
2011 ئادار
بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

م�ن ئاذةَلَيكي لَيهاتووم لة بازدان و هةَلطذان 
بة دار و ديواردا. بة ضةند ضركةيةك س�ةر 
دار دةكةوم و بةسةر ثةرذيندا باز دةدةم.

دةزانن من كَيم؟
دايكي من ثش�يلةية و خؤم بةضكة ثش�يلةم. 
ش�َيوةم زؤر ب�ة ش�َيوةي باوك�م دةض�َي و 

تووكَيكي جوان و نةرم و ِرةنطينم هةية.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

حاجي قادري كؤيي

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك
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طولَزاري 
حاجيلة 

ناس��راوترين جؤري طولَة كة بؤ 

بةرهةمهَيناني طوَل دةِروَينرَي.

ئةو جؤرانةي ئَيستا هةن بةرهةمي 

ئاوَيتةكردن��ي دوو ج��ؤرن ل��ةم 

طولَة، يةكةمي��ان ثَيي دةطوترَي 

ك��ة  س��واظيؤلينس(  )تولي��ث 

نيش��تمانةكةي ل��ة ِرووس��ياوة تا 

جؤري  ميزؤثؤتامياية،  ناوض��ةي 

دووةمي��ش بريتيي��ة ل��ة )توليث 

نيش��تمانةكةي  كة  طَيس��نَيريانا( 

ئاسياي بضووك و ئَيرانة.

دةكرَي لة تاريكيشدا دابنرَي. بة هاوينان ئاو دةدرَي 

و ب��ة زس��تان تةني��ا ئاوثرذَين دةكرَي. ل��ة وةرزي 

طةشةكردندا جاروبار ثةيني دةدرَيتَي.

ئ��ةم ِرووةكة بؤ جوان��كاري بةكاردَي��ت نةك بؤ 
خواردن.

ِرووةك��ة  ئ��ةم  نيش��تماني 
باشووري ئةفريقياية. بةسةلك 
زياد دةكرَي و بؤ بةرهةمهَيناني 

طوَل دةِروَينرَي.

هؤنراوة

زاميؤ كولكاس

توليث

ظاللؤتا

وةرن وةرن بزانن ضيية
ئةوة مةلي ثؤستةضيية
هةطبةي طوَلي لَيوانلَيوة

سادة و ساكار جوان لة شَيوة
ئارةقةي لةشي خوناوة

طلَينةي ضاوي تيشكي هةتاوة
ثةِر و باَلي بةفري سثيية
كةواتة موذدةي خؤشيية
لة ثةيامةكة نووسراوة

ئاهةنط بطَيِرن لة طشت الوة
نَيرطز سةري هةَلدايةوة
زةوي لةنوَي بووذايةوة
ئاطري نةورؤز كرايةوة
شاديمان بؤ طةِرايةوة

ثةيماني نةورؤز
ذاكاو ئةنوةر – كةركووك

نةورؤز بانطةشةي      نةوبةهاريية
ئازادي و طةشةي       كوردةواريية
نةورؤز ثَيناسةي       سةوداسةرانة
تين و هةناسةي       هةموو دةورانة

نةورؤز بوركان   ستةملةرزَينة
خةندةي ئاسماني    طوآلو ثِرذَينة
نةورؤزمان شاييي      خةباتكارانة
هةردةم كوَيراييي     طشت نةيارانة
نةورؤزمان كَلثةي   باوةطوِرطوِرة

خواستي ثِر هةَلثةي   عةشقي ثِرطِرة
زةبري نةورؤزمان      زؤرداري تةزان

ثرشنطي ِرؤذمان      طةردووني نةخشان
نةورؤز ضراوطي       طشت سةربةستانة

هَيما و ثَيشةنطي    كورد، كوردستانة

سروودي بانطةشةي نةورؤز
عوسمان محةمةد هةورامي-سلَيماني

تةنيا سَي ثيتة مةتةَل
بَيزراوة لةناو كؤمةَل
دةبَيتة هؤي تةفرةدان
زؤر بةِرقة لَيي يةزدان

وشةيةكة قَيزةون
تكاية دواي مةكةون
خاوةني ئةو ِرةفتارة
هةميشة شةرمةزارة
ناِراستيي وتةكاني
ئازار دةداتة طياني

ضيية ئةو وشةية وا..
خاوةني دةكا ِريسوا

مةتةَل
عوسمان دةروَيش – كةركووك

لة ئينطليزييةوة: كرستينا - كةركووك

لة ئينطليزييةوة: بابي هيوا كةركووك

باران عومةر - سلَيماني

23



مؤزارت
شؤخان ئةنوةر -سةرضنار

ميَل و طةِران بةدواي ئازاديدا
حةمةالو ضاوجوان – ئاغجةلةر
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زمانة فةرمييةكاني وآلتان

دراوي وآلتان

نةجيبة قادر – سؤران

ري
نبي

ؤش
ِر

    فةرهةنطي  حاجيلة
ئةرجةنتين – ئيسثاني

ئَيران – فارسي

ثاكستان – ئؤردؤ

زيمبابؤي – ئينطليزي

طينيا – فةرةنسي

مؤريتانيا – عةرةبي

نةمسا – ئةَلماني

الوس – الدي

ئازةربايجان – ئازةري

نيكاراطوا – كوردوبا
نَيجيريا – نيزا

كينيا – شيلينطي كيني
الوس – كيب
كرواتيا – كؤنا
ظَيتنام – دونج
ئةتيوثيا – بر
ئةلبانيا – ليك

ئةنطؤال – كونترا
ئيكوادؤر – سوكةر
ئيسثانيا – بيزيتا
زامبيا – كواشا

بَيالن - كةركووك

ئةستَيرة عةلي – سلَيماني

ئؤكوؤرد awkward سةخت
شتي سةخت ئةو شتةية كة بةكارهَيناني طرانة.

بيَبي baby مندالَي كؤرثة
ئةو منداَلةية كة تةمةني زؤر بضووكة.

باك back دوا، ثشت
دواي هةر شتَيك بة ثَيضةوانةي ثَيشيةتي.

ثش��تي مرؤظ يان ئاذةَل ئةو بةش��ةي لةشيةتي كة 
دةكةوَيتة نَيوان مل و خوارةوة يان كلكي.

باد bad خراث، بؤطةن
شتي خراث ئةو شتانةن كة باش نين.

خواردني بؤطةن ئةو خواردنةية كة بةكةَلكي خواردن 
نةماوة.

باط bag جانتا
جانت��ا توورةكةيةكة بؤ هةَلطرتني ش��تومةك بةكار 

دَي.
بةيك bake نان دةكا

نان كردن بريتيية لة برذاندني نان يان س��ةموون لة 
ناو تةنووردا.

فةيلةس��ووفي ئينطليز )جؤن ستيوةرت ميَل( س��اَلي 1806 لةدايك بووة. ئةم فةيلةسووفة 
زانستي دةروونناسيي كردبووة بناغةي زانس��تي فةلسةفة و هةَلوَيستي ئازاديخوازانةي 

هةبوو لة هةردوو بواري سياسةت و كؤمةآليةتيدا.
ميَل لة تةمةني 16 ساَليدا دةستي بة نووسين كرد و، ئةو كاتةي قوتابي بوو لة 
زانكؤي كامبريدج خؤي بة ضاالكيي بيرمةندي و سياسييةوة سةرقاَل كردبوو.
ميَل بؤ ئةندامَيتيي ئةنجوومةني طش��تيي بريتاني��ا )ثةرلةمان( هةَلبذَيردرا و لة 
ماوةي سَي ساَل ئةندامَيتي لةو ئةنجوومةنةدا بواري بؤ ِرةخسا بؤضوونةكاني 
خؤي دةربِرَي لةبارةي ضاكس��ازيي كؤمةآليةتي و سياسييةوة و لَيكؤَلينةكاني 
لةسةر ئازادي ئاش��كرا بكا بةتايبةتي ئازاديي ذنان و يةكسانيي نَيوان ئافرةت 

و ثياو.
بةناوبانطترين كتَيبي ميَل لةم بوارةدا ئةو كتَيبةيةتي كة بة ناونيشاني »لةبارةي 

ئازادييةوة« بآلوي كردةوة.
ميَل جةختي لةسةر ئةوة دةكردةوة كة حكوومةتي سةركةوتوو ئةو حكوومةتةية 
كة ئةندامةكاني مرؤظي ِرةوشت بةرز و هةَلسوكةوت جوان و مَيشك كراوةن.

ميَل لة ساَلي 1873دا كؤضي دواييي كرد.

مؤزارتي موزيكذةني مةزن لة س��اَلي 1765دا لة وآلتي نةمس��ا لةدايك 
بووة، لة تةمةني ثَينج س��اَليدا وةكو مناَلَيكي موعجيزة ناوي دةركردووة 
و ل��ة ذةنيني ثيانؤدا بةه��رةدار بووة. ئةم ناوبانطةي دةطاتة كؤش��كي 
ثاش��ايةتي و ش��ةرةفي ئةو ثلة مةزنة بةدةس��ت دةهَينَيت. لة تةمةني 8 
ساَليدا س��يمفؤنيايةك دادةنَيت. بةرهةمةكاني لةس��ةر ئاستي مؤزيكي 
كالسيك ذمارةيان دةطاتة 639 كاري داهَينةرانة. مؤزارت الوَيكي تا بَلَيي 
ك��راوة و زمانَيكي زؤر دةوَلةمةند و ث��اراوي هةبوو. بةآلم بةطةنجي لة 

تةمةني 35 ساَليدا لة ساَلي 1791دا سةردةنَيتةوة.
لة تةمةني17 ساَليدا ذني هَينا 6 مناَلي بوو 4 مناَلي مردن، ناوي تةواوي 
ظولفطانك ئةماديس��ؤن مؤزارت 1756/1/27-1791/12/5 سالزبؤرط – 
نةمس��ا، 626 كاري ميوزيكي ئةنجامداوة ناوي باوك��ي ليؤ ثؤَلر، ناوي 

دايكي ئانا ماريا.



