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منجیاوازم هەریەكێكمان نەریتێکی 
خواردنی  هـەیــە

ئەگەر میوە بخۆیت 
نانی نیوەڕۆت پێ  

ناخورێت
ئەمە ڕاست نییە، 

خوێندومەتەوە كە خواردنی 
میوە پێش ژەمی سەرەكی 

سوودبەخشترە.

بینیت؟! 
لەبەرئەوەی 

پێش ناخواردن 
میوەت خوارد 

ناتوانی ژەمێكی 
تەواو بخۆیت.

كێ  دەڵێت ئەوەی 
من خواردومە 
ژەمێكی تەواو 
نییە؟ گرنگ 

هەستكردنە بە 
تێربوون 
نەك بڕی 
خواردنەكە.
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من بڕوام بە شێوازەكەی 
تۆ نییە، پێویستە مرۆڤ 
تەنیا سێ  ژەمی سەركی 

بخوات.

       پێموایە 
مەبەست لە خواردن 
بنیاتنانی لەشە، بۆ 

ئەمەش خواردنی پێویست 
گرنگە، نەك بڕەكەی.

بەم شێوازی نانخواردنە قەڵەودەبیت، 
تۆ هەمیشە لەنێوان ژەمە 

سەرەكییەكاندا شت دەخۆیت و 
كاتی نانخواردن ئەوەندە 
ناخۆیت، كە پێویستتە؟!

تۆ بەهەڵەدا چوویت، چونكە خواردنی 
پێنج ژەمی بچووك لە ڕۆژێكدا باشترین 
نەریتی خواردنە. كتێبێك دەربارەی 
خواردن لە كتێبخانەكەی باوكمە 
بیخوێنەرەوە هەتاكو دڵنیابیت.
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هەموومان سوودمان 
لە زانیارییەكان وەرگرتووە، 
بۆ ئەوەی هەریەكەمان 

نەریتێكی خواردنی هەبێت.

لە كتێبەكەدا خوێندمەوە، 
سێو خواردنێكی تەندروستە، 
بۆ نانی ئێوارە سێو دەخۆم.

نانی ئێوارە ناخۆیت؟ 
بە درێژایی ڕۆژەكان لۆمەت 
دەكردم، لەبەرئەوەی خوارنی 
زۆر ناخۆم، كەچی ئێستا خۆت 
وازت لە خواردنەكە هێناوە و 

سێو دەخۆیت!!

پێدەچێت هەردووكتان 
زانیارییەكانی ناو كتێبەكە 

بەباشی جێبەجێدەكەن.
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چ كاتێك باڵندە 
ددانی چەكەرەدەكات؟

ئەو كاتەی جوجەڵە لەناو هێلكەدایە، ددانێك لەسەر 
دەنووكی چەكەرەدەكات. كاتێك سەر لە هێلكە 
دەردەكات، ئەم ددانە یارمەتیی دەدات تا توێكڵی 

هێلكەكە لەناوەوە كون بكات و بێتە دەرەوە. 
دوای ئەوەی جوجەڵە لە هێلكە هاتە دەرەوە،

 ئەم ددانە دەكەوێت، چونكە ئیتر پێویستی پێی نییە.

*هێالنەیماسیخۆرەلەئێسقانی
ماسیوڕیخوڕیقنەدروستدەكرێت.

هەربۆیەكاتێكجوجكەكانیلە
هێالنەكەیاندەچنەدەرەوە،
خێراخۆیانهەڵدەدەنەناو

ڕووبارەوە،هەتاكوخۆیانبشۆن.

1-جوجەڵەتوێكڵی
هێلكەكوندەكات.

2-وردەوردەدرزی
هێلكەكەگەورەتردەبێت.

چ جۆرە باڵندەیەك 
هێلكەكەی لە بەرد دەچێت؟

لە وەرزی بەهاردا، كاتێك لە كەناری دەریا پیاسەدەكەین، 
دەبێت ئاگاداری بەردە وردەكانی ژێر پێمان بین، 

چونكە لەوانەیە هەندێكیان هێلكەی باڵندەی كۆچەری بن. 
ئەم باڵندەیە لەسەر زەوی هێلكە دادەنێت، چونكە هێالنەكەی 
لەسەر زەوییە. هێلكەكانی ئەم باڵندەیە زۆر لە بەرد دەچن و 

لەناو بەردەكانی كەنار دەریادا وندەبن.
*بێچووەكانیفیڕنەگولە
هەمیشەبرسین،هەربۆیە

دایكەكەیانناچاردەبێتلەڕۆژێكدا
سەدانجارخواردنیانپێبدات.
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*بێچووەمراوییەكانهەمیشە
چوارهەفتەلەدوایهێلكەدانان
لەهێلكەدێنەدەرەوە،نزیكەی
سەعاتێكتاڕۆژێكدەخایەنێت
هەتاكولەهێلكەبێنەدەرەوە!

چ جۆرە باڵندەیەك 
دەستبەجێ  دوای 
لەدایكبوون لە 
هێالنەكەی خۆی 

هەڵدەفڕێتە دەرەوە؟

*بێچوەكانیقوڵینگەكان
جۆرەخواردنەوەیەكدەخۆنەوە
كەوەكوشیروایە،بەاڵمڕەنگی
سوورە.ئەمەشباوكودایكیان

بۆیاندروستدەكەن.

مراویی كێوی زۆربەی كات لەسەر قەدی درەختەكان 
هێلكە دادەنێت. وێڕای ئەمە جوجكەكانیشی هەر 

لەسەر درەخت سەر لە هێلكە دەردەكەن. 
بەڕای ئێوە ئەم جوجەاڵنە چۆن دادەبەزنە خوارەوە؟ 

كاتێك دایكیان بانگی جوجەڵەكان دەكات، 
ئەوان دەستبەجێ  لە هێالنەكە دەردەپەڕن، 

جا لەبەرئەوەی كێشیان سووكە، بۆیە پێویستیان بە 
پەڕەشووت نییە و بە سەالمەتی دەگەنە سەر زەوی.

3-قەراغەكانیتوێكڵەكە
لەیەكترجیادەبنەوە.

4-بێچووەمراوییەكیتەڕ
لەهێلكەدێتەدەرەوە.

5-بێچووەمراوییەكە
ئامادەیەهەتادنیاداگیربكات.
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مایكرۆسكۆپ
لەژێرئاودا

حەزت لە مەلەكردنە؟ ئایا مەلەكردنت 
تاقیكردۆتەوە؟ مەلەكردن بەسوودە و 

لەش پتەو و چاالك دەكات، بەاڵم كاتێك 
مەلەدەكەیت، ناتوانیت سەری خۆت 

لە ژێر ئاودا بهێڵیتەوە، دەزانی بۆچی؟ 
چونكە تۆ ماسی نیت.

ئێستا جلی چوونە ژێر ئاو 
دەپۆشین، كە ئامێری وەرگرتنی 

ئۆكسجینی لەگەڵدایە و بە یاوەریی 
مایكرۆسكۆپەكەمان دەچینە ناو 
قواڵیی دەریا، هەتاكو بڕوانینە 
هەندێك ماسی و بزانین چۆن 

ژیان بەسەردەبەن.

زۆربەی ماسییەكان خاوەن لەشێكی 
ڕەوانڕەو و سەرێكی لە پێشەوە 

خڕن و ملیان نییە. ئەم لەشە 
یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی بە ئاسانی 

لەناو ئاودا هاتوچۆ بكەن.

        ماسی لەبری دەستەكان خاوەنی 
پەڕكەكانە، ئەمانەش چنراوێكی پێستیی   
بزۆكن، بەهۆی پەیكەرێكەوە ڕاگیراون،   

 كە پێی دەوترێ  تیشك و یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی 
ماسی بجوڵێ  و هاوسەنگیی خۆی ڕابگرێت، 

بەاڵم بەهێزترین سەوڵی ماسی، كە یاریدەدەرە 
بۆ هاتوچۆی ماسی، كلكییەتی. 8



خەریكە ئۆكسجینەكەمان تەواودەبێت، پێویستە ماسییەكە جێبهێڵین و 
دەستوبرد بگەڕێینەوە بۆ جیهانەكەی خۆمان لەسەر دەریاكە.

پاش پشكنینی باشی ماسی، بۆمان دەركەوت وەك 

مرۆڤ خاوەن كۆئەندامی هەرسكردن و هەناسەدان و سووڕی 

خوێنە، بەاڵم كۆئەندامی هەناسەدانی ئەو 

جیاوازە، چونكە وەك ئێمە ئۆكسجینی هەوا 

هەڵنامژێت، بەڵكو ئۆكسجینی تواوەی ناو 

ئاو هەڵدەمژێت، ئەمەش ئەو شتەیە كە 

ئێمە ناتوانین بیكەین. وەرن با بزانین 

چۆن ئەو كارە ئەنجامدەدات.
 

