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دەستپێک

هێلکەشەیتانۆکەیژیرحەزیلەپرسیارکردنە،
دەڵێیچیپرسیارێکدەربڕینوئاڕاستەیهاوڕێیانو
کەسوکارتیبکەین،تابزانینچۆنوەاڵمیدەدەنەوە.
دەکرێتوەاڵمەکەبەمئیمەیلەبنێرنبۆگۆڤارەکە:

halkauta@gmail.com

هێلکە 
شەیتانۆکە
دەپرسێت

خەون بە جیهانێکەوە دەبینین کە ڕیزی منداڵ دەگرێت و 
بایەخی پێ دەدات، جیهانێک تیایدا منداڵ دووربێت لە هەر 
ئازاردانێکی جەستەیی و دەروونی کە کاریگەریی خراپی 
لەسەر تەندروستی و مانەوە و گەشەکردن و تەنانەت شکۆی 
دەبێت، جیهانێک کە منداڵ و داهاتووەکەشی پارێزراوە.

الوە؟بەسەرمدا و فڕێیدامە کەسێک قیژاندی 

چی بکەم ئەگەر...
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ئاڵتونی شێن
لهعهرهبیهوه:سهرههنگعهبدولڕهحمان

ده گێڕنه وه  واڵتێك هه بوو، به  واڵتى داناو 
ژیره كان ناوده برا، خه ڵكه كه ى یاقوتێكى 
شینیان له  زه وییه كه ى دۆزییه وه . هه ر 

بۆیه  كانگه كه یان هه ڵكه ند و سه روه ته كه ى 
خۆیان زیادكرد، واڵته كه یان چۆڵكرد له  

داناو ئامۆژگارییه كانیان و ناوى واڵته كه یان 
بووبوو به  واڵتى شین.

ڕۆژێك كۆترێكى ماڵى گه یشته  كۆشكى 
پادشاو نامه یه كى له  دانایه كه وه  پێ بوو، كه  
له  به رزترین شاخ ده ژیا،  تیایدا نووسرابوو: 
»دوژمن به  نیازه  زێڕى شین به تااڵن ببات، 

گه وره م، خۆتانى بۆ ئاماده  بكه ن.«
پادشا ده ستبه جێ فه رمانی كرد پالنێك 

ئاماده  بكرێت، جگه  له وه ش سوپاكه ى ئاماده  
كرد و له  ده وروبه رى كانگاى یاقوتى شین 
باڵوه ى پێ كردن و به ربه ستێكى به رزیشى 
له  ده وروبه رى ئه و ناوچه یه  دروستكرد كه  
زێڕى شینى زۆر لێ بوو،  پاشان له سه ر 

ته ختى خۆى لێى دانیشت و چێژى له  
بینینى ئه و یاقوتانه  وه رده گرت، كه  هه موو 

شوێنێكى كۆشكه كه ى پێ رازاندبۆوه .
ڕۆژان تێپه ڕى و به پیتى 
زه وى واڵته كه یان كه م 
بووه وه ، بیره كان وشك 
بوونو وێران بوون و 

ژماره ى دره خته كان كه م 
بوونه وه  و ئۆكسجین كه م 

بووه وه.  له  هۆكاره كه ى 
سه ریان سوڕما. تاوه كو 

وای لێ هات ڕۆژێك ئاو له  
ماڵه كان بڕا و تینویه تى له  

واڵت باڵوبووه وه ، سه بارى 
ئه وه ش به  په له  داواى له  

ژیرو داناكان كرا 
یارمه تى بده ن.
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ژیرو داناكان بیروڕایان له  باره ى كه میى ئاوه وه  ئاڵوگۆڕ 
كرد، تا ئه وه ى ته نانه ت داناى نووسه رى نامه كه ش وتى: 

»دوژمن زێڕى شینى به تااڵن بردووه ، سه روه رم، من 
هۆشداریم پێ دان.«

پادشا گوێى له  قسه ى ئه و پیاوه  ژیره  گرت و لێى 
تێگه یشت، كه  ئاو زێڕى شینه .  گوێى له  ڕوونكردنه وه كانى 
گرت له باره ى چۆنیه تى هه ڵكه ندنى چه ند كه ناڵێك له  شاخ 
له  الیه ن دوژمنه وه  و گەیشتنیان به  سه رچاوه كانى ئاو له  

واڵتدا.
هه ر له و ساته دا دایكێ، كه  منداڵێكى به  باوه شه وه  بوو، 

هاته  ژوووره وه و مناڵه كه ى له  تینویه تیدا گه رووى وشك 
بووبوو، چووه  الى پادشا و به  گله ییه وه  لێی پرسى: 

- ئاو ده ده ى به  یاقوته  شینه كه ى من؟
هه ڵوێستێكى ناخۆش بوو بۆ پادشا، به ر له وه ى وه اڵم 

بداته وه،  فرمێسك به  چاوه كانیدا هاته خوار و وتى: »په یمان 
بێت تا ئه و كاته ى  ئاو نه ده م به و مناڵه  ئاو نه خۆمه وه .«
له گه ڵ دانا و ژیره كاندا پالنى به ده ستهێنانه وه ى زێڕه  

دزراوه كه یان داڕشت. ئاو گه ڕایه وه  بۆ واڵت، 
هه ربۆیه  هه ستان به  سازكردنى ئاهه نگى خۆشى بۆ 
زێڕى شین. ئه مه  له كاتێكدا كه  جلى شین تایبه ت كرا 

به  دانا و ژیره كان، هه ر بۆیه  خه ڵك پێى ده وتن، 
       زێڕى شین و نازناوى واڵتى ژیر و 

            داناكان بۆ واڵت گه ڕایه وه .
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گوڵدانی
زانین

خونچەمەحمودلەعەرەبییەوە

چی بەسەر جەستەمان دێت؟   لەسەر ئیڤرێست 
پێویستی خۆراک ناچێت بۆ بەرزاییەکان خاودەبێت و ڕێژەی جگە لەوانە، هەرسکردن لەسەر بیرکردنەوە و خەماڵندن الوازدەکەن.کاریگەریی لەسەر مێشک دەبێت و پێست و کەمیی ڕێژەی ئۆکسجینیش دەشکێننەوە و دەبێتە هۆی سووتانی بەفر و بەستەڵەکەکان تیشکی خۆر لە ڕووی دەریاوە بەرزە. هەروەها تووشیان دەبن، کە )٨٨٤٨ مەتر( کە شاخەوانەکان لە ئیڤرێست و هەناسەسواری، ئەو نیشانانەن بەرزەکان، کە دەبێتە هۆی سەرئێشە کۆکەی بەرزاییەکان و پەتای ناوچە مەترسیدارترین شوێنی دنیا بێت.ئەمەش وا دەکات ئەو لوتکەیە خلیسکان و هەرەسهێنانی بەفر. ڕێژەی ئوکسجین و زۆریی دەرفەتی لەڕادەبەدەری پلەی گەرما و کەمیی سەر ڕووی زەوی، لەبەر نزمیی »ئیڤرێست«، بەرزترین خاڵی ڕاوەستان لەسەر لوتکەی چیای جەستەی مرۆڤ ئامادە نییە بۆ 

ماسولکەکان.

