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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ساڵی نوێتان پیرۆز بێت
بە بۆنەی ساڵی نوێوە )ساڵی ٢٠٢٢(

گەرمترین پیرۆزبایی و چەپکێک خۆشەویستیتان پێشکەش دەکەین. 
هیوادارین ساڵی کۆتاییهاتنی ناخۆشیەکانتان و هاتنەدیی خەون و 

ئاواتەکانتان بێت. 

دەڵێی چی ئاواتێکی
دڵت هەڵبژێریت و

بینێریت بۆ 
کەسێکی ئازیزت
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لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
له  كێڵگه یه كدا، كه  به  گوڵه گه نمى ئاڵتونى ڕازابووه وه ، مێرووله كان له  شاره كه ى خۆیان و له ناو كێڵگه یه كدا به  ئارامى و ئاسووده یى ده ژیان و 
خواردنیان بۆ زستان پاشه كه وت ده كرد. جوتیار چه ند ڕۆژێك پێشتر مێرووله كانى بینى كه  ده نگه  گه نمیان بۆ شاره كه ى خۆیان ده گواسته وه . 
بۆیه  توڕه  بوو، بڕیاری دا له  كێڵگه كه ى خۆی ده ریان بكات. لەبەر ئەوە  له  ته نیشت شاره  مێرووله كان دانیشت و بیرى له  پالنێك كرده وه  كه  

به  یه كجارى و بۆ هه میشه  ڕزگارى بێت له  ده ستیان. 
       مێرووله یه كى پڕ وزه ى بینى، كه  ده نكه  گه نمێكى گه وره ى هه ڵگرتبوو، گرتى و دواى ئه وه ى نزیكى كرده وه  له ده موچاوى، پێی وت:        

         - ئه وه  شه رم ناكه ن گه نم له  كێڵگه كه م ده دزن؟«
           - كاكى جوتیار، ئه ى بۆ نازانى ئێمه  چ خزمه تێكى به سوود به  كێڵگه كه ى تۆ دەکەین.

            - من خزمه تى مێرووله  دزه كانم ناوێ!
              پاشان جوتیار مێرووله كه ى فڕێدایه  سه ر زه وى و ڕۆیشت، تا پالنێك بۆ له ناوبردنیان دابنێت. مێرووله ش ده ستبه جێ ڕۆیشته وه  

                                                                 به ره و شاره كه ى خۆى و به  پادشاى وت كه  چى ڕووی داوه .
                                                                    پادشا ترسا له  توڕه بوونى جوتیاره كه ، كه  ده بووه  مایه ى مه ترسى بۆ گیانى 
                                                                       مێرووله كان،  فه رمانی كرد كه  جارێ به  هیچ شێوه یه ك نه چنه  ده ره وه ، تا بزانن

                                                                    جوتیاره كه  به  نیازى چییه .

مێرووله و جوتیار
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بۆ به یانیه كه ى زوو جوتیاره كه  هاته وه  و مریشكێكى برسى و چڵێسى له به رده م شاره  مێرووله كان به ره ڵاڵكرد، كه  ده نووكى وه ك بزمار 
تیژ بوو. به  ده نووك كه وته  سه ر گه نمه كان. پادشا چاودێرى دۆخه كه ى ده كرد، مریشك به الى ئه وانه وه  وه كو دایناسۆر ترسناك بوو، بۆیه  
مێرووله كان لە ترسی  ده نووكى مریشك له  شاره كه یان نه ده چوونه  ده ره وه . ئینجا پادشا فه رمانی كرد كه  تونێلێك له ژێر زه وى لێ بده ن، بۆ 
پاراستنى گیانى خۆیان و بگوازنه وه  بۆ كێڵگه كه ى ته نیشتیان. مێرووله كان شوێنى خۆیان بۆ نیشتمان و ماڵى تازه  گواسته وه  و گه ڕانه وه  
بۆ ژیانى پڕ جوڵه  و كۆشش و له  به یانییه وه  تا ئێواره  كاریان ده كرد، گه نم و پاشماوه ى مێرووى مردوو، كرم و مێرووى زیانبه خشیان له  

به رهه مه  كشتوكاڵییه كان كۆده كرده وه . 
ڕۆژه كان به  خێرایى تێده په ڕین و وه رزى زستان هات و جوتیار هه ڵسا به  ناشتنى ده غڵ و دان و چاوه ڕێ بوو تا هاوین گه نم بدورێته وه ، 
به اڵم ئه وه ى سه یر بوو به الیه وه  ده غڵه كه ى باش نه بوو، مێرووى زیانبه خش زیانێكى زۆرى پێ گه یاندبوو. بۆیه  خه مبار بوو به وه ى به سه ری 

هاتبوو و بیری كرده وه  چۆن چاره سه رى بكات. تا ڕۆژێكیان ئه و مێرووله یه ى جوتیاره كه  هه ڕه شه ى لێ كردبوو به  الیدا ڕه تبوو، 
بینى جوتیاره كه  غه مبار دیاره . لێى نزیك بووه وه  و به  ده نگى به رز هاواری كرد: »بۆچى غه مبار ده رده كه ویت كاكه ى جوتیار؟«

- به رهه مى گه نمى ئه مساڵ زۆر خراپ بوو، گوڵه گه نمه كان پڕنه بوون و ژماره ى مێرووه  زیانبه خشه كان زۆربوون و  زیانیان به  به رهه مه كانم گه یاند.
مێروولەکە  پێكه نى و وتى: »تۆ حه زت له  خزمه ته كانى ئێمه  نەبوو و له  كێڵگه كه  ده رتكردین.«

جوتیاره كه  هاته وه  بیرى، كه  ساڵى ڕابردوو چى له گه ڵ مێرووله كان كردبوو، ئه و كاته ى كه  به رهه مى زۆربوو، مێرووى 
زیانبه خشیش زۆر كه متربوون. مێروولەکە ش پێی وت كه  له و خزمه تانه ى  مێرووله كان بۆ جوتیارى ده كه ن لێدانى تونێله  له ژێر 

زه وى، كه  یارمه تیده ره  بۆ هه واگۆڕكێى زه وى و خاك به رهه مدارتر ده كات. جگه  له وه ش خۆراكمان له سه ر مێرووه  
زیانبه خشه كانه ، به مه ش ژماره یان كه م ده بێته وه  و له  ئه نجامدا ده بێته  مایه ى هاوسه نگىڕاگرتنى ژینگه .

جوتیار كه  به  مه ى زانى په شیمان بووه وه  له  ڕه فتارى خراپى له گه ڵ مێرووله كان و 
داواى له  مێروولەکە  كرد به  پادشا بڵێت  بگه ڕێنه وه  بۆ كێڵگه كه  و ئه و هه رگیز ڕێگرنابێت 

له وه ى  له  كێڵگه كه دا به شدارى ئه و بن. مێرووله  به په له  چوو بۆ الى پادشا و په یامى 
جوتیاره كه ى پێ گه یاند. پادشاش فه رمانی به  مێرووله كان كرد بگه ڕێنه وه  بۆ شاره  كۆنه كه ى خۆیان.

 له و ڕۆژه  به دواوه  جوتیاره كه  هه ركاتێ چاوى به  
مێرووله كان ده كه وت، كه  به  كۆشش و چاالكانه  

كاریان ده كرد، خۆشحاڵ ده بوو.
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ئەو خۆراکانەی بەرگریی لەش 
بەهێزدەکەن!

