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گۆڤارێکــی مانگانەیــە بۆ مندااڵن نایە

l دوێنێ هەر بیرم لەوە دەکردەوە ئەمجارە چی بەئێوەی 
هاوڕێم بڵێم، ئاخر یەک دونیا شتی خۆش هەبوو، لە الیەک 
هاوڕێکانم ئاهەنگیان بوو باخچەی ساوایانیان تەواو کردووە 

و دەچن بۆ پۆڵی یەک، لەالیەک رۆژی جیهانی مندااڵنە، 
لە دڵی خۆمەوە ئەموت بڵێی لە ١-٦ کە رۆژی ئێمەیە 

هونەرمەندەکانی بواری مندااڵن گۆرانی تازەیان نەبێت 
بۆمان.

l بۆ گۆڤارەکەی خۆشم حەزم کرد ئەمجارە زۆرترین 
بابەتی رەنگاوڕەنگمان هەبێت، کە باسی رەنگاوڕەنگم کرد 

دەزانن چیم بیرکەوتەوە، پەلکە زێرینە!!. ئەم بەهارە سێجار 
پەلکە زێرینەم بینی لەبەرئەوە دەڵێم خۆزگە لە هاوینیشدا 

باران دەباری.
l دەی هاوڕێیان با باسی بابەتە رەنگاوڕەنگەکانی نایە 
بکەین. دەزانن ئەمجارە باسی وااڵس جۆنسونم بۆتان 

کردیە، دەزانن ئەو پیاوە لە دوای تەمەنی چل ساڵی بوو 
بە ملیۆنیر و خاوەنی گەورەترین زنجیرە هۆتیلی جیهانییە، 

پاشان باسی تاگورم بۆتان کردووە، دەزانن تاگور 
فەیلەسوف و هونەرمەند و شاعیری هیندییە 

نزایەکی هەیە زۆر سەرنجراکیش و 
گرنگە ئێوەش بیخوێنەوە، دەی با 
چیتر باسی شتەکان نەکەم خۆتان 

بیخوێننەوە.
l بۆ ئایندە شتی خۆشترم پێیە 
بۆتان، لە هەمووی گرنگتر باسی 
پیرەمێردی شاعیرتان بۆ دەکەم، 

ئەو هۆزانڤانەی سروودی نەورۆزی 
بۆمان نووسی، ئەها پیاوە 

ریش سپییەکەی کە نەورۆزان 
لە گۆرانییەکاندا بە جلی 

کوردییەوە پیشان دەدرێت، کە 
خۆشە نەورۆز، وەلاڵ دەبێت 

ئەم نەورۆزە بەیەکەوە جلی 
کوردی جوانتر بکەین، بە 
دایکم دەڵێم ئێلەگەکەم 

بۆ بگۆڕێت، لەوانەیە پێش 
نەورۆزیش بۆم بکڕێ، 

ئەگەر بۆی کڕێم بۆ ژمارەی 
داهاتوو یەکجاریش بێت لەبەری 

دەکەم بزانم التان جوانە. ئا بیرم 
چوو پێتان بڵێم فێرە ئیمزای خۆم 

بووم، ئێوەش خۆتان فێرە ئیمزا بکەن. 
بای بای ...

“نایە”

٤
ژمارە

نرخ: ٣٠٠٠ دینار
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لــەوێ، لــە قەدپاڵەکــە و نزیــک لــە لووتکــەی چیایەکــە، قوتابخانەیەکــی گــەورە هەیــە، ئــەو قوتابیانــەی تێــدا 
نیشــتەجێن کــە لــە گونــدە دوورەکانــەوە بــە مەبەســتی خوێنــدن هاتــوون. قوتابخانەکــە بریتی بوو لە کۆشــکێکی 
کۆنــی یەکێــک لــە بەگــزادە چیانشــینەکان و بەخشــیبووی بــۆ ئــەوەی دوای مردنــی بکــرێ بــە قوتابخانــە و 

خەڵــک ســوودی لــێ وەرگــرن.
ژمارەیەکــی زۆر لــە قوتابییــان بــۆ خوێنــدن خۆیــان لــەو قوتابخانەیــەدا ناونــووس کــردووە و، ئەوەتــا ئەمــڕۆ لــە 
هۆڵــی قوتابخانەکــەدا بــە مەبەســتی یەکتــر ناســین کۆبوونەتــەوە، بەڕێوەبــەری قوتابخانەکــەش بــە یەکتریــان 
ــەوەی  ــەوە، لەبەرئ ــە یەکتــری نزیــک ببن ــەوەی ل ــۆ ئ ــە یەکــەوە، ب ــە قســە ب دەناســێنێ و هــەوڵ دەدا بیانخات
هەبوونــی دەســتەبرا و دەستەخوشــک دەبێتــە جێگــرەوە بــۆ کەســوکار کاتێــک لــە کەســوکارت دوور دەبــی و، 

ئێســتا ئــەوان لــەو قوتابخانەیــەدا دەبــن بــە یــەک خێــزان.
لــە یەکێــک لــە پەنــا دوورە تاریکەکانــدا، کوڕێــک خــۆی بەســەر داردەســتەکەیدا دابــوو و لــەوە دەچوو هەســت 

بەنامۆیــی و تــرس بکا.
لەنــاو ئــەو هەمــوو خەڵکــەدا، کــەس هەســتی بــە بوونــی ئــەو کــوڕە نەکــرد، تەنیــا نێچیرڤانــی هەســتیار نەبــێ 

کــە هەســتی بــە هەمــووان دەکــرد و ئــاگای لــە گشــتیان هەبــوو.
ــت  ــۆ وا دوورە پەرێزی ــی: ب ــی پرس ــاند و لێ ــێ ناس ــۆی پ ــەوە و خ ــە پێش ــە هات ــە کوڕەک ــان ل ــە، نێچیرڤ بۆی

ــووە؟ گرت
ئەویش لە وەاڵمدا گوتی: حەز دەکەم تەنیا بم.

نێچیرڤان: بۆ؟ دیارە تۆ ناتەوێ ببین بە دەستەبرا؟ ئەی ناوت چییە؟
ئەویش وەاڵمی دایەوە: من ناوم بەرهەمە.

ــا،  ــەاڵم بەرهــەم دەســتی نەهێن ــکا، ب ــدا ب ــە لەگــەڵ بەرهەم ــەوەی تەوق ــۆ ئ ــژ کــرد ب ــان دەســتی درێ نێچیرڤ
ــدا بکــەی! ــەم لەگەڵ ــەوێ تەوق ــۆ نات ــی: ب ــە گوت ــان، بۆی ــەی سەرســووڕمانی نێچیرڤ ــووە مای ــەش ب ئەم

بەرهەم: ببوورە، ئاگام لێ نەبوو.

هەموومان دۆستی یەکترین
نووسینی: سارە تالیب سوهەیل
وەرگێڕانی: عەوف عەبدوڕەحمان
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نێچیرڤان: دەی گوێی مەدەرێ، ئەی بۆ وەک پیاوە پیرەکان گۆپاڵت بە دەستەوەیە؟
ــرەدا  ــا. لێ ــام نابین ــم، نابین ــە دەســت، مــن نابین ــم نەگرتووەت ــرەکان گۆچان ــاوە پی بەرهــەم: مــن وەک پی
قوڕگــی بەرهــەم پــڕ بــوو و دەنگــی بــەرز بــووەوە و فرمێســک لــە چــاوە گەشــەکانی قەتیــس مــا، ئــەو 

ــان نەدەبینــی. ــەاڵم ڕووناکیــی ڕۆژی ــوون، ب ــاوی ب ــەی ڕەنــگ هەت چاوان
نێچیرڤــان لــە ناخــەوە هەســتی بــە شــەرمێکی زۆر کــرد، چونکــە ئــەو مەبەســتی نەبــوو ئــازاری بەرهــەم 
بــدا یــان هەســتی برینــدار بــکا، ئــەم هەرگیــز پێشــبینی نەدەکــرد بەرهــەم کوێــر بــێ و ئەمــە یەکــەم 

جــاری بــوو منداڵێکــی نابینــا ببینــێ و ئــەو منداڵــەی لــە قوتابخانــە لەگەڵــدا بــێ.
نێچیرڤــان: لێــم ببــوورە هاوڕێیەکــەم، مــن مەبەســتم خراپــەکاری نەبــوو، بــە دۆســتی خۆتــم وەردەگــری؟ 

دەســتم بگــرە و بــا بەیەکــەوە بڕۆیــن.
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بەرهەم: نا، نەخێر، من نامەوێ لە خەڵک نێزیک ببمەوە.
نێچیرڤــان: ڕێگــەم پــێ بــدە بــە هاوڕێکانمــت پێشــکەش بکــەم و بــۆ منــی بەجــێ بهێڵــە، بەڵێنــت پــێ دەدەم 

هەموویــان ببنــە بــرادەرت و ڕێــزت لــێ بگــرن.
ــی  ــوت: خانم ــی گ ــان و پێ ــووە الی بەڕێوەبەرەکەی ــان چ ــە ڕێ، نێچیرڤ ــەوە کەوتن ــە یەک ــاوڕێ ب ــەردوو ه ه

ــێنم؟ ــر بناس ــی ت ــە قوتابییەکان ــتم ب ــی دۆس ــێ دەدەی بەرهەم ــەم پ ــزم، ڕێگ بەڕێ
بەڕێوەبەر )خاتوو مەریەم(: بەڵێ کوڕم، فەرموو...

