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l هەر پەلەپەلەم بوو بچمە چ شوێنێ جانتای بکڕم، ئەدی 
ئەوە نییە دەرگای قوتابخانەکان کرایەوە، زۆرم پێخۆش بوو 

جانتایەکی مندااڵنەی کوردی بکڕم، بەاڵم لەگەڵ دایکم 
هەموو بازاڕمان کرد شتێکی وامان نەدۆزییەوە، بۆ ئێوارە کە 

باوکم گەڕایەوە جانتایەکی زۆر جوانی ئانای بۆ کڕی بووم، 
ئێوە ئانا و ئێلسا دەناسن ئەو دوو خوشکەی فیلمی فرۆزن، 

کە ئێستا هەموو کەلوپەلێکی مندااڵن وێنەی ئەوانی لەسەرە، 
بۆ  ژمارەی داهاتووی نایە چیڕۆکی فیلمەکەتان بۆ باس 
دەکەم دەزانن چەند خۆشە، من بەخۆم دوو جار لەگەڵ 

باوکم چوومە سینەمای بۆ سەیرکردنی، ئەرێ بەڕاست ئێوە 
قەت دەچنە سینەمای بۆ سەیرکردنی فیلم، دەزانن ئێستا 
فیلمی ئەنیمێیشنی مندااڵن لە جیهان لە پێش پێشەوەی 
فیلمەکانە، وەلاڵ من زوو زوو لەگەڵ خوشکم و دایکم و 

باوکم دەچین بۆ سینەما، ئێستا بەم زووانە فیلمەکی نوێی 
باربی دێتە سینەما، بەاڵم ترسم هەیە لەبەر مەکتەب 

نەتوانم بچم، ئەگەر لە رۆژەکانی پشوو بچم.
l هاوڕێکانم لە ژمارەی پێشوو باسی 
ئەوەم کرد بۆ ئەو ژمارەیە پیرەمێردی 

شاعیرتان پێ دەناسێنم، ئەوە باسی 
ئەو پیاوە مەزنم بۆتان کردووە، 

چەند بابەتێکی تری سەرنجراکێش و 
جوان، خۆتان لە کاتی دەکەوێتە بەر 

دەستان بیخوێننەوە با من باسیان 
نەکەم.

l دەزانن ئێلگەکەشم گۆڕی، 
دایکم بەرگدروویەکی زۆر باش 

دەناسی زۆر زوو بۆی دوریم 
دەزانن چەند جوانە ئەوجارە، 
هەر جلەکانیشم گۆڕی، زۆر 

کەیفم پێی هاتووە، بڕوا 
ناکەن چەند خۆشە کە 

جلێکی نوێ لەبەر دەکەی.
l دەی هاوڕێیانم با 

زۆرتر درێژی نەکەمەوە، 
لەم ژمارەیە هەندێک 

گۆڕانکاری بچووک 
ڕوویداوە، دەست و پەنجەی 

هەردوو هاوڕێیانم خۆش 
بێت کاکە بیهنام و مامە 

موراد دەزانن چەند بە منەوە 
هیالک دەبن، ئێوە هەست بە 

ماندووی ئەوان ناکەن، بەاڵم هەر من 
ئاگەدارم هەتا دەکەوێتە چاپ چەند بە منەوە 
هیالک دەبن. لە بیرم چوو فێرە ئیمزای خۆتان 

بوون دەی ئەوە من بە ئیمزای خۆم بەجێتان 
دەهێڵمەوە. بای بای

“نایە”
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مرواری و زەوی
نووسینی: سارە تالیب سوهەیل
وەرگێڕانی: عەوف عەبدوڕەحمان

بەشی یەکەم

2l      نایە ٥



lنایە ٥      3

ــدا خەریکــی یاریکــردن  ــو گوڵەگەنمەکان ــە نێ ــەدا و ل ــاو دەغڵەک ــە ن ــن ل زی
بــوو لــەو کاتــەدا، چــاوی بــە باڵندەیــەک کــەوت بەئاســمانەوە لــە فڕینــدا بــوو 
ــتی  ــە مەبەس ــرد و ب ــەی دەک ــی مەلەک ــامییەوە چاودێری ــە سەرس ــش ب ئەمی
ــەڵ دا. ــمان ه ــەرەو ئاس ــی ب ــە گەنم ــێ دەنک ــە چنگ سەنجڕاکێشــانی باڵدارەک

ــتانەکاندا  ــڵ و بێس ــو دەغ ــە نێ ــدا و ل ــەی باپیری ــە گەورەک ــە کێڵگ ــن ل زی
گــەورە بووبــوو بابیشــی لەگــەڵ باپیــری لــەو کێڵگەیــەدا کاری دەکــرد، دایکــی 
و داپیریشــی بــە دەســت حەســیریان دەچنــی و جلوبەرگیــان دەنەخشــاند 
ــان و  ــازاڕی گوندەکــەی نزیکی ــە ب ــە( بیانبات ــرای زین تاوەکــو ئەحمــەد )کــە ب

ــێ. ــەوێ بیانفرۆش ل
کێڵگەکــە زۆر گــەورە بــوو و کرابــووە چەنــد بەشــێک. بەشــی هەرە زۆریشــی 
بــە داری مزرەمەنــی )پرتەقــاڵ و لیمــۆ و اللەنگــی( چاندرابــوو و ئەوەی تریشــی 

ــووە گەنم. کراب
 

هــۆری ئاژەڵەکانیــش جوانتریــن گۆشــەی کێڵگەکــە بــوو و زیــن هــەر کاتــی 
ــەوێ لەگــەڵ مریشــکەکان و  ــەوێ دەچــوو و ل ــۆ ئ ــێ ب بیویســتایە دڵخــۆش ب
کەڵەبــاب و جووجەڵــەکان گەمــەی دەکــرد و کــە کەرەکــە پشــتگوێی دەخســت 

و گوێــی بــە قۆشــمە و گەمەکانــی نــەدەدا، ئــەم پەســت دەبــوو.
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بەاڵم، ئەم جارە زین شتێکی دی کە پێشتر نەیدیبوو.
ــەوە  ــکەیەکی ئاڵتوونین ــە بریس ــەورە ب ــی گ ــەوە..!! مەلێک ــای ل ئ

دەدرەوشــایەوە!!
ــاوە،  ــەوە تیشــکی هەت ــە ئ ــی ک ــن وای زان ــاتێک زی ــۆ چرکەس ب
بــەاڵم کــە باڵدارەکــە وردەوردە لێــی نزیــک بــووەوە بــۆی دەرکەوت 

ــە دەندووکــی باڵندەکــەوە دەردەچــێ. کــە ئــەو بریســکەیە ل
دەنکــە گەنمــەکان ســەرنجی مەلەکەیــان ڕاکێشــابوو ئەویــش 

ــوا. ــێ بخ ــان ل ــەوەی هەندێکی ــۆ ئ ــتەوە ب ــەر زەوی نیش لەس
لەو کاتەدا زین ئەوەی بینی کە هەرگیز نەیدیبوو...

خوایــە گیــان ئەمــە چییــە...!! ملوانکەیــەک لــە مرواریــی زێڕیــن...!! 
ــەم  ــە... چــۆن ئاوەهــا مەلێــک دەتوانــێ ملوانکەیەکــی ل ــد نایاب چەن
ــدە  ــە خانمێکــی دەوڵەمەن ــان ل جــۆرەی دەســت بکــەوێ...؟! بێگوم
گونــدە نزیکەکــەی دزیــوە بەبــێ ئــەوەی بزانــی بەهــا و چیڕۆکــی 

ئــەو ملوانکەیــە چەنــدە و چییــە...



ــە  ــەاڵم باڵندەک ــی دا، ب ــی گرتن ــووەوە و هەوڵ ــک ب ــە نزی ــە باڵدارەک ــن ل زی
فــڕی و لەســەر لقــی دارێــک نیشــتەوە، ئەمیــش دوای کــەوت وەک هەوڵێــک 
ــی  ــاتێکیش بەجێ ــە س ــۆ چرک ــە ب ــەی مەلەک ــەو ملوانکەی ــی ئ ــی نهێنی ــۆ زانین ب

ــت. نەدەهێش
بــەاڵم مەلەکــە چــوو لەســەر دارێکــی تــر نیشــتەوە. دوای ڕاونانێکــی بــێ ئــاکام 
زیــن هەســتی بــە ماندوویەتــی کــرد. بێگومــان دەبــوو وا بــێ، بەهــۆی تیشــکی 
ســووتێنەری هەتــاوەوە، ئیتــر هەســتی دەکــرد خــەوی دێ، بۆیــە لــە ســێبەری 

دارێکــدا ڕاکشــا و کەوتــە خەوێکــی قووڵــەوە. 
ــوو(  ــن ب ــی زی ــە دایک ــی )ک ــیی کچ ــاک( و خۆش ــە )ڕوون ــاتانەدا نەن ــەو س ل
ــاک  ــرە ڕوون ــەوە )داپی ــوەڕۆ دەبوون ــی نی ــی نان ــە ئامادەکردن ــوو ل ــک ب خەری
خواردنەکــەی ئامــادە کــرد و خۆشــی خوانەکــەی ســاز دا( ئینجــا هەردووکیــان 
بانگــی باپیــرە ســالم و ســەرداری کــوڕی )کــە باوکــی زینــە( و مناڵــەکان )زیــن 

ــرد. ــان ک و ئەحمەد(ی
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هەمــووان لەســەر حەســیری نانخواردنەکــە ئامــادە بــوون زیــن نەبــێ. بۆیــە 
خۆشــی گەڕایــەوە کێڵگەکــە تاوەکــو بــە دوای کچەکەیــدا بگــەڕێ و بیهێنێتــە 
ســەر ســفرەی نانخواردنەکــە. خۆشــی زۆر گــەڕا تــا لــە کۆتاییــدا زینــی لــە ژێــر 

ئــەو دارەدا دۆزییــەوە.
خۆشی: کچە خۆشەویستەکەم... کچە خۆشەویستەکەم... زین.

