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منجیاوازم هەریەکێکمان بە شێوازێک 
مامەڵە لەگەڵ مودو دەکات

پێشت کەوتمەوە ها ها ها.
بەدواتەوەم... لێت دەبەمەوە.

  بەبێ من بە کۆمپیوتەرەکە 
        یاری دەکەن!!

ناااااا.

یارییەکەمان 
لێ تێک مەدە.
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نۆرەی منە، لێگەڕی 
با یاری بکەم.

من ئێستا یاری دەکەم، 
لێم گەڕی با بەردەوام بم.

مودا... مودو... 
ئارام بن و واز لە 
دەمەقاڵێ بهێنن.

تۆ دڕندەیت... 
تۆ ئازارت دام 

دڕندە.

من دڕندەم؟! 
مەبەستم نەبوو 
ئازارت بدەم، 

تۆ پاڵت 
پێوە نام.

هەردووکتان 
هەڵەن.. مودو 
نەدەبووایە پاڵ 
بە موداوە بنێیت، 
چونکە لە تۆ 

گەورەترە. مودا تۆش 
پێویست بوو ڕەچاوی 

منداڵیی مودو و 
کەللەڕەقییەکەی 
بکەیت. منیش 
چارەسەرم پێیە.
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ئیرەیی بە 
دان بەخۆدا 
گرتنت دەبەم 
لەگەل مودو، 

هەمیشە چارەسەرێک 
دەدۆزیتەوە کە 
من و ئەویش 
ڕازی دەکات.

چونکە 
هەریەکێکمان 

بە شێوازێک مامەڵە 
لەگەڵ مودو دەکات.
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خەڵکی لەکوێ دەیان توانی 
هەنجیر و لۆبیا و پەنیر و سەوزە بکڕن؟

خەڵکی شار خۆراکی خۆیان لە مەیدان دەکڕی، مەیدان بازاڕێکی سەرکراوە بوو 
لە ناوەندی شاردا، کە بڕێکی زۆر میوە و سەوزە و دانەوێڵەی تازەی لێ بوو و 
هەموویان لە کێڵگەکانی دەرەوەی شار دەچێنران، هەروەها ئەوان دەیان توانی 
پەنیری ئامادەکراو لە شیری مەڕ و بزن بکڕن، کە بە گژوگیا بۆنخۆش کرابوون.

*جوتیارانبەرهەمەکانیخۆیانوەکو:
میوە،سەوزە،پەنیر،میریشکوبەچکە
بەرازیاندەکردەباریواڵخەکانیانەوەوبۆ

فرۆشتندەیانهێنانبۆمەیدان.

*هەمووساڵێکدوایلێکردنەوەی
ترێ،جوتیاراندەبووایەبچنەناو
تەشتیدارینیگەورەوەوترێکان
بەپێبپلیشێننەوەتائاوەکەی

بگرنوشەربەتیلێدروستبکەن.
پلیشاندنەوەیبۆڵەترێکانکارێکی

زەحمەتوپڕهیالکیبوو.
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بۆچی جوتیاران زەبریان 
بە درەختەکانی خۆیان دەگەیاند؟

جوتیاران بەر لە لێکردنەوەی زەیتون پارچە چەرچەفێکی گەورەیان 
لە ژێر درەختەکە ڕادەخست. پاشان دەیان کێشا بە لقەکاندا 

تا هەموو میوە گەییوەکان بکەونە سەر ڕووی چەرجەفەکە. ئەم کارە لە 
لێکردنەوەی دەنک بە دەنکی زەیتونە بچووکەکان خێراتر و ئاسانتر بوو!

*خەڵکیئاساییبەدەگمەن
گۆشتیاندەکڕی،چونکەزۆرگران
بوو.هەربۆیەشکاتێکگۆشتیان

دەکڕی،هەمووبەشەکانیاندەخوارو
هیچیانبەهەدەرنەدەدا.

یۆنانیەکان ژەمی بەیانیان 
چیان دەخوارد؟

هەندێکیان ژەمی بەیانیان خواردنەوەی جیاوازیان دەخواردەوە، 
زۆربەی خەڵکی شیریان بە باشتر دەزانی. 

بەرچایی خوازیاری یۆنانییەکان بریتی بوو لە: 
نان، هەریسە، هێلکە، ماسی، یان چەند هەنجیرێک.
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چۆنیت؟
ڕێگە بەرەو سەرکەوتن

پاش تەواوکردنی ساڵێکی خوێندن، کاتی خۆ ئامادەکردنە 
بۆ تاقیکردنەوە و ساتەوەختی یەکالکەرەوە هاتووە. 

لە شوێنی خۆت لە پۆلەکەت دانیشتوویت و هەناسەیەکی 
قووڵت هەڵکێشاوە و سەیری یەکەمین پرسیارت کردووە، 

دڵت خۆشە کە دەزانیت وەاڵمەکە لە چ الپەڕەیەکی 
کتێبەکەدایە، بەاڵم بە تەواوی نەهاتۆتەوە یادت. 

چی دەکەیت؟

وەاڵمەکەم بیرچۆتەوە!!

١ــ ئارام بە و خۆت لە شڵەژان بەدوور بگرە، چونکە دڵەڕاوکێ
   بارەکە خراپتر دەکات و زیاتر تووشی هەڵەت دەکات.

٢ــ زۆر بۆ مێشکت مەهێنە، چونکە کاردانەوەی پێچەوانەی دەبێت.
٣ــ بچۆرە سەر وەاڵمدانەوەی پرسیارێکی دیکە تا کات بە فیڕۆ

   نەدەیت، دواتر بگەڕێرەوە بۆ پرسیاری یەکەم، 
   ئەوساکە وەاڵمەکە چاوەڕوانت دەبێت.
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ــ سەرخەوشکاندنی ڕۆژانە بۆ ماوەی ٤٥ خولەک یادت بەهێز دەکات و 
  بیرکەوتنەوەت باشتر دەکات.

ــ کەکاو مادەیەکی تێدایە ڕۆیشتنی خوێن بۆ مێشک زیاتر دەکات، 
  سەرەنجام بیرهاتنەوەت باشتر دەکات.

ــ وەرزش بیرهاتنەوە بەهێزدەکات، چونکە گوشاری دەروونی و شڵەژان کەم دەکاتەوە، 
  بۆیە وا چاکە ڕۆژانە بۆ ماوەی نیو کاتژمێر وەرزشی ئاسایی بکەیت، 

  وەک ڕۆیشتنی خێرا یان پاسکیلسواری.

