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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

دەنگبە و دەنگدانەوە مەبە.
زۆر شت لە ڕێگەی الساییکردنەوەوە فێردەبین،

بەاڵم الساییکردنەوە هەمیشە باش نییە،
بەمەش دەوترێت الساییکردنەوەی کوێرانە.

بایەخ بە الساییکردنەوەی خەسڵەت و بەهرە جوانەکان بدەن و 
خۆتان لە الساییکردنەوەی کوێرانە بەدوور بگرن، 
چونکە دەبێتە هۆی الوازکردنی توانای داهێنانتان.

لەبیرتان بێت کە ئێوە داهێنەرن.

ئەو خەسڵەت و سیفەتانە

ت دەکەیت
کامانەن کە هەس

ە لەوانیتر
ە هۆیانەو

ب

کرێیتەوە؟
جیادە
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                                                باوكم له  ژوورى كتێبخانه  گه وره كه ى 
                                           دانیشتبوو، كۆمه ڵێك نامه ى كۆن له به رده میدا 

                            كه ڵه كه بووبوو، به  په رۆشى و  تامه زرۆییه وه  ده ستى بۆ ده بردن و 
                سه یری ده كرن، نامه كانى له  زه رفى بچووك بچووك ده رده كرد و زۆر به
          جوانى هه ستم به  بزه ى سه رلێوى ده كرد، پاشان دواى خوێندنه وه ى ناوه ڕۆكى 

نامه كان به  سه رى په نجه كانى ده یخستنه وه  ناو زه رفه كان.
ده رگاى ژووره كه ى كراوه  بوو، وێڕاى ئه وه  مۆڵه تم لێ وه رگرت و وتم: »بابه  گیان، ده توانم بێمه  ژووره وه ؟«

وه كو بڵێى به و پرسیاره م له  خه وێكى خۆش به ئاگام هێنابێ. به ر له وه ى وه اڵم بداته وه ، كه مێك لێم وردبۆوه و وتى: »ئه ى 
بۆ نا، زۆریش پێم خۆشه .« له  ژماره ى ئه و نامانه  وردبوومه وه  كه  له سه ر ڕووى مێزى كاره كه ى دانرابوو، لێم پرسى: 
»باوكه  گیان، ئه م هه موو نامه  كۆنانه  چین؟ ئایا به نیازیت هه موو ڕۆژه كه  بۆ خوێندنه وه ى ئه مانه وه  ته رخان بكه یت؟« باوكم 
هه ناسه یه كى قووڵى هه ڵكێشاو به  ئاماژه  پێی وتم كه  دابنیشم. نامه یه كى درێژى له نێو نامه  زۆره كاندا ده ركێشاو وتى: »ئه م 
نامانه  شیرینترین یاده وه رییه كانم و جوانترین ڕۆژه كانى من له خۆ ده گرن.« ئینجا درێژه ى به  قسه كانی دا و پێی وتم، كه  
به  منداڵى هۆگرى خوێندنه وه ى گۆڤارێكى مندااڵن بووه  و هه فتانه  به  تامه زرۆییه وه  چاوه ڕێى ده رچوونى كردووه ، هه روه ها 
پێی وتم، كه  ئه مه  گۆشه یه كى هه فتانه ى گۆڤاره كه یه  به ناونیشانى )ئاره زووى یه كترناسین(، كه  تایبه ت بوو به  باڵوكردنه وه ى 
وێنه  و ناونیشانى ئه و خوێنه رانه ى  حه زیان به  یه كترناسین ده كرد. هه ر بۆیه  له  باوكم پرسى: »باوكه  گیان، چۆن له گه ڵ ئه م 

هاوڕێیانه  په یوه ندیت دروست ده كرد، له  ڕێى ئینته رنێته وه ، یان له  ڕێى مۆبایله وه ؟«
باوكم به  پێكه نینه وه  لێم نزیك بووه وه و وتى: »نا... ئه م داهێنانه ى ئێستا له و سه رده مه ى منداڵى مندا نه بوو، ئه و ئامێره  بۆ 

په یوه ندى نه بوو، جگه  له  ئاڵوگۆڕى نامه ى كاغه زى.« به سه رسوڕمانه وه  وتم: »ته نیا نامه ى كاغه زى!«
باوكم وه اڵمی دامه وه : »به ڵێ.... ئێمه  نامه مان ده نووسى و وێنه یه كمان پێوه  ده كرد. یان كارتى پیرۆزباییمان ده نارد، پاشان له  
ڕێگه ى سندوقى پۆسته وه  ده مان نارد.« لێم پرسى: »چۆن نامه كانتان له  ڕێگه ى سندوقى پۆسته وه ده گوازرایه وه  تا ده گه یشت 
به  هاوڕێكانتان له  واڵتانى تر؟«  ئه و له  وه اڵمدا وتى: »ئێمه  پولێكى پۆسته مان ده كڕى و ئه وه مان له  شوێنى دیاریكراوى خۆى

         له سه ر زه رفه كه  ده دا، کە تێچووى ناردنى نامه كه  بوو. پاشان فه رمانگه ى پۆسته  نامه كانى له  سندوقه كان
         كۆده كرده وه و هه ر نامه ى بۆ ئه و ناونیشانه  ده نارد كه  له سه ر زه رفى نامه كه  نووسرابوو.«

لهعهرهبیهوه
سهرههنگعهبدولڕهحمان

سوپاس 
بۆپۆستهچى
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باوكم به ر له وه ى 
به  په نجه كانى هه ندێ 

له و نامانه  له سه ر مێزه كه ى خۆى 
به رز بكاته وه ، وتى: »ئه م نامانه  

هاوڕێیه تییه كى پته و و به هێزیان له نێوان من و 
هه ندێك كه س له  واڵتانى جیاجیاى دنیا دروستكرد و 

ئاشنایه تییه كه شمان زۆر به رهه مدار بوو، هه ریه ك له  ئێمه  له  باره ى 
دابونه ریتى واڵته كه ى و كه لتوور و دراوى فه رمیه وه  بۆ یه كترمان ده نووسى. 

من له  ڕێگه ى ئه و زانیارییانه ى  له گه ڵ ئه م هاوڕێیانه دا له سه ر كاغه ز ئاڵوگۆڕمان ده كرد، 
به  زۆربه ى واڵته كان ئاشنا بووم.

به اڵم من تێبینى ئه وه م كرد ده سته واژه یه ك هه بوو، كه  له سه ر هه موو زه رفه كان دووباره  ببووه وه و به المه وه  جێى 
سه رنج بوو، هه ر بۆیه  له  باوكم پرسى: »باوكه .... بۆچى له سه ر هه موو زه رفه كانى به رده مت ده سته واژه ى سوپاس 

بۆ پۆسته چى نووسراوه ؟« باوكم به پێكه نینه وه  وه اڵمیدایه وه  و وتى: »كه سێك سه ربارى ماندووبوونى به وه ى كه  جوانترین 
نامه ى بۆ نێردراوت بۆ بهێنێته  ماڵه وه .... النیكه م شایسته ى وشه ى سوپاسه .... وانییه ؟«

سه رم بۆ ڕاستیى قسه كانى باوكم له قاند و له  ناخى دڵمه وه  وتم: »سوپاس بۆ پۆسته چى... سوپاس بۆ هه موو ئه وانه ى 
٥بزه یان خسته  سه ر لێوى باوكم، به  گه وره  و بچووكه وه .«



گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

دۆزینەوەی 
هەسارەیەک کە 

کیسەڵی زەبەالحی کانتور، خاوەن قاوغی 

دەوڵەتەکانی  سازگارەکانی  ئاوە  لە  پان، 

ئەم  درێژیی  دەژی.  ئاسیا  ڕۆژهەاڵتی 

گیانلەبەرە دەگاتە دوو مەتر، قاوغەکەی 

توێکڵدارەکان  و  ماسی  لەسەر  نەرمە، 

لەژێر  ژیانی  کاتەکانی  زۆربەی  و  دەژی 

چاوەڕوان  بەسەردەبات.  کەنارەکان  لمی 

دەکرێت پێش ساڵی ٢٠٣٠ لەناوبچێت.

