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دەستپێک
خۆت بە!

خۆت ماندوومەکە بە الساییکردنەوەی ئەوانی تر، 
تا خۆت نەدۆڕێنی و ئەوانیش لەدەست نەدەیت. 

فێری ئەوە ببە کە خۆت بیت،
هاوڕێی خۆت بیت و چێژ لەوە وەربگریت 

کاتێک لەگەڵ خۆتدا دەبیت.

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو

کەسوکارتیبکەین،
تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com
باشترین سێ خەسڵەتی
باشی خۆت کامانەن؟

هێلکە شەیتانۆکە
دەپرسێت
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هاوڕێم بە
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا

بەیانیەککیسەڵەکەچووەدەرەوەبۆیاریکردن.
لەباخچەکەمەبەستەکەیخۆیبینیەوە.

گیایسەوزوئاوپرژێنێککەئاویباڵودەکردەوە.
سەرەتادڵخۆشبووووایزانیئاوپرژێنەکەبۆیاریکردنە،

بەاڵمپاشماوەیەکماندووبوووتینوێتیزۆریبۆهێناوڕاوەستا،ئاوپرژێنەکە
سەرتاپایتەڕکرد.چەندتوانیگیایسەوزیخواردوئاویخواردەوە.

ئینجائاویئاوپرژێنەکەیگرتەوەووازیلەیایریکردنهێنا.
کیسەڵەکەبەخۆیوت:)ژیانیبەختەوەریتیادانابێت

ئەگەرهاوڕێماننەبێت(.بۆیەدەستیکردبەگەڕانبەدوایهاوڕێیەکدا.
زۆرگەڕاتاکەروێشکێکیبینییەوەکەلەگەڵبەچکەکانیدایاریدەکرد.

بانگیکەروێشکەکەیکردوپێیوت:»هاوڕێمبە.«
کەروێشکەکەتۆزێکبیریکردەوە،ئینجاوتی:»بۆنا،باپێشبڕکێبکەین.«
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ئینجاکەروێشکەکەلەگەڵبەچکەکانیدادەستیکردبەڕاکردن،
لەکاتێکداکیسەڵەکەلەسەرخۆدەستیکردبەڕۆیشتن.

کەروێشکەکەدیارنەما،بەاڵمپاشماوەیەکگەڕایەوەووتی:
-بۆچیدەستتبەپێشبڕکێکەنەکرد؟

کیسەڵەکەسەریداخستووتی:»منناتوانموەکئێوەخێرابم.«

کەروێشکەکەبەشانازیکردنەوەوتی:»دەمزانیناتوانیتلێمبەریتەوە،
بۆیەناتوانمهاوڕێییەکێکبمکەزۆرلەسەرخۆڕێبکاتوپێشبڕکێملەگەڵنەکات.«
ڕۆژێکجوتیارەکەلەبیریچووئاوپرژێنەکەبگرێتەوە،بۆیەئاوگیاکەیداپۆشیو
هێالنەیکەروێشکەکەپڕبوولەئاووکەروێشکەکانبەهەاڵوداوانهاتنەدەرەوە.

کیسەڵەکەدەستوبردچووبۆڕزگارکردنیبەچکەکەروێشکەکانو
هەموویانیخستەسەرپشتەڕەقەکەیخۆیوبردنیبۆشوێنێکیدڵنیا.

ئینجاجوتیارەکەهاتوئاویئاوپرژێنەکەیگرتەوە.
پاشساتێکخۆرهەڵهاتوئاوەکەبووبەهەڵم.

دوایئەوڕووداوەکیسەڵوکەروێشکەکەبوونبەهاوڕێییەکتر.
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لە هەر باخچەیەک گوڵێک

زانینگوڵدانی

* ئیبن نەفیس دۆزەرەوەی سوڕی بجووکی 
خوێنە.

* مێروولەی سوور، کە لە ئەرجەنتین دەژی، 
دڕندەبوونی تووندی خۆی ئاشکرا دەکات، 
کاتێک پاش هێلکەدانانی تیمساحی )کیمن( 

دەست دەکات بە خواردنی ئەو هێلکانە.
* چەند توێژینەوەیەکی زانستی دەریان خستووە،
کە ژنان هەستی بۆنکردنیان لەوەی پیاوان زیاترە.
* قەبارەی ئەسپی ئاوی لە کاتی لەدایکبووندا 

هێندەی قۆپچەیەکی کراسە.
* زانایان لە ئاوی زەریای ئارامدا، نزیک کەنارەکانی 
ویالیەتی کالیفۆرنیا، یەکەمین ماسیی خوێنگەرمیان 

دۆزییەوە، ئەویش ماسیی مانگە.

ئەڤۆکاتۆ
بۆ پاراستنی دڵ!

ئەڤۆکاتۆ یەکێکە لە خواردنە 
هەرە سوودبەخشەکان، 

چونکە زیاتر لە ٢٠ ڤیتامین و 
کانزای بنچینەیی تێدایە، 

لەوانە ڤیتامین )A( و )C( و 
مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆم و 

ڕیشاڵەکان و پڕۆتین.

  لە دەوروبەری کۆمەڵگەی »دوبەی الند« لە 
دەوڵەتی ئیمارات گۆمێکی ڕەنگاوڕەنگ )باخچەی

دوبەی موعجیزە( هەیە، کە لەناو گۆشەکان و 
ڕاڕەوەکانیدا کۆمەڵێک دیزاینی شاقوڵی و ئاسۆیی

بە ٤٥ ملیۆن گوڵی ڕەنگاوڕەنگ لە 
ڕووبەرێکی ١٨٠٠٠ دۆنمدا نەخشێنراوەو 

بە گەورەترین باخچەی گوڵ لە 
جیهاندا دادەنرێت.

باخچەی موعجیزە چەندین جۆر
گوڵی هاوردەکراوی لە
هەموو جیهانەوە تیایە،

کە هەندێکیان یەکەم
جارە دەڕوێنرێت،

هەروەها هەرەمێکی
)هەرەمی گوڵەکان(
بە بەرزی ١٠ مەتر.

»دوبەی موعجیزە( گەورەترین 
باخچەی گوڵ لە جیهاندا
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ئەڤۆکاتۆ وەک جێگرەوەی
گۆشت بەکاردەهێنرێت، لەبەر

دەوڵەمەندبوونی بە ڤیتامین
)B6( و ترشەڵۆکی فۆلیک،

کە یارمەتیدەرن بۆ
ڕێکخستنی ئاستی

ترشەڵۆکی ئەمینی و
دواجار تەندروستباشیی

دڵ. لێکوڵینەوەکان
سەلماندوویانە، کە
خواردنی ئەڤۆکاتۆ

بۆ ماوەی 
هەفتەیەک ڕێژەی

کۆلیسترۆڵ
لەناو خوێندا

بە ڕێژەی ١٧٪
کەم دەکاتەوە.

