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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ڕۆژێک هیچ بیرۆکەیەک
بە مێشکمدا نەهات؟

بیرۆکەی باش لە تاریکیدا دەدرەوشێتەوە،
بۆیە هیچ بیرۆکەیەک فەرامۆش مەکە کە بە خەیاڵتدا 
دێت، بەڵکو بیپارێزە و زەمینە خۆش بکە بۆ ئەوەی 
گەورە بێت و ڕۆشنایی ببینێ. گرنگترین شت ئەوەیە

هەمیشە بایەخ بە بیرۆکە باشەکان بدەیت.

چی دەکەم ئەگەر...
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سامبا و 
كۆتره  

برینداره كه 
سامبا كوڕه  الوێكى ئه فریقى بوو، له  یه كێك له  دارستانه  جوانه كانى جابون 
ده ژیا و هه موو به یانیه ك له  ئاوى ڕووباره كه  خۆى ده شۆرد و پاشان به ده م 
گۆرانیوتنه وه  میوه كانى مۆز و عیدان-ى لێ ده كرده وه،  كه  ڕووه كێكى السك 

درێژه  و ناوه كه ى پڕه  له  ئاو، خه ڵكى ئه م واڵته  ئاوه كه ى ده خۆنه وه .
و  ده كوتا  ده سكه وانێكدا  له نێو  دانه وێڵه ى  سامبا  دایكى  كاتدا  له  هه مان 

چاودێریى ئه و مۆزانه ى ده كرد، كه  به سه ر ڕووى داره كانه وه  پێده گه یشتن.
سامبا حه زى ده كرد میوه یه كى زۆرى دارستان كۆ بكاته وه ، به  تایبه ت مانگۆو 
تایبه ت،  و  باش  و  گه ییو  میوه ى  چنینه وه ى  له   بوو  شاره زا  ئه و  ئاناناس. 

دایكیشى متمانه یه كى زۆرى پێ بوو له و باره یه وه .
به یانییه ك سامبا دواكه وت كه  میوه  بۆ دایكى بهێنێته وه  و دایكى كاتێك دانه وێڵه كانى 
ده كوتا و چاودێریی ڕۆشنایى ئاگره كه ى ته نیشتى ده كرد، به  نیگه رانیه وه  پرسى: 

»ده بێت چ شتێك بووبێته  هۆى دره نگ گه ڕانه وه ى سامبا؟«
سامبا كۆترێكى بریندارى هه ڵگرتبۆوه،  كه  له  الیه ن ڕاوچییه كه وه  باڵى بریندار 
كرابوو، هه ر بۆیه  كۆتره  داماوه كه ى برد بۆ كوخێك له  بامبۆ، تا پیاوه  داناكه ى 
دارستان زامه كه ى بۆ ساڕێژ بكات. پیاوه  داناكه  پێشوازیكرد، ئه و كۆمه ڵێك 
په ڕى ڕه نگاوڕه نگى زۆر به سه ر سه رییه وه  بوو، كه  له گه ڵ دانیشتوانى دیكه ى 

ناوچه كه  جیاى ده كرده وه .
پیاوه  داناكه  كه مێك هاڕڕاوه ى هێلكه ى خسته سه ر برینى كۆتره كه  و ئینجا سامبا 
دان و ئاوى پێ دا. پاشان به  ڕاكردن گه ڕایه وه  بۆ الى دایكى و به سه رهاته كه ى 
بۆ گێڕایه وه  و هۆى دواكه وتنه كه ى بۆ ڕوونكرده وه . دایكیشى به  پێكه نینه وه  

وتى: »قه ینا كوڕى خۆم، میوه  و خواردنى پێویستمان  بۆ ئیمڕۆ هه یە.«
كاتێ له گه ڵ دایكیدا چوونه وه  بۆ كوخه كه ، كۆتره كه  به  ته واوى چاك بووبووه وه و 

هه ڵفڕییه  سه ر شانى سامبا و به  سوپاسه وه  سه یریكرد.

لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

فێربوونی مۆسیقا 
ژیری زۆر دەکات!بە منداڵی 

زووی  تەمەنێکی  لە  مۆسیقا  فێرکردنی 
لەسەر  زۆری  کاریگەرییەکی  منداڵیدا 
مایەی  دەبێتە  و  دەبێت  منداڵ  ژیانی 
گەشەکردنی ژیری لە کاتی گەورەبووندا. 
و  مۆسیقادانەر  کە  شتەیە  ئەو  ئەمە 
جان  فەڕەنسی  مۆسیقای  مامۆستای 
و  کردووەتەوە  لەسەر  جەختی  ماری 
منداڵی  »ئەگەر«  کە  ڕوونیکردووەتەوە 
ساوا لە النکەکەیدا گوێی لە مۆسیقا بێت، 
دەنگییەکانی  شەپۆلە  دڵیو  لێدانی  ئەوا 
ئەوەش  دەبن،  هاوئاهەنگ  مێشکی  ناو 
ئەو  خەوتنی.  ئارامی  بە  هۆی  دەبێتە 
لەوەی  دەکات  پێداگری  مۆسیقادانەرە 
منداڵ لە تەمەنی چوار ساڵییەوە بخرێتە 

خولی فێربوونی مۆسیقاوە.

تۆمارکردنی 
بۆ یەکەمین جار!دەنگی نەهەنگەکان

بۆ یەکەمین جارە زاناکان 
سەرکەوتن بەدەستدێنن لە تۆمارکردنی 

زمانی پەیوەندی نێوان نەهەنگی عەنبەردا. 
سەرەنجام دەرکەوتووە، ئەوانە بە زمانێکی تایبەت 
بە خۆیان پەیوەندی پێکەوە دەکەن، کە بە ئەلف و 
بای »مۆرس« دەچێت. زاناکان توانیان ٢١»ڕستە« 

تۆماربکەن کە نەهەنگەکان سەدان جار 
دووبارەیان دەکردنەوە. دەرکەوت کە خەسڵەتێکی 
بێوێنە لە زمانی نەهەنگەکاندا هەیە و چەندین  
بۆشایی درێژ و کورت لەخۆدەگرێت و دەیانیش لە 

هەردووکیان تێکەڵدەکات. بە پێچەوانەی 
بڕوای جارانەوە زاناکان دەریانخستووە کە 

زمانی پەیوەندی نێوان ئەوان تاکیە 
               نەک بەکۆمەڵ.

تاوانی قەڵەوبوون 
مەعکەرۆنی نییە!لە ئەستۆی 
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لەعەرەبییەوە
ەر باخچەی خونچەمەحمود

لە ه

ڵێک
گو

زەڕافە دەشتەکییەکان لە ڕۆژێکدا 
تەنیا نیو سەعات دەخەون.

ئەمەش کەمترین کاتی خەوتنی ئاژەڵێکە.

ئەگەر ئەو هێزە 
کۆبکەینەوە کە دڵ بە

هۆیەوە لە ماوەی تەنیا ڕۆژێکدا 
خوێن دەنێرێت بۆ لەشی 

مرۆڤ، ئەوا ئەو هێزە توانای 
ئەوەی دەبێت

 ئوتومبیلێک بۆ بەرزایی
 ٢٠م فڕێبدات.

