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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

لەوانەیە بەرد و دار ئازاری جەستە بدەن،
بەاڵم وشەی ڕەق و بریندارکەریش ئازاربەخشە بۆ دەروون.

بۆیە وریای وشەکانت و شێوازی قسەکردنت بە لەگەڵ خەڵک و
ژیرانە و دانایانە وشەکانت هەڵبژێرە،

چونکە ئەو ئازارەی وشەکان دروستی دەکەن
بە ئاسانی بیرناچێتەوە.

کە حەزی لێ ناکەم؟نازناوێکم لێ بنێنکۆمەڵە منداڵێک

چی بکەم ئەگەر...
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کەمانچەژەن
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

چه ند ڕۆژێك به ر له  ده ستپێكى ساڵى خوێندن، سانا داواى له  باوكى كرد كه  ته نیا ئاره زووییه كى به دیبهێنێ 
بۆ فێربوونی مۆسیقاژه نین و تكاى لێ كرد كه مانچه یه كى بۆ بكڕێ، تاوه كو لە ماڵەوە ڕاهێنانی لەسەر 
بکات و هه موو ڕۆژێك له  ڕیزى به یانیانى قوتابخانه دا بیژه نێ، به اڵم باوكى ڕه تیكرده وه  و وتى:»الریم 
نییه  چاالكییه  مۆسیقییه كانت له  قوتابخانه  ئه نجام بده یت، ئه مه  به و مانایه  نییه  كه  قبوڵمه  ئه م سه رگه رمییه  
له  ماڵه وه  ئه نجام بده یت، ته نیا ده بێت بایه خ به  وانه كانت بده یت، تا ئه و كاته ى  به رزترین نمره  به ده ست 

ده هێنى و ده چیته  ڕیزى قوتابیه  سه ركه وتووه كانه وه .«
         باوكى، ساناى زۆر خۆشده ویست و هه رچییه كى داوا بكردایه  بۆى دابین ده كرد، ئه و الى هه موو 
               كه س شانازى پێوه  ده كرد كه  كچێكى گوێڕایه ڵه  و هه میشه  له  وانه كانیدا سه ركه وتووه ، به اڵم 

                 به هیچ شێوه یه ك به م داواكارییه ى كچه كه ى ڕازى نه بوو.
                  ته نانه ت هه وڵه كانى دایكیشى سه رى نه گرت له  قه ناعه تپێكردنى بۆ كڕینى كه مانچه  بۆ 

                                                               سانا له و پاره ى ڕۆژانه یه ى خۆى پاشه كه وتى 
                                                                   كردبوو، هه ر بۆیه  سانا ئه و شه وه  هه ر

                                                                        گریا و دڵی ته نگ بوو.
                                                                         سانا ده ترسا باوكى توڕه  بكات كه  

                                                                        زۆرى خۆشده ویست و زیاتر به
                                                                       وانه كانییه وه په یوه ست بوو، به اڵم باوكى
                                                                      داواى له هاوسه ره كه ى كرد، كه  كاروبارى

                                                                   ماڵىبه ڕێوه ده برد و پاره شى له به رده ست
                                                                  بوو، تا پاره ى رۆژانه ى سانا زیاد بكات،

                                                                 بۆ ئه وه ى به دڵى خۆى شیرینى و پێداویستى
                                                               قوتابخانه  بكڕێ.

                                                                  ڕۆژه كان به  شێوه یه كى ئاسایى تێپه ڕین، 
                                                                   هه ریه ك له  ئه ندامانى خێزان سه رقاڵى

                                                                كاروبارى خۆیان بوون، تا ئێواره ى ڕۆژێك 
                                                                  سانا به  خه نده وه  هاته وه  ماڵه وەو نامه یه كى له
                                                                    قوتابخانه وه  هێنابوو دایه  ده ستى باوكی.
                                                                        ئه م بانگهێشته  له الیه ن به رێوه به رێتى

                                                                        قوتابخانه وه  بۆ باوكى نێردرابوو، 
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وه كو ئه ندامى ئه نجومه نى باوك و دایكانى قوتابخانه  بۆ به شدارى له و 
ئاهه نگه ى كه  قوتابخانه كه  سااڵنه  به  بۆنه ى جه ژنه كانى منااڵنه وه  

رێكى ده خات، باوكى له  كاتى خوێندنه وه ى دێڕه كانى بانگهێشتنامه كەدا  
بزه یه كى كرد و پاشان وتى: »زۆرباشه  سانا گیان، ئه م ئاهه نگه  

هاوكاته  له گه ڵ پشوه كه ى من، بێگومان به شدارى ده كه م.«
له  ڕۆژى ئاهه نگه كه دا هۆڵى شانۆی قوتابخانه كه  پڕبوو له  میوان و 

دایكان و باوكان و ژماره یه كى زۆر قوتابى.
یه كێك له  سه رپه رشتیارانى ئاهه نگه كه  داواى له  باوكى سانا كرد 
كه  له گه ڵیدا بێت، تا له  ڕیزى یه كه مى پێشه وه ى میوانه  تایبه ته كان 

له  كه سایه تییه  گشتییه كان و نوێنه رى وه زیر و به ڕێوه به رانى 
په روه رده ى مۆسیقا له  به رێوه به رێتى په روه رده  دابنیشێ. 

ئینجا پێی وت كه  سوپرایزێک له  چاوه ڕوانى ئه ودایه .
ئه م مه راسیمه  له نێو چه پڵه ى ئاماده بوان و هاندانى 

به رده وامیان بۆ ئه داى منااڵنى به هره مه ندى قوتابخانه كه  
به رده وام بوو، تا پێشكه شكارى ئاهه نگه كه  هاته  سه ر 

ته خته ى شانۆ و سوپرایزی ئاهه نگه  گه وره كه ى 
ڕاگه یاند، ژه نینى به  ته نیاى كه مانچه  له الیه ن 

منااڵنێكى به هره مه ندى مۆسیقا به  ناوى سانا، 
كه  پله ى یه كه مى له سه ر ئاستى قوتابخانه كانى 

شار به ده ستهێناوه .
كاتێ سانا به  كه مانچه كه ى ده ستییه وه  

هاته  سه ر ته خته ى شانۆ كه ، ده نگى 
چه پڵه  و فیكه  له  هۆڵه كه  به رزبۆوه ، 
كاتێكیش كه  ده ستى به  ژه نین كرد، 

هه موو بێده نگ بوون و به  
سه رسامییه كى زۆره وه  گوێیان له  

ژه نینه  جیاوازه كه ى گرت.
باوكى سه رسام بوو له  ژه نینى 

بێهاوتاى كچه كه ى، به  تایبه ت ئاوازى 
چه ند گۆرانییه كى نیشتمانى كه  حه زى 

لێیان بوو، فرمێسك به چاوانیدا هاته خوار. 
تا ڕاده ى دڵخۆشى و خۆشبه ختى خۆى 

بۆ كچه  جیاوازه كه ى ده رببڕێ، له  دڵى خۆیدا 
بڕیاری دا كه  نه گه ڕێته وه  بۆ ماڵه وه  هه تا 

كه مانچه یه كى تازه ى بۆ ده كڕێ.
به وه ش دڵى خۆش بكات، چونكه  ئه مڕۆ 

ئه وى خۆشحاڵ كرد و به  ژه نینه  
جوانه كانى کە سه رجه م ئاماده بوانى 

خۆشحاڵ كرد.
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گوڵدانی
زانین

١٣٥ ساڵە
گەرمترینە!

کانوونی
دووەم

تەقینەوەی مەترسیدارترین 
گڕکان لە پیرۆ!

