
2011 شوبات
بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

ذَير ثَييةكان�م ماددةيةكي لينجي�ان ثَيوةية 
ك�ة بةهؤي�ةوة دةتوانم لةس�ةر لق�ي دارة 

طةآلدارةكاندا دانيشم.
دةزانن من ضيم؟

م�ن بَيض�ووي ئاذةَلَيك�م كة ثَي�ي دةطوترَي 
تةرس�يس و نيش�تماني من دارس�تانةكاني 

ئيندؤنيسياية.
من و خوش�ك و براكانم دةتوانين س�ةرمان 
بةئةندازةي  ب�ةدةوري خؤي�دا  بةت�ةواوي 
بؤي�ة  بس�ووِرَينينةوة،  ت�ةواو  بازنةيةك�ي 
بةردةوام ِروومان لة دايكي خؤشةويستمانة.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

حاجي قادري كؤيي

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك
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ئةسعةد لوِريزادة-ضةمضةماَل
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خةون و خةياَل
نيش��تماني ئ��ةم ج��ؤرة طوَل��ة 
طوَلةكةي  ئةفريقياية.  باشووري 
ب��ؤ لَيكردن��ةوة ب��ةكار دَيت و 
ِرووةكَيكة بةسةلك )وةك ثةتاتة( 
زياد دةكرَي. خؤش��ي بةرهةمي 
تري  جؤري  دوو  ئاوَيتةبوون��ي 
ناوي��ان ت.ئ��ؤرَي و  طوَلة ك��ة 

ت.ثوتسيية.

نيشتماني ئةم ِرووةكة خؤرهةآلتي 
هةي��ة،  ج��ؤري  دوو  ئاس��ياية. 
يةكَيكي��ان بةرةك��ةي خةثلةييية و 
ئةوةي تر شَيوةي لة بةري ئاسايي 

دةضَي.
دةبَي ِرؤش��ناييي تةواو لَيي بدا و، 
ل��ة وةرزي طةش��ةكردندا حةزي 
ل��ة طةرمايةك��ي مامناوةنديية )لة 
لة  دةِروَينرَي(.  ماَلي��ش  دةرةوةي 
ناوةِراس��تي  تا  طةش��ةدا  وةرزي 
مانطي ئاب ئاوداني باش��ي دةوَي. 
هةروةها هةفتةي دوو جار ثةييني 

دةوَي لة ماوةي طةشةكردندا. ئةم ِرووةكة حةزي لة ِرؤشناييي 
زؤر هةي��ة، هةروةه��ا توان��اي 
هةية لةبةر تيشكي ِراستةوخؤي 

هةتاودا بذي.
ِرَيكوثَيك  بةشَيوةيةكي  ثَيويستة 
ئاو بدرَي و، بةكةمي ثَيويس��تي 

بةثةيين هةية.

لة ئينطليزييةوة : بابي هيوا - كةركووك

كريستينا - كةركووك

تاتيانة- كةركووك-عةرةفة

تريتونيا

ثرتةقالَي شيرين

نةرمة دارخورما

23

مةتةَل
عوسمان دةروَيش_كةركووك

شةش ثيتة, طيانلةبةرة

مةلَيكي ِرةشي كؤضةرة

لة وةرزي زستان ديَنةوة

بةهاران  دةطةِريَنةوة

بة ساضمة و بة تؤِر و داو

ِراوضي زؤريان لَي دةكا ِراو

كام مةلة بةستةزمانة؟ 

دةيانبينين بةم زستانة.

داية طوَيطرة هاوارم
لة ذووري نووستن بَيزارم

دةمةوَي هةموو شةوان
بؤ خةوتن بضمة سةربان

سةيري ئةستَيرة و مانط بكةم
بةرةو الي خؤميان بانط بكةم

بَين و دةستكةين بةياري
ياريي ناو كوردةواري

)ثيمثامثلؤز( و )ضاوشاركَي(
كَي ورياترة لة كَي!

طةر ئةوان برديانةوة
دةيانهَينمة ماَلةوة

لةطةَل تاقة خوشكةكةم
ضاوةكانيان ِرةش دةكةم

بةجواني دةياندوَينين
ثرضيان بؤ دادةهَينين

بةآلم طةر من بردمةوة
لةكؤَليان نابمةوة

دةبَي بمبةن بؤ ئاسمان
بمكةن بة هاوِرَيي خؤيان

بؤخؤم تَير تَير دةِروانم
لة جواني كوردستانم
زياتر بةرز دةبمةوة
فريشتة كؤكةمةوة
دةَلَيم خؤ ئَيوة ثاكن

هةَلوةداي كاري ضاكن
هةموو بثاِرَيينةوة

لة خوا نزيك بينةوة
بَلَيين توخوا خواية طيان
با ئازاد بَي كوردستان

طولَزاري 
حاجيلة 



جان جاك ِرؤسؤ حةمةي مةال عةباس - ئاغجةلةر

ي
يري
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محةمةد ئةمي��ن زةكي كوِري عةبدولِرةحمان س��اَلي 1880 لة 
شاري سلَيماني لةدايك بووة.

س��ةرةتا لة قوتابخانةي مةال عةبدولعةزيز، بةزماني فارس��ي 
خوَيندوويةتي و، دواتر ضووةتة تاكة قوتابخانةي سةرةتايي لة 
سلَيماني. س��اَلي 1896 ضووةتة ئامادةيي سةربازي لة بةغدا و 

لة 1899 ضووةتة قوتابخانةي حةربي لة ئةستةنبووَل.
ساَلي 1902 بووةتة ئةفسةر لة سوثاي شةشةمي عوسماني لة 

بةغدا.
ل��ة س��اَلي 1917 محةم��ةد ئةمي��ن زةك��ي وةك ياريدةدةري 
سوثاساالري سوثاي حةوتةمي عوس��ماني بةسةركردايةتيي 
مس��تةفا كةمال ثاشا دامةزرا و، ساَلي 1918 لة بةرةي شةِر لة 

فةلةستين بةشداريي كرد.
دواي طةِرانةوةي بؤ عَيراق بووة مامؤس��تا لة قوتابخانةي س��ةربازي، دواتر بووة وةزيري ئةشغاَل و 

طةياندن و وةزيري مةعاريف )ثةروةردة( و وةزيري بةرطري و وةزيري ئابووري و طةياندن.
س��اَلي 1937 وةك نوَينةري ليواي )ثارَيزطاي( س��لَيماني هاتة هةَلب��ذاردن و لةو ماوةيةدا دوو بةرطي 
كتَيبي )خوآلس��ةي كورد و كوردستان(ي نووسي، بةرطي يةكةمي ساَلي 1937 بآلو كردةوة. هةروةها 
دوو كتَيب��ي تري دانا، يةكَيكي��ان بةناوي )ناوداراني كورد( و ئةوةي تر بةناوي )مَيذووي س��لَيماني و 

حاكمةكاني( لة ساَلي 1939.
محةم��ةد ئةمين زةكي بةط لة 9ي تةمم��ووزي 1948 كؤضي دواييي كرد و تةرمةكةي طواس��ترايةوة 

شاري سلَيماني و لةوَي بةخاك سثَيردرا.

جان جاك ِرؤسؤ ساَلي 1712 لة فرةنسا لةدايك بووة. ئةم ثياوة فةيلةسووف 
و سياسةتوان و زاناي بواري ثةروةردة بوو، هةروةها موزيكزانيش بوو و 

خؤي خؤي فَيري بنةماكاني موزيك كردبوو.
ِرؤسؤ لة نووس��ينةكانيدا جةختي دةكردةوة لةس��ةر ئةوةي مرؤظ ئةطةر 
دةس��تةوارةيةكي كؤمةآليةت��ي ئةنجام ب��دا، كة تياي��دا كؤمةَلطة هةمووي 
س��ةروةر بَي، ئةوا دةتوانَي ئازادي دةس��تةبةر بكا. لة كتَيبي »دةستةوارةي 

كؤمةآليةتي« كة بةناوبانطتريني كتَيبةكانيةتي باس لةمة دةكا.
هةروةها لة كتَيبي »ئيميل«دا، ِرؤسؤ دةَلَي ثَيويستة منداَل هةلي بؤ بِرةخسَي و 
بواري هةبَي بؤ ئةوةي بةهرة سرووشتييةكاني ثةرة ثَي بدا بةبَي دةسكاريي 
دةرةكي. بةمةش ئ��ةو منداَلة كاتَي طةورة دةبَي لة هةَلبذاردنةكانيدا لة كاتي 

تَيكةَلبوون لةطةَل كؤمةَلطةدا ئازاد دةبَي.
ِرؤس��ؤ س��اَلي 1778 كؤضي دواييي كرد و، بةدرَيذاييي ذياني بانطةوازي بؤ ماف��ي طةل لة حوكمِرانيي خؤي 
دةكرد و بؤ زاَل نةبووني ستةم بةسةر كؤمةَلطةدا. هةروةها داواي دةكرد هةموو ئةنداماني كؤمةَل لة ماف و 

ئةركدا يةكسان بن.

محةمةد ئةمين زةكي بةط
ئا: كاوة ئةردةآلن - سلَيماني

ئةس��َيمبَلي assembly     كؤبوونةوة  لةو كاتةدا 
دةبَي ك��ة ذمارةيةكي زؤري خةَلك لة يةك كات و 

شوَيندا ضاويان بةيةكتر دةكةوَي.
ئةيت ate   خواردي

 فةرمان��ي ِرابردووة ب��ؤ )دةخوا eat(.ئةتَينش��ن 
attention

سةرنج ، طرينطي ثَيدان
كةس��َيك يان ش��تَيك تؤ بةالي خؤيدا ِراكَيش��َي، 
ثَيي دةَلين س��ةرنجِراكَيش.يان تؤ س��ةرنج بدةيتة 

كةسانَيك و بتةوَي بزاني ضي دةَلَين.
ئةتراكت attract ، بةكَيشكردن

كاتَي شتَيك، كةسَيك يان ئاذةَلَيك بةالي خؤيدا 
ِرا دةكَيشَي و واي لَي دةكا طرينطيي ثَي بدا.

يان كاتَي موطناتيس هةندَي ش��ت ِرا دةكَيش��َي و 
نزيكيان دةخاتةوة.

ئؤديةنس audience ،  بينةران )يان جةماوةر(
كؤمةَلَي خةَلكن كة لة ش��وَينَيكدا ك��ؤ دةبنةوة بؤ 

ئةوةي شتَيك ببينن يان طوَي لة شتَيك بطرن.
ئؤتؤم autumn ، ثايز

ثايز ئةو وةرزةي س��اَلةية كة بةدواي هاويندا دَي 
و كةشوهةوا بةرةو س��اردي دةِروا و، طةآلي دار 

دةوةرن.

بَيالن - كةركووك

    فةرهةنطي  حاجيلة

ئيديومي كوردي
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ئاخؤران و بخؤرانة: 
ك��ة  دةطوترَي��ت،  س��ةردةمَيك  و  ب��ةِرؤذ 
دامودةزطاكان��ي هيضي��ان بةس��ةر هيضةوة 
نةمابَيت و ثشَيويي تَيدا بَيت. زؤر و ستةم لة 

ئةندازة بةدةر بَيت.
ئاسني سارد دةكوتيَتةوة:

كارةك��ةي ب��َي ئةنجامة و بَي ه��وودة خؤي 
ماندوو دةكات.

