
تةواو  برذانطةكانم  تووكنم هةن،  طوَيي  دوو 
درَيذن. ئةم تووكي طوَي و برذانطة درَيذانة 
بؤ ئةوةن نةيةَلن لمي بيابان بضَيتة ناو طوَي 

و ضاوةكانمةوة.
دةزانن من كَيم؟

من بَيضووي حوشــترم و، دايكم بة كةشتيي 
بيابان ناســراوة. قاض و ملمان زؤر درَيذترن 
لة ئاذةآلني تر. بة منداَليش ِرةنطمان كاَلترة.

بَيضووي ئاذةالَن

ئا : زةريف

ي حاجيـلةكاني دةشــتي هامــوون طولـَ
نةكةي بيدةي بة نَيرطيز جاِري طةردوون

حاجي قادري كؤيي

ن .
كةي

 دة
ت

َيك
الت

خة
مة 

، ئَي
وة 

يتة
ؤز

ر د
طة

 ئة
ازا

ي ئ
 تؤ

ة ،
وو

ونب
رة 

ؤوا
م ك

 ئة
ني

كا
ةِرة

ووث
ن ِر

َيوا
ة ن

ك  ل
شَينَي

اوة
  ب

24
تةمموز

2012

دةزطاي    ِرؤشنبيريي    شة فة ق - كةركووك

بؤ تةمةني 9  تا  14  ساَل



وشيار ئةسوةد - كةركووك

ئاي لةو فيلة بة حـــةواوة
بة كـــؤالرة هــــةَلمداوة

دةزووةكةم لة دةست بةربووة
ِرَيك بؤ ناو هةورةكان ضووة

ئَيستا لة ئاسمان وةسـتاوة
دةشنَيتةوة بة دةم بــــاوة

ِرةنطا و ِرةنط و شادي هَينة
طوَيضكةى دةَلَيي باوةشـَينة

لةو بـةرزةوة هـةر دةِروانَي
دةَلَي هاوِرَيكـــانم كـوانَي !

ئَيجطار بةوة سةرســام بووة
ضــؤن بؤ ئةو جَيطاية ضووة

خؤزطـــة دةهاتةوة خــوارَي
يان من دةضووم بؤ الى جارَي

شيفليرا

ئةكتينؤفيال

طوآلَلة قاسم- كةركووك

قارةمان كامةران –كةركووك

لةميعة حةسةن – دووز

هؤنراوة

سثي، سثي، كلو، كلو
وةك ثةِرة مريشك، وةك ثةموو

دَيتة خوارةوة لة ئاسمان
دةِرذَيتة سةر بادة و كؤآلن

دةشت و دةر و سةربان خانوو
دةكا بة يةك ِرةنطَي هةموو

دةتوَيتةوة لة ناكاو
ساردة هةموو دةبن بة ئاو
ئةطةر لَيشت كردة تؤثةَل
زوو دةيزاني ماناي مةتةَل

مةتةَل

عوسمان دةروَيش شكور-كةركووك

ذةنيار
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فيلى ناو كؤالرة

طولَزاري حاجيلة 

ئةسثديَسترا

ئةم طوَلة ثَيويســتي بة ِرووناكيي بــاش هةية، بةآلم لة 
ذَير تيشكي ِراســتةوخؤي هةتاو داناندرَي. حةزي 
لــة طةرمايةكــي مامناوةندي هةية، كــة نابَي لة 8 

ثلةي سةتي كةمتر بَي.
ثَيويســتة بةردةوام ذَيري شــَيدار بَي، بــةآلم ثَيش 
ئــاودان كةمَيك ذَيري وشــك ببَي. هةروةها ثَيويســتة 

بةشَيوةيةكي بةردةوام و ِرَيكوثَيك ئاوثِرذَين بكرَي.
زياد دةكرَي.بةطريــَي نيوةطةييــوي قةد 

نيشــتماني ئةم ِرووةكة 
دارســتانة ئيســتوايييةكانة لــة 

ئوستراليا و طينيا و جاوا. بة )ِرووةكي ضةتر( 
يان )ئةختةبوت( دةناســرَي. بةردةوام سةوزة 
و تــا 15 مةتريش بــةرز دةبــَي. طةآلكاني بة 
كؤمةَلن هةر كؤمةلََيك 7 طةآلية. لة سةرةتاي 

هاوين نَيزيكةي هةزار طوَلي سووري كاَل دةطرَي. 
حةزي لة شــوَيني شــَيدار و مةيلةو طــةرم هةية. لة 

كاتي طوَلكردنيش ثَيويستي بة ثةيينة.

ئةم طوَلة بة طةآلي ســةوزي ناو هؤَلةكان دةناســرَي لةبةرئةوةي لة طشــت 
ِرووةكةكاني ناوماَل زياتر بةرطةي كةشي ناوماَل دةطرَي و خَيرا طةشة 

دةكا.
ئةم ِرووةكة بةباشي لة سَيبةر و نيوة-سَيبةردا طةشة دةكا و، ئةطةر بةر تيشكي 
ِراستةوخؤي هةتاو بكةوَي طةآلكاني ِرةنطي خؤيان لةدةست دةدةن و لَيوي 

طةآلكاني قاوةيي دةبن.
حةزي لة طةرما نيية. لةبةرامبةردا حةزي لَيية بةردةوام ذَيري شَيدار بَي، بةآلم 
ثَيش ئاودان با ذَيري كةمَيك كزر بَي. بة )ِرايزوم( زياد دةكرَي، وةك فريز.

ئةمين محةمةد - سلَيماني

ذةنيار طوَلَيكي طةشة
ساوايةكي ضاو ِرةشة

سوور و سثيية ِرةنطي
تازة بؤتة ضوار مانطي

خةريكي طِروطاَلة
ضراي طةشي ناو ماَلة

طؤناي ئاَلي وةك سَيوة
هةردةم بزةي لة لَيوة

كة طوَيي لة موزيك دةبَي
هَيور و بَي دةنط دةبَي

كؤرثةي ناسك و نازدار
دواِرؤذ دةبَيتة ذةنيار



bush بوش
دةوةن: دارَيكــي بضووكــة لقي 
زؤري هةية وةك داري ئاســايي 

قةدي ئةستووري نيية.
busy بيزي

سةرقاَل: كةسَيكي كاري زؤري بةدةستةوةبَي بؤ ئةنجامداني.
قةرةباَلغ: كاتَي شوَينَيك خةَلكَيكي زؤري لَي دةبن ثَيي دةلََين 

قةرةباَلغة.
butter بةتةر

كةرة: ضةورييةكي زةردة، ثاش ذةنيني ماست لة ناو مةشكة و 
لة دؤيةكة جيا دةبَيتةوة.

butterfly بةتةرفآلي
ثةثوولة: مَيروويةكة، ضوار باَلي سثي يان ِرةنطيني هةية.

button بةتن
دوطمة، قؤثضة: بة جلوبةرطةوة دةدوورَيتةوة بؤ ئةوةي اليةكي 

بةاليةكةي ترةوة ببةستَيتةوة.
buy باي

كِريي: كة تؤ ثارة بة شتَيك دةدةي بؤ ئةوةي ببَي بة هي خؤت، 
ئةوة ئةو شتةت طِريوة.

بةرسيلة: قؤرة
ثرذة: ثِريشك
تامان: دةركة

ترووسكة: بريقة
تةرزة: تةزرة

جوولة: بزوتن
دارسان: لَيِر
دهار: دوند

ِرَيذاو: ِرَيذاظ
زايةَلة: دةنطدانةوة

هَيظي بةكر-خورماتوو

ِرَيبوار قارةمان - ضؤمان

ناوي كضانةي نوَي           
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ناوى ساَلح كوِرى عةبدوآل 
يوسفيية، يةكَيك بوو لة 
ِرؤشنبير و تَيكؤشةرانى 

طةلةكةمان، ساَلى 1918 لة طوندى 
سةر بة قةزاى ئامَيدى لة ثارَيزطاى دهؤك بامةرنَيى 

لةدايك بووة. خوَيندنى سةرةتاييى لة طوندى بامةرنَي و 
دواناوةنديشى لة بةغدا تةواو كردووة، ساَلى 1943 لة 

كؤليجى )شةريعة( لة بةغدا دةرضووة.
ِرابةر و دامةزرَينةري بزووتنةوةي سؤسياليستي 

كوردستانة، لة 25ي حوزةيراني ساَلى 1981 بة ثيالنَيكى 
ِرةش لة بةغدا شةهيد كرا.

ظؤلتَير فرانسوا ماري 
ئةروَي،  يةكَيكة لة فةيلةسووفة 

بةنَيوبانطةكاني جيهان لة 1946 لة ثاريس لة 
بنةماَلةيةكي خؤشطوزةران لةدايك بووة. خوَيندني 

ياساي تةواو كردووة. كةسايةتييةكي ثَيشةنط بووة 
لة بزووتنةوةي ِرؤشنبيريي فِرةنسا لة سةدةي 

هةذدةيةمدا دةستَيكي باآلي هةبووة لة نووسيني شيعر 
و شانؤطةري و وتار و ثةخشان و ضيِرؤك و مَيذووي 

فةلسةفةدا. بة هؤي هؤنراوة سياسييةكانيةوة ضةند 
جارَيك لةاليةن دةسةآلتدارانةوة زينداني كراوة. ساَلي 

1778 كؤضي دوايي كردووة.

نَيوداران
سةيدا سالَح يوسفى 

ظؤلَتَير

ئينتةرثؤل
سةردار عةبدوآل- ثردَي

كوَيستان مةال قادر – هةَلةبجة

نووســةر  و  ِرؤماننــووس 
بيكيــت  باركلــي  ســامؤئيل 

 Samuel Barclay Beckett
لة 13ي نيســاني 1906 لة دبلن 

لــة ئَيرالندا لةدايك بــووة. هةر لة 
منداَلييةوة لــة خوَيندن بليمةت بووة و 

حــةزي لة وةرزش هةبووة. زؤريش حةزي لة 
سةيركردني فيلمي ئةمةريكاييي بَيدةنط هةبووة وةك 

فيلمةكاني ضارلي ضاثلن.
لــة ســاَلي 1935دا يةكــةم ِرؤماني خــؤي بةناوي 
)مؤرفي( نووسيوة. لة كاتي شةري دووةمي جيهانيدا 
لــة ئَيرالنــدا وةك ثةيامنَير و وةرطَير بةشــداريي لة 

بةرةنطاربوونةوةي داطيركةر كردووة.
ساَلي 1947، شانؤييية بةناوبانطةكةي )لة ضاوةنواِريي 
طؤدؤدا( نووســيوة. ســاَلي 1952 ئةم شــانؤيييةي 
بآلو كردةوة و ســاَلي دواتر لة ثاريس ثَيشــان درا و 
سةركةوتنَيكي طةورةي بةدةست هَينا، لةو ساتةشةوة 

بيكيت لة طشت دنيادا ناسرا و ناوباطي ثةيدا كرد.
لة 1980كانــدا بيكيت لة خةَلــك دوور كةوتةوة و لة 
1989دا سوزاني ذني مرد و ثاش ئةو بة ضةند مانطَيك، 
لة 23ي كانووني يةكةمي 1989دا بيكيت خؤيشي مرد.
بيكيت بة طرينطترين نووســةراني شانؤ و ِرؤمان لة 
ســةتةي بيستدا دادةنرَي و لة ماوةي 60 ساَلي كاري 
ئةدةبيدا توانيي بة دروســتترين شــَيوة كَيشــةكاني 

مرؤظي ئةم سةردةمة بخاتة ِروو.

