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زەنگی کە چایخانەیەی ئەو توڵهیتەڵه
شۆڕشینوێتێیدادراو،لەشەوەتاریکی
ــیمــــوژدەی ــان ــەی ئــەنــگــوســتــەچــــــاودا،ب
لەسەردەمانێک نوسرایەوە تێدا شۆڕشی
کۆمەاڵنی بــەســەر باڵی نائومێدی کــە

خەڵکداکێشابوو.
یەکەم چایخانەکەدا، سوچێکی لــە
بــەیــانــنــامــەیدامــــەزرانــــدییــەكــێــتــیبە
ــەنمـــامجـــەالوە ــەالیـ زمـــانـــیعـــەرەبـــیلـ
لـــە22-5-1975یــــــەكــــــەمكــۆبــونــەوەی
ــازدرا،كــەلەم دەســتــەیدامــەزرێــنــەرســ
ــامجــــەالل،د.فــوئــاد كـــۆبـــونـــەوەیـــەدا)مــ
ــوراد،عــەبــدولــرهزاق مــهعــســوم،عـــادلمــ
بەیانەی ئەو پڕۆژەی بەشداربوون. فەیلی(
كەسەرۆک)مامجەالل(نوسیبویلەالیەن
لەسەركراو گفتوگۆی بەشداربوانەوە
كـــەم، دەســتــكــاریــكــردنــێــكــی دوای
بەیانەكەچاپكرا.بەمچەشنەیەكەم
)ی.ن.ك(ڕاگەیەنرا. دامەزراندنی بەیانی
لە عەرەبیش ڕاگەیاندنی دەزگاكانی
ئەم تر شوێنی وگەلێ لوبنان ســوریــاو

بەیانەیانباڵوكردەوە.

دواتــریــشدكــتــۆركــەمــالفــوئــادپاش
هەندێدەستكاریلەئەوروپاولهرۆژی
كــردەوەو باڵوی وتارەکەی 1975-6-1
ــی ــ ــدن ــ ــەزران دامــ رۆژی وەك رۆژە ئــــەو
ــان ــ ــت ــوردســ ــینـــیـــشـــتـــمـــانـــیكــ ــتـ ــێـ یـــەكـ
زۆربـــەی  ــە ل بەیاننامەكەش ناسێنرا،
راگەیاندنەكانیدنیادابەزمانیجیاواز
چاپوباڵوكرایەوەولەكوردستانیش

دەنگدانەوەیەكیگەورەیهەبوو.

لەوکاتەوەتائێستاتوڵهیتەڵهبۆکوردان
ــتـــان ــووریکـــوردسـ ــ ــاشـ ــ ــیوبـ ــەگــشــت ب
ــاوێــکــیدرەوشــــــاوە بــەتــایــبــەت،بــۆتــەن
ــژووینـــوێـــیگـــەلـــەکـــەمـــانـــدا، ــ ــێ لـــەمــ
ــارەشــیــریــنــەکــەیدەســتــەی ــادگـ یـ وەک
ــەالی ــ ــەرانخـــۆشـــەویـــســـتـــەل ــ ــ ــن ــ ــ ــەزرێ ــ ــ دام

یەکێتییەکان.
ــی ــەڕەکــ ــەگــ ــ ــتـ ــ ــەوێـ ــ ــهدەکـ ــەڵـ ــتـ ــهیـ ــوڵـ تـ
ــەلـــەدیــمــەشــقــیپــایــتــەخــتــی ــانـ ــورومـ ــەب ئ
شێوازێکی بــە ئێستاش کــە ــا، ســوری
ــەوەولــەوکــاتــەشــدا ــراوەتـ ــۆژەنـــکـ ــوێنـ نـ
جێگایگفتۆگۆوکۆبوونەوەکانی

سەرکردایەتیشۆڕشینوێبووە.

ئیترلــەوکــاتــەوەپــۆلپــۆللــەهاواڵتــیــان
دەچوونەریزیشۆڕشینوێوە.

ــوزیســاڵــی1977بۆ ــەمـ تـ لـــەمــانــگــی

ــەوە ــ ــەڕایـ ــ ــاریمـــــامجــــــەاللگـ ــجــ ــــەكــ ی
كوردستان،بەگەڕانەوەیسەرۆکمام
جەاللشۆڕشویەكێتیگڕوتینێكی
ژمــارەیــەكــی و بینی خــۆیــەوە بــە زۆری
زۆرتـــــرلـــەكــەســایــەتــیــەنــیــشــتــیــمــانــیو
كــــوردپــــەروەرەكــــانكـــەلـــەشــۆڕشــی
فەرماندەیان و ڕۆڵیسەركردە ئەیلولدا
هەبوولەپاشنسكۆپەرتەوازەبووبوون
نوێوە وشۆڕشی یەكێتی بە پەیوەندیان

كرد.
نشتیمان خوێندنگای بــە بــوو یەکێتی
پەروەریوکوردایەتیبەسەرۆکایەتی
ــەالل،لــەدوایســـەدان ــەرۆکمـــامجــ ســ
یەکێتی شـــەهیـــد هەزاران و ــان ــتـ داسـ
نەگالوشکستیبەشکستهێنا،تا
رێیخەباتیگەیاندبەکەناریئارامی.

لەتوڵهیتهڵەوە
ئومێدیسەرکەوتنراگەیەندرا
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و لەپڕبینەرترین یەکێک وەک تەلەفیزیۆن
تەمەنی داهــێــنــراوەکــان، کاریگەرترین
ئەم بەدرێژایی لەسەدەیەک، دەبێتەوە نزیک
ماوەیەشچەندینقۆناغیبڕیوەوئەوانەشی
ــەردەوام ــ ــ ــەداکــــاردەکــــەنبـ ــەیـ ــایـ ــەمکـ ــ ل
لەکێبڕکێدانبۆکۆکردنەوەیزۆرترین
بینەرلەدەوریخۆیان،ئەمەشلەپاڵئامانج
و میدیا ئەرکەسەرەکیەکەیکاری و

تەلەفیزیۆنیدا.
رۆڵی تەلەفیزیۆنی ئاشکرایەکەکاری
خستنە لەتەرکیز هەیە چــاوهڕوانــکــراوی
ســـەرکــۆمــەڵــێــکپـــرسودروســتــکــردنــی
و رایگــشــتــی لــــەســــەر ــەری ــاریــــگــ کــ
سەرنجراکێشانیکۆمەڵگەیمرۆڤایەتی
بۆئەوملمالنێوهەڕەشانەیروبەڕویئاشتی
وئاسایشدەبنەوە،گرنگیوهەستیاری
ــیئـــــەمکـــایـــەگــرنــگــەش ــەخـ ــایـ ــڕبـ وپـ
ــە ــت ــێ ــن ــاندههــێ ــووەکــ ــ ــرت ــگــ ــەکــ ــ ــەوەی ــ ــەت ــ ن
کارەکانی لەکۆتايی کــە ئــەوبــڕوایــەی
رۆژی 1996 لەساڵی جیهانی کــۆڕبــەنــدی
21یمانگییانزە)تشرینیدووەم(بەرۆژی

تەلەفیزیۆنبناسێنێت.
ــی ــاڵـ ــەنـ وکـ ــی ــڤـ ــیـ تـ و ــا ــ ــدی ــ ــی مــ کــــــــاری
لەباشوری کـــورد ئێمەی بــۆ تەلەفیزیۆنی
ــتـــاندەگـــەڕێـــتـــەوەبـــۆســـەرەتـــای کـــوردسـ
ــاش ــەپ ــیرابــــــــردوول ــ ــان ــەوەدەکــ ــ ســـااڵنـــین
راپەڕینیکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستان،
لەیەکێکلەدەستپێشخەریوداهێنانەکانی
هــێــزێــکــیســیــاســیکـــوردســـتـــان)ینک(
ــوهــێــزێــکــیســـەردەمـــیـــانـــەهــەســتــی ــ وەکـ
بەگرنگیکاریراگەیاندنوپێویستی
کاریمیدیاوتەلەفیزیۆنکردویەکەم
هەرلێرە دامــەزرانــد، تەلەفیزیۆنی کەناڵی
بەدواوەدهرگاوااڵبوووکاریتەلەفیزیۆنی

ساڵدوایساڵپێشکەوتوژمارەوجۆری
کەناڵەکانیتەلەفیزیۆنیروویلەزیادبون
کردووولەئێستادارەنگەلەهەرێمێکی
وەکهەرێمیکوردساندازۆروبۆریشیتێدا
بەدیبکرێت،کەئەمەشخۆیجۆرێکە
لەنیگەرانیبینەرانوئەوانەشیلەکایەی
کاریتەلەفیزیۆنیداکاردەکەن،ئەمەش
لەخۆدەگرێت هۆکارێک چەند بێگومان
کەرەنگەزۆرێکلەشارەزایانوپسپۆڕان
وکۆمەڵگەشئەوەیانباسکردبێتکە
بونەتە تەلەفیزیۆنیەکان لەکەناڵە بەشێک
هۆکاریتێکدانیشیرازەیکۆمەاڵیەتی
ــانـــی وکــــەمــــکــــردنــــەوەیبـــەهـــابـــااڵکـ
بینەر مــتــمــانــەی نەهێشتنی کــۆمــەڵــگــەو
ســەرچــاوەی تەلەفیزیۆنیانەی کەناڵە بــەو
ــاریودەســکــەوتــنــیبابەتی ــی ــەواڵوزان هـ
پڕبایەخیرۆشنبیریگشتین،لەهەمویشی
ئاسایشی بابەتی بێباکانە مەترسیدارتر
بێباکی چەپۆکی ژێر دەخرێتە نیشتمانی
و لەکار بەرپرسیارانە هەستنەکردنی و

پیشەکانیاندا.
ساڵی لـــەدوای ئەمانەشدا هــەمــوو لــەگــەڵ
تــەشــەنــەســەنــدنــی و بـــاڵوبـــونـــەوە وە 2000
ــانبـــەجـــیـــهـــانو ــەکـ ــیـ ــەتـ ــەاڵیـ ــۆمـ تــــــۆڕەکـ
هــەرێــمــەکــەیئــێــمــەدائـــەوەنـــدەیدیکە
و بــێــزارکــرد تەلەفیزیۆنەکانی بینەرانی
کاریتەلەفیزیۆنیپەلکێشیقۆناغێکو

دۆخێکیدیکەکرد.
ــداکــــاری ــەشــ ــ ــان ــەمــ ــ لــــەگــــەڵهــــەمــــووئ
راگەیاندنیتەلەفیزیۆنیوەکخۆیوبگرە
زیاتریشهەستیاروگرنگبوە،ئەوەشبە
ئاراستەکردنوسەرنجڕاکێشانیبینەران
وکــۆمــەڵــگــەلـــەســـەرهـــەمـــووجــومــگــە
هەستیاروسێکتەرەگرنگەکانیژیانی

مرۆڤایەتی.
هەربۆیەراگەیاندنبەشێوەیەکیگشتی
وکاریتەلەفیزیۆنیبەتایبەتیئەرکێکی
گــەورەی ئێجگار مرۆڤایەتی و ئەخالقی
ئەمکایە دڵسۆزانی هیمەتی و لەئەستۆیە
گــرنــگــەخـــۆیلــەخــۆیــداشــۆڕشــێــکــەبۆ

خاتریمرۆڤایەتی.
گــۆڕانــکــاریلــەســروشــتــیکــۆمــەاڵیــەتــی
ــمــەکــەمــان ــــریهــەرێ ــات ــ ــەوەیزی ــ ــرانـ ــ وکـ
بــــەروویواڵتــانــیدەوروبــــــەرونــاوچــەکــەو

و ــاتــریکــلــتــوریکـــوردی زی تێکەڵبونی
واڵتانی بەکلتوری کۆیسێکتەرەکان
ــاوچــەکــەئــەمــەگــۆڕانــێــکــیبــەرچــاوی ن
بەشێوەیەکی راگەیاندندا لەکایەکانی
ــەرچــاودروســتــکــردوەوکــەزانـــیـــاریو ب
ئەمەپشتراستدەکــەنــەوەکە داتــاکــان
بــەشــێــکــیکــەنــاڵــەتــەلــەفــیــزیــۆنــیــەکــانــی
و ناوخۆيی چ هەرێمیکوردستان ئێستای
کارکردنیان ئاراستەی ئاسمانیەکان چ
لەدەستدەردەچوەورێڕەویکارکردنیان
بەئاقاروئاراستەیەکدادەڕواتکەدژونا
تەندروستدەبنبەبەهاکانیکۆمەڵگاو
کاریگەرینەرێنیلەسەرشیرازەوئاکار
ــنــگــەیکــۆمــەڵــگــەیکــــــوردەواری وژی
جارێکی ئــەمــەش بێگومان جێدەهێڵن،
دیــکــەنــیــگــەرانــیونــاڕەحــەتــیبــۆبینەر
جێدەهێڵێتوئەرکیوەزارەتــیرۆشنبیری
وپەروەردەوتەنانەتئەنجومەنیدادوەریش
ئەم قــورسدەکــاتوجارێکیدیکەش
لەکەناڵەکانی بەشێک نــەبــونــەی پــابــەنــد
ــەبـــەهـــاگــشــتــیــەکــانــی ــ راگــــەیــــانــــدنب
و قورسايی و سەنگ بەهاو کۆمەڵگا،
پیرۆزیکاریراگەیاندنوکەناڵەکانی

