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ــۆی ــ ــهخــ ــ ــ ــهرب ــ كــــۆمــــیــــســــیــــۆنــــیبـــــــــــااڵیســ
ههڵبژاردنهكانیعیراقدوایینئهنجامیبهرایی
ههڵبژاردنیپێشوهختهیعیراقیباڵوكردهوه
كۆمیسیۆنی ــراوهكــهی ــهن راگــهی بهپێی و
عیراق ههڵبژاردنهكانی ســهربــهخــۆی ــااڵی ب
یهكێتیینیشتمانیكوردستان16كورسی
ئهمهش بهدهستهێناوه، عیراقی پــهرلــهمــانــی
جگهلهوهیكهكاندیدێكیسهربهخۆی
ــــهدوای ــزگــایكـــهركـــوكل ــارێ دهرچـــــوویپ
دهستبهكاربوونلهناوفراكسیۆنییهكێتی
خــزمــهتــیكــهركــوكــیــیــهكــاندهكــــاتو
بهوهشكوردسییهكانییهكێتیینیشتمانیی
كوردستاندهبێته17كورسی،کەیەکەم
ــهمهــهڵــبــژاردنــهبــووهكــهلــهههشت حــزبــیئ
كه هــهبــووه، كاندیدی عیراق پارێزگای
بریتینلهبهغداد،ههولێر،دهۆك،سلێمانی،
كــهركــوك،نــهیــنــهوا،دیــالــه،ســهالحــهدیــن

جگهلهبهغدالهحهوتپارێزگاكهیدیكه
ــوونودهنــگــی كــانــدیــدهكــانــیســهركــهوت

پێویستیانبهدهستهێناوه.
یــهكــێــتــی ــی ــانـ ــهكـ ــیـ ــیـ ــورسـ دهنـــــــگوكـ
لــهپــارێــزگــاكــانــیهــهرێــمــیكــوردســتــانو

عیراقبهمشێوهیهیه:-
پارێزگایههولێر:-

1- كوردۆ عومه ر
پارێزگایسلێمانیوههڵهبجه:-

1-نه رمین مه عرووف
2-بڕیار ره شید

3-ئاسۆ فه ره یدوون
4-چرۆ حه مه شه ریف

5-غه ریب ئه حمه د مسته فا
6-به دریه  حوسێن عه زیز

7-سروه  محه ممه د ره شید
8-كاروان عه لی یاروه یس

پارێزگایدهۆك:-
1- ئیمان عه بدولڕه زاق

پارێزگایكهركوك:-
1-  سه باح حه بیب 

2-گه یالن قادر
3- دیالن غه فور 

ــاش ــ پ ــه ــ كـــــانـــــدیـــــدیســـــهربـــــهخـــــۆ،كــ
ــاســایــیلــهفــراكــســیــۆنــی ســوێــنــدخــواردنــیی
یــهكــێــتــیخــزمــهتــیكــهركــوكــیــیــهكــان

دهكات.
پارێزگایسهالحهدین:-

1- كه ریم شوكر محه مه د
پارێزگاینهینهوا:-
1- ئه حالم ره مه زان 

2- رۆنزى زیاد
پارێزگایدیاله:-
1- سۆزان مه نسور

ده نگ و كورسییه كانی یه كێتی له پارێزگاكانی هه رێمی كوردستان و عیراقده نگ و كورسییه كانی یه كێتی له پارێزگاكانی هه رێمی كوردستان و عیراق
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)ی.ن.ک( ســـەرکـــردایـــەتـــی ئــەنــدامــێــکــی
ــێـــتیــەکــێــتــیمــەرجــیبۆ بــەپــێــویــســتــیدەزانـ
بـــەشـــداریـــکـــردنلـــەحــکــومــەتــیئــایــنــدەی
ــەتــیدۆخـــی ــاب ــت،ئـــەوانـــیـــشب ــێـ عـــێـــراقهەبـ
کەرکوکودانانیپارێزگارێکیکورد

بۆپارێزگاکە.
ئهنجومهنی ئهندامی مهحمود، مــهال ــد رهوهن
سهركردایهتی)ی.ن.ك(لهبارهیمهرجهكانی
و پــێــكــهــێــنــان بــــۆ )ی.ن.ك( داهــــــاتــــــووی
ــراق، ــ ــێ دروســــتــــكــــردنــــیحـــكـــومـــهتـــیعــ
دانوستانی له )ی.ن.ك( پێویسته رایگهیاند:«
دروســتــكــردنــیحكومهتی بــۆ داهـــاتـــووی
عێراق،ههندێبابهتههیهلهسهركهركوك
رهچاوبكات،یهكێكلهوانهپێویستهئهو
هێزهیكهدروستدهكرێتبۆكهركوك
ــهدانــیــشــتــوانــیخــهڵــكــی ــزێــكبـــێـــت،لـ هــێ
كهركوكوناوچهكهپێكبێت،بۆئهوهی
بكات، ناوچهیه لــهو پــارێــزگــاری بتوانێت
چونكهئهوهێزهیكهئێستالهكهركوك
بوونیههیه،هێزێكیداگیركهرونامۆیه

بهخهڵكیكهركوك«.
رهوهنـــــــــــدمــــــهالمــــهحــــمــــود،وتـــیـــشـــی:«لـــه
جــارێــكــیــتــر)ی.ن.ك( پێویسته ههمانكاتدا
دهستور 140ی مـــاددهی بكاتهوه، لــهوه بیر
ــێــكــیگـــرنـــگبـــۆئــــهوهی ــهت ــاب بــكــاتــهب
و بكرێت جێبهجێ 140 مـــاددهی بتوانرێت
ناوچه و كهركوك رهسهنهكهی خهڵكه
دابڕێنراوهكانبگهڕێنهوهشوێنیخۆیانو

قهرهبوویخهڵكیناوچهكهبكرێتهوه».
ــهوئــــهنــــدامــــهیئـــهنـــجـــومـــهنـــی ــ ــ بــــهوتـــــــهیئ
ســهرۆك پۆستی )ی.ن.ك(، ســهركــردایــهتــی
نیشتیمانی یهكێتی پشكی كــه كــۆمــار
جــددی پــێــداگــری پێویسته كــوردســتــانــه،
لهسهربكرێت،ههروههاپێویستهخاڵێكی

زۆرگرنگههیهجێبهجێبكات،ئهویش
ــوردهبــۆشــاری دانــانــیپــارێــزگــارێــكــیكــ
كــــهركــــوك،كـــهئــــــهوهشئــیــســتــحــقــاقــی
ئهو زۆره سااڵنێكی كــــوردهو و یهكێتی

پۆستهلهكوردداگیركراوه».
ئهم راشیگهیاند:« مهحمود، مــهال ــد رهوهنـ
)ی.ن.ك( پێویسته بابهتیگرنگن، بابهتانه
وكوردههوڵبدهنبیرلهوهبكهنهوهكه
چونكه بــپــارێــزرێــت، نــاوچــهكــه ئهمنیهتی
ــنــیئــهمــنــیــهتــینـــاوچـــهكـــهخــــۆیله ــاراســت پ
ناوچهیه، لــهم گهشهكردن دهبێته خۆیدا
بهئومێدم)ی.ن.ك(لهدانوستانیداهاتوویدا
بێت بۆدروستكردنیههرهاوپهیمانێتێیهك
ئهمبهرژهوهندییانهیمیللهتهكهمانلهمناوچه

لهبهرچاوبگرێتوبپارێزێت.
هـــاوكـــاتســـهبـــارهتبـــهبــهشــداریــكــردنــی

یهكێتینیشتیمانیكوردستانلهحكومهتى
عێراق،كاندیدێكیسهركهوتوییهكێتی
مهرجی ئاشكرایدهكات: كهركوك، له
حكومهتی ــه ل )ی.ن.ك( بــهشــداریــكــردنــی
ــهوهیدۆخــــی ــ ــردن ــــكــ ــی ــ ــای ــاســ ــ داهــــــاتــــــوویئ

كهركوكدهبێت.
سهباححهبیبقادر،كانديدیسهركهوتووی
ــۆئـــهنـــجـــومـــهنـــینـــوێـــنـــهرانـــی ــ ــتـــیبـ ــێـ یـــهكـ
عــێــراق،رایــگــهیــانــد:«مــهرجــی)ی.ن.ك(بۆ
بــهشــداریــكــردنلــهحــكــومــهتــیداهــاتــووی
ــی ــارودۆخــ ــ ــیـــكـــردنـــهوهیب ــایـ ــراق،ئـــاسـ ــ ــێ عــ
له ــهوهیهاوسهنگی كــهركــوكوگــهڕان
پۆستهئیدارییهكانودانانیپارێزگارێكی

كوردهبۆشارهكه».
ــووهی ــهوتـ ــهركـ ــهوكـــانـــدیـــدهسـ ــ بـــهوتــــهیئ
عێراق، نوێنهرانی ئهنجومهنی بۆ یهكێتی
پێویستهكوردلهژووریئۆپهراسیۆنهكان
بهشداربێتبۆپاراستنیئهمنییهتیشارهكه».
سهباححهبیبقادر،لهبارهیبهرنامهوپالنی
چوارساڵیداهاتووییهكێتیلهئهنجومهنی
ــی:«بـــهرنـــامـــهوپــالنــی ــ ــنــهرانــیعـــێـــراقوتـ ــوێ ن
یهكێتیبۆچوارساڵیداهاتوولهئهنجومهنی
نوێنهرانیعێراق،كاردهكاتبۆیهكڕیزی

یه كێتی له  حكومه تی نوێی عێراق پێداگری له ســـه ر ئاساییكردنه وه ی دۆخی كه ركوكی ده كات  یه كێتی له  حكومه تی نوێی عێراق پێداگری له ســـه ر ئاساییكردنه وه ی دۆخی كه ركوكی ده كات  

ــوردوهـــهروههـــادابــیــنــكــردنــی نــێــومــاڵــیكــ
و دارایــیــهكــانوخــزمــهتــگــوزاری شایسته

سهقامگیریبۆهاواڵتیان«.
ــبقـــــــــادر، ــ ــیـ ــ ــهبـ ــ بـــــــهوتـــــــــــهیســـــــهبـــــــاححـ
ــه ــ ــهنـ ــ ــهڵالیـ ــ ــ ــهگـ ــ ــ ــۆكـــــردنلـ گـــــفـــــتـــــوگـــ
ــۆچــهســپــانــدنــی ــراقبـ ــێـ ســیــاســیــیــهكــانــیعـ
ــهكــهمــان،هــیــواداریــشــم مــافــهكــانــیگــهل
سهرجهمالیهنهكوردستانییهكانبتواننله
بهغدایهكڕیزبنبۆئهوهیههموانپێكهوه
مافهكانمان وهرگرتنهوهی بۆ بین، بههێز
وهكجێبهجێكردنیماددهی140یدهستورو،
چــونــكــههـــهركــاتــێــككـــوردلــهنــێــوخــۆی
دهستكهوتی تهبابوبێت، یهكڕیزو خۆیدا

زیاتریبۆگهلهكهمانچنیوهتهوه».
ــاســیــشپـــێـــیـــوایـــه،كــه ــرێـــكـــیســی ــاودێـ چـ
یهكێتی ئهجێنداوسیاسهتی له كهركوك

جێگایبایهخێكیزۆره.
لهسهر سیاسی، چاودێری سهمهد، شێرزاد
ــانــد:الیهــهمــووان ــــرسرایــگــهی هــهمــانپ
ئاشكرایهدهمێكهیهكالبۆتهوهكهپرسی
یهكێتیدا لهئهجێنداوسیاسهتی كهركوك
ئــهوهش دهبــێ بــهاڵم بایهخه، چهندجێگای
لێكهوتهكانی كهبههۆی لهبهرچاوبگرین
بهسهرهات ڕیفراندۆمهوه،كهركوكچی
ــیـــهكـــانو ــیـــاسـ ــدههـــاوكـــێـــشـــهسـ ــ ـــهن وچـ
دهســـتـــێـــوهردانـــیدهرهكـــــیكــاریــگــهربــوون

لهسهری.
ناتهبایی  ناشیشارێتهوه، ســهمــهد، شــێــرزاد
ویـــهكـــنـــهگـــرتـــوویـــیكـــــوردلــــهمچــهنــد
ــهیدوایـــیـــداچــیلــێــكــهوتــۆتــهوه،بۆیه ســاڵ
لێی یهكێتی بهتهنها كهركوك مهسهلهی
بهرپرسنییه،چونكهئهودۆخــهیبهسهر
ــوولهخواستی ــ كــهركــوكــداهــاتــووهدوورب
رهسهنی دانــیــشــتــووای جــهمــاوهرو و یهكێتی

شارهكه».
شێرزادسهمهد،چاودێریسیاسی،دهشڵێت:«
دهبینینخهڵكیكهركوكڕۆژانهزۆرترین
ڕهخنهئاراستهییهكێتیدهكهن،چونكه
لــهشــارهكــهتــاكــهحیزبهبــڕیــاریمــانــهوهی
ــارهن ــهمشـ لـ ــی ــارهگــاكــان ب بــنــكــهو داوهو
وتــاكــهســهرچــاوهنبــۆبــهدهنــگــهوههاتنی

خهڵكهكهی«.
دهشڵێت:«ئاساییكرنهوهیدۆخیكهركوك
پهیوهستهبهپارسهنگیهێزهسیاسیهكان،
پرسیارهكهئهوهیهلهتهرازویهاوكێشهكان

بهگشتیكوردتاچهندئامادهیه».
وتیشی:«ڕاستهكوردخاوهنی6كورسییه
تێدا یهكدهنگی بـــهاڵم هــهڵــبــژاردنــه، لــهم
بهكورسیهكانی بهرامبهر ناكرێت بهدی
ناكرێ پێشبینی بۆیه وتوركمان، عــهرهب
ــهرۆككــۆمــارو ــوردبــتــوانــێپــۆســتــیســ كــ
پارێزگارلهیهككاتدادهستهبهربكات،

هـــهردوو ســاڵ 13 كــهمــاوهی بۆیهكێتیش
ههڵبژاردنی ئهنجامی بهدهستهوهبوو، پۆستی
ــهمــســاڵدڵــخــۆشــكــهرنــیــنبـــۆیــهكــێــتــی، ئ
سیاسیگرووپی مانۆڕی له بهتایبهتكه
ــانوشــیــعــهكــانــیعـــیـــراقئـــهوه ــونـــهكـ سـ
پهرلهمان ســهرۆكــی پۆستی دهردهكــهوێــت
ــان ــ ــی ــ ــران ــ ــیئـــهنـــجـــومـــهنـــیوهزی ــ ــهرۆكـ ــ وسـ
ــهوه، ــتـ ــێـ ــردبـ بـــــۆهـــــهردووالیـــــانیـــهكـــالكـ
پارێزگاریكهركوك، پۆستی ئهمێنێتهوه
كهبهپێیئهنجامهكانیئهنجومهنیپێشووی
پــارێــزگــاكــانوهــهمــووهــهڵــبــژاردنــهكــان
یهكێتیزۆرترینبووه،بهاڵمپارتیبهردهوام
و دهبێت ڕێگر ئهمجارهش بۆ ڕێگربووهو
لهمكێشمهكێشمهداكوردیكهركوك

زهرهرمهندونهیارانسوودمهندبوونه».
یهكێتی پــێــویــســتــه بــۆیــه راشـــیـــگـــهیـــانـــد:«
بۆچوارساڵیداهاتووههوڵیدروستكردنی
لهنێوان بــدات بههێز سیاسی قــهوارهیــهكــی
سهرجهمهێزهسیاسیهكانیكوردلهبهغدا
لــهپــێــنــاوكـــۆكـــردنـــهوهیدهنـــگـــیكـــورد
لــهمــهشســهركــهوتــوو ئــهگــهر بهگشتی،
نهبووبههۆیغروریپارتی،پێویستهههوڵی
كورد تری كورسیهكانی كۆكردنهوهی
بــداتلهیهكقــهوارهیكــوردیــدا،بۆدووباره
دهســتــهبــهركــردنــیپـــایـــهیبــههــێــزیكـــورد

لهناوهند«.

مه رجه كانی یه كێتی نیشتیمانی كوردستان بۆ به شداریكردن له  پێكهێنانی 
حكومه تی داهاتووی عێراق چی ده بێت، به تایبه تی پرسی ئاساییكردنه وه ی 
دۆخی كه ركوك و دروستكردنی ژووری ئۆپه راسیۆنی هاوبه ش و هه ردوو 

پۆستی سه رۆك كۆماری عێراق و پارێزگاری كه ركوك.
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 لەدوای ئەوەی لە پەرلەمانی عێراق، 
لە ٢٨ی تشرینی یەکەمی ساڵی 

٢٠١٩، بڕیاردرا بە هەڵوەشاندنەوەی 
ئەنجومه نی پارێزگاکان، لە نێوشیدا 

ئەنجومەنی پارێزگای كەرکوک، 
کە دەستی پارێزگاری بەوەکالەتی 
پارێزگاکەی زیاتر وااڵكرد بۆ کاری 

تاکڕەوەی. 

لەدوایبڕیارەکەش،پێکهاتەیکوردیدژی
سیاسی بڕیارێکی بە و وەســتــانــەوە بڕیارەکە

ناویانبرد.
ــانـــیعــێــراقــیــشلە ــەمـ ــەرلـ ئــــەوهـــەنـــگـــاوەیپـ
چــوارچــێــوەیبــهدهمــهوهچــونــیداواكــاریــیــهكــی

خۆپیشاندهرانیناڕازیئەوساڵەبوو.
راگهیهندراوێكدا لە بڕیارەش، ئەو هاوکات
رایگەیاند:ههڵوهشاندنهوهی پهرلهمانیعیراق،
یاسای بــه پاڵپشته پــارێــزگــاكــان ئهنجومهنی
ئهوی و ههرێمهوه به نهبهستراوهكان پارێزگا
پێیرازینیه،دهتوانێتلهدادگاتانهیلێبدات.
لــەوبــارەیــەوە،کــاکــەڕەشســدیــق،ســەرۆکــی
ئۆفیسیکەرکوکیمــاددەی)140(کە
سەرکردایەتی ئەنجومەنی ئەندامی هاوکات
ئەنجومەنی هــەڵــوەشــانــەوەی لــەبــارەی )ی.ن.ک(ە،
و لەوکات بەتایبەتی پارێزگایکەرکوک،
ساتەداتایبەتبەگۆڤاریTVرایگەیاند:ئەو
کارەکارێکیسیاسیبوو،لەدەرئەنجامیئەو
ناوەڕاستیعێراق مانگرتنانەیکەلەخواروو
ئەنجامدراوهەڕەشەیانلەپەرلەمانوحکومەت
پارێزگاکان لەئەنجومەنی هەندێک دەکــرد،
قەڵسببوونوبێتاقەتببون،بەحوکمیئەوەی
کــەواهــەرکەسەوبۆخــۆیکــاریدەکــرد،
ئەوبڕیارەهاتەپێشەوە،کەلەپەرلەمانیعێراق،
بــۆئـــەوەیخــۆیــانــیلــێــدەربــازبــکــەن،هەستان
بۆ وا هــەڵــوەشــانــدەوە، پارێزگایان ئەنجومەنی
ماوەیدووساڵەئەوئەنجوومەنەهەڵوەشاوەتەوە.

ــرد:بـــــەڕایئــێــمــەئـــەوە ــەوەشـــکـ ــاژەیبـــۆئـ ــامــ ــ ئ
ــەکبــڕیــارێــکــی ــ ــوو،ن ــ بــڕیــارێــکــیســیــاســیبـ
ــیپـــارێـــزگـــای ــجــومــەن ــەن یـــاســـایـــی،چــونــکــەئ
کـــەرکـــوک،لــەدەســتــووربـــاسدەکــرێــتکە
خۆجێیى ئەنجومەنێکی شــارەکــان لــەهــەمــوو
رابپەڕێنێت، خۆیان کارەکانی ئیشو هەبێت،

بەوەشپێناسەدەکرێتکەبەرزتریندەسەاڵتی
ــەاڵمپــەرلــەمــانــیعــیــراقئــەوەیــان یــاســادانــانــە،بـ

هەڵوەشانەوە.

سەبارەتبەزیانەكانهەڵوەشاندنەوەیئەنجومەنی
ــەڕەشســدیــقرایــگــەیــانــد: ــاکـ پــارێــزگــا،کـ
بوو زیــاتــر سلبیاتی ئــەنــجــومــەن هــەڵــوەشــانــەوەی
لــەپــارێــزگــارەکــان وایـــان تەنها لەئیجابیاتی،
ــێــتو ــەقــیهــەب ــڵ ــیمــوت ــ ــەاڵت ــەدەســ ــرد،کـ ــ کـ
بـــەئـــارەزوویخــۆیڕەفــتــاربکاتوبــەئــارەزووی
ــاریبــکــات،بـــەئـــارەزووی ــ خـــۆیپـــرۆژەکـــاندی
خــۆیپـــارەتــەخــشــانوپــەخــشــانبــکــات،ئەمە
ــارانـــەیکــەزەرەرێـــکـــی یــەکــێــکبـــوولـــەوکـ
نموونەی ئەگینا گەیاند، بەشارەکان زۆری
ئەمشارەیئێمەهەتاکوئەندامانیئەنجوومەنی
پارێزگالەکاردابوونوکاریاندەکرد،هیچ
پرۆژە بەئارەزوویخۆی نەیدەتوانی پارێزگایەک
ــاریبــکــات،پـــارەبـــەئـــارەزوویخــۆیســەرف دیـ
ئەنجومەنی ڕای و بەپرس دەبــوو تەنها بکات،
پارێزگابێت،ئێستادەبیننکەپارێزگاکەی
ــەرەوەنــیــیــە، ــەســ ــ ــیــەکــیب ــری ئــێــمــەهــیــچچــاودێ
ئیشەکان بەدەسەاڵتیخۆی بــەئــارەزوویخۆی،

جێبەجێدەکات.
سەبارەتبەکارەتاکڕەویەکانیپارێزگاری
ــرد:هــەرچــەنــد ــەوەکـ بــەوەکــالــەتــیــش،بــاســیلـ
پارێزگارێکەبەوەکالەت،دەسەاڵتیپارێزگای
تەواویشینییە،بەاڵمحکومەتیفیدڕاڵیگوێی
لەکەس نییەگوێ ئامادە لێخەواندووە، خۆی
نەزاهەشیلەسەرە، بگرێت،کۆمەڵێکخاڵی
ئەمە نــاکــەن، لــەســەر لێپیچینەوەیەکی هیچ
دەسەاڵتیان پارێزگارانە ئــەو بــووکە ئــەوە بۆ
هەبێت،دەسەاڵتیموتڵەقالیپارێزگاربێتبۆ
ئەوەیبەئارەزوویخۆیرەفتاربکاتویاریبە
ئەوبوودجەومیزانییەیکەوادەخرێتەبەردەستی
پــارێــزگــاکــان،بـــەئـــارەزوویخــۆیتــەخــشــانو

پەخشانیبکات.
کــاکــەڕەشســدیــق،راشــیــگــەیــانــد:لەگەڵ
ئەوەشداهەردەیانەوێتتۆڵەیخۆیانلەئەندامانی
ئەگەر بــکــەنــەوە، پارێزگاکان ئەنجومەنی
کەرکوکبەنموونەوەربگرین،کەرکوکتا
ئێستایەکئەندامێکیمووچەیبۆنەبەستراوەو
ئێستاخانەنیشینیان تاکو  نادەنێ، مووچەشی

هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوکهەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک
ئامادەکرن / محەمەد تاهیر

کاکە ڕەش سدیق : 
هەڵوەشانەوەی 

ئەنجومەنی پارێزگای 
کەرکوک کارێکی 

سیاسی بوو

ئەڵماس فازڵ :
هەڵوەشانەوەی 

ئەنجومەنی پارێزگای 
کەرکوک بووە هۆی  

جێبەجێکردنی تاکڕەوی 
لەسەرجەم پرسەکاندا

دوو بەگۆڕەپانی کردوویانە دەرنەچووە، بۆ
گۆڵیلەنێوانچاودێریداراییوفەرمانگەی
خانەنشینیولەنێوانبەغدامەمەڵەکانیانبۆ
ــــەواوینــاکــەن،بــۆئــەوەی ڕایـــینــاکــەنوت
بــکــەنــەوە، لەئەنجومەنەکە خــۆیــان تــۆڵــەی
بەسەر بــوو چــاودێــر ئەنجومەنەکە چونکە
کەرکوک، شاری فەرمانگەکانی هەموو
پارێزگای ئەنجومەنی بێ نەیدەتوانی کەس
ــەرئـــەوەی ــەب کـــەرکـــوکهــەنــگــاوبــنــێــت،ل
لێدەکرا، لەسەردەکراوگلەییان قسەیان
ــاریبــاشــیــانبــکــردایــەئــەوە ئــەگــەریــشکـ
خراپیشیان کــاری لێدەکرا، دەستخۆشیان
نەیاندەتوانی بۆیە راماندەگرتن، بکردایە

هیچکارێکیخراپبکەن.
بــەوتــەیکــاکــەڕەشســدیــق،هــەڵــوەشــانــەوەی
ــەی ــ ــەڕایزۆرب ــ ئــەنــجــومــەنــیپــارێــزگــاکــانبـ
سیاسی هەنگاوێکی ــرادەران ــ بـ و هــەڤــااڵن
شیعەو ملمالنێی لــەدەرئــەنــجــامــی بـــوو، تـــەواو
شیعەبوو،لەدەرئەنجامیسووننەوشیعەبوو،
بۆیەئەنجومەنیپارێزگاکانبوونبەقوربانی.


ئەنجومەنی بــەهــەڵــوەشــانــەوەی هــەرســەبــارەت
پارێزگایکەرکوکئەڵماسفازڵئەندامی
عیراق نوێنەرانی ئەنجومەنی چوارەمی خولی
پارێزگای ئەنجومەنی پیشووی ئــەنــدامــی و
ئەنجومەنی نەمانی کەرکوک،رایگەیاند:
لــەشــاری بەتایبەتی عــیــراق، پارێزگاکانی
کەرکوک،ئێمەپێمانوایەئەمەمەسەلەیەکی
ــارێــزگــاکــان دەســـتـــووریـــیـــە،ئــەنــجــومــەنــیپ
ــوونــی ــێــیقــان ــەپ ــەزاونــاحــیــیــەکــانــەوەب ــ ــەق ــ ب
پێویستە عــیــراق پارێزگاکانی ئەنجومەنی
ئەوکاتەی تێپەڕبوونی بەهۆی بەاڵم هەبێت،
هەڵبژاردن ئەنجامنەدانی بۆ دیارکراوە کە
بەتایبەتی، وکەرکوک لەعیراق بەگشتی
ــەوەبــەزۆریــنــەی ــێــکــەوت ــەوەئـــەمـــەیل ــەداخــ ــ ب
دا، بــڕیــارەیــان ئــەو کە پەرلەمان ئەندامانی
ئەمەوایکردزۆربەیپاریزگاکانیعیراق،

بۆشاییەکیدەستووریوقانوونیانهەبێت.
ئاماژەیبۆئەوەشکرد:نەمانیئەنجومەنەکە،
تەشریعاتیخۆجێیى و چاودێری کەکاری
لەسەرئاستیئەوپارێزگایە،یەکێکلەهەرە
گرفتەگــەورەکــانتــاکــڕەویــیئــیــدارەیــە،
پــارێــزگــاکــانــیعـــێـــراق،ئێستا لـــەزۆربـــەی
تــووشــیئـــەوەبــوونــەکــەتــاکــڕەویــیئــیــدارى
لەجێبەجێکردنی بەتایبەتی بــووە، درووســت
پرۆژەکان،کەرەنگبێبۆشوێنێکبکرێ
هەروەها نەکرێت، دیکە جێگەیەکی و
ــرۆژە ــانپ ــرۆژەویــاســاکــان،دەیـ ــ چــاودێــریــیپ
دەستوور بەپێی یان دەکەوێت، کەپەکیان
پەرلەمانتارانی ســـەری، دەخــرێــتــە چــاودێــریــی

ــەی ــ ــ ــارادەیـــــــــەکتـــوانـــیـــویـــانـــەزۆرب ــ ــــراقت ــێ عــ
پارێزگاکانیعێراقئەوچاودێرییەدروست
ــەوەپــڕنــاکــاتــەوەکە بــکــەن،بــەاڵمجێیئ
ئەنجومەنێکهەبێتچاودێربێتلەسەرکاری

ئیدارەیخۆجێی.
ئێستاش لەوەشکرد: باسی فــازڵ، ئەڵماس
ــارێــزگــاکــانگــرفــتدروســـت لـــەزۆربـــەیپ
بووە،بەتایبەتیشلەشاریکەرکوک،لەبەر
ئــەوەیشــاریکــەرکــوکجگەلــەوەیکە
ئەم کە بینیومانە هەیە، خۆی تایبەتمەندی
ئــیــدارەیــەکــەغیابیکـــوردیزۆر ئــیــدارەیــە
پــێــوەدیـــــارە،بــەتــایــبــەتــیکـــەرکـــوکشــاری
بینیمان بەتایبەت برایەتییە، و ژیان پێکەوە
لــەڕەنــگــدانــەوەیپــرۆژەکــانچــۆنمــاوەیــەک
گــرفــتــیزۆریهــەبــوو،تــاتــوانــیــمــانلــەڕێــی
یەکێتییەوە فراکسیۆنی و پــەرلــەمــانــتــاران
ــرلـــەرێـــگـــەیوەزارەتــــــــیپـــالنـــدانـــانـــەوە ــاتـ زیـ
بینیمان مـــاوەیـــەک بــکــەیــن، ــوون ــ ــەدوادچـ ــ بـ
پەنجا و کوردستان گەڕەکی پرۆژەکانی
عەلیودەروازەوەستان،تاکوبەفشارێکی
زۆروامانکردکەئەوانبەناویزیادەڕۆییەوە
پێنهدرێت،کە ليان بــەردەوام رایانگرتبوو،
حاڵەتی هەنگاوەیان ئــوو وابـــوو پێمان ئێمە
سیاسیبوون،رەنگدانەوەیئەوەبوو،نەمانی
وایکرد، پارێزگایکەرکوک ئەنجومەنی
بڕیارەکان تاکڕەوانە ئیدارەیە ئەو زۆربــەی
ــۆالیــەنــێــککـــاربــکــاتوغیابی ــدات،ب ــ ب
ئێستا کە لێبکەوێتەوە، تــری الیەنەکانی

ئەمەڕەنگدانەوەکەیەتی.
بـــەوتـــەیئــەڵــمــاسفــــازڵ،ئــەنــدامــیپــێــشــووی
ــا،خـــولـــیپــێــنــجــەمــی ــزگـ ــارێـ ــیپـ ــجــومــەن ــەن ئ
ئەنجومەنینوێنەرانیعێراق،یەکەمکارییان
ئەوەئەبێتهەمواریئەویاسایەبکاتکاتێک
ئەنجومەنی ئــەوەی بۆ بەپەلە بکرێت دیــاری

پارێزگاکانهەڵبژاردنیتێدائەنجامبدرێت
ــووریویــاســایــیــەپڕ ــتـ و،ئـــەوبــۆشــایــیــەدەسـ
بکرێتەوەکەئێستالەهەمووپارێزگاکان
روویداوە،بەدەرلەهەرێمیکوردستان،بۆیە
دەبێتەکاریئەولەویەتیداهاتوو،لێکەوتەی
لەفەرمانگەکان لێکەوتووەتەوەو ئیداریی
ــراوە ــ ــیــەکــان،واکـ ــداری ــی زۆربـــــەیپــۆســتــەئ
مڕدا و لەمشت ــان،هەمووکات دان و الدان
لەو بکرێت رێگری ئــەوەیکە بۆ بووینە
کارانەیدەکرێت،ئەمەکاریگەریخۆی
هــەبــووەلــەشــاریکــەرکــوک،هــەمــووکــات
وایــــکــــردووەگرفتی رەنـــگـــدانـــەوەکـــانـــی
سیاسیوئابووریوکۆمەاڵیەتیلێبکەوێتەوە.
ئــــەڵــــمــــاسفــــــــــازڵ،هـــــــەرســـــــەبـــــــارەتبــە
هەڵوەشاندنەوەیئەنجومەنەکە،ئاماژەیبۆ
ئەوەشکرد:ئەوهەنگاوەبووەهۆیئەوەی
ــەوشــارە کــەپــارێــزگــارێــکــیکـــوردبــۆئ
دانەنراوە،بەهۆیپەککەوتنیئەنجومەنی
دەیـــان پێشموایە کـــەرکـــوک، پــارێــزگــای
پــۆســتــیئـــیـــداریوحــکــومــیرووبـــــــەرووی
هۆکار، بەهەمان بوونەوتەوە زۆر گرفتی
ــەوایـــــکـــــردووەرەوشــــــیکـــەرکـــوک ــەمـ ئـ
بەتایبەتیلەالیەنزبڵوخۆڵوخاشاکەوە،
ــیئـــابـــووریوگـــەشـــەکـــردنبـــەرەو ــ رەوشـ
هـــەوڵ ــوو ــاتـ ــەداهـ لـ ئـــەگـــەر چـــــووە، دواوە
پــارێــزگــاکــانبەپەلە ئــەنــجــومــەنــی بــدرێــت
ــۆبــکــرێــت،تــاکــوبەشێک هــەڵــبــژاردنــیب
ــەڕووی ــ لـــەمگــرفــتــانــەیکـــەوائێستارووبـ
هــەمــوونـــەتـــەوەوالیــەنــەکــانــیکــەرکــوک
لەم بەشێک و چارەسەبکرێت بــوونــەتــەوە،
قــەیــرانــانــەکــەمــبــکــرێــتــەوە،لــەبــەرئـــەوەی
ئێستاقەیرانەکانبەتەواویزەقبوونەتەوە،
و خەڵک ژیانی لەسەر هەبووە کاریگەری

ڕەنگدانەوەیخراپیلێکەوتووەتەوە.
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ســــــــەرۆكمـــــامجــــــــەالل،ســـــەبـــــارەتبــە
ئەوەیخستەروو: زانكۆكە، كردنەوەی
ــەیــەكــێــك ــۆكـ ــەوەیزانـــكـ ــ ــردنـ ــ بـــەكـ
ــانبــەجــێ ــمـ ــانـ ــەرشـ ــانـــیسـ ــەئـــەركـــەكـ لـ

گەیاند.
تـــێـــپـــەربـــوونـــی دوای ئـــێـــســـتـــاشـــدا لـــــە
ــاڵبـــەســـەربــنــیــادنــانــیزانــكــۆكــە ــ 18سـ
فراوانبوونێكیبەرچاویبەخۆیەوەبینیوە
و زانست گرنگی ناوەندێكی وەك و

زانیاریتهماشادەكرێت.
الیخـــۆیـــەوە،پــڕۆفــیــســۆردكــتــۆروەلــی
مـــەحـــمـــود،كـــەســێــیــەمــیــنســەرۆكــی
،TVــۆگـــۆڤـــاری ــە،ب زانــكــۆیــیكــۆی

زانكۆی كردنەوەی لە بەر رایگەیاند:
ــەكــۆلــێــژەكــانــی كـــۆیـــەهـــەریـــەكـــەلـ
یاساوشەریعەكرانەوەكە پـــەروەردەو
سەربەزانكۆیسلێمانیبوون،دواتریش
ــەرۆكمــامجـــەاللو لــەســەرپێشنیاریسـ
زانــســتخـــوازانـــیكــۆیــەزانــكــۆیــەكــی
سەربەخۆدروستكراوبوەخاوەنی11

كۆڵێژ.
ئــامــاژەیبــۆئــەوەشــكــرد:لــەوســەردەمــەدا
ــەرۆكمــامجـــەاللمــاڵــەكــەیخــۆیلە سـ
بە پــێــشــكــەش ــيـــەك ــاریـ دیـ كـــۆیـــەوەك

زانكۆكەكرد.
وتـــیـــشـــی:قـــۆنـــاغـــەكـــانـــیپــێــشــكــەوتــنــی
پێویستی سەردەمەدا لەو زانكۆیكۆیە
مەعنەوی و مــادی زۆری پاڵپشتیەكی بە
پاڵپشتی و سلێمانی ئـــیـــدارەی كــە بـــوو
دووكۆڵێژی  وایــكــرد ی.ن.ك تـــەواوی
ترلەشاریڕانیەبكرێنەوەوكەسەر
بەزانكۆیكۆیەبوون،دواترزانكۆی
ــەریــنلــەهــەنــاویزانــكــۆیكــۆیــەلە ڕاپ

دایكبوو.
زانكۆی پێكەوتنەكانی بە ســەبــارەت
ــی ــەشــەكــان ــــیب ــوون ــ ــب ــ ــراوان ــەوفــ ــۆیـ كـ
ــۆروەلـــیمــەحــمــود، زانــكــۆكــە،دكــت
بــاســیلـــەوەكـــرد:لــەســاڵــی۲۰1۰وە،

11ی تشرینی یەكەمی ساڵی ۲۰۰۳ سەرۆك مام جەالل  لە كەرنەڤاڵێكی 
جەماوەری بەئامادەبوونی ژمارەیەكی بەرچاو لە سیاسەتمەدار و ئەدیبان 

و مامۆستایانی زانكۆ و چین و توێژەكانی شاری كۆیە، لە نێو سروشتە 
دڵڕفێنەكەی قەد پاڵی چیای هەیبەت سوڵتان بەردی بناغەی زانكۆی 

كۆیەی داناو، بە وتارێكی مێژوويی  پەیامی پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی 
خوێندكارانی كوردستان و شارەكەی حاجی قادری كۆيی و مەالی گەورە و 

دڵداری شاعیر كرد. 

