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Nexweşiyên li Cîhanê
Naqedin: Zîka

Cayî Kî Binê
Aw Di Mendî

Teleskopa fezayê ya
Hubble ket 26 saliya xwe.
Çavên me yên li fezayê
Hubble bi boneya rojbûna
xwe ji dinyayê re diyariyeke rojbûnê şand û him
rojbûna xwe him jî roja me
ya dinyayê pîroz kir.
NASA’yê di salvegera 26’an
a Hubble’ê de dîmenên ji
Nebulaya Nepoxê (Bubble
Nebula) belav kirin.
Hubble di 24’ê nîsana
1990’an de bo fezayê
hatibû şandin. Ji wê demê
heta niha Hubble ji me re
xebitiye.
Wêne: NASA
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Silav û rêz xwînerên hêja!
Em bi kovareke nû li hemberî we ne.
Kovara Parzemîn ku bi zanyariyên xwe
wê bibe 7 parzemînên li ber destê we, bi
awayekî têr û tijî di refên zanist û agahiyên
kûr ên perwerdeyê de cih girt. Berê kovara
me bi navê ‘Zanko’ yê li ser înternetê wek
PDF dihat belavkirin. Formata wê kovarê
pir cuda bû, şêwaza wê cuda bû. Îro em bi
Kovara Parzemîn nûjeniyekê tînin wê şêwazê, bi taybetî nûjeniyekê tînin kovargeriya
Kurdî.
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Dema em lê dinêrin bi dehan kovarên
Kurdî hene, her meh bi sedan mijar di wan
de tên nivîsandin. Lê mixabin mijara sereke
ya hemû kovaran ‘edebiyat’ e. Heke neteweyek edebiyata xwe nizanibe dê nikaribe
dahatûya xwe bibîne. Li gorî min ewqas
edebiyat bes e!
Dor hate dahatûyê û hate nûjeniyeke bo
kovargeriya Kurdî. Belkî Kovara Parzemîn
bikaribe bibe pireke di navbera entegrasyona global de. Dem dê vê xwebaweriya me
nîşan bide û em ê hewl bidin ku rûpeleke nû
bo vî warî vekin.
Em hêvîdar in Kovara Parzemîn bi destpêk û hejmarên xwe yên pêş bikaribe bibe
navbeynkareke entegrasyona global.
Ev hejmar wisa bû, li benda hejmarên me
yên din bin. Her hejmar dê bibe mizgîniya
nûjeniya hejmara pêş. Heta ku em gihîştin
asta herî jor a kovargeriyê dê xebatên me
bidomin.
Ligel Silavên Kel û Germ
Cûneyt Ewrareş

Hemı wendekar u haskeronê îlîm rê
merhaba..!
Dinya di her yew hadîseyî acebî yenî
meydon kî, înson heta inkay nêeşkayo
hemeyê inî hadîseyon fom bikero. Labelê
bîyayîşê înson ra heta inkay îlîm u feylesofya
pîya aver şîyî. Înson ewil ra heta inkay bîla
vindertiş waşto bimuso, biwono u aver şîyero u semedê iney fikrîyayo, xebitîyayo u pîya
iney zî îlîm her dem binena aver şîyo.
Ma zî inkay pîya yew ekîba zerwazon inî
îlmonê Dinyaya Pîl pê Zazakî u Kurmonckî
onî şima ver. Kurdkî di heta inkay ina çerçewa di xebatî zaf pîl ya zî howl nêvirazîyayî.
Goreyê ma lazimo yew millet di sey feylesofya, cografya u fîzîk îlîmî bînî zî aver şîyerî
u millet derheqê inî îlîmon di bi bo wahîrê
yew fikir. Ma inkay zî pê yew xebata newe
pê nomeyê “Parzemîn” resenî şima.
Parzemîn çitayo?: Parzemîn; yew qifleyo zerwazon ra yeno meydon u semedê
îlîmonê dinya şima rê resnayîş xebitîyeno.
Parzemîn sekeno?: Parzemîn; erd ser di
ya zî binê ci di, hadîse , averşîyayîş ya zî çîyo
kî îlîm u înson dir elaqadaro, çita beno wa bi
bo hemeyê iney ono şima ver.
Çi ra Parzemîn?: Çimkî; Înson ser
“Zemîn” di cuyeno u hadîseyî kî ser u binê
zemîn di yenî meydon, înson par par înî
hadîseyon meraq keno. Ma zî her omara xu
di Paronê Zemîn ra malumatî neweyî onî
şima ver. Ma inkay ra wazenî u hîvî kenî kî
wa hemeyê inî xebatî ma bîla qeza u bela
biresê şima.
Pîya xeta u kemasîyon rinê zî ma qebul
bikerî..
Selapatî Nuwîskar
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CAYÎ KÎ BİNÊ AW Dİ MENDÎ..!
Şaristonî verînî kî binê aw dê, înon ra taynin hedî hedî vecîyenî werti.
Dinya di,zaf ca di zaf şariston,dew ya zî mintiqa estî kî binê aw di mendî. İnî cayon ra zafîyê ci
tarîxê înson ra malumaton donî ma. Gelo inî şaristonî ma rê vonî sê?
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Îbadetgahê Santîago - Meksîka
Îtya Meksîka di ca gena u seserra 16’in
di virazîyaya. Dîyera Santîago dor dor binê
aw di monena. Seserra 18’in di mintiqaya
Chîapas di yew nêweşîya pîl omeya meydon
u iney ra dima şarê mintiqa îtya terk kerdo.
Dîyer zî ino wext ra dima bêwar menda.
Serra 1966 di mintiqa di yew ambarê aw
virazîyeno u mintiqa binê aw di moneno.

Dîyer zî riyê iney ra 30 metre binê aw di
menda.
Labelê wextê zuayî di Dîyera Santîago
rinê vecîyena werti. Unîversîteya Nottîngham ra Arkeolog Dr. Jon Henderson vono
“heme cayê dinya di zey iney zaf ca hê binê
aw dê. İnî cayî ma rê mojnenî kî tarîxê înson
di senî averîyî estî.”

Parzemîn • Zazakî | 5

Mintiqaya Gol’on di yew Dew - Îngîltere
Serra 2014 di Haweswater nomeyîn ca di
aw oncîya u şarê mintiqayê Cumbîra vîna kî
Haweswater di tayn “Bonî Dew” vecîyayî werti.
Goreyê malumaton semedê Manchester rê aw
kiriştiş mintiqa di serra 1930 di ambarê aw virazîyayo u riyê iney ra zî Madale Green nomeyîn dew binê aw di mendo.
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Vîrcaya Yonagunî - Japonya
Dinya di miyonê Vîrcayon ra zaf ecebon
ra yew zî Grawonê Ryukyu di Vîrcaya Yonagunî’ya. Serra 1980 di yew asnawber îtya di
yew pîramîd kifş kerdo. Dima zî dormaleyê
ina Vîrca di tayn cayî neweyî zî kifş bîyî.
Goreyê tayn vatişon îtya Medenîyeta
Pasîfîk ra hetê Mu’yon ra virazîyaya u b
hezaron serr iney ra ver zî yew tsunamî di
binê aw di menda. İnkay Okînawa di tayn
qifleyî îtya di binê aw di faalîyeta asnewberî
virazenî.
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Pavlopetrî - Yunanîstan
Pavlopetrî verrojê Yunanîstan di Mintiqaya Peleponez di miyonê aw di mendo. Îtya
zaf khon yew cayo. Goreyê texmînon 2000
serr pay ra mendo u Mîlad ra ver serra 1000
di zî binê aw di mendo.
Serra 2011 di derheqê Pavlopetrî di yew
belgefîlm virazîya u îtya di pê texmînon
asayîşê verîn ê Pavlopetrî virazîya. Belgefîlm
di vacîyeno kî 30 ya zî 5 hezar serr iney ra
ver daraxê bahron zey eyro zaf nê bi. İno
semed ra zî însonî semedê cuyayîş kişta bahir tercîh kedinî. Riyê iney ra zî berz bîyayîşê
daraxê bahir ra dima zî zaf ca binê aw di
mendî.
İno ca Demonê Verînon ra mendo u
xisusîyetê ciyo zaf muhîm zî viraştişê ciyo.
Zaf cayî bînî kî hê binê aw di mendî, Pavlopetrî inî cayon ra ferqina. Çimkî îtya di
miyonê yew tertîb di rayîrî estî, bonî 2 qatinî
estî u hemeyê inî mojenî kî îtya pê destonê
înson virazîyaya.
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Shore Temple ( Îbadetgahê Qerax) - Hîndîstan
Îbadetgahê Qerax Hîndîstan di yew cayo zaf namdaro.
Seserra 8’in ra nata qeraxonê Tamîl Nadu di pay ra vindertîyo. UNESCO serra 1984 du îtya guret miyonê Lîsteya
Mîrasa Kultur ê Dinya. Îbadetgah serra 2004 di zî tsunamîya pîl ra bê zirar xelisya bi.
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Labelê goreyê vatişonê verînon vercu îtya di 6’nê Îbadetgahî
estî bî. İnî Îbadetgahî hindêk rindî bî kî riyê çimonê hasudon ra
binê aw di mendî. Serra 2004 di zî zey kî ina hasudî ra dima aw
oncîyaya u yew heykela şer binê aw ra esaya. Goreyê texmînon
îtya di vercu yew kullîyeya pîl est bî labelê yew tsunamîya pîl ra
dima ina kullîye binê aw di menda.
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Golê Fuksîan - Çîn
Vercu ra yew hîkayeya zaf aceb vacîyenî. Goreyê ino vatiş
Eyaleta Çîn Yunnan di binê Golê Fuksîan di yew şariston est bi.
Wexto kî Gol ser di pîyel çînê bî, şarê mintiqa vatenî “ma gol ser
di tayn çîyî vînenî”. Peynî di serra 2001 di yew qifleyê arkeologon
binê Gol di tayn çîyî dîyî u bewlî bi kî îtya aîdê Qralîya Dîan bi u
2000 serr iney ra ver binê aw di mendo.
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Qesra Kleopatra - Misir
Serra 1990 di yew qifleyê arkeologon
Qeraxê Îskenderîye di yew Qesir kifş kerd.
Goreyê texmînon ina Qesir ê Kleopatra’ya
u 1600 serr ra nata zî vînbîyayîya. Mintiqa
di Roşndarê Îskenderîye zî esti bi u goreyê
texmînon Qesra Kleopatra zî yew erdlerz di
pîya Roşndarê Îskenderîye binê aw di menda. Zerre Qesir di bi hezarona sfenks,heykel,
pere u nuştê vînîya.
Pawîyeno kî ino cayo tarîxî semedê zîyaret bi bo a u dinya di binê aw di yew muze
ronîyo. Çîyî qiymetinî kî îtya di vînîyayî semedê muhafaza inkay erşawîyayî muzeyon.
Şaristona Xirabê - Jamaîka
Yew wext miyonê dinyaya o dem di
Şaristona Port Royal pê tucareta gulam
(kole) zaf bî zengîn. Labelê yew het ra zî ina
şariston di sarxoşî, beradayîyê u sefahat zaf
estî bî. Riyê iney ra zî dinya di heme kes îtya

rê vatinî “zaf xirab yew cayo”. Serra 1692 di
felaketa tsunamî u erdlerz omey meydon.
Şar o wext bawer kerd kî riyê gunayonê ci ra
ciza diyayo Port Rolay. Felaketa pîl di 2000
ten merdo u nîmi ra zaf ê graw zî binê aw di
mendo.
Eîdum - Almanya
Zimeyê Almanya di Grawonê Frîzyaya
Zime di tayn Grawî Qijî estî. İnî Grawî Qijî
riyê pîyelê Bahra Zime ra vera şinî vera benî
qij. Almanya u Avrupa ra zaf ten semedê
îtya vînayîş şino mintiqa. Labelê Grawî vercu
heyna pîlî bî zey inkay. Qeraxa Rocawan
ra 100 metre durî di Şaristona Eîdum ra
tayn xirabeyî esenî. Îtya serra 1436 di riyê
yew felaketa pîl ra dima binê aw di menda.
Goreyê Malumaton Şarê Eîddum zî o dem ra
dima yew cayo berz di xu rê yew şaristona
newe viraşt. İno ca inkay pê nomeyê Westerland zonîyeno.
Parzemîn • Zazakî | 15