ضةثةرة شِرة ض ثَيوة بَيت، ض لَيوة بَيت:
بةيةكَيك يا شتَيك دةوترَيت، بوون و نةبووني 
وةك يةك وابَيت. واتا بَي كةَلكة. بؤ سووكيي 

ئةو كةسة يا ئةو شتة دةوترَيت.
دةلََيي تووني باباية:

تووني بابا ،  دؤَل و دةرةيةكي دوور و درَيذ و 
بةثَيض و ثلووضة، لةوالي دةربةنديخانةوةية، 
م��رؤظ تَيي��دا ون دةبَي��ت. بةش��وَينَيك يا 
خانوويةك دةوترَيت ثَيض و ثةناي زؤر بَيت و 

سةري لَي دةرنةكرَيت.

4

خَيراترين زمان

زماني فةِرةنس��ايي بة خَيراترين زمان 
دةربِرين��ةوة،  ِرووي  ل��ة  دادةن��رَي 
كةس��َيكي فِرةنس��ايي دةتوان��َي 350 
وش��ة لة خولةكَيكدا دةربب��ِرَي، دواي 
ئةويش زماني يابان��ي دَي كة دةتواني 
ل��ة خولةكَيك��دا 310 وش��ة دةرببِري. 
زماني ئينطليزيش بة ثلةي س��َييةم دَي 
و دةتواني ل��ة خولةكَيكدا 209 وش��ة 

دةرببِري. 

ثاكيزة عةلي _ تةثةي مةال عةبدوَلآل



ثشيلةي  ذير
هةرَيز ضيمةني – كةركووك

هةبوو نةبوو، كابرايةكي نانةوا لة ثاش خؤي ثشيلةيةكي بؤ يةكَي لة كوِرةكاني 
بةميراتي هَيشتةوة. كوِرة سةري سوِر مابوو، ئةم ثشيلةية ضيية و ضيي لَي بكا.

داواي  و،  ب��كا  كوِرةك��ة  هاوكاري��ي  دا  بِري��اري  ثش��يلةكة  ب��ةآلم 
جزمةيةك��ي م��ل درَي��ذ و ش��ةثقةيةك و توورةكةيةك��ي لَي��ي ك��رد.

ِرؤذَيك ثش��يلةكة زانيي كة ثاش��ا و كضةكةي بةنيازن بةطاليسكةكةيان سةيرانَيك بؤ سةر 
كةنار ِرووبارةكة بكةن.

بؤي��ة ضووة الي كوِرةكة و ثَيي طوت: »ئةطةر متمانةم ثَي بكةي ئةوة زوو دةوَلةمةند دةبي. 
بةآلم ضيم ثَيت طوت جَيبةجَيي بكة. سبةي بضؤ كةناري ِرووبارةكة و لةو شوَينةي من بؤت 

دةستنيشان دةكةم خؤت نوقمي ذَير ئاو بكة«.

ثاشا ثشيلةكةي ناسييةوة و، فةرماني بةثاسةوانةكاني دا كة ميرة طةنجةكة 
ِرزطار بكةن و بةرطي ثاشاي لةبةر بكةن.

كوِرةكةش بةقس��ةي ثش��يلةكةي كرد و، كاتَي طاليس��كةي ثاش��ا 
طةيش��ت، ثش��يلةكة دةس��تي كرد بة هاواركردن: »فريامان كةون 
ئةوةتا جلوبةرطي مير كاراباس دزراوة و مةلةوانَيكي باشيش نيية«.

ِراوي كةروَيشكَيكي كرد  ثشيلةكة 
و خس��تيية ن��او توورةكةكةوة و، 
ضووة الي ثاشا و ثَيي طوت: »ئةمة 

دياريي مير )كاراباس(�ة بؤ ئَيوة.
ئيت��ر ه��ةر ضةن��د ِرؤذ جارَي��ك 
ثاش��ا  بؤ  ديارييةك��ي  ثش��يلةكة 
دةبرد، تا بووة مةراق لة دَلي ثاشا 

»دةبَي ئةم ميرة كَي بَي.
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لةو كاتةدا ثشيلةكة ثَيش طاليسكةكة كةوت و خؤي طةياندة 
كَيَلطةيةك و، بانطي جووتيارةكاني كرد و ثَيياني طوت:

كاتَي ثاش��ا بة ئَيرةدا تَيثةِري، ثَيي بَلَين ئةم كَيَلطةية هي مير 
كاراباسة، ثشيلةكة ئةوةش��ي دةزاني كة ئةو زةوييانة هي 
دَيوةك��ةن. بؤية ضووة الي دَيوةكة، دَيويش لَيي ثرس��ي بؤ 

ضي هاتووة.

ثاش��ا ئاطاي لَي بوو كة كضةكةي بة ضاوي خؤشةويس��تي لة »مير«ي 
دةِرواني، بؤية لة دَلي خؤيدا طوتي: »ئةم طةنجة ش��اياني ئةوةية ببَي بة 

هاوذيني كضةكةم«.

ئيتر ش��ازادة و كاراباس زةماوةنديان كرد و س��َي ش��ةو و 
سَي ِرؤذ بةم بؤنةيةوة ئاهةنطيان طَيِرا، منيش ضووم هَيضيان 

نةدامَي.

ثش��يلةكة طوتي: »هاتووم بزانم تؤ دةتواني 
خؤت بكةيتة شَيرَيكي زةبةالح«. دَيو يةكسةر 

خؤي كرد بة شَير.

- ئينج��ا طوتي: »دةي با بزانم دةتواني خؤت 
بكةي بة ئاذةَلَيكي بضووك«، ئةم جارةيان دَيو 
خؤي كرد بة مشك، ئينجا بة ضاوترووكانَيك 

ثشيلةكة ثةالماري دا و قووتي دا.

دواي ئةمة لةطةَل طةيش��تني طاليس��كةي ثاش��ا بؤ بةردةمي 
كؤش��كي دَيوةكة، ثشيلةكة بانطي كرد: »فةرموون، بةخَير بَين 

بؤ كؤشكي مير كاراباس«.

كوِرةكة س��ةري لةم كارة س��وِر ما، بةآلم داواي لة ثاش��ا و 
شازادة كرد بضنة ناو كؤشكةكة.

شازادة بة ضاوي خؤشةويستييةوة سةيري كوِرة طةنجةكةي 
دةكرد و بة كارة سةيرةكاني سةرسام بوو

»مي��ر« لةط��ةَل ميوانةكاني طةيش��تنة 
ذووري نانخ��واردن ك��ة مَيزَيكي تَيدا 
هةبوو خؤشترين خواردنةكاني لةسةر 

ِريز كرابوون.

ثاش��ا بةسةرس��اميية طوتي: »بِروانن ئ��ةم ميرة ضةند 
ضاوتَيرة«.
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طياندارَيكي زؤر س��ةيرة، ضونكة درَيذيي زماني 
دووجار لة جةس��تةي درَيذت��رة، زؤرتريش لة 
جةنطةَل��ة ضِرةكاني ئةفريقيا و مةدةغةش��قةر و 
نَيجي��ردا هةية. ئةم طياندارة زماني زؤر باريكة و 
كاتَيك دةيباتة نَيو دةميي��ةوة كآلفةي دةكات، لة 
دةرهَينانيش��دا بؤ نَيضيرةكةي بةكاري دةهَينَيت، 
كة مادةيةكي لينجي دةثرذَينَيتة س��ةر بؤ ئةوةي 
مَيرووةكاني ثَيوة بلكَين. خةس��َلةتَيكي تري ئةم 
طيان��دارة ئةوةي��ة دةتوانَيت بة ئاس��اني ِرةنطي 

خؤي بطؤِرَيت.

بزن مذة
دابان مةجيد – سةرضنار

خَيراترين ئ��اذةَل لة س��ةر ِرووي زةويدا، 
ثَلينط��ي هينديي��ة كة دةتوانَي ل��ة ماوةي 2 
ضرك��ةدا ل��ة ِراوةس��تانةوة خَيرايي خؤي 
بطةيةنَيتة 72 كيلؤمةتر لة سةعاتَيكدا. ئةطةر 
لة ِراكردندا بةردةوام بَيت دةتوانَي خَيرايي 
خؤي بطةيةنَيتة 112كيلؤمةتر لة سةعاتَيكدا. 
دةركةوتووة،  تؤماركراويش��دا  فيلمَيكي  لة 
ك��ة ثَلينط��ي هين��دي دةتوان��َي 630 مةتر 
ل��ة 20ضركةدا بب��ِرَي، وات��ا خَيرايييةكةي 

طةيشتووةتة 115كيلؤمةتر لة سةعاتَيكدا.
ئةطةر بةراوردي خَيرايي ئاذةاَلنيش بكةين 
دةبينين: خَيرايي شَير و ئاسك 80 كيلؤمةترة 
لة سةعاتَيكدا، و خَيرايي زَيبرا)كةرة كَيوي( 
دةطاتة 64 كيلؤمةتر لة سةعاتَيكدا. ئةوثةِري 
خَيرايي��ي فيلي��ش دةطات��ة 40 كيلؤمةتر لة 
سةعاتَيكدا. بزن و مةِر و حوشتريش دةتوانن 
ب��ة خَيرايي 16 كيلؤمةتر لة س��ةعاتَيكدا ِرا 
ِراكردني  بة  بكةن، كةروَيش��كيش دةتوانَي 
40 كيلؤمةتر لة س��ةعاتَيكدا خؤي لة دةست 

دوذمنةكاني ِرزطار بكات.
خَيرايي��ي خَيراترين مرؤظي��ش دةطاتة 32 

كيلؤمةتر لة سةعاتَيكدا. 

فيل 60 ساَل 
طامَيشي دةريا 41 ساَل

كةركةدةن 40 ساَل
ورض 34 ساَل

مةيموون 20 ساَل 
ثشيلة 23 ساَل
سةط 22 ساَل 

سةرطةِر 55 ساَل
تووتي 54 ساَل

سةقاقوشي سثي 51 ساَل
ريشؤَلة 17 ساَل
كةناري 22 ساَل

كارديناَل 30 ساَل
سوورة ماسي 25 ساَل 
ماسيي سةلور 60 ساَل

ماسي ئيقليسي ئةمةريكي 50 ساَل

خَيراترين ئاذةَل

تةمةني طيانداران

هةناسة ئةحمةد-شؤرجةي كةركووط

سةرخَيَل-ضيمةن

بةشةو  لة بن  داراندا  مةنوون
سؤز هيدايةت-سؤران

ئ��ةوةي بذي��ن  ب��ؤ  طيان��دار و ِرووةك 
ثَيويستة هةناس��ة بدةن، تةنيا جياوازيش 
ئةوةية طيانداران ئؤكس��جين هةَلدةمذن و 
دووانة ئؤكسيدي كاربؤن دةدةنةوة، بةآلم 
لة رؤذدا دووانة ئؤكس��يدي  ِرووةكةكان 
كاربؤن هةَلدةمذن و ئؤكسجين دةدةنةوة، 
بةآلم لة ش��ةودا بةثَيضةوان��ة. بؤ؟ لةبةر 
ِرووةكةكان  ط��ةآلي  ِرؤذدا  ل��ة  ئ��ةوةي 
و  ئؤكس��يدي كاربؤن وةردةطرن  دووانة 
مادةي س��ةوز )كلؤرؤفيل( ل��ة طةآلكاندا 
دةيطؤِرَيت بؤ شةكر و ئاو، ئةم كردارةش 
ثَيي دةطوترَيت )ِرؤش��نة ثَيكهاتن( ئةمةش 

تةنيا بة بووني تيشكي خؤر ِروودةدات.
بؤ ِرزطار بوون لة ئؤكسجيني بةرهةمهاتوو 
لةم كردارةدا، ئؤكسجينةكة دةضَيتة هةواي 
دةورووبةر و شةكرةكةش وةكو خؤراك 
ب��ؤ ِرووةكةكة بةكار دَيت، ش��ةكرةكةش 
كاربؤهَيدرات و ترش��ي  ب��ؤ  دةطؤِرَي��ت 
كاربؤني��ك و ظيتامي��ن. بةآلم كة تيش��كي 
خؤر ديار نامَينَيت كرداري ِرؤشنة ثَيكهاتة 
كؤتاي��ي دَيت و ِرووةكةكان بةش��َيك لةو 
هَيناوة  بةرهةمي��ان  لة رؤذدا  ش��ةكرةي 
بةكار دةبةن و ئؤكسجينةكةش هةَلدةمذن 
و دووةم ئؤكس��يدي كاربؤن دةدةنةوة و 
لةبةر ئةوة ئامؤذطاريمان ئةوةية بةشةوان 

لةذَير داراندا مةنوون.

