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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

پێش دەربڕینی وشەکان تامیان بکە!
ئایا جارێک هەوڵت داوە پێش دەربڕینی وشەکانت تامیان 

بکەیت؟ چونکە وشەکان دەشێت شیرین یان تاڵ بن، لەوانەیە 
دڵشکێن یان هاندەر بن، دەکرێت خەمهێن یان شادمانیبەخش 
بن، تەنانەت دەشێت برینداریکەر و ئازاربەخش بن، تیماری 
برین و چارەسەری نەخۆشی بن. بۆیە گرنگە چاودێریی 

وشەکانمان بکەین و باشترینیان هەڵبژێرین.

لەگەڵ کەسدا نەکات.پۆلدا قسە و یاری خوێندکارێک لە 

چی بکەم ئەگەر...
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دیوارى  پاڵ  له   ساڵ،  حه وت  ته مه ن  بچووكى  كێكفرۆشێكى  تر،  ڕۆژانى  هه روه ك  زوو،  به یانییه كى 
قوتابخانەیەک،  چاوه ڕوانى قوتابیه  كچه كان بوو.

كه شوهه وا زۆر سارد بوو، خه ریك بوو باران ده بارى. له  كاتێكدا كه  كچه ى داماو له به رده م دیوارى 
قوتابخانەکە  خۆى گرمۆڵه  كردبوو، چاوه ڕێى قوتابیان بوو، هه وایه كى سارد به  ده وریدا پێچى ده خواردو 
قژه  زه رده كانى ده له رانده وه ، جله  ته نكه كانى ده شێواند، بۆیە هه ستى به  سه رما ده كرد. ئەو جه سته ى 
به  گه رماوه  ده بینى، قوتابیانى كچیش  له  یه ك دەخشاند و خه ونى  ته زى بوو، ده سته  بچوكه كانى 

كڕیارى كێكه كه ى بوون.
كچه كه  جه سته ى كێشایه وه ، كێكه كانى هه ڵگرت و به ره و ده رگاى قوتابخانه  ڕۆیشت. ئه و شوێنه ى كه  

كه متر خۆرى به رده كه وت.
                                                                       قوتابیەکان به  ڕاكردن چوونه  ناو قوتابخانه و
                                                                        له  هه واى ســارد ڕایان ده كرد و داواى
                                                                                ئامێرى گه رمکردنەوەیان بۆ 

                                                                                   پۆله كانیان ده كرد.
                                                                                      كچه  بچكۆله كه  سه یرى

                                                                                  ئه وان و جله كانیانى ده كرد و
                                                                                  خه وى به  قوتابخانه  و جانتاى
                                                                                     چه رمه وه  ده بینى، كه  كتێبو
                                                                                         پێنووسى تێدا بوو.  

كێكفرۆشهبچكۆلهكه
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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ئه و هه ستى به  خۆى نەدە كرد، به  به ر باران و بە سه رمادا ڕۆیشت تا چووه  ناو قوتابخانەکەوە . 
كێكفرۆشه  بچكۆله كه  بۆ یه كه مین جار له  ژیانیدا چووه  نێو قوتابخانەکەوه ، ئه گه رچى هه موو ڕۆژێ بۆ 

كێكفرۆشتن ده چووه  پشت دیوارى قوتابخانه كه  .
كچه ى هه ژار سه رسام بوو به  بینى ئه و دنیا جوان و جیاوازه . 

زه نگى ده ستپێكى وانه ى یه كه م لێی دا. كچه  بچكۆل سه رنجی دا كه  به  هاتنى بۆ قوتابخانه  هه ڵه ى كردووه . 
ده ستبه جێ هه اڵت و چووه  ده ره وه  بۆ پشت دیواره كه  و له  پشت یه كێ له  په نجه ره كانى نزیك پۆله كه  
سه یرى قوتابیانى ده كرد و مامۆستا له سه ر ته خته كه  ده ینووسى. ئه و نه  له  سه رما ماندوو و بێزار بوو، 

نه  له  قژه  نه رمه كانى كه  هه وا ده ى ئاڵۆزكاند.
پشووی دا و سه رسام بوو به  وشه  جوانه كانى مامۆستا. ئه و هه م خۆشحاڵ بوو هه م غه مگین، دڵخۆش 
دابنیشێ،  قوتابیاندا  له ناو  ناتوانێ  كه   به وه ى  غه مگین  ته خته،  له سه ر  نووسینى  و  مامۆستا  بینینى  به  

بخوێنێته وه  و بنووسێ.
زه نگى كۆتایى وانه ى یه كه م لێی دا، پاشان وانه ى دووه م ده ستی پێ كرد. 

كچه  بچكۆل هێشتا له  پشت دیوارى قوتابخانه وه  وه ستابوو له  
په نجه ره كه وه  سه یری ده كرد و گوێى له  قسه كانى مامۆستا بوو، 

به  واقوڕماوییه وه  له گه ڵ قوتابیان سروودى ده وته وه .
ده وام ته واوبوو، قوتابیان جانتاكانیان هه ڵگرت و له  پۆل چوونه  

ده ره وه  و كچه  بچكۆل هه موو كێكه كانى فرۆشتبوو، 
ئه و بیرى له وه  نه كردبووه وه .

بیرۆكه یه كى سه یر هات به  خه یاڵیدا و 
بڕیاری دا بیكات به  كردار. 
بۆ به یانى ڕۆژى دواتر، كچه 
بچكۆل به  كێكه  تازه كانی و 

به  ده فته ر و پێنووسێكه وه هات . 
ئینجا پێنوسه كه ى به ده سته وه  
گرت. ئیتر نه ك هه ر سه رسام 

بوو به وه ى قوتابیان ده یان 
خوێند له گه ڵیاندا بیڵێته وه ، 

به ڵكو هه وڵی ده دا 
بشنووسێت.
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گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

هۆشداری سەبارەت 
بە مەترسیەکانی

ڕێکخــراوی  لێکــۆڵینــەوەیــەکی  دراوە لــە  هۆشداری  جیهانیدا  بەکارهێنانی تەندروستیی  مەترسیی  بە  گوێگرتن سەبارەت  بۆ  فری«،  »هاند  لێکۆڵینەوەکە ٤٨٥٩ گوێبیستی  دەرکەوتووەو لە مۆسیقای بەرز.  و  گرتووە  لەخۆ  ١٥-١٩ کەسی  نێوان  لە  تەمەنینان  ئەو ئەوانەی  زیاتر   ٪٢٥ ڕێژەی  بە  سااڵندایە گوێبیستە بەکاردەهێنن و ٥٠٪ی ئەوانەی سااڵندایە   ١٢-٢٠ لەنێوان  تووشی وێرانبوونی بیستن دەبن.تەمەنیان 

»هاند فری«!

هەزارساڵ
لەمەوبەر

مرۆڤ لە بەستەڵەکی 
باکوور ژیاوە!

ئەمە ئەو سەرەنجامەیە 
کە چەند زانایەکی ڕووس پێی 

گەیشتوون، لە ڕێگەی کۆڵینەوە لەو
برینانەی ڕم لەسەر جەستەی مامۆسی 
)ئاژەڵێکی دێرینی لەناوچوو( بەستوو 
بۆیان دەرکەوتووە کە ساڵی ٢٠١٢ 
دۆزیویانەتەوە. ئەو زانایانە پێیانوایە 
برینەکان دەستکردی ئەو ڕاوچیانەن

کە پێش ٤٥ هەزار ساڵ لە 
سیبیریا ژیاون.

دەرکەوتنی
کوڵەمار

چەند زانایەک لە ئیتاڵیا
جەختیان لەسەر بوونی کوڵەمار
لە دوورگەی سیسیلیا-ی ئیتاڵیا

کردووەتەوە. ژمارەیەک دانیشتوانی
ناوچەکە ئەو مارەیان بەدیکردووە، 

ئەمەش هانی زانایانی داوە دڵنیابنەوە
 لە بوونی ئەو جۆرە مارە،
 کە نزیکەی ٨٠ ساڵە بە

   شیوەیەکی ڕەسمی بوونی
       تۆمارنەکراوە و سەرلەنوێ

          دەرکەوتووەتەوە.
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لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ەر باخچەی 
لە ه

گوڵێک

ڕەمسیسی دووەم  
پاشایەکە کە ماوەیەکی 
زۆر فەرمانڕەوا بووەو 
فەرمانڕەواییەکەی ٦٧ 

ساڵی خایاندووە.

