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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە شەیتانۆکە
دەپرسێت

وشەی )هیوا( الی تۆ چ مانایەکی هەیە 
                    چۆن دەتوانیت ڕەنگی بکەیت و 
                       بە چ ڕەنگێک دەیڕازێنیتەوە

لەژێر وێرانەوە گوڵ سەردەردەهێنێت

وێرانبوون و سەختی و تێکشکانەکان دەورەیان داوین و
ناتوانین پشتگوێیان بخەین. لەوانەیە بە هۆیانەوە تووشی 
      ڕەشبینی ببین، بەاڵم هەر لەسەر ژیانبەسەربردن 

  بەردەوام دەبین و بەیانیان خۆر بە ڕووماندا
هەڵدێتەوە. کەواتە بۆچی ئەو تێکشکانانە نەکەین 
  بە هاندەرێک بۆ چوونە پێشەوە و ئاوڕنەدانەوە 

   لە دواوە و ئاخ هەڵنەکێشین؟
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لەناو خانووەکاندا ژیانی  ئێستا  لەناو دارستانەکاندا دەژیا و وەک  تەنیا  بە  لە دێرزەماندا  سەگ 
گەڕان  کەوتە  بۆیە  بەسەرنەبات،  ژیان  تەنیا  بە  چیتر  دا  بڕیاری  ڕۆژێک سەگ  بەسەرنەدەبرد. 

بەدوای هاوڕێیەکدا. زۆر گەڕا بەبێ ئەوەی یەکێک بدۆزێتەوە. 
»ئەی  کرد:  هاواری  سەگەکە  تێپەڕی،  خێرایی  بە  درەختەکاندا  لەناو  بینی  کەروێشکێکی  کتوپڕ 
کەروێشکی بچکۆلە، ڕامەکە و گوێم لێ بگرە، ناتەوێت پێکەوە بژین و بە خۆشی ڕۆژگار تێپەڕێنین؟«

کەروێشکەکە وتی: »بە ڕاستیتە؟ بۆ نا، با تاقی بکەینەوە.«
                                                     کونجێکی بچووکیان لە دارستانەکەدا هەڵبژارد و 

                                                        لێی نیشتەجێ بوون.
                                                              کاتێک شەو داهات، خۆیان شــاردەوە،

                                                                کەروێشکەکە دەستوبرد خەوی لێ کەوت،
                                                               بەاڵم سەگەکە بێداربوو. گەاڵکان دەوەرین،
                                                                         لقەکان دەشکان، باڵندەکانی شەو
                                                                         دەفڕین و هەموو جارێکیش سەگەکە
                                                                        دەوەڕی. بۆیە کەروێشکە بچووکەکە
                                                                    نەیتوانی بخەوێت و تووڕەبوو و وتی:
                                                                - ئەگەر بێدەنگ نەبیت، ئەوا گورگ دێت و

                                                              هەردووکمان دەخوات.
                                                           سەگەکە لە وەڕین کەوت و بیریکردەوە: »ئەم
                                                            هاوڕێیەم بەهێزنییە و ترسنۆکە، گورگ بۆیە
                                                                باشە، چونکە دەتوانێت ئەو بترسێنێت.«

                                                                    سەگەکە کەروێشکەکەی جێهێشت و 
                                                                        کەوتە گەڕان بەدوای گورگدا.

                                                                          زۆر گەڕا تا لەناکاودا بینی لەناو
                                                                            درەختەکانەوە دێتە دەرەوە.

                                                                             کەروێشکەکە قیژاندی: »ئەی گورگی
                                                                           بۆر، گوێم لێ بگرە، ناتەوێت

                                                                               پێکەوە بژین؟ زۆر خۆش دەبێ.«
                                                                             شوێنێکیان هەڵبژارد و لێی 

                                                                            جێگیربوون، سەگەکە هەستی بە
                                                                            جووڵەیەک کرد و دەستی بە
                                                                            وەڕین کرد. گورگەکە پێیوت:
                                                                              - بێدەنگبە با وەرچ نەیەت 

                                                                              هەردووکمان بخوات. 

ئەو سەگەی بە دوای
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژیا
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هاوڕێیەکدا دەگەڕێت
سەگەکە بە بیریدا هات کە گورگەکە لە 
کەروێشکەکە بوێرترنییە و لە ورچەکە
دەترسێت، کە لەو بەهێزترە. سەگەکە 
ڕویشت بۆ دۆزینەوەی ورچەکە. زۆر 

گەڕا تا ڕووی بوو بە ڕوویەوە و 
پێیوت: »ئەی ورچە بۆر ناتەوێت 
پێکەوە بژین، زۆر سەرنجڕاکێش 

دەبێت؟« ورچەکە: »بۆ نا، 
با تاقی بکەینەوە.«

بە درێژایی ڕۆژ پێکەوە گەڕان،
کاتێک خۆرئاوا بوو ورچەکە

خەوت و سەگەکە بێداربوو و
بەردەوام دەیوەڕاند.

ورچەکە بەدەم هەڵلەرزینەوە
وتی: »بێدەنگبە تا مرۆڤ 
نەیەت بۆ لەناوبردنمان.«

سەگەکە وتی: »ئەمیش
لەوانیتر باشترنییە و 
لە مرۆڤ دەترسێت.«

بۆیە کەوتە گەڕان بەدوای
مرۆڤدا. دارستانەکەی 

پشکنی مرۆڤی نەدوۆزییەوە.
بۆیە بڕیاری دا پشوویەک
بدات. پاش ماوەیەک بینی

داربڕێک هات و لێی 
نزیکبووەوە و سەگەکە پێیوت: 
- تۆ ئەو کەسەیت کە ورچ لێی 

دەرسێت، گورگ لە ورچ دەترسێت، 
کەروێشک لە گورگ دەترسێت، 

دەمکەیتە بە هاوڕێی خۆت؟
داربڕەکە لەگەڵ خۆی بردییە

ماڵەوە و نان و ئاوی دایە،
ئینجا پێیوت: »لێمگەڕێ با
بخەوم«. بەو جۆرە سەگەکە

٥هاوڕێێ خۆی دۆزییەوە.                                    



زانینگوڵدانی

لە هەر باخچەیەک گوڵێک

کلکە  سوور  گورگی  جاردا  هەندێک  لە   *
ئەستوورەکەی بەکاردەهێنێ بۆ خۆ گەرمکردنەوە 