کەوچکێکی 
بچووک لە مایۆنیز
 ١٠٠ کالۆری وزە
 لەخۆ دەگرێت.

»چاڵی ئەژدیها«
قووڵترین کونی شینە

لە جیهاندا!
ناوچەکە  دانیشتوونی  کە  ناوەیە  ئەو  ئەژدیها«  »چاڵی 
بەخشیویانە بە کونێکی شین و بە گەورەترین لە جیهاندا 
خوارووی  لە  »بارسیل«ە،  دوورگەکانی  نزیک  و  دادەنرێت 
دەریاچەی چین. قووڵیی ئەو کونە »چاڵی ئەژدیها« ٣٠٠م، 
بەوەش قوڵترە لە کونی شینی دوورگەکانی »باهاما«، کە 

٢٠٠م قووڵە.
کونی شێن بریتییە لە ڕێڕەوێکی قووڵ لە ئۆقیانوسدا کە 
لە سەرەوەڕا بەدیدەکرێت و زاناکان بە هۆی ڕۆبۆتێکەوە، 
کە لەژێر ئاودا کاردەکات، دۆزیویانەتەوە و لە کاتی گەڕاندا 

زیاتر لە ٢٠ جۆری نوێ ماسیان دۆزیوەتەوە.

تاوانی قەڵەوبوون 
مەعکەرۆنی نییە!لە ئەستۆی 

ئیتاڵی  توێژینەوەی  گرووپێکی 
مرۆڤو  قەڵەوبوونی  کە  دەریخستووە 
ئەستۆی  لە  کێشی  زیادبوونی 
لێکۆڵینەوەیەکی  نییە.  مەعکەرۆنی 
بە  تایبەت  گۆڤاری  لە  کرووپە،  ئەو 
دەریخستووە  شەکرەدا،  نەخۆشیی 
خواردنی  زۆر  لەنێوان  پەیوەندی  کە 
نییە،  زۆربوونی کێشدا  و  مەعکەرۆنی 
میانڕەوانە  ئەوانەی  پێچەوانەوە  بە 
مەعکەرۆنی دەخۆن کەمتر کێشیان زۆر 
دەبێت و نیشانەکانی قەڵەوبوونیان پێوە 
مەعکەرۆنی  لە  قاپێک  دەردەکەوێت. 
نزیکەی شەش گرام پڕۆتین و بڕێکی 

کەم کالسیۆم و پۆتاسیۆمی تێدایە.
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ڕەچەڵەکی
گاسنشتەکان

سەرەتا
مرۆڤی سەرەتایی خواردنەکەی 
بریتی بوو لە ڕووەکی سروشتی 

و ڕاوکردنی ئاژەڵ، بۆیە 
بەردەوام لە جواڵندا بوو و 

لە جێگەیەکدا جێگیرنەدەبوو.  
نزیکەی ١٠٠٠٠ ساڵ پێش 

زایینی بە کشتوکاڵ ئاشنابوو. 
جا لەبەر ئەوەی ڕووی 
سەرەوەی زەوی ڕەقە، 

بۆیە کاسنی سەرەتایی 
بەکارهێنا، کە بریتی بوو

لە دارێک سەرێکی
تیژ و چەماوە بوو
بۆ دڕێنی زەوی 

بە مەبەستی
چاندنی.

شزایینی
10000پێ

گاسنی
ئاژەڵی

٤٠٠٠ ساڵ پێش زایینی
جوتیاری میسڕی گاسنێکی

دارینی زەبەالحی بەکارهێنا
بۆ کێاڵنی زەوی بە مەبەستی

چاندنی ئاسانی تۆوەکان.

شزایینی
4000پێ

1٨٣٧
گاسنی دارین بە ئاسانی وردوخاش 

دەبوو، بە تایبەتی لە زەوییە 
توندوتۆڵەکاندا. بۆیە گاسنێک 

داهێنرا کە سەرە چەماوەکەی لە 
ئاسن دروستدەکرا، تا ئەو کاتەی 
ئاسنگەرێکی ئەمریکی گاسنێکی 
دروستکرد کە سەرە چەماوەکەی 

لە پۆاڵ دروستکرابوو. 

دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی 
سەدەی بیستەم و توانای 
هەڵگێڕانەوەی زەوییەکەو 
لەناوبردنی ڕووەکە 
زیانبەخشەکان و 
تێکەڵکردنی توخمە 
خۆراکییە سروشتییەکانی 
ناو زەویی هەبوو. ٨



گاسنی
تایەدار

دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی 
سەدەی بیستەم و توانای 
هەڵگێڕانەوەی زەوییەکەو 
لەناوبردنی ڕووەکە 
زیانبەخشەکان و 
تێکەڵکردنی توخمە 
خۆراکییە سروشتییەکانی 
ناو زەویی هەبوو.

ئەسپەکانیش

جگە لە گا، ئەسپیش
بۆ کێاڵنی زەوی 
بە ڕووبەری کەم 

بەکارهێنرا.

گاسنی
کۆن

گاسنی
تازە

تراکتۆری
کشتوکاڵی

گاسنی نوێ بۆ ڕاکێشان 
پشت بە تراکتۆری کشتوکاڵی 

دەبەستێت و بەکاردەهێنرێت بۆ 
کێاڵنی زەویی فراوان. جۆرەکانی 

گاسنی نوێ زۆرن و شێوازی 
دروستکردنیان بە جۆرێکە کە 

کات و وزەی زۆر بگێڕنەوە

دەکەن 
م کار

ی بە هەڵ
ۆرانە

تراکت
ئەو 

راوە، 
تنەئا

ەمدا ها
سەدەی بیست

ەرەتای 
لەس

بۆ کێاڵنی 
ریکا، 

و ئەم
ئینگلستان 

ش لە 
ئەوە

ی کەم.
و وزە

بە کات 
ی زەوی و 

ی زۆر
ووبەر
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نووسینی:لسلیسیمنیگار:مابکگۆردون
بۆفارسی:بهارکعضدلەفارسییەوە:هیوامحەمەد

پادشای گوێدرێژ

ڕۆژێك لە ڕۆژان، پادشایەك هەبوو كە هەمیشە 
نهێنیەكی هەبوو. لەژێر تاجەكەی پادشادا دوو 
گوێی درێژ هەبوون! پادشا لە نهێنیەكەی زۆر 
شەرمەزار دەبوو. ئەو نەیدەتوانی نهێنیەكەی 

تەنانەت بە باشترین 
            هاوڕێكەی)سیدنی( بڵێت.

تەنها كەسێك كە نهێنیەكەی دەزانی، 
كەسێك بوو مووەكانی قژی بۆ كورت دەكردەوە.

پادشا هەر مانگە و جارێك مووەكانی كورت 
دەكردەوە. هەر جارێك كە سەرتاشێكی نوێ  
دەهاتە كۆشكەوە، كاتێک پادشا تاجەكەی 

الدەبرد، تووشی هەناسەبڕكێ  دەبوو.

