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وەرزش بکە و چێژی لێ ببینە،
ڕێز لە یاسا و ڕێساکانی بگرە،

بەشداری لە سەرکەوتنی هاوڕێکانتدا بکە،
هانی بەهرە جوان و باشەکان بدە،

خاوەنی ڕۆحی وەرزشوانی بە،
هەموو ئەوانە دەتکەن بە یاریزانێکی باش،

جا لە یارییەکە براوە بیت یان دۆڕاو.

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

وەرزشی دڵخوازت کامەیە؟
چی دەکەیت ئەگەر

لە یارییەکدا دۆڕاندت؟

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانوکەسوکارتیبکەین،

تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

دەستپێک
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نەهەنگی گەورە
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا

من و ماسییەکانی هاوڕێم بە خۆشی و شادی ژیانمان 
بەسەردەبرد، ئەو دەریاچەیەی لێی بووین پڕ ئاسایشو 

بەختەوەری بوو، تا ئەو ڕۆژەی نەهەنگێکی گەورە 
دەرکەوت، کە هەموو شتێکی دەخوارد بهاتایە سەر 

ڕێگەیو شادمان بوو بەوەی زۆرترین ماسی بکوژێت، 
تەنانەت ئەگەر برسیش نەبێت.

ڕۆژێک بڕیارم دا تۆڵەی هاوڕێکانم لەم نەهەنگە 
زۆردارە بکەمەوە و لێی نزیک بوومەوە و 
پێم وت: »چۆنیت ئەی نەهەنگی گەورە؟«

نەهەنگەکە: »ئەوە چییە؟ تۆ کێیت؟«
- من ماســییەکی بچکۆلەم، بیرۆکەیەکم هەیە بۆت، 

کە سەرنجت ڕادەکێشێت.
نەهەنگەکە: »زوو پێم بڵێ، ئەگینا...«

ماسییە بچکۆلەکە: »تۆ هەمیشە هەر ماسی دەخۆیتو
                   لەوانەیە لە خواردنی بێزاربووبی.«

                 نەهەنگەکە: »بۆچی خواردنی تر هەیە 
                    بیخۆم؟«

                         ماسییەکە: »ئایا تامی گۆشتی
                          مرۆڤت کردووە؟ ئەوە زۆر

                 خۆش و بەتامە، بەچێژترین خواردنی
                        ئەم دنیایەیە.«
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لێک بە ددانەکانی نەهەنگەکەدا هاتە خوارەوە و وتی: »لە کۆێ مرۆڤ دەبینمەوە؟«
ماسییەکە: »سەرکەوە بۆ سە ڕووی دەریاچەکە، لەوێ شتێکی قاوەیی دەبینیتەوە پێی دەڵێن پاپۆڕ، بەاڵم ئەو پاپۆڕە 

هەڵبژێرە کە ئااڵیەکی سووری پێوەیە و زۆە خواردنی مرۆڤی بەتامی لەسەرە. لێی نزیکبەرەوە و دەمی خۆت بە 
تەواوەتی بکەرەوە، ئەو کاتە سوپاسم دەکەیت بۆ ئەو ژەمە خۆشە«.

ماسییەکە، بەپێی شارەزایی لە دەریاچەکەدا، دەیزانی ئەو پاپۆڕانەی ئااڵی سوور هەڵدەکەن تایبەتن بە ڕاوکردنی 
نەهەنگەکان.

نەهەنگەکە دەستی کرد بە گەڕان بە دوای پاپۆڕی لەو جۆرەدا و چاوەڕوانی ژمە خواردنە خۆشەکە بوو، لە نزیک 
کەناری گوندەکە بینییەوە و سەرکەوتە سەر ڕووی دەریاچەکە، هەر کە دەرکەوت ڕاوچییەکان لە هەمووالیەکەوە 

هێرشیان کردە سەری. نەهەنگەکە شڵەژا و نەیزانی چی بکات، هەوڵی دا پاشەکشە بکات و هەڵبێت، بەاڵم ڕاوچییەکان 
ڕمەکانی خۆیان لە دەمی گیرکرد، زۆری پێ نەچوو ڕاوکرا و ڕاوچییەکان دەستیان کرد 

بە ئاهەنگگێڕان. لە ڕاستیدا ئاهەنگی ڕاستەقینە لەسەر پاپۆڕەکە نەبوو، بەڵکو لەناو 
دەریاچەکە بوو،                      کە هەموو ماسییەکان بە بۆنەی سەرکەوتن 
                                       بەسەر نەهەنگە گەورەکەدا سازیان کردبوو.
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زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

دۆزینەوەی
ماسی شەیتانێکی 

نوێ!

سوور  دەریای  لە  دواییانە  بەم   *
کۆمەڵە  نزیک  لە  نوێ  دوورگەی  دوو 
دوورگەکانی »زوبەیر«ی سەر بە یەمەن، 
هەڵچوونی  ئەنجامی  ئەوەش  دۆزرانەوە، 
٢٠١١و  نێوان  ماوەی  لە  گڕکانەکان 

٢٠١٣دا.
* نێرینەی ئاژەڵی »شێری دەریا« دەنگێک 
بۆ  دەچێت،  زەنگ  دەنگی  بە  دەردەکەن 

سەرنجڕاکێشانی هاوسەری ژیانی.
مانگ  ڕووی  لەسەر  ڕاکێشان  ڕێژەی   *
لەسەر  ڕاکێشانە  شەشی  لەسەر  یەک 

زەوی.
جار   ٣٢ چرکەیەکدا  ماوەی  لە  مێش   *

باڵەکانی خۆی ڕادەوەشێنێ.
* خۆپەرست لە چەند خولەکێکدا ڕەنگی 
باڵق  نێری  تەنیا  دەگۆڕێت،  پێستی خۆی 
زۆر  و  بگۆڕێت  خۆی  ڕەنگی  دەتوانێت 
بە  هەست  کە  دەبێت  کاتێکدا  لە  جار 

مەترسی بکات.

ئایا ئەستێرەی ئیندرۆمیدا 
بەم زووانە دەتەقێتەوە؟

زانایانی ئەستێرەناسی لە ساڵی )٢٠٠٨(دا 
ئەستێرەیەکیان لە هەسارەی )ئیندرۆمی(دا دۆزییەوە، 

کە لە ماوەی نێوان )٢٠٠٨-٢٠١٤(دا پێنج تەقینەوە 
تێیدا ڕوویان دابوو، ئەمەش سەرنجی ڕاکێشابوو بۆ 
لێکۆڵینەوەی زیاتر. زانایانی تەلسکۆبی )لیڤەرپوڵ( و

ئاژانسی )ناسا(ی ئەمریکی
پێیان وایە تەنی ئەستێرەکە

١،٤ جار لە تەنی خۆر 
گەورەتربووە، ئەمەش 
مانای نزیکبوونەوەی 

تەقینەوەیەکی بێشومارە.

