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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ئەو شتانە چین 
کە حەزدەکەیت فێریان بیت؟

زانست گەنجینەیەکە و نەخشەکەی بەدەست تۆوەیە.
خاڵی هەنگاونان بە خۆت دەست پێ دەکات،
پرسیار، تێڕامان، بیرکردنەوە و بەدواداچوون

یارمەتیدەرن بۆ زانین و فێربوون.
خاڵی کۆتایی لەسەر نەخشەکە بوونی نییە،

ڕامەوەستە، گرنگترین شتیش ئەوەیە
چێژ لە فێربوون ببینی و بەردەوام بیت.

چۆن فێریان دەبیت؟
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ده گێڕنه وه  كه  كوڕێكى گوندنشین خوێندنى قۆناغى ئاماده یى ته واو كرد و بیرى له  پسپۆڕى 
سه ركه وتن و لێهاتوویى ده كرده وه . 

ئامۆژگاریى  ده یانویست  كه   كاتێ  بوون.  ساده   زۆر  و  نه خوێنده وار  كوڕه كه   باوكى  و  دایك 
كوڕه كه یان بكه ن، له  وه اڵمدا پێى ده وتن: »ئێوه  ساده ن و سه ر له  كاروبارى خوێندن و زانكۆ 

ده رناكه ن، ئیتر چۆن ده توانن ئامۆژگاریى من بكه ن؟«
كوڕه كه  ڕێگه ى به  دایك و باوكى نەدە دا بۆ ڕاوێژ و ئامۆژگارى و چوو له ناو ئه و كتێبانه دا گه ڕا، 

كه  نزیك بوون له  هه ست و نه ستى خۆیه وه . 
كوڕه  منداڵه كه  كتێبه كانى فه لسه فه ى خوێنده وه، ئه م كاره ش بۆ ئه و زۆر سه خت و دژوار بوو، 
وێڕاى ئه وه  ڕوویكرده  خوێندنه وه ى كتێبى جوگرافیا، به اڵم هه ر زوو له و كتێبه ش ماندوو بوو،  
هه وڵی دا بۆ مێژوو و ئه ده بیات، به اڵم له هه موو بابه ته كاندا گرفتى بۆ دروست ده بوو، تا وای 

لێهات بارودۆخى خراپتر و قورستر بوو، هه ستى به  نائومێدییه كى زۆر كرد.
ڕۆژێك دایكى لێى نزیكبووه وه  و وتى: 

- سه یرى ئه و پارچه  قوماشه  بكه ، من ناتوانم ده رزى بخه مه  ناو قوماشه كه وه ، چونكه  ده رزییه كه  
ده شكێ!«

لەعەرەبییەوەده رزى و بیر
سەرهەنگعەبدولڕەحمان
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كوڕه كه  وتى: »ئه م پارچه  قوماشه  پێویستى به  ده رزییه كى 
گه وره تر هه یه .«

دایكى پێكه نى و وتى: »ده رزى وه كو ویست و 
ئاره زووه، سه ركه وتنیش وه كو پارچه  

قوماشه كه یه ، بهێڵه  ده رزییه كه ت گه وره تر بێت، 
تا سه ركه وتوو بیت، كوڕه كه م.«

كوڕه  به  قسه كانى دایكى هه ستى به  ئارامى كرد. باوه شى به  دایكیدا كرد و به ره و 
بچووكى  هه ر شوێنێك چاڵێكى  له   بوو  پێ  پاچێكى  باوكى  له وێ  كێڵگه كه  چوو. 
هه ڵده كه ند. كوڕه كه  سه رى سوڕمابوو، هه ر بۆیه  پرسى: »باوكه  گیان، بۆچى به م 

جۆره  هه ڵی ده كه نى؟« 
باوكى وه اڵمیدایه وه : »بۆ بیر ده گه ڕێم، بۆیه  وا هه ڵیده كه نم.« 

كوڕه كه  وتى: »بۆ ئه وه ى بگه یت به  بیر، ده بێت یه ك شوێن هه ڵبكه نى.«
تا  پێكه نى و وتى: »به  هه مان شێوه ، سه ركه وتنیش وه كو بیرێكى سافه   باوكى 

بتوانیت له  یه ك شوێن هه ڵی بكه نیت.«
له   گوێى  ئه وه   وێڕاى  بوو،  باوكى سه رسام  و  دایك  ئه قڵى ساده ى  له   كوڕه كه  
ئامۆژگارییه كانیان گرت، پسپۆڕیی وه رگرت و له  خوێندن و ژیان سه ركه وتووبوو. 

                   له و رۆژه وه  ئیتر كوڕه كه  نه یوت، دایك و باوكم ساده ن، 
                         به ڵكو گوێ له  داناییه ك ده گرێت، كه  له  قوتابخانه  مه زنتره ، 

                                  ئه ویش قوتابخانه ى ژیانه .
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گوڵدانی
زانین وریابە

بە سکی ناشتا
مۆز مەخۆ!

بەرزبوونەوەی خێرای ڕێژەی سکی ناشتا دەبێتە هۆی خواردنی سەرلەبەیانیان بە شەکری زۆری تێدایە و مۆز یەکێکە لەو میوانەی خووە دەدەن و دەڵێن هۆشداری دەربارەی ئەم پسپۆڕی بواری تەندروستی پێ دەبەخشێت، بەاڵم زۆر چونکە پێیان وایە وزەیان بەیانیان مۆز بخۆن، زۆر کەس بەپەرۆشن 
تر هەیە بۆ چاالکیەکانی.ڕۆژدا پێویستی بە خۆراکی لە کاتێکدا لەش لەو ساتەی کلوکۆز لە لەشدا، 

لەعەرەبییەوە
خونچە
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لەعەرەبییەوە
لەهەرباخێکخونچە

گوڵێک

فیل
بە لێهاتوویەکی 

بێوێنە
مەلەدەکات!

دووپشک
ئەگەر بە ئاگر گەمارۆ بدرێت 

بە خۆیەوە دەدات و 
دەمرێت.

ئەگەرچی فیل کێشی 
زۆرە، بەاڵم وەک شیردەرەکانی دیکە 
لێهاتوانە مەلە دەکات، چونکە توانای 
جوواڵندنی قاچەکانی یارمەتیدەرە 
بۆ ئەوەی بە خێرایی مەلە بکات، 

کەتەیی لەشی یاریدەدەرە بۆ ئەوەی 
سەرئاو بکەوێت، هەروەها لمۆزی 

وەک بۆری بەکاردەهێنێت 
بۆ هەناسەدان 

لەژێر ئاودا.

وەرزشی بەکۆمەڵ
باشترە!

وەرزشکردنی بەردەوام گرنگە بۆ تەندروستیی

لەشی مرۆڤ و وا باشترە بە کۆمەڵ بکرێت،

بە تایبەتی لەگەڵ هاوڕێ یان هاوەاڵندا..