کانزاکان  و  ڤیتامین  بە  دەوڵەمەند  خۆراکی  خواردنی 
یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی کۆئەندامی بەرگری بە باشی 
خۆراکانە  ئەو  زانایان  بدات.  ئەنجام  خۆی  کارەکانی 

دەستنیشان دەکەن کە بەرگریی لەش بەهێز دەکەن.
وەک ئەو خۆراکانەی ڤیتامین )A(یان تێدایە و توانای 
بەهێز  ڤایرۆسەکان  و  شێرپەنجە  بە  بەرامبەر  لەش 
دەکەن، لەوانە جگەر، گوێزەر، مانگۆ، هەڵوژە، تەماتە، 

بیبەری زەرد و قۆخ.
بەسوودن،  زۆر  لەش  تەندروستیی  بۆ  پیاز  و  سیر 
دژە  و  کبریت  پێکهاتەکانی  بە  دەوڵەمەندن  چونکە 
ماسی  جۆرەکانی  هەموو  هەروەها  ئۆکسیدەکردن، 
لەبەر دەوڵەمەندبوونی بە ئۆمیگا٣، کە بەسوودە بۆ 

بەهێزکردنی خڕۆکە سپیەکانی خوێن، ئەوانەی
  بەرگریی لەش بەهێزدەکەن. خۆراکە بەسوودەکانی تر

     بریتین لە قەرنابیت، برۆکلی، لیمۆ، هەنگوین، 
              شیر و چای سەوز.

خونچەمەحمودلەعەرەبییەوە

ئاژەڵە کە ڕۆڵێکی گرنگ  لیموور گەورەترین   *
ئەم  گوڵەکاندا.  تۆوی  باڵوکردنەوەی  لە  دەبینێ 
ئاژەڵە لە دوورگەی مەدغەشقەری زەریای هیندی 
ئەفریقا  ڕۆژهەاڵتی  کەنارەکانی  ڕووبەڕووی 

دەژی.
دەهێنێ  بەرهەم  ئەوەندە  وزەیەکی  مێشک   *

بەشی داگیرساندنی گڵۆپێکی کارەبایی بکات.
* واڵتی فنلەندا سااڵنە پێشبڕکێیەک سازدەکات 

بۆ فڕێدانی مۆبایل.
* منــداڵی ســاوا هـەســتی چێــژوەرگــرتــن بــە

      ڕوومەتیانەوەیە.

زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەی 

گوڵێک
چاودێریی  ئیسپانی  ئەستێرەناسیی  زانایەکی  جەند 
کەوتنەخوارەوەی بەردەئاسمانیەکیان بۆ سەر ڕووی مانگ 
کردووە و پێیان وایە لە ڕووی هێزەوە ژمارەیەکی پێوانەیی 
تۆمارکردووە. هەمیشە بەرکەوتنی بەردەئاسمانی بە ڕووی 
مانگدا ماوەیەکی زۆر کورت دەخایەنێت )بەشێک لە چرکە(، 
چرکەی  هەشت  لە  زیاتر  دوایی  بەرکەوتنەی  ئەو  بەاڵم 
ڕووی  لەسەر  کە  بووە  ڕوون  ئەندازەیەک  بە  و  خایاندووە 

زەوییەوە بەدیکراوە. قەبارەی ئەو بەردەئاسمانیە نیو تەن
                                          بووە و خێراییەکەی

                                          ٦١هەزار کم/سەعات
                                              بووە و توانای

                                               تەقینەوەی
                                               ١٥ تەن بووە،

                                              واتە سێ هێندەی
                                              تەقینەوەی پێشتر

                                               کە ناسا 
                                              بەدیکردبوو و
                                             ٤٠ کیلۆ بوو.

بەهێزترین بەرکەوتنی 
بەردەئاسمانی بە ڕووی مانگدا!

گەدەی مرۆڤ ٣٥ ملیۆن
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لووی هەرسکردن لەخۆدەگرێت.

گەورەترین وێستگەی وزەی 
کارەبا لە جیهاندا!

بیابانی موهافی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
کارەبای  وێستگەی  گەورەترین  کردنەوەی  ئاهەنگی 
خۆریی لە جیهاندا گێڕا. وێستگەکە ناوی )ئیڤانبا(یە و 
لەسەر ڕووبەری ٥،٥ میل چوارگۆشە لە سنووری نێوان 
نیڤادا و کالیفۆرنیا بنیاتنراوە و نزیکەی ٢،٢ ملیار دۆالری 
بە ٢٠٠هەزار  پشت  کارکردن  بۆ  وێستگەکە  تێچووە. 
لەوحەی خۆری دەبەستێت، کە تیشکی خۆر دەگەیەنن 
بە سێ تاوەر، تاوەرەکانیش تیشکی خۆر بەکاردەهێنن
                                        بۆ گەرمکردنی ئاوی

                                            تاوەرەکان و
                                             ئاڕاستەکردنی
                                             هەڵمەکەی بۆ
                                              خستنەکاری

                                              موەلیدەی وزەی
                                              کارەبایی کە

                                              کارەبا بۆ
                                               ١٤٠هەزار خانوو  

                                              دابین دەکات.

بەدووربە لە 
نینۆک کرۆشتن و لێو مژین!

ئەوانەی  خۆنەویستی  خووی  هەندێک  زۆرجار 
دەوروبەرت نیگەرانت دەکات، بەاڵم هەندێک خوو هەیە 
کە زیانبەخشە بۆ تەندروستی، وەک نینۆک کرۆشتن و 

لێومژین.
دەبێتە  کرۆشتن  نینۆک  کاتێک  دەڵێن،  پزیشکەکان 
دەگات،  دەوریان  پێستی  و  نینۆکەکان  بە  زیان  خوو، 
هەروەها میکرۆبەکانی ناو دەم دەگوێزرێنەوە بۆ پێست، 

میکرۆبەکانی دانیش دەگوێزرێنەوە
بۆ ناو دەم، ئەمەش دەبێتە

هۆی نەخۆشکەوتنی
قوڕگ و لێو و پێست.

لێومژینیش دەبێتە
هۆی ئەوەی 

ئینزیمەکانی دەم
کار لە لێو بکەن و

تووشتی وشکبوونو
قڵیشان ببێت.

٧



ڕەچەڵەکی
شتەکان

پ.ز
لە ناوچەی نێوان هەردوو ڕووباری
دیجلە و فوڕات دا سۆمەرییەکان
ڕووداوەکانیان لەسەر ڕووی تەنی

دروستکراو لە لیتە و قوڕی ڕووبار، 
بە بەکارهێنانی ئامێرێکی تیژ، تۆماردەکرد،

بەم نووسینەش دەوترا بزماری.

پێنووس

پ.ز

پ.ز

لە میسری کۆن داری قامیش وەک
ئامرازی نووسین لەسەر گەاڵی لەبان
بەکاردەهێنرا و نووکی دارقامیشەکە
تیژدەکرا و دەکرا بەناو مرەکەبدا و
لەسەر گەاڵی لەبان پێی دەنووسرا.

ڕۆمانیەکان لەسەر پارچەیەک داری بە مۆم
سواخدراو بە ئامرازێکی تیژ شتیان دەنووسی،
کە دەکرا بە سەرەکەی تری بکوژێنرێتەوە.

