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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ئایا ڕۆژێک هەوڵت داوە هەستەکانت لەگەڵ مانگ، هەور، باران، 
یان شەماڵدا بنێریت، هەتاکو بگاتە ئەو کەسەی خۆشت دەوێت، 

یان ئەو کەسەی بیری دەکەیت؟
لەوانەیە بیری کەسێکی ئازیز، یان هاوڕێیەک، یاخود شوێنێک 

بکەیت، لەوانەیە کات و ماوەکان لەوانەمان دووربخەنەوە 
کە خۆشمان دەوێن، بۆیە با هەوڵبدەین هەستەکانی خۆمانیان 

بۆ دەربڕین و بۆیان بنێرین، بەو هیوایەی پێیان بگات.
گوڵێکی بۆنخۆش هەڵگرەو هەست و خواستەکانتی لەگەڵ بنێرە.

کە ناتوانم بیبینم؟بیری کەسێکم کرد

چی بکەم ئەگەر...
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رێگهىسهركهوتن
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

ڤیناقوتابیهكىسهركهوتووهوههمیشهههوڵىبهدهستهێنانىنمرهىبهرزدهدات.كاتێكقوتابیانىپۆلهكهى
نهیاندهتوانىوهاڵمىئهوپرسیارانهىمامۆستابدهنهوهكهلێىدهكردن،دهستبهجێچاوىمامۆستادهچووه
سهرڤینا،ئهویشزۆربهڕێزهوهههڵدهستایهسهرپێووهاڵمىپرسیارهكهىمامۆستاىدهدایهوهوپاشان

زۆربهڕێزهوهدادهنیشتهوه.
ههربۆیهڤینابووهباسوخواسىههمووپۆلهكه،قوتابیانبهردهواملهگهڵیهكتریدادهربارهىئهووسهركهوتنى
قسهیاندهكرد.ههربۆیهیهكێكلههاوپۆلهكانىبهناوىشارادهستیكردبهغیرهلێى.شاراههستیدهكردكه
ڤیناسهرنجىههموومامۆستایانىپۆلهكهىبۆخۆىڕاكێشاوهوتهنانهتبهرێوهبهرزیادلهجارێكبههۆى

زیرهكییهوهخهاڵتىكردووه.بابزانینبۆچىڤینابۆتهجێگهىسهرنجىههموان؟
ئهمهببووهپرسیارێكىگهورهلهمێشكىشارادا،ئهوبۆچهندینشهوخهوىلێنهكهوتوههربیریدهكردهوه
كهچۆنزیرهكتربێتلهڤینا.لهكاتێكدانقومىبیركردنهوهكانىخۆىبووبوو،ههندێكلههاوڕێكانىپهیوهندییان
پێوهكردولێیانپرسى،كهئایالهپشووىكۆتایىههفتهدالهگهڵیاندێتبچنبۆگهڕان،ئهودهستبهجێوبێ

بیركردنهوهڕازىبوولهگهڵیاندابڕوات.
ڕۆژێكىجوانبوو،شاراكاتێكىخۆشىلهگهڵهاوڕێكانیدابهسهربردولهدواى
یارىوشادىلهپاركێكدادانیشتنولهبارهىڤیناوهقسهیانكرد،كه
سهرنجىمامۆستایانىبۆخۆىڕاكێشاوه.لێرهدایهكێكلههاوڕێكانى
بیرۆكهیهكهاتبهخهیاڵیدا.ههمووكچهكانئهمبیرۆكهیانبهالوه
جوانبوو،جگهلهشارا،كهئهمبیرۆكهیهىقبوڵنهبوو.بیرۆكهكه
وابووكهئهواندهستبهجێبچنبۆسهردانىڤیناولهگهڵیداڕاوێژ

بكهنكهچۆنوهكئهوسهركهوتووبن.ئهویشبهدڵنیاییهوهدرێغى
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ناكاتلهرێنمایىوئامۆژگاریكردنمان.وێڕاىناڕازیبوونىشارابهمبیرۆكهیه،بهاڵملهگهڵیاندا
ڕۆیشتوچوونبۆماڵىڤینا.

ڤیناپێشوازییهكىزۆرگهرمىلێكردنودواىپێشكهشكردنىشهربهتوشیرینى،لهگهڵیاندادانیشتو
بهدڵخۆشییهوهكهوتهگفتوگۆلهگهڵیاندا.پاشماوهیهكىكورتیهكێكلههاوڕێكانىپرسیارێكىلێكرد،

كهماوهیهكبووئهوانىبهخۆیهوهسهرقاڵكردبوو،پرسیارهكهشئهوهبوو:ئهوانچۆندهتواننوهكو
ئهولهپۆلدازیرهكوسهركهوتووبن؟

ڤینابهرلهقسهكردنبزهیهكىسادهىكردووتى:زۆرئاسانه....باشگوێبگرن.ڤینادهستیكردبهڕوونكردنهوهى
بهرنامهىڕۆژانهىخۆى،بهرنامهیهكىزۆرئاسانبۆكۆششوپیاچونهوهىوانهكانى.ئهوههروهكوئهوان
بهیانیانزوولهخهوههڵدهستێبۆچوونهقوتابخانهوگوێگرتنلهوانهكانى.كاتێكیشدهگهڕێتهوهبۆماڵهوه،پاش

كهمێكپشوو،دهستدهكاتبهكۆششىئهووانانهىكهمامۆستالهپۆلدابۆىشیكردوونهتهوه.ئهوسهرلهنوێ
بهوانهكاندادهچێتهوهوبهباشىدهیخاتهمێشكىوزانیارییهكانبهكهمێكسهرنجوتهركیزهوهلهمێشكىخۆیدا

دهچهسپێنێ.
ڤیناپێیوتنكهئهوههروهكوئهوانقوتابییهكىئاساییهوتهنیاكارێككهدهیكاتئهوهیه،بایهخبهكۆششدهداتتا
بتوانێئارهزووهكهىوهدیبهێنێوببێتهپزیشك،ههروهكخهونىپێوهدهبینێ.لێرهداشارالهجێىخۆىههڵساوڤیناى

لهئامێزگرتوزۆرداواىلێبوردنىلێكرد،چونكهحهسودىپێدهبرد.ڤیناداواىلێبوردنهكهىهاوڕێكهىقبوڵكردو
زۆربهتوندىلهئامێزىگرت.

ئینجاشارا،كهگهڕایهوهماڵهوه،بڕیاریدائامۆژگارییهكانىڤیناىهاوڕێىلهگوێبگرێت.ههربۆیهدهستیكردبهبایهخدان
بهكۆششوپیاچوونهوهىوانهكانىقوتابخانهىلهماڵهوه.چهندڕۆژێكتێپهڕىوپۆلهكهىڤینابووهپارچهیهكله

زیرهكىوسهركهوتن.قوتابیانوهكوجاراننهمابوون،چونكهئێستاوهاڵمىپرسیارهكانیاندهدایهوه.
ئهم هۆكارى مامۆستا جارێك وهدیهاتبوو، قوتابیان بۆ پۆلدا له كه سهركهوتنهى بهو بوون سهرسام مامۆستایان
سهركهوتنهىپرسى،لێرهداشارالهجێىخۆىههڵساوئاماژهىبهخۆشهویستىخۆیانكردبۆڤیناىهاوڕێیانووتى:

-ڤیناىهاوڕێمانكهسێكهكهئێمهىبۆڕێگهىسهركهوتنڕێنوێنىكرد.
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گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

گەورەترین جانەوەر

لە جیهاندا
لە دوورگەیەکی نیوزلەندا قورسترین جانەوەر 

لە جیهاندا دەژی و پێی دەوترێت »ویتا Weta«ی 
زەبەالح کە کێشی دەگاتە ٧٠ گرام، واتە کێشی 
یەکسانە بە کێشی سێ مشک. ئەو جانەوەرە لە 
دوورگەی »لیتڵ بایز«ی دابڕاو دەژی و لەو جۆرە 

جانەوەرانەیە کە هەڕەشەی لەناوچوونی لەسەرە.
ئەو جانەوەرە بە سیسرکی شەو دەچێت و 

درێژییەکەی تۆزێک لە ١٧سم زیاترە و لەسەر 
جۆرەکانی تری جانەوەرە بچووکەکان و هەندێک

جۆری میوە دەژی. ١٧ جۆر لە جانەوەری ویتا
               لە نیوزلەندا دەژین، بەاڵم 

              هیچ کامێکیان وەک ئەم جۆرە
                   زەبەالح نییە کە تەنیا لەم

                     دوورگەیە دەژی.

کارە هونەرییەکانت 
بنێرە بۆ بۆشایی ئاسمان

ئەگەر یەکێکیت لە بەهرەدارەکانی بواری شیعر،
     نیگارکێشان، یان وێنەگرتن، دەرفەتێک ڕەخساوە
         بۆ ناردنی داهێنانەکانت بۆ بۆشایی ئاسمان.

