
ذمارة           1 
تةمموز    2010 ذمارة نويَي كؤواري مشكة بخويَنةوة 

بؤ تةمةني 9 - 14 ساَل
ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طؤلـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون
حاجي قادري كؤيي



ئاورينط بةيانيانَي زوو
بؤ ماَلي ثووري  دةضوو
ورد ورد شةقاوي  دةنا

بينيي  ثياوَي نابينا
بَي طؤضان و بَي داردةس

ِرَيطة دةبِرَيت بةبَيكةس
ئاورينط كةمَيك تَيي ِرواني

ئؤقرة نةما لة طياني
هةردوو ضاوي بؤ نوقان

وةكو كوَيرةي بةستةزمان
طوتي: طةر نةشمبَي ضاو

ِرَيطة هةر دةبِرم بةتاو
ئةوا ئَيستاكة كوَيرم

بزانة ضةند بوَيرم
دةضم بؤ ماَلي ثوورم

ثووري لة ئَيمة دوورم
ثوورم كاتَي دةمبينَي 
زوو شاآلوم بؤ دَينَي
تَير تَير هةَلم دةمذَي

طوثةكانم دةطوشَي
ئةَلَي ئاورينط ئةي داية 

ئةي بابة بؤضي ناية
وةهاش دةِرؤيشت بةِرَيوة
دةتطوت ضوار ضاوي ثَيوة
لة ثِر هةر ئةوةندةي زاني

ثووري طرتي لة شاني
كاتَي ضاوي كردةوة 
ثوور بؤ ماَلي بردةوة

وانةبواية لة ِرَيطة 
ئؤتومبيلَيك لَيي دةدا

كوردستان محةمةد سةعيد  
كةركووك

ئاورينطي ضكؤلَة
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ئةو جؤرانةي ئَيس��تاي طوَلة مَيخ��ةك برَيتين 
لة ئاوَيتةكردني دوو ج��ؤري تري ئةم طوَلة و، 
هةوَينَي ئةو جؤرةن كة ئَيستا ثَيي دةطوترَي 

مَيخةكي ئةمةريكايي.
كاري ئاوَيتةكردني ج��ؤرة جياجياكان لة اليةن 
كؤمثانياكان��ي بةرهةمهَينان��ي ت��ؤوة بةردةوام��ة 
بةمةبةستي بةدةستهَيناني طوَلي قةبارة طونجاو و قةدي 

بةهَيزتر.
طوَلي مَيخةك لة وآلتي كورداندا زؤر باوة و لةطةَل خشَل وةك جوانكاري لة اليةن ئافرةتانةوة 
بةكار دَيت و، لة هةندَي جؤري خواردنيشدا بةكار دَيت و، وةك دةرمانيش بةتايبةتي بؤ دان 

ئَيشة بةكار دَيت.

لة ئينطليزييةوة : ميَخة ك
باوكي هيوا

1- وش��ك هةَلطةِران��ي زةوي بةهؤي بةركةوتني 
ِراستةوخؤي تيشكي خؤرةوة.

2- زيادبوون��ي ِرووب��ةري بياب��ان، بةه��ؤي هةَلكردني 
طةردةلوول و ِرووتبوونةوةي خاك.

ِرادةي ش��َيي ه��ةوا و  3- دابةزين��ي 
زيادبوون��ي ِرَيذةي ط��ازي كاربؤن و 

بةرزبوونةوةي ثلةي طةرمي.
4- لةدةس��تداني س��اماني ئ��اوي ذَير 

زةوي.
5- لةدةستداني ئةو جوانييةي دارستان 

بةدةوروبةري دةبةخشَي.
6- قِربووني ضةندان باَلندة و ئاذةَل كة 

لة دارستانةكاندا دةذين.

مة ترسييةكاني داربرِينة وة
ئامادةكردني : نةواز



Accident ِرووداو / ئةكسدنت
 ئةو شتةية كة بةبَي ئةوةي مةبةست 

بَي دةبَيت. 

Ache ئَيش / ئةيك  
ئَيش، كة شوَينَيك لة لةش ئازاري ثَي 

دةطا دةَلَين ئةو شوَينة دةئَيشَيت.

Active ضاالك /  ئةكتيظ  
ضاالك ئةو كةسةية بةلةشَيكي سووكةوة 

هةَلسوكةوت دةكات و كاري زؤري ثَي 
دةكرَيت.

 Add :ئاد / بةدوو واتا دَيت   
 ا - خستنة سةر        ب-  كؤكردنةوة

ا- خستنة سةر، بةوة دةطوترَيت كاتَيك شتَيك 
دةخةيتة سةر شتي تر و زيادي دةكةيت.
ب- كؤكردنةوة، وةك ئةوةي لة كرداري 

كؤكردنةوةدا ِروو دةدات، نموونة: 6 + 6 = 12

Address ناوونيشان /  ئةدرس  
ناوونيشاني كةسَيك بريتيية لة ذمارةي 

خانووةكةي و ناوي ئةو طةِرةك و شارةي تَييدا 
دةذي.

  Adult ثَيطةيشتوو/ ئةدؤَلت
ثَيطةيشتوو بةمرؤظَيك يان ئاذةَلَيك دةطوترَيت كة 

تةمةني منداَليي تةواو كردبَيت.

فةرهةنطي حاجيلة

بَيالن

كاتَى بمان��ةوَى بةهَيمنى بخةوين و 

لة خةودا بةئاطا نةيةين ثَيويستة دوور 

مؤبايل  بةكارهَينان��ى  ل��ة  بكةوينةوة 

ثَيش خةوتن، ضونكة بةكارهَينانى ثَيش 

خةو دةبَيتة هؤى دوودَلى ، لَيكؤَلينةوة 

زانس��تيية نوَييةكان ئةوةيان سةلماند 

لة كاتى ش��ةو  بةكارهَينان��ى مؤبايل 

دةبَيت��ة هؤى ئةوةى نةتوانى خةوَيكى 

هَيم��ن و ئ��ارام بكةي��ت، ضونكة ئةو 

تيش��كانةى لةناو مؤباي��ل دةردةضن 

دةبنة هؤى سةرئَيش��ة ، ئةوانةى بةر 

ئةو تيش������كة دةك��ةون ثَيويستيان 

بة كاتَيكى زؤرة بؤ خةوتن، لة كاتَيكدا 

نابَي��ت،  درَيذخاي��ةن  خةوةكةي��ان 

ماوةيةك��ى تةواو ناتوان��ن بخةون و 

ماندوويةتيى ِرؤذيان بحةسَيتةوة.

مؤبايل

ئاواز  عةبدلرةحمان 
كةركووك

 

ئاي��ا دةزانيت ئ��ةوة مَييةي 
جاَلجاَلؤكةية، ماَلةكةي دةضنَيت و 

تؤِر لَي دةدات، نةك نَيرةكةي؟
هةروةها ئ��ةو داوان��ةي مَييةكة 
ج��ؤرة           هةم��وو  دةدات  لَي��ي 
مَيروويةك دةطرَيت، كةضي خؤي 
نهَينيي  ِرَييةكي  ناطرَيت، ضونك��ة 
تَي��دا دةكات لينجيي تَي��دا نيية و 
خ��ؤي ناطرَي��ت. ئ��ةوةي مايةي 
دواي  ئةوةي��ة  سةرس��وِرمانة 
ك��ردارى زاوزَي، مَييةكة نَيرةكة 
دةكوذَيت و دةيخوات. هةر لةبةر 
ئةمةشة ثَيي دةطوترَيت »بَيوةذنة 

ِرةشةكة«.

بَيوةذنة  ِرةشةكة
يارة  شاآل و  - بنةساَلوة

بالَندةي داركونكةرة بةدةنووكة تيذةكةي دةناسرَيتةوة، 
كة بؤ كونكردن��ي درةخت بةكاري دةهَينَي��ت، لة ِرَيطةي 
لَيدان��ي خَيرا و لةس��ةريةك. ئةم باَلندةي��ة كلكَيكي ِرةقي 
هةية لةط��ةَل ثَييةكانيدا خؤي لة درةختةك��ة طير دةكات. 
داركونكةرة لةس��ةر كرم و قالؤنض��ة دةذَيت. هَيالنةكةي 
بةش��َيوةيةكي س��ةير بنيات دةنَي��ت، كونَيك ل��ة دارةكة 
دةكات، ثاشان بةش��َيوةيةكي ستووني بةناو درةختةكةدا 
دايدةطرَيت. درَيذيي كونةكةي 30س��م دةبَيت. مَييةكة لةم 

كونةدا 4 – 7 هَيلكة دادةنَيت.