بە قاوغێکی نەرمـەوە!کیسەڵێکی زەبەالح  لە دووریی ٣٢٠ ساڵی ڕووناکی لە زەوییەوە، چەند 
زانایەکی ئەمریکی هەسارەیەکیان دۆزیوەتەوە کە 

ڕۆژانە سێ جار خۆری لێ هەڵدێت و سێ جاریش
                         خۆری لێ ئاوا دەبێت، ئەوەش

                               لەبەر خوالنەوەی بە دەوری
                              سێ خۆردا، کە ڕووناکیی

                              یەکێکتان لە ڕووناکیی خۆری
                               زەوی بەڕێژەی ٨٠٪  زیاترە. 
                                  لە ڕوانگەی ئەو زانایانەوە

                                    ئەم هەسارەیە سەر
                                     بە کۆمەڵە ئەستێرەی

                                      سینتاوەرس-ە و
                                    سووڕگەی چواردەوری
                                   ڕووناکترین سێ خۆر

                                دەگرێتەبەر، کە هەر
                            ٥٥٠ساڵ جارێک سووڕی خۆی
                             بە دەوری خۆردا تەواودەکات.

لێ هەڵدێت!جار خۆری 
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لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ەر باخچەی 
لە ه

گوڵێک

دۆزەرەوەی پێکوتەی ئیفلیجبوونی مندااڵن
ڕەتیکردەوە خاوەندارێتی پێکوتەکە 

بە ناوی خۆیەوە تۆماربکات،
تا هەموان سوودمەندبن لێی،

بەوەش نزیکەی حەوت 
ملیار دۆالری
 لەدەست دا.

سوپرایز!
لوتکەی »ئیڤرێست« 

لە ڕووی زەوییەوە!بەرزترین نییە 
چیتر لوتکەی »ئیڤرێست«ی خاوەن ژمارەی 
گۆی  سەر  خاڵی  بەرزترین  پێوانەیی 
ئەو سوپرایزەی  پاش  ئەوەش  نییە.  زەوی 
هەندێک ئاماژەی نوێ دەریان خستووە کە 
چیای »شیمبورازو« لە ئیکوادۆری ئەمریکای 
بەرزیی  زەوی.  لەسەر  بەرزترینە  باکوور 
»ئیڤریست« ٨٨٤٨مەترە لە ڕووی دەریاوە، 
دەریا،  ڕووی  نەک  زەوی،  چەقی  ئەگەر 
»شیمبورازو«  چیای  ئەوا  پێوانە،  بکرێتە 
»ئیڤریست«  و  بەدەستدێنێ  یەکەم  پلەی 
دەرەوەی  دەکەوێتە  و  پاشەکشەدەکات 

بیست بەرزترین چیا لەسەر  گۆی زەوی. 

»جوناسسولک«
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ڕەچەڵەکی
شتەکان

پێـاڵو
SHOE

پێش 
زایینی

مرۆڤی سەرەتایی پێویستی 
بە کەرەستەیەک هەبوو 

بۆ پاراستنی پییەکانی لە 
زەویی ڕەق و پڕ لە بەردی 
تیژ، بۆیە پێاڵوی دۆزییەوە، 

کە لە سەرەتادا زیاتر بە 
سەندەل دەچوو و لە گژوگیا 
و پێستی ئاژەڵەکان دروست 

دەکراو لە ناوچە ساردەکانیش 
خامیان لە دەوری دەپێچا، بۆ 

دەستەبەرگردنی گەرمی.

پێاڵو لە پێست 
دروست دەکرا و

 نووکەکەی درێژ و تیژ 
بوو، ئەمەش بە مەبەستی 
کەشخەبوون، هەروەها 
پێاڵوی ملدرێژ )پووت( 

هاتەئاراوە.

کۆنترین پێاڵو، کە لە
ئەشکەوتی )فۆرت روک( 

لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا دۆزراوەتەوە و 

دەگەڕێتەوە بۆ ١٠٠٠٠ ساڵ 
لەمەوبەر.

پێاڵوێک کە لە پارچەیەک پێستی 
گا دروستکراوە و لە ئەشکەوتێکدا 

لە ئەرمینیا دۆزراوەتەوە و 
دەگەڕێتەوە بۆ ٥،٥٠٠ ساڵ 

لەمەوبەر.
پێاڵوێکی فیرعەونی، کە 

دەگەڕێتەوە بۆ ٣،٢٠٠ ساڵ 
لەمەوبەر و لە گەاڵی دارخورما و 

پێست دروستکراوە.

سەدەکانی
لە سەدەیناوەڕاست

بۆ سەدەی
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پێـاڵو
SHOE

سەدەی

سەدەی 
نوێ

سەرەتای
سەدەی 

لە سەدەینوێ
بۆ سەدەی

لویسیچواردەهەم
پاشایفەڕەنسا

لە سەدەی بیستەمەوە تاکو ئێستا 
پێاڵو بە هۆی تەکنۆلۆژیاوە زۆر 

گەشەیکردووەو کەرەستە خاوەکانی 
هەمەڕەنگ بووە و پێسـت و 

الستیک و قوماش بەکارهێنراون 
بۆ دروستکردنی و بە ژمارەی زۆر 

بەرهەمهێنراوە و نرخەکەشی 
هەرزان بووە، هەروەها پێاڵوی 

ڕەنگاوڕەنگ سەریهەڵدا، کە 
دیزاینەکەی بەپێی وەرزەکان و 

بۆنەکان جیاواز بوو.

پێاڵوی هەمەڕەنگ دروستکرا و 
زیاتر بایەخ بە پێاڵوی پیاوان درا،  

  چونکە بۆ ژنان ژیاتر بایەخ بە
   کراسی درێژ دەدرا، تەنانەت 
   پیاوان بۆ یەکەمین جار پێاڵوی
    پاژنە بەرزیان لەپێ کرد، بۆ 

    پایەداربوون. نووکی پێاڵو 
    لە درێژ و تیژەوە گۆڕا بۆ 

   پان وەک دەنووکی مراوی.
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لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ماڵەكەم
زۆربچووكە

ئاهێكی هەڵكێشا و لەبەر خۆیەوە وتی:لە گۆشەیەكی ماڵەكەیدا دانیشت.بە حەسرەتەوە ڕۆژێك كەروێشكە بچووكەكە غەمبار و داماو.

بێت لە گێزەر و خواردنە خۆش و بەتامەكان.«ئەوە دەكات، کە هەڵبەز و دابەز بكات، ماڵەكەی پڕ خەریكە لەناویدا دەخنكێم! یەك كەروێشك ئارەزووی »ماڵەكەم زۆر بچووكە، هەمیشە وا هەست دەكەم 

»باشترە بڕۆمە دیدەنی كوندەپەپووی دانا و 
داوای یارمەتی لێ  بكەم.«

كوندەپەپوو پرسی:»چی بووە كەروێشك؟ 
بۆچی نیگەرانیت؟«

کەروێشک: »ماڵەكەم زۆر بچووكە، 
دەتوانیت یارمەتیم بدەیت؟«
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كوندەپەپوو بە واقوڕماوییەوە 
سەیرێكی ئاسمانی كرد و 

كەوتە بیركردنەوە.

لەناكاو باڵەكانی دا لە یەك و هاواری كرد:
»تێگەیشتم! تەواوی خوشك و براكانت 

بانگهێشت بكە بۆ ماڵەكەت!«

كەروێشك وتی: »دڵنیایت لەوەی 
كە ئەمە ڕێگاچارەیەكی باشە؟«

»من كەمێك گومانم هەیە....«

بەاڵم لە كۆتاییدا لە بەرزاییەكەوە 
هاتە خوارەوە. بەرەو الی 

كێڵگەكە كەوتەڕێ  تا خێزانەكەی 
بانگهێشت بكات.

دەنگی هاوار و داد و فریادیان تەواوی خێزانی كەروێشكەكە ڕژانە ناو ماڵەكەی، 
هەموو شوێنێكی پڕ كرد.

ئەوان دەستیان كرد بە خواردنی كێك و گێزەر.

كەروێشك بیری كردەوە: »وای خودای من!
ئەمە ئیتر چارەسەر نییە. من تەنانەت ناتوانم 

سمێڵەكانیشم بجووڵێنم!«
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كەروێشك بە خێرایی خۆی 
گەیاندە الی كوندەپەپوو.