لە کاتی سەرمای زۆری زستاندا.
* کاتێک باڵندەی بەتریق مەلەدەکات، ملیۆنەها 
کە  دروستدەکات،  پەڕەکانیەوە  ڕێگەی  لە  بڵق 
یارمەتیدەر دەبن بۆ کەمکردنەوەی لێکخشاندنی 
نێوان پەڕەکان و ئاوەکە و زۆربوونی خێرایی 

لە کاتی مەلەکردندا.
هەموو  تامکردنی  زمان  پێیانواایە  *هەندێک 
چونکە  هەڵەیە،  ئەمەش  هەیە،  شتێکی  جۆرە 
زمان تەنیا توانای تامکردنی چوار شتی هەیە، 
ئەوانەش شیرینی و ترشی و تاڵی و سوێرییە. 
بۆنی  بە  هەیە  بۆنێکی  مانگ  سەر  خۆڵی   *

بارودی سووتاو دەچێت.
                   * گەورەترین و سەیرترین گوڵ

                  لە جیهاندا گوڵی الشەیە و
                  لەبەر بۆنە ناخۆشەکەی، 

                   کە مێش بۆ الی خۆی ڕادەکێشێت،
                     بەو ناوەوە ناونراوە

هەنگاو بۆ
ژیانێکی گەشبینتر

لەوانەیە هەندێک کەس بە خەندەی بەردەوامی سەر 
لە  تەنانەت  هەمیشەیی،  گەشبینیی  و  لێوەکانیان 
ناخۆشــترین و ســەختترین ڕۆژگاردا، ســەرســامت
               بکەن. ئێستا تۆ دەتوانیت یەکێک بیت 
                  لەوانە، ئەگەر پەیڕەویی ئەم حەوت

                  هەنگاوت کرد:
                   ١- ئارامگرتنی بەردەوام.

                    ٢- مامەڵەکردن بە شێوەیەکی
                       ئەرێنیی و بەبێ شڵەژان.

دایناسۆڕی شەمشەمەکوێرەئاسا!

دایناســۆڕێکە خــاوەنی دوو باڵی هاوشــێوەی 
شەمشەمەکوێرەیە. ئەمە بوونەوەرێکی ئەفسانەیی 

نییە، یان بەشێک نییە لە فیلمێکی خەیاڵی، بەڵکو 
جۆرێکی نوێی دایناسۆڕەکانە، کە لەالیەن زانایانی 
چینەوە دۆزراوەتەوە و ١٦٠ ملیۆن ساڵ لەمەوبەر 

ژیاوە. سەرەتای دۆزینەوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 
١٥ساڵ لەمەوبەر، کاتێک جوتیارێک بۆ یەکەمین 
جار ئاسەوارێکی دۆزییەوە و زانایان ڕۆشناییان 

خستە سەر و دەرکەوت ئەو دایناسۆڕە، کە ناونرا 
)Yi qi(، واتە )باڵی سەیر( کێشەکەی ٣٨٠ گرام 

بووە و لە کۆتری ئاسایی گەورەترنەبووە، بەاڵم 
باڵەکەی وەک ئەوەی شەمشەمەکوێرە بووە.

کاتێکمرۆڤدەپژمێت
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٣- وەرزشکردن و تێڕامان.
٤- سوودوەرگرتن لە 

بیرکردنەوەی ئەرێنی لە 
کاتە سەختەکاندا، چونکە  

هەستی گەشبینی 
بەهێز دەکات.

٥-دوورکەوتنەوە لە
 پەیوەندییە خراپەکان.

٦- ئاهەنگگێڕان بەهۆی 
ســەرکەوتنەکانەوە 

تەنانــەت ئەگــەر زۆر 
بچووکیش بن.

٧- با گەشبینی  ئاستەنگ
بۆ دەستکەوتەکانت دروست 

نەکات، چونکە تێڕوانینی 
ئەرێنی زیادەڕەو دەشێت 

تووشی خەیاڵپاڵویت بکات.

هەمووئۆرگانەکانیلەشلەکاردەکەون،بەدڵێشەوە.

خێراترین شەمەندەفەر لە جیهاندا!

»ماجلیف« شەمەندەفەرێکی یابانیە، لە ڕووی 
خێراییەوە، لە جیهاندا یەکەمە، چونکە دەتوانێت 

بە خێراییەک بڕوات، کە دەگاتە ٣٧٤ میل لە 
سەعاتێکدا. ئەم شەمەندەفەرە هێڵی ئاسنین 
بەکارناهێنێ، بەڵکو هێزێکی موگناتیسی، کە 
وا لە »ماجلیف« دەکات نزیکەی چوار ئینج 

لەسەر ڕووی زەوییەوە بەرزبێتەوە، ئەمەش 
مانای جووڵەیەکە بەدەر لە هێزی ڕاکێشان.

یابانیەکان هیوادارن ساڵی ٢٠٢٧ ئەم ئامێرە 
لەنێوان هەردوو
شاری تۆکیۆ و

ناجویا-دا بخەنە
گەڕ کە ماوەی
نێوانیان ٢١٨
میلە و تەنیا 

بە ٤٠ خولەک
  دەیبڕێت

ماسیەک بەسەر وشکانیدا دەڕوات!

    پێدەچێت ئەم ماسییە
ئوسترالیە وەک 

ماسییەکانی تر بێت،
بەاڵم خاوەنی توانایەکی
بێوێنەیە، چونکە هەر کە

دەگاتە سەر وشکانی مەترسی بۆ
باڵندەکان دروستدەکات، چونکە توانای بازدانی 

هەیە لەناو ئاوەوە بۆ کەناری ڕووبارەکە و 
مانەوە لەسەر وشکانی بۆ ماوەی زیاتر لە 

شەش ڕۆژ، لەبەر توانای
شیکردنەوەی ئۆکسجین

لە هەوادا. مەترسیی
ئەم ماسییەش بۆ
باڵندە ئەوەیە لە
قوڕگی باڵندەدا
گیردەخوات و
    دەیکوژێت.
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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.

بارستایی
خۆر

یەکێک لە سەیروسەمەرەکانی 
کۆمەڵەی خۆرمان ئەوەیە

کە بارستایی هەموو هەسارەو 
مانگەکانی پێکەوە ١٪ی کۆمەڵەکە 
پێکدەهێنێ، لە کاتێکدا بارستایی 
خۆر بە تەنیا ٩٩٪ی بارستایی 

کۆمەڵەی خۆر پێکدەهێنێ!