پیاوە دەست ئاڵتوونیەکە!

  جێمس هاریسۆن )تەمەن ٧٨( ساڵ شایانی ئەوە 
بوو نازناوی »پیاوە دەست ئاڵتوونیەکە«ی پێ 

ببەخشرێ، لەبەر ئەوەی بە درێژایی ٦٠ ساڵ
هەفتانە پالزمای خوێنی خۆی لە ڕێگەی دەستیەوە 

بەخشیوە. پزیشکەکان دەڵێن خوێنی جێمس 
چارەسەرە بۆ کێشەی )شیبوونەوەی خوێن(ی 

کوشندە، کاتێک خوێنی دایک و کۆرپەلەکەی دژی
یەکتری دەبن. کاتێک پزیشکەکان نەشتەرگەریی 
سییان بۆ جێمس کرد هەستیان بە بوونی ئەنتی 

بۆدی نائاسایی
لە خوێنەکەیدا
کرد، کە دواتر

بووە مایەی
ڕزگارکردنی
ژیانی دوو 

ملیۆن منداڵ.

)Boss( پشیلەی
بەڕێوەبەری پەیوەندییەکان

  کۆمپانیایەکی تازەپێگەیشتووی ڕۆمانی لە بواری
تەکنۆلۆژیای زانیاری و ئینتەرنێت دا پشیلەیەکی
کردووەتە بەڕێوەبەری پەیوەندییەکان، ئەوەش 
پاش هەڵبژاردنی لەنێو ٧٠٠ پشیلەی ڕکابەردا.

پشیلەکە لە گرووپی )سکۆچ فۆڵد(ی ئیسکوتالندییە،
گوێچەکەی چەماوەیە و تەمەنی نۆ مانگە و 
نازناوی )Boss(ی پێ بەخشراوە، کە مانای 

بەڕێوەبەرە بە ئینگلیزی. پشیلەکە دەبێتە ڕووی
دەرەوەی هەڵمەتی ڕیکالمکردنی کۆمپانیاکە و

مانگانەکەی ٢٢٥ هەزار
دۆالر دەبێت، چارەکێکی

بەکاردەهێنرێت بۆ
کڕینی خواردن بۆ

پشیلەکە و باقییەکەی
بۆ خاوەنەکەی دەبێ.
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وزەیخۆر

سەمەرەکان
سەیرو

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.

وزە و ڕووناکیی خۆر لەسەر ڕووی
خۆرەوە تەنیا بە هەشت خولەک

دەگاتە سەر ڕووی زەوی،
بەاڵم ئەوەی جێی سەرسووڕمانە
ئەو وزەیە هەزاران ساڵی پێویستە

بۆ ئەوەی لە ناخی خۆرەوە
سوپەرکوبلەربگاتە سەر ڕووی خۆر!

زەویدا!٦٨ لەوانە بە دەوریئەستێرەی تردا دەسووڕێنەوە،دیاری بکرێت کە بە دەوریتوانرا شوێنی ١٢٣٥ هەسارەبۆشایی ئاسمان )کوبلەر(دوای ڕەوانەکردنی تێلسکۆپیلە یەکەمین چوار مانگ

هەسارەیسەرپێچ

هەموو هەسارەکانی گرووپی خۆر
لە خۆرئاواوە بۆ خۆرهەاڵت

بە دەوری خۆیاندا دەسووڕێنەوە،
بەاڵم تەنیا ڤینۆس بەپێچەوانەوە

لە خۆرهەاڵتەوە بۆ خۆرئاوا
دەسووڕێتەوە!

ەنگیکاکێشان
ج
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ەنگیکاکێشان
ج

ڕێگای کاکێشان، کە گرووپی خۆری تێدایە،

بە نەگۆڕی لە بۆشایی ئاسماندا

مەلەناکات، بەڵکو بە خێرایی ٢٢٥کم/چرکە

بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە!

هەیە کە
چکۆلە 

ی زۆر ب
مانگێک

تەوە و
ریدا دەسوڕێ

ە دەوری موشتە
ب

ە دەوری خۆیدا
انەوە ب

بۆ سووڕ

ت پێویستە،
تەنیا حەوت سەعا

خێراترین 
ی نازناوی 

بۆیە شایستە

خۆردا.
 گرووپی 

انگە لە
م

ەکانیمانگ
کون

لەشجوانیی

شاییئاسمان
بۆ

ئەو کەسەی کێشی

سەر زەوی
کیلۆیە لە

 ٦٠

  ئەگەر بچێتە سەر مانگ

وا بە هۆی الوازیی 
  ئە

  هێزی ڕاکێشانەوە

ی دەبێتە
  کێش

 ١٠ کیلۆ!

سمانی
ی ئا

بۆشای

جڕاکێش
سەرن

یموشتەری
انگیبچووک

م

ە قەبارەی 
ی زۆر ب

ە لە کون
سەر ڕووی مانگ پڕ

ستێرانە 
ەردە ئە

نە ئەو ب
ەو کونا

جیاواز. ئ

گ و تیرەی 
سەر مان

ەکەونە 
ن  کە د

دروستیا

٢ کم دەبێ.
ن نزیکەی ٥٠

ریەکێکیا
هە
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درەختەكەی جاستین
نووسین:برترندفیجونیگار:ئەلکساندەرهیاردلەفارسییەوە:هیوامحەمەد

جاستین بە توندی دەستی دایكی گرتبوو و لە شەقامێكی باریكدا بەرەو 
قوتابخانە دەڕۆیشتن. جاستین زۆر بچووك بوو، تەنیا قاچە درێژەكانی 
خەڵكی دەبینی كە بە خێرایی لە تەنیشتیەوە تێدەپەڕین و ئەو باڵەخانانەی 
بەردەمی ئاسمانیان گرتبوو. جاستین لە شتە گەورە و بەرزەكان دەترسا.

