
بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

م�ن زؤر حةز لة خواردني ميوة دةكةم، هةر 
ك�ة ت�ؤ ثرتةقاَلَيك بة دةس�تةوة دةطري و 
ثاكي دةكةيتةوة و بؤنةكةي بؤم دَي ئيتر بة 
ثةرؤش�ةوة حةز دةكةم تامي ئةو ثرتةقاَلة 

بكةم.
دةزانن كَي دايكمة؟

ب�ة دايك�م دةطوترَي ب�ةرازي هيندس�تاني 
ي�ان ب�ةرازي طيني�ا guinea pig و هةر كاتَي 
خؤش�ييا  ل�ة  بدةن�َي  خؤش�مان  خواردن�ي 

قيذةيةكي بةهَيز دةكةين.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

حاجي قادري كؤيي

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك
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هؤنراوة

  

عةلى حةمةِرةشيد بةرزنجى

دةيخوسَينن كوتي دةكةن
وةك تةسبيح داوي تَي دةكةن
مورووي شووشة يان زةنطيانة

بؤ جواني لة نَيوانيانة
دةيهؤننةوة دةنكة دةنكة
دةيكةنة مل وةك ملوانكة
بة بؤني خؤش ناسراوة
الي مَيينةي كوردا باوة

هةشت ثيتة ئةم شتة جوانة
بيري لَي بكةوة و بيزانة

مةتةَل

ياري
قازة سثي

عوسمان دةروَيش – دووز

23

طولَي فالمينطؤ طولَزاري حاجيلة 
flamingo flower

kangaroo vine

Scindapsus

نيش��تماني ئ��ةم طوَل��ة ناوضةكان��ي 
ئةمةريكاي ناوةِراست و باشوورة. لة 
وةرزي زستاندا بؤ ماوة شةش هةفتة 
ثَيويس��تة لة ثل��ةي طةرميي 15 ثلةي 
س��ةديدا ِراطيرَي و ذَيري تا ِرادةيةك 

وشك بَي بؤ هانداني بؤ طوَلكردن.
ثَيويس��تة  لة وةرزي طةش��ةكردنيدا 
ثلةي طةرمي��ي بؤ 20 ثلةي س��ةدي 
ب��ةرز بكرَيتةوة و بة تَيري ئاو بدرَي. 
ثةيني  ب��ة كةم��ي  هةفت��ةي جارَيك 
ثَيويستة. لة مانطي ئادار تا حوزةيران 

طوَل دةكا.
ئةم كؤمةَلة ضيرؤكةي ئ��اوا بةدران ئةحم��ةد كة بة زماني 
ئينطليزي نووسيوني و شاخةوان كةركووكي كردووني 
بة ك��وردي بخوَينةرةوة ، تا تؤش ئ��ازا بي وةكو ئةو 

ضيرؤك بنووسيت .

دَلوار سلَيمان – كةركووك

بةرخَيك لة ناو سةوزايي
دةش������تَيكا بة تةنيايي

خ��ةريكى طيا خواردن بوو
بَيدةنط دةه�ات و دةضوو
هَيندةى زانى ل����ة الوة

كاريلةيةك وةس������تاوة
دَلخؤش����بوو بة ديدارى
خَيرا ك��������ةوتنة يارى ئةم ِرووةكة، ِرووةكَيكي جوانكاريي 

تةمةن درَيذة و، حةزي لة شوَينَيكة كة 
ِرووناكييةكةي كةم بَيت.

هةروةها جاروبار ئاوثرذَينَيكي بةسة.
لةناو ماَلدا ديمةنَيكي جوان و كةشَيكي 

خاوَين دروست دةكات. بةكةَلكي خواردن 
نايةت.

سينداثسوس
خولة كةضةَل - قةرةهةنجير

شةم حةبيب - ضةمضةماَل

زيدي ئةم ِرووةكة وآلتي 
ئوسترالياية. ثَيويستة لة شوَيني نيوة 
سَيبةردا دابنرَي، لة ِرووي طةرماوة 
ثَيويستي بة طةرمييةكي مامناوةندي 

هةية.
ثَيويستة لة ماوةي طةشةكردندا 

بةردةوام ذَيري تةِر بَي و لة زستاندا 
ذَيري تا دةكرَي وشك بَي و باشترة 

لة شوَيني سارد دابنرَي.

مَيوي كةنطةر 

خَيوةكةي ذووري   13

ضةند كورتة ضيِرؤكَيكي تر
و

توتكة بازووي زيت و وريا
هةَلتوتكا بوو دةيطوت بريا
قازة سثي هاوِرَيم دةبوو
بمزانيايا بؤ كوَي دةضوو
ئةوسا لةطةَل بَيضووةكاني
دةِرؤيشتم بؤ مةلةواني
لةثِر قازيش هات قيِراني

دواي كةوتبوون بةضكةكاني
طوتيان وةرة توتكة بازوو
دةي با بِرؤين خَيرابة زوو

ئةمين محةمةد – سلَيماني



ئازاد ئيسماعيل - حاجيياواجؤرج ئؤرويَل 

شؤِرش سةعيد - كةركووكلينين
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ئامانج عةبدولِرةزاق – بةردةِرةش

bath باث
بانيؤ، ئةو ش��تةية كة ثِر دةكرَي لة ئ��او و، مرؤظ دةتوانَي لة ناوي 

دانيشَي و خؤي بشوا.

bathroom باث رووم
طةرماو، يان حةمام، ئةو ذوورةية كة بؤ خؤشؤرين بةكار دَي بانيؤ 

يان شاوةري تَيداية.

battery باتري
ثاتري يان ثيل، ئةو ش��تةية كة كارةباي تَيداية. ثاتري دةكرَيتة ناو 

شتطةلي وةك اليت و ِراديؤ و سةعات و دةيانخاتة كار.

beach بيض
كةنار، ئةو ش��وَينة وش��كانييةية كة لةطةَل لَيواري دةريادا جووتة. 

زؤربةي كات بة لم يان وردة بةرد داثؤشراوة.

beak بيك
دةنووك يان دةندووك، ئةو بةشة ِرةقةية كة بة دةمي باَلدارانةوةية. 

شَيوة و ِرةنطي جياوازي هةية.

bear بيَير
ورض ي��ان ه��رض، ئاذةلََيك��ي ط��ةورة و زةبةالحة ك��ة كةولََيكي 
ئةس��تووري تووكن��ي هةية، بة زؤري ل��ةو ش��وَينانةدا دةذي كة 

ئاودارن.

لة ماوةي كةمتر ل��ة يةك بةش لة هةزار 
بةش��ي ضركةي��ةك ِرووةك��ي )ميزَلدان 
pitcher plant( كة شَيوةي بة ميزَلداني 
م��رؤظ دةضَي، دةمي طةآلك��ةي دادةخا 
بةس��ةر ئةو مَيرووةدا كة ضووةتة ناوي، 

ئينجا هةرسي دةكا و دةيتاوَينَيتةوة.
خواردني ِرووةك��ي )ميزَلدان( بريتيية لة 
مَي��ش و مةطةز و، هةندَي جار مش��ك و 
خش��ؤكة بضووكةكانيش دةبنة نَيضيري. 
ئةم ِرووةكة زيات��ر لة 200 جؤري هةية 
و ل��ة نَي��و ئ��اودا دةذي و خؤراكةكةي 
برَيتيي��ة لةو مَيرووانةي ل��ة نَيزيك و لة 
ناو ئاودا دةذين. خَيراييي ئةم ِرووةكة لة 
طرتني نَيضيرةكةي بووةتة جَيي سةرنجي 
زانايان بؤية ناوي خَيراترين تةَلةيان لَيي 

ناوة.

هةذان : بزوان  جواَلن
شيكار: نَيضيروان، سةيظان

لَيظار : كنار، ِرؤح
لةزطين : خَيرا، ثةَلة

شَيواز: ِروخسار، شَيوة
ذيظان: ذيان، ذين

ذيالظ، كارا، كارزان
ِرابَيذ: ِراوَيذ، ثرس وِرا

دادظان: دادوةر، دادثرس

ن��اوي ت��ةواوي )ظالديمَير ئيلييض ئؤليان��ؤظ(ة و بة )لينين( ناس��راوة. لة 22ي 
نيساني 1870 لة ش��اري سيمبَيرسك )ئَيس��تة ثَيي دةطوترَي ئوليانؤفسك( لة 
ِرووس��يا لة دايك بووة و، ساَلي 1891 بِروانامةي ثارَيزةريي وةرطرتووة و، لة 
تةممووزي 1898 ذني هَيناوة )ناوي ذنةكةي ناديذدا كروثسكايا بوو(. لينين لة 

21ي كانووني دووةمي 1924 مرد.
لينين، شؤِرش��طَيِرَيكي ِرووس��ة و ثَيش��ةواي حزبي بؤلش��ةظيك و شؤِرشي 
بؤلش��ةظيك بوو، هةروةها ِرَيبازي لينينزمي لة سياس��ةتدا داهَينا و دروشمي 

)نيشتمان و نان و ئاشتي(ي بةرز كردةوة.
لة س��اَلي 1917دا دواي لَيخستني نيكؤالي دووةمي قةيسةري ِرووسيا، ثَيطةي 
خ��ؤي لة نَيو بؤلش��ةظيكةكاندا بةدةس��ت هَينا و دةس��تي ب��ة بآلوكردنةوةي 

ِرؤذنامةي )ثراظدا( كرد كة بؤضوونة سياسييةكاني لينيني بآلو دةكردةوة.
لينين لة 8ي تش��ريني دووةم��ي 1917ةوة تا 21ي كانوون��ي دووةمي 1924 
سةرؤكي ئةنجوومةني كؤميسياراني طةل بوو. هةروةها لة 17 تشريني دووةمي 

1903وة تا مردني سةرؤكي حزبي بؤلشةظيك بوو.
ضةند كتَيبَيكي هةية طرينطترينيان )ثَيش��كةوتني س��ةرمايةداري لة ِرووسيا( و 

)ئيمثرياليزم باآلترين قؤناخةكاني سةرمايةداري( و )دةوَلةت و شؤِرش(ن.

جؤرج ئؤروَيل نووس��ةر و ِرؤماننوسَيكي بريتانياييية، ناوي تةواوي )ئيريك ئارتةر 
بلَير(ة و جؤرج ئؤروَيل ئةو ناوة خوازراوةية كة بؤ نووسين بةكاري هَيناوة.

ئةم نووس��ةرة لة 25ي حوزةيراني 1903 ل��ة طوندي منتهاري لة وياليةتي ثونجاب 
لة هيندس��تان لة دايك بووة. كة تةمةني بووة هةشت س��اَل خَيزانةكةيان طةِرايةوة 
بريتانيا. ئؤروَيل هةرضةندة لة خوَيندن��دا زؤر زيرةك بوو، بةآلم خوَيندني زانكؤي 
ت��ةواو نةكرد و بِرياري دا ببَيتة نووس��ةر. ئةو ش��ةيداي ئازادي ب��وو و دوذمني 

زاَلبووني مرؤظ بوو بةسةر مرؤظدا.
لة كانووني يةكةمي 1929 ئؤرويل دةس��تي كرد بة نووسيني يةكةمين كتَيبي خؤي. 
س��اَلي 1936 ضووة ئيسثانيا و لة ثاَل كؤماري دووةمي ئيسثانيا و وةك هةواَلنَير و 
س��ةرباز كاري كرد و كتَيبَيكي لةسةر ئةو ِرؤذطارة دانا بة ناوي )ِرَيز بؤ كاتالؤنيا( 

لة ساَلي 1938دا بآلوي كردةوة.
س��اَلي 1943 دةس��تي كرد بة نووس��يني ِرؤمانة جيهانيية بةناوبانطةكةي )كَيَلطةي 
ئاذةآلن( كة وةرطَيِردراوةتة سةر ضةندان زمان. لة ساَلي 1946يشدا دوايين ِرؤماني 
خؤي نووسي كة ِرؤماني )1984(ة و كراوةتة فيلم و ثَيشبينيي داهاتوو و ِرووداوطةلي 

ساَلي 1984ي دةكرد.
ئؤروَيل لة 21ي كانووني دووةمي 1950 بة نةخؤش��يي سيل مرد و هَيشتا تةمةني 

نةطةيشتبووة 50 ساَل.
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سؤنيا عةلي – دووبز

ِرؤذَي��ك، دايكةك��ة داواي ل��ة )كآلوس��وور(ي كض��ي ك��رد هةن��دَي 
خ��واردن ب��ؤ داثي��رة نةخؤش��ةكةي بب��ا و، ئامؤذطاريي ك��رد كة لة 
ن��او دارس��تانةكةي نَي��وان ماَلي خؤي��ان و ماَل��ي نةنكي نةوةس��تَي 
نةط��رَي. ل��ة قس��ةكاني  ط��وَي  نةناس��ي دي،  ئةط��ةر كةس��َيكي  و 

كآلوس��وور، طوَي��ي ب��ة ئامؤذطارييةكاني دايكي ن��ةدا و، كةوتة 
ي��اري و كؤكردن��ةوةي طوَل بؤ ئ��ةوةي بيدا بة داثي��ري. بةآلم، 
لة ث��ِردا طورطة ب��ؤر ل��ة نَي��و دار و دةوةنةكان��ةوة دةرثةِري.

