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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە شەیتانۆکە
دەپرسێت

چۆن هاوکاریی هاوڕێکان و
تاکەکانی خێزانەکەت دەکەیت؟

ئایا ئەوەت پێ خۆشە
کە پاش هاوکاریکردنەکە 

بەدەستی دەهێنیت؟

پێکەوە سەرکەوتن بەدەست دێنین.
پێکەوە پێش دەکەوین.
پێکەوە گەشە دەکەین.

پێکەوە دەستکەوتی زیاتر
                   بەدەست دێنین.

پێکەوە واتا هاوکاریکردن و
متمانەبوون بە تواناکانی یەکتر،

چونکە بە هاوکاریکردن هێزمان زیاتردەبێ و
باشترین کار ئەنجام دەدەین
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          ڕێژوان چووه  ناو هۆڵى تاقیكردنه وه وه  و له رز دایگرت، به اڵم قسه كانى باوكى بیركه وته وه : »شپرزه یى 
          زاڵ نه بێ به سه رتا، ئه ركى خۆت ئه نجام داوه ، ئه وه ى گرنگه  بابه ته كان بیرى خۆت بهێنیته وه ، 
           چونكه  به رهه مى هه وڵه كانت به هه ده ر ناچێت.« ڕێژوان ئارامبووه وه ، هه ستى به  دڵنیایى كرد، 

             دڵى خۆش بوو، پاشان بزه یه كى نه رم هاته سه ر لێوى، 
به  تایبه ت كاتێ  دایكه  میهره بانه كه ى بیركه وته وه ، كه  نزاى بۆ ده كرد تا سه ركه وتوو بێت.

ڕێژوان دڵنیابوو، چونكه  دایكى نه ریتى وابوو، له  دواى هه ر نوێژێك له  ناخى دڵییه وه  نزاى بۆ دەكرد.
یه كێك له  هاوڕێكانى پێیوت: »نا ئازیزم، ده توانى وه اڵمه  گونجاوه كان له  پارچه  كاغه زێكى نهێنیدا ئاماده  بكه یت، 
چاودێریش نه توانێ بیدۆزێته وه ، به بێ ئه وه ى كه سیش هه ستمان پێ بكات وه اڵمه كان له گه ڵ   یه كتردا بگۆڕینه وه . 

به مه ش دڵنیا ده بین و هیچ كات نیگه ران نابین.« ڕێژوان نائومێد بوو، به  توڕه ییه وه  وتى: 
- من ناتوانم ئه م كاره  بکەم، هه رگیز شتى واناكه م، چونكه  ئه مه  فێڵ و گزییه .

هاوڕێكه ى قاقا پێكه نى و وتى: »كێشه  نییه ، ئه وه ى ده ته وێ ئه نجامى بده  و واز له  فێڵ و گزى من بهێنه  و فرمێسك 
له كۆتاییدایه .« »به ڵێ فرمێسك له كۆتاییدایه ، ئه و كه سه ى له كۆتاییدا پێده كه نێ، زۆر پێده كه نێ، ئه وه شى زۆر پێبكه نێت 

له  كۆتاییدا ده بێت بگرى.« ڕێژوان ئه مه ى له  دڵى خۆیدا وت و له ناو هۆڵى تاقیكردنه وه  وه اڵمیدایه وه ، ئه مه  نه خشه یه كى 
جوان و ڕازاوه  بوو، وه اڵمه كانیشى ڕوون بوون، ئاستى زیره كى و تێگه یشتنى ئه وى له  پرۆگرامى خوێندن

        ده رده خست. ڕۆژه كانى تاقیكردنه وه  كۆتاییهاتن و ئه نجام ده ركه وت و ڕێژوان یه كه م بوو، كه  نه ك ته نیا
       له سه ر ئاستى قوتابخانه كه ى، به ڵكو له سه ر ئاستى سه رجه م قوتابخانه كانى شاره كه ی. 

                              هه ستى به  چێژى سه ركه وتن كرد به  پله یه كى به رز، 
                                چونكه  ئه و به  هه وڵ و كۆشش، توانى به و ئه نجامه  بگات

                               كه  ده یه ویست پێى بگات.

چێژىسهركهوتن
وەرگێڕانی:سهرههنگعهبدولڕهحمان

پرسیاری٢

اڵمیپرسیاری٢
وە

مێژوو

بیرکاری

٤



جوگرافیا

عەرەبی

وانەیسێیەم
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اڵمیپرسیاری٢
وە

کۆمەاڵیەتی
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گوڵدانی
زانین

ڕزگارکردنی 
کیسەڵی »گاالباگۆس«ی  

دەگمەن لە دەستی 
باندێکی نێودەوڵەتی!

٢٩ کیسەڵی دەگمەن بوو لەناو پاکەتێکو 
لەسەر  بوون  ئوتومبیلێکدا  لە سندوقی 
و  باشوور  ئەمریکای  خێرای  ڕێگەیەکی 
پاراستنی دارستانەکان و ژیانی  ئامێری 

وشکانی نیشتمانی گرتی.
ئەرخەبیل  ناوچەی  لە  کیسەاڵنە  ئەو 
ئیکوادۆرەوە  بە  سەر  »گاالباگۆس«ی 
هێنراوبوون و لەدەست باندێک ڕزگارکران 

کە دەیانویست بیان بەن بۆ ئەورووپا.
جۆری  گەورەترین  گاالباگۆس  کیسەڵی 
کیسەڵە لە جیهاندا و زیاتر لە ١٠٠ ساڵ 
دەژی، بــەاڵم هەڕەشــەی لەناوچوــونی

     لەسەرە.
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لێکۆڵینەوەیەکی فەڕەنسی
هۆشداری دەربارەی 

»پەتای تەمبەڵبوون« دەدات!

هۆشداری  نوێ  فەڕەنسیی  لێکۆڵینەوەیەکی 
بۆ  ئاماژە  و  تەمبەڵی«  »پەتای  دەربارەی  دەدات 
دەکات، کە خەڵک مەیلی الساییکردنەوەی  ئەوە 
هەڵسوکەوتی تەمبەڵی و گەلێک هەڵسوکەوتی 
کەسێک  ئەگەر  نموونە،  بۆ  هەیە.  نەرێنیان 
هاوڕێی وەهای هەیە کە مەیلی تەمبەڵیان هەیە 
جەخت  لێکۆڵینەوەکە  دەگوێزنەوە.  بۆ  پەتاکەی 
و  بێورەیی  و  پەرۆش  دەکاتەوە،  ئەوە  لەسەر 
بڕیاردانە  کاتی  کە  خەسڵەتانەن  ئەو  تەمبەڵی 

چارەنووسسازەکان پەنایان بۆ دەبرێت.
بنیاتنانی گەورەترین 
کێڵگەی وزەی خۆر

لە جیهاندا

لە ئوسترالیا گەورەترین کێڵگەی زەبەالحی  
لە  گەورەترینە  کە  بنیاتنراوە،  خۆر  وزەی 
بۆردی  ملیۆن   ٣،٤ لە  پێکدێت  و  جیهاندا 
تێکڕای  و  پاتری  ملیۆن   ١،١ و  کارەبایی 
 ٣٣٠ نزیکەی  خۆرییەکە  کێڵگە  وزەی 
میگاواتە، ئەمەش بەشی ڕووناککردنەوەی 
دەیان هەزار خانوو و عەمبارکردنی ١٠٠ 

میگاوات دەکات.

