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دەستپێک
با هەموو ڕۆژێک باشترین کار بکەین کە لەدەستمان دێت و
فێری ئەوە ببین نەخشە بۆ ڕۆژەکەمان و ژیانمان دابنێین،

چونکە گەشتی ژیانمان کاتێک ئاسان دەبێت کە هەوڵبدەین هاوسەنگی 
ڕابگرین و ئەوەمان لەبیربێت کە زیادەڕەوی و فەرامۆشکردن

دەبێتە هۆی لەدەستدانی هاوسەنگییەکە.
کەواتە با خۆمان لەسەر ئەوە ڕابهێنین 

کە کارەکان بە دانایی و پالندانان ئەنجام بدەین.

هێلکە 
شەیتانۆکە
هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،دەپرسێت

دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هەوڵبدە ئەو خشتەیە

وە کە لە الپەڕە ٣4 دا 
پڕبکەیتە

ە و بزانە 
دامان ناو

ئەنجامەکە چیییە.
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)پشووى هاوینه ى من ده ستى پێ كرد(. ئه مه  وته ى قوتابیه كى زیره ك بوو، پاش دوا تاقیكردنه وه ى ساڵ و له  كاتێكدا كه  له  قوتابخانه كه ى 
ده چووه  ده ره وه . ئێستا ده توانێ هه ناسه یه كى قووڵ هه ڵبكێشێ. 

به  خۆشحاڵییه وه  ده گه ڕایه وه  بۆ ماڵه وه ، بۆ ده ستكردن به  مۆڵه ته كه ى. له  كاتێكدا چه ندین پالن و به رنامه ى هه بوو، تا هه موو ڕۆژێك له گه ڵ 
هاوڕێكانى بۆ گه شته كانى ڕاوه ماسى و كات به سه ربردن بڕۆنە ده ره وه  و كاتى خۆیان له  پشووى درێژخایه ندا به سه رببەن. 

به ر له  هاتنه  ژووره وه ى بۆ ماڵه وه  سه یرى شاشه ى مۆبایله كه ى ده كرد. ئه و له  سه رجه م تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان په یوه ندى دروست كردبوو، 
له گه ڵ هاوڕێكانیدا رێككه وتبوو و هه ندێك پالنیشى دانابوو. له گه ڵ گه یشتنە ده رگاى ماڵه وه ، برا بچوكه كه ى بینى كه  وه كو نه ریتى خۆى، 
خۆى پیادا هه ڵده واسى و ئه م ڕسته یه ى دووباره  ده كرده وه  و ده یوت: »ده مه وێ یاریم له گه ڵدا بكه یت... فێرم بكه  چۆن له  یارییه كى تازه دا 

بیبه مه وه . ئیتر ناچیته وه  بۆ تاقیكردنه وه« ، به اڵم ئه و سه رقاڵى خوێندنه وه ى نامه یەکى مۆبایل بوو، بۆیه  وه اڵمى نه دایه وه .
تاكه  شتێك كه  ئێستا بیرى لێ ده كاته وه  ئه وه یه،  كه  جانتاكه ى بۆ فڕینى سبه ى ئاماده  بكات... كاتێك چووه  الى كه نتۆره كه ى تا جانتایه كى 

به تاڵ بۆ سه فه ره كه ى ده ربكات، به  پشتا كه وت و  قاچى به  سه ختى ئازارى پێگه یشت. هه موو ئه مانه  زۆر به  خێرایى ڕوویان دا.
خێزانه كه ى هاتن به  ده وریا، باوكى بردى بۆ نزیكترین نه خۆشخانه ، له  كاتێكدا كه  ئه و له تاو ئازارى زۆر ده ینااڵند، گوێى لێ بوو كه  پزیشكو 
په رستاران ده یان وت القى زۆر خراپ شكاوه، هه ر بۆیه  چاره سه ریان بۆ كرد و گه چ و له فافیان له  قاچییه وه  ئااڵند و پزیشك پێی وت كه  

ده بێت مانگێك زیاتر  له سه ر جێ بكه وێت و پشووى ته واو بدات.
ئه مه  شۆكێك بوو، كه  سه رجه م خه ونه كانى له ناوبرد. ئه و به  نائومێدى گه ڕایه وه  تا وێنه یه كى خۆى به  گه چ و له فافه وه  بۆ هاوڕێكانى بنێرێتو 

به  خه مبارییه وه  پێیان بڵێ كه  ناتوانێت بۆ گه شت له گه ڵیاندا بێت و ده بێت بۆ ماوه یه كى زۆر له  ماڵه وه  و له سه ر جێ بكه وێت.
وا دیار بوو ڕۆژانى داهاتووشى تاریك بوو، جگه  له  بزه ی باوكى، كه  ده ستى خسته  سه رشانى و وتى: »زۆر چاالكى هه یه  كه  ده توانیت 

ئه نجامیان بده یت. ئه و شتانه ى كه  هه رگیز بیرت لێ نه كردوونه ته وه ، به اڵم خۆشحاڵت ده كه ن.«
سه ره تا به  الیه وه  سه یر بوو، به اڵم به  تێپه ڕینى ڕۆژ تێگه یشت كه  ده بێت خۆى له گه ڵ هه لومه رجى نوێدا ڕابهێنێت و بۆ یه كه مین جار به  
خشكه  ڕۆیشت، سه یرى ڕه فه كانى كتێبخانه كه ى كرد، ئه و شوێنه ى كه  كتێبێكى چیرۆكى قه باره  گه وره ى لێ بوو و  باوكى ساڵى ڕابردوو 
بۆى كڕیبوو، هێشتا نه ی خوێندبووبنه وه . له  كاتى خوێندنه وه دا وردبووه وه  كه  ئه مه  دنیایه كى تازه یه ، ئه و نایناسێ، به اڵم سه رگه رمكه ره و 
هانده ره ، ئه و هه روا له گه ڵ برا بچووكه كه یدا خه ریكى یارى بوو، سه رنجی دا كه  پێكه نینه كانى ئه و له  كاتى خۆشحاڵیدا جوانترین پێكه نینه  كه  

له  ژیانیدا بینوویه تى.
باپیرى وه ك نه ریتى خۆى هات بۆ ماڵیان  تا چه ند ڕۆژێك بمێنێته وه ، به اڵم ئه م جاره  ماوه یه كى زۆر مایه وه  و پاشان تێگه یشت كه  له  

قسه كانى بێبه ش بووه و به سه رهاته كانى له باره ى منداڵییه وه  چێژبه خشن.
كوڕه كه  سه ره ڕاى ئه و گه چ و له فافه  قورسه ى به  قاچییه وه  بوو، ده یتوانى هه موو ڕۆژێك به ره و الى په نجه ره كه  بخزێ تا ورده  

نان و به رماوه ى خواردن بداته  باڵنده كان و گوێ له  جریوه یان بگرێت و بۆ كۆبوونه وه یان له سه ر ژه مه  خۆراكى به یانیان 
پێ بكه نێت.