ئیمپراتۆر )ئەکیهتو(و 
)میچیکو(ی هاوسەری

خواردنەوەی
پەرداخێک ئاو 
سەرلەبەیانیان

کارکردنی جگەر
کارادەکات.

کۆنترین بنەماڵەی فەرمانڕاوە لە جیهاندا

لە یابان بووە و بنەماڵەی ئێستا ١٢٥ـەمینە.

دەرکەوتنی
کوڵەمار

لە ئیتاڵیا!
چەند زانایەک لە ئیتاڵیا

جەختیان لەسەر بوونی کوڵەمار
لە دوورگەی سیسیلیا-ی ئیتاڵیا

کردووەتەوە. ژمارەیەک دانیشتوانی
ناوچەکە ئەو مارەیان بەدیکردووە، 

ئەمەش هانی زانایانی داوە دڵنیابنەوە
 لە بوونی ئەو جۆرە مارە،
 کە نزیکەی ٨٠ ساڵە بە

   شیوەیەکی ڕەسمی بوونی
       تۆمارنەکراوە و سەرلەنوێ

          دەرکەوتووەتەوە.

چای سەوز

ددان لە کلۆربوون دەپارێزێت!

چای سەوز ددان لە کلۆربوون 

دەپارێزێت، لەبەر ئەوەی مادەی

»فلۆر« لەخۆدەگرێت کە ڕێگرە 

لە زۆربوونی بەکتیریا..

ئەمە لە الیەن پسپۆڕانی خۆراکەوە 

لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

دووپاتکراوەتەوە. بەپێی ئەو زانایانە

وز یارمەتیدەرە بۆ
چای سە

کەمکردنەوەی هەوکردنی جومگەش،

چونکە ڕێژەیەک پۆتاسیۆم، 

مەگنیسیۆم لەخۆدەگرێت.
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ڕەچەڵەکی
شتەکان

کەوچک

پ.ز

سەدەی

پ.ز

سەدەی

سەدەی

ئیسپانیا

میسڕ

چین

ڕۆمای کۆن

بیزەنتە

کەوچک کۆنتـرین ئامڕازی نانخواردنـە. 
   کەوچکەکانی سەرەتا لە ئێسقانی ئاژەڵ
      دروست دەکران، وەک ئەو کەوچکەی لە
             کەتەلۆنیا - ئیسپانیا دۆزرایەوە.

فیرعەونیەکان کەوچکیان لە دار و  کەڵبەی فیل 
دروست دەکرد و تەنیا بۆ خواردن بەکاریان 
نەدەهێنا، بەڵکو بۆ بۆنەی ئایینیش. بۆیە 
              بە نیگار و پیتی هیرۆگلیفی 
                           دەیان ڕازاندەوە.

ڕۆمانییەکان بە پەنجەکانی دەستیان نانیان دەخوارد، 
هەروەها کەوچکی بڕۆنزی و زیوینیان بەکاردەهێنا، لەگەڵ 

کەوچکە کۆنەکان کە لە ئێسقانی ئاژەڵ دروست دەکران.

چینیەکان ئێسقانیان بەکاردەهێنا بۆ 
دروستکردنی کەوچک، ئینجا کەوچکی 

بڕۆنزی خاوەن شێوەی جیاکارە سەریهەڵدا، 
کە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی بنەماڵەی هان.

بیزەنتیەکان کەوچکی زیوینی درێژ و
نوک تیژیان بەکاردەهێنا 

بۆ نانخواردن.

بەناوبانگترین
کەوچکەکان

کەوچکەکانهەمەجۆرنو
هەریەکێکیانبۆخواردنێک
دیزاینکراوە.

کەوچکیشۆربای
کەوچکیشۆرباقوڵودەمپانترەچینیکەگڵکارە.

لەکەوچکیئاسایی.
کەوچکیئایسکریمپانەو
سەرێکیڕێکیهەیە. ٨



سەدەی

سەدەی

سەدەی

سەدەی

سەدەی

کەوچکیئایسکریمپانەو
سەرێکیڕێکیهەیە.

کەوچکیچای
بەستوو،
درێژترین
کەوچکەبۆ
تێکەڵکردن.

کەوچکیچاسێیەکی
کەوچکیئاساییە.

دەسکی کەوچک لە ڕووی درێژی و پانییەوە
هەمەجۆرە، بەپێی سروشتی بەکارهێنانی، 
هەیانە دەسک باریک و درێژ، هەشــیانە 
                           دەسک پان و کورت.

ڤایکینگەکان کەوچی بڕۆنزیان بەکاردەهێنا،
کە بە ئەسکۆی دەچوو.

بەریتانیا

ڤایکینگ

ئەمریکا

ئەڵمانیا

ڕووسیا

کەوچکێک لە مسی سوور )مس و زینک(،
کە هی خێزانێکی ئەمریکیە لەو سەردەمەدا.

شێوەکانی کەوچک زۆربووە و
لەو سەردەمەدا کەوچک بە بەردی بەنرخ 

دەڕازێنرایەوە.

کەوچک
لە سەردەمی نوێدا

لە پۆاڵ دروست دەکرێت،
کە ژەنگ هەڵناهێنێ.

چەند کەوچکێکی لە زیو دروستکراو،
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ڕووسیای تزاری،

کە زۆر کەشخە بوون.
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نووسینی:ئا.دیدیرۆ،ئـ.مولەر
نیگار:سی.دیویکس

بۆفارسی:بەهارەئیجتیهادیان
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

زەك
ئەستێرەیسینەما

بەشی
جان و زەك و هریت دەیانەوێت وێنەی
بەشێك لە كارتۆنەكە لە ماڵی زەك بگرن.

فیلمێكیجوان
ڕۆژێك زەك،  لە كاتێكدا كە ماندوو و شەكەت بوو و 
كۆڵەپشتەكەی بە دوای خۆیدا ڕادەكێشا، گەیشتە یانەكە. 
هاوڕێكەی جان پرسی: »چی بووە؟ یەكێك لە یارییە 

كۆمپیوتەرییەكانت شكاوە؟«
یاری  بوو  خەریك  نا،  خۆم  »یارییەكانی  وتی:  زەك 
خوشكەكەمدا  سیدییەكانی  بەسەر  كە  دەكرد،  سكێتم 

ڕۆیشتم!«
كامسیدییە؟

كەروێشكە
بچووكەجوانكیلەكە.
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جان دەستی كرد بە پێكەنین و وتی: »كارتۆنە مندااڵنەکە 
دەڵێیت؟ بە هیچ شێوەیەك گرنگ نییە!«

- دەزانم، بەاڵم خوشكەكەم زۆر حەزی لەو كارتۆنەیە.
و  ناڕەحەت  زۆر  كارناكات،  دییەكەی  زانی سی  كاتێك 

توڕە بوو. باوكم و دایكم داوایان لێ كردم كە دانەیەكی
تری بۆ بكڕم.

واتەدەبێتبەتەواویپارەی
بەڵێ،گیرفانتئەوكارتۆنەبكڕیت؟

بەاڵمكێشەكە
ئەوەیەكەمن
هیچپارەیەكلە
گیرفانمدانییە.

زەك بە داماوییەوە وتی: »دوو هەفتە لەمەوپێش 30دۆالرم 
لە دایە گەورەمەوە بە دیاری وەرگرت، بەاڵم كارتی یارییم 
پێ كڕی. دایكم و باوكم وا دەزانن من هێشتا ئەو پارەیەم 

ال ماوە!« جان وتی: »وای خوایە گیان!«
لـەو كاتـەدا ڕاهێنەرەكـە هەموویانی ئاگاداركـردەوە،  هـەر 

كە بەرەو گۆڕەپانەكە بڕۆن.

كەوایەتۆخراپ
گیرتخواردووە!

