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دەستپێک

چەند جوانە کاتێک 
هەڵەدەکەین داوای لێبووردن 

بکەین و هەوڵبدەین هەڵەکە 
دووبارە نەکەینەوە.

داوای لێبووردن کردن 
شارەزاییەکە دەتوانین فێری 

ببین، بەوەش متمانە بەخۆ 
بوونمان زیاتر دەبێت و 

پەیوەندییەکانمان لەگەڵ 
ئەوانیتر بەهێزدەبێت.

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ی هەڵەکردن 
کات

رامبەر یەکێک، چۆن 
بە

داوای لێبووردن دەکەین؟

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانوکەسوکارتیبکەین،

تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com
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پێشبڕکێیەکی ناهاوتا
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا

           لە پشووی نیوەی ساڵدا هەڵمەت لەگەڵ خێزانەکەی سەردانی ماڵی مامی کرد لە دێیە دوورەدەستەکەیان. نەنک و پوورەکان 
          باوەشیان بە میوانەکانیاندا کرد و پێشوازییەکی گەرمیان لێ کردن. دوای نانخواردن، باوکی بڕیار داوای کرد هەموان بچن

          بۆ کێڵگەکە، تا هەوای پاک هەڵمژن و منداڵەکان یاری بکەن. هەموان ڕۆیشتن بۆ کێڵگەکەی باپیریان و گفتوگۆی زۆریان کرد و
           باسی تاقیکردنەوەکان و ئەنجامەکانیان کرد. بڕیار ویستی خۆی لەو باسە بدزێتەوە و بە ئازادی ئامۆزای وت: 

                                                                           - دەڵێی چی پێشبڕکێ بکەین؟
                                                                            دایکی بڕیار تێگەیشت مەبەستی بڕیار چییە، دەم بە زەردەخەنەوە

                                                                               وتی: »چاوەڕوانبە بڕیار. لێگەڕێ با منداڵەکان یاری بکەن.«
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دواتر ئازاد داوای لە ئامۆزاکەی کرد تا پێشبڕکێ بکەن. بڕیار دڵنیا بوو لەوەی لە ئازادی دەباتەوە، چونکە بەردەوام دەچێت بۆ مەشقکردن 
لەگەڵ گرووپێکی ڕاکردندا. ئەگەرچی ئازاد نێچیرێکی ئاسان نەبوو، بەاڵم بڕیار لێی بردەوە.

بڕیار لە تەنیشت ئازاد لەسەر زەوییەکە دانیشت. جارێکی تر باسکردنی تاقیکردنەوەکانی نیوەی ساڵ هاتەوە پێشێ. دایکی ئازاد وتی: 
»ئازاد زۆر زیرەکە، لە نیوەی یەکەمی ساڵدا یەکەم بووە، چونکە کۆششی زۆری کردووە بۆ ئامادەکردنی وانەکانی، هەروەها لە چاالکیی 

وەرزشیشدا پێشکەوتووە«.
دایکی بڕیار تەماشای کوڕەکەی کرد و دەم بە زەردەخەنەوە ڕووی کردە ئازاد و وتی: »وەرزشکردن کاتی زۆرت لێ نابات و فریای 

وانەکانت دەکەویت؟«
ئازاد سەری ڕەوەشاند و وتی: »بەپێچەوانەوە وەرزش بووەتە هۆی ئەوەی بتوانم کاتەکانی خۆم ڕێکبخەم.«

ئاراس-ی برای ئازاد وتی: »ئەقڵی ساغ لە لەشی ساغەوەیە ئامۆژن«.
بڕیار ویستی خۆی لەو قسانە بدزێتەوە و باسی نمرەکانی تاقیکردنەوەکان نەکات و هاواری کرد: »پێموانییە ئازاد لە وەرزشدا پێشکەوتوو 

بێت، ئەی نەتان بینی چۆن بە ئاسانی پێشبڕکێکەم لێ بردەوە.«
بڕیار دەستی کرد بە باسکردنی ئەوەی داهاتوو بۆ وەرزشوانەکانە و ڕاستە ئەقڵی ساغ لە لەشی ساغەوەیە، بۆیە وەک وەرزشوانێک 

دەتوانێت لە کاری داهاتوویدا سەرکەوتوو بێت، بە پێچەوانەی ئازادەوە کە لەناو کتێبەکاندا نقووم بووە.«
بڕیار بەردەوام بوو لەسەر گاڵتەکردن بە ئازاد، ئازادیش بێدەنگ بوو. لەناکاودا ئاراس وتی: »بڕیار وەرە با پێشبڕکێ بکەین.«

بڕیار ماندووبوونی کردە بیانوو، ئاراسیش وتی پاش پشوودانت پێشبڕکێکە دەکەین.
بڕیار ناڕەزایی دەربڕی و وتی: »تۆ لە پۆلی دووی ناوەندیت و من هێشتا لە پۆلی شەشەمی سەرەتاییم.«

باوکی بڕیار وتی: »خۆ ئازادیش لە پۆلی چوارەمی سەرەتاییە.«
ئازاد بە دەنگی بەرز دایە قاقای پێکەنین و وتی: »بەڵێ، تۆ دوو ساڵ لە من گەورەتریت و براکەیشم دوو ساڵ لە تۆ گەورەترە.«

لەگەڵ ئەوەشدا بڕیار بە توندی ڕەتی کردەوە پێشبڕکێ لەگەڵ ئاراسدا بکات.. هەموان دایانە قاقای پێکەنین و توانجیان دا لە هەڵوێستەکەی 
بڕیار. پاش ماوەیەک خۆرئاوا بوو و هەموان گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. ئازاد ئەنجامی دۆڕاندنی پێشبڕکێکە بە بڕیار هەستی 

بە شەرمەزاری نەکرد، بەاڵم بڕیار لەبەر دەرنەچوونی لە تاقیکردنەوەکاندا و 
هەراسانکردنی ئازادی ئامۆزای هەستی بە شەرمەزاری کرد.
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1 زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

* دەشێت درێژیی هەستەوەرەکانی 
چرای دەریا )یاڵی شێر( بگاتە ٣٠مەتر.

* مێینەی ڕۆژەماسیی ئۆقیانووسەکان 
هەر جارێک نزیکەی ٣٠٠ ملیۆن گەرا 
دادەنێت، ئەمەش ژمارەیەکی پێوانەییە.
* ڕووسیا یەکەمین دەوڵەتە توانیبێتی 
کەشتیی ئاسمان بگەیەنێتە سەر ڕووی 
مانگ، کەشتییەکە ناوی )لونا ٢( بوو و 

ساڵی ١٩٥٩ گەیشتە سەر مانگ.
* »وەقایعی میسری« یەکەمین 

ڕۆژنامەی عەرەبییە باڵوکرابێتەوە و
 لە ژێر چاودێریی محەمەد عەلی پاشادا.