ئوتێلی
قووڵ

زیوەوە، کە ١٤٥مەتر لەژێر زەوییەوەیە!لە سوێدە و دەکەوێتە ناو کانێکی کانزای بەاڵم سەیرترینیان ژووری ئوتێلێکەئوتێلی سەیر لە دنیادا هەیە،

دایناسۆڕڕنۆکی

دەگەیشتە ٩١سم!ڕنۆکێک بوو، کە درێژییەکەیمارمێلکەی داسدار خاوەنیئەو دایناسۆڕەی پێی دەوترێدەدۆزرێنەوە، بێکۆتایین.کە لەالیەن زانایانەوەسەیروسەمەرەکانی دایناسۆڕ،

کەوتنەخوارەوەی
بەردەئەستێرە

هەندێک پێیانوایە کەوتنە 
خوارەوەی  بەردە ئەستێرە 

تەنیا لە فیلمی خەیاڵی زانستیدا 
ڕوودەدات. لە ڕاستیدا لەسەر 

ڕووی زەوی نزیکەی ١٧٠چاڵی 
قووڵ هەن، کە ئەنجامی کەوتنە 

خوارەوەی بەردە ئەستێرە 
دروست بوون.!
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شەمەندەفەری
سویسری

ەوتووە ئەوانەی زۆرترین 
بەپێی سەرژمێرێک دەرک

ەندەفەر دەکەن میللەتی سویسرایە، 
گەشت بە شەم

کە سااڵنە ١٤٠٠میل گەشت دەکەن!

تاقە
ئاژەڵ!

گشت ئاژەڵەکانی سەر وشکایی
تووشی نەخۆشیی دەردە سەگ

دەبن، جگە لە کەمتیار، 
کە بەرگریی لەشی بەرامبەر

بەو نەخۆشییە بەهێزە!

زمانە
لەناوچووەکان

ژمارەی ژمانەکانی جیهان زۆرە،

لەگەڵ ئەوەشدا زانایان

ۆ ئەوە دەکەن،
ئاماژە ب

نزیکەی ٤٠٠ زمان لە جیهاندا

لەناوچوون و 

کەس قسەیان پێ ناکات.
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دۆگاڵسی ورچ
ئارەزووی لە باوەشە!

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

ئەمە دەنگی باوێشكی بەچكە ورچێكی قاوەیی گەورە لە قواڵیی ئەشكەوتەكانەوە گەیشتە گوێ .لە بەیانییەكی جوانی بەهاریدا، دەنگی باوێشكێكی 
بوو بە ناوی دۆگالس.

  دۆگالس لە ژێر لێوەوە وتی:
- چەندە ئارەزووم لە باوەشكردنە!

دۆگالس جلە خەوەكانی داکەند، 

مووەكانی شانە كرد،

ملپێچەكەی كردە ملی و ڕۆیشت
بە شوێن كەسێكدا بگەڕێت، 

كە بتوانێت باوەشی پێدا بكات.
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دۆگالس لەبەرخۆیەوە وتی: »وا بزانم 
لەباوەشگرتنی شتێكی گەورە زۆر باشە.«

بەرەو گەورەترین شتێك، كە بەرچاوی 
كەوت، ڕۆیشت و باوەشی توندی پیا كرد.

هەستێكی باشی نەبوو.

ئۆو! دۆگالس بەرەو دواوە 
دەڕوات.

ئەوە كەمێك
قورس بوو!

دۆگالس لەبەر 
خۆیەوە وتی:

- لەوانەیە باوەش 
پیاكردنی شتێكی 
بەرز باشتر بێت.«
چوو بۆ بەرزترین 

دارێك كە بەرچاوی 
كەوت.

ئەو خوارەوەی 
درەختەكەی 

لەباوەش گرت.

دواتر 
ناوەندەكەی.

دواتر بەرزترین 
شوێنی درەختەكە.

بەاڵم حەزی پێی نەبوو، قەدی درەختەكە
ڕەق و زبر بوو.

باوەشپیاكردنی شتێكی نەرمونیانە.«دۆگالس بە خۆی وت: »باشترین باوەش، 

بەرەو الی كۆمەڵە 
گەاڵیەك ڕۆیشت.

دۆگالس گەاڵكانی كردە باوەش،
بەاڵم هەستی بە شتێكی سەرسوڕهێنەر كرد.

گەاڵكان دەلەرزین و دەجوواڵنەوە.
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مەڕەكان بە خێرایی دووركەوتنەوە و وتیان:
- ئێمە بە هیچ شێوەیەك كاتمان نییە.

دۆگالس دەستەكانی كردەوە و هەوڵی دا 
بە نەرمونیانی ئەوان لەباوەش بگرێت،

بەاڵم لنگەفرتێیان بوو و بە هیچ شێوەیەك 
ئارەزووی ئەو لەباوەشگرتنەیان نەبوو.

دۆگالس هاواری كرد:
- وەرنە باوەشم!

دۆگالس بە 
نائومێدیەوە وتی:

- بۆچی هیچ 
كەس باوەشم

پیا ناكات؟

كوندەپەپووی 
ژیر وتی:

- ئەگەر حەزم 
لەباوەشگرتن 
بێت، هەر لێرە 

لەسەر درەختەكە 
دەنیشمەوە و...

دۆگالس خۆی هەڵدا و خۆی 
 گەیاندە نزیك كوندەپەپووەكەو
  وتی: »بهێڵە تاقی بكەمەوە!«

بەاڵم هەر زوو تێگەیشت 
كە تووشی 

دەردەسەر بووە.

كوندەپەپووەکە 
بە توڕەییەوە وتی:

-خەریكە چ كارێك
    دەكەیت؟«

دۆگالس بە 
بێزارییەوە وتی:

- تەنها حەزم لە 
باوەشگرتنە. لەونەیە 
لەو خوارەوە یەكێك 

بدۆزمەوە.« دەستی كەوتە 
سەر شتێكی نەرم و گوێی 

    درێژ و ئەوی گرت.

دۆگالس دەم و پۆزەی دا لە كلكە 
نەرمەكەی كەروێشكەكەوە.

كەروێشك هاواری كرد: »ببورە!
من بخەرەوە سەر زەوی!«

پێكوتەیگوێرەكە
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دۆگالس وتی: »باشترین باوەشی دنیا 
ماڵی ئەو كەسەیە كە شەیداتە.«

خۆی سپارد بە گەورەترین، گەرمترین و 
میهرەبانترین باوەشێك كە دەیناسی.