لیمۆ
بۆ نەهێشتنی 

بۆنی ئارەق
لیمۆ چەکێکی سروشتییە بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

بۆنی ئارەقی لەشی مرۆڤ، چونکە یارمەتیدەرە بۆ 
کەمکردنەوەی ڕێژەی هایدرۆجینبوونی پێست و 

بەگژاچوونەوەی ئەو بەکتیریایەی بۆنی نەخوازراوی 
ئارەق بەرهەم دەهێنێ. ئەمە لەالیەن گۆڤارێکی

                               ئەڵمانیەوە باسکراوە، کە بایەخ
                               بە جوانی و مۆدە دەدات.

بەپێی گۆڤارەکە، ترشەڵۆکیی 
لیمۆ یاریدەدەرە بۆ داخستنی 

کونەکانی پێست و کەمکردنەوەی 
ڕژانی ئارەق. تۆزێک ئـــاوی 

لیمۆ بدە لە بنباڵت و ماوەیەک 
چاوەڕوان بە تا وشک دەبێتەوە، 

ئەوساکە کاری خۆی دەکات
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خونچەمەحمودلەعەرەبییەوە

هەنگوین 
سوودی تری

هەیە

گەاڵی درەخت

چۆن ڕەنگیان 

دەگۆڕێت

ە هەر باخچەی 
ل

گوڵێک

         ئەگەر پێتوایە هەنگوین
    تەنیا دژە ئۆکسیدبوون

  یان بەهێزکەری سیستەمی
 بەرگرییە، ئەوا بەهەڵەدا 

چویت، چونکە هەنگوین
سوود و بەکارهێنانی دیکەی

هەیە. بەکارهێنانی یەک
کەوچک هەنگوین لەناو بانیۆدا

دەبێتە مایەی بۆنخۆشی و نەرمیی 
ئاوەکەو بێگومان هەستی 
خاوبوونەوە دەبەخشێت. 

هەروەها دەتوانیت هەنگوین 
لە لێوتبدەیت، چونکە دەبێتە 

هۆی نەمانی وشکبوونی 
لێوت. ئینجا هەنگوین 

یارمەتیدەرە بۆ نەرمکردنەوەی 
دەموچاو و پێست و دەکرێت 

وەک پاککەرەوەیەکی 
سروشتی بۆ برین و سووتان 
بەکاربهێنرێت، چونکە توانای 

بەرەنگاربوونەوەی 
میکرۆبەکانی هەیە.

دەکرێت گەاڵکانی درەخت بە چەند

ڕوویەکی بچووکی وزەوەرگری خۆر

بشوبهێنین، چونکە تیشکی خۆر 

وەردەگرن و لە ڕێگەی پڕۆسەی 

بنیاتنانی تیشکەوە وزەی خۆر 

دەگوڕن بۆ مادەیەکی کیمیاوی 

)کلۆرۆفیل(، یان سەوزبوون، 

کە بە درێژایی مانگەکانی 

هاوین ڕەنگی سەوز بە گەاڵکان 

دەبەخشێت، ئەگەرچی ڕەنگی 

ەرد و پرتەقاڵی خۆیان 
سوور و ز

لەژێرەوە حەشارداوە، بەاڵم ڕەنگی 

دەرکەوتوو سەوز دەبێت. کاتێک 

ە پاییزدا ڕێژەی )کلۆرۆفیل( 
ل

دەبێتەوە، ئەوساکە 
کەم 

ڕەنگەکانی دیکە دەردەکەون و 

سەوز لەناودەچێت.
ڕەنگی 

کۆمەڵە ئەستێرەی
زوهرە و ئۆرانۆس 

بەپێچەوانەی ئەستێرەکانی 
تری کۆمەڵەی خۆرەوە 

دەسووڕێنەوە

لەبەر ئەوەی 
زەڕافە بەپێوە دەزێ، 

ئەوا بەچکەکە
لە بەرزایی )١٨٠سم(وە

دەکەوێتە خوارەوە

لە ماوەی یەکەمین 
جەنگی جیهانیدا

مەیمونێک بە ناوی
)جاکی( بە هۆی کۆششو 

خزمەتەکانیەوە 
پلەی عەریفی لە سوپای 

کۆماریی باشووری 
ئەفریقادا بەدەستهێنا، 
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ڕەچەڵەکی
شتەکان

تەلەفۆن

بیرۆکەی گواستنەوەی دەنگ لە ڕێگەی سیمەوە 
سکۆتالندی  زانای  مێشکی  بەسەر  زاڵبوو 
)گراهام بیل(دا کە بە هاوکاریی یاریدەدەرەکەی 
بۆ  کارەبایی  ترپەی  گوڕینی  گوێزانەوەی 
دەنگی بیستراوی داهێنا و یەکەمین پەیوەندی 

تەلەفۆنی ئەنجامدراو ڕستەکە بریتی بوو لە:
»بەڕێز واتسۆن وەرە کارم پێتە.«

گراهام بیل

بەڕێز واتسۆن
وەرە کارم پێتە.

تەلەفۆنی گشتی

تەلەفۆنی دارین
سەرەتادا  سااڵنی  لە  تەلەفۆنانەی  ئەو 
دروست  قورس  داری  لە  بەکارهێنران 

دەکران و بە دیواردا هەڵدەواسران.

مێشکی  بە  گشتی  تەلەفۆنی  بیرۆکەی 
داهێنەری ئەمریکی ویلیام گرای دا هات، 
و  نەخۆشکەوت  هاوسەرەکەی  کاتێک 
پێویستی بە ئامرازێک هەبوو بۆ بانگکردنی 
سااڵنی  جۆرە  بەو  پزیشک.  دەستوبردی 
هەشــتاکانی ســەدەی نــۆزدە یــەکــەمین

         تەلەفۆنی گشتی داهێنرا، کە بە
         پارەی کانزایی ئیشی دەکرد.