*  خەیاری دەریا، کە گیانەوەرێکی 
دەریایە، لە کاتی هەستکردن بە 

مەترسیدا و بۆ ڕێگەگرتن لە 
دوژمنەکانی ڕیشاڵی لینج 

دروست دەکات.

ناوبانگ دەرکردن 
زیانبەخشە

لەپیکا-یکەروێشکبپرسن
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پێدەچێت کەروێشکی شۆخوشەنگ لە جۆری 
»پیکا« نرخی ناوبانگی خۆی دەدات، ئەوەش 

وەک باس دەکرێت، پاش باڵوکردنەوەی 
وێنەکەی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا.

ئەم جۆرە کەروێشکە لە ورچی »پاندا« 
دەگمەنترە. لە کاتێکدا دۆزەرەوەی ئەم 
جۆرە کەروێشکە: لی ویدۆنگ، پارەی 

کۆکردەوە بۆ پاراستنی لە لەناوچوون، 
هەندێکی تر ویستیان ڕاوی بکەن بۆ 

پاراستنی وەک ئاژەڵێکی ماڵی. 
بەم جۆرە ژمارەی کەمتربووە لە 

هەزار دانە. ویدۆنگ دەڵێت، ساڵی١٩٨٣ 
»پیکا«ی لە چیاکانی »تیانشین«ی 
چین دۆزییەوە و نزیکەی ٢٨ هەزار 
دۆالری بەخشینی بۆ پاراستنی ئەم 

گیانلەبەرە لە لەناوچوون کۆکردەوە، 
بەاڵم لەو کاتەوەی وێنەکەی

 باڵوکراوەتەوە بە ڕێژەی٧٠٪ 
ژمارەی کەمبووتەوە.

دوورترین کاکێشان لە گەردووندا

بۆشاییەکانی  تێلسکۆپی  هەردوو  هۆی  بە 
زانای  گرووپێک  سپیتزر،  و  هابل  ئاسمانەوە: 
کاکێشانی  دوورترین  ئەمریکی  ئەستێرەناسی 
.)EGS-zs8-1( گەردوونیان دۆزییەوە و ناویاننا
ئەو زانا ئەمریکیانە لەو کارەدا پشتیان بەست  بە 
خێرایی ڕووناکی و ئەو کاتەی پێویستیەتی بۆ 

ئەوەی لە کاکێشانەکەوە بگاتە المان. 
ئەو کاکێشانە زیاتر لە ١٣ ملیار ساڵی ڕووناکی 

لێمانەوە دوورە و زاناکان 
ژمارەیەکی پێوانەیی 
نوێیان لە دیاریکردنی
تەمەنیدا تۆمارکرد.

»کورسییەکی بزۆک«ی 
ماسییەکی پەککەوتە!

    »لە کاتی سەرکەوتن و دابەزیندا الرولەنجەی دەکرد«، 
گیرۆدەی  کە  بوو،  ئاڵتوونی  ماسییەکی  باری  ئەمە 
ئەوەی  پێش  بوو،  کوشندە  نەخۆشییەکی  دەستی 
دیزاین  ڕزگارکردنی  بۆ  بزۆک«  »کورسییەکی  یەکێک 
دانیشتنی  ڕێکی  بە  کێشەی  پەککەوتەکە  ماسییە  بکات. 
هەبوو، بۆیە ئەو کورسییە پێوەنااڵندنەکەی کەمکردەوە. 
کورسییە بزۆکەکە بریتی بوو لە سارغییەک یان پەتێکی 
کورت کە بەسترابووەوە بە پارچەیەک تەپەدۆرەوە، بە 

مەبەستی پاراستنی 
هاوسەنگیی ماسییەکە

مانەوەی لەسەر 
ڕووی ئاوەکە.
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رەکان
سەمە

سەیرو 1

2

3

دنیا هەمیشە 
بەو جۆرە نییە کە 
دەیبینین، زۆر شتی 

ناماقووڵ هەن کە ڕاستین. 
بەڵێ، تەنانەت خودی واقیع 
جاروبار هەندێک خەیاڵ 

لەخۆ دەگرێت، 
ئەوەیش جوانیی ژیانە.

چەند
بوونەوەرێکی
بەستوو

کۆمەڵە زانایەک چەند بوونەوەرێکی 
زۆر بچووکیان لەناو بەفری هەردوو 
بەستەڵکدا دۆزییەوە، کە نزیکەی سێ 

ملیۆن ساڵە بەستوویەتی و توانیان پاش 
ئەو ماوە درێژە ژیان بکەنەوە بە بەریاندا!

ێوانەیی
یەکیپ

ژمارە

دەکرێت تەمەنی بگاتە ١١٦ ساڵ و زیاتر!بەاڵم لە یەک ملیار مرۆڤدا تەنیا یەک کەس زۆر کەس هەن تەمەنیان دەگاتە ١٠٠ ساڵ، 

چاالکییەکیشەوانە

هەندێک لەو باوەڕەدان کە مێشک لە کاتی 
ڕۆژ و بێداریدا چاالکتر، بەاڵم لە ڕاستیدا 

مێشک لە کاتی خەوتندا چاالکترە! ٨
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ستیبیستن
هە

یەکێک لە شتە سەرسوڕهێنەرەکانی 

پەیوەندی نێوان ئۆرگانەکانی لەشی 

مرۆڤ ئەوەیە، کاتێک ڕێژەیەکی 

زیاتر لە خواردن دەخوات توانای 

ی کەم دەبێتەوە!
بیستن

سووڕهێنەر
ێشکیسەر

م

 لە ناردنی 
ک بەرپرسە

ئەگەرچی مێش

 هەموو شوێنێکی 
 ئازار لە

ئاماژەکانی

ستەوە، بەاڵم مێشک بۆ خۆی 
جە

چ ئازارێک ناکات!
هەست بە هی

هێلکەیسوورەوەکراو

تەمە ئەستێرە بەشێکە لە ئەستێرە و شێوە و شێوازی 

سماندا تەمە ئەستێرەیەک هەیە 
ناڕێکوپێکی هەیە. لە بۆشایی ئا

سوورەوەکراو« لە ناوەڕاستی ئەستێرەیەکی 
بە ناوی »هێلکەی 

خۆر گەورەترە!
ددا، کە هەزار جار لە 

ڕەنگ زەر

بۆنیدایک

هەر مرۆڤێک 
بۆنێکی تایبەتی هەیە کە لەوانی 
دیکەی جیادەکاتەوە. لەوانەیە 
ڕەچاوی ئەوەمان نەکردبێ، 
بەاڵم بە هۆی ئەم بۆنەوەیە 
منداڵی ساوا دایکی خۆی 

دەناسێتەوە!
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پەری ددانیەكان
نووسین: راسل پانتەر

نیگار: تری گوور
بۆ فارسی: بەهارک عەزدی
لە فارسییەوە: هیوا محەمەد

ئەو ڕۆژە ڕۆژێكی زۆر سەرنجڕاكێش بوو 
بۆ شووشەیی. ئەو لە كۆتا تاقیكردنەوەی 

پەری ددانیەكان وەرگیرابوو.

