
هةموو طيانم بة نةرمة ثةِرَيكي فشـي زةرد 

داثؤشـراوة، لـة دوورةوة وا دةزاني تؤثَيكي 

بضووكم غلؤر دةبمةوة.

دةندووكَيكـي تيذيشـم هةية بـؤ خواردني 

دانةوَيَلة بةكاري دَينم.

دةزانن من بَيضووي كَيم؟

من جووجةَلةي مريشكم و، ئةو نينؤكانةي بة 

ثةنجةي ثَيمانةوةية بؤ هةَلكةندني ئةرز بؤ 

دؤزينةوةي كرم و مَيروو بةكاريان دَينين.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

حاجي قادري كؤيي

بؤ تةمةني ٩  تا  ١٤  ساَل

طولَـي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك

٢٠١١ تشريني دووةم

١٧



هؤنراوة

٢٣

مام بؤق نةخؤش كةوتبوو

خؤى لَي درَيذ كردبوو

كيسةَلَيك خؤى ثَيطةيان

طوتى ضية هاوِرَى طيان؟!

ديارة كة وا  نةخؤشى

قيِرةت ناية   و بَى هؤشى

بؤقةى خستة سةر ثشتى

بة ثةلة نةك بة سستى

هَيندةى بَلَيى يةك و دوو

بؤ ماَلى مام قرذانط ضوو

ئةويش خَيرا دةست و برد

بة يةك دةرزى ضارةي كرد

ثَيمةكةنن  منداَالن

ئةوانيش وةك ئَيمة وان

كاتَيك نةخؤش دةكةون

بؤ الى ثزيشك دةضن

ذالَة
زةينةب حةسةن – تةقتةق

دارضين 
سةميرة عةلي - خورماتوو

ئةحمةد سةعيد – كؤية

طوَلي سؤسن ِرووةكَيكة بة ثياز زياد دةكا و تةمةني درَيذة، طوَلةكاني وةك 
ثةلكةزَيِرينة ِرةنطاوِرةنطن، مؤر و سثين، بؤنَيكي هَيمني هةية. ئةم طوَلة دواي 

لَيكردنةوة ماوةيةكي زؤر دةمَينَيتةوة بؤية دةشَي بخرَيتة ناو ضةثكة طوَل و بة 
دياري ثَيشكةش بكرَي.

سؤســن حةزي لة بةرهةتاوة و لة تةنكة ســَيبةريش دةِروَي. دوو هةفتة جارَيك 
ثَيويستي بة ثةيينة و، تةنيا لة سةرةتاي ضاندني ثَيويستي بة ئاوداني زؤر هةية.

عةلي حةمةِرةشيد بةرزنجي - سلَيماني

طولَزاري حاجيلة 

ئــةو دارضينــةي كة 
وةك بةهــارات بةكار دَي، بريتيية 

لة توَيكَلي دارَيكي هةردةم ســةوزي ناوضة طةرميييةكان، 
بةرزييةكةي لة نَيوان ١٠ تا ٤٠ مةتر دةبَي.

نيشتماني دارضين وآلتي سريالنكاية و لة ناوضةكاني تري 
باشــووري خؤرهةآلتي ئاسيا و لة باشووري ئةمةريكا و 
هيندســتاني خؤرئــاوا دةِروَي. طوَلَيكي زةردي هةية و 

بةرةكةي بضكؤالنةية و شَيوةي لة مَيخةك دةكا.
دارضين بؤ ضةندان مةبةســتي ثزيشــكي بةكار 
دَي. بــؤ نموونــة: ِرَيطرتــن لة ِرشــانةوة و 
كةمكردنــةوةي ئازاري ماســوولكةكان 

و كةمكردنةوةي ِرَيذةي شــةكر لة 
خوَيندا.

نؤ ثيتة ناوي طياندارة
سثي وةك بةرخ ِرةشة وةك كارة

لةناو ماَل و بةرهةيوانة
دروستي دةكا هَيالنة
مةلَيكة دَي لة بةهارة

ثايز كؤض دةكا دووبارة
ثيتي ثَينج و شةشي وردي

ذمارةيةكة بةكوردي
ثيتي هةشت و نؤ لةطةَل سَي

يةكَيكة كة هيض نةيبيستَي
ثيتي سَي و شةش بنووسة تؤ

بةسةر ئةو جَييةدا بِرؤ
ناوي مةتةَلمان كام مةلة

دة هةَليبَينة بةثةلة

عوسمان دةروَيش شكور-كةركووك

مةتةَل



bite بايت

طاز، طازطرتن لة شــتَيك ماناي ئةوةية كة بة ددانةكانت 

هةوَل بدةي ئةو شتة ببِري.

blade بلَييد

بةو بةشــةي ضةقؤ يان شمشَير دةطوترَي كة ثان و تيذة و بؤ 

بِرين بةكار دَي.

blame بلةيم

طلةيي، ئةطةر وا بزاني كةسَيك كارَيكي خراثي كردووة، 

ئةوة طلةييي لَي دةكةي لةسةر ئةو كارة خراثة.

blanket بالنكت

بةتاني، ئةو ثارضة ئةســتوورةية كة بةسةر ثَيخةفدا دةدرَي و 

بؤ خؤطةرمكردنةوة خؤماني ثَي دادةثؤشين.

blind بآليند

- بةواتةي كوَير دَي كة ئةو كةسةي نابينَي و لة هةستي بينين 

بَيبةشة.

- بةو ثؤشاكةش دةطوترَي كة بةسةر ثةنجةرةدا دةدرَي بؤ 

ئةوةي دابثؤشرَي (ثةردة نيية).

block بلؤك

- بلــؤك بــة ثارضةيةكي ئةســتوور و ِرةقــي دار يان بةرد 

دةطوترَي، وةك ئةو بلؤكة ضيمةنتؤيانةي بؤ دروستكردني 

ديوار بةكاري دَينين.

- هةروةها بة طيرانيش دةطوترَي، بؤ نموونة كاتَي ِرَيرةوَيك 

دةطيرَي و هيض شتَيك ناتوانَي بة ناويا تَيثةِرَي.

٤

    فةرهةنطي  حاجيلة

بَيالن - كةركووك

ناوي كوِرانةي نوَي 

ئةثؤكرات باوكي ثزيشك ساَلي ٤٦٠ي ثَيش زاين لة دوورطةي 

كوس لةدايك بووة و ٩٥ ساَل ذياوة. و مةزنترين ثزيشكي سةردةمي خؤيةتي، كة 

توانيي كاريطةريي بيرؤكة كؤن و دواكةوتووةكان لةسةر زانستي ثزيشكي البةرَي، 

هةروةها خاوةني بيرؤكةي ئةو سوَيندة ثيشةيييةية كة ثزيشكان لة كاتي بوونيان بة 

ثزيشك دةيخؤن.

ئةم بليمةتة توانيي كؤمةَلَي خةَلك لة خؤي كؤ بكاتةوة و زانستةكاني ثزيشكيي 

فَيربكات، دواي ئةوةي سوَيندي دان و، داواي لَييان كرد ئةوانيش خةَلكي تر فَير بكةن 

و سوَينديان بدةن ئةو زانستة بةباشترين شَيوة بؤ خزمةتي مرؤظ بةكار بهَينن.

ئةثؤكرات لة ساَلي ٣٧٧ي ثَيش زاين دواي دامةزراندني بنةواكاني زانستي ثزيشكي 

مرد و وآلتي يؤنان ساآلنة لة ١٩ي ئةيلوولدا بةبؤنةي ِرؤذي ئةثؤكراتةوة ئاهةنط 

دةطَيِرَي و ١٩ي ئةيلوولي ساَلي ٢٠٠٣يش بة ِرؤذي جيهانيي ئةثؤكرات دانرا.

هيمينطواي لة ٢١ي تةمووزي ١٨٩٩ لة وياليةتي 

ئيلينؤي لة ئةمةريكا لةدايك بووة، نووسةرَيكي ئةمةريكاييية و بة 

طرينطترين ِرؤماننووس و ضيِرؤكنووسي ئةو وآلتة دةذمَيردرَي.

سةرةتا زؤر ِرةشبين بوو، بةآلم دواتر دةستي داية ثةسني هَيزي دةرووني و كارةكاني 

ثَيشاني دةدةن كة ئةم هَيزة تواناي ِرووبةِرووبوونةوةي هَيزة سرووشتييةكاني هةية. 

لة هةردوو شــةِري جيهانيي يةكةم و دووةمدا بةشــدار بووة و ملوانكةي ئازايةتيي 

بةدةست هَيناوة.

باوكي هيمينطواي ثزيشك بووة و زؤر حةزي لة ِراو و شكار بووة و دايكيشي ذنَيكي 

ئاينثةروةر بووة بةآلم زؤر حةزي لة موزيك بووة. سةرةتاي دةركةوتني هيمينطواي  

لة دنياي ئةدةب ساَلي ١٩٢٣ بوو كاتَي كؤمةَلة ضيِرؤكي «سَي ضيِرؤك و دة سروود»ي 

بآلو كردةوة.

لــة كؤتاكاني ذيانيدا، هيمينطواي لة كووبــا دةذيا و ضةند هةفتةيةك دواي ئةوةي ٦٢ 

ساَلي تةمةني تةواو كرد، لة ِرؤذي ٢ي تةمووزي ١٩٦١ فيشةكَيكي بة سةري خؤيةوة 

نــا. بةناوبانطترين كارةكاني بريتين لة: ماَلئاوايي لة ضةك، زةنط بؤ كَي لَيدةدرَي، ثير 

و دةريا، ثياوكوذةكان، ثياوة بَيذنةكان.