نێچیرڤــان: هــاوڕێ ئازیزەکانــم، برادەرێکــی نوێــی خۆمانتــان پــێ دەناســێنم، کــە ئــەوەی هەڵبــژارد لــە نێــوان 
ئێــوەدا بــێ لــەم ماڵــە گەورەیەمانــدا کــە تیایــدا دەژیــن و زانســت و پــەروەردەی باشــی تێــدا وەردەگریــن، ئــەو 

لەنــاو هەمــوو خەڵکــدا ئێــوەی هەڵبــژارد و حــەز دەکا لــە زانســت و گەمــە و وازی و ژیانــدا هاوبەشــتان بــێ.
هەروەهــا ڕێگــەم بــدەن ئەوپــەڕی ڕێــز دەربــڕم بــۆ ئــەم هەڤاڵەمــان کــە لەنێــوان زانســت و تەمبەڵیــدا زانســتی 
ــی  ــا بەرهەم ــرد، ئەوەت ــوا ب ــش و هی ــۆ کۆش ــتی ب ــدی دەس ــوا و بێئومێ ــش و هی ــوان کۆش ــژارد و، لەنێ هەڵب
ــێ خــۆش دەوێ و، مێشــکی  ــوەی پ ــە ئێ ــی هەی ــی میهرەبان ــەاڵم دڵ ــن بێبەشــە، ب ــرەی بینی ــە بەه ــرادەرم ل ب
تەندروســتی هەیــە لەگــەڵ ئێــوەدا زانســتی پــێ بەدەســت دێنــێ و، گیانــی هیوابەخشــی هەیــە و ڕووبــەڕووی 

ــدا دەکا. ــە دژی تاریکی ــە ڕووناکیــی زانســت شــەڕ ل ــەوە و، ب دۆخــە ســەختەکان دەبێت
پێــش ئــەوەی نێچیرڤــان قســەکانی تــەواو بــکا، هەمــوو قوتابییــەکان بــە یەکــەوە چەپڵەیەکــی گەرمیــان لــێ دا و 
بــەرەو الی بەرهــەم هاتــن بەرزیــان کــردەوە و خســتیانە ســەر شــانیان وەک دەربڕینێکی پێشــوازی و سەرســامی 

بــە ویســت و ســووربوونی ئــەو لەســەر بەدیهێنانــی ســەرکەوتن.
ــە  ــی ل ــەوەی ماندووبوون ــوو ب ــاناز ب ــوو و، ش ــام ب ــی سەرس ــە قوتابییەکان ــەم ب ــوو مەری ــیەوە، خات ــەالی خۆش ل
فێرکردنیــان و چاندنــی تــۆوی خۆشەویســتی و ڕێــز لــە ناخیانــدا بەری خــۆی گرتــووە و، شانبەشــانی هاوڕێیانیان 
دەوەســتن و دۆخــی ئەوانــی تــر بــە هەنــد هەڵدەگــرن و، باوەڕیــان بــە خــوا وای کــردووە دوورە پەرێــز نەبــن 
لــەو کەســەی لــە یەکــێ لــە بەهرەکانــی خــوا بێبەشــە، چ چــاو بــێ یــان گــوێ یــا هــەر ئەندامێکــی تــری لــەش 

لەبەرئــەوەی مــرۆڤ گیانــە نــەک شــتی تــر.
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مندااڵنــی خۆشەویســت، ئەمــە تەنیــا چیڕۆکێــک نییــە، بگــرە دیمەنێکــی مرۆڤانەیــە ویســتم بیخەمــە بــەر 
چاوانتــان وەک وانەیــەک بــۆ فێربوونــی خۆشویســتنی ئەوانــی تــر کــە لــە ئێمــە ناچــن یــان جیــاوازن لــە ئێمە 
و، ئەگــەر لــە بەهرەیەکــی خودایــی بــێ بــەش بــوون کــە ئێمــە هەمانــە، نابــێ بــە کەمــی بزانیــن و لێــی دوور 
ــەوەی ڕۆژێکیــش دادێ کــە  ــۆ بکەینــەوە و یارمەتــی بدەیــن، لەبەرئ ــێ باوەشــی ب بکەوینــەوە، بەڵکــو دەب
ئێمــەش پێویســتمان بــە کەســانی دەوروبەرمــان ببــێ. ئەگــەر ئێســتا یارمەتیــی کەســانی تــر بدەیــن ئــەوە 
کــە پێویســتمان بــە یارمەتــی بــوو کەســانێکی تــر یارمەتیــی ئێمــە دەدەن، ئەگەریــش کەســی نەرێنــی بیــن و 
یارمەتیــی کــەس نەدەیــن و دڵــی کــەس خــۆش نەکەیــن ئــەوە خەڵکمــان لــێ دوور دەکەونــەوە وەک چــۆن 

ئێمــە لێیــان دوور کەوتووینەتــەوە.
ئەرێنی بن و لە هەموو شوێنێکدا هاوکاریی مرۆڤەکان بکەن.
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تاگور
١٨٦١-١٩٤١

 RABINDRANATH
TAGORE

ئامادەکردنــی: بێهنــام بابازادە
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نــزا بەناوبانگەکــەی تاگور*
خودایە...

ــڕم و  ــان بب ــەری بەرخ ــە س ــاب ک ــە قەس نەمکەی
نەمکەیتــە بەرخیــش کــە قەســاب ســەرم ببــڕن...

خودایە..
یارمەتیــم بــدە بــۆ گوتنــی وشــەی حــەق لــە رووی 
کەســانی بەهێــز، هــاوکارم بــە کــە ناحەقــی نەبێــژم 

بــۆ ئــەوەی الوازەکان چەپڵــەم بــۆ لێبــدەن...

خودایە....
ــێ بەخشــیم خۆشــگوزەرانیم  ئەگــەر ســەروەتت پ

ــێ مەســتێنەوە... ل
ئەگــەر هێــزت پــێ بەخشــیم عەقــڵ و ژیریــم لــێ 

وەرمەگــرەوە...
ئەگــەر ســەرت خســتم خــۆ بەکەمزانیــم لــێ 

مەســتێنە...
ئەگــەر هەســتی خۆبەکەمزانیــت پــێ بەخشــیم، 
لــێ  خۆمــم  کەرامەتــی  بــە  شــانازیکردن 

وەرمەگــرەوە...

خودایە..
فێــرم بکــە کــە خەڵکــم بــەو جــۆرە خۆشــبووێ کــە 
خۆمــم خــۆش دەوێ، فێــرم بکــە کــە لێپرســینەوە 
لەگــەڵ خــۆم بکــەم چــۆن لەگــەڵ خەڵکی دەکــەم...

خودایە..
هــاوکارم بــە لــە بینینــی دیــوی دیکــەی وێنــەکان 
ــە  ــەم ب ــار بک ــم تۆمەتب ــەدە نەیارەکان ــەم م و رێگ
ــم  ــروڕادا لەگەڵ ــە بی ــەوەی ل ــەر ئ ــە ب ــەت ل خیان

ــاوازن... جی

ــی ١٦  ــە تەمەن ــی ل ــەم چیڕۆک ــە، یەک ــدی هیندیی ــور« شــاعیر و فەیلەســوف و هونەرمەن ــات تاگ * »رابیندران
ســاڵیدا باڵوکردۆتــەوە، یەکــەم ئەدیبــی رۆژهــەاڵت بــووە کــە لــە ســاڵی ١٩١٣ خەاڵتــی »نۆبــڵ«ی وەرگرتبــێ. 
ــک  ــانۆگەری و هەندێ ــان و ش ــڕۆک و رۆم ــیعر و کورتەچی ــی ش ــە دیوان ــیوە ک ــی نووس ــەی ٥٠ کتێب نزیک

ــۆ. ــک دەگرێتەخ ــەری موزی ــک کاری هون ســروودی نیشــتمانی و کۆمەڵێ

خودایە..
فێــرم بکــە کــە لێبوردەیــی گەورەتریــن پلــەی هێــزە، 
هەروەهــا حــەزی تۆڵەســەندنەوە یەکەمیــن رووی 

ــە... الوازیی

خودایە..
رێگــەم مــەدە لــە کاتــی ســەرکەوتندا لەخۆبایــی بــم، 
ــم  ــم... ئەگــەر کەوت ــد ب ــا ئومێ ــی شکســتدا ن ــە کات ل
ــش  ــی پێ ــەرەس ئەزموونەکان ــە ه ــەرەوە ک ــرم خ بی

ــەرکەوتنە... س

خودایە...
ــڕە،  ــێ مەب ــدم ل ــردم ئومێ ــەروەتت ک ــێ س ــەر ب ئەگ
ئەگــەر ســەرنەکەوتم هێزی زاڵبوون بەســەر شکســتم 
ــێ  لــێ مەســتێنەوە، ئەگــەر نیعمەتــی تەندروســتیت ل

وەرگرتــم لــە ئیمانــدا بــێ بەشــم مەکــە...

خودایە..
ئەگــەر زیانــم بــە خەڵــک گەیانــد هێــز و ئازایەتیــی 
ــش  ــەر خەڵکی ــێ ببەخشــە، ئەگ ــەوەم پ ــۆزش هێنان پ
زیانیــان پــێ گەیانــدم ئازایەتیــی بەخشــندەیی و 

ــە.. ــکەش بک ــم پێش لێبوردەیی

خودایە...
ئەگەر لە بیرم کردی، لە بیرم مەکە...
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سەردەکەوین
لــە یابــان ئیمپراتۆڕێــک هەبوو، پێــش هەموو جەنگێــک پارچەیەک 
دراوی ئاســنی هەڵدەدایــە ســەر زەوی، ئەگــەر شــێر بووایــە دەیگوت 
ســەردەکەوین، ئەگــەر ڕووی پارەکــە خــەت بووایــە دەیگــوت 

دەدۆڕێنیــن!!
ئــەوەی جێگــەی سەرســووڕمان بــوو هەمــوو جارێــک ڕووی پارەکە 
ــە  ــەرکەوتنەوە دەچوون ــی س ــە گیان ــەربازەکانیش ب ــوو، س ــێر دەب ش
بەرەکانــی جەنــگ و دواتــر شــەڕەکەیان دەبــردەوە. چەنــد ســاڵێک 

تێپــەڕی ســەرکەوتنی یــەک بــە دوای یەکتــری بەدەســت دەهێنــا.
بــەم شــێوەیە ئیمپڕاتۆرییەتێکــی یابانیــی مەزنــی دروســتکرد هیــچ 

کــەس توانــای ئــەوەی نەبــوو بەســەریاباندا ســەربکەوێت.
ئیمپراتــۆر بــەرەوە پیربــوون رۆشــت و لــە کۆتایییەکانــی تەمەنیــدا 
بــوو کوڕەکــەی بانــگ کــرد کــە دەبــووە جێگــرەوەی باوکــی، باوکــی 
گوتــی ڕۆڵــە: ئــەوە مــن دەمــرم و پێــم خۆشــە لــە دوای مــن ڕێڕەوی 
مــن بگریــت و لەســەرکەوتنەکەمان بــەردەوام بیــت. کوڕەکــەی پاشــا 
ــەی  ــو رێگ ــدات تاوەک ــێ ب ــەو دراوەی پ ــرد ئ ــی ک ــە باوک داوای ل

باوکــی بگرێــت و بــەکاری بهێنــێ لــە پێــش جەنگەکانــدا.
ئیمپڕاتــۆر بــە زەحمــەت پارچــە دراوەکــەی لــە گیرفانــی دەرهێنــا 
ــە دەســتی کوڕەکــەی، کاتێــک کوڕەکــە ســەیری دراوەکــەی  و دای
کــرد تووشــی شــۆک بــوو بینــی هــەردوو دیــوی دراوەکــە هــەر یــەک 

وێنەیــە )واتــە شــێرە(!!

