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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە شەیتانۆکە
چۆن هاوکاریی دەپرسێت

هاوڕێکان و ئەندامانی 
خێزانەکەت دەکەیت؟

دەستکەوتی هاوکارییەکەت 
پێ خۆشە؟

پێکەوە دەردەچین.
پێکەوە پێش دەکەوین.
پێکەوە گەشەدەکەین.

پێکەوە دەستکەوتی زیاتر 
بەدەست دەهێنین.

پێکەوە مانای: هاوکاریکردنە،
باوەڕبوونە بە تواناکانی یەکتر.

بە هاوکاری بەهێزدەبین و
باشترین شت بەدەست دەهێنین.

٣



تۆم خۆشدەوێ
دایە گیان

سارا یەکەمین چنین تەواو دەکات
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا

نەنکە دانیشتبوو بیری لە هەڵسوکەوتی سارای کچەزای دەکردەوە و لە خۆی دەپرسی ئاخۆ بۆچی سارا 
داوای پارەی ڕۆژانەی زیاتر دەکات؟ بۆچی لەبری یاریکردن، کاتی زیاتر لە ژوورەکەی بەسەرددەبات؟ 

بۆچی بە چپە بە تەلەفۆن قسە لەگەڵ هاوڕێکانیدا دەکات، لەکاتێکدا لەوەوپێش بەدەنگی بەرز و 
لەبەرچاوی ئەو قسەی لەگەڵ هاوڕێکانی دەکرد؟

نەنکە چاودێریی ئەو هەڵسوکەوتە سەیرانەی کچەزاکەی دەکرد و هۆکارێکی بۆ گۆڕانی نەدەدۆزییەوە، 
بۆیە ئیمڕۆ بڕیاری داوە دەربارەی ئەوە قسە لەگەڵ سارا بکات.

سەرلەبەیانیی ڕۆژی جیهانیی دایک سارا هات بۆ الی نەنکی و لەسەرخۆ چپاندنی بە گوێی نەنکیدا:
- تکایە دەتوانیت دوو هەزار دینار زیاتر لە پارەی ڕۆژانەی خۆم بدەیتێ؟

نەنکی بە تووڕەبوونەوە وتی: »سارا لە پارەی ڕۆژانەی خۆت زیاترت نادەمێ.«
سارا بە سۆزەوە وتی: »باوەڕم پێ بکە نەنکە گیان پێویستم پێیەتی بۆ کارێکی زۆر گرنگ.«

نەنکی وتی: »پێم بڵێ ئەو کارە گرنگە چییە؟«
سارا بە چپە بە نەنکی وت: »وەرە بۆ ژوورەکەم تا کارەکەت پیشان بدەم.«
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کاتێک نەنکی چووە ژوورەکەی سارا سوپرایزەکەی بینی، ئەویش چنینی دەسماڵێک بوو،
کە لەسەری نووسرابوو »تۆم خۆشدەوێ دایکە گیان«.

ئەوە یەکەمین چنینی سارا بوو، لەکاتێکدا لەوەوپێش هەمیشە نەنکی شتی بۆ سارا دەچنی.
ئێستا سارا فێری چنین بووە و ڕۆژانە لە پارەی خۆی خوری و ئاوریشمی کڕیوە
بۆ ئامادەکردنی ئەو دیارییە بۆ ڕۆژی جیهانیی دایک، تا پێشکەش بە دایکی بکات.

نەنکی لێی پرسی: »لەبەر ئەمە بە چپە بە تەلەفۆن قسەت لەگەڵ هاوڕێکانت دەکرد؟«
سارا لە وەاڵمدا وتی: »بەڵێ، ئەوانیش خەریکی چینینی دیارییەک بوون بۆ دایکیان، 

تا هەموومان لەو ڕۆژەدا سوپرایزمان بۆ دایکمان هەبێت. بۆیە پارەکەم بدەرێ تا کارەکەم تەواو بکەم.«
نەنکی دایە قاقای پێکەنین و باوەشی بە سارادا کرد و وتی:

- ئێستا تێگەیشتم ئەو هەموو پارەیەت بۆ چی بوو کە ڕۆژانە داوات دەکرد.
           کاتێک دایکی سارا لەسەر کارەکەی گەڕایەوە و 
     سوپرایزەکەی سارای بینی. باوەشی بە سارادا کرد و 

          وتی خۆشحاڵم کە کچەکەم فێری چنین بووە.
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زانینگوڵدانی

بە چوار هەنگاو
زاڵبە بەسەر خەوزڕاندا

ئەگەر لەو کەسانەیت کە گیرۆدەی خەوزڕانیت،
ئەوا ئەم چوار خاڵەی خوارەوە پیادە بکە:

١- پێش خەوتن، سەعاتێک ئارامی بدەرە مێشک و 
جەستەت، بۆ کەمکردنەوەی فشارەکانی خوێندن، 

یان کارکردنی ڕۆژانە.
٢- پێش خەوتن خۆت بشۆ، چونکە خۆشتن

                       یارمەتیدەرە بۆ کەمکردنەوەی
                           پلەی گەرمی، کە دەبێتە

                            هۆی کەمکردنەوەی
                              لێدانی دڵ.

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

ڕێکخستنی پێخەف
بەختەوەریت پێ دەبەخشێت

* ڕەشەبا هەندێک تۆو لە کیشوەرە 
جۆربەجۆرەکانەوە و بەسەر زەریاکاندا 

دەگوێزێتەوە تا لە کیشوەری تر بچێنرێن. 
* خەڵکی دێرینی یۆنان لەو باوەڕدا بوون 
دانانی پارەی کانزایی لەناو دەمی مردوودا 
یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی بگەنە دنیاکەی دیکە.

* ڕادەی وەرین و نەرمیی قژ پشتبەستووە بە 
ڕادەی ڕژێنەکانی لەش، بۆ قژی چەور و نەرم و 

پڕ و قژی قشک و زبر و تەنک دەبینرێن. 
* ڤیتامین )A( لەناو جگەر و شیرەمەنی و 

سەزەو و میوەدا هەیە و بەرپرسە بەرامبەر 
بە نوێکردنەوەی شانەکانی پێست، بۆیە 
کەمیی دەبێتە هۆی وشکبوونی پێست و 

نەخۆشیی کەمبینین لە تاریکیدا.
* باڵندەی ماسیگرە چاڵێکی قوڵ لە کەناری 
ڕووبارەکان هەڵدەکەنێت، بە قوڵیی مەترێک، 

هێلکەکانی خۆی تێدا 
دادەنێت.

  ئەو کەسانەی سەرلەبەیانیان دوای بێداربوونەوە 
پێخەفەکەی خۆیان ڕێکدەخەن بەختەوەرتر و 

بەرهەمدارترن لەوانەی دیکە.. ئەمە لێکۆڵینەوەیەکی 
نوێی ئەمریکی دەریخستووە، کە لەسەر ٦٥ هەزار 

کەس تاقیکراوەتەوە و دەرکەوتووە ئەوانەی 
پێخەفەکەیان دوای بێداربوونەوە وەک خۆی و بێ 
ڕێکخستن جێدەهێڵن حەزیان لە خەوتنەوە دەبێت، 
بەاڵم پاش ڕێکخستنی پێخەفەکە، کە دوو خولەک 
دەخایەنێت، ئەو هەستەیان نامێنێت و هەست بە 

چاالکی و شانازی دەکەن. 
ئەمەش کاریگەریی 

زۆری لەسەر 
چاالکیی ڕۆژانە و 

بەرهەمهێنانی زیاتر 
دەبێت.