لێکۆڵینەوەیەکی نوێی ئەمریکی جەختی 

لەسەر ئەمە کردووەتەوە و دەریخستووە 

ئەوانەی بەکۆمەڵ وەرزش دەکەن ماوەی زیاتر 

٧لەوانە دەبڕن کە بە تەنیا دەیکەن.



ڕەچەڵەکی
شتەکان

گڵـــۆپ
چرای زەیت

ئاگر
خۆر یەکەمین سەرچاوەی ڕووناکیە 

کە مرۆڤ پێی ئاشنابووە، بەاڵم لەبەر 
داهاتنی تاریکی دوای خۆرئاوابوون و 

ئاگرکەوتنەوە ئەنجامی هەورەبرووسکە 
وێڵبووە بەدوای سەرچاوەی تری ڕووناکیدا، 
ئەنجامی لێکخشاندنی بەردەکان ئاگری 
دەستکەوتووە و بۆ ڕووناکی سوودی لێ 
وەرگرتووە، دواتریش چرای سەرەتایی 

دروستکردووە.

 چرایەک 
لە فەخفوری 
سەدەی ١٢ 

لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست.

بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار جۆرەکانی
 چراکان و ئەو کەرەستانەی لێی

   دروستدەکرێن زۆربوون، لە بری
         ڕۆنی ئاژەڵ زەیتی زەیتون

          بۆ داگیرسانی چراکان
         بەکارهێنراوە. چرای زەیت
         تا کۆتایی سەدەی هەژدە

        بەرباڵوترین جۆری چراکان 
       بوو و ڕووناکیی دەستکرد

       تەنیا ١٥٠ ساڵە بەکاردەهێنرێت.

»کیرۆسین«
شلەمەنیەکە ئەنجامی سووتانی 
خەڵوز بەبێ هەوا دروست دەبێت.

کاتی داگیرسانی کیرۆسین گڕێکی زەرد 
دروست دەبێت کە بۆ چراکان بەکاردەهێنرێت. 

ئەمەش لەالیەن زانا )ئیبراهام گیسنەر(ەوە 
لە ناوەڕاستی سەدەی ١٩دا داهێنراوە.

 چرایەک 
لە بڕۆنز

سەردەمی ڕۆمان
سەدەی یەکەمی

زایینی.
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شلەمەنیەکە ئەنجامی سووتانی 
خەڵوز بەبێ هەوا دروست دەبێت.

کاتی داگیرسانی کیرۆسین گڕێکی زەرد 
دروست دەبێت کە بۆ چراکان بەکاردەهێنرێت. 

ئەمەش لەالیەن زانا )ئیبراهام گیسنەر(ەوە 
لە ناوەڕاستی سەدەی ١٩دا داهێنراوە.

 چرایەک 
لە مەڕمەڕ

لە گۆڕی »توت 
عنخ ئامون«دا 

لە میسڕ.

تۆماس ئەدیسۆن
زانای ئەمریکی )تۆماس ئەدیسۆن(

ساڵی ١٨٧٩ کڵۆپی کارەبایی نوێی داهێنا و 
جۆرێک تەلی تایبەتی لەناو تۆپێکی خاڵیکراو 

لە هەوا دانا، کاتێک کارەبای داگیرساندا 
تەلەکان داگیرسان و بۆ ماوەی ٤٠ سەعات 

بەردەوامبوو. دوای ئەوە گڵۆپی بازرگانی
                گەشەیکرد.

دۆزینەوەی کارەبا
مرۆڤ بەردەوامبوو لەسەر بەکارهێنانی مۆم و

چرای زەیت و کیرۆسین بۆ دەستەبەرکردنی
ڕووناکی تا کاتی دۆزینەوەی کارەبا ئەنجامی
کۆششی زۆر زانا، لەوانە )ئەلیساندرۆ ڤۆلتا(

کە یەکەمین پاتریی کارەبایی داهێنا.

کەوانەی کارەبایی
کیمیازانی ئینگلیز )همفری دیڤی( یەکەمین سەرچاوەی ڕووناکیی 

کارەبایی بەدەستهێنا، لە ڕێگەی پاترییەکەوە کە پێکهاتبوو 
لە دوو شیشی کاربۆنی گرێدراو بە تەزووی کارەباوە.

کاتی پێکگەیشتی هەردوو سەرەکە ڕووناکییەکی زۆر 
دروست دەبوو.

مسزینک
پردۆکەی خوێین

٩پاتریی ڤۆڵتا



بوندوقی 
ئەفسووناوی

نووسینی:کاترینوابتبۆفارسی:بهارکعضدی
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

)هیكوری( خەریك بوو شێوەی نمایش دەكرد بۆ 
)پیكان(، كە ئەم ڕووداوە سەیرە ڕووی دا! 
یەك بوندوقی قاوەیی درەوشاوە لەناكاو 

لە زەوی هاتە دەرەوە.

دەجوواڵیەوە و دەلەرزی 
هەر لەوێدا لەسەر ڕووی 

زەوییەكە مایەوە.
زۆر خۆش دەهاتە بەرچاو.

پیكان هاواری كرد: »هوررااااااا! ژەمی نیوەڕۆ!«
هیكوری ئەمەی بۆ زیاد كرد:
- هورااااا! نیوەڕۆ و ئێوارە«

پیكان وتی: »ئەم بوندوقە هی منە!«
هیكوری وتی: »هی منە!«

گوركن وتی: »ئەوە کێیە خەریكە دەنگەدەنگ دەكات؟«
تەواوی ئاژەڵەكان كۆبوونەوە تا بزانن چی ڕووی داوە. ١٠



پیكان هاواری كرد: »بوندوقی منە!«
هیكوری هاواری كرد: »هی منە، من یەكەم جار بینیم.«

- نا
- ئەرێ 

كەروێشكە بچووكەكە هاواری كرد: »گوێچكەی بپێچن!«
باگر وتی: »پێچانی گوێچكەی كێشەكە چارەسەرناكات!«

كەروێشكە بچووكەكە بە نائومێدییەوە وتی:
- زۆر باشە بدەن لە لووتی.

باگر وتی: »لێدان و پێچانمان 
نییە. پێشبڕكێیەك ساز دەكەین و 

بوندوق هی ئەو كەسەیە كە براوەی 
پێشبڕكێیەكە دەبێت.«

ژیژك وتی: »دەزانم. دڕكاویتر لە هەموان براوەتر دەبێ.«
راكۆن و هیكۆری وتیان: »بەاڵم تۆ لە هەموان دڕكاویتریت.«

ژیژك بە ئارامی وتی: »بەڵێ ! من براوە دەبم! 
من بوندوقەكە دەبەم.«

كەروێشكە بچووكەكە وتی: »جوانتر لە هەموان براوە 
دەبێت، من دەیبەم!«

گوركن وتی: »بەسە! پێشبڕكێیەك 
دەكەین. هەركەس یەكەم بێت،

بوندوقەكە هی ئەوەیە.«
هەموو بە خۆشحاڵییەوە هاواریان كرد:

»هورااااا! یەك پێشبڕكێ !«

ژیژك بە توندی خۆی لێدان و 
هەموویان كەوتنە سەر زەوی. 

