دةزطاي رِؤشنبيريي شة فة ق
بؤ تةمةني  9تا َ 14
سال

حاجي قادري كؤيي

بيَضووي ئاذةالَن

كات�ي لة بن
لووت�م لوولةيةك�ي كورتة،
َ
ئاو مةلة دةكةم بؤ هةناس�ةدان بةرزي
دةكةم�ةوة و دةيبةم�ة دةرةوةي
ئاوةكةوة.
دةزانن من كَيم؟
من بَيضووي (تابَير)م .طيانم بة ثَيس�تَيكي
تووك�دار ثؤش�راوة ،هةت�ا بةضك�ةم
تووكةك�ةم خةت�ي س�ثيي تَيداي�ة و كة
دةسرَينةوة.
طةورة بووم ئةو خةتانة
ِ
ئا  :زةريف
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تشريني يةكةم

طؤلَـي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون
جاري طةردوون
نةكةي بيدةي بة نيَرطيز ِ

2010

جيهاني
ِرووةك

شيعر

لةيالك

ة ئينطليز

ل

ط و ناسك

ناوةراست و
نيشتماني ئةم طوَلة برَيتيية لة
ِ
باشووري خؤرهةآلتي ئةوروثا.
دةروَينرَيت.
اليالك لة ساَلي 1554ـةوة لة ئيتاليا ِ
ةنطاورةنطن وةك شين و سثي.
طوَلي اليالك ِر
ِ

ضةند ئامؤذطارييةك
فةهد ئةحمةد – تةكيةي بةر دةربةند

َ
زاوزي بك��ةن و زي��ان ب��ة
بؤخؤي��ان

دانةكانت��ان بطةيةن��ن ثيَويس��تة ئةم
ئامؤذطارييانة لةياد نةكةن.

 -1دواي هةر ددان ش��ؤردنيَك
جوان ج��وان فلَضةكةت خاويَن
بكةرةوة.

 -2ئةو ئ��اوةي ب��ة فلَضةكةوةية

دايضؤ ِريَنة ،ضونكة تا تة ِرايي زؤرتر

بيَت بةكترياكان زياتر طةشة دةكةن.
 -3ث��اش ددان ش��ؤردنت هةولَب��دة
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فلَضةكةت نةكةويَتة سةر الو سةرةكةي

ثيس بيَت و تووشي نةخؤشيي ثيَست و

سكضوون بيت.
َ
ه��ةول ب��دة فلَضةك��ةت دوور ل��ة
-4
فلَضةكاني ت��ري خيَزانةك��ةت بيَت بؤ

ئ��ةوةي نةكةون��ة س��ةر ي��ةك و زيان

بةيةكتر بطةيةنن.
 -5فلَضةكةت دوور لة ش��ويَني ثيَش��او
دابن��ي ،ضونكة هةر كاتيَك كةس��يَك
َ
دةطةيةن��ي كؤمةلَيَك
دةس��ت بة ئ��او
َ

بةكتريا بآلو دةبنةوة.
 -6فلَضةكةت بةك��ةس مةدة و فلَضةي
كةس بةكار مةهيَنة.

 -7هةر  4-3مانط جاريَك فلَضةكةت

بطؤ ِرة بةمةش ضاتر لة بةكترياكان دوور
دةكةويتةوة.

ركووك

نة  -كة

يد زةنط

حة

ةركووك

بؤ ئ��ةوةي فلَض��ةي دانةكانت��ان نةبنة
مؤلَط��ةي بةكتري��ا زيانبةخش��ةكان و

س

مة سةع

ي هيوا  -ك

ييةوة  :باب

كاآلي ذير

ي كوردي
يعري ثاراو
ش
ي بةوردي
ؤت دةخويَن َ
ب
َ ش دائةهيَن َي
مةتةلي
ن دةخويَن َي
ك هةر جوا
ضيرؤ
ؤر ِرائةميَن َي
لةشت ز
سة داناميَن َي
لة ق
يطاركيَشان
لة ويَنة و ن
َ
ت هةلهيَنان
نوكتة و ش
لة
ةتة بليمةت
بليم
ثر هيمةت
بليمةت َي ِ
َ زؤر ثةسندة
الي خةلكي
َةليَن خةندة
جار ثيَي د
جار
ك سووكة
ةم ضرؤ ئيَس
ئ
كةركووكة
لة ئازادي

كاآلي شةن
س
ضوة ئاسك
سكاآلي بيَ
ولي ضواال
طَ
سكاآلي
َ
رؤكي مالة
هيَشتا زا
َوكة هةنارة
ئةم طول
ثينج بةهارة
تةمةني َ
ست و نيوة
باآلي س َي ب
ةت نةب ِريوة
ثرضي ق
تر َي ِرةشة
اوي وةك
ض
كاني طةشة
ِروومةتة
ونضيالنةية
زاري خ
خنجيالنةية
كةثووي
ك و باريكة
قةدي شل
ة و فةريكة
شةكرة سيَو
ويَن طةرمة
يك َ
ةلةية خ
ذ
ضؤيا نةرمة
لة هات و
ةك ئاويَنة
ي ِروونة و
ِروو
اني خاويَنة
هةموو طي
ةرة ِريَواسة
ئةم ضوز
ؤشة بيناسة
طةر ثيَت خ
سةر ثاكي
ةي ليَكدان
خشت
ي بة ضاكي
لة بةريَت
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بَيالن  -كةركووك

فةرهةنطي حاجيلة

ئةلفابيت alphabet
ئةلفبي
َ
ئةلفب��ي برَيتيية ل��ةو ثيتانةي
َ
ك��ة لة نووس��يندا ب��ةكار دَين
و ،ب��ة ش��َيوةيةكي دياريكراو
ِريز ك��راون و ،هةر زمانَيكيش
ئةلفبَيي خؤي هةية ،بؤ نموونة
ئةلفبَي��ي كوردي ب��ة ثَيتي (ئـ)
ثي دةكات و بة ثيتي (ي)
دةست َ
تةواو دةبَيت.
ئؤَلوةيس always
طشت جارَيك يان بةردةوام
بة شتَيك دةطوترَيت بةردةوام
يان هةموو جارَيك ِروو بدات.

ماراسؤن

ال

ئة مبيو
ambulance
ئؤتؤمؤبيلي فرياكةوتن
ئةمبيوالن��س ج��ؤرة
ئؤتؤمؤبيلَيك��ي تايبةت��ة ب��ؤ
طواستنةوةي خةَلكي بريندار و
هةندي
نةساخ بؤ نةخؤشخانة و
َ
كةرةستة ثزيش��كيي ثَيويستي
تَيداية.
ئةمفيبيةن amphibian
وشكاوةكي
وش��كاوةكي ب��ةو طيانداران��ة
دةطوت��ري كة ذياني��ان لة ناو
َ
ثي دةكات و دواتر
ئاودا دةست َ
دةطؤرَي��ن و دةتوانن لةس��ةر
ِ
زةويش بذي��ن .بؤ نموونة بؤق
وشكاوةكيية.

بروا ِرةزاق – هةولَير
ِ

لة كةناري يؤناني كؤن دةظةرَيك هةبوو ناوي ماراسؤن
شةرَيك لة نَيوان فارس و طريكةكاندا ِرووي
بوو ،تَييدا ِ
دا .لةبةر ئةوةي لةو كاتةدا هيض ئامرازَيكي ثَيوةندي
كردني وةكو تةلةفؤن و مؤبايل و تةلةطراف نةبوون،
سةربازَيكي طريك بةناوي فيديبيديس ناضار بوو
ماوةي  40كيلؤمةتر ِرابكات تا بطاتة ئةسيناي ثايتةخت،
بؤ ئةوةي هاووآلتييان لة هَيرشي فارسةكان ئاطةدار
بكاتةوة.
ئةوي و لة ماندوَيتيدا مرد.
ثاش ئةوة فيديبيدس طةيشتة
َ
شبركَيي ِراكردن ثةيدا بوو و
ئيدي لةمةوة بيرؤكةي ثَي ِ
لي نرا.
ناوي ماراسؤني َ
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ن��س

ئةينشنت ancient
دَيرين
هةر شتَيك زؤر كؤن بَيت ئةوا
دَيرينة .وةك قةآلي كةركووك
و قةآلي هةولَير.
ئةنطري angry
توورة
ِ
نارةحةت بَيت و
هةر كةس��َيك ِ
ش��ةر و ه��اوار بكات،
بيةوَيت
ِ
توورة بووة.
دةطوتري
ثَيي
َ
ِ

لة جيهاندا زياد لة  30هةزار ضَيش��تخانةي
ماكدؤناَل��د ،ل��ة  119وآلتدا ه��ةن 13( ،هةزاريان
ل��ة ئةمةريكان) نَيزيك��ةي  1.5مليؤن كرَي��كار كاريان
تَيدا دةكةنِ .رؤذانة  48مليؤن ذةم خواردن ثَيش��كَيش بة
كرياران دةكةن.
ِ
ل��ة دواي ئةمةريكا ،ذاث��ؤن زؤرترين ذمارةي ضَيش��تخانةي
ماكدؤناَل��دي تَيداية ،دةطاتة  3000ضَيش��تخانة .لة دواي ئةويش
بةرازيل و ئةَلةمانيا و ئينطلتةرة دَين .كة لة هةر يةكَيكياندا 1000
ضَيشتخانة هةن ،لة هؤَلةنداش  200ضَيشتخانةن.
يةكةمين ضَيش��تخانةي ماكدؤناَلد لة ئةمةريكا لة ساَلي 1955
كراي��ةوة و ماكدؤناَل��د كؤمةَلَي��ك كؤمثاني��اي جوولةكةن،
ثَيش��ةنطن لة دروس��تكردني كؤكاكؤال و كنتاكي و ثيتزا و
هةمبةرطةر و دةيان خواردني تر.

ماكدؤنالَد

َ
لةط��ةل س��ةردةمي
ب��ؤ هةنطاون��ان
و :شكور سابير-هةولَير
َ
طةشتوطوزار و هانداني خةلك بؤ طةشت كردن لة ئاسماندا
لَيثرسراواني ئاذانسي ئاسمانيي ِرووسيا ئاشكرايان كرد كة ِرووسيا
ئامَيرَيكيان (مانطي دةس��تكرد) ِرةوانةي ئاسمان كردووة كة ثَيشبيني دةكرَيت
لة داهاتوودا بكرَيت بة ئوتَيل.
ئاذانسةكة ئةوةشي طوتووة كة ئةو مانطة دةستكردة
(روب��رت بيجلو) نةخشةس��ازيي كَيش��اوة كة
ئوت َيل َيك
خاوةن ئوتَيلَيكي ناسراوة لة لؤس ئةنجلس.
بؤ ئةو طةش��تيارانةي كة ثَييان خؤشة لة
لة ئاسمان
ئاسمان بمَيننةوة.
ثرؤذةية
وا
ضاوةروان دةكرَيت ئةم ِ
ِ
شاآلو ئةمين – طوندي قوجةلةر
ل��ة س��اَلي  2015ت��ةواو بَيت و
نَيزيكةي  50ملي��ؤن دؤالري
تي دةضَيت بةو شَيوةيةش
َ
ئام��ادة دةبَي��ت ب��ؤ
ثَيش��وازي كردني
ميوانةكان.

