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منجیاوازم هەریەكێكمان 
ئارەزوویەکی  هـەیــە

دایكە.. دایكە 
سبەینێ  كاتی 

گەشتی 
قوتابخانەكەمانە.

گەشتێك بۆ 
باخچەی ئاژەاڵن.

زۆر باشە... 
پاش نانخواردنی ئێوارە 
پێویستییەكانی گەشتەكە 

ئامادەدەكەین.
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بڕیارتان داوە سبەینێ  
لە گەشتەكە چی بكەن؟

من سەرادانیی پشیلەكان و ماسییەكان و 
باڵندە جوانەكان دەكەم.

ئەی تۆ چی دەكەیت 
كوڕەكەم؟

سەرەتا سەردانیی ئاژەڵە دڕندەكان دەكەم و 
دواتر یاریی زۆر لەگەڵ مەیموونەكان دەكەم.

ئاژەڵە دڕندەكان مەترسیدارن، 
بەاڵم ئاژەڵە ماڵییەكان 
نەرمونیان و بێ  بەاڵن.

نا نا، من حەزم لە ئاژەڵە 
دڕندەكانە، چونكە ژیانیان 
پڕ سەرچڵی و زیندوێتییە.

4



گەشتێكی زۆر خۆش بوو.

هەریەكێكمان 
ئارەزوویەكی هەبوو.
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بۆچی قازوقوڵنگ 
له  وه رزی زستاندا کۆچ ده که ن؟
قازوقوڵنگه کانی برنت له گه ڵ گۆڕانی وه رزدا له  ناوچه یه که وه  
بۆ ناوچه یه کی تر ده ڕۆن، به م کرداره ش ده ڵێن کۆچکردن. 

به مجۆره  هاوینان له  ناوچه کانی باکور به سه رده به ن و 
بێچوه کانی خۆیان به  گژوگیا و دانه وێڵه ی ئه و ناوچانه  
تێرده که ن، به اڵم ئه گه ر زستان له و ناوچه یه  بمێننه وه ، 
به  دڵنیاییه وه  له برساندا ده مرن. هه ر بۆیه  له  وه رزی 

پایزدا کۆچده که ن بۆ ناوچه  گه رمه سێره کان.

*جهمسهریباشوورهێنده
سارده،کهههندێکله

پهنگوینهکانبهرهوباکورو
بهرهوئهمریکایباشوور

بهڕێدهکهون.پهنگوینهکان
نافڕن،بهڵکوههمووئهو
ڕێگهیهبهمهلهدهبڕن.

قازه کان چۆن کاتی کۆچکردن 
دیاری ده که ن؟

له  وه رزی پایزدا، کاتێک  ڕۆژ کورتر و فێنکتره ، 
باڵنده  کۆچه رییه کان تێده گه ن، که  کاتی کۆچکردن
 نزیکبۆته وه . هه ر بۆیه  له م وه رزه دا خواردن زۆر
 ده خۆن، تا بۆ سه فه ره که یان توێشووی پێویستیان
        پێ بێت. پاشان له  ڕۆژێکی گونجاودا 

       کۆده بنه وه  و ده ستده که ن به  کۆچکردن. 
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زانایان هێشتا به  دروستی وه اڵمی ئه م پرسیاره یان ال نییه ، 
به اڵم وا پێده چێ، که  هه ندێک له  باڵنده  کۆچه رییه کان قیبلەنما 
له  له شیاندا هه بێت. هه ندێکی تریان به  هۆی خۆر و مانگ و 

ئه ستێره کان و هه ندێکی تریشیان به  بیرهێنانه وه ی 
ڕووبار و گرده کان ڕێگه کانیان ده دۆزنه وه .

*مێرووهباڵندهیخهنهییبچووکهاوینانلهئاالسکاو
زستانانلهمهکسیکدهژی.ئهمباڵندهیهبهو

لهشهبچووکهیهوهمهودای)٩600(کیلۆمهتردهبڕێت!

*لەبەرئەوەیفڕینلهڕێگه
دوورودرێژهکانوزهیزۆرپێویسته،
بۆیەههندێکلهباڵندهکانلهنیوهی
ڕێدهوهستنوکهمێکپشوودهدهن.

قازه کان چۆن ڕێگه کانیان ده دۆزنه وه ؟
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مایكرۆسكۆپ
تێلیسكۆپی جانەوەرەكان

مرۆڤ چۆن زانیی هەسارەی دیكە، جگە لە هەسارەكەمان، 
لەناو بۆشایی بێكۆتاییدا مەلەدەكەن و چۆن ئاشنابوو 

  بە جووڵەی ئەستێرەكان؟ هەروەها چۆن توانیی
    ئاگاداری گۆڕانی كەشوهەوا بێت؟ مرۆڤ توانیی 
  بەهۆی تێلیسكۆپەوە )ڕووانگەوە( كە دایهێنابوو 

                  زانیاریی زۆر بەدەستبێنێ ...

تەنیامرۆڤتێلیسكۆپبەكارناهێنێ،بەڵكوزۆر
گیانلەبەریترهەن،كەبەبێتێلیسكۆپیتایبەت

بەخۆیانناتواننژیانبەرنەسەر.دەزننئەوانەكێن؟
جانەوەرەكان،كەخاوەندووقۆچیپێشكەوتووترن
لەوردبینترینئامێریداهێنراولەالیەنمرۆڤەو

پێیاندەوترێقۆچیهەستكردن.

هەردووقۆچیهەستكردن،كەبەمالوئەوالیپێشەوەیسەری
مێرووەكانەوەنووساون،كۆئەندامیسەرەكییهەستكردننالی

ئەوان،بەهۆیانەوەبۆنوتامدەكەنوگوێدەگرنو
هەستبەشتەكاندەكەنوڕێگەبۆبەدەستهێنانی

خواردنوهاوڕێدەدۆزنەوە.

الیهەندێكلەجانەوەرەكانلەقۆچەكانیهەستكردندا
چەندوەرگرێكیمیكانیكیهەن،بەهۆیانەوە

دەنگەكاندەبیستنوهەستبەجوڵەیباوهەندێك
جانەوەریوەكمێشدەكەن.هەركاتێكپارچە
نانێكتبەدەستەوەدەبێت،یەكسەردێنە
سەردانیكردنت،كێئاگاداریكردوونەتەوە؟

وەرگرەكانیناوقۆچەكانئەوانیلەوە
ئاگاداركردۆتەوە.
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یەكێك لەو جانەوەرانە ڕێگەی گەیشتن بە هاوڕێكانی 
ونكردووە، بێگومان ئەو بەهۆی قۆچەكانی هەستكردنەوە 

هاوڕێكانی دەدۆزێتەوە، بەاڵم ئایا تۆ دەتوانی 
پێش بەكارهێنانی قۆچەكانی یارمەتیی بدەیت 

          بگاتە الی هاوڕێكانی؟

قۆچیهەستكردنالیهەندێكجانەوەرخاوەنیچەند
وەرگرێكە،كەهەستبەتیشكیژێرسووردەكەن،وەك

مێشوولە.ئەگەرمێشوولەیەكڕووبەڕووی
مرۆڤێكبووەوەكەپلەیگەرمایلەشیبەرزبێت،
دەتوانێتبەبێبەكارهێنانیگەرمپێوبەئاسانی

هەستبەوەبكات.

جانەوەرەكانبەتەنیاخاوەنقۆچیهەستكردن
نین،بەڵكوهەندێكتوێكڵداریشخاوەنیئەم
جۆرەقۆچەن،وەكڕۆبیانوقرژاڵیدەریا.

جانەوەری ڕێونكردوو
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چۆنیت؟
ئایا تۆ كچێكی داهێنەریت؟

تۆزێكە لە دروستكردنی تابلۆیەك بە قوماشی سروشتیی 
هەمەڕەنگ بوومەتەوە، ئێستا دەگەڕێم بەدوای شێوازێكی 
نوێ و داهێنەرانە و ئاسانی قژگرەدا، هەروەها زۆر شت 

بە مێشكمدا دێت، كە حەزدەكەم لە داهاتوودا 
ئەنجامیان بدەم، چونكە من حەزدەكەم

 كچێكی داهێنەر بم و زۆر شت بەوانیتر ببەخشم.

 تاقیكردنەوەی
ئەگەر دەتەوێت بزانی داهێنان

كچێكی داهێنەری یاخود نا، 
وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:

ئایا حەزت لە فێربوون و شارەزابوونە؟
1- بەڵێ ، چونكە ئەوە هانم دەدات بۆ گەشەدان بە تواناكانم و پەرەپێدانیان پاش بە باشی فێربوونیان )خاڵێك(.

