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دەستپێک

منداڵی دنیایەکی ڕەنگکراوە بە خەون و خەیاڵ و یاری و فێربوون،
دنیایەکە لێوانلێو لە خۆشەویستی و لێبوردەیی و سادەیی،

دنیایەک کە پێویستی بە خۆشەویستی و سۆز و دڵنیایی هەیە،
تاوەکو منداڵ بتوانێت منداڵیی خۆی بەسەربەرێت و داهاتووی بنەخشێنێ.

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

چی دەکەیت
بۆ ئەوەی منداڵێک
شادەمان بکەیت؟
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پێشبڕكێىخوێندنهوه
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

پشووى زستانه  به  زوویى هات. ئارام و النه ى خوشكى دانیشتبوون و بیریان له وه  ده كرده وه  چۆن پشووه كه یان به سه ر به رن.  النه  دواى 
بیركردنه وه یه كى قووڵ هاواری كرد: »ئێمه  ده چین پشووه كه مان له  كێڵگه ى باپیره  بارام به سه ر ده به ین.«

ئارام سه رى به  ئاماژه ى نه خێر بۆ له قاند و بیرۆكه كه ى به دڵ نه بوو. ڕۆچووبووه  ناو بیركردنه وه  و خه یاڵه وه  و چاوه كانى ده بریسكانه وه . 
كتوپڕ له  جێى خۆى هه ڵبه زییه وه  و به  شادمانییه وه  وتى: »دۆزیمه وه ، دۆزیمه وه !«

النه  به  ڕووخسارێكى حه په ساوه وه  لێی پرسى: »چیت دۆزییه وه ؟«
ئارام سه یرێكى ئه وى كرد و وتى: »بیرم له وه  ده كرده وه،  كه  ئێمه  چۆن باشترین و جوانترین پشووه كان له  ژیانى خۆماندا به سه ربه رین.«

قسه كانى ئارام سه رنجى خوشكه كه ى ڕاكێشا، هه ر بۆیه  قۆڵى گرت و لێى پاڕایه وه : »تكایه ، بیرۆكه كه تم پێ بڵێ.« 
قسه كانى ئارام ڕوون نه بوو، هه ر بۆیه  ناچار بوو پێى بڵێ: »من هه موو بیرۆكه كه ت پێ ده ڵێم، به اڵم ئێستا نا، ئێواره . ئێمه  ئه م پشووه  ته نیا 

بۆ خۆشى و كات به سه ربردن به ڕێ ناكه ین. هه ر بۆیه  پێویسته  په یوه ندى به  هه موو دراوسێكانى گه ڕه كه وه  بكه ین.«
ئێواره ، ئارام چوو بۆ الى هاوڕێ و دراوسێكانى، النه ش داواى له  هه موان كرد كه  له  باخه كه ى ماڵى ئەوان ئاما ده بن. باخه كه  پڕ بوو له  
هاورێ كچ و كوڕه كانى ئارام و النه ، كه  هه موو كه وتبوونە  خۆهه ڵقورتاندن، تا نهێنى ئه م كۆبوونه وه  به په له یه  بزانن كه  ئارام داوای كردبوو.
ئارام ئه وانى زۆر له  سه رسوڕماویدا نه هێشته وه  و ده ستی به  قسه كردن كرد و وتى: »هاوڕێیان و دراوسێیان، من ئێوه م كۆكردۆته وه  تا 

بیرۆكه یه كى تازه  و به سوودتان بۆ بخه مه  ڕوو، بۆ بەسەربردنی پشووه كانى ئه مساڵ.«
النه  به خۆهه ڵقورتانه وه  هاواری كرد: 
- بیرۆكه كه تمان پێ بڵێ، ئارام گیان. 

ئارام بزه یه كى كرد و درێژه ى به  قسه كانی دا: 
- ئێمه  سااڵنێكى زۆره  پشووه كانمان 

به  گه شت و یارى تۆپى پێ و مه له كردنه وه  
به سه ر ده به ین. بۆچى پشووه كانى ئه مساڵمان 

بۆ خوێندنه وه  ته رخان نه كه ین؟
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هه موو واقیان وڕمابوو، ئارام ئه وانى به م بیرۆكه  و پێشنیاره ى خۆى سه رسام كردبوو، یه كێكیان به  سه رسوڕمانه وه  وتى: »بۆ هه ر 
خوێندنه وه ؟ ئه ى بۆ به  یاریكردنه وه  به سه رى نه به ین؟«

ئارام هه ناسه یه كى قووڵى هه ڵكێشا و وتى: »هاوڕێ گیان، یاریكردن شتێكى جوانه ، به اڵم چێژه كه ى ده ستبه جێ له  دواى ته واوبوونى یارییه كه  
كۆتایى دێت، به اڵم خوێندنه وه  سووده كانى به  درێژایى ته مه ن ته واونابێت.«

النه  به  گه رموگوڕییه وه  وتى: »چه ند بیرۆكه یه كى جوانه ، ئارام گیان، له  ڕاستیدا خوێندنه وه  به سووده  و ده بێته  هۆى ئه وه ى زیاتر بزانین و 
سایه ى ئه م زانیارییه  به  درێژایى ته مه ن له گه ڵماندا ده مێنێته وه .«

شه وق و شادى سه رجه م هاوڕێیانى گرته وه  و یه كێكیان به  هه ڵنانه وه  وتى: »خوێندنه وه  ده بێته  هۆى ئه وه ى  ئاشنای ئه و واڵتانه  بین کە 
نه مان بینیوون، هه روه ها نووسه ره  گه وره كان بناسین، كه  به  زانستى خۆیان گۆى زه وییان ڕۆشن كردۆته وه .«

النه ش هه ڵیدایه  و وتى: »به ڵێ... پێویسته  بخوێنینه وه ، زانیارییه كانمان ده وڵه مه ند بكه ین ده رباره ى مێژوو، ئه ده ب، زانست و سه رجه م 
بواره كانى تر.« 

ئارام به شێك له  قسه كانى خوشكه كه ى هه ڵگرته وه  و وتى:  »بیرۆكه کەى من ئه وه یه،  كه  چه ند سه عاتێكی  ڕۆژ بۆ خوێندنه وه  ته رخان بكه ین. 
وه رن هه ر ڕۆژه  و كتێبێك بخوێنینه وه  و ئێواران لێره  له  باخى ماڵه كه مان كۆببینه وه ، هه ركام له  ئێمه  ئه و كتێبه ى كه  ده یخوێنێته وه  بۆ 

ئه وانیتری باس بكات و كورته یه ك له  كتێبه كه  بخاته  ڕوو.«
هه موان ئه م پێشنیاز و بیرۆكەیە یان به الوه  په سه ند بوو، له  سبه ى ڕۆژى دواییه وه  منااڵنى گه ڕه ك هورووژمیان به ره و كتێبخانه ى شار برد و 
كتێبخانه  پڕ بوو له و منااڵنه ى ده بووه  مایه ى خۆشحاڵى ئه و كه سانه ى له وێ بوون. ڕۆژان تێپه ڕین و مندااڵن خوێندیانه وه  و زانیارییه كانیان 

ڕۆژ به ڕۆژ زیاتر ده بوو.
هه موو ئێواره یه ك له  باخه كه ى ماڵى ئارام كۆده بوونه وه  و هه ركام كورته یه كى له و كتێبه  پێشكه ش ده كرد كه  خوێندبوویەوه . له  كۆتایى 
به اڵم سه رجه م  بكات،  پێشبڕكێى خوێندنه وه   به شداربووى  به  هه ر هاوڕێیه كى  پێشكه ش  دیارییه كى ساده   دا  بڕیاری  ئارام  پشووه كه دا 
هاوڕێیان ڕه تیان كرده وه  دیارى وه ربگرن و پێیان وت: »دیارى ڕاسته قینه  ئه و زانیارییانه یه  كه  له م پێشبڕكێ جوانه دا )پێشبڕكێى خوێندنه وه ( 

به ده ستمان هێناوە.« 
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گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ئاژەڵی
»ولفرین«ی

دەگمەن
بەچکەیەکی دەبێت!

دوا  لە  کە  گۆشتخۆر،  »ولفرین«ی  ئاژەڵی  دواجار 
سەردەمی بەفرینەوە ژیانی لە کەشوهەوا ساردەکاندا 
بەسەربردووە، ژیانی نوێی لە باخچەی ئاژەاڵنی بەلجیکا 

دەست پێ کرد.
ئەشکەوتەکانی  ناوچەی  لە  دەگمەنە  ئاژەڵە  ئەو 
هاتۆتە  النەکەی  لە  و  بووە  بەچکەیەکی  باخچەکەدا 

دەرەوە.
نزیکەی  ئێستا  باخچەکە،  وتەبێژی  قسەکانی  بەپێی 
١٣٠٠ ئاژەڵی لەو جۆرە، کە هەڕەشەی لەناوچوونیان 
لەسەر، لە ئەورووپا دەژین، ١١٦ دانەیان لە ٤٥باخچەی 

ئاژەاڵن ژیان بەسەر دەبەن.

