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منجیاوازم هەریەکێکمان 
کارێکی چاک دەکات

مودا: باوکە.
باوک: چاوی باوکە.

مودا: دەزانیت ئەمڕۆ چیم کردووە؟
باوک: نەوەاڵ.

مودا: ژوورەکەی خۆم پاککردەوە و 
ئێستا زۆر دڵگیرە.
باوک: دەستخۆش.

مودی: دایکە.
دایک: چاوی دایکە.

مودی: دەزانیت ئەمڕۆ چیم کردووە.
دایک: نەوەاڵ.

مودی: گوڵم پێشکەش بە نەنکم کرد، 
ئەویش ماچی کردم و شیرینی دامێ.

دایک: دەستخۆش.
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مودا: باوکە.
باوک: چییە؟

مودا: خاتوو ژیانی دراوسیمانم بینی شتی 
زۆری هەڵگرتبوو، منیش یارمەتیم دا، 

ئەویش سوپاسی کردم.
باوک: کارێکی چاکت کردووە.

مودی: دایکە.
دایک: ئازیزەکەم.

مودی: شەنەی پورزام بینی، پێکەوە یاریمان کرد، 
ئینجا هەندێک لە قەڵەم بۆیەکانم 
پێشکەش کرد، چونکە ئەوەی خۆی 

نەبینییەوە بۆ ئەنجامدانی 
وانەکەی قوتابخانەی.
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دایک و باوک: ئافەرین کچە ژیرەکانمان.

مودا و مودی: ئەرکی سەر شانمانە.

دایک و باوک: لەسەر هەمان ڕێباز بەردەوام بن.

مودا و مودی: بێگومان

دایک و باوک: 
ئێمە شانازیتان پێوە دەکەین.

5هەریەکێکمانکارێکیچاکدەکات



بۆچی جلوبەرگی یۆنانییەکان
 زۆر فش و فۆڵ بوو؟

یۆنانییەکان جلوبەرگی سوک و فش و فۆڵیان لەبەر دەکرد، 
کە قوپچە یان زنجیریان پێوە نەبوو. ئەوان تەنیا بااڵپۆشێکی درێژ یان 

کراسێکی سادەیان بە ناوی کیتۆن لەبەردابوو. کیتون لە پارچە قوماشێکی 
چوارگۆشە پێک هاتبوو، کە هەموو لەشیانی دادەپۆشی و 

بە هۆی دوو دەرزی سنجاقەوە بە سەر شانیانەوە ڕایان دەگرت و 
پشتێنێکیشیان لە کەمەریان دەبەست.

*یۆنانییەکانحەزیانلەجلوبەرگی
ڕوونوگوڵگوڵیبوو.زۆربەی

جلوبەرگەکانیشیانخوریوکەتانبوو،
بەاڵمدەوڵەمەندەکانیان

جلوبەرگیئاوریشمیشیانلەبەردەکرد.

*ژنانییۆنانیپڵپڵەوخشڵوزێڕی
زۆریانبەخۆیانەوەدەکرد.ئەوانەی

دەوڵەمەندبوون،دەستەبەند،گەردنبەندو
گوارەیدرێژیئاڵتونوزیویانبەخۆیانەوە

هەڵدەواسی،کەبەهەرجوڵەیەک
زرنگەزرنگیلێوەدەهات.
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خەڵکی یۆنانی کۆن لە کاتی حەمامکردندا 
جلوبەرگەکانیان دادەکەند و دەچوونە ناو 

بەرمیلێکی قووڵەوە. پاشان کۆیلەیەک دەهات و 
ئاوی سارد و شادیبەخشی بە سەردا دەڕشت.

بۆچی پێاڵوی یۆنانییەکان 
زۆر نەرم و شیاو بوو؟

زۆربەی یۆنانییەکان حەزیان دەکرد لەناو ماڵدا پێ خاوس بن، 
بەاڵم لە دەرەوە قاپ قاپەی فێنکی هاوینە، یان جزمەی گەرمی 
زستانەیان لەپێ دەکرد. خۆشترین پێاڵویشیان ئەو پێاڵوانە بوون 

کە بنکەیان ئەستوور بوو و لە تەپەدۆر دروست کرابوو و 
بۆ لەپێکردن نەرم و شیاو بوو، بە تایبەت بۆ پیادەڕەوی 

بە سەر زەوی بەردەاڵندا زۆر گونجاو بوو.

*خەڵکییۆنانبۆخۆپاراستنلەهەتاوی
گەرمیهاوین،کاڵویلێوداریپانیانلەسەر

دەکرد.ئەمکاڵوەبەحەسیرچنرابوو.

کێ لەناو بەرمیلدا 
حەمامی دەکرد؟
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بەدواداچوون
جانتای گەشتکردن

ئەوە چی دەکەیت کین؟ جانتای گەشتکردن؟ نیازی گەشتکردنت هەیە؟

بەڵێ، ئەم جارە گەشت دەکەم بۆ شوێنێک، 
کە زۆر حەزم کردووە سەردانی بکەم، 
ئەویش جوانترین تاڤگەکانی دنیایە، 

تاڤگەکانی نیاگارا.

ئەوە دەکەوێتە چ شوێنێکی دنیا؟

دەکەوێتە سەر ڕووباری نیاگارا 
لە ئەمریکای باکوور و درێژییەکەی ٥٤کم 
دەبێت و دوو دەریاچەی ئیری لە باشوور و 
ئونتاریۆ لە باکوور پێکەوە دەبەستێتەوە.

تاڤگە مانای چییە؟

ئاوێکە لە بەرزاییەوە دەکەوێتە خوارەوە و دیمەنی زۆر 
جوان و سەرنجڕاکێشە.

جگە لە دیمەنە جوانەکەی چ سوودێکی هەیە؟

بێگومان، بە هۆیەوە وزەی کارەبا 
بەرهەم دەهێنرێت، کە سوودی زۆرە 

بۆ هەمووان.
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مادام باسی ئاو دەکەین، پرسیارێکی سەیرت لێ دەکەم: 
چۆن ڕووبار و دەریاچەکان پڕدەبن لە ئاو؟

بە هۆی کانییەکان و بارانبارینەوە. وەک دەزانن، 
کاتێک ئاو لە دەریا و ئۆقیانووسەکانەوە دەبێت 

بە هەڵم و دەچێتە ئاسمان و هەور پێک دەهێنێ، 
دەرفەتی بارانبارین دەڕەخسیت. ئینجا ئاو لە ژێر 
زەویی هەندێک ناوچەدا کۆدەبێتەوە و بە شێوەی 

کانی دێتە دەرەوە.