طورطة بؤر لة كآلوس��ووري ثرس��ي: »بؤ كوَي دةِرؤي؟« ئةويش وةآلم��ي دايةوة: »دةضمة 
ماَل��ي نةنك��م، ئةوةتا لةوب��ةري دارس��تانةكةوةية«. طورطة كةوت��ة ِرَي ب��ةرةو ماَلي ثيرة 
نةن��ك، ب��ةآلم ِرَييةكي زؤر كورتي هةَلبذارد و ثَيش كآلوس��وور طةيش��ت و ضووة ماَلةوة.

كآلوس��وور دةس��تي ب��ة ِراك��ردن 
ل��ة ن��او ماَلةك��ةدا ك��رد و، ه��ةر 
»فريامك��ةون!«.  دةك��رد:  ه��اواري 

طورطة بؤر توانيي ِرا بكا. كآلوسووريش طةِرايةوة الي دايكي و 
بةَلَيني ثَيي دا ئيتر بةردةوام طوَي لة قسةكاني بطرَي و بة قسةي بكا.

ئةوة بوو لةو كاتةدا دوو ِراوضي بة نزيك ماَلةكةدا تَيثةِرين و طوَييان 
لة هاوارةكة بوو، ئةوانيش يةكسةر خؤيان كرد بة ذوورا و تةقةيان 
لة طورطةكة كرد. داثيرةش لة حةش��ارطةكةي خؤي هاتة دةرةوة.

داثي��رة طورطةك��ةي دي و تؤق��ي، بؤي��ة ضوو لة 
ن��او كانتؤرةك��ةدا خ��ؤي حةش��ار دا. طورطةش 
ض��ووة نَي��و ثَيخةفي داثي��رة و خؤي ك��رد بةو.

كآلوس��وور هاتة ذوورةوة و ش��َيوةي طورطةي بة الوة سةير بوو، ئةو واي 
دةزان��ي نةنكيةتي، بؤي��ة ثَيي ط��وت: »طوَيضكةكانت بؤ ئةوةن��دة طةورةن؟«، 
طورطيش وةآلمي دايةوة: »بؤ ئةوةي باش��تر طوَيم لَيت بَي«، ئينجا طوتي: »ئةي 
دةمت بؤ ئةوةندة طةورةية؟«، طورطيش طوتي: »بؤ ئةوةي ضاك قووتت بدةم«.
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تاتيانا – كةركووك

بةفري��ن ل��ة كؤخةدا كةس��ي ب��ة دي نةكرد، ب��ةآلم كؤخةكة 
ب��ة  ك��رد  دةس��تي  بؤي��ة  ب��وو.  ثؤخ��َل  و  نالةب��ار  زؤر 
خاوَينكردن��ةوةي و ِرَيكخس��تني ش��تةكان، ت��ا ئ��ةو كاتةي 
خاوةن��ي كؤخةك��ة طةِرانةوة، كة ح��ةوت كورتةب��اآل بوون.

ه��ةر كة بةفرين طازَيكي لة س��َيوةكة طرت، يةكس��ةر هؤش��ي نةما و كةوتة س��ةر زةوي. ضونكة 
س��َيوةكة ذةهراوي ب��وو و، ئةو ثيرةذن��ة، ذنة جادووكةرةكة بوو ش��َيوةي خ��ؤي طؤِريبوو. كة 
كورتةب��اآلكان هاتن��ةوة و بةفرينيان بةو ش��َيوةية دي زؤر طريان ضونكة واي��ان زاني مردووة...

ل��ة ج��اري ج��اران، جادووكةرَيك��ي خراث��ةكار ل��ة تةالرَيك��ي 
ط��ةورةي خؤش��دا دةذيا. ئ��ةو جادووك��ةرة زؤري ث��َي ناخؤش 
ب��وو كة خةَل��ك ش��ةيداي جوانيي كضَي��ك بوون ن��اوي )بةفرين( 
ب��وو، بؤي��ة فةرمان��ي ب��ة نؤكةرةك��ةي دا ت��ا بةفرين بك��وذَي.

نؤكةرةك��ة كة بةفرين��ي دي، دَلي ثَيي س��ووتا و 
لة نَي��و دارس��تانةكةدا ئ��ازادي ك��رد. بةفرينيش 
دةس��تي  و  ك��رد  زؤر  ترس��َيكي  ب��ة  هةس��تي 
داي��ة ِراكردن ت��ا طةيش��تة كؤخَيك��ي بضكؤالنة.

بةفري��ن زؤر دَل��ي خ��ؤش ب��وو ب��ةوةي كاري ب��ؤ ئةو 
ئةواني��ش زؤر  ئَيس��ك س��ووكانة كردب��وو،  كورتةب��اآل 
ب��ة دي��داري ئ��ةو دَلخ��ؤش ب��وون. ب��ةآلم ِرؤذَيكي��ان 
ثيرةذنَي��ك هاتة الي بةفرين و س��َيوَيكي س��ووري ثَيي دا.

لةو كاتةدا، ميرَيكي قؤز بةوَيدا هات، كة بةفريني دي بة جوانييةكةي شاطةشكة بوو، 
بؤية لة ئةسثةكةي دابةزي و بةفريني ماض كرد، هةر لةطةَل ماضةكةي مير، بةفرين 
هاتةوة هؤش��ي خؤي و دواي ئةوة ذياني هاوبةش��ي لةطةَل ميرةكةدا ثَيك هَينا.
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بةفرين



ئ��ةرَى تة جارةكَى هزرا خَو كرية كا بَوضى ل دةمَى هندةك ئاظ 
د ثةرداخةك��ى دا بيت و كةظضكةكى بكةية تَيدا و ذ دةرظة بةرَى 

خَو بدةيَى يَى شكةستى ية؟
� بةرسظ/

ضونكى تيرَوذكَين ِرَوذَى ِراس��ت دطةهنة د ثةرداغى دا و دةمَى 
دطةهنة ئاظَى دناظ ثةرداغى دا ئةظ تيرَوذكة دش��كَين لةوما ل 

ثَيش ضاظَين مة ديار دكةن كو كةظضك يَى شكةستى ية...
هةظاَلَين خؤش��تظى ئةطةر هةوة بظَيت ظَى ِراس��تيا زانستى بزانن 
فةرموون و ظَى تاقيكرنَى ئةنج��ام بدةن و ئاظَى و ثةرداغةكى و 

كةظضكةكى ببةنة ذ دةرظةى ذوورَى دَى زانن.

ي
شت

ي ط
اري

اني
ز
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كةي و لة كوَي يةكةمين ئاذانسي زانستي دامةزرا؟

هةر كة ِرووةكَيك يان ئاذةَلَيك دةمرَي ئةوةندة 
نابا ش��ي دةبَيتةوة و توخمة خؤراكييةكاني ناو 
م��ادة ئؤرطانييةكةي – كة كاربؤن يةكَيكيانة- بة 

هؤي بةكتريا و قةوزةوة دةطةِرَينةوة ناو خاك.
ئيتر وردة وردة ئةو توخمة خؤراكييانة زياتر شي 
دةبنةوة بةش��َيوةيةك ِرووةك بتوانَي دووبارة 

دواي توانةوةيان لة ئاودا هةَليانمذَيتةوة.
مرؤظ و ئاذةَليش بةهؤي خواردني ِرووةكةوة 

سووديان لَي وةردةطرن.
هةروةها كاتَي ِرووةك و ئاذةَل هةناسة دةدةن، 
طازي دووانة ئؤكس��يدي كارب��ؤن دةردةدةن و 
بةو كردارةش كاربؤن دووبارة دةطةِرَيتةوة نَيو 
هةواي دةوروبةر، ئيتر بةم ش��َيوةية كاربؤن لة 

ذينطةدا دةسووِرَيتةوة

سووِري كاربؤن 

طازي سروشتي شكةستنا تيرَوذكَين ِرؤذَى

الرا شةمعوون – كةركووك

هَيذا وةيسى - دهؤك

دانا حةسةن – كةركووك

ل��ة كؤتايييةكان��ي س��اَلي 1995 و 
ل��ة بةريتاني��ا يةكةمي��ن ئاذانس��ي 
باَلوكردنةوةي هةواَلةكاني زانس��ت 
ب��ة ناوي STEM دام��ةزرا، كة تةنيا 
بايةخ بة باَلوكردنةوة و لَيكدانةوةي 
هةواَلةكاني تةكنةلؤجيا و ئةندازياري 

و ثزيشكي دةدا.
13 كؤمةَل��ة و ِرَيكخراوي زانس��تي 
دةكةن  ئاذانس��ة  ئ��ةم  هاوكاري��ي 
و ب��ة ناردن��ي نوَيتري��ن داهَينان و 
بةِرَي��وةي  زانس��تي  دؤزين��ةوةي 
دةبةن، ك��ة طرينطترينيان كؤمةَلةي 
دةرمانسازيي  و كؤمةَلةي  ش��اهانة 
بةريتاني و وةزارةتي كش��توكاَل و 
سةربازي  لَيكؤَلينةوةكاني  ئاذانسي 

و كؤمةَلةي دةروونناسيية. 

ط��ازي سروش��تي برَيتيية ل��ة تَيكةَلةيةكي ئةو طازان��ةي لة ناخي 
زةويي��ةوة دَينة دةرةوة و وزةيةكي طةرمي��ي زؤريان تَيداية، بؤية 
ئةم طازة وةك سووتةني لة ثيشةسازيدا هةروةها بؤ ضَيشتلَينان و 
طةرم كردنةوة لة ماَلةكاندا بةكار دَي. طازي سروش��تي لة بنةِرةتدا 

لة طازي ميتان ثَيك دَي و بووني ثةيوةستة بة بووني نةوتةوة.
ثَيش��تر ئةو طازةي لةطةَل ن��ةوت دةردةضوو ب��ةكار نةدةهَينرا و 
دةس��ووتَينرا، بةآلم ئَيستا دواي ئةوةي سوودةكاني ئاشكرا بوون، 

ئةم طازة سروشتيية 21%ي وزةي دنيا دابين دةكا.
طازي سروش��تي لة س��ووتةنييةكاني ت��ر ثاكترة و س��ووتاندني 
ِرَيذةيةكي زؤر كةمي مادةي ثيس��كةري ذينط��ة دةردةثةِرَينَي، بؤ 
نموون��ة نيوةي ئةو دووانة ئؤكس��يدي كاربؤنة دروس��ت دةكا كة 

سووتاندني خةَلووز دةردةثةِرَينَي.
بة ش��َيوةيةكي طش��تيش طازي سروش��تي بةه��ؤي بؤِرييةوة لة 
سةرضاوةكانييةوة بؤ ئةو شوَينانة دةطوازرَيتةوة كة بةكاري دَينن.