جامی مرەکەبی فیرعەونی

پێنج قەڵەم لە دار قامیش کە بە کەتان بەستراونەتەوە.
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هەندێک جار پشت بە پەڕی چەند جۆرێک 
باڵندە بەستراوە بۆ نووسین، وەک پەڕی 

قاز ، کونەپەپوو، قەلەباچکە و داڵ.
پەڕەکان دەخرانە ناو لمی گەرم 

تا ڕەق بن و بەرگەی بەکارهێنان بگرن.

سەدەی

پێنووس

ز
زسەدەی

باڵی باڵندە گۆڕرا بە نووکی کانزایی 
کە زیاتر بەرگەی دەگرت و پاش خستنە ناو 

مرەکەب بۆ نووسینی هەزاران وشە بەکاردەهێنرا. 

نووکی
کانزایی

ز

ز
لەم ساڵەدا پێنووسی مرەکەب داهێنرا، 

کە لەناویدا لوولەیەکی بچووکی پڕ لە مرەکەب 
هەیە و دەکرێت بۆ ماوەیەکی درێژ 

پێی بنووسرێت.

لەم ساڵەدا پێنووسی وشک داهێنرا
کە تۆپێکی زۆر بچووک بەسەر سەرەکەیەوەیە و

بە هۆیەوە مرەکەب لە عەمباری مرەکەبەوە
دێتە سەر ڕووی الپەڕەی نووسینەکە.
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چیرۆکیگۆیژی

یەكێك بوو، یەكێك نەبوو.. یەكێك هەبوو ناوی حەسەنی بوو. حەسەنی بچووكی بچووك بوو. لە تۆ بچووكتر،
لە قاچەكانت بچووكتر، لە دەستەكانت بچووكت، لە اللەنگیش بچووكتر.

حەسەنی بە قەدەر یەك میزەڵدان دەبوو، وەك میزەڵدانیش وابوو، خڕ و خۆڵ، 
قژیشی پرتەقاڵی بوو. هەر لەبەرئەوە ناویان نابوو حەسەنی گۆیژی.

حەسەنی بۆنی دەكرد. لەهەر شوێنێك بۆنی میزەڵدانی بكردایە، تلی دەخوارد و دەگەیشتە ئەوێ . 
لە خۆشحاڵیدا وەك تۆپی لێ  دەهات. دەچووە هەوا، دەهاتە خوارەوە بۆ زەوی و دەیوت: 

- ئای گیان! من هاوڕێیەكم دۆزییەوە، وەك خۆم، شێوەی خۆم.
ڕۆژێك حەسەنی بۆنی میزەڵدانێكی كرد و ڕۆیشت تا گەیشت بە یەك قەڵەمی پرتەقاڵی. قەڵەمە پرتەقاڵیەكە تازە 

لە سندوق هاتبووە دەرەوە. هێشتا هیچ كەسێكی نەبینیبوو، نووكیشی دەرنەهێنابوو.
حەسەنی وتی: »ساڵو! من حەسەنی گۆیژییم. چەندە جوانیت! وەك ڕەنگی من وەهایت.«

قەڵەمە پرتەقاڵییەكە وتی: »منم قەڵەمی پرتەقاڵی، گۆیژی.«
حەسەنی بە باشی سەیری پرتەقاڵی كرد و وتی: »تۆ زۆر الوازیت، پرتەقاڵی! نووكیشت نییە، نان بخۆ، گیان پەیدا دەكەیت، 

قەڵەو دەبیت و نووك دەردەكەیت.«
پرتەقاڵی بە باشی سەیری حەسەنی كرد و وتی: »خۆزگەم بە خۆت گۆیژی، تۆ خڕوخۆڵ و خەپانیت، لەو خۆراكەت 

بەشی منیش دەدەیت گۆیژی؟«
حەسەنی وتی: »بەڵێ  پێت دەدەم. حەزت لە چییە؟ ماكارۆنیت بۆ بهێنم؟«

پرتەقاڵی وتی: »بەڵێ  گۆیژی بۆم بهێنە!«
حەسەنی وتی: »كفتەش زۆر بەلەزەت و بەتامە، بۆت بهێنم؟«

پرتەقاڵی وتی: »بەڵێ  گۆیژی بۆم بهێنە!«
     حەسەنی وتی: »خۆرشت قیمە؟«

          پرتەقاڵی وتی: »بەڵێ  گۆیژی بۆم بهێنە!«
             حەسەنی وتی: »گۆشت و پاڵو؟«

                                                                           پرتەقاڵی وتی: »بیهێنە بیهێنە گۆیژی!«
                                                                           حەسەنی وتی: »ماست و كەباب؟«

                                                                            پرتەقاڵی وتی: »بەڵێ  بیهێنە! هەرچی هەیە، 
                                                                                              بڕۆ گۆیژی بهێنە!«

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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حەسەنی وتی: »باشە پرتەقاڵی گیان، ئێستا دەڕۆم و هەموویت بۆ دەهێنم. هەر لێرە بمێنەرەوە تا دێمەوە.«
حەسەنی تلێكی خوارد و ڕۆیشت، ڕۆیشت و بە زوویی لەگەڵ شتێكی خڕ گەڕایەوە.

ئەوەی نیشانی پرتەقاڵی دا و وتی: »وەرە هێنام.«
پرتەقاڵی سەیرێكی شتەخڕەكەی كرد و وتی: »ئەمە ماكەرۆنیە گۆیژی؟«

حەسەنی وتی: »بەڵێ .«
پرتەقاڵی وتی: »كفتەیە گۆیژی؟«

حەسەنی وتی: »بەڵێ .«
پرتەقاڵی وتی: »بە دڵنیاییەوە قیمە و گۆشت و كەبابیشە گۆیژی؟«

                                         بە شتە خڕەكە خرت خرت، پرتەقاڵی خرت خرت تاشی.
                                              پرتەقاڵی ختووكەی دەهات، وتی: »ئەوە چی دەكەیت گۆیژی؟!«

                                              هاهاها دەستی كرد بە پێكەنین.
                                            - خرت خرت، خرت خرت.

حەسەنی پرتەقاڵی تاشی و تاشی تا نووكێكی تیا دەركەوت.
پرتەقاڵی  لە خۆشحاڵیدا هاواری كرد: »منم نووكم هەیە. دەستەكانت نەیەشێت گۆیژی.«

حەسەنی وتی: »ئێستا ئیتر هەرچی دەتەوێت بۆ خۆت، خواردن وێنەبكێشە!.«
پرتەقاڵی وتی: »بە چاوان گۆیژی، دەیكێشم، بەاڵم سەرەتا بۆ تۆی دەكێشم.«

دواتر سەیرێكی حەسەنی كرد و گۆیژێكیشی بۆ كێشا. وێنەی          گۆیژەكەی دا بە حەسەنی، وتی:
- ئەمەش یادگاری پرتەقاڵی!

حەسەنی وێنەكەی وەرگرت و سەیرێكی كرد، ئینجا وتی: »چەندە جوانە! دەستەكانت نەیەشێت.«
دواتر ماڵئاوایی لە پرتەقاڵی كرد و ڕۆیشت، تا یەك هاوڕێی گۆیژی پەیدا بكات.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتی
ژەنگگرتن

ژەنگگۆڕانکارییەکیکیمیاییە
بەسەرهەندێکمادەدادێتو
مادەیجیاوازدروستدەبێ.

خەریکیچیت
بڕیار؟

تاقیگە دەرگایتاقیگەکە
ژەنگیگرتووە
دەبێتبۆیاخی

بکەم.