هەستە... کاتی نیوەڕۆژەیە و هەمووان لەوێدا چاوەڕێت دەکەن.
زین: ببوورە دایە... خەو منی بردەوە و هەستم بە کات نەکرد.

خۆشی: گوێی مەدەرێ خۆشەویستەکەم... با بڕۆین...
زین: دایە، دەمەوێ شتێکت پێ بڵێم.
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ــۆ  ــە. ت ــتەوە نیی ــە دەس ــان ب ــی: کاتم خۆش
ــزان  ــی خێ ــە ئەندامان ــێ ل ــێ یەک ــی کات دەزان
لــە کاتــی نانخواردنــدا دوا دەکــەوێ باپیــرەت 
ــە  ــەزی ل ــەو زۆر ح ــە ئ ــێ، چونک ــووڕە دەب ت
ڕێکوپێکــی و ڕێزگرتــن لــە وادەی نانخواردنــە. 
ئەمــەش بەشــێکە لــە ڕەوشــتەکانی نانخــواردن. 
ــۆم.  ــی خ ــی کچ ــە دەزان ــاش ئەم ــۆش زۆر ب ت

ــن... ــا بڕۆی دەی ب
ــدا  ــە ڕێــی گەڕانەوەمان ــن: باشــە دایکــە... ل زی

ــەوە. ــی دەگێڕم بۆت
زیــن، بــەدەم ڕێــوە، هەمــوو ئــەوەی بــۆ دایکــی 
کاردانــەوەی  بــەاڵم  دیتبــووی،  کــە  گێڕایــەوە 
ــی  ــن چاوەڕێ ــوو کــە زی ــەو شــێوەیە نەب دایکــی ب

ــرد. دەک
خۆشــی: ئازیزەکــەم زیــن... ئەمــە خەونێکــی 
خۆشــە. خەوتنیــش لــە کێڵگــەدا کاتــێ کــە ئاســمان 
لێفــەت دەبــێ و زەوی پێخەفــت دەبــێ وا دەکا 
جوانترینــی خەونــەکان ببینــی. تەنانــەت ئەگــەر 
نەشنووســتبی خەیــاڵ هەندێــک جــار هاوشــێوەی 

خەونــی خۆشــە.
زیــن: نــا... نەخێــر دایــە، ئەمــە ڕاســتییە نــە خــەوە 

و نــە خەیاڵــە.
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ــی  ــە چاوەڕوانی ــووان ل ــەوە، هەم ــتنە الی خوانەک ــە گەیش ــچ و دایکەک ــە ک ک
ئەوانــدا بــوون، ئینجــا هەمــووان نــزای پێــش نانخواردنیــان خوێنــدەوە )بــە نــاوی 
ــەر و  ــۆ پێغەمب ــادی بکــەی، دروود ب ــە زی ــە بڕشــتی بکــەی و ب ــە ب خــوا، خوای
ــە نانخــواردن  ــی زۆرەوە دەســتیان ب ــە ئارەزوویەک ــی(. ئینجــا ب خــزم و هاوەاڵن
ــیان  ــە نانەکەش ــرد. ک ــان ک ــەی داپیرەی ــنی خواردنەک ــش پەس ــرد. هەمووانی ک
خــوارد سوپاســی خوایــان کــرد و گوتیــان )ســوپاس بــۆ خــوا کــە بــە بــێ هــەوڵ 

ــەی پێمــان دا(. ــەم خواردن ــوون ئ و ماندووب
 

کۆتایی بەشی یەکەم



یەکەم 
هێمای 
هاتوچۆ

l کێ بوو یەکەم جار هێمای هاتوچۆی داهێنا؟
l لەگــەڵ دروســتکردنی ئۆتۆمبێلــدا هاتوچــۆ لەالیــەن 
کەســێکەوە ڕێــک دەخــرا کــە بــە ئیشــارەت ئــەو 

ــاوی  ــە ن ــا ســاڵی ١٩٢٧ پیاوێــک ب کارەیــان دەکــرد ت

)هــاری هــاف( لــە زانکــۆی بیــل هێمــای کارەبایــی بــۆ 
ڕێکخســتنی هاتوچــۆ داهێنــا.

l یەکەم بەلەم کە مرۆڤ دروستی کرد کامە بوو؟

l ڕەنگــە بەلــەم لــە کۆمەڵــێ چلــەدار پێــک هاتبێ کــە بەیەکەوە 

بەســتراون لــە وانەشــە ئــەو بەلەمــەی لــە زەل دروســت دەکــرێ 

ــش  ــی دا پێ ــرۆڤ هەوڵ ــر م ــوارەدا، دوات ــەم ب ــن ل ــەنگ ب پێش

بکەوێــت داری کۆڵــی و وەک بەلــەم بــەکاری هێنــا.

یەکەم 
بەلەم

ئامادەکردنی: رێبین ئەمین
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رۆژێــک لــە رۆژان، ئەســپێکی زیــرەک پەلەکانــی خزیــن 
و کەوتــە نــاو بیرێکــی قووڵــەوە.

ئــەو بیــرە، لەبەرئــەوەی چەنــد ســاڵێک بــاران نەباریبــوو 
وشــکی کردبــوو ئــاوی تێــدا نەبــوو.

ئەســپەکە لــە قوواڵیــی بیرەکــەدا، زۆر دڵتەنــگ و خەمبار 
بــوو بــۆ تەنیایــی و بێکەســی خــۆی گریــا. هەســتی بــە 
ئــازار و ئێشــی زۆر دەکــرد و هــەر هەوڵێکــی دەدا 

ــە دەرەوە. ــی بێت نەیدەتوان
خاوەنــی ئەســپەکە، بیــری لــەو کــردەوە رێگەیــەک 

بدۆزێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئەســپەکەی رزگار بــکات.

زیرەکی ئەسپ
وەرگێڕانی: ئەرسەالن رەحمان 

هەرچیکــرد، رێگەیەکــی باشــی نەدۆزییــەوە، دوای هاتــە 
ــی  ــر نەیدەتوان ــوو چیت ــر ب ــپەکەی پی ــە ئەس ــری ک بی
ــۆ  ــا ب ــتێکی کردب ــەر ش ــەر ه ــت و ئەگ ــەکاری بهێنێ ب
دەرهێنانــەوەی ئــەوا دەبوایــە پارەیەکــی زۆر بــدات.

ــەر  ــوت: ئەگ ــەوە دەیگ ــەر خۆی ــپەکە، لەب ــی ئەس خاوەن
ئەســپەکەم دەربهێنــم، ئــەوا پارەیەکــی زۆری ئەوێــت و 

ــەو پارەیــە ئەســپێکی باشــتر بکــڕم. ــم ب ئەتوان
هەروەهــا بیــری لــەوەش کــردەوە، بیــرە قوڵەکــە چیــدی 

ئــاوی تێــدا نییــە و پێویســت دەکات پــڕی بکاتــەوە.
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ــڕ  ــە پ ــەی بیرەک ــەو بڕوای ــدە ئ ــەوی گەیان ــە ئ ــەم بیرکردنەوان ئ
ــە و  ــپە پیرەک ــۆ ئەس ــۆڕ ب ــە گ ــەم ببێت ــەوەی ه ــۆ ئ ــەوە، ب بکات

ــت. ــکە رزگاری بێ ــرە وش ــەو بی ــش ل هەمی
بــۆ ئــەو مەبەســتە، خاوەنــی ئەســپەکە داوای لە خەڵکــی گوندەکەی 

کــرد بێــن و هاوکاریــی بکــەن لــە پڕکردنــەوەی بیرەکە.
خەڵــک هاتــن و هەرکــەس لــە الی خۆیــەوە بــە ســەتڵ و عەرەبانــە 

و گونیــە خۆڵیــان کــردە نــاو چاڵەکــەوە.
ئەســپە زیرەکەکــە، کاتــێ بینــی خــۆڵ دەکــەن بەســەریدا، زوو زوو 
خــۆی رادەوەشــاند و وردە وردە هەتــا خۆڵــی زیاتریــان دەکــردە 

نــاو بیرەکــەوە ئــەو زیاتــر ســەر دەکــەوت.