سي جاران لةسةر يةك ب َل َيي:
ئايا دةتواني َ

كول حةوت كو ِري َ
َ
عةزة َ
قؤل كولَي هةبوو
قؤل
طةرةكي ثةنجةعةلي
رَيذنة كاروان/قوتابخانةي زانستِ /
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نافةوتي
ي،
وزة دةطؤ ِر َ
َ

جةليل محةمةد شةريف-كةركووك
وةرط َي ِراني :سيلظانا

ني ضةندين شيَوة
كاتي مرؤظ لة سروشت ِرادةميَ َ
َ
ثي دةكا ،بؤ نموونة
لة وزة
دةبيني يان هةس��تيان َ
َ
وزةي ئةليكتري��ك ،وزةي ِرووناك��ي ،وزةي
جوولَة يان بزووتن...
ئةزموونةكاني زانست بؤمان دةردةخةن ئةم وزانة
هيضيان نافةوتيَن و لة سروشتدا هةر دةميَنن بةآلم
َ
َ
دةتوانري
دةكري شيَوةكانيان بطؤ ِر َي ،بؤ نموونة
وزةي ئةليكتري��ك بطؤ ِرين��ة وزةي جوولَة يان
وزةي طةرمي يان وزةي ِرووناكي.
ئةو وزة ئةليكتريكيية كة لةنيَو ثيلدا هةية دةتوانين
بيطؤ ِرين��ة وزةي ِرووناك��ي بةش��يَوةي طلَؤث،
ئةم��ةش ل��ة زؤر ئاميَ��ر و جؤرةكاني ل��ة ذياني
ِرؤذانةماندا دةبينين و دةبيستين ،بةآلم ِراستييةك
نافةوتي ،بةو ِراستييةش
هةية دةلَ َي هيض وزةيةك
َ
دةطوتريَت ياساي ثاراستني وزة.

ِرةنطةكان

رِيَويي فيَلَزان
وةرط َي ِراني :سيلظانا  -كةركووك

ِرَيويي��ةك زؤر برس��يي ب��وو،
وا هةس��تي دةك��رد ك��ة خةريكة
دةمرَيت.

لة ش��وَينَيكي نَيزيك بة كَيَلطةيةك،
ِرَيوي ض��اوي ب��ة كةَلش��َيرَيكي
لةخؤبايي كةوت ،لةسةر ديوارَيك
نيشتووةتةوة و ،بة هةموو دةنطي
خؤي دةخوَينَيت.

ِرَيوي دةيزان��ي زؤربةي ئةوانةي
بي مَيش��ك و
لةخؤبايين طةمذة و َ
َ
ئةقل سووكن.

كاتي ب��ة لةخؤباييبوونةوة ثؤثيتة
س��وورةكةي دةلةقاندِ ،رَيوييةكة
بؤي دةركةوت كة ئةم كةَلةش��َيرة
نَيضيرَيكي ئاسانة.

ل��ة بيركردن��ةوةدا بة مةبةس��تي
خواردن��ي كةَلةش��َيرَيك ،دواي
ئةوةي ي��ةك هةفتة ب��ة ناضاري
بةرؤذوو ب��ووِ ،رَيوييةكة بة دةم
ِ
ثياسةوة دةهات و دةضوو.

ئازاد كةريم-سةنطاو

ئاشكراية طة ِرةنطة سةرةكييةكان ئةمانةن
سوور  ،زةرد  ،شين
بةتيَ َ
ك��ةل كردني ئةم ِرةنطان��ةش ض ِرةنطيَكمان
َ
دةكةوي:
دةست
سثي و ِرةش:
سوور و زةرد:
شين و سوور:
شين و زةرد:
سوور و شين و زةرد:
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س��ةرباري بَيهَيزييةك��ةيِ ،رَيوييةكة
دةطةرا كة
طةران بة دواي ش��تَيكدا
ِ
لة ِ
برسَيتييةكةي دامركَيَنت.

ِرَي��وي كوتةكَيك��ي بة دةس��تةوة
ب��وو و ،ب��ة وريايي��ةوة ب��ةرةو
كةَلةش��َيرةكةي ك��ة ب��ةردةوام
لةس��ةر ديوارةكة بة دةنطي بةرز
دةيخوَيند ،ضوو.

كةَلةش��َير سةرس��ام ب��ةوةي
ِرَيويي��ةك بةرةو ئ��ةو دَيت و بة
ثش��تيوانيي داردةس��ةكةيةوة بة
قورسي ِر َي دةكات.
ِ
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بة دةنطَيكي لةرزؤكةوةِ ،رَيوي بة
كةَلةشَيرةكةي وت «سآلو ثاشاي
بي هاوشاني
باَلداران و ،طةورةي َ
مريشكان».

كةَلةش��َير وةآلم��ي داي��ةوة
«مةبةس��تت ل��ةم قس��ة ِرازاوانة
ضيي��ة؟ ِرَيويي��ة ش��ةلة ...ناتواني
كةمَيك ِراستطؤ بيت؟»

فري دا
ِرَيوييةكة داردةس��تةكةي ِ
و بة كةَلةش��َيرةكةي وت «تؤ زؤر
لي
باش��ي ...كةس
ناتواني هيضت َ
َ
بشارَيتةوة».

ِرَيوييةكة وتيش��ي «لة ِراستيدا من
ويستم تاقيت بكةمةوة و بزانم ئايا
شاياني ثلةوثايةي طراني بوون بة
ثاشايت».

«ذمارةي��ةك مريش��ك متمانةيان
ب��ة من��ة و ئةرك��ي دؤزينةوةي
كةَلةش��َيرَيكي جوان و ئازايان ثَيم
سثاردووة».
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«كةَلةش��َيرَيك ك��ة ثؤثيتةيةك��ي
جواني هةبَيت بؤ ئةوةي بكرَيت بة
ثاشاي ئةوان .خواحافيز ،من كاتم
فيرؤي بدةم».
بة دةستةوة نيية بة ِ

ِرَيوييةك��ة ِرؤيش��ت ،ب��ةآلم
هةنطاوةكان��ي زؤر كورت بوون،
بي
بةو ئومَيدةي كةَلةش��َيرةكة بة َ
دواكةوتن دواي بكةوَيت.

ب��ةآلم ِرَيوي ب��ة دَلخؤش��ييةوة
كةَلةش��َيرةكةي ل��ة ب��ةردةم
خؤي��دا بينيي��ةوة ،ك��ة هةنطاوي
طةورةطةورةي هةَلدةهَينا.

ِرَيوييةك��ة ِرؤيش��ت ،ب��ةآلم
هةنطاوةكان��ي زؤر كورت بوون،
بي
بةو ئومَيدةي كةَلةش��َيرةكة بة َ
دواكةوتن دواي بكةوَيت.

ِرَيوييةك��ة ب��ؤ ضركةس��اتَيك
ل��ة بيرةبي��ردا ب��وو .ت��ؤ بَلَي��ي
بطؤرَيت؟
كةَلةشَيرةكة ِراي خؤي
ِ

«كةَلةش��َيرَيك ك��ة ثؤثيتةيةك��ي
جواني هةبَيت بؤ ئةوةي بكرَيت بة
ثاشاي ئةوان .خواحافيز ،من كاتم
فيرؤي بدةم».
بة دةستةوة نيية بة ِ

ِرَيوييةك��ة ب��ؤ ضركةس��اتَيك
ل��ة بيرةبي��ردا ب��وو .ت��ؤ بَلَي��ي
بطؤرَيت؟
كةَلةشَيرةكة ِراي خؤي
ِ
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طاندي

ظانة شاآلو  -كةركووك

مةهاتما طاندي لة ساَلي 1869دا لة هيندستان هاتووةتة دنياوة .باثيري،
ثاش ئةويش باوكي ،سةرؤك وةزيراني ميرنشيني ثؤربةندةر بوونة .طاندي
بةثَيي دابونةريتي ئةوساي كؤمةَلطةكةي لة تةمةني  13ساَليدا ذني هَيناوة.
بروانامةي لة بواري ياساناسي لة ئينطلتةرةدا بةدةست
لة س��اَلي 1891دا ِ
هَينا.
بةرةوتَيكي نوَيي
طاندي شَيوازي بةرطريي ئاش��تيخوازانةي دامةزراند ،كة ِ
َ
تَيكؤش��اني سياسي ناسرا بوو بة ناسنامةي فةلسةفةي ناتوندوتيذي .سالي
 1918تاكو  1922دذ بةسياس��ةتي بةريتانيا ِراوةس��تا و داواي سةربةخؤيي
تةواو و يةكجارةكي بؤ هيند كرد.
ل��ة 30ي كانووني دووةمي 1948دا طةنجَيكي ِرةطةزثةرس��تي هيندؤس بة 30
طوللة كؤتايي بةذياني  79ساَلةي طاندي هَينا.

ثةيكةري ئازادي
َ
عةبدل-ضةمضةمال
خاليد

ثةيك��ةري ئازادي يةكَيكة لة ش��وَينة ديار و بةناوبانطةكاني ئةمةريكا .كة لة ش��اري
نيويؤرك دانراوة ،ثةيكةرتاشي فةرةنس��ي (فريدريك بارتؤلدي) هَيَلكاري و ديزايني بؤ
كردووة .بةآلم ئةندازياري فةرةنسي (ئةليكسةندةر طؤستاظ) دروستي كردووة.
ثةيكةرةكة لة 27ي تشريني يةكةمي ساَلي  1886دانرا.
لة ساَلي  1984لةاليةن رَيكخراوي يؤنسكؤوة خراية ناو ليستي شوَينةوارة جيهانييةكانةوة.
سةرجةم درَيذيي ثةيكةرةكة بة بناغةكةيةوة  93مةترة و ثانييةكةشي  47مةترة ،كَيشةكةشي
 125تؤنة ،بةآلم درَيذيي ثةيكةرةكة لة ثَيي ئافرةتةكةوة تاوةكو سةري مةشخةَلةكة دةطاتة
 46مةتر.
تي دةكةن و كاتَيكي
ئةو ثةيكةرة ِرؤذانة هةزاران طةشتياري ناوخؤ و دةرةوة ِرووي َ
لةوي بةسةر دةبةن.
خؤش
َ

ِرووةكةكان ضؤن لةسةر زةوي ثةيدابوون

نةخشين حةمة -دارةتوو

10

ليَكؤلَين��ةوةكان دةريانخستووة ،كة لة ثَيش
دوو هةزار مليؤن َ
سال ِرووةكةكان لة دةرياوة طةشةيان كردووة و بةرةو زةوي
كش��اون .سةرخةس��يش يةكةم ِرووةك بووة كة ِرةط و قةد و طةآلي هةبووة و
يةكةمين دار بووة لة ِرَيطةي تؤوة زيادي كردووة.
ثَيش  300مليؤن س��اَليش دار لةسةر وشكانيدا ثةيدابووة و تؤوةكةي لة طؤزةدا
ئةمرؤ ،بةداري س��نةوبةر داثؤش��راون،
هةَلطي��راوة .زؤربةي زنجيرة ضياكاني ِ
َ
س��ال ثةي��دا ب��ووة و وردة وردة جؤر و
يةكةمي��ن طوَلي��ش ثَيش  1500مليؤن
ذمارةكاني زياديان كردووة.