ئَيكسكالبةر
دلَوار – هةولَير

)ئؤتةر(ي ش��اي ئينطلي��ز، بِري��اري دا )مَيرلين(ي جادووطةر ِراس��ثَيرَي 
ب��ؤ ئ��ةوةي )ئارت��ؤ(ي ك��وِري ث��ةروةردة ب��كا. مَيرلي��ن كوِرةك��ةي 
شاس��وارَيكي  و  ب��وو  )كاي��ؤ(  ن��اوي  ك��ة  بةطزادةي��ةك  الي  ب��ردة 
ه��اوِرَي. بوون��ة  الوةك��ة  ك��وِرة  دوو  نةب��رد  زؤري  ب��وو.  ئ��ازا 

مَيرلين ئةوةي لة كايؤ و هةموو شاسواراني وآلت شاردبووةوة 
كة ئارتؤ كَيية. ئيتر مير وردةوردة طةورة دةبوو و بةهَيزتر و 

ذيرتر و داناتر دةبوو.

ئةوةبوو كَيبةركَييةك ِراطةيةنرا بؤ ئةوةي طش��ت شاس��واراني وآلت بةش��داريي تَيدا بكةن. بؤية 
كايؤ، ئارتؤي لةطةَل خؤيدا برد، بةآلم ئارتؤ ش��يرةكةي خؤي لةبير كردبوو بؤية طةِرايةوة ماَلةوة 

بؤ ئةوةي بيهَينَي.

ش��ا ئؤتةر مرد و، بةط��زادة و طةورةثياواني وآلت 
بِرياري��ان دا ئ��ةو كةس��ةي تواني��ي شمش��َيري 
بكَيشَيتةوة  ئاس��نطةرةكة  لة سنداني  )ئَيكسكالبةر( 

بكرَي بة شاي وآلت، بةآلم كةس ثَيي نةكرا.

مَيرلين زؤر ئارتؤي خؤش دةويست 
و، فَيري جادووطةريي كرد و وانةي 

زانست و زانياريي ثَي دةطوت.
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بةآلم كة ئارتؤ طةيش��تةوة، دةرطاكة داخرابوو، بؤية ضاوي 
ب��ة دةوري خؤي��دا طَيِرا و، ل��ة ناكاو ضاوي كةوتة س��ةر 

)ئَيكسكالبةر( كة لة سندانةكة ضةقيبوو و دةدرةوشايةوة.

باوكي كايؤ، بة سةرس��امييةوة، كِرنؤش��ي بؤ 
ئارتؤ برد و ثَيي طوت »س��آلو قوربان، دان بة 

ئَيوةدا دةنَيين وةك شاي ئينطلتةرا«.

ب��ةآلم هةندَي لة بةطزادةكان لةطةَل بِريارةكةدا ناكؤك بوون 
و ويستيان هةَلطةِرَينةوة لةبةر ئةوةي باوةِريان نةدةكرد كة 

ئارتؤ كوِري شا ئؤتةرة.

لة كؤتادا ئارتؤ توانيي بةس��ةر هةَلطةِراوةكاندا س��ةركةوَي و مَيزي بازنةييي 
داهَين��ا بؤ ئةوةي هةموو بةطزادةكان بةيةكةوة ل��ة دةوري كؤ ببنةوة و وةك 

يةك مافيان هةبَي بؤ ئةوةي بِرياري دةستةجةمعي دةربكةن.

ئارت��ؤ لة دَل��ي خؤيدا طوتي »با بةو ش��يرة 
قاثييةك��ة بكةم��ةوة«، ك��ة دةس��تي برد بؤ 
دةسكةكةي ش��يرةكة لةطةَل دةستي هات و 
كة دةري هَينا ئةوةندةي تر درةوش��ايةوة. 
بؤية شيرةكةي برد و ِرووداوةكةي بؤ كايؤ 

طَيِرايةوة.

بةطزادةكان كة ئةمةيان بيس��ت بِروايان نةكرد، بؤية 
داوايان لَيي كرد ش��يرةكة لة س��ندانةكة بضةقَينَي و 
دةري بهَينَيتةوة، ئارتؤش زؤر بة ئاساني شيرةكةي 
لة س��ندانةكة ضةقاند و كَيش��ايةوة. بؤي��ة بِريار درا 

بكرَي بة شا.

»مير« لةطةَل ميوانةكاني طةيش��تنة ذووري نانخواردن كة مَيزَيكي تَيدا هةبوو 
خؤشترين خواردنةكاني لةسةر ِريز كرابوون.
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؟هيََلي طرينيتض ضيية
هَيَلي طرينيتض prime meridian ئةو هَيَلةي درَيذييةية كة زةوي 

دةكاتة دوو بةش: بةشي ِرؤذهةآلت و بةشي ِرؤذئاوا.
بةطوَيرةي ِرَيككةوتننامةيةكي نَيودةوَلةتي لة ساَلي 1884، شوَيني ئةم هَيَلة 

دياري كرا كة بة ناو ِروانطةي فةلةكيي شاهانةدا تَي دةثةِرَي كة لة ناوضةي طرينيتضي سةر بة شاري 
لةندةني ثايةتةختي بريتانياية.

بةم هَيَلة س��ةعات و مَيذووي بنةِرةتيي دنيا دياري دةكرَين. بؤية لة هةر ش��وَينَيكي دنيادا دةطوتري 
كاتي فآلنة وآلت ئةوةندة سةعات لة ثَيش يان لة ثاش كاتي طرينيتضة.

هةموو ئَيوارانَيكيش تيشكَيكي لَيزةر لة ِروانطةي فةلةكيي طرينيتضةوة دةردةضَي كة ئاراستةي هَيَلي 
طرينيتض دةستنيشان دةكا.

ِروانطةي فةلةكيي شاهانةي طرينيتض:
س��اَلي 1675 بة فةرماني ش��ا )ضارلزي دووةم( بةردي بناغةي ئةم ِروانطة فةلةكيية دانرا و، زاناي 

فةلةكناس )جؤن فالمستيد( كراية بةِرَيوةبةري بنكةكة.
شوَيني ِروانطةكة لةسةر طردَيكة لة نَيو باخضةكاني طرينيتض كة دةِروانَيتة ِرووباري تايمز.

لة ساَلي 1990دا ئةو ِروانطةية طواسترايةوة ناوضةي كةمبردج لة لةندةن.
ئَيس��تا باَلةخانةي ِروانطةكة بريتيية لة مؤزةخانةيةك بؤ كةرةستةكاني فةلةكناسي و دةرياواني. لة 
نَيو ئةو ش��تانةي لة مؤزةخانةكةدا هةن، وردترين كاتذمَيرة كة لة س��ةدةي بيستدا دروست كراوة، 

هةروةها تيليسكؤثَيكي تَيداية كة ساَلي 1893 دروست كراوة و كؤنترين تيليسكؤثة لة بريتانيا.

دةرياي مردوو بؤية بةم ناوةوة ناودةبرَيت، ضونكة ذياني تَيدا نيية، 
واتا هيض ماس��ي و طيانةوةرَيكي دةرياييي تَي��دا ناذَيت. ئةم دةرياية 
كةوتووةتة نَيوان ئوردون و فةلةس��تينةوة. لةب��ةر ئةوة ذياني تَيدا 
نيي��ة، ضونكة ِرَيذةيةكي زؤري خوَيي تَيداية، لة كاتَيكدا ِرَيذةي خوَي 
ل��ة دةرياكاندا 3 – 4%ة، كةضي لة دةرياي مردوودا ِرَيذةكةي دةطاتة 
27%. واتا بةهؤي زؤريي خوَيوة ضِريي دةرياكة زؤر زؤرة، ئةمةش 
كارَيكي وا دةكات هةر كةس��َيك مةلةي تَيدا ب��كات نوقووم نابَيت و 

ئةطةر مةلةش نةزانَيت هةر لة سةر ئاوةكةدا دةمَينَيتةوة

بَي ذيان
كاني ِرةزاق - هةولَير

ئاشتي عةبدولآَل – ثردَي

نيشتماني ئةم ِرووةكة بة طشتي ناوضة طةرمةكاني ئةفريقيا 
و ئاس��ياية و لة س��اَلي 1216 لة ئةوروث��ا ضَينرا. مرؤظ لة 
سةردةمي طريك و ِرؤمانةكانةوة باميةي ناسيوة و بةكاري 

هَيناوة.
بةري بامية بة سةوزي دةخورَي و تةمةني ِرووةكةكة يةك 
يان دوو س��اَلة و بةرزيي دةطاتة 2 مةت��ر و طةآلكاني ثانن 
و بةرةك��ةي درَيذكؤَلةية و تؤوي زؤري تَيداية. بةري بامية 
بة ضةندين ش��َيوة ل��َي دةنرَي و لة قوتوو دةنرَي و وش��ك 
دةكرَيت��ةوة و لة قةد و بةرة ثَيطةييوةكةي جؤرَيك ِريش��اَل 
بةرهةم دةهَينرَي كة لة ثيشةسازيي كاغةز و ضنيندا سوودي 

هةية.
بامية بة خؤراكَيكي باش دةذمَيردرَي و دذي قةبزيية.

ئيسماعيل عةزيز – ِرَيداربامية

ِرووةكَيك��ي درةختيية و لة ِرووةك��ة ِرؤندارة 
هةميش��ة س��ةوزةكانة و تةمةن��ي درَي��ذة. لة 
بةرةك��ةي ِرؤن��ي زةيت��وون دةردةهَينرَيت و 
سوودي زؤرة. كؤليس��ترؤَلي تَيدا نيية تا زيان 
ب��ةدَل بطةيةنَيت. دواي 5 - 6 س��اَل لة ضاندني 
بةر دةطرَي��ت. بةرطةي طةرما و س��ةرما و بَي 
ئ��اوي دةطرَيت.  بةري زةيت��وون 67%ي ئاو و 
23%ي ِرؤن و 1% خوَيي كانزايي وةكو كالسيؤم 
و فسفؤر و ئاس��ني تَيداية، ِرؤنةكةي بؤ طةلَيك 
نةخؤش��ي بةكار دةهَينرَيت، وةكو: س��ينطةدِرة 
و نةخؤش��ييةكان جطةر و ِرَي لة قذ هةَلوةرين 
دةطرَي��ت و ثَيس��تيش بةنةرم��ي دةهَيَلَيتةوة و 

ضارةسةري ثووكي ددان دةكات.

