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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە شەیتانۆکە
دەپرسێت

هەوڵبدە بەبێ 
بەکارهێنانی دەنگ بڵێیت:
»شادمانم بە یاریکردن 

لەگەڵتدا«.

پەنجەکان سیحرێکی تایبەتیان هەیە، 
کاتێک فێری زمانی هێماکردن دەبن. 

ئەو زمانەی بەکاردەهێنرێت بۆ گوزارشتکردن لەو بیروڕا و 
هەست و پێداویستییانەی دەنگ ناتوانێت بیان گەیەنێت.

چەند جوانە فێری زمانێک بین کە بەهۆیەوە بتوانین
بە ئارامی و هێمنی پەیوەندی بە کەسانێکەوە بکەین،

کە پێویستیان بە پەیوەندی و گوزارشتکردنە.
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و  گورگ  دێرزەماندا  لە  دەگێڕنەوە  بچکۆلەکەم..  شازادە  ساڵو 
باسی  هەمیشە  گورگەکە  بەاڵم  بوون،  یەکتری  هاوڕێی  ڕێوییەک 
بەهێزیی خۆی دەکرد و بە ڕێوییەکەی دەوت: »لە تۆ بەهێزترمو 
دەتوانم لەناوتبەرم.«، ڕێوییەکەش دەم بە خەندەوە دەیوت: »بەڵێ، 

بەڵێ، باش دەزانم وەهایە.«
ئامۆژگاریی  »بۆچی  وت:  خۆی  بە  ڕێوییەکە  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک 
گورگەکەی هاوڕێم نەکەم، خۆ هاوڕێیەتی دەیسەپێنێ بەسەرماندا 
دڵسۆزانە ئامۆژگاریی هاوڕێکانمان بکەین.« بۆیە کاتێک گورگەکەی 
بینی وتی: »هاوڕێکەم ڕێگەم بدە خۆشەویستی و دڵسۆزیی خۆمت

   بۆ دەرببڕم و ئامۆژگاریت بکەم.«
      گورگەکە بە گومانەوە سەری ڕاوەشاند و وتی: »دەی بزانم!«.
             ڕێوییەکە وتی: »پێویسـت ناکات بەردەوام بە هێــزی

                خۆتەوە بنازیت.«
                     گورگە: »ئێ! چیتر؟«

                     ڕێوییەکە: »دەبێت دەست لە زۆرداری و زوڵم
                        هەڵبگریت و خراپە نەکەیت، چونکە هێز هەمیشە
                         بەردەوام نابێت. ئەگەر وەک ئێستا بەردەوام

                        بیت ئەوا..«
                         گورگەکە: »ئەوا چی؟«

کێ دەیباتەوە؟
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا
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ڕێوییەکە: »ئەوا ڕۆژێک تووشی گیانلەبەرێک دەبیت، کە بە ژیری و توانای خۆی باڵندە و حوت ڕاودەکات، بە 
شاخ و چیاکاندا هەڵدەگەڕێت و هەموو شتێک دەخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە.«

گورگەکە قسەکانی ڕێوییەکەی بەدڵ نەبوو و تووڕە بوو و کتوپڕ زللەیەکی توندی لە ڕێوییەکە دا. ڕیوییەکە 
کەوتە سەر زەوی و لە هۆشی خۆی چوو. پاش تۆزێک هۆشی بەبەردا هاتەوە و دەم بە خەندەوە وتی: »ببوورە 

هاوڕێکەم ئەگەر سنووری خۆم بەزاندبێ.«
گورگەکە وتی: »پێدەچێت ئەوەت لەبیرکردبێ کە چەند بەهێز و زەبر و دڕندەم و دەتوانم بە زللەیەک لەناوت 

بەرم، چۆن ڕێگە بە خۆت دەدەیت ئامۆژگاریی وەهام بکەیت. تۆ دەبێت خزمەتم بکەیت و ملکەچم بیت.«
ڕێوییەکە وتی: »جارێکی تر ئەوە دووبارەناکەمەوە و هەمیشە لە خزمەتتدا دەبم.«

گورگەکە دەم بە خەندەوە وتی: »ئێستا بڕۆ خواردن پەیدا بکە و بەدووربە لە شتێک کە زیانت پێ دەگەیەنێت و 
ژیانت دەخاتە مەترسییەوە.«

ڕێوییەکە سەری ڕازیبوونی ڕاوەشاند و دەستوبرد ڕۆیشت بۆ جێبەجێکردنی فەرمانی گورگەکە، بەاڵم هەستی بە 
ڕیسوایی دەکرد، چونکە مەبەستی خراپ نەبوو و شایستەی ئەو دڵڕەقییەی گورگەکە و مامەڵەکردنە خراپەکەی 

نەبوو، بۆیە بیری لەوە کردەوە چۆن تۆڵەی لێ بکاتەوە.
ئەوا منیش دەتوانم مێشکی خۆم  بکات،  نمایش  لەبەر خۆیەوە وتی: »ئەگەر گورگەکە هێزی خۆی  ڕێوییەکە 

بخەمە کار و بە فێڵ و پیالن گرەوی لێ ببمەوە«.
ڕێوییەکە بە دڵشکاوی ڕۆیشت تا لەناکاودا گەیشتە الی دیواری باخچەکە، کە پڕبوو لە درەختی بەرزی میوەدارو 
ئاوی سازگار و ئاژەڵی ماڵی. ڕێوییەکە کونێکی لە دیواری باخچەکەدا بەدیکرد کە لەوەوبەر نەبوو، بۆیە نەیوێرا 
بچێتە ناو باخچەکەوە. ڕێوییەکە باشی کرد نەچووە ژوورەوە، چونکە لەودیو کونەکەوە چاڵێک هەبوو بە گەاڵ سەری 
داپۆشرابوو و باخەوانەکە بۆ گرتنی ئەو ئاژەڵە دڕندانە دروستی کردبوو، کە دەیانویست ئاژەڵە ماڵییەکانی ڕاوبکەن.
ڕێوییەکە لە خۆشیدا کەوتە هەڵپەڕین و وتی: »دۆزیمەوە!« ئینجا بە خێرایی گەڕایەوە بۆ الی گورگەکە و پێیوت: 

- وەرە با بچین بۆ ناو باخچەکە، پێدەچێت باخەوانەکە لەوێ نەبێ و دەرفەت چاک بێت بۆ ڕاوکردن.«
                            کاتێک گەیشتنە الی دیواری باخچەکە، گورگەکە بە لوتبەرزییەوە وتی: »سوپاس، بە ڕاستی 
                             هاوڕێیەکی دڵسۆزیت، بەاڵم دەمەوێت خۆم بە تەنیا بچمە ژوورەوە، چونکە کونەکە
                               تەنیا بەشی یەکێکمان دەکات. دەتوانیت لێرە چاوەڕوان بیت تا فەرمانت پێ دەکەم

