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گۆڤارێکــی مانگانەیــە بۆ مندااڵن نایە

l هــاوڕێ خۆشەویســتەکانم باشــن، کوونــە؟ 
ئەمــە دووەم جارمــە یێمــەوە التــان، ئــەم 
جارەیــان هــەر بــە ڕاکــردن هاتمــەوە بــۆ 
التــان. ئەهــا چەمکــی کراسەکەشــم هەڵکــرد 
زۆر  نەکــەوم،  ڕائەکــەم  کــە  ئــەوەی  بــۆ 
ــم وەک  ــە هاوڕێ ــوون ب ــوە ب ــە ئێ ــم خۆش پێ
ــەم  ــاوایان، قوتابخان ــەی س ــی باخچ هاوڕێکان
خۆشــم ئەوێــن، الی مامۆســتا باســی ئێــوەم 
مامۆســتا  پیشــانی  مــن  ئێــوەش  کــردووە، 
بــدەن، ئــەم جــارەش یــەک بــاوەش شــتی 
ــا..  ــت ن ــکۆالتە و ش ــاون، ش ــۆ هێن ــم ب خۆش
باوکــم وتــی شــکۆالتەیان بــۆ نەبــەی، چونکــە 
دانــی هاوڕێکانــت خــراپ دەکات، ئەمجــارە 

ــاون. ــۆ هێن ــەم ب ــگ و وێن ــڕۆک و ڕەن چی
l هەروەهــا باســی نالیشــتان بــۆ دەکــەم 

ئێــوە نالــی دەناســن؟ نالــی هۆزانڤانێکی 
زۆر  ئاژەڵــی  خۆمانــە،  گــەورەی 

گوێدرێژێکــی  دەویســت  خــۆش 
شیعریشــی  هەبــوو  ئاقڵــی  زۆر 
بــۆ وتــووە. نالــی شــیعری زۆر  بــۆ 
کوردســتان وتــووە، کوردســتانی 
چــاوی  هــەردوو  قــەد  بــە 

خۆشویســتووە.
هــەر  خــۆ  ئەزیزەکانــم   l
نابــێ مــن شــت بــە ئێــوە 
بڵێــم، ئێــوەش حــەز دەکەن 
باســی چیتــر بکەیــن نامەم 
ــا بەیەکــەوە  ــرن، ب ــۆ بنێ ب
وێنــە  بکەیــن،  باســی 
ــۆ  ــم ب ــی خۆتان جوانەکان
ــر  ــر یەکت ــا زیات ــرن ب بنێ
بۆتانــی  و  بناســین 
ــاش! ... ــەوە، ب باڵوبکەم

نەچــێ  بیرتــان   l
نەنــوون تــا نەمخوێننــەوە. 
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باڵفرۆش
نووســینی: جــاک ترافا

وەرگێڕانــی: عــەوف عەبدوڕەحمان

دەگێڕنــەوە... لــە دێرزەمانــدا، چۆلەکــە و مێــش و پەپوولــە بــێ بــاڵ بوونــە، تــا ئــەو 
کاتــەی کوڕێــک دەرکــەوت کــە باڵــی دەفرۆشــت.

ئــەم کــوڕە لــە واڵتێکــی زۆر دووری کەســنەزانەوە هاتبــوو، بــە واڵتانــدا دەگــەڕا و 
ســەبەتەیەکی پــڕ لــە گشــت جــۆرە باڵێکــی بەکۆڵــەوە بــوو و، گازی دەکــرد:

»کێ دەیەوێ باڵی جوانی هەبێ
باڵی جوان و نایابم لە ال دەست دەکەون

وەرن لێمی بکڕن...
من باڵگەلێک دەفرۆشم

کە بەهۆیانەوە توانای فڕین پەیدا دەکەن«...
ئیتــر بــەم جــۆرە کــوڕە بچکۆلــە رێگــەی تــەی دەکــرد بــە شــاخ و بــاخ و دارســتان 

و دۆڵ رێــی دەگرتــە بــەر و بەتــەک جۆگەلــە و کانیــاودا گــوزەری دەکــرد؟
ــە رادە  ــی ل ــو جوانییەک ــوو بەڵک ــۆی نەب ــی خ ــی هاوتەمەن ــوڕە وەک کوڕان ــەم ک ئ
بــەدەری هەبــوو. بەڕاســتی جــوان بــوو بــەاڵم تــکا دەکــەم خۆشەویســتان لێم مەپرســن 
لــە کوێــوە هاتبــوو؟ یــان نــاوی چــی بــوو؟ چونکــە ئــەم بەســەرهاتە ماوەیەکــی زۆری 

بەســەردا تێپەڕیــوە و ئاســتەمە ئــەم شــتانەم لــە بیــر مابــن.
وابزانــم هاویــن بــوو... شــەوێک کــوڕە باڵفرۆشــەکە لەبــەر رووناکیــی مانگــدا پاڵــی 
دابــووەوە و لــە تــەک خۆیــدا ســەبەتە پــڕ باڵەکــەی دانابــوو، لــەو ســەبەتەیەدا )باڵــی 
رەشــی راهێنــراو بــۆ کــۆالرە، باڵــی ســپیی جــوان بــۆ قــاز، باڵــی شــین بــۆ کۆتــر، باڵــی 
زیویــن و پتــەو وەک پــۆاڵ بــۆ فڕۆکــە و، باڵــی لــە دار دروســتکراو بــۆ ئاشــی هەوایــی( 

هەبوون.
ــدا  ــە واڵتان ــت و ب ــێ دەفرۆش ــی پ ــە باڵ ــارەزووی بکردای ــێک ئ ــەر کەس ــوڕە ه ک

ــرد: ــەوازی دەک ــەڕا و بانگ دەگ
»کێ باڵی دەوێ
باڵەکانم جوانن

باڵمان هەیە و دەیفرۆشین
باڵتان ناوێ؟«

ــوو،  ــاح نەب ــە تەم ــر ب ــیارانی ت ــەاڵم وەک فرۆش ــوو، ب ــیار ب ــە فرۆش ــوڕە بچکۆل ک
ــە  ــێ بدای ــدی پ ــڕی چەن ــی دەک ــەوەی لێ ــا و ئ ــەکان دانەدەن ــۆ باڵ ــی ب ــۆی نرخ خ
دەیــدا و سوپاســی دەکــرد. بــۆ نموونــە کــە بولبولێــک جووتــە باڵێکــی لــێ دەکــڕی 
لــە بەرامبــەردا ئاوازێکــی خۆشــی بــۆ دەکــردە دیــاری و، کــە قــاز باڵــی لــێ دەکــڕی 

ــەم شــێوەیە... ــر ب ــرد و ئیت ــێ دەک ــا و گەشــتێکی پ لەســەر پشــتی خــۆی دادەن
ئــا بــەم شــێوەیە گشــت ئــەو باڵدارانــەی ئێســتا دەبینیــن باڵیــان هەیــە باڵیــان پەیــدا 

. د کر
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ــە ئاشــێکی  ــەردەم کۆن ــرد و لەب ــە شــەکەتی ک ــوڕە هەســتی ب ــە رۆژان ک ــک ل ڕۆژێ
ــەکار  ــکابوون و ل ــی ش ــوو باڵەکان ــەک ب ــە ماوەی ــایەوە، ک ــکاودا گیرس ــاڵ ش ــی ب هەوای
ــەکە  ــەوە. ئاش ــی دوور کەوتبوون ــوو و لێ ــیان کردب ــش فەرامۆش ــە خەڵکی ــوو بۆی کەوتب
بەســەر گردێکــەوە بــە کــوڵ دەگریــا. بــەاڵم کاتــێ چــاوی بــە کــوڕە بچکۆڵــەی شــەکەت 

و مانــدوو کــەوت ســکی پێــی ســووتا و بانگــی کــرد:
ــەاڵم  ــی، ب ــۆزاوی دەب ــدە تەپوت ــای منــدا بحەســێوە، هەرچەن ــە پەن »وەرە باڵفــرۆش، ل

ــەوە«. ــەوە و ماندوویەتیــت دەڕەوێت ــرەدا کەمــێ گــەرم دەبیت لێ
کوڕەش لە پاڵ ئاشەکەدا لێی ڕاکشا و خەو بردییەوە.

بــۆ بەیانیــی رۆژی دواتــر کاتــێ کــوڕە لــە خــەو رابــوو زۆر سوپاســی ئاشــەکەی کــرد 
و چەنــد باڵێکــی جــوان و رەنگاوڕەنگــی کــردە خەاڵتــی. بــەم شــێوەیە ئــاش کەوتــەوە 
گــەڕ و ئاشــەوانەکە لــە دوورەوە چــاوی پێــی کــەوت و، بەپەلــە گەنمــی خــۆی هێنــا تــا 

بیهــاڕێ.
کــوڕە بچکۆلــەش ســەبەتەی خــۆی لــە کــۆڵ کــرد و بــەرەو دۆڵەکــە شــۆڕ بــووەوە.  
شــەوێکیان کــوڕە بچکۆلــە ســەبەتە پــڕ باڵەکــەی لە تەنیشــت خــۆی دانا. بەاڵم رەشــەبای 
ــای خــۆی کۆکــردەوە و،  ــز و توان ــرد هێ ــداران دەب ــی باڵ ــە باڵ ــەڕ کــە ئیرەییــی ب بەدف
بــوو بەزریانێکــی بەهێــز تــا توانــی ســەبەتە پــڕ باڵەکــە، کــە هەرگیــز بەتــاڵ نەدەبــوو، 
ــەی  ــەو بااڵن ــەو رۆژەوە ئ ــە ل ــاوە. بۆی ــاو دەری ــە ن ــی بدات ــێ و فڕێ ــەڵ خــۆی راماڵ لەگ

کــوڕە بچکۆلەکــە بوونــە شــەپۆلی نــاو دەریــا و بــەردەوام لــە هەوڵــی فڕینــدان.
ــەو  ــەر و هەمیشــە خەمــی ئ ــە ب ــی گرت ــەوە رێ ــە خەمباریی ــەوە کــوڕە ب ــر دوای ئ ئیت
باڵندانــەی بــوو کــە ناتوانــن بفــڕن. تــا رۆژێــک لــە رۆژان تووشــی کرمێکــی بچــووک 

هــات. کرمەکــە کــە ئــەوی بــە خەمبــاری دیــت دڵــی دایــەوە و گوتــی:
»کــوڕە بچکۆلــە خــەم مەخــۆ و گــوێ بــەو بااڵنــە مــەدە کــە لەدەســتت چــوون، تەنهــا 
بیــر لــەو ســروود و ئاوازانــە بکــەرەوە کــە دەتچڕیــن و لــەو باڵندانــەی کــە بــە یارمەتیــی 
تــۆ توانــای فڕینیــان پەیــدا کــرد، مەگــری بــا منیــش خەمبــار نەبــم، ئەوەتــا مــن چەنــد 

بچــووک و الواز و بێهێــزم بــەاڵم هەرگیــز ناگریــم.
کوڕە بچکۆلە سکی بەکرمەکە سووتا و گوتی:

»ئــای کرمــە بچکۆلــە چەنــد میهرەبانــی، لەبــەر خاتــری تــۆ ئیتــر گریــان بــە چاوانمــدا 
ــە هەمــوو باڵێــک  نایــەت، چەنــدم پــێ خــۆش بــوو جووتــە باڵێکــم پــێ دابایــت کــە ل

جوانتــر بوونایــە تــا تــۆش توانــای فڕینــت هەبووایــە، بــەاڵم بەداخــەوە باڵــم پــێ نەمــاوە«.
لــەو کاتــەدا گواڵڵەســوورە گوێــی لــە گفتوگــۆی نێــوان کــوڕە بچکۆلــە و کرمەکــە بــوو 

و، ئەویــش کەوتــە قســە و بــە کــوڕەی گــوت:
ــی  ــۆ کرم ــاڵ ب ــەرە ب ــەرەوە و بیک ــەڕ لێک ــم دوو پ ــەڕی گوڵەکان ــە پ ــوان، ل ــوڕە ج »ک

ــت«. هاوڕێ
ــەی  ــتی کرمەک ــە پش ــردەوە و ل ــوورەی لێک ــەڕی گواڵڵەس ــرد و پ ــی ک ــوڕە بزەیەک ک
ــاڵ و  ــەقەی ب ــە ش ــوان و دای ل ــی ج ــە پەپوولەیەک ــوو ب ــرم ب ــێوەیە ک ــەم ش ــدا. ب گرێ