منداڵێك بكاتە پارە. جێت-ی هاوپۆلە  شووشەیی ئێستا دەیتوانی ددانی 
تەمبەڵەكەی وەرنەگیرابوو.

كە ئیتر هیچ كات نەی دەتوانی ببێتە پەری ددانی.
بە توڕەییەوە وتی: »ئەمە دادپەروەرانە نییە!«
هەر بەو شێوەیەی كە جێت مۆڕەی دەكرد، 
ئەوانیتر بەرەو ماڵەوە فڕین، تا ئامادەبن بۆ 

یەكەمین گەشتی خۆیان.
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ئەو شەوە شووشەیی تەواوی ئەو شتانەی
كۆكردنەوە كە پێویستی پێی بوو,

یەك كیسە پڕ لە شتی 
گەشتی جادوویی.

ناوی ئەو مندااڵنەی 
كە دەبێت بچێتە 

دیدەنیان.

گرنگتر لەمە 
داردەستە 

جادوییەكەی.

شووشەیی سەرجەم كەلوپەلە جادووییەكانی كۆكردەوە. 
چەند چركەیەك دواتر یەكەمین سەردانیكەری هات: بێت 

بێنگلی. شووشەیی بەرەو الی تەختە خەوەكەی فڕی.
بە وریاییەوە ددانی بێتی لە ژێر سەرینەكەیەوە دەرهێنا.

ئەو دارە جادووییەكەی بەرەو الی ددانی بێت ڕاكێشاو 
هاواری كرد: »ڕاپان شا!«، بەاڵم لە جیاتی پارەیەكی 

نوێ  و بریسكەدار...

یەكلەفەیهەمبەرگر؟

بێچووەمشكێک؟

یەکكاكتوس؟

هەر جارێك، كە دارەكەی دەستی ڕادەوەشاند, 
ددانەكە دەبووە شتێك جگە لە پارە.

دڵی شووشەیی بە تەواوی ڕەنجا. دەستی بە گریان كردو 
وتی: »هەمووی هەڵە بوو« دەنگی گریانەكەی 

بێتی بێدار كردەوە. ئەو نەی دەتوانی باوەڕ 
                   بەو شتە بکات كە دەی بینێت

بە سەرسوڕمانەوە قسەی دەكرد: »تۆ پەری ددانیت؟«
شووشەیی بە خەمبارییەوە وتی: »بەڵێ،  بەاڵم ئەمە 
یەكەم شەوی كارمە و بە تەواوی بێسوود بووم.«
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شووشەیی بۆی باس كرد كە چۆن دارەكەی دەستی 
بە هەڵە كاری كردووە. لەو نێوەندەدا هۆق هۆق گریا و 

وتی: »ئێستا ئیتر لە سەرزەمینی پەرییەكان 
گاڵتەم پێ  دەكەن, پێم پێ  دەكەنن، چ كارێك بكەم؟«

بێت دڵی بۆ حاڵی پەری زۆر سووتا و 
وتی: »یارمەتی بدە لەگەڵ تۆدا بێم، 

            لەوانەیە بتوانم یارمەتیت بدەم.«
             شووشەیی بە دڵگرانییەوە 

             وتی: »سوپاستدەكەم.«

كەمێك دواتر، بە یارمەتی كەلوپەلە جادووییەكانی لەسەر 
زەمینی پەرییەكان بوو. ئەو كەلوپەلە جادووییانە ئەوی 

وەك پەری لێ  كردبوو. ئەو دەیویست بفڕێت!
شووشەیی ڕوونی كردەوە: »ئەم دارە دەستیەم لە 

فرۆشگا سەرنجڕاكێشەكەی پەرییەكان كڕیووە.«
    بێت وتی: »كەواتە لەوێوە دەست 

               پێ دەكەین.«

بێت بە چوونە ناو فرۆشگاكە زمانی بەسترا.
تەنافەكان بە سەدان هۆكاری جادوویی پڕبووبوون.

فرۆشیار پرسی: »دەتوانم یارمەتیتان بدەم؟«درەخشان و سەبەتەی پڕ لە داری دەستی جادوویی!تاجە درەوشاوەكان، پاپیۆنی ئاوریشمی، پێاڵوی 

شووشەیی كێشەكەی بۆ ڕوون كردەوە. فرۆشیار 
دارە دەستییەكەی تاقیكردەوە. ئەو وتی: »ئەمە داری 

دەستی جێتە. بە هیچ شێوەیەك تەواو كارناكات،
چونكە ئەو پەرییەكی باش نییە.«

شووشەیی هاواری كرد: »ئەو پەرییە ناڕەسەنە، 
بێت وتی: »دەبێت ئەو دارە دەستییەی بۆ بگەڕێنمەوە.«چووە دارە دەستیەكەی منی گۆڕیوە.«
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جێت لەسەر هەیوانی ماڵە درەختییەكەی ڕاكشابوو.
بە دارە دەستییە جادووییەكەی شووشەیی، یەك دنیا 

كێك و شیرینی خۆشی لە دەوری خۆی كۆكردبووەوە.
ئەو خەریك بوو شیرینی خۆشی دەخوارد كە شووشەییو 

بێت گەیشتنە ئەوێ . شووشەیی بە تووڕەییەوە وتی:
- پەری ناڕەسەن! دارە دەستییەكەم بدەرەوە!

  جێت وتی: »بە هیچ شێوەیەك خاتوونی سەرنجڕاكێش.«

پاشان دارە دەستییەكەی ڕاوەشاند و یەكسەر 
قاچەكانی شووشەیی گۆڕان بۆ بەرد. جێت دووبارە 
دارە دەستییەكەی بەرز كردەوە، بەاڵم لەناكاو دارە 

دەستییەكە بە دەستیەوە نەما.

بێت لەسەر لقی درەختەكەی سەری جێتەوە هاواری 
كرد: »گرتم!« جێت هەوڵی دا باز بدات و دارە 

دەستییەكەی بگرێت، بەاڵم ئەوەندەی خواردبوو 
نەی دەتوانی لە شوێنی خۆی بجووڵێتەوە.