ئەو كاتەی تەواو دەبوو لە كورتكردنەوەی 
مووەكان، پادشا سەرتاشە بێچارەكەی 

دەخستە زیندانەوە تا نهێنیەكەی 
ئاشكرا نەبێت.
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ئەو مانگە نۆرەی )میگ( بوو. ئەو لەوەی 
كۆمەڵێك هاوڕێی هەبوو، كە مووی پادشایان 

كورتكردبووەوە و ئیتر دیارنەمابوون،
نیگەران بوو.

)میگ(ئەو كاتەی گوێیەكانی پادشای بینی،
تووشی سەرسوڕمان بوو، بەاڵم هیچی نەوت.
وای،گەورەمچەندەموویەكیجوانتانبەسەرەوەیە! 
ئەو بە خێرایی شانە و مقەستەكەی دەرهێنا 

         تا دەست بكات بە كارەكەی.

)میگ(سەرتاشێكی زۆر باش بوو،
بەاڵم هەر ئەو كاتەی كارەكەی تەواوكرد، 

پادشا پاسەوانەكەی بانگ كرد،
تا بیخەنە زیندانەوە.

)میگ( وتی: »زیندان! حەزت لە مۆدێلی قژەكەت 
نییە؟ تكات لێ  دەكەم مەمخەرە زیندانەوە. 

دایكم نەخۆشە. پێویستی بە منە.«

پادشا بیری دایكی خۆی كەوتەوە. 
لەوانەیە ئەگەر ئەم كچە هەژارە بخاتە زیندانەوەو 

دایكی دۆخی تێك بچێت، شێتگیر بێت.

پادشا هیچ خۆشحاڵ نەبوو بە زیندانیكردنی 
كەس، بەاڵم ناچاربوو كە ئەم نهێنیە بپارێزێت و 

بیشارێتەوە.

پادشا بە خێرایی پرسی: »ئایا بەڵێن دەدەیت 
كە هیچ كات و بە هیچ كەسێك، هیچ شتێك 

دەربارەی گوێیەكانم نەڵێیت؟«

)میگ( خۆی دا بەسەر پێیەكانی پادشادا و وتی:
 - بەڵێن دەدەم! بەڵێن دەدەم! ئەگەر مۆڵەتی  

  ڕۆیشتنم پێ  بدەیت،بە هیچ كەسێك ناڵێم.
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)میگ( ئەو شەوە لەسەر تەختە خەوەكەی تەنها 
دەیتوانی بیر لە یەك شت بكاتەوە:

گوێیەكانیپادشائاژەڵین!گوێیەكانیپادشائاژەڵین!

ئەمە نهێنیەكی سەرسوڕهێنەری گەمژانەی گەورە 
بوو، كە )میگ( دەیتوانی بە سادەیی بە هەموان بڵێت.

)میگ( لە كۆتاییدا بیری كردەوە. پادشا ناچاری 
كرد بەڵێن بدات كە ئەم نهێنیە بە كەس نەڵێت، 

هەر لەبەر ئەوە بە هیچ كەسێكی نەدەوت،
بەاڵم خۆ دەیتوانی بە درەختەكان بڵێت!

ئەگەربەكەسێك
نەڵێمتێكدەچم!

)میگ( ئیتر نەی دەتوانی ئارام بگرێت،
بە هەمان جلە خەوەكانیەوە بەرەو دارستانەكە 

ڕۆیشت، كە گەیشتە یەكەمین درەخت 
            كەوتە  ورتەورتكردن.

پادشاگوێیئاژەڵی
هەیە!

)میگ( لە ناكاو هەستێكی باشتری بۆ هات.
ئەو نهێنییەكەی دركاندبوو،

بە بێ  ئەوەی هیچ كەس بزانێت.

چەند هەفتە دواتر داربڕێك هاتە دارستانەكەوەو 
چەند درەختێكی بڕییەوە و بردنی، 
یەكێك لەوانە درەختەكەی )میگ( بوو.

ئەمە لەوانەیە كێشە نەبێت، بەڵکو درەختەكە دەكرێتە 
تەختە و تەختەكەش دەفرۆشرێت بە كەسێك 

       كە چەنگ دروست دەكات.

بە زوویی پادشا كۆنسێرتێكی سازكرد.هەموو 
تامەزرۆبوون تا گوێ  لە ئەستێرەی كۆنسێرتەكە 

)هێلینا( بگرن بە چەنگە نوێیەكەیەوە.
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بەاڵم هەر لەگەڵ ئەوەی )هێلینا( سیمەكانی 
ڕاكێشا، بەرزترین دەنگ هاتە دەرەوە.

»پادشا گوێی ئاژەڵی هەیە.. 
پادشا گوێی ئاژەڵی هەیە...«

پادشا تووڕە بوو، لە تەختی پادشاییەكەی هاتە 
خوارەوە، بەسەر )میگ(دا قیژاندی:

- تۆ نهێنییەكەت درکاندووە!

)سیدنی( باشترین هاوڕێی پادشا هات و وتی:
»مەبەستت گوێیەكانە؟ ئەوانە نهێنی نین.

ئێمە هەموومان دەزانین.«
پادشا پرسی: »دەتزانی و پێت نەدەوتم؟«

سیدنی وتی: »بەڵێ! 
چونکە هیچ ئیمپراتۆرییەتێكی 

تر پادشایەكیان بەم 
تایبەتمەندییە نییە.«

بەو جۆرە پادشا هەر ئەو ڕۆژە 
هەموو سەرتاشەكانی لە زیندان ئازاد كرد.

پادشا فێری ئەوە بوو گوێیەكانی، 
هەر بەو جۆرە خۆشی بوێت کە هەن.
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لەفارسییەوە:ئارینهیوا

درەختێك هەبوو، كە هێشتا لەناو قۆناغی منداڵی خۆیدا بوو. هێشتا وەك »نی نی« 
مابووەوە. هێشتا، كە هێشتایە، ددانی نەبوو.

ڕۆژێك دایكی هەتاوی كردبووە ژێر پیاڵەوە، بە كەوچكی چا خۆری هەتاوی 
لەتلەت دەكرد و دەیكردە دەمی »نی نی«.

»نی نی« مەمكەمژە خونچەییەكەی خۆی كردبوو بە یەكێك لە لقەكانیەوە و 
بە گاگۆڵكێ  لەسەر گژوگیاكە دەڕۆیشت.

