
2011 نيسان
بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

كات�َي دَلم خؤش�ة و ح�ةزم ب�ة ياريية، كلك 
بادةدةم و دةوةِرم.

دةزان�ن من كَيم؟ دايكي من دةَلةس�ةطة و 
خؤم تووتكة سةطم.

ئَيمة زؤر ضاالكين و حةزمان لة ِراكةِراكةية و 
بة وةفاداري ناسراوين.

هةروةها ثاسةواني باشين بؤ خاوةنةكةمان 
و ماَل و ماآلتةكةي.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

حاجي قادري كؤيي

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك
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هؤنراوة

ضةند جوان خؤمم طؤِريوة!!
بةرطي تازةم ثؤشيوة
خةندةم لةِروو دةبارَي
جواني دةدةم بة شارَي

نينؤكةكاني ثةنجةم
حةز ناكةم درَيذيانكةم
لةماَلبم، لة هةر كوَيية
دةسِري خؤمم ثَيية

هةميشة هةر خاوَينم
ذينطةي شارم ناشَيوَينم

هةتا بَلَيي جوانم 
بةرخؤَلةي كوردستانم

بةهار
ثةرذين سةالم – ضةمضةماَل

منالََيكي جوانم
ئةسعةد لؤِرزادة- ضةمضةماَل

ثَينج ثيتة مةتةَل دَلؤثة ئاوة
لةسةر ثةِرةي طوَل يا طيا وةستاوة

وةك فرمَيسكي ضاو ِروون و طةش ديارة
زياتر لة زستان يان لة بةهارة

ثيتي يةك و دوو لةطةَل ثيتي سَي
كة ِرؤذ ئاوا بوو ئينجا ئةو دادَي
ثيتي يةك و دوو و ثَينجي بؤ دانة

خؤشةويستةكةي وةلي دَيوانة
ثيتي ثَينج و ضوار بنووسيتةوة
تؤي وا مةتةَلمان دةخوَينيتةوة

مةتةَل
عوسمان دةروَيش – كةركووك

23

طولَزاري حاجيلة 
ئؤركيدي 
كةوشين

نيشتماني ئةم طوَلة ثارزةويني ئاسياية. 
بؤ لَيكردنةوةي طوَلةكاني دةِروَينرَي.
دةكرَي لة نَيو ئينجانةشدا بِروَينرَي.

عةزيز قوشقاية

حةسةن شةريف-باثيالن

بيبةري ِرازاندنةوة نيشتماني ئةم ِرووةكة بةتةواوي 
نةزانراوة. بةآلم لة كؤنةوة هيندييةكاني 

ئةمةريكا )هينديية سوورةكان( ئةم 
ِرووةكةيان ضاندووة.

ئةو جؤرةي بة بةربآلوي دةضَينرَي 
بة )فريزدؤرفةر( ناسراوة و ِرةنطي 

بةرةكةي زةرد و ثرتةقاَلي و سوورة.
وةرزي طةشةكردني ل سةرةتاي 

ثايزةوة دةست ثَيدةكات.

ديسان وةرزي بةهارة
وةرزي طةشت و طوزارة

دةشت بةرطي سةوزي ثؤشي
ذيان ثِر بوو لة خؤشي

بةفري شاخ توايةوة
دنيا وا بووذايةوة

طوآلَلةسوورةي ِرةنطين
جوانيي بةخشيوة بة ذين
سةوزةطياي نةرم و جوان
باوةشي ِراخست بؤمان
ئاي لةم ديمةنة جوانة
طشتي كاري خوا طيانة

نيشتماني ئةم ِرووةكة وآلتاني ئاسيا و خؤرهةآلتي 
ئةفريقياية.

لة وةرزي طةشةكردندا حةزي لة طةرمي و خاكي 
شَيدارة. هةروةها لة سَيبةر دةِروَينرَي.

بِرَيكي كةم ثةييني دةوَي و بة زستان ئاوداني كةمي 
دةوَي و ثَيويستة شوَينةكةي زؤر سارد نةبَي.

هَيالنةي مةل
خونضة شةريف – شؤِريجة



طابريَيل طارسيا ماركيز

دانا سةرباز – كةركووك

ثيرةمَيرد ئاشتي عةبدوَلآل – ثردَي
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    فةرهةنطي  حاجيلة

بَيالن - كةركووك

بةناز عومةر-هةولَير

سةربةست جةالل – كؤية

balance باآلنس
هاوس��ةنطي، كاتَيك ش��تَيك باآلنس دةكةي واتا هاوس��ةنطي 
دةك��ةي وةك دوو تاي ت��ةرازوو كة هةردووكي��ان بةرامبةر 

وةستان ئةوة باآلنس وةستاون.
ball بؤَل

تؤث، تؤث ئةو ش��تة خِرةية كة قةبارةي جؤراوجؤري هةية و 
لة ضةندين ياريدا بةكار دَي وةك تؤثي ثَي و تَينس.

balloon بالوون
دةبدةبة، شيش��َلدان، ميزَلدان، ش��تَيكي بضووكي الس��تيكة كة 
فووت تَيي كرد طةورة دةبَي و شَيوةي جؤراوجؤر وةردةطرَي.

banana بةنانة
م��ؤز، ميوةيةك��ي ش��يريني درَيذكؤَلةي��ة، توَيكَلَيكي زةردي 

ئةستووري هةية.
band باند

تيث��ي موزيك، بريتيية لة ضةند كةس��َيك بة يةك��ةوة ئامَيري 
جؤراوجؤري موزيك دةذةنن و ئاوازي خؤش لَي دةدةن.

بةند، بةو شريتةش دةطوترَي كة ناوقةدي شتَيكي ثَي دةبةسترَي 
وةك دةسكة طوَل.

bank بانك
بانك، ئةو شوَينةية كة ثارَيزطاري لة ثارة و كةلوثةلي طرانباييي 
خةَلك دةكا. بؤية خةَلك ثارة و زَيِر و ئةو شتانة لةوَي دادةنَين 

و كة ثَيويستيان ثَييان بوو دةيانبةنةوة.
بة كةناريش دةطوترَي بانك، ئةويش ئةو زةوييةية لة تةنيشت 

لَيواري ِرووبار و زَي و دةرياضةكانة.

ظين: ظيان
ئاليا: طوَل خونضة

تانان : طوندَيكي كوردستانة
ضؤظان: بةَلَين

ديدةظان: ثاسةوان
رؤزيا: ناوي طوَلَيكة

ذيا: ناوي طوَلة
كةظال: تابلؤ

طريشي: ناوي شاخة
لؤهان: شايي

ليندة: قةشةنط
نظار: ئةفراندن
هَيليان: هَيالنة

شاتوو: تووي مةزن
خةيار: ئاروو

ئ��ةم ِرةنطان��ةي الي خ��وارةوة 
ي��ان   ، يةك��دا  بةس��ةر  بك��ةي 
لَيكيان دةرك��ة ،  ض ِرةنطَيكمان 

دةست دةكةوَي !
1- ِرةش + زةرد= 

2- نارنجي - سوور=
3- سوور +سثي= 
4- زةرد+سوور=

5- مؤر-شين=
6- سثي+رةش=

7- سةوز+سوور=
8- شين+سوور=

9- ثرتةقاَلي+شين=
10- زةرد+شين=

11- شين + زةرد+سوور=

ش��اعيري طةورةي كورد ثيرةمَيرد، ناوي تةواوي تؤفيق بةط��ي مةحموود ئاغاي هةمزة 
ئاغاي مةسرةفة، ساَلي 1867 لة طةِرةكي طؤيذةي شاري سلَيماني لةدايك بووة.
ثيرةمَيرد لة تةمةني 7 ساَليدا دةضَيتة حوجرة بؤ خوَيندن و لةوي فَيري نووسين 
و خوَين��دن و خوَيندنةوةي قورئان و زمان��ي عارةبي دةبَي. لة كؤليجي )ماف( 

وةردةطيرَي و تةواوي دةكا و تا ساَلي 1908 كاري ثارَيزةري دةكا.
ِرؤذنامةي )ذيان( س��اَلي 1926 دةرضوو، ثيرةمَيرد بووة سةرثةرش��تياري و 
ساَلي 1932 دواي مردني حوسَين نازم، ثيرةمَيرد بووة بةرثرس و بةِرَيوةبةري 

ِرؤذنامةكة.
دواي ئةوة لة س��اَلي 1937 ِرؤذنامةي )ذين(ي دةركرد كة تا 15ي حوزةيراني 

1950 بةردةوام بوو و 1015 ذمارةي لَي دةرضوو.
ثيرةمَيرد تا س��اَلي 1932 بةناوي )حاجي تؤفيق بةط( نووسين و شيعرةكاني 
بآلو دةك��ردةوة، بةآلم لةو مَي��ذووةوة ئيتر نازن��اوي )ثيرةمَيرد(ي بؤ خؤي 

هةَلبذارد.
ثيرةمَيرد دوو ذني هَيناوة و س��َي كض و دوو كوِري بوو. لة 19ي حوزةيراني 
1950 سةعات 4ي دواي نيوةِرؤ ثيرةمَيرد لة تةمةني 83 ساَليدا كؤضي دواييي 
كرد و، بة ثَيي وةسيةتي خؤي لة طردي مامةيارةي سلَيماني بة خاك سثَيردرا.

ناوي تةواوي طابريَيل خؤزَي طارس��يا ماركيزة و لة 6ي ئاداري س��اَلي 1927 لةدايك بووة، ئَيستا تةمةني 
84 س��اَلة، ئةم ِرؤماننووس و ِرؤذنامةوانة خةَلكي كؤلؤمبياي��ة و، دوو منداَلي هةن بةناوةكاني ِرؤدريك و 

طؤنزاليس.
ماركيز لة ساَلي 1967�ةوة دةستي داوةتة نووسين.

طرينطترين كارة ئةدةبييةكاني ماركيز بريتيية لة ِرؤماني )س��ةد ساَل تةنيايي( كة زياتر لة 10 مليؤن دانةي 
لَي فرؤش��را و )خؤشةويس��تي لة س��ةردةمي كؤلَيرادا( و )ضيِرؤكي مةرطَيكي ئاشكرا( كة كراوةتة كارَيكي 

شانؤيي و دةرهَينةري ناوداري كؤلؤمبيا خؤرخي تريانا كاري دةرهَيناني بؤ كردووة.
ئةم ِرؤماننووسة ساَلي 1982 خةآلتي نؤبَلي لة بواري ئةدةب وةرطرت هةروةها خةآلتي فَيرديزي بؤ شيعر 

وةرطرتووة.
ماركي��ز لة كتَيبَيكدا كة س��اَلي 2002 بآلوي كردةوة بة ناوي )ذيام تا بيطَيِرمةوة( ذينامةي خؤي تا س��اَلي 

1955 طَيِراوةتةوة.
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لةيال ميرزا غوالم – كةركووك

)زانا( شاي مةيموونةكان بوو ثَيش 
ئةوةي مةيموونَيكي طةنج دةري بكا.
كةن��اري  ل��ة  ض��وو  بؤي��ة 

ِرووبارَي��ك لةس��ةر دارَيك��ي 
ب��وو. نيش��تةجَي  ب��ةرز 
ِرؤذَي��ك هةنجيرَيك��ي لة 

دةست كةوتة ئاوةكةوة، 
دةنطةكةي ثَي خؤش 
بوو و كةوتة فِرَيداني 
هةنجير بؤ ناو ئاوةكة.

ب��ة  كيس��ةَل 
مةيموون��ةوة خاف��َل بوو و، 

ذنةكةي واي زاني ِراوضييةك كوشتوويةتي.
ب��ةآلم كيس��ةَلَيكي دراوس��َييان ثَيي طوت: 
ب��رادةري مةيموونةكة  بووةت��ة  ئ��ةو  »نا 
و ئةط��ةر هات��ةوة خؤت نةخ��ؤش بخة و، 
ثَيي بَل��َي دكت��ؤر طوتوويةتي دةب��َي دَلي 
مةيموونَيك بخؤي بؤ ئةوةي ضاك ببيتةوة«.