گوركن بە دڵگرانیەوە وتی: 
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- ناچارین دووبارە دەست پێ بكەینەوە. 
ئەوانەی دڕكیان هەیە بەشداری 

پێشبڕكێیەكە ناكەن!

باڵندە ڕەشەكە دووبارە دەنگی لێوە هات، ئەوانیش 
دووبارە كەوتنەوە ڕێ . پیكان و هیكوری لە تەنیشت 

یەكترەوە بوون. پیكان سەركەوتوانە وتی:
- بوندوقی منە! من براوە دەبم!

هیكوری هاواریكرد: »نا! ئەوە هی منە! من براوەدەبم!«

ژیژك بە دڵشكانەوە 
دووركەوتەوە.

لەناكاو بوندوقەكە جووڵەیەكی كرد و پاشان لەژێر زەویدا 
دیارنەما. كەروێشكە بچووكەكە هاواری كرد: 

- ئەوە بوندوقێكی جادووییە.!
ژیژك، كە لە كونێكەوە سەیری ناو زەوییەكەی دەكرد، 

وتی: »بوندوقی جادوویی!«
مشك وتی: »گرەودەكەم تامەكەشی بە هەمان شێوە جادووییە.«

بوندوقەكە بە دروستی لە بەردەم مشكەكەدا دەركەوتەوە.
كەروێشكی بچووك هاواری كرد: »زووبە! بیگرە!«

تەواوی ئاژەڵەكان لەنێوان گوڵ و گژوگیایەكەدا بەمالوالدا 
ڕایان دەكرد. هەوڵیان دەدا بوندوقەكە بگرن.

ژیژك هاواری كرد: »گرتم!« بەاڵم بوندوق دیسانەوە دیارنەما.
مشك مڕەیەكی لێوە هات: »هەر لێرە بوو!«

لەناكاو گوركن وتی: »های! سەیر بكەن.«

ئەو ئاماژەی بۆ بوندوقی جادوویی كرد، كە لەبەردەم 

پێیەوە دەركەوتبوو. هەموویان بە پێ  دزە بەرەو الی 
بوندوقەكە ڕۆیشتن.
بوندوق جووڵەیەكی 

كرد و لەرزی.
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هەموان بە سەرسوڕمانەوە سەیریان دەكرد، 
بوندوقەكە هاواریكرد: »یارمەتی!«
كەروێشكە بچووك جیكەیەكی كرد:

- ئۆو! بوندوقی قسەكەر.
پیكان وتی: »تۆ بوندوقێكی قسەكەریت.«

پیكان و هیكوری چەمانەوە، بەهەرچی هێزیان هەبوو، 
هەوڵیان دەدا بوندوقەكە لەناو زەوییەكەوە بهێننە دەرەوە.

توێكڵی بوندوقەكە هاتە دەرەوە. پیكان و هیكوری 
پاشەوپاش ڕۆیشتن و كەوتنە سەر زەوی.

بە دروستی لە هەمان ئەو شوێنەی بوندوقەكە 
هاتبووە دەرەوە، مشكە كوێرە دەركەوت!

مشكە كوێرە خۆی ڕاتەكاند. لەسەر هەردوو قاچە 
بچووكەكەی وەستا و وتی: »سوپاس! وام دەزانی 
تا كۆتایی لەناو ئەو توێكڵی بوندوقەدا دەمێنمەوە.«

كەروێشكی بچووك توێكڵی 
بوندوقەكەی خستە سەر 

سەری و بە خۆشحاڵیەوە وتی:
- عەجیب كاڵوێكی باشە!

پیكان و هیكوری بە خەمبارییەوە 
وتیان: »زۆر بەتام دێتە بەرچاو.«

مشكە كوێرە جیكەیەكی كرد و 
لەناو زەویدا دیار نەما.

بەپێی پێویست بوندوق هەیە.«خۆشحاڵییەوە هاواریكرد: »بۆ هەمووتان لە هەوادا باڵوبوونەوە. مشكە كوێرە بە لەناكاو بوندوقە گەورە و درەوشاوەكان 

هیكوری هاواریكرد: »جادوو!«
                                              بوندوقەكان.                                  كرد بە خواردنی                                بە خۆشحاڵییەوە دەستیان                      - بوندوقی جادوویی!                    هەموویان هاواریان كرد: پیكان هاواریكرد: »جادوو!«
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چەندەقسە!
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

چیرۆکی
دایە

                      پاپیلۆ ڕۆژێك لەبەرخۆیەوە وتی: »بۆچی من هاوڕێیەكی هەمیشەییم نییە؟«
                     لەگەڵ قوڕقوڕی تەنیا یەك حەپە هاوڕێیەتیم هەیە.

                    لەگەڵ مراویش تەنها دوو تا سێ  حەپە.
                  لەگەڵ پشیلەیش كە هەمیشە شەڕمانە.

لەوانەیە وا باشتر بێت ئەم جارە لە جێی حەپەحەپكردن، گوێ  لە قسەكانیان بگرم.
پاپیلۆ ڕۆیشت بۆ الی قوڕقوڕی.

قوڕقوڕی، قوڕقوڕقوڕ شەڕی نێوان خۆی و براكەی بە پاپیلۆ وت.
هەر وتی و وتی.

پاپیلۆ ماندوو بوو و چووە الی مراوی.
مراوی كواك كواك كواك. لەوپەڕەی كە لێی بوو بووەوە و كەوتبووە ناو ئاو و ڕۆیشتبووە ناو ئاو، وتی.

هەر وتی و وتی.
پاپیلۆ ماندوو بوو و ڕۆیشتە الی پشیلە.

پشیلە میاو میاو میاو، لە كلكیەوە، كە لە ژێر بەردەكەدا گیری خوارد بوو، وتی. هەر وتی و وتی.
وتی و وتی و وتی.

پاپیلۆ زۆر ماندوو بوو. چەند دانە حەپەی كرد. گەڕایەوە ماڵەوە و لەبەر خۆیەوە وتی:
- ئۆو، ئەوانە چەندە قسە دەكەن! هەر ئەوە زۆر باشە كە هاوڕێی هەمیشەیی من نین.
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گوڵیسەرینۆشینئەودێوەیگەرمایبوو
لەفارسییەوە:ئارینهیوا

چیرۆکی
باوکە

بەیانی زوو، نۆشین پەپوولەیەكی دی. پەپوولەكە لەودیوی پەنجەرەكەوە چەسپابوو بە 
شووشەكەوە. هەوای دەرەوە سارد بوو. نۆشین پەنجەرەكەی كردەوە.
بە پەپوولەكەی وت: »ئەگەر ببیتە گوڵی سەرم، دەهێڵم بێیتە ژوورەوە!