- ضين يةكةمين وآلتي بةرهةمهَينةري برنجة؟
- وشتر بةبَي ئاو دةتوانَيت 60 كيلؤمةتر ببِرَيت.

- قةوزةكان ِرووةكي فرةخانةن.
- سنةوبةر بةتةمةنترين درةختة.

- كَيض سةد ئةوةندةي خؤي باز دةدات.
- بة نةخؤشيي سيل دةَلَين مةرطي ِرةش.

- ذمارةي زمانةكاني دَل ضوارن.
- تةمةني مَيش تةنيا دوو حةوتووة.

- دَلداري شاعير لة سلَيماني لةدايك بووة.

و زةيتوون هةلَ��ة  نيش��انةي 
ِراست لةم ِرستانةي 

خوارةوة بدة

و: هؤشيار عةبدوآل-بنةساَلوة

هةتاو هَيمن – بنةسآلوة

11
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دَيم��ة  هاوي��ن  و  بةه��ار 
كوردستان، ملَيكي درَيذي 
هةي��ة  110س��انتيمةترم 
كَيش��م لةنَي��وان 2.5 ب��ؤ 
و  ب��ؤق  كيلؤداي��ة،   4.5
طيانلةب��ةري ضكؤَلة و مار 
دةخؤم، دةنووكم س��وور 
و درَيذة و لةسةر دارتةل 
و ش��وَينة بَلندةكان هَيالنة 
دةكةم و هَيلك��ة دةكةم لة 
م��اوةي 32 ِرؤذ لة نيوةي 
هاوين  تا سةرةتاي  بةهار 

هةَليدَينم.
دةزاني من ضيم؟

كاتَيك هاوارَي��ك لة يةكَيك دةكةي��ن، لةرينةوةي 
ذَي دةنطيي��ةكان ل��ة طةرووماندا ش��ةثؤلي دةنط 
دةردةكةن و بةطش��ت اليةكدا ب��آلو دةبنةوة. بةر 
طوَيي هةر كةسَيك بكةوَيت دةيبيستَي. بةآلم كاتَيك 
دةستمان دةخةينة دةوري دةممان ئةوة وا دةكات 
ش��ةثؤلي دةنطةكة بةيةك ئاراستة بِروات و وةكو 
جاري يةكةم  وزةكةي دانةبةزَيت و دوورتر بِروا 
و ئةو كةس��ةي كة لَيمانةوة دووريش بَيت بتوانين 

دةنطةكة بذنةوَي.

باَلن��دة طوَيي هةي��ة و ل��ة زؤر ِرووةوة لة طوَيضكةي 
خش��ؤكةكان دةضَي��ت. طوَي��ي دةرةوةي ل��ة باريكة 
رَيطةيةك��ي ك��ورت ثَيك دَيت ي��ان كةناَلَي��ك لة ذَير 
ثةِرةك��ةي الجانطيداي��ة، لةذَي��ر ثَيس��تي زؤرب��ةي 
باَلندةكان��دا ماس��وولكةيةك ب��ةدةوري كةناَلةك��ةدا 
هةية، ئةو ماس��وولكةية نيوةي ي��ان تةواوي كونةكة 
دادةخ��ات. ثةردةي طوَي ل��ة دةرةوة ديارة. لة ديوي 
ناوةوةي تةثَلةي طوَيضكةش ِريزة ئَيس��قانَيك هةية كة 
لةرينةوةكان دةطوَيزنةوة، ئةو ِريزة ئَيسقاكةش كة لة 
س��توونَيكي كركراطةيي ثَيكدَي��ت و درَيذ دةبَيتةوة تا 

دةطاتةوة ثةردةي طوَيضكة.
تاقيكردنةوةكان دةريان خستووة بيستن لة باَلندةكان 

ضةند جارةي تواناي بيستني مرؤظة.

من ضيم

بؤضي دةستمان دةخةينة
الي دةممان ؟ ل سةر كيظة بنظَيسم؟

بالَندةكان ضؤن دةبيستن؟
بةرزي جةالل – ئاغجةلةر

نةريمان قادر-بازيان

جةودةت جاسم – داقووق

هَيذا وةيسى/دهؤك

وَينةية  ئةم  جوان سةرنجي 
لة  بابةتَيكي  ئازاب��ة  ب��دةو 

بارةوة بنووسة !
ئ��ةوة  نووس��يت  ئةط��ةر 
بؤماني بنَيرة ، تا طةر شييا ، 
ئةوا ئَيمةش لةطةَل وَينةكةي 
خؤتدا بؤتي باَلودةكةينةوة .

                        حاجيلة
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؟
الوةندى دةست دا ثارضة رةذيةكَى و ل سةر ديوارَى خواندنطةهَى ناظَين هةظاَلَين خؤ نظيسان، دوى دةمَى 

دا هةظالَى وى سيداد ذوَيظة دهات و ب طازندةظة طوتَى: تو بَوضى ل سةر ديوارى دنظيسى؟
الوةندى طوت: نَى ديوارَى قوتابخانَى ية، ظَيجا ماضية؟

سيدادى طوت: ثا تو بَوضى ب رةذيَى ل سةر دنظيسى و ثيس دكةى؟
الوةند بَى دةنط ما و ثاشى طوت: ما ديوارَى تةية؟

سيدادى طوت: ئةظ ديوارة يَى مة هةميانة دظَيت ئةم هةمى بثارَيزين و نةهَيلين ثيس بيت.
الوةندى طوت: ثا ئةز ل سةر كيظة بنظَيسم؟

سيدادى ب طِرنذين ظة طوت: ئةظا تو دنظيسى و تو حةز ذَى دكةى تو دشَيى ل سةر ثارضة كاغةزةكَى يان 
كارتَونةكا سادة بنظيسى يان ب ِرةنطا بنظيسى، و رةذى دَى دةست و جلكَين تة ذى ثيس كةت و تَوزا وَى 

ذى دَى ضيتة دناظ ضاظَين تةدا و دَى زيانَى طةهينيتة ساخلةميا تة..
الوةن��د ديس��ان بَى دةنط ب��وو و هزرَين خَو كرن و بِري��ار دا ض جارَين دى ب رةذيَى ل س��ةر ض ديوارا 

نةنظَيسيت و سَوزدا دةستا ذ ظى كارى بةردةت و ديوارَين قوتابخانَى بثارَيزيت.



كَيشي هةوا ضةندة؟

ثؤآل كةريم – دوكان

بةناز سةليم - كةركووك

سكانةر ثَيداويستييةكي ترة ، كة ثَيوةستة بة كؤمثيوتةر ، لة ِرَيطاي 

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

كاغةز بطوازينةوة بؤ ن��او كؤمثيوتةرةكانمان ، كةواتة ثَيضةوانةي 

كاري ضاثطةر ) ثرَينتةر ( دةكات .

سكانةر هةَلدةستَيت بة طؤِريني زانيارييةكاني سةر كاغةز 

بؤ داتاي ديجيتاَلي و بة ثاشطةري جؤراوجؤر لة كؤمثيوتةرةكةمان 

عةمباري ئةكات .

  Scanner    سكانةر

ماردين - سلَيماني

كؤمثيوتةر

وش��انة  ئ��ةم  ثَيضةوان��ةي 
بةهَيَلَيكي دروست دياري بكة:

1415

هةوا كة توخمَيكي ثَيويس��تة بؤ بةردةوامبووني 
ذياني مرؤظ و ِرووةك و ئاذةاَلن، لة تَيكةَلَيكي 
ئؤكس��جين و نايترؤجين و دووانة ئؤكس��يدي 
كاربؤن و هةَلمي ئ��او و ضةند طازَيكي دةطمةن 

ثَيكهاتووة.
كاتَيكيش هةست بة كَيشي هةوا دةكةين، ئةطةر 
دةبدةبةيةكي ) شيشَلدان ( بةتاَل بة تةرازوويةكي 
ي بكةين  هةس��تيار ثَيوانة بكةين و ثاش��ان ث��رِِ
لة ه��ةوا، دةبينين دةبدةبةكة ل��ة باري دووةمدا 

قورسترة. 
ئةطةريش بمانةوَي دةبدةبةيةك بةرةو سةرةوة 
هةَلبفِرَينين، دةبَي ثِر بكرَي لة طازَيكي س��ووكتر 
ل��ة هةوا، ك��ة زؤر ج��اران طازي هيلي��ؤم يان 
هايدرؤجي��ن بةكار دةهَينرَي��ن، ضونكة لة هةوا 

سووكترن.
زانايان توانيويانة كَيش��ي هةواي دةوري زةوي 

دياري بكةن، كة نَيزيكةي 5×10 توان 15 تؤنة.

ثَيضةوانة 

كل��دان ي��ان كلت��وو: ج��ؤرة توورةكةيةك��ي بضووكة ، 

كلي هاِراوي تَي دةكرَيت بؤ ضاوِرش��تن بةتايبةت مَييينة 
بةكاري دةهَينَي.

بةردةس��تَي: بةردَيك��ي س��افي بريق��ةدارة، ثَيش��ان بؤ 

ئاطركردنةوة بةكاريان دةهَينا . ئةويش بةتوند بةركةوتن 
لة ئاسن يا ثؤآل ، ثريشكي لَي دةبووةوة و لةطةَل ثووشوودا 
بةكار دةهات و ثووشووةكة دةسووتا و جطةرة و سبيل و 

قليانيان ثَي دادةطيرساند.
شةكرش��كَين: ئاسنَيكي دةم ثاني تيذة وةك تةشوَي لةنَيو 

دةفِرَيكي تايبةتيدا جاران شةكريان ثَي دةشكاند.

