
ض�وار ثةل�ي كورت�م ه�ةن ك�ة ضِرنووكيان 
ثَيوةي�ة. ددانةكاني ثَيشةوةش�م درَيذن بؤ 
ئةوةي لة شكاندني دةنكة فندقدا هاوكارم 

بن.
دةزانن من بةضكةي كَيم؟

دايكم هامس�تةرة و، ئَيمة ج�ؤرة ئاذةَلَيكين 
لة نَيوان كةروَيش�ك و مشك و، كلكمان نيية 
و طوَيم�ان ثانة و، ب�ةزؤري بة ِرؤذ دةنوين و 

شةو بةخةبةرين.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك

2011 ئةيلوول

حاجي قادري كؤيي
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هؤنراوة
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نيشتماني ئةم طوَلة كيشوةري 
ئةفريقياي��ة. حةزي ل��ة هةتاوة و 

دةكرَي بة هاوينان لة دةرةوة داينَيي.
حةزي لة طةرماي زؤر نيية و بة زس��تانيش سةرماي 
ثَي خؤش��ة. بة هاوين دةبَي ب��ةردةوام زةوييةكةي 

شَيدار بَي و بة زستان كةمتر ئاوي ثَيويستة.
ئةم طوَلة لة وةرزي طةشةدا كة هاوين و ثايزة، 

ثَيويستة هةفتةي جارَيك ثةيني بدرَيتَي.

نيشتماني ئةم 

طوَلة مةكسيك و ناوضةي 

ئةمةريكاي  طةرمييي��ةكان 

باشوورة.

حةزي ل��ة ِرووناكيي تةواو 

و طةرمايةكي مامناوةندي هةية، 

ئةوةندة ئاودانيشي بةسة كة تةِرايي بطاتة ِرةطةكاني. 

هةفتةي جارَيكيش ثَيويستي بة ثةين دةبَي.

وةرزي طةش��ةكردني ئةم طوَلة بة درَيذاييي س��اَل 

بةردةواميي هةية و دةشَي لة هةموو كاتَيكدا طوَل 
بكا.

خؤت ببيتة ئاآلكةيدةبَي بةدوايا ِراكةيدروشمي ئَيستا و زووةزانست زاري ئابِرووةناسنامةي تؤ و هةوارةضونكة زانست ذيارةناوت لةناو ديار دةكاجوانيي ِرَيزدارت دةكامةرام دَينَيتة كايةباشيي لة ئةنجامدايةزانست باش و جوانةبةوردي لَيم بِروانة 

ساَل�ي تازةي خوَيندن����ة
ض���اوو دَلمان ِرؤشن������ة

ئةمساَليش هةروةكو ثار
نةغمة كةوتؤتة سةر زار
لة هةموو ال خؤش����ي ية

س�����رود و طؤران�����ي ية
دي���ارية خةندةي من��اَل
بؤ خوَيندني تازةي س�اَل
مامؤست�ا: ئَيمةي من��اَل
نةمامي تازةي ئةم س�اَل
ئامادةين بة دَل و طي�ان

زاخاودةي هةست وبيرمان
ثَيمان بةخشي بة دياري
ضةثك��ة طوَلي زاني��اري
تا ب�ةِرؤشناييي خوَين�دن

بةدةست بَينين سةركةوتن

يوفؤريا ثولخريما
 )ثؤنسيَتيا( 

نازناز شةيدا – كةركووك

طولَة  كَيويلة 
ئاراس كةريم - كةركووك

كةذاَل كانةبي - هةولَير

نيشتماني ئةم جؤرة ِرووةكانة خؤرئاواي ناوضة طةرميييةكاني كيشوةري 
ئةفريقياية.

ئةم ِرووةكة ضةندان جؤري هةية كة طةآلكاني خةتخةتن. حةزي لة ِرؤشناييي 
تةواو هةية و، بؤ طةرميش حةزي لة طةرمي هةية. لة وةرزي زستانيش مت 

دةبَي و طةشة ناكا.
ئةم جؤرة ِرووةكانة حةزيان لة ئاو هةية لة وةرزي طةشةكردندا كة لة 

ناوةِراستي بةهارةوة تا ناوةِراستي ثايز بةردةوامة و، لةو وةرزةدا هةفتةي جارَيك 
ثةيني ثَيويستة.

ِرووةكي دَيو 

فةرهاد ئةحمةد بةرزنجي/ سلَيماني

سالَي تازة ي خويَندن

لةسةر جادة ِراوةستاوة
كةآلوَيكي لةسةر ناوة

وةك كؤترباز فيكة دةكات
الَل نيية و ئيشارات دةكات

لة سةرما و طةرما وةستاوة
خؤ شَيتيش نيية ئةو ثياوة

ئةو بة ياسا و ِرَينمايي
بَي لووتبةرزي و لةخؤبايي
شؤفَيرةكانمان فَير دةكات
ضؤن بة شةقاما ِرَي بكات

هةَلي بَينة ضي كارةية
وا خةمخؤري ئةم شارةية

مةتةَل
عوسمان دةروَيش شكور-كةركووك

ستار ئةحمةد-كةركووكزانست

طولَزاري حاجيلة 



ناوي كوِرانةي نوَي

belong بيلؤنط
1- تايبةتمةنديي ثَيي دا، ئةطةر شتَيك هي كةسَيك بَي ئةم 

وشةيةي بؤ بةكار دَي.
2- ئةطةر تؤ بةش��َيك بي لة كؤمةلََيك يان نةتةوةيةك ئةم 

وشةية بؤ دةربِريني ئةوة بةكار دَي.
3- ئةطةر شتَيك هي شوَينَيكي دياريكراو بَي، كة ئةو شوَينة 

شوَيني طونجاو بَي بؤي.
belt بَيَلت

ثشتَين، قايش
بةو شتة دةطوترَي كة لة دةوري قةدي مرؤظ دةبةسترَي.

bend بَيند
ضةمايةوة )دةضةمَيتةوة(

ئةطةر شتَيكي ِراست هةبوو و تؤ ضةماندتةوة ئةوة لة دؤخي 
ِراستةوة بؤ ضةماوة دةضَي.

best بَيست
باشترين

بةو ش��تة يان بةو كةس��ة دةطوترَي كة لة هةموو ئةوانةي تر 
باشتر بَي.

better بَيتةر
باشتر

1- ئةطةر كةس��َيك توانيي لة تؤ باشتر شتَيك بكا، ئةوة لةو 
بوارةدا لة تؤ زيرةكترة.

2- ئةطةر شتَيك لة شتَيك بةسوودتر بَي ئةوة لةو باشترة.
3 -ئةطةر نةخ��ؤش بووي و ب��ةرةو ضاكبوونةوة دةضووي 

ئةوة باشتري.

ري
نبي

ؤش
ِر
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    فةرهةنطي  حاجيلة
بَيالن - كةركووك

كؤدي وآلتان                   بةناز بةختيار – ضةمضةماَل

ئوستراليا        0061
توركيا          0090
ضين            0086

روسيا           00709
هيند          0091

يؤنان          0030 
ئؤردن         00962
بةرازيل        0055
ثورتوطال      00356
تايالند          0066

ئاظرين  :  تؤَلةكردنةوة
ئاكام  :  دووماهي

ئامؤش  :  ئارام
ئةرظاز  :  هةوراز
ئةمير: فةرمانِرةوا

ئةوداَل : هةَلةدا
ئةوَيستا: نهؤ
ئَيظار: ئَيوارة

باتوظ: طيايةكة طوَلي سوور دةردةكا
بِريار: ثةيمان

شارا ئةحمةد-دارةتوو

ناوي تةواوي )ئةنتؤن ثافلؤظيض ضيخؤظ(ة لة 29ي كانووني دووةمي 
1860 لةدايك بووة، ثزيشك و نووسةري شانؤطةري و ضيِرؤك بووة. لة نَيو نووسةرة 

ِرووسةكاندا بةيةكَي لة باشترين نووسةراني كورتةضيِرؤك دةذمَيردرَي.
س��ةدان كورتةضيِرؤكي نووس��يوة ك��ة زؤربةي��ان بةداهَيناني هونةري كالس��يك 
دادةنرَين و، ش��انؤطةرييةكاني كاريطةريي زؤريان بةسةر دراماي سةدةي بيستةوة 
هةبووة. لة بارةي ثزيش��كي و ضيِرؤكنووسييةوة دةَلَي »ثزيشكي هاوذينمة و ئةدةب 

خؤشةويستمة«.
ضيخؤظ هةر لة منداَلييةوة عاش��قي شانؤ و ئةدةب بووة، كاتَي لة تةمةني 13 ساَليدا 

ضووة بينيني )ئؤثَيراي هيليني جوان( كة باخ نووسيويةتي.
ضيخؤظ ض��وار ش��انؤطةريي مةزني هةن ب��ة ناوةكاني )نةورةس، مام فانيا، س��َي 

خوشكةكة، بَيستاني طَيالس( كة بة شَيوازي نوَي دةرهَينراونةتةوة.
لة 15ي تةمووزي 1904 ضيخؤظ سةري نايةوة.

ئةدؤنيس، ش��اعيرَيكي س��وورياييية و، ن��اوة تةواوةكةي )عةلي 
ئةحمةد سةعيد ئيسبةر(�ة ساَلي 1930 لة طوندي قةسابين سةر بةشارؤكةي جةبةلة 
لة سووريا لةدايك بووة. ساَلي 1948 ناوي )ئةدؤنيس(ي لة داستاني ئةدؤنيسي فينيكي 
بؤ خؤي وةرطرتووة و بةمةش لة كولتووري ناوي عارةبي الي داوة. س��اَلي 1944 لة 
بواري فةلس��ةفة لة زانكؤي تةرتووس ثس��ثؤِريي وةرطرت. ساَلي 1973 دكتؤراي لة 

ئةدةب وةرطرت لة زانكؤي قةشة يووسف لة لبنان.
نامةي دكتؤراكةي كة بةناوي )جَيطير و طؤِراو( بووة مايةية مشتومِرَيكي زؤر. ضةندان 
خةآلتي جيهانيي وةرطرتووة لةوانة خةآلتي مةزني برؤكسل )1986( و دواتر خةآلتي 
كةزيي زَيِريني كؤماري مةكدؤنياي ل��ة 1997 وةرطرت لةطةَل ضةنداني خةآلتي تري 

جياجيا لة وآلتاني دنيا. بةرهةمةكانيشي بؤ 13 زماني دنيا هاتوونةتة وةرطَيِران.
جطة لة ش��يعر و ِرةخنةيش، ئةدؤنيس دةستي باآلي هةية لة نيطاركَيشي بةتايبةتي لة 

بواري كؤالج.