پەپوولەكەش لەسەر قژەكانی نۆشین نیشتەوە و بووە گوڵی سەری.
نۆشین بە گووڵە سوورە قەشەنگەكەیەوە چووە قوتابخانە. گوڵی سەری ئەو لە هەموو گوڵە 

سوورەكانی تر جوانتر بوو.
كەم كەم بەهار هات. ڕۆژێك نۆشین بینی كە پەپوولەكەی لەسەر پەنجەرەكەیە و پەپوولەیەكی تریش 

لەودیوی پەنجەرەكەیە.
دایە گەورە وتی: »پەنجەرەكە بكەرەوە! هەوا گەرم بووە. پەپوولەكەش دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ سروشت!

نۆشین بە دڵگرانیەوە وتی: »نا! ئەو بڕیاری داوە كە هەمیشە گوڵی سەری من بێت!«
پەپوولەكە بە دڵگرانیەوە سەری بۆ خوارەوە شۆڕكردەوە. كاتێك نۆشین لە قوتابخانە گەڕایەوە، 

پەپوولەكەی نەدی. دایە گەورەی وتی: »زۆر خەمبار بوو. بردم بۆ الی هاوڕێكانی!
ئەو كاتە گوڵێكی سووری جوانی، كە كڕی بووی، خستیە سەر قژەی نۆشین.

گوڵە سەرەكە شێوەی پەپوولەیەكی هەبوو.
نۆشین بە گریانەوە وتی: »من گوڵە سەرەكەی خۆمم دەوێتەوە« و ڕۆیشت بۆ الی تەختە خەوەكەی.

بەیانی زوو ئەو كاتەی نۆشین خەبەری بووەوە لە خۆشحاڵیدا هاواری كرد.
پەنجەرەكە كرابووەوە و پەپوولەیەكی زۆر لە دەورووبەری بوون.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتی باران
بڕیار:ئیمڕۆباران
بەخوڕدەبارێت،
زۆردڵخۆشم.

ڕۆبۆتەکە:بۆچی
دڵخۆشی،خۆهەموو
شتێکتەڕدەبێت؟

بڕیار:قسەیوامەکە
ڕۆبۆتەکەم،باران
زۆربەسوودە.

ڕۆبۆتەکە:بارانچ
سوودێکیهەیەهاوڕێکەم؟

بڕیار:درەختەکان
ئاودەدات،ڕووبارەکان
پڕدەکات،گەرماکەم
دەکاتەوەوهەواپاک
دەکاتەوەلەپیسی.

ڕۆبۆتەکە:ئەیباران
چۆندروستدەبێت؟
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بڕیار:لەڕێگەیبەهەڵمبوونو
خەستبوونەوەیئاوەوە.

بڕیار:خۆرئاویڕووبارو
دەریاکانبەهەڵمدەکات،
هەورەکاندروستدەبن،

کاتێکئەوهەورانە
لەئاسمانبەرهەوای
سارددەکەون،خەست
دەبنەوەودەگۆڕێنبۆ
ئاوووەکباران
دێنەخوارەوە.

هەمانئەوشتەیلەمەنجەڵیچێشتخانەداڕوودەدات،
کاتێکئاویتیادادەکوڵێنیندەگۆڕێتبۆهەڵم،کەبەر
سەرقاپیمەنجەڵەکەدەکەوێتدەبێتبەدڵۆپیئاو.

ڕۆبۆتەکە:بەخێربێیباران،
کەواتەباسوپاسگوزاریزۆرحەزدەکەمبباریت.

بارانبارینبین.
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حیکایەتێک X وەاڵمێک

خڕەخڕ ئەو دەنگەیە کە ئەنجامی بەریەککەوتنی
شمشێرەکان بەر گوێمان دەکەوێت.

یەکێکدەپرسێت:
شەپۆلیسەربیستنچییەو
چۆنبەکاردەهێنرێتبۆ
پشکنینیپزیشکی؟ شەپۆلی سەر بیستن

کاتێک دوو شت بەریەکدەکەون شەپۆلی دەنگی
دروستدەکەن و گوێ دەزانێ سەرچاوەکەی چییە.

هەروەها دەتوانێت 
جۆری ئەو شتانە
دیاری بکات کە 
بەریەک دەکەون.
واتە گوێ ئەوە 
دەبینێ کە چاو 
ناتوانێت بیبینێ.

ئەوە چییە..!!
قۆڕەی سکت 

نیشانەی ئەوەیە 
کە برسیتە.

هەندێک باڵندە هەن چاویان 
کزە، بەاڵم خاوەنی بیستنێکی 
بەهێزن و بەهۆیەوە دەتوانن 

ڕێگەی خۆیان بدۆزنەوە.

شەپۆلی سەر بیستن، شەپۆلی ئەو دەنگەیە کە بە گوێی مرۆڤ 
نابیسترێ.. ئەم شەپۆلە دەڕوات و بەر شتێک دەکەوێت و دەگەڕێتەوە..
بەم جۆرە شەمشەمەکوێرە دەتوانێت شوێنی ئاستەنگەکان دیاریبکات.
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لە کۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا چەند زانایەکی ئەڵمانیا 
توانیان ئەمە بۆ دروستکردنی ئامێرێکی پزیشکی پیادەبکەن.

ئەو ئامێرە بە سەر 
بیستن )سۆنەر( ناونراو 
بەکارهێنرا بۆ بینینی 

ئۆرگانەکانی ناو لەشی 
مرۆڤ و ئەو خەوشیانەی 
تووشیان بووە. ئەویش بە 
ناردنی شەپۆلی دەنگەکەو 

وەرگرتنەوە ئاماژەکان.

پزیشک لەو ڕێگەیەوە نەخۆشی
دەستنیشان دەکات.

ئەم تەکنیکە تەنیا بۆ پشکنینی 
پزیشکی بەکارنایەت، بەڵکو 
پاپۆڕو کەشتیی ژێرئاویش 
لە کاتی لێخوڕینی شەوو 
کەشوهەوای تەماویدا 

بەکاری دەهێنن بۆ خۆپاراستن لە 
بەرکەوتنی بەرد و بەفر و تەنی 

ڕەق کە دەشێت 
بێنە سەر ڕێگەیان. 

فڕۆکەکانیش زۆر سوود لەم
تەکنینکە وەردەگرن و

بەبێ ئەوە فڕۆکەوان ناتوانێت
بە باشی کارەکانی فڕین

ئەنجام بدات.