كوندەپەپوو پرسی: »دیسانەوە چی بووە؟«

»شوێنی من لە جاران بچووكتر بووەتەوە!«

- ئەزیزی من، ئێستا كاتیەتی كە هاوڕێكانیشت كوندەپەپوو كەمێك بیری كردەوە و وتی:
بانگهێشت بكەیت!«

»باشە، بەاڵم لە ڕاستیدا تۆ 
وابیر دەكەیتەوە، كە ئەمە 
سەڵ!«ڕێگایە چارەیەکی باشە؟«

اڵو كی
»س

»ساڵو مشكەكوێرە!«

»داواتان لێ  دەكەم 
بۆ خواردنی كێك بێن 

بۆ ماڵەكەم.«

تەواوی هاوڕێكانی كەروێشك، لە كاتێكدا كە 
هەڵدەبەزینەوە و تەقلەیان لێ  دەدا، لەناو ماڵەكەی 

ئەودا كۆبوونەوە. ماڵەكە پڕ بوو لە دەنگەدەنگ.

كەروێشك هاواری كرد: »یارمەتی! ناتوانم 
هەناسەبدەم. ئاخر ئەمە چ ڕێگا چارەیەكە؟« ١2



كەروێشك بە خێرایی گەڕایەوە الی 
كوندەپەپوو: »ئیتر هیچ شوێنێك بۆ من
»زۆر باشە... ئێستا ئیتر دەبێت                            نەماوەتەوە!«

داوایان لێ  بكەیت كە بڕۆن!«

كەروێشك گەڕایەوە و 
ماڵئاوایی لە میوانەكانی كرد.

ئەوان دانەدانە ماڵەكەیان 
بەجێهێشت.

»ماڵئاوا!«

»ئێستا ماڵەكەت 
چۆنە، كەروێشك؟«

»واااای،ماڵەكەم
چەندەگەورەو
فراوانبووە!«

»سوپاستدەكەم
كوندەپەپوویدانا.

لەڕاستیدازۆربێهاوتایت!«
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             شەو بوو، بەاڵم سێچارەك خەوی نەدەهات. هەر دەهات و
            دەڕۆشت. بە دەوری خۆیدا دەسوڕایەوەو دەیوت: »چی بكەم؟« 

          تاكو بیرۆكەیەكی ال دروست بوو. هەستا و چوو بۆ 
        ماڵی خاتوو خاڵخاڵۆكە. تەق تەق دای لە دەرگا. 

      دەرزی باوێشكێكی لێ دا. هات دەرگاكەی كردەوە و وتی: 
     - چی ڕووی داوە؟ كێی تۆ؟ چیتە؟ دەرگات شكاند. 

    قەرزداری؟ بێ ئیشی؟
   سێچارەك وتی: »بەیانی بە نیازم بچم بۆ 

  میوانی، بەاڵم قۆپچەم نییە. خۆ ئاوا نابێت. حەیام دەچێ.«
دەرزی وتی: »ئێستا خۆ كاتی كاركردن نییە. شەوە و ئێمەش 

هیالكین. دووكانی بەرگدرووەكەشمان داخستووە. 
هەموان خەوتوون. بڕۆ و  بەیانی وەرەوە.«  

سێچارەك وتی: »نا نا نا، هەتاكو قۆپچەكەم بۆ چاك نەكەن
لێرە ناڕۆم.« ئەم شتێكی دەوت و ئەو شتێكی 

دەوت. دەنگەدەنگی مشتومڕیان لە هەموو 
دووكانەكە دەبیسترا. دەزوو و مەقەست و 

ئەوانی تریش هەمووی لەخەو هەستان. 

پۆرەخاڵخالۆكەوسێچارەك
نووسینی:مێهریماهووتی
لەفارسییەوە:سەحەرجەلیل

مەقەست وتی: »ئەگەر كارەكەت بە بڕین دەكرا 
خۆم بۆم دەبڕیت، بەاڵم من لە دوورین هیچ نازانم. 

ئەمە ئیشی پورە خاڵخاڵۆكەیە، ئەویش چووە 
  بۆ ئەوسەری باخەكە و لە الی گوڵی سورەوە 

    خەوتووە. سێچارەك بە هەڵەداوان خۆی 
       گەیاندە ئەوسەری باخەكە. پورە خاڵخالۆكە

         لە تەنیشت گوڵی سوورەوە خەوتبوو.
          سێچارەك بە هێواشی بانگی كرد: 

          - پورێ گیان! پورێی مێهرەبان! 
                هەستە لە خەو. 

                 پورێ لە خەو هەستا. چاوی بە
                   سێچارەكی بێ قۆپچە كەوت. 

                    خۆی هەموو شتێكی بۆ دەركەوت. 
                    الرە الر بەڕێ كەوت و هاتەوە 
                       بۆ دوكانی بەرگدرووەكەی.
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                                          لەگەڵ ئەوەی دایان لە دەرگا، دەرزی دەرگای كردەوە. 
                         سەرەتا چاوی بە سێچارەك كەوت. خێرا پرسی: »چیت كرد بە چی؟ 

                 خۆ هەمیسان گەڕایتەوە؟ ئەی پورێ كوا؟ لەگەڵ خۆت هێنات؟ ئەی پورێی گیرۆدە 
لە بەیانییەوە هەتاكو شەو سەرقاڵی كارە. پورێ خاڵخاڵۆكە وتی: »تۆزێ خۆڕاگر بە.« لە جیاتی ئەم 

قسانە وەرە كەمێك یارمەتیم بدە.« دەرزی لەپڕا هاواری كرد: »ئەی هاوار پورێ گیان! خۆ هەمیسان 
چاویلكەكەت بیر چووە. نەكا هەر لە سەرەتاوە كە ڕۆشتی چاویلكەكەت لەگەڵ خۆت نەبردبێت. 

پورێ وتی: »ئەی هاوارررر! ئەبێ لە الی گوڵی سوور بەجێ مابێت. ئێستا چی بكەم؟«
سێچارەك وتی: »خەمت نەبێ پۆرێ گیان. خۆم بۆت دەهێنمەوە.« پاشان خێرا ڕایكرد و چوو بە دەوری گوڵی 

سووردا سووڕایەوە و چاویلكەكەی دۆزییەوە و گەڕایەوە. پورێ چاویلكەكەی لەچاو كرد و وتی: »ئادەی 
قۆپچەكانتم بدەرێ.« سێچارەك وتی: »خۆ من قۆپچەم نییە.«زنجیرێكی درێژ و باریك هاتە پێشەوە. پورێ وتی: 

- تۆ زۆر الواز و باریكی، بە كەڵكی سێچارەك نایەیت.  چەند قۆپچەیەك لەمالوئەوال هاتنە دەرێ. سێچارەك وتی: 
»ئێوە زۆر جوانن، بەاڵم بەداخەوە هەر یەكەتان لە ڕەنگێكن. لەگەڵ ئەوەشدا بۆ كونی قۆپچەكانی من بچووكن.« 

لەپڕا دەنگێك هاتە بەر گوێ. دەرزی بوو. هاواری دەكرد: »ئای لەكوێن؟ 
خێرا وەرن. سەیركەن چیم كردووە؟ لەگەڵ چی هاتووم؟ لەگەڵ كێ 

هاتووم؟ خالرم كردوون و  هێناومن. شەكەت و ماندوو بووم.« 
ئەوسا سێ قۆپچەی خڕ و گەورەی لە پێش پورێ دانا. پورێ 

تاڵێكی درێژی لە دەزوو كردەوە و كردی بە دەرزییەوە. 
ئینجا دانە دانە قۆپچەكانی بە سێچارەكەوە دووری.