کاتێک ئاسن گەرم دەکرێت تا ڕادەی ٢٩٠٠ پلە
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٣- بۆ ماوەی چوار چرکە بە قوڵی هەناسە هەڵمژە،
ئینجا بۆ ماوەی حەوت چرکە لە سییەکانتدا ڕایگرە،

دواتر لە دەمەوە فڕێیدەرە دەرەوە.
٤- دەست لە تەماشاکردنی کاتژمێر هەڵبگرە، 

تەنانەت ئەگەر پێویستشت بوو، هەروەها 
مۆبایلەکەت لە خۆت دووربخەرەوە، تا پێوەی

سەرقاڵ نەبیت و 
کاریگەریی لەسەر 

جەستەت نەبێت.

١٣٦ ملیار کاغەزی چاپکردن
لەناو ئینتەرنێتدایە

   بۆ چاپکردنی هەموو ئەو شتانەی لەناو 
ئینتەرنێتدا هەیە پێویستیمان بە چەند کاغەزە؟

لەوانەیە ئەم پرسیارێکی سەیر بێت، بەاڵم 
لێکۆڵینەوەیەک کە دوو لێکۆڵەری بەریتانی 
ئەنجامیان داوە دەرکەوتووە کە ١٣٦ ملیار 

کاغەزی )A٤(مان پێویستە بۆ چاپکردنی هەموو 
بابەتەکانی ئەو سایتەنەی دەکرێت ڕۆژانە 

سەردانیان بکەین. ئەمەش مانای نزیکەی ١٦ 
ملیۆن درەختە، کە دەکاتە ٠،٠٠٢٪ دارستانەکانی 

ئەمازۆن. بۆ نموونە چاپکردنی ناواخنی
                               ئینگلیزیی ویکپیدیا
                                  بەتەنیا پێویستی
                                   بە ٤،٤٥ ملیار

                                    الپەڕەیە. 

جۆرێکی نوێی
بۆقی شوشەیی

بەم دواییانە جۆرێکی نوێی بۆقی شووشەیی 
)Glassfrogs( دۆزراوەتەوە، کە بە کەسایەتیی 
)کیرمیت(ی بەناوبانگی فیلم کارتۆن دەچێت.
ئەم جۆرە نوێیەی بۆقی شوشەیی خاوەنی 

چاوێکی سپیی دەرپۆقیو و پێستێکی سەوزی کاڵە.
زاناکان ئەم جۆرە بۆقەیان لەسەر کەناراوەکانی 

کاریبیی دەوڵەتی کۆستاریکا دۆزیوەتەوە، 
کە بەناوبانگە بە لەخۆگرتنی ١٤ جۆری بۆقی 

شوشەیی و لە ساڵی ١٩٧٣وە هیچ جۆرێکی تر 
بۆقی لێ نەدۆزراوەتەوە. بۆیە ئەم دۆزینەوەیە 

بایەخێکی زۆر تایبەتی هەیە.

دەتوێتەوە و دەبێت بە هەڵم
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ەمەرەکان
سەیروس

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.

بۆرییلەمفاوی

رییە لەمفاوییەکانی مل خڕۆکە 
بۆ

سپییەکانی خوێن دروست دەکەنو 

هێندەی دەنکە فاسۆلیایەک دەبن، 

بەاڵم ئەگەر لەشی مرۆڤ نەخۆش 

بێت ژمارەیەکی زۆر لەو خڕۆکانە 

دروست دەکەن، ئەوساکە 

هەڵدەئاوسێن و وەک تۆپێکی 

یاریی گۆڵفیان لێ دێت!

درێژییدەمارەکان
مادەیئۆلۆمپیدا بیسوڕێنینەوە!یاریگای ڕاکردنی خولەکانی دەکات ١٨٠ جار بە دەوری وێنا بکەین، ئەوا بەشی ئەوە بۆ ئەوەی ئەو درێژییە پێگەیشتوو دەگاتە ٧٥کم، دڕێژیی دەمارەکانی مرۆڤی 

ئەدرینالین
وەک هێرشکردن یان هەڵهاتن!بۆ هەر کارێکی کتوپڕ،گەیاندنی وزەی زۆر بە لەش، تا ئامادەبێت دڵ و سییەکان بە خێرایی کاردەکەن بۆمادەی ئەدرینالین دەڕژێننە ناو خوێنەوە و ئەدرینال لە ماوەی چەند چرکەیەکدا کاتێک مرۆڤ دەترسێت هەردوو لووی 

دەزوولەکانیخوێن
دەزوولەکانی ناو سیەکانمان خوێنە، چونکە ئەگەر تەنیا تێکڕای درێژیی دەزوولەکانی دەربارەی لەشی مرۆڤ، سەرنجڕاکێشترین زانیاری 

دەگاتە ١٦٠٠ کم!وەرگرت، ئەوا درێژییەکەیان 
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سەیروسەمەرەکانی

لەشی مرۆڤ

پڕۆسەیهەرسکردن

لە کاتی پڕۆسەی هەرسکردندا خواردن 
بەناو چەندین بۆریدا تێدەپەڕێت،
لە سورێنچکەوە بیگرە تا دەگاتە 

ڕێخۆڵە گەورە. درێژیی ئەو بۆرییانە
پێکەوە دەگاتە ٩ مەتر، کە دەکاتە 
گورچیلەیدرێژیی سێ ئوتومبیلی بچکۆلە!

بەتوانا

ە هەردوو گورچیلەوە نزیکەی 
ڕۆژانە ل

١٥٠ لیتر شلەمەنی بە هەردوو 

چیلەدا تێدەپەڕێت، بەاڵم ٩٩٪ی 
گور

ڕێتەوە بۆ ناو خوێن.
دەپاڵێورێ و دەگە

لە کاتی ژیانی مرۆڤێکی پێگەیشتوودا 

یتر میز بە گورچیلەکاندا 
نزیکەی ٤٠٠٠٠ ل

تێدەپەڕێت، ئەمەش بەسە بۆ پڕکردنی

حەوزی مەلەوانگەیەک!

دەموچاوماسولکەکانی
دەموچاوی مرۆڤ نزیکەی 

٦٠ماسولکەی تێدایە،

کاتێک مرۆڤ پێدەکەنێت،

٢٠ ماسولکە دەجوڵێن،

بەاڵم کاتێک مرۆڤ مۆن دەبێ،

نزیکەی ٤٠ ماسولکە دەجوڵێن!
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ستانلی 
درەخشان
نووسینونیگار:متبکینگام
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

لەناو دەریادا ماسییەكی بچكۆلە بە ناوی )ستانلی(
 ئەوانە قەشەنگترین و درەخشانترین ماسیەكانی لەگەڵ كۆمەڵی ماسیەكان دا دەژیا.

ناو دەریای تیرە و تار بوون.

