی ژاڵه یه ک له 
هێنده   شیله ی  که   هەبوو  کانی ساردێ 
هه نگوینه  ئه تگوت  بوو،  شاز  و  شیرین 
تامه زرۆی  زۆر  هاوڕێیه ش  چوار  ئه م  و 

بوون و هه میشه  سه ردانیان ده کرد.
ته وه زه ل  زه رگه ته یه کی  ڕۆژێک  هه تا   
و  ئاوه   و  کانی  ئه و  الی  که وته   ڕێی 
کردی  و  که وت  ژاڵه که     گوڵه   به   چاوی 
خۆی.  ماڵی  و  حه سانه وه   جێگه ی  به  
جڕوجانەوەرێکی  هیچ  نه یده هێشت 
ئه م  ئه یگوت  و  بێته وه   نیزیک  لێی  تر 
به هرەیە   ته نیا ئی خۆمه  و نابێ که سی تر 

لێی به هره مه ند بێ!
و  بوون  دڵگیر  زۆر  به وه   په پووله کان   
الشیان وا بوو ئه و گوڵه  به شی هه مووانه  
و  ئه بێ  نییه  که س  تاکه که سیی  مافی  و 
هه موو الیه ک لێی به شدار بن، به اڵم خۆ 
زه رگه ته  ئه مانه  نه ده چوو به  گوێی دا و به  
زۆرداری و ملھوڕی و به  هێزی چزه ی 

یهکیهتییهکیهتی
هه موویانی تۆقاندبوو و لێی ده ترسان!

 په پووله کان زۆر په رۆش بوون و بۆ ته گبیر 
و  پیر  خاڵخاڵۆکه ی  الی  چوونه   ڕاوێژ  و 
گوتن  پێی  ئه ویش  خواست.  لێ  ڕێنوینیان 
یه ک گرتن  به   ته نیا  بارودۆخێک دا  له وه ها 
به   پاشه کشێ  ئه توانن  یه کترین  پاڵپشتی  و 

زۆردار بکه ن و له  هه ڵه که ی تێگه یه نن.
 هه ر بۆیه  بۆ به یانی په پووله کان چی هاوڕێ و 
جڕوجانەوەری ئه و ناوه یان ئاگادار کرد هه تا 
له  الی گوڵی ژاڵه که  کۆوه  بن و له  به رامبه ر 

زه رگه ته ی زۆرداردا بوه ستن.
د اعبایە  هه مووه   به و  چاوی  زه رگه ته   کاتێ   
ویستی  و  نایه   ده ره قه تیان  که   زانی  که وت، 
هه ڵفڕێ و هه ڵێ که  چوار په پووله که  بانگیان 
کرد و گوتیان ئه گه ر پێی خۆش بێ ئه توانێ 
به و  هاوڕێیان،  ببێته   و  بمێنێته وه   له وێ  هه ر 
مه رجه ی هاوبه شی یەک بن و مافی یه کسانی 

ڕه چاو بکا.
 له و ڕۆژه  به  دواوه  له  هه موو جاڕه گوڵه کان دا 
زه رگه ته  و په پووله  و هه موو جڕوجانەوەرەکان 
پێکه وه  به  ئاشتی و ئازادی ئه ژیان و له  هه موو 
ئه گرن  ڕێز  به گشتی  و  هاوبه شن  شته کان د ا 

له و چوار په پووله  باڵ نه خشینه  نازداره  ... .

٩-١١ساڵ
بانە

باوکینیشتمان



سێحربازی بێ ئەزموون

وەرگێڕ: ئاترینا نەسروڵاڵهی
یووهان ولفگانگ فن گوتە        

مێرمنداڵ
بۆکان

سێحربازێک شاگردێکی هەبوو؛ ئەو شاگردە 
پێی وا بوو زۆر زیرەکە. ڕۆژێک سێحربازەکە 
ویستی بچێ بۆ شار، لە شاگردەکەی ویست 
عەرزەکە بە ئاوێکی زۆر بشواتەوە. شاگردەکە 
کە خۆی پێ بەتوانا بوو ویستی لە سێحرێک 
کەلک  ببوو  لێ  گوێی  مامۆستاکەی  لە  کە 
وەربگرێ و خۆی ماندوو نەکا. گوتی: «گەسک! 
گەسک! دەست و پێیەکت هەبێت. بڕۆ سەر 
ئاو.» لە  بکە  پڕ  سەتڵەکان  و  ڕووبارەکە 
ئاوەکەی  لێھات.  ڕۆبۆتی  وەکوو  گەسک   
عەرزی  سەر  لە  و  هێنای  و  هەڵگرت 
هاتەوە.  دیسان  و  ڕۆیشت  ڕشتی. 
ڕشت. ماڵەکە  سەنگچنی  سەر  لە  ئاوەکەی 
بوو،  تەڕ  بەتەواوی  عەرزەکە  سەر  کاتێک   
بەاڵم  ڕاوەستە!»  «تەواوە!  گوتی:  شاگردەکە 
گەسک تەنیا ڕستەکانی تایبەتی سێحربازەکە 
وێردانەی  ئەو  شاگردەکە  دەبوو.  حاڵی 
چوو  هەر  گەسکەکە  چووبۆوە.  بیر  لە 
گرتی. ئاو  هەموو  ماڵەکە  هەتا  هێنا  ئاوی 
بگرێ،  گەسکەکە  پێشی  ویستی  شاگرد   
کاری  بە  درێژەی  شێتانە  گەسکەکە  بەاڵم 
دادا  عەرزی  بە  چکۆلەی  کوڕە  دەدا؛  خۆی 
و ئاوی پێداکرد. کوڕەکە تەورێکی هەڵگرت 
و گەسکەکەی لەت لەت کرد، بەاڵم سوودی 
دۆزەخی  گەسکێکی  لەتێک  هەر  لە  نەبوو؛ 

لە خزمەت فەیلەسووف دا     

ڕووبارەکە  بەرەو  و  دەرەوە  دەهاتە  دیکە 
دەهێنا.  ئاوی  لە  پڕ  سەتڵی  و  دەڕۆیشت 
لەوانە  و  ئاو  لە  بوو  پڕ  ماڵەکە  بەم جۆرە، 
بۆیەش  هەر  بخنکێ.  چکۆلە  کوڕە  بوو 
«بگە  کردن:  هاوار  بە  کرد  دەستی 
مامۆستا!» بدە  یارمەتیم  مامۆستا  فریام! 
ترووکانێک دا  چاو  لە  سێحربازەکە   
وێردێکی  و  لێدا  چەقەنەیەکی  گەیشتێ. 
خوێند. ئاوەکان چوونەوە بۆ نێو ڕووبارەکە 
و گەسکەکەش هەر بۆوە بە ئەو گەسکەی 
گوتی:  شەرمەزارییەوە  بە  شاگرد  پێشوو. 

دەکەم  لێبووردن  «داوای 
ترسام!» زۆر  مامۆستا! 
«هیوادارم  گوتی:  مامۆستا 

لێوەرگرتبێ  پەندێکت 
پاداشتی  منیش  و 
خۆم  زەحمەتەکانی 
وەربگرم. مرۆڤ نابێ 
بە توانایی گەلێک کە 
و  نییە  دڵنیا  لێیان 

نییە،  شارەزای 
بکا.» کایە 
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