زۆرخراپو
ناشزانم

چكارێكبكەم!

كتوپڕ بیرێك بە مێشكی جان دا هات: »خۆمان دەتوانین 
هەندێك لە بەشەكانی كارتۆنەكە دروست بكەین و خۆمان 
كامێراكەی  بە  كە چۆن  من شارەزام  بگێڕین!  تێدا  ڕۆڵی 

باوكم كاربكەم.«

تروسـكەی شــادی لــە چاوەكانی )زەك(ەوە دەركەوتن:
»بیرێكی زۆر دروستە! چیرۆكی ئەم كارتۆنە زۆر سادەیە، 

هەر لەبەرئەوە دروستكردنیشی كارێكی گران نابێت.«
جان وتی: »كارە هونەرییەكانی بۆ من! تۆ دەتوانیت ڕۆڵی 

كەروێشكە بچووكەكە بگێڕیت!«

زەكوادیارەئەمڕۆزۆرخۆشحاڵیت.
ئومێدەوارمچیمەنییاریگەكە
وەكسیدیبەسەریەكدا

نەشكێنیت!

زەك خۆشحاڵ بوو و وتی: »تەنها 
ڕۆڵبینینی  بۆ  پێویستە  كچێكمان 

دایكە كەروێشك.«
دواتر بە خۆشحاڵیەوە بەرەو الی 

یاریگەكە ڕۆیشت.

كاتێك ئەوان لە گۆڕەپانەكە هاتنە دەرەوە، بەرەو پەنجەرەی 
پۆلی هونەر ڕۆیشتن، تا بانگی هریت بكەن. هریت قەڵەمەكەی 

دانا و هاتە الی پەنجەرەكە و وتی: »چی بووە؟«

جان ڕوونی كردەوە كە دەیانەوێت سبەی فیلم دروست بكەنو 
ڕۆڵێكیش هەیە كە ئەو دەتوانێت بیگێڕێت.

هیچكاتێكحەزت
كردووەلەفیلمێكدا

ڕۆڵببینیت؟

فیلم!
هریت سەیرێكی )زەك و جان(ی كرد، زۆر خۆشحاڵ 

بوو كە دەیانەوێت لە فیلمێكدا ڕۆڵێكی بدەنێ.
- فیلم دروستكردنەكە لە كوێیە؟

كاتژمێر  لە  باوكم  و  دایكم  ئێمە.  ماڵی  لە  شەممە،   -
دووەوە تا چوار لە ماڵەوە نین.

بۆچینا؟
منیشبەشداردەبم.

زۆرباشە،ئەمڕۆ
گفتوگۆیەكیباشت
بۆدەنووسین.
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بەشی
جان و زەك و هریت دەیانەوێت بەشێك 

لە كارتۆنەكە لە ماڵی زەك وێنە بگرن.

كەروێشكەبچووكەجوانكیلەكە
بەشی یەكەم

و  پێداویستی  ئەو  تەواوی  جان  و  زەك  شەممە  ڕۆژی 
جلوبەرگانەیان کۆکردەوە، كە بۆ فیلم دروستكردن پێویست 
دایكت  و  دایكم  وتی: »چاكەتە چەرمییەكەی  جان  بوون. 
پاژنە بەرز و دوو دانە گوێی  بۆ كەروێشكەكان، پێاڵوی 
پێویستمان  كە  بێت  شتانە  ئەو  هەموو  وابزانم  كارتۆنی! 

پێیەتی!«

چەند خولەكێك دواتر زەنگی 
ماڵەكە لێی دا و زەك ڕۆیشت 

كە دەرگاكە بكاتەوە.

ساڵوهریت،ئامادەیتڕۆڵی
دایكەكەروێشكبگێڕێت؟

دایكە
كەروێشك؟

بچووكە  كەروێشكە  كارتۆنی  لە  بەشێك  دەمانەوێت   -
جوانكیلەكە دروست بكەین.

هریت بە  سەرسوڕمانەوە وتی: »ئەو فیلمە سەرسوڕهێنەرەی 
كە وتت، ئەمە بوو؟!«

ئامادەكردووە،  تەواومان  جلوبەرگی  »ئێمە  وتی:  زەك 
خۆت دەتوانیت بیبینیت.«

جان وتی: »من كامێرای باوكمم هێناوە، كە بە تەواوی 
نزیكە لە وێنەی فیلمە ڕاستیەكانەوە.«

زۆرباشە،
جلەكانتانلەبەربكەن،ئێستائامادەم...

تامنكامێراكەدەهێنم.

چەند خولەكێك دواتر، ئەو كاتەی جان گەڕایەوە، سەری 
سوڕما  لەوەی كە بینی. دوو دانە شتی نیوە كەروێشك و 
نیوە مرۆڤ لەناو چاكەتی گەورە و بچووكدا هەڵدەپەڕین.
هریت بەو پێاڵوە پاژنە بەرزانەوە زۆر پێكەنیناوی بوو.

هاروهاج!خۆتبەوشێوەیەلێمەكە
ئەگەردەتوانیت
بمگرەدایكەگیان.

هەردووكتانزۆرباشن،زۆرجوانڕێكەوتووە.

دەقە  »ئەو  وتی:  و  كردەوە  ڕێك  گوێیەكانی  هریت 
باشەی بۆ منت نووسیوە لەكوێیە؟ دەمەوێت بیبینم.«
زەك وتی: »ڕاستیت دەوێت، كات نەبوو بۆت بنووسم.«

باسەیریبەشەكانی
سیدییەكەبكەینو
پێکەوەبینووسین..

ئەوبەری  بۆ  دا  بازی  زەك 
دییەكەی  سی  و  ژوورەكە 
دەرهێناو  مێزەكە  ژێر  لە 
دەستی كرد بە خوێندنەوەی 

بەشەكانی: 

- كەروێشكە بچووكەكە، گەرماو، كەروێشكە بچووكەكە لە 
كاتی خەوتندا، كەروێشكە بچووكەكە و زەاڵتە گەورەكە.....«

لێرە16بەشهەیە
كەدەتوانینلەناویاندا

هەڵبژێرین.

ناتەوێتهەموویبەدەنگیبەرز
بخوێنیتەوە.وەرەلە
بەشیگەرماوەكەوە
دەستپێبكەین. ١2



بەشی

ئامادەی  گەرماوەكە  لە  ئەوان  تر  كەمێكی  پاش 
وێنەگرتن بوون. هریت سەیری دڵۆپە ئاوەكانی كرد و 

وتی: »پێویستە بەلوعەكە بگریتەوە!«
زەك وتی: »ئێستا نابێت گوێڕایەڵت بم، چونكە هێشتا 

دایكم نیت!«
جان وتی: »ئێستاكە نا، بەاڵم تا سی چركەی تر دەبێتە 

دایكت. ئامادەیت؟ دەتەوێت دەست پێ بكەین!«
سەرەتا  »ئارامبە،  وتی:  و  ڕاوەشاند  سەری  هریت 

دەبێت مەشق بكەین.« 
     هریت كەمێك بۆ دواوە 
           کشایەوە و لەناكاو
                  گەیشتە الی

                  زەك.

تەواویجەستەتخۆاڵویە،دووبارە
لەناوكێڵگەیگێزەرەكانخۆت

پیسكردووە؟

بەڵێدایكە!

زۆرباشە!
دەزانیتچیت
پێویستە.

خۆشۆردنێكی
باش.

نا،
دایكە،نا!

باشەدایكە!كوڕێكیباشبە!