            ئاژانسی فڕۆکەوانی و بۆشایی ئاسمانی ئەمریکی
              )ناسا( دەرگای بەڕووی ئەوانەدا کردووەتەوە کە

                دەیانەوێت کارە هونەرییەکانیان بنێرن بۆ نەیزکێک
                   بە ناوی »بینۆ«. ئەو ئاژانسە ڕایگەیاندووە، ئەو

                      کارە هونەرییانە دەنێرێت بۆ بینۆ کە تیرەکەی
                       )٥٠٠( مەترە و بە دەوری خۆردا دەسووڕێتەوە،

                         ئەوە لە ڕێگەی ژمارەپێدانیان و ئەپلۆدکردنیان لەسەر
                           میمۆری کارتێک و خستنە سەر ڕێگەی بۆشایی ئاسمان
                            »ئوزیرس ریکس« کە لەسەر ڕۆکێتی »ئەتڵەس٥«ە

                             دەگاتە نەیزکەکە. لە کاتی ئەم کارەدا نموونەیەک 
                              لە نەیزکەکە وەردەگیرێت بۆ کۆکردنەوەی زانیاری

                                دەربارەی سیستمی خۆر.
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لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ئەگەر یەکێکیت لە بەهرەدارەکانی بواری شیعر،
     نیگارکێشان، یان وێنەگرتن، دەرفەتێک ڕەخساوە
         بۆ ناردنی داهێنانەکانت بۆ بۆشایی ئاسمان.

            ئاژانسی فڕۆکەوانی و بۆشایی ئاسمانی ئەمریکی
              )ناسا( دەرگای بەڕووی ئەوانەدا کردووەتەوە کە

                دەیانەوێت کارە هونەرییەکانیان بنێرن بۆ نەیزکێک
                   بە ناوی »بینۆ«. ئەو ئاژانسە ڕایگەیاندووە، ئەو

                      کارە هونەرییانە دەنێرێت بۆ بینۆ کە تیرەکەی
                       )٥٠٠( مەترە و بە دەوری خۆردا دەسووڕێتەوە،

                         ئەوە لە ڕێگەی ژمارەپێدانیان و ئەپلۆدکردنیان لەسەر
                           میمۆری کارتێک و خستنە سەر ڕێگەی بۆشایی ئاسمان
                            »ئوزیرس ریکس« کە لەسەر ڕۆکێتی »ئەتڵەس٥«ە

                             دەگاتە نەیزکەکە. لە کاتی ئەم کارەدا نموونەیەک 
                              لە نەیزکەکە وەردەگیرێت بۆ کۆکردنەوەی زانیاری

                                دەربارەی سیستمی خۆر.

زانیـاریی گرنـگ

کە دەربارەی 
شووتی نایزانی!

چیژ لە خواردنی شووتی وەردەگرین، بە تایبەتی لە
وەرزی هاویندا، چونکە کاریگەریی فێنکیبەخشی هەیەو

سوودی زۆری بۆ لەشی مرۆڤ هەیە. خۆراکزانان
سوودەکانی شووتی لە شەش دانەدا پوخت دەکەنەوە:
1-لەشلەتووشبوونبەنەخؤشییەکوشندەکاندەپارێزێت،چونکە

دەوڵەمەندەبەئەنتیئۆکسیدەنتەکان،گرنگترینیانلیکۆبین.
٢-دەوڵەمەندەبەڤیتامین)سی(کەبەرگرییلەشوچاالکیی

مێشکبەهێزدەکاتویارمەتیدەرەبۆزووچاکبوونەوە.
٣-گەنجێتیپێستدەپارێزێتوبەدووریدەگرێتلەچرچبوون،
ئەوەشبەهۆیئەنتیئۆکسیدەنتەکانەوەکەڕێگەلەپیربوونی

خانەکاندەگرن.
4-ئاوەکەییاریدەدەرەبۆچاککردنەوەیگرژبوونیماسولکەکانو
ڕەوینەوەیئازەرکانیان،کەئەنجامیوەرزشکردندروستدەبێ.

٥-کارکردنیدڵوخوێنبەرەکانباشتردەکاتوگوشاری
خوێنکەمدەکاتەوە.

٦-شلەمەنیوئاویپێویستبۆلەشدەستەبەردەکات،
بەتایبەتیلەوەرزیهاویندا،هەروەهایارمەتیدەرەبۆ

میزکردنکەدەبێتەمایەیپاکبوونەوەیکورچیلەکان.

ەر باخچەی 
لە ه

گوڵێک

چاوترووکانی
ژناندوو
هێندەی
پیاوانە.

دانیشتوانیئاسکیمۆ

دن.
خوار
نی
ەست
نەب
بۆ

بەکاردێنن
ردکەرەوە

سا

زۆربەیتۆزی
ناوماڵبریتیەلە
پێستیمردوویلەشی

ئەوانەیلێی
٧دەژین.



ڕەچەڵەکی
کاتژمێرشتەکان

Clock

پ.ز
ڕۆژدا  لە  زانین  کات  ئامێری  وەک  دێرینەکان  میسرییە 
بەکاریان دەهێنا، چونکە پشت بە خۆر دەبەستێ. دارێکی 
ڕاست لە ناوەڕاستیدایە و کات بەپێی درێژی ئەو سێبەرە 
دیاری دەکرێت کە ئەنجامی خۆر لەسەر خاڵ و هێڵەکانی 

دروست دەبێ. ئامێرەکە لە بەرد دروست دەکرا.

پ.ز

ز

کاتژمێریخۆری

کاتژمێریئاوی

کاتژمێری
مۆمی

ئامێرەکە لە مەرکانەیەکی بچووک دروست دەکرا کە کونێکی بچکۆلە لە الی بنەکەی 
بوو وردە وردە ئاوی لێ دەڕۆیشت. نیشانەی دیاریکراو لەسەر مەرکانەکە هەبوو بۆ 
دیاریکردنی بڕی ئەو ئاوەی لە ماوەیەکی دیاریکراودا دەڕۆیشت. خەوشییەکی ئەم 
کاتژمێرە ئەوە بوو گەرمای چواردەوری کاری تێ دەکرد. یەکەمین کاتژمێری لەم 
جۆرە کە دۆزراوەتەوە     دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئەمنحتەبی سێیەم ١٣٧٩پ.ز.

چینییەکان یەکەمین بەکارهێنەری کاتژمێری مۆمی 
بوون، ئەوەش لە ڕێگەی دابەشکردنی مۆم بەسەر 

چەند بەشێکی یەکساندا و ژمارە پێ بەخشینیان، هەرکاتێک 
ماوەیەکی  تێپەڕینی  مانای  توایەوە  مۆمە  لەو  بەشێک 

دیاریکراو بوو. بەپێچەوانەی کاتژمێری خۆری دەکرێت 
لە  شوێنی داخراویش بەکاربهێنرێت. بۆ  دیاریکردنی 

      کاتیش بزمار لە شوێنی دیاریکراوی سەر مۆمەکە 
         دادەنرا کە مۆمەکە دەتوایەوە بزمارەکە 

٨        دەکەوتە خوارەوەو  دەوروبەری لە کاتەکە ئاگاداردەبوو. 



ز

ز ز

ز
کاتژمێری لمی لە سەدەی چواردەهەمدا لە 
فەڕەنسا دەرکەوت و بیرۆکەکەی پشت بە 
هاتنەخوارەوەی لم لە بەشی سەرەوە بۆ 
بەشی خوارەوە دەبەستێت بۆ دیاریکردنی 
کاتژمێرەکەش  هەتا  دیاریکراو.  کاتێکی 

گەورەتر بێت ماوەی دیاریکراو درێژترە.

کاتژمێریلمی
کاتژمێریزەمبەلەکدار

کاتژمێریپەنتۆڵدار کاتژمێریکوارتز

کە  میکانیکییە  کاتژمێری  یەکەمین 
لولکراو  کانزایی  شریتێکی  بە  پشتبەستووە 
ڕێکوپێک  بە شێوازێکی  و  زەمبەلەک  بەناوی 
دەجوڵێت و کار لەو دانی پێچەکانە دەکات کە 

پێوەی بەستراون، ئەوانیش کار لە 
میلەکانی کاتژمێرەکە دەکەن.

ماوەیەکی  لە  کە  بەکاردەهێنرێت  پەنتۆڵێک 
دیاریکراودا ڕاست و چەپ دەکات. لەو کاتەوەی 
زانای هۆڵەندی )کریستیان هۆگنز( دایهێناوە 
تا ناوەڕاستی سیـیەکانی ســەدەی پێشوو زۆر

                  بەناوبانگ و بەرباڵو بووە.