1- نةورؤز )خاكةلَيو-ئاخةلَيو(
2- طوآلن )بانةمةِر(

3- جؤزةردان
4- ثووشثةِر
5- خةرمانان
6- طةالوَيذ

7- ِرةزبةر )مشتاخان(
8- طةآلِرَيزان )خةزةلوةر(

9- سةرماوةز
10- بةفرانبار
11- ِرَيبةندان
12- ِرةشةمَي

ل��ة  ك��وردي  س��اَلي  يةك��ةم  تَيبين��ي: 
دامةزراندني دةوَلةتي )ماد(ةوة دةس��ت 
ثَي��دةكات كة ل��ة )700( س��اَل ث.ز ، 
سةري ساَلي كوردي 1ي مانطي نةورؤز 

بةرانبةر 21ي ئاداري ساَلي زاينيية.

بزان��ة تا ضةند ب��ةم خواردنانة ئاش��ناي ، ئةط��ةر نةتزاني 
ثرس��يار بكة لة دايكت ، ئةطةر ئةويش نةيزاني ثرس��يار 

بكة لة داثيرةت:

مؤزةخانةي كوردةواري
خواردني كوردةواري

مانطة كوردييةكان

شوان محةمةد - شوان

باوكي ظانيار – قؤجةلةر

هيوا حةمةئةمين – سةنطاو

- شلكَينة
2- كةالنة

3- جنطاَل بةِرؤن
4- دانوولة
5- برَيشكة

6- دؤينة
7- ترخَينة
8- طذنيذة

9- ثيرخةنيلة
10- كاروانئاشي

11- ترشاو
12- تليت

خاو               هةميشة
هيشك            كوَيستان

هةوراز            بان
هةرطيز           نشَيو
ِرةشبين          خَيرا

طةرميان          طةشبين
واآل                داخراو

بن                 تيذ
كول               تةِر



حةز دةكةم ببم بة دكتؤر

ثَيبكةنة تا جوانتر بيت

نة
ما

دي
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دوو نوكتة

يةكةم: بةطياني خؤم زؤرم كوَيرةوةري و 
ناخؤشي بينيوة دةتوانم بَلَيم تةواوي دنيا 

طةِراوم.
دووةم: ِرةنطة جوطرافياش باش بناسَيت.

يةك��ةم: ئةي ضؤن ش��ةوَيكيش لةوَيندةر 
نووستووم.

منداَلَيك بةدايكي دةَلَيت:
- دايك��ة250 دينارم بدةرَي، ئ��ةو ثياوة لةبةر 
دةرطة هةر هاوار دةكا. دايكةكة 250 دينارييةكي 
دةداتَي و دةَلَيت: هابطرة بةآلم بؤ هاوار دةكا؟

كوِرةكة ثارةكة لةدةستي دايكي وةردةطرَي و 
دةَلَيت: بؤ ئةوةي ضلوورةكةي بفرؤشَيت.

الظين قارةمان – كةركووك   تةمةن 11 ساَل

وة
نة

ةني
خ

وةستايةك شاطردةكةي 
ضاككردن��ةوةي  ب��ؤ  دةنَيرَي��ت 

ش��اطردةكة  مالََي��ك،  جةِرةس��ي 
دةطةِرَيتةوة بة وةس��تاكةي دةلََيت: وةستا 
دة جارم زياتر لة جةِرةسةكةيان دا كةس 

دةرطاي لَيم نةكردةوة.

جلةكان��ي  ِرةزيلَي��ك 
دةبات بؤ ئوتووكردن و بةكابراي 

ئوتووضي دةلََيت: توخوا هةر ثَيشةوةيم 
بؤ ئوتوو بكة.

كابراي ئوتووضي دةلََيت بؤ؟
ِرةزيلةكة دةلََيت: دةضم ِرةس��مي ثَيوة 

دةطرم.

كوِرَي��ك ل��ة هةندةران 
بةدايكي  ِرؤذَي��ك  دةطةِرَيتةوة، 

دةلََيت: دايكة ئةم��ِرؤ دوو ميواني بياني 
دَينة ماَلمان ك��ة بةخَيرهاتنت كردن ثَييان 
بَل��َي: وَيَلكةم، ثاش كةمَي��ك ميوانةكان 

دَين، دايك��ي لَييان نزي��ك دةبَيتةوةو 
دةلََيت: ياخوا وَيَلكةم بن.

شةن شةماَل – كفري

ن��اوت ضيية: هؤزان هَيمن بةرزنجي، بةآلم ل��ة ماَلةوة ثَيم دةَلَين: 
هؤزة يان هؤزي.

لة ض قوتابخانةيةكي: لة )باخضةي ساواياني ِرؤذ(م.
ضي فَير بوويتة: ذمارة دةزانم، هةروةها بيس��ت وش��ةي ئينطليزيم 

لةبةرة و ماناكانيان بةكوردي دةزانم.
ئارةزووت لة ضيية؟ حةزم لة س��ةيركردني فيلمي كارتؤنة و وَينةي 

جوانيش دةكَيشم.
حةز دةكةي ببي بةضي كة طةورة بووي: ثزيشك

حاجيلة دةبيني: بةَلَي.

ناوت ضيية: طوآلن موكةرةم عةلي 
ثؤل��ي ضةن��دي : قوتاب��ي ثؤل��ي ثَينجةمي 

سةرةتايي .
ئارةزووت: ئةوةية قوتابخانة تةواو بكةم و 

شةهادةم هةبَي
حةزت لة وةرزش هةي��ة؟ بةَلَي زؤر حةزم 
لةوةرزش��ة ضونكة ب��ؤ لةش بةس��وودة، 

بةتايبةتي ياري باسكة.
حةز بة هونةري وَينةش دةكةم.

ئاواتت ضيية؟ ئاواتم ئةوةية لة دواِرؤذدا ببم 
بة ئةندازيار

طؤظاري حاجيل��ة دةخوَينيتةوة؟ بةَلَي زؤر 
حةزم بة ضيرؤك و وَينةكانييةتي. 

ناوت ضيية؟ ئةظين ئاري قادر
ثؤلي ضةندي: دووةمي سةرةتايي

تةمةنت ضةندة: 8 ساآلنم
لة ض قوتابخانةيةكي: جابر ئةنس��اري لة 

شاري دووبز
ك��ؤواري حاجيلةت دي��وة: بةَلَي هةموو 
س��ةرةمانطَي باوكم ب��ؤم دَينَي و بؤمي 

دةخوَينَيتةوة.
ئارةزووت ضيية: وَينة كَيشان

حةز دةكةي ببي بةضي؟ ثَيمخؤش��ة ببم 
بة دكتؤر

دَيرين عةبدولجةبار – كةركووك

ديمانة : نسَي– كةركووك

ديمانة/ خةجَي - كةركووك

زؤر ح��ةزم لة وةرزش��ة ، بؤ 
لةش زؤر بةسوودة .

ثَيم خؤشة ببم بة دكتؤر



كؤمةلَةي خؤر لة ضي ثَيكدَيت

ثةثوولة تاراوةكةي ذمارة 7ي حاجيلة
 لة شارؤضكةي ثيَنجويَن دؤزرايةوة

؟
ئا : طزنط

ن
وو

رد
طة
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•  خؤر ضةقي كؤمةَلةي خؤرة و هةموو ثَيكهاتةكاني تر 
بة دةوريدا دةسووِرَينةوة.

•  9 هةس��ارةي لةخؤطرتووة، عوت��ارد، زوهرة، زةوي، 
مةريخ، موشتةري، زوحةل، ئؤرانؤس، نيبتؤن، ثلؤتؤ.

•  هةن��دَي ل��ة هةس��ارةكانيش ثاش��كؤيان هةية و بة 
دةورياندا دةسوِرَينةوة.

•  كلكدار و نةيزةكةكانيش تةني طةردوونين هةندَي جار 
لة ئاسماندا دةبينرَين.

•  هةموو ئةو ثَيكهاتانةي سةرةوة لة خولطةي دياريكراودا 
بة دةوري خؤردا دةخولَينةوة.

•  ئةو زةوييةي ئَيمة لةسةري دةذين هةسارةي سَييةمة 
لةرووي دووري لة خؤرةوة و دةكةوَيتة نَيوان هةردوو 
هةس��ارةي زوهرة و مةري��خ. نَيوةندة دووريش��ي لة 
خؤرةوة نَيزيكةي 150 مليؤن كيلؤمةترة و تاكة هةسارةي 
كؤمةَلةكةي��ة كة هةموو بنةماكاني ذياني تَيداية و بَيجطة 
لة مرؤظ، ئاذةَل و ِرووةكي جؤراوجؤريشي تَيدا دةذي.

سينةما

ثياوي ئاسنين
بةهرة جةبار - سلَيماني

تؤني س��تارك ، كوِري كابرايةكي كؤضكردووي 
ملياردَيرة ، كةس��َيكي زؤر بةتواناي��ة لة بواري 
ئةندازياريي ضةكس��ازي ، دواي ئةوةي لة واَلتي 
ئةفغانس��تان لةسةر دةستي كؤمةَلَيك تيرؤرست  
دةستبةس��ةر دةكرَي��ت ، ل��ة نَيو ئةش��كةوتَيك 
زينداني  دةكرَيت بؤ ئةوةي ضةكَيكي تازةو بةهَيز 

دروستبكات بؤ تيرؤرستةكان .
بةاَلم تؤني دةتوانَي��ت فَيَليان لَي بكات و ثياوَيكي 
ئاس��نين دروس��تدةكات و لةطةَل ِرةخس��اندني 
يةكةمين هةل ،هةَلدَي��ت و طورزَيكي كاريطةر لة 

ضةكدارة تيرؤرستةكان دةدات .
تؤن��ي س��تارك ، دواي ئ��ةوةي ئةطةِرَيتةوة بؤ 
واليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا ، ئةو ِراستييةي 
ال دروس��ت دةبَي��ت ك��ة جةنط و ضةكس��ازي ، 
تةني��ا ماَلوَيران��ي لَيدةكةوَيت��ةوة ، بؤي��ة بِريار 
ضةكس��ازييةكةي  كارط��ةي  ت��ةواوي  دةدات 
هةَلبوةش��َينَيتةوة و برةو بة ئاشتي بدات ، بةاَلم 
ِرووداوةكان زؤر لة خواس��تي ئةوةي جياوازتر 

دةبن ......