سێچارەك دڵخۆش و دەم بە پێكەنین 
سوپاسی هەموویانی كرد،  بە تایبەتیش 
دەرزی. دەرزی هاوكات لەگەڵ ئەوەی 

سێچارەكی بەرەو دەرەوەی دووكانەكە 
بەڕێ دەكرد وتی: »دەی خێرا بڕۆ 

دەمانەوێت بخەوین. زۆر بێ ئۆقرەین. 
بەیانی میوانمان نییە، بەاڵم لە بری ئەوە 
ئیش و كارمان زۆرە. پورێ خاڵخاڵۆكە 

زۆر هیالكە. خێرا سێچارەكی كردە 
دەرەوە و دەرگای لە پشتییەوە داخست.
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تاقیگەی بڕیار

بڕیار:»خێراکە
ڕۆبۆتەکەم،وادەگەینە
ڕۆبۆتەکە:»گەشتێکیلووتکەیچیاکە.«

زۆرسەختبوو،خۆزگە
دەمزانیچیاکانسوودیان

چییە،بڕیار!«

حیکایەتیچیاکان

بڕیار:»چیاکانمێخەکانی
زەوین،هەروەهاپڕنلەزۆر
کەرەستەیسوودبەخش.«

ڕۆبۆتەکە:»مێخەکانیزەوی؟
چیاکانچۆنمێخەکانیزەوین،

هاوڕێئازیزەکەم؟«

بڕیار:»بەڵێ،چیاکانمێخەکەکانی
زەوینوجێگیریدەکەن،وەکچۆن
ئامڕازیلەنگەرکارکەشتیلەقەراغ

دەریاڕادەگرێت.«
ڕۆبۆتەکە:»تکایەزیاتر

بۆمڕوونکەرەوە.«
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بڕیار:»ڕوویزەوی
پێکدێتلەچەندلەوحێک،

کەزۆرلەسەرخۆو
بەردەوام،بەبێئەوەی
هەستیپێبکەین،

دەجووڵێن.«

ڕۆبۆتەکە:»ئێستالە
چیاکانودروستبوونیانو
سوودەکانیانتێگەیشتم.
سوپاسهاوڕێئازیزەکەم.«

بڕیار:»کاتێکئەولەوحانەبەریەک
دەکەون،الیەکانیانبەرەوسەرەوە

بەرزدەبنەوەوسەرەنجامچیاکانیانلێ
دروستدەبێت.ئەمەبەردەوامدەبێتتائەو
کاتەیلەوحەکانلەجووڵەدەکەون.«

بڕیار:»لەبیرتنەچێت،جۆرێکیتریچیاهەیە
کەئەنجامیفشاروگەرمایناوزەویدروست

دەبێت،ئەمچیایەشپێیدەوترێ
»چیایگڕکان«،کەزۆرکانزایسوودبەخش
١٧بۆسروشتومرۆڤلەهەناویداهەڵدەگرێت.«



هیوادارم
لەکاتیخۆیدا
بگەینەیانەکە.

جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەهادەخیلەی خەونەکان

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.

هەریەكێكلەئێمە
خەاڵتیپارەیدەستكەوت،
پاشبردنەوەیلەپێشبڕكێی
لێكۆڵینەوەزانستیەكاندا،
چۆندەبێئەمپارەزۆرە

خەرجبكەین؟

بەدڵنیایەوە
هەموویخەرجناكەم،
ئەگینادەستباڵوو
بەفیڕۆدەردەبم.

تۆڕاستدەكەیت.
دەستباڵویڕەوشتێكیخراپو

بەئازارە،بەاڵمئەی
چیبكەین؟

دەخیلەیەكدەكڕمو
هەرچیپارەی
زیادەیەلەناویدا
كۆیدەكەمكەوە.

بیرۆكەیەكی
نایابە!منیش
وەكتۆدەكەم.

ڕاتچیە
بەرامبەر
دەخیلەكەم؟

جوانە..
دەخیلەكەیمنیش

جوانە.

ڕۆژی دواتر

جوانتریشدەبێت
كاتێكیەكەمبڕەپارەی
تێدادادەنێم،
كەلەژیانمدا
پاشەكەوتیدەكەم.
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دەیدەخیلەكەم,
پێشوازیلەیەكەمگوژمەی

پارەكانمبكە.

منزۆردڵخۆشمكەبەپاشەكەوتكردن
پێتخستەسەرڕێگاڕاستەكە.

دوایماوەیەككورت
پارەیەكیزۆرتپێدەبێت.

مەبەستتئەوەیە
دوایماوەیەكدەتوانم
یاریگرانبەهابكڕم؟

بێگومان،ڕۆژانەكەتبەشی
كڕینییاریگرانبەهاناكات،
بەاڵمكاتێكلێیپاشەكەوت
دەكەیت،ئەوەتبۆدەكرێت.

ئەوەیدەتوانیتپاشەكەوتیبكەیتو
لەپێداویستیەكانیڕۆژانەتزیاترە،
یانجەژنانەكەت،یانئەوخەاڵتانەی

لەپێشبڕكێكانیقوتابخانەدابەدەستیاندەهێنیت
لەناومندادایبنێ.

پاشماوەیەك،كاتێكدەم
كەیتەوە،لەناومداسامانێكدەدۆزیتەوە،

كەپاشەكەوتتكردووە.
لەوكاتەداخۆشیتبێسنووردەبێت.

سوپاسبۆئامۆژگارییە
بەنرخەکانت.بەڵێنتپێ
دەدەمكەپاشەكەوتبكەمو
دووربكەومەوەلەدەستباڵوی.
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ئینکانتۆ 
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 بێچووە ورچەكە تەواوی ڕۆژەكە یاری كرد. شەوەكەی ئەوەندە ماندوو بوو، كە خەریك بوو 
لەسەر گەاڵ كەوتووەكانی دارستانەكە خەوی لێ  دەكەوت. دایكە ئەوی لەسەر پشتی باوكی دانا و 
    سێ  قۆڵی چوونە ئەشكەوتەكەیان.  شەوباشیان لە یەكتری كرد و چوونە سەر جێیەكەیان و
     خەوتن. بێچووە ورچەكە باوێشكی دەدا. خەریك بوو دەسووڕایەوە بۆ سەر الیەكەی تری 

      كە لەناكاو شەمشەمەكوێرەیەكی بە بنمیچی ئەشكەوتەكەوە بینی. ترسا و خەو لە چاوی  بڕا.
      پەنجەكانی بەرەو سەرەوە برد و هاواری كرد: »تۆ زۆر ناشیرینیت! زووبە  لێرە بڕۆ!«.

       شەمشەمەكوێرەكە بێداربووەوە، بەاڵم نەڕۆیشت. دایكی زوو هات. بێچووە ورچیش 
        شەمشەمەكوێرەكەی پیشان دا و وتی: »ئەمە ناهێڵێت بخەوم! من دەترسێنێت.« 

         دایكە بە زەردەخەنەیەكەوە بە شەمشەمەكوێرەكەی وت: »بەم  شێوەیە خەوتن لەوانەیە
          چێژێكی تایبەتی هەبێت، بەاڵم ئەگەر كەمتر بخەویت دەتوانیت یەك ژەم خۆراكی خۆش 

          بۆ خۆت بدۆزیتەوە!« شەمشەمەكوێرەش لەسەر جێی خۆی فڕی و ڕۆیشت. 
          بێچووە ورچ چاوەكانی داخست و لە خۆی پرسی: »بۆچی شەمشەمەكوێرەکە گوێی بۆ

           قسەكانی من نەگرت؟«
                             ئارەزووی دەكرد زووتر بخەوێت،  بەاڵم دەنگی هوهوی كوندەپەپوو هات.

                                                  ددانەكانی لەسەر یەكتری جیڕكردەوە و هاواری كرد:
                                                             - ئاهای كوندەپەپووی دەنگ ناخۆش!
                                                                 کاست کردووم! زوو بە لێرە بڕۆ!
                                                                كوندەپەپوو نەڕۆیشت. دایكە هات. 

                                                                        بێچووە ورچ وتی: »كوندەپەپوو
                                                                            نایەڵێت بخەوم! دەنگە دەنگ

                                                                                 دەكات.«

بهێڵە بخەوم
لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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دایكە بە زەردەخەنەیەكەوە بە كوندەپەپووی وت: »تۆ زۆر باش دەخوێنیت! ئەگەر ئارامتر هوهو بكەیت. ئاوازەكەت 
وەك الیالیەی لێ  دێت.« كوندەپەپوو باڵەكانی لە یەكتریدا و ڕازی بوو.