ي  ة ن��د ة و ئة
نةبرد كيس��ةَل 

طةِراي��ةوة، 
تةماش��اي 

ذنةك��ةي  و ك��رد  ك��ز  زؤر 
ماتة.

بؤية لَيي ثرس��ي: »ضيتة ئازي��زم؟«، بةآلم 
هاوس��َيكةيان وةآلم��ي داي��ةوة: »ئ��ةوة 
نةخؤش��ة و دةبَي دَلي مةيموونَيك بخوا بؤ 

ئةوةي ضاك ببَيتةوة«.

كيسةَل سةري سوِر ما و طوتي: »باشة دَلي 
مةيموون لة كوَي بَينين؟«.

ئيت��ر كةوت��ة بيركردن��ةوة: »ئايا ش��ياوة 
ناثاكي لةطةَل مةيموون��ي هاوِرَيم بكةم؟«، 
ه��ةر خؤي وةآلمي خؤي داي��ةوة: »نةخَير 

مةحاَلة«.

ل��ةو كات��ةدا كيس��ةَلَيك ل��ة ن��او ئاوةك��ة 
دةخ��وارد. هةنجيرةكان��ي  و  ب��وو 

كة كارةكة بةردةوام بوو، كيس��ةَل بةآلم 
ب��ؤ  مةيموونةك��ة  زان��ي  واي 
ئ��ةو هةنجي��ر ت��َي دةطرَي 
ببَيت��ة  دا  بِري��اري  بؤي��ة 
بةطيانيي. طيان��ي  هاوِرَيي 
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بةآلم زياتر بيري ك��ردةوة و طوتي: 
»ئ��ةي ض��ؤن ِرَي ب��دةم ذنةكةم كة 
هاوبةشي ذينمة بمرَي؟«.
ك��رد:  بانط��ي  ذنةك��ة 
بير  »خؤشةويس��تةكةم 
ل��ة ضي دةكةيت��ةوة؟«، 
داي��ةوة:  وةآلم��ي 
»هيض هيض«.

كيسةَل طوتي: »ش��ةرم دةكةم بيَلَيم، بةآلم ثزيشك 
دَلي مةيمووني بؤ نووسيوة«.

مةيموون زانيي كة كيس��ةَل ني��ازي ناثاكيي هةية، 
بؤي��ة بيري ل��ة فَيَلَيك ك��ردةوة و، طوتي: »ئةي بؤ 
ثَيشتر ثَيمت نةطوت؟ مةطةر تؤ نازاني مةيموون كة 

سةفةر دةكا دَلي لة ماَلةوة جَي دَيَلَي؟«.
كيس��ةَل ثرس��يي: »ئةي ئَيس��تا كوا دَلت؟«، طوتي: 

»لةسةر دارةكةية«.

هَيش��ت  جَي  ذنةكةي 
ب��ؤ الي مةيمووني  و 

هاوِرَيي ضوو.
ثرسي:  لَيي  مةيموون 
ب��ووي  ك��وَي  »ل��ة 
هاوِرَيك��ةم؟«، وت��ي: 

دةكردةوة  لةوة  »بيرم 
بدةمةوة  ثاداشتت  ضؤن 
داوةت��ت  دةمويس��ت  و 

بكةم«. مةيموون طوتي: »ئَيمة هاوِرَيين 
و ثَيوس��ت ناكا داوةتم بكةي ب��ؤ ئةوةي ضاكةم 

بدةيتةوة«.

كيسةَل طوتي: »با بطةِرَيينةوة«.
ك��ة  و  طةِران��ةوة  هةردووكي��ان 
طةيش��تنة كةنار ئاوةك��ة مةيموون 
ب��ازي دا و ضووة س��ةر دارةكة و 
دانةب��ةزي، كيس��ةَليش بانطي كرد: 

»دةي دَلت بَينة و وةرة«.
طوتي:  وةآلم��دا  ل��ة  مةيمووني��ش 
»تِرحَي��و، تؤم هةَلخةَلةت��ان و ئَيمة 
ضيي تر ه��اورَي نيي��ن، ضونكة تؤ 

ويستت ناثاكيم لةطةَلدا بكةي«.

كيس��ةَل وةآلم��ي داي��ةوة: »بةآلم ئةط��ةر نانَي 
بةيةكةوة بخؤين خؤشةويستيمان زياتر دةبَي«.

مةيموون قايل بوو. لة ِرَي مةيموون هةستي كرد 
كيسةَل خةمبارة و كة لَيي ثرسي زانيي ذنةكةي 
نةخؤشة. بؤية مةيموون ثرسيي: »ئةي دةرماني 

ضيية؟«.

ه��ةر كاتَيك زيندةوةران، ئاذةَل يان ِرووةك، بمرن و لة كاتي دةرداني ثاش��ةِرؤيان، ئةو ب��ِرة نايترؤجينةي لة مادةي ئؤرطانيي ئةو 
ِرووةك و ئاذةآلنةدا هةية دوويارة دةطةِرَيتةوة ناو خاك.

لة ناو خاكدا زيندةوةري فرة بضووك هةن ثَييان دةطوترَي شيكةرةوةي ئؤرطاني، كة ئةو ماددانة شي دةكةنةوة و دةيكةنة خؤراك بؤ 
سيستمي ذينطةييمان لة شَيوةي )ئامؤنيا( كة ِرووةك بؤ دروستكردني ثرؤتيني ِرووةكي بةكاري دَينَي. ئةو ثرؤتينةش زؤر بةسوودة 

بؤ مرؤظ و ئاذةَل.
ئ��ةو ِرووةكانةي تواناي س��وودوةرطرتنيان لة ئامؤنيا هةية، بةش��َيكن لة جيهاني ِرووةك، بةآلم زؤربةي ئ��ةو ئامؤنيايةي ِرووةك 
هةَليدةمذَي بةهؤي بةكتريايةكي تايبةتةوة دةكرَينة مادةي نايترات و طازي نايترؤجينةكة وةك دةرهاويش��تةيةكي الوةكي لةو كارة 

بةرهةم دَيت و دةطةِرَيتةوة ذينطة.

9
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زانيارييةكانت لةسةر ذينطة زياتر بكة
شنة ئارام



لة زؤر شوَين جاويني بنَيشت بة شتَيكي خراث و ناشيرين 

لةقةَل��ةم دةدرَي، ب��ةآلم تؤذين��ةوة زانس��تيية تازةكان 

ئاش��كرايان كردووة كة جاويني جاجك سوودي بؤ دَل و 

مَيش��ك و جةس��تة هةية و تواناي فَيربوون زياد دةكات و 

تووِرةيي و سةرئَيسة كةم دةكاتةوة.

ئ��ةو تؤذينةوةي��ةي ك��ؤواري )ذيان��ي تةندروس��ت( لة 

تةممووزي 2009 بآلوي كردووةتةوة ئاش��كراي كردووة 

كة بنَيش��ت جاوين هاوكارة ب��ؤ كةمكردنةوةي تووِرةيي. 

هةروةه��ا جووَلةي بةردةوامي ش��ةويالطة و طوثةكان لة 

كاتي جاوينيدا هاوكارة بؤ كةمكردنةوةي سةرئَيشة.

جطة لةمةش لَيداني دَل خَيراتر دةكات، بةمةش ئؤكسجيني 

زياتر بؤ مَيشك دةضَي و ثرؤسةي بيركردنةوة و تَيطةيشتن 

باشتر دةكات.

باينج��ان ِرووةكَيكي طياييي��ة تةمةني يةك 
وةرزة و ل��ة س��ةرةتاي وةرزي بةهاردا، 
لة خاكَيك��ي لمين دةِروَينرَي و ثَيويس��تي 
ب��ة ثةين هةية لةط��ةَل ئاوداني زؤر، دواي 
ئ��ةوةي بةذني نزيك��ةي 40 س��انتيمةتر 
بةرز دةبَي دةطوَيزرَيتةوة بؤ شوَينَيكي تر 
و دووب��ارة دةضَينرَيت��ةوة و دةبَي ماوةي 

نَيوان دوو شتَل يةك مةتر بَي.
دواي ئةوة هةفتةي سَي جاران ئاو دةدرَي.
ِرةنطي  وةرزيي��ة،  س��ةوزةيةكي  باينجان 
بةرةك��ةي مؤرَيك��ي ت��ؤخ ي��ان ِرةش��ة، 
جؤرَيكيشي هةية سثيية، شَيوةي بةرةكةي 

هَيلكةييي درَيذكؤلةية.
و  ض��ةوري  م��ادةي  باينج��ان  ب��ةري 
كاربؤهايدرات و ِريشاَل و شةكر و ثرؤتيني 
تَيداية، توَيكَلةكةش��ي ظيتاميني بي و سي و 
كالسيؤم و ئاسن و فسفؤري تَيداية. باينجان 
بةكوآلوي و برذاوي و سوورةوةكراويش 

دةخورَي.

باينجان
عةلي   جووتيار 

هةفتةغار

س��وودي  جاوي��ن  بنَيش��ت 

تةندروستيي هةية
كوردة تؤفيق – دووبز

ي
شت

ي ط
اري

اني
ز

شامثؤ وشةيةكي هينديية، بةو شتة دةطوترَي 
كة لة نَي��وان هةردوو دةس��تدا هةَلدةطَلؤفرَي. 
ل��ة بةراييدا لة تواندنةوةي جؤرةكاني س��ابوون 
دروس��ت دةكرا، ثاش��ان كيمياطةران ل��ة تاقيطة و 
كارطة طةورةكاندا لة مادة ثاككةرةوةكان ش��امثؤيان 

بةرهةم هَينا.
زانايان بةم ش��َيوةية ثَيناس��ةي ش��امثؤ دةكةن: ئةو 
ثَيكهاتة كيميايييةية كة لةو مادة ثاككةرةوةية دروست 
دةكرَي��ن كة كةف دةكات و قذ خاوَين و خاو دةكاتةوة 

و واي لَي دةكا ببريقَيتةوة و بة ئاساني شانة بكرَي.
ش��امثؤ بؤ يةكةمين جار لة س��اَلي 1887 لة ئينطلتةرة 
ب��ة  سةرتاش��ةكان  تةني��ا  كات  ئ��ةو  بةكارهَين��را، 
تواندنةوةي سابوون لة ئاوي سؤدا دروستيان دةكرد. 
ل��ة دواي جةنطي دووةمي جيهانييةوة بة ش��َيوةيةكي 
بةرفراوانتر بةكارهَينراوة و ئَيس��تا هةزاران كارطة لة 
واَلتاني جيهان��دا دامةزراوة و ج��ؤر و ِرةنط و بؤني 
جؤرةوجؤري تَيدا بةرهةم دةهَينرَي، هةندَيكيشيان لة 

ِرووةكي سرووشتيدا دَينة بةرهةم.
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م�ةال  تةث�ةي   – يوس�ف  ِرَيذن�ة 
عةبدوَلآل

شامثؤ ضيية؟

- قير لة نةوت ثَيكدَيت

- زوهرة طةورةترين هةسارةية

- ئؤرؤطواي بضووكترين كؤماري ئةمةريكاي باكوورة

- ضياي جةنطةَل لة باكووري كوردستانة

- طورضيلة لة ِرؤذَيكدا 36 جار خوَين ثاَلفتة دةكات

- زةيت لة كونجي دةردةهَيندرَيت

- ئةديسؤن دووربيني داهَينا

- كاري سةرةكيي سثَل دروستكردني خِرؤكة سثييةكانة

نيشانةي هةلَة يان ِراست لةم 
ِرستانةي خوارةوة بدة

سةربةست كاكةوآل-سؤران

هةندَيك ج��ار بةتايبةتي ل��ة كاتي دانيش��تن القمان بؤ 
ماوةي��ةك دةخةينة ذَير خؤمان هةس��ت بة س��ِرييةك 
دةكةين و دواتر كة بؤي جووآلين تووشي جؤرة حاَلةتَيك 
دةبي��ن دةَلَي��ي دةرزي ئاذةن دةكرَين بؤية ئةو كةس��ة 
دةَلَيت الق��م مَيروولة دةكات. الي هةمووان ئاش��كراية 
خوَين بةئازادي بةنَيو دةمارةكاني جةستةماندا ِرَيدةكات 
و دةبَيت��ة ِراماَليني ئةو هةموو ثاش��ةِرؤ ذةهراوييانةي 
لةنَي��و خانةكاني دةمارةكاندا ك��ؤ دةبنةوة. بةآلم ئةطةر 
بةربةس��تَيك بووة هؤي ثةنط خواردن��ةوةي خوَينةكة 
ئةوا ئةو ثاش��ماوانة كؤدةبنةوة و خامةكاني دةمارةكان 
ل��ةكاري خؤيان دةكةون كة طوَيزران��ةوةي نامةكانة لة 
القةوة بؤ مَيش��ك. جا كاتَي القمان ِرادةكَيشين جارَيكي 
تر خوَين بة دةمارماندا تَيدةثةِرَيت و ئةو مَيروولة كردنة 

ِروودةدات.