Norfolk Sea Henge - Îngîltere
Îtya yew cayê cuyayîş nêyo. Îtya mezelo
u mojneno kî însonî verînî semedê merdumonê xu senî mezelî virazenî. Nomeyê
ino ca Vîrcaya Stonehenge ra yena. Goreyê
texmînon îtya Mîlad ra ver serra 2049 di
virazîyaya. Vîrca Îngîltere di serra 1990 di
vecîyaya werti u goreyê texmînon yew mudeyo zaf derg ra nata zî ha binê ew da.
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GUMGUMOKÎ
RENGÊ XU SENİ BEDÎLNENİ?
Îsvîçre di zonayîyon yew cigêrayîş kerd. İno cigêrayîş di vecîya werti kî gumgumokî
çermeyonê xuyî xusîsyon di cayê qrîstalonê xu newe ra tertîb kenî u pê ino tertîb zî rengonê xu bedilnenî. Verco di derheqê ino haywonon di malumat hina bi:
“gumgumokî hucreyonê xu ra pîgmentonê renginon onî pîser ya zî vila kenî u pê inî
têgerayîşon rengonê xu bedilnenî.
Nivîs: Patricia Edmonds | Wêne: Christian Ziegler
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Labelê malumatî kî newe vecîyayî werti,
goreyê inî malumaton bedilîyayîşê reng pê
qrîstalon beno. Ma bi fikrîyê kî yew eyna
esto u ino eyna goreyê waştiş bedilîyeno. Înî
qrîstalî zî sey ino eyna xebitîyenî.
Înî heywonon di zey înfrared yew hucre
zî esto kî, pê ino hucre eşkenî xu wenik
bikerî.

Înî heywonî 2 şikil di rengonê xu bedilnenî u înan di semedê rengî heyna akerdî
ya zî rengî heyna tarîyon hucreyî estî. Înî
hucreyî zî pê pîgmenton dekerdîyî. Labelê
rengê kewe u sipî pê dormale ra virsayîşê
roşn yeno meydon.
Têmiyona bîyayîşê inî rengon zî mumkuno. Ma mîsal bidê; rengê kewe u zerd benî
Parzemîn • Zazakî | 19

têmiyona u netîceyê ino têmiyonabîyayîş di rengê kesk vecîyeno
werti.
Taynî bedilîyayîşî zî pê
bedilîyayîşonê cayê pîgmenton benî.
Paketî melanînî kî qijî u rengê
înan tarîyê , inî melanînî hetê hucreyonê melanofor ra vila benî heme
ca ya zî çermeyê inî haywonon reyna
bedilnenî u onî rengê ciyo verîn.
Zaf maseyî u haywonî bînî zî pê
ino têgerayîş miyonê stres di eşkenî
goreyê dorma-leyê xu rengonê xu
bibedilnî.
Gumgumokî kî pê nomeyê “panter” zonîyenî, hetê zonayîyon ra înan
ser di cigêrayîşî bîyî.
Înî cigêrayîşon di vecîya werti kî,
gumgumokî panterî zî rengonê xu
bedilnenî. Labelê nerê înan wexto kî
yew gumgumoka may bivînî, eşkenî
xu bierzê zovna rengon.
Heta inkay zaf zonayî texmîn
kenî kî; inî bedilîyayîşî pê yew şikildi
vilabîyayîşê pîg-mentonê sur u zerdon ra yenî meydon.
Labelê cigêrayîşî peyînî îşrat keno
kî ino malumat raşt nêyo.
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Unîvesîteya
Cenevre di hetê
zonayîyonê fîzîkê
quantum u bîlojî
ra yew cigêrayîş virazîya.
Netîceyê ino cigêrayîş
Mecmuaya Nature Communîcatîons di neşir bi.
Înî cigêrayîşon ra dima
vecîya werti kî haywonon
di semedê pêhesîyayîşê
rengon , sey pîrek hucreyî çînî.
Mutehassison dima
zî pê mîkrosqopê
elektron onîyayî u hucreyonê “îrîdofor” kifş
kerd u ino kifş di ferq bi
kî; îrîdoforon ser di qrîstalî
senî tesîr kenî.
Kom yew het ra beno wa
bi bo , wexto kî biownîyo inî
qrîstalon, eseno kî inî qrîstalî
miyonê yew tertîbo pîl di
têgêrenî.
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YEW KÎŞTA DÎNYA DÎ…
Yew qifleyê astereyon.. Ser Gronland di esenî. Firtuneyo kî pê nomeyê
“Pîteraq” îfade beno, ino firtune qrîstalon ser ra roşn şiknenî u ina hadîseya
aceb vecîyena werti.
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Yew cayo kî tedi qet çîk çînyo.. Gelo
goreyê şima yew cayo hinayîn monena çita?
Yew Fotoğrafgêr,kişta bînê Dinya di semedê
fotoğrafê iney ontiş ho gêreno.
Gelo yew çîyo kî çînyo, goreyê şima ino
çî moneno çita? Semedê iney heta Gronland
yew rayunî. Miyonê 3 serron di Avusturalya
ra heta Gronland 6 derum rayunî kerdiş. Îno
rayunî di cezbo towr pîl zî yew vengîya sipî
bî. Tedi şikil çînê bi, çot zî nê bi u peynîyê ci
zî nêesenî..
İtya di u serd u supir di fotoğraf ontiş zî
zoro. Binê sifir di 50 derece di miyonê puk di

bi aşmon xeym di yew cuyayîş est bi semedê mi. Wexto zaf xirab di zî keyeyê mi her
dem omenî mi vîr. Qijî mi.. Ravrê mi va belo
ez hinî nêeşkena dewom bikerî. Mi dor dor
va: “çi qiymetê ina tahlukayo pîl esto?”
Labelê mi mucadele kerd. Hewa bi howl,
dima zî qahrîyayîşê mi qedîya. Fotoğrafîî mi
zî hedî hedî bîyî rind. Eger şima yew cayo
veng di yew mudeyo derg vinderî o wext
fikrê şima u dinya benî tîmiyona. Fikrê şima
hinî lez lez nê, hedî hedî xebitîyeno u heme
bedilîyayîşon ferq keno. Hemeyê inî kederî
omeyî pîsêr, hemeyê inî zorî u peynî di ino
ramoj u belgefîl vecîya werti.
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MANAYÊ GILOREKA FEZA ÇITO?
Pluton serra 1930 di kifş bî u o wext ra nata zey dinya tera vacîyena
“Giloreka Feza”. Dima zî zey Pluton zaf cîsîmî neweyî kifş bî.
Wêne: NASA
Serra 2006 di zî goreyê 3
xisusîyeton kelîmeya “Giloreka
Feza” şixulîya: goreyê dormaleyê
yew astore di gêrayîşê ci u nê yew
astore nê zî yew peyk bîyayîşê ci
îfade bî. Ma kilm ra eşkenî hina
vajî kî; gereka gilorîn bi bo u
averşîyayîşê sîstema tîj di çîyî
qozmîkî bînon dormaleye xu ra dur
fîno. Plüton inî xisuson ra xisusa
3’in denêpêşena u ino semed ra zî
Pluton zey Erîş u Ce-res Giloreka
Kilmek hesibîyena.

24 | Parzemîn - Zazakî

SAREWERADAYÎŞ RA TEPYA…
Londra di Royê Thames di 12 cm pîlî di yew lewhaya asnîyîn vînîya. Îna lewha seserra 14’in
di virazîyaya u ina lewha hem semedê tarîx zaf muhîma hem zî zey yew malzemeya sîyaset
şixulîyena.
Wêne: Mûzexaneya Arkeolojîk a Londonê
Meryem u İsa hê Cennet di roniştîyê u semedê ruhê Rayberê
Lancaster Thomas hadrê kenî. Derheqê mergê Thomas di
mîsalî zî ser lewha di kişta çep ra rêz benî. (Kişt di).

Herbo kî serra 1322 di
virazîya bi u Thomas tedi
mağlub ome bi, ina qisim
ino herb ra bahs kena.
Binê ci di zî hina nusena :”
Ez îtya di esrî gêrîyeno”.
Pontefract di nizdîya Qesrê
Thomas di ceza tetbîq
beno u sareyê ci birnîyeno.
Semedê ino wext îfade
kerdiş zî 2 kelîmayî şixulîyayî “Wextê Merg”

Çar çewreyê lewha di derheqê mewzuyonê “Tepişîyayîşê Rayberê Lancaster Thomas, mahkema bîyayîşê ci, rayunîyê ci peyîn u
îdomê ci” ra bahs beno. Her mewzu ra dima
zî pey yew fransizkîya xirab tayn malumatî
dîyayî.
Rayberê Lancaster , duşmenê Qralê
İngîltere Edrard’o 2’yîn bi. Thomas, zey xu
yew çend rayberî bînî dir îttîfaq kerd bi u semedê îqtîdarê edward qedînayîş xebitîya bi.
Labelê Edward iney ferq kerd bi u Thomas
îdom kerd bi. Yew mude ra dima zî mezele

Thomas îtya di vecîyeno
mahkeme u vono “Ez ha
mahkema beno”. Thomas
rê semedê xu mudafa
kerdiş heqê nêdîyeno u
cezayê îdam dîyeno ci.
Thomas ceza girotiş ra dima
ser astor di miyonê şar ra
vîyereno. İtya di zî hina nuseno “ez ha binê tehdîd da”.

Thomas ser ra yew qisim hîkayeyî mucîzeyî
bîyî vila u iney ser ra zî paştgîrî Thomas
semedê dîyêsonê bononê xu di dard kerdiş
yew qisim lewhayî dînî viraştî. Muzeya Arkeolojî ê Londra di mutehassis Sophîe Jackson
vona kî; “virazîyayîşê lewha hem hetê Raybetê Lancaster Thomas rê desteg dayîş ra
hem zî hetê yew tewro sîyasî ra zaf muhîmo”
Wexto kî sîyaset îqtîdarê o dem tercîh kerd,
o wext beno zî inî lewhayî erzîyayî yew kişt.
“Beno zî yew emsalo kî Thomas rê destegê
rê emsal mojnîyeno ,çoy nêwaşt bi yew çîyo
hinayîn binimno.“ -A. R. Wîllîams
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EGER MA MELŞEYON BITEMOM
BIQEDINÎ, SEBENO?
Şaristonê Brezîlya Recîfe’ya kî vîrusê Zîka ra zaf tesir vînena, îtya di Enstîtuyê Fîocruz di bine
mîkroskop di fotrafê yew Aedes aegyptî oncîya.
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Ino cinsê melşe, zey orkîde zaf omar di
çîçegon ra polen kireşeno u zaf haywoni zi
pê ino cınsê melşe pîzeyê xu keni mird.
Melşe qıjkeka,narina u rahat pelixiyenî.
Labelê melşeyî rine zî eşkenî yew felaketo
pîl rê zî bibê sebep.
Vîrusê Zîka lez bena vila. Ino vîrus ra
dima, xususê verba melşeyon mucadelê kerdiş ome rocev. Çimkî dinya di zaf omar di
nêweşiyi pê melşeyon kirişîyenî u benî vila.
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Gelo, eger heme melşeyî yew hel di
dinya ra biqedîye dormale rê tesîre inê senî
beno? Cewabo tewr kilm inayo: derheqê
iney di yew malumat çînyo.