دڵۆپی ئاو لە چی پێک دێ؟
لە شلەمەنییەکی ڕوونی بێ بۆن و تام و ڕەنگ، 
کە پێک دیت لە دوو ئەتۆم هایدرۆجین و یەک 
ئەتۆم ئۆکسجین. ئاو ڕێژەیەکی زۆری گۆی زەوی 
پێک دەهێنێت، ئەگەر ئەو نەبووایە ژیان سەخت 

دەبوو، لەبەر ئەوەی مرۆڤ و ڕووەک و گیانلەبەران 
ناتوانن بەبێ ئاو بژین.

ئێستاش هاوڕێیان کاتی گەشتەکەم هاتووە و دەبێت بچم بۆ 
فڕۆکەخانە، لەوێش وێنەی جوانتان بۆ دەگرم. بە هیوای دیدار.

یادەوەرییەکانینیاگارا

جوانترین بیرەوەرییەکان ئەو وێنانەی تاڤگەکانی نیاگارا بوو. 
ئەم وێنەیەی خوارەوە یەکێکە لەوانە، بەاڵم پاش شتنەوە و 

بەدەستهێنانی دوو دانە دەرکەوت حەوت جیاوازی لەنێوانیاندا هەیە، 
دەتوانیت ئەو جیاوازییانە بدۆزیتەوە؟
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ئەفسانە

پادشایگوێدرێژ
نووسینی:لسلیسیننیگاری:مایککوردۆن

بۆفارسی:عەلیمحەمەدسادات
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ڕۆژێكلەڕۆژان،پادشایەكهەبووكەهەمیشەنهێنییەكی
هەبوو.لەژێرتاجەكەیپادشادادووگوێیدرێژهەبوون!

پادشالەنهێنیەكەیزۆرشەرمەزاردەبوو.ئەونەیدەتوانی
نهێنییەكەیتەنانەتبەباشترینهاوڕێكەشی)سیدنی(بڵێت.

تەنهاكەسێككەنهێنیەكەیدەزانی،
سەرتاشەکەیبووكەمووەكانیقژیبۆكورتدەكردەوە.

پادشاهەرمانگەوجارێكمووەكانیكورتدەكردەوە.
هەرجارێكسەرتاشێكینوێدەهاتەكۆشكەوە،

کاتێکپادشاتاجەكەیالدەبرد،تووشیهەناسەبڕكێدەبوو.

ئەوكاتەیتەواودەبوولەكورتكردنەوەی
مووەكان،پادشاسەرتاشەبێچارەكەی

دەخستەزیندانەوە،تانهێنییەكەیئاشكرانەبێت.
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ئەممانگەنۆرەی)میگ(بوو.ئەولەبەرئەوەیكۆمەڵێك
هاوڕێیهەبووموویپادشایانكورتكردبووەوەو

دیارنەمابوون،نیگەرانبوو.

)میگ(ئەوكاتەیگوێیەكانیپادشایبینی،تووشیسەرسوڕمان
بوو،بەاڵمهیچینەوت.وایگەورەمچەندەموویەكیجوانتان
بەسەرەوەیە!ئەوبەخێراییشانەومقەستەكەیدەرهێنا

تادەستبكاتبەكارەكەی.

)میگ(سەرتاشێكیزۆرباشبوو،بەاڵمهەرئەوكاتەی
كارەكەیتەواوكرد،پادشاپاسەوانەكەیبانگكرد:

بیخەنەزیندانەوە.

)میگ(وتی:»زیندان!حەزتلەمۆدێلیقژەكەتنییە؟
تكاتلێدەكەممەمخەرەزیندانەوە.
دایكمنەخۆشەوپێویستیبەمنە.«

پادشابیریدایكیخۆیكەوتەوە.
لەوانەیەئەگەرئەمكچەهەژارەبخاتەزیندانەوەو

دایكیدۆخیتێكبچێت،شێتگیربێت.

پادشاهیچخۆشحاڵنەبووبەزیندانیكردنیكەس،
بەاڵمناچاربووئەمنهێنیەبپارێزێتوبیشارێتەوە.

پادشابەخێراییپرسی:»ئایابەڵێندەدەیت
كەهیچكاتێکشتێكدەربارەیگوێیەكانم

بەكەسنەڵێیت؟«

)میگ(خۆیخستەبەرپێیەكانیپادشاووتی:
-بەڵێندەدەم!بەڵێندەدەم!ئەگەرتۆمۆڵەتی
ڕۆیشتنمپێبدەیت،بەهیچكەسێكناڵێم.«
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)میگ(ئەوشەوەلەسەرتەختەخەوەكەیتەنهادەیتوانی
بیرلەیەكشتبكاتەوە:»گوێیەكانیپادشائاژەڵین!

گوێیەكانیپادشائاژەڵین!«

ئەفسانە
ئەمەنهێنیەكیسەرسوڕهێنەریگەمژانەیگەورەبوو،
كە)میگ(دەیتوانیبەسادەییبەهەمووانبڵێت.

ئەگەربەكەسێكنەڵێم
تێكدەچم!

)میگ(لەكۆتاییدابیریكردەوە.پادشاناچاریكرد
بەڵێنبدات،كەئەمنهێنیەبەكەسنەڵێت،
هەرلەبەرئەوەبەهیچكەسێكینەدەوت،
بەاڵمخۆدەیتوانیبەدرەختەكانبڵێت!

ئیتر)میگ(نەیدەتوانیئارامبگرێت،بەهەمانجلە
خەوەكانیەوەبەرەودارستانەكەڕۆیشت.

كاتێکگەیشتەیەكەمیندرەختكەوتەورتەورتكردن.

پادشاگوێی
ئاژەڵیهەیە!

)میگ(لەناكاوهەستێكیباشتریبۆهات.
ئەونهێنیەكەیدركاندبووبەبێئەوەیهیچكەسبزانێت.

چەندهەفتەدواترداربڕێكهاتەدارستانەكەو
چەنددرەختێكیبڕییەوەوبردنی،
یەكێكلەوانەدرەختەكەی)میگ(بوو.

ئەمەلەوانەیەكێشەنەبێت،بەاڵمدرەختەكەدەكرێتە
تەختەوتەختەكەشدەفرۆشرێتبەكەسێك

كەهارپدروستدەكات.

بەزووییپادشاكۆنسێرتێكیسازكرد.
هەمووتامەزرۆبوونتاگوێلەئەستێرەی

كۆنسێرتەكە)هێلینا(بگرنبەهارپەنوێیەكەیەوە.
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بەاڵمهەرلەگەڵئەوەی)هێلینا(سیمەكانیڕاكێشا،
بەرزتریندەنگهاتەدەرەوە.
پادشاگوێیئاژەڵیهەیە...
پادشاگوێیئاژەڵیهەیە...

پادشاتووڕەبوو.لەتەختیپادشاییەكەی
هاتەخوارەوە.بەسەر)میگ(داقیژاندی:

-تۆنهێنییەكەتدرکاندووە!

)سیدنی(باشترینهاوڕێیپادشاهاتووتی:
-مەبەستتگوێیەكانە؟ئەوانەنهێنینین.

