
دةزطاي    رِؤشنبيريي    شة فة ق

2010

ةم
وو

ي د
رين

ش
ت 5 بؤ تةمةني 9 تا 14 ساَل

حاجي قادري كؤيي

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

دةك�ةم.  س�ةيركردن  ل�ة  ح�ةز  زؤر 
يةكةمين ش�تيش كة لة من س�ةرنجتان 
بةكَيش بكات ضاوة مووروويينة خِرةكانم 

و ئةو ثةَلة ِرةشانةي ناويانن.
دةزانن من بةضكةي كَيم؟

لةيم�ؤر دايكي منة و كاتَي بةيةكةوة ِرَي 
دةبِرين و ماندوو دةبم لةس�ةر ثش�تي 

خؤيم دةنَيت و هةَلمدةطرَي.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف



ئةحمةد سةالم - سلَيماني
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نيشتماني ئةم طوَلة 
ئةوروثا و باكوري 
ئاسياية و، لة ساَلي 

1594ـةوة لة هؤَلةندا 
دةضَينرَيت.

لة ئينطليزييةوة : بابي هيوا - كةركووك

ثاسكيلةكةم زؤر جوانة

لَيي دةخوِرم ئازايانة

دامناوة قردَيلةى سوور

هةتاكو ديار بَى لة دوور

لةطةَل هاوِرَيكانمدا

هةركةس هى خؤى بةجيا

دةيانبةينة يةك جَيطا

تاكو دووربين لة بةالَ

ثَييان دةكةين ثَيشبِركَى

تا دنيا تاريك دةبَى

ئةوسا  دةيبةمةوة ماَل

بةوة  زؤردةبم خؤشحاَل

شيعر
مندالََيكي رؤح شيرين

ثاسكيلةكةم

جيهاني 
ِرووةك

طيلَدةر رؤز

هةظاَلَى هةوة
هَيذا وةيسى/دهؤك

2

بناظَى خودَى مةزن و دلؤظان
ساَلظ و رَيز بؤ سةرجةم ستاظَى طؤظارا جوان 

و ِرةنطين و ثِر مفا )حاجيلة( يا خؤشتظى...
ب راس��تى دةم��َى م��ن طؤظارا ه��ةوة ديتى 
ئ��ةز مةندةهؤش ب��ووم ب ديزاي��ن و بابةت 
و س��ةروبةرَى وَى و كةيف��ا م��ن زؤر هات 
ضونك��ى طؤظ��ارةكا دلظةك��ةرة و هن��دى 
م��رؤظ بخوينيت ض جار ذَى تَير نابيت و من 
ب��اوةرة ئةظ طؤظارة ذ ض طؤظارَين بيانى يَين 
زارؤكان ل سةرانسةرى جيهانَى كَيمتر نينة و 
ه��زر دكةم زارؤك طةلةك حةز ذَى دكةن 
و مف��اى ذَى دبينن ضونكى طؤظارَين هؤس��ا 
ل كوردس��تانَى نينن و ئةطةر هةبن ذى زؤِر 

دكَيمن.

ل��َى بابةتَي��ن طؤظ��ارَى هةم��ى ب كرمانجيا 
سؤرانى نة و يا بَى بةهرة ذ كرمانجيا بةهدينى 
ظَيج��ا دةمَى من ديتى من بِري��ار دا كو ئةز ذ 
ثارَيزطةها دهؤكَى بابةتان بؤ حاجيلة بنظَيسم 
و بابةتَي��ن بةهدينى ذ دهؤكَى بةش��دار كةم، 
ثاشى من و مامؤستايَى سةرنظيسةر ثةيوةندى 
ب هةظدوو كر و خؤشحالَيا خؤ بةرامبةر ظَى 

ثةيوةندي��َى دي��ار ك��ر و هيظى دارم 
ب رَي��كا طؤظارا حاجيل��ة زارؤكَين 

دهؤك��َى و هةظلَي��رَى و س��لَيمانيَى و 
كةركؤك��َى هةظ��دوو بنياس��ن و ببيتة 
دةرطةهةك كو هةظالَينيَى دناظبةرا وان 

دا ثةيدا بيت.

بؤ كؤواري حاجيلة

سةبا هةَلةبجةيى - هةَلبجة

كضةكةم زؤر نازدارة

تاقة طولَي ناو شارة

شيرينة ئةلََيي شةكرة

سثيية وةكو بةفرة

خؤشم دةوَي ثِر بةدَل

لةناو دلَما بؤتة طوَل

لةشي سووكة  وةك ئاسك

ناسكة، ئةمان ناسك

بةناو ماآل ِرادةكا

ياريم لةطةآل دةكا

دنيا بةوةوة طةشة

بَي ئةو، دنيام ال ِرةشة

وةك طةشاوة بَي زةمين

بؤ مندالَي ِرؤح شيرين



ئةنيمةَل animal : ئاذةَل
ئاذةَل بةو شــتة دةَلَين كة طيانــدارة و دةتوانَي 
هاموشــؤ بكات و ِرووةك نةبَيت. تووتي و فيل و 

مَيشهةنط و ماسي و خةَلك ئاذةَلن.
ئةنكل ankle : ثاذنة

ثاذنةت ئةو شوَينةي لةشتة كة كةوتووةتة نَيوان 
الق و ثَيت.

ئةنناونannounce : ِراطةياندن، ئاشكراكردن
ِراطةياندني شــتَيك ئةوةية بةهةموو كةســَيكي 

بَلَييت.
ئةننؤي annoy : سةخَلةتي كرد

ســةخَلةتكرد يان جاِرســكردن مانــاي ئةوةية 
تووِرةت بكةن.

ئةنسةر answer : وةآلمي دايةوة

وةآلمدانةوة ئةو شتانةية كة دواي ئةوةي يةكَيك 
ثرسيار دةكات تؤ ثَيي دةَلَييت.

ئةنت ant : مَيروولة
بةذمارةي  مَيروولــة، مَيروويةكي بضووكــة و، 

طةورة بةيةكةوة لة شارةمَيروولةدا دةذين.

ئةشكةوتي جالَجالَؤكان

باخضة هةلَواسراوةكاني بابل    

خةوتني بالَداران

داينةسؤر

ثةنجةمؤر

زايةر زةنطنة-طوندي قوجةالر

ئا: دانيار - هةولَير

دايكي مينا – كةركووك

كؤرثةَلة لة ضوار مانطدا، ثةنجة مؤري جَيطير 
دةبَيت و ناطؤِرَي، بؤية سةلمَينراوة، مةحاَلة 

ثةنجةمؤري كةسَيك وةكو ثةنجةمؤري 
كةسَيكي تر بَيت، لة هةر شوَينَيك بَيت لةم 

جيهانةدا، تةنانةت ئةطةر جمط بن و لةيةك 
هَيلكةدا جيا بووبَيتنةوة، بؤية ثةنجةمؤر 

كةسايةتيي جياوازت دةسةلمَينَي.

    فةرهةنطي  حاجيلة
بَيالن - كةركووك

خةآلت خةسرةو  -بازيان

طيانةوةرَيكي طةورة و زةبةالح بوو، 60 مليؤن ساَل ثَيش ئَيستا لةسةر طؤي زةوي داينةسؤر 
دةذيا.

وشةي داينةسؤر وشةيةكي يؤنانيية بة واتاي )مارمَيلكة ترسناكةكان(. زانايان دةَلَين داينةسؤر لة 
جؤري خشؤك بووة و طيانةوةرَيكي هَيلكةكةر بووة. بةشَيكيان لة وشكاني دةذيان و بةشَيكيان 

لة ئاو، زانايان دةَلَين نزيكةي هةزار جؤر داينةسؤر هةبووة كة هةندَيكيان طؤشتخؤر بوونة بةآلم 
بةشي زؤريان ِرووةكخؤر بوونة هةندَيك جؤري دةينةسؤر درَيذييان دةطةيشتة 19 

مةتر و كَيشيان دةطةيشتة 50 تؤن.

هةم��وو جؤرَيك لــة زيندةوةر بةشــَيوةيةكي تايبةت 
بةخؤي دةنوَيت.

بةآلم نووســتن لة دنياي باَلداراندا تايبةتمةنديي خؤي 
هةية...

هةندَي لة باَلداران بةدةم فِرينةوة لة ئاسمان دةخةوَيت، 
لة كاتي طةشتي درَيذي كؤضي وةرزانةدا... ئةم باَلدارانة 
لةو كةشتانةدا ماوةي هةزاران كيلؤمةتر دةبِرن و هةر 
بةئاســمانةوةن و نانيشنةوة ســةر زةوي، يةكَيك لةو 

باَلدارانةي بةئاسمانةوة دةخةون ثةِرةسَيلكةية...
لة كاتي ئاساييشدا هةر باَلدارَيك لةو شوَينةدا دةنوَيت 
كة ثَيي واية ئارامة. هةندَيكيان لةســةر زةوي دةخةون 
و، هةندَيكيان لة كونــي داردا دةنوَيت و، هةندَيكيان لة 

ئةشكةوتدا خةوي خؤي دةكات.
طةلَيــك لة جارةكانيــش، باَلداران بةكؤمــةَل دةنوون، 
ئةويش بؤ دابينكردني طةرمي و هةستكردن بةئاراميية، 
لةبةرئةوةي باَلدارَيك ئةطةر بةتةنيا بنوَيت ئةوا ِرةنطة 
بةئاساني ببَيتة نَيضيري دِرندةيةك يان باَلداري تري لة 
خؤي بةهَيزتر، بةآلم كاتَيــك بةكؤمةَل دةخةون زياتر 

ئارام دةبن.

هةرطيز بة بيــري كةس لة ئةنداماني ئةو تيمة زانايةي 
سةرداني يةكَي لة ئةشكةوتةكاني مةكسيكيان كردبوو 
نةدةهات، كة جؤرة جاَلجاَلؤكةيةكي ناياب بدؤزنةوة تا 
ئةو دةمةي بةالقي يةكَي لة كارمةنداني تيمةكةدا نووسا 

و زيِرةي لَي بَلند كردةوة.
كارمةندةكة ثِري داية بيكوذَيت بةآلم يةكَيك لة زاناكان 

هاواري لَي كرد:
- نةيكــوذي ئةوة جؤرَيكــي دةطمةنــي جاَلجاَلؤكةية 

ثَيويستة توَيذينةوةي لةسةر بكةين.
ئــةم جــؤرة جاَلجاَلؤكانــة جيــاوازن لةطةَل شــَيوة 
ناســراوةكاني ئةو جاَلجاَلؤكانةي لة سةر زةويدا هةن، 
كة هةشت ضاويان هةية و لةشيان بة موو داثؤشراوة. 
ئةمان شَيوةيةكي ترسناكيان هةية بةآلم طاز لَيطرتنيان 
بَيجطة لة ئازارَيكي كةم و هةوكردن هيض مةترسييةكي 

نيية.
زانايان دةَلَين لةبةر ئةوةي ئةم جاَلجاَلؤكانة بة سةدان 
ساَلة لةم ئةشــكةوتةدا دةذين بؤية ثَيويستيان بة ضاو 
نةماوة و لة جَيطةي ئةوة ثشت بة ئامرازَيكي هةستيار 

دةبةستن كة شوَين ضاوي بؤ طرتوونةتةوة.