جاستین دایكی ماچ كرد و خواحافیزی لێ  كرد. چووە  ناو 
قوتابخانە و بەرەو پۆل ڕۆیشت. خاتوو جانكینز  دەیەویست 
بابەتێكی گرنگ بە قوتابیەكانی پۆلەكە بڵێت.  ئەو بەم شێوەیە 

دەستیپێكرد: »شارەكەی ئێمە گرفتار و خەمناكە. ئێمە دەمانەوێت ئەو كەمێك 
دڵخۆش بكەین!« جاستین قسەكانی مامۆستاكەی پشتڕاست كردەوە، 

بەاڵم چۆن؟ خاتوو جانكینز پرسی: »ئەو درەختانە لەناو گوڵدانەكە 
دەبینن؟ هەر كامێكتان دەتوانن یەكێك لەوانە 

هەڵبژێرن و لەسەر مێزەكەتان دایبنێن. 
دوای ئەوە نهێنییەك بە ئێوە دەڵێم.«
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نووسین:برترندفیجونیگار:ئەلکساندەرهیاردلەفارسییەوە:هیوامحەمەد

منداڵەكان بۆ هەڵگرتنی گوڵدانەكان كەوتنە ڕاكردن. 
پاڵیان بە یەكترەوە دەنا تا جوانترین و پڕ گەاڵترینیان 

هەڵبگرن. كاتێك جاستین گەیشتە مێزەكە تەنیا یەك 
درەخت مابووەوە، كە قەد و گەاڵیەكی بچووكی 

هەبوو! جاستین بە نائومێدییەوە بیری كردەوە
 كە درەختە بچووكەكەشی ئەوەندە 

خراپ نییە.

خاتوو جانكینز وتی: »ئێستا دەمەوێت نهێنییەكەم 
بە ئێوە بڵێم... ئەم درەختانە جادوویین! ئاگاتان 

لێیان بێت. بە باشی چاودێریان بكەن و ئەوانتان 
خۆش بووێت. بە تەواوی دڵتان عاشقی ئەوانە بن، 

تا ببینن چی ڕوو دەدات.«

جاستین لە ڕاستیدا ئارەزووی ئەوەی دەكرد باوەڕ 
بەوە بكات، كە درەختە بچووكەكەی جادووییە. 

بڕیاری دا زۆر بە باشی چاودێری بكات. 
خاتوو جانكینز ڕێگای چاودێریكردن لە درەختەكانی 

بەوان نیشان دا. جاستین بە وریاییەوە گوێی بۆ 
گرت. ئەو هەموو ڕۆژێك كەمێك ئاوی دەكردە 
بنی درەختەكەوە، بە وریاییەوە سەیری دەكرد 

كە چەكەرەی نوێ  ببینێت یان نا. هەموو ڕۆژێك 
گەاڵكەی بە میهرەبانییەوە پاك دەكردەوە. هەر لەو 

ساتەدا بە ئارامی قسەی لەگەڵ دەكرد تا 
منداڵەكان گاڵتەی پێ  نەكەن.

جاستین بە درەختەكەی وت كە ڕەنگی قەدەكەی
  زۆر جوانە و گەاڵكەشی زۆر قەشەنگە.

        جاستین درەختەكەی 
                  خۆش دەویست.

باخەوانی نەما. درەختەكان گەاڵكانیان لەدەست درەختەكانیان. دوای ماوەیەكی كەم تاقەتیان لە منداڵەكانی تر تا چەند ڕۆژێك ئاویان دا بە 
بەر لە ڕۆیشتن بۆ هۆڵی نانخواردن و عەسرانەدەكرد. كاتێك دەگەیشتە قوتابخانە. لە كاتی ئێوارە ڕۆژێك بەیانیان بە وریاییەوە سەیری درەختەكەی بچووكەكەی و لەسەری بەردەوام بوو. ئەو هەموو شێوەیە بەردەوام بوو لە چاودێریكردنی درەختە دا و وشك بوون، بەاڵم جاستین هەر بەو 

بەر لە ڕۆیشتنەوە بۆ ماڵەوە سەرێكی 
لە درەختەكەی دەدا.

تا ئەوەی ڕۆژێك لەناكاو درەختە 
بچووكەكەی دەستی بە لەرزین كرد. 
قەدی كرد و كشاو گەورەو گەورەتر 

بوو! چڵ و گەاڵی زیاتر دەركرد و 
لقەكانی درێژ و درێژتر بوونەوە. 

هەر بەو جۆرە چڵ لەسەر چڵ 
زیادی كرد و زۆر زوو درەختەكەی 

پڕپڕ بوو لە گەاڵ و گەاڵ دایپۆشی. 
منداڵەكان نەیان دەتوانی ئەو شتەی 

كە دەیان بینی باوەڕی پێ  بكەن. 
خاتوونی مامۆستا بە زەردەخەنەوە 

سەری دەجواڵند.
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درەختەكەی جاستین لە گەشەكردن بەردەوام 
بوو. هەر زۆر زوو سەقفەكەی بڕی. دڵی جاستین 

خێرا خێرا لێی دەدا، بەاڵم درەختەكە لە ڕاستیدا 
جادوویی بوو! ئەو بە بینینی ئەو كونەی كردبوویە 

سەقفەكەوە لەسەرسوڕماندا نەی دەتوانی قسە بكات.
خاتوونی مامۆستا بە خۆشحاڵییەوە وتی:
»واااااای!« جاستین بە درەختەكەی وت:

- ئەم ژوورە بۆ تۆ زۆر بچووكە. گەورە و 
گەورەتر بە! تا ئەو شوێنەی دەتوانیت 

بكشێ ، تا درێژتر بیت لە باڵەخانەكانی شار!
جاستین بە تەواوەتی چاودێری درەختەكەی 

كردبوو. ئەو هەڵدەبەزییەوە: »درەختە 
جوانەكەم! بەرزتر و بەرزتر و بەرزتر 

                             ببەرەوە تا بگەیتە
                                 ئاسمان!«

درەختەكە لە سەقفی قوتابخانەكەش بەرزتر بووەوە.
ئەویشی بڕی و دووبارە لە گەشەكردن بەردەوامبوو.

خاتوونی مامۆستا بە جاستینی وت: »تەوێت لەوە 
زیاتر بڕۆیت؟« جاستین نەی دەزانی كە بوێری 

ئەوەی هەیە یان نا، درەختەكەی زۆر گەورە 
بوو بوو! مامۆستا وتی: »بڕۆ! 

ئێمەش بە دواتدا دێین!«

جاستین بڕیاری دا بەسەر 
درەختەكەیدا سەركەوێت!