Tayn cinsê melşeyon zafî ra seatonê
roj di xebitîyenî u ino waziyet zî hetê
şewşewikon ra weriyayişê înon heyna keno
zor.

Labelê bê şik 3 hanzar 500 ra zêd cinsê
melşe ra tabîat di wazîfeyê her yew cins yew
bînon ra cîyayo.

Frîck vono kî sebay melşeyon qedînayîş
şuxilnayîşê dermonê zîreat, semede
şewşewikan wer nêvinayiş ra heyna xirab neticeyan ono meydon. U vono “zaf
şixulnayîşê dermonê mîyeson sey hayato
yabone, şewşewikon ser di zî zaf netîceyonê
gironan ono meydon.”

Mesela melşeyî nerî nektar wenî, ino
semed ra zî tayn cinsê melşeyî polenonê
orkide ya zî zewbîna çîçegon kenî vila.
Eynî şikil di, hawwonî kî zey mase, kesa,
teyrî koçer u şewşewikî , inî zî tayn melşeyî
nêr u may wenî u pê înon pîzeyonê xu kenî
mird.
Gelo ya Şewşewikî?
Şewşewikî sey duşmenî melşeyon hesibyenî. Gelo eger melşeyî bîyerî qedinayiş ino
waziyet şewşewıkon rê heyna zaf tesîr keno
ya nêkeno?
Universîteya Calîfornîa di bîyologê
şewşewikon Wînîfred Frîck vono “ îna nêyo.”
Zafê şewşewikî zey melşe, mîyes ya zî
zewbîna çî tepişeni u inî çîyon wenî.
Frîck vono “yew şewşewiko ki bi xusuyet
teyna melşe weno, çinyo.”
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Derheqê Muhîmîya Melşeyon dî…
Amerîqa di mutahassisê qamu ê Xizmetanê Mase u Xayato Yabon Ann Froschauer vono “ Eger melşeyî bitemom werti
ra weradîyê, o wext beno zî neticeyi zaf
xirab bîyerî meydon. “
Çımkî îtya di problem tewr muhîm inayo
kî; ma nêzonî melşeyî merhaleye wer di hê
kom qisim di ca geni.
Haywonî kî zey Şer u Leoparî, semedê
merheleya wer ê inî haywonon eşkera
kerdış, zaf cıgêrayîşî esti. Sebebê iney bewlîyo. Çimkî inî haywonî goreyê melşeyon
pîlê u înon teqîb kerdiş zaf zî zor nêyo.
Unîversîteya Calîfornîa di mutehassısê
tabîat u ekolojî Marm Kîlpatrîck vono “zaf

zelal eseno kî ekosîstem ra yew haywon
vetiş tayn çîyon bedilneno u tayn çîyon rê
tesîr keno. Gelo ino tesîr hetê normal yew
inson ra ferq beno ya nêbeno?
Kîlpatrîck cewabê iney dono u vono “ez
eşkena vacî ma cewabê iney nêzonî labelê
goreyê mi normal yew înson iney ferq
nêkeno.
“Çîyî Qijkekî kî hê Dinya Îdare Kenî”
Nêweşîyi ki benî vila, eger inon ser di ma
qisey bikerî, ma eşkenî vajî kî , werti ra weradayîşê cınsê melşeyon tesîro zaf muhîm rê
beno sebeb.
Melşeyî mîyonê sebebonê vila bîyayîşê
nêweşîya sitma di rêza verîn di ca gênî.
Cinsî melşeyî kî vîrusa Zîka ya inkayin
rê benî sebep, inî cinsî aynî wext di vîrusa
deng ( serr di 22 hanzar merg) u taya zerd (
serr di 30 hanzar merg) rê zî benî sebep.
Bê iney nêweşîyî riyê melşeyon ra
vecîyenî, inî nêweşîyî teyna insonan ser dı
tesîrîn neyi.
Serronê 1800 yan ra ver Nîmgrawonê
Hawaîî di melşeyî çînî bî, ino semed ra zi
hayato yabonî verba ina nêweşî nêeşkenî tevat bigêro. Wexto kî melşeyî vecîyayî wertî,
o wext zaf cinse mîrçikon nêweş kowtî bî u
merdî bî.
Gelo hemeyê melşeyon bitemom werti
ra wedarnayîş, cinsê înon qedînayiş mumkuno ya zî nêyo ? Derheqê iney di hema yew
malumato qetî çinyo.Haywoni kî wextêk
hetê Bîyolog E.O Wilson ra zey “ Çîyî Qijkekî
kî hê Dinya Îdare Kenî” nome biyi, ma hema
zî derheqê inî çîyon di zaf çî nêzonî.
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ZINARÊN KU BÛNE PALGEHA DÎROKÊ:
ÇIYAYÊ BÊSTÛN Û NIVÎSKÊN LI SER WÎ
Çiyayê Bêstûnê yê li Kirmaşanê bûye palgeha gelek bûyerên dîrokî. Ev çiya ne tenê du kevir û
zinarekî teq û req e. Tevî bedena xwe ya kevir bûye şahidê gelek serboriyên cuda jî. Çiya him
wek beden him jî wek dîrokî bûye sembola nivîskên kevntirîn.
Nivîs: Cûneyt Ewrareş | Wêne: Ali Doosti
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Çiyayê Bêstûn li navçeya Bêstûna li
şehristana Harsînê ye. Şehristana Harsînê di
nav sînorên parêzgeha Kirmaşana Rojhilatê
Kurdistanê de ye.
Navçeya Bêstûn bi gelheya xwe gelek
piçûk e lê bi şaristaniya xwe têr û tijî ye. Devera Bêstûnê di rabirdûya xwe de bi piranî
mazûvaniya Farisan kiriye.
Ji çiyê bêhtir dibe ku nivîskên li ser wî
bala mirovan bikişîne. Nivîskên ku rûpel jî
têrî nakin li eniya çiyê li ser devereke pahn
hatine nivîsandin. Bend bi bend wek qanûna Daryûs hatiye sinifandin.
Daryûsê Mezin serpêhatiya împaratoriya
xwe li ser zinarên Bêstûnê bi cih kiriye. Di
her bendeke nivîskê de qala mezinahî û
qudreta împaratoriyê tê kirin. Tevî entrîka
û fêtên di nav pergalê de bi giştî lehengiyên Qral Daryûs li her kevirên pahn ên çiyê
hatine nivîsandin.
Çiya tevî agahiyên derbarê Daryûsê
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Mezin de, li ser Ahûra Mazda xwedî gelek
nivîskên cuda ye .
Gava mirov li serboriyên çiyê binêre
bi taybetî bend û qanûnên Daryûs mat û
metel dihêle. Di her nivîsekê de behsa fêl
û fêtan, behsa serpêhatiya împaratoriyê
hatiye kirin.
Li hin deran ferman, li hin deran jî
rê û rêgez hene. Mirov dikare bibêje ku
makezagona li ser keviran, dawî li gelek pergal û êrîşên li dijî împaratoriya Daryûs aniye.
Lê gava mirov bibêje Bêstûn di pirtikên
qalind ên kevn de çîrokeke ser zimanan
tê bîra mirov. Ferhad û Şêrîn û Bekoyê wê
demê.
Di qalkirineke piçûk de wiha bi kurtasî
behsa serpêhatiya wê trajediyê tê kirin -ku ji
bo gelek kesan rast e-.
Ferhêd ji bo Şêrînê dest bi qulkirina
çiyayan kiribû, daxwaz ew bû ku avê bibîne
da ku bikaribe bi Şêrînê re bizewice.

Ji dûr û jor ve çemê
Gamasiyabê ku heta dawiya
Kirmaşanê diherike û tevlî
çemê Seimareyê dibe.
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Bi salan hewl da çiyê qul bike û avê jê
derxe lê herî dawî bihîst ku Şêrîn miriye.
Ferhêd pêşî aqil avêt û piştre jî xwe ji ser
çiyê avêt. Ligel mîrkuta di destê xwe de
xwe berda jêr û mir. Lê li gor çîrokê Şêrîn
nemiribû û Ferhad ji ber buxtanekê dawî li
jiyana xwe anîbû. Çiyayê Bêstûn xwediyê bi
dehan çîrokên bi vî awayî ne. Her çîrok wekî
destanekê li çar aliyê cîhanê belav bûye.
Ew çîrok ne nivîskî ne, ne jî piştrastkirî
lê bend û neqşên Daryûs wekî ku duh lê
hatine danîn hêj li cihê xwe ne.
Her kevirên çiyê hewceyê bi dehan
lêkolîn û gotaran e.
Li gor ravekirinê kesên li ser neqşê ku
serî li Daryûs rakirine, destê wan hatiye
girêdan û Daryûs serokê wan Gomada xistiye bin piyê xwe.
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Pira Xosro ku li ser çemê Gamasiyabê ye.
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Gola li quntarên çiyayê Bêstûnê
ku ji çemê Gamasiyabê piçek be
jî avê vedixwe.
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Ji Bêstûnê: Taswîrkirina serhildêrên ku
bûbûn bendeyên Daryûs ji Gomadayê li bin
piyê Daryûs ber bi rastê ve navê serhildêran:
1. Gomada, yê medî - Daryûs Gomada dîl
girt ew da kuştin û ji bo ku tu kes mîna wî
serî hilnede, li Bêstûnê li ser zinarekî wêneyê
Gomadayê ku li bin lingên Dara mîna êsîrekî
ye hate xêzkirin.
2. Açîna, yê Elamî
3. Nîdîntu-Bêl, ê Babîlî
4. Frevertîş, ê Medî
5. Martiya, yê Persî
6. Şîçataxma, yê Sagartî
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7. Vahyazdata, yê Persî
8. Araxa, yê ermen li Babîlê
9. Frada, yê Margawî
10. Skunxa, serkirdeyê Iskîtî - Skunxa bi
serpoşa xwe ya tûj, destên wî ji paş ve girêdayî ne. (yê li herî dawî)
Skunxa navê serkirdeyekî Iskîtî bû ku di
dema Daryûsê Mezin de li Iskîtyayê serokatî
dikir. Di nivîskên Bêstûnê de tê gotin ku
Daryûs bi artêşa xwe derbasî welatê îskîtan
dibe û wan dixe bin serdestiya xwe. Herwiha tê gotin ku gelê Iskîtyayê îxanet li Skunxa
dike û wî dîl digirin. Ew piştre tê kuştin.
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Gava mirov li dora çiyê digere tiştekî ecêb dikeve ber çavê mirov. Ew jî peykerê Herkûl e.
Herkûl li ser pişta xwe raza ye û tasek di destê wî de heye. Bi tenê bi vî peykerî jî mirov
dikare neqşên li ser Bêstûnê bixwîne. Beriya zayînê hunera xebatkarên dîlgirtî û xulaman,
amûra herî serkeftî ya rêber û zordestan bû.
“Serdemek bifikirin ku bikaranîna xulaman kêfê bide serdestan, belê ew dem bû, ew
dem bû ku qîmeta mirovan pere nedikir.”
Ji Ferhad û Şêrîn, ji Gomada û Daryûs, ji Ahûra Mazda heta sembolên netewe û dînên
li Rojhilata Navîn. Ew der her tim bi sembolên xwe hate bibîranîn.
Ya sosret jî ew e ku neqş ne li ser avahisaziyeke çêkirî tê danîn, rasterast li ser çiyayê
bilind ê xwezayî gef li dîrok û neyarên Daryûs dixwe (!).
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MEZOPOTAMYA
Herêmeke di navbera Çemê Dîjle û Firatê de ye. Tê gotin çîroka di Încîlê ya derbarê Birca
Babîlê de ji wan zîgûratan îlham wergirtiye ku Babîliyan ava kirine.