2- هەندێك توانا بەدەستدێنم، هەتاكو پاش بەباشی فێربوونیان خۆم لە بەردەمی كەسوكارەكەمدا هەڵكێشم )3 خاڵ(.
3- ئەو وانانە بەس نین، كە لە قوتابخانە فێریان دەبین؟! )5 خاڵ(

ئایا بە دوای زانیاریی تردا دەگەڕێی بۆ دەوڵەمەندكردنی زانیارییەكانی خوێندن؟

1- هەندێك جار و ئەگەر پێویست بێت. )3 خاڵ(
2- بەڵێ ، لە ڕێگەی كتێبی زانستی و ئینتەرنێت و پرسیاركردنەوە. )خاڵێك(

3- نەخێر، تەنیا بایەخ بە وانەكانی قوتابخانە دەدەم. )5 خاڵ(
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تۆكچێكیخاوەنحەزوخەوننیتوخۆتبەبیركردنەوەلەشتینوێماندووناكەیتوهاوڕێیزۆرتنییە،بەاڵمئازیزەكەم
بێگومانئەمەبۆسەردەمیزانستوزانینوتەكنۆلۆژیاڕاستنییە،نیگەرانمبەرامبەربەوەیپاشماوەیەكیترهەستبەوەبكەیت
ناتوانیشتێكیسوودبەخشبخەیتەناوژیانیخۆتەوە.بۆیەلەمڕۆوەدەستبەكاروداهێنانلەژیانیخۆتدابكە،چونكەئەوە

تەنیابۆژیانیتایبەتیوخوێندنتباشنییە،بەڵكوبەختەوەریشدەبەخشێتەژیانیكۆمەاڵیەتیتویارمەتیدەرتدەبێتبۆ
بەدەستهێنانیهاوڕێیزۆر.

پاش خوێندنی وانەیەكی زانست بیرۆكەی داهێنانی ئامێرێك بە مێشكتدا دێت كە سوودبەخشە:
1- لەسەر كاغەزێك تۆماری دەكەم و پالنێك بۆ ئەنجامدانی دادەنێم و ڕاوێژ بە مامۆستاكەم دەكەم. )خاڵێك(

2- بۆ هاورێكانی خۆمی باس دەكەم هەتاكو بزانن چەند زیرەكم. )3 خاڵ(
3- بۆ هیچ كەسێكی باس ناكەم، چونكە دەترسم ببمە جێگەی گاڵتەپێكردن و ڕەخنەگرتن. )5 خاڵ(

چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو ڕەخنانە دەكەیت كە ئاڕاستەت دەكرێن؟
1- ئەوانە دڵشكاوم دەكەن و وام لێ  دەكەن لە بیرۆكەكەم پاشگەزببمەوە. )3 خاڵ(

2- بیریان لێ  دەكەمەوە و بەكاریان دەهێنم بۆ گەشەپێدانی كارەكانم. )خاڵێك(
3- هیچ كەسێك ڕەخنەم لێ  ناگرێت، چونكە هیچ كارێكی نوێ  ناكەم. )5 خاڵ(

چی دەكەیت ئەگەر هاوڕێكەت تووشی كێشەیەك بوو؟
1- ئەوە كێشەی خۆیەتی و من هەقم بە سەرییەوە نییە. )5 خاڵ(

2- ئەگەر زەوقم باش بوو یارمەتیی دەدەم. )3 خاڵ(
3- بە باشی بیر لە چەند چارەسەرێكی باش دەكەمەوە و دەستی یارمەتیی بۆ درێژدەكەم. )خاڵێك(

ئایا هێشتا خەون بە زۆر شتەوە دەبینی؟
1- خەونەكانم خواستەكانی منن. )خاڵێك(

2- هەتاكو ڕادەیەك. )3 خاڵ(
3- نەخێر. )5 خاڵ(

خاڵەكانی وەاڵمەكانت كۆبكەرەوە و بڕوانە ئەو سەرەنجامانەی الی خوارەوە:
ئەگەر كۆی خاڵەكانت )6-12( خاڵ بوو

تۆكچێكیداهێنەریتوحەزتلەبەكارهێنانیمێشكتەبۆهەرشتێكیباشتروپێشكەوتووتر،كۆششدەكەیتبۆبەدەستهێنانیزانیاری
بۆدەوڵەمەندكردنیگەنجینەیزانستییخۆتوبەكارهێنانیانبۆكاروبایەخدانەكانت.تۆبۆژیانیتایبەتیوزانستیپێشوەختپالن

دادەنێیتوهاوڕێیباشهەڵدەبژێریتوخۆتلەبەدەستهێنانیشارەزایینوێبەدوورناگریت،چونكەكچێكیبەرزەخواستی.

ئەگەر كۆی خاڵەكانت )13-22( خاڵ بوو
تۆكچێكیحەزتلەفێربوونوبەدەستهێنانیشارەزایینوێیە،بەاڵمبەمەبەستیبەدەستهێنانیداهێنانینوێوسوودبەخشئەوە
ناكەیت،بەڵكوبۆخۆهەڵكێشانالیهاوڕێكانوخزمەكانت،هەروەهاحەزناكەیتڕەخنەتلێبگیرێت،تەنانەتئەگەرلەبەرژەوەندیی
تۆشدابێت،بەڵكوهەرڕەخنەیەكدەبێتەهۆیدڵشكانوساردبوونەوەتلەكاركردن،بۆیەواباشەبڕوابەخۆبوونتزیاتربكەیت،ئەمەش

كاتێكدەبێتكەكاریسوودبەخشئەنجامبدەیت.
ئەگەر كۆی خاڵەكانت )23-30( خاڵ بوو
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كامیلیا دەچێت بۆ باخچەی یاریكردن
لەعەرەبییەوە:هەڵکەوتعەبدوڵاڵ

- دایكە؟!
- بەڵێ  ئازیزەكەم؟

- كەی دەچین بۆ باخچەی یاریكردن بۆ بینینی خلیسكێنە نوێكە؟

- لەوەوپێش پێم وتی... هەر كاتێك كەشوهەوا باش بوو
  ئەوساكە دەچین.

- چەند باش بێت؟! زۆر باش بێت، یان هەر باش بێت؟!

- نازانم ئازیزەكەم. بۆچی دەپرسیت؟
- چونكە دوێنی لە دەنگوباسی كەشناسیدا وتیان، كەشوهەوا مامناوەندی

  دەبێت. ئایا ئەوە بەسە بۆ ئەوەی بچین بۆ باخچەی یاریكردنەكە؟!

- خەمت نەبێت ئازیزەكەم، پاشنیوەڕۆ لەگەڵ كوڕی پورت دەچین بۆ ئەوێ .
- زۆر باشە. لەو بڕوایەدام پورزاكەم هێشتا بچووكە بۆ خلیسكێنەكردن...

  بەهەرحاڵ، پێویستە پاسكیلەكەم ئامادەبكەم.
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پاش كاتژمێرێك هەموو ئامادەبوون.
- كاملیا ملپێچەكەت لەبیرنەچێت.

- شازاد تۆش قۆپچەی چاكەتەكەت دابخە.

- خێرابكەن، دەمەوێت خلسكێنە نوێكە ببینم.
- دان بەخۆتدا بگرە و پەلەمەكە ئازیزەكەم،

  خۆ خلسكێنەكە لەدەستت ڕاناكات.

- دایكە، خواردنی پاشنیوەڕۆت لەبیرچووە؟
- نەخێر كامیلیا، نیگەران مەبە هێناومە.
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- خێرابكە كامیلیا! وەرە خلسكێنە نوێكە ببینە.
- بەڵێ ، بەڵێ . وا هاتم بۆ الت.

هەردووكیان بەسەر پێپلیكانەی خلسكێنەكەدا سەركەوتن، 
كاتێك كامیلیا گەیشتە سەرەوە پێكانی كەوتنە لەرزین.

- ئای خوایە گیان! زۆر بەرزە!
  لە زەوییەوە زۆر بەرزە!!
  ناتوانم بچمە خوارەوە!