تەلەفیزیۆنلەکەداردەکات.
هــەربــۆیــەزۆرگــرنــگــەهــەمــووالیــەکبە
بەرپرسیارێتی بە هەستکردنیان و ئەمەک
ــەخــالقــیوپــیــشــەیــیوپـــیـــرۆزیکـــاری ئ
ــیپــێــویــســتــیخـــۆیـــانببین ــ راگـــەیـــانـــدرۆڵ
تــاوبــدەنلە بــەشــێــوەیــەک وئەسپیخــۆیــان
ئەنجام پیرۆزەکه ئــەمکــارە گۆڕەپانی

خزمەتیکۆمەڵگابێت.
کـــەســـانـــیشــــــــارەزاوپــســپــۆرولــێــهــاتــوو
لەکەناڵەتەلەفیزیۆنیەکانزۆرگرنگەو
هەڵبژاردنیبابەتوبەرنامەوهەواڵەکان
خــۆیلــەخــۆیــداسیستمێکیپــــەروەردەو
لەشاشەی ئـــەوەی بــەهــۆکــاری فێرکردنە
ــۆبـــەبـــێلـــەدرگـــادانـــێـــک ــەوەتـ ــڤــیــەکــان ــی ت
لەسەر کاریگەری و ماڵەکانی میوانی

کۆمەڵگاوتاکەکانجێدەهێڵێت.
لەکۆتاييدائومێددەکەمراگەیاندنەکان
لەئاستیئەوەدابمێننەوەکەناویدەسەاڵتی

چوارەمیانلێنراوە.

* بێژه رى هه واڵه  سياسيه كانى كه ناڵى كه ركوك

تەلەفیزیۆنوەککەناڵێکیراگەیاندن

ئیبراهیمهارون*
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معتقلوبهدينان..
طعنةفيظهرالتجربة

سوران علي

منعطف في العراق كوردستان حكومة بهدينان معتقلي قضية أدخلت
خطيريكادينهيشهرالعسلبينهاوبينالمجتمعالدوليالذيطالماكان
يتغنىبديمقراطيتهاوالحرياتالمكفولةفيهاونموذجالتجربةالكوردية
المثاليةالذيقدمتهمنذسنواتمثلعالمتهاالفارقة،فألولمرةفيتاريخ
اإلقليمالناصعبرأيالكثيرين،بدأتاألممالمتحدةودولمتنفذة)الواليات
واالتحاد وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، المتحدة،
األوروبي(والتيكانتتتبنىدعمهذهالتجربةالواعدةومساندتهامنأجل
التطوير،بدأتتوجهلهاانتقاداتالذعةوالسيمافيمايتعلقبسجلهافي

دعمالحرياتوحقوقاإلنسان.
القضيةإلىجانبآثارهاالسلبيةالعديدةوإضرارهاالبالغةبسمعةاإلقليم
وتشويههاسجلهالتاريخيفيالحرياتالتيأصبحتسانحةمنذعام1991،
أصابتحكومةاإلقليمأيضاباإلرباكوعرضتهالتناقضواضحمنذالوهلة
األولى،إذاستبقرئيسالحكومةحكمالقضاءوكالتهمالتجسسونية
القيامبأعمالتخريبيةومحاولةاالخاللبالوضعاألمنيللمعتقلينالمعروف
عنهمالعملفيالنشاطاتالمدنيةوالصحفية،فيماجاءقرارالمحكمةثم
قرارمحكمةالتمييزتالياليكمالويؤكداعلىماتبنتهالحكومةفي
نصالحكمالذيقوبلبرفضواستنكارداخليوخارجيواسعالنطاق،
الحزب من جناح وتحديدا الكوردية الحكومة أن بلة الطين زاد ومــا
باألغلبيةفيمجلسوزرائهاأصرمتعنتاعبر الذييتحكم الديمقراطي
قنواتهالسياسيةواإلعالميةعلىالتسويقوالترويجلموقفهواتهاماتهمنغير
إيالءأدنىاهتماملالعتراضاتواالنتقاداتالكثيرة،وقبلذلكالستقالل
القضاءالذييشددعليهباستمرار،مافسرعلىأنهتدخلسافرفيشؤون

المحاكموسيرالقانونالذيكثيرامايتهمبهمعارضيهالسياسيين.
وكانلرفضالعديدمناألحزابوالقوىالسياسيةومنظماتحقوقاإلنسان
)االتحاد الحكومة في المشاركان الحزبان فيها بما المدني والمجتمع
الوطنيالكوردستانيوحركةالتغيير(وجميعأحزابالمعارضةتقريبا،
التهمومجرياتالمحاكمةوالحكمالتمييزي،دالالتواضحةعلىأنفي
القضيةأبعادأخرىتدخلتفيهاالمصالحالسياسيةبلوالتحكمالشخصي

أيضا،ليتحولالحكمإلىطعنةفيظهرهيبةالقضاءوالتجربةبرمتها.
االنتقاداتلمتقفعندهذاالحدبلوصلتإلىأبعدمنذلكإذارتفعت
أصواتبارزةومؤثرةفيالحزبالديمقراطينفسهلتعبرعنعدمرضاها
منالحكممنهمنيجيرفانبارزانيرئيساإلقليموهونائبرئيسالحزب
الديمقراطيالذياعتبرأنالحكمسيضربسمعةاإلقليم،الموقفنفسه
صدرعنشخصياتأخرىمسؤولةفيالحزبكفاضلميرانيسكرتير
المكتبالسياسيللحزبوهوشيارزيباريعضوالمكتبالسياسي،ما

أنذربوجودرؤىمختلفةوانقسامداخلقيادةالحزبحولالقضية.
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بــە ،2021/6/14 ـــە ــمـ ــ ـــەم دووشـ رۆژی
ــەبـــدواڵئــەنــدامــی ئـــامـــادەبـــوونـــیســـتـــرانعـ
سەرپەرشتیاری )ی.ن.ك(و سەركردایەتی
مــەكــتــەبــیراگـــەیـــانـــدنوئــاشــنــاعــەلــی
ــردەیكــۆچــكــردوو ــەرکــ ــەریســ ــاوســ هــ
)عادلموراد(كهیەكێكبوولەدەستەی
لە ژمــــارەیــــەک )ی.ن.ك(و ــەری ــ ــن ــ ــەزرێ دامــ
بیرو و راگەیاندن مەکتەبی ئەندامانی
سەرپەرشتیاری داودی شــوان و هۆشــیــاری
ــایـــیكـــــەركـــــوك،لــە ــیـــدیـ دەزگـــــــــایمـ
مەراسیمێكیشایستەداناوەندیراهێنانی
ــای ــوراد(لــەنــاودەزگــ مــیــدیــایــی)عــــادلمـــ

میدیاییكەركوككرایەوە.

لەسەرەتایمەراسیمەكەداشوانداودی،
كورتەباسێكیلەسەرخەباتیسیاسی
مــوراد( )عــادل رۆشنبیریکۆچکردوو و
راپــەڕیــنــەوە دوای لــە رایگەیاند: و کــرد
یەكەمخولیرۆژنامەنووسیكەلەالیەن
دەستەیرۆژنامەنووسانیئازادەوەلەهەولێر
كـــرایـــەوە،یــەكــەموتـــارلــەالیــەنهەڤاڵ

عادلمورادەوەوترایەوە،ئەمەشیەكەمین
وتاریرۆژنامەوانیيهلەدوایئازادكردنی
كـــوردســـتـــانـــەوەكـــهئــــەوپــێــشــكــەشــی
كــرد،بۆیەوەكرێــزێــكلــەمــێــژوویئەو
بەناوی ناوەندەمان ئەم تێكۆشەرە هەڤاڵە
ئـــەوەوەنــاونــا.ئــامــاژەیبۆئــەوەشــکــرد:لە
ناوەندەکەخولیفێربوونیرۆژنامەوانیبۆ
فێرخوازانیزانكۆوكادرانییەكێتیو
ئارەزوومەندانیسەرجەمبەشوبوارەکانی

راگەیاندندەكرێنەوە.

دواتــــــــریــــــــشســــــتــــــرانعــــــــەبــــــــدواڵ،لــە
مەراسیمەکەداوتارێكیپێشكەشكرد
ورایــگــەیــانــد:عــادلمـــورادیەكێكبوو
ــیكـــوردســـتـــانو ــانـ ــدەوارەكـ ــنـ ــوێـ ــەخـ لـ
نیگاری و نــەخــشــە ــە ل زۆری بەشێكی
لە بوو بەرپرس ئەو )ی.ن.ك( راگەیاندنی
زۆری گرنگی هەروەها دامەزراندنیدا،
بەپەرەپێدانیبەشیعەرەبیدەداكەتوانی
رۆڵ بكاتو عەرەبی جیهانی موخاتەبەی
گێڕاوە، تێدا گــەورەی نەخشەیەكی و

چــونــكــەئـــەوشـــارەزایـــیزۆریهــەبــوولە
سیاسەتوراگەیاندندا.

دواتــــــریــــــشئـــاشـــنـــاعــــەلــــیهـــــاوســـــەری
ــــخــــۆشــــیو ـــردوو،وێــــــــرایدڵ ــكــ ــ ــۆچـ ــ كـ
سوپاسیسەرپەرشتیارودەزگایمیدیایی
ئەم كردنەوەی رایگەیاند: کەرکوک،
ئێمەو بۆ وەفادارییە رێزو نیشانەی ناوەندە
عــادلمـــوراد،بۆیەهــیــوادارمئــەمنــاوەنــدە
ببێتەشوێنیزانستووەرگرتنیزانیاری
خوالنەی ئەو هەروەها میدیاوە، بــارەی لە
ــوڕوكــچــەالوەكـــانـــی بـــۆفـــێـــرخـــوازەكــ
بە پەرە ئەوانیش دەكرێنەوە زانكۆكان
میدیایكوردیبدەنوبەرەوپێشیبەرن.

جـــێـــیبــــاســــەلـــــــــــەدوایبــــەرێــــوەچــــوونــــی
لەالیهن یەکەمینسمینار مەراسیمەکە،
سترانعەبدواڵ،سەرپەرشتیاریمەکتەبی
راگـــەیـــانـــدنـــەوە،پــێــشــکــەشــکــرا،کە
تــێــیــداژمـــارەیـــەککــــادریراگــەیــانــدنــی
خانەقینی و کــەرکــوک مەڵبەندەکانی

)ی.ن.ک(ئامادەیبوون.