شەمشەمەکوێری هیندۆراس
بە سەیرترین جۆری شەمشەمەکوێرە 

دادەنرێت، لەبەر تووکی سبی و 
ئورگانە زەردەکانی و 
ژیان لەناو گەاڵکاندا.
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ەرەکان
یروسەم

سە

مرۆڤ ٦٣٩ ماسولکەی هەیە، 
لە کاتێکدا ژمارەی ماسولکەکانی 

کوللە دەگاتە نزیکەی ٩٠٠ ماسولکەو 
هەندێک کرمیش خاوەنی زیاتر 

لە ١٠٠٠ ماسولکەن!

ژمارەی ماسولکەکانی کوللە

دوو ئەستێرەی کورتەبااڵ
کۆمەڵەیەکی خۆر هەیە هەزار ساڵی خۆری 

لە زەوییەوە دوورە و ناونراوە
و پێکدێت لە دوو ئەستێرەی کورتەبااڵ و 
بە دەوری کۆمەڵە ئەستێرەیەکی گەورەدا 
دەسووڕێنەوە، کۆمەڵە ئەستێرەکەش بە 

دەوری دوو خۆردا دەسوڕێنەوە!

PH1

لەسەر بزژانگیان

هەندێک کەس لەسەر برژانگەکانیان
بوونەوەرگەلی زۆر بچووک بە درێژیی

٠،٠٣ملم دەژین کە چوار قاچی کورتیان
هەیە و لەسەر ئەو چەورییە دەژین

کە پێستی ئاسایی دەریدەدات!

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.
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چین گەورەترین بەرهەمهێنی
چایە لە جیهاندا، کەچی لە هیچ 
شوێنێکی چین چا دەستناکەوێت، 

    چونکە گشت چای بەرهەمهێنراوی
   خۆیان بەکاردەبەن و هیچی لێ 

هەناردەناکەن!

چای چینی

تەنیا ١٣ چرکە

هەندێک جار و چاوەڕوان نەکراو مریشک 

م ئەو ژمارە 
دەتوانێت بفڕێت، بەاڵ

تا لە فڕیندا 
پێوانەییەی مریشک تا ئێس

هێناوە تەنیا ١٣ چرکە بووە!
بەدەستی 

دیواری چینی مەزن

باوەڕێک هەیە کە دیواری 
چینی مەزن لەسەر 

مانگەوە دەبینرێ، بەاڵم لە 
ڕاستیدا کیشوەرەکان بە 
هەزارحاڵێک لەسەر ڕووی 

مانگەوە دەبینرێن!

لە شاری سان فرانسیسکۆ 

لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

هەیە بە ناوی 
ئەمریکا پردێک 

گۆڵدن گەیت، یان دەروازەی 

 پرد بە کێبڵ 
ئاڵتونی. ئەم

بە درێژایی ٨٠ هەزار میل 

یراوە کە بەشی ئەوە 
ڕاگ

جار بە دەوری 
دەکات سێ 

زەویدا بخولێتەوە!

دەروازەی ئاڵتونی
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هێرشی دێوی گۆماوەكە
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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تۆم سماچ شەیدای چیرۆكە كۆنەكانی باپیرەی 
بوو. دوای نیوەڕۆی ڕۆژێك باپیرە )جێس( 

لە تۆمی پرسی: »تا ئێستا باسی دێوی 
گۆماوەكەم بۆ كردوویت؟«

باپیرەی بەم شێوەیە دەستی كرد بە گێڕانەوەی تۆم بە ترسەوە تفی لە دەمی قووت دا و وتی: »نا!«
چیرۆكەكەی:

قوڕاویم بینی، كە بە دروستی تا ناوەڕاستی ونبووەكەدا گەڕام. كاتێك شەو هات شوێنپێیەكی تەواوی ئەو ڕۆژە بەبێ  ئەنجام بە شوێن مانگا 
گۆماوەكە دەچوو.

جووتیارەكەم دەدا، یەكێ  لە مانگاكان ونبوو.کاتێک لە كێڵگەی الی شەقامەكەوە یارمەتی 

- تۆم ئەوەندە ئازاری 
باپیرەت مەدە!

تۆم لە كاتێكدا لە ترسا دەلەرزی پرسی:
- دواتر چی بوو؟

- دەنگێكی ترسناك هەموو شوێنێكی پڕكرد. دواتر بە 
دروستی لە پێش دەممدا ڕووبەڕووی بوونەوەرێكی 

ترسناك و قێزەون بوومەوە.
خاتوو سماج لەناكاو بە كاغەزێك بە دەستیەوە 

     هاتە ژوورەوە و خستیە بەردەم تۆم.
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خاتوو سماج وتی: »دەمەوێت بڕۆیتە فرۆشگا و 
ئەوانە بكڕیت!«

تۆم بە پاڕانەوەوە وتی: »سەرەتا دەبێت گوێم لە 
پاشماوەی چیرۆكەكەی باپیرەم بێت؟«

یستیكڕینەكان
ل

- سووپ بۆ باپیرە

- دوو قوتووی گەورەی

  شامپۆی لەش

- هەندێك برۆكلی 

- كەلەرمێكی بچووك

- فەریكەنۆك

خاتوو سماج وتی: »نا هەر ئێستا دەبێت بڕۆیت، 
زوویش بگەڕێیتەوە، هێشتا خۆت نەشۆردووە.«
تۆم ناوچەوانی دا بە یەكدا. زۆر ڕقی لە گەرماو 

دەبووەوە.

بكات. ئەو بەبێ  بیركردنەوە لە گەرماوەكەی،هاوڕێكانی داوایان لێ كرد یاری تۆپانیان لەگەڵدا کاتێک تۆم خەریك بوو لە فرۆشگا دەگەڕایەوە 
خێرا ڕازی بوو.

لە ڕێگایەكی كورتترەوە، كە بەالی دنیا تاریك بوو. تۆم بڕیاری دا كاتێك یارییەكە تەواو بوو،
زەلكاوەكەدا تێپەڕ دەبوو،

بگەڕێتەوە ماڵەوە.

دەجواڵنەوە و لە ژێر پێیەكانیدا دەسوڕانەوە. كەوتە بەر گوێی. السكە سەوزەكانی تەنیشتی زۆر تازە كەوتبووە ڕێ  كە دەنگێكی ناخۆش و ناحەز 

بەاڵم ئەوانە گژوگیایەكە نەبوون.

ئەم گژوگیایانە زۆر ڕەق و 
ئەستوورن!
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وای دێوی گۆماوەكە!
یارمەتی!

کاتی نانخواردنە!

لەناكاو بوونەوەرێكی سەوز و لینج و 
ناشیرین خۆی پێوە چەسپاند.

هەرچەندە تۆم خۆی دووردەخستەوە، 
بوونەوەرە سەوزەكە نزیكتر دەبووەوە.

تۆم لەبەرخۆیەوە وتی: 
- بریا بۆ تۆپانیەکە نەمامایەتەوە.

دێوەكە ئەوی بردە نزیك دەمە گەورە و 
لینجە بۆن ناخۆشەكەیەوە.