                                  بێیتە ژوورەوە.«
                                     هەر کە گورگەکە لە کونەکەوە چووە ژوورەوە کەوتە ناو چاڵەکەوە.
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زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

کیشوەری  لە  باڵندەیەی  ئەو  بەتریق،   *
دەژی،  باشوور  بەستەڵەکی  ئنتەرکتیکا-ی 
سەوڵ  وەک  خۆی  بەهێزی  باڵی  هەردوو 
بەکاردەهێنێ و لە خولەکێکدا دەتوانێ ١٢٠ جار 

سەوڵ لێ بدات.
* یەکەمین دڵی دەستکرد لە کانوونی دووەمی 
١٩٨٣دا لە دڵی مرۆڤێکدا لێی دا کە بەهۆیەوە 
کالرک  بارنی  ئەویش  ژیا،  ڕۆژ   ١١٢ ماوەی 
کە  سروشتییەکەی  دڵە  دەرهێنانی  پاش  بوو، 

پەکی کەوتبوو.
* زۆر جۆری بۆق هەن، کە لە زستاندا وەک 
دۆخی  دەچنە  ساردەکان  ناوچە  گیانلەبەرانی 
متبوونەوە، بۆ ئەوەش تا هاتنی وەرزی بەهار 

سوود لە چەوریی ناو لەشیان وەردەگرن.
و  گەورە  مەرەکەبوەشێن  چاوەکانی   *
لەو  جۆرێک  چاوی  تیرەی  سەرسوڕهێنەرن، 
گەورەترین  بە  و  ٣٤سم  دەگاتە  گیانلەبەرانە 

چاوی بوونەورەکانی ناو دەریا دەژمێردرێ.
یەکەمی  ساڵی  لە  پێشبڕکێ  ئەسپی   *
تەمەنی  لە  و  دەکرێت  پێ  مەشقی  تەمەنییەوە 

شەش ساڵییەوە کامڵ دەبێت.

زەویوئەستێرەیزاوە

هێلکە بخۆ  بۆ
خۆپاراستن لە شەکرە!
ئەگەر دەترسیت لەوەی تووشی نەخۆشیی 
شەکرە بیت، ئەوا بەردەوام و بە ڕێکوپێکی 
هێلکە بخۆ.. ئەمە ئامۆژگاریی ئەو توێژینەوە 
فنلەندییەیە کە زیاتر لە دوو هەزار کەسی 
و   ٤٢ لەنێوان  تەمەنیان  و  گرتووەتەوە 
نەریتی  شیکاریی  پاش  بووە.  ساڵدا   ٦٠
لە  ئەوانەی  دەرکەوتووە،  خواردنیان 
دەخۆن  هێلکە  چوار  تەنیا  هەفتەیەکدا 
نەخۆشیی  بە  تووشبوونیان  دەرفەتی 
شەکرە بە ڕێژەی ٣٧٪ کەمترە لەوانەی تر. 
ئەمەش بە ڕەچاوکردنی چاالکیی ڕۆژانە،
          قەبارەی لەش، جگەرەکێشان و
               خواردنی میوە و سەوزە.

سەگێک وەک کەنگەر دەژی!

کاتێک بۆ یەکەمین جار چاومان بە »رو«ی سەگ 
دەکەوێت، وا دەزانین کەنگەرە، چونکە تەنیا بە 

هەردوو قاچی پشتەوەی
دەڕوات. 

»رو«ی ڕەش و سپی، کە 
تەمەنی پێنج ساڵە، بە سێ 
قاچەوە لەدایکبووە، بەاڵم 

بەداخەوە لە شەڕێکدا لەگەڵ 
سەگێکی تر قاچی سێیەمی 

لەدەست داوە و تەنیا دوو قاچی 
پشتەوەی بۆ ماوەتەوە.

ئەم سەگە، کە لە »نۆرسمبرالند«ی 
بەریتانیا دەژی، بەزەیی هەموانی بۆ الی خۆی 

ڕاکێشاوە، سەرەنجام کۆمەڵەیەکی خێرخوازی 
تایبەت بە ڕزگارکردنی ئاژەڵ لە لەناوچوون 
لە »نۆرفۆلک« ماڵێکی نوێیان بۆ بنیاتناوە.
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چڕترینکۆئەستیرەیناوگرووپیخۆرن.

بۆ  گێڕاوەتەوە  ئەوەیان  هۆکاری  توێژەرەکان 
تێدایە  خۆراکیی  توخمی  هەندێک  هێلکە  ئەوەی 
کە یارمەتیدەرە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی شەکر 

لەناو لەشی مرۆڤدا.

ئەنجامی پێککەوتنی زەوی و زاوە!

 ئایا ئەستێرەی زاوە هۆکارێکی پەرەسەندنی ژیانە
لەسەر زەوی؟ لێکۆڵینەوەیەکی زانستی نوێ 

وەاڵمەکەی بەالی »بەڵێ«دا بردووە، چونکە هێمای 
بۆ ئەوە کردووە، کە پێککەوتنی زەوی و زاوە پێش 

ملیارەها ساڵ بووەتە هۆی ئەوەی ژیان لەسەر 
زەوی پەرەبستێنێ. لێکۆڵینەوەکە ڕوونیکردووەتەوە 

کە ئەستێرەی زاوە کاتی بەریەککەوتنی لەگەڵ 
زەوی ڕێژەیەک گۆگردی خۆی بەخشیوە بە ڕووی 

دەرەوەی گۆی زەوی، ئەمەش سەرچاوەیەکی 
گەرمی خستووەتەوە، کە بۆتە هۆی سەرهەڵدانی

جیوداینامۆ-ی بەرپرس
لە خوڵقانی کایەی

موگناتیسی زەوی، 
کە لە تیشکی 

زیانبەخش دەمان 
     پارێزێ.

شیرینەمەنی بەسوودە بۆ تەندروستی

   باوەڕ دەکەیت یاخود نا، شیرینەمەنی زۆر 
بەسوودە بۆ تەندروستی و کاریگەریی خراپی 

لەسەر لەشی مرۆڤ نییە.. ئەمە ئەو سەرەنجامەیە 
کە چەند زانایەکی ئەمریکی پێی گەیشتوون،
پاش لێکۆڵینەوەیەک دەربارەی ئاماژەکانی
ژیانی پانزە هەزار کەس بە درێژایی پێنج

ساڵ. دەرکەوتووە کە ئەوانەی بــە 
ڕێکوپێکی شیرینەمەنیان خواردووە 
باری تەندروستیان لەوانیتر باشترە.
زاناکان ڕەچاوی ئەوەیان نەکردووە

گۆڕان بەسەر لەشی بەشداربواندا
بێت. ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی 

کاریگەری خراپی بۆ لەشی 
مرۆڤ نییە. لەگەڵ ئەوەشدا 

 کلیلی تەندروستی باش لە
   زۆر خواردنیدا نییە، 

     بەڵکو لە خواردنی ژیرانەیدا.
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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.