القم مَيروولة دةكا
شلَير محَيدين – قةآلدزَي
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زؤر ل��ة مَي��ذةوة ئاآل هةب��ووة و لة 
جةنطةكان��دا بَليند كراوةت��ةوة، بةآلم 
وةكو ئةوةي هةموو وآلتَيك ئاآليةكي 
هةبَيت بيرؤكةيةكي نوَيية و يةكةمين 
ئ��اآلش كة ل��ة ث��ةِرؤ دروس��ت كرا 
لةالي��ةن ِرؤمانييةكان��ةوة بوو. بةآلم 
يةكطرتووةكان��ي  وياليةت��ة  كات��ي 
ئةمةري��كا ئ��اآلي تايب��ةت بةخ��ؤي 
دروست كرد زؤربةي وآلتاني جيهان 
ضاويان ل��ة ئةوان ك��رد، بةريتانياش 
ل��ة 1801/12/1 ئاآلي خؤي ِراطةياند، 
ئاآليةكي  فةرةنساش دواي ش��ؤِرش 
سَي ِرةنطي بؤ نوَينةرايةتي فةرةنساي 
ثَي بكات دروست كرد. بةآلم ئاآليةك 
لة ِرةنطةكاني سةوز و سثي و سوور 
بؤ يةكةمي��ن جار ل��ة 1805 لةاليةن 
ئيتالييةكان��ةوة ب��ةرز كراي��ةوة، ئةم 
بؤ  كوردس��تانيش  ئَيس��تاي  ئاآليةي 
يةكةمين جار ل��ة مةهاباد لة كؤماري 

كوردستان بةرز كرايةوة.

ضيمةن نةسرةدين 
 كةالر

مَيذووي ئاآل



دَيم��ة  هاوي��ن  و  بةه��ار 
كوردستان، ملَيكي درَيذي 
هةي��ة  110س��انتيمةترم 
كَيش��م لةنَي��وان 2.5 ب��ؤ 
و  ب��ؤق  كيلؤداي��ة،   4.5
طيانلةب��ةري ضكؤَلة و مار 
دةخؤم، دةنووكم س��وور 
و درَيذة و لةسةر دارتةل 
و ش��وَينة بَلندةكان هَيالنة 
دةكةم و هَيلك��ة دةكةم لة 
م��اوةي 32 ِرؤذ لة نيوةي 
هاوين  تا سةرةتاي  بةهار 

هةَليدَينم.
دةزاني من ضيم؟

ثذمي��ن زؤرجار ئةو تةن��ة نامؤيانة 
دروس��ت دةك��ةن ك��ة دةضن��ة نَيو 
كةثوومانةوة، يا لة ئةنجامي س��ةرما 
ياخ��ود حةساس��يةش دةش��َيت ئةو 
وروذانة دروس��ت بكات. ئةوةش بة 
وروذاندن��ي اليةكاني ثةردةي ضَلمي 
لووت. ثذمين هةوَلَيكي جةس��تةية بؤ 
دةركردن��ي تةنة وروذَين��ةرةكان و 

رزطاربوون لَييان.
هةروةه��ا هةندَيك جار دةماري ضاو 
بةهؤي تيش��كي زؤر تيذةوة ثذمين 
ضَي دةكات. ل��ة كاتي ثذميندا هةموو 
جةس��تة تووش��ي موضِرك��ة دةبَي. 
ضونكة ئ��ةو هةواي��ة بةخَيرايي 160 
دةردةضَيت  كاتذمَيرَيكدا  لة  كيلؤمةتر 
جةس��تة  س��ةرجةمي  هةربؤي��ة 
س��ةرجةمي جةس��تة دةلةرزَيتةوةو 
ضاوي��ش بةش��َيوةيةكي ئؤتؤماتيكي 
دادةخرَي��ت و دواي ثذمي��ن الش��ة 

دةبوذَيتةوة.

من ضيم
بةرزي جةالل – ئاغجةلةر

ئاسؤ ئيسماعيل – ثردَيWhite House كؤشكي سثي

بينايةكي ثِر بايةخة و مةَلبةندي فةرمي و نيشتةجَيي سةرؤكةكاني وياليةتة يةكطرتووةكاني 
ئةمةريكاية لة واش��نتؤني ثايتةختدا، ئةم كؤش��كة لة ضوار نهؤم ثَيكهاتووة، درَيذيي 52 
مةتر و ثانيي 26 مةترة، لةاليةن س��ةرؤك جؤرج واش��نتؤنةوة س��اَلي 1792 دةست بة 
دروستكردني كراوة و س��اَلي 1800 تةواو بووة، يةكةم سةرؤك كؤماري ئةمةريكا 
كة تَييدا نيشتةجَي بووة و دةس��ةآلتي تَيدا طرتووةتة دةست، جؤن ئادامس بووة، 
هةروةها ئةم كؤشكة ئةو شوَينةية كة سياسةتي وياليةتة ئةمةريكايييةكاني 
تَيدا دياري دةكرَيت، بؤيةش بة كؤش��كي سثي نَيو دةبرَيت ضونكة ساَلي 
1814 لةالي��ةن س��ةربازةكاني ئينطليزةوة س��ووتَينراوة. دواي ئةوةي 
ن��ؤذةن كرايةوة بة ِرةنطي س��ثي بؤية كرا، ئيت��ر لةو كاتةوة بة 

كؤشكي سثي ناوي دةركرد.

سارا محةمةد-سةنطةسةر

جوان سةرنجي ئةم وَينةية بدةو ئازابة بابةتَيكي لة بارةوة بنووسة !
ئةطةر نووس��يت ئةوة بؤماني بنَيرة ، تا طةر شييا ، ئةوا ئَيمةش لةطةَل وَينةكةي خؤتدا بؤتي 

باَلوبكةينةوة .

                                                                                           حاجيلة

ئةم خزمانة ضي
 بةيةكدي دةلََين 

- باوكت بة ذني مامت دةَلَي: براذنمة
- دايكي باوكت بة دايكت دةَلَي:

- باوكت بة دايكت دةَلَي:
- باوكت بة خاَلت دةَلَي:
- دايكت بة باثيرت دةَلَي

- دايكت بة خوشكي باوكت دةَلَي:
- دايكي دايكت بة باوكت دةَلَي:
- دايكي دايكت بة دايكت دةَلَي:
- خاَلت بة دايكي دايكت دةَلَي:

- باوكت بة خوشكي دايكت دةَلَي:

ثشيلة ضؤن

 لة تاريكيدا دةبينَي؟

؟

ثشيلة سةر بة خَيزاني شَير و ثَلنطة، ضوار داني زؤر تيذي لة ثَيشةوةي دةميدا هةن 
بؤ قةثطرتن و بِريني طؤشت. كؤمةَلَي ضِرنووكي ضةماوةي ثَيوةية ضوون دةرزين. 
ثَييةكاني تووكاوين، يةكَيك لةو شتانةي يارمةتيي ثشيلة دةدات ِراوضييةكي ضاك 
بَي��ت، ضاوةكانَيتي. ضونكة ضاوةكاني دةتوانن لة تاريكيي شةويش��دا ببينن. بؤية 
زؤربةي ِراوةكاني لة ش��ةودا دةبَيت، ل��ة ِرؤذدا طلَينةي ضاوةكاني زؤر بضووك 
دةبنةوة و لة شةودا دةكرَينةوة و ِرَيطة دةدةن بضووكترين تيشك لَييانةوة بضَيتة 
ذوورةوة. باطراوندي ضاويش��ي بة مادةيةك لة ش��َيوةي زيوي زاخاودار سواخ 
دراوة، كةمترين تيش��ك ك��ة دةدات لة ضاوي ثَيضةوان��ةي دةداتةوة لةبةر ئةوة 

ئةطةر اليتَيكي دةستي بةشةو بطرينة ثشيلة دةبينين وةكو ضرا دةسووتَين.

رةش��يد   حةم��ة  ثةخش��ان 
سةنطةسةر
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دارا محَيدين  - كفريبؤضي دةثذمين
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تازةترين جؤري ئامَي��ري كؤمثيوتةرة كة كؤمثانياي) ئةثَلي ( ئةمريكايي   

لة بازاِردا نمايش��ي كردووة ، تازةترين جؤري بة ناوي ) ئاي ثاد 4 ( بةم 

زووان��ة ِرةوانةي بازارةكاني جيهان دةكرَي��ت ، ئاي ثاد كؤمثيوتةرةَيكي 

ئَيجطار ثَيش��كةتووة و لة ِرَيطاي ) ثةنجة لَيخشان ( كاردةكات و ضةندين 

بةرنامة و ثارضةي ثَيشكةوتوو لة خؤدةطرَيت وةكو بلوتوس و وايةرلَيس 

.

ثاد      ئ��اي 
I  PADماردين - سلَيماني

كؤمثيوتةر

14

درَيذييةك��ةي )50( س��انتيمَيترة، نَيرة و مَييةي 
ي��ةك ِرةنطن، دواي هةَل��ؤي ثةنجة كورت تةنيا 
هةَلؤيةكة ثشتي بؤرة و بةرزطي سثيية و خةتي 
سينطي ئاماَل بؤرة، س��ةري سثي و كاكؤَلدارة، 
خةتي ضاوي ِرةش��ة و بةرةو ثاش ملي كشاوة، 
باَلي باريك و درَيذة، ذَير باَلي س��ثيية و خةتي 
ِرَي ِرَيي قاوةييية. كلكي ِرَي ِرَيية، لةسةر ئاو بة 
ئارامي لةنطةر دةطرَي و بؤ طرتني ماس��ي لوور 
دةبَيتة ناو ئاو و القي ثَيش هةموو جَييةكي دةطاتة 
ئاو، بؤ وضان لةسةر دار يان ِرةوةزي كةنار ئاو 
هةَلدةنيشَي، هةميشة نزيك طوَل و ضةمي طةورة 
يان دةريا دةذَي، لةس��ةر دار، لةس��ةر ِرةوةز 
و دورط��ةي دوورةدةس��ت و تةنانةت لةس��ةر 

عةرزي خَيزةآلن هَيالنة ساز دةكا.

يارة شاآلو - كةركووك
ش��وَيني ذياني ئةم ئاذةَلة ش��يردةرة دارس��تان و كَيَلطة و طوندةكانة . خواردني 
س��ةرةكيي طيا و طولَ��ة. درَيذيي 1,9تا 2,4 مةترة. م��رؤظ لة كؤنةوة كةري بؤ 
س��واربوون و بار هةَلطرتن و عارةبانة ِراكَيش��ان بةكار هَيناوة. ميس��رييةكان بةر 
لة هةزاران س��اَل مالَييان ك��ردووة. ضينيش لة هةموو وآلت��ةكان ثتر كةر بةكار 
دةهَينَي��ت. كةري كَي��وي بةزؤري ل��ة دارس��تانةكاني ئةفريق��ادا زؤرن و بةبِر 
ثَيكةوة دةذين. ماكةر بةس��الََيك زط دةكات و بؤ ماوةي شةش مانطيش  شير 

بةجاشكةكةي دةدات.