لەناكاو دەنگی شكاندنی شتێك 
هات. دێوەكە بوتڵەكانی ناو 

جانتاكەی تۆمی لەتوپەت كرد.

دوای چەند دەقیقەیەك گۆماوەكە پڕ بوو 
لە بڵقی بۆن خۆش.

دێو لە نێو كەفە زۆرەكەدا دەست و پێی 
دەدا بە یەكدا. تۆم لەناو دەستەكانی دێوەكەوە 

بەربووەوە و كەوتە خوارەوە. 
ئەوان هەردووكیان خۆیان شت!

خەڵكی كە گوێیان لە دەنگی هاتوهاواری تۆم بوو، 
هاتن بۆ یارمەتیدانی. ئەوان سەیرێكی دێوی الوازو 

پاكوتەمیزیان كرد و ڕووبەڕووی بوونەوە و پێكەنین.

دێوەكە زۆر شەرمەزار بوو. بۆ هەمیشە چووەوە 
ناو گۆماوەكە و هیچ كەسێك ئەوی نەبینی.
تۆمیش باشترین خەاڵتی تەمەنی وەرگرت.

تا یەك هەفتە هیچ پێویستی بە خۆشتن نەبوو!
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دایۆ
نووسینی:مژگانمشتاقنیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا

ئێستا كە خەریكم یادداشت دەنووسمەوە، دووبارە پێكەنینم دێت. بۆچی؟ 
ووووی زۆر باشە ئێستا پێت دەڵێم.

دوێنێ  چوومە سەر دیوارە بچووكەكەی دراوسێیەكەمان بۆ هەواگۆڕكێ . بینیم وا 
خەریكن ماڵەكەیان نۆژەن دەكەنەوە. تۆپەڵێكی بچووكی گەچ لە كەنارێكی دیوارەكەدا بوو. 

كرێكارێكیش لە تەنیشتیەوە وەستابوو و بە تەلەفۆنەكەی قسەی دەكرد.
بیرم لە دایۆ دەكردەوە. بۆچی دەڵێم دایۆ؟ ووووی زۆر باشە مەگەر نەمووت خەریكم 

زمانی ئینگلیزییەكەم باش دەكەم! دایۆ واتە ڕوومەت. بە كورتی چوومە ئەو الی دیوارەكەو 
لەو سەرەوە ڕوومەتێكم دا لە گەچەكە. دەنگی هاواری كرێكارەكەم لە ژێر گەچەكەوە 

بیست. بە توندی خۆم لەو ژێر گەچەوە هێنایە دەرەوە. بۆچی هاتمە دەرەوە؟ 
ووووی خەریك بوو دەخنكام!

كرێكارەكە كەوتە شوێنم. بە خێرایی چوومە سەر دیوارە بەرزەكە. دڵم توند توند لێی دەدا.
كەمێك دواتر لەسەر دیوارەكەوە خزام و كەوتمە سەر لێواری پەنجەرەكە. كەوتمە سەر 
ژوورێك و لەناكاو خۆم لەناو ئاوێنەی تاقەكەدا دیتەوە .وااااای لە پێكەنیندا خەریك بوو 

دەمردم! بۆچی؟ ووووی زۆر باشە سپی سپی بووبووم و تەنها چاوەكانم ڕەش.
لەبەرخۆمەوە وتم: بەاڵم دایۆیەكی باش بوو.

چیرۆکی 
دایە
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دوێنێ  خەریك بوو لەناو گژوگیای حەوشەكەمان دەگەڕام. واااای چ خۆشییەكی هەبوو!
بۆچی خۆش بوو؟ وووووی ئەمەش بوو بە پرسیار؟ زۆر باشە گیایەكە تەڕ و بۆن خۆش بێت.

مارمێلك حەزی بەمەیە. لەناكاو چاوم كەوتە سەر دراوسێیەكەمان، كە لەناو چیمەنەكەدا خەوتبوو.
وتم بڕۆم و ختوكەی قاچی بدەم. وام زانی زۆر حەزی بەوەیە. بە هێواشی ڕۆیشتم و 

ختوكەی قاچیم دا. لەناكاو كابرای دراوسێمان سنێزێكی بەرزی كرد. 
سنێز چییە؟ ووووی ئەمەش بوو بە پرسیار؟ سنێز واتە پژمە!

چەند جار بڵێم خەریكم خۆم فێری زمانی ئینگلیزی دەكەم! وووی لە دەستی تۆ!
خەریك بوو دەمگوت. لەتاواندا خۆم خستە سەر قاچی. دراوسێیەكەمان چاوی بە من كەوت.

هاوارم كرد: »من مارمێلكم. بەڕێزم!«
  دراوسێیەكەمان كە تا ئێستاش گوێی لە دەنگی من نەبووبوو كلكی گرتم و فڕێی دامە ناو باخچەكەوە!

جەستەم زۆر ئازاری هەبوو. خۆم ڕاپسكاند و الی چیمەنەكانی باخچەكەوە خۆم گەیاندە 
دراوسێیەكەمان. بۆچی گەیشتمە ئەوێ ؟ ووووی ویستم وانەیەكی گرنگ بەو بدەم.

دراوسێیەكەمان خەریك بوو دەموچاوی دەشۆرد. خۆم گەیاندە یەكێك لە قاچەكانی و هاوارم كرد:
»من لەوانەیە تیمساح بم.« دواتر بەوپەڕی تواناوە قەپم گرت لە قاچی.

دراوسێیەكەمان ئاخێكی گەورەی هەڵکێشا و هاواری كرد: 
- كلكت كورت دەكەمەوە مارمێلكی زمان نەزان.
من الی چیمەنەكە خۆم شاردەوە و تەنها پێكەنیم.

چیرۆکی 
بابە

سنێز
نووسینی:مزگانمشتاقنیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا
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تاقیگەی بڕیار

بەسەرهاتی فڕۆکە

سەیریکوالرەکەم
بکەچەند
خێرادەفڕێت.

لەبەرئەوەی
باکەیبەهێزە
ڕۆبۆتەکەم.

بۆچیفڕۆکەش
پێویستیبەبایە
بۆئەوەیبفڕێت؟

بەڵێ،ئەوەشتلە
تاقیگەکەبۆباسدەکەم.

بڕوانە،تیرەسپییەکانجووڵەیبایەکە
پاڵبەباڵەکەوەدەنێنوفڕۆکەکەبەئاڕاستەی

تیرەزەردەکەدەفڕێت.وەککوالرەکەت.

بەاڵمفڕۆکەبەراوردبە
کوالرەکەمزۆرقورسە،ئەم
بایەبەشیفڕینیدەکات؟

١٦



لێرەداڕۆڵیبزوێنەری
فیشکەداریتایبەتبەفڕۆکەی

ڕاستەقینەدەردەکەوێت.

بزوێنەریفیشکەدارپەڕکەیزۆریتێدایە
کەبەهۆیانەوەبابەهێزەوەبەئاڕاستەی
فڕۆکەکەدەجووڵێتوبەخێراییدەیفڕێنێت.

ئەیفڕۆکەچۆنبەالی
ڕاستوچەپوسەرەوەو
خوارەوەدادەفڕێت؟

پەڕکەکانجووڵەیبا

ئەوە بە هۆی ئامێرەکانی 
کۆنترۆڵکردنی فڕینەوەیە لە 

باڵ و پشتەوەی فڕۆکەدا.