Wêne: The Knowledge Book / NatGeo

Dîroka Avahîsaziya Mezopotamyayê
beriya zayînê 4000’î de bi Sûmeran dest
pê kir. Herêm paşê jî kete destê Asûrî û
Babîliyan. Her çiqas li Şaristaniya Mezopotamyayê gelek şer diqewimiyan jî herêm
ji aliyê avahîsaziyê ve her tim bi pêş diket.
Zîgûratên ku ji kerpîçan hatine çêkirin,
avahiyên herî xweser ango cihêreng in. Ev
zîgûrat pîramîdên biderence bûn ku ji bo
bandora hewayê ji holê rakin rûyê wan bi
tuxleyên êgir hatibû pêçan.
Ev avahî ne wekî ku li Misrê ji bo goran
tên bikaranîn; bi tenê ji bo ku rahîb têkeve
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wek perestgehan hatibûn avakirin. Malên li
bajêr jî bi kerpîçan dihatin çêkirin. Ji ber ku
kerpîç diherifîn divê avahî her tim bihatina
temîrkirin. Bi taybetî jî avahiyên nû li ser
avahiyên kevn dihatin çêkirin, loma qada
bicihbûnê hêdî hêdî bilind dibû. Ji ber vê
yekê bajar wisa xuya dikin ku wekî ku li ser
giran hatine avakirin.
Bajarê Babîlê ku li perava Firatê hatibû
avakirin û li derdora wê birc hebûn paytextê
Împaratoriya Babîlê bû. - Menazir Aslan

JI SERHILDANA THOMASÎ
TENÊ EV BERMAYÎ MA
Ronya Bewran | Wêne: Mûzexaneya Arkeolojîk a Londonê

Meryem û Îsa li bihuştê rûniştine û xwe ji bo ezimandina rihê
Kontê Lancasterê Thomasî amede dikin. Dîmenên ku mirina
Kontî nîşan didin, ji hêla çep a jor ve bi hêla saetê ve rêz dibin.
(Li kêlekê)

Ev beşa hanê, piştî şerê
1322’yan ê ku Kont têk çûbû
nîşan dide. Li jêrê dîmenê
ev nivîs hatiye nivîsîn: “Di vê
dîmenê de ez têm dîlgirtin.”

Kontê ku hatiye darizandin li
ser hespekî, di nava xirecira
neyaran re ber bi sêdarê ve
dimeşe. Li ser tekstê wiha
hatiye nivîsîn: “Gef li min tê
xwarin.”

Lewheya kelh a metalî û ji sedsala 14’an
mayî, berê li Londonê, li qeraxa Çemê
Thamesê bû û wek berhemeke dînî û alaveke bangeşeyî dihat bikaranîn. Li çar aliyên
vê lewheyê bi dîmeneke ji bihuştê hatiye
neqişandin. Ev dîmen zeftkirin, darizandin,
rêwîtiya dawî û dardakirina Kontê Lancasterê Thomas nîşan dide. Di bin her dîmenî
de nîşeyên bi Fransiyeke xerab a Çaxa Navîn
hene.
Kont, pismam û neyarê Qralê Duyem
Îngilistanê Edwardî bû. Bi komeke gangstêr
re li hev kirin û hewl dan ku serdestiya Qral
bidawî bikin, lêbelê Edwardî ew têk biribû
û bi dar ve kiribû. Piştî demeke kurt, gora
Kontî, bi behîtan re hat eleqedarkirin û

Kontî dibin dadgehê. Li ser
tekstê wiha dinivîse: “Têm
darizandin.” Parastin ji bo wî
tê qedexekirin û jê re cezaya
darvekirinê tê dayîn.
Li nêzî kelaya Kontî a li
Pontefractê, bi şûrî Kont tê
serjêkirin. Bi tenê du peyvan,
têra ravekirina wê demê
kiriye: “Kêliya mirinê”

dozdarên Kontî, ji bo ku li malên xwe bi dar
ve bikin, lewheyên olî yên wekî vê çêkirin.
Pisporê li Mûzexaneya Arkeolojîk ê Londonê Sophie Jackson wiha dibêje: “Çêkirina
van lewheyan, piştevaniya Kontê Lancasterê
Thomasî bû û helwesteke polîtîk û xurt a li
hember Qral bû.” Dibe ku rewşa siyasî pişta
Qral xurt dikir û ji ber vê jî lewhe hat avêtin.
A. R. Williams derheqê vê yekê de wiha dibêje: “Mirovan, nexwest bê zanîn ku ew bi van
lewheyan piştgiriya vî zilamî dikin.”
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NEXWEŞIYÊN LI CÎHANÊ NAQEDIN!
DI DORÊ DE ZÎKA HEYE
Heke kermêş bên tunekirin wê çi bibe?
Nivîs: Jason Bittel | Wêne: Felipe Dana AP | Werger: Ercan Dag

46 | Parzemîn - Kurmancî

Ev wêne yê kermêşeke (pişo) Aedes aegypti ye ku li Enstîtuya Fiocruzê ya li bajarê
Recifa Brazîlê ku li wir vîrûsa Zîkayê pir belav
bûye, bi mîkroskopê hatiye kişandin.
Kermêşa ku tevî orkîdeyê tê de gelek
gerikên nebatan hene, ji bo gelek ajalan
wek xwarinekê ye. Kermêş. Piçûk e, zirav e
û bi hêsanî tê pelixandin. Tevî vê yekê dibe
sedema ziyaneke mezin.
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Piştî belavbûna vîrûsa zîkayê, kuştina
kermêşan hat axaftin ku dibin sedema gelek
nexweşiyên metirsîdar ên dinyayê. Baş e
heke hemû kermêş ji nişka ve werin kuştin
dê tesîreke çawa bide derdorê. Bersiva wê
pirsê pir kurt e: Tu kes nizane!
Lêbelê zêdetirî 3 hezar û 500 cureyî
kermêşan hene û bê guman her kermêşek
jî xwediyê taybetmendiyeke cihê ye. Wek
mînak dema kermêşekî nêr nektarê dixwe,
dibe sedem ku hin cureyên kermêşan gerik
ango polenên zad û kulîlkan belav bikin.
Bi heman awayî, kermêşên mê û nêr ji
bo masî, kusî, çûk, şevşevok û gelek ajalan
dibin xwarin.
Baş e, lê Şevşevok?
Şevşevok wekî neyarê kermêşan tên
zanîn. Nexwe kuştina kermêşan, gelo dê li
gor ajalên din bêhtir bandorê li şevşevokan
bike? Li gor biyolog Winifred Frickê ku li
Zanîngeha Californiyaya li Santa Cruzê li ser
şevşevokan dixebite ne wisa ye.
Piraniya şevşevokan ajalên dirinde yanê
kêzik, kermêş an jî çi bi destê wan bikeve
dixwin. Frick dibêje: Tu şevşevokek tune ye
ku bi taybetî xwe bi tenê bi kermêşan xwedî
bike.
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Hinek cureyên kermêşan bêhtir bi roj
çalak in û bi vî awayî şevşevok bi hêsanî
nikarin wan bixwin. Pir balkêş e ku Aedes
aegypti û Aedes albopictus ku bûne sedema
bûyerên vîrûsa zîkayê di nav wan cureyên
kermêşan de ne ku bi roj bi mirovan didin
an bi mirovan digirin.
Frick dibêje; ji bo tunekirina kermêşan
bikaranîna dermanên wekî DDT’ê ji bo
şevşevokan ji birçîbûnê zêdetir xetereyeke
wekî mirinê ye. Frick wiha diaxive: Bikaranîna dermanên kêzikan ên belavbûyî, dibe ku
mîna jiyana kovî tesîrên mezin li şevşevokan
jî bike.
Kermêşa Nepenî
Pisporê Karên Raya Giştî yê Xizmeta
Jiyana Bejî û Masiyan ê Emerîkayê Ann
Froschauer dibêje; Kuştina hemû kermêşan
dibe ku rê li ber encamên wisa veke ku tu
kes nikaribe texmîn jî bike.
Kêşeya herî girîng ew e ku em nizanin
kermêş di kategoriya piramîda xurekan de
cihekî çawa digirin?
Li ser ajalên wekî şêr û leoparan ku
çiçikên wan mezin in gelek lêkolîn hatine kirin. Sedema vê yekê jî diyar e. Temaşekirina
wan li gor kermêşên piçûk ên ku di pengavan de dizên hêsantir e.

Ji Zanîngeha Californiyaya Santa Cruzê
pisporê hawirdora nexweşiyê Marm Kilpatrick dibêje dema ajalek ji ekosîstemê bê
derxistin dê bi xwe re hinek tiştan teqez
biguherîne. Baş e gelo ev tesîr tiştekî çawa
ye, mirovekî asayî jî wê bikaribe pê bihese
yan na?
Kilpatick dibêje: Em nikarin bersiva vê
bidin lê bi ya min dê nebe.
“Tiştên Piçûk ên ku Dinyayê bi rê ve Dibin”
Di dema rûdayîna nexweşiyên wekî
şewbê de, gava ji aliyê tenduristiya global
ve kermêş bên kuştin wê gelek encamên wê
yên girîng hebin.
Kermêş bi xwe re nexweşiya lerzetayê
tînin. Heke kermêş bên kuştin nexweşiya
lerzetayê jî wê rû nede. Li gor rêxistina
Tenduristiya Cîhanê di sala 2015’an de 438
hezar kes ji ber lerzetayê mirine.
Cureyên kermêşê ku dibin sedema
vîrûsa zîkaya îroyîn di heman demê de dibin
sedema vîrûsên deng (salê 22 hezar mirin) û
hummaya zer (salê 30 hezar mirin).
Herwiha ne tenê mirov ji nexweşiyên ku
kermêş belav dikin, tesîrê dibînin.
Beriya salên 1800’î li giravên Hawaiiyê ji
ber ku kermêş tunebûn, jiyana kovî ya li wir
bi nexweşiyên kermêşan re rû bi rû nediman. Dema kermêş li keştiyan siwar bûn û
hatin, piraniya cureyên çûkên Hawaiiyê ji
ber nexweşiya kulîlkan mirin.
Hêj nayê zanîn ku kermêş bi temamî
dikarin bên kuştin an na? (lê bi dibetiyeke
mezin ne pêkan e) Biyolog E.O. Wilson
demekê derbarê ajalan de wiha digot:
“Tiştên piçûk ên ku dinyayê bi rê ve dibin.”
Hêj derheqê ajalan de gelek tişt hene ku em
tênegihîştine.
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KÊLÎÇA SÊYEM:
LÊNÊRÎNEKE EWLETIR
Zarê qurçkirina çavan kêlîçeke hundirîn a zelal e ku ji paqijiyê heta parastina
çavan gelek peywiran tîne cih..
Ramazan Badem | Wêne: Joel Sartore