وەرگێڕانــی: باوکــی ئایە
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کوڕەکــە ڕووی کــردە باوکــی و گوتــی: بــە درێژایــی ئــەم چەنــد ســاڵە تــۆ خەڵکــت خەڵەتانــدووە، مــن چــی بــەو 
خەڵکــە بڵێــم؟

بڵێم باوکم پاڵەوانێکی هەڵخەڵەتێنەرە؟!
ــگ دوو  ــەرەی جەن ــە ب ــک دەچیت ــە، کاتێ ــەوە ژیان ــدووە، ئ ــم نەخەڵەتان ــن کەس ــوڕم م ــی: ک ــۆر گوت ئیمپڕات

هەڵبــژاردەت لەبــەر دەســتدایە: یــان ســەرکەوتن یــان ســەرنەکەوتن!!
ــت  ــدن دەبێ ــە بەرچــاوی خــۆی!! تووشــی دۆڕان ــز دۆڕان ناخات ــت، هەرگی هەرکــەس ســەرکەوتنی پێخــۆش بێ

ــێ هەبێــت. ــڕوات پ ــێ، ســەرکەوتنیش ئاســان بەدەســت دێــت ئەگــەر ب ئەگــەر لەبەرچــاوی ب
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قەرەقۆز*
لە بارەی خۆیەوە بۆتان دەدوێت...

ئێمــە قەرەقۆزیــن، ئەکتــەری بێدەنگیشــمان پــێ دەوترێــت، کاری ئێمــە ئەوەیــە 
لەڕێگــەی هونەرەکەمانــەوە بینەرەکانمــان دڵخــۆش بکەیــن و بە پێکەنینیــان بهێنین. 
هونــەری ئێمــە زیاتــر الســاییکردنەوە و بەکارهێنانــی ئاماژەکانــی دەموچــاوی 
پێکەنیناوییــە. بــە گشــتی ئێمــە لــە کاتــی نواندنــدا قســە ناکەیــن و رەنگــە زۆرینەتان 

ئێمەتــان دیبێــت.

جۆرەکانی قەرەقۆز:
بێگومــان ئێمــە هەموومــان وەک یــەک نیــن، بەڵکــو بەگشــتی ســێ جــۆری 

ســەرەکیین:
جــۆری یەکــەم: قەرەقــۆزی ئاســایی: ئــەو جۆرەیــە کــە مکیاژێکــی ســپی دەکات، 
ــە  ــتکرد دەکات ــی دەس ــی رەش دەکات و قژێک ــوور دەکات، چاوەکان ــی س لێوەکان
ســەری و جلوبەرگێکــی گــەورەی تایبــەت بــە قەرەقــۆزەکان دەپۆشــێت کــە گیرفانی 
ــە  ــر ل ــان زیات ــەم جۆرەم ــە. ئ ــان پێوەی ــی گەورەی ــەی رەنگاوڕەنگ ــەورە و دوگم گ

بەرنامــە تەلەفزیۆنییەکانــدا دەبینرێــت.
جــۆری دووەم: قەرەقــۆزی نــەزان و رانەهێنــراو: ئەمەشــیان ئــەو جــۆرەن کــە بــە 
نەزانــەکان ناســراون و لــە کاتــی نمایشــدا کاری گێالنــە و دەبەنگانــە ئەنجامــدەدەن.
 جۆری ســێیەم: ئەکتەری ئاســایی کە کەســایەتی خۆی گۆڕیوە بۆ کەســایەتییەکی 
دیکــە بــۆ نموونــە کەســایەتی خــۆی پۆلیســە یــان هــەر شــتێکی دیکەیــە گۆڕیویەتی 
بــۆ کەســایەتییەکی کۆمیــدی یــان کەســایەتییەکی قەرەقــۆز، لێــرەدا ئەو کەســایەتییە 
ــە  ــۆی ک ــەرەکییەکەی خ ــایەتییە س ــی کەس ــەوە، رۆڵ ــەوە کۆدەکات دوو رۆڵ بەیەک
پۆلیســە لەگــەڵ رۆڵــی کەســایەتییەکی کۆمیــدی یــان قەرەقــۆز دەگێڕێت. بــۆ نموونە 
بەناوبانگتریــن کەســایەتی ئــەم جــۆرە قەرەقۆزانــە، کەســایەتیی )چارلــی چاپڵیــن(ە، 

کــە هەمــووان دەیناســین. 

بە کورتی:
ــەن  ــەک لەالی ــە و وەک وانەی ــی جووڵ ــک نواندن ــە جۆرێ ــە ل ــەرە بریتیی ــەم هون ئ
ــەم،  ــی، خ ــتی خۆش ــۆن هەس ــن چ ــەوەی فێرب ــۆ ئ ــت ب ــەوە دەخوێنرێ ئەکتەرەکان
ــە  ــە جووڵ ــان ب ــەوە دەربخــەن ی ــە روخســاری خۆیان ــزاری، ب ــرس، نەخۆشــی، بێ ت
ــە  ــاژە و جووڵ ــە ئام ــا ب ــاکات و تەنی ــە گشــتی قســە ن ــۆز ب ــدەن. قەرەق پیشــانی ب

ــت. ــتەکانی دەردەبڕێ مەبەس

* قەرەقۆز: مانا عەرەبییەکەی )مهرج(ە، لە کوردیدا بە مانای جۆکەریش دێت.

وەرگێڕانــی:  ئەرســەالن رەحمان
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رۆژ و رەشــەبا
١- ڕۆژێــک لــە ڕۆژان رۆژ و ڕەشــەبا کەوتنــە 

باســکردنی ئــەوەی کــە کامیــان بــە هێزتــرن.
ــەش  ــرم ئەم ــۆ بەهێزت ــە ت ــن ل ــی: م ــەبا گوت ڕەش

ــوت. ــەی گ ــە رۆژەک ــەلمێنم ب دەس
ــە  ــە بەردای ــۆی ل ــە پاڵت ــی ک ــاوە دەبین ــەو پی ٢- ئ
ــە  ــێ ب ــەی دابکەن ــەم پاڵتۆک ــم وای لێبک ــن دەتوان م
خێراتریــن کات لێــی دەبــەم بۆیــە لەگــەڵ تــۆ دەتوانم 
مــەرج بکــەم بــۆ ئــەوەی بزانیــن کاممــان بەهێزتریــن 
ئــەوەی توانــی پاڵتــۆی ئــەو پیــاوە بەتەمەنــە دابکەنــێ 

ئــەو بەهێزترینــە.
٣- بۆیــە رۆژەکــە چــووە پشــت هەورەکانــەوە، 
ــە هــاژە هــاژی خــۆی  رەشــەباکەش دەســتی کــرد ب
چەنــد بەهێزتــر لــە پیــاوە بەتەمەنەکــەی دەدا پیاوەکە 

ــر پاڵتۆکــەی دەگــرت. ــدە زیات ئەوەن
لــە کۆتاییــدا ڕەشــەباکە مانــدوو دەبێــت و واز 

دەهێنێــت.

وەرگێڕانــی: ژوار رەفیق
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٤- رۆژ لــە پشــت هەورەکانــەوە دێتــە دەرەوە پیــاوە بەتەمەنەکــە خەندەیەک 
لەســەر لێوەکانــی دروســت دەبێــت و پــاش کەمێــک هەســت بەگەرمــا دەکات 

و پاڵتۆکــەی دادەکەنــێ.
ــی  ــە نەرم ــە ئاشــتی و ب ــت ئەگــەر ب ٥- پاشــان ڕۆژەکــە بەرەشــەباکە دەڵێ
لەهــەر کەســێک بچیتــە پێشــەوە ئــەوا بــە ئامانجەکانــت دەگەیــت مــەرج نییــە 

هەمــوو شــتێک بــە هێــز و تووڕەیــی بێتــە دی.
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1٤l     نایە ٤

تەلەفــۆن
بۆچی تەلەفۆن زەنگ لێدەدات؟

تەلەفــۆن بــۆ ئەوە زەنــگ لێدەدات کە بەئاگابین کەســێک 
ــەت  ــەر هاوڕێک ــکات! ئەگ ــدا ب ــەمان لەگەڵ ــت قس دەیەوێ
ژمــارەی تەلەفۆنەکــەی ماڵەکــەی ئێــوە لێبــدات تەلەفۆنەکــە 
زەنــگ لێــدەدات، کاتێــک دەســکی تەلەفۆنەکــە هەڵدەگرێ 
دەنگــی تــۆ لــە ڕێــی شــەپۆلی ئەلکترۆنییــەوە، لە ســیمەکەوە 

دەگوێزرێتــەوەو دەگاتــە الی هاوڕێکــەت.
رێــی  لــە  زیاتــر  تەلەفــۆن  پەیوەندیــی  ئەمڕۆکــە  ـ 

ئەنجامدەدرێــت. کۆمپیوتــەرەوە 
ـ لــە ڕابــردوودا کاری پەیوەندیــی تەلەفۆنــەکان بەدەســت 
ــی  ــا بەرپرســی بەشــی پەیوەندی ــور ی ــدەدرا ئۆپێرات ئەنجام
تەلەفــۆن، ژمــارەی هاتــووی مەبەســتی دەپرســی و دوایــی 

پەیوەندییەکــەی دەگواســتەوە.