سامؤئيل بيكيت 
ئازاد سةليم – سيروان

ري
نبي

ؤش
ِر

بَيالن - كةركووك

    فةرهةنطي  حاجيلة

نَيودةوَلةتيية  ثؤليســي  ِرَيكخــراوي 
بنكةي ســةرةكي لة ثاريســة، ساَلي 
1923 هاتووةتة دروســت بوون، بؤ 
هاوكاري كــردن لة نَيوان ثؤليســي 
زؤربــةي زؤري وآلتانــي جيهانــدا 
بــؤ بابةتــي هاوبةشــي و ِرووداوي 
تاوانكاري كة ثَيويســت بة هاريكاري 
بــؤ  دةكات  يةكتــر  يارمةتيدانــي  و 

دةستطيركردني تاوانباران.
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ِرةوا لة دايكي ثرسي: »داية دةتوانم بة تةنيا خؤم بشؤم؟«
دايكــي وةآلمي دايةوة: »ئةي ضؤن! بةآلم با ثَيشــتر فَيرت بكةم 

ضؤن خؤت بشؤي«.

»بؤ ئةوةي بَيزار نةبي، كةمَيك ياري بكة، خؤت بكة بة شــةمولة، 
لةسةر هةر ِروومةتَيكت تؤثةَلَي كةف دابنَي و، دوو تؤثةَلة كةفي 
تريش يةكَي بؤ ضةناطةت و ئةوةي تر بؤ ســةر لووتت. هةروةها 
دةتواني فوو لة كةفةكة بكةيت بؤ ئةوةي بَلقي كةف دروست ببن 

و بة دةورتا بفِرن«...

»طوَييةكانيشت لةبير نةكةي«...

»دواي شوشــتني ســةرت، ســابوون لة لفكةكةت بــدة و وةك »ئينجا ثرضت و دةموضاوت جوان بة ئاو بشؤرة«...
ئؤتؤمؤبيل بةسةر لةشتا بيبة و بيهَينة«...

»ئينجا بضؤ سةر شانةكانت«... »لة ملتةوة دةستي ثَي بكة، لة ثَيشةوة بؤ دواوة لفكةكة ببة«...

»ئينجا كةمَيك شامثؤ بكة بةسةر ثرضتا و بة جواني بة ثةنجةكانت »سةرةتا هةموو طياني خؤت بة ئاو تةِر بكة«...
تَيكةَلي ثرضتي بكة«...

»ضاوةكانــت بنووقَينة، بةمــةش كةفاوةكة لةســةر برذانطةكانت 
دةوةستَي و ناضَيتة ضاوتةوة«...

»لةو كاتةدا كةفاو بةسةر ناوضاوان و برؤكانتا دَيتة خوارةوة«...

خؤشؤرين

سيناريؤ

تاتيانا – كةركووك-  عةرةفة
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»كة طةيشتيتة ســةر ئةذنؤكانت و شوشتيانت، بضؤ خوارةوة و »ئينجا لة ئانيشكتةوة وةرة خوارةوة بؤ سةر باسك و مةضةكت«...»دواي ئةوةي لفكةكة بةسةر قؤَلتا بهَينة خوارةوة تا دةطاتة ئانيشكت«...
الق و بةلةكت جوان بشؤ«...

»ئينجا بضؤ سةر سمتةكانت و لةوَيوة بةرةو ِرانةكانت شؤِر ببةرةوة«...

»ئةمجا ثةنجةكاني ثَيت و نَيوانيان جوان ثاك بكةرةوة«... »دواي ئةمانــة، بضؤ خوارتر و قولةثَي و ثاذنة و ثَييةكانت جوان 
بشؤ«...

»لــة كؤتــاي خؤشؤرينةكةشــدا، خاوليــي تايبةت بــة طةرماو 
)بورنوس( لةبةر بكة و وةرة دةرةوة! ثيرؤزة ئازيزةكةم!«.

»دواي طشــت ئةوانة... بةباشــي ئاو بكة بة هةموو لةشتا با هيض كةفاوي ثَيوة 

نةمَينَي«...

»ثاش ئةوةي لةوَي تةواو بووي، وةرة ســةر سنطت و بة جواني 
بيساوة«...

»دواتر جوان بة دةســت و ثةنجةكانتا بيهَينة و نينؤكةكانيشــت لةبير 

مةكة«...

»ثاشتر، بطةِرَيوة سك و ناوقةدت بشؤ و، لفكةكةيان بةجؤرَيك ثيا بهَينة وةك 

ئةوةي ثشتَين لة خؤت بئاَلَيني«...
»كة لة سنطت بوويتةوة، بانطم بكة با ثشتت بؤ بشؤم«...



زانياريي طشتي

ئاسةوارناسي 
ِرووسيايي سَيرطي ئيظانؤظيج لة دؤَلي 

يازيريك، كة دةكةوَيتة باشووري سربيا 
كؤنترين ِرايةخي دؤزيوةتةوة و دواي 

ثشكنين و لَيكؤَلينةوة دةركةوتووة كةوا 
لة خوري دروست كراوة و ِرووبةرةكةي 

مةترَيك و 80 سانتيمةتري دووجاية.
مَيذووي ئةم ِرايةخة دةطةِرَيتةوة بؤ 

سةدةكاني ضوارةم و سَييةمي ثَيش زاين 
و بةكؤنترين ِرايةخ لة مَيذوو دادةنرَيت. 

ئَيستا لة كَلَيسايةكي سان ثتروسبؤرطي 
ِرووسيادا ثارَيزراوة. 

كؤنترين ِرايةخ لة مَيذوودا 

ئازاد عةلي – سةرضنار

هاوِرَيي كؤوارةكةمان )ِرةوا 
عةبدولرةزاق( قوتابيي ثؤلي نؤي بنةِرةتي 

لة كةركووك، ثرسيارَيكي ئاراستةي 
)حاجيلة( كردووة و دةَلَي: 

دةبيستم هةندَي كةس دةَلَين »من لة ئاذةَل دةترسم« 
يان »لة شوَيني تاريك و داخراو دةترسم« يان »لة 

بةرزايي دةترسم«، ئاية هؤي ئةم ترسانة ضيية؟ نةخؤشيية 
يان نا؟

ئَيمةش لة وةآلمدا دةَلَيين: نةخَير كاكة ِرةوا، ئةمة نةخؤشي 
نيية، بطرة حاَلةتَيكي دةروونيية الي طةورةكان هةية ثَيش 

ئةوةي الي منداآلن هةبَي. كة جؤرَيكن لة ترسي درَيذخايةن و 
بة »فؤبيا« دةناسرَين.

لَيكدانةوةي زؤر بؤ ئةم حاَلةتة هةية، هةندَي لة ثسثؤِران 
ثَييان واية كة لةو وآلتانةي شةِر و ماَلوَيرانيي زياتريان ديوة، 

ئةم حاَلةتة زؤرتر بةر ضاو دةكةوَي و، جاري وا هةية لة 
دايكةوة بؤ منداَلةكاني دةطوازرَيتةوة و دَلةِراوكَيي درَيذخايان 

دةبَيتة هؤي ئةم حاَلةتة.
ثسثؤِران ئةوةش دةَلَين كة زؤربةي ئةم حاَلةتانة 

ضارةسةريان ئاسانة و يةكَي لة ضارةسةرةكان ئةوةية 
كة نةخؤشةكة لة ذَير ضاودَيريي ثزيشكي ثسثؤِردا 

ِرووبةِرووي ئةو شتة بكرَي كة لَيي دةترسَي تاكو بزانَي كة 
ئةو شتة مايةي ترس نيية، ئينجا ترسةكةي بِرةوَيتةوة.

لة ئَيوة ثرسيار و
 لة ئَيمةش وةآلم                         

كةركووك   - عيســا  زانيار 
ئةَلماس

بؤ كوِران:
 ضؤن ِريش دةتاشي  

كضان  و  ذنان  زؤربةي  ئَيستاكة  كة  سووراو 
رؤذانة بةكاري دَينن. بةطوَيرةي تاقيكردنةوةيةكي 
زانستي لةسةر خراثي ئةم جؤرة سووراوانة بؤ 
هةية  زياني  زؤرترين  دةركةوتووة،  تةندروستي 
و دةبَيتة هؤي نةخؤشي شَيرثةنجة، لةبةر ئةوةي 
كةم  شَيوةيةكي  بة  و  تَيداية  رةساسيان  مادةي 
دةضَيتة خانةكاني ئَيسك و ماسوولكة و مَيشكي 
مرؤظةوة و، لة ثاش ضةند ساَلَيك كؤ دةبَيتةوة و، 
نةخؤشي جؤراوجؤري لَي دةكةوَيتةوة و سيستمي 
مَيشكي مرؤظ تَيك دةدات. بؤية ثَيويستة لةسةر 
دايكان ئاطاداري منداَلةكانيان بن كاتَيك كة خؤيان 
طؤنايان  و  لَيو  ئةوانيش  نةهَيَلن  دةكةن  سووراو 
سووركةن، هةرضةندة بؤ دايكان و، بةتايبةت ئةو 
و،  خراثة  زؤر  منداَلةكان  دةدةنة  شير  دايكانةي 
منداَلةكانيان. الي  طةشة  كةمي  هؤكاري  دةبَيتة 

بةآلم  نايةن،  ذمار  لة  زؤرن  ئةوةندة  قاوة  جؤرةكاني 
بةناوبانطترينيان ئةمانةن: نَيسكافَي، كة يةكةمين جؤري 
قاوةي خَيراية و كؤمثانياي نَيستلَي لة سويسرا دروستي 
قاوةي  دةنكة  لة  بةزؤري  ئةمةريكي،  قاوةي  كرد. 
كؤلؤمبيايي دروست دةكرَي. قاوةي عارةبي، خةستة و 
زؤربةي كات بةتاَلي دةخورَيتةوة و، لة جؤرة فنجانَيكي 
تايبةتدا ثَيشكَيش دةكرَي. قاوةي توركي، قاوةيةكي قورسي 
تؤخة بةزؤري لة دةنكة قاوةي برازيلي دروست دةكرَي. 
ئَيسثرَيسؤ، قاوةيةكي ئيتاليية، سووكة و ِرةنطةكةي تَيرة، 
بةئامَيرَيكي تايبةت دروست دةكرَي. كاثوضينؤ، قاوةيةكي 
ئيتاليية سَييةكي بريتيية لة ئَيسثرَيسؤ و، سَييةكي شيرة 
و، سَييةكي كرَيمة. مؤكة، قاوةيةكي فِرةنسي يان ئيتاليية، 
بَيشةكرة  و، سَييةكي ضوكلَيتي  قوِرسة  قاوةي  سَييةكي 
و، سَييةكي شيرة. قاوةي سةهؤَلبةند، خةَلك ثَييان واية 
ئةمةريكاييية و ئةمةريكايييةكان دةَلَين عارةبيية، بريتيية 
لة قاوةيةكي تؤخي سارد لةطةَل شيري سارد و شةكر.

جؤرةكاني قاوة كامانةن؟
زيانةكاني سووراو 

ِريشتاشين، زؤر طرينطة بؤ ثياوان، هةروةها كارَيكي تايبةتة كة زؤر جار طةنجان 
نازانن ضؤن ئةنجامي بدةن، بؤية لَيرةدا بة درَيذي باسي ئةم بابةتة دةكةين:

كةرةستة ثَيويستةكان: مةكينةيةكي تةراش، كرَيمي ِريشتاشين، ئاوي شلةتَين،  
كرَيمي تةِركردني ثَيستي منداآلن، .

ثَيش ِريشتاشين: تووكي دةموضاوت بة ئاوي شلةتَين تةِر بكة، ئينجا كرَيم يان جلي 
ِريشتاشيني لَي بساوة.

ِريشتاشين: بة دةستَيكت ثَيستي دةموضاوت ِراكَيشة بؤ ئةوةي توند بوةستَي، ئينجا 
بةدةستةكةي ترت بيتاشة.

لة كاتي ِريشتاشينيش ضةندان جار، مووسةكةت ثاك بكةرةوة.
مووسةكة دوو جار بةسةر هةمان شوَيندا مةهَينة. .

ثاش ِريشتاشين: كةمَيك لؤشني تةِركردني ثَيست لةو شوَينانة بساوة كة تاشيوتة، 
بؤ ئةوةي تووشي خوران و هةوكردن نةبي. 

