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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

ئەو شتانە چین 
کە بەختداریت بە 
بەدەستهێنانیاندا؟

بە دوای بەختدا وێڵ مەبە، بەڵکو بیخوڵقێنە، 

چونکە هەتاکو زیاتر هەوڵبدەیت و تێکۆشیت، 

بەخت زیاتر یاوەرت دەبێت.

کەواتە بە دەستی خۆت بەختی خۆت

دروست بکە و دڵنیابە ئاکامەکە

»بەختێکی سەرکەوتوو«

دەبێت.

٣



چۆن دەتوانم
ڕووناکبیر بم؟

لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان
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ئه مه  ئه و پرسیاره یە كه  هه موومان له  خۆمان كردووه  و ڕه نگه  هه ندێكیشمان بڵێین بابه ته كه  پێویستى به  
بیركردنه وه ى زۆر نییه ، چونكه  وه اڵمه كه ى زۆر ئاسانه . بۆ ئه وه ى ببیته  كه سێكى ڕووناکبیر 

به ر له  هه ر شتێك ده بێت خوێنه رێكى باش بیت. به  مه به ستى سوودوه رگرتن له  خوێندنه وه  و زیادكردنى 
زانیارییه كانت، به  وردبینیەوە  بخوێنه ره وه . كاتێك كتێبێك ده خوێنیته وه،  پێنووسێك بگره  به  ده سته وه  و 

ناونیشانه  سه ره كییه كانى كتێبه كه،  یاخود ئه و دێڕانه ى به الته وه  گرنگن، خه تیان به  ژێردا بهێنه  و 
كتێبه كه  ته واو بكه ، پاشان له گه ڵ هاوڕێكانتدا له و باره یه وه  گفتوگۆ بكه .

كتێبخانه  گشتییه كان و تۆڕى ئینته رنێت پڕن له  كتێب، له  بواره  جیاجیاكانى وه ك: ئه ده ب، هونه ر، 
زانست و...هتد. كه  له  ئێستادا زۆر به  ئاسانى ده توانین ده ستمان پێیان ڕابگات.

ئه گه ر ئێوه ى ئازیز، ڕاده ى هه وڵ و ماندووبوونى خوێنه ران له  كۆندا ده زانن و  تێده گه ن چه ند 
    ماندوو و هیالك بوون، چه ند ڕێگه ى سه خت و دووریان بڕیوه  بۆ ده ستخستنى زانست و زانیاری و كتێب،
ئه وكاته  ده بێت بلێین ئێمه  چه ند خۆشبه ختین، كه  ئه م هه موو زانسته  به بێ ماندووبوون دێته  به رده ستمان. 
ئه مه  وێڕاى ئه وه ى زۆربه مان به  گه نج و پیره وه  سوودمان له  هه ندێ كتێب وه رگرتووه  و زانیارییه كانیان 

له  مێشكماندا چه سپاون و به  درێژایى ڕۆژگار له  نه ستماندا ماونه ته وه ، سه ربارى ئه وه ى زانست و زانیارى 
وه رده گرین، به  درێژایى قۆناغه  جیاوازه كانى ته مه ن ڕه نگدانه وه شى له سه ر هه ڵسوكه وتمان ده بێت. 

ئه گه ر بمانه وێ كتێب له  باره ى په روه رده وه  بخوێنینه وه،  ئه وا پێویسته  كتێبه كانى جۆن دیوى بخوێنینه وه ، 
ئه گه ر حه زمان به  خوێندنه وه ى شیعرى شاعیرانى كالسیك هه بێت، ئه وا دیوانى نالى و سالم و كوردى 

له به رده ستن، ئه گه ر كتێبى فه لسه فه شمان بوێ، ئه وا كتێبه كانى كانت، دیكارت و...هتد بۆ خوێندنه وه  به رده ستن.
له هه ر بوارێك، كه  خۆمان پێمان خۆش بێت، ده توانین ده ستمان پێیان ڕا بگات، چونكه  هه موو زانیارییه كانى 

خۆمان له  سه رچاوه  سه ره كییه كانى ئه وانه وه ، واته  دایكى كتێب و شاكاره كانیان به ده ستهێناوه .
ڕووناکبیربوون چه ند جوانه ، چونكه  سه رچاوه كان هه میشه  له به رده ستن، 

ئه قڵ و مێشك كراوه ن و ئاره زووى خوێندنه وه  و زانست ده كه ن.
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گوڵدانی
زانین

لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

چەند وەرزشێک
کە مەترسی مردن 
کەم دەکەنەوە!بە هۆی دڵەوە 

ئەنجامدانی هەندێک جۆری وەرزش 
سوودی زۆری بۆ تەندروستیی گستی 
هەیە و ڕێگە لەوە دەگرێت مرۆڤ بە 
هۆی نەخۆشیی دڵەوە، یان ئەنجامی 

جەڵتەی دڵ کۆچی دوایی بکات. ئەمە  
ئەو سەرەنجامەیە کە لێکۆڵینەوەیەکی 

نوێ لە ئینگلستان و سکۆتلەندا پێی 
گەیشتووە و ٨٠٣٠٦ کەسی پەنجا 

ساڵی بەشدارییان تێدا کردووەو 
لە ماوەی نۆ ساڵدا ئەنجام دراوە. 

سەرەنجام دەرکەوتووە ڕێژەی مردن 
الی ئەوانەی تێنس دەکەن ٪٤٧ 

کەمترە و الی ئەوانەی مەلەدەکەن 
٪٢٨ کەمترە.

لێکۆڵینەوەیەکی 
نوێ هۆشداری 

دەربارەی لەناوچوونی 
پڵنگ دەدات!

پڵنگ بە خێراترین ئاژەڵە
شیردەرەکانی سەر زەوی دادەنرێت،

کە بە خێرایی ڕووی لە لەناوچوون کردووە.
ئەمە هۆشداریی لێکۆڵینەوەیەکی نوێیە

لە ئینگلستان، پاش بەدیکردنی کەمبوونەوەی
زۆری پڵنگەکان بەم دواییانە.

بەپێی تێڕوانینی زاناکان، تەنیا ٧١٠٠ پڵنگ
لە ژیاندا ماون و لە زیمبابۆی ژمارەیان
بە ڕێژەی ٨٥٪ کەمبووەتەوە، ئەوەش 

ئەنجامی چەند هۆکارێک، وەک
کوشتنیان بۆ گۆشت و

خورییەکەی.