داركونكة رة
و : هةناسة فةهمي - هةولَير
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ِرؤذَيك لة ِرؤذان، ِرةش��ةبايةكي بةهَي��ز هةَلي كرد، بارانَيكي زؤر باري و 
الفاو خانوو و ئؤتؤمؤبيلةكاني لة ذَير خؤي نا و، ثارضة تةختةيةكي برد كة 

كةَلةشَيرَيك و مريشكَيكي لةسةر بوون.

مراوييةكة بةدةم مةلةوانيي��ةوة ماوةيةكي زؤري بِري، بةآلم كة 
ويس��تي بطةِرَيتةوة نةيتواني بةثَيضةوانةي ئاراس��تةي تةوذمةكة 

مةلة بكات و بطةِرَيتةوة.

هةرس��َيكيان كةوتنة طةِران و ثش��كنيني دوورطةكة بؤ ئةوةي 
كةسَيكي تري تَيدا بدؤزنةوة، بةآلم لة كيسةلََيكي بَي دةسةآلت 

بةوالوة كةسيان لةسةر دوورطةكة دةست نةكةوت.

كةَلةش��َير هةس��تي كرد كة مريش��كةكة خةمب��ارة و، لَيي هاتة 
ثَيش��ةوة و ثَيي طوت »ئةطةر ب��ةِرذدي كار بكةين ئةوا لة ذيان 

دةمَينينةوة. بةآلم ثَيويستة هاوكاريم بكةيت«.

ل��ة كؤتاييدا الفاوة ئةو س��َي بالَ��دارةي بةرةو دةري��ا ِراماَلي و 
شةثؤلةكان برديانيانة دوورطةيةكي دوور.

ل��ةو الوة، مراويي��ةك لةس��ةر ق��ةدي دارَيك��ي بِراو وةس��تابوو س��ةيري 
ِرووداوةكةي دةكرد و دةيويس��ت بزانَي ئةم هةراية بةضي دةطات وضاوي 

بةو تةوذمة كةوت كة مريشك و كةَلةشَيرةكةي ِرادةماَلي . تة مبة لَي

دايك
ئومَيد نةجم  - كةركووك

دَلوار - كةركووك

داي��ك وش��ةيةكي ثيرؤزة، ضراي 
ذيان��ة، ِرووناكييةكة لة ناو ماآلندا. 
مرؤظَيكي هةست ناسك و ميهرةبانة، 
هةموو ذياني بةئَيمة دةبةخش��َيت. 
واتة بةمناَلةكاني، هةر لة كاتي هاتنة 

دنياوة، تاوةكو طةورة دةبين. 
لةس��ةر  دةكات  ثةروةردةم��ان   
ِرةوشتي جوان بؤ ئةوةي مرؤظَيكي 
باش��مان لَي هةَلكةوَي بؤ خزمةتي 
بؤي��ة  نيش��تمانةكةمان.  و  ط��ةل 
ثَيويستة ئَيمةش هةتا لة 
دنيادا بين بؤ دايكمان 

دَلسؤز بين .
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كةَلةش��َير ثاضَيك��ي هَين��ا و دةس��تي بةكَيآلن��ي زةوي كرد و، 
مريشكةكةش بةدواي ئةوةوة طةنم و جؤي تؤ دةدا.

كيس��ةلَيش وردة وردة خةريك��ي دروس��تكردني خانوويةكي 
خنجيالن��ة بوو، ئةو بَي وض��ان كاري دةكرد خانووةكةي تةواو 

كرد، هةرضةندة زؤري ثَي ضوو.

ِرؤذطار تَيثةِرين و كاتي دروَينة هات، كةَلةشَيرةكة طوَلطةنمةكاني 
دةر  طةنمةكاني  دةنكة  بةدةنووكي  مريشكةكةش  و  دةكردةوة  لَي 

دةهَينا و لة ضيلكة و ضةواَلةكاني جيا دةكردةوة.

كيسةلَيش دانةكةي دةكَيش��ايةوة ناو خانووة ضكؤَلكةي ثَيشتر 
دروس��تي كرد. مراويي تةمبةلَيش هةر بةم كارانةي هاوِرَيكاني 

ثَي دةكةني و بةهيض جؤريك هاوكاريان نةبوو.

ب��ةآلم مراوييةكة، لة جياتي ئ��ةوةي هاوكارييان بكات، طالَتةي 
ثَييان دةكرد. مراويي تةمبةَل شةو و ِرؤذ بَي كار ثاَلي دةدايةوة لة 

كاتَيكدا مريشك و كةَلةشَيرةكة بةكاركردنةوة سةرقاَل بوون.

وةرزي زستان هات و ئاذةَلةكان بؤ خؤثاراستن لة سةرما و باران 

و شةثؤلة بةهَيزةكاني دةريا ضوونة ناو خانووةكةيانةوة.

ل��ة كات��ي بارانَيكي بةخ��وِردا مراوي ب��ةدةم طريانةوة ل��ة دةرطةي دا و، 

بةئاذةَلةكان��ي تري ط��وت »تكاتان لَي دةكةم ِرَيم ب��دةن بَيمة ذوورةوة و 

كةمَيك خواردنم بدةنَي، وا خةريكة لة سةرما و لة برسا مردار دةبمةوة«.

كةَلةشَير بةزةييي ثَيدا نةهاتةوة و طوتي »ئةوةي كار نةكا نانيش 
ناخوا«. مريشكةكةش بةتةَلفيسييةوة طوتي »هؤ مراوي بِرؤ ياري 

بكة و ثَيمان ثَيكةنة«.

كة مراوي طوَيي لةم قس��ة ِرةقانة بوو، ملي كةض كرد و ويستي 

بةبرسَيتي و سةرما بِروات و ئةو شوَينة جَي بهَيَلَيت.

لةو كاتةدا، سَي ئاذةَلةكةي تر بةزةيييان بةمراويي داماودا هاتةوة 
و كةوتنة ِراوَيذ، كةَلةشَير طوتي »با ئةم جارة لَيي ببوورين بةَلكو 

لةم هةَلةيةي خؤي ثةند وةردةطرَيت«.

كيس��ةَل خؤي ِراثس��كاند و بةثةلة بانطي مراويي كرد. مراوي 
هةستي بةش��ةرمةزارييةكي زؤر كرد و، بةلََيني بةئاذةَلةكاني تر 
دا ئيت��ر ضاالكان��ة كار بكات و يةك خول��ةك لة كاتي خؤي 

بةفيِرؤ نةدات.

كيس��ةلَيش الي خؤيةوة طوتي »ضي بضَيني ئةوة دةدووريتةوة. 
ئاكامي تةمبةلَيش سةختة«.
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ثيسبووني هةوا كاريطةريي زؤر خراثي لةسةر باري دةرووني و تةندروستيي مرؤظ 
هةية. بةم دوايية لَيكؤَلينةوةيةكى زانس��تيي نؤي مةترسييةكي ديكةي ثيسبووني هةواي 

ئةوي��ش الوازكردني هةس��تي بؤنكردنة لة م��رؤظ، وا لة دؤزيي��ةوة، 
مرؤظ دةكات، كة تواناي ئةوةي نةمَينَيت بؤنةكان 
لة يةكتري جيا بكاتةوة، ضونكة هةواي ثيس 
تواناكاني لووت كةم دةكاتوة، بة تايبةتي 
تواناي بؤن كردن، واي لَي دةات، كة 
نةتوانَي تيذ و ئاسايي و بؤني طوَل 
و ئارةق��ة لة يةكتري جيا بكاتةوة، 
كةوات��ة ثَيويس��تة هةوَل��ي ثاك 
ِراطرتن��ي ذينطة بدةين، بؤ ئةوةي 

ئاو و هةوا ثيس نةبن.