5

كؤش��كَيكي ســةيرة، نةبوخوز نةســري ثاشــاي بابل بــؤ )ئةمانيس(ي 
خَيزاني دروســتي كردووة، لةبةر ئةوةي ئــةم »ئةمانيس«ة خةَلكي ناوضة 
شــاخاوييةكان بووة بؤية ثاشا ئةم كؤشــكةي بؤ دروست كردووة كة لة 
بنةِرةتدا بريتيية لة ضةند نهؤمَيك و هةر نهؤمَيكيش ضواردةوري بة باخضة 
طيراوة، ئةمةش لةبةر ئةوةي كةش و ئاو و هةواي ئةم كؤشــكة وةك ئاو 
و هةواي ناوضة شاخاوييةكان بَيت، ئةم كؤشكة بةر لة سةدةي شةشةمي 

زاييني دروست كراوة.

كارؤخ كارزان-سلَيماني

4
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سة ندريَلال
ئا: ئاشتي - ثردَي
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ناشــيرينةكة  كضة  دوو 
ئيرةيي  لة  بوو  ثِر  دَليان 
كضــي  بــة  بةرامبــةر 
و،  باوةثيارةكةيــان 
لةطةَلي  بةخراثي  طةلَيك 
هةَلســوكةوتيان دةكرد. 
ناضاريــان  تةنانــةت 
شــِر  جلوبةرطي  دةكرد 
بكات. لةبةر  ناشيرين  و 

لــة وآلتان،  يةكــَي  لــة 
دةوَلةمةند  بَيوةذنَيكــي 
بَيوةذنةكــة  دةذيــا. 
دوو كضــي ناشــيرين و 
هةبــوو.  خراثــةكاري 
كات هــات و كات ضوو 
بَيوةذنةكــة شــووي بة 
كرد  دةوَلةمةند  ثياوَيكي 
جوان  زؤر  كضَيكــي  كة 
و خوَينشــيريني هةبوو.

ِرؤذَيكيان، بانطدَيري كؤشكي شا، بانطي ِرادَيرا كة مير ئاهةنطَيكي طةورة بةدرَيذاييي 
شــةو ِرَيك دةخات و، لــةو ئاهةنطةدا لة نَيــو كيذؤَلةكاني شانشــينةكةيان كضَيك 

هةَلدةبذَيرَيت و دةيكاتة هاوذيني خؤي.

يةكســةر دوو خوشكة ناشــيرينةكة دةستيان 
كــرد بةخؤئامادةكــردن بؤ ئــةو ئاهةنطة و، 
فةرمانيان دةدا بة سةندرَيلال كاريان بؤ بكات.

ئةوةنــدةي نةبرد و لة نــاكاو جنؤكةيةكــي بضكؤالنةي 
لــَي دةركــةوت، كــة بةرطَيكــي ثةمبةييي ثؤشــيبوو. 
بةســةندرَيلالي وت: من هاتووم ئارةزووةكانت جَيبةجَي 

بكةم.

شــةوي ئاهةنطةكة، ســةندرَيلال داي 
لة ثِرمةي طريان، ضونكة زؤر حةزي 

دةكرد لةو ئاهةنطة بةشدار بَيت.

كضــة جوانكيلةكة زؤربةي كاتي خــؤي بةديار ئاطردانةكةوة بةســةر دةبرد، بؤية 
بةردةوام خؤَلةمَيشي لَي دةنيشت و، بؤية كضة ناشيرينة ئيرةييبةرةكان بؤ طاَلتة ثَي 

كردن ناويان نا )سةندرَيلال( واتا كضي خؤَلةمَيش.
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كوولةكــة  جنؤكةكــة 
زةردةيةكي هَينا و، جرج 
كرد  بانط  مشكةكاني  و 
و ضــاوي نووقاند، ئاي 
لــةوة! خــؤ كوولةكةكة 
طاليســكةيةكي  بــووة 
مشــكةكان  و  طرانبايي 
بوونة شــةش ئةســثي 
ســثي و جرجةكة بووة 

عارةبانضي.

مير، كة ضــاوي بةســةندرَيلال كةوت، يةكســةر دَلي كةوتة 
سةري و، بةيةكةوة تَير سةمايان كرد، تا درةنطي شةو.

بةآلم هةر كة نيوةشةو هات، سةندرَيلال بةثةلة ِراي كرد، بةآلم ثَيي لة ثليكانةيةكي بةردةم 
كؤشــكةكة هةَلكةوت و تاكَي لة ضووتة ثَيآلوة بلوورينةكةي لة ثَيي داكةنرا. مير ئةو تاكة 

ثَيآلوةي دؤزييةوة و الي خؤي طلي دايةوة.

بؤ دؤزينةوةي خاوةني ثَيآلوةكة، مير فةرماني دا هةموو كضاني شانشينةكة ثَيآلوةكة تاقي 
بكةنةوة، ثَيآلوةكة بؤ ثَيي كةس نةبوو بؤ ثَيي سةندرَيلال نةبَي. مير طةلَيك بةمة دَلشاد بوو 

و بِرياري دا يةكسةر ذياني هاوسةري لةطةَل سةندرَيلال ثَيك بهَينَيت.

هةموو شتَيك بةتةواوي 
جَيبةجَي كرا، تةنيا يةك 
شت ماوة، كة طرينطترين 
شتَيكة، كراسة شِرةكةي 
بةري سةندرَيلال بوو بة 
كراسَيكي زؤر جوان بة 
ِرةنطَيكي شيني ئاسماني 
و  خشــَل  كؤمةَلــَي  و 
نايابــةوة.  طةوهــةري 
ثَيآلوَيكي  ثَيآلوةكةشي 

بلوورين بوو.

ســةندرَيلالي  بة  جنؤكةكة  ئينجــا 
وت: َئستا بِرؤ بؤ ئاهةنطةكة، بةآلم 
لةبيــرت نةضَي لةطةَل نيوةشــةودا 
هةمــوو شــتَيك وةك خــؤي لــَي 

دَيتةوة.
سوثاســي  زؤر  ســةندرَيلال 
ســواري  و  كــرد  جنؤكةكــةي 
طاليســكةكة بــوو و بةدَلَيكي زؤر 
خؤشةوة بةرةو كؤشكي شا كةوتة 

ِرَي.



مةتةَل
عوسمان دةروَيش شكور- كةركووك

تةنيا لة سَي ثيت ثَيك دَي
دواي ِرؤذ ئاوا بوون ئةو دَي

دةلََي دةي كؤ ببنةوة
لة ماَل يةك بطرنةوة

كة من هاتم بسرةون
ثشوودةن و بخةون

ضيية بة فةرماني ئةو؟
هةموو ضاو دةنَيينة خةو

نيشتماني ئةســكيمؤ دةكةوَيتة 
ثَيي  و  باكورةوة  جةمســةري 
ناوضةيةكي  ئاالسكا.  دةطوترَي 
ئةوةندة ســاردة لــةوان زياتر 
هيض طةلَيكي تــر ناتوانَي لةوَي 
بذيــت، نــاوي ئةســكيمؤ لــة 
ئةمةريكي  و  هيندي  وشةيةكي 
خواردني  واتــة  وةرطيــراوة، 
طؤشــتي كاَل، يــان ئةوانةي بة 
زمانَيكي سةير قسة دةكةن. ئةسكيمؤكان لة ِرةنطدا جياوازن 
باآل كورتن، ســةريان ثانة، ِرووخســاريان خــِرة، ِرةنطيان 
زةردَيكي تَيرة، قذيان ِرةشــَيكي خاوة، قاضةكانيان ئةستوور 
و كةمَي ضةمــاوةن. زؤر بة زةحمةت جيــاوازي دةكةيت لة 
نَيــوان ئافــرةت و ثياوياندا، ضونكة ثياويــان زؤر كةم ِريش 
دةردةكةن. ئةســكيمؤكان لة شَيوةي خَيَلدا دةذين. هيض كات 
خؤيان ناشؤن، بةَلكو جةستةيان بة بةز ضةور دةكةن، ئةوةش 
بؤ ئةوةي سةرمايان نةبَيت. وةك خؤمان كاتي دياريكراويان 
نيية بؤ نان خواردن، هةركاتــَي مةودايان هةبَي نان دةخؤن. 
ئةسكيمؤكان ثشت بة ِراوة ماسيي و ِراوي سةطآلوي و ورض 
و ِرَيوي دةبةستن، ســوود لة طؤشت و فةروة و بةزةكانيان 

وةردةطرن.

ضيرؤكي سَيوةكةي مام نيوتن

ئاتوون :   مامؤستاي ئافرةت
ئاذين :   درشت، زبر

ئاالظ :   مراز، ئاوات، خواست
ئاريَنة :   ضيمةن

ئَيظار :   ئَيواريةيةكي درةنط
ئاذان :   ئازاري ذنان، ثاسةوان
ئاظذةن :  بةلةم لَيخوِر، مةلةوان

ئارمان :  ئومَيد، هيوا
ئارمانج : مةبةست، نياز

ئاسؤس :  ناوي شاخَيكة
ئاليا :  طوَل خونضة

ئانا :  دايك
ئانيا : ثةرؤش

ئاشكرا : ثةني، ديار
ئامَيز : باوةش، هامَيز

ناوي 
كضانةي 

نوَي
ئا: زةردةشت نوري - ضةمضةماَل

ئةسكيمؤ

دةلََين جالَجالَؤك�ة كة لةدايك 
دةبَي�ت دايكي خ�ؤي نابينَي، 
و دووثش�ك دايكي و كيسةل 

دايك و باوكي، بؤ؟

ئا: خاليد عةبدل - ضةمضةماَل

ئةستَيرة فةهمي -  هةولَير

خةالَت

ِريفراندؤم
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لة ِرؤذَيكي ثايزي ساَلي 1666 دا، زاناي بةناوبانطي بةريتاني 
ئيســحاق نيوتن لــة باخضــةي ماَلةكةيدا دانيشــتبوو ضاي 
دةخواردةوة، سَيوَيكي بيني لة دارسَيوةكةوة كةوتة خوارةوة 

و بةر زةوي كةوت.
كةوتنةخوارةوةي ئةو ســَيوة واي لــة نيوتن كرد بير بكاتةوة و 

بثرســَي، كة ئةو ســَيوة بضووكة كةوتةخوارةوة، ئةدي بؤضي ئةو 
مانطة طةورةية لة ئاسماندا جَيطيرة و ناكةوَيتةخوارةوة؟!