بةشي سَييةم:
ثسثؤِراني بواري ثرض ئامؤذطاريمان دةكةن طرينطي بةثرضمان بدةين و ظيتامينة ثَيويستةكاني بؤ دابين بكةين، 
كة بريتين لة ظيتامينةكاني )A، B Complex، E، ترشي فؤليك(، لَيرةدا بة 4 بةش هةر جارة و باسي يةكَيكيان 

دةكةين:
:)E( 3- ظيتامين

ئةم ظيتامينة ثَيويســتة بؤ ثرضي تةندروست، لةبةرئةوةي سووِري خوَين ضاالك دةكا، بةمةش خوَين بةباشي 
دةطاتة ضةرمي سةر.

بةكارهَينانــي طونجاوي ئــةم ظيتامينة، ئةم بةرهةمانةي بؤت دةبَي: تاَلة ثرضي خــاو و جوان. كةمكردنةوةي 
ثضِراني تاَلةكاني ثرض.

سثَيناخ و تةماتة و ضةرةزات خواردنطةلي ثِر لةم ظيتامينةن بؤية هةوَل بدة بةشَيوةيةكي ِرَيكوثَيك بيانخؤي.
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سةيوان ناسيح- شوان

ظيتامينــي  ضــوار 
بةسوود بؤ ثرضت  

كوَيستان عةلي – ِرَيدار

سَيوة سةعيد-بازيان

نةرمين محةمةد – كةركووك
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هَيذا وةيسى-دهؤك 

خةندة حةسةن- ئازادي

عيماد عةلي- كةركووك

نازدار بةكر- شؤراو
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بؤضي ثوولي 
ثؤستة 

دداندارة؟ 

طيتـار

         ئةم ناوة لة ضييةوة هاتووة؟

كؤنترين شَيوازي 
ثاراستني خؤراك 

خةوي نيوةِروان ثَيويستة 
بؤ تةندروستي 

بةرزترين لووتكة ضياي 
كيشوةرةكان 

ثَيشان هةر ضوار لَيوارةكاني ثوولي ثؤستة 
لووس بوون، ضونكة بةمقةست دةبِران، هةتا مستةر 
ئارشار ثةيدا بوو و بيرؤكةي ئةوةي بةبيردا هات كة 

لَيواري ثوولةكان كون كون بكرَيت ئاسانترة بؤ بِرين و 
ثَيويست بةبةكارهَيناني مقةست ناكات. هةروةها ئةطةر 

هةَلةش كرا لة نووساندني ثوولةكة ئةوا بةئاساني 
لَيدةكرَيتةوة و نادِرَي.

لة ثاي ئةم داهَينانةشدا حكوومةت خةآلتَيكي 4 
هةزار ثاوةنيي ثَي بةخشي. 

دةرياي ِرةش
توركةكان بؤ يةكةمين جار ناويان 

لة دةرياي ِرةش ناوة، ضونكة 
ئاسماني سةر دةرياكة لة زؤربةي 

وةرزةكاني ساَلدا بةهةورَيكي ِرةش 
داثؤشراوة و ئاوي دةرياكة تيشكي 

هةورة ِرةشةكة دةداتةوة و خؤي 
ِرةش دةنوَينَي.

كةشتيوانة توركةكانيش هةميشة 
خؤيان لة دةرياوانيي ئةم دةرياية 

دوورخستووةتةوة و بةهَيماي 
مردنيان دادةنا.

بةرزترين لووتكة ضياي كيشوةري ئةوروثا 
لووتكة ضياي برووسة لة ِرووسيا، كة 5633 مةتر لة سةر 

ِرووي دةرياوة بةرزة.
بةرزترين لووتكة ضياي كيشوةري ئاسياش لووتكةي ئَيظةرستة و 

بةرزييةكةي دةطاتة 8848 مةتر.
لووتكة ضياي كيبؤ بةرزترين لووتكةي كيشوةري ئةفريقياية و بةرزييةكةي 

دةطاتة 5963 مةتر.
لة كيشوةري ئةمةريكاي باكور بةرزترين لووتكة ضيا، لووتكةي ماكينليية و 

بةرزييةكةي 6194 مةترة، كة دةكةوَيتة ئاالسكا.
لووتكةي ئةكؤنكاطواش كة بةرزييةكةي دةطاتة 6959 مةتر بةرزترين لووتكة 

ضياي كيشوةري ئةمةريكا باشوورة.
بةرزيي لووتكة ضياي كؤسكيؤسكؤ 2230 مةترة و بة بةرزترين 

لووتكة ضياي كيشوةري ئوستراليا دادةنرَيت.  

طيتار ئاميرةكة ذ دارى 
دهَيتة ضَيكرن و، تَيلَين وَى ذ اليلونى 
يان ذ مةعدةنى دروست دكةن، طيتار 
ئاميرةكَى كةظنة بةلَى نة وةكى كةظناتيا 

عودَى، ضونكى طيتار ل ضةرخَى ضواردَى 
ديار بووية و ل وى دةمى طيتارَين 3 تَيلة 

هةبوون و، ل ئسثانيا طيتار ل ضةرخَى 16 َى 
ديار بووية و، ل ضةرخَى 17 َى ل ئةورَوثا 
هةميَى ب ناظ و دةنط بوو و ل دويماهيا 
ضةرخَى 17 َى دوو تَيلَين دى ثَيظةكرن و 

ل دويماهيا ضةرخَى18 َى طيتارَى 
شَيوَى خَو يَى دويماهيَى وةرطرت. 

كو وةكى نؤكة ئةم دبينين و يا 
بةاَلظ..

ل سااَل 1930 َى طيتارا كارةبَى 
GuitarBoss ل وةاَلتَى ئةمريكا 

ثَيشكةفت، كو دةنطَى طيتارا 
كارةبَى طةلةك يَى جَودا بو 

ذ طيتارا نَورماَل ئةوذى ذبةر 
ئةلكترَونَين كارةباى دطيتارا كارةبَى 

دا هةنة كو طيتارا كارةبَى دبيتة ضةند جَور 
وةكى )طيتار باس، طيتار كالسيك(...

كامةران ناميق- قةرةهةنجير

كاروان سةعيد - لةيالن
خوَيكردني 

خؤراك يان هةَلطرتنيان لة 
ناو خوَيي ضَيشتدا، بةكؤنترين شَيوازي ثاراستني خؤراك 

دادةنرَي، لة رووي زانستيشةوة ناونراوة »سثيلين«.
خوَيي ضَيشت مادةيةكة تواناي هةَلمذيني ئاوي خواردةمةنييةكاني 

هةية و ثةيتيي خوَييةكةي زياد دةكات، ئةم زيادكردني ثةيتي 
خوَييةش، خؤراكةكة لة بؤطةنبوون دةثارَيزَي.

طريك و ِرؤمانةكان بةثَيشةنطي طةالني ثَيِرةوكردني ئةم 
شَيوازة دادةنرَيت بؤ ثاراستني خؤراك. تاكو ئَيستا لة 
شوَينة دوورة دةستةكاني وآلتة ساردةكاندا هةمان 

شَيواز بةكاردةهَينرَي، بةتايبةتيش بؤ 
ثاراستني طؤشت و ماسي.   

زانايان جةخت دةكةنةوة كة زؤر طرينطة مرؤظ 
دواي ناني نيوةِرؤ، بؤ ماوةي 20 تا 40 خولةك بخةوَي.

ئةو زانايانة دةَلَين كة ئةم خةوة ثَيويستة بؤ نوَيكردنةوةي ضاالكيي لةش و سِرينةوةي 
ئاسةواري ماندوويي و طرذي.

هةروةها زانراوة كة كةسايةتيية بةناوبانطةكاني دنيا وةك ناثليؤن ثؤناثارت و جاك شيراك و وينستن 
ضةرضَل بةردةوام، ئةوةندةي ثَييان كرابَي، نيوةِروان سةرخةوَيكيان شكاندووة.
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سايتي بةسوود

هاوِريَياني 
حاجيلة

مافةكانتان 11

- شةرةفنامة نووسيني شةرةفخاني بةدليسية
- مةم و زين، دانراوي ئةحمةدي خاني

- مَيذووي ئةدةبي كوردي، عةالدين سةجادي
- كورد و كوردستان، محةمةد ئةمين زةكي.

- ئةحمةدي، شَيخ مارفي نؤدَي.
- فةرهةنطي خاَل، شَيخ محةمةدي خاَل.

- ذاني طةل، ئيبراهيم ئةحمةد.
- رؤماني شار، حوسَين عارف.

- مرؤظ و دةورووبةر، مةسعوود محةمةد
- تاريك و روون، هَيمن.

تؤذينةوةكان ثَيشانيان داوة كة مرؤظي 
ذيان  ثاَلةثةستؤي  بة  هةست  كةمتر  طةشبين 

هةروةها  تر،  خةَلكي  لة  سةركةوتووترة  و  دةكا 
ئةطةر  بؤية  باشترة.  ِرةشبين  خةَلكي  لة  تةندروستيشي 

سةركةوتووتر  ببَي  طةشبيني  فَيري  مندالَييةوة  لة  مرؤظ 
طةشبيني: بةرةو  هةنطاوَيكن  ضةند  ئةمانةش  دةبَي، 

ضاوةِرواني  و  بكة  باشةكان  شتة  باسي  بدة  هةوَل  بةردةوام 
هَينا  بةدةست  سةركةوتنت  كاتَيكيش  هةر  ببة.  ئاكام  باشترين 
خؤشحالَيي خؤت دةربِرة. هةوَل بدة تا ثَيت دةكرَي كارةكانت 
بةدةستي خؤت ئةنجام بدةي، وةك كاري ناوماَل و ِرَيكخستني 
سةركةوتن  خؤت  بةدةستي  ئةوةي  بؤ  ذوورةكةت،  كةلثةلي 
طةشي  و  باش  الي  ئةوةدابة  هةوَلي  لة  بةردةوام  بكةي.  تؤمار 
شتةكان ببيني، لة هةموو شتَيك زياتر سةيري ِرووة باشةكةي بكة.
ماَلةوة  لة  بكةي،  ياري  دةرةوة  لة  نةبوو  ئةوةت  تواني  ئةطةر 
هةر  لة  بكة.  خةريك  وَينةكَيشانةوة  و  خوَيندنةوة  بة  خؤت 
سةركةوتنَيكدا بزانة هؤكارةكاني ضين و هةوَل بدة طرينطي 
ئةوةش  دةكةن.  دابين  بؤ  سةركةوتنت  كة  بدةي  شتانة  بةو 
بزانة سةركةوتن لة طشت بوارَيكدا بؤ كةس نايةتة دي بؤية 
بزانة لة ضي سةركةوتووي هةوَلي سةركةوتني زياتر لةو 
بوارةدا بدة و بةردةام هةوَل بدة بةشداري ضاالكييةكاني 

ببي. هةولَيش بدة خؤت بير لة شتةكان بكةيتةوة و 
مةطةِرَي. ئامادةكراودا  ضارةسةري  بةدواي 

خؤت فَيري طةشبيني بكة 
سيروان عاسم - هةولَير

يةحيا شاخةوان

هؤنيا مةيسةم

هةالَلَة و طواَللَة

ضيَنةر

كؤمةَلةي طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان لة 20ي تشريني دووةمي ساَلي 1959دا ِرَيككةوتننامةي مافةكاني منداآلني بآلوكردةوة و زؤربةي وآلتاني دنيا 
دانيان بة ناوةرؤكي بِرطة و مادةكانيدا ناوة و عَيراق يةكَيكة لةو وآلتانة.

»حاجيلة« بؤ ئاشناكردني ئَيوةي ئازيز بة ناوةرؤكي ئةم ِرَيككةوتننامةية، لة هةر ذمارةيةكدا 3 مادةي ئةم ِرَيككةوتننامةيةتان بؤ بآلودةكاتةوة. تا بة ئاطا بن لة 
ثَيشَيلكردني مافةكانتان لة سنووري خَيزان و كؤمةَلطة و دةوَلةتدا.