1
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تۆپینی درێژترین مانگای جیهان

23

دیمەنی جووتە خۆرگیران

لە کاتێکدا ژنە زانایەکی ئەمریکی 
نموونەی لە کەنداوی مونتیری-ی 

ویالیەتی کالیفۆرنیای ئەمریکا 
کۆدەکردەوە، ماسی شەیتانێکی 

دەگمەنی دۆزییەوە. ماسی شەیتانە
دۆزراوەکە سەر بە گرووپی 

)Genus Opistho teuthis( بوو 
کە بە ماسی شەیتانی 

)Flap Jack(یش ناسراوە.
ئەم ماسییە بە جوانی ناسراوەو 
خاوەن دوو چاوی گەورەیە کە 

بە‹گوێچکەی توتکە سەگ 
دەچێت. ئەم ماسی شەیتانە 

 Opistho teuthis( کە ناونراوە
Adorabilis( لە نزیک بنی دەریا 
دەمێنێتەوە و لەسەر قشریات و 

کرمەکان دەژێ.

ئینسکلۆپیدیای )گینیس( تۆپینی مانگای 
»بلۆسوم(ی ڕاگەیاند، کە لە ساڵی ٢٠١٤وە 

نازناوی )درێژترین مانگای جیهانی«ی 
بەدەستهێناوەو ئەوەی دووپاتکردووەتەوە کە 

وەک ڕێزلێنانێک وێنەکەی لە سەرەتای 
چاپی نوێی ئینسکۆپیدیاکەدا دادەنێت.

مانگای »بلۆسوم« لەگەڵ خاوەنەکەیدا خاتوو 
)بابی هانس( لە مەزرای ئۆرانجفیل لە ویالیەتی 

ئالمنوی ئەمریکا دەژی و بە هۆی درێژییەکەیەوە 
)١٩٠سم( ناوبانگی دەرکرد و کاتی تۆپینی 

تەمەنی ١٣ ساڵ بوو.

  ئاژانسی )ناسا(ی ئەمریکی وێنەی دیمەنێکی 
دگمەنی دەربارەی جووتە خۆرگیرانێک 

باڵوکردەوە، کە تیایدا زەوی و خۆر پێکەوە 
لە هەمان کاتدا بە بەردەمی خۆردا 

تێدەپەڕن. وێنەکە بە کامێرایەکی 
زۆر وردبین لە ١٣ی سێپتەمبەری 

ڕابردوودا گیراوە و خۆری 
گڕگرتوو بە ڕوونی دەردەکەوێت، 
کاتێک زەوی و مانگ بە بەردەمیدا 

تێدەپەڕن. بەوەش 
جووتە خۆرگیران 

دروست دەبێت.
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دنیا هەمیشە 
بەو جۆرە نییە کە 
دەیبینین، زۆر شتی 

ناماقووڵ هەن کە ڕاستین. 
بەڵێ، تەنانەت خودی واقیع 
جاروبار هەندێک خەیاڵ 

لەخۆ دەگرێت، 
ئەوەیش جوانیی ژیانە.

ەمەرەکان
سەیروس ی ژیانی جۆرێک

ودێری
زانایان چا

ە کە 
ردوو

کوێریان ک
لە ماسیی 

ریاکانی
یکەکانی دە

تە تار
شکەو

ناو ئە
لە

تووە 
ەرکەو

و بۆیان د
 دەژین 

ۆماڵدا
س

 و دەخەون 
 دەژین

شێوازێک
کە بە 

 ڕۆژێک 
ی هەر

 ئەوە
وەک

سەعات بێت!
 ٤٧

یکوێر
ماسی

»تێکشکێنەر« ناوێکە زانایان بەخشیویانە بە 
جۆرێک جاڵجاڵۆکە، ئەوەش لەبەر ئەوەی جاڵجاڵۆکەکە 

بە دەزووی خۆی دەوری نێچیرەکەی دەدات و 
بەردەوام دەبێت تا بە تەواوەتی تێکی دەشکێنێ!

تێکشکێنەر

کۆڵۆنییەکی پێکهاتوو لە دەیان 
»جرجە کوێرە«. 

ئەم جرجانە توانای هەڵکەندنی
کونی درێژی وەهایان هەیە، 
کە ڕووبەرەکەی هێندەی 
٢٠ یاریگەی تۆپی پێیە!

جرجەکوێرە

ی ئاژەڵەکان
نهێنی هەستکردن

ش ڕوودانی
ەلەرزە پێ

بە بووم

ەوە بۆ هەستکردنی
دەگەڕێت

ە الوازانەی 
بەو شەپۆل

زەکە دەکەن!
ش بومەلەر

پێ

تکردنبە
هەس

بومەلەرزە
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گارفیش

لە ڕووبارەکانی ئەمریکای باکووردا 

جۆرە ماسییەک دەژی بە ناوی »کارفیش«ەوە.

نە ئەوەندە گەورە دەبن، 
ئەم ماسیا

کە درێژییەکەیان دەگاتە نزیکەی سێ مەتر!

مانگیموشتەری

یەکێکە لە پێکهاتەکانی هەسارەی موشتەری و
تاقە مانگی گرووپی خۆرە و پڕیەتی لە گڕکانی چاالک!

ناخی زەوی بریتییە لە تۆپێکی ڕەقیناخیزەوی
پێکهاتوو لە کانزای تواوە.

قەبارەی ئەم تۆپە ٧٠٪  قەبارەی مانگە!
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ترسناکترین دێوی دنیا
نووسین: لی ودر لی
نیگار: ئەلگی کریوهال

بۆ فارسی: بەهارک عەزدی
لە فارسییەوە: هیوا محەمەد

ڕۆژێك، ڕۆژگارێك، دێوێكی ترسناك هەبوو 
كە مووەكانی جەستەی تاكوتەرا و 

سەرسوڕهێنەر و نامۆ بوون.
گۆپاڵێكی گەورەی هەبوو كە پڕ لە دڕك بوو.

ددانێکی سەوز و ناشیرینی هەبوو، 
چونكە لە تەواوی تەمەنیدا نەیشۆردبوون.

دێو لە دارستاندا ڕێی دەكرد و هاواری دەكرد:
»ڕێگەکەمبۆچۆڵبکەنوخۆتانالبدەن!«

ئاژەڵەكانی تریش هەر ئەوەندەی چاویان 
بە دێوەكە دەكەوت، بە خێرایی ڕایان دەكرد. 

دێو بە لووتبەرزییەوە دەیووت:
                                   »منترسناكترین
دێویدنیام!«

بەاڵم ڕۆژێک...
هیك!

ئەم دەنگە هی كێ  بوو؟
دەنگەكە دووبارە كەوتەوە 

بەر گوێی.
هیك!

                           دیسانەوە!
هیك!    
هیك!    
هیك!    

ئۆو، نا!     
                          دەنگەكە هی خۆی بوو.
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دێوەكە هاواری كرد:
»لێم دووربكەوەرەوە!«

هەمیشە ئەو كاتەی دێوەكە 
هاواری دەكرد و شتێكی دەوت، 

هەموو ئاژەڵەكان بە زوویی داواكەیان 
بەجێ دەگەیاند، بەاڵم نزگەرە بە هیچ 
شێوەیەك بە گوێی ئەوی نەكرد! هیك!

