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پێشەکی

باس  منداڵێک  کاتێک  دڵخۆشین  هەموومان 

دەبێت  چەکەرە  ال  ئەوەی  هەستی  دەکات  مافەکانی  لە 

خۆی  هەر  نیشتمانەکەی  ئارامی  و  سەقامگیری  لە  بەشێکە  کە 

خۆی  مافەکانی  و  ئەرک  چۆن  دەبێت  ئەوەی  بوێری  و  سەرکردایەتی 

نەوەی  دەکات  ئەوەیان  فێری  نامیلکەیە  ئەم  لێبکات  پارێزگارییان  و  بناسێت 

پەروەردەیەکی  وەکو  بکەین  دروست  قوتابخانە  و  خێزان  لەناو  چۆن  دەسپاک 

گۆڕانکاریەکان  لە  بێت  بەشێک  بێت  شکۆمەند  منداڵ  کەسایەتی  سەرەکی 

پێشێلکاریەکانی  و  هەڵەکان  لەسەر  هەبێت  خۆی  بۆچوونی  و  دید  و 

و  ووشەیەک  دەردەخەن  ئەوە  نوسینانە  ئەم  بەرامبەر  کەسی  مافی 

بکات. پەروەردە  مرۆڤێک  دەتوانێت  رستەیەک 
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ئامۆژگاری

من دڵخۆشم بە هاوکاری کردنی هەر کەسێک 
کە پێویستی بە هاوکاری بێت.

 لە باخچەی یاری مندااڵن پێویستە پارێزگاری 
لە کەلوپەلی یاری مندااڵن بکەین.

پێویستە ئاو و کارەبا بە فیڕۆ نەدەین لە کاتی 
بە کارهێنانی.

بۆ  بیگەڕێنەوە  دۆزیەوە  شتێکت  هەرکاتێک 
خاوەنەکەی، نیشانەی دەسپاکییە.
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نایخەمە  و  دانیپیادەنێم  کرد  هەڵەیەکم 
پاڵ کەسێکی دیکە. 

)ئەمە دادپەروەرییە(

الدان لە ڕیز پێشێل کردنی مافی کەسانی 
دیکەیە. 

)ئەمە گەندەڵییە(

هەموومان هەڵە دەکەین بەاڵم کەسی شایستە 
هەوڵی ڕاستکردنەوەی دەدات.

فێری ئەوە بین لە هەڵەکانمان نەترسین و 
باسی بکەین.

ئامانج

١

34

٢
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شوێنە  لە  دیکە  خەڵکانی  کردنی  هەراسان 
گشتییەکان.

)پێشێڵکردنی مافەکانە(

هەوڵ دەدەم لە قوتابخانەکەم گروپی هاوڕێیانی 

یاسا دروست بکەم مافەکانمان بناسێنن.
ئاشکرا نەکردنی ئەو نهێنیە کە زیان بە 

هەموومان دەگەیەنێت. 
)ئەمە گەندەڵییە(
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هەتا لەسەر ئەم خاکەم

چاو لە ماڵی کەس ناکەم

موڵکی گشتی ناو واڵت

وەک ماڵی خۆمە گشت کات

پەیمان بێ هەتاکو هەم

پارێزگاریان لێ بکەم

ڕەوشت جوان و دەسپاک بم

ئەستێرەی گەل و خاک بم

دەسپاکی و نیشتمان
کازم کۆیی
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مامۆستا

               
لطیف هەڵمەت

مامۆستامان پێی وتین
ناوی واڵت بنوسین

بەپیتی ڕازاوە و جوان
نوسیم ناوی نیشتمان

ناوی واڵت بەتامە
وەک هەنگوین و شەمامە

مامۆستا فێری کردین
ناوی واڵت بنووسین

مامۆستامان هەربژین
کە نوسینیان فێر کردین                                          
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کاروان قوتابییەکی ژیر و زیرەک و هێمن بوو لە پۆلی چواری بنەڕەتی، کاروان لەناو خێزانەکەی و الی 

مامۆستا و هاوڕێیانی هەردەم خۆشەویست بوو، چونکە هیچ کارێکی نەدەکرد کە دڵی کەسێک بڕەنجێ، 

ڕۆژێک لەکاتی گەڕانەوەی لە قوتابخانە لە نزیک ماڵەوەیان بڕێک پارەی دۆزیەوە و هەڵیگرت چووە 

ماڵەوە و راستەوخۆ پارەکانی دا دەست دایکی، وتی دایە گیان ئەم پارانەم لە ڕێگە دۆزیوەتەوە، دایکی

