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دەستپێک

زانست گەنجینەیەکە و نەخشەکەی بەدەست تۆوەیە.
یەکەمین هەنگاو لە خۆتەوە دەست پێ دەکات و

پرسیارکردن و سۆراخکردن و بیرکردنەوە
یارمەتیدەرن بۆ هەنگاونان بەرەو زانست و فێربوون،

هیچ خاڵێکی کۆتاییش لەسەر نەخشەکە نییە،
بۆیە ڕامەوەستە و بەردەوامبە لەسەر

چێژوەرگرتن لە فێربوون

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

ئەو شتانە چین
کە حەزدەکەیت 

فێریان بیت؟
فێریان بیت؟چۆن دەتوانیت
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سیماى یاراى خوشكه  شه ش ساڵه كه م ده دره وشێته وه ، 
كاتێ ناوى به بێ هه ڵه  ده نووسین، قاقا پێده كه نێت، به اڵم 
بیركارى  ئاسانى  هاوكێشه یه كى  چۆن  نازانێ  كاتێ 
شیكار بكات، زۆر نیگه ران ده بێت، چونكه  تێگه یشتنى 
بابه تى بیركارى به  الیه وه  قورسه ، وه كو شتێكى ئاڵۆز 

له  سه ره  بچكۆله كه یدا كه ڵه كه  ده بێت.
دایكم ده ڵێ مامۆستا به  میهره بانییه وه  پێشوازى له  یاراو 
قوتابیه  هاوشێوه كانى كردووه،  تا له  دواى ته واوبوونى 
ده وامى خوێندن وانه ى به هێزكردنیان پێ بڵێته وه . دایكم 

پێی باش بوو، یاراش به  هه مان شێوه .
له و ڕۆژه وه  چاوه ڕێ بووم خوێندنه كه ى ته واو بكاتو 
بۆ  چیرۆكیان  خۆر  مامۆستا  كه   بیستم  جارێك  تا 

ده گێڕێته وه : 
ڕۆژێك پێنج مه ڕ له گه ڵ سێ كوڕى نابینادا چوون بۆ 
چێشتخانه ى گه وره ى مه ڕه كان، كه  زۆریان برسى بوو، 

ده ستیان كرد به  ماعه ماع.
و  تێربن  تا  ده وێ  قاپیان  چه ند  ئێوه ،  بۆچوونى  به  

ماعه ماع نه كه ن؟
یارا ده ستبه جێ  وتى: »هه شت قاپ.«

مامۆستا 
خۆر

لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

٤



»زۆرباشه ،  وتى:  و  دا  لێ  یارا  بۆ  چه پڵه یه كى  مامۆستا 
به اڵم به  داخه وه ، قاپێكیان له  ده ستى خزمه تكاره كه  كه وته  
خواره وه و شكا. كه واته  هه شت قاپه كه  چه ند دانه ى مایه وه ؟

ئه ژین له والوه  هاواری كرد: »ته نیا حه وت قاپ، به اڵم ئه ى 
مه ڕى هه شته م چى ده خوات؟«

مامۆستا وتى: »ئه گه ر بیست السكى سیپه ڕه  یان گه نمه شامى 
سه وز و تازه یان بۆ بهێنین؟ ئێوه  به  التانه وه  چۆنه ؟« 

یارا وتى: »ئۆى.... ژماره یه كى زۆره .«
مامۆستا به  پێكه نینه وه  وتى: »ئه گه ر له سه ر بۆرد بینوسین،20 
یارا  له گه ڵ 20ى تردا كۆبكه ینه وه ، ده بێت به  چه ند؟ وه ره  

خۆت بینووسه  و شیكارى بكه .«
ته ماشاى یارام كرد، بیری ده كرده وه  و بیری ده كرده وه ، له 
 كاتێكدا كه  مامۆستا خۆر هه وڵی ده دا یارمه تى بدات، وتى: 

»بیر بكه ره وه  له  پۆلدا چیم پێ وتى.« 
یارا به  جۆش و خرۆشه وه  وتى:  »ده كاته  40.« 

مامۆستا ده ستخۆشى لێ كرد و چه پڵه ى بۆ لێ دا، پاشان 
پێی وت: »تۆ زۆر زیره كى یارا گیان!«

ڕۆژان تێپه ڕین و یارا ساڵێك گه وره تر بوو، له و ساڵه دا فێرى 
كۆكردنه وه و لێده ركردن و دابه شكردن و كه ڕه تیش بوو. 
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زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەی گوڵێک

  * دایناسۆری »میکرۆ رابتۆن« دوو باڵی 
هەبوو کە بە پەڕ داپۆشرابوون، بەاڵم نەی 

دەتوانی بفڕێت.
وشەیەکە  ئەرجەنتین  لە  »مانگۆ«   *

گوزارشت لە دراوی »پیزۆ« دەکات.
ئەوە  لەسەر  چینییەکان  دێرزەماندا  لە   *
ڕێکەوتوون گوێچکە ماسی وەک ئامرازێکی 
ڕەسمیی ئاڵوگۆڕکردن بەکاربهێنن، ئەمەش 
و  زایینی  پێش  چوارەمی  سەدەی  تا 
سەرهەڵدانی دراوی کانزایی بەردەوام بوو.

* زیو لە ژیاری »ئینکا«دا بە »فرمێسکی 
بە  ئاڵتون  کاتێکدا  لە  دادەنرا،  مانگ« 

»شیرینیی مانگ« دەژمێردرا.
تاریکیدا  لە  گورگ  چاوەکانی   *
دەدرەوشێنەوە، لەبەر تاودانەوەی ڕووناکی 

لەالیەن چینەکانی چاوەوە.

ژمارەیلێدانەکانیدڵلەتەمەنیمرۆڤدا

خونچەمەحمودوەرگێرانی
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دەگاتەملیارێکونیولێدان.