زانكۆی كۆیە دیاریيە بەنرخەكەی سەرۆك مام جەالل زانكۆی كۆیە دیاریيە بەنرخەكەی سەرۆك مام جەالل 

ــنــدنــی ــیوەزارەتـــــــــــیخــوێ ــارێـــكـ ــڕیـ ــەبـ ــ ب
بــــااڵوتــوێــژیــنــەوەیزانــســتــیهــاوشــێــوەی
ــتـــان ــیدیــــكــــەیكـــوردسـ ــانـ زانـــكـــۆكـ
ــوار ــوەخــــاوەنــــیچــ ــ ــەبـ ــۆیـ زانــــكــــۆیكـ
بریتین دووســكــوڵكــە و فــەكــەڵــتــی
ــســتوتــەنــدروســتــیو ــەپــــــەروەردەوزان ل
كۆمەاڵیەتیەكان و مرۆڤایەتی زانستە
لــەگــەڵسكوڵەكانی و ئــەنــدازیــاری و
سەرجەمیان كــە وەرزش و تەندروستی

26بەشیزانستیلەخۆدەگرێت.
ــامــاژەی ســەرۆكــیزانــكــۆیكــۆیــە،ئ
بــۆئـــەوەشـــكـــرد:زانـــكـــۆیكــۆیــەوەك
و ئــابــوری ڕووی لــە زانستی  ناوەندێكی

داراییەوەبۆكۆیەگرنگیخۆیهەبوە
وسەرچاوەیهەلیكارووبوژانەوەیبازاڕ

بوە.
روونــیــشــیــكــردەوە:لــەئــێــســتــاداكەمپی
زانــكــۆیكــۆیــەلــەســەرئــاســتــیعێراق
ــتـــانیــەكــێــكــەلە ــمــیكـــوردسـ وهــەرێ
دیمەنێكی و نـــاوازەكـــان كەمپە هـــەرە
جوانتریبەخشیوەبەسروشتیناوچەكە
لــە1۰۰۰خــوێــنــدكــار وســااڵنــەزیــاتــر
وەردەگیرێنوبەهەمانژمارەشبڕوانامە
ــوو، ــ دەبــەخــشــرێــتــەخــوێــنــكــارانــیدەرچــ
ئەمساڵیشئامادەكاریدەكــاتبۆ16
مینخولیدەرچوانلەسەرجەمفەكەڵتی

وسكوڵەكانی،لەكۆتایقسەكانی
ســەرۆكــیزانــكــۆیكــۆیــەئــامــاژەیبۆ
ئــەوەكــردزانــكــۆكــانــیكــوردســتــانلە
قەیرانێكیگەورەیداراینوكاریگەری
زانــیــاریبەگشتی تــوانــای لــەســەر نەرێنی
بكرێن ســەربــەخــۆ زانـــی پێویستی بــە و
ــســتــیــەوەو لــەڕوویئــیــداریئــابــوریوزان
وەزارەتیخێندنیبااڵوتوێژینەوەیزانستی
ڕاییكردنی بۆ بەسەریانەوە بێت ڕەقیب

كارەكانیان.
هەروەكداواكاریشبووهەرچیزووەئەو
هەنگاوەخێراتربكرێتتازانكۆببێتە

خاوەنبڕیاریسەربەخۆیخۆی.
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ــوومـــسبیاڵ ــاتـ جــگــەلـــەوێـــنـــەكـــان،خـ
بەنامەكانیشیناسراوە)ئەدەبینامەكان(
كـــەلـــەوســـەردەمـــانـــەدانــووســیــوێــتــیو
ولــە ئینگلیزین ــی ــەزمــان ب ــان ســەرجــەمــی
ئــێــســتــاشــداكــتــێــبــخــانــەیزانـــكـــۆی)نــیــو
كـــاســـڵ(یبــەریــتــانــی،ئــەركــیپــاراســتــن
ــەوەیســـەرجـــەمئــەرشــیــفــی ــ ــردن ــــاڵوكــ وب

بەرهەمەكانیگرتۆتەئەستۆ.
ژمارەیئەووێنانەیكەتایبەتنبەسنووری
كەركوك،بریتیەلە)26(وێنەكەبەم
شێوەیەدابەشبووە:)18(یانهیناوەندی
كەركوكە،)4(یانهیناحیەیپردێیە
و)4(یانتایبەتەبەقەزایداقوق،هەروەها
ــاوچــەكــانــی ن ــە بـ ــە ــەت ــب ــای ت )6(وێـــنـــەشـــی
بەناوچەكانی ئــەو بــاقــووبــەكــە ــالــەو دی
بـــردووەو)7( نــاوی نزیكقــەاڵیشێروانە
جگە ئەمە خانەقین، بە تایبەتە وێنەش
و بەقەسریشرین تایبەت وێنەكانی لە
وێنەیە، )46( كە دێرینەكانی ئاسەوارە
ســنــووری بــە تایبەت وێنەكانی هــەروەهــا
ژمــارەی و ئێزدیان ناوچەكانی و موسڵ

ئەونامانەشیكەتایبەتنبەكەركوك
بریتیەلە)55(نامە.

وێنەكانیشبەكوالێتیەكیبەرزوروون
دەردەكەوەنهەروەكلەسەرهەروێنەیەك
زانیاریورددەربارەیانخراونەتەڕووكە
تایبەتە هەڵبژاردووەكە یانم )3(  لێرەدا
بەسنووریكەركوكیدێرینوسەرەڕای
ــەســەرهــەر زانــیــاریــیــەكــانــیخـــۆیكــەل
ئینگلیزی زمــانــی بــە نــووســراوە وێنەیەك
ووەرمــگــێــراوەبــۆزمــانــیخــۆمــانــەوبۆ
پێویست بەپێی دەوڵەمەندكردنیان، زیاتر

كۆمینتیزیاترملەسەرنووسیون.

 وێنەی یەكەم :
ئاداری 1911  ،  ناوەندی كەركوك :

ــیـــزیكــە ــلـ ــنـــگـ ــیـ ــیئـ ــ ــن ــ ــی ــووســ ــ دەقـــــــــین
ــراوەبـــەمشێوەیە ــووسـ ــەســەروێــنــەكــەنـ ل

كەوەرمانگێڕاوەبۆكوردی:
كەركوك،پردودەروازەیقەاڵ)خەلكی
شارلەسەرپردن،شارلەباكگراوندە(

كەركوك لە چاوی كامێراكەی خاتوو   ) مس بیاڵ ( ەوە .كەركوك لە چاوی كامێراكەی خاتوو   ) مس بیاڵ ( ەوە .

ئەم  ) 3 ( وێنەیە 
كە لێرەدا بۆ یەكەم 
جار باڵودەبنەوە و 
دەیانی تر كە هەن، 
بە كامێرای تایبەتی 
خاتوونی بەناوبانگی 
بەریتانی جیرترود بیاڵ 
) Gertrude Bell ( كە 
ناسراوە بە مس بیاڵ 
 ،) ١٩٢6 -  ١٨6٨ (
گیراوە لە كاتی گەشتە 
نەخشە كێشراوە،  
زانستی و سیاسیەكانی 
بۆ زۆربەی ناوچەكانی 
جیهان كە هەندێك 
لەو وێنانەش تایبەتە 
بە كەركوك و ناوچە 
جیاجیاكانی تر لە 
كوردستان و واڵتانی 
دەورووبەر. 

     شەرەفەدین جەباری

مێژوو1911/3.
ــیكـــەركـــوككـــەبــیــنــاو ــن ــری قــــەاڵیدێ
دامــەزراوەكــانــی ئوتێلو مــاڵوخــانو
ــراوەبــەشــێــوەیــەكــیروون ــات ــی ــن ــەســەرب ل
ــردەكــەشــی ــووەوخــەڵــكوپ ــ ــەوتـ ــ دەركـ
ــنــەكــەشبــەروونــی لــەخـــۆگـــرتـــووە،وێ
ــەی ــ ــەودەمـ ــ ــیســـــــادەوســــاكــــاریئـ ــ ــان ــ ژی
كەركوكمانبۆدەردەخاتوتاقەپردە
بەردینەكشی)ساڵی1875بنیاتنراوە–
1954رووخاوە(رایەڵەویەكتربەستنەوەی

ئەمبەروئەوبەریكەركوكبووە.
ئــــەوەیجــێــیســەرنــجــەلــەوێــنــەكــەدا
ــونوكـــــاری ــ ــت ــشــ ــ ــی ــ دان ــێــــك ــ ــان كــــەســ
بــەداخــەوەئەودیمەنانە ــەن، دهرۆزەدەكــ
دوایئەوەندەساڵەكەتێپەڕیوەبەسەر
هێشتا ئێستادا لە  وێنەكەدا گرتنی
بوونیانهەیەلەزۆرشوێنیئەمشارەی
گرنگە تریش. شارەكانی و خۆمان
الیەنیپەیوەنداركاربكەنبۆنەهیشتنی
ئەودیاردانەوبەپێییاساچارەسەریان

بۆبكرێت.

وێنەی دووەم :
ئاداری 1911  , قەزای داقوق ، كەركوك :

دەقـــــــینـــووســـیـــنـــیئـــیـــنـــگـــلـــیـــزیكــە
بــەمشێوەیە نــووســراوە وێنەكە لــەســەر

كەوەرمانگێڕاوەبۆكوردی:
ــوق،)دیــمــەنــێــكــیگشتی ــ ــ ــاوغ،داق ــ تـ
نــەخــشــێــنــراوو، سێركڵی مــنــارەیــەكــی
ــێــكلە ــتـــەوە،كــەســان ــەپـــشـ ــكلـ ــارێـ شـ

پێشەوەن(،مێژوو1911/3.
منارەمێژوویەكەیداقــوقوخەڵكی
ــارنبەجل ــەودەڤــــەرەكــەدیـ رەســەنــیئ
رەســەنــیخۆیانەوە، و جــوان بەرگی و
ئــاوەدانــی بــەهــارو هاتنی بــە خۆشحاڵن

ئاواییەكانیان.
مـــنـــارەمـــێـــژوویـــەكـــەیداقــــــوق،كە
بنیاتنانیدەگەڕێتەوەبۆسەدانساڵپێش
ئێستا،گرنگەپارێزگاریلێبكرێت
وەكبــەشــێــكلــەشـــوێـــنـــەواریدێــریــنــی
شوێنەوارەكانی هــەروەهــا نــاوچــەكــە،
نێودەوڵەتی یاسا بەپێی تریشگرنگە
مامەڵەیان  بــوارە ئەو ناوخۆییەكانی و

لەگەڵدابكرێتوپارێزراوبنوبەپێی
پێویستنۆژەنبكرێنەوە.

وێنەی سێیەم:  
نیسانی   1911 ،  ناحیەی پردێ ،  كەركوك.
ــزیكــە ــیـ ــلـ ــگـ ــنـ ــیـ ــیئـ ــ ــن ــ ــی ــووســ دەقـــــــــینــ
ــەمشــێــوەیــە لــەســەروێــنــەكــەنـــووســـراوەبـ

كەوەرمانگێڕاوەبۆكوردی:
«ئاڵتونكۆپری،)پردێ(،پردییەكەم
ــەزراویبـــەرزلــەســەررووبـــاری )پـــردیدامــ
زێیبچوك،دۆنكیەكاندەپەڕنەوەلە

پردەكە(.مێژوو1911/4.
یەكەم( )پردی دێرینی بەردینی پردی بەرزە
ــەدانســـااڵلـــەبــنــیــاتــنــانــیلە ــ كـــەپـــاشسـ
كۆتاییجەنگییەكەمیجیهانیدا)1914
-1918(لەالیەنسوپایشكستخواردووی
عــوســمــانــیــدالـــەكــاتــیپــاشــەكــشــێــیــانــدا
لــەگــەڵپـــردەكـــەیتـــردارووخـــانـــدیـــانبۆ
رێگریلەپێشڕەویسوپایبەریتانی،كە
لەسەرزێیبچوكبنیاتنراوەوتایبەتبووە

بەپەڕینەوەیمەڕومااڵت.
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أحداث فيمحكمة سابقة موظفة كانت
كــركــوك،تــمفصلهامــنالــوظــيــفــةعــام
وهــاجــرت السياسي نشاطها بسبب 1985
الــعــراق.تقيمحاليافيمملكة الــىخــارج
السويد.شاعرةتكتبباللغةالعربيةورائدة

فيمجالالمسرحوالرياضة.
نشرتقصائدهاوكتاباتهااألدبيةوالفكرية
فيالمواقعاأللكترونيةبأسم)عاليةميرزا(

النشاطات الرياضية
اإلبتدائية الدراسة مرحلة في *شاركت 
كرياضيةفيالنشاطاتالرياضيةللمدارس
فرق مدينةكركوكضمن في اإلبتدائية
)الكرةالطائرة,كرةالسلة,كرةاليد(
الساحة ألعاب في مشاركات لها وكانت

والميدان.
*فيمرحلةالدراسةالمتوسطةفياألعوام
الــالعــبــات إحـــدى -1974(كـــانـــت 1971(
تــربــيــةمحافظة مــنــتــخــب فـــي الــرئــيــســيــات
، الطائرة )الكرة األلعاب في كركوك
كرةالسلة،كرةاليد(وشاركتكذلك
فــيألــعــابالــســاحــةوالــمــيــدانوقـــدأحــزت
تربية مستوى على والثانية األولــى المرتبة
محافظةكركوكفي)ركــض100م،
ركض100×4مبريد،رميالقرص،

قذفالثقل(.
*فيمرحلةالدراسةاإلعداديةفياألعوام
الــالعــبــات إحـــدى -1978(كـــانـــت 1976(
تــربــيــةمحافظة مــنــتــخــب فـــي الــرئــيــســيــات
كــركــوكفــياأللـــعـــاب)الـــكـــرةالــطــائــرة

ــد(أيــضــاوقــد ــي ،كـــرةالــســلــة،كـــرةال
شاركتكذلكفيألعابالساحةوالميدان
وقدأحزتالمرتبةاألولىعلىمستوىتربية
محافظةكركوكفي)ركــض100م،
ركـــض100×4مبــريــد،رمـــيالــقــرص
الثقل(وقــدأحــرزتلثالثةسنوات ،قــذف
متتاليةلقببطلةالساحةوالميدانللمدارس

اإلعداديةللبناتفيمدينةكركوك.
*فيعــام1976إنتمتالــىنــاديسوالف
الرياضيفيمدينةكركوكوقدكانت
ضمنالعــبــاتالــنــاديفــياأللــعــاب)الكرة
لفرق اليد( السلة،كرة الطائرة،كرة
الــبــنــاتوقـــدشــاركــتكــذلــكفــيألــعــاب
الــســاحــةوالــمــيــدانفــي)ركـــض100م،
ركـــض100×4مبــريــد،رمـــيالــقــرص

من ذاكرة مبدعات كركوك .. من ذاكرة مبدعات كركوك .. 

عالية عالية 
محمد محمد 

امينامين
الرياضية والفنانة المسرحية الرائدة والشاعرة عالية محمد أمين ، 

ولدت في العام ١٩56 بمدينة كركوك.
مدينة  في  واإلعدادية  والمتوسطة  اإلبتدائية  الدراسة  أكملت 
كركوك . خريجة كلية األداب - قسم علم اإلجتماع - جامعة صالح 

الدين .

األولى المرتبة أحــرزت وقد الثقل( ،قذف
صعيد على ممتالية لمرات والثالثة والثانية
المحافظةوالعراقفياأللعابأنفةالذكر
الساحة لأللعاب القطر أندية مستوى على

والميدانللبنات.
الرياضية ــدورة ــ ال وفــي الــعــام1977 فــي *
المدرسيةالتاسعةللبناتلتربياتمحافظات
رمي األولـــىسباق المرتبة أحـــرزت الــعــراق
قياسيا رقما بذلك سجلت وقــد , الــقــرص
جديداعلىمستوىأنديةالقطروالمدرسي
للبناتأيضاوالبالغة28/70م،ومازالت
المدرسي القياسي الــرقــم هــذا يومنا حتى

مسجالباسمها.
عندما )1983 - 1979( األعــــوام فــي *
كانتطالبةفيجامعةالسليمانيةوبعدها
فيجامعةصالحالدينلمدةأربعةسنوات
مــتــتــالــيــةكــانــتبــطــلــةالــجــامــعــةأللــعــاب

الساحةوالميدان.

النشاطات المسرحية
بعدصــدوربيان11أذارعام1970وفتح
المجالللنشاطاتالسياسيةواألدبيةوالفنية
الكرديةفيمدينةكركوكتمتشكيل
ــالثــةفـــرقمــســرحــيــةكـــرديـــةفـــيمدينة ث

كركوكوهما:
*فرقةمشخلللتمثيل.

ــمــقــراطــي ــدي ــادالــشــبــيــبــةال ــحــ ــ ــةإت ــرقـ *فـ
الكردستاني/فرعكركوكللتمثيل.

/ الكردية واألداب الفنون جمعية فرقة *
فرعكركوكللتمثيل.

فتح وبــعــد المسرحية الــفــرق لــهــذه إضــافــة
مدارسباللغةالكرديةفيمدينةكركوك
تمتشكيلفرقةمسرحيةلطالباتالمرحلتين
المتوسطةواإلعداديةللدراسةالكرديةفي
مديريةتربيةكركوكوقدكلفالمخرج
سلمانفائقكاكهيياألشرافعلىهذه
كانت وقــد , مسرحياتها ــراج وإخـ الفرقة

عاليةمحمدأمينالطالبةفيمتوسطة11
تلك فــي الرئيسيات الممثالت إحــدى أذار
الفرقةوقدأدتعددمنأدوارالبطولةفي
والعربية الــكــرديــة باللغة مسرحيات عــدة

معها.
البطولة دور ــاداء ب عــام1972قامت *في
فيمسرحية)ژیان–أوالخرساء(معفرقة
المخرج ــراج إخــ مــن وهـــي للتمثيل مشخل
الــكــركــوكــيســلــمــانفــائــقكــاكــهيي
تمثيلعاليةمحمدأمين,فاضلعليجاف

,جهاددلباك.
شاركت )1974 - 1971( األعـــوام بين *
إتـــحـــادالشبيبة فـــيعــــدةمــســرحــيــاتمـــع
الديمقراطيالكردستاني/فرعكركوك

للتمثيل.
في عــام1981عندماكانتطالبة في *
جامعةالسليمانيةقامتباداءدورالبطولةفي
مسرحية)الهجين(منتأليفالشاعرالزنجي
النجستونهيوزوإخراجالمخرجفاضلعلي

جافمعفرقةالسليمانيةللتمثيل.
السليمانية جامعة في دراستها فترة في *
ــددمن ــيعــ ــتفـ ــاركـ ــنشـ ــديـ ــالحالـ وصــ

المسرحياتمعفرقةالجامعةللتمثيل.

-------------------
والــدول ــا أوروبـ فــي بــأن المتعارفعليه )1
والوثائق الرسمية المعامالت فــي الغربية
لهذا  الـــزوج الــزوجــةلقب تأخذ الشخصية
أمين( محمد )عالية الشاعرة بــدأت السبب
بأسم وكتاباتها قصائدها ونشر بالكتابة

)عاليةميرزا(.
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هونەرمەندی ناسراو و دونیای 
یاخیبوون و گۆرانیبێژی شۆرشگێران 
و هەژاران، ئەحمەد كایا، لە شاری 
مەالتیای باكووری كوردستان، لە 
٢٨ی ١٠ ساڵی ١٩57 وەك دوایەمین 
و پێنجەم منداڵ، لە باوكێكی كورد و 
دایكێكی تورك لەدایكبووە. 

ــەخــێــزانــێــكــیهـــەژارنـــشـــیـــن ــ ــا،ل ــ ــای كــ
لەدایكبووە،باوكیلەكارگەیەكی
رستنوچنینیسەربەحكومەتیتوركیا
كاریكردوەوخۆشیلەدوایخوێندنگا
ولەپشووەكانیخوێندن،كاریكردووە
لەفرۆشگایەكیتۆماركردنیسیدی
و وكرێكاری فرۆشیاریگــەڕۆك  و
شۆفێریكردنوچەندینكاریدیكە،
ــەوەتەنها ــزانــەكــەی بـــەهـــۆیهـــــەژاریخــێ
قۆناغیسەرەتاییلەخوێندنتەواوكردوە
دواتربەهۆیكاركردنوهەژارییەوەلە

خوێندندابڕاوە.
ــاوكــی كـــایـــالـــەتـــەمـــەنـــی6ســـاڵـــیـــداب
ــۆدەكـــرێـــتولە ــازیبـ ــ ئــامــێــرێــكــیسـ
تــەمــەنــینــۆســاڵــیــدادەچــێــتــەســەرستەیج
وگــۆرانــیلــەوكــارگــەیــەدەڵــێــتكە
دواتریش دەكــرد، تێیداكــاری باوكی
چەندینكۆنسێرتیبچووكیئەنجامداوە
بــۆكــرێــكــارەكــانــیهــاوڕێــیبــاوكــیو

خزمەكانی.
لـــەســاڵــی1977ـــــــداروولـــەئــهســتــەنــبــوڵ
دەكەنولەئەستەنبوڵتێكەڵیسیاسەت
فێرە خــۆی سیاسەتیش لــەگــەڵ دەبــێــت،

دەنووسێت، هــۆنــراوە و دەكـــات مۆسیقا
ــابـــەهـــۆیخــاڵــێــكــیــەوەبـــەنـــاوی ــەروەهــ هــ
یوسفكەگۆرانیبێژومۆسیقاژەنبوو،
كاریگەریلەسەركایاهەبووتاوەكو

خۆیفێریژەنینیسازبكات.
كایامرۆڤدۆستوشۆڕشگێرویاخیو
هونەرمەندیهەژاران،بەهۆیهونەرەكەی
چەندین شۆڕشگێركەیەوە رۆحیانەتە و
ــارتــووشــیبــەنــدیــنــخــانــەوئــەزێــتدان جـ
هەڵیگرتوە خەمەی ئــەوە بــەاڵم دەبێتەوە،
بەربەست وببێتە بـــەردەوامبێت وادەكــات

لەبەردەمئاستەنگەكانی.

ژیانی هاوسەرگیری
ئەركی 1978 ساڵی لە كایا، ئەحمەد
سەربازیتــەواودەكــاتودووجــارژیانی
لەیەكەم پێكهێناوە، هــاوســەرگــیــریــی
ساڵی لــە كــە هاوسەرگیریدا پــرۆســەی
ــەگــەڵژنــێــكــیگــەنــجبــەنــاوی 1982ل
ئەمینەئەنجامیداولەدوایماوەیەكبەهۆی
بارودۆخیئابووریەوەلێكتریجودابوونەوە
ــیهــاوســەرگــیــرێــكــەشــیــان ــەمـ ــەرهـ بـ و

كچێكدەبێتبەناویچیدەم.
ژنە لەگەڵ لەساڵی1985كایا دواتــر
پرۆسەی خەیاڵئۆغڵۆدا گولتەن شاعیر
ــریئــــەنــــجــــامــــدەداتــــەوەو ــ ــی ــەرگــ ــاوســ هــ
بەرهەمیئەمپرۆسەیەشیكچێكدەبێت
دەبێتە پرۆسەیەش ئــەوە و مێلیس بــەنــاوی
تاوەكو كایا بۆ باشتر سۆنگەیەكی
زیاتربچێتەنێوبورایگۆرانییەوەبەهۆی
یوسف بەناوی گوڵتەن برایەكی ئــەوەی

خەیاڵئۆغڵۆنیەكێكبوەلەشاعیرەكانی
ئەوسەردەمەوزۆرێكلەگۆرانیەكانی

كایاشلەهۆنراوەییوسفن.

بەرهەمەكانای ئەحمەد كایا
لــەســاڵــی1985ئــەحــمــەدكــایــایــەكــەم
“مەگریكۆرپەكەم” بەناوی ئەلبوومی
نۆبەرەكەی زوو هەر بەاڵم باڵوكردەوە،
ــی ــ ــووڕەیـ ــ تـ و ڕق ڕووبـــــــــــــــەڕووی كــــایــــا
دەسەاڵتدارانیتوركیادەبێتەوەوقەدەغە
بــەردەوام و نابێت بێئومێد دەكرێتبەاڵم
دەبێتولەهەمانساڵدابەرهەمیتێكئااڵن
ــازاربـــاڵودەكـــاتـــەوەودواتـــریـــشلە ــ ــەئ ب
بە دیـــكـــەی ئــەلــبــومــێــكــی ــی1986 ســاڵ
ــاتـــەكـــەدێـــــت«بــــاڵوكــــردەوە نـــــاوی»كـ
ســەرجــەمگۆرانییەكان هــۆنــراوەی كە
ــەســـاڵـــی1987 لـ نــووســیــبــوونــیو ــۆی خــ
ــردەوە ــرات«یبـــاڵوكـ ــوكـ ــمـ ئــەلــبــومــی»دیـ
ســەرجــەمگۆرانییەكان هــۆنــراوەی كە
1990 ساڵی لە و نووسیبووی خەیاڵئۆغڵو
و1992مۆسیقایبۆهەردووفیلمیتاتار

رەمەزانلەتاراوگەدانا.
كۆنسێرت چەندین خاوەنی مــەزن كایا
ناوخۆی لە وتنە، گــۆرانــی ئاهەنگی و
ئەوانەی كە جیهان، واڵتانی و توركیا
ــداوەتــوشــیچــەنــدیــن ــ ــازی لــەتــورکــیــاســ
بەندینخانەی ئەشكهنجەدان لێكۆڵینەوە

دەكردەوە.
ــاوی ــ ــەن ــ ــانـــیب ــومـــەكـ ــبـ ــەلـ ــێـــكلــــەئـ یـــەكـ
ــان«بە ــەكـ ــاخـ ــۆشـ »گــۆرانــیــیــەكــانــمبـ
دانــە هـــەزار 800 و ملیۆن دوو فرۆشتنی

ئەحمەد كایا ئەحمەد كایا 
تینوی ئازادی و نشتيمانتینوی ئازادی و نشتيمان

ــەوەیلە ــ ــۆردیشـــكـــان،بـــەهـــۆیئـ ــكـ ریـ
یەكێكلەگۆرانییەكاندابەناوی»بانگی
لە بەرهەمەكەباسی ناوەرۆكی ئازادی«
ئــازادیونشتيمانیدەكــرد،ئەلبومەكە
قەدەغەكرا، و بـــازاڕداكۆكرایەوە لە
لێقەدەغە كۆنسێرتكردنیشی درا بڕیار
بكرێت،كایاخاوەنی27ئەلبوومەكە
خۆی دوايــی لـــەدوایكۆچی بەشێكیان
لەالیەنگوڵتەنخەیاڵئۆغڵۆیهاوسەرییەوە

باڵوكرایەوە.

بڕۆ دەرێ خائین
كــایــالــەژیــانــیهــونــەریــدا،بــۆتــەبـــراوەی
چەندینخەاڵت،بەشێكلەخەاڵتەكانیشی
لـــــەدوایكــۆچــیدوايــــیپــێــیــبــەخــشــراوە،
ساڵ گۆرانیبێژی خــەاڵتــی ــەو ل یەكێك
لـــەســاڵــی1999لـــەالیـــەنڕێــكــخــراوی
كە پێبەخشرا، تابلۆید ڕۆژنامەنوسانی
تێیدا،لەكاتیوتاردانداكایاڕایگەیاند
مــرۆڤ، مافەكانی كۆمەڵەی سوپاسی
كارمەندانی هەموو شەممە، دایكانی
راگــەیــانــدنوســەرجــەمگــەلــیتوركیا

دەكەم.
خەاڵتەوە، ئەم بەبۆنەی وتیشی، هەروەها
ــەكـــەئـــەوبـــەرەگ پــەیــامــێــكــشــمهــەی
ــەشــەوە ــەوهــۆی ــوردەوهـــەرب ــ ــشــەكـ وری
لــەئــەلــبــومــەتــازەكــەشــیــداگــۆرانــیــەكــی
كوردیبەناوی)كاروان(،ئامادەكردو
هــەنكە موزیكیش زۆركومپانیای و
ئــامــادەنبــۆیبــاڵوبــكــەنــەوە.هــەروەهــا
دەڵێلەنێوتوركیاشداشتێكهەیەناوی
كوردوستانەومنیشلەگوتنیئەمقسانەم
بەوكەسانەیكەنایانەوێڕاستیەكان
دواتریش نابم، ماندو هەرگیز ، ببینن
ڕەخنەیلەكەناڵەكانیتەلەفزیۆنگرت
كەكلیپەكانیپەخشناكەندەبێلەم

بارەیەوەوەاڵمیخەڵكیبدەنەوە.

