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دەستپێک
خوێندنەوە بکەرە 

بەشێک لە ژیانت.
چێژ لە دنیای کتێب وەربگرە و

بیرۆکە داهێنەرەکان بدۆزەرەوە.
لەبیرت نەچێت  پرسیار دەربارەی

کتێبە باشەکان بکەیت و
سوود لە هەرشتێک وەربگریت

کە دەیخوێنیتەوە.

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو

کەسوکارتیبکەین،
تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.

دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:
halkauta@gmail.com

دواکتێب کە 
خوێندووتەتەوە 

باسی چی دەکات؟

هێلکە 
شەیتانۆکە
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ی:محەمەدتۆفیق
هاشمنیگار

نووسینی:حەمدی

کوڕی
باوکی
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ئاوات بەیانی زوو لە خەو بێداربووەوە تا لەگەڵ باوکی بچێت
بۆ گێڵگەکە و پێکەوە میوە بچننەوە و بیبەن بۆ بازاڕی میوەکە و بیفرۆشن.

ئاوات پێی سەیربوو هێشتا باوکی لەناو پێخەفەکەیدایە و هەڵنەستاوە.
وتی: »باوکە ناچین بۆ کێڵگەکە بۆ چنینەوەی میوەکان؟«

باوکی بە ماندووێتی وتی: »هەستدەکەم ناساخم کوڕەکەم، 
ناتوانم لە پێخەفەکەم بێمە دەرەوە.«

ئاوت پێش ئەوەی هیچ بڵێت بیریکردەوە، ئینجا وتی: »باوکە ڕێگەم
دەدەیت لە بری تۆ بچم بۆ کێڵگەکە و میوەکان بچنمەوە و بیانکەمە ناو

سەبەتەکان و بیانبەم بۆ بازاڕی میوەکە، وەک ئەوەی دوێنێ بەڵێنت 
بە میوەفرۆشەکە دا؟«

باوکی وتی: »دەترسم ماندوو بیت کوڕەکەم، تۆ هێشتا بچکۆلەیت و 
کاری وا سەختە بۆ تۆ.«

ئاوات دانەوییەوە بۆ الی باوکی و دەستی ماچکرد و وتی: »خەمت نەبێت 
باوکە گیان، دڵنیابە کارەکان بە دڵی تۆ دەچنە ڕێوە.«

ئاوات چووە دەرەوە و بەرەو کێڵگەکە کەوتە ڕێ و چاالکانە دەستیکرد بە 
چنینەوەی میوەکان و هەموویانی لە شوێنێک کۆکردەوە، ئینجا هەموویانی 

کردە ناو چەند سەبەتەیەک و بە پاسکیلەکەی هەرجارەی سەبەتەیەکی برد بۆ 
بازاڕی میوەکە، تا بیگەیەنێتە دەستی ئەو میوەفرۆشەی 

باوکی بەڵێنی پێ دابوو. کارەکە تا کۆتایی ڕۆژەکەی خایاندا.
کاتێک ئاوات لە کارەکەی تەواو بوو گەڕایەوە بۆ ماڵەوە و 

پارەی میوەکەی ڕادەستی باوکی کرد.
فرمێسک هاتە چاوی باوکی و باوەشی پیادا کرد وتی:

- بەڵێ کوڕی باوکی خۆتی.
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زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

ناوی  کە  بوو  زانا  یەکەمین  گالیلۆ   *
ناوچە  نا.  مانگ  سەر  ناوچەکانی  لە 
ناوچە  ناونا »زەوییەکان« و  بەرزەکانی 

نزمەکانیشی ناونا »دەریاکانی مانگ«.
* مەنگەنیز کانزایەکە بە هەموو ناوچەکانی 
لە  زۆری  بڕێکی  باڵوبووەتەوە،  جیهاندا 
دەرهێنانی  بەاڵم  زەریاکاندا،  ئاوی  ژێر 

گرانبەهایە.
* ویالیەتی کالیفۆرنیا ساڵی ١٨٥٠ چووە 
ناو ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە و 

بەوەش بووە ویالیەتی ژمارە )٣١(.
* تێکڕای گەشەکردنی تاڵە مووەکانی قژ 
سێ  واتە  مانگێکدا،  لە  سانتیمەترە  یەک 
هێندەی گەشەکردنی نینۆکەکان. ئەمەش بە 
هۆی جیاوازیی ڕەگەز و هۆرمۆنەکانەوە 

لە یەکێکەوە بۆ ئەویتر جیاوازە.
کە  هەیە  دامەزراوە  ئەڵمانیا ١١٢٦  لە   *
بایەخ بە پەروەردەکردنی ئەسپی ڕەسەن 
دەدەن و سااڵنە سەدانی لێ دەفرۆشن و 
نرخی دانەیەک دەگاتە ١٣٠ هەزار دۆالر.

مەیموونەکانیش تووشی
خەمۆکی دەبن!

              شتێکی چاوەڕوان نەکراو لە 
              لێکۆڵینەوەیەکی زانستیدا

              ئاشکرا بوو، ئەویش ئەوەیە کە
             مەیموونی »مەکاک«ی ئاسیایی

            نیشانەکانی خەمۆکیی پێوە 
دەردەکەوێت، وەک ئەوەی الی مرۆڤ 

بەدیدەکرێت. لەو نیشانانە گۆشەگیربوون، 
حەزنەکردن لە خواردن، دانیشتن بە 

خەمباری. ئەم باری خەمۆکییەش هەندێک 
جار دەبێتە مایەی تەشقەڵەکردن بەو 

مەیموونانە لەو ئۆردووگایانەی لێی دەژین.

ئۆلیمپوس مونس گەورەترین گڕکانی ناو کۆمەڵەی خۆرە

م  کەون 
فریا

٦



هۆشدارییەک سەبارەت بە 
لەناوچوونی ورچی بەستەڵەکەکان

ئەوە لەسەر »مەریخ«ـە و ٢٢ کیلۆمەتر لە ڕووی ئەو هەسارەیەوە بەرزە.

م  کەون 
فریا

    گرووپێک توێژەر هۆشداری دەدەن سەبارەت بە ترسی
    لوناوچوونی ورچی بەستەڵەکەکان، ئەگەر ڕێکاری باش
       بۆ پارستنیان نەگیرێتە بەر، بە تایبەتی کاتی توانەوەی
       بەفری بەستەڵەکەکان ئەنجامی گیرخواردنی گەرمی
       لەسەر ڕووی زەوی. توێژەرەکان دەڵێن خواردنی
       ئەم ورچانە بریتییە لە گوێرەکەی دەریا و هێلکەی

    قورینگە کە دەوڵەمەندن بە کالۆری و
    ئەنجامی گۆڕانی ژینگە کەمبوون.

    توێژەران دەڵێن کاتی زۆر پێویستە
  تا ئەو ورچانە بە ژینگەی نوێ ڕابێن،

بۆیە دەبێت چارەسەر بۆ 
کێشەکەیان بدۆزرێتەوە.