بۆچی ئاژەڵەکان قسە ناکەن؟
دەنگی هیچ یەکــێ لەئاژەڵەکان، 
ــڵ  ــرۆڤ کام ــی م ــدەی دەنگ هێن
نییــە، ژێ دەنگییــەکان، زمــان، 
لــووت  و  ددانــەکان  لێــوەکان، 
هاوکاریــت دەکــەن کــە هــەزاران 
دەربکەیــت،  جیــاواز  دەنگــی 
زانایــان هەوڵیانــداوە مەیموونەکان 
ــەاڵم  ــری قســەکردن بکــەن، ب فێ
مەیموونەکانیش وەک تووتییەکان 
تەنیــا دەتوانــن چەنــد وشــەیەکی 

ــەوە. ــایی بکەن ــادە الس س

قســەی 
ئاژەڵ

ئامادەکردنی: رێبین ئەمین



زانیاری
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رەزا شوان

جـــەژنی ئێـمەیە 

16l     نایە ٤
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جــــــــەژنی رۆژی ئێـــمەیەیـــەکی شەشـــە جــــەژنەیە   
  بۆتــــــە رۆژی منــــــــدااڵنلە جیـــــهان و کوردســــتان 
ــازادییەرۆژی خـــۆشی و شـــــادییە  ــتی و ئـــــ سەربەســ  
نەخشـــیوەجــلی جوانــــمان پۆشــــیوە  دەموچــــــاومان   
گــــوڵ بەخشین و دیـــــارییەبــــــەزم و رەزم و یـــارییە   
راکـردنــــــە و کێــبـڕکـــێ گـــــۆرانییە و هەڵــــــپەڕکێ   
هــەی هەی لەم رۆژە جوانــــەچــەپ چــەپ چــەپڵەلێــدانە   
پـــڕ لە خەنــدە و لە ســۆزبێئـەم جەژنەمـــان پیـــرۆزبێ 

رەزا شوان
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هەنار

l سوودەکانی شەربەتی هەنار:
• دەبێتە هۆی ئاسانکردنی 

پرۆسەی هەرسکردن
• دەبێتە رێگر لەبەردەم 

نەخۆشییەکانی دڵ
• دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی 

شێرپەنجەی مەمک 
• دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی 

شێرپەنجەی پرۆستات

l زیانەکانی شەربەتی هەنار:
• هەندێک جار خواردنەوەی 

شەربەتی هەنار لەگەڵ هەندێک 
لە دەرمانەکانی چارەسەرکردنی 

کۆلیسترۆڵ و 
نەخۆشییەکانی دڵ 

کاریگەری دەکاتە سەر 
چاالکیی گورچیلە و 

لەکاری دەخات. 
• بڕێکی زۆری شەکری 
تێدایە بۆیە خواردنەوەی 
کووپێک شەربەتی هەنار 
هاوشێوەی بوتڵێکی کۆکا 

کۆال شەکری تێدایە کە 
ئەمەش بۆ نەخۆشی شەکرە 

خراپە.

ئامادەکردنی: ئیلهام بابازادە

POMEGRANATE



تەندروستی



»وااڵس جۆنســون«

چیڕۆکی سەرکەوتن 
»تۆ دەرکراوی لە کارەکەت«

سیناریۆ: ئەمیر حاجی داود
ئەوە هاتم!!

ئــەو پیــاوە ئەمریکییــەی لە 
دوای ٤٠ ســاڵی بــووە ملیۆنیــر

وای چەند خۆشە، مرۆڤ لە کاری خۆی رازی بێت.

W a l l a c e  J o h n s o n
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ئەوە هاتم!!
ئەوە تەمەنم 
بووە ٤٠ ساڵ

ئێستا دەڕۆی بە وااڵس دەڵێی 
چیتر پێویستیمان پێی نییە، با 

بڕواتە ماڵەوە.

وااڵس، بەڕێوەبەر گوتی بۆ!
پێی بڵێ هەر ئێستا 

کارەکەی بەجێ بهێڵێ.

قوربان دەکرێت 
بزانم بۆ بڕۆم!

وااڵس!! تۆ دەرکراوی 
لە کارەکەت!

ئای خوایە!
چی بکەم ئێستا!
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ئێستا چی بکەم! چی 
بە خێزانەکەم بڵێم.

ئافرەت.. ئەمڕۆ لە 
کارەکەم دەرکرام؟

دەبێ کارێکم 
دەست بکەوێ؟

بڕۆ!!

بۆ!

ببوورە کارمان نییە بۆ تۆ! ئۆ... مووچەی باش؟!
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وابزانم کەس کارم پێ نادا، 
ئاخر تەمەنەکەی من بۆ 

کارکردنیش ناگونجێ.

باشترین شت ئەوەیە 
خانووەکەمان بفرۆشم و بەو 
پارەیە کاری بیناسازی بکەم.

ژنەکە دەچم 
بۆ کاری بیناسازی

ئافەرین وااڵس هیوادارم 
سەرکەوتوو بیت.

وااڵس چیت کردەوە؟

• )وااڵس خانووەکە دەفرۆشێت( •

پیرۆزتان بێتسوپاس قوربان
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ئۆخەی! ئەوە هەردوو 
خانووەکەم تەواو. 

قوربان، هاتووین 
پێویستمان بە خانووە.

باشە 
فەرموون

ئەوە خانووی یەکەم خەریکە تەواو 
دەبێت، خانووی دووەمیش بەهەمان 

نەخشە سازدەکەم.
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ئەوە هۆتێلەکەم 
تەواو بوو

ئافرەت بیر لە دروستکردنی 
هوتێلێک دەکەمەوە.

وااڵس وادیارە ئەمڕۆش 
کارەکانت باش بووە.

وااڵس جۆنسون، خاوەنی 
گەورەترین زنجیرە هۆتێلی 
)هۆلیدەی ئین(ـە لە جیهاندا.
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پیرەکە جووتیارە 
وەرگێڕانی: سەحەر سولەیمانی

چیڕۆکی گەالن - ئەرژانتین

26l     نایە ٤



ــاڵ،  ــگا دەکێ ــە دوو مان ــوو، زەوییەکــەی ب ــاڵن ب ــوو خەریکــی زەوی کێ ــر هەب ــن جووتیارێکــی پی ــەوە دەڵێ دەگێڕن
جووتیارەکــە هــەردوو مانگاکانــی بەنــاوی خــۆی بانــگ دەکــرد، تاوەکــو لە کاتی ئیشــکردندا هەســت بــە ماندووبوون 

نەکەن:
- پەلە بکە مانگا خۆشەویستەکەم... زەویەکە بکێڵە ئەی کولورادو ... بگەڕێوە مانگاکە!

زۆر بــە کارەکــەی هیــالک و شــەکەت بــوو تەنانــەت ئــاگای لــەوە نەبــوو، دوژمنــی خەریکــە نزیکــی دەبێتــەوە، لــە 
نــاکاو پڵینــگ لەبەردەمــی پەیــدا بــوو.

پیاوەکە دەستی لە کارەکەی هەڵگرت و مانگاکانیش لە ترسانا بەرامبەری پڵینگەکەی وەستان.
پڵینگەکە گوتی: هاتووم مانگایەکم بدەیتی بیخۆم.

جووتیارەکــە بــە ترســەوە وەاڵمــی دایــەوە و گوتــی: ئـــ .. ئـــ .. نــا ناتوانــم! گــەورەم، ناتوانم هیــچ یەکێکیانــت بدەمێ، 
مــن زۆرم خــۆش دەوێــن.

- باشە کەواتە هەردووکیانم بدەرێ.
- تکایە گەورەم ئازارم مەدە، لەگەڵم بەخشندە بە!

پڵینگەکە خۆی ئامادە کردبوو بۆ ئەوان گوتی: باشە تۆش لەگەڵ هەردوو مانگاکە دەخۆم.
جووتیارەکــە بــە دڵتەنگییــەوە گوتــی: نــا گــەورەم، چــۆن دەمخۆیــت خێزانێکــی هــەژارم هەیــە، چاویــان لــە مــن و 

دوو مانگاکەمــە تاوەکــو ئیشــێکیان بــۆ بکــەم.



- باشە هەمووتان بەیەکەوە دەخۆم.
- نا گەورەم، چۆن دەمخۆیت؟

ئــەوە بــەردەوام بــوو دەتخــۆم چــۆن دەمخۆیــت هەتــا ڕێوییــەک بــە نزیکیــان تێپــەڕ بــوو، گوێی 
لــە قســەکان بــوو گوتــی: دەبێــت یارمەتــی ئــەو پیــاوە بــدەم، خــۆی لــە ژێــر دارێــک شــاردەوە 

و بەدەنگێکــی گــەورە و بەهێــز هــاواری کــرد:
- هاوڕێکــەم، هیــچ پڵینگــت لــەم نزیکانــە نەبینیــوە تێپــەڕ ببێــت؟ مــن بــەدوای ئــەو دەگەڕێــم 

دووســەد سەگیشــم لەگەڵــە بــەدوای دەگەڕێیــن بــۆ ئــەوەی بیکوژیــن.
پڵینگەکە لە ترسانا خەریک بوو بمرێت، لە ترسانا لەسەر زەوی کەوت.

پڵینگەکــە ڕووی لــە جووتیارەکــە کــرد وای دەزانــی ئــەوە هاتــووە پڵینگەکــە بکوژێــت و بــە 
دەنگێکــی نــزم گوتییــە جووتیارەکــە: پێــی بڵــێ تــۆ منــت نەبینیــوە، ئەگــەر ئاشــکرام بکەیــت 

دەتکــوژم.
- نەخێر پڵینگم دەمێکە نەبینیوە.