زياد ئةحمةد – هةولَير

نَيوداران

٥

حةسيب كةريم – كةركووك

ئَيرنست هيمينطواي 

ئةثؤكرات
شارا ئةحمةد – داقووق

ثؤلو – سكَل

تامان – ضةثةر

دارظان – داربِر

دَلشا – دَلخؤش

دَلشَير – ئازا

راميار – شواني ثةز

ستران – طؤراني

شاباز – بازي سثي

شا – ثادشا

مةلوول – خةمبار

بانكؤك           تايلةند

برؤكسل         بةلجيكا

مانَيلال            فليثين

نايرؤبي         كينيا

نيامي           نَيجيريا

هلسينكي     فنالندة

هاظانا            كووبا

ليما              ثيرؤ

الثاز              ثؤليظيا

طيتؤ             ئيكوادؤر

              شلَير محَيدين – قةآلدزَي

ثايتةختي وآلتان  



ئا: تاتيانا – عةرةفة شةِري ِراوضييان

٧ ٦

هةي تةماحكار، بؤ دةبَي من طشت كةشتيي 
ِراوةكانمت بة هةرزان ثَي بفرؤشم؟

لةبةرئــةوةي تــؤ ضيــي تر 
ناتواني لة هيض شوَينَيك ِراوةماسي 

بكةي!
ر  ؤ ز

باشــة، منيــش دةزانم 
ماسي لة كوَي زؤرة.

لة  لَيرة 
نَيو ئةم ئؤقيانووسةدا...

ضــؤن  ئامَيــرة  ئــةم 
دةكةوَيتة كار؟

ضــؤن  ئامَيــرة  ئــةم 
دةكةوَيتة كار؟

ا  خو بة
داهَينانة  ئــةم  جوانــة، 

نازدارة!

ئَيرة زؤر  وةك دةزانــي 
قووَلة..

ضةند قووَلتر بَي ماسيي 
زؤرترة..

هةوَل دةدةم ئامَيري 
ضِركردنةوةي كانزاكان ثَيشبخةم، 

بةَلكو هاوكارت بَي!

هةي قرضؤك نةدةبوو 
ماسييةكي تازة بكِري؟

دانيشتوواني 
بؤيــان  دوورطــةكان 

 ٣٠ قووآلييــي  تــا  هةيــة 
كيلؤمةتر بــؤ ِراو بِرؤنة 

ناو دةرياوة...

ئــةي ناتواني دوورطةيةكم 
بؤ دروست بكةي؟

هاهاها!

(كةشتيي مام كةريم)

(داناي
 داهيَنةر)

مــن مافي ِراوم لة هةموو دنيا بؤ 
خؤم كِريوة و، بــؤت نيية بضيتة 

هيض دةريا و دةرياضةيةك!

بؤ تؤ كةشتيي ضةتةكان باشة 
و، من كةشتيت ثَي نافرؤشم.

كةواتة دةتةوَي بازاِري ماسي لة دنيا 
بؤ خؤت قؤرخ بكةيــت و بؤ ئةوةش 

كةشتييةكاني منت ثَيويستة.

ها، ئةو ماســيية بؤ دَلنةوايي ببــة ضونكة ئيتر 
ِراوي ماسي ناكةي!

تَيــر ثَيبكةنة، بــةآلم هةرطيــز بير لةوة 
نةكةيتةوة مام كةريم ببةزَيني...

ِرةنطة مام دانا بتوانَي دوورطةيةكي 
ضؤَلي دوور بدؤزَيتةوة

مام كةريم داواي لَيبوردن دةكةم، مانطة دةستكردةكان 
هةموو دنيايان خستووةتة سةر نةخشة.

بةمــة ثارةي تــرت لةكيس 
دةضَي!

هةنــدَي جــار بةهــؤي طِركانــي ذَير 
زةرياوة دوورطةي نوَي ثةيدا دةبن!

تةواو وةك ئةوةي ثَيشــبينيم دةكرد، ئَيرة 
ماسيي زؤرة و دوورطةي لَي نيية..

دةريــا ِراستة، بةآلم ئةم كارة زؤر سةختة... ذَيــر  كانزاكانــي 
دةداتة  فِرَييان  هةَلدةمــذَي و 

سةرةوة...

خةمــت نةبــَي، ئــةو كانزايانة بــة ضَينَيكي 
ئةستووري لم دادةثؤشرَين...

زؤر خؤشحاَل مةبة، هَيشتا ٧٥ 
مةتر ماوة بطةينة سةر ِرووي 

ئاوة..

باشة  ئاسنة،  كانزا، مةبةستت 
دوورطــةي كانزايي شــتَيكي 

سةير نيية؟

ئينجا...

ئةها، بيرؤكةيةكم هةية..



٨٩

مافي ِراوةماسيشم هةية!

هةر 
ئَيستا خاوةنداريي 

دوورطةكة تؤمار دةكةم...
مام 

كةريم خؤت ماندوو 
مةكة...

ئةم دوورطةي مام 
كةريمة دوورطة نيية...

هةموو 
شتَيك بة فيِرؤ ضوو...

وةرة 
ئَيرة، هةموو شتَيك 

ئامادةية...

باشة، 
بردتةوة ئَيستاش 

دةتةوَي كةشتييةكانم بكِري؟

بةآلم 
حةزم لَيية دوورطةكةم 
لةطةَل خؤم ببةم، دةبَي؟

ديارة 
تؤ شَيتي، بيبة ضيي لَي 

دةكةي بيكة...

ئةي 
ضيية؟ سندووقة قومَيكة 

بةسةر ئاوةوة...

طوَيم 
لَي نيية، ئةمة دوورطةيةكي 

جَيطير نيية...

ئةوة 
دوورطةكةي مام كةريم تَيك 

دةدةن...
دوورطةكةم 
لةناو ضوو...

ئاي 
ضةند ثياوَيكي خراثة...

(دوورطةي مام كةريم)

ئؤخــةي، ئاخــري بوومــة 
خاوةن دوورطةي خؤم!

دادةكوتم  خؤشــم  ئــاآلي 
و دةبمــة ئيمثراتــؤري ئةم 

دوورطةية

بؤ، مةطةر هةر شــتَيك لة دوورطةي مام كةريم 
ياسايي نيية؟

خواحافيزي لة دوورطةكةت بكة...

كارةكةم لةناو ضوو...ثيرؤزة مام كةريم

لَيبوردن دةكةم، مام كةريم،  داواي 
داهَينانةكةم باش نةبوو..

تكايــة، ١٢ كؤثتــةرم بــؤ بَينــة و مافــي 
دةرهَيناني كانزاي ئؤقيانووسم بؤ بكِرة...

كــةوت بــةالدا، زانيم  كاتــَي دوورطةكة 
ثَيكهاتةكةي ضيية!

ئةم دوورطةية طةورةترين ثارضة زَيِرة لة دنيادا و، 
نرخةكةي بةقةد ١٠٠ ساَل قازانجي ِراوةماسيية!!

تةواو

ئامَيرةكةت  بةثَيضةوانــةوة، 
بــاش كار دةكا، تةنيا كانزا 

دةردَينَي...



جار  يةكةمين  بؤ   ١٩٣١ حوزةيراني  ٩ي  لة 

كرا.  نمايش  ثاريس  لة  طةِرؤك  كتَيبخانةيةكي 

كتَيبخانةكة بريتي بوو لة ئوتومبَيلَيكي فةرةنسايي 

كة تواناي باركردني ٢٥٠٠ كتَيبي هةبوو. 

كرابوو  خانةخانة  ئوتومبَيلةكة  دةرةوةي  ديوي 

خوَينةران  بؤئةوةي  دادةنرا  لةسةر  كتَيبةكاني  و 

و  هةَلبذاردن  لة  بن  سةربةست  و  بيانبينن 

خوَيندنةوةيان.

خواستن  بؤ  تةنيا  نةبوو،  فرؤشتن  بؤ  كتَيبةكان 

ئوتومبَيلةكةش  ناوةوةي  بوون.  خوَيندنةوة  و 

هةندَيك كتَيبي يةدةكي تَيدا ثارَيزرابوو، هةر كاتَيك 

خوازةرَيك داواي بكردناية، دةيانهَيناية دةرةوة.        

١١
سيروان سةمير - ِرةحيماوة

١٠

هاوِرَيمان شــَيرزاد شةريف، تةمةني ١٧ 

ساآلنة، لة ثؤلي ثَينجةمي وَيذةييية. طلةيي 

لــة هاوِرَيكاني دةكا و دةَلــَي: هاوِرَيكانم 

وَينــةي نةطونجاويان لــة مؤبايلةكانيان 

هةَلطرتــووة و زؤر جار لة نَيوان خؤياندا 

ئــةو وَينانــة ئاَلوطؤِر دةكــةن. كاتَيكيش 

دةضنة سةر ئينتةرنَيت، دةضنة ناو سايدي 

وةهــاوة، كــة بة هيــض جؤرَيــك لةطةَل 

دابونةريتي كؤمةَلي ئَيمةدا ناطونجَي. ضي 

بكةم باشة؟

«حاجيلة»:

بــة شــَيرزادي هاوِرَيمــان دةَلَيين: تؤ و 

لة قؤناخَيكي هةستياري  هاوِرَيكانيشــت 

تةمةنتاندان. هيض شتَيك هَيندةي وانةكان 

و ئامادةبوون لة ثؤلةكانتان بة هاناتانةوة 

ناَين، بؤية دةبَي وانةكان بخةنة ثَيشةنطي 

هةموو ئةركةكانتان.

 مؤبايل و كؤمثيوتةر و ئينتةرنَيت بوونةتة 

بةشــَيك لة ذياني مرؤظي ئةم سةردةمة، 

ئةطةر بة شــَيوةيةكي طونجاو بةكاريان 

لةجياتيي ســوود، زةرةرمان  نةهَينيــن، 

تووشــي سةرئَيشــةمان  و  ثَيدةطةيةنن 

دةكةن.   