کانونی دووەمی ٢٠١٦ ژمارەیەکی
ماوەی  لە  چونکە  تۆمارکرا،  پێوانەیی 
١٣٥ساڵدا گەرمترین مانگ بووە و تیایدا 
تێکڕای پلەی گەرما بە ڕادەی ١،١٣ پلە 
بەرزبووەتەوە. هەندێک داتا، کە لە الیەن 
وەک  باڵوکراونەتەوە،  جیاوازەوە  دەزگای 
ڕێکخراوی کەشناسیی جیهانی، ئاژانسی 
ناسای ئەمریکی و سەنتەری کەشناسیی 
ساڵی  کە  خستووە  دەریان  ڕووسی، 
٢٠١٦ گەرمترین ساڵ بووە، چونکە هەر 
مانگێکی ساڵەکە ژمارەی پێوانەیی تۆکار 
کردووە و پلەی گەرما لەنێوان ٠،٥-١ پلە 
لە چاو سااڵنی ڕابردوودا بەرزبووەتەوە. 

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

پیرۆ  لە  »میستی«  گڕکانی  زۆرێکەوە،  بۆچوونی  پێچەوانەی  مەرسییەکی گڕکانی »میستی« ١٧ کیلۆمەتر لە شاری ئەریکۆیبا لە باشووری ئەوە نیشتەی ژێر توێی زەوییە و ئاماژەیە بۆ تەقینەوەی گڕکانەکە. جارێکی تر هەژاوە و گازی لێوە فڕێدەدرێت، کە زاناکان پێیان وایە بووەتەوە بە مەترسیدارترین گڕکان لە ئەمریکای باشوور، چونکە بە  بەاڵم  ئارامە،  دەیان ساڵە  ئەگەرچی  و  دوورە  گەورەیە بۆ نزیکەی ٢٠٠ هەزار کەس کە لە نزیکیەوە دەژین.پیرۆ 
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ەر باخچەی 
لە ه

گوڵێک

ڕیزەکانی گلکی 
گەنمەشامی هەمان 

ژمارەی دەنکە 
گەنمەشامیان تێدایە.

ماری زەنگۆڵەدار دەتوانێت لە چرکەیەکدا 
زیاتر لە ٦٠ جار کلک بجووڵێنی و دەنگی 

جیاکارەی تایبەت بە خۆی دەربکات.

     خواردن 

    لە تاریکیدا

کێش کەمدەکاتەوە!

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ڕزگارکردنی
ژینگە

بە خواردن!

ژینگە  ڕزگارکردنی  بۆ  ڕێگە  نوێترین 

دیاریکراوی  لە خواردنی جۆری  بریتییە 

بۆ  سنووردانان  بەمەبەستی  خۆراک 

هاوسەنگیی  لەسەر  خراپی  کاریگەریی 

شێری  ماسیی  خۆراکانە  لەو  ژینگە. 

ڕۆژهەاڵتی  کەناراوەکانی  کە  دەریایە، 

زۆربوونی  چونکە  داپۆشیوە،  ئەمریکای 

جۆرەکانی  لەناوچوونی  مایەی  دەبێتە 

سوورەماسیی  هەروەها  ماسی،  تری 

هۆی  دەبێتە  زۆربوونی  کە  ئاسیایی 

ماسیی  تری  جۆرەکانی  لەناوچوونی 

ناوچەیی. سەبارەت بە ڕووەکیش، گیای 

»ئۆراس« دەکرێت مادەیەکی لێ دروست 

بکرێت بۆ پاستا، گیای »کۆدزو« دەکرێت 

لەگەڵ پەنیری مۆزاریال بخورێت. 

سااڵنە چەندین
تیپی تۆپی پێی 

ڕۆبۆتەکان یاری 
دەکەن لەسەر

کاسی ڕۆبۆتەکان.

 دەتەوێت کێشی خۆت کەم 
ئەگەر

ریکیدا خواردن بخۆ. 
وا لە تا

ەوە، ئە
بکەیت

ستیەکە 
ەڵکو ڕا

 نییە، ب
وکتەیەک

ئەوە ن

شتووەو 
ی ئەڵمانی پێی گەی

ەوەیەک
لێکۆڵین

کە بێبەشکردنی مرۆڤ لە 
ستووە 

دەریخ

ادەڕەو 
 وا دەکات زی

خواردندا
ن لە کاتی نان

بینی

خواردنەی 
ەو بڕە 

بێت لە خەماڵندنی ئ

 ئەوانەی 
دەگاتە ٨٠٪ی

ردوویەتی و 
خوا

 زووتر 
ن. واتە

کیدا دەخۆ
ە ڕوونا

خواردن ل

ن دەکەن.
 تێربوو

هەست بە
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ڕەچەڵەکی
شتەکان

سابوون

پ.ز

سەدەی

کارەکانی پشکنین دەریان خستووە،
بابلییەکان یەکەمین کەسانێکن کە
شارەزای دروستکردنی سابوون بوون،

بۆ ئەمەش پشتیان بە چەوریی ئاژەڵ و
ئاوی گەرم بەستووە و بۆ پاککردنەوەی

خوری بەکاریان هێناوە.

پێکهاتەکانی سابوون
سابوونلەچەورییئاژەڵیانڕووەک
دروستدەکرێتکەلەگەڵمادەی
هایدرۆکسیدیسۆدیۆمتێکەڵدەکرێت،
هەروەهاڕۆنیڕەق،وەکڕۆنیگوێزی
هیندیبەکاردەهێنرێبۆدروستکردنی
سابوونبەقاڵبیڕەقوبەهێز.

میسڕ

Soap

سەدەی

پ.ز

پ.ز

بابل

ڕۆمای کۆن

گریک

زاناکان دیمەنی میسڕییە کۆنەکانیان 
دۆزیوەتەوە کە خەریکی تێکەڵکردنی 

ڕۆنی ڕووەک و ئاژەڵ بوون لەگەڵ
خوێی قڵێی بۆ بەرهەمهێنانی
شتێک کە بە سابوون دەچێت.

زاناکان پێیان وایە ڕۆمانیەکان لە ڕێگەی
خوراندنی پێستی لەشیان بە لم و بەرد

لەشی خۆیان پاککردووەتەوە، ئینجا دار و 
دواتر سابوون بە تەواوی ئیمپراتۆریەتی 
ڕۆمانیدا باڵوبووەتەوە. کارگەیەکیش 

بۆ سابوون دروستکردن دۆزراوەتەوە کە 
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٧٩ پێش زایینی.

گریکەکان بەپێی باوەڕیان ئاژەڵیان 
دەکردە قوربانی بۆ خواکان و 

خۆڵەمێشی ڕووەکیان تێکەڵ دەکرد 
لەگەڵ پاشماوەی ئاژەڵەکان. جارێکیان 

پاش بارانبارینی بەخۆڕ بڕێک لە 
خۆڵەمێشەکە خلۆربۆتەوە بۆ ناو 
ڕووبارێکی نزیک و ژنان، کە لەوێ 
جلیان دەشت، بۆیان دەرکەوت ئەو 

ئاوە باشتر جلەکان پاکدەکاتەوە،
بۆیە پشت بە ڕۆنی ئاژەڵ 

      بەسترا بۆ جلشتن و دواتر  
تێکەڵکرا لەگەڵ ئاو و خوێ .
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سابوون
Soap

ڕیکالمێکی کۆن
ئەمڕیکالمەدەگەڕێتەوەبۆ
ساڵی1٩٠٠ولەالیەن

کۆمپانیایەکیئەمریکییەوە
باڵوکراوەتەوەوباسیجۆرێک
سابوونیکوڵیتیبەرزدەکات،
کەبەڕۆنیحوتدروستکراوە.