پزیشکی قۆشمەچی بە پێکەنین 
چارەسەری منداڵ دەکات!

  پاش ئەوەی لێکۆڵینەوەکان توانای پێکەنین 
بۆ کەمکردنەوەی ئازار و زوو چاکبوونەوەی 

نەخۆشییان بۆ دەرکەوتووە، دیاردەی 
»پزیشکی قۆشمەچی« لە نەخۆشخانەکانی 

زۆر دەوڵەتی دنیا تەشەنەی کردووە. 
لێکۆڵینەوەکان دەریان خستووە کە هۆرمۆنی 

»ئندرۆفین«، کە ئازارشکێنێکی سروشتی 
ناو لەشی مرۆڤە، یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی 

شانەکان بەرگەی نەخۆشی بگرن.  پزیشکە
                         قۆشمەچیەکان لە ساڵی
                           ١٩٨٦وە لە ئەمریکا

                           دەستیان بە کارکردن
                          کردووە و ئەزموونی
                           باشیان کەڵەکەکردووە.

فستقی زەوی
کارەکانی خوێن باشتر دەکات!

زۆرێک لەوانەی حەزیان لە فستقی زەوییە 
دەزانن کە ئەم فستقە سوودی زۆرە، 

بەاڵم زۆرجار نازانن ئەو سوودانە چین.
لێکۆڵینەوەیەکی نوێ ئەوەی دووپات 
کردووەتەوە، کە فستقی زەوی کار و 

تواناکانی بۆرییەکانی خوێن باشتر دەکات، 
ئەوەش لەبەر ئەوەی ئەو فستقە یارمەتیدەرە 

بۆ باشکردنی کاری دیواری ئەو بۆرییانە،
کە سەرەنجام دەبێتە هۆی باشبوونی

توانایان.
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سەمەرەکان
سەیرو

نیا هەمیشە 
د

نییە کە 
بەو جۆرە 

ن، زۆر شتی 
دەیبینی

ن کە ڕاستین. 
ناماقووڵ هە

ی واقیع 
ێ، تەنانەت خود

بەڵ

ر هەندێک خەیاڵ 
جاروبا

ۆ دەگرێت، 
لەخ

ی ژیانە.
ئەوەیش جوانی

گۆدویت

سەیرترینوسەختترینگەشتی
کۆچکردنیباڵندەکەکانئەوەیە
کەباڵندەی»گۆدویت«

ئەنجامیدەدات،چونکەئەم
باڵندەیەماوەینێوان

ئاالسکاونیوزیلەندابەبێ
ڕاوەستانونانخواردندەبڕێت،

کە١١،٥٠٠کمدەبێت!

دایکبووندا
ەکاتیلە

کیمرۆڤل
یکەریئێس

پە

ژمارەیئەو
یرئەوەیە

،بەاڵمسە
٣٠٠ئێسکە

مێنێتەوەو
کخۆینا

ێسکانەوە
ئ

مدەبێتەوە
مارەیانکە

باڵقبوونژ
کاتی

٢٠٦ئێسک!
بۆتەنیا

هێشتازانیاریدەربارەیبوونەوەرەکانی

ترکامڵنەبووە،چونکەبەمدواییانە

زانایاندارستانەکانیڤێتنامیانپشکنیو

تەنیالەودارستانانەدایانزەهەزار
جۆرینوێیڕووەکوئاژەڵیان

دۆزیوەتەوەکەلەوەوپێشناسراونەبوون!

نوێڕوخساری
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ددانی
کوشندە

خاوەنیددانی
ماسییبیرانە

بەهێزوتیژە.

چەپارچەکردنی
انەتوانایپار

ئەمددان

خواردنیهەیە
ربوونەوەرێکو

هە

کیزۆرکورتدا،
لەماوەیە

ێتەنیائێسکە!
ئەوەیجێیدەهێڵ

شانەی
خێرا

ێنزۆربچووکە،
رچیشانەیخو

ئەگە

کیخوێنتەنیا
بەاڵمشانەیە

بۆتەواوکردنی
چرکەیپێویستە

٦٠

ولەشیمرۆڤدا!
ێکیتەواوبەنا

سوڕ

نەهەنگدەنگی

زۆرگیانلەبەرخاوەنیدەنگیبەرزن،

بەاڵمچدەنگێکدەتوانێتکێبڕکێ

لەگەڵدەنگینەهەنگدابکات؟

دەنگینەهەنگلەدەنگیفڕۆکەی

کۆنکۆردبەرزترەولەدووریی

٥٠٠میلەوەدەبیسترێت!

تیری
ئاوی

ماسییەکان
کردنالی

شێوازیڕاو
سەیرترین

تیرهاوێژ
کەماسیی

وشێوازەیە
ئە

دەمیخۆی
چونکەبە

رێتەبەر،
دەیگ

اودەگرێتە
ندوتیژئ

ێوازێکیتو
بەش

ودەیخوات!
ودەیخات

یناوئاو
جانەوەرێک

هەر
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دایناسووری بێ  ڕەوشتی 
                       توڕەی ترسناك

نووسین:وزئینپی
نیگار:کاترینماکاون

بۆفارسی:بەهارکعەزدی
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

سااڵنێك لەمەوپێش
ئەو كاتەی كە دنیا شوێنێكی 

ترسناك و پڕ ترس بوو

ئەوكاتەی تا چاو بڕدەكات,
دارستان و بوركان بوو.

ئەو كاتەی دایناسووری دڕندە و توڕە 
لەسەر ڕووی زەوی فەرمانڕەواییان 

  دەكرد....

ڕووگرژترین 
دایناسوورەكانی دنیا
داینای بچووك بوو.
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ئەو بە گەورەیی دایناسوورەكانی تر نەبوو,
توڕە و بێ  ڕەوشت دەبوو 
تا ئەوانیتر حسابی بۆ بكەن!

تازە دەبێت گرمەی 
ترسناك و بەرزیش

       فێر بێت.
غڕڕڕڕڕڕ!

ئەو شەویلگەكانی بە توندی دەدا 
بە یەكدا و ڕووخساری وەك 

ترسناك پیشان دەدا.

دەنگی غڕڕەی ئەو بەرزترین، 
توندترین و ترسناكترین دەنگێك 
بوو كە دایناسوورێكی بچووك 

بتوانێت دەری بكات!