ئةمانــة هاوِرَيتــن و ِرةنطــة ماوةيةكي 

زؤر بَيت يةكتري بناســن، بؤية ثَيويستة 

ئامؤذطارييــان بكةيــت، و هــةوَل بدةي 

دووريان بخةيتةوة لةم شتانة.

ئةطةر بة طوَيتيان نةكرد، وا باشة خؤتيان 

لَي دووربخةيتةوة.  

ثرسيار  ئَيوة  لة 
لة ئَيمة وةآلم 

زانياريي طشتي

زؤر هؤكار هةن كة دةبنة مايةي سستي و خاوبوونةوةي 

لةش و تةمبةَلي. بةشَي سةرةكيي ئةم هؤكارانة ثةيوةنديي 

بة خؤراكةوة هةية، ناِرَيكيي وادةي نووســتن. خةوتن بؤ 

ماوةي زياتر لة ٨ سةعات لة ِرؤذَيكدا. نةكردني وةرزش.

بؤية بؤ ِرزطاربوون لة سســتي دةبَي ئــةم كارانة بكرَين: 

خواردني بِري زؤر لة ســةوزي و ميوة. زؤر بةكارهَيناني 

ِرؤني زةيتوون و خورما. خواردنةوةي ئاو. وةرزشكردن، 

بؤ نموونة ِرَيكردن. دووركةوتنةوة لة شةونخووني.

هةروةهــا خواردن هةية وزةي لةش زياد دةكا و ضاالكيي 

مرؤظ زياد دةكا وةك هةنطوين و خورما.

ئةطــةر بةمانةش ضاك نةبوويتةوة ثَيويســتة ســةرداني 

ثزيشك بكةي ضونكة لةوانةية كَيشةي تةندروستيت هةبَي.

هؤكارةكاني سستي و بَيهَيزي

طوَلةباخ - كةركووكئازا شَيرزاد – كةركووك

ضةنــد ِرَيطةيةك بؤ كوذاندنةوةي ئاطــر بةكاردةهَينيرَي، كة 

بةثَيي جــؤر و تونديي ئاطرةكة دةطؤِرَي. بــؤ نموونة ئةطةر 

ئاطرةكة بضــووك بــوو، دةتوانرَيت بــة بةكارهَيناني طازي 

دووةم ئؤكسيدي كاربؤن كث بكرَيتةوة، ضونكة طازي دووةم 

ئؤكسيدي كاربؤن نة دةسووتَي و نة يارمةتيي سووتان دةدا.

ئةطةر ئاطرةكة طةورةتر بَيت ئةوا بة ئاراستةكردني تةوذمَيكي 

تونــدي ئــاو دةكوذَينرَيتــةوة، ضونكة ئةو ئاوةي بةســةر 

ئاطرةكةدا دةكرَي بة كاريطةريي طةرميي ئاطرةكة دةبَيتة هةَلم 

و بةربةستَيك لةنَيوان ئاطرةكة و هةوادا دروست دةكات. 

بــؤ زيادكردنــي كاريطةريــي ئاوةكــة، كةمَيــك بــاروود 

تَيكــةَل ئاوةكة دةكرَيــت، ضونكة بةكاريطةريــي باروودةكة 

بةهةَلمبوونةكة خَيراتر دةبَي و ِرَيذةيةكي زياتري هةَلمي ئاو 

بةرهةم دةهَينرَي. زووتر ئاطرةكة دةكوذَيننةوة.  

بؤضي باروود لة كوذاندنةوةي 
ئاطردا بةكاردةهيَنرَي؟

شارا ئاراس - هةولَير

ثيسكةرةكاني ذينطة
ثاك عةزيز – سلَيماني

ضةندان  بة  دةذيين  تَيدا  ئَيمةي  ذينطةيةي  ئةم 

هؤكار ثيس دةبَي و ئةو ثيسبوونة هةِرةشةية بؤ 

لةسةر زةوي. ثيسكةرةكاني  مرؤظ  داهاتووي 

ذينطةش بة طشتي دةبنة دوو بةشةوة:

ثيسكةري سروشتي، كة بريتين لة ثَيكهاتةكاني 

ذينطة خؤي، وةك مَيروو و ميكرؤبي زيانبةخش 

و ئاذةَل و ِرووةكي زةهراوي و، با و بوومةلةرزة 

و دؤخةكاني كةش.

دووةمي  جؤري  كة  داهَينراو،  ثيسكةري 

و  مرؤظ  داهَيناني  لة  و،  ثيسكةرةكانة 

بة  كة  ثيسكةرانةن  ئةو  هةروةها  تَيكنؤلؤجيان. 

بةتايبةتي  كايةوة  دَينة  ثيشةسازييةوة  هؤي 

ثيشةسازيي طةورةي وةك كارطة زةبةالحةكان 

طازة  و  دووكةَل  و  طواستنةوة  هؤكارةكاني  و 

زيانبةخشةكان و ذاوةذاو.

دةطَيِرنةوة شوانَيك هةستي بةوة كرد كة مةِرةكاني لة 

ناكاو ضاالكييةكي نائاسايييان ثَيشان دا، ئةويش دواي 

ئةوةي بةري دارَيكيان خوارد.

ئةو  بةري  لة  خؤيشي  دا  بِرياري  شوان  كاكةي  بؤية 

وزةي  و  ضاالكي  كة،  دةركةوت  بؤي  و  بخوا  ِرووةكة 

زياد بوون.

ئيتر  و  بوو  قاوة  دةوةني  دؤزينةوةي  هؤكاري  ئةمة 

خةَلك وردةوردة فَير بوون وةك جؤرة خواردنةوةيةك 

قاوة بةكار بهَينن.

دةَلَينيش سؤفييةك كاتي خؤي بةالي دةوةنَيكدا تَيثةِري 

و ديي بةرَيكي زؤري ثَيوةية و كةسيش لَيي ناكاتةوة. 

دواي  و،  ِرووةكةي خوارد  ئةو  بةري  لة  بؤية هةندَيك 

خواردنةكةي هةستي بة هَيز و وزةيةكي زؤر كرد و بؤي 

دةركةوت خواردني ئةو بةرة هاوكارة بؤ شةونخووني 

بةكارهَيناني  بة  دةستي  بؤية  زياتر،  خواثةرستيي  و 

كرد وةك خؤراك و وةك خواردنةوةش و ئامؤذطاريي 

موريدةكانيشي كرد بةكاري بهَينن و لة حيجاز و يةمةن 

و ميسر بآلويان كردةوة.

ضؤن قاوة بوو
 بة خواردنةوةيةكي ناسراو

نةوزاد مةحموود – عةرةفة

يةكةمين كتيَبخانةي طةِرؤك



١٢

كاتَيك قازةكان بيانةوَي لة شوَينَيكةوة بضنة شوَينَيكي 

تر، بة ثؤلَيكي شَيوة ٧ و بة خَيرايي نزيكةي ٧ كيلؤمةتر 

و نيو لة سةعاتَيكدا دةفِرن.

فِرؤكةوانةكانيش لة قازةوة فَيري ئةم شــَيوة فِرينة بوون 

بؤئةوةي هةموو فِرؤكةوانةكاني ثشــتةوة ئةوانةي ثَيش 

خؤيان ببينن و هةمووشــيان ِرابــةري ثؤلةكة ببينن، كة 

شارةزاترينيان بؤ ِرابةرايةتيي ثؤلةكة هةَلدةبذَيرن.

زانايــان ِروونيانكردووةتــةوة، كة بؤ هةمان مةبةســت 

قازةكان بةم شَيوةية دةفِرن و قازَيكي نَيرةي شارةزاش 

ِرابةرايةتييان دةكات، و شةو بَي يان ِرؤذ ِرَيطة ون 

ناكات و دةيانطةيةنَيتة شوَيني مةبةست.   

ئالوودة بووني زارةوة بةو بةكتريايانة ئةو بؤنة  لة سؤنطةي  بؤني ناخؤشي دةم 

ناخؤشة دروست دةكةن يان طةدة يان هةوكردني ِريخؤَلة . هةروةها بةخَيراييش 

نانخواردن هؤكارَيكي ترة بؤ بؤني ناخؤشي دةم، ئةمةش هةر زياني جةستةيي نيية 

بطرة لة ِرووي دةرووني و كؤمةآليةتيشةوة طرفتت بؤ دؤوست دةكا .جا بؤ ئةوةي 

هةميشة زارت ثاك و خاوَين بَيت ثَيويستة:

- لة شةو و ِرؤذَيكدا دوو جار يان سَي جار دان بة فَلضة و هةويري دانت بشؤ.

- هةرجارة دانت دةشؤي زمانت خاوَين بكةرةوة.

- هةوَلدة و ئةطةر كرا بؤني خؤشي دةم بةكار بَينة.

بؤضي ثؤلةكاني قاز لة شَيوةي ٧دا 
طؤران سةمير - سةيد سادقدةفِرن؟

بؤضي خويَني مَيروو
 بَي ِرةنطة؟

ضؤن لة بؤني ناخؤشي زار دوور دةبيت؟  مةزن عةلي - هةَلةبجة

ميران جةمال – كاني شةيتان

زؤربةي طةالني ناوضةي رؤذهةآلتي ناوةِراســت كوندةثةثوو بة نيشانةي 

نةطبةتي و لَيقةومان دةزانن و بينيني كوندةثةثوو يان بيســتني دةنطي وايان لَي دةكا 

هةست بة ِرةشبيني بكةن و ترسي لَيقةومانيان ال ثةيدا ببَي.

خَيَلةكاني ئةفريقيا ثَييان واية هةر كةسَي كوندةثةثوو ببينَي يان طوَيي لة دةنطي ببَي ئةوة 

ئةو كةسة يان دةمرَي يان تووشي نةخؤشييةكي سةخت دةبَي.