ئێمەهەمووماندەزانین.
پادشاپرسی:»دەتزانیوپێتنەدەوتم؟«

سیدنیوتی:»ئەڵبەتەنا!هیچئیمپراتۆرییەتێكی
ترپادشایەكیانبەمتایبەتمەندییەنییە.«

بەوجۆرەهەرئەوڕۆژەهەمووسەرتاشەكانی
لەزیندانئازادكرد.

پادشافێریئەوەبووگوێیەكانی،
هەربەوجۆرەیهەنخۆشبوێن.
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فەرمانێک .. گەڕانێک

بەر چاوتان، تا شتی سەرنجراکێشی ئەم جیهانە بەدی بکەن و وەک میکرۆبەکان. بەو جۆرە ئەو شتانە بە سەدان جار گەورەکراوی دەخەینە ئەو شتە بچووکانە ببینین، کە بە چاوی ئاسایی نابینرین، ناو تاقیگەکانین، چونکە چاومان زۆر تیژە و دەتوانین خێزانەکەمتان هەبێت... ئێمە بەناوبانگەکانی بواری زانست و پزیشکی و توێژینەوەکانی ئەگەر یەکێکیت لەوانەی زانستیان خۆش دەویت، ئەوا دەبێت یەکێک لە ئەندامانی 
بدۆزنــەوە.
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ەر یەکەمین کەس بوو ساڵی 1٥90 
جانست

کردەوە، گالیلۆش 
ە دروستکردنم 

بیری ل

لە ئێمەی دروست کرد 
ساڵی 1610 یەکێک 

زەکان، دواتر 
لە چاوی مەگە

بۆ کۆڵینەوە 

هۆی منەوە توانی بزانێت 
ڕۆبەرت هۆڵ بە 

ە چەندین بەشی بچووکی  
کە فلین پێک دێت ل

شێوەی شانەکانی هەنگ و 
هاو

نان شانەکان. 
ناوی 

جۆر لە من دەست دەکەوێت، 
ئێستا زۆر 

ەوانە ئەلکترۆنی.
ل

1. چاوم هەیە، مەبەستم لینزێکە لە سەر سەرم.

٢. لە بەشی هەرە خوارەوەم سێ لینز هەیە کە هێزی 
بینینیان جیاوازە.

٣. دوو دووگمەم هەیە، یەکێکیان بۆ گەورەکردنی 
دیمەنەکە و ئەوی دیکەش بۆ 

ڕوونکردنەوەی دیمەنەکە.

٤. مێزێک یان شانۆیەک لە شوشە دروست کراوە و 
ئەو شتەی لەسەر دادەنرێت کە پشکنینی 

بۆ دەکرێت.

من سوودبەخشم بۆ مرۆڤایەتی، چونکە بە هۆی 
منەوە زۆر شت دۆزراوەتەوە کە نەدەکرا بە چاو 

بدۆزرینەوە. ناوم لە 10 پیت پێکهاتووە و بەپیتی م 
دەست پێ دەکات. لە تاقیگەکان بە دوامدا بگەڕێ، 

کاتێک زانیت چییە، بە ناونیشــانی 
ئەلکترۆنی گۆڤارەکە بۆمانی ڕەوانە بکە، 

   تا دیارییەک بەدەست بهینیت.
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یەکەمین
هەنگاو

بەشەکانی دیکەی بە قۆپچە، یان تەرەقە، یاخود فیلکرۆ بێگومان لە قوماش پێک هاتووە و بە دەزوو دووراوە و بکە... لە چی پێک هاتووە؟پێش ئەوەی لە ماڵەوە بچیتە دەرەوە سەیری جلوبەرگەکەت 
پێکەوە دەبەسترێن...!!

 کە لە 
ەستکردە

ێنێکی د
ەوە نووس

کرۆ پێک
فیل

نکە لە 
 بەکاردێت، چو

اندا زۆر
 ڕۆژانەم

ژیانی

وەرزشدا 
ەلوپەلی 

جانتا و ک
 پێاڵو و 

نی پۆشاک و
دروستکرد

مسترال 
ڵی، کە 

ەیە کاتێک خەم
ەم بیرۆک

بەکاردێت. ئ

ەردەبرد.
انی ئەلب بەس

ەر چیاک
تی لە س

وەی گەش
ۆژانە ما

ڕ
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ەیەکی 
رد ژمار

ەوەی ک
چاوی ئ

لەوێ ڕە

وەی دڕک 
سەر شێ

شتی لە
وی سرو

زۆر تۆ

ووسا، 
ەوە دەن

گەکانی
جلوبەر

بە 

ا جۆریک 
یاری د

اکە بر
ئەوس

هەشت 
ت، ئەوەش 

ست بکا
زگە درو

ل

ەنجام 
 و سەر

خایاند
ساڵی 

ناوەکەش 
 کرد. 

دروست
لکرۆی 

فی

سیەوە 
 فەڕەن

 وشەی
لە دوو

 velours :وە
هێنجرا

هەڵ

 crochel یفە و
نای قە

کە ما

 گیرە.
واتە

یەکەمین فیلکرۆ کە داهێنرا پێک هاتبوو لە دوو پارچە 

نایلۆن، کە یەکێکیان هەزاران گیرەی زۆر وردی پێوە بوو، 

ئەوی دیکەش هەزاران ڕێشاڵی ورد، کاتێک ئەو دووانە 

سەخت دەبوو.پێکەوە دەنران، پێکەوە دەنووسان و لێک جیاکردنەوەیان 

ئەمە داهێنانێکی سەرنجڕاکێشە و بە خێرایی خۆی خزانە 

ناو دنیای پۆشاک و کەلوپەلە وەرزشی و پزیشکییەکانەوە، 

هەروەها لە دروستکردنی فڕۆکە و ئوتومبیلیشدا بەکارهێنرا. 

ئەمەش دیارییەکی جوانی سروشت بوو بۆ مرۆڤ.
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درەختێكهەبوو،كەهێشتالەقۆناغیمنداڵیخۆیدابوو.هێشتاوەك)نینی(مابووەوە.
هێشتاكەددانینەبوو.ڕۆژێكدایكیهەتاویكردبووەژێرپیاڵەوە،بەكەوچكیچاخۆریهەتاوی

لەتلەتكردوكردیبەدەمی)نینی(یەوە.
)نینی(مەمكەمژەخونچەییەكەیخۆیكردبووبەیەكێكلەلقەكانیەوەوبەگاگۆڵكێلەسەرگژوگیاكەدەڕۆیشت.