تەلەفۆنی مۆمدان

مۆمدان  بە  کە  تەلەفۆن،  جۆرەی  ئەم 
تا  نۆزدەوە  سەدەی  کۆتایی  لە  دەچێت، 
چلەکانی سەدەی بیستەم باڵوبووەوە و لە 

دوو بەش پێکدەهات: ئامێری ناردن
   کە بەشی سەرەوە بوو بۆ

   قسەکردن لە ڕێگەیەوە، لەگەڵ
   ئامێرێکی وەرگرتن کە بەکاربەر

٨  کاتی قسەکردن دەینا بە گوێیەوە.



تەلەفۆنی بێسیم
ئەو جۆرە تەلەفۆنەیە کە بەشە ئامێری بیستن
ئەم  پەیوەندیی  و  هەڵدەگیرێت  دەست  بە 

بــەشــە لــەگــەڵ تەلەفۆنــەکــە بــە هــۆی 
         ڕادارەوەیە نەک وایەر.

تەلەفۆنی دووگمەدار

تەلەفۆنی پانکەلەدار

زاناکان گوڕینی دەستلێدان بۆ بارگەی کارەباییان 
تەلەفۆنەدا  جۆرە  ئەم  لەگەڵ  دواتر  و  داهێنا 
ژمارەی  لێدانی  ئاسانکردنی  بۆ  بەکارهێنراوە 
تەلەفۆن و لەبری بادانی پانکەلە تا کۆتاییەکەی 

دەست دەنرێت بە دووگمەی ژمارەکاندا.

ساڵی  لە  پانکەلەدار  تەلەفۆنی  داهێنانی  ئەگەرچی 
 ١٩١٩ ساڵی  تا  کردەوە  بە  بەاڵم  بوو،  ١٨٩٦دا 
لەسەر  تەلەفۆنە  ئەم  بیرۆکەی  بەکارنەهێنرا. 
بنەمای بڕینی تەزووی کارەبا دەبێت لە کاتی بادانی 

پانکەلەکەدا و  گەڕانەوەی بۆ شوێنی خۆی 
٩بە چەند جارێک بەپێی هەر ژمارەیەک.



واندا و 
بوونەوەری فەزایی

لەفارسییەوە:هیوامحەمەد

واندا هەرگیز ئەو ڕۆژە فەرامۆش 
ناكات كە مرۆڤە فەزاییەكەی تێدا بینی.

یەكێك لە ڕۆژە جوانەكانی هاوین بوو. 
هەموو شوێنێك پڕ بوو لە گوڵ.

دەستەكانی وەك نیشانەی واندا بە بینینی واقی وڕمابوو.
هاوڕێیەتی بۆ درێژ كرد.
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كەشتی مرۆڤە فەزاییەكە كەوتبووە خوارەوەو 
دەبوایە چاك بكرایەتەوە.

واندا پێداویستیەكانی خۆی هێنا.
واندا و مرۆڤە فەزاییەكە 

بە یەك زمان قسەیان نەدەكرد.

بەاڵم ئەم بابەتە هۆكار 
بوو بۆ ئەوەی بە 
تەواوەتی پێ بكەنن.

زۆر زوو كەشتیەكە چاككرایەوە، 
بەاڵم ئەوان ئارەزوویان نەدەكرد 

لە یەكتری جیاببنەوە.
لەالی یەكتری زۆر خۆشیان 

دەگوزەراند.

واندا مرۆڤە فەزاییەكەی بۆ 
ئاشنابوون بە هاوڕێكانی برد 
بۆ الی زەلكاوەكە، بەاڵم ئەوان 

لەوێ  نەبوون.

لەق لەق و بۆق و ماسییەكان لەكوێ  
١١بوون؟ زۆر سەرسوڕهێنەر بوو.



لە جیاتی ئەوە واندا ئەوەی فێری 
بوونەوەرە فەزاییەكە كرد كە چۆن 
مەلە بكات. زۆر جوان بوو! ئەوان 
تەواوی ڕۆژەكە شەڕە ئاویان دەكرد.

واندا بوونەوەرە فەزاییەكەی بردە سەر 
تەپۆلكەیەك. دەیەویست ئاشنای بكات 

بە سمۆرە و كەروێشكەكان.

بەاڵم ئەوانیش لەوێ  نەبوون،
هەموان پێكەوە بۆ كوێ  

ڕۆیشتبوون؟
لە جیاتی ئەوە، واندا ئەوی 

فێركرد كە چۆن بسووڕێتەوەو 
خول بخوات.

ئەوان لە سەرەوەی گردەكەوە 
تا خوارەوەی سوڕانەوە و 

خولیان خوارد. لەگەڵ ئەوەی تووشی 
سەرگێژە بوو بوون، 

بەاڵم یارییەكە خۆش بوو.

ئەو هاوینە بوو بە باشترین 
هاوینی تەمەنیان، بەاڵم نەدەبووە 
هەمیشەیی. هەر زۆر زوو پاییز 
هات. ڕۆژەكان كورتتربوونەوە و

گەاڵكان سوور و زەرد و 
نارنجی بوون.

پاییز گەاڵی درەختەكانی 
خستە سەر زەوی و 
لقەكانی بێ  گەاڵ كرد.
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بەاڵم ئەوان هێشتا هەر 
سەرقاڵی یاری و خۆشی بوون!
كاتێك واندا تەواوی هاوڕێكانی 

پێكەوە بینی، هاواری كرد:
- لێرەن؟ بۆچی خۆتان 

شاردوەتەوە؟

ئەوان وتیان: »ئێمە خۆمان لە 
تۆ نەشاردوەتەوە. خۆمان لەو 

بوونەوەرە فەزاییە شاردوەتەوە.«
واندا وتی: »بەاڵم ئەو بوونەوەرە 

فەزاییە هاوڕێی منە.«
كاتێك ئەوان بەو ئاشنا بوون،

ئیتر بوونەوەرە فەزاییەكە بوو 
       بە هاوڕێی هەموان.

ئەوان زۆر سووربوون لەسەر ئەوەی 
كە بوونەوەرە فەزاییەكە بۆ جەژن لەگەڵ 
ئەوان بێت. واندا هەستێكی زۆر خۆشی 
هەبوو. گومانی تیا نەبوو كە ئەو جەژنە 

باشترین جەژنی تەمەنی دەبوو.