ــڕی. هەڵف
دوای ئــەم رووداوە، ئێوارەیــەک کــوڕە باڵفرۆشــەکە نووســت و ماوەیەکــی زۆر زۆری پێ 
چــوو و بەئــاگا نەهــات، بــە ســەدان چۆلەکــە و پەپووســلێمان و کوندەبەبــوو و تووتــی لێــی 
کۆبوونــەوە و هــەر یەکــەو بەدەنگــی خــۆی بانگــی کــرد بــەاڵم کــوڕە هەڵنەســتا. تــا ئــەو 
کاتــەی باڵنــدەکان کەوتنــە پشــکنینی گیرفانەکانــی و جووتــێ باڵیــان تێــدا دۆزینــەوە کــە 
رەشــەبا لەبیــری کردبــوون. کــە باڵنــدەکان ئــەم جووتــە باڵەبــان دیتــەوە هەردووکیــان بــە 
پشــتی کــوڕە بچکۆلــە باڵفرۆشــەکەوە گرێــدا و، ئەویــش دەســتی بــە فڕیــن کــرد بــەرەو 

ئاســمانی شــینی بــێ کۆتایــی.
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پشیلە
بۆچی دەڵێن پشیلە حەوت رۆحە؟

زۆر جــاران دەڵێــن پشــیلە حــەوت رۆحــی 
ــە راســتی تەنیــا  هەیــە بــەاڵم ئــەوە دوورە ل
قســەیە، بــەاڵم پشــیلە زۆر جــاران لە شــوێنی 
زۆر بــەرزەوە خــۆی فــڕێ دەداتــە خــوارەوە 
بەهــۆی نەرمیــی قاچەکانــی هیــچ ئازارێکــی 
پــێ نــاگات و بەهۆیــەوە هاوســەنگی لەشــی 
دەپارێزێــت، بــەاڵم زۆر جــاران دەبینیــن 
ئۆتۆمۆبیــڵ لــە شــەقاما بەســەری دەکەوێــت 

یەکســەر گیــان لــە دەســت دەدات.

کانگارۆ
 

چۆن ناویان لە کانگارۆ نا؟
ــە گەشــتێکیاندا  ــا ل ــی ئەوروپ ــار دۆزەرەوان ــەم ج ــۆ یەک ب
بــۆ ناوچەیەکــی ئۆســترالیا چاویــان بــە گیانــەوەری کانــگارۆ 

کــەوت. 
ــەم  ــاوی ئ ــرد ن ــە ک ــە خەڵکــی ناوچەک ــیاریان ل ــە پرس ک
ــن دەڕوات؟  ــە پازپازێ ــە کــە ب ــە چیی ــە ســەیر و جوان ئاژەڵ
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە لــە وەاڵمــدا گوتیــان )کانــگارۆ( ئــەم 
وشــەیەش بــە ئوســتراڵی واتــا لــە پرســیارەکەت تــێ ناگــەم! 

ــە! ــاوی ئاژەڵەکەی ــگارۆ ن ــی کان ــان زان ــش وای دۆزەرەوانی
بۆیــە تاکــو ئێســتاش ناوەکــە لــە سەرانســەری جیهــان بــە 
»کانــگارۆ« باڵوبــۆوە و کــەم کــەس مانــای ســەرەکی ناوەکــە 

دەزانێــت کــە بریتییــە لــە »لێــت تێناگــەم«!

زانیاری

ئامادەکردنی: رێبین ئەمین
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لە بارەی نووسەرەوە:
نــاوم ئــاوا بــەدران ئەحمــەد حەبیبــە. 
تەمەنــم ١٠ ســااڵنە. لــە رێکەوتــی ٦ی 
لــە  کوردســتان  لــە   ١٩٩٨ تەمــووزی 
ــەدا  ــا بەرین ــەم دنی ــام ل ــووم. خولی ــک ب دای
کتێبــە. حــەز دەکــەم کتێــب بخوێنمــەوە 
لەبەرئەوەشــە  هــەر  بنووســم.  کتێــب  و 
کاتێــک گــەورە بــووم دەمــەوێ تــەواو وەک 
ــە نووســەرێکی ســەرکەوتوو.  ــم ب باوکــم بب
لــێ  حەزیــان  شــتانەی  لــەو  هەندێــک 
دەکــەم بریتیــن لــە: »دکتــۆر کــێ« ، کتێبــی 
ســەیر و ســەمەرە، ڕەنگــی مــۆر و هەروەهــا 
کەبــاب. حــەزم لــە خوێندنــەوە و نووســینی 
چیــرۆک و ســەماکردن و کارکردنــە لەســەر 
کۆمپیوتــەر. لــە تەمەنی ٦ ســاڵییەوە دەســتم 
ــەم  ــرۆک و یەک ــینی چی ــە نووس ــردووە ب ک
چیرۆکــم لەبــارەی ئــەو ئاژەاڵنــەوە بــوو، کــە 
ناچــار بــوون لــە دەســت ئاگرێکــی گــەورە 
هەڵێــن. خۆشەویســتترین کتێبەکانم بریتین 
لــە: »نهێنــی پەیامە ســەیرەکان« لە نووســینی 
مۆتەکــە«  »ئاکادیمیــای  بالیتــۆن،  ئێنیــد 
لــە نووســینی دیــن لــۆری و »ئاوریشــمە 
شــەکرینە« لــە نووســینی جەکۆلین ویلســۆن 
و »خانــووی تارمایییــەکان« لــە نووســینی ئان 

ــووڵ. تێرنب
ــی  ــەدا سوپاس ــەم دەرفەت ــە ل ــم خۆش پێ
ــەم و  ــی کتێبەک ــۆ چاپکردن ــەم ب ــم بک باوک
هەروەهــا خوشــکی گــەورەم )نــوا( بــۆ  ئــەو 

ــداوم. ــەی پێی یارمەتیان

ئاوا بەدران ئەحمەد حەبیب

گەشــتێک بــۆ پۆمپی

)رۆزی( دواییــن کۆنــە کتێبــی خــۆی لــە رفکەی 
کتێبەکانیــەوە هەڵگــرت. ڕۆژێکــی هەتــاوی بــوو 
و رۆزی خەریکــی یارمەتیدانــی باوکــی بــوو لــەو 
وردە فرۆشــییەی بڕیــار بــوو لە باخەکــەی خۆیاندا 
ســازی بــدەن. رۆزی کچێکــی ١٠ ســااڵنە. چــاوی 
ســەوزی شــینباوە و پرچــی درێــژی خورمایــە. لــە 
ــە نێزیــک  ــە الدێ، ل خانووێکــی ســپیی گــەورە ل
گۆالوێکــی گــەورە لەگــەڵ دایبابــی خۆیــدا دەژی.

)دێیــزی( باشــترین هاوڕێی رۆزی، گوتی »باشــە، 
ئەمانــە هەندێــک لــە کۆنــە لەیســتۆکەکانی تــۆن« 
ــە  ــتی رۆزی. کارتۆنەک ــە دەس ــەی دای و کارتۆنەک

ژمارەیەکــی کــەم بووکەڵــەی باربــی و بووکەڵــەی پەڕۆیــن و لەیســتۆکی ناواخــن لۆکــە و خانووێکــی بووکەاڵنــی تێــدا 
بــوو.

ــەم  ــەم بووکەڵەی ــە ئ ــرە ک ــە بی ــەت ل ــەو کات ــێ ئ ــی »ه ــوو، گوت ــە دەســت ب ــەی ل ــە پەڕۆینەک ــە بووکەڵ رۆزی ک
ــوو«. ــەردا ب ــووری لەب ــی س ــوو و جلێک ــی زەرد ب ــین و پرچ ــاوی ش ــرت؟ چ وەرگ

دێیزی گوتی: »با بیانبەینە دەرەوە بۆ باخەکە«.
لــە باخەکــە لــە ژێــر ســێبەری دار ســێوێکی جوانــدا مێزێکــی شــین هەبــوو. پــاش ئــەوەی کارتۆنەکانیــان لەســەر 
مێزەکــە دانــا، بەپلیکانەکانــدا بــەرەو هەورەبــان )بەیتوونە(کە ســەرکەوتنە ســەرەوە. لەکاتی ســەرکەوتنیان بــە پلیکاندا، 
پلیکانەکــە جیــڕەی لێــوە هــات. دەرگای هەورەبانەکەیــان کــردەوە و دەســتیان کــردە دانانــی جلوبەرگــە کۆنــەکان 

لەنــاو کارتۆنــدا. باوکــی رۆزی دەمێــک بــوو خەریکــی رێکخســتنی هەندێــک وێنــە و چوارچێــوە بــوو.
رۆزی گوتی: »باوە خەریکە وا کارتۆنمان نامێنی«.

باوکــی وەاڵمــی دایــەوە: »باشــە، کەواتــە مــن دەچــم لــە ماڵــی بەڕێــز فیلیپســی دراوســێ و خاتوونــی ژنــی، هەندێــک 
ــۆن دێنم«. کارت

ــە  ــە بەپلیکان ــک ک ــتێ کاتێ ــی ببیس ــی باوک ــی هەنگاوەکان ــی دەنگ ــتاش دەیتوان ــرا. رۆزی هێش ــەق، دەرگا داخ ت
جیڕەدارەکانــدا دەچــووە خــوارەوە. تــەواو پــاش ئــەوە، رۆزی لــە پشــتەوەی هەندێــک گەمــەی داریــن و قەنەفەیەکــی 
کۆنــی دادڕاوەوە، چــاوی بــە ڕووناکییەکــی زەردی پرشــنگدار کــەوت. رۆزی کــە قەنەفــە کۆنەکــەی ڕادەکێشــایەوە، 

گوتــی »دێیــزی وەرە یارمەتیــم بــدە«.
ــەاڵم زۆر  ــوو، ب ــوە ب ــی پێ ــی جوان ــی زێڕین ــوو و کڵۆم ــی ب ــەوە. ســندووقەکە قاوەی ــان دۆزیی ســندووقێکی گەورەی
زبــر دەهاتــە بەرچــاو. کلیلێکــی زەردی تــۆزاوی لەســەر ســندووقەکەدا بــوو. رۆزی دەســتی بــۆ کلیلەکــە بــرد، بــەاڵم 

دێیــزی رۆزیــی وەســتاند.
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دێیزی هاواری کرد: »نەکەی، کێ دەزانێ چیی تێدایە«.
رۆزی بە پەرۆشەوە هاواری کرد: »دەبێ بزانین چیی تێدایە«.

رۆزی، کلیلەکــەی، کــە بــە شــێوەیەکی سەرســوڕهێن گــران بــوو، هەڵگــرت و کردییــە نــاو کونەکەیەوە. بــە کرتەیەک 
ــە«.  ــە گران ــۆی، ئەم ــرد »ئ ــاواری ک ــەوە. ه ــە هەڵدات ــە گرانەک ــە دارین ــی دا دەمەوان ــەی هەڵســووڕاند و هەوڵ کلیلەک

دواجــار، رۆزی توانــی دەمەوانەکــە هەڵداتــەوە، بــەاڵم دەرکــەوت نــاوەوەی ســندووقەکە هیــچ شــتێکی تێــدا نەبــوو.
رۆزی، کــە بــرۆی خــۆی بەرزکردبــۆوە تەماشــای دێیزیــی کــرد »بینیــت، ئــەوە چ زیانێکــی هەبــوو؟ پێــم گوتــی...« 
بــەاڵم پێــش ئــەوەی رســتەکەی بەکۆتــا بینــی، رووناکییەکی زەردی ورشــەدار دەرکەوت، ورشــەدارتر لــە ڕووناکییەکەی 
ــاو  ــۆ ن ــەوەی بتوانــن هیــچ بکــەن، وەک گەســکێکی کارەبایــی ب ــاخ!« و پێــش ئ ــان کــرد »ئ پێشــوو. کچــەکان هاواری

ســندووقەکە لووشــدران. ئــەوان هــەر زیاتــر و زیاتــر بەنــاو ســندووقەکەدا دەچوونــە خــوارەوە. 