پاشان له  كۆبوونه وه  خێزانییه كاندا به شدارى ده كرد و ڕۆژه كان به  خێرایى تێده په ڕین و هه ستى به  بێزارى نه ده كرد، 
به و جۆره ى كه  بیری لێ ده كرده وه ، چونكه  سه رقاڵى دنیایه كى تازه  بوو، كه  دوور بوو له  هه موو پالنه كانى داهاتووى. 

له سه ر سیسه مه كه ى خۆى هه ڵساو چووه  سه ر دارشه قه كه ى و دواهه مین كتێبى له  كۆمه ڵه  چیرۆكه كانى له  
ڕه فه ى كتێبخانه كه ى دانا و به  زه حمه ت ده یتوانى باوه ڕ به وه  بكات كه  له  خوێندنه وه یان بۆته وه . 

له  هاوڕێكانیه وه  هه ندێ نامه ى بۆ هات بۆ دڵدانه وه ى و هه ندێك وێنه شیان له  سه فه ره  جیاجیاكانى 
خۆیان بۆ نارد.

ئه و سه ره تا وا بیری كرده وه  كه  ئه وه  دڵته نگى ده كات، به اڵم كه  كه وته  یادى دنیا تازه كه ى، 
بزه یه كى شادى كرد. به  پێكه نینێكى زۆره وه  وه اڵمى هاوڕێكانى دایه وه  و نووسى: 

- پشوه كانى منیش سه رگه رمكه ره یه ... خێزانه كه مم دۆزییه وه ، كتێبخانه كه مم 
خۆشویست و ئاشناى باڵنده كانى شاره كه م بووم. ڕاسته   گه چ و له فافێكى 

قورس منى ته ممه ڵ كرد، به اڵم بووه  هۆى ئه وه ى له  بوارێكى نوێتر و 
فراوانتردا بجوڵێمه وه .

لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

جوانترینپشووىهاوینه
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ماڵیزەوی
ئێمەیە

انی
گێر
وەر

مود
مەح
چە
خون

پیسبوونیکارەبایی
منداڵ 

تووشیشێرپەنجە
دەکات

بیدۆزەرەوە

دواییانە  بەم  سوید  لە  زانایەک  چەند 
بۆیان دەرکەوتووە، ڕێژەی شێرپەنجە 
لەنێو ئەو مندااڵنەدا چوار هێندە بووە 
ژینگەوە  پیسبوونی  دەست  بە  کە 
ناوچەیەکدا  لە  ئەوانەی  و  دەناڵێنن 
دەژین کە هێڵی کارەبای وزە بەرزی 

پیادا تێدەپەڕێت.
ئەم زانیارییە ئەنجامی لێکۆڵینەوەیەک 
کەسی  ملیۆن  نیو  کە  دەرکەوتووە 
گرتووەتەوە و دەریخستووە  تەنیا هێڵی 
کارەبای وزە بەرز شێرپەنجە دروست 
کارەباییەکانیش،  ئامێرە  بەڵکو  ناکات، 
وەک تەلەفزیۆن و کۆمپیوتەر و پلەی 

ستەیشنیش دروستی دەکەن.

شارەزاکانچاوەڕوانی
لەناوچوونی

کەنگەریدرەختن

ڕاوکردنی زۆر

کەنگەری درەخت، کە کیسێکی بچووک بە سکییەوەیە بۆ هەڵگرتنی 
بەچکەکانی، تێکڕای بااڵی ٧٥سم دەبێت و کێشی دەگاتە ١٥کیلۆگرام.

دەتوانێت  درەخت  کەنگەری  و  لەئارادایە  کەنگەر  جیاواز  ١٤ جۆری 
بۆ ماوەی ١٠م لە درەختێکەوە بازبدات بۆ درەختێکی دیکە، هەروەها 
بەبێ  زەوی،  سەر  بۆ  بازبدات  مەترەوە   ٢٠ بەرزایی  لە  دەتوانێت 
ئەوەی هیچ زیانێکی پێ بگات. شارەزایانی ژینگە چاوەڕوانی ئەوەن 
لە  زۆریان  ڕاوکردنی  و  مرۆڤەوە  لەالیەن  ژینگە  وێرانکردنی  لەبەر 

داهاتوویەکی نزیکدا کەنگەری درەخت لەناو بچێت.
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گەورەترین
ئەوشیردەرانەی  

لەئوسترالیا
لەسەردرەخت

دەژین.

لەدارستانە
باراناوییەکانی 

بابواگینیاینوێو
ئەندەنووسیاو

بەشیکلەئوسترالیا
دەژی.

تۆڕێکیخوێن
باڵندەکان
لەگەرما
دەپارێزێت
گەرمای زیادە

خوێن  تۆڕێکی  باڵندەکان  ئەگەر 
لەسەریاندا نەبوایە مردار دەبوونەوە، 
چونکە ئەو تۆڕە یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی 
باڵندە لە گەرمای زیادە ڕزگاری بێت.

ئەو تۆڕە بریتییە لە ژمارەیەکی زۆر 
بە شێوەیەکی  کە  وردیلە،  خوێنبەری 
سەیر پێکەوە بەستراون. ئەم شێوازی 
بۆ  یارمەتیدەرە  پێکەوەبەستنە 
ساردکردنەوەی پلەی گەرمای خوێنو 
کە  گونجاودا  ئاستێکی  لە  پاراستنی 
گەرما  پلەی  و  کەشوهەوا  گۆڕانی 

کاری تێ ناکات.
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ئوتومبیل ڕەچەڵەکی
شتەکان

ز

ز

ز

ئەندازیاری ئەڵمانی کارل بنز
دیزاینی یەکەمین ئوتومبیلی کرد، 
کە بە بزوێنەر سوتاندنی ناوەکی 
کاری دەکرد و سێ تایەیی بوو.

هنری فۆرد یەکەمین ئوتومبیلی 
دروستکرد کە هەرزان بوو و 

بەکۆمەڵ بەرهەم دەهێنرا،
نەک هەر ئوتومبیلێک بە تەنیا.

ئەندازیار فردیناند بورش دیزاینی 
ئوتومبیلێکی بچووک و سادە و 
ئابووریی کرد، کە بە درێژایی 

نیو سەدە بەناوبانگ بوو.

فۆڵکس ڤاگن

ئوتومبیلی
کارەبایی

ئوتومبیلی کارەبایی یەکێکە لە 
چارەسەرەکان بۆ پاراستنی ژینگە و 

لە گەلێک واڵتی پێشکەوتوو 
بەکارهێنانی لە هەڵکشاندایە.

فۆڕد
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ز

ز

ز

لەم ماوەیەدا ئوتومبیلی یابانی
بەهێزەوە دەرکەوت و کەوتە
کێبڕکێوە لەگەڵ ئوتومبیلی
ئەمریکی و ئەورووپیدا.