لێدانی دواتری دارە دەستییەكە، شووشەیی لە شەڕی 
قاچە بەردینەكانی ڕزگار كرد، ئەو بە خێرایی بەرەو الی 
بێت ڕای كرد و هاواری كرد: »بە ئومێدی دیدار، جێت!«

ئەو دوانە بەرەو فرۆشگا جادووییەكە گەڕانەوە، 
شووشەیی بە ناونیشانی سوپاس شتێكی بۆ بێت كڕی.

پاشان بێت چووە میوانی پەرییەكان و بە تەواوەتی 
بە خۆشی ڕایان بوارد.

شووشەیی كەلوپەلە جادووییەكانی الی 
بێت وەرگرتەوە و وتی: »باشە، ئیتر 

كاتی ماڵئاواییە.« لەیەك چاوترووكاندا 
بێت گەڕایەوە تەختە خەوەكەی و 

بیری كردەوە: »چ خەوێكی 
سەرسوڕهێنەر بوو!«

بەاڵم ئەو شتەی بینی کە
بچووكترین كراسی دونیا بوو!
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توژال بەرەو ژوورەكەی دەڕۆیشت، كە گوێی لە دەنگی خڕەخڕێكی 
ترسناك بوو، لە شوێنی خۆی ڕەق وەستا. دواتر گوێی لە دەنگی باوە 

گەورەی بوو، كە بە ناڵەیەكی الواز دەپاڕایەوە و یارمەتی دەویست.
شەو بوو. سێبەری درەختەكانی چنار و ئاقاقیا لە پشتی پەنجەرەیەك 
لەناو ڕاڕەوێكی نیوە تاریكدا بوو و چنگی دەدا لە دەر و دیوارەكەوە.

توژال بە سەرسامی و واقوڕماوییەوە لە جێگەكەی خۆی وەستا بوو و 
نەی دەزانی چ كارێك بكات. هیچ كەس لە دەرەوەی ماڵەكە نەبوو.

دایك و باوكی چووبوونە ماڵە دراوسێ  بەرزترەكەیان. دەنگی خڕەخڕەكە 
دووبارە زیادی كردەوە. هەناسە لە سینەی توژالدا گیر بووبوو.

ئارام ئارام بەرەو ژوورەكەی باوە گەورەی كەوتە ڕێ . دەرگای ژوورەكە 
نیوەكراوە بوو و ڕووناكیەكی زەرد، كە وەك چرای تروسكەدار خامۆش و 

ڕۆشن دەبووەوە، لە الی دەرگاكەی دەرەوەوە دەهات.
توژال بە ئارامی خۆی خستە ژوورەكەوە و بە وریاییەوە بەرەو پێشەوە 

ڕۆیشت. دێوی پیر و چرچولۆچ كە لە كیسەڵێكی بەردی هەزار ساڵە 
پیرتر بوو، باوە گەورەكەی بە چنگەكانی گرتبوو و پاڵەپەستۆی دەخستە 

سەری، دێو سەرێكی گەورە و ڕوخسارێكی پان و گۆشتنی هەبوو، 
چاوەكانیشی سوور بووبوون.

دێویپیر
نووسینی:محەمەدرەزاشەمس

نیگاری:ئامینەئەربابون
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

دێوەكە ملی نەبوو.سەری بە سینەیەوە چەسپیبوو و سێ  دانە غەبغەبی گەورەی وەك 
پێستی گوێرەكە لەسەر بوو، كە بە بچووكترین جووڵە دەلەرینەوە.

دێو، كە چاوی بە توژال كەوت، پژمەیەكی گەورەی كرد و بە دەنگێكی گڕ و لەرزۆكەوە 
وتی: »نەیەیتە پێش. هەر لەوێدا بوەستە. هاپشیووووو.

- )دووبارە پژمیەوە( مەگەر نازانیت من هەستیارم؟
ها پشیوووووو و شلەیەكی سەوزی چەسپێنەر لە دەمیەوە هاتە دەرەوە و كەوتە سەر 

سەر ڕوخساری توژال.
توژال بێئاگا یەك هەنگاوی تر چووە پێشەوە.

- ها پشیوووووووو.
ژوورەكە بە تەواوی كەرەستەكانی ناوییەوە دەلەرییەوە.

دێوەكە نەڕەیەكی كرد: »مەگەر نەمووت نەیەیتە پێشەوە؟ ها پشیووووو.
نەكا ئارەزوو بكەیت لە جێی باوە گەورەت تۆ بخۆم؟ ها پشیوووو.«
باوە گەورە بە ناڵەوە وتی: »ئیشت بەو نەبێت. ئەو تەنیا منداڵێكە.«
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  - ئەگەر دەتەوێت ئیشم پێی نەبێت، پێی بڵێ  بگەڕێتەوە.. ها پشیوووووو.
لێرە بڕوات. ها پشی..... پشی...... ووووووو!

باوە گەورە بە پاڕانەوەوە بە توژالی وت: »نەیەیتە پێشەوە توژالی من! ئەزیزی من. نەیەیتە پێشەوە. 
بگەڕێوە و لێرە بڕۆ.«

توژال بێئاگا هەنگاوێكی تری هەڵهێنا و لە دێوەكە نزیكتر بووەوە. دێوەكەش لەسەر یەك چەند پژمەیەكی 
كردو وتی: »وتم نەیەیتە پێشەوە. من بە تۆ هەستیارم.. ها پشیووو. هەستیار.. ها پشیوووو و هەستیارم.«

توژال بە دەنگێكی لەرزۆكەوە وتی: »ئەگەر... ئەگەر دەتەوێت نەیەمە پێشەوە، وەرەوە. دە دە دەبێت واز واز 
واز لە باوە گەورەم بهێنیت و لێرە بڕۆیت.«

- ناتوانم. برسیمە. ها پشیوووووووو. دەبێت شتێك بخۆم. ها پشیووووووو. ها پشیوووووووو.
ها پشیوووووووو. ئاخ مردم ئەوەندە پژمیم. بەسە ئیتر. بڕۆرە دواوە.

توژال، كە كەمێك دڵ و ئازایەتی پەیدا كردبوو، وتی: »ناڕۆم. تا باوە گەورەم واز لێ  نەهێنیت ناڕۆم.« و یەك 
هەنگاوی تر نزیكتربووەوە لە دێوی پیری چرچولۆچ. دێوەكە توند توند دەپژمی. پژمەكان بە شێوەیەك توند 

بوون، كە توژالی وەك پەڕ بەرز و نزم دەكردەوە. توژال هەنگاوێكی تر لە دێوەكە نزیك بووەوە.
دێوەكە بێزار بوو و باوە گەورەی خستە سەر زەوی و لە پەنجەرەی ژوورەكەوە 

چووە دەرەوە و ڕای كرد. دەنگی پژمەكانی لە دەرەوە دەبیسترا. ها پشیووووو.
هاپشیوووووو. هاپشیوووووو«.
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تاقیگەی بڕیار

گرووپی خۆر

ئایچئامێرێکیسەرسوڕهێنەرە،
ئەمەدیارییباوکمە،ئەوەتلەکوێبوو؟

زۆرمخۆشدەوێتوزۆربەسوودە.