بە  ڕۆژگارە،  ئەم  کاتژمێرەکانی  زۆربەی 
پارچەیەک  چەند  دەستیشەوە،  کاتژمێرەکانی 
کوارتز )دووەم ئۆکسیدی سلیکۆن(یان تێدایە، کە 
ڕۆڵی زەمبەلەکی کاتژمێرە کۆنەکان دەگێڕێت و 

دەبێتە مایەی جواڵنی میلەکانی کاتژمێر.
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لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ڕۆژێكلەڕۆژانجووتیارێكیپیرهاوسەرەكەی
لەدەستدابوو.جووتیارەپیرەكەلەگەڵتەنیاكوڕەكەی

)جان(لەنزیكشاخەكانیسكۆتلەندادەژیان.

جانودێویسەوز

كەپایزیشدەهاتكێڵگەكەیانبەجێدەهێشتو
بۆماسیگرتندەچوونەدەریاكە.

بەهاروهاوینجانوباوكیلەكێڵگەكەدا
زۆربەسەختیكاریاندەكرد.

بەهیچشێوەیەك
ناتوانمبیجوڵێنم.

ساڵێكیانباوكیجانهەستیكردكەئیتربۆ
گەشتوسەفەرتەواوپیربووە.بەجانیوت:

»ئەمساڵدەبێتبەتەنیاگەشتبكەیت.
بەتەواویئاگاتلەخۆتبێت!«

نیگەرانمەبە!
ئاگاملەخۆمدەبێت!

باوكیوتی:»تەنیایەكشتتبیرنەچێت!
لەنزیكبەردیگەورەوڕەشمەوەستە،

چونكەشوێنیژیانیدێوەكانە.«
جانلەڕێڕەویالیبەردەكانەوەدەڕۆیشت

كەهەوابەرەوتاریكبووندەچوو.

دەستیپێكرد.جانلەبەرخۆیەوەبیریكردەوە:دواترزریانهات،هەورەبروسكەوبایتوند
-ئایبریاباوكملێرەبوایە!

جانسەیرێكیچواردەوریخۆیكرد.چاویبەبەردی
ڕەشوگەورەكەوت.لەبەرخۆیەوەبیریكردەوە:
»ئاها،دەتوانملێرەبمێنمەوەوخۆمپەنابدەم.«
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جانئامۆژگارییەكەیباوكیفەرامۆشكرد.
تەنیاخۆشحاڵبووكەلەزریانەكەپارێزراوبێت.

لەدەرەوەیئەشكەوتەكەدانیشت،
كەجانتاكەیدەستیكردەوە

جانلەبەرخۆیەوەوتی:»كاتیخواردنە!«
ئەونانوپەنیریخۆش،سێوویەكماسیزۆر
گەورەیپێبوو.جانقەپیگرتلەنانەكەیووتی:

-چەندەبەتامە!

لەناكاودەنگێكلەناوئەشكەوتەكەوەهاتەبەرگوێی،
ئەوەندەترسابوو،ئیترنەیدەتوانیلەسەرجوینی

پاروەكەیبەردەوامبێت.

چییە؟
ەنگی

د

دەنگیمنداڵدەهات.منداڵبەگریانەوە
هاواریاندەكرد:»ئێمەبرسیمانە!«

جانبەخێراییماسییەكەیهەڵگرتو
ئەویكردەدوونیوەوەوهەردوو
نیوەكەشیبەرەوناوئەشكەوتەكە

فڕێدا.دواترهاواریكرد:
-ماسیبخۆن!

دەنگیگریانوهاوارەكە
كۆتاییهات،جانوتی:
-وای،سوپاسبۆتۆ

خودایە!

جانخەویلێكەوتبووكەسێبەرێكیزۆرگەورە
كەوتەسەری.جوانسەیریكرد،یەكدێوخەریكبوو
لێینزیكدەبووەوە.ورتەورتێككەوتەبەرگوێیجان:

-بۆنیمرۆڤدێت!

جانتازەڕاسپاردەكەیباوكیبیركەوتەوە،
بەاڵمئیتردرەنگبوو.

دێوەكەلەنزیكجانەوەوەستاوئەویبەرزكردەوە.جان
لەترساندادەلەرزی.ئەوەیەكەمینگەشتیماسیگرتنیجان
بوو،ئێستاشخۆیكەوتبووەدەستیڕاوچیوبووبووبە
نێچیر!بەپاڕانەوەوەوتی:»تكاتلێدەكەم،منمەخۆ!«

بەاڵمدێوەكەزۆرئارامبوو.بەزەردەخەنەیەكی
میهرەبانەوەسەیرێكیجانیكردووتی:»مەترسە!
منتەنیادەمەوێتبۆئەوخواردنەیكەداوتە

١١بەمنداڵەكانم،سوپاستبكەم!«



نانخواردن،دێوەكەجانیڕاوەشاند،تاخەبەریبێتەوە.هەرزووخەوبردییەوە.بەیانیڕۆژیدواتر،دوایخەوێكیسافونەرمبوو،بەاڵمجانلەتاوماندووێتیتەنانەتتەختەخەویمنداڵەكانیشیبەئەودا.تەختەدێوەكەجانیبردەناوئەشكەوتەكەیوچاودێریكرد.

بەردەنوكتیژەكەوەڕاوەماسیبكە!«دێوەكەپێشنیاریئەوەیبۆكرد:»بەاڵمتەنیالەتەنیشتیجانوتی:»سوپاستدەكەم،بەدڵنیاییەوەوادەكەم.«بچۆرەڕاوەماسی.«دەریاپیاوێكبەناویچارلیبدۆزەرەوەولەگەڵئەودادێوەكەوتی:»ئەمقوالپەجادووییەبگرە!كاتێكگەیشتیتە

جانگوێیلەقسەكانیدێوەمیهرەبانەكەگرت.
چارلیلەكوخێكینزیكدەریاكەدۆزییەوەوپرسی:

»لەگەڵمندادێیتەماسیگرتن؟«

چارلیوەاڵمیدایەوە:»منخراپترینماسیگریدونیام.
تائێستاهیچماسییەكمنەگرتووە!«

چارلیبەلەمەكەیپیشانیجاندا.بەلەمەكەیپڕبوو
لەكونوهەندێكشوێنیشیشكابوو.

جانوتی:»نیگەرانمەبە!منچاكیدەكەمەوە«
جانكارەكەیبەقیروتەختەدەستپێكرد.

زۆرزووبەلەمەكەیوەكڕۆژییەكەمنوێبووەوە.

ئەوانكرمەكانیانكردبەقوالپەجادووییەكەوەوجانبەچارلیوت:»وەرەبابڕۆینبۆالیبەردەنوكتیژەكە.«
دەستیانكردبەماسیگرتن.

چەندخولەکێکدواتردووبارەهاواریكرد:جانهاواریكرد:»هێی،مندانەیەكمگرت.!«،
»واااااو،دانەیەكیتریشمگرت!«

چارلیهاواریكرد:»منیشگرتم!
دانەیەكیتریشمگرت!

دیسانەوەگرتم!«

کەدەیانبینی.ئەوانپرسیان:»نهێنیئێوەچییە؟«ماسیگرەكانیترنەیاندەتوانیباوەڕبەوشتەبکەنباوەڕیاننەدەكرد.بەلەمەكەیانپڕبووبوولەماسی!

جانبەوانیوتكەنهێنیماسیگرتنەكەیانتەنیاڕاوكردنە
لەنزیكبەردەنوكتیژەكە،بەاڵمكاتێكماسیگرەكانیتر
تاقیانكردەوە،نەیاندەتوانیتەنیایەكماسیشبگرن.
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هەمووڕۆژێكیزستانجانبەقوالپەجادووییەكەیەوە
سەدانماسیدەگرت.یەكماسیگریئەوناوەبە

سەرسوڕمانەوەوتی:
»ئەواندیسانەوەهەمووماسییەكانیانگرت!«

ئیتربەناباوەڕییەوەوتی:
»لەكۆتاییدابەختیاوەریچارلیبوو!«

جانوچارلیهەمووڕۆژێكماسییەكانیانپاكدەكردەوەو
هەڵیاندەواسینتاوشكببنەوە.ماسییەكانیئەوانلە

تەواویماسیماسیگرەكانیترزیاتربوو.
یەكێكلەماسیگرەكانوتی:»ئەمڕووداوەجێیگومانە.«

كەبەهارهات،كاتیگەڕانەوەیجانبووبەرەوماڵەوە.
لەڕێیگەڕانەوەیدا،جانچووەدیدەنیدێوەكە،

نیوەیماسییەكانیبەئەوداووتی:»هەرگیزبەبێ
یارمەتیتۆنەمدەتوانیئەمهەمووماسییانەبگرم.«

دێوەكەوتی:»سوپاستدەكەم.ڕۆژێكخەوێكدەربارەی
مندەبینیت،ئەوكاتەدەبێتبگەڕێیتەوەئەشكەوتەكەیمن.«

جاندواترگەیشتەوەماڵەوە،چووەیارمەتیدانیباوكی
بۆكێڵگەكەیان.ساڵێكدواتر،بەدروستیهەربەو
شێوەیەیدێوەكەوتبووی،خەوێكیبینی.بەباوكی

وت:»مندەبێتبچمەدیدەنیكەسێك.«

جانبەبێئەوەیڕوونكردنەوەبداتەباوكی،
بەخێراییبەرەوئەشكەوتەكەڕۆیشت.