 ئەو لەگەڵ ئەو تەمەنە كەمەشی,
زۆر ڕەق و توڕە بوو. قاچەكانی 

بە توندی دەدا بە زەوی دا،
زەوی دەلەرزاندەوە و هەموو 
شوێنێكی دەكردە تۆزوخۆڵ و 

زریانی بەرپا دەكرد، بەاڵم 
ئەو ڕۆژە داینای بچووك لە هەموو كات بێ  

ڕەوشتتر بوو! ئەو ددانەكانی ئازارێكی زۆری 
هەبوو، كە ڕووداوێكی زۆرخراپ بوو، 

چونكە هەموومان دەزانین دایناسوورەكان 
شەیدای خواردنن! داینای بچووك 

لە پشت مێزی نانی بەیانیەوە 
دانیشت و بە توڕەییەوە غڕڕەی 

كرد:»من زۆر برسیمە!«
و بە توندی گازێكی 

     لێ  گرت.

یەكسەر دەنگی ناڵەی 
چووە ناو ماڵەكەوە:

»ئاخ ددانەكانم!«
دایكی وتی: »وای 

ئازیزم! باشترە بڕۆین 
ددانەكانت 
بكێشین.«

داینای بچووك هاواری كرد: 
  »نابێت ت ت ت ت !«

  بە خێرایی چووە دەرەوە 
      تا هاوڕێكانی 

       بدۆزێتەوە.

    داینای بچووك بەبێ  
ڕەوشتییەوە چووە دارستانەكە.
هێشتا ددانەكەی ئازاری هەبوو،

  زۆر زۆر برسیشی بوو.
    بە دروستی لە بەرامبەری

                     داینا سێ  شاخ دانیشتبوو 
و سەرقاڵی خواردن بوو. داینای بچووك 

زەردەخەنەیەكی بۆ كرد و       لەبەرخۆیەوە 
وتی: »ئای گیان، خواردن!«

ئەو هەناسەی خۆی لە 
سینەیدا قەتیس كرد. خۆی بە 
ترسناك پیشان دا و بە دەنگی 

١١بەرز مڕەیەكی كرد.



داینای بچووك خەریك 
بوو خۆی فڕێدەدا بۆ سەر  
سێ  شاخ، كە ئەو هاواری 

كرد:»وریابە، بچكۆلە!«

»بەهـ ... بەهـ .... چەندە بە تامە!«
دەنگی هاواری گەیشتە ئاسمان: ئاخ! ددانەكانم!  

                      واااای!
                            

                          سێ  شاخ وتی: 
                        - لەوانەیە واپێویست بكات

                           ددانەكانت بكێشیت.

داینای بچووك وتی:
- نەخێر، هیچ پێویست 

بەم كارە ناكات.

ئەو غەمبار و بە ئازارەوە هاواری كرد:
- خەریكم لە برساندا دەمرم.
لە هەمان كاتدا بۆنی تووی 

تازە گەیشتە لووتی.
شوێنی بۆنی تووەكە كەوت و 

گەیشتە الی چەند 
دایناسوورێكی 
ئایاتۆزارۆس.

ئەو هاواری كرد و بەرەو 
الی ئەوان ڕۆیشت:

        »هێرش!«
داینای بچووك یەك لقی پڕ لە 

تووی هەڵگرت و شەویلگەكانیشی 
تا ئەوەندەی توانی كردەوە.

ئەو هاواری كرد
- ئاخ ئاخ ئااااااااخ! 

ددانەكەم!«

داینای        ئاتۆزارۆس وتی:
- ئۆو ئازیزم، باشتر نییە 

ددانەكەت بكێشیت؟«
داینای بچووك وتی:

- هەرگیز ئەوە ناكەم!
بە گریانو هاوارەوە بەرەو 

الی نزیكترین بوركان ڕایكرد.
لەوێ  باشترین هاوڕێی: ویلوی، بینی 

كە خەریك بوو قەپی لە سێوێكی گەنیو دەگرت.

داینای بچووك بە دەنگێكی بەرز گرمەی 
كرد ڕووخساری بە ترسناكترین شێوە 

پیشان دا.
ویلۆ بە ترسەوە وتی: »چی دەكەیت

                  داینای بچووك؟بڕۆ!«
                    بەاڵم داینای بچووك هەر
                      بەو شێوەیەی كە سەیری

                 سێوەكەی دەستی ویلۆی
                         دەكرد و واق وڕمابوو.

                    شەویلگەی گەورە و بەهێزی
                       كردەوە و بە توندی 

                                   دای بەیەكدا.
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لە تاو ئازار هاواری كرد: »ئااااااااخ!«
ویلۆ بە سەرسوڕمانەوە پرسی: »چی بوو؟«

داینای بچووك وتی: »ببورە ویلۆ! من زۆر برسیمە، 
تازە ددانیشم ئازاری زۆری هەیە.«

ویلۆ وتی: »وابزانم دەبێت ددانەكەت بكێشیت.«
داینای بچووك هاواری كرد: »نا! نامەوێت ددانم

بكێشم!« قاچەكانی دا لە زەوی و دەستی كرد بە 
مڕە و خڕەخڕ و هاواركردن. ئەو زریانێكی

             ڕاستەقینەی بەرپاكرد بوو.
             بە توڕەییەوە هەورەكانی دا بە یەكدا و

              دەنگی هەورەبروسكە هەموو شوێنێكی
               پڕ كرد.

ئیتر لەتاو برسێتی نائارام
 بووبوو: »وای خودایەەەەەەە....

        حەق بەوانی ترە  
     لەوانەیە واباشتر بێت 
      ئەم ددانە نەفرەتیەم

        بكێشم.«

كاتێك كە زریان و 
تەپوتۆزەكە نەما، 

داینای بچووك هێشتا
 ددانەكەی ئازارێكی

 ترسناكی هەبوو.

دكتۆر ئاستگۆزارۆس وتی: 
- دەمت بكەرەوە!

بە وریاییەوە سەیری ددانەكانی 
داینای بچووكی كرد. ئەو دای لە 

ددانەكانی داینای بچووك تەق، 
تەق، تەق و پرسی: »ئێستا چ 

هەستێكت هەیە؟«

داینای بچووك وتی:
- سوپاست دەكەم، زۆر باشترم.

پزیشكی ددان زەردەخەنەیەكی كرد و وتی: 
-زۆر باشە، ئێستا ئیتر دەتوانیت هەرچییەكت 

دەوێت بیخۆیت.
داینای بچووك وتی:
- بە ڕاست دەتوانم؟!

فرتەیەكی كرد و لە یەك 
چاوتروكاندا دكتۆری 
قوت دا: »حەم م م!«

بچووك، تكایە پزیشكەكە بگەڕێنەرەوە.«دایكی بە دڵگرانییەوە وتی: »ئۆو داینای 
       

            »وازم لێ  بێنە!«
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چیرۆکی
دایە

نینیكەیدێت؟
نووسینی:یەگانەمورادی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

                    بااڵی وەك میزەاڵن وایە؟ نا. كەمێك بچووكتر! وەك تۆپێك وایە؟ نا....نا.... كەمێك گەورەتر.
سكی دایكم لە میزەاڵنێكی گەورە بچووكترە، لە تۆپێك گەورەترە.