دەبێت بۆ باش 
ڕاییکردنی کارەکەم
پلەبەرزکردنەوەم
پێ ببەخشرێت.
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لوکا
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ئاژەڵەماڵییەدڵخۆشەکان

لەئینگلیزییەوە:ئازادتەهاسەگ

1

2

3

4

5

سەگەكەت كۆمەاڵیەتی بكە
هەنگاوبەهەنگاوسەگەكەتبناسێنتە

بەكەسانینوێوژینگەینوێ،نیشاندانیان
بەكەسانوشوێنیجۆراوجۆریارمەتیاندەدات
تازیاترئاسوودەبنلەگەڵدنیایدەوروبەریان.

گونجاندنوبەكۆمەاڵیەتیكردنپرۆسەیەكیخاوە،
لەبەرئەوەداوایشتیزۆرلەسەگەكەتمەكە

هەموویلەیەككاتدا.

 سەگەكەت بخەسێنە          
هەمووساڵێكملیۆنەهاگیانلەبەری
ماڵیبەدەرزیبەزەییلەناودەبرێن

لەبەرزۆربوونیژمارەیان.
ئەگەرسەگەكەتنەخەساندبێت،
یانهێلكەدانیتنەبڕیبێت،
ئەواڕەنگەلەمكێشەیەدا

هاوبەشبیت.

 خواردن یان دەرمانی مرۆڤ 
مەدە بە سەگەكەت 

كەڵبەیسەگپێویستیبەخۆراكیزۆرجیاوازەلەگەڵ
هیمرۆڤدا،بۆیەپابەندبەبەپێدانیخواردنیسەگ،
تادڵنیابیتلەوەیخۆراكیتەندروستوباشیان

دراوەتێ،هەروەهاپێویستیانبەدەرمانوپێداویستی
پزیشكییتایبەتە،بۆیەهەرگیزوایدامەنێكەئەو
دەرمانوچارەسەرانەیبۆئێمەكاردەكەنوباشن،
بۆئەوانیشباشنوكاردەكەن.تەنهائەودەرمانانەبدە

بەسەگەكەتكەلەالیەنپزیشكیڤێتەنەرییەوە
نووسراوەن.زۆردەرمانیتایبەتبەمرۆڤ

دەتواننسەگەكەتبكوژنو
لەناویبەرن.

ڕاهێنان بە سەگەكەت بكە
ڕاهێنانیگوێڕایەڵیووانەیبەكۆمەاڵیەتیكردن
دەتوانێتیارمەتیدەربنبۆدڵنیابوونلەوەی
سەگەكەتبەشێوەیەكیباشهەڵسوكەوت
لەگەڵخێزانوئەندامانیكۆمەڵگادادەكات.
مەشقكردنپەیوەندیتۆوئاژەڵەماڵیەكەت
بەهێزدەكات.ئەگەردەتەوێتكاریگەریتهەبێت
لەسەرچۆنیەتیڕەفتاركردنیسەگەكەت،ئەوا:
-پاداشتیئەوڕەفتارانەبكەكەحەزتلێیانە.

-دڵنیابەلەوەیئەوڕەفتارانەی
حەزتلێیاننییەپاداشتنەكراون.

-سزایسەگەكەتمەدە.

مەشق بەسەگەكەت بكە 
سەگەكەتپێویستیبەمەشقیڕۆژانەیە،

بەمەبەستیمانەوەیانبەباشیوتەندروستی.
بەبێمەشقیگونجاووهاندانیهۆشی،

سەگەكەتبێزاردەبێتوكێشەیڕەفتارییزۆری
بۆپەیدادەبێت)وەككردنەوەوداخستنیزوو

زوویدەم،وەكئەوەیشتبجوێت،
وەڕینیلەڕادەبەدەر،بازدان،
چاالكییزۆرینائاسایی(.
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6

7

8

9

10

پەیوەندیکردن بە پزیشكەوە
ئەگەرگومانتكردئاژەڵەماڵیەكەتنەخۆشە،
ئەوایەكسەرپەیوەندیبەپزیشكیڤێتنەرییەوە
بكە،بۆپرسیاریکردنیتایبەتبەتەندروستی.
هەمیشەڕاوێژبەپزیشكیڤێتەنەریبكەو
دڵنیابەرەوەكەكوتانوڤاكسینپێدانی

سەگەكەتهەمیشەنوێیەو
دژەكرمبەڕێكوپێكی
بدەبەسەگەكەت!

 ناسنامەی گونجاو
پێویستەسەگەكەتهەمیشە
ملەوانکەیلەملدابێت،

لەگەڵناسنامەینوێوگونجاو،
كەناووناونیشانیخۆتو
ژمارەیتەلەفونەكەتی

تیادابێت.

ئاوی خاوێن
دڵنیابەلەوەیكەسەگەكەت
هەمیشەئاویتازەوخاوێنی
لەبەردەستدایەوهەوڵنادات
ئاوینادروستبخواتەوە.

چاودێری و ڕاكێشان 
بۆ ماوەی دوورودرێژ
كاتێكبڕیاردەدەیتسەگێكت

دەستبكەوێت،ئاژەڵێكیخۆشەویستتپێ
دەسپێردرێتكەبەخۆشەویستیەوەئاگاداری
بیتوبۆماوەی12-15ساڵیانزیاتر
چاودێریبكەیت.ئەمەمانایئەوەیە
هەمووكارێكیگونجاوئەنجامبدەیت

بۆپاراستنیسەگەكەتو
ئاگاداربوونی.

باخەكەت 
)گۆڕەپانەكەت(  

بپارێزە.

2٣



جیهانیسـامان 
وەرگێڕانی:ئازادتەها

سامان جیهانێكی تایبەت بە خۆی 
هەیە، كە تیایدا  گیانلەبەران و شتە 
نازیندووەكانیش دەدوێن. ئەو لەگەڵ 

دوو خوشكەكەیدا بە چەندین هەڵوێستی 
دەوڵەمەند بە پەند و ئامۆژگاریدا 

تێدەپەڕێت، كە پاڵەوانەكانی  شتانێكن 
بە بیری كەسدا نایەن.

سامان،یارمەتیمبدە
لەدانانیجلەكان
لەجلشۆرەكەدا.

جلشۆری قسەخۆش    

باشە

یەكچركە
بەیارمەتیت،منماندووم،
پێویستیمبەكەمێك

پشوودانە.

كێشەنییە..
پاشپشوودانەکەت
کارەکەبکە،باشە؟
ڕێكەوتین؟

ڕێكەوتین.باكەمێك
بچینەدەرەوەتاهەندێك
دیمەنیسەرسوڕهێنەری
خۆمتاننیشاندەم.

لە باخچەکە

ئێستا
کاتیخۆشیە!

ناوازەیە!

بڕگەییەكەمم،ڕۆیشتنە
لەسەرگوریس.هەناسەتان
دەوەستێتلەگاریگەریی

زۆریدیمەنمەكە.

دەڵێیسەیری
دیمەنێكیسێرك

دەكەم!

