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لمجريات المتابع العراقي المواطن يتساءل
العمليةاالنتخابية،عنبرنامجوخططتحالف
كوردستانالذيتشكلبيناالتحادالوطني
لالنتخابات التغيير وحركة الكوردستاني
النيابيةالتيمنالمقررانتجريفيالعاشر
تشكل التحالف وهــذا المقبل. الشهر مــن
تأريخية اصــوال يملكان الذين الحزبين بين
مشتركةفييوم2021/6/20،كتحالفوحيد
تحالف ان ــان. كــوردســت اقليم مستوى على
السياسة تنشيط أجل من يعمل كوردستان
الكوردستانيةفيبغدادودعماالستحقاقات
القوميةوالديمقراطية.باالضافةالىالمطالب
الكوردستانيةالمتعلقةبكركوكوالمناطق
ــنــشــيــطالــحــل ــيــهــاعـــنطــريــقت ــازععــل ــن ــت ــم ال
الدستور مــن 140 ــادة ــم ال وتنفيذ السياسي
الملقاة الجسيمة المهام نعي أننا العراقي،
ــىعاتق وعــل ــان تحالفكــوردســت عــاتــق على
العراقكلهمن الوطنيةعلىمستوى القوى
الديمقراطية العملية ــســار م تصحيح أجـــل
وقــدشهدت الدستورية. الثوابت ــى ال والــعــودة
مسار في واضحا تراجعا الماضية السنوات
التقدمالديمقراطياليتناسبمعواقعتناوب
العراقي الشعب وتطلعات االنتخابية العملية
ــت ــواب ــث ــحــننــعــتــقــدبـــانال ــة،ون ــي ــراط ــق ــم ــدي ال
من للكثير ناجعة حلوال تحمل الدستورية
تلك وتجاهل العراق في العويصة المشاكل
الــثــوابــتهــوجــزءمــناالزمـــةالحاليةوتفاقم
العكسكما وليس الشعبية، االحتجاجات
يحاولالبعضتصويراالمرعلىغيرحقيقته.
الدستورهوالعقداالجتماعيبينالعراقيين
وليس واطيافهم، مكوناتهم بكل جميعا
المبنى على ــوم ــل ال بكل نلقي ان صحيحا
الدستوريالذيكاناساسالعمليةالسياسية
هو فالعيب الديكتاتورية، مابعد عــراق في

فيالتنصلمنالدستوروليسفيتطبيقه.
في فنحن انتخابيا المواطنين تطلعات وإزاء
الوطنية تحالفكوردستانندركمسؤلياتنا
لتطلعات االستجابة حيث من والديمقراطية
فرص وتوفير المعيشة تحسين فــي الشعب

العملللشباب.
الهوية تعزيز ستكون االساسية مهامنا من
ــيــةالغنيةوالــمــركــبــةوالــتــي ــعــراق ال الــوطــنــيــة
ــنالمسميات ــيــداع ــع تــضــمكــلاالطـــيـــافب
المسميات ــى وحــت ــل ب والمذهبية الطائفية
اصحابها يفضل مــمــن قــومــيــا االفـــق ضيقة
بعضالعواصماالقليميةعلىبغدادعاصمتنا
االتحاديةوالمكانالطبيعيالزدهارالسياسة

الكوردستانيالمسؤولة.
ليست ــان ــت كــوردس كتحالف لــنــا بالنسبة
هناكمفاضلةبينبغدادكعاصمةدستورية
االقليمية العواصم وبين الوطنية لمشاكلنا
الــكــورديفي ــواقــع ــل ل ــيالتستجيبقــط ــت ال
داخلها،فكيفستستجيبلتطلعاتالكورد
فيالعراق؟،ونحننرىأنالحلاالمثلالربيل
هو ــان كــوردســت القليم سياسية كعاصمة
ــحــراك ــدادوال ــغ ــعب ــاءوالــمــثــمــرم ــن ــب ــوارال ــح ال
السياسيالعراقيوليسهناكمجالللمفاضلة
بينبغدادوأنقرةأوأيعاصمةاقليميةاخرى

فيمايخصالخيارالكوردستاني.
متميزة ــات ــاق ط يملك ــان ــت كــوردس تــحــالــف
القائمة فــوز بعد يقود وســوف مرشحيه بين
ــيمجلس ــقــوىالعراقيةف ال ــاءامــع ــن ب ــوارا حـ
أجل من المقبلة والحكومة المقبل النواب
في ــان كــوردســت شعب أستحقاقات ترسيخ
بالمسؤوليات المتبادل االلتزام وفي الموازنة
المشتركة،فمصدرخالفاتكوردستانمع
االستقطاب هو الماضية السنوات في بغداد
ــهحــول ــن ــجفـــيجـــزءم ــات ــن ــنوال ــي ــطــرف ــنال ــي ب
التباريفيالتنصلمنالمسؤولياتالمتقابلة

والمشتركة.
ــعــشرؤيـــة ــن ــفكـــوردســـتـــانيــريــدأني ــحــال ت
مام الرئيس عليها بنى أصيلة كوردستانية
جاللرؤيتهالوطنيةالواسعةحيثكانيشمل
واالطــيــاف المكونات كــل الثاقبة بنظرته
مع ــعــالقــة ال ــوازن ــت ب ــــالل االخ دون السياسية

جميعالمكونات.
كانالكوردالفيليينومازالواجزءمناصيال
الكوردستانية الوطنية الحركة نسيج من
والحركةالديمقراطيةفيالعراقمعاهمفي
العراقي لشعبنا الوطني النضال من القلب
ضداالضطهادالقوميوالمذهبيالذيطبعه
مكاسب ان السابق. الديكتاتوري النظام
الديمقراطي ــراق ــع ال ــي ف الفيليين ــكــورد ال
الجديدالتتناسبقطمعتضحياتهمالوطنية
ــحــركــةالـــكـــورديـــةاو ــوفال ــواءفـــيصــف ــ س
ــارات ــي ــت ــيوال ــراق ــع ــشــعــبال ــلنــضــاالتال ــ داخ
الديمقراطيةعلىمستوىالوطنبشكلعام.
فمايزالالكوردالفيليينيعانونمنالتهميش
واالقصاءالسياسيوكلمكاسبهمتتخلص

فياالنعتاقمنالنظامالديكتاتوريدونان
يعقبذلكدورمالهمفيالمنظومةالسياسية

الجديدةفيالعراق.
انتحالفكوردستانسيدشنسياسةجديدة
انحاء بغدادوكل في الفيلي الحراك لدعم
العراقعلىقاعدةمفاهيممامجاللوادبيات
االتحاد تحالف بوصفه كــوردســتــان تحالف
عرفا كحزبين التغيير.، وحــركــة الوطني
وحزينهم والديمقراطية الوطنية بمواقفهما

المييزفيهذاالصدد
الهوية ــدد ــع ت يمثلون الفيليين الــكــورد ان
العراقيةبأزهىصورهاوهميشكلونجسرا
ــكــوردوالــشــيــعــةفي ــيــنال ــاءب ــن ــب لــلــتــواصــلال
مرحلةترميمالعالقةالتأريخيةبينمكونات

الشعبالعراقي.
ــةتــكــمــنفي ــي ــخــاب ــت ــيــةاالن ــةالــعــمــل ــي أنأهــم
نتائجها، توقع على قدرتنا ــدم وع غموضها
االنتخابات ــراء اجـ على الــتــوافــق ان فالثابت
المحدد مــوعــدهــا ــي ف بالمبكرة الــمــســمــاة
ــق ــواف ــادت ــع ــب ــكــناســت ــم ــر.والي ــي ــخ ــال ــشــرب ــب ي
يبقى ولــكــن ــا ــه اجــرائ ــى عــل ــي ــ ودول اقليمي
االنتخابية العملية ومخرجات عراقيا الخيار

ستكونعراقيةحتما.
هناكتصارعبينقوىسياسيةمعروفةقادت
ناهضة وقــوى ،2003 منذ السياسية العملية
ان ــحــاول ت الجماهيري ــحــراك ال مــن انبعثت
تحتللهامكاناتحتالشمس،انتحالف
كوردستانكممثلقويلشعبكوردستان
بينكل ثابت قــدم لهموطئ يجد ان عليه
ــاه ــرؤي ب ويحتفظ المختلفة ــوجــهــات ــت ال هـــذه
السياسية العملية مستقبل حــول الــخــاصــة
التمثيل الــنــظــرعــننسبة بــغــض ــداد ــغ ب ــي ف
ــطــيــعــون ــســت ــي،فـــالـــكـــوردي ــانـ ــتـ ــوردسـ ــكـ الـ
تجربة مــن المستمدة الواقعية بطروحاتهم
المعاناةومخاصالكثيرمنالنجاحو)البعض
ــةالعملية ــه ـــىواج ال يــعــودوا ــفــشــل(ان ــنال م
السياسيةكماكانوافيعهدالراحلمام
جالل.وتأسيساعلىهذاالتفاؤلبتحملهذه
تجرية لنجاح ــدادا ــت وام الكبيرة المسؤولية
قبادطالبانيفيادارةملفالحواراألقليممع
المركزالتيافضتالىالتوصلالىاتفاق
غيرمسبوقحولالملفاتالعالقةفيالموازنة
السنويةللعراقاالتحادي،فقدوضعالتحالف
ثقتهبطالبانيلقيادةهذاالتحالف.سيستمر
وحركة الوطني االتــحــاد بين التحالف هــذا
ديمقراطية االنتخاباتككتلة بعد التغيير
فاعلةتحاولانتجذبالنخبالكوردستانية
تخدم ديمقراطية طروحات وتقدم بغداد في
العراق مستوى وعلى كوردستانيا المواطن

ككل.
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ــانبــوو، ــهت ــی ــهمخــهمــخــۆری ــهســۆنــگــهیئـ ــانبــوو،*ل ــهت ــی ــهمخــهمــخــۆری ــهســۆنــگــهیئـ *ل
كــهركــوك، ــۆ ب بـــوو خۆشهویستیتان كــهركــوك،یـــان ــۆ ب بـــوو خۆشهویستیتان یـــان
هاوپهیمانی دهستپێكی كهرنهڤاڵی هاوپهیمانیكه دهستپێكی كهرنهڤاڵی كه

كوردستانتانلهمشارهوهراگهیاند؟كوردستانتانلهمشارهوهراگهیاند؟
ـكــهركــوكقــودســیكــوردســتــانــه،كه
تاقیكردنهوهیهكی بـــهرهو ئهچین ئێمه
ههڵبژاردنی بانگهشهی كــه قـــورس، وا
پهرلهمانیعێراقه،پێویستهئیمهلهقودسی
ــهوهی ــ ــۆئ ــن،بـ ــكــهی ــب ــێ ــپ ــت ــهوهدهس ــانـ ــۆمـ خـ
پهیامێكبگهیهنینبهكۆمهاڵنیخهڵكی
بهكهسوكاری و بهغدا و كوردستان
سهربهرزیشههیدانیخۆمانوپێشمهرگه
ــی ــان ــدام ــهن ــئ ــمـــانوكــهم ــانـ ــانـــهكـ ــارهمـ قـ
ــیــانــیســیــاســی،كه ــنــدان ســهنــگــهروزی
ــهراوردبهسااڵنێك ــ ڕاســتــهرهنــگــهئــهمــڕۆب
ــانله ــم ــگــهری ــێــگــهوكــاری ــشپ ــێ ــهوپ ــهم ل
كهركوككهمێكالوازتربووبێت،بهاڵم
نهچووهو لهبیر كهركوكمان ههرگیز

لهبیرمانناچێت.

كێشهلهسهرهكان ــاوچــه ن كــهركــوكو كێشهلهسهرهكان* ــاوچــه ن كــهركــوكو *
ــكــرد،لــهئــێــســتــادا ــێ ــكــرد،لــهئــێــســتــاداوهكخـــۆتئـــامـــاژهتپ ــێ وهكخـــۆتئـــامـــاژهتپ
وهكــو ــت دهكــرێ خـــراپ وهكــوحوكمڕانییهكی ــت دهكــرێ خـــراپ حوكمڕانییهكی
ــوویكــهركــوك ــاتـ ــۆداهـ ــیــه،ب ــی ــێــویــســتن ــوویكــهركــوكپ ــاتـ ــۆداهـ ــیــه،ب ــی ــێــویــســتن پ
ــائـــهمدۆخـــه ــای ــیچـــیـــدهكـــهن،ئ ــ ــاوهڕوان ــ ــائـــهمدۆخـــهچ ــای ــیچـــیـــدهكـــهن،ئ ــ ــاوهڕوان ــ چ

بهمشێوهیهدهمێنێتهوه؟بهمشێوهیهدهمێنێتهوه؟
ناو خستۆته زۆرمـــان قورساییهكی ئێمه ـ
لهبهغدا دهبێت چونكه ههڵبژاردنهوه، ئهم
ــوهیكه ــیـ ـ ــاڵون ــ ــهمس ــ ــنل ــن،مـ ــی ــزب ــێ ــهه ب
هاتوچۆیبهغدامكردووه،ئههمیهتیبهغدام
كوردستانییان كـــوردو دهركـــهوتـــووه، ــۆ ب
و لهكهركوك بههێزبن، لهبهغدا ئهگهر
دهبین، بههێز  هەرێم شارەکانی سەرجەم
بهاڵمئهگهرلهبهغدابههێزنهبین،ناتوانین
وهكپێویستئهوشهڕهبكهینلهسهرماف
وداواكارییهكانیدانیشتوانهرهسهنهكهی
لهسهرهكان، كێشه ناوچه و كــهركــوك
خۆمان سهنگی خۆمان، هێزی ئێمه بۆیه
كۆكردۆتهوهلهمبانگهشهیهخۆشبهختانه

لهژێرچهترو بهتهنهانین،وهكــو)ی.ن.ك(
ــتـــان،كه ــیكـــوردسـ ــان ــم ــهی ــاوپ قــــــهوارهیه
)ی.ن.ك( و گــۆڕان ــنــهوهی بــزووت پێكهاتهی
ئهوهی بۆ بووینه، ههڵبژاردنه ئهم داخڵی ه ـ
بچینهبهغدابهزۆرترینكورسی،بهزۆرترین
ــهونــاعــهدالــهتــیوئهو ــهغــداوه،ئ ــهب ــزهوهل هــێ
غهدروئهوستهمكارییهیكهلهكهركوك
كراوه،بتوانینراستیبكهینهوهوچاكی

بكهینهوه.

ــیــه ــی ــت ــێ ــمــان ــهمهــاوپــهی ــ ــیــنئ ــێ ــڵ ــیـــنب ـ ــوان ــیــه*دهتـ ــی ــت ــێ ــمــان ــهمهــاوپــهی ــ ــیــنئ ــێ ــڵ ــیـــنب ـ ــوان *دهتـ
مام ســـهرۆك سیاسهتهكانی مامدرێـــژكـــراوهی ســـهرۆك سیاسهتهكانی درێـــژكـــراوهی

جهاللوكاكنهوشیروانه؟جهاللوكاكنهوشیروانه؟
ــهخـــهونـــی ــی ــی ــت ــێ ــان ــم ــهی ــاوپ ــهمه ــ ــێ،ئـ ــ ــهڵ ــ ـب
هـــــــــهردووخـــوالـــێـــخـــۆشـــبـــوومـــــامجــــــهاللو
هاوپهیمانێتییه، ــهم ئ ــه، ــهوشــیــروان ن كــاك
ههنگاوێكیگرنگهبۆجێبهجێكردنی
ــزهكه ــیدهبـــاشـــان،ئـــهمدووهــێ ــن رێــكــهوت
لهیهكجیابوونهوه،ههردوكیانالوازبوون،
چهتری لــهژێــر خهریكین ئێستا ــهاڵمكــه ب
پێكهوه گرتۆتهوه، یهكمان هاوپهیمانی

بههێزترین.

*جۆشوخرۆشیكهركوكییهكانتچۆن*جۆشوخرۆشیكهركوكییهكانتچۆن
پیشكهشكرد وتارێكت بهتایبهتی پیشكهشكردبینی، وتارێكت بهتایبهتی بینی،

لهوكهرنهڤاڵهدا؟لهوكهرنهڤاڵهدا؟
ـمنههمیشهئهوجۆشوخرۆشییهیكه
ــیله ــهكــهم ب ــمزۆر ــن ــی ــب لـــهكـــهركـــوكدهی

دهیبینم، كوردستاندا دیكهی شارهكانی
نهگلهییه ئهمه لێرهكه رۆحیهتێكههیه
بــهرامــبــهر بێڕێزییه ــه ن ــر، ت لهشوێنهكانی
ــنــهكــانــیتـــر،بـــهاڵم)كـــهركـــوكو ــهشــوێ ب
ــان(و)كــــهركــــوكوكـــــورد(و ــتـ ــوردسـ كـ
)كهركوكویهكێتی(،بهڕاستیرهبتێكی
جارێك ههموو ههیه، خۆی تایبهتی رۆحیی
دهڵێمههركهسێكئهگهرتۆزێكبێهیوا
ــێــت،بێتســهردانــیكــهركــوكبكات، ب
لهكهركوك یهكێتیی ــی كــادران ببینێت
راستی و رهسانایهتی دهزانـــن ئینجا چۆنن،

)ی.ن.ك(چۆنه.

ــۆئــاشــتــكــردنــهوهی ــانكـــــــردووهبـ ــت ــی ــۆئــاشــتــكــردنــهوهی*چ ــانكـــــــردووهبـ ــت ــی *چ
ـــێـــیـــانـــوایـــهلــه ــهپ ـــێـــیـــانـــوایـــهلــهكـــۆمـــهڵـــێـــككـــــــادر،كــ ــهپ كـــۆمـــهڵـــێـــككـــــــادر،كــ

حزبهكهیاننیگهرانن؟حزبهكهیاننیگهرانن؟
ـــنـــدوو ــكــیزی ــێ ــشــهحــزب ــی ــیهــهم ــت ــهكــێ ـی
یهكێتی، ــی كــادران ههمیشه بــۆیــه ــووه، بـ
خۆیان ڕای خاوهنی یهكێتی، الیهنگرانی
بوونه،رهخنهیخۆیانیانگهیاندووه،وهكو
ــرنییههــهررۆبـــۆتبێتو ــیت ــدێحــزب هــهن
بڵێگــهورهموئهزبهنیوئهوشتانهقهت
نهبووهلهناویهكێتیوقهتیشنابێتلهناو
یهكێتی،بۆیهئهمهپهروهردهی)مامجهالل(
ه،مامفێریكردینرهخنهلهخۆیبگرین، ـ
بۆیهزۆرئاساییهئهمڕۆلپرسراوانییەکێتی
لەحزبوحکومەتوپەرلەمانرهخنهیان
لهبهردهم یهكێتی ئهمڕۆ بهاڵم لێبگیرێت،
كوردستانیش و ــه گــهورهی تهحهدایهكی
لهبهردهممهترسییهكیگهورهدایه،منبهم
بۆم بهغدا، بۆ كــردوومــه سهردانانهیكه
بهرامبهر ههیه ــراپ خ نییهتی دهركـــهوتـــووه
نییهتیخراپههیه بهههرێمیكوردستان،
بۆشێوازیحوكمڕانیلهعێراقلهئایندهدا.

ئــهگــهرعــێــراقبـــهرهوواڵتێكیمــهركــهزی
ناوچە و لهكهركوك ئێمه دۆخــی بـــڕوات،
جێناکۆكهکانوپارێزگاکانیدیکەی
هەرێمشخــراپدهبــێــت،بۆیهداواكـــارمله
والیهنگرانهی ئــهنــدام ــهوكــادرو ئ ههموو
ــانهەیە ــی ــەي ــرنوگــل ــ یــهكــێــتــیكــهزوویـ
لهسیاسهت  و لهحوكمڕانی ــن ــاڕازی ن و
ئهمڕۆ بــهاڵم لهههمووی،حهقیخۆیانه،  و
ــی ــم ــهرێ ـــیقــــــــهوارهیه ـــێـــنـــاویپـــاراســـتـــن لـــهپ
ــــێــــتزۆرتـــــریـــــندهنــــگ ــان،دهب ــ ــتـ ــ ــوردسـ ــ كـ

كۆبكهینهوه.

ــجــن،چیتان ــانگــهن ــزت ــهڕێ ــێــهیب ــپ ــهوپ ــجــن،چیتان*بـ ــانگــهن ــزت ــهڕێ ــێــهیب ــپ ــهوپ *بـ
ــج ــدگــهن ــهنـ ــاچـ ــ ــــج،ت ــهن ــۆگــ ــ ــجكــــــــردووهب ــدگــهن ــهنـ ــاچـ ــ ــــج،ت ــهن ــۆگــ ــ كــــــــردووهب

لهگهنجێكیوهكوتۆڕازییه؟لهگهنجێكیوهكوتۆڕازییه؟
لهههرێمی جــۆرن ههمه خۆیكێشهكان ـ
ــهونــاوچــانــهیلــهژێــرئــیــدارهی كــوردســتــان،ل
ئێمه كوردستانین، ههرێمی حكومهتی

خۆمانوهكوحكومهتههوڵێكیزۆرمان
ــرۆژهی پ هــهنــدێ لهرێگهیكــارگــهو داوه،
گهورهیتایبهت،ههلیكاربڕهخسێنینبۆ
لهناوچه كوردستان، لهههرێمی گهنجان
لهبهر قورستره، تۆزێك كێشهلهسهرهكان
ئهوهیئێمهلێرهحكومهتنین،ئێمهلێره
تا بڵێین دهتوانین لێره ئێمه نین، دهســهاڵت
ڕادهیهكجۆرێكینلهئۆپۆزیسیۆن،بهتایبهتی
ــنلــهكــهركــوك ــاســیدهكــهی ــڕۆكــهب ــهم ئ
بێت، لهموسڵ یاخود دیاله له یاخود بێت
بۆیهئامانجیئێمهرێكخستنهوهیههرێمی
ههرێمی ئابووری بوژاندنهوهی و كوردستان
كوردستانه،بهاڵملهههمانكاتیشدادهبێت
لهبهغدارۆڵمانههبێتوقسهمانبڕواتو
كاریگهریمانههبێت،كهلهوێوهبتوانین
بهێنینهوهبۆكهركوك، پرۆژهیستراتیژی
لهوێوهبتوانینفشارلهوهزارهتهجیاجیاكان
ــهوهبۆ ــن ــن ــێ ــه ــانب ــی ــن،كــارگــهكــان ــكــهی ب

كهركوك،بازاڕببوژێننهوهلهكهركوك.

ههرێمی حكومهتی چاكسازییهكهی ههرێمی* حكومهتی چاكسازییهكهی *
كوردستان،كهبهڕێزتانپشكیشێرتانكوردستان،كهبهڕێزتانپشكیشێرتان
بهردهكهوێت،بهكوێگهیشت،بهتایبهتیبهردهكهوێت،بهكوێگهیشت،بهتایبهتی

پرۆژهیبایۆمهترییهكه؟پرۆژهیبایۆمهترییهكه؟
ــریهـــهنـــگـــاوێـــكـــه ــ ــهت ــ ــۆم ــ ــای ــ ب پــــــــــرۆژهی ـ
درێژیچاكسازیی، و دوور لهپرۆسهیهكی
ـــیســـیـــســـتـــمـــەکـــەش بـــهجـــێـــبـــهجـــێـــكـــردن
بندیوارماننههێشووه،فهرمانبهریوههمیمان
موچه كــێ ــن ــیـ ـ دهزان ئێستا ــووه، ــشــت ــههــێ ن
لهكوێ و وهردهگرێت وچهند وهردهگرێت
ئهم لهقۆناغیدووهمی ئێستا وهریدهگرێت،
بهرنامهیەداین،كارلهسهررێكخستنهوهی
ــیــیــهتــیحــكــومــهتدهكـــهیـــن،بۆ هــهیــكــهل
ــهرهىموچه ــب ــان ــهرم ــۆئـــهوف ــیــنب ــزان ــهوهیب ــ ئ
شیاو كهسێكی بهفیعلی وهردهگـــرێـــت،
نــا،كه یاخود دانـــراوه شیاو لهشوێنێكی
حكومهتێكی ــه ــوای ــم ــێ پ كـــرد ــان ــهم ــهم ئ
پووختترماندهبێت،حكومهتێكماندهبێت
ــیزۆر ــبــهرهكــان ــیفــهرمــان ــهشــكــردن كــهداب
یهكسانتردهبێت،ئهوكاتحكومهتێكی
ــاتــری زی بهرههمێكی ــت، ــێ دهب ــان ــرم كــارات
دهبێت،سیاسهتهكانیدادهڕێژێتودهتوانێت
ــفــهی ــهكــول ــوای ــم ــێ ــیــانبـــكـــات،پ ــبــهجــێ جــێ
كهمتر كهمتربێت، حكومهتهكهشمان
حكومهت، بهڕێوهبردنی بۆ بكهین خــهرج
ــۆپـــرۆژه ــرتــهرخــانبــكــهیــنب ــات ــنزی ــی ــوان دهت
رێكخستنهوهی و ــان ــن ــهرهــێ وهب ــی هــانــدان و
ــهیكــهئــهمــڕۆ ــان ــی ــهت ــاعــهدال ــدێــكلـــهون هــهن

لهكوردستاندابوونیانهەیە.

*ئهوپرۆژانهیكهئهنجامدراون،بهتایبهتی*ئهوپرۆژانهیكهئهنجامدراون،بهتایبهتی
بهشێوهیهكی خزمهتگوزارییهكان بهشێوهیهكیپــرۆژه خزمهتگوزارییهكان پــرۆژه

یهكسانئهنجامدراون؟یهكسانئهنجامدراون؟
ههرێمیكوردستانكهموكوڕییهكی ـ
ئـــهســـاســـی، ـــی ژیـــرخـــان ــه ــ ل ــه ــهیـ هـ زۆری
لهههندێ راســتــه رێــگــاوبــان، لهمهسهلهی
ــواری ــ بـ ــه ــ ل ـــێـــشـــكـــهوتـــوویـــن، پ زۆر ــــــوار ب
چەندینی و ئینتهرنێت و پهیوهندییهكان
بــهاڵم پێشكهوتووه، خــۆی لــهچــاو دیکە
لهههندێبواریدیكههێشتازۆرمانماوه،
بهتایبهتبهتهقیمیئێمه،بایی)30(ملیار
ژێرخانی له ههیه  كهموكوڕیمان دۆالر
ــهیكــهئێستائێمه ــ لـــهمدۆخ ــی، ــەڕەت ــن ب
تێیداین،كهدۆخێكیسهختیداراییو
ئابوورییه،ئهوبڕهپارانهنییهتاكوتهرخانی
ــهیكه ــهوهیئـــهوشــهقــامــان ــ ــۆئ بــكــهیــنب
تهواو گونجاو  بهخێراییهكی پێویستن
بكرێن،بۆیهئهمهئێستائهوموعادهلهیهیه
ــتهـــاوســـهنـــگـــیـــیـــهك ــ ــێـ ــ ـ ــهئـــێـــمـــهدهب ــ كـ
ئێمه پێشینهی له درووستبكهین،كاری
لهسااڵنیرابــردوودابینكردنیموچهبووه
بۆموچهخۆرانیههرێمیكوردستان،بهاڵم
موچهخۆر كوردستان دانیشتوانی ههموو
هـــهزار ــهد( ــ دووسـ و ئێمه)ملیۆنیك ــیــیــه، ن
ملیۆن پێنج ــاو ــهن ل ــه، هــهی ــان ــوچــهخــۆرم م
نییه، موچهخۆر ئــهوهیكه كــهس،خۆ
ــیئــهوبــكــهیــن،دهبێت ئــهیچــۆنخــزمــهت
ــی ــن ــتلــهبــهی ــێ ــهكــمــانهــهب ــی هــاوســهنــگــی
ــهرجـــیدهكـــهیـــنبۆ ــهوخـــهرجـــیـــانـــهیخـ ــ ئ
دابینكردنیمووچهوئهوهیكهپێویسته

بۆخزمهتگوزارییەکان.

لهئێستادا )ی.ن.ك( ــی ــهكــان ــی ــدی ــوهن ــهی پ لهئێستادا* )ی.ن.ك( ــی ــهكــان ــی ــدی ــوهن ــهی پ *
لهسهرئاستیناوچهكهوعێراقوههرێمیلهسهرئاستیناوچهكهوعێراقوههرێمی

كوردستانلهچئاستێكدایه؟كوردستانلهچئاستێكدایه؟
ـههستدهكهم)ی.ن.ك(رێزێكیتایبهتی
بۆ دهچین كه عــێــراق، لهناو لێدهگیرێت
حسابێكی ههیه، تایبهت رێزێكی بهغدا
تایبهتدهكرێتبۆ)ی.ن.ك(،ئەوەلهبهر)مام
ه،)مامجهالل(ئیستیسمارێكیزۆری ـ جهالل(
كه ــوو، ب كهسایهتییهك لهعێراق، كــرد
توانیبچێتهناودڵیههمووعێراقییهك،ئهو
چهپكهگووڵهیكهههمیشه)مامجهالل(
باسیدهكردبهفیعلیلهناوههریهكێكلهو
گواڵنهخۆشهویستیچاندووهلهدڵیان،بۆیه
ههتا پێموایه ــهاڵم ب ــهوه، ــاوهت م بــۆ ئهمهمان
ههتانییهئهمخۆشهویستییه،ئهگهرئێمه
ئهو بدهین، پهیوهندییانه بهو پهره نهتوانین
كاڵ ستراتیژییه، مێژووییه، پهیوهندییه
عــێــراق، ــۆ ب نییه وا تهنها ئــهمــه ــهوه، ــت ــێ دهب
واڵتانی و دراوســـێ واڵتــانــی لهگهڵ بهڵكو
ئهوروپیوئهمریكاوبهریتانیاشبەهەمان

شێوەیە.

قوباد تاڵه بانی :قوباد تاڵه بانی :
ئێمه  باشترین كه سین ئێمه  باشترین كه سین 
بۆ نوێنه رایه تیى كردنی بۆ نوێنه رایه تیى كردنی 

خه ڵكی كه ركوك له به غدا و خه ڵكی كه ركوك له به غدا و 
به ڕێوه بردنی شاره كه  به ڕێوه بردنی شاره كه  

ئاماده كردن : محه مه د تاهیر  

قوباد تاڵه بانی، سەرۆکی هاوپەیمانی کوردستان، لە دیدارێکی تایبەتی 
کەناڵی ئاسمانی کەرکوک، سەبارەت هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن و سەرخستنی 

هاوپەیمانی کوردستان، یەکەم کەرنەڤاڵی لیستەکە لە کەرکوەکەوە، 
رایگەیاند: ئێمه  ئه چین به ره و تاقیكردنه وه یه كی  وا قورس، كه  بانگه شه ی 

هه ڵبژاردنی په رله مانی عێراقه ، پێویسته   ئیمه  له قودسی خۆمانه وه  
ده ستپێبكه ین. هەروەک تیشکدەخاتە سەر پەیوەندییەکانی یەکێتی لەگەڵ 

حکومەت و الیەنە عێراقییەکان. 
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 وتاره  مێژووییه كه ی 
سه رۆك مام جه الل 

ــاهــهنــگــهدا،وتــارێــكــی  لــهمــهراســیــمــیئ
مــێــژوویســهرۆكمــامجــهاللپهخشكرا،
كــهســــهرۆكمـــامجـــهاللپــێــش10ســاڵ
بــهبــۆنــهیكــردنــهوهیكــهنــاڵــیئاسمانی
كــردبــوو،كه پێشكهشی كــهركــوك
تـــیـــایـــداســــــهرۆكمــــامجـــــهاللجــگــهله
كهركوكییهكان بــۆ خــۆی پــیــرۆزبــایــی
بــهتــایــبــهتــی)كــورد،عــــهرهب،تــوركــمــان،

كلد،ئاشوری،ئهرمهنیوسابئه(.
 ســهرۆكمــامجــهالللــهووتــارهمێژووییهدا
ــدووه:كـــردنـــهوهیكــهنــاڵــی ــان راشــیــگــهی
ئــاســمــانــیكـــهركـــوكدهســتــكــهوتــێــكــی

دیارییهكی و كهركوكییهكان ــری ت
شاره بۆ كوردستانه نیشتیمانی یهكێتی

خۆشهویستهكهیكهركوك.
 ســـهرۆكمــامجــهالللــهووتـــارهدادهشڵێت:
كهركوك ئاسمانی كهناڵی كردنهوهی
ــۆپــێــشــخــســتــنــی ــ هـــهنـــگـــاوێـــكـــیتــــــرهبـ
شـــارهخــۆشــهویــســتــهكــهیكــهركــوكله
روناكبیریدا، و راگهیاندن بوارهكانی
تاببێتهئامرازێكیكاراوكاریگهربۆ

برایهتینێوانپێكهاتهكان.
 ســهرۆكمــامجــهالللــهووتــارهمێژووییهدا
ــدهی ــ ــن ــ ــای ــ جــــهخــــتدهكــــــــاتــــــــهوه:كـــــهئ
ــدهیپـــێـــكـــهوهژیـــانـــی ــنـ ــایـ ــوك،ئـ ــ ــهركـ ــ كـ
و كهركوك سهرتاپای له نهتهوهكانهوه

نههێشتنی و لــهســهرهكــان نــاوچــهكێشه
ئاسهوارهوێرانكهرهكانیرژێمیبهعسه.

ــجــه ــامــان ــێـــكلــــهئ ــت:یـــهكـ ــ ــێ ــ ــڵ  مـــــامدهشــ
ســهرهكــیــیــهكــانــیكـــردنـــهوهیكــهنــاڵــی
ئـــاســـمـــانـــیكـــــهركـــــوك،گـــــهڕانـــــهوهی
پێكهوه و پێكهوهژیان و برایهتی گیانی
چارهنوسی لهسهر بڕیاردانه بیركردنهوهو

كهركوك.

 كه ناڵی كه ركوك دیارییه  به نرخه كه ی 
سه رۆك مام جه الل

یهكێكه ئاسمانیكهركوك،  كهناڵی
لهدیارییهبهنرخهكانیسهرۆكمامجهالل
بــۆكــهركــوكــیــیــهكــان،كــهههمیشه
بــهگرنگییهكهوه مــامجــهالل ســـهرۆك
لــهكـــهركـــوكوكــهركــوكــیــیــهكــانــی
ــووه،كهناڵی بـ پــهنــایــان روانــیــوهوپشتو
كهركوكیشلهچوارچێوهیههستكردن
ــانــینێو ــێــكــهوهژی بـــهبــهرپــرســیــارێــتــیوپ
له كــهركــوك، پێكهاتهكانی نــهتــهوهو
عهرهبی، )كـــوردی، زمانهكانی رێگای
توركمانیوسریانی(ـیهوه،پهیامیئاشتی
وتــهبــایــیبــاوكــردۆتــهوهوبــۆتــهكهناڵی
ئاشتیوپێكهوهژیانلهشارهكهودوور
لهزمانیزبرولێكترازان،ههمیشهههوڵی

 رۆژی 3ی ئه یلۆلی 2021 به  بۆنه ی ده یه مین ساڵه ی دامه زراندنی كه ناڵی 
ئاسمانی كه ركوك، له  باره گای ده زگای میدیایی كه ركوك و به  ئاماده بوونی 

ستران عه بدواڵ، ئه ندامی ئه نجومه نی سه ركردایه تی و سه رپه رشتیاری 
مه كته بی راگه یاندنی )ی.ن.ك( و محه مه د عوسمان لێپرسراوی مه ڵبه ندی 

رێكخستنی كه ركوك و وه ستا ره سوڵ و حه سیبه  عه بدواڵ ئه ندامانی 
ئه نجومه نی سه ركردایه تی و عیماد ناسیح سه رپه رشتیاری گشتی ده زگای 

میدیایی كه ركوك و كاندیدانی  هاوپه یمانی كوردستان و كارمه ندانی 
ده زگاكه ، له  رێوره سمێكی شایسته دا ئه و یاده  به رزو پیرۆز راگیرا.

كــۆكــردنــهوهیهــهمــوانــیلــهچــوارچــێــوهی
ســـیـــاســـهتـــیچـــهپـــگـــهگـــوڵـــهكـــهیمـــام

كۆكردۆتهوه.

 تاكه  ده زگای میدیایی یه كێتی 
له ناوچه  دابڕێنراوه كان

ــوك،لــه ــ ــهركــ ــ ــایـــیكــ ــدیـ ــیـ  دهزگـــــــــایمـ
ــهدهزگــــــــــایمـــیـــدیـــایـــی ــاكــ ــ ئـــێـــســـتـــادات
یــهكــێــتــینــیــشــتــیــمــانــیكـــوردســـتـــانـــهله
له و كوردستان دابڕێنراوهكانی ناوچه
كــهركــوك، ئاسمانی رێــگــای)كــهنــاڵــی
رادیـــــۆئــێــفئـــێـــم،ســایــتــیكـــهركـــوك،
پــهیــجــیكـــهركـــوكوگـــۆڤـــاریتــیــڤــی(
دهنــگــیورهنــگــیكــوردانــیناوچهكه
ــههـــهمـــواندهگــهیــهنــێــتوئـــهودۆســیــهو ب
ــهوهكــهبــهنایاسایی ــدهدات مــهلــهفــانــههــهڵ
داگیركردنی و تهعریبكردن  هــهوڵــی
ــی ــن گــۆڕی و ــاران ــ ــی ــ ــوت جــ زاری و زهوی
ــنــراوهكــانو دیــمــۆگــرافــیــاینــاوچــهدابــڕێ
كوردییهكان گهڕهكه پشتگوێخستنی
لهخزمهتگوزارییهكاندهدرێت،ههروهها
كــاره بــه تریشداگرنگی دیوێكی بــه
ــی، جــوانــهكــانــی،وهك)هـــونـــهری،وهرزشـ
مرۆڤدۆستی، ژینگهیی، كۆمهاڵیهتی،

ژنان،مندااڵنوخێزانی(داوه.