ئازاد سابير - كةركووك
ئةنتؤن ضيخؤظ

نَيوداران
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ئا: ئارام حةبيب كة رؤبؤت شةكرلةمة دروست بكا

باش��ة داية... شةكرلةمةكة 

لة كاتي خؤي ئامادة دةبَي

بؤ  دة حةمة و رؤبؤتةكةم 

قاثةكانت  و  با سيني  بنَيرة 

بؤ بنَيرم

رؤبؤتةكةم��ان  ئاخ��ر 

خةريك��ي ئامادةكردني 

شةكرلةمةكةية

هةرطي��ز  م��ن  ض��ي؟ 

ش��ةكرلةمةي ئةو رؤبؤتة 

بَيمَيشكة ناخؤم

ثياَلةيةك  ئ��ارد،  ثياَلةيةك 

شةكر، ئاو، كةرة، ظانيال...

ض طةمذةيةكة، ئةم ش��تانة 

تَيكةَل  ضؤن بةم ش��َيوةية 

دةكرَين!

هةي نةزان، ئةوةتا هةموو ش��تَيكت 

ئ��ةم ش��ةكرلةمةية  ك��رد،  تَيك��ةَل 

بَيطومان فِرَي دةدرَي

7

ِراوضيية دلَِرةقةكان
ضيرؤك

لة ضؤلةكةكاني دةش��تي )هةواران( واية ئةم ذياني ئاسوودةيي و بَي ترس و خةمةيان تا 
س��ةر هةروا دةبَي و كةس ناتوانَي لة زَيدي خؤيان و باو و باثيرانيان حةيش��يان ثَي تاَل 

بكات!
نةخَير لةثِر ئةم خةون و خةياَلةيان بةباداضوو، بةتايبةتي ئةو كاتةي كة كؤمةَلة ِراوضييةك 
بة ش��وَيني ضؤلةكةكان ئاش��نا بوون، ئيتر ئةم باَلندة بةستةزمانانة لة تاوانا نةياندةزاني 

ضؤن خؤيان تا لة ضنطي ئةم ِراوضييانة ِرزطاريان بكةن.
ِرؤذَيكيان يةكَي لة ِراوضييةكان س��يرةي لة ثؤلَي ضؤلةكة طرت و ذمارةيةكي لَي خستن، 
ئيتر هةر ضؤلةكةيةكي بطرتاية خَيرا باَلةكةي لَي دةكردةوة و دةيخستة ناو تورةكةيةكةوة.
ه��ةر ئةو ِرؤذة لةناكاو ِرةش��ةبايةك هةَليك��رد و ئيتر ضاو ض��اوي نةدةبيني، يةكَي لة 
ِراوضييةكان لةتاو طةرد و تةثوتؤزي ِرةش��ةباكة هةردوو ضاوةكاني ثِر بوون لة خؤَل لة 

عةزرةتا خوِرخوِر فرمَيسك بةضاوةكانيا دةهاتنة خوارَي!
يةكَي لة ضؤلةكةكان كة ئةم ديمةنةي بيني ِرووي كردة هاوِرَيكةي و وتي:

- بِروانة هاوِرَي ئةم ِراوضيية ضةند دَل نةرم و هةس��ت ناسكة، ئاطات لَيية ضةند بةزةيي 
بةحاَل ئَيمةدا دَيتةوة، ئةوةتا لةتاو ئَيمة دةطري و فرمَيسك بةضاويا دَيتة خوارَي.

ضؤلةكةيةكي هاوِرَيي وةآلمي دايةوة و وتي: 
- ك��وِري باوكم ئةوةندة س��اويلكة مةبة، ئ��ةوة بؤ من و تؤ ناطرَي، ئ��ةو دِرندةية لةتاو 

طةردي تةث و تؤزي ِرةشةباكة فرمَيسك بة ضاويةوة ناوةستَي نةك ئَيمةي داماو!
ئينجا ضؤلةكةكةي تر بةدةم تةريقييةوة وتي: 

- وةَلآل بَلَيم ضي؟ بيس��توومة دةَلَين مرؤظ جارجارة سؤز و هةستي سةردةكا و دَلي بؤ 
لَيقةوماوان قوَلث دةدا.

جارَيكي تر هاوِرَيكةي هةَليدايةوة و طوتي:
- برا بة فرمَيس��كةكاني ضاوي اللؤي ِراوضي هةَلمةخةَلةتَي، وةرة بِروانة ضةند دَلِرةقانة 

باَلمان دةشكَينَي و دةمانخاتة ناو توورةكةكةيةوة.
ئَيستا ئةو لة ناخي دَلييةوة قاقا دةتريقَيتةوة من و تؤش دةبَي نزاي ئةوة بكةين ئةو تيغةي 
دةيكاتة سةر ملمان هَيندة كول نةبَي تا هيض نةبَي بةبَي ئازار ثَيشوازي لة مةرط بكةين.

ئةحمةد سةالم-سلَيماني
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بَي��ي،  بةخَي��ر  نةن��ة 

فةرموو تامي بكة

ئاي كة خؤش��ة، دانةيةكي 

تريشم بدةرَي

بةِراس��تي خؤشة، هي ترم 

دةوَي...

ئؤي ئةوة ضيية؟

خواية ضي دةبينم!

بِروا ناكةم!!

رؤبؤتَيك��ي طَيلي ئةم 

هةموو شةكرلةمةيةت 

بؤ ضيية؟

بةس��ةر  قةين��اكا، 

نا  نما س��َيكا و ا ر د

دابةشي دةكةين...

ئ��ةوة  رؤب��ؤت، 

ضيت كردووة؟

ض��ي ل��ةم هةموو 

ية  مة لة كر ش��ة

بكةين؟

خؤش  شةكرلةمةيةكي 

و بةس��وودة و شاياني 

ئاهةنطة.

نا نا ح��ةز ناكةم تامي 

بكةم

9



هاوِرَيمان طؤران كةريم دةَلَي: زؤر حةزم لة كؤمثيوتةرة 
و لة ماَل��ةوة كؤمثيوتةرَيكي تايب��ةت بةخؤمم هةية. 
ِرؤذان��ة 3-4 كاتذمَير خةريك��ي كؤمثيوتةرم، بةآلم 
ماوةيةكة هةست بة بذانةوةي ضاو و ئازارَيك دةكةم 

لة بِربِرةي ثشتم. ِرَينماييم بكةن ضي بكةم باشة؟
حاجيلة: كؤمثيوتةر يةكَيكة لة ئامَيرة بةس��وودةكاني 
ئ��ةم س��ةردةمة و منداآلنمان لة بةرايي��ي تةمةنياندا 
ئاشناي بوونة. زؤربةشيان لة ماَلةوة هةيانة و ضةند 

كاتذمَيرَيك ب��ةكاري دةهَينن. ئةم ض��او برذانةوة و 
ثش��ت ئَيش��ةيةش يةكَيكة لة زيانةكاني بةكارهَيناني 
كؤمثيوتةر بة شَيوةيةكي نادروست، بؤية ئامؤذطاريت 

دةكةين، ثَيِرةوي ئةم ِرَينمايييانةي »حاجيلة« بكةي:

يةك��ةم: ب��ؤ كةمكردن��ةوةي ِرؤش��نايي فلتةرَيك بؤ 
مؤنيتةري كؤمثيوتةرةك��ةت دانَي، يان ضاويلكةيةكي 

ِرةش لة ضاو بكة.
دووةم: 10 خول��ةك جارَيك ضاوةكان��ت بنووقَينة و 
بيلبيل��ةي ضاوةكانت بةرةو س��ةرةوة و خوارةوة و 
ِراس��ت و ضةث بجوولَينةوة. بةم كارةت وةرزش��َيك 
ب��ة دةمارةكان��ي ض��اوت دةدةي و لة هةم��ان كاتدا 

ثشوويةكيشة بؤيان.
سَييةم: بؤ حةسانةوةي بِربِرةي ثشتيشت، 20 خولةك 
جارَي��ك كؤمثيوتةرةك��ةت جَيبَيَلة و ل��ة نزيك مَيزي 
كؤمثيوتةرةكة ثياس��ةيةكي 5 خولةكي بكة و كةمَيك 
خؤت بؤ خوارةوة بضةمَينةوة و ِراس��ت بةرةوة، 4-3 
جاران ئةم كردارة دووبارة بكةرةوة، ئيتر هةس��ت بة 

ئازاري ثشتت ناكةي.        

ثرسيار  ئَيوة  لة 
لة ئَيمة وةآلم 
طوَلةباخ - كةركووك

حةمةشةريف ئاوِرةحمان – سلَيماني

زانياريي طشتي

تةوقةك��ردن  ج��ؤري    
ت��ا ِرادةي��ةك ِرةنطدان��ةوةي 

كةس��َيتيي ئةو كةس��ةية كة تةوقةي 
لةطةَلدا دةكةي، بؤية مرؤظي ذير دةتواني لة 

ش��َيوةي تةوقةكردنةوة كةسَيتيي بةرامبةرةكةي 
بخوَينَيتةوة.

بؤ نموونة ئةو كةس��ةي لة كاتي تةوقةكردندا دةس��تي ش��لة، 
كةسَيكة بةِرادةيةكي كةم بِرواي بةخؤي هةية.

ئةو كةسةشي بة توندي دةست دةطووشَي و زيادةِرؤيي دةكا لةوةدا، هةوَل دةدا بةمة وات ثَي ثيشان 
بدا كة بِرواي بةخؤي هةية بةآلم لة ِراستيدا وا نيية.

هةر كةسَيكيش بة طةرمي و بةشَيوةيةكي ئاسايي تةوقة بكا كةسَيكة بِرواي تةواوي بةخؤي هةية.
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ش��َيوةي  ل��ة  م��رؤظ  ض��ؤن 
تةوقةكردنةوة دةناسيتةوة

بؤنخؤشكةر  ماَلةوة  لة  هةية  كةس  كةم 
و  ماَل  و  ذوور  ئةوةي  بؤ  نةهَينَي،  بةكار 
كةنةوة.  ثاكذ  و  بؤنخؤش  خانووةكانيان 
بووني  ثيس  بؤ  تر  توخمَيكي  نازانن  بةآلم 
هةواي ماَلةكانيان زياد دةكةن، بةمةش وةكو 
ذةهر بآلو بكةنةوة واية ، ضونكة هةندَيك جار 
تةندروستيي  باري  هةذاندني  هؤي  دةبَيتة 
كؤئةندامي  بارطرذيي  و  سييةكان  و  لووت 
يان  دَلتَيكضوون  يان  هةستياري،  و  دةمار 
سةرئَيشة، ئةوة جطة لةوةي كاريطةريي هةية 
بؤية  كؤرثةلةكةي  و  دووطيان  ئافرةتي  بؤ 

ثَيويستة بةهيض شَيوةيةك بةكار نةهَينرَيت.

