بيَضووي ئاذةالَن
ةزط

اي

د

بيابان .كة طةورة دةبم كلكم تووكَيكي زؤري

دةبي.
ثَيوة
َ

دةزانن من كَيم؟

م�ن تووتك�ي س�ةطي «دينط�ؤ»م .ئَيم�ة لة
بيابانةكان�دا دةذيي�ن و ،لةبةرئةوةي بيابان

ب�ةرؤذ دةنوي�ن و بةش�ةو
طةل�ي طةرم�ة،
ِ
َ

دةردةضينة دةرةوة.

ئا  :زةريف

مذمذةيةك لة نيَوان ِرووثة ِرةكاني ئةم كؤوارة دانراوة  ،تؤي ئازا ئةطةر دؤزيتةوة  ،ئيَمة َ
خةالتيَكت دةكةين .

لةش�م بةتووكَيك�ي ك�ورت داثؤش�راوة،
ِرةنطَيكي زةردباوم هةية وةك زةرديي لمي

طولَـي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون
جاري طةردوون
نةكةي بيدةي بة نيَرطيز ِ

حاجي قادري كؤيي

22

ئايار

2012

لةم ذمارةيةدا
زياترلة  100بابةت
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طولَزاري حاجيلة

ديفنباخيا

ثردي
مةولود سابير –
َ

يوكــا

ديالن حوسَين – ئازادي

سيثان عةزيز – هةولَير

دة -ض

هةر كة ِرؤذ ئةبَيتةوة
ئةو لَيم جيا نابَيتةوة
طوي
بي ضاو و َ
بي هةستة و َ
َ
دي
كوي بضم ئةويش َ
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جاري ئةكةوَيتة دوام
َ
جاري ئةمالم
جاري ثَيش،
َ
َ
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َ
تا ِرؤذئاوا هاوةَلمة
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مةتة َ
ل

لؤ ِرزا

دي

ماني

ِرووةك��ي دراس��ينا ضةن��د
جؤرَيك��ي هةي��ة .ثَيويس��تي
بةرووناكييةك��ي زؤر هةي��ة
ِ
ناب��ي بدرَيتة بةر تيش��كي
بةآلم
َ
ِراس��تةوخؤي هةتاو .ثَيويس��تي
بة طةرم��اي مامناوةن��دي هةية،
بةمةرجَيك لة  8ثلةي سةتي كةمتر
نةبي .ثَيويس��تة ذَيري بةردةوام
َ
نابي وشك ببَيتةوة.
بي و َ
شَيدار َ

يةكَيكة لة ِرووةكةكاني
جوانكاري ،ثَيويستي
بة طةرميي مامناوةندي
نابي لة  15ثلةي سةتي
هةيةَ ،
بي .ب��ؤ ئاودانيش ،وا
كةمتر َ
باشة خاكي ذَير ِرووةكةكة
بي و،
تا ِرادةيةك ش��َيدار َ
ثَيش ئاودان كةمَيك بةالي
دةبي لة
بضي.
َ
وش��كيدا َ
م��اوةي دياريك��راو و
بةردةوام��دا ِرووةكة
بكري.
ئاوثرذَين
َ
ِ

خ
و
ي
ن
َ
د
ن
بة كور

عوسمان دةروَيش شكور-كةركووك

نابي لةبةر تيشكي ِراستةوخؤي
ئةم ِرووةكة جوانكاريية حةزي لة ِرؤش��ناييي زؤرة ،بةآلم َ
ثَيويس��تي بة ثلةي طةرماي نَيوان  15تا 25
دابنري .بؤ طةش��ةكردي
هةتاو
َ
تةراييية
ناب��ي لة ذَير 15
هةية بةآلم
بي .ئةم طوَلة حةزي لة ِ
ثلة َ
َ
بي .لة وةرزي
دةب��ي ب��ةردةوام
بؤي��ة
خاكةكةي شَيدار َ
َ
بكري.
ئاوثرذَين
ِرؤذانة
طةرماش��دا ثَيويستة
َ
ِ
دةب��ي طةآلكاني دةوةرن
ئةم ِرووةكة كة ثير
َ
لةسةر سَيي ِرووةكةكة
دةب��ي دوو
بؤي��ة
َ
ت��ا هان��ي بدةي��ن
ببر درَيتةوة
ِ
سةرلةرنوي طةشة بكا.
َ

دراسينا

هؤنراوة

ِرؤشنبيري

فةرهةنطي حاجيلة
بَيالن  -كةركووك

ب ِرةش brush
فلَضة :لة دار يان ثالس��تيك
َ
دةك��ري و
دروس��ت
برايت bright
َ
دةطوتري كة بةهيَزن و بةئاس��اني ذمارةيةك��ي زؤر تالَي باريكي ثيَوةية .بؤ ثرض ش��انةكردن،
 -1ط��ةش :بةو ِرةنطان��ة
هةروةها بؤ بؤيةكردن بةكار َ
دي.
دةبينريَن.
َ
بةبل bubble
بي.
ِ -2رووناكيي بةهيَز كة درةوشاوة َ
َ
بلَ��ق :بريتيية ل��ة تؤثيَكي بضووك��ي ناو ئاو ي��ان كةفاو كة
وةربطري و تيَي بطا ،وريا.
 -3كةسيَك زوو شت
ناوةوةي ث ِرة لة هةوا.
برينط bring
بةكيت bucket
هيَنان :شتيَك هةلَبطري و بيهيَنيتة ئيَرةوة.
َ
َ
دةكري و ثيَي دةطوازريَتةوة.
تي
برووم broom
سةتل يان ثةقرةج ،شتي شلي َ
طس��ك :جؤرة فلَضةيةكة بؤ ثاككردنةوةي زةوي و ِريَ ِرةو
بةكار َ
دي و ،دةسكي دريَذي هةية.

نوي
ناوي كو ِرانةي َ

هاذة عةالدين – لةيالن

بةها  :نرخ
برنؤ  :بةَلطة
ِ
ثؤَلو َ :
سكل
دَلشَير  :بوَير
ِرؤذاظا  :خؤرنشين
زَيوار  :ثةراوَيز
شا  :ثادشا
هارام  :هَيدي
هامار  :دةشت
ذاكان  :ضرض بوون

ضةند زمان لة دنيادا
هةية؟

تارا سةمةد -كةركووك

ئاي��ا دةزاني  2698زمان��ي جياواز ل��ة دنيادا هةن و دانيش��توواني
ثي دةكةن ،كة  860جؤريان زؤر باون
كيشوةرة جياوازةكان قسةيان َ
و بةم شَيوةية بةسةر كيشوةرةكاندا دابةش بوونة:
 424زمان لة هةردوو كيشوةري ئةمةريكاي باكور و باشوور
 48زمان لة ئةوروثا
 153زمان لة ئاسيا
 118زمان لة ئةفريقيا
 117زمان لة ئوستراليا
ئايا ئةوةش دةزاني كةوا «ماندارين» فرةوانترين زماني س��ةر ِرووي
ثي دةكةن؟ هينديية سوورةكاني
زةويية و  594مليؤن ضيني قس��ةي َ
ئةمةري��كاش بة  200زماني جياواز قس��ة دةك��ةن و تةنيا  3زمانيان
ئةل��ف و بَيي تايبةتي خؤيان هةية و دةنووس��رَينةوة ،كة ضيرؤكي و
دةكري و نانووسرَينةوة.
ثي
َ
ئيزديك و مايان ،ئةواني تر تةنيا قسةيان َ
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جطةر خويَن

نيَوداران

نارين داود  -سؤران

جطةر خوَين ناوي تةواوي ش��َيخ موس��ا حةس��ةن
محةم��ةدة ،ل��ة س��اَلي  1902لة طون��دي حةس��اري ِرؤذاواي
(حةسةنكَيف)ي باكوري كوردستان لةدايك بووة.
َ
َ
لةطةل دايك و خوش��ك و
مندال بووة باوكي كؤضي دواييي كردووة و
هَيش��تا
براكةي دةضن بؤ شاري عاموودا و .ساَلي  1917دةست بة خوَيندن دةكا و ساَلي
 1932خوَيندن تةواو دةكات ،ماوةيةك مةال بووة ،ساَلي  1984لة ستؤكهؤلم
ثايةتةختي س��ويد كؤض��ي دواييي كردووة ،تةرمةك��ةي هَينراوةتةوة بؤ
شاري قامشلوو لة ِرؤذاواي كوردستان.

يورطن هابةرماس

عيماد ناميق – كةركووك

ورط��ن هابةرم��اس فةيلةس��ووف و
ي
كؤمةَلناس��َيكي هاوس��ةردةمي ئةَلمانة .لة
(18ي حوزةيراني  )1929لة دةسَلدؤرف
لةداي��ك ب��ووة .ديارتري��ن زانايان��ي
كؤمةَلناسي و سياسةتي هاوسةردةمة.
كامةران قادر – كةركووك
ووفَيكي زياتر لة  50بةرهةمي نووسراوي هةية
هايدط��ةر فةيلةس��
مارت��ن
لة بوارةكاني فةلسةفة و كؤمةَلناسيدا.
ئةيلوولي  )1889لة
ئةَلمانة لة (26ي
يؤش��كا فيش��ةري وةزيري دةرةوةي
َ مانيا لةدايك بووة و
باش��ووري ئةل
سال طوتي :هابةرماس
ئةَلمانيا ،ثَيش َ 50
ري  )1976مردووة.
لة (26ي ئايا
تةنيا فةيلةس��ووفَيكة كة خؤي بةسةر
ريي بةس��ةر طةلَيك
هايدطةر كاريطة
طؤرةثان��ي سياس��ي و كولتووري��ي
س��ةفي لة س��ةتةي
ِ
قوتابخانةي فةل
ئةَلمانيادا وةك «فةيلةسووفي كؤماري
بيستةمدا هةبووة.
نوَيي ئةَلمان» سةثاند.
هةمةكان��ي :ب��وون
طرينطتري��ن بةر
بةرَيوةبةري
لة ساَلي  1993هابةرماس ،كة ِ
رةريي��ةكان ،بةض��ي
و زةم��ان ،كوَي ِ َ
ثةيمانطةي توَيذين��ةوةي كؤمةآليةتي بوو
رؤكة بنة ِرةتييةكاني
دةطوتر َي بير ،بي
لة فرانكفؤرت ،خانةنشين كرا.
انط��ي ِراس��تي» لة
ميتافيزي��ك« ،ب
زادي��ي مرؤظايةتي،
ِراس��تيي ئا
نيتشة.

مارتن هايدطةر

حاجيلة 5

ئاذةلَة خةمبارةكان
ئا :تاتيانا – عةرةفة

ثان��دا طوتي« :من حةزم لة ياريكردنة لة دارس��تاني حةيزةراندا،

مام س��ةرداري خاوةني باخضةي ئاذةآلني «زيطزاط» سةرداني

لةوي خواردني خؤم بةدةستي خؤم ثةيدا دةكةم».
َ

كر و بَيدةنطة .وا دةردةكةوت
طةلي ِ
باخضةكةي كرد ،تةماشا دةكا َ
«دةبي ضي
ئاذةَلةكان لة جووَلة كةوتبن .ل��ة بةر خؤيةوة طوتي:
َ
قةومابي!!»
َ

ش��َير هاتة جواب و طوتي« :من شاي دارس��تانم ،كةي ِرةواية لة
زينداندا بذيم ،كةضي ئاذةَلةكاني تر لة دارستاندا تريالن دةكةن!!»

فيل طوتي« :من لةناو كؤمةَلَيكدا دةذيم ،كة مَييينةيةك َ
ثيش ِرةويي

بةراستي ثةرؤشي ئازادي و هاوةآلني خؤمم».
دةكاِ .