مادةي 28:
ثَيويستة دةوَلةت خوَيندني سةرةتايي ثابةندكراو زؤرةكي و بة خؤِرايي بكات و بايةخ بة قؤناخةكاني تري خوَيندن بدات و بؤ هةموو مندالََيكي واآل بكات. 

هةروةها خوَيندني باآلش بؤ هةمووان بَيت و لةسةر بنةواي تواناسازيدا بَي.
مادةي 29 :

خوَيندني منداَل ثَيويستة بؤ طةشةثَيداني تواناكاني جةستة و هؤشي بَيت و بةهرةكان خةفة نةكرَين. هةروةها هوشيار بكرَينةوة بؤ ثاراستني ذينطة و هةست بة 
بةرثرسيارَيتي لة كؤمةَلطةيةكي ئازاددا.

مادةي  30 : 
ثَيويستة دةوَلةت هةموو مافةكاني ثَيِرةوكردني زمان و كلتوور و ئايني تايبةت بة خؤيان بؤ منداآلن دابين بكا.

كتَيب و نووسةر
شؤخان ئةحمةد-تةكية

جيهاني ئينتةرنَيت

ماردين - سلَيماني



خةنينةوة

جوانترين توانج 

قاميشلي

بةهرؤز سةالم - سلَيماني

مةغديد كؤيي-كؤية

ديمانة

دلَير زةنطنة - كةركووك

ثيَبكةنة تا جوانتر بيت

دوو كــةس، كة ثَيشــتر بــة فِرؤكة 
ســةفةريان نةكردووة، ئةضن بؤ فِرؤكةخانةي 

هةولَيــر بة نيازي ســةفةركردن. كة لــة فِرؤكةخانة 
دادةبةزن و لــة نزيكةوة فِرؤكــةكان دةبينن يةكَيكيان 

بةوةي تريان دةَلَي:
»سووك بِرؤ و تةثةتةث مةكة با فِرؤكةكان نةفِرن.

بةلةمةكةي لة كةركووك دؤزرايةوة هاوِرَيمــان ذينــؤ خةيرولآل مةال عةلــي تةمةن 
8 ســاَل ثؤلي دووةمــي ســةرةتايي قوتابخانــةي ذينؤي 

ســةرةتايي كضان بةلةمةكةي حاجيلةي دؤزييةوة ئَيمة سةرةِراي 
دةستخؤشي ثيرؤزبايي لَي دةكةين.

بة  كــوردي  زمانــي  مامؤســتاي 
قوتابييةكي ئةَلَي:

»ِرستةيةكم ثَي بَلَي )شةكر(ي تَيدا بَيت!«
قوتابييةكةش لة وةآلمدا ئةَلَي: »ئةم بةيانيية ثياَلةيةك 

ضام خواردةوة.«
مامؤستا ئةَلَي: » ئةي شةكرةكة كوا؟«

قوتابييةكة ئةَلَي: »لة ناو ضايةكةدا بوو

كوردســتانة،  ِرؤذئــاواي  شــارَيكي 
كةوتووةتة ســةر سنووري نَيوان توركيا و سوريا، 

لة دةشــتايييةكي بةثيتة بــة نَيوي جةزيــرة، كة طةلَيك 
شــوَينةواري كؤني ميتان و، ئاشــووري و، ِرؤمانــي تَيداية. 

دانيشــتووانةكةي زياتر لة 200 هةزار كةسن، زؤربةي زؤريان 
كوردن، كةمَيكيان لــة نةتةوةي عةرةبن. زَيــدي ضةندان كةَلة 

نووسةري وةكو جطةرخوَين و سةليم بةرةكاتة.

كابرايةك سكي دَيشَي 
و دةضَيتة دةرمانخانة داواي دةرمان 

دةكا، دكتؤرةكةش دةَلَي: ئةم شرووبة جوان 
بشَلةقَينة ئينجا بيخؤرةوة.. كابراش هةر دةرمانةكة 

وةردةطرَي و هةلَيدةقوِرَينَي.. ئينجا هةر لةناو 
دةرمانخانةكة دةست دةكا بة هةلَثةِرين، دكتؤرةكة 

دةَلَي: ئَيرة جَيطاي هةلَثةِرين نيية.. كابراش 
دةَلَي ئاخر دكتؤر دةرمانةكةم بَي شَلةقاندن 

خواردووة... ئةوا دةيشةَلقَينم!!
تارا عةلي لة ثؤلي شةشي 

سةرةتاييية، لة قوتابخانةي ئةسيري. ئةم ساَل 
لة تاقيكردنةوةكاني كؤتايي ساَلدا نمرةيةكي زؤر بةرزي هَيناوة و 

بووةتة يةكةمي سةر هةموو قوتابخانة سةرةتايييةكاني كةركووك. »حاجيلة« لة ديمانةيةكدا ئةم ثرسيارانةي ئاراستة 
كرد :

• تَيكِراي نمرةكاني ئةم ساَلت ضةند بوو؟
• 597م لة كؤي 600دا هَيناوة، لة ثَينج وانةدا 100م هَينا، تةنيا وانةيةك نةبَي، 97م هَينا. 

• ِرؤذانة ضةند سعات خةريكي ئامادةكردني وانةكانت دةبووي؟
• سعاتم بؤ خؤم دياري نةكردبوو، هةر كة لة قوتابخانة دةطةِرامةوة، ثاش ثشوويةكي كةم دةستم دةكردة   ئامادةكردني 

وانةكانم. ئةو ِرؤذانةشي تاقيكردنةوةمان هةبوواية، سعات ثَينجي بةياني لةخةو هةَلدةستام.
• بَيجطة لة مامؤستاكان، كَيي تر هاوكاريتيان دةكرد؟

• باوكم لة زانست و دايكيشم لة بيركاري هاوكارييان دةكردم.
• بؤ قؤناخي ناوةندي ضؤن خؤت ئامادة كردووة؟

• لة ثشووي ئةم هاوينةوة، كتَيبي طشت وانةكانم ثةيدا كردووة و هةوَل دةدةم لة ئَيستاوة هةموويان بخوَينمةوة.
• ئةي لة دوواِرؤذدا حةز دةكةيت ببيت بة ضي؟

ئاواتةخوازم كةركووكيش بضَيتةوة ثاَل هةرَيمي كوردستان و حكوومةتي يةكطرتووي 
كوردستان دابمةزرَي و لةو حكوومةتةدا ببم بة وةزير. 
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دةكةم  حةز  كةركووك:  يةكةمي 
ببــم بة وةزيــر لــة حكوومةتي 

كوردستان

ديمانة: سارا سةليم - كةركووك
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خؤر... ضؤن دروست بوو

طزنط – كةركووك

ذةنط برَيتيية لة مادةي ئؤكســيدي ئاســن، كــة لة ئةنجامــي كارلَيككردني 
ئؤكســجيني كةش و ئاســن ثَيكدَيت و ضينَيكي تةنكي قاوةيي لةســةر ِرووي 

دةرةوة دروست دةكات.
جا ئةطةر كةشي دةوروبةري ئاسنةكة شَيدار بوو، ئةوا هةوا شَيدارةكة لةسةر 
ِرووي ئاســنةكة ضِر دةبَيتةوة و دَلؤثي بضووك بضووكي ئاو ثَيكدَيت، ثاشان 
ئؤكســجيني تواوةي ناو دَلؤثة ئاوةكة و ئاسنةكة كارلَيك دةكةن و ئةو ذةنطة 

ثَيكدَينن. 
كاتَيكيش ئاسن ذةنط هةَلدَينَي زؤر زةحمةتة ِرَيطة لةو ذةنطهةَلهَينانة بطيرَي، 
ضونكة ئةو ذةنطةي لة سةرةتادا دروست دةبَيت كارئاساني بؤ كارلَيكي نَيوان 

ئؤكسجين و ئاسنةكة دةكات و كردارةكة خَيراتر دةكات.
بؤ ثاراستني ئاســن و ِرَيطةطرتن لة ذةنطهةَلهَينان، ثَيويستة ِرووي دةرةوةي 
ئاسنةكة بؤياغ بكرَي و بؤياغي تايبةت بةذةنط هةية، كة ئاسنةكة و ئؤكسجيني 

كةش لَيك جودا دةكاتةوة.     

سينةماطةردوون
ئازا

بةهرة جةبار - سلَيماني و  ئــازا  كضَيكــي   ، ميريــدا 
ضاونةترســة ، لة هةمان كاتيشدا 
كضــي ثاَلةوانَيكي بــة ناوبانطي 

ميللةتي سكؤتلةنداية .
ئةفسوناوييةكةي  واَلتة  لة  ميريدا 
سكؤتَلةندا ناوبانطي بة سةركةش 
دةركردووة ، باوكــي لة هةوَلي 
بةردةوامدايــة بــؤ ئامؤذطــاري 

كردني ، بةاَلم بَيسوودة .
ميريــدا بــة تيــر و كةوانةكــةي 
دةتوانَيــت جطــة لــةوةي خؤي 
 ، بنوَينَيــت  ثاَلةوانَيــك  وةكــو 
لــة  ئةفسوناوييةكةشــي  واَلتــة 

داطيركةران ئازاد بكات . 

بةرهةمي ساَلي2012  .
داهات :  196مليؤن دؤالر . 

 دةرهَيناني : مارك ئةندريؤ و بريندا ضاثمان .
نواندني : كيلي ماكدؤناَلد ، بيلي كؤنؤللي .  
 نووسين : مارك ئةندريؤ و بريندا ضاثمان .

مةريوان شاكر- قةرةهةنجيربؤضي ئاسن ذةنط هةلَديَنَي؟
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خؤر كة سةرضاوةي طةرمي و ِرووناكيي هةسارةكاني كؤمةَلةي خؤرة، ثَيش 5000 مليؤن ساَل دروست 
بووة و زانايان واي بؤدةضن، كةوا 5000 ساَلي تريش هةر بةم شَيوةي ئَيستاي بمَينَيتةوة.

لةســةرةتادا ثةَلة هةوري طةورة طةورة لة بؤشــاييي طةردووندا هةبوو، ئةم ثةَلة هةورانة لةطةَل تؤز 
و طــةردي دةوروبةريدا ضِربوونةوة و ثلةي طةرميي ضةقي ئــةم ثَيكهاتانة بةجؤرَيك بةرزبووةوة، تا 

طةيشتة ِرادةي درةوشانةوة. 
ضةقي هةورةكة بةكاريطةريي طةرمي، تةقييةوة و ئةم خؤرةي ئَيســتاماني لَي ثةيدا بوو، كة بةهةموو 

اليةكةوة ِرووناكي و طةرمي دةبةخشَيتةوة. 



حةوت جاران بةبَي وةستان بيلََيرةوة

حةمرين محةمةد – تةكية

* بؤئةوةي وا بكةي مؤم درةنطتر بتوَيتةوة، هةندَي خوَي بكةرة ذَيرةكةي، بةمةش تةمةني درَيذتر 
دةبَي و خوَييةكة ناهَيَلَي تيرةي ناو مؤمةكة زوو بسووتَي.

* دةتواني ســوود لة بوتَلة ثالستيكييةكاني بيبسي وةرطري بؤ ثاراستني مةعكةرؤنة و شةعريية و 
دانةوَيَلة، بةمة ذينطةش لة ثيسبوون دةثارَيزي.  

مالَداري
          ئاشتي عةبدوَلآل - كةركووك

هةنطاوي يةكةم : دوو كتَيبي هاوقةبارة بَينة، كة هةمان بارستايييان هةبَي و 
هَيندةي ناو لةثَيك لة يةكتري دووريان بخةرةوة.