س��ةرةتا دةبَي باش��ترين فَلض��ة بؤ ددان شوش��تن 
هةَلبذَي��ري كة نةرمترين فَلضةي��ة، ضونكة ِرؤَلي هةية 
ل��ة البردن��ي بةكترياي س��ةر ددان. تؤذين��ةوةكان 
سةلماندوويانة كة فَلضةي نةرم زيان بة توَيذي ميناي 
ددان��ةكان ناطةيةنَي و لة هةمان كاتدا بةباش��ي ثاكي 

دةكاتةوة.
تا ئَيس��تا هيض لَيكؤَلينةوةيةك نيية بؤ زانيني باشترين 
جؤرةكان��ي هةوير )معجون(ي ددان شوش��تن بةآلم 
طرينطة ئةو هةويرةي بؤ ددان شوشتن بةكاري دَيني 
مادةي فلؤراي��دي تَيدا هةبَي ك��ة ددان بةهَيز دةكا و 

ِرَيطرة لة كلؤربوون.

بؤنخؤشكةرةكاني ماَل 

             هةستي بارام – خانةقين
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ددانةكانت باشتر 
بثاريَزة

كاميل سادق – قادركةرةم



ئَيستر يان قاتر وةكو هةموو طيانلةبةرةكاني تر 
نَير و مَييان هةية. بة مَييةكانيان دةطوترَيت: ماضة 

بةآلم نة نَيري بؤ فةحل و نة ماضةي بؤ سكوزا 
بةكار نايةن. تةنيا بؤ كشتوكاَل و بارةبةري 

بةكاردَيت. ئَيستر دايكي ماينة و باوكي نَيرةكةرة. 
بةثَيضةوانةشةوة دةبَيت بةآلم ئةم جؤرةيان 
ثَيي  دةطوترَيت هَيسترة طاييلكة، يان بارطير 

و لةوةي تريان بضووكترة و دايكي ماكةر و 
باوكي ئةسثة.
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طياندارَيكي زؤر هَيمن و طوَيِرايةَل و لةسةرخؤية، 
هةندَي��ك جار بة كةش��تيي بيابان ن��او دةبرَيت، 

ضونك��ة زؤر بةكةَلكة بؤ ك��ةش و هةواي بيابان 
و توانايةك��ي زؤري هةي��ة ب��ؤ بةرطةطرتني بَي 

خواردني و بَي ئاوي، نيشتماني ِراستةقينةي ئةم 
ئاذةَلة كيشوةري ئاس��ياية و لة وآلتاني عةرةبدا 
زؤر طرنطي��ي ث��َي دةدرَيت جطة لة طواس��تنةوة 
سوود لة س��ةرجةم بةرووبوومةكاني تري وةك 

طؤشت و شير و تووك وةردةطيرَيت.
حوش��تر توان��اي هةي��ة نزيك��ةي 250 كيلؤطرام 
قورس��ايي بار بؤ ماوةيةكي زؤر هةَلطرَيت، تةمةني 
ئةم طياندارة نزيكةي 50 ساَل دةبَيت و كةم جار هةية 

ئةو تةمةنةي تَيثةِراندبَيت.
خواردني س��ةرةكيي طذوطياية، تواناي هةية خواردني 
زؤر دِركاوي بخ��وات بةجؤرَيك كة هي��ض طياندارَيكي تر  
تواناي نةبَيت بيخوات بؤ نموونة حوشترالووك و تواناي 

هةية لة كاتي تينوَيتيدا نزيكةي 136 ليتر ئاو بخواتةوة.

هَيستر
نةوزاد حةمةعةلي- ثردَي

كاتَي لة نانةواخانة نانم كِري و بؤ ماَلةوة هاتمةوة، لةو كاتةدا كة لة شةقامةكة 
دةثةِريمةوة، بينيم ثياوَيكي نابينا طؤضانَيكي بةدةستةوة بوو، وا لة شؤستةكة 
دةثةِرييةوة، زؤر طوناه بوو، بةزةييم ثَييدا هاتةوة، دةستي مامة ثيرةكةم 
طرت و وتم مامة ثيرة طيان با بتثةِرَينمةوة، كة ثةِراندمةوة، مامة ثيرة زؤر 

سوثاسي كردم و، ثاشان ثرسيارم كرد، مامة حاجي بؤ تؤ هةر خؤتي، وتي 
من كةسم نيية شةوانة لة شؤستة و شةقامةكان دةنووم، وتم مامة ثيرة طيان با 
ئةم نيوةِرؤية بتبةمةوة بؤ ماَلي خؤمان، وتي نا ِرؤَلة طيان ئةبمة ئةرك بؤ ئَيوة، 
وتم نا مامة طيان ئَيستا ئةِرؤينةوة بؤ ماَلةوة، دواي ئةوةي كة ناني نيوةِرؤمان 
خوارد مامة ثيرةكة زؤر سوثاسي كردين لة دواييدا بة مني وت ئاكام طيان 

هيوادارم هةميشة ئاوا يارمةتيي خةَلكي بدةيت.

كةنطةر لة ثَيشةوة دةستي كورتة و 
دةستةكاني ضِرنووكيان هةن و هةردوو قاضيشيان زؤر 

درَيذن و 10 ثةنجةي ثان و طةورةي هةية. بةيارمةتيي قاضة بةهَيزةكاني 
دةتوانَيت لة 3 مةتر بؤ 4 مةتر باز بدات. هةروةها كةنطةر ماندوويةتيي 
خؤي لةسةر كلكة درَيذةكةي دةردةكات، كةنطةر توورةطةيةكي هةية 

لةنَيوان هةردوو قاضي دواوةيداية. بة خوري داثؤشراوة و ئةمةش وا دةكات 
شوَيني بَيضووةكةي طةرم و ثارَيزراو بَيت. ئةو توورةكانة بؤ ئةوةن كة 
بَيضووي كةنطةر لةدايك دةبَيت زؤر الواز و بَي دةسةآلتة. جا طةرمي 

و خؤشيي ئةو شوَينة وادةكات بَيضووةكان بة سانايي جَيي 
نةهَيَلن و بة درَيذايي شةش مانط تا تةواو فَيري ِرؤيشتن 

و ِراكردن دةبن و طةورة دةبن، هةروةها لة كاتي 
مةترسيدا دايكةكان بةقةث بَيضووةكانيان هةَلدةطرن 

و لة كاتي ِراكردندا بَيضووةكانيان لة دةميانةوة 
بةردةدةنة نَيو طيرفانةكانيان.

حوشتر 
هيوا ئةمين

كةنطةر
جةمال عةلي- هةَلةبجة
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سارا حةميدئاكامي ميهرةبان                  

ت��اوس باَلندةيةك��ي جوانة،  ثَيش دوو هةزار س��اَل،لة 
الي��ةن مرؤظ��ةوة ناس��راوة، نيش��تماني س��ةرةكيي 
دارستانةكاني ئاس��يا و ئةفريقياية، بةآلم لة ذمارةيةكي 

زؤري ناوضةكاني ديكةي جيهان بآلو بوونةتةوة.
تاوس بةوة ناسراوة كلكي طةورةية و شَيوةي )باوةشَين( 
هةي��ة، ثةِرةكاني ِرةنطاوِرةنطن، ل��ة ذمارةيةك ِرةنط 

ثَيكهاتووة.

ظارين كاروان تاوس    

ضيرؤك



س��ةرهةَلداني هون��ةري كاريكاتَي��ر دةطةِرَيتةوة ب��ؤ ضاخة كؤن��ةكان و ضةند 
نموونةيةكيان دؤزراونةتةوة، كة لةس��ةر طةاَلي زةل كَيش��راون، مةبةس��ت لةم 
هونةرةش تةنيا ئةوة نيية كة وا لة خةَلك بكا ثَيبكةنن، بةَلكو ثةيامَيكي مرؤيييانةي 
هةية و ئامانجي ئةوةية كةموكورتي و دياردة نامؤكاني كؤمةَلطة بة ش��َيوازَيكي 

تةنزئامَيز بخاتة ِروو.
ئةو طةاَليانةي دؤزراونةتةوة كاريكاتَيري زؤر سةرنجِراكَيشيان لةسةر كَيشراوة، 
ب��ؤ نموونة ش��َير و مامزَيك لة بةرانبةر يةكتريدا دانيش��توون و ياريي ش��ةترةنج 
دةكةن! ِرَيوييةك بووةتة شواني ِرةوة قازَيك! طورطَيك شمشاَل دةذةنَي و ِرانة 

بزنَيك طوَيي لَي ِرادةطرن!
لة س��ةردةمي نوَيشدا هونةري كاريكاتَير لة س��اَلي 1585 و لة ئيتاليا سةري هةَلدا 
و )ئةنيثال كاراضي( بة ثَيش��ةنطي ئةو هونةرمةندانة دادةن��رَي كة توانيي بةهؤي 
وَينةكانييةوة بزة بخاتة س��ةر لَيوي تةماش��اكاراني و زؤر كةس ثَييان واية وشةي 

كاريكاتَير لة ناوي ئةم هةنةرمةندةوة داتاشراوة.
لة سةردةمي ئَيستاشماندا كاريكاتَيريستة كوردةكان بووني خؤيان سةلماندووة و 
هةر لة شارةكةي خؤماندا ذمارةيةك هونةرمةندي بة توانامان هةية و لة زؤربةي 

باَلوكراوةكاني كةركووك و كوردستاندا بةرهةمةكانيان باَلو دةكرَينةوة.

هونةري كاريكاتَير
هَيرؤ قاسم- حةسار

ناز نةبةز 
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كؤمةَلةي طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان لة 20ي تشريني دووةمي ساَلي 1959دا ِرَيككةوتننامةي مافةكاني منداآلني 
بآلوكردةوة و زؤربةي وآلتاني دنيا دانيان بة ناوةرؤكي بِرطة و مادةكانيدا ناوة و عَيراق يةكَيكة لةو وآلتانة.