- چۆن نەتبینیوە هاوڕێیەکەم، ئەی ئەو شتە چییە الت بەرز بووەتەوە، دەڵێی پڵینگە.
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پڵینگەکە گوتی: تکات لێ دەکەم پێی بڵێ ئەوە شتڵی فاسولیایە.
جووتیارەکە گوتی: ئەوە شتڵی فاسولیایە بیخەرە ناو ئەو گونیەیەی لە تەنیشتەوەیە.

پڵینگەکە بە پاڕانەوە گوتی: بمخەرە ناو ئەم گونیەیە، تکایە کات بە فیڕۆ مەدە زووکە.
جووتیارەکە پڵینگەکەی بەپەلە خستە ناو گونیەکە.

- ئەوەتە گەورەم سەیرکە چۆن فەرمانەکانت بەجێ دەهێنم.
- دەی سەری گونیەکە گرێ بدە هیچ شوێنێکی بەجێ نەهێڵیت تاوەکو فاسولیا نەکەوێت.

پڵینگەکە گوتی: گونیەکە گرێ بدە بەاڵم کونێک بەجێ بهێڵە.
جووتیارەکە گونیەکەی وا گرێ دا هیچ شوێنێکی بۆ پڵینگەکە نەهێشتەوە.

- وا دیــارە ئــەو گونیەیــە بچووکــە کەمێــک بیپەســتینەوە بەڵکــو هەمــوو جێــی دەبێتــەوە، ســارد 
مەبــە لــە ئیشــکردنت.

پڵینگەکــە گوتــی: وا پیشــان بــدە کــەوا تــۆ لێــم دەدەی، بــەاڵم نەکــەی دەســتت پێــم بکەوێــت، 
دوایــی هــەر ئــەو بــڕوات دەتخــۆم، پیاوەکــەش کەوتــە ســەر گونیەکــە زۆری لــێ دا تاوەکــو 

دەنگــی لــێ بــڕا.
- بەم جۆرە فێڵی رێوی جووتیارەکەی لە دەست دڕندەکە رزگار کرد.
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نووسینی: رەهێڵ رەشید

پێشــانگەی کتێب
نایــە کچێــک بــوو زانیاریەکــی باشــی 

کتێــب. پێشــانگەی  لەســەر  هەبــوو 
رۆژێــک نایــە پێشــنیاری بــۆ هاوڕێکانــی 
کــرد کــە ســەردانی پێشــانگەی کتێــب 

ــەن،  بک
هاوڕێکانیشــی بــە گوێیــان کــرد گوتیــان 
ئامادەبــوون  کاتێــک  باشــە،  کارێکــی 
داوای  کــرد،  پێشــانگەکەیان  ســەردانی 
کتێبیــان کــرد نایە گوتــی: کتێبــەکان جوانن 
ــێ  ــەوە هیچــی ل ــک دەیانخوێنم ــەاڵم کاتێ ب
ــی:  ــی گوت ــە هاوڕێکان ــک ل ــەم، یەکێ تێناگ
پێویســتە بەیەکــەوە بیــن بــۆ ئــەوەی لێــک 

جیانەبینــەوە.
لێــک  پێویســتە  گوتــی:  نایــە  بــەاڵم 
جیابینــەوە بــۆ ئــەوەی هــەر یەکێکمــان 
بگەینــە ئــەو کتێبانــەی کــە پێویســتمان 

پێیەتــی.
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نایــە داوای لــە سەرپەرشــتیارەکە کــرد کــە چەنــد کتێبێکــی بــۆ بێنــێ بــەاڵم هاوڕێیەکــەی داوای لــە 
نایــە کــرد ئەگــەر بەیەکــەوە بیــن وا هەســت دەکــەم پابەنــد دەبیــن بــە یەکــەوە.

کاتێــک نایــە ســەیری کتێبەکانــی دەکــرد دەیگــوت: بەرگەکانــی زۆر جوانــن و وێنەکانیــش 
هەرزانــن. کتێبەکانیــش  نرخــی  و  سەرنجڕاکێشــن 

هاوڕێــی نایــە گوتــی: ئــەم وێنەیــە بکڕیــن، ئەگــەر لــە ژوورەکەمــی هەڵواســم و منیــش لەســەر 
تەختەکــەم ســەیری بکــەم وا هەســت دەکــەم ژوورەکــەم باخێکــی گــەورەی پــڕ لــە دار و گوڵــە.

یەکێــک لــە سەرپەرشــتیارەکانی پێشــانگەکە گوتــی: ئــەم پێشــانگەیە بەبۆنــەی جەژنــی 
ــە ســەیرکە شــانۆ و ســینەما و مۆســیقا و  ــی جۆراوجــۆری تێدای ــی: کتێب ــە گوت رۆشــنبیرییە. نای

ــەدەب.  ــت و ئ زانس
ــۆ ئــەو هەبــێ،  ــەاڵم بــێ ئــەوەی ســوودی ب ــە پێشــانگەی کتێــب کتێبــی زۆری کــڕی ب نایــە ل
کاتێکیــش گەڕایــەوە ماڵــەوە بــە باوکــی گــوت کتێبــی جوانــم کڕیــوە، بــە دایکــی گــوت نرخــەکان 

زۆر هــەرزان بــوون.
نایە گوتی: دەبمە خاوەنی کتێبخانەیەکی جوان و دەتوانم کتێبتان لەگەڵ بگۆڕمەوە.

باوکــی گوتــی: کچەکــەم ئێمــە بەگوێــرەی کارەکانمــان و ئــەو زانیارییانــەی لــە کتێبــدا هەیــە 
هەڵدەبژێریــن، بــەاڵم نایــە گوتــی: کتێبــەکان جوانــن دەبێتــە هــۆی رازاندنــەوەی کتێبخانەکــەم.
دایکــی گوتــی: نایــە کتێــب بــە گوێــرەی دیمەنــی دەرەوەی نییــە بەڵکــو بــە گوێــرەی زانیاریــی 

ناویەتی.
نایــە گوتــی: کەواتــە مــن بەهەڵەداچــووم، بــەاڵم بەهــرەی ئەدەبیــم وای لێکــردم کــە وام بەســەر 

بــێ و ئــەو کارە بکــەم.
لەکۆتاییــدا نایــە گوتــی: دایکــە و باوکــە دەتوانــن ئــەو کتێبانــە بخوێننــەوە بــەاڵم مــن کاتێــک 

گــەورە بــم ئینجــا دەتوانــم بیانخوێنمــەوە چونکــە ئێســتا بــە کەڵکــی مــن نایــەت.
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هێشــتا ئــەو ســەرکردە گەورەیــەم لــە یــادە کــە 
ــەوە وانەیەکــی  ــە تاقیکردن ــەر ل بەرێکــەوت پێنــج ڕۆژ ب
دامــێ هەتــا ژیانــم مــاوە لــە یــادی ناکــەم. منیــش لێرەوە 

ــاس دەکــەم. ــدااڵن ب ــوەی من ــۆ ئێ ب
کاتێــک بەسەرســوڕمانەوە ئــەو خــەاڵت و شــتانەم 
لەســەر ســینگی بینــی چــاوم گەشــایەوە و لێــم پرســی:
ــەرکردەیەکی وا  ــە س ــۆن بوویت ــەورەم چ ــێ گ ــم بڵ پێ
گــەورە و بەناوبانــگ بتوانــی سەرپەرشــتی هێزێکــی 

ــدا؟ ــی جەنگ ــە بەرەکان ــت ل ــەورە بکەی گ
ــی  ــە چیڕۆکــی ژیان ــی: باشــە ڕۆڵ ــەوە گوت ــە پێکەنین ب
ــۆ ئــەوەی  ــۆ دەگێڕمــەوە، ب ــە ڕووداو ب خۆمــت ڕووداو ب
ــە  ــو ببیت ــا، تاوەک ــە ژیانت ــەرکەوتووبیت ل ــن س وەک م
کەســێک تووشــی ناخۆشــی و نەهامەتیــی ژیــان نەبیــت و 

ــگا. ــە ئەندامێکــی ســەرکەوتووی کۆمەڵ ببیت
ــە  ــان، حــەزم ل ــە ژی ــەوە ل ــاوم کردۆت ــەی چ ــەو کات ل
خوێندنــەوە کــردووە، بــەاڵم باوکــم زۆری لــێ دەکــردم 
ببــم بــە نانــەوا، منیــش بــۆ ڕاگرتنــی دڵــی باوکــی 
هــەژارم ئیشــم دەکــرد، لــە هەمــان کاتیشــدا خوێندنــی 
خۆشــم دەخوێنــد، بــەم جــۆرە بــەڕۆژ ئیشــم دەکــرد بــە 
شــەویش دەمخۆێنــد. شــەوان لــە ژێــر ڕووناکیــی مــۆم و 
مانــگ دەمخۆێنــد، ئــەو ڕووناکییــەی کــە هەمــوو شــەوان 

ــە ژوورەکــەم و دەیگــوت. ــم و دەهات ــووە میوان دەب
دەزانــی بــۆ ســەردانت دەکــەم؟ ... دەمەوێــت هــەردەم 

بــە ســەرکەوتوویی بتبینــم!
رۆژی تاقیکردنــەوە، ئــەو ڕۆژەی مــرۆڤ ســەربەرز 
ــاو  و ســەرکەوتوو دەبێــت یاخــود دەرناچێــت، چوومــە ن
ــەو  ــەوە، ئ ــە ســینگ فرەوانیی ــەوە زۆر ب ــی تاقیکردن هۆڵ
مندااڵنــەی نانیــان لــێ دەکڕیــم دایانــە قاقــای پێکەنیــن.
لــە کاتــی تاقیکردنەوە من ســەرم لەســەر پرســیارەکان 

بــوو گوێــم لــە هەنــدێ وشــە دەبــوو و دەیانگوت:

چۆن ســەرکەوتم
»سەرکردە دۆرۆ«

وەرگێڕانــی: گەیــان عەبدوڵاڵ

ئــەوە و زانســت پێــم ناڵێــن چــی لــە زانســتە، نانێکــی 
ــە  ــا منداڵ ــاکات؟!... ســەیرە هەت گــەرم بەشــی زگــی ن
نانەواکانیــش رکبەرکایەتیمــان دەکــەن لــە قوتابخانــە!