لەدەزگایمیدیاییکەرکوکلەدەزگایمیدیاییکەرکوک
ناوەندیراهێنانیمیدیایی)عادلموراد(كرایەوەناوەندیراهێنانیمیدیایی)عادلموراد(كرایەوە
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افتتحتمؤسسةكركوكاالعالميةفياطارخططهاوجهودهالالرتقاءبواقع
ومواكبة االعالمية الخدمات افضل وتقديم اقسامها وتوسيع المؤسسة عمل
سلسلة الى ليضاف االعالمي، للتدريب مراد عادل مركز االعالمي، التطور
على االعالمية مؤسسةكركوك عملت التي االعالمية والــوحــدات االقــســام
افتتاحهاخاللالفترةالماضيةفياطارسعيهاالدؤوبالحداثنقلةنوعيةفي

عملالمؤسسةلخدمةالحركةاالعالميةواالعالميينبشكلعام.
واقيمتمراسيمخاصةالفتتاحالمركزبحضورعقيلةوعائلةالمناضلالراحل
الوطني االتــحــاد اعــالم علىمكتب المشرف عبدالله وســتــران مـــراد، عــادل
الكوردستانيوشوانالداوديالمشرفالعامعلىمؤسسةكركوكاالعالمية

وجمعمناالعالميينوالمعنيينبالحركةاالعالمية.
افتتاح مراسيم في لها مــرادفيكلمة عــادل الراحل المناضل عقيلة وقدمت
المركز،شكرهاوتقديرهاللمشرفالعامعلىمؤسسةكركوكاالعالمية
والكوادرالعاملةفيالمؤسسةلجهودهافيافتتاحهذاالمركز،واصفةهذه

الخطوةبانهاتعبرعنالوفاءلروحالمناضلالراحلعادلمراد.
الراحلعادلمراد،واصفة افتتاحالمركزمحلتقديرعائلة وقالتايضاان
الخطوةهذهبانهاتعبرعنمدىالحبوالتقديرلروحهذاالمناضلالذيافنى

حياتهفيخدمةالحركةالتحرريةالكوردية.
سترانعبداللهالمشرفعلىمكتباعالماالتحادالوطنيالكوردستانيقال
فيكلمتهبالمناسبةانافتتاحهذاالمركزمهمجداسيماوانهناكحاجة
ماسةلتدريباالعالميينوالصحفيينفيكركوكمنالذينلهمرغبةكبيرة
من نوعا يتطلب وهــذا االعالمية، والمؤسسات االعــالم مجال في العمل في
االحترافية،مشيراالىانافتتاحهذاالمركزسيسهمفيتوفيرمركزاعالمي
لتلقي اخرى اماكن الى بدالمنذهاباالعالميين للتدريبداخلكركوك
مراد عــادل الراحل المناضل اســم اختيار بخطوة مشيدا االعالمية، الـــدورات
لهذاالمركز،النالراحليعدعلمامناعالماالتحادالوطنيالكوردستاني
مؤسسة بخطوة مشيدا الكوردستاني، الوطني االتحاد اعــالم مؤسسي واحــد
كركوكاالعالميةفيجهودهاالحثيثةوالمتواصلةلخدمةاالعالمواالعالميين

فيكركوك.
شوانالداوديالمشرفعلىمؤسسةكركوكاالعالميةاوضحفيكلمةلهان
مؤسسةكركوكاالعالميةالتقتصرعلىقناةكركوكالفضائيةفحسب،بل
تتكونمنالعديدمنالوسائلاالعالمية،فهيتضماضافةالىالقناةالفضائية
راديوكركوكافامومجلةكركوكتيفيوموقعكركوكااللكتروني
في متكاملة اعالمية حلقة بينها فيما تشكل وهــي االلكترونية، وصفحته
المجالاالعالمي،مشيراالىانالكوادراالعالميةبحاجةالىدوراتاعالمية
رسالتها نقل في يسهم مهني بشكل مهامها اداء من تتمكن متواصلةكي
االعالميةبكلاحترافية،مضيفاانهكانتهناكحاجةالفتتاحمركزتدريبي
تلقي في الراغبين واالعالميين االعالمية اعالميلكوادرمؤسسةكركوك

الدوراتاالعالمية.
وقالايضاانهتقرراطالقاسمالمناضلالراحلعادلمرادعلىهذاالمركز
لماللراحلمندوربارزفيخدمةالقضيةالكورديةوالحركةاالعالمية،فضال
الوطنيالكوردستانيوترك التأسيسيةلالتحاد الهيئة عنكونهاحداعضاء
بصمةواضحةومميزةعلىاعالماالتحادالوطنيالكوردستانيوكانمسؤوال
عناعالماالتحادالوطنيلفترةطويلة،كماانهذهالخطوةتأتيوفاءوتقديرا
لروحالراحلعادلمرادوالطالعالجيلالجديدعلىالخدماتالجليلةالتيقدمها

الراحلطوالسنواتعملهالدؤوب.
مراد عــادل مركز في ستفتتح االعالمية مؤسسةكركوك ان ايضا واعلن
لكوادر االعالمية المجاالت مختلف فــي اعالمية دورات االعــالمــي للتدريب
مؤسسةكركوكاالعالميةواالعالميينالراغبينباالنخراطفيهذهالدورات

منخارجالمؤسسةوعلىايديمختصينفيمجالاالعالم.

افتتاحمركزعادلمرادللتدريباالعالميافتتاحمركزعادلمرادللتدريباالعالمي
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ســـدیق، كاكـــهڕهش بارهیـــهوه، لـــهو
كهركوكـــی ئۆفیســـی بهڕێوهبـــهری
مـــاددهی)140(رایگهیانـــد:”لـــهبودجهی
عێراقـــداكـــهمانگێـــكبهرلهئێســـتا
پێمـــان ئـــهوهی لهســـهردا، بڕیاریـــان
یـــارونیودینار گهیشـــتووهبـــڕی)12(مل
تهرخانكـــراوهو  قهرهبووكردنـــهوه بـــۆ
ئـــهوبـــڕهپارهیهشبهشـــیهیچنـــاكات.
كاكـــهڕهشســـدیق،وتیشـــی:”ئـــهوهی
كهئێســـتاماوهتهوهبۆقهرهبووكردنهوه
ـــی عهرهب ـــی خێزان هـــهزار نزیكـــهی)8(
قهرهبووكردنـــهوه ـــی چاوهڕوان هـــاورده
یـــۆندینـــارو بـــڕی)20(مل بـــه دهكـــهن
ـــی ههروههـــازیاتـــرلـــه)12(هـــهزارخێزان
ـــیقهرهبووكردنـــهوهن كوردیـــشچاوهڕێ
یـــۆندینـــاروئێســـتاشبۆ بـــهبـــڕی)10(مل
عهرهبـــه جوتیـــاره قهرهبووكردنـــهوهی

هـــاوردهكانكـــهگرێبهســـتهكانیان
ههڵوهشـــاوهتهوهپێویســـتمانبـــهبڕی)13(

دیناره. یـــار مل
ـــیئـــهوبـــڕهپـــارهكهمهش تهرخانكردن
بـــۆقۆناغـــیقهرهبووكردنـــهوهبـــهبڕوای
كهركوكـــی ئۆفیســـی بهڕێوهبـــهری
ههوڵـــه لـــهو بهشـــێكه مـــاددهی)140(
لـــه ماددهیـــه بـــهو دژ مهترســـیدارانهی
ههوڵدهدرێـــت ئارادایـــهو لـــه دهســـتوردا
رهخنـــهی ههروههـــا بخنكێنرێـــت،
ههرێـــم ـــی حكومهت لـــه توندیـــش
دهگرێـــتكـــهبهرانبـــهربـــهوههواڵنـــه
و نـــهوت لـــه جگـــه دهستهوهســـتانهو
بودجـــههیـــچبابهتێكیدیكـــهیبهالوه

نییـــه. گرنـــگ
بهڕێوهبـــهری ســـدیق، كاكـــهڕهش
)140( مـــاددهی ئۆفیســـیكهركوكـــی
ئاراســـتهیهك ئـــهوهی لهبـــهر دهشـــڵێت:”
ـــیعێـــراق لهنـــاوپهرلهمـــانوحكومهت

ههیـــهبـــۆئهوهیمـــاددهی)140(لهســـهرخۆ
دهربچـــن ئهنجامێـــك بـــه و بخنكێنـــن
كـــهئاڵوگۆڕێكـــیپێبكـــهن،لهبـــهر
ئـــهوهیئێســـتائـــهوهیبیســـتومهدووبـــۆ
ســـێمانـــگبـــهرلـــهئێســـتالـــهالیـــهن
لیژنـــهیدهســـتورهوهههوڵیانـــداوهماددهی
ئهمـــهش بكرێتـــهوه، ههمـــوار )140(
نیشـــانهیئهوهیهنیهتێكـــیخراپههیه

.)140( مـــاددهی ـــی جێبهجێكردن لـــه
ئامـــاژهیبهوهشـــكرد:”لهگـــهڵههمـــوو
ـــی حكومهت بهداخـــهوه ئهوانهشـــدا
و وهاڵم نههاتۆتـــه تائێســـتا ههرێـــم
بۆیـــه نییـــه، ـــی روون رهئێكـــی یاخـــود
پێدهچـــێههرێـــمگرنگـــیبـــهخـــاكو
خهڵكهكـــهنـــهداتوتهنهـــاگرنگی
چـــۆن بـــهوهی بـــدات، نهوتهكـــه بـــه
دهســـتیبكهوێـــتوبیفرۆشـــێتوخۆی
پـــێدهوڵهمهنـــدبـــكاتوبـــۆبهرژهوهندی

بهێنێـــت. بـــهكاری خـــۆی
مـــاددهی)140( ـــی بهپێ ئاماژهیـــه، ـــی جێ
ســـێ بـــه دهكرێـــت قهرهبووكردنـــهوه
ـــی ئاوارهكان بهشـــێكیان بهشـــهوه،
كـــوردوتوركمانـــنكـــهبـــهبـــڕی)10(
دیكـــهش بهشـــهكهی دینـــارو یـــۆن مل
)20( بـــڕی بـــه هاوردهكانـــن عهرهبـــه
قهرهبودهكرێنـــهوهو دینـــار یـــۆن مل
ـــیكوردو تائێســـتاش)42(هـــهزارخێزان
قهرهبووكراونهتـــهوهو توركمـــان
ـــی ـــیعهرهب هـــهزارخێزان )11( ههروههـــا
ئهمـــه ســـودمهندبوونه، هـــاوردهش
لـــهوجوتیـــارهعهرهبانـــهیكـــه جگـــه
بـــۆ ههڵوهشـــاتهوهو گرێبهســـتهكانیان
بـــه پێویســـتیان قهرهبوكردنهوهشـــیان

ههیـــه. دینـــار یـــار مل )13( بـــڕی

كاكهڕهشسدیق:
ئاراستهیهك
بۆخنكاندنی

ماددهی140
ههیه

له  پرۆژه  بودجه ی 
ئه مساڵدا، زیاتر له  12 ملیار 

دینار بۆ مادده ی 140ی 
ده ستور ته رخانكراوه ، له  

كاتێكدا )20( هه زار خێزانی 
ئاواره ی ده ستی رژێمی 
به عسی هه ڵوه شاوه  

و عه ره بی هاورده  
هێشتا له  چاوه ڕوانی 
قه ره بووكردنه وه دان، 

هه رچی ئه و بڕه  پاره یه شه  
كه  بۆ ئه و مه به سته  

ته رخانكراوه ، به هۆی كه می 
بڕه كه یه وه  پێناچێت هیچ له  

دۆخه كه  بگۆڕێت.

حكومهتیههرێم
جگهلهنهوت
وبودجههیچ

بابهتێكیدیكهی
بهالوهگرنگنییه
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ئاوات کاکه یی

چهیەکێکجهئاواییهکانیشێخانیگهرمیانئێمەیستافی
کهناڵیئاسمانیکەرکوکستافیبەرنامەیوەماچۆسهردانی

ئاواییمیلناسرمانکەرد.
حسێن عەلی سەی دیوهخانەکەی چه بەرنامەکەمان سەرەتای
دەستمانوهنەکەرد،ئێمەیکهناڵیستافیبهرنامهیوەماچۆ
سەردانیئاواییمیلناسڕمانکەردپەیدیدەنیهۆزیشێخانی
ئای ئــای مەقامێکی وه بەرنامەکەمان ســهرەتــای و گەرمیان
ئەحمەد مهقامبێژ چــەالیــەن کــه مــاچــۆ شیرین زووان کـــەوه
فـــەرەجدەســمــانوهنــەکــهرد،گـــەورەینشتەکەمانڕۆژنــامــه
وێشانش نــاوچــەکــەی باسی هەنی بــی شێخانی تەوفیق نــووس
ئی و بییەن نــاوچــهشۆنیکاکەییەکان ئــی واتــش و کــەرد
ناوچهشانچۆڵکەردەنووەرەوقهسرشرینلوانێوگۆری
کۆنیکاکهییهکانیئیناوچههیشتامهنەنکهتەمەنشانمه
گێڵۆووهپەیچوارسەدساڵوهرچهئێستاوشایهنیباسهنکه
زیاتر، نێزگهیشهشســهده پهی ناسرمهگێڵۆوه میر مێژوی
ئیئاواییهچهندینجاردووهجارتووشیکاولکاریووێرانی

خەڵکی و ئەنفالکریان و شەهید فــره وخهڵکێکی ئامان
هەنیماڵوێرانودەربەدەربییەنێوهدەستیکۆماریپێشووهوە
بەاڵمخەڵکیئیناوچەگشجارێهەوڵدێنیئیناوچهزنەوه
کەراووەکوئانەیمنبزانیپاشئاوەدانکرنەوەیقوتابخانه
وبنکەیتەندروستیوچەندینیانهبەاڵموهداخەوهچهساڵی

1984زوێرانکریانەوه.
مامۆستارەمــهزانبەرزنجیپەیبەرنامەکەمانقسەشکەرد
وواتشئیئاواییهئێستادووهبنەماڵەنێسەرەکییەنێبنەماڵەی
حسێنسوروبنەماڵەیعومەرمەالئەحمەدکهبهشێکشان
لــۆوهسەر لــۆوهســەرشێخئیماموبەشەکەیهەنیشانمه مه
دووه ئاواییه چی سوولیگــەوره؛ باباره شێخ هەنی نەوەکانی
شوێنەواریکۆنوناسراوهەنەنوهنامیواریخەراوهوگەرده
وەکو هەنەن نامدار چەندینکانی ناوچه هەواسەچی و میل
کانیوەهارهوکانیمیمهقولیوکانیچاڵهئاووکانیزەرده
وکانیکارێزهکەو ئاوایی وکانی تەنەکه گــۆلکانی

کانیحەوزەکه.
هۆنیارێکی شــۆخ محەمەد تەحسین بەرنامەکه کۆتایی چه
جــوانــشدەربـــــارەیژنـــیســـهردەمـــیمــیــلنــاســڕشواتپــەیــمــان:
وێشانکۆڵکەی زبــان پەی بیشان ڕەنگین دەس ژنەکانمان
زینبیشانکناچهیبااڵبەرزئامینهنامشجێگرەوەیبراپهی
باوهومامشبااڵشوەکچنارپهلکچەزرانیشزوواناڵڵمهبۆ

چەوەسفیجوانیش.