)نی نی(یەكی بچكۆلە لەناو سكی دایكی مندا دەخوات و دەخەوێت و ناشیەتە دەرەوە!
دەست دەخەمە سەر سكی دایكم و دەڵێم: »دایە، نی نی تێدەگات كە من برای ئەوم؟«

دایكم دەڵێت: »نی نی یەكان هەموو شتێك تێدەگەن! تێدەگەن لەوەی كە دایكەكان شیعریان بۆ دەڵێن و 
قسەیان بۆ دەكەن!«

بەاڵم من هیچ كام لە شیعرەكانی دایكم بیرنییە کە ئەو كاتەی لەناو سكیدا بووم بۆی دەخوێندم!
بە دایكمم وت: »كەواتە نی نی كەی دێتە دەرەوە؟«

دایكم وتی: »دەبێت چاوەڕوانی بیت!«
دایكم قاپێكی دا بە من  كە نۆكی تێدا بوو و وتی: »هەموو ڕۆژێك یەكێك لە نۆكەكان لە قاپەكە دەربهێنە، 

كاتێك هیچ نۆكێك لە قاپەكەدا نەما، نی نی دێتە دەرەوە«.
یەك نۆك/ دوو نۆك/ سێ  نۆك

تەواو! دایكم چوو بۆ نەخۆشخانە تا نی نی بێنێتە دەرەوە.
من، باوكم و پورم چووینە الی دایكم و چاوەڕێی هاتنە دەرەوەی نی نی بووین. خاتوو پەرستار نی نی هێنا.

                                              وای نی نی زۆر بچووك بوو. ڕۆژەكانی دواتریش نی نی یان دەگریا، 
                                                   یان دەیخوارد، یان دەخەوت.

                                                    بە نی نی م وت: »شیعرەكانی دایكم بخوێنە!«،
                                                        بەاڵم نی نی شیری دەخوارد، دەگریا و دەخەوت.

                                                         نی نی یش وەك من تەواوی شیعرەكان و چیرۆكەكانی
                                                           دایكمی فەرامۆش كردبوو.

                                                            وا بزانم شیعرەكان و چیرۆكەكانی دایكممان
                                                               لەناو سكیدا بەجێ  هێشتووە!

                                                                                                         نازانم!
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چیرۆکی
باوکە

كێكیسەربەمێش
نووسینی:روجاسەداقەتی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

پاپیلۆ دەیەویست بۆ جەژنی لەدایكبوونی هاوڕێكەی قورقوری 
كێكێكی سەر بە مێش دروست بكات، بەاڵم هیچ مێشێكی نەبوو.

مێشێكی لە پشت سەتڵی خۆڵ و خاشاكەكەوە گرت.
مێش ویزەویزی كرد و بە ڕوخساری پاپیلۆیەوە دا و ڕای كرد.

دانەیەكی لە پشتی تەوالێتەكەوە گرت.
ئەویش بە خێرایی فڕی و ڕای كرد.

پاپیلۆ چەند دانە مێشی پەیدا كرد، بەاڵم كێكی مێش كەم خۆش نەدەبوو.
قورقوری حەزی لێی نەبوو.

پاپیلۆ بیری كردەوە و بیری كردەوە و بیری كردەوە.
دواتر كێكی خامەیی دروست كرد و لە ناوەڕاستی ژوورەكەدا داینا و بە مێشەكانی وت:

»لەدایكبوونە، بفەرموون كێك بخۆن!«
مێشەكان هەڵخەڵەتان. دانە دانە لەسەر كێك خامەییەكە نیشتنەوە و 

قاچەكانیان لەناو خامەكەدا گیری خوارد.
دوای نیو كاتژمێر پاپیلۆ كێكێكی سەر بە مێشی ویزویزی هەبوو.

پاپیلۆ خۆشحاڵ بوو و ئامادە بوو بۆ ڕۆیشتن 
بۆ جەژنی لەدایكبوونی قورقوری.
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تاقیگەی بڕیار
ڤایرۆسەکان

بڕیار:»ئیمڕۆئازادیهاوڕێمتووشی
ئینفلوەنزایەکیتوندبوووە.چوومە

الیلەماڵەوە،بینیمبەهۆیەوەزۆر
ماندووە.بۆیەباسیئەوبوونەوەرانە
دەکەمکەدەبنەهۆیئەونەخۆشیە.
ڕۆبۆتەکەمدەزانیتئەوبوونەوەرانە
چینکەدەبنەمایەیئینفلوەنزا؟«

ڕۆبۆتەکە:»بەڵێ،ئەوە
ڤایرۆسەکاننکەدەبنەهۆی
توشبوونبەئینفلوەنزا.«

بڕیار:»ئافەرینڕۆبۆتەکەم.ڤایرۆسەکان
دەبنەهۆیسەرهەڵدانیزۆرنەخۆشی،

وەکسورێژە،ئاوڵە،ئیفلیجبوونیمندااڵنو
ئینفلوەنزایوەرزی...هتد.باباسیژیانی

ڤایرۆسەکانبکەین.«

ڕۆبۆتەکە:»ڤایرۆسەکانبوونەوەری
زۆربچووکنکەبەچاوومایکرۆسکۆپی
ئاسایینابینرێن،بەڵکوپێویستمانبە
مایکرۆسکۆپیئەلکترۆنییەبۆبینینیان.
ڤایرۆسەکانخاوەشێوەیجیاوازن:خڕ،

هێلکەییوشەشڕوو،هەندێکشیانشێوەیان
زۆرسەیروئاڵۆزە.دەتوانمهەندێکشێوەی

ڤایرۆسەکانتپیشانبدەم.

لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا ١٦



ڕۆبۆتەکە:»بڕوانەئەوشێوەسەیرانە.
شایانیباسە،کاتێکڤایرۆسەکان

لەناولەشیمرۆڤدانابن،بەبوونەوەری
نازیندوودەژمێردرێن،چونکەناخۆنو
زیادناکەن،بەاڵمکاتێکدەچنەناو

لەشیمرۆڤەوەدەستدەکەنبەخواردنو
زۆربوون،ئەمەشنەخۆشیزۆر

دروستدەکەنوگەلێکزیاندەخەنەوە.«

ڕۆبۆتەکە:»بەڵێڤایرۆسەکان
نەخۆشییزۆریانخستووەتەوەو
لەڕابردوودازیانیزۆریانبە
مرۆڤایەتیگەیاندووە،بۆیە

ناویانناوەڤایرۆس،کەوشەیەکی
التینییەبەمانای)ژەهر(دێت.