وتانەیكایا،كەشوهەوای ئەو لــەدوای
نێوفێستیڤاڵەكەتێكچوو،شۆڤێنیەكان
كە تــورك هونەرمەندانی لــە هەندێك و
دەستیان ، ــوون ب مەراسیمەكە ئــامــادەی
كـــردبــەوتــنــەوەیهــوتــافژدبــەكــایــاو
هاواریاندەكرد)بڕۆدەرێخائین(دواتر
لــەوكاتەدا بــردەســەركــایــا. هێرشیان
پشتیوانیی تــاكــە بـــوو، تەنیا زۆر كــایــا
گوڵتەنیهاوسەریوئازادیبوون.بەڕونی
دیاربووكەپیالنێكیلەپێشدانەخشە
پۆلیس سەرەنجام ئارادایە. لە بۆكێشراو
كایایلەدەستیهێرشبەرانڕزگاركرد
پڕ بەدڵێكی لەگەڵهاوسەرەكەیدا و
خەموبەچاوێكیپڕلەگریانەوەبەسواری

تاكسیەكگەڕانەوەماڵێودواتریشئەو
شەوەكەبەشەویئاژاوەكەناسرا.

دادگایيكردنەكەی كایا
توركیا نیشتمانی ئــاســایــشــی ــای ــ دادگـ
تــۆمــەتــی ،199 ســاڵــی نــیــشــانــی 30ی لـــە
پاڵ دایـــە نیشتمانی، لــە خــەیــانــەتــكــردن
رەگەزپەرست ساڵەدا، لەو هەر و كایا
وشــۆڤــێــنــیــەكــانــیتــوركــیــا،لــەهــەمــوو
الیەكەوەهێرشیانكردەسەریلەبەشێك
لەرۆژنامەودەزگاكانیڕاگەیاندنیش،

داوایسزایلەسێدارەدانیانبۆدەكرد.
رۆژنامەیحوڕییەتیتوركیاش،بابەتێكی
دروستكراوی وێنەیەكی و هەڵبەستراو
كایایبــاڵوكــردەوە،كەگوایەكایا
لەبەرلینیئەڵمانیاكۆنسێرتیكردوەو
پارتیكرێكارانیكوردستان بۆ پارەی

)پەكەكە(،كۆكردووەتەوە.
دادگــــاشكە دانیشتنی یــەكــەمــیــن لــە
ئەحمەدكایا،خۆیئامادەیبوو،سەرجەم
ئەوتۆمەتانەیڕەتكردەوەكەدرابوونە

پاڵی.
دواتــریــشئەحمەدكایاچــووەئــەورووپــا،
ئاسایشی دادگای بەبێئامادەبوونیخۆی،
نیشتمانیتوركیالەدوادانیشتنیداسزای

10دەساڵزیندانیبۆدەركرد.

دڵــمئــەوەنــدەگــەورەیــەجێگایچاكەی
بــــــاوەڕو گـــشـــتزمــــــانوكـــولـــتـــوورو

گۆرانییەكانیدنیایتێدادەبێتەوە

لەدانیشتنەیدادگایئاسایشینیشیتمانی
ــیـــا،كـــەئـــەحـــمـــەدكـــایـــاتــێــیــدا تـــوركـ
ئامادەبوو،چەندوتەیەكیپێشكەشكرد
كەتێیدابەرگریلەخۆیدەكردووتی:
»لەساڵی1985ەوەمۆسیقارێكیپیشەییم.
دوازدە حەڤدەو دووكچی و هێناوە ژنــم
ساڵەمهەیە.سەدانسترانمداناوەوگەلێ
ئاوازیشمبۆكەسانیدیكەداناوە.حەڤدە
چــەنــدان بـــاڵوكـــردووەتـــەوەكــە ئەلبومم
دانەیانلێفرۆشراوە.«...«لەواڵتانی میلیۆن
جارێك وچەند دنیاكۆنسێرتمكــردوە
دەزگــا لــەالیــەن ســاڵ گۆرانیبێژی وەك
هونەرییەجۆراوجۆرەكانەوەهەڵبژێردراوم
تــاتەمەنی)42( ــانخــەاڵتــم. ــاوەندەیـ وخـ
ــــوركــــیبــیــرم ــەت ــ ــەمواڵتــــــــەداب ــ ــیلـ ــاڵـ سـ
كردووەتەوە،بەتوركیگۆرانیمنوسیوە
وگوتوە.هاواڵتییەكیئەمدنیایەمكە
نــازانــێ نــاوچــەیــەك هیچ بەموڵكی خــۆی
وهەستوســۆزمســنــوردارنــەكــردوەبە
ڕادەیــەكەسێكی ئــەو تا هیچشێوەیەك
مۆسیقاژەنم.دڵمئەوەندەگەورەیەجێگای
چاكەیگشتزمانوكولتووروباوەڕو

گۆرانییەكانیدنیایتێدادەبێتەوە.
ــرموەرگــــــرت)مــەبــەســتــی ــ خــەاڵتــێــكــیت
شــــەوی10یشــوبــاتــی1999یـــــە(كەچی
دنیاملێگۆڕا.لەالیەنهەندێهێزیدیار
ونادیارەوەبەیەكشەوتۆمەتیخیانەت،
دووبــــەرەكــــیخـــــواز،ئــەڵــقــەلـــەگـــوێو
بێئەدەبوبێئەقڵوشێتیاندایەپاڵم.«...
بنەمای مرۆڤێك،كە قسەی »روانــگــەو
والتێكی هیچ لــە تۆمەتانە، ئــەم هــەمــوو
تــاوانو ــەروەردابە پـ پێشكەوتووویاسا

تۆمەتناژمێردرێن

نەوترێت  توركیا  لە  كوردی  بە  گۆرانی  تا 
ئارامگەی كایا لە پاریس دەبێت

ئـــەوكـــاتـــەیســەرقــاڵــیتـــۆمـــاركـــردنو
ئامادەكردنیئەلبومی»ماڵئاواچاوەكەم«
بوو،لە16یتشرینیدووەمیساڵی2000
خۆی لەماڵەكەی ساڵیدا 43 تەمەنی لە
لــەشــاریپــاریــسبــەهــۆیجــەڵــدەیدڵــەوە
نشتيمانی لە دوور و غەریبی لە ئەبەد بۆ
لــەگۆڕستانی و ــیكـــرد ــ كــۆچــیدوای
ناودارانیپاریسپیرالشیزلەالیگۆڕی
یەڵماز كورد بەناوبانگی سینەماكاری

گۆنایەوەبەخاكسپێردرا.
لەبارەیگەڕانەوەیتەرمیئەحمەدكایاش
بۆتوركیا،گوڵتەنیخێزانیوتویەتی:»تا
لەڕادیۆوتەلەڤیزیۆنیتوركیابەكوردی
گۆرانینەوترێئەمەوێمەزاریكايالە

فەڕەنسابێت.

ئەحمەد كایا ئەحمەد كایا 
بااڵترین ئاستی بااڵترین ئاستی 

هونەری و نشتیمانیهونەری و نشتیمانی
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ـشیعرتاچەندوابەستەیشعووریمرۆڤەکانە؟ـشیعرتاچەندوابەستەیشعووریمرۆڤەکانە؟
زایین پێش سەدەیەک چەن ئەرستۆتاڵیس *
پێیوایەشیعرگێڕانەوەیواقیعە،ئەمقسەیە
گێڕانەوەی تێکێستی ڕاستە، ئێستاش تا
بەشێوەیەکیهونەری،وشەی بەاڵم واقیعە
مرۆڤایەتیالیمنوشەیەکیهێندەپیرۆز
مرۆڤایەتی دەڵێین کە ــەوەی ئ لەبەر نییە،
ئــەوەلەسەرحسێبیسرووشتودرەخــتو
دارودیواروباڵندەوخشۆکولەسەرحسێبی
هەمووگیاندارەکانە،راستیمنهەمیشە
ــەوەی ڕەنــگــدان تێکستەکانم ویــســتــوومــە
واقعیخەڵکبێت،یەکێکلەگرفتەکانی
تیکستیکوردیئەوەبووەکەتێکستی
نەتەوەو تێکستی ئــەوەنــدەی نەبووە، خەڵک
ئەزموونی ئــەگــەر واتـــا ــووە، بـ کۆمەڵگا
شـــەســـتـــەکـــان،یـــــانحـــەفـــتـــاکـــان،یـــان
هەشتاکانیشیعریکوردیسەیربکەین،
دەبینینزیاترشیعربەرەونەتەوەوکۆمەڵگا
ــان،یان ــەرەوشتەوردەکـ چــووە،کەمترب

مەراقەوردەکانیمرۆڤچووە
ــارشــاعــیــرەکــاندەڵــێــنونــیــن،لــەڕێــی ــارشــاعــیــرەکــاندەڵــێــنونــیــن،لــەڕێــیـزۆرجــ ـزۆرجــ
شيعرەوەخۆماندەدۆزینەوە،ئایاتەڵعەتتاهیرشيعرەوەخۆماندەدۆزینەوە،ئایاتەڵعەتتاهیر

وایە؟وایە؟

*راســـتـــیرێـــکبــەپــێــچــەوانــەوەیــەمـــنخــۆم
ــاومچــیــیــە،خەڵکی ــەوە،دەزانــــمنـ ــ ــوەت ــ دۆزی
ــدمـــنـــداڵـــمهــــەیــــە،لــەچــی ــ ــەن کــــوێــــم،چــ
ــدە، فــەرمــانــگــەیــەکــم،مـــووچـــەکـــەمچــەن
کوردچییە،ئەمدنیایەچۆندەگوزەرێت،
لەرێگەی من دۆزیــوەتــەوە، هەمووی ئەوانەم
ــعـــرەوەخــــۆمووندەکـــــــەم،واتـــــاخــۆم ــیـ شـ
ــعــرەوەوخـــۆمون ــەوەلــەڕێــگــەیشــی ــ ــوەت ــ دۆزی
ئــەوە بــێــت، ئــەگــەرجیهانوەاڵم ــەم، دەکــ
بێت، یەقین ئەگەرجیهان پرسیارە، شیعر
ئەوەشیعرگوومانە،کەواتامنلەرێگەی

شیعرەوەخۆموندەکەم،

ـکورتوپووختشێوازیدەقەئەدەبییەکانتە،ـکورتوپووختشێوازیدەقەئەدەبییەکانتە،
پێتوایەبەکەمزۆربەهەوادارنتدەڵێیت؟پێتوایەبەکەمزۆربەهەوادارنتدەڵێیت؟

لــەشــیــعــردا ــەک نـ *ســتــایــلــیدنــیــایئێستا
کورتبڕییە، ئێستا ژیــانــی ستایلی بەڵکو
ــــنشت ــری ــ دەبـــێـــتبــەکــەمــتــریــنمــــاوەزۆرت
ڕاستە، تەلەفزیونییە لەهەواڵی ئەمە بڵێی،
ــە،لــەئــامــۆژگــاریــی ــ ــت لـــەقـــســـەکـــردنڕاســ
ڕاستە،کورتبڕییسیمایئەمسەردەمەیە،
ئێستا ژیــان خــێــرایــە، بەدروستکردنێکی
ــەمــاوە، ــەوەین ــ ــەودایئ ــ خــێــرایــە،کـــەسمـ

بتوانێت خــەڵــک نییە ــاران جــ زەمــانــی ئــەمــە
بخوێنێتەوە، الپەڕەیی دووهــەزار ڕۆمانێکی
ناتوانێت منداڵیش تەنانەت نەماوە، تاقەتی
دووســـەعـــاتگـــوێلــەئــامــۆژگــاریــیــەکــانــی
نەماوە، حەوسەڵەیە ئەو بگرێت، باوکی
بەچواردێڕ ئــەوەیدەکرێت نییە ڕەوا هیچ
بنووسرێت،تۆبیکەیتەچوارالپەڕە،ئەوەی
بەچواردەدێڕدەگوترێت،بیکەیتەسەدوچل
خێرایە، دنیایەکی ئێستا دنــیــای ــــەڕە، الپ
ئەگەرهەمووشتێکیشلەژیانداخێرابوو،
مەعقولنییەشیعروئەدەبیاتلەگەڵژیاندا

خێرانەبێت

ـجگەلەنووسینیشیعرحەزبەچژانرێکیـجگەلەنووسینیشیعرحەزبەچژانرێکی
دیکەیئەدەبیدەکەی؟دیکەیئەدەبیدەکەی؟

*راستیمنهیچنووسینێکمپێخۆشنییە،
پێموایەئەرکێکیقورسە،کارێکیئاسان
نییە،هەمووژانرەکانمپێخۆشەبۆخوێندنەوە،
منئەوەندەیالمگرنگەخوێنەرێکیباشبم،
نووسەرێکی نەبووە المگرنگ ئەوەندە نیو
بــاشــبــم،ئــەگــەربــۆمــەســەلــەینــووســیــنبێت
زۆربەیستایلەکانینووسینمتاقیکردوەتەوە،
ئازاد،تێکستی شیعریگۆرانی،تێکستی
درامــا،سیناریۆ، نووسینی وســەروا، کێش
نووسینینۆڤلێت،پەخشان،بەاڵمڕاستیئەوەی
منتێیدائاسودەم،خوێندنەوەیەنەکنووسین

ــەنــدێلــەشــیــعــرەکــانــتلــەالیــەن ــەنــدێلــەشــیــعــرەکــانــتلــەالیــەنـبــەوپــێــیــەیه ـبــەوپــێــیــەیه
ــــی، ــۆران ــــەگــ ــەوەکـــــــراونب ــ ــدان ــ ــەن ــ ــەرم ــ ــون ــ ــــی،ه ــۆران ــــەگــ ــەوەکـــــــراونب ــ ــدان ــ ــەن ــ ــەرم ــ ــون ــ ه
چەندشیعرێکی ئەسعەدیش زیاد چەندشیعرێکیهونەرمەند ئەسعەدیش زیاد هونەرمەند

  تەڵعەت تاهیر:   تەڵعەت تاهیر: 

کەرکوک کەرکوک 
وەکو کچێکم وایە وەکو کچێکم وایە 

کە لێم دوورەکە لێم دوورە
دیمانە / محەمەد تاهیر

کە گوێمان لەناوی دەبێت یەکسەر پێمان خۆشە خۆی و دەقە ئەدەبییەکانی 
بەدڵ بخوێنینەوە، تەڵعەت تاهیر نووسەرو شاعیرێکی ڕچەشکێنەو بااڵی شیعرە 

کورتەکانی فرە بڵندەو، بەواتا قووڵەکانی دوونیای ئەدەبیاتی نەخشاندووە، 
هەوادارانیشی تامەزرۆین و بەتاسەوە چاوەڕوانی وشە سیحراوییەکانی دەکەن، 

وەک گۆڤاریTV چەند پرسیارێکمان لەناوبراو کردو ئەویش وەاڵمی داینەوە

تــۆیکـــردووەبــەگــۆرانــی،هیچهــەواڵــیئەوتــۆیکـــردووەبــەگــۆرانــی،هیچهــەواڵــیئەو
هونەرمەندەدەزانیت؟هونەرمەندەدەزانیت؟

*بەڵیمنئاگادارمهونەرمەندزیادئەسعەد
وردە وردە خەریکە بــاشــە، زۆر تەندروستی
ــانــیئــاســایــیخـــۆی،وابــڕیــارە دێــتــەوەنـــاوژی
بکات، هونەری هەندێککــاری ماوەیە لەم
تەریک ئاوا ئەوهونەرمەندەکە بۆ بەداخەوە
بوو،ئاواپەراوێزبوو،ئێمەبەهرەوتوانایئەم
زۆربەی وەکو بەهیوام دەزانین، هونەرمەندە
ــەوخــەڵــکــانــەیکــەســایــەتــیکــاکزیــادیــان ئ
بەرهەمە لەبیستنی حەزیان یان خۆشدەوێت،
هــونــەرەکــانــێــتــی،منیشبــەهــیــوامبــەزووتــریــن
ــاســایــیخــــۆیو کــــاتبــگــەڕێــتــەوەژیـــانـــیئ

بگەڕێتەوەناوهونەر

ــنکــــۆڕیشــیــعــریــتلـــەشـــارەکـــان ــدی ــنکــــۆڕیشــیــعــریــتلـــەشـــارەکـــانـچــەن ــدی ـچــەن
رابروو بەسااڵنی بــەراوورد شیعر رابرووئەنجامداوە، بەسااڵنی بــەراوورد شیعر ئەنجامداوە،

لەچئاستێکدایە؟لەچئاستێکدایە؟
پێویستی کــەمــتــر ئێستا ــای ــی دن ــی راســت *
وچەمکەهەستییەکان رۆحی بەچەمکە
ماوە،شتەکانبەرەومادییەتدەڕۆن،نرخی
ماددیەکان و ماتریال لەشتە کۆمەاڵیەتی
بــۆشتە ــەوە ــتـ دەدرێـ ــاوڕ ئـ دەڕوات،کــەمــتــر
وەک جەماڵییەکان، و ستاتیکی و رۆحــی
پێویستی خــەڵــکــیکــەمــتــر ئــێــســتــا ــۆن چــ
بەالیەنی پێویستی کەمتر مــاوە، بــەویــژدان
پــێــویــســتــیبەشیعر ــاوە،کــەمــتــر ــ مـ رۆحــــی
ماددییاتە،خەڵک دنیای ئێستا دنیای مــاوە،
ــلــەکــەی،لــەڕێــگــەی ــێ لـــەڕێـــگـــەیئــۆتــۆمــب
ــاخــەکــەی،یـــانخــانــووەکــەیلــەڕێــگــەی ب
ــیکـــۆمـــەاڵیـــەتـــی ــرخـ ــەینـ ــەکـ ــەرگـ ــوبـ ــلـ جـ
ــت،بــۆیــەزیــاتــرگــرنــگــیبــەو ــ ــرێ وەردەگــ
دەکــەم بــاوەڕ ئێستا شیعری دەدات، شتانە
ــرە،ســـــوودی ــ ــت ــاشــ ــ ــیپـــێـــشـــووتـــرب ــ ــااڵن ــەســ ــ ل
کۆمەڵگەی کرانەوەیەی لەم وەرگــرتــووە
تەکنەلۆژیاوە، لەڕێگەی دنیا بەڕووی ئێمە
ماوەتەوە،شتە پەراواێز هەرشتێکی بەاڵم
کەمتر بۆیە ماددین، شتی ئەساسییەکان
خەڵکئێستاپێویستیبەالیەنەرۆحیوالیەنە
هونەریوالیەنەویژدانییەکانە،هەرچۆنێک
مـــاوە،هــەوڵــدەدەرێــت بێتشیعریکـــوردی
ئێمەشخەریکین، تر بەمیللەتانی بەراوورد
بەاڵمئەوەیالیئێمەنییەنەبوونیدەزگای
ــــڕانو ــێ ــــەوەرگــ ــدانب ــەگــرنــگــی ــبــەتــەب ــای ت
چاپکردن،لەالیدەسەاڵتیئێمە،بەداخەوە
ئــەدەبــیــاتوهــونــەرلــەبــنــیبـــنـــەوەیلیستی
نموونەیەکت خــۆیــانــن، گرنگییەکانی
هەڵبژاردن ئێمە 1991وە لەساڵی دەدەمـــێ،
دەکەینکاندیدمانهەیەریکالمووتاری
کاندیدەکان،یەکدانەمنەبینیوەکەتیایدا
بـــواریرۆشــنــبــیــریو بەڵێنیبــاشــتــرکــردنــی
بۆ بەڵگەیە ئەمە بـــدات، هــونــەری ئــەدەبــی
ئەوەیئەمدووکێڵگەمەعریفیوئەمدوو

کێڵگەهونەرییە،بەهیچشێوەیەکلەالیەن
دەسەاڵتدارانیئێمەوەگرنگیپێنادرێت

ـلەهەندێشوێنبەنزارقەبانیکوردپێناسەـلەهەندێشوێنبەنزارقەبانیکوردپێناسە
دەکرێیت،کۆمنتتچییە؟دەکرێیت،کۆمنتتچییە؟

بەنزارقەبانی *ئەمەمایەیشانازییەکە
لــەنــاوشیعری ئـــەوەی بــچــوێــنــدرێــم،چونکە
عەرەبیدا ئەدەبیاتی دنیای لەناو عــەرەبــیــدا،
مایەوەبەڕاستینزارقەبانیبوو،هەمووئەو
دەنگەبەرزانەیکەلەسەرشۆڕشگێڕیو
لەسەرمقاوەمەتولەسەربەرگریولەسەر
خۆشاردنەوەلەپشتپرسەنەتەوەییوپرسە
هەموویان دەشـــاردەوە، خۆیان قەومییەکان
نەماوکەس تەراجیان و تەخت هــەڵــوەران،
ئێستاش قەبانی نــزار بــەاڵم نایانخوێنێتەوە،
کتێبخانەی لەناو ئێستاش دەخوێندریتەوە،
مــاڵــەکــانــداهــەیــە،لــەبــەرئـــەوەیگرنگی
داوە، بەستاتیکا داوە،گرنگی بەجوانی
گرنگیبەهونەرداوە،گرەوینەکردووە
لەسەرخۆشاردنەوەلەپشتیکورسینەتەوەیی
گـــەورە،ئــەووەهــمــەینــزارقەبانینەیبوو،
ئەوەبووکەگرەونەکالەسەردۆزیمەزن
مەزن، تێکستی بەرهەمهێنانی بەمەبەستی
ــاران زۆرجـ بـــووە، ئێمەشگرفت الی ئەمە
ئەدەیبیئیمەدەبینی،هونەرمەندیئێمەدەبینی
خۆی دەشــارێــتــەوە، شارچێتی لەپەنای خــۆی
دەشــارێــتــەوە، نەتەوەییەکان پرسە لــەپــەنــای
دەشارێتەوە، ئەنفال هەڵەبجەو لەپەنای خۆی
دەیەوێتئەوبەهرەکەمەیخۆیبباتەپشت
دۆزێکیگەورەوە،کەتیایدائێمەنەتوانین
قسەلەبارەیبەهرەکەمەکەیەوەبکەین،

لەبەرئەوەیخۆیلەپەنایقەزییەکیگەورە
شاردووەتەوە،دەیەوێتلەرێگەیئەمقەزییە
بــگــەیــەنــێــتکە بەئێمە ئـــەوە گـــەورەیـــەوە
ئەمە نووسیوە، مەزنی مرۆیی تێکستێکی

ئەووەهمەبووکەنزارقەبانینەیبووە

زاوای مـــــن زانــــیــــاریــــیــــەکــــانــــی ــی ــ ــێ ــ ــەپ ــ ب زاوایـ مـــــن زانــــیــــاریــــیــــەکــــانــــی ــی ــ ــێ ــ ــەپ ــ ب ـ
ــازنــیــت، ــی ــەن ــازنــیــت،کــەرکــوکــیــیــەکــانــی،ئـــەیب ــی ــەن کــەرکــوکــیــیــەکــانــی،ئـــەیب

شیعرێکبۆزێدیخەزوورانتبنووسیت؟شیعرێکبۆزێدیخەزوورانتبنووسیت؟
ــوارکــەرکــوکــی، *راســتــیمــنبــەقــەدچــ
ــوک ــەرکـ ــت،کـ ــ ــدەوێ ــۆشــ کـــەرکـــوکـــمخــ
بەنسبەتمنشارێکەوەکوکچێکموایە
ــوودراوە، ــەشـ ــــەزۆربـ کــەلــەمــندوورە،یـــانب
مـــــرۆڤکـــەخــوشــکــێــکــیبــــــەزۆربــەشــوو
بدرێت،یانکچێکیلەدەرەوەیئیرادەیخۆی
دووردەکەوێتەوە،هەمیشەسۆزوعەتفێکی
رادەبــەدەریبۆیهەیە،منلەکەرکوکزۆر
زۆرە، گەلێ رۆژنامەوانیشم خزمەتی ــاوم ژی
ــاوەیچــــوارســـاڵلــــەوێخــزمــەتــیئــەدەبــیــم ــ مـ
ــــەوێ ــۆڕمل ــ ــــەکـــەمـــتـــرکــ ــت کـــــــــردووە،ڕاســ
کـــــــردووە،وەکــــوشــیــعــرنـــووســـیـــن،وەکـــو
هەبووە شیعرم بێگومان نووسین، تێسکت
بۆکەرکوک،نووسینیشمهەبووە،کاریشم
هەبووە،هەرچەندەتێکستیمنهەوڵدەدەم
لەسەروویشارەوەبێت،لەسەرووینەتەوەوەبێت،
جـــاروایـــەلـــەســـەروویجــێــنــدەریــشــەوەبــێــت،من
دەخوێنێتەوە مــن شیعری کچێک پێمخۆشە
کە نووسیوێتی، نێرینەیەک نەکات هەست
گەرمیانییەکشیعریمندەخوێنێتەوەهەست
نــووســیــوێــتــی،تەنانەت نــەکــاتهــەولــێــریــیــەک
دەخــوێــنــێــتــەوە مــن شــیــعــری فارسێکیش کــە
هــەســتنــەکــاتکــوردێــکنــووســێــوێــتــی،من
ســروشــتــدۆســتــیومــرۆڤــدۆســتــیــمپــێبــەرزتــرە
چەمکی نەتەوەو چەمکی شــارو لەچەمکی

جێندەریش

ـچــەنــدکــتــێــبونــامــیــلــەکــەتهــەیــەوچیـچــەنــدکــتــێــبونــامــیــلــەکــەتهــەیــەوچی
دیکەشتئامادەیەبۆچاپ؟دیکەشتئامادەیەبۆچاپ؟

باڵوکراوەکانم، بەچاپکراوەو سەبارەت *
منپێنجکتێبمهەیە،دووانیانوەرگێڕانە،
ســیــانــیــشــیــانلــەنــووســیــنــیخـــۆمـــە،لــەنــێــوان
ــارو، ــ وەرگـــێـــڕانـــیشــیــعــرو،وەرگـــێـــڕانـــیوت
ئەدەبی، لێکۆڵینەوەی توێژینەوەو، نووسینی
هەروەهادوودیوانیشیعر،لەئێستاداسەرقاڵی
لــەمــســاڵــدا بـــڕیـــارە نۆڤلێتێکم چــاپــکــردنــی
ــەنــاو ــاپبــکــرێــت،دیــوانــێــکــیشــیــعــرەل چــ
چیرۆکێکە،ئەزموونێکیتازەبووبەنسبەت

من،
تــاشتێک لــەبــارکــردنــە، مــنهەمیشەحـــەزم
دەنووسمحەزملێیەباربکەملەسەرئەوشتە
نەژیم،ناوچەیتاریکیدیکەلەناخیخۆمو
لەناخیخوێنەرەکانمدابدۆزمەوەورووناکییان

بۆدابینبکەم.

تەڵعەت تاهیر: 
هونەرمەند 

زیاد ئەسعەد 
تەندروستی زۆر 
باشە، خەریکە 

وردە وردە دێتەوە 
ناو ژیانی ئاسایی 

خۆی
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تەكنیكی و هــونــەر تــوانــای ئێمە پێشتر،
دیــوە. كەركوكمان شێوەكارەكەی شا
ئــەبــوبــەكــرســااڵنــێــكــیزۆروەك ســامــان
شــاری پەیكەرتاشێكی و نیگاركێش
كـــەركـــوك،بــڕســتــیبــــەرزیهــونــەرزانــیــی
خۆیوهەڵفڕینبەبەژنیستاتیكایتاقی
كــــردووەتــــەوە،بــۆیــەلــەئــاســتــیبــاشــووری
تۆكمەی پــایــەیــەكــی وەك كــوردســتــانــدا
باسی و دەڕوانــیــن لێی شێوەكاری هونەری

دەكەین.
تابلۆ،پەیكەرودیواربەندیئەمهونەرمەندە
ــارونــێــوشــەقــامو لــەگــەلــێــكشــوێــنــیشـ
تەالرەكانیدا،بەدیدەكرێت.ئەوەندەیمن
بزانم،هیچهونەرمەندێكیشارهێندەیئەو
جێدەستوبەرهەمیبەڕوخساروسیمای
شــارەوەدیــارنییە.بەڕەچــاوكردنیئەوەی
كــەركــوكشارێكیفــەرامــۆشكــراوە،
عیراقدا، دەوڵــەتــی ســەدساڵەی مێژووی لە
ــەتوحــوكــمــەتــی ــ ــ ــەوتـــووەدەوڵ ڕێـــكنـــەكـ
خۆجێییپارێزگاكە،هونەروستاتیكای
دیــدەیــیــانــەینێوشــارڕەچـــاوبــكــەن،زیاتر
گومانی و گریمانە و سیاسەت سێبەری
ــار،خــۆیــانبــەســەرژینگەی نــاســنــامــەیشـ
ئاوەدانیوشارستانییشارەكەداكێشاوە،
لەدۆخێكیلەمجۆرەشدا،كەركوكلە
هونەروستاتیكاڕووتكراوەتەوە،هەژار

كراوە،بێناسنامەخۆیدەنوێنێت.
تاساڵی2003واباوبوو،بەرپرسانیخۆجێیی
هەمووبایەخوتوانایداراییبەردەستیانبۆ
تێكەڵكردنیسیاسەتوهونەرتەرخان
دەكرد،خۆڕەنگەئەمەمەراییەكبووبێت
بۆسەرۆكیئەوسایواڵتیانكارەكەلە
بەغداوەبەوجۆرەئاراستەدەكرا،سەرەنجام
لەزۆربــەیگــەڕەكوشەقامیسەرەكیی
ــاردا،پــەیــكــەرودیــواربــەنــدبــۆجەنابی شــ

دیكتاتۆردروستكرا،ستاتیكایدیدەیی
خرایەخزمەتیسیاسەتەوە.ئەمكارەشبە
قازانجیشارنەشكایەوە،بەڵكوودەكرێ
بڵێینهونەریلەدیدیخەڵكداناحەزودزێو
كرد.هونەربووبەبەشێكلەپڕوپاگەندەو

ڕێكالمیسیاسی.
نـــەمـــانـــیســێــبــەروســـایـــەیدیــكــتــاتــۆری
داگیركەر،دەرفەتێكیهێنایەپێش،تێیدا
هونەرمەندانیشاركەوتنەخۆ،ئیدیلێرە
پەیكەرێك،لەوێدیواربەندێك،بەمچەشنە
شەقاموگۆڕەپانوگەڕەكەكانیشار
بەڕوویستاتیكایشێوەكاریداكرانەوە.
بۆگەورەشارێكیكوردستان15تا20
ساڵ،ماوەیەكیزۆرنییەبۆهونەرنەخشان
كردنیشار،بەتایبەتیئەگەرڕابردووی
هونەرهەژاریوبێبەشییشارەكەلەڕووی
ستاتیكایدیدەییەوە،لەپاڵنەبوونیبودجە

وبەرنامەوپالنیتایبەتبۆتێكەڵكردنی
وشارستانیی ــاوەدانـــی ئـ الیــەنــی بــە هــونــەر
ــاوەڕوانناكرێت ــ شــارڕەچـــاوبــكــەیــن،چـ
لە لەوماوەكورتەدا گۆڕانێكیگــەورە
بینیی نیگای و شەقام ستاتیكای دۆخــی
شــاردابەدیبێت.لەهەمانكاتدائەوەش
وكۆششی هـــەوڵ ناگیرێتكــە نــادیــدە
داراییە پشتیوانییە ئەو و شێوەكارانیشار
سەرەتایەكی دەهێنا، بەدەستیان كەمەی
ــڕەویهونەركاری باشیبۆدرێـــژەدانبەڕێ
وهـــونـــەرارایـــیدەســـتپــێكـــرد،ئــەگــەر
بە نەكرێتەوە، مــردار سەرەتایە ئــەو بێتوو
هەنگاو ئاییندەیەك بــەرەو ئێمە دڵنیاییەوە
دەنێین،كەركوكێكیپڕهونەروڕازاوە
دیدەییانەی نیگای و بینین ستاتیكای بە

بەرزەوە،بەڕێوەدەبێت.
شــپــرزەی و تێكەڵكێش ژینگەی نێو لــە

بەدەم دوایین پێشانگای سامان ئەبوبەكرەوە.. بەدەم دوایین پێشانگای سامان ئەبوبەكرەوە.. 
قسەیەكی هەققسەیەكی هەق

تاریق کارێزی

شـــــارەزووردا، دێــریــنــی پایتەختی لــە هــونــەر
دەســتــەیــەكشــێــوەكــاریزۆربــەتــوانــاپەیدا
دەبــن،بەشێكیانلەبنزەبــریسانسۆرو
تەنگپێهەڵچنینیداگیركەداهونەربزر
دەبن،هەندێكیشیانپەڕیوەیواڵتانیبیانی
نێوئەودەستەیەدا،وەچەیەك لە دەبن.هەر
دەستەودامێنیكەركوكدەبێت،شارجێ
بـــەوەششــاددەبــنكــەمەرگی ناهێڵێت،
دەبینن، داگــیــركــەر و دیكتاتۆر ڕژێــمــی
ئیدیتائەندازەیەكدەرگایكاركردنلە
دنیایهونەریانبۆكرایەوە.هونەرمەندانی
كەركوكئەمدەرفەتەیانقۆستەوە،ئێستا
جێدەستیئەوانلێرەولەوێیشاردادیارە.