وەماچۆئاواییمیلناسرشوهسەرکەردەوه
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حوار/ شمال الدلوي

الواقع  عن  تحدثونا  ان  لكم  هل   *
ظل  في  الراهن  الكوردي  السياسي 

المستجدات السياسية المتسارعة؟
-كنتاتمنىانيكونللكوردالعراقيين
حزبواحد،لكنالنظريةالتيتحكم
العالماالنهينظريةالحزبين،فالواليات
المتحدةيحكمهاحزبان،وبريطانياايضا

الحزبينهي فنظرية بحزبين، محكومة
االتحاد حزب نرى لهذا سائدة، نظرية
وفيما الديمقراطي، والحزب الوطني
يتعلقبالرئيسجاللطالباني،تربطناانا
الني سياسية اولها عديدة، روابط واياه
كاملة، الكوردي الشعب بحقوق اؤمن
تبنى الذي الوحيد الكوردي انه ثانيا
للعرب،وكانهيريدان القومية القضايا
يقول،مالكمالتتبنونقضايانا،وهناك

االحرار والقوميين الشيوعيين من العديد
ممنكانتلهمعالقاتمعالكورد،وال
ننسىانالقوميينالعربهممناسهموا
آذار من عشر الحادي بيان صيرورة في
الذيوضعاالسسالثابتةلقواعدالعالقات

الكوردية–العربية.

* هل لكم ان تحدثونا عن دور فقيد 
حقبة  ابان  جالل  مام  الرئيس  االمة 
الدكتاتورية  ضد  العراقية  المعارضة 

قبل العام 2003؟
-الرئيسجاللطالبانيحيثمايجلسفي
تماما المختلفة شخصيته تبرز مجتمع،
عناالخرين،فهوكوردييجيدالعربية
الحكام من العديد يجيده ال بشكل
عربي قومي قائد اليوجد بينما العرب،
اوزعيمعربييجيداللغةالعربيةبطريقة
سليمةعلىاالطالق،عداالرئيسالسوري
جالل فكان االسد، حافظ آنذاك

حسنالعلوي:
جاللطالبانيتمكنبمرونته
العاليةمنالحصولعلى
حقوقللقضيةالكوردية
لمتتمكنالبندقيةمن

الحصولعليها
“الرئيس مام جالل كان شخصية وطنية عراقية وزعيما على مستوى 

عالمي وصديقا للعديد من القادة  والزعماء العرب، وهو تمكن من خالل 
عالقاته الواسعة من توسيع دائرة النفوذ الكوردي في المؤسسات 

القومية العربية الرسمية، فالرئيس جالل طالباني ظاهرة متكاملة لن 
تتكرر، وكان ملتقى المعارضة العراقية الحرة من الشيوعيين والقوميين 

والناصريين وكان صديقا للجميع”.
 هذا ما قاله السياسي العراقي والمؤرخ والكاتب حسن العلوي في 

سياق الحوار الذي اجرته معه مؤسسة  كركوك االعالمية. 
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طالبانييتحدثالعربيةالفصيحة،فضال
الجواهري، بالشاعر القوية عالقته عن
الجواهري،وكنا وكاناحدرواةشعر
ايامالمعارضةنذهبللعديدمنالسفرات
سوية،وخاصةفيالمفاوضاتمعالدول
قدمها التي والضمانات وغيرها، العربية
للعرببخصوصنضالالكوردمناجل

قال عندما جيدا واتذكر نيلحقوقهم،
من كل تقاتل البيشمركة سيجعل انه
وجالل بغداد، على يتطاول ان يريد
ان مع عراقية، وطنية شخصية طالباني
حقوق عن تختلف قومية حقوقا للكورد
المعارضة ملتقى وكان القومية، العرب
والقوميين الشيوعيين من الحرة العراقية

والناصريينوكانصديقاللجميع،حيث
كانصديقالجمالعبدالناصروصديقا
لحافظاالسد،وصديقاللقذافي،فكان
العربية، القومية لقادة صديقا بذلك
وتمكنمنتوسيعدائرةالنفوذالكوردي
فيالمؤسساتالقوميةالعربيةالرسمية،
ظاهرة فهو يتكرر، لن طالباني وجالل
جمال مثل مثله تتكرر، لن متكاملة
عبدالناصرونهرووتيتو،فهوزعيمعلى

مستوىعالمي.

قبل  * حدثونا عن سر مقبوليته من 
كل االطراف سواء اكانت اسالمية او 

شيوعية او قومية او ليبرالية؟
بمرونة يتمتع طالباني جالل كان -
عالية،وبهذهالمرونةاستطاعمنالحصول
علىحقوقللقضيةالكورديةلمتتمكن

البندقيةمنالحصولعيلها.

*  بتصوركم .. الى اين يسير العراق؟
العراق، واجهه الذي يواجه بلد اي  -
لحدثتفيهتغييراتدراميةصعبة،لكن
عالقاته من بالرغم ثابتا، بقى العراق
وعلى االقليمي محيطه مع المعقدة
خليطا يضم فالعراق الدولي، المستوى
يوحده السياسي الخليط وهذا سياسيا،
الفترات، من فترة وفي محدد، شخص
كانجاللطالبانييمثلالوحدةالعراقية.

ان  المقبلة  االنتخابات  تسهم  هل   *
جرت في تغيير المشهد السياسي؟

-اللنيحدثايتغيير،فالعراقيالشيعي
ينتقدالتصرفاتالشيعية،والعراقيالسني
هذا لكن السنية، التصرفات ينتقد
ينتخب،فعقيدته الشخصنفسه،عندما
هيالتيتنتخببدالمنه،وهذهالظاهرة
العراق في السياسية فالظاهرة واضحة،

تتبعالظاهرةاالجتماعية.

احقية  عن  سابقا  ماتحدثت  كثيرا   *
الكورد بدولتهم الكوردية، هل تغيرت 

نظرتكم لهذا الموضوع ام ال؟
الكوردية الدولة بخصوص تصوري –
غير انفسهم الكورد ولكن ثابت،
مستعدينلخطوةمنهذاالقبيل،فالدولة
مع عداوات لهم تثير االن الكوردية
واول االن، معها سلم حالة في هم دول
الدولالتياذامااعلنتالدولةالكوردية
مستعدة فتركيا تركيا، هي ستغزوها
للدخولالىاربيلوالقيامبانزالعسكري
فياليومالثانيالعالنالدولةالكوردية،

السقاطالحكومةالكوردية.
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* لەئێستادا بەچیەوە سەرقاڵی ؟
-ئێستازیاتردەخوێنمەوەولەگەڵئەوەشدا
وەكو بەسەردەكەمەوە، ئازیزان و دۆست
كاریشلەئێستاداهیچكارێكیرەسمیم

نیە.

كردبێت   چاودێریتان  ئێوە  ئەوەی    *
بەگشتی  بــارودۆخــەكــە  لەئیستادا 

چۆن دەبینن؟
-پــاشــاگــەردانــیــەكــیزۆرهــەیــە،الیــەنــە
كـــوردیـــەكـــانلــەنــێــویــەكــدیــداتــەبــانــیــن،
تێدەپەرێت تــردا بەئاقارێكی بارودۆخەكە
ئەمەجگەلەوەیكۆمەڵێكێشەوگرفتی
لەبەینی زۆربەئاسانی دەتــوانــرا كە ترهەیە
ــەچــەنــدســــەردان الیـــەنـــەســیــاســیــەكــانــداب

وكۆبونەوەیەكچارەسەربكرێت.
لەئێستا چــاوەڕێــی دەرەوە لەواڵتانی  زۆرێــك
بــاشــتــریــانلــەهــەرێــمــیكــوردســتــاندەكــرد
حكومەتین، ســاڵــە )30( ئێمە چونكە ،
لــەگــەڵحكومەتی لــەئــێــســتــادا ــەوە ــەداخـ بـ
بچوك داواكاریەكانمان سەرجەم ناوەندا
بــودجــەلەئاستی بـــۆداواكـــاری كـــراوەتـــەوە
ــەداخــەوە ب كەدەیبینین ــەوەی ــ ئ نــاوخــۆشــدا
و خۆشەویستی بدرێت هــەوڵ ــەوەی ئ لەبری
تــەبــایــیودڵـــســـۆزیدروســتــبــكــرێــتكەچی

خــەریــكــیشـــەڕیڕاگــەیــانــدنوشكاندن
وناشرینكردنییەكترین.

هاوسەنگی  داوای  هەمیشە  تۆ   *
نێو  ویەكخستنەوەی  ژیان  وپێكەوە 
ئەمە  چەند  تا  دەكەیت  كوردی  ماڵی 

بەچارەسەر دەزانیت؟
جــــەالل مـــــام جـــەنـــابـــی كـــۆچـــی دوای -
ــەریهـــەبـــوو ــ ــگـ ــ ــاریـ ــ كــــەڕۆڵــــێــــكــــیكـ
لــەگــۆرەپــانــەكــەدادواتــــركــۆچــیدوایـــی
ــدواڵ ــ ــەب ــیعــ ــابـ ــیـ ــاكنـــــەوشـــــیـــــروان،غـ ــ كــ
كەئەمانە سیاسی لــەگــۆڕەپــانــی ئــۆجــەالن
پێگەیەكیبااڵیانهەبوو،ئەوەیئیستاش
ــەوەكــاك ــ ــاوەت كـــەلـــەگـــۆڕەپـــانـــەكـــەدامــ
مەسعوددەیتوانیلەڕێیسەردانوكۆبونەوە
چارەسەربكات كێشەكان وگفتوگۆوە
ــەراربكات ــەرقـ ــەواوبـ ــ وئــاشــتــەوایــیــەكــیت
بەاڵم ، تۆماربكات بۆخۆی مێژویەكیش

ئەوەنەكرا.

تر  ئەفسەرێكی  چــەنــد  ــەگــەڵ  ل  *
ــون بەاڵم  ــراب ــا داواك ــەردەم داگ ــۆب ب
ئایا  )4٩(ئەفسەر،  بونەتە  لەئیستادا 
ئەمە بابەتیكی یاساییە یان بەسیاسی 

كراوە؟

ــەكــەئــێــمــەســەر ــ ــەوەی ــ _پـــاســـاوەكـــەیـــانئ
پرۆسەی وبــەشــداری نــاوەنــدیــن بەحكومەتی
ریفراندۆمانكردووەكەبەبەشداریلە90%ی
هــەمــووحــیــزبوالیــەنــەكــوردســتــانــیــیــەكــان
چەند لەالیەن زانیاری بەداخەوە درا، ئەنجام
كەسێكەوەنوسراوەبۆحكومەتیناوەندو
لەسەر لیژنەكیان ئەوانیش ناوخۆ وەزارەتـــی
ئێمەپێكهێنا،كۆمەڵێخەڵكلەپشتیئەم
ــارەوەنئــەوانــیــشئـــەوانـــەنكــەهــیــچئیش ــ كـ
وكارێكیاننیەجگەلەوەیخەریكراپۆرت
نوسینوكوردناشرینكردننلەكەركوك،
هەرچەندەحكومەتیهەرێمیشكەمتەرخەم
بوولەوكەیسەدا،ئەووەفــدەیكەچووە
بەغدابەمەبەستیخواحافیزیلەبەغدابینیمان
وەفــدیــكبــوولــەحــزبوالیــەنــەسیاسیەكانی
كوردستانئەوكەسەیكەچوویەكێكبوو
بەرگریەكی وەفدەكەداو لەگەڵ لەوانەی
ــەوەیكــەریــفــرانــدۆم ــەســەرئ زۆریدەكــــردل
چووە كوردستانەوە بــەئــااڵی و سەربگرێت
بەغدا،كەچیئیستابەپێچەوانەوەبەئااڵی
ــرێــت،كـــاكفــوئــادحــســێــن ــن ــی عـــیـــراقـــەوەدەب
یەكێكەلەوانەیكەئێستاوەزیریدەرەوەی

عیراقە.
چەندجارێكوەزیریناوخۆیبەغداسەردانی
كــردووە كوردستانی هەرێمی حكومەتی
ــۆوســـەرۆكـــی ــاوخــ ــ ــەڵوەزیـــــــــرین ــەگــ ــ ل
حكومەتداكۆبۆتەوە،بەاڵمئەمكێشەیە
چارەسەرنەكرا،ئەمەوێبڵێمبڕوامبەكەس

نیەكەبڵێمنبەرگریملێكردون.