»حاجيل��ة« بؤ ئاش��ناكردني ئَيوةي ئازيز ب��ة ناوةرؤكي ئ��ةم ِرَيككةوتننامةية، لة هةر ذمارةيةك��دا 3 مادةي ئةم 
رَيككةوتننامةيةت��ان بؤ بآلودةكاتةوة. تا بة ئاطا بن لة ثَيش��َيلكردني مافةكانتان لة س��نووري خَيزان و كؤمةَلطة و 

دةوَلةتدا.
مادةي 1 : 

منداَل، ئةو مرؤظةية كة تةمةني نةطةيشتبَيتة 18 ساآلن.
مادةي 2 :

ثَيويس��تة دةوَلةت هةم��وو مافةكاني منداَل بةبَي جياوازيي ِرةطةز، ِرةنطي ثَيس��ت، ئاين، زم��ان، نةتةوة و اليةني 
سياسي دابين بكات. هةروةها ثَيويستة دةوَلةت منداَل لة توندوتيذيي ناو خَيزان بثارَيزَي.

مادةي 3 : 
ثَيويستة دةوَلةت بةرذةوةنديية باآلكاني منداآلن بثارَيزي و ضاودَيريي تةندروستييان بؤ زامن بكا، بة ِرةضاوكردني 

مافةكاني باوك و دايكيان.  

مافةكانتان

ه������اوِريَياني
 حاجي����������ة

ئينتةرنَي��ت ، طرنطترين خزمةت طوزاريي��ة كة ِرَيطاي ئامَي��ري كؤمثيوتةرةوة 

سوودي لَيوة وةردةطيرَيت .

تؤِري ئينتةرنَيت بريتيية لة بةس��تنةوةي ت��ةواوي كؤمثيوتةرةكاني جيهاني بة 

س��َيرظةرةوة) ئامَيرَيكي كؤمثيوتةري زؤر زةبةالح ( و لةو ِرَيطةيةشةوة زانياريي دةستةبةر دةكرَيت و 

هةروةها دةتوانيت ثةيوةندي بة ئامَيرةكاني تري جيهان بكةيت لةهةر شوَينَيكي جيهان بَيت .
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كؤمثيوتةر
ماردين - سلَيماني

ديمة بةكر

عةسةل فادي

ماريا فادي

عايشة سيروان

ئينتةرنَيت



خةنينةوة

جارَيك ثياوَيكي رةزيل دةضَيتة 
ضَيش��تخانةيةك و نان دةخوات لةو 

كاتةدا هاوِرَييةكي بةس��ةريدا دةدات و 
ثَيي دةلََيت: ئ��ةوة ضي دةكةيت، ثياوة 

ِرةزيلةك��ةش ل��ة وةآلم��دا دةلََيت: 
نامبيني سةرم دةتاشم.

طيَلَي��ك لةناو ب��ازاِر دايكي لَي 
ون دةبَيت، لة ثياوَيك دةثرس��َيت: 
مامة ذنَيكت نةبينيوة مني لةطةَل بم.

ديمانة: سارة سةليم

توانجَيكي جوان بؤ 
ئةم ويَنةية بدؤزةوة

بةهرؤز سةالم - سلَيماني

ِرؤذةي دوور  ئ��ةو   : ئين��اس قاس��م 
بم ل��ة كةمانجةكةم هةس��ت دةكةم 

هاوِريَيةكي ئازيزم لَي ون بووة
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مامؤس��تايةك ب��ة قوتابييةك 
دةلََيت: slow ياني ضي؟ قوتابييةكة 

لة وةآلمدا دةلََيت واتة خاو.
ثَي��ي دةلََيت:  مامؤس��تاكة جارَيكي دي 
كةواتة slowly ماناي ضيية؟ قوتابييةكة 
ث��اش كةمَي��ك بيركردن��ةوة دةلََيت: 

خاولي.

خاولي

ديمانة

ل��ة ئاهةنط��ي خةآلتكردن��ي قوتابيي��ة 
ب��ة  قاس��م  ئين��اس  كةركووك��دا  يةكةمةكان��ي 

كةمانجةكةي��ةوة ئاهةنطةك��ةي ِرازاوةتر كردبوو و 
لةتةك هاوِرَيكانيدا ئاواز و سروودي خؤش خؤشيان 

دةذةني.
»حاجيلة« لة ديمانةيةكي كورتدا ئةم ثرس��يارانةي 

ئاراستةي ئيناس كرد:
*  ل��ة ض قؤناخَيك��ي خويَندن��داي و ض��ؤن دةتواني 

هاوسةنطيي نَيوان خويَندن و هونةرةكةت ِرابطري؟
*  ثؤل��ي يةكةم��ي ناوةنديم لة ناوةنديي ثَيش��كةوتني كض��ان. دةمَيكة خولياي 

كةمانجة ذةنينم، بةآلم نةمهَيشتووة ئةم خولياية كار لة خوَيندنةكةم بكا و هيض كامَيكيانم فةرامؤش 
نةكردووة. هةر كاتَيك لة خوَيندن دةبمةوة دةست دةكةمة كةمانجة ذةنين.

*  ضةند سالَة ئاشناي ئةم ئامَيرة بوويتة و رؤذانة ضةند سةعات ثرؤظة دةكةي؟
*  3 ساَلة كةمانجة دةذةنم و ِرؤذانة 2 سةعات ثرؤظة دةكةم.

*  كَي سةرثةرشتيت دةكات و مامؤستاي يةكةمت كَي بوو؟
*  مامؤس��تا س��يروان عومةر ِرَينماييمان دةكا و مامؤس��تا فةتاح مةجيد لة كازي��وةي منداَلثارَيزي 

كوردستان سةرثةرشتيي ثرؤظةكانم دةكا و ئةو فَيري ذةنيني كردم.
*  تواناي بةشداريكردني فيستيظالَة هونةرييةكانت هةية؟ تا ئَيستا بةشداريت تَيدا كردوون؟

*  لة خؤم ِرا دةبينم كة لةسةر ئاستي كوردستان و عَيراق بةشداري لة فيستيظاَلة هونةرييةكاندا بكةم 
و تا ئَيستا لة ضةندين ضاالكيي قوتابخانةكان لة كةركووك بةشداريم كردووة .

رةزيل
كرمةك كاروان-ثردَي

طَيل
خاولي

ثًيبكةنة تا جوانتر بيت

ناو: باهؤز ساالر

تةمةن: 13 ساَل

ثؤلي دووي ناوةندي قوتابخانةي ثشكؤ

ئارةزووي ضي دةكةيت: زؤر حةزم بة وةرزشة بةتايبةتي تؤثي ثَي.

حةز دةكةي لة داهاتةةدا ببي بة ضي: حةزدةكةم ببم بة سايةق تةيارة.

ئايا كتَيب دةخوَينيتةوة؟ بةَلَي بةتايبةتي كتَيبي مَيذوويي.

17طؤظاري مناآلن دةخوَينيتةوة؟ بةَلَي بةتايبةتي طؤظاري حاجيلة.
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نهيَنييةكاني طةردوون لة ضاخة بةرايييةكاندا
 ) بةشي سيَيةم (

18

طةردوون

طزنط – كةركووك

مرؤظي ضاخة بةرايييةكاني مَيذوو، بة تايبةتيش بابلي و يؤنانييةكان زؤر سةرنجي دياردة سروشتييةكاني 
ئاس��ماني دةوروبةري خؤيان داوة و بة ثَيش��ةنطي طةالن دةذمَيردرَين لة ثؤلين كردني ئةستَيرةكان 
و يةكةمين كةس بوونة بة ئةس��تَيرة طةِرؤكةكانيان طوتووة، هةس��ارةكان. دانيشتوواني كؤني واَلتي 
ميس��ريش واي بؤ دةضوون كة ِرووداوةكاني طةردوون بوونةتة سةرضاوةي ئيلهامي دروست كردني 

ئةهرامةكان.
لة ِراستيشدا ئةم طةالنة هيضيان لة بارةي طةردوون نةدةزاني و زؤر بيردؤزيان لةسةر بنةماي زانياريي 

هةَلة داِرشتووة و زاناياني دواي خؤيان ِراستيان كردوونةتةوة.
يةكَيك��ي تر لةو بي��ردؤزة هةآلنة ئةوةبوو ك��ة واياندةزاني، زةوي 
رووتةختَيكي طةورةية. بةآلم ئةرستؤ ئةو هةَلةيةي ِراست كردةوة و 
طوتي: ذمارةي ئةو ئةستَيرانةي شةوان لة ئاسماندا دةيانبينين بةندة 
بةو شوَينةي تةماشاكاري تَيدا دةذي، بؤ نموونة: ئةستَيرةي سيوةيل 
كة لة وآلتي ميسردا دةبينرَي، لة يؤناندا نابينرَي. ئةمةش ِروونادات 
تةنيا مةطةر ش��َيوةي زةوي طؤيي بَيت. ديارنةماني كةشتييةكانيش 
لةنَيو دةريادا و بزربوونيان لةبةر ضاوي تةماشاكاراندا بةَلطةيةكي 

تري طؤييي زةويية.

سةنافر

سينةما

طارطامَيل��ي جادوط��ةر ، ل��ة هةوَلداي��ة 
لة  بؤ دةركردني س��ةنافرة ش��ينةكاني 

طوندةكانياندا .
ِرووبةروويةكي  لة  ش��ينةكان  سةنافرة 
بةردةوامدان دذ بة جادووة ِرةش��ةكاني 
طارطامَي��ل ، بة دواي ضارةس��ةردا ِروو 
دةكةنة دارس��تانَيكي جادوويي  بةاَلم ، 
دةبَيت ثَيش ئةوةي طارطامَيلي جادووطةر 
 ، بطرَي��ت  طؤندةكةي��ان  دةستبةس��ةر 

بطةِرَينةوة بؤ واري خؤيان .
ئاي��ة دةتوانن ل��ة كات و س��اتي خؤيدا 
بطةِرَيننةوة ب��ؤ طوندةكانيان و تةواوي 
ثيالنةكاني  طارطامَيلي جاووطةر ثوضةَل 

بكةنةوة ؟

بةهرة جةبار - سلَيماني

ئ��ةم فليمة تواني��ي بِري 137 
مليؤن دؤالر كؤ بكاتةوة.

دةرهَينان : راجا طؤسنَيَل .
نواندن : هانك ئازةريا ، كاتي 

ثَيري .
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هةنطاوي يةكةم : دةفرَيكي طةورة ئامادة 
بكة و ِرووي ناوةوةي بة كاغةزَيكي ئةلةمنيؤم داثؤش��ة. ثارضة هةويرَيك يان هةويري شووشة لة ناوةِراستي 

دةفرةكة دانَي.
هةنطاوي دووةم : ثارضة نوقَلَيك بنووسَينة قةد ضيلكة دارَيكي باريك و هةردووكيان لة هةويرةكة بضةقَينة.

هةنطاوي س��يَيةم : س��ةري دةفرةك��ة بةنايلؤنَيك��ي ِرووني 
داثؤشيني خؤراك داثؤشة و دةفرةكة بخةرة بةر هةتاو.