هەناسەیەكی قوڵی هەڵكێشا. خوارترین لقی 
گرت و دەستی كرد بە سەركەوتن. لە خوارەوە 
بەرەو سەقفەكە. ئەوەندە سەركەوت تا گەیشتە 

سەر قوتابخانەكە. لەو سەرە شاری بینی. جاستین 
لە لقێكەوە بۆ لقێكی تر بازی دەدا تا بگاتە ترۆپكی 
درەختەكە. درەختەكە ئیتر گەشەی نەدەكرد و لەو 
بایەدا دەجوواڵیەوە. جاستین دەیتوانی لە البەالی 

گەاڵ گەورەكانەوە شوێنە دوورەكان ببینێت.
باڵەخانەكان لە دوورەوە زۆر بچووك و ورد 

دەهاتنە بەرچاو.

١2



خاتوونی مامۆستا و ئەو مندااڵنە، لە كاتێكدا كە 
پێدەكەنین، لەگەڵ جاستین دا هاوڕابوون. مامۆستاكە 

وتی: »درەختەكەی جاستین جۆرە میوەیەكی 
گرتووە كە زۆر زۆرن. بۆچی چەند دانەیەكی 

           لێ  نەكەینەوە؟« 
              جاستین و هاوڕێكانی دەستیان كرد بە

                    لێكردنەوەی میوەكان. خاتوونی
                     مامۆستا وتی: »وەرن با 

                     تۆوەكانی لە تەواوی شاردا
                       بڕوێنین!«

جاستین یەكەمین دانەی تا ئەو شوێنەی كە دەیتوانی فڕێ  دا. دواتر دووەمین 
دانە و دوای ئەوەش یەك مشتی پڕ لە تۆوی بە تەواوی 
توانای خۆی فڕێ  دا، منداڵەكانی تریش بە هەمان شێوە.

بارانێك لە تۆوەكان بۆ سەر شەقامەكان و پیادەڕەوەكان دەباری. 
تۆوەكان دەكرانەوە و ڕەگی جوان و بچووكیان لێوە دەهاتە دەرەوە.
ئەوان قوڕ و بەردی شەقامەكەیان دەشكاند. لەو تۆوانەوە درەختی 

نوێ  دەستیان بە گەشەكردن دەكرد.

جادووییەكەی هەستی بە گەورەیی، هێز ، توانا، ژیان و بوون دەكرد.لە نێوان گەاڵكانەوە دەڕۆیشت. جاستین بە دروستی وەك درەختە مامۆستاكەی دەكرد، كە لە دەوری درەختەكان دەسوڕایەوە. با بە ئارامی خۆشیدا هاواریان دەكرد. جاستین ئیتر نەدەترسا، پێدەكەنی و سەیری دەكرد و دەچوونە سەر ئەوان. ئەوان بە بینینی ئەو هەموو درەختە لە گەورەتر لەناو شار لە گەشەكردندا بوو! خەڵكی سەیری درەختەكانیان سەربانەكان پڕ بوون لە درەخت. زۆر سەرنجڕاكێش بوو. دارستانێكی هەر زۆر زوو هەموو شوێنێكی شەقام، ناوەڕاستی كۆاڵنەكان، 
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ماڵی پوریا لە قاتی دووەم بوو. پوریا لەناو بالكۆنەكەدا وەستابوو.
لەناكاو بینی کە چۆلەكەكان خەریكن دەڕۆن. پرسی: »بۆ كوێ  دەڕۆن؟«

پوورە چۆلەكە وتی: »دارەكەی ناو حەوشەكە خەریكە وشك دەبێت، لە كوێ  بمێنینەوە؟« چۆلەكە فڕی.
كۆترەكان باڵی بێچووەكانیان گرتبوو و خەریك بوون دەڕۆیشتن. پوریا پرسی: »ئێوە بۆ كوێ  دەڕۆن؟«

باوكە كۆتر وتی: »ئای بابا! لەم حەوشەیەدا دەنكە برنجێك چییە پەیدا نابێت. بۆچی بمێنینەوە؟« كۆتر فڕی.
قەلەڕەش لەسەر دیوارەكە نیشتبوو. پوریا پرسی: »تۆش خەریكیت دەڕۆیت؟«

قەلەڕەش وتی: »لە حەوشەكەدا قومێك ئاو دەست ناكەوێ بمێنمەوە؟!« قەلەڕەش فڕی.
پوریا چووە ژوورەوە. یارییەكانی هەڵگرت و وتی: »دایكە، باوكە! خێرا بكەن، دەبێت بڕۆین.«

باوكی پرسی: »بۆچی؟« پوریا وتی: »ئەم ماڵە نە داری هەیە، نە باڵندە، بۆچی بمێنینەوە؟« ئێمەش فڕین!
           دایكی وتی: »ئاخ ئاخ ڕاست دەڵێیت. لەو كاتەی خاتوونی دراوسێ  ڕۆیشتووە، 

كەس درەختەكانی ئاونەداوە. خەریكن وشك دەبن.«
باوكی وتی: »باشە بۆچی بڕۆین؟ ئاویان دەدەم.«

پوریا ڕای كرد. سەتڵێك ئاوی هێنا و كردیە باخچەكەوە.
باوكی وتی: »ئافەرین! کە درەختەكان سەوز بوون. باڵندەكان دەگەڕێنەوە.«

پوریا وتی: »نا، ئاو و خۆراكیشیان دەوێت.«
دایكی وتی: »منیش وردە نانیان بۆ دەڕێژم.«

چۆلەكە و كۆتر و قەلەڕەش خۆشحاڵ بوون، وتیان:
- كەواتە ئیتر نافڕین!

گەڕانەوە و لەسەر درەختەكە نیشتنەوە.

چۆلەكەفڕی،قەلەڕەشفڕی
نووسینی:یەگانەمورادی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

چیرۆکی
دایە

١٤



پاپیلۆ زۆر خۆشی دەهات لە )زۆر زۆر(...
دایەگەورەی زۆر زۆر میهرەبان بوو...
باوەگەورەی زۆر زۆر توكن بوو...

دایكی زۆر زۆر ئازا بوو...
باوكی زۆر زۆر ڕاوچییەكی باش بوو.

پاپیلۆ بیری كردەوە و بیری كردەوە و بیری كردەوە.
ئەویش دەیەویست كە شتێك زۆر زۆر باش بێت.
دایەگەورەی دەیووت: »تۆ كەمێك شەرمنیت.«
باوەگەورەی دەیووت: »تۆ كەمێك تووكنیت.«

دایكی دەیووت: »تۆ كەمێك زیرەكیت.«
باوكی دەیووت: »تۆ كەمێك گوێ  ڕایەڵیت.«
بەاڵم پاپیلۆ هیچ شتێكی زۆر زۆر نەبوو.