ئامێریکۆنترۆڵکردنیفڕین هەلیکۆپتەریش 
بە هۆی 

پەروانەکانییەوە با 
دەجووڵێنێ بۆ ئەوەی 

بتوانێت بفڕێت.

بەو جۆرە دەردەکەوێت کە با 
جگە لە هەناسەدان سوودی 

زۆری بۆ مرۆڤ هەیە
ڕۆبۆتەکەم.
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هاوڕێیەکپرسیاردەربارەیحیکایەتێک X وەاڵمێک

قیبلەنمادەکات،بۆیەبەم
قیبلەنماشێوەیەوەاڵمیدەدەینەوە.

قیبلەنماچییە؟ئامێڕێکەبۆدۆزینەوەیئاڕاستە
لەسەرگۆیزەوی.لەهەرشوێنێکیسەرزەویبیت

تیرەیقیبلەنماڕوولەباکووردەکات.

لەدێرزەمانەوەمرۆڤ
سوودیلەبەردی

موگناتیسیوەرگرتووە،
کەئاسنبۆالیخۆی

ڕادەکێشێت.

بەاڵمگەورەترین
تەنیموگناتیسی
لەسەرزەوی
لەکوێیە؟

لەباکوورە،بۆیە
هەردەرزییەکی
موگناتیسکراوڕوو
لەباکووردەکات.

یەکەمینجارچینییەکانبیرۆکەی
دەرزییموگناتیسکراویاندۆزییەوەو

لەدەریاوانیدابەکاریانهێنا

باوکەگەیشتینە
کۆشکیئیمپراتۆر.

قیبلەنماکە
وادەڵێت.

قیبلەنماکەدەڵێتئەمە
خواردنگەیئیمپراتۆرە

نەککۆشک.

بێدەنگبەلە
هیچتێناگەیت.

لەسەدەیدووەمیکۆچیدا
)حەوتەمیزایینی(موسڵمانەکان
چوونبۆچینوداهێنانەکەیانبینی.

بەهۆیئەو
دەرزییەوەئاڕاستەی
باکووردیاریدەکرێت.

بۆچیلەدەریادا
بەکاردێت؟

نازانم
بۆچیوا
دەیگرن
بەدەستەوە
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بەوجۆرە
موسڵمانەکانئەم
داهێنانەیانوەرگرت
وتوانیانگەشەی
پێبدەنویەکەمین
کەسەکانیناوچەکەش
بوونبەکاریانهێنا
بۆکەشتیوانی.

ئەمئامێرەلەسەدەییانزەهەموکاتی
شەڕیخاچپەرستانداگوازرایەوەبۆئەورووپا

ئەمچەکەسەیرە
چییە؟

یەکەمجارە
دەیبینم.

لەوساکەوەقیبلەنماناوبانگیدەرکردووە،
لەبەرئەوەیئاسمانیئەورووپاهەمیشە

بەهەوریچڕتەنراوە.

بەقسەیتۆمان
نەکردونەمانکڕی،
بۆیەڕێگەمانونکرد.

پارەیقیبلەنماکەت
دابەجلوبەرگیمۆدەی

هاوینەینوێ.

لەسەردەمینوێشداقیبلەنما
بووەتەشتێکیگرنگبۆگەشتی
زەمینیودەریاییوئاسمانی.

ئینجادۆزینەوەی
شوێنبەمانگی
)gps(دەستکرد
هاتەئاراوەو

ئێستابەکاردێتبۆ
دۆزینەوەیناونیشان

لەشارەکاندا. لەسەرەتایسەدەیچواردەهەمیزایینیدا
فالفیوجوباتوانیئەودەرزییەموگناتیسییە
بخاتەناوقتوویەکەوەوبەشوشەڕووی
پێشەوەیداپۆشێتوبەکارهێنرابۆ
١٩دۆزینەوەیناونیشانیشوێنەکان.
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ئەژدیهای خواست
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1

2

ئاژەڵە ماڵییە دڵخۆشەکان

کەروێشک
لەئینگلیزییەوە:ئازادتەها

دڵنیابەكە
كەروێشكەكەتهەمیشە
ئاویتازەوخاوێنی

دەستدەكەوێت.

 ژینگە                    
قەفەسیكەروێشكدەبێتڕێگەی

كەروێشكەكانبداتلەسەرپاشووەكانیان
)قاچیدوواوە(ڕاوەستن،بێئەوەیسەریانبداتبە
بنمیچیقەفەسەكەدا.پێویستەبۆشاییهەبێتبۆشوینی
سندوقیانپاكەتیپیساییوشوێنیپشوودان،كەئاسان
پاكبكرێتەوە.قەفەسەكانپێویستەلەشوێنێكیباشدا

دابنرێن،كەهەواگۆڕكێیباشیهەبێت)زۆرگەرمنەبێت(.
ئەگەركەروێشكەكانویستیانبچنەدەرەوە،ئەوا

پێویستیانبەپەناگەیەكدەبێتبۆبارانوپلەیگەرمی
زۆربەرز.دەبێتپارێزراوبنلەدڕندەكان.

قەفەسەكەدەبێتبەخاوێنیبهێڵرێتەوە.لەزستاندا
دەتوانرێتپووشبەكاربهێنرێتوەك
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3

4

5

6

7

8

ژینگە 
كەروێشكەكانبەئاسانیبێزاردەبن،
بەتەنهاپێویستیانبەجێگایەكنییەبۆ
مەشقكردنوجووڵە،بەڵكوپێویستیانبە
هاندانیهۆشومێشكیشهەیە.قەاڵی
كارتۆنیگرنگە،چونكەكەروێشكەكان

چەندكاژێرێكبەجوینیپەنجەرەینوێو
دەروازەكانەوەبەسەردەبەن،قەاڵیكارتۆنی
هەروەهاپەناگەیەكیئاراموبێدەنگ

دەبەخشێتبەكەروێشكەكان
لەكاتیپێویستدا.

كای  تازەی بدەرێ                  
خواردنیكەروێشكدەبێتبەشێوەیەكی
سەرەكیلەكاپێكبێت.كایتازەدەبێتلە

هەمووكاتەكاندابۆكەروێشكەكاندەستەبەربكرێت.
بیچوەكەروێشكەكانپێویستەسێپەڕەووێنجەیانپێ
بدرێتوكەروێشكەپێگەیشتووەكانیشدەبێتكای

هەرێز،یانكایگیا،یانكایشۆڤانیاندەرخوارد
بدرێت.بەكارهێنانیئامێریكاپێدانیگەورەتر
یارمەتیدەردەبێت،چونكەبڕێكیگەورەیكا
بەوشكیوخاوێنیونزیكیدەمێنێتەوە.

وەك تەواوكارێك بۆ کا 
خۆراكیكەروێشكەكەتتەواوبكەبەبڕیبچووك

لەدانەوێڵەومیوەیتازەوسەوزە.
سەوزەیگشتیوبەرباڵوبریتییەلەبرۆكۆلی،گێزەر،
سڵق،كەلەرم،كەلەرمیوردوجۆرەكانیتریكەلەرمو

سەوزەگەاڵسەوزەكانیتر.
دووربكەوەرەوەەلەڕێگەدانیكەروێشكەكانتبۆگەیشتنیانبە
دانەوێڵەیشەووڕۆژ،كەدەبێتەهۆیكێشیزیادەیلەشیان.