هةنط��اوي ض��وارةم : ضةند بةردَيك بخةرة ذَير بنكي دةفرةكة 
و بةجؤرَيك ِرايطرة كة ِرووي ناوةوةي دةفرةكة ِراس��تةوخؤ 
ِرووي ل��ة خؤر بَيت، 15 خولةك لةبةر هةتاوةكة بةجَيي بَيَلة و 

بزانة ضي ِروودةدات؟
ضي ِرووي دا؟

سةرثؤش��ة ِروونةكةي س��ةر دةفرةكة ِرَيطة بةتَيثةِربووني تيش��كي هةتاو دةدا بضَيتة دةفرةكةوة. لة هةمان 
كاتيش لةنَيو دةفرةكة قةتيسيان دةكا.

كاغةزة ئةلةمنيؤمةكة طةرمي و ِرووناكي ئاراس��تةي ثارضة نوقَلةك��ة دةكات و ثلةي طةرميي بةرز دةكاتةوة. 
هةواي نَيو دةفرةكةش لة دةفرةكةدا قةتيس بووة و بةرة بةرة طةرم دادَي و نوقَلةكة دةتوَينَيتةوة. دةتوانيت لة 

بري نوقَلةكة خؤراكيش بةكاربَيني و بةم وزةية بيكؤَلَيني.    

ناز كةريم- تةكية

سةالَح سالَوي لة سالَح كرد .
ئةذي عوسمان – كةركوك

*  ب��ؤ هةَلطرتن و بزرنةبووني دةرزييةكان، ثارضة س��ابوونَيكي بؤنخؤش بَينة و دةرزييةكاني لَي 
بضةقَين��ة و لة قوتووةكةدا هةَليطرة. بةم كارة دةرزييةكانت لَي بزر نابن و بة ئاس��انتر بة ثةِرؤكةدا 

هاتوضؤ دةكا.
*  ثارضة قوماشَيك بة سثرتؤ تةِر بكة و كةرةستة ثالستيكييةكاني ثَي بسِرةوة، دواي 15 خولةك و 
بة ثارضة ثةِرؤيةكي وشك دووبارة بيسِرةوة، ضونكة سثرتؤ زياني بؤ ثالستيك نيية و يارمةتيدةرة 

بؤ البردني ثةَلة.  

حةوت جاران بةبَي 
وةستان بيلََيرةوة

هةنار ميوةيةكي ثايزةية و طوَلي س��وور و سثيي هةية و بةرةكةي سوور و 
زةرد و زةردي مةيلةو سوورة، لة ناو بةرةكةدا سةدان دةنكي ئاودار هةية 

كة ناوكَيكي ِرةقيان هةية.
داري هةنار دارَيكي تةمةندار و نيش��تماني ئةم ِرووةكة ئَيرانة 

و لةوَيوة بةرةو وآلتاني س��ةر كةناري دةرياي ناوةِراست 
بآلو بووةتةوة.

ثَيس��تي هةنار مادةيةكي تفتي تَيداية )مادةي تانين( بؤ 
خؤشكردني ثَيستة بةكار دَي و بؤ بؤيةكردني ئاوريشم 

بة ِرةنطي ِرةش بةكار دَي.

نيش��تماني هةنجير وآلتاني ئَيران و س��ووريا و لبنانة. دارةكةي تةمةندارة و بةرةكةي دةوَلةمةندة بة 
مادةي كالسيؤم و ئاسن.

بةري هةنجير لةبةر هةتاو وشك دةكرَيتةوة بؤ ئةوةي هةَلبطيرَي و لة وةرزةكاني تردا بةكار بَي، ئَيستاش 
فةرةنساوة بؤ وآلتاني تري جيهان هةناردة دةكرَي.لة وآلتاني ئاس��يا و ئيس��ثانيا و ماَلتا و 

بةري  س��ةرةكيي  هةنجير شةكري ديكسترؤزة كة نيوةي ثَيك دَينَي.ثَيكهاتةي 
داري هةنجير ئةو ش��وَينانةية كة زس��تانيان كةش��ي طونجاويش بؤ 

و، ب��ة هاويناني��ش حةز لة كةش��َيكي زؤر س��ارد نيي��ة 
و سةرماي زس��تان دةبَيتة هؤي نيوةشَيدار دةكا 

و  تَيكضووني بةرةكةي.شةقبردن 

سةرباز شواني – تةقتةق

سةفين عةلي – ثردَي

هةنجير 

هةنار 

تاقيطةي حاجيلة
فِرني هةتاوي

مالَداري

                      ئاشتي عةبدوَلآل - كةركووك
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ناوي واَلت: ميرنشيني عةرةبيي يةكطرتوو.
ثَيطةي جوطرافيايي: ئةم ميرنشينة دةكةوَيتة 
دوورطةي عةرةبييةوة لة كيش��وةري ئاسيا. 
س��نووري باك��وري قةت��ةرة و س��عوودية 
دةكةوَيت��ة ِرؤذئاواي، عومانيش س��نووري 
باش��ووري ثَيكدَيني و كةن��داوي عةرةبي 

دةكةوَيتة ِرؤذهةاَلتي.
ِرووب��ةر: 83 ه��ةزار و 600 كيلؤمةت��ري 

دووجا.
ذمارةي دانيشتووان: 3 مليؤن و 300 هةزار 

كةس.
ل��ة  ك��ةس   39,5 دانيش��تووان:  ضِري��ي 

كيلؤمةترَيكي دووجادا. 
ثَيكهاتةي ئايني: 100% موسَلمان.

ثايتةخ��ت: ئةبو زةبي)799 هةزار كةس��ي 
تَيدا دةذي(.

طرينطترين ش��ارةكاني: دوبةي، ش��اريقة، 
ِرةئسلخةيمة، عةجمان، ئةملقيوين.

ج��ؤري حوكمِران��ي: ش��اهانة )فيدرالي��ي 
يةكطرتني نَيوان 7 ميرنشين(.

دراو: درهةمي ئيماراتي.
زمان: عةرةبي.

هةناردةكاني:  طرينطترين 
نةوت، طازي سروشتي، ماسيي وشككراو، 

خورما.
خ��ؤراك،  هاوردةكان��ي:  طرينطتري��ن 
هؤكارةكان��ي  كةلوثةل��ي جؤراوج��ؤر، 

طواستنةوة.
كات: طرينتض + 4.

نةت��ةوة  ل��ة  ئةندامب��وون  ب��ة  مَي��ذووي 
يةكطرتووةكان: 1971 .

ِريزبةندةكان��ي: س��َييةمي دنيا ل��ة يةدةكي 
نةوت.

ضوارةم لة يةدةكي طازي سروشتي.
هةشتةم لة بةرهةمهَيناني نةوت.

شازدةيةم لة دةرهَيناني طازي سروشتي.  

ِرؤشنا   كةركووكي
كةركووك

هيوا ِرةحمان – داقووق
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تؤثي سةبةتة

لة س��ةرةتاي ساَلي 1937 ذمارةيةك كرَيكاري هَيَلي ئاس��نين لة بةغدا داواي دامةزراندني يانةيةكي وةرزشييان بؤ 
خؤيان كرد. لة كؤتاي ئةو ساَلةدا ِرةزامةندي لةسةر داواكةيان هاتةوة و يانةكةيان لة شوَيني ئَيستاي هؤتَيل ِرةشيد 
لة بةغدا دامةزراند. لة س��اَلي 1974 ناوي يانةكة لة يانةي )س��كةك( طؤِرا بة يانةي )نةقل =  طواستنةوة( و دواتر بة 

)زةورا( و ساَلي 1975 بةشداريي لة خولي ثلة يةكي عَيراق كرد.
ئارمي يانةكة بريتيية لة ئةسثي باَلداري ئاشووري كة ِرةنطةكةي شينة.

بةرطي سةرةكيي ياريزانةكاني سثيية و بؤية بة )نةوارس( ناسراون. هةروةها نازناوي قوتابخانةي تؤثَيني عَيراق و، 
يانةي وةستاكان و، تيثي فريشتة سثييةكانيشي هةية.

طؤِرةثاني يانةكة لة ناوضةي عتَيفييةي بةغداية و 20 هةزار تةماشاكار دةطرَي و دووةم طةورةترين ياريطةي بةغداية 
دواي ياريطةي )شةعب(.

يان��ةي زةورا 12 ج��ار ثاَلةواني خولي نايابي عَي��راق بووة و، 14 جار جامي عَيراقي بةدةس��ت هَيناوة و، دوو جار 
جاني بذاردةي بردووةتةوة. لة دةرةوةش س��اَلي 1989 و 1990 جام��ي يانةكاني ئةنجوومةني هاوكاريي كةنداوي 
وةرطرتووة و س��اَلي 1996 ضوارةمي خولي ثاَلةواناني ئاس��يا بووة و ساَل 2000 دووةمي ئةم ثاَلةوانَيتيية بووة. 3 

جاريش جامي سووثةري عَيراقي بردووةتةوة.
يانةكة تا ئَيستا 14 سةرؤكي هةبووة، يةكةميان ئيسماعيل عةبدولرةزاق حةديسي بووة و، دواينيان فةالح حةسةنة.

وةرزش��َيكي دةستةجةمعيية لة نَيوان دوو تيث هةر يةكةيان ثَينج ياريزاني هةية، ملمالنة 
دةكةن بؤ تؤماركردني زؤرترين خاَل بةوةي تؤثةكة بخةنة ناو سةبةتةيةك كة 10 ثَي 

)3 مةتر( بةرزة.
ل��ةم ياريي��ةدا، ياريضي لة كات��ي بةرةوثَيش ضوون��دا تؤثةكة بة زةي��دا دةدا يان بؤ 

هاوِرَيكاني دةهاوَي و بةرةو طؤَلةكة دةضن.
يةكةمين ياريطةي تؤثي سةبةتة ياريطةي كؤليجي سثرينطفيلدة كة لة كؤتاكاني 1891دا 

بؤ ئةم ياريية تةرخان كرا. يةكةمين ياريي فةرميي سةبةتة لة 20 كانووني دووةمي 1892 
كراوة. سةرةتا بؤ ياريكرد هةمان ئةو تؤثة بةكار هات كة لة ياريي تؤثي ثَيي ئةمةريكي بةكار 

دةهات و لة كؤتاكاني 1950كاندا ئةم تؤثةي ئَيستا داهَينرا.
لة ساَلي 1932 يةكَيتيي نَيودةوَلةتيي تؤثي سةبةتة دامةزرا. كة هةشت وآلت تيايدا ئةندام بوون: ئةرجةنتين، 

ضيكؤسلؤظاكيا، يؤنان، ئيتاليا، التظيا، ثؤرتوطال، ِرؤمانيا و سويسرا.
يارييةكة لة ئؤلؤمثيادي 1936 لة بةرلين بؤ يةكةم جار بةش��داري ئؤلؤمثياد كرا لةس��ةر ئاس��تي ثياوان. لة 

ساَلي 1950 يةكةمين ثاَلةوانَيتيي دنياييي تؤثي سةبةتة لة ئةرجةنتين بةِرَيوة ضوو.
ياريي تؤثي سةبةتة بة ضوار طَيم )ضارةك( دةكرَي، ماوةي هةر يةكَيكيان 10 خولةكة.