وآلخي ِرووبار طوتي« :بيري دةرياضةي ناو دارس��تانةكة دةكةم،
ئةوي و ،سآلويان
كة طش��ت ئاذةَلةكان بؤ ئاوخواردنةوة دةهاتنة
َ
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لَيم دةكرد».

تاك ش��اخ طوتي« :هةرضةندة من دةتوانم بة تةنيايي بذيم ،بةآلم

ثَيويستة بةئازادي بذيم».

ثَلينط طوتي« :خؤش��ترين ي��اري بةالي منةوة ئ��ةوةي خؤم بؤ

نَيضيرةكانم مةآلس بدةم و ،لةش��ي خةتخةتم بؤ خؤش��اردنةوة
دةوي».
يارمةتيم دةدا .بةآلم لَيرة تةنيا و بَيزارم ،ئازاديم
َ

بةور طوتي« :من خَيراترين ئاذةَلم .ثَيويستة لة دارستاني فرةواندا
ِرابكةم نةك لةم قةفةسةدا بةند بكرَيم».

حاجيلة 7

كةنطةر طوتي« :من بةيارمةتيي دوو ثَيي بةهَيزي الي ثش��تةوةم
و بةهاوكاريي كلكم ،بازي درَيذ دةدةم .لةو كاتةدا منداَلةكةش��م

َ
لةطةل ثَلينط و بةوردا دةكةم .لَيرة
بةركي
ئاس��ك طوتي« :من كَي
َ

مةيموون طوتي« :لة دارستاندا بةقيذةقيذ ،ثَيوةندي بةهاوةآلنمةوة
دةكةم .بةآلم لَيرة هةر مؤز دةخؤم و الساييي خةَلك دةكةمةوة.

دةوي».
بَيزارم .ئازاديم
َ

دةخةم��ة ئةو كيف��ةي بةس��كمةوةية .كةض��ي لَيرة ب��ةردةوام

حةزم لَيية بضمةوة دارستان و ئةم دار و ئةو دار بكةم».

دانيشتووم».

زةرافة طوتي« :من درَيذترين ئاذةَلم .بة يةك هةنكاو شةش مةتر

طؤرَيال طوتي« :من طؤرَيالي نَيرةم و س��ةركردةي طرووثةكةمم،

دةبرم .ئةم قةفةس��ة زؤر تةنطة بؤ من .حةزم لَيية لة دارس��تاندا
ِ

ثَيويس��تة لَيرة بضم��ة دةرةوة ضونكة طرووثةكةم ثَيويس��تي بة

ِر َي بكةم».

سةركردايةتيي منة».

دةمةوي بَيضووةكانم فَيري
ورض طوتي« :بيري ِراوةماسي دةكةم،
َ
بازار نيية».
ماسيطرتن بكةم .من حةزم لة خواردني ماسيي
ِ
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مام سةردار ،خؤي بةتاوانكار زاني ،لةبةرةئةوةي طشت ئةم ئاذةآلنةي لة زيندان قايم كردووة ،بؤية ِرؤذَيك لة ناكاو طشتياني ئازاد كرد
و ،هةر يةكَيكياني بردةوة بؤ زَيدي خؤي ،بؤ دارستاني ثان و بةرين.

حاجيلة 9

زانياريي طشتي

لة ئيَوة ثرسيار و
لة ئيَمةش وةآلم
زانيار عيس�ا  -كةركووك -
ئةَلماس

خةوي نيوة ِروان ثيَويستة
بؤ تةندروستي
عيماد عةلي -كةركووك

زانايان جةخت دةكةن��ةوة كة زؤر طرينطة
نيوةرؤ ،بؤ ماوةي  20تا
مرؤظ دواي ناني
ِ
بخةوي.
 40خولةك
َ
ئ��ةو زانايان��ة دةَلَي��ن  :ك��ة ئ��ةم خةوة
ثَيويس��تة بؤ نوَيكردنةوةي ضاالكيي لةش
س��رينةوةي ئاس��ةواري ماندوويي و
و
ِ
طرذي.
هةروةه��ا زان��راوة ك��ة كةس��ايةتيية
بةناوبانطةكان��ي دني��ا وةك ناثلي��ؤن
ثؤناثارت و جاك ش��يراك و وينستن
َ
ضةرضل بةردةوام ،ئةوةندةي ثَييان
نيوةروان سةرخةوَيكيان
كرابي،
ِ
َ
شكاندووة.

هاورَيي كؤوارةكةمان (هَيرؤ عوس��مان) قوتابيي
ِ
بنةرةتي لة كةركووك ،ثرس��يارَيكي
ثؤلي ن��ؤي ِ
ئاراستةي (حاجيلة) كردووة و دةَل َي:
لي دةكةن؟ لةبةرامبةر ئةمانةدا
خةَلكانَيك هةن ِ
هةرةش��ةم َ
ضي بكةم؟
وةآلم :ئةم كَيشةية لة ناو قوتابيياني ناوةندي و دواناوةندي
باوة ،بةهؤي ثَيش��كةوتني تةكنؤلؤجياش��ةوة شَيوازةكاني
زؤر بوون��ة .ضةندان كاري��ش هةية دةتوان��ي بيانكةي بؤ
فروشان ،لةوانة:
شةر ِ
هةرةشةي ِ
ِرزطاربوون لة ِ
ثَيويستة يةكالكةرةوة بي و ئاطةداريان بكةيتةوة كة تؤ ئةو
َ
بةرَيوةبةرايةتيي
كارانة
قبوول ناكةي و ،ئةطةر ثَيويستي كرد ِ
لي ئاط��ةدار بكةوة و ش��ةرم مةكة .ذمارة
قوتابخانةي��ان َ
تيليفؤني خؤت و ناونيش��اني ئيمةيلت بآلو مةكةوة و ،هةر
هاورَييةتيي لَيت كرد لة فةيسبوك يةكسةر
كةسَيك داواي
ِ
هاورَيت .بةردةواميش لةم كَيشانةدا دؤست و خزم
مةيكة
ِ
و ماَلةوةت ئاطةدار بكةرةوة ،ضونكة دةتوانن ثشتطيريت
لي بكةن.
َ

ضوار ظيتاميني بةسوود بؤ ثرضت
كوَيستان عةلي – ِرَيدار

بةشي يةكةم :
ثس��ثؤراني بواري ثرض ئامؤذطاريمان دةكةن طرينطي بةثرضمان بدةين و ظيتامينة ثَيويستةكاني بؤ دابين
ِ
بكةين ،كة بريتين لة ظيتامينةكاني ( ،A، B Complex، Eترش��ي فؤليك) ،لَيرةدا بة  4بةش هةر جارة و باس��ي
يةكَيكيان دةكةين:
ظيتامين  :Aهاوكارة بؤ ثاراس��تني ثرض لة فاكتةرة دةرةكييةكاني وةك ثيس��بووني ذينطة ،بةم ثاراس��تنةش
ثي
هةس��ت بة بووذانةوةي ثرض دةكةين .هةروةها ثرض بةهَيز دةكا و ِ
ضريي زياد دةكا و خَيراتر طةشةي َ
زي.
دةكا و لة شكست دةيثارَي َ
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ماس��ي ثاريَزط��اري لة
ضاالكيي ميَشك دةكا
خاليد َ
فازل  -كةركووك

شوشتنةوةي هيَلكة
ش�ةيما عةزيز -كةركووك،
طةرةكي عةسكةري
ِ

توَيذينةوةيةكي ئةمةريكايي ئاش��كراي
ك��رد ،خواردن��ي ماس��ي بةش��َيوةيةكي
بةردةوام ،دذي هؤكاني لةبيرضوونةوةية و
هةندي جار خؤمان يان دايك و خوشكمان و تةنانةت
َ
ضاالكيي مَيشك و بيركردنةوة بةهَيز دةكا.
ضَيشتخانةكانيش ،لة كاتي ئامادةكردني ذةمةكاني خواردن و
توَيذةران ئاشكرايان كرد ،ماسي ثَيكهاتووة لة
ثاراستني خؤراكدا هةَلةي طةورة دةكةن .يةكَيك لةو هةآلنة
تَيكةَلةيةكي ناياب لة ظيتامين و ثرؤتين و ترشي
شوشتنةوةي هَيلكةية ثَيش كوآلندني ،ضونكة توَيكَلي هَيلكة
زةيت��ي لةوانة ئؤمَيطا  3ئَي��س .توَيذةران رايان
كونؤضكةي زؤر وردي تَيداية و دوور نيية ئةو ثيسيانةي
طةياند ،ئةو كةس��انةي لة خوَينياندا ِرَيذةي ترشي
َ
لةطةل ثةنجة
لةسةر ِرووي دةرةوةي كةَلةكة بوونة،
ئؤمَيطا  3ئَيس بةرزة ،دةتوانن لة تاقيكردنةوةكاني
ثَيداهَينانيان بضنة ذوورةوة.
َ
لةطةل ئةو
بيركردنةوةدا س��ةربكةون ،بة ب��ةراورد
بؤ خاوَينكردنةوةي هَيلكة ،ثَيويستة ثارضة
كةسانةي كة رَيذةي ترشي ئؤمَيطايان لة خوَيندا نزمة.
ؤيةكيضةوركراو بة زةيت بةكاربهَينين و
ثةر
ِ
ِ
توَيذةرَيكيش راي طةياند ،كةمبوونةوةي ترشي ئؤمَيطا
بةئاسثايي توَيكَلة هَيلكة نةكوآلوةكةي
لة خوَيندا دةبَيتة هؤي بَيهَيزيي كردارةكاني مَيشك و ،لة
ثي خاوَين بكةينةوة ،ئينجا
َ
هةندي كاتدا دةبَيتة هؤي لةبيرضووني شتةكان.
َ
بيكوَلَينين.

طازطرتني ميَروولة سوو ِري خويَن ضاالك دةكات

ِرووبار غةريب -قةرةهةنجير

سووري خوَين ضاالك
لة نوَيترين لَيكؤَلينةوةدا توَيذةران دةريانخستووة ،كةوا طازطرتني مَيروولة
ِ
خرؤكة سوورةكاني
خرؤكة سوورةكاني خوَين زياد دةكات .زيادبووني ذمارةي ِ
دةكات و ذمارةي ِ
طور و تين و هَيز و توانا بة لةش دةبةخشَيت.
خوَينيش ِ
هةروةه��ا زانايان ئاماذةيان ب��ةوة كردووة ،كةوا طازي مَيروولة خانة دةمارةكاني مَيش��ك ضاالك
دةكات و ئاماذةكان لة شوَيني طازةكةوة دةطةيةنَيتة خانة دةمارةكاني مَيشك.
زانايان ئةوةش��يان ِروونكردووةتةوة ،كة ئةو كةس��انةي لة ماوةيةكي كورت��دا ضةند جارَيك
دةطري ،بةرطريي ثَيستيان دذي بةكتريا زياد دةكات.
لي
َ
مَيروولة طازيان َ
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هةمة ِرةنط

مةعدةنووس دةرمانيَكي هةرزانة

ِرةوةند وشيار – كةركووك

مةعدةنووس كؤطةي مادةيةكي دذةئؤكسيداندني بةهَيزة .دذ بة هةستياري
(حةساسية) و هةوكردن و طرذبوونةوةية.
هاورَيي كؤئةندامي
هةروةها توَيذينةوةكان ثَيشانيان داوة كة مةعدةنووس
ِ
هةرسة و مادةيةكي هَيوركةرةوةي ئازاري ثووك و دداني تَيداية و ناودةم
َ
لةطةل
زي.
ثاك دةكاتةوة .هةروةها ثَيست و ثرض و ضاو بةطةشي دةثارَي َ
طؤشت بيخؤي تووشي ئينتةال نابيِ .رَيذةي ضةوري و ثاَلةثةستؤي
خوَينيش كةم دةكاتةوة.