لــە دەوروپشــتی خۆیانــدا جگــە لــە ڕووناکییەکــی پرشــنگدار شــتێکی تریــان نــەدەدی. لــە چاوترووکانێکــدا 
گێژەڵووکەکــە و رووناکییــەکان نەمــان، کچــەکان بەربوونــەوە ســەر زەوییەکــی تــۆزاوی و سەرســوڕهێنی گــەرم. خێــرا 
لــە زەوییەکــە هەســتانە ســەر پــێ تــا تەماشــای یەکتــر بکــەن. هەســتیان کــرد دوای ئــەم هەمــوو گێژەلوولەیــە ســەریان 
زۆر دەســووڕێ. دێیــزی بەترســانەوە، پرســی »تــۆ باشــی؟«. رۆزی گوتــی »مــن باشــم، ئــەدی تــۆ؟«. دێیــزی کــە بــۆ 
ــە کوێیــن؟«. هەردووکیــان  یەکــەم جــار ســەیری دەوروپشــتی خــۆی دەکــرد، گوتــی: »منیــش باشــم. ئــەرێ ئێمــە ل
ســەیری ئەمــال و ئەوالیــان کــرد، ڕەوڕەوەی گالیســکەکان بەســەر شــەقامی بەردینــدا دەخوالنــەوە و خەڵکەکــە جلــی 
ڕۆمانــی و کراســی ئاودامانــی دەڵــب و ڕۆبــی ڕەنگاوڕەنگیــان لەبــەردا بــوو و لــەو نــاوە دەســووڕانەوە. لــە نــاکاو دێیــزی 
چــاوی بەچیایــەک کــەوت کــە زۆر دوور نەبــوو. لەســەر چیایەکــە تێبینیــی شــتێکی کــرد بــە گــڕکان دەچــوو، ئەمــەش 

بــووە هــۆی تۆقینــی.
دێیــزی کــە ئامــاژەی بــە چیــای ڤیســوڤیوس دەدا، قیژانــدی »رۆزی تەماشــای ئــەوێ بکــە«. رۆزی گوتــی »پۆمپیــی! 

ئێمــە لــە پۆکپییــن«.
رۆزی الڵ بووبــوو. زاری کرابــووەوە بــەاڵم وشــەی لــێ دەرنەدەهــات. لــەوە دەچــوو لــە هــۆش بچــێ. رۆزی زانیــی 
لــە پۆمپییــن، لەبەرئــەوەی لــە قوتابخانــە باســی پۆمپییــی زانیبــوو. رۆزی کــە زانــی لــە پۆمپییــە لــە ترســانە چۆکــی دادا. 
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دەســبەجێ پــاش ئــەوە کوڕێکــی گەنــج کــە ئامێرێکــی چەنگــی پــێ بــوو ڕاوەســتا و یارمەتیــی رۆزیی دا هەســتێتەوە 
ســەر پێــی خــۆی. رۆزی هەســتاوە و تەماشــای کوڕەکــەی کــرد، کــە جلێکــی ڕۆمانیــی شــینی لەبــەردا بــوو. چــاوی 
قاوەیــی و پرچــی خورماییــی تێــر بــوو. کــوڕە دەموچــاو بەزەییدارەکــە خــۆی پێشــکێش کــرد: »مــن سپارتاکۆســم و 

کــوڕی گەورەتریــن و ناودارتریــن ئاســنگەرم«.
رۆزی گوتی »من رۆزیم و ئەمەش دێیزییە« و ئاماژەی بەدێیزی دا.

ســپارتاکۆس کــە بــە گومانــەوە تەماشــای کچەکانــی دەکــرد، پرســی )) ئێــوە لــە کوێــوە هاتــوون و جلەکانتــان بــۆ 
وایــە؟ رۆزی و دێیــزی تەماشــای خۆیــان کــرد. رۆزی شــۆرتێکی کەتانــی شــین و قۆڵکۆرتێکــی زەردی لەبــەردا بوو، 

ــەی؟«. ــۆک ناک ــایەکی نەین ــۆت تەماش ــۆ خ ــی ب بۆچ
ســپارتاکۆس گوتــی »چــۆن وێــرای ...« بــەاڵم لەبەرئــەوەی هەمــوو شــتێک ڕەش داگــەڕا، قســەکەی پــێ بــڕا. ئــەوان 
ســەریان هەڵبــڕی و بینییــان هــەوری ڕەش خەریکــە ئاســمان دەتەنێتــەوە. خەڵــک لــە هەمــوو الیەکیانــەوە فرۆشــگە و 

دووکانەکانیــان دادەخســت و دەســتی منداڵەکانیــان ڕادەکێشــا و ڕایــان دەکــردە ژوورەوە.
سپارتاکۆس، کە هێشتا تەماشای ئاسمانی دەکرد، گوتی »خوایەل تووڕەن«.

رۆزی، کە ئێجگار ترسابوو، گوتی »مەبەستت چییە؟ کام خوایانە؟«.
ئینجــا لەنــاکاو گڕکانەکــە لەبــەر چاویــان تەقییــەوە و ئاگــراوی گەرمــی ســوور، بــۆ دامێنــی چیایەکــە چۆڕایــەوە. کاتــێ 
رۆزی لــە گڕکانەکــەی دەڕوانــی لــە ترســانە دەمــی بــەش بووبــووەوە. دەیتوانــی گوێــی لــە دەنگــی یەکێــک بــێ لــە 

دوورەوە بانگــی ئــەوی دەکــرد.

کەچــی دێیــزی پانتۆڵێکــی کەتانــی ڕەنــگ شــینی تــاری 
و قۆڵکورتێکــی شــینی کــراوەی لەبــەردا بوو.

پرســی:  بەرگریکارانــەوە  بەشــێوەیەکی  دێیــزی 
ــەر  ــی لەس ــەردوو دەستیش ــە؟« و ه ــان چییان »جلەکانم

لێــوی دانابــوون.
ــووڕەوە، گوتــی »خەڵکــی  ســپارتاکۆس بەئاوازێکــی ت
ــاو  ــە ن ــوە بێن ــە ئێ ــەن کچین ــەوە ناک ــەز ل ــی ح پۆمپی

ــاو«. ــە بەرچ ــی دێن ــوە وەک بیان ــە ئێ ــارەکەیان، ک ش
ــن؟  ــی دەچی ــە بیان ــە ب ــرد » ئێم ــاواری ک ــزی ه دێی
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ــن گــوڕ ڕای  ــی بەخێراتری ــەوە سپارتاکۆســی بین ــاوڕی دای ــزوێ. ئ ــی بب ــوو نەیدەتوان ــدە تۆقیب ــەو ئەوەن ــەاڵم ئ ب
ــوو. ــە چــاو ون دەب دەکــرد و ل

ــە  ــوو و ئەمیــش ڕووناکیی ــێ ب ــی ل ــەو شــوێنەی کــرد دێیزی ــزی هــاواری کــرد »رۆزی!«. رۆزی تەماشــای ئ دێی
ــای  ــوو. تەماش ــی ب ــان چ ــت زانیی ــەوەی دەمودەس ــن لەبەرئ ــچ بڵێ ــوو هی ــت نەب ــی. پێویس ــکەدارەکەی بین بریس
یەکتریــان کــرد و هەردووکیــان بــەرەو ڕووناکییــە ورشــەدارەکە ڕایــان کــرد. لــە نــاکاو پێــی خۆیــان بــەرز کــردەوە. 
لــەو کاتــەی نوقمــی نادیارییەکــە دەبــوون، ڕووناکیــی بــە بریســکە دەوری تەنیبــوون و بــەردەوام نوقــم دەبوونــەوە.
رۆزی چــاوی کــردەوە و خــۆی لەنــاو هەورەبانەکــەی خــۆی و لەتــەک دێیزیــدا دۆزییــەوە. تەماشــای دێیــزی کرد 

و هەمــان دەربڕینــی لــە ڕووی ئــەودا بینــی، یەکســەر زانــی ئــەوە خەون نەبــوو. باوەڕیــان نەدەکرد ئــەوەی ڕووی 
دا چــی بــوو. ڕووناکیــی نــاو ســندووقەکە هەرچەنــدە درەوشــانەوەکەی بــەرەو کــزی دەچــوو، بــەاڵم هێشــتاش 
بریســکەی دەدا و موگناتیســاوی بــوو. خێــرا ســندووقەکەیان داخســت و قفڵیــان دا. رۆزی کلیلەکــەی خســتە 
نــاو گیرفانــی خــۆی و گوتــی »بــا ئەمــە لــە نێوانــی خۆمانــدا بێــت. بــا وەک نهێنییــەک بیپارێزیــن، باشــە؟« دێیــزی 
ســەری لەقانــد و بــە شــێوەیەک لــە ســندووقەکەی ڕوانــی وەک ئــەوەی لێــی ترســابێ. بڕیاریان دا ســندووقەکە لە 
ژووری رۆزی بشــارنەوە. دێیــزی لــە هەڵگرتنــی ســندووقەکە بــۆ ژووری رۆزی، پارمەتیــی دا و ســندووقەکەیان 
لــە ژێــر تەختــی نووســتنەکەی رۆزیــدا شــاردەوە. پاشــان گەڕانــەوە بــۆ هەورەبانەکــە تاکــو هەندێــک کارتۆنــی 

کۆنــە یــاری و فلیــم و ســی دی هەڵگرنــەوە. باوکــی رۆزی هــاواری کــرد »کچینــە!«.
رۆزی وەاڵمــی دایــەوە »وا هاتیــن«. کاتێــک ئــەوان بــە خۆیــان و کارتۆنــەوە گەیشــتنە نــاو باخەکــە، باوکــی رۆزی 
لێــی پرســین »بــۆ ئەوەنــدە دوا کەوتــن؟« رۆزی گوتــی »هیــچ نەبــوو. خــۆ نەچووینــە پۆمپیــی!« باوکی رۆزی ســەری 

ڕاوەشــاند و دەســتی کــرد بــە بەتاڵکردنــی کارتۆنــەکان لەســەر مێزەکــە. کچەکانیش یەکســەر کەوتنــە پێکەنین.
ئــەو کاتــەی لــە پێکەنیــن وەســتانەوە، رۆزی ســەیری دێیزیی کــرد و بزەیان بــۆ یەکتر ســەندەوە. هەردووکیان 
بیریــان لــە ســندووقە پــڕ نهێنییەکــەی ژێــر تەختــی نووســتنەکەی رۆزی دەکــردەوە. دەیانزانــی، کــە دەرگای 
جیهانێکــی تــەواو نوێــی بــۆ ئاوەڵــە کــردوون تــا بیدۆزنــەوە. ئەمــە تەنیــا دەســپێکی سەرکێشــییە زۆرەکانیــان بوو.
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ســاڵوی گەرمــی دڵــی پڕ هومێــدی مەت پێشــکەش
ــمەرگە ــی پێش ــەی هەڤاڵ ــەردی واڵت ئ ــی ه پڵنگ

 
لە دەوری دەست و تفەنگت گەڕێم کە رۆژی خەبات
لــە ئاســتی هەڵمەتــی تیــژت چ ناگــرێ بەرگــە

 
ئەوێســتە تــۆی لــە شــەوی تــار مۆمــی هەڵگیرســاو
لەنێــو دڵــی شــەوەزەنگا وەکــو گڕێــک راســاو

 
خــاراوت بەدەســتی  ئــااڵ  راتشــەکاندووە  ــە  ک
دەگــەی لــە کۆســپ و بــوواران بــە هەســتی پــاراوت

 
ســاڵوی گەرمــی دڵــی پڕ هومێــدی مەت پێشــکەش
ــمەرگە ــی پێش ــەی هەڤاڵ ــەردی واڵت ئ ــی ه پڵنگ

 مەرزیە فەریقی

پێشمەرگە
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مزگێنی، خاڵە ئەحمەد کوڕێکتان بوو.

نەمردم من ئەگەر ئەمجارە
سیناریۆ: ئەمیر حاجی داود

نالی
١٨٠٠-١٨٧٣

١

سوپاس خوایە ساڵی ١٨٠٠ 
بۆ من بووە ساڵی خێر و خۆشی.

دوای چەند ساڵ
صدق اللە العظیم، زۆر شوکر خوایە 

ئەوە قورئانیشم ختم کرد.

پیرۆزە ئازیزەکەم، منداڵێکی زۆر جوانە. 
نازانم چ ناوێکی لێ بنێم.