بةرهةم : 2008 . 
دةرهَينان :  جؤن فاظَيريؤ .
نووسين : مارك فَيرطؤس .

نوان��دن :  رؤبةرت داونةي 
،  طؤينيس ثاَلترؤ ، تَيرينس 

هووارد .
داهات : 318 مليؤن دؤالر .  

مناآلني هةموو شار و شارؤضكة و شارةدَي و طوندةكاني كوردستان لة هةوَل و طؤششدا 
بوون ئةو ثةثوولة تاراوةي خؤي كردووة بة كؤوارةكةي ئَيمةدا بدؤزنةوة. نامة و ئيمةيل 
و sms مان بؤ هاتووة بةآلم ثاش تير و ثش��ك ديارييةكةمان كة هةموو ذمارةكاني يةك 
ساَلي حاجيلةية بةر هاوِرَيمان: س��اية ِريَبوار كةمال كةوت كة ثؤلي سَييةمي قوتابخانةي 
ملةكةوةي بنةِرةتيية لة شارؤضكةي ثَينجوَين. وَيِراي دةستخؤشي ثيرؤزباييي لَي دةكةين. 18
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مامؤستايانتان   زيَِرينةكانتان  ثةنجة  بة 
ِريثؤرتاج: ساردين عةلي- كةركووكسةرسام كرد

هاذة عيزةدين يةكَيكة لة قوتابيية بةشدارةكاني فيستيظاَلةكة و لةبةر 
جوانيي وَينةكةي خةاَلتي ثَي بةخش��را و بة كؤواري حاجيلةي ِراطةياند: من 

ثؤلي شةش��ةمي س��ةرةتاييم لة قوتابخانةي ش��ةوبؤم، ثوورم لة مالَ��ةوة هانم دةدا و 
هاوكاريم دةكات لة وَينةكَيشان و، لة قوتابخانةش مامؤستاكةم. حةزم لة وَينةكَيشانة 

بة ماجيك و ِرةنطي ش��ين و ثةمةييم زؤر ثَي جوانة و سرووشت و زةخرةفة لة 
تابلؤكانمدا ِرةنطيان داوةتةوة.

ت��ري  بةش��دارَيكي  ِرؤش��نانةبةز، 
فيستيظاَلةكةية و بة تابلؤيةكي زؤر جوان بةشداريي 

كردب��وو و دةيط��وت: من ل��ة كةرةس��تةي بَيكةَلك و 
ثاشماوةي كاغةزي ِرةنطاوِرةنط تابلؤكان دروست دةكةم 
و ب��ة كةتي��رة بةيةكةوةيان دةنووس��َينم، سرووش��تيش لة 

تابلؤكانمدا بةرجةستة بووة.       

ث��ةري ئةحم��ةد ل��ة ثؤلي 
لة  ضوارةم��ي س��ةرةتاييية و دايك��ي 

مامؤس��تاي  و  دةكات  هاوكاري��ي  مالَ��ةوة 
وَين��ةش لة قوتابخانة ِرَينمايي��ي دةداتَي. ثةري بة 

مندااَلن��ي ط��وت: خولياي وَينةكَيش��انم و لة كاتي 
دةست بةتالَيمدا وَينة بة ماجيك و ثاستيل دةكَيشم. 
زؤري��ش حةزم ل��ة ِرةنطي قاوةيي و س��ةوزة و 

هةوَل دةدةم وَينةي ثؤرترَيت بكَيشم.

لة 8ي ئادار و لة هؤَلي قوتابخانةي طؤراني س��ةرةتايي، بة بةشداريي 114 قوتابخانة و باخضةي 
س��اواياني سةر بة خوَيندني كوردي ،  كةركووك فيستيسظاَلي سااَلنةي قوتابخانةكان ساز درا و 

بةرهةمي مندااَلن مامؤستايانيان سةرسام كرد.
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بةشدار تاهير

دانيال فةتاح

هيلين ئاالن

مامؤستا شَيرزاد عةبدوَلاَل بةِرَيوةبةري خوَيندني كوردي، 
كةرك��ووك بةم ش��َيوةية سةرس��اميي خؤي لة ئاس��ت 

بةرهةمةكاني مندااَلن دةربَري:
بة ِراستي ئةم بةرهةمانةي قوتابييان ئَيمةي مامؤستايانيان 
سةرس��ام كردووة و ب��ة بيرؤك��ة جوانةكاني��ان كة لة 
وَينةكاندا بةرجةس��تةيان كردوون، سرووش��تي جواني 
كوردستان و اليةنة كؤمةاَليةتييةكانيان خستووةتة سةر 
تابلؤ ِرةنطينةكان و بةوةش��ةوة نةوةس��تاون، لة هةندَي 
كاريكاتَيردا ِرةخنةيان لة كةموكورتيي خزمةتطوزارييةكان 

طرتووة.



يانةي بةرش��لؤنة بؤ تؤثي ثَي لة 29ي تشريني دووةمي ساَلي 1899 
دامةزراوة )كة هةواداراني ناويان ناوة بةرشة( بة يانة كةتةلؤنييةكة 
ناس��راوة يانةيةكي وةرزشيي ئيسثانياية لة ش��اري بةرشةلؤنةي 
هةرَيمي كةتةلؤني��ا و، خاوةني ياريطةيةكة بة ن��اوي )كةمث نو( كة 
جَيي 100 هةزار كةس��ي تَيدا دةبَيتةوة. ئةم يانةية جطة لة تيثي تؤثي ثَي، تيثي 

تؤثي سةبةتة و هؤكيي سةر بةفر و تؤثي دةستي هةية.
بةرشةلؤنة لة طشت يانةكاني ئةوروثا زياتر هاندةري هةية و ذمارةي هاندةراني 

لة ئةوروثا نزيكةي 58 مليؤن كةس دةبَي.
س��ةرؤكي ئَيس��تةي يانةكة ناوي )س��اندرؤ ِرؤس��َيل(�ة، ياريضيي ثَيشووي 
يانةكة )جؤس��يب طواردي��ؤال( ِراهَينةرايةتيي تيثي تؤث��ي ثَيي يانةكة دةكا و 
سةرثةرش��تيي ذمارةيةك ياريزاني دي��ار دةكات وةك: دَيظ��د ظيا - ضافي 
هيرناندي��ز - كارلؤس ثويؤل - ليؤنيل ميس��ي - دانيَيل ئةلفيس - ئةندرَيس 

ئينَيستا - جيرارد ثيكي - ثَيدرؤ.
كؤي طش��تيي ثاَلوانيةتيية ِرةسمييةكاني كة بةرش��ةلؤنة بردوويةتةوة 70 

ثاَلةوانيةتيية، بةم شَيوةيةي خوارةوة:
خولي ثاَلةواناني ئةوروثا: 3 جار )2009.2006.1992(

جامي يةكَيتيي ئةوروثا: 3 جار كة ذمارةي ثَيوانةييية )1958، 1960، 1966(
جامي سووثةري ئةوروثا: 3 جار )1992، 1997 ،2009(

جامي ثاَلةواناني جامةكاني ئةوروثا: 4 جار كة ذمارةي ثَيوانةييية )1979، 1982، 1989، 1997(
جامي جيهانيي يانةكاني تؤثي ثَي: 1 جار )2009(

خولي ثلة يةكي ئيسثانيا: 20 جار.
جامي ئيسثانيا: 25 جار كة ذمارةي ثَيوانةييية.

جامي سووثةري ئيسثانيا: 9 جار كة ذمارةي ثَيوانةييية.
جامي خولي ئيسثانيا: 2 جار كة ذمارةي ثَيوانةييية )1982، 1986(.

ماريا شاراثؤظا

يانةي بةرشلؤنة

ِرَيذين شواني-كةركووك

هةمزة كةريم - شؤراو
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ئيستؤنيا

ثَيط��ةي جوطرافيايي : ئيس��تؤنيا دةكةوَيتة باكووري 

ِرؤذهةآلت��ي ئةوروث��ا، كةنداوي فينلةندا س��نووري 
باك��وري ثَيكدَين��َي و دةري��اي بةلتي��ك دةكةوَيتة 
ِرؤذئاواي، التيظيا لة باشوور و ِرووسيا لة ِرؤذهةاَلت 

دةوريان داوة.
ِرووبةر : 45 هةزار و 215 كيلؤمةتري دووجا.

ذمارةي دانيشتووان : مليؤنَيك و 595 هةزار كةس.

ضِريي دانيش��تووان : 35,3 كةس ل��ة كيلؤمةترَيكي 

دووجا.
ثَيكهاتةي ئايني : زؤرينةي كريستياني ثرؤتستانت.

ثايتةخت : تالين )500 هةزار كةسي تَيدا دةذي(.

طرينطترين شارةكاني : تارتؤ، نارظا، تؤمبيا.

جؤري حوكمِراني : كؤماريي يةكطرتووي فرة حزبي.

دراو : يؤرؤ.

زمان : ئيستؤنيايي.