- خێرابكە كامیلیا، ترست نەبێت.
- نا.. نا نامەوێت. حەزدەكەم بە پێپلیكانەكەدا 

  بچمە خوارەوە، پێكانم دەلەرزن.
- ناتوانین بگەڕێینەوە بۆ دواوە، 

  هەموو لە دواوە چاوەڕوانن، خێرابكە!!
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- كامیلیا، دەزانی یەكەمین جار كە هاتم بۆ سواربوونی 
  خلسكێنە دەترسام، بەاڵم دواتر ڕاهاتم.

- ئاهـ!! دەزانی شادی من نەدەترسام، 
  ئەوە پێیەكانم بوون دەترسان!!

- باشە كامیلیا، بیرۆكەیەكم بۆ هاتووە، 
  پێكەوە بە خلسكێنەكەدا دەچینە خوارەوە.

  چی دەڵێی!؟

- بەڵێ ، بەڵێ .. زۆر باشە، بەاڵم چۆن؟!
- تۆ لە پێشەوە دابنیشە، منیش لە دواتەوە 

   دادەنیشم و دەتگرم. نیگەران مەبە 
        ئاگام لێت دەبێت.

- دواجار گەیشتینە خوارەوە. سوپاس شازاد گیان! 
  بەختەوەرم ئیمڕۆ تۆم لەگەڵدای.
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پێش حوكمدان بەسەر ئەوانیتردا

ئاكار

ئاگاداركردنەوەیپێشوەختكۆتاییبەهاوڕێیەتییەكەمانهێنا!!)ئارام(یهاوڕێمسەرساممدەكات،بەتایبەتیكاتێكبەبێكەچیپاشئەوهەمووقوربانیدانەهەڵسوكەوتی
الیمنەوەبگوێزێتەوەبۆشوێنێكیتر!داوایلەمامۆستاكەمانكردلەپۆلەكەمانداشوێنەكەیوەكجارانلەگەڵمنایەتبۆقوتابخانە،بەمدواییانەشچونكەئەونایەوێتبەتەلەفونقسەملەگەڵبكات،ئەوەشملەڕێگەیڕەفتارەكانیدواییئەوەوەبۆڕوونبۆوە،

ئارامچەندینساڵەهاوڕێیمنەوكاتیخۆشمانپێكەوە
بەسەربردووەوڕێزییەكتریمانگرتووە،بەاڵمنازانم

چیڕوویداوەواكتوپڕبەوجۆرەڕەفتاردەكات!!

هاوڕێیەتیمەسەلەیەكیزۆرگرنگەبۆژیانیهەریەكێكلەئێمە...
منبۆخۆمیەكێكملەوانەیزۆرڕێزیهاوڕێیەتیدەگرم،بۆیە
پێموایەئەركیسەرشانمەهاوڕێیەكیدڵسۆزوبەوەفابمبۆ
گشتهاوڕێكانموڕێنماییكەریانبموبایەخبەكاروبارەكانیان
بدەموهەمووكۆششوكاتوتوانایخۆمبخەمەخزمەتیئەوان.
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پێش ئەوەی گوێت لەوانیتر بێت حوكمیان بە سەردا مەدە، 
لە ڕوانگەی ئەوانەوە سەیری بابەتەكە بكە.

ئارام

حەوتساڵیپڕخۆشیوبەختەوەریملەگەڵ)ئاكار(یهاوڕێمبەسەربرد،بەاڵملەساڵیڕابردووەوە
ئامۆژگارییەكانیڕۆژلەدوایڕۆژزیاتربوونودەستوەردانیلەكاروبارەكانمگەشەیكردووە،

بەئەندازەیەككارگەیشتۆتەئەوەیفەرمانمبەسەردابكاتهەتاکوئەوەجێبەجێبكەمكەئەو
دەیەوێت،تەنانەتهاوڕێكانمبۆهەڵبژێرێتوئەووەرزشەشهەڵبژێرمكەئەوحەزیلێدەكات،
خۆئەگەروەرزشێكیترمهەڵبژاردجەنگێكدەرهەقمبەرپادەكات،ئەمەلەكاتێكدامنخاوەن

كەسێتییجیاوازم.

ڕاستەئێمەهاوڕێییەكترین،بەاڵمدەكرێت
جیاوازییبیروڕاوبۆچوونمانهەبێت،

ئەمەشخەوشینییە،بەڵكودەوڵەمەندییەو
دەشێتلەبەرژەوەندییخۆماندابەگەڕیبخەین.

كارگەیشتۆتەئەوەیچیتردەرەقەتینایەم،
بۆیەتۆزێكلەهاوڕێكەمدووركەوتوومەتەوە،
هەتاكوبەخۆیدابچێتەوەوبزانێتهاوڕێیەتیی

مانایچییەوچگرنگییەكیهەیە.
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ئێدگار
 بەختەوەرترین گوێدرێژی دنیا
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لە هیچ مەزرایەک، هیچ گوێدرێژێك هێندەی 
ئێدگار بەختەوەر نییە. لەبەرئەوەی هەرگیز 

لە هیچ مەزرایەك ئەوەندە ئاوڕ لە گوێدرێژێك 
نادرێتەوە. تەنها ئیشوكاری ئێدگار ئەوەیە لە 

سەوزاییەكان بلەوەڕێت، بەاڵم هۆكاری سەرەكیی 
بەختەوەریی ئێدگار لەوەدایە، 

كە )گاستۆن(ی خاوەنی زۆری خۆشدەوێت.

وەك چۆن لە هەموو تەمەنماندا گوێدرێژێك هێندەی ئێدگارمان بەختەوەر نەبینیوە، 
هیچ  كاتیش خاوەنێك بە دڵ و ڕەحمی )گاستۆن(ەوە نابینین. هەموو سەر لە 

بەیانییەك گاستۆن سێ چوار گێزەری تازە و گەورە بۆ ئێدگار دەهێنێت و دەڵێت: 
»بەیانی باش ئێدگار!« پاشان دەیبات بۆ سەوزەاڵنی بۆ ئەوەی بلەوەڕێت. 
 لە مەزراکە چەند مریشك و قاز و مراوی بەرچاوتەنگی لێیە، كە دەڵێن: 

» ئێدگار زۆر نازنازییە!«، بەاڵم ئێدگار گوێ بەو قسانە نادات. 
ئێدگار بەختەوەرە. هەر ئەوە گرنگە و بەس. 
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تا ئەوەی ڕۆژێك گاستۆن بە خۆی و قەلێكەوە لە بازار هاتەوە. قەلێكی 
خشپیالنە بە جلێكی جوان لە پەلی ڕەش. مریشكەكان دەوری قەلیان دا و 

وتیان: »تۆ لە كوێوە هاتووی؟ دەزانی یاریی بە خۆڵ بكەی؟«، بەاڵم قەلەكە 
ناوی »ماری« بوو هەر واڵمیشی نەدانەوە. هێندەی پێ نەچوو مریشكەكان 
لە دەستی زیزبوون و وتیان: »ماری چەند خۆ بەزل زانە!« ڕۆژەكان یەك 
بە دوای یەك دەڕۆشتن و ماری قسەی لەگەڵ كەس نەدەكرد. لە هەمووشی 
خراپتر ئەوەبوو، زۆر زوو هەموو تێگەیشتن باشترین خواردنەكان دەبرێت 
بۆ ماری. گاستۆن ڕۆژی دوو جار خواردنی پێ دەدا. جاروباریش لەسەر 

قاچی دایدەنا بۆ ئەوەی بزانێت ڕانەكانی چەن قەڵەوبوون. 
        گاستۆن دەیویست دڵنیابێتەوە ماری لە هیچی كەم نییە و 

هەموو شتێكی لەبەردەستدایە.