خواتەوە، ئینجا 
مییەوە تۆزێك ئاو دە

سەرەتا ماسی لە ڕێگەی دە

ە دەكەونە 
چوار كەوانەی ڕیشەدار، ك

ەكەوە دەنێت بەرەو 
پاڵ بە ئاو

ناو ئاوەكە 
ی، كەوانەكان ئۆكسجینی تواوەی 

ئەمالوئەوالی سەر

ن دەردەدەن. ماسی 
هەڵدەمژن و دوەم ئۆكسیدی كاربۆ

 كارە دەكات بۆ ئەوەی بژی.
بەردەوام ئەم

ئاولێرەوەدەچێتەناوەوە

ئاولێرەوەدێتەدەرەوە    كاتێك ماسییەكەمان دەمی خۆی كردەوە )بۆ ئەوەی گەڕانەكەی

  خۆمان تەواوبكەین( بینیمان زۆربەی ماسییەكەمان زمان و ددانیان

  هەیە بۆ گرتنی نێچیری خۆیان و پارچەپارچەكردنی. سورێنچكی 

ماسی توانای كشانی هەیە، بەهۆی ئەمەشەوە ماسی دەتوانێت 

نێچیرەكەی بەتەواوەتی قوتبدات و ناچارنەبێت پارچەپارچەی بكات.
چاوەكانی ماسی پێڵوویان نییە، ئێوە دەزانن پێڵوو چاوەکان 
تەڕدەكات و لە تیشكی خۆر دەیان پارێزێت، بەاڵم ماسی 

تیشكی خۆریش بە دەگمەن دەگاتە قواڵیی ئاو.لە ژێر ئاودا دەژی و پێویستی بە تەڕكردن نییە و 
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چۆنیت؟

ئێوە بانگهێشتكراون بۆ ئاهەنگی دەرچوونم

ناتوانم ئەوە دەربڕم چەند دڵخۆشبووم كاتێك ناوی خۆم لەناو زیرەك و 
دەچووەكاندا بینییەوە. بێگومان ئەو دڵخۆشییە كاتێك لێوانلیۆ دەبێت 

كە دەستەخوشكەكانم بەشداربن لەگەڵمدا، بەاڵم چۆن ئاهەنگێك 
سازبكەم، بەشێوەیەك كە هەموو شتەكانی ڕێكوپێك بن؟

كات و شوێن
پێویستە سەرەتا شوێنێكی گونجاو دیاریبكەیت بۆ ئاهەنگەكەو 

ژمارەی ئەوانەی بانگهێشتیان دەكەیت. سەبارەت بە كاتی 
ئاهەنگەكەش، با ڕۆژێك بێت كە پشووی بەدوادا بێت.

كارتی 
بانگهێشتكردن

Party
invitation 

پێش ناردنی كارتەكان، لیستێك بەناوی ئەو كەسانە ئامادەبكە، 
كە دەتەوێ  بانگهێشتیان بكەیت. دەتوانی بە تەلەفون یان مۆبایل 
پەیوەندییان پێوە بكەیت و دەشتوانی جۆرە كارتێكیان بۆ بنێری، 

كە خۆت دروستیان دەكەیت و بۆنەكە و كات و شوێنەكەی 
لەسەر دەنووسیت.
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ئاهەنگەكان پڕن لە چاالكیی جۆربەجۆر، وەك گۆرانیوتن و 
هەڵپەڕكێ  و یاریكردن. بەرنامەیەك بۆ چاالكییەكانی ئاهەنگەكەت 
دابنێ  و كاتی خواردن و دابەشكردنی دیارییەكان دەستنیشان بكە. 
دەتوانیت شانۆنامەیەكی كورت ئامادەبكەیت و هەندێك بەرنامەی 

سەرگەرمكردن و پێكەنین دیاریبكەیت. لەبیرت نەچێت لە كۆتاییدا 
سوپاسی هەموو ئەوانە بكەیت كە بەشداریانكردوە لە ئاهەنگەكەتدا، 

یان یارمەتیدەربوون بۆ ئامادەكردنی پێداویستییەكانی.

دیكۆری 
ئاهەنگەكە

دیكۆرێكی گونجاو بۆ ئاهەنگەكەت هەڵبژێرە، 
لێرەشدا دەتوانی میزەاڵن و كاغەزی ڕەنگاوڕەنگی 

ڕازاندنەوە بەكاربهێنی.

خواردنی ئاهەنگەكە

نانە ئامادەبكە، كە دەتەوێ  
لیستێك بەو خوارد

ەنگەكەدا پێشكەشیان بكەیت. لەبیرت نەچێت 
لە ئاه

كە پێشخواردن و خواردنی سووك باشترینە 

نگەكان. لە هاویندا دەكرێت شەربەت و 
بۆ ئاهە

دۆدرمە پێشكەش بكرێت، بەاڵم لە زستاندا 

زیاتر شیرینەمەنی پێشكەش دەكرێت.

سەما و خۆشی
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كامیلیا دەبرێتە نەخۆشخانە
لەعەرەبییەوە:هەڵکەوتعەبدوڵاڵ

لە دوێنێ  شەوەوە تەندروستیی كامیلیا باش نییە و ئەم 
بەیانییەش وەك ڕۆژانی پێشوو نەبوو، بۆیە دایك و باوكی 

بڕیاریان دا بیبەنە بەشی فریاكەوتنی نەخۆشخانە. 
پاش ئەنجامدانی پشكنین، پزیشكەكە بڕیاری دا كامیلیا 

بۆ چەند ڕۆژێك لە نەخۆشخانە بمێنێتەوە.

پزیشكەكە: »نیگەران مەبە، هەوكردنێكی سادەی ڕیخۆڵەكانتە، 
بەاڵم دەبێت چارەسەری بكەین، هەتاكو چاكبیتەوە.«

كامیلیا: »دەكرێت ورچەم البێت؟«
پزیشكەكە: »بێگومان كامیلیا، دایك و باوكیشت دەتوانن 

الت بمێننەوە.«

دایكی: »ئازیزەكەم من الت دەمێنمەوە و 
سبەی بەیانیش باوك دێت بۆ الت.«

ئەگەرچی كامیلیا هێشتا دەترسێت و خەمبارەو 
سكئێشەی هەیە، بەاڵم هەست بە ئاسوودەیی 

دەكات، چونكە دایكی و ورچەی الیە.

پاش نزیكەی نیو كاتزمێر كامیلیا لەگەڵ 
دایكی و ورچە و پەرستیارێك خۆی 

لە ژوورێكی جواندا بینییەوە.
پەرستیارەكە: »بەیانیت باش، 

وابزانم ناوت كامیلیایە، وانییە؟«
كامیلیا: »بەڵێ ...« 12



پەرستیارەكە: »من پەرستیارم و ناوم بڕیارە.. نیگەران مەبە و 
هەوڵبدە بخەویت.. هەركاتێك پێویستت بە شتێك هەبوو، 

دوودڵ مەبە لە بانگكردنم.. باشە؟«
كامیلیا: »باشە... همممم.«

شەوەكە بە خاوی و دڵەڕاوكێوە تێپەڕی، 
بەاڵم دایكی و ورچە لەالی ئەو بوون.

كاتێك كامیلیا بەیانی زوو خەبەریبۆوە باوكی لە تەنیشت خۆیەوە بینی.
باوكی: »بەیانیت باش كامیلیا.. هەستدەكەیت باشتریت كچەكەم؟«

كامیلیا: »تۆزێك باشترم، بەاڵم هێشتا هەست بە ئازارێكی سووك دەكەم.«

كتوپڕ دەنگەدەنگ لە دەرەوەی ژوورەكە هات.
كامیلیا: »ورچە گوێت لێیە.. دەڵێی كەسێك لە 
نەخۆشخانەكە گۆرانی دەڵێت! ئەمەش سەیرە!!«

- بەیانیت باش!! تۆ كامیلیای؟
- بەڵێ  ئەوە منم.

- زۆر باشە! من دكتۆر جوجوم و ئەوەش دكتۆر كوكو.. 
ماوەیەكە بەدوای تۆدا دەگەڕێین! باش بوو دواجار 

تۆمان دۆزییەوە.
- بەخێربێن...
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- ئەم كاتەت باش كامیلیا.. ئەوە كێیە لە باوەشتدا؟
- جوجو ئەوە هاوڕێكەیەتی.. نازانیت؟

- بەیانیت باش ئازیزەكەم! ناوت چییە؟ همم.. ورچە.. 
  پێموایە ڕۆحسوك و قسەخۆشی!
- ئەم كاتەت باش ورچە! باشیت؟

- دكتۆر كوكو ئەو چاوت لێ  دادەگرێت.. وانییە؟!
كاتێك كامیلیا ئەو دوو كەمژەیەی بینی چی دەكەن 

دایە قاقای پێكەنین و ئازارەكەی لەبیرچۆوە.

- كامیلیا پێمان بڵێ ، ورچە كاتی خەوتن پرخە ناكات؟
- بەرەوەاڵ تۆزێك دەپرخێنێ .