بەیانی ڕۆژێك ستانلی كەمێك درەنگتر لە ڕۆژەكانی 
تر بێدار بووەوە. هاوڕێكانی بانگ كرد:  

بەاڵم بەردی مەرجانی بێدەنگی بێدەنگ بوو. - ئاااااااهای!

لەناكاو ستانلی هاتەوە یادی كە ئەمڕۆ ڕۆژی 
گەشتكردنی ماسیەكانە بۆ ئاوە ساردترەكان 

بۆ گوزەراندنی هاوینەیان.
ستانلی بە دڵگرانیەوە وتی: »خودایە گیان!«

خۆشی بە خێرایی گەیاندە شوێنی 
بڕیاردراو، بەاڵم هیچ كەس لەوێ  نەبوو.

ستانلی هەر بەو شێوەیەی سەیری 
دەوروبەرەكەی دەكرد، ڕووناكیەكی 

درەوشاوەی بینی. هەوڵی دا بە خێرایی 
خۆی بگەیەنێتە ئەوێ  و وتی:  

- ئاها، ئەوانە زۆر دوورنەكەوتوونەتەوە!

١٠



بەاڵم ئەوە قرژاڵێك بوو، كە خەریك بوو پارەكانی 
دەژمارد! قرژاڵ چنگاڵەكانی لە هەوادا ڕاوەشاند و 
بە تووڕەییەوە وتی: »لێرە بڕۆ! دەست نەدەیت لە 

خەزێنەكەی منەوە!«
ستانلی وتی: »من تەنیا بە شوێن هاوڕێكانمدا دەگەڕێم.«

قرژاڵ بە مڕەمڕەوە وتی: »هاوڕێكانت! هەر ئەوانەی 
ئەوەندە بە خێرایی بە شوێن شتێكدا دەگەڕان كە 

تەواوی شتەكانی منیان لەسەر زەوییەكە باڵوكردەوە؟«
ستانلی هاواری كرد: »كەواتە تۆ هاوڕێكانی منت دیوە؟«

قرژاڵ ئاماژەی بۆ شوێنێك كرد و بە تووڕەییەوە 
وتی: »زۆر باشە، ئا لێرەوە بڕۆ تا دەگەیتە الی 

ئەوان!«
   ستانلی بە خێرایی كەوتە ڕێ  و بە دروستی

   ڕووبەڕووی تەنێكی درەخشانی بینی.

لەبەر خۆیەوە وتی: »ئەمە دەبێت ماسییەكی 
درەوشاوە و پرشنگداری وەك خۆم بێت!

یەكێك لە هاوڕێكانم!« 
دواتر هاواری كرد: »ئااااااهای منم!« و 

خێراتر مەلەی كرد.

         بەمب!
سەری بچووكی ستانلی 
بەر شتێكی توند كەوت.

ئەو هاواری كرد: »خودای من! 
ئەمە هاوڕێكەم نییە، تەنیا وێنەی 

١١خۆمە لەناو مرواریدا!«



سەر و لووتی، كە پیس بووبوو، سڕی. 
كەمێك هەستی بە گێژبوون كرد و 

هەستیشی بەرەو ئەو سێبەرە تاریكە 
نزیكتر دەبووەوە كە دەهات.

زۆری پێ نەچوو خۆی لەبەردەمی
قرشێکی مەزنی ددان گەورەدا بینیەوە.

قرش!
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بەمب! ستانلی جێی بە خۆی نەدەگرت.
بە خێرایی خۆی لەناو بەرد و گژوگیایەكاندا 

شاردەوە تا لە لێدانەكانی ئەو قرشە پارێزراو بێت.
لەناكاو كونێكی 
لەناو بەردەكەدا 
بینی، بەر لەوەی 

ببێتە خۆراكی 
قرشەكە بەرەو 

ناو ئەو خزا.

ستانلی بەرەو ناو قواڵیی چاڵەكە ڕۆیشت.
لە ترساندا دەلەرزی. تێڕامابوو و بە توندی 

هەستی بە تەنیایی كرد. وا بیری كردەوە، 
كە ئیتر هیچ كاتێكی تر هاوڕێكانی نابینێتەوە.

ستانلی ئاهێكی هەڵكێشا و لەبەر 
خۆیەوە وتی: »من نامەوێت بۆ 

هەمیشە لێرە بمێنمەوە.«
دواتر بە ئارامی سەری لە ئەشكەوتەكە 

هێنایە دەرەوە تا ببینێت قرشەكە 
ڕۆیشتووە یان نا.

لەناكاو هاواری كرد: »خودای من!«
دەریا نارنجی بووبوو و دەدرەوشایەوە.
ئەمە جوانترین و سەرنجڕاكێشترین 
دیمەنێك بوو، كە لە تەمەنیدا بینیبووی.

ستانلی هاواری كرد: هاوڕێكانی!
 - ئاااااااهای. منم!

هاوڕێكانی هاواریان كرد: »ستانلی! لە كوێ  
بوویت؟ هەموو شوێنێك بۆ تۆ گەڕاین!«

ستانلی لەگەڵ هاوڕێكانی لەناو كۆمەڵی جوانو 
درەوشاوەی ماسییەكاندا كەوتە مەلەكردن و 

١٣چیرۆكە سەرنجڕاكێشەكەی خۆی بۆ گێڕانەوە.



چیرۆکی
دایە

دۆندرمەیپرتەقاڵی
نووسینی:ناسرکیشاوەرز
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

                                    دۆندرمە پرتەقاڵییەكە لەناو تەپەدۆرەكەدا خۆی شاردبووەوە. ئارەزووی نەدەكرد
                                  بێتە دەرەوە. دەترسا ببێتە ئاو، بیبەن و بیخۆن.

                                 دۆندرمە و بەستەنییەكانی تر دەهاتن. یەك دوو ڕۆژێك لەناو تەپەدۆرەكەدا دەمانەوە و
                            دەڕۆیشتن. یەك ڕۆژ، دوو ڕۆژ، سەد ڕۆژ تێپەڕی. دۆندرمەكە ماندوو بوو. دڵی تەنگ بوو.

بڕیاری دا لە تەپەدۆرەكە بێتە دەرەوە. لە گۆشەی تەپەدۆرەكەوە چووە ناوەڕاستی بەستەنیەكانی تر. لەناكاو گوێی لە 
دەنگێك بوو: »خاڵە، دۆندرمەت پێیە؟«

خاڵە وتی: »نا نیمانە.«
دۆندرمەكە هاواری كرد: »بۆچی! هەمانە یەك دانە پرتەقاڵیمان هەیە.«

خاڵە دەرگای تەپەدۆرەكەی كردەوە و وتی: »ئارام بە! دانەیەكمان هەیە.«
دۆندرمەكەی هێنایە دەرەوە و دایە دەستی منداڵەكە.

منداڵەكە سەیری كاغەزی سەر دۆندرمەكەی كرد و وتی: »بەرواری خواردنی بەسەرچووە.«
خاڵە دۆندرمەكەی هەڵگرت و خستییە ناو سەتڵی خۆڵەوە.