 ماچی کرد وتی ڕۆڵە ئافەرین بەاڵم لە کوێ کەوتبوو، کاروان شوێنی پارەکەی بە دایکی وت و نیوەڕۆ 

باوکی کاروان هاتەوە ماڵ و دایکی کاروان پارەکەی پیشاندا و پێی وت کە کاروان ئەم پارانەی لە ڕێگەی 

قوتابخانە دۆزیوەتەوە باوکی زۆر سوپاسی کرد، دوای ئاگادارکردنەوەی دراوسێکان دەرکەوت کە ئەم 

پارەیە هی دراوسێیەکی نزیک ماڵی کاروانە، دراوسێکە پەیوەندی بە باوکی کاروان کرد و ناونیشانی 

پارەکەی وت و باوکی کاروانیش پارەکەی دایەوە، ئەمیش زۆر سوپاسی باوک و دایکی کاروانی کرد کە 

کوڕێکی ژیر و دەسپاکیان پەروەردە کردووە، دراوسێکەی کاروان ڕۆژی دواتر سەردانی قوتابخانەکەی 

بۆ  کردەوە  ئاگادار  کاروان  ڕەوشت جوانیەی  و  کار  لەم  قوتابخانەکەی  بەڕێوەبەری  و  کرد  کاروانی 

هەڵوێستە  ئەم  سوپاسی  زۆر  و  قوتابیان  ڕیزی  ناو  هێنا  کاروانی  قوتابخانە  بەڕێوەبەری  بەیانی 

جوانەی کاروانی کرد و خەاڵتێکی جوانی پێشکەش کرد و چەپڵەیەکی گەرمیان بۆ لێدا و

بەرێوەبەر وتی :

ئەمە کارێکی دەسپاکانەیە هیوادارم هەمووتان وەک کاروان ڕەفتار بکەن.

کاروانی ژیر و دەست پاک
کازم کۆیی  
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قوتابیان سااڵنە لەسەرەتای خوێندندا دەتوانن لە نێوان خۆیان نوێنەر بۆخۆیان دیاری بکەن، ئەویش 

بۆ پۆل، بەمەرجێ  ئارەزووی نوێنەرایەتیان هەیە  ئەو قوتابیانەی  نێوان  لە  لە ڕێگای هەڵبژاردن 

کوڕ و کچی زیرەک و چاالکەکان بەشداری هەڵبژاردنەکە بکەن بۆ خۆ پااڵوتن بۆ نوێنەری پۆل، بۆ 

نموونە: ئەگەر دوو کوڕ خۆیان پااڵوت با دوو کچیش خۆیان بپاڵێون تاکو کچەکانیش هەست بە 

یەکسانی توانایان بکەن بۆ نوێنەرایەتی پۆل، بەم شێوەیە قوتابیان بەشێوەیەکی کرداری شارەزایی 

پەیدا دەکەن لەسەر مافی یاسایی. چونکە کاتێ دەنگیان بە نوێنەرەکانیان دا لە ئەنجامدا یەکێک بۆ 

نوێنەرایەتی دەردەچێت ئەو کاتە مافی یاسایی دەبێت هاوکاریان بکات لەبەر ئەوەی دەنگیان پێداوە.

ئەم هەڵبژاردنە بنەمای دەسپاکییە کە قوتابیان فێری هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد دەبن و لە ئایندەدا 

بەرپرسیاریەتی دەگرنە ئەستۆ بەپێی یاسا.

هەڵبژاردنی نوێنەر
سارا یوسف عثمان 



10

پشتی زارا ژ قوتابخانێ زڤڕی، ئەڤڕۆ گەلەکا ب کەیفە.. یا ل هیڤیا بابێ خۆ، دڤێت و دان و ستاندنەکێ دگەل 
بکەت.. دڤێت تشتێن گرنگ بگەهینیت بابێ خۆ، یان هێشتا ژ بابێ خۆ فێر ببیت....