بێچووە ورچ لەبەر خۆیەوە بیری كردەوە: »كوندەپەپووش گوێی بۆ قسەكانی من نەگرت.«
دواتر تەپوتلی دا، لەمبەر بۆ ئەوبەر. چاوی كەوتە سەر یەك دەستە كرمی شەو ڕووناككەرەوە كە لە دەوری یەكتری 

كۆبووبوونەوە. هاواری كرد: »ئۆوی فیسقەكان! بەم ڕووناكیەتان منتان كوێر كرد! خێراكەن لێرە دووربكەونەوە!« 
دواتر بانگی دایكی كرد و وتی: »شەو ڕووناككەرەوەكان نایەڵن بخەوم! ڕووناكیەكەیان ئازارم دەدات.« دایكە بە 

زەردەخەنەیەكەوە بە شەو ڕووناككەرەوەكانی وت: »ڕووناكی ئێوە زۆر جوانە! ئەگەر كەمێك بچنە ئەوالتر، وەك 
یەك چرای خەوی ڕەنگی جوانی لێ  دێت!« كرمەكان كەمێك چوونە ئەوالترەوە. بێچووە ورچ نەیدەزانی كە بۆچی 
كەس گوێ  بۆ قسەكانی ناگرێت. خەواڵوو و ماندوو بوو، بەاڵم نەیدەتوانی بخەوێت. دیسانەوە دەنگەدەنگ هاتەوە. 

گوێیەكانی بۆ قیت كردەوە. - خرررر.....پف....خرررررر......پف.....خرر و پفی باوكە بوو. 
بێچووە ورچ خۆی كۆكردبووەوە. بە بەرزی وتی: »پرخەپرخ مەكە! بهێڵە بخەوم!«  بەاڵم باوكی خەوتبوو. بێچووە 

ورچ بانگی دایكی كرد. ئەم جارەیان دایكی نەهات. ئەویش خەوتبوو. بێچووە ورچ چووە سەر سەری. دایكی 
لە خەویدا پێدەكەنی. هەموان گوێیان لە وشەكانی گرتبوو. بێچووە ورچ زۆر باش سەیری كرد. ئەو كاتە یەك 

زەردەخەنە وەك زەردەخەنەی دایكی كەوتە سەر لێوەكانی.
بێچووە ورچ ڕۆیشتە سەر سەری باوكی. بە هێواشی جوواڵندییەوە. باوكە لەخەو هەستا. بێچووە ورچ بە 
زەردەخەنەوە وتی: »باوكە گیان! دەمەوێت بخەوم، كەمێك ئارامتر پرخەپرخ بكە!« باوكە وتی: »ئۆهۆووو! 

بەسەرچاو!« و سەری خستە سەر الیەكەی تری. بێچووە ورچ گەڕایەوە سەر جێگەی خۆی. سەری خستە ناو 
دەستەكانی و هەر زوو چاوەكانی داخست.      كەمێك دواتر دەنگی پرخەپرخی باوكی تا بنمیچی ئەشكەوتەكە بەرەو 

سەرەوە دەڕۆیشت. باوكە وەك هەموو         ورچە گەورەكان، سەری دەكردە سەر هەر الیەك دیسانەوە 
                                                                 پرخەپرخی دەكرد، بەاڵم بێچووە ورچ خەبەری نەبووەوە.
                                                                                تا بەیانی خەوت، بە یەك زەردەخەنە لەسەر
                                                                                         لێوەكانی و یەك دنیا خەوی شیرین،
                                                                                             بە گۆرانی و سەمای پایزییەوە!
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رۆژێك مامۆستای زانستی قوتابخانەی سمۆرەكان چوو بۆ پۆلی خوێندن، لە كاتێكدا قەرنابیتێكی بەدەستەوە 
بوو، وتی: »بیستوومە بێچوە كەروێشكەكان باشتر لە ئێوە كۆشش دەكەن. زۆر بیرم لێ كردەوە و 

                   لە كۆتاییدا بەو ئەنجامە گەیشتم لەوانەیە هۆكارەكەی لەبەر قەرنابیت بێت.« 
                      بێچوە سمۆرەكان بە گوێی یەكتردا دەیانچرپاند و بە هێواشی دەستیان كرد بە پێكەنین.

                        مامۆستا وتی: »وس! ئێستا دەمەوێ تاقی بكەمەوە. كام یەك لە ئێوە حەزی لێیە 
                           تاقی بكاتەوە؟«

                                 بێچوە سمۆرەكان هەمیسان دەستیان كرد بە چرپاندن بە گوێی یەكتردا و لەبەر
                                       خۆیانەوە دەیانوت: » گەاڵی قەرنابیت؟ ویش ویش!«

                                          كلك ئاگرین لەو سەری پۆلەوە دەستی هەڵێنا. مامۆستا بزەیەك 
                                              هاتە سەر لێوانی و وتی: »چەند باشە! خۆ تۆ لە هەمووی 

                                                   هار و هاجتری. با بزانم وانەكانت باشتر دەبێت؟«
                                                        یەك هەفتە، دوو هەفتە، سێ هەفتە تێپەڕی. 
                                                          مامۆستا هەموو ڕۆژێك گەاڵی قەرنابیتی 

                                                            دەدا بە كلك ئاگرین و كلك ئاگرینیش 
                                                                 ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە وانەكانی 

                                                                     باشتر دەبوو. 

تاقیكردنەوەیگەاڵیقەرنابیت
نووسینی:كلێرژوبێرس

لەفارسییەوە:سەحەرجەلیل
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           ڕۆژێك مامۆستا كۆڵێ گەاڵی قەرنابیتی هێنا بۆ قوتابخانە. قوتابیەكانی كۆكردەوە و وتی: »بۆتان
          دەركەوت چەن گەاڵی قەرنابیت بۆ فێربوونی وانەكان باشە؟ كەواتە لەمڕۆ بە دواوە، دەبێ هەمووتان گەاڵی

         قەرنابیت بخۆن. بۆ ئەوەی هەمووتان وەك كلك ئاگرین لە وانەكاندا باش بن.«
       چەند قوتابیەك دەستیان كرد بە گریان. قیژ و واژ  لە پۆلدا بەرز بووەوە. هەر چەند مامۆستا وتی: »وس! هیچ

      كام لە قوتابیـەكان گوێی پێ نەدا. لە پڕڕا كلك ئاگرین دەسـتی هەڵێنا و وتی: »مامۆستا بە یارمەتیت! 
     ئەگەر  ڕاستیەكەی بڵێم، بەڵێنم پێ دەدەی لێم توڕە نەبی؟«

     هەموویان بێدەنگ بوون. مامۆستا ڕووی گرژ بوو، بەاڵم بەڵێنی دا. كلك ئاگرین وتی: »من هیچ كات گەاڵی
    قەرنابیتم نەخواردووە، تەنانەت گەاڵیەكیش.«

    مامۆستا سەری سوڕما. هەموو پۆل پڕ بوو لە دەنگی چرپەچرپی قوتابیەكان. كلك ئاگرین درێژەی بە قسەكانی داو
    وتی: »هەموو ڕۆژێك گەاڵی قەرنابیتەكانم دەبرد بۆ بێچوە كەروێشكەكان. زۆر دڵخۆش دەبوون، ئەوانیش 

    لە رامبەردا لە وانەكانمدا یارمەتیان دەدام.
     مامۆستا بە سەرسوڕمانەوە پرسی: »دەی... دەی.... بە ڕاستە؟ ئەگەر لەبەر گەاڵی قەرنابیت نەبوو ئەی بۆ بێچوە 

         كەروێشكەكان لە وانەكاندا لە ئێوە باشترن؟«
                كلك ئاگرین پێكەنی و وتی: »لەبەر ئەوەی وانەكانی ئەوان سەرنجڕاكێشتر و جوانترن. 

                    خۆم ئەوەم بینی.«
                      بێچوە سمۆرەكان هەر هەموویان بە یەكەوە وتیان: »بژی كلك ئاگرین، بژی كلك ئاگرین.« 

                      ئینجا وتیان »ئۆخەی! ڕزگارت كردین لە خواردنی گەاڵی قەرنابیت.«
                      مامۆستا سەری خوراند و پرسی: »باشە... باشە... ئێستا چی بكەم لەم هەموو گەاڵی قەرنابیتە؟«
                      كلك ئاگرین پێكەنی و وتی: »ئەگەر هەمووی ببەی بۆ بێچووە كەروێشكەكان زۆر دڵخۆش دەبن. 

                        ئەوسا دەتوانی لەوان بپرسی چی بكەین، تاكو وانەكانی ئێمەیش سەرنجڕاكێش و جوان بن؟«
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پیــاز
پیازلەبەرباڵوترینجۆرەکانیسەوزەیەلەسەرئاستیجیهانو

هیچسەوزەیەکیتر،جگەلەپەتاتەوتەماتە،ناگاتەئاستیئەو.