ثيسبووني ئاو  و  هةوا كار لة 
دايكي ئازيز ـ ضةمضةماَلهةستي بؤنكردن دةكات

مرَوظي سةردةمة دَيرينةكان، بِروايان نةدةكرد، 
كة جوانترين و بةهادارترين بةرد ، كة ئةَلماسة، 
لة هةمان ئةو مادة هةرزانة ثَيك دَيت، كة ئَيستة 

ثَينووسي ِرةساسي لَي دروست دةكرَيت، ئةويش طرافيتة. ئةمانة لة ِرةطةزي 
كاربؤنن، بةآلم هةر جؤرة و لة ذَير زةويدا لة بارودؤخ و ثاَلةثةستؤيةكي 

جياوازدا ثَيك دَيت، ثاشان زاناي فِرةنسايي )الفوازَي( هات و ثَيوةنديي 
نَيوان ئةَلماس و خةَلووزي هةرزاني دَؤزييةوة وئةوةى دةرخس��ت كة 
هةردووكيان سةرضاوةكةيان يةكة و لة كاربؤن ثَيك دَين، ثسثؤِرةكان 
كةوتن��ة بِرين و لووس كردني، تاكو ببَيتة ئةَلم��اس )طرانترين مادة لة 

جيهاندا(.

ئةَلماس و خةَلووز يةك 
سةرضاوةيان هةية

هةناسة فةهمي- هةولَير بةر لة بيس��ت و دوو س��ةدة  يةكَيك 
بنياتناني  بِري��اري  لة ثاش��اكاني ضين 
ئةم ش��وورايةي داوة، ت��ا وآلتي ضين 
لة مةترس��يي دوذمنةكان��ي بثارَيزَيت، 
ئ��ةم ش��ووراية نَيزيكةي ي��ةك مليؤن 
ك��ةس كاريان تَيدا ك��ردووة و درَيذايي 
نَيزيكةي 2 هةزار و ثَينج س��ةد كيلؤمةترة 
و بةرزاييةك��ةي لة ض��وار مةترةوة تا ثانزة 
مةترة و ثانيييةكةش��ي لة نيو مةترةوة تا ضوار 
مةترة، ئَيستة بةش��َيكي ئةم شووراية ِرووخاوة و 

بةشَيكي زؤريشي وةكو خؤي ماوةتةوة.

شَيخ سةعيد كوِري شَيخ مةحموودي )كَلدار(ة لة طوندي 
ثيران لة س��ةرووي دياربةكر لة س��اَلي 1868 لة دايك 
بووة، هةر زوو هةستي نةتةوايةتي و نيشتمانثةروةري 
لة دَليدا ضةكةرةي كردووة . لة ئةنجامي شةِرى جيهانيي 
يةكةم و بَيبةش كردني كورد لة ماف و خاكةكةي ضةندين  
شؤِرش��ي ضةكداري لة كوردستاندا س��ةريان هةَلداوة. 
يةكَيك لةو شؤِرش��انة بة ِرابةِرايةتيي ش��َيخ سةعيدي 
ثيران بوو لة باكووري كوردس��تان، لة نةورؤزي ساَلي 
1925دا س��ةركردة كوردةكان توانيي��ان بة ماوةيةكي 
كةم ش��اري )دياربةكر(ئازاد بكةن، بةآلم دواتر لةاليةن 
س��وثاي دةوَلةتي توركةوة شَيخ سةعيد و دكتؤر فوئاد 
و هاوِرَيكانيان بة ديل طيران. لة س��اَلي 1925 يش��دا لة 

دياربةكر لةدار دران.

شَيخ سةعيدي ثيران
مةِروة عادل هةمةوةندي
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جووجةلَةي ذير

      و : ئاشتي

نازناز مريشكَيكي خوَين شيريني سثيية، دان و خؤراك 
لة  دةكات،  دابين  خؤشةويستةكاني  جووجةَلة  بؤ 
كوالنةيةكي بضووكدا لةطةَل جووجكةكانيدا دةذي.

خدؤي بةدف��ةِر دةيطوت »مي��او مياو مي��او، دوَينَيكة تةنيا 
مش��كَيكي ضكؤَلةم خواردووة، ئَيستاش وا سَي جووجةَلةم 
دَين��ة س��ةر ِرَي، ئ��اي ضةن��د لةمَيذة طؤش��تي مريش��كم 

نةضَيذتووة، 

ئةمِرؤ ِرؤذي بةختةوةريمة، ثَيويستة لة خؤشييا طؤراني بَلَيم 
و سةما بكةم«.

س��َي براك��ة ل��ة ترس��ا ِرةنطي��ان تَي��دا نةم��ا، ثَيويس��تيان 
بةهاوكاريية..... مةترس��ييةكة زؤرة و طرفتةكة مةزنة، بةآلم 

ضؤن و ضي بكةن؟
كارةكة طةلَيك سةختة، ضي بكةن ضي؟

ناوي  ناوةندييةكة  و  ئازيزة  ناوي  طةورةكة  جووجةَلة 
ئارَيزة و بضووكةكةيان ناوي بةِرَيزة.

بةيانيي ِرؤذَيكي بةهاري بوو، كةش زؤر خؤش و لةبار 
بوو، جووجةَلةكان ويس��تيان بؤ دي��داري هاوِرَيكانيان 
بضنة باخضة دَلطيرةكةي نَيزيك سةرضاوةى ئاوكةوة.

ثَيش  مةرجةي  بةو  بةآلم  بِرؤن،  دةدةم  ثَي  »ِرَيتان  طوتي 
خؤرئاوا بطةِرَينةوة«.

نَيو  لة  ناشيرينةكة،  ِرةشة  ثشيلة  ئةو  دي،  خدؤم  »دوَينَي 
باخضةكة دانيشتبوو«.

ئامؤذطاريي  نازناز 
كة  كرد  منداَلةكاني 
ئاطةداري  و  بن  وريا 
خؤيان  دةوروبةري 

بن.

نان و ثةنير و دانةوَيَلةيان لةطةَل خؤياندا برد، لةطةَل هةندَي 
ئاوي ميوة بؤ خواردنةوة .

منداَلةكان خؤيان ئامادة كرد و دايكيان لة الي دةرطةكةوة 
بةِرَيياني خست.

بؤ  و ضوون  برد  و خواردنةوةي خؤيان  ئةوانيش خواردن 
ديداري دؤستانيان.

بةآلم بَيئاطابوون لةوةي ثش��يلة ِرةشة لةو نزيكانةية و ئةمان 
دوورن لة دايك و لة ماَلةوة، ثش��يلةكة مَيزةي لَييان دةكرد 

و ليكي بؤيان دةِرذا.

ضاوةكاني 
ئاطريان 

لَي دةباري  
وِريخؤَلةكانيشي 

لة برسان 
دةهؤلَيان لَي دةدا.

لة ِرَي طةلَي طةمةيان كرد و ثَيكةنين و طؤرانييان ضِري و 
بؤني طؤلَيان كرد.

لَي��رةدا ئازيز بيرؤكةيةكي لة ال دروس��ت بوو، بةدةنطَيكي 
بةرزةوة طوتي »ئَيمة ديارييةكمان ثَيية بؤت، دايكمان بؤتي 
ناردووة، خواردنَيكي طةلَيك بةتامة، برسييةتي لةناو دةبا و 

بؤ ماوةي يةك هةفتة تَيرت دةكا«.

خ��دؤ كةمَي��ك هةس��تي بةدلَنةواي��ي و خؤش��ي كرد و، 
خواردنةكةي برد و ِرؤيشت...

بَيطومان سوثاسي جووجةَلةكانيشي نةكرد، بةآلم بةجَيياني 
هَيشت...

بةمةش جووجةلَ��ةكان خواردنةكةي خؤيان لةدةس��ت دا 
بةآلم طياني خؤيان ِرزطار كرد...

كاتي نيوةِرؤ طةيش��تنة باخضةكة، 
ديمةن��ةي  ئ��ةو  لةب��ةر  ب��ةآلم 
لة  ئاطايان  ب��ووةوة  ِرووبةِروويان 

جوانيي باخضةكة بِرا.

خدؤ ِرَيي لَييان طرت و دةستي كرد بةكلك و سةر بادان.

بةدةنطَيكي بةرزيش مياواندي .