ئەگەردڵنیانەبوویتكەكامسەوزەیەبەكاربهێنیت،
ئەواپرسیارلەپزیشكەڤێتەنەرییەكانبكە

بۆئامۆژگارییەكانیانلەسەرخۆراك.
گێزەرومیوەكانپڕنلەشەكرو
پێویستەبەبڕیكەمبیاندرێتێ.

 نابێت بەردەوام 
لە قەفەسدا بهیڵرێنەوە

کەروێشکەکانپێویستیانبەمەشقیڕۆژانەیە
بۆئەوەیبەتەندروستیبمێننەوە.كەروێشك

دەبێتڕێگەیبدرێتبۆچوونەدەرەوەبۆشوێنێكی
فراوانتریمەشقكردن،تاڕۆژانەبۆچەندکاژێرێک
ڕابكات،بازباتوبجوڵێتبەوچواردەورەدا.

پاندانێككەروێشكەكەدووردەخاتەوەلەكەلوپەلی
ناوماڵ،وایەریكارەبا،مادەیژەهراویلەچواردەوری
خانوەكە،هەروەهادەتوانیتپاندانێكلەدەرەوە

دابنێیتتاڕێگەبدەیتكەروێشكەكە
بگاتبەناوچەیگیایی.

ئاگاداری تەندروستیان بە
لەلوتكەیتەندروستیوخشتەیرێكوپێكی
پشكنینیپزیشكیڤێتنەریئەواندابمێنەرەوە،
ئاگادارووریایهەرگۆڕانكارییەكبەكەلە

تەندروستیبنچینەییڕۆژانەیكەروێشكەكەتداڕوو
دەدات.بەدواداچوونبۆگۆڕانیڕەفتاریانبكە.

ڕەفتاریگیانلەریماڵیدەتوانێتنیشاندەریئازار
یاننەخۆشیبێت.چاوتلەسەرناوچەكێشاوییەكان
بێت:توكوپێستیژێرسكوكلكیاندەبێتزووزوو
بپشكنرێن.سەردانیپزیشكیڤێتەنەریڕێكوپێك

ڕێكبخەبۆبەرگرتنلەڕوودانی
كێشەیتەندروستی.

كەروێشكەكەت بخەسێنە    
خەساندنیكەروێشكسوودیزۆریهەیە:
یەكەم:كەروێشكێكیخەسێنراودەتوانێت

تەمەنێكیدرێژتریتەندروستییهەبێت.
دووەم:كەروێشكێككەخەسێنرابێت

ئارامتردەبێتوبەئاسانیبەڕێوەدەبرێت.
كاتێكبێچوەكەروێشكیماڵیبەخێودەكەیت
كێشەیەكیدەستكردهەیەلەگەڵزۆرییژمارەی

كەروێشكەكان،زۆربەیپەناگاكان
بەردەوامپڕن.
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جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەها

سامانجیهانێكیتایبەتبەخۆی
هەیە،كەتیایداگیانلەبەرانوشتە
نازیندووەكانیشدەدوێن.ئەولەگەڵ

دووخوشكەكەیدابەچەندینهەڵوێستی
دەوڵەمەندبەپەندوئامۆژگاریدا

تێدەپەڕێت،كەپاڵەوانەكانیشتانێكن
بەبیریكەسدانایەن.

ڕاتچییە
بەرامبەرئۆتۆمبێلە

نایابەباوكەنوێكەمان؟

بەشیخێزانە
بچوكەكەماندەكاتو
بۆهەرشوێنێكبمانەوێت

هەڵماندەگرێت.

هیوادارم
بۆشارییاریمان

ببات

بەڵێنتپێدەدەم
لەپشوویكۆتاییهەفتەدا
ئاواتەكەتبۆبهێنمەدی.

ئەمشتە
چییە؟

یەكەممن)شت(نیم
ئاگركوژێنەوەم.

دووەمیشبەڕاستی
بێزاربووملەفڕێدانەدەرەوی
كەفلەدەممبۆكوژاندنەوەی

ئاگر!بەڕاستیژیانم
بێزارییە

سااڵنێكەئەمئوتۆمبێلەم
جێنەهێشتووەومنیانلەكارگەی

دروستكردنیئۆتۆمبێللەناویداداناوەو
خەریكەدەخنكێم!

دەتەوێت
چیبكەم؟

ئاگركوژێنەوەكەم   
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دەمەوێتبەخۆشیژیان
بەسەربەرموتامیئەوشەربەتە
خۆشانەبكەمكەمرۆڤەكان

دەیانخۆنەوە.
دەزانیتكەمن

بەدرێژاییژیانم،جگە
لەئاوتامیهیچیترم

نەكردووەە!

شـەربەت

شەربەت!شەربەت!
سامانشەربەتم
بۆبكڕە.

باشە
هەرئێستا!

كەواتەئەوەتامی
شەربەتیشلكە!

منسوپرایزێکم
هەیەبۆت!

فووووووووو
فووووووو

نایابە!
بڵق!

بەاڵمبۆچی
ڕەنگەكەیسەیرە؟
ئەرێنابێتئاویبێت؟

چونكەئاگركوژێنەوەكەم
شەربەتیشلكی
خواردووەتەوە!
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مامۆستای وەرزش وتبووی، دووشەممە هەركەس بابەتی وەرزشی خۆی هەڵبژێرێت. هەر بەم هۆیە خێرا خێرا چووم 
بۆ قوتابخانە. چوومە حەوشەكە. هەموان دوو بە دوو لە ڕیزەكەدا وەستا بوون، منیش ڕۆیشتمە ڕیزەوە.

مامۆستای وەرزش، كە چاوی بە من كەوت، شاوری لێ دا. ترسام.
مامۆستای وەرزش وتی: »هێی، تۆ بۆچی بەتەنیایت؟«

وتم: »تەنیا نیم، دووانەم.« 
سەری سوڕما و وتی: »ئەی كوا ئەویتر؟« 

تەنیشتمەوە سەوزبوو. وتم: »فەرموو مامۆستا، ئەمەش  لە  دانەكەی ترم وەك خاڵێكی هەڵواسراو  لەو كاتەدا  هەر 
دانەكەی ترم!«

مامۆستای وەرزش، لە كاتێكدا لە لەیەكچوونی زۆری ئێمە چاوەكانی واقوڕماو بوون، وتی: »زۆر باشە، ئێستا لە پۆلەكە 
بن! دەبێت ڕێگەیەك بدۆزمەوە بتوانم ئێوەی دوو ڕووی یەك دراو بناسمەوە. تازە بیرتان نەچێت ئێوەی دوانە ناتوانن 

هەردووكتان لە هەمان بابەتدا بەشداربن.« 
قسەكانی بە بڕوای من خۆ بەدەستەوەنەدان بوو. لەوانەشە وانەبووبێت.

بە خۆمم وت: »وازی لێ بێنە!«
بە شاورەكەی دوو دانە قاچمان هەبوو، دوانی تریشمان قەرزكرد. بەرەو الی پۆلی بابەتە وەرزشییەكان ڕۆیشتین.