ضاوان عةلي - ئيسكان

تؤذينةوةيةكي نوَي لة ئةمةريكا ئةوةي ئاش��كرا 
كردووة كة ئاو، جطة لة سوودةكاني تري كة زؤر 
زؤرن، طرينطة بؤ سةرخستني هةر ريجيمَيك كة 

بؤ كةمكردنةوةي كَيش بةكار دَي.
ئ��ةم تؤذينةوةي��ة دةري خس��تووة ك��ة 
خواردن��ةوةي ئاو ثَيش ه��ةر ذةمَيكي 
نانخواردن هاوكارة ب��ؤ تواندنةوةي 
هاوكار  هةروةه��ا  ل��ةش.  ضةوريي 
دةبَي بؤ ثاراس��تني ئةنجامي رَيجيم 
ك��ردن بؤ م��اوةي س��اَلَيكي دواي 

رَيجيمةكة.
ئةو تؤذينةوةية ئةوة ثَيشان دةدا كة 
خواردن��ةوةي دوو ثةرداخ ئاو ثَيش 
نانخ��واردن زووتر  هةر جةمَيك��ي 

كَيشي مرؤظي قةَلةو كةم دةكاتةوة.

بؤ كةمكردنةوةي كَيش ئاو 
دَلخؤش سةعيد – كةركووكبخؤوة 



خةالَتة جيهانييةكاني سينةما

ئةمان��ةي خ��وارةوة طرينطتري��ن خةاَلت��ي جيهاني��ن كة بة 
هونةرمةندان دةبةخشرَين

طوَلةطةنمي زَيِرين: لة ساَل 1964ةوة لة مانطي مايسي هةموو 
ساَلَيك لة فيستيظاَلي كاني سينةمايي لة فةِرةنسا دةبةخشرَيتة 

هونةرمةندان.
ورضي زَيِرين: خةاَلتَيكي س��ااَلنةي س��ينةماييية و لة س��اَلي 
1951ةوة لة مانطي ش��وبات-ئادار لة فيستيظاَلي نَيودةوَلةتيي 

بةرلين دابةش دةكرَي.
شَيري زَيِرين: لة فيستيظاَلي سااَلنةي ظينيسيادا دةبةخشرَي و 
لة ساَلي 1932ةوة لة كؤتايي مانطي ئاب و سةرةتاي ئةيلوول 
دةدرَيتة باشترين هونةرمةندي ئةو ساَلة لة بوارةكةي خؤي.

س��يزار: لة س��اَلي 1976ةوة لةالي��ةن )ج��ؤرج كراظن(ةوة 
داهَينراوة و سااَلنة لة مانطي ئاداردا دةبةخشرَي.

ئؤس��كار: بةناوبانطترين و كؤنترين خةاَلتي بووارةكةية و لة 
ساَلي 1927 لة ئةمةريكا داهَينراوة و سااَلنة لة مانطي ئاداردا 

دةبةخشرَي.   
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ضؤن طوَل دةكةيتة دياري  ؟

مانطة كوردييةكان

ط��وَل ثايةبةرزترين دياريية كة ل��ة بؤنة جؤراوجؤرةكاندا ثَيش��كةش 
دةكرَي. بةآلم بؤ ئةوةي طوَل بكرَيتة دياري هةندَي بنةما و ِرَيساي هةن 

كة بة )ئيتيكَيت( ناسراون.
ب��ؤ نموونة كة بزاني ميوان��ت دَي طوَلدانَيك يا ضةن��د طوَلدانَيك ئامادة 
دةكةي��ت و ئاويان تَي دةكةي ب��ؤ ئةوةي ئةطةر طوَلي��ان هَينا بيخةيتة 
ناويانةوة و، هةر كة ميوانةكان طوَليان هَينا طوَلةكان بخة ناو طوَلدانةكان 

و بيانهَينة ذووري ميوان و لةوَي دايان بنَي و سوثاسيان بكة.
جؤري ئةو طوَلةش��ي دةكرَي بة دياري ثةيوةس��تة ب��ةو بؤنةيةوة كة 

طوَلةكةي تَيدا دةكرَيتة دياري.
بؤ نموون��ة، ئةطةر بة بؤنةي منداَلبوونةوة ب��وو، دةتوانَي ضةثكَي طوَل 
بؤ نةخؤشخانة بنَيري بةآلم بة مةرجَي بؤني طوَلةكان تيذ نةبَي نةوةك 
كار بكاتة سةر كةشي نةخؤشخانة. ئةطةر منداَلةكة كوِر بوو باشتر واية 
طوَلةكان وةنةوش��ةيي و ش��ين بن، ئةطةر كضيش بوو باشترة سثي و 

ثةمبةيي بن.
ئةو طوَلةي لة شاييدا دةكرَيتة دياري دةبَي سثي بَي و دانة دانة ثةمبةييي 

تَيدا هةبَي.
طوَلي داوةتي سةر ناني ئَيوارة )شَيو( دةبَي زةرد يان ثرتةقاَلي بَي.

ئةم مانطة كوردييانةي وةرزةكاني س��اَل تَيكةآلوي وةرزةكاني تر بوونة تؤ ثاش ئةوةي دةياندؤزيتةوة 
بازنةيةك بةدةوريدا دةكَيشيت و بة َهَلَيكي دروست بؤ وةرزةكةي خؤي ِرةوانةي دةكةيتةوة.         

دَلوار – هةولَير

ِرةند فوئاد- ئازادي
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ِرةنج محةمةد- ِرةحيماوة

هةم��وو دانيش��توواني كؤريا بة يةك زم��ان دةدوَين، 
ك��ة ثَيي دةطوترَي )هانطؤل( وات��ة ثيتة مةزنةكان و لة 
س��ةدةي ثازدةي زاين��دا داهَينراوة و لةوس��اوة جَيي 

زماني ضينيي طرتووةتةوة.
زماني هانط��ؤل 24 ثيت��ي تَيداي��ة و فَيربوونيان زؤر 
ئاسانة، هةر ئةمةش بووة هؤي ئةوةي كؤرييةكان زوو 
فَيري خوَيندةواري بن و ئَيستا ِرَيذةي نةخوَيندةواري 
لةو واَلتةدا تةنيا 10%ي��ة و ضاثخانةكانيان ِرؤذانة 81 
ِرؤذنامةي جؤرةوجؤري ِرؤذانة ضاث و باَلودةكةنةوة.

ط
ِرةن

ة 
ةم

ه

كؤرييةكان بة ض زمانَيك دةدويَن؟



بةرنامةيةكي بضووكي دةرةكيية بةدةس��تي ئةنقةس��ت دروست دةكرَيت ، 

بؤ مةبةستي شَيواندني ئامَيري كؤمثيوتةر ياخود دزيني زانيارييةكاني نَيو 

كؤمثوتةر .

ظايرؤس��ي كؤمثيوتةر لة ِرَيطاي ئينتةرنَيت و فالش ديس��ك و سي دييةوة 

دةطوازرَيتةوة بؤ نَيو كؤمثيوتةر . بؤية ثَيويستة يةكَيك لة بةرنامة تايبةتةكاني 

دذة ظايرؤس بةكار بهَينرَيت بؤ ِرَيطرتن لةو هَيرشة تَيكدةرانةية .

 

ظايرؤس
Virusماردين - سلَيماني

كؤمثيوتةر

ئةي ِرةقيب، هةر ماوة قةومي كورد زمان
نايشكَينَي . . . . . .      . . . .     . . . . .

قةومي كورد هةستاية سةر ثَي وةك دلَير
تا بة خوَين . . . . .    . . .   . . . .   . . . .

كةس نةَلَي . . . .    . . . . .   . . . .   . . . . . .
زيندووة قةت نانةوَي ئاآلكةمان

ئَيمة ِرؤَلةي ميديا و كةيخوسرةوين
دينمانة، . . . . . . . . .     . . . . . . . 

ئَيمة ِرؤَلةي ِرةنطي سوور و شؤِرشين
سةيركة . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

كةس نةَلَي كورد مردووة كورد زيندووة
. . . . . . . . .   . . . . . .   . . .  . . . . . .

الوي كورد هةر حازر و ئامادةية
طيان فيداية . . .    . . . . . .   . . .   . . . .    . . . . 

ئةمة س�روودي نيش�تمانيي كوردس�تانة، 
ئ�ادةي بزانم دةتواني بؤش�ايييةكان تةواو 

بكةي :    

نيش��تمانيي  س��روودي 
كوردستان

كاوة قادر – سؤران

15

نَيرةي تاوس كلكة ِرةنطينةكةي بؤ بةكَيش��كردني س��ةرنجي مَييةكان بةكار دَينَي. ئةو كلكي 
وةك باوةش��َينَيكي طةورةي ِرةنطين دةكاتةوة و ِراي دةتةكَينَي بؤ سةرنجِراكَيشاني مَييةكان و 

ئةوانيش كة بةدلَيان بوو بة دةنطي بةرز دةقيذَينن.
زاناي��ان بؤيان دةركةوتووة كة كلكي ت��اوس تةنيا بؤ جواني نيية، بةَلك��و ِرةنطي طةش لة 
كلكي تاوس��دا نيشانةية بؤ تةندروستيي ئةم باَلدارة. هةر نَيرةيةكي تاوس كة ِرةنطةكاني نَيو 

ثةِري كلكي طةشتر و بريقةدارتر و جوانتر بن، ئةوة لة نَيرةكاني تر تةندروستترة.

كلكي تاوس نيشانةي تةندروستييةتي 
ئازا شَيركؤ – قةرةهةنجير

بالَندةي خؤشةويس��تي )طري احلب( لة ِرةطةزي تووتيية و نؤ جؤري هةية، هةشتيان لة 
ئةفريقيا دةذين و نؤيةميان )كانا(ي ثَي دةلََين لة دورطةي مةدةطةش��قةر دةذَيت لةسةر 

ميوة و سةوزة و تؤ و طيا دةطوزةرَيت، هةندَيكيشيان هةنجير و مَيروو دةخؤن، جؤري نؤيةم بة 
هيض شَيوةيةك بةرطةي قةفةس ناطرَيت و لة قةفةسدا ناذي.

تةمةنيان لة 10-15 ساَل دةبَيت. درَيذييان لة 13-17سم دةبَيت و كَيشيان دةطاتة 40-60 طرام، 
بة بضووكترين جؤري تووتي دادةنرَين.

بالَندةي خؤشةويستي
خةندة مؤفةق - كةالر

قةل، قةلةموون، عةلةشيش، ئةو بالَندة جوانةية كة لةشي بة ثةِري هةمةِرةنطي)  سثي، 
سوور، ِرةش، قاوةيي( داثؤشراوة ِرةشةكانيان زؤر جوانن ضونكة ِرةنطةكةيان تَيكةَلة 

بة حةوت ِرةنط.
لة وش��كاني دةذي��ن زياتر حةزيان ل��ة وةرزي س��ةرماية لة كاتي بةف��ر بارين ئةوان 
دةردةضنة دةرةوة، خواردني وردة نان و جؤية زؤر حةزي لة طوَيزة، طياش دةخوات 
ط��ةدةي زؤر بةهَيزة ، دواي ئةوةي كة طوَيزي س��اغي دةدةيت��َي دواي 50 خولةك 
سةيري طةدةي بكةي دةبيني هاِريويةتي و ورد كردووة ، ئةم بالَندةية ساَلي دوو جار 
ب��ة هَيلكة دَي، بة ه��ةردوو جارةكة نَيزيكةي )50-60( هَيلكة دةكات، طؤش��تي ئةم 
بالَندةية زؤر خؤش��ة، ِرةنطي طؤشتةكةي سوورة و كَيشيان زؤرة، نَيرةكانيان زياتر بؤ 

سةربِرينة، بةآلم مَييةكانيان زياتر بؤ هَيلكةية ضونكة هَيلكةي ئةم بالَندةية كةمة.
ل��ة وةرزي بةهار دواي هَيلكة كردن 28 ِرؤذ هَيلكةكان دةخاتة ذَير باَلي و هةلَيدَينَي. 