وای بهێنە بەرچاوی خۆت بۆ نموونە کاتژمێرەکەی خۆت ونکردووە و چۆن زانیارییەکانم بیربکەوێتەوە؟

زۆر شوێن بە دوایدا گەڕاویت و بێسوود بووە، بەاڵم سووریت لەسەر 

گەڕان بەدوایدا. بۆ ئەمە پێویستە شێوازێکی دیکە پەیڕەوی بکەیت 

کە سوودبەخشترە، ئەویش ڕووبەڕووبوونەوەی کێشەکەیە. 

لە شوێنێک دابنیشە و لە خۆت بپرسە: »دواجار کەی کاتژمێرەکەم 

پێ بوو؟ لە کوێ بووم؟ ئەوساکە چ جلوبەرگێکم پۆشیبوو؟ 
چیم بەدەستەوە بوو، کێم لەگەڵدا بوو...؟«.

بیربکەرەوە، بەتێپەڕبوونی کات ئەگەر سەرکەوتوو بوویت 
ئەوا دەزانیت کاتژمێرەکەت لەکوێ داناوە، 

ئەگەر سەرکەوتووش نەبوویت ئەوا ژمارەی شوێنە 
دواتر دەی دۆزیتەوە.گریمانەکراوەکان کەم دەکەیتەوە و 

بیرهاتنەوەی خۆت بەهێزبکە
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فەرمانێک .. گەڕانێک

سەیر
ایەکی

کانز

کاتێک لە الپەڕەکە ورددەبیتەوە، دڵخۆش دەبیت کە وەاڵمی 
پرسیارەکەی ئەم جارە دەزانیت و دەستوبرد دەزانیت من قۆریی چام!!

بەاڵم ئازیزەکەم پرسیارەکەمان دەربارەی ناوی من نییە، 
بەڵکو سەبارەت بەو کانزایەیە کە منی لێ دروست کراوە!! 
بێئومێد مەبە، وەاڵمەکە زۆر ئاسانە، بەاڵم سەرەتا وەرە 

با پێکەوە بە دوای ناوەکەیدا بگەڕێین.

ئەوە یەکەمین کانزایە مرٶڤ بەکاری هێناوەو 
ڕەنگی لەنێوان سوور و زەرددایە.
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پێم وایە خەریکە وەاڵمەکە دەدۆزیتەوە. بە دوای ئەم 
کانزایەدا بگەڕێ کە بە پیتی )م( دەست پێ دەکات، 

دەرەقەتی پانکردنەوە دێت.توانای گەیاندنی گەرما و کارەبای هەیە.

هەندێک دراو و ئامێری مۆسیقی و چەکی کۆنی 
لێ دروستکراوە.

لە دروستکردنی پاتری و قاپی خواردنیشدا بەکاردەهێنرێ و 
بنی پاپۆڕی پێ دادەپۆشرێت، هەتاکو تووشی ڕزین نەبێت.

سەیر ئەوەیە ڕێژەی ئەم کانزایە لە لەشی مرۆڤدا کەمە و لەگەڵ 
ئاسندا خڕۆکە سوورەکانی خوێن پێک دەهێنن و پێویستە بۆ 

تەندروستی و سەالمەتیی دەمارەکانی خوێن و ئێسقان و 
کۆئەندامی بەرگری و بە )CU( هێمای 

بۆ دەکرێت.
ئەو کاتە بۆت دەردەکەوێت لە زۆر شوێن هەم و 

بۆ زۆر شت بەکاردێم. 
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دێوەخاتوونزۆرمیهرەبانبوو.هەرلەبەرئەوەدنیایەكدۆستو
ئاشنایهەبوو.ڕۆژێكبانگهێشتیشاییەككرا،بەاڵمدێوەخاتوون
جلیگونجاوینەبوو.هەمووجلەكانیكۆنوبێڕەنگبوون.
دێوەخاتوونڕۆیشتبۆالیخاتوونیبەرگدرووووتی:

»ساڵوخاتوونیبەرگدروو!دەمەوێتبچمەشاییەك،زۆرپەلەمە،بەاڵمكراسمنییە.
دەتوانیتكراســێكیجوانمبۆبدووریت؟كراســێكیدرێژوگوڵدار.فشفشو

چینچین!«
خاتوونیبەرگدرووسەیرێكیسەرتاپێیئەویكردووتی:»بەڵێدەتوانم،بەاڵم
لەدووكانەكەمداتەنهاكەمێكپارچەمهەیە،سەرەتابڕۆالیپارچەفرۆشپارچە

بهێنە.«
دێوەخاتوونڕۆیشتەالیپیاویپارچەفرۆشەكەووتی:»ساڵوپیاویپارچەفرۆش!

دەمەوێتبڕۆمەشایی،پەلەمە،بەاڵمپارچەمنییە.دەتوانیتپارچەمبدەیتێ؟
قوماشێكیجوانبۆكراسێكیدرێژ!«

پیاویپارچەفرۆشەكەسەیرێكیسەرتاپێیئەویكردووتی:»بەڵێدەتوانم،بەاڵم
منلەدووكانەكەمدابەشیتۆپارچەمنییە،بڕۆرەالیپیرەژنیجۆاڵوپێیبڵێكە

دنیایەكپارچەتبۆبچنێت.«
دێوەخاتوونچووەالیپیرەژنیجۆاڵووتی:»ساڵوپیرەژنیجۆاڵ!دەمەوێتبڕۆمە
شایی،پەلەمە،بەاڵمكراسوپارچەمنییە.دەتەوێتدنیایەكپارچەمبۆ

بچنیت؟پارچەیجوانبەگوڵوبەروانكەیسوورڕەنگ!«
پیرەژنیجۆاڵچەندجارێكپژمیووتی:»بۆچینایچنمبۆتۆیدێوەخاتوونی

میهرەبان،هەرچیەكتبوێتبۆتدەچنم.«
دواترچەندپژمەیەكیتریكردوپارچەیهۆنیەوە.چەندپژمەیەكیكردوپارچەی

هۆنیەوە.چپارچەیەك!پڕلەبەروانكەوڕەنگ!پڕلەگوڵەسوورەجوانەكان!
لەكۆتاییداهۆنینەوەیپارچەكەتەواوبوو.

پیرەژنیجۆاڵوتی:»بەهـبەهـ...چەندەجوانبووە!پیرۆزتبێت.
ئێستائیترخێراترپارچەكەبدوورەتابچیتەشاییەكە.«

چێشتەكەیدێوەخاتوون

ئەفسانە
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دێوەخاتوونپێكەنیودەستەبچووكەكانیپیرەژنی
خستەناودەستەگەورەكانیووتی:»زۆرسوپاس،

زەحمەتتكێشا،بەاڵمبۆچیدەستەكانتئەوەندەگەرمە؟«
پیرەژنیپارچەفرۆشدووبارەچەندپژمەیەكیكردووتی:

»سەرمامبووە،تامهەیە،بەاڵمهیچنییە.تۆبڕۆ.
شاییەكەتخۆشدەبێت.«ئەمەیوتولەكەنارێكەوەخەوت.