١٣



جەلیلوەكوشێربە
ەحەر

وە:س
رسییە

لەفا

هەتاكو لە حەوشەی قوتابخانە چاوم بە قوتابیی پۆلی سێهەم كەوت، خۆمم لێ بوو بە شێر و وتم: »ئێستا ئەگەر دەوێری 
وەرە و هەمیسان قاچ بخە بەر پێم.«

قوتابیی پۆلی سێ وتی: »سەیر كە ڕۆڵە گیان! یاری بە كلكی شێر مەكە! خێرا بچۆرەوە بۆ پۆلەكەت.«
وتم: »هەی فت! مەگەر تۆ شێری یاری بە كلكت نەكەم و دامە ژێر قاقای پێكەنین.«

هاوڕێكەم شێرزاد - تەنیا لە شێرزاد بوون ناوی شێرەكەی هەبوو و زۆریش وردیلە بوو- وتی: 
- وەرە با بڕۆین. سەر مخە سەری.

وتم: »نەخێر من ئەمڕۆ پەرداخێك شیرم خواردووەتەوە بۆ ئەوەی وەكو شێری دارستان بەهێز بم. بۆ ئەوەی دواتر 
بێم لەگەڵ ئەم قوتابی پۆلی سێهەمە شەڕ بكەم.«

لە پڕڕا قوتابی پۆلی سێهەم بەلۆعەی ئاوەكەی كردەوە و كۆڵێ ئاوی كرد بە دەم و چاومدا. هەموو گیانم خووسا. 
هاوڕێكەم وتی: »وەرە با بڕۆین بەڕێز شێركۆژ! نەك شێر نەبووی، وەكو مشكی خووساویشت لێ هاتووە.«

خۆم سەیرێكم كرد، بینیم بارودۆخەكە زۆر خراپە. خێرا سەرم داخست و لەگەڵ شێرزاد بە ڕاكەڕاك چووینەوە بۆ پۆل. 
بە خۆمم وت: »دایكم هەمیشە دەیوت، دەبێ شیر بخۆیتەوە بۆ ئەوەی بەهێز بیت، بەاڵم نە جارێك و دوو جار. دایكم 

بە راستی بوو.«
پاش ئەوە بڕیارم دا هەموو ڕۆژێك چەند پەرداخێك شیر بخۆمەوە بۆ ئەوەی وەكو شێر بەهێز بم. ڕۆژێكیش دێت 
تۆڵەی خۆم لەم قوتابیەی پۆلی سێهەم                   بكەمەوە. هەرچەند لەوانەیە هەتاكو ئەو ڕۆژە دەگات من و قوتابی 

پۆلی سێهەم بە یەكەوە بووبێتین                                بە هاوڕێ. ئەوە خودا دەیزانێت. لەگەڵ شێرزاد چووین
                                                                    بۆ پۆل بۆ ئەوەی وانەی »ش« وەكو شێركۆ فێربین.
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تاقیگەی بڕیار

حیکایەتی 
ددانەکانمان

بۆچیڕۆژانەدەبێت
دووجارددانەکانمان

بشۆین؟

چونکەددانەکانبۆ
مرۆڤزۆرگرنگنو
دەبێبیانپارێزێ.

دەتوانیتتۆزێک
باسیگرنگیی
ددانەکانم
بۆبکەیت؟

بێگومانهاوڕێئازیزەکەم.وەرەبابچین
بۆتاقیگەکەتاباسیددانەکانوسوودیانو

چۆنیەتیبایەخپێدانیانتبۆبکەم.

ددانەکانجوانیبە
ڕووخساریمرۆڤدەبەخشنو

ئەرکیسەرەکییان
پارچەپارچەکردنو
هاڕینیخواردنە.

چۆنخواردنپارچەپارچە
دەکەنودەیهاڕن.
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ددانەکانچەندجۆرێکن،هەندێکخواردن
پارچەپارچەدەکەن)بڕندە(و
هەندێکخواردندەهاڕن)خرێ(.

مرۆڤکاتێکمنداڵەخاوەنی»ددانیشیری«
دەبێتوکەگەورەدەبێتئەوددانانەدەکەونو

»ددانیهەمیشەیی«جێیاندەگرنەوە.

لەبیرتنەچێتکەهەندێک
خواردنهەیە،ئەگەرزۆریان
لێبخورێت،ددانەکانیمرۆڤ

کلۆردەکەن.

خواردنی سوودبەخش بۆ ددانخواردنی زیانبەخش بۆ ددان

هەندێکخواردنیدیکەشهەیە
سوودبەخشنبۆددانەکانیمرۆڤو
دەکرێتزیاتریانلێبخۆرێت.

کەواتەباڕۆژانەدووجار
ددانەکانیخۆمانبەفڵچەو
هەویریددانبشۆینولە
کلۆربوونبیانپارێزین.

هەروەهائێوەشهاوڕێیانی
ئازیزبایەخبەددانەکانی

خۆتانبدەنتا
زەردەخەنەکەتانجوانبێت.

ددانی هەمیشەیی )٣٢( دانەیەددانی شیری )٢٠( دانەیە

بڕندەکان
کەڵبە
خرێکان

بڕندەکان
کەڵبە

پێکەنین
خرێکان
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جیهانیسـامان 

وەرگێڕانی:ئازادتەهاپاراستنی وزە

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.

با
پشوویەكبدەین

لەبەرئەوەیلە
كۆششكردنتەواوبووین,
كەواتەكەمێكپشودان

خراپنییە.

سامان..چاوەڕوانبە
وادیارەشتێكیگرنگت

بیرچووە.

چیم
بیرچووە؟

بیرتچووە
بمانكوژێنیتەوە.

ببوورەگڵۆپیهاوڕێم..
بەڕاستیبیرمچوو.

ئێمەلەخزمەتداین
هەتاپێویستیتپێمانبێت،
بەاڵمكاتێكژوورەكە
بەجێدێڵێتپێویستە
بمانكوژێنیتەوە.

یەكەمبۆپاراستنی
وزە،دوەمتاكوكەمێك

پشووبدەین.

خەمتاننەبێتلەم
بارەیەوە،منزۆربە
توندیلەپشتیوانانی
پاراستنیوزەم.

چاوەڕێبکە
هاوڕێكەم.بارگاویبوونم
تەواوبووە،دەبێتلە
سەرچاوەیكارەباكە
جیامبكەیتەوە.

تكایەببوورە..
ئاگادارنەبووم!
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منتەنهائامۆژگاریتدەكەم،
چونکەكاتێكبارگاویبوونیپاتری

تەواودەبێتوهێشتاكارەبامبۆدێت
ئازاردەچێژموپاترییەكەمزوو

لەكاردەکەوێتوكارەباش
بەفیڕۆدەچێت.

