
..گو و ھ.. چیرۆک بۆ مندان

نرەزا شوا: نووسینی

وان، ل کۆنی ـل باشووری کوردستان، ل شاری خانقینی قشنگ و ج
ـ بوو؛  و ھوـلوبخندە ھبوون، ناویان گجوانکیل و رووخۆش ویۆلـگڕەککدا، دوو کچ

تووبوون کویشماپنجن، تنیا بوودایکل و گڕەکدا لوساک و ل مانگکدایان لھردووک
. ستییان زۆر خۆشبوونوان ماکانیانوە، دراو

پکوەوە یارییان دەکرد، دوو ھاوڕی دەویست، یکتریان زۆر خۆشگو و ھ ،ھر ل منداییوە
یان ل ، ھردووکیپکوە چوون باخچی مندان، پکوەش چوون قوتابخانی بنڕەتدسۆز بوون، 
. ب زۆریش پکوە کۆششیان دەکرد، بوونژیرا و ـوریزیرەک و ھردووکیان . پۆلکدا دانران

گو وە دەچوون بۆ قوتاو ھکیانیان پبوە،بخانکڕشپوە،دەگوە بۆ ماان ت لنانت
ھاوڕێبۆی. دەسووڕانوەپکوە، ل گۆڕەپانی قوتابخانکیان دا، پشووەکانی نوان وانکانیشدا

".دوانی قوتابخان" قوتابییکانیان ناویان لنابوون

پۆلکیان دا، ھموو س ن پۆلی پنجمی بنڕەتی، ل خشتی وانکانی تگو و ھ گیش
ی یک، وانممانکشیممش بوو، سم وەرزشیان ھی وەرزش دا، مامۆستای وەرزش بۆ کوان ل

، گو کوت )تیپی ئوەند(و ) تیپی سیروان(،یاریکردنی تۆپی پ، پۆلکی کرد ب دوو تیپوە
کوت نوان تۆپک پکرد، وا رکوت یاری دەستی. تیپی سیروان و ھش کوت تیپی ئوەندەوە

ندەگۆردووکیان ھوە، ھو ھ رقایمی ب ریان بچوون، س کگوڕ و تاو بۆ تۆپ کتری یبی
یکتری کرد و یکتریان ب ختابار دەزانی، لمۆڕەیان ل یکتری ،ئازاریان پگیشت،کوتنکوت و

. نکتری زیزبیک لزویربوون، ئوە یکمین جار بوو 

.پکوە نسووڕانوە، پکوەش نگڕانوە بۆ ماوەل پشووەکاندائو رۆژە وەکو رۆژانی پشوو، 
. پوە دیاربووان شیانزۆریدتنگی و خمبارییکی

، چونک گو رەنگی سروشتی ک شتک رووی داوەک گو گڕایوە بۆ ماوە، دایکی ھستی کرد
ک گو و ،چووبیری بۆ ئوە ندەھرگیز دایکی .لوبخندە نبوویشی ترو، وەکو رۆژاننبو

.ھ ل یکتری زیزبووبن

برچاوم، شتک بووە؟تیگیان، ئاسایی نایگو: دایکی
گو :بران مک ماندووم، نیگمگیان، ک نا دایک .

ش، دایکی ھوەیم شر بھ ،مبارشخ ھ وە کرد، کستی بەھ.

چی رووی داوە؟، خمبار دیاریکاوە؟ ھ گیان، بۆ وا رەنگت ھبزڕ:دایکی
گیان، وەرزشمان کرد، ھیالک بووم: ھ دایک .
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مان رۆژئوارەی ھر خۆیبیدا، لژوورەک ل وە، گو :تای ھخ تای من و نخ ش خۆ ن
وەکو من ئازاری پگیشت، ئی بۆ لو کاتدا کسمان داوای لبووردنمان ل یکتری ، ئویش بوو

یاری ب رووحکی وەرزشییوەدی نداین، ک پویستسوننکرد؟ ئی مامۆستا ل سرەتای سادا
چۆن دەبت . پچوانی رووحی وەرزشییوەیکوات زیزبوونی ئم ببکین و ل یکتری ببوورین؟

ھر ئستا لگڵ دایکم دا من و ھ پکوە نچین بۆ قوتابخان و پکوە نگڕینوە بۆ ماوە؟ 
. بۆ مايان و داوای لبووردنی لدەکمدەچین

اوڕێ زیاترین، ئم خۆمان ب ـخۆ من و گو ل ھ: ھر ب ھمان ھست، ھش لبر خۆیوە
چۆن دەتوانین بب یکتری ھبکین؟ چۆن خوم لدەکوت . یکتری دەزانیندوو خوشکی دسۆزی

ھر ئستا لگڵ دایکم دا دەچین بۆ مایان، داوای لبووردنی گر ھر ئم شو ئاشت نبینوە؟ 
.لدەکم و ئاشت دەبینوە

 وەی کئ تبکتری بکاتی درچوونی ی کیان ئاگایان لو ھیچ الی و دایکی، ، گو دایکی، ھ
ھنگاوی مابوو ک ب لماڵ دەرچوون؛ پانزەا، ب نیازی چوون بۆ مای یکتریل ھمان کات د

ب گرمی ، کردان کرد و باوەشیان ب یکتری دابرەو پیری یکتری رای، گو و ھبگنیکتری
ھرگیز زیزبوونیان بنیشیان دا، ک. کردتری کماچکرد، داوای لبووردنیان ل یتر یکتریان

. دووبارە نابتوە
. ئم دیمن جوانیان، شادی و خۆشییکی  زۆری خست دی دایکی ھردووکیانوە

٢٠١٧: نرویـج