دێوەخاتوونالیپیرەژنجۆاڵڕۆیشتوسەیرێكیپارچەكەیكردوسەیرێكیپیرەژن.
دواتربیریكردەوەكەچكارێكبكات،چكارێكنەكات.پیرەژندەلەرزێتوناڵەناڵدەكات.

دێوەخاتووندەستبەكاربوو.بەتانیدابەپیرەژندا.دواترچووەچێشتخانەكەو
گێزەروشێلموسەوزەوبرنجیكردەمەنجەڵوهەموویتێكەڵكرد.

پیرەژنوتی:»دێوەخاتوون...پارچەكەتبەرەوبڕۆ.درەنگدەبێت،ناگەیتەشاییەكە.«
دێوەخاتوونهیچینەوت.چێشتەكەیلێناولێنا.چێشتێكیپوختوزۆربەتامدەرچوو.

ئەوكاتەپیرەژنیبەرزكردەوە،كەوچككەوچكخواردنیدایە.
پیرەژنحاڵیباشتربوو.تالەجەستەیچووەدەرەوە.

دێوەخاتوونهەناسەیەكیئارامیهەڵكێشا.
پیرەژنوتی:»خودایەزیندووبمێنیتەوە،بەاڵملەشاییەكەبەجێماویت!«
دێوەخاتوونوتی:»شاییهەمیشەهەیە،بەاڵمهاوڕێیەكیباشیوەكتۆ

كەمترپەیدادەبێت!«
دواترپێكەوەلەتەنیشتیەكەوەدانیشتنوگوڵیانوتوگوڵیانبیستو

پێكەنین.


كۆتایی

نووسینی:فروزەندەخداجو
نیگاری:زیباروی

لەفارسییەوە:هیوا
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فریشتە
لەفارسییەوە:هـ.محەمەد

پەرییەكیجوانهەبووناوی)فریشتە(بوو،بەاڵمبەهیچ
شێوەیەكلەفریشتەنەدەچوو،زۆرلەخۆباییوكینەلە

دڵبوو.
ڕۆژێكفریشتەخەریكبوولەگەڵهاوڕێیەكەی)فالتربا(
یاریچاوشاركێیدەكرد.زۆریارییەكیخۆشبوو،
چونكەئەوانهەرچەندێكبیانویستایەخۆیان

بچووكدەكردەوە.

فریشتەئەوكاتەیگوێیلەدەنگیپێبوو،لەناونێرگزەزەردەكانخۆیشاردەوە.
وایزانی)فالتربا(یە.خۆیفڕێدایەدەرەوەوخۆیگەورەكردوهاواریكرد:»پخ!«و
پێكەنی،بەاڵمپێكەنینەكەیبەخێراییپچڕا،چونكەدروستبەرەوڕوویئەوكەسێكی

تروەستابوو.فریشتەخێراخۆیشاردەوە،بەاڵمزانیكەبینراوە.
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لەبەرخۆیەوەوتی:»ئاخ!مرۆڤێك!زۆرئاخ!كوڕیمرۆڤێك!وادەزانێتزۆرزیرەكە
منیبینیوە،بەاڵمنیشانیدەدەم.«

فریشتەبۆدۆزینەوەیمرۆڤەكەچەندڕۆژێكسەیریدەرەوەیكرد.لەكۆتاییدائەوی
بینیەوە،ئەوكاتەیلەقوتابخانەدەگەڕایەوە.تاجێیژیانیشوێنیكەوت.

دواترگەڕایەوەالیدایكی.فریشتەنەخشەیەكیهەبوو.

بەدایكیوت:»دایكە!ئەگەركەسێكمنبرینداربكات،توڕەدەبیت؟«
دایكیوەاڵمیدایەوە:»بەڵێ.«

فریشتەپرسی:»ئەوتەمێدەكەیت؟«
دایكیوەاڵمیدایەوە:»بەڵێچیبووە؟«

فریشتەوەاڵمیدایەوە:»ئۆو،هیچ...«وكەوتەفڕین.
ئەوشەوە،ئەوكاتەیمرۆڤەكەویستیخۆیئامادەبكاتبۆخەوتن،

فریشتەكەفڕیولەدوكەڵكێشەكەوەهاتەخوارەوە.
فریشتەكەوتی:»ساڵوكوڕیبچووك!«

كوڕەكەبەخێراییئەویناسیەوەووتی:»ئۆو،ساڵو!«
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فریشتەكەپێدەكەنیووتی:»دەتەوێتپێكەوەببینەهاوڕێ؟«
كوڕەكەوتی:»باشە.«
-زۆرباشەناوتچییە؟

كوڕەكەزۆرزیرەكتربوولەوەیفریشتەكەبیریلێدەكردەوە.
وتی:»ناویمن،خودیخۆمم.«ولەبەرخۆیەوەوتیهەربەئارەزوو.

فریشتەكەلەبەرخۆیەوەبیریكردەوە:»چناوێكیگەمژانەیە!«
بەاڵموتی:»چناوێكیجوانە.وەرەیارییەكبكەین،منبگرە!«

فریشتەكەدەستیكردبەفڕینبەرەوئەوالیژوورەكە.
كوڕەكەهیچهەلێكینەبووئەوبگرێت،چونكەفریشتەكەزۆرچاالكوخێرا

بوو،بەاڵمدواترلەیەكتادوودەقیقەداپەریكەوتەسەرزەوی.
ئەژنۆیگرتوكەوتەهاواركردن:»ئاییییی!تۆمنتبرینداركرد،

مرۆڤیدەستوپێبڕاو!«
كوڕەكەزۆربەڕاستگۆیانەوتی:»منهیچدەستملەتۆنەداوە.«

فریشتەكەوتی:»بادەستتلێدام،تۆمنتبرینداركرد،
تۆ...تۆ...تۆ...!بەدایكمدەڵێم!.«

پەرییەكانبیستنێكیزۆربەهێزیانهەیە.
دایكیفریشتەلەیەكچاوتروكاندنداگەیشتەناوژووریماڵەكە.

16



دایكدارەجادووییەكەیجواڵندەوە.فریشتەبەرلەوەیتێبگات
كەوامرۆڤەكەفێڵیلێكردووە،بینیلەسەرتەختەخەوەكەیەتی.