- كامیلیا دكتۆر كوكو لە كاتی نووستندا دەنگێك 
دەردەكات بە دەنگی شەمەندەفەر دەچێت، بۆیە 

لە باخچەی ماڵەكەی دەخەوێت، 
هەتاكو كەس بێزارنەكات.

- وانییە كامیلیا، من لە باخچەكەمان دەخەوم، 
چونكە حەزم لە گوڵ و ڕووەكەكانە.
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كامیلیا: »دەزانی دكتۆر، كاتێك هاتیتە ژوورەوە ترسام، 
چونكە لوتێكی سووری گەورەت نەبوو، وەك دكتۆر كوكو، 

لەگەڵ ئەوەشدا هەستدەكەم دكتۆرێكی ڕۆحسوكی و 
لە باخچەكەشتان دەخەویت... هاهاهاها. 

- ئەی ئەوە كێیە كامیلیا؟
- ئەوە باوكمە..

- پیاوێكی باش دیارە! پرخە ناكات؟
- با.. تۆزێك.

- ئا، كەواتە دەبێت لە باخچەكەتان لەنێو گوڵەكاندا
     بخەوێت... هاهاهاها.

     ئینجا دوو لێبوكەكە یارییان لەگەڵ ورچە كردو
          خواحافیزییان لە كامیلیا و باوكی كرد و

         ژوورەكەیان جێهێشت.

- بەیانیت باش، من ناوم باڤێ یە.
- بەیانیت باش، من كامیلیام.

- ئەو دوو لێبووكە سەرنجڕاكێشن، وانییە..؟ بوونی ئەوان دڵنیایی و 
ئاسوودەییمان پێ  دەبەخشێت. ئەوان هاتن بۆ ژوورەكەی منیش. 

ئەوان ئازارمان كەمدەكەنەوە و خۆشی دەخەنە دڵمانەوە. 
دەتوانم تۆزێك الت بمێنمەوە؟

- بێگومان.. بەخۆشحاڵییەوە.     

كاتێك كامیلیا لەسەر پێخەفەكەی بوو پزیشكەكە هات بۆ الی.
پزیشكەكە: »بەیانیت باش كامیلیا. من پزیشكی تایبەتیی تۆم. 

ئەم بەیانییە باشتری؟
     كامیلیا: »لەچاو دوێنێدا باشترم، 
     بەاڵم هێشتا سەرم ئازارم دەدات.

   پزیشكەكە: »وەرە با پێكەوە 
            ئەوە چارەسەربكەین.«

پاش ماوەیەك سەرێكی بچووك 
لە دەرگاكەوە دەركەوت.
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زەویماڵیئێمەیە

دەشێتوزەیئۆرگانیكیببێتەهۆیبرسێتی
شارەزایەكوتویەتی،بەكارهێنانیزۆریبەرهەمەكشتوكاڵییەكان،لەبرینەوت،بۆبەرهەمهێنانی
زۆر ئەوەی دەربارەی هەیە ترسێك لەڕاستیدا مرۆڤایەتی. دژی تاوانێكە ئۆرگانیكی، وزەی
بەكارهێنانیوزەیئۆرگانیكی،كەلەهەندێكجۆریڕووەكدەردەهێنرێت،ببێتەمایەیبرسێتی
لەهەندێكدەوڵەتیجیهانوبەرزبوونەوەینرخیسەوزەومیوەوهەندێكبەرهەمیتر.
چونكەگۆڕینیمادەخۆراكییەكان،وەكگەنمەشامیوشەكر،بۆوزەدەبێتەهۆیبێبەشبوونی
بەكاربەرانلەومادانە.هەروەهابەكارهێنانیزەوییچاكیكشتوكاڵبۆزەوییبەرهەمهێنانی
وەك دەكەوێتەوە. لێ خراپی ئاسەواری بەرهەمدێت، وزە بەهۆیانەوە كە بەرهەمێك، چەند
بەكارهێنانیگەنمەشامیبۆبەرهەمهێنانیوزەیئیسانۆل.شارەزایانچاوەڕوانیئەوەن،كە
لەداهاتووداپاشماوەكشتوكاڵییەكان،وەكگەاڵیمۆز،بەكاربهێنرێبۆبەرهەمهێنانیوزەی
ئۆرگانیكییپێویست،نەكخودیبەرهەمەكشتوكاڵییەكان.
ئەمەشچارەسەرێكەبۆكەمبوونەوەیخۆراك.

تەپوتۆزكاریگەریلەسەرژینگەهەیە
لەلێكۆڵینەوەیەكیزانستیینوێداڕوونبۆتەوە،تەپوتۆزكاریگەرییزۆریهەیەلەسەربارانبارینلەزۆرجێگەیجیهان.تەپوتۆزبریتییە
لەژمارەیەكیزۆرگەردیلەیبچووكلەبەرگەهەوادا.سەرچاوەیتەپوتۆزكارگەپیشەسازییەكانە،بەتایبەتیئەوانەیوزەیوەكنەوت
بەكاردێنن.هەروەهائەگزۆسیئوتومبیلوسووتانیڕووەكەكانوهەڵچوونیگڕكانەكانوخۆڵبارینسەرچاوەیتریتەپوتۆزن.تەپوتۆز
دەبێتەهۆیشكانەوەیتیشكیخۆرلەهەندێكناوچەیدیاریكراوودابەشبوونیگەرمبوونیڕوویزەویودواجاركاریگەرییدەخاتە

سەربڕیئەوبارانەیدەبارێت.بەمجۆرەزاناكانناتواننوردكارانەپێشبینییگۆڕانیژینگەلەداهاتوودابكەن.
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یارمەتیدەربەبۆپاراستنیژینگە
پاراستنیژینگەیەكیپاكبەرپرسیارێتییهەموومانە،بۆیەشارەزایانی
ژینگەئامۆژگاریتدەكەنهەندێككارئەنجامبدەیت،كەیارمەتیدەرن
بۆپاراستنیژینگە.بــەوجۆرەشدەبیتەئەندامێكیكارالـــەو
كۆمەڵگەیەیتیایدادەژیت.لەوكارانە:بەكارهێنانیڕووناكیی
ئابووریكەوزەدەپارێزێت،بەكارهێنانیدەستەسڕی
قوماشلەبریدەسڕیكاغەزكەدەبێتەهۆیپیسبوونی
ژینگــە،پاككردنەوەیئاویخواردنودووركەوتنــەوە
لەبەكارهێنانیئاویبوتڵەكان،بەمشێوەیەبەكارهێنانی
باغەیژینگەپیسكەركەمدەكەیتەوە.كاتینووستنگڵۆپو
ئامێرەكارەباییەكانبكوژێنەرەوەوكردنەوەیدەرگایسەالجە
وماوەیكردنەوەكەكەمبكەرەوەهەتاكووزەبەفیڕۆنەچێت.
چەنددەتوانیتوزەیخۆربەكاربێنەوژوورەكانیماڵەكــەت
بەڕوویهەوایپاكدابكەرەوەبۆكوشتنیمیكرۆبەكان.هەروەها
پاشماوەیخواردنەكانبكەرەشوێنیتایبەت،چونكەشــیدەبنەوەو
گازیمیسانیانلێبەرهەمدێت،كەیەكێكەلەهۆكارەكانیگیرخواردنیگەرما.

چێشتلێنانلەدەرەوەدەبێتەمایەیپیسبوونیژینگە
چێشتلێنانلەدەرەوەیچێشتخانەكانیماڵدەبێتەبەرهەمێنانیدووكەڵ،كەهەواپیسدەكاتوزیانبەتەندروستیدەگەیەنێت.
دووكەڵپڕەلەتەنیڕەشیبچووكیپاشماوەینەسووتانیتەواوەتیخەڵوز،یاننەوت،یاندار،یاخودهەرجۆرێكیتریوزەو
بەشێوەیەكیسەرەكیلەكاربۆنپێكدێت.لەالدێكانخەڵكلەدەرەوەیماڵچێشتلێدەنێنوداریاندرەختیوشكوەكوزە
بەكاردێنن،ئەمەشكاریگەرییلەسەرتەندروستیوهەوایناوچەكەوتەنانەتكەشوهەوادەبێت.ئەنجامیئەوچێشتلێنانەگازی
زیانبەخشیوەكیەكەمودوەمئۆكسیدیكاربۆنبەرهەمدێن،كەدەبنەمایەیگیرخواردنیگەرماوكاریگەرییلەسەركەشوهەوا

دەبێتومرۆڤتووشیسەرئێشەودڵتێكەاڵنونەخۆشییەكانیكۆئەندامیهەناسەدەبێت.
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بەچكــەورچبــەدرێژاییرۆژخەریكییاریكردنبـوو،شــەوئەوەندەماندووبـوولەسەر
گەاڵیناودارستانەكەخەویلێكەوت.دایكیلەسەرپشتیباوكیداناوهەرسێكیان