Di bahozên xîzê de ji bo hêştiran tiştekî bivênevê ye. Beq jî ji bo
çavên ber bi hundir ve bikêşînin bikar tînin, ev jî ji bo daqurtandinê dibe
alîkar. Ji Zanîngeha Californiayê profesorê oftalmolojiyê Ivan Schvvab
dibêje “kutkutok jî ji bo çavên wan nefirin wek qayişeke ewlehiyê tê
bikaranîn.”Bermayiya kêlîça sêyem ku wek tebeqeya nîvheyvê tê zanîn,
di quncikên hundir ên çavên mirovan de jî hene.
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KESKESORA JÎNDAR

MARGÎSE
Margîse bi rengguherînê têkiliyan datîne, bi zimanê xwe yê dirêj û wekî birûskê bi lez
nêçîra xwe digire û li ser rûyê erdê li wan cihên xwezayî yên xeternak dijî.
Nivîs: Patricia Edmonds | Wêne: Christian Ziegler
Werger: Ramazan Badem / Bariş Ozdemir

Kêzikekî ku bûye nêçîra margîseyê Calummayê ku ji xwe
re li xwarinekê digere. Çavên margîseyan pir baş dibînin û
zimanê wan jî gelekî dirêj e. Bi van taybedmendiyan dikarin
rasterast bigihîjin armanca xwe û nêçîra xwe bigirin.
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Margîseyên li Madagaskarê an wekî Brookesia micrayê piçûk
in ku bejna wan sê santîm in an jî wekî margîseya Oustaletê
60 santîmî dirêj in ku di wêneyî de xuya dibe li ber darên
baobapê sekiniye.

Zimanekî wisa ye ku ji laşê xwe dirêjtir
e û dikare di nav çend salîseyan de xwe
dêrîjî nêçîra xwe bike. Her wiha çavên wan
jî balkêştir in, her du çavên wan ên wekî
teleskopan serbixwe ne û dikarin bêyî hev
tevbigerin. Tiliyên wan wekî lepikekî yektilî
ne û di şiklê destrêjkê de ne. Di poz û eniya
wan de jî qiloç hene. Her wiha li ser pozên
wan neqşên di şiklê girêkan de hene û di
stûyê wan de jî parçeyekî çerm heye ku xwerû ango pêşengên wê serdema Elizabeth
tîne bîra mirovan. Ji ber ku xwediyê gelek
taybetmendiyên anatomîk in, li hemberî
wan dîtina dijberekî jî gelekî zor e.
Dîsa jî di nav van ecêbiyên laşî ango
bedenî de taybetmendiya ku herî baş
margîseyekî dide nasîn -taybetmendiya ku
di demên nêz de wekî di serdema Aritotales
de hatiye zanîn- çermê wî ye ku reng diguherîne. Li gorî mîtolojiyeke navdar dema
margîse dest didin tiştekî rengê wî tiştî
digirin. Carinan rengguhertina margîseyan
bo cihê ku lê ne dibe ku baş be, lê guherîna rengê çêrm di rastiyê de reaksiyaneke
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fizyolojîk e ku armanc ji wê yekê ragihandin
e. Yanê margîse hêmanên wekî dijberî û
fişara hawirdorê ku bandorê li wan dikin bi
bikaranîna zimanekî rengîn tîne zimên.
Qet nebe bawerî û zanîna îro ev e.
Christopher Andersonê ku li Zanîngeha
Brownê asîstaniya biyolojiyê dike û pisporê
margîseyan e, dibêje “bi sedsalan e ku hemû
bal li ser margîseyan e lê hê jî ew nepeniya
wan dewam dike.” Em hêj jî hewl didin ku
birêveçûyîna wê mekanîzmayê fêm bikin.
Lewra ji zimanê ku wekî birûskan dirêj dibe
heta di rêzikên fizîkê yên di bin rengên
cuda yên çêrm û gelek xalên din de nediyarî
hene. Zanyarên ku margîseyên di bin bindestiyê de ji nêz ve dişopînin, di heyamên
nêz de li ser fizyolojiya van ajalan kifşên
girîng kirin.
Mijara pêşeroja margîseyan a li xwezayê
ji teqeziyê gelekî dûr e. Yanê mirov nikare
bi awayekî teqez bibêje ku wê di pêşerojê
de margîse hebin an wê nifşê wan bidome.
Di mijdara borî de ji aliyê Yekîtiya Parasti-

na Xwezayê ya Cîhanê (IUCN) ve derbarê
margîseyan de Lîsteya Sor hat weşandin. Di
wir de tê diyarkirin ku herî kêm nîvî cureyên
margîseyan di bin xetereyê de ne. Wekî
Anderson xwediyê fona lêkolînê ya National
Geographic’ê biyolog Krystal Tolley jî di nav
koma Pisporên Margîseyan a IUCN’ê de ye.
Tolleyê ku li başûrê Efrîqayê di xebatên
xwe de cureyên margîseyên nû û qada wan
a xwezayî ku tûne dibe tespît kiriye, dibêje;
di zimanê Efrîqayiyan de ji bo margîseyan
du navên berbelav hene. Ji wan yek verkleurmannetjies e ku tê wateya “zilamê
piçûk ê rengîn.” Yê din jî trapsuutjies e ku ew
jî tê wateya “nêzîkbûna bisemt an jî biîhtiyat.” Ev nav meşa ecêb a hêdî ya xijende an
jî marîjokan tîne bîra mirovan. Lêbelê dibe
ku bangeke ji bo parastina vî ajalî balkêş û
qadên wî yên jiyanê be jî.
Li Cîhanê zêdetirî 200 cureyî margîseyan
tê zanîn. Ji sedî 40’î wan li Madagaskarê û
piraniya yên din jî li ser erdnîgariya Efrîqayê dijîn. Bi saya testên DNA’yê derket holê
margîseyên ku hema hema wekî cêwiyan in,
ji aliyê genetîkê ve ji hev cuda ne. Ji cureyên

ku tên zanîn zêdetirî ji sedî 20’î wan bes di
15 salên dawî de hatine pênasekirin.
Christopher Anderson, taybetmendiyên
xweyîbûna margîseyan bi hûrgilî vedikole.
Anderson bi saya kamerayeke ku di çirkekê
de 3 hezar wêneyî digire, dîmeneke 28 çirkî
ya perwerdeyî dikişîne ku margîseyek di
0,56 saniyeyî de çirçirkê dixwe.
Di berkurka margîseyan de di nav
masûlkeya akselatorê de ku wek tûpekî
ye hestiyekî zimên heye ku bi tevîneyeke
vezenî ve hatiye dorpêçkerin. Dema ku
margîse kêzikekî dibînin û zimanê xwe dirêjî
dikin masûlkeyên gezizî bi awayekî rehet
diçin pêş. Wê demê jî serê zimên ê wekî
vantûzekê nêçîra xwe digire. Paşê bi kaşkirina zimên dema xwarin xwarinê jî diqede.
Anderson diyar dike ku hêj gelek tişt
derbarê pekandin ango dirêjkirina zimên de
hene. Herwiha lêkolînên wî nîşan didin ku
zimanê hin margîseyan ji texmînên me bêtir
dikarin dirêj bibin.
Hişmendiya li ser rengê margîseyan
jî piştî demekê guherî. Di vê guherînê de

Margîseyên li Madagaskarê an wekî Brookesia micrayê piçûk
in ku bejna wan sê santîm in an jî wekî margîseya Oustaletê
60 santîmî dirêj in ku di wêneyî de xuya dibe li ber darên
baobapê sekiniye.

Percy Bysshe Shelley wiha nivisî bû: “li cihê ku ronî hebe margîse diguherin.” Helbestvan aliyê wê yê zanistî rast destnîşan
kiriye: krîstalên ku roniya di şaneyên çêrm de nîşan didin,
pirrengiyê didin margîseyên piling.
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Temenê margîseyê Labord jî nêzî salekê ye. Hin margîseyên di bin dîlgirtinê
de heya 12 salan jî dijîn. Lê temenê wan ê di xwezayê de nagihîje 6 salan.
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Margîseyê pilinga ê ciwan çiqas tevlî derdora
xwe bibe ewqas ji dijmênên xwe tê parastin. Ev
cureyê margîseyan li Madagaskar û Efrîqayê dijî.
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Di nav cureyên margîseyên Madagaskarê de
Margîseyê Pelan Decary û margîseyê herî biçûk
ê dinyayê Margîseyê Qamqut Brookesia micra jî
cih digirin. Micra bi çiqlê darê ve bûye yek.
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Margîse bi rengguherînê têkiliyan datîne.
Nêçîra xwe bi zimanê xwe yê gelekî bilez digire
û li cihên xwezayî yên xeternak dijî.
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Kesên ku li nêzî Parka Neteweyî ya Ranomafanayê dijîn ku qada parastinê ya daristana li
başûr-rojhilatê Madagaskarê ye, ji bo çêkirina qada zeviyan li beşeke mezin dar birîne. Ev jî tê
wê wateyê ku çiqas kêm dar hebin baregeh û stargehên margîseyan jî ewqas hindik in.

Brookesia micraya ku margîseyeke pelan e, bi zor û zehmetî ji pelên ku ketine erdê vediqete.
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Margîseyên piling ên nêr ku di nav pevçûnan
de ne rengên tirsnak nîşan didin. Heke yek
ji wan xwe ji pevçûnê venekişîne dibe ku ev
pevçûn bibe sedema hêrsbûn û gezkirinê.

lêkolîna Michel Milinkovitch pir zêde ye ku
çend meh berê hat weşandin. Zanyaran
wisa bawer dikir ku pîgmentên şaneyên
çerman bi riya şaneyên ku dişibin temarê
belav dibe û margîse bi vî awayî rengê
xwe diguherînin. Genetîkzanê peresînê û
biyofizîkzan Milinkovitch jî vê teoriye ji ber
vê sedemê qebûl nake. Gelek margîseyên
kesk hene lê di nav şaneyên wan ên çerman
de pîgmentên kesk tune ne.
Bi vî awayî Milinkovitch û hevalên wî yên
li Zanîngeha Cenêvê ji bo ku fizîk û biyolojiyê bi hev re bidin sepandin dest bi xebatê
kirin. Di bin tebeqeya şaneyên çerman ên
bipîgment de tebeqeyeke din a şaneyên
çerman hat dîtin ku wek qefeseke sêgoşeyî
û ji krîstalên dorfirehî ya nanoyê ye.
Lêkolîner bi madeyên kimyewî û presan
li ser mînakên çerman ên margîseyan ceribandin kirin û kifş kirin eyareke wisa hatiye
dayîn van krîstalan ku mesafeya di navbera
wan de diguhere. Ev eyar rengê ronahiya ku
qefesa krîstal dide der diguherîne. Mesafeya
di navbera krîstalan de çiqas zêde bibe,
reng jî ji şîn ber bi kesk, zer, mişmişî û sor

ve diguhere. Dema margîseyên panter ji rewşeke aram ji nişka ve bikevin kelecanê an
jî hesta şehwetê li wan zêde dibe ev taybetmendiya ku dişibe kaleydoskopê, pêk tê.
NICK HENN cara ewil di heft saliya xwe
de bûye xwediyê margîseyekî. Henn piştî
bîst salan ji margîseya ewil heta niha him
wek kêfê him jî wek hilberîner vî karî dike.
Niha li Readinga Pennsylvaniayê di qata binî
de 200 margîseyên Henn hene.
Ji bo ku jiyana xwe ya xwezayî bidomînin
hin qefes li kêleka hev hatine danîn û
ser qefesan jî bi têlan hatine girtin. Ji bo
hilkişînê qefes bi nebatan hatine xemilandin
û ji bo ku margîseyên mê hêkên xwe deynin
ser, cihekî ji xîzê hatiye çêkirin. Bi ronahî û
hilmê margîse mîna ku di jiyana siruştî de
ne jiyana xwe didomînin. Bicihkirina qefesan mîna cihên komeke ku dê bikeve civîna
Neteweyên Yekbûyî tevlihev e. Henn ji bo ku
rê li ber hêrsbûna heywanan bigire pergaleke wisa ava kiriye ku margîseyên mê yên nêr
nabînin, yên nêr jî him yên mê û him jî yên
nêrên dijber nabînin.
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Ev her du margîseyên piling ên nêr ji bo margîseyeke mê pev çûne. Margîseyê ku bi ser ketiye
hêj rengên şer nîşan dide, lê rengê margîseya ku têk çû jî wergeriyaye rengekî tarî yê têkçûnê.