نةخويَن��دةواران زووت��ر
ثير دةبن

شادمان ماهير -دووبز

َ
فازل كامل  -كةركووك

توَيذينةوةيةك ثَيشاني دةدا ئةو
كةسانةى نةخوَيندةوارن يا خوَيندةوارييان
كةمة لة كةسانى خوَيندةوار زووتر ثير دةبن.
لة توَيذينةوةكةدا ،ئةوة ئاشكرا بوو كة كةسانى
نةخوَيندةوار بةهؤى بةكارنةهَينانى باشى خانةكاني
مَيشكيان ،زووتر ثير دةبن و ئةو كةسانةى زانكؤيان
تةواو كردووة درةنطتر ثير دةبن.
َ
لةطةل
زانايان دةَلَين كةسانى خوَيندةوار خؤيان
كؤمةَلطةدا دةطونجَينن و ،نةخوَيندةواران بةهؤى بة
جطةرةكَيشان ،وةرزش نةكردن و خؤ نةثاراستن لة
خواردنى خؤراك ،ذيانى خؤيان لةناو دةبةن.
دةَلَين
هةروةها
دةبَيتة
خوَيندةوارى
هؤى بةرزبوونةوةى
ثلةى كؤمةآليةتى و لةو
كاتةدا مرؤظ كةمتر
بير لةوة دةكاتةوة
زيان بة خؤي
بطةيةني.
َ
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بؤضي تايتانيك
تيَكشكا؟

ماسييةك ِرةطةزي
ي
خؤي دةطؤ ِر َ
مةريوان ستار -دووبز

لة ساَلي  1995زاناياني ئةمةريكا
و يابان لَيكؤَلينةوةيةكي هاوبةشيان لةسةر
جؤرة ماسييةك ئةنجام دا و بؤيان دةركةوت،
كةوا جؤرة ماسييةكي بضووكي كةنارةكاني
شاري ئؤكيناواي ياباني ،بةثَيي هةلومةرجي ذياني
بطؤرَيت
دةتواني ِرةطةزي نَيرينةي خؤي
كؤمةآليةتيي،
ِ
َ
و خؤي بكاتة مَيينة و هةَلسوكةوتي سروشتيي
ماسييةكي مَييينة بكات.
دةتواني لة ماسييةكي
هةروةها بةثَيضةوانةشةوة
َ
مَييينةوة ببَيتة نَيرينة و هةموو كار و ضاالكييةكاني
ماسييةكي نَيرينة ئةنجام بدا.
زانايان ئةوةشيان ِروونكردووةتةوة كةوا نَيرةي ئةم
هةندي جار لة ترسي نَيرةيةكي لةخؤيان
جؤرة ماسييانة
َ
طةورةتر ،خؤيان دةكةنة مَييينة و وةكو ماسييةكي
هةندي جاريش لة ِرةوة
مي هةَلسوكةوت دةكةن.
َ
َ
نابي و بةناضاري طةورةترين
ماسييةكدا نَيرةي تَيدا َ
ماسيي مَييينة خؤي دةكاتة نَيرةيان.

تواناكاني هةنط

شيرين حوسَين -شؤراو

ثركردنةوةي خانةيةك لة شانةكاني
ئايا دةزاني هةنط بؤ ِ
بةبريني  30مليؤن كيلؤمةتر هةية؟ بؤ بةرهةمهَيناني
ثَيويستي ِ
يةك كيلؤ هةنطوينيش ثَيويستة  300هةنط 40 ،هةزار جار
لة شانةكانيان بينة دةرةوة و طةشت بةناو طوَلزاردا بكةن و
بطةرَينةوة شانةكانيان.
ِ
ئةوةش بزانة كةوا كؤي ئةو هةنطوينةي لة ِرؤذَيكدا هةنطي
شانةيةك كؤي دةكاتةوة تةنيا  10طرامة و بؤ كؤكردنةوةي
ئةم  10طرامة ثَيويستة شيلةي َ 1100 -500
طول هةَلمذَيت.

ثةر بووني نيو سةدةي دواي
هةتاكو تَي ِ
تَيكشكان و نقوم بووني كةشتيي تايتانيك،
هؤكارةكاني ِرووداوةكة نةزانرا بوو،
بةآلم ثاش دؤزينةوةي ثاشماوةكاني
كةشتييةكة و ثشكنين و زنجيرةيةك
تاقيكردنةوة ،دةركةوت ،كةوا ئةو ئاسنةي
لي دروستكرا بوو ،ئاسنَيكي
كةشتييةكةي َ
ثوخت نةبووة و ِرَيذةيةك لة توخمي
طؤطردي تَيدابووة ،بؤية ئاوا بةئاساني
ناوةراستةوة بووةتة دوو
كةشتييةكة لة
ِ
كوت .ئةنجامي لَيكؤَلينةوةكان ئةوةشيان
دةرخستووة ،كةوا طةر بهاتبا و تايتانيك لة
ثؤآل دروست كرابا ،ضارةنووسي بةم ِرؤذة
رَيكخراوي تةندروستيي جيهاني لة دوايين ِراثؤرتي
ِرةشة نةدةطةيشت.
ثزيشكيي خؤيدا ئةوةي ِروونكردووةتةوة كة ثيسبووني
تايتانيك لة ساَلي 1912دا دروستكراوة و
تةنيا ثَينج ِرؤذ دواي دةستثَيكردني طةشتةكةي ،هةوا و تؤز و َ
خؤل ،دةبَيتة يةكَيك لة هؤكارة سةرةكييةكاني
تَيكشكا و نقوم بوو .بةشَيوازَيك دروست كرابوو ،توشبوون بة نةخؤشيي ِرةبو (تةنطةنةفةسي) بةتايبةتي
بطري و لة توانايدا بوو تاكو لة منداآلندا ضونكة لةش و سيستمي بةرطريي منداآلن
كة بةرطةي نقوم بوون
َ
سي ِرؤذ لةسةر ِرووي ئاودا بمَينَيتةوة و نقوم الوازتر و بَيهَيزترة لة هي مرؤظي ثَيطةيشتوو .بؤية
َ
َ
هةمان ِرَيكخراو ئامؤذطاريي دايك و باوكان دةكات.
لةطةل
نةبي ،كةضي نقووم بوو و  2223كةسي
َ
َ
َ
كة مندالةكانيان لة كاتي خؤلبارين و كةش و هةواي
خؤيدا خنكاند.
نالةباردا بةباشي ضاودَيري بكةن.

ثيس��بووني ذينطة
و تةنطةنةفةسي
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ئةذي عومةر  -هةولَير

هاو ِريَياني
حاجيلة

مؤبايل
ئارةزوو جةالل – رانية

مارت��ن لؤتةر بة داهيَن��ةري ئاميَري
تةلةفؤني دةس��تي ( مؤباي��ل ) دادةنريَت ،كة

ظاناس شيروان

ئاشتي شيروان

َ
لةطةل راديؤي نيويؤرك قس��ةم دةكرد كة بة يةكيَك لة شةقامةكاندا
دةثة ِريمةوة هةموو خةلَكي سةيريان دةكردم.
وشةي مؤبايل لة ناوي شاري مؤبايلي وياليةتي ئةلباماي خوارووي
ئةمةريكاوة هاتووة كة يةكيَكة لة شارة ديَرينةكان و مةلَبةندي

ياد ضاثك

رؤشنبيري و فيكرية.

ديانا نياز

9

ئ��ةودةم وةك تويَذةريَ��ك لة كؤمثاني��اي مؤتؤروال كاري
كردووة ،مارتن دةلَيَت سالَي  1973بوو يةكةمجار كة بة مؤبايلةكةم

مافةكانتان

كؤمةَلةي طش�تيي نةتةوة يةكطرتووةكان لة 20ي تش�ريني دووةمي

ساَلي 1959دا ِرَيككةوتننامةي مافةكاني منداآلني بآلوكردةوة و زؤربةي وآلتاني دنيا دانيان

برطة و مادةكانيدا ناوة و عَيراق يةكَيكة لةو وآلتانة.
بة ناوةرؤكي ِ

«حاجيل�ة» بؤ ئاش�ناكردني ئَيوةي ئازيز ب�ة ناوةرؤكي ئ�ةم ِرَيككةوتننامةية ،لة هةر ذمارةيةك�دا  3مادةي ئةم

ِرَيككةوتننامةيةتان بؤ بآلو دةكاتةوة .تا بة ئاطا بن لة ثَيشَيلكردني مافةكانتان لة سنووري خَيزان و كؤمةَلطة و دةوَلةتدا.

مادةي :22
بي يان بةتةنيا بيَت ،مندا َ
ل مافي ثةناهةندةيي و دابينكردني مافة مرؤيييةكاني هةية
ئةطةر دايك و باوكي لةطةلَدا َ
لة وآلتاني تردا.
مادةي :23
ثيَويس��تة دةولَةت هةموو بنةماكاني ذيانيَكي شايس��تة بؤ منداآلني كةمئةندام لة هؤش و جةس��تةدا دةستةبةر بكا و
ضاوديَرييةكي تايبةتيان بؤ دابين بكا و هةلي تيَكةآلوييان لةطة َ
ل منداآلني تردا مسؤطةر بكا.
مادةي :24
ثيَويس��تة دةولَةت بة هةموو توانايةكي هةو َ
ل بدات ،باش��ترين و ثيَش��كةوتووترين ضاوديَريي تةندروس��تي
ب��ؤ مندا َ
ل دابي��ن بكا ،و كار بكات ل��ة ثيَناو كةمكردن��ةوةي ِريَذةي مردني من��داآلن و قةآلضؤكردني
نةخؤشييةكان و نةهيَشتني بةدخؤراكي.
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زؤربةي فةيلةسووفةكاني دنيا كؤكن لةسةر ئةوةي كةوا

يةكةمين زانا «تاليس» بووة ،كة لة سةدةي شةشةمي ثيَش
زاين لة شاري ميليتيؤسدا ذياوة.
ئةو زاناية يةكةمين كةس بوو بةهؤي طؤشةي بةركةوتني

نيا ئةحمةد

ناز نةبةز  -رةحيماوة

ك��ي بةيةكةمي��ن زانا
َ
كاوة هادي -زَيوية
دادةنريَت؟

ي ياري

سايت

تيش��كي خؤر و س��يَبةرةكانيانةوة بةرزيي ئةهرامةكاني
ميس��ري ثيَوا ،ئةمةش هةمان ئ��ةو ِريَطةيةية كة تاكو
ئيَس��تا فةلةكناس��ان ثيَ�� ِرةوي دةك��ةن و توانيويانة
بةهؤي��ةوة بةرزيي ش��اخةكاني س��ةر ِرووي
مانط دياري بكةن.

جي
ه
ا
ن
ي ئي
ماردي

ن

ن
ت
ة
ر
ن
يَت

 سليَ ماني

www.dailyfreegames.com

www.gamegape.com

www.maxgames.com
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خةنينةوة

ديمانة

شَيت

ث ًيبكةنة تا جوانتر بيت
تري فةرهاد  -كةركوك
َ

خَير و بةرةكةت

ثياويَك يةك مليؤن دؤالر دةباتةوة ،كة
دةطة ِريَت��ةوة بؤ َ
مال بة ذنةك��ةي دةلَيَت...
ئةوي��ش لة خؤش��ييا جةلَدة ليَ��ي دةدات و
دةمريَت .ثياوةكةش دةلَيَت :س��وبحانةلَآل
 ،خيَ��ر و بةرةكةت ب��ة يةكجاري
ِرووي تيَكردووم.

جوانترين توانج
بةهرؤز سةالم  -سلَيماني
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ش��يَتي يةكةم ب��ة ش��يَتي دووةم دةلَيَت :
تيَنوومة دةضم ئاو دةخؤمةوة .
ش��يَتي دووةم  :منيش تيَنوومة ل��ة جياتي منيش ئاو
بخؤوة .
دواي كةميَك شيَتي يةكةم بة ثيَكةنينةوة دةطة ِريَتةوة
 ،شيَتي دووةم دةلَيَت  :بة ضي ثيَدةكةني .؟
ش��يَتي يةك��ةم  :ل��ة جيات��ي تؤ ئاوي ثيس��م
خ��واردةوة  ،بؤ خؤش��م ئاوي ثاكم
خواردةوة !!..