بمبورەمۆبایلە
خۆشەویستەكەم.بەڵێنبێ
لەمڕۆبەدواوەئەمهەڵەیەم

دووبارەنابێتەوە.

دەبڕۆوكەمێكخۆشیلە
تەماشاكردنیتەلەفزیۆنببینە،
پاشانبگەڕێرەوەودامانبگیرسێنەوە
تاكاتیئامادەکردنیوانەكانت

ڕووناكیتپێببەخشین.

كاتێكیدوورودرێژلەبەردەم
تەلەفزیۆندادامەنیشە،چونکە
ئێمەدەمانەوێتسەركەوتووبیتو
هەمیشەیەكەمیقوتابخانەكەت

بیت.

كێهاورێیوەكوئێوەیهەیە
کەبەخۆشەویستیەوەئامۆژگاریی
بكەنوپشتیبگرن،هەتاکویەكەم

بێت.سوپاسبۆئێوە.
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ڤیڤۆ
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من ناوم كیسەڵە!
خۆشحاڵم بە ناسینی ئێوە!

من لە گەورەترینی خشۆكەكانی سەر ڕووی زەویم!
من لە ئاوە گەرمەكانی دەریا كەمەرەییەكاندا دەژیم.

ئەو ڕۆژەی كە پەنجە بچكۆلەكانی خۆمم بینی،
تێگەیشتم كە كیسەڵێكی نێرم،چونكە لەسەر ڕووی باڵی 

مەلەكردنەكانم پەنجەی بچووكم هەبوو.
مەلەم كرد و ڕۆیشتمە بنی دەریاوە،

چونكە لەوێ  شتی سەرسوڕهێنەرم بینی.

لەفارسییەوە:ئارینهیوا
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ئەمە ناسنامەی منە
ناو: كیسەڵی سەوزی دەریایی
chelonia mydas :ناویزانستی

كۆمەڵە:خشۆك
chelonii یان testudines :لق

شوێنیلەدایكبوون: ئاوە گەرمە كەمەرەییەكان
درێژییتەمەن:7٠ ساڵ

ترسەكانم: ئەگەرچی یاسای مرۆڤەكان پارێزگاریم لێ
           دەكات، بەاڵم هەندێك بۆ گۆشتەكەم ڕاوم دەكەن.
          من لە مرۆڤە ڕاوچییەكان دەترسم، هەروەها

          لە ئالوودەیی ئاو و تۆڕی ماسیگرەكان. 
  خوویخۆراكیم: ئەو كاتەی كە گەنجم گۆشتخۆرم

                 كاتێكیش كە پێدەگەم دەبمە گیاخۆر.
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ئەو ڕۆژەی كە گیا دەریاییەكانم بینی 
ئەو ڕۆژە تێگەیشتم كە گیاخۆرم، 

گیا دەریاییەكان چەند مەتر خوارتر لە بنی دەریاكەدا بوون. 
كاتێک ئەوانەم خوارد، چەوری جەستەم سەوز بوو. 

هەر لەبەرئەوە ناوی منیان نا كیسەڵی سەوزی دەریایی.

ئەو ڕۆژەی كە یەك كیسەڵی لە خۆم گەورەترم بینی
ئەو ڕۆژە تێگەیشتم كە ئەو كیسەڵێكی مێیە. من ئەوم لەسەر 

ڕووی یەك كەناراوی جوانی مەرجانی بینی! بە پەنجە 
بچووكەكانم دەستم دا لە شانەكانی خاتوو كیسەڵ. بیرم 
نەماوە چەندە، بەاڵم چەند كاتژمێرێك پێكەوە مەلەمان كرد.
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هێالنەكەمان 
كە شەو هات، گەیشتینە كەناراوەكە. خاتوو كیسەڵ 
لە كەناراوەكە بەرەو سەرەوە ڕۆیشت و بە باڵی 
مەلەكردنەكانی پشتەوەی چاڵێكی گەورەی هەڵكەند.

ئەم هێالنە لمینە بوو بە یەك پەناگە.

ئەو قسانەی كە خاتوو كیسەڵ بە منی وت
ئێمە پێكەوە مەلەمان كرد و ئەو قسەی بۆ كردم. وتی كە هەزار كیلۆمەتر 
مەلە دەكات، تا بگاتە ئەو كەناراوەی زۆر بە باشی دەیناسێت. هەمان ئەو 

كەناراوەی كە 25 ساڵ لەمەوبەر تیایدا هاتووەتە دنیاوە. پاشماوەی كیسەڵە 
مێیەكانی تریش لە هەمان كاتدا لەگەڵ ئەودا دێنە كەناراوەكە.

2٥



شوێنی شاردنەوەی ئێمە
كاتێك هێالنە لمینەكە بە ئەندازەی پێویست 

قووڵ بوو، خاتوو كیسەڵ هێلكەكانی 
خستە ناو ئەو هێالنەیەوە. ئەوانە 5٠ تا 
١٠٠ دانە بوون. دواتر چاڵەكەی بە لم 
پڕكردو شوێن پێیەكانیشی سڕییەوە. 

كارەكەی 2 كاتژمێر درێژەی كێشا! دواتر 
دووبارە هاتەوە بۆ ناو ئاوەكەی الی من. 
چەند شەوێك دواتر پێنج شەش جاری تر 

بۆ هێلكەدانان گەڕایەوە ئەو شوێنە.

لەدایكبوونی بێچووەكانمان
دوو مانگ كە هێلكەكان لەناو 
لمی گەرم و نەرم دا مانەوە، 

یەكەمین هێلكە شكاو یەكەمین 
بەچكەی ئێمە لەناویدا هاتە 

دەرەوە. بێچووە كیسەڵەكان 
توێكڵی نەرمی هێلكەكانیان 

دانە دانە شكاند و لە چاڵەكە 
هاتنە دەرەوە.

2٦



ترس بۆ بێچووەكانمان
بێچووە كیسەڵەكان تا دەریا پێشبڕكێیان لەگەڵ یەكتریدا كرد.ئەوان بیریان 
الی باڵندەكان و مشكی بیابان و قرژاڵ و سەگیش بوو، كە ڕۆژێك نەبنە 

نێچیریان، بەاڵم بە داخەوە كە زۆربەیان ئاگایان لەوە نەبوو....

بێچووە كیسەڵە فێڵبازەكەمان
یەكێك لە كیسەڵە بچووكەكان زۆر فێڵباز و ناڕەسەن بوو.