هةنطاوي دووةم : ثارضة كارتؤنَيك كة قةبارةي هَيندةي قةبارةي كتَيبَيكيان 
بَي، بخةرة سةر كتَيبةكان )وةكو لة وَينةكةدا ديارة( ئينجا سةرة شووشةيةك بخةرة 

ناوةِراست كارتؤنةكة. بةرةبةر هةندَي قورسايي بكةرة ناو سةر شووشةكةوة. ضي 
دةبيني؟

هةنطاوي سيَيةم : هةمان هةنطاي ثَيشوو دووبارة بكةوة، بةآلم ئةمجارة 
كارتؤنةكة بضةمَينةوة و بيخةرة نَيوان هةردوو كتَيبةكة. ئةمجارة ضي دةبيني؟

ضي فَيربووي؟
لة باري يةكةمدا كاتَيك قورسايي دةكةينة ناو سةرة شووشةكةوة، دةبينين 

كارتؤنةكة دةضةمَيتةوة و بةرطةي قورسايييةكة ناطرَي، بةآلم لة باري دووةمدا 
كارتؤنةكة ناضةمَيتةوة و بةرطةي قورسايييةكة دةطرَي، ضونكة ئةمجارة كارتؤنةكة 
ثاَلي داوةتة كتَيبةكان و هَيزةكة بةسةر كتَيبةكاندا دابةش بووة، نةك لة ناوةِراستي 

كارتؤنةكة.

ناز كةريم- تةكية

2

3
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كؤسرةت ضووة ناو كؤستةر كاستةري خوارد

كيوي

تالَيشك

ثةرؤش ئةيوب-رانية

لــة  ئاوييــة  طياندارَيكــي 
دةرياكانــدا دةذي و بةزؤري لة 

دةرياي ســثي ناوةِراستدا، لة مليؤنةها 
زيندوو  ثَيكهاتــووة شــَيوة ضَي بــوون و كــرداري ذيان لة شانةي 

ئيسفةنجدا لة طياندارةكاني دي جياوازة، كرداري خؤراك لة ئيسفةنجدا 
بةهــؤي هةَلمذيني ئةو ئــاوةوة ِروودةدات كة لــةو كونة وردانةي 
جةســتةيداية، خؤراك و ئؤكسجينةكةي طل دةداتةوة و، ئاوةكة لة 

كونة طةورةكانةوة دةردةداتــة دةرةوة، بِرَيكيان وةكو مادةي 
ئاوريشــم وان، زؤر بةنرخــن و بايةخَيكــي زؤريان لة 

بازرطانيدا هةية و بؤ طةلَيك كاروباري بازرطاني 
بةكار دةهَينرَين..

طيايةكة ســةرةتا وةكو 
طةآل دةِروَيــت، باريــك و درَيذة، 

لَيــواري طةآلكانــي وردة دِركي ناســكة 
تامَيكي تاَلي هةية، لة ســةرةتاي زستان شين 

دةبَي و لــة بةهاراندا بةتــةواوي ثَيدةطات لةنَيو 
دةغَلــودان دةِروَين و، جووتياران دواي بذار كردن 
بؤ مةِروماآلتــي دةبةن، كةو زؤري حــةز ثَيدةكات، 

طةلــَي  داودةرمان بــةكار دةهَيندرَيت، بــؤ 
تَيكةَل  ضادا  لةطةَل 
بؤ  دةكرَيــت 
ميزكردن.

ئيسفةنج
سةرخَيَل ضيمةني-ضيمةن
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كيوي ِرووةكَيكي خوهةَلواسة ناوة ِراستييةكةي )Aclinidasp(ية، نيشتماني ِرةسةني نَيوضة ئيستواييةكانة، 
بةتايبةتي ضين، لةو شــوَينانة بة شَيوةيةكي خوِرسك دةِروَيت، بةآلم بة تؤو لة كؤتايي ثاييزدا دةضَينرَيت و 
دواتر دةكرَيت بة شةتَل، بةرَيكي مزر و خؤشي هةية بِرَيكي زؤر ظيتاميني A D C و ثرؤتين و كاليسيؤم و 

فوسفؤر و ئاسني تَيداية.

بةهرؤز بايز – شؤراو



           

شادمان سةليم- كةركووك

وةرزش

تيَنسي سةر مَيز 

عةدنان قةيسي 
عةدنان عةبدلكةريم قةيسي، كة ثاَلةوانَيكي بَي هاوتاي زؤرانبازيي 
عَيراقة، لة 1ي ئاداري 1939 لةدايك بووة و، زؤرانبازَيكي ثيشةوةر 

بوو، لة ضةند يةكةتييةكي بةناوبانطي زؤرانبازيدا ياريي كردووة.
سةرةتا لة زانكؤي ئؤكآلهؤما ياريي كردووة بووتة ئةندامي يةكةتيي 
WWWF كة ئَيستا بة WWE ناسراوة و، ئةوكات ناسناوي بيليي 
طورطة سثيي هةَلطرت. ســاَلي 1981 بةناوي شَيخ عةدنان قةيسي 
ضووة يةكةتيي AWA و لة ساَلي 1990دا ضووة يةكةتيي WWF و 

بة جةنةرال عةدنان ناسرا.
ساَلي 1991 لة ثاَلةوانيةتيي سوثةر ســتار، كَيبةركَيي لةطةَل هاك 
هؤطــان كرد. ســاَلي 1992 و ثاش خؤنواندني رؤيــال رةمبَل ئةو 

يةكةتييةي بةجَي هَيشت.
ســاَلي 1970 يةكةمين ياريي لة عَيراق لة ياريطةي )شــةعب( كرد 
بةرامبةر جؤرج جؤرنكؤ، ثاَلةواني ئةوروثا. ســاَلي 1971 لة عَيراق 

لة زؤرانبازي فِرةنسايي ئةندري دي جايانتي بردةوة.

ئةم وةرزشة لةِرووي ذمارةي ياريضييةوة ميلليترين وةرزشة، هةروةها نوَيترين وةرزشة بةرفرةوانةكاني ئةم 
ســةردةمةية. تيايدا لة ياريي تاكدا دوو ياريزان بةشــدار دةبن و، لة ياريي جووتدا ضوار ياريزان )هةر تيمَيك 
بة دوو ياريزان بةشــداري دةكةن(. لة كاتي ســَيرظدا، تؤثةكة بة ناو يان ثشــتي دةست بةرةو ناوضةي ِركابةر 

تَيدةطيرَي.
ئةنجامــي كؤتايي بةثَيي ذمارةي خاَلةكان دةبَي و ئةو ياريزانةي زووتر 11 

خاَل تؤمار بكا دةيباتةوة و، ئةم ياريية ثَيويستي بة خَيراييي كاردانةوة 
هةية، ضونكة طةمةيةكي خَيراية.

مَيزي تَينــس 2.7 مةتر درَيذة و 1.5 مةتر ثانــة. تيرةي تؤثةكةي 
ضوار سانتيمةترة.

خاَلةكان لة كاتي هةَلةكردنــدا بؤ ياريضيي بةرامبةر دةذمَيردرَين، 
وةك ئــةم هةآلنة: دوو جار لة الي خــؤت لة مَيزةكة بدا. 

ئةطةر لــة تؤثةكــةت دا و الي ياريضيــي بةرامبةر لة 
زةويي دا و ئينجا لَيت دايةوة. دوو جار لةســةر يةك 
لة تؤثةكة بدةي. دةستَيكت بخةيتة سةر مَيزةكة. باش 

رَيكتةكة نةطري.
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ناوي وآلت: كؤماري ئؤكرانيا.
ثَيطــةي جوطرافيايــي: ئؤكرانيــا دةكةوَيتة 
كيشــوةري ئةوروثا، بيالِرووســيا دةكةوَيتة 
باكــوري  و  ِرؤذهــةآلت  لــة  باكــوري، 
ِرؤذهةآلتــي ِرووســياية، دةرياي ِرةشــيش 
دةكةوَيتة باشــووري، مؤَلداظيــا و ِرؤمانيا و 
هةنطاريــا و ســلؤفاكيا و ثؤَلةندا ســنووري 

ِرؤذئاواي ثَيكدَينن.
ِرووبــةر: 603 هــةزار و 700 كيلؤمةتــري 

دووجا.
ذمارةي دانيشتووان: 51 مليؤن و 100 هةزار 

كةس.
ضِريي دانيشــتووان: 82.6 لــة كيلؤمةترَيكي 

دووجا.
ثَيكهاتــةي ئايني: زؤرينــةي ئةرتةدؤكس، 

كةمينةي كاتؤليك.
ثايتةخــت: كيَيــف )2 مليــؤن و 812 هةزار 

كةسي تَيدا دةذي(.
طرينطترين شــارةكاني: خاركــؤف، دنيبرؤ 

ثيترؤفيسك، ئؤديسا.
جؤري حوكــم: كؤماريي يةكطرتووي فرة 

حزبي.

دراو: كاربؤظانتس.
زمان: ئؤكراني و ِرووسيايي.

طرينطترين هةناردةكاني: ئاسن، 
طــازي سروشــتي، خةَلووز، ِرةشــةوآلخ، 

ثةتاتة، طةنم.
ئامَيــري  هاوردةكانــي:  طرينطتريــن 
جؤراوجــؤر، هؤكارةكانــي طواســتنةوة، 

كوتاَل، كةرةستةي كيميايي.
كات: طرينيتض+ 2.

نةتــةوة  لــة  ئةندامبــوون  بــة  مَيــذووي 
يةكطرتووةكان: 1945.

ِريزبةندييةكاني لة جيهان:
سَييةم لة بةرهةمهَيناني ئاسن.

ضوارةم لة ثةتاتة.
شةشةم لة طةنم و جؤ.

هةشتةم لة خةَلووز و دانةوَيلة.
نؤيةم لة ثةروةردةكردني بةراز.

دوازدةيةم لة ثةروةردةكردني مانطا.
بيستةم لة بةرهةمهَيناني طازي سروشتي.

 

ِرؤشنا   كةركووكي - كةركووك

ي    فيا ا طر جو
والَتان
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ِريثؤرتاج: زريان وةهاب- كةركووك

ثاشــان مامؤستا شَيرزاد ِرةشــيد كاكة بةِرَيوةبةري خوَيندني 
كوردي بة »حاجيلة«ي ِراطةياند: ئَيمة ئةمِرؤ ئةم ثؤلة قوتابيية يةكةمانةمان 

لَيرةدا كؤكردووةتةوة تاكو سوثاســي دايك و باوكيان بكةين، و خؤشــيان 
وةك هاندانَيك خةآلت بكةين. هةروةها سوثاسي مامؤستاياني ئةم قوتابيانةش 
دةكةين كةوا دَلســؤزانة وانةكانيــان بة قوتابيان طةيانــدووة و بوونةتة هؤي 

ئةوةي ئةم نمرة بةرزانة بةدةست بَينن. هيواي سةركةوتنيان بؤ دةخوازين.   

يةكةمةكاني ئةم ساَل ضؤن ئةم نمرة 
بةرزانةيان بةدةست هيَنا؟ 

ِريثؤرتاج

»حاجيلة« لة ئاهةنطي خةآلت كردني يةكةمةكاني قوتابخانة سةرةتايييةكاني كةركووكدا بةشدار بوو و 
ئةم ِريثؤرتاجةي ئامادة كرد:

طورط ئاذةَلَيكي تابَلَيي فيَلباز و ورياية، بؤية لة كوردةواريدا 
دةَلَين: دةَلَيي طورطة. لةبةر وريايي كاتَيك دةنوَيت يةكَيك 
لة ضاوةكاني كراوةية، لةبةر فَيَلبازيش طورطَيط دةتوانَيت 
بةضةندين شــَيوة بلوورَيني، ئةوي بةرامبةر طوَيي لَي بَيت 
وا دةزانَيت ضةندين طورطــن. هةروةها بةزيرةكيي خؤي 

دةزانَيت كام شوان ترسنؤك و كاميان ئازاية.
طــورط شــةويالطةكاني زؤر بةهَيــزن و ددانةكانيشــي 
تيــذن. درَيذييةكــةي دةطاتة مةتر و نيوَيك و كَيشيشــي 
40 كيلؤ طرام دةبَيت. طورط لة شــاخ و دؤَل و دةشــت و 
دارستانةكاندا دةذَيت و سةر بةئةشكةوتةكانيشدا دةكات، 
طورط حــةز بةتةنيايي دةكات بةآلم بةطةل هَيرش دةبةن. 
هةســتي بؤنكردن و بينيني زؤر بةهَيــزن. بؤية دةتوانَيت 
بةشــةو لة دووريي ضةنــدان كيلؤمةتــرةوة نَيضيرةكةي 
ببينَيت. خواردني برتيية لة مشــك و مار و كةروَيشــك و 
مةِر و بزن و مانطا و ئاســك، ئةطــةر خواردني لَي ببِرَيت 
تةنانةت شــتي طةنيو و ميوة و سةوزاييش دةخوات. طةر 
ئاوس بَيت دواي شةست و ضوار ِرؤذ بَيضووةكةي دةبَيت، 
ضوار تا هةشت بَيضووي دةبَيت. تةمةني طورط لة 14 – 
16 ساَل دةبَيت. دةكرَيت بةبضووكي وةكو سةط لةماآلن 

بؤ ثاسةواني ثةروةردة بكرَيت.
سةرضاوة: مجلة المزمار. العدد 3. 2011م.