هةروةها كوندةثةثوو الي خَيَلةكاني ئةمةريكا، كة بة هينديية ســوورةكان ناســراون، 

نيشانةية بؤ خراثةكاري و جادووطةري.

الي ِرؤمانة كؤنةكانيش، كوندةثةثوو نيشانةي مةرط بوو.

بة ثَيضةوانةي طشت ئةمانةشــةوة، ميللةتاني ئةوروثا كوندةثةثوو بة 

نيشانةي دانايي دادةنرَي.

كةذاَل محةمةد – كةركووك
بؤضووني مرؤظ 

لةبارةي كوندةثةثووةوة 

ئةنجوومةني ثيراني ئةمةريكا لة ٢ي نيساني ساَلي ١٧٩٢دراوي وآلتةكةي خؤيانيان ناو 

نا دؤالر، كة بةرانبةر ٢٤,٧٥ طرام زَيِر و ٣٧١,٢٥ طرام زيو بوو. لة مامةَلةكاني بازاِردا تاكو ساَلي 

١٨٧٣ بةم شَيوةية مايةوة، بةآلم دواي ئةو ساَلة بةراوردكردنةكة تةنيا لةطةَل زَيِردا دةكرا. 

زؤر وآلتي تر هةن كة دراوةكةيان دؤالرة و بة دؤالري ئةو وآلتة دةناسرَي. نرخةكةشي 

جياوازة بة بةراورد لةطةَل دؤالري ئةمةريكايي.   

دراوةكةي  لة  دؤالري  ناوي  ئةمةريكا  كةي 
نا؟

١٣

شةهَين شاهين - سةيد سادق

هةمة ِرةنط



- ثَيويستة هةر ٢٠ خولةك جارَيك، ضاوت لةسةر سكريني كؤمثيوتةرةكةت 

دوور بخةيتةوة و ضاو لةو شــتانة بكةي كة ٢٠ ثَي لَيتةوة دوورن، بؤ 

ئةوةي ئارامييةك بة ضاوةكانت ببةخشيت.

و ٢- هــةر ٢٠ خولةك ٢٠ كةِرةت بِرذؤَلةكانت بخةرة ســةر يةك و 

بكةرةوة بؤ ئةوةي ضاوت بةتةِري بمَينَيتةوة.

٣- هةر بيســت خولةك دانيشــتن هةَلسة و ٢٠ هةنطاو بةثَي بِرؤ و دواتر بطةِرَيوة سةر كؤمثيوتةرةكةت، ئةمةش بؤ يارمةتيداني 

سووِراندنةوةي خوَينة لة هةموو بةشةكاني جةستةتدا.

ضةند ِريَنماييةك بؤ ئةوانةي زؤر
 لةسةر كؤمثيوتةر دةميَننةوة 

ِريذوان شانؤ - بةكرةجؤ

ناز نةبةز - كةركووك

١٤

كؤمةَلةي طشــتيي نةتةوة يةكطرتووةكان لة ٢٠ي تشريني دووةمي ساَلي ١٩٥٩دا ِرَيككةوتننامةي 

مافةكاني منداآلني بآلوكردةوة و زؤربةي وآلتاني دنيا دانيان بة ناوةرؤكي بِرطة و مادةكانيدا ناوة 

و عَيراق يةكَيكة لةو وآلتانة.

«حاجيلة» بؤ ئاشــناكردني ئَيوةي ئازيز بــة ناوةرؤكي ئةم ِرَيككةوتننامةية، لــة هةر ذمارةيةكدا 

٣ مــادةي ئةم رَيككةوتننامةيةتان بــؤ بآلودةكاتةوة. تا بة ئاطا بن لة ثَيشــَيلكردني مافةكانتان لة 

سنووري خَيزان و كؤمةَلطة و دةوَلةتدا.

مادةي ٧ : 

منداَل دواي لةدايكبوون دةبَي ناوي لَيبنرَي و بؤ وةرطرتني ِرةطةزنامة، تؤمار بكرَي.

مادةي ٨  :

ئةركي ســةر شــاني دةوَلةتة ِرَيز لة منداَل بطرَي و ثارَيزطاريي ناو و ناســنامة و ثَيوةندييةكاني 

ناو خَيزاني منداَل بكات. ئةطةر منداَل لةبةر هةر هؤيةك بَيت، بَيبةش كرابَي لة ناســنامة، ثَيويســتة 

دةوَلةت هاوكاريي بكات هةتا ناسنامةكةي دةست دةكةوَيتةوة.

مادةي ٩ :

ثَيويســتة دةوَلةت مافــي ذياني منداَل لة ناو خَيزاندا زامن بكا و بة هيض شــَيوةيةك نابَي منداَل لة 

دايك و باوكي جودابكرَيتةوة، مةطةر بة ياســايةك جوداي بكاتــةوة و ئةو جوداكردنةوةيةش لة 

بةرذةوةنديي منداَلةكةدا بَي.

مافةكانتان ٣

هــــــاوِريَياني
 حاجيــــــــــة

وايةرلَيــس ، شــَيوةيةكي نوَيي طواســتنةوةي زانياريية ، كــة زؤربةي ئامَير و 

كةرستةكاني ذياني طرتؤتةوة ، ئامَيري وايرلَيس شةثؤلي كارؤموطناتيسي بةكار 

دةهَينَيت بؤ طواستنةوةي زانيارييةكان بؤ دةوروبةري خؤي ، ئةم شَيوازةش لة 

ئينتةرنَيت و بلوتوس و مؤبايل و كؤنترؤَلي ئامَيرة كارةبايييةكان بةكاردَين .

 

١٥

كؤمثيوتةر
ماردين - سلَيماني

النيا ئاوات

نادية ِرةسوَل

مةلةك ِرةسوَل

ترَي كةمال

وايةرلَيس



بؤ ثيَكةنين

يةك  مؤستا ما
ثرســي:  قوتابيةكــي  لــة 

باوكت تةمةني ضةندة؟
قوتابــي لة وةآلمدا طوتــي: وةَلآلهي 

نازانم بةس دةمَيكة لةطةَلمانة.

توانجيَكي جوان بؤ 
ئةم ويَنةية بدؤزةوة

بةهرؤز سةالم - سلَيماني

١٦

باوك بة كوِرةكةي دةَلَيت: ناوي 
سَي ئاذةَلم بؤ بَينةوة شيردةر بَيت؟

كوِرةكةي لة وةآلمدا دةلََيت: سَي مانطا.

خاولي

دَلطةش دلَير - كةركووك

ثًيبكةنة تا جوانتر بيت

هاوِرَيمان ثَيويســت فازَل ئةمين منداَلَيكي ئَيســك سووك و 

ثاك و خاوَينة. بة حاجيلةي طوت :

- تةمةنم ٥ ســاَلة، ســاَلَيكي تر دةست بة خوَيندن دةكةم. 

ئَيســتا لة باخضةي ســاواياني ثةثوولةم.  ضونكة زيرةك و 

طوَيِرايةَل و ثاك و خاوَينم و ئامؤذطارييةكاني مامؤستايانيشم بة طرينط دةزانم.  

 لة باخضة نووسيني ثيتةكاني كوردي و ئينطليزي فَيربووم ،هةروةها  سروود و طؤراني وةرزشيش.

 ياريكردن  لة باخضةي ســاوايان لة كؤآلن خؤشترة، ضونكة منداَلي زؤري تَيداية و ثاك وخاوَينيشة، 

مامؤستايانيش سةرثةرشتيمان دةكةن و ضيِرؤكي خؤش خؤشمان بؤ دةطَيِرنةوة.

١٧

ديمانة

ديمانة: هيواي مةل - كةركووك

ديمانة:شاكار ِرةسوول - كةركووك

دةبم بة مامؤستا
ناوم (بِروا حةسةن)ـة، خةَلكي شاري كةركووكم و ثؤلي 

يةكي ناوةنديم.

ئارةزووي من وةرزشة، كة زؤر حةزي لَي دةكةم، بةتايبةتي 

ياريي تؤثي ثَي و، هاندةري يانةي بةرشةلؤنةم.

جاروبــار كتَيبي دةرةوةي ثرؤطرامي قوتابخانة دةخوَينمةوة 

و طؤوارةكاني منداآلن ناخوَينمةوة لةبةرئةوةي طةِرةكي ئَيمة 

كتَيبفرؤشي لَي نيية تا ئةو طؤوارانةي لَي بكِرم.

لة داهاتوودا حةزم لَيية ببم بة مامؤســتا بؤ ئةوةي بةشــداري 

و  فَيركــردن  لــة  شــارة بكــةم  منداآلني  ثةروةردةكردني 

خؤشةويستةكةمان.

ــةَل و  ــرةك و طويَِراي ــة زي  ضونك
ــتاكان  ــاك و خاويَنم ، مامؤس ث

زؤريان خؤشدةويَم

خةنينةوة

ياد كةمال – ضوارضرا



١٩

ــة بةرايييةكاندا  ــة ضاخ ــةردوون ل ــي ط نهيَنييةكان

(بةشي ثيَنجةم)

١٨

طةردوون

طزنط – كةركووك

مرؤظي ضاخة بةرايييةكاني مَيذوو، بة تايبةتيش بابلي و يؤنانييةكان زؤر سةرنجي دياردة سروشتييةكاني 

ئاســماني دةوروبةري خؤيان داوة و بة ثَيشــةنطي طةالن دةذمَيردرَين لة ثؤلين كردني ئةستَيرةكان 

و يةكةمين كةس بوونة بة ئةســتَيرة طةِرؤكةكانيان طوتووة، هةســارةكان. دانيشتوواني كؤني وَالتي 

ميســريش 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 زانياني دواي خؤيان ِراستيان كردوونةتةوة.