بەاڵمبڕیارئەوشێوانە
چینوچیرۆکیئەوسیستەمە

جوانەچییە؟

ئەوەکۆمەڵەیخۆرەهاوڕێکەم،
کەڕووناکیوگەرمیدروستدەکات.
خۆرەکەشمانیەکێکەلەوئەستێرە
درەوشاوانەیئاسمانوزۆرگەورەیە.

ئەیئەوتۆپانەچینکەدەوریانداوە؟

ئەوانەهەسارەنوزەویشیەکێکەلەو
هەسارانەیبەدەوریخۆردادەسووڕێنەوە.

کەواتەخۆرئەستێرەیەوزەویهەسارەیە،
ئافەرین.ئەوزەوییەیلەسەریدەژینخڕەوبەدەوریخۆردادەسووڕێتەوە.

حەوتهەسارەیزەبەالحهەنکەلەزەویگەورەترن،ئەوانەش:
زاوە،ڤینۆس،مەریخ،هورمز،کاروانکوژە،ئەورانووسوبلۆتۆ.

بەاڵمبڕیاربۆچیناوەکانیانزۆرسەیرە؟

ئەوانەلەالیەنزانایانەوەناونراون..وەرەبابەپڕۆجێکتەرە
سینەماییەکەلەکاتیسووڕانەوەیانداسەیریانبکەین.

ئای چ گەردوونێکی سەیرە!! ١٦



کەواتەبەخۆروهەسارەکانپێکەوەدەوترێت
گرووپیخۆر،خۆریشدەکەوێتەناوەڕاستیانەوە.

بڕوانەزەویچۆنبەدەوریخۆرداڕێڕەێکیگرتووەتەبەر،
بەبێئەوەیبەرهەسارەکانیتربکەوێت،

هەروەهاوەکهەسارەکانیدیکەبەدەوریخۆیدادەخولێتەوە.

بەوجۆرە؟ئەوەیارییەکیسەرنجڕاکێشە...هاهاها.

وەرەهاوڕێکەمبالەمکتێبەداهەندێکشت
بخوێنینەوەدەربارەیهێزیڕاکێشانیخۆرو
هەسارەکانوچۆنخۆرئەوهەمووهەسارەیە

بۆالیخۆیڕادەکێشێت،
تالەسەرڕێڕەوەکانیانبەردەوامبن.

ئایاگرووپیخۆریزۆر
لەگەردوونداهەیە؟

بێگومانهاوڕێکەملەگەردووندا
گرووپیخۆریزۆرهەن.

بەڕاستیسیستەمێکیڕێکوپێکە،زاناکانیشباش
نهێنییەکانیگەردوونیانئاشکراکردووەو

لەکتێبەکانداباڵویانکردووەتەوە.
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رسیدارە
مەت

کەیئوتومبیلەکانلەمێژووداحیکایەتێک X وەاڵمێک
داهێنرا؟پرسیارێکیگرنگە،
بۆیەهەوڵدەدەینوەاڵمی

بدەینەوە...

کەی ئوتومبیل 
لە مێژوودا 

داهێنرا؟

ئاشکرایە مرۆڤی سەرەتایی زۆر هاتوچۆیان دەکرد و 
تەنیا پێیەکانی هەبوو بۆ ئەو کارە.

وەک دەزانین، مێشکی مرۆڤ هەمیشە بەدوای ئەو ئامرازانەدا 
گەڕاوە، کە کارئاسانیان بۆ ژیان بەسەربردن کردووە.

بۆیە سەرەتا هەندێک ئاژەڵی دەوروبەری خۆی ڕاهێناوە، 
بۆ بەکارهێنانیان وەک ئامرازی گواستنەوە.

ئەو هەوایە 
وزەی زۆرم 
بۆ دەگێڕێتەوە.

ئەو نزیکەی ٤٠٠٠ ساڵ سوودی لەو ئامرازە وەرگرت، سەرکەوتوو بوو لەوەدا.
تا وای لێ هات بێزاربوو لێی.

پیاوەکە: »ئای خوایە، ئەنجامی ئەسپسواری 
    پشتم زۆر ئازارم دەدات.«
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کاتێک مێشکی مرۆڤ هەستی بە بێزاری کرد، بیرۆکەی 
ئوتومبیل سەری هەڵدا.

بێزاربووم لە ئەسپ و 
عەرەبانەکان و تەپاڵەی 

ئەسپەکانی 
سەر شەقامەکان.

یەکەمین بیرۆکە دروستکردنی عەرەبانەیک بوو کە بە هەوا، 
وەک بەلەمی چارۆکەدار، ڕێی دەکرد، بەاڵم سەرکەوتوونەبوو، 
چونکە زەوی بە پێچەوانەی ئاوەوە ڕەقە و لێکخشاندنی زۆرە.

بەداخەوە، 
وەک بەلەمی 
چارۆکەدار 

ڕێناکات.

تەنانەت وەک 
بەلەمی چارۆکەدار 
بەکارنایەت بۆ ڕاوە 

ماسی.

ئینجا عەرەبانەیەک دروستکرا کە بەهێزی 
هەڵم ڕێی دەکرد و ئاوی زۆری دەویست. 

١٠٠ ئوتومبیل
ئاوی هەموو زەوی 

پێویست بوو.

ساڵی ١٨٨٥ زانای ئەڵمانی )دایملەر( یەکەمین ئوتومبیلی داهێنا
 کە بەو گازە ڕێی دەکرد و لە نەوتەوە بەدەست دەهات و 
شەوانە لێی دەخوڕی تا نەبێتە مایەی گاڵتەپێکردنی خەڵک.

ساڵی ١٩٠٤ ڕۆلز و ڕۆدیس 
پێکەوە یەکەمین ئوتومبیلیان 

دروستکرد کە ناویاننابوو 
»تارمایی زیوین«.

ناومانناوە تارمایی 
زیوین، چونکە 
خێرا و ئارامە. 

 خێراییەکەشی 
٤٠کم/سەعات 

تێناپەڕێنێ.

لە کاتی تارمایی زیوینەوە دروستکردنی ئوتومبیل گەشەی کرد و بەو شێوەیەی لێ هات کە پێی ئاشناین. 
ئیمڕۆ ئوتومبیل بۆتە پێداویستییەکی گرنگی ژیانی ڕۆژانەمان، بەالم مرۆڤ بەوەوە نەوەستاوە و ئامرازی 

گواستنەوەی تریشی داهێنا.
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خاڵی سەرنجڕاكێش 
سەبارەت بە مێشومەگەز

٨

زیندوومانەوە١.