ئایا ساڵی ٢٠٤٥ ڕۆبۆت
جێگەی مرۆڤ دەگرێتەوە؟
ڕاپۆرتێکی کۆمپانیایەکی جیهانی پێشبینی ئەوە دەکات ،

ساڵی ٢٠٤٥ خانووەکان بە تەواوەتی دەبنە زیرەک و میکانیکی،
پرنتەرەکانیش دەبنە سێ ڕەهەند و ئامرازێک بۆ بەرهەمهێنانی

هەموو کەرەستەکان و ئامێرەکانی کۆمپیوتەر لەناودەچن.
ڕاپۆرتەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە، کە زۆربەی کارە ئاڵۆز و

دەدات  هۆشداری  و  ڕۆبۆتەکان  بە  دەسپێردرێت  ڕۆتینییەکان 
دەربارەی ئەوەی دانیشتوانی سەر گۆی زەوی دەگاتە ملیارەها و

ژمارەی ڕۆبۆتەکانیش وەک مرۆڤەکان دەگاتە ملیارەها.

گێالس بۆ پاراستن
لە نەخۆشیەکانی دڵ!

     لێکۆڵینەوەیەکی نوێ سەلماندوویەتی، خواردنی 
ڕێژەی  کەمکردنەوەی  مایەی  دەبێتە  گێالس 
کەمکردنەوەی  دواجار  خوێندا،  لەناو  کۆلیسترۆڵ 
و  دڵ  نەخۆشییەکانی  بە  تووشبوون  مەترسیی 
دژە  بە  دەوڵەمەندە  گێالس  خوێن.  دەمارەکانی 
ئۆکسیدەکان و زۆر کانزای وەک مس، ئاسن، نیکل، 
پۆتاسیۆم، کالسیۆم، فسفۆر، مەگنیسیۆم و شەکرو 

ڤیتامینەکان و یارمەتی 
ئەوانە دەدات کە قەڵەون 

لە نەخۆشییەکانی دڵ 
پارێزراوبن.

مۆز بۆ کەمکردنەوەی کێش!

بۆنەکانی مۆز و نەعنای سەوز و ڤانیال یارمەتیدەرن 
بۆ کەمکردنەوەی کێش. ئەمە ئەو شتەیە کە چەند 

لێکۆڵەرێکی ئەمریکی پێی گەیشتوون.
تیایدا  خۆبەخش   ٣٠٠٠ کە  لێکۆڵینەوەیەک  پاش 
بەشداربوون، دەرکەوت ئەوانەی لە کاتی برسێتیدا 
ئەو بۆنانەیان هەڵمژیوە مانگانە ٢،٥ کیلۆ کێشیان 
خۆیان  خواردنی  شێوازی  ئەوەی  بەبێ  دابەزیوە، 
بگۆڕن. لێکۆڵینەوەکە جەختی لەوە کردووەتەوە، کە 
خواردنی ڕێژەیەکی گونجاو مۆز لە ڕۆژێکدا یارمەتی 
ڕژانی هۆرمۆنی »کۆلیستۆکینن« دەدات و هێما بۆ 

مێشک دەنێردرێت خواردن نەخورێت.
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ترافیک الیت ڕەچەڵەکی
شتەکان

یەکەمین هێما
یەکەمین هێما لە الیەن ئەندازیاری ئینگلیز
)جۆن بیک نایت( داهێنرا، کە شارەزایی لە

بواری شەمەندەفەردا یارمەتی دا یەکەمین 
هێمای هاتووچۆ لە جیهاندا دابهێنێ. ئەویش 

بریتی بوو لە عەمودێک کە باڵێکی ئاسنی پێوە 
بوو، کاتێک باڵەکە ئاسۆیی دەبوو مانای ڕاوەستە، 
کاتێک بە گۆشەی ٤٥ پلە دەبوو مانای وریابە. 
چرایەکی لە سەروو باڵەکەوە دانا کە ڕووناکی 
سوور و سەوزی پیشان دەدا و بە دەست دەگۆڕا.

ڕاوەستە و بڕۆ
داهێنەری ئەمریکی ئێرنست سرین 
یەکەمین الیتی هاتووچۆی داهێنا کە 

ئۆتۆماتیکی لە شاری شیکاغۆ کاری دەکرد.
ئەو دوو لەوحی یەکتربڕی بەکارهێنا کە 
لەسەر یەکێکیان نووسرابوو ڕاوەستە و 

لەسەر ئەویتریان نووسرابوو بڕۆ.

قەفەسی باڵندە
داهێنەری ئەمریکی لیستەر وایەر سندوقێکی

داهێنا کە دوو گڵۆپی تیادا بوو، یەکێکیان سەوز و
ئەویتریان سوور. ئەم سندوقەشی بە ئاڕاستەی

هەر چوار الی یەکتربڕدا دانا. لەسەر ئەو سندوقەش، 
کە بە عەمودێکی ٣مەترەوە بوو، سندوقێکی 

بچووکتری بۆ ڕەنگی زەرد دانا. الیتەکان بە دەست 
دەگۆڕان. الیتەکە بە قەفەسی باڵندە دەچوو.

ئەموێنەیەدەگەڕێتەوەبۆساڵی1٩1٥و
لەشاریبۆرتالندیئەمریکیگیراوەو

ترافیکالیتیئەوسەردەمەپیشاندەدات.
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وێنەیترافیکالیتیدووڕەنگ
)سەوزوسوور(لەشەقامی٥٧ی

شارینیویۆرکگیراوە.

وێنەیەکدەگەڕێتەوەبۆساڵی1٩٢٢لەشاری
نیویۆرکوبریتییەلەتاوەرێکیترافیکالیتی

زەبەالحکەلەبرۆنزدروستکراوە.

الیتی زەرد
ئەفسەری پۆلیسی ئەمریکی ویلیام بۆنس ئەوەی 
بەدیکرد کە ترافیک الیتی دوو ڕەنگ ناتوانێت ڕێگە 
لە ڕووداوی یەکتربڕەکان بگرێت، چونکە یەکسەر 

گۆڕینی الیت لە سەوزەوە بۆ سوور یارمەتیدەرنییە 
بۆ ڕاگرتنی سوارڕەوەکان. بۆیە الیتی زەردی نێوان 

دوو ڕەنگەکەی تری داهێنا.