دایە درەخت وتی: »دەمەكەت بكەرەوە نی نی گیان. ئەمە یەك دانە كەوچكی تر 
لە هەتاوە تەواوی بكە.« 

)نی نی( لەسەر گژوگیایەكە دانیشتبوو گوێی لە دەنگی دایكی گرتبوو.
دایە درەخت وتی: »دەمەكەت بكەرەوە نی نی گیان. گەورە گەورە 

دەبیت، سمۆرەكان دێنە سكتەوە و هێالنە دروست دەكەن. باشە وایە؟«
نی نی دەمە بچووكە دارەكەی كردەوە. هەر لەو كاتەدا باڵندەیەكی سپی، 
كە لەگەڵ هاوڕێكانیدا چاوشاركێی دەكرد، خۆی ڕاوەشاند و لەناو دەمی 
نی نی دا خۆی شاردەوە. كەوچكێكی چایی خۆری هەتاویش كەوتە سەر 

ڕووی باڵندە سپیەكە. 
نی نی دەمی داخست و باڵندە سپیەكە بووە پاروویەكی خۆش و ڕۆیشتە سكی 
)نی نی(یەوە. )نی نی( دەمی لستەوە و وتی: »ئائائائام. بەتام بوو. ئیتر ئیتر 

گەورە گەورە دەبم. سمۆرەكان دێنە ناو سكم و النە دروست دەكەن.«
كە شەو هات، هەموو درەخت و گەاڵكانیان، هەموو گژوگیا و السكەكانیان خەواڵوو 

بوون، باوێشكیان دەدا و خەوتن. هەموو جێیەك بێدەنگ بوو.
)نی نی( لەناو سكیدا گوێی لە دەنگی قاڕەقاڕ بوو.

بە خەیاڵی خۆی وای زانی كە برسیەتی. ڕەگە بچووكەكانی كردە ناو گڵەكەوە، 
شووشەیەك ئاوی هەڵگرت و كردییە سكیەوە و ڕاكشا، بەاڵم دووبارە لەناو سكیدا 

گوێی لە دەنگی قاڕەقاڕ بووەوە.
قاڕ....قاڕ....

           )نی نی( سەیرێكی سكی كرد و وتی: »هێی؟ بۆچی قاڕەقاڕ دەكەی؟«

درەختیبێددانو
مەمكەمژەیخونچەیی
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          باڵندە سپیەكە وتی: »منم، باڵندەی سپی، 
            لێرەم لەناو سكی تۆدا.«

           )نی نی( وتی: »تۆ چیت دەوێت لە سكی من؟«
          باڵندە سپیەكە وتی: »بە گیانی دایكم هیچم ناوێت.

     هاتم خۆم بشارمەوە، تۆ قووتت دام.«
     )نی نی( وتی: »زۆر باشە ئیتر وەرە دەرەوە،

       من چ كارێكت بۆ بكەم؟«
  باڵندە سپیەكە وتی: »ئاخر ناتوانم. لەناو سكتدا ئاو هەیە.

    باڵەكانم تەڕدەبن.«
    )نی نی( وتی: »زۆر باشە بمێنەرەوە كە وشك بوونەوە دووبارە 

      وەرە دەرەوە، من نازانم چیت بۆ بكەم؟«
      باڵندە سپیەكە وتی: »بفڕە و من ببەرەوە بۆ ماڵەوە.«

      )نی نی( وتی: »من نازانم بفڕم. باڵم لەكوێ  بوو 
       تا پێی بفڕم؟ چ كارێك بكەم؟«

        باڵندە سپیەكە  وتی: »ئەو هەموو باڵە سەوزە 
        بچووكەت هەیە. من كە لە دوان زیاترم نییە، بەاڵم دەتوانم بفڕم.«

        )نی نی( وتی: »ئەوانە باڵ نین ئەی باڵندە. ئەوەی ئێمە هەمانە گەاڵیە.  چی بكەم؟«
        باڵندە سپیەكە وتی: »جیاوازی چییە؟ بیان جوڵێنە و ئیتر دەتوانیت بفڕیت.«

        )نی نی( وتی: »مەگەر ماڵتان لەكوێیە؟ ئیتر سبەینێ  بڕۆ.«
        باڵندە سپیەكە وتی: »نابێت. دایكم دڵی بۆ هەزار ڕێ  دەڕوات. بفڕە و بڕۆ ئیتر. 

         باشە نی نی؟«    )نی نی( وتی: »مەگەر ماڵتان لەكوێیە؟«
       باڵندە سپیەكە وتی: »لەسەر مانگ. گەاڵكانت بجووڵێنە و بڕۆ بەرەو ئاسمان. بفڕە و 
        بڕۆ تا مانگ. باشە؟« )نی نی( لەسەر تەپۆلكەیەك دانیشت. هێشتا ڕێگا ڕۆیشتنیشی
        نەدەزانی. مەمكەمژە خونچەییەكەی خستە دەمیەوە و ڕۆیشت. ئەو كاتەش گەاڵكانی

       دەجواڵند و لەناو بادا شەققەی لێ  دەدا.
       خێرا خێرا دەفڕی. فڕی فڕی لەناو ئاسمانی تاریكدا ونبوو. باڵندە سپیەكەی گەیاندەوە

       ماڵەكەی لەسەر مانگ و ئەستێرەیەكیشی لەگەڵ خۆی هێنایەوە. نزیكی بەیانی بوو
       كە گەڕایەوە الی دایكی. لەسەر گژوگیاكە لێی ڕاكشا، ئەستێرەكەی كرد بە لقەكانیەوەو

      خەوت، هەروەك هەموو شەوەكانی تر خەوی سمۆرە سپیەكانی بینی، كە لەناو سكیدا
      النە دروست دەكەن.
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تاقیگەی بڕیار

بڕیار:»پێمخۆشە
بانگهێشتتبکەمبۆ

مۆزەخانەیخانەیزیندوو
ڕۆبۆتەکە:»زۆرتامەزرۆمکەدروستمکردووە.«

بابچینەژوورەوە.«

خانەی زیندوو

بڕیار:»ئەوە
بەرجەستەکردنی

بچووکترینبەشیلەشی
ئێمەوبوونەوەرەکانە.«

مندەخلیسکێم.«ڕۆبۆتەکە:»ئەوەچییە
ەنییناوخانەیە،کە

بڕیار:»ئەوەشلەم

ۆپالزم(وپڕیەتیلە
پێیدەوترێ)سایت

بۆزیندووێتیخانە.«
خۆراکیپێویست

ڕۆبۆتەکە:»بڕوانە،ئەو
شتانەگەرمیدەبەخشن.«

بڕیار:»ئەوانەماڵەکانی
وزەنووەککارەبابەخش
وانئەووزەیەدەدەنکەبۆ
کارکردنیخانەپێویستن.«

ڕۆبۆتەکە:»ئەوەچییەبڕیار؟
شێوەیەکیسەیریهەیە.«

بڕیار:»ئەوەسایتۆپالزمیخانەیە،
هەندێکمادەبەرهەمدەهێنێکە
گرنگن،وەکچەوریولینجی.«
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ڕۆبۆتەکە:»بڕوانە،ئەو
شتەکەزۆرێکلەوەلەناو
بڕیار:»ئەوانەبۆشۆکەیئاوگینکاریانخانەدامەلەدەکات.«

عەمبارکردنیخواردنوئاوەکەخانەلەکاتی
پێویستدابەکاریاندێنێ،هەروەهاپاشەڕۆی
تێداکۆدەکرێتەوەتاکاتیدەردانی.«

بڕیار:»ئێستاگەیشتینە
گرنگترینبەشیخانە،

ئەویشناوکە.«
ڕۆبۆتەکە:»ناوکچی
تێدایەبڕیار؟«

کانیبۆماوەکەپێیاندەوترێ
بڕیار:»شریتە

ئەمانەشوەکئەونەخشەیە
.)DNA(

هەمووسیفەتەکانیبوونەوەر
وەهانکە

ودەگوێزرێنەوەبۆنەوەکان.«
لەخۆدەگرن

سەرنجڕاکێشە!
بڕیار:»خانەکانئەوەندەبچووکن،
کەبەبێبەکارهێنانیمایکرۆسکۆپی
ئەلکترۆنییهەستیارنابینرێن.«

ڕۆبۆتەکە:»بەڕاستی
خانەیزیندوو
١٧زۆرئاڵۆزووردە!«



هیوادارم
لەکاتیخۆیدا
بگەینەیانەکە.

جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەهاترافیک الیت

سامان جیهانێكی تایبەت بە خۆی 
هەیە، كە تیایدا  گیانلەبەران و شتە 
نازیندووەكانیش دەدوێن. ئەو لەگەڵ 

دوو خوشكەكەیدا بە چەندین هەڵوێستی 
دەوڵەمەند بە پەند و ئامۆژگاریدا 

تێدەپەڕێت، كە پاڵەوانەكانی  شتانێكن 
بە بیری كەسدا نایەن.

نیگەرانمەبە
تۆزێکیتر
بۆچیدەگەین.

ڕاوەستایت؟

ترافیکالیتەکە
سوورە،ئەمەشمانای

ڕاوەستانە.

ڕاستدەکەیتسامان.
منترافیکالیتیهاوڕێتانم،
هەمیشەلەپێناوسەالمەتیی
هەمواندالەسەرشەقامم.

سێڕەنگەکەت
مانایانچییە؟

کاتێکڕەنگمسووردەبێ
مانایئەوەیەڕاوەستەو

مەپەڕێرەوە.
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ڕەنگیزەردم
مانایئامادەبوونە
بۆجوواڵن.

ڕەنگیسەوزمانای
بەردەوامبوونەلەسەر
ڕۆیشتن،چونکە
ڕێگەکەسەالمەتە.

سوپاستدەكەینبۆ
ئەمزانیارییەبەنرخانە،بەڵێنت
پێدەدەینهەمیشەپێوەیان

پابەندبین.

ئەوەدڵخۆشمدەكات،
چونکەئەوكاتەئێوە

سەالمەتدەبن.

ئێستابەدڵنیاییەوە
بڕۆن،چونکەڕەنگیسەوزم

داگیرساوە.

باسیترافیکالیتو
گرنگیبۆڕێخستنیڕێگاوبان
بۆهاوڕێكچەكانمدەكەم.

هەروەهامنیش
باسیسەالمەتییهاتوچۆ
بۆهاوڕێكانمدەكەم.

بەهیوایدیدار
سەالمەتی
یاوەرتانبێ.
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ڕۆحی سەرکێش
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وابیردەكەیتەوە 
كە بۆقەكان تەنیا 
یەك جۆرن؟ نا! 

ئەوانە زیاتر لە 65٠٠ 
جۆرن، بەاڵم گیانی 

زۆربەیان 
زۆربەی لەمەترسیدایە.

بۆقەكان تا زیاتر لە 
٢٠ ئەوەندەی درێژیی 
جەستەیان درێژدەبنو 

دەكشێن و خۆیان 
هەڵدەدەن.

بە كۆمەڵەی 
بۆقەكان دەوترێت 
سوپا یان لەشكر.

لە واڵتەكانی بۆقیپێگەاڵیی
ئەمەریكای 
باشووری 

وەك بەڕازیل 
دەژی.
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 تیمی فریاكەوتن

  ڕزگاركردنی بۆقەكان

بۆقە پێ  گەاڵییەكان زۆربەی كاتەكانیان 
دوور لە زەوی و لە ژێر سێبەری لق و 

گەاڵی درەختە بەرزەكاندا 
بەسەردەبەن.

بۆقە پاڵەوانەكان
دارستانێكی  لە  درەختەكان  لقی  ڕووی  لەسەر  تێرەكە  سەوزە  گەاڵییە  پێ   بۆقە 
بەڕازیلدا دانیشتبوو ئاوازی دەخوێند، لەناكاو بە یەك بازی گەورە خۆی هەڵدایە سەر 
لقێكی تر و ورگە زەردە پرتەقاڵییەكەشی پیشانی هەموان دا. تەنیا ورگە درەوشاوە 
لە  بەاڵم ترس و سەالمەتی  ناساندووە،  ئەوی  نییە كە  هەشت سانتیمەترییەكەی 
بەرانبەر ترسی نەخۆشییە كوشندەكانی بۆقەكانە، كە یارمەتییەكی زۆری داوە بۆ 
بەناوبانگبوونی، ئەم ترسە لە جۆرێك لە كەڕووی كوشندەیە بە ناوی كیترید، كە 
هێرش دەكاتە سەر پێستی وشكاوەكییەكان و هەندێك جۆری بۆقەكان لەناو دەبات، 

بەاڵم هیچ كام لە بۆقە پێ  گەاڵییەكان دووچاری ئەم نەخۆشیە نەبوونەتەوە.

مەلەوانگەی بۆقەكان
كیترید لەناو دەریاچە و ڕووبارەكان، واتە هەمان ئەو شوێنەی كە 
بە شێوەیەكی گشتی وشكاوەكییەكانی تێدا دەژین، گەشە دەكات.
ناسكو  پێستی  سەر  بۆ  هێرشكردن  بە  كوشندانە  كەڕووە  ئەم 
هەستیاری گیانەوەران ئەوان دەخنكێنن و خەفەیان دەكەن. ئەو 
جۆری  ی  ناوچەیەك%8٠  سەر  دەكاتە  هێرش  كیترید  كاتەی 
وشكاوەكییەكان نەخۆش دەخات. ئەم نەخۆشییە لە زۆرێك لە 
هەیە.  ئوسترالیا،  و  ژاپۆن  تا  بیگرە  بەڕازیلەوە  لە  واڵتەكاندا، 
ئەم نەخۆشییە بە ئاسانی چارەسەر دەكرێت و دەرمانی هەیە. 
دەرمانكردن،  ماوەی  درێژایی  بە  دەتوانن  تووشبووەكان  بۆقە 
كە نزیكەی ١٠ ڕۆژە، تەنیا بە ڕۆژانەی چەند دەقیقەیەك دانانی 

ئەوان لە مەلەوانگەی دژە كەڕوو دەرمان بكرێن.