دێوەكە بە خەمبارییەوە وتی: »ئێستا چی لەم 

)هیك(ە بكەم؟«. هەوڵی دا سەری لە ژێر سەرینەكەیدا

                         بشارێتەوە. سەرینەكەی بۆنێكی
                             ناخۆشی لێ  دەهات،

                                چونكە تا ئێستا
                                  نەشۆررابوو.

                          دواتر هەوڵی دا ڕا بكات.

                                  تەنانەت هەوڵیشی دا
                              وەك شەمشەمەكوێرە

       بە پێچەوانەوە خۆی هەڵواسێت 
       بە درەختدا و شۆڕبێتەوە.


هیك!هیك!هیك!

سەرەنجام دێوەكە ماندوو و نائومێد لە گۆشەیەكدا 
دانیشت و دای لە پڕمەی گریان.

ئاژەڵەكان بە ئارامی و وریاییەوە لە پەناگەكانی خۆیان 
هاتنە دەرەوە. بە سەرسوڕمانەوە سەیری یەكتریان 

دەكرد و پرسیاریان لە یەكتری دەكرد:
»بۆچیدێوەكەدەگری؟«

دێوەكە نااڵندی: »هیك!مننزگەرەمەوبەهیچ
شێوەیەكناتوانمڕزگارمبێتلێی!«

قەلەڕەشی پیری دانا وتی: »بەاڵمنزگەرە
بەئاسانیدەرماندەكرێت«

                              دێوەكە بە پاڕانەوەوە وتی:
                              »بەڕاست؟!دەتوانیتڕێگا
چارەكەیبەمنبڵێیت؟«
                   قەلەڕەش وتی:»تەنیابەپێچەوانەوە
لەسەرسەرتڕابووەستەو
یەكپەرداخئاوبخۆرەوە!«

ئەنجامی ئەم كارە بۆ دێوەكە زۆر سەخت بوو. 
نەی دەتوانی، لە كاتێكدا كە 
بە پێچەوانەوە وەستاوە، ئاو

بخواتەوە. دێوەكە بەپچڕپچڕەوە 
وتی:  »من..هیك!..

خەریكەدەخنكێم.«

قەلەڕەش وتی: »زۆرباشە،هەوڵبدەماوەیەكیدرێژ
هەناسەتڕابگریت.«

دێوەكە هەناسەیەكی قووڵ و درێژی هەڵمژی:
»هوووووووم!«.

دێوەكە بە ناڕەحەتیەوە وتی:
     »ئەمڕێگایە..هیك!..
بەهیچشێوەیەك
سوودبەخش
نییە.«
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  لە كاتێكدا كە دەستەكانی ڕادەتەكاند، وتی:
»پووووووفففففف...« و هەناسەی هێنایە دەرەوە،

بەاڵم هێشتا نزگەرەكەی هەر بەردەوام بوو.

مشك بە میهرەبانیەوە وتی: »خۆتبەدەستەوەمەدە!«
دێوەكە هەستی بە ماندووێتی و خەواڵویی دەكرد و 

دەستی بە تالوتلكردن کرد.

یەكێك لە مشكەكان بە ئارامی وتی:
»ئەوئیترنزگەرەناكات.«

دێوەكە دانیشت، پەلەكانی لێ  باڵوكردەوە و 
هاواری كرد: »تەواوبوو.«

نزگەرە...
    

هیك!     
    

ئۆو،نا!    

قەلەڕەش وتی: »تەنیایەكڕێگا
ماوە.ئێمەدەبێتتۆبترسێنین!«

                     ئاژەڵەكان هەر كارێك كە بەالی
                           ئەوانەوە ترسناك بوو،

                             ئەنجامیان دا تا دێوەكە
                                           بترسێت.

ڕێوی لە پشتی سەری ئەوەوە دەنگێكی گەورەی 
لێوە هاتە دەرەوە. مشكەكان شێوەی ترسناكیان 

دەردەكرد و بەرەو ڕووی دەهاتن.

چۆلەكەش چیرۆكی ترسناكی دەربارەی ڕۆح 
بۆ باس كرد.

    هیك!

ئاژەڵەكان بیریان كردەوە و بیریان كردەوە.
چ شتێك دەتوانێت بە ئەندازەی پێویست ترسناك 

بێت، كە ترسناكترین دێوی دنیا بترسێنێت؟

قەلەڕەش هاواری كرد:»دۆزیمەوە!
چاوەكانتببەستە!«

دێو چاوەكانیشی بەست و 
هەموو شوێنێك تاریك بوو.

ئەو لە چاوەڕوانیدا مایەوە و 
نزگەرەی دەكرد. 

نزگەرەی دەكرد و چاوەڕوان بوو و 
بەبێ  ئارامیەوە بیری دەكردەوە:

»ئەمەزۆرگاڵتەجاڕییە.
ئەوانەناتواننمنبترسێنن«
قەلەڕەش وتی: »سەیربكە!«

دێو چاوەكانی كردەوە و...
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بەترسەوە هاواری كرد: »وااااای!«
بە دروستی ڕووبەڕووی ئەو دێوێكی ترسناك 

وەستابوو. ئەو ترسناك بوو، بە مووی تاكوتەراو 
گۆپاڵێكی گەورەی پڕ لە دڕك و ددانە سەوز و 

پیسەكانیەوە!
دێو هاواری كرد: »لێرەالیبەن!«

       قەلەڕەش بە پێكەنینەوە  
     وتی: »ئەمەخۆتی!
تۆتوانیتنزگەرەكان

بترسێنیت!«
تەواوە.     

                              لە ڕاستیدا نزگەرەكان
                                        ڕۆیشتبوون!

ئاژەڵەكان خەریك بوون خۆیان لەو دووردەخستەوە. 
دێوەكە هاواری كرد: »بۆكوێدەڕۆن؟«

قەلەڕەش وتی: »تۆ گەڕاویتەوە دۆخی ئاسایی خۆت. 
                             ئەمە واتا بە زوویی دیسانەوە
                               بۆ ئێمە دەبیتەوە بە ترسناك.«

 

دێوەكە بیری لەوە كردەوە كە چۆن ئاژەڵەكان بە 
میهرەبانیەوە یارمەتی ئەویان دا و داوای لەوان كرد: 

»مەڕۆن،ئیترحەزناكەمببمەترسناكتریندێویدنیا!«

                      دێوەكە بە خۆشحاڵیەوە دەستی
                      كرد بە گۆرانیوتن: »هوراااااا«

                         دواتر داوای لە كەروێشكەكان
                           كرد تا مووەكانی بۆ ڕێك و

                           پێك بكەن.

گۆپاڵە دڕكاوییەكەشی دوورخستەوە و 
تەنانەت ددانەكانیشی شۆرد.