ئەو یەك كەم خەمی دەخوارد، دوو كەم خەمی دەخوارد، سێ  كەم خەمی دەخوارد.
دەستی كرد بە وەڕین... تا شەو لە خەمی خۆی وەڕی و وەڕی و وەڕی.

تا ئەوەی خاتوونی دراوسێ  هات و بە دایكی وت:
- كوڕەكەی ئێوە زۆر زۆر دەنگەدەنگ دەكات. ئەو زۆر زۆر دەوەڕێت.

دایكی دڵگران بوو.
بەاڵم پاپیلۆ خۆشحاڵ بوو.

چونكە ئەویش دەیتوانی لە شتێكدا »زۆر زۆر« بێت.

زۆرزۆر
نووسینی:ڕوجاسادیقی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

چیرۆکی
باوکە
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تاقیگەی بڕیار

بڕیار:»هاوڕێیانئیمڕۆباسی
پرنتەرتانبۆدەکەم،

کەسوودێکیزۆریهەیەبۆ
ژیانیمرۆڤوگەشەکردنی.«

حیکایەتی 
چاپکردن

بڕیار:»ئەمئامێرانە
ڕیکالمەکانیکااڵکان،

لیستینرخەکان،کتێبەکانی
قوتابخانە،دراووگۆڤارەکانی

مندااڵنچاپدەکەن.«

ڕۆبۆتەکە:»پرنتەر؟
ئەمئامێرانە
چیدەکەن؟«

ڕۆبۆتەکە:»خۆزگەمنیش
پرنتەرێکمدەبوو،تا

گۆڤاربۆمنداڵە
ئازیزەکانچاپبکەم.؟

بڕیار:»زۆرجۆریئامێریچاپکردنهەیەڕۆبۆتەکەم،هەندێکیان
ڕوویانتەختە،کەئاسانترینجۆرن،پشتدەبەستنبەبەریەک
کەوتنیڕوویەککەمرەکەبهەڵدەگرێتلەگەڵڕوویکاغەزدا.

ڕۆبۆتەکە:»بڕیار
باسیئامێرەنوێکانی
چاپکردنمبۆبکە.«

بڕیار:»پەلەمەکەڕۆبۆتەکەم
باسیهەمووشتێکی

چاپکردنینوێتبۆدەکەم.«

بڕیار:»تۆمیهرەبانیت
ڕۆبۆتەکەم.«

لە عەرەبییەوە: هەڵکەوت
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بڕیار:»ئەمەئامێرێکی
چاپکردنکەبەخوالنەوە
کارەکەیئەنجامدەدا.«

ڕۆبۆتەکە:»ئەمە
جۆریدووەمیئامێری

چاپکردنە؟«

بڕیار:»بەڵێ،کاغەزبەشێوەیڕۆڵەی
تێدابەکاردەهێنرێت،دووڕۆڵەڕووبەڕووی
یەکتردەخولێنەوە،کەیەکێکیانکاغەز
هەڵدەگرێوئەویترمرەکەبەکان.«

بڕیار:»ئامێرەنوێکانیچاپکردنیش
هاوکاتچەندینڕەنگچاپدەکەن.؟«

ڕۆبۆتەکە:»ئەگەرئەو
ئامێرانەنەبوونایەنەمان
دەتوانیچێژلەگۆڤارە
ڕەنگدارەکانیمندااڵن

وەربگرینکەسوودبەخشن.«

بڕیار:»ڕۆبۆتەکەم،کتێبەکانیقوتابخانەتبیرنەچێت
کەسوودبەخشنبۆخوێندنوبەدەستهێنانیزانینو

ئەوئامێرانەئاسانکارییانبۆبەرهەمهێنانیانکردووە.«

ڕۆبۆتەکە:»ئایائەو
ئامێرانەدەتواننئەو
هەمووکتێبەجیاوازە

چاپبکەن؟«

بڕیار:»بەڵێ،ئیمڕۆئەوئامێرانەژمارەیبێشوماریکتێبچاپدەکەن،
تەنیائەوەمانلەسەرەپێیانداڕابگەینوبیانخوێنینەوەوفێربین.«

ڕۆبۆتەکە:»کەواتە
باسەرەتائەوکتێبانە
باقۆڵیلێبخوێنینەوەکەگرنگن؟«

هەڵماڵینو
١٧دوانەکەین.



یەکێکدەپرسێت:حیکایەتێک X وەاڵمێک
کێیارییتۆپیپێیداهێنا؟

ی تۆپی پێ
یاری

پێدەچێت مرۆڤی
کۆن بێ ئەوەی
پێی بزانێ حەزی
لە تۆپانێ بووە.

هەندێک 
سەرچاوە 
باسیان 
کردووە

کە مرۆڤی 
کۆن حەزی 
لەوە بووە 
شەق لەشت 

هەڵبدات

دەوترێت یەکەمین
مێژووی یارییەکە

ساڵی ٢٥٥) پ. ز(یە
کە چینیەکان

تۆپێکیان
لە پێستی
ئاژەڵ 

بەکارهێناوە

پێدەچێ یارییەکە
لەناو مرۆڤایەتیدا

هەر ژیارێک بە باوبووە.
شیوازی خۆی

تۆپانێی کردووە.

ساڵی ١٨٣٦
چارلز جوبێر مافی

دۆزینەوەی یەکەمین 
تۆپی الستیکی 
بەدەستهێنا، 
بەاڵم زۆر 
قورس بوو.
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ساڵی ١٨٦٢ یەکەمین تۆپی الستیکی 
کە کونی هەواتێکردنی هەیە و 

سووکە دۆزرایەوە، بەاڵم قەبارەی 
هێندەی تۆپی ئێستا نەبوو.

دواجار.. پاش
دۆزینەوەی ئەو 

تۆپە یەکێتی تۆپی 
پێ دامەزرا.

شێوازی ئێستای گۆڕەپانی 
یارییەکە دیاری کرا.

تا ساڵی ١٩٣٠ ئەم یارییە
بە ئەشکەنجەخواردن 
دادەنرا، چونکە تۆپەکە 
قورس بوو و کاتی 

بارانیش قورستر دەبوو.