كەهاوپیشەی  *ئــەوئــەفــســەرانــەی 
كــەركــوك  لــە  وبەشێكیان  تــۆبــون 
ــدارو  دەســەاڵت تاچەند  مــاونــەتــەوە 

بڕیاربەدەستن؟ 

پارتیلەبریئەوەیپارتیلەبریئەوەی
كێشەكەمچارەسەربكاتكێشەكەمچارەسەربكات

ئاڵۆزیكردئاڵۆزیكرد

سەرحەدقادر:سەرحەدقادر:

عەمید سەرحەد قادر، بەڕێوەبەری پێشووی پۆلیسی قەزاو ناحییەكانی كەركوك 
لەدیمانەیەكی تایبەتدا لەگەڵ كەناڵی ئاسمانی كەركوك، كە لەالیەن عیماد رەحیم، 
عوسمانەوە  سەردەشت  لەالیەن  و  ئامادەكراو  كوردی  هەواڵی  سەرنووسەری 
پێشكەش كرا،  قسە لەسەر چەندین پرسی گرنگ لەبارەی دۆخی كەركوك دەكات 
لەگەڵ  هەڵدانەوەی چەند الپەڕەیەكی نهێنی سەبارەت بە كەیسی دەستگیركرنی 

و بێ باكی پارتی دیموكراتی كوردستان بەرامبەری .
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لەئێستاداكــوردهاواڵتیژمــارەسێیە، -
ــەوشــارە لــەكــاتــێــكــداهــەمــوودەســـەاڵتـــیئ
ــاو ــارێـــزگـ ــاروئـــەنـــجـــومـــەنـــیپـ ــــزگــ ــارێ ــ ــەپ ــ ل
لــەفــیــرقــەی12،كــەهــەمــوی لــەپــۆلــیــس،
بەدەستكوردەوەبوون،بەاڵملەدوای16ی
نەما، دەسەاڵتێكی ئۆكتۆبەركوردهیچ
لەسەر هاتوە كەناویان ئەفسەرانەشی ئەو
هەموویان بكرێن، دادگــایــی ریــفــرانــدۆم
ــەتئـــازاد ــەیـــانوەرگــــیــــراوەوبــەكــەفــال وتـ
وەكــو نیەو دەسەاڵتێكیان وهیچ كـــراون

ئەفسەرێكیئاساییلەشارەكەدان.

چەند  بڵێی  پێم  بەژمارە  ئەتوانی   *
دورخراونەتەوە  كارمەند  ئەفسەرو 

یان بڵێین شارەكەیان جێهێشتووە؟
دوور  لەپۆستەكانیان ئەفسەر بەدەیان  -
خراونەتەوەكەئەوپۆستانەپێشوتربەڕێژەی
سەرجەم ئیستا بەاڵم لە42%هیكوردبون،
ترەوەیە، نەتەوەكانی بەدەستی شوێنەكان
هەندێكئەفسەریكوردلەهەندێكشوێندا

ماوندەسەاڵتێكیئەوتۆیاننیە.

* دوای ئەم هەموو روداوانە لەدیدی 
ئێوەوە چی بەچارەسەر دەزانیت ؟

ــەمكــێــشــەیــەچـــارەســـەریئــاســانبــوو، ــ _ئ
هەیە بەهێز پەیوەندیەكی نــەكــرا، بــەاڵم
ــێــوانحــكــومــەتــیهــەرێــموحــكــومــەتــی ــەن ل
نـــاوەنـــد،لــەهــەمــانــكــاتــداســــەرۆككــۆمــار
تەلەفۆنی بەپەیوەندیەكی دەیتوانی كــوردە
ئــەمكێشەیە لــەگــەلمستەفاكــازمــیــدا
ــانســـەرۆكـــیهــەریــم چـــارەســـەربـــكـــەن،یـ
لەرێیپەیوەندیهكیتەلەفۆنیەوەئەبوایەئەم
ــی بــكــردایــە،وەزارەتـ كێشەیەیچــارەســەر
باشیان پەیوەندیەكی جــگــەلــەوەی نــاوخــۆ
هەیەلەهەمانكاتدالیژنەیهەماهەنگییان
هــەیــە،بــەبــۆچــونــیمــنتــاكــوئێستاهیچ
كەسێكبەرەسمیكاریبۆئەمدۆسیەیە

نەكردووەولێیاننەپرسیوەتەوە.

الوازبونی  هۆی  بووە  كێ  پێتوایە   *
كورد لەشارەكەداو كێ تاوانبارە؟

-نــاڕێــكــیونــاتــەبــایــیكـــوردهــۆكــاری
ســەرەكــیلــەدەســتــدانــیكــەركــوكبــون،
دوای16یئۆكتۆبەریشئەگەرئەندامانی
بــگــەڕانــایــەتــەوە پــاریــزگــاكــە ئەنجومەنی
بــۆپــارێــزگــاری كەسێكیان بــۆشــارەكــەو
شارەكەدەستنیشانبكردایەبارودۆخی
شـــارەكـــەبــەئــەمــڕۆنــەدەگــەیــشــت،16ی
ئۆكتۆبەربۆكرا؟كێكردی؟ئەوەیان
ئەم ــوو ب پێویست بمێنێتەوە، مــێــژوو بــۆ بــا
شاراوانەیكەنەوتراوە، ئەوشتە حزبە دوو
ــان ــ ــەیـ ــ ــــیروداوەكـ ــت ــیودروســ ــتـ ــانراسـ ــ یـ

ــاشــكــرابـــكـــردایـــە،بـــۆئـــەوەی ــۆخــەڵــكئ ب
ــر ــەژێ ــرب ــنــیژێ خــەڵــكبــیــزانــیــبــایــەرێــكــەوت
كراوەیانشارەكەفرۆشراوە،یانكورد
بمێنێتەوەو لــەكــەركــوك ــدە ــەوەن ئ ئــەبــوایــە
تر پرسیاری ئەمانەوكۆمەڵێ بكشێنەوە،
هەیە وەكومن ودەیانی من هەیە،چونكە
كــەمــاوەی14ســاڵــەلــەوشــارەدابوینودەیــان
نهێنیمان بروسكەی ســەدان و بەڵگەنامە
ــەوبـــەشـــداریچــەنــدیــنكــۆبــونــەوەمــان ــ الی
لەشارەكەداكردووە،رەنگەهەررۆژێك
پێویستكاتزۆرزانیارینەبیستراولەرێی
میدیاكانەوەبخەینەڕوو،تاخەڵكبزانێت

زۆرشتلەسەركەركوكوتراوە.

ئێوە  ــدا،  ــ زۆریـ ــی  ــان ــورب ق كـــورد   *
برینداربون قوربانیتاندا، بۆنمونەیەكی 

جوانتان پیشانی شارەكە نەدا؟
-كاتیكئێمەلەبەرەكانیجەنگبوین،
نــوێــنــەرینــەتــەوەكــانــیعـــەرەبوتــوركــمــان
هاتونسوپاسوستایشیئێمەوپێشمەرگەو
جار دەیــان كـــردوە، دەزگائەمنیەكانیان
سەعید راكــان ئێمەدا لەكۆبونەوەكانی
دەیــانجار بەدوژمنیكورد بووە كەئێستا
وپێشمەرگەی وئــاســایــش پۆلیس سوپاسی
ــدابــوو ــای ــوان ــەت ــوردئــــەوەیل كــــــردووە،كــ
پێشمەرگەی فــەرمــانــدەو ــان ــ دەی ــردی، كــ
یەكێتیوپارتیلەیەكسەنگەرداخوێنیان
تێكەڵبوو،شەهیدبونلەسەركەركوك،
خەڵك ســـەرەوەدایـــە، لەئاستی كێشەكە
نەوت مەلەفی بزانێ ئەوەیە لەسەر گلەیی

بەنەوتەوە بازرگانی ،كێ بــوە الیكێ
كردووە.

هەیە،  ئێستا  ــەی  ــارودۆخ ب ــەو  ئ  *
دروستی  سیاسیەى  ئەوملمالنێ 
كورد  ئەگەر   ، دەكــەی  كەباسی  كرد 
تەباو یەكڕیز بونایە بارودۆخەكە بەم 

شێوەیە دەبوو؟
-ئەگەرحكومەتیهەرێمبەباشیگوێیبۆ
عەرەبوتوركمانبگرتایە،ئەگەركورد
ئەمهەموودووبەدووەیدروستنەكردایە
دوو و قائیمقام دوو دووپـــارێـــزگـــارو وەك
ئاسایشودووشۆراووئەگەربەرنامەیەكی
پوختیكوردانەهەبوایەبارودۆخەكەوای

لێنەدەهات.

لەگەڵ  پارتی  دانیشتنانەی  لــەم   *
ئەم  باسی  دەدەن  ئەنجامی  بەغداد 
كەیسەی ئێوە لەكوێی گفتوگۆكانیاندا 

بووە؟
قـــەنـــاعـــەتـــێـــكـــی ــە ــەتـ ــومـ ــتـ ــشـ ــەیـ ــنگـ ــ مـ _
ــوەیــەكباسی ــارتــیبــەهــیــچشــێ تــــەواوكــەپ
مەگەرئاڵۆزیان نەكردووە، ئەوكەیسەیان
كــردبــێــت،هــەنــدێمــەلــەفلــەســەررێــبــوار
تــاڵــەبــانــیدروســتــكــراتــوانــیــانبــەبــڕێپــارە
چارەسەریبكەن،لەكاتێكدامنشەش
پارێزەرەكەم ناویهەرشەش پارێزەرمهەیە
دایـــەســیــدادبــارزانــیوكــەریــمسنجاریش
ناوخۆ بەوەزیری داوە ناوەكانم ئاگادارە،
وەزیـــری پــارێــزەرەكــانــیــشــم ناهێڵن كــەچــی
ــتـــیودروســـتـــی ــەراسـ ــیــنــنتـــالـ ــب نـــاوخـــۆب

كەیسەكەمئاگاداربێت.

دابنیشی  لەسلێمانی  كرد  وای  * چی 
ونەچیتە هەولێر؟

ــانكــەســوكــاری ــ -مــنمــاڵــملــێــرەیــە،دەی
نزیكملەكەركوكشەهیدبوونەوخەڵكی
نەموتوە لێرەبومەو پێشوتریش شــارەن، ئــەم
مــاڵــملــەكــەركــوكــە،هــەرچــەنــدەبــڕیــاری
ــواشێركۆ ــی ل لـــەالیـــەن دەســگــیــركــردنــم
وپارتیەوەبۆدەرچوبەئیمزایكەریمسنجاری
ولیواشیركۆ،بڕیاریدەسگیركردنەكەم
رەوانــەی و تامنبگیرێم بۆئێرە نێردرابوو
ئەمنی برادەرانی هەرچەندە هەولێربكرێم،
كەسلێمانی، راگــەیــانــدم پــێــان سلیمانی
ببمە ئــەگــەر ــم وت منیش خــۆتــە، سلێمانی
بەدڵنیاییەوە سلێمانی بۆنائارامی هۆكاریك
وتبوم پێان بەجێدەهێڵم،چونكە ئەمشارە
هێزیدژەتیرۆریحكومەتیناوەندوئاسایش
بتگرن، ئــەیــانــەوێ یەكێتی تــیــرۆری ودژە
ــــمبــابــمــگــرنلــەكــاتــێــكــدامن مــنــیــشوت

هاتوچۆیهەولێریشدەكەم.

حكومەتی
هەرێم

سەرجەم
داواكاریيەكانی
بۆداواكاری
بودجەبچوك

كردۆتەوە
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ئێستادا  لە  )ی.ن.ك(  راگەیاندنی   *
لە چ ئاستێكدایە؟

ـــییەكێتیوردە -بارودۆخـــیراگەیاندن
وردەدەچێتەوەســـەررێڕەویخۆی،كەلە
هەنـــدێوێســـتگەدالـــەرێچكـــەیخۆی
الیدابوو،ئەمـــەشمانایئەوەیە،نایەڵین
ئـــەو بمێنێتـــەوە، شـــێوەیە بـــەو تاســـەر
دەســـتكەوتی كۆمەڵێـــك راگەیاندنـــە
بـــۆ و گەلەكەمـــان بـــۆ ـــی مێژووی
ـــیكـــوردیهەیە،بـــەاڵموەك راگەیاندن
هـــەرراگەیاندنێكیتـــركـــەتەمەنێـــك
بەســـەریداتێدەپەڕێت،توشـــیلەرێالدان
وپیـــریوهەنـــدێجاریـــشتوشـــیشـــۆك
ئـــەوگۆڕانكارییانـــەی دەبێـــت،لەبـــەر
ـــی كـــەروودەدات،ئێســـتاشراگەیاندن
ـــیدەچێتەوەســـەررێچكەیخۆی یەكێت
ودەگەشێتەوە،بۆئەوەیئەركەكانی
جێبەجێبـــكات،ئەوەشكاتیدەوێت.