شةربةت

س��ي ثياو دةضن ش��ةربةت بخؤنةوة،
رؤذيَك َ
َ
َ
ثي��اوي يةكةم دةليَت ش��ةربةتي ثرتةقالم ب��ؤ بيَنة با
كةرتيَك لة ثرتةقالَةكة لةسةر ثةرداخةكة بيَت ،ثياوي
دووةم دةلَيَت بؤمن ش��ةربةتي مؤز بيَنة با كةرتيَك مؤز
لةس��ةر ثةرداخةكة بيَت ،ثياوي سيَيةم دةلَيَت بؤ من
شير بيَنة با مانطاكة لةسةر ثةرداخةكة بيَت.

تيثي سةماي كؤريايي

ديمانة :مهاباد وريا  -كةركووك

كضاني قوتابخانةي ناوةنديي «باخان»ي كضان لة

كي خنجيالنةي س��ةماي كؤريايييان
كةركووك ،تيثيَ َ

دامةزران��دووة و دواي يةكةمي��ن نماي��ش «حاجيل��ة»
َ
لةطةل سةرؤكي تيثةكة ئةنجام دا و لة وةآلمي
ديمانةيةكي

ثرس��يارةكاندا طوتي :ئيَمة لة 31ي تشريني دووةمي 2011دا

بيرؤك��ةي دامةزراندني ئ��ةم تيثةمان بةبيردا ه��ات و هةردوو

مامؤستاي وةرزش و هونةر هاوكارييان كردين.

هةروةه��ا طوت��يِ :راظا عةبدولوةهاب ،س��ؤما ع��ادل ،كازيوة

جةواد ،س��وندس ئازاد ،الظين ياس��ين ،فرميَس��ك قادر ،تاراظة

َني سامان ئةنداماني ئةم تيثةن و ناوي تيثةكةمان ناوة
عومةر و دي َ

دةمةوي
ش��ةثؤل حةبيب...
َ
لة ئيَس��تاوة مةش��ق لةسةر
ديمانة :سةروين قاسم
نؤذداري بكةم
 -كةركووك

لة ثيَشانطةيةكي زانس��تيي قوتابخانةكاني كةركووكدا ،شةثؤل

حةبي��ب يةكيَ��ك بوو ل��ة بةش��داربووان و بؤقيَك��ي زيندووي

بةدةس��تةوة بوو «حاجيلة» لة ديمانةيةكي كورتدا ئةم ثرسيارانةي

ئاراستة كرد:

* بة ض ضاالكييةك بةشاريت لةم ثيَشانطةية كردووة؟

 -بةتويَكاريي بؤق؟

* هةنطاوةكاني ئةنجامداني ضاالكييةكةتمان بؤ ِروون بكةوة.

 -س��ةرةتا بؤقيَكي زيندوو دةطرم ،ئينجا هةر ضوار ثةلي بةدةرزي

لي دةدةم
لة ثارضة فلينيَك قايم دةكةم ،ثاشان دةرزييةكي بةنجي َ

 supper girlsو ئةم سةمايةي ئةم ِرؤمان يةكةمين نمايشة.
بي .بةب ِرة ِريَكي تايبةت لة ذيَر ضةناطةيةوة تا دامةني دةب ِرم.
ر
س��
تا
ِ َ
ضاالكييةكةي ئةم تيثة س��ةرنجي ئامادةبوواني فيس��تيظالَةكةي
َ
َ
ث��اش ئةوةي ناوس��كي دةكةم��ةوة و دل و ِريخؤلة و س��ييةكاني
ِراكيَش��ا و بووة مايةي سةرس��امييان و بةضةثلَة ِريَزان ثيَشوازي
دةبين��م ،دةس��ت دةكةم��ة دوورين��ةوةي .دواي  10 -7خولةك
كران.
بؤقةكة ديَتةوة هؤش خؤي و ئازادي دةكةم.
س��ةرؤكي تيثةكة ئةوةش��ي ِروونكردةوة ،كةوا تيثةكة سةماي
• ض سووديَك لةم تويَكاريية وةردةطري؟
كؤريايي دةكات و س��ةماكانيان لة كةنالَي ئاسمانيي كؤرياوة
 ح��ةز دةكةم ئةوةي ل��ة كتيَب��ي زيندةوةرزاني نووس��راوة وبينيوة و مةش��قيان لةسةر كردووة .سةماكانيش هةم وةرزش و
ئةوانةي مامؤستا باسي دةكات ،بةضاوي خؤم بيانبينم.
هةميش هونةرن.
• تاكو ئيَستا تويَكاريت تةنيا بؤ بؤق كردووة؟
لة دوا وت��ةدا طوتي :ئيَمة تةنيا لة قوتابخانة و ضاالكييةكاني
َ
َ
لةط��ةل فاتيمة حةي��دةري هاو ِريَم
��ي ،بةآلم بةني��ازم
بةل
َ
ثةروةردةدا دةتوانين ئةم نمايش��انة بكةين ،ضونكة هيَشتا
ئةمجارة تويَكاري بؤ كةرويَشكيَك بكةين.
شةرم دةكةين و ِرةنطة كؤمةلَطةش ئةم شيَوازة نويَيةي
ش��ةثؤل لةبةرض��اوي ميوان��ةكان زؤر بةليَهات��ووي
ثي َ
نةب��ي و ثيَم��ان دةلَيَن :بؤضي
قبوول َ
بةئاس��اني َ
ضاالكييةك��ةي ئةنجام دا و دةيط��وت حةز دةكةم
تيثي هةلَثة ِركيَي كوردي دانامةزريَنن ،هةقتان
ل��ة دوا ِرؤذدا بب��م بةن��ؤذدار و نةخؤش��ةكان
بةسةماي كؤريايييةوة ضيية؟!
ضارةسةر بكةم.
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طةردوون

هؤث

ط ِركانةكاني زوهرة

طزنط – كةركووك

ناوي موطناتيس لة ضييةوة هاتووة؟

ئ��ةو كانزايةي توان��اي كَيش��كردني دةرزي و بزمار و وردة ئاس��ني هةية،
ثَييدةطوترَيت «موطناتيس» كة جؤري سروشتي و جؤري دةستكرديان هةية.
سروشتييةكانيان لة سروشتدا وةكو هةر كانزايةكي تر هةن ،دةستكردةكانيش
يان بةكارةبا يان بةكارتَيكردن ،يانيش بةلَيخش��اندن ل��ةو كانزايانةي تواناي
بةموطناتيسبوونيان هةية ،دروست دةكرَين.
موطناتيس ثَيش زاين هةر هةبووة و شاعيرَيكي يؤنانيي كؤن لة هؤنراوةيةكيدا
ناوي موطناتيس��ي هَيناوة .لةبةرئةوةي موطناتيس لة ناوضةي «ماطنيس��يا»ي
بةرَيذةيةكي زؤر
هةرَيم��ي ليديا ،ك��ة هةرَيمَيكي كؤني ئاس��ياي بضووك��ةِ ،
ثي بةخشراوة.
دؤزراوةتةوة ،ناوي هةرَيمةكةي َ
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بةهرة جةبار  -سليَماني

هؤث  ،ضيرؤكي ( ئيبي ) كةرويَشي جةذني
بةهارة  ،ئةو كةرويَشكةي ( فريَد )ي ،ثيَنج
َ
س��االن لة باخضةكةيان بةدي��ي كرد و كة
طةورة بوو  ،ئةو رووداوةي بيرئةضيَتةوة .
َ
بةالم ضيرؤكي فليمةكة هةر ئةوةندة نيية .
ئيبي توش��ي كيَش��ةي زؤر دةبيَ��ت لة ثيَناو
بةديهيَناني تاك��ة ئارةزووي كة َ
تةثل ليَدانة
َ ،
بةالم لة كاتي ئامادةبووني بؤ طةورةترين
تاقيَكردن��ةوة لة بةناوبانطتري��ن بةرنامةدا ،
ثةشيمان دةبيَتةوة !؟

هةسارةي زوهرة كة دواي عوتارد دَيت لة ِرووي نَيزيكيي لة خؤرةوة ،نَيزيكترين هةسارةشة لة زةوي.
ض��ر دةوري داوة و ئةو طةرمييةي لة
ئاس��ماني زوهرة زةردَيكي نيمضة قاوةييي��ة ،ضونكة هةورَيكي
ِ
ني و هةسارةكة زؤر طةرم دةكات.
خؤرةوة ثَيي دةطات ،هةمووي قةتيس دةمَي َ
طركاني زؤر زؤر طةورة لةس��ةر ِرووي زوهرةدا هةن ،كة بةرزيي هَيندَيكيان لة بةرزترين ضياي سةر
ِ
زةوي بةرزترن ،و بةرزترينيان ثَيي دةطوترَيت ضياي ثةرذين ،كة بةرزييةكةي لة  9كيلؤمةتر زياترة.
طركانةكاني زوهرة لة يةك كاتدا هةَلدةضن و ثريش��كة هةَلضووةكان س��ةر ِرووي
زؤر ج��ار هةم��وو ِ
هةسارةكة دادةثؤشن.
ثريةتي لة ترشَيكي كوشندة ،و زوو زوو هةورة تريش��قة ئاسماني هةسارةكة ِرؤشن
كةش��ي زوهرة ِ
دةكاتةوة.
كةرةت زانايان هةوَليان داوة كةش��تيية ئاس��مانييةكان ِرةوانةي سةر ئةم هةسارةية بكةن ،بةآلم
زؤر ِ
بةفيرؤضووة ،ضونكة طةرمي و ئةو ترشة كوشندةية كةشتييةكانيان تَيكشكاندووة.
هةموو هةوَلةكانيان
ِ
مةريوان سةعد -كةركووك ِ -رةحيماوا

سينةما

بةرهةمي سالَي 2011
داهات  112 :مليؤن دؤالر
دةرهيَاني  :تيم هيَ َل
نواندني دةنطةكان  :جيمس مارسيدن  ،كيكي كوكو
نووسين  :كين دوريؤ  ،بريان ليتش

باربي...

ناسراوترين بوكةلَة
تارا لةتيف -كةركووك
ئيمام قاسم

باربي بةناس��راوترين بوكةَلة

دادةن��ري لة دني��ا ،كة بؤ يةكةمي��ن جار لة
َ

9ي ئاداري 1959دا لةاليةن نةخشةسازَيكي

ئةمةريكايي بةناوي ِرات هاندلةر دروست
كراوة.