دۆلفیندووگەدەیهەیە،یەکێکبۆکۆکردنەوەیخواردنوئەویتربۆهەرسکردن.
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چاوەکانی
سەرچەکوش

دڕە ماسیی سەرچەکوش 
جۆرێکی دڕەماسییە 

کە سەری بە چەکوش 
دەچێت و چاوەکانی دەکەونە 

ئەمالوئەوالی سەرییەوە، 
ئەمەش دەرفەتی ئەوەی بۆ 
دەڕەخسێنێت بواری بینینی 
بگاتە ٣٦٠ پلە و بتوانێت بە 
چواردەوری خۆیدا بۆ خواردنی 

بوونەوەرە دەریاییەکان 
بگەڕێت.

لەهەرباخچەی

گوڵێک

دوورگەیمارەکان!
دەکەوێتە نزیک کەنارەکانی »سان پاولۆ« 
لە بەرازیل و ڕووبەرەکەی ٤٣٠هەزار 

مەتر چوارگۆشەیە و لەبەر 
لەخۆگرتنی ٤٠٠٠ ماری 

کوشندە بەو ناوەوە 
ناونراوە.

دڵەڕاوکێ
کاریگەری باشی هەیە!

ئەگەرچی دڵەڕاوکێ ناوبانگی 
خراپە، بەاڵم کاریگەریی 

باشی هەیە.
ئەمە لەالیەن لێکوڵینەوەیەکی 

ئەمریکییەوە پشتڕاست 
کراوەتەوە و دەرکەوتووە، 

کە دڵەڕاوکێ هەڵسوکەوتی 
بەرگریخوازانە بەهێزدەکاتو 

وادەکات مرۆڤ خۆی 
لە ڕووداوی ناخۆش 

بەدوور بگرێت.
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ئایسکریم ڕەچەڵەکی
شتەکان

سەدەیسەدەی یەکەم
سەدەی

ئیمپراتۆریی ڕۆمانی
نیرۆنی ئیمپراتۆری ڕۆمانی 

یاردیدەدەرەکانی خۆی دەنارد 
بۆ ناوچە سەهۆڵبەندەکان 
بۆ هێنانی بڕێکی زۆر بەفر 
تا بکرێتە ناو شەربەتەکان و 

ئەو میوانەی دەبوایە 
بە ساردی بخورێن.

جۆرەکانیبەناوبانگترین

ناوچەی عەرەبی
عەرەبەکان شیرینەمەنیەکیان

دروست دەکرت کە پێکهاتوبوو 
لە شیر، قشتە، شەکر، گواڵو، 
میوەی وشککراو و چەرەس.

چین
پاش گەشتێکی درێژی بە واڵتی 

چیندا، مارکۆ پۆلۆ گەڕایەوە 
بۆ واڵتەکەی خۆی )ئیتاڵیا( و 

ڕاچێتەی شیرینیەکی لەگەڵ خۆی 
هێنایەوە،کە لە 
     گوشراوی بەستووی
    میوە دروست دەکرا.
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سەدەی
فەڕەنسا

کاترین دی میدچی، کە خانمی 
خێزانێکی خانەدانی ئیتاڵی بوو، 
شووی کرد بە هینری دووەمی 

پادشای فەڕەنسا و لەگەڵ 
خۆیدا ڕۆجیری-ی شێفی خواردن 
دروستکردنی لێهاتووی برد کە 
جۆرێک شیرینیی بەستراوی 
داهێنابوو و لەناو میرەکانی 

فەڕەنسادا بەناوبانگ بوو.

سـاڵی
نانسی جۆنسۆن

خانمە ئەمریکی )نانسی جۆنسۆن(
ئامێرێکی دەستەکی دروست کرد

بۆ ئامادەکردنی ئایسکریم،
کە پێکهاتبوو لە سندوقێکی دارینی
پڕ لە بەفر و لە ناویدا سندوقێکی 

کانزایی هەبوو شیر و شەکر دەکرایە 
ناوییەوە، کاتێک سندوقە کانزاییەکە
دەسووڕایەوە شیرەکە دەیبەست و 

دەبوو بە ئایسکریم.

شـیربەفر

سـاڵی
فەڕەنسا

برۆکوبیۆ-ی شێفی ئیتاڵی،
کە کۆچی کردبوو بۆ پاریس،

یەکەمین کەس بوو 
خواردنگەیەکی دامەزراند 

کە ئایسکریمی پێشکەش بە 
میوانەکانی دەکرد و هەنگوین، 
دارچین، لیمۆ، پرتەقاڵ و شلیکی 

دەخستە سەر ئایسکریمەکە.

ەکانی
پێکهات

سکریم
ئای

ینیەکی 
ت لە شیر

سکریم پێک دێ
ئای

گا دروست 
کە لە شیری مان

ستراو، 
بە

شوکوالتە 
یوە یان 

 لەگەڵ م
دەکرێت و

شەکر 
 و بە 

دەکرێت
ە تێکەڵ 

یان قاو

دەکرێت.
ن تامخۆش 

ەنگوی
یان ه

سەدەی
ئینگلستان

چارلزی یەکەم-ی پادشا شێفێکی
فەڕەنسی هەبوو، کە شیرینییەکی 

سارد و بەتامی پێشکەش بە 
میوانەکانی دەکرد. پادشا سااڵنە 

٥٠٠ پاوەندی دەدا بەو شێفە
تا ئەو شیرینییە تەنیا لەسەر 

خوانی شاهانە دابنێت.
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تاقیگەی بڕیار

پیسبوونیژینگە زۆرحەزدەکەم
شەقامەکانلەخۆڵو
خاشاکپاکبکەمەوە.

ئەوپاککردنەوەیە
یارمەتیدەرەبۆکەمکردنەوەی

پیسبوونیژینگە.

پیسبوونیژینگە
چییەبڕیار؟

پیسبوونیژینگەبریتییەلە
فڕێدانیئەومادانەیزیانیان
بۆژینگەهەیەوڕووخساری

دەشێوێنن.

كەواتە
پیسبوونیژینگە
چەندجۆرێکە!

بێگومانڕۆبۆتەکەم.
کاتێکگەڕاینەوە
بۆتاقیگەبۆت
باسدەکەم.
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پیسبوونیژینگە
پیسبوونیخاک،سێجۆرە:

ئاووهەوا.

هەمووئەوانەشئەنجامی
فەرامۆشکردنیخەڵکومامەڵەی

خراپلەگەڵژینگەدا.

کەواتەهۆکارەکانی
پیسبوونیژینگەبریتینلە:
فڕێدانیخۆڵوخاشاکلەسەر
زەوی،فڕێدانیشلەمەنییپیس

بۆناوئاوودووکەڵی
کارگەوئوتومبیلەمان.

بۆیەدەبێتخۆمانلە
فڕێدانیئەوشتانەبەدوور
بگرین،کەژینگەپیسدەکەن.

بێگومان
دەبێتژینگەکەمان

بپارێزین.
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دوودراوسێكه
و

دارههنار
لهعهرهبییهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

ئه حمه د و سه رمه د، كه  دراوسێ بوون، به  هۆى كێشه یه كى 
خۆیانه وه  تیامابوون. ئەوان  ڕووبه ڕووى كێشه یه كى گه وره و 

ئاڵۆز بووبوونه وه ، كه  هیچ ڕێگه چاره یه كیان پێ نه بوو. 
له به رئه وه ی ئه م دوانه  نه یان دەتوانى چاره سه رى بكه ن.

هۆكارى ئه م كێشه یه ش ئه وه  بوو، كه  ئه حمه د له  حه وشه ى 
ماڵه وه  دارهه نارێكى پڕ لق و پۆپى هه بوو، ئه م دره خته  

گه وره یه  له  نزیك دیوارى نێوان ماڵه كه ى و ماڵى سه رمه دى 
دراوسێى ڕوابوو، ڕۆژبەڕۆژ گه وره تر ده بوو تا هه نارێكى زۆرى ده گرت.

به  ڕێكه وتیش سه رمه د له  حه وشه ى ماڵه كه ى دارهه نارێكى هاوشێوه ى هه بوو، 
كه  وه كو دارهه ناره كه ى ئه حمه د گەورە بوو. ئه م دارهه ناره ش هه نارێكى زۆرى گرتبوو.