هێشتابڕگەیتر
ماوەكەزۆر
سەرسامتاندەکات.
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سوپڕایزی زیاتر

كامتان
دەیەوێتلەمیاریەدا
كێبڕكێملەگەڵدابكات؟

منهەوڵدەدەم.
ڕەنگەلێشیبەرمەوە.

نایابەسامان.ئەمڤیدۆیە
لەیوتیوبدادادەنێم،تاژمارەیەكی

زۆربینەربەدەستبهێنێ.

هاهاها...ناویدەنێم
كێبڕكێیسامانو

جلشۆرەکە.

كەوتمەناوناااااا
قوڕەوە.

هاهاها...بردمەوە
منپێشەنگم،
خەاڵتمدەوێت.

خەمتاننەبێت،بەخێراییجلەكانی
بۆدەشۆم،بەمەرجێكیەكهەفتە

پشوومبدەنێ!

خەاڵتیچی
دایكمسزایبراكەم
دەدات،بەهۆیئەو
قوڕەیبەرجلەكانی

كەوتووە.

ممم...
چاوەڕێیڕازیبوونم!

لەپشووەكەدا
چیدەكەیت؟

كەفەكەمدەكەمبە
دەریایەكپیایدادەڕۆمو

لەماڵەکەتان
دووردەكەومەوە

كەداوایشۆردنیزۆرم
لێدەکرێت!
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                                                                هەبوو نەبوو. حەمامێكی بچكۆلە هەبوو، كە 
                                                              لەناو بەرد و سەوزاییەكان مابوویەوە و كەس 

                                                                  ئەوی نەدەدی. تا ئەوەی ڕۆژێك بزنی گوێچكەدار 
                                                                 بە باعەباع هاتە پێشەوە و چاوی بە حەمامەكە 

                                                            كەوت.  بزنەكە بە خۆشحاڵییەوە وتی:
                                                  »باعباععەجیبحەمامێك      عەجیبحەمامێكیباشیت
ئاهایئاهایحەمامیمنموویپشتیمندەشۆیت؟«

                              حەمامەكە دەرگاكەی كردەوە و وتی:
                        »هەركەسبیەوێتنابێتدەبێتكەتەواوتەڕبێت

ڕاكەوبچۆرەژێردووشپێمبڵێكەخۆتتەڕكردووە؟«
                 بزن پۆزەی بردە ناو حەمامەكەوە، بەاڵم هەرچی زۆری كرد 

                    جەستەی نەچووە ناوییەوە.
                      حەمامەكە دەموچاو و ڕووخسار و ڕیشی بزنەكەی شۆرد.

                    بزنەكەش سەری هێنایە دەرەوە و بە باعەباع ڕۆیشت.
یەك مشت تۆوی گوڵ، كە چەسپابوو بە مووەكانیەوە، لە دەورووبەری 

               حەمامەكە باڵوبوونەوە.
          حەمامەكە سەیری ڕۆیشتنی بزنەكەی كرد و ئاهێكی گەورەی 
                  هەڵكێشا. هەڵمی گەرم لە دەر و دیواری سەقفەكەیەوە 

                    هاتە دەرەوە.
                 بەیانی پشیلەیەك، كە لە سەر زەوییەكە بە شوێن خۆراكدا 

           دەگەڕا هاتە الی حەمامەكە و بە خۆشحاڵییەوە بەرزبووەوە و وتی:
»بەهـبەهـعەجیبحەمامێكعەجیبحەمامێكیباشمدیتەوە
میاومیاوحەمامیمنمندەشوێتتاپاكدەبمەوە؟«

               حەمامەكە دەرگاكەی كردەوە و وتی:
هەركەسێككەبیەوێتنابێتدەبێتكەتەواوتەڕبێت

ڕاكەوخێراوەرەژێردووشبتشۆملەكلكەوەتاگوێ.«

حەمام
مێروولەیهەیە

لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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   پشیلەكە سوڕایەوە و كلكی كردە ناو حەمامەكەوە، بەاڵم هەرچی 
    زۆری لە خۆی كرد پاشماوەی جەستەی لە دەرگاكەوە نەچووە 

ناوەوە. حەمامەكە كلكی پشیلەكەی شۆرد.
                              پشیلەكەش كلكی بۆ جواڵندەوەو ڕۆیشت. 

                               یەك مشت ئاوی پرژاندە دەورووبەری 
                                         حەمامەكە. حەمامەكە ئاهێكی هەڵكێشا.
                                        دەرگاكەی داخست و بە خەمبارییەوە

                                              لێی خەوت.
                                             شەو ڕۆیشت و بەیانی هات.

                                            حەمامەكە هێشتا لە خەودا بوو،
                                            كە گوێی لە دەنگێك بوو.

»بەهـبەهـعەجیبحەمامێكە
عەجیبحەمامێكیباش....«

                                          
                                                                                                                          

                                                       حەمامەكە نە دەرگاكەی كردەوە و نە چاوەكانی. 
                                                             تەنیا ئاهێكی هەڵكێشاو وتی: »نە تۆ لەناو مندا شوێنێك بۆ

                                                         خۆت دەگریت.«
                                                            دەنگەكە وتی: »بۆچی شوێن بگرم. سەیركە.«
                                                         حەمامەكە الیەكی چاوەكانی بۆ كردەوە و بینی.

                                                     ئاهـ... یەك دنیا گوڵ لە دەورووبەری دەرهاتبوو، بەاڵم كەس
                                                        لەوێ  نەبوو. یەك جار گوڵەكان جواڵنەوە. یەك مێروولەی وردیلە

                                                          بە لفكە و سابوونەوە هاتە دەرەوە و پرسی:
                                                          - حەمامەكە، دەكرێت بڕۆمە ناوەوە و خۆم بشۆم؟

                                                            حەمامەكە وتی: »بە دڵنیاییەوە دەبێت.«
                                                            مێروولەكە دووبارە پرسی: »دەكرێت منداڵەكانم بهێنم؟«

                                                          حەمامەكە بە پێكەنینەوە وتی: »ڕاكە، بیانهێنە.«
                                                             مێروولەكە ڕایكرد و دەستی هەزار دانە منداڵەكانی گرت و 

                                                              هێنانیە ناو حەمامەكەوە. لەو كاتەوە حەمامەكە بوو 
                                                              بە حەمامی مێروولەكان. مێروولەكان دەهاتن، خۆیان

                                                            دەشۆرد. دواتر لەناو گوڵەكان كۆدەبوونەوە و
                                                              هەموویان بە یەكەوە گۆرانیان دەوت:

                                                          حەمام مێروولەی هەیە دەورووبەری خونچەی 
                                                          هەیە دانیشە و هەستە خەندەی هەیە دانیشە و......