   ئەقڵی
   تەندروست
   لە خەوتنی

   دروستەوەیە!
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لەعەرەبییەوە
خونچەمەحمود

ەر باخچەی 
لە ه

ڵێک
گو

نەهەنگی کووڕ زۆربەی کاتی خۆی لەژێر
 ئاودا بەسەردەبات و هەندێک جار بازدەداتە

      دەرەوەی ئاو بۆ ڕزگاربوون لە
            مشەخۆرەکانی سەر پێستی.

گوێرەکەی دەریای
کوڵکدار تاقە جۆری
گوێرەکەی دەریایە 
کە لە ئۆقیانووسی 
جەمسەر خاوەنی 

دوو گوێچکەیە.

شاماری
 ئەفریقی دەتوانێت 
بۆ ماوەی دوو ساڵ 

بەبێ خواردن 
بژی! 

ئەقڵی تەندروست لە جەستەی 

دروستەوە نییە، وەک لە پەندی 
پێشینانەوە هاتووە، بەڵکو لە

خەوتنی دروستەوەیە.

لێکۆڵینەوەیەکی زانستیی نوێ

جەختی لەسەر ئەوە کردووەتەوە

لە  منداڵ  بێبەشکردنی  کە 

بۆ  لەوە  زیاتری  زیانی  خەوتن 

لەوەوبەر  کە  دەبێ  مێشکیان 

بە  زیان  چونکە  زانراوە، 

مێشک  پشتەوەی  ناوچەکانی 

لە  بەرپرسیارە  کە  دەگەیەنێت 

پالندانان بۆ جووڵە و ڕێکخستنی 

بیرۆکەکان و بەدوای یەکهاتنیان. 

کە  دەریخستووە  لێکۆڵینەوەکە 

لەسەر  کاریگەریی  کەمخەوی 
پێگەیشتنی مێشک دەبێت.

   ئەقڵی
   تەندروست
   لە خەوتنی

   دروستەوەیە!

قەیرانی ئاو 
هەڕەشەیە بۆ 

داهاتووی مرۆڤایەتی!
هەموو  بۆ  سازگار  ئاوی  زۆری  بەکارهێنانی 
الیەنەکانی ژیانی مرۆڤ هەڕەشەیە بۆ سەر ئاوی 
ژێر زەوی. زانایان هۆشداری دەدەن کە لە داهاتوودا 
نزیکەی ١،٨ ملیار مرۆڤ دەکەونە بەر هەڕەشەی 
بێئاوی و دەریان خستووە کە هەندێک ناوچە زیاتر

وەک:  دەبنەوە،  مەترسیە  ئەو  ڕووبەڕووی 
باشووری  ئوسترالیا،  ئەرجەنتین،  هندستان، 
دۆڵی  لەوانەشە  ئەورووپا،)٢٠٤٠-٢٠٦٠(دا. 
)٢٠٣٠(کاندا  سااڵنی  لە  کالیفۆڕنیا  سەرەکیی 

دووچاری هەمان شت ببن و 
ئاوی هەندێک

ویالیەتی ئەمریکی لە
نێوان سااڵنی)٢٠٥٠ و
٢٠٧٠(دا وشک بکات. 
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ڕەچەڵەکی
شتەکان

پێنووس
PENCIL

دروست دەکران.نووسین لە دێرزەماندا لە کلکی وشترچونکە هەندێک لە کەرەستەکانی وەرگیراوە بە مانای کلکی کورت،وشەی )pencil( لە وشەیەکی التینییەوە

قورقوشم یان
گرافیک؟

خەڵک سااڵنێکی زۆر پێیان وابوو قورقووشم 
پێکهێنەری سەرەکیی پێنووسە، کەچی 

دەرکەوت کە گرافیکە )جۆرێکی کاربۆن(

جۆرەکانی
پێنووس

شیوەی بازنەیی کۆنترینە، بەاڵم زۆر ئاسان
لە دەست دەردەچوو، بۆیەی شێوەی شەش 
ڕوو دروستکرا کە ناوبانگی دەرکرد، ئینجا 

سێ ڕوو کە زیاتر بۆ منداڵ گونجاوە.

بلیۆن
پێنووس

سااڵنە
لە جیهاندا

بەرهەمدێت،
لەبەر ناوبانگ و

 ئاسان 
بەکارهێنانی.

ساڵی دۆزینەوەی بەردێک لە بەریتانیا کە 
بە قوڕقووشم دەچێت و ئاسەوارێکی ڕەش 
جێدەهێڵێ، بۆیە بەکارهێنرا بۆ دیاریکردنی 

خاوەندارێتی ئاژەاڵن.

ڕێژەی قووڕ 
زیاترە
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تا ڕێژەی 
گرافیک لە قوڕ 

زۆرتربێ تۆختر و 
نەرمتر دەبێت

ڕێژەی قووڕ 
زیاترە

ڕێژەی گرافیک 
زیاترە

ئەو ساڵەی گرافیک لە ئەڵمانیا بە توێژاڵێکی تەختە
دەورەدرا تا لە کاتی بەکارهێناندا نەشکێت،

کیلۆمەتر

تەمەنی
پێنووس

پێنووس دەتوانێت هێلێک
بە درێژیی ٥٦ کیلۆمەتر

بکێشێت.

ئەو ساڵەی
کۆنتیەی فەڕەنسی 

قوڕی کردە ناو 
هاڕدراوی گرافیکەوە و 
تێکەڵەکەی کردە ناو 
لوولەیەکی تەختەوەو 

شێوەی ئێستای 
پێنووسی داهێنا.

نیکۆالس
کۆنتیە
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ئەو دایناسوورەی 
حەزی لێ  بوو 

بگرمێنێت!
نووسینی:راسلپونتەربۆفارسی:بهارکعضدی

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

لەناو دارستانەكەدا، 
دایناسوورێك دەژیا 
كە ناوی)دینۆ( بوو.

هەموانی تووشی دەردەسەری دەكرد.دینۆ هەمیشە بە دەنگە ترسناكەکەی 

  كاتێک دینۆ ئارام ئارام بە تەواوی وەك  سپایك خەریك بوو توتڕكی لێ  دەكردەوە،
  پشیلە لێی نزیك بووەوە.