جۆرەکانی سابوون
سابوونجۆریزۆرەوبۆمەبەستی
جیاوازبەکاردەهێنرێت،وەک

بەکارهێنانیتاکەکەسیوشتنی:
جلوبەرگ،قاپقاچاخ،ئوتومبیلو
فەرش،تادەگاتەجۆرێککە

ئاژەڵیپێدەشۆرێت.

سەدەی
جیهانی عەرەب

سابوون لە ڕۆنی ئاژەڵ و  مادەی قڵێی
دروست دەکرێت. لە سوریا ڕۆنی زەیتون و
مادەی قڵێی و  قسڵ دروست دەکرێت و

هەناردەی واڵتە ئیسالمیەکان و ئەورووپا 
دەکرێت. لە سەدەی سیانزەی زایینیدا جۆرێک 

سابوونی بۆنخۆش لە چەند شارێکی وەک 
نابولس و دیمەشق و حەڵەب دروستکراوە.

سەدەی
ئینگلتەرا

لە ئەورووپا لە سەدەی نۆوە سابوون لە
ڕۆنی ئاژەڵ بەرهەمهێنراوە، بەاڵم بۆنێکی 

ناخۆشی هەبووە، بۆیە سابوونی بۆنخۆش لە 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە هاوردەکراوە.
دروستکردنی سابوون لە ئینگلتەرا لە ساڵی 

١٢٠٠وە دەستی پێ کردووە.

فەڕەنسا
سابوون لەالیەن گرووپێکی بچووکەوە 
قۆرخکرابوو و زۆر گرانبوو، بەاڵم بە 

تێپەڕبوونی کات دروستکردنی تەشەنەی 
سەند، بەاڵم هەر گرانبوو، تا زانایەکی 

فەڕەنسی )نیکۆال لویالن( لە ساڵی١٧٩١دا
توانی خۆڵەمێش، کە پێکهاتەیەکی 

بنچینەیی سابوونە، بە شێوازێکی کیمیاوی 
بەرهەمبهێنێ، لە بری شێوازی خاو و 
گرانبەهای پشتبەستوو بە درەخت و 

ڕووەکە دەریاییەکان.

سابوونی شل
لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا 

زانستی کیمیا گەشەکردنێکی زۆری
بەخۆوە بینیبوو و سابوونی خۆشتن 

لە سابوونی جلشتن جیاکرایەوە.
لە حەفتاکانیشدا سابوونی

     شل داهێنرا.
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ڕزگاربوونی خێوەكان و 
قەاڵی فێرفێكس

قەاڵیەكی بەجێماو بە خێوی ڕاستەقینەوە؟ چارلی باوەڕی نەدەكرد. 
بە بەرزی وتی: »دایە، باوكە! بە ڕاستی خێوەكان ڕاستەقینەن؟«

دایكە و باوكە وتیان: »بە زوویی لەوە تێدەگەین، چارلی.«
قەاڵی فێرفێكس پڕ بوو لەو خەڵكانەی شیرینی خێویان دەكڕی. چپسی خێویان دەخوارد و چاوەڕێی ڕووداوی دوای نمایشی 

خێوەكان بوون.
ژووری بلیتەكان، بلیتی بەخت تاقیكردنەوەی دەفرۆشت. خەاڵتیان دەدا بە براوەی بلیتەكانی شتەكانی فێرفێكس. باوكە یەك بلیتی 

كڕی.
خێوەكانی فێرفێكس لە هەر كاتژمێرێكدا یەك جار لە هۆڵێكی گەورەدا لەسەر ڕووی شانۆكە دەڕۆیشتن، تا نمایشی خۆیان 

بكەن. لە كاتی نیوەڕۆدا كۆمەڵەكە لە دەوری یەكتری دانیشتبوون. هەموان خۆشحاڵ بوون و ئامادە بوون كە بترسن.
چارلی، كە نەیدەتوانی ئارام بگرێت، پرسی: »كەواتە كەی بڕیارە خێوەكان ببینین؟«

پەردە ڕەنگاوڕەنگەكان پەنجەرەكانیان داپۆشیبوو و هۆڵەگەورەكە نقومی تاریكی بوو.
خاتوونێكی الواز و بااڵبەرز و مۆم بە دەست هاتە سەر شانۆكە.

زەردەخەنەكەی ددانە سپییەكانی پیشــان دەدا، دواتر باڵوی كردەوە:  »خاتوونەكان و پیاوە بەڕێزەكان من ئادۆنیا پیردرم، 
بەخێربێن بۆ قەاڵی فێرفێكس! بە زوویی كۆمەڵێك لە مردوو دەبینیت كە زیندوو دەبنەوە! ڕۆحی بەڕێـز رگینالد فێرفێكس، خاتوو 
سـینتیا، كچەكەیان فلۆرێنتس و تەنانەت ئاژەڵەكانیشیان، واتە سەگەكەیان زانزیبار و توتیەكەیان ڕیۆ، دەبینیت و هەرگیز 

فەرامۆشیان ناكەیت!«
        ئادۆنیا تەختی شانۆكەی بەجێهێشت. هۆڵەكە تاریك و بێدەنگ بوو. چارلی نینۆكەكانی دەجووی.

                       ئەڵقەیەكی دووكەڵی خۆڵەمێشی لە تاریكیدا دەركەوت. سوڕایەوە و بە شێوەی پیاوێكی لێ  هات. 
                             پیاوێكی كەشخە و ڕێكوپێك بە سمێڵێكی درێژەوە، هەناسە لە سینەی هەمواندا قەتیس بوو.

                              چارلی لە ژێر لێوەوە وتی: »بەڕێز فێرفێكس!« بۆ ساتێك بەڕێز فێرفێكس بە ڕوونی سەیری چارلی
                               كرد... چاوەكانی خۆڵەمێشی و زەق بوو. جۆرێك پیر و داماو دەهاتە بەرچاو، بەاڵم شتێكی تریش
                                                                                              لە ناوچاوی ئەوانەدا هەبوو، شتێك كە

                                                                                            چارلی بە هیچ شێوەیەك لێی تێنەدەگەیشت.

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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دواتر ئەڵقەی زیاتر بە دەركەوتن. سوڕانەوە و گەورە بوون.

خاتوو سینتیا، فلۆرێنس، زانزیباری سەگ و توتی ڕیۆ بوون.
خێوەكان كەوتنەڕێ  و دەستەكانیان جواڵندەوە. زانزیبار وەڕی و ڕیۆ دای لە شەقەی باڵ، بەاڵم ترسناك و خێوی، خێوێكی 

خۆڵەمێشی.
وەك شووشە كە شتەكانی پشتەوەی دەبینرێت، چارلی لەناو جەستەی ئەوان شتی دەبینی.

هەر لەبەر ئەوە بەسەرسوڕمانەوە وتی: »ئەوانە بە ڕاستی خێون! فێڵ نییە. فێڵی سینەمایی لەئارادا نییە. ئەوانە ڕاستەقینەن!«
خێوەكان ڕاستەقینە بوون و شیعری خێویان دەوتەوە:

ئۆووووو... ئۆووووو... ئێمە خێوین!
خێوەكانی قەاڵی فێرفێكس!

ئێمە هاتووین بە شوێن ئێوەدا!
كاتی وتنی وشەی »بە شوێن ئێوەدا« خەڵكی لە شوێنی خۆیاندا بەرزدەبوونەوە!

دواتر چەپڵەیان لێ  دەدا. هوهایان دەكێشا. فیكەیان لێ  دا و وتیان:
- زۆر سەرنجڕاكێش بوو! تا ئێستا ئەوەندە نەترسابووین. دەستتان خۆش بێت!

خێوەكان لەسەر تەختی شانۆكە كەوتنە مەلەكردن. بای بای یان دەكرد و ڕۆیشتن.
چارلی بە تەواوەتی چووبووە قواڵیی بیر و ئەندێشەیەوە. 