دوای جەنگی دووەمی جیهانی
ئوتومبیلی کەشخەی بێ بنمیچ
سەریهەڵدا، بە تایبەتی لە 

والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.

ئەم ئوتومبیلە فەڕەنسیە بۆ 
چەندین ساڵ بەناوبانگ بوو،
لەبەر هەرزانی و ئاسانیی

چاککردنی.

تویوتا

کادیالک

سیترۆین

داهاتووی
ئوتومبیل

ئوتومبیلی بێ شۆفێر سەریهەڵداوە و
لە ڕێگەی کۆمەڵێکی جۆراوجۆری
ئامێری هەستیارەوە دەجووڵێت،

وەک ڕادار و سونار و جی پی ئێس.

نەوەتەکانی سەدەی ڕابردوو
سەرهەڵدانی ئوتومبیلی 

وەرزشوانی بەخۆوە بینی، کە
خێرا بوو و گۆشەی تیژی نەبوو
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تاقیگەی بڕیار

وزەیئەتۆمی

وزەیئەتۆمیچییە،
بڕیار؟

لەکوێدەستەواژەیوزەی
ئەتۆمیبەرگوێتکەوتووە؟

لەڕێگەیتەلەڤزیۆنەوە.

وزەیئەتۆمیبڕێکیزۆری
گەرماوڕووناکیە

کەبەهۆیبڕێکیکەمی
سووتەمەنیەوەدروستدەبێ.

کانزایەکیسروشتە
پێیدەوترێ»یۆرانیۆم«.

ئەوسووتەمەنیە
چییە؟

»یۆرانیۆم«لەچەندینگەردیلەی
زۆربچووکپێکدێت

کەناوکیپڕوزەیانهەیە.

چۆنوزەیئەتومییلێ
کاتێکئەوناوکەدووکەرتدەکەینبەرهەمدەهێنرێت؟

وزەلەسەرشێوەیگەرمیوڕووناکی
بەبڕیزۆرلێدێتەدەرەوە.
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وزەیئەتۆمیلەکوێ
بەرهەمدەهێنرێو
چۆنسوودیلێ
وەردەگیرێت؟

لەشوێنێکیتایبەتکەپێیدەوترێت»تەنووری
ئەتۆمی«بەرهەمدەهێنرێتوبەکاردەهێنرێتبۆ
کواڵندنیبڕێکیزۆرئاووگۆڕینیبۆهەڵم.

ئەمهەڵمەجەنەرەیتەری
تایبەتیدەخولێنێتەوەو
بەهۆیەوەوزەیکارەبایی

بەرهەمدێت.

دڵیتەنووریئەتۆمی

بۆرییەکانیهەڵمیئاو

جەنەرەیتەریکارەبا

بەاڵمبەداخەوەمرۆڤ
ئەموزەسوودبەخشەی
بەکارهێنابۆدروستکردنی

بۆمبیئەتۆمی
کەوێرانێکیزۆردەخاتەوە.

کەواتەوزەیئەتۆمی
دەستکەوتێکیزۆر
باشوسوودبەخشە
بۆمرۆڤایەتی.

بێگومانڕۆبۆتەکەم،
بەاڵمدەبیتبۆ

سوودیمرۆڤبەکارببرێت،
نەکبۆوێرانکردنی
ژینگەکەیوژیانی.
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به ڕێوه به رى خێوه تگه  له گه ڵ كوڕان و كچانى به شداربوو كۆبووه وه  و پێی وتن: »ئێمه  میوانێكمان هه یه  كه  ده بێت ڕێزى 
لێ بگرین.« میوان جگه  له  كونده په پووى خه تخه ت كه سى تر نه بوو. كونده په پووییه كى بچووك كه  ته مه نى دوو مانگ 
زیاتر نه بوو، له  الیه ن كرێكارێكى خێوه تگه كه وه  له سه ر زه وى شوێنیكى نزیك دۆزرابووەوە. وا دیاربوو زریان ئه و 

دره خته ى ڕووخاندبێت كه  كونده په پووى بچووكى لێ ده ژیا و به ڕێوه به ر به  ئۆلیڤه ر بانگى ده كرد.
ئۆلیڤه ر یه كێك له  باڵه كانى شكابوو، نه ی ده توانى بفڕێت. به ڕێوه به رى خێوه تگه  قوتابیه كى خۆبه خشى ده ویست بۆ 

چاودێریكردنى. ئاندى ئاماده یى خۆى ده ربڕى بۆ ئه نجامدانى ئه و كاره و به سه ربردنى كاتێكى خۆش.
ئۆلیڤه ر، توانى له سه ر شانه كانى ئاندى هه ڵنیشێ.  له  دواى ئه وه ى كه  ئاندى پارچه یه ك چه رمى بۆ ئۆلیڤه ر له به ر كرد. 

چنگه    تیژه كانى به  پارچه كه وه  نه ده چوو.
مانه وه  له  خێوه تگه  ته واو بوو، ئاندى گه ڕایه وه  بۆ قوتابخانه  و ماڵه كه ى خۆى، به اڵم ئه و نه یتوانى ئۆلیڤه ر فه رامۆش بكات.
ئاره زووى ده كرد كه  ئه و كونده په پووه  به  خێرایى چاک بێتەوە،  تا بتوانێ بفڕێت و بۆ ژیانى ئاسایى خۆى بگه ڕێته وه .

شه وێك ئاندى خه وێكى سه یرى بینى،  له  خه وه كه یدا به ره و شوێنى خێوه تگه كه  ده فڕى، له سه ر لقى دره ختێك له  ته نیشت 
ئۆلیڤه ر نیشته وه ، كه  پێشوازى لێ كرد و وتى: »زۆر ئومێده وار بووم كه  بگه ڕێیته وه  ئاندى، ده توانى فێرم بكه یت چۆن 
بفڕم.« ئاندى پێی وت: »من تۆ فێرى فڕین ناكه م، تۆ له  فڕیندا شاره زای، به اڵم فێرت ده كه م چۆن وه كو كونده په پووه كانى 

تر بخوێنى. ئه وه  بۆ تۆ پێویسته .«
ئۆلیڤه ر وتى: »من ڕازیم... به اڵم گوێم لێ بگره ،  بۆ هه میشه  سه رسامم به  چاوه كانت، گه وره  و دره وشاوه ن و 

                                                                           دڵنیام كه  چاوى تۆ له  چاوى كونده په پوو گه وره ترو
                                                                              تیژتره .« ئاندى له  وه اڵمدا وتى: »بێ ئه زموون،

                                                                              ئه مه  چاویلكه كه مه  له پێش چاوه كانمه وه . 
                                                                                له  ڕاستیدا كونده په پوه كان به وه  به ناوبانگن
                                                                               كه  له  مرۆڤه كان باشتر ده بینن، به  تایبه تى له

                                                                               شه واندا. شتێك كه  من جیاده كاته وه  ئه وەیە
                                                                                ده توانم له  تۆ باشتر السایى بكه مه وه ، 

                                                                               ئۆلیڤه ر گوێبگره : هوور، هوو هوو.  
                                                                                 ئۆلیڤه ر وتى: »ئاو، ئاو، ئاو.«

                                                                                 ئاندى وتى: »ئه مه  هه وڵێكى باشه .... وه ره  
                                                                                               دووباره  هه وڵ بده ینه وه .«

                                                                                             ئۆلیڤه ر سه ركه وتوو بوو به ده ركردنى
                                                                                                 ده نگى هوو، هوو، هوو. 