ِرووبةري ياريطةي نَيودةوَلةتيي تؤثي س��ةبةتة 28 بة 15 مةترة و، لة يارييةكاني خولي ئةمةريكا 29 بة 15 
مةترة.

ياريزانةكان بريتين لة: هَيرش��بةري ثش��تةوة، بةرطريكاري تؤثهاوَيذ، هَيرش��بةرَيكي ورديلة، هَيرشبةرَيكي 
بةهَيز، لةطةَل ياريكةرَيكي ناوةِراست.

وةرزين سةعيد – هةولَير
وةرزش

15
ميرنشيني عةرةبيي يةكطرتوو جوطرافي��اي   

والَتان

22

يانةي زةورا
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ِريثؤرتاج: شارا ئاراس

 ) ِريَذنة يوسف ِرؤستةم ( لة ناوةنديي خانزادي كضان، كؤي نمرةكاني 768 
و تَيكِرا 96%ي بةدةست هَيناوة. دووةم دووبارةي سةر ئاستي كةركووكة. 

لة تاقيكردنةوةكاني نيوةي ساَلدا يةكةمي سةر قوتابخانةكةي بووة.
ِرَيذنة دةَلَي: بةرنامةم بؤ خوَيندني ِرؤذانةم دانابوو. ِرؤذانة لة 4 س��ةعات 
كةمتر نةمدةخوَيند، ثَيش هةموو ش��تَي بابةتي تاقيكردنةوةكةم دةخوَيند، 
ئينجا ئةو بابةتانةي بؤ ئةزبةركردن بوون، ثاشان دةهاتمة سةر شيكار و 

نووسينةوةي ئةركةكاني ماَلةوة.
ئةم هاوِرَييةمان حةزي لة بابةتي زيندةوةرزانيية و لة ئامادةيي دةضَيتة بةشي زانستي، 

ضونكة حةزي لة ئةزبةركردن نيية، هيوادارة ببَي بة ثزيشك.

 ) دياري ئازاد نووري ( لة دواناوةنديي هةوراماني كضان، كؤي نمرةكاني 768و 
تَيكِرا 96%ي بةدةس��ت هَيناوة. دووةم دووبارةي سةر ئاستي كةركووكة. لة 

تاقيكردنةوةكاني نيوةي ساَلدا يةكةمي ثؤلةكةي بووة.
دياري طوتي: لة كاتي دةوامدا، ِرؤذانة دواي خؤطِؤِرين و نانخوارد 2 سةعات 
ثش��ووم بةخؤم دةدا، ئينجا دةس��تم بة خوَيندنَيكي بةردةوام دةركرد، كة لة 
خوَيندن دةبوومةوة دةهاتمة س��ةر نووس��ينةوةي ئةركي ماَلةوة و ش��يكار 

كردني ثرسيارةكان. تَيكِرا ِرؤذانة 4-5 سةعات دةمخوَيند.
 ئةم هاوِرَييةمان بة هيواي كؤلَيجي دةرمانس��ازي ي��ان ئةندازياري دةضَيتة 

بةشي زانستي.
»حاجيلة« هيواي سةركةوتن بؤ ئةم هاوِرَييانة و سةرجةم هاوِرَيياني دةخوازَي 

و هيوادارة نموونةي ئةم يةكةمانة زؤر بَي و ببنة ثَيشةنطي هاوِرَيياني ترمان.

جةب��ار عةبدوَل��آل س��اَلح بةِرَيوةبةري 
يةكَيك  ك��وِران  كوردس��تاني  ئامادةيي 
بوو لةو بةِرَيوةبةرانةي كة بةش��داريي 
ئاهةنطةك��ةدا كردبوو، س��ةبارةت  ل��ة 
ب��ة هؤكارةكان��ي ئاس��ت بةرزيي ئةم 
قوتابييان��ة طوت��ي: ه��ؤكاري ثلة يةكي 
ئةم ئةنجامة دَلخؤش��كةرانة قوتابييةكة 
خؤيةتي، و طوَيِرايةَل��ي دايك و باوك و 
مامؤستاكاني دةبَي و كتَيبةكاني دةكاتة 
باش��ترين هاوِرَي. بة ثلة دووش خَيزان 
و مامؤس��تا و ئيدارةي قوتابخانةكان و 
ئةو كةس��انةدَين كة ثاَلثشتي ثرؤسةي 

ثةروةردة و فَيركردنةوةن.
هةروةها طوتي: س��ةربةرزم بةوةي كة 
ئامادةيييةكةم يةكةمي سةر  قوتابييةكي 
ئاس��تي كةركووكة لة بةشي زانستي و 
ناوي كوردستاني لةنَيوان قوتابخانةكاني 

تري كةركووكدا بةرزكردةوة.      

بةِرَيوةبةرايةتيي خوَيندني كورديي 
كةركووك لة ئاهةنطَيكي خنجيالنةي هؤَلي نةورؤزدا، قوتابيية 

يةكةمةكاني هةرسَي قؤناخي سةرةتايي و ناوةندي و ئامادةييي قوتابخانة كوردييةكاني خةآلت كرد و 
سوثاسنامةي ثَيشكَيش ئةو قوتابخانانة كرد كة ِرَيذةي دةرضوونيان 100% بووة.

»حاجيلة« بةشداريي لةو ئاهةنطةدا كرد و ئةم ِريثؤرتاجةي بؤ ئَيوةي بةِرَيز ئامادة كرد، بة هيواي 
ئةوةي لة ساَلي داهاتوودا ضاويان لَي بكةن و هةوَلي زياتر بدةن، تا ئَيوةش ئةو خةآلتانةتان 

بةركةوَي و دَلي دايك و باوك  مامؤستاكانيشتان شاد بكةن.

كةركووكِرووبةِروو لةطةَل قوتابيية يةكةمةكاني 

داهيَنةرةكان 

ئ��ازاد  )ش��يَنَي   
عةبدولِرةحمان( 
دواناوةنديي  ل��ة 
ن��ي  ما ا ر و هة
ك��ؤي  كض��ان، 
و   781 نمرةكاني 
تَيك��ِرا 97,62%ي 

يةكةم��ي س��ةر  هَين��اوة و  بةدةس��ت 
ئاس��تي كةركووكة لةخوَيندني كورديدا. 
ساَليش��دا  نيوةي  تاقيكردنةوةكاني  ل��ة 
يةكةم��ي قوتابخانةك��ةي بووة. ش��َينَي 
دةيطوت: ل��ة ِرؤذاني ئاس��اييدا ِرؤذانة 
5-6 سةعات دةمخوَيند، بةآلم لة ِرؤذاني 
تاقيكردنةوةكاندا زيات��ر و هةندَي ِرؤذ 

دةطةيشتة 7 سةعات.
هاويندا هاوكاريي  لة ثش��ووي  ش��َينَي 
هاوِرَيكان��ي دةك��رد و بةب��َي بةرانبةر 
وانةي تايبةتي لة بي��ركاري و عةرةبيي 

ثَيدةطوتنةوة.
حةزي لة بةش��ي زانس��تيية، لة بيكاري 
100%ي هَيناوة، هيوادارة ببَي بة ثزيشك.

-  ِروتَلطن خةلَكي ئةلَمانيا تيشكي ئَيسكي داهيَنا.

-  ِريتي خةلَكي ئةمةريكا ترازووي داهيَنا

-  لردو ترود خةلَكي ئينطلتةرة ئةتؤمي داهيَنا.

-  )سونيتؤن(ي ئينطليزي تانكي داهيَنا.

-  )كؤتةنبَيرط(ي ئةلَماني ئامَيري ضاثي داهيَنا.

-  طاليلؤي ئيتالي طةرمثَيوي داهيَنا

-  ماركؤني ئيتالَيايي تةلةطرافي داهيَنا.
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ِرؤذَيكيان شَيرَيك و كةروَيشكَيك دةبن، شَيرةكة 
زؤر حةزي دةكرد كةروَيشكةكة بخوات، ِرؤذَيك 
هاوِرَيكاني كةروَيش��كةكة ثَييان طوت: ش��َيرَيك 
دةيةوَيت بتخوات. كةروَيش��كةكة هةموو ِرؤذَيك 
بيري دةك��ردةوة ضي ب��كات، تاوةك��و ِرؤذَيك 
ثيالنَيك��ي بؤ دؤزييةوة ب��ة هاوِرَيكاني طوت: من 
دةتوانم ئةو شَيرة لةناو بةرم، كةروَيشكة ورياكة 
ِرؤيشت بؤ الي شَيرةكة و ثَيي طوت: من ئةوةتام 
وةرة بزانة دةتواني بمطري. ش��َيرةكةش تووِرة 
بوو و دواي كةوت، كةروَيش��كةكة طةيش��تة الي 
دارَيك و بازي دا ش��َيرةكةش نةيتواني بوةستَي 
خؤي كَيش��ا بة دارةكةيا و مرد، ئيتر لةو ِرؤذةوة 

كةروَيشكةكة بة خؤشي ذياني بردة سةر.