بــەو  قســەکانیان،  نەدایــە  گوێــم  مــن  بــەاڵم 
و  نەدەکــرد  شــەرمم  بریندارانەیــان  ســەیرکردنە 
ــوو،  ــۆم هەب ــڕوام بەخ ــن ب ــەوەی م ــزوام، لەبەرئ نەدەب
بــڕوام بەتوانــای خــۆم هەبــوو، هەروەهــا بەکەســایەتی 
خــۆم کــە دەتوانــم فێــر ببــم. دەتوانــم ســەرکەوم 

بەســەر دوژمنــی مــرۆڤ کــە )نەزانی(یــە!!.
هەڵواســرا،  ســەرکەوتووەکان  نــاوی  کــە  پاشــان 
ژمارەیــان زۆر کــەم بــوو، ژمارەیــان بــە پەنجــەی 
دەســت دەژمێــردرا، پلــەی کــوڕی نانــەوا یەکــەم 
ــتا  ــەر و مامۆس ــەرکەوتووەکاندا، بەڕێوەب ــاو س ــوو لەن ب
و قوتابییــەکان و هــاوڕێ و دراوســێکانم پیرۆزبایــی 
ســەرکەوتنیان لــێ دەکــردم و بەرزیــان دەکردمــەوە و 
لەســەر شــانیان دادەنــام، لەناو شــار دەیانســووڕاندمەوە. 
ــە  ــژ و ناخۆشــم گرتۆت ــگای درێ ــن ڕێ ــەوە م ــەو کات ل
ــە  ــەورە ل ــەرکردەیەکی گ ــە س ــووم ب ــو ب ــەر، تاوەک ب
ســوپای ناپلیــۆن پۆنابــرت. گوێــم لــێ بگــرە ڕۆڵــە، مــن 
بیــرم چــوو نــاوی خۆمــت پــێ بڵێــم، نــاوم ســەرکردە 

ــە!! »دۆرۆ«ی
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خۆشــم ئــەوێ واڵتەکــەم، 
ــەم ــوا و ئاواتەک ــگای هی کان
خۆشــم ئەوێ خۆشــم ئەوێ، 
ئەم نیشــتمانەم خۆش ئەوێ
ــرەوێ،  ــی دڵ ئەس ــا لێدان ت
قــەت لەبــەر چــاوم ناکــەوێ

ــە،  ــاوو گڵ ــەواو ئ ــەم ه ــا ئ ئ
دڵــە خوێنــی  ژیانــم  بــۆ 
دڵ کــە بولبولــی ســەر چڵــە، 
شــەیدایە بۆ ڕووی ئەو گوڵە
خۆشــم ئــەوێ واڵتەکــەم، 
ــەم ــوا و ئاواتەک ــگای هی کان

کوردســتانە خۆشەویســتم، 
ئەیپەرســتم مــاوم  هەتــا 
ــتم،  ــی مەس ــی دیمەن بەجوان
هــاوار ئەکا هۆش و هەســتم
خۆشــم ئــەوێ واڵتەکــەم، 
ــەم ــوا و ئاواتەک ــگای هی کان

هۆنراوە: کاکەی فەالح

خۆشم ئەوێ 
واڵتەکەم

دڵــم ئەڵــێ وەک زمانــم، 
خۆشــم ئــەوێ نیشــتمانم
نیشــتمانم،  خۆشەویســتی 
بۆتــە ســەرلەوحەی ئیمانــم
ــەم،  ــەوێ واڵتەک ــم ئ خۆش
کانــگای هیــوا و ئاواتەکــەم

خۆشــم ئەوێ خۆشم ئەوێ، 
ســەرکەوێ ئاواتەخــوازم 
نــاوی لەنــاوا دەرکــەوێ، 
گەشــە و ڕووناکی بەرکەوێ
ــەم،  ــەوێ واڵتەک ــم ئ خۆش
کانــگای هیــوا و ئاواتەکــەم
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دەستکێش
وەرگێڕانــی: ئاوێســەر محەمــەد مەجید

لــە دارســتانێکی گــەورە و دوور دوور لــە دانیمــارک کوڕێکــی بچووک 
لەگــەڵ باپیــر و داپیرەیــدا دەژیا.

ڕۆژێکیان داپیرە بە کوڕە بچووکەکەی گوت:
ئەتوانیــت بڕۆیــت تۆزێــک دار کۆبکەیتــەوە بــۆ ســووتاندن لــە 
دارســتان لــە کاتێکــدا مــن هەندێــک ئیــش و کاری تــر ئەکــەم؟
کــوڕە بچووکەکــە زۆر حــەزی کرد ئــەوە بکات، چونکــە کوڕێکی زۆر 
ئاقــڵ و شــیرین بــوو. کاتێــک کوڕەکــە دارەکانــی کۆکــردەوە ویســتی 
بگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــەوە، نەیزانــی کــە تاکێــک لــە دەستکێشــەکەی لــێ 

کەوتــووە لــە دارســتان.
لــە پــاش کەمێکــدا مشــکێکی بچــووک هــات و دەستکێشــەکەی 

ــی: ــردەوە گوت ــری ک ــت، بی دی
ــدا  ــاوی تیای ــارە ئەگــەر بچمــە ن ــای ئەمــە زۆر گــەرم و خــۆش دی ئ

بژیــم.

36l     نایە ٤
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38l     نایە ٤

ــێ  ــدەی پ ــییەوە، ئەوەن ــە دڵخۆش ــاوی ب ــووە ن ــا و چ ــی دەستکێشــەکەی ڕاکێش مشــکەکە پەت
ــی: ــەزەوە، گوت ــەز هەڵب ــە هەڵب ــەڕی ب ــدا تێپ ــک بەوێ نەچــوو بۆقێ

بــڕڕ بــڕڕ بــڕڕ زۆر ســاردە ئایــا ئەتوانــم بــەم ســەرمایە بێمــە نــاو ئــەو شــوێنە گەرمــەوە خــۆم 
گــەرم بکەمــەوە؟

مشــکەکەش گوتــی: بەڵــێ بەڵــێ بــێ گومــان وەرە لێــرە جێــگا زۆرە، بۆقەکــە گوتــی: »ئــای زۆر 
ســوپاس«، خێــرا بــازی هەڵــدا بــۆ نــاو دەستکێشــەکە.

مشک و بۆقەکە تەواو حەسانەوە لە گەرمیی دەستکێشەکە.
پــاش کەمێــک کونــە پەپوویــەک هــات بەویــادا تێپــەڕی و پرســی ئایــا ئەتوانــم منیــش بێــم و 

خــۆم گــەرم بکەمــەوە؟
بە بەڵێ بێ گومان وەاڵمیان دایەوە مشک و بۆقەکە.

خێرا کونەپەپوو خۆی کرد بەناو دەستکێشەکەدا.

38l     نایە ٤
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ــارە  ــادا تێپــەڕی گوتــی ئایــی کــە گــەرم و خــۆش دی زۆری پــێ نەچــوو کەروێشــکێک بەوی
ــا ئەتوانرێــت جێــگای کەســێکی تــری وەک مــن ببێتــەوە لەناویــدا؟ ــە، ئای ئــەم ماڵ

مشکەکە گوتی: »ئاخەر خەریکە کون ئەبێت و ئەشکێت ماڵەکەمان«.
بــەاڵم بــۆق و کونەپەپــوو، گوتیــان ئــا ئــا ئەگــەر زیاتــر بچینــە پــاڵ یەکتــر بەباشــی جێمــان 

ئەبێتــەوە.
خێرا مام کەروێشک خۆی کرد بەناو دەستکێشەکەدا.

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــش بچێت ــتی ئەوی ــەڕی و ویس ــادا تێپ ــەک بەوی ــردا ڕێویی ــی ت ــاش کەمێک ــە پ ل
دەستکێشــەوە. مشــک و بــۆق و کونەپەپــوو، و کەروێشــک گوتیــان ئاخــۆ ئەبێــت زیاتــر بچینــە 
پــاڵ یەکتــر ئەگینــا جێگامــان نییــە، بــەاڵم مــام ڕێــوی ســوور بــوو لەســەر ئــەوەی کــە بچێتــە نــاو 
ئــەو دەستکێشــەوە، خێــرا گوتــی ١، ٢، ٣، خــۆی هەڵدایــە نــاو دەستکێشــەکەوە، بەهــەر حــاڵ 

بــوو جێــی خــۆی کــردەوە لەناویــدا.



٤0l     نایە ٤

لەپــاش کەمێــک تــردا مــام ورچ هــات و ســەیری هەموویانــی کــرد لەنــاو ئــەو دەستکێشــەدا 
ــان کــرد  ــان بەیەکجــار هاواری ــوی( هەمووی ــام ڕێ ــوو، کەروێشــک، م ــۆق، کونەپەپ )مشــک، ب

نەکــەی بێیتــە نــاو ئــەم ماڵــەوە لەبەرئــەوەی هیــچ جێگامــان نییــە.
مــام ورچ بــە بۆڵــە بــۆڵ گوتــی: ئەمــە شــتێکی مەحاڵــە، هەمــوو کات جێــگای یەکێکــی تــر 

ئەبێتــەوە.
هەمــوو ئەوانــی تــر بەیــەک دەنــگ هاواریــان کــرد: نەخێــر، نەخێــر، نەخێــر باوەڕمــان پــێ 

بکــە هیــچ جێــگا نییــە.
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بەاڵم مام ورچ هیچ گوێی بە قسەکانی ئەوان نەدا و سەری بردە ناو دەستکێشەکەوە.
دەستکێشــەکە کشــا، کشــا، هەڵئاوســا، هەڵئاوســا تــا لــە بڕێکــدا لێــک هەڵوەشــا و تەقییەوە 

بەیەکجــار هەموویانــی هەڵدایــە دەرەوە و هــەر یەکەیانــی بەالیەکدا فڕێدایــە دەرەوە.
هەموویان دایان لە قاقای پێکەنین.