دایەدرەختوتی:»دەمەكەتبكەرەوە)نینی(گیان.ئەمەیەكدانەكەوچكیترلەهەتاوە
تەواویبكە.«

)نینی(لەسەرگژوگیایەكەدانیشتبووگوێیلەدەنگیدایكیگرتبوو.
دایەدرەختوتی:»دەمەكەتبكەرەوە)نینی(گیان.گەورەگەورەدەبیتسمۆرەكاندێنەسكتەوەوهێالنە

دروستدەكەن.باشەوایە؟«
)نینی(دەمەبچووكەدارەكەیكردەوە.هەرلەوكاتەداباڵندەیەكیسپی،كەلەگەڵهاوڕێكانیدا

چاوشاركێیدەكرد،خۆیڕاوەشاندولەناودەمی)نینی(خۆیشاردەوە.
كەوچكێكیچاییخۆریهەتاویشكەوتەسەرڕوویباڵندەسپییەكە.)نینی(دەمیداخستو
باڵندەسپییەكەبووەپاروویەكیخۆشوڕۆیشتەسكی)نینی(یەوە.)نینی(دەمیلستەوەو

وتی:»ئائائائام.بەتامبوو.ئیترگەورەگەورەدەبم.سمۆرەكاندێنەناوسكمو
النەدروستدەكەن.«

كەشەوهات،هەموودرەختوگەاڵكانیان،هەمووگژوگیاوالسكەكانیان،خەواڵووبوون.
باوێشكیاندەداوخەوتن.هەمووجێیەكبێدەنگبوو.

)نینی(لەناوسكیداگوێیلەدەنگیقاڕەقاڕبوو.بەخەیاڵیخۆیوایزانیكەبرسییەتی.
ڕەگەبچووكەكانیكردەناوگڵەكەوە،شووشەیەكئاویهەڵگرتوكردییەسكیەوەوڕاكشا،

بەاڵمدووبارەلەناوسكیداگوێیلەدەنگیقاڕەقاڕبووەوە.
قاڕ....قاڕ....

)نینی(سەیرێكیسكیكردووتی:»هێی؟بۆچیقاڕەقاڕدەكەیت؟«
باڵندەسپییەكەوتی:»منم،باڵندەیسپی.لێرەملەناوسكیتۆدا.«

)نینی(وتی:»تۆچیتدەوێتلەسكیمندا؟«
باڵندەسپییەكەوتی:»بەگیانیدایكمهیچمناوێت.هاتمخۆمبشارمەوە،تۆمنتقووتدا.«

)نینی(وتی:»زۆرباشەئیتروەرەدەرەوە،منچكارێكتبۆبكەم؟«

درەختی
بێددانو
مەمكەمژەیخونچەیی

نووسینی:سەیدنویدسەیدئەکبەرنیگاری:ئامینەئەربابونلەفارسییەوە:هیو
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باڵندەسپییەكەوتی:»ئاخرناتوانم.لەناوسكتدائاوهەیە.
باڵەكانمتەڕدەبن.«

)نینی(وتی:»زۆرباشەبمێنەرەوەكەوشكبوویتەوە
دووبارەوەرەدەرەوە،مننازانمچیتبۆبكەم؟«

باڵندەسپییەكەوتی:»بفڕەومنببەرەوەبۆماڵەوە.«
)نینی(وتی:»مننازانمبفڕم.باڵملەكوێبووتاپێیبفڕم؟

چكارێكبكەم؟«
باڵندەسپییەكەوتی:»ئەوهەمووباڵەسەوزەبچووكەتهەیە.

منكەلەدووانزیاترمنییە،بەاڵمدەتوانمبفڕم.«
)نینی(وتی:»ئەوانەباڵنینئەیباڵندە.

ئەوەیئێمەهەمانەگەاڵیە.پێمبڵێچیبكەم؟«
باڵندەسپییەكەوتی:»جیاوازیچییە؟بیانجوڵێنەو

ئیتردەتوانیتبفڕیت.«
)نینی(وتی:»مەگەرماڵتانلەكوێیە؟ئیترسبەینێبڕۆ.«

باڵندەسپییەكەوتی:»نابێت.دایكمدڵیبۆهەزارڕێدەڕوات.بفڕەوبڕۆئیتر.باشە)نینی(؟«
)نینی(وتی:»مەگەرماڵتانلەكوێیە؟«

باڵندەسپییەكەوتی:»لەسەرمانگ.گەاڵكانتبجووڵێنەوبڕۆبەرەوئاسمان.بفڕەوبڕۆتامانگ.باشە؟«
)نینی(لەسەرتەپۆلكەیەكدانیشت.هێشتاڕێگاڕۆیشتنیشینەدەزانی.

مەمكەمژەخونچەییەكەیخستەدەمیەوەوڕۆیشت.ئەوكاتەشگەاڵكانیدەجواڵندولەناوبادا
شەققەیلێدەدا.

خێراخێرادەفڕی.فڕیفڕیلەناوئاسمانیتاریكداونبوو.باڵندەسپییەكەیگەیاندەوەماڵەكەی
لەسەرمانگوئەستێرەیەكیشیلەگەڵخۆیهێنایەوە.نزیكیبەیانیبوو،كەگەڕایەوەالیدایكی.
لەسەرگژوگیاكەلێیڕاكشا،ئەستێرەكەیكردبەلقەكانیەوەوخەوت،هەروەكهەمووشەوەكانیتر،

خەویسمۆرەسپییەكانیبینی،كەلەناوسكیداالنەدروستدەكەن.
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ڕۆژێكگوڵەسوورەكەیناوباخچەبچووكەكەبانگیكرد:»هێی!هەمووتانكۆببنەوە!كارمپێتانە!«
هەمووپێكهاتەكانیباخچەكەبەمووشەمووشلەدەوریگوڵەسوورەكەكۆبوونەوە.گوڵەسوورەكەوتی:
-منسەرۆكیئەمباخچەیەم،چونكەئەگەرمننەبم،ئێرەئیترباخچەنییە،تەنهاپارچەیەكەلەخاك."

هەموویانبەسەرسوڕمانەوەسەیرێكییەكتریانكرد،بەاڵمهیچیاننەوت.گوڵیسووربەردەوامبوو:
-لەمڕۆبەدواوەهەركەسێكبەكەڵكیمننەیەت،دەبێتلێرەبڕوات.تێگەیشتن؟"

هەموویانبەچرپەچرپخۆیاندوورخستەوە.گوڵیسوورهاواریكرد:
-بۆكوێدەڕۆنبێمۆڵەت؟یەكەیەكەبێنوبڵێنبەكەڵكیچیدێن،زوووەرنبتانبینم!"