                                                                                                         ئاندى ده ستخۆشى لێ كرد.

كوڕوكوندهپهپوو
لهعهرهبییهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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ئۆلیڤه ر وتى: »ئێستا ده بێت من فێرى فڕین بكه یت.«
ئاندى وه اڵمی دایه وه : »به ڵێ، بۆ هه بوونى ژیانێكى ئاسایى، ده بێت فێرى فڕین بیت.«

ئاندش له  خه ودا وه ك كونده په پوو ده فڕى، وێڕاى ئه وه ش بۆ ئۆلیڤه رى ڕوونكرده وه  كه  چۆن باڵه كانى خۆى درێژ بكات، 
تا بایه ك هه ڵی بگرێ بۆ ئاستى دره خته  به رزه كان، پاشان بچێته  هه واى خۆیه وه .

ئۆلیڤه ر سه ركه وتوو بوو له وه ى باڵى چه پى خۆى بكاته وه ، به اڵم كێشه  له  باڵى ڕاستیدا بوو، كه  به  ته واوبوونى مه شق 
زۆر زوو نه ما.  ئاندى پێی وت: »چاكبوویته وه  و ئیتر ده توانى بفڕیت. بفڕه  و بگه ڕێره وه  بۆ ناو خێزانه كه ى خۆت 

كونده په پووى خه تخه ت.« 
ئۆلیڤه ر وتى: »هو هو هو هوو!«

داى له  شه قه ى باڵ و هه ڵفڕى.  ئاندى خاوه نى به جێهێشت، ئۆلیڤه ر ئه وه نده  فڕى تا له به رچاو ونبوو.
ئاندى خۆى بینییه وه،  كه  له سه ر جێگه كه ى ئه مدیو ئه ودیوى ده كرد، تا كه وته  سه ر ئه رز و خه به رى بووه وه  و دڵخۆش 

بوو به  خه ونه كه ى.
له سه ر مێزى نانخواردنى به یانى دایكى سه یرى قژى كرد و پاشان ده ستى برد و په ڕێكى له  نێو قژى ده رهێنا. پێی وت: 

- چۆن ئه م په ڕه  سه یره  هاته  نێو قژه كانتەوە ؟
ئاندى به  پێكه نینه وه  وتى: »ره نگه  كاتێ له  خه ودا بووم، به ربووبێتمه وه  سه ر كونده په پوو!«

پێشتر ده نگى كونده په پوو له  ده روونى ئاندى نه ده مایه وه ، به اڵم ئێستا به  ده نگێك له  خه و بێداربووه وه،  كه  ده نگى هوو، هوو، 
هوو، بوو له  نزیك په نجه ره ى ژووره كه ى، هه وڵی دا خاوه نى ده نگه كه  ببینێ، به اڵم تاریكى هه موو شتێكى داپۆشى بوو.

به  تێپه ڕینى كات، ئاندى كاتێ بۆ جێگه  خه و ئاماده بوو، خووى به  گوێگرتن له و ده نگه وه  گرت، ئه و گومانى نه بوو كه  ئه م 
ده نگه  ئۆلیڤه ره ، كه سێك كه  چاالكى شه وانه شى به  ساڵوى ئێواره  ده ست پێ ده كات  به ر له  خه وتنى سه ردانێكى ئاندى 

هاوڕێى دەكات.  

 ئه م چیرۆكه  له  الیه ن نه وجه وانێكى ته مه ن ١3 ساڵه وه  نووسراوه ، به  ناونیشانى »ئاندى و كونده په پوو« له  گۆڤاری 
١٣» ranger ricks nature« كه  له  الیه ن فدراسیۆنى نیشتمانى بۆ ژیانى گیانداران له  ئه مه ریكا له  مانگى مایسى ١986دا باڵوبووەتەوە.



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 پێاڵوی وەرزش
دەستخۆشسارا...
وەرزشبەسوودە
بۆتەندروستی.

بۆچیبەشداریم
لەگەڵداناكەیت؟

ڕەنگەسبەینێ
بەشداریتلەگەڵدابكەم،پاش
كەمێكیترڕاهێنانەكانلەیانە

دەستپێدەکەن.

كەواتەخێرابكەو
پێاڵوەوەرزشیەكانت

لەپێبكە.

بەدڵنیاییوادەكەم،
چونکەلەكاتیڕاكردنو
یاریكردنداقاچم
ئاسوودەدەبێت.

بەپەرۆشەوە
چاوەڕێتدەكەین.

بابڕۆینەدەرەوەو
خۆشیلەڕاكردنو
وەرزشببینین.

بەڕاستخۆشیدەبینن؟
یانڕاكردنوشوتلێدانملە
تۆپناڕەحەتاندەكات؟
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ئێمەبۆ
بەشداریكردنتلە

وەرزشدادروستكراوین.

تاهەستبەئارامی
بكەیتوقاچەكانت
توشیئازارنەبن.

ئەیكاتێكبەیانیان
وەرزشیڕاكردنئەنجام
دەدەمهەستتانچۆنە؟

لەگەڵتداڕادەكەین
تاگۆڵێكتۆماربكەیت.

كاتێكبەدڵخۆشیەوە
بازدەدەیت،لەگەڵتدابە
دڵخۆشیەوەبازدەدەین،
چونكەسەركەوتوویت.

هەستبەدڵخۆشی
دەكەین...دەزانیت

بۆچی؟

چونكەتۆ
شارەزایتهەمیشەپێشی
بەرهەڵسكارەكەت
دەدەیتەوە.

كەواتەئەمڕۆلەیانە
ئەركێكمانلەبەردەمدایە:
كاتژێرێكبۆوەرزشكردن.

ئایائێوەئامادەن؟.

لەوپەڕی
ئامادەییداین.

دەی
باڕابکەین.
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شەمەندەفەریمەترسی
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ئەو شەوە خێوەكان بە هێواشی ڕۆیشتن بەرەو نووسینگەكەی بریگز، بەاڵم نەیان توانی دەرگای سندوقی قاسەكەی 
بكەنەوە. لە بەرامبەردا چوونە سەر كۆمپیوتەرەكە تا بە شوێن یارمەتیدا بگەڕێن.