لة ضاخة بةرايييةكاندا دياردة سرووشتييةكاني ئاسمان و دةركةوتني 

كلكدار و نةيزةكةكان سةرضاوةي ترس و تؤقيني خةَلكةكة بوون و 

لة هةر دةركةوتنَيكدا لَيكدانةوةيةكي تايبةتيان بؤ دةكرد. دةركةوتني 

كلكــدارةكان هَيمايــةك بوو بــؤ ِرووداني كارةســاتَيكي طةورة و 

ثَيشهاتَيكي خراث.

بريســكانةوةي نةيزةكــةكان لة ئاســمان بــةوة لَيكدةدرايةوة كة 

نيشانةيةكة بؤ مردني كةسَيكي ناودار. هةندَيكيش ثَييان وابوو ئةم 

بريسكانةوانة تووِرة بووني خواوةندةكانن.   

واَلت ديزني

خاوةنــي   (  ١٩٦٦  -  ١٩٠١  ) ئيليــاس  واَلتــةر 

كؤمثانياي ديزني ، تاكة كةســَيكة كة بة ســةدان 

مليؤن هاوِرَيي منداَلي هةبَيت .

ئةم هاوِرَيتيةش لة ِرَيطاي فيلمة كارتؤنييةكانيةوة 

دروســتبوبوو ، ميكي مشك و دؤناَلدي قاز دوو 

كاراكتةري هةرة بة ناوبانطي واَلت ديزنين .

كؤمثانيــاي واَلت ديزنــي تا ئَيســتا ٢٢ خةَالتي 

ئؤســكاري بة دةســتهَيناوة و بؤ ٣٧ جاريش بؤ 

هةمان خةَالت ثاَلَيوراوة .

واَلتةر ئيلياس ٣ جار خةَالتي ئؤسكاري ِرَيزلَيناني 

وةرطرتووة .

لة ١٩٥٥ واَلتةر ئيليــاس جيهانَيكي بَي وَينةي بؤ 

مناَالن درووستكرد لة سةر سةددان دؤنم زةوي 

، ناوي نا ( ديزني الند ) كة ساَالنة سةددان مليؤن 

كةس ســةرداني دةكةن و لة دةيان وَالتي تريش 

هاوشَيوةي هةية . 

 

سينةما
بةهرة جةبار - سلَيماني



هةنطاوي يةكةم : دةزوويةك بَينة كة هَيندةي درَيذيي باَلَيكت 

بــَي. ضنطاَلَيــك ئامادةكة و لة ناوةِراســتي دةزووةكةي دانَي، 

ئينجا ضةند جارَيك دةزووةكةي لَي بثَيضة. هةردوو ســةري دةزووةكةش 

لة ثةنجةكانت بئاَلَينة.

ــاوي دووةم : بــة هَيواشــي ضنطاَلةكة شــؤِركةوة ســةر مَيزةكةي  هةنط

بةرانبةرت، هةتا بةر مَيزةكة دةكةوَي. طوَيت لة زرينطانةوةيةكي نزم دةبَي.

ــيَيةم : هةردوو ثةنجةت بخةرة ســةر طوَييةكانــت و هةمان هةنطاوي  ــاوي س هةنط

ثَيشوو دووبارة بكةرةوة. ئةمجارة طوَيت لة ضي دةبَي؟

ضيت بؤ دةركةوت؟

كاتَيــك ضنطاَلةكــة بــةر مَيزةكة دةكــةوَي، دةلةرَيتــةوة، ئــةم لةرينةوةيــة دةبَيتة 

هــؤي لةراندنةوةي هــةواي دةوروبةري ضنطاَلةكــة و دةزووةكة، بؤيــة طوَيمان لة 

زرينطانةوةيةكي نزم دةبَي. بةآلم كاتَيك ثةنجةمان دةخةينة ســةر طوَيمان، دةزووةكة 

لة هةستةوةرةكاني بيستن نزيك دةكةينةوة، بؤية زرينطانةوةكة بةرزتر دَيتة طوَيمان.  

ناز كةريم- تةكية
ناز كةريم - كةركووك ٨ تاقيطةي حاجيلة

زؤر جار كة باوك و دايكمان سَيتَيك هَيلكة دةكِرن، يةك دوو هَيلكةي قرينجاوي تَيدا دةردةضَي،   •

بؤ كوآلندني ئةو هَيلكانة دةبَي جوان لة كاغةزَيكي ئةلةمنيؤم بيانثَيضينةوة و بة ئاســثايي بيانخةينة 

ناو ئاوةكةوة، ئينجا بخرَينة سةر ئاطر.

بؤ البردني لةكةي دةم و ضاوت، هةندَي نيســكي هاِرِراو لةطةَل طوآلو تَيكةَل بكة، ئينجا دةم   •

و ضاوتي ثَي ضةوركة، با طيراوةكة نيو ســةعات بة دةم و ضاوت بمَينَيتةوة. ثاشــان بة ئاوي سارد 

بيشؤ.  

مالَداري

                      ئاشتي عةبدوَلآل - كةركووك

٢٠

كورتاني كةري كاوة كاي لة ناوة

ئةذي عوسمان – كةركوك

حةوت جاران بةبَي 

وةستان بيلََيرةوة

زانا الي طشــت هاوةآلني قوتابخانة و مامؤستاكاني خؤشةويست بوو، 

هةر كاتَي مامؤستاكان باسي قوتابيي زيرةكيان بكرداية ثشكي شَير لةو 

باسةدا بؤ زانا بوو.

كة لة زانايان ثرسي، نهَينيي ئةم سةركةوتنةت ضيية؟ طوتي:

من لة ماَلَيكدا دةذيم ئارامي و خؤشةويســتي باَلي بةســةردا كَيشاوة، 

هةمووان لة ماَلي ئَيمةدا ِرَيزي يةكتري دةطرن، باوكم بةردةوام وةآلمي 

ثرســيارةكانم دةداتةوة و ثرسيارم لَي دةكا لة قوتابخانة ضي دةكةم و 

ئةركةكانم جَيبةجَي دةكةم يان نا.

هةموو بةيانييةك زوو لة خةو هةَلدةســتين و دةموضاومان بة سابوون 

دةشــؤين و قاوةَلتي دةكةين ضونكة ناني بةياني يارمةتيي ضاالككردني 

مَيشــكمان دةدا و، دواي ئةوة ددانةكانمان دةشؤين و بةرةو قوتابخانة 

دةكةوينة ِرَي.

مــن بةردةوام هةوَلي ئــةوة دةدةم خةتي خؤم جــوان و ِرَيك بكةم. لة 

ثشوودانيش قســوور ناكةم بةآلم ئةوةندة ثشوو دةدةم كة ثَيويستة و 

زَيدةِرؤيي لة خةو و تةمبةَلي ناكةم. ياريي خؤيشم دةكةم.

كة بؤ قوتابخانة دةضم، بةردةوام بير لةو ئاواتانة دةكةمةوة كة دةمةوَي 

لة داهاتوودا ثَييان بطةم ئةوةش هانم دةدا بة باشي طوَي لة مامؤستاكانم 

بطرم و وانةكان تَيبطةم و ئةطةر تَينةطةيشتم ثرسيار لة مامؤستا دةكةم.

كامةران سابير – ضةمضةماَل

ناوي وي طاطاري يووريية، خةَلكي وآلتي ِرووسياية، طفت شيرين و ِروو خؤش و دلؤظاني مناآلني وةكو 

ئَيوة بوو، لة ١٢ي نيساني ١٩٨١دا، بة طةشتيي ئاسماني ظينؤك و لة بنكةي ناتطتؤرةوة و بةتةنَي ِرةوانةي 

ئاسمان كرا، دلؤظانان.. مامة طاطارين بؤ ماوةي ٣ سةعات، زؤر بة دَلطيريي بةدةوري زةويدا سووِرايةوة، 

ئةوةنــدةي ثَينةضوو، هةواَلي طةشــتةكةي، لة هةموو جيهاندا دةنطــي دايةوة و خةَلكي بة 

ثةرؤشةوة طوَيبيستي هةواَلةكة بوون.

هَيمن بَيذي: مامؤســتا طيان، بةَلَين بَيت، ئَيمة لة خوَيندنــدا بةردةوام بين، تاوةكو ناوي 

كوردستانيش وةكو وي لة هةموو جيهاندا بآلو بَيتةوة.

خؤشي بَيذي: مامؤســتاي دلؤظان، ثةيمان بَيت داوا لة كارزاني برا طةورةكةم بكةم 

لة ِرووســياوة دوو وَينةي ِرةنطاوِرةنطــي، مامة طاطارينم بــؤ بنَيرَيت و يةكَيكيان 

ثَيشكةشي بةِرَيزت دةكةم.

حةميد خاليد كةريم - كةركووك

مامة طاطارين

٢١



ناو: دورطةكاني ئةنتيلي هؤَلةندايي
ثَيطةي جوطرافيايي: ئــةم دورطانة لة دوو 
كؤمةلَــة ثَيكدَين و ســةر بــة دورطةكاني 

ئةنتيلي بضووكن لة ئؤقيانووسي ئةتَلةسي.
ِرووبةر: ٩٦١ كيلؤمةتري دووجا.

ذمارةي دانيشتووان: ١٩٠ هةزار كةس.
لــة  كــةس   ٢٣٧,٥ دانيشــتووان:  ضِريــي 

كيلؤمةترَيكي دووجا.
ثَيكهاتــةي ئاينــي: ٨٥٪ كاتؤليــك، ٩,٥٪ 
ثرؤتستانت، ٠,٣٪ جوولةكة، ٢,٣٪ بِروايان 

بة هيض ئاينَيك نيية.
ثايتةخت: ويلمستاد(١٣٥ هةزار كةسي تَيدا 

دةذي).
ئؤرةنجستاد، سان  طرينطترين شــارةكاني: 

نيكؤال.
جــؤري حوكمِرانــي: هؤَلةنــدة داطيــري 

كردووة و ئؤتؤنؤميي ثَيداون.
دراو: فلؤراتي هؤَلةندايي.