پێستی
 پان و جیڕ و 
تەنكی الیەكانی 

پێیەكانی دواوەی 
بۆقی پێ  گەاڵیی, 
ڕواڵەتێكی وەك 

گەاڵی داوە 
بە پێیەكانی.
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ئاڵتوونییپەنەمایی

زاناكان چەندان كیلۆمەتر لە 
دارستانەكاندا پیادەڕەوی دەكەن، 

تا بۆقە نەخۆشەكان بدۆزنەوە. 
دواتر ئەوانە دەگۆێزنەوە بۆ
باخچەی ئاژەاڵن و ناوچەی 

پارێزراو. پارێزەرەكان میوانداری 
بۆقەكان دەكەن بەو  خۆراكە 

بەتامانەی وەك سیسرك، كوللە و 
مێروولە، واتە هەمان ئەو خۆراكانەی 

لە سروشتدا دەیان خوارد. 
ئەوانە زەمینەی بەرهەمهێنان و 

زیادبوونیشیان بۆ فەراهەم دەكەن، 
تا دووبارە كۆمەڵ و گرووپیان بۆ 

دروست ببێتەوە.
بە داخەوە مەلەوانگەی دژە كەڕوو، 

بەرگری هەمیشەیی لە بەرانبەر 
كیترید نادەن. 

زاناكان ڕێگەیەكیان نەدۆزیوەتەوە 
بۆ لەناوبردنی كەڕووەكانی 

ناوچەی ژیانی ئەوان. هەر بۆیە 
ئەگەر لە ئێستادا سەرنجی زاناكان 

كۆبووبێتەوە لەسەر ئەو پێ  
گەاڵییانەی لە بەرانبەر كیترید 
بەرگرییان هەیە، بەو ئومێدەیە 
كە سوود لەوانە وەربگرن بۆ 

ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم نەخۆشییە.

زاناكان وەها بیردەكەنەوە كە بۆقە 
ئاڵتوونیەكان و پێ  گەاڵییەكان جۆرێك 
بەكتریا لەسەر ڕووی پێستیان هەیە، 
كە ڕێگرە لە گەشەكردنی كیتریدەكان.
زۆربەی وشكاوەكییەكان، كە ژەهرە 

ڕژێنیان هەیە، بە ئەگەر بوونی 
ژەهر، ماددەیەكی كیمیایی تایبەت 

بەرهەم دەهێنن، كە یارمەتیان دەدات 
بۆ بەرگرییان بەرامبەر بە كیترید.

هەندێك لە زیندەوەران لەوانەیە تەنیا 
بە شێوەی بۆماوەیی لە بەرامبەر 
كەڕووەكان خۆیان بە دوور بگرن.
توێژەرەوەكان هەوڵی ئەوە دەدەن 

بەكتریای دژە كەڕوویی، كە بە 
شێوەی سروشتی لەسەر ڕووی 

جەستەی بۆقە ئاڵتوونیەكان گەشە 
دەكات، بەرهەم بهێنن. لە هەنگاوی 

دواتردا لەوانەیە بتوانن ئەم بەكتریایانە 
بگۆڕن بۆ وشكاوەكی زیانبەخش.

هێلكەی بۆقە 
پێ  گەاڵییەكان 

بە ڕەنگی 
شینە.

بۆقەكان یەكەمین 
گیانەوەرانن كە 
ئاوازی دەنگیان 
هەبووە لەسەر 

وشكانی.
لە هەردوو 

الی جەستەی بۆقە 
نێرەكان شتێكی 
هاوشێوەی موو 

گەشە دەكات.

چاوسوور

ئێمەی تیمی فریاكەوتن، بەبێ  ئارامی 
چاوەڕێی ئەو ڕۆژەین كە بتوانین بۆقە 

ڕزگاربووەكان و وشكاوەكییەكانی 
تریش بگەڕێنینەوە بۆ ژینگەی 

سروشتی ژیانی خۆیان، ئەو دارستانەی 
كە شوێنی میوانداریكردنی بۆقەكانە!

ئومێد هەرگیز نامرێت!
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سەردرەختیكوبایی
بۆقی

بۆقــەكــان و مــارمێلكەكان
زۆرێك لە خەڵكی نازانن كە ئەو مارمێلكانەی بە سەر دارەكانەوەن جۆرێكی 

بۆقن، بەاڵم ئەو مارمێلكانە جیاوازی زۆریان هەیە لەگەڵ بۆقەكاندا.
سەرنجی خشتەكەی خوارەوە بدە، كە مارمێلكە لە بۆق جیادەكاتەوە.

مارمێلکەکانبۆقەكان
دوو چاوی دەرپەڕیوو و زەق.

پێستێكی نەرم و شێدار.

بەشێوەی هێشوویی هێلكەكانیان دادەنێن.

زۆربەی كاتەكانیان لە تەنیشت 
گۆالوەكان بەسەر دەبەن.

چاوی کەمتر دەرپەڕیوو.

پێستێكی وشك.

بە شێوەی زنجیرەی درێژ هێلكە دادەنێن.

دەكرێت لە نزیك گۆالو و گەاڵكان 
دووربكەونەوە و بچنە ناو باخ و ماڵەكان.

بۆقیفیكەیی
هەیە!یەك  سروشتی  دوو  تازە  بۆقی 
سانتیمەتری  نیو  و  دوو  وشكاوەكی 
شووشەیی  بۆقی  ناوی  بە  كە 
كۆستاریكادا  دارستانەكانی  لە 
لە  شووشەیی  بۆقی  دۆزراوەتەوە. 
الیەكانی سكیەوە پێستێكی وەك تۆڕی 
هەیە. پشتی ئەم بۆقە سەوزی لیمۆییە، 
كە جۆرێك لە فێڵبازی تێدایە. ئەم بۆقە 

لە جیاتی قیڕەقیڕ كردن دەنگێك
                وەك فیكە دەردەكات.
                      ئەم بۆقە نوێیە 

                      بە هۆی ڕواڵەتی
                        الواز و 

                       بێتوانایی و
                        نەرمونیانی

                  خۆیەوە هەوادارێكی
                  زۆری هەیە.

بۆقی 
شووشەیی
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ئایادەتزانی؟

جەستەیبۆقوجەستەیمرۆڤ
پێكهاتەیجەستەیبۆقهاوشێوەیپێكهاتەیجەستەیمرۆڤە

چاویالواز
سیستەمی بینایی بۆقەكان زۆر سەرەتایی و الوازە.

چاوی بۆق ناتوانێت مەودای تیشكۆیی خۆی بگۆڕێت.

زمانیدرێژیچەسپناك
بۆقەكان بە شێوەیەكی گشتی زمانیان لە 
دەمیانەوە بە شێوەی ئەڵقە دەگەڕێننەوە 
تا لە كاتی ڕاوكردندا بتوانن بە خێرایی 

بەرەو دەرەوە فڕێی  بدەن. سەری زمانی 
بۆقەكان چەسپناكە.

چوارجۆریناسراوی
بۆقەكان

ور
سو

و 
چا

ی 
ۆق

ب

گی
پڵن

ی 
ۆق

ب

یی
شە

وو
 ش

قی
بۆ
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شە

وو
 ش
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ین
 ش

وی
هرا

ژە
ەر 

 س
قی

بۆ

گوێیبۆق
بۆقەكان گوێی دەرەكیان نییە و 

گوێی ناوەوەی ئەوان لەسەر 
پێستیشێدارڕووی جەستەیانە.