 جه ختكردنه وه  له  پێشخستنی 
كه ناڵه كه

 عــیــمــادنــاســیــح،ســـهرپـــهرشـــتـــاریگشتی
میانی لــه كــهركــوك میدیایی ــای دهزگــ

ــی ــای ــرۆزب ــی ــهپ ئـــاهـــهنـــگـــهكـــهداجــگــهلـ
یادهكهلهكارمهندانیدهزگایمیدیایی
رایگهیاند:))بهر  هاوكات كهركوك،
ــهســهرراســـپـــاردهیســـهرۆك ــه10ســـاڵل ل
ــیئـــاســـمـــانـــی ــ ــاڵـ ــ ــهنـ ــ مــــــــامجــــــــــــهالل،كـ
ــوكو ــهركـ ــوكپــێــشــكــهشــیكـ ــهركـ كـ

كهركوكییهكانكرا.
 وتیشی:دهزگایمیدیاییكهركوك،وهك
تاكهدهزگایمیدیایییهكێتیلهناوچه
حهكیمانهی سیاسهتی دابــڕێــنــراوهكــان،

سهرۆكمامجهاللبهرجهستهدهكات.
)HD(عیمادناسیحئاماژهیبهوهشكرد:به 
كردنىكهناڵهكهكاریلهپێشینهمان

دهبێت.
نیشتیمانی یــهكــێــتــی ــیــایــن ــن دڵ  وتــیــشــی:
كوردستاندرێخیناكاتلهههوڵهكان
ئاست له تا كهناڵهكه، پێشخستنی بۆ

خواستیبینهرانیبێت.
 دواتریش،سترانعهبدواڵ،سهرپهرشتیاری
وتارێكی )ی.ن.ك( مهكتهبیراگهیاندنی
بهوبۆنهیهوهپێشكهشكردووهرایگهیاند:
پێشئهوهیكهناڵهكهببێتهكهناڵێكی
لــۆكــاڵــی ئــاســمــانــی،وهككــهنــاڵــێــكــی
ئێمه زۆرگــرنــگــه كــــاریكــــــردووه،
له نهچێت،كــه لهبیر مــێــژووهشــمــان ئــهو
دهستیپێكردو تێكۆشانه بــهو ــاوه ســهرهت

ههمووكهركوكیگرتهوه.
 وتــیــشــی:دواتـــــررهوانــــشــــادســـــهرۆكمــام
ئاسمانی كهناڵێكی بــه كـــردی جـــهالل
ــه،ئــێــســتــاشوهك ــهردهوامــ ــ وتــائــێــســتــاشب

دهزگایمیدیاییكهركوك،وهكبینراوو
بیستراوخوێندراوتێكۆشاندهكات.

 سترانعهبدواڵهیواشیخواست،كهناڵی
زمانهكان رووی له كهركوك ئاسمانی
فهرههنگییهكانهوه و سیاسی ئهركه و
گهشهبكاتودواتریشببێتهكهناڵێكی
)HD(ـوههمووپشتگیرییهكییهكێتیشی

لهورهوهودوپاتكردهوه.
عـــوســـمـــان، ــهد ــهمـ ــحـ مـ ــهوه، ــ ــی ــۆشــ خــ  الی
لێپرسراویمهڵبهندیكهركوكی)ی.ن.ك(
لهوتارێكدارایگهیاند:كهناڵیئاسمانی
ــوكلـــهمــــــاوهیكـــاركـــردنـــیـــدا ــهركــ كــ
خزمهتیبهتهواوینهتهوهوپێكهاتهكانی

كهركوكبهبێجیاوازیكردووه.
ــوك ــهركــ ــــدیكــ ــهن ــ ــب ــ ــهڵ ــراویمــ ــرســ ــ ــپ ــ ــێ ــ  ل
ــهواویكــارمــهنــدانــی ــ ــ ــهتـ دهســتــخــۆشــیلـ
دهزگــاكــردووتــی:ئێوهههمووپێكهوه
توانیوتانهئهمكهناڵهجوانهجوانتربكهن
وبناغهیهكدابنێنكهههموانشانازیتان

پێوهبكهین.
ــان،هــهمــوو ــمـ ــوسـ  هــــهروههــــامـــحـــهمـــهدعـ
پێشخستنی بــۆ مهڵبهندی پشتیوانیهكی
وتی: دووپــاتــكــردهوهو كهناڵهكه زیاتری
لهئێستاداكوردلهكهركوكلهبهردهم
پرۆسهیهكیههڵبژاردنیچارهنوسسازدایه،
ــیــاریپـــرۆســـهكـــهسپـــهیـــوهنـــدیبه هــهســت
ــهوراگـــهیـــانـــدنـــیـــش ــ ــهی ــهوههــ ــ ــان ــوومــ ــهمــ هــ
سهركهوتنی گرنگی كۆڵهكهیهكی
كهركوك كهناڵی و ههڵبژاردنهكانه

رۆڵیخۆیلهوبوارهدابگێڕێت.

  ده یه مین ساڵیادی دامه زراندنی  كه ناڵی   ئاسمانی                به رز راگیراده یه مین ساڵیادی دامه زراندنی  كه ناڵی   ئاسمانی                به رز راگیرا
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كتابة:شرفالدينجباريكتابة:شرفالدينجباري

البلجيكي الدستور في الفيدرالية «  
قيمنشرتفيوسائل بحث ،« الجديد
او منها المحلية ســـواء المختلفة ــالم االعــ
احجام ذات كتيبات في وطبعت االجنبية
العام2005 الثانيمن النصف منذ مختلفة
منذ قراتها وقــد المهمة البحوث من وهــي
ــتــأريــخمــــراتوبــقــيــتفــيذاكــرتــي ذلـــكال
بمقدمة الــيــهــا االشــــارة امـــال مــوقــعــا تحتل
مقتضبةفيفرصةسانحةوقداتتاخيرا.
ولــســنــاهــنــافـــيمــعــرضابـــــداءتقييم
ــيتعبر ــتـ ــبــحــثوالـ ــمــوضــوعــةال شـــامـــلل
وتــحــتــمــل تــتــحــمــل و كـــاتـــبـــهـــا رأي عــــن
الموضوعات مــن كغيرها االراء مختلف
ــمــقــراطــي ــدي ــوارال ــحـ ــالـ ــيــنبـ مـــادمـــنـــامــؤمــن
افضل الــحــرصعلى وفــيصــدد الحضاري
ــاتـــوجـــدفي ــمـ تــطــبــيــقلــلــفــيــدرالــيــةوربـ
االســتــفــادة يمكن قــد ورؤى اراء الــبــحــث
ذات للمجتمعات وخــاصــة عندها والــوقــوف
تــوضــحصــورة المختلفةوهــي الــتــعــدديــات
المجتمع فـــي ــة ــي ــدرال ــفــي ال تــطــبــيــق تــجــربــة
في العالمية التجارب البلجيكيكأحدى
هذااالطاروليسبالضرورةنجاحتجربةفي
مكانماانتنجحفيمكاناخرولكن

البأسمناالطالععلىتجارباالخرين.
ــنقـــبـــلســيــدة ــتالـــبـــحـــثمــ ــب ــدكــت ــ وقـ
معروفةوذاتتجربةوخبرةمجتمعيةانسانية
واقعيةغزيرةوعاشتفياكثرمنمنطقة
سكانيةسواءداخلالبالداوخارجها،هي
الناشطةالمدنيةالسيدةبشرىعبدالجليل

(كريمة 2017 - 1933 ( بــرتــو حسن
االسبقفي لواءكركوك سعادةمتصرف
اعوام،1947-1948،القاضيالسيد

عبدالجليلحسنبرتو)1901–1962(.
ولالمانةالتأريخيةاقولبأنالرئيسمام
اول يعتبر ،) 2017 - 1933 ( جـــالل
تبني أهــمــيــة الـــى يشير ســيــاســيــة شخصية
القرن ثمانينيات نهاية البالد في الفيدرالية
بمؤتمر 1987 العام في وبالتحديد الفائت
عــقــدفــياســبــانــيــاوبــعــدهــابــســنــواتعــدة
يكن ولم البلجيكي الدستور الى اشــار
ينسىالىاالشــارةفيمناسباتعدةايضا
للقولالمأثور)اختالفامتيرحمة(.وكان
ان على المراحل وفــيكــل دومــا حريصا
تسمى وان حقوقها المكونات يأخذجميع

االموربمسمياتها.
النظم كــأحــدى الفيدرالية بــأن ومعلوم 
الى والمجتمعات الــدولــة إلدارة السياسية
المتعددة، وخاصة النظم من غيرها جانب
قداثبتتنجاحهاواهميتهافيالكثيرمن
ماكانت اذا دومــا وتنجح المعروفة الــدول
هناكحرصمناالطرافالسياسيةالنجاحها
الشعوبوتسهيل ودورهــافيتطورورفاهية
علي االختياري واتحادها المعيشية امورها

اسسصحيحة.
ــمــكــونــات ــأنالـــشـــعـــوبوال ــ والـــثـــابـــتب
البعض بعضها ــعــادي الت الــعــامــة بــصــورتــهــا
فان والــحــمــدلــلــه، بــاالخــص منطقتنا وفــي
في هي المكونات بين االزلية العالقات
حالةجيدةرغمتأثيربعضمنالسياسات
اننيعلى اال االجــواءهناوهناك لتعكير
يقينتامبأنهبوعيويقظةجميعالحريصين
علىادامـــةهــذهالــروابــطاالنــســانــيــةسوف

تتالشىايةحالةسلبية.
وتأكيديايضابايمانيالعميقبحقكل
حقوقها بممارسة الــمــكــونــات مــن مــكــون
الثقافيةوالتربويةوالحياتيةاالخرىاالالقلق
تصيب قد التي والتقوقع االنغالق حالة من
السامحاللهبعضالقطاعاتوتأثيراتهااآلنية
والمستقبليةلذلكادعوجميعالحريصينعلى

الحالةااليجابيةللعالقاتبينالمكوناتالى
االلتفاتلهذهالحالةوالوقوفعندهاودعوتي
والقوانين بالدستور االلــتــزام الــى المخلصة

خدمةللصالحالعام.
فـــينــهــايــةهــــذهالــمــقــدمــةالــمــقــتــضــبــة
على ــارة االشـ اود بــرتــو، السيدة لبحث
في االنسانية والقيم االنــســانــي الهم وحــدة
كلمكانوضرورةتغليبهماعلىماعداهما
وايــجــادقواسم واخــتــالفــاتجانبية قيم مــن
مشتركةراسخةلكيتسيرسفينةالحياة
نحومرافئالسالمواالمانوالسعادةللجميع.
التـأريخية الـــظـــروف بــاالعــتــبــار ــذ االخــ مــع
في المجتمعات ووجـــود لنشأة والجغرافية

منطقةما.
السادة مــن يريداالســتــزادةواالطـــالع ولمن
ــدةبــشــرى ــيـ ــسـ ــةالـ ــوعـ ــوضـ الــــقــــراءعـــلـــىمـ
الدستور في الفيدرالية « المعنون  برتو
البلجيكيالجديد»،فماعليهاالالتحري
فيالشبكةالمعلوماتيةليظهرلهفيمواقع
مختلفةالبحثوالتيتتألفمنعدةفصول
وابوابرئيسيةفضالعنالمقدمةللسيدة
اخر فــي االستنتاجات وكــذلــك كاتبها

البحث.
بحث لمقدمة نصا وهناعرضمختصر 
الــســيــدةبــشــرىبــرتــو:»الــفــيــدرالــيــةفي

الدستورالبلجيكيالجديد«...
أحد الجديد البلجيكي الدستور »يعد  
أكثرالدساتيرالغربيةحداثةفقدشرععلم
من أكثر بلجيكا عاشت ان بعد ،1993
الدستوري الحكم من عاما وسبعين مائة
الملكيوفيظلدساتيرديمقراطيةتكفل
انه الدستورهــذاهو االفـــراد.وميزة حقوق
نقلبلجيكامنبلدذينظامإدارةموحدة
الىالنظامالفدراليبسببمانشأقيالبالد

منصراعاتقوميةهددتوحدتها.
الشبه قريبة الميزة هــذه أن من وبالرغم 
بظروفالعراق،وأقصدفيذلكاالضطرار
الحكم ــى ال الــمــوحــدة االدارة مــن للتحول
الفدراليإالأننيوجدتانهناكعدماطالع
منقبلسياسييالعراقعلىدستوربلجيكا

 الفيدرالية في الدستور البلجيكي الجديد   الفيدرالية في الدستور البلجيكي الجديد  
مقدمات مختصرة لنصوص معتبرة : 

هذا،إذلمأجدفيكافةالمناقشاتحول
الدستورالعراقيالجديدمنيلمحالىتجربة

بلجيكاودستورهااالخير.
لذاارتأيتأنأطرحهذهالنظرةالمتواضعة
علىالدستورالبلجيكيالجديدكمساهمة
فيخضمالمناقشاتالجاريةعلىالدستور
العراقيعلهاتساعدفياالستفادةمنهذا

المثالالملهم.
تبلغ أوروبـــا قلب فــي صغير بلد بلجيكا
مساحتها30500كممربع،أيانالعراق
أكبرمساحةمنهابـ)14(مرة.ويبلغتعداد
سكانهاعشرةماليينومائةالفنسمةأي

أقلمننصفتعدادسكانالعراق.
الغابرة، العصور طــوال بلجيكا عانت 
كماعانىالعراق،مناحتاللمتواصللها
منقبلجيرانهاوالقوىالعظمىالتيتطورت
فيالعصورالسابقةفيأوروبا)القرنالسابع
عشروالثامنعشر(مثلاسبانياوالنمسا.ولم
تظهرشخصيةبلجيكاإالفيعام1790مع
الحكم ضد سكانها خاضها التي الثورة
النمساوي،ولكنسرعانمااحتلتهافرنسا

كمااحتلتهولنداووحدتهماإداريا.
وانفصلتبلجيكاعنهولنداعام1830
وأعلنتاالستقاللوتماالعترافباستقاللها
عام1831فيمؤتمرعقدفيلندنباعتبارها
ــةملكيةدســتــوريــةوراثـــيـــة.ومــنــذذلــك دولـ
التاريخعرفتدولةبلجيكاكماهياآلن.

عاشتعلىاألرضالبلجيكيةأقوام
ثالثة عليها تعيش زالـــت ومــا مختلفة

أقوام»..

السيدةبشرىبرتو،كاتبةبحثالسيدةبشرىبرتو،كاتبةبحث
البلجيكي الدستور في الفيدرالية البلجيكي)) الدستور في الفيدرالية ((

الجديد((.الجديد((.

 رزكارشواني

تحالف كوردستان .. 
الدور الفاعل في المشاركة 

لالنتخابات التشريعية

انتخاباتمجلس البالد العاشرمنتشريناالول2021سيشهد في
النوابالعراقي،وسيكونلتحالفكوردستاندورفاعلللمشاركة
فيهذهاالنتخاباتالتشريعيةمنخاللمرشحيهاالذينيمثلونكتلتا
لتحقيقحلممام التغير، الكوردستانيوحركة الوطني االتحاد
جاللونوشيروانمصطفیمناجلنصرةاتفاقيةدباشان.ويبلغعدد
المرشحينفيتحالفكوردستان43مرشحا،7منالمرشحين
و7 السليمانية و15مرشحافيمحافظة  فيمحافظةكركوك
مرشحافيمحافظةنينویو7مرشحافيمحافظةاربيلومرشحان
ومرشحانفيمحافظة بغداد ومرشحانفي دهــوك فيمحافظة

صالحالدينومرشحاواحدافيمحافظةديالی.
ویراستحالفكوردستانقوبادطالبانيالذيكانلهدوركبير
اقليمكوردستان وفدحكومة بغدادكرٔييس مع المباحثات في
خاللالفترةالماضيةمناجلتحقيقمطالبشعبكوردستانوفي

مقدمتهاتضمينالرواتب.
ففيمحافظةكركوكتماختيار7منمرشحيتحالفكوردستان
لغرضالتصويتلهمفيانتخاباتمجلسالنوابالعراقينظرالتوفر
دأيرتين علی تــوزعــوا المرشحين هٔوالء وان ، وتجاربهم خبراتهم
الخدمات تقديمهم بغية لهم الجغرافية الرقعة حسب انتخابيتين

لمواطنيكركوكدونتميزفيحالفوزهمفياالنتخابات.
لقدبذلاالتحادالوطنيالكوردستانيالسعيالحثيثفيالمناطق
المتنازععليهافيسبيلانتنالتحالفكوردستاناعلیاالصوات
فيتلكالمناطقفياالنتخاباتالتشريعية،وانجماهيرهذهالمناطق
عازمونفيالذهابالیصناديقاالقتراعلدعموالتصويتعلیتحالف

كوردستان.
انمناهدافتحالفكوردستانالدفاععنكوردستانيةكركوك
والمناطقالمتنازععليهاوالحفاظعلىحقوقالمكوناتوضمانحياة
مستحقةاكثرللجميع،فالتصويتلمرشحيتحالفكوردستانفي
هذهاالنتخاباتيضمنفيارسالفريقاموحداالىبغدادلحلجميع
المشاكلالتيهيمحطاهتمام،منبينهاتضمينالرواتبوتوفير

الخدماتواالستقرار.
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ترس كاریگهری گشتی بهشێوهیهكی
ترس له خراپتره زۆر نــادیــار شتێكی له
مرۆڤدا، ــی دهروون له ناسراو لهشتێكی
كۆرۆنا ڤایرۆسی كاتێك بهههمانشێوه
باوبۆوهبهشێوهیهكینائاساییوبهرباو
بدۆزرێتهوه چــارهســهری هــۆكــارو بێئهوهی
مهترسییهكیزۆرزیاتریدروستكردالی
تاكوكۆمهڵگهلهسهرتاسهریجیهاندا.
ــههـــهمـــوو ــ پـــــاشئـــــــهوهیراگــــهیــــانــــدنب
جۆرهكانیلهجیهاندادیارییانكردكه
پهتایهگهیشتۆته بهم تووشبووان ژمــارهی
ملیۆنههاكــهسوســهدانهــهزاركهس
بههۆیهوهگیانیانلهدهستداوهوبێئهوهی
تهنانهت دۆزرابێتهوه، پهتاكه چارهسهری
ڕێــكــخــراویتــهنــدروســتــیجــیــهــانئــامــاژه
ئــهوهدهكــاتكهدهبێتخهڵكیبۆ بۆ
لــهیهكتری بــن نــادیــاردوور مــاوهیــهكــی
ــانبــشــۆنوپــابــهنــدی ــی ــهردهوامدهســت ــ ــ وبـ
ــهبــــــووهمـــایـــهی ــنكــ ــ ــنـــمـــایـــیـــهكـــانب ڕێـ
گشتییهكان شوێنه ــهی ــ زورب داخستنی
بــگــرهوهســتــانــی ودامودهزگــــاكــــانو
باوهڕپێكراو زانیاری نهبونی لهبهر ژیانو
سهبارهتبهپهتاكهومهترسیدهروونــیو
پهژارهوخهمۆكیالیخهڵكیپهیدابوو،
نهخۆشهكانیان له نهتوانن تهنانهت كه

نــزیــكبــنــهوهوگـــهرگیانیشلــهدهســت
بداتبهپێیپێویستناتواننمهراسیمیبۆ
سازبكهنوپرسهدانانیشیانلێقهدهغه
كاریگهری هۆكارانه ئهم بۆیه كــرا،
خراپیلهسهرباریدهروونیخهڵكدروست

كرد.
بــاوكــردنــهوهی بههۆی ههمانكاتداو له
و راستی له دوور ڕاوبــۆچــونــی كۆمهڵێك
له تایبهتی بــهشــێــوهیــهكــی نــاتــهنــدروســت
تۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانیسۆشیالمیدیادا
ئهوهندهیترباریدهروونیخهڵكتێكچوو.

و خێرخوازان و مهدهنییهكان وڕێكخراوه خێرخوازان و مهدهنییهكان ڕێكخراوه
پهتایكۆرۆناپهتایكۆرۆنا

ڕێــكــخــراوهكــانــیكــۆمــهڵــگــایمــهدهنــی
كهبهدهسهاڵتیپێنجهمئهژماردهكرێن،
دهسهاڵت نێوان له ڕاستهقینهيان پردێكی
ــهو ــــكــــرد،بـــۆیـــهل ــت ــدادروســ وخــهڵــكــی
ڕێــكــخــراوهكــان ههمیشه ســۆنــگــهیــهوه
بابهتی له هــهبــوه، كاریگهرییان و ڕۆڵ
بهسهر كــارهســاتــانــهی ئــهو و نیشتیمانی
میللهتداهاتونلهههرشوێنێكیجیهانبه
تایبهتیلهكهركوكئهوانلهبهرژهوهندی

خــهڵــكهــهمــیــشــهكــهمــپــیــنــیــاندانـــــاوهبه
ــاردا، شـ ئــیــدارهی لــهگــهڵ ههماههنگی
كــۆرۆنــاش پــهتــای سهرههڵدانی لهكاتی
بـــاوكـــردهوهبه بــانــگــهوازێــكــمــان ئێمه
ــهیقــهیــرانــهكــانــیپــارێــزگــای نـــاویشــان
كــهركــوكولــیــژنــهیــهكدروســتــكــرابۆ
ــهژارو ــههــ هـــاكـــاریویــارمــهتــیــدانــیمــاڵ
بێكارهكانوكهمدهرامهتهكانكهله
كاتیقهدهغهیهاتوچۆوكهرهنتینهزیانیان
ــهگــهڵدهســتــپــێــكــردنــی ــوو،ل ــب ــهركــهوت ب
هاوكارییهكان ههڵمهتیكۆكردنهوهی
كــهبــهنــدهلـــهولــیــژنــهیــهداوهكنــوێــنــهری
پــارێــزگــاریكــهركــوكبــهشــداربــوومبۆ
وهرگرتنیهاوكارییهكانولیژنهیهكی
شهشبازنهییبۆنێوكهركوكپێكهێنرا
بۆدابهشكردنیهاوكارییهكانبهسهر
ڕێگای له دهرامهتهكاندا كــهم خێزانه
ئهنجومهنیگهڕهكهكانوپیاوماقواڵن
وژمـــارهیـــهكلــهچــاالكــوانــانــیمــهدهنــیو
خێرخوازانوڕێكخراوهكانوئهوهیكه
حهزدهكهمئاماژهیبۆبكهمڕۆڵیچهند
بهڕێزێكهكــههــاوكــاربــوونلــهكــاره
خێرخوازییهكانداوبهگیانێكیمرۆڤانه

كاریگه ری ڤایرۆسی كۆرۆنا كاریگه ری ڤایرۆسی كۆرۆنا 
له سه ر باری ده روونی مرۆڤله سه ر باری ده روونی مرۆڤ

دلێر شوانی *

پێكهاتهكانی هــاوكــاری جــیــاوازی بــێ
لهم ئێمه ئامانجی كهركوكیانكرد،
كارهسهلماندنیئهوهبووكهئێمهلهگهڵ
خــێــرخــوازان و مهدهنییهكان ڕێــكــخــراوه
هاوكاردهبینلهپێناوسهركهوتنبهسهر
ــایـــهدا،جــگــهلــهمــانــهشئـــهوهی ئـــهمپـــهتـ
بــێــتدرێــخــیلێناكهینو تــوانــامــانــدا لــه
خۆمان هاواڵتییانی بههێزی پشتیوانێكی
ــیــانو ــۆرایــیــكــردنــیكــارهكــان ــنب ــی دهب
و عێراق شارهكانی نێوان له هاتوچۆیان

ههر بۆ ئامادهین كوردستانداو ههرێمی
ئهگهرێكینهخوازراو.

ــیقـــورچـــكـــی ــ ــ ــن ــ ــ ــرت ــ ــیوهرگــ ــ ــهت ــمــ ــ ــهڵ ــیقـــورچـــكـــیهــ ــ ــ ــن ــ ــ ــرت ــ ــیوهرگــ ــ ــهت ــمــ ــ ــهڵ هــ
ڤاكسینهكانلهكهركوكڤاكسینهكانلهكهركوك

بۆجێبهجێكردنیڕێنماییهكانیسهرۆك
وهزیرانیعێراقلهدانیشتنیژمــاره22ی
ساڵی2021وبهپشتیوانیوبهدواداچوون
ــهیشـــانـــهی ــژنـ ــیـ وجـــهخـــتـــكـــردنـــهوهیلـ
ههوڵهكانی و كهركوك قهیرانهكانی

دهزگاكانیڕاگهیاندنوچاالكوانانله
تهندروستی فهرمانگهی پشتیوانیكردنی
ــوانـــیبــگــاتــه ــارێـــزگـــایكـــهركـــوكتـ پـ
پێگهی3پلهییهكهملهسهرئاستیعێراق
لهپێدانیڤاكسینبههاواڵتییان،ئهمهش
كاركردنبهگیانییهكتیمبهرجهسته
ــڕایهــۆشــیــاریورۆشــنــبــیــری ــ ــاتوێ دهكــ

هاواڵتییانیشارهكه.

ڤاكسینهكانیكۆڤیدڤاكسینهكانیكۆڤید1919
شـــاریكــهركــوك لــه ڤاكسینانهی ــهو ئ
بهكاردههێنرێتبۆروبهڕوبونهوهیئهمپهتایه
ئهسترازینیكاو و سینۆفارم : له بریتین
تا هاواڵتییانهیكه ئهو ژمــارهی ڤایزهر،
قــورچــكــی 2021-9-18 شــهمــمــه ڕۆژی
ــهمــــیڤـــاكـــســـیـــنـــیـــانوهرگـــــرتـــــوه ــهكــ ــ ی
گــهیــشــتــۆتــه)188(هــــهزارو)14(كــهس
ــارهیئـــهوهــاواڵتــیــیــانــهیقــورچــكــی ــ وژمـ
دووهمـــیـــانوهرگـــرتـــوهگــهیــشــتــۆتــه)103(

ههزارو)124(كهس.

بهڕێوهبهریبهشیپهیوهندییهكانلهبهڕێوهبهریبهشیپهیوهندییهكانله
پارێزگایكهركوكپارێزگایكهركوك

ئهندامیشانهیقهیرانیتهندروستیئهندامیشانهیقهیرانیتهندروستی
كهركوككهركوك
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  اأٔخالقياتالعملاالخالقياتالعملاالٕٕعالميعالمي
مجموعة هــي االٕعالمي، العمل ٔاخالقيات  ان
منالمبادئوالقيمالمنظمةفيالعملاالٕعالمي
الموجهة الــمــبــادئ مــن مجموعة عــلــى وتعتمد
ــبـــادئمهمة ــي،وهـــــذهالـــمـ ــ ــالقـ ــ لــلــســلــوكاألخـ
للمؤسساتاالٕعالميةخاصةفياوقاتاألزمات،
للعمل األخالقية والقيم المبادئ هذه ٔاهم ومن

االٕعالمي:
 اوال:الصدقوالحياديةوالموضوعيةفيالحصول

علىثقةالجمهور.
المعلومات على الحصول في االٕستئذان،  ثانيا:

واألخباروالتسجيالتالتييحتاجهالصحفي.
 ثالثا؛عدمالتجسسعلىالحياةالخاصةلألفراد
المآسي كتصوير خصوصياتهم، في والتدخل
ــخــاصــةلـــألفـــرادواســتــغــاللحـــــوادثالــنــاس ال
السياسية واالغــتــيــاالت لالٕغتصاب وتصويرهم

والمخدرات.
 وكفلالدستورالعراقيفيالمادة)38(،حرية
التعبيرعنالرٔايبجميعالوسائل،وينص؛)تكفل
الدولة،بمااليخلبالنظامالعامواالٓداب(،حرية
التعبيرعنالرٔايبكلالوسائل،حريةالصحافة

والطباعةواالٕعالنواالٕعالموالنشر.

  اثباتالجريمةاثباتالجريمة
الخبر يكون ان يجب الجريمة، اثــبــات  ألجل
الملفقاوالموضوعالذييعتبرتشهيرااوكاذبا
اوسبااوغيرهامنالجرائمالمنصوصعليها
فيالقوانينالخاصةبهذهالجرائم،قدتمنشره

فيصحيفةويعتبرجريمةصحيحة.
 وقـــدنــصالــدســتــورالــعــراقــيعــلــىمــايــلــي؛)ال
جريمةوالعقوبةاإلبنص،والعقوبةاإلعلى
اقترافهجريمة، القانونوقت يعده الذي الفعل
واليجوزتطبيقعقوبةاشدمنالعقوبةالنافذة
قانون في جاء الجريمة(،كما ارتكاب وقت
العقوباتالعراقي)العقابعلىفعلٔاوامتناعاإل
بناءعلىقانونينصعلىتجريمهوقتاقترافه،
لم احترازية تدابير ٔاو عقوبات توقيع يجوز وال
ينصعليهاالقانون(،والفعلفيقانونالعقوبات
سواء القانون جرمه تصرف )كل هو العراقي
ما واالمتناع كالترك سلبيا ٔام ايجابيا ٔاكان
يــردنــصبخالفذلـــك(،والفعلفــيقانون لــم
ــمــادي الــعــقــوبــاتهـــواحـــدعــنــاصــرالـــركـــنال

للجريمة.
نص إذا جريمة يعد الصحيفة فــي النشر  ان
فليسكل جريمة، الفعل اعتبار على القانون
فيه وتتحقق الصحيفةيشكلجريمة نشرفي

الــذي القسم ورئــيــس التحرير رئــيــس مسؤولية
حصلفيهالنشر،وهوماجاءبنصالمادة)81(
منقانونالعقوباتالعراقيوالتياعتبرترئيس
بواسطة ارتكبت التي للجرائم فاعال التحرير

صحيفته.

  جرائمالصحافةجرائمالصحافة
 قدترتكبالصحافةٔافعااليتحققفيهاالتجاوز
فــيمــمــارســةحــريــةالــــرٔايكــالــقــذفوالتنويه
الــدول رؤســاء إهانة وجرائم والجنح بالجنايات
وكذلك الديانات وإهانة الدبلوماسية والبعثات
نشرمداوالتالجهاتالقضائية،كماترتكب
الصحافةبعضالجناياتالتيمنشٔانهاالمساس
ٔاخبار نشر العامكجناية واألمن العام بالنظام
خاطئةمغرضةتمسٔامنالدولةٔاوتتضمنسرا
الجرائم هــذه كــل العسكرية، األســــرار مــن
ٔاو الصحافة مباشرةعنطريق بصفة ترتكب
إحدىالوسائلالمتصلةبها،ومعذلكفإنٔاغلب
تعريف تتضمن لم االٕعالم وقوانين التشريعات
التيتكتسيها األهمية الصحفيةرغم الجريمة
الــقــانــون يقتضيهما الــلــذيــن والـــوضـــوح والـــدقـــة

الجزائي.

  الجرائمالمغرضةالجرائمالمغرضة
 قديقصدالصحفياوالصحيفةالىنشراخبار
ومقاالتمغرضةوموجهة،ألجلتغيراوتشويه
حقيقةما،اوعلىاالقللغرضنشوءبلبلةلتغير

رٔايالعام،اهمها:
 اوال:جرائماألخبارالكاذبة

 ثانيا:الجرائمالماسةبسيرالعدالة
 ثالثا:جرائمالتحريض

 ومنالمهماثارةمسٔالةمهمة،االوهيانالصحف
عن ودافعت خدمت التي المحلية والمؤسسات
الجهاتاالرهابيةبشكلغيرمباشرمنخالل
صور نشر وباألخص وافكارها جرائمها نشر
وفيديوهاتجرائمها،خصوصابعدالعاشرمن
من شاسعة مساحات واحــتــالل 2014 حــزيــران
العراقمنقبلالمجموعاتاالرهابيةواالستالء
علىقطعاتاقتصاديةوحقولنفطيةومؤسسات
االقــتــراب ــالم واالعــ الصحافة حــاولــت منتجة،
والنشر الصحافة بحجة المجموعات هــذه مــن

وخدمتهااقتصاديابشكلغيرمباشر.

  العقوبةالجزائيةالعقوبةالجزائية
 الجريمةالصحفيةكغيرهامنالجرائم،اضافة
الىٔاركانالجريمةمنالركنالماديوالركن

 المسؤولية الجنائية للصحفي في جرائم النشر

سعد مال علي *

  حريةالصحافةتعدمنحريةالصحافةتعدمن
الحرياتاالساسيةفيالحرياتاالساسيةفي
المجتمعاتالمتقدمةالتيالمجتمعاتالمتقدمةالتي
تقومعلىمفاهيمالديمقراطيةتقومعلىمفاهيمالديمقراطية
وحقوقاالنسان،االانهذهوحقوقاالنسان،االانهذه
الحريةحتىفيتلكالبلدانالحريةحتىفيتلكالبلدان
ليستحريةمطلقةبلمقيدةليستحريةمطلقةبلمقيدة
بمايحافظعلىسمعةوكرامةبمايحافظعلىسمعةوكرامة
االفرادوالمصالحاالساسيةاالفرادوالمصالحاالساسية
للمجتمع،الللمجتمع،الٔٔنهوكمايقالاننهوكمايقالان
حريةاحريةأٔيشخصتنتهيعندمايشخصتنتهيعندما
تبداتبدأٔحريةاشخاصاخرين.حريةاشخاصاخرين.
  قداثارالجدلحولالمسؤوليةقداثارالجدلحولالمسؤولية
الجنائيةعنجرائمالنشرالجنائيةعنجرائمالنشر
خصوصافيمايتعلقبتحديدخصوصافيمايتعلقبتحديد
االشخاصالذينتقععلىاالشخاصالذينتقععلى
عاتقهمتلكالمسؤولية،عاتقهمتلكالمسؤولية،
ذلكالذلكالٔٔنهناكاشخاصعدةنهناكاشخاصعدة
يشتغلونبايشتغلونبإٕصدارالصحيفةصدارالصحيفة
وهمالمالكورئيسالتحريروهمالمالكورئيسالتحرير
والمحررونوالمراسلونوالمحررونوالمراسلون
والطباعونوغيرهممنالعمالوالطباعونوغيرهممنالعمال
والموظفين،االانالتركيزوالموظفين،االانالتركيز
يكونعلىثالثةاشخاصيكونعلىثالثةاشخاص
منهمفقط،وهم»المالكمنهمفقط،وهم»المالك
ورئيسالتحريروالكاتب«منورئيسالتحريروالكاتب«من
حيثالمسؤوليةالقانونيةعنحيثالمسؤوليةالقانونيةعن
مانشرفيالصحف.مانشرفيالصحف.

المعنويالـــذييــوجــدفــيالــجــرائــماالخــرى
يجبانيتوفرفيهاركنالعالنية،وقدنص
المسؤوليةعنجرائم العراقيعلى المشرع
العقوبات قانون من )81( المادة في النشر
االٕخالل عــدم )مــع ان: على النافذ العراقي
مؤلف إلـــى بالنسبة الــجــزائــيــة بالمسؤولية
إلىغيرذلكمن ٔاوواضعالرسم الكتاب
الصحيفة تحرير رئيس يعاقب التعبير طرق
بصفتهفاعالللجرائمالتيارتكبتبواسطة
تحرير رئيس ثمة يكن لــم وإذا صحيفته
الــذي القسم عــن المسؤول المحرر يعاقب
يحصلفيهالنشرومعذلكيعفىمنالعقاب
إيمنهماإذاثبتفياثناءالتحقيقإنالنشر
حصلبدونوقدممالديهمنالمعلوماتٔاو

األوراقالمساعدةعلىمعرفةالناشر(.


  استثناءاتعقوبةالصحفياستثناءاتعقوبةالصحفي
ــتــييــواجــهــهــا  رغـــمالــمــســؤولــيــةالــجــنــائــيــةال
هناك ان اال النشر، جــرائــم فــي الصحفي

استثناءاتوضعهاالقانونمناجلالمصلحة
القذف، جــرائــم مــن استثني حيث العامة،
الطعنفئاعمالالموظفالعامٔاوالشخص
ذيالصفةالنيابيةالعامةٔاوالمكلفبخدمة
عــامــة،متىتــوافــرتشـــروطاالبــاحــةوهي
حاصال الطعن يــكــون ٔان اي النية حسن
العامة المصلحة خدمة لمجرد نية بسالمه
يتعدىعمل وإال الطعن االعتقادبصحة مع
الوظيفةالعامةٔاوالنيابةٔاوالخدمةالعامة،
وكلمااجتمعتهذهالشروطتحققغرض
الشارعونجاالطاعن)الصحفئاوغيره(من

العقاب.