 ڕادەیەک 
 دیدەوان بە

هەڵۆی

یە، کاتێک بە خێرایی 
خێرا

عاتێکدا خۆی 
٢٠٠ میل لە سە

کەیدا، 
ت بە نێچیرە

دەکێشێ

ا و دەیخوات!
 زەوید

ەیدا بە
د

دیدەوان
هەڵۆی

ن لەناو 
سروودی نیشتمانی یابا

گمەنە، 
نە و دە

ردا بێوێ
وودەکانی ت

سر

رێکەوە 
ونکە وشەکانی لە شیع

چ

ڕێتەوە 
ی دەگە

ژووەکە
راوە مێ

وەرگی

 هەزار ساڵ!
زیاتر لە

بۆ 

یشتمانی
روودین

س

لەڕیزەکانیپێشەوە

پیادەی سوپا بێت!دەدەن ژن لە ڕیزی پێشەوەی هێزی کە کەنەدا و یانزە دەوڵەتی تر ڕێگە کەنەداوە، بەاڵم سەرسوڕهێنەر ئەوەیە ئاساییە ژن بچێتە ناو ڕیزەکانی سوپای
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ییدیسکەڤەری
مەکۆیبۆشا

سەردەمی 
ستکەوتی 

گرنگترین دە

ەکۆیە، 
بۆشایی ئاسمان پێنج م

نکە ئەم
ەرییە، چو

یەکێکیان دیسکەڤ

١٤ملیۆن 
ساڵدا ٩

لە ماوەی ٢٧ 
ۆیە، کە 

مەک

 بڕیوە،
٣ فەرمان

جێکردنی ٩
میلی بۆ جێبە

وەتەوە!
ماندا ما

ی لە بۆشایی ئاس
٣٦ ڕۆژ

٠

ئیلهاملەسروشتەوە

حەکان 
ەبەال

ژە ز
پڕۆ

اکانیان 
ەرەت

دەشێت س

دە بێت.
زۆر سا

ازیاری
 ئەند

وونە،
بۆ نم

اوبانگ
ی بەن

سازی
تەالر

ەدریان سمیس، 
ئ

اوەری 
کە نەخشەی ت

دوبەی 
ی لە 

ەلیفە
خ

مەکەی
 ئیلها

ووە،
داڕشت

وڵەوە
جۆرێک گ

لە 

ووە!
ۆ هات

ب

بەرزترلەئیڤرێست
لوتکەی ئیڤرێست، بە هۆی بەرزییەوە، 
»فستا« چیایەک لەسەر ڕووەکەیەتی بەاڵم کۆئەستێرەیەک هەیە بە ناوی یەکێکە لە سەرسوڕهێنەرەوکانی دنیا،

چیای ئیڤرێست بەرزە!بەرزییەکەی ١٢ میلە، واتە دوو هێندەی 

هاوبەشیکردن لەنێوان ئاژەاڵندا چەندین شەمشەمەکوێرەیەکیبەخشندە

شێوازی هەیە، سەرسوڕهێنەرترینیان 

ئەوەیە کە شەمشەمەکوێرەی خوێنمژ 

دەیکات، چونکە ئەو خوێنەی دەیمژێت 
لەگەڵ هاوەڵە برسییەکانیدا 

هاوبەش دەکات و دەیکات بە دەمیانەوە!
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كەروێشك لەناو بیردا
نووسین:لوییزئستول

نیگار:ئواماسینۆسکی
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ڕۆژێك ڕۆژگارێك 
كەروێشكێكی زیرەك 

هەبوو ناوی 
كەروێشكە فەنی بوو.

خراپترین دوژمنی 
كەروێشكە فەنی ڕێوییە 

فەنی بوو. ئەوانە هەمیشە 
لە دۆخی فێڵكردندا بوون 

لە یەكتری.

ڕۆژێك ڕێوییە فەنی بڕیاری دا كە بە هەر 
شێوەیەك بووە فێڵ لە كەروێشكە فەنی بكات و 

بە یەكجاری و بۆ هەمیشە بیگرێت.
ڕێوییە فەنی بە شوێن كەروێشكەكەدا ڕای كردو 

هاواری كرد: »لە كۆتاییدا هەر دەتخۆم.«
كەروێشكە فەنی تا ئەو شوێنەی كە توانی 

بە خێرایی ڕای كرد، بەاڵم ڕێوییە فەنی زۆر 
لەوەوە نزیك بوو.

١٠



لە كۆتاییدا كەروێشكە فەنی 
گەیشتە بیرێكی تاریك و 
قووڵ، وەستا و سەیری 

ناو بیرەكەی كرد.

لەبەرخۆیەوە بیری كردەوە: »دەتوانم لەوێدا خۆم 
بشارمەوە.« ئەمە نەخشەیەكی زۆر باش نەبوو، 

بەاڵم بۆ ئێستا خراپ نەبوو.
كەروێشكە فەنی خۆی خستە ناو سەتڵەكەوە و چووە 

ناو بیرەكەوە. سەتڵەكە جووڵەیەكی كرد. دەستەی 
بەكرەی بیرەكە دەستی كرد بە سوڕانەوە و خێرا خێرا 

سوڕایەوە. سەتڵەكە خەریك
بوو دەكەوتە ناو بیرەكەوە.
كەروێشكە فەنی بەوپەڕی 

توندی هاواری كرد:»وااای!«
سەتڵەكە چووە خوارەوە....

- واااای!
زیاتر چووە خوارەوە: »وااااای!«

سەتڵەكە بە دروستی كەوتە ناو بیرەكەوە و ئاو 
لە دەورووبەریەوە بەرزبووەوە. كەروێشكە فەنی 

لەبەرخۆیەوە وتی: »واتە دەتوانم لێرە بڕۆمە دەرەوە؟«

ڕێوییە فەنی پرسی: »بۆچی وا بیرت كردەوە 
كە بیر شوێنێكی باشە بۆ خۆشاردنەوە؟

تۆ گەمژەتریت لەوەی كە بیرم لێ  دەكردەوە.«

كەروێشكە فەنی وەاڵمی دایەوە:
- ئۆو، نا. من هیچ كات ئەوەندە گەمژە 

نیم كە بچمە ناو بیرێكەوە و 
نەتوانم لێوەی بێمە دەرەوە. ببینە!

من بە هیچ شێوەیەك خۆم
    نەشاردووەتەوە.

من خەریكی ڕاوەماسیم.
ئێرە پڕە لە ماسی ئاودار و گەورە.«

كەروێشكە فەنی بە پەنجەكانی لە ئاوەكەی 

دەدا، تا ڕێوییەكە باوەڕ بكات كە خەریكە 

١١ماسییەکی گەورە و قەڵەو دەگرێت.