دینۆ گرمەیەكی بەرز و ترسناكی كرد!

سپایك لە جێی خۆی 
بەرزبووەوە و تەواوی 
تووتڕكەكانی لە زەوی 

باڵوبوونەوە.

سپایك هاواری كرد: »كارەكەت جێی پێكەنین 
نەبوو دینۆ. ئاوی تووتڕكەكان پەڕییە چاوم.«
دینۆ بە پێكەنینەوە وەاڵمی دایەوە: »چێژ لە 

نانی بەیانیت وەربگرە!«

»ئیتر كێ  بترسێنم؟ كێی تر جێی گاڵتەیە؟« ١٠



ئەو دایناسوورەی 
حەزی لێ  بوو 

بگرمێنێت!

كاتێك دینۆ گرماندی بەسەریدا، ڕاس لە كەناری ڕووبارەكە ڕاوی ماسیی دەكرد.
ڕاس بێچارە تڵپ كەوتە ناو ئاوەكەوە.

»چێژ لە ئاوەكە وەربگرە ڕاس! 
زوو وشك دەبیتەوە.«

ڕاس وەاڵمیدایەوە: 
»بە هیچ شێوەیەك 
جێی پێكەنین نییە 

دینۆ. وامزانی 
   هاوڕێی منیت.«

دینۆ ئالی بینی كە خەریك بوو 
هێلكەی دەبردەوە. دینۆ بە ئارامی لە 

پشتی ئالی خۆی شاردەوە.

هێلكەكانی ئالی بە هەوادا باڵوبوونەوە، دەنگی گرمەی بەرزی لێوە هات. 
كەوتنە سەر زەوی و شكان.

دینۆ پێكەنی: »تێكەڵەی هێلكەكان! 
هیچ كەس ناتوانێت ڕێ  لە گرمەكانم بگرێت.«

بەاڵم ئەو شەوە كاتێك دینۆ چوو بۆ 
خەوتن. هەستی بە قوڕگ ئێشە كرد. 

قوڕگی وشك و ترش بوو بوو. 
ڕۆژی دواتر دینۆ دووبارە سپایكی 

بینی. دیسانەوە ویستی هەمان 
گاڵتە ناخۆشەكەی دوێنێ  

دووبارەبكاتەوە.
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بەاڵم كاتێك كە هەوڵی دا بگرمێنێت، 
دەنگێكی ناسك و الواز لە قوڕگیەوە دەرچوو.

»تۆ ئیتر ناتوانیت بگرمێنیت و 
زیاتر لەوە من بترسێنیت.«

ڕاس لەسەر بەردێك وەستابوو. دینۆ ڕۆیشت 
تا ئەو بترسێنێت، بەاڵم كاتێك هەوڵی دا 

بگرمێنێت، تەنها ئەو دەنگە الواز و ناسكە 
لە قوڕگیەوە هاتە دەرەوە.

»تۆ ئیتر ناتوانیت بگرمێنیت و 
زیاتر لەوە من بترسێنیت.«

دینۆ ڕێك و ڕاست بەرەو 
الی ئالی ڕۆیشت، بەاڵم 

ئەم جارەش هەر نەیتوانی 
بگرمێنێت. قوڕگی هێشتا 

ئازاری هەبوو.

زیاتر لەوە من بترسێنیت.«»تۆ ئیتر ناتوانیت بگرمێنیت و 

دینۆ تەواوی هەفتەكە لە ماڵەوە 
مایەوە. پشووی دا و تا توانی 

چا و هەنگوینی خوارد.

- بریا ئەوانیترم بە 
هۆی گرمەكانمەوە 

ئازار نەدابایە.

دینۆ هەر زوو چاكبووەوە و 
چووە دیدەنی دۆستەكانی.

- پێیان نیشان دەدەم كە ئیتر 
السار نیم.

بەاڵم كاتێك الی نزیكی 
توتڕكەكانەوە ڕۆیشت

سپایك-ی نەبینی.

ڕاسیش لە الی ڕووبارەكەوە 
نەبوو.

دینۆ هەستی بەوە كرد كە هیچ شتێك لە 
جێی خۆی نییە. ئەو شوێنپێی ترسناكی 

بینی و زۆر تووڕە بوو. ١2



دینۆ نیگەران بوو.
خەریكە چی ڕوودەدات؟

          هەر لەو كاتەدا 
  لە پشت بەردەكانەوە  

ڕووبەڕووی بوونەوەرێكی 
ترسناك بووەوە.

دایناسورێكی)تیركس(ی دێوئاسا!
دینۆ ئارەزووی دەكرد دەنگی گرمەی 
دووبارە بگەڕێتەوە، بەاڵم چۆن دەبوو؟

ئەو هەناسەی لە سینەیدا قەتیس كرد و 
بەوپەڕی توانایەوە هێنایە دەرەوە...

تیركس لە پشت گردۆلكەكانەوە ڕای كرد و 
لە كۆتاییدا هاوڕێكانی دینۆ ڕزگاریان بوو.

- سێ  جار بۆ دینۆی ئازا 
هورا بكەن!

هورااااااااا هورااااااااا هورااااااااااا
- تۆ بەهێزترین و جیاوازترین دایناسووری!
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چیرۆکی
سەرچەسپدایە

لەفارسییەوە:ئارینهیوا

باوكم بە كورسییە پێ  شكاوەكە و قوتووە چەسپەكە و بزمار و چەكوشەوە چووە باڵكۆنەكە، منیش بە شوێنیدا ڕۆیشتم. باوكم 
خێرا خێرا كاری دەكرد بۆ ئەوەی كورسییە پێ  شكاوەكە زووتر چاك بكاتەوە. كاتێک كارەكەی تەواو بوو، وتی: »ڕێكوپێك بووە. 
بڕیاری داوە ئیتر نەیشكێنێت. زۆر باشە ئیتر درەنگ بووە بڕۆمە سەر كارەكەم.« هەر لەو كاتەدا چۆلەكەیەك هات. قاچەكانی 

كردە ناو قوتووە چەسپەكەوە و لەسەر سەری باوكم نیشتەوە. چۆلەكەكە بەرز بەرز جیكەجیكی دەكرد. دەیویست بفڕێت، 
بەاڵم قاچەكانی بە مووەكانی سەری باوكمەوە لكابوو. قاچەكانی بەرز دەكردەوە، مووەكانی باوكیشم لەگەڵیدا بەرز دەبوونەوە.