کە زیاترین بەرهەمی پیازیان هەیە.وەرن با بەو ١٠ دەوڵەتە ئاشنابین 

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

ملیۆنتەن

چین

هیندستان

ویالیەتە
یەکگرتووەکان

پاکستان

تورکیا

ئێران

میسڕ

ڕووسیا

بەڕازیل

مەکسیک

پیازدەرمانخانەیەکیتەواوە،
لەبەردەوڵەمەندییبەڤیتامینو

کانزاکانودژەئۆکسیدکردن،
کەگرنگەبۆتەندروستیو

بەرگریدژینەخۆشی.

کشتوکاڵیپیاز
دەگەڕێتەوەبۆزیاترلە

ساڵ
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چی 
زۆر 

پێكەنینهێنەرە؟
شەش چیرۆكی سەرنجڕاکێش دەربارەی گیانی گاڵتەوگەپ لە ئاژەاڵندا

كاتێك  وابێت!  ئەوە  ڕەنگە  دەڵێن  توێژینەوەكان  دەكەنێت؟  پێ  پێت  بەوەی سەگەكەت  ئایا هەرگیز هەستت كردووە 
سەگەکان بانگی ئاژەڵیكی تر یان مرۆڤ دەكەن تا یارییان لەگەڵدا بكەن  مڕەمڕیك دەكەن، كە زاناكان بڕوایان وایە 
ئەوە جۆرێكە لە پێكەنینی سەگانە. سەگەکان هەمان دەنگ دەردەکەن، كاتێك خۆیان بووكەڵەیەك فڕێدەدەنە دەوروبەری 
خۆیان! گۆرێال، ئۆرانگەتۆن )جۆرێكە لە مەیموونی زەبەالح كە نیشتمانەكەی دارستانە باراناوییەكانی ئەندەنووسیا و 
مالیزیایە( و جرج لەو گیانلەبەرانەن كە ناسراون بەوەی پێدەكەنن، بەاڵم  ئایا زەردەخەنەیەكی بێدەنگی چیواوا )هۆزێكن 
لە باكوری  شاری مەكسیكۆسیتی پایتەختی مەكسیك، بەوە ناسراون كە بە زەردەخەنەیەكی بێدەنگ گاڵتەوگەپ دەكەن(، 
مانای ئەوەیە هەستی گاڵتەوگەپیان هەیە؟ هیچ كەسێك بە دڵنیایەوە ئەوە نازانێت، بەاڵم لێكۆڵەرەكان كاردەكەن بۆ 
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكە. لەم  شەش چیرۆكە بكۆڵەرەوە و بیان پشكنە و خۆت بڕیار بدە ئاخۆ گیانلەبەرە عەنتیكە و 

سەیرەكان شتی پێكەنیناوی و گاڵتەئامێز دەبینن؟

ڕێویە 
نەگریسەكان

ئایایەکكیلۆگرامكوڵك)خورییانتووك(دەتوانێتبە
کردەوەفێڵێكیگاڵتەجاڕانەئەنجامبدات؟پارێزەرانی
ڕێویفێنێك)ڕێویەكیئەفریقاییبچووكە(لەسەنتەری
ئەوڕێوییانەیمەترسیلەناوچوونیانلەسەرە،لەوالیەتی
میزۆریوالیەتەیەكگرتووەكانیئەمریكا،پێیانوایە
كەلەالیەنجووتێكڕێویبەناوی)فێز(و)دەیزی(

زۆرجارفێڵیانلێكراوە.
پارێزەرەكانتورەكەیچارەسەركردنیانلەپشتەوەلەسەر

قایشەكانەوەبەست،تابتواننلەكۆتاییڕۆژەكەدا
سووكەژەمبدەنبەگیانلەبەرەكان.ڕێوییەكانحەزیان

لەچاوەڕوانینییە.
ڕیجیناماسۆتی،كەلەگەڵڕێوییەكانكاردەكاتدەڵێت:
دەیزیبەیارییخۆچەماندنەوەسەرنجیئێمەیبەالیخۆیدا
ڕاكێشا،دەستەكانیڕۆشتنەخوارەوە،پاشەڵیبەرزبووەبۆئاسمانو

كلكیزۆربەخێراییدەلەقاند.پاشانلەوكاتەیدەیزیسەرنجیپارێزەرەكانی
بەالیخۆیداڕاكێشابوو،فێزهێرشیبردوتوورەكەیەكیدزی.ڕێجیتادانی
پێدانا:چەندجارێكیكەمئێمەیانگەوجكردووە،جارێكفێزڕایكردو
دووركەوتەوە،ئەوهەمیشەئاوڕیدەدایەوە،وەكئەوەیزەردەخەنەبكاتو

2٧بڵێت:»هاپێتگەیشتین،تۆمانگرت!«جارێكیترسەركەوتین.



زیقەزیقكەری 
هەرزە

هەمیشە خۆڵەمێشی ئەفریقایی تووتی ماری( )بۆنگۆ
بوو. )پاكۆ( ناوی كە دەكرد، تری تووتیەكی باسی
شەوێكیانسالیبالنچارد،خاوەنیتووتیوشارەزای
والیەتەیە لە كۆلۆرادۆ والیەتی لە تووتی ڕەفتاری
ئامادەكردنیمریشكی كگرتووەكانیئەمریكا،خەریكی
كاتێك خۆیان، ماڵی لە ئێوارە نانی بۆ بوو برژاو
بژاوەكە مریشكە ڕازاندنەوەی و لەتكردن خەریكی
بوو،)بۆنگۆماری(لەسەریەكقاچبازیدایەسەرشوینی
كاركردنلەچێشتخانەكەلەنزیكسالیوهاواریكرد:
ئۆینا)پاكۆ(!پێشئەوەیسەریبلەقێنێتبۆدواوە
پێدەكەنی!سالیپێكەنی:ئەوە)پاكۆ(نییە،نیشانی
ئەم ترە. ژوورەكەی لە كە)پاكۆ( دا، ماری( )بۆنگۆ
جارەیانبەدەنگێكیهیوابڕاوەوەدووبارەوتی:ئۆینا،
پێشئەوەیپارچەگۆشتێكفڕێبدات.سالیدەڵێت:
منڕازیمبەوەیكەئەودەیزانیپێكەنیناویدەبێت،
ئەوەوەكئەوەوابووكەخۆیبەگاڵتەكردنەكەیخۆی

پێبكەنێت.

ویڵیبیگۆریالیەكەلەباخچەیئاژەاڵنیئەتڵەنتا،لەوالیەتیجۆرجیایکاڵتەپێکردن
یاریكردنوهەستی بۆكاتی بوو ئامادە ئەمریكا، والیەتەیەكگرتووەكانی
دەكردكەیاریگوریسڕاكێشانبەخۆشیبەسەردەبات،باخەوانەكانسەری
و زەبەالحەكەوە مەیموونە پەرژینی ناو فڕێدایە ئەستووریان گوریسێكی

سەرەكەیتریاندایەدەستیتیمێكی10كەسیلەپیاوان.
كاتنێكگۆرێالكەگوریسەكەیهەڵگرت،پیاوەكاندەستیانبەڕاكێشانكرد،بەاڵمگۆرێالكەقاچیخستەسەرگوریسكەو

باخەوانەكاننەیانتوانیڕایكێشن،گرنگنەبووچەندەبەتووندیڕایدەكێشن.
تێریمەیپڵ،پرۆفیسۆریدەروونی،كەلەباخچەكەكاردەكات،دەڵێت:گۆرێالحەزناكاتچاوببڕیتەچاوی،لەبەرئەوەی
گۆرێالكەلەدوورەوەدەدرەوشایەوەوسەیریپیاوەكانیدەكرد،وابیرماندەكردەوەكەچیتروریایپیاوەڕەتێنراوەكان
نییەپشوودەدەن.كاتێكگۆرێالكەپێیبەرزكردەوەوگوریسەكەیڕاتەكاند،بووەهۆیئەوەیباخەوانەكانبخزێنو

بكەونەناوكۆمەڵەكەوە.پێدەچووپێبكەنێتوبڵێت:گۆرێالیەكومرۆڤەكانهیچ.