كازيوة ِرةزاق – هةولَير

هةنجير

تايبةتمةنديي ميوةي هةنجير:
* دةردان��ي ئارةق��ة خَي��را و زياد 

دةكات.
* هاني ميزكردن دةدات.

* ثلةي طةرميي لةش دادةبةزَينَيت.
* مرؤظ قةَلةو دةكات، بؤ ئةوانةي 

الوازن .
و  ِريخؤَلةكان��ة  ثاكك��ةرةوةي   *

فِرَيداني ثاشةِرؤ خَيرا دةكات.
* خواردني دةبَيتة هؤي بةهَيزكردني 

تواناي سَيكسي.
* هةنجير جطةر بةهَيز دةكات.

ميوةيةكي تام خؤش��ة و بةمادةي 
شةكر دةوَلةمةندة، شيري هةنجير 
مادةيةكي ذةهراويية و بةر ثَيست 
بكةوَي��ت خانةكان��ي دةكوذَي��ت، 
بؤية لةو كاتةدا هةس��ت بةخوران 
دةكرَي��ت. درةخت��ي هةنجير تا 6 
مةت��ر ب��ةرز دةبَيتةوة. ل��ة دواي 
س��َييةم س��اَلي ِروواندن��ي ب��ةر 
دةطرَيت و لة س��ةرماي شةختةدا 
خ��ؤي ناطرَي��ت، بؤية ل��ة ناوضة 
طةرمةسَير و هةوا مامناوةندةكاندا 

باش طةشة دةكات.
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ضؤن ماض بووة نةريتي طةالن؟بؤضي مار كاذ فِرَيدةدات؟ شادان شوان – خانةقين

ِرؤذ محةمةد – عةرةفة - كةركووك مار لة خشؤكة خوَين سارد و الشة درَيذةكانة و لة رووي بايةلؤجييةوة ثَيوةندييان بة بِربِرةدارة خوَين 
ساردةكانةوة هةية، وةكو بزنمذؤك و تيمساحي ئةمريكي و كيسةَل.

مار لة هةموو ناوضةكاني جيهاندا هةن، زياتر لة دوو هةزار و 400 جؤريان هةن، هةمووشيان كاذ فِرَي 
دةدةن، ئةم دياردةية لة سؤنطةي ئةو تايبةتمةندييةوة ِروودةدات كة لة ماردا هةية.

مار لةبةر ئةوةي بة بةردةوامي قةبارةي لةش��ي طةورة دةبَيت تةنانةت لة كاتي ثيريش��دا، لةبةر ئةوة 
ناضارة كاذةكةي لةبةر خؤي داكةنَيت. مار لة مانطَيكةوة بؤ سَي مانط جارَيك بةطوَيرةي جؤري مارةكة 

بة ِرَيكوثَيكي كاذةكة فِرَي دةدات، ئةمةش بة لَيخشاندني ثَيستةكةي بة شتَيكي زبردا. 

ه��ؤزة ئةفةريقياييي��ةكان ب��ؤ يةكةمي��ن ج��ار 
ماضيان وةكو نةريتَيك داهَين��اوة و بؤ ِرَيزطرتن 
لة ثَيش��ةوا و س��ةرؤك هؤزةكانيان، شوَين ثَيي 
بؤ  ِرؤمانةكانيش  س��ةرؤكةكانيان ماض دةك��رد. 
دةربِرين��ي خؤشةويس��تي و ِرَيزطرتن هةردوو 

ضاو و نَيو دةمي يةكترييان ماض دةكرد.
ئيمثراتؤريان ماض  لَي��وي  بةطزادةكاني ِرؤم��ان، 
دةكرد، بةاَلم ِرةعييةت دةست و ثَيي ئيمثراتؤريان 
م��اض دةكرد، ثاش��ان ئةم نةريتة ل��ة ئةوروثاش 
باَلوب��ووةوة و ئةوروثاييي��ةكان ب��ؤ ِريزطرتن 
ل��ة هةَلثةِركَيي ميللي��ي واَلتةكةي��ان، لة دوواي 
تةواوبووني هةر نمايشَيك، دةستي سةماكارانيان 

ماض دةكرد.
ئَيس��تاش ماض وةك��و نةريتَيك لةنَيو س��ةرجةم 
ميللةتاني دنيادا ب��اَلوة و بَيجطة لة ماض كردنةكة، 
لةنَي��و هةندَي نةتةوةدا لة ئامَيزطرتن و س��ةري 
لووت و نَيوضةوان ماض كرد باوة، لة نَيو هةندَيكي 
تريشيان ماض كردني هاوِرةطةزي خؤت عةيبَيكي 

طةورةية.

 ضيرؤكَيكي فؤلكلؤريي ئةريتيريا ) بؤضي مار كاذ دةطؤِرَي (
لة سويَدييةوة ) ِريَواس ئةحمةد (

لة زةمانَيكي زوودا، لةو كاتةي زةمين تازة بوو. هَيش��تا مردن لةس��ةر زةمين نةبوو. مردن تةنيا لة ئاسمان و 
لةطةَل خودادا دةذيا . جارَيكيان مردن بة خوداي وت:

 � من دةمةوَي بضمة خوارةوة بؤ سةر زةمين. خودا وتي: نا.
� بؤضي؟ خؤ مرؤظيش دةبَيت بمرَي.

� م��ن بةَلَينم بة م��رؤظ داوة كة هةتاهةتاية بذين، هةركاتَيكيش ثَيس��تةكةيان كؤن بوو، من ثَيس��تي تازةيان 
دةدةمَي.

خودا كؤمةَلة ثَيستَيكي زؤري لة ئاسماندا هةبوو. ِرؤذَيك خودا ثَيستةكاني خستة ناو سةبةتةيةكي طةورةوة و 
بةو سةطةي وت كة لة ئاسماندا دةذيا كة ئةو سةبةتةية بدات بة مرؤظةكاني سةر زةوي. 

س��ةطةكة ضووة سةر زةمين، ِرَيطاكةي زؤر دوور بوو، ماندوو برس��ي ببوو. كؤمةَلة ئاذةَلَيكي بيني كة نانيان 
دةخوارد. لةطةَلياندا دانيش��ت و تَيرتَيري خوارد. هَيندةي تر ماندوو بوو، ئةوجا بةديار س��ةبةتةكةيةوة خةوي 

لَيكةوت.
ثاش ماوةيةك مارَيك بةوَيدا تَيثةِري و لة س��ةطةكةي ثرس��ي: ضي لةو سةبةتةيةدا هةية؟ سةطةكة لة وةالمدا 

وتي: ئةمة ثَيستة و بؤ مرؤظم هَيناوة، كاتَي كة ثَيستةكانيان كؤن دةبَيت، دةتوانن ئةمة بةكاربهَينن.
مارةكة هيض قسةي نةكرد و بةرةو دارستان ِرؤيشت.

بةياني كة س��ةطةكة خةبةري بووةوة، بيني س��ةبةتةكة نةماوة. يةكسةر زاني كة مارةكة بردوويةتي. سةطةكة 
هيضي نةكرد و بةردةوام بوو تا طةيشتة الي مرؤظةكان. ثاشان ثَيي وتن: خودا بة مندا ثَيستي بؤ ناردن، بةالم 
مارةكة ثَيستةكةي ئَيوةي برد. مرؤظةكانيش تووِرةبوون و ضوون بؤ الي خودا وتيان: ثَيستةكةمان دةوَيتةوة، 
ئَيمة ثَيويس��تيمان بة ثَيست هةية. خوداش لة وةالمدا وتي: ورد طوَي بطرن! بير لةوة ناكةمةوة ثَيستي ديكةتان 

بدةمَي. كة ثيربوون دةبَيت بمرن.«
دةَلَين ئا لةو كاتةوة مردن هاتة سةر زةمين. بؤية مرؤظةكانيش هَيندة ِرقيان لة مارة و كة دةيبينن  دةيكوذن و 

ماريش بةردةوام خؤي لة مرؤظ دووردةخاتةوة و هةموو سالَيكيش كاذةكؤنةكةي فِرَي دةدات.
ماريش تاقة زيندةوةرَيكة كة ثَيستةكةي خؤي دةطؤِرَي.

بؤضي ضةثَلة لَيدةدةين؟
ثؤاَل لةشكر - هةولَير

ل��ة كؤنةوة طريكةكان بؤ دةربِريني خؤش��ي و هانداني 
ئةكتةراني س��ةر ش��انؤ ضةثَلةيان لَيدةدا و بة دةنطَيكي 
ب��ةرز هاواري��ان دةك��رد. ِرؤمانةكاني��ش ب��ؤ هةمان 
مةبةس��ت ضةقةن��ة و ضةثَلةي��ان لَيدةدا. لة س��ةدةي 
حةظدةشدا ِرةزامةنديي خؤيان بة ثَيدانة زةوي و فيكة و 

ضةثَلةلَيدانةوة دةردةبِري. 
ثياواني ئايينيي ئةوروثا ئةم هةَلوَيس��تانةيان ثةس��ند 
نةك��رد و داواي��ان لة هان��دةران كرد دةستخؤش��ي و 
ئافةرين لَيكردن بة كؤكةيةكي نةرم يان ئحمَيك دةربِرن.
هةم��وو ئةم ش��تانةش لةاليةن دةروونناس��انةوة بةم 
شَيوةية لَيكدراوةتةوة: ضةثَلة لَيدان و فيكة و جؤرةكاني 
تري هاندان بِرَيتين لة تَيركردني خواستةكاني هاندةران 
لة هانداني خةَلك و ثيرؤزبايي كردن، هةروةها هةست 
كردنة بة بةش��داريكردن لة خؤشييةكان و لةبةرئةوةي 
دةس��تيان ناطاتة كةس��ةكة و لةبري ئةوةي دةست لة 

ثشتي كةسةكة بدةن ضةثَلةي بؤ لَيدةدةن. 
لة سةردةمي ئيمثراتؤرييةتي ِرؤمانيدا كةساني ثسثؤِر 
هةب��وون و بةكرَي دةطيران بؤ هان��دان و ضةثَلةلَيدان. 
بؤ نموون��ة نيرؤن لة هةر دةركةوت��ن و خوَيندنةوةي 
وتارَيك��دا ثارةي دةداية 5 هةزار ك��ةس تا ضةثَلةي بؤ 

لَيبدةن.  