ئەو زیندوو مایەوە! لەو گیا زۆر وردانەی ژێر ئاوەكەی خوارد، 
كە ناویان پالنكتۆن بوو. دواتر جەستەی گەورەتر و جیاوازتر 

دەرچوو و دەیتوانی لەناو ئاوەكەشدا خۆی نقووم بكات.
كیسەڵەكە لولپێچ و كرمەكانی بنی دەریاكەی ڕاو دەكرد.١5ساڵ 
هەر بەو شێوەیە ژیا تا لە كۆتاییدا پێگەیشت و بوو بە گیاخۆر.
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ئەم بەشە ئەگەر ئارەزووت لە من نییە و منت خۆش ناوێت مەیخوێنەرەوە!

كێشم دەگاتە 350 كیلۆگرام!

پێستیساف
دوو بەشی هەیە,كاسەی بەردی 
پشت و ژێر كاسەكە6٠ الپەڕەو 

ڕووتەختی ئێسكی )پشتی ئێسكی 
بچووك(ی هەیە، كە لەناو سەری 

كلكیشمدا هەیە و بەیەكەوە 
پەیوەستن و لێكنەپچڕاون.

دووسەوڵۆكە
باڵەكانی پشتەوەم پان و سافن.

ئەوانە سوكانی مەلەكردنی منن، 
بە ئەوانەوە دەتوانم شوێنی 
مەلەكردنەكەم بگۆڕم. تازە، 

بەوانەوە دەتوانم خۆم بە توندی 
لە بنی دەریاكەدا بهێڵمەوە.

دوودەستیگەورە
سوود لە باڵە سافەكانی پێشەوەم 
وەردەگرم بۆ چوونە پێشەوەم لە 

ئاودا. سوود لە باڵەكانی مەلەكردنم 
وەردەگرم وەك سەوڵ تا بتوانم بە 
خێرایی 35 كیلۆمەتر لە كاژێرێكدا 

مەلە بكەم.
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نیا
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كیسەڵیسەرگەورە
7٠ تا ١6٠ كیلۆ كێشی هەیە و

لەناو هەموو ئۆقیانووسەكان و 
دەریا ئارامەكاندا دەژی.

كیسەڵیدەنووكدار
35 تا 7٠ كیلۆ کێشی هەیەو
بە زۆری لە نزیك كەناراوە 

مەرجانییەكاندا بوونی هەیە.                                   

2٨



كیسەڵیپشتچەرم
تا ٨5٠ كیلۆ کێشی هەیەو

گەورەترین كیسەڵی جیهانە.

كیسەڵیالیوریدلی
3٠ تا 5٠ كیلۆ کێشی هەیەو
بچووكترین كیسەڵی جیهانە.

كیسەڵیكپریدلی
3٠ تا 5٠ كیلۆ کێشی هەیە و
دەگمەنترین كیسەڵی جیهان.

تر
مە

 ١
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ی 
كە

زی
ن

تر
مە

 ١
-١
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كێشی 
١5٠-35٠ كیلۆگرام

بینینیباش
بینینی من زۆر باشە. هەر 

لەبەر ئەوەیە دەتوانم بەباشی 
خۆراكەكانم بدۆزمەوە. 

خوێی خۆراكەكەش 
بە شێوەی فرمێسك لە 

چاوەكانمەوە دێتە دەرەوە.

دەموپۆزەیدەنووكدار
من یەك دەم و چەند 

دانە ددانم هەیە. لێواری 
دەمم نووكی هەیە، پۆزەی 

بۆ لێواری تیژ و بڕەرم 
دروست كردووە.
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هەبوو نەبوو، یەكێك هەبوو ناوی حەمە بوو. حەمە بچكۆلە بوو. لە تۆش بچكۆلەتر. لە قاچەكانی تۆش بچووكتر. 
لە دەستەكانیشت بچووكتر. تەنانەت لە اللەنگییەكیش بچووكتر بوو. حەمە بە قەد گویژێك دەبوو، شێوەشی لە 

گۆیژ دەچوو. خڕ و خەپانێكی قژ پرتەقاڵی بوو. لەبەر ئەوەش بە حەمە گۆیژ بانگیان دەكرد.
حەمە بۆنی هەموو شتێكی دەكرد. لە هەر شوێنێكیش بۆنی گۆیژی بكردایە، تلی دەخوارد و خۆی دەگەیاندە 
ئەوێ. لە خۆشیدا خۆی خڕ دەكرد و هەڵبەز و دابەزی دەكرد. دەیوت: »ئۆخەیش! هاوڕێیەكم دۆزییەوە وەكو 
خۆم. هاوشێوەی خۆم.« ڕۆژێك، كە كەشوهەوا كەمێك ساردی كردبوو، لەبەر ئەوەی ناوەڕاستی پاییز بوو، 
حەمە گۆیژ دەڕۆشت بە ڕێگەدا، هەردوو دەستی دەساوی بە یەكتردا، بۆ ئەوەی گەرمیان بێتەوە. بۆنی دەكرد، 

دەڕۆشت تاوەكو گۆیژێك بدۆزێتەوە و بیكات بە هاوڕێی خۆی. 
حەمە گۆیژ دەستەكانی ساوی بە یەكەتردا و بۆنی كرد و ڕۆشت هەتاكو گەیشت بە دەفتەرێكی شێوەكاری. 
دەفتەرەكە بێتاقەت بوو، هەر کە چاوی بە حەمە كەوت الپەڕەكانی داخست و دەستی كرد بە پرخەپرخ، واتا 

خەوتووە.

پرخنگیان
لەفارسییەوە:سەحەرجەلیل
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حەمە بە هێواشی وتی: »ساڵو من حەمە گۆیژم.« 
دەفتەر وتی: »منیش دەفتەری شێوەكاریم و نووستووم گۆیژ گیان.« هەمیسان دەستی كردەوە بە پرخاندن.

واتا خەوتووە.
حەمە كەمێك بۆنی بە دەفتەرەكەوە كرد. بە هێواشی وتی: »پرخن گیان! دەفتەری نووستوو! بۆنی زۆر خۆشت 

لێ دێت، دەبێ وێنەی زۆر جوانیشت تێدا كیشرابێت.«
پرخن بەرگەكەی كردەوە. دەستی كرد بە بۆڵەبۆڵ: »وششش چەند زۆر بڵێی گۆیژ ئەفەندی! لە بەیانییەوە تاكو 
ئێستا وێنەیان تێدا كێشاوم. زۆر هیالكم، نووستووم، وسسس! گۆیژ ئەفەندی!« هەمیسان بەرگەكەی داخستەوە. 