لەسەر دوو ڕێ  مابووینەوە. نەمان دەزانی كامە هەڵبژێرین، تۆپی بالە، یان تۆپی سەبەتە.
لە كۆتاییدا بە ڕاوێژ من ڕۆیشتمە بالە و براكەشم چووە باسكە، بەاڵم هێشتا وا دیار بوو كە مامۆستای وەرزش هەر 

گومانی لە ئێمە هەبێت. چونكە دووبارە هاتە پێشەوە و وتی: »چۆن ئەو دوانەتان بناسمەوە؟«
دواتر سەرنجێكی وردی خستە سەر ڕووخسارم و وتی: »تێگەیشتم! بە هۆی ئەو دوو ڕەنگییەوە.«

وتم: »بەڵێ  مامۆستا!«
وتی: »تۆ كەمێك پێستت تاریكترە لە براكەت. مەگەر وانییە؟«

نەمزانی قسەكانی مامۆستای وەرزش دووالیەنە بوو، یان نا! بەاڵم تەنیا ئەوە دەزانم كاتێك جاری دواتر دووبارە ئێمەی 
بینیەوە وتی: »ئێستا بڵێن كام لە ئێوە یاریزانی باسكەیە، كامتان یاریزانی بالەیە؟«

بێچارە مامۆستای وەرزش. نەیدەزانی كە ئێمە دوو ژینگەیین و ڕەنگی پێستمان لەگەڵ دەورووبەردا دەگۆڕێت.
ڕووداوێك بوو كە ئەو ڕۆژە زیاتر لە بەر خۆر بووم و بە وتەی مامۆستای وەرزش كەمێك پێستم تاریكتر بووبوو.

        بێچارە، وابزانم تا كۆتایی ساڵ بیری الی ئەوەیە كە من ئەوم یان ئەو من.

دووڕوویدراوێک
نووسینی:تاهیرخردورنیگاری:ویداکەریمیلەفارسییەوە:هیومحەمەد
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کێشەیەکم هەیە

بەهاکەت لە ناوەڕۆکدایە نەک ڕواڵەتدا
ئایابایەخدانبەڕووخسارتاوانێکەبەردەوامپێویستیبەلۆمەکردنیخودهەیە،هەندێکجاریش
پێویستیبەسەرزەنشتکردنە.لەڕاستیدائەمەمەسەلەیەکیسەیرونامۆیە،بەاڵممنژیانی
لەگەڵدابەسەردەبەم.منکچێکی1٢سااڵنمزۆربایەخبەڕواڵەتیخۆمدەدەموهەرگیزبەبێ
خۆڕازاندنەوەوپۆشینیجلوبەرگیجوانناچمەدەرەوەولەماڵەوەپێشوازیلەکەسناکەم.
لەبەرئەمەشبەردەوامدووچاریڕەخنەولۆمەکردنیدایک،باوک،خوشکوبراکانمدەبموئەوە

دووپاتدەکەنەوەکەهەڵسوکەوتەکەمنیشانەیباوەڕبەخۆنەبوونوالوازییکەسێتیمە.

ئاساییە مرۆڤ بایەخ بە ڕووخساری خۆی بدات، جا کچ بێت یان کوڕ، بە مەرجێک 
مایەی  نەبێتە  و  بۆنەکەدا  و  تەمەن  لەگەڵ  گونجاوبێت  جلوبەرگ  هەڵبژاردنی 
و  خوێندن  سەر  نەکاتە  خراپ  کاریگەریی  و  شتەوە  بەو  بەردەوام  سەرقاڵبوونی 
بارگرانی دارایش بۆ خێزان دروست نەکات. ئەگەر هەڵسوکەوتەکەت ئەم ئاسەوارانەی 
هەبوو، ئەوا پێویستە پیاداچوونەوەی پیادا بکەیت. لەگەڵ ئەوەشدا متمانە بەخۆ بوون 
مانای فەرامۆشکردنی ڕووخسار نییە، بەاڵم دەبێت دڵنیابین لەوەی بەهای مرۆڤ بە 

تەنیا لە ڕواڵەتدا نییە، بەڵکو بە پلەی یەکەم لە ناوەڕۆک و ناخدایە.
ئەی چۆن دەزانین سنووری ماقووڵی ئەو مەسەلەیە چۆنە؟ بۆ ئەمە دەکرێت ڕاوێژ 
بە کەسانی شارەزا بکرێت و چاو لە کەسانی جیاکارە و بەرچاو بکرێت، سەرەنجام 
دەردەکەوێت کە زۆرێک لەو کەسانە سادەییەکی داپۆشراو بە سەنگینی و ڕووناکبیری 

پیادە دەکەن و خۆیان لە ساختەی کورتخایەن بەدووردەگرن.

کاتی ئەوە هاتووە چاکەکەی بدەیتەوە
منکوڕێکییانزەسااڵنموهەستدەکەمژیانمبۆشوخاڵیەلەجوانیوهەستوسۆزومیهرەبانی.
خوشکەگەورەکەمسەرچاوەیئەوجوانیوهەستوسۆزومیهرەبانیەبوو،بەاڵمدنیایجێهێشتو
هەستدەکەمکۆڵەکەیەکیژیانمداڕماوە.ئەووەکدایکێکهاوشانیمنداڵەکانیخۆیبایەخیبەمن

دەداونازانملەمەودواژیانمپاشڕۆیشتنیئەوچۆندەبێ.

   ئەگەر ئەوە باری تۆ بێت کە هێشتا دایکت ماوە، ئەوا دەبێت بە خۆتدا بچیتەوە. 
      بێگومان هەموومان بە لەدەستدانی ئازیزانمان خەمبار و دڵگران دەبین، بەاڵم
       هەندێک شت هەیە، وەک مردن، هیچ لە ئاستیدا ناکرێت. کاتی ئەوە هاتووە 

        تۆ چاکەکەی بدەیتەوە، ئەویش بەوەی بەشداری بکەیت لەوەی ئاگاداری
            منداڵەکانی بیت و ئەوە بکەیت کە ئەو بەرامبەر بە تۆ دەیکرد.
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وریابە.. 
ئەوە ژەهرێکی کوشندەیە

کوڕێکەوە لەالیەن سەیرم پرسیارێکی
جۆرێک دەربارەی ئەویش ئاڕاستەکرا،

جگەرەکێشانبووکەکێشەی
تەندروستینییە.

پرسیارەکەیمپێنامۆبوو،
بۆیەدەربارەیهۆکارەکەی

پرسیارملێکرد،
پێموابووئەگەرهۆکارەکەم

زانیسەرسامییەکەم
دەڕەوێتەوە،

کەچیکاتێکهۆکارەکەم
زانیسەرسامبوونمزیاتربوو.

چونکەوتی:
»لەهەندێکهاوڕێیڕەوشتبەرزەوە،
کەجگەرەدەکێشن،زانیومەکاتێک
لەگەڵیاندادادەنیشمبێزاردەبن،

چونکەجگەرەناکێشم،
منیشزیانەزۆرەکانیجگەرەکێشان
دەزانم،بۆیەدەمەوێتبزانمئاخۆ
ڕێگەیەکیدڵنیاوسەالمەتهەیە
بۆجگەرەکێشان،چونکەدەمەوێت

لەبەرهاوڕێکانمبیکێشم،
نەکببمبەجگەرەکێش.