دۆگالس وتی: »من ئارەزووم لە باوەشگرتنە، 
بەاڵم لە هیچ شوێنێك نایدۆزمەوە.«

كەروێشك بە میهرەبانییەوە 
وتی: »ئۆو، تێدەگەم،

لەگەڵم وەرە.«

كەورێشك دۆگالسی لەگەڵ خۆی 
برد. ئەوان ڕۆیشتن و ڕۆیشتن تا 

لە كۆتاییدا گەیشتنە

ئەشكەوتێكی تاریك، 
كە بوونەوەرێكی خەواڵوو 

تێیدا باوێشكی دەدا.

دۆگالس لەناو ئەشكەوتەكەدا كەوتە سەماكردن،
ئەو كاتەی ئەو بوونەوەرەی ناسیەوە، 

خۆشترین هەستی دنیا 
كەوتە ناو دڵیەوە.

دۆگالس پرسی: »دەتوانم بێمە باوەشت؟«
بەوپەڕی خێرایی بەرەو الی ئەو ڕۆیشت. 

دایكی بوو!.
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چیرۆکی
دایە

بەستەنیبەفری
نووسینی:بگانەمرادینیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا

           خاتوو كەروێشك میوانی بانگهێشت كردبوو. هەموو خواردنە 
خۆشەكانی ئامادە كردبوو. یەكەمین میوان كە هات، دایە گەورە بوو. 

دایە گەورە وتی: »ساڵو، جەژنت پیرۆز بێت.«
خاتوو كەروێشك بە سەرسوڕمانەوە پرسی: »مەگەر جەژن هاتووە؟«

دایە گەورە وتی: »بەڵێ  جەژن هاتووە. لە خوارەوەی كێوەكە گوڵەكان هاتوونەتە دەرەوە.«
خاتوو كەروێشك وتی: »بەاڵم لەوێ  هێشتا پڕە لە بەفر.«

خاتوو كەروێشك چووە چێشتخانەكە، بیری كردەوە »بریا شیرینیم دروست بكردایە.
میوانی جەژن بە بێ  شیرینی نابێت.«

دواتر لە پەنجەرەكەوە بەفرەكانی بینی و وتی: »تێگەیشتم، بەستەنی بەفری دروست دەكەم.«
ئەو كاتە قاپەكانی پڕكرد لە بەفر و كردیە ناو سینیەكەوە تا هەموو میوانەكان دێن.

پەپوولەیەك هاتە ژوورەوە و بەسەر قاپەكاندا سووڕایەوە وتی:
- ئاهـ چ بەستەنیەكی بێ  ڕەنگ و بۆنە. بەستەنی جەژن بەم شێوەیە نابێت.

پەپوولەكە ڕۆیشتە خوارووی كێوەكە و هاوڕێكانی ئاگاداركردەوە. پەپوولەكان هەر دانەیەكیان 
یەك پەڕە گوڵیان هێنا و خستیانە سەر بەستەنییەكان. كە بۆنی گوڵ باڵوبووەوە، هەنگەكان هاتن.

لە بەستەنیەكەیان خوارد و وتیان: »چ بەستەنیەكی بێتامە! تامی ئاو دەدات! بەستەنی جەژن 
بەم شێوەیە نابێت.«

ڕۆیشتن هەنگوینیان هێنا و كردیان بەسەر بەستەنیەكان دا. 
میوانەكان هاتن. خاتوو كەروێشك هاتە چێشتخانەكە. بەستەنیەكانی بینی. هەنگ و پەپوولەكانیشی 

بینی. هەموو شتێك تێگەیشت. ئەوانی بانگهێشتی ژوورەكە كرد و بەستەنیەكانی هێنا. 
     هەموان بەستەنیان خوارد و وتیان:  »بەهـ بەهـ چ بەستەنیەكی بۆنخۆش و خۆشتامە! 

             جەژنتان پیرۆز بێت.«
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ئەودێوەیگەرمایبوو

چیرۆکی
باوکە

دەنگەکان
نووسینی:مزگانمشتاقنیگاری:سۆڵمازجوشقانیلەفارسییەوە:ئارینهیوا

بۆقێك، ئەو كاتەی ئاوی سارد دەخواتەوە، دەنگی دڵی بەم شێوەیە دەبێت:
قووووولووووپ،قووووولوپ.

بۆقەكان زۆر حەزیان لەم دەنگەیە.
مارمێلكێك، ئەو كاتەی مێشوولەیەك ڕاو دەكات، دەنگی دڵی بەم شێوەیە دەبێت:

دیالااااااام،دیالااااام
مێشوولەكان زۆر حەزیان لەم دەنگەیە.

فیلێك، ئەو كاتەی بە لووتە درێژەكەی ئاو دەكات بە ئاژەڵەكانی تردا، پێدەكەنێت،
دەنگی دڵی بەم شێوەیە دەبێت:

هاالااااایهاالااااااای
من، كە بە بیستنی ئەم دەنگە پێكەنینم دێت، تۆ چی؟

ئەو كاتەی بوكێكی دەریایی دەنكۆڵە بچووكەكانی ئاو دەتەقێنێت،
دەنگی دڵی بەم شێوەیە دەبێت:

پووووووفپووووووووف
من بە بیستنی ئەم دەنگە دەمم ئاو دەكات.

ئەو كاتەی تۆ دەتەوێت تەنیا خۆت خواردنە خۆشەكانت هەبێت،
دەنگی دڵت بەم شێوەیە دەبێت:
الم......بام......چام......تام

ئەو كاتەی تۆ یارمەتی ئەوانیتر دەدەیت،
دەنگی دڵت وەك دەنگی دایكتی لێ  دێت، بەم شێوەیە:

تەپتەپتەپ،
زۆر خۆشم دەوێیت.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتی بەردەکان
بڕیار:ڕۆبۆتەکەم،ئیمڕۆلەسەرڕێگەی
گەڕانەوەملەقوتابخانەئەمبەردەم

ڕۆبۆتەکە:ئەمبەردەجوانوبینیەوە،هێنامەوەتازیاترئاشنابمپێی.
سەرنجڕاکێشە.

بڕیار:ڕۆبۆتەکەم،بەردبەشێکەلە
وشکانییزەوی،باشتێکلەسەریبخوێنینەوە.

ڕۆبۆتەکە:ئایلەو
بەردانە،چەند

جوانن.تێیاندا
هەیەئاڵتوونییەو
ئەوانیتریش
وەنەوشەیین.

بڕیار:ڕۆبۆتەکەم،بەردەکانهەمەجۆرن،
هەندێکلەسەرزەوینوهەندێکیشلەژێر

زەویدان.بەشێکیانبچووکنوبەشەکەیتریش
گەورە،هەروەهاڕەنگیشیانجیاوازە.