دۆندرمەكە زۆر خەفەتی خوارد. لە تاوان بوو بە ئا، بوو بە سەهۆاڵوێكی شیرین. سەهۆاڵوی شیرین كەوتە ڕێ  و 
گەیشتە ماڵی مێروولەكان. مێروولەكان هاتن و مڵچ مڵچ سەهۆاڵوە شیرینەكەیان خواردەوە.

سەهۆاڵوە شیرینەكە ختووكەی دەهات و قاقا پێدەكەنی.
خۆشحاڵ بوو و وتی: »نۆشی گیانتان بێت! سەهۆاڵوی شیرین بخۆنەوە!«
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سازیجیڕجیڕە
نووسینی:جەمالەدینئەکرەمی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

جیڕجیڕە لە كۆتایی شەودا سازەكەی هەڵگرت و كەوتەڕێ ، تا گەیشتە بەردەم هێالنەی مێروولەكان.
دەستی كرد بە سازلێدان و ئاوازوتن: »جیڕوجیڕوجیڕ، جیڕوجیڕوجیڕ!«

شاژنی مێروولەكان لە خەو هەستا و فەرمانی دا بە مێروولە سەربازەكان:
- بڕۆن ئەو جیڕجیڕە كات نەزانەم بۆ تەمبێ  بكەن!

مێروولە سەربازەكان ڕۆیشتن بە شوێن جیڕجیڕەدا. جیڕجیڕەش سازەكەی هەڵگرت و دەستی كرد بە 
ڕاكردن. ڕۆیشت و ڕۆیشت تا گەیشتە الی پلوورە هەنگێك، كە لەسەر درەختێكی تووتڕك بوو، 

دەستی كرد بە سازلێدان و ئاوازخوێندن: »جیڕوجیڕوجیڕ، جیڕوجیڕوجیڕ!«
شاژنی هەنگەكان لەخەو هەستا و فەرمانی دا بە هەنگە سەربازەكان:

- بڕۆن ئەو جیڕجیڕە كات نەزانەم بۆ تەمبێ  بكەن!
هەنگە سەربازەكان ڕۆیشتن بە شوێن جیڕجیڕەدا. جیڕجیڕەش سازەكەی هەڵگرت و دەستی كرد بە ڕاكردن.
ڕۆیشت و ڕۆیشت و ڕۆیشت تا گەیشتە گۆالوێكی ئاو. هەرچی سەیری دەورووبەرەكەی كرد، كەسی نەبینی.

لەبەرخۆیەوە وتی: »باشترە تەنیا بۆ خۆم ئاواز بخوێنم!« و دەستی كرد بە خوێندن: »جیڕوجیڕوجیڕ!«
لەناكاو لە ناوەڕاستی زەلكاوەكەوە گوێی لە دەنگێك بوو: »قوڕوقوڕوقوڕ,قوڕوقوڕوقوڕ!«

جیڕجیڕەكە خۆشحاڵ بووبوو، بە شوێن قوڕقوڕەكەدا دەستی كرد بە ئاوازخوێندن. دەنگی ئاوازی ئەوان 
                                 تا دووری دوور دەڕۆیشت. ئەگەر دەزانیت، پێم بڵێ  ئەوان هەردووكیان 

                                                     چییان دەخوێند؟

چیرۆکی
باوکە
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مانگی دەستکردتاقیگەی بڕیار

رۆبۆتەکە:»ئایمانگچەندجوانەبڕیار.«
بڕیار:»بەڵێ،مانگجوانودڵگیرە،بەاڵمئایادەزانی

مانگیدەستکردهەیە،کەمرۆڤدروستیکردووە؟«
ڕۆبۆتەکە:»مانگیدەستکردیمرۆڤ؟

ئەیبۆمنلەئاسماننایبینم؟«

بڕیار:»مرۆڤمانگیدەستکردی
دروستکردووەبۆئەوەیلەخولگەی

دیاریکراودابەدەوریزەویدابخولێتەوە«
ڕۆبۆتەکە:»سوودیمانگیدەستکردچییە؟«

بڕیار:»مسوودیزۆرە،وەکلەمکتێبەدا
نووسراوە،مانگیدەستکردبەسوودەبۆزانینی
کەشوهەواوکۆکردنەوەیزانیاریدەربارەی

هەسارەکان.«
ڕۆبۆتەکە:»کەواتەمانگێکیدەستکردمبۆ

دروستبکە؟«
بڕیار:»زۆرباشە،وەرەبایاریبەوڕۆکێتە

١٦یاریبکەینکەدوێنێدروستمکرد.«



رۆبۆتەکە:»دەفڕمبۆبۆشاییئاسمان.«
بڕیار:»ساڵومبەمانگبگەیەنە،هاهاها.«
بڕیار:»دەیڕۆکێتەکەبفڕەبەرەوئاسمان.«

بڕیار:»مانگیدەستکردپێکهاتووەلە
چەندلەوحێکیوەرگریتێشکیخۆر

کەوزەیپێویستیبۆدەستەبەردەکات.«
ڕۆبۆتەکە:»ئەیبەشەواندەکوژێتەوە؟«

بڕیار:»نەخێرهاوڕێکەم،پاترییتایبەتیتێدایە،کەبەڕۆژوزەعەمباردەکاتبۆشەو.«
ڕۆبۆتەکە:»ئااا،بەڵێوەکپاترییەکانیمن.وەرەبچینەسەرسەربانیتاقیگەکەبۆبینینیمانگ.«

بڕیار:»چیبکەینڕۆبۆتەکەم؟«
ڕۆبۆتەکە:»پێویستمبەولەوحانەیوزەی

خۆرهەیەبۆدروستکردنیمانگەکەم.«
بڕیار:»ئەولەوحانەبۆگەرمکردنیئاوە.«
ڕۆبۆتەکە:»مانگیدەستکردچۆندەگاتە

بۆشاییئاسمان؟«
بڕیار:»بەهۆیکەشتییئاسمانەوە.«

ئەگەرچی مانگی دەستکرد بەسوودە،
بەاڵم مانگە سروشتییەکە جوانتر و 

دڵگیرترە و تاریکیمان دەڕەوێنێتەوە.
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یەکێکدەپرسێت:حیکایەتێک X وەاڵمێک

یکارەبایئاویچییە؟
وزە

ی ئاوی
ارەبا

ک

وزەی کارەبای ئاوی ئەو وزەیەیە
کە ئەنجامی ڕێچکەکردنی ئاو بە چەند

دەروازەیەکی ئاودا، وەک تاڤگە و بەنداو،
دروست دەبێت.

مرۆڤ دەمێکە ئەم وزەیەی 
بەرهەمهێناوە و بەکاریهێناوە
بۆ ئاودێری و سوڕانەوەی
ئاش و ئامێرەکانی چنین.

چەرخی ئاوی زەبەالحیان دەخستە
سەر ڕێڕەوی ڕووبار، 

کاتێک ئاوەکە دەڕۆیشت چەرخەکە 
دەسووڕایەوە و وزەی دروست 
دەکرد، مرۆڤیش سوودی لێ 

وەردەگرت و کات و وزەی زۆری 
بۆ دەمایەوە.