نيوتــن زؤر لــة مانطةكة ِرامــا و ثرســيارةكةي دووبارة دةكــردةوة، دوواي 
لَيكدانةوةيةكــي زؤر طةيشــتة ئــةو ئةنجامةي بَلَيــت: ســَيوةكة و مانطةكةش 
هةردووكيان دةكةونة ذَير كاريطةريي هَيزَيك، كة ثَيي دةطوترَيت هَيزي كَيشكرني 

طشتي.
كةوتنةخوارةوةي سَيوةكةش بارَيكي تايبةتي هَيزي نَيوان 2 تةني دياريكراوة و 

بةكةوتنةخوارةوةكةشي دةطوترَيت: كةوتنةخوارةوةي سةربةست.
ثاشــان نيوتن، سروشــتي ئةو هَيزةي نَيوان تةنةكاني دؤزييةوة و لة ياسايةكدا 
دايِرشت، و طوتي: هةموو 2 تةنَيكي طةردوون بةهَيزَيك يةكتري كَيش دةكةن، كة 
ِراستةوانة لةطةَل بارســتةكانيان و ثَيضةوانة لةطةَل دووجاي دووريي نَيوانياندا 
دةطؤِرَيت، بةهَيزةكةش دةطوترَيت: هَيزي كَيشــكردن، كة تــا ِرادةيةكي زؤر بة 

هَيزي كَيشكردن نَيوان 2 بارطةي كارةبايي دةضَيت.
نيوتن لة ســاَلي 1642 لةدايك بووة و لة ساَلي 1727 كؤضي دووايي كردووة، 3 

ياساي طرينطي لة فيزيادا داناوة، كة بة 3 ياساكةي نيوتن دةناسرَينةوة.

ئا:سارة بةكر - كةركووك

ِراثرســي ياخود ِريفؤاندؤم ِرا وةرطرتني ِراســتةوخؤي ئةنداماني ِرَيكخراوَيك، يــان كؤمةَلَيكة بؤ دةنطدان 
لةســةر بابةتَيكي سياســي، كة ِركابةران و نوَينةراني خؤيان هةَلبذَيرن. يةكةم جار تةنيا بؤ داناني ياسا ئةم 
جؤرة دةنطدانة دةكرا، لة ساَلي 1831دا بؤ يةكةمين جار هةَلبذاردن كرا، دواي ئةوة بؤ هةر كارَيكي ثَيويست 
وةكو ياســادانان و ئةم جؤرة كارانة ِريفراندؤم دةكرا. دوو جؤر ِريفرانــدؤم هةية: ِريفراندؤمي زؤرةملَي و 

ِريفراندؤمي ئارةزوومةندانة.
جؤري زؤرةملَييةكة بةزؤري بؤ داناني ياســاي بنضينةيي وآلتة، جؤرةكةي تريش لةسةر ويست و داخوازي 

خةَلكةكةية.
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1- ثشيلة 30 داني هةية.

2- دةستي مرؤظ 27 ئَيسكي تَيداية.

3- زماني زةِرافة 30 سانتيمةتر درَيذة.

4- كؤتر دوو هَيلكة دةكات ماوةي 15-20 رؤذ لةسةري كِردةكةوَيت.

5- ضاوي وشتر سَي ثيَلووي هةية.

6- كيسةَل لة كؤميشةوة هةناسة دةدات.

7- شاري هةولَير 414 مةتر لة ئاستي دةرياوة بةرزة.

8- بة وآلخي بةرزة دةطوترَيت يةك سم.

9- مريشك لة ِرؤذَيكدا تةنيا يةك هَيلكة دةكات.

- ذني ئامؤزا ضيي ثَي دةطوترَيت؟

2- ذنَيك بة براي مَيردةكةي دةَلَيت ضيم دةبَي؟

3- ذنَيك بة خوشكي مَيردةكةي دةَلَيت ضيم دةبَي؟

4- دوو ذن ذني دوو بران، ضييان ثَي دةطوترَيت؟

5- برايةك بةس لة دايك بَيت، ضي ثَي دةطوترَيت؟

6- ثياوَيك بة دايكي ذنةكةي دةَلَيت ضيم دةبَي؟

7- باوكي تؤ بة خاَلت دةَلَي ضيم دةبَي؟

8- باوكي تؤ بة ذني مامت ضي دةَلَيت؟

9- ثورت بة باوكي باوكت ضي دةَلَيت؟

10- ذنَيك بة خوشكي مَيردةكةي دةَلَيت ضيم دةبَي؟

Xلنيشانةى )    ( و )    ( لة كؤتاي ئةم رستانةدا دابنَي
نارنج نةريمان - سلَيماني

- خَيراييي حوشتر لة سةعاتَيكدا 16 كيلؤمةترة

- خَيراييي فيل لة سةعاتَيكدا 40 كيلؤمةترة

- خَيراييي زةِرافة لة سةعاتَيكدا 50 كيلؤمةترة

- خَيراييي كةروَيشك لة سةعاتَيكدا 70 كيلؤمةترة

- خَيراييي ئاسك لة سةعاتَيكدا 80 كيلؤمةترة

- خَيراييي شَير لة سةعاتَيكدا 95 كيلؤمةترة

خَيراييي طيانلةبةران
مذدة محةمةد-خورماتوو

سوعاد عةبدوَلآل-سلَيماني

مامؤستاي شؤخ بةِروويةكي خؤشةوة تةماشاي كردين 
و طوتي: نازدارةكانم... ئةمِرؤ باسي باَلةفِرتان بؤ دةكةم.
دلؤظ��ان.. باَلةفِر بؤ س��وودي مرؤظ دروس��ت كراوة، 
هةموو ِرؤذَيك س��ةدان كةس و بؤ ضةندين مةبةست 
بةس��واري باَلةفِر، هامووش��ؤي وآلتاني جيهان دةكةن. 
هةر هةموومان حةز دةكةين سواري ببين و لة ثةنجةرة 
خنجيالنةكةيةوة تةماش��اي ش��ارة جوانة جياجياكاني 

وآلتان بكةين.
كارزان دةس��تي ب��ةرز ك��ردةوة و طوتي: مامؤس��تاي 
هَيذا، دايك و بابم ئةمس��اَل بة باَلةفِر ضوون بؤ طةشت، 
مامؤستا مامؤستا.. ئومَيدي دراوسَيمان لة نةرويجةوة بة 

باَلةفِر هاتةوة.
مامؤس��تا طوتي: طوَلةكانم برايان��ي ِرايت، كة خةَلكي 
ش��اري )كارؤلين��ا(ي ئةمةري��كا بوون، ه��ةر لة تاظي 
مندالَيي��ةوة، حةزي��ان دةكرد وةكو بالَندة بة ئاس��ماندا 
بفِرن، تاوةكو توانييان لة ساَلي 1903 دا، واتة ثَيش 107 
ساَل و لة كةرةستةي ساكار باَلةفِرَيك دروست بكةن، 

مندالَينة ثةروانةي باَلةفِر، بة ماتؤِرَيكي بةنزين 

دةخواليةوة، بؤية باَلةفِروانةكة ناضار بوو، لةسةر سك 
درَيذ بَيت و باَلةفِرَيك بة ئاسماندا بفِرَينَيت.

ئ��اي ضةند خؤش��ة مندالَينة، م��رؤظ بتوانَيت ئاوات و 
ئارةزووةكاني خؤي بَينَيتة دي.

خؤشةويس��تان، توانييان ب��ةو باَلةفِرة ب��ة درَيذايي 360 
مةتر، وةك بالَندة بة ئاس��ماندا بفِرن، بةآلم ئَيستا سةدان 
جؤري باَلةفِري تازة و بةهَيز هةية و بؤ طةلَيك مةبةست 

و كاري ثيرؤز دروست دةكرَيت.
ئةوان تةنيا ب��ِروا و متمانةيان بةخؤ هةبوو، بؤية توانييان 
ويس��ت و ئارةزووةكانيان بةدي بهَين��ن و وةك بالَندة 
بة ئاس��ماندا بفِرن.. ئَيوةش بِروا و متمانةتان بةخؤ بَيت، 

دلَنيام وةكو براياني ِرايت زؤر شت دادةهَينن.

بالَةفِر
حةميد خاليد كةريم-كةركووك

ك
رؤ

ضي

* كام لةم طياندارانة كةِرة؟
- مار

- مشك
- دووثشك

* بةضكة كؤتر دواي ضةند هةفتة دةتوانَيت بفِرَيت؟
- دوو هةفتة
- سَي هةفتة

- ضوار هةفتة
* ذمارةي وآلتاني عةرةب ضةندن؟

- 22 وآلت

- 23 وآلت
- 24 وآلت

* مووي سةر، مانطانة ضةند سةنتيمةتر دريَذ دةبَيت؟
- 1 سم

- ½ سم
- ¼ سم

* بةرطري كردن لة طةلَيك، كتيَبي كيَية؟
- عةبدوَلآلي حةسةن زادة

- عةبدوَلآل ئؤجةالن
- عةبدوَلآل ثةشَيو

سروة حوسَين -كةركووكلةو  سَييانة  يةكيان  هةلَبذَيرة

بةخَيرايي وةآلمي ئةمانةي الي 
خوارةوة بدةرةوة



ثيَبكةنة تا جوانتر بيت

ضؤم و رووبار و طؤماوةكان بةش��َيوةيةكي طشتي لة وةرزي 
هاوين��دا وش��ك دةك��ةن ل��ة ئةنجام��ي كةمبوونةوةي 
ئاوةكاني��ان و ك��رداري بةهةَلم بووندا. ب��ةآلم ئةمة لة 

دةرياكان ِروو نادات.
دةرياكان س��اآلنة مليؤنان مةتري س��َي جا ئاويان لَي دةبَيتة 
هةَلم و ئةو ئاوةش بةش��َيوةي ب��اران و بةفر و تةرزة دةبارَينةوة 
ل��ة ِرَيطةي الفاو و رووبارةكانةوة جارَيكي دي دةطةِرَينةوة بؤ ناو 