پێستی بۆقەكان هەمیشە شێدارەو سوود لە 
پێستی خۆیان وەردەگرن بۆ هەناسەدانەوە. 

وردە دەمار و ڕیشاڵ لە پێستی بۆقەكاندا 
بوونی هەیە، كە ئۆكسجین لە ڕێگەی پێستەوە 

ڕاستەوخۆ دەچێتە ناو خوێنی ئەوانەوە.

پاڵەوانیبازدان
پێیەكانی دواوەی بۆقەكان بۆ بازدانو 

هەڵبەزین دروست بووە و ئێسكی 
درێژ و پتەویان هەیە.

*هەرسكردنیخۆراكبۆبۆقەكانلەدەمیانەوەدەست
پێدەكاتولەگەدەوڕیخۆڵەیبچووكوڕیخۆڵەی

گەورەتەواودەبێت.
*سیستەمیدەماریبۆقەكانزۆرپێشكەوتووەو
لەمێشكومۆخوڕیشاڵیدەماریدروستبووە.

درێژی بۆقێك 
نزیكەی ١٠ 
سانتیمەترە

قەبارەی بۆقێكی 
پێگەیشتووی ئاسایی 
بە ئەندازەی لەپی 
دەستی منداڵێكی

 9 سااڵنە.
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خۆشبەحاڵیخۆم
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

    دوێنێ  لە بووكەڵە سمۆرەكەم پرسی: »كلك تووكن، دێیت لەگەڵم بۆ جەژنی 
لەدایكبوونی هانا؟« كلك تووكن بە شادییەوە وتی: »ئەرێ  دێم دێم!« و خۆی 

خستە گیرفانمەوە و ڕۆیشتین بۆ ماڵی هانا.
كێوێك لە دیاری لەوێ  بوو و بە كلك تووكنم وت: »وای ببینە!

بریا من لە جیاتی هانا بوومایە! خۆش بە حاڵی ئەو!«

دیارییەكانی ئەوەندە زۆر بوون، كە هانا تەنیا نیوەیانی كردەوە و وتی: 
- ماندوو بووم منداڵەكان! با بچین بۆ یاریكردن.

منیش یاریم كرد، بەاڵم خۆشحاڵ نەبووم. دڵم بۆ خۆم زۆر دەسووتا. كەمێك پێشتر 
جەژنی لەدایكبوونم بوو. تەنها سمۆرەیەكی پارچەیی و دەستەیەك قەڵەم بۆیە و 
چەند كتێبێكم بە دیاری بۆ هاتبوو. ئەو ڕۆژە زۆر خۆشحاڵ بووم، بەاڵم ئێستا بە

        بینینی ئەو هەموو دیارییە زۆر خەمبار بووم. ئەوەندە دڵگران بووم كە كلك
        تووكنم وەالنابوو. تازە كاتێك كە چوومەوە ماڵەوە بینیم لەناو گیرفانمدا نییە.
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          دایكم وتی: »هانا دەیدۆزێتەوە و تەلەفۆنت بۆ دەكات.«
بەاڵم هانا تەلەفۆنی نەكرد، دڵم وای دەوت، كە هاتبێت بە خەیاڵیدا كلك تووكن یەكێكە 

لە بوكەڵە نوێیەكانی خۆی.
ئەو شەوە دڵم زۆر تەنگ بووم بۆ كلك تووكنی خۆشەویستم.

ڕۆژی دواتر لەگەڵ دایكم چووین بۆ ماڵیان، بەاڵم هانا بیری نەبوو كە كلك تووكنی بینیبێت.
منی بردە ژوورەكەی و كۆمیدەكەی كردەوە. هەموو دیارییەكانی خستبووە ناوییەوە.

هانا وتی: »خۆت سەیربكە. دوێنێ  شەو ناچاربووم كە هەموویان كۆبكەمەوە. ئیتر تاقەتم نییە.«
هەموویانم هێنایە دەرەوە، بەاڵم كلك تووكنی لێ  نەبوو. هەموو دیارییەكانم دووبارە كردەوە 

كۆمیدەكە و گریانم قوت دایەوە. لە دڵی خۆمدا وتم: »كلك تووكنی خۆشەویستم تۆ لەكوێیت؟«
لەناكاو گوێم لێ  بوو كە یەكێك بە ئارامی بانگم دەكات. سەرم بەرزكردەوە و بینیم 

كلك تووكن لەسەر سەبەتەی بوكەڵەكان دانیشتووە. بە خۆشحاڵیەوە كردمە 
باوەشم و گەڕاینەوە ماڵەوە.

كلك تووكن وتی: »من تەواوی شەوەكە گوێم لە قسەكانی بوكەڵەكانی 
هانا بوو. داماو هانا! ئەوەندە بوكەڵەی هەیە نازانێت كامیان 

لەباوەش بگرێت و ڕازەكانی بە كامیان بڵێت. ئەوەندە كەلوپەلی یاریی هەیە، 
كە نازانێت بە كامیان یاری بكات. تۆ چۆن دەتەوێت لە جێی هانا بیت؟«
من كلك تووكنم ماچ كرد و وتم: »خۆش بە حاڵی خۆم، كە تۆم هەیە!«
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

لە خۆ ڕازیبوون
كێ له به رامبه ر دۆخێكدا، كه  ئارامى ده روونى و ژیان ده شێوێنێ، 
سه رزه نشتكردنى  به   نه كردووه   ده ستى  و  نه بووه   نائومێد 
خۆى. وه رن پێكه وه  فێربین كه  چۆن له  خۆمان ڕازى بین و 

له گه ڵیدا هه ڵبكه ین بۆ ژیانێكى خۆش و ئارام.

هۆكاره كانى 
له خۆ ڕازى نه بوون

به راوردى به هره و 
  تواناكانى خۆت به  به هره و 
تواناكانى كه سانى دیكه ، 

كه  ده بێته  مایه ى دروستبوونى 
هه ستى نه رێنی و 

له  كۆتاییشدا نائومێدى و 
ناڕازیبوون.

گوێدان به  
بیركردنه وه ى ده روونیمان 
كه  دۆخى جێگیر ناگۆڕێ. 
بۆ نموونه : ئێوه  قه ڵه ون و 
هه ر به  قه ڵه وى ده مێننه وه . 

ته مه ڵن و هه ر به  
ته ممه ڵى ده مێننه وه .

چۆن خۆمان 
قبوڵ بكه ین

ده بێت ده رك به وه  بكه ین 
كه  هه ریه ك له  ئێمه  

ڕۆڵمان هه یه  له  ژیانداو 
به م ڕۆڵه  جیاوازانه وه  

ژیان به رده وامه .
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ده سته واژه  
نائومێدكه ره كان ، وه كو: ئێمه  
ناتوانین بیربكه ینه وه ، ناتوانین 

ڕابكه ین، دەگۆڕین به  ده سته واژه ى 
ئومێدبه خش و سه ركه وتووى وه كو: 

ئێمه  ده توانین بیربكه ینه وه ، ئه مه  
ئێمه  به  سه ركه وتن ده گه یه نێ. 
ئێمه  ده توانین رابكه ین، ئه مه  

وه رزشێكى باشه .