لەكۆتاییداجانگەیشتە
ئەشكەوتەكە.بەشێوەیەكیسەیر

هاواریكرد:»ساڵوووووو!
كەسێكلەماڵەوەنییە؟«

بەاڵمهیچوەاڵمێكیدەست
نەكەوت.ئەوبەئارامیچووە

ناوئەشكەوتەكەوە.

ئەشكەوتەكەتەواوبەتاڵبوو.
تەنیادوودانەسندوقیتێدا
بوو.جانبەسەرسوڕمانەوە
وتی:»واتەئەمانەهیمنن؟
ئەیچیلەناوئەمانەدایە؟«

جان,سندوقەكانیخستەسەرگالیسكەكەیوبەرەوماڵەوە
بردنی.كاتێكدەرگایسندوقەكانیكردەوە،یەكدنیا
ئاڵتوونوگەوهەریبینی.جانوباوكیدەوڵەمەندبوون.

ئیترناچارنەبوونبەسەختیكاربكەن.
ئەوانهاواریانكرد:»هوراااااا!«

جانهەرگیزبەباوكینەوتكەئەوهەمووپارەو
سامانەیلەكوێوەهێناوە.
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ئەوكوڕەیبووبەئاسك
نووسینی:محەمەدڕەزاشەمسنیگار:گوڵنارسەروەتیانلەفارسییەوە:سەحەرجەلیل

ڕۆژێكلەڕۆژانخوشكوبرایەكلەگەڵباوەپیارەیاندادەژیان.باوەپیارەیمنداڵەكاندڕكوداڵیكۆدەكردەوەو
پاشاندەیفڕۆشت.ڕۆژێكباوەپیارەكەیانچووبووبۆشاخبۆئەوەیدڕكوداڵكۆبكاتەوە.لەپڕڕادێوێكبەرۆكی
پێگرت.پیاوەكەترسا.دێوەكەوتی:»پیرەمێردمنبرسیمەودەبێتۆبخۆم.«پیاوەكەوتی:»منمەخۆ.منكوڕو
كچێكمهەیەئەوانبۆتۆ.كاتێكشەوداهاتوەرەوبیانبە.«دێوەكەقسەیپیاوەكەیقبوڵكرد.پیاوەكەهاتەوەبۆ
ماڵوهەمووچیرۆكەكەیبۆژنەكەیگێڕایەوە.ژنەكەیبەدووچەپۆككێشایبەسەرخۆیداووتی:»خواچاكتبۆ

نەكاپیاو!ئەوەچكارێكبووەكردووتە؟«
پاشانئاوێنەوبەردێكیخوێومستێكدەرزیدابەمنداڵەكانوپێیوتن:»پێشئەوەیدێوەكەبێتڕابكەنولێرە

بڕۆن.«منداڵەكانلەماڵچوونەدەروبەڕاكەڕاكلەوێدووركەوتنەوە.
پاشئەوەیبووبەشەو،دێوەكەهات.باوەپیارەیمنداڵەكانوتی:»چونكەدرەنگهاتی,كوڕوكچەكەمبەدواتدا
ناردووەبۆدەشت.ئەگەرهەرئێستابڕۆیفریایاندەكەوی.دێوەكەشوەكفیشەكڕایكردبەدوایاندا.كچەكەكاتێك
بینیدێوەكەخەریكەلێیاننزیكدەبێتەوە،لەدوایخۆیاندەرزیڕژاندبەسەرزەویدا.دەرزییەكانبوونبەشاخێك

لەشمشێروخنجەرودەستوپێیدێوەكەیانبڕی.دێوەكەشبەدەستوپێیبریندارەوەكەوتەوەدوایان.
كچەكەبینیدێوەكەدیسانخەریكەلێیاننزیكدەبێتەوە،بۆیەئەمجارەبەردیخوێكەیهەڵدا.شاخێكیخوێدروست
بوو.خوێكەچووبەبرینەكانیدێوەكەداوهاواروقریشكەیلێبەرزبووەوە.بۆماوەیەكیتربەردەوامبوونلە
ڕۆشتن،بەاڵمكچەكەكاتێكئاوڕیدایەوەبینیدێوەكەئەوەندەینەماوەبیانگرێتەوە.خێرائاوێنەكەیتووڕدا.بوو

بەدەریایەك.دێوەكەهەرچەندهەوڵیدانەیتوانیدەریاكەتێپەڕێنێت.
پاشئەوەبراوخۆشكەكەبەئاسودەییبەڕێكەوتن.ڕۆشتنوڕۆشتنهەتاكوگەیشتنەكانیئاوێك.كوڕەكەزۆر
تینوویبوو.بۆیەویستیلەكانیەكەئاوبخواتەوە.خوشكەكەیوتی:»ئەمەكانیگورگە.ئەگەرلێیبخۆیتەوە،ئەوا

دەبیتبەگورگ.«براكەیلێینەخواردەوە.دیسانبەڕێكەوتنەوە.
ڕۆشتنوڕۆشتنهەتاكوگەیشتنەكانیئاوێكیدیكە.دیسانلەگەڵئەوەیبراكەیویستیلەكانیەكەبخواتەوە,
خوشكەكەینەیهێشتووتی:»ئەمەكانیورچە.ئەگەرلێیبخۆیتەوەدەبیبەورچ.«براكەیلێنەخواردەوە.پاشان
گەیشتنەكانیئاسك.كوڕەچیترخۆیپێنەگیراوهەرچەندخوشكەكەیوتی:»لێیمەخۆرەوە.«گوێیلێنەگرتولە
ئاوەكەیخواردەوەوبووبەئاسك.لەوكاتەداكوڕیپاشالەوناوەدابەدوایڕاودەسووڕایەوەوچاویبەئاسكەكە
كەوت.ویستیڕاویبكات,لەپڕڕاخوشكەكەیهاواریكرد:»ئەوكارەمەكە.ئەوەبرایمنە.لەئاویكانیەكەی
خواردوەتەوەوبووەبەئاسك.«پاشانیشدەستیكردبەگریان.كوڕیپاشاچووەپێشەوەووتی:»مەگریمن
دەزانمچیبكەم.دەیكەمەوەبەخۆی.پاشانكچەكەوئاسكەكەیبردبۆكانیەكیدیكە.ئاسكەكەلەئاویكانیەكەی

خواردەوەوهەمیسانبووەوەبەمرۆڤ.پاشانیشكوڕیپاشاوكچەكەیبەیەكەوەهاوسەرگیرییانكرد.
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تاقیگەی بڕیار

بڕیار:ئیمڕۆبەڕووەکو
بەشوسوودەکانی
حیکایەتی ڕووەکەکانئاشنادەبین.

ڕەگلەناوخاکدایەودووسوودیگرنگی
هەیە:یەکەمیانڕووەکلەناوخاکدا
جێگیردەکات،دووەمئاووخوێلە

خاکەوەهەڵدەمژێتکەخۆراکیپێویستی
بۆڕووەکتێدایە.

هەرڕووەکێکلەسێبەشی
سەرەکیپێکدێت:ڕەگ،

قەدوگەاڵکان.

قەدیشدووسوودیگرنگیهەیە:
یەکەمیانهەڵگرتنیلقوگەاڵکانە،

دووەمگواستنەوەیئەوئاووخوێیەیەکە
ڕەگهەڵیدەمژێتبۆبەشەکانیدیکەی

ڕووەک،بەتایبەتیگەاڵکان.
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ئێستادێینەسەرگەاڵکانکەگرنگترین
بەشیڕووەکە،چونکەهەرگەاڵیەک
مادەی)کلۆرۆفیل(لەخۆدەگرێتکە
یارمەتیدەرەبۆگۆڕینیئاووخوێبۆ
خواردن،بەیارمەتیڕووناکییخۆر.

ئەمپڕۆسەیەدەبێتەهۆیهەڵمژینی
گازیدووەمئۆکسیدیکاربۆنو
دەرهاویشتنیگازیئۆکسجین،
کەزۆرگرنگوپێویستەبۆ

مرۆڤوئاژەاڵن.

گوڵبەشیسەرەکییەبۆزۆربوونیڕووەک،
چونکەتۆزیهەاڵڵەلەخۆدەگرێتکە
یاریدەدەرەبۆدروستکردنیتۆوەکان.
هەندێکلەگوڵەکاندەگۆڕێنبۆ

میوەیبەتامبۆمرۆڤ.

تۆزیهەاڵڵە

کاسەیگوڵ

تاجولکەکۆسپ

ڕووەکەکانهەوایپاکوخۆراکیبەتامو
دیمەنیجوانمانپێدەبەخشن،هەروەها
داروکەرەستەیتریپێویستبۆپیشەسازی.

ئازیزەکانم..ئێستائاشنابووببە
ڕووەکوسوودەکانی،

١٧بۆیەباڕووەکەکانبپارێزین.



جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەهائامۆژگارییەكانی كۆمپیوتەرەكەم 

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.

چواركاتژمێریبەردەوام
لەبەردەمكۆمپیوتەرەكەتدا!
ئەمەبەفیڕۆدانیكاتە.

لێمگەڕێسارا،
ئەمیارییە

بەرەنگاربوونەوەیەكی
مەزنە.

بیریشتنەچێتئێمە
لەپشووداین،مافیخۆمە
كاتەكانمبەخۆشی
بەسەربەرم.

بەسیەتیسامان..
دەبێتلەپێناوسەالمەتیتدا

دەستهەڵگریت.

سەالمەتیم!

دانیشتنت
بۆماوەیەكیدرێژ

لەبەردەمكۆمپیوتەرەكەتدا
توشیئازاریپشتوملتدەكاتو

ڕەنگەتووشیقەڵەویش
ببیت!

هەمووئەمانەبەهۆی
بەسەربردنیكاتێكیخۆشەوەیە

لەبەردەمتدا!

تەنهائەمانەشنا،
بەڵکوبەتاماشاکردنی
بەردەوامیشاشەکەم

توشیئازاروسووربوونەوەی
چاودەبیت.
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قسەكانتڕاستن،
ماندووبوون

بەچاومەوەدیارە.

بۆخۆبەدوورگرتنلەو
مەترسیانەچیبکەم؟

چارەسەرەکەئاسانە.دەبێت
كاتەكانیپشوەكەتڕێكبخەیتو

بەشێوەیەکیدروست
خۆشیانلێببینیت.

بەسەربردنیكاتژمێرێك
لەگەڵمنداكێشەنییە،

ئینجاسەرقاڵبەبەخولیایەکتەوە،
یانیاریلەگەڵهاوڕێکانتدا

بکە.

لەشتهەستبەچاالكیو
ژیانەوەدەكات،كاتێكچەندبارەسەردانی
یانەیوەرزشیدەكەیتبۆوەرزشکردنێک

كەحەزتلێیەتی،وەكتۆپیپێ
یانمەلەكردن.

بەشێكلەكاتەكانیشت
تەرخانبكەبۆزانین،لە
ڕێگەیسەردانیبەردەوامی
كتێبخانەكانەوەوخواستنی

كتێببۆخوێندنەوە.

سوپاستدەكەمكۆمپیوتەرە
ئازیزەكەم،ئامۆژگارییەكانت
ڕەچاودەکەم،تابەباشترین
شێوەخۆشیلەپشووەكانم

ببینم.
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یاری ژوان دانان   كێویی 
ڕاستەقینە

لەئینگلیزییەوە
ئازادتەهاعلی

هەندێكلەنێرەیگیانلەبەرەكانچەخماخەی
ڕەنگیبریقەدارلێدەدەن،شەڕلەگەڵیەكتر
دەكەن،یانگۆرانیدەڵێن.بۆچیگیانلەبەرەکان

لەنجەوالربەشتەكانیانەوەدەكەن؟هەندێك
لەزاناكانپێیانوایەكەبۆڕاكێشانیسەرنجی
مێیەناڕازییەکانە.پیشاندانیڕەنگبەفراوانیو

خستنەڕوویكلكیگەورەیڕەنگاوڕەنگلەالیەن
تاوسێكینێرەوە،بەڕاستیسەرنجیتاوسێکی
مێینەڕادەكێشێت.ئەوپەیامەیكلكیتاوسەکە
دەینێرێتڕەنگەئەوەبێت،کەئەوبەهێزە
بۆخۆئااڵندنلەدەوریكۆمەڵەپەڕە

قورسەكەی!بەهەڵبژاردنیئەونێرانەی
باشتریننلەبەرنگاربوونەوەی

بەربەرەكانیكارەكانوپاراستنیناوچەكە،
مێیەكانگەورەترین،بەهێزترینو

تەندروستریننێرەكانهەڵدەبژێرن.كارێكی
قورسەهێلكەبكەیتیانبێچووتهەبێت،

لەبەرئەمەیشەكەبەزۆریمێیەكان
هەڵبژێرەردەبن!

ناو:
پەڕەكانی كلكە بێ درێژی )باڵندەیەكیمل غەتاس

ڕنگاوڕەنگە(.
لەكوێدەژیم:

دەریاچەگەورەكانیباكوریخۆرئاوایئەمریكا.
خولیاكان:

خواردنی لە بینین خۆشی ئاودا، لەناو حەسانەوە
دەریایی.

خواردنیپەسەند:
ماسیكارپ،ماسیهێرینگ،نەرمۆڵەكان،قرژانگی
وشكاوەكی )گیانلەبەرێكی سەلەمەندەر و دەریایی

شێوەبۆقە(.
ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:

سەماكردن توانای و بەرز دەنگی بە بانگكردن
لەگەڵمدا،كاتێكبەسەرئاودادەڕۆم.

دەربارەیمن:
دەكەم دروست سەرئاوكەوتوو هێالنەیەكی  من
لەبەشەكانیڕووەك،كەلەنگەریگرتووەلەسەر
ڕووەكیڕوواولەسەرلیتاو،یانبەشێكلەزەلكاو.
كاتێكبێچووەكانملەهێلكەدەتروكێن،لەسەرپشت

هەڵیاندەگرموبەمچواردەورەدادەیانگێڕم.
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نێر

مـێ

ناو:ماندریڵ
لەكوێدەژیم:

دارستانەباراناوییەكانیئەفریقا.
خولیاكان:

پاكردنەوەوجوانكردنیهاوڕێكان.
خواردنیپەسەند:

میوە،گوێزومێرووەكان.
ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
لەمۆزیسوریبریقەدار،لەمۆزیشین،
مۆری  پاشەڵی توكن، و گەورە یاڵی

بریقەدار.

ناو:كیسەڵیڕەنگاوڕەنگیناوەڕاست
لەكوێدەژیم:

كەنەداوئەمریكایباكوور
خولیاكان:

خۆدانە وەرزشی لە خۆر تیشكی هەڵمژینی
بەرخۆرەكەمدا.منخوێنساردملەبەرئەوە

پێویستیمبەوەرگرتنیوزەیەلەخۆرەوە.
خواردنیپەسەند:

ڕووەكیئاوی،قەوزەوبوونەوەرەئاوییە
بچووكەكانی:مێرووەكان،توێكڵدارەكان،ماسی
ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:

چنگیدرێژتاچەناگەمكۆتبكات.

نزیكەی10كیلۆگرامو
سێیەکیکێشینێرینەم.

منكەمێكلەهاوەڵەكەمگەورەترمو
دەتوانمزیاترلە55ساڵبژیم.

نێر

مـێ
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نێر

مـێ

ناو:شێریئەفریقی
لەكوێدەژیم:

مێرگوسەوزەاڵنیودەوەن.
خولیاكان:

خەوتنزۆرینەیكاتەكانیڕۆژ.
خواردنیپەسەند:

ئەفریقی ئاسكی كێوییەكان، دڕندە
)ئیمپاال(،كەرەكێوی،بەراز.

ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
توانای و بەرز نەڕەی تۆخ، یاڵی
شەڕكردنلەگەڵبەرەنگاریكارەكان.

ڕاوچیەكی
باشترملە
هاوەڵەكەم.

كەمێكلە
هاوەڵەكەم
درێژترم.

مـێ
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ناو:بۆقیچاوسووریسەردرەحت
لەكوێدەژیم:

دارستانەباراناوییەكانیناوەڕاستی
ئەمریكاوباكووریئەمریكایباشوور.

خولیاكان:
لە درەخت ئەو بۆ درەخت لەم بازدان

شەودا.
خواردنیپەسەند:

تەنانەت و مۆرانە مێشوولە، سیسرك،
بۆقیبچوكیش.

ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
قیڕەقیڕبەدەنگیبەرزشارەزاییباشی
بەرەنگاریكارو لێدانی بۆ هاوسەنگبوون
خستنەخوارەوەیلەسەرلقەدارەكەمان.

كەمێكلە
هاوەڵەكەم
درێژترم.

ناو:باڵندەیڤۆجێلكۆپنێر
لەكوێدەژیم:

خۆرئاواینیوگینیا،ئەندەنووسیا.
خولیاكان:

فڕینبەوچواردەورەداوالساییكردنەوەی
دەنگەكان.

خواردنیپەسەند:
مێرووەكان،گەاڵ،شیلەیگوڵ،میوە.
ئەوسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
شارەزاییبۆبنیاتنانوڕازاندنەوەی

كەپریانپەناگەبەجوانی.

پێمباشەخۆمبەتەنها
بێچووەكانمپەروەردەبكەم.

مـێ

مـێ

نێر

مـێ

نێر

ناو:ماسیشەڕكەریسیامی
لەكوێدەژیم:

ئاوەسازگارەەكانیناوچەیكەمەرەی
زەوی.