دةرياكان.
ئةم سووِرة هةميش��ةييية يارمةتيي مانةوةي ئاستي ئاوي دةرياكان دةدات. 
زؤر بةسوودة بؤ مرؤظ ضونكة ئاوي باران ِرادةي شَي لة خؤَلدا دةثارَيزَيت و 
ئةمةش يارمةتيي طةشةسةندني رووةك و بةروبوومي كشتوكاَلي دةدات و بةبَي 

بووني سووِري ئاو لة سروشتدا ذيان لةسةر زةويدا نامَينَيت.  
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بؤضي دواي ه�ةر ذةمة 
وةن�ةوز  خواردنَي�ك 

دةدةين؟

هةم�ان ذم�ارة بةرانبةر 
ثَيضةوانةكةي بنووسة

بَيستوون جةالل – كؤية

طةشاو نوري - لةيالن

نةسرين عةلي – طؤثاَلة

مرؤظي ئاســايي نَيزيكةي ثَينج ليتر خوَين بةناو ئةندامة جياجياكاني 
لةشــيدا هاتووضؤ دةكات. كاتَيك ذةمَيك نان دةخؤين طةدة ثَيويستي 
بة خوَيني زياتــر هةية، بؤ هةرس كردني ئةو خؤراكة. بؤية زؤربةي 
خوَيني مَيشك دادةبةزَيت بؤ طةدة، تا لة هةرس كردندا يارمةتيي طةدة 
بدات، بةوةش بةشي مَيشــك لة خوَين كةم دةبَيتةوة و بةو هؤيةوة، 
ضاالكييةكاني مَيشك كةم دةبنةوة و دةبَيتة هؤي  وةنةوزةدان و خةو 

هاتن.
ئةمةش ئاماذةية بؤ ئةوةي جةســتة ثشــوو بــدات. لةبةر ئةوة زؤر 

ثَيويستة دواي هةر ذةمة خواردنَيك بِرَيك ثشوو بدةين.

11- طةش بين                 ضاوتَير
12- كراوة                       هةميشة
13- هةرطيز                  نةخؤش

14- تةندروست               دؤَل
15- لةز                          باشوور

16- باكور                  نةوي
17- ضيا                         رةشبين
18- بَلند                  داخراو

19- زبر                         نةرم
20- ضاوبرسي                 خاو

بؤضي ئاوي دةرياكان وشك ناكةن

ثايةتةخت
ضةند وآلتَيكي كيشوةري ئاسيا لةطةَل 

ثايةتةختةكانيان

هَيلين عومةر - سلَيماني

ئيسالم ئاباد ثاكستان  
كؤلؤمبؤ سريالنكا  

دةوشةمبَي تاجيكستان   
ظَيتنام            هانؤي
بيشكك طوريجستان  
كازاخستان           ئاستان

متؤمبينة كةمبؤديا  
ئوالن بانور مةنطؤليا  
ماليزيا            كوالالمثور

نيثال             كاتاوند
تةشكةند ئؤزبةكستان  

فليثين            مانَيلال
مةلديف                   مالية

جاكارتا ئيندؤنيسيا  
بةندةرسري بيطاوان برؤناي  

تايوان            تاييي
تايالند            بانكؤك
الووس            ظيانتيان

سةنطافورا سةنطافوورة  

* ثياوَيك دةضَي بؤ دكتؤري ضاو، دكتؤرةكة ثَيي دةَلَي: ضاوت شةش لةسةر 
شةشة!

ثياوةكةش دةَلَي: قوربان ثاش ضاومت نةثشكنيوة ئةطينا دة لةسةر دةية!!

* ذن: ثياوةكة هةموو منداَلةكانمان لة منةوة عةقَليان وةرطرتووة.
ثياو: ِراست دةكةيت ئافرةت ضونكة من عةقَلم وةك خؤي ماوة.

* ذنةكة: ثياوةكة نيوةي تةمةنم دةدةم بةس ئؤتؤمؤبَيلَيكم بؤ بكِري!!
ثياوةكة: طةر بزانم ِراس��ت دةكةيت و ني��وةي تةمةنت بةيةك ئؤتؤمؤبَيل دةدةيت، 

بةلََينت ثَي دةدةم من دوو ئؤتؤمؤبَيلت بؤ دةكِرم.

14

حةوت جاران ئةم ِرستةية بة ثةلة بَلَيوة بة بَي وةستان :

ضوومة ضةمي ضةقةالَن ، ضةقةَل ضةلَتووكي دةتةقان .

ئاري لةتيف - كةركووك
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ماردين - سلَيماني

يوثي ئَيــس ، ئامَيرَيكي تري ثَيويســتي كؤمثيوتةرة ، لة ِرَيطةي 

ئةم ئامَيــرة دةتوانين بؤ ماوةيةكي دياريكــراو وزةي كارةباي 

ثَيويســت طل بدةينةوة بؤ كاتي بضراني تةزووي كارةبا . بؤ ئةوةي 

بةشَيوةييةكي َرَيكوثَيك كؤمثيوتةرةكةمان بكوذَينينةوة و تووشي 

طرفت نةبَيت .

جؤرةكانــي يوثي ئَيس زؤرن ، لة 10 خولةكةوة تا 10 كاتذمَير 

وزةي كارةبا دةدةن .

     شادان جةبار-  ضوارقوِرنة

  UPS   يو ثي ئَيس

ماردين - سلَيماني

كؤمثيوتةر

ظايرؤس ئةو ثرؤطرامانةن، كة ســيخوِرين و فايلةكان 
تَيكوثَيــك دةدةن و، زيان بة 
هــارد ديســكي كؤمثيوتةر 

داتــا  و،  دةطةيةنــن 
طرنطةكان بؤ شــوَيني 
دةطوَيزنةوة.  مةبةست 

ظايــرؤس بــة فالش و 
ئامَيرةكاني طواســتنةوة، 

يان ئينتةرنَيت دَيت، كة ئةم 
ِرَيطةيةيان زؤر ترســناكة 

و ثَيويســتة ئــةو ئيمةيآلنة 
خاوةنةكانيان  كة  نةكةينةوة 

ناناسين.
كؤمثيوتةرةكة  نيشانةكاني: 

خَيراييي دادةبةزَي، هةندَيك جار ئؤتؤماتيكي سايتَيك 
دةكاتةوة، يان كاتَيك دةكوذَيتــةوة! هةَلدةبَيتةوة يان 

فايلَيك دةكةيتةوة تةماشا دةكةي تَيكضووة.
ضــؤن لــة ظايــرؤس ِرزطارمــان دةبَيت؟  ثَيويســتة 
خؤمان تووشــي خةمؤكــي و دَلةِراوكــَي نةكةين و، 
وا بيــر نةكةينةوة ئيــدي ظايرؤس دةتوانــَي هةموو 

كؤمثيوتةرةكة  نَيــو  زانيارييةكانــي 
دةبَيت  ســةرةتا  كوَيربكاتةوة. 
ظايرؤس  ئةنتــي  ثرؤطرامــي 
كؤمثيوتةرةكــة  لةســةر 
دابنَيين و، تاقيي بكةينةوة. كة 
كؤمثيوتةرةكــة لة ظايرؤس 
خاوَيــن بووةتــةوة، دواتر 
ريستارتي بكةين و جارَيكي 
ظايرؤســي  ئةنتــي  دي 
لَيدةينــةوة، كــة ليســتي 
بوو  بةتاَل  ظايرؤســةكان 
ئةوة ديارة سةركةوتوو بووة، 
ئةنتي  ئةوةية،  نيشانةي  بةثَيضةوانةوة! 
دةدؤزَيتةوة  ظايرؤسةكان  ظايرؤسةكة 
بةآلم نايســِرَيتةوة. لةم حاَلةتةدا ثَيويســتة فايلةكان 
بخةينة ســةر فالش يان دي ظي دي و كؤمثيوتةرةكة 

فؤرمات بكةين.
مايةوة بَلَيين نابَيت دوو ئةنتي ظايرؤس لةســةر يةك 
كؤمثيوتــةر دابنَيين ضونكة خَيراييــي كؤمثيوتةرةكة 

كةم دةكاتةوة و سيستمةكة لةكار دةخا.

كؤمثيوتةر هةرضةند ئامَيرَيكي بةكةَلك و ســوودمةندة، بةآلم ئةطةر بةردةوام كاري 
لةســةر بكةين ئةوا تووشي ضةندين طرفت و كَيشــةي دةرووني و جةستةيي دةبين 
لةوانة: ماندووبووني ضاو، ماندووبووني جةســتة، سةرئَيشةي بةردةوام، ثشت ئَيشة 
و ضةند نةخؤشــييةكي تر، زانســتي نوَي ئامؤذطاريمان دةكات، كــة كاتةكانمان كةم 

بكةينةوة و ئةم ِرَينمايييانة ثيادة بكةين.
1- زؤر زوو ضاو لةســةر يةك دابنَي، ضونكة بةمــةش ضاو تةِر دةبَيت هَيندة ماندوو 

نابَيت.
2- لة مةوداي هةر بيســت خولةكَيكدا بيســت ضركة سةيري مةودايةك بكة كة بيست 

ثَي لَيتةوة دوور بَيت.
3- ثَيويستة ئةو شوَينةي كاري لَي دةكةي ِرووناكيي ثَيويستي هةبَي.

4- وا باشترة ِرووناكي لة سةرةوةي كؤمثيوتةر بَيت، نةك بةرانبةر كةسةكة. 
5- نابَيت كؤمثيوتةر بةشَيوةيةك دابنرَيت كة رووناكيي ثةنجةرة يان رؤشناييي ديكة 

تَييدا تيشك بداتةوة.
6- ثَيويســتة شاشــةي كؤمثيوتةر 15-20 ثلــة لةخوار ضاوةكانتــةوة بَيت و ثةنجا 

سانتيمةتريش لة ضاوةكانتةوة دوور بَيت.

ظايرؤسي كؤمثيوتةر ضيية ؟ 

ضةند
 ِرَينمايييةك 

بؤ ئةوانةي 
بةردةوام 
كار لةسةر 

كؤمثيوتةر 
دةكةن

شنؤ ئةحمةد-سلَيماني

زؤر حةزم بة دووطؤلَيية

ناو: ئاظان محةمةد نةريمان
تةمةن: 7 ساَل. 