وه رن با له به رامبه ر 
بیركردنه وه  نه رێنییه كان 

دەربارەی هەمیشەییبوونی  
دۆخەکان ڕوەستین  و 

به  بیركردنه وه ى ئه رێنى جێگه یان 
بگرینه وه ، بۆ نموونه ، ده توانین 

به سه ر قه ڵه ویدا زاڵ بین و 
ئه نجامى هه ندێ چاالكى 

ته ممه ڵى له ناو ببه ین.

ئێمه  دوو خشته  
ئاماده  ده كه ین، له  یه كێكیاندا 

ئه و خه سڵه ته  خراپانه 
ده نووسین كه  ده بێت 

له ناویان ببه ین. له  خشته ى 
دووه ممدا ئه و خه سڵه ته  

باشانه  ده نووسین كه  ده بێت 
بیانپارێزین.

وێڕاى ئه مه  ده توانین 
خۆمان له سه ر سه ركه وتنه  
بچووكه كان چڕبكه ینه وه  تا 

هه ست به  خۆشبه ختى بكه ینو 
ئاره زووى سه ركه وتنى 

زیاترمان هه بێت. رێزگرتن 
له  خود كارێكى گرنگه . 

زۆردەخەوم
گۆشەگیرم
ڕووخۆشم
ڕاستگۆم
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دووهێندەچارەسەر
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژین

ئەوقەرەباڵغیە
چییە؟

بابزانم.

کوتان؟!منحەزم
لەکوتاننییە.

ڕاوەستەسیروان،دەبێتهەڵبێم.
بۆکوێدەچیت؟

چاوەڕانبە،
کوتانپێویستە.

نەخێر
پێویستنییە.

تکایە
وەرە.

لێمگەڕێ
نایەم.
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وازبێنەبا
هەڵبێم.

سیروان

سیروان

باشبوو
ڕزگارمبوو.

پاشچەندڕۆژێ

فریامکەوە
هەڵمەت،نەخۆشم

دواکەوتیلەوەرگرتنی
پێکوتەکەت،بۆیەدەبێت
چارەسەریزیاتروەربگریت.

بۆچیپێکوتەت
وەرنەگرت؟

چونکەلەکوتان
دەترسم.

ئەوڕۆژەزۆرویستم
ئاگادارتبکەمەوە

کەوەرگرتنیپێکوتەکە
بەدەمەنەکبەدەرزی.
ئێستاپێویستتبە
دووهێندەچارەسەرە.

ئایییی
٣٣چیمبەخۆمکرد!!



فلیم:
وێنەی جواڵوجۆری

نان:
دەرهێ

ینو
نووس

شەکە: ٢7ی  نیسان  ٢٠١8  )ئەستۆنیا(ئارون وودلی
ینمای

ڕۆژ

شەکە:
ینمای

ماوە

9٠ خولەک

ەتی::
بنەڕ

زمانی

ئینگلیزی

نانی:
هەمهێ

بەر
سێرجیۆ ناڤاریتی، فرانچیسكا سلیڤانی 

واندن:
جەیمس فرانكۆ، جێرمی ڕێنز، ئالیك بالدوین، ن

لۆری هۆڵدن و جۆن كلیز.

سینەما

لەعەرەبییەوە
ئازادتەها

دادپەروەری لە جەمسەری 
   بەستەڵەكی باكوور 

گرووپی هەورەبروسكە          
خەیاڵ بكە، تۆ ڕێویت و وەك هەموو ڕێوییەك نیت، 

بەڵكو ڕێوی جەمسەریت و لە شوێنێكی دابڕاودا دەژیت، 
ئەویش جەمسەری باكوورە. لەم دۆخەدا بەرزەخواستت چییە؟  

)سویفتی( ڕێویە جەمسەرییە جوانەكەی هاوڕێمان،  كە وەك گەیەنەری 
نامەی تایبەت بە جەمسەری باكوور كار دەكات، وەاڵمت دەداتەوە كە 

بەرزەخواستی ئەوەیە باشترین ڕێوی بێت لەنێوان هاوڕێكانیدا بۆ خۆسەلماندنو 
هێنانەدی ئەم ئامانجە گالیسكەی سەر بەفری چەرمیی قەرزكردووە بۆ گەیاندنی 
بەستەی نامە بۆ ناوچەیەكی ئاڵۆز ونایار، لەوێش قەاڵیەكی نهێنی دەدۆزێتەوە، 
نەخشەیەكی بەدكارانە بۆ تواندنەوەی سەهۆڵبەندانی جەمسوری باكوور  و 

باڵوبوونەوەی الفاو و زریان بە جیهاندا بەدیدەكات. بەرزەخواستی )سویفتی(  
بووە بە ڕزگاركردنی جیهان. ئایا  دەتوانێت ئامانجەكەی بەدی بهێنێت؟ ئەمە ئەو 

پرسیارەیە كە فلیمەكە وەاڵمتدەداتەوە، چاوەڕوانبە بەم نزیكانە كاتی نمایشە.
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ئارون وودلی

پەیامی فلیم 
ئەوەیەكەخەونتهەبێوخۆت

تاقیبكەیتەوەوخۆتبسەلمێنیت،
ئیترشوێنتهەركوێیەكبێت،شێوەت

هەرچۆنێكبێتوئیشتهەرچیەكبێت،
بەرزەخوازی)سویفتی(،كەلەشوێنێكی

دابڕاودەژیوبواریئیشەكەشی
ئاساییە.ئەونەوەستاوكاریكرد
بۆپەرەپێدانوسەلماندنیخۆی،

بەوەشەوەنەوەستا،بەڵكوئامانجی
ڕزگاركردنیجیهانەلەمەترسیەكی
ڕاستەقینە،كەهەڕەشەیلێدەكات.
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم10جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی 
ون
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

کارتۆنێکی دەسڕی کاغەز، پارچەیەک 
کارتۆنی بچووک، ڕەنگ و مقەست.

1-کارتۆنیدەسڕیکاغەزەکە
لەناوەڕاستدا)وەکوێنەکە(

دەبڕێن.

٢-لەسەرپارچەکارتۆنە
بچووکەکەباڵیفڕۆکەکە
دەبڕین)وەکوێنەکە(.

٣-کارتۆنیدەسڕیکاغەزەکە
دەنووسێنینبەباڵەکەوە،
ئینجابەخواستیخۆمان

ڕەنگیاندەکەین.

4-ئێستافڕۆکەکەئامادەیە
بۆیاریکردن.

فڕۆکەیەکی
بچکۆلە

دەتوانیتبوکێکیزۆربچکۆلەش
وەکفڕۆکەوانبخەیتەناو

فڕۆکەکەوە.
لەیادتبێتکەبەکارهێنانی
مقەستپێویستیبەیارمەتیی

کەسێکیگەورەیە.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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دوورگەکە
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