شَير و كةرويَشك                    

هيوا عؤف-كةركووك

ماسي
ئاكار بةختيار 

شةشةمي بنةِرةتي-هةولَير

ئةي ماسيي ئازا و ضاالك
ثةروةردةي ناو ئاوي ثاك

دنياي تؤ ِرةنطاوِرةنطة
طةرضي مات و بَي دةنطة

ئازاديت ثِر بةهاية
ذيانت لةناو ئاوداية

ئَيمةي مناَليش وةك تؤ
بؤ سروشت هاتووينة طؤ

ضاوي لَي ناتروكَينين
طوَلي هيوا ئةِروَينين

قةلَةمة ناسكةكان 

ثشة ثشة جوانةكةم
ميوانى ناو دَلةكةم

خؤشةويستى ناو ماَلم
بة تؤوة جوانة ماَلم

دةوةرة دةى بم الوَينة
نةختَيكيش بؤم بمياوَينة

من ئازارى تؤ نادةم
قةت لةخؤم دوورت ناكةم

ثشيلة
ئيمان ستار/كةركووك

دوو هاوِريَي بضكؤلة             
سارا فةرةيدون – ثؤلي شةش-

تةمةن 12 ساَل

رؤذَيكي��ان دوو هاوِرَي��ي قنجيالن��ة دةبن 
يةكَيكي��ان ناوي ِرؤذ و ئ��ةوي تريان ناوي 
ئةلةن��دة ئ��ةم دوو هاوِرَيي��ة زؤربةي كات 
ثَيكةوة ياري دةكةن و نان دةخؤن و ثَيكةوة 
دةضن بؤ باخضة. رؤذَيكيان ئةلةند لة ماَلةوة 
دةس��تي دةكةوَيت��ة ناو مةرطةوة دةس��تي 
دةس��ووتَي و دةيب��ةن بؤ ثزيش��ك، رؤذي 
هاوِرَيي دةيبيس��تَي بةم كارة دَلطران دةبَيت 
و لةطةَل دايك و باوكي دةضن بؤ س��ةرداني، 
ئةلةن��د زؤري ث��َي خؤش دةبَي��ت و ِرؤذي 
هاوِرَي��ي ثَي��ي دةَلَيت ئةلةند طي��ان جارَيكي 
تر كة نانت خوارد ضاوةِرَي كة هةتا س��ارد 

دةبَيتةوة ئينجا بيخؤ. 

ِريَكان و مةلةواني          

ئاوةكةدا دةخنكَيت، بةآلم ِرَيكان هةر بة قس��ةي ن��ةكات، لةب��ةر ئ��ةوةي تةمةن��ي بضووكة و لة باوكي ِرَيكان ئامؤذطاريي دةكةن كةوا مةلةواني طوندَيك��ي زؤر خؤش ب��وو، هةرضةندة دايك و كوِرَي��ك هةب��وو ناوي ِرَي��كان ب��وو، ماَليان لة 
ضيتر كاري وا دووبارة نةكاتةوة.طَيِرايةوة. ِرَيكان زؤر ش��ةرمةزار بوو، بةَلَيني دا بوويت؟ كاب��را ِرووداوةكةي ب��ؤ دايكي ِرَيكان ماَل دايك��ي ِرَيكان ل��ة ِرَيكاني ثرس��ي لة كوَي  كاتَيك ِرَيكان لةطةَل كابراي مةلةواني طةيش��تة ِرَيكاندا بةرةو ماَل ِرؤيشتن.ن��او ئاوةك��ةوة و ِرزطاري كرد، ثاش��ان لةطةَل بينيي كة ِرَيكان ه��اوار دةكات خَيرا خؤي كردة ك��ةون، لةو كاتةدا مةلةوانَي��ك لةوَيدا تَيدةثةِرَي بخنكَي��ت هاواري دةك��رد فري��ام كةون...فريام بؤ ن��او ئاوةك��ة مةلةواني ب��كات، خةريك بوو  ِرؤذَيك بةبَي ئاطةداركردنةوةي ئةوان ِرؤيشت دايك و باوكي نةدةكرد.

سنوور جبرائيل     12 ساَل
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- ئةرجةنتين بةواتة شاري زيو.

- مانط نزيكترين ئةستَيرةية لة زةوييةوة.

- نيل درَيذترين ِرووبارة لة جيهاندا.

- ضين زؤرترين بةرهةمي ضاي بةرهةم دَينَيت.

- وشةي عَيراق واتة رؤخي ئاو.

- ِرؤذهةآلتي كوردستان ضوار ثارَيزطاية.

ِرةش، نوَي، طَل، ضاوان، ئالَتوون

- ......... مةيل بِرة.

- طوترةي......... ئاوي ساردة.

- ماَلي سثي بؤ ِرؤذي...........

- هةزار بمري لة باوان كلي نابِرَي لة........

- هةموو زةردَيك......... نيية.

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة
ان

رين
بة

ي 
ند

ثة
ي؟

زان
دة

يا 
ئا

- ئةطرمَينَي وةكو هةور، فِرَي دةدا سثي ضةور.     

- بة دوانزة برا سَي دَليان هةية                     

- بةكاري بَينيت دةطري                              

- بايي ثولَيكة ثِر بة ذوورَيكة                         

- بشمريت لَيت نابَيتةوة                             

 مةشكة
 كاتذمَير

مؤم

ضرا

 ناو
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سيروان مستةفا – هةولَير

ضؤن ضارةسةري كةسي
 طةرمابردة دةكةي

نيش��انةكاني  بزان��ي  ثَيويس��تة  س��ةرةتا 
طةرمابردةيي ضين، ثل��ةي طةرميي لةش بة 
ِرادةيةكي زؤر بةرز دةبَيتةوة و ثَيست طةرم 
و وش��ك دةبَي و، لَيداني دَل زؤر خَيرا دةبَي 
و، ج��اري وا هةية ئةو كةس��ةي هةتاو زؤر 

لَيي دةدا بَيهؤش دةبَي.
ضارةسةر: يةكسةر  ثَيوةندي بةئةمبوآلنسةوة 
بكة و، جلوبةرطي ئةو كةس��ة كةم بكةوة و، 
لةسةر ثش��ت درَيذي بكة و، ثارضة ثةِرؤي 
تةِر بخة سةر ناوضاوان و قؤَل و ثَيي تا ئةو 
كاتةي ثلةي طةرميي لةش��ي دادةبةزَي و، تا 

دةكرَي شلةي دةرخوارد بدة.

لة زةهرة س��ثييةكان بةدوور بة: خوَي و شةكر و ئاردي س��ثي بة زةهرة سثييةكان ناسراون و ثَيويستة تا دةكرَي 

خوَي كةم بخؤيت و لة جياتي شةكر هةنطوين و شيرينيي سروشتي بةكار بَينة و ئاردي بؤر بؤ نان بةكار بَينة.

س��ةوزي باش بجوو ثَيش قووتداني: زؤر جاويني خواردن ِرَيذةي مادةي دذة ش��َيرثةنجة لة س��ةوزيدا زياد دةكا 

بةتايبةت لة برؤكؤلي و كةلةم و قةرنابيت.

ثياس��ةكردن: ِرؤذانة نيو سةعات يان سةعاتَي ثياسةكردن ِرَيذةي تووشبون بة شَيرثةنجة كةم دةكاتةوة و ساآلنة 

3 كيلؤ كَيش كةم دةكاتةوة و لةش ِرَيك دةكا.

لة كاتي كاركردندا ثةلة مةكة: هةَلةشةيي و ثةلةكردن لة كاري ِرؤذانةدا ِرةنطة تووشي بةرزبوونةوةي ثاَلةثةستؤي 

خوَينت بكا بؤية لَييان دوور بكةرةوة.

خواردني سةوزي و ميوة: ئةطةر بتواني ِرؤذانة سَي جار سةوزي و ميوة بخؤ ضةنكة بةم كارة ئةطةري تووشبوون 

بة وةستاني دَل بة ِرَيذةي 70% كةم دةكةيتةوة.

ضةند ئامؤذطارييةك بؤ
 ثاراستني تةندروستي

زانيار شةفيق – دووزخورماتوو



نةجات عةبدوَلال - كةركووك

3031

محةمةد ِرةفيق

ئةم وشانة ِرَيكبخة ميوةيةكي خؤشت بؤ دةردةضَي

وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة

- ثَيس��ت لة ض شوَينَيكي جةستةدا هةستةوةريي 
زؤرة.

ِروومةت، لَيو، كةثوو
ش��وَينَيكي  ض  كةوتووةت��ة  ش��يرين  ضي��اي   -

كوردستانةوة.
باكوري كوردس��تان، باش��ووري كوردس��تان، 

خؤرئاواي كوردستان
- دووةمين وآلت لة ِرووبةردا ض وآلتَيكة.

ِرووسيا، كةنةدا، هندستان
- شاري ِرةش لة كوَيية

ئَيران، سةنطافوورة، فليثين
- درَيذيي ِريخؤَلة باريكة لة مرؤظدا ضةند مةترة.

شةش، حةوت، هةشت

ئومَيد شوان – سةرضنار

كام لةم وش�انة لةط�ةَل وش�ةكاني تري هةم�ان ِريزدا  

ناطونجَي و بؤضي؟

- ضةقةَل، كةمتيار، طورط، مةيموون، سةط

- سوَيسكة، كةو، ِريشؤَلة، ثةرةسَيلكة، ضؤلةكة

- كةَلةباب، مريشك، عةلةشيش، حاجي لةقلةق، سؤنة

- طةدة، طورضيلة، سثَل، ددان، لووت

- مؤز، ثرتةقاَل، هةنار، سَيو، هةرمَي

- ليبيا، سووريا، عَيراق، ئَيران، سعوودية

فِرندةيةكة و تؤ و طوَل و خونضة و ميوة ثاشماوة دةخوات، 

بةكؤمةَل دةذين، درَيذيي 12 بؤ 18 سانتيمةترة و كَيشي 

20 ب�ؤ 40 ط�رام دةبَيت، س�َي ت�ا حةوت هَيلك�ة دةكات. 

كات�ي هةَلهَيناني لة نيوةي بةهارةوة دةس�ت ثَيدةكات 

ب�ؤ كؤتايي هاوين ماوةي هةَلهاتن�ي 11 بؤ 14 ِرؤذة جريوة 

جريو دةكات.

ض ......... و........ د......... ثَي دةَلَين.

شيالن بةكر - ِرةحيماوة

مازن قادر – كفري

سةرخَيَل ضيمةني

ضاوتيذي

بيربكةوة

قؤناخ بة قؤناخ 
ويَنة بكَيشة

ِريَكخستن

وشةي نةطونجاو 

نةجات شواني - كةركووك

بمِرةنطيَنة

سةربةست سةليم – خورماتو

ِرامان

ل��ةم  نادي��ار  ذم��ارةي 
شيَوةيةي خوارةوة ضةندة 

ج�وان ل�ةم وَينةي�ة وردب�ةرةوة و بزانة 
وَين�ةي كةلل�ة س�ةري مرؤظَيك�ة، ياخود 
وَينةي وَينةكَيش�َيكة و وَينةيةك لةس�ةر 
ديوارةكة دةكَيش�َي، يان بؤياخضييةكة و 

ديوارةكة بةبؤيةي ِرةش بؤياخ دةكات.



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 : مَيش.

ِريَكخستن : ليبيا .

ِرامان : 6

من ضيم : ماست

شرؤظة :طويَضكة .

طةياندن : جان دارك
شقارتة :تةلََيك لة 9 دةخةينة سةر 5 ةكة .