پاش ساڵی ١٩٣٠ توێژەران چارەسەری ئەو 
کێشەیەی تۆپەکەیان کرد و لەسەر قەبارەکەی
ڕێککەوتن، چونکە لەوەوپێش هەر واڵتە و 

قەبارەیەکی تایبەتی تۆپی بەکاردەهێنا.

بۆیە کاتی داهاتوو کە تەماشای
یاری تۆپی پێت کرد، دەبێت بزانی

کە ئەوە بەری النی کەم 
توێژینەوەی ٧٠٠٠ ساڵە.
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پێاڵو سوور و
حەوت کورتەبااڵکە
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            خاڵی سەرنجڕاكێش 9
         دەربارەی ڕەنگی ئاژەاڵن

١-ڕەنگیشەمشەمەكوێرە:
بۆچوونی تۆ سەبارەت بە ڕەنگی ئەم شەمشەمەكوێرەیە 
چییە؟ ئەو سوود لە ڕەنگەكانی جەستەی وەردەگرێت بۆ 

دوورخستنەوەی ڕاوچی، یان ڕاكێشانی نێچیر بۆ الی 
خۆی. ئەم شەمشەمەكوێرە نارنجییە، لە ئاسیای باشووری 

ڕۆژهەاڵتدا، ناسراوە بە شەمشەمەكوێرەی ڕەنگاوڕەنگ.
ئەم هێڵە سەرسوڕهێنەر و نامۆ و نارنجیانە لەسەر ڕووی 
باڵە ڕەشەكان لە ڕاستیدا پەنجەكانی شەمشەمەكوێرەكەن.

2-ڕەنگیقرژاڵیكەناراوەكان:
قرژاڵی كەناراوەكان تەمبەڵ و بێ  ئازارن، بەاڵم ئەم دانەیە بە 

ڕەنگە بریقەدارە درەوشاوەكەی گوماناوی و سەرسوڕهێنەرو 
نامۆ دێتە بەرچاو! ئەم ڕەنگە ئەوە پیشان دەدات، كە ئەو مێیەیە و 
بۆ پارێزگاری لە هێلكەكانی بە تەواوەتی هەوڵ دەدات. ببینە چۆن 
هێلكەكانی لە ژێر جەستەیدا گرتووە! وەك ئەوەی ئەوانە شتانێكی 

بەنرخ بن كە دڵی نەیەت لەگەڵ هیچ كەس دابەشیان بكات!

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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٣-ڕەنگیكرمیپانیدەریایی:
ئەم دامێنە ڕەشەی خاڵدارە بە لێواری 

نارنجییەوە لەناو ئۆقیانووسەكاندا 
چی دەكات! بەاڵم ئەوە دامێن نییە!

ئەمە جۆرێكی كرمی پانی دەریاییە و 
لەیەكچوونێكی زۆریان هەیە لەگەڵ 

لوولپێچە دەریاییەكان.

4-ڕەنگیتۆقانتۆكۆ:
ئەم باڵندە دەنگ بەرزە دەنووك درێژە یەك تۆقانی 

تۆكۆیە. دەنووكی درێژ و پتەوی بۆ میوە چنین،
یان بۆ گرتنی بۆق و مێروو زۆر گونجاوە. دەنووكی 
ڕەنگاوڕەنگ و درەوشاوەی ئەم باڵندەیە بە دروستی 

هەروەك ماسكێك وایە بۆ جەژنەكان.
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5-ڕەنگیپڵنگ:
ئەم دوو پڵنگە سەرقاڵی یاریكردنن. لێرە بە 
دروستی هەروەك وێنە لەناو ئاوێنەدا دێنە 

بەرچاو. ئەو كاتەی لەسەر گیا درێژەكان پشوو 
دەدەن، بە زەحمەت دەتوانیت لە یەكیان

 جیابكەیتەوە و پێیان بزانیت. تیشكی ڕووناكی
  خۆر بۆ سەر هێڵە ڕەش و نارنجییەكەی

   پێستیان، بە سادەیی ئەوان وەك گژوگیایەكە 
   لێ  دەكات و یارمەتی خۆشاردنەوەیان دەدات.

6-ڕەنگیمار:
ماری شیری ناژەهراوی هێڵی شریتی 

سوور و ڕەش و زەرد لە پێستیان 
هەیە، بەاڵم ئەم مارە شیرییە بە هێڵی 

پرتەقاڵی و ڕەشە درەوشاوەكانی 
وا دەردەكەوێت كە ژەهراوی بێت بۆ 

ئەوەی كەس لێی نزیك نەبێتەوە.
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٧-ڕەنگیكرمۆكە:
زۆرێك لە باڵندەكان مێروو و هەزارپێی ئاودار 

ڕاودەكەن و دەیخۆ، كە وەك پاروویەكی چەور و 
نەرمە بۆ ئەوان، بەاڵم نەك ئەم هەزارپێیانە! 

ئەمانە كرمۆكەی پەپوولەیین و ڕەنگیان دەڵێت: 
- ئێمە زۆر بێتامین، وازمان لێ  بهێنە!

هەزارپێیەكان بە یارمەتی ئەو گیایانەی دەیخۆن 
ژەهرێك لە جەستەیان دروست دەكەن.

كرمۆكە پێگەیشتووەكانیش ژەهراوین. باڵەكانی ئەوان 
سوور و ڕەشە، ڕەنگێكی ئاگاداركەرەوەی تر!

9-ڕەنگیماسیگاڵتەچی:
ئەم ماسییە، كە بە هۆی ڕەنگەكەیەوە ناونراوە 

بە ماسی گاڵتەچی، هاوشێوەی وێنەیەكی 
جوواڵوە. ڕەنگە جوان و درەوشاوەكەی 

بە دروستی وەك ئەوەیە، كە بۆ چوون بۆ 
جەژنێكی گەورە جوانترین جلەكانی پۆشیبێت.

8-ڕەنگیسەمەندەرینێر:
بۆ سەمەندەرێكی ئەڵپ، ورگی نارنجی

  ڕووناك و درەوشاوە، كە بە خاڵی
   ڕەش داپۆشرا بێت، تەنیا دەتوانێت

   یەك مانای هەبێت: كاتی هێلكەدانانی
    مێیەكانە! هەر بۆیە نێرەكانیان

     لە ئاودا سەما دەكەن و ڕەنگە
     جوانەكانیان نمایش دەكەن تا

      بتوانن سەرنجی سەمەندەرە 
       مێیەكە بۆ خۆیان ڕابكێشن.
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شتدا
ک بە سرو

گەشتێ

ئامادەکردنووێنەی
حسێنروباعی

ئەمجارەدیدارەکەمانلەگەڵکونەپەپووە شیوەم

ڕەنگم لەنێوان ڕەش و قاوەیی یان خۆڵەمێشدایە، 
درێژیم نزیکەی ٤٦سم دەبێ و خاوەن پێی 

گەورە و بەهێزم، چاوەکانیشم توانای بینینیان 
لە تاریکیدا هەیە، بۆیە چاالکییەکانم بە شەو 

دەستپێدەکەن.