لەو كاتە بە دواوە هەركەسێك لە هەر شوێنێكی 
دارستانەكە نزگەرەی بگرتاین، ئاژەڵەكان 

دەهاتنە الی دێوەكە و داوایان لێ  دەكرد كە 
بیترسێنێت. دێوەكەش ئەم كارەی ئەنجام دەدا، 
چونكە هێشتا ئەگەر بیویستایە هەر دەیتوانی 

زۆر ترسناك بێتە بەر چاو!
بەاڵم هەموان دەیان زانی كە ئەو دەیەوێت 

وەك دێوێكی ترسناك نمایش بكات.
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ڕێوییەك بوو جزمەلەپێ . ڕێوی هەموو شەوێك دەچووە ئاشەكان و ئاردەكەی دەخوارد. شەوێك ئاشەوان گرتی. 
رێوی وتی: »ئەگەر وازم لێ بهێنیت. دەتكەمە زاوای پادشا. دەتكەمە خۆر و مانگ.«

ئاشەوان وتی: »نامەوێت بمكەیتە زاوای پادشا. بمكەیتە خۆر و مانگ، تەنیا ئاردەكەم مەخۆ.«
وازی لە ڕێوی هێنا. ڕێوی چووە دەشت و دەر، دوو دانە كەروێشكی قەڵە و و جوانی گرت. بردی بۆ كۆشكی پادشا و 

وتی: »ئەمە بۆ گەورەی خۆم، شازادەی سوارچاك بۆتی ناردووە!«
پادشا پرسی: »شازادەی سوارچاك كێیە؟«

ڕێوی وەاڵمیدایەوە: »ئەوەی سوپای هەیە هەزار هەزار، كۆمەڵی زۆری هەیە قەتار قەتار، خانووی زۆری هەیە لە اللەزار.«
پادشا خۆشی لێ  هات و وتی: »زۆر باشە، بڕۆ بیهێنە با بیبینم، لەوانەیە بیناسم!«

ڕێوی ڕۆیشت بە شوێن ئاشەوانەكەدا و وتی: »هەستە ئەی شازادەی سوارچاك! هەستە بەختت هاتووە، 
هەستە بچینە خزمەتی پادشا.«

ئاشەوان وتی: »شازادەی سوارچاك كێیە؟ من لە كوێ ، كۆشكی پاشایەتی لە كوێ ؟«
ڕێوی وتی: »مەترسە! هەر كارێك كە دەیڵێم ئەوە بكە!«

دواتر دوو بە دوو بەرەو كۆشك ڕۆیشتن. لە ڕێگا گەیشتنە ڕووبارێك. ڕێوی وتی: »جلەكانت دابكەنە و بیخەرە ناو ئاوەكەوە!«
ئینجا بە قوڕپێوان و ئاهـ و ناڵەوە ڕۆیشت بەرەو كۆشكی پادشا. پادشا پرسی: »چی بووە؟ پاشاكەت مردووە؟«

ڕێوی وتی: »نا قوربان، پاشاكەم نەمردووە. ئاو ئەوی بردووە. من و شازادەی سوارچاك بە چل كاروان وشتر، كە باری 
هەموویان ئاڵتوون بوو، خەریك بوو دەهاتینە خوازبێنی كچەكەتان، كە پێی یەكێك لە وشترەكان خزا و كەوتە ناو ئاوەكەوە.
وشترەكانی تریش دوا بە دوای یەكتری كەوتنە ناو ئاوەكەوە. پادشام خۆی خستە ناو ئاوەكەوە تا ئەوان بگرێتەوە، 

بەاڵم ئاو ئەویشی برد.«
پادشا وتی: »واتە پاشاكەت مرد؟« ڕێوی وەاڵمیدایەوە: »نا قوربان. تەنیا تەڕ بووە. ئێستاش چاوەڕێیە تا جلوبەرگی بۆ ببەم.«
پادشا یەكێك لە جلەكانی دا بەڕێوی. ڕێوی جلەكانی برد و كردیە بەری ئاشەوان. دواتر دوو بە دوو بەرەو كۆشك هاتن.
ئەو كاتە پادشا فەرمانی دا حەوت شەو و حەوت ڕۆژ شایی بكەن و دەستی كچەكەی خستە دەستی ئاشەوان. ڕۆژی 
هەشتەم، چل نۆكەر، چل كەنیزەك، چل وشتر و چل ئەسپی پڕ لە كەلوپەلی كرد بە دیاری كچەكەی و ئەوانی بەڕێ  كرد.
ئاشەوان دڵی الی خۆی نەبوو و بە بەردەوامی لەبەرخۆیەوە دەیووت: »ماڵت وێران بێت ڕێوی، كە ماڵت وێران كردم.

ئێستا من چی بكەم؟ ئەمانە بەرم بۆ كوێ ؟«
ڕێوی بە ئارامی بە گوێی دا چرپاند و وتی: »خەم مەخۆ! ئەوە بۆ من. تەنیا تۆ ئەوانە ببەرە سەر فاڵن كێو.«

دواتر هەنگاو بە هەنگاو ڕۆیشت بۆ الی حەوت دانە فیل كە لەسەر كێوەكە كۆشكێكی ڕێكوپێكیان دروست كردبوو و 
                   لەوێ  دەژیان.

ڕێویجزمەلەپێ
نووسینی:محەمەدرەزاشەمس
نیگاری:گوڵنارسەروەتیان
لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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ڕێوی تا گەیشتە ئەوێ  بە هاوار و داد و ناڵەوە كەوتە ڕێ : »ڕابكەن، ڕابكەن! تا سەربازەكانی پاشا نەگەیشتوون و 
ئێوەیان نەگرتووە، ڕابكەن.«

فیلەكان پرسیان: »مەگەر چی بووە؟«
ڕێوی وەاڵمی دایەوە:«كچی پاشا شێت بووە و پزیشكەكانیش وتویانە كە چارەسەری نەخۆشیەكەی ڕۆنی فیلە.«

فیلەكان ترسان و بە خێرایی ڕایان كرد. ڕێوی كۆشكەكەی ئامادە كرد.
ئاشەوان و هاوڕێكانیشی لەسەر ڕێ  گەیشتن.

هەموان پەنجە لەناو دەم مانەوە كە چ 
كۆشكێكی ڕێكوپێكە! چ شوێنێكی جوانە!
لەو ڕۆژە بە دواوە ئاشەوان و ژنەكەی 

لە كۆشكەكەدا بە باشی و خۆشی 
لە تەنیشت یەكەوە ژیان.

ڕێوی جزمەلەپێشیان 
الی خۆیان هێشتەوە.
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حیکایەتی خۆراک تاقیگەی بڕیار

ئەوەچییە؟لێرەناندەخۆیت؟
ناڕۆبۆتەکەم،بەڵکومامۆستاکەمان
داوایلێکردووینڕاپۆرتێک

دەربارەیخۆراکیکامڵئامادەبکەین.

بەڕاستی؟خۆراکیکامڵچییە؟

کاتێکڕاپۆرتەکەمنووسی
دەزانیتخۆراکیکامڵچییە.

دەیهاوڕێکەم،یارمەتیمبدە
لەنووسینیڕاپۆرتەکەمدا.

بەاڵمچیپێویستیەکت
بەمسەبەتەخواردنەهەیە؟

ئەوەیارمەتیدەرەبۆبیرهاتنەوەو
ئیلهاممپێدەبەخشێبۆنووسین.

بۆمبخوێنەرەوە،بزانمچیتنووسیوە.