طرينطتري��ن هةناردةكان��ي : وزةي كارةب��ا، مادةي 

كيميايي، كانزاكان.
طرينطتري��ن هاوردةكان��ي : خ��ؤراك، كةرةس��تةي 

يةدةكي ئؤتؤمبيل، سووتةمةنيي كانزايي.
كات : طرينيتض+2

ميَ��ذووي بةئةندامب��وون ل��ة 

نةتةوة يةكطرتووةكان: 1991 

9
جوطرافي��اي   

ِرؤشنا   كةركووكيوالَتان
كةركووك

22

كضة وةرزش��وان و ثاَلةوانَيكي بَيالِرووسيية و لة 9ي ئةثرَيلي 1987دا 
لة نياجاني ِرووس��يا هاتووةتة دنياوة. س��َي جار ثاَلةوانَيتيي بةدةست 
هَيناوة. ل��ة تةمةني حةوت س��اَلييةوة لةطةَل داي��ك و بابيدا ضوونةتة 
ئةمةري��كا، تاكو لة ئةكاديمياي )نيك ثؤليتيري(ي تَينس بخوَينَيت. زياتر 
بةدةستي ِراستي ياري دةكات، واتا ِراستةوانةية. درَيذيي 1.88 مةتر و 

كَيشيشي 58 كيلؤية.
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 )كاَلَي ئازاد(م و ثؤلي س��َييةمي سةرةتاييم، لة ئَيستاوة خؤم ئامادة كردووة بؤ جةذني 
نةورؤز و جلي كورديم كِريوة. دايكم بردمي بؤ بازاِر و بة دَلي خؤم جلَيكي زؤر جواني 
بؤم كِري، زؤر حةزم بة ِرةنطي س��وورة لةبةر ئةوة ِرةنطي س��وورم كِري و بة نيازين 
لةم جةذنة خؤش��ةدا لةطةَل دايك و باوكم و براكانم و خاَلةكانم بضين بؤ س��ةيران بؤ 

سةيرانطةي سةرتةك.

)مةحم��ود موكةرةم(م و قوتابيم، ئَيمة لة ماَل��ةوة هةموومان خؤمان ئامادةكردووة و 
دايكم و باوكيشم جليان كِريوة بؤ جةزني نةورؤز و ئةم جةذنةش لة هةموو جةذنةكان 
بة خؤش��تر دةزانين، ضونكة خةَلكي هةمووي جلي ِرةنطاوِرةنط لةبةر دةكةن و دةضن 
بؤ س��ةيران و لةو دةش��تة ئاطري نةورؤز دةكةنةوة، من بؤ ئةم جةذنة خؤش��ة جلي 
كورديم كِريوة، حةزةكةم ئَيس��تا جةذن بَيت تاوةك��و جلةكةم زوو لةبةر بكةم ضونكة 

زؤر جوانة.

منداآلن ضؤن خؤيان 

نةورؤز  جةذني  بؤ 

ئامادة كردووة
)ئاظان نةجاح( دةَلَي: من جلي كوردي ِرةنطي مؤرم كِريوة بؤ ئةم جةذنة و براكةش��م جلَيكي 
جواني كِريوة خؤمان ئامادةكردووة لةم جةذنةدا لةطةَل دايك و باوكم بِرؤين بؤ سةيرانطاي 
دَيلَيذة و لة ئَيستاوة هةموو شتَيكمان كِريوة، بةس خؤشترين جةذن لةالي من جةذني سةري 
ساَلة، ضونكة لةم جةذنةدا بابةنوئَيل هةيةو دَيت دياري دةدات بة منداآلن و ماضمان دةكات و 
دةس��ت دةكاتة ملمان و وَينةمان لةطةَل دةطرَي، يان باوكم دةمان بات بؤ شاري ياري، بةس 

لةم جةذنةدا هةر دةبَي بضين بؤ سةيران و نان بخؤين و تةواو.

 )بةَلَي��ن ئازاد(م و لة قوتابخانة دةخوَينم و زؤر ح��ةزم بة جةذنة، بةس جةذني قوربان لة 
هةموو جةذنةكاني تر خؤش��ترة، ضونكة خةَلك هةمووي خَير دةكات و حةيوان سةردةبِرن 
و باوكي منيش حةيوان س��ةردةبِرَيت بؤ خَير، جةذني نةورؤزيش خؤش��ة خةَلك هةمووي 
دةضن بؤ س��ةيران و جلي ج��وان دةكةن و ئاطر دةكةنةوة، من بؤ ئ��ةم جةذنة باوكم جلي 
كوردي ِرةنطي شةكةري بؤم كِريوة زؤر جوانة حةزةكةم زوو جةذن بَيت و لةبةري بكةم. 
من لةطةَل خَيزانةكةمان بة نيازين بؤ ئةم جةذنة بضين بؤ سةيرانطاي دووكان، ضونكة ئةوَي 

زؤر خؤشة بؤ سةيران و ئاوي لَييةو دةتوانين سواري بةلةميش ببين.

)كاردؤ س��االر( ، هةموومان لةماَلةوة خؤمان ئامادة كردووة بؤ جةذن بضين بؤ س��ةيران 
بؤ س��ةيرانطاي خاَلؤبازياني، دايكم و باوكم و من و خوشكةكةش��م جلي كورديمان كِريوة، 
من جلةكةم زؤر جوانة ِرةنطي ِرةش��ة، لةو ِرؤذةدا لةبةري دةكةم و ئَيوارةي جةذنيش كة 
ئاطري نةورؤز دةكةنةوة باوكم دةمباتة دةرةوةو ثَيكةوة وَينة دةطرين. بةالي منةوة جةذني 
ِرةمةزان لة هةموو جةذنةكاني ديكة خؤشترة، ضونكة لةم جةذنةدا خةَلكي هةمووي ثَيشتر 
ب��ةِرؤذو بوونة و ئينجا لة جةذنةوة ئيت��ر دةبَي نان بخؤن و بة ماَلة خزمةكان دةطةِرَين بؤ 

طةردن ئازايي، ئَيمة لةماَلةوة هةموومان زؤر حةزمان لة جةذني ِرةمةزانة.



26

بةهار المان ِرةنطينة
بةهار هات خؤر شيرينة

تاكة وةرزي طةِرانة
وةرزي خؤشي و سةيرانة

طوَلي جواني بةهاران
شاديي طةورة و منداآلن

نَيرطزيش بة بةهاران
شادي دةخاتة دَلمان
بزةي هةموو منداآلن

خؤشيي هةموو طيانداران
بةهار دةِرةنطَينَي

كوردستان دةخةمَلَينَي

جاكي شان

ضؤثي ئيسماعيل
كةركووك

دارا عةوف – كةركووك

ن 
ةكا

سك
ة نا

َةم
قةل

هةموو بةيانييةك دايكم لة خةو هةَليدةس��تاندم، 
دةم و ضاوم دةشوش��ت و نانم دةخوارد، ِرؤذانة 

دةضوومة تاقيكردنةوةي نيوةي ساَل.
لةدواي خؤطؤِرين، خواحافيزي��م لةدايكم دةكرد. 
دايكيشم هةتا بةر دةرطةي خؤمان بةِرَيي دةكردم.
تاقيكردن��ةوةي زمان��ي كورديدا  لة  ِرؤذَيكي��ان 
دايكم بةِرَي��ي نةك��ردم، زؤرم ثَيناخؤش بوو، لة 
تاقيكردنةوةكةش وةكو ِرؤذاني ثَيش��وو نةبووم، 
بؤية كة طةِرامةوة، طَيِرامةوة بؤ دايكم، دايكيش��م 
نيط��ةران ب��وو و بِري��اري دا هةت��ا دوا ِرؤذي 

تاقيكردنةوةكان بةِرَيم بكات.

س��َي مش��ك هةبوون دراوس��َيي يةكتر بوون، زؤر دَلس��ؤزي يةكتري ب��وون، رؤذَيكيان ماَلَيك 
ثش��يلةيةكي دِرندةيان كِري. هةموو ِرؤذَيك ثش��يلةكة دةهاتة الي ماَلي مشكةكان و نةيدةهَيشت 
خؤراكي خؤيان ثةيدا بكةن. مشكةكان كؤبوونةوة و ثيالنَيكيان دانا و وتيان: شةو يةكَيكمان دةِرؤينة 
دةرةوة و ثةتَيكي درَيذ ثةيدا دةكةين و بة ملي ثش��يلةكة و عاموودي كؤآلنةكة دةيبةس��تينةوة و 
ثارضة ثةتَيكيش لة قاضي ثشيلةكة دةكةين. ئةو كارةيان ئةنجامدا و بةياني ثةتي قاضي ثشيلةكةيان 
راكَيشا و طرتيان و ئيتر بؤخؤيان بةسةربةستي دةجووآلنةوة و لةم ثشيلة دِرندةية رزطاريان بوو 

و سةفةريان كرد بؤ طةِرةكَيكي تر.

كؤالرةكةم زؤر جوانة
دةفِرَيت بؤ ئةو ئاسمانة

كة من بؤ هةر شوَينَيك ضووم
ئةويش غاردةدا لة دووم
كؤالرةكةم ِرةنطاو ِرةنطة

شين و سوور و سةوز و زةردة
هةميشة دةفِرآ بة جوانى
دةبَيتة هاوِرَيى ئاسمانى 
كاتَيك كة ِرةشةبا دآ 

يةكسةر دةيهَينمة دةرَى 
كؤالرةكةم كة دَيتة دةر 

هةَلدةفِرَيت لة دةشت و دةر

كؤالرة

سَي مشك

       هةنووز خاليد     
 شةشةمى بنةِرةتي   

طيانلةبةرَيك��ي طياخ��ؤرة هةيان��ة ماَليي��ة و هةيانة  قوتابخانةى زانست  -   قةآلدزَى
كَيويي��ة. لةو كونانةدا دةذي ك��ة لةذَير زةويدا هةَلي 
دةكؤَلَيت، توكَيكي نةرمي هةمةِرةنطي هةية، لةش��ي 
ث��َي داثؤش��راوة، 28 دان��ي هةي��ة لةم��الو لةوالي 
لَيوةكاني، سمَيَلي درَيذ و باريكي هةية كة لة تاريكيدا 
بةكاري دَينَيت بؤ ِرَيطا ناس��ينةوة، ملي كورتة و دوو 
جووت ثَيي هةية ثةلي ثَيش��ةوةي ضِرنووك دارة و 
ثةلي دواوةي بؤ بازدان بةكار دَينَيت. بة زاوزَي زياد 

دةكات.