ــان  ــاو بیرەکەی ــە تەماشــای ن ــی ئەســپەکە و خەڵکەک ــێ خاوەن کات
ــد مەترێــک  ــان وا ئەســپەکە ســەرکەوتووەتەوە و چەن کــرد،  بینی

ــەوە ســەر زەوی. ــاوە بێت م
ــەوە،  ــاو بیرەک ــردە ن ــان ک ــی دیکەی ــدێ خۆڵ ــەوەی هەن دوای ئ
ئەســپە زیرەکەکــە، بــە زیرەکــی خــۆی توانــی بێتــەوە ســەر زەوی 

ــت. ــتەقینە رزگاری بێ ــە مەرگێکــی راس و ل
بــەم شــێوەیە بیرەکە پڕکرایــەوە و ئەســپەکەش رزگاری بوو ئەگەر 
زیرەکــی ئەســپەکە نەبوایــە، ئــەوا خاوەنەکــەی هیــچ رێگەیەکــی بۆ 

رزگار بوونــی نەدەدۆزیەوە.
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گــەر نەزانــم دەپرســم 
قەت لە پرســیار ناترسم 
ــدااڵن پرســیار بکــەن  من
تــا لــە ژیــان تێبگــەن 
ژیــان بێ پرســیار کردن 
تـێنــــەگەیشتن  واتـــە 
ئــەوەی زۆر پرســیار بکا 
زیــرەک دەبــێ و تێــدەگا 
بوێــر بە و هیچ مەترســە 
چــی  نەتزانــی بپرســە 

 شيعر: رێدار سابير 

پرسیار                                                                    

14l      نایە ٥



lنایە ٥      1٥



16l      نایە ٥

ئێرنست هیمنگوای

لــە بیرمــە کــە منــداڵ بــووم، تەمەنــم لــە نــۆ ســاڵ تێپــەڕی نەدەکــرد، لــە شــەوێکی 
ــەو  ــە دەوری ســۆبە کۆببوینــەوە چــای گەرممــان دەخــواردەوە، ل ســاردی زســتان ل

کاتــەدا باوکــم ســەری لەقانــد و بــە بزەیەکــەوە ڕووی لــە دایکــم کــرد و گوتــی:
دەزانــی بیــرم لــە چــی دەکــردەوە، پێــش ئــەوەی دایکــم وەاڵمــی بداتــەوە، باوکــم 

گوتــی:
ــان دەکــردەوە... دوای بێدەنگییەکــی کــورت،  ــە دواڕۆژی ئێرنســتی کوڕم ــرم ل بی

گوتــی:

نووسینی: عەرەبی بن جەللون
و: شاخەوان کەرکووکی
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ئــارەزوو دەکــەم ڕاوچییەکــی باشــی لــێ دەربچێ، کۆتر و سوێســکە و کەو کەروێشــکی 
قەڵەومــان بــۆ بهێنێت.

یەکســەر دایکــم قســەکەی بــڕی و گوتــی: نەخێــر، هەرگیــز لەگەڵــت نیــم، چونکــە 
ڕاوکــردن ئــارەزووە نــەک پیشــە، مــن دەخــوازم کوڕەکەمــان ببــێ بــە مۆســیقاژەنێکی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــم ب ــەدا باوک ــەو کات ــۆش. ل ــاوازی خ ــە ئ ــکات ل ــڕ ب ــان پ ــەورە، ماڵەکەم گ

ــی: ــا و گوت ــەوە، دەســتی بەســەرمدا هێن ــەکال بکات مەســەلەکە ی
ئێرنست، تۆ بڕیار بدە کامیانت پێ خۆشە ڕاو یان مۆسیقا؟

دوای کەمێ بیرکردنەوە، سەرم هەڵبڕی و گوتم:
هیــچ کامیــان، بابــە گیــان تــۆ پزیشــک و وەرزشــوانی و حــەز بــە ڕاو دەکەیــت، دایــە 

گیــان تــۆش حــەزت لــە مۆســیقایە. بــەاڵم مــن هەرگیــز وەک ئێــوە نابــم.
دایکم بەسەرسوڕمانەوە پرسی:
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ــۆت  ــۆ خ ــەیەک ب ــە، چ پیش ــیقا و ڕاو نیی ــە مۆس ــەزت ل ــە ح ــە، ک باش
هەڵدەبژێــری کــوڕە شــیرینەکەم.

بەترسەوە وەاڵمم دایەوە:
دەمــەوێ ... ببــم بــە... ڕۆژنامــەوان... هەواڵــی ترســناکی شــەڕ بــۆ خەڵکی 
بگوازمــەوە، تــا شــەڕیان لەبــەر چــاو بخــەم و هانیــان بدەم بۆ خۆشەویســتی 

و لێبوردەیــی و ئاشــتی و ژیانــی ئارام..!
باوکم بە سەرسوڕمانەوە گوتی:

ــە  ــت دەکەوێت ــە ژیان ــەی ک ــر نەک ــەوە لەبی ــەاڵم ئ ــی... ب ــە ئاقڵ ــای ک ئ
مەترســییەوە... پێــت وا نەبــێ ئــەم کارە ســانایە، چونکــە دوژمــن بەزەیــی 

ــە تــۆدا نایــەت. ب
بە حەماسەتەوە وەاڵمم دایەوە:

ــۆ  ــۆم ب ــەوە، مەگــەر م ــاو دەکەم ــە ب ــی مرۆڤان ــن بەهــای جوان ــەاڵم م ب
ــەدی  ــەوە؟ ئ ــاک بکات ــر ڕوون ــی ت ــی ئەوان ــە ڕێ ــەوە نیی ــۆ ئ ــەوە؟ ب دەتوێت
ئــەم دارەی لــە ســۆبەکە دایــە بــۆ دەســووتێ؟ مەگــەر بــۆ گەرمکردنــەوە و 

پاراســتنی ئێمــە نییــە لــە ســەرما؟
دایکم بە بزەیەکی گوتی:

تۆش دەتەوەی وەک مۆم و وەک ئەو دارە بیت، وا نییە؟
بێگومان دایە گیان...

ڕۆژی ٢١ ی تەمــوزی ســاڵی ١٨٩٩ چــاوە بچووکەکانــم لــە ئــۆک پــارک 
لــە شــیکاگۆ هەڵهێنــا. هــەر کــە تەمەنــم بــوو بــە دە ســاڵ، باوکــم تفەنــگ 
و قوالبەکــەی دایــە دەســتم و لــە کاتــی پشــوودا لەگــەڵ خــۆی دەیبردمــە 
ــە دارســتان یــا دەریــا  ڕاو. بۆیــە زۆربــەی چیــرۆک و ڕۆمانەکانــم بــاس ل

دەکــەن.
پێــش ئــەوەی تەمەنــم بگاتــە هــەژدە ســاڵ، لــە شــاری کەنســاس بــووم 
ــاوکاری  ــۆ ه ــا ب ــە فەرنس ــر وەک خۆبەخــش چووم ــەوان. دوات ــە ڕۆژنام ب

کردنــی برینــدار و لێقەوماوانــی شــەڕی جیهانیــی یەکــەم.
لــە کاتــی کارکردنمــدا، زیــاد لــە دووســەد ســاچمە بــەر القــم کەوتــن و 
لــەو کاتــەدا قســەکەی باوکــم دەهاتــەوە یــاد »ئــەوە لــە بیــر نەکەیــت کــە 
ژیانــت دەکەوێتــە مەترســییەوە...« لەگــەڵ ئەوەشــدا من وەک ترســنۆکەکان 
لــە مەیدانــی شــەڕ هەڵنەدەهاتــم. ماوەیەکــی زۆر لە شــەڕدا مامــەوە تیماری 
برینــی بریندارانــم دەکــرد و هاوکاریــی بــێ بــاوک و بــێ نەوایانــم دەکــرد، 
وتــاری گــڕدارم لەســەر شــەڕ و کوشــتن و بڕین و برســێتی و لــێ قەوماویی 
قوربانییانــی شــەڕ بــۆ ڕۆژنامــە و کــۆوارەکان دەنــارد. کاتێکیــش میدالیــای 
ئازایەتــی شــەڕم وەرگــرت، بەســەربەرزی و دڵنیاییەوە گەڕامەوە نیشــتمان. 
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ئــەم ئەزموونــە تاڵــەی شــەڕم لــە ڕۆمانــی ماڵئاوایــی لــە چەکــدا نووســی. 
لەوانەیــە بەالتانــەوە ســەیر بێــت گــەر بڵێــم نووســەران و مۆســیقاژەن و 
ئەکتــەر و نیگارکێــش هەمیشــە ناســک و نــەرم و نیــان بــوون و هەنــدێ 
ــر  ــە زۆر بی ــت ک ــەوە بێ ــەر ئ ــە لەب ــە ئەم ــە، لەوانەش ــار الواز بوون ج
ــە بەقــەد  ــااڵم ١٨٠ ســانتیمەترە و کەللــەم زلل ــەاڵم مــن ب ــەوە، ب دەکەن
کەللــەی شــێر و ســنگم وەک ســنگی ئەســپ بــەرزە. دەزانن بــۆ؟ بڵین... 
ــووم،  ــا نووســەر نەب ــن بەتەنی ــم: م ــی دەڵێ مەترســن. باشــە خــۆم پێتان
بەتەنیــا ڕاوچیــش نەبــووم. مــن بۆکســێنم دەرکــرد و زۆرانبازیــش بووم. 
وانــەی بۆکســێنم دەگوتــەوە و ئازایانــە لــەم وەرزشــەدا بەشــدار دەبــووم، 
هەروەهــا زۆرانبازیــم لەگــەڵ گا دەرکــرد، هاتووچــۆم لــە نێوان فەرانســا 