ژەنگچییە
مامۆستا
زیرەکەکەم؟

کاتێکهەواوشێ
لەئاسندەدات

ڕەنگەخۆڵەمێشیەکەی
بڕوانەئەمپارچەدەگۆڕێتبۆسوور.

ئاسنەکەژەنگیگرتووە.
ژەنگئاسنیبەهێز
فشۆڵدەکات.

ژەنگگرتنلەسەرخۆ
ڕوودەدات،ئەنجامی
کارلێککردنیئۆکسجینو
ئاسنبەیارمەتیی
شێیدەوروبەر.

O2+
ئاسنشێ

ژەنگگرتن=
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منیشلەئاسن
دروستکراوم،ئەیبۆچی

ژەنگناگرم
بڕیار؟

یگە
تاق

بۆیاخڕێگەلەشێ
دەگرێتبگاتەئاسن،
بەوجۆرەشئۆکسجین
کارناکاتوژەنگ
دروستنابێت.

بۆیاخەکەشدەبێت
ڕۆنیبێتڕۆبۆتەکەم.

تێگەیشتم،وەکچۆن
جلوبەرگلەسەرما

دەمانپارێزێ،بۆیاخیش
ئاسنلەژەنگگرتن
دەپارێزێ.

ئێستازانیم
بۆچیخەڵکئوتومبیل،
دەرگا،پەنجەرەو
کەرەستەکانزاییەکان
بۆیاخدەکەن.

مرۆڤئەنجامی
بیرکردنەوەوداهێنان
توانیئەمشێوازە

بۆڕیگەگرتنلەژەنگگرتن
بدۆزێتەوە.
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جیهانیسـامان 

قوتووی ڕەنگەكان 
وەرگێڕانی:ئازادتەها

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.

ماوەیەكەسامانبەهیچ
شێوەیەكبەكارینەهێناوین!

ڕەنگەحەزی
لەوێنەكێشان
نەبووبێت.

ناهاوڕێكەم...ئێمە
سااڵنێكەهاوڕێیئەوین.
ئەوکوڕێکیبەهرەمەندەو
بەباشیڕەنگەكان
بەكاردەهێنێت.

دەیئەوواقوڕمانەی
ناوێت...بابڕۆینولێی
بپرسینبۆچیماوەیەكە

جێیهێشتووین؟

سامانیهاوڕێمان،
دەمانەوێتبابەتێكی
گرنگتلەگەل
باسبكەین.

ساڵوتانلێبێت
ڕەنگەخۆشەویستەكانم!

هەستبەخەمباریدەكەین،
چونكەلێماندووركەوتوویتەوەو

وەكوجارانلەگەڵمان
دانانیشیت.

خەمبارمەبنهاوڕێكانم...
ئەوەیهەیەئەوەیە،منحەزم
لەیارییەئەلكترۆنیەكانە
کەزۆرخۆشن.

ئەگەریارییە
كۆمپیوتەرییەكانخۆشو

چێژبەشن،ئەیچیدەربارەی
وێنەكێشاندەڵێی؟
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تۆکوڕێکیبەهرەمەندیت،
جوانترینوینەدەكێشیتو
ڕەنگەكانبەباشیدەگونێنیت.

لەنێودیوارەداخراوەكانی
ژوورەكەتوەرەدەرەوە،
بابچینبۆباخچەكە،
ناودیمەنیجوان.

كارتۆنێكیسپیبهێنەو
لێگەڕێبابەهرەكانت
گوزارشتلەخۆیان
بکەن.

لێرەداخۆرێكدروست
دەكەمکۆمەڵەمنداڵێك
لەبەرڕووناكیەكەیدا

یاریدەكەن.

هەموومانلەگەڵ
تۆینوپشتیوانیت
دەكەینتاجوانترین
تابلۆبكێشیت.

ئێستانۆرەیمنە
بۆكێشانی
گیایسەوز.

بەڵكونۆرەیمنە
بۆكێشانی

کراسیسوریكچانە.

پاشكەمێك

ڕاتانچییە
هاوڕێیان؟

شاكارێكیهونەرییە!
دەستەكانتخۆشبن.

لەمەودواپەرەبەبەهرەكانم
دەدەملەوێنەكێشانداوپێكەوە
جوانترینتابلۆكاندەكێشین.

ئێمەشلەگەڵتداین،
هاوكاریتدەكەینو
هەرگیزوازتلێ
١٥ناهێنین.



ههسارهى
گوڵهجوانهكان
لهعهرهبییهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

هه میشه  حه زده كه م ئاسمانگه ڕ بم، به اڵم باوكم پێم ده ڵێت: »كاتێ گه وره بووى ده گه ى به هه ر ئاره زووییه ك كه  خۆت 
بته وێ.« قسه كانى باوكم قایلكه ر بوو، به اڵم ئاره زووم بوو ئه و خه ونه م ئێستا، كه  منداڵم، به دی بهێنم. 

ڕۆژێكیان، له  كاتێكدا له  بازاڕ ده گه ڕام، ئاگادارییه كم بینى، كه  هى بریكارى ئاژانسى ئاسمانه وانى بوو، لێى نووسرابوو: 
پێویستیان به  منداڵێكى خۆبه خشه  بۆ ئه نجامدانى كارێك له  بۆشایى ئاسمان. به  په له  چوومه وه  ماڵه وه  ئاگادارییه كه م 
به  باوك و دایكم وت. له  ڕاستیدا قایلكردنى ئه وان زه حمه ت بوو بۆ ڕه زامه ندى نواندنیان به  گه شتكردنم بۆ بۆشایى 
ئاسمان. باوكم له گه ڵمدا هات بۆ ده زگاى ئاژانسى ئاسمانه وانى و داوام پێشكه ش كرد بۆ ئه نجامدانى ئه و كاره ، كاره كه ش 
گه ڕانو پشكنین بوو بۆ ده ستخستنى به ڵگه ى سه لمێنه رى بوونه وه ره  ئاسمانییه كان.  ئه مه  سه ركێشی بوو، منیش شه یداى 
سه ركێشیى بۆشایى ئاسمانم. پاش چه ند ڕۆژێكى كه م له  ده زگاى ئاژانسى ئاسمانه وانیه وه  ئاگاداریان كردم كه  منیان 
بۆ ئه و مه به سته  هه ڵبژاردووه . زۆر خۆشحاڵ بووم و ماڵئاواییم له  خێزانـه كه م كرد و هه ڵسام به  ئه نجامدانى هه ندێك 
تاقیكردنه وه ى به ر له  گه شت بۆ بۆشایى ئاسمان و سه ركه وتوو بووم. ئینجا به ر له  گه شته كه م جارێكى تر ماڵئاواییم له  
دایك و باوكم كرد و پێم وتن: »من باشم و نیگه رانى من مه بن، به م زووانه  ده گه ڕێمه وه  تا سه ركێشییه كانى خۆمتان 

بۆ باس بكه م.«
موشه ك به  خێراییه كى خه یاڵى له  زه وى به رزبووه وه  تا من به رێته  بۆشایى ئاسمان. له  كاتێكدا چێژم له  دیمه نه  جوانه كان 

وه رده گرت، گالیسكه یه كى سه یرم له  شێوه ى گوڵه به ڕۆژه دا بینى، كه  نزیكى گالیسكه كه ى من بووه وه . 
پاشان ده نگێكى به رزم هاته  به ر گوێ و كتوپڕ بوونه وه رى ئاسمانى قه باره  بچووكى شێوه  سه یرم 

له ناو گالیسكه كه دا بینى. بۆنى عه تریان لێ ده هات. یه كێكیان پێی وتم:
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                                                - تۆ سیخوڕی به سه رمانه وه  ده كه ى؟
                                          - نا من بۆ كارێكى گرنگى زانستى لێره م.