ڕۆبۆتەکە:ئایاهەموو
جۆرەکانبەهەمانشیوە

دروستدەبن؟

بڕیار:بێگوماننا،سێجۆریجیاوازیبەرد
هەیە،ئەوەشبەپێیشێوازیدروستبوونیان:

ئاگرینونیشتوووگۆڕاو.

گۆڕاونیشتووئاگرین
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ڕۆبۆتەکە:ئەم
بەردەنانە

سوودیانهەیە؟

بڕیار:بەردەکانپڕنلەکانزاکانیوەک
ئاسنومسوئەلەمەنیۆموبەڕێگەی

جیاوازلەبەردەکاندەردەهێنرێن.ئێمەئەو
کانزایانەبەکاردەهێنینبۆدروستکردنیزۆر
شت،وەکئوتومبیل،فڕۆکە،کەرەستەکانی

ژیانیڕۆژانەوخشڵیجۆربەجۆر.

ڕۆبۆتەکە:کەواتە
ئەمبەردەهەڵدەگرم،
لەوانەیەئاڵتونیان

زیویتێدابێت.

بڕیار:لەناوچە
شاخاوییەکانخەڵک
خانووەکانیانلە
بەردەکاندروست
دەکەن،چونکە

بەهێزوخۆڕاگرن.

ڕۆبۆتەکە:بنیاتنانیخانوولەبەرد
بیرۆکەیەکئباشەوخانووەکەبەهێزو
بەرگەگردەبێت.لەباخچەکەمانبەرد

هەیە؟

بڕیار:گوڵوڕووەکەکانلەسەربەردناڕوێن،
چونکەڕەقوبەهێزن،بەڵکولەناوخاکدا
دەڕۆێن،بۆیەجوتیارەکانکێڵگەکانیانلە

بەردپاکدەکەنەوە.

بڕیار:ئەوزانستەیلەبەردەکاندەکۆڵێتەوەزەویناسییە)جیۆلۆجیا(،
کەزانستێکەبایەخبەزەویوبەردەکانوپێکهاتەکانیاندەدات.
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حیکایەتێک X وەاڵمێک
فرۆشی

گوڵ

ەپرسێت:
یەکێکد

دووکانی
حەزملە

فرۆشیە،
گوڵ

ژگاریتان
ئامۆ

منچییە؟
بۆ

ئێمە یارمەتیت دەدەین چۆن کارەکان 
ڕێک بخەیت، لە کاتی کڕینی گوڵەکانەوە 

تا ڕێکخستنیان لە دووکانەکەدا و 
ئینجا فرۆشتنیان.

گوڵ وەک کااڵکانی تر نییە، کە گرانترینیان باشترینە،
بەڵکو هەرزانەکانیان ئاسانترن بۆ چاندن و پاراستن. 

پێمانوایە بە گوڵێکی هەرزانبەها دەست پێ بکەین.

کاتی کڕینی گوڵە 
جۆربەجۆرەکان وریابە 
باش و گەشاوە بن و 

زەردنەبووبن.

شوێنی گونجاو بۆ شەتڵەکان هەڵبژێرە، 
چونکە هەندێک ڕووەک لە دەرەوە 

دەڕوێن، ئەوانیتریش لە شوێنی داخراودا 
دەڕوێن و گەشەدەکەن.

٥ هەزار٢ هەزار

هەندێک پەیین و دەبەی ئاوپرژێن 
بکڕە و بزانە کەی سەردەمی 

هەر گوڵێکە. ١٨



پێویستە بایەخ بە الیەنی 
جوانکاریی دووکانەکەت 

بدەیت و بە هەندێک 
گوڵی جوان بیڕازێنیتەوە.

دەبێت ڕووەکەکان لە 
کارەبا دووربخەیتەوە، 
چونکە ئاو و کارەبا!!!

ئەگەر دەتەوێت پڕۆژەکەت 
سەرکەوتوو بێت، لەیادت بێ 
گوڵەکان لە شوێنی سەالمەت 

بپارێزیت.

ئاااااااا
واووووووو

چونکە زۆرجار گوڵدانی
گوڵەکان درزدەبەن و لقەکانیان
لەبەر هۆکاری جیاواز دەشکێن.

زۆربەی گوڵەکان پێویستیان بەوەیە
لە ناوچەی ڕووناک و نزیک تیشکی

خۆر دابنرێن و بە ئاوی پاک 
ئاوبدرێن و پەیینی پێویستیان 

بۆ بەکاربهێنرێت.
نیگەران مەبە لە ڕێڕەوی کارەکەدا 

فێری هەموو ئەوانە دەبیت..

١٩بەپرسیارێکیسەرنجڕاکێشبۆحیکایەتێکدەوڵەمەندمانبکە.



ڕایا و دوا ئەژدیها
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ماڵی کواال

 لە ئوسترالیایە.

گەاڵی درەختی ئەكالیپتۆسە

خواردنی کواال

ئەندازەی کواال

 بە قەدەر منداڵێكی یەك ساڵەیە.

كاتێككەبێچووەكواالیەكدێتەدنیاوە،
بەئەندازەییەكورچیپالستیكیدەبێت.

هەناسەیكواالبۆنیشەربەتیگژوگیایلێدێت،
چونكەگەاڵكانیئەكالیپتۆسدەخوات.

بێچووەكواالئەوكاتەیكەمێكگەورەبوو،
وەكتۆپەڵەلۆكەلەپشتیدایكیەوەسواردەبێت.

ئەم كواالیە لەگەڵ بێچووەكەیدایە.

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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كواالی بچووك ماندوو بوو، خەوی دەهات، چووە سەر درەخت و تا بەیانی الالالی كرد.
چونكە كواالكان ڕۆژی 18 كاژێر دەخەون یان پشوو دەدەن.

بەیانی كواالی بچووك بە بۆنێكی خۆش لە خەو بێداربووەوە.

گەاڵ بۆنخۆشەكانی ئەكالیپتۆسی بینی. زۆر خۆشحاڵ بوو.

چونكە كواالكان شەیدای خواردنی گەاڵی ئەكالیپتۆسن.
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چونكە كواالكان، ئەو كاتەی زۆر بچووكن، لەناو توورەكەیەك لە سكی دایكیاندا دەمێننەوە.بەاڵم دایكی وتی: »بگەڕێوە بۆ توورەكەكەت! تۆ هێشتا زۆر بچكۆلەیت.خوشكە زۆر بچووكەكەی كواال وتی: »منیش دەمەوێت بچم لەگەڵ ئەوان یاری بكەم!«

لەناكاو گوێی لە دەنگەدەنگێك بوو.