ئەگەرمێشومەگەزبیت،ڕێگایزۆرهەیە
بۆبەزیندوومانەوە.ئێستاپیشانتدەدەم

كەچڕێگایەكتهەیە.
مێشومەگەزەکانزیانیزۆریانهەیە.هەندێكلەوانە

بەچزووەكانیانبوونەوەریگەورەترلەخۆیانڕاودەكەن.
ئەمكووللەحاجیلەیە،بۆگرتنوخواردنیمێشومەگەزەكانی

تر،بەڕادەیپێویستگەورەیە،بەاڵمئەندازەیئەوەندەنییە
كەخۆینەبێتەخواردنیباڵندەوشەمشەمەكوێرەوبۆقەكان!
كوللەحاجیلەلەكاتیڕووبەڕووبوونەوەترسدا،قاچەدان

داناوییەكانیلەبەردەمیەوەدەكاتەوە،تاگەورەتردەربكەوێت
لەئەندازەڕاستەقینەكەیخۆی.وێنەترسناكەكەیدەبێتە
هۆیترسیڕاوچیەكانی،بەرلەوەیهێرشبكەنەسەری.
دوومێشومەگەزیتربدۆزەرەوە،كەبەهەمانڕێگافێڵلە
ڕاوچیەكانیانبكەن،دواترهەندێكڕێگایتریشبدۆزەرەوە.
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فریودان٢.
كارێكئەنجامبدە،كەڕاوچیەكەبترسێنیتو

وایلێبكەیتڕابكات.

ئەم هەزارپێیە لە كاتی 
ترساندنی كەسێك یان 

شتێكدایە. هەر بۆیە بەشی 
پێشەوەی جەستەی هەوا تێ 
دەكات و بە شێوەی مارێكی 
ترسناك خۆی پیشان دەدات.

ئەندازە و چاوە گەورە 
لەڕادەبەدەرەكەی ببینە.

بە شێوەیەكی گشتی،
پەپوولەی ئایۆ باڵەكانی پێشەوەی 
دەهێنێتە دواوە. بە شێوەیەك كە 
باڵەكانی پشتەوەی پێ  دابپۆشێت.
ئەم كارە دەبێتە هۆی ئەوەی كە 

خۆی بە باشی لە البەالی گەاڵكاندا 
بشارێتەوە. ئەم مێشومەگەزە باڵەكانی 
پێشەوەی باڵودەكاتەوە، تا خاڵەكانی 
سەر باڵی وەك دوو چاوی گەورەی 
شاراوە بێنەبەرچاو و ڕاوچییەكانیش 

2٣لە خۆی دوور بخاتەوە.



خۆشاردنەوە٣.

هەرشتێككەپیشاننەدرێت
لەمێشكدەچێتەدەرەوە.وایە؟

ئەم كوللەیە بە یارمەتی 
قاچە درێژەكانی پشتەوەی، 

كە زۆر بەهێزن، لە 
هەوادا دەڕوات. فڕینێكی 
لەڕادەبەدەر. ئەم كارە 

مێشومەگەزەکە لە مردن 
ڕزگار دەكات.

هەڵهاتن٤.

ئایاتائێستاشتێكبەشوێنتەوەبووە؟نابێت
كاتەكەبەفیڕۆبدەیت.تەنیادەبێتبەخێراییەكی

تەواوڕابکەیت،بفڕیتودووربكەویتەوە.

بە هۆی ئەوەی 
كە ئەم هەزارپێیانە لە هێلكە 

دێنە دەرەوە، لەسەر لقەكان لە 
دەوری یەكتر كۆدەبنەوە. تۆڕێكی گەورە 

دروست دەكەن، كە وەك پارێزەر 
ڕەفتار دەكات. كاتێك ترسێك هەڕەشە 
لەوان دەكات، لە پارێزەرەكەیان دێنە 
دەرەوە و لە گەاڵكان خۆراك دەخۆن. 
پاشان دووبارە بۆ پشوودان دەچنەوە
 پەناگەكەی خۆیان، بەاڵم وادیارە 
كە ئەم باڵندەیە یەكێك لەوانەی 

ڕاوكردووە.
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ژیانی بەکۆمەڵ٥.

كاتێكبەكۆمەڵیتهەلی
مانەوەلەژیانتزیاترەلەو

كاتەیكەبەتەنیایت.
كەواتەبچۆرەناوكۆمەڵ!

ئەم مێشومەگەزانە 
زۆرینەی ژیانیان 

لە ژێر زەویدا بەسەر دەبەن.
ئەو كاتەی دەبنە مێشومەگەزێکی 

پێگەیشتووی باڵدار، لە ژێر زەوییەوە 
دێنە دەرەوە! ئەو ئاژەاڵنەی بە شوێن 
مێشومەگەزی گەورە و بەتام و بێ  

جووڵەدا دەگەڕێن، بەرەو ئەم خواردنە 
بەتامە هێرش دەهێنن، بەاڵم زۆرێك لەمانە 

كۆدەبنەوە و جووت دەبن و هێلكە 
دادەنێن و درێژە بە بەردەوامبوون 
دەدەن، بۆ سەردەمی داهاتوویان.

هیچ بوونەوەرێك نایەوێت 
بكەوێتە ژێر هێرشی بە كۆمەڵی 

شەنگەسوورە یان هەنگەكان.
چزوویەك کە بە تەواوەتی 
بە ئێشە، بەاڵم هێرشی بە 

كۆمەڵی هەنگە چزوودارەكان، 
2٥لەڕادەبەدەر ترسناكە.



خۆگونجاندن )نمایش(٧.
وەكشتێكلەگەاڵچوون،

یارمەتیئەممێشومەگەزەدەدات
كەوەكخۆراكسەیرینەكرێت.

بۆچی ئەم گەاڵیانە 
وایان لێهاتووە؟ وای، 

بە وردی زیاترەوە سەیریان بكە! 
گەاڵكان، لە ڕاستیدا گەاڵی 

وشك و زەرد نییە،
بەڵكو مێشومەگەزێکە تەنانەت 

ئەگەر بشجووڵێت، وەك گەاڵیەك 
دێتە بەرچاو كە بە كاریگەری 

با بلەرێتەوە.

ئەم مێشە تەنیا یەك مێشە،
بەاڵم دیاریكردنی ئەو لە 

یەكەم جاردا زۆر دژوارە. ئەم 
مێشومەگەزە، وەك هەنگ دێتە 
بەرچاو، كە ئەڵبەتە دەتوانێت 

پێوە بدات. هەر بۆیە ڕاوچییەكی 
برسی لەوانەیە ئەوەندە ژیر بێت 

كە بێئاگا بكەوێتە داوی 
ئەم هەنگەوە.