كةروَيشك

ِرؤذَي جاكي ش��ان ل��ة بازاِر هاتةوة ناني ب��ؤ ذنةكةي هَينابوو ضوو ب��ؤالي دةرطاي ماَلةوة، 
ضةند لة دةرطاي دا كةس نةيدةكردةوة، دراوس��َييةكيان هات و وتي جاكي ش��ان ذنةكةت زؤر 
نةخؤش بوو نةيدةتواني هةَلس��َي وتمان با دكتؤر بانط بكةين ئةويش وتي نةخَير خؤم ئةِرؤم 

بؤ نةخؤشخانة.
جاكيشان بةثةلة ِرايكرد بؤ نةخؤش��خانة وتي بة دكتؤرةكة كضةكةم ضؤنة، دكتؤرةكةش وتي: 

ذنةكةت باشة.
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بةهار

هةلَةكة لة كوَيداية
هةورةمان ِرزطار-كةركووك

ضؤثي و دايكي

سؤزين جبرائيل – كةركوك

ضاوان نورةدين      
 ثؤلي سَييةمي ناوةندي  تةمةن 14 ساَل

ضةمضةماَل



هة لَيبيَنة

- دةرياي مردوو نزمترين شوَينة لةسةر ِرووي زةوي

- درَيذيي سورَينضك 25 سانتيمةترة

- نيل درَيذترين ِرووبارة لة نيشتماني عةرةبي

- تيشكي خؤر بة )8( ضركة دةطاتة زةوي

- كيشوةري ئةفريقيا لة 54 وآلت ثَيكهاتووة

مَي، برا، سوار، كةو، ديوار

ئةو....... من ثيادة

...... براية، بازاِر جياية

رؤستةم نَير بوو يان........

شةن و....... دةكا

كردي بة نةخشةي........

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة
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قوتوو يةكَيكة لة داهَينانة ساكار و طرينطةكان و هؤكارَيكي باشة 
بؤ ثاراستني خواردن لة تَيكضوون.

سةرةتاكاني ثيشةسازيي لةقوتووطرتني خؤراك بؤ ساَلي 1785 
دةطةِرَيتةوة كاتَي )ثيتةر دؤراند( بيرؤكةي ثاراستني خواردني لة 
نَيو شووشةدا ثَيش��كةش بة شاي ئينطليز )جؤرجي سَييةم( كرد، 
بةآلم لةبةر ئةوةي نةيتواني ئةو بِرة هةوايةي لة نَيو شووش��ة و 

قوتوودا دةمَينَيتةوة دةربكا بيرؤكةكة سةركةوتوو نةبوو.
بةآلم لة س��اَلي 1804، كةس��َيكي فرةنس��ايي بةناوي )نيكؤالس 
ئيبَير( توانيي ئةم كارة بكا  و، فاس��ووليا و طؤشت و بةزالياي لة 
شووش��ةدا هةَلطرت، دواي ئةوةي شووشةكاني خستة نَيو ئاوي 
طةرمةوة بؤ دةركردني هةواي ناويان و دةمةكانياني بة تةثةدؤر 

طرت.
هةرضةندة بيرؤكةكة باش بوو، بةآلم شووشة زوو دةشكا و زؤر 

جار ئةو خواردنةي ناوي دةِرذا.
ئ��ةوة بوو لة س��اَلي 1812دا )برايان دؤنك��ن( و )جؤن هؤل( كة 
خةَلكي لةندةن بوون، لة جياتي شووش��ة قوتوويان بةكار هَينا كة 

لة مادةي قسدير دروست كرابوون، كة مادةيةكة ذةنط ناطرَي.
ئيتر لة ساَلي 1813 يةكةمين كارطةي لةقوتوونان دامةزرا. بةآلم 
لةبةر ئةوةي قوتووةكان ئةستوور بوون خةَلك ناضار دةبوون بة 

ضةكوش لَيي بدةن بؤ ئةوةي بكرَيتةوة.
ساَلي 1866 )ئوس��تةر دات( توانيي جؤرة قوتوويةك داهَينَيت كة 

كليلَيكي لة هةمان مادة لةطةَلدا هةبوو بؤ كردنةوةي.

سوودي خواردنة »زيانبةخشةكان« لةقوتووطرتني خؤراك
عةباس عةلي – تةقتةق تاريق فايق – دووبز

ي
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ند

لة س��اَلي 1222دا بؤ يةكةمين جار دروشمَيكي تايبةت بة بواري ثزيشكي تة
لة تابل��ؤي دةرمانخانةكاني )بادوا(ي ئيتاليادا دةركةوت، كة برَيتي بوو لة 

مارَيك كة بة دةوري دارَيكدا ثَيضي خواردووة.
ئةم دروشمة يةكَيكة لة سيفةتةكاني ئةسكؤالب )خواوةندي ثزيشكي لةالي 
ِرؤمانةكان( بةرة بةرة ش��َيوةيةكي ساكارتري وةرطرت و كراية خاضَيكي 

سةوز و ذمارةيةكي زؤري دةرمانخانةكان لة تابلؤكانياني دةدةن.
لة 29ي نيساني 1796 و لة طةرمةي شؤِرشي فِرةنساييدا بِريار درا ِرةنطي 
يةخةي جلي دةرمانس��ازة سةربازةكاني فِرةنس��ا سةوز بكرَين و خاضة 
س��ةوزةكة و مارة ثَيضاوثَيضةكة لة 14ي تش��ريني يةكةمي 1963دا بووة 

دروشمي فةرميي دةرمانسازان. م 
��ة

ي ئ
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��ا
ةب
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ض��

ي؟
زان
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وة 
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ئةحمةد محةمةد - كةركووك

هةرضةندة ذمارةيةك ثسثؤِر ثَييان واية 
كة هةندَي جؤري خواردن زيانبةخشن، 
بةآلم تؤذينةوة نوَيكان ثَيش��انيان داوة 
كة ئةو خؤراكانة سوودي زؤريان هةية 

كة لة زيانةكانيان زياترن.
ثةتاتة لة ثَيشةوةي ئةو خؤراكانة دَيت، 
ضونك��ة زاناي��ان بؤي��ان دةركةوتووة 
س��وودي زؤري هةية و دةوَلةمةندة بة 
توخمطةلَيكي خؤراكي وةك ثؤتاسيؤم و 
ِريشاَلةكان، هةروةها طةرمؤكةي زؤري 
تَيدا نيية وةك ئةوةي ثَيش��تر مةزةندة 

دةكرا.
يةكَيك��ي تر ل��ةو خؤراكان��ة ضوكلَيتة، 
كة هةرضةن��دة ضةوري��ي تَيداية بةآلم 
س��ةرضاوةيةكي دةوَلةمةن��دي مادةي 
دذة ئؤكس��يداندنة كة مادةي ِرَيطرن لة 
نةخؤش��يي شَيرثةنجة،  بة  تووشبوون 
بةهَيزكردني  ل��ةوةي هاوكاري��ي  جطة 
جووَلةي خوَين لة نَيو دةمارةكان دةكات 

و، تووِرةييش هَيور دةكاتةوة
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ثةندي بةرينان

ئايا دةزاني

؟

- هةشت القةي دوو سةرة بةثَينج ثيت ناوي بةرة.   

- ماَلي ئةحمةد ثاشاية بةبَي ثةنجةرة و دةرطاية.    

- مةلَيكة هةية لة دةشتَي، كةضة شيرةكي لة ثشتَي. 

- مةِري ماآلن لةبةر داآلن، نة دةدؤشرَي، نة دةفرؤشرَي.

- سةري سةوزة بني سوورة. 

قرذاَل
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ضاوتيذي

نةجات عةبدوَلاَل - كةركووك

لةرين - سلَيماني

ِرامان

حةوت جاران ئةم ِرستةية بلََيرةوة 

زانا سةباح - كةركووك

شيالن شةيدا – هةَلةبجة
شيالن بةكر - كةركووك
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ج�وان ل�ةم وَينةية وردب�ةرةوة و بزانة ضوارطؤش�ة س�ثي و ِرةش�ةكان لة 
قةب�ارةدا يةكس�انن يان نا؟ لة ضوارطؤش�ة ئاس�ؤيييةكانيش وردبةرةوة و 
بزان�ة دةكةونة س�ةر يةك هَيَلي ِراس�تةوة و لة يةك ئاس�تدان يان نا؟ بؤ 

دَلنياييي خؤت ِراستة بةكاربَينة.

ذمارةي ثَيويست لة شوَيني نيشانةي ثرسيار دابنَي

كؤواري تَيطةيشتني ِراستي  1918
كؤواري زاري كرمانجي 1924

كؤواري شةفةق 1958
كؤواري هةتاو 1954

كؤواري ِرووناكي 1925
كؤواري سروة 1985
كؤواري سثَيدة 1992
كؤواري مةتين 1991

كؤواري بانطي كورد 1914
كؤواري ِرزطاري 1959

كؤواري حاجيلة 2010

قؤن�اخ ب�ة قؤناخ 
وَينة بكَيشة

وةآلمي ِراست هةلَبذَيرة

دَلي مرؤظ لة ضةند ذوور ثَيكهاتووة ؟
- دوو.
- سَي.

- ضوار.

كاري سثَل ضيية؟
- دروست كردني ئةنسؤلينز.

- دروست كردني هيمؤطلؤبين.
- دروست كردني خِرؤكةي سوور.

ذمارةي طيرفانةكاني كةثوو ضةندن؟
- ضوار.

- شةش. 
- هةشت.

مولوولةكاني خوَين ضةند بةشن؟
- يةك.
- دوو.
- سَي.

ضيمةن عةلي – كةالر

بمِرةنطيَنة

3 كةر 3 جل 3 جةوةنة ، ض كةر ض جل ض جةوةنة 

ني  و ضو ر ة د
كؤوارةكان   

شةوبؤ سةعدون – خانةقين



خاوةني ئيمتياز 
بةدران ئةحمةد حةبيب

سةرثةرشتيار
عوف 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

مةتةَل – ِريشؤلَة

ِرام�ان ، ئةوةي س�ةرةوة ك�ؤ دةكةيت�ةوة و لةوةي 
خوارةوةي دةردةكةي، واتة: 9-13=4

بيركردن�ةوة، ك�ؤي ذمارةكان دةكات�ة 30 واتة ضوار 
الي يةكةم 10 و ئةوي تر 7 

شوَين ، )مةرطة(ية بزوَينةكة البة دةبَي بة مةرط.