ئەوەندەی پێ نەچوو کوڕە بچووکەکە هاتەوە و بەدوای دەستکێشەکانیدا ئەگەڕا.
ــەر  ــوو لەب ــەیر ب ــەالوە س ــابووەوە، زۆری ب ــک هەڵوەش ــووە و لێ ــە ب ــە پارچ ــی پارچ دیت

ــی: ــەوە گوت خۆی
وای کە سەیرە چۆن ئاوای لێ هاتووە من ئێستا چی بەداپیرە بڵێم؟!!!

هاتە ماڵەوە و هەمووی بۆ داپیرە باس کرد.
داپیرە بە پێکەنینەوە پێی گوت: هیچ خۆت دڵتەنگ مەکە.

دەستکێشێکی تری جوانت بۆ دەچنم.
کاتێک کە تۆ لە ماڵ نەبوویت من جووتێک دەستکێشی جوانی ترم بۆ چنیویت.

کوڕەکــە باوەشــی کــرد بەداپیــرەدا و گوتــی: زۆر ســوپاس داپیــرە گیــان بــۆ ئــەو دیارییــە 
جوانەت.



٤2l     نایە ٤

ئامادەکردنی: باوکی تێا

ڕۆژێکیــان دوای ئــەوەی پەپوولەیەکــی جادوویی »کارای« 
مــاچ کــرد، کارا بــۆی دەرکــەوت چ هێــز و ئازایەتییەکــی 
ــی  ــکێک خێرای ــو تیش ــە وەک ــە بۆی ــوڕهێنەری هەی سەرس
تێــدا دەرکــەوت و دەیتوانــی بــە هەمــوو جیهانــدا بفڕێــت 
و کۆنتڕۆڵــی زۆر لــە ڕووداوەکان بــکات، بــەاڵم زۆری پــێ 
ناچــێ کــوڕی مامێکــی زۆر چاوچنــۆک پەپوولــە جادوویەکە 
دەگرێــت و هەروەهــا ئەویــش هێــز و توانــای دەگۆڕێــت 
ــزە  ــەم هێ ــەی کارا ئ ــە پێچەوان ــەو ب ــەاڵم ئ ــو کارا، ب وەک
جادوویــە بــەکار دەهێنێــت بــۆ کاری نابەجێ و کێشــەنانەوە.
کێشــەکان زۆر دەبــن بــە جۆرێــک کارا بــە هیــچ ڕاناگات 
بــۆ چارەســەرکردنیان بــەاڵم کارا لــە هەوڵــدان و زاڵبوونــی 
بەســەری ناوەســتێ و لــە هەمــوو کێشــە و کارە خراپەکانــی 
ــگاری دەبێتــەوە و ناهێڵێــت هیــچ  کــوڕی مامەکــەی بەرەن
ــە کاری  ــت، چونکــە کارا حــەزی ب کەســێک هەراســان بێ
چاکەیــە حــەز دەکات هاریــکاری هاوڕێکانــی بــکات و 
ــە ناخۆشــییەکانیان بیانپارێزێــت بــەاڵم کــوڕی مامەکــەی  ل
هەمــوو کاتــێ کێشــە دەنێتــەوە و هیــچ کاتێکیــش حــەز بــە 

کامەرانیــی کــەس نــاکات. 
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٤٤l     نایە ٤

خانووی 
شێتەکە

ئامادەکردنی: ئەڤین رەفیق

٤٤l     نایە ٤
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هاوســەری پاشــا کابرایەکــی شــێتی بینــی لەگــەڵ منــدااڵن خەریکــی یــاری کــردن بــوو و بــە پەنجــە خەریکــی 
خــەت خەتێــک بــوو بەســەر زەویــدا. هاوســەری پاشــا هاتــە الی شــێتەکە و گوتــی: ئــەوە چــی دەکــەی؟

شێتەکە گوتی: خەریکم خانوو دروست دەکەم؟
هاوسەری پاشا پێی گوت: پێم دەفرۆشی؟

شێتەکە گوتی: بەڵێ
هاوسەری پاشا گوتی: بە چەند؟

شــێتەکە گوتــی: بــە )٥٠٠٠٠( پەنجــا هــەزار دینــار، هاوســەری پاشــا پارەکــەی پــێ داو شــێتەکەش پارەکــەی 
لەســەر منداڵــە هــەژارەکان دابــەش کــرد.

شــەو پاشــا خــەوی بینــی لــە بەهەشــتدا پیاســە دەکات کــە گەیشــتە قەســرێکی خــۆش، پرســیاری خاوەنەکــەی 
ــی  ــرد خێزانەکەش ــەی ک ــە خێزانەک ــیاری ل ــا پرس ــی پاش ــە، بەیان ــری خێزانەکەت ــە قەس ــان ئەم ــرد، گوتی ک
بەســەرهاتەکەی بــۆی گێڕایــەوە، پاشــا چــووە دەرەوە و چــووە الی شــێتەکە و پێــی گــوت ئــەوە خەریکــی چــی؟

شێتەکە گوتی: خانوو دروست دەکەم.
پاشا گوتی: دەیفرۆشی؟

شێتەکە گوتی: بەڵێ
پاشا گوتی: بەچەند دەیفرۆشی؟

شێتەکەش گوتی: )٥٠٠٠٠٠٠( پێنج ملیۆن.
پاشا گوتی: ئەی بۆ دوێنێ زۆر هەرزان بە ژنەکەمت فرۆشت؟

شــێتەکەش گوتــی: ئاخــر ئــەو بەبــێ ئــەوەی بیبینــێ و مامەڵــەم لەگــەڵ بــکات لێــی کڕیــم، بــەاڵم ئــەوە تــۆ 
بینیوتــە.



٤6l     نایە ٤

Judit
Polgar

ئامادەکردنی: باوکی نیڤار

جودیــت پۆلگاروەرزش
پۆلــگار  جودیــت  مەلیــک  کــش 
بەهێزتریــن کچــە یاریزانــی شــەترەنج 
پۆلگاریــا  لــە   ١٩٧٦ مێــژوودا،  لــە 
لــە ســاڵی ١٩٩١  بــووە،  لــە دایــک 
لــە تەمەنــی پانــزە ســاڵیدا خــاوەن 
ئــەوکات  ماســتر،  گرانــد  نازنــاوی 
تاکــە  و  بــوو  یاریــزان  بچووکتریــن 
ئافــرەت بــوو چــووە ریــزی کۆمەڵــە 
یاریزانێکــی تایبــەت کــە لــە ریزبەنــدی 
ســەرووی ١٧٠٠ خــاڵ بــوون لــە الیەن 

شــەترەنج. نێودەوڵەتــی  یەکێتــی 
ئافرەتــە  تاکــە  ئــەوەی  ســەرەڕای 
لــە ریزبەنــدی باشــترین ١٠٠ یاریــزان 
ــە یەکێتــی نێودەوڵەتــی شــەترەنج،  ل
بــەاڵم پۆلــگار تائێســتا پاڵەوانیەتــی 
شــەترەنجی بــۆ ئافرەتــان بەدەســت 
نەهێنــاوە ئەمــەش بەهــۆی ئــەوەی 
ــر  ــی زۆر بەهێزت ــە هاوڕێکان ــگار ل پۆل
 ١٤ تەمەنــی  لــە  هەروەهــا  بــوو. 
ــی  ــر بەشــداری پاڵەوانیەت ســاڵیدا چیت

ئافرەتانــی نەکــرد.
پاڵەوانیەتــی  چەندیــن  بەشــداری 
لــە  هاســتینگز  لەوانــە  کــردووە 
١٩٩٣، مەدریــد ١٩٩٤، لیــۆن ١٩٩٦، 
ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  والیەتــە 
ســیگمان   ،١٩٩٩ هۆگفیــن   ،١٩٩٨

.١٩٩٩
جودیــت لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵیدا 
بەســەر  ســەرکەوتن  توانیویەتــی 
تۆمــار  خێزانەکەیــان  هاورێیەکــی 
بــکات کــە لەماڵــەوە یــاری لەگەڵــدا 
دەرکــرد بەبــێ ئــەوەی ســەیری تابلــۆی 

بــکات. شــەترەنجەکە 
کچــە  پۆلــگار  جودیــت  ئێســتا 
لــە  پۆلــگاری  بەڕەگــەز  یاریزانــی 
ریزبەنــدی )٥٢( دێــت لــە لیســتی 
)ئیلــۆ(  لەریزبەنــدی  وە  جیهانــدا 
هەروەهــا  هەیــە،  خاڵــی   ٢٦٩٦
تاکــە ئافرەتــە لــە لیســتی )فیــدس( 
١٠٠ باشــترین یاریزانانــی جیهــان، 
ریزبەنــدی   لــە   ٢٠٠٥ ســاڵی  لــە 

هاتــووە. هەشــتەمدا 

٤6l     نایە ٤



lنایە ٤      ٤7



٤8l     نایە ٤

 جیهانی  
سمارف

 4 زنجیرەی یەکەم 

 وەرگێڕانی: توانا کەریم 

٤8l     نایە ٤



lنایە ٤      ٤9

 ئەوەتە.. ئێستا دەبێت چاوەڕێ بم 
تاوەکو گەرم دەبێت و یەکەم تیشکی کە 

دەردەکەوێت وەکو خۆر! هاهاها!!

فەرموون ئەوەش درێژەی چیڕۆکەکە:
ئەمە بەختم بۆ دەهێنێ... 

ئۆو هیالکم پێویستە تۆزێ 
بخەوم!!!

 شەو شاد 
ئیزرائیل!!!

 زۆر باشە.. ئەوە 
پێکهاتەکەیە!!

سمارفی داماو!! 
چۆن بیهێنینە خوارەوە !!!

 ئێمە دەبێت بگەین
 بە قوفڵەکە !!!!

 بۆ!! ئەمە باشە سمارف!!