هةمووم��ان دةزاني��ن كة ميل��ي كاتذمَير لةالي 
ضةثةوة ب��ةرةو الي ِراس��ت دةس��ووِرَينةوة، 
ب��ةآلم دةبَي ئةم��ة هؤكارةكةي ضي ب��َي و بؤ 
بةرةو الي ِراست دةسووِرَينةوة و بةالي ضةثدا 

ناسووِرَينةوة؟
وةآلمي ئةم ثرس��يارة ل��ة الثةِرةكاني مَيذوودا 

دةدؤزرَيتةوة.
ئةو كاتذمَيرانةي لة سةرةتادا مرؤظ دروستياني 
كرد، بةطوَيرةي ئاراستةي )ِرَيِرةو( هةتاو كاريان 
دةكرد. لة نيوةي باكوري زةويشدا، كة زؤربةي 
ئامَيرةكان��ي ذماردني كات ل��ةوَي دةركةوتن و 
داهَينران، سَيبةر لةطةَل ِرةوتي هةتاو لة ئاسماندا 
بةرةو الي ِراست ِرَيي دةكرد. بؤية كاتَي كاتذمَير 
دروست كرا ميلةكاني بةو ئاِراستةية جووَلةيان 

دةكرد، لة ضةثةوة بةرةو ِراست.

سانسؤر ضيية ؟

ذوان سؤران - دووبز

هةستي فةهمي - هةولَير

ضاثطةر ثَيداويس��تييةكي ترة كة ثَيوةستة بة كؤمثيوتةر ، لة ِرَيطاي 

ئةم ئامَيرةوة ، دةتوانين وَينة ، نووس��راو و دةيان ش��تي تر لةسةر 

كؤمثيوتةرةوة بخةينة سةر كاغةز و ضاثي بكةين .

دوو جؤر ضاثطةرمان هةية :

1 - ضاثطةري لَيزةري ، كة نرخي طرانترة و وَينةكاني زؤر جوان و 

ثوختن .

2 - ضاثط��ةري مةرةك��ةب ، نرخَيك��ي هةرزاني هةي��ة و بؤ كاري 

ِرؤذانةمان بة كار دَيت . 

  Printer    ضاثطةر

ماردين - سلَيماني

كؤمثيوتةر
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وةرة با فَيري 
ثايسكيل 

لَيخوِرين بين
دَلدار ئازا - تةقتةق

لة زمان��ي التينيدا دةستخس��تنة ن��او كاروبار 
بةه��ؤي  قةدةغةك��ردن  ئيت��ر  دةطةيةنَي��ت، 
دةس��ةآلتةوة بَيت ض سياس��ي يا ئاين��ي يا هةر 
ش��َيوةيةكي تر بَيت. ئَيستا بةزؤري سانسؤر لة 
بواري ضاثةمةنيدا دةكرَيت. لة سةدةي شازدةي 
زاييندا كَلَيس��اي كاس��ؤليك يةكةمين نموونةي 

نووسراوة قةدةغةكراوةكاني بآلو كردةوة.
سانس��ؤري  ه��ةن:  ج��ؤري  دوو  سانس��ؤر 

قةدةغةكردن و سانسؤري سزادان.
جياوازيي نَيواني��ان ئةوةي��ة، يةكةميان بةر لة 
بآلوبوونةوةية و دووةميان دواي بآلوبوونةوةية. 
لة كؤمةَلطة ديموكراسييةكاندا سانسؤر هَيمنانة 
و ب��ؤ قازانجي خةَلك��ة، تةنيا لة كاتي ش��ةِر و 

ئاذاوةدا توندوتيذ دةبَيت.

بؤضي ميلي كاتذمَير بةالي 
ِراستدا دةسووِريَتةوة؟

ب��ؤ كةمكردنةوةي ذم��ارةي كرَيكاراني فرؤش��طةكان 
و ئازاد كردن��ي كِرياران لة هةلَبذاردني ثَيويس��تييةكاني 
خؤيان لة فرؤشطةكان، لة ساَلي 1930دا بؤ يةكةمين جار 
لة ئةمةريكا هةوَلي نةهَيش��تني ِرؤَلي كارمةنداني فرؤشتن 

لة فرؤشطةكان درا.
لةو س��اَلةدا كة لة سةرانسةري وياليةتة يةكطرتووةكاني 
ئةمةري��كادا بَيكاري تةش��ةنةي كردبوو، ل��ة نيويؤرك 
خاوةن فرؤش��طةيةك ِري��زة دوكانَيك��ي بةكرَي طرت 
و بؤ ئ��ةوةي ك��ةس بةك��رَي نةط��رَي، كِريارةكاني لة 
طةِران و س��ووِراندا ئ��ازاد كرد تا بة ئ��ارةزووي خؤيان 
بةنَي��و دوكانةكاندا بس��ووِرَينةوة و ش��تةكان هةلَبذَيرن، 

شوَينةكةشي ناو نا )كينط كالين(.
لةبةرئةوةي كرَيي كارمةندي فرؤشتني لةكؤَل بووبووة، 
نرخي كااَل و شتومةكةكاني لة بازاِر هةرزانتر دةفرؤشت، 
بؤية خةَلكَيكي زؤر ِروويان تَيدةكرد و داهاتَيكي باش��ي 

لة ماوةيةكي زؤر كورتدا دةست كةوت.
كين��ط كالين ب��ة ثَيوةرةكاني ئَيس��تا يةكةمين س��وثةر 
ماركت بوو و هةتا ساَلي 1936 ذمارةي سوثةرماركتةكان 

طةيشتة 1200 سوثةرماركت لة ئةمةريكا.  

بؤضي سوثةرماركت 
شَيرزاد سوبحي - رةحيماوةدامةزرا؟

س��ةرةتا ترس و دَلةِراوكَي ل��ة دَلي خؤت دةربَين��ة بؤ ئةوةي 
هةنطاو بةهةنطاو فَيري لَيخوِريني ثايسكل ببي.

1- جاري يةكةم كوش��ني ثايس��كلةكة )ئةو ش��وَينةي لةسةر 
دادةنيش��ي( نزم بك��ةوة تا ئ��ةو ِرادةيةي بتواني بةئاس��اني ثَي 

بطةيةنيتة زةوي.
2- كات��َي كة توانيت ثَيت بطةيةنيتة زةوي هةس��ت بةدلَنياييي 
زياتر دةك��ةي. ئينجا ثايس��كلةكة وةك ِرةوِرةوة ب��ةكار بَينة 
و، بةرةو ثَيش��ةوة بِرؤ و بؤ ئةم ال و ئةو ال بس��ووِرَيوة و هةوَلي 

شارةزابوون لة بةكارهَيناني برَيك و سوكان بدة.
3- دواي ئةوةي دلَنيا بووي كة ئةو ش��تانة فَير بووي و دةتواني 
برَيك بطري و بسووِرَييتةوة، دةتواني كوشنةكة بةرز بكةيتةوة 
تا ئةو ئاس��تةي بةباشي دةزاني. ئينجا ثايسكلةكة لَيخوِرة، بةآلم 
خ��ؤت ب��ةدوور بطرة لة ج��ادة و ِرَيي قةَلةباَلغي ثِر س��ةيارة و 

شوَيني مةترسيدار.
لةوانةي��ة داي��ك و باوكت نةيةَلن زؤر ثايس��كل ب��ةكار بَيني 
ئةويش لةبةر ئةوةية كة نايانةوَي تووش��ي ئ��ازار و ِرووداوي 
ناخ��ؤش ب��ي. بؤية هةوَل بدة فَي��ري بنةماكان��ي هاتوضؤ بي و 
الس��اييي برادةرة الس��ارةكانت مةكةوة و، ئةطةر هةبوو كآلو 

)خوودة( بكة سةرتةوة.



ِرؤذَي��ك مامؤس��تايةك بة قوتابيي��ةك دةَلَيت: ثياوم بؤ بخةرة ِرس��تةوة. 
قوتابييةكةش دةَلَيت: دايكم ِرؤذ تا ئَيوارة خةريكي سثياوة.

شةوَيك ثياوَيك لة خةويدا دِرك دةضَيت بة ثَييدا بؤ شةوي دواتر بة ثَيآلوةوة 
دةنوَيت.

قوتابييةك دةضَيت بؤ زانكؤيةكي ئةمةريكي، سةير دةكات زؤربةيان لةسةر 
تيشَيرتةكانيان نووسراوة )Pepsi, coca cola( ئةويش لةسةر كراسةكةي 

)Mastaw( دةنووسَيت

لة كوِرَيك دةثرسن حةس��ةن زيرةك خةَلكي كوَي بوو؟ ئةويش لة وةآلمدا 
دةَلَيت: خةَلكي هةولَير بوو براي خوالَيخؤشبوو قادر زيرةك بوو.

جارَيك ثياوَيكي ِرةزيل دةضَيتة ضَيشتخانةيةك ، نان دةخوات و هاوِرَيكةي 
بةسةريدا دَيت ثَيي دةَلَيت ئةوة ضي دةكةيت ؟

ئةويش لة وةآلمدا دةَلَيت: نامبيني وا سةرم دةتاشم.

 )تينا فةرهاد حوسَين جةباري( تةمةني 13 ساَلة و، ثؤلي سَيهةمي 
ناوةنديية، هةر لة منداَلييةوة ئارةزووي وَينةكَيشان و طؤرانيي كورديية، 

بةتايبةت��ي طؤرانيي منداآلن و )زةكةريا(. ب��ةآلم مخابن وةك خؤي دةَلَي: 
م��ن دةنطم زؤر ناخؤش��ة بؤية نابم ب��ة طؤرانيبَيذ، وةل��َي دةكرَي ببم بة 

موزيكذةنَيكي باش.
تينا لة بارةي وَينةكانةوة دةَلَي: تا ئَيستا بةشداري هيض ثَيشانطايةكم نةكردووة، بةآلم وَينةكانم بوونةتة 

جَيطاي سةرسوِرمان و سةرنجي مامؤستاكانم.
تينا دةَلَي: طؤظاري منداآلن دةخوَينمةوة بةتايبةتي طؤظاري مناآلني باوةطوِرطوِر كة ئَيس��تا لة ش��وَيني 
)حاجيلة( دةردةضَيت و ضيرؤكةكاني و نوكتة و قس��ة خؤشةكانيم بةدَلة. و هةموو جارَي نوكتةكاني ناو 

طؤظارةكة بؤ هةردوو هاوِرَيم )جيهان و سؤما( دةطَيِرمةوة.
لة كؤتاييدا تينا وتي: )لةنجة(ي خوش��كم كة هونةرمةندَيكي ش��َيوةكار و مامؤستا ئةمةل كة يةكَيكة لة 

مامؤستا زؤر خؤشةويستةكانم كة زؤر هاندةر و هاوكارمن.