سوودیهەمووئەوانە
بۆلەشیمرۆڤچییە؟

لەشیمرۆڤپێویستیبەچەندینجۆر
خۆراکهەیە،بۆیەدەبێتسیستەمی

خۆراکبەشێوەیەکیڕێکوپێک
ڕێکبخرێت.ئەوخۆراکانەشبریتین
لەپڕۆتین،کاربۆهایدرات،
چەوری،کانزاوڤیتامینەکان،

کەهەریەکێکیانسوودێکیتایبەتی
بۆلەشیمرۆڤهەیە.
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پڕۆتینەکانپێویستنبۆ
بنیاتنانیئەتەمەکان،

لەگۆشتوماسیوهێلکەوە
بەدەستدەهێنرێن.

ئەیلەشیمرۆڤلەکوێوە
وزەبەدەستدەهێنێت؟

ئەیچیدەربارەی
نیشاستەمەنییەکان؟

چەوریوکاربۆهایدراتەکانوزەدەبەخشنبەلەشیمرۆڤ،
سەرچاوەییەکەمبریتییەلە:خۆراکیزەیتیوچەوری،

سەرچاوەیدووەمیششەکروهەنگوینوشیر.

نیشاستەمەنیەکانیشلەناو
دانەوێڵەونانوپەتاتەداهەنو
دەگۆڕێنبۆشەکرەمەنییەکانو
وزەدەبەخشنبەلەشیمرۆڤ.

کانزایزۆریشهەنکەپێویستنبۆلەشیمرۆڤ،
وەکئاسنکەکەمییدەبێتەهۆیکەمخوێنیو

یۆدکەپێویستەبۆلوویسایرۆید.

چیتر؟تەماشایسەبەتەکەبکە،
لەوانەیەشتێکیگرنگت

بیربکەوێتەوە. ئااا،هێلکەکالسیۆممبیردەخاتەوە.ئەمەیەکێکە
لەکانزاگرنگەکانبۆبنیاتنانیددانوئێسکەکان.

خەیاڵتڕۆیشتووە،شتێکتلەبیرکردووە؟
ئااا،بیرمهاتەوە.ڤیتامینەکانکەزۆر
پێویستنبۆلەشوپەرەسەندنو

باشکردنیتوانایکارکردنیئۆرگانەکانی.
ڤیتامینەکانلەناومیوەوسەوزەکانو

زەیتیجگەروشیرداهەن. ئەوانەزانیارییسوودبەخشن،
دڵنیاممامۆستاکەتدڵخۆشدەبێتو

نمرەیباشتدەداتێ.
زۆرباشە،کەواتەپرنتیدەکەمو

سبەینێپێشکەشیمامۆستاکەمیدەکەم.
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حیکایەتێک X وەاڵمێک
ڕەکان

ناسۆ
دای نچۆنزانیانشێوەی

زاناکا

ەکانچۆنە،خۆئەو
دایناسۆڕ

ەلەژیاندانەبوون؟
کات

میللەتان هەزاران ساڵ لەمەوبەر
ئێسقانی دایناسۆڕەکانیان بینیوە، 

بەاڵم هیچ زانیارییەکیان دەربارەی نەبووە.

هەندێک لە ژیارەکانی چینی کۆن ئێسقانی دایناسۆڕیان 
دۆزیوەتەوە، بەاڵم وایان زانیوە هی ئەو ئەژدیهایانەیە کە ئاگر 

دەهاوێژن، بۆیە هاڕیویانە و وەک دەرمان بەکاریان هێناوە.

ڕۆژانە ٣ جار
دوای خەوتن و پێش 

بێداربوونەوە 
بەکاری بهێنە.

دوای
 خەوتن و پێش 
بێداربوونەوە 

بەاڵم لە سەدەکانی
ناوەڕاستدا لەو بڕوایەدا

بوون کە پاشماوەکانی ئەو 
ئێسقانانە هی مرۆڤە
زەبەالحەکانە کە 
لەوەوبەر ژیاون.

پێدەچێت ئەمە 
پاشماوەی باپیرەمانە 

کە جەنگاوەرێکی 
ئازا بوو.

لەوە دەچێت
ئەوەندە گەمژە بووە

کلکی لێ ڕواوە
لە ساڵی ١٦٧٦دا

یەکەمین لێکۆڵینەوەی
زانستی لەسەر ئێسقانی
دایناسۆڕەکان لەالیەن

رۆبەرت بلون ئەنجامدار،
کە گەیشتە ئەم
سەرەنجامە:

ئەمە 
ئێسقانی مرۆڤێکی 

زەبەالحە.

لە ماوەی نێوان سااڵنی ١٨١٤ و ١٨٢٤دا
زانای جیۆلۆجیا ولیام باکالند توانی شتی زۆر

دەربارەی دایناسۆڕەکان کۆبکاتەوە و
بە شێوەیەکی ڕاست لێیان بکۆڵێتەوە.

ئەگەر سەگەکەم 
ئەوساکە بژیایە 
هەرگیز برسی 

نەدەبوو.
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لە ساڵی ١٨٥٨ و یەکەمین هەڵکەننی هەمەالیەندا 
لە ویالیەتی نیوجێرسی ئەمریکا، یەکەمین دیمەنی 

دایناسۆڕ بۆ ئەمریکا و جیهان خرایە ڕوو.

لە کاتی ئەو هەڵکەندنانەوە
زاناکان کەوتنە 

خەیاڵکردنەوە دەربارەی
شێوەی دایناسۆڕەکان،

بەاڵم ئەنجامەکان
هیوابەخش نەبوون.

هونەرمەند چارلز نایت 
ڕۆڵی گەورەی هەبوو 
لە کێشانی دیمەنی ئەو 

گیانەوەرانەدا.

ئەو هونەرمەندە بە هۆی
ئەنجامی هەڵکەننەکان و

بەکارهێنانی خەیاڵی فراوانەوە 
وێنای دایناسۆڕی کرد.

پێموایە ئەم 
دایناسۆڕە ملێکی 
درێژی هەبووە.

مل؟
ئەوە کلکە!!

کار گەیشتە ئەوەی نموونەکانی 
دایناسۆڕەکان لە سینەمادا بەکارهێنران، 
وێنەی سێ ڕەهەندیشی بۆ خرایە گەڕ، 

بەاڵم هێشتا هەموو ئەوانە وێناکردنن.
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پێکەوە بەستراو
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   خاڵی سەرنجڕاكێش دەربارەی 
قەاڵچۆكردنی گیانەوەران

٦

٢

١ شێریدەریایی
چەند دەیەی پێشوو ڕەچەڵەكی ئەم شێرە دەریاییانە، كە كێشی هەر 
دانەیەكیان دەگەیشتە زیاتر لە یەك تۆن، لە دۆخی قەاڵچۆكردندا 
ڕاوچییەكان  مابوونەوە.  لەوانە  كەم  دانەیەكی  چەند  تەنیا  بوون، 
ڕاودەكرد.  سنوور  لە  زیاد  ئەوانیان  پێستەكانیان  و  گۆشت  بۆ 

ماسیگرەكان ئەوانیان بە بیانووی خواردنی ماسییەكان دەكوشت.
ڕێگاچارە: حكومەت كوشتنی شێرە دەریاییەكانی قەدەغەكرد. لە كاتی 
ئیتر  كە  بووە،  زۆر  ئەوەندە  دەریاییەكان  شێرە  ژمارەی  ئێستادا 

پێویستیان بە پارێزگاری نییە.