الیتی هەرزانبەها
داهێنەری ئەمریکی گاریت مۆرگان، کە خاوەنی 
چەندین داهێنانی جۆراوجۆرە، لە یەکتربڕێکدا 

تووشی ڕووداوێکی مەترسیدار بوو، بۆیە ترافیک 
الیتێکی داهێنا کە لەسەر شێوەی )T(ی ئینگلیزی و 
لە هەموو ئاڕاستەکانەوە دەبینرا. جا لەبەر ئەوەی 

هەرزان دروست دەکرا بە شێوەیەکی بەرباڵو 
لە شارەکانی ئەمریکا بەکارهێنرا.

الیتی نوێ
لە نەوەتەکانی سەدەی بیستەمدا ترافیک الیتێک 

هاتەئاراوە کە پشت بە کۆنترۆڵکردنی چرکە 
دەبەست و بۆ شۆفێر و پیادەکانیش سوودبەخش 

بوو، چونکە دەربارەی کاتی گۆڕانی الیتەکە 
ئاگاداری دەکردنەوە.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتی هەنگوین

ئەوهەنگوینەبۆ
چونکەبەتاموواگرانەبڕیار؟

سوودبەخشەو
دروستبوونیسەختە.

هەنگوینچۆن
دروستدەبێتو
هەنگوینخۆراکێکیسوودەکانیچین؟

سروشتییەهەنگەکانلە
شیلەیگوڵدروستیدەکەن.

هەنگەکانزۆرجۆریهەنگوین
دروستدەکەنکەدەوڵەمەندن
بەزۆرماددەیسوودبەخش.

هەنگەکان
هەنگوینلەبەرئێمە
دروستدەکەن؟

نەخێر،هەنگەکان
لەبەرئێمەهەنگوین

دروستناکەن.
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هەنگەکانهەنگوین
دروستدەکەنو
لەشانەکانیناو
مێوەکانداعەمباری
دەکەنبۆخۆیانو
بۆیەکاتێکمرۆڤەکانبەچکەکانیان.

لەشانەکانینزیک
دەبنەوەپێوەیاندەدەن.

لەبەرئەمەیەهەنگەوانەکان
لەکاتیدەرهێنانیهەنگویندا
جلوبەرگیتایبەتدەپۆشن؟
منلەئاسندروستکراومو
ناتواننپێوەمبدەن.

ئێستاوەرەبا
هەنگوینبخۆین،
چونکەزۆربەسوودەو
لەزۆرنەخۆشی
دەمانپارێزێو

لەشێکیتەندروستمان
پێدەبەخشێت.

خۆزگەمنیشوەکوتۆ
دەمتوانیهەنگوینبخۆمو
سوودیلێوەربگرم.
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    ڕۆژێك... باڵوڵ خۆشحاڵ بوو، ئەویان بۆ
      میوانی بانگهێشت كردبوو. زووتر لە هەموان

        خۆی گەیاندە میوانیەكە و لە سەرووەوە
          لێی دانیشت.

       میوانەكان بە جلوبەرگە گران قیمەتەكانیانەوە 
        هاتنە ژوورەوە و داوایان لە باڵوڵ كرد كە
         جلی كۆنەی لەبەردا بوو تا كەمێك بچێتە

       خوارەوە و شوێنەكە بەتاڵ بكات بۆ
    دانیشتنی ئەوان.

لە كۆتاییدا باڵوڵیان ئەوەندە جێگۆڕکێ پێ  كرد تا 
ناچاربێت لە دەرەوەی ژوورەكە و لەسەر پێاڵوی 

میوانەكان دابنیشێت و نان بخوات.

لەفارسییەوە:هیوا

جلی تازە، پاڵو بخۆ
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چەند ڕۆژێك تێپەڕی. دووبارە باڵوڵ بۆ هەمان میوانی 
بانگهێشت كرایەوە.

ئەم جارەیان جلوبەرگێكی نوێی لە كەسێك وەرگرت.
پۆشی و چووە میوانی، بەاڵم لە دەرەوەی ژوورەكە 

دانیشت.
میوانەكان دانە دانە لە دەرگاكەوە هاتنە ژوورەوە.

سەیرێكی ئەویان كرد و وتیان: »بەڕێز باڵوڵ! 
بۆچی لێرە دانیشتوویت؟ بفەرموو سەرووتر.«

لە كۆتاییدا باڵوڵیان ئەوەندە جێگۆڕکێ پێ كرد تا 
چووە سەرووی خەڵكەكەوە.

خواردنیان هێنا. سفرەكە پڕ بوو لە خواردنە 
جۆراوجۆرەكان. باڵوڵ چمكی جلەكانی خستە ناو قاپە 

پاڵوەكە و وتی: »جلی تازە، پاڵو بخۆ.«
میوانەكان دەستیان لە خواردن هەڵگرت و بە سەرسوڕمانەوە 

سەیری باڵوڵیان كرد. 
یەكێك پرسی: »چی دەكەیت؟ مەگەر جلوبەرگ خواردن دەخوات؟«

باڵوڵ، كە چاوەڕێی ئەم پرسیارە بوو، وتی:»من هەمان ئەو 
باڵوڵەم كە چەند شەوێک لەمەوبەر، هەر لێرە میوان بووم. 

چونكە جلوبەرگەكەم وەك ئێوە نوێ  و گران قیمەت نەبوو، ناچار بووم خواردن 
لەسەر پێاڵوەكان و لە دەرەوە بخۆم. ئێستاش ئەم ڕێزە هی من نییە،

هی پۆشاكەكانمە. كەواتە ئەو دەبێت پاڵو بخوات، نەك من.«
باڵوڵ ئەمەی وت و دواتر دووبارەی              كردەوە: »جلی تازە، پاڵو بخۆ.«

هەموویان چوونە بیرێكی قووڵەوە.
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جیهانیسـامان 
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.

وەرگێڕانی:ئازادتەها
سێ گوڵ

ئینجانەیەکی
گوڵمكڕیوە.

ئەیلەكوێ
داتناسامان؟ا

لەبەلەكۆنەكەم،
لەوشوێنەی
هەتاویلێیە.

بەخۆشیتبێت...
بەبۆنیگوڵەكان
چەالكوئارام

دەبیت.

گرنگیبەگوڵەكانت
بدەئازیزەكەم.