دوو جۆر وێستگەی 
کارەبای ئاوی لەئارادایە:

یەکەمیان ئەوەیە کە لێژگەی 
ئاوی بەرز بەکاردەهێنێ و 
بەنداوی لەسەر بنیاتدەنێ و 
دەبەسترێتەوە بە وێستگەی

بەرهەمهێنانی کارەباوە.
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جۆرەکەی دیکە ڕێچکەگرتنی ئاوی ڕووبار
بەکاردەهێنێ بۆ جواڵندنەوەی چەند

تۆربینێکی زەبەالح، بەاڵم ئەو وزەیەی
بەرهەمی دەهێنێ لەوەی جۆری یەکەم

زۆر کەمترە.

وزەی کارەبای ئاو
نزیکەی ١٩٪ی کارەبای جیهان 

بەرهەم دەهێنێ، لەکاتێکدا 
سەرچاوەکانی تر، بە وزەی 
خۆرو هەوایشەوە کەمتر لە 
٣٪ی کارەبا بەرهەم دەهێنن.

وەک وتم، وزەی 
ئێرە زۆر زیاترە.

وزەی  خەوشییەکانی  لە 
کارەبای ئاو، گۆڕانی ڕێڕەوی 
لەسەر  کاریگەری  کە  ئاوە 
ڕووەکەکان  و  ئاژەڵ  ژیانی 
بەنداوەکان  هەروەها  دەبێت، 
بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبنە 
ڕێگرتن  و  ئاو  گەرمای  پلەی 

لە کۆچکردنی ماسییەکان.

لەگەڵ ئەوەشدا بەنداوەکان ڕێگە لە
الفاو دەگرن و وزەی کارەبای ئاوی 

هەرزانتر بەرهەمدێنن، ئەم وزەیەش لەبن 
نەهاتووە و یارمەتیدەرە بۆ پیشەسازی.

بەهۆی ئەو بەنداوەوە 
وەک جاران ناتوانین کۆچی 

وەرزیی خۆمان بکەین.

لەمێژە 
بەپەرۆشم 
بۆ بینینی 
بەنداوەکە.

لێرەدا باشترین جۆری
کارەبای ئاو 

بەرهەمدێنین کە ژینگە 
پیس ناکات و پشت بە 
سروشت دەبەستێتو 
مرۆڤ دەستی تێیدا 
نییە. لە هەمان کاتدا 
ئەو وزەیە دەکەوێتە 

ژێر بەزەیی سروشتەوە.
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لەسەر مانگ
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     خاڵی سەرنجڕاكێش 
دەربارەی شوێنگۆڕكێی 
بێچووی گیانەوەرەكان

١٠

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

خێراتر دایە! 
خێراتر!

1- بێچووە تەمبەڵی دوو پەنجەیی:
هەڵگرتنی بێچووەكان، لەسەر پشتی 

دایكەكانیان، لە هەندێك لە ئاژەڵەكاندا 
قۆناغێكە لە گەشەكردنی ئەوان. 

ئەمە ڕێگایەكی زۆر باشە بۆ 
پاراستنی ئەوان لە ترس و 

گەشتی ئاسانی ئەوان بۆ هەر 
خاڵێك بێت! 
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وریابە!
بێچووەكە 
سوار بووە.

ئەمبچووكەبێخەیاڵەببینە!ئەوودایكی
دوودانەتەمبەڵیدووپەنجەیین.

ئەملەسەرخۆترینئاژەڵەكانیسەرڕوویزەوییە.
دایكناتوانێتسوارییەكیچێژبەخشو
خۆشبەخشبێتبۆبێچووەكەی،

لەبەرامبەرداگەشتێكیبێترسیانهەیە.
بێچووەتەمبەڵلەنێوانقاچەلەپێشترەكانی

دایكیداخۆیدەچەسپێنێت.
دایكیبەئارامیولەسەرخۆ
دەستبەجووڵەدەكات.

ئەم كارە 
بۆ دایكم 
زۆر ئاسانە.

بە ددانەكانی هەڵدەگرێت، بەاڵم كاتێك دایك بێچووەكانی گایەك بە پێی پێویست بەهێزە،شەویلگەكانی تیمساحێك بۆ كوشتنی ٢- بێچووە تیمساح:
زۆر میهرەبانە.

ئەوان دەگەیەنێتە نزیكترینی دوای هاتنە دنیای بێچوەكانی النەی خۆی دروستدەكات، لەسەر ڕووی زەوی تیمساحی دایك 
ئاوەكان.
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3- بێچووە مەیموونی یابانی:
لەكۆڵكردن باشترین ڕێگای بڕینی 

ماوە دوورەكانە بەالی ئەم 
مەیموونە یابانیەوە. هەر مەیموونێك 

بە ئاسانی دەتوانێت بە ڕێگادا 
بڕوات، بەاڵم هەندێك جار 

باشترین، خێراترین و 
بێ  ترسترین ڕێگا،
سواربوونە لەسەر

 پشتی دایك.

ئاوەكە 
ساردە!

٤- بێچووی جاڵجاڵۆكە:
ئەم جاڵجاڵۆكە گورگیە دایكەیە هێلكەكانی لە 

كیسەیەكدا، كە بە دەزوو تەنراوە، داناوەو 
لەگەڵ خۆی دەیبات. كاتێكیش بێچووی 

جاڵجاڵۆكەكان سەر لە هێلكە دێننە دەرەوە، 
لە پشتی دایكیاندا دەمێننەوە و بەر لە هاتنە 

ناو دنیای گەورە و پان و بەرینەوە، چەندین 
ڕۆژ هەر لەوێدا دەمێننەوە.

5- بێچووی سمۆرە:
هێی! تكایە  خەوەنووچكە لەم سمۆرە 

دەریاییانە مەزڕێنە! پۆشەری نەرم و دژە 
ئاوی دایك ئەو لە سەرمای ئاوە سەهۆڵی و 

بەستووەكان بە گەرمی دەهێڵێتەوە.
بێچووی سمۆرە تەختە خەوێكی باشتر لە 

باوەشی دایكی نادۆزێتەوە.
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من!

كێ  حەزی 
لە خۆشتنە؟

٦- بێچووی صاریغ:)*( 
تۆ بە هیچ شێوەیەك ناتوانیت ئەوان 

ببینیت، بەاڵم دایكە بێچارەكەیان 
خەریكە حەوت بەچكە هەڵدەگرێت! 

ئەمە بۆ صاریغێك كارێكی 
سەرسوڕهێنەر نییە. ئەم بێچوانە 

دوو مانگی سەرەتای تەمەنی خۆیان 
لە كیسەی دایكیاندا بەسەر دەبەن. 

ئێستا ئیتر سوود لە پەنجەی بەهێزو 
كلكی چەسپێنەریان وەردەگرن بۆ 

ئەوەی خۆیان بە مووەكانی جەستەی 
دایكیانەوە بچەسپێنن. ئەوانە ٤ تا ٦ 
هەفتە سواری پشتی دایكیان دەبن.

)*( گیاندارێكی ئەمەریكایی شەوگەڕی 
هەموو شت خۆری شیرداری كلكدرێژی 

2٥دار و درەخت نشینە(



ئەمەش 
ئەویتریان

7- بێچووی شێر:
ئەم شێرە ئەفەریقاییە، كە یەكەیەكە بێچووەكانی 
بۆ پەناگە نوێیەكەیان دەبات. ئەم شوێنگۆڕكێیە 

بێچووەكان لە ناسینەوە الی ڕاوچییەكان و 
ترسی دارستان دەپارێزێت. شێری دایك پێستی 
پشتە ملی بێچووەكانی بە ددانەكانی هەڵدەگرێت.