ئــەبــووبــەكــر،ناوێكیدرەوشـــاوەی ســامــان
ــاری ــەشـ ــەلـ ــی ــوەكــاری بـــــواریهـــونـــەریشــێ
شوێنێكی هــەر چووبێتە ئــەو كــەركــوك.
ــار،یــادگــارێــكیـــانچــەنــدیــنیــادگــاری شـ
هــونــەریتــێــداجــێهــێــشــتــووە.مــخــابــنكە
پــاراســتــنــیبــەرهــەمــیهــونــەریلـــەمگـــەورە
شارەیكوردستاندانەبووەبەنەریتوڕێسا.
هەتائێستاهیچپەڕاوێكیتایبەتبەكار
وبەرهەمەكانیسامانیشچاپنەكراوە،
هێندەیمــنئــاگــاداربــمژمــارەیــەكــیزۆر
ــد، ــەن ــوارب ــلــۆ،دی ــاب ــەبــەرهــەمــیســامــان)ت ل
ــاردابــاڵو پــەیــكــەر(بــەگــەلــێــكشــوێــنــیشــ
بــوونــەتــەوە.پاراستنومــانــەوەیهــەمــووئەو
بەرهەمانەمسۆگەرنییە،تەنانەتگەلێك
فەوتانیان و شێوان ڕێــی بەرهەمەكانی لە
بەزیانێكیگــەورەبۆ گــرتــووە،ئەمەش
سامانوتەواویمێژوویهونەریشێوەكاری

لەشاریكەركوكدادەگەڕێتەوە.
ئەگەركەسهەبێتگوێملێڕابگرێت،
زۆرئاشكرادەڵێم،لەبەرژەوەندیمێژووی
هونەریشێوەكاریشاریكەركوكدایە،
هەرلەئێستاوەشوێنێكبۆكۆكردنەوەی
تەرخان ئەبوبەكر ســامــان بەرهەمەكانی
بكرێت.یەكبەیەكبەرهەمەكانی،هەرلە
هێڵكارییەكەوەتادەگاتەوێنەیپەیكەر
وماكێتیپەیكەرەكانیبەدەفتەروتۆمار
كۆبكرێنەوە،زۆربەپوختیوسەالمەتی
ــاربۆ ــداكـ ــەوەشـ ــاڵئـ هــەڵــبــگــیــرێــن،لــەپـ
دروستكردنیمۆزەخانەیەكیتایبەتبەم
هونەرمەندەبكرێت،وەكبەشێكلەمیراتی

هونەروشارستانیەتیكەركوك.
ــاداریبــەرهــەمــیئــەم ــاگــ ــ ــدەیمـــنئ ــ ــەوەن ــ ئ
ــەرچــەشــنو ــدەم،ڕوویلـــەهــ ــەنـ ــەرمـ ــونـ هـ
ستایلێكیهونەریشێوەكاریكردبێت،
بــەهـــەرشــێــوازێــكنــیــگــاریكێشابێت،
پەیكەریدروستكردبێتیاندیواربەندی
لە كـــردوون، تێدا داهێنانی بێت، كێشا
گەیاندووەتە بەرهەمی و كار هەموویاندا

ئاستێكیفرەبااڵ.

ئەگەرقسەمانلەبارەیدوایینپیشانگای
ــەنــێــوچڕ ــەوەوەبــێــت،دەبــیــنــیــنكـــاریل ــ ئـ
ــردووە،لــەمــەشــدا ــ ــ ــیــیســـروشـــتـــداكـ جــوان
ــتــەبــنبـــاریكێشان هــونــەرمــەنــددەكــەوێ
زۆری یەكجار ژمــارەیــەكــی پیشاندانی و
بێ دەســتكراوەییەكی پــاڵ لە فیگەر،
وجۆشدانی ڕەنــگــســازی ڕووی لــە ســنــوور
پێكەوە بە سەرەنجام ڕەنگدا، هەمەجۆر
ڕەنگ، دژ و ڕەنــگ هارمۆنیای سازاندنی
لەنێوستاتیكایسروشتداگەشتیقووڵ
ــردووە.ڕۆنڕەنــگ ومــانــۆریبــوێــرانــەیكــ
جۆرەڕەنگیهەڵبژاردەیئەوە،كەبواری
دەدات، هونەرمەند بە بەرباڵو مانۆرێكی
نــەخــشــارایــیــەكــیزۆربــكــات،ڕەنـــگبە
چەشنیئـــەوەیلــەســروشــتــدایــە،هــەروەهــا
بەوجۆرەیلەزەینوخەیاڵدانیئەوداخۆی
دەنوێنێت،بیبارێنێتەسەرڕووبەریتابلۆ،بۆ
بە لەتەختاییەكیسپییەوەبیكات ئــەوەی

جیهانێكلەستاتیكاوهزروواتایپڕلە
چێژوچەشە.

زۆربەكورتیلەبارەیدوایینپیشانگای
سامانئەبوبەكرەوەدەڵێم،لەوپیشانگایەی
لەدووگەورەشاریكوردستان)سلێمانی
لە توانیویەتی كــردیــیــەوە، كــەركــوك( و
نزیك وشــەنــگــیــیســروشــت وشـــۆخ ڕۆح
ببێتەوە،سیحریجوانییسروشتبەدیدەی
بكاتەوە. و بكات ئاشنا شارنشین ئێمەی
ــانوپــۆی ــ ت بــــااڵ، بـــەتــەكــنــیــكــیوردو
تابلۆیچنیوە،ڕەنگتائەوپەڕیجوانیو
هەمەڕەنگی،خۆنواندووەوڕەنگستانێكی
هارمۆنییهێناوەتەئاراوە.وەكپێدەچێت،
زاخــاو هەڵەتیگەرمیان بە پتر ئــەو زەینی
دراوەلەوەیبەسەختەنوچیایسەركەشی
ــەبــەرجــەســتــەكــردنــی كــوێــســتــان،بــۆیــەل
ســروشــتــیهــەڵــەتــیگـــەرمـــیـــانـــدا،دەســـت

كراوەترفڵچەیوەشاندووە.
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ناوی گوندی تەرجيل
لەناونانی )ئــەژی(، بەهرۆز مامۆستاسمكۆ
گوندیتەرجيلپشتیبەچەندسەرچاوەیەك
ــێــت:بــەهــەرهــۆكــارێــكبێت بــەســتــووەودەڵ
ــەئــێــرە ــەتـ ــوونـ ــاتـ ــەهـ ــانـ ــاوچـ خــەڵــكــیئــــەونـ
ــەدســاڵــی ــ ــدسـ ــەنـ ــــەهــــۆیحـــكـــومـــڕانـــیچـ ب
عوسمانییەكان،ناویئەمناوچەیانگۆڕیوە
بـــۆتــەرجــيــل،چــونــكــەژیــــانلـــەمشــوێــنــەی
شەرەفنامەی لــە كــۆنــتــرە. زۆر كــوردســتــان
شەرەفخانیبەدلیسیداهاتووە،لەكوردستان
هەیە تەرجيل بــەنــاوی دیكە نــاوی چەندین
لەوانەگوندێكهەیەبەناویتەرجيلسەربە
شارۆچكەیبەردەڕەش،الزاریفمێژوونووسی
ئاوایی ناوی مێژوویكوردستاندا لە روسی
گوندێکە ــاوی ن تەرجيل هــاتــووە، تەرجيل
بەوەدەكەن ئاماژە ئامەد،هەرچەندە لەالی
دەڵــێــنلــەشــەرەفــنــامــەدالــەفــەرمــانــڕەوایــانــی
پێشووی شوێنی چــوارەم دەستەی لە تەرجيل
تەرجيل عــیــتــاقــە، و تــەرجــيــل زەرقــیــیــەكــان

لەنزیكئامەدەودووقەاڵیهەیە.

جوگرافیای گوندی تەرجيل
لێاڵن یــان لەیالنە ســەربــە تەرجيل گــونــدی
ناوچەیقەرەحەسەنیانکوڕەحەسهنسەربە
کیلۆمەتر )13( و كەركوكە پارێزگای
لێیەوەدوورەوكەوتۆتەباشووریخۆرهەاڵتی
كـــەركـــوكـــەوە،نـــاوچـــەیقـــەرەحـــەســـەن_
زەوییەكشتوكاڵییەكانی و ئاقار لەیالن،
تــەرجــيــلمــەزەنــدەدەكــرێــتبــە)12(هــەزار

ــەنــاوی ــیتـــاپـــۆنب ــەكــان ــی ــم،95%زەوی ــ دۆنـ
ــەرەڕایپرۆسەی جــووتــیــارانخــۆیــانــەوەیــە،ســ
لــەالیــەن هـــاوردە عــەرەبــی هێنانی و تەعریب

بەعسییەكانەوە.
گــونــدەكــانــیدەوروبـــــەریلــەبــاكــووریــیــەوە
ــوورســــنــــووریلـــەگـــەڵ ــاشــ ــ ــەب ــ ــــاڵخل ــب ــ ــازان قــ
ــوو ــ ــ ــەرەل ــ ــ ق و ــات ــ ــبـ ــ ــێـ ــ رجـ ــی ــ ــانـ ــ ــدەكـ ــ ــونـ ــ گـ
تركهشكانیخواروو،لەخۆرئاوایگوندی
ترشكانیژووروولەالیخۆرهەاڵتیحەسەن
ئاوەدانیەكانی لە یەكێك رزگارییە. ئــاواو
ــزو ــیزۆریكــارێ ــوون گــونــدیــیتــەرجــيــلب
مێژووی بــوون، دیكە ئــاوی سەرچاوەكانی
ــتــەوە ــەواوبــەردەســتــەنــیــیــە،بـــەاڵمدەگــەڕێ ــ ت
ــەدوایساڵی ــ ل بــۆنــزیــكــەی)1540(زایــنــی
ــراو ــكـ ــتـ دەروسـ ــن ــری شــی ــداوی ــ ــەن ــ ب )2003(
سوودیزۆریهەبووەبۆجووتیارانلەزەوییە

بیر )48( لــە زیــاتــر كشتوكاڵییەكانیان،
لــەســنــووریگوندەکەهــەیــە،دەوتــرێــتلە
هەشتاكاندا لە ــەرەوە ــ دەوروب گوندەكانی
ــۆتـــەرجـــيـــلوەك ــ ــۆئـــــاوبـــــردنب ــ ــوونب ــ ــاتـ ــ هـ
هەندێك ناوی ئــاوا، تركەشكان،حەسەن
لەوكارێزانەبریتیبوونەلەكارێزمزگەوتە
وكارێزیژوینەوبیریقاپیداراوقازان
كارێزانە لەو هەبوو، رەوف ئاسیاو و باڵغ
رەزوباخیهەناروترێوهەنجیرهەبووە،
و باخەهەناروهەنجیر ژمــارەیــەک ئێستاش
و تەرجيلگەنم لەگوندی هەیە. زەیتونی
جۆدەچێنرانسااڵنەچەندینتۆنلەگەنمو
جۆبەهەرمهاتووە،بەرهەمەكانیدیكەش

سەوزەومیوەزۆركراوە.

مێژووی گوندی تەرجيل
مـــەحـــمـــود، ــڕەزاق ــ ــدولـ ــ ــەبـ ــ عـ ــەران ــ ــامـ ــ د.كـ
ــەزانـــكـــۆی ــ ــژوول ــ ــێ ــ ــایبـــەشـــیم ــتـ ــۆسـ ــامـ مـ
كەركوكلەنووسینێكیدالەسەرمێژووی
تەرجيلوكەركوكدەنووسێت:»كۆنترین
دەوڵەتی بەڵگەنامەكانی لە مێژوویی دەقی
بەشەی ئــەو بەتایبەتی هــاتــووە، عوسمانیدا
ــاریكـــەركـــوكو ــ ــەشـ ــراوەبـ ــ تــایــبــەتكــ

بەرنامەی مێرگ دەچێتە گوندی تەرجيلبەرنامەی مێرگ دەچێتە گوندی تەرجيل

گوندی تەرجيل یەکێکە لە گوندە دێرینەکانی کەرکوک و  سەربە ناحیەی لەیالنە 
و )١3( کیلۆمەتر لە کەرکوکەوە دوورە و دەکەوێتە باشووری خۆرهەاڵتی 

پارێزگاکەوە. 
الپەڕە درەوشاوەكانی دیرۆكی گوند هێشتا لەسەر لێوانی گوندنشینە، ستافی 

بەرنامەی مێرگ، کە لەئامدەکردن و پێشکەشکردنی عەبدواڵ سەنگاوییە، دەچنە 
گوندەکە و چەند گۆشەیەکی گوندی تەرجيل یاداشت دەکەن.

ئاماژە بەڵگەنامەكەدا لە گوندەكانی،
ــەوەیلــەســاڵــی1554لــەســەردەمــی ــاتبـ دەكـ
لەو بــووە یەكێك قانوونی سلێمانی سوڵتان
سوڵتانانەی44ساڵحكومڕانیكردووەو

هێزەكانینزیكنمرەلیكەركوكبووە«.
لــەبــاســیكــەركــوكــیــشــدا،زۆربــەوردی
لە ــووە ــ ــات هــ نــاحــیــە و )29(گـــونـــد بـــاســـی
گوندی باسی لــە )14(دا ژمـــارە ریزبەندیی
تەرجيلبەمشێوەیەباسیتەرجيلكراوە:ئەم
گوندەگوندێكیزۆرگەورەیەوئاوەدانە
وژمارەی)242(خێزانەوژمارەیماڵەكانی
یەك لــە خێزانیان )11( تەنها مــاڵــە، )242(
گوندەكە دانیشتوانی پێكهاتووە، كەس
لە)كورد،توركمان،جولەكە(پێكهاتوون.

هۆكاری ناولێنانی تەرجيل
دانیشتوانیگوندئاماژەبۆئەوەدەكەنئەم
گوندەلە)تەڕجل(ەوەهاتبێكەپێشینانیش

باسیانكردووە.

گوندی تەرجيل و شوێنەوارەكانی
هەن شوێنەوارێك چەند تەرجيل گــونــدی لــە
ئەوانیشبریتینلە:تەپەیئۆجاغوئیمامسمایل
بـــەرداعەلیكە و وخڕشۆ بابا وگــوێــزانــی
ــواربــاغ..هــتــد،بــەكــۆیگشتیزیاتر ودیـ
لە)35(شوێنەوارهەیە،گوندەكەدەوڵەمەندە
ناوێك رەوف ئاشەوانەكەی ئــاش چەندین بە
لەكۆندا رەوفــەكوێر، بە ناسراوبوو بــووە
دانیشتووانیگوندەکەلەبواریدەستڕەنگینی
ــوون، ــ ــاراب ــاریبـــەرهـــەمـــیخــۆمــاڵــیكــ ــ وكـ
هەبووە، پێستە دەباخخانەی پیشەی بەتایبەتی
هەالجیخورییوهەالجیپەمووهەبووە،لێرە
گەنموجۆوگەنمەشامیوسەوزەومیوە
وكونجیوترێبەرهەمهاتووە،هەروەهامەڕ
وبزنوجۆرەكانیئاژەڵبەخێوكراوە.چەند
لەكۆندا تەرجيل گوندی كەسایەتییەكی
رۆڵیبەرچاویانهەبووەلەوانە:كویخاكاكە
وەستا رەش، كەریم عــومــەر، رەشید رەش،
مەحمود حــاجــی گــوڵــنــاز، حسێن خــورشــیــد

جاف،حەمەخەجە،عەبەیساڵحمامشە.
د.كــامــەران تەرجيل مــێــژوویگوندی لەسەر
عەبدولڕەزاقمامۆستالەزانكۆیكەركوك
ئاماژەدەكاتبۆمێژوویموختاربۆگوندەكان
بۆســەردەمــیعوسمانییەكان دەگــەڕێــتــەوە و
لــەســـاڵـــی)1864(زایــنــی،موختاربــەوكەسە
دەوترێتنوێنەریخەڵكیگەڕەگوگوندە
نێوان پەیوەندیی ئەڵقەی وەكو لەحكومەت

حكومەتوخەڵكدادەنرێت.
یــەكــەممــوخــتــاریگــونــدیتــەرجــيــلكوێخا
گوڵیدەبێتلەساڵی)1880(یزاینی،دواتر
كــوێــخــاشـــەریـــفكــوێــخــاكــاكــەرەشو
كوێخاكەریموكوێخازۆراب،هەڵكەوتەی

ــەســەر ــووەتـ ــەوتـ جـــوگـــرافـــیگـــونـــدەكـــەكـ
رێــگــەیســـەرەكـــیزۆربـــــەیگــونــدەكــان،
هــەرلــەگــونــدیتــەرجــيــلچایخانەهــەبــووە،
ــتــەوە ــەوەمــێــژوویچــایــخــانــەدەگــەڕێ ــڕن دەگــێ
بــۆهەشتاســاڵــیرابــــردوو،دەوتــرێــتیەكەم
هەبووە چایخانەی تەرجيل لەگوندی كەس
ژمارەیەك ئەویش ــەدوای ل جمە« »مــەال بەناوی
كەسیدیكەشچایخانەیانداناوە،بەردەوام
دەستبەدەسیكردووە،تاساڵی)1983(لەالیەن
دواتر و داخــرا بەیەكجاری بەعسییەكانەوە

لەساڵی)1987(گوندەکەروخێنرا.
ــارەیدانــیــشــتــوانــیبــەپــێــیئـــامـــاری)1957( ــ ژمـ
ــە)484(كـــەسژمــــارەینێریان ــ ــووەلـ بــریــتــیبـ
كــەس، ) 245( مــێــیــنــەیــان ژمـــــارەی )239(و
بووە بریتی ــی)1977( ســاڵ دانیشتوانی ژمـــارەی
لــە)126(ماڵ،لەگەڵژمــارەیخێزان)116(،
تەرجيل گوندی دانیشتووانی گشتی كــۆی
ناوی بە ئاماژە سەرچاوەكان )560(كــەس،
)1944-1943( سااڵنی لە دەكــەن قوتابخانە
دانـــــراوە،مــامــۆســتــانـــوریبــەگــتــاشیــەكــەم
قوتابخانەیە، لــەو بـــووە بــەڕێــوبــەر و مامۆستا
یەكەمجارماڵێكبووەلەناوچەڵكەبەرامبەر
ماڵیمامرەشیدحەسەنبەفری،دواتــرماڵی
حەسەنئاغابۆتەقوتابخانەتادروستكردنی
بۆ قوتابخانەی )1958( لەساڵی قوتابخانە،
دروستكراوەوئێستاشبەردەوامە،هەروەهابۆ
یەكەمجاركارەباینیشتمانیلەساڵی)1974(

گەیشتەگوندەکە.

جینۆساید و قوربانییەكانی تەرجيل
ــان كــوڕانــیگــونــدیتــەرجــيــلرۆڵـــیگــەورەی
ــەخــەبــاتــیرزگــاریــخــوازیــیگەلی بــیــنــیــووەل
كوردستانداوهەرلەكۆنەوەكەسانێكی
لە بینیووە ــیــان رۆڵ نیشتمانپەروەر رۆشــنــبــیــرو
چەندین و كــوردایــەتــی گیانی چەسپاندنی
كەسایەتیگەورەیلێدروستبووە،چەندین
هەبووە، ئاواییە لەم كوردایەتی رێكخستنی
لەوانەیەكێتیینیشتمانییكوردستانوحزبی
شــیــوعــیوپــارتــیدیــمــوكــراتــیكــوردســتــان،
ــەڕوویرووخـــانو ــ لــەوپێناوەشدا)6(جــاررووب

تەعریب لە ئەمەجگە بۆتەوە، كاولكاریی
ــوردوجــولــەكــەکــەلــەم وراگــواســتــنــیكـ
گوندەلەكۆنەوەدەستیپێكردووە،تەعریب
ــەجــۆرێــكــەئــاســتــەمــەكـــاڵـــبـــوونـــەوەو لــێــرەب
دووبـــارە 2017-ەوە لــە نموونە بــۆ ســڕیــنــەوەی،
داگیركردنی لەهەوڵی هــاوردەكــان عــەرەبــە
تەرجيلدان، وگــونــدی زەویــیــەكــانــیكـــورد
هەرچەندەرێژەوقەبارەیقوربانیوماڵكاولی
هــەڕەشــەی تائێستا زۆرە، تــەرجــيــل ــدی گــون
ــاریـــیالیـــــەنعـــەرەبـــی ــیـــركـ تـــەعـــریـــبوداگـ
گوندەکە دانیشتووانی بەردەوامە، هــاوردەوە
بە پێشكەش بــریــنــداریــان و شەهید چەندین
كوردوكوردستانوكەركوككردووە،
ــان)18(شــەهــیــدو)26(كەسی ــ ــارەی ــ ئــەویــشژم
بەعس رژێمی دەسی قوربانی بوونەتە دیكەی
ــــدیتــهرجــيــللــەمــاڵــییــەکــێــکلە ــون ــــەگــ ...ل
کەسایەتیەکانجۆرهاکەرەستەیڕەسەنن
فۆلکلۆرپارێزراونلەمبارەوەچاومانکەوت
باسی و لــەوکەسایەتی یەکێک کـــوڕی بــە
لەگرنگیوبایەخیئەوئامێرانەکردتائێستا

پارێزراوەلەماڵەکەیدا.
سەرقاڵی تــهرجــيــل ئـــاوای خەڵکی بەگشتی
ئاژەڵداریوباخدارینبەنداوێکیگرنکیش
لــەگــونــدەکــەدادروســتــکــراوەبــۆتــەبەسەر
چــاوەیــەکــیبـــاشبــۆخــەڵــکــیئـــەمگــونــدەو

گوندەکانیدەوروبەری،،
گوندیتهرجيللەمێژویخەباتیچەکداری
ــانداوە ــ وشــۆڕشــگــێــڕیــداقــوربــانــیــەکــیزۆری

خاوەنیچەندینئەنفالوشەهیدن.
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 ســـەیـــدخــەلــیــلعـــالـــینــــــــەژاد..هـــونـــەرمـــەنـــدی
دەنگخۆشومۆسیقاژەنوئاوازدانەریناوداری
كــورد،جگلەوەشیەكێلەڕابــەرانــیئاینی
ــوو.لــەتــەمــبــورژەنــیــنــدا ــارســان)كــاكــەیــی(بـ ی
و بــەجــوانــی زۆر بـــوو، مامۆستا حەقیقەت بــە

وەستایانەدەیژەنی.
بوو، بااڵترینهونەر  عەشقالیسەیدخەلیل
عەشقێكیعیرفانیكەئیلهامبەخشیزۆربەی
ئاوازەكانیبوووسروشیلێوەردەگرت.هونەرو

ئەخالقوعیرفانیپێكەوەگرێدابوو.


 سەید خەلیل عالی نەژاد كێیە؟
ــوردی ــ ــــەبـــنـــەمـــاڵـــەیـــەكـــیكـ ــدخـــەلـــیـــلل ــەیـ  سـ
كــرمــاشــانســاڵــی1958لــەدایــكبـــووە.سەید
خەلیلوبنەماڵەكەیلەپەیڕەوانیئاینی)یاری
ــوونكــەلــەفــەرهــەنــگــیئاینی –یــارســانــی(بـ
ســازی هــەیــە. ڕیشەیەكیكۆنی كــوردســتــان
بڵند پایەكی دا یارسانی ئاینی لە تەنبوریش
ژینگەیە لــەو خەلیل وسەید هەیە پــیــرۆزی و

پەروەردەبووە.
ــقــایهـــەڵـــبـــژارد ــیــلكـــاتـــێمــۆســی  ســـەیـــدخــەل
ــــوو،چــــوونبــاوكــیــشــی)سەید خــۆشــبــەخــتب
بوو. »تەنبور« ژەنــیــاری نـــەژاد( عالی شاهموراد
هەرلەسەرەتاوەدایكیشیپشتیوانوهاندەری
)قــەدەمخێر(دەرسی بووە،بەپێشنیاریدایكی
رۆژگارە ئەو مامۆستایانی لەالی تەنبور سازی

دەخوێنێ.
تەنبور ســازی فێربوونی مەشقی خهلیل  سەید
تاهیری(كــردووە نــادر )سەید مامۆستا لــەالی
)سەیدشاه دووساڵیشچۆتەالی ئــەوە دوای و
لێوە زۆری  ســازە ئــەم لەفێربوونی ئیبراهیمی(
ــەهــۆیبــەتــوانــایــیلــەژەنــیــنــی ــاشــانب ــووە.پ ــرب فــێ
تەمبوور گروپی سەرپەرشتی بــووەتــە تەمبوور
نەوازانیسەخنەلەكرماشان.هەرلەوزەمەنەدا
ــنــێو بــەشــیهــونــەرلــەزانــكــۆیتــــاراندەخــوێ

بەسەركەوتووییتەواویدەكات.
ماستەری مۆسیقا بەشی تـــاران، زانــكــۆی  لــە
بەدەستهێناوە.كتێبێكیبەزمانیفارسی
دەربارەیمێژوویتەنبورلەچاپداوە،ناونیشانی

كتێبەكەی)تنبورازدیربازتااكنون(.
 سەیدخەلیلمۆسیقاژەنێكیبەتواناوئاستبەرز

بووورەوشتبەرزبوو،هیچمەغرورولەخۆبایی
نەبوو،كەزۆركەسئیرەیانپێدەبردوەك
مۆسیقاژەنێك.سازەمۆسیقیەكانیوەك)تەمبور

وتاروسێتار(بەباشیدەژەند.
و بـــووە لێهاتوو تەمبورژەنێكی ــەوەی لـ  جگە
توانایهونەرمەندانەیخۆیلەوسازەنیشانداوە،
یش سێتار و تەمبوور ســازی لەدروستكردنی
نــــەژادشیعریشی بــــووە.عــالــی دەســتــڕەنــگــیــن

دەنوسینازناوی)بێقەرار–بیقرار(بوو.
هەبوو.. عارفانەی روخسارێكی خەلیل  سەید
جوانییەكلەروخساریدابەدیدەكــرا.كە

هێندەیترخۆشەویستیكردبوو.
 سەیدخەلیلئارەزوویزۆریلەوەرزشهەبوو،
بەتایبەتخۆییاریزانی»كاراتی«بوو.هاوكات
ــایدەنــگــخــۆشــی، ــ ــوان ــ ــرەوت ــەهـ ــەبـ جــگــەلـ

هونەرمەندێكیخۆشنوسیشبوو.
دامـــەزرانـــدنـــیگــروپــیمۆسیقای ــای ــەســەرەت  ل
هونەرمەندی سەرپەرشتی بــە شــەمــس( )تەنبور
ناودار)كەیخوسرەوپورنازری(،عالینەژادوەك
دەورێكی گروپەكە دیــاری موزیكژەنێكی

بااڵیهەبووە.
 یەكێلەهەوەڵینكەسانیكەسەیدخەلیل
كــــاریمــۆســیــقــایلـــەگـــەڵتـــۆمـــاركــــردووە
شەهرامینازرییە.بەرهەمیهاوكاریلەگەڵ
ــوریشــەمــسبــە»تـــاكـــنـــەوازی« ــب ــەن گــروپــیت
تاكژەنیتەمبووربەشداریكردووەلەئەلبومی
)شەهرامی هونەرمەند عشق(ی سخن )صــدای
نــازری.دواترسەیدخەلیلخۆیگروپی)بابا
تاهیر(یدامەزراندوئەندامانیگروپیباباتاهیر
لەدانیشتنەهونەریەكانیدینیدا،ئاهەنگیان

ئەنجامدەدا.


 تەمبور الی ئەهلی حەق و یارسانەكان
 تـــەمـــبـــورئــالــەتــێــكــیمـــوزیـــكـــیفــۆلــكــلــۆری
ــاریكــۆنــەوەكورد كــوردیــە،هــەرلەڕۆژگـ
بــەكــاریهــێــنــاوە.بــەژنــیــارەكــەیدەگــوتــرێ

)تەمیرژەنیانتەموورەژەنیانتەنبیرژەن.
یەزیدییەكان و )یارسانی( و  ئەهلیحەقەكان
لەكۆڕیئاینیدابەدەمسرودخوێندنەوەلەگەڵ

ئاوازیجۆراوجۆرتەمبوردەژەنن.
 لەناویاندابەسەدانتەمبورژەنیلێهاتوووبەتوانا
هەنوبەدەیانپیشەسازیدەستڕەنگینهەن
نایابدروســتدەكــەن. و تەمبوریچــاك كە

هونەرمەندە ســێ ئــەم باسە شایەنی ئـــەوەی  .)
لە هــەریــەك كـــوردی مۆسیقای بەناوبانگەی
)عالینەژادوپورنازریوشەهرام(لەپەیڕەوانی

ئاینییارسانن.
 مۆسیقاوبەتایبەتئامێریتەنبوورالی)ئەهلی
حــەق(،وەكشتێكیمــوبــارەكومــوقــەدەسو
ئەهلیحەق پــەیــڕەوانــی پــیــرۆزسەیردەكـــرێ.
جەمخانە، لــە كــۆبــوونــەوەكــانــیــانــدا لەكاتی
وسرودگەلی شیعر ئاینییانە، مەڵبەندی كە
ــاوازیتـــەمـــوورەوە ــ ــجــام((بــەئ ــەن ــارســان))ســەرئ ی
دەخوێننەوەوتەمبوریشالیانسازێكیپیرۆزە.
هەرسرود پێكردنی دەســت سەرەتای لە بۆیە
خــوێــنــدنــێــكــداتــەنــبــوریـــانتـــەمـــوورەكـــەمــاچ
دەكەنولەدوایشدادووبارەماچیدەكەنەوە.

 ئامێرەكەلەناویارسانی)كاكەیی(ەكاندا
بەتایبەتشوێنیكیپیرۆزیهەیە.بەشێوەیەك
ئەوئامێرەلەناوئەوانداڕێزیلێدەگیرێت،
زۆرجاردوایكۆتاییهێنانبەتەمبورژەنین،
ماچیئامێرەكەدەكەنووەكشتێكیپیرۆز

مامەڵەیلەگەڵدەكەن.
ــەوشـــیـــعـــرەدە ــ ــلـــیحــــــەق(بـ ــەهـ  پــــەیــــڕەوانــــی)ئـ
بڕگەییانەیخۆیانكەلەجەمخانەكاندابە
ســروودی دەڵــێــن: دیخوێنن، تــەنــبــوورەوە ئامێری

یارسان،یانڕاز.


 مەرگی گوماناوی سەید خەلیل عالی نەژاد
 «یارسانەكان تاوانەكە دەدەنەپاڵ كۆماری 

ئیسالمی ئێران«
 بەیانیرۆژییەكشەممە18ینۆڤەمبەری2001
بەناوبانگی مــامــۆســتــای نـــەژاد عــالــی خەلیلی
ــیحـــــەق،خــەڵــكــەی ــەهــل مــۆســیــقــاوپـــیـــریئ
ــارێــزگــایكــرمــاشــانلە ــەپ ســەحــنــەیســـەرب
ئــێــران(. )كوردستانی رۆژهــەاڵتــیكــوردســتــان
لــەشـــارییــوتــۆبــۆریســویــدلــەحالێكداكە
قوتابیانی بــە مۆسیقا دەرســـی گــوتــنــەوەی بــۆ
لەالیەن سوید، فێركارانی ناوەندی بــووە چوو
كــوژرا. و هێرشیكرایەسەر كەسانێكەوە
دواتــریــشلــەژوورێــكــیئــەونــاوەنــدەئاگری
تێبەردراوسوتێنرا.زۆركەسلەئاشنایانیئەو
دڵنیانلەوەیئەوەڕووداوێكیئاسایینەبووەو
كوشتنەكەیدەستێكیشاراوەبەپیالنبووە

ودەستێكیشاراوەیلەپشتبووە.
 سەیدخەلیلڕۆییبۆسویدتاكولەوێدەرسی

  سەید خەلیل عالی نەژاد... سیمبولی مۆسیقای سەید خەلیل عالی نەژاد... سیمبولی مۆسیقای 
یارسانی یارسانی   پارچە پارچەكراو تەرمەكەشیان سوتاند!پارچە پارچەكراو تەرمەكەشیان سوتاند!

 ئومێد نەجم

كەسێكی چەند بداتەوە، مۆسیقا فێربوونی
و ماڵەكەی سەر كوتایە هەڵیان و نەناسراو
ویژدانی لە دوور و دڕندانە زۆر بەشێوەیەكی
نــەژاد. عالی خوێنی چــووە دەستیان ئینسانیەت
پاشچەندڕۆژێكپۆلیسیسویدكەشفیتەرمە
سوتاوەكەیانكرد،بەهۆیئەوەیكەسێكی

ناسراویمۆسیقایئێرانیبوو.
 لەسەرهۆكاریكوشتنیخەلیلیعالینەژاد
دەنگۆییەكجارزۆرە،بۆیەئەنجومەنییاری
ســـانلــــــەدەرەوەیواڵتلــەڕاگــەیــەنــراوێــكــدا
ــــیســەیــدخــەلــیــلــیبـــەتـــیـــرۆردانــــاو ــوژران كــ
ــاڵكـــۆمـــاریئــیــســالمــی ــ ــەپ ــ تـــاوانـــەكـــەیدایـ
ئەنجامی و زانیاری یۆلیسیسوید بەاڵم ئێران.
ئاشكرا گشتی ڕای بــۆ لێكۆڵینەوەكانی

نەكردوپاراستی.
رادیۆیی بــێــژەری و نوسەر كەمانگەر  محمد
دەڵێ:»كاتێهەواڵیمەرگیگەیشتەئێران
دەناسی نەژادیان عالی لەگەڵ ئەوكەسانەی
ولەگەڵسازیئەوائاشنابوونبەڕاستیزۆر
نــاڕەحــەتبـــوون،خەڵكهــەرچــاوەڕوانــیبــوون
كەجەنازەكەیبێتەوە.كاتێكەهێنایانەوە
ــەالری»وەحـــــــدەت«كـــەنـــرخو ــ ــاردرالـــەتـ ــ ــڕی ــ ب

خەڵكەوە، الی لــە هەیە تایبەتی بەهایەكی
لــەوێخەڵككــۆبــوونــەوە،جــەنــازەكــەیلــەوێ
قسەیان خەڵك خوێندەوە. شیعریان چەند بوو،
موزیسیانەیان ئــەو تایبەتمەندیەكانی كــرد،
وەزیریفەرهەنگ پەیامی بەوردیشیكردەوە.
وئیرشادیئێرانخوێندرایەوەكەبۆڕێزلێنان
لەخەلیلیعالینەژادپەیامیناردبوو.بەڕێزو
ئیحترامێكیزۆرەوەجەنازەكەیانبەڕێكردو
ئــەووتكە وایــان بردیانەوەبۆسەحنە.خەڵك
ئەگەر وەسیەتیكــردووە خــۆی خەلیل سەید

مردمبمبەنەئەوێبمنێژن«.