Pelqikên li derdora pozê margîseya pozdirêj, pozê wî dixemilîne. Bi saya van pelqikan heman
cure margîse hev nas dikin. Herwiha di pevçûnan de jî wek çekê tên bikaranîn.
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Margîseyê Wîll
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Margîseyeke O’Shaughnessy ku xwe bi
çiqilekî ve girtiye û razaye.

Margîseyê panter ê ciwan Ember,
mînakeke cureyê şiva sor e ku li herêma Ambilobeya Madagaskara Bakur dijî. Li ser sînga wî mîna xetên zebrayan xetên sor û kesk
hene û li her du taniştên wî xetên bi rengê
şîna avê hene ku wesayîtên pêşbaziyê tîne
bîra mirovan. Henn qefesê vedike û ji bo ku
Ember hilkişe ser çoveke dirêj wî dihejîne.
Lê Ember ji vê aciz dibe. Rengê margîseyê
sortir dibe û Henn ji vê yekê fehm dike ku
margîse aciz bûye.

Henn Emberî hildide û dixe qefesê.
Dibêje heke min ew ji wir hilnedaya Bolt dê
an serî li Ember xistibûya an jî dê ew qez
bikira. Di rewşeke wiha de dê rengê Ember
biguheriya û bûbûya qehweyî ku nîşaneya
devjêberdanê ye. (Di lêkolînekê de ku di
sala 2014’an de hatiye kirin, dema reng hêdî
hêdî bibe qehweyî ev tê wê wateyê ku dev ji
têkoşînê berdidin û teslîm dibin. Ev yek jî rê
li ber margîseyan digire ku bi awayekî bilez
û ewle birevin.)

Emberê ku li ser çovê bû dibe li aliyê din
û dixe qefesa ku Bolt li wir dijî. Margîseyê
panter ê bi xetên şîn Bolt, di koleksiyona
Henn de heywanê herî mezin e. Dema Henn
derî vedike Bolt, Ember dibîne û di heman
demê de reaksiyonê nîşan dide. Heta çend
gav nêzî wî dibe lingên wî yên şîn, zer
dibin, derdorên çavên wî, sîng û marîpiştên
wê yên tûj ji rengê kesk werdigere û dibe
mişmişî. Ember sortir dibe lê bi dewamkirina şovê wisa tê fehmkirin ku Bolt baştir e.
Bolt heta jê bê devê xwe vedike û diranên
xwe yên zer derdixe.

Her çiqas hemû margîse reng biguherînin jî hin cure hene ku rengê wan zêde
naguhere. Lê hema hema di hemûyan de
ev taybetmendî heye ku dijminên xwe
bitirsînin. Xwe wisa didin xuyakirin ku mirov
dibêje qey ji eslê xwe mezintir in. Ji bo ku
movikên xwe rakin jorê paresiyên xwe yên
bi girêçk ku dişibin tîpa V’yê vedikin, pişta
xwe radikin jor û bi vî awayî xwe mezintir
nîşan didin. Her wiha dûvên xwe didin hev,
zimanên xwe bo firehkirina gewriyên xwe
bi kar tînin da ku mezintir xuya bikin. Dema
margîse bi vî awayî derdikevin ber dijminên
xwe, dijminên wan wisa fehm dikin ku ew
pir mezin in.
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Di nav wan qefesan de ku Henn margîseyên mê dixe nav wan, Katy Perry û
Peanut jî hene. Katy Perry ji bo ku nîşan
bide bo pevşabûn ango cotbûnê amade
ye, rengê xwe dike rengê somonê. Rengê
Peanuta ku ketiye têkiliya zêdebûnê û di
zikê wê de hêk hene, helesor e û li ser wî
rengî jî xetên tarî hene. Margîseyên nêr
dema ji bo lihevşabûnê nêzî margîseyên nêr
dibin, rengê xwe diguherînin, xwe bi aliyê
rast û çep de dibin û bi vî awayî reqsê dikin.
Heke Katy vê reqsê biecibîne dê bihêle ku
margîseyê nêr derkeve ser wê. Heke heman
margîseyê nêr xwe nêzî Peanutê bike, Peanut dê rengê xwe biguherîne, bike rengên
tarî û devê xwe wek gefeke li dijî margîseyê
nêr veke ku wî bitirsîne. Heke margîseyê nêr
dev jê bernede dê bike tise tis û wî gez bike.
Nêr an jî mê. Margîse pirjin û pirmêr in.
Her çiqas gelek cureyên wan hêkan bikin jî
hin cure çêlikên xwe di nav wan kîsikan de
tînin dinyayê ku dişibin kozayê. Margîse bi
têjik ango çêlikên xwe re eleqeder nabin. Ji
bo vê çêlik dema tên dinyayê an jî ji hêkan
derdikevin û pê ve bi tena serê xwe dimînin.

Margîseyan, ji bo ku nebin nêçîrê çûk û
maran bo xweveşartinê teknîkên nû peyda
kirine. Gelek cure li ser daran dijîn. Dema
bedenên xwe biçûk bikin dikarin li pişt çiqlê
darekê xwe veşêrin.
Li gor Tolley dema margîseyên ku li erdê
dijîn talûkeyekê bibînin xwe dikin mîna
pela darekê. Bedena xwe dixin wî şiklî ku
di nav daristanê de wekî belçimeke çilmisî
xuya bike. Margîse li hember hin talûkeyan
dikarin xwe biparêzin lê li wan deran ku
cihên siruştî zirarê dibîne, dar tên birîn an
jî şewitandin, neçar dimînin. Li gor lîsteya
IUCN’ê 9 cureyên margîseyan bi awayekî
teqez di talûkeyê de ne, 37 cure di talûkeyê
de ne, 20 cure berxetere û 35 cure jî li ber
sînorê talûkeyê de ne.
Tolley û tîma wî ji 2006’an û vir de li
Efrîqaya Başûr, Mozambîk, Tanzanya û
Komara Demokratîk a Kongoyê 11 cureyên
nû yên margîseyan kifş kirine. Profesor
Tolleyê ku li Massachusettsê hatiye dinyayê,
ji sala 2001’ê û vir de li ser van marîjokan
lêkolînan dike û li Cape Townê di Enstîtuya

Di gelek cureyên margîseyan de yên nêr
rengîntir in. Lê di cureyên piçûk ango hûrik
de ev rewş cuda ye. Bi giştî yên nêr di rengên
qehweyî, reş û zengê de ne, yên mê jî (aliyê
çepê) rengên berovajî nîşan didin.

Parzemîn • Kurmancî | 65

Margîseyê pozdirêj ku pêşiya bêvila wî bi pelqik e.

Cureyên Biyolojîk a Netewî ya Efrîqaya Başûr
de dixebite. Tolley dibêje; heke bi alîkariya
lêkolînên genetîk cureyekî nû yê margîseyan bê dîtin mirov ji hesta “mîna ku nivîseke
zanistî dinivîse lê dê tu kes nexwîne” xilas
dibe. Bi kifşeke nû mirov serkeftineke wisa
bi dest dixe ku heta hetayê dê dewam bike.
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Piştre vê yekê dibêje: Mirov ji aliyê din
dibêje “çi xweş e” lê li aliyê din her tişt pir
xerab e. Dema darên li daristanan tên birîn
ew margîseyên ku xwe bi çiqlên daran
girtine tên ber çavên min. “dema behsa vê
yekê dike kelogirî dibe.” Dibêje: “Ez carnan
difikirim ku xwezî me ew qet nedîtibana.
Lewra heke ev rewş bi vî awayî dewam bike
di demek nêz de dê dawî li nifşê wan were.”

PIRSGIRÊKA ÇAVAN
HER KU DIÇE ZÊDE DIBE
Lêkolînerekî ji enstîtuyê Morgan dibêje; “berê wextê me digot xwendekarên ku zêde ders dixebitin rastî miyoptiyê tên, lêbelê îro em difikirin ku sedem ew e ku zêde li derve nagerin û hewa
û dûrahiya xwezayî nabînin.”

Miyoptî li dinyayê bi taybetî li Asyayê
gelek zêde bûye. Li Çînê ji sedî 90’î ciwanên
ku temenê wan di navbera 17 û 19 salî de ye
nikarin dûrahiyê baş bibînin. Li gor pêşbîniyan ev rêje di salên 1950’an de bi qasî ji sedî
10 bû. Li gorî Enstîtuya Çavan a DYE’yê jî li
welatê wan jî miyoptî pir berbelav e.
Lêkolînerekî ji enstîtuyê Morgan dibêje;
“berê wextê me digot xwendekarên ku zêde
ders dixebitin rastî miyoptiyê tên, lêbelê
îro em difikirin ku sedem ew e ku zêde li