لة وةرزي ثايزيش هةمان كار دووبارة دةكاتةوة.

قةل

ئارةزوو – كةركووك

نيشتماني طوَلةبةِرؤذة ئةمةريكاي باكورة و لةوَيوة طوَيزراوةتةوة 
ئيسثانيا و ئينجا بة هةموو دنيادا بآلو بووةتةوة.

ئ��ةم ِرووةكة س��وودي زؤري هةية لة هةردوو ب��واري خؤراك 
و ثزيش��كيدا. بةآلم توَيذين��ةوة تازةكان ئاش��كرايان كردووة كة 
س��وودي تريش��ي هةية، ئةوي��ش ئةوةية كة ِرةطي ئ��ةم ِرووةكة 
دةتوان��َي م��ادة كانزايييةكاني ناو خاك هةَلمذَي و طوَلةكةش��ي 
ترس��ناكترين ثيس��كةرةكاني ذينطة هةَلدةمذَي كة برَيتيية لة مادة 

تيشكدةرةكان.
تاقيكردنةوةكان ئاش��كرايان ك��ردووة كة ئ��ةم هةَلمذينةي مادة 
تيش��كدةرانة بؤي هةية مةترسيي تيشكي ناوكةيي بة ِرَيذةي %25 
كةم بكاتةوة. بؤية ئَيس��تا كار بؤ ئ��ةوة دةكرَي طوَلةبةِرؤذة وةك 

ثاككةرةوةيةكي ذينطة بةكار بهَينرَي.

سوودةكاني طولَةبةِرؤذة بؤ ذينطة
حوسَين شةريف

14

دنياي بالَندة و ثةلةوةر



ثيَبكةنة تا جوانتر بيت
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خةنينةوة

دادوةر: كوِرة تؤ كةري! ضؤن 
طؤضان بةدةس��تةوة دةطري و قسةم 

لةطةَلدا دةكةيت؟
تؤمةتب��ار: ئةي بؤ حةزرةتي مووس��ا كة 
لةط��ةَل خودا قس��اني دةك��رد طؤضاني 

بةدةستةوة بوو؟
دادوةر: جا تؤ حةزرةتي مووسايت؟

ت��ؤش  ئ��ةدي  تؤمةتب��ار: 
خوايت؟

طؤضان

ناو : ساران شوان سةراج
تةمةن : 11 ساَل

Dalmeny P. School . Sydney. Australia: قوتابخانة
لة شاري )ليظةرثوول( ئوستراليا

ثؤل : 6
ئارةزوو و خوليا :وَينةكَيش��ان و دروست كردني فرؤكة و كةشتيي طةورة وةك 

)تايتانيك( و ئؤتؤمبَيل بة كارتؤن.
ئاواتت : حةز دةكةم بطةِرَيمةوة كوردس��تان بؤ ش��ارةكةي خؤم )كةركووك( 
تا لةطةَل هاوِرَي و خزمةكانم بم ضونكة كةركووك ش��ارَيكي زؤر خؤشة و دَلم 

اليةتي ئةطةرضي ئَيستا لة شاري )Liver Pool( لة ئوستراليا دةذيم.

س��انا بورهان ئةحمةد، تةمةني نؤ ساَلة، دةرضووة 
بؤ ثؤلي س��َييةمي س��ةرةتايي و ل��ة قوتابخانةي 

موجاهيدينة.
طوتم س��انا طيان تؤ بؤض��ي دةخوَيني؟ طوتي : من 
دةخوَينم بؤ ئةوةي قوتابخانة تةواو بكةم و ببم بة 

ثزيشك.
- بؤ ثارةكةي؟

- نا من حةز دةكةم خزمةت بكةم.
- ئةي تؤ ِرؤذانة هيض دةخوَينيتةوة؟ 

- بةَلَي ب��ةآلم لةبةر ئةوةي بة عارةبي دةخوَينم لة 
ماَلةوة حاجيلةم بؤ دةخوَيننةوة.

- ئارةزووت لة ضيية؟ حةزم بة ياري كردنة لةطةَل 
منداآلندا.

- باوكت شاعيرة، حةز دةكةيت ببي بة شاعير؟
- نةوةآل

كضَيك��ي ِرووخؤش و دةم بة ثَيكةنين، خؤي هات و 
طوتي دةمةوَي ضاوثَيكةوتنم لةطةَل بكةي، منيش بة 
زايةر زةنطنةم وت كة لةطةَلم دانيش��تبوو تؤ لةطةَل 

ئةم كضة جوانة ديمانةيةكم بؤ ئامادة بكة.
تؤ ناوت ضيية؟ تاظطة مةوجود

تةمةن��ت ضةندة؟ نؤ س��اآلنم و ئةمس��اَل بؤ ثؤلي 
سَييةمي سةرةتايي دةرضووم.

 بةردةوامب��ة، لة وانةكان��م زؤر زيرةكم حةزم بة 
ي��اري و وةرزش و خوَيندن��ةوةي كؤواري مناآلن 
هةية و دادة كوردس��تان بؤم دَين��َي، لةناو هةموو 
كؤوارةكاندا تةنيا حاجيلةم بةدَلة . بؤية حةز دةكةم 
ديمانةيةكم لةوَيدا بآلو بَيت��ةوة، مانطانة ضاوةِرَيي 

دةكةم خواية زوو دةرضَيت.
- ئ��ارةزووت ضيية؟ خوَيندنةوة و وَينةكَيش��ان و 

وةرزش.
- ح��ةز دةكةي ببي بة ضي؟ بة مامؤس��تاي زماني 

كوردي.

مامؤس��تاي زماني كوردي بة قوتابييةكي دةلََيت: 
ِرستةيةكم ثَي بَلَي )شةكر(ي تَيدا بَيت! قوتابييةكة لة 
وةآلمدا دةلََيت: دوَينَي ئَيوارة عةبةي برام ثياَلةيةك 

ضاي خواردةوة. مامؤس��تا دةَلَي: ئةي شةكرةكة 
كوا؟ قوتابييةكة دةَلَي: مامؤستا شةكرةكة 

لةنَيو ضاكةدا بوو.

شةكر
دةشتي نورةدين – داقووق

طوَلةباخ محَيدين-زةرطةتة

كاني - ئوستراليا

نةئا : زايةر - كةركووكئا : شةن - كةركووك
ما

دي

توانجَيكي جوان بؤ ئةم ويَنةية بدؤزةوة
بةهرؤز سةالم - سلَيماني

ل��ة قوتابخانةيةك��دا دوو هاوِرَيي 
السار هةبون، هةموو ِرؤذانَيك لةنَيوان 

خؤيان��دا بةش��ةِر دةهات��ن، ِرؤذَيكي��ان 
بةِرَيوةب��ةري قوتابخانةكة بانطي كردن و 
طوتي: ئةطةر هةر وا بةشةِر بَين ئةوا ناضار 
دةب��م يةكَيكت��ان فِرَي دةدةم��ة ِرووباري 
ديجلة و ئةوي ترتان ب��ؤ فوِرات، يةكَي 
لة قوتابيية الس��ارةكان طوتي: قةيدي 

ضيي��ة بؤخؤمان لة ش��ةتولعةرةب 
يةك دةطرينةوة.

شةتولعةرةب
دارين جةبار – دارةتوو

كوِرَيك��ي طةن��ج ضاوةكاني 
ِرؤذَي��ك  دةب��ن،  ك��ز  بِرَي��ك 

لةوحتابلؤيةك دةبينَي بةسةر ستوونَيكي 
لةس��ةر  ش��تَيكي  هةَلواس��راوة  كارةب��اوة 

نووس��راوة، زؤر م��ةراق دةبَيت ح��ةز دةكا 
بزانَي ضيي لةس��ةر نووس��راوة، بة ستوونةكةدا 
هةَلدةط��ةِرَي دةس��ت و جلةكان��ي هةم��وو 

بؤياخاوي دةبن، بةآلم هةر واز ناهَينَي.
كة دةطاتة ئاستي تابلؤكة دةبينَي نووسراوة:
بؤي��اخ كردووة  ئةمِرؤ  ئةم س��توونةمان 

خؤتان��ي لَي بةدوور بط��رن تا ثيس 
نةبن.

بؤياخ
سةردار جومعة – دوكان
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مانط .. تاقانةكةي زةوي

كةوةكةي ضياي )سيثان(ي ذمارة 10 قوتابييةكي طوندي قادرئاواي 
سةر بة سةنطةر دؤزييةوة.

طزنط – كةركووك ون
دو

ةر
سينةماط

بةهرة جةبار - سلَيماني

كةوةكةي لة ضياي سيثانةوة طةيش��تبووة شاري باوةطوِرطوِر هاوِرَيمان ِراميار حةسةن 
ثؤلي ثَينجي بنةِرةتي لة طوندي قادرئاواي س��ةر بة سةنطةس��ةر دؤزيي��ةوة ئَيمة وَيِراي 

دةستخؤشي ثيرؤزباييي لَي دةكةين كة خةآلتي حاجيلةي بردةوة.

18

نزيكترين تةني ئاس��ماني و يةكةمين دراوسَيي زةوي كة مرؤظ لةسةري بنيشَيتةوة، 
مانطة ك��ة تةنيا 384 هةزار و 400 كيلؤمةتر لَيمان��ةوة دوورة و هةندَي جاريش ثَيي 
دةطوترَي )تاقانةكةي زةوي( ضونكة زةوي وةكو هةسارة طةورةكاني كؤمةَلةي خؤر 
نيية كؤمةَلَيك ثاش��كؤ بة دةوري��دا بخولَينةوة، بةَلكو تةنيا ثاش��كؤيةكة ناومان ناوة 

)مانط(.
ِرووي جواني مانط بة تايبةتيش لة ضواردةدا سةرنجي شاعيراني ِراكَيشاوة و طةالني 

ثَيشوو لةبةر جواني و درةوشاوةييي بة خواوةنديان داناوة و ثةرستوويانة.
ئةو تاقانةيةي زةوي مانطي جارَيك بة دةوري زةويدا دةخولَيتةوة و بة هةمان ماوةش 
جارَيك بة دةوري تةوةري خؤيدا دةخولَيتةوة، بؤية ئَيمةي دانيشتوواني سةر ِرووي 

زةوي تةنيا ِروويةكي مانط دةبينين و ِرووةكةي تريمان لَي ديار نيية.

19

ضؤن ئةذديهاكةت ِرادةهيَني ؟

ل��ة 21ي تةمم��ووزي 1969دا ب��ؤ يةكةمين جار )نَيَل ئارمس��ترؤنط(ي 
ئةمةريكاي��ي ثَيي ناية س��ةر ِرووي مانط، كة بة طاليس��كةي ئةثؤَلؤ 11 

طةشتةكةي كردبوو. 