دایكم ئیسفنجێك و قاپێك ئاوی گەرمی هێنا. ئیسفەنجەكەی خستە ناو ئاوە گەرمەكەوە و دای لە سەری باوكم. جیك جیك 
چۆلەكەكە زۆر بەرز بووەوە. باوكم وتی: »تكات لێ  دەكەم خێراكە! زۆر درەنگ بووە.« لە كۆتاییدا دایكم چۆلەكەكەی لەسەری 
باوكم كردەوە. چۆلەكەكە گێژ و وێژ بووبوو. لەناو ژوورەكەدا دەفڕی و نەیدەتوانی بڕواتە دەرەوە. من گرتم. بردمە باڵكۆنەكەو 

لەوێ  بەرەاڵم كرد. باوكم چوو بۆ گەرماو، بەاڵم تا هەموو چەسپەكانی لێ  كردەوە، زۆری پێ  چوو.
ئەو ڕۆژە باوكم نەچووە سەر كارەكەی. كەلوپەلەكانم كۆكردەوە. كورسیەكەم خستەوە شوێنی خۆی و هەموومان پێكەوە 

چووینە باخی گشتی. باخی گشتی پڕ بوو لە چۆلەكە. ئارەزووم دەكرد بزانم كامیان سەری باوكی منی چەسپاوی كردووە.
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چیرۆکی
باوکە پژمەیئەژدیها

لەفارسییەوە:ئارینهیوا

بێچووە بچووكەكە لە خەو هەستا، چاوەكانی بچكۆلەكە سوور و لووتیشی ئاوسابوو.
وای....  بچكۆلەكە سەرمای بوو بوو..

پژمە
بووكەكەی بچكۆلەكە ئاگری گرت.

پژمە
دەفتەری وێنەكێشانەكەشی ئاگری گرت.

كێشەكە لێرەدا بوو، هەر كاتێك بچكۆلەكە دەیەویست بپژمێت، هەرچی لە دەورووبەری بوو دەسووتا.
چونكە ئەو ئەژدیهایەكی بچكۆلە بوو لە دەمیەوە ئاگر دەهاتە دەرەوە.

بچكۆلەكە چووە الی دایكی و وتی: »نازانم چی بكەم. ئەگەر ئاوا بڕوات هەموو شتێك ئاگر دەگرێت.«
دایكی زەردەخەنەیەكی كرد و بچكۆلەكەی كردە باوەشی. دواتر دەسـتەسڕێكی تایبەتی ئەژدیهایی بۆ دووری، 

كە هەموو ئەژدیهایەكی دنیا هەیبوو.
دایكی بچكۆلەكە وتی: »لە ئێستا بە دواوە هەر كات ویستت بپژمیت، دەستەسڕەكە 

بخەرە بەر دەمت.«
دواتر شۆربایەكی خۆشتامی بۆ دروست كرد.

بچكۆلەكە شۆرباكەی خوارد و دەستەسڕەكەی هەڵگرت و سوپاسی دایكی كرد.
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تاقیگەی بڕیار

بڕیار:»بەڵیتۆزێک
دواکەوتم،ئەگەرچی
وەکشەمەندەفەرخێرا
پاسکیلملێدەخوڕی.«

ڕۆبۆتەکە:»بەخێربێیتەوە
شەمەندەفەرهاوڕێیئازیز،دواکەوتی!«

ڕۆبۆتەکە:
»مەبەستتئەم
شەمەندەفەرەیە؟«

بڕیار:»نەخێر،
ئەمشەمەندەفەرە

زیاتربە
شەمەندەفەرەکۆنەکان
دەچێت،ڕۆبۆتەکەم.«

ڕۆبۆتەکە:»دەتوانیتپێم
بڵێیتجیاوازیچییە
لەنێوانشەمەندەفەری

نوێوکۆندا؟«
بڕیار:»شەمەندەفەری
کۆنبەوزەیهەڵم
کاریدەکرد،بەاڵم
شەمەندەفەرینوێ
بەوزەیکارەبایی
کاردەکات.«
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ڕۆبۆتەکە:»ئێستادەزانم
بۆچیشەمەندەفەریکۆن
دووکەڵیدەردەکرد.«

بڕیار:»ئافەرم،چونکە
خەڵوزبەکاردەهێنرابۆ
گۆڕینیئاوبۆهەڵمتا
پێچکەکانیبکەونەجووڵە.«

ڕۆبۆتەکە:»ئەی
شەمەندەفەرهەیەبە
وزەیترکاربکات؟«

لەکاتێکداشەمەندەفەرینوێ
هیچدووکەڵێکدەرناکات،
چونکەوزەیکارەبا

پێچکەکانیدەجووڵێنێت.«

ڕۆبۆتەکە:»ئای
کەشەمەندەفەرێکی

خاویت؟«

بڕیار:»بەڵێڕۆبۆتەکەم.هەندێک
شەمەندەفەربەوزەیموگناتیسی
دەجووڵێن،کەنوێترینجۆری

شەمەندەفەرەکانە.«

بڕیار:»لەبەرئەوەی
وزەمپێنەماوە،
چونکەلەبەیانیەوە
نانمنەخواردووە
ڕۆبۆتەکەم.

تووت،تووت.«
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یەکێکدەپرسێت:حیکایەتێک X وەاڵمێک
ترافیکالیتکەیو
چۆنداهێنرا؟

ترافیک الیت

ئەم بیرۆکەیە بەری 
کاری ئەندازیار
)ج. ب. نایت(ـە،

کاتێک بڕیاری دا 
ئامێرێک بدۆزێتەوە
بۆ ڕێکخستنی 

هاتوچۆی
شەمەندەفەرەکان

ئەم ئامێرە بریتی بوو 
لە دوو گڵۆپ: 

یەکێکیان سوور و 
ئەویتریان سەوز.

ئامێرەکە هاتوچۆی شەمەندەفەرەکانی 
ڕێک دەخست و پێشڕەوی دەدایە هەندێک 

شەمەندەفەر و هەندێکی تری ڕادەگرت.

بەاڵم ئەو ئامێرە بەردەوام نەبوو و
ئەنجامی خەوشییەک تەقییەوە و 

بەڕێوەبەرەکەی بریندارکرد.