پیرۆزە مەال خدر، ئەوە بڕوانامەی 
مەالیەتیشت وەرگرت.

ناوی لێ بنێ 
خدر.

خاڵە ئەحمەد 
پیرۆزتان 

بێت، هیوادارم 
منداڵێکی 

زیرەکی لێ 
دەربچێت.

چەند رۆژێکە شیعرم نەنووسیوە، 
خەریکە تەمەڵ دەبم.

مامۆستا شێخ محەممەدی ئیبنولخەیات
پرسیارێکم هەیە زۆر سەرنجی راکێشاوم.

مامۆستا شێخ عەلی مەال 
پرسیارەکەی بیرکاری

زۆر بەالمەوە ئاسان بوو.

نالی ئەوە بۆ کوێ 
دەچیت؟

دەچمە الی شێخ 
ئەواڵی خەرپانی

٢

٣
٤

٥

٦٧

٨
٩

١٠١١

١٢
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نالی الی پاشای بابان دانیشتووە
ئــەم تاقمــە مومتــازە کــەوا خاصەیــی شــاهن
ئاشــووبی دڵی مەملەکەتی و قەلبی ســوپاهن

نالی لە خەونا: 
وێنەی مەستوورەی شاعیری خەیاڵ

مەســتوورە کە حەســناو ئەدیبە بە حیســابێ
هاتە خەوم ئەمشــەو بە چ نازێک و عەتابێ

١٣١٤
حەبیبە گیان زۆری نەماوە ١٥

زەماوەندەکەمان بکەین

سالمی هاوڕێم ئەوە 
دەچم بۆ حەج، گەردنم 

ئازا بکە. 
بەاڵم پێم خۆشە یەکە بە 
یەکە هەواڵی میرنشینیی 

بابانم بۆ رەوانە بکەی.

١٦

نالی لە دەوری 
کەعبە دەسووڕێتەوە

)موددێکە کە هە 
گەردشی دەورانی 

سوپیهرم(
دەمێکە ئاوارەی نیشتمانم 
و دەسووڕێمەوە و ئێستا 

گەیشتوومەتە ئێرە.

١٧

سوپای عوسمانی هێرش دەکاتە 
سەر سلێمانی، خەڵک دەکوژن 

و ناوچەکە داگیر دەکەن.
١٨

نالی نامەی سالمی پێ دەگات
تازە ناگەڕێمەوە سلێمانی، لە شامەوە 

بەرەو ئەستەنبۆڵ بەڕێ دەکەوم.

ئەرێ کەسێک هەواڵی 
سلێمانی نازانێت؟

١٩

٢٠

ئەوە گەورە شاعیری کورد نالی 
لە ئاوارەیی سەری نایەوە

ساڵی ٢٠١٥
هەرچەندە نالی ١٤١ ساڵە مردووە، 
بەاڵم کارەکانی هەتا هەتایە لە دڵی 

کوردا دەمێنێتەوە.

٢٢

٢٢
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شلیک
بەهای پزیشکی شلیک:

l میوەیەکی دەوڵەمەندە بە خوێ 
کانزایییەکان، بە تایبەتی کالسیۆم 

و ئاسن و فسفۆڕ و ترشەڵۆکی 
لیمۆ و سێو، هەروەها دەوڵەمەندە 
بە ڤیتامینەکانی )A.B.C( زۆربەی 

ئەو شەکرەی تێیدایە لە جۆری 
)فرکتوز(ە، ئەمەش بەسوودە بۆ ئەو 
کەسانەی گرفتاری نەخۆشی شەکرە 

بوون، هەروەها یارمەتیدەریشە بۆ 
گەشەی منداڵ، هەروەها لە هەموو 

١٠٠ گرامێکی فراولەدا، %٩١ی 
ئاوە، نزیکەی %٠.٦١ی پرۆتین و 

%٠.٣٧ی چەورییە. 

سوودەکانی گیراوەی شلیک:
١. بەرگری لەش بەهێزدەکات.
٢. رێگری لە تووشبوون بە 

شێرپەنجە دەکات.
٣. جگەر و خوێن و زەرداوی 

گەدە پاکدەکاتەوە.
٤. گەاڵکانی بەسوودە بۆ نەهێشتنی 

هەوکردنی پووکی ددان.
٥. پلەی گەرمی لەش رێکدەخات و 

پارێزگاری لێدەکات.
٦. جەستە کارا و چاالک دەکات و 

پەڵەی سەر پێست الدەبات.
٧. بەسوودە بۆ چارەسەری 

هەوکردنی گەروو.
٨. بۆ چارەسەری کەمخوێنی 

بەسوودە.
٩. بۆ چارەسەری هەوکردن و برینی 

گەدە بەسوودە.
١٠. هەرسکردنی ئاسانە.

١١. دڵەڕاوکێ و نیگەرانی ناهێڵێت.

تەندروستی

ئامادەکردنی: ئەرسەالن رەحمان
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ــە  ــەر لەئێســتا ل ــەری ٣٥٠٠ ســاڵ ب ــە دەوروب ــە ل ــوون ک ــک ب ــەکان خەڵکانێ ــە دێرین یۆنانیی
ــە ناوچــە  ــەوان ل ــان، هەندێکیــش ل ــە دەژی ــدا ن ــە یۆنان ــا ل ــەوان تەنی ــەاڵم ئ ــان، ب ــدا دەژی یۆنان
گەلێــک لــە باکــورو باشــوور دەژیــان کــە ئێســتا ئێمــە تورکیــا و بولغاریــای پێدەڵێیــن. هەندێکــی 

ــوون. ــای ئیجــە ب ــی دەری تریشــیان دانیشــتووی دوورگــە بەردەاڵنییەکان
ـ ژمارەیەکــی زۆر لــە یۆنانییــەکان لەڕێگــەی زەریــاوە بــەرەو ئەفریقیــای باکــور، تورکیــا، ئیتاڵیا 
ــەوە و دەســتیانکرد  ــان دۆزیی ــدەری گونجاوی ــە بەن ــەوان کۆمەڵ ــڕۆ چــوون، ئ و فەرەنســای ئەم
بەدروســتکردنی خانــوو هەروەهــا کۆمەڵــە شــارێکی تــازە و هەروەهــا زەوییەکانــی دەوروبەریــان 

کێــاڵ.
ـ ٥٠٠ ســاڵ پێــش لەدایکبوونــی مەســیح، ناوچــەی دەســەاڵتدارێتی یۆنــان گــەورە و دەوڵەمەند 
ــە  ــڕۆ ل ــای ئەم ــا تورکی ــتاوە ت ــای ئێس ــە فەرەنس ــاوا ل ــە رۆژئ ــەی ل ــوو، پانتایییەک ــز ب و بەهێ

ــوو. ــدا فراوانب رۆژهەاڵت

ڕۆمییــەکان لەبنەڕەتــدا خەڵکــی رۆم بــوون، ئەوان لەنزیکەی ٢٠٠٠ ســاڵ لەمەوبــەر ئەوەندە 
ــا  ــەکان ت ــان، رۆمیی ــی دەوروبەری ــی زەوییەکان ــوون کــە دەســتیان کــرد بەداگیرکردن بەتواناب
١٠٠ ســاڵ دوای لەدایکبوونــی مەســیحیش حوکمڕانیــی ئیمپراتۆرێکــی زۆر گەورەیــان دەکــرد 

و لەبەهێزتریــن خەڵکانــی جیهانــی کــۆن بــوون.
ـ بەپێــی ئەفســانەیەکی کــۆن، شــاری رۆم، پیاوێــک بەنــاوی )رومولــوس( دروســتیکردووە، 
دایــک و باوکــی ئــەو و بــرا دووانەکــەی )رمولوســیان( فڕێــدا گورگێــک پارێــزگاری لێکــرد.
ـ بەشــە جیاکانــی ئیمپراتــۆری رۆم ئاووهــەوای جیــاوازی هەبــوو، لە میســر کــە هاوینی گەرم 

و ســووتێنەری هەبــوو رۆمییــەکان لەبــەر گەرمای زۆر، هێــز و توانای خۆیان لەدەســتدەدا.
ــەم  ــا شــوانییان دەکــرد، ئ ــی، سویســرا و باکــوری بەریتانی ــی ئەلپ ــەوان لەچیاکان ــەاڵم ئ ـ ب

ــوون.  ــۆری رۆم ب ــوێنی ئیمپرات ــاردترین ش ــوێنانە س ش

ئامادەکردنی: فەوزیە مەنمیئامادەکردنی: فەوزیە مەنمی

یۆنانییــە دێرینــەکان 
چ کەســانێک بوون؟

ڕۆمەکان 
چ کەســانێک بوون؟
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ــەڵ  ــد لەگ ــتی زەماوەن ــان( ویس ــاە جیه ــدی )ش ــازادەی هین ــەی ش ئەوکات
)ئەرجومانــد بانــو(ی شــۆخ و شــەنگ بــکات باوکــی ئیمپراتــۆری دوودڵ بــوو 
پێــش ئــەوەی رازی بێــت. چونکــە کوڕەکــەی کــوڕی گــەورەی باوکــی بــوو 
ــاو  ــوو لەن ــەاڵم بووکەکــە یەکێکــی ئاســایی ب ــوو. ب وە شــازادەی جێنشــینی ب
خەڵــک کچــی دەوڵەمەنــد و خانــەدان و پاشــاکان نەبــوو بــۆ ئــەوەی خواســتی 
ئیمپراتــۆری بپارێزێــت لەکاتــی هاوســەرگیری. پــاش تێپەڕبوونــی پێنج ســاڵ، 
ــتێرەکانیان  ــان و ئەس ــە بورجەکانی ــد ک ــەکان رایانگەیان ــک ئەستێرەناس کاتێ
پشــتگیری هاوســەرگیرییەکەیان دەکــەن لــە کۆتاییــدا ئیمپراتــۆر رازی بــوو. 
لــە ئاهەنگــی هاوســەرگیرییەکەیان ســەری بــووک بەزنجیرێــک لــە مــرواری 
رازاندرایــەوە وە نــاوی )مومتــاز محــەل(ی پێبەخشــرا واتــە ئــەو خانمــەی کــە 

کۆشــک هەڵیبــژاردووە و جیایکردۆتــەوە.

ــەنگەکەی  ــۆخ و ش ــە ش ــان( و ژن ــاە جیه ــازادە )ش ــەم ش ــااڵنێکی ک ــۆ س ب
وتەکانــی  بەخێرایــی  پاشــان  دەژیــان.  بەخۆشــی  محــەل(  )مومتــاز 
ــە درۆ و  ــۆر دەیویســت ب ــی ئیمپرات ــەوە. ژن ــە درۆ خرای ئەستێرەناســەکان ب
بوختــان نێوانیــان تێــک بــدات. چەنــد پیاوماقوواڵنێــک ئیمپراتۆریــان تــووڕە 
دەکــرد بــۆ ئــەوەی وابــکات شــازادە )شــاە جیهــان( لــە جێنشــینی ال ببــات. 
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو ئارامگرتنــەی )مومتــاز محــەل( لــەو چااڵنــەی کــە بــۆی 
ــۆر و  ــوان ئیمپرات ــی نێ ــە تێکدان ــەرکەوتن ل ــڕەکان س ــدرا، پیالنگێ هەڵدەکەن

ــازادە. ش

ــی کــرد کــە پاســەوانەکان دوای شــازادە )شــاە جیهــان(  ــۆر فەرمان ئیمپرات
ــاز محــەل(  ــااڵن )مومت ــی هەشــت س ــتگیرکردنی، بەدرێژای ــۆ دەس ــەون ب بک
ــە شــوێنێکەوە  ــتان ل ــە شــارەکان و بەشــەکانی هیندس ــەی ل ــەڵ مێردەک لەگ
دەچوونــە شــوێنێکی تــر بــێ ئــەوەی لــە ماڵێــک یــان لــە کۆشــکێک جێگیــر 
ــۆ جێگــە  ــوو ب بــن. کاتێــک ئیمپراتــۆ کۆچــی دوایــی کــرد شــەڕ دروســت ب
گرتنــەوەی. پــاش ئــەوەی شــازادە لەســەر تەخــت دانیشــت توانــی بەزانایــی 
ــاری  ــۆی. دی ــاڵ خ ــە پ ــەی بخات ــە میللەتەک ــێکی زۆر ل ــەی بەش و دانایییەک
ــی  ــەو بەندکراوەکانیش ــەکان، ئ ــەکان و بێوەژن ــێ باوک ــە ب ــۆ منداڵ ــوو ب داناب

ــی. ــۆر گرتبوون ــازاد کــرد کــە ئیمپرات ئ

بــەاڵم )مومتــاز محــەل( کاتێــک خەریــک بــوو هەســت بــە حەســانەوە بــکات 
لــەو دەربەدەریانــەی کــە دیتبــووی لەپــڕ ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد لــە ســاڵی 

١٦٣٠ کاتێــک منداڵــی چواردەهەمینــی بــوو.