  التعويضالمدنيالتعويضالمدني
قد بانه المحاكم امــام الشخص اثبت  اذا
لحقهضـــرراجـــراءكــشــفاالشـــخـــاصاو
دون بحياته متعلقة قديمة لوقائع الجرائد
وجهحق،ٔاييثبتاركانالمسؤوليةالمدنية
الثالثةالخطٔاوالضرروالعالقةالسببية،فانه

وذلــك المسؤول بــجــزاء يطالب ان يستطيع
لحق التي االضــرار لجبر بالتعويض بإلزامه

به.
 منهنانقترح،فيحالةتعديلٔايمنالمواد
العمل يتم ان ذكــرهــا، تــم التي القانونية
مما اكــثــر الــمــادي التعويض تشديد على
وذلك الجسدية، العقوبة على التشديد يتم
اقربعن الجرائم تلك ان لسببين،االول،
من قريبة تــكــون مما المدنية المحاكم
الجرائمالجنائية،والسببالثاني،المتضرر
يــســتــفــادمــنالــتــعــويــضاكــثــرمــنالعقوبة
تكون ما غالبا الجريمة كون الجسدية،
معنويةمثلاالساءةالىالسمعةاوالسباو

القذفوغيرها.

-------------------------------
 *اعالميوقانوني

علی المشرف عبدالله ســتــران بحضور
ــالمالـــمـــركـــزيلــالتــحــاد ــ مــكــتــباالعــ
كريم محمد و الكوردستاني الوطني
نوی كوردستاني صحيفة تحرير رئيس
وعـــددمــناعــضــاءالــمــكــتــب،افتتح

ــالمالـــمـــركـــزيلــالتــحــاد ــ مــكــتــباالعــ
الوطنيالكوردستانيفيكركوكيوم

االثنين20ايلول2021.
فيكركوك المكتب هــذا افتتاح وياتي
فياطارسعياالتحادالوطنيالكوردستاني

واالعالم بالصحافة االرتقاء من مزيدا بغية
لــالتــحــادالــوطــنــيالــكــوردســتــانــيفــيمدينة
كركوكوالعملمناجلترسيخسياسة
ــةمـــامجـــالللهذه ــوردلفقيداالمـ ــ شـــدةال

المدينةالعريزة...

افتتاح مكتب اعالم االتحاد الوطني في كركوك افتتاح مكتب اعالم االتحاد الوطني في كركوك 
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مەبەستمە، ناونیشانەکەدا لە شــارەی ئــەو
ــنـــانـــەوەیچــەنــد ــێـ کـــەرکـــوکـــە.بـــابـــەهـ
مەبەستەکەم بە خوێنەر تــۆی نموونەیەک،
ئــاشــنــابــکــەم،کــەلــەبــەرچــیئـــەمشــارە

کولتوورەکەیبزرونادیارە؟
ــا،مــیــوانــی ــێــســت ــەئ ــ ــەرل ــ ــدســـاڵـــێـــکبـ ــەنـ چـ
خانمانی شێوەکاریی فیستیڤاڵی یەکەمین
لــەکــفــری.یەکەمین ــووم ــ ب کــوردســتــان
جارمبوودەچوومەئەوشارە.میواندۆستیی
خەڵکەکەیوبەرزڕاگرتنیکولتوورلەو
شارەدا،زۆرسەرنجیانڕاکێشام.هەرئەو
جارەکفریمبينیوە،بەاڵمبەردەوامبیریئەو
شــارەدەکـــەموحــەزیــشدەکـــەمســەردانــی
بــکــەم.لــەشەقامیئــەوشـــارەداهــونــەرلە
ــەیــکــەر،نــیــگــارو شــێــوەیدیـــواربـــەنـــد،پ
و تــەالر دەنوێنێت.گەلێک خــۆی سیرامیک
زۆر وخانوویکەلەپووریشارەکە شوێن
وهونەر پارێزراون،هونەرخوازی بەجوانی
دۆستیزۆرئاشکرابەخەڵکیشارەکەو

دارودیوارییەوەدیارەوخۆیدەنوێنێت.
ئــەوچــەنــدڕۆژەیلــەکــفــریبـــووم،چــاوم
کاتێک بــوو، ستاتیکا و هونەر ئاوێزانی
ئەم هەستمکرد گــەڕامــەوەکەرکوک،
گەورەشارەیکوردستانلەڕوویهونەرەوە
بیابانئاساخۆیدەنوێنێت.ئەمدۆخەیباسی
دەکەمڕاستییەنەکقسەیبێبنەما،بۆیە
هەڵوەستەیەکیوردوخەمخۆرانەیدەوێت.

کـــەرکـــوکپــایــتــەخــتــیئــاســایــیبـــاشـــووری
کوردستانە.بەگوێرەی)ڕێبەریکۆماری
ــارەی ــ ژمـ ــیــن ــن ــی دەب )1960 ســـاڵـــی عـــیـــراق-
شارنشینانیپارێزگایکەرکوکسەرووی
لەوژمارەیەسەرووی )153(هەزارکەسە،
نێوشــاریکەرکوکدا لــە ــەزاری هـ 121
بـــوون.بــەگــوێــرەیڕێــبــەرەکــە،ئــەوکــات
پارێزگای تـــەواوی لــە شارنشینان ژمـــارەی
هەولێردانزیکەی)73(هەزارکەسبووە،
ــەواویپــارێــزگــایسلێمانیشســەرووی لــەتـ
ــارەی ــ ــەژمـ ــ ــووە.واتـ ــ ــ ب ــەس ــەزارکــ ــ )79(هــ
ــوکبە ــەرکـ شــارنــشــیــنــانــیپـــارێـــزگـــایکـ
گوێرەیئاماری1957کەڕێبەرەکەپشتی
پێبەستووە،هێندەیتێکڕایشارنشینانی
سلێمانی و ــێــر هــەول پـــارێـــزگـــای ــەردوو ــ هــ
دەیسەلمێنێت ــەوە ــەکـ ڕوویـ لــە ئــەمــە ــووە. ــ ب
ــوکنـــاوەنـــدیســەرەکــیــیکێش ــەرکـ کـ

کـــردنـــیدانـــیـــشـــتـــووانبــــووەلـــەبـــاشـــووری
کــوردســتــانــدا،لــەڕوویــەکــیدیــکــەشــەوە
گەشە ئاستی بۆ ئاشکرایە ئاماژەیەکی
کردنیشارستانیەتوبووژانەوەیژیارداری

لەوگەورەشارەیکوردستاندا.
ساڵ 10 دوای دواوە، بــە 1970 ســاڵــی لــە
ــاری ــۆمـ ــەرەیکـ ــ ــبـ ــ ــەورێـ ــ ــەدەرچـــــوونـــــیئـ ــ ل
لە بازرگانی کتێبخانەی ژمــارەی عیراق،
کەرکوکدا17کتێبخانەبووە،نیوسەدە
بەرلەئێستاهەردووگەورەشاریهەولێرو
کتێبخانەیان هێندەیکەرکوک سلێمانی
ــووە.ئــێــســتــاوێــنــەکــەپــێــچــەوانــە ــ ــەب ــ تـــێـــدان
ڕوویکولتوورەوە لە بــووەتــەوە.کەرکوک
لەدۆخێکیناجۆردایە،هەردووشارەکەی
دیـــکـــەیکـــوردســـتـــانلـــەئــاســتــێــکــیزۆر
ئــەنــدازەی تــا کــولــتــووردان، پێشکەوتووی
وەک یونسکۆوە ــەن الی لــە سلێمانی ئـــەوەی
ــاریوێـــــژەپــێــشــنــیــارکـــــــراوە،کــەچــی شـــ
کەرکوکلەمڕووەوەلەدۆخێکیمۆلەق
ونادروستدایە،چەندینهەنگاوبەرەودوا

پاشەکشەیکردووە.
ــەوەی ــوونـ ــیچـــڕبـ ــەوەخــت ــارەلـــەســات ئـــەمشــ
سیاسەتیعەرەباندنوهەوڵیبێپسانەوەی
ــۆزەوتکـــــردنو بـ ــیـــراق ــیعـ حــکــومــەت
گۆڕینیناسنامەیکەرکوکلەناوەڕاستی
دواوە، بە ڕابـــردوو سااڵنیحەفتایســەدەی
ئــیــدیگــڵــۆڵــەیکــولــتــوورتــێــیــداڕوویلە
لــێــژیکـــرد.دژایــەتــیکــردنــیکولتووری
ــەالیـــەنبـــەغـــداوە، فـــرەزمــانــیشـــارەکـــەل
ناچارکردکۆچ شــارەی ئەو دەستەبژێری
پشتیوانیی و پـــالن بـــە ئـــەوانـــەی بـــکـــەن،
دەوڵـــــەتلــەپــارێــزگــاکــانــیعــەرەبــســتــانــی
عیراقیشەوەبۆکەرکوکهاتن،بڕستو
ڕەگەزیکولتووریانتێدانەبوو،یانخاوەن
ناسنامە بێ پاشکەوتووی کولتوورێکی
بە تەوژمێک و تین نەیانتوانی بۆیە بـــوون،
کولتووریشارەکەبدەن،سەرباریئەوەی،
غــەوارەو بەکولتووریکەرکوک ئــەوان

نامۆبوون.
بائــەوەشبڵێین،تابــەرلەشــااڵویئەنفال
ڕاگــواســتــنــیگــونــدەکــانــیکوردستان و
ــوورکــردنــیژێــرخــانــیگــونــدەواری وخــاپ
واڵتمان شارەکانی کوردستان، باشووری
دەکــرد. ئاساییگەشەیان شێوەیەکی بە

ــارو ــووریشــ ــتـ ــولـ ــوانکـ ــێـ ــەنـ پــەرژیــنــێــکلـ
کولتووریالدێداهەبوو.قسەیەکیزانستی
کولتوورەیان ئــەم بڵێین، ئەگەر ناکەین
لەویدیکەیانبەرزترە،دروستئەوەیەبڵێین،
هەریەکەیانخەسڵەتوتایبەتمەندییخۆی
خۆیاندا جوگرافیای چوارچێوەی لە هەیە.
زۆرگەشوجوانن،پەیوەستبەژینگەو
هەلومەرجیژیانلەشاروگوند،هەردوو
کولتوورەکەپڕپێستیژیانیخەڵکەکە
هاتوونولەهەمووئاستێکیژیانیئەواندا

خۆدەنوێنن.
ئــــەوەیڕەوشـــەکـــەیتــائـــەنـــدازەیئــاڵــۆزی
شڵەژاند،نەمانیانکاڵبوونەوەیهەردوو
بۆ دەوڵـــەت هێرشەکانی کولتوورەکەیە.
سەرکوتکردنیکوردوشۆڕشەکەی،
لە الدێـــــی ڕیـــشـــاڵـــیکـــولـــتـــووری و ڕەگ
کرد. ڕیشەکێش کوردستاندا بــاشــووری
ئەنفال ڕەشــەبــای بــەر گوندنشینانەی ئــەو
ــنوچــارەنــووســیــانگــەلــەگــۆڕ نــەکــەوت
نەبوو،لەنێوشارەکانودەوروبەریاندایان
لەکۆمەڵگەیزۆرەملێداگیرسانەوە.ئەو
هەڵکەندرا، خۆی ژینگەی لە خەڵکەی
چـــاوەڕواننــەدەکــرالەشــەووڕۆژێکدا

شارێکی کولتوور بزرشارێکی کولتوور بزر
تاریق کارێزی

دەستبەرداریکولتووریخۆیببێتوبچێتە
نــاوەرۆکــیکولتووریشــارەوە نێوفــۆرمو
یـــانبــتــوانــێــتکــولــتــووریدیــکــەیئەرێنی
ژینگەکەش کە تایبەتی بە بئافرێنێت،
زۆردژواربوو،خەڵکلەبنگوشارێکی
ســەخــتــیدەوڵــــەتوبــژێــویــدابـــوو.خــزمــەت
نەکردنیشــارەکــانوفــەرامــۆشکردنی
بنەماوژێرخانیشاران،وایکردشاریش

سیمایشارایەتیلەدەستبدات.
ئــەگــەرلــەئــەزمــوونــی30ســاڵــیڕابـــردووی
ــیحکومەتی ــەاڵتـ دەسـ ــر ژێـ کــوردســتــانــی
هــەرێــمــیکـــوردســـتـــانبـــڕوانـــیـــن،دەبــیــنــیــن
دروشــمــیئــــازادیکــەبــەکــردەنــیپــیــادە
ــی ــەوتـ ــنودەســـکـ ــ ــەوت ــەرکــ کــــــــراوە،ســ
بەجۆرێک هێناوە. بــەدەمخۆیەوە گــەورەی
عیراقدا )فیدراڵ(ی دەوڵەتی چوارچێوەی لە
کورد دەبینیت، حوکمڕانی نموونەی دوو
ــداگــەشــەیپیشان ــەنــمــوونــەکــەیخــۆی ل
بــەدەســت پێشکەوتنی کــردەنــی بــە داوە،
سەختدا کردنەوەیەکی تاقی لە هێناوە،
پێدانیشیکراوە، بۆشکست کەکار
ــتهــێــنــاوە. ــەدەسـ کــەچــیســەرکــەوتــنــیبـ
عیراقیشلەچەقێنیدیکتاتۆریەتەوەبەرەو
بەستێنیحوکمیتیۆکراتوئاڵۆزبوونی
دۆسێیەکانچووە،لەگێژەنیبزربوونی

ڕەوتوڕێڕەو،گیریخواردووە.
نموونەی وەک ســەرکــفــری ــمــەوە دەگــەڕێ
شارێکیکولتوورنوێن،لەبەرانبەردائێمە
کەرکوکێکی لە
کــولــتــووربــزردایــن.

لــەبــنــەڕەتــدا

ــارێــــکــــیبــێ ــەرشــ ــ ــەکهــ ــ ــ کـــــەرکـــــوکن
نقومی شارێکە بەڵکوو نییە، کولتوور
ــد،فـــرە ــ ــەنـ ــ ــەمـ ــ ــتـــوورێـــکـــیدەوڵـ ــولـ نـــێـــوکـ
ئەگەر هــەیــە، ــارەدا شـ لــەو کولتوورییەک
خــاوەنــداریــیلــێبــکــرێــت،هــیــچشــەقــامو
ــەســیــمــاو ــۆاڵنوکـــووچـــەیـــەکـــی،لـ ــ کـ
بێ هونەر و سیمبوڵیکولتوور و ڕواڵـــەت
بەهرەنابێت.باشە،هۆیچییەکەرکوک

لەدۆخیکولتووربزریدایە؟
سێودوولەوەدانییە،سیاسەتیحکومەتی
ــەکـــەرکـــوک،کــەبە ــەقب ــ ــراقدەرهـ عــی
چـــڕیخـــۆیلــەزەوتکــــردنوگــۆڕیــنــی
ــەری نــاســنــامــەکــەیــدادەنـــوێـــنـــێـــت،فــاکــت
سەرەکییڕووتبوونەوەیکەرکوکەلە
سیماوسیمبوڵەکانیکولتووروهونەرتا
ڕادەیبزربوونیکولتوورلەوشارەدا.بەدەم
دەوڵــەتــەوە،شارەکە زبـــرەی ئــەوسیاسەتە
بە تێیدا مۆلەقەوە، دۆخێکی کەوتووەتە
کولتوورێکی سەپاندنی هــەوڵــی فــراوانــی
ــەوارەوڕێــگــریکـــردنلــەکــولــتــووری غــ
خۆجێییشارەکەدراوە.کولتووریهاوردە
وێـــڕایئـــەوەیبــودجــەوبــڕیــاریدەوڵــەتــیلە
ــەاڵمکــولــتــوورێــکــیکــاڵ ــ پــشــتبــــووە،ب
نەدەگەیشتە ــوو، بـ ڕەنـــگ بــێ و وکــرج
پێقولەیکولتووریفرەڕەنگوڕەگاژۆی
خەڵکیڕەسەنیکەرکوک.لەڕەوشێکی
لــەمجـــۆرەدا،بێبەهرەییهــاوردەلەڕووی
کولتوورەوە،هاوشانیئەوەقەدەغەکردنی
کــولــتــووریڕەســەنــیشــارەکــە،وایکرد
کەرکوکبکەوێتەبۆشاییکولتوورەوە.

کــــــــــــولــــــــــــتــــــــــــووری
ــوک ــ ــەرکـ ــ کـ

ســەدان بــۆ کوردستانیش کوردستانییە،
ساڵ)ئەگەرنەڵێمبۆهەزارانساڵ(دەچێت
نیشتیمانێکیفرەکولتوورە.لەسەدەکانی
ناوەڕاستدا،لەڕێیزمانیعەرەبی،فارسیو
تورکییەوە،کولتووریئەوسێنەتەوەیەلە
کوردستانئامادەبووە،کوردلەکولتووری
خۆیوکولتووریئەونەتەوانەش،بەهرەی
وەرگرتووە،جگەلەوەیکوردستانبێلە
زمانیکوردی،زمانیدیکەوکولتووری
وکولتووری زمان وەک تێدایە، دیکەشی
ئەرمەن،سریان،ئازەر،جوووهیدیکەش.
ئەمڕۆلەکەرکوکداپەیکەریپێشمەرگە
ســیــمــبــوڵــێــکــیگـــــەورەیـــــە،هــێــمــایــەکــی
ناوازەیە بەرهەمە ئەم کولتوورە. گــەورەی
و شۆڕشگێڕی چڕیکولتووری بە هێندە
خۆجێییانەیشارەکەدەنوێنێت،دەبینین)بە
هەمانشێوەیدیواربەندیئازادیلەبەغدا(
بــووەبەهێمایشــاریکــەرکــوک،لێرەو
لــەوێپــەیــکــەریدیــکــەشکـــراون،بــەاڵم
بـــەراوردبــەگــەورەیــیشــارەکــەزۆرکەم
پەیکەرلەشارەکەداهەن،ئەوانەشیکە
هەن،لەڕوویستاتیکاوهونەرەوەلەئاستی
ڕیشە مامە پەیکەری تەنیا نین، پێویستدا
لــەگــەڕەکــیشــۆرجــەوپــەیــکــەریعەلی
مەردانلەسەنتەریڕۆشنبیرییکەرکوک
نــەبــێــت،کــەکـــارینــــاوازەنولــەئاستی
گەورەییوشکۆیئەودووکەسایەتییەن،

ڕەهەندی و ڕوویجوانخوازی لە واتــە
کولتوورییەوە،هەڵگریپەیامن.
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ــەوەیـــەکـــی ــەتـ ــۆنـ ــ ــکب ــێـ ــانـ ــەوەیـــەکـــیهـــــەرزمـ ــەتـ ــۆنـ ــ ــکب ــێـ ــانـ هـــــەرزمـ
ــەوزمانە ــاریــکــراودروســـتبـــووە.ئ ــەوزمانەدی ــاریــکــراودروســـتبـــووە.ئ دی
ــنــەی ـــیلــەمــێــژی ــایزمـــان ــەم ــن ــنــەیلـــەســـەرب ـــیلــەمــێــژی ــایزمـــان ــەم ــن لـــەســـەرب
خۆیگۆڕانیبەسەردێتوگەشەخۆیگۆڕانیبەسەردێتوگەشە
دەستێنێت.هەمداڕشتنوڕێزمانەکەیدەستێنێت.هەمداڕشتنوڕێزمانەکەی

وهەمیشهەنبانەیوشەکانی.وهەمیشهەنبانەیوشەکانی.
ــدا ــداهـــەروشـــەیـــەک،لـــەهـــەمـــانکــات هـــەروشـــەیـــەک،لـــەهـــەمـــانکــات
ــەیتــری ــــانوشـ ــوودادەی ــاتـ ــەداهـ ــەیتــرییـــانل ــــانوشـ ــوودادەی ــاتـ ــەداهـ یـــانل
ــــتــــەوە،چــونــکــەوشــە ــــتــــەوە،چــونــکــەوشــەلـــێدەکــــەوێ لـــێدەکــــەوێ
هەمیشەسەربەکۆمەڵەوشەیەکیهەمیشەسەربەکۆمەڵەوشەیەکی
ئـــەگـــەربکرێت تــــرە. ــی ــزان ــێ ــاوخ ئـــەگـــەربکرێته تــــرە. ــی ــزان ــێ ــاوخ ه
ــی ــان ــی ــیب ــەکــ ــ ــەی ــ ــــبــــەربــــەوش ــیبــــەران ــان ــی ــیب ــەکــ ــ ــەی ــ ــــبــــەربــــەوش بــــەران
ــت، ــێ ــەب ــەیـــەکـــیکـــوردیـــمـــانه ــت،وشـ ــێ ــەیـــەکـــیکـــوردیـــمـــانهــەب وشـ
دەتوانین چونکە باشترە، زۆر ــەوە دەتوانینئ چونکە باشترە، زۆر ــەوە ئ
دەوڵەمەند زمانەکەمان وشەیە دەوڵەمەندبــەو زمانەکەمان وشەیە بــەو

بکەین.بکەین.
ــدێ ــەوە:هــەن ــن ــی ــن ــێ ــه ــەکب ــەی ــوون ــم ــدێبـــان ــەوە:هــەن ــن ــی ــن ــێ ــه ــەکب ــەی ــوون ــم بـــان
کەسدەڵێنبۆ“مووشەک”بگۆڕینکەسدەڵێنبۆ“مووشەک”بگۆڕین
هەندێ ــاژەک”؟ ــ “ه بڵێین باتیی لــە هەندێو ــاژەک”؟ ــ “ه بڵێین باتیی لــە و
بۆ ئــەوەهەرکوردییە دەڵێن ئــەوەهەرکوردییەبۆکەس دەڵێن کەس
بیگۆڕین؟هەندێکەسجارێهیچبیگۆڕین؟هەندێکەسجارێهیچ
ــرپێشنیار ــرپێشنیارنـــەبـــووەچـــەنـــدانوشـــەیت نـــەبـــووەچـــەنـــدانوشـــەیت

دەکەن.دەکەن.


“مووشەک”هەمان“موشک”یفارسییە“مووشەک”هەمان“موشک”یفارسییە
بــــەش: دوو لــــە ــووە ــاتـ ــهـ ــێـــکـ پـ بــــەش:کــــە دوو لــــە ــووە ــاتـ ــهـ ــێـــکـ پـ کــــە
)مــوش(واتە)مشک(+)ک(کەپیتی)مــوش(واتە)مشک(+)ک(کەپیتی
بچووککردنەوەیە.واتە:)موش+کبچووککردنەوەیە.واتە:)موش+ک
=موشک،واتە“مشکۆڵە،مشکی=موشک،واتە“مشکۆڵە،مشکی
بــچــووک”(.جافــارسبڕیاریانداوەبۆبــچــووک”(.جافــارسبڕیاریانداوەبۆ

“صاروخ”بەکاریبهێنن.“صاروخ”بەکاریبهێنن.
لەبەرچیفارسبۆیانهەبێتبەرانبەرلەبەرچیفارسبۆیانهەبێتبەرانبەر
ــژن،بــەاڵمبۆ ــڕێ ــاروخ”وشــەداب ــژن،بــەاڵمبۆبــە“صــ ــڕێ ــاروخ”وشــەداب بــە“صــ

ئێمەبڤەبێت؟ئێمەبڤەبێت؟
ــەسوشــەی ــدێکــەسب ــەسوشــەیڕەنــگــەهــەن ــدێکــەسب ڕەنــگــەهــەن
“مووشەک”ببیننوبڵێنجائەوەخۆ“مووشەک”ببیننوبڵێنجائەوەخۆ
ــدیچییەبا ــەی ــەکــە،ق ــەی ــدیچییەبابـــەسوش ــەی ــەکــە،ق ــەی بـــەسوش

بمێنێتەوە؟بمێنێتەوە؟
ــی ــان ــێـــتبــزانــیــن“فــەرهــەنــگــســت ـ ــیدەب ــان ــێـــتبــزانــیــن“فــەرهــەنــگــســت ـ دەب
فارسی”بەووشەیەدەیانوشەیتریانفارسی”بەووشەیەدەیانوشەیتریان
ــیــشــەوە ــردووەوبــەدڵــنــیــای ــ ــیــشــەوەدروســــتکـ ــردووەوبــەدڵــنــیــای ــ دروســــتکـ

هەمتریلێدروستدەکەن.هەمتریلێدروستدەکەن.

ــەئێستەهــەملە ل ــەئێستەهــەملەدەیـــانســاڵپێش ل دەیـــانســاڵپێش
ــاڵوهـــەمـــیـــشلــە ــ ــاڵوهـــەمـــیـــشلــەفـــەرهـــەنـــگـــیخـ ــ فـــەرهـــەنـــگـــیخـ
ــەژاردا ــ ــنــەیمــامــۆســتــاه ــەبــۆری ــان ــب ــەژارداهــەن ــ ــنــەیمــامــۆســتــاه ــەبــۆری ــان ــب هــەن
وشەی“هاژەک”بەرانبەربە“صاروخووشەی“هاژەک”بەرانبەربە“صاروخو
موشک”دانراوەوهیچکێشەیەکیشیموشک”دانراوەوهیچکێشەیەکیشی

لەڕوویزمانەوانییەوەنییە.لەڕوویزمانەوانییەوەنییە.
ئەگەر“هاژەک”بەرانبەربە“مووشەک”ئەگەر“هاژەک”بەرانبەربە“مووشەک”
بهێنینئەوکاتەزۆروشەی بهێنینئەوکاتەزۆروشەیبەکار بەکار
ــاژەکدروســـتدەکــەیــن، ــەهـ ــاژەکدروســـتدەکــەیــن،تــریــشب ــەهـ تــریــشب
لێرەکردوویەتی، فــارس ــەوەی ئ لێرەکردوویەتی،وەک فــارس ــەوەی ئ وەک

بۆنموونە:بۆنموونە:
،)،)rocketrocketموشک=موشکآزاد)موشک=موشکآزاد(

،)،)rocketrocketموشکآزاد)موشکآزاد(
،)،)rocketlauncherrocketlauncherموشکانداز)موشکانداز(

hypervelocityhypervelocity پرسرعت پرسرعت)موشک )موشک
،)،)missilemissile

stand-offstand-off ـــــســـــت دورای ــک ــ ــوش ــ ـــــســـــت)م دورای ــک ــ ــوش ــ )م
،)،)missilemissile

،)،)rocketryrocketryموشکشناسی)موشکشناسی(
ــرد ــ ــاب ــ ــن ــ ــی ــ ـــــشـــــیب ــرد)مـــــــوشـــــــکپـــــرتـــــاب ــ ــاب ــ ــن ــ ــی ــ ـــــشـــــیب )مـــــــوشـــــــکپـــــرتـــــاب
intermediate-range ballisticintermediate-range ballistic

،)،)missilemissile
ــا ــ ــم ــ ــی ــ ــارەپ ــ ــــشــــیق ــا)مــــــوشــــــکپــــرتــــاب ــ ــم ــ ــی ــ ــارەپ ــ ــــشــــیق )مــــــوشــــــکپــــرتــــاب
intercontinental ballisticintercontinental ballistic

،)،)missile,ICBMmissile,ICBM
short-short-پرتابشیکوتاەبرد پرتابشیکوتاەبرد)موشک )موشک
range ballistic missile,range ballistic missile,

،)،)SRBMSRBM
medium-medium-موشکپرتابشیمیانبرد)موشکپرتابشیمیانبرد(
range ballistic missile,range ballistic missile,

،)،)MRBMMRBM
loiteringmissile,loiteringmissile,موشکپرسەزن)موشکپرسەزن(

،)،)hoveringmissilehoveringmissile
retro-rocket,retro-rocket, پسفکن پسفکن)مــوشــک )مــوشــک

))retrorocketretrorocket
،)،)missilemissileموشکهدایتشونده)موشکهدایتشونده(

antiballisticantiballistic موشک ضد موشک)موشک ضد )موشک
،)،)missilemissile

anti-radiationanti-radiation ضـــدرادار ضـــدرادار)موشک )موشک
،)،)missile,ARMmissile,ARM

،)،)missilery,missilrymissilery,missilryپرتابەها)پرتابەها(
،)،)missilemagnetmissilemagnetموشکفریب)موشکفریب(

هەروەهادەیانوشەیتریوەک:هەروەهادەیانوشەیتریوەک:
ارابهموشک،خیزشموشک،افکندنارابهموشک،خیزشموشک،افکندن
پرتابگاه مــوشــک، ــدن ــران پ پرتابگاهمــوشــک، مــوشــک، ــدن ــران پ مــوشــک،
ــوشــک،محفظه ــنم ــداخــت ــوشــک،ان ــوشــک،محفظهم ــنم ــداخــت ــوشــک،ان م
احتراقموشک،جستوجوگرموشکاحتراقموشک،جستوجوگرموشک

وهتد.وهتد.


هـــــــــــــــاژەک:صـــــــــــــــاروخ.ســــــــەرچــــــــاوە:هـــــــــــــــاژەک:صـــــــــــــــاروخ.ســــــــەرچــــــــاوە:
پى خاڵ فەرهەنگی پىهەنبانەبۆرینە، خاڵ فەرهەنگی هەنبانەبۆرینە،

دیئێفالپەڕەیدیئێفالپەڕەی500500
ــاردەداتچ ــڕی ــێــوەرێــکب ــانچپ ــاردەداتچکــێی ــڕی ــێــوەرێــکب ــانچپ کــێی

وشەیەکبکرێتەکوردی؟وشەیەکبکرێتەکوردی؟
ــچکـــــەس،حــــەزوچـــێـــژیهیچ ــی ــچکـــــەس،حــــەزوچـــێـــژیهیچه ــی ه
ــکبــــڕیــــارنــــــــاداتچ ــێـ ــەسـ ــەکـ ــاکـ ــکبــــڕیــــارنــــــــاداتچتـ ــێـ ــەسـ ــەکـ ــاکـ تـ
ـــتـــەکــــــــوردییـــان ــەکبـــکـــرێ ــ ــەیـ ــ ـــتـــەکــــــــوردییـــانوشـ ــەکبـــکـــرێ ــ ــەیـ ــ وشـ
ئەگەر ئەگەرنەکرێتەکــوردی،چونکە نەکرێتەکــوردی،چونکە
وابێت،لەوانەیەیەکێکحەزبکاتوابێت،لەوانەیەیەکێکحەزبکات
ــتــە ــــکــــراوبــکــرێ ــاری ــ ــتــەوشـــەیـــەکـــیدی ــــکــــراوبــکــرێ ــاری ــ وشـــەیـــەکـــیدی
کوردی،یەکێکیترحەزنەکاتکوردی،یەکێکیترحەزنەکات

هەمانوشەبکرێتەکوردی.هەمانوشەبکرێتەکوردی.
بڵێت: یەکێک لەوانەیە نموونە، بڵێت:بۆ یەکێک لەوانەیە نموونە، بۆ

منپێمباشە“قلم”بکەینەکوردیمنپێمباشە“قلم”بکەینەکوردی
وپێیبڵێین“پێنووس”،یەکێکیتروپێیبڵێین“پێنووس”،یەکێکیتر
بڵێت:بەڕایمنباشنییەوپێویستبڵێت:بەڕایمنباشنییەوپێویست
ــیبڵێین ــێ ــرەپ ــاشــت ــەرب ــیبڵێیننــاکــاتوهـ ــێ ــرەپ ــاشــت ــەرب نــاکــاتوهـ

“قەڵەم”.“قەڵەم”.
“ضغط” بــا بڵێت: یەکێک “ضغط”لــەوانــەیــە بــا بڵێت: یەکێک لــەوانــەیــە
ــوردی،یــەکــێــکبڵێت: ــ ــنــەکـ ــوردی،یــەکــێــکبڵێت:بــکــەی ــ ــنــەکـ بــکــەی
ــە،بـــاهـــەربڵێین ــی ــی ــســتن ــوی ــێ ــە،بـــاهـــەربڵێیننـــا،پ ــی ــی ــســتن ــوی ــێ نـــا،پ
“زەختی بڵێین” نموونە بۆ و “زەختی“زەخــت” بڵێین” نموونە بۆ و “زەخــت”
خوێن“.یەکێکیتربڵێت”بۆبڵێینخوێن“.یەکێکیتربڵێت”بۆبڵێین
“زەخـــت”؟ئــەیبۆنەڵێین“فــشــار”؟با“زەخـــت”؟ئــەیبۆنەڵێین“فــشــار”؟با

بڵێین“فشاریخوێن“.بڵێین“فشاریخوێن“.
ــومــڕێــکــیگــــــەورەیلێ ــومــڕێــکــیگــــــەورەیلێئـــەمـــەمــشــت ئـــەمـــەمــشــت
ــەکــە ــان ــــتــــەوە،بـــاشـــتـــرەزم ــەکــەدەکــــەوێ ــان ــــتــــەوە،بـــاشـــتـــرەزم دەکــــەوێ

بکەینەپێوەر.بکەینەپێوەر.
ئاخۆئەمەوشەیەکینێونەتەوەیییە؟ئاخۆئەمەوشەیەکینێونەتەوەیییە؟
ــت”؟هەموو ــ ــێــن“زەخ ــیــادەڵ ــت”؟هەمووهــەمــوودن ــ ــێــن“زەخ ــیــادەڵ هــەمــوودن
دنیادەڵێن“فشار”؟نە؟کەوابێتبادنیادەڵێن“فشار”؟نە؟کەوابێتبا
زمانەکەماندا لە وشەیە ئەو زمانەکەماندابزانین لە وشەیە ئەو بزانین
هەیەیاننا،ئەگەرهەیەبابەکاریهەیەیاننا،ئەگەرهەیەبابەکاری
بهێنین،ئەگەریشنییەهەوڵبدەینبهێنین،ئەگەریشنییەهەوڵبدەین

وشەسازی، پێوەرێکی هەموو وشەسازی،بەپێی پێوەرێکی هەموو بەپێی
ساز بۆ کوردیی لەباری سازوشەیەکی بۆ کوردیی لەباری وشەیەکی
بکەین.ئەگەروشەیەکیگونجاوبکەین.ئەگەروشەیەکیگونجاو
ئەگەر بکەین، جێگیری با ــوو، ئەگەرب بکەین، جێگیری با ــوو، ب

نەبوووازیلێبهێنین.نەبوووازیلێبهێنین.
دەکەین زمانەکەمان لــە چــاو دەکەینکــە زمانەکەمان لــە چــاو کــە
ــبــەربــە“ضــغــط”وشــەی ــبــەربــە“ضــغــط”وشــەیدەبینینبــەران دەبینینبــەران
“پەستان، هەیە: کوردیمان “پەستان،ڕەسەنی هەیە: کوردیمان ڕەسەنی
پـــاڵـــەپـــەســـتـــۆ،تــــــــەوژم”.جـــائــەگــەرپـــاڵـــەپـــەســـتـــۆ،تــــــــەوژم”.جـــائــەگــەر
ــۆ هــــەمــــوومــــانڕێـــــکبـــکـــەویـــنوبــۆهــــەمــــوومــــانڕێـــــکبـــکـــەویـــنوب
ــن”چ ــوێ ــیخ ــان ــمــوونــەبڵێین:“پــەســت ــن”چن ــوێ ــیخ ــان ــمــوونــەبڵێین:“پــەســت ن
مــاوەیــەک ــاش پ هــەیــە؟ مــاوەیــەککێشەیەکی ــاش پ هــەیــە؟ کێشەیەکی

هەموومانپێیڕادێین.هەموومانپێیڕادێین.
دەرەنجام:دەرەنجام:

ــەک ــ ــەی ــ ــت،ئــــەگــــەروش ــ ــێ ــ ــەککـــــــەواب ــ ــەی ــ ــت،ئــــەگــــەروش ــ ــێ ــ کـــــــەواب
نێونەتەوەییبوووزۆربەیزمانەکانینێونەتەوەییبوووزۆربەیزمانەکانی
ــۆیبـــەکـــار ــ ــانوشــــەیــــانبـ ــ ــەم ــ ــره ــ ــۆیبـــەکـــارت ــ ــانوشــــەیــــانبـ ــ ــەم ــ ــره ــ ت
هێنابێت،وەکڕادیۆ،ڕادار،تەلەفۆن،هێنابێت،وەکڕادیۆ،ڕادار،تەلەفۆن،
ئـــەوەپێویست ــۆ، ــدی ــی ڤ ــۆن، ــزی ــەف ــەل ئـــەوەپێویستت ــۆ، ــدی ــی ڤ ــۆن، ــزی ــەف ــەل ت
ناکاتئێمەشوشەیبۆدابنێین.بەاڵمناکاتئێمەشوشەیبۆدابنێین.بەاڵم
ــۆوشەیەکی ــێــکب ــەرواڵت ــۆوشەیەکیئــەگــەره ــێــکب ــەرواڵت ئــەگــەره
ــەتبە ــب ــای ــەکــیت ــەتبەدیــاریــکــراووشــەی ــب ــای ــەکــیت دیــاریــکــراووشــەی
خۆیاندانابوو،ئەوەئێمەشدەتوانینخۆیاندانابوو،ئەوەئێمەشدەتوانین

بیکەینەکوردی.بیکەینەکوردی.
ــاخــەریــکــی ــی ــیدن ــاخــەریــکــیهــەمــووخــەڵــکــان ــی ــیدن هــەمــووخــەڵــکــان
ڕاژەیزمانەکەیانن،بەدەیانکۆڕوڕاژەیزمانەکەیانن،بەدەیانکۆڕو
کۆمەڵوئەکادیمیایزاراوەسازییانکۆمەڵوئەکادیمیایزاراوەسازییان
داناوە،ئەگینازمانەکەیانوردەوردەداناوە،ئەگینازمانەکەیانوردەوردە
ــت،ئــەگــەریــشزمـــانبمرێت، ــرێ ــت،ئــەگــەریــشزمـــانبمرێت،دەم ــرێ دەم

نەتەوەدەمرێت.نەتەوەدەمرێت.
زمان زمان 70007000 لە زیاتر دەڵێت لەیونسکۆ زیاتر دەڵێت یونسکۆ
لەدنیاداهەن،وادەخەمڵێنرێتهەتالەدنیاداهەن،وادەخەمڵێنرێتهەتا
کۆتاییئەمسەدەیەنزیکەیکۆتاییئەمسەدەیەنزیکەی9090٪ی٪ی

ئەوزمانانەلەنێوبچن.ئەوزمانانەلەنێوبچن.
ــوورەیانسۆن(کەپرۆفیسۆرێکی )ت ــوورەیانسۆن(کەپرۆفیسۆرێکی )ت 
سویدییەدەڵێت:“زۆرپێشلەئێستەسویدییەدەڵێت:“زۆرپێشلەئێستە
زمانیسویدیلەئارادانەبوو،ئێستەزمانیسویدیلەئارادانەبوو،ئێستە
ــەڕۆژان ــە،بـــەاڵمڕۆژێـــکل ــیهــەی ــوون ــەڕۆژانب ــە،بـــەاڵمڕۆژێـــکل ــیهــەی ــوون ب
نامێنێت. ــارادا ئ لە ئیتر داهاتوودا نامێنێت.لە ــارادا ئ لە ئیتر داهاتوودا لە
ــەن: ــوەی ــێ ــەن:هـــەمـــووزمـــانـــەکـــانبـــەوش ــوەی ــێ هـــەمـــووزمـــانـــەکـــانبـــەوش
ــەکــار ــەکب ــ ــاوەی ــ ــدەدەن،م ــ ــەڵ ــ ــەره ــ ــەکــارس ــەکب ــ ــاوەی ــ ــدەدەن،م ــ ــەڵ ــ ــەره ــ س

دەهێنرێنودەتوێنەوە.”دەهێنرێنودەتوێنەوە.”
ــدیبـــەوهــەمــوو ــوی ــیس ــان ــەگــەرزم ــدیبـــەوهــەمــووئ ــوی ــیس ــان ــەگــەرزم ئ
بێت، لەسەر مەترسییەی ئەو ــە بێت،ڕاژەی لەسەر مەترسییەی ئەو ــە ڕاژەی
ئاخۆچارەنووسیزمانیکوردیچۆنئاخۆچارەنووسیزمانیکوردیچۆن
دەبێت؟باشترەبەردەوامکاربکەیندەبێت؟باشترەبەردەوامکاربکەین
ــان،بۆ ــەکــەم ــان ــیزم ــەوکــردن ــت ــۆپ ــان،بۆب ــەکــەم ــان ــیزم ــەوکــردن ــت ــۆپ ب
ئــــــەوەیلـــەبـــــــەردەمداهـــاتـــوویـــەکـــیئــــــەوەیلـــەبـــــــەردەمداهـــاتـــوویـــەکـــی
بیبووژێنینەوە. ــاردا ــادی ن بیبووژێنینەوە.پڕمەترسیی ــاردا ــادی ن پڕمەترسیی

ڕاژەیزمانئەرکیهەموومانە.ڕاژەیزمانئەرکیهەموومانە.