 
ثَي��ش ماوةيةكي دوور و درَي��ذ لة باكوري دورطةي 
بَي��رك ل��ة س��كؤتلةندة ، هيكاث كوِري س��ةرؤك و 
ثاَلةواني ئةو ناوضةية ، دةيةوَيت بةش��داريي جةنطي 
دذة ئةذديهاكان بكات كة ب��ةردةوام هَيرش دةكةنة 
س��ةر ئاوايييةكةي��ان ، ب��ةاَلم ب��ة ه��ؤي الوازي و 

بَيدةسةاَلتيي هيكاث ، باوكي ِرازي نابَيت .
ش��ةوَيك ل��ة ش��ةوان هي��كاث ل��ة دارس��تانَيك دا 
ِرووب��ةِرووي ئةذديهايةكي جي��اواز دةبَيتةوة ، ئةم 
ئةذديهاية  بضووكت��ر و بَي ددانة ، هيكاث و ئةذديها 
دةبنة دؤس��ت و هاوِرَي ، هةر ثَيكةوةش بةرةنطاري 
ئةذديها جةنط��اوةرةكان دةبنن��ةوة و دواي ئةوةي 
هيكاث نهَينيي جيهان��ي ئةذديهاي بؤ دةردةكةوَيت ، 
زيرةكانة ثالن بؤ شكست ثَيهَيناني لةشكري دوذمناني 

لة ئةذديها جةنطاوةرةكان دادةِرَيذَيت .
ئةوةي ئةم فليم��ة بؤماني ِرووندةكات��ةوة ئةوةية ، 
بؤ سةركةوتن بةسةر كَيش��ةكاندا ثَيويستة بةرنامة 

ِرَيذي بكةين و ذيرانة مامةَلةي لةطةَلدا بكةين . 
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ناز لةطةَل قوتابيياني قوتابخانةكةي ِرؤيش��تن 
بؤ س��ةيران، بةر لة ثشووي بةهار، لةنَيو طوَل 
و طوَلزار و طيا و درةختي ئةو دةش��ت و دةرة 
ضاوي بة كؤمةَلَيك مَيروولة كةوت، لة سةريان 

ِراوةس��تا و س��ةرنجَيكي دان و دوات��ر ضةن��د 
تَيبينييةكي الي خؤي نووس��ي و طةِرايةوة بؤ الي 

هاوِرَيكاني.
مامؤس��تاكةيان  دةوري  ل��ة  ني��وةِرؤ  دواي  ل��ة 
كؤبوون��ةوة، ن��از نووس��راوةكةي دةركرد و بة 

مامؤستاي طوت:
لةم سروش��تةدا ض��اوم بة كؤمةَل��َي مَيروولة 
كةوت، هةموويان ثَيك��ةوة كاريان دةكرد، بَي 
وض��ان بَي فرتوفَيَل لة بةرذةوةنديي طش��تيان، 

ش��ارةكةيان و دةورووب��ةري و ِرَيطاوباني��ان 
ثاك و خاوَين و بة نةخش��ة دانرابوو، هاتووضؤيان 

كؤنت��رؤَل كرابوو، يةكَيكيان ِرَيطاي لةوي تر نةدةطرت، 
ئةي ئَيمة بؤض ئَيس��تا هةموو كارَيكمان ب��ة ثَيضةوانةي ئةو بوونةوةرة 

بضووكانةية؟
مامؤس��تا: بةَلَي ناز، ئ��ةو بوونةوةرانة لة بضووكي��ي بوونيانةوة 
فَيركراون بَي ضاودَير بةثَيي ياسا و سيستةم كار بكةن، بةآلم ئَيمة 
تا ئَيس��تا دَلسؤزمان نةبووة فَيرمان بكات، وا ئَيستا لة قوتابخانةوة 
دةستمان ثَيكردووة و يةكَيك لةوانة ئةم سةيرانةية تا هةوا بطؤِرين 

و لة سروشتةوة وانةي وةها فَيربين.

شاري مَيروولة
لةتيف دةلؤ - كةركووك

شالَي بان شان و بالَي ثاشا شؤِرة.

 radish توور يان ترث، بة ئينطليزي ثَيي دةطوترَي
يةكَيكة لةو سةوزانةي كة ِرةطةكانيان دةخورَي، سةر بة خَيزاني 
ِرووةكيي سةَليبيية وةك قةرنابيت و شَيلم و برؤكؤلي ) قةرنابيتي سةوز (.

ِرةطي توور كة ِرةنطي سوور يان سثيية دةخورَي هةروةها طةآلكانيشي دةخورَين. 
زؤر بةسوودة بؤ ضاالككردني ئارةزووي خواردن و بؤ هةرسكردني خواردنيش.

ئاوي توور بةشَيوةيةكي طشتي بؤ ئاسانكردني دةرداني ثاشةِرؤ و زيادكردني 
دةرداني زراو باشة و هةروةها مادةي ِرافانيني تَيداية كة دذ بة بةكتريا و قةوزة و 

هةوكردنة. جطة لةمانةش دةرداني طالندة دةرةقييةكان كةم دةكاتةوة.

ش��َيلم، ب��ة ئينطليزي ثَي��ي دةطوترَي 
turnip يةكَيك��ة ل��ة ِرووةكة س��ةَليبييةكان و 

ِرةطةكةي دةخورَي. ئةم ِرووةكة لةو ش��وَينانةدا زؤرة كة 
كةشيان نة زؤر ساردة و نة زؤر طةرمة.

ش��َيلم ضةندين ِرةنطي هةية، بةآلم ئةوةي الي ئَيم��ة باوة ِرةنطي مؤرة، 
هةيةتي س��ثي و درَيذكؤلةية كة بة زؤري لة ضين بآلوة. شَيلم سةلكةكاني 

دةخورَين هةروةها تؤوةكةشي بةسوودة.

طَيزةر )ياركؤكي( ناوةكةي لة بنةِرةتدا ناوَيكي فارسيية و 
بة ئينطليزي ثَيي دةطوترَي carrot و، بؤ خواردن سوود لة 

ِرةطةكةي وةردةطيرَي.
ئةم ِرووةكة دوو وةرز دةذي و ِرةطةكةي ِرةنطي مؤر 

يان باينجاني يان ثرتةقاَلي و مةيلةو زةردي هةية.
تا ِرةنطي طَيزةر  بة الي س��ووردا بضَي ئةوا مادةي 
كارؤتيني زياتر تَيداية كة بؤ لةشي مرؤظ ثَيويستة.

ئَيستا طَيزةر لة طشت وةرزةكاندا هةية لةبةرئةوةي 
لة ذووري ثالستيكيدا دةِروَينرَي.

توور

شيَلم

طَيزةر

عةزيز كةريم – سؤنةطؤلي

فةرهاد حةمةشةريف – دووز

حةسةن قورشاغلو

حةوت جاران بَي وةستان ئةم ِرستةية بلََيرةوة
ِرةوا عوسمان – كةركووك
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تؤثي ثَيي ئةمةريكايي

ئيكوادؤر

ناوي واَلت : كؤماري ئيكوادؤر.
ثَيطةي جوطرافيايي : ئيكوادؤر دةكةوَيتة باكوري 
باشوورةوة.كؤلؤمبيا دةكةوَيتة  ئةمةريكاي  ِرؤذئاواي 
باكووري و ئؤقيانووس��ي هَيمن س��نووري ِرؤذئاواي 
ثَيكهَين��اوة، ثي��رؤش لة ِرؤذه��ةاَلت و باش��وورةوة 

دةوري داوة.
ِرووبةر : 283 هةزار و 561 كيلؤمةتري دووجا.

ذمارةي دانيش��تووان : 12 ملي��ؤن و 900 هةزار 
كةس.

ضِريي دانيشتووان : 45.5 كةس لة كيلؤمةترَيكي 
دووجادا.

ثَيكهاتةي ئايني : 93.5% كريس��تياني كاتؤليك و 
ئاينةكاني تر %6.5.

ثايتةخت : كيتؤ )يةك مليؤن و 298 هةزار كةسي 
تَيدا دةذي(.

: طواياكي��ل، كونط��ا،  طرينطتري��ن ش��ارةكاني 
ئةمياتؤ، كؤنيسا.

جؤري فةرمانِرةوايي : كؤماريي فرة حزبي.
دراو : سؤكةر.

زمان : ئيسثانيايي.

هةناردةكاني:  طرينطترين 
ق��اوة، م��ؤز، كاكاو، ن��ةوت، 

قرذاَل.
هاوردةكاني:  طرينطتري��ن 
كةرةستةي خاوي ثيشةسازي، 
طواس��تنةوة،  هؤكارةكان��ي 

كةرةستةي بيناسازي.
كات : طرينيتض + 5.

ل��ة  بةئةندامب��وون  مَي��ذووي 
يةكطرت��ووةكان:  نةت��ةوة 

.1945
ل��ة جيهاندا:  ِريزبةندةكان��ي 
بةرهةمهَيناني كاكاو و  لة  هةشتةم 

ضواردةمين لة قاوة.

12 جوطرافي��اي   
والَتان

ِرؤشنا   كةركووكي
كةركووك
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ئينتةر ميالن 
سةمير قادر - ضيمةن

23

بةرهةم هاوِرَي - كةركووكطؤَلف

ناوي تةواوي )ئينتةرناسيؤنالي ميالنؤ(ية و يانةيةكي بةناوبانطي تؤثي 
ثَيي هةرَيمي لؤمباردياي ئيتالياية. لة خولي ثلة يةكي ئيتاليا بةشدارة و 
لة ياريطةي جؤسيثي مياتسا )سان سيرؤ( ياري دةكا كة 85443 كةس 

دةطرَي و، تيثي يانةي ميالنيش لة هةمان ياريطةدا ياري دةكا.
ئةم تيمة لة 9ي ئاداري 1908 دامةزراوة و بة هةردوو ِرةنطي ِرةش و 
ش��ين ناسراوة و ئةو مارةي لة لؤطؤي يانةكةدا هةية نيشانةي شاري 

ميالنؤية. يةكةمين ثاَلةوانيةتيي لة ساَلي 1910دا بردةوة.
لة ماوةي ش��ةِري جيهانيدا لة ترسي ِرَيذيمي بينيتؤ مؤسؤليني ناضار 
بوو ناوةكةي خؤي بطؤِرَي بؤ )ئةمبرؤسيانا( و ساَلي 1942 دووبارة 

ناوي بووةوة ئينتةرناسيؤنالي ميالنؤ.
ئةم يانةية لة تةمةني خؤيدا 18 جار خولي ئيتاليا، 6 جار جامي ئيتاليا، 5 
جار جامي سووثةري ئيتالياي بردووةتةوة. لة خولة جيهانييةكانيشدا 
3 ج��ار خولي ثاَلةواناني ئةوروثا، 3 جار جام��ي يةكَيتيي ئةوروثا، 2 
جاريش جامي كيشوةري بردووةتةوة و، يةك جاريش جامي جيهانيي 

يانةكاني بردووةتةوة.

طؤَلف بة واتاي داردةست دَي و ئةم ياريية لة سكؤتالند سةري هةَلداوة و لةوَيوة 
بؤ هةموو دنيا بآلوةي كردووة.

ئةم وةرزشة لة ِرووبةرَيكي فرةواندا دةكرَي، كة طيا و بةرزي و نزمي و جؤطةي 
ئاوي تَيداي��ة. درَيذيي ياريطةي طؤَلف لة نَيوان 3 تا 7 كيلؤمةترة، بة ثَيي ذمارةي 
ضاَل��ةكان كة لة نَيوان 9 تا 18 ضاَلة و دةبَي بة هؤي ئةو دارةوة كة ثَيي دةطوترَي 

ميطارا تؤثة بضووكة سثييةكان بخرَينة ئةو ضاآلنةوة.
لَيداني يةكةم دةبَي بةرز و درَيذ بَي و داردةس��َيكي تَيدا بةكار دَي سةرةكةي لة 

دار دروست كراوة. بؤ لَيدانةكاني تر سةري داردةستةكة لة مادةي كانزاييية.
ئةطةر ياري��زان تؤثةكةي تَيطرت و نةضووة ضاَلَيك��ةوة، دةبَي بضَيتة الي 
تؤثةكة و ديسان لَيي بدا تا دةضَيتة ناو ئةو ثارضة سةوزايييةي ضاَلةكةي 
تَيداية و ضاَلةكة بة ئاآليةك كة لة دارَيك قايم كراوة دياري كراوة، لةوَيدا 

داردةستَيك بةكار دَينَي سةرةكةي لة مس دروست كراوة.
يةكَي ل��ة طةورةتري��ن ياريطةكاني طؤَلف لة ناوضةك��ةدا لة ناوضةي 
باوةطوِرطوِري ش��اري كةركووكة و لة 1940ةكاندا كؤمثانياي نةوتي 

باكور بة هاوكاريي شارةزايةكي بريتانيايي دروستي كردووة . 
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اج
ؤرت

ريث

تؤثي ثَيي ئةمةريكايي

هاوِريَياني بةهرةمةندي حاجيلة
ئوتوو كؤمةلَة هاوِريَيةكي لَيهاتوو و بة تواناي قوتابخانةكاني كةركووك بةش��دارييان 

لة فيس��تيظالَي هونةريي س��االَنةي ضاالكيي قوتابخانةكان كرد و بة خويَندنةوةي 
هؤنراوةكانيان ئامادةبووانيان سةرسام كرد.