تیمساحیئەمەریكایی
ئەم خشۆكە پڕ ددانە ئەوەندە سەخت و بەهێزە، كە دەتوانێت بە ئاسانی 
هەموو شتێك ورد بكات، بەاڵم لە كۆتاییەكانی ساڵی ١٩٥٠دا خەریك 
بوون لەبەرچاو ون دەبوو. خەڵكی زۆرێك لە مار و تیمساحەكانیان 
بۆ پێستەكانیان دەكوشت و سوودیان لە پێستەكانیان وەردەگرت بۆ 

دروستكردنی جانتای دەست، پێاڵو و شتەكانی تر.
ڕێگاچارە: حكومەت یاسایەكی دەركرد كە بە پێی ئەوە كوشتنی تیمساحە 
ترسناكەكان بە نایاسایی باس كرد. بە دەركردنی ئەم بڕیارە تیمساحەكان 

بە خێرایی زیادیان كرد و لە ترسی لەناوچوون ڕزگاریان بوو.
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٣ حاجیلەقلەقیقاچدرێژ
حاجی لەق لەقی قاچ درێژ هەمیشە كەم بوون، 
لەوە  سەرنجدان  بەبێ   ڕاوچی  لەوەش  جگە 
كەوتنە نابوودكردنی ئەوانە و بەالی خۆیانەوە 
نزیكەی ساڵی ١٩٤١  دەنا.  دایان  بە سروشتی 
تەنها ١٥ حاجی لەق لەقی قاچ درێژ مابوونەوە.

بە  كرد  دەستیان  توێژەرەوەكان  ڕێگاچارە: 
گرتنی ئەم باڵندەیە و یارمەتیدانیان بۆ دووبارە 
تەنانەت  ئەوان  زیادبوون.  و  بەرهەمهێنانەوە 
چاودێری بێچووەكانیشیان دەكرد كە لە هێلكە 
دەترووكان، تا ببنە حاجی لەق لەقی پێگەیشتوو.
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گامێشیكۆپانداریئەمەریكایی4
یان  كۆپاندار  گامێشی  ملیۆن  دەیان  ١٨٠٠دا  ساڵی  لە 
 ١٨٨٩ ساڵی  نزیكی  كوژران.  گۆشتەكانیان  بۆ  بۆفالۆ 

تەنیا هەزار دانە گامێش مابوونەوە.
چاودێریكردنی  و  پاراستن  بۆ  شوێنێكیان  ڕێگاچارە: 
گامێشەكان دیاری كرد. توێژەرەوەكان دەستیان كرد بە 
پەروەردەكردنیان و یارمەتیدانی بەرهەمهێنانیان. دواتر 
شوێنی  كێوییەی  سروشتە  ئەو  بۆ  بردەوە  ئەوانیان 
كردن. بەرەلاڵیان  بوو،  نیشتمانیان-  واتە  سەرەتایان- 
دەژین.  لەوێ   كۆپاندار  گامێشی  هەزار  سەدان  ئێستا 

زیاتر لە ١٥٠٠٠ سەر لە سروشتدا دەژین.
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5

6

نەهەنگ
ئەم دێوە دەریاییە بۆ گۆشت و چەورییەكەی، 
سنووری  تا  ڕۆن،  بۆ  دەگۆڕێت  كە 

لەناوچوون ڕاو دەكرا.
ڕاوكردنی  ١٩٦٦دا  ساڵی  لە  ڕێگاچارە: 
ئەم  و  كرا  قەدەغە  نەهەنگانە  جۆرە  ئەم 
شیردەرە دێوئاسایە دووبارە گەڕایەوە بۆ 
كە  بڕوایەدان،  لەو  توێژەرەوەكان  ژیان. 
ئەمڕۆ نزیكەی ٨٠٠٠٠ نەهەنگی لەم جۆرە 

لە ئۆقیانووسەكاندا دەژین.

گورگیخۆڵەمێشی
بیریان  وا  خەڵكی  لە  زۆرێك  لەمەوپێش،  ماوەیەك 
هیچ  كێویانە  و  گەورە  گورگە  ئەم  كە  دەكردەوە 
سوودێكیان نییە و دەبێت بكوژرێن، هەر لەبەر ئەوە 
حكومەت سەبارەت بە كوشتنی هەر گورگێك كە خەڵكی 
دەیكوشتن پارەی بەوان دەدا. زۆر زوو گورگەكان لە 

هەندێك شوێن دیارنەمان.
ڕێگا چارە: بە چاودێری هەمەالیەنە و بەكۆمەڵ، زاناكان 
بە ژیان گەڕانەوە بۆ گورگەكان و  دەستیان كردەوە 
بەرەلاڵكردنیان لە پاركە میللیەكاندا. ئێستاش نزیكەی 

چەند هەزار گورگێك بوونیان هەیە. 
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شتدا
ک بە سرو

گەشتێ

ئامادەکردنووێنەی
حسێنروباعی

ئەمجارەدیدارەکەمانلەگەڵزەڕافەیە

لێکچوون

ژمارەی بڕبڕەکانی ملی زەڕافە حەوت 
دانەیە و وەک ژمارەی بڕبڕەکانی ملی 

خۆتان و هاوڕێکانتان وەهایە.

زۆربوون
                      بەچکەکەم ١٤ مانگ 

پاش ئاوسبوون دێتە دنیاوە و شیری 
هاوسەرەکەم دەخوات،  بەاڵم پاش چەند 

هەفتەیەک دەست دەکات بە خواردنی گەاڵکان 
و  شەونخونیکردن بەدیار دایکییەوە.

ژیان

لە ئەفریقا لە ناو چەند گرووپێکدا ژیان
بەسەردەبەین و شەڕدەکەین بۆ 

بەدەست هێنانی دەسەاڵت، سەرکەوتوو 
سەرکردایەتیی هەموان دەکات.

ڕووبەڕووبوونەوەی 
مەترسی

چەکی دەستم بۆ بەرگری لەخۆ کردن
بریتییە لە جووتەوەشاندن، چونکە تاقە
جووتەوەشانێکم بەسە بۆ تێکشکاندنی
لەشی شێری هاوڕێم. بۆیە من بەهێزم.

2٦



خۆراک

گەاڵی درەختەکان و سەوزیی سەر 
چیاکان دەخۆم. زۆر لەو جۆرە 

خۆراکە دەخۆم کە دەگاتە ٦٣ کیلۆ.

قەبارە و خەسڵەتەکانم

قاچەکانی پێشەوەم لەوانەی دواوە درێژترن، زمانم ٣٠سم درێژە و 
بەکاری دەهێنم بۆ پاککردنەوەی گوێچکە و سەرم، چونکە زۆر 
حەزم لە پاکوخاوێنیە. نابێت لە یاریی باسکەدا ڕکابەریم بکەن، 

لەبەر ئەوەی دەتوانم تۆپ بگەیەنمە سەر هەور.