خولیاكان:مەلەكردن
خواردنیپەسەند:

مێروویوردوڕووەك.
ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
بلقی هێالنەیەكی بنیاتنانی بۆ شارەزایی
جوان،ڕەنگیبریقەداروتوانایەكیبەهێزی

شەڕكردن.

ئاشتیخوازمبەڕادەی
شەڕانیبوونیئەو.

ناو:ئاسكیئێڵك.
لەكوێدەژیم:

كەشوهەوایباكوور.
خولیاكان:

كۆبوونەوەبەڕەوە.
خواردنیپەسەند:

گیا،ڕووەكەدارینەكان.
ئەوشتانەیسەرنجمڕادەكێشنبۆالینێرەیەك:
شاخیدرێژیگەورە،توانایشەڕكردنو

دەنگێكیبەرزیسەركەوتوو.

شاخمنییە.
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ئینسكلۆپیدیای پاندایەك
تەنیائەگەردەتەوێتزیاتردەربارەیمنبزانیت،ئەمبابەتەبخوێنەرەوە!

هەیە
سافم

پێی
كوڵك و مووی هاوشێوەی ڕێوی

منموویسوورمهەیە،بەاڵمكوڵكومووەكانملەپێیەكانو
الیسكمداڕەشدەبنەوە.منموویكورتوپڕم
هەیە،كەموویدرێژترودرەوشاوەترلەوەوەدێتە

دەرەوە،ئەممووانەواملێدەكەنكەگەورەتردەربكەوم.

كلكی هاوشێوەی راسو
)ئاژەڵێكیشیردەریكوڵكنە(

منكلكێكیچڕوپڕبە8یان9هێڵیكەمڕەنگترم
هەیە،كلكمدەتوانێتتا50سانیمەتریلێبێت.

منبەكلكمهاوسەنگیخۆملەسەرڕوویدرەختە
كورتەكانوقەدیدرەختەكاندەپارێزم.

ئەگەرئارەزووتلەشتیسەرسوڕهێنەرنییە،ئەمبەشەمەخوێنەرەوە!
من تەنیا بامبۆ ناخۆم
منبەسەرنجدان
لەوەرزەكەمیوە،

ئالیك،هێلكە،بێچووی
باڵندەكانوقرتێنەرەكانی
وەكمشكدەخۆم.
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پەنجەی بێ  ترس!
ڕووكاریژێرەوەی

پەنجەكانمبەكوڵكومووی
كەمڕەنگداپۆشراون.

ئەمەدەبێتەهۆیئەوەیكە
پێیەكانملەكاتیڕۆیشتن
بەسەربەفردانەتەزێن.

ڕووخسارێكی هاوشێوەی پاندا
لەسەرڕووخسارمخاڵیسپیم

هەیە.بەوهێڵەتاریكانەیدەوری
چاوەكانماندەڵێنهێڵیفرمێسك.

پەنجەكانی هاوشێوەی ورچ
منوەكورچومرۆڤەكان

بەلەپیدەستەكانمدەڕۆمبەڕێدا!

نینۆكی هاوشێوەی سمۆرە
نینۆكەكانیمنزۆرتیژنوهەمیشەگەشەدەكەن.كاتێكسوودلە
نینۆكەكانموەردەگرمبۆسەركەوتنبەسەردرەختەكاندا،دادەخورێن.

مننینۆكەكانمدەكەمبەناوپێستیدرەختەكاندا
تاخۆمبەسەردرەختەكانداڕابكێشم،یانپیایدابێمەخوارەوە.
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٥0تا٦0سم+٣0تا٥0سمكلك

تەوالێتی تایبەت
منبەپیساییەكەمسنووریقەڵەمڕەوی
خۆمدیاریدەكەم.منلەسنوورو
چواردەوریقەڵەمڕەومداچەند

شوێنێكمهەیەكەهەمیشەدەگەڕێمەوە
بۆیان.بۆنیپیساییەكەمپاندا
سوورەكانیترئاگاداردەكاتەوە
2٧كەلێرەم.منبەتەنیادەژیم.



نهێنىماڵىتهنگ!
لهعهرهبیهوه:

سهرههنگعهبدولڕهحمان
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دهگێڕنهوهجارێكیاندووكرملهكێڵگهیهكىفراواندا
دهژیان،ڕهنگیانوهكوڕهنگىئهوگژوگیایانهبووكهلهناویدا

دهژیان،تهنانهتجیاكردنهوهودۆزینهوهیانلهالیهندهورووبهرهوه
زۆرزهحمهتودژواربوو.سهربارىهاوڕێیهتىنێوانئهمدووكرمه،

پهیوهندییهكىپتهویانههبوو،لهگهڵئهوهشداڕازیبوونبهكڵۆڵىخۆیان،لهبهرئهوهى
گیاندارانىدیكهههرگیزبهبوونىئهوانیاننهدهزانى.ئهوانزۆرتاقهتىقسهكردنیان

نهبوولهگهڵگیاندارانىدیكه،یاخودبهشدارییانلههیچیارییهكىسهرگهرمكهرهدا
نهبوو،بهڵكوتهنیالهیارىگهڕانبۆشتهنادیارهكاندابهتوانابوونولهوجۆرهیارییهدا

گیاندارانىدیكهههرگیزنهیاندهتوانىببنهكۆسپلهبهردهمیاندا.بهكورتىئهمدوو
كرمهئاوریشمیهههستیانبهتهنگىوماندوویهتىزۆردهكرد.یهكێكیانبهوهى

تریانىوت:خۆزگهبمانتوانیایهپێكهوهبۆشوێنێكىتربڕۆین،بهاڵمبهمقاچه
زۆربچووكانهوهناتوانینلێرهدووربكهوینهوه....سهرهنجامدووكرمهكه

خهوتنوهیچههوڵێكیاننهداكهبڕۆنبۆشوێنێكىدیكه.
لهخهویانداههردووكیانخهوێكىسهیریانبینى.خهوێكىدوورودرێژ.

دهزوویهكىئاوریشمىدرێژوباریككهچهندینجاربهدهورىههركامێكیاندا
ئااڵبوو.تهنیاجوڵهیهككهئهنجامیاندائهوهبوو،كهچهندینجارلهخۆیانهوهئااڵند.

ههرچهندزیاتردهزووهكهیانلهخۆیانهوهبئااڵندایه،بهرگهدهزووهئاوریشمیهكه
ئهستورتردهبوو،تائهوكاتهىكهبههۆىئهوچنینهىدهوروبهریانهوهههموو

كرمهكهبهتهواوىلهناوماڵێكىتهنگوتهسكداونبوو.
ڕۆژێككوڕهمنداڵێكلێیاننزیكبووهوهودووشتىلهشێوهىتۆپىسپىبچووكبینى.

ههردووتۆپهكهىههڵگرت.خستنیهسهرڕهفهىكتێبهكانىژوورهكهىخۆى،ههموو
شتێكىفهرامۆشكرد،بهاڵملهدواىچهندڕۆژێك،دووتۆپىبچووكىدروستكراوله

دهزوىئاوریشمىباریككهوتنهجوڵهودووپهپوولهىجوانىلێ
هاتنهدهرهوه.یهكێكلهدووپهپوولهكهبهویتریانىوت:

-لهخهونهكهتنایهیتهدهرهوه؟
ئهویتریانوتى:»نا...ئهمهخهونییه.لهمڕۆبهدواوهئێمهكرم

نین.ئێمهبووینهدووپهپوولهىڕاستهقینه.باههوڵبدهین
بفڕین.«

چهندجوانه،دووپهپوولهلهكاتىبهرزبوونهوهلهئاسمانى
بهرینداباڵهكانیانلهیهكدهدهنو

دهبنهشادترینپهپوولهكانىدنیا.
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ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

خۆهه ڵقورتاندنى باش .. 
ره فتارى زانایان

خۆههڵقورتاندنىباشپزیسكىلێكۆڵینهوهودۆزینهوهوئهفراندنه.
زاناىگهورهئهلبێرتئهنشتایندهڵێت:»منهیچبههرهوتوانایهكى
لهڕادهبهدهروزیرهكیهكىزۆرمنییه،بهاڵمزۆرخۆههڵقورتێنهرم.

چۆندهتوانینئهوخهسڵهتهباشهبهدهستبهێنین؟

پێویستىئێمهبۆ
زانینههمیشهپێویستى

بهخۆههڵقورتاندنوگهڕانه
بۆسهرچاوهزانستییهكان.

ههوڵهكانىفێربوون
بۆوهرگرتنوبهدهستخستنى
شارهزاییتازهیهلهڕێگهى
كهسانىترهوه،ئهوهش

خۆههڵقورتاندنێكىخوازراوه.
وهكوداخوازىڕێگهىنوێ
لهمامۆستابۆشیكاركردنى
هاوكێشهیهكىبیركارى.