بنه ڕه تى كێشه كه  لێره وه  سه ری هه ڵدا، كه  لقه كانى ئه و دوو دره خته  چووبوون به ناو 
دوو  ئه م  له باره ى  و  تیامابوون  زۆر  دراوسێیه   دوو  ئه م  بووبوون.  تێكه ڵ  و  یه كدا 

دره ختــه وه  تووشى ســه رســوڕمان بووبوون. هیچ كامیــان دره خته كەى خۆی بۆ لــه
             یه كترى جیانه ده كرایه وه ، به تایبه ت كاتێ هه ر یه كه یان ده چوون بۆ هه نارلێكردنه وه . 
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چونكه  دوو دره خته كه  له  دواى تێكئااڵن و چوون به ناو یه كدا وه ك یه ك دره خت ده هاتنه  به رچاو.
ئه و دوانه  نه یان توانى ڕێگه چاره ى گونجاو بۆ كێشه كه ى خۆیان بدۆزنه وه . ئه مه ش كێشه كه ى زۆر 

ئاڵۆزتركردن و گه یشته  ئاستى شه ڕ و ده مه قاڵێ.
هه ر بۆیه  ئه حمه د له  سه رمه د توڕه  بوو و ده ستبه جێ داواى لێ كرد، كه  كۆتایى به م كێشه یه  بهێنێ و 
سنوورێكى گونجاو له نێوان ئه م دوو دره خته دا دابنێت. سه رمه د به  توندى وه اڵمی دایه وه  و داواى لێ 

كرد كه  داره كه ى هه ڵپاچێ یان هه ر له بندا بیبڕێته وه .
له وانه بوو ڕووداوێكى نه خوازراو له نێوان ئه م دوو دراوسێیه دا ڕووی بدایه ، ئه گه ر دانایى ئه حمه د 

نه بوایه ، كه  دواى بیركردنه وه یه كى زۆر به  ڕێگاچاره یه كى گونجاو گه یشت. 
سه رمه د به  دڵێكى فراوانه وه  پێشوازى له م ڕێگاچاره یه  كرد و پێی باش بوو، كه  ئه م دوو دره خته  له  
شوێنى خۆیان واز لێ بهێنین، به  مه رجێك كه  به رهه مه كانى خۆیان به  شێوه یه كى یه كسان دابه ش بكه ن، 

وه ك بڵێى له به رده م یه ك دره خت و له  یه ك ماڵدا بن. 
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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 پول  كۆكەرەوە   

دەبینملەهەموو
شوێنێكیژوورەكەت

دەگەڕێیت،شتێكتونكردووە؟

پولێكیپۆستەی
دەگمەن،کەدوێنێ

كڕیوومە.

بەوكۆتایمدەهێنا
بەكۆمەڵێكپولی
ناوئەلبومەكەم.

نیگەرانمەبە...
یارمەتیتدەدەمبۆ
گەڕانبەدوایدا.

ئاخۆلەكوێونبووبێ؟
لەبیرمەلەشوینێكیژوورەكەدا

دامنا،بەاڵملەكوێ...
لەكوێ؟

پێكەوەدەگەڕێین
تادەیدۆزینەوە.

مژدەمبدەرێسامان
پولیپۆستەونبووەكەتم

دۆزییەوە.
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سوپاسبۆخوا،
بمدەرێتالەشوێنی
خۆیلەناوئەلبومی
پولەكاندادایبنێم.

بۆچیخەزت
لەخولیای

پولكۆكردنەوەیە
سامان؟

بانگیپولەكاندەكەم
تاخۆیانبدوێنوباسی
نهێنییەكانتبۆبكەن!

خولیایپولكۆكردنەوە
خولیایەكیجوانەسارا.

هەرپولێك
جیاکەرەوەیەکی
بێوێنەیهەیە.

پولیواهەیەوێنەی
گرنگترینشوێنە

سەرنجڕاكێشەكانیگەشتیاریی
واڵتیلەسەرە،لەگەڵناوچە

شوێنەوارییەكان.
ئەمەبۆبەزیندوویی

هێشتنەوەیئەوشوێنانەیە،
چونكەشانازییان
پێوەدەكەین.

هەندێکجاروێنەی
كەسایەتیەكاندەبینم
لەسەرپوولەكان.
بۆچیدادەنرێت؟

پولهەیەوێنەیداهێنەر،
دانەر،پزیشكوزانایلەسەرە،
سەرەڕایوێنەیناودارترین

داهێنانەنوێیەكان.

بۆڕێزگرتنلەکارەکانیانو
بەرزڕاگرتنیئەوخزمەتانەی
بەمرۆڤایەتیانکردووە.

تێگەیشتم،لەمڕۆوە
هاوبەشیبراكەمدەكەم
لەمخولیاجوانەدا.

بۆئەوەپێویستیتبە
كڕینیئەلبومیپولی
تایبەتبەخۆتدەبێت.

لەڕۆژانەكەمدەیكڕمو
سووردەبملەسەر

کۆکردنەوەیجوانترین
پولەنیشتمانیەكان.
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ماڵیزەوی
ئێمەیە

ڕاوکردنیزۆر
هەڕەشەیلەناوچوونلە
مەیموونیئاڵتوونی

دەکات
دەزانیت بۆچی ناوی »مەیموونی ئاڵتوونی« 
جوانترین  ئەو  نراوە؟  مەیموونە  جۆرە  لەو 
بەدی  ژینگەدا  لە  جۆری مەیموونەکانە کە 
ئاڵتوونیەی  خوورییە  ئەو  لەبەر  و  دەکەیت 

دەوری دەموچاوی داوە ئەو ناوەی لێ نراوە.
زانایانی ژینگە هۆشداری دەربارەی مەترسیی 
زۆر  لەبەر  ئەوەش  دەدەن،  لەناوچوونی 
ڕاوکردنی و وێرانکردنی ئەو ژینگەیەی تیایدا 

دەژی.
درێژیی مەیموونی ئاڵتوونی نزیکەی ٧٠سم 
دەبێت، تێکڕای کێشی دەگاتە حەوت کیلۆو 
و  درەختەکان  گەاڵی  لە  بریتییە  خۆراکی 

جۆرەکانی میوە.

تێکڕایتەمەنی
مەیموونیئاڵتوونی

ســاڵە
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گازیزوقم
نەخۆشییەکە لە ناوچە زۆر ساردەکاندا 

تووشی پەلوپۆی مرۆڤ و ئاژەڵ دەبێت. 
مەیموونی ئاڵتوونی لووتێکی بچکۆلەی هەیە، 
وەک بەرگرییەک بەرامبەر بە سەرمای زۆر.

سـمدرێژیی
مەیموونیئاڵتوونیە

تەنیالە
چیاکانیچین
دەژی،لەوانە
چیاکانیتبت.

چەندئامۆژگارییەکبۆخۆپاراستن
لەتووشبوونبەهەستەوەرییوەرزی

نیشانەی  دوو  هەناسەسواری  و  بەردەوام  پژمینی 
تووشبوونە بە هەستەوەریی وەرزی، کە لە وەرزێکی 
هەستەوەریی  دەبێت.  مرۆڤ  تووشی  دیاریکراودا 
دروست  گوڵ  هەاڵڵەی  هەندێک  ئەنجامی  وەرزی 
دەبێت، کە مێش هەنگ لە گوڵێکەوە بۆ یەکێکی دیکە 
دەیگوێزێتەوە. بۆ خۆپاراستن زانایان ئامۆژگاری ئەوە 
دەکەن سەوزە و میوە باش بشۆرێتەوە و دەموچاو 

بشۆرێت و دەرگا و پەنجەرەکان بە شەو دابخرێن
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هیوا بە چاوە گەشاوە و واقوڕماوەكانیەوە سەیری ئەو ئێسكەپەیكەرەی 
و  هەڵواسرابوو  ئۆتۆمبیلەكەوە  پێشەوەی  شووشەی  بە  كە  دەكرد، 
هیوا  پێدەكەنی.  ئێسكیەكانی خۆیەوە  بەددانە  ئێسكەپەیكەر  دەجوواڵیەوە. 
لە ترساندا كشایە دواوە. دایكی ئەوی لەسەر پێیەكانی ئاڵوگۆڕ پێ كرد و 

مۆڕەیەكی لێ  كرد: »ئەوە چی دەكەیت منداڵ؟ ئارام بە!«
شۆفێرەكە چین چین ئارەقەی دەڕشت. بە پەڕۆیەكی پیس ژێر ملی پاك 
كردەوە و لە ژێر چاوەوە سەیرێكی هیوا و دایكی كرد. شەقامەكە قەرەباڵغ 
بوو و دەنگی هۆڕنی ئۆتۆمبیلەكان و بۆڵەبۆڵی شۆفێرەكان، كە لە ترافیكەكەدا 

گیریان خواردبوو، دەهاتە ناو گوێیەكانەوە.
ئێسكەپەیكەر بە بۆشایی چاوەكانی زەق زەق سەیری هیوای دەكرد و 
پێدەكەنی. هیواش نەی دەزانی چ كارێك بكات. حەزی دەكرد زووتر بگاتە 
ماڵی خاڵە ئەكرەم و لە دەستی ئەم ئێسكەپەیكەرە ترسناكە ڕزگاری بێت.
پێ   ئەوەت  وتی: »حەزدەكەیت  و  دەنگ  هاتە  ئێسكەپەیكەرەكە  لەناكاو 
بڵێم چۆن من بوومە ئێسكەپەیكەر؟« و ددانەكانی قرچەقرچ دەنگیان لێوە 

دەهات.
هیوا بە خێرایی ئاوڕی دایەوە و سەیرێكی دایكی كرد. ئێسكەپەیكەرەكە 
وتی: »ئارام بە، هیچ كەس جگە لە تۆ گوێی لە دەنگی من نابێت. زۆر باشە 
چی دەڵێیت؟ حەزدەكەیت پێت بڵێم؟ زۆر جوانە. بە هەر منداڵێكم وتووە 
حەزی لێ  بووە. كاتی ئەوەشمان هەیە. ئێستا هێشتا لە ترافیكداین. بیڵێم؟« 

هیوا سەری بۆ لەقاند.
  ئێسكەپەیكەرەكە وتی: »ڕاست یان درۆ بۆچی« ڕۆژێك خەریك بوو 
              بەناو شەقامێكدا دەڕۆیشتم، كە لەناكاو ژێر پێیەكانم چۆڵ

                  بوون و بەسەردا كەوتمە ناو زەوی. بەرزبوومەوە.
                    شەقامەكە ژێر پێیەكانمی بەتاڵكردبوو و خەریك بوو 

                      ڕای دەكرد. باوەڕ دەكەیت، شەقامەكە ژێر پێیەكانمی
                                   بەتاڵ كردبوو و خەریك بوو ڕای دەكرد.