کاتێک هێالنە چۆڵ دەکەن، دەچمە شوێنی ئەوان.بۆ هێالنەکەم پشت بە گیانلەبەرەکانی تر دەبەستم، من باڵندەیەکی تەمبەڵم و هێالنەی خۆم دروست ناکە، 

باڵندەیەکی تەمبەڵ
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ژنەکەم ٣-٦ هێلکە لەناو هێالنەکە
دەکات و بۆ کڕکەوتن لەسەریان

هاوکاریی دەکەم، کە نزیکەی
١٠-١٢ هەفتەی پێدەچێت.

ڕێگە لە زۆربوونیان دەگرم.من سااڵنە ٥٠٠٠ مشک دەخۆم و مار و چۆلەکە و مەگەزەکانەوە. لە ڕێگەی خواردنی مشک و جرج و ژمارەی کرتێنەرەکان دیاری دەکەم، من زامنکارێکی سروشتم، چونکە 

لە کوێ دەژێم؟

لەسەر درەختە گەورەکان و لە 

شوێنە چۆڵەوانییەکان کە مرۆڤ 

ڕوویان تێ ناکات، چونکە دەنگ و 

مۆسیقای خەمناک دەردەکەم.

سوودم بۆ سروشت

زۆربوونم

لەگەڵ کونەپەپوو
ئەم دیدارەمان هەبوو، 

بە هیوای دیدار.
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نهێنییەکانی 
هەنارخواردن

شای میوەکان و
خاوەن چێژی تایبەت

سوودەکانی هەنار
١-ڕێگەگرتنلەزۆرجۆری

شێرپەنجە.
2-بەهێزکردنییاد.

٣-پتەوکردنیبەرگرییلەش.
4-پاراستنلەکەمخوێنی.
5-ڕێگەگرتنلەقژوەرین.
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جۆرەکانی هەنار

جۆرەکانیهەناربەپێیشوێنیڕواندنیدەگۆڕێت،هەندێکیان
گەورەوخاوەنتوێکڵیسوورنولە
ناوچەیکەشوهەوایوشکبەرهەم
دەهێنرێن،جۆرێکیشلەناوچەی
ساردداپێدەگاتوبەکاردێت
بۆچارەسەرکردنیشێرپەنجە.

هەنار لە خواردندا
مرەبا،مریشکبەهەنار،

کێکیهەنار،ئایسکریمبەهەنار،
هەمووئەمانەبەتاموچێژنوگشت
توخمەخۆراکییەکانیانتێدایە.

شەربەتی هەنار 
یاریدەدەرەبۆهەرسکردنو

ڕێژەیشەکرلەخوێندالەئاستی
تەندروستدادەپارێزێو
بەرگرییلەشبەهێزدەکات.

نهێنییەکانی هەنار
ئەوژنەیشێرپەنجەیمەمکیهەیەنابێتهەناربخوات،

ژنیدووگیاننابێتتوێکڵوگوڵیهەناربخوات،
ئەوانەیکێشەیقۆڵۆنیانهەیە،باشنییەهەنار

بخۆن،چونکەورووژێنەرەبۆدیواریقۆڵۆن.
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کوڕان
و 

کچـان
نیگاری:مادلینعیسائامادەکردنی:غوفرانڕیحانهەستیساختە

دڵم زۆر تەنگە
بۆ ئەو منداڵەی

دایکی چۆن ونبووە.
لەگەڵ ئەو ژنە

نەیبینی؟!

وریابە: تەماشاکردنی فیلم و 
دراماکان کە لەگەڵ تەمەنت گونجاو 

بێت و بەبێ زیادەڕۆیی ئاساییە، 
بەاڵم هەڵەکە لەوەدایە ئەوانە 

هەڵبژێریت کە گونجاونییە بۆ تۆ و 
زیادەڕەوانە هەڵچیت و بخرۆشێی.
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لەبەر ئەوەی کوڕیت، پێتوانەبێ
بەهێز و بوێریت و دەتوانیت

تەماشای هەموو شتێک بکەیت،
تەنانەت ئەگەر بۆ مێشکیشت

زیانبەخش بێت و ئەوەندە بچیتە
ناو بابەتەکەوە کە زاڵ بێت 

بەسەرتدا و وا بزانیت ڕاستییە و 
بوێری بنوێنی.

ئای خوایە! 
دڕندەیەکی 
بێ ددان، 

بەاڵم ناترسم.
بەڵکو ددانێکی 
بێ دڕندەیە، 
بەاڵم ئاساییە

هاوڕێیان: ئاساییە لەگەڵ ئەو دیمەنانە بخۆشێین کە دەیان بینین و 
هەستی مرۆڤانە دەبزوێنن، بەاڵم دوورکەونەوە لە خەیاڵکردنەوەی نامۆ، 

کە هەستتان دەشێوێنێ و ئازار بە دەروونتان دەگەیەنێت و 
٣١چێژ لە هەر دیمەنێک وەربگرن کە سوودبەخشە.



چی دەبوو ئەگەر؟
نووسینی:کرستینزین

نیگاری:ماریئانهامبتون
ناندیلەسەرپێپلیکانەیماڵەوەلەعەرەبییەوە:خونچەمەحموود

دانیشتبوووخەیاڵیدەکردەوەو
لەخۆیدەپرسێ...

چیدەبووئەگەرشوکوالتە
واتلێبکاتبفڕیت؟

ئەوا دەمتوانی بە بازێک 
بگەمە قوتابخانە!

چیدەبووئەگەرمریشکومەڕ
بیانتوانیبایەقسەملەگەڵبکەن؟

لەوانەیە بتوانن چیرۆکی 
سەرنجڕاکێشم بۆ بگێڕنەوە!

چیدەبووئەگەرخانووەکانلەسەر
شێوەیکەشتییئاسمانیبوونایە؟

دەکرا پشووی هاوینە 
لەسەر مانگ بەسەربەرین!