ڕاهێنانەکانییۆگابۆجیندۆناڵدسۆن،وەكئەوئارەزوویلێبوو،ئارامیبەخشنەبوونوهەمیشەلەالیەنسەگە
ماڵیەكەیەوە،كەناوی)پەفی(بوو،دەپچڕان.سەگەچینیەڕووقایمەچوختیەكەچاوەڕێیدەكات،تاجینخۆی
بەرزدەكاتەوە،بەچەمانەوەیەكیفێاڵوییانەوگرانچەندبووكەڵەیەكیالستیكیدەخستەسەرشانوقاچە

یەكتربڕەكانیجین!جینڕوونیكردەوە،كاتێكیۆگادەكەمپەفیهەمووبووكەڵەكانیلەسەرلەشمڕێكدەخات،
پاشانچاالكانەكلكیدەلەقێنێتودەیانخاتەخوارەوە.كاتێكدەكەونەخوارەوە،هێرشدەكاتەسەریانوبە

ددانەكانیدەیانفڕێنێتوبەوریاییەوەدایانخارەوەسەرلەشم.ئەوبەوبیرۆكەیەشادمانبوو!
ئەگەرپەفیمرۆڤبوایە،ئەوادەشیاسمێڵێکلەسەروێنەكەمبكێشێت.

گاڵتەچی  
یۆگا
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یارییە 
ئاوییەكان

ئایامەیموونیگەورەدەتوانێپێكەنیناویبێت؟ڕۆبشومەیكە،
ئیندیانای لەوالیەتی ئیندیاناپۆلس ئاژەاڵنی باخچەی سەرۆكی

ئەمریكا،دەڵێت:بەڕوونوئاشكرایی.
ڕۆبلەكاركردنلەباخچەیەكیئاژەاڵنداڕاهاتبووکەبەسۆندە
حەوشەیپەرژینكراویئۆرانگەتانەكانیدەشت،ئەوەشلەڕۆژێكی
گەرمدا،كاتێكجونیەر)ئۆرانگەتانێكینێرەیپێگەیشتووە(دەستی
لەسەر ئۆرانگەتانەكە خواردنەوە. ئاوی بۆ پاڕانەوە بە دەكرد
شۆستەیەكدانیشتبوو،كەلەسۆندەیڕۆببەرزتربوو،تابتوانێت
ڕووەو ئاوی دڵۆپێك چەند هێۆاشی بە زاناكە بیگاتێ.  دەستی
دەنگی بە دڵخۆشبوو.جونیەر و گەشایەوە ئۆرانگەتانەكەهەڵدا،
بەرزپێكەنی،شەڕەئاوێكیدوورودرێژبەدوایداهات.كاتێكڕۆب
كۆتاییبەیارییەكەهێنا،وادەركەوتكەلەشوێنیخۆیداڕەق
بووبێت،بەاڵملەڕاستیداتەنهاچاوەڕێیگۆلەئاوێكیزۆر
گەورەبووكەلەسەرشۆستەكەیكۆبووبوەوە.كاتێكڕۆبهاتتابە
ئۆرانگەتانەكەبڵێتخواحافیز،ئۆرانگەتانەكەقۆڵیبەناوئاوەكەدا
کرد،وەكئەوەیگسكبدات،زاناكەیتەڕكردوهەمووگیانیكرد

بەئاو.ڕۆبدەڵێت:ئەوبەتەواوەتی
تێمگەیشتولێیبردمەوە!

تەنها 
بۆ پێكەنین

بێزاركردنیورچیبەڵەكمەترسیدارەبۆزۆرینەی بەئەنقەست
گیانلەبەران،بەاڵمبۆگەلەگورگیخۆڵەمێشینا،كەلەمێرگێك
مۆنتانای لە )یەلۆستون(، نیشتمانی باخچەی لە دەدەن پشوو
دەگوازرێتەوە ورچێك كاتێك ئەمریكا. یەكگرتووەكانی والیەتە
بۆناوچەكە،گورگەكانبازنەیەكبەدەوریداپێكدەهێنن.دوو
گورگلەپێشەوەسەرنجیڕادەكێشن،لەكاتێكدادانەیەكیتربە

دزییەوەدەچێتەپشتیەوە.
ڕیكمكالنتایەر،توێژەرەوەیگورگكەلەباخچەكەداكاردەكات،
دەڵێت:گورگیسێیەمچڕنوكێكیانگازێكلەپاشەڵیورچەكە
دەداتوبەتیژیوەكبابۆیدەردەچێت،پاشانگورگەكانڕادەكەنو
دووردەكەونەوە.ئێمەهەستدەكەینئەوانئەمەتەنهابۆخۆشیو
گاڵتەدەکەن،تابزاننئایادەتوانن.گورگەكاندەتواننهێزی
گازگرتنوچڕنوكگرتنیانكۆنتڕۆڵبكەنوئەمچڕنوكوگازگرتنە
جگەلەنوقورچگرتنێكزیاترهیچیترنەبوو.هێشتاتێڕاماون
كەچەندگورگێكلەدژیورچێكڕاوەستاون.گەمارۆدانەكەدەكرێت
چونکە بۆچی؟ خایەنێت، نای بەاڵم بخایەنێت، ڕۆژەكە هەموو

ورچەكەدانیشتوڕەتیكردەوەببێتەناوەندیگاڵتەجاڕییەكە!

جرجی قاقالێدەر
زۆر لە گیانلەبەران خۆشی دەبینن لە ختوكەدانێكی باشی 
سكیان, لە كاتێكەوە بۆ كاتێكی تر، بەاڵم هیچیان وەك 
جرج زۆرنا. زاناكان دەڵێن: قرتینەرە فەروو قاوەییەكان 

ئەوەندە زۆر حەزیان لێیەتی، كە قاقا لێ دەدەن!
دەنگبەرز  زۆر  جیڕەیەكی  شێوەی  شادیان  هاواری 
بێت،  لێ  گوێی  بۆ مرۆڤ  نەگونجاوە  كە  وەردەگرێت، 
بەكارهێنانی  و  دەنگەكانیان  مۆنیتەركردنی  بە  بەاڵم 
كەلوپەلی تایبەت،  توێژەرەوەكان دەتوانن  ئەو خۆشیە 

بپێون، كە ختوكەدان دەیبەخشێت بەگیانلەبەرەكان.
لە  بەرلین  هیومبۆڵدت-ی  زانكۆی  لە  برێخت،  میشێڵ 
ئەڵمانیا و ئەوەی دۆزییەوە كە جرجەكان حەزیان لێیە 
یاری بە پێیەكانیان بكرێت، دەڵێت: لێكچوونەكان لەنێوان 
بەشەی  ئەو  توانیمان  دەركەوتوون،  مرۆڤدا  و  جرج 
بكەین كە ختووكە دەدۆزێتەوە،  مێشكیان دەستنیشان 
میشێل ئەوەشی زیاد كرد، كە جرجەكان دوای دەستی 
توێژەرەوەكان دەكەون،  كاتێك دەستیان بۆ دەبردرێت، 

ئەگەر ئەوان بپاڕێنەوە بۆ خۆشی و یاری زیاتر.
كەواتە بۆ جرجەكان حەزیان لە ختوكەی چاكە؟ میشێڵ  
و  تێكەاڵوبوون  ئەنجامدانی  بۆ  ئەوە  دەكات  هەست 
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی خۆشە. ختوكە فێڵی مێشكە و 
دەنگی  بە  ئێمە  یاریكردنە،  و  تێكەاڵوبوون  خەاڵتەكەی 

2٩ئەوە پێدەكەنین!



ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

به رپرسیارێتى 
هه ڵگرتن

به رپرسیارێتى به هایه كى گه وره یه  كه  كۆمه ڵگاكان 
له  ماوه ى پێ سپاردنى ڕۆڵه كانه وه  بنیاتى ده نێن، 

به  جۆرێك كه  هه رتاكێك له  كۆمه ڵگەدا  به  باشترین شێوه  
ڕۆڵى خۆى بگێڕێت و پێویسته  له  كاتى سـه ركه وتندا 

پاداشت بكرێت و له  كاتى سه رنه كه وتنیشدا سزا بدرێت.

سه ركه وتنمان له 
به رپرسیارێتى هه ڵگرتندا 

ده ستكه وتێكى گرنگه  بۆ ئەو 
ئه ركه ى  پێمان سپێردراوه ، 

هه ر بۆیه  له  الیه ن 
ده رووبه ره وه  سوپاس و 

پێزانین ئاڕاستەی 
هه وڵه كانمان ده كرێت.