هوشیاربوون

دوژمنم زۆرە، بۆیە تەنیا 

٢٠ خولەک تا ٢ کاتژمێر دەخەوم.
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پیاوێكی بەقاڵ بوو، كە تووتیەكی قسەكەر و جوانی هەبوو.
تووتیەكە زۆر باش دەیزانی قسە لەگەڵ خەڵكیدا بكات و هەموو ڕۆژێك لەبەردەم دەرگای دووكانەكەدا لەسەر 

پەتێك دەنیشت و قسەی لەگەڵ كڕیارەكاندا دەكرد.
ڕۆژێك پیاوە بەقاڵەكە بۆ ئیشێك چوو بۆ ماڵەوە و تووتیەکەی لەبەردەم دەرگای دووكانەكەدا وەك پاسەوان دانا.

لەناكاو پشیلەیەك خۆی كرد بەناو دووكانەكەدا تا مشكێك بگرێت. تووتی بێچارە ترسا و لەمالی دووكانەكەوە 
بۆ ئەوالی فڕی. بە فڕینەكەشی ئەو شووشە ڕۆنانەی لەسەر تاقەكە دانرابوون ڕژانە سەر زەوی.

نووسینی:محەمەدپەهلەوانبەقاڵ و توتی
نیگار:ساراعەزدی
لەفارسییەوە:هیوا
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پیاوە بە قاڵەكە لە ماڵەوە گەڕایەوە.
كاتێك لە دووكانەكەدا دانیشت، 

بینی دووكانەكەی پڕ لە ڕۆن بووە و جلەكانی 
چەور بوون. تووڕە بوو و بە دارێك كێشای بەسەری 

تووتیەكەدا. بەم لێدانە تووتی بێچارە كەچەڵ بوو.
تووتی زۆر دڵگران بوو. بێدەنگ بوو و ئیتر قسەی نەكرد.

بەقاڵ لە پەشیمانیدا ئاهی هەڵدەكێشا. خۆی دەخواردەوە و دەیووت:
- ئای وای! مایەی خۆشبەختیم لەدەست چوو. بریا دەستم بشكایە و ئەم كارەم نەكردایە.

سێ  ڕۆژ دواتر پیاوە بەقاڵەكە دڵگران و نائومێد لەبەردەم دەرگای دووكانەكەدا دانیشتبوو. 
قسەی بۆ تووتیەكە دەكرد و شێوەی خۆی دەگۆڕی، تا بەڵكو بیهێنێتە قسە. دەروێشێكی سەرتاشراوی 

بێ  كاڵو لە بەردەم دەرگای دووكانەكەوە تێپەڕبوو. لەناكاو تووتی هاتە قسە و بە دەنگێكی بەرز 
بە دەروێشەكەی وت: »بۆچی كەچەڵ بوویت؟ تۆش ڕۆنی ناو شووشەت ڕشتووە؟«

تووتی پێیوابوو ئەوەی بەسەر خۆی هاتووە دووچاری دەروێشەکەش بووە، بۆی دایە قاقای پێكەنین.
نابێت خۆمان بەوانی تر بەراوورد بكەین، هەرچەندە وا بێتە پێشچاو کە لەیەكیش دەچین.

بۆ نموونە، میوە هەمووی ناویان میوەیە، بەاڵم هەریەكەیان تامی لەویتریان جیاوازە.
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ئارشان  بەیانیەكەی  ڕۆژە  ئەو 
درەنگ لە خەو بێداربووەوە و بەبێ  
نانخواردنی بەیانی بەرەو قوتابخانە 

كەوتە ڕاكردن.
شۆڕكردبووەوەو  سەری  ئارشان 
وەك ئەسپ ڕای دەكرد. هەر لەبەر 
بەرانبەریدا  لە  دیوارەی  ئەو  ئەوە 
هەمان  بە  و  نەیدی  بووبوو  سەوز 
و  تێپەڕی  دیوارەكە  لە  خێرایی 
حەوشەی  ناو  كەوتە  بەسەردا 
گەورەی قوتابخانەكەی كە پڕ بوو لە 

بەچكە دێو.
ڕیزی  لەناو  كە  دێوەكان،  بەچكە 
خۆیان  وەستابوون،  ناڕێكوپێكدا 
خستبووە سەر كۆڵی یەكترییەوە. كە 
ئەویان دی، بە بۆڕەبۆڕ بەرەو الی 

ئەو ڕۆیشتن.
بە  كرد  دەستی  شێتگیرانە  ئارشان 
كە  دێوەكان،  ڕێكخەری  ڕاكردن. 
دێوێكی پێ  لەق لەقی بوو، لە پشتی 
شاورە بەرزەكەیەوە، كە خەرتوومی

      فیلێك بوو، هاواری كرد:

قوتابخانەی 
دێوەكان

نووسینی:محەمەدرەزاشەمس
نیگاری:ئامینەئەربابۆن
لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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»خەریكن بۆ كوێ  دەڕۆن؟ بۆچی ڕیزەكانتان هەمووی تێك دا؟«
بەچكە دێوەكان بە قیژەقیژەوە وتیان: »بەڕێز بە یارمەتیت!

بەچكە مرۆڤێكی بەتام هاتووەتە ئێرە. خەریكین شوێنی دەكەوین بیگرین.«
ڕێكخەرەكە هاواری كرد: »باش دەكەن. ئافەرین! یەكی گۆپاڵێكی جوانتان پێ  دەدەم.تەنیا كاتێك كە گرتتان,بیهێنن بۆ 

دەدەمێ، بیهیننە ئێرە تا من و بەڕێز بەڕێوەبەر لە جیاتی نانی بەیانی بیخۆین.«
بەچكە دێوەكان لەبەردەم قوتابخانەكە كۆبوونەوە و بە جیقەجیقەوە وتیان:

»بەڕێز بە یارمەتیت! ئەی ئێمە چی؟ ئێمەش ئارەزوو دەكەین بەچكە 
مرۆڤ لە جیاتی نانی بەیانی بخۆین«

لە دەنگە دەنگی ئەوان مامۆستاكان و بەڕێوەبەری قوتابخانەكە هاتن و 
بە دەنگی بەرز وتیان: »بە ئێمەشی بدەن، بە ئێمەشی بدەن. ئێمەش 

ماوەیەكی دوورودرێژە بەچكە مرۆڤمان نەخواردووە!«
ئارشان هەر بەو شێوەیەی بە هەناسەبڕكێوە 
ڕای دەكرد، لەبەر خۆیەوە بیری دەكردەوەو 

لەناكاو وەستا، دێوەكانیش وەستان.
ئارشان هەناسەیەكی تازەكردەوە.