پێتوایە کەسانێکی ڕەوشت بەرز 
هەن لە تەمەنی تۆدا جگەرە 
بکێشن، باسکردنی ئەوەی 

ئەوان هەست بە بێزاری دەکەن
چونکە وەک ئەوان  جگەرەکێش 

نییە، ئەوەی زانراوە کەسانی 
خراپ حەزناکەن کەسانی

جیاواز لەگەڵیان دابنیشن، 
چونکە هەست بە خراپی خۆیان 

دەکەن. بۆیە یان لە خۆیانی
 دووردەخەنەوە، یان فێری 

هەڵسوکەوتەکەی 
خۆیانی دەکەن.

ئەوانەی  هەموو  یان  جگەرەکێشەکان، 
هەڵسوکەوتی خراپیان هەیە سەرەتا 

              نەیان زانیوە کە
                     هەڵسوکەوتەکەیان دەبێتە

                     مایەی ڕاهاتن و
                  ئالوودەبوون و ناتوانن

                     لە داهاتوودا
                      دەستبەرداری بن.

                    مەسەلەیەکی زۆر گرنگ
             ماوە باسی بکەین،  ئەویش

       ئەوەیە کە ئەو کوڕە جگەرەکێشانە
                       خاوەنی ڕەفتار و

                 هەڵسوکەوتی خراپی ترن،
                 چونکە وەک دەوترێت،
                  ئەگەر کەسێکت بینی
                 کارێکی خراپی کرد،
                 ئەوا دەبێت بزانی کە

                  کاری تری خراپیش دەکات،
                  ئەگەر کەسێکی ترت

                  بینی کاری چاکی کرد،
                  ئەوا بێگومان

                کاری چاکی تریش دەکات.
                  لە کۆتایشدا دەبێت هێما

                      بۆ ئەوە بکەین کە
                  خووی جگەرەکێشان

                 خراپە بۆ جەستەی مرۆڤ
                 و زیانی تەندروستیی

                 زۆری هەیە.
                    بەپێی ئامارەکانی

                 ڕێکخراوی تەندروستی
                جیهان، سااڵنە سەدان
               هەزار جگەرەکێش بە
               نەخۆشیەکانی دڵ و

              کۆئەندامی هەناسە
              گیان لەدەست دەدەن.

                 بۆیە وریابە.. ئەوە ژەهرێکی
                  کوشندەیە

بۆ هەموو
دایک و 
باوکێک

ژنێکی  ڕووبەڕووی  ڕۆژێک 
نەی  زۆر  کە  بوومەوە،  سادە 
سەختی  کاری  و  خوێندبوو 
بەخێوکردنی  بۆ  دەکرد 
داهاتی  چونکە  منداڵەکانی، 
پێداویستیی  بەشی  مێردەکەی 
خێزانەکەیانی  جۆربەجۆری 
و  خەمبارە  بینیم  نەدەکرد. 
دەربارەی  کاتێک  دەگری. 
پرسیارم  گریانەکەی  هۆکاری 
بە  »مێردەکە  وتی:  کرد،  لێ 
خراپی مامەڵەم لەگەڵدا دەکاتو 
زۆر  ماوەیەکە  دڵڕەقە.  زۆر 
لەکاتێکدا  جێدەهێڵێ،  کارەکەی 
ڕۆژانە دەبێت پارە پەیدابکات. 
ئینجا دەرچوونەکانی شەوانەی 
زۆربووە و بەشداری ناکات لە 
خێزانەکەماندا.  خەرجییەکانی 
کاتێک داوام لێ کرد ئاگای لە 
کارەکەی بێت و فریای منداڵو 
لەبری  بکەوێت،  خێزانەکەی 
بێتەوە،  پیادا  هۆشی  ئەوەی 
توڕەبوو و بە خراپی مامەڵەی 

لەگەڵ کردین.
هاوشێوەکانی  و  باوکە  ئەم 
سەختە قسەیان لەگەڵدا بکرێت، 
ئەمانە ئەوە ناخوێننەوە کە ئێمە 
دەینووسینو  تر  خەڵکانی  و 
تەماشای بەرنامەی پەروەردەیی 
بەسوودی تەلەفزیۆنیش ناکەن، 
بەرنامانە  ئەو  سەیری  بەڵکو 
هەڵسوکەوتە  کە  دەکەن 
دەچەسپێنن.  نەشیاوەکانیان 
شانی  سەر  ئەرکی  بۆیە 
ئەو  لە منداڵی  ئاوڕ  هەموومانە 
جۆرە پیاوانە بدەینەوە و دەستی 
بکەین،  درێژ  بۆ  یارمەتیان 
ئەوانو  خزمەتی  بەوە  چونکە 
و  دەکەین  کۆمەڵگەکەشمان 
ئەو  نەوەی  تیاچوون  لە  ڕێگە 
پیاوانە دەگرین کە بەرپرسیارانە 

هەڵسوکەوت ناکەن.

2٩



لە عەرەبییەوە: ئازاد تەهاسینەما

پیتەری كەروێشك
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چیرۆكی ئەو كەروێشكەمان بیستووە كە دایكی ئامۆژگاری 
دەكات لە كاتی چونیدا بۆ بازاڕ لە ماڵ نەچێتە دەرەوە تا 

توشی ئازار نەبێت. ئەم چیرۆكە بوەتە فلیمێكی زۆر خۆش. بیتەری كەروێشك 
تەنها بە چوونە دەرەوە ڕازینەبوو، بەڵكو چوو بۆ شوێنێكی زۆر مەترسیدار، 

ئەویش باخەكەی مام جۆرج بوو. سەرەڕای ئەوە بە تەنیاش نەچوو، بەڵكو 
چەندین  گیانلەبەری زۆری لەگەڵ خۆیدا برد... ئاخۆ دەبێ مام جۆرج چی بكات بۆ 
وەستاندنی ئەم هێرشە سامناكە بۆ سەر باخەكەی؟ مام جۆرج چەند بەربەستێكی 

یەك لە دوای یەك دادەنێت، لە كاتێكدا پیتەر چارەسەر بۆ ئەم بەربەستانە 
دەدۆزێتەوە، بەڵكو بەربەستی تر لە سەر ڕێگای مام جۆرج 

دروست دەكات، كە هەڵوێستی پێكەنیناوی زۆر بە دوای خۆیدا دێنێت!  

پەیامەکانی فیلمەکە 

نگترینپەیامئەوەیە،كەگەڕان
گر

جیهانداپێویستیبەسەركەشی
بە

ەیە،بەاڵمدەبێتسەركەشیەكان
ه

انراوبن،ئەگیناخۆتلەچەند
ز

ەڵوێستێكدادەبینیتەوەكەكەس
ه

ەیپێناخوازێتودەبێتەكێشە
خۆزگ

ۆوكەسانیتریش،لەبەرئەوە
بۆت

ڕێگریتنییەبۆگەڕانبەدنیادا،

اڵممەبەرەهۆیئازاربۆكەسانی
بە

چواردەورت.