 «خۆی وەكو سەركردە و ڕێبەرێكی ئاینی یارسان 
نیشان ئەدا«

ــیلــەســەر ــەكـ ــەردەیـ  مــحــەمــەدكــەمــانــگــەرپـ
و الداوە خـــەلـــیـــل ــد ــەیـ سـ ــــی ــان ــ ژی الیـــەنـــێـــكـــی
دەڵــێ ــردووەكــاتــێ ئــاشــكــراكــ نهێنییەكی
:»ئــــەوەیكــەروونوئــاشــكــرایــەبــۆهــەمــوو
ئینسانێكی ــەژاد ن عالی خەلیل سەید كــەس
هونەرمەندبوو،بەاڵمزۆرترپێیخۆشبووخۆی
یارسان ئاینی ڕێبەرێكی و ســەركــردە وەكــو
نیشانبــدات.دیــارەلەوبــوارەدانەیدەتوانیزۆر
وەكــو نــەبــوو وای پەیڕەوێكی پێشبكەوێت،
ــەیــڕەوی ڕێــبــەرێــكخــەڵــكبــكــەونــەشــوێــنــیوپ
لێبكەن.هەربۆیەزۆركەسلەوبابەتەكە
ئــەوخــۆیوەكســەركــردەوڕێبەرێكیئاینی
بـــوون،بەتایبەت نـــاڕازی ئـــەدا، یــارســانپیشان
ــــەڵأمبــەتێكڕا ســەرۆكــەكــانــیئـــەوئــایــنــە.ب
خەلیل سەید خوالێخۆشبوو  بڵێم ئەمەش من
خۆی ئاینی بە بــاوەڕی بوو دیندار ئینسانێكی
بــوو،بــەاڵمبــەوچەشنەیهــەرلــەكــۆنــەوەئەو
ئاینەهاتووەئەولەگەڵئەوەهاودەنگنەبوو،
دەیەویستبەچەشنێكنوێخوازیەكلەمئاینەدا
بەدیبێنێت،لەسەرئەوەشنەیاروموخالفیزۆر
بوو.دیسانەوەئیترئەوەیچۆنكوژراوەخەڵك
قسەیجۆربەجۆردەكەن،كەسنازانێهۆی

چیبووە!؟«.


 بۆنی مەرگی خۆی كردبوو!
 سەیدخەلیلوەكئەوەیپێشترزانیبێتیبەوەی
كە بەجێهێشتووە نــامــەیــەكــی ــت، ــوژرێـ دەكـ
ــەونــامــەیــەداوەســێــتــیكــــردووەبــكــوژەكــەی ل
»قـــاتـــلـــەكـــەی«لــێــیخـــۆشـــبـــن!.بــكــوژەكــانــی
جەستەیسەیدخەلیلیانبەچەقۆپارچەپارچە

كردبوو،دوایشسوتاندوبویان!.
بــەوشــێــوە  مــەرگــیســەیــدخــەلــیــلوكوشتنی
ــووەســەردرێــریهــەواڵــیڕۆژنــامــەو دڕنــدانــەیــەب
تەلەفزیۆنومیدیاودەزگاڕاگەیاندنەكان.

 ماڵوجەستەیبێگیانیشیانئاگرتێبەرداو
سوتاندیان.سەدوحەفتارۆژدرێــژەیكێشا
تاوانە لەو لێكۆڵینەوەكانی سوید پۆلیسی تا
تەواوكرد،بەاڵمبێئەنجامبوو،چوونناوی

بــكــوژەكــانــییــائــەودەســتــەیهــۆكــاریئەو
نەكرد. لێوە باسی و نەدركاند بــوون تیرۆرە
یدا( )ڕێگە ئیجازە ئینجا زۆرە مــاوە ئەو دوای
ئێران. بۆ ئەو بەگواستنەیجەنازەیسوتاوی
تەرمەكەیهێنرایەوە ڕێورەسمێكدا لە پاشان
بــۆئــێــرانولــەزێــدیخــۆیلــەشــاریكرماشان
لــەتەنیشتگـــۆڕیباوكی بــەخــاكســپــێــردرا

»سەیدشاهمرا«وبووەئارامگایژیانی.
 مەرگیسەیدخەلیلعالینەژاد،رووداوێكی
دڵــتــەزێــنونــاخــۆشبـــوو،خــەســارەتــێــكبــوولە
مۆسیقاسسونەتیئێرانی،ئەوموزیكژەنێكی
مەقامی لــەمــۆســیــقــای بـــوو وێــنــە بــێ و بلیمەت
ومۆسیقایسونەتی ئـــاوازی و لــەكــرمــاشــان
ــان ــەرمــەنــدێــكــیوەكشــەجــەری هــون ئـــێـــرانـــی.
دیــاریمۆسیقای ناوێكی ــردووە. ســەردانــیكـ
عیرفانیئێرانیوكوردیبوو.ئاشنایزۆربەی
هومایۆنی و شــەجــەریــان وەك هــونــەرمــەنــدانــی
كوڕیوئەحمەدعەبادیوشەهرامینازریو
كەیهانكەلهوروكەیخوسرەوپورنازریو

مەزهەریخالقیوزۆریتربوو.
ــەوشـــێـــوەنـــامـــەردانـــە ــ ــیــلكـــاتـــێب  ســـەیـــدخــەل
كوشتیانتەمەنی44ساڵبوو.بەداخەوەعومری

مەودانەدائەوكارانەتەواوبكات.
ــەدایتــەنــبــورەكــەیخــامــۆشبـــوو.بــەداخــەوە  سـ
مەرگێكیتــراژیــدیهــەبــوو.مــوزیــكــژەنــانو
گــوێــگــرانــیهــیــچــكــاتكــۆچــینـــاوەخـــتو
نــەژادی عالی خەلیل تــراژیــدیسەید مــەرگــی
یاد لە عیرفانیكرماشان مۆسیقای ئەفسانە

ناكەن.


 كەسایەتی سەید خەلیل لەزاری 
مامۆستاكەیەوە

ــێلــە ــەكــ ــ ــاهئـــیـــبـــراهـــیـــمـــیبــــەی ــ ــــادشــ ــت ــــوســ  ئ
ــدەوهــونــەرمــەنــدانــی ــ ــەوازن ــ بــەرجــەســتــەتــریــنن

مۆسیقایعیرفانیئێرانیدادەنرێت.
سەید مامۆستای یەكەمین بەناونیشانی  ئــەو
خەلیلكەالیئەوپەروەردەیمۆسیقایبینیوەو
مەشقیتەنبوریكردووە،سودیزۆریلەڕێنمای
وشارەزایئەومامۆستایەوەرگرتوە.قەدەروابوو
خوێندكارەكەیزوترلەمامۆستاكەیكۆچ
ــارەی ــ دەرب لەچاوپێكەوتنێكیدا ــەو ئ بــكــات.
ــێ:«ســەیــدخەلیلیــەكــێلە ــ ســەیــدخــەلــیدەڵ

عەزیزتریننزیكانیمنبوو.


 سەرچاوە:
بە تایبەت ڕادیــۆیكــوردیسوید، زایەڵە، بەرنامەی 1 ـ

مەرگیگوماناویسەیدخەلیلعالینەژاد
باقی، حەمە محەمەد مۆسیقایكـــوردی، مــێــژووی - 2
چــاپــیدووەم،دەزگــــایئــــاراس،چــاپــخــانــەیوەزارەتــــی

پەروەردە،هەولێرـ2001
هــەردەوێــڵ كـــوردی: فۆلكلۆری موزیكی و مــەقــام 3 ـ
ــــەكــــەم،چــاپــخــانــەیئـــاراپـــخـــاـ كـــاكـــەیـــی،چـــاپـــیی

كەركوك،2006
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رەوەند ساڵح

دانپیانانێک 

نیگەرانی خۆمم لەکاتی خۆیدا گۆرانییەکی نەوت، 
نیگەرانی خۆمم ئەوکاتانەی لەقواڵیی شەوەکاندا 
ڕەشبەڵەکی ئەستێرەی بەختم دەبینی، لەتەنهایی 

شەقامەکاندا گوێم لە ئاوەدانی دڵم بوو، لەدەموچاوی 
پەنجەرەکەمدا سەمای باوباران و پەپولەم وێنا 

دەکرد، لەنێو لەپی پەڕاوەکانمدا تریقەتریقی پەیڤە 
ڕۆمانسییەکانم دەگەیشتە کەشکەالنی فەلەک، 
نیگەرانی خۆمم ماسکێکم کردە بەری ڕوخساری 

خەندانم و هاروهاجییەکم بەلێوی تەمەنمەوە 
هەڵنەواسی، بەدکارییەکی مندااڵنەم نەکردە نازناو و 

قفڵی خامۆشیم لەقسەکانمدا نەشکاند ؛ 
ئای چەند نیگەرانی خۆمم!! ئەوکاتەی خودام دەناسی 

وتۆش، خۆرهەاڵتنم دەکردە باوەش و زەردەپەڕیشم 
توڕەنەدەکرد ، خەونی پەمەیی ئەمسەر تائەوسەری 

دنیای لێگرتبووم وڕقم لەمۆتەکەش نەبوو، بەدبەختیم 
دەناسی و دالەکەم قوت ئەدا، پێاڵوە سوورەکەم بە 

پەیژەی دڵمدا سەردەکەوت، ئەو ڕۆژانەی پێکەنین 
پڕاوپڕی دەروونم دەڕژایە ناومەوە، ئەوکاتانەی لە 

کاتژمێرەکەی دەستمەوە گەردنی مانگ و پرچی 
خۆر دەهاتە سەرشانم، وەکو ئەفسەرێکی جەربەزه 

بەویقاری سەرکەوتن و پۆستاڵی پڕ لە گوڵەوە 
دەرکەوتبێتم دەبینرام، هەرچی جڕوجانەوەری مەخلوقە 
خۆشم دەویست بۆ مێروولەیەک دەکەوتمە سەرچۆک، 

چەند نیگەرانی خۆمم دەستی ئەو ڕۆژانەم نەگرت، 
لێگەڕام تاتویەکی بکوژ دایانپۆشێ، چەندنیگەرانی 

خۆمم لەکاتی خۆیدا گۆرانییەکی گوناهباریشی 
نەوت،چی دەبوو تا مردن ئەم پێکەنینە نەشکێت ؟؟ئەم 

سەمایە بااڵ بکا؟ ئەم ڕووناکییە لەشی پیس نەبێ 
؟؟چی دەبوو ئەو ڕۆژمێرە لەدەستمدا سەفتەبکەم ؟؟ 

چی دەبوو هەر ئەوسا 

*عەبدولستارجەباری*عەبدولستارجەباری


بـــۆیــەكــەمــجــارەژنــێــكــىكــەركــوكــیو
.زۆرترینخەاڵتی بەتەمەنێكیزۆركەمەوە
پاڵەوانێكی وببێتە بهێنێت بــەدەســت زێــڕیــن
جیهانیوبەشداریلەچەندینپاڵەوانیەتیناو
خۆيیوعەرەبیوجیهانیبكاتوخەرمانێك
ــەاڵتبچنێتەوە،ئــەویــشخــاتــوو«ســارا لــەخـ
مەسعودعەبدواڵجەباری«یەكەركوكییەو
لەساڵی2002هاتۆتەدنیاوه،لەتەمەنی10
ساڵییەوەبەشداریكردووە،یەكەمپاڵەوانێتی
بۆ شــاریسلێمانی لە  عــێــراق ئاستی لەسەر
هەموو ئــەو لەنێو و بــووە تەمەنەكان گشت
وەدەست چوارەمی پلەی بەئەزموونانە یاریزانە
هێناوە.یەكەمراهێنەریباپیریبابیدایكی

)عەلیحەمزە(بووە،
كــەیــەكــەمنــاوبــژیــوانــینــێــودەوڵــەتــیشــاری
جــۆرج لە)خۆمەریكی هــەریــەك بـــوو. هەولێر
بەهزاد وكــاردۆئاكۆووەحیدەمیالدیو
زۆربــەی لە بــوونــە. ســارا راهێنەرانی زینەدین(
بە تایبەت خــانــزادی یانەی پاڵەوانیەتیەكانی
ــردووە یــاریــیــەكــانــیشــەتــرەنــجبــەشــداریــیكـ
توانیویەتیپلەییەكەمیئاستیكچان
بەدەستبهێنێت،لەئاستی3و4

كوڕانیشیبەدەستهێناوە.
لەساڵەیلی2013
بەشداریكردووە
ــەیـــەكـــەم ــ لـ
پـــاڵـــەوانـــێـــتـــی
ــیو ــ ــانـ ــ ــهـ ــ ــیـ ــ جـ

نێودەوڵەتیبۆتەمەنەكان
لەواڵتیئیماڕات.

ــەوپــاڵــەوانــێــتــیــیــەتــوانــی لـ
بۆ عێراق پاڵەوانی ببێتە
ساڵی. 20 ــر ژێ كچانی
بەشداری 2018 ساڵی لە
ــــیواڵتــــانــــی ــی ــ ــت ــ ــێ ــ ــەوان ــ ــاڵ ــ پ
عەرەبیكــردووە،كەلە
واڵتــیتونسرێــكــخــراوەلە

بەشداری گرووپی20ساڵی
لە كـــردووە، پاڵەوانێتیەكەی

تەنها تەمەنی ســـارا كاتێكدا
پــلــەییەكەمی ــووە،و بـ 16ســاڵ

میدالیای خاوەنی  و هێناوە بەدەست
پــلــەیمامۆستای WIM نــازنــاوی و زێــڕ

WGM،نێودەوڵەتیونۆرمیبەدەستهێناوە
مامۆستایگەورە

ــێــرانپلەی ــەواڵتـــیئ ــەزەرل ــەپــاڵــەوانــێــتــیخــ ل
پێنجەمیبەدەستهێناوە.

وەك تیمی پاڵەوانێتیی 2019وەكـــو ساڵی لە
پلەی توانیویانە خــانــزاد یانەی كچانی تیمی
بێنین،هاوكات دەست بە یەكەمیعێراق
واڵتــانــی پاڵەوانێتیی لــە بــەشــداریــانكـــردووە
بێنین بەدەست سێیەم پلەی توانیویانە عــەرەب
وهەرلەوێساراشپلەیدووەملەسەرئاستی

NanaAlexandra.مێزیدووەم
بەشداریپاڵەوانیەتییلەساڵی2014لەواڵتی

جۆرجیا
كردووەوپلەیدەهەمیبەدەستهێناوە.

،ئێستاخوێندكارهلەكۆلێژی

ئەندازیاری
لــــــــەزانــــــكــــــۆی

سەاڵحەدینوهاوكاتبەردەوامە
لەیاریكردنوبەشداریكردنلەپاڵەوانێتییە

ناوخۆوجیهانییەكان..

بە تەمەنێكی كەم به اڵم خەرمانێك بە تەمەنێكی كەم به اڵم خەرمانێك 
لەخەاڵتی زێڕینی لە شەترەنج لەخەاڵتی زێڕینی لە شەترەنج 

دروێنە كردووەدروێنە كردووە  

سارا مەسعود عەبدواڵسارا مەسعود عەبدواڵ
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ئهمتابلۆیهبهرجهستهكردنیههستهوهریهكی
ئاژهڵهكان و مــرۆڤ نــێــوان لــه ئهفسوناوییه
پهیوهستبوونی ســۆزو هاوتای بێ پهیوهندی و
مـــرۆڤبــهئـــاژهڵـــهوه،چونكهمـــرۆڤههر
پهیوهندی ژیــانــهوه سهرههڵدانی ســهرهتــای له
بــهســروشــتــهوهبــهگشتیوبــهئــاژهڵــهوهبه
وێــرای تایبهتتر بــه مــاڵــداریــیــهوه بــه و تایبهت
بــهردهوامــی ئهمڕۆ ههتا گۆڕانكارییهكان
ههیه،لهبهرامبهردازۆربهیبونهوهركانبۆ
مانهوهیان و بــهردهوامــی و رهگــهز پاراستنی
خۆیانلهگهڵمرۆڤگونجاندووهوبوونهته
ــژوویمــرۆیــی، ــێـ ــراولـــهمـ ــ ــهب ــ بــهشــێــكــیدان
دابینكردنیخۆراك بههۆی بونهوهرهكانیش
وشوێنوپارێزراوییانهوهناتواننلهمرۆڤجیا
بارودۆخهكاندا لهههموو بۆیه ببنهوه،ههر
بهنهخوازراوهكانێشهوهههرلهگهڵمرۆڤدا

هاوبهشن.
كـــهسنــیــیــهبـــهشــێــوهیــهكــیســهرپــێــیلــهم
شاكارهبڕوانێتوههڵوهستهیهكلهبهردهمی
نهكاتودواترسهرنجیزۆردهخرێتهسهر
سهرسام بینهر تابلۆكهو روخــســاری و پهیام
ــهواوله ــ ــــهردهمشـــارهزایـــیـــهكـــیتـ ــهب ــ دهبـــێـــتل
وردو لــه دیـــار جێپهنجهیهكی تــوێــكــاری،
بۆیهی بــه مــرۆڤــایــهتــی، بــۆ پهیامێك درشــتــی
زهیــتــیلــهســهرپــارچــهپـــهڕۆیـــهكبــهقــهبــارهی
هــامــبــۆرگــی هــۆڵــی ــه ل .. ســم )112×172(

هونهریلهئهڵمانیا.
ــتبریتۆن ــهوێـ لــهمتــابــلــۆیــهوهبــۆمــاندهردهكـ
له كــاری وردی به زۆر شێوهكار ریڤیهری
ــاژهاڵنكـــردووهوزۆرترین ئ بــواریتوێكاری
دیقهتی داوهو بهجهستهیسهگ بایهخیشی
زۆریخستۆتهسهرزمانیجهستهووهرگێڕانی
تایبهتدا، كــایــهیــهكــی لــه ــاژهاڵن ــ ئ ههستی
وهكدهبینینئاژهڵهكانجگهلهوهیتهواوی
منداڵێكیان دهوری داپــۆشــیــوه تابلۆكهیان
داوهولهسهردوایینكهوچكبوونهتهتهوهری
ــهخكــهبــرســێــتــیــیــهوبۆته ــای ــڕب بــابــهتــێــكــیپ
پهیامێكی پــهیــوهنــدیــیــهكــهو هــۆیشــڵــهژانــی

ــڕانبۆ ــ ــهواویپــڕلــهكــارلــێــكــهریبــێداب ــ ت
شــێــوهی بــهبــهشــكــردنــی جێدههێڵێت، بــیــنــهر
و پۆلینكردنیان پێی به ئاژهڵهكان روانینی
لهكاسهكه دواترچۆنییهتیسهرنجدانیان

تێرامانیزۆریدهوێت!
تــهواویشوێنی تابلۆسروشتییهدا لهم رهنگ
ــاڵهیچ ــهیـ ــۆیگـــرتـــۆتـــهوه،چــونــكــهخـ خــ
واقعی ــهواوی ــ ت و ناگێڕێت تــێــدا رۆڵــێــكــی
ــهوهیدهبــێــتــهمــایــهی ــ ــائ لــهخــۆگـــرتـــووه،واتـ
خهیاڵوتێڕامانخودیئهوئازارانهنكهله

تابلۆكهدابهرجهستهكراون.
لــهرێــیســهكــۆیبــهردیــنودهرگـــهیمــاڵو
زهویــهكــهوه، شێوهی تهمهندیدهكهو دیــواره
ــۆســكــاوو ــاڵ ــژیپــێــكــدائ ــهروقــ هـــاوبـــارســ
جلوبهرگیكۆنوپێخاوسیكچۆڵهكه..
ههمووتێكڕالهههژاریوبرسێتیدهدوێن،
لهالیهكیترهوهسهرنجیگهورهوبچوكی
له ههر سهگهكانهوه، له ههر ئاژهڵهكان
پشیلهرهشهكهیپشتچێوهیدهرگاكهوه..
تابچوكترینجوچكهڵهههریهكبهجۆرێك
ســهرنــجــیــانكــهوتــۆتــهســهرئــهوكاسهیهی
تیایه، خواردنی بهشهكهوچك دوایین كه
نێوان لــه رێكخستن فڵچهو نــهرمــی لێدانی
بــایــهخــدانــیوردله تــارمــایــیو رۆشــنــایــیو
ئهو بۆ روانینه ئهوههموو چۆنیهتیداڕشتنی
نیگای كچۆڵهكهو نیگهرانی كاسهیهو

سهگهكانلهنزیكهوهبۆناوكاسهكهو
هیچی بـــهوهی دهمــوپــلــیكچۆڵهكه پــاكــی
لــهدهمنــهنــاوه؛خــۆیلــهخــۆیــداهــاوارێــكــه
دژبـــهبــرســێــتــی،بــــهاڵمئـــــهوهیبــۆتــهجێی
دیمهنی له شێوهكاریی.. توێژهرانی سهرنجی
خهپانهو هێنده بــۆ دهپــرســن: كــچــهكــهیــه،
سهرچاوهی بڵێ: پێمان رهنگه پڕگۆشته؟!
خۆراكالیكێبووئهولهههمووانتێرتره.

ــهز ــانــیبـــهرهگــ ــت ــهری ــۆنریـــڤـــیـــهریب ــت ــری *ب
هۆگیۆنتله14ئۆگێست1840لهلهندهن
لهدایكبووه،له20ئێپرل1920ههرلهلهندهن
كۆچیدواییكردووه.كوڕیولیامریڤیهری
شێوهكاریبهریتانییهكهبۆماوهیهكیزۆر
بهریتانی ئۆكسفۆردی زانكۆی مامۆستای

بووه.
بـــریـــتـــۆنریـــڤـــیـــهرزۆربـــــــهیتــابــلــۆكــانــیله
ئـــهكـــادیـــمـــیـــایشـــاهـــانـــهنـــمـــایـــشـــكـــراونو
ژیانی ههموو دواتر بهاڵم ماون، پهپارێزراوی
بهوهش تهرخانكرد، ئــاژهاڵن بۆشێوهكاری
ــانـــیلـــهمـــۆزهخـــانـــهی ــكلـــهكـــارهكـ ــدێ هــهن
میترۆپۆلیتان،تیت،رۆیاڵهۆڵۆی،زانكۆی

لهندهندانراون.

سهرچاوه
TheLastSpoonful-BritonRiviere

برسێتی ئافا تی سه رده مه كان برسێتی ئافا تی سه رده مه كان 
له  تابلۆی “دوایین ده مه كه وچك” ی بریتۆن ریڤیه ر )له  تابلۆی “دوایین ده مه كه وچك” ی بریتۆن ریڤیه ر )18801880((

ــەری ــ ــون ــیكـــــــاریهــ ــ ــون ــەزمــ ــ لــــەبــــــــارەیئ
ــارئــەحــمــەد،دەڵــێــت: وێــنــەكــێــشــان،ســۆزی
مـــنوێــنــەكــێــشــێــكــیگـــەنـــجـــم،وەكـــو
ــارەزوویخــۆم،وردەوردەپــەرەمبە حــەزوئـ
ئاستەی بەم تاگەیشتووم داو كارەكەم

ئێستاكەتابلۆكانمنمایشكردووە«.
هونەر كۆلێژی نەمتوانی سەرەتا وتیشی:
تـــــەواوبـــكـــەم،بــــەاڵمدواتــــــر،كــۆلــێــژی

ــرد،دواتـــر ــەواوكـ ــ ــەروەردەیبــنــەڕەتــیــمت ــ ــ پ
پـــەرەمبە یــوتــیــوبــەوەزیــاتــر لــەڤیدیۆكانی
كــارەكــەمــدا،یــاخــودئــەوهــەاڵنــەیكە
لەكاتیوێنەكێشاندادەمكردن،توانیم
یــوتــیــوبــەوەخــۆمپێشبخەم،تا لــەرێــگــای
خەڵك كــە ئێستا ئــاســتــەی ــەو ب گەیشتم
تابلۆكانمدەیبیننوهەمخۆمیشمهەستی

پێدەكەم.
ســۆزیــارئــامــاژەبــەوەشــدەكــات:ســەرەتــالە
خوێندنگەوەوەكوحەزوئارەزوودەستمبە
كاریوێنەكێشانكردومامۆستاكانو
خێزانەكەمزۆرپشتگیرییانكردمبەوەی

كەبەردەوامبملەكاریوێنەكێشان«.
لەبارەیبەردەوامیوكۆڵنەدانلەوكارەی
ئاشكرایكرد: سۆزیار دەیكات، مرۆڤ
سەرەتاقسەوقسەڵۆكیخەڵكیوایكرد
بۆمــاوەیدووســاڵلەكــارەكــەیســاردو
ــەساڵی ــــەاڵمدواتــــرل دووربـــكـــەوێـــتـــەوە،ب
هونەرەكەی دەست جارێكیتر ـەوە 2017

دەكاتەوە.
وەكخۆشیدەڵێت:كارلەسەررەسانەیەتی
وكــوردەواریدەكاتكەگوزارشتلە
گــەنــجــیكـــوڕوكــچــیكـــوردبــكــات،
ــۆهــونــەریــیــەكــانــی ــل ــاب ــەت ــەبــەشــێــكلـ كـ

بــاسلــەئــازارەكــانــیژندەكـــاتكــەلە
كــۆمــەڵــگــاپــشــتــگــوێــخــراون،ئــەویــشلە
ئازایەتیوقوربانی تابلۆكانیانەوە رێگای

وجوانییەكانیژناندەخاتەڕوو«.
رونیشكردەوەیەكێكلەتابلۆناوازەكانی
ــەكـــچـــێـــكـــیكــــــــوردكــە ــ بـــریـــتـــیـــیـــەلـ
تفەنگێكیلەشانەوخوشكێكیبچوكی
هەرچۆنێك دەیـــەوێـــت لـــەبـــاوەشگـــرتـــووەو
بەسەر نەهامەتییەكانی و لەجەنگ بێت

میللەتەكەمانهاتوونبیپیارێزێت«.
سۆزیاروتی:پەنابەخوالەداهاتووداتابلۆی
زیاتردەنەخشێنموپێشانگایەكیگەورە

دەكەمەوە.
ــار ــ ــۆزی لــــەكـــۆتـــایـــیقـــســـەكـــانـــیـــدا،ســ
هــەبــوو،كە ئــەوكەسانە بۆ پەیامێكی
كەسانەی ئەو وتــی: هەیەو بەهرەیەكیان
كـــەبـــەهـــرەیوێــنــەكــێــشــانیـــاخـــودهــەر
ــەونـــازانـــنلە ــدای ــێ بــەهــرەیــەكــیتـــریـــانت
كوێوەدەستپێبكەنومتمانەیانبەخۆیان
پێیانوایەسەركەوتونابنوشكست نییەو
دەهــێــنــیــن،مــنــیــشســـەرەتـــابــەشــێــوەیــەكــی
بە پـــەرەم دواتـــر دەستمپێكردو ســەرەتــایــی
ــەمئــاســتــەی بــەهــرەكــەمــداوگــەیــشــتــمــەئـ

ئێستا«.

  كچە شێوەكارێك باس لە ئەزموونی كارەكەی دەكاتكچە شێوەكارێك باس لە ئەزموونی كارەكەی دەكات

  سۆزیار ئەحمەد:سۆزیار ئەحمەد:
هەر كەسێك هەر كەسێك 

بەهرەیەكی تێدابوو بەهرەیەكی تێدابوو 
با پەرە بە بەهرەكەی با پەرە بە بەهرەكەی 

بداتبدات

 سۆزیار ئەحمەد-ی شێوەكار، لە 
فیچەرێكی تایبەتدا، كە لە بەرنامەی 
)بەیانی كەركوك(ـی كەناڵی 
ئاسمانی كەركوك  پەخشكرا، باس 
لە وێستگەكانی كاری هونەری 
شێوەكاری خۆی دەكات و دەشڵێت:  
ئەو كەسانەی كە بەهرەیەكیان 
تێدایە، با دوودڵ نەبن و گرنگی 
بە بەهرەكەیان بدەن، نەك وازی 
لێبهێنن.

رانانى / عه بدولره حيم سه ره ڕۆ
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ــەگـــشـــتـــیبــە ــ ــردنبـ ــ ــاكـ ــ ــەمـ ــ ــەرسـ ــ ــەگـ ــ ئـ
ــرۆڤكـــۆنبــێــت،ئــەوە هــێــنــدەیكــۆنــیمـ
هونەریی پیشەبوونێكی وەك باليە سەمای
خــوێــنــدنــگــاوپــەیــمــانــگــایفــێــربــوونــینــوێ
هەیە،مێژووەكەشیبەبەشێكیمێژووی
سەمادەژمێررێتوپەیوەستەبەدەركەوتنی
ڕۆمانەكان، و یۆنانەكان الی لە شانۆوە
بەالمخۆیلەخۆیەوەنەبووەبەهونەرێكی
ــادامــــەزرانــــدنــــییــەكــەم ــەتـ ــۆهـ ــەخـ ــەربـ سـ
وشەی پاریس لە سەماكردن ئەكادیمیای
ئیتالی ی Ballareوشــەی لە Ballef بالیە
بۆتە هـــاتـــووەو ــەوە التــیــنــیكــۆن Ballی وە
Balletكەوشەیەكیفەڕەنسیەوهەرلەو

سەردەمەوەئەوناوەیلێنراوە.
لەسەردەمیڕێنیسانسیڕۆشنبیریلەئەوروپا
بە گرنگیدان بە دەستیانكرد خەڵكی
ڕۆڵـــەگرنگەكەی، و مـــرۆڤ جــەســتــەی
ــتو ــسـ ــووریوزانـ ــ ــاب ــ ــردئ ــــكــ ــەشوای ــەمـ ئـ
بــەرەو بــەرچــاو بــەخێراییەكی ڕۆشــنــبــیــری
پێشبڕۆن،لەئیتالیاشكەالنەوالنكەی
ــووخــەڵــكــە ــ گــەشــەســەنــدنــیڕۆشـــبـــیـــریب
ئۆرۆستۆكراتوئەمیرەكانهونەریانوەك
كردن شانازی بۆ بەكارهێناوە ئامرازێك
بــەهــێــزیئــابــووریزیــادكــردنــیدەســەاڵتــی
كێبڕكێیان ــان خــۆی لــەنــێــو و ســیــاســیــیــان
ــردووەلــەوەبــەرهــێــنــانــیپـــارەوپــولــیــانلە كــ
هونەروڕۆشنبیریدا،بەهۆیئەمەشەوەهونەر
بێوێنەی گەشەسەندنێكی سەردەمەدا لەو
بــەخــۆیــەوەدیولــەژێــریــاســایئــەمپێشینە
مێژووییەداسەمایبالیەلەكۆشكەكانی
سادە میللی( )سەمای بنەمای لەسەر ئیتاڵیا
دامـــــــــەزراولـــەیــاریــكــردنــێــكــیســـەمـــاوە
بـــووەهــونــەرێــكــیخـــاوەنشــێــوازوجــووڵــەی

دیاریكراو.
بالیەلەسەرەتاداسەمایەكیسادەوساكار
بووەبۆكاتبەسەربردنوتەنانەتئەمیرو
ئۆرۆستۆكراتەكانیشلەكۆشكەكانداو
لـــەكــاتــیخـــوانـــەگـــەورەكـــانـــیـــانـــدائــەم
)بالیەی ناوە لێ ناویان سەمایەیانكــردووە
ــزەداشای ــان ــەدەیپ نێوخــوانــەكــان(لــەسـ
سوپاكەیەوە بە هەشتەم چارلسی فەڕەنسا
بــووبەسەمای ئیتاڵیاوزۆرســەرســام چــووە
)بــالــیــەینــێــوخــوانــەكــان(وەئـــەمهــونــەرەو
هونەرمەندەكانیبردبۆفەڕەنسا،ئەوەبوو

زەمــاوەنــدیخوشكیشـــازادەیفەڕەنسا لە
ــۆیســەمــای ــانـ ــەموگـــەورەتـــریـــنشـ ــەكـ یـ
)بالیەی ناونیشانی بــە كــرا نمایش بالیە
كۆمیدیشازادە(كەلەدانانیمۆزیسیان

مامۆستایەكیسەمایبالیەیئیتاڵیبوو.
ئیترسەمایبالیەلەسەدەیحەڤدەهەمەوەبووە
بەشێكیسەرەكیژیانیكۆشكەكانی
فەڕەنساوبەتایبەتیلویسیسیانزەوچواردە
عەشقیئەمسەمایەبوون،بەتایبەتیلویسی
چواردەتائەوڕادەیەیخۆیبەشداردەبوولە
بیست لە پاڵەوانەكانی ڕۆڵی سەماكانداو
بینیوەو ــەورەدا بالیەیگــ ســەمــای شــەش و
ســێمــامــۆســتــایگــــەورەیبــۆئـــەمهــونــەرە

بالیەو بــەردەوامــیلە ئــەوەی تەرخانكردبۆ
بەردەوامڕاهێنانبكەنلەسەمایبالیەدا.