ماكياظيليزم

خةالَت

سيظةر يوسف  -لةيالن

ئةم زاراوةية لة ناوي «نيكؤلَؤ دي بيرناردؤ ميكياظيللي»ي نووسةر

و سياس��ةتواني ئيتاليي��ةوة وةرطي��راوة ،كة لة كؤتايي س��ةدةي

ثازدةيةم و سةرةتاي سةدةي شازدةيةمدا ذياوة.

ئةو لة كتيَبةكةي��دا (مير) ئامؤذطاريي دةس��ةآلتداراني ئيتالياي
كردووة ،كة لة ثيَناوي طةيش��تن بةئامانجي خؤياندا َ
سل لة هيض
خراثةكارييةك نةكةنةوة.

وش��ةي ماكياظيليزم بةماناي ئةو سياس��ةت و ِرةوشتة ديَت ،كة

لة ثيَناوي طةيش��تن بةئامانجدا لة هيض شتيَك النةدات و هةموو

ِريَزيَك��ي ئاكاري و مرؤيي و ِريَز و طةورةيي بكات بةذيَر ثيَوة.
َ
ثشتطوي خستني هةموو ياسا و
بةواتايةكي تر ماكياظيليزم ماناي
َ
كؤمةل و ثيَشيَل كردني ويذدان و
نةريت و عورف و عادةتيَكي
ِراستي و دادثةروةريية لة ثيَناوي طةيشتن بةئامانج.

سندووقيَكي دارايي نيَودةولَةتيي سةر بةنةتةوة يةكطرتووةكانة،
بؤ كاروباري ثيَويستي مناآلن خةرج دةكريَت .لة 11ي كانووني
يةكةم��ي س��الَي 1946دا ل��ة الي��ةن كؤمةلَ��ي طش��تيي نةتةوة
يةكطرتووةكانةوة دامةزرا .ئةركي سةرش��اني ئ��ةم ِريَكخراوة
بةج��ي كردني
ضاوديَري��ي كردني تةندروس��تيي من��اآلن و جيَ
َ
بةرنام��ةي خؤش��طوزةرانيي مناآلنة ل��ةو وآلتان��ةدا كة بةهؤي
ل��ي كةوتووة.
كارةس��اتي جةنطي دووةم��ي جيهانةوة زيانيان َ
ئةم س��ندووقة لة ش��اري نيوي��ؤرك لةاليةن ئةندامان��ي نةتةوة
يةكطرتووةكان و خةلَكة خيَرخوازةكانةوة باربوو دةكريَت.

ئاش�ةوان خ�ؤي و كضةك�ةي،
سي
با ِراشه َير خؤي و ذنةكةيَ ،
كول َيرةيان هةي�ة و هةر يةكةو
كول َيرةيةك دةخوا.

َ
مةتةل

عوسمان دةروَيش شكور -كةركووك

َ
سي ثيتة ئةمجارة
مةتةل َ
ميوةية ،لةبةري دارة

ِرةنطي سوورة ياخود زةردة
بةسوودة البةري دةردة

لي بخؤ
ِرؤذي يةك دانةي َ
ناوي تؤ
دةوا و دةرمانت
َ
َ
مةتةل هةلَب َينة و بيبينة

ضةند تامي خؤشة و شيرينة

يونيسيف UNICEF
ِرَيبين نةسر-سةرضنار
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ضيرؤك

َ
شةنطول
ني و
ش َي َ

كوردستان محةمةد_ كةركووك

ني ثووري شةنطولَة ،س��ووريَكي ثةمةيي بوو ئةوا نيش��انةي تةندروس��تيي باش��ي
دكتؤر ش��يَ َ
ِرؤذيَك كة بة ميواني لةمالَيان بوو ،مرؤظةكةية.
شةنطة ثرسيي :ئةطةر سووريَكي َ
َ
كال بوو؟
شةنطول ثرسيي :ثوورة طيان بؤضي
كاتي نةخ��ؤش س��ةرداني دكتؤر دكتؤر طوتي :ئةوة بةلَطةية لةسةر بووني ئةنيميا.
َ

دةكات يةكسةر ثيَي دةلَيَت :زارت ش��ةنطة جاريَكي دي ثرس��ييةوة :باش��ة ث��وورة زؤر جاران
ضينيَكي س��ثي س��ةر زماني داثؤش��يوة؟ ثووري طوتي :ئةوة
بكةرةوة و زمانت دةربيَنة؟
بةلَطةي ناتةواويي كؤئةندامي هةرسة ،شةنطة كةمؤكةيةك
ني لة وةآلمدا طوتي:
دكتؤر شيَ َ
ش��ةنطة طي��ان دي��ارة ل��ةم ك�� ِر بوو ،ثووري هةلَيداية و طوتي :ه��ةر كاتيَكيش لة كاتي
دةرهيَناني زمان هةستمان بة طرذي كرد ئةوا بيَطومان تووشي
دةمكردنةوةيةدا نهيَنييةك هةية.
شةنطة طوتي :ضؤن؟

ذةهراوي بوون بووينة يان ناتةواوييةك لة دةمارةكاندا هةية.

دكتؤر لة وةآلمدا طوتي :زؤرجاران ثزيش��ك بةهؤي ِرةنطي كةوات��ة ئيَمة ب��ةم زانيارييانة لةب��ةر ئاويَنة دةتواني��ن ب ِريَك
زمانةوة نةخؤش��ييةكة دةستنيش��ان دةكات .ب��ؤ نموونة :هةر لةخؤم��ان حالَ��ي بي��ن .دكت��ؤر ،بةثيَكةنينةوة طوت��ي :بةلَ َي
كاتيَك ِرةنطي زماني نةخؤش زةرد بوو ،ئةوا بةلَطةية لةسةر دةتوانيت شةنطة طيان.
هةبووني زةرداوي زيادة لة خويَني نةخؤشدا ،ئةطةر شين بوو
ئةوا نةخؤش��يي لة َ
دل و كؤئةندامي هةناس��ةيدا هةية ،ئةطةر
رزطار-ثردي
هةورامان
َ

ِرةنطةكان

لة ن��او جانت��اي منداَلَيك��دا ه��اوار هاوارَيك هةَلس��تا ،ئةط��ةر ئَيم��ةش

برؤين  2دةمَينين.
نةمدةزاني ضيي��ة ،جانتاكةم دانا و بيني��م كة ِرةنطةكانم ِ
هاوار هاواريانة.

مني��ش

وت��م:

وتم :ضيتانة ،وتيان ئَيمة ِرقمان لة ِرةنطي ِرةش و سثيية ،باش��ة هةمووت��ان

منيش وتم بؤض��ي؟ وتيان ئَيمة لة ِرووناكيدا س��وور و دةردةك��ةم كةس��َيك

س��ةوز و زةردين ،لةبةر ئةوة ِرقمان لة س��ثي و ِرةشة ،نايةَلم��ةوة ،ئةواني��ش وتيان

يةكَيك لة ِرةنطةكان :ئَيم��ة زةردي ِرةنط دةكةينِ ،رةش باشة كةسمان دةرمةكة ئَيمةش ِرةش و سثي دةكةينةوة

ِرةش��ي دةكات��ةوة .ئةويش خؤي دةهَينَيتة س��ةرمان و براي خؤمان دةبينةوة بة  12برا .منيش وتم باش��ة ئيتر
ِرةش��مان دةكات .س��ثيش لةبةر ئةوةي��ة ِرةنطةكانمان هيض كات هاوار ه��اوار مةكةن ،منداَلة ئازيزةكان خؤتان
َ
لةطةل براكانتانا ،ضونكة
توورة مةكةن
ناطؤرَيت هةروةكو خؤي دةمَينَيتةوة .منيش وتم باش��ة وةكو ِرةنط��ةكان
ِ
ِ
ئَي��وة لَي��رة دةربكةم يان ِرةش و س��ثي ،ئ��ةوان وتيان برا لة ثشت برا بَيت مةطةر قةزا الي خوا بَيت.

كةسمان دةرمةكة ضونكة ئةطةر  12برا بين  10دةمَينين،
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وةآلمي راست هةلَبذ َيرة
فةرهةنط جةمال-كاني شةيتان

 -4ك��ةي ياري��ي باس��كة
 دداني شيري لة مناَلداداهَينرا؟
  20ددان ساَلي 1891  15ددان ساَلي 1991  10ددان -2ثَيستي مرؤظ لة ضةند  -ساَلي 1791
 -5جاَلجاَلؤك��ة ت��ا ضةند
ضين ثَيك هاتووة؟
بي خواردن دةذيي؟
 يةك ضينمانط َ
  1مانط دوو ضين  5مانطسي ضين
 َ -3هيتل��ةر ك��ةي خ��ؤي  10 -مانط
كوشت؟
 ساَلي 1935 ساَلي 1940 -ساَلي 1945

ئةمانة بزانيت خراث نيية

ساَلي  1934ئوستراليا جامي جيهاني بردةوة.
ساَلي  2000بؤ يةكةم جار ميسر ميوانداريي جامي جيهانيي
تؤثي باسكةي كرد.
رةنط��ي بازنةكاني ئ��اآلي ئؤلؤمثي :ش��ين ،زةردِ ،رةش،
سةوز ،سورة.
سوان يةكةم كةس بوو كة تيشكي دؤزييةوة.
جةنطي جيهانيي يةكةم ِ 1567رؤذي خاياند.
زةرياي هَيمن طةورةترين زةرياية.
وشترمرغ (نةعامة) طةورةترين باَلندةية.
بةرزيي ديواري كةعبة  15مةترة.
شاري لؤس ئةنجلس لة ئةمةريكا واتة شاري فريشتةكان.
ساَلي  1804يةكةم شةمةندةفةر دروست كرا.
نةسرين شةيدا-خورماتوو