و ئیســپانیا دەکــرد بــۆ بەشــداری لــەم وەرزشــە پــڕ مەترســییە.
ئــەی ئــەوە دەزانــن کــە مــن دووجــار مــردووم، لەوانەیــە بــاوەڕم پــێ 
نەکــەن، مــن خۆشــم بــاوەڕ ناکــەم، چونکــە هیــچ کەســێک لــە جارێــک 
ــردم و  ــار م ــن دووج ــوو م ــن وا نەب ــەڵ م ــەاڵم لەگ ــت، ب ــر نامرێ زیات
دووجــار ژیــام، جارێــک لەگــەڵ خێزانەکــەم لــە جەنگەڵەکانــی ئەفریقیادا 
خەریکــی ڕاو بــووم، لــە ڕێــی گەڕانــەوە ئــەو فڕۆکەیــەی ســەفەرمان پــێ 
دەکــرد، چەنــد جارێــک بــەالدا هــات و بزوێنەرەکــەی وەســتا و کەوتــە 
ــاری نیلــەوە یەکســەر دوای ئــەوەی ڕۆژنامەکانــی ســەر لەبەیانــی  ڕووب
باویــان کــردەوە »فرۆکــەی نووســەر نــاودار ئێرنســت هیمنگــوای 
تێــک شــکا« »نووســەری ماڵئاوایــی لــە چــەک مــرد«. بــەاڵم ڕۆژنامەکانــی 
ئێــوارە باویــان کــردەوە: »ئیرنســت هیمنگــوای لــە مــردن ڕزگاری بــوو« 

»ئیرنســت هیمنگــوای بــە موعجیــزە لــە مــەرگ دەربــاز دەبــێ«.
ئەمە چۆن ڕوویدا؟

ســەبر بگــرن، وەاڵمتــان بدەمــێ: کاتــێ فرۆکەکــە کەوتــە نیلــەوە، ئێمە 
هێمنــی خۆمــان پاراســت و بیرمــان لــەوە دەکــردەوە چــی بکەیــن. لەنــاو 
فرۆکەکــەدا بــە گاگۆڵکــی گەڕایــن تــا دەروویەکــی تەنگمــان دۆزییەوە و 
لێیــەوە دەرچوویــن، لەگــەڵ دەرچوونمــان تەماشــامان کــرد مەلەوانــەکان 
لــە بەلەمێکــەوە دەســتمان بــۆ درێــژ دەکەیــن، ئەمەیــان مردنــی یەکــەم 

. بوو
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کاتــێ لــە نێــو بەلەمەکــەدا بوویــن و جلوبەرگــە تەڕبووەکانمــان گــۆڕی 
ــەوە  ــۆ شــۆڕ کردین ــان ب ــوو پەیژەی ــدا ب دیمــان فڕۆکــەی ڕزگارکــەر پەی
ــەڕزگار بوونمــان پێیــدا هەڵگڕایــن و چووینــە  ــە دڵخۆشــی ب و ئێمــەش ب
نێــو فڕۆکەکــەوە، ئەوەنــدەی پــێ نەچــوو ئەمیــش بــەالدا هــات و گــڕی 
ــە  ــارە ل ــە... دووب ــەم بەدبەختیی ــای ل ــوارەوە. ئ ــە خ ــوو و کەوت ــێ بەرب ت
ڕۆژنامەکانــی بەیانییــدا هەواڵــی مردنــم باوبــووەوە و بــۆ ئێــوارەش 
ڕۆژنامــەکان هەواڵــی ســەالمەتیمیان باوکــردەوە. ئــەم جارەیــان لــە کاتــی 
ئاگــر بەربــوون لــە فرۆکەکــە توانیــم دەرگای دواوەی بشــکێنم دەربچینــە 

دەرەوە.
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لــە مــاوەی ژیانمــدا کــە شەســت و دوو ســاڵی بــوو ژیانێکــی هێمــن و 
ئارامــم بەســەر بــرد، دەچوومــە دارســتان یــان دەریــا، گوێــم لــە دەنگــی 
باڵنــدە و کۆتــر و گیانــەوەران ڕادەگــرت. هەروەهــا گوێــم لــە خەڵکــی 
دەگــرت، دەوڵەمەنــد و هــەژار، بەهێــز و الواز، دۆســت و دوژمــن، بەبــێ 

جیــاوازی.
ــا،  ــەکار دەهێن ــانم ب ــەی ئاس ــادە و وش ــێوازێکی س ــیندا ش ــە نووس ل
نووســنەکانم وەک شــەربەتێکی شــیرین وابــوو بــە ســانایی دەخورایــەوە، 
بــەاڵم ڕووداوەکان وەک یــەک بــوون و دووبــارە دەبوونــەوە. ئەمــەش ئەو 
نهێنییەیــە کــەوای کــرد لــە ســاڵی ١٩٥٤ دا خەاڵتــی نۆبــڵ بــۆ ئەدەبیــات 
ــە  ــا( ک ــرد و دەری ــاوی )پێرەمێ ــم لەســەر ڕۆمانێکــم بەن بەدەســت بهێن
ــەالح ڕاو  ــییەکی زەب ــەژار دەکات ماس ــری ه ــی پی ــە ڕاوچییەک ــاس ل ب

ــێ دەخــۆن. ــەاڵم نەهەنگــەکان ماســییەکەی ل دەکات، ب
ــووم  ــەوەر ب ــن بەخت ــم؟ م ــی بڵێ ــم چ ــەدا نازان ــەم باس ــی ئ ــە کۆتای ل
لەبەرئــەوە باشــترین دوو شــتم بەیەکــەوە هەبــوو: ڕۆشــنبیری و وەرزش، 
جگــە لــەوەی دووجــار لــە مــردن ڕزگارم بــوو... ئــەو مردنــەی هەمیشــە 
ــن ڕاوی  ــا جــارێ ڕاوی دەکــردم وەک چــۆن م ــوو جــار ن ــەوە ب بەدوام
ــە  ــە دارســتان دەکــرد و ڕاوی ماســیم ل ــەو و کەروێشــکم ل ــر و ک کۆت

ــارەکان دەکــرد. ــا و ڕووب دەری
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Pineapple

l شەربەتی ئەنەناس:
• یارمەتیدەرە بۆ هەرس کردن و ڕێگە 

گرتن لە )تەسەمومی( گەدە لە لەشی 
مرۆڤدا. سوودی هەیە بۆ فشاری خوێن، 

شەربەتی ئەنەناس زۆر بەسوودە بۆ 
توانەوەی چەوری زیادە لە لەشی مرۆڤدا، 

ئەتوانێ لەش و الرێکی ڕێکت پێ 
ببەخشێت.

l سوودەکانی ئەناناس ڕێژەی 
کۆلسترۆڵ لەخوێن کەمدەکاتەوە:

• توێژینەوەییەکی نوێی پزیشکی ئەوەی 
دەخرست کە ئەناناس سودێکی زۆری 

هەیە بۆ تەندروستی مرۆڤ و ئەبێتە هۆی 
دابەزاندنی رێژەی کۆلسترۆل لە خوێن 

بەپێی گوتەی پزیشکەکان بە هۆی بوونی 
جەند مادەیەکی سود بەخش لە ئەناناس 

ئەبێتە هۆی کەم کردنەوەی رێژەی 
زۆری کۆلسترۆل لە خوێن پزیشکەکان 
ئاماژەیان بەوەدا کە مادەی »برومیلین« 

لە ئەناناس کە وەک ئەزیمێکی سود 
بەخش وایە کاریگەری دەبێت بۆ سەر 

کەم کردنەوەی کۆلسترۆل لە خوێن 
جگە لەمەش دەولەمەندە بە ڤیتامین سی، 

هەروەها لەالیەکی تر ئاماژەیان بەوەدا 
کە ئەناناس ئەبێتە هۆی یارمەتی دەر 
بۆ گەدە بۆ ئەوەی خۆراک بە ئاسانی 

هەرس بکات و ئارەزووی خواردن الی 
مرۆڤ جزیاد دەکات هەروەها ئەبێتە 
هۆی کەم کردنەوەی رێژەی ترشی 

»هیدروکلوریک« لە گەدە.

ئامادەکردنی: ...