ئەوەبوولەساڵی1661زاینیدافەرمانێكی
دەركـــــــــــردبـــــەدامــــــەزرانــــــدنــــــییـــەكـــەم
خوێندنگایسەماكردنلەمێژوویبالیەدا
)ئەكادیمیاینیشتیمانیشاهانە(وە ناوی بە
هەرلەوخوێندنگایەدادانانوڕێكخستنی
ــایبـــالـــیـــەدانــــــراو ــەمــ ــانـــیســ ــانـــەكـ ــنـ ــێـ داهـ
جــوواڵنــەوەكــانــیدەســتوقــاچدیاریكران
وئــەمرێــســایــانــەشهــەتــائــەمــڕۆبــەردەوامــن
ــەدەیحــەڤــدەهــەمــدا ــ لـــەنـــیـــوەیدووەمـــــیسـ
لــەكۆشكەكان بالیە ســەمــای هــونــەری
تەختەیشانۆكان دەرەوەوچووەسەر هاتە

لەیال بەدرخان و سەمای بالیەلەیال بەدرخان و سەمای بالیە
بوو ئــەوە هــەر شانۆیی هونەرێكی بــووە و
ئــەكــتــەری وایكــــردكـــەكــۆمــەڵــێــك
لێهاتووینمایشیبالیەدەركەون،بەاڵمهەر
لە 1681 ساڵی هەتا ــوون ب پیاو هــەمــوویــان
هۆڵیئۆپرالەپاریسشانۆیەكبەناونیشانی
كــراو نمایش خۆشەویستی ســەركــەوتــنــی
یەكەمسەماكاریبالیەیژنلەسەرشانۆ
دەركەوتئەویشجیانفاندنبووەیەكەم
ــەپــاشــان ــژوودا.هـــەروەهـــال ــێـ ــەمـ بــالــیــدیــنــال
چەندینژنیسەماكاریگەورەدەركەوتن
بوونەئەستێرەیسەمالەئەوروپاوئەمەریكا.
ــەمژنـــانـــەیبــەنــاوبــانــگونــــــاوداربـــوون ــ ئ
ــەوســەردەمــە لــەمـــێـــژوویســەمــایبــالــیــیــەلـ
ــنكـــەمــێــژوویــەكــیپــرشــنــگ ــ ــەوت دەركــ
داریـــــانهـــەبـــووەلــەســەمــاكــردنجــۆزڤــیــن
ئەكتەری گۆرانيبێژو سەماكارو بیكەر
پــێــســتكـــەچــەنــدیــن ئـــەمـــەریـــكـــیڕەش
فەرەنسا ئاستی لەسەر ڕێزلێنانی بڕوانامەو
وەرگرتووەپەناهەندەیەكیئەمەریكیبوو
كەلەدەستڕەگەزپەرستەكانڕایكردوە
كــردوویــانــە پــێــســتــەكــان ڕەش دژی كـــە
ــەمــەریــكــایجــێــهــێــشــتــووەلـــەپـــاڵســەمــاو ئ
گۆرانیبەشداریبزوتنەوەییاسایمەدەنی
كردولەئەمەریكا.لە3ییونیو1906لە
یەكگرتووەكانی واڵتــە لــە لویس سانت
ئەمەریكالەدایكبووەلە12یئەبریل1975
پاریس لە سالبتریر بیتی نەخۆشخانەی لە
كــۆچــیدوایــــیكـــــردووەلــەگــۆڕســتــانــی
نێژراوە نــاودارەگەورەكانیفەرەنسا پیاوە
داهێنەران ئەستێرەو گۆڕستانی )بانتیون(
فەرەنسییە..كەلەتەكناودارەكانساری
كوردیوەنووسەرفیكتۆرهۆگۆیەكەم
ژنەڕەشپێستبوولەمگۆڕستانەجوزفین
پاڵەوانی لــە80 بــەشــەشــەمژن بــوو بیكە

نیشتمانی.
ــەكــــــوردەیشــان ــ ــەوژن ــ ــانئ ــەدرخــ ــ لــەیــالب
بەشانیئەمژنەهونەرمەندەسەمایكردوە
ئیلیزابێت ئەكتەرو بــارای تیدا لەگەڵ وە
نــووســەرلــەمســەردەمــەسەمایكــردوەلەم
سەردەمەئەمژنانەبەناوبانگوناوداربوون

لەواڵتانیئەوروپاوئەمەریكا..
لـــەیـــالبـــەدرخـــانـــیـــشلـــــەمســـــەردەمـــــەلـــەم
ساڵی لە بــەدرخــان لەیال بــووە. ڕێزبەندیەدا
شوێن ــووەو بـ لــەدایــك ئەستهنبوڵ لــە 1908
خولیاوئاواتەكانیكەوتلەئەستهنبولەوە
ــۆواڵتـــانـــیئـــەوروپـــائــەو ــاشــانب ــۆمیسرپ ب
شازادەیەیكوردستانلەوێبووەبەئەستێرەی
فەرەنسا لە لەساڵی1986 ئەوروپا سەمای
كۆچیدواییكردوەكچیعەبدولڕەزاق
بەدرخانبەگبووە،لەیالكچێكیهەیە
وەك دەژی فەرەنسا لە ناڤینكە نــاوی بە
ــاردەاتلــەبــەرئــەوەیباوكی ــامــەوانكـ ڕۆژن

لەیال ــاوە ــ ژی ــەزۆرواڵت ل بـــووە كــونــســوڵ
بەدرخاندوایئەوەیلەئەڵمانیاخوێندنگای
بــەرزیهونەریبالییەتــەواودەكــات،لەیال
بــەدرخــانیــەكــەمژنــەســەمــاكــاریكــوردە
سەماكارێكی ژنــە وەك 1926 ســاڵــی لــە
ــەرشــانــۆكــانــی ــوەلـــەسـ ــ ــەوت ــورددەركــ كــ
فــەرەنــســا، بەلجیكا، ئیسپانیا، ــانــی واڵت
ئەمەریكاوسەرجەمواڵتانیئەوروپاسەمای
كردوە،سەرەڕایتەكنیكەكانیسەمای
بالیەلەیالجۆرێكیشلەسەمایئوریەنتالی

تێكەاڵویكارەكانیخۆیدەكرد.
و میدیاكان سەرنجی جێی دەبێتە بەمەش
ئەوكات بينەرەكانی و هونەرمەندەكان
نمایشی بەلجیكا ــان ی پــاریــس لــە ئــەگــەر
ڕۆژنـــامـــەكـــانچــەنــدمانگێك ــایــە كــردب
پێشترهەواڵینمایەشكانیبــاڵودەردەوەلە
ناوی شــازادەیكوردستان بە ڕۆژنامەكان

دەبرا.
لەرۆژنامەكانیئەودەمزۆربەسەرسوڕمانیەوە
ــاســیلـــەشوالروجـــوڵـــەیڕیــتــمــیلــەیــال ب

دادەنێنهەمیشە بەشاژنیسەمای دەكەن
بەشازادەیكوردستانناوهێنراوە.

هونەرمەندزاهیرعەبەڕەشكەبەدواداچوونی
لە بەدرخانكــردووە لەیال بۆكارەكانی
لەیال دەرنەكەوتنی هۆكاری دەڵێت سوید
ــەهــیــچئــەنــســتــیــتــویــەكنــەبــووە ــەردەمـ ــەوسـ لـ
ئــەرشــیــفــیكـــارەكـــانـــیبــكــاتدەوڵـــەتـــی
تــوركــیــشهــەوڵــىدابـــوونــازنــاویكــوردی
لــێــبــكــاتــەوەكــارەكــانــیبــەشــێــوەیــەكــی
جگە ــەكــراوە ن ئــەرشــیــف سیستماتیكی
بە كە نەبێت سەردەمە ئەو ڕۆژنامەكانی
زمانیئەوروپاینوسراوەبوەدەڵێتئەوخانمە
یەكەمسەماكاریكوردبووەتائێستالە
هیچپارچەیەكیكوردستانسەنتەرێكیان
زۆرگرنگە نەكراوە بەناوی زانكۆیەك
ــتــەریـــانخــوێــنــدنــگــایــەكــیبــالــیــەیــان ســهن
لە بــەدرخــانبكرێت لەیال نــاوی بــە سەما
ــاویئــەم ــەرزڕاگــرتــنــینـ كــوردســتــانبــۆبـ

هونەرمەندەسەمازانەگەورەیەیكورد.

عه بدولعه زیز مه جید

لەیال 
بەدرخان

جۆزفین 
بیکەر
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دوایئـــــەوەیئــیــنــگــلــیــزەکــانلـــەســاڵــی
لەگەڵ ساڵیان 75 رێکەوتنێکی 1925
حــکــومــەتــیعــێــراقــدابــەســتئنجاخــۆیــان
ــانبــخــەنــەبــــواری ــ ــەی ــارەکــ ســــــازداتـــاکــ

جێبەجێکردنەوە.
ــەوت ــ ــەمبـــیـــرەن ــەکــ ــ ــۆهـــەڵـــکـــەنـــدنـــیی ــ ب
سەرەتا عێراق نەوتی کۆمپانیای زانایانی
مەزەندەیانبۆناوچەیخورماتووچووئەوەبوو
نــێــردەیجیۆلۆجی یــەکــەم 1926 لــەســاڵــی
ــیپـــرۆفـــیـــســـۆر)دۆپـــۆخ(بـــە12 ــەرشــت ــەســەرپ ب
دەزگایهەڵکەندنەوەلەناوچەیەکینزیک

1927/4/5 لە هــەڵــدا، خێوەتیان خورماتوو
یەکەمین فەیسەڵ مەلیک وبەئامادەبوونی
ــرا ــەونـــاوچـــەیـــەهــەڵــکــەن ــ ــەوتلـ ــ ــ ــرین ــیـ بـ
هیچیان بــەاڵم لێدرا تریش سیانی ،پاشان

سەرکەوتوونەبوون.
کــــردنــــەوەیــــەکــــی تــــاقــــی چــــەنــــد دوای
ســـەرنـــەکـــەوتـــووئـــەنـــجـــوومـــەنـــیئـــیـــدارەی
ــاریبێ ــ کــۆمــپــانــیــاینــەوتــیعــێــراقدووچــ
لەم ، دا نــەوت بوونی بوولەئاست ئومێدی
بوارەداببونەدووبەرەوەبەرەیەکیانلەگەڵ
ترهەڵنەکەنرێ بیرێکی هیچ بوون ئــەوەدا
ــانبـــەچـــاکزانـــی ــ ــریــشوایـ ،بـــەرەکـــەیت
دواجــار ، هەڵکەندن لەسەر بن ــەردەوام بـ
)تــرۆبــریــدج( بــەنــاوی جێولۆجی پسپۆرێکی
هاتەناوچەکەوەولەدواییداراپۆرتێکیبۆ
سەروویخۆینووسیزۆربەدڵنیایییەوەباسی
لەبوونینەوتلەباباگوڕگوڕیکەرکوک
دەکـــــرد،ئــــەوەبـــوولـــە30یحــوزەیــرانــی
لەنیوە ، بەهەڵکەندن کــرا 1927دەســـت
ــەوی14یئــۆکــتــۆبــەرقــووڵــیبــیــرەکــە شــ
ــەڕکــرد،بــــەاڵمبــەهــۆی ــپ ــێ ــریت ــ ــەت ــ 464م
روویـــدا کــە تەکنیکییەوە هــەڵــەیــەکــی
هەرچی فیچقەیکـــردو زەوی ژێــر نــەوتــی

داو فرێی هەیە هەڵکەندنەکە دەزگـــای
ــەرزیزیــاتــرلــە60مــتــررۆژانـــە ــ گەیشتەب
نـــەوتبــەقــوڵــینیومەتر 75هـــەزاربــەرمــیــل
لـــەوەوە دەڕۆێ، دەڤــــەرەدا ئــەو بەشیوێکی
ئەوشێوەناونراشیوینەوتکەدەکەوێتە
چــاڵــەوە، نزیکگوندیشــۆراوگورگە
لە600هــەزار زیاتر ئاماریئەوکاتە بەپێی

بەرمیلنەوتیتێرژابوو.
ئــەنــدازیــارێــکــی رووداوە ئـــەم لــەئــەنــجــامــی
گیانیان کــرێــکــارێــک وچــەنــد ئینگلیز
لەدەستدا،نۆرۆژبەمشێوەیەنەوتهەر
3ی لەسەعات ئۆکتۆبەر تــالــە23ی دەڕۆيــی
لەئایاری ، بکرێ تــوانــراکۆنترۆڵ شــەو
1934دەستکرابەقوڵکردنەوەیبیرەکە

تا607م.
ــەوت بـــەمچــەشــنــەچــیــرۆکــیدۆزیـــنـــەوەین
ــێــوالپـــەرەکـــانـــی ــوەن لـــەبـــابـــاگـــوڕگـــوڕچــ
مێژووەوەولەورۆژەوەعێراقبووەواڵتێکی

نەوتی.
ئەمبیرەناونرابیریژمارە)1(تاساڵی1940
بەرهەمیهەبوو،لەوەبەدوابەیەکجارەکی
مێژووییەکەی گرنگییە لــەبــەر داخـــراو

شوێنەکەیپارێزراوە.

هەڵکەندنی یەکەم بیری نەوت لەکەرکوکهەڵکەندنی یەکەم بیری نەوت لەکەرکوک

فەرهاد هەمزە

ــەو ــ ــەل ــێــــکــ ــــەکــ کـــــــەرکـــــــوکی
شارەدەوڵەمەندانەیلەروییەدەگی
نــەوتــەوەیەکێکەلــەشــارەهــەرە
دەوڵـــەمـــەنـــدەکـــانـــیجــیــهــانبـــەاڵم
تــەمــاشــاینـــاوشـــاریکــەرکــوک
هیچ کــەرکــوک دەبینین بکەین
ــیتــێــدانــیــە ــەکـ ــوزاریـ خـــزمـــەتگـ
ولــەهــەمــوورویــەکــەوەفــەرامــۆش
ــــکــــەکــــەشــــی ــەڵ خــ و کــــــــــــراوە
تــارادەیــەکزۆربــەیهــەژارن،لێردا
مانگی یــەک داهــاتــی باسی تهنها
ــیکــــــەرکــــــوکدەکـــــــەم ــ ــ ــەوت ــ ــ ن
ــاوانـــەبێ کـــەبــەپــێــیئـــەوســـەرچـ
داهــاتــینــەوتــیکــەرکــوکبەشی
ــادەوە ــەزی ــاتب هــەمــووعــێــراقدەکـ
ــیپێ ــ ــرێژێــرخــانــیواڵت ــ ــوان ــ ودەت
ببوژێتەوەبەاڵمچونکەکەرکوک
و ناوخۆی ملمالنێ سەنتەری بۆتە
نێوان ملمالنێی و دەرهکــيــەکــان
ــەغــدا هـــەرێـــمـــیکـــوردســـتـــانوب
وهـــەرکـــەسدەیـــــەوێنــەوتــەکــە
بەدەستبێنینەکبەدەستهێنانی
دڵیکەرکوکیەکانبەخزمەت
ــنــنســـەرهـــەمـــوو ــی ــب ــان،ب ــیـ ــردنـ کـ
کــوچــەوکــۆاڵنــێــکــیئـــەمشــارە
زێڕینەدێرینەپڕەلەخۆڵوخاشاک
وپیسیکەدەبێتەهۆیپیسبونی
ــەوەینــەخــۆشــی ــونـ ژیــنــگــەوبـــاڵوبـ

مەترسیدار......
ــەکمــانــگــی ــ ــ بــبــیــنــنداهـــــاتـــــیی
ــور ــــاکــ ــاینـــــەوتـــــیب ــ ــی ــ ــان ــ ــپ ــۆمــ کــ
ــە)350000(ســـــێســەدوو کــەرۆژان
رەوانــەی نــەوت بەرمیل پەنجاهەزار
ــات ــهــاندەکــ ــیجــی ــانـ ــدەرەکـ ــەنـ بـ
)ســۆمــۆ(وە کۆمپانیای لــەرێــگــەی
بـــەبـــری)82$(وکــولــفــەیسۆمۆش
)11$(ەواتەلەهەربەرمیلێک)$71(
عێراق حکومەتی بــۆ دەمێنێتەوە
)$24850000( ــە ــ ــاتـ ــ دەکـ ــە کــ
مــانــگــێــک وەلــــــە رۆژدا ــەک ــ ــەی ــ ل
)745500000$(،هــەرێــمــی دەکاتە
کێڵگەکانی لە کوردستانیش

خــــورمــــهوڵــــەکــــەکـــۆمـــپـــانـــیـــای
ــیبـــەســـەرداگـــرتـــوە ــ ــت ــاردەســ ــ کـ
لەرۆژێکدا)150000(بەرمیلنەوت
لــەرێــگــەی دەفـــرۆشـــێ )$30( بـــە
تورکیاوە،ئێستاپرسارێکدرست
چــونــکــە ؟ دۆالر ســـی ــۆ بـ ــێ ــ دەبـ
لــەهــەرێــمــیکــوردســتــانکولفەی
)$50( لە زیاتر  نــەوت دەرهێنانی
لەسەر ئەمەش لــەســەریدەکـــەوێ
کە کەرکوکیەکان حیسابی
لەمانگێکداهەرێمیکوردستان
دەســــت )13500000$(ی بـــــڕی
دەکەوێلەکێڵگەنەوتیەکانی
کەرکوک،تەماشاکەنخەڵکی
بزانن کــەرکــوک مەینەتی ــەش ب
ئێمەو لەسەرحیسابی بەغداچۆن
داهاتیکەرکوکخۆیپڕچەک
بــمــانــەوێ ئـــەورۆژەی ــۆ ب ــات دەکــ
بێتو بکەینو خۆمان حەقی داوای
دووبارەئەنفالمانبکات،سەرانی
تەماشابکەن لـــەدورەوە هەرێمیش
ــتـــیو ــیـــسـ وجــــــــــادەیســــــــــەدووبـ
حیسابی لـــەســـەر ســەدوپــەنــجــایــی
خوێنیکەرکوکیەکاندروست
بکەنوپێمانپێبکەننوبڵێن
ــەیشـــارە،لـــێـــرەوە کـــەرکـــوککـ
ئێوەکەرکوکتان دەڵێمئەگەر
لــەوداهاتە بــوایــە بـــەالوەگرنگ
دەکــــــەوێ ــان ــ ــت ــەدەســ کــ زۆرەی
مـــانـــگـــانـــە)1$(یــــــــــەکدۆالرتـــــــان
ــەرفبــکــردایــە بـــۆکـــەرکـــوکســ
ژێر نــاکــەوتــە ئێستاکــەرکــوک
ناسنامەی دانی لەدەست هەڕهشەى
شــاربــون،گــەرکــەســیشیاوئەم
ئیدارەیشارەیبەڕێوەببردایەئێستا
زبڵدان،بۆیە بە نابوو کــەرکــوک
بەڵکو نیە دارایـــی قــەیــرانــی هیچ
شوێنی لە شیاو کەسی قەیرانی
شــیــاوهــەیــە،گــــەرئـــەمقــەیــرانــە
بەردەوامبێژیانلەکەرکوکزۆر

قورسدەبێ.

کەرکوک و مەترسی لەدەستدانی ناسنامەی شاربونکەرکوک و مەترسی لەدەستدانی ناسنامەی شاربون

پێشەنگ شێخ بورهان چوارداخی

ههڵكهندنى
يهكهمبيرى

نهوتله
كهركوك
1927/10/14
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بيرىژماره)1(دواىوشكبونىلهچلهكانىسهدهىرابردوو
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كــهركــوكــیــشوهكـــوشــارهكــانــیتــری
تهلهفزیۆنی چهندان وكوردستان، عیراق
كــرانــهوه، ئاسمانیی كهناڵی و لۆكاڵی
بهحیزبهكانی ســهر زۆری بهشێكی كه
بوون عیراقییهكان حیزبه و كوردستان

وهكو:
ناوخۆییكهركوككه تهلهفزیۆنی  -1
زمانحاڵییهكێتینیشتمانییكوردستان

بوو.
)بــاوهگوڕگوڕ(: ناوخۆیی تهلهفزیۆنی -2
ــیدیـــمـــوكـــراتـــی ــ ــارت ــ ــیپ ــاڵـ ــهزمــــــانحـ كــ

كوردستانبوو.
3-تهلهفزیۆنیناوخۆییتوركمانئیلیكه

زمانحاڵیبهرهیتوركمانیعیراقبوو.
ئــازادیكهزمان ناوخۆیی تهلهفزیۆنی -4

حاڵیحیزبیشیوعیكوردستانبوو.
5-تهلهفزیۆنیناوخۆییتوركمانیۆڵ.

6-تهلهفزیۆنیناوخۆیینور
7تهلهفزیۆنیناوخۆیی)النبا(.

)u.tv(ی ــی ــ ــۆی ــاوخــ ــ ن تـــهلـــهفـــزیـــۆنـــی -8
یهكگرتوو.

9-تهلهفزیۆنیناوخۆییكهركوكسپۆڕت
10-تهلهفزیۆنیناوخۆییالعراقییه.
11-تهلهفزیۆنیناوخۆییكهالر.

12-تهلهفزیۆنیناوخۆییئایندهیكهالر.
نــاوخــۆیــیكـــۆمـــهڵله تــهلــهفــزیــۆنــی -13

گهرمیان.
14-تهلهفزیۆنی)u.sport(ییهكگرتوو.

15-تهلهفزیۆنیسپێدهیناوخۆیی.
16-تهلهفزیۆنیچرا.

17-تهلهفزیۆنی)u.kids(ییهكگرتوو.
)u.document(ی تـــهلـــهفـــزیـــۆنـــی -18

یهكگرتوو.
حیزبی ــازادی ئـ ناوخۆیی تهلهفزیۆنی -19
شــیــوعــیكــوردســتــانــی،لــــهدوایپــرۆســهی
ئازادیعیراقورزگاركردنیكهركوك
لهساڵی2003یزاینیودواترلهساڵی2004
ــیســنــووری لــهكــۆبــوونــهوهیــهكــیكــادران
كهركوك،ههڤاڵمامجهاللسكرتێری
گشتیی)ی.ن.ك(بڕیاریداكهناڵیلۆكاڵی
به )vhs10( چــهنــاڵــی ــهســهر ل تــهلــهفــزیــۆن
زمانهسهرهكییهكانیكهركوكپهخش

بكات.
رێو لــه زایــنــی 2004ی ــاداری ــ ئ 20ی رۆژی
ــهدابـــهئــامــادهبــوونــی ــســت رهســمــێــكــیشــای
رێكخستنی دووی مهڵبهندی لــێــپــرســراوی
كهركوكولێپرسرایناوهندیراگهیاندن،
لهالیهنپارێزگاریكهركوك،تهلهفزیۆنی
ــوكبـــهزمــانــهكــانــیكـــــوردیو ــهركـ كـ
به دهستی وسریانی توركمانی و عهرهبی

پهخشكردنیبهرنامهكانیخۆیكرد.
تهلهفزیۆنی گشتییهكهیدا چوارچێوه له
كهركوكبهرنامهكانیههمهڕهنگبوون:
سیاسی،كۆمهاڵیهتی،هونهری،وهرزشی،
ــــی، ــهدهب ــ ــتـــاری،ئ ــیـ ــنـ ــێـ زانـــســـتـــی،دۆكـــۆمـ

رۆشنبیری،پهخشدهكرد.
وهكو قوربانی عارف نووسهر لهسهرهتادا
بهڕێوهبهریتهلهفزیۆنیلۆكاڵیكهركوك
دهستنیشانكرا،لهدواییدانهزارخهسرهو
ــووهبــهڕێــوهبــهریكــهنــاڵــهنــاوخــۆیــیوله بـ

ماوهیهكیشوهكوسهرپهرشتیاریكهناڵی
ئاسمانییكهركوكبهردهوامبوو..

ــارهــهواڵــی ــانرۆژانــــــهپــێــنــججــ ــهكـ ــهواڵـ هـ
سهرهكیههبووبهزمانهكانیكوردیو
ئاشووریو وتوركمانیوكلدو عهرهبی
پهیوهندی ریپۆرتاژ: و راپــۆرت و ئینگلیزی
و كـــۆمـــهاڵیـــهتـــی و ســیــاســی رووداوه ــه بـ
ههروهها ههبووه، خزمهتگوزارییهكانهوه
ــهمــــاوهیپــهخــشــیتــهلــهفــزیــۆنــیــداشریتی ل
ههواڵهكانبهزمانیكوردیوعهرهبیو

توركمانیوئینگلیزیدهڕۆیشت.
ــیتـــهلـــهفـــزیـــۆنـــینـــاوخـــۆیـــی ــانـ ــهكـ ــامـ ــهرنـ بـ

كهركوكبهمجۆرهبوو:-
بوو بهرنامهیهك هــهڵــۆكــان:- 1-بــهرنــامــهی
ژیاننامهیشههیدێك له باسی و ههرجاره

دهكرا.
15 بــوو بهرنامهیهك تیشك:- 2-بــهرنــامــهی
دهكــرا پێشكهش راستهوخۆ جارێك رۆژ
ســیــاســیــیــهكــانــی رووداوه ــه بـ ــدی ــوهنـ ــهیـ پـ
كهركوكوكوردستانوعێراقهوهههبوو.
3-ناوبهناوبهرنامهیهكدیداریتایبهتكه
پهیوهندیبهرووداوێكیگهورهوهههبوو،

پێشكهشدهكرا.
ههفتانه بهرنامهیهكی پــرد، 4-بــهرنــامــهی
سیاسیهكانهوه رووداوه به پهیوهندی بــوو،
لهسهر راستهوخۆكاریگهری ههبووكه
كهركوكودۆخیسیاسیكوردستانو

عیراقهوهههبوو.
ــهكــی ــامــهی ــهرن ــهیدیــــــــرۆك:-ب ــامــ ــ ــهرن ــ 5-ب
تۆماركراوبوو،15رۆژجارێكپێشكهش
دهكرا،گرنگیدهدابهمێژووشوێنهواره
مێژووییهكانیكهركوكودهوروبــهریو
ژیان پێگهی به دهدا هاوكاتگرنگی
ــیــریهــاوبــهشــینــهتــهوهكــانــی ــاكــب وروون
ئامادهكردنیسمكۆ له كهركوككه
بههرۆزوپێشكهشكردنیكاوهمحهمهد

بوو.
6-بهرنامهیراتچییه:-بهرنامهیهكبوو،15
رۆژجارێكپێشكهشدهكرا،راستهوخۆ
لهناوشهقاموگــهڕهكوبــازاڕهكــانرای

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

له  دوای پرۆسه ی ئازادی عیراق له  ساڵی )٢٠٠3(ی زاینی، وه رچه رخانێكی گه روه  
بوو له  سه رتاپای عیراق، كه  گۆڕانكاری له  هه موو بوراره كانی ژیان به  چاك و خراپ 
رووی داوه ، هه ندێك ده روازه  و ده رگاكانی ژیانی مرۆڤایه تی چوونه  سه ر بارێكی تر.

ئازادی له  بواری راگه یاندن، ده رگای وااڵكرد له  بواری ته له فزیۆن و سینه ما و 
ده زگاكانی راگه یاندن و هه موو الیه ن و حیزبه كان كه وتنه  هه نگاونان به وه ی 

خاوه ن ته له فزیۆن و كه ناڵی تایبه ت به  خۆیان هه بێ له و بواره دا گه لێك ته له فزیۆن 
و كه ناڵ په خشی خۆیان ده ست پێكرد.

خهڵكیلهسهررووداوێكیانههڵوێستێكی
سیاسیوهردهگیرا.

7-بهرنامهیشهبهنگئهمبهرنامهیهتایبهت
بووبهژنان،15رۆژجارێكبهتۆماركراوی
ــارهولــهســهر ــ ــهرجـ پــێــشــكــهشدهكـــــراوهـ
بانگێشتی و دهكـــرا گفتوگۆ بابهتێك

چهندمیوانێكدهكرابۆستۆدیۆ.
8-بــهرنــامــهیئــۆڵــۆمــپــیــك:-بــهرنــامــهیــهكــی
ئـــامـــاده ــك ــارێـ جـ رۆژ 15 ــوو، ــ بـ ــی ــ ــ وهرزشـ
دهكرا،لهمبهرنامهیهداههمووچاالكییه
ــاوشـــاریكــهركــوكو وهرزشــیــیــهكــانــین
دهوروبهریپێشكهشدهكرا،پاشانچهند
ستۆدیۆ بانگهێشتی وهرزشهوانێك جارێك
راستهوخۆ دهیانتوانی بینهرانیش دهكـــرا،
بهشدارببنوپرسیاروتێبینیخۆیاندهبڕن
بــهرامــبــهرمــیــوانــهكــهوئــهوبــابــهتــهیكه

گفتۆگۆیلهبارهوهدهكرا.
9-بـــهرنـــامـــهیمـــیـــلـــۆدی:-بــهرنــامــهیــهكــی
بــوو،15رۆژجــارێــكپێشكهش هــونــهری
ــرا،هـــهرجـــارهوهــونــهرمــهنــدێــكیــان ــ دهكـ
بۆ دهكــرا بانگێشت هونهرمهندێ چهند
به تایبهت میوزیكی تیپێكی و ستۆدیۆ
بــهرنــامــهكــهیــشــیهـــاوكـــاریهــونــهرمــهنــده
ــهمبــهرنــامــهیــه ــرد،ئـ ــ مــیــوانــهكــانــیــاندهكـ
زۆربهیهونهرمهندانیكوردستانودهرهوهی

كوردستانیبهسهركردۆتهوه.
بهرنامهیه ئهم هیوا:- و رهنج 10-بهرنامهی
بهتۆماركراوی15رۆژجارێكپێشكهش
ــووئــهو ــهمـ ــهداهـ ــهیـ ــامـ ــهرنـ ــهمبـ ــ دهكــــــرا،ل
ــهوهكــهكهم كــهســانــهیبــهســهركــردۆت
ئهندامبوونهیاخوودبههرهیهكیتێدابووه

وبهسهرنهكراوهتهوه.
ــــســــالم(:- ــی ــ ــهرىئ ــ ــب ــ ــێ ــامــــــهی)ســ ــــــهرنــــ 11-ب
بهرنامهیهكیئاینیههفتانهبوو،ههرجارهو
بهرنامهیه ئــهو ئــایــنــی، بابهتێكی لــهســهر

پێشكهشدهكرا.
12-بــــــهرنــــــامــــــهیــــــه)گــــــــــــوزهلســـــــــاس(:-
بهرنامهیهكیهونهریتوركمانیبوو،15
زمانی بــه دهكـــرا پێشكهش جــارێــك رۆژ
توركمانی،ههرجارهومیوانێكیتوركمان
تیپێكی بــهرنــامــهكــهو مــیــوانــی دهبــــــووه،

میوزیكتایبهتبووبهبهرنامهكهوه..
ــهی)ســـهمـــایپـــهپـــولـــهكـــان(:- ــامــ ــ ــهرن ــ 13-ب
هـــهفـــتـــهیســـێبـــهرنـــامـــهیتـــۆمـــاركـــراوی

پێشكهشدهكــرد،كهسهردانیباخچه
وخــوێــنــدنــگــاكــانــیشــــاریكــهركــوك
ــر.یـــانهــهنــدێــكجــار ودهورووبــــــهریدهكــ
ــامــهیهــهفــتــانــهیراســتــهوخــۆیلــهنــاو بــهرن
به مــنــدااڵن و دهكـــرا پێشكهش ستۆدیۆ

پهیوهندیبهشداریبهرنامهكهیاندهكر.
ــۆ(:-بــهرنــامــهیــهكــی ــل ــاب 14-بــهرنــامــهی)ت
ــێجـــار ــهیســ ــتـ ــهفـ تــــۆمــــاركــــراوبــــــوو،هـ
پـــێـــشـــكـــهشدهكـــــــــرا،تـــایـــبـــهتبـــــووبــه

فێركردبوونیوێنهكێشانبۆمندااڵن.
بهرنامهیه ئهم )هاتووچۆ(:- بهرنامهی  -15
پێشكهش ــهوخــۆ راســت جــارێــك رۆژ )15(
دهكرا،ههربهرنامهومیوانێكبۆستۆدیۆ
بۆگفتوگۆكردن دهكــرا بانگهێشت
لهسهررێنماییهكانیوكێشهیهاتووچۆ.

ــس(:-بــهرنــامــهیــهكــی ــااڵنـ 16-بـــهرنـــامـــهی)بـ
ههفتانهیراستهوخۆبوو.

17-بهرنامهیرهههندیچوارهمـالبعدالرابع:
بــهرنــامــهیــهكــیهــهفــتــانــهیتــۆمــاركــرابوو
بهزمانیعهرهبی،تیشكیدهخستهسهرئهو
بابهتهگرنگانهیتایبهتبوونلهكوردو
كوردستانكهلهرۆژنامهوگۆڤارهكاندا

باڵودهكرانهوه.
ــاوازی(:- ــ ــی ــووروجــ ــتـ ــهلـ ــامــــهی)كـ ــ ــهرن ــ 18-ب
15 بــوو ئــهدهبــی و فیكری بهرنامهیهكی
رۆژجارێكپێشكهشدهكرا،ههرجارهو
ــووســهرێــكیــان ــهگــهڵن ــهســهربــابــهتــێــكل ل
گفتوگۆ و چاوپێكهوتن رهخنهرگرێك

دهكرا.
بهرنامهیهكی )هــهنــبــانــه(:- ــامــهی ــهرن 19-ب
رۆژ بـــــوو،15 ــار ــاركـ ــۆمـ تـ پــێــشــبــڕكــێــی
جارێكپێشكهشدهكرا،ههرجارهوسێ
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و دهكــران بانگهێشتیستۆدیۆ گــرووپ
پرسیارئاراستهیگرووپهكاندهكرا.