ورض ئاذةلََيكي شيردةرة، قةبارةي طةورةية و كلكي زؤر كورتة، 
مَييينةي ورض يةك جار لة س��الََيكدا، يةك بؤ ضوار بَيضوو دَينَي، 
زؤربةي��ان لة باكور دةذين، بةتايبةت باكوري ئةمةريكا و ئاس��يا، 
ِرةنطي ورض لةنَيوان قاوةيي و ِرةشة، هةروةها جؤرَيكي تري ورض 
هةية ثَيي دةلََين )ورضي جةمسةر( ئةم جؤرة ورضة ِرةنطي سثيية، 
بةآلم ثَيستيان ِرةشة، ئةمةش دةبَيتة هؤي ئةوةي رَيذةيةكي زؤري 
طةرمي لة جةس��تةيدا بثارَيزَي، قورس��ايي ورض��ي نَيرينة لة نَيوان 

)350 – 650( كيلؤغرام دةبَيت.

ئاسك ئاذةلََيكي شيردةري سمدارة، بةرزييةكةي لة 60 سانتيمةترةوة بؤ 90 سانتيمةتر 
دةبَيت. كَيشيشي لة نَيوان 18 بؤ 25 كيلؤداية. طياندارَيكي طورج و خَيراية، دةتوانَيت 
تا بةرزايي دوو مةتر باز بدات. مَييةكانيان لة نَيرةكانيان بضووكترن. نَير و مَييان شاخيان 
هةن، بةآلم هي مَييةكان بضووكترن. ضاويان زؤر تيذة، هةستي بيستن و بؤن كردنيشيان 

بةهَيزة. طياندارَيكي كؤمةآليةتين و بةمَيطةل دةذين.
ئاس��ك ئاذةلََيكي ِرووةك خؤرة و طيا و طةآل و لق��ي دارةكان دةخوات، بةخَيرايي 
ِرادةكات، و ب��ة يةكَي��ك لة ناس��كترين و جوانتريني ئةو ئاذةآلن��ة دادةنرَيت، كة لة 

دارستان و دةشت و دةر و باخضةكاندا دةذين.

ئاسك
و: ِرَيذين كةركووكي_ رةحيماوا

ورض
نازةنين حوسَين-كةركووك

ثشتيوان محةمةد - قشاَلخ

كةر

هةلَؤي ماسيطرة
تانيا وةلي - ضةمضةماَل
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ثَيش��ينانمان  ِرَيبواران��ي  و  جوتي��اران  ئةطةرض��ي 
نةخوَين��دةوار بوونة و هيضيان لةبارةي س��ةرةتاكاني 
كةش��وهةوا نةزانيوة، ب��ةاَلم بة ئةزموون��ي خؤيان و 
ثَيش��ينانيان وةرزي تؤك��ردن و نةمام ناش��تن و زؤر 
ش��تي تري طرينطي��ان ب��ة وردي دياري ك��ردووة و 

طؤِرانكارييةكاني كةشوهةواشيان خوَيندووةتةوة.
بؤ نموون��ة دةركةوتني ثةلكةزَيِرين��ةي بةيانيانيان بة 
نيش��انةي تةواوبوون��ي باران دان��اوة و طوتوويانة بة 

دَلنيايييةوة بِرؤنة سةر كار و كَيَلطةكاني خؤتان.
بةاَلم دةركةوتني ثةلكةزَيِرين��ةي ئَيواران ماناي باران 
و تَيكضووني كةش��وهةوا بووة الي��ان و دةيانطوت لة 

ماَلةكانتان بسرةون و دةرمةضوون.
دةركةوتني خةرمانةي دةوري مانط بة ش��ةوان ماناي 
نَيزيك بوونةوةي تَيكضووني كةشوهةوا و ساردبووني 

هةوا بووة اليان.
سوورهةَلطةِراني ئاس��ؤ لة كاتي ِرؤذئاوابووندا ماناي 
ئةوة بووة كة ِرؤذي داهاتوو خؤرةتاوَيكي بة تين دةبَي.

ئَيستاش هةموو ئةو ثَيشبينييانةي ثَيشينانمان بة بةَلطة 
سةلمَينراون و لة زانستي كةشوهةوادا ئةو دياردانة بة 

هةند وةردةطيرَين.

ثَيشينان و كةشوهةوا
ئااَل نةوزاد - ئازادي



حةز بة ويَنةكَيش��ان دةكةم بة ماجيكي 
ِرةنطاوِرةنط

ثَيبكةنة تا جوانتر بيت

نة
ما

دي
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بخةنة

مناَلَيكي ش��ةش س��اآلن لةط��ةَل باوكيدا 
دةضن بؤ ب��ازاِر، نزيكي ب��ازاِر دةبنةوة. 
كوِرةكة بة باوكي دةَلَيت باوكة من كوِري 
كَيم؟ باوكةش لة وةآلمدا دةَلَيت بَيطومان 

كوِري مني، بةآلم بؤ؟
كوِرةك��ةش دةَلَي��ت: باوكة ئ��ةي بؤضي 
هةم��وو جارَيك دايكم ثَي��م دةَلَيت كوِري 

سةط؟!.

ثياوَيك دةضَيتة الي دانسازَيك بؤ ددان كَيشان، 
دانس��ازةكة ددانةكةي بؤ دةكَيش��َيت ئةويش 
دةست دةبا دة دينارييةكي دةداتَي. دانسازةكة 
وردةي ثَي نابَيت، سةيرَيكي ثياوةكة دةكات و 

دةَلَي ضي دةَلَييت ددانَيكي ترت بؤ بكَيشم؟

هيوا شاكر – خورماتوو

وة
نة

ةني
خ

ل��ة ثؤلَيك��دا مامؤس��تايةك دوو 
قوتابي��ي ه��اري دةبَيت ثَيي��ان دةلََيت: 

ئةطةر بَي��ت و لةم��ةودوا هارةباني بكةن، 
يةكَيكتان فِرَي دةدةمة ديجلة و ئةويترتان 

بؤ فوِرات، يةكَيك لة قوتابيية هارةكان 
هاوار دةكات، لة ش��ةتولعةرةب 

يةكدةطرينةوة.

دةلََين  كابراي��ةك  بة 
سَي ناو بَلَي بة )خ( دةست ثَي 

ب��كات ئةويش لة وةآلمدا دةلََيت: 
)خةس��رةو ، خ��ؤم، خ��وا عافوي 

كات باوكم(

منالََيك مريش��كَيكي كِريب��وو، هةموو 
ِرؤذَيك س��َي ج��اران ئ��اوي طةرمي ثَي 
دةدا، كة ثرس��ياريان لَيك��رد بؤضي ئاوي 

طةرم��ي دةدةيتَي لة وةآلم��دا طوتي: 
بؤ ئ��ةوةي هَيلك��ةي كوآلوم بؤ 

بكات.

نيشتمان عةلي-دوكان

نةسرين - ئازادي
هَيلكة

قوتابي

مناَل دانساز

خ

ناوت: كةنير فراس جةمال
تةمةنت ضةندة؟ حةوت ساآلنم

ثؤلي ضةندي؟ يةكي سةرةتاييم
لة ض قوتابخانةيةكي؟ ضوارباخ

ئارةزووت لة ضيية؟ وَينةكردن و سةير كردني فيلمي كارتؤن
س��ةيري كؤواري حاجيل��ة دةكةي؟ بةَل��َي هةم��وو جارَيك باوكم 

كؤمةَلَيك كؤواري مناآلنم بؤ دَينَيتةوة حاجيلةشي تَيداية.

ثرسيار: دةكرَي خوت بة هاوِرَيياني حاجيلة بناسَينيت؟
وةاَلم: ن��اوم دينا بةكرة، تةمةنم 9 س��ااَلنة و دانيش��تووي طةِرةكي 

ئيسكانم.
ثرسيار: ثؤلي ضةندي و لة ض قوتابخانةيةكدا دةخوَيني؟

وةاَلم: ثؤلي سَييةمم و لة قوتابخانةي ضوارباخي سةرةتاييي كضانم.
ثرسيار: ئارةزووت ضيية؟

وةاَلم: ح��ةز لة وَينةكَيش��ان دةكةم ب��ة ماجيك��ي ِرةنطاوِرةنط، لة 
تابلؤكانيش��مدا زياتر ِرةنطي سوور و سةوز و ثرتةقاَلي بةكاردَينم. 
دايك و خوشكةكةم هاوكاريم دةكةن لة وَينةكاندا و ِرَينماييم دةكةن.
ثرسيار: جطة لة وانةكاني قوتابخانة لة كاتي ثشوودا ضي دةكةيت؟

وةاَلم: لة ثش��ووةكاندا هةر خةريكي وَينةكَيشان دةبم، ئةطةريش لة 
وَينةكَيش��ان ماندوو بووم، هاوكاريي دايكم دةكةم لة ِرازاندنةوةي 
خوان و شووشتني قاثةكان، هةندَي جاريش يارمةتيي باوكم دةدةم 
ت��ا جلةكاني لةبةر ب��كات، ضونكة لة ِرووداوَيك��ي ئوتومبَيلدا باوكم 

دةستي شكاوة و ثَيويستي بة يارمةتيية.

ديمانة: شاطوَل سابير-كةركووك

ديمانة : سوزان كةريم - كةركووك

ئارةزووم لة ويَنةكردن و فيلمي كارتؤنة



هةس��ارةي  كارةس��اتةكاني 
زةوي

ِريَويية فيَلَبازةكةي ذمارة 8ي حاجيلة لة ضوارقوِرنة دؤزرايةوة 

طزنط – كةركووك ون
دو

ةر
سينةماط

مستةر بين
بةهرة جةبار - سلَيماني

روان ئةتكينس��ؤن ، هونةرمةندَيكي بةهرةمةندي 
كؤميدياي جيهانية كة بة نازناوي ) مس��تةر بين ( 

ناسراوة .
مستةر بين ، يةكةمين نواندني لة ساَلي 1990 بوو 
، كاتَي��ك زنجيرةيةكي 14 ئةَلقةيي لة تةلةظزيؤني 
واَلت��ي بةريتاني��ا ، لةو س��اَل ثَيش��كةش كرا ، 
ناوبانطَيكي  زؤري بؤخؤي ثةيداكرد و لة ساالني 
دوات��ر ضةندين فليمي درَيذي ثَيش��كةش كرد كة 
بووة  مايةي دةستخؤشي بةشَيكي زؤر لة بينةر 

و رةخنةطران لة سةرتاسةري جيهاندا .
مس��تةر بين ، لة كاري نواندني��دا ثةنا دةباتة بةر 
جوَل��ة ، ِرووداوي بةثةل��ة ، خؤي دوور دةطرَيت 
لة قس��ةكردن و دايةلؤط كة بَيطومان ئةم جؤرة 
هونةرة يةكَيكة لة قورس��ترين كاري هونةري و 

نواندن .   

بةَل��َي ئةمجارةش بؤ ِرَيويية فَيَلبازةكةي حاجيلة كة ويس��تبووي دةرب��از بَيت هاوِرَيمان 
فريش��تة محةمةد عةبدولآل ، ثؤلي شةش��ةمي قوتابخانةي ضوارقوِرن��ةي بنةِرةتيية لة ناحيةي  
)ضوارقوِرن��ة( دؤزيي��ةوة و حاجيلةي لَي ئاط��ةدار كردةوة، ئَيمة وَيِراي دةستخؤش��ي و 

ثيرؤزبايي، ذمارةكاني ساَلَيكي كؤوارةكةي بؤ دةنَيرين لةطةَل ِرَيز و خؤشةويستيمان 18

هةزاران ساَلة هةسارةكةمان ِرووبةِرووي ذمارةيةكي زؤري كارةساتي سرووشتي 
بووةتةوة، كة هةندَيكيان لة طةردووني دةرةوةن و هةندَيكي تريان لة دةريا و وشكاني 

و نَيوجةرطةي زةوي خؤيةتي.
كارةس��اتةكاني طةردووني دةرةوة، برَيتين لةو نةيزةكانةي لة خولطةي زةوي نزيك 
دةبنةوة و بة هؤي كَيش كردني زةوييةوة زؤر بة توندي بةر زةوي دةكةون، ئةوانةي 
ل��ة دةريا و ئؤقيانووسةكانيش��ةوة دَين الف��او و زرياني دةريايين، كارةس��اتةكاني 
نَيوجةرطةي زةويش ط��ِركان و بوومة لةرزةكانن، كة هةر هةموويان زةرةر و زياني 
طةورةيان لَي دةكةونةوة و دةبنة مايةي ماَلوَيرانيي دانيشتوواني سةر ِرووي زةوي.