ئەنەناس
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پیرەمێرد
ئامادەکردنی: نایە

ــای  ــود ئاغ ــوڕی مە حم ــق ک ــاوی تۆفی ــرد ن l پیرەمێ
ــە ســاڵی ١٨٧٦دا  ــزە ئاغــای مەســرەفە، ل کــوڕی هەم
لــە شــاری ســلێمانی لــە گەڕەکــی “گۆیــژە” لەدایکبووە.
شــەش  دەگاتــە  تەمەنــی  پیرەمێــرد  ســاتەی  ئــەو 
ــە  ــە حوجــرەی مــەال حســینە گۆجــە ل ســاڵی، نێرراوەت
ســلێمانی، ماوەیــەک لــەوێ وانــەی دەخوێنێــت، دەڵێــن 
لــەوێ لەســەر هۆنراوەیەکــی خواجــا حافــز لەگــەڵ 
مامۆســتاکەیدا تێکچــووە، هــەر لەبەرئــەوە حەســەنە 
ــی  ــۆ مزگەوت ــەوە ب ــوە دەیگوازێت ــدی مامــی لەوێ ئەفەن
ــی  ــدی مام ــەنە ئەفەن ــی، حەس ــەعیدی زلزلەی ــەال س م
پێــی دەڵێــت: کــوڕم تۆفیــق  ئــەوێ  کــە دەیباتــە 
ئومێــد دەکــەم دەمونەفەســی ئــەم زاتــە پاکــە بتــکا بــە 
شــاعیرێکی وەکــو مــن! بــەو قســەیە دەردەکــەوێ کــە 

ــت. ــاعیر بووبێی ــی ش ــدی مام ــەنە ئەفەن حەس
l پــاش ماوەیــەک پیرەمێــرد ئەبــێ بــە فەقــێ لــە 
شــوێنەکەی  کــە  باپیــری  هەمزەئاغــای  مزگەوتــی 
نزیکــی باخێــک بــووە پێیــان وتــوە باخــی پوورەبەگــی، 
کــە لــە گەڕەکــی گۆیژەیــە و چاپخانەکــەی پیرەمێــرد 
ــە الی  ــەو مزگەوت ــەوێ ل ــە، ل ــەو مزگەوتەی ــک ئ نزی
ــدن و  ــە خوێن ــتدەکات ب ــک دەس ــود ناوێ ــەال مەحم م

ــی. ــەی ئایین ــی و وان ــی عەرەب فێربوون
l پیرەمێــرد هەروەکــو شــێوازی حاجــی قــادری کۆیــی 
و نالــی و مەحــوی و مەولــەوی و زێــوەر، مزگــەوت بــە 
مزگــەوت  و شــار بــە شــار گــەڕاوە  و لــە هــەر شــوێنک 

ــەک ماوەتەوە. ماوەی
شــاری  مزگەوتەکانــی  زۆربــەی  ئــەوەی  پــاش   l
ســلێمانی گــەڕاوە ئەوســا ڕووی کردۆتــە مزگەوتەکانــی 

ــتان. ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــاری بان ش
ــە  ــلێمانی، ل ــاری س ــۆ ش ــەوە ب ــە گەڕاوەت ــان ک l پاش
ــی  ــەری بەڕێوبەرایەت ــە نووس ــراوە ب ــاڵی ١٨٨٢دا ک س
ــە ســاڵی ١٨٨٦دا کــراوە  ــە ســلێمانی و ل ــە ل ڕەگەزنام
بــە سەرنووســەری دادگای شــارباژێڕ و پاشــان چەندین 

ــە عێــراق. بەرپرســیارەتی میــری وەرگرتــووە ل
ــدا  ــە ســاڵی ١٨٩٨دا لەگــەڵ شــێخ ســەعید حەفی l ل
کــە دەکاتــە باوکــی شــێخ چــووە بــۆ تورکیــا، بــۆ ســاڵی 
ــۆ  ــوون ب ــەوە چ ــق پێک ــەعید و تۆفی ــێخ س ــی ش دوای
مەکــە بــۆ ئــەوەی فەرمانــی حــەج بەجێبهێنــن، لــە 
گەڕانەوەیانــدا بــۆ تورکیــا ســەید ئەحمــەدی خانەقــا و 
ــی لەڕێگــە  ــێ، وەفای ــی شاعیریشــیان لەگــە ڵ ئەب وەفای

ــردووە. ــی دواییک کۆچ

ــتێکی  ــیدا دەس ــینی فارس ــە نووس ــق ل ــی تۆفی l  حاج
زۆر بــااڵی هەبــووە وەکــو ئەڵێــن لــەو کاتــەدا مەگــەر 
تەنیــا ســلێمان بەگــی باوکــی مامۆســتا گــۆران، ئــەوەی 
ــە ئاســتی  ــووە، ل ــگ ب ــە نووســەری فارســی بەناوبان ب

ــت. ــە فارســیدا شــارەزایی بوبێ ــرد ل پیرەمێ
بــۆ  شــاهانەی  فەرمانــی  ١٨٩٩دا  ســاڵی  لــە   l
ــااڵ  ــە ئەندامــی کۆنگــرەی ب دەرئەچێــت و ئەکرێــت ب
ــرێت،  ــی پێدەبەخش ــەی بەگیەت ــتەمبۆل و پل ــە ئەس ل
لــەو ماوەیــەدا بــە هــۆی عــزەت پاشــا، پیرمێــرد 
ــی  ــەی یاساناس ــا و بڕوانام ــەی یاس ــە قوتابخان دەچێت

لــەوێ وەردەگرێــت.
لــە ســاڵی ١٩٠٩دا کــراوە بــە ســەرۆکی شــارۆچکەی 
بــە  بــووە  ١٩١٨دا  ســاڵی  لــە  و  “جولەمێــرگ” 
ــی  ــەدا خانەوادەکان ــەو کات ــیە(. ل ــراوی )ئەماس لیپرس
لــە ســلێمانیەوە دەســت دەکــە ن بــە نامەنووســین 
بــۆی بەتایبەتــی مســتەفا ســائیبی خوشــکەزای گەلــێ 
ــردوە  ــان لێک ــاردووە و داوای گەڕانەوەی ــۆ ن ــەی ب نام

ــتان. ــۆ کوردس ــەوە ب بگەڕێت
ــی گەنجێتــی و  ــەی تەمەن l حاجــی تۆفیــق کــە زۆرب
هــەرزەکاری لــە تورکیــادا ڕابواردبــوو و لــەوێ ژنێکــی 
ــاوە  ــەم م ــاش ئ ــوو، پ ــێ هەب ــی ل ــوو دوو منداڵ هێناب
دووروو درێــژە ئاگــری جگــەری دایکــی نیشــتمان 
و  کوردســتان  خۆشەویســتی  ســۆزی  هەڵیگــرت، 
بەســەرهاتەکانی خســتیە جموجــۆڵ و ســەر ســەودای 

ــەوە. گەڕان
l پیرەمێــرد ئاگــری جگــەری دایکی نیشــتمان ئارامی 
لــێ دەبڕێــت، ئەســتەمبۆل بەجێدەهێڵێــت و ژنەکــەی 
و دوو کوڕەکــەی لــە تورکیــا بەجــێ دەهێڵێــت و خۆی 

دەگەڕێتــەوە بۆ کوردســتان.
l حاجــی تۆفیــق چەنــد ســاڵێک لــە شــاری ســلێمانیدا 
میــری  کاری  توخنــی  ئــەوەی  بەبــێ  دەمێنێتــەوە 
ــلێمانی  ــارەوانی س ــاڵی ١٩٢٦ دا ش ــە س ــت، ل بکەوێ
ڕۆژنامــەی ژیــان دەردەکات و پیرەمێردیــش دەکرێت 

ــە. ــتی ڕۆژنامەک بەسەرپەرش
l یەکێــک لــەو هۆنراوانەیــی پیرمێرد، ئــەوەی هەموو 
ســاڵێک لەگــەڵ ئاوازێکــی بەســۆز ڕەشــایی و ســەرما 
ــی بەهــار  ــات و مزگێن ــۆ الدەب و ســۆڵەی زســتانمان ب
و ســاڵێکی نوێمــان پێدەبەخشــێت شــیعری نــەورۆزە.

l حاجــی تۆفیــق لــە ســاڵی ١٩٥٠ لــە ســلیمانی 
کۆچــی دوایــی کــردووە.
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پیرەمێرد و نەورۆز

ــۆ خــۆا، خــۆ قوفڵەکــەش  • ســوپاس ب
دانەخــەم خەڵــک هــەر ئاگایــان لــە 

چاپخانەکەمــە.

• منداڵینــە ئــەوە پیرەمێــردە، بــا لێــی 
بپرســین نــەورۆزی ئەمســاڵیش هــەر 

لــە گــردی مامــە یارەیــە؟

و  بکــەم  چــاپ  رۆژنامەکــەم   •
نــەورۆز  شــتومەکەکانی  بــڕۆم، 

بکــەم. ئامــادە 
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دەبــێ  مــاوە  رۆژی  ســێ  تەنیــا  نــەورۆز  براکانــم   •
ــت. ــە گوڕتربێ ــار ب ــەورۆزی پ ــە ن ــاڵ ل ــەورۆزی ئەمس ن

• مناڵینــە هەڵپــەرن، بــەاڵم زۆر 
ــە. ــە ئاگرەگ ــەوە ل ــک نەبن نزی

• شــوکور ئەمســاڵیش نەورۆزمــان 
پیرۆزکرد.