خۆههڵقورتاندنىباش
سهرنجتبۆوردهكارییهكان
ڕادهكێشێ،ئهمكارهدهبێته
هاندهربۆئهوهىههر
بهڕووكهشىلهشتهكان

نهڕوانیتوبچیتهنێوقواڵیى
شتهكانوالیهنه
جیاوازهكانى.
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پرسیاركردنىزۆرجۆرێكه
لهجۆرهكانىخۆههڵقورتاندنى
باش،كهلهسهربنهماىزانیارى
لهئهقڵ،لۆژیكوئهزموون

بنیادنراوه.

خۆههڵقورتاندن
غهریزهیهكهكهمرۆڤله
لهدایكبوونهوهلهگهڵیایهتى،

جیهانىخۆىفراواندهكاتو
تێكهڵدهبێتلهگهڵیدا.بهبێئهو
ئێمهجوانىئهمههسارهیهمان
نهدهدۆزییهوهونهدهگهیشتینه

سهرههسارهكانىدیكه.

خۆههڵقورتاندنىباش
غهریزهیهكهلهههموو

بونهوهرێكىزیندوودا،تهنانهت
ئاژهاڵنوباڵندهكانیشههیانه،
چونكهبهبێئهوناتوانن

بفڕنوڕاوبكهن،یانناوچه
گونجاوهكانبۆكۆچكردن

بدۆزنهوه.
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جێنجەریزەڕافە

تی.ئەلبێرت
وەرگێڕانی:ساوێنزوبێر

لە ناویجێنجەربوو.جێنجەر لەڕۆژانزەڕافەیەكهەبوو، ڕۆژێک
کینیادەژیا،لەواڵتیئەفریقیا.وەكهەمووزەڕافەکانیدی،جێنجەر
بوو، بااڵبەرز ئەوەی لەبەر هەبوو. درێژی قاچێکی و درێژ ملێکی
توانایخواردنیخۆراکیهەبوولەبەرزترینبەشیدارەکانیساڤانالە
ئەفریقیا،کەشوێنێکەدارودەوەنیزۆریلێیە.هەندێكجاربەساڤانا

دەڵێنڕووبەریسەوزایی،یانناوچەیسەوزایی.
ئاژەاڵنیدیکەیوەكکەرەکێویوئاسکەکێوی،ناگەنەئەوشوێنەیکە
جێنجەردەیگاتێ.وەلێجێنجەرهەمووکاتخۆراکیدەدۆزیەوە.حەزی

لەگەاڵوخونچەیدارەتازەپێگەیشتووەکانبوو.

لەگەڵزەڕافەکانیدیکەداسەرقاڵیخواردنیئەو ڕۆژێکیان،جێنجەر
گەاڵیانەبوونکەحەزیانلێبوون.ڕۆژێکیدرەوشاوەیهەتاوبوو،
هیچپەڵەهەورێكلەئاسماندانەبوو.بۆماوەیەکیزۆرباراننەباریبوو،
لە بوو دەنگێك دەنگە لە گوێی زەڕافەکە ببوون. زۆروشک گیاکان
خوارەوەیقاچەدرێژەکانی:هاوڕێکەیبوو،میکی..مەیموونیهاوڕێی.
میکیهەوڵیدەداشتێكبڵێت،بەاڵمئەونەیدەتوانیتێیبگاتکەچی

دەڵێت.زۆرشەکەتدیاربوو.جێنجەرپرسی:»چیبووە؟«
جێنجەرزەڕافەیەکیزۆرمیهرەبانبوو،دەیــویستیارمەتیهەموان

بدات.کەمێكدواترمیکیکەوت!

جێنجەرزەڕافەیەکیزیرەكووریابوو،زانییکەچیڕوویداوە.
بوو. برسی زۆر و بیخوات تا بدۆزێتەوە هیچ نەیتوانیبوو میکی
زەڕافەکەگەاڵیدڵخوازیخۆیوچرۆیلوتکەیدارەکانیقرتاندو
هێنایبۆمیکیتابیخوات.جێنجەربڕێكلەگەاڵوچرۆیتازەیهێنا
خوارەوەبۆنزیكئەوشوێنەیمیکیلێبوو.بەوسمەبچووکانەی
میکی جێنجەرسەرەنجی بوون، درێژەکانییەوە قاچە بەژێرەوەی کە
ڕاکێشا.وتی:»هەستەوەمیکی،هەندێكشتمدۆزییەوەتابیخۆیت.«

میکیبەهێواشیهەستاوکەمێکیخوارد.

لێی جێنجەر کرد، چاکتربوون بە هەستی میکی کە ماوەیەك، دوای
ناتوانیت بۆچی برسیتە؟ بۆچی میکی؟ داوە ڕووی »چی پرسی:
باران تابیخۆیت؟«میکیوتی»بۆماوەیەکیزۆرە هیچبدۆزیتەوە
نەباریوە،ئێستاخۆراكنییە«.جێنجەروتی»ئەوەخراپە،چیبەسەر
ئاژەاڵنیتردادێت؟«میکیوتی»هیچکامیاننازاننچیبکەن.هەموو
کەرەکیوی،بزنەکێویوفیلەکانبێزارنلەوشکیگژوگیا،هەندێکیان
دەیانەوێتساڤانابەجێبێڵن،بڕۆنبۆدارستانێکیدەوڵەمەند«.جێنجەر

وتی»ئەوەگەشتێکیدرێژە،تۆدەڕۆیتلەگەڵیان؟«
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میکیوەاڵمیدایەوە»نازانم...تۆپێتوایەچیبکەمباشە؟«زەڕافەکە
بۆماوەیەكبیریکردەوە،دواییلەپڕوتیئەوەبیرۆکەیەکیچاکە،
»پێویستەبڕۆینقسەلەگەڵلیۆیشێربکەین،ئەوزیرەکترینئاژەڵی
جێنجەر بۆیە بوو، ماندوو زۆر میکی ڕێکردندا کاتی لە ساڤانایە.«
پێشوازیلێکردتاسواریسەرپشتیببێت،وتی»ملمتووندبگرە«.
میکیگاڵتەیکردووتی»ملێکیدرێژتهەیەکوێیبگرم؟«جێنجەر
پێکەنی،وتی»ڕاستەمندرێژترینملمهەیەلەئەفریقیا«.بەردەوام
بوونلەگەشتەکەیانبەدرێژاییالیەکەیدیکەیساڤانا،بۆبینینیلیۆ.

جێنجەرومیکیبەبەختبوون.لیۆلەسەربەردێکیگەورەدانیشتبوو.
هەردووکیان بڕوات. گژوگیادا لەنێو لەوەی وەك دەبینرا، ئاسانتر
هاواریانکرد»ساڵولیۆ«،لیۆسەرخەویدەشکاند،بڕێكگلەییکرد
کەخەباریانکردبووەوە،بەاڵمبەڕێزەوەوتی»ساڵوجێنجەر،میکی...
بۆچیئەوڕێگادرێژەیساڤاناتانبڕیوە؟تەنیابۆئەوەیمنلەخەو
هەستێنن؟«،بەاڵمئەوگاڵتەیدەکرد؛شادییبەڕوخسارییەوەدیاربوو.
بەجێدێڵین«.جێنجەروتی»گەلێك نییە،ساڤانا میکیوتی»خۆراك

وشکە،تۆهیچبیرۆکەیەکتالیە؟«.

لیۆماوەیەكتێفکری.وتی»هیچشتێكنییەبیکەین.دەربارەیباران،
زوودەبارێت،بەاڵمناتوانینلەکاتیدابارینەکەیدڵنیابین.ئەودەمەی
دایکردڕووەکەکانگەشەدەکەن،بەمەشخۆراكبۆگشتمان باران
زیاددەکات«.ئەودووربینانەتربیریدەکردەوە.»تاکەشتکەدەتوانم
بیریلێبکەمەوەئەوەیە،کەبڕۆنبۆنزیكدارستانەکە«.لیۆدرێژەی
بەقســەکانیدا»لەوێگەلێكشــتهەنبۆخواردن،بەاڵممندەزانم
کەگەشتێکیدرێژدەبێتوزۆرئاساننابێتگەیشـتنبەوێ،لەوانەیە

چەندڕۆژێکیبوێ«.

جێنجەرومیکیسەیرییەکیانکردوسەیریلیۆشیانکرد.جێنجەر
وتی»سوپاسلیۆ،دەشێئەوەچاکترینچارەبێتکەهەوڵبدەین
بڕۆینبۆدارستانەکە«.لەدواییداماڵئاواییانلەلیۆکردوبەدرێژایی
ساڤاناگەڕانەوە.ئێستاپێویستەهەمووئاژەاڵنکۆبکەینەوەوپێکەوە
بۆدەستپێکیگەشتەکە.جێنجەرپێویستینەبوودووربڕوات،لەبەر
زۆریخۆراكلەلوتکەیدارەکان،وەلێئەوهاوڕێیەکیبەوەفابوو،
ئەوەندەیلەتوانایدابوو،دەیویستیارمەتیئەوانەیدیبدات.جێنجەر
ڕۆیشتبەرەوالیئەودارودەوەنانەیخۆیحەزیلێبوون.لەگەڵ

میکیچیانبینی؟
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هەمووئاژەاڵنیدیلەوێئامادەبوونوکۆببوونەوە،چاوەڕێیجێنجەرو
میکییاندەکرد.زەڕافەکەوتی»بۆچیگشتتانلێرەن؟«.کەرەکێوییەك
وتی»ئێدییبازپێیوتوویندەمانبەیتبۆلێواریدارستانەکە«.میکی

»ئەوچۆنزانی؟«.
لیۆدەکرد«. لەگەڵ ئاسکەکێویوتی»گوێبیستتانبووەکەقسەتان
جێنجەروتی»بڕیارتانداوەپێکەوەبچینبۆدارستانەکە؟«.هەموو
پێی«. گەیشتن بۆ بیت هاوکارمان تۆ گەر »بەڵێ، دایەوە وەاڵمیان
یەكێكلەفیلەکانیشهاتەپاڵیان.جێنجەروتی»بەدڵنیاییەوەهاوکارتان

دەبم،منهاوڕێتانم«.