بەشی گەرماوەكە زۆر سەختو 
دژوار بوو, لەبەرئەوە بڕیاریان دا 

بەشێكی تر دروست بكەن

خەوەنووچكە
بەشی یەكەم

ئاوەكە هێنایە دەرەوە. لە  زەك سەرە تەڕبووەكەی 
جان  دەچۆڕا.  ئاو  الشەیەوە  شوێنێكی  هەموو  لە 
هیچ  ئیتر  نییە!  باش  بە هیچ شێوەیەك  وتی: »وای 
لە كەروێشك ناچێت!« هریت وتی: »ئەرێ. بەو جلە 

تەڕانەوە لە مشكێكی گەورە دەچیت!«
زەك وتی: »ئێستا چ كارێك بكەین؟«

- لەوانەیە وا باشتر بێت وێنەی بەشی خەوتنەكە بگرین!
سەرەتادەبێتجلەكان

وشكبكەینەوە
وشك  جلەكان  وشككردنەوە  ئامێرێكی  بە  توانیان  دواجار 
بكەنەوە، بەاڵم جلەكان وا دەهاتە بەرچاو كە كەمێك سووتابن. 
دەهێنا،  خورییەكەدا  بەناو  پەنجەكانی  كە  كاتێكدا  لە  جان، 
وتی: »ئێستا زیاتر لە ڕێوی دەچیت!« هریت پرسی: »تەختە 

خەوی بچووكمان نییە بۆ خەوتنی كەروێشكی بچووك؟«
زەمینەكەیە. ژێر  لە  هەمانە  »بۆچی،  وەاڵمیدایەوە:  زەك 
وەرە  لەوێیە،  هەر  خوشكەكەشم  یارییەكانی  پاشماوەی 

بەیەكەوە بڕۆین!«

كەلوپەل و تەختە خەوەكەی ساتیایان بە زەحمەت هێنایە 
زەك  ژوورەكەی  تا  دەستبەكاربوون،  دواتر  دەرەوە. 

بگۆڕن بە ژووری منداڵێك.
جان لەناو ئامێرەكەوە سەیری ژوورەكەی دەكرد و وتی: 

»كەلوپەلەكان لەكوێ دابنێین.«

ورچەكەتەنهایەكگوێچكەی
هەیە،لەوالتردایبنێنبۆئەوەی

دەرنەكەوێت!

سندوقەكەبخەنە
شوێنێكەوە.

باشترەلەناو
فیلمەكەدا
نەبێت!

»بە  پرسی:  و  دۆزییەوە  شیرێكی  شووشە  هریت 
بڕوای ئێوە شیر بكەینە ناوییەوە؟« زەك وەاڵمیدایەوە: 
»بیرۆكەیەكی باشە! لەناو كارتۆنە ڕاستیەكەدا كەروێشكە 
بچووكەكە بە تەواوەتی شـیر و شلەمەنی دەخواردەوە، 

بۆ ئەوەی درەنگتر بخەوێت!«
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٤ بەشی
بەشی خەوتنەكە زۆر سەختە. هەر لەبەر 
ئەوە جان بەشێكی ئاسانتری هەڵبژاردووە

لەسەر  زەك  و  بوون  وێنەگرتن  ئامادەی  ئێستا 
تەختەخەوەكە بوو. جان وتی: »خەوتن، بەشی یەك!«
هریت بە شووشە شیرەكەوە هاتە ژوورەوە و وتی:

زەك بەرزبووەوەو 
سەری دای 

لەو یارییانەی 
كرابوون بە تەختە 

خەوەكەوە.

كەروێشكەبچووكەكە
كاتیخەوە.

ئامادەم

ئااای
بەردەوامبن،
كاتیتۆماركردن
الیدەبەم!

زەك لەسەر تەختە خەوەكە دانیشت و سەری تەكاند.
هریت لە نزیكەوە هات و وتی: »نازی، نازی، كێشە نییە 

وەرە شیرەكەت بخۆرەوە و بخەوە!«
زەك كەمێكی لێ خوارد و دواتر هەمووی تفكردەوە.

جان سەیری )هریت(ی كرد و وتی:
زۆرگەرمبوو.واااای،            - كێشە چییە؟

هریت بە شەرمەزارییەوە وتی: »وااای، ببورە! خستمەوە 
ناو مایكرۆكەوە، بۆیە گەرم بووە. وام زانی بەو جۆرە 
شووشەكە  سەری  كە  بینی  لەناكاو  سروشتیترە.« 

كراوەتەوە و هەموو شیرەكەش ڕژاوە.

دەتوانین،تەنهاناتوانینفیلمێكیتەواودروستبكەین
دەبێتوێنەیبەشێكی
ئاسانتربگرین.

ئەوان هەموو پێداویستیەكانی منداڵەكەیان لەوێ البرد و 
ئامادەبوون تا بەشی سێیەم وێنە بگرن. جان سەیرێكی 
دەبوایە  »ئاهای،  وتی:  و   كرد  سیدییەكەی  بەشەكانی 

سەرەتا ئەم بەشەمان وێنە بگرتایە!«
هریت وتی: »كام بەش؟«

- بەشی زەاڵتە گەورەكە زۆر ئاسانە. هیچ كێشەیەكمان 
بۆ دروست نابێت، چونكە لەناو باخچەی سەوزەواتدایە.

زۆرباشدەبێت،
دوێنێدایكمهەموو
سەوزەكانیكڕیووە.

ئەوان هەموو مۆبیلەكانیان بە دیوارەكەوە نووساند.
زەك و هریت تەماتە و گێزەر و باینجانەكانیان لەسەر 
زەوییەكە باڵوكردەوە. هریت، لە كاتێكدا كە كاهوویەكی 
گەورەی سەوزی لەدەستدا بوو، وتی: »زەاڵتەكە لە 

كوێ دابنێم؟«
زەك وتی: »لە نزیك تەماتەكان.«

هەرچیوێنەیەكمان
گرتووەدەیسڕمەوە.

جان پایەكانی كامێراكەی جێگیر كرد.
- باشە، ئێستا دەتوانم وێنەیەكی زۆر باش بگرم.

هەموویانی  بۆ  زەك  بوو،  ئامادە  شتێك  هەموو  كاتێك 
ئەو  ڕووبدات.  چی  دەبێت  بەشەدا  لەم  كە  ڕوونكردەوە 
زەردەخەنەیەكی بۆ هاوكارەكانی كرد، دەیزانی ئەم جارە 
ئەم  بڕوایەدام  »لەو  وتی:  هریت  دەبێت.  باشتر  دۆخەكە 

جارە هەموو شتێك بەرەو باشتر دەڕوات.«
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ژوورەكە  ئەوەی  بۆ  هەیە.  »بیرۆكەیەكم  وتی:  جان 
لیمۆ  ئاوی  لە  بێت، دەتوانیت كەمێك سوود  ئاسایی 

وەربگرین.«

لیمۆ؟شێتبوویت؟فەرشەكە
پیسدەكەیت.دەبێتسوود

لەئاووەبگرین.

كاتێك هەموو شتێك ئامادەبوو، جان سەیرێكی كامێراكەی 
كرد و وتی: »ئامادە، یەك دوو سێ!«

ئەوان دەستیان كرد بە هەڵبەزودابەز لە باخچەكەدا.
زەك وتی: »من دەچمە دەستشۆری!« دوای ئەوە خێرا 
ئاوی لە گیرفانی دەركرد و ئاوی كردە سەر كاهووەكە، 

بە شێوەیەك كە هیچ دیارنەبێت....

هریت وتی: »بیرۆكەیەكی باش بوو، كە سوودت 
لە كەلوپەلەكانی گەرماوەكەی ساتیا وەرگرت!«

لە  بتوانێت  تا  كردەوە،  پایەكانی  لە  كامێراكەی  جان 
)هریت(ی  بە  دواتر  بگرێت.  كاهوەكە  وێنەی  نزیكەوە 
دەبێت  لێرە  كارەكەوە،  گیان، خێرا بچۆرە  وت: »دایە 

تووڕە ببیت!«
هریت چەند خولەكێك بیری كردەوە و لە ناكاو بەرەو

                             الی زەك ڕۆیشت:
هەیبچووكیوریاو
چاالك!منتۆمفێركرد
كەچۆنلەسەر....