»مياو مياو، ئَيس��تا كاتي ئةوةية بتانخؤم، ئَيس��تا يةك يةك 
قووتتان دةدةم، لَيرة من و ئَيوة بةزمَيكي خؤش دةطَيِرين«.

»ئةوةي ثَيمانة، نان و ثةنير و دانة ، خواردنةوةشي تَيداية«.
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جووجكةكان تؤقي��ن و ِرةنطيان تَيدا نةما و بةيةك دةنط 
هاواريان ك��رد »تكاية مةمانخؤ، بةزةيي��ت بةئَيمةدا بَيتةوة، 

ئةطةر تؤ ئَيمة بخؤيت دايكمان خةمبار دةبَيت«.

طوت��ي  دلَ��ِرةق  خ��دؤي 
»م��ن دةم��ةوَي ئَيوة ل��ة نَيو 
طوَي  ب��ن،  ِريخؤَلةكانم��دا 
ب��ةوةش نادةم ئَيوة هةس��ت 

بةضي دةكةن،

ئَيوة بةرثرسيارن لة برس��ييةتيي من. طؤشتةكةتان دةخؤم و 
بةئَيسكةكانتان دانةكانم ثاك دةكةمةوة«.

جووجك��ةكان هةس��تيان بةت��رس ك��رد و دام��ان، دلَ��ة 
بجكؤلةكانيشيان كةوتة لةرزة.

طةيشتنةوة الي دايكي خؤشةويستيان...دةرطةي ماَلةوةيان 
قاي��م كرد. ثَيكةنين و طريان...طؤرانييان ضِري و س��ةمايان 

كرد...

نازناز لة ثشتي دةرطةكةوة وةآلمي دايةوة:
»خدؤ، ديارة تؤ شَيت بوويت...

بِرؤ دووركةوة، جارَيكي تر نةيةيتةوة...

نة ئةمِرؤ و نة سبةي و نة هيض ِرؤذَيكي ديكة نةطةِرَييتةوة«.

ئةوةندةي نةبرد ئةو دةظةرةي جَي هَيشت.

هةروةها باسي لَيهاتوويي و ذيريي ئازيزيان كرد.

تةواوي 
باسةكةشيان 

بؤ دايكي 
خؤةويستيان 

طَيِرايةوة،

لة ناكاو، ئازيز بةدةنطَيكي ذيرانة و ثِر بِرواوة طوتي »بةِرَيز 
خدؤ ئارام بطرة، ئةوةي دةتةوَي دَيتة دي... خواردني ئَيمة 

بةم شَيوةية خؤشحاَلت ناكات و ئازاري طةدةت دةدات، 

هةر كة ثش��يلةكة ثش��تي وةرطَيِرا، هةر س��َي جووجكةكة 
وةك برووسكة دةرثةِرين و تا توانييان ِرايان كرد...

لة دوورةوة ماَلةكةي خؤيان لَي دةركةوت.
 

ئازي��ز طوتي »بَيطوم��ان« .ئارَيزيش واَلم��ي دايةوة طوتي: 
»ئةم��ة قس��ةيةكي ذيرانةي��ة«. بةِرَيزيش طوت��ي: »ئاي كة 

زيرةكي«.»بةَلَي بةدرَيذاييي ِرؤذةكة ضاوةِرَيت دةبين و، 

ناضينةوة ماَلةوة، هةر لَيرة نابزوَيين، بِرؤ خوات لةطةَل«.

بةدفةِرطوتي  خ��دؤي 
»مي��او، ت��ؤي بضكؤلة 
طةورةت  مَيش��كَيكي 
هةي��ة، ت��ؤ ل��ة من��ت 
بردةوة... وا دةضم قاث 
و ئامان دَين��م و دواي 
ضركةي��ةك  ضةن��د 
دَيمةوة... برنج و خوَي 
و ئااَلت دَينم و داريش 
بؤ ئاطركردنةوة دَينم... 
ن��ةِرؤن ئةوةن��دةم ثَي 

ناضَيت دَيمةوة«.

دةب��َي بمانكولََيني��ت، هةروةها 
خوَي و ئاآلتمان ثَيوة بكةيت بؤ 
ئةوةي بةتام بين. ئةمة كارَيكي 
بةتامتر  و، ذةمةك��ةت  ئاس��انة 

دةكات«.

لة ناكاو، تةقة لة دةرطةكةيان هات، »تةق تةق، تةق تةق«.
ئةوة دةرطةي ماَلةكةيان لَي دةدرَي...

طوَييان لة ثش��يلةكة بوو دةمياوَينَيت و بةدةنطيا ديارة نيازي 
خراثة...

»بؤ ضاوةِرَيمتان نةكرد؟
ديارة بةنيازن بمخةَلةتَينن؟

ئَيوة لة باخضةكة 
نةمابوون،

هةموو كونجَيك بةدواي 
ئَيوةدا طةِراوم...

دةرضنة دةرةوة و بةِريز 
لة بةرامبةرم بوةستن، تا 

خواردن ئامادة بكةم.
دةرضنة دةرةوة با 

بتانكولََينم... بةلََيني خؤتان 
بطةيةننة جَي«.

»منداَلةكانم ذيرن، 
زؤر لَيهاتوون...

تؤش تةنيا بير لة 
خواردن دةكةيتةوة و، 

دةتةوَي لةسةر شاني 
ئَيمة باري خؤت باشتر 

بكةيت«.

ثشيلةكة ضووة ديار كانييةكة و،
) مياو مياو ( ، خدؤ بةدةم طريانةوة دةيطوت:

»ئةي هاوار... لة برسا الواز دةبم... ضةند مندالََيكي بَيهَيز 
منيان بةزاند...

مياو مياو...
كةس بةقةد من خةمبار نيية«.

1415



ئامَيري كؤمثيوتةر ئامَيري س��ةردةمة و سوود 
وةرنةطرت��ن ل��ة تواناكاني و ش��ارةزا نةب��وون لة 
بةكارهَينان��ي بةجؤرَيك لة نةخوَين��دةواري لة قةَلةم 

دةدرَيت 
بؤية بةزنجيرة باسَيك لةم طؤشةيةدا فَيري 

بةكارهَيناني ئةم ئامَيرة دةبين 
ثارضةكاني ئامَيري كؤمثيوتةر:

  Monitor   1 - مؤنيتةر
   Mother Board   2 - مةزةربؤرد

3 - ثرؤسيسةر 
4 -  ِرام

5 - كارتي شاشة
6 - ثاوةر سةثاَلي
7 - ديظيدي رووم

8 - فلؤثي ) ئَيستا بة كار ناهَينرَيت (
9 - ماوس

10 - كيبؤرد 
 

 

كؤمثيوتة ر
ماردين - سلَيمانيديمانة

هةبوو نةبوو، كةس لة خوا طةورةتر 
نةبوو. لة دارستانَيكدا شَيرَيك ثاشاي 

دارستان بوو. لة دارستانةكةدا ِرَيوييةكيش هةبوو حةزي دةكرد 
لة شوَيني شَير ببَيت بةثاشا.

ِرؤذَيكيان ضوو بؤ الي ثاشا و ثَيي طوت: ثاشايدارستانةكةمان، 
حةز دةكةم فَيري مريشك دزينت بكةم.شَير لة وةآلمدا طوتي: كارَيكي باشة منيش حةزم 

بةطؤشتي مريشك هةية.
ِرَيوييةكة طوتي: كةواتة  شةو بضؤ بؤ كَيَلطةكة و لة سةر خؤت لة كوالنةي مريشكةكان نزيك 

بةرةوة و ضةند مريشكَي مل بشكَينة و بيانهَينةوة.
شَير طوتي: زؤر باشة وا دةكةم. 

شةوَيكيان درةنطي شةو شَير بةرةو كَيَلطةكة بووةوة و نةيزاني خاوةن كَيَلطةكة تفةنطي ثَييةو 
ئاطةادارة. وةختَي نزيك بووةوة لة كوالنةي مريشكةكان، خاوةن كَيَلطةكة سيِرةي لَي طرت و 

شَيرةكةي كوشت.
ئاذةَلةكاني دارستان كة زانييان ثاشاكةيان نةماوة كؤبوونةوةيةكيان لة ناو خؤياندا كرد و، 

ِرَيوي طوتي: من دةبم بة ثاشاتان ضونكة لة هةمووتان زؤرزانتر و بةتواناترم.
ئيتر ئةوانيش ِرازي بوون و ِرَيويان كرد بةثاشاي دارستان.