لة ساَلي 1815دا طةورةترين طِركان لة دورطةي تامبؤراي واَلتي ئيندؤنيسيا تةقييةوة 
و هَين��دةي تةقينةوةي 10 هةزار بؤمب��ي هايدرؤجيني بةهَيز بوو و بووة هؤي ئاوارة 

كردني سةدان كةسي دورطةكة و ذةهراوي بوونيان. 
لة ساَلي 1905دا مةترسيدارترين بوومةلةرزة واَلتي ئيكوادؤري هةذاند، كة توندييةكةي 
هَيندةي تةقينةوةي 100 بؤمبي هايدرؤجيني دةبوو و مةرطي هةزاران كةس��ي لةطةَل 

خؤيدا هَينا.
طةردوونناسان ئةوةيان ِروون كردووةتةوة، كة ثَيش 65 مليؤن ساَل مةترسيدارترين 
كارةس��ات بة س��ةر زةويدا هاتبَي، كةوتنةخوارةوةي هةسارؤكةيةكة و بووة مايةي 
قِركردني ذمارةيةكي زؤري زيندةوةراني سةر زةوي، كة طرينطترينيان دايناسؤرةكانن 

و بة هَيزي 100 مليؤن بؤمبي هايدرؤجيني بةر زةوي كةوتووة.
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ِرَيوي و قةلةِرةشكة و طورط

ثةثوول��ة بضكؤل��ة، ثةثوولةيةكي زي��رةك و ِرةنطاوِرةنطي جوان بوو، هةميش��ة 
ئامؤذطارييةكاني دايكي لة ياد نةدةكرد.

 ِرؤذَيكيان بة قسةي هاوِرَيكةي لة كَيَلطةكةي خؤيان دووركةوتةوة بؤ كَيَلطةيةكي 
تر، كاتَيك ئامؤذطارييةكاني دايكي بةبير هاتةوة ضثانديية طوَيي هاوِرَيكةي و وتي: 

دةبَي بطةِرَيمةوة دايكم ثَيي وتووين لة كَيَلطةكةي خؤمان دوور نةكةوينةوة. 
هاوِرَيكةي داية قاقاي ثَيكةنين و وتي: هةي ترس��نؤك من دةزانم تؤ ترس��نؤكي.. 

وةرة هةي ترسنؤك وةرة.. وةرة... با طوَلَيكي بؤن خؤشت ثَيشاندةم.
 هةوَل��ي دا بةدةم بانطةوازي هاوِرَيكةيةوة نةضَيت، بةآلم لةبةر ئةوةي ثَيي نةَلَيت 
ترسنؤك، كةوتة هاوشاني تا طةيشتنة طوَلَيك كة بؤنة خؤشةكةي و ِرةنطي جوان 
و ِرازاوةكةي ثةِرةكاني س��ةرنجياني ِراكَيش��ا، هةردوو ثةثوولةكة لة خؤشيياندا 

بؤي دةرضوون تا بطةنة ناو جةرطةي خونضةكة. 
ثةثوول��ة ضكؤلةكة ئامؤذطاريي دايك��ي لةبير ضوو كة ثَيي وتب��وو لة ماَل دوور 
نةكةويتةوة و لة هيض ش��تَيكيش نزيك مةبةوة تا ِرةط و ِريش��ةي نةزانيت، تامي 
شيلةي طوَلةكة هةموو شتَيكي لةبيربردةوة نةيدةزاني طةآلكان وا دةورةيان داون 
و بةني��ازن بيانخنكَينن كاتَي��ك ثةثوولة ضكؤَلةكة و هاوِرَيكةي هةس��تيان كرد لة 
م��ردن نزيك بوونةتةوة، هةردووكيان ضؤكيان دادا. تا لةوالوة طةآليةكي بضووك 
لةناو جةرطةي طوَلةكةوة هات و هةردووكياني لة مةترسي دوورخستةوة ثةثوولة 
ضكؤلةكة ئاوِري لَي دايةوة تةماش��اي كرد ئةوة دايكَيتي بزةيةكي بؤ كرد و طوَيي 
ل��َي بوو دايكي وتي: دراوس��َيكةمان ثَيي وتم كة ئَيوة ب��ةرةو زيندةوةرخؤرةكان 

ضوون، بؤية بةدواتانا هاتم.
 ثةثوولة بضكؤلةكة بة ش��ةرمةزارييةوة ِرووي كردة دايكي و وتي: داية طيان لَيم 

ببوورة ئةمة دواجارة.. دواجار.. 

سةرضاوة: لة ئينتةرنَيتةوة

و: ئةنجام بابان - كةركووكثةثوولة بضكؤلةكة و هاوِرَي السارةكةي

زانا سةباح-كةركووك

و: دلَير زةنطنة - كةركووك

قةلةِرةشكةيةك لةسةر دارَيك نيشتةوة، ِرَيوييةكي برسي ضاوي ثَي كةوت و بةدةنطَيكي بةرز بانطي كرد: سآلو 
ئةي قةلةِرةشكةي هاوِرَيم وةرة با ثَيكةوة بدوَيين و طوَيم لة دةنطة خؤشةكةت بَيت.

قةلةِرةشكة وةآلمي دايةوة: ضؤن بؤ الي تؤ دابةزم دةتةوَي زةفةرم ثَي بةري.
ِرَيوي وةآلمي داي��ةوة: ئةي هاوِرَيم ئَيمة ثةيمانَيكمان لةطةَل يةكتر مؤر نةك��ردووة، كة ضيتر دذايةتيي يةكتر 
نةكةي��ن و بة ئاش��تي بذين ثَيكةوة، هةموومان هاوكاري يةكتر بين و بةهَي��زةكان يارمةتيي الوازةكان بدةن ، 

ئةوسا خَير و بةرةكةت دةِرذَيتة سةر هةمووان.
قةلةِرةشكة بيري كردةوة و بةخَيرايي وةآلمي ِرَيويي دايةوة و طوتي: ئةوة طورطَيك لة ثشتةوة هات و هةموومان 

ثَيكةوة دادةنيشين و طوَي لةيةك دةطرين و خؤشترين و تازةترين طؤرانيتان بؤ دةضِرم.
هةرئةوةندةي كة ِرَيوييةكة طوَيي لَي بوو طورطةكة هات، بةدةنطَيكي بَلند هاواري كرد: جارَيكي تر دَيمةوة الت 

نةوةك ئةو طورطة زةفةرم ثَي بةرَي.
قةلةِرةشكةكة ثَيي طوت براكةم بؤ دةترسيت، ئةي ئَيمة ثةيمانَيكي هاوبةشمان مؤر نةكرد؟ )ببوورة ثةيمانَيكي 

هاوبةشيمان مؤر كرد بؤ ئاشتي( 
سةرضاوة: ئينتةرنَيت

نووسيني: تؤَلستؤي
و: شلَير محةمةد - كةركووك

ِرؤذَيك بةضكة مشكَيك بؤ ثياسةكردن ضووة طؤِرةثانةكةي نزيك خؤيان، هةينَي طةِرايةوة بةدايكي طوت:
- داية طيان، دوو طيانلةبةري سةيروس��ةمةرةم بيني، يةكيان سامناك و تؤقَينةر، ئةوي تريشيان تابَلَيي ناسك 

و نةرم ونيان بوو.
دايكي طوتي: ئادةي طوَلي داية زياتريانم بؤ وةسف بكة.

مشكيلة وةآلمي داوة: داية تؤقم ضوو، كة بينيم دوو قاضي ِرةش، ثؤثنةيةكي سوور  بةتةوقي سةريةوةية، دوو 
ضاوي خِر و طةورة، لووتيش��ي قوالث ئاس��ا ضةمابووةوة، كاتَيك نزيكي بوومةوة دةنووكي واز كرد و قاضي 

بةرز كردةوة و بةدةنطي بةرز قووقاندي، زةندةقم ضوو.
دايكي طوتي: ئةوة كةَلةبابة طوَلي داية، كةس ئازار نادا و لَيشي مةترسة.

- بةآلم ئةوي تريان لةبةر ِرؤذةكة ثاَلي لَي دابووةوة، طةردني س��ثي ورنجةي دةهات، ثَييةكاني خؤَلةمَيش��ي 
بوون، زطي خؤي دةلستةوة، ئةودةمي بينيمي كةوتة كلكة لةقَي.

دايكة طوتي: ئاي كة نةفاميت مشكيلة نازدارةكةم، ئةوة دوذمنة هةميشةيييةكةمانة، ثَيي دةَلَين: ثشيلة.

ثشيلة و كةَلةشَير و مشكيلة 

سَي قةرتاَلة هات بة تاوا            
يةكيان موو بوو ، يةكيان توو بوو ، يةكيان طوو بوو

ضنطم دا لة موو ، قةثم دا لة توو ، لةقةم دا لة طوو 

حةوت جاران بَي وةستان ئةم ِرستةية بلََيرةوة



تؤثي ثَيي ئةمةريكايي

ئةفريقياي 
ناوةِراست 

ناوي واَلت : كؤماري ئةفريقياي ناوةِراست
ثَيط��ةي جوطرافياي��ي : ئةفريقي��اي ناوةِراس��ت 
دةكةوَيتة ناوةِراستي كيشوةري ئةفريقيا، لة باكورةوة 
ضاد و لة ِرؤذهةاَلتةوة س��وودان دةوريان داوة، زائير 
و كؤماري كؤنط��ؤ دةكةونة باش��ووري و كاميرؤن 

سنووري ِرؤذاوئاواي ثَيكدَينَي.
ِرووبةر : 622 هةزار و 984 كيلؤمةتري دووجا.

ذم��ارةي دانيش��تووان : 3 ملي��ؤن و 800 هةزار 
كةس.

ضِريي دانيش��تووان : 6 كةس ل��ة كيلؤمةترَيكي 
دووجادا .

ثَيكهاتةي ئايني : 50% كريس��تياني ثرؤتس��تانت، 
33,1% كريس��تياني كاتؤليك، 3,2% موسَلمان، %0,3 

بةهائي، 12% ئايني هؤزةكي، و 1,4% ئاينةكاني تر.
 يانطي )553 هةزار كةسي تَيدا دةذَي(.

طرينطترين شارةكاني: بمباري، بربراتي، بؤروار.
جؤري حوكمِراني: ثةرلةمانيي فرة حزبي.

دراو: فرةنكي ئةفريقيايي.
زمان: فرةنسي و سانجؤيي.

قاوة، ض��ا، تةختة،  طرينطتري��ن هةناردةكان��ي: 

ثةموو، ئةَلماس، عاج.
هاوردةكاني:  طرينطترين 
خؤراك، كةرةستةي هاتوضؤ، 

دةرمان.
كات: طرينتض+ 1.

ميَ��ذووي بة ئةندام بوون 
لة نةتةوة يةكطرتووةكان: 

1960
ِريزبةندييةكان: شةش��ةمي 
بةرهةمهَينان��ي  ل��ة  جيهان��ة 

ئةَلماسدا .