   كەروێشكە فەنی هاواری كرد:
- ماسییەکم گرت. ئەمە گەورەترین 
ماسییە كە تا ئێستا دیبێتم. وابزانم 

كێشەكەی زۆر زیاترە لە كێشی خۆم«
كەروێشكە فەنی قاچەكانی 

خستە ناو ئاوەكەوە.
- هوراااااا! ماسیییەکی ترم گرت.

ئێستا بوون بە دوان و زیاتر: »تۆش لە 
ڕاستیدا دەبێت بێیتە خوارەوە، یان ئیتر 

هیچت بۆ نامێنێتەوە.«

ئێستا ڕێوییە فەنی حەزی لە ماسی دەكرد.
لەڕاستیدا، هەر بە قەد ئەوەندەی لە كەروێشكە 
فەنی تووڕە بوو، ئەوەندەش عاشقی ماسی بوو.

ئاو دەمی داپۆشیبوو.

لەبەرخۆیەوە بیری كردەوە: »ئیتر دەتوانم هەموو 
ماسییەكانی كەروێشكە فەنیش بۆ خۆم بەرم. 

ئەرێ  دەتوانم. لە ئێستادا هەست بە تامی خۆشی 
ئەو ماسییە قەڵەو و ئاودارانە دەكەم.«

ڕێوییە فەنی بەرەو بیرەكە ڕۆیشت و دەستەی بەكرەی 
بیرەكەی بە خێرایی سوڕانەوە. سەتڵەكە هاتە سەرەوە. 
كەروێشكە فەنی بە سەتڵەكە خێرا هاتە دەرەوە و ڕێوییە 
فەنی چووە ناو بیرەكەوە. ئەوەندە سەری لێ  شێوابوو 
لەوە تێنەگەیشت بۆچی كەروێشكە فەنی هیچ ماسییەكی 

لەگەڵ خۆیدا نەهێنابووە دەرەوە.

ڕێوییە فەنی 
چووە خوارەوە....

چووە خوارەوە....

چووە خوارەوە....
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بیر تاریك و سارد و شێدار بوو. تەواوی جەستەی 
تەڕ بووبوو. ڕێوییە فەنی بە توڕەییەوە وتی:

»هیچ بایەخێكی نییە.«

كەروێشكە فەنی دەستی كرد بە پێكەنین.

ڕێوییە فەنی سەیری دەورووبەری كرد و 
پەنجەكانی خستە ناو ئاوەكەوە: 

- ئەی باشە ماسییەكان 
لە كوێن؟

كەروێشكە فەنی وتی: »لە ڕووبارەكەن، لەو شوێنەی كە 
هەن! لە ڕاستیدا ئەو هەموو هیالكی و ماندوویەتیە 

وای لێ  كردووم برسیم بێت. 
بۆیە باشترە هەر ئێستا 
بڕۆم و چەند دانەیەك 

 بگرم!«

ڕێوییە فەنی بە تووڕەییەوە هاواری كرد:
»ناااااااا تۆ فێڵت لێ  كردم، تۆ فریوت دام!«

بەاڵم كەروێشكە فەنی گوێی 
لێ  نەبوو، چونكە گۆرانی دەوت و 
بەرەو الی ڕووبارەكە دەڕۆیشت.
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نەویدەفەنیهاواریكرد..
نووسینی:فریباکەلهرنیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا

ورچەكە حەزی لە هەنگوین بوو. مریشك دەیویست هێلكە بكات. گڵۆپی ژوورەكەی ئومێد سووتابوو. 
مەیموون بێزار بووبوو. منداڵەكانی مریەم خاتوون برسیان بوو. سەتڵی خۆڵی ماڵی باوەگەورە پڕ 

بووبوو. دایە گەورە دەبێت دەرمانەكانی بخوات. سیسرك دەیویست خۆی بشوات. مەجید مووەكانی 
بەرز بووبوونەوە. كەروێشك دەبێت باخی كەلەرمەكەی ئاو بدات.

پەنجەی قاچی نەوید دەخورا.
ورچ چوو هەنگوینی كڕی.

مریشك هێلكەی كرد.
ئومێد گڵۆپی ژوورەكەی گۆڕی.

مەیموونە بچووكەكە بەرزدەبووەوە و یاری دەكرد.
مریەم خاتوون خواردنی بۆ منداڵەكانی دروست كرد.

باوەگەورە سەتڵەكەی بردە بەردەم دەرگاكە.
دایە گەورە دەرمانەكانی خوارد.

سیسرك ڕۆیشت بۆ خۆشتن.
مەجید چوو بۆ سەرتاشخانە.

                                                          نەوید هاواری كرد:
                                                   - یەكێك بێت قاچم بخورێنێت!.

چیرۆکی
دایە
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نووسینی:جەمالەدینئەکرەمی
نیگاری:سۆڵمازجوشقانی
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

ئەودێوەیگەرمایبوو
نووسینی:محەمەدڕەزاشەمسنیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا

چیرۆکی
باوکە دێوێك هەبوو زۆر گەرمای بوو و وتی: »چی بكەم. چی نەكەم؟ چۆن بڕۆم سەرم شڵق شڵق 

بكێشم بەو دارەدا تا فێنکم بێتەوە.«
ڕۆیشت سەری شڵق شڵق كێشا بە درەختەكەدا. میوەكانی درەختەكە هەمووی كەوتنە خوارەوە.

لقەكانی هەمووی شكان، بەاڵم دێوەكە فێنکی نەبووەوەو زیاتر گەرمای بوو. پڕتاو پڕتاو ئارەقی دەڕشت.
لەبەرخۆیەوە وتی: »چی بكەم، چی نەكەم؟ چۆن بڕۆم ئاگرەكە بكەمەوە، فوی لێ  بكەم. تا فێنکم بێتەوە.«
چوو ئاگرەكەی كردەوە، فووی لێ  كرد. ماڵەكە سووتا، دارستان سووتا، بەاڵم دێوەكە فێنکی نەبووەوە،

گەرمتر بوو. تەنوور تەنوور ئارەقەی ڕشت. ئەوەندە ئارەقەی ڕشت كە الواز بوو.
جلوبەرگەكانی تەڕ بوو. كاڵوەكەی، كە بە قەدەر كێوێك بەرز بوو، لە سەری كەوتە خوارەوە.

پێاڵوەكانی، كە دوو دانە بوركان بوون، لە پێی هاتنە دەرەوە. كراسەكەی، 
كە ئەژدیهایەكی پێست چەرمی بوو، لەبەری داكەنرا و چوو بەرەو ئاسمان.
پانتۆڵەكەی، كە دوو دانە ماری بوا بوو، لە پێی داكەوت و خزا و ڕۆیشت.

دێوەكە فێنکی بووەوە. وتی: »ئۆخەی!«
بای دەمی بوو بە زریان و دنیای لەگەڵ خۆیدا برد.

١٥



تاقیگەی بڕیار

ساڵوهاوڕێیان،منبڕیاریهاوڕێتانمو
هاوڕێیەکیئازیزمهەیەکەڕۆبۆتێکی

سەرنجڕاکێشە،دڵنیامزۆربەدڵتاندەبێت.