بەدڵنیاییەوە...
خەمتنەبێتسارا.

كەیگەورەدەبنگوڵە
ئازیزەكانم،تابۆنو

بەرامەیخۆشتانبەمناوەدا
باڵوبكەنە؟

سامانئێمەتۆمان
خۆشدەوێتوبە
بوونمانلەگەڵتۆ

دڵخۆشین.

چونکەئاگات
لێمانەوگرنگیمان
پێدەدەیت.

ئێوەدنیابەدیمەنە
جوانەكانتانوبۆنەخۆشەكەتان
دەڕازێننەوەولەهەرشوێنێكبن

جوانتردەبێت.
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ئەمەئیشیئێمەیە
لەژیاندا،بۆیەهەمیشە

جوانتریندیارینكەمرۆڤەكان
لەنێوانخۆیاندا
ئاڵوگۆڕیدەكەن.

ئێمەهەمیشەڕازێنەرەوەی
ماڵەكانینولەهەموو
سوچێكداڕووناكیوجوانی

باڵودەكەینەوە.

تەنهامرۆڤەکانگرنگیتان
پێنادەنوخۆشیانناوێن،

بەڵکوهەنگوپەپوولەكانخۆشیو
خۆراكالیئێوەدەدۆزنەوە.

كاتێكگەورەدەبین
دەمانكەیتەدیاری

بۆکێ؟

هیوادارین
بمانكەیتەدیاری
بۆئەوەی
شایستەمانە.

گوڵییەكەم
دەكەمەدیاریبۆدایكم

سەرچاوەیسۆزو
میهرەبانی.

ئایچەندە
دڵخۆشم!

گوڵیدووەمبۆباوكمە
كەلەتێكۆشانناوەستێت

بۆخۆشبەختیمان.

ئەمەلە
خۆشبەختیمنە!

بەاڵمگوڵیسێیەمبۆئەو
مامۆستایەیەكەهەاڵڵەیزانستو
ڕووناكییزانینمپێدەبەخشێت.

دەستخۆشسامان...
بەڵێنتپێدەدەینكە
خیراگەورەبینتاببینە
جوانتریندیاری.

١٥



ڕۆزا  كچێكى جوان و باشه ، حه زى له  هاوڕێیه تى ئاژه ڵ و باڵنده  ماڵیه كانه ، كه  له  ماڵه وه  به خێویان بكات. 
هه موو  كه   چكۆله كه یه تى،  مراوییه   و  كیسه ڵه كه ى  بولبوله كه ى،  بچكۆله كه ى،  سه گه   پشیله كه ى،  شه یداى  ئه و 
ڕۆژێك ده یبرد بۆ حه وزه  گه وره كه  بۆ مه له كردن و پاشان چاوه ڕێى ده كرد بێته  ده ره وه  و داواى خواردن بكات.

مراوى ده یغاكاند: »غاك غاك، خواردنم ده وێ.« 
ڕۆزا چوو نانى خوساوى بۆ هێنا و پارچه یه ك ماسى برژاویشى بۆ دانا.

مراوى چوو بۆ الى قاپه كه  و به ر له وه ى ده ست بكات به  خواردن به  ترسه وه  سه یرى سه گه كه ى كرد، نه وه كو 
ڕێى پێ بگرێ و خواردنه كه ى بخوات. ڕۆزا له  مه به ستى مراوى تێگه یشت و هاواریكرد: »وه ره  سه گه  چكۆل، 

خواردنم بۆ تۆش ئاماده  كردووه . وه ره  خێرا بیخۆ، هه تا پشه كه  نه یخواردووه .«
نه وه كو خواردنه كه ى  كرد،  پشیله كه ى  ترسه وه  سه یرى  به   ڕابكات،  قاپه كه ى  به ره و  له وه ى سه گه  چكۆل  به ر 

بخوات، هه ڵبه ته  ڕۆزا له  مه به ســته كه ى تێگه یشت و پشیله كه ى بانگ كرد و وتى: »پشــه  خێرا وه ره ، ماســیى 
به تامم بۆهێناوى.« 

پشه  به ره و الى قاپه كه  ڕایكرد، به ر له وه ى پێی بگات، ســه یرێكى بولبوله كه ى كرد. هه ڵبه ت بولبوله كه  
ڕاهاتبوو هه میشه  به  خێرایى ده فڕى بۆ الى قاپه كه  و له سه ر لێوارى قاپه كه  هه ڵده نیشت. ڕۆزا زانى پشه  له  

چى ده ترسێ، هه ربۆیه  به  ده نگى به رز بانگى باڵنده كه ى كرد: »بولبول، وه ره  دانه كه ت بخۆ.«
بولبولیش گێره شێوێن بوو، به رده وام له م شوێن بۆ ئه و شوێن ده فڕى. ڕۆزا به  دوایدا ڕایكرد تا بیخاته  

قه فه سه وه  و خواردنه كه ى پێ بدات. له  كاتێكدا ڕۆزا به  په له  به  ده ورى ماڵه كه دا ڕایده كرد، خۆى كێشا به  
مێزێكى گه وره دا و كه وته  سه ر زه وى، نه یتوانى به  پێوه  خۆى بگرێ و به  گریانه وه  هاواریكرد: 

- دایه ، دایه ، خێرا فریام بكه ون.
به ر له  هاتنى دایكى،  سه گه  چكۆله كه ى چوو بۆ الى، هه ر ده موچاوى بۆ ده لسته وه  تا ئارامى بكاته وه . پشیله كه ش 

وازى له  خواردنه كه ى هێنا و به ره و الى ئه و ڕایكرد و بولبوله كه  دڵته نگ بوو، له به ر ئه وه ى ئه و هۆكار بوو.
دایكى هات... كه  بینى ڕۆزا قاچى برینداره ، له ئامێزى گرت و پێی وت: »ئارام به ، نابێت بجوڵێى ئازیزه كه م تا 
ئه و  كاتێكدا  هه موان سه رقاڵى  له   ده كرد.  بهێنێت و سه گه كه ى چاودێرى  پزیشك  باوكى چوو  پزیشك دێت.« 
به   كه   بچكۆله كه ى،  ماڵه   له   هێمنى سه رى  به   ده ركه وت،  كیسه ڵ  هاتبوو،  دا  رۆزا  به سه ر  كه   بوون  ڕووداوه  