سەرەتاپەپوولەهاتەپێشەوە.لەسەریەكێكلەپەڕەكانیگوڵەسوورەكەنیشتەوەووتی:
-منزۆرجوانموباخچەكەجوانتردەكەم.دڵتدێتمنبخەیتەدەرەوەیباخچەكە؟
گوڵیسوورپەڕەكانیجوواڵندەوەووتی:»زۆرباشە،بمێنەرەوە.نەفەریدواتر!«

هەنگبەدەوریگوڵەكەداسووڕایەوەووتی:»من....ویزەویزدەكەم،بۆئەوەیتاقەتتنەڕوات.«
گوڵیسووربەخێراییوتی:»زۆرباشەبمێنەرەوە!«

مێشدایلەشەققەیباڵووتی:»منیشویزویزەتبۆدەكەم،تالەویزویزەیهەنگبێزارنەبیت.«
جاڵجاڵۆكەداوێكیالبردووتی:»منمێشوولەكانڕاودەكەم،بۆئەوەیئازارتنەدەن.«

یەكێكلەمێروولەكانهاتەپێشەوەووتی:»ئێمەشباخچەكەبەپاكیڕادەگرین.«
لوولپێچشاخەكانیجوواڵندەوەووتی:»منیشلەدەوریباخچەكەدەسوڕێمەوەوپاسەوانیدەكەم.«

چەندساتێكبێدەنگبوو.گووڵیسوورپرسی:»تەواوبوون،كەسنەماوە؟«
كرمیزەویهاتەپێشەوەووتی:»بۆچی،منیشماوم،بەاڵمنازانمچیبڵێم.بەدڵنیاییەوەبەكەڵكیشتێكدێم،بەاڵمنازانمچییە«.

گوڵیسوورتووڕەبوو.هاواریكرد:»منلەناوباخچەكەمدامشەخۆرمناوێت.كەواتەلێرەبڕۆ!هەرئێستا!«
كرمیزەویشانیهەڵتەكاندوسەریبەرزكردەوەوئارامئارامدووركەوتەوە.لوولپێچبەشاخەهەستیارەكانیەوەماڵئاواییلێ

كرد.پەپوولەوهەنگومێشوجاڵجاڵۆكەومێروولەكانئەوەندەدەستیانبۆڕاوەشاندتاتەواودووركەوتەوەودیارنەما.
ڕۆژەكانیدواترهیچكاملەهاوڕێیانیباخچەكەنزیكیگوڵیسوورنەبوونەوە.گوڵیسووریشهیچبەڕوویخۆینەهێنا،

بەاڵمبەیانیڕۆژێكپەڕەكانیبەناڵەوهاواركەوتن.ئاخوهاواریانكردووتی:
-ئێستادۆخمهیچباشنییە.خەتایئەوكرمەزەوییەبێخێرەیە!

پەپوولەلەدوورەوەهاواریكرد:»كەئێستاكرمیزەوییتكردوەتەدەرەوە!دەتەوێتچیبڵێیت؟«
گوڵیسووروتی:»ئەوكاتەیكرمیزەویلێرەبوو،خاكەكەیهەڵدەوەشاندوئۆكسجینیدەگەیاندەڕەگەكانم،

بەاڵمئێستاواخەریكەڕەگەكانمكپدەبن،بۆچیهێشتتبڕوات؟خێرابڕۆنبەشوێنیدا!«
بەاڵمهیچكەسلەجێیخۆینەجوواڵ.گوڵیسووروتی:»ئەمەفەرمانیمنە!«

دیسانەوەهیچكەسگوێیلەقسەكانینەگرت.گوڵیسوورچەندساتێكبێدەنگبوو،دواتربەئەسپاییوچپەوتی:
-بەڵێندەدەمكەئیترزۆرتانلێنەكەم!

هەرلەوكاتەداهەموولەدەوریكۆبوونەوەوبەیەكدەنگپرسیان:»چیتوت؟«
گوڵیسووربەڵێنەكەیدووبارەكردەوە.هەمووبەیەكەوەكەوتنەچپەچپوهەریەكێكبەرەوالیەكڕۆیشت.

هەربەمجۆرە!
نووسینی:کلەرژوبرتنیگار:مریەممەحمودیلەفارسییەوە:محەمەدئەحمەد
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چەندكاتژمێرێكدواتركرمیزەوی
گەڕایەوە.نزیكیگوڵیسووربووەوەو

وتی:
-هەربەمجۆرە!كەواتەسوودیمن

ئەمەبوو!
گوڵیسووربەناڕەحەتیوتی:

-ئێستائیترخۆتشیرینمەكە!
خێرابڕۆزەوییەكەهەڵبوەشێنە!

كرمیزەویپێكەنیووتی:
-مەگەربەڵێنتنەداوەكەئیترفەرمان

دەرنەكەیت؟
گوڵیسوورسەریداخستوبەئارامی

وتی:»تكایە!«
كرمیزەویشبەخۆشحاڵیەوەسەرقاڵی

هەڵوەشاندنیخاكەكەبوو.
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پۆکۆیۆ

زوومانیا
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سەالمەتیت

            ڕێگەگرتن لە ئاگرکەوتنەوە یەکێکە لە کارەکانی 
سەالمەتی کە بایەخێکی زۆری هەیە، چونکە ئاگر هەموو شتێک 
لەسەر ڕێگەی خۆی دەسوتێنێ و زیانی گەورە لە ماڵ و موڵکی 

خەڵک دەدات، بەاڵم لە هەموو ئەوانە مەترسیدارتر ئەو 
برین و تێکچوونەی جەستەیە کە بەهۆی ئاگرکەوتنەوەوە 

سەرهەڵدەدات.

ئاگرکەوتنەوە زیانی جەستەیی زۆری هەیە، 
بەاڵم مەترسیدارترتینیان ئەمانەی الی خوارەوەیە:

1ـ هەڵمژینی گازی ئاگرکەوتنەوە، کە دەشێت ببێتە هۆی 
گیان لەدەستدان، چونکە توانای بەدەستهێنانی ئۆکسجین 

لەالیەن لەشەوە کەم دەکاتەوە، کە پێویستە بۆ بەڕێوەچوونی 
کارە ژیانییەکان.

٢ـ گەرمیی ئاگرکەوتنەوەکە دەبێتە هۆی سووتانی زۆر ئازربەخش و 
شێوانی جەستە. لەوانەش مەترسیدارتر دەشێت ببێتە هۆی مردن.

هەڵمژینی گازی ئاگرکەوتنەوە
ئەگەرچی ئامانجی بەردەوام و هەمیشەیی ئێمە 

ڕێگەگرتنە لە ئاگرکەوتنەوە، بەاڵم پێویستە بزانین چۆن 
فریاکەوتنی سەرەتاییە بۆ ئەوانە ئەنجام دەدەین کە 

دووچاری ئاگارکەوتنەوە بوون. لێرەشدا ماوەی هەڵمژینی 
گازی ئاگرکەوتنەوە لەالیەن کەسێکەوە کاریگەریی لەسەر 

جۆری چارەسەرکردنەکە هەیە و پێویستە ئۆکسجینی 
دەستەبەربکرێت. ئاسەوارەکانی هەڵمژینی گازی 

ئاگرکەوتنەوە بریتیە لە:
1ـ سەختیی هەناسەدان.

٢ـ بوورانەوە.
٣ـ ڕاوەستانی هەناسەدان.

٤ـ ڕاوەستانی دڵ.
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هەنگاوە سەرەتاییەکانی فریاکەتنی گاز هەڵمژین بریتین لەمانە:
1ـ گوێزانەوەی کەسەکە بۆ شوێنێک کە هەوای پاکی پێویستی لێ بێت.