ئەم مێشومەگەزانە
پۆشەری خەتخەتی 

ڕەش و سووریان هەیە، ئەم 
ڕەنگانە نیشانەی ترسن و دەڵێن: 

»دوور بكەوەرەوە!«. 
هەر باڵندەیەكی برسی، كە ئاگای 
لەم نیشانەیە نەبێت، خواردنێكی 
زۆر بۆن ناخۆشی چەسپاوی 

تووش دەبێت! 2٦



هێرشی بەرامبەر٨.

هەندێكجاردووركەوتنەوەلەترس
كاتەیەكەناچاریتلەچەكەشاراوەكەتكارێكیهێندەئاساننییە.ئەمەئەو

سوودوەربگریت.

ئەم مێشومەگەزە 
كۆتا بەرگری بۆ 

پارێزگاری لە خۆی 
بەكارهێناوە. ئەو كاتەی 
دەكەوێتە بەر هێرشی 
ڕاستەقینە، یان تەنانەت 

پەنجەی كەسێكی بەردەكەوێت، 
لە كۆتا بەشی جەستەیەوە 
ماددەیەكی كیمیایی بۆن 

ناخۆش دەردەكات.

ئەم مێشومەگەزە 
شێوەیەكی ترسناكی هەیە.

ئەگەر ڕاوچییەك بە تەما بێت 
گازی لێ  بگرێت، دەمی پڕ 

دەبێت لە دڕكی تیژ.
بە تایبەتی ئەو كاتەی 

مێشومەگەزەکە خواردنەكە 
الی خوارەوەی قاچی الی 

دڕكەكەوە دابنێت.

خاڵی كۆتایی

هەركاتێكلەداهاتووداڕووبەڕووی
هەنگێكیچزووداریوەكئەمەبوویتەوە.
ئیترهیچڕێگایەكبۆهەڵهاتننییەو

كۆتاییەكیناخۆشچاوەڕێتدەكات!
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شتدا
ک بە سرو

گەشتێ

ئامادەکردنووێنەی
حسێنروباعی

ئەمجارەدیدارەکەمان
لەگەڵسمۆرەیە

سەرەتا

ساڵو هاوڕێیان.. 
ناوم سمۆرەیە و 

لە دارستانەکاندا دەژیم. 
لەم دیدارەدا هەندێک زانیاریی 

سوودبەخشتان دەربارەی 
خۆم دەخەمە بەردەم.

کارەکەم
ئاژەڵێکم حەزم لە هەڵکەندنی زەوی و هەڵکۆڵێنی درەخت و 

خۆ شاردنەوەیە لەناو چاڵدا، بۆ خۆپاراستن لە دوژمن.

خۆراکم
کە پێک دێت لە میوە و بەڕوو.لەناو درەختەکاندا بەدوای خۆراکدا دەگەڕێم، 

ئاژەڵێکی زیرەکم، دەکۆڵمەوە و خەسڵەتەکانم
پالن بۆ کۆکردنەوەی خواردنەکەم 

            ساتەکانی ڕۆژە.دادەنێم. چاالکییەکانیشم بە درێژایی
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زۆربوون

نزیکەی١٥کیلۆ.بەچکەیەکم دەگاتە دەبن. کێشی هەر بەبێ تووک لەدایک ئاوسبوون بەچکەکانم دوای ٤٠ ڕۆژ لە 
ماوەی ژیان

ماوەی ژیانم دەگاتە نزیکەی ٧ ساڵ، 
ئەوەش بە هۆی زۆریی ئەو دوژمن و 

مەترسیانەی هەڕەشەم لێ دەکەن.
ژیان

لەسەر درەختی سنەوبەر و 

لە دارستانە جۆربەجۆرەکاندا دەژیم.

مەزاجم

زۆربەی کاتەکان تووڕەم.

زانیایی تر
لە هاویندا خۆراک 

کۆدەکەمەوە و لە چاڵی ژێر 
زەوی و کوونی درەختدا 

دەی شارمەوە.

بەهیوایدیدار
2٩لەگەڵئاژەڵێکیتردا.



پشیلە 
ڕەشەكە
نووسینی:محەمەدڕەزاشەمس

نیگار:ناهیدەئەربابوون
لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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هولیا وتی: »بابا«. بابا خەریك بوو بە تەلەفۆنەكەیەوە دەڕۆیشت.
هولیا دووبارە وتی: »بابا!«   بابا پرسی: »چییە كچەكەم؟«
هولیا وتی: »دەكرێت.. دەكرێت ئەمشەو الی ئێوە بخەوم؟«

بابا هەناسەیەكی هەڵكێشا و وتی: »دیسانەوە دەستت پێ كردەوە؟«
هولیا وتی: »ئاخر....«

بابا چەند دانە دەستێكی بە ئارامی كێشا بە پشتیدا و وتی: »ئاخر بێ  ئاخر. نابێت.
ئێستا ئیتر تا تووڕەنەبووم، بڕۆ سەر جێی خۆت و بخەوە.«

لەسەر قەراغی پەنجەرەكە، پشیلەیەكی ڕەش دانیشتبوو، كە لەو تاریكییەدا چاوەكانی 
وەك دوو دانە هێڵی زەرد دەدرەوشانەوە.

هولیا سەری داخست و ئارام ئارام بەرەو ژوورەكەی ڕۆیشت. كاتێك كە 
گەیشتە ژوورەكەی. لەسەر تەختە خەوەكەی دانیشت و بە قوڵی كەوتە 
بیركردنەوە. چەند شەوێك بوو دێوە ترسناكەكە دەهاتە خەوی و ئەوی 

دەترساند. لەناكاو دەنگێك وتی: »ئەگەر كەمێك خۆراكم بدەیتێ، 
یارمەتیت دەدەم.«

هولیا سەیری ئەو پشیلە ڕەشەی كرد، كە بۆنی سەتڵی خۆڵی لێ دەهات.
پشیلەكە وتی: »لە بەیانیەوە تا ئێستا هیچم نەخواردووە.«

هولیا بە خێرایی چووە ژووری چێشتلێنانەكە و بە قاپێك الزانیاوە گەڕایەوە.
چاوەكانی پشیلەكە، كە ئێستا وەك دوو دووگمەی زەردیان لێ هاتبوو، 

لە خۆشیدا درەوشانەوە.
- ئای گیان! من خەریكە دەمرم بۆ الزانیا!

چەند جارێك بە دەوری قاپەكەدا سوڕایەوە و بۆنی كرد. دواتر خێرا خێرا 
الزانیای خوارد و پەنجەكانی لێسایەوە و وتی: »زۆر باشە! ئێستا كەمێك 

دەربارەی ئەو دێوە قسەم بۆ بكە.« هولیا كەمێك دەربارەی دێوەكەی بۆ باسكرد.
دواتر لە سەر جێگەكەی ڕاكشا و خەوت. پشیلە ڕەشەكە سەرخەوی بۆ شكاندو 

لە گۆشەیەكدا خۆی شاردەوە. نیوەی شەو دێوێكی گەورە، 
كە سەری وەك بۆق وابوو گەیشتەجێ .