                                         یه كێكیان بازی هه ڵدا و وتى: »تۆ ده به ینه  هه ساره كه ى خۆمان تا پادشا بتبینێ و 
                                       بڕیار بدات له سه رت.«

                                  له  ماوه ى خوله كێكدا ئێمه  له  هه ساره یه كى سه یر، به اڵم جوان بووین. ئه م هه ســاره یه
                             به  جوانترین گوڵ و گوڵزار ڕازابۆوه  ، دره خته كانى وه ك گوڵى زه به الح وابوون و ماڵه كانیشیان
                      له  گه اڵى گوڵ دروستكرابوون، مه له كانیش له سه ریان وه ك گوڵ وابوون. ته نانه ت خۆر له  شێوه ى

 گوڵى گه وره  و ئه ستێره كانیش وه ك گوڵى ڕۆشن و كۆشكى پادشاكه شیان وه ك گوڵى زه به الح بوو. 
له به رده م پادشا وه ستام، كه  وه ك گواڵڵه سووره  وابوو، پاسه وانه كانیشى وه ك 

گوڵه  مێخه ك وابوون، پێى وتم: 
- چیت ده كرد له  بۆشایى ئاسمان، ئه ى پیره مێرد؟

- من منداڵێكى بچووكم و پیر نیم. بۆ كارێكى ئاشتیخوازى زانستى له  بۆشایى 
ئاسمانم.

ئینجا پێی وتم: »تۆ له  هه ساره ى زه ویت و ئێمه  متمانه ت پێ ناكه ین، 
                  چونكه  ئێوه  شه ڕخوازن.«

- به اڵم من منداڵم و شه ڕخواز نیم، حه زیشم له  شه ڕ نییه .
پادشا سه یرێكى ڕاوێژكاره كانى خۆى كرد كه  له  شێوه ى گوڵى یاسه مین بوون و وتى: 

تۆ ده خه ینه  به ر تاقیكردنه وه ى گوڵى دانا. ئه گه ر گوڵه كه  بۆنى خۆشى دا، ئێمه  بڕوات پێ ده كه ین، 
ئه گه ر بۆنى ناخۆشى هه بوو، ئه وا بڕیارێكى دادوه رانه ت بۆ ده رده كه ین. پاشان منیان له به رده م 

گوڵى الله  دانا، كه  بۆنێكى خۆشى دا و خۆشحاڵ بووم و هاوارم كرد: »بژى دادپەروەری.«
پادشا وزه ى له  جوانترین گوڵه كان پێشكه ش كردم و به  منى وت: »پاســه وانه كان 

له گه ڵتدا ده بن تا گه یشتنت به  گالیسكه كه ت و گه ڕانه وه ت بۆ ناو خێزانه كه ت به سه المه تى. 
ئومێده وارم كه  هه موو خه ڵكى سه ر زه وى وه ك تۆ باش و ڕاستگۆ بن.

خواحافیزیم له  هه ساره ى گوڵه  جوانه كان كرد و كۆتاییم به  كاره كه م هێنا و به  
گالیسكه كه ى خۆم گه ڕامه وه   سه ر زه وى و ئه و گواڵنه ى پادشاى هه ساره ى 

گوڵه كان پێشكه شى كردبووم له گه ڵ خۆمدا هێنامه وه  و چووم تا 
جوانییه كانى ئه و هه ساره یه  و میهره بانى دانیشتوانه كه ى به  هه موان 

ڕابگه یه نم. دایكم له باوه ش كرد و وتم: »ده بێت كاربكه ین تا هه ساره كه مان 
                                        بكه ین به  گوڵى باشه  و ئاشتى. 
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گوێچکه  ماسی مام شه یتانۆکه  زۆر جوان بوو. 
ماڵێکی جوانی دیوار سپی و شین. دوو ژووری 

بچکۆله ، چێشتخایه کی پاک و باخچه یه کی خنجیالنه . 
مام شه یتانۆکه  زۆر به  گوێچکه  ماسییه که ی ده گه یشت. 
وریابوو که  په ڵه یه کیشی به رنه که وێت. بۆ هه ر شوێنێک 

ده چوو، ماڵه که شی له گه ڵ خۆی ده برد. ڕۆژێک مام 
شه یتانۆکه  حه زی له  سه وزه  خواردن بوو. به  خۆی وت:

- ئه مڕۆ زۆر  ماندووم. ناتوانم گوێچکه  ماسییه که م 
له گه ڵ خۆم ببه م. باشتره  ئه وه  له  شوێنێکدا بشارمه وه  و 

به  ته نیا بڕۆم.«
گوێچکه  ماسییه که ی له ژێر گه اڵکاندا شارده وه . دڵنیابوو 

که  جێگایه کی پارێزراوه . پاشان به  مێشکێکی سافه وه  
له وێ دوورکه وته وه . ڕۆیشت و تا ویستی سه وزه ی 

خوارد. پاشان بۆ ماڵه که ی گه ڕایه وه ، 

به اڵم کاتێک گه یشت، له  سه رسوڕماندا وشک بوو. 
خاتوو شه یتانۆکه یه ک له ناو گوێچکه  ماسییه که دا 

دانیشت بوو. مام شه یتانۆکه  له  توڕه ییدا گه شکه  گرتیو 
قیژاندی: »تۆ چی ده که یت لێره ؟ ئێره  ماڵی منه . 

ماڵه  ئازیز و جوان و به ڕێزه که ی من!«
خاتوو شه یتانۆکه  ده سته وه ستان بوو، وتی: 

- له و بڕوایه دا بووم که  ئه م گوێچکه  ماسییه  چۆڵه ! 
من گوێچکه  ماسییه که م ونکردووه !« و  ڕۆیشت. 

مام شه یتانۆکه  به  بۆڵه بۆڵ چووه  ماڵه که ی. ژووره کانی 
پاککرده وه ، ئاوی باخه که ی دا، ده رگا و دیواری 
چێشتخانه که ی سڕییه وه ، به اڵم هه رچیه کی کرد، 

نه ی ده توانی خاتوو شه یتانۆکه  له بیر بکات. 

ماڵیئێمه
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وازی له  ماڵه که ی هێنا و چوو به  دواییدا. دوای سێ ڕۆژ ئه وی دۆزییه وه .
خاتوو شه یتانۆکه  به  هێمنی و خه مباری به  دره ختێکدا سه رکه وت. مام شه یتانۆکه  له  خۆشیدا زمانی به سترا. 

له ژێر دره خته که دا وه ستا و هاواری کرد: »ماڵه که ی من زۆر گه وره یه ، به اڵم ماڵی چۆڵ به  که ڵکی چی دێت؟« 
خاتوو شه یتانۆکه  به  سه رسوڕمانه وه  سه یری کرد. ده موچاوی مام شه یتانۆکه  میهره بان بوو. مام شه یتانۆکه  

سه ری دانه واند و پرسی: »بم به خشه ! هاوسه رگیریم له گه ڵ ده که یت؟« خاتوو شه یتانۆکه  وتی: »به ڵێنم پێ 
ده ده یت ئیتر نه قیژێنی؟« مام شه یتانۆکه  وتی: »به ڵێ، ئێستا تۆ ده م به خشیت؟ شووم پێ ده که یت؟«

خاتوو شه یتانۆکه  وتی: »به ڵێ.«
مام شه یتانۆکه  له  خۆشیدا به سووکی قیژاندی.