پاش زۆربوونی ژمارەی
ڕووداوەکانی هاتوچۆ لەسەر 
ڕێگەوبانەکان پێداویستیی 
داهێنانێک بۆ ڕێکخستنی 

هاتوچۆ سەریهەڵدا.
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ساڵی ١٩١٤ یەکەمین ترافیک الیت 
بە هەرسێ ڕەنگی سوور و سەوز و زەرد 

لە شەقامەکانی نیویۆرک- ی ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەرکەوت.

 ساڵی ١٩٢٥ یەکەمین 
ترافیک الیت لە بەریتانیا 

کەوتە کار.

لە بەریتانیاوە بیرۆکەکە بۆ هەموو 
واڵتانی پێشکەوتووی جیهان گوێزرایەوە.

یابانییەکان یەکەمین 
کەسانێک بوون 
کە سیستەمی 

کۆمپیوتەریان لە 
ترافیک الیتەکاندا 

بەکارهێنا بۆ 
دیاریکردنی کاتی 
پێویست بۆ هەر 
ترافیک الیتێک لە 

چوارڕیانێکدا.

دەوترێت 
بە شێوەی ئەلکترۆنی 

کۆنترۆڵکراوە.

بەڵێ 
بە شێوەی ئەلکترۆنی 

بەم دەسکە
کۆنترۆڵکراوە.

هەروەها 
ترافیک الیت لە 

شاری ڤینیسیا-ی 
ئیتاڵیا بەکارهێنرا 
بۆ ڕێکخستنی 

هاتوچۆی بەلەم و 
کەشتییەکان.
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ئەکادیمیای سیحر
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مارە 
نایابەكان

لەئینگلیزییەوە:ئازادتەها

مارەكانوەستاولێزاننلەخۆحەشارداندا،ڕاوچییشارەزاوكارامەنو
لەخواردنداپاڵەوانن،زیاترلە3000جۆرمارلەهەموجیهاندادەخشێن.

ئەمڕاستیەسەرسوڕهێنەرانەدەربارەیمارەكانبزانە.

مارەكان 
كاژەكانیان دەگۆڕن

مار وردە وردە گەشەدەكات و لە 
پێستەكەی دێتە دەر، بە زۆری هەموو 

چەند مانگێكی كەم جارێك دەست دەكات 
بە داماڵینی پێستەكەی، بە  خۆخشاندن لە 
زەوی، یان خۆئااڵندن وخۆتووندكردن لە 

لقی درەختێك. لە دەمەوە دەست پێ دەكات. 
مار وەك داكەندنی گۆرەوی لە پێستە زۆر 
توندەكەی دەخشێت و دێتەدەر . فەرموو 

مارەكە دیمەنێی تازە و بریقەداری 
هەیە، گۆڕانكارییەكی 

تەواوی جوانە.

ژەهری مار 
دەتوانێت کوشندە بێت

بە نوقمكردنی هەردوو كەڵبە تیژەكەیان 
لەناو نێچیرەكەیاندا، زۆربەی مارەكان  

ژەهرئاژنی قوربانیەكان دەكەن،  
بۆ ئیفلیجكردن یان كوشتنیان، پێش قوتدانیان.
ماری ژەهرفڕێدەری ئەفریقی بە یەكێك لە 
کوشندەترین مارەكانی جیهان دادەنرێت،

كە لە 6 پێ درێژترە و كێشەكەی لە ١3 پاوەند 
زیاترە، زۆر بە خێرای پێوە دەدات.

 ژەهرەكەی دەبێتە هۆی ئازاری توند و
تێكشكاندن و لەناوبردنی شانەكانی لەش و 

تەنانەت مردنی مرۆڤیش. ئەوە مارێكە 
دەبێت هەر لە دوورەوە 

ڕێزی بگیرێت.
ماری دیۆنی  مشک 22



مارەكان  
بە زمانیان بۆن دەكەن

بۆنی ئەو مشكە بكە؟ مار زمانی 
بەكار دەهێنێت  تا یارمەتی بدات بۆن بكات. 
زمانە درێژە چەتاڵیەكەی دەردەهێنێت بۆ 
هەڵگرتنی گەردیلەی كیمیایی لە هەوادا، 

لەسەر زەوی یان لەو ناو ئاودا، زمان گەردە 
بۆناوییەكان هەڵدەگرێت بۆ الی دوو كون،
كە بە ئەندامی جاكۆبسۆن ناسراوە و 

دەكەوێتە بەشی سەرەوەی ناودەمی مارەوە،
خانەكانی  ناو ئەندامی جاكۆبسۆن  بۆنەكە
 شی دەكەنەوە. همممممم، نانی نیوەڕۆ!

گوشەرەكان 
باوەشی خراپ و بەد دەبەخشن 
باوا، ئاناكۆندا، پایسۆن و هەندێ جۆری 
تری مار پێیان دەوترێت گوشەرەكان و 

گوشەری سەرسوڕهێنەرن . 
ئەم جۆرە لە مار  لەشە ماسولكەییەكەی 

دەئاڵێنێت بە چواردەوری  قوربانیەكەدا و  
دەیگوشێت هەتاكو  گیانلەبەرەكە دەخنكێت.

ئەو توانایەی لەو ماسولكانەوە دێت،
 كە لكاون بە ٢00  بڕبڕە یان زیاتری 

ناو بڕبڕەی پشتی مارەوە.
)مرۆڤ کاتێک لەدایك دەبێت 

تەنها 33 بڕبڕەی هەیە ( 

مارەكان 
گەرمی دەبینن

هەندێك لە مارەكان- وەك  پایسۆن،
ماری خشەخشكەر )واتە ماری ژەهراوی  

کە بە كۆتای كلكیان خشەخش دەكە(،
ماری سەرزیوین )جۆرە مارێكی ژەهراوییە لە 
ئەمریكای باكور دەژی(- ناتوانن باش ببینن و 
هەستەوەری تر بەكاردەهێنن  بۆ دۆزینەوەی  

نێچیر. ئەم بوونەوەرانە  لە بەردەم 
چاوەكانیاندا كون هەیە، كە پێی دەوترێت 
كونی هەڵكۆڵراو، ئەم كونانە هەست بەو 

گەرمیە دەكەن كە گەرمیی خوێنی 
نێچیرەكە دەیدات. 