٢ـ ئەگەر کەسەکە بوورابووە، دەستوبرد دڵ لێدان و هەنەسەدان کۆنترۆڵ بکرێت.
٣ـ کاتێک دڵ لە لێدان کەوتبوو، دەستوبرد پڕۆسەی دڵ بزواندن و هەناسەدانی دەستکرد ئەنجام بدرێت.

٤ـ ئەگەر کەسەکە هۆشی بەخۆوە بوو، ڕابکشێ و بڕی پێویست ئۆکسجین وەربگرێت.
٥ـ چەند دەکرێت دڵنیایی و ئارامی بدرێتە کەسەکە.

6ـ لەو ماوەیەدا و هەتاکو کاتی گەیشتنی تیمی پزیشکی هیچ خواردنێک بە کەسەکە نەدرێت.
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چەند هونەرێکی سەرسوڕهێنەر!!
چەند باخچەیەک لە کێک

ئایا باوەڕ دەکەیت ئەم کێکە 
ڕاستەقینەیە و گوڵەکانی 
ڕازاندنەوە بۆ خواردنن؟
سەرنجڕاکێشتر ئەوەیە 

کە ژنێکی تەمەن هەشتا و 
دوو ساڵ دروستی کردووە 
بە ناوی سیلڤیا واینستۆک.

ئەو زیاتر لە سی ساڵە لەم بوارەدا کاردەکات و بە دروستکردنی کێکی هاوسەرگیری بەناوبانگە و 
زۆرێک لە کەسانی ناودار و ئەستێرەکان بۆ ئاهەنگەکانیان پەنای بۆ دەبەن.

هونەری 
سەوزە و میوە

چەند شێوەیەکی پێکەنیناوی و سەرنجڕاکێش 
لەالیەن هونەرمەندی بەڕازیلی فانیسا دولیب ەوە 

دروستکراوە، بە بەکارهێنانی میوە و سەوزە. کارەکانی سەرنجی زۆر 
کەسیان ڕاکێشاوە. لێرەدا شێوەیەکی وەک ژیژشک دەبینین کە لە باینجان و 

کەرتەشی دروست کراوە، هەروەها چەند ماسییەک کە لە سەوزەی 
ناوچەی هێڵی کەمەربەندی جیهان دروست کراون.
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لە کاتێکی دیاریکراوی هەموو ساڵێکدا هونەرمەندان ناوچەی ڕیڤێرا لە فەڕەنسا 

بە ڕەنگی زەرد و پرتەقاڵی دەڕازێننەوە، ئەوەش لە کەڕنەڤاڵی مزرەمەنیدا. 

لەم بۆنەیەدا هونەرمەندان شێوەی وەک تەالر، قەاڵ، گوڵ و تاوەر بە پرتەقاڵ و لیمو 

دروست دەکەن، بەم هۆیەشەوە سااڵنە گەشتیاری زۆر ڕوودەکەنە ئەم شارە.

داهێنان بە میزەڵدان )پەپفک(

میزەڵدانی هەمەڕەنگ زۆر جواننو 
دیمەنیان ئارامبەخشە، 

بۆ ڕازاندنەوەی ئاهەنگ و 
بۆنەکان بەکاردەهێنرێن. 

بە تێپەڕبوونی کات هونەرمەندان 
توانیان شێوەی جۆراوجۆر 
لە میزەڵدان دروست بکەن.

کەڕنەڤاڵی مزرەمەنی
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منچۆلەكەم
خۆشحاڵم بە ناسینت!

من مرۆڤەكانم خۆش دەوێت.
هەر لەبەر ئەوەیە زۆر بە ئاسانی لە شارەكاندا دەژیم. 

من لە كوونە بچووكەكانی دیوارەكان، 
یان لە ژێر بنمیچەكاندا هێالنە دروست دەكەم.

ئەو ڕۆژانەی كە خۆمم ناسی!
  ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم من چۆلەكەیەكی ماڵیم و 

لەو شوێنە دەژیم، كە مرۆڤەكانی لێیە. لە كۆندا دەندوكم دەدا 
لەو تۆوانەی لە ئالیكی ئەسپەكان دەڕژانە سەر جادەكان.

ئێستا ئیتر هەرچیم دەست بكەوێت دەی خۆم،
وەك پاشماوەی خۆراك و تەنانەت وردە نانیش. 28



ئەمە ناسنامەی منە.

 واژۆی من

passerdomestics:ناویالتینی
ناویگشتی:چۆلەكەیماڵی

ن:گژوگیایەكانیبەشیخۆرهەاڵتلەخۆرهەاڵتی
شوێنیلەدایكبوو

ناوەڕاست)توركیا،عێراقو..(


ناونیشان:ئەورووپاوبەشەكانیتریدنیا.
درێژیتەمەن:13ساڵ

اك:هەرجۆرەتۆووخۆراكیزیادەوپاشماوە.
خۆر

ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم كە من بچكۆلەم، بەاڵم شەرمەزار نیم.
2٩من خووم گرتووە بە ژیان لە تەنیشت مرۆڤەكانەوە.



من عاشقی فوارەم!
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم كە ئەو فوارانەی لە شارەكەدا بۆ جوانی 

دانراون، بۆ من زۆر گونجاون. من تا ئەو كاتەی نانی وشك دەخۆم،
بۆ قووتدانی پێویستم بە ئاوە. من ئاو لەو فوارانەوە دەخۆمەوە.

ژیان لە چێشتخانەكاندا
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم من زۆر بچووكم و هەر كارێك 

كە باوكم و دایكم دەیكەن، منیش ئەنجامی دەدەم،
بەاڵم هێشتا بۆ فڕین بە ناو مێزەكان و خۆراك پەیداكردن،زۆرم ماوە.

باشتر وایە چاوەڕێی ئەوان بكەم، تا خواردنم بۆ بهێنن.
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چاودێریكردن
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم كە باوكم وەك كامێرایەكی شاراوە، 

لەسەرەوە چاودێری دەكات. دەنگی جیكە جیكی ئەو 
لەو بۆری ئاوەوە پێچی دەخوارد و دەچووە سەرەوە.

پێكەوەبوون
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم كە حەز ناكەم بە تەنها بم. من و هاوڕێكانم لە كۆمەڵەی بچووكی 10 تا 1٥ 

دانەیی پێكەوە دەژین. ئێمە دڵنیاین لەوەی كە بە نزیك بوونەوە دەتوانین هەمیشە یەكتری ببینین، 

یا گوێمان لە دەنگی یەكتری بێت. ئێمە پێكەوە دەچینە گەڕان و لە نزیك یەكتریشەوە دەخەوین.
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كاتی خۆشتن
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم كە خۆخستنە ناو گڵ و 

دواتر خۆخستنە ناو چاڵە ئاو پەڕەكانم 
پاك دەكاتەوە.من پێویستە پەڕەكانم بۆ فڕین 
لە دۆخێكی باشدا بن و جەستەشم لە هەر 
ڕۆژێك لەوە تێگەیشتم، ئەو كاتەی باڵەكانم دەكەمەوە، بە جووڵەی سەرەو من هیچ كاتێك دوور ناڕۆمهەوا و پلەی گەرمایەكی گونجاودا بپارێزم.