پشتییه وه  بوو، ده رهێنا تا بزانێ چى ڕووی داوه .
ڕۆزا بۆ ساتێ ئه و ڕووداوه ى له بیركرد كه  به سه رى هاتبوو و ژیر بووه وه  و هاواریكرد: »كیسه ڵ ئه وه  له  كوێ 
بووى؟ چه ند ڕۆژه  به  دواتدا ده گه ڕێم، داوا له  دایكم ده كه م كاهوت بۆ ئاماده  بكات تا بیخۆیت، چونكه  چه ند 

ڕۆژێکه  هیچت نه خواردووه .« 
دایكى پێكه نى و وتى: »تۆ كچێكى باشى، به اڵم له بیرت كرد كه  بڵێى زه حمه ت نه بێ.«

ئینجا پزیشك هات و لێی پرسى: »تۆ ته مه نت چه نده ؟«
وه اڵمیدایه وه : »پێنج ساڵ.«

پزیشك سه رى ڕاوه شاند و وتى: »واته ، گه وره  بووى، ده بێت یارمه تیمان بده یت تا زوو چاك بیته وه !
من به  ئارامى دەتبه مه  سه ر جێگه  نووستنه كه ت، پاشان برینه كه ت به م له فافه  بۆ ده به ستم. 

مه ترسه  ده رمانێكم له  شوێنى زامه كه ت داوه ، كه  به  زوویى ئازاره كه ى ده شكێنێ. بیرت نه چێ 
هه رچییه كى دایكت پێت ده دات بیخۆ و به  هیچ شێوه یه ك قاچه كانت مه جوڵێنه  تا رێگه ت 

پێ ده ده م. به ڵێنم پێ بده  كه  ڕێنماییه كانى من له گوێ بگریت، تا به  زوویى چاك بیته وه .«

ڕۆزا و هاوڕێكانى
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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تاقیکردنەوەی
ژیــری

ژمارەی نادیاری 
زنجیرەکە 
بدۆزەرەوە

ئەو پیتانەی خوارە بە شێوەی وشە ڕێکبخە:
)وو ا ت هـ ل ێ(

)ئـ ا م ر یـ ا ی ز ە ر(
)بـ ە گ ی ل ە ع گ ل ی ە(

)ڵ ۆ ە ک ت ر ش(
)م ڵ ا ی ک ن ا ب ا(

لە باخچەکان بۆ ڕازاندنەوە دەڕوێنرێ، ڕووەکێکە پێی دەوترێت »گوڵی با«
        چییە؟
وەنەوشە

نێرگز
سەوسەن

گواڵڵە سوورە
تەمرهیندی

ڕاپەڕینی باشووری 

کوردستان چ ساڵێک 
ڕووی دا؟

١٩٩٢
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جەستە لە ژەهرەکان پاک دەکاتەوە،کۆئەندامێکی لەشی مرۆڤە 
              چییــە؟

پەنکریاس

گەدە
ڕێخۆڵەکان

گورچیلە
جگەر

دەڵێین »لە گوێی....
.»....... 

کام وشە لەناو وشەکاندا
نامۆیە؟

مەریخ

هورمز

زوحەل
خۆر

نپتۆن

پێنج ژمارەی لە دوای یەک 
کۆی هەموویان دەکاتە:

کامانەن؟

بەنداوی دووکان دەکەوێتە کام 
پارێزگای هەرێمی کورستانەوە؟

کەرکوک
هەولێر

سلێمانی

دهۆک
هەڵەبجە

ئەم ڕێژانە لە

ژمارەکەی خوارەوە

چەندە؟
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سەرسوڕهێنەر
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ناوی من
ناوی زانستیی من و هاوڕێكانم )پرۆبۆسیس(ە، بە مانای پۆزەدار یان لووتدرێژ.
نێرەكانمان لووتێكی درێژیان هەیە، كە هەتا پیرتربن، درێژتر دەبنەوە. مێیەكانمان 
لووتێكی بچووكتریان هــەیــە، بەاڵم ئەو نێرانەیان خۆش دەوێت كــە لووتێكی 

درێژتریان هەیە.
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مەیموونی لووت درێژە!
ناوی من

ئەمەناسنامەیمنە
Nasalislarvatus:دێتەدنیاوەنزیكەی4٥0گرامدەبێت.بێچوویەكدەهێنێتەدنیاوە.كاتێكبێچووەكەژیانیخێزانی:مێیئەممەیموونەهەر٢ساڵویەكجارشوێنیژیان:تەنهالەدوورگەكانیبرۆنایلەباشووریئاسیاجۆریزانستی:مەمكدارەكانولەمەیموونەكۆنەكانناویزانستی

لەنێوان٧تا1٢كیلۆبۆمەیموونیمێ.كێش:لەنێوان1٢تا٢٢کیلۆبۆمەیموونینێروشاپەسەند،ژیانیئەوانلەمەترسیدایە.كۆیگشتی:نزیكەی8000دانەن.بەبڕینەوەیدرەختیجۆریدرێژییتەمەن:1٢تا1٥ساڵ
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ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم دایكم چ پاڵەوانێكە
ئەوڕۆژەدایكملەمدرەختبۆئەودرەختبازیدەدا،ئەولەسەر
لقێكدەوەستاوقاچەكانیشیبەتوندیدەجوواڵند.ئەودەیەویست
بكات. بازبازێن درەختەكان لەسەر زەوی، سەر كەوتنە بەبێ
دایكێككە1٥ملەهەوادابازبدات،بەڕاستیتەواوپاڵەوانە.
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*ئەو ڕۆژەی لەسەر درەختێك دانیشتم
تر درێژەكانی لووت مەیموونە هەموو وەك ڕۆژەی ئەو
بەهۆیكلكمەوەخۆمهاوسەنگكردولەسەردرەختێك
دانیشتم.ئەوڕۆژەلەمدرەختبۆئەودرەختبازمدەداو
شەویشوەكهەمووهاوڕێكانیترملەسەرلقەكانخەوتم.

* ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم لووتدرێژ 
چ دەردەسەرێكی هەیە

ئەوڕۆژەكاتینیوەڕۆخەریكبووهەندێك
گەاڵیدرەختیشاپەسەندمدەخوارد،بەاڵم
لووتەدرێژەكەمڕێیلەخواردنەكەگرت.
لووتمئەوەندەدرێژبووكەدەهاتەسەر
دەمم،منیشبەناچاریگەاڵیدرەختەكانم

لەژێرلووتمەوەدەخستەناودەمم.

* ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم مەلە دەزانم
ئەوڕۆژەهەڵكشانوداكشانبوووئاویدەریاكەهاتبووەسەرەوە.بۆجارێكدارستانەكەی
ئێمەکەنزیكیدەریاكەبووكەوتەژێرئاو،بەاڵمئاوەكەكاریگەریلەسەرمننەبوو،چونكە
لەزمانیئەومدەزانیومەلەمدەزانی.زۆربەباشیمەلەمكرد،بەاڵموریابوومنەوەكلەناو

ئاوەكەتیمساحهەبێت،چونكەشارەزایزمانیئەواننەبووم.
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ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم تا دایكم هەبێت غەمم نییە
مەیموونەكان كۆمەڵەی لە دایكم و من ڕۆژە ئەو
تازە پەمەیی بچووكی لووتێكی بە من دووربووین.
خۆیشی و من بۆ جێگەی دایكم دنیاوە. هاتبوومە
بداتێ. خۆراكم تا كرد، دروست درەختەكە لەسەر
لەوسەرەوەهیچپڵنگێكدەستینەدەگەیشتەئێمە.
منزۆرخۆشحاڵبووم،چونكەلەگەڵدایكمجێگەكەم

تەواوپارێزراوبوو.
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* ئەو ڕۆژەی گەرمترین 
شوێنی دنیام پەیدا كرد

ئەوڕۆژەهێشتابێچووەمەیموون
بووم،دایكمدەیەویستبڕواتە
بە توندی بە منیش دەرەوە،
لەگەڵیدا و نووسام لەشیەوە
بووم.ئەوەندەبەتوندیدایكم
گرت،كەناچارنەبووبەدەست
هەڵمبگرێت.هەرلەبەرئەوە
سەركەوتن بۆ دەستەكانی
كۆكردنەوەی و درەخت بەسەر
خۆراكومیوەئازادبوو.ئەو
منیش كۆدەكردەوە، خۆراكی
بەگەرمترینشوێنیدنیا،كە

دایكمبوو،نووسابووم.

* ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم خەریكە گەورە دەبم
ئەوڕۆژەیمنكەمێكگەورەتربووبووم،دایكمبردمیبۆالیكۆمەڵە
مەیموونەكانیتر.ئەوێپڕبوولەمەیموونیهاوساڵوسەالمەتیتری
وەكمن.ئێمەپێكەوەیاریماندەكرد،ڕووخسارمانڕەنگیگۆڕابوو،
لووتیشمانخەریكبووكەمكەمگەورەدەبوو.دایكموتی:»كەبوویتە

6یان٧سااڵن،لووتتوەكلووتیئێمەیلێدێت.«
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مەیموونە لووت درێژەكان 
لووت و سكێكی گەورەیان هەیە

ئەگەر ئارەزوو دەكەیت 
دەربارەی ئێمەی مەیموونە 
لووت درێژەكان زیاتر بزانیت،

 ئەم بەشە بخوێنەرەوە!

*كلكیسپی
جیاواز لە مەیموونە گەورەكان و وەك 
هەموو مەیموونەكانی تر، ئێمە كلكمان 
هەیە. كلكی ئێمە بە نزیكەیی بە قەدەر 

جەستەمان دەبێت.

*قاچیبەرزوباریك
خۆمان  پێی  و  دەست   4 لەسەر  ئێمە 
دەڕۆین و دەتوانین چەند هەنگاوێكیش 
بە دوو قاچ بڕۆین. لەنێوان پەنجەكانماندا 
پەڕەیەك هەیە كە یارمەتیمان دەدات لە 

مەلەكردندا.

ناونیشانیشوێنیئێمەیمەیموونەلووتدرێژەكان

سم
13
ی0
یكە
نز
اڵە
٩س
ی
ڵێك
ندا
م

نێر٧٥سم+٧0سمكلك
مێ6٥سم+٥٥سمكلك

زەلكاوەكانیدرەختەكانی
شاپەسەندلەجەنگەڵەكانی
ئیستیواییونزیكیدەریاو

تەواوداپۆشراوبەئاو.

درەختەكانیشاپەسەندلێرە
دەتواننلەئاویسوێریشدابژین.

1

٢

٢ 1
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*لووتیدرێژ
لووتی مەیموونێكی لەم بابەتە 
نزیكەی  دەگاتە  پیریدا  لە 
17سم. ئەم لووتە درێژە لەو 
دەركردنی  یارمەتی  تەمەنەدا 
بە  تایبەت  دەنگی)ئۆكائۆكا(ی 

خۆیان دەدات.

*ڕووخساریبێموو
نییە. پێوە  ڕووخسارمان هیچ مووی 
لووتمان زۆر نەرمە، چونكە ئێسك و 

كڕكڕاگەی نییە تا شێوەی پێ  بدات.

*سكیگەورە
ئەو بەكتریایانە  لەناو سكماندا بەكتریای زیاترمان هەیە.  ئێمە 
گەدەیەكی  ئێمە  خۆین.  دەیان  كە  دەكەن  هەرس  گەاڵیانە  ئەو 
گەورەمان هەیە كە چواریەكی بارستایی جەستەمانی پێك هێناوە.

درەختەكانیشاپەسەندلەگڵیشدا
گەورەدەبن،چونكەڕەگیتایبەتیان
هەیەكەدەتوانێتبیانپارێزێت.

مرۆڤەكانئەوزەلكاوانەیتایبەتە
بەودرەختانەپیسدەكەن.

هەرلەبەرئەوەیەكەشوێنیژیانی
ئێمەكەموكەمتردەبێتەوە.