ــە  ــی ب ــوو ژیان ــان( هەم ــاە جه ــۆر )ش ــەی ئیمپرات ــی، مێردەک ــاش مردن پ
خەمبــاری و دڵشــکاوییەوە بەســەر بــرد. چونکــە دڵســۆزی و توانــای ژنەکــەی 
بیــر دەکەوتــەوە لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەی لەگەڵــی بــوو لــەو دەربەدەریانــە، 
بڕیاریــدا بیــرەوەری پــاک رابگرێــت بــەوەی کۆشــکێکی گەورەی بۆ دروســت 
بــکات کــە خەڵکانێــک بــۆی بچــن. بەدرێژایی بیســت ســاڵ زیاتــر دەخایەنێت 
ــی بیناســازی کۆشکەکەشــدا  ــە دروســتکردن و بەکارهێنان بەدروســتکردنی. ل
زیاتــر لــە بیســت هــەزار وەســتا و ســەدەها ئەندازیــار و هونەرمەنــدان کــە لــە 

واڵتانــی ئیســالمی جیــاواز بانگهێشــتی کردبــوون بەشــداربوون.

شاژن 
بــە مەمەر 
دەناسرێت
ئامادەکردنــی: ژوار رەفیــق
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لــە ناوەڕاســتی گۆڕەپانــی شــاری )ئیجــرا( لــە هیندســتان، ئیمپراتــۆر )شــاە جیهــان( بــۆ ژنــە 
ــا  ــی دروســتکرد. ناویشــی لێن ــن کۆشــکی جیهان ــە جوانتری ــاز محــەل( یەکێــک ل کۆچکردووەکــەی )مومت
)تــاج محــەل( لــە پەنــا جوانیــی بیناســازی و نەخــش و نیــگاری دیوارەکانیــدا. فەرمانیکــرد بــە دروســتکردن 
ــۆر  ــی خ ــە گەرمی ــە ب ــوورەکان ک ــی ناف ــاو فڕێدان ــۆ ئ ــدا ب ــە زەوی ــاواز ل ــاوی جی ــی ئ ــەوەی هێڵ و کردن
کاردەکــەن، لەبەرئــەوەی هەمــوو دیوارەکانــی لــە مەڕمــەڕی رووپــۆش بــە بــەردی رەنگاوڕەنگــی گرانبەهــا 
دروســتکراون، ســەیرکەران وەک پارچەیەکــی گــەورەی خشــڵ دەیبینــن کاتێــک لەژێــر رووناکــی خــۆردا 
دەدرەوشــێتەوە. هــەروەک پارچەیــەک زیــوی نایــاب دەدرەوشــێتەوە کاتــێ شــەوقی مانگــی بەردەکەوێــت 

لــە شــەودا. 

ــە  ــە ل ــدا و یەکێک ــە جیهان ــتیارییە ل ــوێنەکانی گەش ــن ش ــە بەناوبانگتری ــتاش ل ــا ئێس ــەل( ت ــاج مح )ت
سەیروســەمەرەکانی جیهــان. لەبــەر گەورەیــی بیناســازییەکەی، بــاس دەکرێــت دەڵێــن کاتێــک کارکــردن 
تــەواو بــوو و ئیمپراتــۆر زانــی لێکردنــەوەی ئــەو ئامێرانــەی کــە بــۆ وەســتان و دروســتکردنی گومبــەزەکان 
ــی  ــی، بەخێرای ــۆ خۆیەت ــەوە ب ــێک لێیبکات ــد هەرکەس ــت رایگەیان ــااڵنێک دەخایەنێ ــد س ــوو چەن داندراب
خەڵکــەکان کۆبوونــەوە لــە چــواردەوری هیندســتان بــەم جــۆرە بــە چەنــد رۆژێکــی کــەم تــەواو بــوون و 
هیندییــەکان ئــەم چیڕۆکــە بەســیمبولی وەفایــی لەنێــوان پیــاو و ژنەکــەی دادەنێــن، نــاوی )شــاە جیهــان( 
لەنــاو پیاوانیانــدا بەربــاڵوە، نــاوی خێزانــە بەوەفاکەشــی کــە یــادەوەری هــەر لەبیــر دەمێنێتــەوە بەمەڕمــەڕ 

ــان. ــوان ئافرەتانی ــاز محــەل( لەنێ )مومت
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زیرەکترین نۆ منداڵ 
لە جیهاندا...

ئامادەکردنی: رەزا شوان

• زۆر دانا و زانا و بیرمەند و نووسەر و هونەرمەند و وەرزشوان و ئاشتیخواز و 
تێکۆشەر و داهێنەری زیرەک و بلیمەت لە بوارە جیاوازەکانی ژیاندا هەڵکەوتن و، ناو و 

ناوبانگییان دەرکرد و ناسران و، بە ئەوپەڕی رێزەوە ناویان لە )تۆماری کەڵەناودارانی 
جیهان( دا تۆمارکرا و الپەڕە زێڕینەکانی مێژووی مرۆڤایەتیش لە باوەشی گرتن.. 

شایانی ئەوەن کە تا هەتایە بەنەمری بمێننەوە.. بوونە مایەی رێز و شانازیش بۆ گەل و 
واڵتەکانیان.

• ئێمە ئەمجارەیان باسی کەڵەناودارە گەورەکانی )بە تەمەن گەورە( ی جیهان ناکەین.. 
بەڵکو بە کورتی باسی )زیرەکترین و بەهرەمەندترین نۆ مندااڵن لە جیهاندا( دەکەین، 

کە لە توانا بەدەرن و هەریەکەیان لە بوارێکدا هەڵکەوت و دەرکەوتن.. نۆ منداڵی 
بلیمەتی لە رادەبەدەر.. بێ گومان ئەم منداڵە بلیمەتانە داهاتوویەکی مەزنیان دەبێت.. 

یەکێک لەو زیرەکترین مندااڵنەش خونچەگوڵێکی کوردە کە ناوی )بەفـرین کەریـمی( 
یە، لە واڵتی نەرویج دا دەژی.. ئەو نۆ مندااڵنەش ئەمانەن:  

١ـ ئەلیتا ئەندریا:
بە بچووکترین کچە 

هونەرمەندی شێوەکاری 
جیهان دەزانرێت، ئەلیتا لە 
تەمەنی دوو ساڵیدا، چەند 

وێنەیەکی رەنگاوڕەنگی نایاب 
و جوانی کێشا.. تابلۆکانیان 

خستە پێشانگایەکی هونەریی 
بە ناوبانگەوە.. جێی سەرنج و 
لەم )لیستی زیرەکترین مندااڵن لە جیهان(دا تۆمار بکرێت.بۆیە ئەلیتا شایانی خۆیەتی کە وەکو منداڵێکی زیرەک بەدەر ناوی سەرسوڕمانی بینەران بوون.. 

•

•

•

•

٢ـ جادلین سمیس: 
کوڕی ئەکتەری سینەمایی بە ناوبانگ )ویل 

سمیس(ە، ئەم کوڕە منداڵە لەگەڵ باوکیدا، لە 

فیلمی )گەڕان بە دوای شادی(دا، بەشداری 

کرد و رۆڵی پاڵەوانێتی لەم فیلمەدا هەبوو، بە 

هۆی رۆڵی سەرکەوتووی )جادلین(ەوە.. ئەم 

فیلمە زۆرترین داهاتی بە دەست هێنا.. هەروەها جادلین پاڵەوانی فیلمی )کوڕە کاراتێکە(ش بوو 

کە لەالیەن ئەکتەری بە ناوبانگی جیهانی )جاکی شان(ەوە راهێنرابوو.. جادلین بەشێوەیەکی زۆر 

سەرسوڕهێنەر رۆڵەکەی ئەنجام دەدا.

ئەو بەرنامەیەیان دەکرد، کە ئیلینا پێشکەشی دەکرد.گوێگرەکانی دەکرد.. خەڵکێکی زۆر هەفتانە چاوەڕێی پێشکەشکردنی میانەی بەرنامەکەیەوە راستەوخۆ ئامۆژگاریی هەزاران بینەران و تەلەفزیۆندا پێشکەش دەکرد.. کە لە و هۆشیارکردنەوە( ی هەفتانەی لە بەرنامەیەکی راستەوخۆی )ئامۆژگاری زمانێکی شیرین و، بە روویەکی گەشەوە، حەوت ساڵیدا، بە شێوەیەکی جوان و بە تەلەفزیۆنییە لە جیهاندا.. کە لە تەمەنی بچووکترین پێشکەشکەری بەرنامەی ٣ ـ ئیلینا سمیس: 

٤ ـ  ئەکرێت جایسواڵ: 
ئەکرێت جایۆ کە بە )ئەکرێت 

جایسواڵ( ناسراوە.. بە )زیرەکترین 

منداڵی جیهان( ناودەبرێت.. ئەکرێت 

کوڕێکی هیندییە، تێکڕای زیرەکی 

گەیشتە )١٤٦( پلە.. ئەکرێت لە 

تەمەنی )حەوت ساڵ(یدا، نەشتەرگەرییەکی گرنگ و گەورەی ئەنجامدا.. 

لە تەمەنی )یانزە ساڵ(یشدا، هێندەی نەمابوو کە چارەسەری شێرپەنجە 
بدۆزێتەوە.
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•

•

•

•

)پشتێنی رەش(ی لە هونەری کاراتێدا وەرگرت.دا هەبوو، بەڵکو لەبەر ئەوەی لەو تەمەنەدا خەاڵتی سینەمایی رۆڵی سەرەکی لە فیلمی )الست ئایەربێندەر( تەمەنی هەشت سااڵندا وەکو ئەکتەرێکی بە توانای زیرەکترین مندااڵنی جیهان(دا هەر ئەوە نییە کە لە هۆی تۆمارکردنی ناوی نەوا رێنجەر لە )تۆماری ٩ ـ نەوا رێنجەر: 
 

٥ ـ کیلۆپاترا ستران: 
بە بچووکترین ئەستێرەی هونەری 

گۆرانی لە جیهاندا ناسرا.. ئەم 
خونچە گوڵە لە تەمەنی )سێ 
ساڵ(یدا، یەکەمین ئەلبوومی 

گۆرانییەکانی خۆی تۆمار کرد و، لە 

گەلێ لە واڵتانی جیهاندا باڵوکرایەوە.. کیلۆپاترا بچووکترین هونەرمەندە لە جیهاندا، کە زیاترین 

پارەی لە فرۆشتنی سیدیی گۆرانییەکانی دەسکەوت، ژمارەیەکی پێوەری جیهانی لە ناوبانگ و لە 

دەسکەوتدا بەدەست هێنا.. هەروەها کیلۆپاترای سترانبێژ، بچووکترین هونەرمەندە لە جیهاندا، 

کە لە تەمەنی سێ ساڵیدا، بۆ ماوەی دوو کاتژمێر بەبێ وەستان و پشوودان.. لەسەر شانۆدا، بە 

ئامادەبوونی خەڵکێکی یەکجار زۆر گۆرانی پێشکەش کرد.. بچووکترین گۆرانبێژیشە کە خەاڵتی 

)ئێم تی ڤی(یان پێ بەخشی، لە ریزبەندی هونەرمەندەکانی واڵتەکەشیدا، بە یەکەمین هونەرمەند 
تۆمارکراوە.

٦ ـ کاتیا ترۆشیڤا: 
کچۆڵەیەکی ئێسک سووکی رووسییە، 

ئەمساڵ تەمەنی سیانزە ساڵە و، لە پۆلی 
حەوتەمی قوتابخانەی بنەڕەتیدایە.. 