نــەورۆزە هاتــەو تازەیــە  ئەمــڕۆژی ســاڵی 
جەژنێکــی کۆنــی کــوردە بــە خۆشــی بەهاتــەوە

• ئۆخــەی نەورۆزەکــەی ئەمســاڵمان 
بەخۆشــی  زۆر  پیرەمێــرد  لەگــەڵ 

ــرد. ــەر ب ــەر بەس بەس
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تیژترین 
بیبــەری جیهان

گەشتی نایە 
بە ناو کتێبی گینیس دا

کتێبــی گینــس ئینســکلۆپیدیایەکی ســااڵنەی 
تایبەتــە بە تۆمارکردنــی ژمــارە پێوانەیییەکانی 
کارەی  ئــەو  کــەس  پێشــتر  کــە  جیهــان 
نەکردبێــت یاخــود نەگەیشــتبێتە ئــەو ژمارەیە، 
ــەم ئینســکلۆپیدیایە لەســاڵی  ــی ئ ــەم چاپ یەک

١٩٥٥ی زایینــی باوکراوەتــەوە.
گینیــس کتێبێکــی بەناوبانگــی جیهانییــە کــە 
ــە  ــەبارەت ب ــەمەرە س ــتی سەیروس ــدا ش تێی
ــەڕ و  ــتە ریزپ ــرۆڤ و ش ــەیرەکانی م کارە س
ــار  ــە  تۆم ــەم گەردوون ــوڕهێنەرەکانی ئ سەرس

ــت. دەکرێ
باوکــی نایــە ئــەم کتێبــەی تــازە بــۆ نایــە 
ــە هــەر ژمارەیەکــدا  ــوە، نایــەش ل کڕی
شــتێکی ســەیری نــاو کتێبەکــە لەگــەڵ 

ئێــوە بــاس دەکات.

GUINNESS

ئامادەکــرن و وەرگێڕانــی:
ئــاوارە بەختیار رەســول  
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محەمــەد ئوزیــۆرک کــە خەڵکــی واڵتــی تورکیایــە و لــە واڵتــی ئیتالیــا 
ــی ٢٠١٠/٣/١٨  ــە رێکەوت ــاوە ل ــدا م ــە ژیان ــتاش ل ــی و ئێس دادەنیش
بــوو بــە هەڵگــری نازنــاوی درێژتریــن لــووت کــە درێــژی لووتــی ٨,٨ 
ــاوان ٥,٨  ــایی پی ــی ئاس ــژی لووتێک ــدا درێ ــە کاتێک ــوو. ل ــانتیمەتر ب س

ــانتیمەترە. ــان ٥,١ س ــی ژن ــانتیمەترە و ه س
 

درێژتریــن لووتــی مرۆڤ 
لــە جیهاندا

تیژترین 
بیبــەری جیهان

بیبــەری ســموکین ئیــد کــە 
لەالیــەن  ئەمەریــکا  واڵتــی  لــە 
کۆمپانیــای پۆکەربۆتــەوە بەرهــەم 
دەهێندرێــت تیژتریــن بیبــەری 

جیهانــە.
بەپێــی  بیبــەرە  ئــەم  تیژیــی 
ســکۆڤیەڵ  گەرمــی  پێــوەری 
بــۆ  تایبەتــە  پێوەرێکــی  کــە 
ــی  ــژەی هەبوون ــی رێ پێوانەکردن
ــاو  ئــەو مــادە کیمیاییــەی کــە لەن
بیبەردایــە و مــرۆڤ بــە زمانــی 
یــان بە پێســتی هەســتی پێدەکات 
 ١٥٦٩٣٠٠ لــە  بــوو  بریتــی 
ــژەی  ــدا رێ ــە کاتێک ســکۆڤیەڵ. ل
ئاســایی  بیبەرێکــی  ســکۆڤیەڵی 

ســکۆڤیڵە.   ٢٠٠٠ تەنهــا 
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خوایە وەتەن ئاواکەی
شیعر: ...

32l      نایە ٥



خوایە وەتەن ئاواکەی چەند دڵگیرو شیرینە
دەشتی خۆش و ڕەنگینە ئاوی کەوسەرە خاکی گەوهەرە،

پڕلە گوڵ و نەسرینە
سەیرانگەی بەهارانی سەوزە گیای نەرم و جوانی

سەد دڵ ئەبێ حەیرانی، ئاوی کەوسەرە، خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە

شاخی بەفرین و بەرزە، بۆ ڕابردوومان ڕەمزە
چیمەنی جوان و سەوزە، ئاوی کەوسەرە،  خاکی گەوهەرە

پڕلە گوڵ و نەسرینە
ئەم شوێنە شوێنی کوردە، جێی قارەمان و مەردە

النەی شێری نەبەردە، ئاوی کەوسەرە،  خاکی گەوهەرە
پڕلە گوڵ و نەسرینە

وەتەن چاوی لێمانە، دەریکەین لە تەنگانە
حەیفە بێتە وێرانە، ئاوی کەوسەرە،  خاکی گەوهەرە

پڕلە گوڵ و نەسرینە
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جووتیار و سەوزە فرۆش
ــە گوندەکــەی خــۆی بــەرەو شــار بەڕێکــەوت بــۆ فرۆشــتنی ئــەم رۆنــی کــەرەی )الزبــد(  جووتیارێــک ل
خێزانەکــەی دروســتی کردبــوو بیفرۆشــێت کــە لەســەر شــێوەی تۆپــی گــەورە گــەورە بــوون و کێشــی هــەر 

یەکێکیــان یــەک کیلۆگــرام دەبــوو.
جووتیارەکــە روونــی کەرەکانــی فرۆشــتە ســەوزە فرۆشــێک و هەندێــک پێداویســتیەکانی وەک شــەکر و 

زەیــت و چــای کــڕی و گــەڕاوە گوندەکــەی خــۆی.
ســەوزە فرۆشــەکە دەســتی کــرد بــە ریزکردنــی روونــی کــەرەکان لەنــاو بەفرگرەکــە، بیــری کــردەوە کــە 
یەکێــک لــە پارچــەکان بکێشــێت بــۆی دەرکــەوت کــە ٩٠٠ گرامــە و یەکێکــی تــری کێشــا هەمــان کێشــی 

هەبــوو و هەمــوو روونــی کــەرەکان ٩٠٠ گــرام بــوون نــەوەک یــەک کیلۆگــرام!

نووسینی: ...
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ــەاڵم  ــی ب ــی کەرەکان ــۆ فرۆشــتنی روون ــک ب ــوو جارێ ــووە شــار وەک هەم ــە هات ــر جووتیارەک هەفتەدوات
ــۆ کارناکــەم چیتــر. ــەرز گوتــی مــن لەگــەڵ ت ــە دەنگێکــی ب ســەوزە فرۆشــەکە ب

تــۆ پیاوێکــی ســاختەکاری و هــەر پارچەیــەک لــە روونــی کــەرەکان ٩٠٠ گــرام بــوون نــەوەک یــەک کیلــۆ 
و لەســەر مــن بــە یــەک کیلــۆ هەژمارکــردووە!.

جووتیارەکــە گوتــی: مەزەنــدەی خــراپ بەمــن مەبــە، ئێمــە کەســانێکی هەژاریــن و تەرازوومــان نییــە. هەر 
جارێــک کیلــۆ شــەکرێک لــە تــۆ دەکــڕم دەیکــەم بــە تــەرازوو و شــەکرەکە لەالیــەک دادەنێــم و رۆنــی 

کەرەکــەش لــە الیەکــی تــر ..!
ــە شــەکرەکەی تۆیــە، لەبەرئــەوەی روونەکــەی منیــش کەمــەی  ئەگــەر هــەر کەمووکوریــەک هەبێــت ل

کــردووە.
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وینیکس

ــاس  ــە و ب ــە زۆرتایبەت ــم کارتۆن ــەم فیل ئ
لــە ٦ کچــی ئــازادەکات کــە وەک پەپوولەن 
و بەســەر خراپەکارەکانــدا ســەردەکەون، 
کاتێــک دڕەندەکــە دەیەوێــت پەالمــاری 
کــە  ئەوکاتــەش  و  بــدات  شــارەکەیان 
پەالماریــان  و  دێــن  دڕنــدەکان  مێشــولە 
لەگــەڵ  و  دەکــوژن  هەموویــان  ئــەدەن 
ــە  ــی(  ک ــی )جول ــای باوک ــدا ش هاوڕێکانی
یەکێکــە لــەو پەپووالنــە رزگاریــان دەکــەن.

نووسینی: باوکی تێال
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ــن  ــان دەتوان ــی خۆی ــی و هاوڕێیەت ــازان و بەزیرەک ــە زۆر ئ ــەم شــەش کچــە پەپوولەی ئ
بەســەر خراپەکارەکانــدا زاڵ بــن ئەوکاتــەی کــە )جولــی( هاوڕێکانــی لەالیەن خراپــەکارەکان 
ــەکارەکان  ــی خراپ ــان دەکات و بەلەناوبردن ــی( رزگاری ــن )جول ــەکان دەگیرێ ــدە رەش دڕن
شــارەکەیان رزگاردەکــەن کــە لەالیــەن دڕەندەکانــەوە بۆتــە ســەهۆڵ و ئاهەنگێکــی 

ــازدەکەن. ــەورە س زۆرگ
ئــەم فیلــم کارتۆنــە لــە دەرهێنانــی )ئیــگا نیۆســترافی(یە کــە دەرهێنەرێکــی ئیتاڵییــە و لــە 

ســاڵی ٢٠٠٨ ئــەم فیلــم کارتۆنــە خۆشــە دروســت کــراوە.
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بەسەرهاتی مراویە سپیەکە
)زیزی(

ــە  ــتنەوە، ک ــدا نیش ــی بچووک ــە دەریاچەیەک ــپی ل ــراوی س دە م
دەریاچەکــە لەنــاو دارســتانێکی پــڕ لــە دار و درەختــی ســنۆبەر و 
کاژی چــڕو پڕدابــوو هەموویــان بەیەکــەوە بڕیاریانــدا تــا کۆتایــی 
هاویــن ژیــان لــەو ناوچــە خۆشــە بەســەر بــەرن و لە دارســتانەکە و 
لەنــاو ئــاوی دەریاچەکــەدا خۆراکــی پێویســت بەدەســتبهێنن، بەاڵم 
مراویەکیــان کــە نــاوی )زیــزی( بــوو ســکااڵی نەبوونــی خۆراکــی 
دەکــرد و دەیگــوت لــە هیــچ شــوێنێک خواردنــم دەســتناکەوێت، 
بــەاڵم لــە راســتیدا ئــەو بەدرێژایــی رۆژ لەکەنــار دەریاچەکــە 
ــینگیدا  ــی س ــووک و پەڕەکان ــر ت ــڕی و لەژێ ــی هەڵدەب ــی چەپ پێ

دەیشــاردەوە و دەخــەوت. 