بارب��ي ِرووخس��ارَيكي منداآلنةي ئَيس��ك

سووكي هةية ،جارَيك بةقذَيكي درَيذ و خاو ،جارَيكي

تر بةقذَيكي كورت ،بةآلم لة هيض جارَيكدا هةمان جلي لةبةردا نةبوو و هةر جارةو بةمؤدَيل

و ستايلَيكي نوَيوة خؤي نمايش كردووة.
باربي لةدواي بوكةَلةيةكي بةناوبانطي ترةوة دروست كراوة ،كة ئةستَيرةيةكي سينةمايي
بوو بةناوي شيرلي َ
لي دةفرؤشرَيت.
تمبل ،و ساآلنة مليؤنان دانةي َ
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ثةثوولة و
خؤشةويستي طو َ
ل
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ناز كةريم -تةكية

فوئاد محةمةد ئةمين – سلَيماني

س��ي تةني جياواز لة يةك ئاس��تدا لة ناو
هةنطاوي يةكةم :
َ
لي ِريزكردوون ،بةرزبكةرةوة
سينييةكدا ِريز بكة .ئةو اليةي تةنةكانت َ
داني.
و كتَيبَيكي لة ذَير َ
ثةرؤي��ةك بخةرة س��ةر س��ينييةكة و هةمان
هةنط��اوي دووةم  :ثارض��ة ِ
هةنطاوي يةكةم دووبارة بكةرةوة.
هةنطاوي سيَيةم  :بةرةبةرة كتَيبةكاني ذَير سينييةكة زياتر بكة .ئايا تةنةكان
لة هةمان بةرزيدا دةخليسكَين؟ خَيراييي خليسكانةكان هةمان خَيراييية؟.
ضي فَيربووي؟
ِرووة زبرةكان بة هَيزَيكي لَيخش��اندني طةورةتر لة ِرووة لووسة سافةكان
كار دةكةنة سةر تةنةكان .لةم تاقيكردنةوةيةدا بؤمان دةركةوت كة كاتَيك
ثةرؤي لةسةر دانةنرابوو ،تةنةكان لة بةرزييةكي كةمتر
سينييةكة ِ
دةخليس��كان ،ضونكة هَيزي لَيخشاندني نَيوان تةنةكان و ِرووة
س��افةكةي سينييةكة كةمترة وةك لة باري دووةم .كَيشي
تةنةكانيش كاردةكةنة سةر خَيراييي خليسكانيان.

مالَداري

ضيرؤكي حاجيلة

جؤراوج��ؤردا بة باَلة ناس��ك و ِرةنطينةكانييةوة ،هةر
ثر ل��ة طوَلي
ثةثوولةي��ةك لةن��او باخضةيةك��ي فراوان��ي ِ
دةطةرا
ةفرةي بوو ،بةس��ةر طوَلةكاندا هةر دةهات و دةضوو ،بةآلم لةس��ةر هيض طوَلَيك ئارامي نةدةطرت و نةدةنيش��تةوة،
ِ
باَل ِ

2

برا و تاوي داية باَلةكاني و
و هةر
دةطةرا تا لة دوورةوة طوَلَيكي س��ووري طةش��ي جواني بيني ..ئيتر لة خؤشيياندا ئؤقرةي لَي ِ
ِ
كاتي طوَلةكة كة زاني ئةو ثةثوولة َ
بال نةخشينة زؤر شةيدا و هؤطرَيتي واديارة زؤريشي خؤشدةوَيت ..خَيرا
بةرةوالي ضووَ ،

دةستي بةدواني كرد.
 ها ثةثوولةي َةفرين و عةوداَلييةت
بال نةخش��ين ئةوة ضيتة وا بةشةوق و ضَيذةوة
دةسوورَيتةوة ..وا هةست دةكةم ئةم باَل ِ
ِ

بؤالي منة!!..

ثر لة س��ؤز و ميهرةبانيية بوو ئةوةندةي تر جؤش و خرؤش��ي كةوتة ناخي دَلييةوة،
ثةثوولةكة كة طوَيي لةو دةنطة خؤش و ِ
بؤية زياتر باَلةكاني دةشكانةوة و جوَلة و شنةشني بةدةم باوة ثَيدةكردن و سةري بؤ لةقاند و وتي:

3

 ئاخر طوَلي جوان ..ئةي نازاني من لةناو ئةم باخضة فراوانة لةناو ئةم هةموو طوآلنة ،تؤم هةَلبذاردووة ..تؤم خؤش��دةوَيت وتؤم بةدَلة...
طوَلةكةش بة نازَيك و دَلنةوايي و ِرَيز لَيطرتنةوة وتي:

بةراست ثةثوولةي نازدار...
ِ -

4

ئينجا ديسانةوة وتي :ئةي بؤ نازاني كة دةمَيكة وَي َل و سةرطةردانم ..عةشقي طوَلَيكي وةكو تؤي جوانم.
َ
لةطةل تيشكي خؤرةكةدا ِرةنطي
كةمي الر و لةنجةي بؤ كردو بةدةم هةَلكردني باي شةماَلةوة تريقايةوة
طوَلة ش��ةرم طرتي و
َ
دايةوة بة دَلخؤشيةوة ،بة قريوة و خةندة و ثَيكةنينةوة وتي:

ئاشتي عةبدوَلآل  -كةركووك

ثر لة ئاو بَينة و دوو قاذة ليمؤي تَيكة ،ئينجا بيخةرة ناو
ب��ؤ ثاككردنةوةي مايكرؤوةي��ظ ،قاثَيكي ِ

مايكرؤوةيظةكة و بؤ ماوةي كةمتر لة ثَينج خولةك مايكرؤوةيظةكة داطيرس��َينة .دةبيني هةموو ئةو
شتانةي بة الكانييةوة وشكبوونةتةوة ،دةتوَينةوة.

هاردراو بكةرة ناو ذَير ثياَلةيةكةوة و لة
بؤ نةهَيشتني بؤني ناخؤشي ساردكةرة ،هةندَيك قاوةي ِ

داني.
بةشي سةرةوةي بن فريزةرةكةي َ

 ئ��ةي ضؤن ثةثوولةي دَلدار و ئةويندار ،خاوةن هةس��تي ثاك ضؤن نازانم ،ئاخر منيش بؤية هاوارم لَيكردي و باوةش��م بؤكرديتةوة...

ثةثوولةكة دةنطي بةرز كردةوة:

 دةسا وةرة ئامَيزم ،ئةي ثةثوولة رؤح سووكةكة ،بزانم ضيت دةوَيت؟!.دةوي! هاتووم تَير تَير ش��يلةي ناخت هةَلمذم ..هاتووم تَير تَير
ثةثوولةكة بةتاس��ةوة وتي :ئاي طوَلة طيان ،ضؤن نازاني ضيم
َ

بؤنت بكةم و لة ئامَيزتدا ساتَيك ئارامي و كاتَيكي خؤش ثَيكةوة بين ،ذيان لة خؤشةويستيتدا بةرينة سةر..
طوَلةكة شاطةشكة بوو ..طةش طةش بووةوة ،لة خؤشياندا باوةشي طةرمي بؤ كردةوة ..ثَيي وت:

كي لةتؤ زياتر ناس��كترة و دَلبةرة ..ئاوا حةز
 ئادةي وةرة ناو دَلمةوة وةرة لة خةم ناس��كتر و جوانتر لة خؤم نةرم و نيانترَ ،و هؤطري منة..

بةبي
حةوت جاران َ
وةستان بيلَيَرةوة

شاهؤ شةش كةللة شةكري شامي شكاند

شؤر كردةوة بةسةريةوة نيشتةوة و بة ثةرؤشةوة
ثةثوولةكة بة ئارامييةوة لة طوَلةكة نزيك بووةوة و هَيدي هَيدي ..باَلةكاني ِ
ثةرة ناس��ك و نةرم و بؤندارةكانييةوة كةوتة هةَلمذيني بؤن و بةرامةي و ش��يلةي هةناوي تام دةكردو..
دةمي خس��تة ناو ِ
ثر لة خؤشةويستي دةبةخشي و دةيثرذانة ناو َ
دل و هةناوييةوة..
دةيمذي و جاروبارةش بة ماضي طةرم –خَيرا خَيرا هةناسةي ِ
تابلؤيةكي جواني لة عةشق و خؤشةويستي دةنةخشاند.

ئةيوب عةلي – كةركووك
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بليارد
هةمزة شةريف – دووبز

جوطرافي��اي
ئؤزبةكستان
والَتان

بلي��ارد بريتيية ل��ة ذمارةيةك ياري كة تياياندا ب��ة دار لة تؤثةكان
فرةنس��ةيي و ئينطليز و
َ
دةدري ب��ؤ جووآلندنةوةيان .هةريةك لة ِ
ئةَلمان خؤيان بة خاوةني ئةم وةرزشة دادةنَين.
تؤثةكاني بليارد يةكَيكيان سثيية و ئةوانةي تر لة ذمارة  1تا 15يان
لةسةر نووسراوة .ئةمانجي يارييةكةش بريتيية لةوةي ياريضييةك
تؤثةكاني ذمارة  1تا  7بخاتة ش��وَيني دياريكراو و ،ياريضييةكةي
تر لة ذمارة  9تا  15دةخاتة ضاَلةكانةوة و ئةوةي ثَيشتر ئةمة بكا
تؤثي ذمارة  8دةخاتة ضاَلَيكةوة و دةيباتةوة.

ِرؤشنا كةركووكي  -كةركووك

دراو :سووم.

ناوي وآلت :كؤماري ئؤزبةكستان

ثيَطةي جوطرافيايي :ئؤزبةكستان دةكةويَتة زمان :ئؤزبةكي.

كيشوةري ئاسيا ،سنووري باكور و باكوري طرينطتري��ن هةناردةكان��ي:
ِرؤذئ��اواي كازاخس��تانة ،توركمانس��تان بةربووم��ي ضن��راو ،لؤك��ة ،زيَ�� ِر ،طازي

دةكةويَتة ِرؤذئاوا و باش��ووري ِرؤذئاواي ،سروشتي.

َني ،طرينطتري��ن هاوردةكان��ي :ئاميَ��ري
ئةفغانستانيش سنووري باشووري ثيَكدي َ
َ
ؤذهةالت��ي تاجيكس��تانة ،جؤراوج��ؤر ،هؤكارةكان��ي طواس��تنةوة،
ل��ة باش��ووري ِر
خؤراك.

قيرغيزستان دةكةويَتة ِرؤذهةآلتي.

ِرووب��ةر 447 :ه��ةزار و  400كيلؤمةت��ري كات :طرينيتض5 +

دووجا.

ميَ��ذووي بةئةندامب��وون ل��ة نةت��ةوة

كةس.

ِريزبةندييةكاني لة جيهان:

كيلؤمةتريَكي دووجا.

هةشتةم لة بةرهةمهيَناني زيَ ِر

ذمارةي دانيشتووان 25 :مليؤن و  100هةزار يةكطرتووةكان.1992 :

ض ِري��ي دانيش��تووان56.1 :ك��ةس ل��ة ثيَنجةم لة بةرهةمهيَناني لؤكة
ثيَكهات��ةي ئاين��ي %80 :موس��لَمان %20 ،نؤيةم لة بةرهةمهيَناني طازي سروشتي.
ئةواني تر.

ثايتةخت :تاش��كةند ( 2مليؤن و  282هةزار
كةسي تيَدا دةذي).