بە شێوەیەك كەوتبووە بیرەوە، كە بەڕێز فێرفێكس واقی وڕمابوو و سەیری چاوەكانی دەكرد.
بیری كردەوە: »بە جۆرێك غەمگین بوو. ئەرێ ، دروستە. 

وا دیار بوو كە خێری لە كارەكانی نەدەبینی.«
چارلی كاتی تەوالێتی هاتبوو. ئەمال و ئەوال بە شوێن 

تەوالێتدا دەگەڕا.
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قەاڵی فێرفێكس زۆر گەورە و چۆڵ بوو. ڕێڕەوی سپی و پێچاوپێچی هەبوو. ڕێڕەوە دەرپەڕیوو و بێدەنگەكانی بە وێنەی 
بەناوبانگ داپۆشراو و پڕكرا بوون.

چارلی كەمە كەمە خەریك بوو لە دۆزینەوەی تەوالێت نائومێد دەبوو، كە لەناكاو تابلۆی دەستشۆری پیاوانی بینی.
كە خەریك بوو دەستەكانی دەشۆرد، گوێی لە دەنگی نامۆ و زەبەالح دەبوو.

دەنگەكان لە خوارەوەی قادرمە لولپێچی یە كۆنەكانەوە دەهاتن. قادرمەكان لێژ، تاریك و پڕبوون لە داوی جاڵجاڵۆكە، بەاڵم چارلی 
واقی وڕمابوو. هەر بەو شێوەیەی كە پلە بە پلە دەچووە خوارەوە، گرمپ گرمپ هەستی بە لێدانی دڵی دەكرد.

قادرمەكان بەرەو كونە ڕەشەكەی قەاڵكە دەڕۆیشتن. تاریكی زیاتر و زیاتر دەبوو.
ئەوەندەی نەمابوو چارلی ئیتر نەی دەتوانی بی بینێت كە قاچەكانی لە كوێدا دادەنا. پلەی دواتری بە پەنجەكانی پێی دۆزییەوە.

لەناكاو قاچی لەسەر قادرمەكان خزا، خواربووەوە. هاواری كرد: »یارمەتی!« و كەوت.
چەند پلیكانەیەك چووە خوارەوە.

»ئاخ! ئۆخ! واااای!« خراپ ئازاری گەیشتبوو.
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ئاااااخ.... ئۆوووخ....  ئاااااخ.....  »ئاخ...ئۆخ.....  گرت:  دەنگەكەی خۆی  كاردانەوەی  لە  گوێی  و  دانیشت  زەوییەكە  تەختی  لەسەر 
ئۆوووووخ.....«

سەیری سەرەوەی كرد، ڕووناكی كزی قەاڵكە زۆر دوور دەهاتە بەرچاو.
لەناكاو هەستی بە نائومێدی و تەنیایی كرد. تەنانەت دڵیشی خێراتر لێی دەدا.

هەستی كرد لەپی دەستەكانی ئارەقەی ساردی كردووەتەوە و لە پشتیەوە چك چك عارەقە دەهاتە خوارەوە.
بە خۆی وت: »بێئاگا چارلی! خەم مەخۆ، شتێك نییە كە لێی بترسیت!«

خۆی تەكاند و لە پلیكانەكان هاتە خوارەوە. زۆری نەبرد كە تەنانەت نەیتوانی دەستەكانیشی ببینێت.
پێیەكانی ڕاكێشا لەسەر ڕووی زەوییەكە، تا هەست بە ژێر پێیەكانی بكات. دەستەكانی لە پێش خۆی دانا، تا ڕووبەڕوو هەستی 

پێ  بكات....
»ئااااخ!« شتێكی ئاوریشمی، چەسپناك و مڵی هەست پێ كرد.

لە ژێرلێوەوە وتی: »بە دڵنیاییەوە داوی جاڵجاڵۆكەیە....یاع!« بە قێزەوە وێنای جاڵجاڵۆكەی قەڵەو و پڕ مووی كرد، كە لەسەری 
ئااڵون و لەسەر شانەكانی دەخولێنەوە. بە خێرایی لە پلەكان چووە خوارەوە، تا ئەوەی لەناكاو ڕووناكیەكی الوازی دی.

سەر، خوار، تڵق، توڵوق. »ئاخ! ئاخ! ئۆخ!« تالوتل بووەوە و كەوتە سەر زەوییەكی بەردی و لیقن.
بەردی  دیوارێكی  كۆنەكانی  دیوارە  لەسەر ڕووی  ڕەنگی زەرد- سەوز  كەم  كرد. ڕووناكیەكی  دەورووبەری خۆی  سەیری 
دەلەرزین. ئێرە چەندە جیاوازی هەبوو لەگەڵ بەشی سەرەوەی قەاڵكە. لە جێی هۆڵی گەورە و وێنەكانی تیایدا ئەم خوارەوە 
نامۆو ئاڵۆز و تۆزگرتوو بوو و بۆنی گەنیوو و كۆنەی لێ  دەهات. دواتر دووبارە گوێی لە دەنگی تر بووەوە. ئەم جارە بەرزتر و 
ڕوونتر. دەنگی سرتە سرت و پێچ پێچ بوو. چارلی لە ترساندا وەك بەستووی لێ  هاتبوو. لێدانی ترپەترپی دڵی لەناو گوێیەكانی 
ئەوەندە بەرزبوو، كە بۆ ساتێك گوێی لە هیچ دەنگێكی ترەوە نەبوو. ترپ ترپ ترپ! تەواو بیری چووبووەوە كە هەناسە 

هەڵبمژێت، ئەی باشە ئەو دەنگانە هی كێ  بوون؟
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تاقیگەی بڕیار

گیانداری بێ بڕبڕە
تەماشابکەبڕیار..

گیاندارێکیسەیربەسەر
ئەمگەاڵیەدادەڕوات!

پێچپێچۆکەیەکێکە
لەگیاندارە
بێبڕبڕەکان.

بێبڕبڕەکانئەوگیاندارانەن
کەلەشیانهیچئێسکێکیتیادا
نییە،وەکئەمپەپوولەیە.

گیاندارەبێبڕبڕەکان
جۆریانزۆرە؟

بەڵێزۆرزۆرە،
وەککرم،مێش،کوللە،
هەنگ،گوێچکەماسیو

خاڵخاڵۆکە.
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بێبڕبڕەکانبەهۆی
گەراوەزۆردەبنو

بەچەندقۆناغێکی
پێگەیشتندا
تێدەپەڕن.

زۆرجاربەزیاتر
لەقۆناغیکداتێدەپەڕن
تادەبنەگیاندارێکی

کامڵ،وەکقۆناغیگەرا،
قۆناغیقۆزاخە.

ێلکە
قۆناغی ه

 -١ ٢- قۆناغی گەرا

خە
ۆزا

ی ق
اغ

قۆن
 -

٣

٤- قۆناغی پێگەین

قۆناغەکانی ژیانی پەپوولە

پێدەچێتبێبڕبڕەکان
گیانداریناسکن،
ئەیچۆنخۆیان
دەپارێزنبڕیار؟

گیاندارەبێبڕبڕەکان
دەکەونەژێرکاریگەریی

کەشوهەواوەوخۆیاندەپارێزن.
بۆنموونە،ئەمکوێچکەماسییە
کاتیگەرماکونیسەدەفەکەی

بەمادەیەکدادەخات
تابەئارامیبخەوێت،

ئەمکرمەلەناوخاکدادەژی،
چونکەدەرەقەتیگەرمانایەت.

سوودیگیاندارەبێبڕبڕەکان
زۆرن،وەکپیتاندنیگوڵەکان،

کێاڵنیزەوی،بەرهەمهێنانیمادەی
سوودبەخش)هەنگوین(.