ماری درەختی سەوزماری درەختی ئاڵتونی
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هەندێك مار 
دەتوانن دیارنەمێنن

مارەكان ڕاوچی مەزنن، بەاڵم بە زۆری  
ئەوان نێچیرەكەن. باڵندەكان، ڕاكۆن، ڕێوی و 
گیانلەبەرانی تر چێژ لە مار دەبینن و حەزیان 
لێیەتی، تاكە ڕێگا بۆ خۆشاردنەوە  بە فریودان 
دەبێت. زۆربەی مارەكان  یاری بە ڕەنگ و 

شێوەیان دەكەن، تا ڕێگەیان بدات بۆ گونجاندن 
لەگەڵ دەوروبەریاندا. بۆ نموونە، پایسۆنی درەختی 

سەوز ڕێك  لە دارمێو دەچێت، كاتێك 
بە چواردەوری لقێكدا خۆی بێدەنگ دەكات.

كوێرەماری برژانگ زەرد خۆی لەگەڵ گوڵەكاندا 
دەگونجێنێت. باوای پەلكەزێڕینە لەسەر 

قەدۆكەی درەختی فرەگرێ 
دیارنامێنێت. من  ڕۆیشتم.

ژەهــر
  دەكرێ  بۆتۆ باشبێت! 

زاناكانئەوەیاندۆزیوەتەوەكە
هەمانئەوژەهرەیدەبێتەهۆی
نیشانەیسامناكوتەنانەت

مردنیش،لەوكەسانەیلەالیەن
ماریژەهراوییەوەگەستراون،
دەتوانرێتبگۆڕرێتبۆدەرمان.

ئەمانەچەندنموونەیەكی
كەمن.

سەرزیوین
نیشانەكانی گەستن: 

ئاوسان، هەناسەتەنگی، 
نزمیی پەستانی خوێن، 

خوێن بەربوون.
بەكاردێت بۆ چارەسەری: 

شێرپەنجەی مەمك.

        كوێرەماری 
خشەخشكەری خۆرئاوایی

نیشانەكانی گەستن: ڕەقبوونی 
ماسوولكە، ئاوسان، نزمیی 
پەستانی خوێن، ڕشانەوە، 

هەناسە تەنگی، خوێن بەربوون. 
بەكاردێت بۆ 
چارەسەری: 

نۆرە دڵە.

گابوونی ژەهراوی 
نیشانەكانی گەستن: 
وەستانی دڵ، تا، 

خوێنبەربوونی ناوەكی، 
بڵقكردن، ئاوسان.

   بەكاردێت بۆ چارەسەری: 
جەڵتە.

ماری پەلکەزێڕینەی بەڕازیلی
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مارەكان 
توانای بیستنیان نییە

مارەكان گوێچكەی دەرەوەیان نییە 
بۆ بیستنی شەپۆلەكانی دەنگ لە هەوادا.

لە جیاتی ئەوە چەند ئێسكێك لە 
شەویلگەی خوارەوەیاندا  لەرینەوەكانی 
سەر زەوی یان ناو ئاو هەڵدەگرێتەوە، 
لەرینەوەكان نیشانە دەنێرن بۆ مێشكی 

مارەكە، كە وەك نامە دەگەن: 
مشكی بەللەزەت  

نزیك دەبێتەوە!

ماری گرنجگرنجی  
ژەهراوی بەڕازیلی
نیشانەكانی گەستن: 

مردنی شانەكانی لەش، خوێن 
بەربوون، وەستانی  گورچیلە. 

بەكاردێت  بۆ چاسەری: 
پەستانی بەرزی خوێن.

كۆبرای هندی 
نیشانەكانی گەستن: 
ئاوسان، شینبوونەوە،

ئیفلیجبوون، بڵقكردن و 
وەستانی هەناسە.

بەكاردیت بۆ چارەسەری:
   هەوكردنی جومگە

مارەكان لەگەڵ 
دایناسۆرەكاندا ژیاون

مارەكان  زیاتر لە  سەد ملیۆن ساڵ لەمەوبەر 
دەركەوتوون و خزاونەتە ناو سروشتەوە،

كاتێك هێشتا دایناسۆرەكان بەسەر زەویدا 
دەسوڕانەوە. زۆر لە مارە  بنچینەییەكان، 

وەك باوا  و پایسۆن، شوێنەواری ئێسكی قاچی 
دواوە لە سەر ئێسكەپەیكەریان هەیە، ئەمە بەڵگەیەكە 

كە مارەكان لە مارمێلەكە و هاوشێوە خاوەن 
قاچەكانیانەوە گەشەیان كردووە، پاش ماوەیەكی زۆر 

و هیالكی زیاتر. مارەكان پەلەكانیان لەدەست داوە.
قازانجەكەیان؟ كاتێک مار لەشی لەسەر  زەویە  

دەتوانێت هەست بە و لەرینەوەیە بكات
  كە پێی دەڵێت  خواردن یان مەترسی 

لەو نزیكانە لەكوێدایە.

مارەكان شت ناجوون
ددانەكانی مار بەرەو دواوە چەماونەتەوەو  
وا نەخشێنراون كە نێچیر بەرەو خوارەوەی 
قوڕگ بجووڵێنن و بیبەن. پەراسووە شل 

لكێنراوەكان و پێستە جیڕەكەی دەكشێت و 
فراوان دەبێت، كاتێك خواردنەكە بەرەوخوار 

دەڕوات.. باوا و مارە زەبەالحەكانی تر  
دەتوانن تەنانەت بزن و ئاسك بخۆن.

دوای ژەمێكی گەورە مارەكان دەتوانن 
چەند هەفتەیەك بێ خواردن بڕۆن.

كۆبرای شاهانە
نیشانەكانی گەستن: 

تەمبەڵبوون و خەوبردنەوە، 
هەناسەتەنگی، ئیفلیجبوونی 
قاچ و دەست، سەرئێشە، 

لەدەستدانی هەست.
بەكاردێت بۆ چارەسەری:
      نەخۆشیەكانی دەمار.

ماری پوولەكە مشاری ژەهراویی 
ئەفرێقی

نیشانەكانی گەستن:
هەڵتۆقین، بڵقكردن، خوێنبەربوون 

مردنی شانەكانی لەش.
بەكاردێت بۆ چارەسەری: نۆرە دڵە.

2٥



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. تازە

کوپێکشیر
دەخۆمەوەودێم.