دەیڕۆبۆتەکەمبجوڵێ
تاهاوڕێکانبتبیننو

ئاشنابنپێت.

تررن..تکتک..
چزززز.

ساڵوهاوڕێیانیخۆشەویست،
منڕۆبۆتەکەیبڕیارم.

باشەهاوڕێیان..ئیمڕۆباسی
ئەوئامێرانەتانبۆدەکەم،
کەخۆبەخۆبیردەکەنەوە.
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ئەوەبۆمنجێبهێڵە،
چونکەشارەزامتێیدا.

سێجۆرئامێرهەنمرۆڤدروستیکردوون،
یەکەمیانگەمژەیەشتەکانلێکجیاناکاتەوەو

تەنیابەئاڕاستەکردنیمرۆڤکاردەکات،
وەکئوتومبیلومەکینەیدروومان.

دووەمئامێرەکانەکەتوانای
بیرکردنەوەیانسنووردارە،وەکڕۆبۆتی

کارگەکان،یەکدووجووڵەدەکەنوبەدرێژایی
تەمەنهەمانشتدووبارەدەکەنەوە.وەکئەوەیلە

کارگەیئوتومبیلدروستکردنداهەیە.

سێیەمجۆرئەوەیەکەخۆبەخۆبیردەکاتەوەوبەپێی
شیکردنەوەیزانیارییەکانوهەڵبژاردنیبڕیاری

گونجاوبەرنامەڕێژکراوە.وەکمەکۆکانیدەنێردرێن
بۆبۆشاییئاسمان.

بەاڵمهاوڕێکەمئەوانە
بەراوردبەمرۆڤگەمژەن،

جاڕادەیژیرییان
هەرچەندێکبێت.
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یەکێکدەپرسێت:حیکایەتێک X وەاڵمێک

ویلکەیپزیشکیچییە؟
چا

یلکەی 
چاو

پزیشکی

یەکەمین هەوڵدانی 
ڕاستەقینەی 
دروستکردنی 

زەڕەبینی قۆقز بۆ 
بەدەستهێنانی بینینی 
باشتر دەگەڕێتەوە 

بۆ فیزیاناس 
)ئیبن هەیسەم(، کە 
ڕەچاوی شکانەوەی 
گۆشەی بینینی لە 

ئاودا کردبوو. 

لە ناوەڕاستی سەدەی یانزەهەمدا دکتۆر 
)ڕۆجیە باکۆن( توانی گەشە بە زەڕەبینێکی 

قۆقز بدات، کە یارمەتیدەر بوو بۆ 
بینینی باشتر و ڕوونتر.

لە ناوەڕاستی سەدەی یانزەهەمدا دکتۆر )ڕۆجیە باکۆن( توانی گەشە بە 
زەڕەبینێکی قۆقز بدات کە یارمەتیدەر بوو بۆ بینینی باشتر و ڕوونتر.

هەروەها چاویلکە 
کەوتە ناو کایەی 
مۆدەوە و هەموان 
ڕوویان تێ کرد 
تا وای لێ هات، 

کەسایەتیی کەسێک 
بە باشی و گرانیی 

چاویلکەکانی 
بپێورێت.

ئێستا دەبێ 
داهێنانێک بکەم بۆ ڕزگاربوون 

لەو زەڕەبینەی هەمیشە 
بەدەستمەوەیە.
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ئینجا دەوڵەتانی
رۆژهەاڵتی ئاسیا
دەستیانکرد بە
پیشەسازیی 

چاویلکە و کانزای
گرانبەهای وەک 
ئاڵتون و زیویان 
گۆڕی بە کانزای 
هەرزانی وەک 

ئەلەمەنیۆم.

چاویلکەکەم
بە ٢٠٠$ـە و هەموو 
کەسێک دەتوانێت 

بیکڕێت.

چاویلکەکەم
بە ١٠$ـە، پێت چۆنە؟

دوای جەنگی 
دووەمی جیهانی 
زاناکان توانیان 

چاویلکەی پاراستن 
لە خۆر دروست 

بکەن.

دواتر کار گەیشتە 
ئەوەی زەڕەبینی 
وەها دابهێنن کە 
لەبەر خۆر ڕەنگی 

دەگۆڕێت بۆ 
تاریک.

لە کۆتایی سەدەی بیستەمدا زەڕەبینی 
پالستیکی سەریهەڵدا، کە بەهێزترە.

بە تایبەتی زەڕەبینی 
پۆلی کاربۆن 

کە دەوترێ ناشکێت.

پشکنینی چاو 
پێش گۆڕینی 

چاویکە

پشکنینی چاو 
پێویستە؟

تاقیکردنەوەکە
سەرکەوتوو

نەبوو!!

کە پاش تاقیکردنەوەکان
دەرکەوت بە ڕاستی

ناشکێت.
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سەگی شاژن
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     خاڵی سەرنجڕاكێش دەربارەی
      ڕاو و بەرگریی ئاژەڵەكان

٧

1.ڕاویكوللەحاجی:
من لقێكی وشكم! ئەو كوللە حاجییە دەبینیت، 
كە بە گەاڵكەوە نووساوە؟ بە دروستی وەك 

لقێكی وشك وایە، بەاڵم كاتێك مێروویەكی 
بێ  بەرگری لێوەی نزیك دەبێتەوە، كوللە 
حاجی بە قاچە توندوتیژ و چەسپێنەكانی،
مێرووەكە دەگرێت و بە خێرایی دەیخوات.

2.ڕاویمار:
من مارێكی زەردم، 

خۆم مەاڵس دەدەم تا ئەو 
كاتەی نێچیرەكەم لێم نزیك 

دەبێتەوە. هەمیشە بە هەستی 
زمانەكەم دەتوانم شوێنی 
نێچیرەكەم دیاری بكەمو 
ئامادەشم ماوەی چەند 

كاتژمێرێك لە یەك شوێندا 
بێ  وەستان بمێنمەوە، 

تا نێچیرم دەست بكەوێت.

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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3.بەرگرییپەپوولە:
پەپوولەی شەوگەڕ لە وێنەكەدا 
ببینە! باڵە سپییەكانی بە وێنەو 
ڕەنگی درەوشاوە و جوان لە 

شەودا دەدرەوشێنەوە، بەاڵم كاتێك 
لەسەر زەوی دەنیشێتەوەو باڵەكانی 

لە سەر یەكتری دادەنێت، وەك 
تۆپەڵێك لە پاشەڕۆی باڵندە دێنە 

بەرچاو. هەر ئەوە بەسە بۆ ئەوەی 
باڵندەی برسی لە شوێنێكی تر 

بە دوای خواردندا بگەڕێت.

4.بەرگرییكوندەپەپوویگوێدرێژ:
من گەورە و ترسناكم!