دایكیفریشتەبەڵێنەكەیبردەسەرومۆڵەتیپێنەداتایەكهەفتە
لەماڵبچێتەدەرەوە.فریشتەلەدوایئەوەئیتروازیلەفێڵكردنهێنا.

لەسەروودوكەڵكێشەكەوەپرسی:»كێشەتچییەفریشتە؟«
فریشتەهاواریكرد:»ئەژنۆكانیبرینداركردووم.تۆتووڕەیت؟«

دایكیوەاڵمیدایەوە:»بەڵێ.«
-ئەوتەمبێدەكەیت؟

-بەڵێ،كێئەمكارەیكردووە؟
فریشتەبەرەومرۆڤەچاوزەقەكەڕۆیشت.بەگاڵتەپێكردنەوەپێكەنیو
هاواریكرد:»كەسێككەئەژنۆكانیمنیبرینداركردووە،خودیخۆمم.«
دایكیوتی:»خەریكەدەبینم.زۆرباشەئەگەرخۆتیت،مندەبێتخودی

خۆتتەمبێبكەم.«
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ساکارکچێکیجوانوزیرەکە،تەمەنیشەشساڵەوکچیدرواسێکەمانە.ئەوبارێکیتایبەتی
هەیەوگیرۆدەیدەستیالوازییبیستنە.ئەوەشخێزانەکەیناچارکردووەمامەڵەیەکیتایبەتی
لەگەڵکەمئەندامییکچەکەیانبکەنولەوەشداپشوودرێژومیهرەبانوژیربوون.بۆیەساکار
توانیبەمتمانەبەخۆبوونوئازایانەوگەشبینییەوەڕووبەڕوویکێشەکەیببێتەوەوسەرباری

کەمئەندامییەکەیتوانیپەیوەندیباشلەگەڵمنداڵەکانوخەڵکوڕووداوەکانیچواردەوریخۆی
بکاتوبزانێتچیلەدەوریدەگوزەرێتویاریبکاتونیگاربکێشێت،چونکەخاوەنژیرییەکی

چاوەکیزۆرپێشکەوتووبوو.

کێشەکەیئەولەمنداڵییەوەدەستیپێکرد،کاتێکدایکوباوکیهەستیانپێکردودەستیان
بەچارەسەرکردنیکردوهەوڵیاندائەوتۆزەتوانایبیستنەیســاکاربپارێزنوهانیاندەدا
بەردەوامدەنگدەربکاتبۆبەهێزکردنیتوانایبیستنیخۆی.هەروەهاهانیخزمەکانیخۆیان
دەدابەڕستەیکورتبەردەوامقسەیلەگەڵبکەن،تابتوانێتلێوبخوێنێتەوەودواترفێری

زمانیئامەژەبێت.

ساکارچووەقوتابخانەیتایبەتبەکەمئەندامییبیستنولەگەڵژینگەکەیداڕاهاتووردەوردە
دڵخۆشبووبەوەیدەیتوانیپشتبەخۆیببەستێت.ئەوەیزۆردڵخۆشیشیکرد،بڕیاریپزیشکی
نەشتەرگەربووبۆچاندنیپێچاوپێچێکیپێشکەوتوولەئێسکیسەریدا،کەیارمەتیدەربــووبــۆ

بیستنیدەنگەکانبەشێوازێکیسروشتی.ئەوەنەشتەرگەرییەکیگەورەوگرانبەهایە،
بەاڵمزۆرگرنگوپێویستەبۆمنداڵیوەکساکار.

لێرەداڕۆڵیدامەزراوەتەندروستییەکانوحکومەتوڕێکخراوەکۆمەکبەخشەکاندێت،
تاساکاربتوانێتکێشەکەیچارەسەربکاتووەکمنداڵێکیئاساییژیانبەسەربەرێت.

هیوادارینیارمەتیبەدەستبهێنێتوزاڵبێتبەسەرگرفتەکەیدا.

ئەتەکێت
زاڵ دەبیت بەسەر گرفتەکانتدا
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چەندهێمایەککەمانایاننازانم

هێماکانی خزمەتگوزاری 
چەند تابلۆیەکی ڕوونن 

ئاماژن بۆ بوونی تەلەفۆن 
یان ئامڕازێکی گواستنەوە، 

یــان شــوێنێک، بۆیــە 
ئاشنابوون پێیان گرنگە.

ئەم هێمایە زۆر ڕوونە و 
ئاماژەیە بۆ بوونی 
تەلەفۆنی گشــتی 
لەسەر ڕێگاکە.

ئەم هێمایە تۆزێک سەیرە و 
ئاماژەیە بۆ گوڕێنی ڕەوتی ڕێگە، 

بۆیە پێویست خیڕایی کەم بکرێتەوە و 
شۆفێر وریا بێت.

ئەم هێمایە دەڵێت 
ڕێگەی دەستە ڕاست داخراوە 
)کوێرەڕێگەیە( و ئوتومبیل 

ناتوانێت لەوێوە بەرە هیچ شوێنێک 
بەردەوام بیت.

ئەم هێمایە ئاماژەیە 
بۆ بوونی نەخۆشخانە 

لەسەر ڕێگاکە.
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ئەمە هێمای 
دەستپێکردنی 
ڕێگەی خێرایە.

ئەم هێمایە پێمان دەڵێت 
ڕێگەی نیمچەخێرا 
دەست پێ دەکات.

هەر شوێنێک ئەم هێمایەی 
لێ بوو تایبەتە بو ڕاگرتن و 

پارککردنی ئوتومبیلی کەسانی 
خاوەن پێداویستی تایبەت.

چەندهێمایەکیهاوشێوە

دەتوانیت ئەو هێمایە دەستنیشان بکەیت کە هاوشێوەی نییە؟
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ئەستێرە
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نەنەقەلەڕەشویستیبچێتەدیدەنیدراوسێیەنوێیەكەیان.
بێچووەقەلەڕەشوتی:»منیشببەنەنە!«

نەنەقەلەڕەشوتی:»باشە.تامندەڕۆمدیارییەكدەهێنم،ئامادەبە.«
كاتژمێرێكدواترنەنەقەلەڕەشبەدەستیبەتاڵگەڕایەوە.جارێكبەناو
ئاسمانداسوڕایەوەولەسەربەرزترینلقیدرەختێكنیشتەوەوخوێندی:

»جوجكەكەیمن/هەڵبەزیت؟/دابەزیت؟لەكەناریحەوزەكە
دانیشتوویت؟/گۆرەوییەكانتشۆردووە؟«

بێچووەقەلەڕەشسەریبەرزكردەوەووتی:»هانەنەگیان/
هەڵبەزیم/دابەزیملەكەناریحەوزەكەدانیشتووم/یەكتاكە