ڤایرۆسەکاننەخۆشییەکی
مەترسیداربۆمندااڵن
دروستدەکەن،ئەویش

ئیفلیجبوونە،بۆیەدەبێت
پێکوتەوەربگرنبۆپاراستنیان

لەونەخۆشییە.«

بڕیار:»ئێستاچیمانماوە
دەربارەیئەمبوونەوەرەسەیرە

باسیبکەینڕۆبۆتەکەم؟«

ڕۆبۆتەکە:»ئەوەماوەبزانینچۆنخۆمانلەو
ڤایرۆسانەبپارێزین،کەدەبنەهۆیئەو
نەخۆشیانەیدەگوازرێنەوەوبزانینچۆن

ڕێنماییەکانیپزیشکەکانجێبەجێبکەین.«

بڕیار:»ئافەرینڕۆبۆتەکەم،بەاڵمدەبێت
بزانینکەخڕۆکەسپییەکانیلەشیمرۆڤ
دەچنبەگژیئەوڤایرۆسانەدا،چونکە
ئەوانەپاسەوانەکانیلەشیمرۆڤنبۆ
ڕووبەڕووبوونەوەیهەرهەڕەشەیەک.«
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یەکێکدەپرسێت:حیکایەتێک X وەاڵمێک

یارییتۆپیپێیداهێنا؟
کێ

ی تۆپی پێ
یاری

حیکایەتێک X وەاڵمێک

بە پەلە
دەزانیتسێیەکی

تەمەنتبەنووستوویی
بەسەردەبەیت؟

خەوتن

دەپرسێت:
یەکێک

دەخەوم،
٩سەعات

ڕۆژانە

ەبەشێکی
رێتسوودل

ناک

وەربگرین؟
ئەوکاتە

ئەگەرڕۆژانەکاتیتەواو
نەخەویتدەشێتتوشی

شڵەژانبیتودەکرێتدووچاری
شتێکبیتبەناوی
وڕێنەکردن.

ئەگەرکاتیتەواوبخەویت،ئەوا
میشکتباشکاردەکاتو
توانایتێگەیشتنت

چاکدەبێت.

منداڵەکانتاتەمەنیساڵێک
ڕۆژانە١٦سەعاتدەخەون،
بەاڵمکاتێکدەبنە٧سااڵن
٩-١٠سەعاتدەخەون،

کەگەورەشبوون٨سەعاتدەخەون.
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کاتیخەوتن
لەشئەو

ئەتەمانەیخۆی
نوێدەکاتەوەکە
زیانیانپێ
گەیشتووە،
بەرگرییلەشیش
دژیمیکرۆب
بۆیەدەبێتمنداڵەکانکاتیدەجەنگێت.

نەخۆشکەوتنبخەون
تابەرگەبگرنوزووچاکببنەوە.

دەزاننلەهەرجارێکخەوتندا
سەعاتێکبۆدووسەعات
خەودەبینین؟ئەوخەوانە

یارمەتیمێشکتچاالکدەکەنو
برەوبەخەیاڵکردنەوەو

داهێناندەدەن.

بۆیەباکاتژمێرەکانیخەوتنتسروشتیبنو
بەوڕادەیەبنکەلەشتپێویستیپێیەتی.

پێتوانەبێتۆتاقەبوونەوەریتکە
زۆردەخەوێت،بۆنموونەورچەکان
پێنجمانگیبەردەوامدەخەون.
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بێزراو
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 خاڵی سەرنجڕاكێش 9
دەربارەی ژیانی گیانەوەران لە تاریكیدا

١.بەرهەمهێنانیڕووناكیلەتاریكیدا
جووتەكەیدا شوێن بە شەوڕەو مێرووی كاتەی ئەو
دەگەڕێت،سوودلەڕووناكیوەردەگرێتبۆپیشاندانی
خۆیبەشەوڕەوەكانیتر.ئەمڕووناكیەزۆربەباشی
لەتاریكیدادەبینرێتوئەوتوانایەدەداتەمێرووە
نێرومێیەكان،كەبەباشیلەوتاریكییەدایەكتری

بدۆزنەوە.

٢.ئیشلەتاریكیدا
لە زۆرێك بۆ  ڕۆژ خۆرئاوابووندا لەگەڵ
بوونەوەرەكانتەواودەبێت،بەاڵمبۆهەندێكیتر،
شەودەستپێكیكارە.ئەوكاتەیلەشەودادەچیتە
خەوەوە،دنیایەكیترهەیەكەتازەكاتیبێداری
گەیشتووە.ئایادەزانیتمێروویشەوڕەوچۆنلە
بوونەوەرە ئەم دەدۆزێتەوە؟ خۆی ڕێی تاریكیدا

تەواویهەستەكانیخۆیدەخاتەكار.
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3.بینینلەتاریكیدا
بە پێویستیان بینین بۆ چاوەكان
ئەو ئەگەر تەنانەت ڕووناكییە.
ڕووناكیەتەنیاڕووناكیمانگ،یان
چاوەكان هەرچەند بێت. ئەستێرە
گەورەتربن،ڕووناكیزیاتردەچێتە
ناویان.چاوەكانیئاژەڵەكانیتر،
وەكچاویئەمئاژەڵە»شەوڕەو«ە
خێزانی لە ئەمە نین. گەورە

مەیموونەكانە.
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٤.بیستنلەتاریكیدا
چاوێكی شەوگەڕەكان وەك كوندەپەپووە جۆرە ئەم
گەورەیهەیەبۆبینینلەشەودا.توانایبیستنیشیزۆر
سەرسوڕهێنەرە.ببینەچۆنپەڕەكانیڕوویڕوخساری
دەردەكەون. الپەڕەیەك وەك كوندەپەپووە ئەم
ڕەوانەی و كۆدەكاتەوە دەنگەكان الپەڕەیە، ئەم
گوێیەكانیاندەكات.كوندەپەپوودەتوانێتمووەنەرمو
ئەستوورەكانیناوەندیڕوخساریبەرزبكاتەوەیانبیان

خەوێنێت.ئەمگۆڕانكارییەلەشێوەیالپەڕەدا،
دەنگەكانبەباشترینشێوەدەگەیەنێتەگوێیەكان.

گوێیەكانیكوندەپەپوولەژێرپەڕەكانیڕوخساریدا
شاردراونەتەوە.ئەگەرسەرنجبدەیت،دەبینیت
كەیەكێكلەوانەلەخوارترەلەویتریان.

ئەمتایبەتمەندییەیارمەتیكوندەپەپووەكە
دەداتتاچەپوڕاست،یانسەروخواری

دەنگەكەدیاریبكات.