كونجــي يةكَيكة لة بةروبوومة ثيشةســازييةكان و ِرؤني 
لــَي دَيتة بةرهةم هةروةها بة ضةنديــن جؤر لة خواردني 
ِرؤذانةدا بةكار دَي وةك تةحين. كونجي بِرَيكي بةرضاوي 
ثرؤتيــن و مادةي دذةئؤكســيداندني تَيداية كــة واي لَي 

دةكةن بةئاساني تَيك نةضَي.
طــةآلي كونجي ســةوز يــان مةيلــةو مؤرة و شــَيوةي 
هَيلكةييي هةية و طوَلةكاني سثي يان ثةمبةيين و شَيوةيان 
زةنطؤَلةييية و بةرةكة وةك كةثسوولَيك واية و ئةطةر زؤر 
بةقةديةوة بمَينن شةق دةبةن و تؤيةكةي ناويان دةِرذَي.

كونجــي لة ســةرةتاي بةهاردا دةضَينرَي و ثَيويســتي بة 
ئاوداني زؤر نيية بةتايبةتي لة كاتي طوَلكردن هةفتةي يةك 

ئاوداني بةسة.

شازاد حةبيب – ثردَي

شنؤ بةختيار - لةيالن

سيسرك

طورط

 عةلي دانا ، لة قوتابخانةي 
شةمي سةرةتايي، دةَلَي: ِرؤذانة 
8-10 ســعات دةمخوَيند. حةزم لة 
ئينطليــزي و بيركاري و زانســتة، لة 

هةرســَيكيان 100م هَينا. دايك و باوكم 
لة ماَلةوة زؤر هاوكارييان دةكردم. ئةطةر 

هاوِرَييةكيشــم ثَيويســتي بة هاوكاريكردن 
بوواية، هاوكاريم دةكرد. ثَيمخؤشــة لة 

دواِرؤذدا ببم بة ثزيشك.

مــةِروة عــادل ، لــة 
قوتابخانــةي زةردةشــتي تَيكةَل، 

ضوارةمي سةر هةموو قوتابخانةكاني 
لة كــوردي و زانســت  كةركووكــة. 

نمــرةي تــةواوي وةرطرتووة. لــة هةموو 
ثؤلةكاني قؤناخي ســةرةتاييدا هةر يةكةمي 
ثؤلةكةي بووة. ثوورةكانــي هاوكارييان دةكرد. 

لة دواِرؤذيشــدا حــةز دةكات لــة كؤليجي 
ثزيشكي وةربطيرَيت.

قوتابخانــةي  لــة  ئيدريــس  مارديــن 
لةيال قاســمي ســةرةتايي، دووةمي ســةر هةموو 

قوتابخانةكانــي كةركووكة، بــة »حاجيلة«ي طوت: 
ِرؤذانــة 6-12 ســعات دةمخوَينــد. كــؤي نمرةكانم 

588 بوو، حةزم لــة وانةكاني كوردي و ئينطليزي 
و بيركارييــة و لة هةرســَيكيان نمــرةي تةواوم 
وةرطرتووة. هَيشــتا بِرياريشــم نــةداوة بؤ ض 

كؤليجَيك بخوَينم.

مَيروويةكي  سيســرك 
يتيــن ِرةنــط قاوةييية، لةشــي بةضينَيك  كا

داثؤشــراوة. درَيذيي لةشــي 3 – 5 ســم دةبَيت و وةك 
مَيرووةكاني تر لةشــي لة سةر و ســينط و سك ثَيكهاتووة. 

سيســرك لة طةلَيك شــوَيني جيهاندا بــآلوة، بةتايبةت ناوضة 
طةرمةكان، لةو شوَينانةدا كة شَيدار و تاريكن و كون و كةلةبةر و 
خؤراكيان لَي بةضنط دَيت، وةك ضَيشتخانة و طةرماو و ئاودةست 
و شــوَيني هةَلطرتني خواردةمةني. هةشــيانة لة دةرةوةي ماَلدا 
دةذين، بةِرؤذ خؤيان دةشارنةوة و شةوانيش بةشوَين خؤراكدا 
دةطةِرَين، وةك ثاشماوةي خؤراكة شةكري و نيشاستةيييةكان. 

بةلةشيانةوة هةندَيك ميكرؤبي نةخؤشيي وةك تاعوون 
و طةِري و طرانةتــا دةطوَيزنةوة بؤ خواردةمةنيية 

دانةثؤشراوةكان.

شةونم غازي - كةركووك

كونجي
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بةثَيي ثَيناســةي جان كؤكتؤ ئةفســانة، هونــةري بةجَيهَيناني 
ِرَيككةوتةكانة، كــة ئةوةندة زؤرن لة هةذمار نايَين، ئاذةَل و 
درةخت و شتي جؤراوجؤر ثاَلةواني ئةفسانةكانن. هةندَيكيان 
هَيماي بةختــةوةري و هةندَيكــي تريان هَيمــاي نةطبةتين، 
بة هةر حاَل ئةفســانة هةر ئةفســانةية و هيــض ثَيوةندييةكي بة 
ِراســتييةوة نيية، بةآلم خةَلكانَيكي زؤر تاكو ئَيســتا بِرواي ثَي 

دةكةن. ئةمانة نموونةي هةندَيكيانن:
نةيزةك: ئةطةر تيشــكي نةيزةكَيكت لة ئاسماندا بيني، ثَيش 
ئةوةي ِرووناكييةكةي خامؤش بَيتةوة، داواي شتَيكي باش بؤ 

خؤت بكة، ضونكة دَيتة دي.
ناَلي ئةسث: نيشانةي بةختةوةريية و ثَيويستة زؤر بة جواني لة 
سةر دةرطةي ذووةرةكاندا هةلَبواسرَي، بة جؤرَيك كة الية 
كراوةكةي ِرووي لة ســةرةوة يان الي ِراستي دةرطاكة بَي. 

باشترين جؤري ناَل ئةوانةن كة حةوت كونيان تَيداية. 

دونيا ســارد بوو ، بةفر شؤســتة و شةقامةكانى داثؤشــيبوو .    لةبةر ئةو بةفرة زؤرةى باريبوو ،  ماشَين  
نةياندةتوانى  تَيبثةِرن و طيريان خواردبوو.

  خةنــدة  لة ثةنجةرةى ذوورةكةيةوة ســةيرى بارينى بةفرى دةكرد  . لةناكاو لة كؤتايى شــةقامةكة  
كوِرَيكى بضوكى هاوتةمةنى خؤى  بينى كة قةمســةَلةيةكى لةبةربوو لة ضةند اليةكةوة ثينةكرابوو ، 
جووتَيك ثَياَلوى الستيكى دِراوى لةثَي بوو ثةنجةكانى لةنَيو هاتبوونة دةرةوة ،  تابلؤيةكى لة دةستى 

طرتبوو تةماشاى دةكرد ، بةفر قذى سثى كردبوو ، ثَيدةضوو زؤر نةخؤشبَى و سةرماى بَى . 
لة ناكاو كوِرةكة سةرى سووِرا و كةوتة سةر زةوى .

 خةندة لةثةنجةرةى ذوورةكةيةوة  ديمةنى بةربوونةوةى كوِرةكةى  بينى و ضاوى ثِربوو لة فرمَيسك 
. حــةزى دةكرد بضَيتة الى كوِرةكة و يارمةتىي بدات و ئةو نةســتةلةيةى بداتىََ كة  باوكى لة بِرى 

ئةوةى لة وانةى بيركارى نمرةيةكى بةرزى هَينابوو  بؤى كِريبوو    . 
دايك و باوكى خةندة  رؤيشتبوونة ماَلى دراوسَييةكةيان و خةندةيان بة تةنيا لة ماَلةوة بةجَى هَيشتبوو . 

 خةندة  دةرطاى ماَلةوةى كردةوة و بة ِراكردن ضوو بؤ الى ئةو كوِرةى  لة زةوى كةوتبوو .
 كةس لة دةرةوة نةبوو ، تةنانةت ثشيلةش  لةبةر سةرما نةدةبينران . 

خةندة نةســتةلةكةى لة بةِركى دةرهَينا بؤ ئةوةى بيداتة كوِرةكة ، بةاَلم كوِرةكة  مردبوو لةســةرمان  ، نةيدةتوانى وةاَلمى خةندة بداتةوة و نةســتةلةكةى 
لَيوةربطرَى  ، تابلؤيةكةش لة تةنيشتى كةوتبوو  . خةندة دةستى كرد بة طريان و تةماشاى تابلؤكةى كرد .

» تابلؤكة وَينةى كوِرَيك بوو كة لة باوةشى دايكيدا نةستةلةى دةخوارد«     .   

تَيبينى :    ئةم ضيرؤكةى )بَلند باجةالن(ى نووسةر لة ئَيران خةاَلتى يةكةمى ثَيشبِركَيى كورتة ضيرؤكى مندااَلنى وةرطرتووة كة سااَلنة دةزطاى )سةاَلواتى( سازى دةكا .

بَلند باجةالن:   نووســةرَيكى طةنجة ، بة  زمانةكانى )ئيتالى و كوردى و فارســى ( دةنووســَى ، بة )عةرةبي(ش هةندَى نووســينى هةية . حةوت كتَيبى هةية  ، ضةند سالََيكة 

ئيش لةسةر دونياى مندااَلن دةكا .
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قةلةمة ناسكةكان

- حةثســة خاني نةقيب، ســلَيماني، 
نووسي  نامةيةكي  ساَلي 1930 

بؤ )عصبة االمم(.
عادلــة خانــم، هةَلةبجــة، ذني   -
وةسمان ثاشــاي جاف، داواي 

مافي نةتةوةي كوردي دةكرد.
- فاتمة خاني قةرةضَيواري، كضي شَيخ حةسةني ضَيوار.

- قةدةم خَير، يةكةم ئافرةت بوو شؤِرشــي ثشــكؤي لة 
دذي شاي ئَيران هةَلطيرساند.

- وليــةم خاني ئــةردةآلن ، ثاش مَيردةكــةي فةرمانِرةواي 
ئةردةآلني كرد.

- خانزاد ذني مير ســلَيمان، لة ثاش مَيردةكةي بوو بة ميري 
سؤران.

دايكم خَوشةويستمة 
سَوزي ئةو ثَيويستمة

دَلسَوزو ميهرةبانة 
تيشكي خَوري ذيانة

*        *        *
باوةشي طةرمي داية 
بَي وَينةو بَي هاوتاية

دةنطة بةسَوزةكةيشي 
خَوشترين مَوسَيقاية
بَوية هةميشة واية 

بةهةشت لة ذَير ثَيي داية

شةمامةيةكى ئاَلم
هاوِرآى طةورة و منداَلم
ِرةنطم سةوزةَيكى ئاَلة
يان هةروةك ثرتةقاَلة
يا زةردباوَيكى كاَلة

خةثان و جوان بمبينة
تامم ضةندة شيرينة

بةضةقؤ بمكة دووقاش
بمخؤ،بمهاِرة ،وةك ئاش
شةمامةم خةندة بةلَيو
نةلة شاخم نة لة كَيو

ِرووخسارم طةلَيك جوانة
ذينم بة هاوينانة

دايكم 
رَيناس محمد-سةيد سادق

نووسينى بة فارسى  : بَلند باجةالن
 : بؤ كوردى   فارسييةوة  لة  وةرطَيِرانى 

عةلى مةخلوقى - ئَيران

تابلؤ

                                 زريان أبراهيم أحمد 

خانةى سليمانى

شةمامة

- بؤ ئةوةي ِرَي لة بآلوبوونةوةي مَيروولة بطريت لة ماَلةكةت، توَيكَلة خةيارَيك لةسةر
شوَيني دةرهاتنيان دانَي.