هيوا  عةوف - كةركووك      

شَيرو ِريَوي              

ِرؤذيَكي��ان داليا و هاوِرَيكاني يارييان دةكرد، لة كاتي ياريكردندا 
دالي��ا كيفَيكي بيني، لةو ناوة كةوت��ووة، دواتر كيفةكةي كردةوة و 
س��ةيري كرد بِرَيك ثارةي تَيداية، داليا بةثةلة طةِرايةوة بؤ ماَلةوة 
و بةدايكي طوت .. بةآلم دايكي قس��ةي نةكرد تةنيا دةستخؤش��ي 
لَي كرد، ثاش ضةن��د ِرؤذَيك خاوةنةكةي بةدواي كيفةكةدا دةطةِرا 
ل��ة هاوِرَيكاني دالي��اي ثرس��ي و هاوِرَيكاني داليا طوتي��ان: داليا 
دؤزيويةتييةوة، ئَيستة لة ماَلةوةية خاوةني ثارةكة ضوو بؤ ماَلي داليا 
و لَيي ثرس��ي: كيفةكةت نةبينيوة؟ كضة و دايكة بةشةرمةزارييةوة 

كيفةكةيان دايةوة خاوةنةكةي.

شةرمةزاري
راز لةتيف ـ ضةمضةماَل

ناو : ذوان حسَين
تةمةن : 10 ساَل

ثؤل : دةرضووم بؤ ثَينجةمي 
سةرةتايي

قوتابخانة : ضراخان
ئارةزوو : مؤسيقا وخوَيندنةوةي 

كؤواري منااَلن . 
ض كؤوارَيك زياتر دةخوَينيتةوة ؟ 

هةموو ئةو كؤوارانةي تايبةتن 
بةمندااَلن .

ئةي وةرزش : حةزم زياتر 
بةباسكةية.

ديمانة : هَيلين
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سينة ما

جيهان��ي هةنط فلمَيك��ي كارتؤنيي خَيزانيي 

خ��ؤش و ث��ِر كؤميدياي��ة، ثاَلةوان��ي فيلمةكة 

هةنطَيك��ة بةن��اوي ) باري بي ( ك��ة لة زانكؤ 

دةرض��ووة و ه��ةوَل دةدات دذ بةياس��اي 

سروش��تيي جيهان��ي هةن��ط كار بكات، 

كاتَيك لة طةَل طؤَلفرؤشَيكي دانيشتووي 

نيوي��ؤرك ِرَيك دةكةوَي��ت كة كؤتايي 

بهَين��ن بةدزيني بَي س��نووري مرؤظ بؤ 

هةنطوين .

بؤي��ة دواي هةوَلدانَيكي زؤر لة ِرَيطةي 

دادط��ةوة دةتوان��َي ِرَيط��ة ل��ة دزيني 

هةنطوي��ن بط��رَي، بةاَلم ل��ة كؤتاييدا 

دةطاتة ئةو ئةنجام��ةي كة مرؤظ و 

هةنط بَي يةكتر ناذين.

بةهرة جةبار - سلَيماني

لة 20 ي سيثتةمبةري 2007 
ثَيشان درا

دةرهَيناني :  سيمؤن . ج . 
سميس.

نووسيني :  جيري سينفَيلد .
نواندني : جيري سينفَيلد ، رينَية 

زيلظَينطةر ، ئؤما سؤرمان ، 
كاتي باتيس 

لة ستؤديؤي ) دريم وؤرك ( 
بةرهةم هَينراوة .

شةوان لة ئاسماندا ضي دةبيني
لة وةاَلمي ئةم ثرسيارةدا دةَلَيين: ِرةنطة تةنَيكي درةوشاوةي طةورة ببينين، ئةويش)مانط(ة.
 هةروةها ِرةنطة تيشكي درةوشاوةي بضووكتريش ببينين، كة لةبةر دوورييان، لة قةبارةي 

مانط بضووكتر دةردةكةون و ثَييان دةطوترَيت )ئةستَيرة(.
ِرةنطة تةني طةورةتر و درةوشاوةتريشت بةرضاو بكةوَي، كة بة)هةسارةكان( ناسراون.
مانط و هةسارةكان و خؤر، كؤمةَلةيةك ثَيك دَينن، كة ثَيي دةطوترَيت )كؤمةَلةي خؤر(.

هةموو هةسارةكان لة خولطةي تايبةتدا بةدةوري خؤردا دةسووِرَينةوة

كؤمةَلةي خؤَر
بلؤتؤ

ئؤرانؤسنيبتؤن      

زوحةل
مةريخ

موشتةري

زوهرة

زةوي

عةتارد

خؤر

• هةسارةكاني كؤمةَلةي خؤر ضةندةن؟
• هةسارةكانت ضؤن دَينة بةرضاو؟

• خؤت لةسةر ض هةسارةيةكي كؤمةَلةي 
خؤردا دةذيي؟ 
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سارا و كاوة.. دوو قوتابين لة كاتي ثشووي نَيوان وانةكاندا 
ثياسة دةكةن، لة طؤِرةثاني قوتابخانةدا دوو قةَلةمي جوان 

دةدؤزنةوة.. دةبَيتة مشت و مِريان لةسةر قةَلةمةكان.
سارا: من هةردووكيانم دةوَي.

كاوة: نةخَير هةريةكة و قةَلةمَيك.
سارا.. باشة قةَلةمة سوورةكةيان بؤ من .

كاوة.. بة دةنطَيكي بةرزةوة دةَلَي: نا . . نا سوورةكة بؤ من.. 
لةو كاتةدا ِراستي هاوِرَييان ثةيدا دةبَي و دَيتة نَيوانيان دةَلَي ئةوة ضيية؟ 

بةيةكةوة: ئَيمة دوو قةَلةممان دؤزيوةتةوة. 
سارا : كاوة قةَلةمة سوورةكةي دةوَي، منيش بةهةمان شَيوة سوورةكةم دةوَي.

ِراستي: نةخَير هاوِرَيياني خؤشةويستم دةبَي هةردوو قةَلةمةكة بدةينة دةست 
مامؤستاوة.

كاوة: بؤضي؟
ِراستي: بؤ ئةوةي بيداتةوة خاوةني... ضونكة خاوةنةكةي دَلتةنط و زةرةرمةندة... دةبَي 

دَلخؤشي بكةينةوة.
سارا و كاوة دةَلَين: زؤر باشة ئَيمةش ِرازين.

ِراستي: ئافةرين بؤ هةردووكتان، كة خاوةن هةَلوَيستي جوانن.. زؤر سوثاس بؤ ئَيوةي 
دةستثاك.

دةستثاكي 

شؤظينزم
زاراوةيةكي سياسيي فِرةنسيية، بؤ دةمارطيري نةتةوةيي 

بةكاردةهَينرَيت. شؤفَينزم بيرؤكةيةكي لةِرَي الدةري ناثةسةندة، 
بةتايبةت ئةوكاتةي ثِر دةبَيت لة ِرق و كينة لة بةرامبةر ئةواني 

ديكةدا، ئيتر ئايني بَيت، ياخود نةتةوةيي، يا نيشتيماني، نموونةي 
ئةمانةش: مؤسؤليني و هيتلةرن. ئةم وشةية لة ناوي )نيكؤآلس 

شؤظَين(ي سةربازةوة هاتووة، كة لةذَير ئاآلي ئيمثراتؤِرييةتةكةي 
ناثليؤندا دةجةنطا و خؤشةويستيي وآلتةكةي وايلَيكرد بوو، زؤر 

دةمارطير بَيت. 
كةسي شؤظَيني وا هةست دةكات وآلتةكةي لة طشت وآلتاني 

جيهان باشترة و نةتةوةكةيشي لة سةرووي هةموو نةتةوةكانةوةية. 
شؤظَينيزم دةبَيتة هؤي خؤشنةويستني ميللةتاني ديكة و ِرق 

لَيبوونةوةيان، ئةمةش زؤر دوورة لة هةستي ثاكي منداآلن بةتايبةت 
و طةوران بة طشتيي.