خه رجیى ڕۆژانه  
جۆرێكه  له  جۆره كانى 

به رپرسیارێتى و ئه ركى 
سه رشانى هه ر منداڵێكه  

به  باشى سوود له و 
خه رجیه  وه ربگرێت، 

به  جۆرێك كه  سودمه ند 
ده بێت یان نا؟

كۆششكردن له  
ژووره كه ى خۆمان 
به رپرسیارێتییه ، 

چونكه  دایك و باوك 
بۆ گه یشتن به  سه ركه وتن 
ئارامى و بێده نگییان بۆ 

فه راهه م كردووین.
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به رپرسیارێتى وه رگرتن 
به  ماناى متمانه  به خۆكردنى 
ئێمه  له  جێبه جێكردنى ئه و 
ئه ركه  بچوكانه ى كه  پێمان 
سپێردراوه ، وه كو كۆششى 

وانه یه كى تایبه ت 
له  كاتێكى تایبه تدا. 

پێویسته  ڕه چاوى 
ئه وه ش بكه ین،

 ئه و به رپرسیارێتییه ى 
به  ئێمه یان سپاردووه،  
بۆ ته مه ن و تواناكانى 

ئێمه  گونجاوه .

كێبه ركێ 
هه مه چه شنه كان 

له سه ر بنه ماى به ربه ره كانى 
به رپرسیارێتییه ، 

به  تایبه ت ئه گه ر ئێمه  
نوێنه رى الیه نێك بین.

مه ترسه  له  هه ندێ 
سه رپه رشتى كاتێ داوات 

لێ ده كه ن و به رپرسیارێتیت 
پێ ده سپێرن، كه  ژووره كه ت 
پاكوخاوێن و ڕێكوپێك بێت و  
دایك یان باوك پێت ده ڵێت 
ته نیا بۆ ئاڕاسته كردنه  تا 
كاره كه  به  باشترین شێوه  

به  ئه نجام بگات.
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تاقیکردنەوەی
ژیــری

زانا
بەتوانا

بلیمەت
فێڵباز
بیژوو

لە بوارێکی دیاریکراودا دەوترێ:بە کەسێکی لەڕادەبەدەر زۆرزان 

بەوەی بەسەرەوە دەپێچرێ دەوترێ

سەرپێچ، ئەی ئەوەی بە ملەوە 

دەپێچرێت چییە؟

کەمەربەند

دەسماڵ

ڕووپۆش

ملپێچ
دەمامک

ژمارەی نادیاری ناو ئەو 

زنجیرەیەی خوارەوە چییە؟

هەر شێوەیەک لە سەر و دوو دەست و دوو قاچ پێک دێت،لە ژمارەکانی ناو بازنەکان لە هەرسێ شێوەدا وردبەرەوە،
ژمارەی نادیار بدۆزەرەوە.
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سیرامیک
تەباشیر

سپیاو

بەردێک پێکدێت لە )کاربۆنەکانی 

کالسیۆم( ڕەنگی سپی و نەرمە، چییە؟

گەچ
بەردی 
ئاگرین

ئەلکساندەر دوماس

ئارسەر کونان دویل

جۆن دیوی

برتراند راسل

چارلس دیکنز

یەکێک لە ڕۆماننووســە دیارەکانی 

ئینگلیز )١٨١٢-١٨٧٠(، کە ڕۆمانی 

»ئۆلیڤەر تویست«ی نووسیوە. کێیە؟

شەمشەمەکوێرە باڵندە نییە،

چونکە

و

دوو ژمارە
لێکدانیان دەکاتە

کۆیان دەکاتە

لێک دەرکردنیان دەکاتە

وشەی ناساز لەناو ئەوانەی 
خوارەوەدا کامەیە؟

سیمرخ
پەڕەسێلکە
زەردەواڵە

کۆتر
ڕیشۆڵە

ناوداری کوردستانە، دەکەوێتە چ سەرسنگ هاوینەهەوارێکی گرنگ و 
ناوچەیەکەوە؟

هەولێر
هەڵەبجە
سلێمانی

دهۆک
کەرکوک
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فلیم:
وێنەی جواڵو  )قوڕ(جۆری

سین:
نوو

نیک بارک )چوار جار خەاڵتی ئوسکار(مارک بارتۆن، نیک بارک، جۆن ئۆڤاریل

شەکە:
ینمای

وماوە
ڕۆژ

ستۆدیۆ

٢٠١٨/٣/٢٩ - ٨٩ خولەک
ەتی::

بنەڕ
زمانی

ئینگلیزی

نانی:
هەمهێ

پیتەر لۆرد، دێڤد سپرۆکستۆن، نیک بارکبەر

واندن:
ن

ئیدی ڕێدماین، تۆم هێدلیستۆن، مایسی ولیامز

سینەما

لەعەرەبییەوە
ئازادتەها

ئێرلیمان

نان:
دەرهێ

ئاردمان ئەنیمەیشن

گەشەكردن شتێكی باشە، بەاڵم ئێرلی مان لەم بۆچوونەدا جیاوازە لەگەڵمان، 
لەبەرئەوەی ئەم گەشەكردنە وای لێ دەكات واز لە نیشتمانەكەی بهێنێت. 
ئێرلی بە كۆتاییهاتنی چاخی بەردین و دەستپێكردنی چاخی برۆنزی توشی 
سەرسوڕمان بوو، چونکە لۆرد نوس لە چاخی برۆنزیدا هەوڵی داگیركردنو 

دەستبەسەراگرتنی نیشتمانی ئێرلی دەدات. جا لەبەرئەوەی 
ئێرلی نیشتمانەكەی خۆشدەوێت، بڕیاردەدا پارێزگاری لێ بكات، ئەگەر لە 
ڕێگای یاری )تۆپی پێ(شەوە بێت، كە خۆی و هاوڕێكانی هیچ دەربارەی 

نازانن.. ئایا چی ئێرلی گەیاندە ئەم  یارییە؟!
ئەو سەركێشیە ئاڵۆزە چییە، كە لە شاری چاخی برۆنزیدا دەیکات؟

وەاڵمی  ئەم پرسیارانە، لەگەڵ ئەنجامی یارییەكەدا، 
لە كاتی بینینی ئەم فلیمە نایابەدا دەردەکەوێت.. 
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مارک بارتۆن، نیک بارک، جۆن ئۆڤاریل

پەیامی فلیم 
گرنگترینپەیاملەمفلیمەدا
ئەوەیە،كەهەرگیزوازلە
واڵتوخەونەكانتنەهێنیتو
لەهەڕەشەوترساندنەكانی

كەسێكیوەكلۆردنوس
نەترسین،چونکەبەكاری

بەكۆمەڵوگەشبینیدەتوانیت
هەرشتێكتبوێتبەدەستیبێنیت،
هەروەهافلیمەكەهانماندەدات
كەجیاوازییەتایبەتیەكانی

نێوانكەسەكانپەسەندبكەینو
هەمیشەڕێزیانلێبگرین.
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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:

کاغەزی ڕەنگاوڕەنگ، کەتیرە و مقەست.

1-دووپارچەکاغەزیڕەنگاوڕەنگ
بەپانیی٥سمودرێژیی٣0سم

دەبڕینوسەرییەکێکیانبەسەری
ئەویترەوەدەنووسێنین.

٢-کاغەزییەکەمبەسەر
ئەوەیدووەمدادەنووشتێنینەوە،

بەجۆرێککەجووتبن.

٣-هەمانهەنگاودووبارەدەکەینەوە،
بەاڵمبەنووشتاندنەوەیکاغەزی
دووەمبەسەرکاغەزییەکەمدا.

4-ئەوهەنگاوانەدووبارەدەکەینەوە
تاهەردووکاغەزەکەتەواودەبن.

٥-دەموچاویمارەکەبەشێوەیەکی
بازنەییدەبڕینودەنەخشێنینو

دەینووسێنینبەکۆتاییدووکاغەزە
نووشتاوەکەوە.ئینجازمانێکبۆ

مارەکەدروستدەکەینودەینووسێنین
بەدەموچاوەکەوە.

مارێکی
کاغەزی

ئێستا مارەکە ئامادەیە 

بۆ ئەوەی یاریی پێ بکەن.

لەیادتبێتکە
بەکارهێنانیمقەست

پێویستیبەیارمەتیی
کەسێکیگەورەیە.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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با هاوکاری یەکتر بکەین
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