مریشكەكان زۆر تووڕەببوون، بەاڵم گاستۆن ئێدگاریشی لەبیرنەچوبوو. 
هەموو بەیانییەك گێزەری تازە و باشی بۆ دەهێنا. بەڵێ.. بەاڵم لە دەمی ئێدگار، 

گێزەرەكان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ وشكەاڵتووتر و بێتامتر دەبوو. تا ئەوجێ، كە 
       بە زۆر لە قوڕگی دەچووە خوار. ئێدگار بە درێژایی ڕۆژ بیری لە )ماری(ی

                                          خۆ بەزڵ زان دەكردەوە، لەوەی نازو
                                       نەوازشتدانی گاستۆن چۆن ئەوەی

                                               نازنازیکردووە. قەلەكە ڕۆژ لە
                                                   دوای ڕۆژ قەڵەتردەبوو و لەو

                                                        الشەوە سكە خر و
                                                            خرپنەكەی ئێدگار

                                                                 الوازتردەبوو.
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شەوێ كە بەفرێكی قورسیش دەباری، لە پڕ ئێدگار لە خەو ڕاچڵەكا. 
گاستۆن لە مەزرا دەیقیژاند و هاواری دەكرد: »قەلەكە، ئەو قەلە ناماقووڵە 
چووە بۆ كوێ؟« گاستۆن خۆی كرد بە گەوڕدا و چۆوە ناو ئاڵفەكان و 

گەڕا و گەڕا, بەاڵم هیچی نەدۆزییەوە. بێهیوابوو لە دۆزینەوەی. دەستیكرد 
بە گێڕانەوەی خەمەكانی بۆ ئێدگار و وتی: » چەند هەفتەیە خۆمم بەو 

قەلەوە هیالككردووە و بەخێوی دەكەم. قەڵەوم كرد تاكو بۆ نانی 
    شەوی سەری ساڵ بیخۆم. ئێستا، ڕێك شەوێ پێش سەری ساڵ،

       دیارنامێنێت! هەموو كەلوكونێكم داوە لە پێوە، 
                  بەاڵم چووە بە ناخی زەویدا.«

ئێدگار  به بیستنی ئەم قسانە لە هەموو شتێك تێگەیشت! بە خۆی وت: 
»سەیری من كە، بە بۆنەی ئەو قەلە ناوچاو ڕەشەوە چۆن شڵەژابووم و 
خۆمم نەخۆش خستبوو!«. لەپڕ هەستیكرد  چاكبۆتەوە. گاستۆن شەوی 

سەر ساڵی بە بێ قەل تێپەڕاند. بەیانییەكەی گاستۆن ئێدگاری برد بۆ
  لەوەڕگا و وتی: »ئەوەی من قەلەم لەكیسچوو، خۆ بەو مانایە نییە تۆیش

  گیات نەبێت بۆ خواردن. ئێدگاری خۆشەویستم! بخۆ نۆشی گیانت بێ!« 
ئێدگار خواردی و خواردی تاكو دیسان سكی خڕ و قەڵەو بۆوە، بەاڵم
    لەپڕا توورەكەیەك پڕ لە پەلی ڕەش كەوتە بەر پێی! خۆی بوو. 
           ماریە  قەل، بەاڵم لە وەزعێكی خراپدا! پەلەكان تەڕ و چڵكن
             ببوون. لە تاو ترس و سەرما هەڵدەلەرزی و دەپاڕایەوە: 
            »ئێدگار تكات لێ دەكەم دامشارە! من نامەوێت بخورێم.« 

               ماری الوازببوو و هێزی ئەوەی تێدا نەبوو 
لەسەر پێ بوەستێت.
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یەكەم لەبەرئەوەی شەوی سەری ساڵ تێپەڕیبوو. دووهەمیش لەبەرئەوەی 
ئەم قەلە بەو حاڵ و ڕۆژەیەوە زۆر بەتام نەدەهاتە بەرچاو. 

گاستۆن ناوچاوی دا بەیەكدا، بەاڵم پاشان پێكەنی و وتی: »ئێستا 
وایە كاك ئێدگار! ئێستا بۆ خۆت هاوڕێی نوێت دۆزیوەتەوە؟!« 
پاش ئەو ڕۆژە ئێدگار و ماری هیچ كات لە یەك جیانەبوونەوە. 
ڕاستە چەند مریشك و قاز و سۆنە هەن، كە لە پشتە سەریانەوە 

قسەدەكەن و قسەی هیچ و پوچ دەكەن، بەاڵم ئێدگار گوێ بەوانە نادات! 
لەبەرئەوەی هەرگیز لە مەزرایەكدا گوێدرێژێك 

ئەوەندەی ئێدگار بەختەوەر نەبینراوە. 

ئێدگار پەشۆكابوو. ئەمە هەر ئەو مارییە بەفیزە بوو، بەو داماوییە قسەی 
دەكرد؟ ئێدگار بردی بۆ گەوڕەكەی خۆی و لەنێو ئاڵف و گژ و گیاكاندا 
حەشارگەیەكی گەرم و نەرمی بۆ دروستكرد. ئێدگار دەیویست ئاگای لە

  ماری بێت. یارمەتی بدات تاكو دیسان چاكبێتەوە، بەاڵم ئەی گاستۆن چی؟
   بلێی هێشتا بەتەمابێ ماری بخوات؟ لە ئێدگار زیزدەبوو ئەگەر

     بیزانیبایە ئاگای لە ماری بووە؟ ئەو شەوە لە كاتێكدا گاستۆن چووبوو
       سەر لە گوێدرێژەكەی بدات چاوی بە قەلە كەوت، كە لە پشت القەكانی
      ئێدگار خۆی داشاردبوو، بەاڵم گاستۆن بەتەمانەبوو قەلەكە بگرێت. 
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هەڵەكە لەكوێدایە؟

فەرموو هاوڕێكەم.
شوان تكایە یارمەتیم بدە 

كارەساتێك ڕووی داوە.

چی ڕووی داوە، نیگەرانت كردم!؟

ئاژەڵە ماڵییەكەم ونبووە و 
نازانم چی بكەم؟!

خەمت نەبێت هاوڕێكەم، 
بەدوایدا دەگەڕێین و 

دەیدۆزینەوە.

تۆ لەم شەقامە بۆی 
بگەڕێ ، منیش دەچمە 

شەقامەكەی تەنیشتمان و 
لەوێ  بەدوایدا دەگەڕێم.

باشە

هیچ نیشانەیەكی جیاكەرەوە 
بە ئاژەڵەكەوەیە؟

ملەوانەیەكی سوور 
لە ملیدایە.
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بۆچی ڕێبین نەیتوانی ئاژەڵەكە بدۆزێتەوە، 
لەكاتێكدا شارۆچكەكەی بچكۆلەیە و 

تەنیا لە دوو شەقام پێكهاتووە... 
لە وێنەكان وردبەرەوە و وەاڵمەكەمان 

بەم ناونیشانە بۆ بنێرە:
mindalisardam@gmail.com

ئەم كاتەت باش مامە گیان، بەچکە سەگێكت 
بینیوە ملەوانەیەكی سوور لەملیدابێت؟

نەوەاڵ كوڕەكەم.

بەچکە سەگێكت بینیووە 
بەم ناوچەیەدا تێپەڕیبێ ؟

بەچکە سەگ؟!!! 
نا هەرگیز.

ببوورە.. ئەو بەچکە سەگە هی خۆتە؟

بەڵێ ، ئەوە نانۆیە و 
باوكم ساڵی ڕابردوو 

بۆی كڕیم.

بۆچی نەمتوانی 
بیدۆزیمەوە؟
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وهکههرکهسێکبڕۆ
کهدهتهوێت!!
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وه ک که ڵه شێر بڕۆ! قاقو قاقو قوقوقووو

وه ک که روێشک بڕۆ! 
بینگول بینگول بینگ بینگ

وه ک قاز بڕۆ! قا قا قیق قیق
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وه ک هه ر که سێک بڕۆ که  ده ته وێت!
قا قوقو پیرا ریم ریم بڕۆ

 بینگول بینگول بڕۆ
به اڵم ئاگات له و ڕێویه ش بێت 
که  سکی له برسا قۆڕه قۆڕده کات!

وه ک مریشک بڕۆ! 
مه مبریم مه مبریم ریم ریم

وه ک مشک بڕۆ! پیرا پیرا رار رار

وه ک مراوی بڕۆ! ویق ویق ویق واق واق واق
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فیلم کارتۆنی
هۆم
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شازادهبچکۆللهسهرخوانینانینیوهرۆ
دانیشت،دەستیکردبەقیژەقیژوهاواریکرد:
»برسیمه،هەرئێستاخواردنمبۆبهێنن!«

مرۆڤچۆنداوایشتدەکات؟
نووسینی:تۆنیروس

تێکستیسویدی:ئەلیزابێتستۆلتز
لەسویدییەوە:سروەمەحمود

1
شاژنیدایکیلێیپرسی:»بهاڵم
هاورێخنجیالنهکهم،مرۆڤچۆن

ئـاواداوایشتدهکات؟«

2
ئینجاشازادهبچکۆلبیریکهوتهوهکهمرۆڤچۆن
دەتوانێداوایشتبکات،بۆنموونهدهتوانێت
بڵێت:»بۆمههیهکهمێکخواردنبخۆم؟«

3

ئــهوهبوودهمودهستچێشتلێنهرهکه
بهڕاکردنخواردنهکهیخستەبەردەمی.