بدري
كوي
بؤن لة
َ
َ
باشة؟
ضاوان عةلي  -كةركووك

بةهؤي لَيداني بؤني خؤشةوة هةست
بةضاالكيي زياتر دةكةين و بةكارهَيناني
ب��ؤن بةتةواوكاري��ي ِرَيكثؤش��يمان
هةندي ج��ار هةَلة لة
دادةنرَي��ت ،بة َالم
َ
بةكارهَينان��ي بؤندا دةكةين و نازانين لة
كوَيي جةس��تةماني بدةين ،جاروباريش
بةهةَل��ة ِراس��تةخؤ ل��ة جلوبةرطماني
دةدةين.
كاتَي��ك بةثةنجة بؤن لة شووش��ةكةدا
دةردَينين و ِراس��تةوخؤ ثَيس��تمان بةر
ش��لةي بؤنةك��ة دةكةوَي��ت ،ضةوريي
دةبي
سروشتيي ثَيستمان تَيكةَلي بؤنةكة َ
و كار دةكاتة س��ةر سروشتي بؤنةكة و
دةطؤر َي ،بؤية
هةندي جار بؤنةكةش��ي
َ
ِ
دةزانري كة بؤنةكة بخرَيتة
بةثَيويس��ت
َ
سةر ثارضة ثةموويةك ،ئينجا لة ثَيست
نابي بؤن
بدةيت .بةهيض ش��َيوةيةكيش َ
بدري ،ضونكة
ِراس��تةوخؤ لة جلوبةرط
َ
هةندي ج��ؤري قوماش هةي��ة ،بؤنةكة
َ
دةط��ؤر َي و
ت��ي دةكا و ِرةنط��ي
ِ
كاري َ
بةجي
ثةَلةي نةويستراو لة شوَين خؤيدا
َ
دَيَلَيت.
باش��ترين شوَيني لةش��ي مرؤظيش كة
ط��وي و ال ملة،
ب��دري ،ثةنا
ل��ي
َ
َ
بؤني َ
ضونكة ئةم ش��وَينانة نَيزيكن لة ترثةي
َ
َ
لةطةل بؤنةكةدا دةكةن و
دل و كارلَي��ك
بؤنةكة درَيذترين ماوة دةمَينَيتةوة.
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ثةلَةي سثيي سةر نينؤك

فيل ضؤن مةلة دةكات؟

زؤرج��اران ثةلَ��ةي س��ثي لةس��ةر نينؤكةكانمان

َ
خاليد-ضةمضةمال
شةهلة

َ
هةن��دي ك��ةس وا دةزان��ن هؤكاري
دةبيني��ن،

ثةيدابوونةك��ةي كةميي كاليس��يؤمة لة لةش��دا،

بةآلم وا نيية ،هؤكارةكةي لة ئةنجامي بةركةوتني

ش��تيَك ب��ة ش��ويَنيَكي نينؤكماندا ثةي��دا دةبيَت.

ضونكة نينؤك بةش��يَوةيةكي زؤر لةس��ةرخؤ طةشة
دةكات ،هةربؤية ئةو ثةلَة س��ثييانة دواي ماوةيةكي زؤر

ئينجا دةردةكةون ،هةر لةبةر ئةوةش ماوةيةكي زؤري َ
دةوي
هةتا بزر ببيَت.

َ
هةندي جاريش هؤكاري ثةي��دا بوونةكةي بةدخؤراكيية بةتايبةتي لةو مناآلن��ةي كة ثرؤتين لة خويَنياندا
دةب��ي ئةوةش بزانين
َ
دةبي ئةوة بزانين كة هيض ثيَوةندييةكي بة كةميي كاليسيؤمةوة نيية.
كةمة .كةواتة َ

َ
خاليد-ضةمضةمال
شنؤ

عةبدولستار جةباري  -كةركووك

َ
رؤذي مامؤستايةك لة قوتابييةك دةدات ،قوتابييةكةش لةترساندا خؤي دةبووريَنيَتةوة،
َ
دةبي لة ليَداني .قوتابييةكة سةر بةرز دةكاتةوة و دةل َيَ :
ئةري
مامؤستاكة هةر بةردةوام َ
ني!!
لي ناهيَ َ
بووراويشمةتةوة هةر وازم َ

مامؤستايةك بة قوتابييةك دةلَ َي :بضؤ دةرةوة بزانة ئاسمان هةورة يان سامالَة؟!
لي
قوتابييةكةش دةضيَتة دةرةوة و ديَتةوة ثؤلَةكةي و دةلَ َي :وةآلهي مامؤس��تا باران َ
نةطة ِرا تةماشاي ئاسمان بكةم ،تاكو بزانم هةورة يان سامالَة؟!
مامؤس��تايةك بةقوتابيةك دةلَ َي :بلَ َي (تراكت��ؤر) ،قوتابييةكةش زماني
تةتةلَة دةكاو دةلَ َي :تة تة تة تة تة.
ثي بكة!!!
مامؤستاكةش دةلَ َي :كو ِرم وتم بلَ َي (تراكتؤر) ،نةم وت ئيشي َ
مامؤستا بةقوتابييةك دةلَ َي :دانيشة َ
تةمةل هيض نازاني ،بةس دةزاني لووتت بخوريَني!
قوتابي :نا مامؤستا طيان دةزانم سةريشم بخوريَنم!!
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وشةي نةطونجاو

َ
ناطونجي بيخةرة نَيو بازنةوة
لةطةل ئةواني تردا
ئةو وشةيةي
َ
 مايين ،ئةسث ،هَيستر ،طا ،كةرتري
 شووتي ،كاَلةك ،ترؤزي ،خةيارَ ، طؤران ،مةحوي ،نالي ،نازم حيكمةت ،يةشار كةمالكاور ،طيسك ،بةران
 طؤلك ،جوانووِ ،بلوي
زورنا ،كةمان ،ساكسيفؤنَ ،
 -دووزةلةِ ،

ميران جةمال -بازيان

ثيَبكةنة تا جوانتر بيت

س��ةرةراي قورس��يي كَيش��ةكةي ،وةك هةر طياندارَيكي ش��يردةري تر
فيل
ِ
دةتوانَيت زؤر بة ئاس��اني و لَيهاتوويي لة ئاودا مةل��ة بكات .ضونكة هةرضوار
ثةلي بةخَيرايي و سةربةس��تي دةجووَلَينَيت و بةضاكي س��ةر ئاو دةكةوَيت و
دةشتوانَيت لووتة درَيذةكةي (لووتي) وةك لوولةك لةذَير ئاودا بؤ هةناسةدان
بةكار بهَينَيت.
بةبي
فيل طياندارَيكي بةهَيز و لَيهاتووة ،دةتوانَيت بؤ ماوةيةكي درَيذ مةلة بكات َ
ئةوةي ماندوو بَيت.
زانايان دةَلَين :فيل لة كؤندا لة هيندستاندا ذياوة ئينجا بةهؤي ئةوةي كة مةلةي
لةوي طيرساوةتةوة و ئَيستا
زانيوة ،بة مةلةكردن بؤ س��ريالنكا رؤيش��تووة و َ
ئةوي بةمةَلبةندي سةرةكيي ئةوان دادةنرَيت.
َ

ضةن�د زانياريي�ةك
لةسةر هةناسةدان؟

طش��ت زيندةوةراني س��ةر زةوي بؤ ئةوةي بذين
دةبَيت هةناس��ة بدةن ،هةر زين��دةوةرة و ئامرازي
تايبةت��ي خؤي هةية بؤ هةناس��ةدان ،م��رؤظ بةهؤي
س��ييةكانييةوة ،ماس��ي بةهؤي لوتؤكةكانييةوة ،كرمي
زةوي بةهؤي ثَيستةوة.
ميكانيزمي هةناسةدان الي هةندَيك لة زيندةوةران
سةرسورمانة ،سكي هةندَيك لة
ئائاسايي و جَيي
ِ
زيندةوةرةكان ذمارةيةك زؤر كوني بضوكي
بؤ هةناسةدان ثَيوةية.
ثَيت س��ةير نةبَيت فيل نَيزيكةي 100
كة ض��ي
جار لة يةك خولةكدا هةناسة دةدات،
هةناسة دةدات.
مش��ك  200جار ل��ة خولةكَيكدا
هةَليدةمذن زؤر ثَيويس��تة بؤ
ئةو ئؤكسجينةي كة زيندةوةران
ثَيويس��تي ثَييةتي .هةروةها لةش��ي
ئؤكساندني ئةو خؤراكة كة لةش
ثاشةرؤكاني ِرزطاري دةبَيت.
زيندةوةران بةهؤي هةناسةوة لة
ِ

هيوا حاجي – دةربةنديخان
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ئةطةر الثتؤثت هةية ئةم ر َينو َينييانة وةرطرة

شنة – كةركووك

كؤمثيوتةري سةر كؤش (الثتؤث) ضةند تايبةتمةندييةكي هةية ،كة لة كؤمثيوتةري سةر
مَيز (ديس��كتؤث) جياي دةكةنةوة ،لةوانة :تةنكي لة قةبارة و سووكي لة كَيش ،ئةمانةش وا
َ
لةطةل خؤماني بطوَيزينةوة ،بؤية
ني بضين
دةكةن بةردةوام بةدةستمانةوة بَيت و بؤ هةر شوَي َ
زياتر ثَيويستي بة خاوَينكردنةوة و طرنطيدان هةية:
نابي بة هيض شَيوةيةك ثاككةرةوةي ئاوةكي بؤ خاوَينكردنةوةي بةكار بهَينيت.
َ -1
سثراي بة كيبؤردةكةدا بكةين.
 -2نابَيت بة هيض شَيوةيةك ِ
تةر شاش��ة خاوَين بكرَيت��ةوة و هةر بة
 -3دةكرَي��ت بة لؤكةيةكي ِ
لؤكةيةكي خاوَين وشك بكرَينةوة.
 -4نابَي��ت بةهيض ش��َيوةيةك ن��اوةوةي كؤمثيوتةرةكةت ثاك
بكةيتةوة.
 -5خ��راث نيية بؤ خاوَينكردن��ةوةي ضوارضَيوةي الثتؤثةكةت
سوود لة لؤكة وةربطريت.
 -6ئةطةر الثتؤثةكةت خس��تة نَيو جانتا ثَيويس��تة ثشتي الثتؤثةكة
(ئةو شوَينةي فيشةكان لَيي جَيطيرن) بةرةو خوار بَيت.

دابني
نيشانةى ( ل) و (  ) Xلة كؤتاي ئةم رستانةدا
َ
ناكةوي.
 دار لة ئاو سووكترة بؤية ذَير ئاوَ
 سةرضاوةي سروشتيي ِرووناكي كارةباية. دؤلفين طيانلةبةرَيكي شيردةري نَيو ئاوة. لقي دار زةيتوون هَيماي ئاشتي و ئاوةدانيية.خرؤكة سثييةكان كاريان لةنَيوبردني ميكرؤبة كة دةضنة خوَينةوة.
 ِ 1 -طَيطا بايت  1024مَيطابايتة.