٥.ڕێڕۆیشتنلەتاریكیدا
و شەوڕەون پشیلەكان زۆربەی
زۆر شەوانە ژیانی بۆ سمێڵەكانیشیان
بەرز، مووی سمێڵەكان دێت. بەكاریان
زۆر كاتدا هەمان لە و ڕەق ئەستوور،
هەستیارنویارمەتیپشیلەكەدەدەنتا
و بكات پێ كەنارەكانیهەست و ڕێڕەو
ڕێگایخۆیلەفەزایتەنگوقەرەباڵغدا
بدۆزێتەوە.ئەمسمێاڵنەیارمەتیدەداتلە
گۆڕانكاریلەكەشوهەواوپلەیگەرمیدا.
نێچیر نزیكبوونەوەی دەتوانێت تەنانەت

یاننێچیرەوانهەستپێبكات.
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٧.توانایدەستنیشانكردنلەتاریكیدا
تەنانەتلەژێرئاویشدائاژەڵیشەوكاربوونیهەیە.
ئەمپشیلەماسییە،كەسەرەگایقاوەییناوە،سوود
لەسمێڵەهەستیارەكانیوەردەگرێتبۆدیاریكردنی

ژینگەیدەوروبەری.ئەوهەستبەگۆڕانكاریكیمیایی
ناوئاوەكەدەكاتوبەیارمەتیئەوانەتەنانەتتامی
ئەوئاوەشدەستنیشاندەكاتكەنێچیرەكەیتێدایە.

6.ڕاوكردنلەتاریكیدا
نییە،چونكە ڕاست ئەمە شەمشەمەكوێرە! وەك كوێر
شەمشەمەكوێرەدەتوانێتببینێت،بەاڵمتوانایبیستنی
ڕاوی لە ئەمە بینینی. توانای لە هێزترە بە زۆر
شەوانەدازۆركاریگەرە.ئەمشەمشەمەكوێرەقاوەییە
دێت بۆی كە وەردەگرێت دەنگە لەو سوود بچووكە،
بۆدەستنیشانكردنیشوێنیگونجاوكەئاویهەبێت
وخواردنیبەتامیهەبێت.شەمشەمەكوێرەشەپۆلی
دەنێرێت. نێچیرەكەی بەرەو بیستن سەروو دەنگی
دەنگەكەبەرلەوەیبداتلەنێچیرەكەدەگەڕێتەوە
بۆالیشەمشەمەكوێرەكەودەگاتەگوێی.بەمشێوەیە
شەمشەمەكوێرەكەشــوێنیدروســتینێچیرەكەیدیاری

دەكاتولەكاتیگونجاودائەوڕاودەكات.
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شتدا
ک بە سرو

گەشتێ

ئەمجارەدیدارەکەمان
لەکەشوهەوایەیەکی
گەرمدادەبێت
لەگەڵکیسەڵدا.

قەبارە و خەسڵەتم

لەشم بە قەڵغانێکی چەماوە داپۆشراوە، پێیەکانی 
پێشەوەم بەکاردەهێنم بۆ هەڵکەندنی زەوی و 

بۆ ماوەی نزیکەی سەد ساڵ دەژیم.

ئامادەکردنووێنەی
حسێنروباعی

کیسەڵ و مرۆڤ

دەبێت ئەوە لەیادنەکەن دوای ئەوەی 
دەستم لێوە دەدەن دەستی خۆتان بشۆن، 
چونکە بەکتیریای زۆرم پێوەیە دەبنە مایەی 

ئازاری گەدەتان، بەاڵم ئەو بەکتیریایانە 
ناتوانن هیچ زیانێکم پێ بگەیەنن.

کیسەڵ لە زستاندا چی دەکات؟

لە زستاندا لەشقورس دەبم و 
کاتی خۆم بە خەوتن و متبوون
بۆ ماوەیەکی درێژە لە چاڵێکدا 

بەسەردەبەم، کە لە پاییزدا
هەڵم کەندووە.
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خۆراک

ئاژەڵێکی سەوزیخۆرم و زۆر چێژ لە سەوزیخواردن 
وەردەگرم، لەگەڵ ئەوەشدا کرم و هێلکە شەیتانۆکە 

دەخۆم، بەاڵم توانای ئەوەم هەیە ماوەیەکی زۆر 
بەبێ خواردن بمێنمەوە.

ددانم نییە، بەاڵم شتێکم هەیە بە دەنووک
دەچیت، بە هۆیەوە خواردنی خۆم ورد دەکەم.

ئایا کیسەڵ هەڕەشەی ئاژەڵە دڕندەکانی لەسەرە؟
لە ڕێگەی شوێنە شکاوەکانی قەڵغانەکەوە بم خۆن.فڕێم دەدەنە خوارەوە تا قەڵغانەکەم بشکێت و لە کاتێکدا هەڵۆکان بەرزم دەکەنەوە بۆ ئاسمان و وەک کەمتیار، کە دەتوانێت قەڵغانەکەم لێ بکاتەوە، هەڕەشەی زۆرم لەسەرە، لەوانە هەڕەشەی ئاژەڵی 

زۆربوون

ژنەکەم ٣-٥ هێلکە دەکات و لەوانەیە لە وەرزێکدا
ژمارەی هێلکەکان بگاتە ٥٠ دانە، ئینجا هێلکەکان

لە چاڵێکدا بە قوڵیی ١٢سم بۆ ماوەی ٣-١٢ مانگ
دەشارێتەوە، پاش ئەو ماوەیە کیسەڵە

بچووکەکان لە چاڵەکە دێنە دەرەوە.
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ماڵەکەمان بۆ گەڕایەوە
نووسینی:عەبدولجەوادحەمراوینیگار:محەمەدنەبیل

کاتێک مارەکە چووە ناو هێالنەی کەروێشکەکانەوە، کەروێشکەکان جگە لە هەڵهاتن هیچ چارەیەکی تریان نەبوو. 
دایکەکە بە خەمبارییەوە زەردەخەنە گرتی و وتی: »هێالنەکە تەسکبوو بۆمان و لەمێژە بیرم لەوە کردبووەوە 

کە جێی بهێڵین، ئێستاش با دەستبکەین بە بنیاتنانی هێالنەیەکی نوێ.«
ئەم قسانە بە دڵی خێزانی کەروێشکەکە نەبوو، بە تایبەتی کەروێشکە گەنجە بەهێزەکان، بۆیە دەنگی ناڕەزاییان 
بەرزبووەوە، بەاڵم دواجار ناچاربوون لە هێالنەکە دووربکەونەوە. خۆشبەختانە باوکەکە ئاشنابوو بە درەختێکی 
گەورەی لق و پۆپدار، کە پڕبوو لە هێالنەی زۆری کەروێشک و سمۆرەکان. خێزانەکە بە خێرایی ڕوویانکردە 
درەختەکە. کاتێک کەروێشکەکانی تر و سمۆرەکان بەمەیان زانی پێشوازییان لێ کردن و الی خۆیان جێگەیان 

کردنەوە.
ماوەیەک تێپەڕی و کەروێشکەکان شەو و ڕۆژ خەریکی بنیاتنانی هێالنە نوێیەکەیان بوون، بە یارمەتی هاوڕێکانیان 
ئاسوودەبەخشتیان بەدەستهێنا،  فراوان و  تەواوبکەن و سەرەنجام هێالنەیەکی  بە خێرایی کارەکەیان  توانیان 
کە سێ دەروازە و چوار دەرچەی هەبوو. کەروێشکەکان ڕۆژگاری خۆشیان لە هێالنە نوێیەکەیاندا بەسەربرد، 
و  بەرزبووەوە  کەروێشکەکان  هاتوهاواری  هێالنەکەیاندا.  بە  کرد  خۆی  گەورە  مارێکی  نەبرد  زۆری  کەچی 