ئێسكەپەیكەر

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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                           هاوارم كرد: »بۆ كوێ ؟ 
                 خەریكیت بۆ كوێ  ڕادەكەیت؟« و بە شوێنیدا ڕام كرد.

             زۆر بە خێرایی ڕای دەكرد. بە هەر بەدبەختییەك بوو خۆم 
          پێ  گەیاند و گرتم. شەقامەكە پێكەنی و بە هەناسەبڕكێوە وتی:
       - زۆر باش بوو ئێستا وەرە بە یەكەوە یاری چاوشاركێ  بكەین، 

       من دەچمە شار و تۆ بڕۆ خۆت بشارەوە.«
     باوەڕ دەكەیت شەقامەكە دەیەویست لەگەڵ مندا یاری بكات. من، كە شەیدای 

     یاریكردن بووم، وتم: »باشە، باشە یاری دەكەین.«
     شەقامەكە چووە سەر شار: »دە بیست سی چل پەنجا شەست....«

    من سەیری ئەمالوالم كرد. چاوم كەوتە سەر مارێكی بوا، كە دەمی كردبووەوە و 
   باوێشكی دەدا. خێرا خۆم هەڵدایە ناو دەمی و خۆم شاردەوە. مارەكە دەمی داخست،

   هەموو شوێنێك وەك شەو تاریك بوو. من لەوێوە ڕۆیشتم بەرەو سكی مارەكە.
  سكی مارەكە سك نەبوو، تونێلێكی ترسناك بوو. باوەڕدەكەیت، تونێلێكی ترسناك بوو.

  تا ئێستا چوویتە ناو تونێلێكی ترسناك؟«
  هیوا سەری بۆ جوواڵند.

 - بڕۆ. زۆر خۆشە. زۆر چێژی هەیە. جارێكیان دوو دانە دێو هاتن بەرەو ڕووم.
  منیش دەستم كرد بە ڕاكردن و كەوتمە ناو شوێنێكی كۆن، كە پڕ بوو لە ئێسكەپەیكەر،

 شەوی جەژن بوو و ئێسكەپەیكەرەكان ماڵیان پاك دەكردەوە. باوەڕ دەكەیت، خەریك بوون 
 ماڵیان پاك دەكردەوە. ماڵەكانیان سەرەوژێر كردبوو و دەیان تەكاند، منیش ماڵێكی چۆڵم 

 دۆزییەوە و سەرقاڵی پاككردنەوەی بووم. تا نزیك بەیانی كارمان كرد. كە بەیانی هات 
 ئێسكەپەیكەرەكان دانە دانە چووبوونە ناو ماڵەكانیان و لێی ڕاكشابوون. منیش لەناو ماڵەكەمدا

 لێی ڕاكشام. جارێكیان لە كونەكەی سەرمەوە مشكێكی كوێری گۆچان بەدەست هاتە 
 دەرەوە و دەستەكانی بردم و ڕۆیشت. لە ڕاڕەوی تەنگ و تاریكی زۆرەوە ڕۆیشتم. 

 سێ  چوار مانگێك ڕۆیشتین تا گەیشتینە بەشی سەرەوەی دەرچەیەكی قوڵ.
 لەناكاو مشكە كوێرەكە منی فڕێدایە ناو دۆڵەكەوە. باوەڕ دەكەیت؟ منی هەڵدایە ناو دۆڵەكەوە.

 خەریك بووم لەنێوان ئاسمان و زەویدا دەست و قاچم دەجواڵندەوە، بە خێرایی بەرەو 
 خوارەوە دەهاتم، كە لەو كاتەدا جاڵجاڵۆكەیەك، بە داوەكانی منی ڕاكێشا بەرەو سەرەوە.

  لەو سەرەوە بە هەڵواسراوی مابوومەوە  و وەك یۆیۆ سەرەو خوارم دەكرد، 
 كە كتوپڕ بینیم لە ئاوێنەی ئۆتۆمبیلەكەوە هەڵواسراوم و تۆش خەریكیت بە ترسەوە 
 سەیرم دەكەیت. باوەڕ دەكەیت، تۆ خەریك بوویت بە ترسەوە سەیری منت دەكردو

 بە دەنگێكی بەرز پێكەنی.
 هیوا لە ترساندا وشك بووبووەوە. دایكی بە خێرایی ڕایوەشاند و وتی:

                     - بۆچی واقت وڕماوە. خێرا بڕۆ خوارەوە. قاچم شكا.
                     دەرگای ئۆتۆمبیلەكەی كردەوە.

                   هیوا لە ئۆتۆمبیلەكە دابەزی. دایكی پارەی شۆفێرەكەی دا و 
                 دەرگاكەی داخست و كەوتنەوە ڕێ . دەنگی ئێسكەپەیكەرەكە 
             لە پێكەنیندا خەریك بوو دەپچڕا و دەهاتە گوێی و دەزرینگایەوە.

                  - بە باشی لە كاتم گرتی. باوەڕ دەكەیت؟
                            بە باشی لە كاتم گرتی....
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گۆڕان بۆ پاندای 
سووری گەورە

2٠



2١



پەنگوینەكان
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ئاشنای 18 شێوەی جیاوازی پەنگوینەكان بە. ڕەش و سپی بوون تەنیا سیفەتی ئەم ئاژەاڵنە نییە،
بەڵكو وردەكاری تری وەك شێوەی موو و كەسایەتی پێكەنیناویی ئەوان، بەشێكی گرنگە لە وردەكاریی ژیانی ئەوان.

لە باری لەناوچووندا

*ڕۆکهۆپەر
هەمباكووریوهەمباشووری،ئەمجۆرە

پەنگوینەبەردەوانێكیبەتوانان.ئەوانەسوود
لەچنگەتیژەكانیاندەبینن،تابەفڕینە
كورتەكانیانخۆیانبگەیەننەبەشیسەرەوەی
بەردەلێژەكانوهێالنەدروستبكەن.توێژەرەوە
پەنگوینناسەكاندەڵێن:»ئەمجۆرەنەترسن«.
ئەمدووشێوەیەلەناوچەیژێرجەمسەری

باشووردادەژین.تەنیاجۆرە
باكوورییەكانیانمەترسی
لەناوچوونیانلەسەرە.

*پادشاییەكان
ئەمجۆرەپەنگوینانە

نزیكەیچوارمانگیساڵ
لەدەریا،شوێنێكلەنێوان
ئوسترالیاوجەمسەری
باشووردا،بەخواردنو
خەوتنەوەبەسەردەبەن.

*ئادلی
ئەمجۆرەپەنگوینانەدەتوانن،
لەكاتیتێپەڕبوونلەسەهۆڵە

جەمسەرییەكان،ببنەپاڵەوانییاریی
بازدانلەهەوادا!سەگەدەریاییەكان
لەقواڵییدەریادالەچاوەڕوانی
بچووكترینجووڵەدانبۆیان.

ئەگەرئەمجۆرەپەنگوینەڕاوچییەك
ببینێ،لەشوێنیخۆیناجووڵێتتا
مەترسییەكەیلەسەرالدەچێت.
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*بچكۆلەكان
سااڵنەزیاترلەنیوملیۆن
گەشتیارلەنیوزیلەنداو

ئوسترالیابۆتەماشاینمایشی
شەوانەیپەنگوینەشینو

خۆڵەمێشیەكان،كەبەئەندازەی
تۆپێكیپێدەبن،دێنەنزیك

پەناگەیئەوان.