كوندەپەپوویەكی گوێدرێژ، 
لەوانەیە خۆراكێكی باش 

بێت بۆ هەڵۆیەك، یان هەر 
باڵندەیەكی گەورەی تر. چۆن 

دەتوانێت خۆی لە ترسی 
دوژمن بپارێزێت؟ ئەو ئەنجامی 
هەستكردن بە ترس، پەڕەكانی 

باڵودەكاتەوە و باڵەكانی 
شێوەیەكی وەستاو وەردەگرن.

هەر بەم هۆیەوەیە كە زۆر 
گەورەتر لە ئەندازەی ئاسایی 

خۆی دێتە بەرچاو. ئەو بەم خۆ 
فشكردنەوەیەی دوژمنەكان لە 

خۆی دووردەخاتەوە.
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5.بەرگرییپەپوولەیچاوهەڵۆیی:
من جووتێك چاوی ترم هەیە! 

لێرەدا پەپوولەیەكی چاو هەڵۆیی دەبینیت، كە لە دۆخی 
پشوودایە لەسەر لقی درەختێك. ئەو كاتەی باڵەكانی 
داخراوە، وەك گەاڵیەك دێتە بەرچاو. ئەوە یارمەتیی 

دەدات تا لە چاوی ڕاوچییەكانی خۆی بشارێتەوە، 
بەاڵم ئەم فێڵە هەمیشە وەاڵمدەرەوە نییە. ئێستا باڵندەیەكی 

برسی ئەوی بینیوە. کاتێک باڵندەكە بۆ گرتنی ئەو خۆی 
ئامادەكردووە، پەپوولەکە باڵەكانی لە یەكتری دەكاتەوە.

وااااای! باڵندەكە ڕووبەڕووی دوو چاوی گەورەی زەبەلالح 
دەبێتەوە و بەم بینینە فریو دەخوات و لەو خواردنە 

ترسناكە دوور دەكەوێتەوە.
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6.بەرگرییباڵندەیپالور:
من دەبینن؟ كێشەم نییە! بریندارم!

باڵندەیەك بە ناوی پالور لە زستاندا لەسەر 
لقی درەختەكان هێالنە دروست ناكات. 

لە بەرامبەردا بە دروستی لە سەر زەوی 
هێلكەكان دادەنێت، هێلكەكانیش هەر لەوێدا 
دەبنە جوجكە. لە ڕاستیدا بە سەرنجدان لە 
شێوە و ڕەنگیان لەگەڵ دەوورووبەر وەك 

یەكن و زۆر بەسەختی بەرچاو دەكەون،
بەاڵم هەندێك جار هەندێك لە ئاژەڵەكان 

بۆ ڕاوكردنی باڵندەی دایك نزیك دەبنەوە.
ئەو باڵی خۆی دەخاتە زەوییەكە و وا خۆی 

پیشان دەدات كە بریندارە. ئەم فێڵە وا دەكات 
ڕاوچی شوێنی بكەوێت و وای دادەنێت كە 

دەتوانێت بە ئاسانی بیگرێت. بەم ڕێگایە 
باڵندەی دایك ڕاوچی لە هێلكە و جووجكەكان 

دوور دەخاتەوە. دواتر بەرەو ئاسمان 
دەفڕێت و بە فڕین دوور دەكەوێتەوە! دوای 

ڕەوینەوەی ترسەکە دووبارە دەگەڕێتەوە 
هێالنەكەی خۆی.

7.بەرگریماریئالیكی:
من مردووم! ئەم مارە ئالیكی و سەوزە لەسەر پشت 
خەوتووە. دەمی كردووەتەوە و بێ  جووڵەیە.وادێتە 

بەرچاو کە مردووە، بە  جووڵەنەکردنی فێڵ 
لە ڕاوچییەكانی دەكات و دووریان دەخاتەوە.
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مشكێك لە نزیك گۆمە ئاوێك لەگەڵ بۆقێك بوونە هاوڕێ . ئەوان هەموو 
ڕۆژێك بەیانی لە نزیك گۆماوەكەوە یەكتریان دەبینی و پێكەوە قسەیان 

دەكرد. مشكەكە زۆر خۆشحاڵ بوو بە هاوڕێیەتی بۆقەكە. كاتێك 
ئەوی دەبینی، ڕووداوەكانی ژیانی بۆ باس دەكرد.

ڕۆژێك مشكە بە بۆقی وت: »هەندێك كات دەمەوێت قسەت لەگەڵ 
بكەم، بەاڵم لەناو ئاوەكەدا خەریكیت بۆ خۆت دەگەڕێیت و 

ئاگات لێم نییە. هەرچەندە لە كەناری ئاوەكەوە تۆ بانگ دەكەم، 
بە هیچ شێوەیەك گوێبیستی من نیت. بۆ من بەس نییە تەنیا 

بەیانیان بتبینم. من بە بێ  دیداری تۆ ئارامم نییە. دەمەوێت لە 
كات و ناكات دا بتببینم و قسەت لەگەڵ بكەم، بەاڵم من 

هاوڕەگەزی تۆ نیم، خاكیم و تەنیا لە وشكانیدام، ناتوانم بێمە 
ناو ئاوەکەوە، وەرە كارێك بكەین كە هەركات ویستم بتوانم 

بتبینم.«
مشكەكە دوای ئەم قسەكردنانە پێشنیاری كرد كە پەتێكی درێژو 

پتەو پەیدا بكات، سەرێكی بە قاچی مشكەكەوە بێت و سەرەكەی 
تریشی بە قاچی بۆقەكەوە، تا هەركات مشك ویستی بۆق ببینێت،

پەتەكە ڕابكێشێت.
بۆقەكە خۆشی لەم پێشنیارە نەدەهات، چونكە 

پێی دەبەسترا، بەاڵم چونكە مشكەكە زۆر 
سوور بوو لەسەری ڕازی بوو.

مشك و بۆق 

زدی
راعە

ر:سا
نیگا

وان
ەهلە

مەدپ
محە

ینی:
نووس
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                       چەند ڕۆژێك بەم شێوەیە تێپەڕی و مشكەكە خۆشحاڵبوو، 
                        بەاڵم ڕۆژێك لەناكاو قەلەڕەشێك هات و مشكەكەی  

                         بە چنگەكانی گرت و بەرزی كردەوە و لەگەڵ 
                         خۆی بردی. بۆقەكەش كە سەرەكەی تری 

                        پەتەكە بە قاچییەوە بەسترابوو، لە گۆماوەكە هاتە
                      دەرەوە و بەرزبووە و شوێن قەلەڕەشەكە كەوت. 
                  هەركەسێك ئەم دیمەنەی دەدی، بە سەرسوڕمانەوە 

دەیووت: »چۆن قەلەڕەش بۆقی لەناو ئاودا ڕاوكردووە؟ مەگەر قەلەڕەش 
دەتوانێت بچێتە ناو ئاوەوە؟« بۆق بە پەشیمانیەوە لەبەر خۆیەوە دەیووت: 