                                                                 
                                                                                              كۆتایی
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                                                 پیاوێكی نهێنی جادوویی هەبوو، كاڵوەكەی
                                                 وەك دووكەڵكێش ڕەش بوو. وەك لوولەی

                                               هەڵمی ناوبۆش.
                                        لەناو كاڵوەكەیدا هەموو شتێك پەیدا دەبوو. ڕۆژێك 

                                     مێشێك لەسەر پۆپەی لووتی نیشتەوە و وتی:
                                      - ئەگەر بە ڕاست جادووگەریت و جادوو دەزانیت. 

                                         یەك كەروێشك لەناو كاڵوەكەتدا دەربهێنە،
                                      با پێ بكەنین؟«

                                  پیاوە نهێنیەكە دەستی خستە ناو كاڵوەكەی و وتی:
                             - كەروێشك... كەروێشك... ئاهای! وابزانم دۆزیمەوە... ئێستا 

                              گوێیەكانی دەگرم و....«
     بەاڵم ڕووداوێكی سەرسوڕهێنەر ڕووی دا. دەستی پیاوە نهێنییەكە تا شانی ڕۆیشتە 

     ناو كاڵوەكەوە.
      دواتر هەموو سەر و ورگ و لە كۆتایشدا هەردوو پێیەكانی چوونە ناو كاڵوەكەوە.

      پیاوە نهێنییەكە چووە ناو كاڵوەكەی و ونبوو.
   كاڵوەكە وەك یەك بیر قوڵ و تاریك و درێژ بوو. سەرەو خوار ڕۆیشت و چووە خوارەوە.

     شتێك مەچەك و دەستەكانی گرتبوو ڕایدەكێشا.
   پیاوە نهێنییەكە قیژاندی و چووە خوارەوە. تا ئەوەی لەوسەری كاڵوەكەوە، بازنەیەكی

     ڕووناكی بچووكی بینی.
    ئەوێ  سەرزەمینێكی پڕ لە بەفر بوو. ورچە جەمسەرییەكان لەسەر 

  بازنەكە دانیشتبوون، لە سەر سەهۆڵەكان  گوڵەبەڕۆژەیان 
دەخوارد. مەچەكی پیاوە نهێنییەكە بە دەستی كەروێشكێكی 

سپیی گەورەوە بوو. ورچە جەمسەرییەكان دەستیان بۆ 
كەروێشكەكە بەرزدەكردەوە و هەركامیان یەك گێزەریان بۆ فڕێدا و 
  ڕۆیشتن. پیاوە نهێنییەكە ددانەكانی لە سەرماندا تیلیك تیلیك دەیدا 

لە یەكتری و وتی: »تۆ... تۆ... كەر... كەر... كەروێشكیت؟«

پیاوەنهێنییە
جادووییەكە

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد
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كەروێشك وتی: »من كەروێشكی 
جادووگەرەكەم. ئێرەش كۆتاییە. تۆش لەناو كاڵوە 
جادووییەكەی مندا بوویت. من تۆم هێنایە دەرەوە.

هەر ئەوە.«
پیاوە نهێنییەكە وتی: »هەر ئەوە؟«

كەروێشك وتی: »دەستت بهێنەرە خوارەوە!«
قاقا پێكەنی.

پیاوە نهێنییەكە وتی: »منیش جادووگەرم.
دەستم خستە ناو كاڵوەكەم تا كەروێشكێك 
بهێنمە دەرەوە، بەاڵم تۆ منت ڕاكێشا بۆ ناو 

كاڵوەكە.«
كەروێشك وتی: »وااااا! مەگەر كاڵویش 

ئەوسەری هەیە؟ كاڵو یەك سەری هەیە 
كە كونە، یەك سەری تریش کە داخراوە.

وا دەزانیت من كەللە پوتم؟«

                 پیاوە نهێنییەكە وتی: »بە گیانی بەڕێز كەروێشك! بە گیانی 
 هەمان ئەو   كاڵوە و هەردوو گوێیەكانت. ئەوسەری كاڵوەكە كونە.

               باوەڕناكەیت وەرە ڕێبكەوین و ببینین. ئەگەر درۆم كرد 
               مرەبای گێزەرت پێ  دەدەم. باشە؟«

               كەروێشك هەر كە گوێی لە مرەبای گێزەر بوو،
              كەوتەڕێ . ئەوان دووبارە چوونەوە ناو كاڵوەكە و لە 
              ڕێیە تاریكەكەوە تێپەڕین. ڕووناكی سوور لەوبەری 

              كاڵوەكە بوو. كەروێشك و پیاوە نهێنییەكە لەناو كاڵوەكەوە 
              خۆیان هەڵدایە دەرەوە.

              مێشەكە، كە هێشتا لە هەمان شوێنی خۆی دانیشتبوو 
             دەستی برد بۆ پیاوە نهێنییەكە. ئێستا ئیتر باوەڕی كرد 

             كە لەناو كاڵوەكەی پیاوە نهێنییەكەدا هەموو شتێك 
             كە بتەوێت پەیدا دەبێت.

                       تەنانەت یەك كەروێشكی جادووگەریش!
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مراوی مراوی

ئۆز
كاتی كۆچكردن لە الی باڵندەكان واتای ئامادەكردن و خۆسازدانی  زۆر، بەاڵم یەكێك 
تەنافبازییەوە  و  گاڵتەكردن  و  یاریكردن  بە  كاتەكانی  )پینگ(  قازێک  پۆلە  ئەندامانی  لە 
بەسەردەبات، كە بووە هۆی هەرا و ئاژاوەی زۆر و گەیشتە ڕادەی جیابوونەوەی دوو 
بێچووە مراوی بچووك: )چا( و )چی(، لە مراوییەكانی تری پۆلەكە، كە وای لە )پینگ( 
سەركێشیەكی   سەرەتای  ئەوەش  خێزانەكانیان،  بۆ   گێڕانەوەیان  بۆ  بێت  ناچار  كرد 
ناوازەیە، كە پڕە لە وێستگە و هەڵوێستی پێكەنیناوی، بە هۆیەوە فێربوون خۆشەویستی 
برایانەی دوور لە هەر بەرژەوەندییەك چییە و دوو بێچووە مراوییە بچووكەكەش بۆیان 

دەركەوت بەختەوەرن بە بینینی )پینگ(  .

فلیم:
جۆری

وێنەی جواڵوی سێ ڕەهەند
ینی:

نووس
 سكۆت ئەتكنسۆن، تیجان وێست، كرستۆڤەر جینكینز 

مایش:
وەین

توما
کا

 ٢0ی نیسان ٢0١8 / 90 خولەك 
انی:

ەرهێن
د

كریستۆڤەر  جینكینز 
ڕەتی:

یبنە
زمان

ئینگلیزی
نانی:

هەمهێ
بەر

فیۆالچن، جای كۆلێنز
ۆدیۆ:

ست
ئەوپن ڕۆد فیلم

واندن:
ن

جەیم گافیگان، زیندایا، النس لیم، گریگ پرۆپس،
ناتاشا لیگرۆ، ڕێجی واتس.