*شاپەنگوین
پسپۆڕەكاندەڵێن:»شاپەنگوینە

پێگەیشتووەكانبەجۆرێكڕەفتاردەكەن
وەكئەوەیلەڕاستیداشابن.
ئەوانەهەرگیزبۆهیچالیەكناچن،

وەكئەوەیهەمیشەدنیاماڵیئەوانبێت«،
بەچكەكانیشیانئەوەندەلەگەڵجۆرەكانی
ترجیاوازییانهەیە،كەماوەیەكزاناكان
وەهاگومانیاندەبردئەوانەلەجۆرێكی

جیاوازترنوبەوانیاندەوت
»پەنگوینیتوكن«.

لە باری لەناوچووندا

*پەنگوینیڕاستكاكل
ئەمپەنگوینەنیوزیلەندییانەلەكاتی
هێالنەدروستكردندازۆرپێویستیان
بەكەرەستەنییە.كەرەستەیبنیاتنان
ئەوەندەكەمە،كەهەندێكجارپەنگوینی
مێتەنیاسوودلەچەندبەردێكلە
جیاتیهێالنەیگەورەوەردەگرێت،
بەاڵممێیەكەزۆربەیكاتەكان
هێلكەكانیلەسەرڕوویبەردێكی
گەورەوڕووتەختدادەنێت.

لە باری لەناوچووندا

*چاوزەردەكان
بەپێچەوانەیپاشماوەیپەنگوینەكان،
كەلەتەنیشتیەكتریولەكۆمەڵیزۆردا
هێالنەسازیدەكەن،پەنگوینەچاوزەردەكان
لەدارستانەكەناراویودەوەندارەكان،

دوورلەهێالنەیپەنگوینەكانیتر،خۆیان
دەشارنەوە.پسپۆڕێكیپەنگوینناسدەڵێت:
»بۆلێكدانەوەیژیانیئەواندەبێلەنێو
گیادەوەنوبنچكەكانولقوگەاڵی
درەختەكاندابگەڕێینوخۆمان

بخزێنینەئەوێوە.«

*پەنگوینیسنێر
ئەمجۆرەپەنگوینانەلەناوچەی

سنێرداهەنلەنیوزیلەندا.بۆبینینی
ئەمپەنگوینانەدەبێتسەیریسەرەوە
بكەین،ئەوانەزۆربەیجارتەنانەتدوو
مەترسەرووترلەزەویلەسەرڕوویلقی
درەختەكاندادەنیشن.ئەمجۆرەپەنگوینانە
وەرزیجووتبوونلەسەرڕوویگەاڵولقی
پڕلەخواربووەوەوچەمانەوەیدرەختە
دارستانیەكانیدوورگەبچووكەكانی
باشوورینیوزیلەندادەمێننەوە.
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*ماجەالنی
پەنگوینەماجەالنیەگەنجەكان،
كەلەكەنداوەكانیباشووری

ئەمەریكایباشووریدەركەوتوون،بە
ڕاوكردنیپوشهەڵگرەكاندەستبەمەشقی

ڕاودەكەن.توێژەرانیژیانیپەنگوینەكاندەڵێن:
»ئەوانەپەڕیپێیەكانیاندەدەنلەیەكتری
تاماسوولكەیمەلەكردنیانبەهێزبكەن.

هەندێكجارئەمەلەكاری
زەویشدادەردەكەوێت.«

*ماكارۆنی
هەمووساڵێكلەمانگی

ئۆكتۆبەردانزیكبە18ملیۆن
پەنگوینیماكارۆنیلەتەپۆلكەو
بەردەكانیكەناراوەكانیجەمسەریو
ژێرجەمسەریهێالنەسازیدەكەن.
ماكارۆنیەكانگەورەترین

كۆمەڵگەیپەنگوینەكانیسەر
ڕوویزەوییانهەیە.

*گینتۆ
كاتێكیەكێكلەدایبابانیگینتۆ
لەڕاولەدەریاكانیژێرجەمسەری

دەگەڕێتەوە،لەدەستجووجەكانیڕادەكات،
بەاڵمجووجكەبرسییەكانچاودێرییدەكەن.
زانایەكیپەنگوینناسدەڵێت:»سەیركردنی
جووجكەكان،كەچاودێریدایكوباوكیان
دەكەن،زۆرجێیپێكەنینە.بەهۆیئەوەی
كەهەركاملەوجووجكانەبرسیدەبن،

ئیترنیگەرانیچاودێریدایكوباوكیان
بەخۆیاننادەن.«

*هەمبۆڵت
ماڵیئەمجۆرەپەنگوینانەلە

بەردەكانیكەناراویدابڕاویشیلیو
پیرۆوئەمەریكایباشووریدایە.
ئەوانەبۆفێنككردنەوەیخۆیان،
هەناسەبڕكێیانە،دەچنەسێبەریان
مەلەدەكەن.بەشیبێپەڕیجەستەشیان
هەروەكڕووخساروپێیەكانیشیان،
بەالبردنیگەرمایجەستەیان

فێنكدەكەنەوە.

لە باری لەناوچووندا

*گاالپاگۆس
ئەمجۆرەپەنگوینانە،لەجیاتی
زۆرانبازیلەگەڵسەرمابووندا،پێویستە
لەگەڵتیشكیخۆریسوتێنەردازۆرانبازی
بكەن،چونكەئەوانەلەدوورگەكانی
گاالپاگۆسیهێڵیكەمەرەییدادەژین.
ئەوانەپێیەكانیانبەباڵەكانیان

دادەپۆشنتانەسووتێن.
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*ئیمپراتۆر
پەنگوینەئیمپراتۆرییەكان

لەڕوویجەستەییەوەگەورەترینن
لەجۆریخۆیان،ئەوانیشبەقەدەر
جەستەیمنداڵیمرۆڤێككە

حەوتساڵەبێت.ئەوانەدەتوانن
تاقواڵیی550مەترلەئاودا
خۆیاننقومبكەنوهەناسەیان
22دەقیقەبهێڵنەوە.

لە باری لەناوچووندا

*ئەفەریقایی
تەنیاجۆریئەمشێوەیەلە

كەناراوەكانیئەفەریقاهێالنەسازی
دەكەن.پەنگوینیئەفەریقاییلە
ترسیڕووبەڕووبوونەوەلەگەڵ
ڕاوچییەكانیوەكپڵنگ،مشك،
مارومەیموونیپۆزەداردان.

*پەنگوینەخڕوبچووكەكان
ئەمجۆرەپەنگوینەپڕلەقیژەقیژە
لەجەستەیبچووكیخۆیاندا

لەوپەڕیناڕەحەتیونەهامەتیدان.
پسپۆڕێكیپەنگوینناسدەڵێت:»ئەوانە
ئەوەندەپڕلەدەنگەدەنگنكەلەنزیك
شوێنیمانەوەوپاراستنیانناكرێت

قسەبكەیت،چونكەدەنگبەدەنگ
ناگاتوهیچتێناگەیت.«

*فیۆردالند
ئەمجۆرە،كەلەدارستانە

باراناوییەكاندادەژی،بەسەختی
تا60سانتیمەتریدەگات.

ئەمجۆرەپەنگوینەلەئەشكەوتو
كونەكان،لەژێرتەختەبەردەكان،
یانلەدارستانەكان،لەدۆخی
پێگەیشتنیاندالەدوورگەكانی

نیوزیلەندادادەژین.
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كاڵوی پەڕئاسنی
           كە دۆاڵبەكەت دەكەیتەوە ئارەزوو

          دەكەیت چی ببینیت؟
ئارەزوو دەكەیت مارمێلكی تیابێت، یان حاجی 

لەق لەق؟ كەروێشك بە دەمێكی درێژەوە، 
یان قەلەڕەشێكی پەڕئاسنی؟ تۆپێكی گردەڵە، 

یان كیسەیەك نۆكی بولبولی؟
ئارەزوو دەكەیت ماسییەكی قرشی تیابێت، 
یان بێچووە شێرێكی كێوی؟ شازادەیەكی 

ڕەنگپەڕیو، یان پەتوویەكی تەڕی چرچولۆچ؟ 
جادووگەرێكی شێواو، یان چەند دانە شەولەبان؟

ئارەزوو دەكەیت بزنێكی بزێوی تیابێت، 
یان ئاسكێكی توكن؟ ئارەزوو دەكەیت جلێكی 

خاڵخاڵی لە دۆاڵبەكەتدا بێت، یان جووتێك 
پێاڵوی پەمەیی؟
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                            بەیانیان، كە لە خەو هەڵدەستیت، ئارەزوو دەكەیت
                           سەرەتا چی ببینیت؟

                      دێوێكی توكن، یان كچێك بە ناوی خورمایی؟
                ئۆتۆمبیلێكی پڕ لە نیسك، یان دوانەی جادووگەری؟

              یەك كوندەپەپووی خەواڵوو، یان لقی ئاڵباڵوو؟
  بەیانی، كە لە خەو هەڵدەستیت، ئارەزوو دەكەیت منداڵێكی بچووك ببینیت، 

یان یەك قاپ قەیسی؟ پیاوێكی خەماوی، یان پیاوێكی لێو بەخەندە؟
پشیلەیەكی كەللەزل، یان بۆقێكی زیكەزیككەر؟

پەردەیەكی چرچولۆچ، یان توێكڵی خەیاری پاككراو؟
ئارەزوو دەكەیت سەرەتای بەیانی پەپوولە باڵدارەكە ببینیت، 

یان مارمێلكی خاڵدار؟
ئارەزوو دەكەیت چی ببینیت؟

ئارەزوو دەكەیت بەیانی، كە لە خەو هەڵدەستیت، 
دایكێكی بچووك ببینیت، یان  باوكێكی سمێڵدار؟

دایك و باوكی لێو بەخەندە

لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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ڕاستی
ئەڵماس

ڕەقترین مادە 
سروشتییەکانە و 

لە کاربۆنی پووخت 
پێک دێت و گەورەترین 

کانەکانی دەکەوێتە 
باشووری ئەفریقا.