* پێش كۆنگرەی چوار، كادرەكانی 
ــەشــی  ــاوەرەك جــەم و  یــەكــێــتــی 
ــە رابـــــــردووی  شـــانـــازیـــیـــان بـ
دوای  دەكــرد،  راگەیاندنەكەیەوە 
دەتوانێ  راگەیاندنەكەی  كۆنگرە 
ــە خــۆی  ــەكـ ــارودۆخـ لـــەگـــەڵ بـ

بگونجێنێتەوە؟

باشـــە، شـــتێكی شـــانازییەكە -
چونكـــەئەگـــەرمێژوویەكـــتهەبێ،
دەبێتـــەپاڵنەرێكبۆئەوەیكاریباشـــتر
بەربەســـت، نابێتـــە بـــەاڵم بكەیـــت،
ـــیشـــانازییەكەوالـــێبكەیـــت دەتوان
ودەســـتكاریبكەیـــتوگۆڕانـــكاری
لـــە هیچـــی ئـــەوەی بكەیـــت، تێـــدا
پشـــتەوەنەبێتدەتوانێدەســـتپێبكات،
پشـــتەوە لـــە مێژوویەكـــی ئەوەشـــی
باشـــەكان خەڵكـــە ئەگـــەر بێـــت،
بدۆزێتـــەوەدەتوانێشـــانازییەكەبكاتە
هێـــزیمـــاددیبـــۆگەشـــەپێدانێكیتر،
ـــی بەتایبەت خۆمـــان لەنـــاو زۆرجـــار
ـــی، یەكێت ـــی راگەیاندنەكان هەمـــوو
ئایـــا واقیعـــەی ئـــەو دەچینەســـەر
ـــییەكێتیلەچقۆناغێكدا راگەیاندن
توشـــیحاڵەتیراوەســـتانوشـــۆكبووە،
چونكـــەهەرراوەســـتانێكمانایئەوەیە
كەســـێكیتردێتوپێشتدەكەوێت،
زۆرجـــاردەوترێـــتگەیشـــتنبـــەلوتكە
زەحمەتـــە،مانەوەتێیدامەرجە،بەاڵمبۆ
راگەیانـــدنپێچەوانەیـــەوبازدانێكیتـــر
مەرجە،ئێســـتاشراگەیاندنییەكێتی
توشـــیئـــەوحاڵەتـــەبـــووەولـــەهەنـــدێ
نەكـــردووە، پاشەكشـــەی جومگـــەدا

پێشـــیكەوتووە. خەڵكیتـــر بـــەاڵم

سترانعەبدواڵ:
هەروەستانێكلەكاری
راگەیاندنخەڵكیتر

پێشتدەكەوێتەوە

ستران عەبدواڵ، 
ئەندامی ئەنجومەنی 
سەركردایەتی و 
سەرپەرشتیاری مەكتەبی 
راگەیانی یەكێتی 
نیشتیمانی كوردستان، لە 
بەرنامەی )راشكاوانە(ـی 
كەناڵی ئاسمانی كەركوك، 
كە ئاوارە جومعە 
پێشكەشی دەكات، باس 
لە بارودۆخی راگەیاندنی 
حزبەكە دەكات.
سەرەتای بەرنامەكەش، 
ئاوارە جومعە، نوسراوێك 
پێشكەشی سەرشتیاری 
مەكتەبی راگەیاندن 
دەكات و تێیدا بۆ ماوەی 
)50( دەقیقە داوای 
دەستلەكاركێشانەوە 
دەكات بۆ ئەوەی زۆر بە 
راشكاوانە پرسیارەكانی 
ئاراستە بكات و 
داواكەشی قبوڵ دەكرێت.
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باشی  ئیمكانیەتێكی  یەكێتی   *
كەناڵی  كۆمەڵێك  لەبەردەستەو 

هەیە، لێیان رازیت؟
بـــواری تێكۆشـــەرێكی وەكـــو مـــن -
راگەیانـــدن،ئێمەئەندازیـــارنین،بۆمان
پێویســـتە هەیـــە شـــت زۆر دەركەوتـــووە
پـــەرەیپێبدەیـــنوبهێڵرێتەوە،زۆرشـــتیش
پێویستەگۆڕانكاریتێدابكرێت،ئەم
راگەیاندنەیئێســـتالەبەردەســـتماندایە،
زۆرئاســـانەوەكقوڕقوشـــمبیتوێنیتـــەوەو
شـــتێكیتردروســـتبكەیـــت،ئـــەوەپێی
و الدەبەیـــت شـــتێك شـــۆڕش، دەوترێـــت
شـــتێكیترلەشـــوێنیدروستدەكەیت،
ئێمـــەدەمانەوێـــتچاكســـازیبكەیـــن،
و درێـــژی پشـــوو بـــە پێویســـتە ئەمـــەش
ئـــەو ـــی تەحەمول بێـــت، شـــێنەیی بـــە
كێشـــانەشبكەیتكەدێنەپێشـــەوە،
گۆڕانـــكاری دەزانێـــت وا كـــەس زۆر
ئێمـــەش دروســـتدەكرێت، پڕێكـــدا لـــە
خۆمـــان پێـــش ـــی هەڤااڵن لـــە ســـەبرمان
لەســـەر ســـەبر بۆچـــی ئـــەی گـــرت،
نەكەیـــن. دوایكۆنگـــرە پێكهاتـــەی

زیــاتــرە  ــك  ــێ ســاڵ ــرە  ــگ ــۆن ك   *
ئەنجامدراوە، ئەمە پاساو نییە؟

-نەخێـــرئەمـــەنابـــێپاســـاوبێـــت،دەبێ
ـــی ـــییەكێت ئێســـتابپرســـینراگەیاندن
بـــە ببێتـــەوە ئـــەوەی بـــۆ پێویســـتە چـــی
راگەیاندنەكـــەیجـــاران،هەمووجارێك
ـــی دەڵێـــمبـــەچەنـــدپایەیـــەكراگەیاندن
یەكێتیدەچێتەوەســـەررێچكەیخۆی،
راگەیانـــدن بێـــت، روون پەیامەكـــەی
و بـــكات تەرجەمـــە ـــی یەكێت پەیامـــی
ـــی ـــیپەیامـــیهەبێـــتومەكتەب یەكێت
تەرجەمـــە پەیامـــە ئـــەو راگەیانـــدن

ـــیپەیامیخۆی بـــكات،ئەگەریەكێت
زۆر پێســـپاردن نابێـــت، ســـودی نەبێـــت،
راگەیاندنەكـــەی دەبێـــت گرنگـــە،
ـــییەكگرتووبێـــتویەكتیمی یەكێت
مەركـــەزی ناكرێـــت بـــەاڵم هەبێـــت،
ـــیكەركـــوك بێـــت،بـــۆنمونـــەكەناڵ
بزانـــن خۆیـــان ســـتافەكەی پێویســـتە
ـــی یەكێت هەلومەرجـــی گوێـــرەی بـــە
كۆمەڵگـــەی پێداویســـتییەكانی و
كاربكـــەن، و كەركـــوك ناوخـــۆی
هێڵێكـــی لەســـەر ـــی پابەندێت هەروەهـــا

هەبێـــت. كاركـــردن گشـــتی

یەكێتی  پەیامی  كۆنگرە  دوای   *
روونە؟

لەســـەر روونـــە، پەیامەكـــەی بەڵـــێ -
دووپایـــەوەســـتاوە،یەكەمیـــانلەســـەر
ـــی، ـــیهەیەت ئـــەومێـــژووەیكـــەیەكێت
نوێیـــەی پێكهاتـــە ئـــەو لەســـەر دووەم
ســـەیر شـــتێكی ئەمـــە بـــووە، دروســـت
نییـــە،بابەتەكـــەئەوەیـــەوێســـتگەیەی
ـــی تێڕوانینەكان پێشـــەوەو هاتۆتـــە نـــوێ
كۆمەڵگـــەگـــۆڕاوە،پێویســـتدەكات

بگۆڕێـــت. ســـەركردایەتییەكەی

ــادری  ــ ك زۆری  ژمــــارەیــــەك   *
لە  ئێستا  یەكێتی  راگــەیــانــدنــی 
لە  كـــاردەكـــەن،  تــر  كەناڵەكانی 
بوون  خوێندنگەیەك  ئێوە  كاتێكدا 
رێزیان  ــەدرو  ق پێگەیاندنیان،  بۆ 

نەگیراوە رۆیشتون؟
بەشـــێكە راگەیانـــدن زانســـتی -
هەمـــوو ـــی، كۆمەاڵیەت ـــی بابەت لـــە
ئاراســـتەكانهەڵدەگرێـــت،هەندێكی
ـــیخـــۆی تیایـــەقـــەدرینەزانـــراوە،تیایەت

قـــەدرم بڵـــێ و بـــڕوات كـــردووە حـــەزی
راگەیانـــدن توانـــای كـــە نەزانـــراوە،
دروستدەبێت،ئاســـاییەماڵەگەورەیەو
بابەتەكـــە لێدەبێتـــەوە، تـــری ـــی ماڵ
لێرەوەدەســـتپێدەكات،زۆرجـــاردەوترێت
یەكێتییـــەوە ـــی راگەیاندن لـــە بەشـــێك
ئـــەو ئـــەی تـــر، شـــوێنەكانی چونەتـــە
هەمـــووكەنااڵنەیتـــربۆچینەیانتوانیوە
بكـــەن، دروســـت خۆیـــان بـــۆ ئەســـتێرە
ـــی راگەیاندنەكان ژینگـــەی ئەگـــەر
نەیانتوانیـــوە بۆچـــی بـــن، ئازادتـــر تـــر
راگەیاندنـــكاریبـــاشبەرهـــەمبهێنـــن،
زۆربـــەیئـــەورووخســـارانەیكـــەئێســـتا
لـــە تـــركاردەكـــەن، لـــەشـــوێنەكانی
بەرهـــەم یەكێتییـــەوە ـــی راگەیاندن

هاتـــوون.

دەمانەوێت
چاكسازی

بكەین،ئەمەش
پێویستەبە
پشوودرێژیو
بەشێنەییبێت

گەیشتن
بەلوتكە

زەحمەتە،مانەوە
تێیدامەرجە
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مۆزهخانهیکلتوریشـارلەکفری
ناوهندێكبـۆپاراستنیهونهروكلتوریكوردی

قه زای كفری قه زایه كی مێژوویی دێرینه و به چه ندین 
شوێنه واری مێژوویی جوان به ناوبانگه ، مۆزەخانەی 

کلتوری شاریش كه  له ساڵى  2014ــەوە دامەزراوە بە  
سه دان جۆر كه ره سته و ئامێری مێژوويی كۆنی تێدایه  

و بووه ته  ناوه ندێك بۆئه نجامدانی كۆڕو سیمینارو 
دیبه یت له بواره كانی فه رهه نگ و كلتورو مێژووییدا .

سۆران عوسمان وه ك دامه زرێنه ری پرۆژه ی 
مۆزه خانه ی  کلتوری شار لەکفری له باره ی 
پرۆژه كه یه وه، رایگەیاند: ئه م مۆزه خانه یه  

مۆزه خانه یه كی ئه تنۆگرافییه  بۆ خزمه تكردنی 
كاڵچه رو كلتوری نه ته وه یه ك دروست بووهو  ته واوی 

ئه و كه ره سته و ئامێرانه ی تێیدایه  كه  له  الدێكانی 
كوردستان و ناوچه كه وه  ده ستمان كه وتووه ، كه  

هه ندێكیان ته مه نیان 1٥0 بۆ 200 ساڵ زیاتره .
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ــاژهبـــۆئـــهوهشـــدهكـــات ــامــ ــ هـــــــهروهكئ
مۆزەخانەیکلتوریشارلەکفریتاکە
کەخەڵکی لەشارەکەدا مۆزەخانەیە
عێراق و لەهەرێم جیاجیاکان ناوچە
گهشتیاری شوێنێكی وهك بەگشتی

سەردانیدەکەن.
ئهم دروستكردنی لــه ئامانج لــهبــارهی
عوسمان ســـۆران كلتورییه مــۆزهخــانــه
وهك لــهوهی جیا مۆزهخانهكه دهڵــێــت:
رووی خهڵكی گهشتیاری شوێنێكی
هونهری ناوهندێكی بووهته تێدهكهن
وچهندین مقامات شــهوچــهرهو بۆ باش
كــــاریهـــونـــهریدیـــكـــهكـــهتــیــایــدا

ئهنجامدهدرێت«.