ثؤل: دووةمي سةرةتايي.
قوتابخانة: ئةزمِر.ئارةزوو: وَينة كَيشان.

ئاواتت؟ ئاواتم ئةوةية لةدواِرؤذدا ببم 
بة مامؤستا. 

ئــةي وةرزش: زؤر حــةزم لة ياريي 
دوو طؤَليية.

ضيتر؟   ثَيم خؤشة هةموو كؤوارةكاني 
منــاآلن بخوَينمةوة و ســووديان لَي 

ببينم.

 ديمانة : نسَى - كةركووك
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طؤي زةوي بةشوَينَيكي لةبار دادةنرَي بؤ ذيان، ضونكة 
نة زؤر طةرمة و نة زؤريش ســاردة، زةوي نيشــتيماني 

ئَيمةية.
بةثَيــي زانيارييةكاني ئةم قؤناخةي زانايان، تاكو ئَيســتة 
طؤي زةوي تاكة شــوَينة كة مرؤظ و ِرووةك و ئاذةَل و 

زيندةوةران دةتوانن تَييدا بذين.
ئاو بةشــَيكي زؤري ســةر ِرووي زةوي دادةثؤشــَي و 

زيندةوةران ثَيويستيان بةخواردنةوةي ئاوة.
هةواي دةوروبةري زةوي، بِرَيك ئؤكســجيني تَيداية، كة 

بةشي هةناسةي زيندةوةران بكات.
هةندَيك شــوَيني ســةر زةوي زؤر طةرمة، بــؤ نموونة 

دارستانة كةمةرةييية باراناوييةكان.
هةندَيك شوَيني تريشي زؤر ساردة، بؤ نموونة، كيشوةري 

جةمسةري باشوور )جةمسةري باشوور(.
زةوي شــوَينَيكي لةبارة بؤ هةموو جؤرة طوزةرانَيك، لة 

بضووكترين زيندةوةرةوة بطرة تا دةطاتة طةورةترينيان.

أ - لةبةرئةوةي هةندَي بةشي دةكةوَيتة بةر 
سَيبةرةوة.

ب - ضونكــة بةهــؤي طةرميــي خــؤرةوة 
دةتوَيتةوة.

ج- ضونكة طرذ دةبَيتةوة

بؤضي شَيوةي مانط دةطؤِرَي؟

بةهرة جةبار - سلَيماني
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؟كام هةسارة لةبارة بؤ ذيان
ئا: نةواز

ت
نس

زا

بةرهةمي : 2001 .

دةرهَيناني : ئةندرَيو ئةدامسون، ظيكي  

جَينسون .

نووسيني : ويليام ستَيط .

 دةنط��ةكان : مايك مايةرس ، كاميرؤن 

دياز ، ئَيدي مَيرظي .

داهات : 267 مليؤن دؤالر .

شريَك
ش��رَيك ، دَيوَيكــي ئازايــة بة تةنيا 
ذيان دةباتة ســةر لة دارســتانَيكي 
دوورةدةســت ، دواي ئــةوةي ماَل 

و كَيَلطةكــةي داطير دةكرَيت لة اليةن 
ضةكداراني ثاشاي واَلت كة ثاشايةكي 

فَيَلبــاز و خؤبةزلزانة ، شــرَيك دةنَيرَيت 
بؤ ئازادكردني شــازادةيةكي بةندكراو لة الي 
ئةذديهاييةكي ئاطرين ، لةم طةشــتةدا دةبَيتة 
هاوِرَيــي طوَيدرَيذَيكــي زؤربَلَي و شــازادة 
جوانةكــة لة بةند و كؤتــي ئةذديهاكة ِرزطار 
دةكةن ، بةاَلم ثاشا فَيَلبازةكة لة بري ثاداشت 
ضارةنووسَيكي تري بؤ شــرَيك داناوة ، ئاية 
ثالنــي ثاشــا ســةردةطرَيت ؟ ئةي شــازادة 
جوانةكة بؤ شــرَيك بة خؤشةويســتي خؤي 
هةَلدةبذَيرَي ؟ شــازادة ض ِرةوشتَيكي شرَيكي 
ثَي جوانة لة طةَل ئةوةي كة شرَيك دَيوة ، نةك 

مرؤظ ؟
ئازيزان بؤ وةاَلم دانةوةي ئةم ثرســيارانة بة 

وردي تةماشاي فيلمي شرَيك بكةن . 

سينةما



ثةســةندكراوترين شــوَين بــةالي ثرشــنطةوة 
بةرزاييي نَيو ئاسمانة لة نَيو باَلؤنَيك كة بةهةواي 

طةرم دةفِرَيت.
كابان كاتَيك دَلخؤشة، كة دةرزي و دةزووي ثَيية 

و كاري دةستي دةكات.

شــنة حــةزي لــة طةمــةي كَيبةركَييــة لةطةَل 
هاوِرَيكاني. 

دةزاني ثةسةندترين شــيريني بةالي شةهَينةوة 
ضيية؟ كَيكي بةكشميشة.

ثةسةندكراوترين ِرةنط بةالي شيرينةوة ِرةنطي 
سةوزة.

ئةدي شتة ثةسةندكراوةكاني تؤ ضين ؟

شتة ثةسةندكراوةكان

سماق

ئا: دَلوار – هةولَير

نةرمين عةلي - هةَلةبجة

درةختؤكةيةكي كوَيستانيي كَيويية، ِرةنطي سوور يا قاوةييية. تامي مةيلةو تفتة، 
بةآلم كاتَيك ثَيدةطات ترش دةبَيت. سماق ثاش ضنين و وشك كردنةوة و 

كوتان بؤ خؤشكردني تام لةطةَل ضةندين خؤراك و ضَيشتدا دةخورَيت. 
زياتر ئارةزووي هةواي فَينك و طَلي تَيكةَلةية بةزؤريش لة ناوضة 

ِرةقةن و زوورطةكاندا طةشــة دةكات. ســماق دذة ظايرؤس و 
ميكرؤبكوذة. ِرَيطة لة نةشــونماكردني خانةكاني شــَيرثةنجة 
دةطرَيت. ِرَيطريشــة لة بةردةم تووشــبوون بةنةخؤشــيي 
شــةكرة و ِرَيذةي شةكري ناو خوَين دادةطرَيت. بؤ ئازاري 
ثووك و ددان باشــة. ثلــةي طةرميي لــةش دادةبةزَينَيت. 

ثاككةرةوةي خوَينة و خةستيي خوَين كةم دةكاتةوة.
خواردني لةِرادةبةدةريشــي دوور نييــة ذةهراوي بووني 
بةدوادا بَيت. ثَيويستة سماق دواي وشككردنةوةي بخورَيت.

سةرضاوة: مَيرط. ذ )57(ي 2010

شووتي )شفتي، شامي، زةبةش، شتي، شمتي( ميوةيةكي شيرين و نايابة، زَيدي ِرةسةني وآلتي هندستانة و 
لةوَيوة طةيشتووةتة ئَيران، بؤية ئَيرانييةكان تا ئَيستا ثَيي دةَلَين هيندوانة.

شــووتي ميوةيةكي توَيكَل ئةســتوور و قةبارة و شــَيوةي جؤراوجؤري هةن، ِرةنطي توَيكَلةكةي زةرد يا 
ســةوزي تَيرة، ِرةنطي ناوةكةيشــي سوور يا ثةمةيي و هةندَيك جاريش ســثيية. شووتي دذي ِرشانةوة و 
هَيَلنج دانةوةية، بةتايبةت ئةو كةســانةي لــة هاويندا هةتاوبردة دةبن، خواردنةوةي ئاوي شــووتي لةطةَل 

كةمَيك طوآلو زؤر بةسوودة، دذي هةوكردني لةشة و خاوَينكةرةوةي ِريخؤَلةكانة.
بةهؤي خواردني شووتييةوة مرؤظ تووشبووني بةنةخؤشيية سةردةمييةكاني وةك شَيرثةنجةي ثرؤستات 
و نةخؤشــييةكاني ثيــري وةك لةبيرضوونةوة )ئةلزهايمةر( دةثارَيزَيت. خواردني دةنكةكانيشــي طةر ورد 

بكرَين و لةطةَل ئاوي شووتي بخورَينةوة، ِريخؤَلة ثاك دةكاتةوة و قةبزي ال دةبات.
ثارَيزي:

1. خواردني شــووتي بةزؤري زيان بةطةدة دةطةيةنَيت و ئةوانةي تواناي سَيكسييان الوازة نابَيت شووتي 
زؤر بخؤن، ضونكة كةمتري دةكات.

2. زؤر خواردني شووتي زيان بةسثَل دةطةيةنَيت.

2021

شووتي 
هاوِرَي عةبدوآل - ِرةحيماوا
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ئا: شووشة كاوة-  هةولَير

ميســي لة 24ي يؤنيؤي 1987دا لــة ئةرجةنتين لةدايك بووة. لة تةمةني ثَينج ســاَلييةوة 
لةطةَل يانــةي )قراندؤلي(، كة باوكي بةِرَيوةي دةبرد ياريي دةكرد. ثزيشــكةكان زانييان 
ميســي كةميي هؤرمؤني ئَيســكي هةية، ئةمــةش واي لَي دةكات نةشــونما نةكات. بؤية 
دةبَيت نةشــتةرطةريي بؤ بكرَيت، بــةآلم لةبةر طرانيي نةشــتةرطةرييةكة نة يانةكة و نة 
كةسوكارةكةشــي نةيانتواني ئةنجامي بدةن، ئةوةبوو يانةي بةرشــةلؤنة خةرجيي ئةو 

نةشتةرطةرييةيان طرتة ئةستؤ و ضارةسةريان كرد.
لة يةكةم دةرضووني ميســي بةفانيلةي بةرشــةلؤنةوة ثَينج طؤَلي كــرد. لة ئةنجامي ئةو 
ميهرةبانييةي بةرشــةلؤنة لة بةرانبةر ميســي، ئةويش 37 طؤَلي بؤ تؤمار كردن. ميسي 
توانيي ِرابةريي ئةرجةنتين بكا و لة ثاَلةوانَيتيي جامي جيهاندا بؤ الوان بيباتةوة. بةمة تؤثي 
زَيِريني بؤ باشــترين ياريكةر وةرطرت و ثَيآلوي زَيِرينيشــي بؤ طؤَلكةري ثاَلةوانَيتييةكة 
وةرطرت. ئَيســتا ميســي لةطةَل مارادؤنادا بةراورد دةكرَيت و بةماردؤناي دووةمي ناو 

دةبةن. باشترين ياريزان بةالي ميسييةوة ثاثلؤ سيزار ئيمارة و زؤر ثَيي سةرسامة و الساييي يارييةكاني ئةو و 
هةنطاونان و شَيوةي طةمةكردني دةكاتةوة.