بەڕاستیگیانداری
سەیروسەرنجڕاکێشن.
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جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەها  یاساكانی  ڕاوە ماسی

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.

ڕۆژێكی
زۆرخۆشدەبێت.

دڵخۆشدەبینبە
هەوایسازگار..شینیی
دەریاوڕاویماسی.

بۆلێرەدا
ڕانەوەستینودەست
بەڕاوكردننەكەین؟

ناتوانینلەهەرشوێنێكدا
ڕاوبكەینسارا..ڕاوکردنیاساو

ڕێسایخۆیهەیە.

دەبێتلەشوێنیڕێگەپێدراوی
دیاریكراولەڕوویجوگرافیەوە
ڕاوبكرێت..ئەمكارەسوودبەخشە،
چونكەڕاویستەمكارانەیماسی

قەدەغەدەكات.

ڕاویستەمكارانە
چییە؟

واتاڕاوكردنیماسیبچووك،پێش
گەیشتنیبەتەمەنیزۆربوون،یانڕاوكردنی
ماسییەدەگمەنەكان،كەئارەزوویپاراستنی
جۆرەكانیاندەكەین،بۆهێشتنەوەی

هاوسەنگییژینگە.

تێگەیشتم...بەوەش
پارێزگاریلەسامانیماسی
دەكەینلەواڵتەکەمان.

دەستخۆش
منیشڕێكئەوەم
مەبەستبوو.

بۆچیكونەكانی
تۆڕەكەگەورەو

فراوانن؟
١٦



باپرسیاری
لێبكەین.

چەندكاتێكهەیە
نابێتڕاویانتیادابكرێت،ئەوانیش

كاتیزۆربوونیماسیوكاتیدانانیگەرایە.
بەمەشسامانیماسیمانلەفەوتانو

لەناوچووندەپارێزرێت.

كونەكانمگەورەن
چونكەئەوانەیڕاومپێدەكەن

پابەنددەبنبەیاساكانیڕاوەوە.بۆیە
ماسیگەورەنەبێتناچێتەناومەوە،
بەاڵمبچووكەكانلەكونەكانمەوەبە
ئاسانیدەچنەدەرەوەوبەردەوامدەبن

لەخولیگەشەكردندا.

نایابە
یەكەمماسیمڕاوكرد.

منیشهەروەها.
لەبەرئەوەیدووماسیبچووكمان
ڕاوكردووە..پێشنیاردەكەم
بیانگێڕینەوەبۆناوئاوەكە

تاگەورەببن.

تۆڕاستدەكەیت
بەدڵنیایی
وادەكەین.

بگەڕێرەوە
بۆماڵەكەت
بچكۆلەكەت.

تۆشهەروەها.
هیوایژیانێكی
خۆشتبۆدەخوازم.

سەیركە..كاتێكپاشكەمێك
پابەندبووینبەیاساكانی
ڕاوەوەدووگەوەورەترین
ماسیماندەستكەوت!

پارێزگاریشمان
لەسامانیماسیەكەمان
كردتاسوودبگەیەنێ
بەوانەیدوایئێمە.
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ڕۆژێكى گرنگ بوو، كه  سه رجه م ئاژه اڵنى دارستانه  خۆشه ویسته كه  
پێاڵوى  به   گه وره دا  پێشبڕكێى  ڕۆژى  له   بوون  ئه وه   چاوه ڕێى 

وه رزشییه وه  زوو له  خه و هه ڵستن.
كاتێ كه  زه نگى سه عات نۆى ڕێك لێی دا، هه موو ئاژه اڵن له  نزیكى 

ده ریاچه كه  كۆبوونه وه ، ئه و شوێنه ى كه  پێشبڕكێ به ڕێوه دەچوو.
له خۆبایببونه وه   به   ئه وێ،  گه یشته   هه موویانه وه   دواى  له   زه ڕافه  
ئاژه ڵى  به رزترین  و  جوانترین  كه   ده یزانى  له به رئه وه ى  ڕایده كرد، 
نزیك  تر  ئاژه ڵه كانى  له   كام  هیچ  له   ئه وه ش  سه ربارى  دارستانه ، 

نه بووه وه ، پاشانیش ده ستیكرد به  گاڵته كردن به  ئاژه اڵنى تر.
ها، ها، ها، ها.... گاڵته ى به  كیسه ڵ كرد، چونكه  زۆر كورته بنه  و خاوو 

خلیچك بوو .
ها، ها، ها، ها.... به  كه ركه ده ن پێكه نى، له به ر ئه وه ى زۆر قه ڵه و بوو .

ها، ها، ها، ها.... گاڵته ى به  فیل كرد، له به ر ئه وه ى لوتى زۆر درێژ بوو .
چه ند ساتێك دواتر، پێشبڕكێكه  ده ستی پێ كرد. ڕێوى پێاڵوى خه تخه تى 

زه رد و سوورى له پێ كردبوو، كه ره كێوى پێاڵوى په مه یى خه تخه تى
             پان، به اڵم مه یمون پێاڵوه كانى سه وز و په ڵه ى پرته قاڵى له سه ر 
              بوو. پاشان كیسه ڵ به  پێاڵوى سپى هه وریى وه رزشییه وه  

                   هاتبوو.

پێشبڕكێى گه وره 
لهعهرهبییهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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له  كاتێكدا كه  هه موویان له  خاڵى ده ستپێكى پێشبڕكێكه  وه ستابوون، 
زه ڕافه  دایه  پڕمه ى گریان و هه ستى به  نائومێدى كرد، له به ر ئه وه ى 

زۆر درێژبوو، نه یده توانى خۆى دابێته وه  و قه یتانى پێاڵوه كانى 
توندبكاته وه ، هه ر بۆیه  هاواریكرد: »ئاااى، كێ یارمه تیم ده دات؟«

هه موو ئاژه اڵن به  سه رسوڕمانه وه  سه یریان كرد، 
به اڵم ڕێوى چوو بۆ الى و پێیوت: »تۆ گاڵته ت به  ئاژه اڵنى 

تر ده كرد، ته نیا له به ر ئه وه ى له گه ڵ تۆدا جیاوازن، ئه مه  ڕاسته ، 
ئێمه  به  ڕاستى جیاوازین، به اڵم هه ریه ك له  ئێمه  له  شتێكدا باشین و 
ده توانین پێكه وه  هاوڕێ بین و كاتێ كه  پێویستمان به  یارمه تى بوو، 

یارمه تى یه كترى بده ین.«
زه ڕافه  ده ستبه جێ پۆزشى هێنایه وه  و داواى له  ئاژه اڵن كرد كه  لێى ببورن، چونكه  گاڵته ى 
پێ كردبوون، هه ر بۆیه  دەستوبرد مێرووله كان به  پێاڵوه كانى زه ڕافه دا هه ڵگه ڕان، تا قه یتانى 

پێاڵوه كانى بۆ توند بكه نه وه .
له  كۆتاییدا ئاژه اڵن له سه ر هێڵى ده ستپێكى پێشبڕكێكه  
ڕیز بوون، كه  هه ركامیان نیشانه ى تایبه ت به  خۆیان 

هه بوو. یه ك... دوو... سێ.... بڕۆن.
كاتێك پێشبڕكێكه  ته واو بوو،  بۆ هیچ 

كامیان گرنگ نه بوو  كێ براوه یه ، 
هه ر بۆیه  هه موان ئاهه نگیان گێڕا، 

چونكه  هاوڕێیه كى تازه یان په یداكردبوو 
كه  ماناى راسته قینه ى هاوڕێیه تى 

فێر بووبوو، به وه ش خۆشه ویستى نێو 
دارستانى خۆشه ویستى زیاتر بوو. 
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)ڕۆن(ی تێکچوو
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12 خاڵی سەرنجڕاكێش 
دەربارەی خۆشۆردنی ئاژەڵەكان

چاودێریكردنیتەواویمووەكانوجەستەتان،ئێوەبەخاوێنیوڕێكوپێكوتەندروستدەهێڵێتەوە.
دەربارەیئاژەڵەكانیشبەدروستیبەهەمانشێوەیە،بەاڵمشێوەیچاودێریكردنیئەوانبۆمووەكانیان

كەمێكلەگەڵئێوەداجیاوازیهەیە.