بـــاسلــهوهشــدهكــاتئـــهممــۆزهخــانــهیــه
ســـودێـــكـــیبـــاشـــیبـــهخـــوێـــنـــدكـــاران
گهیاندووهبهجۆرێكڕۆژانەبەمەبەستی
تــوێــژیــنــەوەیزانــســتــیخــوێــنــدکــارانــی
زانــــکــــۆوپـــەیـــمـــانـــگـــاکـــانلـــەشـــارە
عێراقەوە و کوردستان جیاجیاکانی
توێژینهوهی وهەروەها دەکەن سەردانی
ئهنجام مۆزهخانهكه لــهســهر مهیدانی
دهدهنبهمهبهستیپاراستنیفهرههنگ
وكلتوریكوردیوزیندووكردنهوهی
ــهنـــیكـــوردی ــهیرهسـ كــۆمــهڵــێــكوشــ

كۆن.

ــهمـــۆزهخـــانـــه روونـــیـــشـــیـــدهكـــاتـــهوهكـ
ــهلــه ــی ــوری ــت ــیفــێــســتــیــڤــاڵــیكــل ــ ــاوهن خــ
فێستیڤاڵی چهندین سااڵنه شــارهكــهو
ــدائــهنــجــام ــێ ــۆریت ــۆراوجــ ــ ــهریجـ ــونـ هـ

دهدرێت.

بەوتەیدامهزرێنهریپرۆژهیمۆزهخانهی
کلتوریشار،بەهۆیدێرینیقەزاکەوە
بەشێکیباشلەئامێروبوراقوجلو
بەرگیدێرینیکوردیوسەدانكهل
وپهلیدیکەلەالیەنخەڵکیبەتەمەن
ــەوەپــێــشکــەش ــەکـ ــاوچـ ــــینـ ــەن وڕەســ

بەمۆزەخانەکەکراوە.

ــی ــ ــردن ــكــ ــ ــاری ــاوكــ ــارهتبـــــههــ ــ ــ ــهبـ ــ ــ سـ
ــــوری ــت ــ ــل پـــــــــــــڕۆژهیمــــــۆزهخــــــانــــــهیكــ
ئهوه ئاماژهبۆ پــرۆژهكــه دامــهزرێــنــهری
الیەنێک هیچ نە دهكات:نەحکومەت
هــاوکــارمــاننــهبــوونلــهدروســتــكــردن
ــنــكــردنــیپــێــداویــســتــیــیــهكــانــی ــی وداب
مـــۆزهخـــانـــهكـــهبــەڵــکــوتــەنــهــاخــۆمــان

بەڕێوەبەروکارگوزاریشین.

مۆزهخانهیکلتوریشـارلەکفری
ناوهندێكبـۆپاراستنیهونهروكلتوریكوردی
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حسێنمیسری
ناوێکیدیاروئەستێرەیەکیدرەوشاوەیشانۆو

درامایکوردی

ــممــحــەمــەدئــەمــیــننــاســراو حــســێــنرەحــی
لە لــەســاڵــی1957 مــیــســری( بــە)حسێن
گــەڕەکــیشـــوانلــەشـــاریکــەرکــوک
خوێندنی بــۆ 1977 ساڵی لــەدایــکــبــووە،
میسرو ــی واڵت دەچێتە شانۆیی کــۆرســی
لــەگــەڕانــەوەینــازنــاویمیسریبــەبــەردا

دەبڕێت.
لەبەرباریسیاسیوئابوریخێزانەکەیان
فێری خـــۆی بــۆیــە بخوێنێت، نــەیــتــوانــیــوە
ــنوخــــوێــــنــــدنــــەوەکـــــــــردووەو ــ ــی ــووســ ــ ن
ــە ــووەتـ بـ ــدا ــەمــ ــــەکــــیزۆرکــ ــاوەی مــ ــە ــ ل
شانۆییە ــە دەقـ بــاشــی زۆر خــوێــنــەرێــکــی
عەرەبیوبیانییەکانوجگەلەزمانی
دایـــکزمــانــەکــانــی)عـــەرەبـــی،تــورکــی،

هیندی(بەباشیزانیوە.
تەلەفزیۆنی ــای درامـ بەشی دامــەزرێــنــەری
خاکبووە،یەکەمینهونەرمەندیکوردە
کەخاوەنی)21(کورتەدراماونوسینو
سیناریۆودەرهێنانی)8(درامایدرێژبێت.

بۆیەکەمجارولەساڵی1973لەشاری
موسڵلەشانۆیی)منالذيقتلالوحش(
ــردووە، ــکــ ــ ــداری ــەشــ ــ ــتـــەرب ــوئـــەکـ ــ وەکــ
عەدنان و سالم عەلی نووسینی لــە کــە
هونەرمەندە یەکەمین بــووەو جویدجاتی
کـــــەشـــــانـــــۆگـــــەریلـــــەمــــزگــــەوتــــدا
ــنبـــەرهەمـــی ــ ــی ــ پــێــشــکــەشــبــکــات،دوای
)درامایرەزاورەمەزان(بووەکەلەنوسین

وسیناریۆیخۆیبووە.
لەئێوارەی2009/5/31دابەهۆینەخۆشی
دڵەوە،دڵەگەورەکەیلەلێدانکەوت
وهونەریکوردیوبواریدرامایکوردی
یەکێکلەبەتواناترینکەسایەتیەکانی

خۆیلەدەستدا.
لەبەرنامەیەکیتایبەتیکەناڵیئاسمانی
ــردن ــ ــادەکـ ــ ــامـ ــ ــەئـ ــ ــەلـ ــ کـــــەرکـــــوککـ
ــبو ــ ــەریـ ــ ودەرهێـــــنـــــانـــــیئــــــــــــەردەالنغـ
پــێــشــکــەشــکــردنــیشــکــۆعـــومـــەربــوو
هونــەرمــەنــدی دوایـــی کۆچی لەساڵیادی

گەورەیکورد)حسێنمیسری(ئەزمونو
کارەمەزنەکانیئەوگەورەهونەرمەندە

گفتوگۆیلەبارەوەکرا.
هونەرمەندو کۆمەڵێک لەبەرنامەکەدا،
دیــاریشانۆودرامــایکوردی ئەکتەری
لەنێو هەبــــووە ســەرەکــیــیــان دەوری کــە
و میسری حسێن هونەرمەند دراماکانی
باسیانلەئەزمونیخۆیانکردلەگەڵ

هونەرمەندیکۆچکردوو.


عەبدولیحەمەجوانهونەرمەندوئەکتەری
گەورەیکوردبۆساڵیادیکۆچیدوایی
ئەوکەڵە دەڵێت:مردنی حسێنمیسری
گـــەورەبـــوو، کۆستێکی هونــەرمــەنــدە
هەمــوومیللەتیکــوردیقــەرزارکردبە

دراماوشانۆجوانوبەماناکانی.
هەرلەچوارچێوەیساڵیادیکۆچیدوایی
ئەکتەری هونــەرمــەنــدو میسری حسێن
بەتوانایکوردوشاریکەرکوکعەلی

هونەرمەند و دەرهێنەری ناسراوی کوردو شاری کەرکوک 
)حسێن میسری( ناوێکی دیارو ئەستێرەیەکی هەمیشە 

درەوشاوەی هونەری کوردی بووە، کە بە یەکێک   لەدەرهێنەرە 
سەرکەوتووەکانی کورد دادەنرێت لەبواری شانۆو درامای 

تەلەفزیۆنیدا و هەر لەو بوارەشدا خاوەنی چەندین بەرهەمە، 
دیارترینیان ئەو دراما تەلەفزیۆنیانە بوون کە لەماوەی چەند 

ساڵی رابردوودا پێشکەش بە بینەرانی کوردی کردووە، لەوانەش 
)خۆرنەوازان، خەمی چۆلەکەکان، رەشەی پۆلیس، جومعەو 

درامای نیشتیمان (.
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بەتوانایی و ســادەیــی بۆ ئــامــاژە کەریم
ــات ــــدیکـــۆچـــکـــردودەکــ ــەن ــــەرمــ هون
ــێــت:هەملــەشــانــۆوهەملــەدرامــا ودەڵ
بــوو،هەروەهامنهیــچکات باشترین

لەیادمنەکردووەوهەمیشەلەیادمدایە.
ناو بێمە بــەرلــەوەی دەڵێت:« عــەدەحەیاتم
وتــی و بینیمی گــەنــجــێــک ــامــەکــە بــەرن
ئەتناسمەوەتۆعەدەحەیاتمی،هونەرمەند
ــراوبـــە)عـــەدە ــاسـ ســەربــەســتئــەحــمــەدنـ
نــازنــاوە بــەم مــن ناسینی دەڵــێــت: حەیاتم(
لەنێوخەڵکیدادەگەڕێتەوەبۆبەتوانایی
کەتوانیویەتی هونەرمەندە ئەو مەزنی و
بـــۆهەریـــەکـــێلــەئــێــمــەکــەســایــەتــیــەکــی
تايبەتدروستبکاتلەکۆمەڵگەدا.


هەروەکئەکتەریبەتواناغەفورعەبدواڵ
سەبارەتبەرۆڵومەزنیحسێنمیسری
هونەرمەندێکی کــۆچــکــردوو دەڵــێــت:
ئەوەندەبەتواناولێهاتووبوودەیزانیکێ
هەمیشە بۆیە دەگونجێت، رۆڵێک چ بۆ
ــەوازودەربــــەدەریناو ــ رۆڵــیکەسانیالن

کۆمەڵگایبەمندەبەخشی.
درامــای )چــاالک(ـــی یاخود عەلی کەمال
رەشەیپۆلیسسەبارەتبەکۆچکردوو
دەڵێت:حسێن هونەرمەندحسێنمیسری
کە بــوو خویندنگەیەک بــۆمــن میسری
ــردمبــاشــتــریــنئــاکــت لـــەوێـــوەفــێــریکــ

پێشکەشبکەملەدراماکانیدا.
کۆچکردوو هونەرمەندانی هاورێ ئەو
)رەزاو بــەهیــوایــن دەڵــێــن: میسری حسێن
کۆچکردووە (کەدوابەرهەمی رەمــەزان
بەهەمانستایلوفۆرمیسەردەمیخۆی
بهێنرێتەبەرهەموهاوشێوەیدراماکانی
ــاوکـــۆمـــەڵـــگـــەدادەنـــگ ــەنـ ــەیلـ دیـــکـ

بداتەوە.


ئــیــســمــاعــیــل لــــەوچــــوارچــــێــــوەیــــەدا هەر
ئــەحــمــەد-یشــاعــیــردەڵــــێ:«یــەکــێــکلە
ــانـــمرۆژی ــیژیـ ــەکــان نــاخــۆشــتــریــنســات
بوو. میسری حسێن یەکجاری ماڵئاوایی

ــەدوایئــەوهیــیــچکارێکی ــ دەشــڵــێــت:ل
نەهێنرا بــەرهەم درامــا بەتایبەت هونــەری
کەبتوانێتبەرهەمەکانیکۆچکردوو
بۆیە تێبپەڕێنێت، یاخود بکات تــەجــاوز
ــنــدوویــی بـــەرهەمـــەکـــانـــیتــائــێــســتــابـــەزی

ماونەتەوە.
تــایــتــڵــی ــەگــــۆرانــــی ــ ل زۆر بــەشــێــکــی
ــەن ــەالیـ ــردوولـ ــۆچــــکــ ــیکــ ــ ــان ــاکــ درامــ
هونەرمەندحەمەرەئوفکەرکوکییەوە
ــراوەوەکخــۆیدەڵــێــتهاوڕێــیــەتــیمن وتـ
وکـــاکحــوســێــندەگــەڕێــتــەوەبۆساڵی

نەوەدەکان.
ئەوهونەرمەندەسەبارەت
حسێن بــەکــارەکــانــی
ميسڕیدەڵێت:کاک

ــی ــ ــوانـ ــ ــنتـ ــ ــێ ــســ حــ
ــی ــانـ ــاکـ بـــەدرامـ
هونـــەریکــوردی
توانی ببوژێنێتەوەو

بــیــنــەربـــەهونـــــەرو
درامــــــــــــایکـــــــوردی

ئاشتبکاتەوە.
خــــــاتــــــووئـــامـــیـــنـــە
ئـــــــــەحـــــــــمـــــــــەد-ی
دایــــــــــــــــکــــــــــــــــی
ــدی هونــــەرمــــەنــ
خوالێخۆشبوو
لــــــــەبــــــــارەی
ژیـــــــانـــــــی

ــەوەدەدوێـــــــتودەڵـــــێهەر ــ ــەی ــوڕەکــ کــ
لەمنداڵییەوەحەزیلەفەنوتەمسیلیو

فیلمبوو«.
ــێــــککـــــەلــــەکــــاری ــ ــات ــت:کــ ــ ــێـ ــ ــڵـ ــ دەشـ
خۆی خــێــرا دەبـــوو تـــەواو تەمسیلکردن
ئاغا ئەحمەد سینەماکانی دەگــایــانــدە
تەماشاکردنی بۆ شــاریکەرکوک لە