چیدەبووئەگەرخواردنئامادەبوایەو
پێویستمانبەچێشتخانەنەبوایە؟

ئەوکاتە هەمیشە خواردنی 
دڵخوازی خۆم دەخوارد!
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چیدەبووئەگەرمۆتەهەرگیز
نەتوابایەتەوە؟

ئەو کاتە بە درێژایی 
پشووی هاوینە دەمخوارد!

چیدەبووئەگەرکاتیخوێندنەوەیچیرۆکێک
وێنەکانیبهاتبانایەتەمێشکتەوە؟

ئەوا دەمتوانی زیاتر 
چێژی لێ وەرگرم!

چیدەبووئەگەرپێاڵوەئەرخەوانیەکەم
سیحریبوایە؟

لەوانەیە بمتوانیبایە لە 
براکەم خێراتر ڕابکەم!

چیدەبووئەگەرچاوەکانتدابخستایەو...
براکەی لێی پرسی:
چی دەکەیت ناندی؟

ناندی هەردوو چاوی کردەوە و پێیوت:

»خەیاڵدەکەمەوە!«
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ئەو گیانلەبەرانەی هەڕەشەی لەناوچوونیان لێ دەکرێت

باڵندەی
کیوی

ئەم باڵندەیە لە
نیوزیلەندا دەژی،

بەاڵم باڵی نییە و ناتوانێت بفڕێت. 
خاوەنی دوو قاچی درێژی بەهێزە

کە یارمەتی دەدەن بۆ ڕاکردنی
خێرا و هەڵهاتن لە دەستی 

دوژمنەکانی. پەڕی نەرم هەموو 
لەشی ئەم باڵندەیەی داپۆشیوە و

کاتێک هێلکەش دەکات لەناو
گیادا دەیان شارێتەوە. ئەوە 
نێرینەی باڵندەی کیوییە کە 

٨٠ ڕۆژ لەسەر هێلکەکان
کڕدەکەوێت.

کیسەڵی
دارستان

ڕێویی
باڵندار

کێشی نێرەکانی
دەگاتە ٢٥ کیلۆ و

پانیی نیوەی درێژییەکەیەتی.
ڕەنگەکەی پێگەییوەکەی قاوەیی یان 

ڕەشە، بەاڵم بەچکەکان زەردن و 
نیشانەی قاوەیی تۆخیان لەسەرە.

ئەمە تاقە کیسەڵە کە لەسەر وشکانی
دەژی و لەسەر زەوی هێلکە دەکات.

ئەم شەمشەمە 
کوێرەیە لە زۆربەی

ناوچە خولگەییەکاندا هەیە،
جگە لە ئەمریکای باشوور.
زۆرتر لە ناوچەی زەریای 

ئارامی خواروو دەژی.
درێژیی سەری لەگەڵ لەشی

دەگاتە ٣٠سم و لەوانەیە پانیی
باڵێکی بگاتە ١،٥ مەتر و کێشی

بگاتە ١١ کیلۆ. لەبەر دەموچاوی
ئەو ناوەی لێ نراوە.

چۆن دەتوانین
گیانلەبەر و باڵندەکان 

لە لەناوچوون 
بپارێزین؟

بەدەرکردنییاساینێودەوڵەتی
بۆقەدەغەکردنیڕاوکردنیزاڵمانەی

ئەوگیانلەبەروباڵندانەو
چاودێریکردنیجێبەجێبوونییاساکەو

بەهاناوەچوون
لەکاتیپێویستدا.
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لە گەڵمدا 
بیربکەرەوە

ئەومنداڵەیخێزانەکەتکێیە
کەخوشکوبراتنییە؟

ئەوشتەچییەکەئاویزۆر
لەخۆدەگرێوسەتڵوبەرمیلنییە؟

بەناوبانگترینتابلۆیهونەری
لەجیهانداکامەیە؟

ناویکوردییشاریدیاربەکر
لەباکووریکوردستانچییە؟

چۆنبەشێوازیبیرکاری
شەشنوییدەکەیتبەسەد؟

ئەوشتەچییەکەسەریدەبڕیت
کەچیبۆیدەگریت؟

کۆنترینشاریکوردستانکامەیە؟

چیڕوودەداتکاتێکزەوی
دەکەوێتەنێوانخۆرومانگ؟

ناوی چوار براوەی یەکەم
لە ژمارەی داهاتوودا 
لێرەدا باڵودەکرێتەوە

بە ئیمەیلی گۆڤارەکە بینێرن

پسوڵەی لەگەڵمدا بیربکەرەوە
ناو:

تەمەن:
شار:

پۆل:
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لەگەڵزەکزوکیاریدەکەم

دەست 
پێ بکە

وردبوونەوە

ئەگەرالسایی
بۆقبکەیتەوە،
دەتوانیتچەند
ناویهەندێکگوڵبازبدەیت؟

دەزانیتکەلە
بەهاردادەکرێنەوە؟

ئەگەروەرزێک
بویتایەحەزتدەکرد

کاموەرزبیت؟

حەزتلەچ
ڕەنگێکی
گوڵە؟

دەتوانیتالسایی
خوڕەیئاوبکەیتەوە؟

چیدەکەیت
ئەگەرهەندێک
منداڵگاڵتەیان
پێکردیت؟

بەڕایتۆ،چی
ڕوودەداتئەگەر
هەمیشەباران

ببارێت؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:
کارتۆنی ڕەنگاوڕەنگ، مقەست، 

ڕەنگ  و چیلکەی دار.

شێوازیکارکردن:

دەمامکی کارتۆنی

پارچەکارتۆنێکلەناوەڕاستدادەنووشتێنینەوە.

دەستمانبەوشێوەیەیدەمانەوێلەسەر
هەردوونیوەکارتۆنەکەدەکێشین.

ئەوشێوەیەبەمقەستدەبڕین
کەلەسەرکارتۆنەکانکێشاومانە.

وێنەیچاولەسەرهەرالیەک
بکێشەوبەمقەستەکەکونیکە.

هەرالیەکبەحەزیخۆتڕەنگبکەو
بیڕازێنەرەوەوچیلکەیدارەکەبەالیەکیەوە

بنووسێنەبۆهەڵگرتنیدەمامکە

هەوڵبدەبەشێوازیتریشدەمامک
دروستبکەیتوهاوڕێکانیشتفێربکەیت.

هیوادارمبەدڵتبووبێت.
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چۆن ئەو بۆقە 
بگاتە ناو گۆمەکە؟
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بههرهیهونهری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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چیرۆک بەبێ وتە
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