طرينطترين شارةكاني :سةمةرقةند ،بوخارا،
فةرطانة ،ئةنديجان.
جؤري حوكم :كؤماري.
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ماراسؤن

حةميد كةريم ِ -رانية

ماراس��ؤن ل��ة تاقيكردنةوةي وةرزش��وانانة هَيز
وخؤراطريي ،بريتيية لة ِراكردني  42195مةتر و ،لة
ِ
1896ةوة بةش��َيكة لة ياريية ئؤلؤمثييةكاني ثياوان
و لة  1984دا بووة يةكَيك لة ياريية ئؤلؤمثييةكاني
ئافرةتان.
ش��ةري ماراس��ؤن لة
لة س��اَلي  490ثَيش زاين،
ِ
نَيوان طري��ك و فارس��دا لة ناوضةي ماراس��ؤني
يؤنان هةَلطيرس��ا .ثاش س��ةركةوتني طريكةكان،
شةركةرَيكيان ماوةي  40كيلؤمةتر لة ماراسؤنةوة
ِ
َ
بؤ ئةتينا ِراي كرد بؤ ئةوةي هةوالي سةركةوتنةكة
بطةيةن��ي ،ث��اش ئةوةش��ي كة
بةخةَلك��ي ئةتين��ا
َ
هةواَلةكةي طةيان��د لةبةر ماندوويي مرد .بؤية ئةم
كَيبةركَيية بةناوي ئةو ِرووداوةوة ناو نرا.
يةكةم كَيبةركَيي ماراسؤنيش ساَلي  1896لة يؤنان
كرا .لة ثردي طوندي ماراسؤنةوة بؤ ئةتينا.
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ِريثؤرتاج

قامك��ة ناس��كةكان ثش��كداريي ل��ة
ثيَشانطةي هونةري دةكةن

بة ِريَوةبةرايةتيي خويَندني كوردي لة كةركووك ثيَشانطةيةكي هونةريي بؤ منداآلن كردةوة «حاجيلة» ضاوي بةضةند
قوتابييةك كةوت و ئةم ِريثؤرتاجةي ئامادة كرد:
سارة سةليم  -كةركووك

ش��ادان ئةحمةد  ،ثؤلي سَيي سةرةتاييية لة قوتابخانةي تابان بةتابلؤيةك بةشداريي لة
ثَيش��انطةكة كردووة و ناوي تابلؤكةي «ن��ةورؤز»ة .كؤمةَلَيك منداَلي ذيكةَلة ئاطري نةورؤزيان
ني و
كردووةتةوة و شايييان لة دةوري ئاطرةكة دابةستووة .شادان حةز دةكات تابلؤكاني بةثاستيل ِ
برةنطَي َ
دةَل َي ثَيويستم بةهاوكاريي كةس نيية ،تةنيا مامؤستاي هونةر ِرَينماييم دةكات.
طليَن��ة ناس��ر  ،ثؤلي ضواري س��ةرةتاييية ل��ة قوتابخانةي برادؤس��ت ،بةتابلؤي «ئاآلي
كوردستان» بةشدار بوو ،ئةو دةيطوت زياتر حةزم لة وَينةكَيشاني َ
ةنطاورةطة،
طول و ثةثوولةي ِر
ِ
ني.
بؤ ِرةنطاندني تابلؤكان قةَلةمي ِر
ِ
ةنطاورةنطي دار بةكاردَي َ
عةلي حوس��يَن  ،شةش��ي س��ةرةتاييية لة قوتابخان��ةي هندرَين ،بةتابلؤيةك بةش��داريي
ثَيش��انطةكةي كردووة ،كة ديمةني س��ةيرانَيكي بةهاري كوردس��تانة .تابلؤكةشي بةقةَلةمي دار
ِرةنطاندبوو .دةيطووت ،خوشكةكاني لةخؤم طةورةتر هاوكاريم دةكةن.
سارا فةهمي  ،ثؤلي شةشي سةرةتاييية لة قوتابخانةي برادؤست ،بةديمةنَيكي سرووشتي
كوردس��تان بةشدار بوو .سارا دةَل َي :هةر كة خوَيندنم تةواو كرد ،دةست دةكةم بةوَينةكَيشان و
بيرؤكةي تابلؤكانم هي خؤمن و لة كةسي وةرناطرم.
محةمةد عةلي  ،ثؤلي ضواري سةرةتاييية لة قوتابخانةي كوردي ،بةتابلؤي «ثاكوخاوَيني»
بةشداريي لة ثَيشانطةكة كردبوو ،كة بةماجيك ِرةنطاندبووي .برايةكي لةخؤي طةورةتري هةية و
جاري هاوكاريي دةكات.
هةموو
َ
محةم��ةد س��ةلمان  ،ثؤلي ثَينجي سةرةتاييية لة قوتابخانةي فريشتة ،بةتابلؤي «برايةتي»
بةش��داريي ثَيش��انطةكةي كردووة ،كة هةموو نةتةوةكاني كةركووك بةجلوبةرطي ميللي خؤيان
دةستيان طرتووة و شايي دةكةن.
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ذووذك

َ
ضةمضةمال
فةرهاد رةشيد -

جيهاني طيانداران

بةدرك داثؤشراوة،
ئاذةَلَيكي ش��يردةري بضووكة ،طياني لةالي ثشتةوة ِ
دةبي .خؤراكي ئ��ةم ئاذةَلة بريتيية لة
بةهاوين ضاالكة و زس��تان مت َ
مَيروو و كرم و خشؤكةكان و مشكي بضووك و هَيلكةي ئةو باَلدارانةي
لةسةر زةوي هَيالنة دةكةن هةروةها بةري ِرووةكيش دةخوا.
ذووذك هةر كة هةس��تي بة مةترس��ي ك��رد خؤي طرمؤَل��ة دةكا و
ش��ةري مار دةكا .ئةو شةوانةي
درك .بةم ش��َيوةيةش
ِ
دةبَيتة تؤثَيك لة ِ
دةطةر َي.
دةبي و بةدواي خؤراكدا
ِ
مانطةشةون ضاالك َ
س��كثرييةك بؤ ماوةي نَيزيكي ِ 40رؤذ .بَيضووةكان لةكاتي
دةبي ،ثاش
ِ
مَييةي ذووذك لة  1تا  4بةضكةي بةجارَيك َ
لةدايكبوون ِرووتن و ثاش هةفتةيةك ضاويان دةكرَيتةوة و ثاش  3هةفتة دةتوانن خؤراك بخؤن.

ِريشؤلَة

َ
ضةمضةمال
شانؤ عةباس -

ئةوثةري
ِريشؤَلة لة ئةوروثا و ئاسيا و ئةفريقاشدا هةية .هةروةها لة هةندَيك ناوضةي
ِ
بةطؤر ِرابكات،
ِرؤذهةآلت و ئوس��ترالياش ،ئةم باَلندةية ثَييةكاني بةهَيزن بؤي��ة دةتوانَيت
ِ
ثي باشترة ،كرم و مَيروو و ميوة دةخوات .ضةند
هةروةها زؤر كؤمةآليةتيية ،ناوضة كراوةكاني َ
جؤرَيكيان هةية حةزيان لَيية لة ئاوةدانيدا بذينِ .ريشؤَلة ِرةنطيان ِرةشة و زؤربةي هَيالنةكانيان
لة كوندا دةبَيت ،هَيلكةي ش��ين ياخود س��ثي دةكةن .جؤرة طةورةكانيان ثتر لة  30سانتيمةتر و
كَيشيش��يان  225طرام دةبن .لة زستانان لة شوَينة س��اردةكاندا دةذين و كة هاوينيش
دَيت هةر هَيندةي طةرما بَيت ِرةو دةكةن.

سةطي قةوقازي
سةوسةن جاسم  -كةركووك

س��ةطي قةوقازي لة دةظةرةكان��ي دةورووب��ةري دةرياي ِرةش و
دةري��اي قةزوَيندا دةذَيت ،كة وآلتاني ئةرمينيا و جؤرجيا و ئازةربايجان و
داغستان و ئَيران و توركيا و ِروسيا دةطرَيتةوة .لةبةر ئةوةي ئةم جؤرة سةطة
درندةية و بةزةحم��ةت ماَلي دةبَيت ،ضونكة
لة سروش��تَيكي زةحمةتدا دةذَيت ِ
َ
هةر لة ناو بةفردا ذياوة و
درندةكاندا لة ملمالنَيدا
لةطةل طورط و ورض و ئاذةَلة ِ
مةر و ماآلتيان لة ئاذةَلة
بووة .بؤية شوانةكان بةباش��ي دةزانن بؤ ثاسكردني ِ
كَيويي��ةكان .تةنان��ةت زؤر جار لةبةر بةرطةطرتني كةش و هةواي س��ةخت لة
سةربازيشدا بةكاريان هَيناوة .بةطشتي كَيشي لة 65 – 45كطم دةبَيتِ .رةنطيان
وةريندا دةنط��ي زؤر بةرزة لة ماَلةكان ِرايان
زؤرة .لةب��ةر ئةوةي لة كاتي ِ
ناطرن .سةطَيكة دَلي طورط و جةستةي ورضي هةية.
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قةلةمة ناسكةكان
شاري هةوليَر
ئايظةر شوان  -هةولَير

شاري
هةولَير يةكَيكة لة شارة هةرة كؤنةكاني
الثةرةي مَيذوودا طةلَيك
ناوةراست ،لة
ِرؤذهةآلتي
ِ
ِ
وشؤري بةسةردا هاتووة.
شةر
ِ
شةثؤلي ِ
طةلي قسة هةية ،بةالي هةندَيكةوة (خؤرلَير)
بؤ ناوناني هةولَير َ
ة بووة ،واتة شوَيني خؤثةرستي .لة شوَينةواري سؤمةر و
ئةكةدةكانةوة ،لة بناغةدا (ئةربائيلؤ) بووة ،واتة شوَيني ضوار
خواكان ،بةالي هةندَيكي ترةوة هةر هةولَير بووة.
ةورةوةي مَيذوو كانطاي زانست و
هةولَير بة درَيذاييي ِر ِ
زانياري بووة .لة كؤضي ئارييةكانيشةوة جَيطاي كورد
بووة تا ئةم ِرؤذة.

جووتيار

ئاسمان
رَيناس عةلي محةمةد – ثؤلي حةوتةم
قوتابخانةي مةشخةآلن-سةيد سادق

وةرن وةرن ئاهةنطة
بي دةنطة
لةم ئاسمانة َ
وةرن ئَيوةش هةورةكان
َ
لةطةل من بن هةمووتان
ببارَينة سةر زةوي
نم نم باران بة نةرمي
ئَيوةش ئةستَيرة طةشةكان
ثرشنطداري كةن ئاسمان
دةدةي هةموو ثَيكةوة
برازَيننةوة
ئاسمان ِ

كي تاوةي تيفالي دروستكرد؟
َ

سورَين جوبرائيل

كوَيستان كاوَيز -قةرةهةنجير

ئةي كاكي ماندوو
بي ثشوو
ئةي مرؤظي َ
زؤر خؤشة بةرهةمةكةت
ثَيشكةشي ئَيمةي دةكةيت
تؤ ماندوو بوون نازانيت
َ
هةول و تَيكؤشانيت
لة
دةرضي
لةثَيش ئةوةي خؤر
َ
تؤ لة َ
دةري
مال دَييتة
َ
سوثاس بؤ تؤ ئةي كاكي جووتيار
منيش وةك تؤ دةكةم كار
بةآلم كاري من جياية
كارم لة خوَيندنداية

ت��اوةي جؤري تيف��ال ،ئ��ةو تاوةيةية كة
خواردني ثَيوة نانووس��َيت ،بؤ يةكةمي��ن جار لةاليةن
هاووآلتييةك��ي ئةمةريكايي��ي ب��ة ِرةطةز ئيتالياي��ي بة ناوي
«ماريؤن ترؤتس��ؤلؤ» دروس��ت ك��راوة ،كة هةر ل��ة منداَلييةوة
َ
ل��ةوي ذياوة و هةر لةوَيش
لةطةل باوكي��دا هاتووةتة ئةمةريكا و
َ
هاوسةرطيريي كردووة و ،حةوت منداَلي بووة.
ئةم داهَينان��ةي ترؤتس��ؤلؤ خزمةتَيك��ي زؤري كةيبانووةكان و
ضَيشتلَينةراني ضَيشتخانةكاني كردووة ،ضونكة تاوةكة خواردني
نانووسي و بة ئاساني خاوَين دةكرَيتةوة.
ثَيوة
َ
ترؤتس��ؤلؤ لة 4ي ئاب��ي  1992لة تةمةني  66س��اَليدا بة
نةخؤشيي لؤكيميا مردووة.