لەعەرەبییەوە
ئازادتەها
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 ٢0ی نیسان ٢0١8 / 90 خولەك  سكۆت ئەتكنسۆن، تیجان وێست، كرستۆڤەر جینكینز 

پەیامی فلیم 
هاوڕێیەتیجۆرێكینایابە
لەجۆرەكانیخۆشەویستی،

هەروەهاخۆشەویستینێوانبراكانو
پەیوەندییهاوڕێیەتیلەنێوانیاندا.

)پینگ(فێرماندەكات،
كەخۆسازدانبۆشتەگرنگەكانو
بەخشینیكاتیتەواوپێیان
بۆئامادەكردن،دوورماندەخاتەوە

لەزۆرینەیكێشەكان.
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

وهرنبابخوێنینهوه
خوێندنه وه ى ڕۆژانه  تۆ ده كاته  خوێنه رێكى ئاست 
به رز و خاوه ن زانیاریى جیاواز و ڕۆشنبیرییه كى 

فره چه شن، وێڕاى ئه وه  ده توانیت به  خوێندنه وه  
بفڕیت و كۆمه ڵێك دنیاى دڵرفێن بناسیت.

وا باشتره  له  كاتى 
خوێندنه وه دا له  شوێنێك 

به  ته نیا دابنیشیت، 
چونكه  خوێندنه وه  

له  هه ر شوێنێك و كاتێكدا، 
له  ماڵ، له  باخ و پاسیشدا 

گونجاوه .

وا باشتره 
 له  سه ره تادا كتێبه  

ئاسانه كان هه ڵبژێریت، 
وه كو چیرۆكى كورت 

تا بێزارنه بیت.

وا باشتره  كه  رۆژانه  
به شێك له  كاته كانى 

خۆمان بۆ خوێندنه وه  
ته رخان بكه ین و 
ته نیا له گه ڵ كتێبدا 

دابنیشین.

وا باشتره  
كتێبه كان له  ڕووى 

چۆنیه تییه وه  هه ڵبژێرین، 
چونكه  ئه مه  وامان لێ 
ده كات به  تامه زرۆییه وه  

بخوێنینه وه  و 
به رده وام بین .

ده توانین كتێبه  
ئه لكترۆنییه كان 

هه ڵبگرین و له  كاته كانى 
ده ستبه تاڵیی خۆماندا 

به  ئاسانى 
بیان خوێنینه وه .
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ده توانین كتێبه  
ئه لكترۆنییه كان 

هه ڵبگرین و له  كاته كانى 
ده ستبه تاڵیی خۆماندا 

به  ئاسانى 
بیان خوێنینه وه .

سه ردانمان بۆ 
پێشانگاكانى كتێب 

وامان لێ ده كات زیاتر 
هۆگرى كتێب بین و

 باشترینه كان 
هه ڵبژێرین.

وه ك چۆن ڕۆژانه  
بۆ دابینكردنى وزه ى 

پێویست بۆ جه سته مان سوود 
له  خواردن و خواردنه وه  

وه رده گرین، به هه مان شێوه ش 
مێشكیشمان پێویستى به  
خۆراكى خۆیه تى، لەڕێی 

خوێندنه وه وە .

كاتێ ده خوێنینه وه  
وا باشتره  له  ده نگه ده نگ 

دووربكه وینه وه  و شوێنێكى 
ئارام هه ڵبژێرین 

كه  یارمه تى ته ركیز و 
چێژوه رگرتنمان 

بدات.

رۆژانه ، خوێندنه وه  
بكه  به  به شێك له  شته  
جێبایه خه كانى خۆت و 

هه ركاتێ له  خوێندنه وه ى 
كتێبێك بوویته وه  
پاداشتى خۆت بكه .

گرنگى به  
خوێندنه وه ى ئه و 
كتێبانه  بده  كه  
له  كتێبخانه كاندا 

پڕفرۆشن.
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تاقیکردنەوەی
ژیــری

نێرگز
گواڵڵە

بنەوشە
گوڵەمار
شەوبۆ

ژمارەی ونی
الی خوارەوە

چەندە؟

جوانی هەمەڕەنگ دەگرێت، چییە؟دەڕوێت و دەکرێت بشڕوێنرێت و گوڵی ڕووەکێکی کێوییە لە دەشت و چیاکان 

کام لەمانەی خوارەوە

مانگی ڕاپەڕینی خەڵکی

باشووری کوردستانە؟

ئایار

تەمموز
نیسان
ئازار
ئاب

لەم پیتانەی خوارەوە وشەی واتادار دروست بکە:
ن ی ر ش ی                   ز ۆ ن د ر

 ا ن هـ ژ ە                  ی ن ش خ ە ب
 ر د ێ و ئـ ا
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کام لەمانەی الی خوارەوە لەگەڵ

وشەکانی تر گونجاو نییە؟

مەریخ
هورمز

خۆر
نەبتۆن
زوحەل

دەڵێین »سەربڕینی گا«
و »........ ئاگر«

چوار ژمارەی یەک لە دوای

یەک کۆی هەموویان دەکاتە:

کامانەن؟

شارێکە لە کوردستان پێی 
دەوتری پایتەختی ڕۆشنبیری،

کامەیە؟

پیسی و میکرۆبەکان، چییە؟کارەکانی پاککردنەوەی خوێنە لە الی دەستە چەپی سک و یەکێک لە ئۆرگانێکی لەشی مرۆڤە دەکەوێتە 

جگەر
سی

سپڵ
گورچیلە

زراو
ئەنجامەکان چەندن؟

بە پێی ئەو ڕێژانە ئەم 
ژمارەیەی خوارەوە:

سنە           سلێمانی
مەهاباد       هەولێر

دهۆک
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم1٠جیاوازیلەنێوانیاندایە،ئایا
دەتوانیتبە5خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی 
ون
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

کاغەزی زەرد و قاوەیی، 
مقەست، لیم.

کاغەزەزنەردەکەبەو
شێوەیەلولدەکەینو
بەلیمقایمیدەکەین.

زەڕافە

لەسەرکاگەزێکی
تریزەردسەرو

دەموچاوی
زەڕافەیەک
دەنەخشێنین.

سەریزەڕافەکەدەبڕێنو
دەینووسێنینبەسەری
لوولەزەردەکەوە.
بەوشێوەیە

کاگەزەقاوەییەکە
بەشێوەیەکیهەڕەمەکی
پارچەپارچەدەکەینو
پارچەکاندەنووسێنین
بەلوولەزەردەکەوە.

ئێستازەڕافەکە
ئامادەیە

بۆیاریکردن.
لەیادتبێتکەبەکارهێنانیمقەست
پێویستیبەیارمەتییگەورەیەکە.
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به هره ی هونه ری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 

٣٩



تەندروستی و سووکەڵەییم
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