شازادهقیژاندی:»ئێسـتاکاتیخهوه،
قەعدەکەمبۆبهێنن!«

ژهنهراڵهکه،کهلهسهرئهسـپهدارینهکه
بوو،لێیپرسی:»بهاڵممناڵهخنجیالنهکه،

مرۆڤئاواداوایشتدەکات؟«

456
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دواجارشازادهبچکۆلگهیشتهسهر
ئهوبڕوایهکهمرۆڤدهتوانێتبڵێت:
»ئەگهربهئهرکنەبێت،ئهوقەعدەیەم
بۆبهێنن،بهاڵمتۆزێکخێرابکەن!«

شازادهزریکاندییهوه:»ورچهکهممبۆبێنن!«لهکاتیخۆیدابوو!
78٩

101112
بهاڵمکهسورچهکهیبۆینههێنا.ئهوهبوو
شازادهجارێکیتربەهەمانشێوەههوڵیدایهوه.

ئهوهبوودواجاروهریگرتهوه.»بۆمههیهورچهکهممبدەنێ؟«
)ورچەکەیالیسهرۆکوهزیرانبوو.(

131415
بهیانیدواترشازادهبچکۆلهوتی:شازادهوتی:»ورچهکهم!«

»تاوێکدهچمهدهرهوه.«
ورچهکهشیلهگهڵخۆیبرد.

2٩



161718
ئەوبۆنەخۆشەچیبوو؟ئەها،

قاپێکییگەورەسپاگێتیبوو،کەبه
ساسیقیمهیگۆشتەوەدانرابوو!

بهاڵملهناوئهشکهوتێکداجانهوهرێک
ههبوو،لووتهسورهکهیهێنابووەدهرێ.

جانهوهرهکهوتی:
»ئهوهخواردنیمنه،دهستیبۆنهبهیت!«

شازادهبچکۆللێیپرسی:
»بهاڵمهاوڕێبچکۆلهکهم،مرۆڤ
چۆنئاوەهاداوایشتدەکات؟«

»ئهها...بەئەرکنەبێت،
دەتوانیتسۆزوبهخشندهییخۆت
بنوێنیتوخواردنهکهممبۆبهێنیت؟«

1٩20

2122
ئەوەبووجانهوهرهکهقاپهخواردنهکهی
وهرگرت،بهاڵمشازادەبچکۆلزۆرڕازی
نهبووووتی:»کهمێکبوهسته.«

»بهڕاستیمرۆڤدەبێتبڵێتسوپاس.«
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گوێچكەكانی پشیلە باری دەروونیم پێ  ڕادەگەیەنن!!

ئایا تۆ ئێستا شڵەژاویت یان ئارامگرتووی؟ 
لەمڕۆ بەدواوە ئەم پرسیارەت لێ  ناكەم، 
چونكە دەتوانم بە ڕوانینە گوێچكەكانی 
پشیلە ئەوە بزانم... بەاڵم بابەتەكە 

چ پەیوەندییەكی بە گوێچكەكانی 
     پشیلەوە هەیە؟!

چەند شارەزایەكی یابانی ئامێرێكیان 
لەسەر شێوەی گوێچكەكانی پشیلە داهێناوە، 

بۆ ئەوەی بكرێتە سەر و بەهۆیەوە باری 
دەروونی ئەو كەسە دەربكەوێت، كە دەیكاتە 

سەری خۆی، چونكە ئەگەر بەشێوەیەكی 
شاقوڵی بەرزبۆوە، ئەوە مانای ئەوەیە 

كەسەكی شڵەژاوە، ئەگەر بە ئاسۆیی مایەوە، 
ئەوا كەسەكە ئارامگرتووە، ئەگەر چاالكیی 

مێشكیش كەمبۆوە، ئەوا بەرەو دواوە و 
پێشەوە شۆڕدەبنەوە.

حوت و فیلێك لەسەر تەرازوویەك
پرسیارێكی سەیرت ئاڕاستەدەكەم: كام لەم 

دوانە قورسترە، حوتێك یان فیلێكی مامناوەندی؟ 
پێش وەاڵمدانەوە چەند زانیارییەكت 

دەدەمێ . حوتی شین كەتەترین ئاژەڵی سەر 
هەسارەكەمانە و بەچكەی حوت ڕۆژانە پەنجا 

لیتر شیری دایكی دەخوات.

كێشی لە هەفتەكانی سەرەتادا ڕۆژانە بە 
تێكڕای 200 ڕەتل زیادەكات، كاتی لەدایكبوون 

درێژییەكەی دەگاتە حەوت مەتر و كێشی 
دەگاتە دوو تەن. ساڵێك پاش لەدایكبوون 
درێژییەكەی دەگاتە 18 مەتر. ئێستا زانیت 

وەاڵمەكە چیییە؟ بێگومان زمانی حوت 
لە فیل قورسترە!!
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پوورەجانێتزۆرجارداوایلەدووانەکەدەکرد،کە
سەردانیبکەنوالیبمێننەوە،بەاڵممێگومارتن
هەمیشەپاساوێکیانهەبووبۆئەوەینەڕۆنبۆالی.

دووانەکەبەدایکیاندەوت:»ئێمەبەڕاستی
نامانەوێتبڕۆین!هیچشتێکنیێەالیپوورە

جانێتخۆمانیپێوەسەرقاڵبکەینو
زۆربێزاردەبین!«

دایکیانبەزەردەخەنەیەکیبچووکەوەپێیدەوتن:
»بڕۆنویەکشەوبمێننەوە،لەوانەیەسەرسامببن!«

بۆیەکۆتاییهەفتەیەک،کەمێگومارتننەیان
دەتوانیبیرلەپاساوێکینوێبکەنەوە،
بۆشەوێکچوونبۆالیپوورەجانێت.

دووانەکە زۆر سەرقاڵن
لەئینگلیزییەوە:ڕێبوارسەدرەدین

پووریان،کاتێکدەرگایچێشتخانەکەیکردەوە،وتی:
»بەداخەوەهیچگەمەیەکیمندااڵنمنییەیاریپێبکەن،
بەاڵمچێشتخانەکەزۆرشتیتێدایە،کەکاتێکیخۆشی

پێوەبەسەرببەن!«
مارتنبەچپەوتی:»هیوادارمنەیەوێتخواردن

لێبنێین،یانقاپبشۆین!«
مێگ،کەپێینایەناوچێشتخانەکەوە، 

وەاڵمیدایەوە:»ششش،گوێیلێتدەبێت!«
چێشتخانەکەیپوورەجانێتگەورەبووومێزێکی
لەدارچناردروستکراویتێدابوو،کەپڕبوولە

شتیجۆراوجۆر.
مارتن،کەلەسەرمێزەکەدانیشت،هاواریکرد:»ئا!
بۆیەیدەموچاووسەمغ،بۆیەیپالستەروگڵی

پەیکەردروستکردن،تەنانەتکاغەزیڕازاندنەوەشیلێیە!«
پوورەچانێتوتی:»چەندپەرشوباڵویدەنێنەوە،

بینێنەوەمنیشلەگەڵتاندابەشداردەبم!«
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دووانەکەزووبۆیاندەرکەوت،کەپوورەجانێتزۆردەستڕەنگینەلەدروستکردنیپەیکەرو
کۆالرەوجۆرەهاجلوبەرگوماسکیزۆرترسناکدا.

دەیتوانیلەکاغەزبووکەشووشەدروستبکات،کەبەدرێژایی
ژوورەکەدرێژبێت،هەروەهادرەختیلەڕۆژنامەیلوولکراو
دروستدەکرد،کەئەوەندەبەرزبووخەریکبوودەگەیشتە

بنمیچەکە.
کاتهێندەبەخێراییتێپەڕیکەزووکاتی
خەوتنهات.پوورەجانێت،کەلە
ئامادەکردنینانیئێوارەلێبووەوە،

بانگیمنداڵەکانیکرد:»خۆتانبە
پاککردنەوەیئەوپەرشوباڵویەوە
سەرقاڵمەکەن،سبەینێهێندەی

تریشدەنێینەوە!«
بەیانییداهاتوومنداڵەکاننانیبەیانیانلەو
خانوەیسەردرەختەکەداخوارد،کەپوورەجانێت

چەندساڵێکلەمەوپێشدروســتیکردبوو.
تاکاتینـانینیـوەڕۆدووانەکەفێریئەوەبووبوون،کەچۆن

دارشەقلەقووتویتەنەکەدروستبکەن،قیبلەنومابخوێننەوەو
شانۆیبووکیسەماکەرەلەکارتۆنیگەورەدروستبکەن.