لة ئةفسانةي طةالنةوة () 6
نياز نازم -قةرةنجير

بةثَيي ثَيناسةي جان كؤكتؤ ئةفسانة ،هونةري
بةجَيهَيناني ِرَيككةوتةكانة ،كة ئةوةندة زؤرن
َ
ئاذةل و درةخت و ش�تي
ل�ة هةذمار نايَي�ن،
جؤراوجؤر ثاَلةواني ئةفسانةكانن .هةندَيكيان
هَيم�اي بةخت�ةوةري و هةندَيك�ي تري�ان
هَيماي نةطبةتين ،بة هةر َ
حال ئةفس�انة هةر
ئةفسانةية و هيض ثَيوةندييةكي بة ِراستييةوة
بروايان
نيية ،بةآلم خةَلكانَيكي زؤر تاكو ئَيستا ِ
ثي دةكةن .ئةمانة نموونةي هةندَيكيانن:
َ
ِرؤذاني يةكشةمِ :رؤذاني خَير و خؤشيية بةتايبةتي
َ
دةبي و
بؤ منداآلن،
مندال لةو ِرؤذانةدا بةهةرةمةند َ
ني زووتر لَيي تَيدةطات.
ئةو شتانةي دةيخوَي َ
َ
هاورَييةكت��دا ثةنجةتان لة
لةط��ةل
ثةنج��ة :ئةطةر
ِ
ش��ةر و ناخؤش��يتان
ثةنجةي يةكتري ئاآلند ،ئةوا
ِ
لي دوور دةكةوَيتةوة ،ئةطةريش ثةنجةي يةكَيكتان
َ
لةكاتي لَيكئاآلندنةكةدا تةقي ،ئةوة نيشانةي ئةوةية
خؤشدةوي.
كة ئةو كةسة ،ئةويتري زياتر
َ
َ
ضةمضةمال
ِرؤذطار ديار -

بةشي دووةم
 -1داظيد هيؤم ( )1804-1724ئةَلماني.
 -2ئيمانوئَيل كانت (ئةَلماني).
 -3شوبنهاوةر ( )1860-1788ئةَلماني.
 -4كيرككارد ( )1855-1813ئينطليزي.
 -5نيتشة ()1900-1844ئةَلماني.
 -6جؤرج س��انتيانا ( )1952-1863ئيس��ثاني و
ئةمةريكي.
 -7ظينطشتاين ( )1915-1889نةمساوي.
 -8جان ثؤل سارتةر ( )1980-1905فةرةنسي.
 -9سيمؤن فيل ( )1943-1909فةرةنسي.
 -10رؤالن ثارت ( )1980-1915فةرةنسي.
 -11ميشال فؤكؤ ( )1984-1926فةرةنسي.

شير ضؤن دةبيَتة ماست؟
قادر قولةيي – كةركووك

ش��ير ثرؤتينَيكي تَيداي��ة ثَيي دةطوترَي��ت (كازين)
ئ��ةو ثرؤتين��ة ِرةنط��ي س��ثي دةداتة ش��ير ،نرخة
خؤراكييةكةش��ي زؤر بةرزة ،لةبةر ئةوةي هةموو
ترشة ئةمينييةكاني تَيداية كة لةش ثَيويستي ثَييةتي.
كاتَيك ماس��تي مةييو (هةوَين) دةكرَيتة ناو شيرةوة
لة هاويندا لة ماوةي ضوار كاذَيردا لة زستانيش��دا لة
ماوةي دوازدة كاذَيردا دةبَيت بة ماست .ماستيش لة
ئةنجامي كارلَيكي كيميايي لةنَيوان بةكترياي ترشي
و كازين دروست دةبَيت.
دةطؤر َي بؤ ماست.
بةو جؤرة شيرةكة
ِ

وة لة

ةم نا

ئ

ة هات

ضييةو

ئةرجةنتين
كاروان سةعيد  -كةركووك

ئيسثانييةكان ئةم ناوةيان لة وآلتي ئةرجةنتين ناوة،
ك��ة ماناكةي «وآلتي زي��وة» ئةم ناوةش��يان لةبةر
ئةوة بووة ك��ة كاتَيك ئيس��ثانييةكان ئةم وآلتةيان
دؤزيوةتةوة ،دانيش��توواني وآلتةكة جلي زيوينيان
لةبةردا بووة

ئ��ةو فةيلةس��ووفانةي بة
ِرةبةني سةريان ناةتةوة
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ثشووي حاجيلة

هة لَيبيَنة

دةرمانخانةي طيايي

زيرةك حةميد – كةركووك

كوردستان محةمةد  -ئازادي

قةَلةم

تةندروستي

دةروا .
 -هةموو شتَيكي بةذَيردا ِ

تةون

 -هةزار سوار لةبةر يةك سوار دةلةرزن.

ن��وي دةري
لَيكؤَلينةوةيةك��ي
َ
خستووة ،دوو لة س��َيي نةشتةرطةرييةكاني
البردني ِريخؤَلة كوَيرةي هةوكردوو ثَيويس��ت نين و،
س��ي نةخؤشَيكدا،
حةبي دذةتةن (ئةنتيبايؤتيك) لة هةر
َ
دووانيان ضارةسةر دةكا.
تي
لة هةندَيك نةخؤش��دا كة ِريخؤَلة كوَيرةيان ئاَلؤزيي َ
تي
نةكةوتووة و هَيشتا تةواو هةوي نةكردووة و كوني َ
نةبووة ،حةبي دذةتةن طونجاوة بؤ ضارةسةري.
ئ��ةم لَيكؤَلينةوةي��ة لةس��ةر  900كةس��ي تووش��بوو
بةهةوكردني ِريخؤَلة كوَيرة ئةنجام دراوة.

ثر نابَيت.
 -هةتا لَيذي نةكةيتةوة ِ

ناو

نةشتةرطةريي ِريخؤلَة كويَرة
لة زؤربةي جاران
حسَين حةمةساَلح  -تةقتةق
ثيَويست نيية

كآلو

زةنجةفيل :يةكَيكة لةو ِرووةكانةي لة ثَيكهاتةي
طةلي ل��ة دةرمانةكاندا هةية و بؤ ضارةس��ةري
َ
سوودي هةية .طرينطترين ئةو مادانةي تَيدا هةن
بريتيين ل��ة «جينجةرؤل» كة بؤ دةنطنووس��ان
دةشي
باشة هةروةها بؤ نةخؤشييةكاني سنط و،
َ
بكرَيتة ناو ش��ؤربا ي��ان وةك خواردنةوةيةكي
نري.
طةرم لة زستاندا بةكار بهَي َ

ثس��ثؤراني بواري زةهراويب��وون دةَلَين
ِ
ذمارةيةك��ي زؤر زةه��ر ه��ةن كة ِرةنط��ة مرؤظ
دةتواني ب��ةم ِرَيطةيانة
ثةرَيش��ان بكةن ،ب��ةآلم مرؤظ
َ
زي:
لي بثارَي َ
خؤياني َ
قركةرةكاني مَيروو لة ش��وَينَيكي
دةرمانة زةهراوييةكان و ِ
ثارَي��زراو قايم بكات .دةرمان و ن��ةوت و بةنزين و تةنةر
دةطاتي .مادةي
لةو شوَينانة دانةنرَين كة دةستي منداَليان
َ
ناب��ي بكرَيتة ن��او ثياَلة و ث��ةرداخ و بوتَلي
زةه��راوي
َ
زةهررش��تن و بؤيةكردندا
خواردن��ةوةكان .لةكاتي
ِ
ثَيويستة دةستكَيشي ئةستوور بكةينة دةستمان.
برَيذة ناو بيري
ثاشماوةي مادة زةهراوييةكان ِ
ثيسي .ثَيويستة هةواي ناندين و طةرماو
وطؤري
لة ماَلةكاندا بةباش��ي ئاَل ِ
بكري.
ثي
َ
َ

ضاو

ض��ؤن خ��ؤت ل��ة زةهراويبوون
ئازاد جةبار – كةركووك
دةثاريَزي؟

دةبيني خؤي نةبَيت.
 هةموو شتَيكَ
ناطري.
 هةمووان هةيانة و جَيطةشَ

ئايا دةزاني؟
 َدةتواني  40كيلؤمةتر بةرةو ئاسمان بَلند بَيتةوة
دال
َ

 هةَلؤ َ 70سال تةمةن دةكا.

 شاهةنط َ 3سال دةذَيت.

 -زياتر لة  1200جؤر ثةثوولة هةية.

 -سمَيَلي ثشيلة  6تاَلة.

ثةندي بةرينان

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة
درؤ ،شين ،طويَز ،ئةسث ،كاشان.
 ........... -لةسةر سكي بشكَينة.دةبي.
 -طيا لةسةر بنجي خؤيَ ........

دةبي.
 لة ......َ
دادةبةزي سواري كةر َ

دةكري.
 لة ثاش مردوو......َ

 -مردووي ئةسفةهان نابرَينة.......
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وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة
ياد كةمال  -سلَيماني

بم ِرةنطيَنة

نةجات شواني  -كةركووك
َ

شؤرش��ي برايم خاني دةل��ؤ دذي ئينطليز
كةي
ِ
هةَلطيرسا؟

نةجات عةبدوَل َ
ال  -كةركووك

بَي َ
خال نوورةدين – كةالر

ثي
طياندارَيكي شيردةري طياخؤرم ،درَيذيي لةشم َ 4
ثي دةبَيت ،كلكم زؤر بةهَيزة ،القةكانم
و درَيذيي كلكم َ 3

1920 /8/22 -

درَيذ و دةس��تةكانم كورتن .دةتوانم لةس��ةر َ
قؤل و كلكم

1930 /8/22 -

خر و طةورةم هةن .تواناي بازداني
دابنيش��م دوو ضاوي ِ

1940 /8/22 -

ث��ي دةبَيت ،بَيضووةكةم
زؤرم هةي��ة و هةر بازَيكم َ 15
لةناو تورةكةيةكدا لةبةر سكم هةَلدةطرم .هةر لةوَيوة

كؤضي دواييي بارزانيي نةم��ر لة ض مَيذوويةكدا

شير دةخوات تا طةورة دةبَيت.

بوو؟

 1979/3/1 1978/3/11977/3/1 -

كةي شَيخ مةحموود بوو بة مةليكي كوردستان؟
1922/11/18 -

ثلةي سفري ثةتي ضيية؟

ئةم ثيتانة بطةيةنة
باوكي راظين ِ -رةحيماوة

مةزن كاوَيس  -كةركووك

ضاوتيذي

شيالن بةكر ِ -رةحيماوة

ثلةي سفري ثةتي كة بةرانبةر  273.15ثلةي ذَير سفري سةدي و

1932/11/18 -

 459,67ثلةي ذَير سفري فةهرةنهايتة.

1942/11/18 -

ق��ازي محةمةد كةي بوو بة س��ةرؤك كؤماري

كوردستان؟

ئ��ةم ثل��ة طةرمييةش ئةوةن��دة نزمة كة نة لة بةس��تةَلةكي باك��ور و نة لة
بةستةَلةكي باش��ووري طؤي زةوي و نة لة سيبيرياشدا هةية .واتة نزمترين

جوان لةم وَينةية
وردبةرةوة و بزانة ضيي
تَيدا دةبيني تؤماريان
بكة ،ثاشان لة دوورةوة
تةماشايةكي تري وَينةكة
بكةوة و بزانة ئةم جارة ضي
دةبيني؟

ثلةي طةرميي تيؤريية و زانايان لةسةري ِرَيككةوتوون.

زانايان لة تاقيطةكاندا زؤر هةوَليان داوة بطةنة ئةم ثلة نزمة ،بةآلم هةوَلةكانيان

1946/2/11 -

بَيهوودة بووة هةرضةندة نزيك بوونةتةوة ،بةآلم نةيانتوانيوة بطةنة ئةو

1956/2/11 -

ثلةية.