بَيطومان ئ��اذةَل ِرةنط��ةكان دةبينَيت، بةآلم 
وةكو مرؤظ نا، ئةواني��ش جياوازييان لة بينيني 
ِرةنطةكاندا هةي��ة، بؤ نموونة باَلن��دة دةتوانَيت 
ِرةنطي سةرووي وةنةوش��ةيي ببينَيت، سةط و 
س��مؤرةش ناتوانن ِرةنطي سوور و سةوز لَيك 
جودا بكةنةوة، كةض��ي دةتوانن هةردوو ِرةنطي 
ش��ين و زةرد لَيك جودا بكةن��ةوة ئاذةَلةكانيش 
بةثَي��ي ئةو دةوروبةرةي تَيي��دا دةذين و بةثَيي 
ثَيويستييان، ِرةنطةكان دةبينن، بؤ نموونة كيسةَل 
تايبةتمةندييةكي خؤي هةية، ئةويش بينيني ذَير 
دةرياية، بؤية بة ئاس��اني ِرةنطةكاني س��وور و 

ثرتةقاَلي و زةرد لَيك جودا دةكاتةوة.

ئيظان شكور ـ كةركووك

ئاذةَل و دةنط

هَيذا كةمال - ثردَي
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نوورةدين ئةحمةد كافرؤش -كةركووك



بِربِرةي ثشت كؤَلةكةي سةرةكيي 
جةستةي مرؤظة. هةر ئةويشة باآلي ِراست ِرادةطرَيت. بِربِرةي 

ثشت لة جةستةي مرؤظدا لة يةك ئَيسقان ثَيك نةهاتووة، بطرة لة زنجيرةيةك 
ئَيسكي ناِرَيك ثَيكهاتووة و ثَيكةوة نووساون. بِربِرةي ثشت قورسيي جةستةي 

مرؤظ هةَلدةطرَيت و ئةم قورساييية بةسةر الي خوارةوةي جةستةدا بآلودةكاتةوة، 
لة هةمان كاتيشدا شَيوة و ِرَيذةي قيتيي جةستة ِرادةطرَيت.

درَيذيي بِربِرةي ثشت لة نَيوان ذن و ثياودا دةطؤِرَيت، هةروةها لة تةمةنَيكةوة بؤ 
تةمةنَيكي تريش جياوازيي هةية. بةطشتي درَيذيي بِربِرةي ثشت ثياو 70سم و هي 

ذنانيش 60سم ة. لة كاتي ِراكشاندا بِربِرةي ثشت دةكشَيت و درَيذ دةبَيتةوة.

كاتَي نينؤك درَيذ دةبَي ، هةندَيك ثيس��يىلة ذَي��ردا كؤ دةبَيتةوة، 
ئةويش دةبَيتة هؤي بآلوبوونةوةي نةخؤش��ي، ضونكة ثيس��ييةكة 
دةبَيت��ة ه��ؤي ثةيدابووني ميكرؤب ل��ة ذَير نينؤكةكان��دا لةكاتي 
خواردنيش��دا تَيكةَل بة خواردن دةبن و دةبنة هؤي تووش��بوون 
بةنةخؤشي. نينؤك ضينَيكي ئةس��توور و ِرةقي سةر ثةنجةكانة، 
ِرةطةكةي لةناو طؤش��تداية و بةئَيس��كي ثةنجةوة نووساوة، ئةو 
بةش��ةي لةناو طؤش��تداية نةرمة، كة هات��ة دةرةوة ِرةق دةبَيت. 
درَي��ذ بووني نينؤك م��اوةي 9 بؤ 12 ِرؤذ درَيذة دةكَيش��َيت، ئينجا 
درَيذ دةبَيت، بؤ ئةوةي لة نةخؤش��ي بةدووربين ثَيويستة دوو هةفتة 

جارَيك نينَوكمان بكةين. 

مرؤظنينؤكي 
شةيدا خاليد ـ ضةمضةماَل

و : كاني  ِرةزاق - داقوقبِربِرةي ثشت

ئةو مندااَلنةى ش��ير وبةرهةمةكاني ش��ير دةخؤن دةرفةتى زياتريان بؤ 

دةِرةخسَي كة تةمةنيان درَيذتر بَيت، لَيكؤَلينةوةيةكى بةريتانيايي بةراوردى 

ئ��ةو مندااَلن��ةى كردووة لةط��ةَل ئةوانةى، ك��ة ئارةزووى ش��ير ناكةن، ، 

لَيكؤَلينةوةكة لةسةر ضوار هةزار كةس ئةنجامدراوة،  كة تةمةنيان لة نَيوان 

30-65 س��اَل بوو، دةركةوتووة ئةوانةى لة منداَليدا ش��ير و بةرهةمةكانى 

ش��يريان زؤر خواردووة كةمتر تووشى وةستانى مَيشك و تةنطة نةفةسى 

دةبن، لةطةَل ئةوةى ش��ير ضةوريى تَيداية، ب��ةاَلم ئةو ضةوريية كاريطةريى 

نيية بؤ سةر دَل، بؤية ثَيويستة مرؤظ هةر لة تةمةنى منداَلييةوة ِرؤذانة 200 

طرام شير بخواتةوة لةطةَل ثارضةيةك ثةنير.

شير بؤ تةمةن دريَذى
ِراميار

ئةستيَلَكي  نةخؤشييةكان
 بةهار عوسمان - كؤية

ج��رج نَيزيك��ةي 50 ج��ؤري هةية، 
بآلوتريني��ان جرج��ي ِرةش وب��ؤرة، بنةضةيان لة 

كيشوةري ئاسياوةية. جرج لة مشك طةورةترة، هةندَيك جار 
كَيش��ي دةطاتة نزيكةي نيو كيلؤطرام. ترسناكترين جؤري ئاذةَلة 

بؤ مرؤظ، نةخؤش��ييةكي زؤري تَيدا ك��ؤ دةبَيتةوة، وةكو ميكرؤبي 
نةخؤشيي ِرشانةوة )تاعوون(، كة لة ِرَيطةي كَيضي جرجةوةية، تةنيا لة 
س��ةدةي ضواردةي زاينيدا كَيضي جرج بووة هؤي لةناوداني 25 مليؤن 

كةس لة ئةوروثا، واتة ضارةكَيكي دانيشتووانةكةي. 
هةروةها نةخؤش��يي ِرش��انةوة ل��ة س��اآلني 1916 و 1917لة 

هيندستان باَلو بووةوة و زياد لة 10 مليؤن كةسي لةناو دا، 
ئةم ئاذةَلة لةسةر دانةوَيَلة و سةوزة دةذَيت، بةآلم 

لة دؤخي برس��َيتيدا هةموو ش��تَيك 
دةخوات. 
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تاسي جيهان
ضةند زانيارييةك دةربارةي مؤنديال

ِرؤشنا - كةركووك

ئةم تاسة بةتاسي فيفاش بةناوبانطة و 
لةاليةن هونةرمةندي ئيتاليايي )سيلظيؤ 
طازانيطا (وة بةزَيِري عةيار 18 ديزاين 
كراوة. ثَينج كيلؤطرام زَيِري تَيدا بةكار 

هَينراوة.
بنكةي تاس��ةكة بة دوو ئةَلقةي سةوز ِرازاوةتةوة، كة لة كةظةري 
»مةلةطَيت« دروس��تكراون . لة بؤش��ايي نَيوان ئةو دوو ئةَلقةيةدا 
ناوي ئةو واَلتة تؤمار دةكرَي كة تاس��ةكةي بةدةست هَيناوة واتة 
لة س��اَلي 2038دا دةبَي تاس��َيكي تر دروس��ت بكرَي ضونكة ئةو 

بؤشاييية جَيطةي ناوي تةنيا  17 واَلتي تَيدا دةبَيتةوة.

طؤلَكاراني مؤنديال :

1- ِرؤناَلدؤي بةرازيلي 15 طؤَل.
2- مولةري ئةَلمانيايي 14 طؤَل.

3- طؤست فؤنتيني فةرةنسايي13 طؤَل.
4- بَيلَيي بةرازيلي 12 طؤَل.

5- هةريةك لة ساندؤر كوضشيشي هةنطاريايي و 
كلينسماني ئةَلمانيايي 11 طؤَل.