3
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

چۆن ده توانین 
سه ركه وتوو بین؟

ئاره زووى  هه موان  كه   گه وره یه   وشه یه كى  سه ركه وتن 
ده كه ن. قوتابى ئاره زووى سه ركه وتن ده كات له  خوێندندا، 
به هره مه ند  كاردا،  له   هه یه   سه ركه وتنى  خه ونى  باوك 
ئاره زووى ئه وه یه  سه ركه وتوو بێت و خه ڵك به هره كه ى 

ببینێ، ئایا ڕێگه ى سه ركه وتن سه خته ؟

دەستپێکردن 
لەو خاڵەوە کە کەسانی 
تر کۆتاییان پێ هێناوە

ئه مه  ده بێته  هۆى ئه وه ى له  
كه مترین كاتدا هه وڵه كانمان 
به ئه نجام بگه ن. بۆ نموونه : 

سوودوەرگرتن لە نموونەیەکی
سەرکوتووی کەسێکی تر

بۆ چۆنیەتی وانە
ئامادەکردن.

ڕێکخستنی کارە 
لەپێشتنەکانی ژیانمان

كاره  له پێشینه كان له  ژیانماندا 
ده خه ینه  سه ره تاى به رنامه كانمان، 

هه میشه  له  گرنگترینه كانه وه  
ده ست پێ ده كه ین. 

ئه مه  یارمه تیمان ده دات به  
باشترین شێوه  بگه ین 

به وه ى ده مانه وێ.

ئێمه  خاوه ن 
پالنێكى كاركردنین 

بۆ نموونه،  قوتابى به رنامه یه ك 
بۆ سه ركه وتن داده نێت، 

پاشه كه وتكه ر به رنامه یه ك بۆ 
ده وڵه مه ندبوون و به هره مه ند 

به رنامه یه ك بۆ بوون به 
ئه ستێره  داده نێت له  
بواره كه ى خۆیدا. 

وە کە 
ن لەو خاڵە

تپێکرد
دەس

هێناوە
کۆتاییان پێ 

کەسانی تر 

ی لەپێشینە
ڕیکخستنی کار

       
       

      

یەکانمان
شارەزای

       
       

  

ن و تەحەددا
وربوو

       سو
   

خۆ بوون
مانە بە

     مت
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رکەوتن
نەخشەی سە

وە کە 
ن لەو خاڵە

تپێکرد
دەس

هێناوە
کۆتاییان پێ 

کەسانی تر 

ی لەپێشینە
ڕیکخستنی کار

       
       

      

یەکانمان
شارەزای

       
       

  

ن و تەحەددا
وربوو

       سو
   

خۆ بوون
مانە بە

     مت
       

 

ڕووبه ڕووبوونەوەی 
هه موو به ربه ست و 

ئاسته نگێك و پاشه كشه نەکردن 
سه ركه وتنى ڕاسته قینه  زاڵبوونه  
به سه ر كۆسپ و دژوارییه كانداو 
گۆڕینى ڕێگه كانە بۆ گه یشتن 

به  ئامانج و به دیهێنانى 
سه ركه وتن.

گەشەدان بە توانا و 
شاره زاییه كانى خۆمان

 بۆ نموونه : به هره كانمان له  
بوارى شانۆدا به  ته نیا به  نمایشى 

ماڵه وه  نەخەینە ڕوو، به ڵكو 
به هره كانمان له  قوتابخانه ش 
بخه ینه  ڕوو. كه واته  پێویسته  

به شدارى له  چاالكیه كانى 
قوتابخانه دا بكه ین.

متمانە بەخۆ بوون
ئێمه  سه ره تا پشت به  توانا 
ئه قڵى و جه سته ییه كانمان 
دەبەستین، كه  ده رفه تمان 
پێ ده دات شوێنى شیاوى 

خۆمان بگرین له  
كاروانى سه ركه وتندا.
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کۆڕۆنا هێشتا ماڵئاویی نەکردووە

نیشانەکانی

تا و سەرئێشە

کۆکە

ئاوکردنی لووت

ئازاری سنگ
تەنگەنەفەسی

دەوام
یبەر

ستشتن
دە

ابوون
ووس

بەئا
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مرۆڤگوێزەرەوەڤایرۆسی کۆڕۆنا

بەدووربە لە

خۆپاراستن
دەستدانلە
ئاژەڵیکێوی

بێدەستشتندەستدانلە
چاوولووتودەم

پەیوەندینزیک
لەگەڵکەسانیدیکە

دەوام
یبەر

ستشتن
دە

ابوون
ووس

دەمولووتگرتنبەدەسڕبەئا
لەکاتیپژمینوکۆمەدا

بەکارهێنانیدەمامک
لەکاتیتێکەڵبووندا

سەردانیکردنیپزیشک
لەکاتیناساخیدا

کواڵندنیباشی
گۆشتوهێلکە

گواستنەوە
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زەیتون
چاندنیداریزەیتوندەگەڕێتەوەبۆ٧000ساڵلەمەوبەر

لەناوچەیدەریایسپییناوەڕاست.
وەرنبائاشنابینبەبەناوبانگترین
ئەوناوچانەیزەیتونبەرهەمدەهێنن:

ئیسپانیا

تەن

یۆنانئیتاڵیا

تورکیا

تونس

جەزائیر

پورتوگال

میسڕ

مەغریب

سوریا

تەنتەن

تەن

تەن

تەن

تەن تەن

تەن

تەن

ساڵی٢00٥ژمارەیدارزەیتونەکان
لەجیهاندا86٥ملیۆندانەبووە.

٩0٪یبەرهەمیزەیتون
بەکاردەهێنرێتبۆ

دروستکردنیڕۆنیزەیتونو
10٪یبۆخواردن.