گۆرەویمشۆردووە/ئەویتریانمنەشۆردووە!«
نەنەقەلەڕەشیشوەاڵمیدایەوە:»زۆرباشەنەنەگیان/

گۆرەوییەكانتداكەنە/دانیشەوبیانشۆ.«
نەنەقەلەڕەشئەمەیوتودووبارەچووەوەبەشوێنگەڕان
بۆدیاری،بەاڵمنەگەڕایەوەووتی:»ئاینەنەگیان/دوای
گۆرەوی/بڕۆرەناوئاوەكەوەوخۆتبشۆ/كلكتبشۆ/

دەندوكوچنگتبشۆوچاوتبقوچێنە/سابوونلەخۆتبدەو
سەرتبشۆرە!«

نەنەقەلەڕەشڕۆیشت.جوجەقەلەڕەشهەرچەندەبەشوێنتاكە
گۆرەوییەكەیداگەڕانەیدۆزییەوە.لەبەرخۆیەوەوتی:
»وازلەوتاكەگۆرەوییەدێنم!زووتردەچمەگەرماو.«

هەڵبەزیمودابەزیم
هێشتاكارەكەتنەكردووە!
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نووسینی:یەگانەمرادی
نیگاری:ئامینەئاربابون
لەفارسییەوە:هیوا

ڕۆیشتەناوحەوزەكە.جەستەوكلكوچنگودەندووكیشۆرد،دواترچاوەكانیقوچاند،تاسەریبشوا،
بەاڵمهەرچەندەبەچاویداخراوەوەبەشوێنسابوونداگەڕانەیدۆزیەوە!.هەرلەبەرئەوەبەسەری
نەشۆرراوەوەهاتەدەرەوە.تاكەگۆرەوییەكەیكردەپێیولەسەرچڵەدارەكەینزیكهێالنەكەیان

دانیشتتانەنەیبێتەوە.
نەنەقەلەڕەشبەخەمخۆریوتوڕەییەوەگەڕایەوە.بێچووەقەلەڕەشپرسی:»ئاینەنەگیان/

هەڵبەزیت؟/دابەزیت؟/دیارییەكیباشتهێنا؟«
نەنەقەلەڕەشئاهێكیهەڵكێشاووتی:»نەنەنەگیانهەڵنەبەزیمتۆچی؟

گۆرەوییەكەتشۆرد؟/سەروجەستەتشۆرد؟«
ێچووەقەلەڕەشوتی:»گۆرەوییەكەمنەشۆرد/سەریشمنەشۆرد،

چونكەسابوونەكەمنەدۆزیەوە!«
نەنەقەلەڕەشئەوالگەڕا.ئەمالگەڕا.سابوونەكەكەوتبووەدەرەوەی
حەوزەكەوە،بەاڵمگۆرەوینەبوو.نەنەقەلەڕەشویستیسابوونەكە
بداتبەبێچووەكەی،بەاڵمزۆردرەنگبووبوو.بیریكردەوەوازلە

سەرشتنبهێنێتوسابوونەكەوەكدیاریبباتبۆماڵیدراوسێیەكەیان!
بێچووەقەلەڕەشیشتاكەگۆرەوییەكەیتریداكەندولەجیاتیكاغەزی

دیاریپێچانەوەدایبەنەنەی!
نەنەسابوونەكەیكردەناوتاكەگۆرەوییەكەوە.

گۆرەوییەكەیبەدەندووكیهەڵگرت
وفڕی.بێچووەقەلەڕەشیشهەمبە

سەرینەشۆردراووقاچیبێگۆرەوییەوە
شوێنیكەوتوڕۆیشتنبۆمیوانی.
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منمەیموونم!
ئەمە پەڕتووكی یادەوەرییەكانی منە. خۆشحاڵم بە ناسینی ئێوە!

* گۆرێالكان
گۆرێالكانشانوپشتێكیپانوسنگێكیسافیانهەیە.گۆرێالینێرنزیكەی160كیلۆوگۆرێالی
مێنزیكەی75كیلۆكێشیانهەیە.هەندێكلەجۆرەكانیانلەئەفەریقایخۆرئاواوئەوانەیتریان

لەئەفەریقایخۆرهەاڵتدەژین.

* شامپانزییەكان
شامپانزییەكانپێستێكیڕووناك،مووینەرمترودەستیدرێژتریان

هەیە.شامپانزینێرنزیكەی50كیلۆوشامپانزیمێنزیكەی
40كیلۆكێشیانهەیە.ئەواننیشتەجێیئەفەریقان.
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من وەك مرۆڤەكان مێشكێكی پێچراو و پەنجەی نینۆك دارم هەیە، كلكیشم نییە.
ئەو ڕۆژەی تێگەیشتم خێزانی زۆر سەرنجڕاكێشم هەیە. ئەو ڕۆژە تێگەیشتم زاناكان ئێمە بە خێزانی مرۆڤ دەزانن. 

ئێمە جۆری جیاوازمان هەیە: دوو جۆر گۆرێال، شامپانزی، بوزینە، دوو جۆر ئۆرانگۆتان و....
سەرەتا و بەر لە هەموو شتێك حەزدەكەم دانە دانە و بە جیا خێزانەكەی ئێمە بناسیت.

* بۆنۆبۆ 
)شەمپانزیبچووك(

بۆنۆبۆپێیەكانیگەورەوشانی
داچەكاووپێستیڕەشە.

بۆنۆبۆینێرنزیكەی45كیلۆو
بۆنۆبۆیمێنزیكەی

32كیلۆكێشیانهەیە.
ئەوانەنیشتەجێی

ئەفەریقان.

* ئۆرانگۆتان
ئۆرانگۆتانموویسوورودرێژیانهەیەوبازوویەكیبەهێزیشیانهەیە.ئۆرانگۆتانینێر
نزیكەی78كیلۆوئۆرانگۆتانیمێنزیكەی36كیلۆكێشیانهەیە.جۆرێكیئەمانەلە

دوورگەی)بۆرنیۆ(وجۆرێكیتریشیانلەدوورگەی)سۆماترا(یئەندۆنیزیادەژین.
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لەدارستاندا

ئەگەرئێوەشدەستیدرێژیوەكئۆرانگۆتان
هەبووایە،دەتانتوانیوەكئاوخواردنەوە

بەسەردرەختەكانداسەربكەون.