دەستی كردەوە بە پرخاندن، واتا خەوتووە. 
بەرگی پرخن كرایەوە و هەمیسان داخرایەوە. بۆنە خۆشەكە زیاتر دەهات. 

حەمە بە هێواشی وتی: »ببورە پرخن! بەڕێزت كەی لە خەو هەڵدەستی؟« پرخن وتی: »هیچ كات. لێرە بڕۆ.« 
حەمە زویر بوو. لەوێ ڕۆشت. كەمێك ڕۆشت دەنگی هەنسكەهەنسكی گریان هاتە گوێی. پرخن خەریك بوو 
دەگریا. دەیوت: »ئەگەر گۆیژ ئەفەندی چاوی بە الپەڕە دڕاوەكەم بكەوتایەت چی دەوت؟ شتی زۆر خراپی دەوت. 
باش بوو ڕۆشت.« پاشان خرپن ئەفەندی داخرایەوە و دەستی كردەوە بە پرخەپرخ. ئەمجارەیان بە ڕاست خەوت. 

حەمە بەزەیی پێدا هاتەوە. هێواش هێواش و بێدەنگ ڕۆشت بۆ الی تیپی ئاوی. 
خرتەڵە وتی: »دەفتەری شێوەكاری دەگرێ. ئیشی پێتە. خێراكە وەرە.«

تیپی ئاوی وتی: »زۆر باشە ئەوا هاتم. بە تالوتل كەوتە ڕێ. حەمە و خرتۆڵ گەیشتنە الی پرخن. 
حەمە وتی: »هەستە پرخن گیان! ئێستا دڕاوەكەت چاك دەكەمەوە.« 

پرخن تاكو ئەو كاتە چاوی بە تیپی ئاوی نەكەوتبوو. بە حەپەساوی وتی: »چۆناوچۆن گۆیژ گیان؟«
حەمە وتی: »دڕاوەكەت بێنە پێشەوە. تاوەكو بە چاوی خۆت بیبینی.«

تیپی لێ  پارچەیەك  پرخن خێرا خێرا الپەڕەكانی هەڵدایەوە. الپەڕە دڕاوەكەی دۆزییەوە. حەمە دەست بەجێ 
كردەوە و لكاندی بە دڕاوەكەوە و چاكی كردەوە. دەفتەر لەتاو خۆشی هاواری كرد و وتی: 

- گۆیژ! گۆیژ گیان! دڕاوەكەم چاك بووەوە.
یەكەوە  بە  تیپەكە  بە  بە دوو كوتە گۆیژەوە.  لكابوون  تیپەكانی  پارچە  تیپەكانی كرد.  پارچە  حەمە سەیرێكی 

نووسابوونەوە و ببوونەوە بە                       گۆیژێكی خڕ و خەپان. حەمە وتی: »كەواتە ئەوە بۆنی تۆ
                                                                           بوو؟ چەن وێنەیەكی بۆنخۆشی هەبوو.«
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ئامۆژگارییه كانى 
ژیاری ژیر

وەرگێڕانی:سەرهەنگعەبدولڕەحمان

ئارامگرتن
كێ له  ئێمه  ماندوونابێت؟ كێ له  ئێمه  توڕه  نابێ؟ 

به اڵم كه سانێك هه ن، كه  له  به رامبه ر هه ر گوشارێكدا 
ئارام ده گرن و ده ستبه جێ هه ڵناچن و بۆ ئه نجامدانى  

كاره كانیان ئارام ده گرن. وه رن با بچینه  نێو دنیاى 
ئه وانه وه  و فێرى ئارامگرتن و دان به خۆدا گرتن ببن، 
به  تایبه ت كه  هێشتا قوتابین و خوێندنیش یه كێكه  له و 
بوارانه ی پێویستى به  دان به خۆدا گرتن و ئارامگرتنه .

تێكشكاندنى ڕۆتین و 
ئه ركه  ته قلیدییه كانى 
ڕۆژانه  له  ڕێگه ى 
ئه نجامدانى ئه و 

وه رزشانه ى كه  لێیه وه  
فێرى ئارامگرتن 

ده بین.

ویستوئارهزوو
ئه مه  ده بێته  هۆى 
ئه وه ى به  توانابین 
له سه ر ئارامگرتن. 

به  ئارامیه كى جوانه وه  
رووبه رووى هه ڵوێستى 

نه خوازراو ببینه وه .

پێویستىدۆخگۆڕین
له به رامبه ر ئه و گوشاره  

ده روونیانه ى ڕووبه ڕووى 
ده بینه وه ، وه ك پێكه نین 
له  باتى ده مه قاڵێ، چونكه  
ئه م كاره  ئێمه  له  دۆخێكى 

ده روونى خراپ بۆ 
دۆخێكى باشتر 

ده بات.
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كۆنترۆڵىڕق
ده بێت له  خۆمان بپرسین 

ئایا ئه و دۆخه ى كه  
ڕووبه ڕووى ده بینه وه  به هاى 

ئه م هه موو ڕقه ى هه یه ؟ 
ئاگاداربه  كه  هه ناسه دانى قووڵ 

ئه ڵته رناتیڤێكى باشه  
بۆ ده ربازبوون 

له و حاڵه ته .

ئه و كارانه ى ناتوانین 
ئارامى له سه ر بگرین، 

له سه ر خۆمانى قورس نه كه ین. 
له  بوارى خوێندندا ئارامگرتن 
پێویسته ، چونكه  به ر له  هاتنى 

تاقیكردنه وه كان، زۆر یارمه تیده ر 
ده بێت و شیكارى ئه ركه كانى 

قوتابخانه  ئاسانتر ده كات.

خهوىباش
سیسته مى خۆراكى 

ته ندروست و وه رزش و 
هیوا و گه شبینى له و هۆكاره  
سه ره كیانه ن كه  ده بنه  هۆى 

ئه وه ى له  سه خترین دۆخه كاندا 
تواناى ئارامگرتن به ده ست 
بهێنین، وه ك نزیكبوونه وه  

له   تاقیكردنه وه كان. 
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لەشمان لە چی پێکدێت!
وەرن با بە وردی ئاشنابین بە پێکهاتەی لەشمان

کالسیۆمئاو

فۆسفۆر ئۆکسجین

کاربۆهایدراتکاربۆن

پۆتاسیۆم

کبریت

سۆدیۆم

مەگنیسیۆمکلۆرین توخمی
تر کانزاکان نایترۆجین

هایدرۆجین

پڕۆتین

کبریت

ڕێژەی پێنج توخمە
پۆتاسیۆم، کبریت،
سۆدیۆم، کلۆرین

مەگنیسیۆم

ڕێژەی شەش توخمە

- ئۆکسجین.
- کاربۆن.