10 جوطرافي��اي   
والَتان

ِرؤشنا   كةركووكي
كةركووك
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تيثي ريال مةدريد
وةرزين حةمة – قادركةرةم

ناوي تةواوي ئةم تيثة )تيثي شاهانةي مةدريد بؤ تؤثي ثَي(�ية، بة تيثي )سثي( ناسراوة 
و ناوة كورتكراوةكةي )ريال مةدريد(�ة. لة 6ي ئاداري 1902 بة ناوي يانةي مةدريد بؤ 

تؤثي ثَي دامةزرا.
ياريطةي ئةم تيثة بريتيية لة ياريطةي )س��انتياطؤ بَيرنابيؤ( لة شاري مةدريدي ثايتةختي 
ئيس��ثانيا. كة 80 هةزار و 354 كةس دةطرَي. ناوي سةرؤكي تيثةكة )فلؤرةنتينؤ ثيرَيز(
�ة و ئةم تيثة لة خولي ئيس��ثانيا ياري دةكا و وةك باش��ترين تيثي تؤثي ثَي لة سةدةي 

بيستةمدا هةَلبذَيردراوة.
ريال مةدريد 31 جار خولي ئيس��ثانياي بردووةتةوة و 17 جار جامي ش��اي ئيسثانياي 
بردووةتةوة. هةروةها 9 جار ثاَلةوانَيتيي خولي ثاَلةواناني ئةوروثاشي بةدةست هَيناوة.

حوسَين قارةمان – كةركووك

تؤثي ثَيي ئةمةريكايي وةرزشَيكة لة ئةمةريكا بة )football( ناسراوة. 
مةبةس��ت لةم ياريية تَيثةِرينة بةناو ياريزاناني تيثةكةي بةرامبةر تا 

طةيشتن بة ئةوسةري ناوضةي ِركابةر.
لة تؤثي ثَيي ئةمةريكاييدا تؤث بة دةس��تةوة دةطيرَي و دةكرَي فِرَيي 
ب��دةي ب��ؤ ياريزانَيكي تر بؤ ئةوةي بةرةو ثَيش��ةوة بيب��ا. هةروةها 

ياريزان دةتوانَي تؤثةكة بداتة دةستي ياريزانَيكي تر.
طؤَلكردن لة تؤثي ثَيي ئةمةريكاييدا بة ضةند شَيوةيةكة:

بةرةو ثَيش��ةوة ضوون و تَيثةِراندني هَيَلي طؤَل��ي تيثي ِركابةر بةبَي 
وةستان، يان هاويش��تني تؤثةكة بؤ ياريزانَيكي تر كة لةوديوي هَيَلي 
طؤَلةكةية، يان ش��ووتكردني بةرزي تؤثةك��ة بؤ ئةوةي بة نَيوان ئةو 

دوو ستوونةدا بِروا كة لة كؤتاييي ناوضةي تيثي ِركابةردان.
تيث��ي ب��راوة لة تؤثي ثَي��ي ئةمةريكاييدا ئ��ةو تيثةية ك��ة لة ماوةي 

دياريكراودا زؤرترين خاَل تؤمار دةكا.
ذم��ارةي ياريزاناني هةر تيثَيك زياترة لة 50 ياريزان، بةآلم تةنيا 11 

ياريزان لة يةك كاتدا لة ناو ياريطةدا دةبن.
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تيثي ريال مةدريد
هاوِريَيانمان ئارةزووي ضي دةكةن و 

ضي دةخويَننةوة؟
ِريثؤرتاج : نةواز ئةحمةد

شيظان شَيرزاد تةمةني 13 سااَلنة و لة ثؤلي شةشةمي قوتابخانةي سةرةتايي باسةِرةي 
تَيكةَلة. لةش��والرَيكي ِرَيكوثَيكي وةرزش��ييانةي هةية، لَيمان ثرسي ئارةزووت ضيية؟ 
طوتي: وةرزش، بةتايبةتي ياريي تؤثي ثَي، بَيجطة لة كتَيب و وانةكاني خؤم، ئارةزووي 
خوَيندنةوةش��م هةية و زؤرب��ةي كؤوار و ِرؤذنامة وةرزش��ييةكان دةخوَينمةوة. ئةو 
باس��ي ِرةوش��ي خؤياني بؤ كردين كة ضؤن تا ثَيش دوو مانط لةبةر نةبووني ثؤل، لة 
ب��ن خَيوةتدا دةيانخوَيند و باران كتَي��ب و دةفتةرةكانياني تةِر دةكردن، بةاَلم باش بوو 

ِرَيكخراوَيكي خَيرخواز هات و 3 ثؤلي بؤ دروست كردن، سوثاسياني دةكرد.  

ئاسؤس كازم، جلَيكي كورديي مؤري لةبةركردبوو و بة نمايشَيكي شانؤيي بةشداريي 
ل��ة ضاالكييةك��ي قوتابخانةكةيان كرد، ئةو تةمةني 12 س��ااَلنة و لة ثؤلي شةش��ةمي 
س��ةرةتاييية و بَيجطة لة خوَيندن��ي وانةكاني خؤي ئ��ارةزووي خوَيندنةوةي كؤوارة 
تايبةتةكانيش��ة كة بؤ مندااَلن دةردةكرَين، لة نمايشَيكي ش��انؤييدا ِرؤَلي هاوسةرَيكي 
خراثي دةطَيِرا و ثاش تةواوبووني شانؤطةرييةكة، ثَيماني طوت: من لة تاقيكردنةوةكاني 
نيوةي ساَلدا دووةم دةرضووم و بةو هيواية دةخوَينم كة ببم بة ثزيشك، لةطةَل ئةوةشدا 
زؤرم حةز لة ش��انؤطةريية و حةزيش دةكةم ناوبةن��او لة قوتابخانةكةماندا ئةم جؤرة 
ضاالكييانة س��از بدرَين تا بةشدارييان تَيدا بكةم، لةو كاتانةشدا كة دةستم بةتاَل دةبَي، 

كؤواري ) كةثر ( دةخوَينمةوة. 

نةوال ِرةش��يد، لة ثؤلي شةشةمي سةرةتاييية و تةمةني 13 سااَلنة، بة جلَيكي كورديي 
جوانةوة خؤي ِرازاندبووة و بةشداريي ئاهةنطَيكي قوتابخانةكةياني كردبوو، دةيطوت: 
زؤر حةز لة خوَيندنةوةي شيعري كوردي دةكةم و جاربةجاريش ضيرؤك دةخوَينمةوة. 
بؤ دوواِرؤذيش ئةم هاوِرَييةمان حةز دةكا ببَي بة مامؤستاي زماني كوردي و قوتابييان 
فَيري زمان و ئةدةبي كوردي بكات، ضونكة ئةو ثَييواية مامؤستا ثيشةيةكي زؤر ثيرؤزة 
و س��ااَلنة نةوة دواي نةوة ثَيدةطةيةنَي و ئاس��ؤي ذيانيان بؤ ِرؤش��ن دةكاتةوة، بؤية 
دةيط��وت : دةبَي ئَيمةي قوتابي ضةند ِرَيز لة داي��ك و باوكي خؤمان دةنَيين، ةوةندةش 

ِرَيز لة مامؤستاكانمان بنَيين و خؤشمان بوَين.

ئةظين نةوزاد، بةبةخشينةوةي ش��يريني ثَيشوازيي لة ميواناني قوتابخانةكةيان دةكرد 
و بة ِروويةكي خؤشةوة بةخَيرهاتني دةكردن. ئةم هاوِرَييةمان حةزي لة خوَيندنةوةي 
ك��ؤوارة كوردييةكانة و ب��ة بةردةوامي ك��ؤواري حاجيل��ة دةخوَينَيت��ةوة. ئاهةنطي 
قوتابخانةي ثيرةمَيردي سةرةتايي بة بؤنةي  كردنةوةي كتَيبخانةيةك بوو، كة لةاليةن 
خَيرخوازَيكةوة كرابووة، بؤية ئةظين بةو منداَلييةي خؤيةوة هةستي دةكرد ئةم كارةي 
خَيرخوازان هةَلوَيس��تَيكي دَلس��ؤزانةية و س��وود بة قوتابييان دةبةخش��َي و طوتي : 

ئارةزووشم وَينةكَيشانة بة قةَلةمي ِرةنطاوِرةنط.     

ئيسرا محةمةدي تةمةن 9 س��ااَلن هاوِرَييةكي ترمانة و لة ثؤلي ضوارةمي سةرةتاييية 
لة قوتابخانةي ضوارباخي س��ةرةتايي كض��ان، يةكَيكة لة حوَينةراني كؤواري حاجيلة و 
ئارةزووي نووس��يني سروود و هؤنراوةية بؤ مندااَلن، دةيطوت: زؤر جار هةوَلم داوة 
بة ش��يعر و ضيرؤك بةش��داري لة كؤوارةتان بكةم. زؤر حةزيشم لة ضَيشتي ياثراخة 
و ئةو ِرؤذانةي دايكم لَييدةنَي، هاوكاريي دةكةم. طش��ت مامؤس��تاكانم بةبَي جياوازي 
خؤش دةوَين و ئةوانيش زؤر ميهرةبانن لةطةَلمان و بَيجطة لة فَيركردن، هانمان دةدةن 

لة ضاالكيية هونةري و وةرزشييةكانيشدا بةشدار بين.
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ضؤثي ئيسماعيل 
ثؤلي: يةكةم    قوتابخانةي فَينك - كةركووك

محةمةد ِرزطار      
ثؤلي ضوارةم    

قوتابخانةي ذياري بنةِرةتي

ن 
ةكا

سك
 نا

مة
لَة

قة
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ِرَيبوار كوِرَيكي الس��ارة، زؤر ئازاري طيانلةب��ةران دةدات، لة كؤآلني ماَلي ِرَيبوار دارَيكي طةورةي لَي 
بوو، لةسةر ئةم دارة ضؤلةكةيةكي جوان لةطةَل ضةند بَيضوويةكي خنجيالنةدا هَيالنةيان لةسةر كردبوو. 
ِرؤذَيكيان ِرَيبوار لة كؤآلن دانيشتبوو سةيري درةختةكةي دةكرد، بيني هَيالنةي ضؤلةكةيةكي، كةوتة 
بةرد تَيطرتني دارةكة بؤ ئةوةي هَيالنةكة بةرببَيتةوة و ئازاري ضؤلةكةكان بدات، بَيضووة ضؤلةكةكانيش 
كةوتنة جريوة جريو لة ترس��ا، دايكة ضؤلةكةيش هيض دةسةآلتَيكي نةبوو نةيدةزاني ضي بكات، ناضار 
بوو لة هَيالنةكة خؤي دةرباز كرد و لةسةر لقي دارةكة نيشتةوة و بة ِرَيبواري وت: ئةوة ضي دةكةيت 
ك��وِرة بضكؤلةك��ة ض كارت بةم درةختة هةية خؤ ئ��ةم درةختة هيض بةرَيكي ثَي��وة نيية بؤضي بةردي 
تَيدةطريت؟ ِرَيبوار وتي: دةزان��م بةري ثَيوة نيية، بةآلم دةمةوَيت هَيالنةكةتان بةربدةمةوة. ضؤلةكةكة 
وتي: بؤضي بةري دةدةيتةوة خؤ هيض س��وودَيك بةتؤ ناطةيةنَيت و هي��ض ِرَيطايةكمان لةتؤ نةطرتووة 
تكات لَي دةكةم هَيالنةكةمان لَي تَيك مةدة و با بَيضووةكانم نةمرن، ئةطةر بةري بدةيتةوة بَيضووةكانم 
دةمرن و تؤش طوناحت دةطات و هيضيش��ت دةست ناكةوَي. باشة ئةطةر يةكَيك ماَل لة ئَيوة تَيك بدات 
تؤ ضي دةكةيت؟ ِرَيبوار هيضي نةوت هةر وةستابوو، ضؤلةكةكة وتي: بؤضي وةآلمم نادةيتةوة؟ ِرَيبوار 
كاتَي��ك بيري كردةوة زاني كارةكةي هةَلةية بِرياري دا هَيالنةكةيان لَي تَيك نةدات و جارَيكي تر كاري 

وا دووبارة نةكاتةوة و هةرطيز ئازاري طيانلةبةران نةدات.