زمان: هؤلَةندايي.
طرينطتريــن هةناردةكاني: بةروبوومةكاني 

نةوت، كةلوثةلي ضنراو، تووتن، ماسي.
طرينطترين هاوردةكاني: نةوت، خؤراك، 

ِرةشةوَالخ، مادةي كيميايي.
كات: طرينتض – ٤ .

مةغديد عةباس – طوَيِر

٢٣

تؤثي بالة 

يانةي هةولَير لة ســاَلي ١٩٦٨ لة شــاري هةولَير دامةزراوة. يةكةمين جار لة ســاَلي ١٩٦٨ لة ثاَلةوانيةتيي يانة ثلة 

دووةكاني عَيراق بةشداريي كردووة.

لة ســاَلي ١٩٨٧ يانةي هةولَير طةيشــتة ثاَلةوانيةتيي يانة ثلة يةكةكاني عَيراق و، ساَلي ١٩٩٢ لة خولي نايابي عَيراق 

ياريي كرد، بةآلم لة ساَلي ١٩٩٦ ثاشةكشةي كرد بؤ خولي ثلة يةك و ساَلي ١٩٩٨ طةِرايةوة ِريزي يانة ثلة نايابةكان 

و تا ئَيستا لة ثلة ناياب ياري دةكا.

سَي جار لة وةرزةكاني ٢٠٠٦-٢٠٠٧ و ٢٠٠٧-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ثاَلةواني خؤلي ثلة نايابي عَيراق بووة، هةروةها 

لة طشت ثاَلةوانيةتييةكاني جامي عَيراقدا بةشدار بووة.

لةســةر ئاســتي هةرَيمي كوردســتانيش لة خولي ثلة ناياب يــاري دةكا و جامي هــةردوو وةرزي ٢٠٠٤-٢٠٠٥ و 

٢٠٠٥-٢٠٠٦ي بردووةتةوة. لة خولي ثاَلةواناني عارةبي وةرزي ٢٠٠٦-٢٠٠٧ بةشداريي كرد و لة طةِري يةكةمةوة 

دةرضوو.

ياريي بالة وةرزشــَيكة لة نَيوان دوو تيث دةكرَي، لةمبةر و ئةوبةري 

تؤِرَيكن كة ياريطةكة دةكاتة دوو بةشةوة.

هةر تيثَيك ســَي جار بؤي هةية لة ياريطةي خؤيــةوة لة تؤثةكة بدا 

و ئةطةر تؤثةكة كةوتة ســةر زةويي تيثي بةرامبةر ئةوة ئةو تيثةي 

تؤثةكةي تَيطرتووة خاَلَيك بةدةســت دَينــَي، هةروةها ئةطةر تيثَيك 

هةَلة (فاوَل)ي كرد خاَلَيك بؤ تيثي بةرامبةري دةذمَيررَي.

هةر تيثَيكي تؤثي بالة لة ١٢ ياريزان ثَيكدَي كة تةنيا ٦ لةوان دادةبةزنة 

ناو ياريطة و ئةواني تر يةدةطن.

ئةم ياريية لة ٩ي شــوباتي ١٨٩٥ لة ئةمةريكا داهَينرا و يةكةمين ياري لة دةرةوةي ئةمةريكا ساَلي ١٩٠٠ لة 

كةنــةدا بةِرَيوة ضوو. يةكةمين ثاَلةوانيةتيي جيهانيي بالةي ثياوان ســاَلي ١٩٤٩ بةِرَيوة ضوو و هي ذنانيش 

ساَلي ١٩٥٢. ساَلي ١٩٦٤يش بالة بووة يارييةكي ئؤلؤمثي.

خاَلةكاني ياريي بالة بؤ هةر طَيمَيك لة ٤ طَيمي يةكةم ٢٥ خاَلن و ئةطةر ئةنجامي يارييةكة ٢-٢ طَيم بوو ئةوة 

طَيمي ثَينجةم بؤ بةراورد دةكرَي و لةســةر ١٥ خاَلة. بؤ بردنةوةي هةر طَيمَيكيش ثَيويســتة بةالي كةمةوة 

جياوازيي نَيوان خاَلةكاني تيمةكان ٢ خاَل بَي.

١٧

ئةنتيلي هؤلَةندايي ــاي    جوطرافي
والَتان

٢٢

يانةي هةوليَر

وةرزش
ئارةزوو نةجيب – كةركووك ِرؤشنا   كةركووكي

كةركووك



٢٤

ِريثؤرتاج: سارا سةليم - كةركووك

 حةسةن قاسم لة ثؤلي ثَينجةمي سةرةتاييية و دةيطوت: ِرؤذانة لة ٣ 

سةعات زياتر دةخوَينم، ضونكة باوكم خوَيندةواريي نيية و كةس لة 

ماَلةوة هاوكاريم ناكا. لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر ثاظَيلي براي كة لة ثؤلي 

يةكةمي ســةرةتاييية ثرســيارَيكي لَي بكا، هاوكاريي دةكا. حةسةن 

زؤر حةزي لة وانةي بيركاريية و حةز دةكا ببَي بة ئةندازيار.

 شــةنطة مســتةفا لة ثؤلي ثَينجةمي ســةرةتاييية، 

باوكي ئاسنطةر بوو و ثَيش سَي مانط لة ِرووداوَيكي 

هاتوضؤدا مــردووة، دايكيشــي خوَيندةوارييةكةي 

واي نيية كة بة هانايةوة بَي، بؤية كاتَيك ثَيويســتي 

بــة ِروونكردنةوةيةك بَي، خوشــكةكةي كة ثؤلي 

ثَينجةمي زانســتيية، هاوكاريي دةكا. شــةنطة زؤر 

حةزي لة فَيربووني زماني ئينطليزيية.

 ئاثؤ نةوزاد لة ثؤلي شةشــةمي ســةرةتاييية، لة طونــدي ضيمةن، باوكي 

كةمئةندامي ســةنطةرة و خوَيندةواريي هةية. دةتوانَي وانةي عةرةبي و 

كورديي بؤ ئاســان بكاتةوة، ئةطةر شتَيكم نةزاني هانا بؤ براكةم دةبةم 

كة هةتــا دووي ناوةنديي خوَيندووة. ئاثؤ دةيطــوت: براكةي ترم ثؤلي 

ثَينجةمي سةرةتاييية و هاوكاريي دةكةم، حةز دةكةم ببم بة ثزيشك.

 سؤما ئاراس هاوِرَيةكي تري حاجيلة و لة ثؤلي شةشةمي سةرةتاييية. 

باوكي تةكســيي هةية و زؤر لــة ماَلةوة نيية، كاتَيكيــش دَيتةوة زؤر 

ماندووة، بؤية هانا بؤ دايكي دةبا. ســؤما دواي ئةوةي وانةكاني خؤي 

تةواو دةكا، هاوكاريي هةردوو خوشــكةكةي دةكا، كة يةكَيكيان ثؤلي 

ضوارةم و ئــةوي تريان ثؤلي يةكةمي ســةرةتاييية. حــةز دةكا ببَيتة 

ثارَيزةر. 

ثؤلــي  جيهــاد،  هــةردي  هاوِرَيمــان   

ضوارةمي ســةرةتاييية، باوكي كرَيكارة 

و خوَيندةواريي هةية. هةردي سوثاسي 

باوكي دةكا كة لــة وانةكانيدا هاوكاريي 

دةكا و ئةو شــتانةي بؤ ِروون دةكاتةوة 

كة لَييان تَيناطا.

هــةردي دواي ئــةوةي وانةكاني خؤي 

تــةواو دةكا، هاوكاريي خوشكةكةشــي 

دةكا. حــةزي لــة وانــةي كوردييــة و 

هيوادارة لة دواِرِؤذدا ببَيتة مامؤســتاي 

كوردي.

هاوِرَيياني حاجيلة بؤ سةركةوتن لة وانةكانيان ثَيويستيان بة هاوكاريي باوك و دايك و خوشك و 

براكاني لة خؤيان طةورةترة. لةم ِريثؤرتاجةدا ِرؤَلي دايك و باوكانمان بؤ ِروون دةبَيتةوة.

 

شــةنطة محةمــةد ثؤلــي ضوارةمــة لة 

قوتابخانــةي هــةواري تــازة. باوكــي 

مريشكفرؤشــة و كةمَيك خوَيندةواريي 

هةية، بــةآلم ناتوانــَي هاوكاريــي بكا، 

بؤية لة كاتي ثَيويســتدا هانا بؤ خوشكة 

طةورةكةي دةبــا و داواي هاوكاريي لَي 

دةكا. شــةنطة دةيطوت زؤر حةز دةكةم 

قؤناخةكاني خوَيندن ببِرم و لة دواِرؤذدا 

ببم بة مامؤستاي زانست.