بەرەوئەشكەوتەكەیانكەوتنەڕێ.شـەوباشــیانلەیەكترکردولەســەرجێگاكەیانخەوتن.
بەچكەورچباوێشكیدا،خەریكبــووبكەوێتبەســەرشانەكەیتریدا،كتوپڕشــەمشــەمە

كوێرەیەكیبەبنمیچیئەشــكەوتەكەوەبینی،ترساوخەوەكەیزڕا.قامكەكانیبەرزكردەوەو
هاواریكرد:»تۆزۆرناشیرینی!زوولێرەبڕۆ!«شـەمشــەمەكوێرەكەخەبـەریبۆوە،بــەاڵم
نەڕۆشت.دایكیزووهات،بەچكەورچەكەششەمشەمەكوێرەكەیپێنیشانداووتــی:
»ئەمەناهێڵێتبخەوم!دەمترسێنێت.«دایكیبەپێكەنینەوەبەشەمشەمەكوێرەكەیوت:
»بەمجۆرەخەوتنەوادیارەزۆرخۆشە،بەاڵمئەگەركەمتربخەویت،دەتوانیتخواردنێكیباش
بۆشەویخۆتپەیدابكەیت!«شەمشەمەكوێرەكەشلەجێگاكەیخۆیهەڵفڕیوڕۆشت.
بەچكەورچچاوینوقاندولەخۆیپرسی:»بۆچیشەمشەمەكوێرەكەبەقسەیمنی
نەكرد؟«حەزیدەكردزووتربخەوێت،بەاڵمدەنگی)بووبوو(یكوندەبەبوویەكدەهات.

ددانینابەسەریەكترداوقیژاندی:»هۆۆیكوندەبەبوویدەنگناخۆش 
مێشكتبردم!زوولێرەبڕۆ!«

دایكیهات،بەچكەورچوتی:»كوندەبەبووناهێلێتبخەوم!دەنگەدەنگدەكات.«
دایكیبەپێكەنینەوەوتی:»تۆزۆردەنگتخۆشە!بەاڵمئەگەرئارامتربووبووبكەیت

ئاوازتدەبێبەالیالیە.«كوندەبەبووچاویلەسەریەكداناوڕازیبوو.
بەچكەورچلەبەرخۆیەوەبیریكردەوە:

»كوندەبەبووشگوێیلێنەگرتم.«

وم
خە
ەب
هێڵ
ب

نووسینی
ئاویساشەرەفی
لەفارسییەوە
سەحەركەلهور
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دواترجواڵ،لەمشانەوەكەوتەسەرئەوشان.چاویكەوتبەدەستەیەككرمیشەوگەڕ،كەلەدەورییەكتر
كۆببوونەوە.هاواریكرد:»هۆیفیسقلیانە!بەمڕووناكییەتانەوەكوێرتانكردم!زوولێرەبڕۆن!«دواتربانگیلە
دایكیكردووتی:»ئەمكرمەشەوگەڕانەناهێڵنبخەوم!ڕووناكییەكەیانئازارمدەدات.«دایكیبەپێكەنینەوە
بەكرمەشەوگەڕەكانیوت:»رووناكییئێوەزۆرجوانە!ئەگەرتۆزێكبڕۆنەئەوالتروەكشەوخەفێكیجوانتان

لێدێت!«كرمەكانچوونەئەوالترەوە.
بەچكەورچنەیدەزانیبۆچیكەسگوێیپێنادات.خــەویدەهاتوماندووبوو،بەاڵمنەیــدەتوانیبخــەوێت.
هەمدیساندەنگەدەنگدەهات.جوانگوێیڕاگرت،پخخخ...پففف...پخخخخ...پففف....پرخەپرخیباوكی

بوو.بەچكەورچوەڕزبوو.بەدەنگیبەرزوتی:»پرخەپرخمەكە!بهێڵەبخەوم!«،بەاڵمباوكیخەوتبوو.بەچكە
ورچەكەبانگیدایكیكرد.ئەمجارەدایكیشینەهات،ئەویشخەوتبوو.بەچكەورچەكەچووەسەرسەرینەكەی

دایكی.دایكیبەدەمخەویشەوەپێدەكەنی.هەموانگوێیانلێیگرتبوو.بەچكەورچەكەزۆربەوردیلە
دایكیڕوانی.ئەوكاتپێكەنینێكوەكپێكەنینیدایكیكەوتەسەرلێوی.بەچكەورچچووەالیباوكیوئارام
ڕایوەشاند.باوكیخەبەریبۆوە.بەچكەورچەكەبەپێكەنینەوەوتی:»بابەگیان!دەمەوێتبخەوم،تۆزیئارامتر
پرخەپرخبكە!«باوكیوتی:»ئممم!بەچاوانئازیزەكەم!«سەریكردبەوالوە.بەچكەورچگەڕایەوەسەر

جێگاكەیخۆیوسەریلەسەردەستەكانیداناوزۆرزووچاوینوقاوخەویلێكەوت.
چەندچركەدواتردەنگیپرخەپرخیباوكیتامیچیئەشكەوتەكەدەڕۆیشت.باوكیوەكهەمووورچەگەورەكان،
بەهەرالیەكدابكەوتبایەهەرپرخەپرخیدەكرد.بەاڵمبەچكەورچخەبەرینەبۆوە.تابەیانیخەوت:بەبزەیەك

كەلەسەرلێویبووویەكدنیاخەویشیرینوئاوازیپرخەپرخ!
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من كێم...؟
وێنەیەكی خێزانی

ئەمە وێنەی من و ئەندامانی خێزانەكەمە 
هاوینی ڕابردوو لەسەر درەختێكی ناو 

دارستانە سوڕگەییەكان )نیشتمانی 
بنەڕەتیمان( گرتوومانە... 

ئێمە گروپێكین، كە پێكدێت لە 12 
باڵندە و پێكەوە ژیان دەبەینە سەر و 
ڕقمان لە كۆچكردن دەبێتەوە. بڕوانن 

ڕەنگەكانمان چەند جوان و سەرنجڕاكێش و 
هارمۆنن. ئێمە بەدەنوكە گەورە ڕەنگ 

زەردە كاڵەكەمان دەناسرێینەوە.

بێت؟ نا، چونكە ناوی بۆشە و پێتوایە دەنوكمان قورس 
بەكاریدێنین بۆ ترساندنی دوژمنەكانمان و 
كۆكردنەوەی خواردن. كاتی پەیداكردنی 
خواردن، جوڵەی پاڵوانانە دەكەین و 

خواردنەكە هەڵدەدەین بۆ ئاسمان، كاتێك 
دێتە خوارەوە یەكسەر دەچێتە ناو دەممان.

دانیشتوانیناوچەكانمانخۆشیاندەوێینوچێژلەسەیركردنمان
وەردەگرنوپەڕەكانمانبۆڕازاندنەوەبەكاردێنن.
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جاڵجاڵۆكە.میوە و دانەوێڵە و ئالیك و جانەوەر و ژەمە خواردنی باشم بریتییە لە دەبێت و نزیكەی دوانزە ساڵ دەژیم. درێژیم)60 -65(سم و دەنووكم 16سم 

گمان خۆش 
ەكەم دەن

نی خێزان
و ئەنداما

من 

 ژاوەژاو 
 بەرزە و

ان تیژ و
كو دەنگم

ییە، بەڵ
ن

خوڵقێنێ .
ەكاندا دە

و دارستان
لەنا

لەسەر درەختی ناو دارستانەكان 
بەدوامدا بگەڕێن، كاتێك زانیتان 

هەتاكو خەاڵت بكرێی:من كێم، بەم ناونیشانە بۆمانی بنێرە 

mindalisardam@gmail.com
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ئوتومبیلێك كە 
دەخورێت

هەرگیز ئوتومبیلێكت بینیوە لە سەوزە و میوە و شوكوالتە دروستكرابێت؟! 
ئەمە ئەو شتەیە، كە كۆمەڵێك خوێندكاری زانكۆیەكی بەریتانیا 

   دروستیانكردوە و بریتییە لە ئوتومبیلێكی پێشبڕكێی هاوڕێی ژینگە،
                 كە پێكهاتووە لە سەوزە و میوە و توانای بەكاربردنی

                وزەیەكی هەیە کە پێكهاتووە لە شوكوالتە، چونكە
                                        ڕۆنی شوكوالتە و میوەی وەك
                                             سێویان گرتووە و وەك
                                                وزە بۆ جواڵندنی 
                                                     ئوتومبیلەكە

                                                         بەكاریان
                                                           هێناوە.

كۆمەڵە خوێندكارەكە بوتڵی بەتاڵی ئاو و پەتی گوشیان 
بەكارهێناوە بۆ بنیاتنانی الشەی ئوتومبیلەكە و ڕوەكی 

سۆیایان بەكارهێناوە بۆ دروستكردنی كورسییەكانی
و پەتاتە و گێزەریان بەكاربردوە بۆ دروستكردنی 

ئاوێنەكان و سوكانی ئوتومبیلەكە. خێرایی 
ئەم ئوتومبیلە دەگاتە 225كم/سەعات.