وشەكانی »خێو« و »یارمەتی«یان نووسیەوە و بە دروستی ماڵپەڕێكیان دۆزییەوە، كە ئارەزوویان لێی بوو...
چارلی و گرووپی ڕزگاری خێوەكان )واتە خێوەكانی بەرەبابی فێرفێكس و خاتوونەكەی، كچەكەیان فلۆرانس، سەگەكەیان 
زانزیبار و تووتیەكەیان ڕیۆ( لە ژوورەكەی چارلی بوون، كە كۆمپیوتەرەكە دەنگێكی وەك بیپی لێوە هات. زانیان كە 

ئیمەیڵەكە گەیشتووە.
گیرمان  مەترسیدا  شەمەندەفەری  لەناو  ئێمە  بدەن.  یارمەتیمان  تكایە  خێوەكان،  ڕزگاری  خۆشەویستی  گرووپی   -

خواردووە......
چارلی وتی: »خێوە بێچارەكان، سەیری ئەو هەموو بەدبەختییە! بە دروستی هەروەك تۆ، كە ناچاربوویت نمایشی 

ئادۆنیا پێردری ناڕەسەن لەناو قەاڵی فێرفێكس دا بەڕێوەببەیت.«
ئۆتۆمبیلی  بە  ناچارین كە  تا ئەوێ  ڕێگاكەی زۆر دوورە.  لە شارێكی كەناریدان.  فێرفێكس وتی: »ئەوان  خاتوونی 

خێوەكان بڕۆین.«
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ئەو كاتە سەگی زانزیبار خێرا خێرا هاتە پێشەوە. ڕیۆ بەسەر سەری ئەواندا دای لە شەققەی باڵ.
بە كۆمەڵ ڕۆیشتن بۆ الی ئۆتۆمبیلە كۆنەكەیان، كە كاری گەیاندنی پیتزای پێ  دەكرا. ویستیان بەوە بڕۆن بۆ شاری 
كەناراوەكە. وەك هەمیشە چارلی پارچەیەك لە بەردی فێرفێكسی برد، كە لەناو كۆڵە پشتەكەیدا بوو، تا خێوەكان بتوانن 

لەگەڵ ئەودا بڕۆن بۆ گەشت.
چارلی وتی: »میك، میری و یاترو، خەریكین دێین!«

چارلی ڕۆیشتە ناو ئۆتۆمبیلی خێوەكان و لەسەر كورسی شۆفێرەكە دانیشت. خۆی بادا بەرەو پێشەوە تا پێیەكانی 
بگاتە پایدەر و دەستەكانیشی بگاتە سووكانەكە. 

خێوەكان چاو و گوێ  یان كردەوە تا پێی بڵێن كەی بڕوات، كەی بوەستێت و بەرەو كام ال بڕوات.
هەرچی لە كاتی شۆفێریدا تا كەناری دەریا و شاری یاری كەمتر بووترێت، باشترە. بەرەبابی ف لەگەڵ خاتوونەكەیو 
فلۆرێنس، لەسەر باشترین ڕێڕەو كەوتنە باسوخواس. نزیكەی سەد جار بە هەڵە پێچیان كردەوە و الیان دا. كەمی 
مابوو كەوا لەسەر ئەو زەوییە خلۆرببنەوە و گیر بخۆن. سێ  جار گڵۆپی سووریان تێپەڕاند و نزیك بوو دوو دانە 
سمۆرە و یەك دانە بۆق بكەن بە ژێرەوە. قەراغی ئۆتۆمبیلەكەیان كێشا بە دیوار و لەسەر هێڵی تیژڕەوی شاڕێی 

گەورەدا وەستان.
چارلی زەردەخەنەیەكی كرد: »چەندە باشە،  كار بریتییە لە بەردەوامی و خۆگونجاندن! هەرچەندە زیاتر لێبخوڕم، 

شۆفێریم باشتر دەبێت.«
دواتر گەیشتن. چارلی هەستی بە بۆنی دەریا كرد. شارەكە لەوێ  بوو. گۆڕستان لەوێ  بوو. شاری یاری بریگز بویمن 
لەوێ  بوو. چارلی بلیتی شەمەندەفەری مەترسی كڕی. لە ڕێڕەوەكە وەستا. دڵنیابوو لەوەی كە شوێنەكەی لە شوێنی 

كۆتا كورسی شەمەندەفەرەكەیە.
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تتلق تتلق تتلق! شەمەندەفەرەكە وەستا. فیشششششششش! بە یەكجار دەرگاكان كرانەوە. بۆ ناو تاریكی..... گەشتیارەكان 
هیچیان نەدەدی تا ئەوەی كە خێوێك دەركەوت: »اااااااااررررررررگگگگگگگگ دوووووگگگگگگگگگزیییییییییاااااااا!«

میكس هاوارێكی لێ  هەستا. ڕووخساری وەك بۆق لێ  كرد. هەموان لەناكاو قیژەیان كرد، جگە لە چارلی.
میری قیژەیەكی تیژ و بەرزی كرد: »اااااااوووووواااااااوووووو!« دەمی ئەوەندە كردەوە، وەك ئەوەی بیەوێت سەری 

گەشتیارەكان لێ  بكاتەوە. هەموان لە جێی خۆیان بەرزبوونەوە، جگە لە چارلی.
یاتردی هاواری كرد: »یوووووهوووووهاااااااهوووووو!« لەو جۆرە هاوارانە 

كە خشەخش بە مێشك دەكات.
هەركەسێك لەتاو ترس، دەستەكانی خۆی لەباوەش كردبوو. 
جگە لە چارلی. تازە پشتێنی سەالمەتی كورسیەكەی كردەوە. 

بە بێدەنگی لە شەمەندەفەرەكەوە پەڕییە خوارەوە. لەناو تاریكییەكەدا 
ئارامی گرت تا تلق تلق شەمەندەفەرەكە تەواو بوو.

میكس هاواری كرد: »تۆ!«
میری قیژەیەكی كرد: »كوڕە هێی!«

یاتردی هاواری كرد: »لەوێ  چی دەكەیت؟ ناترسیت؟«
چارلی وتی: »نا بە تەمەنم. من لە گرووپی ڕزگاری 

خێوەكانەوە هاتووم.«
- ڕزگاری خێوەكان؟ تۆ؟ ئێمە چاوەڕێی بینینی كوڕێكی 

منداڵمان نەدەكرد...
چارلی زەردەخەنەیەكی كرد:»هاوڕێیان، بێنە دەرەوە!«

ئەو كاتە فێرفێكسە خێوەكان دەركەوتن.
لەوێ، لەناو تاریكیدا، لە كاتێكدا كە شەمەندەفەری 

مەترسی هەموو جارێك قسەكانیانی دەبڕی، چارلی و 
فێرفێكسەكانو خێوەكانی شەمەندەفەری مەترسی بە 

یەكەوە قسەیان دەكرد.
مێكس وتی: »چارلی، پێویستە بەردەكان بهێنیت! 