وەرگێڕانی: ئەرسەالن رەحمان 
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ــی  ــە دەنگ ــە دەنگ ــەکان ب ــی مراویی بەرەبەیانێکــی رۆژی هەین
ــەک  ــە پەنای ــۆی ل ــان خ ــەوە و هەریەکەی ــە ئاگاهاتن ــێک ب پاس
حەشــاردا و یەکێکیشــیان رۆیشــت، پیلــی )زیــزی( گــرت و 
رایکێشــایە پەناگەیــەک و ســەیریان کــرد، پاســەکە بــەرەو نزیــک 
ــک دەرگای  ــت. کاتێ ــدا دێ ــی بچووک ــە رێگەیەک ــە ب دەریاچەک
پاســەکە کرایــەوە، ژمارەیــەک منداڵــی کــچ و کــوڕ دابەزیــن و لــە 
دەوروبــەری دەریاچەکــە دەســتیانکرد بــە کایــە و یــاری کــردن.
ئــەو مندااڵنــە کەمێــک بێدەنگ بــوون و هەموویــان گردبوونەوە 
و ئااڵیەکیــان هەڵکــرد و دەســتیانکرد بــە دروســتکردنی شــوێنی 
مانــەوە و هەڵدانــی خێوەتــی بچــووک بــۆ ئــەوەی شــەوان تێیــدا 

بخــەون و لــە ماوەیەکــی کورتتــدا خێوەتگەیەکیــان دروســتکرد.
ژەنینــی  بــە  دەســتیانکرد  منداڵــەکان  پشــوودانێک،  دوای 
مۆزیــک و گوتنــی گۆرانــی و شــایی و هەڵپەڕکێیەکــی گەرمیــان 

ــدا. ئەنجام
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کاتێــک تاریــک داهــات، )زیــزی( بــە خشــپەی روویکــردە 
ــدا فــڕێ  ــان تێ ــەکان پاشــماوەی خۆراکی ــەو شــوێنەی منداڵ ئ
دابــوو لــەوێ پارچەیــەک نــان و هەندێــک ســێوی فڕێــدراوی 

دۆزیــەوە و ئــەو شــەوە بــە تێــری خــەوی لێکــەوت.
بــۆ رۆژی دووەم، مراوییــە ســپیەکان بڕیاریانــدا ئــەو کەناری 
دەریاچەیــە بەجێبهێڵــن و رووبکەنــە شــوێنێکی دیکــە، بــەاڵم 
)زیــزی( بیرۆکــەی بەجێهێشــتنی ئەو ناوچەیــەی رەتکردەوە و 
رازی نەبــوو کــۆچ بــکات. هەرچەنــدە هاوڕێکانــی ئامۆژگاریان 
کــرد، بــەاڵم ئــەو ســوور بــوو لەســەر ئــەوەی کــۆچ نــەکات و 
لــەوێ بمێنێتــەوە. هــەر بۆیــە هاوڕێکانــی دەســتیان بــە فڕیــن 
کــرد و ئەویــان لــە نزیــک دەریاچەکــە بــە تەنیــا بەجێهێشــت 

و خۆیــان بــەرەو باشــوور کۆچیــان کــرد.

lنایە ٥      41



رۆژێکیــان )زیــزی( چــووە نــاو خێوەتێکــەوە، کــە شــوێنی تایبەتــی 
خواردنــی منداڵــەکان بــوو لــەوێ دەســتی بــە خواردنــی نــان و میوەی 
ــراوی..  ــرد، م ــاواری ک ــک ه ــاکاو منداڵێ ــە ن ــرد، ل ــۆر ک ــۆراو ج ج
ــدە  ــەوە و هەرچەن ــی کۆبوون ــەکان لێ ــوو منداڵ ــدی هەم ــراوی.. ئی م
)زیــزی( هەوڵیــدا بفڕێــت، بــەاڵم نــەی توانــی.. منداڵــەکان گرتیــان 

و خواردنیــان پێــدا و دەســتیانکرد بــە یاریکــردن لەگەڵیــدا..
)زیــزی( هەســتیکرد، منداڵــەکان زیانــی پــێ ناگەیەنــن و خواردنــی 
ــردن و  ــۆ دەک ــڕەی ب ــەردەوام باڵەف ــش ب ــدەدەن، ئەوی ــی پێ خۆش

ســەمای دەکــرد.
لــە دڵــی خۆیــدا )زیــزی( گوتــی: ئەمەیــە ژیــان، بــێ ماندووبــوون 
خۆشــترین خواردنــم پــێ دەدەن، مــن چیــم داوە لــە خواردنــی کــرم 

و بــۆق و هێلکــەی مارمێلکــە، چیتــر ئــەو شــتانە ناخــۆم.
بــۆ چوونــەوەی  دوای چەنــد رۆژێــک، منداڵــەکان گۆرانیــان 
خۆیــان دەگــوت و وردە وردە کەلوپەلەکانــی خۆیــان کۆدەکــردەوە 
ــەوان  ــرد، ئ ــڕوای نەدەک ــزی ب ــەوە، زی ــان هەڵدەگرت و خێوەتەکانی
ئــەو شــوێنە بەجێبهێڵــن.. منداڵــەکان هەمــوو کۆبوونــەوە و بەیەکــەوە 
ســواری پاســەکەیان بــوون و ماڵئاواییــان لــە زیــزی کــرد و بــەرەو 

ــەوە. شــار گەڕان
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ــەو رۆژە  ــوو ئ ــەاڵم ســوودی نەب ــدا رایکــرد، ب زیــزی زۆر بەدوایان
زیــزی نەگەڕایــەوە بــۆ النــەی خۆی و لەســەر رێگاکــە مایەوە تــا دنیا 
تاریــک بــوو چونکــە هــەر وای دەزانــی ئــەو مندااڵنــە دەگەڕێنــەوە، 

بــەاڵم نەگەڕانــەوە.
ــەوە نزیــک دەریاچەکــە، شــەو داهــات  ــزی( بەدڵشــکاوی هات )زی
و برســی بــوو زۆر، چــوو گــەڕا لــە پاشــماوەی خواردنــی منداڵــەکان 
شــتێک بدۆزێتــەوە، هیچــی نەدۆزیــەوە چونکــە باڵنــدە و ئاژەڵەکانــی 
دیکــەی دارســتانەکە هەموویــان خواردبــوو. پاشــان ناچــار بــوو روو 
ــدا  ــە و کرم ــۆق و مارمێلک ــەدوای ب ــە و ب ــاوی دەریاچەک ــەوە ئ بکات

بگەڕێــت.
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رۆژێکیــان دەنگــی ئۆتۆمبێلێــک هــات، )زیــزی( وای زانــی 
و چــووە  رایکــرد  و گەڕاونەتــەوە،  منداڵەکانــە  پاســی  ئــەوە 
ســەر رێگاکــە، لــەوێ بینــی راوچییــەک لولــەی تفەنگــی لــە 
ــزی( دەیویســت نزیکــی  ــاوە، )زی ــەوە دەرهێن ــی ئۆتۆمبێلەک جام
بکەوێتــەوە، لەنــاکاو دەنگێکــی گــەورە هــات و ئاگرێــک لــە 
لولەکــەوە دەرچــوو )زیــزی( ویســتی بفڕێــت، بــەاڵم باڵێکــی 
ــی دەچــۆڕا،  ــە باڵ ــوو ل ــن ب نەدەجــواڵ و شــتێکی گــەرم کــە خوێ
)زیــزی( ناچــار بــوو رابــکات، رووی لــە هــەر کوێیــەک دەکــرد، 
راوچیەکــە بــە دوایــەوە بــوو ســەرەنجام راوچییەکــە فیشــەکێکی 
ــە  ــە تەنیایــی ل ــەر زیــزی کــەوت و ئیــدی ب ــا و ب دیکــەی پێوەن
نزیــک دەریاچەکــەدا ماڵئــاوای لــە ژیــان کــرد و بــووە خۆراکــی 

ــەک. راوچیی
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ئامادەکردنی: باوکی نیڤار

مارتا فييرا 
دا سيلفا

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

الیــەن یەکێتــی نێودەوڵەتــی شــەترەنج.
ســەرەڕای ئــەوەی تاکــە ئافرەتــە لــە ریزبەنــدی 
ــزان لــە یەکێتــی نێودەوڵەتــی  باشــترین ١٠٠ یاری
پاڵەوانیەتــی  تائێســتا  پۆلــگار  بــەاڵم  شــەترەنج، 

نەهێنــاوە  بەدەســت  ئافرەتــان  بــۆ  شــەترەنجی 
ئەمــەش بەهــۆی ئــەوەی پۆلــگار لــە هاوڕێکانــی زۆر 

بەهێزتــر بــوو. هەروەهــا لــە تەمەنــی ١٤ ســاڵیدا چیتــر 
بەشــداری پاڵەوانیەتــی ئافرەتانــی نەکــرد.