ناوت : هةتاو فةالح.
تةمةنت ضةندة؟: 13 ساَل .

لة ض ثؤلَيكي؟: يةكةمي ناوةنديم.
قوتابخانةكةت ناوي ضيية؟: سةباحةي كضانم .

ئاواتت ضيية؟ حةز دةكةم لة دوا ِرؤذدا ببم بة مامؤستا تاوةكو 
خزمةتي كضان و كوِراني شارةكةم بكةم.

ئ��ارةزووت ضيية؟ ئ��ارةزووم ئةوةية ل��ةدواي خوَيندن فَيري 
مؤسيقا ببم بةتايبةت ئالةتي ثيانؤ.

طؤظاري منداآلن دةخويَنيتةوة؟ بةَلَي بةثَيي كات ضيرؤكةكاني حاجيلة دةخوَينمةوة.

تينا: وَينةكانم بوونةتة جَيطاي س�ةرنجي 
مامؤستاكانم

ضيرؤكةكاني حاجيلة دةخوَينمةوة

ثَيبكةنة تا جوانتر بيت
نة

ما
دي

17

هةوري هيوا – كؤية

طَيالس جةودةت – داقووق

16

دوو نوكتة

ديمانة: ئيمان جةباري

ديمانة: نسَي

مامؤستا: ئادةي بزانم بؤضي دواكةوتوون؟
قوتابي يةكةم: مامؤستا نوستبووم، لة خةوما 

بؤ شوَينَيكي دوور دةضووم.
مامؤستا: ئةي تؤ بؤ دواكةوتبووي؟

قوتاب��ي دووةم: ئاخ��ر منيش ئ��ةوم بةِرَي 
دةكرد.

خةو
يةكةم: باوكم س��ةعاتَيكي هةبوو حةوت ساَل لة 
ضاَلَيكدا بوو، كة هَينامانة دةرَي، نةك هةر ئيشي 
دةكرد، بةَلك��و بؤ ضركةيةكيش ثاش و ثَيش��ي 

نةدةكرد.
دووةم: ج��ا ئةوة ضيية؟ باوكم حةوت س��اَل لة 
ضاَلَيكدا بوو، كة هاتة دةرةوة هةر زيندوو بوو! 

يةكةم: باشة بابت لةوَيدا ضي دةكرد؟!
دووةم: سةعاتةكةي بابتي قورميش دةكرد.

درؤ

وة
نة

ةني
خ



كؤمةَلةي خؤر دوو هةسارةي فالمةرزي 
لةخؤطرت��ووة، ئةواني��ش موش��تةري و 

زوحةلن.
دةدرةوشَينةوة  ئاسماندا  لة  هةردووكيان 
و بةبَي تةليس��كؤب و بةضاوي ئاس��ايي 

دةبينرَين.
زوح��ةل بةوئةَلقان��ة دةناس��رَيتةوة، كة 
دةوري��ان داوة و لة كةظ��ر و تةثوتؤز و 

شةختة ثَيكهاتووة. 
هةس��ارةي  طةورةتري��ن  موش��تةري 

كؤمةَلةي خؤرة.
قةبارةكةشي دوو هَيندةي كؤي قةبارةي 

سةرجةم هةسارةكاني ترة.
ئةطةر تةليس��كؤبَيكي ط��ةورة بةكاربَيني، 
طازييةكةي دةوري موش��تةري  ش��ريتة 

دةبيني.
لةس��ةر ِرووي هةس��ارةي موش��تةريدا 
ثةَلةيةكي زؤر طةورةي س��وور هةية، كة 
برَيتيية ل��ة زريانَيكي ط��ةورة و ضةندان 
ساَلة لةسةر هةسارةكة هةَليكردووة و تا 

ئَيستة بةردةوامة.

طةورةتري�ن  كامان�ةن 
هةس�ارةكاني كؤمةلَةي 

خؤر
؟

ئامادةكردني: طزنط - كةركووك

ن
وو

رد
طة

سينةما
بةهرة جةبار - سلَيماني

بةرهةمي : 2010 .

دةرهيَناني : لي ئةنكريض .

نووسيني : جؤن السيتر .

 نوواندن��ي : تؤم هانك��س ، تيم ئةلَين ، 

جوان كوساك  .

داهات : 414 مليؤن دؤالر

1819

هةس��ارةية  دوورتري��ن  هةس��ارة  كام 
لَيمانةوة؟ 

أ -  نيثتؤن و ثلؤتؤ.
ب - عوتارد و زوهرة.

ج- موشتةري و زوحةل.

ضيرؤكي بووكة شووشةكان

) وودي ( و ) بةز ( و هاوِرَيكانيان ، جارَيكي تر 
ئةطةِرَين��ةوة ب��ؤ كؤمةَل��َي سةركَيش��يي تر ، 
لةم بةش��ةدا كة بةش��ي س��َييةمي ئ��ةم فيلمة 
سةركةوتووةية لة واَلتاني ئةمةريكا و جيهاندا .

ئةم دوو هاوِرَيية ، لةطةَل ئةوةي بة درَيذايي ئةم 
فيلمة كارتؤنيية ثَيكةوة ناطونجَين و بةردةوام لة 
بؤس��ةدان بؤ يةكتري ، بةاَلم لة كاتي تةنطانةدا 
ثش��تي يةكتري بةرنادةن و وةكو دوو هاوِرَيي 

دَلسؤز ِرةفتار دةكةن لةطةَل يةكدا .
لةم بةش��ةدا ) ئةندي ( هاوِرَييان ، زانكؤ تةواو 
دةكات و خؤي��ان لة ذَير ِرةحمةتي ) تؤتس ( ي 

دَل ِرةق دةبيننةوة .
ئايا ضؤن خؤيان دةرباز دةكةن ؟

) وودي ( و ) ب��ةز ( ، كؤتايي بة دةمةقاَلَيكانيان 
دةهَينن بؤ دةربازكردني ) كين باربي ( ؟

تةماش��اي ئةم فليم��ة سةرنجِراكَيش��ة بكة و 
وةاَلمةكان وةرطرة .   



سيناريؤ : ئةحمةد حسَين ئةحمةد-سلَيمانيثردؤكة

نيطار : نةجات عةبدوَلاَل

يؤ
نار

سي

2021

 با ئةمجارة لةذَير س��َيبةري ئ��ةم دةوةنةدا لَيي 
دابنيش��م و تةماش��اي ئةم جؤطةلة ئاوة بكةم و 

كةمَي طوَي لة خوِرةي بطرم

ئؤخةي��ش كةوتةوة بيرم با ِراس��تةكةم بكةم بة 
ثردؤكة بؤيان، بزانم بة كةَلكيان دَيت؟!

كةوات��ة ئ��ةم ِراس��تةية بؤخؤت��ان، ئيت��ر م��ن 
دةخوَينمةوة و دةنووسمةوة.

ئاي كة طوناحة ئةم مَيروالنة دةيانةوَي بثةِرنةوة 
ب��ؤالي ئ��ةو كؤمةَل��ةي ئةوبةر كةض��ي ئاوةكة 

ماوةيان ناداو دةيانداتة بةر شةثؤلةكةي.

ئةوةي باشة هةرطيز تَير لة سةعيكردن ناخؤم و 
بَيتاقةت نابم.

وةي ك��ة خؤش و س��ةيرة مَيروولةكاني ئةمبةر 
و ئةوب��ةر بةخؤيان و دةنك��ة طةنمةكانيانةوة بة 

ئاسايي دةثةِرنةوة.

- كاتةك��ةم تةواو بوو، خؤم بة بةختةوةر دةزانم 
كة وانةكةم لةبةر كرد و فرياي ئةو مَيرووالنةيش 

كةوتم.

نا.. با بير بكةمةوة، تا ِرَيطةيةك بؤ ئةم زيندةوةرة 
ئيشكةرانة بدؤزمةوة تا بة ئاواتيان بطةن.



ش��ةترةنج chess وةرزشَيكة كة بةمَيشك دةكرَي و توانا و زيرةكيي دةوَي. 
ئةم وةرزشة ثَيويستي بةثشوودرَيذي و كؤَلنةدان هةية.

وش��ةي شةترةنج لة وشةي )شاترةنطا(ي هيندس��تانييةوة وةرطيراوة كة لة 
دوو بِرط��ة ثَيك دَي: يةكةميان )ضاتوور( كة بةواتاي ضوار دَي و، دووةميان 
)ئانطا( كة ناوي بةش��َيكي س��وثاية، بةمةش ناوةكة بةطشتي بةواتاي )ضوار 

بةشةكةي سوثا( دَي.
بنةماي ئةم وةرزشة ئةو تةختةيةية كة يارييةكةي لةسةر دةكرَي و، بريتيية 
لة تةختةيةكي ضوارطؤش��ة ك��ة كراوةتة 64 ضوارطؤش��ةي بضووك كة 32 

دانةيان سثي و 32 دانةيان ِرةشن.
ئةم ياريية لة اليةن دوو كةس��ةوة دةكرَي، يةكَيكيان 16 بةردي سثيي الية و 

ئةوةي تر 16 بةردي ِرةش.
ه��ةر كؤمةَلة بةردَيكيش ثَيك دَي لة دوو بةش: بةش��ي يةك��ةم برَيتيية لة 8 

سةرباز و، بةشي دووةم بريتيية لة يةك دانة شا و، يةك دانة وةزير و، 2 فيل و، 2 ئةسث و، 2 قةآل.
هةر ياريزانَيك بةردةكاني دةجووَلَينَي، بَيطومان هةر يةكَيك لة بةردةكان ش��َيوة و تواناي تايبةتي جووآلني هةية، 

بةآلم مةبةستي سةرةكيي هةر يةكَيك لة دوو ياريزانةكة ئةوةية كة )شا(ي ياريزانةكةي تر طةمارؤ بدا بةشَيوةيةك 
كة بواري جووَلةي نةمَينَي.

يةكةمين ثاَلةوانيي جيهاني بؤ شةترةنج ساَل 1886 دةستي ثَي كرد و تيايدا ياريزاني ئةَلمان )ئيمانؤئَيل السكةر( 
ثاَلةوانيةتييةكةي بةدةست هَينا. يةكَيتيي جيهانيي شةترةنج ساَلي 1924 دامةزرا.

ي��اري و ثاَلةوانيةتيي جيهانيي زؤر كراون بؤ ش��ةترةنج و زؤر ياريزان لةم ب��وارةدا ناوبانطيان دةركرد، 
كة دوايينيان ياريزاني ِرووس )طاري كاس��بارؤظ( بوو كة ب��ووة ثاَلةواني جيهان دواي ئةوةي لة ياريزان 

)ئةناتؤلي كاربؤظ(ي بردةوة لة 9ي تشريني دووةمي 1985 و ئةو كاتة تةمةني 22 ساَل بوو.