بەردەكان لەناو سندوقی قاسەكەی بریگز هەڵگرە، 
ئەو كاتە دەتوانیت لێرە بڕۆینە دەرەوە!«

مێری ئەوەشی بۆ زیاد كرد: »دەبێت دەرگای 
سندوقی قاسەكەی بریگز بكەیتەوە!«

چارلی پرسی: »بەاڵم چۆن ئەم كارە بكەم؟«
یاتردی وتی: »تا شەو ئارام بگرە، تا شاری یارییەكە

 بوەستێت و بریگز بخەوێت. ئێمە دەبینە چاو و 
گوێی تۆ. كلیلەكانی بریگز لەو شوێنەی كە 

دەخەوێت هەڵدەگرین، دەڕۆینە ژوورەكەی و.....«
چارلی وتی: »چۆن دەبێت دەرگای سندوقی 

قاسەكە بكەینەوە؟ وشەی نهێنیەكەی دەزانیت؟«
مێكس بە گێژووێژییەوە وتی: »ئۆوووو، نا.... 

بەاڵم زۆر باشە، دەتوانم خۆم بچووك و بچووك 
بكەمەوە و بڕۆمە ناو قوفڵەكەوە. ئەوكاتە دەزانم 

دەبێت چ كارێك بكەین.«

-ماویەتی-
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سەمای ڕووبار
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ئاگاداربە!
دەوروبەری ورچی دایك...

تەنیایی بە ورچیخۆی بێچووە ورچەسێ دایكە ئەم
لەدارستانداگەورەدەكات.ئێستاهەستیبەبۆنێك
كردووەونیگەرانبووە.لەشوێنیخۆیبەرزبووەتەوەو

ئامادەیبەرگریكردنەلەبێچووەكانی.
لەچشتێكترساوە؟

ها!ئەگەرتەڵەیەكیورچماندابنایەچی؟

چی؟

نیگەرانی 
بەچکەکانم.

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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دایكەكە بۆنەكەی دیاری كردووە. ئەو دەپرخێنێت تاوەكو بێچوەكانی 
تێ  بگەیەنێت كە پێویستە پەناگەیەك بدۆزنەوە. بێچووە ورچەكانیش 
گوێ  لە قسەی دایكیان دەگرن و بە نزیكترین درەختدا هەڵدەگەڕێن.
بێچووە ورچەكان پەنجەكانیان دەچەسپێنن بە قەدی درەختەكەوەو 
خۆیان هەڵدەواسن بە قەدی درەختەكەدا. دایكەكە زۆر قورسە و 

ناتوانێت بە درەختەكەدا سەربكەوێت.

هێیسەیریئەوێ
بكە!یەكورچ!
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ورچێكی نێر دەردەكەوێت. ئەو بۆنەی كە دایكە ورچەكە هەستی پێ  كردبوو، بۆنی ئەو ورچە نێرە بوو. 
ورچە نێرەكە بە ئارامی نزیك دەبووەوە... ئەوەندە بەهێزە كە بە یەك جووڵەی پەنجەكانی دەتوانێت بێچووە ورچەكان بكوژێت.

ورچە مێیەكە بە خێرایی بەرەو الی ورچە نێرەكە دەڕوات، تا هەرچی خێراترە ئەو لەوێ دوور بخاتەوە.
ورچە مێیەكە دەپرخێنێت و ددانەكانی پیشان دەدات. ئەو دەبێت بێچووەكانی گەورە بكات و چاودێرییان بكات.
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دێنە  درەختەكەوە  لە  ورچەكان  بێچووە  دەڕوات!  و  دەترسێت  نێرەكە  ورچە 
شیر  ورچەكان  بێچووە  تا  ڕادەكشێت  پشت  لەسەر  مێیەكە  ورچە  خوارەوە. 
بخۆن. ئەمە دواجارە كە بێچووە ورچەكان شیری دایكیان دەخۆن. ئەم بێچووە 

ورچانە ٤ و ٥ مانگەن و ئیتر پێویستیان بەوە نییە شیری دایكیان بخۆن.
دایكیان ئەوەیان فێردەكات كە كام گیا، میوە، یان ئاژەڵی بچووك بخۆن.
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ڕۆژەكەیان  زۆربەی  ورچەكان  بێچووە 
یەكتریدا  لەگەڵ  شەڕكردن  و  یاریكردن  بە 
بێت،  زیاد  توانایان  و  هێز  تا  بەسەردەبەن 
لەوانە  یارییەكەدا هەركام  لەناو  بەاڵم ئەگەر 
بە توندی و بە ئازارەوە گاز بگرێت، یارییەكە 
تەواو دەبێت. ساڵی یەكەم دایكەكە بەوپەڕی 
وریاییەوە چاودێری بێچووە ورچەكانی دەكرد 
و زۆر خۆی نەدەخستە ناو یاریی ئەوانەوە. 
تەنیا ئەو كاتەی لەمەترسیدا دەبوون، یان زۆر 
لە دایكیان دووركەوتنەوە، دەچوو بە الیانەوە. 
بێچووە ورچەكان ئەو كاتەی دەگەنە تەمەنی 

دوو ساڵ و نیو واز لە دایكیان دەهێننو
 دایكیان بەجێ  دەهێڵن.

وەرەشیرەكەتبخۆ!
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ئایا دەزانیت؟

ورچەكان هەموو شتێك دەخۆن

ناسنامە
ناوەندەتەمەن:25تا30ساڵلەخێزانی:ئورسیدایناویزانستی:ئورساسئركتوسناویباو:ورچیقاوەیی

خۆراك:لەوكۆمەڵەگیانەوەرانەنكەهەمووشتێكدەخۆن.لەوەرزەجیاوازەكاندا

شیردەرەكانڕاودەكەنوهەندێكجاریشئاژەڵیمردوودەدۆزنەوەودەیانخۆن.
جیاوازوهەنگویندەخۆن.زۆربەیكاتەكانیشتۆویجیاواز،میوە،مێروووهێلكەی
شوێنیمانەوە:ئەورووپا،ئاسیاوئەمەریكایباكوور.

كێشیاندەگاتەسەروو750كیلۆگرام.ڕیكۆرد:ورچەقاوەییەكانلەدوورگەیكودیاكلەئاالسكا
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ڕووی لەسەر وەستاوە، كە ورچە ئەم ئەگەر
بوەستێت،بااڵیئەو چواردەستوپێیخۆی
یەكمەتروبەدرێژایی1.70-1.90مەترەو

كێشەكەیلەسنووری150-300كیلۆگرامدایە.

فەروویئەستوور
بەوانە دەڵێن ورچە قاوەییەكان، 

بەاڵم فەروەكانیان لەوانەیە 
بە ڕەنگی تاریك یان قاوەیی تێر بێت.

كلكیان تەنیا ٥ سانتیمەتر دەبێت.

پێیسافوچەسپاوبەزەوی
ورچەكان بە تەواوی لەسەر تەختی پێیەكانیان 

دەڕۆن و بەر زەوی دەكەون.
ئەوان وەك تۆ دوو پێیان هەیە.