ئەوڕۆژەیكەلەبایەخیهەندێكلەشتەكانتێگەیشتم
منلەدارستانەهەمیشەسەوزەكانیكەمەرەییدەژیم.ئۆرانگرتان،شەمپانزی
وبوزینەكاندەبینم،كەبەئاسانیبەالیدرەختەكاندادەڕۆن.ئەوانبە
قاچەكانیانخۆیانبەلقەكانەوەدەنووسێننوبەدەستەدرێژەكانیشیان
خۆیانبۆسەردرەختەكانهەڵدەدەن.ئۆرانگۆتانەكانكێشیانزیاترە،هەر
لەبەرئەوەیەهەندێكجارواپێویستدەكات،كەلەسەردرەختێكبێنە
خوارەوەوبەپێخۆیانبگەیەننەدرەختێكیتر.گۆرێالكانگەورەترین
ئەندامیخێزانیمەیموونەكانیئەفەریقان،كەبەشێوەیەكیگشتیبەسەر

درەختەكانداناڕۆن.

ئەوڕۆژەیچێژیپێڕۆیشتنمزانی
ئەوڕۆژەبەچواردەستوپێلەالیدارستانەكەوەپیاسەمدەكرد.لەسەر
ئەڵبەتە بوو. دەستەكانمەوە سەروو لە پشتیشم و دەڕۆیشتم قاچەكانم
پەنجەكانیدەستمبۆدواوەگەڕابوونەوە.منماوەیەكیكەمبەشێوەیەكی
دەدی، بوزینەكانم و شامپانزی جار هەندێك دەڕۆیشتم. ستوونی تەواو

كەلەسەرسەوزاییوپنچكەگیایەكانیدارستانەكەبەپێدەڕۆیشتن.

ئەوڕۆژەیتێگەیشتمئەندازیاریتەختەخەودروستكردنم
ئەوڕۆژەبەرلەهاتنیشەو،بۆخۆمتەختەخەومدروستكرد.لقەپڕلە
گەاڵكانمشكاندوچەماندمنەوەولەبەشێكیئەودارەیبووبووبەدوو
لقدامنان،بەاڵمگۆرێالكەتەختەخەوەكەیلەسەرزەویدروستكرد.من
كەمترلە10دەقیقەتوانیمتەختەخەوێكینوێدروستبكەم.منبەتەنها
خەوتم،چونكەتەنهابەچكەمەیموونەكانلەسەرتەختەخەوەكەیدایكیان

دەخەوتن،منئیتربەچكەنەبووم.
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ئەوڕۆژەیتێگەیشتمچەندەزۆرخۆرم...!
ئەوبەر و ئەمبەر ڕۆژانە گەییوم. میوەی تێگەیشتمكەشەیدای ڕۆژە ئەو
دەڕۆیشتموقەپملەمیوەكاندەگرتودەمخواردن.گەاڵومێرووشمدەخوارد.
بەداخەوەئاژەڵیبڕبڕەداریترتەنهاشامپانزییەكاندەتواننبیانخۆن.
ئەوانەهەندێكجارمەیموونیبچووكتروبزنەكێوییەجوانەكانیشڕاودەكەن.

شامپانزییەكانشەیدایمیوەن،
بەاڵمشیردەریبچووكیتریش
ڕاودەكەنودەیانخۆن.

دارستانەكەمەرەییەكانتەواویساڵمیوەیگەییویانهەیە،بەاڵمئەم
میوانەلەشوێنەجیاوازەكانیدارستانەكەپێدەگەنوگەورەدەبن.من
دەبێتبزانملەكوێیقەڵەمڕەویجۆرەجیاوازەكانیگیامدەستدەكەوێت
وهەرلێرەبووكەپەنجەگەورەمدۆزییەوە.دەستمچوارپەنجەیهەیە
ویەكپەنجەیگەورەیتریش،كەلەبەرانبەریئەوانە،بەشێوەیەك
كەبەئاسانیدەتوانمشتەكانیپێهەڵبگرم.میوەكانبچنم،بپشكنم،
بیانكەمەوە،پێستەكەیانلێبكەمــەوەوبیانخەمەناودەممـــەوە.

بژیپەنجەگەورە.

ئەوڕۆژەیتێگەیشتمپەنجەگەورەمچەندەجێیبایەخە

ئەوڕۆژەیبیرملەسەالمەتیدارستانەكەمدەكردەوە
ئەوڕۆژەتێگەیشتمكەخۆراكوجێیمانەوەملەدارستاندایە.منیارمەتی
سەالمەتیدارستانەكەدەدەم.تۆویهەندێكگژوگیاوخۆراكەكانملەڕێگەی
پاشەڕۆكەمەوەباڵودەكردەوە.هەندێكجارگیایەكانبەمجۆرەگەشەدەكەن،

لەشوێنێكدادەڕوێن،كەپێشترلەوێدانەبینراون.
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ژیانیخێزانی

ئەم بەشە ئەو کاتە بخوێنەرەوە کە ئارەزوو دەكەیت 
زیاتر دەربارەی ژیانی خێزانی مەیموونەكان بزانیت!

بابوونەكانزۆرلەمرۆڤدەچن،ئەوانزۆربەباشیشارەزان
كەچۆنپەیوەندیدروستبكەن.

ژیانیبەكۆمەڵ

بۆ بچووكتر دەژین.كۆمەڵەی گەورە لەكۆمەڵگەی شامپانزییەكان *
لە نێرەكان دەگەڕێنەوە. دووبارە و دەرەوە دەچنە خۆراك پەیداكردنی
پارێزگاریلەكۆمەڵبەرپرسن.مێیەكانبەشوێنخواردندادەگەڕێنو

ئاگاداریبچووكەكانیشدەبن.

هەندێكلەجۆرەكانیمەیموونەكانبەكۆمەڵدەژین،بەاڵمبەشێوەیجیاواز.
سەركردایەتی مێیەكان گشتی شێوەیەكی بە بابۆنەكان كۆمەڵەی  * 
دەكەن.نێرەكانتەواویتەمەنیانلەناوئەوكۆمەڵەدابەسەردەبەن،كە
لەناویداهاتوونەتەدنیاوە.هەندێكلەمێیەكانبەرلەوەیبگەنەپێگەیشتن.
كۆمەڵەكەبەئامانجیڕۆیشتنبۆكۆمەڵەیەكیتربەجێدێڵن.بابۆنەكانبە
درێژاییهەمووڕۆژەكەیەكتریلەباوەشدەگرن،تاكاتیخواردنكەمتر

پێكەوەشەڕبكەن.