كتوپڕ دەستی كرد بە پێكەنین و كەوتە سەر زەوی. ئەوەندە 
پێكەنی كە ئەوان تێنەدەگەیشتن چی دەڵێت. لە كۆتاییدا وتی: 

»ناتوانم جڵەوی خۆم بگرم، زەك منی خستە پێكەنین.«
زەك وتی: »تاوانی من نییە، گوێیەكانم شلوشێواو بوون.«

جان وتی: »ئیتر تەواوی بكەن، ڕێك ببنەوە! لە سەرەتاوە 
دەست پێ دەكەینەوە، ئەگەر زەك تۆ دەخاتە پێكەنین، تەنها 

سەیری كاهوەكان بكە!«

لە  ڕێگە  توانی  هریت  خراپبوون،  جار  چەند  دوای 
پێكەنینەكانی بگرێت و توڕەبوو و وتی: »ئەی بچووكی 
هاروهاج! من بە تۆم وت كە نابێت لەسەر خۆراكەكان 

میز بكەیت؟«
زەك لە پشت كەمێك كەوەرەوە خۆی شاردەوە.

یكەمنهیچ
بەاڵمدا

رەیەكیترم
چا

نەبوو!

وەرەئێرە

ئاقڵتبكەم!
تا

زەك دەستی بە جووڵە كرد و كەوتە سەر تەماتەكانو 
هەموویان لەسەر ڕووی فەرشەكە تلیقانەوە. جان وتی: 
»زۆر باشە.« )هریت(یش هێشتا هەر خەریك بوو لە 

)زەك(ی دەدا.

جان ناچاربوو بێتە یارمەتی تا هریت واز لە لێدانی 
زەك بهێنێت. جان وتی: »زۆر ئاسایی بوو!«

هریت وەاڵمیدایەوە: »بە ڕاستی؟«

یارمەتی،یارمەتی!كوڕیخراپ!
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بەشی
بەبوونی ئەو هەموو كێشەوە هاوڕێیان پێكەوە لە 
بەشێكی باخچەی سەوزەواتەكە وێنەكەیان گرت و 

ئێستا زەك سی دی خوشكەكەی ئامادە كردووە

زەك كەوتبووە سەر زەوییەكە و سەیری پەڵە گەورەكانی 
دەكرد. بە ترسەوە وتی: »باوكم و دایكم دەمكوژن.« بە 
خێرایی بەرەو چێشتخانەكە ڕۆیشت و بە ئیسفەنجێكی 
تەڕەوە گەڕایەوە و دەستی كرد بە پاككردنەوە، بەاڵم 
هیچ كاریگەریی نەبوو، هەموویــان بەترســەوە ســەیری

                                    یەكتریان دەكرد.
كێشەیپەڵەیتەماتە

ئەوەیەكە
پاكنابێتەوە.

ئێستاچیبكەین؟

قەنەفەكە  »دەتوانن  دا:  زەك  مێشكی  بە  هات  بیرێك 
بهێننە ئێرەوە تا پەڵەكە دیارنەبێت، من هەر ئەو كارەم لە 
ژوورەكەی خۆم كرد تا پەڵەی مەرەكەبەكە دیار نەبێت، 

تا ئێستاش هیچ كەسێك پەی پێ نەبردووە...«
جان وتی: »باشە، تۆ ئەو كارە ئەنجام دەدەیت، من فیلمەكە 
دەخەمە سەر سی دی.« تەلی كامێراكەی كردەوەو ئەوی 

پەیوەست كرد بە كۆمپیوتەرەكەوە.

بەشێكیتایبەت
باوك و دایكی زەك تا دوانیوەڕۆی ئەو ڕۆژە نەهاتنەوە 
ماڵەوە. هەر لەبەرئەوە ئەوان تا ئەو كاتە هەموو شتێكیان 
ڕێكوپێك و پاك كردەوە، )هریت و جان(یش یارمەتیان 
دا لە پاككردنەوەی گەرماو و ژووری میوانەكە. ماڵەكە 
»جێی  وتی:  جیكینز  بەڕێز  دەدرەوشایەوە.  پاكیدا  لە 

سەرسوڕمانە! ژووری میوانەكە دەڵێی گۆڕاوە!«
زەك وتی: »ئۆو، من كەمێك قەنەفەكەم بردۆتە دواوە، تا 

زۆر لە تەلەفزیۆنەكەوە نزیك نەبێت!«

بە  شاردبووەوە،  پشتی  لە  دی(یەكەی  )سی  ئەو 
پێكەنینەوە وتی: »من شتێكی سەرنجڕاكێشم بۆ ساتیا 
هەیە!« دایكی دەستی برد بۆ سەرەوە و وتی: »زۆر 
باشە، واتە تۆ دانەیەكی تر لە سی دیی )كەروێشكە 

بچووكە جوانكیلەكە(ت كڕیوە؟«
زەك وتی: »بۆی چوویت!«

دەمەوێتهەرئێستابیبینم!بچكۆلەوجوانكیلەبدەبەمن!جوانكیلە!ئایگیان!كەروێشكیكەروێشكیبچكۆلەو

ئارامبەساتیا!

بەڕێز جیكینز )سی دی(یەكەی خستە ئامێرەكەوە و ئەوان 
)زەك و هریت( یان بە جلوبەرگی كەروێشكەوە لە باخچەی 
سەرسوڕمانەوە  بە  باوكی  و  دایك  بینی،  سەوزەواتەكە 

سەیرێكی یەكتریان كرد و بەڕێز جیكینز وتی:
- باوەڕم نەدەكرد تۆ و هریت لەم فیلمەدا بن؟

ساتیا لە خۆشحاڵیدا چەپڵەی لێ دەدا.

هێی؟!زەكهەرئەوكەروێشكە
بچكۆلەجونكیلەیەیە!
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زەك بە سەرسوڕمانەوە پرسی: »ئێوە تێگەیشتن كە 
ئەو دوو كەسە ئێمەین؟«

دایكی بە مڕومۆچییەوە وتی: »ئەوە چاكەتەكەی منە 
یان خەریكە خەو دەبینم؟«

بەڕێز جیكینز سەری ڕاوەشاند و وتی: »نەخێر ئەوە 
ئەو ڕەنگە نییە، لە چاكەتەكەی تۆ تۆخترە.«

                 زەك هیچ قسەیەكی نەكرد و تەنها 
                  سەیری فیلمەكەی دەكرد.

ئاژەڵیپیسیبچووك!منپێت
نیشاندەدەم،كەچۆنلەسەر
خواردنەكەیئێمەمیزدەكەیت؟

هریت توڕە دەهاتە بەرچاو و خەریك بوو هاواری 
دەكرد. بەڕێز جیكینز وتی: »هاوڕێكەت ئەكتەرێكی 
باشە.« ساتیا لە خۆشحاڵیدا لەسەر قەنەفەكە هەڵبەزو 
دابەزی دەكرد: »واای من زۆر حەزم لە كەروێشكە 
بچكۆلەكەیە.« بەڕێز جیكینز، لە كاتێكدا كە لە نزیك 
كچەكەی وەستا بوو، وتی: »وا دیارە خوشكەكەت 

زۆر خۆشحاڵ كردووە!«

كرد. ئەوانی  سەیرێكی  خۆشحاڵیەوە  بە  زەك 
دروستكردنی فیلم كارێكی ئاسان نییە، بەاڵم نرخی خۆی 
هەیە! بیرۆكەكەی جان لە ڕاستیدا زۆر سەرنجڕاكێش 

بوو. كتوپڕ هەموو وازیان لە خۆشیەكانیان هێنا.
كەروێشكە بچووكەكە كەوتە سەر تەماتەكان.

فەرشەكە!
دایكوباوكم
دەمكوژن.

كێشەلەوەدایە
كەپەڵەكانیتەماتە

پاكنابنەوە.

فیلمەكە بەردەوامبوو و 
زەك لەو دۆخەدا بوو 

كە خەریكبوو فەرشەكەی 
پاك دەكردەوە، بەاڵم 
دەركەوت كە ناتوانێت.

زەك لەو كاتەدا ئارەزووی دەكرد كە زەوی شەق بەرێتو 
بچێتە ناویەوە. ئەو ورتەورتی دەكرد: »جان بیری چوو 

كە كامێراكە بكوژێنێتەوە.«

دەتوانیتقەنەفەكەڕابكێشیتتاپەڵەكاندابپۆشن.
منلەژوورەكەیخۆمهەرئەوكارەمكردووە،

مێزەكەمڕاكێشاوەبۆئەوەیپەڵەیمەرەكەبەكەدیارنەبێتو
دایكوباوكیشمتائێستاپەییانپێنەبردووە.