هاوڕێیانهاتوونبۆ
سامان،لەگەڵخۆتباخچەكەمانتایاریبكەین.

باشەبابیڕۆین،بمبەبۆیاریکردن.
ئەگەرچیهەست
بەتینوێتیدەكەم!

خۆشیدەستیپێكرد

شیری
نایاب

ئااااهـ....
ئەوزۆربەهێزە.

هاااااا...ئازایەتی
خۆتانمنیشانبدەن.

تۆبەتەنها
لەهەموان
بەهێزتری.

ڕۆژێكفێری
شارەزاییەكانیخۆمتان
دەكەم.دەیبا
یارییەكیتربكەین.

منشیرینایابم،
لەسەرپشتمهەڵتاندەگرم
بۆگەشتێكیئاسمانی. یارییدواتر

چییە؟

شیری

نایاب

شیرینایابوەكموشەكدەرچوو.

بكەنئەوە
سەیر

خانەكەمە،
قوتاب

ەوەشئەو
ئ

نەیەیەكە
یا

لێدەکەین.
وەرزشی

خۆزگەكامێراكەم
بهێنایەتاهەندێك
وێنەمبگرتایە.
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شیری

نایاب

شیری

نایاب
شیری

شیری

من...من

هەروەها
من.


ئێستاكێڕووبەڕووم
دەبێتەوەلەیاریدەست

شكانەوەدا؟
منیش.

هەمووماندەمانەوێت
ڕووبەرتببینەوە.

هاوکاتڕووبەڕووی
هەمووتاندەبمەوە. نەگونجاوە.

ئاااا...
تێگەیشتم.

چی
تێگەیشتی؟

ئەستەمە...
بەهەموومانهێزی
ئەوماننییە.

لەنهێنیهێزەكەت
تێگەیشتم...ئێستاخێرا
ئەوهێزەدەگوێزمەوە

بۆلەشم.

ناتکایە،
الوازدەبمو
دەدۆڕێم.

لەكۆتایدا
لەتۆبەهێزترمو
توانیمبتبەزێنم.

خۆزگەلە
ساردکەرەوەکەنەهاتمایە
دەرەوە،تازەنهێنیەكەی

منتزانی!
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الكیلەسەرخۆ
لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

الكی بەیانی زوو ئامادە بوو تا بەرەو 
قوتابخانە بڕوات. جانتا شینەكەی 

خستە سەرشانی و كەوتە ڕێ .
لەسەر ڕێی قوتابخانە یەك دنیا 

شتی جوان و جۆراوجۆری لێ  بوو.

الكی هاروهاج ئارەزووی دەكرد سەیری دەورووبەری بكات. لەبەردەم فرۆشگایەكدا وەستا.
بەهـ بەهـ! ئاوی میوە، شوكوالتە، بسكیت. سەیری هەموو ئەوانەی كرد. شوكوالتەیەكی بەتامیشی كڕی.

دواتر گەیشتە الی كتێبفرۆشی. ئەوێ  پڕبوو لە كتێبی شیعر و چیرۆك، دەفتەر، قەڵەمدادەر و 
پارچەی جوانی قەڵەمبۆیەی ڕەنگاوڕەنگ. كاتژمێرێك لە پشتی شووشەكەوە وەستاو سەیرێكی ئەوانەی كرد.
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لە نزیك قوتابخانە میوەفرۆشییەكی گەورەی لێ  بوو.
دنیایەك میوەی بەتام و خۆشی هەبوو.

الكی زۆر حەزی لە میوە دەكرد.

حەزی دەكرد كۆڵەپشتەكەی پڕ بێت لە میوە و خواردنە بەتام و چێژەكان.
هەر بەو شێوەیەی كە سەرقاڵی تەماشاكردن بوو، كەوتەوە یادی قوتابخانە و بە خێرایی ڕای كرد.

گەیشتە بەردەم قوتابخانە، بەاڵم قوتابخانە تەواو بووبوو. منداڵەكان دەگەڕانەوە بۆ ماڵەوە.
الكی زۆر شەرمەزار بوو.
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بەیانی زوو الكی ئامادە بوو. كۆڵە پشتەكەی هەڵگرت و زووتر لە هەموان خۆی گەیاندە پاسەكە.
ئێستا ئیتر دڵنیا بوو لەوەی كە لە كاتی خۆیدا دەگاتە قوتابخانەكەی!
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

خوێندنەوەی خێرا
خوێندنه وەی خێرا  شاره زاییه كه  پێویستى 

به  وردبوونەوەی زۆرى مێشك هه یه ، بۆ خوێندنه وه ى زۆرترین 
ژماره ى وشه  له  كه مترین كاتدا، ئه م كاره  له  ڕێگه ى شێوازێكى 
ئاگاییانه وه  ئه نجام ده درێت، كه  دڵنیایى ده دات له  تێگه یشتنى 
نه بێت.  كه موكورتیه كى  جۆره   هیچ  و  ده یخوێنینه وه   ئه وه ى 

لێره دا هه ندێك خاڵ بۆ ئێوه  ده خه ینه ڕوو، كه  یارمه تیده ره  
بۆ ئه وه ى به سه ر ئه م شاره زاییه دا زاڵ بن.

له  كاتى خوێندنه وەی 
خێرادا دا ئێمه  له گه ڵ 

خوێندنه وه ى دێڕه كاندا 
سه رمان بۆ ڕاست و چه پ 
ناجووڵێنین، به ڵكو ته نیا 

چاومان ده جووڵێنین.
بۆ كورتكردنه وه ى 
كات چاوپۆشى له  

خوێندنه وه ى هه ندێ 
په ڕه گراف ده كه ین 

كه  چیرۆك یان زانیارى 
زۆر بیستراو
 لەخۆدەگرن.

كتێب یان تابلێت به  
گۆشه ى 30 پله  له  
جه سته ى خۆته وه  
بگره،  تا چاو له  

ماندوویه تى بپارێزى.

وا باشتره  سه ره تا 
به خوێندنه وه ى نووسینه  
ساده  و دێڕه  كورته كان 

ده ست پێ بكه ن، 
پاشان ورده  ورده  به شه  
قورس و دژواره كانى 

كتێبه كه  بخوێننه وه .
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له  كاتى 
خوێندنه وه دا مێشکت ته نیا 
الی خوێندنه وه  بێت، نابێت 
بیر له  لێكدانه وه ى ده قه كه  
بكه یتەوە، یان ره خنه ى لێ 
بگریت، چونكه  ئه مه  ده بێته  
هۆى به فیڕۆچوونى كات و 

په رتبوونی هۆشت.