كاَلَي جةبار، ثؤلي دووةمة لة ناوةنديي كؤضةري كضان، يةكةمين جارة بةش��داري لةم 
جؤرة فيستيظااَلنةدا بكا و ثارضة هؤنراوةيةكي بة شَيوةيةكي زؤر جوان و سةرنجِراكَيش 

خوَيندةوة.
كاَلَي دةيط��وت: هؤنراوةكة هي باوكم و دانا عةس��كةرة، بَيجطة لة ش��يعر خوَيندنةوة 
ئارةزوويةك��ي ترم هةية كة ذةنيني ئامَيري طيتارة و بةش��داريم لة خولَيكي فَيربووني 

طيتار كردووة و دةتوانم ضةند ئاوازَيك بذةنم. 

لةطةَل هاتن��ة كايةي شارس��تانييةتةوة، مَيز 
لة دار و كانزا دروس��ت كراوة و هةبووة. كة 
ب��ؤ يةكةمين جار لةاليةن س��ؤمةرييةكانةوة 
مَي��ز هاتة دروس��ت ك��ردن. دوات��ر بابلي و 
ئاش��ورييةكان بيرؤك��ةي مَيزيان ل��ة ئةوان 
كؤنةكاني��ش  ميس��ريية  و  وةرطرت��ووة 
لةمانةوة فَير بوون��ة، طريكييةكانيش لةمانيان 
وةرطرتووة و لة مةِرمةِر و كانزا دروس��تيان 
كردووة و نةخش و نيطاريان تَيدا بةكار هَينا، 
ثاش��ان رؤمانييةكان زياتر ثةرةي��ان ثَيدا و 
ضةند طؤِرانكارييةكيان بةس��ةردا هَينا لةوانة 
بة نةخش و نيطاري ثِر بةها و لةس��ةر عاج و 

كانزاي تر هةروةها لة شَيوةشدا.
لة ضاخي ناوةِراستدا تا ِرادةيةكي زؤر طؤران 
و ش��َيوازي جؤربةجؤري��ان بةس��ةردا هَينا 
لةوانة هَيلكةيي و بازنةيي و الكَيشة و بضووك 

و طةورة و سةفةري و ضةند جؤري تر. 

ش��نؤ ن��ةوزاد بةهرةمةندَيكي تري بةش��داربووي ئةم فيس��تيظاَلة بوو، نووس��ينَيكي 
تةنزئامَيزي لةسةر ِرةوشي سياسي و كؤمةاَليةتيي كؤمةَلطةي كوردةواري خوَيندةوة، 
ئاستي نووس��ينةكة لة هةموو ِروويةكةوة زؤر بةرزتر بوو لةوةي كة شنؤ خان خؤي 
نووس��يبَيتي، بؤية نكووَليي لَي نةكرد و طوتي: نةوزاد ش��َيخانيي باوكم هاوكاريمي لة 
داِرش��تني ئةم بابةتة كردووة. بابةتي تريشي لةس��ةر ئةنفال و هةَلةبجة و كةركووك 

نووسيوة.

زارا نةعمان كة ثؤلي شةش��ةمي س��ةرةتاييية ل��ة قوتابخانةي ضراخاني س��ةرةتايي، 
هؤنراوةيةك��ي 8 الثةِرةييي خوَيندةوة و دةيط��وت: باوكم لة ماَلةوة ثةروةردةكار و لة 
قوتابخانةش مامؤس��تامة، لة دةرةوةي ئةمانةشدا وةكو دوو هاوِرَيين و باوكم شاعير 
و هونةرمةنديش��ة، زؤريش هانم دةدا خؤم ش��يعر بنووسم. حةزيشم لة خوَيندنةوةي 

ديوانة شيعرةكاني شاعيرة كؤنةكاني وةكو نالي و حاجي قادري كؤيي و قانيعة.  

ِريثؤرتاج : شنؤ سابير

يارة شاآلو – طةِرةكي ِرزطاري

ترَي عةباس – سةنطاو

هيوا محةمةد - ضةمضةماَل

- طةورةترين شاري كيشوةري ئةوروثا لةندةنة.

- دوانزة دةوَلةتي عةرةبي كةوتوونةتة كيشوةري ئاسياوة

- عَيراق يةكةمين وآلتة بؤ بةرهةمهَيناني خورما.

- بةضكةي كؤتر ثاش يةك مانط دةفِرَيت

- باَلندةكان ساَلي جارَيك ثةِرةكانيان دةطؤِرن

- الوازترين هةست الي باَلندة بؤنكردنة

- بؤ يةكةمين جار خةيار لة هيندستان دؤزرايةوة.

- ئةختةبووت 3 دَلي هةية.

نيشانةي هةلَة يان ِراست لةم 
ِرستانةي خوارةوة بدة

بةر لة داهَيناني ئوتووي جل، خةَلكي ِرَيطةيةكي تايبةتيان بؤ نةهَيش��تني ضرض و 
لؤضيي جلةكانيان لة دواي شوشتني بةكار دةهَينا. دواي شوشتن وشك دةكرايةوة، 

ئينجا دارَيكيان لة ش��َيوةي تيرؤط بةدرَيذي باَلَيك دةهَينا، هةندَيك ئاويان بةس��ةر 
جلةكةدا دةثِرذاند، ثاش��ان ئةو دارةيان بةقورسي بةسةر جلةكةدا دةهَينا و ئةمسةر 

و ئةوسةريان ثَي دةكرد.
ئينجا ئوت��وو داهات، بريتي بوو لة ثارضة ئاس��نَيكي قورس خ��وارةوةي لووس بوو و 

ناوةكةش��ي بةتاَل، خةَلووزي��ان دةكردة ناوي و طِري��ان تَي بةردةدا، تا دةبووة ثش��كؤ، 
ئوتووةكة طةرم دةبوو و قؤثضةي جلةكانيان بةثارضة قوماشَيك دادةثؤشي و ئوتووةكةيان 

بةسةر جلةكةدا دةهَينا و لؤضي نةدةما. 
ئَيس��تا ئةم ِرَيطةي��ةش نةما، ضونكة ئوتووي كارةبايي داه��ات و بةكاتَيكي كةمتر و جوانتر جل 
ئوتوو دةكات. ش��اياني وتنة ئَيس��تا ئوت��ووي وا طةورة داهاتووة، جطة لة ج��ل لَيفة و ثةتوو و 

ثةردةي ماَل و ضةرضةفيشي ثَي ئوتوو دةكرَيت.

مَيزي نان خواردن
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كوِرَيك هةب��وو ناوي ئازاد ب��وو، زؤر جار دايك 
و باوكي ئاطةداريان كردب��ووةوة كة طوندةكةيان 
ئاذةَل��ي دِرندةي لَي هةية. بةآلم ئ��ازاد طوَيِرايةَلي 
ب��اوك و دايكي نةبوو، ئازاد ض��وو بؤ جَيطةيةكي 
دوور لة طوندةكةيان. ئازاد طوتي: ئَيرة ض شوَينَيكة 
كةسي لَي نيية، ئةو جَيطةيةي ئازاد بؤي ضوو بوو 
لةناكاو ئاذةَلَيكي دِرندةي ل��َي ثةيدابوو ثةالماري 
ئازادي دا و ئازاري زؤري ثَي طةيشت، بةو هؤيةوة 
ئ��ازاد ثَييةكي لةدةس��ت دا، ثاش��ان ئ��ازاد بيري 
كردةوة كة زؤر جار دايك و باوكي ئامؤذطارييان 

دةكرد طوندةكة ئاذةَلي دِرندةي لَيية.

ِرؤذَيك لة ِرؤذان ش��َيرَيك ثاشاي دارستان بوو، زؤر بَي بةزةيي بوو حةزي نةدةكرد كةس دَلي خؤش بَي، هةموو 
ِرؤذَيك ئاذةَلةكان دةيانويس��ت بيكوذن بةآلم ثَيي نةدةوَيران ، ِرؤذَيك كؤبوونةوةيان كرد كة ضؤن لةناوي بةرن، 

ضةند كاتذمَيرَيك بيريان كردةوة، بةآلم نةياندةزاني ضي بكةن.
 ِرَيوييةك طوتي: من دةتوانم لةناوي بةرم ئةوانيش طوتيان: باشة فةرموو بزانين ضي دةكةي؟ 

ِرَيوييةكة ِرؤيشت بؤالي شَير و ثَيي طوت : ثاشا بِرؤ بؤ شوَينَيك ثِري نَيضيرة هةر ِرؤذة و دانةيةكيان بخؤ، ثاشاكة 
طوتي لةكوَيية؟ ِرَيوييةكة طوتي لةوالداية. بةآلم فَيَلي لَيكرد ضونكة ئةوال ثِري ِراوضيي ئازا و بةهَيز بوو.

 ثاشاكةش نةيزاني ِرؤيشت و ِراوضييةكان كوش��تيان، ئيدي ئاذةَلةكان بة ِرَيوييةكةيان طوت: ئافةرين دةستخؤش 
بؤ خؤت و فَيَلت ، وةرة ببةرة ثاش��امان، بةآلم ِرَيوييةكة طوتي: من ش��ايةني ثاشايةتي نيم، ئيتر لةو كاتةوة هةموو 

ئاذةَلةكان بة خؤشي و شادي ذيانيان بةسةر برد.

دانا مريش��كَيكي ِرةش��ي هةبوو، مريش��كة ِرةش��ة كِر كةوت، دانا ِرؤيش��ت 11 هَيلكةي بؤ هَينا. منداَلَيكي السار لة 
ك��ؤآلن ضوو هةر 11 هَيلكةكةي ش��كاند. دانا دايكَيكي ثيري هةبوو بة ِراكردن ض��ووة الي دايكة ثيرةكةي و طوتي: 
هَيلكةكانم ش��كاوة، دايكي دانا ِرؤيش��ت 11 هَيلكةي ديي بؤ مريش��كةكاني دانا هَينا. هَيلكةكانيان بؤ مريشكةكة دانا 
دوو ِرؤذي مابوو بؤ وةختي خؤي هةمووي هةَلهَينا. دانا ِرؤذَيك مش��كَيكي لةالي كوالنةي مريش��كةكاني بيني بؤية 
ضوو مقةبايةكي هَينا باني ثِر كرد لة س��يكؤتيني مش��ك طرتن و كردية ناو كوالنةي مريش��كةكاني. بةآلم سيكؤتيني 
مشكةكة هةموو جوجطةكاني طرتبوو، ئةم جارة دانا بة طريانةوة ِرايكردة الي دايكي و وتي: جووجطةكانم هةموويان 
س��يكؤتيني مشكةكة طرتووياني، دايكي داناش هةرضؤنَيك بَي هةشت جووجطي لَي كردةوة و ئةواني دي مردن. ئةم 
جارةيان دانا هةشت جوجطةكةي كردة ناو كوالنةكة و دةرطاي كوالنةكةي داخست، شةو ثشيلةيةك لَييان ضووبووة 
ذوورةوة و هةمووياني خواردبوو، بةيانييةكةي دانا خةم دايطرتبوو بةديار كوالنة و مريشكةكانيةوة، باوكي دانا بؤ 

ئةوةي دانا خةم نةخوات نؤ جوجطي بؤ دانا كِري.