 يةكةم ثاَلةوانيي زؤرانبازي .جيهاني ساَلي  1927ئةنجام درا. -يةكةم مؤبايل ساَلي  1995لة سويد دروست كرا.
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تةختةكليل ( ) KEYBOARD
تةخت��ة كلي��ل ثارضةيةك��ي ت��ري هاردوَي��رة ك��ة ناتوانين

دةس��تبةرداري بين  ،ئةم تةختةي��ة كؤمةَلطةلَيك دوطمة لة خؤ
دةطرَيت بؤ ئةنجامداني بةشَيكي زؤر فةرمانةكاني بةرنامةي ويندؤز

كؤمثيوتةر
سلَيماني
ماردين -
ماني
ماردين  -سلَي

طؤريني زماني نووسين و زؤرَيك لة
 ،وةك نووسين و ذمَيرياري و ِ
فةرمانةكاني ديكةي ويندؤز .
شَيوازي زؤر هةية لة تةختة كليل :
بي تةل  ،لَيزةري .
ئاسايي  ،نايلؤني َ ،

يةكةم ذمارةي حاجيلةم خو َيندةوة
ئافراسياو  -بةغدا

ديمانة  :شةثؤل

ناو :زيالن سامان
تةمةن َ 11 :
سال
ثؤل  :حةوتي بنة ِرةتي
قوتابخانة  :مةستورة
ئارةزوو  :هونةري مؤسيقا و كؤمثيوتةر .
ئاوات��ت ؟  :ئاواتم ئةوةية ل��ة دوا ِرؤذدا ببم بة دوكتؤري
ضاو و خزمةت بة طةلةكةم بكةم .
كاتةكان��ت ضؤن بةس��ةر دةب��ةي ؟  :ب��ة خويَندنةوةي
طؤظاري َ
مناالن و ضيرؤك .
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نيان جةباري  -كةركووك

بؤضي ش َيوةي مانط دةطؤ ِر َي؟
دةسوورَيتةوة.
مانط بةدةوري زةويدا
ِ
سوورانةوةي مانط بةدةوري زةويدا مانطَيك دةخايةنَيت.
ِ
تيش��كي خ��ؤر ني��وةي ِرووي مانط ِرؤش��ن دةكاتةوة،
نيوةكةي تري هةر س��َيبةرةِ .رووة ِرؤشنةكةي مانط لة
دةطؤرَيت ،بؤية ِرووي مانط
ش��وَينَيكةوة بؤ شوَينَيكي تر
ِ
طؤراوة.
وا
َ
دةردةكةوي ،كة ِ
بةهؤي ئةو طةش��تانةي زانايان بةكةشتيية ئاسمانييةكان
ئةنجاميان داوة ،زانياريي زؤرمان دةربارةي مانط دةست
كةوتووة.
زانايان بةضي طةشتي سةر مانط دةكةن؟
لةسةر مانطدا نة هةوا و نة ئاو و نة بةرطةهةوا هةية.

ِرووي مان��ط بةذمارةيةك��ي زؤري ك��ون
داثؤشراوة ،كة ثَييان دةطوترَيت (لوولةكان)
ئةم لووالنةش لة ئةنجامي كةوتنة خوارةوةي
تةنة ئاسمانييةكانةوة دروست دةبن كاتَيك
لة بؤش��ايي طةردوونةوة دَين و بةر ِرووي
مانط دةكةون.
كاتَيك طةش��تياران دابةزينة س��ةر ِرووي
مان��ط ،ثؤش��اكي تايبةتيان ثؤش��يبوو ،كة
بةثؤش��اكي طةردوون��ي ناس��راوة و ل��ة
هةناسةداندا يارمةتييان دةدات.
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سينه ما

كؤراالين
س��ال  ،كيَك��ي َ
كؤراالين��ي تةم��ةن َ 11
زيتةل
و جوان��ة  ،حةزي ب��ة سةركيَش��يية ِ ،رؤذيَكيان
ل��ة نيَو خان��ووة تازةكةيان��دا دةرطاييةكي نهيَني
دةدؤزيَت��ةوة و دةضيَت��ة جيهانيَك��ي خةيالَييةوة
ك��ة دايك و باوك��ي ليَية َ
بةالم ِراس��تي نين،
كؤراالي��ن زؤري ثيَخ��ؤش دةبيَ��ت  ،لةبةر
ئ��ةوةي دايك��ة تازةكةي زؤري خ��ؤش دةويَت
و كاتيَكي زؤريش��ي ل��ة طةلَدا بة س��ةر دةبات ،
ب��ة ثيَضةوانةي دايكة ِراس��تةقينةكةي كة هةميش��ة
س��ةرقالَي ئيش��وكارة َ ،
بةالم وردة وردة ذياني بةرةو
كاتي ِريَطري ليَدةكةن
ئاكاريَكي ترسناك دة ِروات َ
لة طة ِرانةوةي بؤ نيَو جيهانة ِراستةقينةكةي خؤي .

بةهرة جةبار  -سلَيماني

بةرهةم
ي
َ
س
ا
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ي
. 2009
دةرهيَنان
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ي سيلك .
نووس
��
ي
ن
ي
:
ن
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دةنط��
ة
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ن
:
ي سيلك
داكؤت��ا
ف
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ن
��
هاتشة
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،
ج
ي
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ط  ،تيَري
َ
ي
فةر سا
داها
وندةرز .
ت
:
5
7
م
ليؤ
ن دؤالر .
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ئةناناس
َ
ضةمضةمال
ذيال -

هاورَيكان��ي وت «ب��ا ب��ة دواي
ني��ان ،ب��ة
ِ
ثةلكةزَي ِرينةكان��دا غاردةي��ن ت��ا دةطةينة قةآلي
ئاهةنطةكان!»

كيَبةركيَي ثةلكةزيَِرينة
ئا  :سيثان سةروةر

بةركي بكةن بؤ ئةوةي
برياري��ان دا كَي
ماينةكان ِ
َ
بزان��ن كامةيان يةك��ةم كةس دةبَيت ك��ة بطاتة
قةآلكة.

ناس��كة ،بة دي��ار طوَلة بةهاريي��ة دَل ِرفَينةكانةوة
وةستا و ،بؤني ثَييانةوة دةكرد.

ثرشنط ،لة الي خؤيةوة بانطي هةموواني دةكرد
َ
لةطةل خؤيدا سواري باَلؤنةكةي بن.
بَين و

ثةمةي��ي ،الي خؤيةوة بانطي ك��رد «هَيي هَيي...
هةموومان كَيبةركَيي ثةلكةزَي ِرينةمان بردةوة».

ئةنان��اس ميوةي ناوضة طةرمةسَيرةكانة و تامي لة نَيوان ترش و شيرينداية.
بنةرةتي خ��وارووي بةرازيل و
ئةنان��اس جؤرَيكة لة ميوةي خؤراكي ،ش��وَيني ِ
ثاراطواية .ميوةي ثَيطةيشتووي ئةناناس دةوَلةمةندة بةظيتامينةكاني جؤري  Bو C
و  Aو كاليسيؤم و فسفؤر و ئةسيدي ستريك و مادةيةكي تَيداية بةناوي «برؤملين»،
كة بؤ يةكةم جار لة س��اَلي 1981دا دؤزرايةوة ،دةرمانَيكي زؤر بةهَيز و كاريطةرة بؤ
دةم و ددان و سووتان و نةخؤشييةكاني ذنان.
لة ئةناناس��ي تازة ثَيطةيش��توودا ش��لةيةكي زؤر بةنرخ هةية بةن��اوي «ثاثاين» ،كة
ديوارةكان��ي طةدة بةهَي��ز دةكات ،لة ئةفريقيا بؤ ضارةس��ةري هةم��وو جؤرةكاني
ذةهراويبوون كةَلك لة ئاوي ئةناناس وةردةطرن ،هةروةها ياريدةدةرة بؤ ضارةسةري
س��ووري مانطانة .ميوةي ئةنان��اس لةو جؤرة ميوانةي��ة ،كة خواردني
دواكةوتن��ي
ِ
كةمَيك ئاس��ان نيية ،بةآلم بةهؤي س��وود و تايبةتمةنديية باشةكاني لة سةرتاسةري
بةرَيذةيةكي زؤر بةكاردةهَينرَيت و ضاوثؤشي لة زةحمةتةكةي دةكرَيت.
دنيا ِ

كووزةلَة

ئا :ثَيباز لوقمان-هةولَير
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كووزةلَة 60-10سم بةرز دةبَيتةوة و طةآلكاني سةوزي تَيرن .لة سةرةتاي بةهاردا لة
ناوةراستي ثايزةوة تا سةرةتاي بةهار سةوز
كوَيستانةكان و لة ناوضة طةرمةكاندا لة
ِ
دةبَي��ت .لة ئاوي مةنط و زؤنط و دةراوي كاني و لَيواري ضؤم و ِرووبارةكاندا
دةروَيت.
ِ
َ
��راي ئةوةي تامي خؤش��ة و ت��ا ِرادةيةكي��ش تيذة ،وةك
كووزةل��ة وَي ِ
سةوزةكاني تر لةسةر خواني نانخواردن دةبينرَيت و كانزاي (طؤطرد
و س��ؤديؤم و يؤد و كالسيؤم)ي تَيدان .بة خؤراكَيكي زؤر بةسوود
دادةنرَي��ت .زؤر دةوَلةمةندة بة فيتامين بي و ثَيويس��تة بؤ ذناني
شيردةر ،ضونكة ِرَيذةي شير زياد دةكات ،لة هةمان كاتدا ِرَيطرَيكي
بةهَيزة بؤ تووشبوون بةنةخؤشيي شَيرثةنجةي مةمك .هةروةها
فر َي دةداتة دةرةوة
دةبَيتة هؤي ميزكردني زؤر و ق��وم و بةرد ِ
و ِرَيذةي شةكر لة خوَيندا دادةطرَيت و بةكوآلويش ضارةسةري
زةردوويي دةكات.
َ
ش��ةمي و هةنطويندا بكوترَيت و
لةطةل
ئةطةر دةس��كَيك كووزةَلة
َ
بكرَيتة هةوير بؤ جوانكردني ثَيس��تي دةموضاو و نةهَيشتني ضرض و
لؤضي زؤر بةسوودة.
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دوذمني سثي

برووس لي

و  :بَيالن شةريف ِ -رةحيماوا

خوي دةخؤين ،لةكاتَيكدا جةس��تةمان لة ِرؤذَيكدا تةنيا
زؤربةم��ان ِرؤذانة  9طم َ
بةخوي
ثَيويستي بة  5طرامة .ئةطةر لةوة ثتر بخورَيت ،ئةوا دةرفةتَيكي باش دةدات
َ
َ
ب��ةدل دةطةيةنَيت و
خوي زيان
تاك��و ض��االك بَيت و ِرؤَلي خراثي خ��ؤي ببينَيتَ .
قورطمان وشك دةكات .كاريطةريي
يادةوةريمان تَيكدةش��كَينَيت و لة كاتي خةودا ِ
خوي لة دواي  35س��اَلييةوة بةديار دةكةوَي��ت ،ئةمةش ماناي ئةوة
مةترس��يي َ
خ��وي زؤر بخؤن ،بةآلم ثاش ئةم تةمةنة
نيي��ة ئةوي لة خوار ئةم تةمةنةوةية
َ
بةرطريي لةش كةم دةبَيتةوة و نيش��انة خراثةكان��ي بةديار دةكةون ،بةتايبةت
هةستكردن بةتةمةَلي و ئارةق ِرشتني زؤر و زوو ماندووبوون.

وردبوونةوة

هَيشوو نةسرةدين-سلَيماني -توي مةليك

دوو ذمارة هةن كؤيان بكةينةوة  17دةكةن ،كةضي
ل َيكيان بدةين  16دةكةن ئايا ئةو دوو ذمارةية
ضةندن.