                                                                                                                                 

                             

دةبِريتــةوة ئةوا تؤ لةشــي ئةو ئايــا بيرت لــةوة كردووةتــةوة كة لقــي دارَيك 
دةتوانَيت تيماري خؤي بكات و دارة برينــدار دةكةيــت و، ضؤن ئــةو دارة 

خؤي ضاك بكاتةوة.
طؤِرانكاريــي  كة تــؤ درةختَيــك برينــدار دةكةيت  ئــةوا 
زيــاد نائاســايي لة لةشي ِرووةكةكة دةكةين  هةناســةداني 

نيشاســتةي  دروســتكردني  و  ئةوة دةكات  دواي  دةبَيت.  كةم 
دةردةكات  كةتيرةيةك  ثِركردنــةوةي ِروةكةكة جؤرة  بــؤ 

دةركردنــي برينةكة، وشــك بوونــةوةي كةتيرةكة  بــؤ 
و لــة طيانــدارة بضووكةكانة كــة دةضنة ناو  ِرووةكةكــةوة 

دةطرَيت. دواي ئةوة ِرَيطــة لــة بةهةَلمبوونــي ئاو لةنــاو دارةكة 
بةشَيوةي تةثةتؤر هةَلدةســتَيت بــة دةركردني كةتيرةي ســثي 

برينةكة دةشارَيتةوة.

ضؤن زامي درةختةكان ضا دةبنةوة
دَيرين عةبدوَلآل - كةركووك

لَيداني دَل
زؤر جــار كاتَيك شــير ياخود هةر 

خواردنَيــك طةرم بَيت، فــووي لَي 

دةكةين، بؤ ئةوةي ساردي بكةينةوة، 

ئةمةش كاريطةريي خراثي بةســةر 

ضونكــة  دةبــَي،  تةندروســتييةوة 

لــة جةســتةي مرؤظــدا بةكترياي 

سوودبةخش و زيانبةخش هةن بؤية 

كاتَيك فوو لــة خواردنةكة دةكةي، 

هةنــدَي بةكتريــاي ســوودبةخش 

لةطــةَل ئــةو هةوايــة لــة دةمةوة 

ئــةو خواردنة  دةردةضَي و دةطاتة 

ياخود ئةو شــيرة طةرمة و دةبَيتة 

بةكتريايةكــي زيانبةخش و زيان بة 
تةندروستيت دةطةيةنَي.

هةن��دَي جيــاوازي لةنَيــوان 

لَيداني دَلــي مرؤظةكاندا هةية، 

كة ثَيويســتة هةر يةكَي لةئَيمة 

ثياو  دَلي  نموونــة،  بؤ  بيزانين 

لــة خولةكَيكــدا 70 جــار لَي 

دةدات، بــةآلم دَلي ئافرةت 78 

جار لــَي دةدات، هةروةها دَلي 

هةرزةكارَيك لة خولةكَيكدا 90 

جار لَي دةدات و دَلي منداَليش 

لــة خولةكَيكــدا 100 جــار لَي 

دةدات.

ئاآل  عوسمان– كةسنةزان

وو
ةت

دار
 – 

ةر
وم

ي ع
شت

ئا

فووكردن لة خواردن زيان بة 

تةندروستي دةطةيةنَي

جاكي شان لة ساَلي 1954 لة هؤنط كؤنط 
لةدايك بووة. لة تةمةني شةش حةوت 

ساَلييةوة هونةري كؤنط فؤي خوَيند، لة 
فَيرطةي ئؤثرا ِراهَينانةكان تا بَلَيي قورس 

بوون و ذيانيش لةوَي قورس بوو. 
دةرهَينةرة سينةمايييةكان دةيانويست 

جاكي ِرؤَلي بروس لي ببينَيت ياخود 
الساييي بكاتةوة، بةآلم ئةو حةزي بةمة 
ناكرد و دةيويست خؤي بَيت و الساييي 

كةس نةكاتةوة. جاكي دواي ئةوةي 
ضووة دنياي هؤليؤدةوة، واي لَيهات بووة 

باشترين ئةكتةري ئاسياويي. ئةمةش 
لة ِرَيطةي تَيكةَلكردني كؤميديا و جووَلة 
و سةركَيشييةوة. جاكي جطة لة زماني 
ضيني زمانةكاني ئينطليزي و ذاثؤني و 

كؤرييش دةزانَيت.

جاكي شان

و : ئؤذين سةباح-كةركووك                      ليؤنَيل ميسي  



ئوردن

ناوي واَلت: شانشيني ئوردني هاشمي
دةكةوَيتــة  ئــوردن  ثَيط��ةي جوطرافياي��ي: 
لة  ئاســياوة، سووريا  ِرؤذئاواي كيشوةري 
باكوور و فةلةســتين لة ِرؤذئاواوة دةوريان 
و  باشــوور  دةكةوَيتــة  ســعوودية  داوة، 
ِرؤذهةاَلتييةوة، لة باكووري ِرؤذهةآلتيشــي 

عَيراقة.
ِرووبةر: 89 هةزار و 210كم دووجا

ذمارةي دانيش��توان: 5 مليؤن و 200 هةزار 
كةس

ضِريي دانيشتوان: 58,3 كةس لة كيلؤمةترَيكي 
دووجادا

ثَيكهاتةي ئاييني: 93,1% موســَلمان و %4,8 
كريستيان و ئةواني تر %2,1

ثايتةخت: عةممان )يةك مليؤن و 183 هةزار 
كةسي تَيدا دةذي(

طرينطترين ش��ارةكاني: زةرقا، ئةربد، سةَلت، 
رةسيفة

جؤري فةرمانِرةوايي: شاهانةي دةستووري
دراو: ديناري ئوردني

زمان: عةرةبي
فؤســفات،  هةناردةكان��ي:  طرينطتري��ن 

ثؤتاسيؤم، ميوة و سةوزة، تووتن

هاوردةكان��ي:  طرينطتري��ن 
كةرةستة و ئامَيري كارةبايي، 
طواستنةوة،  ثَيداويستييةكاني 

سووتةمةني
كات: طرينض + 2

ميَ��ذووي بة ئةن��دام بووني 
يةكطرتووةكاندا:  نةت��ةوة  لة 

1955

4
جوطرافياي   والَتان

ِرؤشنا   كةركووكي
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مرؤظ��ي ســةر ِرووي زةوي بةذمارةيةكي زؤري زمان قســة 
لةطةَل يةكتري دةكةن. هَيندَيك لةو زمانانة زؤر بآلون و سةدان 
مليؤن كةس قســةيان ثَي دةكةن وةكو ئينطليزي و فةِرةنسايي 
و هينــدي و ضيني. هةندَيكي تريشــيان دةتوانيــن بَلَيين زماني 
خؤجَييين و تايبةتــن بةناوضةيةكي دياريكــراوةوة، وةكو ئةو 
زمانةي دانيشتوواني مةدةغةشقةر و دورطة دوورةكان قسةي 

ثَي دةكةن.

* زماني ضيني: لة ضيندا بآلوة و بةزماني ماندارين ناسراوة.
* زماني ئينطليزي: لة دورطةكاني بةريتانيا و ئةمةريكاي باكور و ئوستراليا و باشووري 

ئةفريقيا قسةي ثَي دةكةن.
* زماني هيندي: لة هيند و ثاكستان.

* زماني ئيسثانيايي: لة ئيسثانيا و هةردوو ئةمةريكاي ناوةِراست و ئةمةريكاي باشوور.
* زماني عةرةبي: لة ِرؤذهةآلتي ناوين و دوور و وآلتاني باكوري ئةفريقيا.

* زماني ثورتوطالي: لة ثورتوطال و بةِرازيل.
* زماني ذاثؤني: لة ذاثؤن.

* زماني بةنطالي: لة بةنطالديش و هيندستان.
* زماني فةِرةنسايي: لة فةِرةنسا، بةلجيكا، سويسرا و بةشَيكي ئةفريقيا.

* زماني ئةَلماني: لة ئةَلمانيا و نةمسا.

لة خولةكَيكدا 60 ضركة هةية و لة سةعاتَيكيشدا 60 خولةك هةية ،
واتة سةعاتَيك 3600 ضركةية . 

لة ِرؤذَيكدا 24 سةعات هةية و هةفتةيةكيش 7 ِرؤذة ،  
واتة هةفتةيةك 168 سةعاتة .

لة ساَلَيكدا 12 مانط هةية و لة مانطَيكيشدا 4 هةفتة هةية ،
واتة لة ساَلَيكدا 52 هةفتة هةية .

لة ســاَلَيكدا 365 ِرؤذ و نَيزيكةي 6 ســةعات هةية، لة 4 ســاَل جارَيكدا مانطي شــوبات دةبَيتة 
29 ِرؤذ، ئةويش بةكؤكردنةوةي ئةو 6 ســةعاتانة، كة دةكاتة ِرؤذَيكي تةواو، بةو ساَلةشــي كة 

شوباتي تَيدا 29 ِرؤذة دةطوترَيت: ساَلي ثِر.
سةدةيةكيش 100 ساَلة. 

زمان��ي كوردي��ش كــة لــة 
عَيراق، ئَيران، ســووريا، توركيا 
و بةشــَيكي ئةرمينيــا و لوبنان 
قســةي ثَي دةكةن، لــة عَيراقدا 
بةزمانَيكــي فةرميي وآلت دَيتة 
ذمــاردن. وةك ضــؤن لة زؤر 
وآلتي تــري دنياشــدا زياتر لة 
زمانَيــك بووةتة زماني فةرميي 

وآلتةكة، بؤ نموونة: سويسرا.