1966/2/11 -

ِرامان

من ضيَم ؟

قؤناخ بة قؤناخ ويَنة بكيَشة

َ
ياسين-ضةمضةمال
نةشميل

ِريَكخستن

وريا ناسيح-ئاغجةلةر

ذمارةي ناديار بدؤزةرةوة
فرندةيةكي تيذةوت بؤ دةردةضَيت.
ئةم ثيتانة رَيكخة ناوي ِ
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بمطةيةنة
ويَستطةي ئارامي

شيكاري

نياز شواني  -كةرووك

شرؤظة

ِرةوا عوسمان – كةركووك

شلَير كةمال – كفري

كو ِري دشي دايكت ضيي باوكتة

كورَيك لة ثَينج ثيت
 -1ناوي ِ
ثَيك هات��ووة ،دوو ثيتي يةكةمي البةي
دةردةضي.
لي
َ
ناوي مةلَيكي طؤشت خؤري َ
س��ي ثي��ت ثَيكهاتووة ،يةك
 -2ناوي كضَيك لة
َ
ني.
ثيتي البةي نؤ دةمَي َ
 -3ن��اوي خواردنَيك لة ثَينج ثي��ت ثَيكهاتووة،
كوني دةبيني.
دوو ثيتي كؤتايي البةي،
َ

َ
ضةمضةمال
تانيا وةلي -

نةجات كةركووكي  -كةركووك

ل3

ناوي ناوضةيةكي زؤر جواني كوردستانة،

طؤنا خةسرةو – شَيراوة

مةتة َ
ل  :كةركووك

لِ 30رامان 23-27 :

ثاش شيكاركردن دةزاني كويَية

ثةيظي نةطونجاو

ئةم ويَنةية تةواو بكة

وةالَمي ذمارةي ثيَشوو

ويَنةي لةتكراو
نياز نوزاد  -كةركووك

من ضيم  :كوندةثةثوو .
ل31
ِريَكخستن  :شةما َ
ل.
ل 32شيكاري  :سويَسكة .
ل 33شرؤظة  :باوكتة .

ش��قارتة  :تةلَيَ��ك ل��ة كؤيةك��ة دةخةيت��ة ن��او
ل 34سفرةكةوة دةبيَت .12=30-58
طةياندن :باوةطو ِرطو ِر.
كويَركردنةوة  :ميديا .
ل36
خاوي .
وشةي بزر :
َ

 سَيو ،قةيسي ،هةنار ،هةَلوذة ،مَيوذ ئةحمةد ،هيوا ،محةمةد ،كةريم ،عوسمان ،عةليعةب��ةرةش ،عةل��ي كةريم،
 ئةحم��ةد س��االر ،ش��ةماَليِ
ئيسماعيل خةيات ،جيهاد دَلثاك
 محةمةد موك��ري ،زاهير رؤذبةياني ،ه��ةذار موكرياني،هَيمن موكرياني ،عةتا نةهايي.
ثؤر ،شةمشةمةكوَيرة ،كةو ،كؤتر.
 -سوَيسكةِ ،
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ل 37خةآلت :ثيلَووي نيية .

ل38

بي��ركاري  :تيَك�� ِراي خيَراي��ي يةكس��انة ب��ة كؤي

ه��ةردوو خيَراي��ي داب��ةش دوو و ،دةكاتة (49
كيلؤمةتر لة سةعاتيَكدا).
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كي
جيَطؤ ِر َ

ياريي شقارتة

ئاويَنة

خونضة عةبدل  -دارةتوو

ِرؤذ دلَير  -ئازادي

دينا ديار  -كةركووك

ك��ي ب��ة دوو ذم��ارة بكة
جيَطؤ ِر َ
تا بة س��تووني و ئاس��ؤيي كؤي
ِريزةكان بكاتة 21

ك��ي بة ي��ةك تةلَة
جيَطؤ ِر َ
ش��قارتة بكة تا ئةنجامي
هاوكيَشةكة بكاتة ثةنجا
.

هيَماكاني هاتوضؤ
دلَير كامةران  -كةركووك

ئ��ةم

نيشانةي هةلَة يان ِراست
لةم ِرستانةي خوارةوة بدة

طةياندن
هيَآلن��ة

بطةيةن��ة

قةآلدزي
ئاسؤس عوسمان –
َ

بالَندةيةك��ت ب��ؤ دةردةضيَ��ت
بةق��ةدةر كؤتريَ��ك دةبيَ��ت كلكي
رةش و بالَةك��ةي هيَلَ��ي رةش و

تريفة عةبدولقادر  -كةسنةزان

ش��ين و س��ثي ثيَوةية ،هةميش��ة
و نزي��ك درةختدا دةذي ميوة و
دةخوات.

ازي

طؤشتي طياندارة ضكؤلَةكان

ياو
ج

دةنط��ي ديَت و لة ض��ةم و رووبار

10

 مةستوورة خانمي مَيذوونووسي كوردخةَلكي سنةية.
 باشووري كوردستان ساَلي  1925لكَينرابة عَيراقةوة.
 عاديلة خانم ذني وةسمان ثاشاي جافبوو.
 خؤشةويستةكةي نالي شاعير ناويحةثسة بوو.
 لؤس ئةنجلوس بة ماناي شاريفريشتةكان دَيت.
 زةيتون هَيماي ئاشتي و ئاوةدانيية. مووي سةر  ،مانطانة يةك سانتيمةتردرَيذ دةبَيت.

سيَبةر

ديار  -كةركووك

س��يَبةري ئ��ةم ثزيش��كة
تو ِرةية ونبووة  ،دةتوانيت
بيدؤزيتةوة ؟

ثروشة جةبار  -سلَيماني
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كويَركردنةوة

خةالَت

دوا دةليظة 5/25
سي منالَي هةية
دايكي كاني َ
كؤظان ،كؤذان ،ئةوي دي ناوي ضيية

؟

ظاآل نووري  -هةولَير

ث�اش ئةوةي ثيتي ئ�ةم طياندارانةي الي خوارةوة كوَير دةكةيت�ةوة ( :مةيموون،
َ
كيسةل )
مشك ،مَيروولة ،مَيشوولة ،ماسي ،طورط،

فةرمان نةريمان  -تاسلوجة

طياندارَيكت بؤ دةمَينَيتةوة لة دوو ثيتان ثَيكهاتووة بة الشة زؤر طةورةية.

هونةري
دةست

َ
شةمال شوكور
كةركووك

وشةي بزر
بس�رةوة،
ثيتةكان�ي ئةم وش�انةي خوارةوة
ِ
ش�ارَيكي كوردس�تاني ئَيران�ت ب�ؤ
دةردةضَيت:

هاور َي ناتةواوة
بةبي
ِ
 -ذيان َ

ضاوةرَيي شاديش هةر شاديية
ِ
 -هيوا ناني رؤذانةي هةذارانة

 -ذيان طوَلة خؤشةويستي شيلةي طوَلةكةية

ئةلةند سامان -هةولَير

دانتي
ج .ليسينط
هةمةرشؤلد
ظيكتؤر هؤكؤ

طوتةي
نيَوداران

شةر و خؤشةويستيدا هةموو شتَيك ِرةوا دةبَيت فرانكلين
 -لة ِ

ئةمانة
بزانة
 -حوشتر لة بؤرييةكاني ضواردةوري طةدة ئاو ئةمبار

سؤدؤكؤ
َ
عةلي-ضةمضةمال
هيوا

دةكات.
 جالَجالَؤكة ماوةي يةك َبي ئاو بذييَت.
سال
دةتواني َ
َ
 -هةستي بؤن لة سةطدا هةزار ئةوةندةي مرؤة.

 -ماوةي سكث ِري شيَر  108رؤذة.

كةوسةر ،كويَستان ،كةناري،
كةذي ،كاشان ،كارا ،كازيوة،
كوردؤنيا ،كؤذم��ان ،كيظار،
كةذي ،كانياو ،كيَوار.
َ
محةمةد-ضةمضةمال
داستان
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 كيَض  100ئةوةندةي خؤي باز دةدات.  412جؤر مار هةية  200ي ذاراوين. هند دةولَةمةندترين وآلتة لة بزن. كيَشي فيلي ئةفريقي دةطاتة  6تةن.سةوسةن ئيسماعيل-حاجياوة

تؤ ِري سؤدؤكؤ ثيَكهاتووة لة  36ضوارطؤشةي بضووك
و  6الكيَشةي طةورة .ئةوةي ثيَويستة ليَرة لةسةر تؤ
ضوارطؤشةكان بةذمارة (  ) 6-1ث ِربكةيتةوة بةمةرجيَك
هيض ذمارةيةك لة ِريزي ئاسؤيي و ستوونيي الكيَشةكاندا
دووبارة نةبيَتةوة.
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ئاورةحمان – سلَيماني
ذير ِ

بيركاري

سامان تاهير-كةركووك

دريَذيي بنكة
ي
س
ي
ط
ؤ
َ
ش
ةي
ة
ك
ضةندة ،ئةطةر ِر
و
وب
ة
و بةرزيية
ر
ة
ك
ة
ي
9
كةي  27مةترة؟
 72مةتر

ئايار

بيدؤزةوة
ِرةوا عوسمان  -كةركووك

وةالَمي ذمارةي ثيَشوو

ث ِركردنةوة

طرينطترين ِرووداوةكاني ئةم مانطة

ناوي نيش��تيمانَيكة لة هةش��ت
ثي��ت ثَيكهاتووة ئايا دةتواني لة
ِرَيي ذمارةي ثيتةكانيةوة ناوي
ِراستةقينةي و َالتةكة بدؤزيتةوة
 ....؟

درختي طولَدار

 -وةكو............ئازاية - .وةكو .........فيَلَبازة.

 وةكو ............طيَذة - .وةكو ........شوومة. -وةكو ..........سثلَةية - .وةكو ..........خاوة.

 وةكو ........بةوةفاية - .وةكو ......بةجةرطة. -وةكو .....ضةمووشة - .وةكو ..........السارة.

 -وةكوِ .........رةنطينة - .وةكو ........ناشيرينة.

ضيت ثيَويستة ؟

ط
ورط،
ض
ؤلةكة،
كوندة
ث
م
ة
ة
ي
ث
م
و
و،
وون،
ِريَوي،
ش
ي
سةط،
َر
،
ه
ي
ق
َ
ة
س
ل
ت
ة
ر ،تا
موون،
ووس.

كاخةزي ِرةنطاو ِرةنط.
كةتيرة .

ك
يسة َ
ل،
ث
شيلة،

اثةريني كرَيكاراني
• 1ي ئايار جةذني كرَيكاراني جيهان ل��ة ئةنجامي ِر ِ
شيكاطؤ ،كة هةموو ساَلَيك يادي دةكةنةوة.
• 4ى ئايار لةسَيدارةداني لةيال قاسم لةاليةن حكوومةتي عَيراق.
• 7ي ئايار ِرؤذي كؤضي دوايي قانعي شاعير.
اثةريني طةلي كوردستان بةسةركردايةتيي شَيخ مةحموود.
• 20ي ئايار ِر ِ
• 24ي ئايار هةَلبذاردنةكاني ئةنجوومةني ثارَيزطاي كةركووك.
• 26ي ئايار ِرؤذي لةدايك بووني شاعير و ئةديبي ِرووسيايي(ثؤشكين).
• 31ي ئايار ِرَيكخراوي مافي مرؤظ يةشار كةمالي خةآلت كرد.

 =2+7+8ناو
=3+2+5سور
=3+7+4دار
=3+2+8+5سنور

ظانيار نةجمةدين – ضؤمان

شويَنة بةتالَةكان بةنيَوي طيانداريَك ث ِر بكةرةوة.

نةوزاد سابير -كةركووك

ثيَنوس .

خاوةني ئيمتياز  :بةدران ئةحمةد حةبيب

دةست ِرةنطيني
َ
شةمال  -سلَيماني
لةرين

سةرثةرشتيار  :عوف عبدالرحمن

سةرنووسيار  :حةمة سةعيد زةنطنة

07701310542

hamatal_ z@yahoo.com
جيَطري سةرنووسيار  :نةبةز ِرؤستةم

بةريَوةبةري هونةري و نةخشةسازي
ثةروةر

تايث  :دليَر رةفيق
ناونيشان
كةركووك  -شةقامي كؤماري
تةالري صيدلي فخري
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