*كۆمەڵەی گۆرێالكانبەشێوەیەكیگشتیلەكاروانەكەیاندایەكنێری
پێگەیشتوویانهەیە،لەهەندێكشوێنداچەندمێیەكلەگەڵبەچكەكانیان

دەژینوبەرگریدەكەن.كۆمەڵەیتریشیانهەیەكەهەموویاننێرن.

ئاشتیوتەنیایی
بەسەر ژیان تەنیاتر ئۆرانگۆتانەكان
دەبەن.هەرتاكێكبۆخۆیقەڵەمڕەوێكی
هەیە،بەاڵملەگەڵئەوەشداپەیوەندییان
پێكەوە جار هەندێك هەیە. یەكەوە بە
دەخۆن. خواردن درەخت یەك لەسەر
ئەگەرمیوەبەپێیپێویستبێت،بەبێ
هیچجۆرەتووڕەبوونێكپێكەوەدەیخۆن.
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خۆشەویستیدایكانە

یەكدنیاباوەش

مەیموونەمێیەكانلەهەرجارێكیسكپڕیدابەچكەیەكدەهێننەدنیاوە.
ئەوانلەتەواویژیانیاندا5تا6بەچكەیاندەبێتوبەباشیچاودێری
سكی لە تەواو مانگی شەش گۆرێالكان بەچكە دەكەن. بێچووەكانیان
دایكیاندادەبنوهەمیشەشلەژێرچاودێریدان.ئەوكاتەیدەبنەیەك
ساڵ،دەتواننبڕۆن.پاشانتا3بۆ4ساڵیشیریدایكیاندەخۆنوسوار

پشتیدایكیاندەبن.

قوتابخانەیدارستان

*بەچكە ئۆرانگۆتانەكانتا8ساڵیلەنزیكدایكیانەوەدەژین،تائەو
كاتەیدایكدەبێتەخاوەنیبەچكەیەكیتر.ئەمانەبەوریاییەوەسەرنجی
دایكیاندەدەنودەربارەیئەوگیایانەیدەتواننبیخۆنوئەوشوێنانەی

كەلێیپەیدادەبێت،شتفێردەبن.
*دایكە شامپانزییەكانئەوەپیشانمنداڵەكانیاندەدەن،كەچۆنبەیەك

پارچەبەردبتواننبڕێكیزۆرلەگژوگیابشكێننوبڕننەوە.

بوزینەكان و شامپانزییەكان و گۆرێال گەنجەكانماوەیەكیزیاتریاریدەكەن.
زۆرینەی بكەن. شەڕ كە ناهێڵن و دەكەن ئەوان سەیری دایكەكان

مەیموونەكاننزیكەی30تا40ساڵدەژین.

یاریوخۆشی

ئەمبەچكەگۆرێال
بێسوودەیدەیبینیت
زۆربەباشیگەورە
بووە،كەچیهێشتا
دایكیلەكۆڵیدەكات.
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دەمەوێت ببم بە دایک
نووسینی:شیخەزیارە
نیگاری:تینامەخلوف

لەعەرەبییەوە:هەڵکەوتعەبدوڵاڵ

دایکملەژوورەکەیخۆیەتی،
خۆیئامادەدەکاتبۆچوونەئاهەنگی

دەستەخوشکەکەیوبەتەنیالەماڵەوەجێم
دەهێڵێت.دەمەوێتبڕۆملەگەڵیدا،بەاڵمئەووتی:
»ئازیزەکەم،هێشتاتۆبچووکیت،بانگهێشتەکەش
تەنیابۆدایکانە.پێویستەخۆتئامادەبکەیتتا

سبەینێبچیت
بۆقوتابخانە:

جانتاکەتئامادەبکە..
دەموچاوتبشۆ..

ددانەکانتپاکبکەرەوە..
ئینجائامادەبەبۆخەوتن«.
بیرمکردەوەوبیرمکردەوە..

دۆزیمەوە،
بۆئەوەیبچمبۆئاهەنگ،

دەبێتببمەدایک.

دایکمبینیالیکەنتۆرەکەی،کراسەسورەکەیبە
دەستەوەبوو،دەیویستبیپۆشێت.

خێراچوومەژوورەکەمولەکەنتۆرەکەمدا
بەدوایکراسێکیسوورداگەڕام.

گەڕاموگەڕام..
بەاڵمکراسێکیسوورمنەدۆزییەوە،

بۆیەکراسەپەمەییەکەمپۆشی.
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بینیمدایکمبازنگدەکاتەدەستیوملوانکە
دەکاتەملیوگوارەدەکاتەگوێچکەی.

خێراچوومبۆژوورەکەموگەڕامبەدوای
بازنگەڕەنگاوڕەنگەکانمداولەدەستمکردن.

بینیمدایکمقوتوویماکیاجــەڕەنگاوڕەنگەکەی
بەدەستەوەیە،کەبەقوتوویبۆیەئاوییەکانی

مندەچوو،خەریکیخۆجوانکردنبوو.
خێراچوومبۆژوورەکەموبەبۆیەئاوییەکانم

دەموچاویخۆمڕەنگکرد.
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چوومەوەبۆژوورەکەیدایکم..
بینیمخەریکیداهێنانیقژیخۆیەتی.

منیشلەبەرئاوێنەکەمڕاوەستام
بۆئەوەیوەکئەوقژیخۆمدابهێنم،

بەاڵم!!!قژیمنزۆرکورتە..
چیبکەم؟

دۆزیمەوە،دۆزیمەوە.
قژموەکئەوەیدایکمدرێژدەبێت.

چوومبۆالیدایکموپێموت:»دەڵێیچی
دایکە!!باپێکەوەبڕۆیــن..

منیشوەکتۆبوومەتەدایک..«.
دایکمزۆرپێکەنیووتی:»دایەئامینە..

بەقسەمبکەووەرناوپێخەفەکەتوبخەوە!!«.
»وسسسسسس،

دایەبێزارمەکەن«.
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ئەگەرژەهرلەجەستەتدەرچوو...
سەرسوڕهێنەرە، هەندێك جار بێكار دانیشتن زۆر باشە!
وەك ئەو كاتەی ژەهر لە جەستەت دەچێتە دەرەوە.

ژەهرماددەیەكیترسناكە.سەرچاوەیسەرەكیگازیانچزوویئاژەڵەكانە.ئەمژەهرەبەخێراییولەڕێگەیڕێڕەویخوێنەوە
دەگاتەتەواویجەستە.ئەندامەكانیجەستەلەكاردەخاتودەبێتەهۆینەخۆشی،یانتەنانەتهەندێكجارمردنیش.

نیشانەكانی:

الوازیی جەستەتا

زیادبوونی خێرایی سەرگێژبوون
لێدانەكانی دڵ.