چواردانە هاوڕێی خۆی بینی هاتبوون، بۆ یاری بازهەڵدان بۆ درەختەكان،

چونكە بێچووە كواالكان ئەو كاتەی كە دەبنە 9 مانگ،

دەتوانن لە درەختێكەوە خۆیان هەڵبدەن بۆ درەختێكی تر.

تۆش ئارەزووت دەكرد وەك كواالكان 
2٥لەم درەخت بۆ ئەو درەخت خۆت هەڵبدایە؟



هاوڕێ لە کاتی گونجاودا
لەعەرەبییەوە:باوکیهاژین

کەمێکی تر لێرەوە
تێدەپەڕن، سوپڕایزێکی ترسناکم 

بۆ ئامادەکردوون.

با کەمێک ئاو بخۆینەوە، 
بەاڵم وریای گەنگەرەکە 

بن، چونکە هەمیشە 
بێزارمان دەکات.

من لێرەم هاوڕێیان، 
کێ بەرگەی هێرشەکانم 

دەگرێت؟

خێرابکەن هەڵبێن،
بەردمان تێدەگرێت.

وا لێم دایت
کەروێشکەکە.

منیش لێت دەدەم و
تۆڵەی خۆمت لێ دەکەمەوە.

ئەگەر ئازان
ڕابکەن بە دوامدا و بمگرن.

دایکە فریامکەوە،
دەیانەوێت لێم بدەن.
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واز لە کوڕەکەم
بهێنن، نەکەن ئازاری 

بدەن.

هەموو ڕۆژێک ئازارمان دەدات،
ئینجا هانا بۆ دایکی دەبات.

دەبێت چارەیەک
بدۆزینەوە.

کاتێک دەیبینم
خۆم لە 

قاوغەکەمدا 
دەشارمەوە.

تەنیا بە فێڵێک دەکرێت 
سنوور بۆ کارە 
خراپەکانی دابنرێت.

نا من نایەم،
بەرگەی ئازاری بەردێکی تر

ناگرم.

بیرۆکەیەکم
هەیە، خۆمان 

لەپشت گردەکە 
دەشارینەوەو بەردێکی 
زۆر کۆدەکەینەوە و 
کەروێشکە بچکۆلە 
دەنێرین بۆ الی 

کەنگەرە 
بچکۆلەکە.

ورەت
کەروێشکە بچکۆلەکە لە ڕووبارەکە بەررزبێ

نزیکبێتەوە بۆ ئاوخواردنەوە، کاتێک 
کەنگەرەکە هات بۆ الی یەکسەر 

ڕابکات بۆ الی خۆمان.
ئەو کاتە بچکۆلەکەم 

کەنگەرەکە دواتدەکەوێ و لە 
دایکی دووردەکەوێتەوە.

ئەوساکەش
ئێمە بە بەرد پێشوازی 

لێ دەکەین.

ئای چەند بیرۆکەیەکی جوانە، 
من ئامادەم و

دڵنیام پێم ڕاناگات.
هە هە هە هە هە...

ڕۆژی دواتر

بەردی
تەواوتان کۆکردوەتە؟ 
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بەردەکە بگرنە
دەوروبەری و پیایدا نەکێشن،

تا ئازاری پێ نەگات.

باشە، نابێت
ئێمە وەک ئەو 

بین.

کەنگەرەکە!
وا من لێرەم،

ئەگەر ئازایت بمگرە.

ئێستا بەردێکت
تێدەگرم.

دەبێت دەستوبرد
ڕابکەم.

ها ها.. ناتوانیت
پێم بگەیتەوە

ڕانەکەیت
وا هاتم.

ئەمە دەرفەتە گونجاوەکەیە.
ئێستا کەنگەرەکە ڕاودەکەم و

ژەمێک خواردنی خۆش
بەدەست دەهێنم.
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ئەی هاوار، فریامکەوە!
دایکە لەکوێیت؟

ئێستا دەتگرم
ئەی کەنگەرە

بەتامەکە!

دەی با فریای
کەنگەری هاوڕێمان

 بکەوین

اای...
ئاااا

دەی ی ی.

ها بیگرە
ئەی فێڵباز...

ئەم دانەیەش
بگرە و واز لە

هاوڕێکەمان بهێنە.

ئاااای،
دەبێت بە زووترین کات
هەڵبێم، بەردی زۆریان

پێیە

چۆنی هاوڕێکەمان،
سەالمەت و بێ زیانیت؟

داوای لێبووردن دەکەم،
من هەڵسوکەوتم باش نەبوو

لەگەڵ ئێوە.

بەخێربێی
بۆ ناومان هاوڕێ.

سوپاستان دەکەم
هاوڕێکانم.

ئێستا تۆ هیچ
مەترسییەکت لەسەر

نییە.
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پارەیەك زیاد بوو، كە ئارەزووی دەكرد شتێكی زۆر زۆر گەورە بكڕێت. پارەكە ڕۆژێك سواری 
با بوو و چووە سەر هەورەكان. ڕێگایەكی سپی لێ  بوو، ڕێگایەكەی گرت و ڕۆیشت تا گەیشتە 

كۆشكی دێوەكان. چەند دانە دێوی زۆر زۆر بۆگەن لەناو كۆشكەكەدا دانیشتبوون پێكەوە نان بێنە و 
كەباب ببە یارییان دەكرد. لەبەرخۆیەوە وتی: »ئاها. ئەمانە باشن. ئەمانە زۆر زۆر گەورەن.

یەكێك لەمانە دەكڕم و لەگەڵ خۆم دەیبەمەوە.

پارەودێو
نووسینی:محەمەدڕەزاشەمسنیگاری:گڵنارسەروەتیانلەفارسییەوە:ئارینهیوا
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دواتر نیوەی خۆی دا و گەورەترین و بۆگەنترین دێوی كڕی و لەگەڵ خۆی هێنایەوە خوارەوە بۆ 
سەر زەوی. دێوەكە، كە مرۆڤەكانی بینی، وتی: »ئای گیان! مرۆڤ.« و شوێنیان كەوت.
مرۆڤەكان لە ترسا دەستیان كرد بە ڕاكردن. نیوە پارەكە پرسی: »بۆچی ڕادەكەن؟«

منداڵێك وەاڵمی دایەوە: »چونكە ئەوە دێوە. هەموومان دەخوات. 
دەبێت ڕابكەین، ئەگەر ڕانەكەین لەتوپەت دەبین.«

نیوە پارە وتی: »ئێستا دەبێت چی بكەم؟«
منداڵەكە وتی: »دەبێت بڕۆیت ڕاوچی دێوەكان بكڕیت، تا ڕاوی بكات و بیباتەوە شوێنی خۆی.