سوپاستدەكەم
كەئەوەتبەئێمەوت.

خۆشحاڵینكەهەموو
بەشەكانیفیلمەكەت
وازلێهێناوەو

پاكتنەكردوەتەوە.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتیکەشتیژێرئاو
زۆرحەزدەکەم
وەکماسی
بچمەناو

قوواڵییئاو،
بەبێئەوەی
تەڕببم.

کەواتەکەشتی
ژێرئاوتپێویستە.

کەشتیژێرئاو
چییە؟

کەشتیژێرئاوکەشتییەکەدەتوانێتبەژێرئاوداهاتوچۆبکاتو
بچێتەناوقوواڵییزەریاودەریاکانەوە.دووجۆرکەشتیژێرئاو

لەئارادان:کۆنکەبەسوتەمەنیوکارەباکاردەکات،
نوێکەبەوزەیئەتۆمیکاردەکات.

کەشتیژێرئاوچۆن
دەچێتەژێرئاوو
دێتەدەرەوە؟

لەنێواندیواریدەرەوەوناوەوەیکەشتیژێرئاودا
بۆشاییەکهەیەکەپڕدەکریتلەهەواتاکەشتیەکە
وەکباڵۆنبەرزبێتەوەبۆسەرئاو،کاتێکیشپڕدەکرێت

لەئاوقورسدەبێتوژێرئاودەکەوێت.

بیرۆکەیەکی
ناوازەیە.
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کەشتیژێرئاوکلکێکوپەروانەیەکی
هەیەبۆئاڕاستەکردنیوچەندین
ژووریتێدایە،وەکژووریبزوێنەر،
ژووریسەرکردایەتیوژووری
کەشتیوانەکان،هەروەهاڕاداری

پێوەیەبۆپشکنینیچواردەوەریخۆی
لەقوواڵییدەریادا.

بەڕاستیکەشتیژێرئاو
داهێنانێکیئاڵۆزە.

بەاڵمپێتنەوتم،
مرۆڤبۆچیکەشتی
ژێرئاوبەکاردەهێنێت؟

کەشتییژێرئاوبۆچەندینمەبەست
بەکاردەهێنرێت،وەکلێکۆڵینەوەی
زانستی،گەشتوگوزاروجەنگ.

منلەکەشتیژێرئاوی
سەربازیدەترسم،
چونکەبەماسیی

زەبەالحیدڕندەدەچێت.

هاهاهاها..
بەاڵمکەشتی

ژێرئاویگەشتوگوزار
ترسناکنییە
هاوڕێ

ترسنۆکەکەم.

کەواتەمنسواریکەشتی
ژێرئاویگەشتوگوزاردەبم
بۆبینینیسەیروسەمەرەی

ناوزەریاکان.
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پۆنیە بچکۆلەکەم
نەوەی نوێ
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جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەهاسەبەتە ئارامەکە

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.

یارییەكەپاشكەمێكیتر
دەستپێدەكات،پێویستەخێرا
بڕۆینبۆژووریجلوبەرگگۆڕین.

یارییەكە
یەكالكەرەوەدەبێت.
پێویستەنازناوەكە
بەدەستبهێنین

ئەگەرهاوكاری
یەكتربینویاریزان

تۆپالیخۆیگلنەداتەوە،
بێگومانبراوەدەبین.

هاوڕێكەمباشتپێكا.
پێشتدەدەینەوەبۆژووری
جلگۆڕین،كاتێكلەفەكەت
خوارددەبێتپێمانبگەیتەوە.

دەبێتدواترپێیانڕابگەیەنم
كەپێویستەپاشماوەكانیانلە

سەبەتەکەدادابنێنبۆپاراستنی
پاكوخاوێنییانەكەمان.

سوپاستدەكەمسامان
كەپاشماوەكانتلەسەرزەوی
جێنەهێشتوهەڵەیهاوڕێكانت

ڕاستكردەوە.

ئەوەشتێكە
لەمنداڵیەوەفێریبووم.
فێربوومكەپارێزگاریلە
پاكوخاوێنیهەرشوێنێك
بكەمكەلێیدەبم.

نایابەسامان،
پاكوحاوێنی
ئاكارێكیجوانە.

بەڵێ،
پاكوخاوێنی
لەباوەڕەوەیە.

خێزانەكەمزۆرگەورەیەسامان،
لەهەمووگۆشەیەكیواڵتهەن:

لەماڵەكەتان،لەوێستگەیپاسەكان،لە
قوتابخانە،یانەیوەرزشوباخچەكان.
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منوخێزانەكەمهەمیشە
ئاگاداریدانانیپاشماوەكاندەبین
لەشوێنیدروستیخۆیان،

تاشوێنەكانبەجوانیوپاكوخاوێن
بمێننەوە.

تكایەئامۆژگاریخەڵكو
ئەوانەبکەكەلێتەوەنزیكن
تاهەمانکاربكەن.

بەڵێنتپێدەدەمكە
هەڵمەتێكیهۆشیتاركردنەوەلە
نێوانهاوڕێكانوناسیاوەكانمدا
بەرپابکەمبۆپارێزگاریكردن

لەپاكوخاوێنی.

نامەوێتكاتیزیاترت
بگرم،هیوایسەركەوتنتبۆ
دەخوازملەیارییەكەدا.

دەستپێکردنی
یارییەکە

سەروەربەخێرایی
تۆپەكەمبۆبنێرە.

بیگرە

سامانلێدانێكیموشەكی
لەتۆپەكەدا.

نایابە
هاوڕێكەم.

گۆڵی
بردنەوەت
نایابەئەوانتۆماركرد.

پاشماوەكانلەناو
فێریوانەكەمندادادەنێن.

بوون.
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ئەمە ناسنامەی منە
ناویزانستی: كانیز لۆپۆس ئاركتۆس

ناویگشتی:گورگی سپی، یان گورگی جەمسەری،
               یاخود گورگی جەمسەری باكوور.  

 ڕیزبەندی: گۆشتخۆر
خێزان:كانیدایی وەك چەقەڵەكان، گورگەكانی بیابانی

         ئەمەریكای باكووری و ڕێوییەكان.
خۆراك: گای كێوی، ئاسكی كەنەدایی، ئاسكی باكووری، 

          مشكی بیابانی جەمسەری باكوور،
          كەروێشكەكانی جەمسەر.

من گورگە سپیم!
خۆشحاڵم بە ناسینتان

لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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ئەوڕۆژەیكەڤینسنتهات
تا ئەو ڕۆژە هێشتا مرۆڤەكان منیان نەبینیبوو، بەاڵم ئەو 
ڕۆژەی بەڕێز ڤینسنت مونیر بڕیاری دا وێنەم بگرێت، 

هات بۆ كەنەدای باكووری، ئەو شوێنەی زیاتر
لە 400 كیلۆمەتر لە هەر شار و گوندێكەوە دوورە.

ئەوكاتەیڤینسنتمنیبینی
ڤینسنت تەنیا یەك چادری بچكۆلەی هەبوو كە تیایدا 

دەمایەوە. ئەو زیاتر لە یەك هەفتە لە بیابانی سەهۆڵبەندان 
مابووەوە، بەبێ  ئەوەی تەنانەت یەك ئاژەڵیش ببینێت.

ئەو ڕۆژە ڤینسنت لەناكاو گوێی لە دەنگێك بوو، دەنگی 
قرچەقرچی بەفر بوو لە بادا، یان ورچێكی جەمسەری لەو 
نزیكانە بوو؟ هیچ كامیان! من لەوێ  بووم، یەك گورگی تەنیا. 2٦



ڤینسنتبەبێدەنگیلەناوچادرەكەیدادانیشت
هەرچی جلوبەرگی هەبوو پۆشیبووی، چونكە پلەی 
گەرمی هەوا 40 پلە ژێر سفر بوو! ئەو تەنیا سەیری 
منی دەكرد و دەیبینی كە یەك گورگی گەنجی نێر 

لەوانەیە بە ناچاری خێزانەكەی جێهێشتبێ.