کاتینا لە سەرەتای ئەمساڵدا )٢٠١٤( 
دا، نموونەی خێراترین کەشتی ئاسمانی 
دروست کرد و، ناوی لێناوە )ئەستێرەی 
زەوی(، کە جێی سەرسوڕمانی زانایانی 
بواری ئاسمانین.. بۆچوونی زانایان تا 
ئەمڕۆ ئەوەیە، کە خێراترین رۆکێت و کەشتی ئاسمانی دەتوانێت بە )٥٠( هەزار ساڵ 
ئینجا بگاتە یەکێک لە ئەستێرە نزیکەکان لە زەوییەوە.. بەاڵم ئەم کەشتییە داهێنانەی 

کاتیا دەتوانێت بە )٤٢( ساڵ بگاتە ئەستێرەیەکی نزیکی زەوی.. کاتیا ترۆشیڤا لە بارەی 
کەشتییەکەی خۆیەوە دەڵێ: » کەشتییەکەم خێرایییەکی زۆر لە رادەبەدەری هەیە.. لە 

هەموو ئەو رۆکێت و کەشتییە ئاسمانییانەی تا ئێستا دروست کراون چەندین جار خیراتر 
و تیژترە.

٧ ـ سیسیلیا کاسینی: 
خونچەگوڵ سیسیلیا، بچووکترین 

دیزاینسازی جلوبەرگی ژنانە لە جیهاندا، 

ئەم نەشمیلەیە لە تەمەنی )یانزە ساڵ(یدا، 

ناوی لە لیستی )بە ناوبانگترین مندااڵنی 

جیهان(دا تۆمارکرا، لەم دوایییەدا سیسیلیا 

کۆمەڵێک مۆدێل تازەی جلوبەرگی ژنانی 
لە نیویۆرک نمایش کران.

•

٨ـ  بەفرین کەریمی: 
خونچەگوڵ )بەفرین شادۆست کەریمی(، لە رۆژی )٢٦ / 
٦ / ١٩٩٨( ز، لە شاری کەالر لە باشووری کوردستاندا، 
لە خێزانێکی کورد و کوردستان پەروەر لە دایک بووە. 

دایک و باوکی خەڵکی ناوچەی کرماشانن لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان، ئێستا ئەم خێزانە کوردەمان لە شاری )ئۆسڵۆ( 

ی پایتەختی نەرویج پەنابەرن.. تەمەنی بەفرین چوار سااڵن بوو 

هاتنە نەرویج. بەفرین بە ماوەیەکی زۆر کورت لە باخچەی ساوایاندا، بە قسەکردن و بە خوێندنەوە و نووسین و 

پێرفێکت فێری زمانی نەرویجی بوو.. بەفرین لە تەمەنی )هەشت ساڵ(یدا چەند شانۆگەرییەکی بە زمانی نەرویجی 

نووسی و، لەسەر شانۆی قوتابخانەکەیاندا نمایش کران.. هەر لەم تەمەنەوە، تا ئەمڕۆ لە زۆربەی ئاهەنگ و بۆنە 

کوردییەکان و جەژنی نەورۆز و لە یادی هەڵەبجە و ئەنفالدا.. لە شاری ئۆسڵۆدا، بە زمانی نەرویجی وتە و پەخشانی 

پێشکەش کردووە و، سەرنجی هەمووانی راکێشاوە.. بەفرین بە کورد و کوردستان پەروەرەی ناسراوە، شانازیش 

بۆ باوک و دایکی دڵسۆزیان دەگەڕێتەوە، کە بە کوردایەتی و خۆشەویستی بۆ کوردستان گۆشیان کردووە.. لە 

تەمەنی )دە ساڵ(یدا بە زمانی نەرویجی رۆمانێکی نووسی و، لە ساڵی )٢٠١٠( دا چاپی کرد، رۆمانەکەشی لەژێر 

ناوی )ماریا و زڕدایکەکەی( دایە، کە باس لە کێشەیەکی ئەمڕۆی ئەوروپی، بەڵکو کێشەیەکی جیهانیشە، کە 

دایک و باوک لە یەک جیادەبنەوە، منداڵەکانیان دەبنە قوربانی و باجی ناکۆکیی نێوان دایک و باوکیان دەدەنەوە، 

سەرگەردان و بێ دەرتان دەبن و، سۆزی دایک و باوکیشیان کاڵ دەبنەوە، لەوانەشە بکەونە ژێر دەستی 

زڕدایکەوە، دەبیت چارەنووس و دواڕۆژی ئەم مندااڵنە بەچی بگەن.. بە چ الیەکدا بکەون..؟ بەفرین رۆمانەکەی 

بە زمانێکی پاراو و پەتی و ناسکی نەرویجی و، بە شێوە و فۆرمێکی ئەدەبی زۆر رێک و جوان داڕشتووە.. بۆتە 

مایەی سەرنجڕاکێشان و سەرسوڕمانی خوێنەرانی نەرویجی.. کە منداڵێکی کورد لە تەمەنی دە سااڵندا رۆمانێکی وا 

جوان و، بە زمانی نەرویجی بنووسێت.. لە الیەن گەلێ کەس و الیەنی نەرویجی و کوردی ناسراوەوە، ئافەرینێکی 

زۆر و دەستخۆشیان لێ کرد.. بەفرین لە تەمەنی )یانزە ساڵ(یدا، رۆمانی دووەمیشی لە ژێر ناوی )خەونێکە و دێتە 

دی( هەر بە زمانی نەرویجی نووسیوە.. نیاز وابوو لە ساڵی )٢٠١١( دا، چاپ بکرێت.. بەاڵم لەبەر کێشەی ئابووری 

چاپ نەکراوە. بەفرین کەریمی ئەندامی )کۆمەڵەی مندااڵنی کوردـ  لە نەرویج(، ئەندامی دەستەی نووسەرانی 

گۆڤاری )کوردیلەکان(یشە، کە بە زمانی نەرویجی نووسینەکانی خۆی لەم گۆڤارەدا باڵودەکاتەوە.. تا ئێستاش چەند 
چیڕۆکێکی بە نەرویجی نووسیوە و باڵوی کردوونەتەوە.

بەفرین ئێستا لە )پۆلی دە(دایە، نمرەکانی لە هەموو وانەکاندا لە لە شەشدا شەشن، واتا سەد لە سەدن، ساڵی 
داهاتووش دەچێتە، قۆناغی ئامادەیییەوە.

)پیاژە( لە بارەی زیرەکی مندااڵنەوە دەڵێ: 
»منداڵ فەیلەسووفێکە، لە رێی تاقیکردنەوەوە جیهانی دەوروبەری دەناسێت«.
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نێچیــر و راوچی
بــە گێڕانەوەی: شــاگاهیراتا
بــۆ فارســی: بیــژەن نامجۆ

لە فارســییەوە: جەبار ســابیر

لــە زەمانــی زوودا راوچییــەک هەبــوو راوی باڵنــدەی دەکــرد و لــە بازاڕ دەیفرۆشــتن. 
ــی گونجــاوی  ــەو جێگەیەک ــردن. ئ ــۆ راوک ــاڵ چــووە دەرێ ب ــە م ــک راوچــی ل رۆژێ
ــە پشــت  ــا، پاشــان ل ــە تەنیشــتییەوە دان ــەوەو چەشــەیەکی ل ــەوە، داوکــەی نای دۆزیی
تاشــەبەردێکەوە خــۆی شــاردەوە. کــە چەنــد کاتژمێرێــک تێپــەڕی، هەڵۆیــەک کــە بــە 
ئاســماندا دەفــڕی، چــاوی بــە چەشــەکە کــەوت، دانەوییــەوە تــا چەشــەکە هەڵبگــرێ، 

بــەاڵم داوەکــەی نەبینــی و قاچــی لــە دەمــی داوەکــە گیــر بــوو.

هەڵــۆ تێگەیشــت گیــری خــواردووە و ئیتــر ناتوانــێ بفــڕێ. لــەو کاتــەدا یەکســەر 
ــە دەرێ. ــە پشــت تاشــەبەردەکەوە دەرپەڕیی راوچییەکــە ل

راوچــی دەیویســت هەڵۆکــە لەگــەڵ خــۆی بەرێــت بــۆ بــازاڕ و بیفرۆشــێت. بــەاڵم 
هەڵــۆ کەوتــە گریــەو زاری و بــە پاڕانــەوەوە بــە راوچــی وت: )ئــەی پیــاوی راوچــی! 
بەزەییــت بــە منــدا بێتــەوە. بێچــووە چکۆلەکانــی مــن، لــە هێالنــەدا تەنیان. مــن هاتووم 

خۆراکیــان بــۆ بــەرم. گــەر نەگەڕێمــەوە ماڵــێ، بێچووەکانــم لــە برســان دەمــرن.(

کابرای راوچی دوای تۆزێک بیرکردنەوە، دڵی بۆ هەڵۆ سووتاو بەرەاڵی کرد.
هەڵۆکــە خــۆی بینــی بەرەاڵبــووە باڵــی لێکــداو بــە ئاســمانی شــیندا فــڕی و رۆیشــت. هــەروا 
کــە باڵــی لێکــدەدا و دەڕۆیشــت، بــە خــۆی وت: )راوچییەکــی چەنــد بــاش و میهرەبــان بــوو. 
ئــەو دڵــی بــە حاڵــی مــن ســووتاو ئــازادی کــردم، دەبێــت منیــش لــە دەرفەتێکــی گونجــاودا 

قەرەبــووی چاکــەی ئــەو بکەمــەوە و یارمەتــی بــدەم.(

راوچــی رۆیشــت و رۆیشــت تــا گەیشــتە شــاخێک. ئــەو لــە ژێــر تاشــەبەردێکدا دانیشــت تــا 
پشــوو بــدات و نانەکــەی بخــوات، دواتــر بچێتــە دوای نێچیــر.
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راوچــی بیــری دەکــردەوە گــەر بــە دەســتی بەتــاڵ بچێتــەوە ماڵــێ چــی دەبێــت. ئــەو ئومێــدەوار بــوو 
ــردەوە  ــە دەک ــری ک ــە بی ــەروا ک ــەوە. ه ــاش بدۆزێت ــی ب ــوەڕۆ، نێچیرێک ــی نی ــی نان ــە دوای خواردن ک
ــە  ــا. هــەر کــە یەکەمیــن پــارووی خســتە دەمییــەوە. بینــی هەڵۆکــە ب ــە هەگبەکــەی دەرهێن نانەکــەی ل

ــەرەو ئــەو دێــت. خێرایــی ب

کتوپڕ هەڵۆ دانەوییەوەو چنگی لە نانەکەی گیر کرد و بردی.
ــەو زۆر  ــۆدا رایکــرد. ئ ــە دوای هەڵ ــە خێرایــی ب ــوو، هەســتاو ب ــە دەســت داب راوچــی کــە نانەکــەی ل
بێتاقــەت و تــووڕە بــوو لــەو کارەی هەڵــۆ. هــاواری کــرد: )ئــەی هەڵــۆی ناڕەســەن! مــن تــۆم ئــازاد کــرد، 

بــەاڵم تــۆ خواردنەکــەی منــت دزی! ئایــا وەاڵمــی چاکــەی مــن بــۆ تــۆ ئەمەیــە؟!(

کتوپــڕ لــە هەمــان ســاتدا، تاشــەبەردێکی زۆر گــەورە کــە لــە ســەر شــاخەکەوە هەڵکەندرابــوو، رێــک لــە  
و جێیەکــەوت کــە راوچــی دانیشــتبوو و نانەکــەی دەخــوار. بەردەکــە هێنــدە گــەورە بــوو گــەر بکەوتایەتــە 

ســەر راوچــی، هەپــروون بــە هەپروونــی دەکــرد.