بەهەڵمبوونیباران
لە ناوچە وشک و 

گەرمەکاندا، باران پێش 
ئەوەی بگاتە سەر زەوی،

بە هەڵم دەبێت،
بۆیە نابێتە مایەی 

تەڕبوونی هیچ کەسێک.

قەیسی
      چین گەورەترین هەناردەکەری
                قەیسیە لە جیهاندا و
                 نیوەی پێداویستی

                جیهان دابین دەکات.

شیریمانگا
زۆرترین شیرە، کە بۆ
دروستکردنی بەرهەمە
شیرەمەنیەکانی جیهان

بەکاردەهێنرێت.

کرمیفستقعەبید
بە پێیەکانی جیادەکرێتەوە
کە بە فستق عەبید دەچێت.

تاجەکەی سەریشی
ئەو پاشماوانە کۆدەکاتەوە

      کە دەیان خوات.
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ماسییبلۆب
ناشرینترین جۆری ماسییە
لە جیهاندا و بریتییە لە 

پارچەیەکی گەورەی جەالتینی 
بێ ئێسک، کە لەسەر جانەوەرە 

بێ ئێسکەکان دەژی و
لە قوواڵیی ٦٠٠-١٢٠٠م

ژیان بەسەردەبات.

داگهەمرشۆڵد
سویدییە و تاقە کەسێکە

کە پاش مردنی 
خەاڵتی نۆبڵی 
پێ بەخشراوە.

یارییەکانیدیزنی
ڕووبەری شاری 

یاریی دیزنی هێندەی
ڕووبەری شاری

سان فرانسیسکۆی
ویالیەتی کالیفۆرنیا

دەبێت.
بنێشتجوین

چەند زانایەکی بەریتانی گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی
                       کە بنێشت جووین یارمەتیدەرە بۆ 

                           زۆربوونی ژیریی، چونکە ژمارەی 
                             لێدانی دڵ زیاددەکات، کە دەبێتە

                                هۆی زۆربوونی ڕێژەی
                               ئۆکسجین و شەکر لە مێشکدا.

جونۆ
نوێترین کەشتیی ئاسمانیی ئەمریکی
گەیشتووەتە هەسارەی مشتەری 

بۆ لێکۆڵینەوە دەربارەی و 
تا مانگی تەمموزی ٢٠٢١ لە 

سووڕگەکەیدا ماوەتەوە.
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ئامۆژگارییهكانى
ژیاریژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

ههراسانكردنلهقوتابخانه
ئایا ڕووبه ڕووى هه ڵوێستى توندوتیژ و بێزاركه ر بوویته وه  

له الیه ن قوتابیانى قوتابخانه كه ته وه ؟
ئایا كه وتوویته  به ر زیان پێگه یاندن و ئازاردانى جه سته یى و 

ده روونى له  الیه ن كه سانى ده وروبه رته وه ؟
ئه مه یه  هه راسانكردن، له گه ڵماندابن، تا پێتان بڵێن چۆن 

ڕووبه ڕووى ئه م دیاردەیە  ببینه وه .

جۆرهكانىههراسانكردن

ههراسانكردنىجەستەییههراسانكردنىدهروونى

بۆ نموونه،  داوا له  
قوتابیان بكرێ له  

قوتابخانه دا هاوڕێیه تى 
هه ندێ قوتابى نه كه ن و 
یارییان له گه ڵدا نه كه نو 

په راوێزیان بخه ن.

دواخستنى هه ندێ 
ناووناتۆره ى خراپ 

له باره ى قوتابیه كه وه ، 
كه  ده بێته  هۆى 

ئه وه ى هه ست به  
سته م بكات.

ئازاردان 
به  قسه ى ناشرینو 

بانگكردن به  
نازناوى بێزاركه ر.

ئه م جۆره  
هه راسانكردن و 
ئازاردانه  بریتییه  

له  پیاكێشان، 
مشته كۆڵه لێدان و

 قژڕاكێشان.

دەزانن چی 
کردووە؟

ئەو 
ڕەفتارخراپە

نهێنیەکی 
ئەوتان پێ 

دەڵێم؟
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چارەسەریهەراسانکردن
له  سه یركردنى فیلمه  

توندوتیژه كان و 
یارییه  ئه لكترۆنییه  

شه ڕانیه  ئامانجداره كان 
دووربكه ونه وه .

سوودوه رگرتن 
له  كاته كانى پشوو و 
ده ستبه تاڵى بۆ ئه و 

شتانه ى  سوودمه ند و 
به رهه مدارن بۆ تاكو 

كۆمه ڵگه .

ئه گه ر بینیمان قوتابیه ك 
هه راسان ده كرێت و 

ئازارده درێت، نابێت هه ر 
ته ماشاكه ر بین، به ڵكو 

پێویسته  ده ستبه جێ بچین 
به رێوه به رێتى قوتابخانه  

ئاگاداربكه ین.

هه ر قوتابیه ك 
له  الیه ن قوتابیه كى تره وه  
هه راسان بكرێت، ده بێت 

به رێوه به رێتى قوتابخانه  یاخود 
توێژه رى ده روونى ئاگادار بێتو  

له  ماڵه وه ش دایك و باوكى 
ئاگادار بكاته وه  تا كێشه کە 

ئاڵۆزتر نه بێت.

كاتێ ئازارت پێ ده گات، 
فێربه  ناڕازى به  له سه ر ئه و 
ڕه فتاره ، مه هێڵه  به رده وام 
بێت، له  هه مووى گرنگتر 

الى كه سێكى متمانه پێكراوى 
خۆت باسى بكه .

مه شق و خۆڕاهێنان 
له سه ر یه كێك له  

جۆره كانى وه رزش 
پێویسته  بۆ به رگری 
له خۆ كردن. ته نیا بۆ 

كاتى هێرشكردنه 
سه رت. 
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مامووت
لەئاهەنگیشازادەیەکدا

لەئەڵمانییەوە:شەماڵنەورۆڵی

 لۆنا ئەو ئێوارە کە چووە ناو 
جێگاکەیەوە هیچ خەوی نەدەهات، 
ئەوەندەیش ماندوونەبوو کە خێرا 

خەوی لێ بکەوێت. کاتێک کە باوکی 
دەرگای ژوورەکەی کردەوە، بۆ 

ئەوەی شەوباشی لێ بکات، پێی وت: 
 -  لۆنا گیان، تۆ کتێبت زۆرە، 

دەتوانیت کەمێک کتێب بخوێنیتەوە، 
ئەوسا چاوەکانت هیالک دەبن و 

خەوت لێ دەکەوێت.   

  لۆنا بەبێزارییەکەوە وتی: »من چیتر ئەو کتێبانە 
ناخوێنمەوە، من حەزم لە چیرۆکی مامووتە.«

باوکی بە سەرسامییەکەوە: »بەاڵم مامووتەکان 
لەمێژە لەبیرچوونەتەوە و نەماون.«

 - ئەوە گرینگ نییە، من هەر حەزم لە چیرۆکی 
مامووتە.   

 - ئەی چۆنە من چیرۆکێکی خۆشت بۆ بگێڕمەوە؟
- زۆر باشە، بەاڵم هی چی؟

- چیرۆکی ئەسپەکان.
٣2  - نا... نا من حەزم لە چیرۆکی مامووتە.



- باشە ئەی چیرۆکی شازادە؟
 - نە... نە... من هەر حەزم لە چیرۆکی مامووتە.

 باوکی لۆنا چارەی نەما، لەسەر جێگاکەی 
لۆنا دانیشت و دەستی کرد بە گێڕانەوەی 

چیرۆکەکەی: » هەبوو... نەبوو... سەردەمانی 
زوو، هەزاران ساڵ پێش ئێستا، شازادەیەک 

هەبوو، کۆمەڵێک ئەسپی هەبوو...«
 لۆنا دەموچاوی گرژ کرد و وتی: »دیسانەوە 
شازادە و ئەسپ، من ناڵێم حەزم لە چیرۆکی 

مامووتە.«

 باوکی لۆنا بەپێکەنینێکەوە: »پەلە مەکە کچی 
خۆم، با چیرۆکەکەت بۆ بگێڕمەوە.   