زمانة زيندووةكاني جيهان
ئا : ضيا لةشكر - هةولَير

ئا : شاطوَل ئازاد/ دووبز

زمانة باوةكاني دنيا  :

ساَل بةذمارة 



زؤر كــةس لةو بِروايــةدان، كة تؤثي ثَي وةرزشــَيكي نامؤية بــؤ ئافرةتان 
لةبةرئــةوةي هَيــز و وزةيةكي زؤري ثَيويســتة، ئافرةتان درةنــط بيريان لة 
ئةنجامداني يارييةكة كردووةتةوة، بةاَلم لة ِراســتيدا هةندَيــك ِراثؤرت ئاماذة بؤ 

ئةوة دةكةن، كة ئافرةتان لة ساَلي 1790ةوة تؤثي ثَييان كردووة.
يةكةمين ياريي تؤماركراويش لة ســاَلي 1892دا بة سةرثةرشتيي يةكَيتيي تؤثي ثَيي 
ســكؤتالندا ئةنجام دراوة، بةاَلم بةريتانيا ويســتي ئةم جؤرة وةرزشة تةنيا بؤ ثياوان 

قؤرخ بكات و ِرَيطةي بة ئافرةتان نةدا تؤثي ثَي بكةن.
لة ســااَلني جةنطي جيهانيي يةكةمدا ئافرةتانــي كارطةيةكي بةريتاني كة خاوةنةكةي 
سكؤتلةندي بوو بؤ سةلماندني تواناكاني ئافرةتان لةم بوارةدا، تيثَيكيان دامةزراند و 
يارييةكيان لةطةَل تيثَيكي تؤثي ثَيي ثياواني هةمان كارطةدا كرد و لَييانيان بردنةوة.

لــةو ِرؤذةوة ئافرةتانــي ئةو تيثــة ناوبانطيان لةنَيــو خةَلكدا ثةيدا كــرد و هةَلمةتي 
كؤكردنةوةي كؤمةكيان دةست ثَيكرد و دةستكةوتي يارييةكانيان بؤ هاوكاري كردني 

هةذاران دةبةخشييةوة.
 لة يارييةكي ســةرنج ِراكَيشدا لة هةَلبذادةي ئافرةتاني ئينطلتةرا لة هةَلبذادةي ئافرةتاني 
سكؤتلةندايان بة ئةنجامي 22 بة هيض بردةوة و 53 هةزار كةس يارييةكةيان بيني، بةاَلم 
ئافرةتاني ئينطلتةرا تووشــي كؤسثَيكي طةورة بوون كاتَيك يةكَيتيي تؤثي ثَيي ئةو واَلتة 
لةبةر زؤريي ذمارةي هاندةران، ِرَيطةي نةدا ضيدي هةَلبذادةكاني ئافرةتان ياري بكةن. 
لة ســاَلي 1969دا يةكَيتيي تؤثي ثَيي ئافرةتان دامةزرا، ساَلي 1971دا يةكَيتيي تؤثي ثَيي 
ئينطلتةرا طةمارؤي لةســةر ئافرةتاندا هةَلطرت و لة ســاَلي 1984يشــدا بؤ يةكةمين جار 
ثاَلةوانَيتيي تؤثي ثَيي ئافرةتاني ئةوروثا ســاز كرا و لة ســاَلي 1966دا ئافرةتاني ئينطلتةرا   

ثاَلةوانَيتيي مؤندياليان بةدةست هَينا.

مَيذووي تؤثي ثَيي ئافرةتاني ئينطلتةرا
ئا: ثؤاَل لةشكر- هةولَير
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بؤ زاخاوي ميَشك
كوردستان محةمةد  - كةركووك

- كونةثةثوو لة كاتي فِريندا بةردةوام دةخوَينَي

- ماسي لة ئاودا بةردةوام دةمي دةكاتةوة

- كة غؤريلال توِرة دةبَيت بة هةردوو دةستي دةدا لة سينطي

- كؤئةندامي هةناسةدان لة فيلدا كةثوويةتي

- شةمشةمةكوَيرة لة كاتي خةوتندا بة قاضةكاني خؤي 

هةَلدةواسَي

؟ئايا دةزاني

- زيندوو مردوو دةكا، مردوو زيندوو دةكا.   

- شةلي قولي بَي مووة، قِرقِرةي لة دووة.     

- هَيلكة ماتَي، كةس نايطاتي.       

- هةتا بيخؤيت زياد دةبَيت.     

- هَيلكةي قازي لة هةورازي.     

مريشك و هَيلكة

بؤق

كوللة

توَيكَلي طوَلةبةِرؤذة

طَلؤث

هة لَيبيَنة

  كؤن ، دراو ، درؤ ، دةست ، حةسةن

- دةست.........دةناسَي .

- ....... كةري فةقيرة .

- شةِر بة شير مامةَلة بة......... .

- قةرز........دةبَي نافةوتَي . 

- كةضةَل حةسةن.........كةضةَل .

ئ�ةم  وش�انة  ب�ةم       

خوارةوة  بؤشايييانةي 
ثِركةرةوة
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دارا و ثَينووسةكةي
دارا عؤف - كةركووك

ئاآلكةم ِرةنطاوِرةنطة
زؤر ثيرؤز و قةشةنطة 

زؤر زؤر دلَطير و جوانة
سةوزي بةهارَيكي جوانة

سووري خوَيني شةهيدانة
سثي هَيماي ئاشتيية

برايي و يةكسانيية
زةردي خؤرَيكي جوانة

ِرؤشنكةرةوةي ذيانة
ئا ئةم ضوار ِرةنطة دَينين
ئاآلي ثَي دةنةخشَينين

دةلََيين هةر ِرازاوة بَي
بةرز بَي طةشاوة بَي

ئاآل

ئةسما عةباس

ئةي هةنطي بضكؤلة و جوان
هةميشة لةنَيو طوآلن

شيلةي طوَل دةضنَيتةوة
هةآللَة دةطوَيزَيتةوة

دةيكةي بة هةنطويني خؤش
ئَيمةش جوان جوان دةيكةين نؤش

هةنطويني تؤ دةرمانة
بؤ طشت مرؤظةكانة

منيش وةك تؤ هةنطي جوان
دةكةم هةوَل و تَيكؤشان

هةنط
سوورَين جبرائيل-12 ساَل

باخضةكةمان زؤر خؤشة
دلَمان بؤي بة ثةرؤشة

باخضةكةمان ِرازاوة
تاراي جواني هةلَداوة

طولَي بؤن خؤش و جوانة
بؤني عةتر و طوآلنة

ةنطينة ديمةني جوان و ِرِِ
زؤر ثاك و زؤر بةرينة

ياريي لة ناودا دةكةين
دةستكاريي هيضي ناكةين

دةي تؤش هةروةك ئَيمة
ورياي خاوَينييةكةي بة

مةهَيَلة هةرطيز ثيس بَي
خاوَين بَي با دلَطير بَي

باخضةكةمان 

بضكؤلةكان�ي  نووس�ةر 
كؤواري حاجيلة

ضاوان نوورةدين هاشم

طؤظاري حاجيلة
تاظطة-كةركووك

هةموو مانطَي ضاوةِرَيم
تا ِرووناكيت دةركةوَي
توند لة ئامَيزت دةطرم

ثاك و خاوَين ِراتدةطرم
ئامؤذطاريمان دةكةي

لةشةِر بةدوورمان دةكةي
ياخوا هةر ثايةدار بيت

هةموو مانطَي هةر ديار بيت

هةبوو نةبوو، كوِرَيك هةبوو ناوي دارا بوو لة ثؤلي ضوارةمي ســةرةتايي بوو دارا بة باوكي طوت: باوكة 
وةرة بؤ قوتابخانة سةرَيكم لَيدة و بة مامؤستاكان بَلَي دارا زيرةكة؟

ِرؤذَيكيان دارا دةِرؤيشــت بؤ قوتابخانة دايكي ثَيي طوت: دارا طيان هيض شتَيكت لةبير نةضووة. دارا طوتي: 
نةخَير داية طيان، بةآلم دارا ثَينووسةكة و دادانةكةي نةبردبوو، لةبةر ئةوةي لةبيري ضووبوو بيانبات.

دارا لة قوتابخانة لة وانةي يةكةمدا وانةي بيركارييان هةبوو، مامؤســتاي بيركاري ناوي مامؤستا عةدنان 
بوو.

مامؤستاي وانة هاتة ذوورةوة و وتي: كتَيب و دةفتةر و ثَينووسةكانتان دةركةن، دارا كتَيب و دةفتةرةكةي 
دةرهَينا و ويستي ثَينووسةكةي دةربهَينَيت. بةآلم سةيري جانتاكةي كرد ثَينووسةكةي تَيدا نيية، لةو كاتةدا 
لة دةرطةي ثؤلةكة درا. دارا ســةيري كرد باوكيةتي ثَينووســةكة و دادانةكةي بــؤ هَيناوة. دارا بةمة زؤر 
دَلخؤش بوو. هةموو جارَيك كة دايكي دةيطوت هيض شتَيكت لةبير نةضووة. دارا يةكسةر سةيري جانتاكةي 

دةكرد بؤ ئةوةي بزانَيت هيضي لةبير نةضووة.
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ضَينةر - سلَيماني

قؤن�اخ ب�ة قؤناخ 
وَينة بكَيشة

نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك

30

لةرين - سلَيماني

بمِرةنطيَنة

31
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نيوةكةي تري ئ�ةم تووتيية 
بدؤزةوة 

بمطةيةنة



بطةينيتة  ِرَيباز  دةتواني  ئاية 
كةناري ِرووبارةكة ؟

بيطةيةنة

خاوةني ئيمتياز 
بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرثةرشتيار
مةال شاخةوان

سةرنووسيار
حةمة سةعيد زةنطنة

07701310542
hamatal_ z@yahoo.com

جَيطري سةرنووسيار
نةبةز ِرؤستةم

ِراوَيذكار
ِريَواس ئةحمةد

بةرَيوةبةري هونةري و نةخشةسازي
ثةروةر

تايث
دلَير رةفيق

ناونيشان
كةركووك - شةقامي كؤماري

تةالري صيدلي فخري

نةجات عةبدوَلاَل 
كةركووك

رةنطةكان: كةوةيي، ثةمةيي

مةتةَل:  سَيو

خةآلت: ذني باِراشهَيِرةكة كة ئاشةوانةكةية بؤية 
دةبن بة سَي كةس

من ضيم:  زةيتوون

17=16×1  /  17=16+1

            وشةي بزر: بنيامين

شرؤظة:  مامؤستا

           شيكاري: خوِرخوِرة

كؤيةك�ة  نيش�انةي  ل�ة  تةَلَي�ك  ش�قاتة:  ياري�ي 
هةَلدةطرين لةسةر ثانزةكةي دادةنَيين دةبَيت بة 

6 =19-25   /     19

ل6

ل11

ل9

ل32

ل36

33
32

- بيروِرا طؤِرينةوة لة شمشَير ِراكَيشان ضاترة        ناثليؤن
- لةطةَل خةلَكي ثَيبكةنة نةك ثَييان ثَيبكةني     ديل كارنجي