زارا ل پۆال پێنجێ بنەڕەتیە، ل قوتابخانێ مامۆستایا وێ، وانەیەکا نوی، یا بابەتەکێ نوی بۆ دگۆت ئەو ژ 
دەربارا دەسپاکی بوو، زارایێ گەلەک ب ڕەوش گۆهێ خوە ددایێ. دیسان چەندین پرسیار ژ مامۆستایا خوە 

دکرن و مامۆستایێ ب دلەک ڤەکری بەرسڤا وێ ددا....
ئەم هێشتا زاڕۆینە، ما چ ب دەستێ مەیە، مامۆستا؟

دڤێت هەر تشتەکێ بۆ پاشەڕۆژا مرۆڤی باش،مرۆڤ ژ زارۆیینی فێر ببیت،زارا جان
ڕاستە،زارا هەرچەند زارۆیە،لێ گەلەک تشتا یا فێر بووی، زارا حەز دکەت ژ هەر کەسەکی فێر ببیت،یان 
هەرکەسەکی فێر بکەت. ئەو تشتێن دزانیت،هەمیا بۆ هەڤالێن خۆ دبێژیت، ژ بەر هندێ هەڤالێن خۆ دبێژیت، 

ژ بەر هندێ هەڤالێن زارایێ گەلەک حەژێ دکەن...
باب تو دزانی دەسپاکی چی یە؟ 

بەلێ زارا جان، گەلەکا گرنگە د ژیانا خۆدا مرۆڤ یێ دەستپاک بیت دکارێ خۆدا 
د ملکێ گشتیدا،حەتا ئەو کەل و پەلێت مرۆڤ ب کار دئینیت،گەلەکا فەرە چاڤێ مرۆڤی لێ بیت و بپارێزیت

 کچا هزرمەند
تێلی سالح موسا  
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زارا کەتە دهزراندا و ڤیا هێشتا پرسیارا ژ بابێ خۆ بکەت،پرسیارا کارێ وی و هاڤالێت وی و دیسان دڤیا 
پرسیارا وان بکەت کا چەوا پێکڤە کار دکەن و چەوا هەمیا باوەری ب ئێک هەیە. چەوا دشێن خزمەتا خەلکی 

بکەن..ئەڤە هەمی پرسیارن د مێشکێ زارایێ بچوکدا د لڤن
دیارا زارا جان، کچا من تە هێشتا پرسیار هەنە؟ 

بەلێ باب پا تۆ و هەڤالێت خۆ چەوا دشێن پێکڤە کار بکەن؟
د فەرمانگامەدا هەمی تشت ڕوون و ئاشکرایە، مە یاسایێن کاری هەنە کۆ هەمی دزانن و پێگریێ پێ دکەن، 
ئەم هەمی هاریکاریا ئێک دکەین مە پشتەڤانێن ئێکین، ڕێڤەبەرێ مە هەمی تشتا بۆ مە دبێژیت و لمە 

ناڤەشێریت، ژ بەر هندێ ئەم ژی حەژێ دکەین و کەسەکێ دەسپاکە، لەوایێ سەرکەفتیە
زارایێ دهزرا خۆدا دگۆت: سۆباهی ل قوتابخانێ دێ نمۆنا بابێ خۆ و هەڤالێت وی بۆ مامۆستایێ و هەڤالێت 

خۆ بێژم......
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خانوویەکی بچووک هەبوو کە داپیرەو نەوەیەکی بچوکی جوان و ژیری تیادا ئەژیان بە ناوی بەهەست 

و داپیرە. ڕۆژێک لە ڕۆژان خێزانێکی الیدە بۆ گەشت و سەیران ڕویان کردە ئەو شوێنە بۆ بینینی 

دیمەنی جوانی ئەو الدێیە و شارەزابوونی دیمەنە جوان و دڵڕفێنەکانی گوندەکە داوای یارمەتیان لە 

بەهەست کرد و بەهەستیش بە خۆشحاڵیەوە بەیارمەتی دانەکەیان ڕازی بوو.

خێزانە گەشتیارەکە چێژیان لە هەوای فێنک و سروشتی جوانی گوندەکە وەرگرت، دوای بەسەربردنی 

زۆر  و  ڕێ  کەوتنە  شار  بەرەو  شەو  تاریکانی  لەگەڵ  و  گەشتەکە  بە  ئاسوودەبوون  خۆش  کاتێکی 

سوپاسی بەهەستیان کرد بۆ یارمەتی دانیان.

لەکاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە لەناکاو بەهەست لە دوورەوە چاوی بە شتێک کەوت کە بەشێوەیەکی 

سەرسوڕهێنەر ئەدرەوشایەوە، هەتا زیاتر نزیکتر دەبووییەوە زیاتر ئەدرەوشایەوە، بینی ملوانکەیەکی 

مرواری زۆر جوان و گران بەهایە، بیری کردەوە و لەبەر خۆیەوە ئەی ووت ئەمەم لە کوێ بینیوە...!؟ 

پاشان کە بیری کەوتەوە کە ئەو ملوانکە مرواریە هی خانمی خێزانەکەی ئەمڕۆ بووە کە یارمەتیداون.