6- هةريةك لة هيلمؤت ِران و كلؤزةي 
ئةَلمانيايي و كؤبيالسي ثيرؤيي و التؤي 

هةنطاريايي و لينيكةري ئينطلتةرايي و باتستؤتاي 
ئةرذةنتيني 10طؤَل.

)ِرؤني( دَيوةزمةي طؤَلضييان

كريستيانؤ ِرؤناَلدؤ) هيض (ة

باشترين ياريزاني 2009

  »كاكا«ي زَيِرين 

بةه��ؤي  ئينطلت��ةرا  هَيرش��بةري هةلَب��ذاردةي 
لَيهاتوويي و ش��ارةزايي ل��ة مامةَلةكردن 
كردن��ي  ه��اوكاري  و  ت��ؤث  لةط��ةَل 
هاوِرَيياني ل��ة ياريطة، كةم طؤَلضي هةية 
ل��ة هَي��زي تؤثةكان��ي ثَيي ئةو نةترس��َي 
و نازن��اوي دَيوةزم��ةي طؤَلضييان��ي ثَي 
بةخش��راوة، بؤية كاتَيك ِرؤني تووش��ي 
ثَي��كان بوو هاندةراني ئينطلتةرا تووش��ي 

شؤك هاتن.

لش��بؤنةي  س��ةرداني  ئةط��ةر 
ثَيتةخت��ي ثورتوط��ال بك��ةي بِروا 

ناكةي ئةستَيرةي يانةي ِريال مةدريد 
هَيندة بَيباي��ةخ بَي و ِرةنطة هَيندَيك 
هةر نةزانَي خةَلكي ئةو واَلتةية و لة 
بؤ يارييةكاني ثااَلوتندا تاكة طؤلََيكيشي 

ك��ؤوارة  نةك��رد،  تؤم��ار  واَلتةك��ةي  هةلَب��ذاردةي 
وةرزش��ييةكاني ثورتوطاليش لةو بِروايةدان كة هةريةك 
لة ياريزانان س��يماو و هؤطؤ و ئةلميدا و ناني لةو كاتانةي 
ِرؤنالَ��دؤ لة ثَيكهات��ةي هةلَبذاردةكةدا نةبَي  بةئاس��تَيكي 

باشتر ياري دةكةن.

2006دا  مؤنديال��ي  ل��ة 
بةرازي��ل  هةلَب��ذاردةي 
ِرؤناَلدؤ  ياريزانان  بةهؤي 
و ِرؤناَلديني��ؤ و ئةدريان��ؤ 
لة  بوو  و كاكاوة يةكَيك 

هةلَبذاردة بةهَيزةكان و ثَيشبيني دةكرا، بةرازيل 
نازن��اوي مؤنديالةكة بةدةس��ت بَين��َي، بةاَلم لة 
مؤنديالي 2010دا كاكا بةتةنيا و بةبَي بةشداريي 

سيانةكةي تر ياريي كرد .

و  ئةرذةنتي��ن  هةلَب��ذاردةي  ياريزان��ي 
ئةس��تَيرةي يانةي بةرش��ةلؤنة، لةبةر ئةو 
ئاس��تة بةرزةي لة يانةكةدا  ثَيشكَيش��ي 
 2009 ياريزان��ي  بةباش��ترين  ك��ردووة 
هةلَبذاردةي  هاندةران��ي  هةلَبذَيردراوة. 
ئةرذةنتينيش ِرةخنة لةو ياريزانة دةطرن 
و دةلََي��ن ميس��ي ب��ؤ يانةي بةرش��ةلؤنة 
بةئاس��تَيكي بةرزتر ياري دةكات وةك 

لة هةلَبذاردةي واَلتةكةي.      

بَيلَيي بةرازيلي لة مؤنديالي 
1958 و لة تةمةني 18 سالَيدا 
نازناوي ثاَلةواني جيهاني بؤ 

واَلتةكةي تؤمار كرد، بةمةش 
نازناوي بضووكترين ياريزاني 
ئةو مؤنديالةي بؤ خؤي تؤمار 

كرد.

بضووكترين ثاَلةواني مؤنديال

مةكسيك يةكةمين واَلتة   •
لة دنيادا دوو جار ميوانداريي 

مؤنديال بكات، ئةويش لة 
سااَلني 1970 و 1986.
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خَيرايي قةَلةِرةش لة كاذَيرَيكدا                                     12 سانتيمةترة
درَيذيي هَيلكةي نةعامة 18 سانتيمةتر و روثانيي                     داهَينرا
باشترين ِرووداو ئةوةية كة ذيانت                                     دؤزييةوة

ساَلي 1440ي زايني ثيتي ضاث                                         دةجولَينَيت
طيتمون مالتي ضيمةنتؤي                                          38 كيلؤمةترة

مَيشوولة لة ضركةيةدا 300 جار باَلةكاني                         بطؤِرَيت

ئةم رستانةي خوارةوة لةطةَل دةستةواذةكاني بةرامبةريان بطونجَينة

بؤق ملي نيية .
ئةسث كلكي لَيبكرَيتةوة دةمرَى .

نةعامة لة شَير خَيراترة .
ثايتةختي ئؤكرانيا كييظة .

دراوي ميسري دينارة .
ثردي دةالل لة ِرؤذهةاَلتي كوردستانة 
تؤِري جاَلجاَلؤكة لة خوري ثَيكهاتووة .
ِرووباري فورات لة توركيا هةَلدةقوَلَى .

يةكةم فيلمي سينةمايي كوردي نيرطز بووكي 
كوردستان بوو .

هةَلؤ 100 ساَل دةذَيت .

نيشانةى )    ( و )    ( لة 
لة ئةمةريكاي ناوةِراس�تدا، س�ةيرترين كؤتاي ئةم رستانةدا دابنَي

ج�ؤري بؤق هةي�ة، س�ةرنجِراكيش و 

جوان و ِرةنطاوِرةنطن، بةآلم هةندَي لةو 

بؤقان�ة ذةهراوين، خةلَكي ئةو ناوضةية 

س�وود لةو ذةهرة وةردةطرن، بؤ تير و 

كةوانةكانيان لةكاتي شةِركردندا، ياخَو 

ب�ؤ ِراوكردني نَيضيرةكاني�ان، لة دواي 

جووتبوون�دا ئةم جؤرة بؤقة ثَيويس�تي 

بةكةمتري�ن فَينك�ي هةية، ب�ؤ ئةوةي 

هَيلكةك�ةي دابن�َي، دوات�ر هَيلكةكان 

هةلَدَين�َي و دةبَيت بةس��ةرةمَيكوتة ، 

ثاش�ان بؤقَيكي ِراس�تةقينة، ثس�ثؤران 

س�ووديان ل�ةو ذةه�رة وةرطرتووة بؤ 

دروس�تكردني جؤرةها داوودةرمان، بؤ 

ِرَيكخس�تني لَيداني دَل و ضارةس�ةري 

سووتانةوة و ئَيش و ئازار.

بؤقي   
ذةهراوي  و 

سوودمة ند 

نازةنين حوسَين - كةركووك
سروة حوسَين - كةركووك

* مرؤظ ِرؤذانة 13 تا 25 طرام 
خوَيي ثَيويستة.

* كؤرثةلة لةناو سكي دايكي لة 
ِرَيطةي ناوكةوة خؤراكي بؤ دةضَيت.

* كةللةسةرى مرؤظ لة 22 ئَيسك 
ثَيك هاتووة.

* خانة بضووكترين بةشي زيندووة لة 
لةشدا.

 

بؤ زاخاوي ميَشك

) حةوت، بةغدا، باران، تير، مةقاش(
* ئةوةي تةرِ بَيت لة .................. ناترسَي.

* بةثرسيار ............. دةدؤزَيتةوة.
* بة................ تةور ملي نابِردرَيتةوة.

* ................ لة تيردانيا نةماوة.
* خؤت مةكة بة ..............

هة لَيبيَنة

؟ئايا دةزاني
* بةِرؤذ ثؤشتة و ثةرداخة، بة شةو دايطرة دايخة؟  

* بالَندةية شير دةدات؟   

* بةدوانزة برا سَي دلَيان هةية؟         

* بةكاري بَيني دةطري؟      

* بةِرؤذ كابانة بةشةو ميوانة؟         

بة م    وشانة   ئة م 

بؤشاييانة ي     خوارةوة 
ثرِ بكة رةوة :

دايكي كاني - كةركووك

2829

!