په نجه  خستنه  سه ر 
ئه و دێڕانه ى  ده یخوێنیته وه  

ده بێته  هۆى ئه وه ى  
چاوه كان به بێ وه ستان 

بخوێننه وه .

له  خوێندنه وه ى 
دووباره ى رسته یه ك 
خۆت به دوور بگره ، 

چونكه  ئه مه  ده بێته  هۆى 
ئه وه ى كاتێكى زۆرت 

لێ بڕوات.

لە کاتێکدا 
وردبوونەوە 

له  كاتى خوێندنه وه ى 
خێرادا وا ده كات 

پێویستت به وه  نه بێت 
دووباره  بابه ته كه  

بخوێنیته وه .
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سینەما

لەعەرەبییەوە
ئازادتەها

                  ئایا چی بە بیرتدا دێت، كاتێك باسی هەردوو وشەی گا و ئیسپانیا دەكەم؟
                 بەڵێ بە دڵنیاییەوە زۆرانبازی گاكانت بە بیردا دێت. ئەمە ڕێك ئەوەیە كە بەسەر

              هاوڕێی باشمان  )فێردیناند(ی  گادا هات، كە خاوەنی  دڵێكی باش و الشەیەكی گەورەیە،
         بەالم  ئەو كەوتە هەڵەوە دەربارەی مافی یەكێك لە گیانلەبەرە سامناك و مەترسیكان كە

    دووریخستەوە لەو شوێنەی تێیدا پەروەردە بوو و وای لێ كرد بگاتە ئیسپانیا. 
ئێستا زۆرینەی خەڵك بە ڕواڵەتی دەرەوەدا حوكم بەسەر ئەوانیتردا دەدەن، هەموان وایان دەزانی 
)فێردینارد(ی گا دڕندەیەكی شكێنەرە و شـوێنی مەیدانی شەڕەگایە. ڕووداوەكان بەردەوامبوون  
تــا خۆی بینیەوە بەرەو  زۆرانبازی بكوژی  گاكان دەچێت، لەبەر ئەوەی  خاوەنی دڵێكی باشە 

زۆر هەوڵی دا نەگاتە ئەو ڕووبەڕوبوونەوەیە. ئەو گایەكی بێوەیە و حەزی لە بۆنی گواڵنــە، 
,سەرەڕای  تێكۆشانی بۆ گەڕانەوەی بۆ ماڵەكانی كە )لوب(ی هاوڕێی لێیە كە زۆر دڵتەنگ 
بوو كاتێك كە دیارنەما، هەروەها لەوێ هاوڕێكانی تریشی چاوەڕێی دەكەن. بەم شێوەیە 

تیمێكی نایابی لە هاوڕێ جیاوازەكانی دروستكرد كە یارمەتیان دا بۆ بەدیهێنانی 
                                  خەونەكەی  زۆر سەركێشی خۆش و سەیر چاوەڕێی 
                                دەكات، ئەمانە ئەوشتانەن كە لە فیلمی نایابی )فێردیناند(

                                                            Ferdinandدا دەیبینن.
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فلیم:
وێنەی جواڵوجۆری

ینی:
نووس

ڕۆبێرت بێرد، تیم فێدرڵ و برۆد كۆیالند

انی:
ەرهێن

كارلۆس سالدانهاد

شەکە:
ینمای

کانوونی یەکەم ٢0١٧ ویالیەتە یەکگرتووەکانڕۆژ

شەکە:
ینمای

ماوە
١06 خولەک

ەتی::
بنەڕ

زمانی
ئینگلیزی

نانی:
هەمهێ

بەر

ستۆدیۆكانی بلوسكای

واندن:
ن

جۆن سینا لە ڕۆڵی )فێردیناند(، كیت ماكینۆن   لە 
ڕۆڵی )لوب(دا، بۆبی كاناڤاڵ و جینا ڕۆدریجین.

پەیامی فلیم 
بەڕواڵەتیدەرەوەحوكمبەسەرخەڵکیدانەدەین،زۆرکەس
هەنڕواڵەتینایابیاننییە،بەاڵمخاوەنیدڵێکنلەئاوی
ڕووبارپاكترە،زۆركەسیشهەنزۆرگەورەوبەخۆوەن،
بەاڵمدڵیانناسكە،وەكدڵیمنداڵیشیرەخۆرە.هاوڕێ
چارۆكەی وەك ئەوان هەیە. زۆری گرنگیی ژیانماندا لە
پێوە پاڵی ئارام كەناری بەرەوە بەهێزەوە كە كەشتین،
گەشتی ئارامی بە تاكو هەڵبژێرن، هاوڕێكانتان دەنێن.
ژیانبكەن.ئەگەرخەونەكەتئەستەمدیاربوو،ئەوادێنە
دی،تەنهائەگەربڕواتپێیهەبوووبەباشیوبەهەوڵو

تێكۆشانەوەكارتبۆكرد.
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جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم١0جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟

گەنجینەی 
ون
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

پەرداخێکی سەفەریی کارتۆنی درێژ و گەورە، ڕەنگی ئاوی و مقەست.

پەرداخەکەبەشین
ڕەنگدەکەین.

هەشتپێ

پەرداخەکەلەسەرەکراوەکەیەوەبەمقەست
تاناوەڕاستدەکەینەهەشتبەشەوە.

هەربەشێکبۆسەرەوەلوولدەکەینتا
هەموانپێیەکانیهەشتپێپێکبێنن.

دووچاولەبەشیسەرەوەیپەرداخەکەدروست
دەکەینوبەبازنەپێیەکاندەڕازێنینەوە.

ئێستا هەشت پێکە ئامادەیە،  بەاڵم لەبەر 
ئەوەی لە کارتۆن دروستکراوە 

حەزی لەناو ئاو نییە.

تکەبەکارهێنانی
لەیادتبێ

ستیبەیارمەتیی
مقەستپێوی

کەسێکیگەورەیە. ٣٨



بههرهیهونهری

ئه م وێنه یه  ته واوبکه  و ڕه نگی بکه 
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دزی گەمژە
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