ــەوی  ــەی ئ ــۆ خواردنەک ــی هەڵ ــتبوو بۆچ ــتا تێگەیش ــا. ئێس ــە، زۆر ترس ــەم دیمەن ــی ئ ــە بینین ــی ب راوچ
ــی:  ــوو، وت ــۆی بردب ــەی خ ــە هەڵ ــەی ب ــە پ ــی ک ــووە. راوچ هەڵگرت

)بمبوورە هەڵۆ گیان! تۆ گیانی منت قوتار کرد. تۆ قەرەبووی خۆشەویستییەکەی منت کردەوە!(
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ئەم رۆژی ساڵی تازەیە نەورۆز هاتەوە
جەژنێکی کۆنی کوردە بە خۆشی و بە هاتەوە

چەند ساڵ گوڵی هیوای ئێمە پێ پەست بوو تاکو پار
هەر خوێنی الوەکان بوو گوڵی ئاڵی نەوبەهار

ئەو رەنگە سوورە بوو کە لە ئاسۆی بڵندی کورد
مژدەی بەیانی بۆ گەلی دوور و نزیک ئەبرد

نەورۆز بوو ئاگرێکی وەهای خستە جەرگەوە
الوان بە عەشق ئەچوون بە بەرەو پیری مەرگەوە

ئەوا رۆژهەاڵت، لە بەندەنی بەرزی واڵتەوە
خوێنی شەهیدە رەنگی شەفەق شەوق ئەداتەوە

تا ئێستە رووی نەداوە لە تاریخی میللەتا
قەڵغانی گوللە سنگی کچان بێ لە هەڵمەتا

پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن شیوەن و گرین
نامرن ئەوانە وا لە دڵی میللەتا ئەژین

پیرەمێرد
نەورۆز
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ئامادەکردنی: باوکی تێال

40l     نایە ٢

راپۆنزێــل خاوەنــی قژێکــی درێــژ و جادوویە 
کــە ســااڵنێکە لــە قەاڵیەکــەوە گیری خــواردووە 
زۆر  قەاڵکــە  جادووگەرێکــەوە،  دەســت  بــە 
ــە،  ــر و خۆش ــوێنێکی زۆر دڵگی ــە ش ــەرزە، ل ب

ــوو  ــێک. هەم ــوو کەس ــە هەم ــەاڵم دوورە ل ب
ژنــە  تەنیــا  دەرچوونــەکان  و  کارەکان 
جادووگەرەکــە خــۆی دەیــکات چیڕۆکەکــە 

ــداوە:     ــێوەیە رووی ــەم ش ــۆی ب خ
هەتــاو  لــە  دڵۆپێــک  ئــەوەی  دوای 
دەکات  دروســت  زێڕیــن  گوڵێکــی 
هەمــوو  چاککردنــەوەی  توانــای  کــە 
ــی  ــتنەوەی تەمەن ــک و هێش ــۆرە برینێ ج
ــە  ــە دەکەوێت ــەم گوڵ ــە، ئ ــی هەی گەنجێت
ــاژنی  ــر ش ــک دوات ــت جادووگەرێ بەردەس

دووگیانبوونــی  بەهــۆی  شانشــینە  ئــەو 
دەکەوێــت  نەخــۆش  شــازادەیەک  بــە 
گوڵــەدا  ئــەو  بــەدوای  پاســاوانەکان  و 
دەگەڕێــن تــا شــاژنەکەیانی پــێ چــاک 
ــە  ــەو گوڵ ــای ئ ــەوە توان ــەوە، دوای ئ بکەن
دەچێتــە قــژی شــازادەکەوە و شــازادەکە 

دەبێتــە خاوەنــی قژێکــی درێــژ کــە دەکەوێتە 
قەاڵیەکــەوە لەژێــر دەســتی جادووگەرەکــە 
دەبێــت ناتوانێــت هیــچ شــتێ بــکات بەبــێ 
ــاکاو  ــکات،  رووداوەکان لەن ــێ راب ــەو، ناتوان ئ
دەســت پــێ دەکات. کوڕێکــی قــۆز، ئەســپێکی 
سەرشــێت کۆمەڵێــک شــتی نامــۆ کــە بــۆ 
ــێ،  ــەدا دەیبین ــی کچەک ــە ژیان ــەم جــار ل یەک
لــە قەاڵکــە دێتــە خــوارەوە بەهــۆی ئــەو 
کــوڕەی کــە تــازە ناســیویەتی جگــە لــەوەش 
کوڕەکــە خــۆی کەســێکی داواکــراوە لەالیــەن 

کاربەدەســتانەوە.
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ڕۆژێکیــان  مامۆســتای پۆلــی پێنــج لــە پۆلــدا 
ــم خۆشــدەوێت،  ــی: مــن هەمووتان وەســتابوو و گوت
بــەاڵم لــە دڵــی خۆیــدا گوتــی: جگــە یــەک قوتابیــم 

ــوو. ــدی ب ــاوی تی ــش ن ئەوی
ــوو و  ــپرزە ب ــی زۆر ش ــدی قوتابییەک ــە تی چونک
ــە خوێندنیشــدا تەمــەڵ  ــوو و ل ــی ناشــرین ب جلەکان

ــوو. ب
مامۆســتاکە زۆر بێــزار بــوو لــە هەڵســوکەوتی 
ــک  ــر، کاتێ ــی ســەیری دەک ــە خراپ ــدی و زۆر ب تی
ئاســایی  بــە  زۆر  دادەنــا  قوتابییەکانــی  پلــەی 
کارتەکــەی تیــدی پــڕ دەکــرد لــە ســفر و لەســەری 

ــب. ــی راس ــی دەینووس ــە گەورەی ب

رۆژێکیــان بەڕێوەبــەری قوتابخانــە داوای کــرد 
لــە مامۆســتاکە کــە ســەیری تۆمــاری پلــە و 
هەڵســەنگاندنی قوتابییــەکان بــکات لــە ســاڵەکانی 

ــردوودا. راب

تیــدی  تۆمارەکــەی  کاتێــک  مامۆســتاکە 
بــوو!! سەرســوڕمان  تووشــی  خوێنــدەوە 

ــیبووی:  ــدی نووس ــی تی ــی یەکەم ــتای پۆل مامۆس
تیــدی قوتابییەکــی زۆر زیرەکــە و ئەرکەکانــی زۆر 

ــت. بەباشــی بەجــێ دێنێ

مامۆســتای پۆلــی دووەمــی تیــدی نووســیبووی: 
تیــدی قوتابییەکــی زیــرەک و خۆشەویســتە 
ــۆی  ــە بەه ــەاڵم بێتاقەت ــی ب ــاو هاوڕێکان لەن
ــووە. ــێرپەنجە ب ــی ش ــی تووش ــەوەی دایک ئ

تیــدی  ســێیەمی  پۆلــی  مامۆســتای 
نووســیبووی: مردنــی دایکــی تیــدی زۆر 
کاریگــەری هەبــوو لەســەری و هەرچەنــد 
هەوڵــی دەدا بــەاڵم باوکــی هــاوکاری نــاکات 
ــاوکاری  ــت ه ــووە دەبێ ــک چ ــە زۆر تێ بۆی
بکەیــن. مامۆســتای پۆلــی چوارەمــی تیــدی 
نووســیبووی: تیــدی قوتابییەکــی تەمەڵــە و 

ئەرکەکانــی بەجــێ ناهێنێــت.

تیدی
ستودارد

لێــرەدا مامۆســتاکە هەســتی بەشــەرمەزاری کــرد 
و راســتییەکەی بــۆ دەرکــەوت.

رۆژی دواتــر قوتابییــەکان هەر یەکــە دیارییەکی 
ــاو  ــۆ مامۆســتا و خســتبوویانە ن ــوو ب ــی هێناب جوان
بەرگێکــی جوانــەوە بــەاڵم تیــدی دیارییەکــەی 
خســتبووە نــاو مقەبــای بەقاڵــەوە و دیارییەکەشــی 
ــە شووشــە عەترێــک کــە کەمێکــی  ــوو ل بریتــی ب
تیــا مابــوو وە لەگــەڵ ئەڵقەیەکــی شــکاو بۆیــە 
کاتێــک مامۆســتاکە دیارییەکــەی کــردەوە هەمــوو 
ــەاڵم  ــە پێکەنیــن، ب قوتابییــەکان دەســتیان کــرد ب
مامۆســتاکە بــە تونــدی تــووڕە بــوو و گوتــی: 
ــوو  ــر ب ــووی بەنرخت ــە هەم ــدی ل ــەی تی دیارییەک
وە عەترەکــەی دا لــە خــۆی و ئەڵقــە شــکاوەکەی 

ــرد. ــدی ک کــردە دەســتی و سوپاســی تی

دەرەوە  لــە  تیــدی  رۆژە  ئــەو 
مامۆســتاکەی  چاوەڕێــی 

دەکــرد و کاتێــک بینــی زۆر 
دڵــی خــۆش بــوو و گوتــی 
ــی دایکــم  ــۆ بۆن مامۆســتا ت

عەترەکــەی  چونکــە  دەدەیــت 
دایکمــت لــە خــۆت داوە، لــەو 
کاتــە مامۆســتاکە دەســتی کــرد بــە 

تــا گریــان و بەڵێنــی دا هــاوکاری بــکات 
ســەرکەوتوو بێــت، بۆیــە تیــدی زۆر چــاالک 

زیرەکتریــن  بــە  بــوو  و  بــوو 
ــی  ــە کۆتای ــۆل، وە ل ــی پ قوتابی
ســاڵدا مامۆســتاکە نامەیەکــی 
تیــدی بینــی لەبــەردەم دەرگای 

ماڵەکــەی کــە نووســیبووی بــە 
ــتام  ــترین مامۆس ــۆ باش ــتی ت راس
بــووی کە ناســیبیتم، مامۆســتاکەش 
ــۆ نووســی کــە تــۆ فێــرت  نامــەی ب
کــردم ببمــە مامۆســتایەکی بــاش.

مامۆســتاکە  ســاڵێک  چەنــد  دوای 
ــدی  ــەن تی ــات لەالی ــۆ ه ــی ب داوەتنامەیەک
بــۆ ئــەوەی ئامــادە بێــت لــە ئاهەنگــی 

پزیشــکی. کۆلێجــی  دەرچوونــی 

ئــەو  چــوو  کاتێــک  مامۆســتاکە 
عەتــرەی دا لــە خــۆی کــە تیــدی 
ــان  ــدا و هەم ــدا پێی ــی پێنجەم ــە پۆل ل
ــەو  ــە ئ ــتی ک ــردە دەس ــی ک ئەڵقەش
پێیــدا، کاتێک گەیشــتە ئــەوێ تیدی 

گوتــی: بەخێــر بێیــت دایکــە!.

دەزانن تیدی کێیە؟
بەناوبانگتریــن  لــە  یەکێکــە  ســتودارد  تیــدی 
پزیشــکەکانی جیهــان و خاوەنــی ســەنتەری )ســتودارد(ە 

شــێرپەنجە. چارەســەرکردنی  بــۆ 
ئامادەکردنی:
رێبین ئەمین
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بەنــاو هەوردا 
گوزەرم دەکرد

جارجاریش دەســتم
بــۆ هەور دەبرد 

هەروەکــو لۆکە
نــەرم و نیــان بوو
ئــای کە شــتێکی 
جوانــی ئاســمان بوو

کە تەماشــام کرد
ئەوا ئەســتێرە

بانگــم لێ دەکات 
وەرە بــۆ ئێرە

منیــش بێ وەســتان
خــۆم گەیاندە الی

هــەر کە دابەزیم  
وتی بــۆ تەنهای؟ 

وتم ئەســتێرەی
هــاوڕێ و نازدارم

بــە بینینــی تۆ   
شــاد و بەختیارم 

ئــەم فڕۆکەیە
تایبەتــە بــە خۆم

ئەمــڕۆ بــە تەنها   
مــن میوانی تۆم 

وتــی بەخێــر بێی
هــاوڕێ جوانەکەم

ئەمــڕۆ بۆ گەشــتێک   
لەگــەڵ خۆم دەتبەم

پــۆل پۆل ئەســتێرە
دەهاتــن بۆ الم

منیش وەســتابووم   
بێدەنگ و سەرســام

ویســتم هەموویان
بێنــم لەگــەڵ خۆم

خســتمە فڕۆکــە و   
ســوار بووم کە بڕۆم

زۆر بــە پەلــە بووم
بــۆ گەڕانەوە

لــە پــڕدا لە ناو   
هەورەکانەوە

دەنگێــک پەیــدا بوو
وتی وا شــەوە

دیــارە خەوت دێت   
بــڕۆ بخەوە 

ئەوســاکە زانیم
ئەمــە خەیاڵ بوو

کەوا لەو ســاوە    
ســەرم پێی قاڵ بوو 

فڕۆکەی 
تایبەت

عەلــی حەمەڕەشــید بەرزنجی

چەند خۆشــبوو ســواری
فڕۆکــەی خەیاڵ

منــی گەیاندە  
ئاســمانی ساماڵ
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FRANKLYN
golden
girl