داهێنانی مۆبایلێك كە دەكرێت
 لەناو دداندا بچێنرێت

چۆنی هاوڕێ ؟ ببورە تۆزێك چاوەڕوان بە، كەسێك  
 بە مۆبایلەكەی ناو ددانم پەیوەندیم پێوە دەكات!!

ئایا ئەمە لەڕاستیدا ڕوودەدات؟! بەڵێ  دوو 
ئەندازیاری بەریتانی ئامێرێكیان داهێناوە، 
كە لەناو دداندا دەچێنرێ  و ڕۆڵی مۆبایل 

دەبینێ  و بەوە ناسراوە، كە جێگیر و 
توندوتۆڵە. 22



هەندێكیان دەفڕن و ئەوانی 
تریش وەك نەهەنگ لەناو دەریاو 

ئۆقیانووسەكاندا مەلەدەكەن و 
ماسی دەخۆن.

ئەم مۆبایلە لە دوو ئامێری زۆر بچووك 
پێكدێت، یەكێكیان شەپۆلەكان دەنێرێت و 
ئەویتر پێشوازی لە شەپۆلەكان دەكات. 
ئەم دوو ئامێرە الی پزیشكی ددان و بە 

نەشتەرگەرییەك لەناو دداندا دەچێنرێن. 
سەبارەت بە دەنگەكەش بەشێوەی هێمای 

بێسیمی دیجیتاڵ وەردەگیرێت و دەنێردرێت بۆ 
كوێچكەی ناوەڕاست. ئەمەش مانای ئەوەیە، 

دەكرێت دەنگەكە لە هەركات و شوێنێكدا 
پێشوازیی لێ  بكرێت و هیچ كەسێك جگە لە 

خاوەنەكەی گوێی لێی نابێت. هێشتا 
ئەم مۆبایلە نەچێنراوە، بەاڵم داهێنەرەكانی 

دەڵێن تاقیكراوەتەوە و 
بەكارهێنراوە و دەكرێت 

بەكاربهێنرێت.

دایناسوڕەكان كێن؟
دایناسوڕ گیانلەبەرێكی جومگەدارە، ملیونەها ساڵ 

لەمەوبەر لەسەر هەسارەكەمان ژیاوە و پێش 
سەرهەڵدانی مرۆڤ لەناوچووە، پێش ئەوەی پێی 

دایناسۆڕ زۆرن، هەندێكیان گۆشتخۆرن و هەندەكەی ئاشنابن و جۆر و شێوەكانی ببینن. جۆرەكانی 
تریان ڕوەك و درەخت خۆرن. ئەوانەی خۆركیان 

لەسەر درەختەكانە خاوەنی ملێكی درێژن. 
       هەندێك دایناسوڕ دوو قاچیان هەیە و 

         ئەوانیتر خاوەنی چوار قاچن.
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جەڕەسی نهێنی
زۆر حەزم لە شیرینییەزۆر سوپاسفەرموو هاوڕێ 

پاش خواردنی شیرینی 
ددانت پاك بكەرەوە.
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چاوەڕوانی جەڕەسێكی وەها مەبە، 
چونكە نییە، بەڵكو ڕەفتاری خۆت چاك بكە.

ئاخ خ خ
ددانەكانم ئازارم دەدەن!!

پێدەچێت بە ڕێكوپێكی و
        بەردەوام ددانەكانت

        پاك ناكەیتەوە.
       كاكیلەت كلۆربووە و 

   ناچارم هەڵیكێشم.

ناااااااا
خۆزگە جەڕەسێكی نهێنی دەبوو، كاتێك دەستت پیادا دەنا، 
دەگەڕایتەوە بۆ ڕابردوو، ئەو كاتە ڕۆژانە ددانەكانی خۆم 

پاكدەكردەوە بۆ ئەوەی بیانپارێزم.
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ئیسفەنج
  لە دەرەوەی ئاو
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باوك
لەعەرەبییەوە:باوكیهاژیا

باوكی كیژان و كارزان 
كاتژمێرێكی ئاڵتونیی 

هەبوو، كە لە باوكییەوە 
بۆی مابۆوە. باوكیان زۆر 
شانازیی بەو كاتژمێرەوە 

دەكرد و تەنیا لە بۆنەكاندا 
لەدەستی خۆی دەكرد، پێش 

ئەوەی لەدەستیشی بكات 
پاكی دەكردەوە، هەتاكو 
وەك ئەستێرەی ئاسمان 

بدرەوشێتەوە.

كارزان زۆر حەزی لەو 
كاتژمێرە بوو، هەركاتێك 

دەیبینی باوكی پاكی 
دەكاتەوە، لێی دەپرسی: 

»باوكە دەتوانم ئەو 
كاتژمێرە لەدەستبكەم؟« 

باوكی بەوریاییەوە سەیری 
دەكرد و وەاڵمی دەدایەوە: 

»ببورە كارزان گیان، ڕۆژێك 
دێت لەدەستی بكەیت،

هێشتا دەستەكانت بچووكن و 
لەدەستت دەكەوێتە 

خوارەوە و دەشكێت.« 28



هەركاتێك كارزان گوێی لە 
وەاڵمەكەی باوكی دەبوو و 
خەفەت دایدەگرت، چونكە 
پێیوابوو هەر بە بچووكی 

دەمێنێتەوە و متمانەی باوكی 
بەدەست ناهێنێ . بۆیە بە 

بێزاری و ناڕازیبوونەوە 
ژوورەكەی جێدەهێشت و 

دەیوت: »هەمیشە پێم دەڵێن 
ئەمە مەكە و ئەوە بكە.«

ئێوارەیەك باوكی كارزان 
چووە سەردانیكردنی 

هاوڕێیەكی، كارزان چووە 
ژوورەكەی باوكی و  قوتووی 

كاتژمێرەكەی هەڵگرت، 
كە لەسەر مێزەكە بوو.

كارزان قوتووەكەی كردەوە و ڕوانییە كاتژمێرەكە. 
ئەو دڵنیابوو باوكی توڕەدەبێت كاتژمێرەكە لەدەستبكات، 
كەچی دەریهێنا و هەوڵی دا ئەڵقەی زنجیرەكەی بكاتەوە.

2٩



بەاڵم كارزان نەیتوانی 
بیكاتەوە. لەو كاتەدا 

گوێی لە دەنگێك بوو لە 
پشتییەوە: »ئەوە چی 

دەكەیت؟« كاتێك 
ئاوڕی دایەوە گیژانی 

خوشكی بوو. كارزان وتی: 
»ئەوە تۆی! وامزانی 
دایكمە هاتۆتەوە!«

كیژان جارێكی تر پرسیارەكەی 
دووبارەكردەوە: »ئەوە چی دەكەیت؟ 

دەتەوێ  باوكم ئاگاداربكەمەوە؟« 
كارزان: »نا، تكایە ئەوە 

مەكە!« كیژان پێیوت: »چی لە 
كاتژمێرەكەی باوكم دەكەیت؟« 

كارزان وتی: »تەنیا ویستم 
سەیری بكەم، بەڵێن بێ  جارێكی 

تر دەستكاریی ناكەم.« 
گیژان: »باوكم دەزانێت سەیری 

كاتژمێرەكەی دەكەیت؟« 
كارزان: »نەخێر، تكایە پێی مەڵێ  
دەستكاریی كاتژمێرەكەم كردووە.« 

ڕۆژی دواتر باوكی كارزانی 
بانگكرد بۆ ژوورەكەی 
خۆی، ئەو زۆر ترساو 
بەدەم خۆیەوە وتی: 

»لەوانەیە گیژان باوكمی 
ئاگاداركردبێتەوە.«
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1- بۆچی باوكی كارزان بەردەوام كاتژمێرەكەی پاكدەكردەوە؟
2- باوكی كارزان كاتژمێرەكەی لەكوێ  دادەنا؟

3- كاتێك كیژان دەنگی لێوە هات، كارزان چی دەكرد؟
4- بۆچی كارزان پێیوابوو كیژان باوكی ئاگاداركردۆتەوە؟

5- بە ئەزموونێكی هاوشێوەدا ڕۆیشتووی؟ بیگێڕەرەوە.