- بةبَي طةشبيني جموجؤَل سوودَيكي نيية         جان بوجن
- لة خؤبايي بوون نيشانةي طةمذةييية                  كونفشيؤس
- خؤبةزل زانين بةشي طةوجةكانة                                هيرؤدؤتس 
- هةلَةي خةلَكي وةك هةلَةكاني خؤت وةرطرة           فنلؤن

- خؤشةويستيي دايك هةرطيز ثير نابَيت           دوريون
- ض�اوةكان هةرضةن�د ط�ةورة ب�ن ناتوان�ن خؤي�ان ببين�ن   
شكسثير
- ئاوةز ِرؤحي ئازاديية                                                                                        ليبنتز     

- بةخت�ةوةر كةس�َيكة، ش�اديي خةلَك ب�ة هي خ�ؤي بزانَيت   
طؤتة

بةناز عوسمان-سةنطةسةر
بيناسةوة؟

ســةر بة خَيزانــي طياندارة خوَين ســاردةكانة، 

ثلةي طةرماي لةشــي جَيطير نييــة و بة ثَيي ئاو 

و هــةواي دةورووبةري دةطؤِرَيــت. كاتَي ثلةي 

طةرما دادةبةزَيت، ثلةي طةرماي لةشــي ئةميش 

دادةبةزَيــت و فةرمانــة جةســتةيييةكاني خاو 

دةبنةوة. بة درَيذايي وةرزي زســتان بؤ ئةوةي 

خــؤي لة مردن بةدوور بطرَيــت بة قووآليي 60 

ســانتيمةتر دةضَيتة نَيو ئاو و لةناو قوِر و ليتةدا 

خؤي حةشار دةدا. ئةم ثشوودانة ثَيي دةطوترَيت: 

سِربووني زســتانة، لةم ماوةيةدا جةستةي خاو 

دةبَيتــةوة و لووت و ضــاو و دةمي دادةخرَين و 

لة ِرَيطةي ثَيســتةوة هةناســة دةدات و شةكري 

جطةري بةكار دةهَينَيت بؤ ئةوةي بذَيت.

لة كؤتايي زستاندا بةهؤش دةَيتةوة و لةنَيو قوِر 

و ليتةوة دَيتة دةرةوة.

كة ثلةي طةرما بةرز دةبَيتةوة طؤماوةكان وشك 

دةكةن ناضار ِرووةو جَيطة شَيدارةكان مل دةنَيت 

و لةوَي جَيطير دةبَي و سِربووني هاوينةي دةست 

ثَيدةكات تا كاتي باران بارين...

ئةم داماوة كام لةم طياندارانةية: قرذاَل ، ماسي، 

بؤق؟

طوتةي نَيوداران

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو

بة وردي بِروانة ئةم وَينية ، ضي دةبيبيت 
؟!

لة  سوورة  خالَة  ئةم 
ثاش  لة  يان  ثَيش 
ئةم سندوقةوةية ؟

ئا : شيالن بةكر

بةفرين بَيباك – ثردَي

ضاوتيذي



جياوازي

هاوبةشي

10   جياوازي لة نَيوان ئةم دوو وَينةيةدا بدؤزةرةوة .

ل�ة نَي�وان ئةم 

وَينةي�ةدا  دوو 

ش�تي  ثَين�ج 

هاوبةش هةية 
.

ي
مان

سلَي
 -

ف 
ار

ا م
ؤني

س

طؤران قادر - كةركووك

دلَير - ضةمضةماَل

جَيطؤِركَي

ئةم مَيذووة لةبةركة

جَيطؤِرك�َي ب�ة دوو ذم�ارة بكة تا 
ِريزةكان بكةنة21ب�ة ش�اقووَلي و ئاس�ؤيي ك�ؤي 

ئاظان جةمال- بازيان

رَيبوار زةنطنة-كةركووك

تةلَ�ة  ي�ةك  ب�ة  جَيطؤِرك�َي 
ئةنجام�ي  ت�ا  بك�ة  ش�قارتة 

هاوكَيشةكة بكاتة سفر  .

ياريي شقارتة 
ِرؤذ دلَير - كةركووك

3435

ثاش ئةوةي هَيَلةكان دةطةيةني بةيةك بؤت دةردةكةوَي لةو مَيذووةدا ثياوَيكي طةورة لةم وآلتةدا بةجَيي هَيشتووين، خؤشت 
يةكسةر ناوةكةي لَيرةدا بنووسة.



وشةي بزر

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي دروس�ت 

ئ�ةو نَيوان�ةي الي خ�وارةوة كوَي�ر 

بؤ دةمَينَيتةوة  ناوَيكت  دةكةيتةوة، 

لة ثَينج ثيتان ثَيك هاتووة، طوندَيكي 

كوردستانة

بةنطين، بةرةظان، بؤكان، باوةِر، 

ب�ازان، باي�ةخ، بةرط�ر، ب�ارام، 

بَي�ذةن، باه�ؤز، بةهَي�ز، بةِرَيز، 

بؤتان، بِروا، بذار. 

داستان محةمةد -كةركووك

36

ئةستَيرة عةلي - سلَيماني

- مليؤن: ذمارة )1( دواتر )6( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000
- مليار: ذمارة )1( دواتر )9( سفر لة ثَيشيداية  1,000,000,000

- بليؤن: ذمارة )1( دواتر )12( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000
- بليار: ذمارة )1( دواتر )15( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000

- تريليؤن: ذمارة )1( دواتر )18( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000,000
- تريليار: ذمارة )1( دواتر )21( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000,000,000

- ئةلكدريليؤن: ذمارة )1( دواتر )24( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000,000,000,000
- ئةلكزيليار: ذمارة )1( دواتر )27( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000

- ئةلسنكليؤن: ذمارة )1( دواتر )30( سفر لة ثَيشيداية 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

قةَلةِرةشَيك باَلَيكي لةاليةن ِراوضييةوة ثَيكرابوو نةيدةتواني بفِرَي، 
تةماشاي ئاسماني كرد ثؤلَي قةل بةبان سةرَيوةن، دواي سآلو 
كردن ثرسياري كرد ئَيوة ضةندن؟ يةكَيك لة قةلةكاني ئاسمان 

طوتي: ئَيمة + ئَيمة + ½ ئَيمة + ¼ ئَيمة بةتؤوة دةكةينة 100 ئايا 
ئةو ثؤلة قةلة ِرةشة ضةندن.

ذمارةكاني سةرووي مليؤن
ضيمةن عةلي – كةالر

شةوبؤ سةعدوون
خانةقين

ِرامان

ناوي ئــةم باَلندانــةي الي خوارةوة لــة خانةكاندا 
بســِرةوة نــاوي باَلندةيةكت بــؤ دةمَينَيتةوة ئةطةر 
زانيت شــةش مانط طؤظارةكةمان بةدياري دةطاتة 

دةستت.
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بؤشايييةكة  ناديارةي  ذمارة  ئةو 
بازنةكاني  ذمارةي  ئةطةر  ضةندة 

ِراست و ضةند لَيكدي بدةين

ماتماتيك

دياري

ش�ارؤضكة  ل�ة  يةكَي�ك  ن�اوي 
كوردس�تانة.تؤش  ِرةنطينةكان�ي 
ثاش ش�يكاركردني ئةم هاوكَيشةية 

، بزانة كامة شارةية؟؟ 

تانيا وةلي -ضةمضةماَلشيكاري

ئاشنا عومةر-ضةمضةماَل

) كةو ، سوَيسكة ، قوَلينط (
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هاوِريَياني حاجيلة

ئةرظا مةهديئاظانهيوا محةمةد

نور فةرهاد

ِرةوا وشياردينة وشيار قادر دانا

ضؤثي ئيسماعيلميديا مةهدي

منداالَنى كوردستان لة زاخؤوة تاكو خانةقين
طةشتي حاجيلة

خَيوةتطةي زاويَتة

ئامادة و فؤتؤ : خالَدار قةوالَى

من وةنةوشة خةسرةو م  تةمةنم دة 
ساَلة، دانيشتووى شارى سلَيمانى 
مندااَلنم  هةمــوو  خؤشةويســتم، 
خؤشــدةوَى، شــَيوةكارم تائَيستا 
ســَى جار بةشــداريم كردووة لة  
ثايتةختى  دةوَلةتى  نَيو  ثَيشةنطاى 
كوردســتان  لة هةولَير، هيوادارم 
لة داهاتوودا ببم بة شــَيوةكارَيكى 
بــة توانــا و زياتريــش  بايةخ بة 

)زةغرةفة(دةدةم.

من ئةي��از يوس��ف جةمال م 
و تةمةنم  11 ســاَلة، لة زاخؤ 
لــة قوتابخانةي  دادةنيشــين 
زؤر  دةخوَينــم،  تيــرووذ 
سوثاســي مامؤســتا هونةر 
دةكةم زؤرمان دةطةَل ماندوو 
دةبَيت، حةز دةكةم لة ئاندةدا 

ببم بة شَيوةكارَيكي مةزن.

ئاظةن��د فةرةج محةمةد م تةمةنم دوازدة 
ساَلة ثؤلى شةشى سةرةتايم لة قوتابخانةى            
دهــؤك  قةســرؤكة(ثارَيزطاى  )طــرى 
ئارةزووم لة وَينةكَيشــانة ماوةى ساَلَيك 
دةبَى وَينة دةكَيشم            خةونى منة ببم بة 
وَينةكَيش وَينةكانم طوزارشت لة سروشت 
ثَيشــَيل  مافةكانمــان  داواكارم  دةكــةن 
نةكــرَى، بةتايبةتى مندااَلنــى كةركووك 
زؤر حةز دةكةم كةركووك بينم سوثاس.

من لينام تةمةنم 10 ســاَلة ثؤلى ضوارةمى ســةرةتاييم لة قوتابخانةى 
)بلَى( لة بارزان ، حةز بة وَينةكَيشان دةكةم لةو كاتةوةى كة وَينةدةكَيشم 
هةميشــة وَينةى طوَلم كَيشــاوة بةتايبةتى لةوةرزى بةهاردا هةروةها 
وَينــةي ضيا و دارســتانيش بــةاَلم زؤر نا هيوادارم هةمــوو مندااَلنى 
كوردســتان وَينةى طوَل بكَيشــن بةســةر فرازى لة كوردستان بذين 
داواكارم لة دايــكان وباوكان ئةو منداَلةى حةز بــة وَينة دةكةن نةبنة 
ِرَيطريان ضونكة منداَل وةك طوَل واية با وَينةى طوَل بكَيشــن سوثاس 

بؤ طؤظارةكةتان .  