                           »ئا!بەڵێ!ئەمەسـزایئەوكەسـەیە
كەلەگەڵناڕەگەزیخۆیدەبێتەهاوڕێ.«

2٧



مێروولەوكەڵەشێر
مێروولەیەك هەبوو ماڵێكی هەبوو! هەموو ڕۆژێك لەبەردەم ماڵەكەی خۆیدا گسكی دەدا. ڕۆژێك چەند دانە 
سكەیەکی پەیدا كرد، چووە بەقاڵی و پارچە سابوونێكی كڕی و كەمێك پەنیر. گەڕایەوە ماڵەوە و سەرقاڵی 

شۆردنی جلەكانی بوو. كەڵەشێر هاتە بەردەمی ماڵەكەی و وتی: »دراوسێ ، مەنجەڵەكەتم بدەرێ  چێشت لێ بنێم!«
مێروولەكە وتی: »دەستم گیراوە، خۆت بڕۆ لە ژێر زەمینەكە هەڵیگرە! بەاڵم دەست نەدەیت لەو پەنیرەی 

لە ژێر زەمیلەكەیە!«
كەڵەشێرەكە، کە ناوی پەنیرەكەی گوێ  لێ  بوو، دەمی پڕ بوو لە ئاو. كاتی هەڵگرتنی مەنجەڵەكە، دەنووكێكی لە 

پەنیرەكە دا.
نیوەڕۆ هات. مێروولەكە هات نان بخوات، بینی كە كەڵەشێر دەنووكی داوە لە پەنیرەكەی. چووە بەردەم ماڵەكەی و 

دەستی كرد بە قیژە و هاواركردن. لە كۆتاییدا گازی لە قاچی کەڵەشێرەکە گرت، ئەویش دەنووكێكی دا لە چاوی.
هەردوو نەفەر چوونە بەردەم قازی.

مێروولە وتی: »قازی گیان! داوایەكم هەیە. دڵێكی پڕ لە ئازارم هەیە.«
قازی وتی: »بڵێ !«

- هەموو ڕۆژێك بەردەم ماڵەكەم گسك دەدەم.

نووسینی:محەمەدڕەزاشەمسنیگار:گوڵنارسەروەتیانلەفارسییەوە:ئارینهیوا
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- لە پاك و خاوێنیتە.
- ئەمڕۆ چەند دانە سكەیەکم دۆزییەوە.

- ڕۆژی خۆت بووە.
- چووم پەنیرم كڕی و پارچەیەك سابوون، تا جلەكانم بشۆم.

- لە ماڵداریتە.
- دەستم كرد بە جلشتن، كەڵەشێر هات مەنجەڵی ویست.

- لە دارایی و هەبوونیتە.
- دەستەكانم تەڕ بوون، وتم بڕۆ خۆت هەڵیگرە.

- لە تەمبەڵیت بووە.
- پێموت پەنیرەكان لە ژێر زەمیلەكەیە دەنووكی لێ  نەدەیت ها!

- لە گەداییت بووە.
- كەڵەشێر ڕۆیشت، دەنووكی دا لە پەنیرەكان، منیش چووم شەڕم لەگەڵ كرد.

- لە ناژیریت بووە.
- گازم گرت لە قاچی.
- لە بێڕەوشتیت بووە.

- ئەویش دەنووكی دا لە چاوم.
- كل بكەرە چاوەكانت.

مێروولەكە تووڕە بوو قەپی لە چاوی قازی گرت.
قازی وتی: »ئای چاوم! خەریكی چی دەكەیت 

ئەی مێروولەی نەزان؟«
مێروولە وتی: »هیچ قازی گیان! 

من خەریكم كل دەكەمە چاوەكانت.«
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چۆلەكە 
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ئەمەچۆلەكەیە
چۆلەكەبۆدەربازبوونلەدەستیڕاوچیتەنانەتمەلەشدەكات!

چۆلەكەگەرماویخۆڵیدەكات،
واتەلەناوخۆڵداخۆیدەتلێنێتەوەتاپاكبێتەوە!

ماڵی چۆلەكە

سەر دار، ژێر 
بنمیچی خانوو و پردەکان و 
لە گوێسوانەی دیوارەكان.

تۆوەكان و 
زیندەوەری بچووك.

خواردنی چۆلەكە

ئەندازەی چۆلەكە

بچووكترە لە دەست.
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ڕۆژێكیان خێزانی چۆلەكەكان بە شوێن خانوودا دەگەڕان.
هاتن بۆ ناو ماڵی مرۆڤێک، كە هەم درەختی هەبوو، هەم قاپی ئاویشیان بۆ دانابوون.

چونكە چۆلەكەكان ئارەزوو دەكەن لە نزیك ئەو مرۆڤانەوە بژین كە خواردنیان بۆ دادەنێن.

نێر و مێی چۆلەكەكان لەسەر لقی درەختێك زیندەوەرێكی بەتامیان بینی.

خۆشحاڵبوون و وتیان: »ئێرە ئەوەندە خراپ نییە بۆ ژیان، خواردنیش پەیدا دەبێت.«

چونكە خواردنی چۆلەكەكان ئەو زیندەوەرە وردانەیە.
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خێزانی چۆلەكەكان هەر لەوێدا ژیان.
چونكە مێی چۆلەكەكان دەبێت 12 تا 14 ڕۆژ لەسەر هێلكەكان بخەوێت تا هێلكەكان ببنە بێچوو.هێلكەیان كرد و بێچووەكانیشیان لە هێلكە هاتنە دەرەوە.

خوشكی نێرەی چۆلەكەكان وتی: »سەیری ئەوێ  بكە پڕیەتی لە دانەوێڵە.

ئەوێ  زۆر باشە. هیچ كات بە برسێتی نامێنینەوە.«

چونكە چۆلەكەكان دانەوێڵە و تۆوەكان دەخۆن.

ژیانی هەموو چۆلەكەكان بەم جۆرەیە.
٣٣تۆش ئارەزووت دەكرد وەك چۆلەكەكان مێروو و زیندەوەری ورد بخۆیت؟



ئامانجە ژیرەکانزاخاوی مێشک

هەڵمەت و سەرکەوت دوو هاوەڵی
پۆلی چوارەمی بنەڕەتین، هەڵمەت خۆی بە 

خوێندنەوە ماندوو ناکات، لە کاتێکدا سەرکەوت هیوای 
سەرەکیی ئەوەیە لە خوێندندا سەرکەوتوو بێت و

 لە زیرەکەکان بێت، تا لە داهاتوودا ببێتە مامۆستایەکی 
لێهاتوو و خزمەتی نەوەکانی واڵتەکەی بکات.