باوكی بە كارزانی وت: »دوێنێ  
حەزتكرد كاتژمێرەكەم بكەیتە 
دەستت، هانێ  بیكەرە دەستت، 

بەاڵم بەلێنم بدەرێ  كە ئاگاداری 
دەبیت.« كارزان شڵەژا و دەمی 

تەتەڵەیكرد: »بەاڵم.. بەاڵم!« 
باوكی لێی پرسی: »چیتە 

كوڕەكەم؟« كارزان هەستی بە 
شەرمەزاری كرد و كارەكەی 

دوێنێی بۆ باوكی گێڕایە و وتی: 
»ببورە تەنیا ویستم تۆزێك 

بەدەستەوەی بگرم!«

باوكی دەستی خستە سەر 
شانی و وتی: »نیگەران 

مەبە كوڕەكەم! ڕۆژێك دێت 
ئەو كاتژمێرە ببێتە هی 

تۆ. من دەیپارێزم هەتاكو 
كاتی بەدەستهێنانی وەك 
یادگارییەكی خۆشی منت 

لەالبێت.«

چەندپرسیارێكدەربارەیچیرۆكەكە
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بەفرینینەورەسبەلەمیفریاکەوتنیزۆرخۆشدەویست.
هەمووڕۆژێلەبەرزاییەکانیکەناردەریاکەوەسەیری
خوارەوەیدەکرد،بۆئەوەیگەربەلەمەکەچووەناو
دەریاوەبیبینێ.بەفرینبەهەناسەساردییەوەوتی:
»باوەڕناکەمئیمڕۆبەختمهەبێت.دەریائەوەندەهێمنو
لەسەرخۆیە،کەسپێویستیبەبەلەمیفریاکەوتن

نابێت!«
بۆیەبەرەوالینەورەسەکانیسەرلوتکەیبەردەکان
فڕی...بەاڵمنەورەسەکانبەتەنیانەبوون،سێمنداڵ

لەسەربەردەکاندانیشتبوون،کەزۆرترساودەردەکەوتن.
یەکێکلەمنداڵەکانوتی:»بۆگرتنیوێنەی
نەورەسەکانهاتینبۆئێرەوبەلەمەکەمانلێ

دوورکەوتەوە«
منداڵێکیتروتی:»ئاوەکەزۆربەخێراییبەرزدەبێتەوە،

چیبکەین؟«
بەفرین،کاتێکدەستیبەفڕینکرد،هاواریکرد:

»مەترسن!دەچمیارمەتیدەهێنم!«ئینجانەورەسەکە
بەسەرئاوەکەداڕێکبەرەووێستگەیبەلەمی

فریاکەوتنەکەفڕی.

بەفرینینەورەس
لەئینگلیزییەوە
ڕێبوارسەدرەدین
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یەکسەرتیمەکەبەلەمیفریاکەوتنەکەیانبەڕێکرد.کاپتنەکەهاواریبۆبەفرینکرد:
»بەسەرماندابفڕە،بەزووترینکاتشوێنیبەردەکانمانپیشانبدە«.

لەناکاو،بایەکیتوندهەڵیکردوهەوریزریانکۆبووەوە.
بەلەمیفریاکەوتنەکەلەناوشەپۆلەبەهێزەکانداهاوسەنگییەکەیتێکچوو.کاپتنبەرزترلە

دەنگیڕەشەباکەهاواریبۆبەفرینکرد:»ئایابەردەکاندەبینیت؟«
لەوساتەدا،بەفرینمنداڵەکانیبینی.ئێستاتەنهایەکپارچەبەردیبچووکمابووەوە،بۆئەوەی
لەسەریبمێننەوە.بەفرینبەرەوخوارفڕیولەالیمنداڵەکانەوەنیشتەوە.نەورەسەکەپێیوتن:

»خۆتانبگرن!فریاکەوتنبەڕێوەیە!«
لەکۆتاییدا،بەلەمیفریاکەوتنەکەدەرکەوتوتیمەکەمنداڵەکانیانڕزگارکرد.کەمێکدوایئەوە

هەموویانبەوشکیوسەالمەتیگەڕانەوەبۆوێستگەیبەلەمیفریاکەوتنەکە.
کاپتنەکەبەپێکەنینەوەوتی:»تۆبەڕاستیپاڵەوانیبەفرین!ڕاموایەتۆپەیوەندیبەتیمەکەمانەوە

بکەیت،ئەوکاتەتۆدەتوانیتچاوبگێڕیتبۆهەرکەسێک،کەلەسەربەردەکانلەمەترسیدابێت.
ئافەرینبەفرین،ئیترلەمەودوابەردەوامچاودێرییبەلەمیفریاکەوتنەکەبکە«.
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سەیر سوودێكی
پەیوەندییەكی سەیر

ئەوانكۆمەڵێكشتیتەلەفزیۆنوددانچییە؟!بەبڕوایتۆ،پەیوەندیینێوانخشڵوئوتومبیلوئامێرەكانیتاقیگەو

جیاوازولێكدوورن

وسەربەكایەی

جیاوازن!!دەكرێت

شتێكیهاوبەش

لەنێوانیانداهەبێت؟!

درێژەیپێنادەم...بەڵێ
كانزایەكیگرانبەها،كە

ڕەنگیخۆڵەمێشییەو
لەئاسنپتەوترەو

لەئاڵتووننەرمونیانترەو
ژەنگهەڵناهێنێ،واتە
پالتین،خاڵیهاوبەشی

ئەوانەیە. 34



سەدەیشانزەهەملەكیشوەری
ئەمریكادۆزراوەتەوە،

بەاڵمئەوكاتەنەیانزانیوە
سوودبەخشترینكانزایان

دۆزیوەتەوەوسەدەینۆزدەهەم
دركبەسوودەكەیكراوە.

پالتینتوانایڕاكێشانیزۆرە،
بۆیەتەلیزۆرباریكیلێدروست

دەكرێت.

هەروەهاپلێتیدروستكردنی
ئوتومبیلیلێبەرهەمدێت.

لێككردنەوەیپێكهاتەكانینەوتوپاڵەوانێكیجیهانیكیمیاوییەكاندابەكاردێت.هەروەهاسوودبەخشەبۆلەبەرئەوەیبەرگەیگەرمایزۆردەگرێت،لەتاقیگە
خشڵوزێڕیشە.

باشترینئامێرەكانینەشتەرگەری
وتاقیگەكانیلێدروستدەكرێت،

هەروەهازۆرپردوتاجلەو
دروستكراون،چونكەژەنگ

هەڵناهێنێ.جیهانیئەلیكترونەكانیش
لەسوودیئەوبێبەشنەبووەو

مۆنیتەری)LCD(لەودروستدەكرێت.
سوودەكانی ئەم كانزایە سەیرن... 

              وانییە؟
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لەیەكێكلە
دارستانەكاندا،دوو

مەیمونیبرادەژیان.
براگەورەكەناویجۆكیبوو،

برابچوكەكەناویلیكیبوو.ئەم
دووبرایەسەرپەرشتیوڕابەرایەتی

ڕەوەمەیمونێكیگەورەیان
دەكرد،جگەلەوەبایەخیانبە
دایكەكوێرەكەیاندەدا،كەلە
ئەشكەوتێكیقەدپاڵگردەكەبە
تەنهادەژیا.ئەمدووبرایەهەموو

ڕۆژێکمیوەوبەریتوتڕكیان
كۆدەكردەوەوبەیەكێك
لەمەیمونەكانیڕەوەكەدا
دەیانناردبۆدایكیان.

ڕۆژێكهەردووبراكەسەردانیدایكیانكردوبەوپەڕیخۆشەویستییەوەباوەشیانپیاكرد.دواترجوكیهەستیكرددایكیزۆر
الوازبووە،پێشترئەوەندەالوازنەبوو.جوكیبەدایكیوت:»دایەتۆحەزبەوسەوزەومیوانەناكەیت،كەبەمەیمونەكاندا

بۆتدەنێرم.«دایكیوەاڵمیدایەوە
هەمووڕۆژێمیوەیبەدەستناگات.ئالێرەدا

جوكیدەمودەستهەستیكردمەیمونەكان،
لەباتیئەوەیمیوەكەبۆدایكیبهێنن،

خۆیانخواردویانە،لەگەڵئەوەشدا
توڕەنەبوو،بەڵكوتاڕادەیەكهەستیبە
خەفەتكرد،چونكەنەیتوانیوەلەبەرامبەر

دایكی،وەككوڕێكیباشوساڵح،
بەئەركیسەرشانیهەستێت.

جوكیبڕیاریداوازلەڕابەرایەتی
بێنێتوبایەخبەدایكیبدات،
هەربۆیەبەبرابچوكەكەیوت:»من

دەستبەرداریڕابەرایەتیخۆمدەبموبۆتۆیجێدەهێڵم،
لەمڕۆبەدواوەلەگەڵدایكماندەمێنمەوەوزۆرباشبایەخی
پێدەدەم.«كەچیلیكیڕازینەبوو،ئەویشبڕیاریدا
دەستبەرداریڕابەرایەتیببێت،تابتوانێلەگەڵدایكیدا
بمێنێتەوە.بەمشێوەیە،لەوڕۆژەوەهەرسێمەیمونكە
پێكەوەلەئەشكەوتەكەدابەخۆشیوشادیدەژیان.