هێی.. پسس... 
تۆ سمارف نازانیت چی 

لە شوێنی قوفڵەکە کردووە ؟؟؟
نەخێر!!! ئێمە زۆرین.. 

وەرن دەی با بڕۆینە خوارەوە!!!

ئەمە هی سمارفە؟؟ نەخێر! بابا سمارف پێویستە 
من بڕۆم بۆی!!

نا!! ئەمە بزمارە!!
ئاه

 ئەو لە کوێ ئەمانەی 
دەست کەوتووە ؟؟



50l     نایە ٤

 هێیی... پشیلەکە 
لە کوێ پاڵ کەوتووە؟؟  ئەوەتا!!!!!

 چی؟؟؟ لێرە؟؟

 یارمەتی!! ئاە!!

 ئێمە دەبێ شتێک بکەین، 
بۆ ئەوەی ئەو بڕوات!!

 ئاگاداربە!! 
دەی ئێستا!!

 ویووو 
سوپاس!!

ئێمە دەتوانین هیچ بکەین؟ هەموو شتێک 
درێژە و پشیلەکەش هەر لێرەیە چۆن 

دەتوانین هێرشی بۆ ببەین؟؟
من 

بیرۆکەیەکم 
هەیە!!!

یەکێک لە ئێمە الی پەنجەرەکەوە دەوەستێت و 
دەیکاتەوە، کە پشیلەکە بۆی رۆشت دەکەوێتە 
خوارەوە و ئێمەش پەنجەرەکە دادەخەین و 

ئەویش دەکەوێتە دەرەوە!!!

 دەست خۆش 
ئەمە بیرۆکەیەکی 

چاکە!!

دەی  تەواویکە..

 مەترسە.. 
دەی!!

 بەاڵم...
لەگەڵ قوفڵی 
سمارفەکە!!

 باشترە ئەمە دابخرێ 
تەواو!!!!!!



lنایە ٤      51

درێژەی چیڕۆکەکە 
بۆ ژمارەی داهاتوو

 ئەم بەشەیان تەنها حەرەکەو ئەکشنە.. 
 زۆر چاکە، ئێمە  دەتوانین بۆ الی سمارف و 

قوفڵەکە!!!
 نەخێر!! دۆزیتەوە ؟؟

 -

بەڕاستی هەستێکی ناخۆشم هەیە 
بەو هەموو پیسییەی ئێرە ئەمە 

چییە!!!

 تۆ دەتوانی؟؟ ئەم جادووکەرە 
خەبەری دەبێتەوە ها!!

 هێشتا دەتوانین بیکەین!! 
تەنها تۆزێ چاوەڕێکە!!

 با ئەم پێکهاتە ئامادەکراوە 
بخەینە ناو ئێرە!!!

 دواتر ئەوەشی 
تێدەکەین و ئێمەش...

 بۆ ناو ئێرەوە.. هەموو 
پێکهاتەکانی تێ دەکەین.

 هی! هی! هی!
 حەز دەکەم سەیری ئەم دڵۆپانە بکەم 

بزانم چۆن دروست دەبن!!

ئاخ!! شکان !!! ئۆە!! ئەمە چییە؟؟ 
چ روو دەدات ؟؟؟



52l     نایە ٤

ڤیۆلۆن
نووسینی: نۆڤەر محێدین

کەمان

l خۆشەویســتانم دەزانــم زۆربەتــان ئامێرەکانــی موزیکتــان لــە ئاهەنگــەکان 
و تەلەفزیۆنەکانــەوە دیتــووە، بــەاڵم زۆر ئاســایییە کــە ئێــوە پەپوولــەی جــوان و 
نــازدار زانیاریتــان نەبــێ لەســەر ئــەو ئامێرانــە، بۆیــە لــەم گۆڤــارە خنجیالنەیەوە 

بــە ئامێــری کەمــان ئاشــناتان دەکەیــن.
ــەوە کاتــێ کــە کەوانــەی  l کەمــان ئامێرێکــی ژێــدارە واتــە بەهــۆی ژێکان
بەســەردا تێپــەڕ دەکرێــت دەنگــە ســازەکەمان گــوێ لــێ دەبێــت، ســندووقی 

ــاوی دەلەرێتــەوە. ــە ن هــەوای هەیــە دەنگــەکان ل
l ئامێــری میوزیکیــی کەمــان چــوار ژێــی بەســەرەوەیە کــە بــە چــوار کلیلەوە 
ــی  ــۆی کەوانەیەک ــە بەه ــازگاری هەی ــۆش و س ــی خ ــتراونەتەوە، دەنگێک بەس
الکێشــەیییەوە کــە درێژییەکەی )٧٥( ســانتیمەترە و کێشەکەشــی لەنێوان )٥٥( 
تاکــو )٦٠( گرامــە دەژەنرێــت وەک ســەرچاوەکانی لــە واڵتــی ئیتالیــا پەیدابــووە 
کــە ئەمــەش لــە ئاکامــی پەرەپێدانــی جــۆرە ئامێرێکــی تــرە وەک کەمــان وایە و 
نــاوی )ڤیوالیــە( پەیدابــووە دەنگــی کەمانیــش بۆیــە خۆشــە چونکــە ژەنیارەکەی 
بەهــۆی تونــدی و نەرمــی بەکارهێنانــی کەوانەکەیەوە و خلیســکاندنی پەنجەکان 

بەســەر ژێــکان دەتوانــێ خۆشــترین ســۆز بــدات بــە گوێــی بیســەردا.
l کێ بوو ئامێری کەمانی دروست کرد؟ 

ئامێــری کەمــان بــە شــای ئامێــرە موزیکییەکان دەژمێــردرێ، لە ئۆرکێســترای 
موزیکــی ژمــارەی ژەنیــارەکان دەگاتــە ١٠٠ ژەنیــار تێــدا ٣٠ ژەنیــار کەمــان 
ــە  ــان ل ــەکان، پاش ــۆ هیندیی ــەوە ب ــرە دەگەڕێت ــەم ئامێ ــەرەتای ئ ــن، س دەژەن
ئەوروپــا بەکارهێنــرا، پاشــان لــە ســەدەی دەیەمــی زایینــی ئامێــری )فییــال( لــە 
ــان لەســەر شــانی  ــو کەم ــرەش وەک ــەم ئامێ ــات، ئ ــەکار ه ــان ب ناوچــەی بەلق

ژەنیــار دادەنــرا.

52l     نایە ٤





5٤l     نایە ٤

مەالی 
مەشهوور

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە

رۆژێــک مــەال مەشــهوور گۆزەیەک 
ــۆی و  ــەی خ ــە دەســت کچەک دەدات
ــار  ــدەکا بچــێ لەســەر رووب داوای لێ
ــێ و لەگەڵیشــیدا  ــاو بێن ــەک ئ گۆزەی
گوێــی  بــن  لــە  شــەپازللەیەک 
دەیبینــێ،  یەکێــک  دەکا...  قایــم 
ــە  ــەم کچ ــەال ئ ــای م ــێ: ئ ــی دەڵ پێ
ــەق  ــە ناه ــۆ ب ــردووە، ب ــی نەک هیچ
گۆزەکــەی  خــۆ  دەدەی؟  لێــی 

دەڵــێ: مــەال  نەشــکاندووە! 
- ئەگــەر گۆزەکــەی شــکاند لێــدان 

بــۆ چییــە!

ئەگەر 
گۆزەکەی 

شکاند لێدان 
بۆ چییە!

5٤l     نایە ٤
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MELA MEŠHUR

lنایە ٤      55
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رێبین فرهاد

ئەسرا يوسف

شنە گەيالن

دانيال نيهال
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شێوەکاری



58l     نایە ٤

میوانەکان

Z A R AS I D R A

D AV I N

l58   نایە ٤

W A N YA R
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A RYA Z A N I A
S I D R AH A N A S A

D AV I N

l59   نایە ٤

ئێوەش دەتوانن وێنەکانتان بۆ ئەم ئیمێیلەی خوارەوە بنێرن:

info@nayakids.com
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وێنەکێشان...

خاڵەکان بەپێی ژمارەکان بەیەکتر بگەیەنەو لە کۆتاییدا وێنەکە بە جوانی رەنگ بکە.



رەنگاوڕەنگرێگاکە بدۆزەوە...

یارمەتی کۆپتەرەکە بدە بۆ 
دۆزینەوەی رێگای دەرچوون 
و لە ئاگرەکان دەربازی بکە.
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هێڵکاری و ڕەنگ...

1٢٣

٦

٤٥



سۆدۆکۆ...

9 2 5 1 3 7
4 8 3 9

7 6 9 4 8
7 6 2 8 9

6 1 4 3 5 7
5 9 8 4

5 9 6 8 3
6 3 5 7 1

3 7 2 6 4

سۆدۆکۆ:
جــار  یەکــەم  پێویســتە   l
بۆکســێکی ٩ خانەیــی دەستنیشــان 
بکــەی و ژمارەکانــی ١ تاکــو ٩ ی 
ــک:  ــە مەرجێ ــییەوە، ب ــدا بنووس تێ
هیــچ یــەک لــە ژمــارەکان لــە نــاو 
هەروەهــا  و  خــۆی  بۆکســەکەی 
ریــزی ئاســۆیی و ســتوونیی خۆیــدا 

دووبــارە نەبێتــەوە.

رەنگاوڕەنگ

وو
ێش

ی پ
رە

ژما
ی 

راو
ڕک

ی پ
کۆ

دۆ
سۆ

 l5 3 4 6 7 8 9 1 2
6 7 2 1 9 5 3 4 8
1 9 8 3 4 2 5 6 7
8 5 9 7 6 1 4 2 3
4 2 6 8 5 3 7 9 1
7 1 3 9 2 4 8 5 6
9 6 1 5 3 7 2 8 4
2 8 7 4 1 9 6 3 5
3 4 5 2 8 6 1 7 9



6٤l     نایە ٤

جیاوازییەکان بدۆزەوەو رەنگی بکە...

l لە نێوان دوو 
وێنەی سەرێ و خوارێ 
»پێنج« جیاوازی هەن، 

بیاندۆزەوە.

6٤l     نایە ٤