کاتێک بەهەست گەیشتە ماڵەوە تەواوی بەسەرهاتی ڕۆژەکەی بۆ داپیرەی گێڕایەوە، باسی دۆزینەوەی 

ملوانکە مرواریەکەشی بۆ کرد، پێی وت، داپیرە گیان من چۆن بتوانم ئەم ئامانەتە بگەڕێنمەوە بۆ ئەو 

خێزانە، چونکە ئەمە هی من نیە و مافی من نیە تاوەکو بیبەم بۆ خۆم، بۆیە بەهەر ڕیگایەک بێت 

دەبێت بیگەڕێنمەوە بۆ خاوەنەکەی.

بەهەستی ژیر
الڤە ولی محمد

سارا یوسف عثمان
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ئازاد و النە لە پۆلی سێیەمی بنەرەتیین، ڕۆژێک لە قوتابخانە بوون کە زەنگ 

لێیدا و قوتابیەکان چونە دەرەوە بۆ یاری کردن، ئازاد بە النەی وت کە حەزی 

پێی  النە  بەاڵم  بڵێت،  پێی  ئەوەی  بێ  ببات  لێی  دەیەوێت  و  هێمنە  قەڵەمی  لە 

یارمەتی  داوای  بڵێیت  هێمن  بە  پێویستە  و  هەڵەیە  کارێکی  دەیکات  ئەوەی  وت 

ئازاد بە هێمنی وت حەزی لە قەڵەمەکەیەتی هێمنیش وتی لەبەر  لێبکەیت، کە 

ئەوەی دەسپاکیت و پێت وتم قەڵەمەکەت پێدەدەم. ئازاد سوپاسی هێمنی کرد بۆ 

هەڵوێستە جوانەکەی و هەردووال دڵخۆش بوون بەو کارە.

راستگۆیی
سارا یوسف عثمان
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لێبوردەیی
سارا یوسف عثمان 

نەســرین و پەرویــن هاورێــی یەکتــر بــوون لــە پۆلــی چــواری بنەڕەتــی، ڕۆژێــک لــە 

هۆڵــی وێنەکێشــان بــوون نەســرین بینــی پەرویــن کۆمەڵــی قەڵەمــی ڕەنــگاو ڕەنگــی زۆر 

جوانــی پێبــوو، نەســرینیش ویســتی هەندێکیــان ببــات و لــە ماڵــەوە وێنــە بکێشــێت 

ــە  ــن دەخات ــی پەروی ــە قەڵەمەکان ــی خەریک ــرینی بین ــتاکە نەس ــەش مامۆس ــەو کات ل

جانتاکــەی، نەســرینی بانــگ کــرد و پێــی وت : نەســرین ئــەوەی دەیکەیــت هەڵەیــە و 

دەبــێ ئێمــە دەســپاک بیــن لەگــەڵ یەکتــری دەبــی داوای لێبــوردن لــە هاورێکــەت بکەیــت 

و قەڵەمەکانــی بدەیتــەوە، نەســرینیش بــە گوێــی مامۆســتاکەی کــرد و داوای لێبوردنــی 

لــە پەرویــن کــرد، پەروینیــش وتــی : تــۆ هاورێــی منــی بۆیــە لێــت دەبــوورم دەتوانــی 

قەڵەمەکانــم بــەکار بێنــی هەرکاتــێ دەتــەوێ.
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ڕۆستەم خامۆش

ئیرەیی

ئیرەیی نابەم بە کەس

چونکە دڵم پاکە و بەس

جوانە وەک ڕووی ئاوێنە

دڵم بێ ڕق و کینە

پڕ لە سۆز و ئەوینە

هەموو خەڵکم خۆشدەوێن

لەهەر کوێ بن لە هەر شوێنێ بن
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قوتابیەکی چاالکم

ژیر و هێمن و دەسپاکم

لە پۆل و لە گۆڕەپان

کاتی ماوەی پشوودان

گەر شتێک بدۆزمەوە

نایبەم و نای شارمەوە

خێرا ڕادەکەم دەڕۆم

دەیدەمە مامۆستای خۆم

                                    قوتابی ژیر و دەسپاک

کازم کۆیی
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ھەرێمی کوردستان - عێراق

دەستەی دەسپاکی 

فەرمانگەی خۆپاراستن و شەفافیەت

بەشی گەشەپێدان و راھێنان