براکان
چیرۆکی کاری باش و خراپ

لەعەرەبییەوە:هەورامانوریاقانیع
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ئالەمكاتوساتەدا،»بەرهیمی«هیندۆسی،زانستەكانیالیمامۆستایەكیناودارتەواوكردبوو.
بەرهیمیگەنجپێشئەوەیبگەڕێتەوەبۆماڵەوەیان،هاتبۆالیمامۆستاكەی،تاموبارەكباییلێ
وەربگرێت.مامۆستاكەیزۆرباشدەیزانی،هەرچەندەقوتابییەكەیتابڵێیزیرەكولێهاتووە،

پاشماوەیەكبەرهیمی
گەنجژنیهێناودووكوڕی
جوانكیلەیانبوو،بەاڵم

نەیدەتوانیبەهەرچۆنێكبووە،
بژێویخۆیوخێزانەكەی

پەیدابكات.

ڕۆێكیان،بەرهیمیوەكپیشەیهەمووجارێكی،بۆڕاوكردنلەماڵهاتەدەر،بەاڵمبۆنەگبەتیهیچگیاندارێكینەهاتەسەرڕێ
تاڕاویبكات.خۆرخەریكبووئاوادەبوو،بەرهیمیتابڵێیهەمماندووبووهەمبرسی،بڕیاریدابگەڕێتەوەبۆماڵەوە.هەمووئەوە

لەودارستانەداڕوویدەدا،كەجوكیوبیكیودایكیانتێیدادەژیان.

ڕاوچییەدڵڕەقوبێبەزەییــەكە،
بیریكردەوە:»مەیمونێكیپیری
كوێر،النیكەمباشترەلەوەیبە
دەستیخاڵیبڕۆمەوە.لەكاتێكدا

ڕاوكەرەكەهێندەینەمابووتیرەكەی
بگرێتەمەیمونەدایكانەكە،جوكی
بازێكیداوڕێگاینەداتیرەكەی

بهاوێژێت،پاشانلێیپاڕایەوەووتی:
»تكاتلێدەكەمدایكممەكوژە!
ئەوپیرێكیكوێرە،تكایەوازیلێ

بێنەوبەزیندوییبیهێڵەرەوە.

بەاڵملەگەڵئەوەشداگەنجێكیسەرەڕۆو
ڕەفتارخراپوبێبەزەییبوو.لەبەرئەوە

پێیوت:»كوڕەكەم،لەگەڵهیچ
بونەوەرێكدادڵڕەقوتوندوتیژمەبە،
هەوڵبدەهیچجۆرەتاوانێكئەنجام
نەدەیت.هەمیشەئەوەتلەیادبێت،
زوویادرەنگ،چیبچێنیتهەرئەوە
دەدوریتەوە.بەرهیمیگەنجپەیمانیدا

بەمامۆستاكەیگوێڕایەڵی
ئامۆژگارییەكەیبێتوكاریپێبكات.

پاشانماڵئاواییلەمامۆستاكەی
كردوگەڕایەوەبۆماڵەوەیان.

بۆیەدواجاربڕیاریداببێتبەڕاوچی.بۆئەومەبەســتەخۆیوخێزانەكەیگواستیانەوە
تالەنزیكدارستانەكەبژین.بەرهیمیحەزیلەڕاوبوو،ڕۆژانەبۆڕاوكردنلەماڵدەهاتە
دەرەوەوهەرگیاندارێكیبهاتایەتەسەرڕێڕاویدەكرد.پاشاندەیفرۆشتتابەنرخەكەی

خۆیوخێزانەكەیبژین.

لەكاتێكدابەرهیمیڕاوچیلەتەنیشت
گردەكەوە،كەدووبراكەودایكیان

لەوێدادەژیان،دەگەڕایەوەبۆماڵەوە،
مەیمونەدایكانەكوێرەكەیلەسەرلقی

درەختێكبینی.

ڕاوچییەکەبینیجوكیمەیمونێكیگەورەوبەهێزەوپارەیەكیزۆریلێ
دەستدەكەوێت،لەبەرئەوەپێیوت:»ئەگەرلەباتیئەو)تۆ(مدەستكەوێت،

37وازیلێدێنم.هەركەئەوەیوت،یەكسەرجوكییكوشت.



لەهەمانئەوچركەساتەدا،بروسكەیەكبەرماڵیڕاوچییەکە
دەكەوێتوژنەكەیوهەردووكوڕەكەیدەسوتێن.

ڕاوچییەكەهەرهێندەیگەیشتەناودێ،دراوسێكەیبە
غەمبارییەوەهەمووئەوەیبۆگێڕایەوەكەڕوویدابوو.

ئیدیڕاوچییەكەبەحەپەسانوواقوڕمانەوەبەرەوماڵەكەی
ڕایكرد.كاتێکچووەناوداروپەردوویماڵەسوتاوەكەی،بنمیچە
گڕگرتووەكەڕووخاوسەریڕاوچییەكەیپلیشاندەوە.بەرهیمیلە

سەروبەندیگیانەاڵدائامۆژگارییمامۆستاكەیبیركەوتەوە:

بەرهیمیتاوانبار،هەركەجوكییكوشت،بەنیازیكوشتنیمەیمونەدایكانەكەش،تیرەكەیبەرزكردەوەوخۆیبۆهاویشتنی
ئامادەكرد.كاتێکجیكیئەودیمەنەیبینی،پێشئەوەیڕاوكەرەكەتیرەكەیبهاوێت،هاتەخوارەوەوتكایلێكردوپێیوت:

»تكایەوازلەدایكمبێنە.«ڕاوچییەکەبێئەوەیچاوەڕوانییەكچركەیدیكەبكات،جیكی-شیكوشت.
دواترئەمپیاوەدڕندەیە،مەیمونەدایكانەكوێرەبەستەزمانەكەشیكوشت.پاشانالشەیهەرسێمەیمونەكوژراوەكەی

خســتەپشــتەوەیگالیسكەكەیوبەرەوماڵەوەكەوتەڕێ.

»تۆدرەنگیانزووئەوەدەدوریتەوەكەدەیچێنیت.«
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فیل
ئه مه  فیلێکی ئه فریقییه  و گه وره ترین 
بوونه وه ری دنیایه.  فیلی ئه فریقی 

به  خه رتومه  درێژه که ی هه موو کارێک ده کات.

*ژینگهوماڵیفیلدهشتهسهوزهکانیئهفریقایه.
*خۆراکیئەوانڕهگوگهڵومیوهیدرهختهکانه،

ئەوانانگیاخۆرن.
*قهبارهیئەوانزۆرگهورهیهدوومرۆڤیگهوره

بهپێوهبچنهسهریهک،ئهوکاتهئهوهندهی
بااڵیئەواندهبن!

لەفارسییەوە:یادگارحهمهغهریب
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هه بوو نه بوو بێچووه  فیلێک هه بوو، هه موو ڕۆژێک له گه ڵ دایکیدا ده هات بۆ ناو ڕووباره که ، 
به  خه رتوومه که ی ئاوی ده خواردەوە و خۆی ده شت، خه رتومه که ی پڕده کرد له  ئاو و 

ده یپرژاند به  دایکیدا، چونکه  فیله کان کاری زۆر به  خه رتومه که یان ده که ن.

چونکه  فیله کان له  ژێر ئاویشدا ده توانن به  خه رتومه که یان هه ناسه بده ن.«دایکه  فیل سه ری له  ئاوه که  هێنایه  ده ره وه وه  و وتی: »مه ترسه  بێچووه  فیل! بێچووه  فیله که  ترساو وتی: »دایه  فیل! وه ره  ده ره وه ، ده خنکێیت!« ڕۆژێک بێچووه  فیله که  بینیی  دایکی سه ری کردۆته  ژێر ئاوه که  و ده ری ناهێنێته وه . 
40



چیرۆکی ژیانی هه موو فیله کان به م جۆره یه !
تۆش حه زت ده کرد بێچووه  فیلێک بوویتایه ، نه ک منداڵێکی مرۆڤ؟

دایکه  فیل وتی: »خۆڵ بۆ ئێمه ی فیله کان باشه ، چونکه  خۆڵ ناهێڵێت مێشووله  به  فیله کانه وه  بدات.«بێچووه  فیله که  وتی: »دایه  فیل! خۆاڵویی بووم، تازه  خۆم شۆریوه « یه کسه ر دایکی فیله که  به  خه رتومه که ی خۆڵی پرژاند به سه ر بێچووه  فیله که دا. بێچووه  فیله که  دڵی خۆش بوو و له گه ڵ دایکی له  ئاوه که  هاتنه  ده ره وه . 