ئەم كارە هەستی ئارامی و ئاسایش دەداتە 
بێچووەكانی و ڕۆژی شوێنگۆڕكێ  بۆ ئەوان 

ئاسانتردەكات.
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8- بێچووە مەیموونی جاڵجاڵۆكەیی:
كاتێك ئەم مەیموونە جاڵجاڵۆكەییە 

لەسەر ڕووی لقی ئەم درەختانە 
خۆی هەڵدەواسێت، بێچووەكەی زۆر

       بە توندی بە دەست و پێ  و
        كلكیەوە خۆی دەچەسپێنێت.

دایكە! 
دەترسم.

پێموتی سەیری 
خوارەوە مەكە!

٩- بێچووی كواال:

كواالی دایك بێچووەكەی تا نزیكەی 

نیو ساڵ لە كیسەكەیدا دەهێڵێتەوە. 

ئێستا بێچووی كواال ئەوەندە 

گەورە بووە كە دەتوانێت سەری 

لە كیسەی دایكی بهێنێتە دەرەوە و 

سەیری دەوروبەری بكات.

مەترسە! 
ئەو كەسەی ئەم 

گۆڤارە دەخوێنێتەوە 
هاوڕێی تۆیە!

1٠- بێچووی باڵندە:
بێچووی ئەم باڵندەیە لەگەڵ ئەوەی لە 
هێلكە هاتۆتە دەرەوە، دەتوانێت مەلە 
بكات، بەاڵم كاتێك كە ماندووە یان 

دەیەوێت گەرمی بێتەوە، دەچێتە سەر 
پشتی دایكی. ئەو شوێنە بۆ ئەو زۆر 

بێ ترس و باشە. ماسییەكان و كیسەڵە 
گەورەكان ناتوانن بە ئاسانی ئەم 

بێچووەی سەر پشتی دایكی ڕاو بكەن!

چ ڕۆژێكی 
باشە! چەندە 

خۆشحاڵم.
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شتدا
ک بە سرو

گەشتێ

ئەمجارەدیدارەکەمانلەگەڵ
شێر)پاشایدارستان(دایە

ئامادەکردنووێنەی
حسێنروباعی

تەمەن و 
خەسڵەتەکانم

گیاندارێکی بەهێز و کەتەم و نزیکەی 
٢٠ساڵ دەژیم. دەتوانم لەگەڵ 

کەشوهەوای سارد و گەرم و ناوچەی 
شاخاوی و دەشت و دۆڵەکان بگونجێم.

ژیان

بە ڕەوە یان کۆمەڵ دەژین، چونکە 

حەزمان لە ژیانی خێزانیە کە تاکەکانی 

یەکیان خۆشدەوێت. کۆمەڵەکە پێکدێت 

لە دەڵەشێر و بەچکەشێر و شێری 

سەرکردەی کۆمەڵەکە. 

زاوزێ

ساڤانای ئەفریقا 

ژنەکەم )دەڵەشێر( ئاگای لە 
بەچکەشێرەکان دەبێت، کە سااڵنە 

چەند جارێک دەیانخاتەوە.

خۆراک

توخمێکی گرنگم لە هاوسەنگیی ژینگەدا، لەبەر بەهێزی و
توانای ڕاوکردنی گیاندارە سەوزیخۆرەکان.

هاوڕێی ئازیز.. دەبێت بزانیت ئەگەر من نەبوومایە، 
ئەوا هاوسەنگیی ژینگە تێکدەچوو.
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من حەزم لە ڕاوکردنە بە شەو، بۆ بەهێزکردنی چاوم پێویستم بە ڕووناکی یان چاویلکە نییە،
چونکە چاوەکانم زۆر تیژن و هاوکاریم دەکەن بۆ ڕاوکردن لە شەودا.

سەربارەی ئەوە توانای بۆنکردن و بیستنم بەهێزە و دەزانم سمێڵم وەک هەستەوەرێک وایە
وریام دەکاتەوە لە هەموو شتێکی دەروبەرم. قۆڵەکانم بەهێزن و چڕنووکەکانی یارمەتیدەرن بۆ ڕاوکردن.

شارەزاییەکانم

دەتوانم تا ماوەی شەش مەتر و نیو بازبدەم.
هەوڵی ئەوە مەدە پێشبڕکێم لەگەڵ بکەیت، چونکە دەیبەمەوە.
خێراییەکەم یارمەتیدەرە بۆ ڕاوکردن و گرتنی نێچیرەکەم.

ماسولکەکانیشم بەهێزن بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە.

٦،٥ مەتر

شارەزایی دیکە

سەرلەبەیانیان حەزم لە پشوودانە،
ئەگەر لە دارستانێکدا گوێت لە دەنگی
نەڕەم بوو، ئەوا وریات دەکەمەوە

لەوەی نزیک نەکەویتەوە.

بەهیوایدیدارلەگەڵئاژەڵێکیتردا.
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»دەستە گوڵ مەدە بە دەم ئاوەوە.« ئەمە ئەو ڕستەیە بوو كە ڕۆژی هەزار جار لە دایكمەوە دەم بیست. بە هۆی بیستنی 
ئەوەوە لە ڕاستیدا دەستە گوڵم دەدا بە دەم ئاوەوە، یان قاپم دەشكاند، یان گڕی غازەكەم ئەوەندە زیاد دەكرد، كە خواردنەكە 

دەسووتا، یان سویچی گڵۆپەكانم نەدەكوژاندەوە و وازم لێ  دەهێنان.
تازە هەر ئەمڕۆ ڕۆیشتم گوڵەكانی باخچەكە ئاوبدەم، لەناكاو دەنگی دایكم لە ژووری چێشت لێنانەكەوە بیست:

- ئاگات لە خۆت بێت دەستە گوڵ نەدەیت بە دەم ئاوەوە.
خەریك بووم بە بەلوعەكە درەختەكانم ئاو دەدا، كە زوهرە خاتوونی دراوسێمان دەرگاكەی كردەوە. ئاوی بەلوعەكە وەك 
باران كەوتە سەر سەر و ڕووخساری، زۆر شەرمەزار بووم. وتم: »ببەخشە!« بەاڵم زۆر تووڕە بوو و وەاڵمی نەدامەوە.

لەڕاستیدا بەم كارەم دەستە گوڵەكەم خەساركردبوو و ئیتر لەوە تێگەیشتبووم كە هەموو ئەوانە تاوانی دایكم بوون.
ئەو ڕۆژەش دایكم لە ماڵەوە نەبوو كە ئەم ڕووداوە بۆ من ڕووی دا. خۆشحاڵ بووم ئەگەر ئەمڕۆ كارێك بكەم، دایكم لە 

ماڵەوە نییە. ڕۆیشتم بۆ سەر تەباخەكە تا بە گوڵ و ئەو شەكرەی دایكم كردبوویە مەنجەڵەكەوە مرەبا دروست بكەم.
شیشە گواڵوەكەم هەڵگرت و بە پڕتاو كردمە ناو ئاوەوە. گازەكەم داگیرساند و وتم زۆر باشە كەم كەم خۆی پێ  دەگات.