٢٥



دايك

          سةيوان سةآلح – ضةمضةماَل

قوتابخانة

قوتابخانة زؤر خؤشة

مةَلبةندي بير و هؤشة

زؤر بة ضاكي دةخوَينم

ثلةي باش بةدةست دَينم

لة قوتابخانة بخوَينة

دةسكةوت بةدةست بهَينة

قوتابخانةم خؤشدةوَي

دَل تيايدا دةسرةوَي

فَير دةبم ِرةوشتي جوان

سةربةرز دةبم لة ذيان

قةلَةمة ناسكةكان 

كوردستانم شيرينة

شاخةكاني بةفرينة

الدَي و شار و طوندةكاني

زةويية قةشةنطةكاني

سؤز و ِرازي هةموو دنيان

لةطةَل هةموو شارةكان

كةركووك و سلَيماني

طةورة و بضووكةكاني

شارة خؤشةكاني

مرؤظة دَلسؤزةكاني

ئا لةم ذيانة خؤشة

كة ضةندة بةجؤشة

كوردستان

ِراز لةتيف – ضةمضةماَل
شةشي بنةِرةتي

شَير و كةرويَشك 
هيوا عؤف - كةركووك

يةكي ناوةندي

ِرؤذَيكيان شــَيرَيك و كةروَيشــكَيك دةبَي، 

شَيرةكة زؤر حةزي دةكرد بيخوات، ِرؤذَيك 

هاوِرَيكاني كةروَيشكةكة ثَييان طوت: شَيرَيك 

دةيةوَيــت بتخــوات. كةروَيشــكةكة هةموو 

ِرؤذَيك بيــري دةكردةوة ضي بكات، تاوةكو 

ِرؤذَيك ثيالنَيكي بؤ دؤزييةوة بة هاوِرَيكاني 

طــوت: من دةتوانــم ئةو شــَيرة لةناو بةرم، 

كةروَيشكة ورياكة ِرؤيشت بؤ الي شَيرةكة 

و ثَيي طوت: من ئةوةتام وةرة بزانة دةتواني 

بمطــري. شــَيرةكةش تووِرة بــوو و دواي 

كةوت، كةروَيشــكةكة طةيشتة الي دارَيك و 

بازي دا شَيرةكةش نةيتواني بوةستَي خؤي 

كَيشــا بة دارةكةيا و مرد، ئيتر لةو ِرؤذةوة 

كةروَيشكةكة بة خؤشي ذياني بردة سةر.

ماسي
ئاكار بةختيار-شةشةمي بنةِرةتي-هةولَير

٢٧ ٢٦

محةمةد ئيسماعيل – كةركووك

ئةي باراني زستانان

سوودت هةية بؤ هةمووان

طةنم و جؤ زوو شين دةكةيت

دةشتيش ِرةنطاوِرةنط دةكةيت

ئاوي ِرووبار زؤر دةبَيت

كةشتي ثَيدا ِرةت دةبَيت

دؤَل و ضيا و شار و دَي

سةوز دةكةيت درةختي نوَي

دَلؤث دَلؤث دةباريتةوة

ئاسمان دةِرازَينيتةوة

باران
سؤما ماجد  

   ثؤلي يةكةم- قوتابخانةي بابان

من دايكم زؤر خؤش دةوَي

ئةويش مني زؤر دةوَي

بة خةندةي لَيوةكاني

بة اليالية و طؤراني

بة باسة خؤشةكاني

خةواندمي تا بةياني

دايك بةسؤزة بؤمان

ِرَيزي بطرن منداآلن

جةذني جيهاني دايكان

ثيرؤز بَيت لة دايكةكان



ئةذي حوسَين – كةركووك

تةندروستي سامانة بيثاريَزة

ذمارةيةك زانــاي ياباني لة زانكؤي كيؤشــؤ 

ئةوةيان ئاشكرا كرد، كة دواي لَيكؤلَينةوة بؤيان 

دةركةوتووة ماســت خواردنَيكــي نموونةييية 

بؤ ثاراستني تةندروســتيي دةم و ثووك نةك 

خواردنةوةي شير.

ئةم زانايانة هؤكاري ئةمةيان بؤ ئةوة طَيِرايةوة 

كة ماســت مادةطةلَيكــي تَيداية كة بة ترشــي 

ئةميني ناســراون و ثَيوةندييةكــي ثتةويان بة 

ساخَلةميي ثووكةوة هةية.

ثَيشــتر زانايان ئاماذةيان بؤ ئــةوة دةكرد كة 

بة هةمةكاني شــير بة طشــتي ســووديان بؤ 

تةندروســتي هةية. بةآلم ئةم جارة ئةوة يةكال 

كرايةوة كة ماست لة طشــتيان بةسوودترة بؤ 

تةندروســتيي دةم و ئةو كةســةي 

ِرؤذانــة ٥٥ طــرام ماســت بخوا 

كةمتر تووشي نةخؤشيي ثووك 

دةبن.

تةندروستي باشترين ساماني مرؤظة و ثَيشان دةيانطوت 

لةشســاخي تاجَيكــة بةســةري مرؤي تةندروســتةوة 

تةنيــا ئةو كةســانة دةيبينن كة ناســاخن، بؤيــة دةبَي 

مرؤظ تةندروســتيي خــؤي بثارَيــزَي، ئةمانةش ضةند 

ئامؤذطارييةكن لة ثَيناو تةندروستييةكي باش دةيانخةينة 

ِروو:

ِرؤذانة دوو ثارضة ضوكلَيت (كاكاو) بخؤ ضونكة زانايان 

ئاشــكرايان كردووة كة ضوكلَيت مــرؤظ لة كةمخوَيني 

دةثارَيزَي و ئارامي دةبةخشَي.

بة هيض شــَيوةيةك شــتي قورس هةَلمةطــرة بؤ ئةوةي 

كاريطةريي خراثي نةبَي لةسةر ثشت و شَيوةي ِرؤيشتن 

و وةستانت.

بةردةوام ئاطات لة ِرةنطي زمانت هةبَي 

ِرةنطــي زمان نيشــانةي  و، ضونكــة 

تةندروســتيية،بؤ  حاَلةتــي  هةنــدَي 

نموونة ِرةنطي سثيي زمان نيشانةي 

الوازيي سيســتمي بةرطريي لةشة و 

ِرةنطي زةرد نيشــانةي زؤرخؤريية 

و ســووربوونةوةي نووكــي زمان 

نيشانةي ماندووييي دةروونيية.

ئَيسكي مرؤظ
ثةروين غالب - ِرَيدار

٢٨

ماست لة شير باشترة
ئاسيا ئةحمةد – دووبز

تةندروستي

٢٩

- دةطرمَينَي وةكو هةور فِرَي دةدات سثي ضةور؟         

- ئاطري نيية دةتسووتَينَي، طياني نيية دةتثيشَينَي؟            

- بةسةر ثيرَيذن بةضنط مناَلة، بةثشتي رؤستةم، نةتةوةي زاَلة؟

- بةشةو وةك قيرة، تيذة وةك تةيرة، سثيية وةك شيرة؟       

- بزنة طةِرَي، هةَلدةطةِرَي دادةطةِرَي، نالةوةِرَي.              

هة لَيبيَنة

- قةآلي حةلةب طةورةترين قةَالية لة جيهاندا.

- فةرةنســيييةكان يةكةمين طةل بــوون دراوي كاغةزيان 

بةكار هَينا.

- يةكةمين هَيَلي ميترؤ لة ئينطلتةرة بنيات نرا.

- سؤربؤن كؤنترين زانكؤي ئةوروثاية.

- بة بةحرَين دةطوترَي زةويي مليؤن دارخورما.

ئاو، تير، هةوا، مشك، ديوار.

- .......... بَينة و دةست بشؤ.

-  ئةوةي لة.......... بَيت جةواَل دةدِرَي.

-  بانَيكة و دوو..............

- ........ لة كةوان دةرضوو ناطةِرَيتةوة.

-  دار و..........طوَيي هةية.

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة



٣٠٣١

بذار سةعيد – سلَيماني

ئةم ثيتانة ِرَيكبخة و ماناي جوَلةي طؤَلت بؤ دةردةضَيت.

كةي و لة كام وآلت ســةرؤكي ثةكةكة دةستطير 

كرا.

- ١٩٩٩ كينيا

- ٢٠٠٠ سوريا

- ٢٠٠١ ِرووسيا

كةي ثَيشــةوا قازي محةمةد لة سَيدارة درا و لة 

كوَي؟

- ١٩٤٧ مةهاباد

- ١٩٤٦ تاران.

- ١٩٤٥ كرماشان.

شاري وان لة ض ثاذَيكي كوردستانداية؟

- باكووري كوردستان.

- ِرؤذهةآلتي كوردستان.

- ِرؤذئاواي كوردستان.

عةبدولِرةحمان قاســملو كــةي و لةكوَي تيرؤر 

كرا؟

- ١٩٨٩ ظيةننا.

- ١٩٨٨ كوردستان.

- ١٩٨٧ بةغدا.

ثايتةختي حكوومةتي ميديا كوَي بووة؟

- هةمةدان.

- قزرةباد.

- ماردين.

طلَينة ِرةوةز – دوكان

قةندةهار – نادر ئاباد

ئؤسلؤ – كريستيان

تاشكةند – ضاض

ثةتروسبؤرط – لينينطراد

ئةشبيلية – سيويل

باتاويا – جةكارتا

ثةكين – خان بالع

ديمةشق – شام

بةغدا – دار ولسةالم

الهوور – لوهاور

شيالن بةكر - ِرةحيماوة

لةرين شةماَل -سلَيماني

شةم شوان – سلَيماني

ِرامان

وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة

جوان لةم وَينةية وردبةرةوة و بزانة وَينةي 

ثياوَيكة بوتَلة ئاوَيكـي بةرزكردووةتةوة، 

يان بوتَلة ئاوةكة بةدةستي كةسَيكي ترة 

و وَينةكة لة نزيكةوة طيراوة، بةآلم  ثياوة 

دوورةكة لة ئاسـتي بوتَلةكةدا دةسـتي 

بةرزكردووةتةوة.  

ــةو ذمارةية ضةند كؤتايي  لةم فؤرمةدا ئ

بة زنجيرةكة ديَنَي

؟



مةتةَل : كتَيب.

كام وآلتم، كوبا

ِرامان : ١١، كؤي ذمارةكاني دةرةوة دابةش ٣ بكة.

ريَكخستن، مةحوي

طةياندن، دةرياي مردوو

شقاتة، تةلََيك لة كؤيةكة دةخةيتة سةر ٣ دةبَيت بة ٩٨-٣٣

وشةي بزر :طةآلِريَزان

خةآلت، ثِراوكة نيية ببوورن ِراوكةية.