- ئةطةر بتةوَي قارضكي ذةهراوي و باش لة يةك جيا كةيتةوة، كةمَي خوَي بِرَيذة ســةري، ئةطةر ِرةنطي ِرةش بوو ئةوة باشــة، بةآلم 
زةرد بوو ئةوة ذةهراويية.

- بؤ خاوكردنةوةي مريشكي بةستةَلةك، بيكة ناو ئاوي سارد و دوو كةوضكي ثِر خوَيي تَيكةَل بكة.
- بؤ زانيني كؤني و تازةيي ماسي، بيكة ناو ئاوي سارد ئةطةر كةوتة سةر ئاوةكة ئةوة تازةية و، ئةطةر ضووة خوارةوة ئةوة كؤنة.

- بؤ دةركردني مشك لةناو ماَل يان دوكان، بيبةري ِرةش بِرَيذة لةو شوَينةي كة دةزاني لَيي
دةردةضَي يان بؤي دةضَي.

-ئةطةر بنَيشت بة جلوبةرطتةوة نووسا، بؤ ماوةي يةك كاتذمَير بيكة ناو فرَيزةرةوة.
- بؤ ئةوةي ئاوَينةي ماَلت بة ِرةونةقتربَي، بة ئيسثرتؤ بيسِرةوة.

زانياريي بةسوود   
سامان وةلي - قوشتةثة

ئافرةتة 
نَيودارةكاني 

كورد
ئارةزوو جةالل-رانية 

لة ئةفسانةي طةالنةوة 
نياز نازم - كةركووك



تةندروستي

تاي مالَتة   شةوكَيَل حةمةخان-ِرةواندوز

نةخؤشييةكي 
كةم خوَينيية، بؤ ماوةيية، 

بريتيية لة كةموكوِري لة بةرهةمهَيناني 
هيمؤطلؤبين. نيشانةكاني: كةم خوَينييةكي 
سةخت و توندة لةطةَل زؤر زةرد هةَلطةِران 

و الوازبوون. ماسوولكةكان شل و خاو دةبن، 
بةهؤي هةالوساني جطةر و سثَلةوة، لة منداَلدا 

نةخؤشةكة تووشي زةردوويي و زةرد هةَلطةِراني 
ثَيست دةبَيت. هةروةها نةخؤش تووشي باذةَلة 

دةبَيت و لة ئةنجامي شَيواني مؤخي ئَيسك 
دةموضاوي مناَلةكة ئةدطاري مناَلَيكي مةنطؤلي 

درَيذ بووةوة وةردةطرَيت.

ثشووي حاجيلة
كوردستان محةمةد  - ئازادي

- زةردي زةردان، لة بن بةردان، وةكو مةردان.          

- سةيري كة با ثَيت بَلَيم.                                  

- سةرسةوزي بن سوور.                                    

- لة دوورةوة زاري بؤ دةكةيتةوة.                         

- ناخورَي و دةيخؤن.                                       

- هةتا نةيشكَيني ناخورَيت.                                

دووثشك

ئاوَينة

 توور

خواردن

قورئان

هَيلكة

هة لَيبيَنة

- يةكةمين بوونةوةر هةست بة هاتني )با( بكات مَيروولةية.

- باَلي مَيش لة ضركةيةكدا 330 جار دةجووَلَي.

- ياريي جؤدؤ ساَلي 1964 جووة ئؤلؤمثيادةوة.

- ئةستَيرةي عةتارد هيض مانطَيكي نيية

ئايا دةزاني؟

شةر، كويَر، دؤم، مار، ِريَوي.

- - ....... بة دانيشتن ماَلي وَيرانة.

- ِرَيي دةكةوَيتة كوني...........

- ذني ثياوي...........ئارايشي ناوَي.

- ......... لة بةتاَلي ضاترة.

- شَير بمشكَينَي، نةك........ بمخوا.

بةم وشةطةلة ئةم ثةندانةي خوارةوة تةواو بكة

ثةندي بةرينان

ضنار وةسمان – زةِرايةنتةلَةسيميا 

ئةم نةخؤشيية تووشي مانطا و طامَيش و بزن و بةراز 
دةبَيت، لة دورطةي ماَلتة بآلو بووةتةوة بة هةموو 

جيهاندا، سَي جؤر ميكرؤبة و، هةر جؤرةي تايبةتة بة 
ئاذةَلَيك، مرؤظيش بة هةرسَيكيان تووش دةبَيت، ئةويش لة 
ِرَيطةي خواردني شيرةكةيانةوة، يا دةست بةركةوتن يا لة 

تةثوتؤزي طةوِرةكانةوة. ميكرؤبةكةي لةاليةن )بروس(ةوة 
دؤزرايةوة ناوي لَينرا )بروسيالميليتينس( نيشانةكاني: تاي 

ناو بةناو، ئازاري جومطةكاني لةش، عةرةق كردن و كةم 
خواردن، ماوةي 15 رؤذ دةخايةنَي، ثاش ضاكبوونةوةي 

زؤر جاران سةرهةَلدةداتةوة، مرؤظ لة مرؤظةوة نايطرَي، 
دةرماني ئةم نةخؤشيية ئةطةر بةباشي بةكار بَيت 

نةخؤشةكة زوو ضاك دةبَيتةوة.
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ضارةسةركردني شكاني ئَيسكي مرؤظ لة 5 هةزار 
ساَلي ثَيش ئَيستادا دؤزراوةتةوة و ميسرييةكاني 

ثَيشوو قوِريان بؤ ئةم مةبةستة بةكار دةهَينا.
ثاش ئةوةي ضةند ثارضة ثةِرؤيةكيان لة ناو قوِردا 

دةخوساند، ثارضة ثةِرؤية قوِراوييةكانيان لة ئَيسكة 
شكاوةكة دةثَيضايةوة، ئينجا نةخؤشةكةيان بؤ 

ماوةيةك لةبةر هةتاو دادةنا هةتا قوِرةكة بةجواني 
وشك دةبووةوة.

كاتَيك قوِر وشك دةبَيتةوة هةمان كاريطةريي 
ئةو جبسةي دةبَي كة ئَيستا لة بةشي شكاني 

نةخؤشخانةكاندا بؤ ضارةسةركردني شكاني ئَيسك 
بةكاردةهَينرَيت. 

شَيوازي لة جبس طرتن لة ساَلي 1798دا 
دؤزرايةوة و هةتا ئةو ساَلة هةر قوِر 

بةكاردةهَينرا و ئةنجامي باشيشي هةبوو. 

ضارةسةركردن بةقوِر 
هؤزان يوسف - كةركووك



وةآلمي ِراست هةلَبذيَرة
ئؤذين عومةر – تاسَلوجة

شيالن بةكر - ِرةحيماوة
ثةري قادر - سلَيماني

شةيدا نوورةدين – هةولَير

قؤناخ بة قؤناخ ويَنة بكَيشة
بةسؤز جةبار - سلَيماني

بمِرةنطيَنة

ِرامان

جوان لةم وَينةية وردبةرةوة و 
بزانة ئاخؤ ئةم ماسيية بضووكة 

لة ترسي دِرندةكاني دةريا خؤي لة 
ناو دةمي دايكي حةشار داوة، يان 

ماسيية طةورةكة ماسيية بضووكةكةي 
قووتداوة؟  

- ظايرؤسي نةخؤشي ئايدز ض ساَلَيك دؤزرايةوة؟
1999 ،1989 ،1979

- كةللةي ســةري مرؤظ لة ضةند ئَيســك ضَي 
بووة؟

.42 ،32 ،22
- منداَلي ئاســايي لة كاتي لةدايك بووندا كَيشي 

ضةندة؟
3 كيلؤ، 4 كيلؤ، 5 كيلؤ.

- درَيذيي ِريخؤَلة باريكة ضةندة؟
7 مةتر، 8 مةتر، 9 مةتر.

- دووثشك ضةند ثَيي هةية؟
8 ثَي، 10 ثَي، 12 ثَي.

- ماوةي سكثِري ثشيلة ضةند ِرؤذة؟
63 رؤذ، 73 رؤذ، 83 رؤذ.

شةماَل جةالل  - كةركووك
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بةثةلة وةآلم بدةرةوة

- لة نَيوان باسك و قؤَلدا ضيية؟........

- بة دووهةمين بِربِرةي ثشتي مرؤظ دةَلَين ضي؟.........

- كاميان زووتر هةرس دةكرَي كوآلو يان برذاو؟..........

- جؤطةي ئةستاليؤس دةكةوَيتة كوَيوة؟.........

- ئةو مَيرووة ناوي ضيية، خؤي تؤِر بؤ ِراوةكةي دادةنَي؟........

- ض درةختَيك ِرةمزة بؤ ئاشتي؟.........

- كاري شاذني هةنط داناني ضيية؟.......

- ض ماددةيةك ِرةنطي سةوز بة ِرووةك دةدات؟.........

هَيلكة، كلؤرؤفيل، كوآلو، كلَينضك، ئانيشك، طوَيضكة، جاَلجاَلؤكة، زةيتوون

بةرسظي لةز  
بَيريظان هادي – كؤية

ئةم ثيتانة ِرَيكبخة ، ناوي خاكَيكت  ال ئاشكرا دةبَيت ، ئااَلي هةية و دةوَلةتي نية .

ِريَكخستن
بةسؤز جةبار - سلَيماني

ماتماتيكضاوتيذي

طيانلةبةرانة  ئــةم 

بةرةوة مالَةكانيان

مَيروولة           هَيالنة
مار               النة

مريشك            كون
هةنط           شانة

شَير            شار
ضؤلةكة          كوالنة

            نةشميل ياسين-ضةمضةماَل

دوايي  ذمارةيةك  ض  بة 
بةم قؤضكةية دةيةنيت؟



دلَير كةركووكي - كةركووكنيوةكةي تري تةواو بكة

بمطةيةنة

دووبارةبونةوة

لَيوذة بةهرؤز - سلَيماني

دلَير كةركووكي - كةركووك
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• ذمارةيةك لةنَيوان 1- 10 هةَلبذَيرة و 
الي خؤت تؤماري بكة.

• ذمارةكة لة 6 بدة.
• 4 بخةرة سةر ئةنجامةكة.

• ئةنجامةكةي ثَيشوو بةسةر 2دا دابةش بكة.
• 2 لة ئةنجامةكةي ثَيشوو دةركة.

• ئةنجامةكة بةسةر 3دا دابةش بكة.
دةزاني ثاش ئةنجامداني ئةم كردارة بيركارييانة 

هةمان ئةو ذمارةيةت بؤ دةردةضَي كة خؤت 

هةلَتبذاردبوو.

تانيا وةلي - ضةمضةماَل

ثــاش  جارةيــان  ئــةم 
يةكَيك  ناوي  شيكاريكردن 
لة شارة طةورةكاني جيهانة

شرؤظة
دةروَيش  عوسمان  ِرةوا 

كةركووك

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو

مةتةَل : ريَوي
من ضيم : ثشيلة

ِريَكخستن  :خوِرخوِرة
شيكاري : خالَخالَؤكة

شــقارتة :تةلَيَــك لــة كؤيةكة دةخةيتة ســةر 
ثيَنجةكة دةبيَتة 58-88=20

طةياندن  : ئةنديكوفيرني.

شرؤظة : قةرةخةرمان .

كويَركردنةوة :طَيالس .
وشةي بزر :سةيوان.

خةآلت :خوَي .