تا چ رادەیەک وشە بکرێتە کوردی؟

نووسینی: دیاکۆ هاشمی

» هەموو خەڵکانی 
دنیا خەریکی ڕاژەی 
زمانەکەیانن، بە دەیان 
کۆڕ و کۆمەڵ و 
ئەکادیمیای زاراوەسازییان 
داناوە، ئەگینا زمانەکەیان 
وردەوردە دەمرێت، 
ئەگەریش زمان بمرێت، 
نەتەوە دەمرێت »
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شێخ جه میل تاڵه بانی کێ بو؟
لــههــهمــووبهشهکانیکــوردســتــانفهقێ «

ڕوویاندهکردهتهکیهیجهمیل«
ئهوشێخهیزیاترلهچلساڵلهتهکیهکهی
خۆیلهکهرکوکنههاتهدهرهوهدوجارنهبێ،
کهچیناووناوبانگیگهیشتبووهههموو
موریدی و فهقێ و کوردستان بهشهکانی
ــهپــاکــســتــانــهوه ــهبـــوون،تــهنــانــهتل زۆریهـ

موریدیههبوونودهچونهزیارهتی.
شێخجهمیلیتاڵهبانیکوڕیگهورهیشێخ
مــحــهمــهدعــهلــیتــاڵــهبــانــیــیــه،لــهســاڵــی1890
لهدایکبووه،لهساڵی1961کۆچیدوایی
کردووه،زانستهئاینییهکانیلهسهردهستی
ــانــیبــهنــاوبــانــگــیکــهرکــوک ــای مـــهالوزان
خوێندووه،ڕێبازیقادریلهسهردهستیباوک

وباپیریوهرگرتووه.
لــهپــاشداگــیــرکــردنــیکــهرکــوکلهالیهن
لهشکریئینگلیزلهکۆتاییساڵی1918،
بڕیار و دهکــات ئینگلیزهکان بهرهنگاری
لــهمــاوهی تــهکــیــه، دهرهوهی نهچێته دهدات
تهکیه، دهرهوهی نهچووهته ساڵ )40( زیاتر
لهساڵی1938، نهبێت،یهکهمیان دووجار
ــاتبـــۆئـــهدای ــ ــهریحــیــجــازدهکـ ــهفـ کـــهسـ
فهریزهیحهج،جاریدووهملهساڵی1951،
بۆ بهغدا دهچێته و دهکهوێت نهخۆش که
سهردانیپزیشکودکتۆرهکانیئهوشاره.

تهکیهی به ناوخهڵک له تاڵهبانی تهکیهی
ــرێـــت،چــونــکــهزیــاتــر ــاودهبـ شــێــخجــهمــیــلنـ
تهکیهيه ئــهو ئیرشادی ســاڵشێخی لهچل
شێخ لــهســهردهمــی تاڵهبانی تهکیهی ــووه، بـ
و زانستی کــۆڕی مهڵبهندی دهبێته جهمیل
کــهرکــوک، زانــایــانــی دانیشتنی جــێــگــای
ــهوه، ــ ــات خــوێــنــدگــایــهکــیگــــــهورهشدهکــ
دهڵێنهوه تیا وانـــهی مامۆستا باشترین کــه
ــهشــهکــانــیکــوردســتــانــهوه ولـــههـــهمـــووب
تهنانهت تهکیهكه، دهکــهنــه ڕوو  فــهقــێ
هاتوون مورید زانــاو  پاکستانهوه واڵتــی له
وسهردانی بۆکهرکوکالیشێخجهمیل

تهکیهیانکردووه.
سهرۆکی»ئیخوانموسلمین«داوایلێکرد
ببێبهڕابهریکۆمهڵهکهیانلهکهرکوک،
دکــــتــــۆرنـــــــوریتـــاڵـــهبـــانـــیکـــــــوڕیشــێــخ
باوکی ههڵوێستهکانی لــه یهکێ جهمیل

زههــاوی ئهمجهد دهڵــێ:»شێخ و دهگێڕێتهوه
ــهواف)زانـــای لــهگــهڵمــحــهمــهدمــهحــمــودســ
دامهزرێنهریکۆمهڵهی و بهناوبانگ ئایینی
لهساڵی1954 ئێراق( له ئیخوانموسلیمین
دێنهکهرکوکلهتهکیهیتاڵهبانیمیوانی
شێخجهمیلدهبن.شێخئهمجهدداوالهشێخ
ڕابـــهریکۆمهڵهی بــه ببێ دهکـــات جهمیل
لــهکــهرکــوک،شێخ موسلیمین« »ئــێــخــوان
جهمیلداواکهیبهسوپاسهوهڕهتدهکاتهوه.
ساڵیدواترجارێکیدیههردووکیاندێنهوه
تاڵهبانی تهکیهی له بــهاڵم بۆکــهرکــوک،

میواننابن.
ــهریکــۆمــهڵــهیئــیــخــوان ــنـ ــهزرێـ ســــهوافدامـ
موسلیمینلهئێراقپیاوێکیعرووبهویبوو

زیاترلهوهیئیسالمیبێت«.



و مه ردانه ی  کوردانه   چه ند هه ڵوێستی 
شێخ جه میل

مهحمودخانی بۆ خواردنی لهتهکیهوه « مهحمودخانی_ بۆ خواردنی لهتهکیهوه « _11
دزڵیوچهکدارهکانیدهناردکهزیندانیدزڵیوچهکدارهکانیدهناردکهزیندانی

کرابوون«کرابوون«
ــاوهن ــانــیجــگــهلــــهوهیخـ ــاڵــهب بــنــهمــاڵــهیت
ههمیشه ــهوهشــدا ئ لــهگــهڵ بــوونــه، تهکیه
پشتگیریبزووتنهوهینیشتمانیکوردییو

نیشتمانپهروهرانیکوردستانیانکردووه.
ــــیبـــههـــێـــزێـــکـــهوهلــه ــی ــ مـــهحـــمـــودخـــانـــیدزڵ
ــهوهڕووئـــهکـــاتـــهکـــهرکـــوک، ــانـ ــانـ ــهورامـ هـ
بێتکــهرکــوکبگرێت، ئــهوهی نیازی به
بــوو.که ئــاگــادار بێگومانشێخمهحمود
شهڕێکی لــهوێ قهرهههنجیر، ئهگهنه دێ
قورسدهکهنلهگهڵلهشکریئینگلیزا.

ئینگلیزبهههمووتوانایهوهوکوردهکانیش
بڕنهو« و تیر وهک»سێ بهچهکیسوکی
دوای دهکـــهن. زۆرسهخت لــهوێشهڕێکی
زۆر ژمارهیهکی شههیدبونی و دان قوربانی
به مهحمودخان لهکۆتاییدا هێزهکانی له
زیندانی بــۆ دهیانهێنن دهگــیــرێــت، ئهسیری

کهرکوک.
لهوماوهیهیلهزینداندهبن،بهفهرمانی)شێخ
لهسهر تهکیهوه له ڕۆژانه تاڵهبانی( جهمیلی
عهرهبانهیدارخواردنبۆمهحمودخانیدزڵی
له دهرچوونیان پاش دهنێرن، هاوڕێکانی و
زیندانیشماوهیهکلهکهرکوکدهمێننهوه،
بۆ بگهڕێنهوه پێنادرێت ڕێگایان چونکه
میوانیشێخ ههر ماوهيهشدا لهو ههورامان،
جهمیلدهبن،ههتائهوڕۆژهیڕێگایانپێدرا

بگهڕێنهوهههورامان.


22-پاراستنیکوردانیڕۆژهــهاڵتلههێرشی-پاراستنیکوردانیڕۆژهــهاڵتلههێرشی
لهشکریڕهزاشالهشکریڕهزاشا

ڕهزاشابڕیارئهداکهواچهکدارلهههموو
ئــێــرانــدانــهمــێــنــێــت.لــههــهمــووواڵتــــیئــێــران
سهر ئهکهوێـته پاشان پێکردبوو، دهستی
ناوچهیهکیگهلێک هــهورامــان هــهورامــان،
سهخته،بهتایبهتیههورامانیدیویڕۆژههاڵتی
بهگزادهکانی لهگهڵ لــهوێ کوردستان،
قــورســهوه، شهڕێکی ئهکهوێته هــهورامــان
هــهتــاپێیانئــهکــرێــتشــهڕئــهکــهن،ههتا
ــهســنــوریعــێــراقوئــێــران. نــزیــکئــهبــنــهوهل
ــزادهی ــهگــ ــ ــیب ــهرۆکــ ــتـــان،ســ ــوڵـ ــرسـ ــافـ )جـ
ئهبێتهوه لــهوێکهنزیکیسنور بــوو(. لهۆن
تاڵهبانی جهمیل شێخ موریدهکانی بــههــۆی

لهکهرکوک.

ــهروهریسێ هه ڵوێستی کوردانه  و مه ردانه ی شێخ جه میل تاڵه بانیسێ هه ڵوێستی کوردانه  و مه ردانه ی شێخ جه میل تاڵه بانی پـ نیشتمان و جــوامــێــرانــه ههڵوێستی
لهسهرهتای نموونه، بۆ  زۆرن، شێخجهمیل
سییهکانیسهدهیڕابردوو»سهدهیبیستهم«
ڕهزاشـــایئــێــران،کــاتــێهــێــرشدهکــاتــه
ســهرنــاوچــهیهــهورامــانــیدیـــویرۆژهــهاڵتــی
کـــوردســـتـــانبـــهمــهبــهســتــیچــهکــکــردنــی
عــهشــیــرهتوهــۆزهکــانــیکـــورد،خهڵکی
چاونهترسیههورامانبهرهنگاریلهشکری
ڕهزاشاهدهبنهوهوبهرخوداندهکهن،بهاڵم
چهک لــهڕووی شهڕهکه نابهرامبهری بههۆی
ئــازووقــهیسهربازییهوهســهرکــردهیهۆزه و
کوردهکانناچاردهبنپاشهکشهبکهنو

ڕووبکهنهباشوریکوردستان.
ــۆیچـــهنـــدمــوریــدێــکــیشــێــخجــهمــیــل ــههـ بـ
ــاداردهکـــرێـــتـــهوهکه ــه،ئـــاگـ ــاوچــهی لـــهون
ســـهرکـــردهکـــانـــیعـــهشـــیـــرهتـــی»لـــهـــۆن«ــــی
ههورامان،کهگهورهترینخێڵیههورامانه،
ههواڵدهنێرێتبۆشێخجهمیلدهڵێدهیانهوێ
ڕووبکهنهکهرکوک،بهاڵمترسیئهوهمان
حکومهتی تهسلیمی خــۆمــان ئــهگــهر ههیه
عێراقبکهین،ئهویشتهسلیمیحکومهتی
ــمــان ــهت ــوپ ــهت ــیــتــرل ــهوهئ ــاتـ ــکـ ڕهزاشـــــامـــــانبـ
بکات،ئهتوانێتجێگایهکیبۆبدۆزێتهوه.

شێخجهمیلخهبهریبۆناردبووبهنهێنیبێن،
ترسیاننهبێ،ههربگهنهکهرکوکتهواو،
»جــهعــفــهرســوڵــتــان«و»ئــهفــراســیــاوبــهگ«و
شاری دهگهنه نهێنی به چهندکوڕێکیان
ــهرکـــوک،شــێــخجــهمــیــلپــێــشــوازیــانلێ کـ
دهکــاتولهچهندژوورێــکــینــاوتهکیه
بۆماوهیهکدهمێننهوه،دواتردهیاننێرێبۆالی
له »زهرداو« لهگوندی بــرای جهمالی شێخ

قهزایکفری.
ئاشکرا خۆیان میوانانه ئهو ماوهیهک پاش
پهنابهر وهک ئــێــراق حکومهتی و دهکـــهن
خۆیان داوای لهسهر ههر دهکــات، قبوڵیان

ــهنــزیــکــی ــ ــهکــــهرکــــوکل ــ ــهتل ــومـ حـــکـ
تهکیهیتاڵهبانیخانوویانبۆدهگرێت،له
گهڕهکیئیمامقاسمحکومهتخانوویبۆ
گرتبوون،بهڕۆژبهشیزۆریکاتهکانیان
لــهتــهکــیــهبـــهســـهردهبـــرد،لــهپــاشڕووخــانــی
حکومهتیڕهزاشالهساڵی1941،ههموویان

بۆههوراماندهگهڕێنهوه.


33-پێشوازیلهتاوانباریلهسێدارهدانیچوار-پێشوازیلهتاوانباریلهسێدارهدانیچوار
ئهفسهرهکوردهکهنهکردئهفسهرهکوردهکهنهکرد

ڕژێمهکانی هــاوکــاری قــهت جهمیل شێخ
ــردووه،لــهســهرهتــای دهوڵــهتــیئــێــراقــینـــهکـ
داگیرکردنیکهرکوکلهساڵی1918دا
له بــووه، ئینگلیز سهرسهختی دوژمنێکی
سهرۆکوهزیرانی جهبر- )ساڵح 1953 ساڵی
دێته ئێراقی سیاسی حزبێکی وهک ئێراق(
کــهرکــوک،داوادهکـــاتســهردانــیشێخ
بهاڵم تاڵهبانی، تهکیهی له بکات جهمیل

داواکهیڕهتدهکرێتهوه.
دکتۆرنوریتاڵهبانیلهنوسینێکیدهربارهی
لــهگــهڵمــامــۆســتــاتۆفیق یـــادهوهریـــهکـــانـــی
زۆر دهمــه لهو ههرچهند نوسیویهتی، وههبی
بهوههڵوێستهی بــهاڵمشانازیم بــووه، گهنج
باوکمهوهدهکرد،چونکهبیستوومکهبه
فهرمانیساڵحجهبرچوارئهفسهریکوردله

ساڵی1947لهسێدارهدرابوون.
ئهفسهرهکهی چــوار لهسێدارهدانی ڕووداوی
قودسی، محهمهد )مستهفاخۆشناو، کورد
عێزهتعهبدولعهزیزوخێرواڵعهبدولکهریم(،
له یهکێک بــه دا، 1947/6/19 لــهبــهرواری
کارهشۆڤێنیوبێبهڵێنییهکانیتریڕژێمی
پــاشــایــهتــیعــێــراقبــهرامــبــهرگــهلــیکــورد

دادهنرێت.
دوایئهمبهشداریبوونهیانلهشۆڕشیبارزان
وتێکشکاندنیشۆڕشلهژێربۆردوومانی

هێزیئاسمانیبهریتانیاوسووپایعێراقله
ڕۆژههاڵتی دا،چوونهته 1945 ساڵی کۆتای
کــوردســتــانــهوهووهکـــوئــهفــســهریســووپــای
کوردستانیشدا کــۆمــاری لــه کــوردســتــان
ــهاڵمدوای ــ ــ ب ــاندهکــــــــهن، ــ ــۆی خـــزمـــهتـــیخــ
ــیو ــارزانـ ڕووخـــانـــدنـــیکـــۆمـــاروچـــوونـــیبـ
هاوهڵهکانیبۆیهکێتیسۆڤێت،ئهمچوار
خۆیان 1947 نیسانی مانگی لــه ئهفسهره
ــهوه، ــهنـ ــتـــیحــکــومــهتــیعــێــراقدهکـ ڕادهسـ
ــراقپــێــشــتــر ــ ــێ ــدهحـــکـــومـــهتـــیعــ ــ ــهن ــهرچــ هــ
بانگهشهیلێبووردنیبۆدهرکردبوون،بهاڵم
دادگایکردنیان، و دهستگیرکردن دوای
نووسینی پــاش بهغدا له 1947/6/19 ڕۆژی

وهسێتنامههاوبهشهکهیانلهسێدارهدران.


زمــانــهکــانــیتــورکــیوعــهرهبــیوفــارســیزمــانــهکــانــیتــورکــیوعــهرهبــیوفــارســی
دهزانیدهزانی

شێخجهمیلجگهلهزمانیکــوردیدایک
فارسی و عهرهبی و تورکی زمانهکانی ،
دهزانی،پێنجکوڕیدوایخۆیجێهشتووه،
عهبدولڕهحمان شێخ و عهلی شێخ دوانــیــان
ــازیبـــاوکـــیـــانبـــــــهردهوامبـــوون ــبـ لـــهســـهرڕێـ
بهوانهوتنهوهبهفهقێيانیتهکیه.کوڕهکانی
دیکهیشێخجهمیلعیرفانتاڵهبانی،که
سهرهتای له بــووه پێشمهرگه ساڵێک چهند
ــایبــااڵی شــۆڕشــیئــهیــلــول،ئــهنــدامــیدادگــ
شــۆڕشبــووه،دکتۆرزیــادودکتۆرنوری
ئهکادیمیای پــێــشــووی ســهرۆکــی تــاڵــهبــانــی
کــــوردیئـــهوکــهســهیدوایدامــهزرانــدنــی
بۆ دهستوری کوردستان ههرێمی پهرلهمانی
سیاسیهوه حزبێکی لهالیهن  بــهاڵم نووسی

ڕهتکرایهوه.
شــێــخجــهمــیــللــهمــانــگــیئــابــی1961پــاش
دوایــی کۆچی ساڵه، چهند نهخۆشیيهکی
دهکاتـبهشیههرزۆریدانیشتوانیشاری
لهمهراسیمی دهکــهن بهشداری کهرکوک

بهخاکسپاردنی.


سهرچاوه:سهرچاوه:
1-چاوپێکهوتنید.نوریتاڵهبانی،لهکهناڵی

ڕووداو،بهرنامهیپهنجهمۆر،بهشییهکهم
2-شێخانیئیرشادیتاڵهبانیوچهندناودارێکی

دیکهیئهمبنهماڵهیه:دکتۆرنوریتاڵهبانی
ــهمـــێـــژووی ــوکبــهشــێــکلـ ــهرکــ ــاریکــ ــ 3-شـ
)مزگهوت،تهکیه،خانهقا،زاناوپیاوهئایینی(

یهناودارهکانی:گۆرانفهتحی.
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ــادۆڵـــیمـــەزن ــەنـ ــەپــــــرۆژەیئـ ــ ــاپ: واتـ ــ  گـ
ــانــی ــتـــەخـــاکـــیکــوردســت کـــەدەکـــەوێـ
ــەی)GAP(ئـــــەنـــــادۆڵواتـــە ــ بـــاکـــور،وشـ
باشوریخۆرهەاڵتیتورکیاکەنزیکەی
10٪روبەریخاکیتورکیادادەپۆشێت.

 پرۆژەی)گاپ(بیرۆکەکەیدەگەڕێتەوە
ــای ــ دەزگـ کــاتــێــک )1936( ســـاڵـــی بـــۆ
هێنانی بــەرهــەم بــەمــەبــەســتــی )EWSA(
ئــاویــەکــان لـــەســـەرچـــاوە ــا ــارەبـ وزەیکـ

دەستیبەلێکۆڵینەوەوزانیاریکرد.
 لێکۆڵینەوەسەرهتاییەکانتایبەتبەباری
دیجلە حـــەوزی تۆپۆگراپی و جیولۆجی
وفـــــوراتلـــەنـــاوچـــەیگـــاپولــەســاڵــی
بەمەبەستی درا لــەســەر بــڕیــاری )193۸(
خۆئامادەکردنبۆگەشەپێدانیپرۆژەی
ــاشــوری ــاوچــەکــانــیب ــەن ــەزنل ــ ــوریم ــابـ ئـ
خۆرهەاڵتیتورکیاکەدەکاتەباکوری
ــی ــەســاڵ کـــوردســـتـــان،پــــــرۆژەی)گــاپ(ل
)1966(دەستیپێکردولەساڵی)19۷3(
بەنداوی)کیان( بەناوی بــەنــداوی یەکەم

درستکرد.
 پرۆژەی)گاپ(بریتیەلە)۲۲(بەنداوو)19(
)۲5( و کــارەبــا بەرهەمهێنانی ــرۆژەی ــ پ
ــاری پـــرۆژەیئــاودێــریلــەســەرهـــەردووروب
ــداویلــەســەر ــ ــەن ــ ــوراتو)14(ب دیــجــلــەوفــ
روباریفوراتەو)۸(بەنداویلەسەرروباری

دیجلە.
 هەرێمی)گاپ(ویەکەکارگێریەکانی
بریتینلەشارەکانی)باتمان،دیاربەکر،
ئـــورفـــە، ئـــەنـــتـــاب،ســـیـــرت، غــــــازی
ئەم ئایدەمان،ماردین(، شیرناخ،کلیسن
هەرێمەلەباشورەوەسنوریلەگەڵسوریادا
بــاشــوریخــۆرهــەاڵتــەوەلەگەڵ لە هەیەو

عێراقوروپێویهەرێمی)گاپ(نزیکەی
)۷535۸(کیلۆمەترچوارگۆشەیە.

  سەرچاوەدارايیەکانیپرۆژەی)گاپ(سەرچاوەدارايیەکانیپرۆژەی)گاپ(
ــرۆژەی ــ  پـــــرۆژەیگـــاپبـــەگـــەورەتـــریـــنپ
دادەنرێت ئابوریهەرێمی گەشەکردنی
ــەمــێــژوویتــورکــیــابەڵکو نـــەکتــەنــهــال
بەپلەی ناوەڕاستدا خۆرهەاڵتی لەناوچەی
سێهەمدێتلەنێوپرۆژەجیهانیەکاندا،
تێچویپرۆژەکەبە)14(تریلونو)۸66(
ملیارلیرەیتورکیدەخەمڵێنرێت،بەشێک
لــەوپــارەیــەیکــەدیــاریکـــراوەبۆئەنجام
دەرەکیەوە قــەرزی لەرێی پرۆژەکە دانی

بەدەستیهێناوە.

  ئامانجەناوخۆیەکانیتورکیا:ئامانجەناوخۆیەکانیتورکیا:
کشتوکاڵی بەرهەمی زیادکردنی _1
لـــەڕێـــی ــنـــدە ــێـ هـ دوو بــــەبــــڕی تـــورکـــیـــا
زیــادکــردنــیتــوانــایئــاودێــریوبــەرهــەم

هێنانیوزە.
ــیتـــێـــکـــڕایبـــەرهـــەمـــی ــ ــردنـ ــ ــادکـ ــ ۲_زیـ

نەتەوەییبەرێژەی٪۷
3_کەمکردنەوەیرێژەیهەاڵوسانبۆ

%14
بۆ بێکاری رێــژەی 4 _کەمکردنەوەی

پێوەرەکانیرێکخراوینێودەوڵەتی
5 _زیادکردنیبەرهەمەپیشەسازيیەکان

بەرێژەی٪9۷
6 _هــەرێــمــیگـــاپکــەنــزیــکــەی٪10
پێکدههێنێت تــورکــیــا خــاکــی روپــێــوی
خۆرهەاڵتی گەنمی کۆگای بکرێتە

ناوەڕاست.
 پرۆژەی)گاپ(وئامانجەسیاسیيەکانی

دەوڵەتیتورکیا:ـ
پــرۆژەکــە زۆری بەشێکی 1_بەوپێیەی
ــەبــاکــوریکــوردســتــان،بــۆیــە ــت دەکــەوێ
ــان ــنـــەکـ ــیـ ــشـ ــوردنـ ــەکـ ــ ــاوچـ ــ زۆربــــــــــەینـ
دەکــەوێــتــەژێــرئــاو،کــەدەیــانگوندی
ــەوە،زۆربـــــەینــاوچــە ــتـ ــرێـ ــوردیدەگـ ــ کـ
مێژوويیەکانیکوردستانیباکورلەناو
دەچنکەبەشێکەلەکلتورینەتەوەیی
ونیشتیمانی،بەمهۆیەدەوڵەتیتورکیا
ــەئــامــانــجــەســەرهکــیــەکــانــی یـــەکـــێلـ
دۆزى لەناوبردنی ئــەویــش کــە دەپێکێ

کوردیەلەباکوریکوردستان.
وەک دەتـــوانـــێـــت لـــەداهـــاتـــوو ۲_تورکیا
دەرهوەی سیاسەتی لە فشار کارتێکی

بەکاریبهێنێت،کەئەگەردەوڵەتانی
دراوسێنەوتیانهەیەتورکیائاویهەیە
بــەنــداویســەرروبــاری )3( چونکەتەنیا
فوراتبگرێتەوەکە)90(ملیارمەتری
سێجائاولەخۆیداکۆدەکاتەوەلەماوەی
)3(ساڵروباریفوراتلەعێراقوسوریا
ــات،ســیــاســەتــی ــ ــکدەکــ بــــەتــــەواویوشــ
و ئــاشــکــرایــە و رون تــورکــیــا ئیقلیمی
ــەوێدەوڵــەتــیسوریابڵێگــەردەست دەی
ــوردیو ــ لـــەپــشــتــیــوانــیئــۆپــۆزســیــونــیکـ
ئــاوی هەڵنەگرێ عــەرەبــی ناسوێنالستی
بڵێ بەعێراقیش دەگــرمــەوە، لێ فوراتت
گــەرتــۆنــەوتــتهــەیــەمنیشئـــاومهەیە
کەدەوڵەتیتورکیالەداهاتوبیرلەوە
دەکاتەوەشەریئاوبکاتبەوەیبەرمیلێک
لە نەوت،بێگومان بەرمیلێک لەبری ئاو
پــاشــەڕۆژداکێشەیکــەمئــاویئاوێتەی
دەبــێ سیاسیەکان پــرســە گرنگترین
لەنــاوەڕاســتــیبــاشــوریرۆژئـــاوایئاسیا،
دەوڵەتیئێرانیشبیرلەوەدەکاتەوەچۆن
پرۆژەی)دێیبی(لەسەرروباری)زێیبچوک

وروباریسیروان(کۆنترۆڵبکات.
تورکیا دەوڵــەتــی ســەرەکــی 3_ئامانجی
ــــاکــــورلــە ــیب ــانـ ــتـ ــوردسـ ــیکـ ــ ــدن ــ ــڕان ــ داب
کوردستانیباشوروباکورلەرۆژئاوای
کوردستانبەوەشخەونیبونبەدەوڵەتی

کوردانزۆرئەستەمدەبێ.
4 _بــــــــەتــــــــورکــــــــیکـــــــردنـــــــینـــــاوچـــــە
بە کوردستان بــاکــوری کوردیەکانی
بيانووىهەلیکاروهێنانیرێژەیەکی
زۆرلەنەتەوەیتورکبۆناوچەکەونیشتە
دیموگرافیای گۆڕینی و جێکردنیان

باکوریکوردستان.
ــتدەبــــێئــایــا ــ ــرەدروسـ ــێ ــارەکــەل ــرســی  پ
کوردستان بــازرگــانــەکــانــی سیاسيیە
ــەوەکـــردۆتـــەوە ــ ــاتبــیــریــانلـ هــیــچکــ
ــەیتورکیا ــرۆژەی کــەچــۆنپێشلــەمپ
پرکردنی الی بیریان هــەر یــان بگرن

گیرفانیانە.
ــی ــردنـ کـ تــــــــەواو بــــۆ وادە ــا ــ ــۆت کــ  وە

پرۆژەی)گاپ(کۆتاییساڵ)۲0۲5(ە.

  ســــەرچــــاوە/کـــوردســـتـــانوســتــراتــیــژیســــەرچــــاوە/کـــوردســـتـــانوســتــراتــیــژی
دەوڵەتاننوسینی/حسینمەدەنیدەوڵەتاننوسینی/حسینمەدەنی

 پرۆژەی )گاپ(و مەترسیيەکانی بۆسەر کوردستانی گەورە 

پێشەنگ چوارداخی

كهركوك،ئهوشارهیكهههمیشهالیسهرۆكمامجهاللجێیبایهخ
بووه،ئهوشارهیلهژێرهیچفشارێكدانهكهوتوكوردهڕهسهنهكهی
ــهڕوویزوڵــموستهمبــوونــهتــهوه،بــهاڵمســهربڵندانه ــ ههمووكــاتڕووب
به جــهالل مام ســهرۆك ئهمشارهالی تێپهڕاندووه،گرنگی ههموویان
ئهندازهیهكبووه،كهلهههموودانووستانوگفتوگۆكانیانلهگهڵ
بــووهوهیچ رژێمهیهكلــهدواییهكهكانكهركوكخاڵیسهرهكی
وایــكــردووه ئهمهش نــهكــراوه، لهسهركورستانیبوونی ســازش كــات
سكرتێری وهك چ تــهمــهنــی وێستگهكانی لــههــهمــوو گـــهوره مــامــی
پلهو لهههر یــان گشتىیهكێتی،چوهكســهرۆككــۆمــارىعــێــراق،
پۆستێكدابووبێتكهركوكیلهبیرنهكردووهوبهوپهڕیدڵسۆزییهوه
پێناسهیجوانیشی وتهو لهدانیشتوانهكهیكردووهوچهندین بهرگری
لــهســهركــهركــوكهــهیــه،لــهوانــه)كــهركــوكقــودســیكوردستانه(
ــانكــهركــوكوخانهقین،یــانتــامــاویــندهجــهنــگــیــن(،چهندین )ی
دروشمیدیكهشكهسهرجهمیانجهختكردنهوهبووهلهخۆشهویستی
بهدهستزووڵــموستهمی سهرۆكێكبۆشارێكیشهكهتوماندوو
حوكمڕانیبهعسهوه،كارگهیشتهئهوهیبهدهنگێكیزواڵڵوبهرز
بڵێت بهالیهنهشۆڤێنییهعێراقییهكان وتارهكانیدا زۆری بهشێكی له
كهركوككوردستانییهولهورووهشهوهچهندیندیكۆمێنتوبهڵگهی
مورافهعه رۆژی له ئاستهی ئهو تا دهخستهڕوو، ئهوشارهی سهلماندنی
گهورهكهدالهئهنجومهنیحوكملهپێشچاویئهندامانیئهنجومهنهكه،
نهخشهیراستهقینهیسنوورهئیدارییهكانیبۆههمووانخستهرووبۆی
بهشێكی دیمۆگرافیای گۆڕینی ههیه ئێستا ئــهوهی كه سهلماندن
بۆ كار بهبهرنامه بهیاساو پێویسته ناوچهكوردستانییهكانهوه زۆری
دانیشتوانهكهی، و كهركوك خهمی بكرێت، ئاساییكردنهوهیان
بوێریودلێریوچهلهنگیكهركوكییهكانوایكردبوو،سهرۆك
بۆیه نــهكــات، لهبیری ئــهوشـــارهیخۆشبوێتوههرگیز مــامجــهالل
جار چهندین عێراقدا كــۆمــاری ســهرۆك پۆستی وهرگرتنی لهكاتی
سهردانیئهمشارهیدهكردوههفتهیهكبۆدووههفتهدهمایهوهودیدارو
كۆبونهوهكانیلهگهڵسهرجهمچینوتوێژوپێكهاتهكانیشارهكه
ئهنجامدهدا،تهنهالهپێناوئهوهیبهبهڵگهبهههمووانبڵێتكهركوك
شاریچهپكهگوڵهكهیهوشاریپێكهوهژیانه،بهاڵمكوردستانییه،
موهفهق جارێكی تهنانهت سهلماند، كهسانه لــهو بــهزۆرێــك ئهمهشی
روبهیعیكهئهوكاتپۆستیراوێژكاریئاسایشینیشتمانیههبوو،
زۆربهڕوونیلهدیدارێكیتهلهفزیۆنیداوتیكهركوككوردستانییه،
لهوهاڵمدا كــرا، زۆر سهرزهنشی شۆڤێنییهكانهوه لهالیهن دواتــر كه
وتیئهوهیسهرۆكمامجهاللباسیدهكاتههموویراستییهوزانیاری
زۆریپێئاشناكردووین،بۆیهپێداگریئهوسهركردهحهكیمهبۆ
كهركوكههمیشهالیكهركوكوكهركوكییهكانجێیڕێزهو
دڵسۆزیووهفــایبهرزدهنرخێنن،ســهرۆكمامجهاللو)ی.ن.ك(هیچ
هاوشێوهی بوونه ئــهوه پــهرۆشــی جێنههێشتووهو كهركوكیان كــات
شارهكانیدیكهیكوردستانلهههموورووهكانهوهگهشهبكاتو
ئاوڕلهدانیشتوانهكهیبدرێتهوه،ههربۆیهرۆڵهكانییهكێتیلهپێناو

شارهكهیانرووبارێكخوێنیانبهخشێوهوبۆدوژمنانیانچۆڵنهكرد.