كۆچ ناكەم. من تەنها چەند كیلۆمەترێك لە هێالنەكەم دوور دەكەومەوە.دەمێنمەوە، واتە هەموو ژیانم هەر لەو شوێنەدا دەبم و بۆ هیچ شوێنێك خوار دەڕۆم. من بۆ شوێنی دوور نافڕم و لەو شوێنەی خۆم بە وەستاویی 
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ئاگاداربە، ئۆتۆمبیل!
ئەوەی   لەگەڵ  تێگەیشتم،  لەوە  ڕۆژێك 
ڕاوچی  دا  شارەكان  لە  چۆلەكەكان  ئێمەی 
شێوەیەكی  بە  كەچی  هەیە،  كەمیشمان 
سروشتی ژمارەشمان ڕوو لە كەم بوونە، ئەمە 
بەریەككەوتنەكان  هۆكاری  بە  لەوانەیە 

یان پیس بوونی هەواوە بێت.
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ئەگەر دەتەوێت زیاتر لە بارەی منەوە بزانیت، ئەمە بخوێنەرەوە!

شایی چۆلەكەكان
ئێمەی چۆلەكەكانی نێر و مێ ، تەواوی تەمەنمان پێكەوە دەژین،

بەاڵم ئەگەر تاكەكەمان لەدەست چوو، دانەیەكی تر پەیدا دەكەین!

باڵ فشكردنەوە
منپەڕەكانمباڵودەكەمەوەبۆئەوەیگەورەتربێمەبەرچاو.
بەمجۆرەسكیشموەهادەردەكەوێتكەبەزەویچەسپاوە.

كلكی كورت
كلكملەپەڕەسفتوسافەكانی
5تا6سانتیمەتریپێكهاتووە.

دەنووكی بە هێز
منوەكپاشماوەیباڵندەكانیتر

دانخۆرمودەنووكمهەیە.دەنووكەشێوە
ڕەحەتیەكەمبۆشكاندنوهێنانەدەرەوەی
دانەكانلەناوتۆوەكاندازۆرگونجاوە.

ناسەرەوەی نێر
چۆلەكەینێرتاجێكیخۆڵەمێشیلەسەرسەریولەگەردنوملیداهەیە.

ئەوانپەڕیزیاتروتاریكترلەپشتیانداهەیە.لەپشتەملیئەوانداپەڕیقاوەیی
تێریمەیلەوسوورهەیە.لەالیگوێیەوەسپیولەپێشیشەوەمەیلەوتێرە.
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باڵی ناو بەناو سپی
چۆلەكەنێرومێیەكانلەسەرڕوویباڵەكانیان
بڕگەبڕگەیسپیهەیە.باڵیئەوانلەكاتی
تەواوكردنەوەدانزیكەی25سمدەبێت.

ناسەرەوەی چۆلەكەی مێ 
مێیەكانپەڕیبێڕەنگتریانهەیەوسكی
ئەوانیشقاوەییەكیكەمڕەنگە.سەروگەردنی
ئەوانبێڕەنگەوبەشێكلەپەڕیكەمڕەنگیش

لەپشتیچاویانەوەهەیە.

پێی درێژ و الواز و شێوە تەشی
من3پەنجەمهەیەلەپێشەوەودانەیەكیشلەپشتەوە
تابتوانملەسەرگەاڵكانخۆمبگرمەوە.منبەكردنەوەی

پەنجەكانیخۆم،لەسەرزەویدەنیشمەوە.

درێژی15سم
كێش30تا3٩گم.

35



ئەگەرپیتزاتامیچكلێتیبدایە!
ئەگەر نەتتوانیایە بۆن بكەیت...

ئەگەر نەتتوانیایە لە تامی خۆراكەكان تێ بگەیت...
ئەو كاتە ئێوارە و نیوەڕۆ پیتزا و چكلێت هیچ جیاوازییەكیان نەدەبوو.

بەبێ  تام و بۆن دەبوو لەزەتی خۆراكت بزانیایە؟ نا نابێت!

بۆنەكاندەتواننبڵێن:»مەترسیمەترسی!«
ئەگەربۆنیدووكەڵبكەیت،لەوەتێدەگەیت

كەشتێكخەریكەدەسووتێت.

فرمانیلووت
بۆنەكان گەردیلەی بچووكن كە لە شتە جیاوازەكانەوە بەرز دەبنەوە و بە لووتدا 

دەچنە سەرەوە. لە بەشی سەرەوەی لووتدا دەماری زۆری وەك موو هەیە.
ئەوانە گەردیلەكانی بۆن هەست پێ  دەكەن و پەیامێك دەگەیەننە مێشك.

ئەمەئەوەمانپیشاندەدات،كەكاتێكگوڵێكبۆنبكەیت،
لەناولووتداچیڕوودەدات.

گەردیلەكانیبۆن
لەهەواداباڵودەبنەوە.

گەریلەكانیبۆندەچنەزمان
ناوڕێڕەویلووتەوە.

ئەممەوداگەورەوفراوانە
چاڵیلووتە.

ئەمدەمارەخانانە
دەتواننهەستبە
بۆنەكەبكەن.

دەمارەكانلێرەوە
پەیامێكیبۆندار
دەگەیەننەمێشك.
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ڕووكارینزیكیزمانبەمشێوەیەیە.
بازنەگەورەوسوورەكانلەناویاندا

چرۆیتامكردنیانهەیە.ئەمچرۆیانە
هەندێكلەچێژەسادەكانمان

پێدەناسێنن.

فرمانیزمان
لەسەر ڕووی زمان بە نزیكەی 10000 چرۆی چەشتنی هەیە.

ئەوانە لە دەماری تایبەتی پێكهاتوون، كە تەنها چەند دانە چێژی سادە 
دەناسێنن. چرۆی چێژەكان بە مێشك دەڵێن كە خواردنەكە شیرین، 

ترش، سوێر، یان تەڵخ دەبێت.

لیمۆترشە.
قاوەتاڵە.

چیپسسوێرە.
كێكشیرینە.

كاتێك شتێك دەخۆیت. گەردیلەكانی بۆن لە خواردنەكە،
لە پشتی قوڕگەوە دەچنە ناو ڕێڕەوی لووتەوە. ئەمە مانای وایە 

كە لووت یارمەتی زانینی چێژ و تامی خۆراكەكە دەدات.

تامیخواردن

ئەوكاتەیسەرماتدەبێت،چێژیخواردن
نازانیت.چونكەكونیلووتدەگیرێتو

بەدروستیناتوانیتبۆنبكەیت.