ــیژیـــــــــان(:- ــ ــت ــهشــ 20-بــــــهرنــــــامــــــهی)گــ
مانگی بوو، تۆماركراو بهرنامهیهكی
ــرا،هــهرجــاره جــارێــكپێشكهشدهكــ
كــهركــوك شـــاری كهسایهتییهكی و
دهكر ژیانی باسی و ــردهوه دهكـ بهسهر
پێشكهشكردنی و ئــامــادهكــردن لــه

)سمكۆبههرۆز(بوو.
21-بهرنامهی)ژیانیالدێ(:-بهرنامهیهكی
هــهر15رۆژجارێك بـــوو، تــۆمــاركــراو
ــی ــانـ ــیژیـ ــاســ ــ پـــێـــشـــكـــهشدهكــــــــــرا،ب
الدێــكــانــیدهورووبـــــــهریكــهركــوكــی
دهكـــرد،لهئــامــادهكــردنوپێشكهش

كردنیمحهمهدسهیدبوو.
ــۆگ(:- ــ ــالـ ــ ــهی)كـــتـــێـــبدیـ ــ ــامـ ــ ــهرنـ ــ 22-بـ
15 ههر بوو، تۆماركراو بهرنامهیهكی
رۆژجــارێــكپــێــشــكــهشدهكـــــرا،هــهر
جارهوباسیلهكتێبێكدهكرا،پاشان
چــاوپــێــكــهوتــنلـــهگـــهڵنـــووســـهرهكـــهی
ئهحمهد د.سهمهد لــهســهرهتــادا دهكـــرا،
ــێــشــكــهشــیدهكــــــــرد،لــه ئــــامــــادهوپ
وهرزیدووهمـــدادانــاعهسكهرئــامــادهو

پێشكهشیدهكرد.
ــوم(:-هــهمــوو ــ ــی ــ 23-بـــهرنـــامـــهی)مـــقـــالال
بابهتێكی مــاوهی10خولهك بۆ شهوێك
گهرمیرۆژنامهكانپێشكهشدهكرا.
ههفتهیجارێك )نێرگز(:- 24-بهرنامهی
راستهوخۆپێكهشدهكرا،ئهوبهرنامهیه

بهرنامهیهكیتهرفیهیبوو،ههرجارهو
له دهكـــرا، بینهر ئــاراســتــهی پرسیارێك
ئهو بۆ تیروپشك بهرنامهكهدا كۆتایی
كهسانهدهكراكهوهاڵمیراستیانله

ناوبهرنامهكهدابووه.
بهرنامهیهكی )گــزنــگ(: 25-بــهرنــامــهی
هونهریتۆماركراوبوو،15رۆژجارێك
چاالكییه هــهمــوو ــرا، دهكــ پێشكهش
هونهرییهكانلهوبهرنامهیهداپێشكهش

دهكرا.
26-بهرنامهی)تهندروستیبۆههمووان(ئهم

بوو، راستهوخۆ بهرنامهیهكی بهرنامهیه
ههرجارهوپزیشكێكبانگێشتیستۆدیۆ
ــوهنــدی ــهی ــیــشبـــهپ ــان ــی ــرا،هــاوواڵت ــ دهكــ
پزیشكهكه ئاراستهی پرسیارهكانیان

دهكردلهبواریپسپۆریخۆیدا.
گهڕهكێك(: جــارهی )ههر 27-بهرنامهی
بهمبهرنامهیهههرجارهوباسیلهمێژوویی
كهركوكی ــاوشــاری ن گهڕهكێكی

دهكرد.
ــهی)ســـهكـــۆیئـــــــازاد(:ئــهم ــامــ ــ ــهرن ــ 28-ب
ــهرجـــــارهوبــاســێــكــینــاو بـــهرنـــامـــهیـــههــ
كۆمهڵگهیدههێنایهئاراوهوكۆمهڵێك
كهسوهكوسهكۆیهكیئازدتاوتوێیان

دهكرد.
ئـــەم کــــەشــــکــــۆڵ:- بــــەرنــــامــــەی -29
بەرنامەیەبەزمانیعەرەبی15رۆژجارێک
پێشکەشدەکـــرا، تــۆمــارکــرســوی بــە

بەرنامەیەکیهەمەرەنگبوو.
بەرنامەیە ئــەم مــۆزایــک:- بەرنامەی -30
پــێــشــکــەشدەکــــرا، 15رۆژجــارێــک
لــەگــەڵهونــەرمــەنــدێــکــی هەرجــــارەی

شێوەکار.
31-بــەرنــامــەیپێگە:-ئــەمبــەرنــامــە15
رۆژجارێکپێشکەشدەکرا،باسیلە

کێشەیگەنجاندەکرد.
ئـــەم کـــتـــێـــب:- رازی ــامــــەی ــ ــــەرن ب -32
بـــەرنـــامـــەیـــەتـــایـــبـــەتبــــووبـــەســـەردانـــی
رۆشنبیرانونووسەرانوبەسەرکردنەوەی
ــۆکــردن ــت ــانوگــف ــی ــبــخــانــەکــان ــێ کــت

لەسەریان.

 كتابة زيد محمود علي 

القسمالثانيواالخير
 

التلفزيوني اإلنـــتـــاج مــن ــغــرض ال تــحــديــد
االنتاج أهـــداف تحديد فــي هــوخطوة ،
وغاياتهوهوقبلكلشيءإذالميكن
هناكاتفاقواضحعلىأهدافوأغراض
تقييم المستحيل اإلنتاج،فسيكونمن
نجاحه.)كيفستعرفماإذاكنتقد
وصلتإلىوجهتك،إذاكنتالتعرف
إلىأينأنتذاهبفيالمقاماألول؟(هذه
بعض .وهنالك عملك تخطيط في مهمة
أو اإلرشــاد الغرضمن ..هل التساؤالت
اإلعالمأوالترفيه-أوربماتوليدمشاعر
أو اجتماعية التعبيرعنحاجة أو الفخر
الحقيقي الــهــدف سياسية؟هل أو دينية
ــدىالــجــمــهــورالتــخــاذ ــ ــوخــلــقرغـــبـــةل هـ
بعضوجهاتنظرهوموقفهمنالتلفزيون
واالطـــالععليهمنخالل يتابعه، الــذي
ــيأصــبــحــتحــاجــةالجميع ــت ال الــشــاشــة
للتعرفعلىتوجهاتهاوالهدفمنالبث
إنكـــانتــجــاريــاأواقــتــصــاديــا،أو
مــنخــاللعرض الجمهور اهتمام جــذب
عــرضمسلسالت أو التجارية االعــالنــات
وقبل . الجمهور إليها يشتاق بــرامــج أو
الــمــشــرفــيــنعلى نــحــن كــلشـــيءعلينا
نريده الـــذي جمهورنا نحلل أن الــبــرامــج
ونعتمد ، لــبــرامــجــنــا مــتــابــع يــكــون أن
العمر مثل  تحليلنا فــي اشــيــاء على اوال
واالقتصادية االجتماعية والحالة والجنس
والمستوىالتعليمي،ستختلفتفضيالت
هذه  سنعتمد وعندها البرنامج. محتوى
الــتــفــضــيــالتفــيتــحــلــيــالتــنــاأيــضــامثل
ومستوياته الجمهور ذلك نعرف أن يجب
مثاالعلىذلكمنهمهؤالءمنمحافظة
كركوكأومناإلقليمأومنالموصل
أومنجنوبالعراق،أوذواتجاهريفي
أوحــضــريوغــيــرهــامــنمــالحــظــات،

متابعينا ومعرفة التحليل خالل من يجب
يتابع الجميع نجعل بحيث ذلــك مــراوســة
برامجناوليسأننضعهفيمجالضيق
بل ، مــحــددة لمنطقة أو مــحــددة لجهة
الحظنا ،كما  المناطق اكثر مــراعــاة
الجمهور إلىخصائص نشير أن ،علينا
باسمالخصائصالديمغرافية.يمكنناأن
اإلقليمية الديموغرافية االختالفات نــرى
جزئيامنخاللاالختالفاتفيالبرمجة
- البالد من مختلفة مناطق في المحلية
وأحيانامنخاللاألفالموبرامجالشبكة
بثها. عدم المحلية المحطات تقرر التي
شغلها التي الوظائف أولى إحدى كانت
الــمــؤلــفهــيتــحــريــرالــمــقــاطــعالجنسية
إدارة اعتقدت التي الروائية األفــالم في
)المحافظ المحلي الجمهور أن المحطة

إلىحدكبير(سيعترضعليها.
األجنبية المسلسالت. بعض أن وخــاصــة
بــالدأوربــيــة تــراهــاجـــاءتمــن المدبلجة
اجتماعية ونــمــاذج ــوار أطـ لها آســيــويــة أو
بعيدةعنتوجهاتمجتمعاتنا،فماعلى
وعــرض بــدقــة ذلـــك مــالحــظــة المشرفين

تنقيحبعض بــعــد والــمــســلــســالت ــالم االفــ
اللقطاتبحيثتتوالممعواقعمجتمعاتنا
هذامايجعلقوةالتلفزيونفيالتالقيمع
عندهانكونقدنجحنافي . جمهوره
آليةعملنافيمناطقمختلفةوستكون
برامجناجليسكلبيت،وبشكلعام
، المحتمل الجمهور عــدد زاد كلما ،
كلماكاناإلنتاجأكثرقابليةللتسويق
اعــدو الــذيــن التلفزيون كـــوادر لصاحب
برامجتلفزيونهمبنجاحوبتمييز.ويمكن
مؤسسة فــي النجاح تحديد دائــمــا علينا
الــتــلــفــزيــونالــخــاصبــنــابــطــريــقاالخــتــبــار
فعل ردود مالحظة مــع الــبــرامــج وتقييم

المشاهدين
التي التقييمات خانة ضمن يدخل وذلــك
توضحاالرقاموقدراتالبرامجالتلفزيونية
التلفزيونية الــبــرامــج ومـــوت حــيــاة وان ،
وفهمنا منها والتحقق ذلــك على يعتمد
بجدارة والموضوعية الصحيحة لألشياء
والــتــلــفــزيــونالــنــاجــحهــوتــلــفــزيــونيــقــوده
اذكــيــاءفــيمــجــالاالخـــراجواقــويــاءفي

جذبالجمهورلفنهم.

  االنتاج التلفزيونياالنتاج التلفزيوني
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-ئێوەلەقۆناغێکلەقۆناغەکاندالەگەڵچەند-ئێوەلەقۆناغێکلەقۆناغەکاندالەگەڵچەند
تا بۆکارێککە دەبــەن دەســت تاندا تاهاوڕییەك بۆکارێککە دەبــەن دەســت تاندا هاوڕییەك
رادەیئــەســتــەمقـــورسبـــووەکــۆدەبــنــەوەوتیپیرادەیئــەســتــەمقـــورسبـــووەکــۆدەبــنــەوەوتیپی
مۆسیقایسلێمانیدادەمەزرێنن،بۆیەدەڵێمقورسمۆسیقایسلێمانیدادەمەزرێنن،بۆیەدەڵێمقورس
چونکەقۆناغەکەسەختوپڕکێشەوگرفتچونکەقۆناغەکەسەختوپڕکێشەوگرفت

بوو،چۆنبیرتانلەکارێکیواکردەوە؟بوو،چۆنبیرتانلەکارێکیواکردەوە؟
+لـــەشــــاریســلــێــمــانــیپــێــشئــێــمــەلـــەســااڵنــی
هــەبــووە، مــەولــەوی مۆسیقای تیپی پــەنــجــاکــان
کەهونەرمەندقادردیالنسەپەرشتیدهکردو
دیالن حەمەساڵح مامۆستا شاعیر و هونەرمەند
مامۆستاکەی هەوروەها بــووە، ئەوتیپە ئەندامی
ئێمەشولیەمیوحەناشلەتیپەدائەندامبووە،بۆ
زۆرباشی تیپەخزمەتێکی ئــەم خــۆی ســەردەمــی
مۆسقاوگــۆرانــیکــوردیــیــانکـــردووە،بــەاڵم
بەهۆیسەفەریقادردیالنلەساڵیشەستەکان
تــیــپــە ــەو ــ ئـ واڵت درەوەی ــــۆ ب یـــەکـــجـــاریـــی ــە ــ ب
چاالکییەکانیوەستاونەما،بەاڵمئەندامەکانی
تیپەکەلەشاردامابوو،ئێمەشکۆمەڵێکگەنج
بووینوشوێنمانلەچاالکیقوتابخانەکانبوو،
بەڕێوەبەری شێوەکار شەوقی ئــازاد هونەرمەند
پێداین شوێنێکی بوو قوتابخانەکان چاالکی
ژمــارەمــان ووردە ووردە ئیتر پرۆڤەکانمان، بــۆ
لە پــەیــداکــرد ناوبانگێکان و زیـــادیکــرد
شارداخەڵکێکپێمانئاشنابوو،کەسانێکی
یان دەزانــی ژەنینيان یانکەسانێک دەنگخۆش
پەیوەندیان و فێربوونیاندەکــردهاتن ــارەزووی ئ
نزیکەی ژمارەکەمانگەیشتە و پێوەکردین
پـــانـــزەکـــەس،ئــیــدیئــێــمــەبــــــەردەوامپــرۆڤــەمــان

و دەهێنانین بۆ نۆتەی ولیەم مامۆستا دەکــرد،
لە ساڵێک سێ دوو قەرەداخیش ئەنوەر مامۆستا
هاوينانی بووسەرپەرشتیخولەکانی ئێمە پێش
دەکرد،تاساڵی1968-1969تیپێکیهونەرە
نمایشێک لــێــرە هــاتــن بـــەغـــداوە لــە میللییەکان
بکەن،ئێمەپەیوەندیمانپێوەکردنوپێشنیاریان
ــێــوەشچەند کـــردئــێــمــەشنــیــوکــاتــژمــێــرێــکئ
بەرهەمێکپێشکەشبکەن،بیرۆکەکەمانال
پەسەندبوو،بەاڵمبەهۆیئەوەییەکهمجارمان
ــوو، بـــوونــمــایــشبــکــەیــنتــرســێــکــیــشــمــانهــەب
مانەوە سلێمانی لــە رۆژەی چەند لــەو ئێمە ئیتر
ــانبـــوویـــنوئــێــمــەشبــەرهــەمــەکــانــی ــی لــەگــەڵ
خۆمانمانپێشکەشدەکرد،لێرەوەبیرۆکەی
ال سلێمانیمان مــۆســیــقــای تیپی دروســتــکــردنــی
ــوانــدنــیسلێمانی ــوولــەگــەڵتــیــپــین دروســــتبـ
وەرگــرت مۆڵەتمان و دروستکرد تیپەکەمان
بەناوی)تیپینواندنومۆسیقایسلێمانی(ئێمەلەو
سەردەمەهەرخۆمانلەگیرفانیخۆمانپارەمان
بکەین. رایــی پێ تیپەکەی تاکوکــاری دەدا
چەندنمایشمانکردپێکەوەلەگەڵتیپینواندن
بەاڵمئیتربڕیارماندوەکوتیپیمۆسیقاسەربەخۆ
کاربکەینوجارێکیترداوایمۆڵەتمانکرد
لەبەغداولەساڵی1973مۆلەتەکانوەرگرت.


-ئەوبەرهەمانەیئەوکاتپێشکەشتاندەرکرد-ئەوبەرهەمانەیئەوکاتپێشکەشتاندەرکرد

بەرهەمەکۆنەکانبوویانبەرهەمیتازەبوون؟بەرهەمەکۆنەکانبوویانبەرهەمیتازەبوون؟
ناوبەناوهی بــەاڵم بــوو، +نەخێربەزۆریکۆن

تازەشمانئامادەدەکرد.

هونەرمەندی موزیسیان 
خالید سەرکار یەکێکە 
لەو هونەرمەندە 
دەگمەنانەی کە 
بەهێمنی و بێدەنگی 
کاری موزیکی دەکرد 
و بەاڵم هەمووجارێک 
له  شارێک شاکارێکی 
پێشکەش دەکرد، کەم 
کەس هەیە لە کارە 
دانسقەکانی تیپی 
مۆسیقای سلێمانی 
گوێی لە ئاواز و 
موزیکەکانی ئەم 
هونەرمەندە نەبووبێت، 
لە دیمانەی بەرنامەی 
گەوهەورەکانی کەناڵی 
ئاسمانی کەرکوک 
بەمشێوەیە دیتە گۆو 
باس لە کارو هونەر و 
موزیک دەکات.

دیمانە:   هەڵمەت هۆشیار

 پێشتر لە گیرفانی خۆمان  پێشتر لە گیرفانی خۆمان 
پارەمان دەدا تاکو کاری پارەمان دەدا تاکو کاری 
تیپەکە رایی بکەینتیپەکە رایی بکەین

خالید سەرکار : خالید سەرکار : 


لـــــەکــــاتــــیتــــۆمــــارکــــردنــــی لـــــەکــــاتــــیتــــۆمــــارکــــردنــــی_جــــــــــاران _جــــــــــاران
پێکەوە ژەنیارەکان هەموو پێکەوەبەرهەمەکاندا ژەنیارەکان هەموو بەرهەمەکاندا
لەستۆدیۆبەرهەمەکەیاندەژەنی،ئایائەمەلەستۆدیۆبەرهەمەکەیاندەژەنی،ئایائەمە
جۆرێکلەتاموچێژیزیاتریبەبەرهەمەکانجۆرێکلەتاموچێژیزیاتریبەبەرهەمەکان

نەدەبەخشی؟نەدەبەخشی؟
+بەڵیوایە،ئەمەبەتەنهاقسەیمننییە،
)محەمەد عــەرەب بەناوبانگی هونەرمەندی
عەبدولوەهاب(لەچاوپێکەوتنێکدادەڵیت:
ئەوهەستەویەکتربینینەلەکاتیژەنیندا
لەنێوانستافەکەداهەیەلەنیوستۆدیۆزۆر
ئێستاسیستمەکەسیستمی لەوە جیاوازترە
تراکەوتاکبەتەنهادەژنێتوبەهیدفۆن

گوێلەژەنینیئەوانیتردەگرێت.

-ئەوهونەرمەندەدیارانەیپێشدامەزراندنی-ئەوهونەرمەندەدیارانەیپێشدامەزراندنی
لەگەڵ کــارتــان سلێمانی مۆسیقای لەگەڵتیپی کــارتــان سلێمانی مۆسیقای تیپی

کردوونکێبوونئەگەربیرتمابێت؟کردوونکێبوونئەگەربیرتمابێت؟
نــەبــوون، زۆر کەسانێکی لــەســەرەتــادا +
تەنهائەوەیەدەنگیانخۆشبووەوهاتوون،
ــەاڵمئــەوانــەی ــ ــاننـــەبـــووەب ــیـ ــەردەوامـ ــەاڵمبـ ــ ب
ئــەنــدام بــە بـــوون هەمیشەیی بەشێوەیەکی
لەگەڵماناهونەرمەندان)ئیبراهیمخەیاتو
عوسمانعەلیوحەسەننەریمانوئەسعەد
قـــەرەداغـــیوعــەبــدولــقــادرحــەســەنوقــادر
ــووندواتـــریـــشمــامــۆســتــاکــەریــم ــان(بـ کــاب
کابانهات،سەرەتائەمهونەرمەندانبوون
بۆ هاتن ووردەگەنجەکانیش ووردە بەاڵم
ــەوان، ل یەکێکە )عــەدنــانکــەریــم( نمونە
مــاوەیــەک پــاش نــاو ووردەووردەهــەنــگــاوی
عەباسمحەمەدلەکەرکوکەوەهاتو

دووبەرهەممانبۆیکرد.

تیپی نێوان لە بەراوردێکبکەین تیپی-ئەگەر نێوان لە بەراوردێکبکەین -ئەگەر
ئەکرێت سلێمانی و مـــەولـــەوی ئەکرێتمــۆســیــقــای سلێمانی و مـــەولـــەوی مــۆســیــقــای
لە لۆکاڵێتر مــەولــەوی مۆسیقای تیپی لەبڵێن لۆکاڵێتر مــەولــەوی مۆسیقای تیپی بڵێن
چوارچێوەیسلێمانیکاریکردوەبەاڵمتیپیچوارچێوەیسلێمانیکاریکردوەبەاڵمتیپی
دەشکێنێت سنورە ئــەو سلێمانی دەشکێنێتمۆسیقای سنورە ئــەو سلێمانی مۆسیقای

ــاتبـــۆنمونە ــ ــاتبـــۆنمونەودێــــتفـــراوانـــتـــرکـــاردەکـ ــ ودێــــتفـــراوانـــتـــرکـــاردەکـ
کەرکوکییەکان هونەرمەندە بۆ کەرکوکییەکان)كــار هونەرمەندە بۆ )كــار
دەچێتە یــان هەولێرییەکان، بــۆ ــات، دەچێتەدەکـ یــان هەولێرییەکان، بــۆ ــات، دەکـ
ئەمە بــەشــداریفستیڤاڵدەکـــات( و ئەمەبەغدا بــەشــداریفستیڤاڵدەکـــات( و بەغدا

رێکەوتبوویانبەرنامەیخۆتانبوو؟رێکەوتبوویانبەرنامەیخۆتانبوو؟
ــەوی مــەول مــۆســیــقــای تیپی بڵێم ئــەتــوانــم +
کوردستاندا ئاستی لەسەر تیپە یەکەمین
تارادەیەکئەکادمیانەدروستبوو،جاران
بەرهەمەمیللیەکاندەوریانهەبووبەاڵمئەمان
گەنجبوونئەوتیپەیاندروستکرد،خۆیان
نەبوو بودجە بە پێویستیان بــوون فەرمانبەر
باریدارايیانباشبوو،بەاڵمتیپیمۆسیقای
هاوکاریان پالنی لەسەرهتاوە هەر سلێمانی
هەبوولەگەڵهەولێروکۆیەورەوانــدوزو
دهۆکئەوکاتلەوێشتیپیمۆسیقادروست
بوووەکوباواجیکۆیە،هاوکاریتەواو
لە ئــەگــەر نمونە بــۆ نێوانمانداهــەبــوو، لــە
هونەرمەند بکردایە کۆنسێرتمان هەولێر
ــوو،مــام ــ ــێــمــەداب ــوادئــەحــمــهدلـــەگـــەڵئ ــ ف
رەسوڵگەردیحەزیدەکردلەگەڵئێمە
تایەر کۆیە لە بکات. پێشکەش بەرهەم
تۆفیق،لەبەغداوکەرکوکمامۆستاعەلی
لەگەڵمان ئــەهــات عەلی حوسێن ــەردان، مـ

کاریدەکرد.


بۆ بەرهەمێکتان هیچ کــاتــە ئــەو ئــێــوە بۆ- بەرهەمێکتان هیچ کــاتــە ئــەو ئــێــوە -
مامۆستاعەلیمەردانئامادەکرد؟مامۆستاعەلیمەردانئامادەکرد؟

دەفڕێیدە  یەکەمجارگۆرانی بەڵێ، +-
دەفڕێیدەباویعەبانەماوەمانبۆتۆمارکرد.


-ئێوەلەقۆناغێکیدواتــربیرلەهونەری-ئێوەلەقۆناغێکیدواتــربیرلەهونەری
ــەوەورێـــکـــخـــراوێـــک ــ ــ ــەن ــ ــەوەورێـــکـــخـــراوێـــکبــــەرگــــریدەکــ ــ ــ ــەن ــ بــــەرگــــریدەکــ
دادەمەزرێننودواتردەچنەشاخولەوێسروددادەمەزرێننودواتردەچنەشاخولەوێسرود
دەکـــەن، تــۆمــار بــەرهــەمــیشۆرشگیڕی دەکـــەن،و تــۆمــار بــەرهــەمــیشۆرشگیڕی و

چۆنبیرتانلەمەکردەوە؟چۆنبیرتانلەمەکردەوە؟
+حیزبیبەعسدەیویستهونەریکوردی
ئــەگــەرپیشانیشبــدرێــتلــەژێــرفــەرمــانو
ئێمەهەمیشە بــۆیــە بــێــت، ــەودا ــ ئ ســێــبــەری
داواکراوبووینبۆئەوەیبەشداریبکەین
لــەبــۆنــەکــانــیــانــدا،هــونــەرمــەنــدانــیعــێــراق
زۆریــنــەیــانلــەوەبــەشــداربـــوون،دەیانویست
ــوردیـــشراکــێــشــنــەئــــەوکــــارەوە،بــۆیــە کـ
ــدنـــیرێــکــخــراوێــکــی ــەزرانـ بــیــرمــانلــەدامـ
هــەمسیاسیشکــردەوە هــونــەریکەلتوری
و نەخلیسکێت پێیان ئەوەیهونەرمەندا بۆ
نــاوزەلــکــاویرژێــمــەوە،چونکە نەکەونە
فریودانیهونەرمەنداندا لەهەوڵی بــەردەوام
وسەیارە پۆست و مــاڵ بەخشینی بــە ــوون ب
و...هتدتاگۆرانیوئاوازبەبااڵیئەواندا
بڵێن،بۆیەئەمەلەگەڵئێمەدانەدەگونجاو
نــاچــاربــوویــنبــەهــەمــووشــێــوەیــەکخــۆمــان
دوردەخستەوە،تەنانەتدەبووبەرلەتۆماری
بەرهەمەکانئەبووئەواندەقەکانببینن،
ئینجالەتەلەفزیۆنیکەرکوکیئەوکات
بۆمانتۆماردەکرا.بۆیەئەورێکخراوەمان
بەنهێنیدروستکردومنیشیەکێکبووملە
پەيوەندیمان رێکخراوە، ئەو دامەزرێنەرانی

لەگەڵزۆربەیهونەرمەندانبەست.

مۆسیقای تیپی رێکخراوە ئــەم دوای لە مۆسیقای_ تیپی رێکخراوە ئــەم دوای لە _
شۆرشدروستدەکەن؟شۆرشدروستدەکەن؟

ــارودۆخ ــ +بــەڵــێلــەســاڵــی1974کــاتــێــکب
تــێــکــچــوو،خــەڵــکــیپـــۆلپـــۆلپــەیــوەنــدیــان
ــو ــێــمــەشوەکـ ــردوئ ــ ــەوەدەکــ ــۆڕشــ ــەشــ بـ
ــەئـــامـــێـــرو ــ ــــدانبـــڕیـــارمـــانـــداب ــەن ــەرمــ ــ ــون هــ
ــەوە ــانـ ــۆمـ ــــیخـ ــۆمــــارکــــردن ــ ــەیت ــ ــت ــەرەســ کــ
پەیوەندیمانبەشۆڕشەوەکردوپەیتاپەیتا

سرودەکانمانبۆرادیۆتۆماردەکرد.


-کێبوونئەوانەیئەوسرودانەیاندەوت؟-کێبوونئەوانەیئەوسرودانەیاندەوت؟
-+تییمۆسیقایسلێمانیبوین،دواترتیپی
بــاواجــیکــۆیــەشهــاتــن،بـــەالمدواتـــرتیپی
مۆسیقایشۆرشپێکدەهاتلەسلێمانی،

باواجی،هەولێر.

 حیزبی بەعس  حیزبی بەعس 
دەیویست هونەری دەیویست هونەری 

کوردی ئەگەر کوردی ئەگەر 
پیشانیش بدرێت لە پیشانیش بدرێت لە 

ژێر فەرمان و سێبەری ژێر فەرمان و سێبەری 
خۆیاندا بێتخۆیاندا بێت
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 گه ڕه كی زێویه 

 یــهكــێــكــهلـــهگـــهڕهكـــهكــۆنــهكــانــی
و دوور مـــێـــژوویـــیـــهكـــی ــوك، ــ ــهركـ ــ كـ
مێژووییهوه لهگوندێكی ههیه، درێــژی
بـــۆتـــهگـــهڕهكـــێـــكـــیكـــۆمـــهاڵیـــهتـــیو
بازرگانیوگهشتیاریلهسهردهمهجۆراو
جۆرهكاندا،بهاڵملهگهڵفراوانبوونی
شارودابڕانیئاویخاسهلهگوندهكانی

تربۆتهگهڕهك.
مێژوویی بنهڕهتێكی نــاوهكــهی  بنهڕهتی
ــهبـــێـــژهتـــی ــ ــات ـــهوكــ ــ هــــهیــــه،ئــــهویــــشئـ
بنهرهتی له گــۆڕانــكــاری كه پێكراوه
لــهســهردهمــی زمــانــهوانــیــی و ئهتنۆگرافی
لهو ههندێك بۆ روویــانــداوه میدییهكاندا
ناونانهناوخۆیانهیشوێنهكانكههیندی
وئهوروپینهبوونه،كهتاوهكوئێستاكه
وهكو بهكاردههێنرێت، كــوردا نــاو له
لهكهركوك زێــویــه( ـ )زێــویــو ناوهێنانی
پاداگرتنه كــه هــهولــێــر، و سلێمانی و
ــهوهزمــانــهوانــیــیــهی ــوونـ ــژبـ ــهودرێـ لــهســهرئـ
ــوهیشــاره ــهچـــوارچــێ ــهویــشل ــا(،ئ ــن )مــان
بهناوبانگهكهیان)زیویهـزیبیا(،لهگهڵ
)ئــهرابــخــا( و لــهسلێمانی )زامـــــوا( واڵتـــی

لهكهركوكوئهربیلۆلهههولێر.
ــاوچــهی)زێــویــه(یهكێكبــووه  هــهروههــان

ــهیكـــهلـــهســـهرهتـــاكـــانـــی ــ ــاران ــاقــ ــ لــــهوئ
پێشوازی مهسیحیدا ئاینی بــاڵوبــوونــهوهی
پێناو له داوه زۆری قوربانی و لێكراوهو
باوهڕبوونبهوئایینهلهگهڵبهربهرهكانیان
لهگهڵساسانییهكان.لهپاشماوهیئاینی

زهردهشتی.
 گهڕهكیزێویهگهڕهكێكههاوسنووره

لهرووباریخاسهوئیمامقاسموعاشوور
و یــاروهلــی وئیسكانوگــونــدهكــانــی
خهڵكی ئهمه لــهبــهر هــهر سۆنهگۆلی،
زۆریئــهمدووگــونــدهلــهوگــهڕهكــهدا

نیشتهجێبوونه.
 لهسهروبهندیدوورخستنهوهیمامهرهزای
له پشتگیری بۆ عهماره، بۆ حهقهكان
مامهرهزایحهقهكانرهویانكردبهرهو
له نــاڕهزایــیدژیگرتنی، و كهركوك

رێگهی لــه رێڕۆیشتنهدا، ئــهو ئهنجامی
ــاری ــاوشـ ــ ــهن ــن ــهوههــات ــ ــوی ــ گـــهڕهكـــیزێ
كهركوكولهنزیكماڵیموتهسهڕیفهوه
بــاریــانخــســت،زۆرلــهپــیــاوانــیكــوردی
پهیوهندیان بهنهێنی كهركوك ناوشاری
لهگهڵدهكردنویارمهتیاندهدان.پاشا
چهندرۆژێــكحكومهتخۆیبهناچاری
بینیكهواداڵدهیهكیانبۆپهیدابكات
بۆئهوهیبییانخافڵێنێلهوكۆڕهوهوبۆیه
زێویه گهڕهكی له خانوهیهكیان چهند
لــهپشتچــایــخــانــهییـــادگـــارهوهلــهسهر
بكات، پــهیــدا بــۆ سلێمانی رێــیكۆنی
بهشێكلهماڵهكانچوونهناوئهوخانوانه
نــاوكۆاڵنهكانی به تریشیان ئــهوانــی و

گهڕهكیزێویهداباڵوهیانكرد.
ــهمگـــهڕهكـــهلـــهرابــــــــردووداخــاوهنــی ــ  ئ
له بــوون، زۆرىكشتوكاڵی زهوییهكی
ههمانكاتدازهوییهكیزۆربهپیتبووبۆ
بهرههمهێنانیههمووجۆرهسهوزهیهكی
ــهی ــهڵـــكـــهكـ ــهوخـ ــ ــان ــ ــت هــــاویــــنــــهوزســ
بــوارهوداهاتێكیزۆر لــهو ــوون شــارهزاب

ناعور بهدهستهێناوه،كه بۆكهركوك
پێویستی بۆ ههبوو زۆری كارێزێكی و
ئاودانیزهوییهكانلههاویندایانلهكاتی
بێئاویدا،لهههمانكاتبهرههمهكانیان

تاموبۆیتایبهتیخۆیههبوو.
ــــدان ــهن ــیچــ ــ ــاوهنـ ــ ــیزێــــویــــهخـ ــ ــهڕهكـ ــ  گـ

كهسایهتیورۆشنبیرونووسهروشاعیر
ــاویســیــاســیبــوونــه، ــی وهــونــهرمــهنــدوپ
رێكخستنهكانیحیزبیشیوعیوپارتی
له بینیووه بــااڵیــان دهورێــكــی یهكێتی و
بزوتنهوهی و كــهركــوك خزمهتكردنی
رزگاریخوازیكوردیدا،لهورێگهیهوه
چهندانشههیدیانداوهخوێنیانبهخشیووه
ــوكوهكــــو: ــهركـ بـــهكـــوردســـتـــانوكـ
ئهحمهدگوڵه، محهمهد، قهره عهزهدین
ــقــادر ــدول ــیـــزهتئـــاغـــا،عــهب فــهتــحــوڵــاڵعـ
ســیــروانعوبێدسهعاتچی عــومــهر، مــهال
ــورێـــــژوانفــایــهق وگــهلــێــكــیتــروهكــ
داعشیدا لــهشــهڕی تهنانهت كافرۆشی،

شههیدیانداوهونموونهیانزۆره.
دوور مێژوویهكی  ئهمگهڕهكهخاوهنی

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
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و وگهلێكمزگهوت ئاینییه درێــژی و
ــراوهو نـ بنیات تــێــدا تهكیهوخــانــهقــای
مامۆستای و زانــا یهكهیگهلێك هــهر
مزگهوتی ــه: ــهوان ل پــێــگــهیــانــدووه ئاینی
ــدوڵـــاڵ،مـــزگـــهوتـــیئــهحــمــهد ــهبـ ــهالعـ مــ
گرده،مزگهوتوخانهقایگومبهتی،
ــادا ــهســهرهت مــزگــهوتــیمـــهالعــهبــدوڵــاڵل
مزگهوتێكیبچووكبووتهنهالهژوورێك
پێكهاتبووكهسهرچاوهكانئاماژهبهوه
دهكهنوهكوخهڵوهتخانهبوو،لهدوایدا
ــراوهوبــایــهخــیئــایــنــیخــۆی ــهورهكــ گــ
پێدراوهوناوهكهیگۆڕاوهبۆمزگهوتی

دڵیباش.
 خانهقایئۆمهرگومبهتیلهكهركوك

زیــاتــرلــه200ســـاڵلــهمــهوبــهردرووســـت
نزیك له پێشداشوێنهكهی له كــراوه،
رووباریخاسهبووهلهالیحهسهنگوڵێ
بچووك تهپۆلكهوگۆڕستانێكی كه
بوو،ئێستاتهختكراوه،بهقوڕوخشت
نورهدین مهال لهسهرهتادا درووستكراوه،
لهو باپیرهگــهورهیــان له یهكێكه كه
شوێنهدادروستیانكردووهولهدوایدالهم
شوێنهیئێستایلهساڵی1856تا1857ی
زایــنــیلــهالیــهنمــهالعــومــهركــوڕیمهال
ئیبراهیمی مهال حاجی عهبدوڵاڵكوڕی
عـــومـــهرگــومــبــهتــیدرووســــتــــكــــراوهو
تاوهكوئێستاكهخزمهتبهگهڕهكهی

دهكات.