دێوەكە زمانە درێژ و چەسپناكەكەی بەرەو الی هولیا 
درێژ كرد و ئەوی گرت و بەرەو دەمە كراوەكەی بردی.

هولیا لە ترساندا هاواری كرد. دێوەكە قاقا پێكەنی.
هولیا كەوتە سەر زەوی، دێوەكە ئەم جارەیان خۆی 

خستە شێوەی جاڵجاڵۆكەیەكی دێوئاسا، كە لە 
دەمیەوە پەتی دەردەهێنا. دێوەكە چووە سەر هولیا و 

پەتی لە دەوری دەپێچایەوە.
پشیلە ڕەشەكە هاواری كرد: »ئەگەر دەتەوێت زۆر 

بترسێت، ببە بە مشك.كچەكان زۆر لە مشك دەترسن.«
دێوەكە بە بێ  ئەوەی بیر بكاتەوە بوو بە مشك.

پشیلەكە بە خێرایی خۆی هەڵدا و قوتی دا.
هولیا تا بەیانی بە ئارامی خەوت. بەیانی هولیا 

پشیلە ڕەشەكەی بردە گەرماو و شۆردی و 
بۆ هەمیشە الی خۆی هێشتیەوە.
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کوڕان
و 

کچـان

نیگاری:مادلینعیسائامادەکردنی:غوفرانڕیحان

قژئامڕازیخۆڕازاندنەوەیە!

گرفتنییە،دەتوانیتهەمیشەقژت
دابهێنیوکەرەستەیگونجاویشبۆئەو
مەبەستەبەکاربهێنی،بەاڵملەیادتبێ،
زۆربەکارهێنانیکەرەستەیقژداهێنانو

ڕازاندنەوەقژتتێکدەچێتو
وشکدەبێتودەوەرێت.

هەمیشەبایەخبەقژیخۆتبدە،
بەاڵمکەرەستەیگونجابۆ
ئەوەمەبەستەبەکاربهێنە.
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پەلەمەکە،هێشتادرەنگ
نییەبۆئەوەیبایەخ
بەقژتبدەیت!!
چونکەقژئامرازی
خۆڕازاندنەوەیەو
کەشخەبوونگرنگەبۆ
کۆبوونەوەلەگەڵخەڵک.

تەنانەتهەندێکقژداهێنانینوێ
بەهەڕەمەکیدەچن،

وەکئەوەیبەدرێژاییتەمەنت
قژتدانەهێنابێ.

کوڕانوکچانخاوەنیچەندسیفەتێکیجیاوازن
کەلێکیانجیادەکاتەوە،بەاڵمزیادەڕەویمەکەن
لەخۆڕازاندنەوەدا،چونکەدەبێتبزاننکە

مامناوەندیبوونباشترینچارەسەرە.
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خوێنەری ژیر

کاتێک 
دەخوێنمەوە
پرسیاردەربارەیئەوەدەکەم

کەدەیخوێنمەوە.

کاتیپێویست
داواییارمەتی

دەکەم.

ئەوبیروڕایانەلەدەفتەرێکدا
تۆماردەکەمکەبەدڵمن.

دەگەڕێمبەدوای
مانایئەووشانەی
بەرچاومدەکەون.

ئەوانەیدەیانخوێنمەوە
گرێدەدەمەوەبەوانەیلەوەوبەر

خوێندوومنەتەوە.

جارێکیترئەو
بەشانەدەخوێنمەوە

کەتێیان
نەگەیشتووم.

کەسوڕووداوەکان
دەهێنمەوەبیریخۆم.

٣٤



ن کێم
م

ناوم:

لەسەرسێوەکانیئەمدرەختەئەوسیفەتەباشوجوانانەبنووسە،
کەتێتدایەیانحەزدەکەیتتێتدابێت،

هەروەهاسیفەتەخراپەکانلەسەرسێوەکانیسەرزەوییەکەبنووسە.

هەریەکێک لە ئێمە خاوەنی سیفەتی باش و خراپە، 
کاتێک بە هەریەکێکیان ئاشنا دەبین زیاتر باشەکان لە

خۆماندا دەچەسپێنین و خراپەکان لە خۆمان دوور دەخەینەوە.

٣٥



لەگەڵزەکزوکیاریدەکەم وردبوونەوە

ت پێ بکە
دەس

چەنددەتوانیتلەشی
خۆتبەرەوسەرەوە

ڕابکێشیت؟

یانزەهەمین
مانگیساڵچییە؟

ئەگەربتوانیت
بفڕیتبەرەو
کوێدەفڕیت؟

ڕەنگیدڵخوازت
کامەیە؟

دەتوانیتالسایی
دەنگیلێدانیدڵت

بکەیتەوە؟

چیدەکەیت
کاتێکلەتاریکیدەترسیت؟

ئەگەرنووسەر

ویتایەلەسەر
بو

یدەتنووسی؟
چ

ئەومەشقانەیوەرزش
کامانەن

کەبۆتەندروستیی
دڵباشن.

٣٦



بە دەستی خۆم
بۆقی
قسەکەر

پێداویستییەکان:
کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگ، لیم، مقەست.

شیوازی
کارکردن:

کارتۆنەڕەنگاوڕەنگەکە
سێقەددەکەین،وەکوێنەکە.

هەربەشێکدەخەینەناوئەویترەوەوبەلیم
کۆتاییەکەیلەسەرباریدرێژدادەخەین.

کارتۆنەکەلەناوەڕاستدا
دووقەددەکەین.

هەرالیەکیکارتۆنەکەلەناوەڕاستدا
دووقەددەکەین،وەکوێنەکە.

دووپارچەکارتۆنوەکوێنەکە
دەبڕینبۆدروستکردنیچاوەکان.

کارتۆنێکلەسەر
شێوازینیوە

بازنەدەبڕینبۆ
دروستکردنیزمان.

دەستدەخەینەناو
دووکونیپشتەوەو
دەیجوڵێنین
بۆئەوەیدەمی
بۆقەکەوەک

قسەکردنبجوڵێت.

بەدەستیخۆمیارمەتیدەربۆگەشەپێدانیشارەزاییهونەریی
٣٧منداڵەئازیزەکان،بەبەکارهێنانیکەرەستەیئاسانوهەرزان.



چۆن ئەم منداڵە 
بگاتە الی تۆپەکەی؟

٣٨



بههرهیهونهری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 

٣٩



چیرۆک بەبێ وتە

٤٠