بێچووه  فیله که ش له گه ڵ دایکی یاریی به  خۆڵ کرد. دواتر وتی: »دایه  فیل! برسیمه !« دایکه  فیل وتی: 
»به ڵێ، کاتی نانخواردنه ! لقه  به رزه کانی دره خته کان هێشتا گه اڵیان پێوه یه ، بڕۆن بیخۆین!« 

بێچووه  فیله که  خۆشحاڵ بوو، ڕۆیشت و به  خه رتومه که ی گه اڵکانی لێ کرده وه  و وتی: 
»من خه رتومه که مم زۆر خۆشده وێت، چونکه  فیله کان زۆربه ی کاره کانیان بە خه رتوومه  درێژه که یان ئه نجام ده ده ن.«
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ڕۆژێكفریشتەیەكبەسەرشارێكەوەدەفڕی،لەوكاتەدادارەكەی
دەستیلەدەستبەربۆوەبۆناوباخچەیماڵێك.فریشتەهەموو
شوێنێكیبۆگەڕا،بەاڵمنەیدۆزییەوە.كیژۆڵەیەك،كەئاوی
گوڵەكانیباخچەكەیدەدا،چاویبەداردەستەكەیفریشتە
كەوت،نەیزانیئەوەدارێكیتەلیسماوییەوكاریزۆریپێ

دەكرێت،هەربۆیەئەستێرەیسەردارەكەیلێكردەوەودای
لەئەگریجەكانی.ئەگریجەكانیجوانتربوون.دواجارچووبۆالی
باپیرەیوداردەستەبێئەستێرەكەیدایەوپێیوت:»سەیركە
باپیرەچیمبۆهێناوی.ئێستادەتوانیبەباشیبەڕێگەدابڕۆیت«.

گیژۆڵە فریشتەكە
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لەفارسییەوە:تروسكەئەحمەد
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بەیانیتان باش هاوڕێیان... دەزانن 
بۆچی وشەی )بەیانی باش(م هەڵبژارد؟ 

چونكە بەیانیان لەوپەڕی چاالكیی 
خۆمدا دەبم. من )میكرۆبی سیل(م دەچمە 

ناو سییەكانتانەوە، بۆ ئەوەی هەمیشە 
لەگەڵتان بم.

دەبمە هۆی كۆكەی توند، بەڕادەیەك كە 
خەریكە دەخنكێن. هەروەها پلەی گەرمیی 

لەشتان بەئەندازەیەك بەرزدەكەمەوە، 
كە وەك كڵۆ خەلوزی سورتان لێ دێ . 

شان بەشانی ئەوانە، لەشتان الوازدەكەم 
و دەبمە مایەی تەنگەنەفەسی و ئازاری 

سنگتان.
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ماوەیەكی زۆر لەناو لەشتاندا دەمێنمەوە و بە ئاسانی ناتوانن ڕزگارتان بێت 
لەدەستم. جێتان ناهێڵم هەتاكو زۆر بە الوازی دەتان بینم و شەكەتبوون بە 

جەستەتانەوە دەبینم. تكایە هاوكارم بن، چەند دەكرێت لە هاوڕێ  و خوشك و 
براكانتان نزیكبنەوە و بەڕوویاندا بكۆكن، هەتاكو بتوانن پێشوازیم لێ  بكەن.

دان بەخۆتاندا بگرن و ورە بەرمەدەن، چونكە ڕاستە 
مەترسیدارە، بەاڵم دەتوانین زاڵبین بەسەریدا...

بۆ خۆپاراستن لە میكرۆبی سیل، چەند دەكرێت دەبێت خۆمان 
لە خواردن و خواردنەوەی پیس بەدووربگرین و ئەو خواردنانە 
بخۆین كە ڤیتامینیان تیادایە. كاتی تووشبوونیش پێویستە 
دەرمانی دیاریكراو لەكاتی خۆیدا بخۆین و ئەو خواردنانە 

بخۆین كە بەرگریی لەشمان زیاتردەكەن.
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به  چوارده وری زه وییدا! گڕکان
ئایا هه موو گڕکانێک مه ترسیداره ؟

جیهاندا  له   گڕکان  هه زار  چل  نزیکه ی 
هه یه . زۆر له وانه  له ژێر بنی ده ریادان. 
واته   مردوون،  خامۆش  هه ندێکشیان 
سااڵنه   ناته قنه وه .  و  بوون  خامۆش 
به اڵم  ده ته قنه وه ،  گڕکان   50 نزیکه ی 
له   ئه وانه ی  بۆ  ته قینه وه یه کیان  هه موو 

ده وروبه ر ده ژین، مه ترسیدار نین. 

ئایا مرۆڤ ده توانێت پێشبینیی 
ته قینه وه ی گڕکان بکات؟

BOM

زۆر ئه سته مه  به  ته واوه تی بزانرێت چ کاتێک 
مه ترسیداره کان  گڕکانه   ده ته قێته وه .  گڕکان 
هه مووکات له ژێر چاودێریی پسپۆڕانی گڕکانن. 
پسپۆڕان هه ست به وه  ده که ن، چ کاتێک زه وی 
ده که ن،  له رزین  به   ده ست  گڕکانه کان  نزیک 
یاخود شێوه یان ده گۆڕێت. ئه و کاته  ته قینه وه  

به ڕێوه  ده بێت. 

بۆچی گڕکان له  کاتی 
ته قینه وه دا ئاگر فڕێده دات؟

ته ن  چه ندان  ده ته قێته وه ،  گڕکانێک  کاتێک 
خۆڵه مێش، به رد و هه ڵمی گه رم له  ده مه که یه وه  
به مالوالی  ئه مانه   هه موو  ده ره وه .  فڕێده داته  
گڕکانه که دا ده پرژێنرێن و هه موو ئه و زه ویانه ی 
ده وروبه ریش به  چینێکی ئه ستور داده پۆشرێت، که  

ده توانێت مرۆڤ و گیانله به رانی تر بخنکێنیت.
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الڤه  چییه ؟

له   ئاگراو شێوه یه که   یان   الڤه  
به رد، که  ده  هێنده ی ئاوی کواڵو 
گه رمتره . الڤه  له  ئه نجامی ئه و 
سوک  ئه وه نده   زۆره دا،  گه رمییه  
ده بێت، که  سه ر ده که وێت و به ره و 
خوار ده خزێت. هه ندێک جاریش 
به  لێشاو ده که وێته  ڕێ. کاتێک 
الڤه  له  گڕکانه وه  دێته  ده ره وه ، 

به  هۆی باوه  سارد ده بێته وه .  

الڤه  پێش ئه وه ی له  ده می 
گڕکانه وه  بێته  ده ره وه ، 

له  کوێدایه ؟

  زۆر له ناو قواڵیی زه ویدا، چه ند 
کیلۆمه ترێک ژێر خۆمان ماگما هه یه ، 
که  له  به ردی تواوه  و گاز پێکدێت. له  
هه ندێک شوێندا ماگما به رزده بێته وه و 
ته قینه وه  دروستده کات. کاتێک ماگما، 
یان ئه و به رده  تواوه یه  دێته  ده ره وه ، 

پێی ده ڵێن الڤه .

ئه مه  ڕاسته !
ژمارهیهکیزۆرگڕکانلهناودهریادا
دروستدهبن.کاتێکگهورهدهبن،
ههندێکیاندهبنبهدوورگهلهناو
دهریادا.دوورگهیهاوایجۆرێکه
لهودوورگهگڕکاناوییه.گڕکانی

هاوای4026مهترلهسهرووئاستی
دهریاوهیه،بهاڵمبناغهکهی5000مهتر

لهژێربنیدهریاوهیه!
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زوڕنای خۆماڵی
دروستدەكرێن! زوڕنایەك بۆ هاوڕێیەكت دروستبكە، یان  دەتوانیت بە جووت  بیژەنن. ئەگەر تۆ بتوانیت فیكە بكەیت، ئەوا  ئێستا دەتوانیت ئەو ئامێرانە بژەنیت كە ئاسان  

چیتپێویستدەبێت

كلێنسی ڕۆڵ
پەڕەی مۆم

الستیكی پارە
سلەبۆیە)پاستیل(، ماجیك،

لەزگەی دیوار، یان بۆیە
كاغەزكونكەر)ساقیبە(  

یان مەقەست
گەورەیەك
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لە جیاتی  ڕۆڵەكە  شانە  بەكاربهێنە.بەشلی  پەڕە مۆمیكە 
بە دەوری  شانەكەدا بپێچەرەوە, بە بەكارهێنانی الستیك.

توندوتۆڵی بكە.شانەكە بخەرە سەر لێوت و فووی پێدا بكە!

هەنگاوەكانیكاركردن

1 - بە بەكارهێنانی سلەبۆیە )پاستیل( ڕۆڵەكە بڕازێنەرەوە.

2 - گەورەیەك بانگ بكە تا لە سەرێكی ڕۆڵەكەوە 
      چەند كونێكی تێبكات.

3 - سەری ڕۆڵەكە و كونەكان بە پەڕە مۆمییەكە
      دابپۆشە پاشان بە الستیكەكە توند بیپێچە.

4 - فیكە  یان فوو بكە بە سەرە كراوەكەی ڕۆڵەكەدا 
      پەنجەیەك یان چەند پەنجەیەك لەسەر كونەكان

      دابنێ، تاقییبكەرەوە بە دانان و البردنی پەنجەكانت
      لەسەر كونەكان، كاتێك فوودەكەیت.

پێشنیار:
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یارمەتی ئاسکەکە بدە بگاتە گیاکە
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بههرهیهونهری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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