 شازادەکە هەر لە منداڵییەوە حەزی لە 
مامووت بوو، کاتێک کە سواری ئەسپەکانی 

دەبوو، خەونی بەوەوە دەبینیی کە ڕۆژێک لە 
ڕۆژان سواری پشتی مامووتێک ببێت.« 

 لۆنا هەر کە گوێی لە ناوی مامووت بوو، 
لەخۆشییاندا لە جێگاکەی بەرز بۆوە و 

هاواری کرد: »هێیی مامووت!«

  باوکی بەردەوام بوو لە گێڕانەوەی چیرۆکەکەی: شازادەکە 
کچێکی جوان و نازدار بوو، زۆر کوڕی ئازا و خاوەن پلەوپایە 
دەهاتنە داوای، بەاڵم بە کەسیان ڕازی نەدەبوو، مەرجێکی دانا 

بوو، کە بە هیچ کەسێک جێبەجێ نەدەکرا. 
ڕۆژێکیان لە واڵتێکی دوورەوە، کوڕی 

پادشایەک هات بۆ خوازبێنیی. 
شازادە بە کوڕە پادشاکەی وت: 
- من کاتێک ڕازی دەبم، کە لە 

ئاهەنگەکەمدا سواری پشتی 
مامووتێک ببم.  

لەبەر ئەوەی کوڕی پادشاکە 
شێت و شەیدای شازادەکە بوو، 

گەلێک هەوڵی دا، هەتاوەکو 
مامووتێکی گەورەی پەیدا کرد.

 لە کۆتاییدا ئاهەنگێکی گەورەیان 
سازکرد و شازادە بە سواری 

٣٣پشتی مامووتەوە بەڕێ کرا.



 لۆنا چیرۆکەکەی زۆر بەدڵ 
بوو، ئینجا بەدەم باوێشکەدانەوە 

بە باوکی وت: »بزانە بابە 
گیان، سەرەڕای ئەوەی کە 

مامووتەکانیش نەماون، کەچی 
چیرۆکەکانیان هەر ماون.« 

باوکی بە ڕوویەکی گه شەوە 
کەمێک پێکەنی.

لۆنا وه نه وزێكی دا وتی: »بەاڵم چیرۆکەکە 
زوو تەواو بوو.«

- ئێ باشە زیاترت بۆ دەگێڕمەوە. 
پاشان لە کاتی ئاهەنگەکەدا، مامووتەکە 

ویستی شازادەکە بخوات...
 لۆنا لەو کاتەدا خەریک بوو خەوی لێ 

دەکەوت، له گه ڵ ئه وه یشدا بە چاوی 
نوقاوەوە وتی: »مامووتەکان هەر گەاڵ و 

گوڵ دەخۆن، مرۆڤ ناخۆن.«
 باوکی كه مێك بیری كرده وه  و ویستی 
چیرۆکەکەی بۆ تەواو بکات، بەاڵم لۆنا 

خەوی لێ کەوتبوو.

 ئەم چیرۆکە لەم سەرچاوەیەی خوارەوە بە 
دەستکارییەکی کەمەوە کراوە بە کوردی:

               Mammutgeschichten
               Vanessa Walder
               Lesepiraten 2010

تێبینی 
 مامووت ناوی ئەو فیلە گەورانەیە، 
کە لە چاخی بەستەڵەکدا هەبوون.
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سینەما

لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

دتەها
نی:ئازا

وەرگێڕا
هەوڵێك

                              
                              

   

بۆدزینیمانگ

دەبینن  نموونەییەوە  قوتابی  نازناوی  بردنەوەی  بە  خەو  كەس  زۆر 
لە قوتابخانەدا، یان خەو بە بردنەوەی مەدالیای ئاڵتونییەوە دەبینن لە 
ئێوە  پێشتر  ئایا  بەاڵم  پێشبڕكێی ڕۆشنبیری و زانستی و وەرزشیدا، 
كەس لە جیهاندا؟(.    تووشی كەسێك بوون  زۆر هەوڵبدات  بۆ بردنەوەی نازناوی )خراپترین 

بە  كە  دەناسن!  نەگریس  )گرو(ی  Despicable Meدا  فلیمی  لە 
جێبەجێكردنی كردەوەی دزیكردنی گەورە ناسراوە، وەك دزینی 
شاشە زەبەالحەكە لە گۆڕەپانی )تایمز( و دزینی پەیكەری ئازادی، 
بە بوونی بەرهەڵستكارێك،  بەاڵم تووشی سەرسوڕمان دەبێت 
ئەویش )ڤیكتۆر(ە، كە یەكێك لە هەرەمە زەبەالحەكانی میسری 
بە  دەیەوێت  كە  زیاترکردووە،  )گرو(ی  توڕەیی  ئەمەش  دزیوە. 
بۆیە  دابنیشێت.  نەگریسی  و  خراپە  تەختی  لەسەر  تەنها خۆی 
لە  دزی  كاری  گەورەترین  بۆ  نەخشەكێشان  بە  دەكات  دەست 

مێژوودا، ئەویش دزینی مانگە!

)گرو( هەوڵی دەستبەسەراگرتنی  ئامێرێكی  پێشكەوتوو دەدات تا یارمەتی

 بدات لە جێبەجێكردنی كردەی دزییەكەیدا. لێرەدا سێ منداڵی بێ باوك دەناسێت 

 و هەڵیان دەگرێتەوە تا لە تەواوكردنی نەخشەكەیدا بەكاریان بهێنێت، بەاڵم بە 

تێپەڕبوونی كات كەسایەتیە خۆپەرستەكەی دەگۆڕن تا ببێتە كەسێكی باشتر.

)مینۆین(ـە  بوونەوەری  بوونی  بە   Despicable Me فلیمی 
)گرو(  بارەگاكەی  لە  كە  جیادەكرێتەوە،  بچوكەكان  زەردە 
لە  یارمەتیدانی  بۆ  هەیە  بوونیان  زۆر  ژمارەیەكی  بە 
ئەركەكانیداو بە زمانێكی  ئاڵۆز قسە دەكەن كە تێی ناگەیت، 
بەاڵم پێكەنیناوین و زۆر كردەوەی السارانە و گاڵتەجاڕی 

ئەنجام دەدەن، كە خۆشی بۆ فلیمەكە زیاد دەكات.

 فلیمی Despicable Me  فێرمان دەكات، كە كەسێك چەندە  نەگریس و خراپ دیار بێت، هەر دەبێت لە ناخیدا چاكەی تیادا 
بێت، ئەگەر زۆر بچووكیش بێت . ئەو تەنها پێویستی  بە كەسێكی گونجاوە بۆ هەڵكەندن و دەرهێنانی چاكەكەی ناو ناخی.

زنجیرەی Despicable Me تا ئێستا لە سێ بەش پێك دێت، كە چەندین سەركەوتنی فراوانی بەدەست هێناوە و بینەری 
زۆری لەنێوان منداڵن و خێزانەكاندا هەبووە و هەموویان  پابەندبوون بە بوونەوەری )مێنۆنەكان(ەوە، كە سەركەوتوون لە  

دروستكردنی خەندەی سەر لیوەكان لە هەر بەشێكی فلیمەكەدا.
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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

ورچیبەستەڵەک

قاپێکی کارتۆنیی سپی، کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگ، قردێلەی قوماش، جلگر، دەستکێش و لیم.پێداویستیەکان:

شیوازیکارکردن:

گیانلەبەرێکی زەبەالحی شیردەرە لە بەستەڵەکی 
باکور دەژی. ئەم ورچە خاوەنی دوو پێی کورت و 
گەورەیە، کە یارمەتیدەرن بۆ ڕۆیشتن بەسەر بەفرداو 
بۆ مەلەکردن. بە هۆی ئەو چینە چەورییەی لەشی 
داپۆشیوە و ئەستوورییەکەی نزیکەی 1٠سم دەبێت 

بەرگەی سەرمای زۆر دەگرێت.

کارتۆنەڕەنگاوڕەنگەکەبەشێوەینیوبازنەیەکدەبڕینو
دەینووسێنینبەبەشیسەرەوەیقاپەکارتۆنییەکەوە

تاببێتەکاڵویسەریورچەکە.

دووچاووگوێچکەدەبڕینو
دەیاننووسێنینبەشوێنیگونجاوەوە.

بۆدروستکردنیلووتبازنەیەکیبچووکدەبڕینودووخاڵیخڕ
لەسەریدروستدەکەینودەینووسێنینبەشوێنیگونجاوەوە.

دووکونبەدەرزیلەبەشیخوارەوەیدەموچاویورچەکەدەکەینو
قردێلەکەدەکەینبەناویانداوگرێیدەدەین.

هەرجلگرێکدەکەینبەسەرێکی
قردێلەکەوە.

هەردەستکێشێکدەکەینبەیەکێکلەوجلگرانەی
بەقردێلەکەوەکراون.