وشةي بزر : كاوة

ل3

ل30

ل31

بةرسظي لةز

ثيرؤزة

شيكاري

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو

3233

سةرضَل عةلي-سةنطةسةر

تانيا وةلي - ضةمضةماَل

ئةم وشانة ِرَيكبخة ميوةيةكي خؤشت بؤ دةردةضَي

نةجات عةبدوَلال  - كةركووك

- بَيجط��ة لة س��نة و كرماش��ان دوو ش��اري تري 
ِرؤذهةآلتي كوردستان بنووسة

..................-2 .................-1
- بَيجط��ة ل��ة ِرؤذنام��ةي خةب��ات و هةولَير دوو 
ِرؤذنام��ةي تر بنووس��ة كة لة هةولَي��ري ثايتةخت 

دةردةضن
.....................-2       ...................-1

- بَيجطة لة س��ةرضنار و ئةحمةد ئ��اوا دوو هاوينة 
هةواري تر بنووس��ة كة سةر بة ثارَيزطاي سلَيماني 

بن 1-................   2-..................
- بَيجطة لة نَيضيرظان بارزاني و د.بةرهةم ساَلح دوو 
سةرؤك وةزيراني تر بنووسة لة هةرَيمي كوردستان 

حوكمِرانييان كردبَيت 1..................... 2-................
- بَيجطة لة عةبدولِرةحمان عارف و ئةحمةد حةسةن 
بةك��ر دوو حوكمِران��ي ت��ري عَيراق بنووس��ة كة 

)ستةمكار بووبَيتن( 1-................... 2-....................

مَيروولةكةي ذمارة ) 13 (ي 
حاجيلة ، قوتابييةكي شاري 
لةبةر   ، هةولَير دؤزيي��ةوة 
نادر  ) ش��ازير  ك��ة  ئةوةي 
ئاغ��ا ( تةنها يةك ِركةبةري 
هةبوو ك��ة ئةويش براكةي 
بوو ، لة ئةنجامي تيروثشك 
ه��ةر ب��ؤ خؤي ماي��ةوة و 
ثيرؤزبايي و دةستخؤش��ي 

لَي دةكةين .

باَلندةيةكي تيذ ِرةوة دواي شيكاركردني ئةم فؤرمة

الت ئاشكرا دةبَيت . 

ل32

ل33

ل34

ل36

شرؤظة
ذوان ئةنوةر – ئةَلآليي

خوشكمة لةدايكمة،
 ئامؤزامة، ذن برامة

بمطةيةنة



دووبارة

دلَير - ضةمضةماَل

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

ِريزةكان بكاتة 21

بةيةك  ئ��ةم هَيآلن��ة 
ن��اوي   بطةيةن��ة 
طيانداريَكت ال ئاشكرا 
ح��ةوت  دةبيَ��ت 

مانطان دةنوَي..

هيوا حةسةن – ئازادي

                 ثةري ساالر – داقووق

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

بكاتة   شانزة   .

ياريي شقارتة 

طةياندن

ِرؤذ دلَير - ئازادي

3435

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

ضةند جار ئةم فؤرمانة 

دووبارة بوونةتةوة .

- ياريزاناني تؤثي بالة لة شةش كةس 
ثَيكدَيت.

- ئيتاليا شةش جار طةيشتووةتة ياريي 
كؤتايي مؤنديال.

- وآلتي مةكسيك بؤ يةكةمين جار ياريي 
بالةي داهَينا.

- ذمارةي دادوةراني تؤثي باسكة سَين.
- يةكةمين ثَيشبِركَيي ماتؤِر لة ئينطلتةرا 

ساز كرا.
- مةليك لة شةترةنجدا بة هةموو اليةكدا 

يةك خانة دةبزوَي.
- بةرازيل مؤنديالي 1994ي بردةوة.

- درَيذيي مَيزي بليارد سَي مةترة.
- ماوةي ياريي تايكواندؤ نؤ خولةكة.

- ذمارةي ياريزاناني تؤثي باسكة حةوت 
كةسن.

نيشانةي هةلَة )  ( يان ِراست )  ( لةم ِرستانةي خوارةوة بدة          
شةم شاكر – عةربةت

سيَبةري ئةم سةرطةِرة ونبووة 

، دةتوانيت بيدؤزيتةوة ؟

سيَبةر

دياريي - كةركووك

ي
مان

سلَي
 -

ار 
ةب

 ج
شة

رو
ث



1- نةورؤز

2- جؤزةردان

3- ثووشثةِر

4- خةرمانان

5- طةالوَيذ

6- ِرةزبةر

7- طةآلِرَيزان

8- سةرماوةز

9- بةفرانبار

10- ِرَيبةندان

11- ِرةشةمَي

ترَي عةباس – سةنطاو

ثاش ئةوةي نَيوي ئةم كضانةي الي خوارةوة كوَير دةكةيتةوة        

)ضن�ار، ضنور، ضؤمان، دَلنيا، داس�تان، ظانيار( ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة لة ش�ةش ثيتان 

ثَيكهاتووة بة ماناي ميهرةبان دَيت.

كويَركردنةوة

هونةري دةست

شاتوو خةسرةو

شةماَل شوكور - كةركووك

36

كؤ شلَير فةتاح – ضوارقورنة
دؤ

سؤ

زياد  زانيارييةكانت 
بكة                   

طوتةي نَيوداران

دوا دةليظة 10/25خةاَلت

وشةي ثِراوكة يا ماِركة بةضي دةلََين

- ِراستي ثتةوة ضون ئةَلماس و ناسكة وةك طوَل                                                    غاندي
- ِرووبار هةميشة سةرضاوةكةي ثاكترة                                                               باسكال
- ئَيمة كة لة ذيان نةطةين ضؤن لة مردن دةطةين                                                    ِرؤآلن

- ئافرةت الي من ئاوَيتةيةكة لة ديمةن و ِرةنط                                                      بيكاسؤ
- لة دواي خؤشةويستييةوة هيض نيية تةنيا ئازار نةبَي                                         بةرنادشؤ

- بَيبةشي شاعير و مةحموود زامدار بران.
- نال��ي ناوي خدرة و لة طوندي خاكوخؤَل لةدايك 

بووة.
- طؤظاري ِرؤذ لة ستؤكهؤَلم دةرضووة.

- مراوي بة 36 ِرؤذ هَيلكة هةَلدَينَي.
- خةيار يةكةم جار لة هيندستانةوة بآلو بووةوة.

- قةوزةكان ِرووةكي يةك خانةيين.
- مَيينةي فيل ماوةي سكةكةي 645 ِرؤذة.

- بةتةمةنترين درةخت سنةوبةرة.

؟

هيوا عةلي –ضةمضةماَل

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.

37

داستان - كةركووك

ئ�ةوةي  ث�اش 

مانط�ة  ن�اوي 

ن  كا يي�ة د ر كو

ِرةش دةكةيت�ةوة ، نَيوي مانطيكت بؤ 

دةمَينَيتةوة كة لة ثَينج ثيتان ثَيكهاتووة 

     .

وشةي بزر
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سامان تاهير – بةكرةجؤ

نةجات عةبدوَلال - كةركووك

 دلَير كةركووكي - كةركووك

ئامادةكردني: ئارا ئاري      

شَيركؤ و ئةذين و هاوِرَي س��َي قوتابيي ثؤلَيكن. ئةطةر 

ماَلي ش��َيركؤ 400مةتر لة ماَلي ئةذين��ةوة دوور بَيت و 

ماَلي ئةذينيش 300مةتر ل��ة ماَلي هاوِرَيوة دوور بَيت و 

هةَلكةوتةي ماَلةكانيان لةس��ةر ش��َيوةي سَيطؤشةيةكي 

هاوِرَي ضةندة؟طؤشة وةستاودا بَيت، ئايا دووريي نَيوان ماَلي شَيركؤ و 

ضةند منداَلَيك بة يةك ِريز بة دواي يةكتردا دةِرؤن، يةكَيك لةو منداآلنة 

منداَلةكان��ي ثَيش خؤي دةذمَي��رَي و بؤي دةردةك��ةوَي ضوار منداَلي 

لة ثَيش��ن. كة ئاوِر دةداتة دواوة و منداَلةكان��ي دواي خؤي دةذمَيرَي، 

منداَلةكان لة ِريزةكةدا ضةندة.بؤي دةردةكةوَي ضوار منداَليش لة دوايةوة هةن، ئايا ذمارةي طش��ت 

  ستووني
1� لة قوتابخانة فَيري شتمان دةكات)ث(.

2� ذمارةيةكة � بةَلَي بة ئينطليزي.
3� ئافرةت � )شار(�ي ناو قةد بِراو )ث( � بةشَيكي 

لةشي مرؤظة. 
4 � ثيتَيكة � ناوَيكي كوِرانةية)ث( � وةكوو يةكة.

5� ِرميا � خودا بة عةرةبي.
6� رةنطي رةش بة هةورامي.
7� ثَيضةوانةي ناشيرين )ث(.

8� هاوِرَي)ث(.
9� ثيتَيكة + وةكوو يةكة.

10� زؤرتر.
ئاسؤيي

1� ئةوةي لةس��ةر شاش��ةي تةلةظزيؤن هةواَل دةخوَينَيتةوة. 2� لة قوتابخانة دةي خوَينين)ث(. 3� نيوةي كاوة 
)ث( � تؤ بة ئينطليزي. 4� )خؤر(�ي ناوقةد بِراو )ث(. 5� ناوي رووبارَيكي كوردستانة � ساَلي ِرابردوو)ث(.

6� ثَيضةوانةي رؤذ)ث( � نيوةي نةوت. 7� كانزايةكة � خواردنَيكة لة طةنم دروست دةكرَيت.
8� شارَيكي كوردستاني رؤذهةاَلتة. 9� يارييةكي مندااَلنةي كضانةية.

تيَبيني : حةوتي سةروذَيري وشةكان لة نووسيندا طرفت نيية. � )ث( ثَيضةوانة. � )ت( تَيكةاَلو.

بيركاري
وشةي يةكتربِر   - 3 -

ويَنةكة تةواو بكة

ويَنةي لةتكراو

ماتماتيك
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ج��وان بة كةتير كاغ��ةز و جلطرةكة 
بنووسَينة بةيةكةوة

هةنطاوي كار
كاغ��ةزةكان لةس��ةر ي��ةك دابنَي و 

بيخةرة نَيو جلطرةكة

جلطرة

ضيت ثَيويستة ؟

كاغةزي ترَيس 
كةتيرة

ي  لة و ثو ثة
ِرةنطاوِرةنط

خوري ضنين

لةرين شةماَل - سلَيمانيدةست ِرةنطيني

ذير ئةورةحمان – ضةمضةماَل