ميران جةمال - بابان

نوَين

شةمشةمة كوَيرة

كاذَير

مؤم

طسكة

Xل



بمرِةنطيَنة
ويَنةكة  تة واو  بكة

نيطار : نةجات شواني

ِرؤذ دلَير

بيطة ية نةلةرين - سلَيماني

هاوِرَييان ، يارمةتيي هةنار 

و هَيمن  بدةن تا بطةنة ئةو 

كؤطةيةي سةرةوة

طؤرانيبَيذَيك بة ِراكردنةوة طؤرانيي دةطوت، يةكَيك لَيي ثرسي: 
- ئةوة بؤ ضي ِرادةكةيت؟ 

طؤرانيبَيذةكة لة وةآلمدا طوتي: 
- ثَييان طوتووم لة دوورةوة دةنطت خؤشة، منيش ِرادةكةم تا لة 

دوورةوة طوَيم لة دةنطي خؤم بَيت. 

ثيَبكة نة   تا  جوانتر  بيت

خة الََتي  حاجيلة

ثياوَيك بة سةعاتَيك ضووة 
حةج و طةِرايةوة .

هةر كةسَيك وةاَلمي ِراستي 
داينةوة يةك ساَل كؤواري 

حاجيلةي بةخةاَلت دةدةينَي 
.

دوا دةليظة بؤ وةاَلمةكان 
2010 / 7 / 25
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ئارام ئازاد - خورماتوو

جَيطؤِركَي بةيةك تةَلة شقارتة بكة تا 

ئةنجامي هاوكَيشةكة بكاتة 10

نيطار : نةجات شواني



طياندارَيكي طوانداري دِرندةي 
ش�ةوطةِري طؤشتخؤرم، لة بنةماَلةي 

س�ةطةكانم. خواردنم، طؤشتي ئاذةَلي 

تؤثي�و و ميوةي�ة، بة كؤم�ةَل هَيِرش 

دةكةينة س�ةر باَلندة و ثةل�ةوةرةكان. 

لة كوردس�تان رةنطم خةنةيي و تووكم 

ِرةش�ي مةيلة و كاَلة. النةي تايبةتيمان 

نيية وكةَلك ل�ة النةي ئاذةَلةكاني دي 

و كون و ضاَل وةردةطرين. كَيش�م لة 

نَي�وان 7 ت�ا 15 كيل�ؤ طرامداية،  12 

ت�ا 14 س�اَل دةذيم. ماوةي س�كثِريم 

63 ِرؤذة، 2 ت�ا 4 بَيض�وو دَينم. ناوي 

ة   )  golden jackal  ( طش�تيم 

ئَيستة دةزاني من ضيم ؟  

ناوي سةرجةم ئةم طياندارانة بنووسة ، يةكَيكيان 

لةوانةي تر جياوازترة ، بيدؤزةرةوة .

نةجات شواني

     نةورؤز ئيسماعيل _ سلَيماني 

طؤران قادر

؟

ذمارةكان  
بة راستي  لة نَيو 
ثارضةكان بنووسة

ضةند 

دانة طوَل 

لةم وَينةيةدا 

من  ضيم ..هةية ؟ 

طياندارة جياوازةكة 
دياري بكة !
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جةزا حةمة الو

خاوةني ئيمتياز 
بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرنووسيار
حةمة سةعيد زةنطنة

جَيطري سةرنووسيار
نةبةز ِرؤستةم

ِراوَيذكار
ِريَواس ئةحمةد

بةرَيوةبةري هونةري و نةخشةسازي
ثةروةر

سةرنووسيار
07701310542

hamatal_ z@yahoo.com

مةتةَل شةش ثيتي وردة
ناوي شاعيرَي كوردة
وةك ديلَي ناسراوة

لة ذياندا نةماوة
مةرد بوو نةترس بوو بوَير
شاعيرَيك بوو شؤِرشطَيِر
خةَلكي شاري ثِر طِرة
نةوةي باوةطوِرطوِرة
ئةطةر تؤ ِرؤشنبيري

هةر زوو دةَلَيي ئة.............

مةتةَل

عوسمان دةروَيش - كةركووك



                  مةيمون ، مامز ، ورض ، رَيوي 
ناوي ئةم ئاذةاَلنةي الي سةرةوة لة خانةكاندا 

كوَيركةرةوة ، نَيوي 

ئاذةَلَيك دةمَينَيتةوة 

لة بيابانةكاندا زؤرة 

و ثَيي دةطوترَيت 

كةشتيي بيابان 

شااَلو ئةمين - طوندي قشاَلخ

ضةند خانةي بيستن لة طوَيضكةدا 

هةية ، ئةم هَياَلنة بةثَيي ِرةنطةكان 

بطةيةنة تا وةاَلمةكةت دةستكةوَي .

لةم دوو 

خشتةيةدا 

ذمارةيةك 

ناديارة ، 

بةضةند 

مةزةندةي 

دةكةيت ؟

سنجانة ساالر - طوندي قشاَلخ

كويَركردنة وة

بازنةيةكي خِر بةدةوري ئةو سَيبةرةدا 
بكَيشة كة جياوازة لة وانةي تر .

بةثَيي ذمارةكان وَينةكة بِرةنطَينة

قؤناخ بةقؤناخ
 وَينة بكَيشة

نةجات شواني

نةجات شواني
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A

B

طة مة ي ميَشك

ئاذوو  ئةحةمةد - قةرةهةنجير



ثياوَيك لة سةرةمةرطدا بوو 17 مةِري هةبوو، بةم جؤرةي خوارةوة 
وةسَيتى دابةش كردني مةِرةكانى بؤ كوِرةكاني كرد:  

كوِري يةكةم 2/1ى مةِرةكان
كوِري دووةم 3/1ى مةِرةكان
كوِرى سَييةم 9/1ى مةِرةكان 

بةو مةرجةي نابَيت هيض مةِرَيك بكرَيت بةكةرت و نيوة.
ئةحمةد  عومةر  عةلى 

كةركووك

يك
مات

مات

بة ثَيي ثيتة 

ئينطليزييةكان 

وَينةكة تةواو بكة .

نيطار : نةجات شواني

ِرؤذوان ، ِرةوشت ، ِراما ، ِراستوَيذ ، ِرَيطا ، ِرةواز 

 ، ، ِرؤمان  ، ِرةوةند  ، ِرووكار  ، ِراستي  ، ِرةهةند 

ِرابةر ، ِرةوا ، ِرةو

وشةي بزر

كوَير  خوارةوة  الي  نَيوانةي  ئةو  دروست  بةهَيَلَيكي  ئةوةي  دواي 
ناوضةيةكي   ، ثيتان  هةشت  لة  دةمَينَيتةوة  بؤ  ناوَيكت   . دةكةيتةوة 

فرةواني كوردستانة  

لة ِرَيطةي ضوارطؤشةوة 
فَيري وَينةكَيشان 

دةبم
نيطار : نةجات شواني

داستان كةركووكي

3637

ئةم خااَلنة ِرةنط بكة ِروخساري ثياوَيكي 
دركارتؤنيي بةنَيوبانطت بؤ دةردةضَيت .

قا
ن 

ؤرا
 :ط

ار
يط

ن



فاتمة ئةحمةد عائيشة ئةحمةد

شاكار هَيرش

شادي هَيرش

شيراز هَيرش

رةنج نةجات

بيا نةجات

ديا نةجات

هاوِريََياني   

حاجيلة
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ئيالف محةمةد عةباس

سَييةمي  ) ب (

قوتابخانةي ئاسؤس

شةيما كامةران

ضوارةمي  ) أ (

قوتابخانةي ئاسؤس

سؤما دَلشاد 

سَييةمي  ) ب (

قوتابخانةي ئاسؤس

ضرؤ رأفت ئةحمةد

سَييةمي  ) ب (

قوتابخانةي ئاسؤس

ئيسرا فاخر فاتح

ثَينجةمي  ) أ (

قوتابخانةي ئاسؤس

ثَيشانطةي حاجيلة