نیوە پارە ڕۆیشت نیوەی نیوەكەی دا و یەك ڕاوچی كڕی.
ڕاوچی دێوەكەی ڕاوكرد و بردییەوە شوێنی خۆی.

نیوەی نیوەی پارەكەش ڕۆیشت یەك شتی بچووك بكڕێت. یەك شتی زۆر زۆر بچووك.
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پێكوتەیگوێرەكە
لەفارسییەوە:هیوا

دایك و كوڕێك پێكەوە دەژیان. دایكەكە 
كاری دەكرد و كوڕەكەی دەسوڕایەوە. 
ڕۆژێك دایكی بانگی كوڕەكەی كرد و 
وتی: »كوڕەكەم كاتی ئەوە هاتووە كە

                         تۆش بڕۆیت كارێك
                            بكەیت.«

كوڕەكە وەاڵمیدایەوە: »ئای خودایە كار لە كوێ  بوو؟«  دایكی وتی: »من بۆت دەدۆزمەوە.«
دایكەكە گەڕا و لە دووكانێكی چەرەسفرۆشی كاری بۆ كوڕەكەی دۆزییەوە. بەیانی زوو دایك و كوڕ كەوتنە ڕێ  و 
چوونە سەر كار. دوای نیوەڕۆ دایكە گەڕایەوە، بینی گڵۆپەكانی ڕووناكە و كوڕەكەی لە ناوەڕاستی ژوورەكەدا لێی 

ڕاكشاوە و گوڵەبەڕۆژە دەخوات. پرسی: »بۆچی وا زوو گەڕایتەوە؟ چەرەسفرۆشیەكە بوو بە چی؟« كوڕەكە ئاهێكی 
هەڵكێشا و وتی: »ئای داد و بێداد/ گوڵەبەڕۆژە بۆنی لێ دەهات/ بە كەڵكی من نەهات/ منیش بۆنم دێ / وازم لەو هێنا/ 

بادەمێكم خوارد/ كرامە دەرەوە.«
دایكی بینی، كە كوڕەكەی زۆر سكەڕۆیە و كاركردن لە دووكانی چەرەسات و ڕستۆرانت بەكەڵكی ئەو نایەت. ئەوی 

ناردە دووكانی خەیاتی و كاری بۆ دۆزییەوە. بەیانی هەردووكیان چوونە سەر كار،  بەاڵم كاتێك دایكی گەڕایەوە
        بینی كوڕەكەی چەند جلوبەرگێكی كورت و كوێری لەبەركردووە. لەبەردەم ئاوێنە وەستاوە و فیكە لێ  دەدات.
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پرسی: »كوڕم كاری بەرگدروو چۆن بوو؟« كوڕەكە ئاهێكی هەڵكێشا و وتی: »خەیات دڵمی شكاند/ هەرچی جلی 
دووری/ بە من نەفرۆشرا/ منیش خۆم دووریم!/ خۆشم پۆشیم/ بەرگدروو لێی دام/ دواتر بێكاری كردم.«

دایكی دیسانەوە كەوتەوە ڕێ  و ئەم جارە لە گوڵفرۆشییەك كاری بۆ كوڕەكەی دۆزییەوە، بەاڵم بەیانی كاتێك 
گەڕایەوە بینی كوڕەكەی لەناو یەك دنیا گوڵدا دانیشتووە! تووڕە بوو و هاواری كرد: »لێرە چی دەكەیت؟ كارەكەت 
چی بەسەر هات؟«  كوڕە وەاڵمی دایەوە: »گوڵفرۆشی خراپ/ سەیارەیەك گوڵی هێنا/ هیچی نەدا بە من! من گوڵم 

هەڵگرت/ بەسەر یەكدا دام/ دام لە قۆڵم/ دام لە پانتۆڵەكەم/ دام لە یەخەم/ دام لە بیجامەكەم/ دام لە مووەكانم/
لە پشتی گوێم/ گوڵفرۆش بینی/ زۆر پێم پێكەنی/ گوێی ڕاكێشام/ دەری كردم.«

دایكی تا بەیانی بیری كردەوە و هاتوچۆی کرد. بەیانی زوو ڕۆیشتە دەرەوە و كاتێك كە گەڕایەوە وتی:
- یەك كاری گونجاوم بۆ دۆزیوویتەوە.

ئەو كاتە كوڕەكەی بردە الی پزیشكی بەیتەری. دوای نیوەڕۆ كە گەڕایەوە بینی گڵۆپەكان كوژاوەتەوە و لەبەر 
خۆیەوە وتی: »پێدەچێت ئەم جارە كوڕەكەم لەسەر كارە.« ماوەیەك تێپەڕی. كوڕەكەی بە شەلەشەل و ناڵەناڵ لە 
ڕێ  دەڕۆیشت. دایكی پرسی: »زۆر باشە ئەمڕۆ چی بوو؟« كوڕەكە وتی: »پزیشك هات/ دەرزی دا لە هەموویان/

چووە باخەكە و دەرزی دا لە گوێدرێژ/ چووە تەویلە/دەرزی دا لە فیل/ چووە قەفەس و دەرزی دا لە مەیموون/
دەرزی دا لە بەرخ/ بە ئارامی لێی دا. دای لە مراوی/ بە ئارامی لێی دا/ دای لە هەموویان/ نەیدا لە من!/ من دەرزیم 

لە خۆم دا/ دام لە قۆڵم/ دام لە سمتم/ دام لە قاچم/ پزیشك كە بینی سەرەتا پێكەنی/ دواتر هاواری كرد:/ كوڕەكە لە 
كوێی؟/ ئەوەندە ئازایت/ لە بەیانیەوە ئیتر/ تۆ لەگەڵ ئێمەدایت.«

كوڕەكە ئەمانەی وت، دواتر بە شەلەشەل چووە ژوورەكەی خۆی و دەرگاكەی داخست. 
دایكی پرسی: »چی دەكەیت؟« 

كوڕەكە وتی: »دكتۆر چەند كتێبێكی داومەتێ  تا بیخوێنمەوە و 
تاقیكردنەوەی لەسەر بكەم. دەمەوێت ببمە شاگردیان.«

دایكی پێكەنی و لەبەرخۆیەوە وتی: »جێی سەرسوڕمانە، 
بەاڵم وا دیارە ئەم كوڕە تەمبەڵەی من بۆ ئەوەی بچێتە 

سەر كار پێویستی بە دەررزییەكی گوێرەكە بێت!«
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بەرنامەڕێژیی

ئەرێنی
گۆی 

گفتو

گفتوگۆی ئەرێنی لەنێوان تۆ و ئەوانیتردا
کاریگەریی زۆرە لەسەر کەسایەتیت.