ل3

ل31

ل32

ل33

ل37

ل34

ل36

ئةنجامَيكي سةير

سامان جةوهةر  - ؟؟؟؟؟
كاوة عةزيز- كةَلوِر

شيكاري

ناوي خواردنَيك لة سَي ثيت ثَيكهاتووة. 
ئةطةر ثيتَيكي البةرين بةبَي ئةوةي كةِرةتي 

بكةين دةكاتة نؤ.

1- ظيكتؤريا شاذني ئينطلتةرا 152 سم
2- جؤن طيتس شاعيري بةريتاني 154 سم
3- لوتراك نيطاركَيشي فرةنسايي 155 سم

4- بلزاك نووسةري فرةنسايي 157 سم
5- يوري طاطارين فةلةكناسي سؤظيةتي 157 سم

6- خرؤشؤ سياسةتواني سؤظيةتي 160 سم
7- ظؤلتَير نووسةري فرةنسايي 160 سم
8- ثيكاسؤ شَيوةكاري ئيسثاني 162 سم

9- ناثليؤن ئيمثراتؤري فرةنسايي 167 سم
10- ستالين سياسةتواني سؤظيةتي 167 سم

ناودارة بةذن كورتةكان



شةثؤل خةسرةو-ثردَي
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دلَير كامةران - كةركووك

تةلَة  يــةك  بة  جَيطؤِركَي 
شــقارتة بكة تا ئةنجامي 
هاوكَيشةكة بكاتة بيست   

.

ياريي شقارتة 
ِرؤذ دلَير - ئازادي

هَيماكاني هاتوضؤ

ثروشة جةبار - سلَيماني

وازي
جيا

7

ئةم هَيآلنــة بطةيةنــة، طيانداريَكت ال 
ثةني دةبَيت كاتَي دةنوَي هةردوو قاضي 

بةرةو ذوورة.

طةياندن

جَيطؤِركَي

جَيطؤِركــَي بــة دوو ذمارة بكة 
تا بة ســتووني و ئاسؤيي كؤي 

ِريزةكان بكاتة 21

خونضة عةبدل - دارةتوو
ئاويَنة

دينا ديار - كةركووك

نيشانةي هةلَة يان ِراست
 لةم ِرستانةي خوارةوة بدة

سيَبةري سكؤبي دوو  ونبووة ، 

دةتوانيت بيدؤزيتةوة ؟

ديار - كةركووك سيَبةر

سةبا ئةحمةد - هةَلةبجة

- ِرةنطي جلي بووكَيني لة ضيندا سوورة.
- طةورةترين نووسينطة لة جيهاندا 

بنتاطؤنة.
- بؤ يةكةمين جار شقارتة لة سويد هاتة 

ضَي بوون.
- ئَيسكي ِران درَيذتين ئَيسكة لة مرؤظدا.

- ذمارةي خانةكاني تؤِري ضاو 137 
مليؤنة.

- الوازترين هةست الي باَلندة بؤنة.
- بةكتريا لة ميكرؤبة ِرووةكييةكانة.

- هةستي بؤن لة سةطدا 1000 ئةوةندةي 
مرؤظة.

- تيرةي سةبةتةي تؤثي باسكة 45سم.
- ئةرزةرؤم ثارَيزطايةكة لة باشووري 

كوردستان.



ئةلةند سامان- هةولَير

دوا دةليظة 25/ 8خةاَلت
يةكةم رؤذنامةي كوردي سالَي 1898 لة 

؟ثايتةختي ض وآلتَيك هاتة دةرضوون.

بسِرةوة،  خوارةوة  وشانةي  ئةم  ثيتةكاني 

ناوضةيةكت بؤ دةردةضَيت لة سلَيماني 

سيامةند، 
ساوَيس،  سَيوة،  سروشت، 
ساوا، ســاية، سانية، سانا، 

ســاكار،  ســازطار،  سازان، 
سارؤ،  ســارا،  سابات،  ساظا، 

شةماَل ثيرؤت-ثردَي
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  مةزنترين خؤشةويستي ، خؤشةويستي دايكة         لينكؤَلن
- ِرَيزطرتني ذن بةَلطةية بؤ ذيريي ثياو.                   بيكؤ

- كؤشي دايك نةرمترين سةرينة لة جيهاندا.             شكسثير
- جواني دوو ضاوطي هةية، سرووشت و ئافرةت.      سوكرات

   ناوبانطي باش كراسَيكة لة هيض دةمَيكدا كؤن نابَيت   ئةديسؤن

طوتةي
 نَيوداران

وشةي بزر 

شةماَل شوكور   
كةركووك

داستان محةمةد-ضةمضةماَل

  ثاش ئةوةي ثيتي ئةم ناوي كضانة كوَير دةكةيتةوة،  )ســامان، دانا، قوباد، دلَير، 

كامةران، هاواز( ناوَيكت بؤ دةمَينَيتةوة لة ضوار ثيتان ثَيكهاتووة، ناوي سةركردةيةكي 

مَيذوويي كوردة.

فةرمان نةريمان – تاسلوجة

هونةري
 دةست

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

دووبارة نةبيَتةوة.

هيوا عةلي-ضةمضةماَل    

سؤدؤكؤ 
ئةمانة

 بزانة          

جَيذوان جةليل - بازيان

- درَيذيي رووباري فورات 2780 كيلؤمةترة.

- درَيذيي رووباري ديجلة 1900 كيلؤمةترة.

- درَيذيي رووباري نيل لة ميسر 1500 كيلؤمةترة.

- بةنداوي ضين تةمةني 2000 ساَلة.

- تيشكي خؤر بة 8 خولةك دةطاتة زةوي.

- بةرزيي ضياي ئاكرَي 1548 مةترة.

- ِرووبةري ئؤقيانووسي ئارام 181مليؤن كم2.

- ِرووبةري زةوي 510 مليؤن كم2.

كويَركردنةوة



• 1ي تةممووزي ساَلي 1957 ئةنجامداني سةرذمَيريي طشتي لة عَيراق. 
بةثَيي ئةم ئامارة 53%ي دانيشتوواني شاري كةركووك لةو ساَلةدا 

كورد بوون.
• 8ي تةمووزي ساَلي 2003 دةركردني دراوي نوَيي عَيراق، كة 150 

هةزار ديناري ضاثة نوَييةكة بةرامبةر 100 دؤالري ئةمةريكايي بوو.==
• 11ي تةممووزي ساَلي 1962 يةكةمين ثةخشي ئاسماني لة ِرَيطةي 

مانطي دةستكردةوة.
• 14 ي تةمموزي 1958 دامةزراندني كؤماري عَيراقي .

• 19ي تةممووزي ساَلي 1988 دةستثَيكردني داستاني خواكورك 
بةسةركردايةتي مةسعوود بارزاني، كة لة ماوةي 39 ِرؤذدا هَيرشي 

سووثاي عَيراق شكستي هَينا.
• 20ي تةممووزي ساَلي 1728 كؤضي دوايي زانا و داهَينةري بةناوبانط 

ئيساق نيوتن. 
• 24ي تةممووزي ساَلي 1923 بةستني كؤنطرةي لؤزان كة بة 

دابةشكردني كوردستان كؤتايي هات.
• 27ي تةمووزي ساَلي 1922 وينستؤن ضةرضَل نامةيةكي ئاراستةي 

حكوومةتي ئةوساي عَيراق كرد و داواي كرد كة دةبَيت  لة ضوارضَيوةي 
سنووري عَيراقدا، كورد مافي ئؤتؤنؤميي بدرَيتَي.

ذمارةيةك لــة دوو ِرةنووس ثَيــك دَي. كؤي 
هةردووكيــان دةكا 8. ئةطــةر جَيطؤِركــي بة 
ِرونووســةكان بكةيت، ئــةوة ذمارةيةكت بؤ 
دةردةضَي، كة ذمــارةي يةكةمي لَي دةربكةي 
ئةنجامةكــةي دةكاتــة 54. جا بــا بزانين كَي 

زيرةكة و زوو ذمارةكةمان بؤ دةدؤزَيتةوة.

تةممووزبيركاري ذير ئاورةحمان - كةركووك
نةوزاد سابير- كةركووك
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خاوةني ئيمتياز : بةدران ئةحمةد حةبيب
 سةرثةرشتيار : عوف عبدالرحمن
سةرنووسيار : حةمة سةعيد زةنطنة

07701310542
hamatal_ z@yahoo.com
جَيطري سةرنووسيار : نةبةز ِرؤستةم

بةرَيوةبةري هونةري و نةخشةسازي  
ثةروةر

تايث : دلَير رةفيق

ناونيشان
كةركووك - شةقامي كؤماري

تةالري صيدلي فخري

كاخةزي ِرةنطاوِرةنط.
كةتيرة  .

مقةست  .
لولةي مقةبا  .

خوريي ِرةنطاوِرةنط  .

ضيت ثَيويستة ؟

دةست ِرةنطينيئاذةلَي لولةيي
لةرين شةماَل - سلَيماني

عةلي جةبار – بنةسآلوة

         ئارا ئاري - هةولَير

- ئةو طياندارة كامةية بة لووتي طوَيضكةي دةخورَينَي؟
- ئةو طياندارةي دةستي ببِريت دواي دوو ِرؤذ دةِروَيتةوة كامةية؟

- ئةو مَيرووة كامةية بةسةر هَيَلي بةتةباشير كَيشراودا ناِروات؟
- ئةو وآلتة كام وآلتة هَيَلي ئيستوا بةناويدا طوزةر دةكات؟

- ئةو كةســة كَي بوو كة بؤ يةكةمين جار وَينةي خؤي لةسةر دراو 
هةَلكؤَلي؟

- بضووكترين دةوَلةتي عةرةبي لة ِرووي ِرووبةرةوة كوَيية؟
- كام وآلتة بوو ساَلي 1830 جةزائيري داطير كرد؟

- ئةو كضة كَي بوو لة ثَيناوي نيشــتمانةكةيدا لة شؤِرشــي مةهاباد 
ضاويان هةَلكؤَلي؟

ئاسؤيي
1ـ تةلةبة. 2ـ خؤزطة)ث(. 3ـ طةورة)ث( + ثيتَيكة.

4ـ وةكوويةكن ـ كانزايةكة)ث(. 5ـ ثاَلةواني يؤرؤي 2012ـة بوو)ث(.
6ـ ئاليكــي ئاذةَلــةـ  رَيطا)ث(. 7ـ كورتكراوةي ناوَيكــة)ث(ـ  طِري طرتـ  ورض بة 

عةرةبي)ث(.
8ـ طونجاو ـ ثرس. 9ـ شاخ ـ )بوس(ـــي ناوقةدبِراو)ث( ـ بة شتَيك دةطوترَيت كة 

زؤر جوان بَيت. 10ـ  ئةندامَيكي خَيزانة)ث( ـ دوعا.
11ـ ضارةسةرَيكي ثزيشكي كوردةواريية ـ دةخورَيتةوة)ث(.

ئةزموون 

وشةي يةكتربِر ستووني
1ـ ناوي وَينةكةي بةردةستة قةاَليةكة لة شارَيكي 

كوردستاندا.
2ـ زةعيف)ث(.

3ـ ناوَيكي كضانةية ـ ناوَيكي كوِرانةية.
4 ـ نيوةي ياسا)ث( ـ نةخَير)ث( ـ نيوةي وةرة.

ـ  ذمارةةيةكــة  ـ  عةرةبــي)ث(  بــة  خــودا  ـ   5
ئةمسةروئةوســةري شــاوةيس)ث(ـ  )بوش(ـــي 

ناوقةدبِراو.
6ـ ثَيضةوانةي تؤ. 7ـ شؤِرش)ث(.

8ـ ثَيضةوانةي ذن.
9ـ نهَيني ـ شارَيكي كوردستاني رؤذهةاَلتة.

10ـ منداَلي برا.
11ـ ثيتَيكة + ناوي طةِرةكَيكي شاري كةركووكة)ث(.

ئةم  ِرووداوةكاني  طرينطترين 
مانطة

وةالَمي ذمارةي ثَيشوو