زانايان��ي زانك��ؤي (ش��اذن م��اري) ل��ة لةن��دةن ئةنجام��ي
لَيكؤَلينةوةيةكيان ب َ
الوكردووةتةوة و تيايدا ئاماذةيان بةوة داوة
كة قةبارةي مَيش��ك هيض ثَيوةندييةكي بة ذيرييةوة نيية و دوور
نيية مَيروويةك��ي بضووك طةلَيك لة ئاذةَلَي��ك ذيرتر بَيت كة بة
قةبارة هةزاران جار لةخؤي طةورةترة.
َ
لةط��ةل دةرةنجامي
لَيكؤَلين��ةوة نوَيي��ةكان هاوئ��اكام ب��وون
لَيكؤَلينةوةكاني ثَيش��وو ،و ئاماذةيان ب��ةوة داوة ،كة قةبارةي
مَيش��كي مرؤظي مليؤنان س��اَلي ثَيش��وو طةورة نةب��ووة ،بؤية
زانايان ثَييان واية قةبارةي مَيشكي مرؤظ لة كاتي طةشةكردن و
دةروات.
ثَيشكةوتندا بةرة بةرة ،بةرةو بضووكي ِ
زانايان ئةوةشيان ِروون كردووةتةوة ،كة كَيشي مَيشكي نةهةنطي
ثَيطةيشتوو  9كيلؤطرامة و  200مليار خانةدةماري تَيداية ،كةضي
كَيشي مَيشكي مرؤظَيكي ثَيطةيشتوو ( )1,45 - 1,25كيلؤطرامة و
 85مليار خانةدةماري تَيداية.

22

قةبارةي م َيشك
ث َيوةنديي
بة ذيرييةوة نيية
ئا :شَيروان محةمةد

سيظةر يوسف -لةيالن

برووس لي لة 27ي تشريني ئاشنا و دؤستي خواست.
بةرَيوةبردني قوتابخانةي
دووةمي ساَلي 1940دا لة
لة ِرؤذاني ِ
ئؤكالند ،يةكَيتيي كؤنطفؤي ضيني كَيشةي
نةخؤشخانةي ضيني لة
وياليةتي سان فرانسيسكؤي ئةوةيان بؤ دروستكرد ،كة نابَيت لة
ضينييان زياتر كةس فَيري هونةرةكاني
ئةمةريكا لةدايك بووة.
ئامادةبي
كؤنطفؤ بكات ،ئةطةر نا
ناوي ِراستةقينةي (لي
َ
ِركابةرييان بكات.
جؤن فان)ـة .ساَلي 1941دا
َ
قبوول كرد،
طةرانةوة زَيدي برووس لي ِركابةرييةكةي
خانةوادةكةي ِ
خؤيان و لة كاولووني هؤنط هةرضةندة لة ماوةي دوو خولةكدا
بةسةر ِركابةرةكةيدا سةركةوت ،بةآلم
نيشتةجي بوون.
كؤنط
َ
الي وابوو كاتَيكي زؤري خاياندووة و
برووس لي هةر لة
ثي بضَيت.
تةمةني شةش
نةدةبوو هَيندةي َ
هةميشة فيلمةكاني ضاكترين داهاتيان
ساَلييةوة لة سينةما
وةدةست هَيناوة ،ئةمةش هؤليوودي
دةركةوت و لة
ناضار كرد ثاَلةوانَيتيي فيلمي Enter
ثتر لة  20فيلمي
ثي بدات وةك يةكةمين
جياجيادا بةشدار
the dragonي َ
َ
ثالةواني ضيني لة فيلمَيكي ئةمةريكاييدا،
بوو.
بةآلم برووس لي ئةو فيلمةي نةديت
برووس لي ساَلي  1961ضووة زانكؤي
َ
سي هةفتة بةر لة ثيشانداني لة
واشينطتؤن و لة
سياتل فةلسةفةي خوَيند .و َ
َ
سينةمادا لة تةمةني  33ساليدا تووشي
نَيزيك لة زانكؤكةش قوتابخانةيةكي
خوَينبةربووني مَيشك هات و بةمردنَيكي
كؤنطفؤي دامةزراند لة ساَلي 1964يشدا
ناكاو لة 20ي تةمووزي 1973دا طياني
قوتابخانةي دووةمي لة ئؤكالند
دامةزراند .هةر لةو ساَلةدا ليندا ئيمةرزي لةدةست دا.

جؤدؤ

قةآلدزي
ثيرؤت نادر –
َ

ج��ؤدؤ هونةرَيكي جةنطيية ،لة ياريي زؤرانبازي دةضَيت .بةهؤي جوولةكاني جةس��تة و ثارس��ةنط راطرتن و
هَيزي هةردوو دةس��تةوة سةركةوتن بةدةست دةهَينرَيت .لةم يارييةدا ضوار قؤناخ هةية :قؤناخي ئامادةكاري،
قؤناخي سةرةتايي ،قؤناخي ثَيش كؤتايي ،قؤناخي كؤتايي.
ثَيويستة ياريزاني جؤدؤ ضاكةتَيكي نةخشين و ثانتؤَلَيكي سثيي قايمي قوماش لةبةر بكات .ياريزانة سةرةتايييةكان
ثش��تَيني سثي و ثسثؤرانيش ثشتَيني ِرةش دةبةس��تن ،يارييةكان لةسةر ِراخةرَيكي تايبةتي كة رووبةرةكةي
بةرَيوة دةضن ياريضي ئةطةر دةس��تي جواني وةشاند يان بةرامبةرةكةي بةرز كردةوة يان بؤ ماوةيةك
10مِ 2
بةضؤك خؤي راطرت ئةوة بةبراوة دادةنرَين.
بارةطاي يةكَيتيي نَيودةوَلةتيي جؤدؤ ،لة ثاريسي ثايتةختي فةرةنساية.
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جوطرافياي والَتان

ئة رجة نتين

ِرؤشنا كةركووكي

هةلَكةوت��ةي جوطرافياي��ي :ئةرجةنتي��ن طواستنةوة.
دةكةوَيتة كيش��وةري ئةمةريكاي باش��وور .طرينطتري��ن هاوردةكان��ي:
بةرازيل لة كةرةس��تةكاني ثيشةسازي،
زةرياي ئةتلةس��ي و ئؤرطواي و ِ

ِرؤذئاوا .ثاراطواي و ثؤليظيا لة باكور ،شيلي ثَيد ا و يس��تيية كا ني
لة ِرؤذئاوا و باشوور دةوريان داوة.

ثالس��تيك،

طواس��تنةوة،

ِرووب��ةر 2:ملي��ؤن و  780ه��ةزار و  400بةروبووم��ة كيمياييي��ةكان،
كيلؤمةتري دووجا.ذمارةي دانيشتوان 37 :بةروبوومةكاني نةوت.
ِ
ض ِري��ي دانيش��توان:هةزار و  305ك��ةس لة ميَ��ذووي بةئةن��دام ب��وون
ثيَكهات��ةي ئايين��ي:

لة نةت��ةوة يةكطرت��ووةكان:
 %91كريس��تياني 1945
ِريزبةن��دةكان :شةش��ةمي

كاسؤليك %9 ،جؤراوجؤر.

يايتةخت :بؤينس ئايريس ( 11مليؤن و  800و َالتان��ي

دنياي��ة

ل��ة

هةزار كةسي تَيدا دةذي).

بةرهةمهَيناني مةي و ثةروةردةكردني مانطا و

البالتا.

دنياية لة بةرهةمهَيناني ضا و س��َيزدةيةمة لة

فرة حزبي.

مةروما َالتدا.
و َالتي دنياية لة ثةروةردةكردني ِ

طرينطتري��ن ش��ارةكاني :كؤردؤباِ ،رؤزاريؤ ،بةرهةمهَيناني طةنمةشاميدا .دةيةمي و َالتاني

جؤري دةسةالَت :سةرؤكايةتيي ديموكراسيي بةرهةمهَيناني قاميش��ي شةكر و ضواردةمين
ل��ة بةرهةمهَيناني طةنميش��دا ل��ة ِريزبةندي

دراو :ثيزؤي ئةرجةنتين.
زمان:ئيسثاني.
طرينطتري��ن هةناردةكان��ي:

بالَداريَكي خةياَليية و لة ئاطردا دةذَيت .قةقنةس لة ئةدةبي
كورديشدا زؤر ناوي هاتووة ،طوايا ئةو دةمي مةرطي
نزيك دةبَيتةوة خؤي هةَلدةداتة ناو بَلَيسةي ئاطرةوة و
َ
لةطةل بووني بةخؤَلةمَيش
كَلوكؤي دادةمركَيتةوة و
ِرؤحي بةبةردا دَيتةوة و  500ساَلي تر دةذَيت .ئةم
باَلندةية هَيماي شارستانيي فينيقييةكان بوو .قةقنةس
باَلندةيةكي ئةفسانةييية و بةخزمةتكاري خوداوةندي
خؤر (ئةثؤَلؤ) ناسراوة .هةموو بةيانييةك لة ناو ئاودا
دةضرَيت ،خؤر
خؤي دةشوا و ئاوازَيكي هَيند دَل ِرفَين
ِ
لة تاواندا طاليسكةكةي خؤي دةوةستَينَيت بؤ ئةوةي
طوي بؤ ئاوازةكةي هةَلخات.لة هةر سةردةمَيكيشدا تةنيا
َ
يةك قةقنةس دةذَيت .يؤنانييةكان ثَييان وابوو قةقنةس
لة عةرةبستاندا لة ناو ضاَلَيكي فَينكدا دةذَيت .لة ئةفسانةكاني
ِرؤمي و يؤنانييشدا قةقنةس هَيماي نةمري و ذيانةوةية.

كات :طرينض 3+

مليؤن و  500هةزار كةس.
كيلؤمةترَيكي دووجادا.

قةقنةس

طالرة يوسف  -بنةسآلوة

ثازدةمين��دا دَيتِ ،ريزبةندي نؤزدةيةميش��ي

دانةوَيَل��ة ،ل��ة بةرهةمهَيناني طازي سرووش��تيدا داطير

ئاليكي ِرةش��ةو َالخِ ،رؤني رووةكي ،ئاس��ن ،كردووة.

سيخورِ

يارة شاآلو  -هةولَير

دركاويية و لة شَيوةي ذووشكة .بةآلم
س��يخور طياندارَيكي ش��يردةري ِ
ِ
بةدرك
قةب��ارةي طةورةتر و كَيش��ي ل��ة  15 - 8كيل��ؤ دةبَيت .لةش��ي ِ
داثؤش��راوة ،كة لة شَيوةي سووذنن و نووكيان تيذة .لة نَيزيك كلكييةوة
ثةرانةوة
ثةري ناو بؤش هةن لة ش��َيوةي قاميش ،بةهؤي ئةو ِ
ِ 20 – 15
ئاو بؤ بَيضووةكاني دةطوازَيتةوة.
َ
طورجوطؤل و خَي��را نيية ،ئةمةش بؤ
س��يخور لة ِرؤيش��تن و ِراكردندا
ِ
س��يخور ل��ة ِرؤذدا بةدةطمةن
دةطةرَيتةوة ثةلةكاني زؤر كورتن،
ئةوة
ِ
ِ
طةران بةدواي خؤراك��دا كةَلك لة تاريكيي
دةردةكةوَي��ت .بؤ ِ
شةو وةردةطرَيت و بينيني زؤر دةطمةن و
سيخور لة شاخ و بةندةنان و
ئةستةمة.
ِ
كونةشاخاندا النة دادةنَيت ،خؤراكي
س��ةرةكيي طذوطيا و بةروبوومي
هةندَيك ِرووةكي كَيويية .ماوةي
سيخور ِ 40رؤذة و 2
سكثريي
ِ
ِ
–  4بَيضووي دةبَيت و تةمةني
لة نَيوان  12 – 7ساَلداية.