derve nagerin û hewa û dûrahiya xwezayî
nabînin.” Di derketina derve de berçavka
tavê fikra herî baş e. Herwiha di lêkolîneke li
Taywanê de jî hat gotin ku xwendekarên ku
dikevin navberê ger li derve zêde bimînin
û wextê xwe xerc bikin dê bikaribin pêşî li
miyoptiyê bigirin. Bergiriya herî baş ya li dijî
miyoptiyê jî siruşt e. – Cûneyt Ewrareş
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GERSTÊRK EW BE,
GUNEHÊ PLUTO ÇI YE?
Pluto, ji wexta ku di sala 1930’î de hatiye kifşkirin heta niha wek gerstêrkekê tê qebûlkirin.
Piştre li derdora wê gelek cismên wekî wê hatin tespîtkirin.
Wêne: NASA
Di sala 2006’an de peyva
“gerstêrkê” li gor 3 hêmanên
diyarker hat pênasekirin; ya yekem
ew bû ku divê li rêgeha sterkekê
bigere û ew bi xwe ne stêrk be ne jî
peykek be.
Ya duyemîn divê bi şikl girovir
be û ya sêyem jî ew bû ku di dema
pêşveçûnê ya pergala tavê de divê
materyalên kozmîk ên din di qada
rêgeha xwe de paqij bike. Pluto
jî ji ber ku ne li gorî şertê 3’yemîn
e wek Eris û Ceres’ê gerstêrkeke
qambost e.
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MUQAYESEKIRINA GERSTÊRKAN
Di pergala tavê de gerstêrka mezintirîn Jupîter e. Jupîter ji Dinyayê 11 qat mezintir û 318 qat
girantir e. Dinya jî ji Venûsê piçek ji Merkûrê jî 2 qat û nîv mezintir e.
Mezinahiya Mars, Merkûr, Venûs, Jupîter, Ûranûs û Neptûnê hema hema wekî hev in.
Gerstêrka piçûk ango qambost Pluto ji Heyva ku peyka Dinyayê ye piçekî din biçûktir e. Ji
hevdûrbûna gerstêrkên di wêneyî de li gor nexşeyê nehatine nîşandan.
• Dinya û Tav nêzî 150 kîlomîtroyî ji hev dûr in. Jûpîter 5 qat dûrtir e.
• Firehiya tavê ji firehiya Dinyayê 109 qat zêdetir e.
• Saturn û Pluto li gor Dinyayê 40 qatî ji Tavê dûrtir in.
Bariş Ozdemir | Grafîk: National Geographic Kurdî
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XWE JI BO GEŞTA MARSÊ AMEDE BIKIN!
Îro li Marsê tevî di şiklê cemedê de ava şor û herikbar jî hatiye dîtin.; bi qasî ku hatiye fêmkirin
beriya niha av bi xwe jî hebûye. Gelo mirov dikare li Marsê bijî? Ev yek hêj nehatiye piştrastkirin .
Tê texmînkirin ku jiyana herî kevn a li wir mîkroorganîzma bin.
LI MARSÊ AV Û JIYAN
Daneyên fezayê yên Marsê nîşan didin
ku di heyameke beriya niha de ev gerestêrk
hinekî bi hêwî ango bi av bû.
Ji ber vê yekê jî atmosfera wê ji ya niha
bêhtir tîr û tijî bû û ava tê de ava ron bû.
Bi pêlên radarê hat tespîtkirin ku li ser axa
Marsê gelek şopên cemedê hebûn û di
demên dawî de jî hebûna avê tam piştrast
bûye.
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Kevirê Asîmanî “ALH84001” ji tehtê
Marsê pêk tê. Zincîrên krîstal ên piçûk û
mîkroskobîk ku tê de hatine dîtin dişibin hin
beşên bakteriyên li cîhanê. Li ser nîqaş tên
kirin ka gelo ev ji ber bakteriyên li Marsê ne
an na. Heta pêkan e ku ji mîneralan derketibin holê. Herwiha li ser hin meteorên din jî
heman rêç hatine dîtin.
Di atmosfera Marsê de gaza metanê
hatiye dîtin. Lê hêj ne diyar e ka gelo ev gaz
di pêvajoyên jeolojîk de an ji ber mîkroorganîzmayan pêk hatiye. Grafîk: NASA

BI KURTASÎ ROJA XWE NAS BIKIN
TAV bi gelek kark ango tebeqeyên xwe ve dişibe pîvazê.
Tebeqeya sor a çilmisî ya Kromosferê ye.
Tekin Çiçek | Wêne: NASA

Taybetmendiyên Tavê
Hilberîna enerjiyê li navenda nukleerî
pêk tê ku germahiya wê nêzî 15 milyon
santîgrat e. Hemû bombeyên nukleerî yên
li ser rûyê erdê jî bi hev re nikare hêzeke bi
çirkekê ji tavê bide.

Germahiya fotosfera ku piraniya roniya
tavê dixwe nêzî 5500 santîgrat e. Korona
qalikê tavê yê çilmisî ye. Veguhastina enerjiyê di herikînên wê tebeqeyê de pêk tê ku
germahiyê belav dike. Di tebeqeya radyasyonê de enerjî wekî radyasyonê ber bi derve
tê derxistin.
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LEZ Û DEM
GIREDAYÎ HEV IN
Kordînata pergalê ya bi çar aliyî ku Minkowski ji
teoriyên Einstein sûd wergirtiye û pêk aniye, xwediyê sê tewereyên fezayê û germiçanga demê ye.
Tekin Çiçek | Wêne: The Knowledge Book NG

Tu çiqas bilez bibî, tu yê ewqas
ciwan bimînî!
DEM girêdayî wê çarçoveyê ye
ku referans hatiye girtin.
TEORIYA EINSTEIN bi du saetên
muqayesekirî hatiye piştrastkirin. Ji
wan saetan yek neguhêz e ya din jî
bi balafirê tê şandin.
Kordînata pergalê ya bi çar aliyî
ku Minkowski ji teoriyên Einstein
sûd wergirtiye û pêk aniye, xwediyê
sê tewereyên fezayê û germiçanga
demê ye.
Dem di mekanîkeke fezayê de
girantir diherike.
Paradoksa cêwî – Leza tîrêjan
temenê mirov dirêjtir dike.
Minakekê bifikirin ku cêwî ji hev
vediqetin. Bila ji wan cêwiyan hebek
li ser rûyê erdê bimîne, ya din jî bila
bi keştiyeke fezayê ku xwedî leza
tîrêjê ye li fezayê rêwîtiyê bike. Li
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gor teoriyên hesabê hevkêşeya guhêrbar: Xwîşka ku li fezayê bi qasî 2
salan bi leza tîrêjê rêwîtiyê bike (sal
li gor dema tîrêjê ye, ne li gor dema
erdê ye) û gava vegere dê bibîne
ku cêwîka wê ango xwîşka wê ya li
ser rûyê erdê bi qasî 40 salan pîrtir
bûye.
“Leza keştiya fezayê çiqas zêde be,
dem jî li gor wê hêdî diherike.”
Madeya bibaristayî nikare bi leza
tîrêjê tevbigere; lê di vê hîpotezê
de wekî ku nêzî leza tîrêjê ye tê
qebûlkirin û hesab jî li gor vê dikare
were kirin. Xwîşka ku li ser rûyê
erdê maye dê bi awayê ku tê zanîn
pîr bibe. Xwîşka ku rêwîtiyê dikir jî
di çarçoveya referanseke bitevger
de ji ber ku dem hêdî diherike dê
derengtir pîr bibe. Ango dê ciwan
bimîne
Mînaka cêwiyan dide nîşan ku
lez bandoreke çawa li demê dike.

MALALA
YÛSIFZAÎ
Aktivîsta Perwerdeyê

Wêne: John Russo
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JI MALALA YÛSIFZAIYÊ RE 3 PIRS
nationalgeographic.com/3Q
Tirsa min ew bû ku ez ê ne serbixwe bim, ez ê perwerde nebim, ez ê nikaribim bibim bijîşk,
mamoste an jî tiştekî din ê ku ez bixwazim. Û ez ê jiyaneke ne bi destê xwe û ne bi hemdê xwe
bijîm. Niha, ez ji wê jiyana ku gelek keç tê de ne û dijîn, ditirsim.
Werger: Behram Nezarî
Perwerde Ji Bo Çi Girîng e?
Gava Malala Yûsifzaî çavê xwe li dinyayê
vedike, li gundê wan ê li Pakistanê dilê her
kesî bi dê û bavê wê şewitî ye, lewra ne
lawik bû, ew keçik bû. Îro Malala 18 salî ye,
di cîhanê de ya herî ciwan e ku ku Xelata
Aştiyê ya Nobelê standiye.
Rêwîtiya wê ya ku derketiye sahneya
dinyayê jî hêjayî dîtinê ye, di destpêkê de
blogek vekir û hêj 11 salî bû, di bloga xwe
de behsa jiyana keçan a di bin zordestî û
tundiya Talîbanê de dikir, piştî demekê bloga wê li ser BBC’yê jî hat weşandin, Malalaya
ku carekê ji êrîşa kuştinê jî filitiye û ji bo piştgiriya perwerdeyê li çarhawirdorê dinyayê
geriyaye, herwiha wek damezirînera Weqfa
Malalayê jî di avakirina weqfê de cihê xwe
girtiye.
1 - Heke hûn hêj li Pakistanê bûna û wek
keçikeke ku perwerde nebûye li wir bijiyana,
dê niha jiyana we çawa bûya?
Du an jî sê zarokên min dê hebûna.
Ligel ku ez hijdeh salî me û hêj nezewicî
me, ev bo min siûdeke mezin e. Heke hûn
perwerde nebin bêhtirê jiyana we dê bi
destê kesên din bi rê ve biçe. Gava bûyerên
tundî derdiketin û ji ber wê jî çûna keçikan a
dibistanê dihat astengkirin, tirsa min ne ew
bû ku ez li hember derkevim û êrîş werin ser
min.
Tirsa min ew bû ku ez ê ne serbixwe bim,
ez ê perwerde nebim, ez ê nikaribim bibim
bijîşk, mamoste an jî tiştekî din ê ku ez bix74 | Parzemîn - Kurmancî

wazim. Û ez ê jiyaneke ne bi destê xwe û ne
bi hemdê xwe bijîm. Niha, ez ji wê jiyana ku
gelek keç tê de ne û dijîn, ditirsim.
2 – We ew wêrekî çawa bi dest anî ku li ser
navê keçan diaxivin?
Dê û bavê min her tim ji min re digotin
bo perwerdeyê mafê te yê çûna dibistanê
heye û bi bîra min dianîn. Heke hinek
malbatên li Geliyê Swatê ku hevalên min
jî di nav wan de hene, wek malbata min
tevbigeriyana û wan jî ev tişt ji keçikên xwe
re bigotana em ê îro li vê derê derbarê mafê
xwendina keçikan de ligel hev biaxiviyana. Ya rast a ku dixwazim bêjim ev e; ez ji
keçikên din ne ciyawaz im û tu taybetiyeke
min a ciyawaz jî tune ye. Li wan deran gelek
keçikên ku ji min xweştir diaxivin û bikaribin dinyayê ji min bêtir qanî bikin, hebûn.
Lêbelê kesî ew rê û destûr neda wan.
3 – Zarokên din dikarin çi bikin?
Li vê platforma ku 60 milyon keçik ji
perwerdehiyê bêpar mane ez xwe gelekî
bi siûd dibînim ji bo ku bûme dengê wan,
lêbelê ev yek jî pir girînge ku zarok bihizirin
û bêjin dengê me xurt û berz û bilind e. Ne
girînge ku hûn çend salî bin. Divê em hemû
bi xwe bawer bin. Ger em dahatûyek baştir
û aramtir dixwazin, divê em ji vê kêliyê dest
bi xebatan bikin. Bi milyonan zarok li vê
dinyayê ne. Bi milyonan zarok bihatana bal
hev, artêşeke xurt ava bikirana, wê deme
serok û rêberên me jî ji neçarî dê guhdariya
me bikirana.