دواتر یەك مرەبای بەتام دروست دەبێت و دەیدەم بە دایكم. چوومە دەرەوە بۆ الی دەرگا و حەوشەكە. 

گوڵ
نووسینی:تاهیرخردورنیگار:ویداکەریمیلەفارسییەوە:هیوا
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چەند خولەکێک تێپەڕی و بینیم بۆنێك لە ماڵەكەوە ئااڵوە. ڕام كرد و چووم بە دوای مەنجەڵی مرەبا گوڵەكەدا كە سووتا بوو.
نەم دەزانی چ قوڕێك بكەم بە سەر خۆمدا، کاتێک باوكم لەوێوە هاتەوە. وتی: »گوڵ گوڵ گوڵ.« دڵم كەوتە لێدان. گوڵ بێت 
بەرەو ڕووتان لێم قەومابوو. لە هەمان ساتدا باوكم وتی: »كچێ ! تۆپی پێی ئەمڕۆ گوڵمان هێنا. چەند دانە گۆڵمان كرد، چەند 
دانە گۆڵیشمان لێ  كرا، بەاڵم لە كۆتاییدا براوە بووین.« لە دوای ئەوە دایكم هات. بە بیستنی ئەم قسەیە ئەویش خۆشحاڵ 

بوو، بەاڵم ئەو كاتەی                       دەستە گوڵ و كێكمان بە دەستی باوكمەوە دەدی، گوڵ لە گوڵی خۆی شكۆفا.
باوكم وتی: »ساڵڕۆژی                   هاوسەرگیرییەكەمان لەگەڵ بردنەوەی یاریزانەكانمان بووەتە یەكێك.« منیش هێشتا 
هەر دەترسام، وا بزانم                دایكیشم لەوە تێگەیشتبوو، بەاڵم دڵی نەدەهات ساڵڕۆژی هاوسەرگیری بەم كێك و 
دەستە گوڵە جوانەوە                     خراپ بكات. یەكەمین جار بوو لە دایكمەوە گوێم لێ  بێت: »فیدای سەرت. بەیانی 

پێكەوە مرەبای گوڵ 
دروست دەكەین.«                                            

لە خودا بە زیادبێت بە خێر گەڕا. من و باوكم و 
         دایكم تا شەو گوڵمان وت و گوڵمان
                بیست. لەو كاتە بە دواوە ئیتر

دووبارە  ڕستەیەی  ئەم  دایكم              
نەكردەوە. خودا خێری ئەو كەسە بنووسێت كە 
ئەو پەندەی داهێنا. ماوەیەكی زۆر بوو ڕەگی 

منی لە ڕۆژگارەوە دەرهێنابوو.
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زەبەلالحەكە وتی: »خاتوون بە یارمەتیت! من دەترسم.«  خاتوونی مامۆستا، كە خەریك بوو بە تەلەفۆنەكەوە یاری لەگەڵدا 
دەكرد، پرسی: »هەنگوینەكەم لە چی دەترسیت؟« 

زەبەلالح وتی: »لە خۆم.«
منداڵەكان سەریان لەسەر دەفتەری وێنەكانیان بەرزكردەوە و سەیرێكی زەبەلالحیان كرد و لەناكاو قیژەیەكی ترسناكیان 

كرد، كە خاتوونی مامۆستا ترسا. دواتر ڕایان كرد و هەركامیان لە گۆشەیەكدا لێی دانیشتن. 
خاتوونی مامۆستا دەستی خستە سەر دڵی و سەری بەرزكردەوە و وتی: »ئەوە بۆ وا دەكەن؟ بۆچی قیژە قیژ دەكەن....«
كاتێک لەناكاو چاوی كەوتە سەر زەبەلالحێكی ناڕێكوپێك وشك بوو. زەبەلالحەكە ئاوێنەكەی ئەوی هەڵگرتبوو و سەیری 

خۆی پێ  دەكرد. منداڵەكان لە ترساندا لە ژێر تەختەكان و لەپشت تەختە نووسینەكەوە و لەسەر تاقی پەنجەرەكە خۆیان
                شاردبووەوە و لە تاوان دەلەرزین.

                 خاتوونی مامۆستا پرسی: »تۆ ئیتر كێ .... كێ .... كێیت؟«
                    زەبەلالحەكە وتی: »من زەبەلالحم، ناوم )هی یوال(یە. خۆشحاڵم!«

                     خاتوونی مامۆستا پرسی: »لێرە چی دەكەیت؟«
                    هی یوال وەاڵمیدایەوە: »هاتووم بۆ قوتابخانە. مەگەر ئێرە قوتابخانەی زەبەلالحەكان نییە؟«

                    منداڵەكان هەر بەو شێوەیەی لە تاوان دەلەرزین و ددانەكانیان قرچەقرچی لێوە دەهات بە ترسەوە
                    بەرزبوونەوە و سەیرێكی هی یوال-یان كرد. دواتر دانە دانە چوونە الی و بازنەیەكیان بە دەوریدا كێشا.
                    خاتوونی مامۆستا وتی: »نەخێر، ئێرە قوتابخانەی منداڵی مرۆڤەكانە. قوتابخانەی زەبەلالح و دڕندەكان

                            دوو كۆاڵنی ئەوالترە. ئەو ئاوێنە بخەرە ئەوالوە تا ناچارنەبیت ئەوەندە سەیری خۆت بكەیت و
                             بترسیت.«

                                            هی یوال وتی: »بەسەر چاو.«
                                            دواتر جانتاكەی، كە كەنگەرێكی زیندوو بوو، خستیە سەر كۆڵی و بە هەڵتەك

                                         هەڵتەك لە پۆلەكە چووە دەرەوە.

هییوال
نووسینی:محەمەدڕەزاشەمسلەفارسییەوە:ئارینهیوا
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تەندروستیت

ماسکی پەتاتە
پەتاتە یەکێکە لە خواردنە دڵخوازەکان، جا بەهەر 

جۆرێک ئامادە بکرێت، بەاڵم ئایا وەک ماسک 
بۆ چارەسەرێکی کاریگەری ئاوسانی ژێر چاو 

بەکارتهێناوە؟
هەوڵبدە پەتاتەیەک پاک بکەیت و بە تەنکی لەتلەتی 

بکەیت و بیخەیتە سەر ژێر چاوت، یان سەر 
پێستی دەموچاوت بۆ نەرمکردنی پێست، یان 

چارەسەرکردنی سووتان 
بە خۆر، ئەساکە 

دەزانیت 
کاریگەریی 

چەندە.

٤٥ خولەک وردبوونەوە
سەلمێنراوە کە مێشکی مرۆڤ ناتوانێت بەردەوامو 

زیاتر لە ٤٥ خولەک بیرکردنەوە و وردبوونەوە 
ئەنجامبدات، چونکە ئەوە ئەوپەڕی ماوەی گونجاوە 
بۆ ئەنجامدانی دروستی ئەو دوو کارە و ئەگەر لەو

ماوەیە زیاتر بوو، مرۆڤ
تووشی دڵەڕاوکێ و

شڵەژان دەبێت.
بۆیە پشوودان و

ئارامگرتن بۆ ماوەیەکی
کورت جارێکی

تر مرۆڤ دەتوانێ
٤٥ خولەکی تر

وردبێتەوە.