ثؤ َال ،طؤش��تي ِرةش��ةو َالخ ،كةرةس��تةكاني
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بةنداوي دووبز

ئ��ة م
هَيذا كةمال – بنةسآلوة
بةنداوة دةكةوَيتة دووريي
 50ك��م ل��ة باك��ووري ِرؤذئ��اواي
كةركووك و لةسةر ِرووباري زَيي بضووك
لة ِرؤذهةآلتي ش��ارؤكةي دووبز ،كة كؤمثانياي
لي ناوة (نمرة  )8دروست كراوة.
نةوتي باكوور ناوي َ
س��اَلي  1962لةاليةن ضةن��د كؤمثانيايةكي ِرووس��ياوة
دروس��ت دةكرَيت و قةبارةكةي  58مليؤن مةتري س��َيجا ئاو
دةطرَيت و لة ساَلي 1965دا تةواو دةبَيت.
مةبةستي دروستكردني بةنداوةكة ئةم هؤيانةن:
 .1بؤ طلدانةوة و كؤكردنةوةي ئاوي ِرووباري زَيي بضووك.
 .2بةرزكردنةوةي ئاس��تي ئاوي ِرووبارةكة ،تاكو بتوانرَيت ئاوي ثَيويست
َ
كةنال وجؤطةلةكاني ثرؤذةي ئاودَيريي كةركووك.
بدرَيتة
 .3دابينكردني ئاوي خواردنةوةي شاري كةركووك.
 .4ئاودَيريي ثرؤذة كشتوكاَلييةكاني ناوضةكة.
 .5بةكارهَيناني لة هةَلَينجاني نةوتدا لة بيرة نةوتةكاني كؤمثانياي نةوتي باكوور.
دةكرَيت ثةرة بةم ثرؤذةية بدرَيت و ببَيتة يةكَيك لة شوَينة طةشتياريية
هةرة خؤشةكاني شاري كةركووك.
ِرَيذين كةركووكي

شاري خورماتوو

ش��اري خورماتووي لة ثَيشدا س��ةر بةثارَيزطةي كةركووك بوو و ئَيستا س��ةر بةثارَيزطةي تكريتة ،خورماتوو
ثر ش��كؤكةي بةهاري ئةو ساَلة نازناوي بووكي
اثةرينة ِ
لةس��ةر ِرَيطةي كةركووك – بةغداية .س��اَلي  1991ثاش ِر ِ
دابرا و
بةبرياري حكوومةتي بةعسي فاشيست خورماتوو لة كةركووكي دايك ِ
ثي بةخشرا .س��اَلي ِ 1976
حةمريني َ

خراية س��ةر ثارَيزطةي تكريت .ش��ارَيكي فرة ئةتنيية كورد و توركمان و عةرةبي تَي��دا دةذين .خورماتوو لة ضوار

شارةدي ثَيك هاتووة:
َ

قادر كةرةم و نةوجوول و سلَيمان بَيط و ئامرلي.

دةطةرَيتةوة بؤ سةردةمي لؤلؤ و طؤتييةكان.
سةرةتاي دروستبووني ئةم شارة
ِ

ثةريني ِرووباري ئاوةسثيية بةناو شارةكةدا ،هةروةها بووني
يةكَيك لةو دياردة جوانانةي شارةكةي جوانتر كردووة تَي ِ
خوَيَلَينَيك��ي (مملحة) طةورة ،كة خوَييةكي باش بةرهةم
دةهَينَيت

سارا حةميد زةنطنة-كةركووك

دار هةنارةكة

ثي دةطةم ،بؤية من دارَيكي طةورةم
َ
لةطةل باوكمدا ضووم بؤ دارس��تان ،ضةند ساَلَيك ئينجا َ
دواي ئ��ةوةي كة
برينةوةم زؤر زةحمةتة ،ثَيويستة لةسةر هةموو خةَلك
ديمةني جواني دارس��تان هةموو بير و هةس��تي بردم و و ِ
خؤشحال بووم لةناو كة هةرطيز داري ثَيطةيش��توو و ئةو دارانةي بةرهةميان
َ
بةتةواوي س��ةرنجي راكَيشابووم،
طؤركَييةكي باش دةكات،
نةبرنةوة ضونكة دار هةوا ِ
دارس��تانةكةدا دار هةنارَيك��ي طةورة و ج��وان هةبوو ،باشة ِ
هةنارَيك��ي زؤري طرتب��وو ،زؤر ح��ةزم دةك��رد لَييان سيماي طش��ت ش��وَينَيك جوان دةكات و سةوزييةكةي
كةمةوة بةآلم هةرضةندم كرد ب��ؤم لَينةكرايةوة ضونكة ديمةنَيكي سةرنج ِراكَيش دةدات بةطشت شوَينَيك.
منيش زؤر سوثاس��ي دارم كرد بؤ ئةو هةموو زانياريية
هةرخؤم بووم.
نةبرمةوة.
باوكم ضووب��وو بؤ دووري دارس��ان و طوتي :ئَيس��تا و بةَلَينم دا هةرطيز داري بةردار و بةسوود ِ
ببرمةوة ،ضووم
دَيمةوة ،بيرم لةوة دةكردةوة كة دارةكة ِ
لي بكةمةوة.
تةورَيكم هَينا و هات��م لة ناوقةدةوة دارةكة َ

ب��ةآلم دار هةنار هاتة وةآلم و طوت��ي :نا نا نةكةي ئةوة

دةبريتةوة؟!
ضي دةكةي ،بؤ من ِ
-ئاخر زؤر حةزم لة هةنارة.

ئي زؤر باش��ة دةتوانيت هةركاتَي��ك باوكت هاتةوة لة
َ

ببريتةوة يان
لقةكانمي بكةيت��ةوة ،ضونكة ئةطةر لقةكانم ِ
ميوةكةم بةقةدمةوة لَيكةيتةوة ئةوة بةرة بةرة ميوةكاني
ببريتةوة ئةوة لقةكانيشم
قةدم زياتر دةبَيت و يان لقةكانم ِ
ديس��ان ضرؤ دةكةن و طةش��ة دةكةن و بةرهةمم زياتر
ببريتةوة ئةوة ثاش
دةبَيت ،بةآلم ط��ةر من لة ناوقةدةوة ِ

ثر بكةرةوة
ئةم بؤشاييانةي الي خوارةوة بةم ئاذةآلنة ِ
 بةوةفاية وةكو......... -بةجةرطة وةكو........

 ئازاية وةكو ............ -فَيَلبازة وةكو..........

 سثَلةية وةكو.......... -بزَيوة وةكو...........

 -ضةمووشة وةكو..........

 -زلة وةكو ............

خةديجة جةالل-كؤية

 زيرةكة وةكو.........بي عةقَلة وةكو.........
َ

ه َيس�تر ،حوش�تر ،مةيموون ،بزن ،ط�ورط ،كةر،
سةط ،ش َيرِ ،ر َيوي ،ثشيلة
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كةرةسةي دةالكي

هة لَيبيَنة

هةَل��دا ،كة بريتي بوو لة ثارضةيةكي درَيذ لة ئاس��ن يان

مس يةكَيك لة الكاني تيذ دةكرا و بةهؤي ثارضة ضةرمَيك دوات��ر جؤَلَيت كةرةس��ةي جَيطر كردني مووس��ةكةي
كةاليةك��ي لة دي��وار قايم دةكرا دةم��ةزةرد دةكرايةوة ،داهَين��ا و ل��ة س��اَلي  1903كؤمثانيايةكي بؤ دروس��ت
ثر بوو لة مةترس��ي بةهؤي نةزاني كردني كةرةسةي دةالكي دامةزراند ،هةرضةندة لة ساَلي
ب��ةآلم بة كارهَيناني ِ
و كةم ئةزمووني لة بة كارهَينانيدا تا س��اَلي ( 1895طنغ يةكةميدا تةنيا  51مةكينة و  168مووسي فرؤشت ،بةآلم

ب��ري ،بؤية بيري لة س��اآلني دواتر ِرةواجَيكي ضاكي بةهؤي شارةزا بووني
ثي ِ
كام��ب جولَيت) ِروومةتي خؤي َ
فر َي خةَلك��ي لة ضؤنيةت��ي بةكارهَيناني ثةيدا كرد ،لة س��اَلي
جؤرة ش��تَيك كردةوة ،كة يةكجار بةكار بهَي َ
نري و ِ
ب��دري ،واي هات بة بيردا ،كة جؤرة مووس��َيك لة ثؤآل (1928جاكوب شيك) ،كة ئةفس��ةرَيكي ئةمةريكايي بوو
َ
بكري و لةس��ةر بنكةيةكي بة كارهَينةرَيكي ئامَيري كارةبايي ِريش تاش��يني داهَينا
ثي
َ
ني اليةكي تراش��ي َ
دابهَي َ
فر َي بدرَيت ،لة س��اَلي  1931كةوتة بةرهةمهَيناني ،بةآلم ئةو ِرةواجة
ئاس��ن جَيطير بكرَيت و دواي بةكارهَيناني ِ
بةثيي ثَيويس��تييةكان
(وليام نيكرس��ؤني) ميكاني��ك تواني ئ��ةم بيرؤكةية بة بازرطانيي��ةي جؤلَيتي نةبوو ،كة
َ
بطةيةني و جؤرَيك لة مووس دروست بكات،
ئةنجام
َ

 ِرقت لَييةتي و سةردانيت دةكات			
مةبرة و بيخؤ
 -سةري ِ

 -هةنط ثةنجا ضاوي هةية

 جةستةي مرؤظَيكي تةندروست  6ليتر خوَيني تَيداية -نزيكةي  6000جؤر سَيو لة جيهاندا هةية

؟

ئايا دةزاني

بؤ زاخاوي ميَشك
كوردستان محةمةد  -كةركووك

 -نةهةنط 300م دةضَيتة قوآليي دةرياوة

َ
لةطةل سةردةمدا دةطونجا.
طؤراني بةسةرخؤدا دةهَينا و
ِ

ثياز يان سَيو

بروا باثير – هةولَير
ِ

بة ِراي ئَيوة س��َيو بةس��وودترة ياخؤ ثياز؟ زؤر ك��ةس وا دةزانن ئةوي
دار سَيوَيكي هةبَيت ئةوا الوَيتي و طورجوطؤَليي دةثارَيزَيت ،ضونكة سَيو
س��ووردةمَينَيت كاتَيك بزانيت ئةو
وةلي سةرت
ِ
ظيتاميني زؤري تَيدايةَ .
ظيتامينةي لة ثيازَيكدا هةن هاوتاي ظيتاميني نَيو  20سَيوة .ثياز دوورمان

دةخاتةوة لة تووشبوون بةنةخؤشيي شَيرثةنجة .تؤذينةوة زانستييةكان
دةريان خس��تووة خواردني ثياز و سير لة ش��َيرثةنجةي طةدةمان دوور

دةخةن��ةوة .هيرؤدؤتي مَيذوونووس��ي يؤنان��ي دةَلَيت ميس��رييةكان ئةو
هَيزةيان بؤ دروستكردني ئةهرامةكان لة خواردني سير و ثيازةوة بةدةست
هَيناوة.