لەدایکبــووی  ئەمریکایــی،  مەلەزانــی  کچــە  فرانکلینــی  میســی 
١٠ی ئایــاری ١٩٩٥ و درێــژی ١٨٧ ســم و کێشــی ٧٥ کیلۆگرامــە، بــە 
بەدەســتهێنانی شــەش مەدالیــای زێــڕ لــە پاڵەوانێتــی بەرشــلۆنەدا نــاوی 

چــووە مێــژووەوە.
لــە ســەرەتای ئابــی ٢٠١٣دا، لــە پاڵەوانێتــی جیهانــدا بــۆ مەلەوانــی، 
فرانکلیــن توانــی ١٠٠ مەتــر بــە ٥٣.٣٦ چرکــە، ببڕێــت و بــەوەش 

ریزبەنــدی دووەمــی لــە پاڵەوانێتییەکــە بەدەســتهێنا و لــەدوای کچــە 
ــڵ هــات. ــت کامب ــی ئوســترالیایی کی یاریزان

هەروەهــا فرانکلیــن بــە تاکــە یاریزانــی کــچ هەژمــار دەکرێــت، کــە 
تەنیــا لــە یــەک پاڵەوانــی نێودەوڵەتیــدا توانیویەتــی شــەش مەدالیــای 

زێــڕ بەدەســتبهێنێت.
دوای بەشــداربوونی واڵتەکــەی لــە پێشــبڕکێی زێڕینــی ٤١٠٠ مەتریــدا، 

ئامادەکردنی: ئەرسەالن رەحمان
 

وەرزش

نکلین فرا
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ــە بەرشــلۆنە بەڕێوەچــوو،  ــە مەلەوانگــەی پاالوســانت جــۆردی ل ــە ل ک
ــەک و ٥٣.٢٣  ــە ٣ خول ــە ب ــن ماوەک ــکا توانیای ــی ئەمری تیمــی کچان
چرکــە ببــڕن و بــە جیــاوازی ١.٩٩ چرکــە کەوتنــە پێــش تیپــی ئوســترالیا.
٢٠١١ی  جیهانییەکانــی  پاڵەوانێتییــە  لــە  فرانکلیــن  بەشــداریکردنی 
شــنگهای و ٢٠١٣ی بەرشــلۆنە ئــەوی کــردە خاوەنــی ٩ مەدالیــای زێڕیــن.
لــە پاڵەوانێتــی بەرشــلۆنەدا، فرانکلیــن توانــی لــە پێشــبڕکێی ٢٠٠ 

مەتــر بــە پشــتە مەلــە بــۆ جــاری دووەم لەســەر یــەک ژمــارەی پێوانەیی 
تۆمــار بــکات، بــە تایبەتــی دوای ئــەوەی توانــی بــە ٤.٧٦ چرکــە ئــەو 

دوورییــە ببڕێــت.
ئــەو بردنەوەیەشــی فرانکلیــن توانــی بگاتــەوە  بــە تۆمارکردنــی 
ئاســتی ئــەو ژمــارە پێوانەیــەی تریســی کولکینــزی ئەمریکایــی لــە ١٩٧٨  

ــوو. ــان کردب ــە ٢٠٠٧ تۆماری و لیبــی تریکیتــی ئوســترالیایی ل
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تۆزێ دواتر:

ئۆو!!

  جیهانی   
سمارف

 زنجیرەی یەکەم  
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 وەرگێڕانی: توانا کەریم 

 ئەم بەیانییە
 لە خوارەوە 

دەتهێنمە دەرەوە 
لە قەفەسەکە

 لە پێناوی ژەهری 
مارەکە دەبێت ئێوە 

بەکاربهێنم... ها ها ها 
ها ها ها ....

- هەروەکوو 
فەیلەسوفەکان دەکەم، ئەو 
بەردەش بەکاردێنم کە 

ماددەی ئاسایی دەگۆڕێت 
بە زێڕ.

 ئممم من ڕاستم کرد،
 ئینجا زۆر دەوڵەمەند 

دەبم هاهاهاهاهاها.
 ئەمە زۆر 
بێزارکەرە..

 ئەبێ خێرا پاپا 
ئاگادار بکەمەوە 

...

 ئەو هەموو زێڕە زیاد دەکات و هێز 
و دەسەاڵتی  منیش زۆرتر دەبێت، بە 

دڵنیاییەوە خۆ هەر بە هێزیشم.

ئەو هەموو شووشانە دەبینی!! 
هەموویان پڕن لە کارلێکی 

شەیتانی... هاهاهاها

بۆ نموونە ئەمە گیراوەیەکی شلی 
تێدایە وات لێ دەکات ون بیت 
)لەبەر چاو دیار نەمێنیت(.

ئا ئەمەشیان جۆرێکە 
هەرکەسێک لێی بخواتەوە 
گەورە دەبێت )زل دەبێت(

خێرا ... 
خێراااا
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درێژەی چیرۆکەکە لە ژمارەی داهاتووە ...

ئەمەشیان جۆرێکە بۆ کاریگەری 
بوون  لەسەر بااڵو گەورە بوون ... 

بۆ ئەمەشیان... ئۆوو ئەمەیان 
ژەهرێکی  زۆر بەهێزو کاریگەرە!!

تەنها دڵۆپێک لەگەڵ ... ئیزرائیللللللللللللل!!!!!!

پێشتریش پێم وتی 
ئەم سمارفە بۆتۆ نییە !!

- من ئەوەم ئەوێ 
بۆ ... ئۆوووو ...

تۆ وتت 
سمارفی خستۆتە 

قەفەسەکەوە؟؟؟
بەڵێ 

بابا سمارف!!!

بەیانی سمارف 
بەکاری دەهێنێت 

بۆ مارەکە!!!

تۆش باشبە! دەڕۆم بە دوای 
ڕەگی ماندریاک دەگەڕێم!!!!

وەرە 
ئیزرائیل!!!

میاووووو ...
شتی وا نییە!!! وەرە دەڕۆین 
دەی متمانەت پێ ناکەم وەرە!!!

ئەوە ئەو کاتەیە
 بەڕاستی سمارف...!

جارێکی تر گوندەکەی 
خۆمان نابینمەوە!!!!!

هەنسک 
دان ... هێییی ...

بە هێزبە 
ئێمە لێرەین!!!

ز گرتن
گا

لە هەمان کات لە 
گوندی سمارفاکان

ئۆو سمارفەکانم!!! 
بۆ ئەم سمارفە داماوە 

پێویستە شتێک بکەین کات 
درەنگی کردووە.

دەی خێراکەن هەموو سمارفەکان کۆبکەنەوە 
هەر ئێستا ئامادەبن...!!!

خێراکەن!!!

لێرە گیر 
بووە!! ئێمە هاتین 

بۆ الت ڕزگارت 
بکەین...!!!

ئەمە هەمووی 
بۆ سمارف نییە!!

- بابا سمارف ... سمارفەکان
 منم سمارف ...
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l ئامێــری میوزیکــی نــای، یەکێکــە لە ئامێــرە فــوودارە رۆژهەاڵتییەکان 
لــە زۆربــەی واڵتانــی ئاســیا و بەشــێکیش لــە ئەفریقیــا و لــە کوردســتانی 
دەیژەنــن.  مێــژە  لــە  زۆر  رۆژهەاڵتییەکانمــان  تیپــە  خۆشەویســتیش 
مێــژووی پەیدابوونــی ئــەم ئامێــرە وەک هەندێــک ســەرچاوە باســی لێــوە 
دەکــەن، دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی داود پێغەمبــەر واتــا زیاتــر لــە چــوار 
هــەزار ســاڵ پێشــتر. ئامێــری نــای هەندێکیــان درێــژن و ئەوانــی تریــش 
کورتــن ئــەوەش بــۆ ئەوەیــە کــە ئــاوازە جۆراوجۆرەکانــی پــێ بژەنرێــت.

l ئــەم  ئامێــرە میوزیکییــە لــە قامیــش یــان لــە دار دروســت دەکــرێ. 
ئەگــەر تەماشــای قامیــش بکەیــن دەبینیــن شــێوەی دارێکە کــە گرێگرێیە 
ــە ڕووی پێشــەوەی بەشــێوەیەکی  ــون ل ــدا شــەش ک ــۆ گرێ ــوان ن و لەنێ
رێــک دەکرێتــەوە و لــە پشــتەوەش تەنهــا یــەک کونــی لــێ دەکەنــەوە. بــۆ 
ژەنینــی ئــەم ئامێــرە هــەردوو پەنجــە کــە لــە پشــتەوەی نایەکــە دادەنرێت 
و شــەش پەنجــەش لــە ســەرووی پێشــەوە لەســەر کونــەکان جوولەیــان 

پــێ دەکرێــت بەمەبەســتی دەرکردنــی دەنگــە جیــاوازەکان.

l ئامێــری نــای لەســەر لێــو رادەگیرێت و فــووی پێدا دەکرێــت تاوەکو 
بــە جووالندنــی پەنجەکانیــش میوزیکــی جۆراوجــۆری پــێ بژەنیــن. ئــەم 
ــێ بگریــن  ــە هەرکاتێــک گوێــی ل ئامێــرە زۆر دەنگێکــی ســازگاری هەی
هەســت بــە ئارامــی دەکەیــن، بۆیــە منداڵــە جوانــەکان داواتــان لــێ دەکەم 
ــد  ــن دەنگــی چەن ــرە بگــرن بزان ــەم ئامێ ــوێ ل ــدا گ ــی بێکاریتان ــە کات ل

بەســۆزە؟

نای
میوزیک

نووسینی: نۆڤەر محێدین
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مەالی 
مەشهوور

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە

...
رۆژێــک مــەالی مەشــهوور لــە خــەو رادەپــەڕێ و بــە ژنەکــەی خــۆی دەڵــێ ئافــرەت 
ــەی  ــە چاویلکەک ــووە. ژنەک ــەم نەچ ــو خەوەک ــە تاک ــۆ بێن ــەم ب ــەو چاویلکەی ــە ئ زووک

ــەی نەخەوتوویــت؟  ــە ئ ــۆ چیی ــەم شــەوە چاویلکــەت ب ــێ: ب دەداتــێ، پێــی دەڵ
پێی دەڵێ:

- شتی زۆر خۆش دەبینم دەمەوێ بە چاویلکەوە باشتر بیانبینم!

نووستن بە 
چاویلکەوە
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دانیال قاسم
تەمەن: ٩ ساڵ

شێوەکاری

ئیبراهیم سێراج
تەمەن: ٩ ساڵ

سۆما توانا
تەمەن: ١٠ ساڵ

سەماڤ غەفور
تەمەن: ٨ ساڵ
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میوانەکان

T E L L AM A R D I N M A H M U D

M S T A F AD A R I NN U V I N

M A N D
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ئێوەش دەتوانن وێنەکانتان بۆ ئەم ئیمێیلەی خوارەوە بنێرن:

info@nayakids.com
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رەنگاوڕەنگرێگا بدۆزەوە...وێنەکێشان...

ئایا دەتوانن؟ 
یارمەتیمان بدەن بۆ 

گەیشتن بە تیشکەکان
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سۆدۆکۆ...هێڵکاری و ڕەنگ...

٤

١

٥

٢

٦

٣
9 2 6 8
7 3 5 2
8 4 7

7 9
2 4 8 6
5 7

7 9 8
5 8 6 1

9 4 5 3
سۆدۆکۆ:

l پێویســتە یەکــەم جــار بۆکســێکی ٩ خانەیــی 
دەستنیشــان بکــەی و ژمارەکانــی ١ تاکــو ٩ ی 
ــە مەرجێــک: هیــچ یــەک  تێــدا بنووســییەوە، ب
ــۆی و  ــەکەی خ ــاو بۆکس ــە ن ــارەکان ل ــە ژم ل
هەروەهــا ریــزی ئاســۆیی و ئەســتوونی خۆیــدا 

دووبــارە نەبێتــەوە.

رەنگاوڕەنگ

وە
را

ڕک
ی پ

ەک
ەی

وون
 نم
l

٧
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جیاوازییەکان بدۆزەوەو رەنگی بکە...

l لە نێوان ئەم دوو وێنەیە »٨« جیاوازی هەیە، بیاندۆزەوە.

64l     نایە ٢