سوودە تەندروستیەکانی 
سپێناخ

سپێناخ دەوڵەمەندە بە ڤیتامین K کە یارمەتیدەرە بۆ
خۆپاراستن لە نەخۆشیی نەرمەئێسک و مادەیەکی 

گرنگە بۆ گەشەکردنی ماسولکەکانی لەش، 
هەروەها گرنگترین توخمە بۆ تەندروستیی 

کۆئەندامی دەمارەکان و مێشک. 
بۆیە سپێناخ یارمەتیدەرە بۆ خۆپاراستن 

لە نەخۆشییەکانی مێشک و الوازیی 
بەرگریی لەش، بە بەهێزکردنی

لەش دژی شێرپەنجە.

ئایا ڕۆژێک لە خۆت پرسیوە بۆچی لە زستاندا زیاتر 
لە هاوین هەست بە برسیەتی دەکەیت؟

ئەمە بە ڕاستی وەهایە، بەاڵم ئەو زیادەیە پەیوەندی بە 
خودی وەرزی زستانەوە نییە، بەڵکو پەیوەندی 

بە هەڵسوکەوتەکان لەو وەرزەدا هەیە.
بە گشتی لە زستاندا بە هۆی سەرماوە مرۆڤ 

چاالکییەکانی کەم دەبن و کاتی زۆر بە سەیرکردنی 
تەلەفزیۆن بەسەردەبات، ئەمەش دەبێتە مایەی شتی 
زۆر خواردن و کەمبوونەوەی سووتانی کالۆرییەکان.

بۆچی لە زستاندا خواردنی زیاتر دەخۆین؟
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ڤیتامینەکان

C ڤیتامین

لە دێرزەماندا نەخۆشی 
سکەربوت لەناو کەشتیوانەکاندا 

باڵوبووە، کە دەبووە مایەی 
شکەتبوون و کلۆربوونی ددان.
ئەو نیشانانە بە گەیشتنەوەی 
کەشتیوانەکان بۆ سەر زەوی 

وشکانی لەناودەچوون. 
پزیشکەکان بۆیان دەرکەوت 

هۆی ئەو نەخۆشییە 
دەگەڕێتەوە بۆ کەمخواردنی 

سەوزە و میوەی تازە، تا ئەو 
کاتەی زانای هەنگاری )ئەلبێرت 
سان جۆرج( هات و دەستی بە 
لێکۆڵینەوە کرد و ئەو مادەیەی 

ئاشکراکرد کە کەمیی دەبێتە 
هۆی نەخۆشی سکەربوت. 

سەرەتا تاقیکردنەوەی لەسەر 
ناوەڕۆکی میوە کرد، ئینجا 
هۆکاری سەرهەڵدانی خاڵی 
قاوەیی لەسەر میوە کاتی 

وشکبوونەوەی و سەرەنجام 
بۆی دەرکەوت لەناو میوە و 

سەوزەدا ترشەڵۆکێک هەیە و 
لەشی هەندێک گیانلەبەریش 

حیکایەتی دۆزینەوەیەک
جگە لە مرۆڤ سروشت 
دروستی دەکات و ناوینا 

ڤیتامین C، کە مانای توخمێکی 
گرنگ بۆ ژیان دەدات.

سان جۆرج ئەو مادەیەی 
دۆزییەوە، کە ئەو ڤیتامینەی لێ 

پێک دێت و دەکرێت بە ئاسانی 
دەستبخرێت.

ئەم ڤیتامینە بە سوودە 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 

سەرمابوون، شکەتبوون و 
پیری.

ئەلبێر سان جۆرج
کێیە؟

زانایەکە لە شاری بۆدابێست - هەنگاریا لەدایکبووە، دایک و باوکی مامۆستای 
وانەی توێکاری بوون لە زانکۆ، دەستی بە خوێندنی پزیشکی کردووە، بــەاڵم لەبەر 

جەنگی یەکەمی جیهانی دەستی لەو خوێندنە هەڵگرتووە و خــەریکی لێکۆڵینەوە 
بووە لە تاقیگەکەی خاڵی. ئەو خەریکی کۆڵینەوە بوو دەربارەی ماسولکەکان و 
خوێنبەرەکان و دۆزینەوەی خۆراکی گونجاو بۆیان. ساڵی ١٩٣٧ خەاڵتی نۆبڵی

٣٥ لە بواری پزیشکیدا لەسەر دۆزینەوەی ڤیتامین C وەرگر.



زانیارییەکانی زانیار

کاتەکانی خۆت و کارەکانی ڕۆژەکەت ئەنجامبدەو 
کاری ئەمڕۆ مەخەرە سبەینێ، چونکە ئەوە 

یارمەتیدەرە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی باشتر و 
کاتی دەستپێکردنی تاقیکردنەوەکان ناچارنابیت 
کۆششی زیاتر بکەیت و شەونخوونی بکێشیت 

بە دیار وانەکانتەوە.

ئەوەندە خواردن بخۆ کە لەشت پێویستی پێیەتی،
چونکە زۆر خواردن دەبێتە هۆی قوڵەوبوون،

کە زیانی زۆرە، لەوانە نەخۆشیی شەکرە،
بەرزبوونی پەستانی خوێن، نەخۆشییەکانی دڵ،

خراپبوونی هەرسکردن و ئەوانی دیکە.

زوو بخەوە تا بە لەشساخی و چاالکی بێداربیتەوە،
چونکە زوو خەوتن سوودی زۆرە، لەوانە:
بەهێزکردنی کۆئەندامی بەرگریی لەش،
چاککردنی کاری مێشک و زۆربوونی
توانای بیرکردنەوە و وردبوونەوە.
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بەدەستی خۆم

لەقلەق
پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

قاپێکی سەفەریی کارتۆن، کەوچکێکی سەفەریی گەورەی پالستیکی، 
دوو کەوچکی سەفەریی بچووک، کارتۆنی سوور و کەتیرە.

بەوشێوەیەیوێنەکە
هێڵلەسەرقاپـە

سەفەرییەکەدەکێشین.

هێڵەکاندەبڕینوبەشێوەیەینیگارەکەپێکەوەیاندەنووسێنین.

الکانیباڵەکانبە
ڕەشڕەنگدەکەین.

دەسکیکەوچکەسەفەرییەگەورەکەدەنووسێنینبەالی
پێشەوەیباڵندەکەودووچاویلەسەردەنەخشێنینو

دەنووکێکیسووربەکارتۆنەکەدەبڕینوپێوەیدەنووسێنین.

دووکەوچکە
سەفەرییەبچووکەکە
بەسوورڕەنگدەکەینو

دەینووسێنینبە
پشتەوەیباڵندەکەوە.

ئێستا لەقلەقەکە
ئامادەیە بۆ فڕین

لەبیرتان بێت 
کە بەکارهێنانی مقەست 
دەبێت بە سەرپەرشتیی 

گەورەیەک بێت.
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چۆن بگەینە الی کڵۆ بەفرەکان؟
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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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