ش�قاتة، تةَلَيك لة كؤيةكة هةَلدةطري دةيخةيتة ناو 
سفرةكةوة دةبَي بة 8 

جؤرج واشنتؤن

وشةي بزر :بةهَي

كوَيركردنةوة، كوكوختي شيكاري ، هةنارة

خةآلت، كونةثةثوو

بيركاري : بيست سةرنشين

ل31

ل3

ل34

ل36

ل37

ل39

ل30

ل33

ئةرَى تو دزانى؟!

تاقيكردنةوة

بمطةيةنة ي  ر نة هو

دةست

دووانيان هاوشَيوةي يةكن ، بياندؤزةرةوة

دةتوانيت بةشةكاني وَينة بِراوةكة 
بدؤزيتةوة .

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو
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ظةذةن -دهؤك

هةآلَلة عومةر – هةَلةبجة
نةجات عةبدوَلال - كةركووك

نةجات عةبدوَلال - كةركووك

نةجات عةبدوَلال - كةركووك

؟؟؟؟؟؟

ئاستي وشياريي خؤت بزانة 

� ب هَيزترين طيانةوةر شَيرة.
� وةفادارترين طيانةوةر سةية.

� ب لةزترين طيانةوةر ثَلنطة.
� جوانترين طيانةوةر بلبلة.

� هةذارترين طيانةوةر بزنة.
� فَيَلبازترين طيانةوةر رويظى ية.

� بَلندترين طيانةوةر زةِرافةية.
� درَيذترين طيانةوةر مارة.

� ب مفاترين طيانةوةر ثةزة.
� زؤرترين طيانةوةر مَيرية.

ِرةنطةكان��ي ئاآلي ه��ةر يةك لةم 

وآلتانة بةرانبةريان بنووسة:

1- فرةنسا

2- ئةَلمانيا

3- سويد

4- دانيمارك

5- فينالند



هاوبةشي
دلَير - ضةمضةماَل

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

ِريزةكان بكةنة21

هَيشو جوامَير - سةنطةسةر            

جوان محةمةد - كةركووك

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

بكاتة  ثةنجاو ضوار   .

ياريي شقارتة 

طةياندن

ِرؤذ دلَير - كةركووك

ثروشة جةبار - سلَيماني

ثةروا شةوقي - سلَيماني

ئ�ةم هَيآلن�ة بطةيةنة دةزانيت لة ض مَيذوويةكدا ش�َيخ مةحموود ب�وو بة مةليكي 

كوردستان.
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تةنها 5  جياوازي لة نَيو ئةم دوو وَينةيةدا هةية . . . . . دةتوانيت دةستنيشانيان بكةيت ؟

لة نَيوان ئ�ةم دوو وَينةيةدا 

ثَينج شتي هاوبةش هةية .

مةقةديشؤ
ئةديس ئةبابا

كيطالي
نايرؤبي

الثاز
بوطوتا

جاكارتا
بؤدابَيست

هانؤي
كويتؤ

س��ؤماَل، ئةتيوبي��ا، ِروان��دا، كيني��ا، ثؤليظيا، 
كؤلؤمبيا، ئيندؤنيسيا، هةنطاريا، ظَيتنام.

وآلتَيكن  ض  هي  ئةم ثايتةختانة 
بةرانبةري بياننووسة؟

ديار بةكر – خورماتوو

تةنيا سَيطؤشةكان 
ِرةنط  بكة



وشةي بزر

دواي ئ�ةوةي بة هَيَلَيكي ِراس�ت ئةم 

نَيوان�ةي الي خ�وارةوة دةس�ِريتةوة، 

ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة لة شةش ثيتان 

ثَيكهاتووة و ناوي ضيايةكة لة باشووري 

كوردستان:

كاوة، سةرهةنط، سةكؤ، بةشَير، هونةر، 

هةَلم�ةت، س�ةمان، س�ؤران، س�يروان، 

كاروان، كارزان، فةرمان، فةرهاد، دارا.

داستان محةمةد -كةركووك
دا

ةغ
-ب

الل
جة

ن 
دا

عي

ن�اوي يةكَيك ل�ة زنجي�رة ضياكاني 

ذيرب�ة  و  وري�ا  ت�ؤش  كوردس�تانة، 

ث�اش ش�يكار كردني ئةم ثرس�يارة 

بزانة ناوي ضيية؟.

دواي ئةوةي بة هَيَلَيك ثيتةكاني نَيوي ئةم طيانلةبةرانة كوَير دةكةيتةوة

س�ةط،  ضةق�ةَل،  ط�ورط،  تانج�ي، 

كةمتيار

ناوي ئاذةلََيك دةمَينَيتةوة لة ضوار 

ثيتان ثَيك هات�ووة بة فرت و فَيَل 

شيكاريبةنَيوبانطة.

كويَركردنةوة

تانيا وةلي -ضةمضةماَل

ئاذوو ئةحمةد-قةرةهةنجير
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نةوزاد مةجيد-ضةمضةماَل

رَيناز عوسمان – سةنطةسةر

كؤ 
دؤ

سؤ ثرسيارانة  ئةم  وةآلمي 
بدةرةوة

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.

طيانةوةرَيك لةنَيو ئاودا دةذَيتخةالَت

هةرطيز نانوَي كامةية؟

دوا دةليظة 4/25

- بة دةرزي دةتوانيت بيرَيك هةَلبكةنيت                                          ناثليؤن
- تةنيا طةمذةكان سووكايةتي بة ئةزمووني كةساني تر دةكةن           بسمارك

- هةركةسَيك بةِرَيطةي ِراستدا بِروا سةرطةردان نابَيت                      طؤتة
- ئةطةر برسيتة دةست بة هيض كارَي مةكة                                      ئةبقرات

- ِريش فةيلةسووف دروست ناكات                                             ئيبن ِروشد

1- لةكوَي بةِرَيوةبةر دةكةوَيتة ثَيش سةركؤمار؟
2- ئةو شتة ضيية لةسةر ئاسمانة و لةذَير 

دةرياية؟
3- مامؤستايةك بة قوتابييةكي طوت ثَيضةوانةي 

)نان(م دةوَيت، مةبةستي ضيية؟
4- ئةو دةرياية لة كوَيية ئاوي تَيدا نيية؟

5- شتَيك هةية لة كاتي بارانباريندا دةكرَيتةوة، 
ضيية؟

»فةرهةنط، خاَل، نان، نةخشة، ضةتر«
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ثيشانطةي حاجيلة

راظيار رةنجة-كةركووك

ذيرؤ ئةحمةد-قةرةهةنجير
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ميديا مةهدي-كةركووك

نور فةرهاد-كةركووك

كاروان سابير-كؤِرَي

1- ب��ة ثرطاَلَيك بازنةيةك لةس��ةر ثارضة مقةبايةك بكَيش��ة، كة تيرةكةي 20 

سانتيمةتر بَيت، ثاشان شَيوة بازنةكة بة مقةستَيك ببِرة.

2- بة ثَينووسَيك بازنةكة بكةرة 8 بةشي يةكسانةوة.

3- يةكَي��ك لة ثارضةكان بة ِرةنطي س��وور ِرةنط بكة، بةش��ةكةي دواي ئةو 

بة س��ةوز ِرةنط بكة، بةشي سَييةميش بة ش��ين. ثاشان هةمان شت دووبارة 

بكةرةوة، تا هةموو بةشةكان ِرةنط دةكةي. بةمةش 3 ثارضةي ِرةنط سوور و 

3 ثارضةي ِرةنط سةوز و 2 ثارضةي ِرةنط شينت دةست دةكةوَيت.

4- كونَيك لة ناوةِراستي بازنةكة بكة و ثَينووسَيكي تَي بئاخنة. 

ضي دةبيني؟

كاتَيك مقةباكة بة خَيرايي دةسووِرَيتةوة، لة يةك كاتدا ضاوت هةرسَي ِرةنطةكة 

دةبينَي، بةاَلم مَيشكت تواناي جوداكردنةوةي ِرةنطةكاني نيية و تَيكةَليان دةكات 

و مقةباكة بة سثي دةبيني.

طؤي زةوي لة كيش��وةر و ئؤقيانووس��ةكان ثَيكهاتووة، 

ئةط��ةر بزاني��ت ِرووب��ةري ط��ؤي زةوي 510 ملي��ؤن 

كيلؤمةتري ضوارطؤشة و كؤي ِرووبةري ئؤقيانووس و 

دةرياكان 376 مليؤن و 300 هةزار كيلؤمةتري ضوارطؤشة 

بَيت، ئايا دةزاني كؤي ِرووبةري كيشوةرةكان ضةندة؟

كيسةَلَيك كةوتة ناو بيرَيكةوة، قووَليي بيرةكة 10 مةتر بوو، كيسةَلةكة هةوَلي ئةوةي 
دةدا لة بيرةكة بَيتة دةرةوة، بة ِرؤذ 2 مةتري دةبِري و س��ةر دةكةوتة س��ةرةوة، 
بةش��ةو يةك مةتر دةهاتة خوارةوة. ثرسيار: ئايا بةضةند ِرؤذ سةر دةكةوَيتة سةر 

بيرةكة؟
تاقيكردنةوةي)1(دةبِرَيت و ئيتر خؤي لة دةرةوةي بيرةكةدا دةبينَي.وةآلم: بة 9 ِرؤذ ضونكة لة 8 ِرؤذدا تةنيا 8 مةتر دةبِرَيت و لة ِرؤذي 9دا 2 مةترةكة 

ناز كةريم-تةكية

بيركاري

ماتماتيك
عةلي شَيخ عومةر - كةركووك

لة
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تا

ئةرفا مةهدي-كةركووك

محةمةد هيشام-كةركووك