PAŞXANE
BIBIN DENGÊ KEÇIKAN
“Roja Malala ne roja min tenê ye. Îro roja her keç, kur û jinê ye ku ji bo mafê xwe dengê
xwe bilind dikin... Talîbanê got qey wê îdealên min biguherin û dest ji daxwazên xwe berdim, lêbelê di jiyana min de ji bilî van tiştan tu guherîn çênebûn: Qelsî, jarîtî, tirs û bêhêvîtiya min mir. Qewet û taqet û hêz û wêrekî li min zêde bûn…”
Werger: Behram Nezarî | Wêne: Cornelius Poppe / Epa
Paşxane: Bibin Dengê Keçikan
Malala Yûsifzaî li Pakistanê li Geliyê
Swatê hate dinyayê ku li wê derê Talîban
xurt e. Ji bo mafê keç û jinên ku di şertên
zor û zahmet de ne, wek aktivîstekê di
warê navneteweyî de têkoşîneke wisa da
ku, Talîban jî da hemberî xwe û Talîbana
ku li dijî mafê perwerdeya keçan e êrîşeke
kuştinê lê kir û êrîşek bir ser otobusa ku
xwendekarên keç têde bûn.
Piştî wê êrîşê bi 9 rojan çavên xwe car
din vekirin û ji komayê derket. Îro 18 salî ye.
Û di nav xelatgirên Xelata Aştiyê ya Nobelê
de ya herî ciwan e. National Geographic
Channel, dê jiyan û serpêhatiya Yûsifzaî ya

ku Weqfa Malala ava kiriye û li deverên cuda
yên dinyayê piştgiriya perwerdehiyê dike,
bi rêya belgefîlmekê bigihîne seranserê
dinyayê. Navê belgefîlma Malalayê jî ‘Navê
Min Malala’ ye.
Gava Malala di 12’ê Tîrmeha 2013’an de,
yanê di rojbûna 16’saliya xwe de li Neteweyên Yekbûyî axivî wiha gotibû “Roja Malala
ne roja min tenê ye. Îro roja her keç, kur û
jinê ye ku ji bo mafê xwe dengê xwe bilind
dikin... Talîbanê got qey wê îdealên min
biguherin û dest ji daxwazên xwe berdim,
lêbelê di jiyana min de ji bilî van tiştan tu
guherîn çênebûn: Qelsî, jarîtî, tirs û bêhêvîtiya min mir. Qewet û taqet û hêz û wêrekî li
min zêde bûn…’’
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GELO EV BILLY THE KID E?
Nijdeyarê navdar ê Rojavaya Hov (Wild West) Billy the Kid bi
vê taybetmendiya xwe dihat zanîn ku ew her tim ji makîneyên
wênegirtinê dûr disekine. Heta îro wêneyek tenê heye ku em dizanin ew kes e.
Randy Guijarro vî wêneyê 10x12 santîmî ku
ferro-tîp e di sala 2010’an de li Californiayê ji
gincirfiroşek bi qasî 2 dolaran standiye. Dema
firehiya wêneyî heta 127 santîman mezin dike
di vî wêneyê gincir de ku ji sala 1878’an maye,
yekî nas dibîne. Belê ew Billy the Kid e. (Di nav
çarçoveyê de)

Çêkerên televîzyonan Jeff û Jill Aiello
ku wêne didin ber hev û analîzên nasîna
rûyê mirovan dikin, di rojnivîska hevalê
Billy Sallie Chisum de nivîsek dîtine ku
têkiliya her kesî di wir de eşkere dibe.
Dema ev yek dibînin hemû bi hev re şaş û
metel dimînin.

Li gor hin koleksiyongerên navdar ên Rojavaya Berê ev wêne ne yê çeteya Billy û Regulatorsê ye ku wek H. Bonney jî tê nasîn. Lê li gor
pisporekî din ê bi navê John Mcwilliams, kesê
di vî wêneyî kevn de ji sedî 80’î jî ew e. Guijarro bi dedektîfekî taybet re li Lincoln Countya
parêzgeha New Mexicoyê li cihê ku wêne lê
hatiye girtin lêkolîneke berfireh kiriye.

Heke ev wêne bi mûzayedeyê bihata
firotin bi pereyekî pir zêde dê kiriyar bidîta. Di sala 2011’an de zilamek xwest ku bi
2,3 milyon dolaran vî wêneyê piştrastkirî
bikire. – Bariş Ozdemir
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Wêne: Bi destûra Randy Guijarro hatiye bikaranîn.

Penaberek dikeve mala xwe ya demkî ya li bajaroka Kirkenesa Norwêcê ku li nêzî sînorê Rûsyayê ye. Di armanca penaberan de digel Elmanyayê welatên Skandînav yên wekî Norwêc û Swêdê jî hene ku dixwazin biçin wan deran.

PENABERÊN LI CEMSERÊ
Her çiqas heyama kaşê ya li herêma Laplandê ku li bakurê Swêdê dikeve, di Sibatê de
dest pê bike jî navenda kaşê ya Riksgränsenê ya li sînorê Norwêcê ev demek e bi meraqdar û hezkirin kaşê tijî dibe.
Lê bele mêvanên Riksgränsenê ji bo bi
berfê kêf bikin ne li vir in. Heta mirov nizane
bê ka ji berfê hez dikin an na. Nêzî 600 kesî
ku li Riksgränsenê kom bûne, ji wan penaberan pêk tê ku ji şerê li Iraq û Efxanistanê
reviyane û xwe sipartine wê derê.
Ji van penaberan 100 kes jî zarok in.
Niştecihên nû yên navenda kaşê ku bi rêbejê 16 saetan li bakurê Stockholmê dikeve, ji
bo ku ji şer xelas bûne bextewar in; lêbelê
sir û seqema ku heya îro qet nedîtine, zorê
li wan dike. Piraniya penaberan qet berf
nedîtiye.

Tişta din a herî balkêş jî ew e ku ev
herêm li bakurê cemsera bakur dikeve, ji
loma jî li vir 6 mehan tav dernakeve, ji ber
vê yekê jî kesên li wê derê nikarin bi hêsanî
dema nimêjê diyar bikin. Jiyana penaberan
a li herêma cemserê ku çawa bi rê ve diçe,
çawa diguhere di meha Adarê de bi riya
natgeokurd.com’ê kifş bikin. Hûn dikarin
bikevin malpera me û bibin şahidê penaberên li Cemserê. - Ramazan Badem
Wêne: Jonathan Nackstrand / Stinger
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WÊNEYÊN 10
ZAROKÊN PENABER
ÊN DI XEWA ŞÊRÎN DE
Ji ber şerê li Rojhilata Navîn bi milyonan kes ji cih û
warên xwe bûn û berê xwe dan deverekê ku bikaribin bijîn. Bi taybetî deverên ku herî zêde tên xeyalkirin Ewropa ye. Ji bo hinek kesan jî tenê kurtêlek nan
û zikê têr bes e. Em ê bi van 10 wêneyan aliyê herî
dilsoj ê penaberiyê binêrin. 10 zarokên ku di xewa
şêrîn de ne –an jî hewl didin bikevin wê xewê- bi
çîrokên xwe bala cîhanê dikişînin ser trajediya penaberan.
Wêne: Magnus | Nivîs: Melody Rowell
Werger: Cûneyt Ewrareş
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Ev Îman e, di nivînên nexweşxaneyê de
radize. Ew bi giştî kêfxweş e,ji du saliya xwe
ve heta niha tevî nexweşiya pnomonî û
enfeksiyona (singî) sîngê dijî.
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Mihemedê 13 salî, hêj xeyala wî ya
herî mezin e ku rojekê bibe avahîsazek.
Ew jî di nav nivînên nexweşxaneyê de
ye. Bi eslê xwe ji Helebê ye û favoriya
wî ya herî mezin jî jinûveavakirina
bajarê kavilbûyî ye.
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Dibe ku di nav van wêneyan de yê
herî dilsoj ew be. Ralia 7 salî, Rahaf 13
salî ye û ji Şamê ne (Dimeşq) û ya xirab
a niha li kuçeyên Beyrudê ligel sira
zivistanê hewl didin bikevin xeweke
şêrîn.

Amir jî wek panaber ji dinyayê re
got merheba. Hêj 2 salî ye û dayika wî
dibêje ew hêj nikare gotinekê jî bike.
Dayika wî dibêje dibe ku ez dema hêj
ducanî bûm, zarok travma derbas kiribe û hatibe vî halî.
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Ew Walaayê 5 salî ye. Di xewê de
êrîşên li Helebê tîne bîra xwe. Zarokên
ku di şer de mezin bûne li şûna lîstikên
xwe, bombeyên ku bariyane bi bîr
tînin. Dayika wî hewl dide ku aş bike û
bibêje ku “netirse şer li vir tune.”
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Mezinên Ehmedê 6 salî plan dikin ku
ji destê rayedarên Macaristanê birevin,
lê Ehmed xwe li ser gihayan dirêj kiriye û
radize. Piştî ku bavê wî li bakurê Sûriyeyê
hatiye kuştin Ehmed çenteyê xwe girtiye
destê xwe û ligel malbata xwe dest bi vê
rêwitiyê kiriye.

Lamar jî penabereke Bexdayî ye.
Bombeyek li mala wan ketiye û xanî
tarûmar bûye. Lêbelê ew hê jî wê rojê bi
bîr tîne. Ji Tirkiyeyê derbasî Macaristanê
bûye û niha li daristana sar radize.
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Fara 2 salî ye. Malbata wê hezkiriyên
futbolê ne. Niha bavê wê hewl dide ji bo
evîna xwe qadeke pêşbirkê ava bike. An jî
tiştekî din ku lê gog tê lîstin.

Temenê Mehdî sal û nîvek e. Lê tenê du
tiştan dizane ew jî şer û pevçûn in. Gava
ew radize li dora wî bi sedan penaber hewl
didin ji polîsên Macaristanî bifilitin û sînor
derbas bikin. Gava hişyar bû jî dê du tiştan
bibîne, yek gaza rondikrêj a din jî ava bi
fişar e.
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Sham yek salî ye û di hembêza diya
xwe de ye. Tenê bi çend mîtroyan ji sînorê
Macaristanê dûr e. Beriya rojekê ji trêna ku
diçû Awisturyayê hatine peyakirin.
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WÊNEYÊN
HERÎ BAŞ
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Ali Doosti / Kirmaşan
Çiyayên spî yên Kirmaşanê, wekî ku ew der eniyeke şer e,
bajarê qedîm Kirmaşan xwe dispêre quntarên çiyê.
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Bilal Seçkin / Qers
Dema firandina kevokan e. Li Qersê bi derketina tavê du
zarok kevokên xwe difirînin asîmanan.
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Dûrzan Cîrano / Norşîn – Bêdlîs
Germavên li Bakur jî bi taybetî di demsalên zivistanê de dibe
navendeke xweşûştinê. Ji Norşîna Bêdlîsê wêneyek. Dîsa
germav û şûştina hespan û hespajoyan.
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Xanê Uçar / Entab (Dîlok)
Hişkkirina bacanên reş yek ji çandeke gundan a çejnî ye.
Bacanên reş pêşî tên birîn, hundirê wan tê valakirin û piştre
ji bo ku hişk bibe li ber tavê tên hiştin. Bi derziyê ben lê tê
girêdan û piştre heta ku hişk bibe li ber tavê dimîne. Bacan bi
taybetî di demsala zivistanê de “goştê riwek” tê zanîn.
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Dijwar Rushdi / Dihok
Başûr û Rojhilatê Kurdistanê bi taybetî bi bergehên xwe yên
siruştî navdar in. Wek vî wêneyê ji Geliyê Dihokê. Li ser zinar
û hevrazên bilind sûlavek dadikeve xwarê. Ev der her tim ji
bo geşt û gûzaran bûye navendek, bi taybetî ji bo wênegiran bûye mijarek xwezayî.
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Wêneyek ji Geliyê Şêranê ku
dikeve nav Dêreloka Amêdiyê ya bi ser Dihokê ve.
Wêne: Bawar Mohammad

Wêneyên ku bi sedan caran li
ser hev bi awayekî cuda hatine
girtin û hatine yekkirin.
Wêne: Mandy Barker