ئاژەڵەكانی تر وەك گورگەكان و شێرەكان تەنیا 
لەسەر ڕووی نینۆكی پێیەكانیەوە دەڕۆن.

ڕیكۆردی خەوتن!
ورچەقاوەییەكانلەوەرزیهاوینداقەڵەودەبنو

لەوەرزیزستانیشدالەئەشكەوتیانلەژێرتەختەبەردەگەورەكاندا
دەخەونوبەچەندانمانگهیچشتێكناخۆن.

ورچەكانی ئەشكەوت )ئورساس ئسپیالئۆس(
ئەوانەلەهەمانكاتدالەگەڵمرۆڤەیەكەمینەكانلە

ئەورووپادادەژیان.ئەوانەگەورەتربوونلەورچەقاوەییەكانو
گیاخۆربوونو2500ساڵلەمەوپێشلەناوچوون.

وەک ئەوەی 
بخەوێت و برسێتی 
لەبیر خۆی بباتەوە.

دەمەوێتئاهـ؟ چی؟
خۆم ونبکەم؟!
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چینێكیچەوری
لە وەرزی پاییزدا ورچەكان زۆر دەخۆن 

تا لە جەستەی خۆیاندا 
چەوری كۆبكەنەوە و هەڵی بگرن.

گوێیبچووكبەاڵم
بیستنی ورچەكان زۆر باشە، 

ئەگەرچی توانای بینینیان 
زۆر باش نییە.

دەمولووتێكیشێدار
هەستی بۆنكردنی ورچەكان تەنانەت لە هی سەگەكانیش بەهێزترە!

ئەوان بە هەستی بۆنكردنی خۆیان ورچەكانی تر و 
ورچە مردووەكانیش دەدۆزنەوە.

بە هەمان شێوە لە شەودا ڕێی ماڵی خۆیان 
بە هۆكاری هەستی بۆنی خۆیان دەدۆزنەوە.

پەنجەیبەهێز
ورچەكان لە هەر پێیەكیاندا پێنج پەنجە و 
چڕنووكی بەهێزیان هەیە. چڕنووكەكانیان 

بە زۆری لە دەرەوەن. درێژی ئەو چڕنووكانەی 
پێشەوەیان زیاترە لە ٧ سانتیمەتر.

7 جۆری ورچ
لەئەمڕۆداحەوتجۆرلەورچبوونیانهەیە.ورچیقاوەیی،
ورچیجەمسەری،ورچیئەمەریكاییوئاسیایی،ورچیخۆری،

ورچیپاندایدێوئاسا،ورچینمایشیوورچیتەمبەڵ.

»دەڵێی ورچە و سەری برینداربووە«
ئەمدەستەواژەیەبەكەسێكدەوترێت
كەتاقەتیهیچشتێكینەبێت!

زۆر باشە، چیتر؟!سێوووووو

2٩



ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

چۆن 
له  ڕووى كۆمه اڵیه تییه وه  

خۆمان بگونجێنین؟
ئه مه   به اڵم  به التانه وه ،  سه یربێت  ناونیشانێكى  ڕه نگه  
به ته واوى پێچه وانه یه . هه موومان  پێویسته  هه ندێ بنه ماو 
ڕێسا بزانین كه  وامان لێ ده كات تا به  ئاسانى و سانایى 
له گه ڵ كه سانى تردا ڕه فتار بكه ین، چۆن به ده م خه ڵكه وه  
بكه ن؟  قبوڵمان  چۆن  و  بكه ین  قبوڵیان  چۆن  و  بچین  
ئه م ڕاهاتنه  كۆمه اڵیه تییه  بۆ ئێمه  ده بێته  مایه ى خۆشى و 

ئاسایشى ده روونى. 

ده ستپێشكه رى 
بۆ ده ركکردن بە 

كه سایه تیه كانى ده وروبه رمان، 
زانینى حه ز و خولیاكانیانو 

ده ركکردن بە هه ست و 
هۆش و بیروباوه ڕه كانیان 
پرده كانى تێگه یشتنى نێوان 

هه موان به هێز ده كات.

داننان به  ڕاستیدا
كاتێک هه ست ده كه ین 

كه  باوه ڕى ئێمه  هه ڵه یه . 
زۆربه ى په یوه ندییه  

كۆمه اڵیه تییه كان به  هۆى 
پابه ندبوون به  باوه ڕه  

هه ڵه كانمانه وه  
سووربوون له سه ر هه ڵده وه شێته وه .

خۆگونجاندن له گه ڵ كه سانى 
تر له  ژینگه ى كۆمه اڵیه تیدا، 

چونكه  ئه و په یوه ندییه  پته وه ى 
له نێوان ئێمه و ئه واندا دروست 
ده بێت متمانه مان زیاتر به هێز 
ده كات و ده بێته  هۆى ئه وه ى 
له گه ڵ ئه و كه سانه  خۆمان 

بگونجێنین كه  تازه  
ده یان ناسین. 
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چاكه  بكه 
له گه ڵ هه مواندا بێ 

ئه وه ى چاوه ڕێى به رامبه ر 
بكه ین، له  ئازارى كه سانى تر 

له سه ر هه ست بین، چونكه  كه سى 
زیانبه خش خه ڵك لێى دوور

ده كه وێته وه و دووره په رێز ده بێت، 
به  پێچه وانه ى كه سى چاكه كار 

كه  خه ڵك لێى 
تێده گه ن و خۆشیان 

ده وێ. 

بێفیزى
كاتێک كه سانى تر 
كێشه  و خه ون و 

ئاره زووه كانى خۆیانمان بۆ 
باس ده كه ن، به  دیقه ته وه  
گوێیان بۆ بگرین. ئه گه ر 

ئه وان زۆر متمانه یان به  ئێمه  
نه بێت، ناتوانن ڕازه كانی 

خۆیان الى ئێمه  
بدركێنن.

متمانه 
ئه مه  رێگه ى 

سه ركه وتنه  له  زاڵبوون 
به سه ر هه موو ئه و 

به ربه ستانه دا كه  به  ئاسانى 
ڕووبه ڕوومان ده بێته وه ، 
چونكه  په یوه ندى له گه ڵ 

كه سانى تر له سه ر 
بنه ماى متمانه ى 

به رامبه ره .
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تاقیکردنەوەی
ژیــری

دوو ژمارە
لێکدانیان

کۆیان
لێک 

دەرکردنیان

کامانەن؟

کۆئەندامێکی لەشی
مرۆڤ دەکەوێتە 

الی چەپی سک و 
خوێن لە پاشماوەو 
میکرۆبەکان پاک 

دەکاتەوە.

جگەر

گورچیلە
سی

دڵ

سپڵ

ژمارەی نادیار
چییە؟

لە گیانلەبەرێک
وەردەگیرێت و

جلوبەرگی
گرانبەهای

لێ دروست
دەکرێت، چییە؟

خوری

ئاوریشم

لۆکە

قوماش
   پۆلیستەر
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بە کەسی 
نۆکەر

دەوترێت
»ئەڵقە

»...........