دەستیانکردبەئەنجامدانیگەشتەمەزنەکەیان،بەدرێژاییساڤانا،
هیچ نەبوو، خۆراك و بوو گەرم زۆر ڕۆژەکە دارستانەکە. بەرەو
بوو لێ گوێیان دواتر بخۆنەوە. لێ ئاوی تاوەکو نەبوو شوێنێکیش
»ئەوەهەورەبروسکەیە«.هەموانبەسەرسوڕمانەوەهاواریانکرد

»هەورەبروسکە؟«.
ئاگر دەکرێ ساڤانا، ئاژەاڵنی بۆ مەترسیدارە زۆر بروسکە هەورە
دروستبکات.هەندێکجاربروسكەلەپووشوپەاڵشدەداتوساڤانا
گڕدەگرێت.هەمواندەبێتڕاکەن.ئەوەهەمانشتەکەڕوویداوە.
دەتوانن بکەن، دووکەڵ بۆنی دەتوانن ئەوان »ئاگر!«. کرد هاواریان

ئاگرەکەببینن،لەنزیکیانەوەیە.

لە دوورتر دەیتوانی بااڵبەرزە، ئەو بیریکردەوە. خێرایی بە جێنجەر
ئاژەاڵنیدیببینێت.تاوەکوتوانیملەدرێژەکەیبەرزکردەوە.ئێستا
وتی نەگەیشتۆتێ. ئاگری هێشتا کە ببینێت ناوچەیە ئەم دەیتوانی
»زووکەن..بەوڕێگایەداڕاکەن«.هەموانبەخێراییبەدوایجێنجەر
لەوڕێگایەداڕایاندەکرد.خێراڕایاندەکرد،تادەیانتوانیبەخێرایی.
جارێك لە زیاتر کۆبوونەوە. و وەستان بوو، ڕزگاریان مەترسی لە
لەوەی ببێتەوە دڵنیا دەیویست لێرەن؟«. »هەموان پرسی جێنجەر
کرد؛ خۆیانیان چواردەوری سەیری ئاژەاڵن سەالمەتن. هەموان کە

هەموویانلێرەن.

پاشتر،شتێکیسەیرڕوویدا.کەرەکێویوتی»منهەستمبەدڵۆپەیەك
ئاوکرد«.ئاسکەکێویوتی»منیشهەروەها«.ئەوەبارانە.لەکۆتاییدا،
هەمواندڵخۆشبوون.بارانبەرەبەرەدەباریوئاگرەکەیکوژاندەوە.
پێویستینەدەکردئەوانڕابکەن.بارانئەوناوچانەیپڕکردنەوەکە
ئاویتیادابووەوڕووەكوگژوگیاکاندووبارەگەشەیانکردەوە،
پێویستینەدەکردگەشتەدرێژەکەبۆنزیكدارستانەکەئەنجامبدەن.
هەموانخۆراكوئاویاندەستکەوت.جێنجەرگەڕایەوەبۆالیدرەختە

دڵخوازەکانیوبەردەوامبوولەجوینیچرۆوگەاڵیان.
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لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتانبۆ

دەگێڕینەوە.

سینەما
ییەوە

ەعەرەب
ل

دتەها
پێشبڕکێلەسەرئازا

یخێزان!
خۆشویستن

بێت،وەكئەوەیلەفلیمی)بۆسبەیبی(داهەیە؟بەاڵمچیدەبێتئەگەرمنداڵەتازەكەپێچەوانەیهەمووپێشبینیەكانتالەیاریكردندابەشداریانلەگەڵدابكەنوكاتێكیخۆشبەسەربەرن،زۆرێكلەمنداڵەتاقانەكانهیوادەخوازنكەبرایانخوشكیانهەبێت

بە  بەختەوەرە و باوكیەتی و دایك تاقانەی كە دەگێڕێتەوە،  تیم( ( چیرۆكی فلیمەكە دەیانهەمووخۆشەویستیوگرنگیپێدانەكانیانوژیانێكیخۆشبەسەردەباتلەنێوانیارییەكانیو خەوتن پێش باوكیەوە و دایك لە كە گۆرانیەكانیدا، و چیرۆك و دەخوازێتكارەكانهەربەوشێوەیەبڕۆن،بەبێبوونیبرایەككەتوشیناڕەحەتیبكات.جارێكهەوڵیهاتنەدەرەوەدەداتلەسكیماسیەكیقرش...هتد.تیمژیانێكینموونەیدەژیوبیستێت.جارێكخەیاڵدەكاتلەگەڵگۆرێالیەكیزەبەالحلەدارستاندازۆرانبازیدەكات،سەركێشیەكانی

ەمووشتەكانڕێكسەروبندەبنەوە،پاشئەوەیخێزانەكە
ه

گرینگیپێدانی و )تیم( برای ببێتە تا ،
دەبێت نوێیان مناڵێكی

دەگۆڕرێت ناوماڵ هێمنی نەریتی ت.
ببا لێ باوكی و دایك

بۆژاوەژاووبێزاركردن،منداڵەتازەكەشچاودێرییتایبەتی

وانلەخەوهەڵدەستێنێتوكەلوپەلی
دەوێت،بەگریانهەم

ناوماڵوقاپیسەرمێزینانخواردنیشباڵودەكاتەوە.

)تیم(هەستبەشتێكیگوماناویدەربارەیبرابچووكەكەی
دەكات،كەئەولەمندااڵنیتریئاساییناچێتوبەدلەیەكی
كار جانتای و بۆینباخدا لەگەڵ لەبەردەكات فەرمی ڕەشی

هەڵدەگرێتوملمالنێیئەودەردەكەوێت،كاتێك
هەردووكیانبەتەنیان،بەاڵملەبەردەمدایكوباوكیدا

بێتاواندەردەكەوێت،كاتێكیش)تیم(هەوڵدەداتدایكوباوكی
لەهەڵسوكەوتەكانیبراكەیئاگاداربكاتەوە،بەجدیكاربە
گومانەكانیناكەن.هەرزوو)تیم(خۆیبــۆیدەردەكەوێت

كــەمناڵەتازەكــەدەتوانێتوەكگەورەكانقسەبكات!
ئەونێردراوینهێنیتایبەتەبەپیالنێكهەوڵیگیرۆدەكردنێك
دەداتكەئامانجلێیوەستاندنیمنداڵبوونەوگۆڕینیانە

بۆتوتەڵەسەگیماڵی!

و سەركێشی چەندین كە جیادەكرێتەوە بەوە TheBossBaby فلیمی
هەڵوێستیكۆمێدیلەخۆدەگرێتوتێیدابەهاكانیهاوكاریولێبووردنو
بڕی بە قازانجێك خاوەنی بووەتە و دەردەكەون خێزان خۆشەویستیی

٥٢8ملیۆندۆالریئەمریكی.

٣٥



جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم10جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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گەنجینەی 
ون

ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

قاپێکیسەفەرییکارتونییپەلوقووڵیگەورە،
قەڵەمیڕەنگاوڕەنگ،لیم،قردێلەوگوڵیڕازاندنەوە.

1-قەراغیقاپەقووڵەکەدەبڕێن.

قاپــە ئەنــدازەی بــە بازنەیەک -٢
قووڵەکەلەناوەڕاستیقاپەپەلەکەدا

دەبڕین.

٣-قاپەقوڵەکەبەوشێوەیەیوێنەکە
دەنووسێنینبەقاپەپەلەکەوە.

4-ئینجاکاڵوەکەبەشێوەیەکیجوان
ڕەنگدەکەین.

٥-قردێلەکەدەنووسێنینبەکاڵوەکەوەو
گرێیدەدەین.

٦-بەگوڵەکانکاڵوەکەدەڕازێنینەوە.

کاڵوێکی
جوان

ئێستا کاڵوەکە 

ئامادەیە

بۆ لەسەرکردن.

لەیادتبێتکە
بەکارهێنانیمقەست

پێویستیبەیارمەتیی
کەسێکیگەورەیە.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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ڤایرۆس شکێن
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