لەوانــە  کــردووە  پاڵەوانیەتــی  چەندیــن  بەشــداری 
 ،١٩٩٦ لیــۆن   ،١٩٩٤ مەدریــد   ،١٩٩٣ لــە  هاســتینگز 

والیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ١٩٩٨، هۆگفیــن ١٩٩٩، 
.١٩٩٩ ســیگمان 

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

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

هاتــووە. هەشــتەمدا 

 Marta
 Vieira
Da Silva 
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 جیهانی  
سمارف

 5 زنجیرەی یەکەم 

 وەرگێڕانی: توانا کەریم 
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کێ لێرەیە ؟؟
فەرموون ئەوەش درێژەی چیڕۆکەکە:

... پرررررخ ...
  ... پرررررخ ...

میاووووووو!! ئۆە!! ئیزرائیل ئەوە تۆی؟ 
هەندێ دەنگت کەم بکەرەوە 

باشە ؟؟

 ویوو!!!

ئینجا!؟

هیچ شتێک!! 
بەاڵم ئێمە لە هەموو الیەکەوەین!! لەوانەیە ئەو 

بڕوات بۆ الی!!
ئەمە ڕاستە ئەوەم 
لە خەیاڵ نەبوو!!

ئممم!! پێویستم 
بە خۆ بەخشێکە!!!

بەڵێ ئمم 

ئاممم 
بڕواناکەم...  تۆ بڕۆ !!  من؟ بۆ؟؟؟ زۆر باشە تێگەشتم من خۆم دەڕۆم!!

 زۆر درێژە.. 
ئەو خەبەری نەبێتەوە!
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 هیچ رێگەیەکی تر نیە!!  هممممممممممم!!!
زۆر خراپە ئەمە!! 

دەبێ هەمووی تاقی بکەمەوە!!

ئەو 
هێنای!!  ئەمم ئەمە 

خۆیەتی!!
 بابا سمارف 

بەڕاستی تۆ ڕەسەنی!!!
 ئەوە هیچ نیە، 

هیچ نیە!!

بەرزی 
بکەوە!!

 لەسەر خۆ، 
تۆزێ بە الی 

ڕاست دا.

 هوممم!!

 ئەی تۆ ئیزرائیل؟ باش خەوتم!!
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درێژەی چیڕۆکەکە 
بۆ ژمارەی داهاتوو

ئیزرائیل تۆ 
لێرە نیت؟؟

 ئەو دیسان ڕۆشتە 
دەرەوە بۆ پیاسە!!

 ئۆو با سەیرێکی 
بکەین بزانین ئەم 

سمارفە بچوکەمان چی 
دەکات!!

 ئۆە ئەمە ؟؟!! 
ئەم کلیلە چۆن گەیشتۆتە ئێرە؟؟؟

 من شێت دەبم!! 
پێویستە تۆزێ 

شلەی گیراوە بخۆمەوە 
بۆ ئەوەی باشبمەوە!!

 باە.. با ئەمانە هەمووی لە بیر 
بکەین!! هەمووی با بکەوێتە 
خوارەوە!! ئێستا کاتی ئیشە!!

 لێرە.. ئەمە یەکەم  کاتییەتی سمارف!!!
تیشکی خۆری درست کرد 

ئمم گەرمیشە.. 

ئێستا دەڕۆم دەیهێنم بۆ 
ناومەنجەڵە کواڵوەکە...  ئەوەتە سمارفەکە 

دەخەما ناویەوە!!!

وەرە دەی 
ئێستا!!

 یارمەتیم بدەن!!!

نەخێر! 

 ئەمە زۆر بێزارکەرە!! 
بە دڵنیایەوە ئێمە ڕێگری لێ دەکەین!!

     زۆر خراپە ئەمە..... 
هێرش بەررررررنن!!!

 ها!! ها!!!

نەخێر! 

 نەخێر
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گیتار
نووسینی: نۆڤەر محێدین

ــە  ــارەکان ل ــەی گیت ــە، زۆرب l ئامێرێکــی میوزیکــی هەوایی
شــەش تەلــە پێکدێــن، بــەاڵم جۆرێکیــان کــە پێیدەگوتــرێ 
ــەوی  ــڕو قەڵ ــی زۆر گ ــە و دەنگێک ــوار تەل ــار چ ــاس گیت ب

ــە. هەی
ــاری  ــە: گیت ــن ل ــە بریتی ــە، ک ــۆری هەی ــوار ج ــار چ l گیت
ئەلکتریکــی  گیتــاری  کالســیک،  گیتــاری  ئەگۆســتیک، 

)کارەبایــی( و بــاس گیتــار.
ــۆال  ــە پ ــان ل ــی تەلەکانی ــتیک و کارەبای ــاری ئەگۆس l گیت
ــی  ــێ تەل ــیک س ــاری کالس ــەاڵم گیت ــت، ب ــت دەکرێ دروس
ــە،  ــی پۆالی ــەی سەرەوەش ــێ تێلەک ــە و س ــوارەوەی نایلۆن خ
بەشــێوەیەکی گشــتی گیتــاری کالســیک و ئەگۆســتیک 
ســندوقێکی هەیــە بــۆ لەرینــەوەی دەنگــەکان و دەســکێکی 
هەیــە کــە شــەش کلیلــی بــۆ بەســتنەوەی تەلــەکان پێوەیــە، 
ژەنینــی ئــەم ئامێرانــە بــە پەنجــەو  بــە پیــک دەبێــت، 
بەهــۆی ســندوقی دەنگەکــەوە بــە ئاســانی گوێمــان لــە 
دەنگــە ســازگارەکەی دەبێــت، بــەاڵم گیتــاری کارەبایــی 
ــە  ــتی ب ــە پێویس ــەوەی نیی ــندوقی دەنگدان ــەوەی س لەبەرئ
ئامێــری گەورەکــەرەوەی دەنــگ دەبێــت ئەگینــا بــۆ خــۆی 
ــترێت. ــی نابیس ــە باش ــە و ب ــی نیی ــچ دەنگێک ــا هی ــە تەنی ب
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مەالی 
مەشهوور

ئامادەکردنی: گۆڤاری نایە

مەشــهوور  مــەال  رۆژێــک 
نووســتووە و خەون دەبینێ، ســەیر 
دەکا هەنــدێ ئافرەتــی دراوســێیان 
خەریکــن بــە زۆرە ملــێ ژنــی بــۆ 
ــەوە،  ــیار دەبێت ــەال هوش ــن، م دێن
ــۆی  ــەی خ ــی ژنەک ــەر بانگ یەکس

ــێ: ــێ دەڵ دەکا و پ
ئــاگاداری  هەڵســە  ئافــرەت 
ئافرەتــی  هەنــدێ  بــە،  خــۆت 
دراوســێمان خەریکــن بــە زۆرە 
ملــێ ژنــم بــۆ دێنــن، ئینجــا نەڵێــی 

مــەال پێــی نەگوتــم!

ژن هێنان 
لە خەوندا
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عەبدواڵ رۆژگار

دیا دیار

رەهەند جەمال
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رەنگاوڕەنگ

شێوەکاری
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S A R A N
M I W A N S A R W A N

P A S A R
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میوانەکانی نایە



P R U S H A N I VA R
M A H M U D

ئێوەش دەتوانن وێنەکانتان بۆ ئەم ئیمێیلەی خوارەوە بنێرن:

info@nayakids.com lنایە ٥      ٥9



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

وێنەکێشان...
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رێگاکە بدۆزەوە...
رەنگاوڕەنگ

l ئەمڕۆ رۆژی لەدایکبوونی گاکێوییەکەیەو دیارییەکی زۆری بۆ هاتووە. 
بەاڵم تۆ دەبێ یارمەتی بدەی بە رێگای دروستدا بیاندۆزێتەوە.
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هێڵکاری و ڕەنگ...

1٢٣

٤٥
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سۆدۆکۆ...
رەنگاوڕەنگ

9 8 2 6 5 4 1 3 7

1 4 5 8 7 3 2 9 6

7 6 3 9 2 1 4 5 8

4 3 7 5 6 2 8 1 9

6 1 8 4 3 9 5 7 2

2 5 9 7 1 8 3 6 4

5 2 4 1 9 7 6 8 3

8 9 6 3 4 5 7 2 1

3 7 1 2 8 6 9 4 5

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 

وودووبــارە نەبێتــەوە.
ێش

ی پ
رە

ژما
ی 

راو
ڕک

ی پ
کۆ

دۆ
سۆ

 l

1 5 8 2 3

9 2 7 6 4

6 4 5 3 9 7 1

8 7 1 5

2 7 5 6 1 8

1 4 5 8 2

4 6 8 1 5

5 6 3 1 8 9

8 9 4 5 3
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جیاوازییەکان بدۆزەوە ...

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

بیاندۆزەوە.
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