گرنگی كه ركوك الی سه رۆك مام جه الل و ) ی.ن.ك(

محه مه د تاهیر 
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ــەرە ــەهـــونـــەرەهـ ــەیـــەكـــێلـ هــەڵــپــەڕكــێبـ
ــیمــیــلــلــەتــیكـــورد ــانـ ــەكـ ــەنـ كــــۆنوڕەسـ
دادەنرێتوبەیەكێكلەهونەرەگرنگو
و دەناسرێت میللەتیكورد بایەخدارەكانی
هونەرێكیكالسیكیكۆنوفۆلكلۆری
دەنــاســرێــت،كــوردشــانــازیپێوەدەكـــاتو
نمونەیئازایەتیولێهاتووییوشۆڕشگێڕی
گەلیكوردە،هەڵپەڕكێبەپێیئاڵوگۆڕی
ژیانوشێوەیشەڕوكاروزەحمەتیبێوچانی

خەڵكیزەحمەتكێشیكورددانراوە.
سەردەمە لە مــرۆڤ هونەرێكە سەماكردن

ــیمــــــــێــــــــژووەوە ــ ــ ــان ــ ــەكــ ــ ــ ــۆن ــ پــیــادەیكــ
كــــــردووە،لـــەســـەردەمـــی

چەندین فــیــرعــەونــدا
تـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــۆی
ســەمــاكــردن

ــیبـــابـــلـــۆی ــ ــەردەمـ ــ ــەسـ ــ دۆزراونــــــــــەتــــــــــەوە،لـ
سەمای كۆنترین لەوانە سۆمەریەیكاندا،
مرۆڤلەجواڵنابێتكەلەكاتیگرتنی
ئــەوكاتەیكە نێچیرێكداكــردوویــەتــی
مرۆڤچووەقۆناغیلەوەڕاندنوكشتوكاڵدا
سەمایكردووەپەرەیسەندووە،دیاردەیەكی
ــرابۆ بــەكــۆمــەڵكــەلــەوكــاتــانــەدادەكـ
و سروشت شــاراوەكــانــی هێزە ڕازیكردنی
بەختەوەریمرۆڤەوژیانپاڵیبەمرۆڤەوەناوە
بارانبارینو ئەوەتالەكاتی سەمابكات،
دوایوشكەساڵیوخەرمانكۆكردنەوەو
ــەخــۆشــیــداســەمــایكـــــردووەودیــاریــتــریــن ل
بۆنە لــەكاتی مرۆڤیش ســەمــای باوترین و
زەماوەندو و لەدایكبوون وەك خۆشەكانی

جەژنوسەركەوتنەكانیجەنگبووە.
ســەمــاكــردنلــەبــنــاغــەدالــێــدانــیجەستەیە
كە هەڵبەستێكە یــاخــود رۆح هەستی بــۆ
جــەســتــەدەیـــچـــڕێـــت،ســەمــاكــردنــیــشوەك
هونەرەكانیتر،نیگاركێشانوداتاشین
ومـــۆزیـــكوگـــۆرانـــیوشــیــعــرونـــوانـــدن.
لە نەتەوەكان الی لە سەماكردن هونەری
نــێــوانســادەیــیوســاكــاریســەرەتــاكــانو

گەشەسەندنێكیزۆرداخوالوەتەوە.
زۆربەیسەماكانمەبەستلێیچێژبینینی
خاوەنەكەیەتی،بەاڵمسەمایهونەریمیللی
چێژ لێی ســەرەكــی ئامانجی میللی بالیەی
بینینیبینەرە.ئەگەرسەماكردنبەگشتی
ــەهــێــنــدەیكــۆنــیمــــرۆڤكــۆن ب
بالیە و میللی ــەوەســەمــای ئ بێت
هونەری پیشەبوونێكی بە وەك

خــوێــنــدنــگــاوپــەیــمــانــگــایفــێــربــوونــینوێی
مێژووی بەشێكی بە مێژووەكەشی هەیە،
سەماوهەڵپەڕكێدەژمێردرێتوپەیوەستەبە

دەركەوتنیشانۆ..
كۆمەڵێك دەربــڕیــنــی لــە بریتیە هەڵپەڕكێ
ــەڕێـــگـــای ــ ــیســـایـــكـــۆلـــۆژیل ــ ــت ــوزارشــ گــ
ئــاهــەنــگــدارەوە، و پێك و ڕێــك جواڵنێكی
هەرلێرەوەبەخزمایەتیكەلەپووروفۆلكلۆر
هونەری تــری ناسكەكانی بەشە لــەگــەڵ

خەمڵیودەستپێدەكات.
هەرمیللەتێكجوڵەیتایبەتیخۆیهەیەكەلە
گەالنیتریجیادەكاتەوەپێبەپێیگۆرانی
نەریتوگەلێشتیتریانبەشێوەیەكی
تریبڵێین»جواڵنوهەڵپەڕكێڕەنگدانەوەی
هــەڵــپــەڕكــێهونەرێكی ســروشــتــیگــەلــە«
ــەولــەمــێــژیــنــەیــەوبــــــەردەواملــەگــەڵ ــەنـ ڕەسـ
ــێــدەكــات.هــەروەهــا ــپ لــەدایــكــبــوونــدادەســت
هەڵپەڕكێبریتيەلەپوختەینەریتیگەلو
ڕەنگدانەوەیەكیگەشیخوونەریتیگەل
مێژوویی سەردەمی و قۆناغ زادەیگەلێ و
بە شــان هــەمــووگەلیشە موڵكی گــەلــەو
مۆزیك هەڵپەڕكێیەك جــۆرە هــەمــوو شانی
یـــانگـــۆرانـــییـــانهـــەردووكـــیـــانپێكەوە
الیەنێكی جــواڵنــەكــەو ڕێــكــخــەری ــە ــن دەب
هــونــەرینــاســكوقــەشــەنــگــیدەدەنـــــێ،بە
شێوەیەكیوەهاسەرنجیبینەرڕابكێشێت،
بە زۆر پەیوەندییەكی دەكەین سەیر بۆیە
مــوزیــكو نــێــوانهەڵپەڕكێو لــە تینهەیە
گۆرانیدا،دیارەمەسەلەیساردیوگەرمی

ــانكـــاردەكـــەنـــە ــاوچـــەكـ هەموونـ سەر

گرنگی هەڵپەڕكێ الی كوردگرنگی هەڵپەڕكێ الی كورد

عەبدولعەزیز مەجید *

هەڵسوكەوتێكیمرۆڤ،تەماشادەكەین
خــەڵــكــینـــاوچـــەكــوێــســتــانــیــەكــانزیــاتــر
زیندوون، و زیــرەك و وچاالكترن چوست
خاو گەرمەكان ناوچە خەڵكی كەچی

خلیچكن.
ئــاشــكــراوڕوونـــەكــۆمــەڵپــایــەنــدیگەلێ
خوونەریتە،كەبەدرێژاییسەردەمقۆناغی
نەریتانە لەو دروستبوون،جاالدان مێژوويی
الدانەلەكۆمەڵ،بۆیەهەڵپەڕكێشوەكو
خووی و نەريت دەبــێ دیاردەیەكیكۆمەڵ
ئەمكۆمەڵەلەئامێزبگرێوتۆمارێكی
زیــنــدوویئــەونەریتانەبێتدەستاودەســتو
ــەنـــەوەیـــەكـــەوەبۆ ــەنل ــەتــێــپــەڕبــوونــیزەمــ ب

نەوەیەكیدیدەمێنێتەوە.
سەماكارانیئەمبوارەهونەریسەماوبالیەو
دەپۆشن تایبەت جلوبەرگی میللی هــونــەری
پەمەیی پانتۆڵی یان ڕەش بلوزی ڕاهێنان بۆ
یــانسپیوڕەشوشێوازیقــژوقژبەستن
بــۆئـــەوەیبــەڕێــكــیدەركــەوێــتوپێاوی
ڕاهێنانیتایبەتلەچەرمیانقوماشینەرم

بۆجیاكردنەوەودەركەوتنیجوڵەكان.
و ــردن ڕاكــ بــە پێویستیان ســەمــاكــارانــیــش
ــیــانئـــەدات ســـەركـــەوتـــنهـــەیـــە،كـــێهــان
غاردەنوسەركەوتووبنئەوەڕاهێنەرەكەیە
سەمایباشیلێیاندەوێتوڕێگانیشاندەری
ســەمــاكــارانــەكــەچـــۆنســەمــابــكــەنبە

باشی.
ئەبێتمامۆستاواڕەفتاربكاتكەڕابەرەو
هەیە سەما ڕاهێنەرانی لە زۆر توانایە، بە
نــاتــوانــنبــەبــاشــیســەمــابــكــەن،بــۆچەند
پاشان دەكـــەن وسەما هــەڵــدەپــەڕن ساڵێك
ــتدانــیــشــنوخــەڵــكچــەپــڵــەیــانبۆ ــەوێ ــان دەی
لێبداتپاشانقسەیزلزلبكەن،ئەوانوا
ئەزاننئەمكارەهونەریەكارێكیئاسانە،
بەاڵمتابڵێیتكارێكیقورسوگرنگە
كەبزانیئەمكارەهونەریەكەئەنجامی
هەموو ئەبێ هــەڵــدەگــرێــت، چەند ئــەدەیــت
ــیــت،دەبــێــتڕاهــێــنــەر ــزان هــەنــگــاوەكــانب

چاوپۆشینەكاتزۆرچاكدڵنیابێتكە
ــن، ــەدرێ ــەدروســـتـــیئــەنــجــامئ كـــارەكـــانب
هەنگاوەكان،مۆزیكوهەمووشتێئەبێ
ــابێت،چــاودێــریهــەمــووشتەكانبێت زان
هەربۆیەدەبێتسەبارەتبەسەماكارەكان
باخەوانێك وەك بێت، پزیشك و بــاوك وەك
كاردەكات باخچەیەك لەناو كە بێت وا
كەپــڕەلەگــوڵوگــوڵــزار،بۆیەدەبێت
شتێكلەمالوشتێلەوالدەسكەنەبكات،
ئەبێتبڕێكداودەرمــانیائاوبەوالوبەوالدا
پرشوباوبكات،ئەبێتهەڵوێستیوەك
ــێبــەرامــبــەربــەســەمــاكــان..بۆ بــاخــەوانواب
دەسكەنە دەسكەگوڵێك بتوانێت ئــەوەی

بكاتوبیكاتەدیاریبۆبینەر.
لە ئەبینێ جــلــوبــەرگڕۆڵــێــكــیگــرنــگ
جلوبەرگی میللەتێك هــەر هــەڵــپــەركــێــدا،
تــایــبــهتــیخــــۆیهــەیــەكـــەلـــەفــۆلــكــلــۆرو
ڕەســەنــایــەتــینــەتــەوەكــەبێت،جــاكــەئەو
هەڵپەڕكێدا هــونــەری ــهری ب بــە جلوبەرگە
ــرشــەقــلــیتــایــبــەتــیپێ ئــەكــرێئـــەوەنـــدیت

ئەبەخشێت.
ــەوجــوگــرافــیــا ــاوچــ ــ دیـــســـاندەوروبــــــــــەرون
هەڵپەڕكێوە بــەســەر ــەورەی گــ كــارێــكــی
خەڵكەكە ناوچانەی لەو سەیركە هەیە،
پــایــەنــدینــەریــتوهــەنــدێشــتــیتـــریهــەن
ئافرەتبەجیاوپياوبەجیاهەڵدەپەڕن،بەاڵم
لەوشوێنانەداكەتاڕادەیەكسەربەستیو
دەرچــوونلەسایەینەریتهەیە،ژنوپیاو
ــژایـــیمــێــژوو ــەدرێـ پــێــكــەوەهـــەڵـــدەپـــەڕن،ب
كوردلەكوردستانلەشاییوهەڵپەڕكێ
بەیەكەوەهەڵپەڕینئەنجامئەدەن،كەپێی

دەڵێن)ڕەشبەڵەك(،پێویستەهەڵپەڕكێبە
شوێنی لــە و بكرێت دروســـت شێوەیەكی

گونجاودابێت،
لێكۆڵینەوەمەبەستلەهەلپەڕكێیمیللی،
ئەوەیەهەستینیشتمانیونەتەوەییبێنێتەوە
زانیمیللەتزیندووبكاتەوەكەوالەمرۆڤ
ببێ نیشتمانەكەی زیاترهۆگری دەكــات
ــەڕەســانــەیــەتــیخـــۆیبــكــات، وشـــانـــازیب
هەر وەكــو هەڵپەڕكێ لــەوەی ئەمەجگە
هــونــەرێــكــیتــرزەوقلــەئــامــێــزدەگــــرێو
ــاتوســـۆزئــەبــوژێــنــێــتــەوەو پــــــەروەردەیدەكــ
هــەســتمشتومــاڵدەكـــاتولەنگەری
ــرێ،چــــــاویهــەســت ــ ــەگـ ــ جــــــواننـــاســـیئـ
ــاتبــەرامــبــەرنــاســیــنــەوەیهــەمــوو تــیــژدەكــ

دیاردەیەكیهونەریڕەسەن.
هەلپەڕكێمەیدانێكیسەرنجڕاكێشراوە،
بــەتایبەتیبــۆكــیــژاندەبــێــتــەمــایــەیڕێك
ــــانوشــۆخــیــانزیــاتــر وپێكیلـــەشوالری
ــەلــە دەكــــــــات،پـــــەروەردەكـــــردنـــــیمــــرۆڤــ
ــدادیـــارە ــ شــێــوەیــەكــیپــەســنــدولـــەبـــەرداڵنـ
ــواڵنمـــەیـــدانـــێـــكـــیبــۆ ــ ــپـــەڕكـــێوجــ هـــەڵـ
و دڵ ئاوەدانكردنەوەی سۆزو زاخاودانەوەی
ئەخات بەكار مرۆڤ هەستەكانی دەروون
ووالەمــرۆڤدەكــاتهەمووبەشەكانی
بێت، خۆشەویست الوە بە میللیان هــونــەری
ــاركـــردنوداهــێــنــان، ــۆكـ هــانــدەرێــكــەب
بـــواریمیللی بــۆهــونــەرمــەنــدانــی تایبەتی بــە
سەرچاوەیەكیمیللیڕوونوڕاستولەبن

نەهاتووزواڵڵە.

*شارەزالەبواریهونەرییمیللی*شارەزالەبواریهونەرییمیللی
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الفنانةالتشكيليةتاراخليلعبدالله،من
مواليدمدينةكركوك-تحصيلهاالدراسي
- بــغــداد الفنية التربية فــي بكلوريوس /
مدرسةفيالمعهدالفنونالجميلةكركوك
العراق نقابةالفنانين منظمة فــي عضوة -
وفنانیكوردستانفرعكركوك.اقامت
الولمرةمعرضهاالشخصيعندماكانت
طالبةبمرحلةالجامعيةفيقاعةناديجامعة
2004/5/18 وفــي .1997 عــام المستنصرية
ميديا قاعة في الشخصي معرضها اقامت
اقامت 2005/4/26 وفــي ، باربيل كلري
واالدب الــفــن لجمعية الشخصي معرضها
ــرعكــركــوك،وشــاركــت ــورديفـ الـــكـ
)ازادي( ــوان ــنـ عـ ــحــت ت ــرك مــشــت ــمــعــرض ب
لتشكيلييكركوكسنة2003فيقاعة
نقابةفنانيكركوك.وكذلكالمشاركة
الفنون معهد الســاتــذة مشترك معرض فــي
ميديا قاعة فــي 2004 سنة اربــيــل الجميلة
الفن لجمعية المشترك المعرض و كلري.
فــرعكــركــرك2004 الــكــوردي واالدب
المشترك والمعرض الفنانيين. النقابة قاعة
مصطفى(قاعة )شــكــر الــثــقــافــي للمركز
نقابةفنانيكركوك.والمعرضالمشترك

تحتعنوان)التاخي-المساوات(نقابةفناني
الــمــشــتــرك الــمــعــرض - 2005 كـــركـــوك
-كوردستان التشكيليات النساء لجمعية

قاعةميديا2005.
لتشكيليي الفن مهرجان في المشاركة -

بكوردستان/دهوكسنة2007.
-المعرضالمشتركلنساءالتشكيلياتفي
قاعةمنظمةفنانيكوردستانفرعكركوك

سنة2009.
الــدجــلــةفي لمنظمة الــمــشــتــرك الــمــعــرض -

كركوك-قاعةقشلة2009.
-المعرضالمشتركفيالذكرى)االنفال(
المنظمة لمنظمةلفنانيكوردستانفيقاعة

سنة2011
-المشاركةفيمهرجانالملتقىاالبداع
الدوليفيدولةمصرالعربيةفيقاعةاالهرام

.2017
-المشاركةفيمهرجانالقشلةالدوليفي

مدينةكركوك2018.
-المشاركةفيالمهرجانالفنيالذيجری

فيكربالء2018.
لفنانی المشترك المعرض فی المشاركة -

كركوكبقاعةالمركزالثقافی..2021

-مشاركةفیالمهرجانالواسطي..بغداد
2021

*بمنتأثرتالفنانةتاراخليل؟*بمنتأثرتالفنانةتاراخليل؟
ــرســومــات ــخــطــوطوال -عــشــقــتااللـــــوانوال
ولهذاكان ، وبالفطرة اظافري نعومة منذ
اشاهدها فنیة لــوحــة او صـــورة او رســم اي
بقدر اقلدها فكنت واهتمامي نظري تلفت
لدی ولمیكن ، جدا البسيطة امكانياتي
، الرسم فن او الفن ماهیة عن ایــةفكرة
فقطكانلدیفطرةالحبللونوالخطوط
اال ، برسمی معجبة و فقط ارســم وكنت
انلمحنيصديقوالــدیمرةعندزیارنهلنا
فــنــانتشكیلیوذاتوعی ارســـموهــو وانـــا
ثقافیجیدبالفنالرسم،فشجعنيكثيرا
وقاللیانتفنانةجیدةواخذقلمیودفتری
الرسموبدابالرسمامامي،فرایتهساحرابما
يفعلهبجرةالقلموتخطیطهالسریعوحركات
انامله.فرسمبورتریتلیاتذكراحساسی
عندمارایترسمهكنتاریرائعةامامی..
ومنبعدهحاولتوحالتمراتاناقلدعمله
وحركاتهفیالرسم..وكلماكنتاراهاتی
امامي يرسم ان ارجــوه الرسم ودفــتــری بقلم

احب التغيير .. احب التغيير .. 
ولكن الواقعية ولكن الواقعية 

االقرب مني االقرب مني 
دائمادائما

الفنانة التشكيلية تارا خليل عبداللهالفنانة التشكيلية تارا خليل عبدالله
ویعطینی لــی یــرســم بــلكـــان يخذلني ولـــم
المالحظاتایضاويشجعنيدائما،وهكذا
اكثر الغريب وســحــره العالم بهذا انبهرت
،وكـــانيــاتــيلــيبكتبالــرســمواالقـــالم
الخاصةبالرسم..ومنذبدايتیكانالواقعية
اقربلیفیالعملكنتدائمااقلدالواقعین
واصحابالمدرسة)الريالزمية(وتاثرتجدا
اراه انجزوهوكنت ما وروعــة بالمستشرقين
بانهاغربمنخيال.ومازلتبرغمانیدخلت
فیاالعمالالحداثةوبعضالمدارساالخری
الی االقــرب الواقعیةهی بــان اری اننی ..اال

نفسیدائما..

ــــوانالمستخدمة اواالل الــمــواد ــــوانالمستخدمة*مــااكــثــر اواالل الــمــواد *مــااكــثــر
لدیك،نحننریتشكیلةمنالموادوااللوانلدیك،نحننریتشكیلةمنالموادوااللوان
المتنوعةفیاعمالك،هلهناكخصوصیةالمتنوعةفیاعمالك،هلهناكخصوصیة

فینوعیةاللون؟فینوعیةاللون؟
-احباناجربماتقعاماميديمنااللوان
واالقــالمللرسم،وبحكمعمليكمدرسة
للفنون معهد فــي ــوان ــ واالل التخطيط لــمــادة
احـــاولاناعــمــلواجـــربكثیرمــنالــمــواد
والخاماتالمختلفةكااللوانالزيتيةوالمائية
والباستيلواالكریللكواقالمالفحموغیرها
واصلها البسیطة التقنیة اجــد ان واحـــاول ..
الىطالبيبطریقةاسهل،كماواننياحب
التصق وال العمل اســلــوب فــي التغير دائــمــا

بتكنيكمحدد.

ــاذاعــندوركفــيقــســمالــرســمبمعهد ــاذاعــندوركفــيقــســمالــرســمبمعهد*مـ *مـ
الفنون؟الفنون؟

-تدريسىفيمعهدالفنونالجميلةكان
في الفنیجعلني مــشــواری فــی لــي مغذيا

االستمرارالدائم،فلمانقطقعنالرسم
ــدريــس ــت ــرقال ــيطــ ــيالـــخـــبـــرةفـ ــ ــ ــلزادن بـ
ــىاســـسعلمية بــالــشــكــلالــصــحــيــحوعــل
ایضا شخصی ولـــی للطالب واكــاديــمــيــة
استفدت بها، باس لدیخزینةال كون
اثناء ایــضــا الــطــالبــی واســتــفــاد منهكما

تدریسیوالحمدالله.

*اینتجدینموقعالفنالتشكیلیوالیاین*اینتجدینموقعالفنالتشكیلیوالیاین
وصلفیرحلته؟وصلفیرحلته؟

-لالسفمازالالمجتمعیریالفنبشكل
عامكشئثانویاومجردهوایةلقضاءوقت
او بناءالحضارة فــی التطور عجلة .. الــفــراغ
یكون والعصری المدنی المجتمع تكوین

ناقصابمعزلعنالفنودورالفنانفیه..
كــــانلــجــمــالــیــةالـــفـــنومــــازالالــوثــیــقــة
والمتقدمة الحضاریة للمجتمعات الملموسة
التییفتخرونبها،فنریفیجمیعمجاالت
بلدانهمومدنهمسواءكان الحیاةوزوایة
او العبادة ودور الكنائس او العمارة فــی
المتاحفاوالموسیقیاوالمسرحوغیرها،
بلكانضمنالمناهجالمهمةفیالتعلیم
دور وللفنان والقانون واالدب العلوم بجانب
المجتمع والبناء التغیر حركات فی بــارز
ال ما وهــذا .. والحضاری والواعی الجدید
نجعل ان نستطیع فلم لالسف لدینا نجده
منالفنكجزءمنالتراثواحدالركائز
الضروریات اوضــرورةمن والتطور الثقافة
الحیاة..الفنانمهمشدائما،لمیاخذدوره
كمایستحقمستویموهبتهمهماكانال

مادیاوالمعنویا.

التشكيلي للفن المستقبلية طموحاتك التشكيلي* للفن المستقبلية طموحاتك *
بكركوك؟بكركوك؟

-برزفيكركوكالعشراتمنالفنانين
االكــاديــمــيــيــن مـــن الـــبـــارزيـــن التشكيليين
والمختصين،ولالسفلميمديدالعونلهذا
هنالك نعم ، االخــرى الفنون باقي مع الفن
ولكنها كــركــوك فــي تشكيلية انــشــطــة
المعنية الجهات دعم دون ذاتية بجهود تقام
لقاعة تفتقر فكركوك ، المحافظة فــي
لعرض الــدائــم ومــعــرض الحديثة ) )گلري
االعمالالفنانیناوتسویقه..وحبذاانیكون
هناكمهرجانسنویللفنالتشكیلییحتضن
اعمالجمیعالفنانینواستضافةالفنانینمن

بقیةالمحافظات..
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L›ange( فەڕەنسی بە ئوفتادە؛  فریشتەی
فەڕەنسی هونەرمەندی الیــەن لە )déchu
ئــەلــێــکــســانــدەرکــابــانــێــڵبــەبــۆیــەیزهیــتــی
لەسەرپەڕۆیئەستووربەمــەودای)121سم
×189.7ســم(ســاڵــی1847ئــەوســاکە
تەمەنی)24(ساڵیبووەکێشراوە،تابلۆکە
لە )Lucifer(گوزارشت لۆسیفەر بەناوی
دەکات ئەهریمەن دەرکردنی ساتەوەختی
ــۆییــاخــیــبــوونــیلە ــەهــ ــەبـــەهـــەشـــتـــەوەبـ لـ
بەهرەی ســەرچــاوەی خــودا، فەرمانەکانی
ــانــەشــیــعــری)فــریــشــتــەی ــەمتــابــلــۆیــەداســت ئـ
میلتۆنە جــۆن ونبوو(ـی بەهەشتی ئوفتادەو

کەساڵی1667نووسیویەتی.
 ئەهریمەنلهمتابلۆیەداکەسێکیخاوەن
ــەوەولـــەنــاوەنــدێــکــی ــتـ ــازوویبــەهــێــزوپـ ــ ــ ب
بــەردەاڵنــیوشکلەشێوەیبەرزاییشاخو
لەبارودۆخێکینەخوازراوداپاڵیداوەتەوە،
ئاسمانیبەرینپڕەلەفریشتەیباڵدار،بەاڵم
ئەوتوانایفڕینیلەدەستداوەوەکئەوەیلە
تــوانــاپــڕووکــاوی بــە سەفەرێکیســەخــت..

گەڕابێتەوە.
ــارەهــونــەریــە  دیــدگــەیفــەلــســەفــیئـــەمکـ
جیاوازەلەگەڵئەوچیرۆکەمیپیۆلۆجیانەی
ــیــەکــانهـــەن، ــن ــی ــای کـــەلـــەتــێــکــســتــەئ
تابلۆکەبەگشتیباسلەدۆخیدەروونی
نــەخــوازراویئەهریمەندەکــاتکەلەناو
بە ــارگــاوی ب چــاوەکــانــیــداشکستێکی
ــرولە ــووڕەت ژاندەخــوێــنــرێــتــەوەولــەزریـــانت
تێکشکاوترە گـــەرداو دوای پــاشــمــاوەی
جوانترین ئاکامدا لە ــووەو ب یاخی ــەوەی ب
بەهەشتی کــە ــداوە ــەدەســت ل مەملەکەتی

پەروەردگارە.
 ماسولکەکانیلۆسيفهرنەرمومۆتیڤن،
جەستەیشەکەتوماندووە،پاڵکەوتنی
نیشانەکانی تــەواوی بەردەاڵنەکان لەسەر
دەرخستووە، جومگەکانی زۆری ــازاری ئ
ــتلــە ــێـ ــــیبـ ــن ــ ــەیکــــەوت ــانـ ــشـ ــیـ رەنــــگــــەنـ
بەرزییەکانیئاسمانەوە،بەاڵمراستییەکان
بەسەری لەوەی بێباکە دەشارێتەوەگوایە

پێچەوانەکەی لەروخساریدا بەاڵم هاتووە،
بەدیدەکرێت،فرمێسکەکانیوگرژی
ئاشکرادەکەن رۆحــی ئـــازاری برۆکانی
ــەقبـــەونــەخــێــرەستەمی ــــەوەیدەرهــ ئ وەک

گەورەیلێکرابێت.
ــەکــەفــەرهــەنــگــی ــشــت ــــیفــری ــان ــاوەکــ  چــ
چونکە کــاراکــتــەرەکــەن، راستەقینەی
ــە ــەوهــەســت ــ ــ ــتلــــەتــــــــــەواویئ ــ ــوزارشــ ــ گــ
ناسروشتیەیلۆسیفەردەکەنولەالیەکی
ــرەوەشــیــکــردنــەوەیــەکــیقــووڵــتــرمــانبۆ ــ ت
جنۆکە ئــەو لۆسیفەر بـــەوەی دەخـــەنـــەڕوو
ــەنــیــیــەکـــەلـــەزەیــنــی ــەدفــەســاڵ پــیــسوب
مــرۆڤــەکــانــداهــەڵــکــۆڵــراوە،دووچــاوی
لە بــاس وسەرنجراکێش، شینیگــەش
غەمگینیونائومێدیدەکەنزیاتروەکلە
خۆی فرمێسکەکانی ناتوانێت تووڕەیی،
بشارێتەوەولەشێوەیدەنکەمرواریەکبە
روخــســاریپڕبەئــازاریــیــەوەدەرکــەوتــووە،
وەکدڕندەیەکیبریندارئامادەیەجارێکی
تۆڵەی هەمووشتێک وێڕای راستبێتەوەو تر

خۆیبکاتەوە.
دابــەش ئــەمکــارە پراکتیکەوە رووی  لە
ــەری ــەواوکـ ــەردووبــەشــیتـ ــەسـ ــت دەکــرێ
یەکتر،نیوەییەکەمیباسیمەملەکەتی
ــەنـــیـــشـــتـــمـــانـــی ــ ــاندەکـــــــــــاتکــ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ئـ
تیایدا ئــازادیــیــەوە بــەوپــەڕی فریشتەکانەو
زەوییەکی تــری نیوەکەی دەســووڕێــنــەوە،
ســەرەتــای نیشانەی کــە برینگە و وشــک
پــێــگــەی ــەم ــەکــ ــ ی و زەوی ــنــی پــێــکــهــات
ــەجــەســتــەیــەکــی ــەلـــەســـەریبـ ــمــەن ئــەهــری
کەنفتەوروخسارێکیشڵەژاوبەدووباڵی
تەریوەوەکەماندووەوتوانایفڕینینییە،
تابلۆکە بــە زیــاتــری جووڵەیەکی بــەمــەش
بەخشیوەکەجۆرێکەلەجوێکارینێوان
پــارادۆکــس، و هــەردووجیهانیسروشتی
هونەرمەندلەمکارەیداسوودیلەکتێبە

میپیۆلۆجییەکانوەرگرتووە.
 لـــەمتــابــلــۆیــەداکـــارلــەســەرزەقــکــردنــی
ــراوەکــەتـــەوەری جــەســتــەیلــۆســیــفــەرکــ

ئــەفــســانــەکــەیــەوبـــەهــەســتونــەســتــەوە
ســەرقــاڵــیبـــــووە،کــۆمــەڵــێــکهــێــڵــکــاری
نەرمیلەسەرجەستەیکــردووەبۆئەوەی
بەجەستەیەوە پــەروازبــوون و ڕەوانـــیفڕین
دەرکــــەوێــــت،کــۆمــەڵــێــکرەنـــگـــیوەک
شینوســەوزوقاوەییبەوردیلێکنزیک
و خوڵقاندن بۆ هێمایەک وەک کــردۆتــەوە
بــوون، شــاراوەکــانــی رەگـــەزە دەرخستنی
هەموو بەسەر فڵچە لێدانەکانی دەبینین
دابــەشــکــراوە، بــەشایستەیی تــابــلــۆکــەدا
جەستە،بــاڵــەکــان،روخــســار،بـــەردەرەق
دابەشکردنی هاوبار و بێگیانەکان و
سێبەرەکانی کــە شێوەیەک بــە رۆشنایی

خستۆتەئەودیویخاڵیبینینەوە.
ــــەتـــەنـــیـــایـــیو ــــکل ــەداجــــۆرێ ــلـــۆکـ ــابـ ــەتـ ــ  ل
ــەبە ــارەکـ التـــەریـــکـــیفــریــشــتــەکــەدیــــ
لــەکاتێکدا ــیــە زەوی لــەســەر تەنیا تــاقــی
بە ئاسماندا لە پێکەوە تر فریشتەکانی
بــەخــتــەوەریدەســوڕێــنــەوەوئــەولەسەرزەوی
هەستبەسەختیسزاکەدەکات،هاوبار
هاوشێوەی رووتـــە، تابلۆیەدا لــەم لۆسیفەر

  فریشتەی ئوفتادە  فریشتەی ئوفتادە  
ئەهریمەن لە کارەساتدا )ئەهریمەن لە کارەساتدا )١٨٤٧١٨٤٧((

 راڤەکردنی : عەبدولڕەحیم سەرەڕۆ

ــەواکــەنیشانەی ــادەموحـ ــ ئ تــابــلــۆکــانــی
فریشتەکان هــەمــوو یــاخــیــبــوونــە، ســــزای
لەسەرسەرییەوەبەپۆشتەییدەفڕنچونکە
هێناوە، بەجێ ئاسمانیان فەرمایشتەکانی
رووتینیشانەیلەدەستدانیدەستکەوتە،
هەربەپێیداستانەکەشهەریەکلەئادەم
ولۆسیفەرهەمووشتێکیانلەدەستداوە.
 ئــەمکـــارەهــونــەریــەدوورەلــەوبــۆچــوونو
تێکڕای لــە کــە میپۆلۆجیانەی کلۆجە
ئــایــیــنــیــەکــانــداهــەیــە،ئــەهــریــمــەنلــێــرەدا
بــوونــێــکــینــەگــریــسوشـــەڕخـــوازنییە،
بەڵکوفریشتەیەونەفرەتلێکردنهیچلە
جوانییەکەیکەمناکاتەوە،ئەوفریشتە
دڵبریندارەیوردەوردەتوڕەییخۆیبەرامبەر
بەمــرۆڤکۆدەکــاتــەوە،چونکەئــادەم
یەکەمرکابەریبووەبۆنزیکیلەیەزدان
وبۆتەهۆیبەنەفرەتبوونوبەوەشدەبێتتا

هەتایەتۆڵەلەوەچەکانیبکاتەوە.
فریشتە ــان ــاوەڕەکـ ــروبـ ــیـ بـ هـــەمـــوو  بــەپــێــی
بوونەوەریویستیخودایینوچەندینچیرۆک
ــەوەرەپــرشــنــگــدارانــە ــ ــوون ــ ــەمب ــارەتبـ ــەبـ سـ

هیچیان بترازێت لۆسیفەر لە بــەاڵم هەیە،
لــەفریشتەکانی بــەمــەش نــەبــوونــەو یــاخــی
ــوە،بـــەاڵملـــەالیئەم ــەوتـ تــرجــیــاوازدەرکـ
ــرایشــەڕخــوازیــیــەکــەیبە هــونــەرمــەنــدەوێـ
ــەوەرێــکــی ــوون ــۆییــاخــیــبــوونــەکــەیــەوەب هـ
کابانێڵ ئەلێکساندەر سەرنجراکێشە.
خۆی یاخیبوونی تابلۆیەوە ئــەم لــەرێــگــەی
ــۆنمــیــڵــتــۆنلە دەردەخــــــاتوهــاوشــانــیجـ

هۆنراوەیبەهەشتیونبووپێماندەڵێت:
 «سەرداریناودۆزەخبیت

 باشترەلەوەی
 خزمەتگوزاریناوبەهەشت«.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Alexandre کابانێڵ ئەلێکساندەر * 
ساڵی فەرەنسی شــێــوەکــاری ))Cabanel
ــووریفــەڕەنــســا ــاشـ 1823لــەمــۆنــبــلــیــیــەیبـ
لەناو ئەکادیمی ناوەندی لە لەدایکبووە،
زانکۆپەروەردەکراوە،هەربەمنداڵییش
چووبۆپاریس،ساڵی1845لەوۆرکشۆپی
خوێندنی بیکۆ ئیدوارد فرانسوا هونەری

ــەســەرکــەوتــوویــی هـــونـــەرەجــوانــەکــانــیب
بەردەوامتەواوکرد،لەسەرتابلۆی)مەسیح
لەبەردەمدادگادا(خەاڵتیگەورەیرۆمای
رۆمــاجێگیربووە، لە هەر هێناو بەدەست
ساڵی1863بەئەندامیپەیمانگەیهونەرە
جوانەکانهەڵبژێردرا،جگەلەپۆرترێی
کــەســیکــەتــیــایــدازۆرکــارامــەبـــووە؛
زۆربەیتابلۆکانیبابەتیئایینیومێژوویی
وئەفسانەیکالسیکینوبەشێوازێکی
ــوون،بـــەدیــارتــریــنــی ــتـ ــڕشـ ئــەکــادیــمــیدایـ
ســەدەی ئەکادیمی قۆناغی شێوەکارانی
نــۆزدەیــەمدەژمــێــردرێــتوهــەروەکلەالیەن
ناپلیۆنیسێیەمەوەبەباشترینشێوەکارانی

سەردەمناوزەدکراوە
 ساڵی1864بووبەمامۆستایپەیمانگەی
تاکۆتایی پاریس، لە جوانەکان هونەرە
ژیانیهەرلەوپەیمانگەیەوانەیدەوتەوە..
لە23ـیکانوونیدووەمــیساڵی1889لە
تەمەنی)65(ساڵیدالەپاریسکۆچیدوایی

کردووەوهەرلەوێشبەخاکسپێردراوە.
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داهێنانی دوو سینهما، و  تهلهفزیۆن
ــواریپێشكهوتنی ــ ب لــه بـــوو گــــهوره
مرۆڤایهتیدا،كهگۆڕانكارییهكی
ــــدا ــان ــــوارهكــ ــــههــــهمــــووب ــیل ــ ــراوانـ ــ فـ
ــهیپــێــكــرد، ــهشــ پـــێـــگـــهیـــانـــدوگــ
ــیخــســتــهســهر ــهت ــای كـــهژیـــانـــیمــرۆڤ
ــی ــهنـ ــهالیـ ــهمــ ــیهــ ــكــ ــ ــێ ــ ــان ــهرخــ وهرچــ
ــی ــوارهكــان پــێــشــكــهوتــنــهكــانــیلـــهب
و كلتووری و رۆشنبیری و هــونــهری

شارستانی.
ماڵێكهوه، ههموو چــووه  تهلهفزیۆن
ههرلهوماڵهوه،رۆشنبیریوهونهری
خۆیبهههمووالیهكداپهخشكرد،
كــهتــابـــهوهیلــهگــهڵپێشكهوتنی
ــواریكــهنــاڵــه ــ ــ ــووهب ــ مـــرۆڤـــایـــهتـــیچـ

ئاسمانییهجۆراوجۆرهكاندا.
 مــێــژوویداهــێــنــانــیتــهلــهفــزیــۆنبۆ
دهگهڕێتهوه، زاینی 1884ی ساڵی

كاتێكزانانیئهڵمانی)بولنیبكۆ(
ههستابهداهێنانیخهپكهیهكی
ســـووڕاو، میكانیكی )قــــورس(،
بچووك بچووك... بوونیكونی به
لێیلهشێوهیحهلهزۆنی،كاتێك
ــهســــــهرودزه ــ ــت ــ ــهی ــیــشــكــیدهخــ ت
دهكاتلهكونهكانهوه،ههست
بــهوهدهكــهیكهجوڵهیهكیبه
پــهلــهیوێــنــهكــاندهكــــهیلــهســهر
خـــهپـــكـــهكـــهئــــــهمداهـــێـــنـــانـــهی
ــردهوه ــاوهشـــیكــ ــولنــیــبــكــۆ(بـ ــ )ب
ــهوهیبیر ــ بـــۆداهـــێـــنـــهرهكـــانتـــابـ
بــكــهنــهوهبــهگــواســتــنــهوهیوێنه
بزوێنهر میكانیكی ڕێــگــهی بــه
جێگایهكی بۆ تهڵهكان لهسهر
تریانبهڕێگایشهپۆلیههوایی.