لەفارسییەوە:ئارینهیوا

1-خۆشتنیپەنگوین:
پەنگوینی)راكهۆپەر(بۆپاكبوونەوەسوودلە
ئاووەردەگرێت.دوایگەڕانێكیدوورودرێژبە
ئۆقیانووسەكاندادەگەڕێتەوەهێالنەكەی،

پەڕەكانیئەوبەچڵكوخۆڵوماددەیتر
داپۆشراوە.وەستانلەژێرتاڤگەیەكدا،
ڕێگایشۆردنوپاكبوونەوەیپەنگوینە.

2-خۆشتنیورچیجەمسەریوسەگ
ورچیجەمسەریپێویستیبەخاولینییە!

بەیەكلەرینەوەیتوندوخێرادەتوانێتئاوەساردو
سەهۆاڵوییەلەجەستەیدووربخاتەوە.

ئەگەردوایخۆشتنیسەگێكالیئەوڕاوەستاویت،
لەوەتێدەگەیتكەئەمەڕێگایوشككردنەوەیە،

بۆئەویشزۆرباشوەاڵمدەرەوەیە.
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3-خۆشتنیكەركەدەن:
گۆالو،جێگەیەكیسەرنجڕاكێشەبۆ

خۆگەوزاندنیئەمئاژەڵە.
ئەگەرگۆالوەكەبەشێوەیەكیپێویست
گەورەنەبێت،كەركەدەنیسومەترایی
دەتوانێتبەشڵپەشڵپودەستوپێ
ڕاوەشاندنوهەڵكەندنیگۆالوەكە،

خۆیلەوێداجێگیربكاتو
چەندكاتژمێرێكتیایدابمێنێتەوە.
خۆنقومكردنلەوزەلكاوانەدادەبێتە

هۆینەرمكردنەوەیپێستوشێداربوونیو
دوورخستنەوەیمێروو.

٤-خۆشتنیكەرەكێوی:
وادیارەئەمكەرەكێوییەزیاترنیەتیخۆپیسكردنیهەیە،تاخۆپاككردنەوە!

بەڵێبەاڵمئەمەلەڕاستیداڕێگەیەكەبۆچاودێریكردنیجەستەیخۆی.
خۆگەوزاندنلەناوگڵوخۆڵولمدادەبێتەهۆیوشكبوونەوەیمووەكان

دوایخۆشتنووەرینیمووەمردووەكان.چینیخاكیبەجێماولەسەرپێست،وەك
دژەخۆریانچینیبەرگریكەربۆدورخستنەوەولەناوبردنیمێرووەكانكاردەكات.
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5-خۆشتنیتووتی:
بۆباڵندەكان،هەبوونیپەڕیپاكو

ڕێكوپێك،باسیمەرگوژیانە.پەڕیپاك،
بۆفڕینوگەرمووشكهێشتنەوەیباڵندەكان،

زۆرگرنگە.ئەمتووتیەباڵنارنجیە،
سوودلەدەندووكیوەردەگرێتووەكشانەبۆ
باڵەكانیبەكاریدەهێنێت.ئەمڕێگەیەپیسیو

میكرۆبەكانلەسەرڕوویپەڕەكاندوور
دەخاتەوەوبۆشایینێوانپەڕەكانیشپاك

دەكاتەوە.پاشانڕژێنێكیتایبەتلەجەستەی
ئەمباڵندەیە،جۆرێكلەچەوریدەڕێژێتكە

وەكنەرمكەرەوەودژەئاوكاردەكات.

٦-خۆشتنیسمۆرە:
سمۆرەیدەریاییسوودلەپەنجەو

چنگەكانیوەردەگرێتووەكفڵچەبۆ
ماڵینیمووەئاڵۆزوتێكئااڵوەكان

بەكاریدەهێنێت.ئەمڕێگەیە
سەرنجڕاكێشەبۆپاكهێشتنەوەی

پێستومووەكانیزۆرگرنگە.
ئەممەساجە،مووەكانپاكدەكاتەوەو
ڕۆنیدژەئاوبۆپێستزیاتردەكات.
سمۆرەیدەریاییبەمكارەیچینی
هەواینێوانپێستوئاویساردی

ئۆقیانووسەكانبەگەرمیدەهێڵێتەوە.
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7-خۆشتنیپشیلەیكێوی:
تائێستاپشیلەئێوەیلێساوەتەوە؟
ئەگەربەڵێ،كەواتەدەزانیتچ

زمانێكیسافوڕەقیهەیە.
ئەمزمانە،وەكتوێكڵێكبۆ
پاككردنەوەوئاوگەیشتنبە

پۆشەریتوكنیهێڵداریبەكاری
دەهێنێت.

ئەمپڵنگەسومەتراییەتەنیابەچكە
پشیلەیەكیگەورەیەبەزمانێكیزۆر
گەورەپاشماوەیخواردنەكەلەناو

پەنجەكانیدادەهێنێتەدەرەوە.

8-خۆشتنیتوكا:
كاتێكچاودەتروكێنیت،لەڕاستیدا
یارمەتیبەشیشێدارلەچاوەکانت

دەدەیتوتۆزوخۆڵیلێدووردەخەیتەوە.
ئەمتوكایەنەبرژانگیهەیەونە

فرمێسك،بەاڵمیەكلێسانەوەیخێرای
زمانیدەتوانێتبەباشیوەاڵمبداتەوە!
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9-خۆشتنیسیسەمار:
تەنانەتسیسەمارەكانیش،هەروەكئەو

ئیگوانائاوییە،لەشەڕیمێرووەمشەخۆرە
نالەبارەكانلەئارامیدانین،بەاڵمكارێكی

زۆریانلەدەستنایەتبۆڕزگاربوونلە
دەستیئەوان.

ئەمباڵندەبچووكەبەدەنووكەكانی
هەڵدەستێتبەڕاوكردنیئەممێروانە.

ئەمەیارمەتییەكیباشە!كاتێكباڵندەكە
مێرووەكاندەكاتەخۆراكیخۆی،لەڕاستیدا

ئیگوانالەشەڕیئەوانڕزگاریدەبێت.

10-خۆشتنیمەیموون:
هیچشتێكوەكئەمگەرماوەهەڵمییەبۆهاوڕێپڕوزەوپڕدەنگەدەنگەكانی
ئێمەسەرنجڕاكێشنییە!یەكسەرچاوەیئاویگەرمیسروشتیوەكئەمەلە
ژاپۆنبوونیهەیە،مەیموونەژاپۆنیەكانلەپشووەكانیانداچێژیلێدەبینن.
خاڵیباشترئەوەیەكەهاوڕێیانوئەندامانیخێزانیەكتریپاكدەكەنەوە.