تاقیکردنەوەیهەستیچێژکردن
پێداویستییەکان

سێوی ڕنراو، هەرمێی ڕنراو، گوێزەری ڕنراو 
لە سێ قاپی جیاوازدا لەگەڵ پارچە قوماشێک.

1ـبەقوماشەکەچاوتببەستەو
بەدەستیشلووتتبگرە.

2ـداوالەهاوڕێکەتبکەلەهەر
یەکلەوسێقاپەکەوچکێک
بکاتەدەمتەوە.دەتوانیتبڵێی
هەرکەوچکێکتامیچمیوەیەکە.

3ـئەمجارەیانلووتتبگرەو
هەمانتاقیکردنەوەئەنجامبدە،
دەبینیتکەبەشێوەیەکیزۆر
ئاسانترمیوەکانلەیەکتری

جیادەکەیتەوە.
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بەردانەوەیئاو

3٩



 بووكەڵەی  خێرا و ئاسان 

ها
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ئەمانە  هەندێكن لە خێراترین بووكەڵەكان، كە تۆ دەتوانیت دروستیان بكەیت: 

بووكەڵەیكارتیپیرۆزبایی
لە كارتی پیرۆزبایی)ئەو كارتانەن خەڵكی لە كاتی بۆنە و جەژنەكاندا  

بۆ پیرۆزبایی بۆ یەكتری دەنێرن( مرۆڤێك یان گیانلەبەرێك  ببڕە و 
دەری بهێنە و بە كەتیرە بیلكێنە بە قەسەبی پالستیكی شەربەت، 

یان ساردی خواردنەوەوە، یان بیلكێنە بە تووڵی كاركردنەوە )تووڵ یان 
شیشی چنین( بۆ دروستكردنی بوكەڵەیەكی كاریگەر.

بووكەڵەیمرۆڤیلەڕۆڵیكارتۆندروستكراو
یەكەم جار لەسەر ڕۆڵكە دەموچاوێك بكێشە. 

دەتوانیت  پەرداخی سەفەری بەكار بهێنیت بۆ تەنورە، 
بە بڕینی بنكی پەرداخەكە و دەرهێنانی،پاشان بە كەتیرە 

بیلكێنە بە ڕۆڵەكەوە. بە كەتیرە پەت، یان شلیلە، 
یان  تۆپە لۆكەی بلكێنە بە ڕۆڵەكەوە، بۆ دروستكردنی قژ،  

پەرداخی سەفەریش بۆ دروستكردنی كاڵو و  شەپقە، 
یان شتی تری  سادە.
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بوكەڵەیماسیەقرشیلەزەرفدروستكراو
زەرفێكی كاغەزی قەبارەی كاركردن)درێژ( دابخە 

بە لەزگەكەی خۆی. سێگۆشەیە  لە یەكێك لە ال كورتەكانی  
ببڕە بۆ دروستكردنی دەم. بە تیپ سێگۆشەكە بلكێنە بە 

سەری زەرفەكەوە، تا ببێت بە پەڕەكە ماسی. 
لێوارەكانی زەرفەكە ڕێك بخە و بی بڕە بەرامبەر بە دەمەكە، 
بۆ دروستكردنی كراوەیەك بۆ دەستت. قرشەكەت بڕازێنەرەوەو 

جوانی بكە  بە دروستكردنی  چاو، هێڵ و 
بێگومان  ددانی تیژیش.

بووكەڵەیقاپیسەفەری
وێنەی دەموچاو لەسەر قاپێكی سەقەری بكێشە، یان بە كەتیرە 

وێنەی دەموچاوێك بلكێنە بە قاپێكی سەفەریەوە. ڕەنگە بتەوێت  
پەت، یان دەزوو بەكارب هێنیت وەك قژ، قۆپچە وەك چاو، 

شریت وەك برۆ. كاتێك هەموویان وشكبوونەوە تووڵێكی دارینەی 
بۆیە تێكەڵكردن)یان هەر تووڵێكی دارینەی تر( بە تیپ  

بلكێنە بە دواوەی قاپەكەوە.
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چۆن کرمەکە بگاتە ئەوسەری سێوەکە
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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دێوێكیدووسەرهەبوو،كەتەنهاسەرێكیشاخیهەبوو.ئەویتریاننەیبوو.
دێویدووسەرلەبەیانیتاشەوچاوەكانیلەدەرگابوون،چاوەڕێبوو

تایەكێكدەرگایماڵەكەیبكاتەوەوبێتەژوورەوە.تائەوبكاتەپاروویەكی
خام.بیكاتەخۆرشتیژەمەكەی.

ڕۆژێكباپەمووولۆكەی)بیبی(هێنایەژوورەوەبۆماڵەكەی.
ماڵیدێوەكەلەناوچاڵێكدابوو.دێوەدووسەرەكەخۆشحاڵبوو.لۆكەكانی
لەسووچێكیژوورەكەیشاردەوە.جارێكدەنگیتەقەتەقیدەرگاكەهات.
دێوەدووسەرەكەدەرگاكەیكردەوە.)بیبی(ساڵویكرد.ئەوسەرەی

شاخینەبوو،كەچاویبە)بیبی(كەوت،دڵیكەوتەلەرزە.ئەوسەرەی
كەشاخیهەبووڕوویگرژكردوپرسی:»چییە؟چیتدەوێت؟«

)بیبی(وەاڵمیدایەوە:»هاتووملۆكەكانمببەمەوە.«
دێوەكەسەیرێكیكرد.ئەوسەرەیشاخینەبوو،بەئارامیوتی:

»خێراكە.لۆكەكانبدەرەوە!«
ئەوسەرەیشاخیهەبوو،وتی:»مەگەرئەقڵتلەدەستداوە؟لۆكەكانواز
لێبێنە!بڕۆبیگرەوبیخەرەسەرئاگرەكەوبیكەرەكەباب،بابیخۆین.«

ئەوسەرەیشاخینەبوو،وتی:»منناهێڵم.«
ئەوسەرەیشاخیهەبوووتی:»مەگەربەدەستیتۆیە؟«

یەكێكئەمەیدەووت،یەكێكیترئەوەیتر.هەردووئەوەیاندەوو،
هەردووئەوەیتر،تابووەشەڕیان.)

بیبی(بەئارامیڕۆیشتلۆكەكانیهەڵگرتوچووەدەرەوە.
سەرەكاندیسانەوەكەوتنەوەقڕەقڕوگاڵەگاڵ.كاتێككەماندووبوون،

بینیان)بیبی(ڕۆیشتووە.بەغەمبارییەوەسەیرییەكتریانكرد.
ئەوسەرەیشاخیهەبوودەستیدالەسكیووتی:

»بینیت،بینیتدیسانەوەنەمانتوانیپاروویەكنانوئادەمیزادێكبخۆین!«

دێویدووسەر
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