محةمةد ِرزطار   ئاذةلَي دِرندة
 ثؤلي ضوارةم   
  قوتابخانةي ذيار

هيوا عؤف – كةركووك

دارا عؤف – كةركووك

هةب��وو نةبوو دوو هاوِرَي هةب��وون بةناوي مةريوان و موكريان، ئةم دوو هاوِرَيي��ة هاوثؤلي يةك بوون، مةريوان 

كوِرَيكي بَي وةفا بوو هةر كةس��َيك ثَيويستي ثَيي هةبواية يارمةتيي نةدةدا هةميشة موكرياني هاوِرَيي ثَيي دةوت بَي 

وةفا مةبة ضونكة رؤذَيك دَيت ثَيويس��تيت ثَيمان ببَيت ئةوكات ثةش��يمان دةبيتةوة  بةآلم مةريواني هاوِرَيي بة طوَيي 

نةدةكرد تا ِرؤذَيكيان لة كاتي تاقيكردنةوةدا ثَينووس��ي لةبير كردبوو ئ��ةوكات ئامؤذطارييةكاني موكرياني هاوِرَيي 

بير هاتةوة و زؤر هةس��تي بة ثةش��يماني كرد و بةشةرمةزارييةوة داواي ثَينووسي لة موكريان كرد، ئةويش ثَيي دا. 

مةريوان بةَلَيني دا ئيتر بَي وةفا نةبَي و يارمةتيي كةساني تر بدات.

مةريوان رةشيد       تةمةن 12 ساَل    
 قوتابخانةي مةم و زين  - كةركووك

بَي وةفايي

هةبوو نةبوو دوو ثياو هةبوون ثياوَيكيان ناوي سمس بوو، 
ئةوي تريان ناوي ئةلَيك��س بوو، ئةلَيكس كوِرَيكي هةبوو 
، كوِرةكةي هيض خؤش��ي نةدةويس��ت، ويستي كوِرةكةي 
لةط��ةَل ثياوَيك ك��ة هاوِرَيي كوِرةكةي ب��وو بياننَيرَي بؤ 
ئوس��تراليا كة كةنطةرَيكي زؤري لَيية، سمس لة شارَيكي 
ئوس��تراليا ذياني بةس��ةر دةبرد، بِرَيكي زؤر ثارةي داية 
كوِرةكةي بيبات و، بة سمسي طوت، كوِرةكةي و هاوِرَيي 
كوِرةك��ةي لةوَي بك��وذَي كوِرةكة و هاوِرَيك��ةي بةِرَي 
كةوتن بؤ ئوستراليا لة ِرَيطة بة ئوتومبَيل لة كةنطةرَيكيان 
دا، هةَليانطرتةوة وايانزاني مردووة. ضاكةتَيكيان كردة بةر 
كةنطةرةكة كة ثارةكةي تَيدا بوو. كةنطةرةكة هةستايةوة و 
ِرايكرد، زؤر هةوَليان دا كةنطةرةكة بطرن بةآلم نةيانتواني. 
س��مس ثَيياني طوت ه��ةر ئةمِرؤ ثارةك��ة نةهَيننةوة ئةوا 
دةتانكوذم. بةآلم ئ��ةوان ثارةكةيان بؤي نةبرد و ضوون 
ثؤليسيان ئاطةدار كردةوة، كة سمس دةيانكوذَي. ثؤليس 
بةدواي سمسدا طةِران و طرتيان و خستيانة بةنديخانةوة، 
ئةلَيكس بةم هةواَلةي زاني لة داخا دَلي وةستا و سمسيش 

لة بةنديخانة خؤي كوشت.

دوو ثياو ضاك 
قةلَةمة ناسكةكان

ئةحمةد ئيسماعيل قادر
) 14 ( ساَل - شؤراو

دانا و مريشكةكاني

ِريَوي و ئاذةلَةكاني دارستان



هة لَيبيَنة

- مَييينةي مَيشوولة دةطةزَيت بةآلم نَيرةكةي ثاش 

   جووت بوون دةمرَيت.

- كاري سةرةكيي سثَل دروستكردني خرؤكةي سوورة.

- م��رؤظ دوو طورضيل��ةي هةي��ة، طورضيل��ةي ض��ةث             

بةرزترة لة ِراست.

- سةآلحةديني ئةيوبي لة شاري تكريت لةدايك بووة.

- يةكةمين باخضةي ئاذةآلن لة لةندةن كرايةوة.

سةر ، طَيرة، سوار، قةل، ضةقةَل

- شوَيني شَيرة و ِرَيوي تيا دةكا........

- ...... تا نةطلَي نابَيت بة سوار.

- قةل بة ......... دةَلَي ِرووت ِرةش بَي.

- طيا لة ....... بنجي خؤي دةِروَيت.

- ضةم بَي....... نابَي

مالَداري

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة
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ئ��ةو س��وثايةي لةش��ت 
ل��ة ميكرؤبةكان��ي ذينطة 

دةثاريَزَي

ي
ست

رو
ند

تة

هَيدي هيوا – سوورداش

ئاشتي عةبدوَلآل – ثردَي

28
ثةندي بةرينان

ئايا دةزاني؟

؟

- تا درَيذ بَيت كورت دةبَيتةوة.                        

- شةو تاريكة، مل باريكة، من ناوَيرم، تؤ دةنَيرم.   

- بة ثِري نيوةية، بة نيوةيي ثِرة،                     

- زةردي ضوار ثَيية، كانيلةي ثَيية، ئاطري ثَيية.   

- هةنووكة و مةنووكة لَيي دةبارَيت بةفرؤكة.         

تةمةن

تفةنط

مانط

سةماوةر

هَيَلةط

لة
جي

حا
ي 

وو
ش

ث
ي

اد
از

- ئ
د  

مة
حة

ن م
ستا

رد
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فوو لة خواردن مةكة

زؤرب��ةي جارةكان كة خواردن ي��ان خواردنةوةكةمان طةرم 
دةبَي، بؤ ئةوةي ساردي بكةينةوة فووي لَي دةكةين.

ئةم��ة خوويةكي خراثة، ضونكة ثزيش��كان بؤي��ان دةركةوتووة 
جؤرَيك بةكتريا هةية ثَيي دةطوترَي )هَيليكؤباكتةر( لة ناو دةمدا 

دةذي و سوودي بؤ ثرؤسةي هةرسكردن هةية.
ئةم بةكترياي��ة كاتَي لة دةمةوة دةردةض��َي و دةكةوَيتة 
و سةر خواردنة طةرمةكة، بةرطَيك بؤ خؤي دروست دةكا 

كة مرؤظ لةطةَل ئةو خواردن قووتي دةدا و دةضَيتة ناو طةدةوة، 
لةوَي م��ادةي )يؤريا( دةر دةدا كة مادةيةكي زةهراويية و دةبَيتة 
هؤي هةوكردني طةدة و طةدة خؤي دةخواتةوة و لة ئاكامدا بريندار 
دةبَي. هةروةها ئةم مادةية دةرداني ئينس��ؤلين لة ثةنكرياس كةم 
دةكا و دةبَيتة هؤي زيادبووني ِرَيذةي شةكر لة خوَيندا و مرؤظ 

تووشي نةخؤشيي شةكرة دةكا.

خانة ليمفاوييةكاني لةش بةش��َيكن لة سيستمي ثاراستني لةشي مرؤظ، بة طشتي ئةم 
خانانة دوو جؤرن: جؤري )بي( كة مؤخي ئَيس��ك دروس��تيان دةكا ، لةشي مرؤظ لةو 
ميكرؤبانة ِرزطار دةكا كة هاتوونةتة ناو لةشةوة، بةآلم جؤري )تي( لةش لةو ميكرؤبانة 

دةثارَيزَي كة لة كةش و هةواي دةوروبةر و لة ذينطةدا هةن.
يةكَي لة كارةكاني خانةي )تي( بةهَيزكردني خانةكاني جؤري )بي(ية بؤ دروس��تكردني 
مادةي لةناوبةر بؤ ميكرؤب، جؤرَيكي تري خانةكاني )تي( مادةي زةهراوييان تَيداية كة 

ميكرؤبةكاني زيانبةخش دةكوذن.
ئةم خانانة برَيتين لة هَيزي ئامادة لة سيس��تمي بةرطريكةر لة لةش��ي مرؤظ و، بة ناو 
لةشدا دةطةِرَين و لة هةر شوَينَيك ميكرؤبَيكيان تووش هات لَيي كؤدةبنةوة و طةمارؤي 

دةدةن و لةناوي دةبةن.

* ئةطةر دَلؤثَي خوَين كةوتة س��ةر جلةكانت، نيطةران مةبة و بةرلةوةي وش��ك بَيتةوة 
هةندَي خوَيي بةس��ةردا بكة، ثاش��ان بة سركةي ترَيي سثي بيش��ؤ ئينجا بيخةرة نَيو 

ئاوَيكي ساردةوة و 10-12 سعات بيهَيَلةوة، دواجار بة ئاويكي شلةتَين بيشؤ.

* ئةطةر بؤني ناخؤش��ي ئةو ثارضة ئيس��فةنجةي بةكاري دَين��ي بَيزاري كردي، تةِري 
بك��ة و بيخةرة نَيو فِرنَيك��ي مايكرؤوةَيظةوة تا هةَلمي لَي ب��ةرز دةبَيتةوة، دةبيني ئةو 
ميكرؤبانةي بوونةتة هؤي بؤني ناخؤش��ي ئيسفةنجةكة بة طةرميي فِرنةكة لةناو دةضن 

و بؤنة ناخؤشةكةي نامَينَي.



نةجات عةبدوَلاَل 
 كةركووك

لةرين - سلَيماني

هَيشوو جوامَير – سةنطةسةر
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- ئةو شارة كامةية بةبَي دانيشتووانة؟
- يارييةكة دؤِراو بؤ ثَيشةوة، براوة بؤ دواوة دةِروات!

- مشتَيكة و مانطي جارَيك لةدايك دةبَيت.
- شتَيكة بةثَيضةوانةي شتةكاني دييةوة كة دةيكوَلَينيت 

دةيبةستَي.
- دايكي ش��َينَي سَي مناَلي هةية: ش��ا، شَيران، ناوي 

ئةويتريان ضيية ؟
- ئ��ةو ذمارة تةلةفؤنة كامةية، ه��ةر كاتَي ثَيوةنديي 

ثَيوة بكةي وةآلم ناداتةوة ؟
- ئةو شتة ضيية ثاشاكان سةري بؤ دادةنوَينن ؟

ِرةنطين��م درَيذيم 35  مةلَيك��ي 
بؤ 37 س��انتيمةترة، كَيشم 250 
بؤ 300 طرامة ضوار تا ش��ةش 
هَيلكةي سثي دةكةم و لة بةهار 
و لة م��اوةي 24 ت��ا 28 ِرؤذدا 
هةَليان دَينم، خواردنم مش��ك و 
باَلندةي بضووكة و س��ةرم خِر 
و ضاوم طةورةي��ة، هةندَيكمان 
لة دارس��تانةكان و بِرَيكمان لة 
و  دةذيي��ن، ضاو  كةالوةكان��دا 
ط��وَي تيذين لة فِرين��دا دةنطي 

باَلمان نايةت.

وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة

كام لةم وآلتانة زؤرترين برنج بةرهةم دَينَي ؟ :
- ئةمةريكا.

- ضين.
- هيند.

كَي بؤ يةكةمين جار تةثَلي بةكارهَينا ؟ :
- ميديايييةكان.

- سؤمةرييةكان.
- ئاشوورييةكان.

كام خواردنة زووتر هةرس دةبَيت ؟ :
- برذاو.
- كوآلو.

- سوورةوةكراو.
دةمي ثياو طةورةترة يا هي ذن ؟ :

- وةكو يةكن.
- دةمي ثياو.
- دةمي ذن.