ئةفسانةي تَينسي سويسراييِرؤجَي فيدرةر

شةترةنج... وةرزشي مَيشك

خؤشةويست دَلزار- كؤية

دَلوار – ثردَي
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ئيسثانيا

ناوي واَلت: شانشيني ئيسثانيا
ثَيط��ةي جوطرافيايي: ئيس��ثانيا دةكةوَيتة باش��ووري 
ِرؤذئ��اواي ئةوروث��ا، فةِرةنس��ا و ئةن��دؤرا دةكةونة 
س��نووري  ثورتوطالي��ش  ِرؤذهةاَلت��ي،  باك��وري 
ِرؤذئ��اواي ثَيكهَين��اوة، ناوض��ةي جةب��ةل تاريق��ي 

بةريتانياييش دةكةوَيتة باشوورييةوة.
ِرووبةر: 505 هةزار و 990 كيلؤمةتري ضوارطؤشة

ذم��ارةي دانيش��توان: 39 ملي��ؤن و 800 هةزار 
كةس

ضِريي دانيش��توان: 78,7كةس ل��ة كيلؤمةترَيكي 
ضوارطؤشةدا

ثَيكهات��ةي ئاييني: 97%  مةس��يحيي كاتؤليك و  
0,4 ثرؤتستانت و 2,6% ئايينةكاني تر

ثايتةخت: مةدريد )4 مليؤن و 72 هةزار كةسي تَيدا 
دةذي(

ظالنس��يا،  بةرش��ةلؤنة،  ش��ارةكاني:  طرينطتري��ن 
ئيشبيلية، سةرقستة

شَيوةي حوكمِراني: ثادشايةتي دةستووري 
دراو: يؤرؤ

زمان: زماني فةرمي ئيسثانيية، بة كةتةالني و باسكيش 

دةدوَين
هةناردةكاني:  طرينطترين 
طواس��تنةوة،  ئامرازةكان��ي 
مةي،  كةرةستةي كشتوكاَلي، 
ضيمةنتؤ، خواردنةوةي طازدار
طرينطتري��ن هاوردةكاني: 

ِرةش��ةواَلخ، بةروبوومي كش��توكاَلي، كةرةس��تةي 
بيناسازي، ئاسن، تووتن، دار، بةروبوومةكاني وزة

كات: طرينض+1
نةت��ةوة  ل��ة  ئةندامب��وون  ب��ة  ميَ��ذووي 

يةكطرتووةكان: 1955
ِريزبةندةكان: سَييةمي جيهان لة بةرهةمهَيناني مةي 
و مزرةمةن��ي، ثَينجةمي جيهان ل��ة بةرهةمهَيناني جؤ 
و ئوتومبَي��ل، هةش��تةمي جيهان لة ذم��ارةي بةرازدا، 
يازدةميني واَلتاني جيهان ل��ة بةرهةمهَيناني زينك و 
دووازدةمي��ن لة مةِر و مااَلت، س��يزدةمين لة ثةتاتة و 
ثازدةمين لة بةرهةمهَيناني زيو، ش��ازدةم لة ماس��ي و 

حةظدةمين لة بةهةمهَيناني خةَلووز   

7
جوطرافياي   والَتان

ِرؤشنا   كةركووكي
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ِرؤجَي فيدرةر خاوةني ذمارةي ثَيوانةييية لة بردنةوةي نازناوة طةورةكاني جيهاندا. فيدرةر 
خاوةني 16 نازناوة و، لة س��اَلي 2010دا ذمارةيةكي ثَيوانةييي نوَيي تؤمار كرد لة طةيشتني 
بؤ جاري 26 لةسةر يةك بةضوارطؤشةي زَيِرين لة ثاَلةوانيةتيي ويمبَلدني ساَلي 2004�ةوة.

ئةم ئةس��تَيرة سويسراييية لة نَيوان س��اآلني 2003 و 2006دا بةشَيوةيةكي بةرضاو بةرةو 
لووتكة هةَلكشا و سةرةتا لة يةك وةرزَيكدا 6 نازناوي بةدةست هَينا و دواتر توانيي لة يةك 
وةرزدا 9 نازناو بةدةس��ت بَينَيت. دواي ئةوة داكش��ا و لةس��ةر 6 نازناو لة يةك وةرزدا لة 
ساَلي 2007 طيرسايةوة و، لة ساَلي 2008 تةنيا 3 نازناوي بةدةست هَينا و لة 2009دا دووان 

و لة 2010 تةنيا يةكَيك بةرامبةر بة 11 دؤِراندن لةم ساَلةدا.
بةآلم لةطةَل ئةوةش��دا فيدرةري ثاَلةواني تَينسي س��ةر زةوي، جةخت لةوة دةكاتةوة كة تا 
خولي لةندةني ئؤلؤمثي لة س��اَلي 2012 بةردةوام دةبَي ضونكة تا ئَيستا نةيتوانيوة نازناوي 

ئؤلؤمثي بةدةست بَينَيت.
فيدرةر ساَلي 1981 لة سويسرا لةدايك بووة و لة ساَلي 1998 وةك ثيشةوةر ياريي تَينسي 

كردووة.
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من )محةمةد ئازاد(م، و تةمةنم )10( س��اَلة، بةآلم ثؤلي سَييةمي سةرةتاييم ضونكة 
لة قوتابخانة دواكةوتووم، زؤرم حةز بة طؤظار خوَيندنةوةية بة تايبةتي طؤظاري 
حاجيلة،  هةم��وو مانطَيك هاوِرَييةكم بؤم دةهَين��َي و بابةتةكاني دةخوَينمةوة، 
زؤر بابةتي بةسوودي تَيداية بؤ منداآلن تاوةكو فَير بكرَيين. من لةماَلةوةش بؤ 
خوش��ك و براكانم دةيخوَينمةوة، و زؤر حةزي ثَي دةكةن، بةآلم حةز دةكةم 
ئامؤذطاري بةس��وودي زياتر تَيدا بَيت بؤ منداآلن و مةتةَلي زؤرتر تَيدا بَيت و 

خؤمان لةالي  خؤمانةوة هةوَل بدةين بيدؤزينةوة.

كضة قوتابي )هودا( تةمةني )11( س��اَلة و ثؤلي شةشةمي سةرةتايية، ئةو دةَلَي: 
طؤظاري منداآلن بة تايبةت حاجيلة زؤر بةكةَلكة بؤمان، من هةموو بابةتةكانيم 
ثَي خؤش��ة و ئةوانةشي كة ثَيويستيان بة ش��يكاركردن بَيت خؤم دادةنيشم 
و ش��يكاريان دةكةم، بةآلم ثَيم باش��ة زانياريي زياتري تَيدا بَيت لة ِراست و 
هةَل��ةكان، تاوةكو خؤمان وةاَلميان بدةينةوة و ش��تي نوَييان لَي فَيربين، من 

ئةوةشي لَيوةي فَير بوومة قةت بيرم ناضَيتةوة و زؤر سوودم لَيي بينيوة.

)محةمةد فاخر( قوتابييةكي ثؤلي يةكةمي س��ةرةتايية و تةمةني )6( ساَلة، 
ئ��ةو طوتي:  من زؤر حةزم ل��ة خوَيندن هةية، بةاَلم زياتر حةزم لة وَينةية 
لةناو طؤظ��ارةكان و هةموو جارَيك باوكم حاجيل��ةم بؤ دةكِرَي و منيش 
سةيري وَينةكاني دةكةم، بة حةزيش دةكةم وَينةي زؤري تَيدا بَيت تاوةكو 
خؤم ِرةنطي بكةم، هةروةها وَينةي طيانلةبةراني تَيدا بَيت و باس��ي بكرَيت 

تا هةموو طيانلةبةرةكان بناسين.

من )ئامينة فاتيح(م و تةمةنم )13( ساَلة، و قوتابيي ثؤلي هةشتةمم، لة شاري هةولَير دةخوَينم، 
لةم ش��ارةدا حاجيلة زؤر ديارة لةناو طؤظارةكاني ديكةدا ب��ة بابةتة ِرةنطاوِرةنطةكاني 

و جوانييةكةي س��ةرنجي هةموو منداآلن بؤالي خؤي ِرادةكَيش��َي، بةِراستي هةموو 
بابةتةكانيم بةدَلة، ش��تَيك نةماوة بَلَيم كة تَييدا نةبَيت، بةآلم خؤزطة ئةو بابةتة بماية 
كة ل��ة كؤتاييدا لة بةرطي دةرةوةي طؤظارةكة وَينةيةك دةكراو دواتر لةخوارةوةي 
دةنوس��را ضيرؤكَيك لةسةر ئةم وَينةية بنووسة و دواتر بؤمان بنَيرة ، كام ضيرؤك 
باش بوو بآلوي دةكةينةوة، ئةمة هاني منداآلني دةدا كة فَيري ضؤنَيتيي نووس��يني 

ضيرؤك ببين. بؤية هيوادارم ئةو بابةتة دووبارة بطةِرَيتةوة و شتي زياتر ثَيشكةش 
بة منداآلن بكرَيت و دةسخؤشيش لة ستافةكةي دةكةم.

)ش��ةهرام ئةسوةد( قوتابيية و تةمةني )10( ساَلة و طوتي: من لةبةر ئةوةي زؤر حةزم 
لة مؤسيقاية لةم ش��ارةي ئَيمةش مامؤستاي مؤسيقا كةمة يان هةشبَيت بة ثارةية و 
دوورة لة ئَيمةوة، بؤية حةز دةكةم مامؤس��تايةك هةبَي هةر جارةو لة طؤظارةكةدا 
باس��ي ئامَيريكي مؤسيقامان بؤ بكات و وَينةكةشي ثيش��ان بدرَيت تا زياتر بؤمان 
ِروون ببَيتةوة و هةر هيض نةبَي ئامَيرةكان هةموويان بناس��ين و وَينةكةيان ببينين، 
ضونكة مؤس��يقاش س��وودي هةية بؤ ئَيم��ةي منداَل. هةروةها ثَيم باش��ة طؤظاري 

حاجيلة مانطانة نةبَيت هةر هيض نةبَي با ثانزة ِرؤذ جارَيك بَيت، ضونكة زؤر ناخؤشة 
ك��ة ضاوةِرَي دةكةين هةتا مانط دةِروات، كة خوَيندنمان تةواو دةبَي نازانين خؤمان بة 

ضييةوة خةريك بكةين. 

من )ئارام(م ثؤلي س��َييةمي سةرةتاييم و تةمةنم )8( ساَلة، حاجيلة طؤظارَيكي جوان 
و خؤش��ة وَينةكان��ي زؤر جوانن، هةم��وو جارَيك كة دةردةضَي ب��ة باوكم دةَلَيم 
بؤمان دةكِرَي، ضونكة هاوِرَيكانيش��م لة قوتابخانة ثَييانة و بابةتةكاني ثَيكةوة حةل 
دةكةين، بةس حةزم دةكرد ضيرؤكي زؤري تَيدا بَيت، ضونكة مامؤستاكةمان ئةطةر 

وانةكةمان تةواو كرد، ثَيي دةَلَيين هةر جارةو ضيرؤكَيكيمان بؤ دةخوَينَيتةوة.