كتێبخانهیهكی خــانــهقــایــهدا لـــهم  هـــهر

جارێك چهند ههبووكه تێدا گــهورهی
تـــااڵنكـــراوهوســوتــێــنــراوه،لــهگرانی
بـــازاڕ ــاڕی قـ لــه ــهورهداكتێبهكانی ــ گـ
ههرزانفرۆشكراوهوبهدهستیخهڵكهوه

ئاڵووێریپێكراوه.
 لهگهڕهكیزێویهداگهلێككهسایهتی
بــهنــاوبــانــگوخـــاوهنـــیدیــوهخــانــیتێدا
ــوحاجی هـــهبـــووهكــهنــمــوونــهیــانوهكــ
عیزهتئاغاونهوهكانیگهلێكخزمهتی
ئهمگهڕهكهیانكــردووهوفهتحوڵاڵی
كـــــوڕیلـــهرێــكــخــســتــنــهكــانــیحــزبــی
ــمــیبهعس شــیــوعــیبـــوو،هـــهربــۆیــهرژێ
سهرنگومیكردوشههیدیانكرد،
له یهكێكه نــهوهشــیــان فــازڵــی ئهڵماس
ــهغــدالــهســهر ئـــهنـــدامپــهرلــهمــانــهكــانــیب
خــزمــهتــكــردن لــه ــهركـــوك، لیستیكـ
بهشــاریكــهركــوكبێجــیــاوازیكار

دهكاتولهدوایكێشهكانیاندایه.

ئاغا عهلی ئاغا،عوسمان عهلی  حهمهی

ئهم نهترسی چــاو ئـــازاو دووكهسایهتی
گـــهڕهكـــهبــوونــهوپــیــاویتــهنــگــانــهو
ــهڕهكو بــهرگــریــكــاریمــافــهكــانــیگــ
شــارهكــهیــانبــوونــهولــهپــهنــجــاكــانو
بــۆكهسی هــهبــوو رۆڵــیــان حهفتاكاندا

ههژاروكوردیزوڵملێكراو.
 هــــــهروههــــــامــــــهالســــدیــــقبــــــاخــــــهوانو

كهسایهتی دوو سدیق، عهبدولڕهحمان
ــهنومــهال ــهڕهكــ ــهمگــ ــ ــانــگــیئ ــاوب ــهن ب
سدیقخزمهتیگهورهیكرووهلهبواری
ــاریبــابــانــیشــێــوهكــار ــ كــشــتــوكــاڵ،ئ
ئهمگهڕهكه هونهری كهسایهتییهكی
ــیشــههــیــدو ــهوهكــان ــزانون بـــووهوخــێ
كهركوكدا، پێناو له داوه خزمهتیان
لــه ــی ــزانـ ــێـ خـ ــالی ــ ــهی ــ ل و رهش ســـدیـــقـــه
نیشتمانیی یهكێتی رێكخسنهكانی
ــهتــرســی ــاون ــ ــاالكوچـ ــ ــانچــ ــ ــت ــوردســ كــ

مافهكانیكوردبوونه.
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مشاركات كركوك مدينة في تتواصل
واسعةفيمجاالتالمسرحوالسينماونيل
الجوائزوالشهاداتالتقديريةبجهودفنانين
متالقينالذينتركوابصماتواضحةفي
هذهالمدينةالعريقةوالتزال،فقدشهدت
لفرقةهوارالمسرحيةالتيمثلتكركوك
وكوردستانبقيادةالمخرجنژادنجممن
محليا  مــؤخــرا الجوائز من العديد حصد
ودوليالعرضهاالمونودراماالكوردية)وەک
)احترقكالعنقاء اي ) قەقنەسدەسوتێم
(مناداءالفنانةالمتالقةهوارفارسفي
المهرجاناتالتيجرتبدولةتونسالخضراء
والقاهرةومحافظاتكوردستانوآخرها
فيمهرجان)يوسفالعاني(للمونودراما
اشــاد وقــد العاصمة، ببغداد ــذيجــری ال
الكبير بالدور الكبار المسرحيين النقاد
الذيلعبتهفرقةهوارالمسرحيةمنخالل
االداءالمتميزالذيظهرتبهاالفنانةهوار

فارسعلیخشبةمسارحالعرض.

منجهةاخریحصلفيلم)الخطاالحمر(
وفنونكركوك ثقافة مديرية مثل الــذي
انيحصدجائزةافضلممثلةفيمهرجان
)دورة عــشــر الــتــاســع والــتــلــفــزيــون السينما
الــفــنــانعــبــدالــقــادرالــحــلــبــي(الـــذياقامته
رابطةالسينماوالتلفزيونالعراقيفيمدينة
فيلما عــشــرون بمشاركة الحدباء موصل
الفنانة وقــدحصلت  ،  قصيرا سينمائيا
كانيجاالكعلیجائزةافضلممثلةفي

قاسمغمگین الفنان اخرجه الذي الفيلم
مدينة شهدته الــذي المهرجان هــذا خــالل

الموصلالحدباء.
تتحدثعنظاهرة الفيلم انقصة يذكر
نادرةوخطيرةفيالمجتمعبشكلعام،
االنسان جسم باعضاء المتاجرة وهــي اال
استغالل النفوسفي ذويضعاف قبل من
المواطنينمنالطبقةالفقيرةالذينالحول

لهموالقوة.

مهرجان رابــطــة آخــركــرمــت علیصعيد
دورة ( الــمــوصــل فــي والــتــلــفــزيــون السينما
المخرجكامل الفنان ) الحلبي عبدالقادر
قـــادربــشــهــادةالشكروالــتــقــديــركاحد
أعضاءلجنةالتحكيمفيالمهرجانوهو

فنانكورديمنمحافظةكركوك.
مــنجــهــةاخـــریحــصــلالــفــيــلــمالــكــوردي
انقالب( )بال (اي )بێکــودەتــا القصير
الجائزةاألولىكاحسنفيلمقصيرمنبين
خمسةافالمقصيرةشاركتفيالمعرض
و للديمقراطية ستيب منظمة أقامته الــذي
االنتخاباتفيمدينةأربيلبالتعاونمعنقابة
منظمات و اليونامي و كوردستان فناني
فيمحافظة أنتج  والفيلم ، أخــرى دولية
كركوكمنفكرةوإخراجالفنان)أژي
علي ( الموهوبين الطفلين تمثيل و جوهر(
مونتاج و ــرواري بـ قيس تصوير و هيڤا( و

ستوديومايا.
الــذيتناول انــقــالب( يذكرانفيلم)بال

ــتــخــابــات بــطــريــقــةفــنــيــةفـــكـــرةتــبــنــياالن
علىشرط السلطة لتداول مثلى كطريقة
أنتلعبإرادةالشعبدورافعاالفينزاهتها
اســتــالم طـــرق بــاقــي معتبرا شفافيتها، و
وسياسية انقالباتعسكرية السلطةمن
وحروبوإرهابخياراتمدمرةوالتجلب
الفيلم وان المآسي،كما و الويالت اال
في الشعب ألبــنــاء الصلبة اإلرادة عكس
التغير للبناءواألعماروأحــداث مساعيها

نحوتطويرالبالدمنجميعالنواحي.

كركوك .. انجازات و بصمات واضحة كركوك .. انجازات و بصمات واضحة 
في المسرح والسينمافي المسرح والسينما

دورات كركوك فــرع العراقيين الخطاطين جمعية في تتواصل
للخطوالزخرفةلكالالجنسين.

ــالشــاهــيــنكــركــوكــيرئــيــسالجمعيةانمـــدةكــلدورة وقـ
تستغرقشهرينعلىشكلمحاضرتينفياالسبوع،ويبلغعدد
المشاركينلكلوجبة12مشاركا،الفتاانالمشاركينفي
تلكالــدوراتالتيتقيمهاجمعيةالخطاطينفيكركوكيتلقون
محاضراتفيالخطوطاألساسيةوهي)الرقعةوالديوانيوالنسخ
والثلث(،واوضــحشاهينكركوكيانهوفينهايةكلدورة
تقيمالجمعيةاحتفاليةحفلتخرجوتوزيعالشهاداتوبحضورأعضاء
الهيئةاإلداريــةللجمعية،ودعــوةأحدكبارخطاطيكركوك
عمراليكونضيفشرف،مشيراالیانلديهممعلمينأكفاء
فيالخطامثاللقمانمالزادهالتخصصفيخطالنسخومحمد
فاضلفيخطالرقعةومتينجودتفيخطالثلثواشرفرزوقي
فيخطالديوانيوعدنانكاكهييفيخطالجليالديوانيو
وردةالصواففيفنالزخرفةوشيرزادمحمدفيفنالتصاميم
انهو .وبينشاهينكركوكي منخاللبرنامجكوريلدرو
بعدثالثةدوراتللمشاركولثالثةخطوطلهحقطلبالعضويةمن
جمعيةالخطاطينالعراقيين،بعدموافقةفرعكركوكللخطاطين
العام المقر من العضوية هوية وإصــدار الــدورات معلمي وبتزكية

للجمعيةفيبغداد.

ــفــنــون ــل ــلـــتفــــرقــــةكــــركــــوكل ــمـ اكـ
الــشــعــبــيــةمـــؤخـــرامـــنتــســجــيــلوتــصــويــر
ــــتكـــركـــوكالـــســـالم(بــالــلــغــات ــري ــ )اوب
االربـــعـــةبــمــشــاركــةكـــلمـــنالــفــنــانــيــن
واآلشوروهم والتركمان الكوردوالعرب
و ناظم ــاد اي  و وشمايل بختيارشيدا

عبداللهالسفان.
وفـــيهـــذاالــســيــاققـــالالــفــنــانوالملحن
عارفالمعاضيديالذييديرهذهالفرقة
الفنيةالمتواضعةاناربعشعراءبمختلف
الـــقـــومـــيـــاتواالطــــيــــاففـــيكــركــوك
شاركوافيكتابةاغانياالوبريتوهم
حسامالسبعاويوشمايلواحمدابراهيم
اوغلووهڤالدارا،ومنالحانعارف
المعاضيدي،مثمنامنظمةالغدوالبيت
الــثــقــافــيفــيكــركــوكومــنــتــدىثقافة
اجل الفرقةمن الشبابعلىدعم وفنون

االستمرارفيعطائها.
ــارفالــمــعــاضــيــديان واوضــــحالــفــنــانعـ
هذهالفرقهتاسستفيالعام1996والتي
تعتبراولفرقةللفنونالشعبيةفيمدينة
كــركــوكوهـــيمــجــازةمــنقــبــلدائـــرة

السينماوالمسرحالعراقي.
40عنصرا تحتضن الفرقة ان الــی الفتا
القوميات وبمختلف واالنــاث الذكور من
ــعــديــدمن الــمــتــاخــيــة،والـــتـــيقــدمــتال
ــمــهــرجــانــاتالــثــقــافــيــة ــنــشــاطــاتفـــيال ال
العراق محافظات شهدتها التي والفنية
الجوائز من الكثير ونيلها وكوردستان

تواصل والتـــزال ، التقديرية والــشــهــادات
.وناشد حضورهااالبداعيبخطیواثقة
الفنانعارفالمعاضيديالجهاتالمعنية
لفرقة والمعنوي الــمــادي دعمها تولي ان
وايجادمقراليواءهذه انشادكركوك
مدينة فــي ورد شـــدة تمثل الــتــي الــفــرقــة

كركوكالحبيبة.

دورات الخط والزخرفة تتواصل في كركوك دورات الخط والزخرفة تتواصل في كركوك 

فرقة كركوك للفنون الشعبية تواصل عطاءها المتميزفرقة كركوك للفنون الشعبية تواصل عطاءها المتميز
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كركوك/رزكارشوانيكركوك/رزكارشواني

في العامة المركزية المكتبة تأسست
كركوكعام1932فيدائرةالمعارف
آنذاكوكانتتديرهالجنةمنالمعلمين،
البناية انشئت وبعدذلكوفيعام1937
للمكتبة كمكان واستخدمت الحالية

العامة.
منها قاعات عدة على المكتبة وتحتوي
المراجعون يرتادها وذلك المطالعة قاعة
اخرى وقاعة والطبقات الفئات كل من
وتشملجميع للكتب وقاعتان للموظفين
والدين والمكتبات فهرس من االصناف
ــرىوعــلــمالنفس االســالمــيوديـــانـــاتاخـ
الرياضة وعن والمرأة والشرطة والقانون
الشعر ودواويــن والــروايــات والرسم والفن
التاريخ والــتــاريــخوالــجــغــرافــيــة، والــنــحــو
يشمل)تاريخالعراققديماوحديثاوتاريخ
مصروالسودانوايرانوليبياوتاريخاوروبا
واسيا(وبكلاللغات:العربية،الكردية
من قليل وعــدد ،االنكليزية التركية ،

الفرنسية.

ــرةمــكــتــبــةكـــركـــوك ــ ــدي ــولمــ ــقـ -تـ
المركزيةناسكةسالمانهذاالصرح
الــثــقــافــييــعــدمــنالـــصـــروحالــعــريــقــةفي
عدد على المكتبة تحتوي اذ المحافظة
مااليقلمن30الى35الفمنالكتب

الی الفتة ، اللغات وبمختلف والمصادر
ــیالــخــزيــنالــمــوجــودمن ــهبــاالضــافــةال ان
الكتبوالمصادرالموجودةفيالمكتبة
المركزيةاالانادارتهاتحرصفيرفد
كتبومصادرحديثةبالدرجةاالساسمن
خاللشرائهافيمكتبةاالسواقالمحلية
التيتقامسنويارغم اومعارضالكتب
يتم وكذلك البسيط المالي التخصيص
رفدالمكتبةبالكتبمنقبلالمثقفين
والمؤلفينوالناشيرينمناهاليكركوك

وبعضالمحافظاتالعراقيةوكذلكبعض
االوقاتمنحكومةاقليمكوردستانعن
او السليمانية في العامة المكتبة طريق

المكتبةالعامةفياربيل.

-امابصددترميماتالمكتبةالعامةفي
كركوكفقداشارتناسكةسالمالی
التي المكتبة لبناية االخيرة الترميمات
كانتفيشهرشباطمنالعامالجاري
العراقيةمشكورة االمــل قبلجمعية من
حيثقامتبمبادرةترميمالمكتبةبطالء
المصادر قاعات وانارات الواجهةوغرفها
ــىمــاســتــيــكسطح والــمــطــالــعــةاضــافــةالـ
البناية،شاكراجهودهذهالمنظمةفي

دعمهالهذاالصرحالثقافي.
-وعنالدعمالموجودللمكتبةالمركزية
اوضحتناسكةسالمانالدعمبسيط
ثابت بـــابتخصيص لــعــدموجـــود وذلـــك

للمكتبة،مؤكدةانالمكتبات
تعتبرمنالمؤسساتالثقافيةوالتثقيفية
واالنــســانــي الثقافي الــتــراث فيها يحفظ
الــحــضــاريحــيــثتعملعــلــىتــربــيــةجيل
المسؤولية تحمل على قابل وواع مثقف
النظر اعـــادة فــيالمستقبل،والبــدمــن
فيالمكتباتمنجميعالنواحيودعمها
من ســـواء الجميع ومـــن مــاديــا و معنويا
الجهاتذاتالعالقةاومنظماتالمجتمع

المدني.

مكتبة كركوك المركزية .. مكتبة كركوك المركزية .. 
منذسنواتشهدتمدينةكركوكنصبتماثیلعديدةمناعمالنحاتيعطاء مستمر لخدمة الثقافة والمثقفينعطاء مستمر لخدمة الثقافة والمثقفين

( (وتمثال )اسیري التماثيل،تمثالالشاعرالكوردي المدينةومنهذه
عروسةكركوك(وتمثال)اليدالواحدللعمال(،وغيرهامنالتماثيلالتي
تمثلالوجهالحضاريلمدينةكركوكالعريقة،ومنذنصبهذهالتماثيل
لميمديدالعوناليهالغرضاعمارهاوتجديدها،البلاصبحتهذهالتماثيل
اربع بالدعاياتاالعالنيةوكذلكاعالناتمرشحيلالنتخاباتكل تغطی

سنوات،مماتؤثرسلباعلیواجهةهذهالتماثيلوالمدينةبشكلعام.
وفيهذاالسياققالالفنانبارزاندلوتبلوالناطقباسمالنحاتين)مجموعة
انهناكفيمدينةكركوكمجموعة  (فيكــركــوك دلــو مــان استاذ
منالتماثيلالتيصنعتعلیيدفنانيننحاتينوالتيتمثلالوجهالحضاري
للمدينةوالتيتمنصبهامنذالسنواتولميتمتعميرهاوتجديدهاحتیاالن
هذه تغطی جديدة انتخابية ودورة سنوات اربعة وكل نفسه الوقت وفي ،
التماثيلبصورالمرشحين،داعيابلديةكركوكالیضرورةتخصيصمبالغ
لغرضتعميروتجديدهذهالتماثيل،متمنياعدمتشويههذهالتماثيللغرض

االعالناتوباالخصالدعايةاالنتخابية.
يذكراننحاتيكركوكلعبواادوارااليستهانبهافيصنعتماثيلعديدة

فيسبيلاالرتقاءبالفنوحضارةمدينةكركوك.

يمراليوماالربعاءعامعلیتاسيسمكتبة
باباگرگرفيكركوكالتابعةللمكتبة
تواصل ، السليمانية العامةفي المركزية
هــذه فــي حــضــورهــا الفتية المكتبة هـــذه
لقراء خدماتها تقديم في العريقة المدينة

ومثقفيكركوك.
الذييشرفعلی الدينصابر وقالسيف
تاسست المكتبة ان باباگرگر مكتبة
وافتتحه يــوم20تشريناالولعام2020
محمدحمهسعيدوزيرالثقافةوالشبابفي
الی مشيرا ، كــوردســتــان اقليم حكومة
لخدمة دوركبير لها  المكتبة هــذه ان
مدينةكركوك،مثمنابدوروزارةالثقافة
فيحكومةاقليمكوردستانالتيكانت
المكتبةفي بافتتاح الموافقة في دور لها
والمساعدة الــعــون  وتقديمها كــركــوك
للجهاتالثقافيةالتابعةلهافيكركوك،
وبينسيفالدينصابرانهذهالمدينةلها
فيه وبرز الثقافي المشهد في تاريخعريق
والثقافية االدبية الشخصيات من العشرات

الذينتركوابصماتهمباحرفمننور.
باباگرگر مكتبة علی المشرف وقـــال
قيمة ومصادر كتبا تحتضن المكتبة ان
الی باالضافة والعربية الكوردية وباللغات

التيصــدرت والــمــجــالت للصحف ارشــيــف
بعدســقــوطالــنــظــامالــمــبــاد،مــؤكــداان
تواصل فيكركوك االدبية الشخصيات
باباگرگر لمكتبة لمؤلفاتهم رفدها في
،فــضــالعـــنرفـــدالــمــكــتــبــةالــعــامــةفي
السليمانيةوالمكتبةالعامةفيجمجمالو

الجهاتالثقافيةاالخریبالكتب.
انمكتبة الـــديـــنصــابــر واوضـــــحســيــف
ــاممن ــاگــرگــراســتــطــاعــتخــــاللعــ ــاب ب

والثقافية االدبية الــنــدوات تقيم ان عمرها
لعددمناالدباءوالكتابالكوردوالتزال
،متمنياانتشدالمكتبةمزيدامنالتطور
واالزدهارخدمةلالدباءوالمثقفينفيمدينة
كركوك،كماكانتللمكتبةدورفي
باللغتين باسم)کتێبستان( اصدارجريدة
الكتاب يــوم بمناسبة والعربية الكوردية
الثقافة وزيـــر بها اشـــاد والــتــي ، العالمي

والشبابفيحكومةاقليمكوردستان.

نحاتوا كركوك : تماثيل المدينة بحاجة الی االعمار نحاتوا كركوك : تماثيل المدينة بحاجة الی االعمار 

مكتبة باباگرگر بكركوك تواصل حضورها الثقافي مكتبة باباگرگر بكركوك تواصل حضورها الثقافي 
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دڵخۆش عەبدواڵ :دڵخۆش عەبدواڵ :
 بە بوێرى و  بە بوێرى و 

ئازایەتیيەوە ئازایەتیيەوە 
وەرزش وەرزش 
دەکەم دەکەم 

یــارىلەشجوانىخــەونوخولیاىدڵخۆش
عەبدواڵبوو،دەیویستلەرێگاىلەشێکى
رێکوجەستەیەکىپتەوەوەدەربکەوێت،
ســەرەتــاىدەرکــەوتــنــەکــانــىلــەیـــارىلەش
جــوانــىهــەرایــەکــىزۆرىنـــایـــەوەوە،ئــەو
دەمەىدڵخۆشتەمەنى25ساڵبووبەتەواوى
ئاوێتەىیارىلەشجوانىبوولەورێگایەوە
دەیــویــســتبــەکــۆمــەڵــگــەىکـــوردىبلێت
کچانیشدەتواننشانبەشانىپیاوانیارى
تێڕوانینى بەهۆى بــەاڵم لەشجوانىبکەن
دەکرێتکچێک چۆن کە کۆمەڵگاوە
ــەشجــوانــىلــەهــۆڵــەوەرزشــیــەکــان یـــاریل
وێنەکانى بــاڵوکــردنــەوەى بـــدات، ئەنجام
توانجێکى نــایــەوەو زۆرى هـــەراى دڵــخــۆش
زۆرىلــێدرا،ســەرەتــادڵــخــۆشبــەحــەزو
ــەورەوەهــاتــەنــێــوجیهانى ــ خــولــیــایــەکــىگـ
وەرزش،دڵخۆشچاوىلەوەبوولەرێگاى
ئاست لوتکەى بە وەرزشــەکــەیــەوەبگات
بەرزىوناوبانگێکىگەورەپەیدابکات
،بــــەاڵمدوورلـــەحــــەزىخــــۆىدڵــخــۆش
رێگایەکیناچارىهەڵبژاردوبەتەواوىلە
یارىلەشجوانىجیاوبونەوە،کچەلەش
جوانەکەهۆکارىوازهێنانلەحەزەکەى

دەگەڕێنێتەوەبۆقسەوڕەخنەکان.

جلوبەرگ ئاستەنگ بوو ، گیچەڵیش هەیە

دەربــــارەىدەرکــەوتــنــەکــانــى،دڵخۆخش
ئاماژەبۆئەوەدەکاتمنلەڕانیەدەژيمو
لەدایکبووىساڵى1991م،کاتێکیارى

ئــەوجلو لــەشجوانىدەکــەیبێگومان
بەرگەىدەیپۆشیتجیاوازەلەوەرزشەکانى
دیکە،بۆیەکۆمەڵگائەوجلوبەرگەى
پێقبوڵنەبوو،پێیانوابــووجلوبەرگ
کۆمەڵگاى لــە دوورە دەکەوتنەکانم و
کوردىولەئادابوهێڵەگشتیەکانالم
داوە،لەنێووەرزشىکچانشەڕفرۆشتن
لێوەکراوە باسى درێــژىهەمیشە دەســت و
دڵخۆشئــەوەىنــەشــاردەوەکــەگیچەڵی
ــداهــەیــە،بــەاڵم ــ سێکسیلــەنــێــووەرزشــ
ــەرکـــەســـەکـــانخـــۆیـــان، دەکـــەوێـــتـــەســ
ــاخــوددژیـــان ــەنی ــاچــەنقــبــوڵــىدەکــ ئــایــات
دەوەستنەوە،بەاڵممنهیچکاترێگامبەو
کارانەنەداوەهەربۆیەمنلەوەرزشەکەى
خۆمبەردەواممبەاڵمئەمجارەیانیارىهێزى

لەشمهەڵبژاردوە.

هێزى لەشم هەڵبژارد لە پێناو نازناو 

یارى دەکاتە ڕوو دڵخۆش 2017 ساڵى لە
ــاوەهــێــزو ــ ــەرەت ــەســ ــ ــەرل ــەش،هــ ــ هـــێـــزىل
توانایەکىزۆرىهەبووخاوەنجەستەیەکى
پتەووبەهێزبوو،لەڕابــردوائەویارییەى
لەش هێزى بــەاڵم بــوو، نامۆ هەڵیبژاردبوو
بەهەمانشێوەبۆکچانقورسە،دڵخۆشو
هاوڕێکانىئەورێچکەیەیانشکاندکە
تەنهاپیاوانبەهێزنبەڵکوئەوانیشهێزیان
ــەدانــازنــاوىهەرێمى هــەیــە،هــەرلــەوســاڵ
ــێــت،پــاشــان ــن ــانبــەدەســتــدەهــێ ــتـ ــوردسـ کـ
بــەشــدارى کـــردو خێراتر هەنگاوەکانى
کوردستان هەرێمى دەرەوەى پاڵەوانێتى لە
کردولەوێشدابوونىخۆىسەپاندوتوانى

میدالیاىزێڕلەملبکات.

پاڵەوانى ساختە زۆرن

جوانى لــەش و لــەش هێزى یارییەکانى لە
وبەرزکردنەوەىقورساییزۆرترینپاڵەوانى
دەکاتە ڕوو یاریزانێک هــەر ، هەیە فەیک
دەکــات پاڵەوانێتیەک لە بــەشــدارى واڵتێک
کــەلــەســەرئــاســتــىشــارێــکئــەنــجــامــدراوە
وەک پاشانخۆى بەدەستدەهێنێت پلەیەکى

پاڵەوانىجیهاندەناسێنێت.
ــىکــچــە ــۆشدەربـــــــــــارەىزۆربــــــوونــــ ــخــ ــ دڵ
پاڵەوانێتى بـــەداخـــەوە دەڵــێــت پــاڵــەوانــەکــان
پاڵەوانێتیەک واهەیە جارى دەکرێتەوە زۆر

لەسەرئاستىقەزاوناحیەکرێکدەخرێت
بەاڵمناوىزەبــەالحوگــەورەىلێئەنرێت،
هــەقــەدەزگــاکــانــىڕاگــەیــانــدنپــاڵــەوانــى
بوک فەیس و وەهمى پاڵەوانى و راستەقینە

لێکجیابکەنەوە.

هیچ پەشیمان نیم

یادگارى وەرزشـــدام نێودونیاى لە 5ساڵە
ــوانوخـــۆشـــتـــریـــنســـاتـــەکـــانـــىژیـــانـــم ــ جــ
وایـــەجوانترین پــێــم تـــۆمـــارکـــردوە، لــێــرە
ســاڵــەکــانــىتــەمــەنــمــە،ســـوپـــاسبــۆخــوا
یــاری لــە ــاســراوم ن ئێستاداکەسێکى لــە
هێزىلەشوخەونىمنئەوەیەنازناوێکى
جیهانىبەدەسبهێنم،وەرزشجگەلەتانەو
تــەشــەرکــەســوپــاسبــۆخــواژمــارەیــانزۆر
بەخشیووم پێ زۆرى خۆشەویستیەکى نیە
هیچکاتپەشیماننیملەوەىپێشکەشى

وەرزشمکردوە
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ودعــتمدينةكركوكاحــدابرز
ــنوهــــوحـــارس ــي ــاضــي ــري روادهـــــــاال
ــقكــاظــم ــســاب الــمــرمــیالـــدولـــيال
ياسينالذيوافتهالمنيةيوماالثنين
ليلتحق  2021 االول تــشــريــن 11

بركبالخالدين..
ذكرياتهذاالرياضيمعمعشوقته
كرةالقدمكثيرة،حيثقدمجل
عاما عشرون مايقارب معها عطائه
، بالبنان له يشار مرمى كحارس
ولــميجلسطـــوالهــذهالــفــتــرةعلى

مصطبةاالحتياط.
ــنــة ــيـــنفــــيمــدي ــاسـ ــميـ ــاظــ ولـــــدكــ
بــدايــاتــه ، 1937 عــــام كـــركـــوك
الــريــاضــةكــانــتضمنمنتخب مــع
تربيةكــركــوكلــكــرةالــقــدمبين
عامي1956و1957ثمانتقلالى
رتبة منحه بعد الثانية الفرقة فريق
وكان ، الجيش في  نائبضابط
الفرق أقوى من الثانية الفرقة فريق

الرياضيةالعسكريةآنــذاك،بعد
للعبفيصفوف استدعائه تم ذلك
مــنــتــخــبكـــركـــوكلـــكـــرةالــقــدم
المنتخبات أقـــوى يمثل كــان الـــذي
فيالقطر،ثممثلكاظمياسين
ــوات ــخــبقــ ــت مــنــتــخــبالـــجـــيـــشومــن
ومن 1959 عــام العراقية المسلحة
منتخب صــفــوف فــي الالعبين أبـــرز
الجيشكانفيذلكالوقتجمولي
وعموباباوهشامعطاومحمدثامر
وآرام ايشايا ــورا ويـ عبدالله ــادل وعـ
كــرمونــاصــرجكووحــامــدفــوزي
وكريمافنديوعادلعبداللهوجليل
شهابوحسينهاشموعباسحمادي
وغيرهم زويه وقاسم عباس وفخري
..كمامثلالحارسكاظمياسين
الكركوكلي ــورة ــث ال ــادي نـ فــريــق
ونظرا  )1977 - 1957( من للفترة
ب لقب المرمى حــراســة فــي لتألقه
وحصوله  االسمر( و)المارد )ياشين(
المستوى علىشهاداتتقديريةعلى
تم 1964 الـــعـــام وفــــي ، ــي ــ ــدول ــ ال
اختيارهمنقبلالمدرباليوغسالفي

لــحــراســةمــرمــىمنتخب ــا( )كــوســت
العراقأماممنتخببلجيكا..شارك
ــارسمـــرمـــىكـــركـــوككــاظــم ــ حـ
يــاســيــنفــيعــشــراتمــنالــمــبــاريــات
يمثل كان عندما والدولية المحلية
منتخبكركوكوالمنتخبالعراقي
العسكريمنهاالمشاركةفياربع
المقامة  العسكري العالم بطوالت
مبارياتهافيكلمنتركياواليونان
وبلجيكاوسوريا،وأولمباراةدولية
العراقي المنتخب ضمن كانت لــه
أماممنتخبتونسعام1961والتي
لكل واحـــد بــهــدف بالتعادل انتهت
منهما،بعدانأعتزلكاظمياسين
ــمــرمــىفـــيالـــعـــام1977 حـــراســـةال
شاركفيدورةتدريبيةدوليةباشراف
االتحادالدوليلكرةالقدموحصل
عــلــىشــهــادةتــدريــبــيــةبــدرجــة)جــيــد(
تحتاشرافمدربينمنانكلترا،
ثمشاركفيدورةتطويريةباشراف

مدربينيوغسالف..

رحيل حارس مرمى كركوك السابقرحيل حارس مرمى كركوك السابق
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