 ههرئهمهوایكردداهێنانیتهلهفزیۆن
لهوواڵتانیئهوروپابهشێوهسادهكهی

بچێتهبواریجێبهجێكردنهوهودوورو
نزیكلهواڵتهئهوروپییهكانباوببێتهوه.
ههرئهمداهێنانهنیبهپێیرۆژگارله
رۆژهـــهاڵتـــداچـــهكـــهرهیكــــردووهو
ژیانی گرنگی پێویستییهكی بــووه
و عێراق له ووردهوورده و مرۆڤایهتی
باوبووهكه وواڵتهعهرهبییهكانیش
عێراقیشدوورونزیكپریشكیئهم

داهێنانهیبهركهوت.
عهرهبی تهلهفزیۆنی داهێنانی  یهكهم
ــۆســاڵــی1954یزایــنــی ب وعــێــراقــی
ــهوه،چــیــرۆكــیئــهمــهش ــ ــت ــ ــهڕێ دهگــ
ئهم ساڵێكی پێش بــۆ دهگــهڕێــتــهوه
بهرواره،ئهویشلهكاتیئامادهبوونی
گهورهكانی كۆمپانیا له یهكێك
ــیله ــردنـ ــداریـــكـ ــهشـ ــالـــهبـ ــی ــمــان ــهڵ ئ
كهرهسته بۆ بازرگانی پیشانگای
ئهوهی بهغدا، له ئهلیكترۆنییهكان

  مێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوكمێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوك
)  به شی یه كه م ( سمكۆبههرۆز)ئهژی(

لهرێكهوتیئهوپیشانگایهدابووكه
ههندێكلهكهرهستهفرۆشراوهكانی
ــتـــهیتــهلــهفــزیــۆنــی ــهرهسـ ــداكـ ــوی ــێ ــهن ل
نێردراویئیشپێكردنههبووبهڕهنگی
ستۆدیۆیهكی لــهگــهڵ سپی و رهش
بچووكیئامادهكراوبهكهرهستهو
پێداویستیهكانیوێنهگرتنوههندێك
سهرهنجی بــووه ئــهوه تهلهفزیۆن،كه
كاتی له عێراقی ئامادهبوانی ههموو
نــهیــانــبــوو وپــێــش لـــهوه كــه بینینیدا،
تــهواو دوای ــارهی. دهربـ بیستبوویان یــان
كۆمپانیاكه پێشانگاكه ــوونــی ب
بڕیاریدائهمكهرهستهتهلهفزیۆنییانهی
پاشایهتی حكومهتی بــه پێشكهش

عێراقبكات.
 له1یمایسیساڵی1956یزاینی،ساڵی
دهستپێكردنیپهخشیتهلهفزیۆنیبوو
لهبهغدا.یهكهموێستگهیتهلهفزیۆنی
ئهو و ناوچهكه له عهرهبی زمانی به
كهرهستهكانی كــه كۆمپانیایهی
تــهلــهفــزیــۆنــهكــهیپــێــشــكــهشكــرد
وكهرهستهی ستۆدیۆ و ئــاراســتــه لــه
بهریتانی كۆمپانیایهكی تهلهفزیۆنی

بووبهناوی)بای(.
 لهكۆتاییشهستهكانداههریهكه
ــهبــهســرهومــوســڵوكــهركــوكــی ل
گرتهوهوكهناڵیتهلهفزیۆنیبهخۆی

دامهزرا.
ناردنی بــه دهستكرا 1976 ساڵی  لــه
وێنهیرهنگاورهنگولهئاقارێكی
كــهنــاڵــی دوو لـــهســـهر و ــهســـك ــهرتـ بـ
هــهمــوو 1977 ســاڵــی ــه ل ــــهاڵم ب ،9/7

تهلهفزیۆنی نــاردنــی وێــســتــگــهكــانــی
ــایعــێــراقبه بــهســتــرایــهوهبــهســهرتــاپ

تۆڕیئاسمانییمایكرۆف.
ــهرلـــهســـهرهتـــایحــهفــتــاكــان  بــۆیــههـ
تــا و بــــــــــــــهردهوام ــی ــهكــ ــ ــوهی ــ ــێ ــهشــ ــ ب
تهلهفزیۆنی عێراق، ئــازادی پرۆسهی
كــهركــوكپهخشیخــۆیبـــهردهوام
كردبهزمانیكوردیوعهرهبیو
توركمانیوئاسووری،كهماوهیهك
بهغدا له مــاوهیــهك و لهكهركوك
ومــاوهیــهكلــهمــوســڵپهخشیخۆی

كرد.

 ناوهناوهشگۆڕانكاریتێدادهكراو
بهڕێوهبهرینوێجێگهیانیدهگرتهوه.
ئــــــازادیعــێــراق، پـــرۆســـهی  لـــهدوای
ــهورهروویــــانــــداو ــ گـــۆڕانـــكـــاریگــ
وهستا، جاران كهناڵیكهركوكی
ــــهككـــوردســـتـــانســهرپــهرشــتــی ــاوهی مــ
پهخشیدهكردوماوهیهكیشلهالیهن
حــكــومــهتــیعـــێـــراقـــهوهســهرپــهرشــتــی
ــرابــهنــاویئــهلــعــراقــیــهبــهزمــانــی دهكــ

كوردیوعهرهبی.
 ههرلهدوایساڵی2003هوه،گهلێك
كــهنــاڵــیئــاســمــانــیــیولــۆكــاڵــیله
ــردووهو كــهركــوكــداگــهشــهیــانكـ
ــه: ــهوانـ ــێــكــردلـ ــیپ ــتـ ــاندهسـ ــهخــشــی پ
ــازادیحـــزبـــیشــوعــی ــ ــ تــهلــهفــزیــۆنــیئـ
كوردستانی،تهلهفزیۆنیكهركوكی
ــتــینــیــشــتــمــانــیــیكـــوردســـتـــان یــهكــێ
تــهلــهفــزیــۆنــیبــابــاگـــوڕگـــوڕیپــارتــی
ــان،كهناڵی دیــمــوكــراتــیكــوردســت
ــاڵــی ــوك،كــهن ــ ــهركـ ــ ــیــیكـ ــاســمــان ئ
كهناڵی ئیلی، تــوركــمــان ئاسمانیی
یـــــۆڵ،تـــهلـــهفـــزیـــۆنـــییــهكــگــرتــووی
ئــیــســالمــی،تــهلــهفــزیــۆنــیزاگــرۆســی
تهلهفزیۆنی نووسینگهیكهركوك،

knnیلۆكاڵی
 بهشێكیئهمكهناڵوتهلهفزیۆنانانه
بــهزمــانــهجــیــاوازهكــانــیكــهركــوك
پهخشیباوكردۆتهوه،وهكوكوردی
بهشێكی تــوركــمــانــی، و عــهرهبــی و

زۆریانزمانحاڵیحزبهكانن.
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*ماوهیهكهلهگۆڕهپانیهونهریدیارنیت،*ماوهیهكهلهگۆڕهپانیهونهریدیارنیت،
یاخود ئهمهبۆچیدهگــهڕێــتــهوه، یاخودهــۆكــاری ئهمهبۆچیدهگــهڕێــتــهوه، هــۆكــاری

هیچپرۆژهیهكتبهدهستهوهیهبۆداهاتوو؟هیچپرۆژهیهكتبهدهستهوهیهبۆداهاتوو؟
دیارنین، ههموو هونهرمهندان ئێستادا له -
ــمــهوهبــۆژیـــان، ــن هــۆكــارهكــهشــیدهگــهڕێ
كهژیانچیلێبهسهرهاتووهبهتایبهتیله
درامــای له لهساڵی2009هوه كوردستان،
)سهراب(ـهوهلهكاریهونهریوهستاومولهوه
بــهدواكــارمنــهكــردووه،بــهاڵمبۆداهاتوو
بــدهن كــارێــك داوه بهڵێنیان الیهنێك چهند
ئهوكات هــیــوادارم و هــاوســهرم بهكاروانی

دهربكهومهوه.

ئهكتهرت باشترین خهاڵتی ئهكتهرت باشترین خهاڵتی 20092009 ساڵی ساڵی* *
پێبهخشرالهسهرئاستیههرێمیكوردستان،پێبهخشرالهسهرئاستیههرێمیكوردستان،

جگهلهوهخهاڵتیدیكهتههبووه؟جگهلهوهخهاڵتیدیكهتههبووه؟
ــاوملـــــههــــــونــــــهردا، ــ ــــگـ ــهنـ ــ -یـــــهكـــــهمهـ
لــهكــورتــهفیلمی)دوا بــوو بــهشــداریــكــردن
ــه(،كـــهخـــهاڵتـــیبــاشــتــریــنئــهكــتــهرم ــنـ وێـ
بهدهستهێنا،بهڵێجگهلهوخهاڵته،چهندین
بهدهستهێناوه، دیكهم رێزلێنانی و خــهاڵت

كهزۆربهیانرێزلێنانن.

ــهدرامــــــا ــ ــوهلـ ــیـ ــنـ ــیـ ــێرۆڵــــــــتبـ ــ ــهڵ ــۆمــ ــهدرامــــــا*كــ ــ ــوهلـ ــیـ ــنـ ــیـ ــێرۆڵــــــــتبـ ــ ــهڵ ــۆمــ *كــ
ــدا،رۆڵـــێـــكهــهیــهكــهبــیــرت ــانـ ــاوازهكـ ــیـ ــدا،رۆڵـــێـــكهــهیــهكــهبــیــرتجـ ــانـ ــاوازهكـ ــیـ جـ
لهگهڵ كه بكهیت ههست وا لهگهڵنهچێتهوهو كه بكهیت ههست وا نهچێتهوهو

تۆداماوهتهوهتائێستا؟تۆداماوهتهوهتائێستا؟
له بینیوه رۆڵــم زۆر تائێستا دڵنیاییهوه به -
بهشداری سینهمادا، درامــاو و فیلم كورته
دهرهوه واڵتانی بۆ سینهمایم فیلمی چهندین
كردووه،كاندیدیباشترینئهكتهربوومله
دهوحـــهیقــهتــهر،ئــهوهیلهمێشكیمندا
ناوخهڵكهوه دهچمه ئێستاش مابێتهوهكه
بهوناوهوهبانگمدهكهن،ئهورۆژهمبیردێتهوه
تـــۆمـــاركـــردووه، فیلمێكمان وێــنــهی كــه
درامــای بهشیسێی له رۆزا نــاوی نمونه بۆ
گهردهلول،كاتێككهكهسێكدهمبینێ
ودهڵــێئــهوهرۆزایــه،ئیتررۆڵهكانیخۆمم

بیردهكهوێتهوه.

*باسیئــهورۆڵـــهیخــۆتكــردلــهدرامــای*باسیئــهورۆڵـــهیخــۆتكــردلــهدرامــای
درامــایــه ئــهو یادگارییهكانی درامــایــهگــهردهلــول، ئــهو یادگارییهكانی گــهردهلــول،
چــۆنبــوون،یاخودتاچئاستێكلــهورۆڵــهیچــۆنبــوون،یاخودتاچئاستێكلــهورۆڵــهی

خۆترازیبوویت؟خۆترازیبوویت؟
ــایگــهردهلــول -پــێــشــئــهوهیئــامــاژهبــهدرامــ

شه هێن جه مال:شه هێن جه مال:
ئاماده  نیم رۆڵێك ئاماده  نیم رۆڵێك 

به رجه سته  بكه م كه  به رجه سته  بكه م كه  
له گه ڵ دابونه ریتی له گه ڵ دابونه ریتی 

كورده واریدا كورده واریدا 
نه گونجێتنه گونجێت

شه هێن جه مال، خانمه  
ئه كته ری فیلم و درامای 
كوردی، له  به رنامه ی)به یانی 
كه ركوك(ـی كه ناڵی 
ئاسمانی كه ركوك، باس 
له  وێستگه كانی ژیانی 
هونه ری خۆی ده كات و 
ده شڵێت:« ئاماده  نیم 
رۆڵێك به رجه سته  بكه م كه  
له گه ڵ كلتورو دابونه ریتی 
كورده واریدا نه گونجێت«.

بكهم،پێشتررۆڵملهكورتهفیلمێكبینی
ــهورهس(لهدهرهێنانی)كــامــهران )نـ بــهنــاوی
فیلمی دوایكــورتــه ــه ــ وات ــوو، ــ ب جـــهمـــال(
نه نــهورهس، فیلمی لهكورته وێنه(، )دوا
سیناریۆمخوێندبۆوهنهدهرهێنهرمدهناسی،
وتیان كــردو تهلهفۆنێكیان ئــهوهنــده هــهر
بهرجهستهی دهتــوانــیــت هــهیــه وا رۆڵــێــكــی
ئهكتهرێكیان پێشتر چونكه بكهیت،
بــردوئــهورۆڵــهینهبینیبــوو،دواتــرمنیان
شوێنی چومه منیش دهستنیشانكردبوو،
تۆماركردنورۆڵیخۆشمبهجوانیبینی
ودواترپهرهمبهكارهكهمداودواتریشله
درامــایگــهردهلــوللهگهڵكاكبهختیار
ــهرلــهو ــیپـــێـــشـــهوایدهبـــیـــنـــی،هــ ــ كـــهرۆڵـ
كــاتــهشــدایــهكــتــرمــاننــاســیودواتــریــش

رۆڵهكهمبهباشیبهرجهستهكرد.

*پێویستهئهكتهرچۆنخۆیئامادهبكات*پێویستهئهكتهرچۆنخۆیئامادهبكات
بۆئهورۆڵهیدهیبینێت؟بۆئهورۆڵهیدهیبینێت؟

-ئامادهكاریبۆرۆڵبینیندهیگهڕێنمهوه
بدهنێ، رۆڵێكت پێشئهوهی دهرهــێــنــهر بــۆ
و بــكــرێــیــتــهوه ــادار ــاگـ ئـ پــێــویــســتــهپێشتر
ــهوهیبــزانــی ــ ــ ــۆئ ــێبـ ــدهنـ ســیــنــاریــۆكــهتبـ
بــهركــهوتــهتلــهگــهڵكــێدهبــێــت،بــهاڵم
منههركاتێكسیناریۆكهمچهندجارێك
خوێندهوهوبهدڵمبوو،منئامادهمبۆبهردهم

كامێرا.

نوێیانهی ئهكتهره ئهو لهسهر راتچییه نوێیانهی* ئهكتهره ئهو لهسهر راتچییه *
كهئێستادهردهكهون؟كهئێستادهردهكهون؟

ــیـــوایســهركــهوتــنــیــانبـــۆدهخــــــوازم، -هـ
بهرجهسته رۆڵــهكــه ئـــهوهی وهك ــوادارم هــی
بهێڵنهوهوپیسی دهكهن،هونهربهخاوێنی
نهكهن،چونكههونهرههرلهسهرهتاوهبه

جوانیوخاوێنیهاتووه.

رازیـــت سینهماییانه فیلمه لـــهو تــاچــهنــد رازیـــت* سینهماییانه فیلمه لـــهو تــاچــهنــد *
ــهئـــێـــســـتـــادابــــهرهــــهمدههـــێـــنـــرێـــن، ــ ــهل ــهئـــێـــســـتـــادابــــهرهــــهمدههـــێـــنـــرێـــن،كــ ــ ــهل كــ
نوسینهوهی و دهرهێنان لهكاری نوسینهوهیبهتایبهتی و دهرهێنان لهكاری بهتایبهتی

چیرۆكهكان؟چیرۆكهكان؟
ــهگــهرئــهكــتــهررازینــهبــێلـــهورۆڵـــهی -ئ
دهیبینێتناتوانێتبهرجهستهیبكات،هونهر
بهزۆرناكرێت،چونكهئهگهركارهتبهدڵ
داوا تیایدا، ناتوانیتسهركهوتووبیت نهبوو،
لهههمووئهكتهرهكاندهكهمكهدێنهبهر
كامێرا،بهدڵوگیانرۆڵوسیناریۆكهیان

خۆشبوێت،ئهوسانواندنبكهن.

*كــاتــێــكئــێــوهلــهبـــوارهكـــهدهركــهوتــن*كــاتــێــكئــێــوهلــهبـــوارهكـــهدهركــهوتــن
ــهپــێــشــتــان ــ ــات ــهنــگدههــ ــاســت ــێــكئ ــهپــێــشــتــانكــۆمــهڵ ــ ــات ــهنــگدههــ ــاســت ــێــكئ كــۆمــهڵ
ــان،ئــایــائــهو ــ ــهتــایــبــهتــیبــۆكــچــانوژن ــان،ئــایــائــهوب ــ ــهتــایــبــهتــیبــۆكــچــانوژن ب

ئاستهنگانهچیبوون؟ئاستهنگانهچیبوون؟

ــێــكگـــیـــروگـــرفـــتـــیخـــۆی ــووشــت ــهمــ -هــ
هونهر ئێستا هونهردا، له بهتایبهتی ههیه،
ــردهربـــكـــهویـــت ــاتـ وایـــلـــێـــهـــاتـــووه،هـــهتـــازیـ
روبهڕویرهخنهیزیاتردهبیتهوه،پێچهوانهی
ئـــهوهیكــهدهڵــێــنكــوردســتــانلــهورووهوه
دهگهڕێنمهوه ئهمه منیش پێشكهوتووه،
ــیــهكــان،چــونــكــه ــی ــهت بـــۆتــــۆڕهكــۆمــهاڵی
دهڵێ پێشهوهو دێته جۆرێك به ههریهكهو
منهونهرمهندم،كهسێككههونهرمهند
نــیــیــهلـــهســـهرئــهكــاونــهتــهكــهینـــوســـراوه
ــهر،كـــهچـــیئـــهكـــتـــهریـــشنــیــیــه، ــتـ ــهكـ ئـ
ــهچــاوێــك ــهمــهشوایـــكـــردووههـــهمـــوویب ئ
تهماشابكرێن،ئهگهربگهڕێینهوهبۆئهو
رابردووهیهونهرلهكوردستاندابهخاوێنی
مابوهوهخهڵكتامهزرۆبوولهسهرشاشهكان
هونهر ئێستا بهاڵم ببینن، هونهرمهندهكان
بهداخهوهوایلێهاتووه،یهكێكیانخۆمله
ساڵی2004هوهكاریهونهریدهكهم،كه
ههندێشتدهبینلهسهرشاشهكانناچارم
وایلێهاتووه هــونــهر بــگــۆڕم، كــهنــاڵــهكــه

پێویستهخۆتیلێبهدووربگری.

*بــاســیســهركــهوتــنــیهــونــهریكــوردیــت*بــاســیســهركــهوتــنــیهــونــهریكــوردیــت
كرد،هونهرلهچروویهكهوهسهركهوتووكرد،هونهرلهچروویهكهوهسهركهوتوو

دهبێت؟دهبێت؟
-سهركهوتنیهونهردهگهڕێنمهوهبۆئهوهی
هونهرمهندان ئهگهر بــهردهوامــه، لههونهر
ــوون،ئــهوه ســهركــهوتــووبــوونوبــــهردهوامبـ
هونهرههموویسهركهوتووه،سهركهوتنی
ســهركــهوتــووه، بابڵێین هــونــهردا لــه ئێستا

ئهگهرنائێستابهسهركهوتنینازانم.

*ساڵی*ساڵی20092009وهكشاجوانیشاریسلێمانیوهكشاجوانیشاریسلێمانی
ــهو ــهوهـــهڵـــبـــژێـــردرایحــــهزدهكــــــهمبـــاســـیئ هـــهڵـــبـــژێـــردرایحــــهزدهكــــــهمبـــاســـیئ
ئهزمونهوههروههاجیاوازینێوانههڵبژاردنیئهزمونهوههروههاجیاوازینێوانههڵبژاردنی

شاجوانیئێستارابردووبكهی؟شاجوانیئێستارابردووبكهی؟
به سلێمانی ــاری شــ ــه ل 2009/1/1  لـــه -
تاجهكهشی و كــرام دهستنیشان شاجوان
تائێستاههرماوه،یادگارییهكیخۆشو
جوانهبۆم،دواتریشلهالیهنقایمقامیهتی
ئهوكاتهوهخهاڵتكرام،ئهوكاتههموان
باسیشاجوانهكهیمنیاندهكرد،منیش
هاوشێوهی پیشهو ببوایهته خۆزگه دهمــوت
ــبــژێــردرایــهوئێستاش ــانشـــاجـــوانهــهڵ ــ واڵت

شاجوانمانههیهههریهكهوبهجۆرێك.

چییه ئــهوشاجوانانه ســهرشــانــی چییه*ئــهركــی ئــهوشاجوانانه ســهرشــانــی *ئــهركــی
كهههلبژێردراون؟كهههلبژێردراون؟

-ئهركیشاجوانئهوهیهكهئهوئهركهی
پێیدهسپێدرێتجێبهجێیبكات،بۆنمونه
كــۆمــپــانــیــایــهكپـــرۆژهیـــهكـــیخــێــرخــوازی
ــهوهش دهداتـــــێوتـــاجــێــبــهجــێــیبـــكـــات،ئـ
كه كۆمپانیایانهی ئــهو ســهر دهكــهوێــتــه
ــبــدهژێــرنتــاهــاوكــاری شــاجــوانــهكــههــهڵ
ــرۆژه،خۆ ــ ــ بــكــهنبـــۆجــێــبــهجــێــكــردنــیپ
شاجوانتوانایجێبهجێكردنیههندێشتی
نییهلــهگیرفانیخــۆیبــهبــێهــاوكــاری

الیهنێكیتر.

بینینیچرۆڵێكدهكـــهی،باسی به بینینیچرۆڵێكدهكـــهی،باسی*حــهز به *حــهز
ئهوهدهكرێتزۆربــهیئهورۆاڵنــهیبینیونهئهوهدهكرێتزۆربــهیئهورۆاڵنــهیبینیونه

تراژیدیابوونه؟تراژیدیابوونه؟
-منزیاترحهزملهتراژیدیایه،راستهدهبێ
تراژیدیاوكۆمیدیا رۆڵی هــهردوو ئهكتهر
دهڵێن پێی بۆ چونكه بكات، بهرجهسته
ئــهكــتــهر،تــاخــۆیلــههــهمــووبــوارهكــانــدا
ببینێتهوه،لهبهرئهوهیحهزمبهتراژیدیایه،
لهبهر بكهم كۆمیدیاش كــاری ئــهگــهر

ئهوهیدهموچاومتراژیدیایهناگۆنجێ.

*هیچرۆڵێكههیهحهزبكهیلهداهاتوودا*هیچرۆڵێكههیهحهزبكهیلهداهاتوودا
تاقیبكهیتهوه؟تاقیبكهیتهوه؟

له تارۆڵههیه،ههندێرۆڵههیه -رۆڵ
دهفتهر به ناگونجێ، ئێمهدا كۆمهڵگای
ــارهمبـــدهنـــێئـــهورۆڵــــهنــاگــێــرم، ــ دۆالرپـ
وكولتوری دابونهریت له نامهوێ چونكه
ــوردهواریخۆمانالبـــدهم،بــهاڵمرۆڵیش كــ
ــاریتێدا هــهیــهرهنــگــهبــهخــۆبــهخــشكــ

بكهم.

*هــهوڵــتداوه،لــهرێــگــایئــهورۆاڵنـــهی*هــهوڵــتداوه،لــهرێــگــایئــهورۆاڵنـــهی
بینیوته،باسیكێشهكانیژنانبكهیت؟بینیوته،باسیكێشهكانیژنانبكهیت؟

فیلمانانهی كورته ئهو بهتایبهتی بهڵێ، -
كــهلــهفــێــســتــیــڤــاڵــهكــانــدایــه،زیــاتــرئــهو
رۆاڵنهمبهرجهستهكردووهكهبهسهرژنان
وكچانهاتوون،بهتایبهتیئهوكێشانهی

كهلهكوردستانروویانداوه.

هونه ر وایلێهاتووه  هونه ر وایلێهاتووه  
هه تا زیاتر هه تا زیاتر 
ده ربكه ویت ده ربكه ویت 

روبه ڕوی ره خنه ی روبه ڕوی ره خنه ی 
زیاتر ده بیته وه زیاتر ده بیته وه 
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ــە،الم ــوارەکــەی دانــیــشــتــووم،پشتملــەدی
الپتۆپەکەم شــاشــەى نییەکــەس خــۆش
چی نەیبینێ مەبەستمەکەس نا ببینێ،
دەنووسم،لەسەرشاشەکەفایلێکىۆرد
دەکەمەوە،ناوىدەنێمچیرۆک،دەمەوێت
ــم،کــچــىگـــارســـۆنـــەکـــەدوو ــووسـ ــنـ بـ
مینیۆىلەدەستدایە،ئاوێکمبۆدادەنێت،
بەکوردیەکىڕەواندەڵێتبەخێربێیت.
الیــەىکورسییە ئــەو چەیم، دەستى الى
کوڕ لێیە، منى مێزەکەى بەتاڵەکەى
لە ــیــن دانــیــشــتــوون،زۆردوورن وکچێک
ــم،کچەکە ــن ــی ــنـــەوە،کـــوڕەکـــەدەب مـ
پشتىلەمنە.لەدوورتریش،بەنزیکەى
لەوسەرىقاوەخانەکەدووکوڕبەتەنها

دانیشتوون،هەرئەوەندەىلێیە.
پێشئەوەىبنووسم،بیردەکەمەوە،چی
نــازانــمبە بکەمبــەچــیــرۆک؟لــەدوێنێوە
پڕ دڵم یان پێبکەنم مەالکە چیرۆکى
بێت،دەمەوێتچیرۆکەکەىبگێڕمەوە،
ــاشــورىکــەرکــوکتــیــرۆرســتــەکــان لــەب
مــەالیــەکدەگــــرن،وەیبــەحــاڵــىئــەوەى
ــردنوایـــە دەکـــەوێـــتـــەدەســـتـــیـــان،وەکمــ
ــوەىنـــەگـــەڕاوەتـــەوە،مـــەاللە ــێ کـــەسل
حــەژمــەتــاننـــاوىخـــواىلەبیردەچــێــتــەوە،
نەکقورئان،چەرخێکبەڕیشێوەدەنێنو
دایبڕێژمەوە،کچە دەیسوتێنن،دەمەوێت
ــەوەبــزانــێــتچــیداوا ــت گــارســۆنــەکــەدێ

ئەکەم،قاوەیەکىئێسپریسۆ.
دەبێت نــاگــێــڕمــەوە، مــەالکــە چیرۆکى
ــتبــکــەم،بــەدەورى چــیــرۆکــێــکدروســ
خـــۆمـــداچـــاودەگـــێـــڕم،دووکــوڕەکــە
وکچێکن، کــوڕ دەستەچەپم دوورن،
دەبێتچیرۆکێکیانهەبێت،سەریانناوە
بەیەکەوە،رووخسارىکوڕەکەدەبینم،

کچەکەقژەرەشەکەىبەتەوقەیەکى
ئەسپ ریــشــوەى وەک بەستووە، پەپولەیی
بەسەرکراسەسپییەکەیداشۆڕبۆتەوە،
پشتىکووڕکردۆتەوە،پشتەقنىدیارە،
کەمێکلەدەرپێسەوزەکاڵەکەى،وەک
دۆندرمەیەکتوێژێکبەسەرپسکیتەکەوە
مابێت.گەررووخسارىنەبینمچۆنبتوانم
لە ناکرێت بنووسمەوە. چیرۆکەکەى
چیرۆکێک دەرپێکورتێکەوە تۆسقاڵى
بنووسی،پێدەچێتدڵداربن،دەیانکەمبە
دڵدار،زۆرنابێتیەکیانناسیوە،رەنگە
هێشتا بێت، دووهەمینیان دانیشتنى ئەمە
باسیماڵولەدایکبوونىمنداڵناکەن،
درۆبۆیــەکدەکـــەن،ئەشێتنــیــوەڕۆلە
ماڵێکىچۆڵبووبن،نانیوەڕۆپێکەوەلە
خواردنگەیەکىالچەپنانیانخواردووە،
بیانکەمە تەنها بــە لـــەوەى باشترە ئــەمــە
ماڵێکەوە.کچەگارسۆنەکەبەرەوالم

دێتەوە.
قاوەکەمبۆدادەنێت،بەهەمانکوردى
نییە، پێویست تــرت هیچى دەڵــێــت ڕەوان
ــەم،بیرلــەوە ــزەیــەکســوپــاســیدەکــ بــەب
دەکـــەمـــەوەدەشــێــتچــەنــدســاڵــێــکبێت
نازانم فێربووە، واکــوردى ئێرە هاتبێتە
نیپاڵییە، دادەنــێــم واى کوێیە، خەڵکى
لــەکــواتــمــانــدۆوە ئێستا پێش ســاڵ پێنج
هاتووە،دایکىنەخۆشەلەناوجێگادا،
ــێــتلە ــووەب ــ ــۆچـ ــکئــۆفــەرێــکــىبـ ــ ــ رۆژێ
کوردستانکارگوزارىبکات،ناچارە
ــەرىدایـــکـــىمــانــگــىبە ــارەســ لـــەبـــەرچــ
200دۆالربێتەکوردستان،بەمەرجێک
کرێىفڕۆکەکەىبۆبدەن،پێنجساڵە
نەرۆیشتۆتەوە،هەموومانگێک150دۆالر
دەنێرێتەوەبۆدایکى،خۆىخەرجىلەسەر

قاوەخانەکەیە،50دۆالرزیادیشیهەیە،
مەگەررۆژانــىپشوولەگەڵکۆمەڵێک
نیپاڵىتربچێتەالىباخىگشتىلەفەیەک

بخوات.
لــەوکاتەدا دەدەم، قــاوەکــە لــە قومێک
تیشێرتێکى ژوورەوە، دێــتــە کـــوڕێـــک
پانتۆڵێکى و کـــاڵ شــیــنــى الکــۆســتــى
ــێــجــىلــــەبــــەردایــــە،تـــۆنـــێـــکپــێــکــەنــیــن ب
مێزێکى لەسەر دەچێت لێوێتى، لەسەر
ــاوەڕاســـتدادەنــیــشــێــت،دوومــۆبــایــللە نـ
گــیــرفــانــىدەردەکــــــاتودەیــخــاتــەســەر
گۆڵد مارلیبۆرۆى پاکەتێک مێزەکە،
وچــەرخــێــکــیــش،بـــەدەســـتـــىکــەمــێــک
تــەپــڵــەکــىجــگــەرەکــەلـــەخـــۆىنــزیــک
ــدەم دەکـــاتـــەوە،نــامــەوێــتواىنــیــشــانب
چـــاوەڕواندەکــاتکەمێکىترکچە
ــاتــۆزێــکــىتــردوو هــاوڕێــکــەىبــێــت،ن
پیاوىهاوشێوەىخۆى،رەنگەدەوڵەمەند
بن،دێنوباسلەناردنىجگەرەدەکەن
بەرێگاىقاچاخ،لەسەرنرخىکۆڵبەر

گفتوگۆدەکەن.
ــــەمـــۆبـــایـــلـــەکـــانـــىکـــــوڕەکـــــەدابــیــرم ب
ــەوەمــنــیــشمــۆبــایــلــمپــێــیــە،لە ــتـ ــەوێـ دەکـ
فەیس سەیرێکى دەریدەهێنم، گیرفانم
ــەم،چــەنــدرەســمــێــکدێـــتو ــ بـــووکدەکـ
دەڕوات،چەنددروشمێکىجۆراوجۆر،
چـــاومدەچێتەســەرهــەواڵــێــک،شـــۆک!لە
ــاوێــکهــــــەردووگــوێــچــکــەى ــی ــرپ ــێ هــەول
ژنەکەىبڕیوە،لەبەرئەوەىهەشتجار
ــەوە، ــەداوەتـ ــردووە،وەاڵمــــىنـ ــ بــانــگــىکـ
وتویەتىکەوابێتۆگوێچکەتپێویست
ــەوەشزۆر نییە.بــیــرىلــێدەکـــەمـــەوە،ئـ
ــتچــیــرۆکــێــکــى ــەوێـ ــامـ خـــەمـــنـــاکـــە،نـ

تراژیدىبنووسم.
ــەواونـــەبـــووە،کچە ــ ــەتـ ــاوەکـ هــێــشــتــاقـ
بــەرێــتــەوە، فنجانەکە  دێـــت نیپاڵیەکە
دەمەوێتلێيبپرسمئەرێدایکتچۆنە،
دەبــمــەوە، پەشیمان بــاشــتــرە؟ تەندروستى
دەڵــێــمحــســابــەکــەمبــۆبــێــنــە،تــادەڕوات
دەبــێــتــەهـــەاڵ،چەند لــەدەرەوە ــەوە ــت دێ و
ژووردا، بـــە دەکـــــەن خـــۆیـــان کــەســێــک
داواى خۆنیشاندانە، نــاون، ڕاوى پۆلیس
ئـــازادکـــردنـــىســێژندەکــــەن،لــەســەر
لــەشــفــرۆشــیگـــیـــراون،دادەنــیــشــمــەوە،
الپتۆپەکەمدادەگیرسێنمەوە،یەکەمین
وشــــەلـــەســـەرفــایــلــەکــەدەنـــــووســـــم)لە
ــەدا(کــچــەگــارســۆنــەکــەلە ــ ــان ــاوەخــ قــ
کیفێکىچەرمىقاوەیداحسابەکەىبۆ
هێناوم،ناڕۆم،دەستدەکەمبەنووسین.