هەموویان بە توڕەبوون و خەمبارییەوە ڕایانکردە دەرەوە و مارەکە نەیتوانی تاقە کەروێشکێکیش بگرێت.
تریان  شتێکی  هیچ  ماوەیەک  بۆ  جێکردنەوەیان  لە  جگە  بەاڵم  کۆبوونەوە،  پێکەوە  سمۆرەکان  و  کەروێشک 

لەدەست نەهات.
باوکەکە دەم بە خەندەوە وتی: »پێدەچێت ئەو مارانە نیازیان وابێ ماوەی متبوونی خۆیان لە هێالنەکانماندا 
بەسەربەرن«. ئەم قسانە دانیشتوانەکەی زیاتر تووشی نیگەرانی و ترس کرد و وای لێ کردن بیر لە چارەسەرێک 
بکەنەوە. دەنگی دایکی کەروێشکەکان بەرزبووە: »ئێمە هەڵەبووین، دەبوایە هێالنەکەمان لە تەنیشت درەختی 

تاڵیشک بنیات بنێین، چونکە مار هەرگیز نزیک ئەو درەختە ناژی«.
جارێکی تر هەموان بێدەنگ بوون، کتوپڕ بیرۆکەیەک بە مێشکی بەچکە کەروێشکێکدا هات کە وتی: »ئەمە مانای 

ئەوەیە ئەگەر توانیمان لقی تاڵیشک بهێنین و لە نزیک هێالنەکەمان
دایبنێین، ئەوا مارەکان دەڕۆن.« باوکی کەروێشکەکان سەری ڕاستیی

بۆ بیرۆکەکە ڕاوەشاند. ئینجا کەروێشکێکی بەسااڵچوو وتی:
- نزیک شاخەکە درەختێکی تاڵیشک هەیە، ئەگەر کەروێشک و سمۆرەکان

هاوکاری یەکتر بکەن و هەندێک لقی ئەو درەختە بهێنن و بیخەنە ناو
هێالنەکان، ئەوا مارەکان جێیان دەهێڵن.

هەموان هاوکارییان کرد و لقی زۆری تاڵیشکیان هێنا، کاتێک مارەکان 
بۆنی تاڵیشکیان کرد هێلەنەکانیان جێهێشت. بەو جۆرە کەروێشکەکان

                     هێالنەکەیان بەدەستهێنایەوە و ئاهەنگی شادییان گێڕا.
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پێش پالندانان
بۆ بەدەستهێنانی سەرکەوتن لە کارێکدا، پالندانان کارێکی پێویست و یەکالکەرەوەیە.

بۆیە بە پێویستە پێش پالندانان ئاوڕ لە چەند پرسێکی تایبەت بدەینەوە.

الیەنەکانیژیان
ژیانم، تا هیچ کامێکیان لەیادنەکەم و لە داهاتوودا لە هەموو پالنەکانمدا دەبێت وریابم بەرامبەر بە الیەنەکانی 

هەست بە دۆڕان نەکەم، لەوانە:

کۆمەاڵیەتی

تەندروستی

کرداری

خێزانی

سەرگەرمکردن

ئاستەکانیپالن

پالنی دوورمەودا بۆ چەند ساڵێک

پالنی مامناوەندی بۆ ساڵێک یان چەند مانگێک

پالنی کورتمەودا بۆ چەند ڕۆژ و هەفتەیەک

داڕشتنیپالن

مامەڵەکردن لەگەڵ ژیان وەک پڕۆژەیەکی گەورە

بێگومان.. چونکە تاقە شتێکە کە بەدەست خۆمەوە بێت

دانانی دروشمێک بۆ پڕۆژەکە و دیاریکردنی پەیامەکەی

نووسینی ئەوە لە شوێنێکی بەرچاو تا ڕۆژانە ببینرێ و
بخوێنرێتەوە، چونکە ئامانجی ژیانە و دەبێت کاتی پێ بدرێت. ٣٠



نەرمونیانی
ئەگەر ئاشنابیت بە ئامانجەکانت و باوەڕت پێیان هەبێت 

ئەوا هەرگیز گۆڕانیان بەسەردا نایەت.

کۆکردنەوەیزانیاری

بەاڵم سروشتییە گۆڕان بەسەر پالن و ئامرازەکانی 
هێنانەدیی ئامانجەکاندا بێت.

ئەگەر پالنەکەت بۆ کارێک سەرکەوتوو نەبوو

ئەوا بێزارمەبە لە گۆڕینی

چونکە گرنگ گەیشتنە بە ئامانجی دیاریکراو

پالن پێویستی بە کۆکردنەوەی زانیاری و 
ئاشنابوون بە ئامرازەکانی جێبەجێکردن هەیە.

لەوانەیە ئامانجەکەت سەرکەوتن بێت لە وەرزشدا

ئەوساکە پێویستە شارەزای بواری وەرزشەکە بیت و
سوود لە ئەزموونی وەرزشوانەکان وەربگریت.

وزەیپێویست

ئێستا تۆ لە هەنگاوی سەرەتادایت

دەبێت بزانیت کە وزەت پێویستە

هەروەها باوەڕبەخۆن

پشوودرێژی

سووربوون.. سووربوون.. سووربوون
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زانا
چارەسەرکەری کێشەکان

لە قوتابخانە کێشەیەکی گەورە لە نێوان چەند قوتابیەکدا ڕووی دا، زاناش هەوڵی داوە چارەسەری بکات

جارێکیتر
کاروان

بەسیەتی
هاوڕێیان...

دەستهەڵبگرە
کاروان

زاناناتوانملەوەبێدەنگبم
یەکێکبقیژێنێبەسەرمداو
قسەیناخۆشمپێبڵێ.

پێتوایەبەمجۆرە
ڕێزوخۆشەویستی
بەدەستدێنیت؟

کارواندەبێتبزانیتکە
هێزبەهەڕەشەوشەڕبەدەست
نایەت،بەڵکوبەدانبەخۆداگرتن.

مەبەستتچییە؟؟؟
دەبێتبێدەنگبمبەرامبەر
بەوەیتووڕەمدەکات؟نانا..
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مەبەستمئەوەیە
ئەوکەسەیکاتیتووڕەبوونو
ناخۆشیدانبەخۆیدادەگرێت

بەهێزە.

لەوانەیەڕووبەڕوویزۆرمنداڵ
ببیتەوەکەبیانەوێگاڵتەتپێبکەن،
ئازایەتیلەوەدایەکەبەهەمانشێوە
وەاڵمنەدەیتەوەوپشوودرێژبیت.