کاریله یه کی بچکۆله  سه به ته یه ک عه له فی پێ بوو. سه به ته که ی له سه ر سه ری دانابوو، خه ریک بوو بۆ ماڵه وه ی 
ده برد. له ناکاو قاچی که وته  چاڵێکه وه ، خلیسکا. عەله فی ناو سه به ته که ی په رتوباڵوبۆوه  به سه ر زه وییه که دا 

چووه  ژێر ده ست و قاچییه وه . دایکه  خۆڵه مێشییه که ی هه ر که  ئه وی بینی پێکه نی و وتی: »حه پۆل!« 
کاریله  نه ی ده زانی حه پۆل مانایی چییه ! سه یری ده ست و قاچی خۆی کرد. ته نها خورییه  سپییه که ی ڕه نگی 
عه له فه که ی گرت بوو، سه وز. بیری کرده وه  بێگومان حه پۆل واته  سه وز. کاریله  سه به ته که ی هه ڵگرته وه  و 

چوو بۆ که نار ڕووباره که ، ده ست و قاچی شت. ده یویست بۆ الی دایکه  خۆڵه مێشییه که ی بگه ڕێته وه،  
که  له  ناکاو خلیسکا و که وته  ناو ئاوه که وه . ماسییه ک له ناو ئاوه که دا بوو، وتی: »ئه ی حه پۆل!«

کاریله  ته ڕبوو، له  ئاوه که  هاته  ده ره وه ، چوو له به ر هه تاوه که  وه ستا تا وشک بێته وه . بینی  ده ست و قاچی 
سه وز نییه . وتی: »هێی ماسی! که  ده ست و قاچم سه وز نییه،  بۆچی وتت حه پۆل!؟«

ماسی وتی: »له به رئه وه ی که  که وتیت.«
کاریله ش سه به ته که ی هه ڵگرته وه . عه له فی تازه ی لێ کرده وه  و گه ڕایه وه  بۆ الی دایکه  خۆڵه مێشییه که ی. 

ئه م جاره  جوان سه یری به رپێی خۆی ده کرد، 
تا دووباره  حه پۆل نه بێت.

حەپۆل
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بلووش

2١



من ورچێكی تەمبەڵم!

خۆشحاڵمبەناسینیتۆ!
منزۆرزۆرهێواشهێواشبەڕێگادادەڕۆم.

منلەڕۆژێكداتەنیاچەندمەترێكلەشوێنیخۆمدەجووڵێم!
هەرلەبەرئەوەیەناویمنیانناوەتەمبەڵ!

لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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ئەمەناسنامەیمنە

تەمبـەڵ.كێش:4كیلۆگۆام.
ناو:

brad)بەزمانیالتینیواتە
ypustridactylus:زانستی

ناوی

یلەسەرسێپەنجەیدەڕوات(.
ئەوەیبەئارام

ێرووخۆرەكان،4جۆرتەمبەڵی
سراوەكان:مشەخۆرەكانیوەكم

خزمونا

و2جۆرتەمبەڵیدووپەنجە.
سێپەنجە



انیبرۆنایلەباشووریئاسیا.
شوێنیژیان:تەنیالەدوورگەك

وییەكانیئەمەریكایباشووری.
دارستانەبارانا

بەاڵمزۆربەیكاتەكاننزیك
ژییتەمەن:زیاترلە30ساڵ،

درێ
بە12ساڵ.

10,000ساڵپێشلەناوچوونو
ڵەك:بەگەورەییفیلبوونو

ڕەچە
فەوتاون.
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ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم 
شەیدای خەوتنم!

ئەوڕۆژەخۆمهەڵواسیبووبەلقی
درەختێكداوخەوبردمیەوە.
15تا18كاتژمێرێكخەوتم.

لەهەردەقیقەیەكداتەنیا٦جار
هەناسەمدا.كاتێكخەبەرمبووەوە،
ئەومنداڵەتەمبەڵەیلەسەرسكم
خەوتبووخەبەریبووەوەووتی:

-برسیمە!
تەمبەڵەبچووكەكەملەسەرتەختە

خەوەكەینانیبەیانیخوارد!
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ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم کە تەمبەڵەكانیش خواردنیان دەوێت!
ئەوڕۆژەخەریكبوولەبرسادەمردم.لەكۆتاییدادەستم
درێژكردتابگاتەگەاڵیەك.بەجۆرێكفینفینمكرد
تابۆنیگەاڵكەمزانی.بەلێوەكانمگەاڵیەكملوولدایە
ناودەمم.منداڵەتەمبەڵەكەیشمبۆنیگەاڵكەیكردو
دواترتامیكرد.ئایگیان.گەاڵكانچەندەبەتامن!

ئەمەیەكێكەلەو30جۆرەگیایەیدارستانەباراناوییەكان،
كەخۆراكیبەتامیبەندەیە.
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ئەو ڕۆژەی )پی پی(م هەیە! 
   ئەوڕۆژەلەكۆتاییداپاشەوپاشلە
درەختەكەهاتمەخوارەوە.یەكهەفتە
بووكە)پیپی(منەكردبوو.هێشتمەوە!
بەكلكەكورتەكەمزەوییەكەمچاڵكرد

تالەناوئەودا)پیپی(بكەم.
ئۆخەیش،پشوومدا!
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كاتێكگەڕامەوە،بڕیارمدادرەختێكیتربدۆزمەوە.
ئارامئارامهەنگاومهەڵهێنا.بەپەنجەكانمجەستەم

بردەپێشەوە.خێراییجوڵەمزۆرسەرسوڕهێنەرە.
ئەوەندەبەئارامیدەڕۆم،كەدەقیقەیەكیپێدەچێت

بۆئەوەیچواردانەمەتربڕۆم.
لەسەرڕێیەكەمداگەیشتمەڕووبارێك.

خۆمهەڵدایەناویومەلەمكرد.
لەگەڵئەوەیپێستمپڕەلەمووی
ئەستووروپڕ،بەاڵمبەئاسانی
لەناوئاوەكەدامامەوە.بەچەند
جووڵەیەكیدروستوحسابیخۆم
گەیاندەكەناراوەكە.چونكەیەك
درەختیپڕلەگەاڵملەوێدی.
چشوێنێكیباش!ئیترپێویستی
نەدەكردبۆچەندهەفتەیەك
بەشوێنخۆراكدابگەڕێم.
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من وزە كۆدەكەمەوە و .. .. دەیپارێزم
*پێستیئەستوور:

ئەو  تێكڕژاون.  زۆر  پێستم  مووەكانی 
دەرهاتوون  پێستەكەم  لە  مووانە جۆرێك 
كە ئاوی باران ناهێڵنەوە و گلی نادەنەوە.
بەم جۆرە ئەو كاتەی لەسەر درەخت 
یان پشت و ڕووم لێیەتی، ئاو ناچێتە 

پێستمەوە.