- هایدرۆجین.
- نایترۆجین.

- کالسیۆم.
- فۆسفۆر.
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لەگەڵئێمەداكورسیخۆتانبگرن
بۆفڕینبەجیهانیهونەریحەوتەمدا.
باســیخۆشترینفلیمكارتۆنەكانتان

بۆدەگێڕینەوە.

سینەما
بییەوە

ەعەرە
ل

ادتەها
ئاز

ماندا دێت
ی بە مێشك

چ

لە گەشتێكی خۆشدا دەمانبات بۆ جیهانێك كە لە سەرماندایە!بیرۆكەیەكی كاریگەر بۆ زانستخوازی و خۆهەڵقورتاندن لەخۆ دەگرێت وفیلمەکە لە بەرهەمهێنانی هەردوو كۆمپانیای )دیزنی و پیكسار(ـە  و كە لە ساڵی 2٠١5دا دەرچووە، بەم دەستەواژەیە دەست پێ دەكات.  ئەرێ چی بە مێشكیدا دێت )بەتەمای چییە(؟ فلیمی )inside out(، ئایا لەمەوپێش سەیری یەكێكتان كردووە و پرسیارتان كردووە:
  فلیمەكە چیرۆكی منداڵێك بە ناوی )ڕایلی( دەگێڕێتەوە،  

كە لە خێزانێكی دڵخۆشدا لەدایكبووە و دەمانباتە ناو 
سەرییەوە، تا بیرۆكە و هەستەكان و نهێنیی  ڕەفتارەكانی  

بزانین: یەكەم جار ناوەندی بڕیاردان هەیە و هەستە 
سەرەكیەكان )خۆشی، دڵتەنگی، ترس، تووڕەبوون، 

قێزهاتنەوە( تیایدا كاردەكەن و هەر كەسایەتیەك 
بەرپرسیارە لە و هەستەی نواندنی بۆ دەكات: 

ئەگەر )ڕایلی (شیرینی دەستكەوت: خۆشی دەست 
دەنێت بە دوگمەی بڕیارداندا تا )ڕایلی( دڵخۆشبێت، 

ئەگەر لە خەویدا  دێوەزمەی بێزاركەری بینی: )ترس( 
دەست دەنێت بە دوگمەی  بڕیارداندا  تا بەترسەوە 

    لەخەو هەستێت و بەم شێوەیە. 

 )ڕایلی( لەناو خێزانەكەی و هاوڕێ خەیاڵیەكەی و  یاریی

 هۆكی، كە حەزی لێی بوو، مناڵییەكی دڵخۆش دەژیا، هەتا 

باوكی بڕیاری گواستنەوەی دا بۆ شارێكی تر، هەستەكانی  

هەنگاوبەهەنگاو دەستیان بە گۆڕان كرد،  پاش ئەوەی 

لە خانوویەكی جیاوازدا دەژی و باوكی لەگەڵیدا سەرقاڵ 

دەبێت، هاوڕێ دوورەكانی لەدەست دەدات و لە قوتابخانە 

تازەكەی هەست بە دڵتەنگی دەكات،  كە دەبێتە هۆی شێواویو 

شپرزەیی لە ناوەندی بڕیاردان لەناو سەری )ڕایلی(دا و 

یادگارییە خۆشەكانی دەگۆڕێن بۆ یادگاریی دڵتەنگی و  

هەڕەشەی ڕووخاندنی ئەو جیهانە جوانەی لێ دەكرێت 

 كە بە درێژای سااڵنی منداڵی  لەسەریدا بوو .

  )Inside out( تێڕوانینی هاوڕێیانەتان دەربارەی زۆرینەی شتەكان دەگۆڕێت، وەك ئەو خەونانەی لە خەوەكانتدا 
دەیان بینن: لە فلیمەكەدا كارگەیەك هەیە بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خەونانە لەناو سەرماندایە و  لە جیهانی هۆلیود 

دەچێت و ناوچەی  نەستی تاریك هەیە، كە زۆرینەی  ترس و  یادگارییە لەبیرچووەكانمان تیایدا الواز دەبێت.
فلیمی )inside  out( خەاڵتی ئۆسكاری بۆ باشترین فلیمی )ئەنیمەیشن( بردووەتەوە و قازانجێكی  بە بڕی 

٣٥ ٨57  دۆالری ئەمریكی  بەدەستهێناوە.



جیاوازی
دوووێنەیهاوجووتمانلەبەردەمدایە،
بەاڵم1٠جیاوازیلەنێوانیاندایە،

ئایادەتوانیتبە٥خولەکبیاندۆزیتەوە؟
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گەنجینەی 
ون

ئەگەرلەوڕێونەییەکەم
ڕزگارتبوو،ئایادەتوانیت
ڕێونەیدووەمببڕیتوبگەیتە

گەنجینەکەیسەرەوە؟
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بەدەستی خۆم

پێداویستیەکان:

شێوازیکارکردن:

قاپێکی سەفەریی کارتونیی پەلی گەورە، 
کارتۆن، ڕەنگ، لیم و مقەست.

1-قاپەکەدەبڕینبەوشێوەیەیلە
وێنەکەدیاریکراوە.

٢-نیوەگەورەکەبەشینڕەنگدەکەین،
ئینجاچاوودەمیلەسەردروستدەکەین.

لە الکێشە نزیک پارچەیەکی -٣
کارتۆنەکەدەکەینەوەودەینووسێنین

بەئەوسەرینیوەکارتۆنەکەوە.

کارتۆنیەکە قاپە نیوە باقیی -4
دەنووسێنینبەکۆتاییالکێشەکەوە.

فوارە شێوەی لەسەر کارتۆنێک -٥
دەبڕینودەینووسێنینبەسەرینیوە

قاپەکەوە.

نەهەنگ

لەیادتبێت
کەبەکارهێنانی
مقەستپێویستی
بەیارمەتیی

کەسێکیگەورەیە.

سەرتاپای نەهەنگەکە 
بە شێن ڕەنگ دەکەین 

تا ئاما دەبێت بۆ 
مەلەکردن و چوونە 

قواڵیی دەریاوە.

٣٨



بههرهیهونهری

ئهموێنهیهتهواوبکهوڕهنگیبکه

٣٩



پاسەوانی دڵسۆزڤایرۆس شکێن

٤٠