)ە ن ە خ ە د ر ە ز(وشە ڕێکبخە:ئەو پیتانەی خوارە بە شێوەی 
)ا ش ن ا م ر ک()د ر ا س م ە خ()ر ە و ا گ ن ە ج()ڕ و ێ ا هـ(

بە ڕوانینە ژمارەکانی
ژمارەی نادیاری سێگۆشەی دوو سێگۆشەی سەرەوە
خوارەوە بدۆزەرەوە

جیاوازی سێگۆشە لەگەڵ
چوارگۆشەدا ئەوەیە

کە تەنیا ......
هەیە.

وشەی »بەرگری« هاوواتای
کام وشەیە؟

هەوکردن
پەتا

پارێزراوبوون

کێبڕکێ
چاکبوونەوە

کام وشە لەناو 
وشەکاندا
نامۆیە؟

پاییز
زستان
ڕەشەبا
بەهار

هاوین
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بۆ ئەنجامدانی کارەکان بە دانایی و پالندانان 
ئەم خشتەیە بۆ خۆت پڕبکەرەوە

دڵم

- پەیوەندی دروست بکە.
- پێبکەنە.

-خزمەت پێشکەش بکە.

مێشکم

- بخوێنەرەوە.
- بنووسە.

-شارەزایی پەیدابکە.

جەستەم

- مەشق بکە.
- خواردنی تەندروست بخۆ.

- باش بخەوە.

ڕۆحم

- ڕابمێنە.
- بیرەوەری بنووسە.
- بچۆرە خەڵوەتەوە.

خشتەی هاوسەنگی

وازلەمەبهێنەبەردەوامبەلەسەردەستبەمەبکە
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سینەما

لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

زادتەها
ێڕانی:ئا

هەنگێك   وەرگ
                     

                     
                     

                     
 








دەگەڕێت

دنیا

شانەیهەنگدەشوبهێنرێن،ئەوانبەبێماندووبوونوبێزاربوونكاردەكەن،
هەمیشەكۆمەڵگاچاالكەكانبە

دوتوندوتۆڵ.سەیریفلیمیBeeMovieبكەن،تازیاتردەربارەیئەم
ئەوەشبەپێیسیستەمێكیور

ەوكاتەهەركەشانەیهەنگدەبینن،لەسەرداریانپەنجەرەبیرۆكەیەكی
كۆمەڵگاسەرنجڕاكێشەبزانن.ئ

نوێتاندەبێتكەچیلەناوەوەڕوودەدات!

ئایا ڕۆژێك  بیرتان لە چۆنیەتی  دروستكردنی  هەنگوین كردووەتەوە؟ 
لە كوێوە دێت و چۆن دەردەهێنرێت؟ لە فلیمی )Bee Movie( لە گەشتێكی 
خۆشدا دەڕۆن بۆ ناو شانەی هەنگ، تا نهێنیەكانی و شێوازی كاركردن 
لە  بكەوێت.  دەست  و خۆشیتان  كاتدا سوود  هەمان  لە  بزانن،  تێایدا 
نۆشكردنی  بۆ  دەكەن  زۆر  ئارەزووی  بە  هەست  فلیمەكەدا  كەوچكێكی خۆش لە هەنگوین! كۆتایی 

بەوە هەنگدا دەژی و كۆلێژی تەواوکردووە و خەریكە دەست بە ژیانی پیشەیی فلیمی Bee Movie چیرۆكی )باری( هەنگ لەخۆدەگرێت،  كە لەناو شانەی   درك  كاتێك  دەبێت،  بێورەیی  و  دامركانەوە  توشی  بەاڵم  پشكنینی جیهانی دەرەوە دەكات و سەرسام دەبێ بە  ئاسمان  و سروشت.مژینی هەاڵڵەی گوڵەكان، پاش سەركەوتنی نەخشەكەی  دەست بە گەڕانو جێهێشتنی شانەکە دادەنێت، بە هاوڕێیەتی دەستەیەك هەنگ، كە تایبەتن بە لە تاكە پیشەیەكدا كە بریتییە لە دروستكردنی هەنگوین. باری نەخشە بۆ دەكات، دەبێت هەموو ئەو ژیانەی ماویەتی  لەناو شانەدا بەسەری ببات، دەكات، 

بەاڵم جیهانی دەرەوە بۆ هەنگێكی بچكۆلە پڕە لە مەترسی.  

هەنگ ڕەنگە بە باران یان بەركەوتنی پێاڵو یان شەڕکردن 

لەگەڵ شەنگەسوورە و زەردەواڵە بمرێت. ئەگەر هەنگ 

ناچاربوو بە بەكارهێنانی چزوەكەی بۆ پێوەدان ئەوا دەمرێت. 

بەو شێوەیە  باری  خۆی دەبینێتەوە وندەبێت و خەریكە

بمرێت، بەاڵم  خاتونێك كە ناوی ڤینیسیایە ژیانی ڕزگار 

دەكات، ئەویش هەست بە سوپاس و پێزانین  دەكات  

بەرامبەری و دەبێتە هاوڕێی،  بەوەش گرنگترین یاسای 

هەنگەكان دەشكێنێت، ئەویش قەدەغەكردنی پەیوەندیكردنە 

لەگەڵ مرۆڤەكاندا، بەاڵم هەموو شتێك ڕێك پێچەوانە 

دەبێتەوە، كاتێك باری بۆی دەردەكەوێت كە مرۆڤەكان  

هەنگوین كۆدەكەنەوە و دەیفرۆشن و دەیخۆن و تووشی  

شۆك دەبێت و بڕیار دەدات داوایان لەسەر تۆماربكات. 
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم10جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە5خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی 
ون
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بە دەستی خۆم

مێشومەگەز
پێداویستیەکان:

قەپاغی پالستیکی بچووک، کاغەزی
شەفاف، کاغەز، ڕەنگ و لیم.

1.کاغەزەشەفافەکەبەشێوەیباڵی
مێشومەگەزەکەدەبڕینوچواردانەی

لێدروستدەکەین،دوانبچووکو
دوانیشگەورە.

2-باڵەکانڕەنگدەکەینودەیان
نووسێنینبەناوەڕاستیقەپاغەکەوە.

3-لەسەرکاغەزیسپیچاوەکانی
مێشومەگەزەکەدروستدەکەینو
دەیاننووسێنینبەقەپاغەکەوە.

4-هەمانشێوازدووبارەدەکەینەوە،
بەاڵمبەبەکارهێنانیقەپاغیترو

بەڕەنگیجیاواز.

ەکارهێنانی
تبێتکەب

لەیاد

ەیارمەتیی
پێویستیب

مقەست

یگەورەیە.
کەسێک

شیوازیکارکردن:

ئێستامێشومەگەزەکە
ئامادەیەودەکرێتلەسەر

درەختێکیانخۆڵدایبنێین.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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میزەاڵنفرۆش
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