ئێستاورچەکەئامادەیەبۆئەوەیدەستبەگەشتیگەڕان
بەدوایخواردندالەبەستەڵەکدەستپێبکات.
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بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه
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ژیریی گوێدرێژێک
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خوشکە 
بچووکەکەم 
دۆریس

لیز پیچۆن
لە ئینگلیزییەوە: یار خالید حەمە 

دیاریی ژمارە )١٤٩(



2



3



4



خوشکە 
بچووکەکەم 
دۆریس

لیز پیچۆن
لە ئینگلیزییەوە: یار خالید حەمە 
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برا گەورەکەم، بۆریس، ئەمڕۆ زۆر باش بوو لەگەڵمدا.
لە ژوورەکەی پێکەو نمایشی ئەستێرەی تیمساحەکانمان 

دەکرد، کاتێک دایک و باوکمان هاتنە ژوورەوە بۆ المان، 
دایکم وتی: »هەواڵێکی خۆشمان پێیە.«
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بابە وتی : »بەم نزیکانە گویمان لە دەنگی 
تەپەتەپی بوونەوەرێکی بچووک دەبێت.«

من هاوارم کرد : »هێیی ئاژەڵی ماڵیمان دەبێت.«
بۆریس وتی : »نەخیر دەبەنگ... ئێمە بەچکە تیمساحێکمان دەبێت.«

لە پاشاندا ئاماژەی بۆ ئەو هێلکەیە کرد کە دایکی لەئامێزی گرتبوو.

لەناو ئەو 
هێلکەیەدایە؟

بەاڵم من 
ئاژەڵێکی ماڵیم 

دەوێت.
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ئێستا کە هێلکەکە هاتووە، 
کتوپڕ ڕێگەم لێ دەگیرێ...

لە نزیک هێلکەکە گیتار لێ دەم.

لە نزیک هێلکەکە 
ڕاکەڕاک مەکە.

لە نزیک هێلکەکە ڕابکەم...

بە دەنگی بەرز لە نزیک هێلکەکە قسە بکەم. ژاوە ژاوە زۆرە!
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تیمساحی بچکۆلە 
دەست لە هێلکەکە 

مەدە.

باوکم پیشنیاری کرد: »بۆچی ناچیت 
لەگەڵ بۆریسی برات یاری بکەیت.«

یان هەر شتیک بکەم، کە هێلکەکە هەراسان بکات. 

بە باوکمم وت: »ئەو هێلکەیە 
خۆشییەکەم تێک دەدات.«  
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بۆیە دەگەڕێمەوە بۆ ژوورەکەی 
خۆم، بەاڵم دایکم هەموو یارییەکانی 

منی البردووە، بۆ ئەوەی ژوورێک 
بۆ تیمساحە بچووکەکە ئامادە بکات.

من دەگریام و دەمووت: 
- ئەوە نادادپەروەرانەیە.

ئاخر بۆریس هاوڕییەکی نوێی الیە و 
نایەوێت لە الی بم.

بۆریس؟

سەرقاڵم.
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من دەگریام و دەمووت: 
- ئەوە نادادپەروەرانەیە.

تیمساحە بچکۆلەکە
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دایە وتی: »کاتیک کە هێلکەکە دەتروکێت، 
ئەو کاتە بە یەکەوە زۆر کاتی خۆشتان دەبێت.«

بەاڵم من هەگیز هەست ناکەم خۆشیمان هەبێت.

تیمساحە بچکۆلەکە
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دایە وتی: »ئای چەند دەنگیکی خۆش بوو، 

من زۆر دڵنیام کە هێلکەکەش بە دڵی بووە.«

دایە پێشنیاری کرد خۆشترین گۆرانی، 
کە الم پەسەدە، بۆ هێلکەکە بڵیم.

تیمساحە

13



ئەو کاتانەی دایکم سـەرقاڵ بوو 
من گۆرانیی خۆشم بۆ هێلکەکە دەوت.

دواتر لەناکاو هێلکەکە دەستی کرد بە درزبردن. 
من هەر بەردەوام بووم لەسەر گۆرانیوتن، 

هێلکەکەش دەخوالیەوە و دەشکا.

14



»شکاااااااااااا...
واوووووووووو«

من هاوارم کرد و هەموان هاتنە ژوورەوە.

تیمساحە بچکۆلەکە

15



هەموان دەم بە خەندەن بۆ خوشکە 
بچکۆلە نوێیەکەم، تەنانەت بۆریسیش، 

بەاڵم من دەم بە خەندە نیم، 
چونکە لووتم زۆر ئێشێت و 

کەس بایەخی پێ نادات.

با وەک دایکم ناوی 
بنێین دۆریس.

چۆنی؟

16



17



هەموو ڕۆژیک میوانێک سەردانمان دەکات، 
بۆ ئەوەی ماچی بۆریس بکات.

پورە فلورس وتی: »جوان و خەپانە.«
خاڵە نۆریس وتی: »زۆر جوانە.«

ئەمانە زۆر توڕەم دەکەن، چونکە هێشتا 
نازانن ئەو بچووکە بە ڕاستی چۆنە؟

18



هەروەها قەڵەمەکانم دەشکێنێت.

الپەڕەی چیرۆکە 
خۆشەکانم دەدڕێنێت.

دایە وتی: »دۆریس تەنها 
دەیەوێت یاریت لەگەڵدا بکات.«     

شەوانە دۆریس بە گریان و 
هەنیسکدان خەبەرم دەکاتەوە.

بەیانیان یاری 
بە یارییەکانم دەکات.

وا مەکە
دۆریس!

دۆریس شقلی و بقلی 
لەسەر وێنەکیشراوەکانم دەکات.

دۆریس کۆمەڵە کارتاکانم 
بە ئاسماندا فڕێ دەدات.

من دەڵیم: »هیوادارم لەگەڵ 
بۆریسیش یاری بکات.«

19



دۆریس ناڕەحەتکەرترین خوشکە بچووکە 
لەم دنیایەدا، هەوڵ دەدات ناوم فێربێت، 

بەاڵم تەنها دەتوانیت بڵێت »مەش«.
بچم بۆ هەر شوێنێک بەدوومدا یەت.

چیتر ناتوانم بەرگەی بگرم.

مەش
مەش

مەش

ئەمە مۆریسە.
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ڕۆژێک دۆریس بە دوومدا هات بۆ ژوورەکەم.
- نا دۆریس نااااا، دەست لە گیتارەکەم مەیە! 

بەاڵم ئیتر زۆر درەنگ بوو، هەموو تاڵەکانی 
گیتارەکەمی پچراند. ئیتر دان بەخۆداگرتنم تەواو.

نــــااااا....

دینگ گ گ...

21



قیژاندم بەسەر دۆریس دا: 
- بڕۆڕە دەرەوە لە ژوورەکەم.

22



دۆریس دەستی کرد بە گریان، 
پاشان دایە و بابە سەرزەنشتیان کردم، 

بۆ ئەو ڕەفتارەی بەرامبەر 
خوشکە بچووکەکەم کردم.

ئەو ڕەفتارە وای لێ کردم لە ژوورەکم 
بمێنمەوە و بیر لەوە بکەمەوە کە چیم کرد.

هیوام خواست دۆریس خوشکی بچووکی 
من نەبوایە. ئاوا بیرم دەکردەوە.

نادادپەروەرانە 
بوو.

مەگری 
ئازیزەکەم.

23



دوای ماوەیەک دایە و بابە هاتنە ژوورەوە 
بۆ بینینم، بۆریس ڕاستیی ڕووداوەکەی بۆ 

گیڕانەوە، ئەوان داوای لێبوردنیان لێ کردم، 
کە بەو جۆرە سەرزەنیشتیان کردم.

باوکم یارمەتیم دەدات و گیتارەکەم بۆ 
چاک دەکاتەوە. پاشان بۆریس 

بۆ یەکەم جار بە ڕاستی ناوەکەمی وت.
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پاشان دۆریس 
باوەشێکی گەورەی پیادا کردم.

مۆریس.

25



ئینجا من دۆریس فێری ژەنینی گیتار دەکەم: 
فێری ڕۆکی تیمساحی دەکەم،

ئەویش وەک خوشکە بچکۆلە زۆر نایاب بوو.

پاشان دایە و بابە ئاماژەیان بەوە دا 
کە سوپرایزێکیان بۆم ئامادە کردووە، 

لەناو ئەو کارتۆنە گەورەیەدا.
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زۆر بە پەرۆشەوە وتیان: 
- دەنگی تەپەتەپێک دێت.

بە خۆشییەکی زۆر هاوارم کرد:
- نا.. نا... هێلکەیەکی تر نا!«

پێشکەشە بە
مۆریس
لەگەڵ 

خۆشەویستیمدا.
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زۆر بە وریایی کارتۆنەکەم کردەوە.
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گیاندارێکی ماڵی   
خۆی هاڵدایە دەرەوە.

29



کۆتایی
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