کاتێک ساڵی خوێندن تەواو بوو هەڵمەت دەرنەچوو،
بەاڵم سەرکەوت توانی سێیەمی پۆلەکەی بێت و

دەربچێت بۆ پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی.
بێگومان دەرنەچوون چارەنووسی هەر یەکێکە

بە وردی ئامانجی خۆی دیاری نەکات و
تێنەکۆشێت بۆ هێنانەدی. کێشەیهەڵمەتلەودابوونەیزانیتواناکانی

خۆیوئامانجەکەیدیاریبکات،بۆیەهیچی
بەدەستنەهێنا.لەبەرئەوەپێویستە

هەریەکێکلەئێمەئامانجە
ژیرەکانیخۆیدیاریبکات.

تاوەکسەرکەوت
سەرکەوتووبێ.

                                خەسڵەتەکانی ئامانجی ژیر ئەمانەن:
                           ١. ورد و دیاریکراو بێ، بۆ نموونە دەمەوێ

                       سێیەمی پۆلەکەی خۆم بم.
                   ٢. شایستەی پێوان بێت، نمرەکانی وانەکانم دیاری

                بکەن ئاخۆ توانیومە ئامانج بپێکم.
           ٣. بکرێت بهێنرێتە دی، واتە گونجاو بێت لەگەڵ تواناکانم و

      ئامانجی ئەوە دانەنێم لە ماوەی یەک مانگدا نمرەکانی وانەکان
   بەرزبکەمەوە بۆ ئاستێکی باش.

٤. ئامانجەکە واقعی بێت، واتە ئامانجێک لە سەرەتای ساڵدا بۆ
خۆم دابنێم کە دەرەقەتی بێم.

٥. ڕەهەندێکی کاتداری هەبێت، واتە دیاریکردنی کاتێک بۆ 
   هێنانەدی ئامانجەکە دیاری بکرێت.

گرنگە هەریەکێکمان
ئامانجێک بۆ ژیانی خۆی 

دیاری بکات.

پێویستە ئامانجەکە
لەگەڵ ئەو پێنج خەسڵەتەی 

ئامانجی ژیردا
تەبا بێت.
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سەالمەتی 
ئینتەرنێت

دانانی چوارچێوە 
بۆ بەکارهێنانی

دیدەن بەردەوام ئینتەرنێت بەکاردەهێنێ.

بۆیە بە پێویستی دەزانێت چەند ڕێسایەک 
بخاتە ڕوو بۆ بەکارهێنانی ئینتەرنێت، 

تا دووچاری هەڵە بەکارهێنان و گرفت نەبن.

رێسای یەکەم:
تایبەتمەندییەکانی خۆت و خێزانەکەت و هاوڕێکانت بپارێزە، 

تا کەسێکی نەناسراو و مەبەستدار بە خراپ بەکاریان نەهێنێ.

رێسای دوەم:
پێش باڵوکردنەوەی

هەر شتێک بیر لەوە 
بکەرەوە ئاخۆ ئاساییە 
کەسانی تر بابەتەکەت 

ببینن، چونکە پاش باڵوکردنەوەی 
وێنە و قسەیەک ناتوانیت ڕێگە 

لە کەس بگریت بیان بینێ و
بەکاریان بهێنێ.

رێسای سێیەم:
ئەگەر چوویتە ناو تۆڕێکی کۆمەاڵیەتیەوە، وەک فەیسبووک، 
ئەوا هەوڵبدە ئەکاونتەکەت لە ڕووی دڵنیاییەوە پارێزراوبێ،

هەروەها تەنیا ئەوانە بکەرە هاوڕێت کە دەیان ناسیت و
ببەرە هاوڕێی ئەوانەی ئاشنای پێیان و دڵنیایت لێیان،

چونکە زۆر کەس بە دەمامکی جیاواز و ناوی خوازراو
هەوڵدەدەن بێنە ناو ژیانتەوە.

زۆر
گرنگە

ئەوەیبۆئینتەرنێتڕاستەبۆژیانیشگونجاوە،
بۆیەنابێتتەشقەڵەپێکردنوتۆقاندن
لەوانیترلەئینتەرنێتوژیاندا

قبووڵبکەیت.
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زانیارییەکانی زانیار

سوودەکانی خوێندنەوەی ئازاد
هیچ شتێک وەک خوێندنەوە نییە، هیچ شتێکیش هێندەی کتێب 

بەنرخ نییە، چونکە ئەو هاوڕێ بەخشندەیەیە کە پێت دەبەخشێتو 
چاوەڕوانی هیچت لێ ناکات. هەر جارێک کتێبێک دەکەیتەوە، 

پەنجەرەیەک بە ڕووی زانینێکدا دەکەیتەوە و زانیارییەکانت 
زۆردەبن و دەبیتە خوێنەرێکی ڕووناکبیری خاوە دید و بیروڕا.

شەو زوو بخەوە
شەو نەخەوتن تا درەنگانێک ئاسوودەیی لە لەشت دەبڕێت و

زیانی پێ دەگەیەنێت و ڕێگە لە زوو بێداربوونەوەت دەگرێت.
ئەگەر شەو درەنگ خەوتیت و زوو و لە کاتی گونجاودا نەخەوتی،

ئەوا چۆن زوو بێداردەبیتەوە بۆ چوون بۆ قوتابخانە.

داهاتووت لە نووسیندا ڕوونە
ئەگەر مامۆستاکەت لە وانەی کوردیدا ستایشی توانای
نووسین و داڕشتنی کردیت و لەبەردەمی هاوەڵەکانتدا

دەستخۆشیی لێ کردیت و وتی:
»داهاتووت لە نووسیندا ڕوونە و شێوازەکەت هێ نووسەرە.«

ئەوا فەرامۆشی مەکە و پەرە بەو توانایەت بدە،
چونکە دەکرێت لە داهاتوودا ببیت بە شاعیر یان چیرۆکنووس.
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ئەژدیهایبەدەستی خۆم
ڕەناوڕەنگ

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

لوولەی کارتۆنی دەستەسڕ، کاغەزی سوور و پرتەقاڵی،
قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ، مقەست و کەتیرە.

لوولەیکارتۆنیدەستەسڕەکەبەسەوزڕەنگدەکەینو
چاوەکانولووتیلەسەردەنەخشێنین.

کاغەزەسووروپرتەقاڵییەکەوەک
شریتیدرێژوباریکبەمقەستەکەدەبڕێن.

کاغەزەڕەنگاوڕەنگەکانبەکەتیرەدەنووسێنین
بەدیویناوەویالیخوارەوەیلوولەکارتۆنییەکە.

ئێستائەژدیهاڕەنگاوڕەنگەکەئامادەیە.
بۆئەوەیئاگرلەدەمییەوەبێتەدەرەوە،
فووبکەبەسەرەوەیلوولەکارتۆنیەکەدا،

ئەوساکەکاغەزەڕەنگاوڕەنگەکان
دەلەرێنەوە،وەکئەوەیکڵپەیئاگربن.
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چۆن ئەو ئاوە 
بگاتە الی گوڵەکە
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به هره ی هونه ری

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

کۆتایی ٤٠