چادرەكەی  دەوری  لە  ڕۆژ  دوو 
قاچی  سێ   سووڕامەوە.  ڤینسنت 
و  دەگرت  ددانەكانم  بە  كامێراكەیم 
دەگرت.  چادرەكەی  تەنافی  لە  گازم 
تا ئەوەی بێ  خەیاڵی ڤینسنت چوومە 
ڕاوە كەروێشك، بەاڵم ڤینسنت لە من 
بێ  خەیاڵ نەبوو و كەوتبووە شوێنم.
دەدزییەوە. خۆم  ڤینسنت  لەبەردەم 
نەمتوانی چەند دانە كەروێشك ڕاوبكەم. 
بۆ یەك گورگی تەنیا و سەڵت، تاقەت 
پەیداكردن بۆ ناوچەیەكی سەخت زۆر 

دژوار بوو.
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ئەوكاتەیڤینسنتخزموناسراوەكانیمنیبینی
خۆرئاوا بوو، ڤینسنت هێشتا بە دووربینە بچووكەكەی سەیری ئەمسەر و ئەوسەری دەكرد.

چەند دانە وێنەی تاریك و بچووكی بینی. بەڵێ ، یەك دەستە لە خزم و ناسراوە باشەكانی من بوون، 
چادری ڤینسنتیان لە چەند كیلۆمەترێكەوە دیبوو. سەریان سووڕمابوو و بەرەو الی چادرەكە دەهاتن.

ئەوكاتەیزانیممرۆڤەكانئازان
وەك  كۆبووینەوە.  ڤینسنت  لە  دوورەوە  لە  ناسراوەكانم  و  خۆم 
نەترسا.  شێوەیەك  هیچ  بە  ڤینسنت  دەستكەوتبێ.  نێچیریان  ئەوەی 
وەك ئەوەی هیچ هەست بە ترسیش نەكات. خەریك بوو گێژ دەبووم. 
ڤینسنت نەك هەر هیچ نەدەترسا، خۆشحاڵیش بوو! گورگەكان یەك 
لەناو  خێزانمان  گەورەترین  مانەوە.  چادرەكە  دەوری  لە  كاتژمێر 
بەفرەكەدا دانیشت. گەنجترینمان زۆرزان و گوێڕایەڵ بوون و تەنافی 

گالیسكەكەی ڤینسنت یان ڕادەكێشا! 2٨



ئەو گورگانەی ڤینسینت وێنەی 
ڕاوچییان  كات  هیچ  دەگرتن، 
نەترسانو  ئەوان  بوو.  نەبینی 
نزیكی )ڤینسنت(یش نەبوونەوە. 
ڤینسنت بینی كە گەورەی هۆزو 
ددانەكانی  ئێمە  خزمەكانی 
كە  دا،  گەنج  گورگێكی  پیشانی 
لە نزیكییەوە وەستا بوو. چەند 
گەنجەكە  گورگە  دواتر  ساتێك 
لە  گازێكی  و  پێشەوە  هاتە 

پانتۆڵەكەی ڤینسنت گرت.
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تەنیا ئەگەر دەتەوێت زیاتر لەگەڵ مندا ئاشنا بیت، ئەم بەشە بخوێنەرەوە!
من بۆ مانەوە لە سەرمادا خۆم لەگەڵ بارودۆخەكەدا دەگونجێنم.

ئینسكلۆپیدیای گورگی

كوڵكوموویپڕیپشت
من كوڵك و موویەكی پڕ

 لە پشتمدا هەیە 
كە بە زۆری سپییە.

بەدڵنیاییەوەئەمكۆتایادداشتەشمدەخوێنیتەوە!
2000 ساڵ لەمەوپێش، ئێوەی مرۆڤەكان تووتەڵەی ئێمەی گورگەكانتان بەخێو 

دەكرد. ئێمەی گورگەكان لەگەڵ مرۆڤەكاندا گەورەبووین. ئارامترینی ئێمە 
تەنانەت ئەو كاتەی بە تەواوەتی گەورە دەبوو، لە نزیك مرۆڤەكان دەمانەوە. 

مرۆڤەكان تووتەڵەی ئێمەی گورگەكانیان لە كاتی لەدایكبوونەوە دەهێنایە 
ماڵەوە. بە دروستی هەروەك سەگەكان كە ئەوانیان وەك ئاژەڵی ماڵی لە 

ماڵەوە دەهێشتەوە. مرۆڤەكان سەگەكانیان فێردەكرد لە ڕاو و 
شكار و ماسیگرتن و جەنگدا یارمەتیان بدەن. هەزاران ساڵە مرۆڤەكان 

      ئەوەندە سەگیان بەخێو كردووە كە لە ئەمڕۆدا جۆری جیاوازی زۆر
      لە ڕەگەزی سەگەكان بوونیان هەیە.

كلكیهەستەوەر
من بە كلكم هەستەكانم 

دەخەمە ڕوو و
زۆر زیرەك و بەهەستم.
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100 تا 150 سانتیمەتر
كێش: مێیەكان:20 تا 50 كیلۆگرام   نێرەكان:20 تا 80 كیلۆگرام
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بینینیباش
هەبوونی بینین و چاوێكی 
باش لە جەمسەرەكاندا 
زۆر گرنگە. لە شوێنێكدا 
كە لە سێ  مانگی زستاندا 
خۆر بوونی نییە، بەنیازم 

لە ڕووناكیی كەمی زستاندا 
نێچیرەكەم دیاری بكەم.

گوێیتیژ
گورگەكان دەتوانن 

گوێیەكانیان بە ئاڕاستەی 
جیاواز بجووڵێنن، ئەم 

جووڵەیە یارمەتی ئەوان 
دەدات كە بتوانن لوورەی 

گورگەكانی تر ببیستن،
 كە لە دەشتە پان و 

بەرینەكاندا لە مەودای زیاتر 
لە 10 كیلۆمەتردا هەن.

هەستیبەهێزیبۆنكردن
من دەتوانم بۆنی 

بەهێزی شتەكان لە 
مەودای 3 كیلۆمەتر 

یان زیاترەوە، وابەستە 
بە ئاڕاستەی هەڵكردنی 
با، دیاری بكەم. بۆنی 
من وەك بۆنی سەگ، 
هەمیشە تەڕ و شێدارە.

شەویلگەیبەهێز
من دەتوانم لە یەك ژەمە 

خۆراكیدا چەند كیلۆ 
گۆشت بجووم، بەاڵم 

چەندین ڕۆژیش دەتوانم 
بەبێ  خواردن بمێنمەوە.

پەنجەپانەكان
من لەسەر ڕووی پەنجەكانم مووی درێژم 
هەیە، بە شێوەیەك كە هەر كاتێك بە ڕێدا 

دەڕۆم لە بەفردا ناچەقم. من دەتوانم لە یەك 
ڕۆژدا 50 تا ٦0 كیلۆمەتر بە ڕێگادا بڕۆم.
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ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

دووركه وتنه وه  
له  ڕووداوه كانى ماڵ

ئاگادارى
دەرمانخواردنبن

ده رمانخواردن له  ماڵه وه  به بێ 
پرسى دایك و باوك شتێكى 

باش نییه ، ئه گه ر خوانه خواسته  
توشى ئازارێكى كتوپڕیش بووین، 
پێویسته  به  یه كێك له  ئه ندامانى 
خێزانه كه مان بڵێین تا ده رمانى 

پێویست و شیاومان 
بۆ هه ڵبژێرێت. 

و  ماڵ  له ناو  خۆمان  سه المه تیی  ئێمه  
ده ره وه ى ماڵ ده پارێزین، له به رئه وه  هه ندێك 
پێشكه ش  گرنگتان  ساده  و  ئامۆژگاریی 
ده كه ین، كه  ده سته به رى سه المه تیتان ده كات 

له  ڕووداوه كانى ناو ماڵدا. 

یارىنەکردن
بهتهباخىگاز

تا گازى لێ نەچێت و 
ڕووداوى ناخۆشى لێ 

نه كه وێته وه ، هه روه ها به  
ته واوى له  یاریكردن به  ده نكه  

شقارته  دوورده كه وینه وه  
تا زیان به  خۆمان 

نه گه یه نین.