منداآلن بؤ حاجيلة ضي دةخوازن ؟
ِريثؤرتاذ: شةثؤل  اج

ؤرت
ريث
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ئةي ضؤلةكةي ثاساري
باَلدارَيكي نازداري

بة دةنووكة جوانةكةت
دان دَيني بؤ النةكةت

باَلندةيةكي جواني
خؤشةويستي هةموواني

هيواي ِرؤذي )هةيني(مان
كة ثشووة بؤ هةمووان

يارمةتي و خؤشةويستي و ذين
بة دايكمان دةبةخشين
دواي ئيش و فةرمانمان
لةبةر ئةكةين جلي جوان
ثَيكِرا ئةكةوينة خؤمان
لةطةَل دايك و بابة طيان
ئةبينة ميوان الي خؤمان

لةسةر سفرة و لةسةر خوان
ياخوا هةروا بةشادي

طشت كةس بطات بة ئازادي
داية و بابةي كةس نةمرَيت
دواِرؤذيشمان طةشتر بَيت

ضوار  هاوِرَي

ضؤلةكة

مريةم تؤفيق – خورماتوو

هيوا و دارا-كةركووك

وةرطَيِراني: بةهار محةمةد - هةولَير

بابؤ شؤِرش

ن 
ةكا

سك
ة نا

َةم
قةل

نةوزاد و ئازاد و دارا و دانا ضوار هاوِرَيي خؤشةويس��ت بوون بةيةكةوة دةِرؤيش��تن بؤ قوتابخانة و يارييان لةطةَل 
يةك دةكرد، ِرؤذَي لة ِرؤذان نةوزاد ِرؤيشت بؤ دوكانَيك و بة دوكاندارةكةي طوت: سآلو مامة، دةمةوَي هةندَي شت 

ببةم و سبةينَي ثارةكةي بَينم؟ ئايا تؤ ِرازيت؟ دوكانداراكة طوتي: بةَلَي ِرازيم.
نةوزاد ِرؤيشتة الي هاوِرَيكاني و طوتي: سآلو هاوِرَييان دةزانن ئةمِرؤ ضيم كرد؟ ئةوانيش وتيان ضيت كرد ؟ نةوزاد 
طوتي: هةندَي ش��تم ك��ِري الي دوكاندارَيك و ثَيم طوت بةيان��ي ثارةكةت بؤ دَينم، ب��ةآلم درؤم لةطةَلي كرد بةياني 
ثارةكةي بؤ نابةم ! ئازاد طوتي: ئاي ضةند بيرؤكةيةكي باشة ئَيمةش وةكو تؤ دةكةين. دارا طوتي: من ناتوانم ئةو كارة 
بك��ةم، دانا لةدَلي خؤيدا طوتي: دانا وةآلم بدةرةوة الي نةوزاد و ئازاد بةتوِرةيي. دانا طوتي: درؤ لةطةَل دوكاندارةكة 
بك��ةن كاري خراث ئةنجام دةدةن. نةوزاد طوتي: نةخَير بةآلم هةندَي ش��تي ه��ةرزان بةهام كِري دانا طوتي: تؤ ضي 

دةكةيت نةوزاد ئةطةر باوكت طوَيي لَي بوو باوكت لةم طةِرةكة طوَيي لة هةموو شتَيك دةبَيت.
ئةط��ةر باوك��ت ئةو هةواَلةي زاني ضي دةكات؟ ئايا ئ��ةو كات تؤ ِرازي دةبيت ئةطةر ئةو ش��تانة هةرزان بةها بن و 
طرانبةها بن ئةو كارة هةر طوناهة بيطةِرَينةوة بؤ خاوةن دوكانةكة و تؤ دارا لةسةرتة ئامؤذطاريي هاوِرَيكانت بكةيت 
هةتا كاري خراث ئةنجام نةدةن. نةوزاد طوتي: س��وثاس دانا بؤ ئةم ئامؤذطاريية بةياني ثارةي ئةو ش��تانة لة باوكم 

وةردةطرم و دةيدةمة دةست دوكاندارةكة.

هةر تؤ نيشتماني كوردستان
هةر تؤ دَل و طيانمي كوردستان

هةر تؤ شوَيني جوانمي كوردستان
هةر تؤ ذين و ذيانمي كوردستان

داواي لَيب��وردن لة منداالن��ي ئازيز دةكةين ، كة لة 
ذمارةي ِراب��ردووي كؤوارةكةمان و ، لة الثةِرةي 
) 28 - 29 (دا ، دوو ضي��رؤك بة هةمان ناوةِرؤك ، 

هاتوونةتة باَلوكردنةوة ، بمانبةخشن

كوردستان
عةبدولِرةحمان عةبدولوةهاب 

ثؤلي ضوارةم   - تةمةن: 10 ساَل

بارطواستنةوةدا  لة  جووتيارَيك طوَيدرَيذَيكي هةبوو 
يارمةتيي دةدا. هةميش��ة بةزةيي ثَي��دا دةهاتةوة و 
فةرامؤش��ي نةدةكرد. جارَيكي��ان فةردةيةك خوَيي 
ل��َي باركرد تا بؤ طوندةك��ةي نزيكياني ببات. لةكاتي 
ثةِرينةوة لة ثردةكة بارةكة لةس��ةر ثش��تي جووآل 
و كةوت��ة ئاوةك��ةوة. كابرا زوو ف��ةردة خوَييةكةي 

هةَلطرتةوة و خستيةوة سةر ثشتي طوَيدرَيذةكة.
كةرةكة هةستي كرد بارةكةي سووك بووة، ضونكة 
بةش��ي زؤري خوَييةكة ل��ة ئاوةك��ةدا توابووةوة. 
ل��ة ِرؤذي دووةم��دا بةهةمان ش��َيوة كة طةيش��تنة 
س��ةر ثردةكة ديس��انةوة خؤي ِراتةكاند و خوَييةكة 
كةوتة ئاوةكةوة و بارةكةي س��ووك بوو. بؤ ِرؤذي 

سَييةميش هةمان كاري دووبارة كردةوة.
 كاب��راي جووتيار لة فَيَلةكةي طةيش��ت و ويس��تي 
تةمَيي بكات. بؤية ئةمج��ار فةردةيةكي ثِر لة لؤكةي 
لةسةر ثش��تي باركرد. كةرةكة ديس��انةوة هةر كة 
طةيشتة س��ةر ثردةكة بةئةنقةست بارةكةي لةسةر 
ثشتي خست و كةوتة ئاوةكةوة. بةآلم ئةوةي مايةي 
سةرس��ِرمان بوو بةاليةوة ئةمجا بارةكةي ضةندين 
قات قورس��تر بوو ب��وو، ضونك��ة ثةمووةكة ئاوي 
زؤري مذيبوو. ئيتر لةو ِرؤذةوة تةمَي خواردوو بوو 

و دووبارةي نةكردةوة.

كةري نةفام 

هاوِرَيكةم بةجَيي هَيشتم
بة تةنيايي دانيشتم

كةسَي نةما بمدوَينَي
خةم لة دَلم دةربَينَي
لة ماَل و قوتابخانة

وةك مؤمَيك لةطةَلمانة
هاوِرَي بؤ بةجَيت هَيشتم
ئازاري زؤر ثَي ضةشتم

ثؤزش
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رؤذي هةيني

هاوِرَي

ضوارةم   ثؤلي   – محةمةد  هَيمن 
قوتابخانةي ئةزمةِر

بؤ هاوِرَيي خؤشةويستم »ئيمان«



-ئةو شتة ضيية بة كوآلندن دةيبةستَي؟    

- ئةوة ضيية سةري دةبِري بؤي دةطريي؟    

- ئةو شتة ضيية داني هةية و كةس ناطازَيت؟   

- ئةوة ضيية دةنطي هةية و ِرةنطي نيية؟       

- ئةوة ضيية سةري مةبِرة و بيخؤ؟           

هَيلكة

 ثياز

شانة

هةوا

لةماسي
جي

حا
ي 

وو
ثش هة لَيبيَنة

- فيل رؤذانة 200 ليتر ئاو دةخواتةوة

- مار بةهؤي زمانييةوة نَيضيرةكةي ِراو دةكات

- شوورةي ضين درَيذييةكةي 2400 كيلؤمةترة

- سةآلحةديني ئةيوبي لة تكريت لةدايك بووة

- يةكةمين كةس كة ثيلي دروست كرد ظؤَلتاي ئيتاَلي بوو

ئايا دةزاني

كةر، دؤست، مار، ماَل، كالَةك

- دةستَيك دوو.......هةَلناطيرَي.

- دوذمن قةت نابَيت بة.........

- طا كردي و......خواردي.

- ..........بةقسةي خؤش لةكون دَيتة دةر.

- ......... بة خاوةن ماَل حةرامة.

ئ�ةم  وش�ةطةلة  ب�ةم 

خ�وارةوة  ثةندان�ةي 
تةواو بكة

29
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ذمارةيةك ثزيشكي خةَلكي وآلتي ئؤكرانيا دةَلَين مرؤظ بؤ ئةوةي لة طةستني مَيشوولة ِرزطار بَي وا 
باشة سير و ثياز و سركةي سَيو و مزرةمةني و ظانَيال زؤر بةكار بَينَي لة خواردندا.

هةروةها ئةو ثزيشكانة دةَلَين ئةطةر هات و مَيشوولة ثَيوةتي دا شوَيني ثَيوةدانةكة بةشير و ئاو يان 
بةخوَي و زةيت ضةور بكة بؤ ئةوةي زوو ضاك ببَيتةوة.

ئةو ثزيش��كانة دةَلَين ئةطةر ِرؤذانة، لة وةرزي زؤربووني مَيش��وولةدا، دوو دةنك س��ير يان س��َي 
كةوضك سركةي سَيو بخؤيتةوة، ئةوا مَيرووة ثَيوةدةرةكانت لَي دوور دةكةون، ضونكة لةشي مرؤظ 

دواي خواردني ئةم شتانة هةندَي ماددة دةردةدات كة مَيشوولة و هاوشَيوةكاني دوور دةخةنةوة.

سير و ثياز لة طةستني مَيشوولة دةتثارَيزن
ئاشتي عةبدوَلآل - هةولَير

بةو ئةندامي ضةذتنانةي كة لةسةر ِرووي زمان بآلوبوونةتةوة، 
دةَلَي��ن ضةذة طؤثكة. ئةو ئةندامانة ل��ة خانةي درَيذي كؤَلكن 
ثَيكهاتوون، كة هةس��تة ِريش��اَليان لَيوة درَي��ذ بووةتةوة بؤ 

دةم��اخ. دةتوانرَيت ضةذة طؤثكةكان بة ثَيي ئةو هةس��تة 
س��ةرةكييانةي ك��ة كاريان تَي دةك��ةن بكرَين بة ضوار 
بةشةوة، طؤثكةكاني شيريني و ترشي و سوَيري و تاَلي، 

هةر جؤرَيك لةو طؤثكانة دةكةوَيت��ة اليةكي دياريكراوي 
رووي س��ةرووي زمانةوة، طؤثكةكاني شيريني دةكةوَيتة 

ثَيشةوةي زمان و هي تاَلي دةكةونة ثشتييةوة و هي سوَيري 
دةكةونة هةردوو الي س��ةري زمان و هي ترش��ي دةكةونة 

ثش��ت ئةوانةوة. ئةم طؤثكانة كاريان تَي ناكرَيت تاكو ماددةكان تواوة 
يا شل نةبن.

هةس��تي ضةذتن زؤر طرينطة لة ذياني مرؤظدا، ضونك��ة ورياي دةكاتةوة لة خواردن و خواردنةوةي 
نةطونجاو كة دةش��َيت زياني ثَي بطةيةنَيت ئةطةر بيانخوات، زوو يا درةنط ثَيوةندييةكي زؤر بةهَيز 

هةية لة نَيوان بؤن كردن و ضةذتن تا ئةو كاتةي زؤر بةطران لَيك جيا دةكرَينةوة.