ێت
دەب
سم
13
ی0
یكە
نز
اڵە
9س
ی
ڵێك
ندا
م

درێژی55سم

فێڵەبەسوودەكانم

* من وزە كۆدەكەمەوە و دەیپارێزم:
ئەوگەاڵیانەیدەیانخۆمزۆروزەمپێ
نابەخشن.هەرلەبەرئەوەیەجوڵەم

هێواشوئارامە.پلەیگەرمییجەستەم
تا25پلەیسیلیزیدەتوانێتبێتە
خوارەوە،بێئەوەیزیانمپێبگات.
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*پەنجەیدرێژوچەماوە:
سێ  دانە لە پەنجەكانم 5 تا 6 سم دەبن. 
پەنجەكانم وەك قوالپن و هەمیشە لە 
دەرەوە دەتوانم بە هۆیانەوە خۆم بە 

درەختەكانەوە بنووسێنم.

من وزە كۆدەكەمەوە و .. .. دەیپارێزم

*پەنجەكانیپێ:
بۆ  قوالپین،  و  درێژ  پەنجەكانم 
مانەوە لە كاتی خەوتندا لەسەر لقە 
بەو شێوەیە دەتوانم  درەختەكان. 
و  بنووسێم  پێیانەوە  و  بمێنمەوە 

نەكەومە خوارەوە.

*من خۆم لەبەر خۆردا گەرم دەكەمەوە:
منلەسەرەوەیدرەختەكاندەمێنمەوە

تابەڕووناكیخۆرخۆمگەرمبكەمەوە.
ڕۆژانەپلەیگەرمییجەستەمتا53پلەی
سیلیزیدەچێتەسەرەوە،بۆئەوەیبتوانم

خواردنەكانمباشترهەرسبكەم.

* تەواو بەرگری لە خۆم دەكەم:
منلەسەرەوەیدرەختەكاندەمێنمەوە،پێستم
چەندچینێكموویكورتودرێژیتێدایە،

مووەكانیجەستەمبەرگریزۆرباشملێدەكەنو
لەسەرماوگەرمادەمپارێزن.جگەلەوە

مووەكانیشمدژەئاون.لەناوپێستمدامێرووو
بەكتریایوەهادەژین،دەتواننپێستمبە

ڕەنگیوەهابگۆڕن،كەبمشارنەوەو
لەكاتیگرفتدابمپارێزن.

*سەریبچووك:
ملێكی  و  بچووك  سەرێكی  من 
زۆر نەرم و چەماوەم هەیە، كە 9 
قۆرت و خڕی تێدایە. ئەمە مانای 
بینینی پشتە سەرم  وایە كە بۆ 

دەتوانم سەرم بسوڕێنمەوە.

*دەستیدرێژ:
دەستەكانم بە نزیكەیی دوو بەرانبەری 
قاچەكانمە. بەم شێوەیە و بێ  جووڵە 

گەاڵ دوورەكانی پێ  دەگرم.
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شانشینی سعودیە

دەوڵەتی ئیمارات

ڤەنزویال

دەوڵەتی کوەیت

کۆماری عیراق

تاقیکردنەوەی
ژیــری

لەو ژمارانەی 
ناو بازنەکان 
وردبەرەوە، 

کە بە شێوەی مرۆڤ 
دروستکراون و 
سەر و دەست و 

قاچیان هەیە، 
ئینجا ئەو 

ژمارەیەی 
ناو سەری 
دوا شێوە 

بدۆزەرەوە.

جگە لە ڕۆژنامە و گۆڤار ە زیاتر لە دە ملیۆن کتێبی تیادایە،زەبەالحترین کتێبخانەی دنیایە و
ناویچییە؟دەستنووس.

دەروەنێکە لەنێوان 

دەریای سوور و

کەنداوی عەدەن دا

کە بە دەرگای

خوارووی دەریای

سوور دادەنرێت.

گەورەترین کێڵگەی
نەوتی جیهان
دەکەوێتە کام

لەم دەوڵەتانەوە؟
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هەرەسهێنان

  الوازبوون

پووکانەوە هاووتای کام لەو 
وشانەی الی خوارەوەیە؟

زۆربوون

بەهێزبوون

بنیاتنان

دەڵێین »خورپەی دڵ« و

»....... چاو«.

ژمارەی نادیار لە زنجیرەکەدا بدۆزەرەوە

وردەکار بوو لە لێک جیاکردنەوەی سەرکەوتوو بوو لە کێشانی سروشت وهونەری نوێ )١٨٢٩-١٩٠٦(شیوەکارێکی پایەداری
ڕووناکی و سێبەردا.

گۆیا

دالکروا
رامبرانت

سیزان

پیکاسۆ

وردە پارچەی شوشە و مەڕمەڕی 
ڕەنگاوڕەنگ لەسەر کەچ و چیمەنتۆ 

ڕێک دەخرێت بۆ دروستکردنی 
وێنەی جوان، چی پێ دەوترێت؟

سیرامیک

خشتی سوور
مەڕمەڕ

بلۆک

بەرد

پەیوەندیی زکۆڵە بە دڵەوە

وەک پەیوەندیی

....... یە بە چاوەوە

٣١



ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

وەرن
با گه شبین بین 

دنیاى  كه   ڕووناكیه كه   تیشكى  گه شبینى 
له   ده كات،  خۆشى  و  شادى  له   پڕ  ئێمه  
كه   تاریكه یه   ئه و شوێنه   ڕه شبینى  كاتێكدا  
سه رنه كه وتووه كان تیایدا ده مێننه وه . كه واته  
شایسته ى  بانگهێشتێكه   بانگهێشته ،  ئه م 

هه موانه ... بانگێشتێك بۆ گه شبینى.

گه شبینى مرۆڤ 
خۆشه ویست ده كات: 
گه شبینى بزه یه كى 

هه میشه یى بۆ هه موان 
ده هێنێته  سه ر لێو، 

له كاتێكدا  ڕه شبینى ڕوو 
گرژ ده كات.

ئێمه  ده بێت 
گه شبین بین: 

گه شبین هه میشه  ژیانو 
ده وروبه ره كه ى به  باشى 
ده بینێ و له  كۆتاییشدا 

ئه نجامى باش 
به ده ست ده هێنێت.

ئه گه ر ڕووبه ڕووى 
گرفتێك بووینه وه : 

گه شبینى یارمه تیمان ده دات 
به  خێرایى زاڵ بین به سه ریداو 
به  كۆششى زۆر و دڵكارىو 

ئاره زووى به ده ستهێنانى 
سه ركه وتن تێی په ڕێنین،

به اڵم ڕه شبینى ده بێته  هۆى  
قبوڵکردنی شكست و

الاڵنەوە.

مێژوو

پێداچوونەوە

ەکاری
اماد

ئ
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ەکاری
اماد

ئ

عەرەبی

وە
ونە

چو
دا

پێ

گه شبینیمان به ڵگه یه  
له سه ر باوه ڕمان: 

ده بێت له كاتى ناخۆشىو 
ته نگانه دا باوه ڕمان به  
سه ركه وتن لەق نەبێ و 
به  گه شبینییه وه  بڕوانینه  

داهاتووى خۆمان. 

ده رووندروستى: 
په یوه ندییه كى توندوتۆڵى 

به  گه شبینییه وه  هه یه ، كاتێ 
گه شبینین ته ندروستیمان باشه ، 

ڕه نگدانه وه ى باشى له سه ر 
ژیانمان هه یه . به پێچه وانه وه  
ڕه شبینى به رده وام كه سه كان 

ده خاته  دۆخى دڵته نگى و 
گۆشه گیرییه وه . 