هەڵسکەوتیوریا
لەچێشتخانە

ناكرێت ده ست له  هه موو 
ئامێرێک بده ین، یان سودیان 
لێ وه ربگرین، هه ندێك له و 

ئامێرانە  پێویستیان به  وریاییه كى 
زۆر هه یه،  تا نه بنه  هۆى زیان پێ 
گه یاندمان، وه ك: چه قۆ، چه تاڵ،  

كوپ و قاپى شوشه .
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كاتىحهمامكردن
دەبێت ئاوه كه مان شله تێن 
بێت  و نەیه ڵین سابوون 

بچێته  چاومانه وه ، هه روه ها 
ده ستكارى پاككه ره وه كانى 
حه مام نەكه ین، چونكه  پڕن 

له  ماده ى كیمیایى.

سویچوپالكىكارهبا
ده بێت به  ئاگایى و وشیارییه كى 
زۆره وه  به كاربهێنرێن و ئه گه ر 

بمانه وێ ته له فۆن یان كۆمپیوته ر 
شه حن بكه ینه وه ، ده بێت دڵنیابین له  

بێ خه وشیى ئامێره كه  و  
وایه ره كان  باش داپۆشرابن و 

ده ستمان وشك بێت.

به گشتى 
خۆمان بەدووربگرین 

له  خۆهه ڵدان له  
شوێنه  به رزه كانەوە، 

تا ئازارمان پێ نه گات، 
وه ك: بازدان لەسەر  

پلیكانه  یان 
دره ختەوە.

كاتێك له  باڵكۆن 
یان په نجه ره یه كه وه  

ده ڕوانین، دڵنیا بین كه  
له شمان نەچۆتە  ده ره وه ی 
باڵكۆن  یان په نجه ره كه   و 

خۆمان شۆڕنەکردو وەتەوە  و 
له سه ر كورسى نەوەستاوین 
تا سه یرى خواره وه  بكه ین، 

چونكه  ئه مه  هه ڕه شه یه  
بۆ سه المه تیمان.
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خوێ خوێ گرنگترینی ئەو کااڵیانەیە 
کە مرۆڤ بە درێژایی مێژوو 

ئاشنابووە پێی.

ملیۆن
تەن

چین

ویالیەتە یەکگرتووەکان

ئەڵمانیا

هیندستان

مەکسیسک

چیلی

ئۆکرانیائوسترالیا

بەڕازیل

کەنەدا

خوێی پەمبەیی هیماالیا 
لە کانێکی خوێ لە 
»خورا«ی هەرێمی 
پەنجاب لە پاکستان 

دەردەهێنرێت، 
کە کۆنترین و دووەمین 

کانی گەوەری خوێیە 
لە جیهاندا.

کۆنترین داتای مێژوویی 
دەربارەی بەرهەمهێنان و 

بەکارهێنانی خوێ دەگەڕێتەوە 
بۆ هەشت هەزار ساڵ لەمەوبەر لە 
ڕۆمانیا و ناوچەی شانسی لە چین.

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

وەرن با ئاشنابین بەو دەوڵەتانەی ئێستا ناویان لە پێشەوەی بەرهەمهێنانی خوێیە

»ساالر دی ئودیۆنی« لە 
باشووری خۆرئاوای پۆلیڤیا 

لە ئەمریکای باشوور 
گەورەترین دەشتی خوێیە 
لە جیهاندا، چونکە ١٠٥٨٢ 

کیلۆمەتر دووجا لەخۆدەگرێ، 
لە بەرزایی ٣٦٥٦ مەترەوە.
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لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

سینەما
دەستلێدانی  

سەهۆڵین
بییەوە

ەعەرە
ل

ادتەها
ئاز

ئەم خەیاڵە لە فلیمی )Frozen(دا دەبێتە ڕاستی.بە خلیسكێنە بەسەر شەقامەكاندا بڕۆن بۆ گەیشتن بە قوتابخانە! ڤیدیۆییەكان، حەوزی خۆشتن بوونەتە سەهوڵ، تەنانەت ناچاردەبن شتێك بووەتە سەهۆڵ! خێزانەكانتان، دیواری ژوورەكەتان، یارییە وا خەیاڵ بكەنەوە، کاتێک لە خەو هەڵدەستن، دەببینن هەموو 

لە شانشینی  )ئاراندیل(دا ئالسا كچی پاشا دەژی، كە توانایەكی 
نایاب و بەهێزی هەیە،  دەست بدات لە هەرشتێك دەبێتە سەهۆڵ، 

لەبەر ئەوە : بە دابڕاوی لە ژوورەكەیدا دەمێنێتەوە، تا بەبێ  
مەبەست كەس ئازارنەدات، بە تایبەتیش خوشكە بچووكەكەی )ئانا(.  
كاتێك )ئالسا( گەورە دەبێت، دەبێت بە شاژن، بەبێ ئەوەی كەس  
بە هێزە تەلیسماوییەكەی بزانێت، تا ڕۆژێكیان نهێنییەكەی ئاشكرا 
دەبێت و توانای زاڵبوون بەسەرخۆیدا لەدەست دەدات و هەموو 
شتێك  دەبێتە سەهۆڵ! كە وای لێ دەكات هەڵبێت بەرەو چیاكان، 

تا سەركێشیەكانی )ئانا( بۆ گەڕان بە دوایدا دەست پێ بكات.

)Frozen( یەكێكە لە نایابترین فلیمەكانی )جیهانی دیزنی(، 

کە ساڵی 2013 بەرهەمهێنراوە و 9 خەاڵتی بردووەتەوە، 

دوانیان )ئۆسكار(: چیرۆكەكە زۆر خۆشە و پاڵەوانەكان بە 

شێوەیەكی باش مندااڵنیان بە الی خۆیاندا  پەلكێشكردووە، 

سەرەڕای دوو خوشكەكە )ئالسا و ئانا(، كریستۆڤ هەیە 

كە قاڵبە سەهۆڵ دەفرۆشێت و یارمەتی )ئانا( دەدات لە

      سەركێشیەكەیدا، بە هاوڕێیەتی ئاسكی 

    نەرمونیان و لێهاتوو  )سڤن( و )ئۆالف(ی  

پیاوەبەفرینە، كە هەموومان 
ئاواتمانە دانەیەكی وەكو ئەو دروست بكەین!

Let(بووەخاوەنی
itgo(گۆرانی

ەیدووملیاربینەر
نزیك

لە)یوتیوب(دا.

٣٥



جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم1٠جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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گەنجینەی 
ون

ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

قاپێکی سەفەریی کارتونیی پەلی گەورە و بچووک، 
ڕەنگ، لیم و مقەست.

لەشی وەک گەورەکە قاپەک -1
لە شێوەیەی بەو دەبڕین، شەیتانۆکە

وێنەیژمارە)4(دادەیبینین.

٢-بۆدروستکردنیچاوەکانیشەیتانۆکە
دووشێوەیبازنەییلەگەڵدرێژکراوەیەک

بۆهەریەکێکیاندەبڕین.

بازنەیەکی هەر لەناو چاو -٣
هەنگاوی)٢(دروستدەکەین،ئینجا

لەژێریاندادەمێکدەنەخشێنین.

بە دەنووسێنین بچکۆلەکە قاپە -4
پشتیلەشیشەیتانۆکەکەوە.

٥-دەتوانیننیوەیقاپێکیبچکۆلەی
پشتی قاپەکەی بە بنووسێنین تر
شەیتانۆکەکەوە،تاگیرفانێکماندەست
بکەوێتوبەکاریبهێنینبۆهەڵگرتنی

نامەیانکاغەزیجۆربەجۆر.

شەیتانۆکە

ەکارهێنانی
تبێتکەب

لەیاد

ێویستیبە
مقەستپ

یگەورەیە.
ەتییکەسێک

یارم ئێستا شەیتانۆکەکە ئامادەیە...
پێت چۆنە خۆت دانەیەک

بە دەستی خۆت دروست بکەیت؟
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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چارەنووسی چاوچنۆکیڤایرۆس شکێن
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