شاهةنط ضةند ساَل دةذي ؟ :
- 4 ساَل.
- 3 ساَل.
- 2 ساَل.

مريةم عةلي – ِرةحيماوا

لة وَينةي يةكةم وردبةرةوة كة 4 ضوارطؤش�ةي خؤَلةمَيشي لةسةر 
4 كارتؤن�ي س�وور، س�ةوز، زةرد و م�ؤردا دان�راون، بزان�ة كاميان 
ِرةنطي تَيرترة. ثاش�ان تةماش�اي وَينةي دووةم بكة، كة وَينةي هةر 
ضوار ضوارطؤشةكةية بةبَي ضوارطؤش�ة ِرةنطاوِرةنطةكان. ئَيستا ضي 

دةَلَيي؟ وةكو يةكن يان  ِرةنطيان جياوازة؟ ئةمة بؤ ِروو دةدا؟
درَيذيي ش�ةثؤلي هةر يةك لةو ضوارطؤش�ة طةورانةي ضوارطؤشة 
بضووكةكاني�ان لةس�ةر دان�راوة، جي�اوازة و هةندَيكي�ان لةواني تر 
طةشترن بؤية ِرةنطي ضوارطؤشة بضووكةكان بة جياواز دةردةكةون 

و لة ِراستيشدا هةمان ِرةنطيان هةية.   

شيالن بةكر - ِرةحيماوة

ِرَيناس عوسمان – سةنطةسةر

ضاالك وةلي-ئاغجةلةر

ضاوتيذي

وةآلمي ئةم ثرسيارانة بدةوة من ضيم؟

ِرامان

بمِرةنطيَنة
قؤناخ بة قؤناخ 

ويَنة بكَيشة

ض ذمارةيةك ثَيويس��تة لةنَيو ئةو 
بازنةيةدا دابنرَيت؟

؟



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 : كةركووك .

ش��قاتة :تةلََيك ل��ة حةوتةكة هةلَدةطرَي دةيخةيتة س��ةر 
لَيدةركردنةكة .

طةياندن : 1967/11/18

وشةي بزر : شةمشةمةكويَرة

شيكاري : ضةوةضةوة
خةآلت : ئةسث

بيركاري : 3021 مليؤن كيلؤمةتر

ماتماتيك : 27 و 18

ل3

ل36

ل38

ل34

هاوشَيوةزانيارييةكانت زياد بكة
بمطةيةنة طونجاندن

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو
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تةنيا وَينةيةك هاوشَيوةي  
وَينةي سةروةية

شلَير فةتاح – ضوارقوِرنة
سروود سالح - كةركووك

قوباد عةلي - عةربةت

اَل
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ر 
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- درَيذيي ديواري ضين 2700 كيلؤمةترة.
- مار بةهؤي زمانيةوة بؤن دةكات.

- طوَيضكة هاوسةنطيي جةستة ِرادةطرَيت.
- فَيرديناند ماجةالن لة ساَلي 1521 فليثيني دؤزييةوة.
- بةرزيي قةآلي هةولَير 131 مةتر و 110000 مةتري 

دووجا ِرووبةرةكةيةتي.
- دَلدار كة خاوةني سروودي ئةي ِرةقيبة ساَلي 1917 

لةدايك بووة.
- هايدرؤجين سووكترين طازة لة سروشتدا.

- سَي ِرةنطة سةرةكييةكة: سوور و زةرد و شين.

كام لةم وشانة لةطةَل ئةواني تر ناطونجَي و بؤضي؟           
كؤتر، سوَيسكة، كةو، كةَلةشَير، هةَلؤ

ئاسيا، ئةفريقيا، ئوسراليا، بةلجيكا، ئةوروثا   
ضةقةَل، مةيموون، ورض، ماين، ثَلينط

قاميشلؤ، دياربةكر، هةولَير، ديمةشق، سنة
سَلق، طَيزةر، تةماتة، هةَلوذة، شَيلم

خورما، هةنجير، هةنار، قؤخ، هةرمَي
جةواهي��ري، نالي، مةحوي، حوس��َين ع��ارف، كةمال 

مةزهةر

شةيدا شةماَل - كةركووك

ئةم ثيتانة ناوي يةكَيك لة طوندةكاني نزيكي ضةمضةماَلة ، بةاَلم ثيتةكاني 
ثاشوثَيش كراوة ، تؤ هةوَلبدة ئةو طوندة بدؤزيتةوة .

ي و ط ة ر ط ي 

تةنيا سَيطؤشةكان ِرةنط بكة

ِريَكخستن
شَيخؤ شَيرزاد - ضةمضةماَل



هاوبةشي
دلَير - ضةمضةماَل

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

ِريزةكان بكاتة 21

ئةحمةد ثةشَيو – طوندي عةبدوَلآل غانم 

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

بكاتة نةوةد و دوو   .

ياريي شقارتة 

طةياندن

ِرؤذ دلَير - ئازادي

هةوري ئةنوةر - ئةآليي

ئةم هَيآلنة بطةيةنة دةزاني بؤ يةكةمين جار  و لة جيهاندا لة ض ساَلَيكدا 

لة شاري ِرؤما يةكةم ِرؤذنامة بآلو كرايةوة.

3435

10  جياوازي لة نَيو ئةم دوو ويَنةيةدا هةية . . . . . دةتوانيت دةستنيشانيان بكةيت ؟
لة نيَ��وان ئ��ةم دوو ويَنةيةدا 

ثيَنج شتي هاوبةش هةية .

- نيل درَيذييةكةي 6671 كيلؤمةترة، 
ئةفريقياي ناوةِراست و باكور.

- ميسيسيثي    6170 كيلؤمةترة، 
ئةمةريكاي باكور.

- ئةمازؤن 6080 كيلؤمةترة، ئةمةريكاي 
باشوور.

- ينيسي 5500 كيلؤمةترة، سيربيا.
- يانط تسي كيانط 5000 كيلؤمةترة، ضين.

- مكنزي 4600 كيلؤمةترة، كةنةدا.
- ميكونط 4500 كيلؤمةترة هيندي ضيني.

- ظؤلطا 3400 كيلؤمةترة، ِرووسيا.

ِرووبارة دريَذةكاني جيهان
نظار نووري-دةربةنديخان

سيَبةري ئةم بالَندةية ونبووة ، 

دةتوانيت بيدؤزيتةوة ؟
سيَبةر

ثؤاَل سامي - كةركووك

ثروشة جةبار - سلَيماني



وشةي بزر

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي ِراس�ت ئةم 

نَيوان�ةي الي خ�وارةوة دةس�ِريتةوة، 

ناوَيك�ت ب�ؤ دةمَينَيت�ةوة لة ش�ةش 

ثيتان ثَيكهاتووة و ناوي شارؤضكةيةكة 

لة كوردستاني توركيا.

بادينان، باخ�ةوان، بةروار، بروس�ك، باز، 

بابان، باثير، باوان، بوار، بةَلَين، بَلند، باهؤز، 

بِروا، بِريار، باوةِر

داستان محةمةد -ئازادي

عيدان جةالل – بةغدا

منداَلة ضاو طةش�ةكان بؤ ئ�ةم جارةش ناوي 

يةكَي�ك ل�ة دَيهات�ة جوانةكاني كوردس�تان 

دةخةينة شيكارييةوة.

دواي ئةوةي بة هَيَلَيك ثيتةكاني ئةم ِرةنطانة كوَير دةكةيتةوة: )خاكي، ش�ين، س�ثي، ِرةش، 

س�ةوز، زةرد، ثرتةقاَلي، كةوةيي( ِرةنطَيك�ت بؤ دةمَينَيتةوة تَيكةَلةيةك�ة لة ِرةنطي ِرةش و   

زةرد.

شيكاري

كويَركردنةوة

تانيا وةلي- ضةمضةماَل

هَيظين ئةحمةد - كفري
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شاخةوان سةعيد – شؤريجة

سةرخَيَل سةركةوت – ضيمةن

كؤ 
دؤ

سؤ

ئةمانة شرؤظة بكة

طوتةي نَيوداران

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

دووبارة نةبيَتةوة.

خةاَلت
ئةو كيَية 

7/2خوشكي خالَتة و ثوورت نيية
دوا دةليظة 5

- بةختياريي مرؤظ ذيانة، ذيانيش ئيشكردنة.                           تؤَلستؤي
- دةنطي طةل زؤر بةهَيزة.                                                      ئةخيلؤس

- هاوِرَييتي لةطةَل ئافرةتدا، دراوسَيي دَلداريية.                            مؤر
- سةربةستي لة هةر جَيطةيةكدا بوو، نيشتمانيش لةوَيداية.          رؤسؤ

- برادةري، يةك ِرؤحة لة دوو طياندا.                                      ئةرستؤ

- زاواي خاَلت ضيي باوكت دةبَيت؟
- دوو ذن ثياوةكانيان برا بن ضي بة يةك دةَلَين؟

- خةسووي دايكت ضيي تؤ دةبَيت؟
- برازاي ثوورت كَيية؟

- دوو ثياو ذنةكانيان خوشكن ضي بة يةك     
   دةَلَين؟

- خوشكي نةنكت واتا دايكي باوكت ضيي باوكتة؟
- خوشكي خاَلت ضيي تؤية؟

؟
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شيرين حةمةشين - ِرةحيماوة

هَيشوو قاسم – ثردَي

هةنطاوي يةكةم: دةفرَيكي شَيوة الكَيشةيي بَينة و ثِري بكة لة ئاو.

هةنطاوي دووةم: ثارضةيةك ئاوَينة بة شَيوةيةكي الر لة سةرَيكي دةفرةكة دانَي.

هةنطاوي سَييةم: تيشكي اليتَيكي دةستي ئاراستةي بةشة نقووم بووةكةي ئاوَينةكة بكة.

هةنطاوي ضوارةم: ثارضة كارتؤنَيكي س��ثي بة دةستةوة بطرة و لة ثشت اليتةكةوة بة ئاسثايي بيجولَينة 

تا وَينةي ثةلكة زَيِرينةيةكي تةواوي لةسةر دةردةكةوَي. 

لةم تاقيكردنةوةية ضي فَير دةبين؟

ئةوةمان بؤ ِروون دةبَيتةوة كة كاتَي تيشكي ِرووناكي بة ناو ئاودا تَيثةِر دةبَي، تووشي شكانةوة دةبَي، 

دياردةكةش ثَيي دةطوترَي )شكانةوةي ِرووناكي( ئاشكراشة كة ِرةنطةكان بةطؤشةي جياواز دةشكَينةوة 

و لَيك جودا دةبنةوة و بة تةنيشت يةكةوة ثةلكة زَيِرينةيةك ثَيكدَينن و بةهؤي ئاوَينةكةوة دةدرَينةوة و 

وَينةيان لةسةر كارتؤنةكةدا دةردةكةوَي.  

ل��ة كتَيبخانةكةي هَيرؤدا 3 هَين��دةي ذمارةي كتَيبةكاني 

نارين، كتَيب هةية، كؤي ذمارةي كتَيبةكاني هةردووكيان 

كتَيبيان هةية؟60 كتَيب��ة، ئايا دةزاني هةريةك لة هَي��رؤ و نارين ضةند 

لةنَي��و ئؤتؤمبَيلَيك��دا 7 كض هةية، هةر كضَيك 7 جانت��اي ثَيية و، لة هةر 
جانتايةك 7 ثشيلةي طةورة هةية، هةر ثشيلةيةكي طةورةش 7 بةضكةي 

هةية، ضةند قاض لةناو ئؤتؤمبَيلةكةدا هةية؟

تاقيكردنةوةي)3( ناز كةريم-تةكية

بيركاري

ماتماتيك لة
جي

حا
ي 

طة
قي

تا

كاني  شَيرزادظَيستينا ئافراسياو

كؤذان  شَيرزاد سامان ئارام

كاكؤ دلَيريةلَدا هونةر