هةستي ضةذتن
ئاشتي عةلي-ثردَي

ي
ست
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تة



ضاوتيذي

نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك

لةرين - سلَيماني

ِرامان

حةوت جاران ئةم ِرستةية بلََيرةوة 

بيركردنةوة

زانا سةباح - كةركووك

ئاآل شَيرزاد-سلَيماني

ئةستَيرة عةلي-سلَيماني

شيالن بةكر - كةركووك
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ل�ةم وَينةي�ة وردب�ةرةوةو بزان�ة ئ�ةو 
ضوار الي�ةي بةِرةنطي س�وور لةنَيو بازنة 
هاوضةقةكةدا كَيش�راوة، ضوارطؤش�ةية 

يان نا؟
بةِراستةيةك خؤت دَلنيا بكةرةوة.

ئةو ذمارةية ضةندة كة ِراستي بةم خشتانة دةبةخشَي؟

ئاي�ا ذم�ارةي نادي�اري ئ�ةم دوو ش�َيوة ض�وارال 
لةسةريةكة ضةندة؟

قؤن�اخ ب�ة قؤناخ 
وَينة بكَيشة

وةآلمي ِراست هةلَبذَيرة

بورجي ئيظَل لة ض ساَلَيكدا دروست كرا؟
1887 -
1877 -
1867 -

مؤسؤليني لة ض ساَلَيكدا لةدار درا؟
1943 -
1933 -
1923 -

ِرَيذةي ئاو لة لةشي مرؤظدا ضةندة؟
- لة %70
- لة %80
- لة %90

يارييةكاني ئؤلؤمثي ضةند س��اَل جارَي ئةنجام 
دةدرَين؟
- 4 ساَل
- 5 ساَل
- 6 ساَل

ثالزما لة سةدا ضةندي خوَين ثَيكدةهَينَي؟
%60 -
%70 -
%80 -

هةوري هاوِرَي-سلَيماني

بمِرةنطيَنة

شير خواردم ، شيري شةكي سةر ِرةش خواردم .



ثايتةخت�ي هةندَي�ك لة وآلتان�ي هةردوو  
كيشوةري ئةمةريكا

ناوي شوَينَيكة لة كوردستان

كوردستاندا  لة  شوَينَيكة  ناوي 

لة  ثيت  يةك  ئةطةر  ثيتة  ثَينج  و، 

بة  مةرط  ئةوا  البةري  ناوةكةي 

ضاوي خؤت دةبيني.

خاوةني ئيمتياز 
بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرثةرشتيار
عؤف عبدالرحمن

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

ِرةوا عوسمان – كةركووك

طاليلؤ

مةتةَل :  شةو

خةآلت، دوان

هةَلة و راست، تةنيا دواثرسيار هةَلةية

شقارتة :تةَلَيك لة نيشانةي كؤيةكة هةَلدةطري و 
لة سةر ذمارةي 35 كة و دةيكةين بة 39 . 

وشةي بزر، بانة

شيكاري، هةنارة

ريَطةضارة، يةكةمجار بةرخةكة دةثةِرَينيتةوة، دواتر 
طورطةكة، ئينج�ا بةرخةكة دةطةِرَينيت�ةوة و طياكة 

دةبات و دةطةِرَيتةوة بؤ بةرخةكة.

ل34

ل11

ل36

ل26

ل35
كةنةدا – ئؤتاوا

وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا – واشنتؤن
ثيرؤ – ليما

بةرازيل – بةرازيليا
كووبا – هاظانا

ئةرجةنتين – بؤينس ئايرس
مةكسيك – مةكسيكؤ

ظةنزوَيلال – كاراكاس

نةرمين ساالر – كةالر

ثايتةخت هونةري دةست

ئةمانة شرؤظة بكة

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو

3233

شاآلو ئةمين – طوندي قؤجةلةر

- كاميان قورسترة، فةردةيةك لؤكة يان فةردةيةك خوَي؟

- ض وآلتَيك مردووي تيا نامرَيت و ئارديشي تيا ناهاِردرَيت؟

- جياوازي ضيية لةنَيوان ليرةيةكي نوَي و ضوار ليرةي كؤندا؟

- كام ذمارةية ئةطةر هةَليطَيِريتةوة كةم دةكات؟

- ثشيلةيةك كةوتة بيرَيكةوة بةساغي دةرهات، ضؤن دةرهات؟

نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك

شوَين ثَيي ئةم ثَلنطة بدؤزةوة
ك

وو
رك

كة
 -

ال 
دوَل

ةب
ت ع

جا
نة

ئةو شوَينة كوَيية؟

كؤدي ثةيوةندي كردن
ثةخشان حاجي - بازيان

ئوستراليا  0061
ئةَلمانيا      0049
ئةمةريكا    001

ئينطلستان   0044
بةرازيل     0055
فةرةنسا    0033
فليثين       0063

كوبا         0053  
ميسر      0020

نةرويج     0047



هاوبةشي
دلَير - ضةمضةماَل

جَيطؤِركَي
جَيطؤِرك�َي ب�ة دوو ذم�ارة بكة تا 
ب�ة ش�اقوولَي و ئاس�ؤيي ك�ؤي 

ِريزةكان بكةنة21

شادان شَيرزاد – قةرةهةنجير

جَيطؤِركَي بة يةك تةلَة شقارتة 
بك�ة ت�ا ئةنجام�ي هاوكَيش�ةكة 

بكاتة شةست و  ثَينج  .

ياريي شقارتة 

طةياندن

ِرؤذ دلَير - كةركووك

ثروشة جةبار - سلَيماني

شادان جةبار-ضوارقوِرنة

ئ�ةم هَيآلن�ة بطةيةنة دةزاني يةكةم س�ةرؤك كؤم�اري وآلت�ة يةكطرتووةكاني 

ئةمةريكا بوو؟

3435

تةنها 5  جياوازي لة نَيو ئةم دوو وَينةية هةية . . . . . دةتوانَيت دةستنيشانيان بكةيت ؟

لة نَيوان ئ�ةم دوو وَينةيةدا 

ثَينج شتي هاوبةش هةية .

- بةنَيوبانطترين تابلؤ لة جيهاندا تابلؤي مؤناليزاية
- ئةمةريكا لة 52 وياليةت ثَيكهاتووة

- شةمشةمة كوَيرة ساَلي يةك جار بةضكة دةكات
- ماسيي توونة 100 كيلؤمةتر لة يةك كاذَيردا دةبِرَيت

- سيؤل ثايتةختي كؤرياي باشوورة
- ضياي مؤر لة باكووري كوردستانة

- بةرزترين شار لة جيهاندا )الباز(ة لة بؤليظيا
- لة 21ي حوزةيراندا شةو و رؤذ يةكسان دةبن

محةمةد كةريم-كةسنةزانئةمانة بزانة

ضؤن دةطةيتة 
ئالَتونةكة ؟

نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك



وشةي بزر

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي راس�ت ناوي 

ئةم مَيوانةي الي خوارةوة دةسِريتةوة 

ن�اوي مَيوةيةك�ت ب�ؤ دةمَينَيتةوة لة 

ضوار ثيت�ان ثَيكهاتووة و رةقة و بؤنَيكي 

خؤشي هةية زؤر دةمَينَيتةوة:

مس�كي، ثرتةق�اَل، هةرمَي، هةنار، س�َيو، 

نارن�ج، تو، ج�واال، قةيس�ي، اللةنطي، مؤز، 

ت�رَي، ش�اتو، ليم�ؤ، هةَل�وذة، ق�ؤخ، توي 

فةِرةنسي، يةنطي دنيا، آلَلوك.

داستان محةمةد -كةركووك
ية
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ه�ةوارة  هاوين�ة  ل�ة  يةكَي�ك  ن�اوي 

و  ذي�ر  ت�ؤش  كوردس�تانة  خؤش�ةكاني 

وريابة بزانة كامةية لة ثاش شيكاركردني 

ئةم ثرسيارة

دواي ئةوةي ثيتةكاني نَيوي ئةم بالَندانة لة خوارةوة كوَيردةكةيتةوة ، ناوي بالَندةيةكت بؤ دةمَينَيتةوة 

هاوشَيوةي كةمؤترة .

كاِلوكوِرة ، سوَيسكة ، كؤتر ، شةهَين

شيكاري

كويَركردنةوة

تانيا وةلي -ضةمضةماَل

محةمةد زرار - ثردَي

3637

ئاظان جةمال-بازيان

كؤ نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك
دؤ

سؤ

طوتةي نَيوداران

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

الكَيشةكاندا دووبارة نةبَيتةوة.

ض بالَندةيةك ل�ة كاتي فِريندا خةالَت

بةردةوام دةخوَينَي    ؟ 

دوا دةليظة 3/25

بمطةيةنة

- ضاوةكان هةرضةند طةورة بن ناتوانن خؤيان ببينن                    شكسثير
- دايك بةدةستَيكي كؤرثةكةي دةهةذَينَي و بةويتريان جيهان        ناثليؤن 

- ئةطةر هونةر نةبواية ئةوا حةقيقةت ورد و خاشي دةكردين        نيضة
- بةختةوةر كةسَيكة شاديي خةَلكي بة هي خؤي بزانَيت               طؤتة

- كةمَيك كاري باش باشترة لة قسةي زؤرباش                          طوين هيمؤر



3839

فيردةوس جومعة الرا  شوانئيالف شاهؤئيمان

ميديا شيروان

دَيرين كاملئةحمةد سةلمانبروسك شوانثةرَيز  فةتاح

ضؤثي ئيسماعيلمحةمةددابانهَيشو

هاوِريَياني حاجيلة
سيَبةري ئةمة بدؤزةرةوة

شةماَل شواني - كةركووك

بةم كةسانة ضي دةلََين  ؟
لؤكة و خوري شيدةكاتةوة...........

منداَلي بضكؤلةي بَي داك و باب بةخَيو دةكا........
نامةيةكي زؤر لة جانتايداية و دةيطةيةنَيت بة خاوةنةكةي .........
زين و كيفي دةمانضة و قايش لة ضةرم دروست دةكات ...........

كاري كشتوكاَلي بؤ خاوةن زةوي دةكا، وةكو دروَينة و شةن و طَيرة
ثَيآل و و ثاثوضي دِراو و هةَلوةشاو ضا دةكاتةوة ............

جاجم و بةرماَل لةخوري و موو دةضنَيت بةئامَيرَيكي تايبةتي ............
ثَيستةي مةِر و طاو طؤتاَل خؤشة دةكات و ضاكي دةكات........

كار و ثيشة

بيركاري

سةوسةن حةمةبؤر – سةرضنار

كاروان سابير - ثردَي
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شةمةندةفةرَيك 8 فالطؤني هةية، لةهةر فالطؤنَيكدا 2 ِريز كورسيي هةية، 
هةر ِريزَيكي 20 كورسيي تَيداية، لة دووا وَيستطةدا 300 كةسي لَي دابةزين، 

ئايا شةمةندةفةرةكة ضةند كةسي تري دةويست تا بةتةواوي ثِر بَيت؟