لە قاوەخانەدالە قاوەخانەدا

چيرۆك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سوارە نەجمەدین

عەبدولستارجەباری/کەرکوکعەبدولستارجەباری/کەرکوک


سەمیرەعەلیمەندییەکەمینژنىکوردە،
کـــەبـــــووەبـــەبـــێـــژەروراگـــەیـــانـــدنـــکـــاری
ــەچــەنــدانڕادیــــۆیجیهانیو ــەتــی؛ل ــێــودەوڵ ن
پراگ، بەرلین، »ســەوا، وەکو نێودەوڵەتیدا
کــــاریکـــــــردووە،ســەمــیــرەخــانخــوشــکــی
ڕاگــەیــانــدنــکــارینــێــودەوڵــەتــی»هــاشــمعەلی
مەندی«یەولەدایکبوویشاریکەرکوکە،
و شۆڤێنیەت و عارەباندن سیاسەتی هــۆی بە
جیاکارییەکانیڕژێمیبەعس،هەرلەتەمەنی
ماڵیان خــێــزانــەکــەی لــەگــەڵ ساڵییەوە پێنج
دەگوازرێتەوەبۆشاریبەغدا،لەوێپلەکانی
ــات،مـــاوەیـــەکدەبــێــتــە ــ ــنــدنتـــــەواودەکــ خــوێ
مامۆستایزمانیئینگلیزی،بەاڵملەبەرئەوەی
لەخێزانێکیڕۆشنبیروهونەردۆستپەروەردە
بووە،پێشئەوەیبچێتەناوتەالریقوتابخانە
لەتەکبراکەیدا،هاشمعەلیمەندیدەچێتە
تەالریڕادیۆوتەلەڤیزیۆنیبەغداولەوێچاوی
ڕاگەیاندنکاران و هونەرمەندان گــەورە بە
ــــت،بـــەومــنــداڵــیــیــەهـــەربـــۆخــۆشــی ــەوێ دەکــ
مایکیڕادیـــۆدەگــرێــتــەدەســـت،ئــیــدیلەو
کاتەوەئاشقیپیشەیڕاگەیاندندەبێت،بۆیە
هەرزووولەدواقۆناخیئامادەییڕوودەکاته
جیهانیڕاگەیاندن.لەکۆتاییەکانیسااڵنی
هەشتاکانیسەدەیڕابردوودادەچێتەڕادیۆی
کوردیووەکوبێژەردەستبەکاردەبێت،
هاوکاتکاریپەیامنێرییپاشکۆیکوردی
ــەیعــێــراقدەکــــات.بــەمــەشدەچێتە ــامـ ڕۆژنـ
جیهانییپیشەیڕۆژنامەڤانییوڕاگەیاندنەوە،
ــەهــەمــانســاڵــیــشــدادەبــێــتــەئــەنــدامــیتیپی ل
الوی کۆمەڵێک لە کە »شۆڕشڤان« شانۆی

شانۆکارپێکهاتبوو.
ــردوودا، ــ لــەســەرەتــاینــەوەتــەکــانــیســـەدەیڕاب
ــاروپــێــشــکــەشــکــارلە ــادەکــ ــامــ ــ وەکـــــوئ

تەلەڤیزیۆنی
لـــــــۆکـــــــاڵـــــــی

دهــــۆکلـــەبــەشــی
ــوردیدەســبــەکــار ــ کـ

دەبێت.
ساڵی1994لەگەڵخێزانەکەی

کۆچدەکاتبۆوەاڵتیئەڵمانیا،بۆماوەی
Senderچەندانساڵلەرادیۆیبەرلینیئازاد
دەکـــات، کــار ..)Freies Berlin )SFB
رادیـــۆی پەیامنێری دەبێتە ساڵێکیش چــەنــد
دەنگیئەمریکا،لەتەککاریڕاگەیاندن
ــردووە ــارینــووســیــنووەرگــێــڕانــیــشــیکـ کـ
و لێکۆڵینەوە بــۆ ــوردی پــەیــمــانــگــەیکــ لــە
سەرپەرشتی و بەشداری بەرلین. لە پشکنین
چەندانفێستیڤاڵوکۆنگرەوکۆنفڕانسی

نێودەوڵەتیکردووە.
لەساڵی2003بۆپایتەخیچیککۆچدەکات
ولەڕادیۆیئەورووپایئازاد-ڕادیۆیئازاد
دەسبەکاردەبێت،هاوکاتلەڕادیۆیعێراقی
پێشکەشکاری و ــژەر ــێ ب ــو وەکــ ــازادیـــش ئـ
پێشکەشکار و ئامادەکار و هەواڵەکان
سیاسی ڕاپــۆرتــی و بەرنامە بەرهەمهێنەری و
دەکــات. کــار ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی و
لە »عێراقییەکان بەرنامەی زنجیرە ســەدان
ــات. دەکـ پێشکەش و ــامــادە ئ تـــاراوگـــەدا«
واشنتۆنی بۆ دەگــوازرێــتــەوە 2015 ساڵی لە
وەکو کــارکــردن بۆ ئەمریکا، پایتەختی
ئـــامـــادەکـــاروپــێــشــکــەشــکــاریچـــەنـــدان
بەرنامەیڕادیۆیی«گەاڵکانیبەیانوعێراق
لـــەمشــــەودا«لــەڕادیــــۆی»ســــەوایعــێــراق«دا
دەســبــەکــاردەبــێــت.لــەســاڵــی2019بـــووەبە
ڕادیــۆی تیمی لەسەر سەرپەرشتیار و نووسەر

سەوای
عـــــــــــــێـــــــــــــراق.لــــە
)دوایبیست ـــێ: دەڵ کــۆتــایــیــداســەمــیــرەخــان
وشـــەشســـاڵلـــەغــەریــبــی،کـــەژیـــانـــملە
ــیــن،پــراگ ــەرل پــایــتــەخــتــەکــانــیئـــەوروپـــا،ب
ــردەســەر، ــ ــۆنب ــت ولــەکــۆتــایــشــدالــەواشــن
ــەوەبۆ ــ ــەڕانـ ــ ــوئــێــســتــاخـــــەونبـــەگـ ــاوەکــ ــ ت
شـــارەکـــەمکــەرکــوکدەبــیــنــم،کــەتێیدا
کۆاڵن بە گوزەرێک تاوەکو لەدایکبووم،
لە وســەرێ بازاڕەکانیدابکەم و وشەقام
ــدەموبــیــرەوەریــیــە ــ ــەاڵســەرکــەشــەکــەیب قـ
جوانەکانیمنداڵیملەباوەشیخەڵکەباش
ویست خۆشیانم کــە میهرەبانەکانیدا، و
وخۆشیاندەویــســتــمبــگــەڕێــنــمــەوە،کــەلە
کەسایەتییە وێنەی جێیانهێشتووە، هزرمدا
بــــاشــــەجــــیــــاوازەکــــانــــی و ــت ــســ ــ ــەوی ــۆشــ خــ
ــەمبــگــەڕێــنــمــەوە، ــارەکـ پــێــکــهــاتــەکــانــیشـ
ــی» ــانـ ــەکـ ــانـ ــریزمـ ــێـ ــەلـــەنـــێـــوانـــیـــانـــدافـ کــ
کوردی،تورکمانیوعارەبی«بووم.شارەزای
کولتوورەکانیانبووموڕەنگەهەرئەوەش
بووبێتەهۆیئەوەی،کەبەئاسانیتێکەڵی
ـــووموجــیــالــەزمــانــی کــۆمــەڵــگــەیبــیــانــیب
دایک،کەکوردییەفێریزمانانیدیکەیش
ببم،شانازیبەشارەکەمەوەدەکەموهیوای
چونکە ــوازم، دەخـ بۆ ئارامی و پێشکەوتن

شاریهونەروئەدەبوڕۆشنبیرییە..

  سەمیرە عەلی مەندیسەمیرە عەلی مەندی
  ڕاگەیاندنکار و ڕاگەیاندنکار و 
بێژەری جیهانیبێژەری جیهانی
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ــت ــی)ژاڵــــــــه(وهدهسـ ــ ــ ــهدرام ــــهگــــهرلـ ــت*ئ ــی)ژاڵــــــــه(وهدهسـ ــ ــ ــهدرام ــــهگــــهرلـ *ئ
پێبكهین،ئایابینینیرۆڵیجوامێرئاغاپێبكهین،ئایابینینیرۆڵیجوامێرئاغا
نواندنیعهلی نهبوولهكاری نواندنیعهلیبازدانێك نهبوولهكاری بازدانێك
كــهریــمــدا،ئــهمــهجــگــهلــهوهیخــودیكــهریــمــدا،ئــهمــهجــگــهلــهوهیخــودی
درامــاكــهشدهنــگــدانــهوهیــهكــیباشیدرامــاكــهشدهنــگــدانــهوهیــهكــیباشی

الیبينهردروستكرد؟الیبينهردروستكرد؟
+بــــهڵــــێدرامـــــــــــایژاڵــــــــهبـــــۆخـــــودی
بــــوو،چونكه خــۆشــموهرچـــهرخـــانـــێـــك
ــابــتــوانــمبه تــــهواوخـــۆممـــانـــدووكـــردت
ــرئــاغــا ــهریجــوامــێ ــتـ ــارهكـ ــیكـ ــوانـ جـ
بـــهرجـــهســـتـــهبـــكـــهم،ئــــهممـــانـــدووبـــونـــه
رادهیهك به ههبوو بهرههمێكیچاكی
ئێستاشزۆرێكبهوناوهوهبانگمدهكهن،
ــۆملــهبــیــنــیــنــهوهی ــهمســاتــهشخـ هــهتــائـ
درامهكهچێژوهردهگــرم،راستگۆیی
ــنــهووا ــهیســهركــهوت ــای ــهرۆڵــبــیــنــیــداپ ل
دهكاتبهجوانیرۆڵیكهسایهتییهكه
ببینی،بهڵێئهوهوهرچهرخانبوو،چوهك
خــۆموهكــوئهكتهر،چوهكــودرامــای

كوردی.

*وهرچــارخــانــهكــهلــهچــیروویــهكــهوه*وهرچــارخــانــهكــهلــهچــیروویــهكــهوه
بوو؟بوو؟

-درامــــایكــــوردیهــهیــهوتــائێستاش
ــدههـــهنـــدێـــكـــجـــار ــ ــهنـ ــ ــهرچـ ــ بــــاشــــه،هـ
له واتــا نین، ئاستهشدا لهو ههوڵهكان

ئاستیتموحیئێمهدانین،بهاڵمدهتوانین
ــه ــه،ژاڵـ ــهیـ ــوردیهـ ــ ــایكــ ــ ــ بــڵــێــیــندرامـ
چیرۆكیجهلیلزهنگهنهبوو،كاوهی
ئهحمهدمــیــرزاكــردیبــهدرامــایــهكــی
زۆر ئــهكــتــهرهكــان بــهاڵم تهلهفزیۆنی،
نــهك ــدا، ــای ــی ت ــوون ــ ب بینین رۆڵ تــیــنــوی
دڵپاك، وخوالێخۆشبووجیهاد ههرمن
بــهڵــكــوهــهمــووئــهكــتــهرهكــانهــهمــان
ــهك جــۆشوخرۆشیانهــهبــوو،بهرادهی
وهكو كارهكهیاندا له راستگۆبوون

عاشقێكدهردهكهوتنبۆدراماكه.

*ئهمعاشقبوونهپهیوهندیبهبارودۆخه*ئهمعاشقبوونهپهیوهندیبهبارودۆخه
ســیــاســیــیــهكــهیئــهوكــاتــههــهبــووكهســیــاســیــیــهكــهیئــهوكــاتــههــهبــووكه
ــهوهو ــ ــرای ــ ــن ــ ــێ ــهوســ ــهوهونــــهتــــهوهكــــهمــــاندهچــ ــ ــرای ــ ــن ــ ــێ ــهوســ نــــهتــــهوهكــــهمــــاندهچــ
ــهك ــ ــهی ــیــشبـــۆدهرهچــ ــدهكــان ــهرمــهن ــهكهــون ــ ــهی ــیــشبـــۆدهرهچــ ــدهكــان ــهرمــهن هــون
دهگــــــــهڕانتـــاكـــوپـــهیـــامـــینـــهتـــهوهیـــیدهگــــــــهڕانتـــاكـــوپـــهیـــامـــینـــهتـــهوهیـــی
باشی بۆ دهگهڕایهوه یاخود باشیبگهیهنن، بۆ دهگهڕایهوه یاخود بگهیهنن،

ئهكتهرهكان؟ئهكتهرهكان؟
-سهبارهتبهئێمهچوهكسیناریۆوچ
وهكونواندنودهرهێنانهیچپهیوندیبه
ملمالنێیسیاسییهوهنهبوو،بهڵكوئهوه
بابهتهكه بۆ ههڵێنجان ــر دوات خهڵكه
ــیســیــاســی ــی ــێ ــمــالن ــل دهكــــــــاتوبــــهم

دهیخوێنێتهوه.
*ئێوهلهكهركوكهوهدهستتانپێكرد،*ئێوهلهكهركوكهوهدهستتانپێكرد،

 هونه رمه ند عه لی كه ریم، 
له  به رنامه ی )گه وهه ره كان( 

كه  له  )كه ناڵی كه ركوك( ه وه  
په خشكرا،  باس له  كاری 

هونه رو درامای كوردی ده كات 
و پێشیوایه :« ئامانج له  

په خشكردنی درامای توركی 
شێواندنی كلتورو كۆمه ڵگای 

كوردییه .

دیمانە:   هەڵمەت هۆشیار

  ئامانج له  په خشكردنیئامانج له  په خشكردنی
  درامای توركی شێواندنیدرامای توركی شێواندنی

  كلتورو كۆمه ڵگایكلتورو كۆمه ڵگای
  كوردییهكوردییه

لــهوكــاتــهوهلــهســهردهمــی)بــههــاریدزراولــهوكــاتــهوهلــهســهردهمــی)بــههــاریدزراوهونه رمه ند عه لی كه ریم :هونه رمه ند عه لی كه ریم :
ومـــــهرهزه(ــــــهوهتـــائــێــســتــاشفــیــگــهریومـــــهرهزه(ــــــهوهتـــائــێــســتــاشفــیــگــهری
لــهنــاودرامــاكــانــدارۆڵــی لــهنــاودرامــاكــانــدارۆڵــیكهركوكی كهركوكی
ســهرهكــیــیــانهــهیــه،كــهمدرامـــاههیهســهرهكــیــیــانهــهیــه،كــهمدرامـــاههیه
هــونــهرمــهنــدێــكــیكــهركــوكــیتــێــداهــونــهرمــهنــدێــكــیكــهركــوكــیتــێــدا
شانۆ ئێستا تا لهكۆنهوه ئیوه شانۆنهبێت، ئێستا تا لهكۆنهوه ئیوه نهبێت،
ــالــهكــهركــوكچـــۆندهبــیــنــن، ــالــهكــهركــوكچـــۆندهبــیــنــن،ودرامــ ودرامــ

ههڵسهنگاندنتانچییهبۆی؟ههڵسهنگاندنتانچییهبۆی؟
-مندهمێكهوتومهوئێستاشدهیڵێمهوه
ــهری ــ ــون ــههــ ــ ــهلـ ــیـــشـ ــهمـ كـــــهركـــــوكهـ
كوردیداپێشهنگبووهولهپێشهوهبووه،
بهرههمهكانیشارهكانكه نمونه بۆ
ــهغــداتــۆمــار ــوردیب ــهتــهلــهفــزیــۆنــیكــ ل
دهكرانشانۆییبوونودهكران،بهاڵم
لــهكــهركــوكدرامــــایبــههــاریدزراو
تــیــدایــه، دهرهوهی دیــمــهنــی و دهكــرێــت
تۆمار دیمهنهكه شانۆ دهرهوهی له واتــا
ــوو، ــكب ــێ ــرێـــت،ئــهمــهوهرچــهرخــان دهكـ
دهستپێشخهری كــهركــوك هــهر ــر دواتـ
ــردومــــهرهزهســیــنــاریــۆبـــووتــۆمــارمــان كـ
ــنـــاریـــۆبـــــووبــۆ ــیـ كـــــردخـــــۆیئــــــهوهسـ
شــهوچــهرهیــهكنــوســرابــوو،بــهاڵمبههۆی
ئــهوهیكاتیمــاوهیكــوردیكــهمبوو
لهتهلهفزیۆنكرایهچهندزنجیرهیهك
پێشهنگییهكی ئهمهش پهخشكرا، و
ــهیكــــهركــــوكبــــــوو،ئـــهمـــهش ــــكــ دی
ــهیكه ــارانـ ــۆكـ ــهوهـ ــ یــهكــێــكبــــووهل
ــانلــــهبـــهرهـــهمـــی ــهكـ ــیـ ــیـ ــوكـ ــهركـ كـ
شارهكانیدیكهشفیگهریدرهوشاوه
له شانۆییانهی ئــهو ئێستاشهوه بــه بــن،
شارهكانی له دههێنرێن كهركوكهوه
پێش له ئاستی دهكرێن نمایش دیكه
ــهوهوا ئــهوانــهیدیــكــهوهیــه،مــنلــهبــهرئ
ناڵێمكهخۆمكهركوكیم،منوهك
تهماشای نمایشهكه هــونــهری بــونــیــادی

دهكهم.

بــۆچــیدهگــهڕێــنــیــتــهوه،پێتوایه ئــهمــه بــۆچــیدهگــهڕێــنــیــتــهوه،پێتوایه* ئــهمــه *
لــهوشــاره ئێوه ژێرخانهیهكــه ئــهو لــهوشــارهئهمه ئێوه ژێرخانهیهكــه ئــهو ئهمه
كــهریــم، )عــهلــی ــو وهكـ كــهریــم،جیتانهێشتووه )عــهلــی ــو وهكـ جیتانهێشتووه
و...هتد( دڵپاك جیهاد زهنگهنهو و...هتد(جهلیل دڵپاك جیهاد زهنگهنهو جهلیل

یانئهمهدڵسۆزییهبۆكارهكه؟یانئهمهدڵسۆزییهبۆكارهكه؟
ــارێبــامــنپــێــتبڵێممــنوكــاك -جــ
ــدهلــه ــ ــهوهنـ ــ ــاكجـــهلـــیـــلئـ ــ جـــیـــهـــادوكـ
ــوكنـــهبـــوویـــنكـــهخـــهڵـــكبه ــهركــ كــ
بــڕوات، ئێمهدا ههنگاوهكانی شوێن
ــههــهمــوو كـــهركـــوكفـــرهنــهتــهوهیــه،ل
مهڵبهندی نهتهوهكان فره شــاره دونیادا
و من دهستی به هونهرن، و رۆشنبیریی
تۆنییه،كاتێكتهوژمێكیشیعرینوێ
لهكهركوكدامهزرالهههمووعێراقدا

ئــهمــهژینگهكه ئــیــتــر نـــهبـــوو، بــوونــی
ــرهنــهتــهوهیــیــانــه ــارهفـ ــهوشــ واهـــاتـــووهئـ
روناكبیریوهونهرتێیداوهكوكانی

ههڵدهقوڵێت.

*كهواتهفرهكلتورییهكهرۆڵیههیه*كهواتهفرهكلتورییهكهرۆڵیههیه
لهپێشكهوتنههونهریوروناكبیری؟لهپێشكهوتنههونهریوروناكبیری؟

-بهڵێبهدڵنیاییهوه،چونكهئهگهر
تۆبهسهرخۆتداداخراوبیتومامهڵهت
لهگهڵدهوروبـــهردانهبێتوهكــوئهوه
وایهلهزینداندابیت،بهاڵمئهگهرتۆ
بهغدا لــه عــهرهبــیــدا لــهگــهڵكلتوری
كــارلــێــكــتكــــرد)مــــنكــهلــتــوری
لهكــهركــوكچونكه ناڵێم عــهرهبــی
نیانه،تهنانهتتوكمانیشكهلتوریان
كـــهمـــهئــێــســتــا،بـــــهاڵملـــهرابـــــــردودا
رۆڵــیــانهــهبــوو(ئیدیئهمهوادهكــات
تۆكاریگهرییلهسهرئهوانبهجێبه[
ڵێتوئــهوانــیــشلــهســهرتــۆ،ئــهمــهله
كه هاوكێشهیهكه شــانــۆدا بـــواری

كــاریــگــهریــیدهوروبــــهربــهســهرتــۆوهو
مایهی دهبێته دهوروبـــهرهوه بهسهر تۆش
گهشهسهندنیشانۆلهههموودنیادا.


ــارهیئهو ــهب ــارهیئهو*ئــهمــهوێــترایتــۆبــزانــمل ــهب *ئــهمــهوێــترایتــۆبــزانــمل
مانگی له ئێستادا له مانگیدرامــایــانــهیكه له ئێستادا له درامــایــانــهیكه
رهمـــــهزانـــــدانــمــایــشدهكــــرێــــن،ئــهمــهرهمـــــهزانـــــدانــمــایــشدهكــــرێــــن،ئــهمــه
له گوێی بینهر )ئــهگــهر منه لهبۆچوونی گوێی بینهر )ئــهگــهر منه بۆچوونی
گفتوگۆیناودرامهكهنهبێتههستگفتوگۆیناودرامهكهنهبێتههست
توركی درامایهكهی تهماشای توركیناكات درامایهكهی تهماشای ناكات
راكــوار له بهراستی راكــواردهكــات؟چونكه له بهراستی دهكــات؟چونكه
ــانــهتمــوزیــكــشــدا ــهن ــانــهتمــوزیــكــشــداولــۆكــهیــشــنوت ــهن ولــۆكــهیــشــنوت
ــا ــركــاریــگــهریدرامـ ــاكــهوتــویــنــهتــهژێـ ــركــاریــگــهریدرامـ كــهوتــویــنــهتــهژێـ
بیانییهكانهوه(تاچهندئهمهكیشهیهبۆبیانییهكانهوه(تاچهندئهمهكیشهیهبۆ

وهرگرودرامایكوردی؟وهرگرودرامایكوردی؟
بــهنــدهبه -چشــانــۆوچدرامـــاوفیلم
رهگــــــهزیچـــیـــرۆكـــهوه،خـــهڵـــكدوای
دهبهسترێت روداوێ دهكهوێت، چیرۆك
بــهروداویدیــكــهوه،هــۆكــاریئــهوهی
دهچــوون بیانی درامـــای له دراماكانیش
هۆكارهكهیدهگهڕێتهوهبۆئهوهیكه
یهكدووكۆمپانیایتوركیبهرههمهێنهر
بوون،ئهمهیهكێكهلههۆكارهكان،
ــوبــاســمــانــكــردنــهتــهوهكــان ــهاڵموهكـ بـ
ــانبـــهســـهریــهكــتــریــیــهوه ــی كــاریــگــهری
هـــهیـــه،بـــۆنــمــونــهكـــاتـــێـــككچێك
كــابــۆیــهكوكــراســێــكــیقــۆڵــكــورت
ــهوهناگهیهنێت ئـ ئــهمــه لــهبــهردهكــــات
ئێمهالساییتوركهكهكانیانرۆژئاوا
گرنگه، چیرۆكهكه دهكــهیــنــهوه،
یهكدووئیشكراچیرۆكهكانكهم
چهند دێیت تــۆ ــوو، ب تێدا وكورتییان
تهوهرتێكهاڵویهكتردهكهیوسهدان
دیــمــهندروســـتدهكـــهیســهرلــهبینهر
دهشێوینی،لهوبارهدابینهرناتوانیجڵهوی
رهوتیچیرۆكهكهبگرێتولهگهڵیدا
بڕوات،بینهرسهریلێدهشێوێت،منخۆم
توشیئهودۆخهبووملهیهكدوودرامای
خهتی پهخشكران،  پێشوو رهمــهزانــی
سهرهكیچیرۆكهكهمبۆنهدۆزرایهوه.


ــهئـــهمـــهشجــارێــكــیدیــكــه ــهواتـ ــهئـــهمـــهشجــارێــكــیدیــكــه*كـ ــهواتـ *كـ
له توركیانهیهكه درامــا ئهو لهتهقلیدی توركیانهیهكه درامــا ئهو تهقلیدی
كهناڵهكوردییهكانهوهپهخشدهكرێنكهناڵهكوردییهكانهوهپهخشدهكرێن
وسهدانهێڵوههزاراندیمهنوسهدانوسهدانهێڵوههزاراندیمهنوسهدان

ئهڵقهن؟ئهڵقهن؟
-رهنگهئهوهشوابێت،بهاڵممنپێم
پهخش تــوركــیــانــهی درامـــا ئــهو نییه وا
ــان شــاراوهی ئامانجێكی هیچ دهكــرێــن
نــهبــێــت،مــنپــێــمــوایــهئــامــانــجــیــانههیه
كومهڵگای و كلتور شێواندنی كــه

عه لی عه لی كه ریم :كه ریم :

كه ركوك كه ركوك 
هه میشه  هه میشه  

له  هونه ری له  هونه ری 
كوردیدا كوردیدا 
پێشه نگ پێشه نگ 

بووه بووه 
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 گه ڕه كه كانی 
سه ر قه اڵی كه ركوك

لــهوناوچه  قــهاڵیكــهركــوكیهكێكه
شوێنهوارییهگرنگانه،كهمێژوویهكی
قۆناغه هاوپهیوستی ههیه درێــژی دووروو

مێژووییهجۆراوجۆرهكانیبووه.
رووبــاری رۆژههاڵتی بهری دهكهوێته  قهاڵ
ــهوهبۆ ــتـ ــهڕێـ خـــاســـه،مـــێـــژووهكـــهیدهگـ
زاینی، مێژووی له بهر هــهزارهىسێیهمی
مێخییهكاندا تـــۆمـــاره لــه نــاوبــردنــیــشــی
كهوتووهتهپێشناویههولێر.بۆیهقهاڵی
ــوكبـــهیــهكــێــكلـــهكــۆنــتــریــن ــهركـ كـ
دراوه، ــهم ــهڵـ قـ ــه لـ ــهــان جــی ــی ــانـ ــارهكـ شـ
بوو تێدا ئاوهدانی بهردهوامی مێژوویهكی

تاروخاندنیلهالیهنرژێمیبهعسهوه.
)قــهاڵ لــه ههڵكۆڵین ئێستاكه  تــاوهكــو
دهستنیشانی تا نــهكــراوه ئیالنی( ـ ئــال ـ
چینهمێژووییهكاندهستنیشانبكاتبۆ

دیاریكردنیماوهمێژووییهكان.
له كه مێخییانهی تابلۆ 51 ئــهو  بههۆی
ئاشووری ــهوه،بۆسهردهمی قهاڵدۆزراوهتـ
ــتدهگــــهڕێــــتــــهوه،ئـــهمـــهئـــهوه ــ ــاوهڕاسـ ــ نـ
ــهڕووكــههـــهرله ــاتـ دهگــهیــهنــێــتودهخـ
و بووه ئــاوهدان سهردهمیگۆتییهكانهوه
له قهڵهمڕوییهكهیان بهشێكی پایتهخی
چینهكانی بۆیه بوبێت، قــهاڵ( ـ )ئهرابخا
ژێرهوهیبۆسهردهمیگۆتیولۆلۆپییهكان
فروانیان دهسهاڵتێكی كه دهگهڕێتهوه
لــهنــاوچــهكــهداهــهبــووهوئــاقــارهكــهیــان

بهرباوبووه.
 رووپــێــویقــهاڵیكــهركــوكگهیشتووته
2/2 نزیكهی دهكاته 22هیكتاركه
كیلۆمهتردووجا،18مهتریشلهئاستی

سهرزهمينیدهوروبهریبهرزبۆتهوه.
 گهڕهكهكانیقهاڵوهكههرشارێكی
شهقامی له ئیسالمی، قۆناغی دیكهى
بهرینودرێژوخاوهنلقوپۆپیزۆركه
ههندێك پێچاوپێچ، و تهسك بهكۆاڵنی

جاریشبهداخراودهناسرێتهوه.
 سهربارهتبهبیناوخانووهكانیشی،لهسهر

شێوازیكۆنیرۆژههاڵتییه،واتاههبوونی
حــهوشــهیــهكلــهنــاوهڕاســتــیخــانــووهكــهو
ــهی زۆربـ ژوورگـــیـــراوه. بــه دهوری ــوار چـ
ئهوهۆدهوژوورانهشیكهدهڕواننهسهر
كۆاڵنوشهقامهكان،یانبێپهنجهرهن
بچووكن، بچووك پهنجهرهی خــاوهن یان
دانیشتوانی حورمهتی پاراستنی پێناو له
خانووهكه.باریئاوهدانیوبااڵخانهكانی

،مامناوهندیوروولهخراپبوونبوو.
 گــهڕهكــهكــانــیقـــهاڵبــریــتــیبــوونــهلــه:
گهڕهكی موسڵمان، حهمام گهڕهكی
حهماممهسیحی،گهڕهكی)ئاغاكانـ
ئهغالق(گهڕهكیمهیدان،جرتمهیدان.
ــهوهیدوو ــ  )گـــهڕهكـــیحـــهمـــام(،لــهبــهرئ
گــــهرمــــاویلـــهخـــۆگـــرتـــبـــووگـــهرمـــاوی
مهسیحییهكان، وگهرماوی موسڵمانان
ــراوهومـــێـــژووی ــ ــاونـ ــ بـــۆیـــهبــــهونـــــــاوهوهنـ

گــهڕهكــه ــهم ئـ نـــادیـــاره، بنیاتنانییشی
دهكهوێتهبهشیباشووریقهاڵوه.

 گــــهڕهكــــیحـــهمـــامـــیمــهســیــحــیــیــهكــان
بوونی نیشتهجێ شوێنی كۆنهوه له ههر
كلدانییهكانیكهركوكبوون،كڵیسا
كۆنهكانیشیانههرلهوبهشهیشاردابوو
كهلهرۆژگاریئهمڕۆداتهنیابهشێكی
زۆركـــهمووێــرانــهیــهوشــوێــنــهوارێــكــی
كــهمــیمـــاوهتـــهوه.هـــهرچــیگــهڕهكــی
)ئهغالق(بوو،كاتیخۆیشوێنینیشتهجێ
)یهنیچهری( و بوونیسهربازانیعوسمانی
بووهوبنكهكهشیانههرلهوگهڕهكهدا
بوو،بۆیهئهوناوهیانبهسهردابڕیوه.ئهم
گهڕهكهمهڵبهندوچهقیقهاڵیگرتووه
هـــهربــۆیــهزۆرجـــاربــهگــهڕهكــیقــهاڵ

ناودهبرێت.
ــــش،دهكــهوێــتــه ــدان(ی ــ ــهی  گـــهڕهكـــی)مــ

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەگەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووە
	 	 	 	 	 	  به شی دووه مسمكۆ	بەهرۆز	)ئەژی(											

بوو قــهاڵوه،گوزارشت بهشیباكووری
و مهیدانیكڕین شــار، بازاڕهكانی له
فرۆشتنوئاڵوگۆڕیكاڵهىبازرگانی
پێشتریش ـــووه، ب پــیــشــهكــاران شوێنی و

مهیدانی)جرتبازی(بووه.
 )جــریــت(یــاریــیــهكــیســوارچــاكــیــیــه،له
ــاكپــێــكــدێــت،هــهر ــوارچــ دووتــیــپــیســ
تیپێكلهوانهههوڵدهداتالیهكهیدیكه
ئهسپهكهی لهسهر بههۆیگۆپاڵێكهوه
بخاتهخوارهوه،لهرۆژگاریعوسمانیئهم
یارییهباوهبوو،بهاڵملهسهدهینوزهههمهوه

قهدهغهكرا.
سهرهكییهكانی گــهڕهكــه لهنێو  هــهر
قهاڵداچهندگهڕهكیبچووكوالوهكی
هــهبــوونكــهالیـــهندانــیــشــتــوانــیقـــهاڵوه
ــراوهوهكـــو:یــهدیقزلهر، ــ نــاویــانبــۆدان
زیندان،تۆپقاپی،تاشقاپی،حهلواچی.

ــهمگـــهڕهكـــهبــچــووكوكــۆاڵنــهنێو  ئـ
ــوونســـهربــهگــهڕهكــه ــهبــهشــێــكبـ ــڕان دێ
ســهرهكــیــیــهكــانــیقـــــهاڵوبــهشــێــكــیــان
واتا قــهاڵ، ــوارهوهی خـ بهشی دهیانڕوانییه

ئاوهدانییهكانیبهرقهاڵ.

 دانیشتوانیقهاڵتێكهڵبووهلهرهگهزه
جــیــاجــیــاكــانــی:تـــوركـــمـــان،كــــورد،
كلدو،ئاشوور،جو،ئهرمهن،شوێنێكی
ئــایــنــی:ئیسالم، بــهرچــاویفــرهچهشنی
مهسیحی،جولهكهبووه،غهیرهموسڵمان
ئێستاش ژیــاون، بهشانیموسڵمانان شان
و پهرستش لهشوێنهواریشوێنی بهشێك
یهكتر لهنزیكی پارانهوهیانكه مێژوو

بووهماوهتهوه.
 مــهســیــحــیوجــــووهكــــانلـــهنــێــوقــــهاڵدا
هــهبــووه، پــهرســتــشــیــان شوێنێكی چــهنــد
بهاڵمبهتێپهڕبوونیرۆژگارههندێكلهو
بنیاتنراوه، شوێنانهمزگهوتیانلهسهر
ـ )مزگهوتیگــهوره ئــهوانــه نموونهی له
پێغمهبهر( )دانیاڵ مزگهوتی ئولوجامع(،
دیــاری كڵیسای مریهمانه. مزگهوتی و
له ــووه بـ بریتی قــهاڵ لــه مهسیحییهكان
ــهزان،دایــكــی ــهحـ ــئـ ــهلـ ــومئـ ــ كــڵــیــســایئ
خهمهكانكهكهوتبووهبهشیباشووری

قهاڵوهلهگهڕهكیحهماممهسیحی.
 كــۆنــتــریــنوبــهنــاوبــانــگــتــریــنتــــهالرو
ـحهوت )یهدیقزلهر باڵهخانهكانیقهاڵ

كچه(،كهكهوتووتهالیچهپیقهاڵوه
لــهنهۆمی پــێــكــهــاتــووه. نــهــۆم لــهپێنج و
ژێرهوهیئهوباڵهخانهیهلهبهرئهوهیكاتی
خۆیگرتووخانهیتێدابووبۆیهئهوشوێن
وخیابانهیباڵهخانهكهدهڕوانێتهسهریو
بهنێویزیندانهوهناسراوه.ئهوباڵهخانهیه
فراوانن، ژوورهكانی ئهوهی بهڵگهی به
ههڵسوڕاندنی بــۆ خــۆی كاتی پێدهچێت

كاروباریحكومهتدرووستكرابێت.
ــهدیـــــــارهكـــــــانـــــــیقـــــــهاڵی ــ ــاڵـ ــ ــهمـ ــ ــنـ ــ ــهبـ ــ  لـ
ئاوچی، موفتی، یاقوبی، كــهركــوك،
ــه،لــهمــاڵــه كــهمــالــی،ســیــالو،زهنــگــهن
بهناوبانگهكانیشماڵی:حاجیتهیفوور،
جــهلــیــلئـــاغـــا،رهفـــعـــهتئـــاغـــا،كــهمــال
بهگ،حاجییوسفدهباغ،مستهفائاغاو

زۆرێكیدیكهههبوون.
 رووپێووینیشتهجێبوونلهگهڕهكهكانی
لهتێكڕای قــهاڵدا،كهنزیكهی42٪ی
ــــركــــردووهوبه ــی ـــهاڵیداگــ ــوویقـ ــ ــێ ــ رووپ
ـــهنـــگو ــكوت ـــهسـ ــیت ــ ــۆاڵن ــامكــ ــهقــ شــ
نزیكهی دهناسرێتهوه، پێچاوپێچهكانی

12٪یلهرووپێوویقهاڵیگرتووهتهوه.
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اعداد وترجمة  زيد محمود علي 

القسماالول
فيالتلفزيون،يعملالمخرجونعبرجميع
ــواعالــبــرامــج،بــمــافــيذلـــكاألخــبــار، ــ ان
والدرامية. الوثائقية، واألفالم والرياضة،
قديتمنقلهذهالبرامجمباشرةأوتسجيلها
علىأنهامباشرةأومسجلةمسبقافيأي
بيئةمتعددةالكاميراتفياالستوديوهات
أوأثناءالبثالخارجي)OBs(،أويتم
ــدأومــتــعــددة تــصــويــرهــاعــلــىفيلمواحـ
الكاميراتأولقطاتالشريطوتحريرها
فـــيمــرحــلــةمـــابــعــداإلنـــتـــاج.الــمــديــرون
مسؤولونعنشكلاإلنتاجومعاييرهالفنية
؛يفسرونرؤيةالمنتج/أوالكاتب.كل
، الفريدة الداخلية ديناميكيته له إنتاج
والمخرجونمسؤولونعنضمانالبرنامج
األوصياء إنهم األصلي. بالمفهوم النهائي
علىهذاالنوعمنالعمل،معالحفاظعلى
يتعاونون السيطرةالكاملةعلىموادهم.
األقسام، رؤســاء معجميع وثيق بشكل
والــكــامــيــرات المصممين ذلـــك فــي بــمــا
ومـــشـــرفـــيالـــصـــوتواإلضـــــــــاءة،وحــيــث
المنتجين مع كثب عن المديرون يعمل
دقيقةلضمان باستعدادات الكتاب أو /

لدى أنيكون يجب تصوير. نجاحكل
للمشروع واضحة إبداعية رؤيــة المديرين
، لتحقيقه. المطلوبة الــمــواد هــي ومــا ،
تصوير جــدول إعـــداد عليهم يجب لكن
المطلوبة اللقطات يوفر بعناية محسوب
النهائية. والمواعيد الميزانية حــدود في
يكونوا أن يجب ، المعايير هــذه ضمن
أيضاقادرينعلىالمساهمةبشكلخالق
إنشاء من يتمكنوا حتى المشاريع. في
في سيما ال ونـــزاهـــة، بمنطق مــنــتــجــات
الدراما،يجبأنيفهمالمخرجونأهمية
الهيكل مــع تتناسب وكــيــف المشاهد
للبرنامج،باإلضافةإلىمعرفةما العام
أثــنــاءتصويره. داخــلكــلمشهد يحدث
أجــل مــن مــطــلــوب التفصيلي والتحضير
وتوجيهات بإرشادات الطاقم أفراد تزويد
النصوص بــقــراءة الــمــديــرون يقوم دقيقة.
المنتجين مع األول اجتماعهم قبل بعناية
ومــــحــــرريالـــنـــصـــوصومــــحــــرريالــقــصــة
/ النصوص ومشرفي السلسلة ومــحــرري
أوالمديرينالمساعديناألوائل.قديقترح
تغييرات االجتماعات هــذه في المديرون
علىهيكلأوترتيبالمشاهدمنأجل
خــلــقدرامـــةمــتــمــيــزة.قــديلفترؤســاء
المشاكل إلــى االنتباه اآلخــرون األقسام
المحتملة واإلبداعية واللوجستية التقنية
فيالمشاهدالمكتوبة،ويقترحونحلوال
أوترتيباتبديلة.بمجردأنيتمأخذكل
هذهالعواملفياالعتبار،والموافقةعلى
النصية الــبــرامــج إعـــادة تتم الــتــغــيــيــرات،

النصية الــبــرامــج تسليم يــتــم لــلــكــتــاب،
المعدلةالنهائيةإلىالمخرجبحيثيمكن
العالمات ذات الكاميرا نصوص إعــداد
المميزة/أوأوامرالتشغيلألعضاءفريق
االستوديو سيناريو العمل. وطاقم التمثيل
تــموضــععــالمــةعليهللمخرجهو الـــذي
أفــراد جميع منه يستمد الــذي المخطط
الطاقممتطلباتهم.يتماستخدامهمنقبل
تفاصيل إلعــداد النصي البرنامج مشرف
الذي القصة ترتيب أو النصي البرنامج
يسردالمتطلباتاإلضافية.أقساممتنوعة
تــخــتــاروتستخدم مــثــلالــصــوتواألزيـــــاء
المعلوماتذاتالصلةبها.بمجردالموافقة
وتنفيذها،يكون التغييرات علىجميع
المديرونمسؤولينعنالجوانباإلبداعية
والعمل ، النهائية البرامج إلنتاج والتقنية
علىميزانيةالمنتج.يهيىءالمخرجونجميع
حركات )رســم النصي البرنامج جوانب
والمواقع والخلفيات المطلوبة الكاميرا
أجل من الممثلين( بأفعال يتعلق فيما ،
بيئة السيطرة،وخلق اإلنتاجتحت إبقاء
آمنةللممثلينللعملبشكلإبداعيدون
المخرجون يحضر . اإلنتاج وقت إضاعة
أجل من قراءتها تتم نصوصا والممثلون
مثل النص، ومناقشةجميعجوانب شرح
ما ــك ذل فــي بما معينة، مشاهد أهمية
إذاكانينبغيتأديتهابشكلدراميأو
ممتعأومأساويبشكلخاص،وماإلى
ذلك.كمايناقشونأيضاماإذاكانت
أو القصة، إلــى بالنسبة مهمة المشاهد
الجمهور لتذكير موجودة إذاكانت ما
بالتطوراتالسابقة.ويبقىيتحملالمخرج
التلفزيونيأومخرجالفيلممسؤوليةأخذ
الــســيــنــاريــووتــحــويــلــهإلـــىفــيــلــمأوحلقة
أن يمكن مسؤولياتهم لكن تلفزيونية،
مخرج يشرف الوسيط. باختالف تختلف
والفنية الفنية الجوانب علىجميع الفيلم
للفيلم.إنهميشاركونفيمرحلةماقبل
اإلنــتــاجواإلنــتــاجومــابعداإلنــتــاجلضمان

تحقيقرؤيتهمللنص.