جۆریفلیم:
وێنەی جواڵو + ڕاستەوخۆ

چیرۆكیبنەڕەتی:
بیاتریكس بوتر

سیناریبۆ:
ڕۆب لیبەر و وێڵ گلوك

دەرهێنانی:
 وێڵ گلوك پاڵێوراو بۆ خەاڵتی گۆڵدن گلەوب

کاتوماوەینمایش:
2018/٣/٩-100 خولەك

زمانیبنەڕەتی:
ئینگلیزی

ستۆدیۆ:
سۆنی پیكچەرز/ كۆلۆمبیا پیكچەرز 

نواندنی:
ڕۆزبێر، دەیزی ڕێدلی، جەیمس گۆردن...
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

ئەتەکێتەکانیڕێگهوبان
بۆ هه بوونى ڕێگه یه كى سه المه ت، ده بێت پاپه ندبین 

به  ڕێساكان و په یڕه وییان بكه ین، كه  ده بێته  
مایه ى شادمانى بۆ ئێمه  و خه ڵكانى تریش. 
چونكه  به ڵگه ى شارستانیه ت و پێشكه وتنى 

كۆمه ڵگه یه . خۆشه ویستانم له گه ڵمدا هاوڕێ بن 
تا دیارترین ئەتەکێتەکانی رێگه وبانتان 

پێ بناسێنم.

ده سپێشخه رى بكه  بۆ 
البردنى شته  زیانبه خشه كان 

له سه ر ڕێگه وبان، وه ك 
هه ڵگرتنه وه ى لقى شكاوى 
دره ختێك له سه ر ڕێگه  و 

شه قام،  ئه مه ش ده ریده خات 
كه سێكى چاالك و باشى 

له  كۆمه ڵگه دا.

ساڵو و 
هه واڵپرسینى خه ڵك 
له سه ر رێگه وبان 

یه كێكه  له 
 ڕه وشته  جوانه كان.

پاپه ندبوون به 
 رێنماییه كانى هاتوچۆوە 
له  كاتى ڕۆیشتن له سه ر 

شه قام سه المه تیتان 
ده سته به رده كات و 

نیشانه ى 
شارستانیه تیته .
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لێبێتساڵوتان

خۆڵ و خاشاك 
خستنه  ناو سه تڵى 
تایبه تى خۆڵه وه، 

وه كو بوتڵى به تاڵى ئاو،  
نیشانه ى په یوه ستبوونته  بە 
نیشتمانەوە و بایه خدانتە 

به  پاكوخاوێنی.

ڕه فتاره  كه سییه كان 
له سەر شه قامه  

گشتییه كان نیشانه ى 
ئه و ژینگه یه یه  كه  تیایدا 
گه وره  بوویت، بۆیە با 
ئاخاوتنەکانت لەسەر 
شەقامەکان جوان بن.

دانیشتن له سه ر 
شۆسته كان كارێكى 
نه خوازراوه ، چونكه  
ڕێگه ى ڕێبوار و 

پیاده ڕه وه كان ده گریت و 
هه راسانیان ده كه یت.

شۆستە
)پیادەڕێ(
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لە هاوڕێیانەوە

ئایادەزانیت؟
       * شەمشەمەکوێرە

        دەتوانێت بە سەعاتێک ٦00 
جانەوەر بخوات.

* باشترین باڵندە بۆ الساییکردنەوە 
تووتیی ئەفریقییە.

        * کاتێک فیل ڕێدەکات 
                        سەرباری

                    کەتەیی جەستەی
                    هیچ  دەنگێک

                    دەرناکات.
                        شانیاسەردار
قەاڵدزێ

سێرکلەقوتابخانە

     سێرک هاتە قوتابخانەکەمان بۆ 
نمایشکردنی چەند دیمەنێکی جیاواز. ڕۆژێکی 

خۆش بوو و هەستمان بە شادمانی کرد، 
ئەنجامی بینینی چاالکییەکانی ئەکرۆبات و 

لێبووکەکان. بەهیوام دووبارە ببێتەوە.
دەشنێهەڵمەت-فنلەندا

سەرکردەیەکیستراتیژییبەهرەمەند
هانیپال یەکێکە لە سەرکردە سەربازییەکانی

    سەدە دێرینەکان و سەرکردەکانی 
سەردەمی نوێ بە سەرکردەیەکی ستراتیژیی 
بەهرەمەندی دادەنێن. ئەو ساڵی 2٤٧ )پ.ز( 
لەدایکبووە و ساڵی 221 )پ.ز( سەربازەکان 

کردیانە سەرکردەی خۆیان، ئەوەش پاش 
کوشتنی مێردی خوشکی. سەرەنجام توانی 
دەستبگرێت بەسەر نیوەدوورگەی ئیبیریادا.

دیدەنکاروان-هەولێر
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گاڵتەوگەپ

دایکێک لەبەردەمی هۆڵی تاقیکردنەوەدا بە کوڕە 
بچکۆلەکەی وت: »تا کۆتایی کاتی تاقیکردنەوەکە 

وەاڵمەکانت ڕادەستی مامۆستا مەکە!«
کوڕەکە: »بەاڵم باوکم هەمیشە پێم دەڵێت دەبێت 

یەکەم دەربچیت.«

دایکێک بە منداڵەی وت: »ئەگەر پێنج سێو لە 
دەستی ڕاستمدا بێت و پێنج سێویش لە دەستی 

چەپمدا بێت، ئەنجامەکەی چییە؟«.
منداڵەکە: »دوو دەستی زەبەالح دایکە«.

     هەرجارێک مامۆستا تەختەی 
نووسینەکەی دەکوژاندەوە قوتابییەکان 
لە دوایەوە الپەڕەکانی دەفتەرەکانیان 

دەدڕاند و فڕێیان دەدا..

کاتێک دایکەکە کراسی منداڵەکەی شت
بینی تۆزێک زەردبووە، بۆیە بیری لەوە

کردەوە منداڵەکەی بشوات.

منداڵێک لە قوتابخانە گەڕایەوە، دایکی دەربارەی ڕۆژەکەی لە 
قوتابخانە پرسیاری لێ کرد. منداڵەکە وتی: »مامۆستا دەربارەی 

شوێنی دەریای سوور پرسیاری لێ کردم نەمزانی«.
دایکی: »تۆ هەمیشە لەبیرت دەچێت شتەکانت لەکوێ دادەنێی«..
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم1٠جیاوازیلەنێوانیاندایە،ئایا
دەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی
ون
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

کەوچکێکی باغە، کارتۆن، مقەست، لیم و ماجیکی ڕەنگاوڕەنگ.

لەسەرپشتیکەوچکە
باغەکەچاوولووتودەمی
کەروێشکدەنەخشێنین.

کەروێشک

کارتۆنێکیسپیبازنەیی
دەبڕێنودەینووسێنین
بەدەستیکەوچکەکەوە،
دەتوانینبوینباخێکی
ڕەنگداریشبنووسێنین

بەملییەوە.

گوێچکەکانیکەروێشکەکەبەکارتۆن
دروستدەکەینودەیاننووسێنینبە

سەریکەروێشکەکەوە.

ئێستاکەروێشکەکەئامادەیە،
دەتوانینبەکارتۆنێکیسەوز
گیایسەوزیدەوروبەریبۆ

دروستبکەین.
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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خوێندنەوەلەهەمووشوێنێک

کتێبخانەی 
گشتی

باخچەی
گشتی

لەناو
پاسدا

لە ماڵەوە

ناو پێخەف

لە ئوتێل
پێش خەوتن
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