ِرؤذَيك لة ِرؤذان كةَلةشَيرَيك لةسةر درةختَيك وةستابوو، ِرَيويي فَيَلباز ضاوي ثَيكةوت و بانطي كرد و طوتي: 
كةَلةش��َير... كةَلةشَير بِريار واية هةرضي ئاذةَل هةية لةم دارستانةدا ببنة هاوِرَي و ضيتر ِرَيوي ثةالماري مةِر 
و ماآلت نةدات و ثش��يلة ثةالماري جووجة و مريشك نةدات و ثَلينطيش ثةالماري ئاسك و سةطيش ثةالماري 

ثشيلة نةدات. 
ِرَيوي بةم قسانة فَيَلي لة كةَلةشَيرةكة كرد و باوةِري ثَي هَينا و هاتة خوارةوة لةسةر درةختةكة.

ِرَيويي فَيَلباز خؤي بؤ هةَلدا و كةَلةشَيرةكة بةخَيرايي هةَلفِري خؤي كردةوة سةر درةختةكة و طوتي: ئيتر من 
باوةِر بةتؤ ناكةم. 

بؤية طووتويانة بة زوِرناي هةموو كةس هةَلمةثةِرة.

لة دارستانَيكدا ش��َيرَيك ثاشا بوو، ئةم شَيرة زؤر بةجةرط و بةوةفا بوو، 
نةيدةهَيش��ت ئاذةَلةكاني ئةو دارستانة بةدةس��ت ئاذةآلني ديكةوة ئازار 

بضَيذن، 
ئةم ثاشاية بَيضوويةكي زؤر دِرندةي هةبوو بؤية نةيدةهَيشت لة ماَلةوة بضَيتة 
دةرةوة، بةآلم هةر ِرؤذَيك باوكي لةطةَل ش��َيرةكاني ديكةدا بِرؤيشتايةتة 
دةرةوة ئةميش بة دزيي ثاش��اوة دةِرؤيشتة دةرةوة و، بَيضووي ئاذةآلني 

ديكةي دةخوارد. 
ثاشا ئةمةي بيستةوة ويستي بيكوذَي، ِرؤذَيك لةطةَل خؤيدا بردي بؤ سةر 
ِرووبارَيك و ثَيي طوت: ئةطةر توانيت مةلةواني بكةيت ئةوا من تؤ دةكةم بة 
ثاشا و لة جَيي خؤمت دادةنَيم، بَيضووةكةش ِرازي بوو و خؤي فِرَيداية ناو 
ئاوي ِرووبارةكة لة ناكاودا تيمس��احَيكي طةورة خؤي بؤ فِرَيدا و خواردي. 
ثاش��ا زؤر خةمبار بوو لةبةر ئةوةي بَيضووةك��ةي مرد، بةآلم ئاذةَلةكاني 
دارس��تانةكة بة ثَيضةوان��ةوة زؤريان ثَي خؤش بوو. دواي ضةند س��اَلَيك 
ثاش��ا بَيضوويةكي ديكةي بوو بةآلم ئةم بَيضووةي فَير كرد ئاذةآلني ديكة 
نةخوات بؤية ثَيش ئةوةي بمرَيت بَيضووةكةي كرد بة ثاشاي ئةو دارستانة 

و خؤي مرد. 
ئةويش وةكو باوكي كةس��ي ئازار نةدا تةني��ا ئةو ئاذةآلنةي ئازار دةدا كة 

ئازاري ئاذةَلةكاني ديكةيان دةدا.

ئَيستاكة شةش ساآلنم
من دةرضووي باخضةكانم

ئةمساَل دةِرؤم بؤ خوَيندن
بةرةو لوتكةي سةركةوتن

دارا و دارا دةخوَينم
كتَيبم نادِرَينم

لةناو ثؤل بة ذيرانة
دادةنيشم بؤ وانة

ضي بَلَي مامؤستاكةم
بةطوَيي دةكةم وا ئةكةم

ئةطةر ئةركم بؤ نووسين
دةبَي وةرطرم ئافةرين

ئةطةر ساَليش تةواو بوو
ثؤلي يةك دةبِرم بؤ دوو
تاكو لوتكةي سةركةوتن
كؤشش كةم بَي سرةوتن

ئازارداني طيانلةبةران

كةلَةشَير و ريَويي فيَلَباز

خويَندةواري طرينطة

ثؤلي يةك  

شَيريَكي مةرد 

دوو كوِري الو هاوِرَيي يةكتر دةبن يةكَيكيان ناوي ئازادة و ئةوي تريان 
نةوزاد ، لة قوتابخان��ة دةيانخوَيند ِرؤذَيكيان باوكي نةوزاد بة نةوزادي 
طوت: كوِرم واز بَينة ل��ة خوَيندن لةبةر ئةوةي من دوكانَيكت بؤ دةكِرم، 

نةوزاديش ِرازي بوو بةآلم ئازاد لةسةر خوَيندن بةردةوام بوو.
نةوزاديش ضووة سةر دوكانةكة و دةستي بةكار كرد بةآلم ئيشيان زؤر 
خراث بوو، ماَلي ئازاديش رؤذ لةدواي رؤذ بةرةو باشي دةضوون، ماَلي 
نةوزاديش دوكانةكةيان لةدةس��ت دا و نةوزاد زؤر ثةش��يمان بووةوة 
دووب��ارة طةِرايةوة بؤ قوتابخانةكةي و دةس��تي كرد بة خوَيندن لةطةَل 

ئازادي هاوِرَيي.

ئيسماعيل عوسمان-كةركووك

ساري كةمال تةمةن 13 ساَل - ضةمةضةماَل

هيوا و دارا-كةركووك



هة لَيبيَنة

نؤتةي موزيك لة ثَينج خاَل ثَيك هاتووة.

ماوةي سكثِريي ماين 11 مانطة.

درَيذيي طةدةي مرؤظي ئاسايي 25 سانتيمةترة.

ناوي كؤني عةممان فيالدلفيا بوو.

ماوةي سكثِريي ثشيلة 63 ِرؤذة.

سيَبةر، عيلم، ميوان، مزطةوت، ضاكة

- تا ماَل وةستابَيت........حةرامة

- .......... لة ضاكة دةبَيتةوة

- حازرخؤري بةر...........

- حيلم لة ......... ضاترة

- .......... دياريي خواية

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة

29

؟
؟ مرؤظي ئاس��ايي لة ِرؤذاني ئاساييدا، ِرؤذانة 3 جار نان دةخوات، و بةو جارانة دةطوترَيت )ذةم(. كة طرينطترينيان 

ذةمي بةيانيانة و ثزيشكان جةختي لةسةر دةكةنةوة. مرؤظيش وزة و هَيز و تواناي لة خؤراكةوة دةست دةكةوَيت، 
بؤية بؤ ثاراستني تةندروستيمان ثَيويستة ئةم ِرَينوَينييانة ِرةضاو بكةين:

يةك��ةم: دةبَي ِرؤذطارم��ان بة ذةمة خواردني بةيانيان دةس��ت ثَي بكةين و بةبَي نانخ��واردن نةضينة قوتابخانة، 
ئةطةريش هةر حةزت لة خواردن نةبوو، بةالني كةم ثةرداخَيك شير بخؤرةوة.

دووةم: ذةمة خواردنةكانت لة كاتي دياريكراوي خؤياندا بخؤ و هيضيان لة دةست خؤت مةدة.
س��َييةم: با ذةم��ة خواردنةكانت لةطةَل تَيكِراي ئةنداماني خَيزانةكةتدا بَيت و خ��ؤت جودا مةكةرةوة و هةرطيز لة 

بةردةم تةلةفزيؤندا نان مةخؤ.
ضوارةم: ثارووةكانت بة جواني بجاوة و هةوَل بدة لة كاتي نانخواردندا قسة نةكةيت. 

زيانةكان��ي هةلَمذين��ي دووكةلَ��ي 
جطةرة

ضةند ِريَنويَنييةك سةبارةت نانخواردن

ي
ست

رو
ند

تة

ناز ئةحمةد-ِرةحيماوة

ضاوان عةلي-زَيوية

28
ثةندي بةرينان

ئايا دةزاني

؟

بة هةموو زمانَيك دةدوَي                    

بة سَي برا القَيكيان هةية                   

بشمريت لَيت نابَيتةوة                       

خِرة وةك هةرمَي سثيية وةك بةفر       

دَيو نيية و دداني هةية      

قةلةم

ثانكة

ناو

ثةموو

شانة

لة
جي

حا
ي 

وو
ش

ث
ي

اد
از

- ئ
د  

مة
حة

ن م
ستا

رد
كو

جطةرة كَيش��ان يةكَيكة لةو كارة خراثانةي كة مرؤظ خووي ثَيوة دةطرَي 
و ِراس��تةوخؤ كاريطةريي نةرَينيي لةس��ةر تةندروس��تيي مرؤظ هةية و 
دةركةوتووة كة مرؤظي جطةرةكَيش زياتر تووش��ي نةخؤشييةكاني طوَي 
دةب��َي، هةروةه��ا ئةوانةي جطةرة ناكَيش��ن و تةني��ا دووكةَلي جطةرةي 
كةس��َيكي تر هةَلدةمذن ئةطةري كةِربوونيان زياترة لة كةساني دوور لة 

دووكةَل.
ليكؤَلينةوةكانيش دةريانخس��تووة، ئةو دووكةَل��ةي لة تووتني جطةرةوة 
دةردةضَيت دةبَيتة هؤي ِرَيطةطرتن لة طةيش��تني خوَين بؤ خوَينبةرةكاني 

طوَي و طوَي بَيبةش دةكةن لة ِرَيذةي ثَيويستي ئؤكسجين.
ثسثؤِرانيش دةَلَين: نازانين ِرَيذةي ئةو دووكةَلة هةَلمذراوة ضةندة كة دةبَيتة 
هؤي كةِربوون، بةاَلم باشترين ِرَيطة بؤ خؤثاراستن، دووركةوتنةوةية لةو 

شوَينانةي دووكةَلي جطةرةي تَيدا قةتيس ماوة.
بؤي��ة ئَيوةي مندااَلنيش دةتوانن بة زمانَيكي ش��يرين و بة ِرَيزةوة داوا لة 
باوك و دايكة جطةرةكَيشةكانتان بكةن كة ئةطةر جطةرةش دةكَيشن با لة 
شوَينَيكي داخراودا نةيكَيش��ن و دووكةَلةكةي نةكةنة سينطة خاوَينةكةي 

ئَيوةوة.  



ضاوتيذي
نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك

لةرين - سلَيماني

ِرامان
سنجانة ساالر – طوندي قشآلخ

شيالن بةكر - ِرةحيماوة
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 ل�ةم كؤمةَل�ة فؤرمان�ةدا، ثَيويس�تة ض ذمارةي�ةك لةو 
شوَينةدا دابنرَيت؟

ِرةشة و خاَلي سثي ثَيوةية، درَيذيي 
 90-74 كَيش�ي  و  س�انتيمةتر   21
س�ثي  هَيلك�ةي   7-5 كيلؤطرام�ة، 
مةيلة و ش�يني كاَل دةكات 13-12 
ِرؤذ لةسةري كِردةكةوَي، لة بةهار 
و س�ةرةتاي هاوي�ن هةَليدةهَينَي، 
بةكؤم�ةَل دةذي�ن و ِرةو دةكةن. 
زيندةوةري ضكؤلة و ميوةو تؤ و توو 

دةخؤن، زيكة زيك دةكةن.

قؤناخ بة قؤناخ 
ويَنة بكَيشة

وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة

ذمارةي خانةكاني مرؤظ ضةندن؟
- 60 مليؤن
- 70 مليؤن
- 80 مليؤن

لةكاتي ثَيكةنيندا ضةند ماسوولكة دةجوَلَيت؟
- 17 ماسوولكة
- 27 ماسوولكة
- 37 ماسوولكة

ئَيسكةكاني باَل ضةندن؟
- 31 ئَيسك
- 41 ئَيسك
- 51 ئَيسك

لووتي فيل ضةند ئَيسكي تَيداية؟
- نييةتي

- يةكي تَيداية
- ضل ئَيسكي تَيداية

دَلي مشك لة خولةكَيكدا ضةند جار لَيدةدات؟
- 300 جار
- 400 جار

- 500 جار 

شاتوو خةسرةو – سةرضنار

ئةمة ضيية؟بمِرةنطيَنة
حةمةسيروان ياسين-دارةتوو

جوان لةم درةختة وردبةرةوة و بزانة ضةند كةللةسةري ثَيوةية .