بەاڵمهەموومنداڵەکان
بەوشێوەیەدەکەنووەاڵمی

یەکتردەدەنەوە.. وەکزانایان
فێرماندەکەن،مرۆڤیبەهێز
ئەوکەسەیەکەپشوودرێژەو
دانبەخۆیدادەگرێت.

تەنانەتئەگەرمنداڵەکان
هەرشتێکبڵێنولەسەر

هەقیشنەبن..
باشە

لەسبەینێوەبەوجۆرەبکە،
ئەگەریەکێکبەقسەیەکیناخۆش

بێزاریانتووڕەیکردیت،وەاڵمیمەدەرەوەو
دانبەخۆتدابگرە،لەسەریڕادێیتو

وردەوردەخۆشەویستیوهاوڕێبەدەستدێنی.
کاروانبەقسەیزانایکردووردەوردەخۆشەویست

بوووهاوڕێیزۆریبەدەستهێنا.

کاروانلەسەرەتادابەسەختیدەیتوانیدانبەخۆیدا
٣٣بگرێت،بەاڵمتوانیبەخۆڕاگرتنسروشتیخۆیبگۆڕێت.



زانیارییەکانی زانیار

کۆششی زیاتر بکە
بایەخدانت بە وانەکانت و ئەنجامدانی ئەو ئەرکانەی 
مامۆستا پێی سپاردوویت زۆر باشە، ئینجا ئامادەکردنی 
زوو  بۆ  یارمەتیدەرە  داهاتوو  وانەی  پێشوەختی 
مامۆستاوە.  لەالیەن  باسکردنی  کاتی  لە  تێگەیشتن 
زیاتر  پێت دەڵێن کۆششی  باوکت  و  کاتێک دایک 
دەکەین،  پاداشتت  هێنا  بەرزت  نمرەی  ئەگەر  بکە، 
بۆ  بەڵکو  مەکۆشە،  تێ  پاداشتەکە  بۆ  ئەوساکە 

دروستکردنی داهاتوویەکی گەش.

ژیانت ڕێک بخە
ڕێکخستنی کاروبارەکان لە ژیاندا بنچینەی سەرکەوتنو 
سەرکەوتن.  بەدەستهێنانی  بۆ  ڕێگەیە  نزیکترین 
ئامۆژگاریی من ئەوەیە کاتەکانی خۆت ڕێک بخە و 
تا  بخە،  باشی ڕێک  بە  هەموو شتەکانی دەوروبەرت 
دووربیت لە پشێوی و دڵەڕاوکێ و هەست بە دڵنیاییو 
و  یاریکردن  و  خوێندن  کاتی  واتە  بکەیت.  ئارامی 
پشوودانی خۆت ڕێک بخە و کاتێکیش بۆ پێکەوەبوون 

لەگەڵ خێزانەکەتدا دابنێ.

خولیا سەرەتای داهێنانە
هەرگیز  هەیە،  دیاریکراوت  خولیایەکی  ئەگەر 
خولیا  بدە.  پێ  بایەخی  و  مەکە  فەرامۆشی 
بایەخدانە بە هەر کارێک کە حەزی لێ دەکەیت و 

بە ئەنجامدانی دڵخۆش و دەوڵەمەند دەبیت.
ئەگەر حەزت لە نیگارکێشانە، ئەوا کاتی بۆ تەرخان 
ماڵەکەتان  یان  ژوورەکەت  لە  نیگارەکانت  و  بکە 

هەڵواسە تا بزانیت چ داهێنانێکت کردووە.
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با ڕێگە لە باڵوبوونەوەی ئینفلوەنزا بگرین

داپۆشینی دەم و لووت بە دەستەسڕ، 
دوورکەوتنەوە لەوانی تر ولە کاتی پژمین و کۆکەدا.

پاراستنی ماوەی دڵنیایی لەگەڵیاندا.

شتنی دەست بە سابون و ئاو بۆ ماوەی 
بیست چرکە و ڕۆژانە چەند جارێک.

پشوودان و ئارامگرت لەگەڵ 
جیاکردنەوەی کەلوپەلی تایبەتی.
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ئەوئاژەاڵنەیمەترسیلەناوچوونیانهەیە

چۆن هەسارەکەمان 
ڕزگاردەکەین؟

لەناوچوون واتای دیارنەمان و نەمانی جۆرێک لە ئاژەاڵن لەسەر گۆی زەوی، 
ئەوەش ئەنجامی تیاچوونی دواهەمین ئاژەڵ، کە توانای زۆربوون و زاوزێی هەیە. 

لەناوچوون یەکێکە لەو کارەساتانەی لە دنیادا تەشەنەی کردووە.

لەناوچوونی ئاژەاڵن 
بۆچی؟

لەناوچوونهۆکاریزۆرە،
یەکێکلەوانەوێرانکردنی

ژینگەیئاژەڵەکانە،
یانگۆڕینیناوچەی

ژیانیئاژەاڵنەبۆناوچەی
نیشتەجێبوون،ڕێگەوبانو
بەنداو.ئینجابەرزبوونەوەی
پلەیگەرماکەدەبێتەمایەی

لەناوچوونیئاژەاڵن.

هەروەهاڕاوکردنیزاڵمانەی
ئاژەاڵن.شانبەشانیئەوانە
پیسبوونیژینگەیەکێکەلە
هۆکارەسەرەکییەکان،چونکە
دەبێتەهۆیلەناوچوونیزۆر
ئاژەڵ.لەکۆتایشدانەخۆشییە
کوشندەکاندێتکە
سااڵنەزۆرئاژەڵ

لەناودەبەن.
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان
قاپی سەفەری، مقەست، 

کەتیرە، قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ،
دەزووی چنین، دەرزی و

 بەن.
شێوازی
کارکردن:

کیسی
کارتۆنی

دووقاپیسەفەری
دەهێنین،یەکێکیانلە
ناوەڕاستەوەبەمقەست

دەبڕین،ئینجاهەردووکیان
ڕووبەڕوودەنووسێنین
بەیەکترییەوە.

٢-لەناوەڕاستەوەلەمسەروئەسوریقاپەکانەوەدووکون
دروستدەکەینوبەنێکدەبەستینبەهەردووکونەکەوە

بۆهەڵواسینیکیسەکە.

٣-بەدەزوویچنینەکە
لەقەراغەوەقاپەکانپێکەوە
دەدوورین،ئینجاچۆنماندەوێ

ڕەنگیدەکەین.

ئێستاکیسەکەمان
ئامادەیەبۆئەوەی
قەڵەموماجیکو

مقەستەکەمانیتێبکەینو
هەڵیواسین.

لەبیرتنەچێت
کەبەکارهێنانیدەرزیو
مقەستپێویستیبە
هاوکارییکەسێکی

گەورەیە.
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چۆن ئەو سمۆرەیە 
بگاتە الی بەڕووەکەی؟
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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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