لەوسااڵنەداچاندنیدارزەیتونلەوناوچانەئەنجامدراوە:

ساڵی1٥60لەلیما)واڵتیپیرۆ(ئەمریکایباشوور

ساڵی1٩08لەدوورگەیشودولەیابان
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سینەما
دێوەكان 

               
               

               
               

دەبنە هاوڕێی منداڵ           

لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

لە  بەشدارن  كە  دەبەستن  وزە  زۆری  سەرچاوەی  بە  پشت  لەم سەرچاوانەش: ئیشپێكردنی كارگەكان و ڕووناككردنەوەی شەقامەكان و كۆگاكانو ماڵەكانو شارەكان  دا.  ئۆتۆمبێل و فڕۆكە و شەمەندەفەرەكان  زانین بەكاردەهێنێت، ئەویش قیژە و هاواری مندااڵنە!كە شارێك هەیە سەرچاوەیەكی وزەی جیاوازتر لە هەموو ئەوانەی دەیان نەوت، گازی سروشتی، وزەی ناوكی، وزەی خۆر و هیتریش. خەیاڵ بكەن ڕێكردنی 

ڕووداوەكانی فلیمی Monsterm inc، كە لە عەرەبێدا  بە »كارگەی 
بە  تایبەت  شارێكی  لە  ناسراوە،  دیاریكراوەكان«  ترسێنەرە 
دێوەكان ڕوودەدەن، كە كارگەیەكی گەورەی تێدایە و دێوەكان 
ژوورەكانیاندا،  لە  مندااڵن  ترساندنی  بۆ  تیایدا  فەرمانبەرن 
لەپێناو دەستكەوتنی هاوار و قیژەكانیان بۆ بەرهەمهێنانی ئەو 
وزەیەی شارەكە پێویستیەتی. پاڵەوانی فلیمەكە )سۆلی(ی دێو 
لیستی  ترسێنەرەكان دەردەكات و ژمارەی پێوانەیی دەشكێنێت 
لە بردنەوەی هاواری مندااڵندا. هاوڕێ بچووكەكەی)مایكی( كە 
یاریدەدەرێتی لەگەڵیدایە. سولی توشی كێبڕكێی توند دەبێت لە 
الیەن دێوی ترسێنەرەوە )ڕاندل( كە هەوڵی گۆڕینی شوێنەكەی 

لە سەرەتای خشتەكەدا دەدات تا دێوەكە زیاتر ترسێنەربێ. 

ئەوەیە،  دیاریكراوەكاندا  ترسێنەرە  كارگەی  لە  یاسا  گرنگترین 

بەركەوتن لەنێوان دێوەكان و مندااڵندا ڕوونەدات، چونکە بە بڕوای 

ئەوان ئەوە هەڕەشە لە ژیانی دێوەكان دەكات و دەبێتە مەترسی 

جارێك  دەكات.  پێ  دەست  وروژان  لێرەوە  شارەكە.  لەسەر 

بەاڵم  مناڵەكان،  لە  یەكێك  ژووری  دەچێتە  )سولی(  جارەكان  لە 

توشی سەرسوڕمان دەبێت كە مناڵەكە هاتووەتە ناو كارگەكەوەو 

ڕۆڵەكانیان   ئینجا  دەكات.  لەگەڵدا  یاری  و  دەكەوێت  دوای 

پێچەوانە دەبێتەوە و )سولی( دەترسێت! سولی و مایكی  هاوڕێی 

ئەوەی  پێش  بۆ خێزانەكەی،  بگێڕنەوە  )بو(  منداڵەكە  هەوڵدەدەن 

هاوڕێكە  دوو  كات  تێپەڕبوونی  بە  بزانن.  بوونی  بە  ئەوانیتر 

تێگەیشتن كە پیالنێكی خراپەكارانە هەیە لە كارگەكەدا و كار بۆ 
بەرانگاربوونەوەی دەكەن. 

سەرەڕایئەوەیناویفلیمەكەئاماژەبەترسناكیدەكات،كەچیپڕەلەدیمەنیكۆمێدیو
كاتێكدێوەكانلەنزیكەوەدەناسینبۆماندەردەكەوێتبەوڕادەیەترسێنەرنین!

و دیزنی كۆمپانیــای هەردوو بەرهەمی و دەرچووە ٢001دا ساڵی لە Monster,inc فلیمی
٣٥بیكسارەوسەركەوتنێكیمەزنیبەدەستهێناوە.



جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم10جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی 
ون
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بە دەستی خۆم

کیسەڵ
دوو جۆر کیسەڵ هەن، کیسەڵی وشکانی و کیسەڵی ئاوی.

لەشی کیسەڵ بە کاپوولێک داپۆشراوە و تەمەنی 
بە شێوە ئەندازەییەکانی سەر کاپوولەکەی دیاری دەکرێت.

پێداویستیەکان:

  بووتڵیکی گەورەی پالستیکی، پارچەیەک ئیسفنجی تەخت، لیم و مقەست.

بنیبووتڵەکەبەوشێوەیەیوێنەکە
دەبڕینووەککاپوولیکیسەڵەکە

بەکاریدەهێنین.

بنیبووتڵەکەدەخەینەسەر
ئیسفنجەکەوبەقەڵەمقەبارەی
کاپوولەکەدیاریدەکەینوسەر،
پێوکلکیکیسەڵەکەیلەسەر

دروستدەکەین.

ئەوشێوەیەیلەسەرئیسفنەجەکە
دروســتمانکردبەمقەســت

دەبــڕین.

کاپوولەپالستیکیەکەلەسەر
ئیسفنجەکەدادەنێینوداوالە
گەورەیەکدەکەینبەدەزوو

پێکەوەیانبدوورن،
بەمەرجێکدەزوویدوورینەکە
وەکئەوەیوێنەکەدەربکەوێت.

بەقەڵەمی
ڕەنگاوڕەنگ

دەموچاوەکانی
کیسەڵەکە
دروست
دەکەین.

ەکارهێنانی
تبێتکەب

لەیاد

ەیارمەتیی
پێویستیب

مقەست

یگەورەیە.
کەسێک

دەتوانینلەژێرکاپوولە
پالستیکیەکەوەئیسفنجەکە
بدڕینتائەگەرئاوچووە
ناوەوەکیسەڵەکەبتوانێت

مەلەبکات،هەروەهادەتوانیت
شتبخەیتەناوییەوەبۆئەوەی

کیسەڵەکەبیگوێزێتەوە. ٣٨



بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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نووسین لە کۆن و نوێ دا
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