بۆنانینیوەڕۆپوورەجانێتئەوەیفێرکردن،کەچۆنپیتزای
خێرالەماڵەوەدروستبکەن،ئاسکرێم)میلکشەیک(یساردو

کولیچەیچکلێتئامادەبکەن.

باوەڕدەکەیتدووانەکەبۆماوەیهەفتەیەکیتەواوالیپوورە
جانێتمانەوە،لەبەرئەوەیزۆرشتهەبووخۆیانیپێوەسەرقاڵ

بکەن.کاتێکگەڕانەوەبۆماڵەوە،کاتێکیزۆریپێچووتا
هەمووئەوشتانەبۆدایکیانبگێڕنەوەکەکردبوویان.

دایکیانبەزەردەخەنەیەکەوەوتی:»دەزانم!منیشکە
مناڵبووملەگەڵجانێتهەمووئەوشتانەماندەکرد!«
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رد، 
 ونک

تێکت
که  ش

یه،  
هاوڕێ

ێ و 
هاور

که سێک 
 -5

وه . 
زیته 

ه یدۆ
تا د

دات 
یت ب

رمه ت
یا

تۆدهزانیتهاورێیهتیمانایچییه؟بهڕایمن:

1- که سێک هاوڕێی تۆیه ، که  بتوانێت یاریی له گه ڵدا بکه یت.
2- که سێک هاوڕێی تۆیه،  که  به  بینینی خۆشحاڵ بیت.

 خواردنه که ی به شی تۆش بدات.
3- که سێک هاوڕێی تۆیه،  که  له 

4- که سێک هاوڕێی تۆیه،  که  کاتێک یارییه کانیت ویست، 
بهێڵێت یاری پێ بکه یت.

به ڕایی تۆ چی؟ 
پیم بڵێ چ که سێک هاورێی تۆیه ! 
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قەلەڕەشە چاوچنۆكەكە
لەعەرەبییەوە:هەورامانوریاقانیع

چیرۆكێك دەربارەی چاوچنۆكی
چاوچنۆكی زیانبەخشە و هیچ سودێكی نییە

كۆترێكڕاهاتبووڕۆژانەلەسەرسەربانیماڵیپیاوێكیدەوڵەمەندبنیشێتەوە.
خاوەنماڵەكەبۆماوەیەكیكورتچاودێریكرد،پاشانفەرمانیدا

بەچێشتلێنەكەرەكەیسەبەتەیەكلەسەردرەختیتەنیشت
چێشتخانەكەهەڵواسێت،تاببێتبەهێالنەبۆكۆترەكە.

كۆترەكەزۆردڵخۆشبووبەوەیهێالنەیەكیئاوا
جوانیدەستكەوتووە،هەمووبەیانییەكهێالنەكەی
بەجێدەهێشتودەڕۆشتبەشوێنخۆراكدادەگەڕا،

ئێوارندەگەڕایەوەبۆهێالنەكەی.
كۆترەكەلەمهێالنەیەداچەندینساڵی

بەخۆشیوشادیبردەسەر.

ڕۆژێكیانقەلەڕەشێكلەسەردرەختیتەنیشت    
چێشتخانەكەنیشتەوە،لەمیانەیپەنجەرە

كراوەكەوەماسیوگۆشتیبینیلە
تەنیشتیەكدانرابوون.لەدڵیخۆیدا

بیریكردەوە:ئاهـ،چخۆراكێكی
بەلەزەتە!چۆنبتوانمهەندێكی

بەدەستبێنموچیدەبێباببێ..قەلەڕەشەكەلەكاتێكدائەمجۆرەبیركردنەوانە
بەمێشكیدادەهاتودەچوو،چاویكەوتبەكۆترەكە،كەلەهێالنەكەیدا

بوو.قەلەڕەشەفێڵبازەكەدەمودەستپالنێكیبەخەیاڵداهات.كاتێ
كۆترەكەخەریكبووبفڕێتوبەدوایخواردندابگەڕێت،قەلەڕەشەكە
لەدەوروخولیكۆترەكەدەسوڕایەوە.كۆترەكەپێیوت:»هاقەلەڕەش

چیتدەوێ؟منوتۆلەهەمانجۆریخۆراكناخۆین.«
قەلەڕەشەفێڵبازەكەوەاڵمیدایەوە:»وایە،بەاڵممنتۆم
خۆشدەوێت!باببینبەهاوڕێییەكتروپێكەوەخواردن

بخۆین.«كۆترەكەباوەڕیبەقەلەڕەشەكەكردوڕازیبوو
بەپێشنیاریهاوڕێیەتیقەلەڕەشەكە،بێئەوەی

هەستبكاتئەوەهاوڕێیەتییەكیدرۆزنانەیە.
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لەوڕۆژەوە،هەردووباڵندەكەهەمیشەپێكەوەدەبینران.
هەمووبەیانییەكپێكەوەدەفڕینوبەشوێنخۆراكدادەگەڕان.
كۆترەكە)تۆو(یڕووەكەكانیدەخوارد،قەلەڕەشەكەشخۆی
واپیشاندەداكەهەمانجۆرخواردندەخوات،بەاڵمتاو

ناتاوێكبێئەوەیهاوڕێكەیپێیبزانێ،كرمو
مێرووەكانیقوتدەدا.پاشانهەڵدەفڕیودەهاتەوەبۆ

الیكۆترەكەوپێیدەوت:»كەیتەواودەبیت،
باپێشئەوەیكاتدرەنگبكەوێت،بگەڕێینەوەبۆ

ماڵەوە.هەرئەوەشبووكردیانو
گەڕانەوەبۆماڵەوە.

چێشتلێنەرەكەپێیوابووكۆترەكەوقەلەڕەشەكەبەڕاستی
هاوڕێییەكترن،چونكەهەمیشەدەیبینیقەلەڕەشەكە
لەگەڵكۆترەكەدایە.لەبەرئەوەسـەبەتەیەكیدیكەی
هێناتاقەلەڕەشەكەبیكاتبەهێالنەبۆخۆی.
قەلەڕەشەكەبەخۆشحاڵییەوەبەكۆترەكەی
وت:»زۆرخۆشەهەلیئەوەمبۆبڕەخسێتتا
لەنزیكتۆوەنیشــتەجێببم.لێرەبەدواوە
ئاگادارتدەبموگرنگیتپێدەدەم.

كۆترەكەسوپاسیقەلەڕەشەكەی   
كرد،بێئەوەیبەوەبزانێ
پالنێكیترسناكلەسەری

قەلەڕەشەكەدایە.

ڕۆژێكالیبەیانییەكەی،هەندێ
ماسیوگۆشتیتازە
هێنرانەچێشتخانەی

ماڵەدەوڵەمەندەكە.قەلەڕەشەكەهەركە
ئەوەیبینی،هەستیكردزۆرحەزیلەخواردنی
ئەوماسیوگۆشتەیە.لەبەرئەوەخۆیوەك

نەخۆشپیشانداولەهێالنەكەیدابەڕاكشاوی
مایەوە.كاتێكۆترەكەوەكپیشەیهەمووجارێك،
بانگیقەلەڕەشەكەیكردتاپێكەوەبڕۆنەدەرەوەو

بەشوێنخۆراكدابگەڕێن،قەلەڕەشەكەبەدەنگێكینزمو
كزۆڵەوەوەاڵمیدایەوە:»مننەخۆشموخواردنمپێهەرس
ناكرێت،هەستدەكەمئەمڕۆتەندروستیموەكپێویستنییە.