مێروویزیانبەخشلەیەكتریدەكەنەوەودەیخۆن.ئەمكارەهەستێكیزۆرباشیان
پێدەبەخشێت. 2٦



12-خۆشتنیكیسەڵ:
هەندێكشوێنلەدەریادابوونیانهەیە،كەناسراونبەوێستگەی
پاكبوونەوە.هەندێكلەئاژەڵەكانلەوێدادەوەستنوئاژەڵەكانی

ترمێروویبێزاركەروپارچەتوێكڵیكۆنیئەواندەخۆن.
لەموێستگەیپاكبوونەوەیەدا،كیسەڵێكیسەوزلەناوكۆمەڵێك

ماسییپاككەرەوەداڕێكوپێكوپاكوخاوێندەبێتەوە.
ئەگەرئاژەڵبوویتایە،كامڕێگەیەتبۆخۆشتنهەڵدەبژارد؟

11-خۆشتنیماسی:
ئەمانەجۆرەماسییەكیڕۆبیانیددان

پاككەرەوەن،پاشماوەیخۆراكلەنێوان
ددانەكاندادەهێننەدەرەوە.ماسییەكەددانەكانی
دەكاتەوەوهەربەوشێوەیەدەیهێڵێتەوە.لە

هەمانكاتداڕۆبیانەكەبەئارامیلەماسییەكە
نزیكدەبێتەوەوخۆراكیماوەینێوانددانەكانی

دەخوات.بەمكارە،ڕۆبیانەكەتێردەبێتو
ددانەكانیماسیەكەشپاكدەبنەوە.
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تاقیکردنەوەی
ژیــری

ئەو ژمارەیەی لوتکەی قووچەکە چەندە؟

هەسارەیەک لە کۆمەڵەی 
خۆرماندایە، بە جەمکی 

زەوی ناودەبرێت، چونکە 
تیرەکەیان لێکەوە نزیکە:

تیـرەی هەســارەکە 
١٢،١٠٤کم دەبێ و تیرەی 
زەوی ١٢،٧٥٦کم دەبێ.

ئەوە دووەمین هەسارەیە کە ماوەی دووریی لە 
خۆرەوە ١٠٨،٢ ملیۆن کیلۆمەترە و پلەی گەرمایی 

لەسەر ڕووی دەرەوەی دەگاتە ٤٨٠ پلە و هەوری چڕ 
چواردەوری داوە. ناوی ئەو هەسارەیە چییە؟

مەریخ

  ئۆرانۆس

زوهرە

زاوە

هورمز

        وەسفێکە بۆ پێکهاتەی کیمیاوی کە بوونەوەر 
 بەرهەمی ناهێنێ:

خڵتە
سست

بلوری

نائۆرگانیکی4

نازیندەگی 5

کۆئەندامی هەناسەدانە لە گیانلەبەرە دەریاییەکاندا و 
کۆئەندامی سەرەکی لە ماسیدا کە خوێن تیایدا بە خوێنبەرە 

وردیلەکاندا دەڕوات و ئوکسجین لە ئاو وەردەگرێت و دووەم 
ئۆکسیدی کاربۆن دەداتەوە. ئەو کۆئەندامە ناوی چییە؟

لوی هەناسەدان
گوێچکەماسی

کلک

قلێنچە
سی
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خشۆکێکی بچکۆلەی جوڵە خاوە، لەسەر درەختەکان 
لە ئەفریقا و باشووری ئاسیا دەژی، ڕەنگی پێستەکەی

ئەنجامی خرۆشانەکانی دەگۆڕێت، هەروەها بە 
هۆی تیژیی ڕووناکی و پلەی گەرمای دەورییەوە. 

چاوەکانی دەرپۆقیون و بە ئاڕاستەی جیاوازدا دەیان 
جوڵێنێ و زمانی درێژە مەگەزی پێ دەگرێت. 

ناوی چییە؟

بزنمژە
مار

کیسەڵ
قۆری

مارمێلکە

ژمارەکان یەک لە دوای یەک تەواوبکە

ئەو پیتانە ڕێکبخە بە جۆرێک مانای هەبێ

ا پ و ئـ ر وو ە
خ م ی ە ر

ن و ا ە ڵ ا پ

چ ا ن ک ر ۆ 
ز د س ڵ و

دەوترێت گیا لەسەر
....... دەڕوێتەوە

دیاردەی 
بەرزبوونەوە و 

نزمبوونەوەی ئاو 
بە هۆی ڕاکێشانی 

مانگ و خۆرەوە 
ناوی چییە؟

شەپۆل

تسونامی

هەڵسان و نیشتنەوە 

زریان

الفاو

یەکێکە لە زانا گەورەکان ساڵی 
)١١٥٥ی زاینی(

کۆچی دوایی کردووە،
بە توێژینەوەکانی لە 

توانای بۆ جواڵندنی تەنەکان دەکات. دانایی«یە، کە باسی هەوا و کێش و بەناوبانکترین کتێبی»تەرازووی دیاریکردنی شوێنی ئەستێرە ناسراوەو بواری میکانیک و 
ناوی چییە؟

ئیبن بەیتار
تەوحیدی

ئەندەلوسی
خازن

ئیبن هەیسەم
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چەند ڕێسایەکی هاتووچۆ
بۆ مندااڵن

هێماکانبناسە
*شوێنیبەڕینەوەبەکاربهێنە.

*پێشپەڕینەوەتەماشایهەردووالبکە.
*ڕامەکە.

لەسەرشەقامڕامەکە
*لەسەرشەقامئارامبەوهەرگیزبازمەدەوڕامەکە.

وریابە..گوێبگرە
هەرگیزسەرقاڵمەبە.

٣٠



کاتیپەڕینەوەلەسەرشەقام
*پابەندیترافیکالیتبەوکەسووربووڕاوەستە.

لەڕێگەیدەرەوەوکاتیسەیران
*هەرگیزلەپێچەکانداپەڕینەوەئەنجاممەدە.

باببینرێیت..باسەالمەتبیت
*بەشەوباجلوبەرگیکاڵتلەبەردابێت.

*بەڕۆژباجلوبەرگیدرەوشاوەتلەبەردابێت.
*کاتیپەڕینەوەبەدەستئاماژەبکەبۆشۆفێران.

هەرگیزپەلەمەکە
*کاتێکسواریئوتومبیلدەبیتودادەبەزیت.

*کاتێکلەسەرشەقامدەڕۆیت.
*کاتێکدەتەوێتبپەڕیتەوە.
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

با قوتابخانه مان خۆشبوێ
میوانان  به   پێشكه ش  دیارى  تیایدا  كه   جوان  ماڵێكى 
سه رگه رمكه ر   خۆراكى  و  زانست  ڕووناكى  ده كرێت... 
ده كرێت.  پێشكه ش  تیا  ماتماتیكى  یارى و  و  له  مۆسیقا 
كتێبخانه یه كى جوانى پڕ له  چیرۆكى نایاب. مامۆستاكانى 
بایه خمان پێ ده ده ن و هه موو سه ختیه كانى سه ر ڕێگه مان 
بۆ الده به ن بۆ  ئاسانكردنى زانست. ئه م ماڵه  جوانه  ناوى 

قوتابخانه یه .

قوتابخانه كه مان 
وه ك ماڵه كانمانه ، 
چونكه  ده زگایه كى 

په روه رده ییه  بایه خ به  
په روه رده ى ئێمه  ده داتو 
ژینگه یه كى گونجاو بۆ 

گه شه ى ئه قڵىو جه سته یىو 
ده روونیمان 
ده ڕه خسێنێ.

قوتابخانه كه مان 
قه اڵیه كى پته وى ئێمه یه  
كه  له  دواكه وتوویى و 
تاریكى ده مانپارێزێ و 
به  چه كى زانست و 
زانیارى پڕچه كمان 

ده كات.
به  وزه  و حه زێكى 
زۆره وه  ده چین بۆ 

قوتابخانه ، چونكه  قوتابخانه  
ته واوكه رى ڕۆڵى په روه رده ى 

خێزانەو به شداره  له  دروستكردنى 
كه سایه تیمان، هەروەها په ره  به  
به هره كانمان ده دات و به ها و 

باوه ڕو زانسته  بنه ڕه تییه كانمان 
فێرده كات.