 -تا نةيكَيشي بةسةريدا ناجوَل َي

ماسي

فرةنسا ساَلي  1762سةري
كةرةستةي ِريش تاشين لة ِ

مردن

طركاني��ي تةنك��ي كون ك��ون ،دواتر
ج��ؤرة بةردَيك��ي ِ

بي ئَيسك
 -ثَينج دةستي هةيةَ ،

بزمار

بة كار هَيناوة ،طرينطترينيان بريتي بووة لة بةكارهَيناني

دةكةوي
 طياني نيية و ثَيشتَ

دةستكيَش

لة كؤنةوة مرؤظ طةلَيك كةرس��تةي بؤ ِريش تاشين

طالؤك

دلؤظان طةرمياني  -كةركووك

بةرد  ،كؤن  ،كوَير  ،سةط  ،كل
 ذني ثياوي .............ئارايشي ناوي. سةري خؤي دا لة............... -كاي ...............بةبا مةكة
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 كلكي لة.............كةمترةني
  .............لةضاو ِدةرفَي َ
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و َينة بك َيشة
َ
سامال ميرزا  -ثيرةمةطرون

لةرين  -سلَيماني

بم ِرةنطيَنة

ضَينةر  -سلَيماني
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لةم و َينةية وردبةروة  ،تةنها دانةيةكيان س َيبةري تةواوي نينجاية  ،بازنةيةكي بة
دةوردا بك َيشة .

بةسؤز  -سلَيماني

بمطةيَنة
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وة

شلَير نادر  -عةربةت

؟

من ضيم

ئا :سةيران ساَلح

س��ةر بة طرووث��ي ِرووةك��ة ِرؤندار و

 مامي برازاكةت ك َيية؟ خوشكي خالَتة و ثوورت نيية ،ضيتدةبي؟
َ
 -خوشكمة لة دايكمة ،ئامؤزامة ذن برامة.

هةميشة سةوزةكانم .لة كؤنترين جؤري
ئةو ِرووةكانةم كة مرؤظ ناسيوميةتي و
بةكاري هَيناوم .لة ِرووةكة بةتةمةنةكانم
هات��ووة ،ضونك��ة ب��ةر و ِرؤن و طة َال و

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دةداتي كة ب َل َيي بمبورة .
 عيشق ئةو ه َيزةتَ

كةن بالنضارد

 بةث َيوة بمري لةوةي بذي و كو ِرنووش بةري .دةوي جوانة .
 ئةوةي خؤشتَ

ئالب َير كامؤ

جين ئانؤب َي َ
ل

دةمري بةآلم ،ترسنؤك هةزار جار .
 مرؤظي بو َير يةكجارَ

ئالين ضانط

 هونةر ه َيز نيية ،حةسانةوةية . قسةي جوان َدل ِراو دةكات .

تؤماس جان

 -لة تةنياييدا دةنطةكان ئاواز َيكي تريان هةية .

شرةو  -سلَيماني
ثَي ِ

سوقرات
نيتشة

وةال َ
م
ي
ذ
م
ا
ر
ةي ث َيشوو

دارةك��ةم س��ووديان هةي��ة ،بةرةك��ةم

خاوةني ئيمتياز

ث��اش مراندن��ي ل��ة خواردةمةنيية زؤر

بةدران ئةحمةد حةبيب

بةسوودةكانةِ .رؤنةكةشم بةناوبانطترين
ِرؤنة لة رووي تةندروس��تييةوة ،ضونكة
كؤليس��ترؤَلي تَيدا نيية ،داري قةديشم بؤ

دروستكردني ثةيكةري دار و طة َالكةشم
ل��ة ثيشةس��ازيي دروس��تكردني بؤندا
نري.
بةكاردةهَي َ
ب��ة كورتي ،بةرةكةم هةم��وو ئةو جؤرة
ظيتامينانةي تَيداية كة مرؤظ ثَيويستيةتي
ثسثؤراني بواي جوانكاريش ِرؤنةكةم
و
ِ
ب��ؤ بةهَيزكردن��ي ق��ذ و بريقان��ةوةي
بةكاردةهَينن .ئَيستا زانيت من ضيم؟
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ي
لة خالَة ِرةش�ةكةوة ِر َ
بكة تا خالَة شينةكة

بؤ خواردن و بة مةبةس��تي ضارةسةري
و ل��ة قورئاندا ناوم بة درةختة ثيرؤزةكة

طوتةي ن َيوداران

بيطةيةنة

سةرثةرشتيار

مةال شاخةوان
سةرنووسيار
حةمة سةعيد زةنطنة

07701310542

hamatal_ z@yahoo.com
جَيطري سةرنووسيار

ل11

هاورَيمان (؟؟؟؟ ) كةوت
بة ِرَيطةي تيروثشك بةر
ِ

ل11
ل32
ل34

نةبةز ِرؤستةم

ِراويَذكار

ِريَواس ئةحمةد

بةريَوةبةري هونةري و نةخشةسازي
ثةروةر
تايث

دليَر رةفيق
ناونيشان

كةركووك  -شةقامي كؤماري
تةالري صيدلي فخري

وةآلمي خةآلتي حاجيلة  :ناوة

ل35
ل36

لة.

َ
مةتةل  :بزمار
:سَيو
 :ئاسؤيي ِريزي دووةم طؤشة  5بكة 3

 :ضؤلةكة

شقارتة  :تةَلَيك لة نيشانةي كؤيةكة هةَلبطرة و بيكة
بة لَيدةركردن بيخة سةر نؤيةكة دةبَيت بة 28
 :القةكاني
 :ذمارة  4و 10
شيكاري  :سةنطةر

وشةي بزر  :طؤران
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ي ب�ة س�ؤيي
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َي و ئا
�اقوول
ب�ة ش
ةنة21
كان بك
ِريزة
ازيان

مال -ب

ن جة

ئاظا

.

طةياندن

شو َين ث َيي ئةم ث َلنطة بدؤزةرةوة .
نةجات عبداهلل  -كةركووك

كاوة كةريم  -تاسلوجة

ياريي شقارتة
ك�ي ب�ة ي�ةك تةلَ�ة
ج َيطؤ ِر َ
ش�قارتة بك�ة ت�ا ئةنجام�ي
هاوك َيشةكة بكاتة . 6
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ِرؤذ دلَير  -كةركووك

جياوازي

طؤ َالَلة شيروان  -سلَيماني

 10جياوازي لة ن َيوان ئةم دوو و َينةيةدا بدؤزةرةوة .
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ضاوتيذي

داستا

ن كةركووكي

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي دروس�ت
ئ�ةو نَيوان�ةي الي خ�وارةوة كوَي�ر
دةكةيتةوة ،ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة
ل�ة حةوت ثيتان ثَي�ك هاتووة ،براي
ثَيغةمبةر «يوسف»ة (د.خ).

باب�ا

ن،ب
اثي�ر

شيكاري

 ،ب�از

ب
روس�
ك
،
ب
ةن�د
ة
ر
،
ب
�ة
بَيس�ا
ر
ر
ا
ز
ا
ن
ن
،
،
باخ�
ة
و
ا
ن
 ،بة
بةلََين
ر
ِ
،
ي
ب
َ�
و
ز
ا
،
ر  ،ب ِر
و
ا
،
ب
ي
َ دار .

 ،باد
ين�ان

،

كوردس�تانة ،ت�ؤش لة ثاش

ِراس��تةهَيَلةكةش لة درَيذيدا يةكس��انن ،بةآلم هَي َل و بازنةكاني دةورووبةريان
مَيش��كت بةاليةكي تردا دةبات و وات لَيدةكات بَلَيي��ت لة قةبارة و درَيذيدا وةك
يةك نين.

شنروي محةمةد
َ
عةربةت

ب
ا
ث
ي
ك
َ
ة
و
ةبير
ب
ك
ة
ي
ن
ة
و
ة

بة وآلخي بةرز واتة ئةسث و ماين دةطوترَيت 1سم
ئةدي بة ِرةشةوآلخ واتة طا و مانطا دةوترَيت ضةند سم؟

شيكار كردني ئازابة و بيزانة.
تانيا وةلي -

شرؤظة
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كام لةم دوو بازنة ِرةشانةي سةرةوة
قةبارةيان لةوي تريان طةورةترة
س��ةرنج  :هةردوو بازنة ِرةشةكان لة قةبارةدا يةكس��انن ،هةروةها هةردوو

ذمارةي خةليفةكاني دةوَلةتي ئةمةوي  14خةليفة بوون
ئةدي ذمارةي خةليفةكاني دةوَلةتي عةباسي ضةند بوون

ناوي يةك َيك لة الد َييةكاني

مرؤظَيك��ة ن��اوي ل��ة ح��ةوت
ثي��ت ثَي��ك هاتووة زانس��ت و
زانياري دةبةخش��َيتة كةساني
ديكة ،بة ذمارةي ثيتةكاني ئةم
وشةطةالنة دةردةضن:

ئا :شيالن بةكر

كام ل�ةم راس�تةه َيآلنةي س�ةرةوة
در َيذترة لةوي تريان

عوسمان -كةركووك

 = 2 + 3 + 4 + 5سؤما
= 1 + 4 + 3مؤم
 = 5 + 3مس
 = 3 + 7 + 6تام

ئايا دةتواني بة ماوةيةكي كةم ناوي ئةم مرؤظة بةخشندةية بدؤزيتةوة؟

بةدةنطي ئةسث دةَلَين حيلة
ئةدي بة دةنطي طا و مانطا ضي دةَلَين؟
دةبرَيت
طورط لةيةك كاذَيردا  35ميل ِ
دةبرَيت
ئةدي كةروَيشكي بةستةزمان ضةند ِ
نان لة ِراست و ضةثةوة بيخؤيت هةر نانة.
تؤش وشةيةك بَينةوة هاوشَيوةي ئةو وشةية؟
بؤرة
ِ - 45- 2- 17

نةجات عبداهلل  -كةركووك
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هاو ِريَياني حاجيلة

ثيَشانطةي حاجيلة

كار

زين ئازا

حميد

ة  -ئيس

تةنبول

د  -كة
ركووك

ئيلين

ا  -رِؤذ

هةالَت
ي كورد

سارا ئيبراهيم

الظان فتح اهلل

قوتابخانةي ئاسؤس

قوتابخانةي ئاسؤس

ضواري  -أ -

دووي  -ب -

ستا

ن  -سنة

الظين عبداهلل
قوتابخانةي ئاسؤس
سَيي  -أ -

يوسف محةمةد

ئيمان اليق

قوتابخانةي ئاسؤس

قوتابخانةي ئاسؤس

دووي -

مينا ف

ةوزي -

كؤظ

ان  -كة
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-

سَيي  -أ -

كة
ركووك

ركووك
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