ئةمانة مرؤن يان سَيبةري درةختةكان

1

2

3

نيطار ناميق - شوان



كتَيب

خاوةني ئيمتياز 
بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرثةرشتيار
عوف عبدالرحمن

سةرنووسيار
حةمة سةعيد زةنطنة

07701310542
hamatal_ z@yahoo.com

جَيطري سةرنووسيار
نةبةز ِرؤستةم

بةرَيوةبةري هونةري و نةخشةسازي
ثةروةر

تايث
دلَير رةفيق

ناونيشان
كةركووك - شةقامي كؤماري

تةالري صيدلي فخري

مةتةَل: درؤ

من ضيم : حاجي لةقلةق

ِرامان : 28

طةياندن : 1922/11/18

ش��قاتة، تةلََيك ل��ة حةوتةكة هةلَدةطري دةيخةيتة س��ةر 
كةمةكة

شيكاري : زؤزك

وشةي بزر :قةنديل

بيركاري  133 مليؤن و 700 هةزار

خةآلت :دؤلفين

ماتماتيك : 9 رؤذ

ل30

ل3

ل36

ل38

ل13

ل34

بمطةيةنةهاوشَيوةكؤدي وآلتان ي  ر نة هو

دةست

الوة زةنطنة  - ثةنجا عةلي

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو
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تةنيا وَينةيةك هاوشَيوةي  
وَينةي سةروةية

خاوةر كاكةبرا – بازيان

نةجات عةبدوَلال - كةركووك نةجات عةبدوَلال - ِرةحيماوة
ئةمةريكا: 001
بةلجيكا: 0032

ثاكستان: 0092
تايلةند:  0066

ضين: 0086
يابان: 0081
سويد: 0046
كةنةدا: 001

ظَيتنام: 0084
ئيسثانيا: 0032

ئوستراليا: 0061

ناوي يةك كتَيبي ئةم شاعيرانة لة بةرانبةر 
ناوةكانيان بنووسة :

- لةتيف هةَلمةت
- شَيركؤ بَيكةس

- عةبدوَلآل ثةشَيو
- جةمال غةمبار
- ئةحمةدي مةال

- عةباس عةسكةر

ئةط��ةر زاني��ت ئ��ةوا دوو كتَيبي ئةم ش��اعيرانةت 
ثَيشكةش دةكةين.

شةيدا شةماَل - كةركووك



هاوبةشي
دلَير - ضةمضةماَل

جَيطؤِركَي
جَيطؤِرك��َي ب��ة دوو ذم��ارة بكة 
تا بة س��تووني و ئاس��ؤيي كؤي 

ِريزةكان بكاتة 21

هَيشو جوامَير - سةنطةسةر

جَيطؤِركَي بة يةك تةلَة شقارتة 
تا ئةنجامي هاوكَيش��ةكة  بكة 

بكاتة  بيست و شةش   .

ياريي شقارتة 

طةياندن

ِرؤذ دلَير - ئازادي

ثروشة جةبار - سلَيماني

هونةر عاسي - داقووق

ئ�ةم هَيآلنة بطةيةن�ة ، الت ثةني دةبَيت ل�ة ض مَيذوويةكدا ئَيزطةي 

كوردي لة بةغدا كرايةوة

3435

تةنها 5  جياوازي لة نَيو ئةم دوو ويَنةيةدا هةية . . . . . دةتوانيت دةستنيشانيان بكةيت ؟

لة نَيوان ئةم دوو ويَنةيةدا 

ثيَنج شتي هاوبةش هةية 

.

ضياي ئةظةرَيست  8848 مةتر بةرزة لة هةرَيمي تبت-نيثاَل
ضياي طودؤين ئةستن  8610 مةتر بةرزة لة هةرَيمي تبت

ضياي كانشانطيونطا 8585 مةتر بةرزة لة هةرَيمي سيكيم- نيثاَل
ضياي نانكاباربات 8125 مةتر بةرزة  لة وآلتي هيند

ضياي ستالين 7500مةتر بةرزة لة وآلتي ِرووسيا
ضياي مزناك ئانا 7429 مةتر بةرزة لة ضين

ضياي ئةكونكاطوا 7023مةتر بةرزة لة ئةرجةنتين
ضياي ئةنكوهاما 6919 مةتر بةرزة لة ثؤليظيا

شاخة بلَندةكاني جيهان
محةمةد نةوزاد-تةكية

سيَبةر مام كةرويَشك ونبووة ، 

دةتوانيت بيدؤزيتةوة ؟
سيَبةر

ثؤاَل سامي - كةركووك



وشةي بزر

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي ِراس�ت ئةم 

نَيوان�ةي الي خ�وارةوة دةس�ِريتةوة، 

ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة لة حةوت ثيتان 

ثَيكهات�ووة و ناوي ش�ارَيكة كيمياباران 

كرا سةر بة ثارَيزطاي سلَيمانيية.

هؤن�راوة، هَيليان، هاوس�ةنط، هةظبةند، 

هةرس�ين،  هاودةن�ط،  هاوني�از،  هان�ا، 

هةستيار، هاودةم، هةَلوان.

داستان محةمةد -ئازادي
ية

ِران
 –

ي 
ةل

ن ع
ري

شي

ل�ة  يةكَي�ك  ن�اوي 

هاوينةهةوارةكاني كوردستانة، 

ت�ؤش ثاش ش�يكاركردني ئةم 

ض  بزان�ة  بيركاريي�ة  ثرس�يارة 

هاوينة هةوارَيكة.

دواي ئةوةي بة هَيَلَيك ثيتةكاني نَيوي ئةم ميوانة كوَير دةكةيتةوة

)ثرتةق�اَل، هةرم�َي، هةنجي�ر، 

هةنار، قؤخ، تو(

ناوي ميوةيةكت بؤ دةمَينَيتةوة 

ثزيشكان ئامؤذطاريمان دةكةن 

هةم�وو بةيانيي�ةك دانةيةكي 

شيكاريلَي بخؤين.

كويَركردنةوة

ظارين كاروان- كةركووك

جوان خورشيد – سةيد سادق
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هيوا عةلي – ضةمضةماَل

رَيناز عوسمان – سةنطةسةر

كؤ 
دؤ

سؤ ثرسيارانة  ئةم  وةآلمي 
بدةرةوة

طوتةي نَيوداران

بضووك  ضوارطؤشةي   36 لة  ثَيكهاتووة  سؤدؤكؤ  تؤِري 
تؤ  لةسةر  لَيرة  ثَيويستة  ئةوةي  طةورة.  الكَيشةي   6 و 
بةمةرجَيك  ثِربكةيتةوة   )6-1( بةذمارة  ضوارطؤشةكان 
هيض ذمارةيةك لة ِريزي ئاسؤيي و ستوونيي الكَيشةكاندا 

دووبارة نةبيَتةوة.

 1- زيَِري سثي لؤكةية.خةاَلت

2- زيَِري ِرةش نةوتة.

3- ئةدي زيَِري سوور ضيية؟
دوا دةليظة 4/25

زؤرزان كةم و، نةزان فرة دةدوَي                                        جان جاك ِرؤسؤ
الوازترين مرؤظ ئةوانةن، كة ناتوانن نرخي خؤيان ِراطرن           دانيال

مةزنترين خؤشةويستي، ئةظينيي دايكة                                     لينكؤَلن
ناوبانطي باش كراسَيكة لة هيض دةمَيكدا كؤن نابَي                      ئةديسؤن

كاركردن هاوِرَي دروست دةكات                                            طؤتة

1- لةكوَي بةِرَيوةبةر دةكةوَيتة ثَيش سةركؤمار؟
2- ئةو شتة ضيية لةسةر ئاسمانة و لةذَير 

دةرياية؟
3- مامؤستايةك بة قوتابييةكي طوت ثَيضةوانةي 

)نان(م دةوَيت، مةبةستي ضيية؟
4- ئةو دةرياية لة كوَيية ئاوي تَيدا نيية؟

5- شتَيك هةية لة كاتي بارانباريندا دةكرَيتةوة، 
ضيية؟

»فةرهةنط، خاَل، نان، نةخشة، ضةتر«
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ضرؤ عبدالرزاق - هةولَير

هةنطاوي يةكةم: ثِر كةوضكَيك شير بخةرة ناو شووشةيةكي ثِر ئاوةوة و جوان تَيكيدة.

هةنطاوي دووةم: شووشةكة بةرة ذوورَيكي تاريكةوة و بة تيشكي اليتَيكي دةستي، شووشةكة ِرووناك 

بكةرةوة، دةبيني ِرةنطي شيرةكة شين هةَلطةِراوة.

هةنطاوي سَييةم: اليتةكة بخةرة ئةوديوي شووشة شيرةكةوة و خؤت وةرة ئةوديو، تةماشاي شووشةكة 

بكة، ئةمجارةيان دةبيني ِرةنطي شيرةكة، سوور هةَلطةِراوة.

هؤكاري ئةم جياوازيية ضيية؟

ش��يرةكة وةكو طةردةكاني هةوا هةَلس��وكةوت دةكات، كة ِرةنطة جياوازةكان ثةرش و باَلو دةكاتةوة، 

كاتَيك لة ديوي خؤتةوة تةماشاي شووشةكة دةكةيت، ِرةنطي شين لة هةموو ِرةنطةكاني تر زياتر ثةرش 

دةبَيت و شووش��ةكة بة ِرةنطي شين خؤي دةنوَينَي، بةاَلم كاتَيك لةوديوةوة تةماشاي شووشة شيرةكة 

دةكةيت، ِرةنطي سوور لة هةموو ِرةنطةكاني تر زياتر ثةرش دةبَيت. بؤية لة كاتي ِرؤذئاوابووندا ئاسمان 

مةيلةو سوور هةَلدةطةِرَيت.

ئةطةر 33%ي قوتابياني قوتابخانةيةك حةزيان لة وةرزش 

بَيت، و 15%يان ئارةزوويان هونةري شانؤ بَي، 18%شيان 

دةنطيان خؤش��ة و حةز لة طؤراني طوتن بكةن،و ئةواني 

دةمَيننةوة ئارةزوويان سةيران و طةشت و طوزارة، ئايا 
ِرَيذةي سةديي ئةم كؤمةَلة ضةندة؟  

ذنَيك بؤ بازاِري كردن دةضَيتة بازاِري ئةحمةد ئاغا، كة تةماش��اي جانتاي ثارةكةي 
دةكات 7750 دين��اري ثَيية 3  كيلؤ تةماتة دةكِرَيت، هةر دوو كيلؤي بة 750 دينار و 
كيل��ؤ و نيوَيك باينجان دةكِرَيت هةر كيلؤي ب��ة 650 دينار و 5000 دينار دةدات بة 
ئةوة 375 ديناري دوَينَيشم بِري كة الت مابووةوة.خ��اوةن دوكانةكة، ئةويش جطة لة ثارةي ئةمان��ة كة ثارةكةي دةداتةوة ثَيي دةَلَيت 
تاقيكردنةوةي)2(ضةند لة ضانتاكةيدا مابووةوة.ئايا كة هاتةوة بؤ ماَل و لةنَيو ثاس ثارةي س��َي ه��اوِرَي هةر يةكة 250 ديناري دا 

ناز كةريم-تةكية

بيركاري
هاوِريَياني كؤواري حاجيلة

ماتماتيك
خةسرةو محةمةد - كةركووك
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سةنطةر حةسةن

حسام الدين فالح

الرا  هيوا

يونس ئيسماعيلئَيظا  حةسةنهؤنيا هَيمنئارام  ئامانجئاالن ئامانج

ئانؤ ئيسماعيلئاية محةمةديوسف ئيسماعيلالرا  ئةحمةد

النيا ئةحمةدمحةمةد فوئادمحةمةد ئامانجنور جةمال

دانية ئيسماعيلِراستي موةيةدِرةهةند هَيمنزةكةريا محةمةد
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