   قوتابخانەکەم خۆشدەوێ

خانە
قوتاب
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   قوتابخانەکەم خۆشدەوێ

  ئێمه  پێده كه نین.. 
چونكه  قوتابخانه كه مان 
یه كه مین پله ى په یژه ى 

سه ركه وتنه ،  له  ڕێگه یه وه  
خه ونه كانمان به دیده هێنین و 
به  ئامانجه كانمان ده گه ین. 
ده بینه  پزیشك و مامۆستا،

 ئه ندازیا...هتدو واڵته كه مان 
پێش ده خه ین.

سەرکەوتنڕێگەی 

ئێمه  دڵنیاین 
هه موو ئه وانه ى له  

قوتابخانه ن ده زانن: ئاسانكارى 
له  پرۆگرامى خوێندن به باشترین 
هۆكارى په روه رده یى وگونجاندنى 

به پێى قۆناغه كانى ته مه نمان 
بۆ ئاماده كردنى ئێمه یه ، تا له 

 داهاتوودا ببینه  به ردی 
بناغه ی باشى كۆمه ڵگه .

ئێمه  خۆشحاڵین  
ده چین بۆ قوتابخانه ، چونکە 
قوتابخانه  شوێنى فێربوونى  

زانست و چێژ و سوود وه رگرتنه . 
هه ر له  قوتابخانه ش ئه و چاالكیانه  
ئه نجام ده ده ین كه  خۆمان حه زمان 
لێیه ، وه ك: وێنه كێشان، مۆسیقا، 
شانۆ یان وه رزش، جگه  له وه ش 

كاتێكى خۆش له  كتێبخانه ى 
قوتابخانه  به سه رده به ین. 

خانە
قوتاب
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سویسرا

ەخورێت
تەند

ملیۆن

دارستانەکانی کەمەربەندی زەوی لە ئەمریکای ناوەند و باشوور
شوێنی بنەڕەتیی درەختی کەکاوە و کەناراوی عاج بەرهەمێنی یەکەمە لە جیهاندا.

هەموومان،بچووکوگەورەحەزمانلێیەتی..
خۆش و سوودبەخشە..

تەنیائێمەحەزمانلێینییەونایخۆین.

وەرن با بزانین لە ماوەی ساڵێکدا 
لەو شەش واڵتەی زۆر عاشقین چەند دەخورێت. 

کیلۆگرام

کیلۆگرام

کیلۆگرام

کیلۆگرام
کیلۆگرام

کیلۆگرام

بەرازیلیابانواڵتە یەگرتووەکانبەریانیائەڵمانیا
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لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

سەركێشیەك  سینەما

ش ملیۆنان ساڵ
پێ

بییەوە
ەعەرە

ل

ادتەها
ئاز

فلیمی)dinosaur(لەگەشتێكیخۆشیوفێركردنوڕۆشنبیركردندەچێتلەهەمان
كاتدالەایەكەوەدڵخۆشوئاسوودەماندەكات،لەالیەكیتریشەوەفێرماندەكات
وهانیزانینخوازیماندەداتبۆناسینیداینەسۆرەكان.فلیمەكەكۆمپانیای)دیزنی(

ساڵی2٠٠٠بەرهەمیهێناوە.

پێش ملیۆنان ساڵ: نەیزەكێكی زەبەالح بەر هەسارەی زەوی كەوت و بووە هۆی  
لەناوچوونی یەكێك لە بەناوبانگترین ئەو بوونەوەرانەی لەسەر هەسارەكەمان 

)زەوی( ژیاوە، ئەویش داینەسۆرە.
بوون؟  كامانە  جۆرەكانی  بووە؟  چۆن  داینەسۆرەكان  شێوەی  ئایا  بەاڵم 
دەنگیان  چۆن بوو؟ جۆر و پۆلی خواردنەكانیان چی بووە؟ ئەی چۆن زۆر 
زەبەالحانەی   بوونەوەرە  ئەو  مێژووی  توێژینەوەی  هەوڵی  مرۆڤ  دەبوون؟ 
داوە، هەتا گەیشتووەتە هێنانە بەرچاوی بە نزیكی شێوە و سوڕی ژیانی لە 
فلیمی )DINOSAUR(دا دەكەونە ناو سەركێشیەكی تەواوەتیەوە، وەك ئەوەی لە 

سەردەمی ئێستاماندا بژین !

خوار، داینەسۆرەكان ون دەبێت و لە نێوان چەندین بوونەوەری زۆردا ڕووداوەكانی فلیمەكە كاتێك دەستپێدەكات كە هێلكەی یەكێك لە  دەكەوێتە  دوورگەیەكدا  ناوەڕاستی  لە  تا  مەیموون، دەگوازرێتەوە  لە  جۆرێكە  و  دەژی  تێدا  )لیمۆر(ی  گیانلەبەری  و كاتێك هێلكەكە دەتروكێت و داینەسۆرە بچووكەكە لێی دێتە دەر: كە  بكەن  پەروەردەی  و  بگرنەوە  هەڵی  بڕیاردەدەن  لیمۆرەكان 
ناوی لێ دەنێن )ئالدەر(.

هەتاكو   دەبێت،  بەردەوام  هێمنانەی  ژیانی  و  دەبێت  گەورە  داینەسۆر  )ئالدەر(ی   

هەموان سەرسام دەبن و دەشڵەژێن، ئەنجامی كەوتنەخوارەوەی چەند كلكدارێك  لە 

ئاسمانەوە، كە دەبنە هۆی وێرانبوونی دوورگەكە و ڕاكردنی ئالدەر بە هاوڕێیەتی  

خێزانەكەی بۆ گەڕان بە دوای  پەناگەیەكی تردا، لە ڕێگایاندا بە ڕێكەوت تووشی  

بانگ  )كرۆن(  بە  كە  دەكات،  ڕێبەریان  داینەسۆرێك  و  دەبن  داینەسۆر  مێگەلێك 

دەكرێت و ئالدەر و خێزانە لیمۆرەكەی دەچنە ناو مێگەلەكەوە و پێكەوە دەڕۆن

بەرەو زەوی پەناگە، تا سەركێشییەكی نوێ دەست پێ بكات، كە پڕە لە هیالكی و

 ئەزموونی  قورس: كە ئالدەر تووشی خۆشەویستی دەبێت و تووشی شەڕێكی

 توندوتیژ دەبێت و ڕووبەڕووی كارنۆتۆسۆرە دڕندەكان دەبێتەوە . 
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم1٠جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە5خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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گەنجینەی 
ون

ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

دوو قاپی سەفەریی کارتونیی پەلی گەورە، کاغەزی ڕەنگاوڕەنگ،
ڕەنگ، لیم و مقەست.

1-قاپەگەورەکەییەکەملەناوەڕاستدا
لەشی بە دەیکەین و دەنوشتێنینەوە

تووتیەکە.

2-قاپەگەورەکەیدووەملەناوەڕاستدا
بەالی نووسێنین دەیان و لەتدەکەین

سەرەوەیلەشیتووتیەکەوە.

تووتیەکە سەری لەسەر چاو -٣
دروستدەکەینولەشیڕەنگدەکەین.

4-کاغەزەڕەنگاوڕەنگەکانبەباریکی
الی بە نووسێنین دەیان و دەبڕین

خوارەوەیلەشیتووتیەکەوە.

تووتی

ەکارهێنانی
تبێتکەب

لەیاد

ێویستیبە
مقەستپ

یگەورەیە.
ەتییکەسێک

یارم
ئێستا تووتیەکە ئامادەیە،
بەاڵم ناتوانێت قسەبکات.

باڵندەیەکی ناسراوە بە ڕەنگی جوان و توانای 
الساییکردنەوەی هەر دەنگێکی هەیە کە گوێی لێ بێ.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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سزایەکی دادپەروەرانەڤایرۆس شکێن
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