دوورکەوتنەوە
 له  هاوڕێیانى نێگه تیڤ: 
هەروەها له و كه سانه ى  

ژیان به  ڕه شى، خه م، ئازارو 
شكست ده بینن، چونكه  ڕه نگه  
وزه ى نێگه تیڤ له  ڕه شبینى 

بۆ ئێمه  بگوازرێته وه .
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چین

ڕێکخراویخۆراکوکشتوکاڵیڕووبەریئەوزەوییانەی
لەجیهانداترێیتیاداچێنراوە

بە٧58٦٦کیلۆمەتردووجادەخەمڵێنێ.

ترێ

دە دەوڵەتە 
وەرن با ئەو 

ن کە لە ڕیزی پێشەوەی 
بناسی

رهەمهێنەرانی ترێن.
بە

هیندستان

تورکیا

EUدەوڵەتەکانی

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ویالیەتە یەکگرتووەکان

بەرازیل

چیلی

پیرۆ

باشووری ئەفریقا

مەکسیک

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

ملیۆن
تەن

مرۆڤنزیکەی8000ساڵەلەڕۆژهەاڵتی
نزیکئاشنایەبەترێوچاندوویەتیو

سوودیلێوەرگرتووە.

2٪یبەرهەمیترێلەجیهانداوشک
دەکرێتودەکرێتەمێوژ،ویالیەتە

یەکگرتووەکانپێشڕەویبەرهەمهێنانیەتی

ترێوەکدەرمانخانەیەکیتەواوە
لەبەرئەوهەمووسوودەیهەیەتیو
دەوڵەمەندبوونیبەڤیتامینەکان.
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لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

سینەما
بییەوە

ەعەرە
ل

ادتەها
ئاز

ەفلیمی)coco(داكاریگەری
گۆرانی)RememberMe(ل

وخەاڵتی)ئۆسكار(یباشترین
لەسەرخەڵكانێكیزۆرهەبووە

رانیەكەجەختلەوەدەكاتەوە
گۆرانیڕەسەنیبردووەتەوە.گۆ

ندووییدەمێننەوەمادامئێمە
كەئازیزەكانمانبەزی

یادیاندەكەینەوە.

ڕۆشتبێت بۆ جیهانێكی باشتر. ئایا هەرگیز ڕۆژێك شێوەی ئەو جیهانەتان بەاڵم  سوورین لەسەر ئەوەی هەمیشە لەدڵماندا بمێنێت، تكادەكەین كە تێپەڕبوونی كات لەگەڵ كارەساتەکە دەژین و لەگەڵ دیارنەمانیدا ڕادێین،هەندێكجار هەست بە تەنیایی بكەین كاتێك بیری لێ دەكەینەوە و بە ئاساییە خەمبار بین، كاتێك یەكێك لە خۆشەویستانمان دەمرێت، ڕەنگە 
هێناوەتە بەرچاوی خۆتان كە ئازیزە كۆچكردووەكانمان بۆی دەڕۆن؟

فلیمی )coco ( بەرهەمی كۆمپانیای  )بیكسار( و )دیزنی( ە و بە باشترین  

ئەنیمەیشن دادەنرێت لە مێژوودا ! بە تایبەتی ئەوانەی دروستیان كردووە 

 Finding( و )Toy story( ئەو كەسانەن كە  خۆیان دروستكەری فلیمەكانی

Nemo( و )inside out(ن و فلیمەكە خەاڵتی )ئۆسكار(ی بەدەست هێناوە 

بۆ باشرین فلیمی ئەنیمەیشن لە ساڵی  2017 دا، سەرەڕای دەیان خەاڵتو 
پااڵوتنی تر بۆ وەرگرتنی خەاڵت.

                گەڕانەوەو ئاشكراكردنی زۆرێك لە نهێنیەكان.لەنێوانیاندا.   لێرەوە سەركێشیەكانی دەست پێ دەكات بۆ مردووەكان، تا ببێتە تاكە بوونەوەری زیندووی  گیرخواردوو گۆرانیوتن بكات، بەاڵم  كتوپڕ  خۆی  دەبینێتەوە  گوازراوەتەوە بۆ  جیهانی دەبێت لە گۆڕستانی گۆرانیبێژێكی بەناوبانگ، تا بەشداری پێشبڕكێیەكی هەموو شێوەیەك دەیەوێت خەونەكانی بەدی بێنێت. ناچار بە دزینی گیتار جێهێشتووە،  تا خۆی تەرخان بكات بۆ جیهانی  مۆسیقا و گۆرانی. میگێل بە بۆماوەیان  لە مۆسیقا،  پاش ئەوەی  یەكێك لە باپیرانی )میگێل( خێزانەكەی و لە بەكارهێنانی سۆز قەدەغەی دەكەن. هۆكاری ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ڕقی لە مۆسیقایە، بەاڵم ئەندامانی خێزانەكەی بەرهەڵستی ئارەزووەكانی دەكەن چیرۆكی  فلیمی )co co( باسی كوڕێك دەكات بە ناوی )میگێل( كە حەزی 

لەسەر پڕە لە خۆشی و هەڵوێستی پێكەنیناوی و فێری ئێسكە پەیكەری زۆری تێدایە،  هەرچۆنێك بێت سەرەڕای ئەوەی فلیمەكە مردن لەخۆ دەگرێت  و   سووربوو  لەوانە  دەكات:  بەهامان  بەدیهێنانی خەونەكان و لێبووردەیی و وەفا.زۆر 

             
             

             
             

بهێنە 
تبەدی

ەونەكان
خ








ە

مەهێن
یڕەحم

ەسیلە
وازل
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم10جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە5خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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گەنجینەی 
ون

ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

                      لوولەیەکی کارتۆنی،
    کاغەزی ڕەنگاوڕەنگ، لیم و مقەست.

1-بەشیسەرەوەیلوولەکارتۆنیەکە
دەنووشتێنینەوەبۆناوەوە)وەکلە

وێنەکەدادیارە(.

2-کاغەزیڕەنگاوڕەنگلەسەرشێوەی
الکێشەدەبڕینوئینجاوەکپەڕبە

مقەستالیەکیدەبڕین.

چەند لەگەڵ دووەم هەنگاوی -3
دووبارە ڕەنگاوڕەنگ کاغەزێکی

دەکەینەوە.

4-لەسەرکاغەزیسپیدووچاوی
گەورەدروستدەکەینوخاڵیڕەش

لەناوەڕاستیاندادادەنێین.

5-لەسەرکاغەزیترلووتوبەشێک
لەسکیکونەپەپووەکەدەکێشینو
ڕەنگیاندەکەینودەیاننووسێنین

بەوێنەکەوە.

کونەپەپوو

ەکارهێنانی
تبێتکەب

لەیاد

ێویستیبە
مقەستپ

یگەورەیە.
ەتییکەسێک

یارم

ئێستا کونەپەپووەکە ئامادەیە
بۆ بە شەو چاودێریکردن.

باڵندەیەکی چاالکی شەوە، خاوەنی هەستێکی بیستنی
بەهێز و دوو چاوی گەورەیە کە بینینی لە شەودا

بۆ دەستەبەردەکەن. بە هێمنی دەفڕێت و باڵەکانی لە کاتی فڕیندا 
دەنگ دەرناکەن، ئەمەش بۆ ڕاوکردن یارمەتیدەرە.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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تەندروستی و لەشجوانیمڤایرۆس شکێن
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