ڕێگەكانی دەرمان پێدان:
دەرمانخانەكانزۆربەیجۆرەكانیدژەژەهریانهەیە.
دژەژەهردەرمانێكە،كەدژیژەهرڕەفتاردەكات.

ئەگەر دەستت نەگەیشتە دەرمان، هێشتا ڕێگاچارەی تر هەیە كە هەلی بەردەوامبوونی ژیانت پێ  دەبەخشێت.

بە پارچەیەك بەشی سەرەوەی 
گازگرتنەكە توند ببەستە!

ئەمكارەخێراییڕۆیشتنیخوێن
كەمدەكاتەوە،لەئەنجامدا
ڕێگەلەباڵوبوونەوەیژەهرەكە

دەگرێت.

شــوێنی گازگرتنەكە 
بــۆ خــوارەوە دابنــێ !

دانانیشوێنیگازگرتنەكە،
یانبرینەكەخوارترلەدڵ،
ڕێگردەبێتلەڕۆیشتنی
ژەهرەكەبۆناوڕێڕەویخوێن.

هیچ كارێك مەكە!
هەستكردنبەترس،

یانئەمالوالڕۆیشتنخێرایی
ڕۆیشتنیخوێنزیاددەكات.
لەئەنجامداژەهربەخێرایی
بەجەستەداباڵودەبێتەوە.

ئەندازەی ڕاستەقینە

ژەهریجاڵجاڵۆكەیڕەشیقەیفەییئوسترالی
لەماوەی15دەقیقەدامرۆڤدەكوژێت.
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ئارد

ئارد

بی 
کتێ ردن

خوا
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خواردنی 
پشێلە
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هێشتا گەڕان بەردەوامە...
ماسی لە قواڵیی دەریادا

لەقواڵییدەریاداچەندینجۆریماسیهەیە،
دەتوانیتهاوکاریمبکەیتبۆدۆزینەوەی

ئەوماسیانەیالیخوارەوە؟

ماسیی چارۆکەدار ماســییەکی 
بەهێز و کەتەیە و خاوەنی چەند 
پەڕەکەیەکی گەورەیە، کە وەک 

چارۆکە باڵوبوونەتەوە و 
درێژییەکەی مەتر و 

نیوێک دەبێت. 
پێنج دانەی لێ بدۆزەرەوە.

ماسیی جەنگاوەر ماسییەکی 
بچکۆلەی ســەرکەشــە 

درێژترینی ٨سم دەبێت. 
هەشت دانەی لێ بدۆزەرەوە.

ماسیی هالیپۆت گەورەترین و 
گرنگترین ماســیی پانــە 

خاوەنی لەشێکی پان و دوو چاوە 
لە هەمان الی سەری. 

سێ دانەی لێ بدۆزەرەوە.

ڕۆژەماسیی ئۆقیانووسی یەکێکە لە ماسییە 
ئێسکییەکان کە درێژییەکەی دەگاتە 
٣ مەتر و کێشەکەی ٢٠٠٠ کیلۆگرامە. 

چوار دانەی لێ بدۆزەرەوە.

ماسییە فڕندە ئەو جۆرە ماسییەیە کە توانای فرینی هەیە. 
نۆ دانەی لێ بدۆزەرەوە.

گورگە ماسی ماسییەکی قواڵیی دەریاکانە کە لە قواڵیی
 ٨٠-١٨٠ مەتر دەژی و درێژییەکەی دەگاتە ٩٠سم و 

کێشی ٢٠کیلۆگرامە. شەش دانەی لێ بدۆزەرەوە.

ماسیی تۆنە مەلەوانێکی لێهاتوو و خێرایە خێراییەکەی 
دەگاتە ٧٧کم/سەعات. سیانزە دانەی لێ بدۆزەرەوە.
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قەاڵی كارتۆنی                       

ها
تە
اد
ئاز
ە:
ەو
زیی
گلی
ئین
ە
ل

چیتپێویستدەبێت

 یارییەك ئەنجام بدە، كە لە دەرەوەی ئەم جیهانەیە.
وای دابنێ  تۆ  بەرگری لە قەاڵیەكی ناو كەنداوێك دەكەیت و لە نقومبوون دەی پارێزیت.

یانچەندكارتۆنێكیجواڵوكارتۆنیئامێرێكیگەورە
قەڵمیڕەساس

پڕكردنەوەیچاڵودرزیدیوارتیپیدەمامككردنیانتیپی
چەقۆ
كەتیرە

مەقەست
)ئارەزوومەندانەیە(پالستیكیڕوونكانزایتەنك،قوماشیچنراویانشلیلە،بەرگیكتێبودەفتەر،بۆیە،ماجیك،كاغەزیكار،

گەورەیەك
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هەنگاوەکانیکارکردن

١- پالن دابنێ  بۆ دروستكردنی جۆرێك لە ئامڕازی گواستنەوە،  یان  بینایەك.
   كارتۆنەكان لە هەر شوێنێكدا دابنێ كە دەتەوێت.

٢- لە هەر  جێگایەكدا ویستت پەنجەرە و دەرگا دروست بكە.
٣- گەورەیەك بانگ بكە تاكو پەنجەرە و دەرگاكانت بۆ ببڕێت و دەریان بهێنێت، لەگەڵ ئەوەش  دیواری 

   نێوان كارتۆنەكانت بۆ بلكێنێت بە یەكەوە. دڵنیابە لەوەی زمانەكان باش پێكەوە لكاون،
   یان گەورەیەك بانگ بكە تا زمانەكانت لە كراتۆنەكان بۆ لێ بكاتەوە.

٤- تیپ بدە لە كارتۆنەكان، تاكو پێكەوە بیان هێڵیتەوە.
٥- دروستكراوەكەت بڕازێنەرەوە.
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چۆن ئەو جادووگەرە بگاتە شەمشەمە کوێرەکە
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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دایکە.. دایکە گیان
خەون بەوەوە دەبینم ببمە نیگارکێش

بەهرەکەم تێدایە و دەتوانم 
جوانترین تابلۆ بنەخشێنم.

دایکە.. دایکە گیان
ڕەنگە جوانەکانم بانگم دەکەن

تا درەختێک و چۆلەکەیەک بنەخشێنم،
خۆرێک بنەخشێنم تا گەرمیم پێ ببەخشێت،

پشیلەیەی باخچەکەمان بنەخشێنم.

بەهرەکەم وەک ڕووەکێک وایە گەورە دەبێت،
جوانی دەبەخشێتە ژیانم.

دایکە تابلۆکەم بانگم دەکات،
منیش بەپیرییەوە دەچم.

نیگارکێشە 
بچکۆلەکە
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