دێوەكانیش هەناسەیان تازەكردەوە.
ئارشان وتی:

- بەم شێوەیە نابێت.
دەبێت كەسێك بمخوات 

كە لە هەمووتان بەهێزترە«
بەم قسەیە دێوەكان كەوتنە گیانی یەكتریو 

بە نییەتی كوشتن یەكتریان بەركوتەك دا.
ڕێكخەر لە بەڕێوەبەری دەدا، بەڕێوەبەر لە 

سەرپەرشتیار، سەرپەرشتیار 
كەوتە گیانی مامۆستاكان و 
مامۆستاكانیش كەوتبوونە 

گیانی خوێندكارەكان.
ئارشان سوودی لەم 

دەرفەتە وەرگرت و خۆی 
لەژێر دەستوپێی دێوەكان 
ڕزگار كرد و دەستیكرد 

بە ڕاكردن.
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کوڕان
و 

کچـان
نیگاری:مادلینعیسائامادەکردنی:غوفرانڕیحانبەردوپێپلیکانە

پێیلەبەردێکهەڵدەخلیسکێت،
هاوسەنگیلەدەستدەداتو
دەکەێتەسەرزەوییەکە،

کەچیکچەکەواهەستدەکات
لەشاخێکیبەرزکەوتووەتەخوارەوەو

بەردیزۆربەرسەریکەوتووە!

پرسیارەکەلێرەدا:
پەنجەتچپەیوەندییەکیبەڕووداوەکەوە
هەیە؟یانئەوەجۆرێکەلەنازکردن؟!

شتەکەگەورەمەکەتەنیاپێهەڵخلیسکانی
کتوپڕەلەبەردێک!
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لەسەرپێپلیکانەکاندەخلیسکێ،
جووڵەپاڵەوانبازییەکانیبەکاردەهێنێ
بۆخۆپاراستنلەئازارپێگەیشتن.
ئەگەرچیئەوئازاریپێدەگات،
بەاڵمتادەگاتەخوارەوە

هەرپێدەکەنێ!!

هەستەسەرپێوکتێبەکانتکۆبکەرەوە،
دانبەخۆداگرتنوبەرگەگرتنیئازارباشە،
بەاڵمنابێتلەسەرحسابیتەندروستیتبێ.

پێویستەسەردانیپزیشکبکەیت،
تادڵنیابیتلەسەالمەتییئێسکەکانت!!

کچانوکوڕانلەڕوویجەستەوەجیاوازن،
بەاڵمنابێتزیادەڕەویلەوجیاوازییەدا
بکرێت،چونکەدواجارهەردووکیانمرۆڤن.
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ئەسپێ
جانەوەرێکیبچکۆلەیبێباڵەلەسەرپێستیسەریمرۆڤدەژیو

گەرایلەسەردادەنێت.

کاتێکتووشیئەسپێدەبیت،ناتوانیتبەچاوەکانتبیبینی،
بەاڵمهەستیپێدەکەیت،چونکەدەبێتەهۆیخورانێکیبێزارکاریسەرت.

زۆرمنداڵتووشیئەسپێدەبنوبەئاسانیشلەنێومندااڵندا
باڵودەبێتەوە،ئەگەرچیبازناداتونافڕێت.

هەوڵمەدەکاڵویهاوڵەکەتلەقوتابخانەبکەیتەسەرت،هەروەها
شانەیکەسیتربەکارمەهێنە،چونکەئەوانەئەسپێدەگوێزنەوە.

کاتێکهەستتبەخورانیسەرتیانجووڵەیشتێکلەناوقژتداکرد،بەتایبەتی
لەپشتیسەرودوایگوێچکەکانت،دایکتیانمامۆستاکەتئاگاداربکەرەوە.

پزیشکێکشامپۆیەکتبۆدەنووسێتکەسەرتیپێدەشۆیتو
دایکتبەشانەیەکینووکوردبۆتدادەهێنێتبۆالبردنیگەراکان.

هەروەهادایکتجلوبەرگوچەرچەفوبەرگی
سەرینەکەتدەشواتودەکرێتدەرمانی
دژەئەسپێشبکرێتبەجێگەکەتەوەو

کەلوپەلەکانتبخرێنەبەرخۆر.

بەوجۆرەلەدەستئەسپێ
ڕزگارتدەبێت

لەبیرتنەچێتتۆزێکخۆپارێزی
لەزۆرێکچارەسەرباشترە.
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ئەگەر کەسێکی نەناس لێت نزیکبووە ومافەکانم
هەوڵی دا ئازارت بدات، دەبێت چی بکەیت؟

دەڵێمنەخێر،
لێمدووربکەوەرەوە.

هانابۆکەسێک
دەبەمکەدەیناسم.

هەڵدێمو
ڕوودەکەمەشوێنێک
کەخەڵکیلێیە.

بۆدایکوباوکمی
دەگێڕمەوە.

دیاریلەکەسینەناس
وەرناگرمودیاریم

لەهەرکەسێکوەرگرت
دایکوباوکمی

لێئاگاداردەکەمەوە.

ئەگەرنەمتوانیبۆکەسی
باسبکەم،تۆماریدەکەم.

لەبیرت
بێت!

»مافیخۆمەدووچاریئازارداننەبمو
٣٥کاتێکتووشیبوومبەئازادیباسیبکەم«



لەگەڵزەکزوکیاریدەکەم
وردبوونەوە

دەست 
پێ بکە

چەنددەتوانیت
بڕۆێتلەکاتێکدا
کتێبێکلەسەر

سەرتە؟

متبوونیزستانەچییە؟

ئەگەرگوڵبوویتایە،
حەزتدەکرت
چگوڵێکبیت؟

حەزتلەچوەرزێکە؟

دەتوانیتالساییدەنگی
پشیلەبکەیتەوە؟

چیدەکەیت
ئەگەرهیچکەسێک
حەزینەکرد

یاریتلەگەڵدابکات؟

چیدەبووئەگەربەفر
ڕەنگیسپینەبوایە؟

ئایاڕەنگێکی
ترتبۆبەفر
لەخەیاڵدایە؟

کۆتایی

٣٦



بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:
کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگ، مقەست  و کەتیرە.

شێوازیکارکردن:

وێنەهەڵگر

سێپارچەبەپانی٢سم
لەکارتۆنەکەدەبڕین.

الیسەرەوەی
پارچەکارتۆنە
گەورەکەبەم
شێوەیە

دەنووشتێنینەوەو
ئەونەخشەی
لەسەردەکەین.

چاوەکانلەسەرکارتۆنیسپی
دروستدەکەینولووتودەم
بەقەڵەمدەنەخشێنین.

یەکێکلەپارچە
کارتۆنە)٢سم(ەکان

دەکەینبەدووبەشەوەو
وەکدەستیلێدەکەین.

دووپارچەکارتۆنەکەیتر
بەوشێوەیەدەنووشتێنینەوەو

وەکقاچدەینووسێنین
ئێستاوێنەهەڵگرەکەئامادەیە،بەکارتۆنەکەوە

دەتوانیتنیگارێکی
دەستیخۆتی
پێوەبنووسێنی.

بەدەستیخۆمیارمەتیدەربۆ
گەشەپێدانیشارەزاییهونەریی

منداڵەئازیزەکان،بەبەکارهێنانی
کەرەستەیئاسانو

٣٧هەرزان.



چۆن بەتریقەکە 
بگاتە الی دایکی؟

٣٨



بههرهیهونهری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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چیرۆک بەبێ وتە
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