٣٢٣٣

شرؤظة

ِرةوا عوسمان - كةركووك

بمطةيةنة

خاوةني ئيمتياز 

بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرثةرشتيار

عوف عبدالرحمن

سةرنووسيار

حةمة سةعيد زةنطنة

٠٧٧٠١٣١٠٥٤٢

hamatal_ z@yahoo.com

جَيطري سةرنووسيار

نةبةز ِرؤستةم

بةرَيوةبةري هونةري و نةخشةسازي

ثةروةر

perwer.cartoon@yahoo.com

تايث

دلَير رةفيق

ناونيشان

كةركووك - شةقامي كؤماري

تةالري صيدلي فخري

ــةش  ناوي طةورةترين طياندار لة ش

ــووة. ئةطةر دوو ثيتي  ثيت ثَيكهات

ــَي بة بالَداريَكي  يةكةمي الدةين دةب

بضووك.

ظيان سديق  - كةركووك

- ورض دةبؤَلَينَي، بةراز..............

- كار دةباِرَينَي، سابرين..........

- هةنط وذةي دَي، زةردةواَلة.........

- ئةسث دةحيلَينَي، ماين............

- مةِر باِرةي دَي، بزن............

باعة، طيزة، ئةمرقيَنَي، مرقةي، كوركو

بةرسظي لةز
ميران جةمال – كاني شةيتان

ئةمانة بزانة 
هَيرش قادر – خورماتوو مؤزةخانة بةناوبانطةكاني دنيا

ليمؤ الزار – رانية

- لؤظــةر، ســةرةتا ئةم كؤشــكة دةربارةي 

شــاكاني فةرةنســا بــووة، بــةآلم ئَيســتة 

سةنطينترين هونةري جيهاني لَيية.

- بريتيش مؤزيةم، لة ســاَلي ١٧٥٣ لة شاري 

لةندةن دروست كراوة.

و  طرانتريــن  طيكتؤريــا،  مؤزةخانــةي   -

بةنرخترين شتي كونينةي مَيذووي تَيداية.

- مؤزةخانةي ميلليي رؤما.

- مؤزةخانةي ئاالسكا لة ئةمةريكا.

- مؤزةخانــةي بةنَيوبانطــي لينينطــراد لــة 

ِرووسيا.

-  يةكةمين جار تةلةفزيؤن لة وآلتي بةريتانيا 

بينرا.

-  سؤمةرييةكان يةكةم طةل بوونة تةثَليان 

بةكار هَيناوة.

-  كؤنترين خةتي عةرةبي خةتي كوفيية.

-  طوَلــي مَيخةك درَيذتريــن تةمةني هةية    

لةنَيو طوآلندا.

-  مةرجان لة دةريا دةردةهَينرَيت.

-  ماجةالن ساَلي ١٥٢١ فليثيني دؤزييةوة.

-  خةالفةتي عةباسي ٥٢١ ساَلي خاياند.

-  لــة ١٩٩٢/١٠/٤ فيدراَلي لة كوردســتان 

ِراطةيةنرا.



دلَير - ضةمضةماَل

ــةم  ئ ــةوةي  ئ ثــاش 

ــت  ــة دةطةيةني هَيآلن

ــت  الت ئاشــكرا دةبَي

ــةي ضؤلةكة  ــة بةضك ب

دةطوترَيت ضي.

ديالن جةمال – كاني شةيتان

جَيطؤِركَي بة يةك تةلَة شقارتة 

ــةكة  ئةنجامي هاوكَيش تا  بكة 

بكاتة   شانزة   .

٣٤٣٥

١٠  جياوازي لة نيَو ئةم دوو ويَنةيةدا هةية . . . . . دةتوانيت دةستنيشانيان بكةيت ؟

نيشانةي هةلَة يان
 ِراست لةم ِرستانةي 

هةولدا ئاالن – عةربةتخوارةوة بدة          

 ، ــووة  ونب ثاثــاي  ســيَبةري 

دةتوانيت بيدؤزيتةوة ؟

سيَبةر

دياريي - كةركووك

- سةآلحةديني ئةيوبي لة تكريت لةدايك 
بووة.

- رؤبن هوود لة ئينطلتةرا ذياوة.
- ثةيكةري ئازادي لة شاري نيويؤركة.

- ئاآلي دةوَلةتي عةباسي ِرةش بوو.
- درَيذي ديواري ضين ٢٧٠٠ كيلؤمةترة.

- خَيرايي دةنط لة ضركةيةكدا ٣٠٠ مةترة.
- هةنط ٥٠ ضاوي هةية.

- فيل لة ٢٠ كيلؤ زياتر ِرؤذانة خواردن 
ناخوات.

ــة دوو ذمــارة بكة  ــَي ب جَيطؤِرك

تا بة ســتووني و ئاســؤيي كؤي 

ِريزةكان بكاتة ٢١

جَيطؤِركَي

هيوا حةسةن – ئازادي

ِرؤذ دلَير - ئازاديياريي شقارتة 



هةرديـن،  هـةكار، 

هؤنراوة،  د،  هةذةـن

ا،  هاـن هةنسـك، 

هَيظـار،  هاظـة، 

هةسـتيار، هةرسين، 

هَيـكار،  هَيـذا، 

هةذَيـر،  هامنـؤ، 

هةظي، هةَلؤ، هاالن، 

هؤزان، هؤذان.

عيدان جةالل – بةغدا

نةجات عةبدوَلَال - كةركووك

ثـاش ئةوةي ثيتةكاني ئةم ناوانةي الي خوارةوة كوَير دةكةيتةوة ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة 

لة ضوار ثيتان ثَيكهاتوة و هاواتاي (ئارام)ة.

       هيوا، فةرهةنط، كؤظان، كؤذان، كاوة، كؤسرةت.

شؤخان ئةحمةد-تةكية

٣٦

طوتةي طةالن

تةواوم بكة

خةَالت
دوا دةليظة ١٢/٢٥

كؤتايي ذيان ضيية

- طوتةي خؤش و ناسك دةرطةي ثؤآلين دةكاتةوة          تورك

- هيض نةطوتن لة طوتةي بَي جَي ضاكترة              ئينطليز

- شةِري بَي ئاوةز ضون ميوةي سةرمابردوو واية           فةرةنسي

- خوا لةطةَل هَيزدا نيية، بةَلكو لةطةَل ِراستيداية           ِرووسي

- نهَينيي خؤت بة خزمةتكارةكةشت مةلَي                   ياباني

٣٧

ثاش ئةوةي ئةو ناوانةي الي 

سةرةوة  ِرةش دةكةيتةوة ، 

نَيوي شارَيكت بؤ دةمَينَيتةوة 

كـة كيميابـارن كـرا سـةر بة 

سـلَيمانيية لـة حـةوت ثيتـان 

ثَيكهاتووة .     

بضووك  ضوارطؤشةي   ٣٦ لة  ثيَكهاتووة  سؤدؤكؤ  تؤِري 

تؤ  لةسةر  ليَرة  ثَيويستة  ئةوةي  طةورة.  الكَيشةي   ٦ و 

) ثِربكةيتةوة بةمةرجَيك  ضوارطؤشةكان بةذمارة ( ١-٦ 

هيض ذمارةيةك لة ِريزي ئاسؤيي و ستوونيي الكَيشةكاندا 

دووبارة نةبيَتةوة.

شةماَل شوكور - كةركووك

هونةري دةست



٣٨

ئامادةكردني : ئارا ئاري - هةولَير      

  ستووني

١١ـ كاَلةك ـ دَيوانة.

٢ـ ثَيضةوانةي ذن(ث) ـ تةماشاكةر(ت).

٣ـ بؤ ـ كورتكراوةي ئيسماعيل(ث) ـ در(ث).

٤ـ شارَيكي سعوديية ـ خؤزطة.

٥ـ نةرمونيان ـ سةبر(ث).

٦ـ ساكار.

٧ـ باَلندة(ت) ـ طةورة.

يانــةي  ثَيســتي  ِرةش  ياريزانَيكــي  نــاوي  ٨ـ 

ئينتةرميالنة(ت).

٩ـ ناوَيكي كوِرانةية(ث).

١٠ـ وةرزَيكي ساَلة.

ئاسؤيي

١ـ ناوي مانطَيكي كورديية. ٢ـ هةموو كةسَيك هةيةتي. ٣ـ بيني ـ كانزايةكة. ٤ـ لووت (ث) + ثيتَيكة.

٥ـ نيوةي مةِرؤ  ـ  ثيتَيكة + ناوَيكي كضانةي عةرةبيية(ث). ٦ـ شارَيكي كوردستاني رؤذهةَالتة(ث) ـ طياندارَيكي 

خشؤكة(ث) ـ نةخَير. ٧ـ نيشتيمان(ث). ٨ـ ماستي لَي دروست دةكرَيت + سةوز بوو ـ سَي ثيت لة ئةورووثي.

٩ـ طةمة(ث) + ثيتَيكة ـ زمان.١٠ـ ناوي هونةرمةندَيكي كؤضكردووي شاري سلَيمانيية.

       تيَبيني : حةوتي سةروذَيري وشةكان لة نووسيندا طرفت نيية. ـ (ث) ثَيضةوانة. ـ (ت) تَيكةَالو.

ماتماتيك
وشةي يةكتربِر  

بيركاري

٣٩

مي  لة بة
كاغةزي

دةست ِرةنطيني
لةرين شةماَل - سلَيماني

حسَين عةلي – سلَيماني

ئامادة بكةو  كاغةزَيكي ضوارطؤشــة 
بةم شَيوةية بينوشتَينةوة .

ضنار نورةدين - سةرسةنط