بۆیەتۆدەبێبەتەنهاهەرخۆتبڕۆیت.«
كۆترەكەزانیئەمجارەیانقەلەڕەشەكەپالنێكی
نەگریسیهەیە،چونكەهەرگیزگوێیلەوە

نەبووەقەلەڕەشدووچاریهەرسنەكردنیخۆراكببێت!كۆترەكەبەهێمنیوبەڕوویەكیخۆشەوەهاوڕێكەیئاگاداركردەوەوپێیوت:
»خۆراكیمرۆڤخۆراكیتۆنییە،بۆیەنابێتبیرلەبردنیبكەیتەوە.وەرەباپێكەوەبڕۆینوبەشوێنخۆراكیخۆماندابگەڕێین.
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بەاڵمقەلەڕەشەكەسوربوولەسەربیروڕاكەیخۆیولەهێالنەكەدامایەوە.
هەربۆیەكۆترەكەبەتەنهادایلەشەقەیباڵوفڕی.كاتێكۆترەكە

دووركەوتەوە،قەلەڕەشەكەلەدڵیخۆیداوتی:»كۆترێكیگێڵودەبەنگە،
لەچێشتخانەكەدابڕێكیزۆرلەخواردنیخۆشهەیە،ئیدیبۆچیدەبێ

بڕۆملەشوێنێكیتربەدوایخواردندابگەڕێم؟«
ئەوكاتەیچێشتلێنەرەكەچێشتخانەكەیبەجێهێشت،قەلەڕەشەكەدزەیكردە

ناوچێشتخانەكەوهەمووئەوگۆشتەیخواردكەلەقاپەكەدابوو.
قەلەڕەشەكەهەستیكردتێربووە،بەاڵمئەمچاوچنۆكەهەوڵیدا
ماسییەكیگەورەهەڵگرێتوبیباتەوەبۆهێالنەكەی.

كەچیلەوساتەوەختەداچێشتلێنەرەكەگەڕایەوەبۆ
چێشتخانەكەوباڵندەدزەكەیگرتوپێیوت:»تۆ
ئەیقەلەڕەشیپیسچاوچنۆك،هێالنەیەكمپێ

بەخشیت،بەاڵمتەماشاچیتكرد!تۆدەتویستلێرە
بمێنیتەوەتاهەندێخۆراكبدزیت،وانییە؟«
چێشتلێنەرەكەتابڵییتوڕەبوو،چیپەڕبە
قەلەڕەشەكەوەهەبوو،هەمویلێكردەوەو

خوێوبیبەریكردبەپێستیقەلەڕەشەكەوە،
پاشانفڕێیدایەوەناوهێالنەكەی.

كاتێكۆترەكەگەڕایەوەبۆسەر
درەختەكە،قەلەڕەشەبێ
پەڕەكەیبینیلەتاوئازار
دەگری،یەكسەرزانیچی

ڕوویداوەوپێیوت:
»منئاگادارمكردیتەوە،
بەاڵمگوێتبۆنەگرتم،

كەوتیتەدوای
چاوچنۆكییخۆت.
ئێستالەسەرتە

ڕووبەڕووی
چارەنووسە

دواتركۆترەكەدایەوەلەخراپەكەتببیتەوە. 
شەقەیباڵودوورفڕی،

تاشوێنێكیتازەبدۆزێتەوەوتێیدابژی.
قەلەڕەشەكەبەبێپەڕنەیدەتوانیبفڕێت،
ناچاربەبرسییەتیلەهێالنەكەیدامایەوە.
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جووچكەیەكهەبوو،كەحەزی
نەدەكردلەتوێکڵەهێلكەكەی

بێتەدەر.خاتوومریشكیدایكیبانگیلێكردو
وتی:»خۆشەویستیدایە!تۆئیترگەورەبوویت،
كاتیئەوەهاتووەبێیتەدەرەوە.«جووچكەوتی:

»نا،نایەمەدەرەوە.هەرلێرەدەمێنمەوە.«
بەرێزكەڵەشێریبابیهاتووتی:»بێعەیبی

بابە!وەرەدەرەوەبابەیەكەوەبڕۆینبۆگەشتوگوزار!«.

جووچكە

نووسینی:شوكووهقاسمنیا
لەفارسییەوە:بەهارجەلیل

جووچكــەوتی:»نەخێــر،نایەمەدەرەوە.هــەرلێرەدەمێنمەوە.«خاتوومراویهــاتو
وتــی:»وەرەدەرەوەگیانیپوورێ!وەرەبابتبەمبۆهێالنەیخۆمانولەگەڵجووچكەكانم

بەیەكەوەیاریبكەن.«جووچكەوتی:»نەخێرنایەمەدەرەوە.هەرلێرەدەمێنمەوە.«
سەرتانبازۆرنەهێنمەئێش،هەمووهاتنوهەریەکەوقسەیەكیانبۆجووچكەكرد

بەڵكولەهێلكەكەیبێتەدەرەوە،بەاڵمجووچكەپێیچەقاندونەهاتەدەرەوە.
دراوسێكانبێهیوابوونلەهاتنەدەرەوەی،هەربۆیەڕۆشتن.

خاتوومریشكوكەڵەشێرئەفەندیشلەتاویخەفەتخەودایگرتن.
ئەوساكوڕەمنداڵەیەكهاتبەسەردا.چاویبەهێلكەكەكەوتووتی:
»ئەیكەخۆشە،چەندخواردنیبەیانییەكیبەتاملێرەدایە!ئێستادەتبەمو

دەتكوڵێنمودەتخۆم«
جووچكەهەركەئەمەیبیست،دەستبەجێبەدەنووكهێلكەكەیشكاندو

بازیدایەدەرەوەوخۆیكردبەژێرباڵیدایكیدا.خاتوومریشك
لەخەوڕاچڵەكاووتی:»قودقودقودا،شوكربۆخوا!«

كەڵەشێرئەفەندیشخوێندیوڕۆژەبۆوە.


3٩



دێته  خواره وه !ئاو به  لوتمدا

:یادغهریب
فارسییەوە

لە

کاتێک سه رمات ده بێت،

لوتت پر ده بێت له  ئاو و چڵم.

ئاو و چڵم
له کوێوه  دێن؟

لوتت ئه وانه  
دروست ده کات، 

ئاو و چڵم به  توندی 
ئه و میکرۆبانه  ده گرن، 
که  نه خۆشیان خستوون.

ئه گه ر فین نه که م، چی ده بێت؟ 

ئه گه ر فین نه که یت. 
میکرۆبه کان له  گۆشه یه کدا 

خۆیان ده شارنه وه  و 
خراپترت ده که ن.
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ئێ، ئێستا تێگه یشتم! 
کاتێک سه رمام ده بێت، فین ده که م.

ئه گه ر نه یکه م، میکرۆبه کان ده چنه  شوێنێکی 
تری له شمه وه  و زیاتر نه خۆشم ده خه ن.

ئه گه ر فین بکه م 
چی؟ 

ئه گه ر فین بکه یت 
میکرۆبه کان 

ده چنه  ده ره وه  و 
زووتر 

چاک ده بیته وه .
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جەڕەسی نهێنی

نازی هاوڕێم ماوەیەكە 
لێم دووركەوتۆتەوە و 
بۆتە هاوڕێی ژینۆ، كە 
تازە هاتۆتە پۆلەكەمان.

ئێستا دەبێت چی بكەم؟

دەزانی ناز؟ دوێنێ  ژینۆ 
پێی وتم دەفتەری زانست و 
مێژووت لەو وەرگرتووە بۆ 
ئەوەی لەبەر بنووسیتەوە، 

چونكە زیرەك نیت و ناتوانیت 
وانەكە ئامادەبكەیت.

چی ی؟!
ئەوە ڕاست نییە، 
كاری وام نەكردووە؟!

پێویستە بە 
هاوڕێیەتییەكەماندا 

بچینەوە.

بۆچی؟! 
چی ڕووی داوە؟!
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ئای خوایە... بۆچی ئەوەم كرد، 
درۆم لەگەڵ هاوڕێكەم كرد، 
كە زیاتر لەو كچە متمانەم 

پێ  دەكات...

خۆزگە جەڕەسێكی نهێنی دەبوو، 
كاتێك دەستم پیادا دەنا 
دەگەڕامەوە بۆ ڕابردوو، 
هەتاكو ڕەفتارەكانی خۆم 

باش بكەم.

چونكە كاتێك هەستم دەكرد كچێكی تازە 
هاوڕێكەم لێ  دەبات، دەچووم بۆ الی و 
پێشوازیم لێ  دەكرد و دەم كرد بە هاوڕێم.

ئەم كاتەت باش ژینۆ، 
پێخۆشحاڵم بەوەی 
بوویتە هاوڕێمان.

منیش خۆشحاڵم و 
پێم خۆشە هەرسێكمان 
هاوڕێی یەكتر بین.

چاوەڕوانی جەڕەسێكی وەها مەكە، 
چونكە بوونی نییە، لەبری ئەوە لە 

43سەرەتاوە ڕەفتاری خۆت چاك بكە.