المصدر
-TelevisionDirector
-WhatdoTelevisionDirectors
do?

  االنتاج التلفزيونياالنتاج التلفزيوني

 هـــاواڵتـــیـــیـــهكـــیدانـــیـــشـــتـــوویقـــــهزای
ئێستا پــێــش ســـاڵ )33( ــاوهی ــ مـ ، ــوق ــ داقـ
دروســت بــۆخــۆی  تــایــبــهت ئۆتۆمبێلێكی
دهكــاتوكارهكانیرۆژانـــهیخــۆیپێ
دهڵــێــت:” وهكخۆشی و دهكـــات جێبهجێ
ــهوئــۆتــۆمــبــێــلــهخــهونــی ــ ــتـــكـــردنـــیئ دروسـ
زۆر ئۆتۆمبێلهكهشی و منداڵییهتی كاتی

خۆشدهوێت.
 هــهركــاتــێــكــیــشئــۆتــۆمــبــێــلــهكــهبــهســهر
وهك هــاواڵتــیــان دهڕوات، شــهقــامــهكــانــدا
كـــارێـــكـــینــــــــاوازهوجـــــوانودهگـــمـــهن
ــــشوێــنــهی ــاری ــهنوزۆرجــ ــ تــهمــاشــایدهكـ

یادگاریلهگهڵدهگرن.
ئۆتۆمبێله خاوهنی عهباس، حهیدهر  عهلی
تــایــبــهتــهكــه،لـــهبـــارهیدروســتــكــردنــیــیــهوه
ــاوهی بــۆگـــۆڤـــاری)تــیــڤــی(دواووتــــی:”مـ
ــهوئــۆتــۆمــبــێــلــهتــایــبــهتــه، ــیئـ دروســتــكــردن
به ئـــهویـــش بـــــوو، ــێــویــســت پ ــاڵـــی سـ )12(
ســـودوهرگـــرتـــنلـــهچــهنــدپــارچــهیــهكــی
ماتۆڕسكیل،ئێستاشههربهوشێوازهی
لهگهڵ ماوهتهوه  دروستكردنی سهرهتای
ــــدگـــۆڕانـــكـــاریـــیـــهكـــیكـــــهملــه ــهن چــ

نۆژهنكردنهوهی”.
 باسیلهوهشكرد:”سهرهتاماتۆڕسكێلێكم
ــهرئـــــــهوهیتـــووشـــی ــ ــهب ــ هــــهبــــوو،دواتـــــــرل
ماتۆڕسكێله، بــهو نهبم هاتوچۆ رووداوی
ــیئـــهومــاتــۆڕســكــیــلــهئــهم ــارچــهكــان بـــهپ

ئۆتۆمبێلهمدروستكرد.
بــه ــم ــ ــت دهســ ســـاڵـــی1988 ــه ــ ل  وتـــیـــشـــی:”
دروستكردنیئهوئۆتۆمبێلهتایبهتهكردو
ــمپــێــدهكــرد،هــهرچــهنــده هــاتــوچــۆیدهوامــ
چونكه ــوو، ــ ب ــمـــهت زهحـ زۆر ــارهكـــه كـ
مهكینهیئێمزێتیئهڵمانیمبۆبهكارهێنا،
بوو، كێشه تووشی ئۆتۆمبێلهكه دواتــر
ــاڵهــاتــوچــۆم هـــهرچـــهنـــدهمـــــاوهیپــێــنــجســ
لهشاریكهركوك،دواتــرماڵم پێكرد
گواستهوهبۆداقــوق،لهبهرئهوهیبهگی
چارهسهرێكی لــهوهكــردووه بیرم نــهبــوو،
بۆبدۆزمهوهودواترمهكینهیهكیترمبۆ

بهست”.
تــهمــهنــێــك دوای دهڵــــێــــت:” خـــۆشـــی  وهك

بــهاڵم كــاردهكــهوێــت، لــه ئۆتۆمبێلهكه
سهرلهنوێ و بێت ــبــهرداری دهســت ناتوانێت
جارێكیترچاكیدهكاتهوهوبهمهبهستی
كارهكانی جێبهجێكردنی و راییكردن

بهكاریدههێنێت.
 باسیلهوهشكرد:”لهگهڵئهوهینهوهكانم
بهرزو مۆدێل ئۆتۆمبێلێكی چهند خاوهنی
خولیام و خۆشهویستی بهاڵم گرانبههان،
نهتوانم ــردووه، وایـــكـ  ئۆتۆمبێله ــهو ئ بــۆ
ئۆتۆمبێلهكهلهدهستبدهموئێستاشدوای
تهمهنێكلهگهڵهاوڕێكانمپیاسهیهكی

شهقامهكانیشاریپێدهكهین.

ــهیدروســـتـــكـــردنـــی ــرۆكـ ــیـ ــێــــت:”بـ ــ ــڵ  دهشــ
ــه،بــــــهاڵمبــۆ ــ ــهی ــهمهــ ــكــ ــ ئــۆتــۆمــبــێــلــیدی
به پێویستم ئۆتۆمبێله ئــهو دروستكردنی

كهرهستهوهاوكاریزیاترههیه.
ــاو ــی:”نـــــــاویئـــۆتـــۆمـــبـــێـــلـــهكـــهمنـ ــشــ ــ ــی ــ  وت
ـــهواوی ــ ــوك(وت ــهركــ ــاوه)ئـــاســـكـــیكــ ــ نـ
پێداویستییهكانیوهك)پاكهرهوهیجامو
الیتوهێماكانیراستوچهك(یههیهو
لــه)50(كــگــم زیــاتــر تــوانــایههڵگرتنی
ــریــشدهتـــوانـــێ وهـــهروههـــاكــهســێــكــیت
هیچ و دابنیشێت شــۆفــێــرهوه تهنیشت لــه

كێشهیهكینییه.

  عه لی حه یده ر عه باس:عه لی حه یده ر عه باس:
ناتوانم ده ستبه رداری ئۆتۆمبێله كه  بمناتوانم ده ستبه رداری ئۆتۆمبێله كه  بم

  دروستكردنی ئۆتۆمبێلێكی تایبه ت ده بێته  جێگای سه رنجی هاواڵتیان  دروستكردنی ئۆتۆمبێلێكی تایبه ت ده بێته  جێگای سه رنجی هاواڵتیان  
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دوبــز قضاء فــي العامة المكتبة تاسست
قبل مــن عــام2004 بمحافظةكــركــوك
مجموعةمنمثقفيدوبز،ثمتمتعيينهم
علىمالكوزارةالثقافةوالشباببحكومة

اقليمكوردستان.
وقالفؤادعبداللهشيخةمديرالمكتبةان
مكتبةدوبزتحتويعلیكتبومصادرو
مجالتوجرائدتصلعددهاالی15517
المكتبةتحتضنقاعة ان الی ،مشیرا
كبيرةمساحتها400مترمريعتقامفيها
ويبلغ ، واجتماعية ثقافية ونــدوات دورات
25 للمكتية الرسميين الموظفين عــدد
وزارة مالك على جميعهم وموظفة موظف

الثقافةفيحكومةاقليمكوردستان.
ــلاســتــقــبــالــهــا ــواصـ وبـــيـــنانالــمــكــتــبــةتـ
للمراجعينالذينينونقراءةالكتبداخل
الــمــكــتــبــةواســتــعــارةالــكــتــبوالــمــصــادر
مــنقــبــلالــطــلــبــةلــغــرضكــتــابــةالــبــحــوث
وتــعــاونمع الــیوجــودتنسیق ،باالضافة
الثقافيةفــيكــركــوكمن الــمــؤوســســات
بينهاالبیتالثقافيفيكركوكالذيقام
مؤخراباهداءالمكتبةكتبواصدارات

وزارةالثقافةاالتحادية.
وحولاحتياجاتالمكتبةاشارفؤادشيخة
تعاني دوبـــز فــي الــعــامــة المكتبة ان ــی ال
منذ بها الــخــاصــة النثرية وجـــود عــدم مــن
احتياجاتهذه تلبية خمسسنواتلغرض
المكتبةالتيوجدتلخدمةقراءومثقفي
القضاءبمختلفالقوميات،كماوطالب
وزارةالثقافةفياالقليمبضرورةتخصيص
للمديرية المراجعات بغية للمكتبة سيارة

التابعةلهافيمايخصالبريداليوميورواتب
الموظفين.

وفيختامحديثهثمنمديرالمكتبةالعامة
فيدوبزباسمالمنتسبينوزارةالثقافة
العامة والمكتبة  االقــلــيــم فــي والــشــبــاب
الشهداء مسؤول  وكذلك فيجمجمال
والمؤنفلينفيمركزتنظيماتكركوك
داود مــام الكوردستاني الوطني لالتحاد

لتعاونهمالمستمرللمكتبة.

المصرية العاصمة العائمفي شهدتقاعة
القاهرةمساءيوماالربعاء15ايلول2021
اي ) دەسوتێم قەقنەس وەک  ( مونودراما
)احترقكالعنقاء(لفرقةمسرحهوارالتي
مثلتكوردستانوالعراقفيمهرجانايام

القاهرةالدولي.
واســتــطــاعــتالفنانةهـــهوارفـــارسمــنان
في التحكيم لجنة مــن الــجــائــزة تحصد
مراسيماختتامالمهرجانالتيجرتمساء

يومالجمعة17ايلول2021
حيثاعربتعنسرورهاالبالغوهيتمثل
هذا في والــعــراق وكوردستان كركوك
ان استطاعت انــهــا موضحة ، المهرجان
تؤديالدورالرئيسيفيمونودراما)احترق

خشبة علی دقيقة 40 طــوال ) كالعنقاء
المسرحمناالداءباشرافالمخرجالفنان
نــژادنجم،وتنفيذالصوتوالموسیقی

خلفالكواليسمنقبلالفنيين.
واضافتالفنانةههوارانالمشاركينفي
المهرجاناعربواعناعجابهملمونودراما
ــوارعــلــیالـــرغـــممـــنان ــ فـــرقـــةمـــســـرحهـ
ولكن الكوردية باللغة قــدم المونودراما
الــكــوردي المسرح ايــصــال بمثابة كانت

الیالدولالعربية.
واعربتههوارفارسعنشكرهاوامتنانها
لكلمــنســاهــمفــيمـــؤازرةهــذهالفرقة
الفتيةمناجلالستمرارفيمسيرتهاالفنية

ونجاحاتهاالمتكررة.

مــنجهتهقــالمــخــرجالــمــونــودرامــاالفنان
نــژادنجمانهوامــامانظارجمهورغفير
فيمهرجانايامالقاهرةالدوليتمعرض
اداء من  ) كالعنقاء احترق ( مونودراما

الفنانةالمبدعةهوارفارس.
موضحاان12دولةشاركتفيالمهرجان.
واضافانفرقةهوارالمسرحيةاستطاعت
انتواصلحضورهافيالدولالعربيةايضا
و مصر في منها المونودراما عرضها في

تونس.
)احترقكالعنقاء( انمونودراما يذكر
الفنانة واداء علي عمر تاليفگزیزە من
ههوارفارسوسينوگرافياواخراجنژاد

نجم

المكتبة العامة في قضاء دوبز .. السعي لتقديم افضل المكتبة العامة في قضاء دوبز .. السعي لتقديم افضل 
الخدمات الخدمات 

مهرجان ايام القاهرة الدولي تحتضن مونودراما ) احترق كالعنقاء (مهرجان ايام القاهرة الدولي تحتضن مونودراما ) احترق كالعنقاء (

  هه وار فارس تحصد الجائزةهه وار فارس تحصد الجائزة

شاركتالفنانتينالتشكيليتينمنمدينةكركوكالتآخيفاطمة
العبيديوفاتنفاروقفيمعرضرسمدوليفيدولةبلغاريامؤخرا.
اقيمالمعرضالدوليللرسمفيدولةبلغاريا/اقليمالبلقان،مقاطعة
ــود، أألسـ البحر على الساحلية نيسبار محافظة وفــي ــورغــاس ب
بمشاركةاربعونفنانامندولبلغارياوتركياوالعراقوقبرص.
وقالتالفنانةالتشكيليةفاطمةالعبيديانالمعرضالدوليكان
في الخامسة بدورته للفنانين العالمية الصداقة جمعية من بدعوة

بلغاريا.،حيث
أقيمالمعرضعلىقاعةالمركزالثقافيلمدينةنيسبار»مركز
أرتيومالثقافي»والذيتمافتتاحهمنقبلعمدةمحافظةنيسبار
)نيكواليديميتروف(ومدير»مركزأرتيومالثقافي»,)دينيس
غونسالفيش(مبينةاناعمالالفنانيناألربعينالمشاركينتنوعت

فياساليبهافضمتاعمالتجريديةواخرىواقعيةوانطباعية.
مــنقبل  أيــلــول2021 3 يــوم افتتحمساء المعرض ان واضــافــت
عمدةمحافظةنيسبارنيكواليديميتروفومدير»مركزأرتيوم

الثقافي»دينيسغونسالفيش
وفيكلمةاالفتتاحعبرعمدةالمدينةعنسعادتهبأنتنظممدينته
هذاالمعرضالكبيرومنخاللمشاركةهذهالنخبةمنالفنانين
منالعالم،والتيتمتمنخاللتعاونجمعيةالصداقةالعالمية
للفنانين،شاكراجهودهمالكبيرةفيجمعهذهالنخبةالرائعة
منالفنانين،وابدیرغبتهفيانيكونالعامالقادمبمشاركة
عددأكبرمنالفنانينمنمختلفدولالعالمبعدالتخلصمنهذا

الوباءالذياثرعلىكلمرافقالحياةومعكلأألسف.

واضافتالفنانةفاطمةالعبيديانايامالمعرضالخمسةتضمنت
جوالتثقافيةالىالمعالمالثقافيةوالمتاحفالتاريخيةوالمعارض

الفنيةفيعددمنمدنالبلقانفيبورغاسوفارنا.
وفيمساءيوم7ايلولوفياحتفاليةجميلة،تماختتامالمعرضو
بحضوركالمنعمدةمحافظةنيسبارنيكواليديميتروفومدير
»مركزأرتيومالثقافي»دينيسغونسالفيش،وتمتوزيعالشهادات
التقديريةللفنانيناألربعون،وبعدهااعلنعمدةمدينةنيسباران
المشاركينفي الفنانين المدينةقررتكريمعدد6من مجلس
هذاالمعرضبدرعمدينةنيسباروفيهاشعاراليونسكو)الداعم
للمعرض(وذلكلتميزمنجزهمالفني،وهم3منالفنانيناألتراك
الكباروالىالفنانةالعراقيةفاطمةالعبيدي»سفيرةالسالممن

خاللالفن«والىفنانقبرصيوفنانبلغاري.

الفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي : مثلنا كركوك في بلغاريا الفنانة التشكيلية فاطمة العبيدي : مثلنا كركوك في بلغاريا 
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ــامــــهی ــ ــــهرن لــــهزنـــجـــیـــرهیـــهكـــیدیــــكــــهیب
تیمهكهی، ــهوارو هـ ــهوار(، هــ )گهشتهكهی
لــــهگــــهڵگــــروپــــیشــــاخــــهوانــــیپــایــتــهخــت
ــردیـــمـــهنـــهجـــــوانو ــێـ ــهولـ لـــهپـــارێـــزگـــایهـ
دڵگیرهكانیناحیهیههڵشۆلهسنوریقهزای
پشدهربهسهردهكهنهوهولهرێگایكهناڵی
ئاسمانیكهركهوهسروشتیجوانیناوچهكه

بهبینهرانئاشنادهكهن.
ســـهعـــات4یبـــهرهبـــهیـــانهـــــهواروتــیــمــهكــهی
دهگـــهنبــهگــروپــهشــاخــهوانــیــیــهكــه،كه
زیاترله30كهسلهوگهشتهدابهشداردهبنو
تهواویئامادهكارییهكانیانبۆگهشتهیهك
ڕۆژییهكهیانكردووه،لهههولێرهوهچهندین
شاروشارۆچكهدهبڕنتاكودهگهنبهوناوچه
شاخهوانییهكه گــروپــه كــه دیــاریــكــراوهی
دهڤــهری له بهیانیی نانی كـــردووه، ئامادهیان
ڕانــیــیــهدهخـــۆنوپــاشنیوســهعــاتلــهپشوو

وهرگرتن،درێژهبهگهشتهكهیاندهدهن.
ــهورازو ــ ســـهربـــاریســهخــتــیڕێـــگـــاوبــڕیــنــیهـ
ــایتـــاقـــهتپــڕوكــێــنــی ــهرمـ نــشــێــوهكــانوگـ
وشــكــهســـاڵـــی،بــــهاڵمكــاتــێــكئــهنــدامــانــی
هــهواروشاخهوانییهكهچاویان تیمی هــهردوو
دهكهوێتهسهرئهودیمهنهناوازهودڵگیرانهی
ناوچهیههڵشۆوقهاڵدزێ،تهواویشهكهتیو

ماندوبونهكهیانبیردهچێتهوه.
ــاوو ــ ــــیوئ ــاوی ــاخــ هـــهڵـــشـــۆنـــاوچـــهیـــهكـــیشــ
ــژوســـــازگـــــاریهـــهیـــه، ــاكــ ــ ــیپ ــهكــ ــ ــهوای هــ
له قـــــــهاڵدزێ دانـــیـــشـــوانـــی زۆری بــهشــێــكــی
ــاریرهزو ئــاوهكــهیســوودمــهنــدبــوونــهولــهكـ
باخداریبهكاریدههێننوزۆربهشیانههربه
كاریباخدارییهوهسهرقاڵنوسهرچاوهیهكی
گرنگهبۆبژێویژیانیان،بهتایبهتیههڵشۆ

بهبهرههمیههنجیروگوێزبهناوبانگه.
شاخڕهوهكانلهپێناوتهندروستییهكیباشو
ههڵمژینیههوایهكیپاكلهژێرسێبهریدارو
سروشتیناوچهكهودوركهوتنهوهلهجهنجاڵی
شـــاربــۆچــهنــدســاتــێــكمــهســتــینــێــوسروشته

دڵڕفێنهكهیههڵشۆیدڵگیردهبن.
نــاحــیــهیهــهڵــشــۆدهكـــهوێـــتـــهنــزیــكســنــوری
بههۆی ناحیهیه ئهو كوردستان، خۆرههاڵتی
ههڵكهوتهیجوگرافیایناوچهكهیونزمی
درهختێكی دارو ههبوونی گهرماو پلهكانی
و هاواڵتیان ههیهو دڵڕفێنێ دیمهنێكی زۆر،
گهشتیارانلهشارهكانیدیكهیكوردستان
وناوهڕاستوباشوریعێراقهوهبۆبهسهربردنی

كاتێكیخۆشڕوویتێدهكهن.

هه ڵشۆ وێستگه یه كی دیكه ی ئه مجاره ی     گه شته كه ی هه واره هه ڵشۆ وێستگه یه كی دیكه ی ئه مجاره ی     گه شته كه ی هه واره 
جوانی سروشتی ناوچه كه  

سه رنجی گه شتیاران به الی 
خۆیدا راده كێشێت
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كاتێكگوزهربهنێوژیانیئهستێرهدیارو
نــاودارهكــانــیوهرزشـــیدهكــهیوبــهوردی
بهدواداچوونبۆدیویشاراوهیئهوپاڵهوانانه
ئــهوهتبۆئاشكرادهبێتكه دهكــهیــت،
ئــهوانلهخــۆڕانهگهیشتوونبهوئاستو
ئهنجامانه،بهڵكوخۆڕاگریوپشوودرێژی
و قوربانیدان و كهسی تاكه خواستی و
و بهئهمهك خانهوادهیهكی بوونی ههروهها
له بوونه سهرهكی فاكتهری خۆنهویست،

پشتگهیشتنبهئامانجهكانیان.
ئارامشێخئهمین،پاڵهوانهبهناوبانگهكهی
زیندووی نمونهیهكی عێراق و كوردستان
ژیانی لهسهر قسهكردن كه باسهیه ئــهو
نووسینهوهی چهشنی وهرزشـــی كــاروانــی و

چیرۆكورۆمانه.
*ئارامئهمیننورىتههابهرزنجی

*لهدایكبوویساڵی1982
*ههڵگریبڕوانامهیئامادهییوێژهیی

به خاوهنیكــوڕوكچێكه *خێزاندارهو
ناوهكانی)دارینوداریا(

شههیدئاراموژیانیالدێشههیدئاراموژیانیالدێ
ئاراملهالدێی)مهالحوسێن(ـیسهربهقهزای
ئهو ههڵهێناوه، بهدونیا چــاوی چهمچهمااڵ
و شۆڕشگێڕان النكهی الدێكان دهمــهی
بـــوون،كاكه قــارهمــانــهكــان پێشمهرگه
تههایجوانهمهرگیبراگهورهیئارامئهمین
بههۆیخۆشهویستیبۆشههیدئارام،ناوی
سهركردهوه ئهو بهناوی بچوكهكهی برا
ــهخــانــهوادهیــهكــی ــهل ــهوان ــاڵ دهنـــێـــت،ئـــهمپ
شێخ بهرزنجییه، شێخانی ــاوداری ــ ن ــارو دیـ
و دۆســـت مــیــوان پیاوێكی بــاوكــی ئهمین
خاوهندیوهخانبووهولهسهردهستیچهندین
به بۆیه ئــهنــجــامــدراوه، سوڵح و ئاشتهوایی
مامهگهورهناوزهنددهكرا،بهاڵمههرزوو
لهتهمهنیدووساڵیبههۆیكۆچیمامه
دڵتهزێن بــهكارهساتێكی كــه ــهورهوه گـ
باوكایهتی نازی له ئارام لهدهستدا گیانی
بێبهشدهبێت،تاپرۆسهیبهدناویئهنفال
ــهگــهاڵشـــهشبـــراكـــهیدیــكــهی ــارامل ــ ئـ
مــهڕو بهخێوكردنی و جــوتــیــاری ســهرقــاڵــی

مااڵتوكشتوكاڵیبووه.
ئاوفرۆشتنوبۆیهكردنیپێاو

خانهوادهكهی الدێكهیان روخاندنی دوای
ــااڵ ــهمـ ــچـ ــهمـ ــهیچـ ــ ــكـ ــ ــارۆچـ ــ ــهشـ ــ ئـــــــــاراملـ
دهگــیــرســێــنــهوه،ئـــــارامشــــاندهداتــــــهبــهر
پیاو بۆیهكردنی به دهســت و كهسابهت
دهكاتوپاشانلهدهوروبهرییاریگاكان
ئــاوفرۆشتندهكـــاتوخولیای بــه دهســت

بهالیوهرزشدادهڕوات.

كۆنفۆ..یهكهموێستگهیوهرزشیكۆنفۆ..یهكهموێستگهیوهرزشی
ئهمپاڵهوانهپشوودرێژهماڵیاندهگوازنهوه
سوتاوهكه داره له لهوێشدا و سلێمانی بۆ
چێشتخانهو لــه دهمــێــك دهستگێڕو وهكـــو
ماوهیهك بۆ پاشان دارتاشیكــاردهكــات،
لهفرۆشگایكۆلێژیسهربازیقهاڵچواالن
كاردهكات،ئهوجالهساڵی1997لهسهر
دهســتــیهـــهردووبــرا)زانـــاودانــا(دهســتبه

یاریكۆنفۆدهكات.


هۆڵیچوارباخوسهرهتاییارییلهشجوانیهۆڵیچوارباخوسهرهتاییارییلهشجوانی
روودهكاته 1999 درێژساڵی پشوو ئارامی
هۆڵیچوارباخلهسهردهستیخهلیلعوسمان
دهســتبــهوهرزشـــیلهشجوانیدهكـــاتتا
ساڵی2012لهههواریتازههۆڵیلهشجوانی

دهكاتهوه.

پشتیوانیودڵخۆشیخانهوادهكهیپشتیوانیودڵخۆشیخانهوادهكهی
ــــیكــــهم ــوان ــ ــی ــ ــت ــشــ ــ پ و خــــــــۆڕاگــــــــری
ــهی ــ ــهوادهكـ ــ ــانـ ــ ــیخـ ــ ــهن ــمــ وێــــنــــهودهگــ

ــوانـــیتــایــبــهتو ــردنـــیخـ ــادهكـ ــامـ ــهئـ لـ
چونه بــه جــیــاوازو كهشی رهخساندنی
ــارامــی ــیئـــهركـــیئ ــ ــان دهنـــگـــیداواكــ
سوكتركردوهودایكیئارامدڵخۆشه
ئهنجامهكانیكوڕهكهی و ئاست به
هاوكاریكردنی له ناكات درێخی و
وهرزشكاران خانهوادهی ئامۆژگاری و
ــهوهو ــ ــراوانـ ــ دهكــــــاتبــهســنــگــێــكــیفـ
ــیكــــوڕوكچه ــ ــان بـــهدهنـــگـــیداواكــ

وهرزشكارهكانیانهوهبچن.

ــیكـــــــوردهـــیـــچـــیـــانلــه ــ ــ ــاران ــ ــكــ ــ ــیكـــــــوردهـــیـــچـــیـــانلــهوهرزشــ ــ ــ ــاران ــ ــكــ ــ وهرزشــ
وهرزشكارانیجیهانكهمترنییهوهرزشكارانیجیهانكهمترنییه

ههمووههواڵوكۆششیئهمرۆڵهكورده
تهمهن39ساڵهلهپێناوناساندنیناویخۆی
ونــهتــهوهكــهیبـــووهبــهدونــیــایدهرهوهوبۆ
وهرزشكارانی كه بسهلمێنێت، ههمووانی
بڕهخسێندرێت بــۆ زهمــیــنــهیــان كـــوردگــهر
دیكه وهرزشــكــارانــیگهالنی له هیچیان
به مــاوهیــهكــیكــورتــدا لــه نییهو كهمتر
ــونــیبێ ــدووب ــهواڵومــان پــشــوودرێــــژیوهــ
وچـــانوئــارامــیوخـــۆڕاگـــریخــواســتو
سنوریكوردستان دارین باوكی ئامانجی
وعــێــراقونــاوچــهكــهیبـــهزانـــدووهوخــۆی
گــهیــانــدبــهخــهونــیلــهمێژینهیوئــاواتــی
پاڵهوانێتییه ســتــهیــجــی ــهســهر ل و بــهدیــهــات
جیهانییهبهناوبانگهكانچهندینمیدالیای

بهدهستهێنا.

له  نێو كێڵگه و ژیانی الدێوه  بۆ سه ر    سته یجی پاڵه وانانی جیهانله  نێو كێڵگه و ژیانی الدێوه  بۆ سه ر    سته یجی پاڵه وانانی جیهان  
هاندانوهاوكارییهكانیقوبادتاڵهبانیهاندانوهاوكارییهكانیقوبادتاڵهبانیعهدنانعهبدولڕهحمان

ئــارامكهسێكیدڵسۆزی دهرهكییهكانی لهپشتیسهركهوتنه دیــاره
تاڵهبانی قوباد ئهویش ههیه، وهرزشــكــاران وخهمخۆری وهرزشــدۆســت
هاندهرهسهرسهختهكهییانهیمانچستهریونایتده،بهوتهیئارامهاندان
وهاوكاریقوبادتاڵهبانیجێگریسهرۆكیحكومهترۆڵیبهرچاوی
ههبووهلهگهیشتنیبهسهرستهیجیپاڵهوانێتیهجیهانییهكان،ئارام
ستایشیرۆڵیجێگریسهرۆكیحكومهتدهكاتلهپایكارئاسانی

و گهشتهكانی ئاسانكردنی زیاتر بۆ كارگێڕییهكانی كــاره بۆ
هاوكاریمادی،جیالهئامۆژگاریورێنمایهكانیتریكهلهگرنگی

وهرزشوپێگهوسهنگیكهسایهتییهوهرزشیهكانخۆیدهبینێتهوه.

ــهدهســتــكــهوتــینــاوخــۆیــیو ــهدهســتــكــهوتــینــاوخــۆیــیوســـااڵوخــهرمــانــێــكل 2222ســـااڵوخــهرمــانــێــكل
نێودهوڵهتینێودهوڵهتی

8نازناویپلهیهكهمودووهمیكوردستان
2017پلهیدووهمیعێراقلهكێشی75كگم
2018پلهیسێیهمیعێراقلهكێشی75كگم
لــهكێشی75 پــلــهیچـــوارهمـــیعــێــراق 2018

كگم
2018فرانكفۆرتپلهیدووهمیپاڵهوانێتیلهش

جوانیكێشی80كگم
2018فرانكفۆرتپلهیدووهمیپاڵهوانێتی

كالسیكله170سمبااڵ
پاڵهوانێتی دووهمـــی پلهی دانــیــمــارك 2018

لهشجوانیكێشی80كگم
2018دانیماركپلهیسێیهمیپاڵهوانێتی

كالسیكله170سمبااڵ
پاڵهوانێتی سێیهمی پــلــهی ئیتاڵیا 2018

لهشجوانیكێشی85كگم
پاڵهوانێتی یهكهمی پلهی ئهڵمانیا 2019

لهشجوانیكێشی90كگم
یهكهمیكالسیك پلهی ئهڵمانیا 2019

170سمبااڵ
یــهكــهمــی ــیــایــی مــیــدال ئــهڵــمــانــیــا 2019

یهكهمهكان
2019دانیماركپلهیدووهمیپاڵهوانێتی

ماستهرسهروی35سااڵ
2019دانیماركپلهیدووهمیپاڵهوانێتی

ماستهرسهروی35سااڵ
2019دانیماركپلهیدووهمیپاڵهوانێتی

كالسیك170سمبااڵ
پاڵهوانێتی دووهمـــی پلهی دانیمارك 2019

لهشجوانیلهكێشی80كگم
EMPRO2020ئیسپانیاپلهیدووهمیپاڵهوانێتی

MenEspysick2020ئیسپانیاپلهیدووهمیپاڵهوانێتی
170سم



46

ژماره  )5( ئه يلول 2021 

رائــدرياضيوقامةمنطــرازفريد
..خدمالحركةالرياضيةفيمدينة
كــركــوكبــدءامــناأليـــامالذهبية
فيهاإبانالستينياتالقرنالمنصرم
ــورهفـــيالــوســط ــضـ ،وواصـــــلحـ
..  وكوردستانيا عراقيا الرياضي
انهالمربيالفاضلوالحكمالدولي
بــكــرةالــطــائــرةاالســـتـــاذالـــراحـــل)
حسنعليمصطفى(المعروفلدى
االوســاطالكركوكيةب)حسن

مالعلي(..
ــلحــســنعلي ــراحـ ــاذالـ ــتـ ــــداالسـ ول
مصطفىفيالعام1946بكركوك
،حاصلعلىشهادة)بكالوريوس(
الرياضة مــارس .. الرياضية التربية
منذالعام1963عندماكانطالبا
بثانوية االعــدادي الرابع الصف في
ــانالعـــبـــابــكــرة ــ الــمــصــلــى،وكـ
تربية منتخب فــي والــطــائــرة السلة
كــركــوك،والعــبــابــكــرةالسلة
الرياضي الــثــورة نـــادي فــريــق ضمن
،دخـــلكــلــيــةالــتــربــيــةالــريــاضــيــة
في منها وتــخــرج 1964 ــعــام ال فــي
ثــمعيينمدرسا ومــن الــعــام1968
صناعة باعدادية الرياضية للتربية
ٔاستلم  عــام1969،  كــركــوك
منتخب تـــدريـــب ــهـــام مـ مــــرة ألول
تــربــيــةكـــركـــوكبــكــرةالــطــائــرة
المنطقة بــطــولــة فــي ــارك ــذيشــ ــ ال
الشماليةبمشاركةمنتخباتالتربية
والسليمانية )كركوك لمحافظات
ؤاربيلوالموصل(حيثحصلمنتخب
تربيةكركوكعلىالمرتبةاالولى
فــيعــام1971 البطولة، تلك فــي
ــاركحسنمــالعليفــيالـــدورة شـ
التي الــطــائــرة بــكــرة التحكيمية
جرتعلىقاعةبهوالبلديةوحصل
وفي ، للعبة التحكيم شــارة على
ترقية دورة في شــارك 1973 العام
الــطــائــرةالتيجرت حكامكــرة
بمحافظةٔاربيلواستطاعانيحصل

الدرجة علىشهادةتحكيميةمن
األولى،بعدهاشاركفيتحكيم
الطائرة بكرة العراق اندية بطولة
ــيتــحــكــيــمبــطــوالت ــاركفـ ــ ،شـ
وزير وعلىكٔاس التربية منتخبات
التيجرتفيمحافظات و التربية
العام فــي ، ٔاول الــعــراقكحكم
1983شاركفيدورةصقلحكام
التيشهدتهادولــة الــطــائــرة كــرة
رشح 1985 العام وفــي ، الكويت
للدورةالدولية)دورةحكامالدوليين
(بــكــرةالــطــائــرةالــتــيجـــرتفي
تايلند بــدولــة  بــانــكــوك  العاصمة
الــشــارة عــلــى يحصل ٔان واســتــطــاع
الــدولــيــةبــاشــرافاالتــحــاداالســيــوي
..ومــنثــمشـــاركالحكمالــدولــي
بكرةالطائرةحسنعليمصطفى
البطولة منها الدولية البطوالت في
العربيةالرابعةوبطولةاالستقاللفي
االردنوالبطولةالعربيةالخامسةفي

السعوديةوبطولةالصداقةفيسوريا
،باالضافةالىباكورةمشاركاته
ــبــطــوالتعلى الــتــحــكــيــمــيــةفــيال
مستوىالعراقوكوردستان..ٔاستلم
رئاسةاتحادكوردستانالمركزي
لكرةالطائرةعام2006ؤاستمر
فيعملهلمدة6ســنــوات،كما
شــغــلمــنــصــبعــضــوفـــياالتـــحـــاد
الطائرة لكرة المركزي العراقي
وشغل ، ســنــوات 6 لــمــدة ؤاستمر
ــادكــركــوك ــحـ مــنــصــبرئـــيـــساتـ
لــكــرةالــطــائــرة،بــاالضــافــةالــی
البارزين المحاضرين من كان انه
بجامعة الرياضية التربية فيكلية

كركوك.
ودعــــت 2021 حـــــزیـــــران 20 فــــي
السابق الــدولــي الحكم كــركــوك
بــكــرةالــطــائــرةاالســتــاذحسنعلي
ــراعمـــعالــمــرض ــ مــصــطــفــیبــعــدصـ

ليلتحقبركبالخالدين.

من رواد الرياضة في كركوك
الرائد الرياضي الراحل حسن علي مصطفىالرائد الرياضي الراحل حسن علي مصطفى



بەیەکەوە بەهێزترینبەیەکەوە بەهێزترین
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