وەرە با بزانین گفتوگۆی ئەرێنی چییە:

ڕووداوییەکەم:
کاتێک سەرکەوتوونابیت لە چارەسەرکردنی بابەتێکی بیرکاری،

یان وانەیەکی خوێندندا، چی بە مێشکتدا دێت، ئایا بۆ نموونە
بە خۆت دەڵێیت:

١. من گەمژەم و هەرگیز سەرکەوتوونابم، چونکە بێتوانام. 
یان دەڵییت:

٢. گرفت نییە، کەسێک دەدۆزمەوە یارمەتیم بدات و بە کۆششی زیاتر باش دەبم.
نموونەی یەکەم گفتوگۆی نەرێنیە، بەاڵم نموونەی دووەم گفتوگۆی ئەرێنیە.

مێشک

هاتوودا
مارەیدا

لەژ

دەکەین.
زیباوەڕ

باسیهێ

ڕووداویدووەم:
کاتێک لەگەڵ هاوڕێیەکت دەمەقاڵێت دەبێت، بۆ نموونە

بە خۆت دەڵێیت:
   ١. دەبوایە جنێوی پێ بدەم و بقیژێنم بە سەریدا و

      لێی بدەم.
     یان دەڵێیت:

      ٢. ئەوە کێشەیەکی گەورە بوو، بەاڵم چارەسەری
         ئەستەم نییە. جارێکی تر خۆم لەم گرفتە

         بەدووردەگرم و دووبارەی ناکەمەوە.

نموونەی یەکەم گفتوگۆی 
نەرێنیە، بەاڵم نموونەی 
دووەم گفتوگۆی ئەرێنیە.
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سەالمەتی 
ئینتەرنێت

دەرفەتەکانی 
بەکارهێنانی ئینتەرنێت

هەڵمەت کوڕێکی شاری هەولێرە و
هەمیشە دەرفەتی ئەوەی نییە ئینتەرنێت

بەکاربهێنێت، بەاڵم کاتێک گونجاو دەبێت 
بەکاری دەهێنێت و ئەم تێبینیانە دەربارەی 

بەکارهێنانی دەخاتە بەردەستمان:

یەکەم: مافی خۆتە ئینتەرنێت بەکاربهێنی و سوود لە
هەموو ئەو دەرفەتانە وەربگریت کە دنیای دیجیتاڵ لە 

بوارە جۆربەجۆرەکاندا دەیخاتە بەردەستت.

دووەم: دەتوانیت لەسە ئینتەرنێت یاری بکەیت، کە زۆر و
هەمەجۆرن، بەاڵم پێویستە هەڵبژاردنی یارییەکان لەژێر 

چاودێریی دایک و باوکدا بێت، تا گونجاوبن بۆ تەمەنت و 
ئاستی خوێندنەکەت.

لەگەڵ هەڵمەت

سێیەم: دەشێت لەسەر ئینتەرنێت ڕووبەڕووی هەندێک 
گرفتی بێزارکەر ببیتەوە، یان چەند وێنە و دیمەنێک ببینیت کە 
تووشی ترس و شڵەژانت بکەن، هانا بۆ کەسێکی گەورە ببە 

تا یارمەتیدەرت بێت و ئامۆژگاری و ڕوونکردنەوەی پێویست 
بخاتە بەردەستت.

چوارەم: کەسوکار و دۆست و هاوڕێیان لەسەر ئینتەرنێتن، 
بەاڵم کەسانی نەناس و بێزارکەر و بەدخوش ئینتەرنێت 
بەکاردەهێنن و لەوانەیە تەشقەڵەت پێ بکەن و بیانەوێت 

ئازارت بدەن. بۆیە وریابە و کاتی هەر پێشهاتێکی 
٣٥نەخوازراو دایک و باوکت ئاگاداربکەرەوە.



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.

زانیارییەکانی زانیار

کاتەکانی خۆت ڕێکبخە
ڕێکخستنی کاتەکانی خۆت و ڕاییکردنی کارەکانت

یارمەتیدەرە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی باشتر
لە خوێندندا و ناچارنابیت کاتی تاقیکردنەوەکان
ماندووبیت و کۆششی زۆر بکەیت بۆ دەرچوون.

ئەوەندەی پێویستە نان بخۆ
ئەوەندەی لەشت پێویستی پێیەتی نان بخۆ، 
چونکە زۆر خواردن دەبێتە هۆی قەڵەوبوون،

کە زیانی زۆری بۆ تەندروستیت دەبێت،
لەوانە نەخۆشی شەکرە، بەرزیی پەستانی خوێن،

نەخۆشیی دڵ و چەندین نەخۆشی تر.

باش بخەوە
هەوڵبدە بەردەوام زوو بخەوە تا زوو بێداربیتەوە.

زوو خەوتن و زوو بێداربوونەوە سوودیان زۆرە، لەوانە:
بەهێزبوونی بەرگریی لەش، باش کارکردنی مێشک،

بەهێزبوونی توانای بیرکردنەوە و وردبوونەوە.

٣٦



ئەژدیهایبەدەستی خۆم
دەموچاوی
بە خەندە

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

کاغەزی ڕەنگاوڕەنگ، مقەست و چیلکەی دار.

کاغەزێکیزەردلەسەر
شێوەیبازنەیەکدەبڕین

بەمەرجێکهێندەیدەموچاو
بێت.

شێوازیدەموچاوێکی
میهرەبانیدەمبەخەندەی

لەسەردەکێشین.

لەسەرکاغەزێکیسوور
دوودڵیبچووکدەکێشینو
دەیانبڕین،ئینجادەیان

نووسێنینبەشوێنیچاوەکانەوە.

دەمیبەخەندەوە
لەسەرکاغەزێکیقاوەیی
دەکێشینودەینووسێنین
بەشوێنیدەمەوە.

چیلکەیەکیداردەنووسێنین
بەخواریدەموچاوەکەوە،
بۆبەدەستەوەگرتن.

ئێستادەموچاویبەخەندە
ئامادەیە،بیگرەبەدەموچاوتەوەو
لەگەڵهاوڕێیانتبەدەموچاوی

جیاوازەوەیاریبکەن.
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چۆن بگەینە الی دەنکە خورماکان؟
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 

٣٩



چیرۆک بەبێ وتە

کۆتایی ٤٠