ەی ودیلە
دڕند

حەزت لە ڕەنگی سوور 
نییە؟ لەو بڕوایەدام 

ڕەنگی سوور جوانترین 
ڕەنگە. دەڵێی چی 
ئەگەر ڕەنگی سوور 

هەموو لەشتی 
تەنییەوە؟

لەالی سەرەوەی ملت و 
پشتی گوێچكەكانتەوە 
دەست بە ڕەنگكردنی 

تابلۆكە دەكەم، 
ئینجا بە هەموو 

ناوچەكانی دەموچاوتدا 
باڵودەبمەوە و پەل 
دەهاوێژم بۆ هەموو 

ناوچەكانی تری 
پێستت و بۆ ماوەی 

دە ڕۆژ میوانت دەبم. 
سەردانیكردنێكی 

جوان نییە؟
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یارمەتیدەرم بۆ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای لەشت و لەدەستدانی ئیشتیهای 
خواردن و هەوكردنی قوڕگت و كۆكەی توند. خۆت نەكوتی، چونكە ئەوە بێبەشت 

دەكات لە ڕەنگی سوور. كاتێك منداڵێكی تووشبوو دەبینی، لێی نزیكبەرەوە، 
چونكە ئەوە یارمەتیدەرە بۆ گوێزانەوەم بۆ ناو لەشت، بەو شێوەیەش ماڵێكی نوێ  

بەدەستدێنم. ئەوە تاقە ڕێگەی توشبوونە بە من. وا دەكەم لەشی بچووكت 
بۆ ماوەی نزیكەی دوو هەفتە لە جێگەدا بكەوێت. لەم ماوەیەدا هیچ كەسێك 

ناتوانێت ڕێگربێت لەوەی خۆم بگەیەنمە زۆرترین منداڵ.

نیگەران مەبن هاوڕێیان، من گڵۆبینی بەرگریم، وەرگرتنی 
ژەمێك لە من دەتوانێت ببێتە هۆی الوازكردنی ڤایرۆسەكە و 

كەمكردنەوەی دڕندەیی... بانگەوازێك ئاڕاستە گشت 
هاوڕێیان دەكەم، بەتایبەتی ئەوانەی ژەمێك لە منیان 

وەرنەگرتووە، خێرا ژەمێكم لێ  وەربگرن، بۆ ئەوەی ئازار و 
زیانەكانی ئەو ڤایرۆسە دڕندەیە ڕابگرم.

ئامۆژگاریی گشت 
مندااڵن دەكەم، 

كاتی تووشبوون بەم 
ڤایرۆسە پشوو بدەن، 
هەتاكو زوو لە دەست 

ئەو ڤایرۆسە ڕزگاریان 
بێت و نەخۆشییەكە 

نەگوێزنەوە بۆ 
هاوڕێکانی تر.

گڵۆبینی بەرگریكردن

گڵۆبینی بەرگریكردن
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به  چوارده وری زه وییدا! بیابان
 ئایا ڕاسته  که  بیابانی سارد هه یه ؟

بیابان به و شوێنه  ده وترێت، که  هه رگیز بارانی لێ نابارێت. 
هه ندێک بیابان به  لم داپۆشراون، هه ندێکی تریش به  به رد، 
خوێ، یان ته نانه ت به  سه هۆڵ، هه روه ک هه ردوو جه مسه ری 

باکور و باشور. ئه و شوێنانه  نه ک گه رم نین، به ڵکو به سته ڵه کن.

بۆچی له  بیابان 
باران نابارێت؟

له  بیابان باران نابارێت، 
له به رئه وه ی هیچ شێیه ک 

له ناو هه وادا نییه . 
له به رئه وه  هیچ جۆره  هه ورێک 

دروست نابێت. له  هه ندێک 
بیاباندا به  درێژایی چه ندان 
ساڵ باران نابارێت.. له به ر 
نه بوونی هه ور له و شوێنانه  
بۆ پاراستن له  تیشکی خۆر، 

به  ڕۆژ زۆر گه رمه . به  شه ویش 
به هۆی ئه وه ی هه موو گه رمییه که  
به رزده بێته وه ، زۆر ساردده بێت.    

لمی بیابان 
له  کوێوه  دێت؟

زۆر زۆر پێش ئێستا 
له  بیابانه کان، له و شوێنانه ی 

لم هه یه ، ورده  به رد هه یە. 
ئه گه ر به رد زۆر گه رم بکرێت و 

دواییش زۆر به خێرایی ساردبکرێته وه ، 
وردوخاش ده بێت. ئه وه  ئه و جیاوازییه  

زۆره ی پله ی گه رمایه  له  بیابان، 
که  به رد ده هاڕێت و ده یکات به  
پارچه ی زۆر بچوک. بایش زۆر 
له مێژه  ئه و پارچه  هاڕدراوانه ی 

به سه ر یه کدا داوه ، تا له  
ئه نجامدا بوونه ته  لم.
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ئه مه  ڕاسته !
سهحارالهئهفریقاگهورهترین
بیابانیجیهانه،کههێندهی
ڕووبهریئهمریکایهوڕۆژ

بهڕۆژیشلهگهورهبووندایه.
بێگومانئهمهششتێکی
باشنییه.چونکهلهگهڵ

فراوانبوونیداههمووساڵێک
بهشێکلهوزهویانهیدهوروبهری

قوتدهدات،کهئاوهدانن!

بۆچی له  بیابان 
هیچ شتێک ناڕوێت ؟

 هه ندێک جار، له و شوێنانه ی 
که مێک خاکه که ی شێداره، 

هه ندێک ڕووه ک سه رده رده کات، 
به اڵم ئه وانه  ڕووه کی زۆر 
ناوازه ن، وه ک دارخورما، 

کاکتوس)وشترخۆره ( و 
هه ندێک جۆری تایبه ت. 

به شێوه یه کی گشتی هیچ شتێک 
ناتوانێت له  بیاباندا بڕوێت، 

ئه ویش به هۆی بێئاوییه وه ، 
به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا هه ر 

کاتێک که مێک باران ببارێت، 
یه کسه ر به  هه زران گوڵ 

سه ر ده رده کات.  

ده بێت چی بکرێت 
بۆ ئه وه ی له  بیاباندا 

ون نه بین؟
له  بیاباندا هیچ جۆره  

ڕێگاوبان یاخود هێمای هاتوچۆ 
نییه  و ته پۆڵکه  لمییه کانیش 

له  یه ک ده چن! بۆ ئه وه ی 
مرۆڤ ون نه بێت، ده بێت 
له کاتی گه شتدا ڕێبه رێک 

له گه ڵ خۆی ببات، که  به پێی 
خۆر و ئه ستێره کان ڕێگا 

ده دۆزێته وه ، به اڵم ناشبێت 
کۆمپاس)قیبله نوما( 

له بیر بکرێت!
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حەوت جیاوازیی نێوان ئەم دوو وێنەیە بدۆزەرەوە
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    لەو كاتەدا تێكی هەڵبدە، تێكەڵەكە پێویستە بە خەستی1- تایتەكە بكەرە ناو قاپەكەوە و بە هێواشی ئاوی تێ بك،
    بمێنێتەوە.

جانتایەك لە تێكەڵەی ڕەنگ

ئەم یارییە، كە چاالكییەكی پیس و ناڕێك و پەرشوباڵو نییە، 
تاقی بكەرەوە بۆ شارەزابوون لە تێكەڵكردنی ڕەنگەكاندا!

چیتپێویستدەبێت

بۆیە 
1 كوپ تایتی جلشتن

دادەخرێت و جارێكیتر دەكرێتەوە(زەرفی نایلۆن )ئەو جۆرەی  دەمەكەی 

ڕەنگی خۆراكی
قاپێك بۆ تێكەڵكردنی ڕەنگەكان

ئاو
كەوچك

هەنگاوەكانیكاركردن

     هەریەكەیان ڕەنگێكی جیاوازی بۆ زیادبكە.2- تێكەڵەكە بەسەر چەند قاپێكی جیاوازدا دابەشبكە و
     زەرفە نایلۆنەكەوە، پاشان زەرفەكە دابخە.3- بە كەوچك تۆزێك لە دوو ڕەنگی جیاواز بكەرە ناو 
     هەوڵبدە دوو ڕەنگەكە وا تێكەڵببن، كە ببنە ڕەنگی سێیەم.4- بە وریایی تێكەڵە سابوونییەكە باش تێكەڵ بكە و  

5- زەرفی جیاواز بەكاربهێنە بۆ یەكگرتنی هەر ڕەنگێك، 
     كە دروستی دەكەیت.
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یارمەتی ئەو تاکە پێاڵوە بدە بگاتە پێی شازادە
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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