فیلمیسینەمایی.
گەنج و ژن بوونی گرنگی بەوپێیەی
بـــایـــەخـــیخــوالــێــخــۆشــبــووحسێن جــێــی
هونەرییەکانیدا، کــارە لە بوو مێسری
نیگا ئەکتەر خانمە لــەوچــواچــێــوەیــەدا
بەکر،دەڵێت:حسێنمیسرییەکەم
ــایکــارکــردنــیلـــەدرامـــای ــ دەرگـ
کـــوردیبـــەروویمنداکـــردەوەو
فێریکردینژنانوکچانیش
لەنێو هەبــێــت بونیان دەتــوانــن
بەتایبەت ــەری ــ هون کـــاری
ــەمــەخــۆی درامــــــاداکـــەئ
دەسکەوتێکی لــەخــۆیــدا

گەورەبوولەوسەردەمەدا.
هەروەهالەالیەکیدیکەوە
نەوژینمحەمەد-یمیوزیک
بەکارە سەبارەت ژەن
هونــــەریــــیــــەکــــانــــی
هونــــــــەرمــــــــەنــــــــدی
کـــــۆچـــــکـــــردوو
دەڵــێــت:مــەزنــیو
حسێن بــەتــوانــایــی
مــیــســریلـــەوەدایـــە
کنیکێکی تە بە
ــادە ــ ــ سـ و کـــــــــەم
تــوانــیجــوانــتــریــنو
بـــاشـــتـــریـــنکــــاری
ــا هونـــــەرییــادرامـ
بـــــــەرهەمبهێــنــێــت،
ئــــەمــــیــــشبـــــــــــەراورد
بـــــــەوتـــەکـــنـــەلـــۆژیـــا
ــازەوپــێــشــکــەوتــووەی ــ ت

لەئێستاداهەیە.
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آراء وانطباعات حول سوق الغزل في 
كركوك و كیفية االرتقاء به

الــلــهأن«ســوق مـــال يــقــولالصحفيعــلــي ٭
الغزليعتبرمناالسواقالمهمةفيكركوك
ويعيشعليهالمئاتمنالعاملينفيعمليات
البيعوالشراءولذلكعلىالبلديةتوسيعالسوق
منخاللبناءمجمعفيالجهةالمقابلةضمن
نــهــرالــخــاصــةعــنــدهــاســـوفيــكــونالــســوق
متماشيامعالتطوراتالحاصلةفيالمدينة.

وأكدأن«سوقالغزليعتبرواحــدامناهم
كــركــوك لمحافظة االقــتــصــاديــة االنــشــطــة

واالهتمامبهيساهمبتطويرعشراتالمشاريع
الصغيرةوالمتوسطللعاملينفيهذاالسوق.

شكر والــكــاتــب الفنان الينا تحدث فيما ٭
في الغزل ســوق يعتبر : قائال يي ساله خليفة
ــواقالمهمةالـــذييــرتــاده كــركــوكمــناالســ
انـــاسكــثــيــرونمــناهـــلكــركــوكالطيبين
من مختلفة انــواع لتربية هــوايــات لديهم الذين
الــحــيــوانــاتالــصــغــيــرةوانــــواعالــطــيــورالــداجــنــة
الممتعة فراغهم اوقــات فيها ويقضون وغيرها
)ايامالجمع(حيثيعرضونمالديهم وخاصة
منالحيواناتوالطيورالغريبةوالمتنوعةفيذلك
لديهمخبراتعدةسنوات منهم والبعض اليوم

ولديهم ، بها ويــتــاجــرون ويبيعونها يشترونها
اماكنومقاهيخاصةيجتمعونفيهاويتبادلون
اآلرءوالمعلوماتوشراءالعلفواالدويةالالزمة
لها,ويربونانواعامنالطيوروالبالبلالجميلة
واالجنبية والعراقية المحلية الملونة والمتنوعة
الذيكانيستعمل الزاجل ومنضمنهاحمام
بين البريدية الرسائل لنقل السنين آآلف قبل
والسلم الــحــرب وقــت فــي والسالطين الــمــلــوك
،وفـــيهـــذاالـــزمـــنيــراهــنــونعــلــيــهبماليين
والبعيدة الطويلة المسافات قطع الدنانيرعلى
بسيارات منها اآلالف ينقلون حيث مــدة باقل
خاصةومكيفةمعدةلهذاالغرضمنمحافظة
ومـــنهناك الــبــصــرة الـــىمحافظة كــركــوك
يقومونباطالقهاحسبالتوقيتاتاالليكترونية
ــدمــنــهــمقطع الــمــثــبــتــةعــلــىارجــلــهــموايواحــ
المسافةباقلمدةيحصلصاحبهعلىالمرتبة
يقومون االحيان بعض وفي ، والجائزة االولــى
للتجربةاقلمنتلكالمسافة،وان باطالقهم
سوقغزلكركوكمناالســواقالمهمةالتي
تربية اناسذوهواياتمختلفةفيمجال يرتاده
انواعمنالطيورومفتوحةفيكلاالياملكن
اكثريةالذينلديهمتلكالهوايةيتواجدونهناك
في)ايامالجمع(منالساعةالسابعةصباحاوحتى
الــثــانــيــةعــشــرةظــهــراويــبــيــعــونمــالــديــهــممن
الحيواناتوالطيورويشترونويتاجرونبهاوفيها
اناسذوخبرةطويلةيعرفوناسعارتلكالطيور
اختصاصه حسب كــل الصغيرة والــحــيــوانــات
، اوالهواية المهنة تلك على عوائلهم ويعيشون
ولهذاالسوقتاريخعريقمنذاكثرمنقرنين
والذييقعفيالجانبالغربيمنقلعةكركوك

سوقالغزلفيكركوك
موقعتراثيمهمبحاجةالی

االهتماموالتوسیع
كركوك/ رزكارشواني 

سوق الطيور  والحيوانات في مدينة كركوك الذي يقع بجانب قلعة كركوك االثرية والتي 
تعد من ابرز المعالم االثرية الموجودة في المدينة . ويعتبر هذا السوق من أقدم االسواق 

القديمة واألكثر إقباال من قبل المواطنين  لبيع جميع أنواع الطيور والحيوانات. 
 قبل انتشار وباء كورونا كان سوق الغزل في كركوك  وفي ايام  الجمعة مكتظا  بالمواطنين 
بمختلف قومياتهم وأطيافهم لمشاهدة الطيور الداجنة و البالبل والحمام واالرانب باالضافة 
الى الحيوانات الغريبة أحيانا كالقرود والدعلج و النعامة والببغاوات النادرة والقبج والسنجاب  
تلك  منه  تباع  التي  الشعبي  السوق  هذا  في  مختلفة  ومحالت  أجنحة  فهنالك   ، وغيرها 
الحيوانات االليفة والبرية والطيورالموجودة في االقفاص من قبل أصحابها  الذين لهم باع 
طويل في هذا المجال . وقسم من الباعة هم من ذوي الخبرة واالختصاص في معرفة انواع 
الطيور وخاصة البالبل و الحمام وحمام الزاجل ، وقسم آخر من الباعة هم من المسنين 
الذين بحوزتهم انواع الطيور الداجنة من الدجاج  والبط والوز والديك الرومي ، هؤالء الباعة 
يكسبون رزقهم من خالل هذا السوق الذي يعود تاريخه الى أكثر من خمسة وأربعين عاما  
الى جانب مزاولة هواياتهم في تربية انواع الطيور والتي ورثوها من أب عن جد . نعم لهذا 
السوق طعم خاص كونه ارثا حضاريا مهما في مدينة كركوك . وحبذا أن ينال  هذا السوق 
أهتماما خاصا من قبل هيئة آثار محافظة كركوك والعمل في سبيل توسيعه واعماره  مع 

االخذ بنظر االعتبار الحفاظ على معالمه  االثرية .
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كانتاالذاعةفيالعهودالسابقةحالهاحالايشيءتحكمها
السلطةوالحاكملكناالتحادالوطنيحالانبثاقهعام1975
تــرزح والــتــيكانت المظلومة الجماهير مــنرحــم ــهخــرج والن
تحتحكمالديكتاتوريةالمقيتةاخذعلىعاتقهتقديماعالم
العادلةويواكبمرحلته انسانيتقدمييخدمقضيته سياسي
ورغمفقراالمكانياتالتقنيةفيبدايةتٔاسيساذاعةالحزب
االانفقيداالمةمامجاللرحمهاللهوبفضلحنكتهالسياسية
ورٔواهاالستراتيجيةوبفضلجهودرجالالحزباالوائلاستطاعوا
بٔافكارعظيمةوخالقةلذلكاصبحت اغناءاالذاعةواالعالم
والمتطوعين الحزب ومنهاكــوادر فيها يتعلم مدرسة االذاعــة
للعملفيالراديووالزالتهذهاالذاعةمدرسةتعلمنانحنالعاملين
فيهااالعالمالمهنيالحرلتقديمبرامجسياسيةوترفيهيةتخدم
قضيةشعبناالكرديووطنناكردستانوتخدممواطنيمدينة
كركوكويومابعديحاولكلكادراذاعةكركوكاف
برامج تقديم خــالل من حيوية اتصال وسيلة االذاعـــة جعل ام
فقد المدينة اهالي شرائح لمختلف هادفة مباشرة اجتماعية
اصبحتاالذاعةوخاللانتشارمرضكوروناعيادةطبيةتقدم
الصحي الحجر فترة اثناء للمستمعين ونصائح طبية مشورات
مــامجالل الــراحــل انتهجها والــتــي الـــورد وعمالبسياسةشــدة
والعربية الكردية اللغات تقدمبكل البرامج فان مدينة تجاه
والتركمانيةوالكلدواشوريةويوميايبثراديوكركوكاف
االذاعة وانها ايضا اللغات وبكل المنوعة االغاني امعشرات
احتراما السياق هذا على تعمل والتي فيكركوك الوحيدة
وبفضل العزيزة كــركــوك لمدينة والمذهبي القومي للتنوع
الدعمالمستمرمنالحزباستطاعتاذاعةكركوكافام
انتكونالصوتاالوللمدينةكركوكلكافةانحاءالعالم
بعداصبحتكركوكافاماولاذاعةفضائيةتبثبرامجها
للفضاءمباشرة.اخيرايسركادراذاعةكركوكافامان
يتقدمبازكىالتهانيوالتبريكاتبمناسبةالذكرى46لميالد
حزباالتحادالوطنيالكودرستانيمشيدينبالمسيرةالنضالية
والظلم الطغيان لمقارعة ماعندهم اغلى قدموا التي للشهداء

والديكتاتوريةوطوبىلهمفيهذاالعيداالغر.

االثريةعلىنهرخاصةمباشرة،ويوجدفيهانواعمختلفةمنالطيور
والقبج والقرد االليفةكالغزال وغير والصغيرة االليفة والحيوانات
والبازوالحمامبانواعهاالعراقيةواالجنبيةوالببغاءوالنعامةوالدجاج
واالرنبوالدراجالبريوالنسروالصقروالديكالروميوالبطوالوز
والقطواسماكالزينة....الخوكذلكالديكالشرسالمسمىب)
الكرماشاني(الذييربونهويراهنونعليهفيالعراكبينالديكين
سوق في والطيور الحيوانات كل وتشترى وتباع الدنانير. بــآالف
لهاسعر الذييحددهصاحبهوليس السعر غزلكركوكحسب
وتطويره السوق بهذا الزائد االهتمام بمكان االهمية فمن . معين
وزيــارة السيارات لوقوف وساحة ، فيه خاصة مرافقصحية وبناء
اللجانالطبيةالبيطريةاليهاوبناءاماكنخاصةلجلوسواستراحة
المواطنين،وتحديدمحلواماكنمناسبةلتلكالحيواناتوالطيور
الجميلةالتيتعتبرثروةمنثرواتبلدناومدينتناالعزيزة.وكذلك
بناء)مقهىللمواطنين(الذينيرتادونهذاالسوقويقضونفيهاوقاتا
ممتعة.وكذلكاالهتمامبنظافتهوخدماتهمنقبلالمواطنينوخاصة

بلديةكركوكوالسادةالمسؤولينالمعنيينفيالمحافظة.
٭فيماتحدثالكاتباالستاذعادلعمرقائال:سوقالغزلفي
يرتاده ، المدينة في والمعروفة العريقة االســواق من كركوك
الجميعمنالمكوناتويبقیموقعهالواقعةقربقلعةكركوك
االثريةواجهةحضارية،ومنالممكنانيهتمبهذاالسوقویتطور
واالنظف االجمل ليكون له ميزانيةخاصة منخاللتخصیص
بحيثيرتادهباستمراراهاليكركوكلغرضقضاءاوقاتهم،
فضالعنارتيادهمنقبلالزائرينمنخارجالمدينة،وكذلك

ارتيادالزائريناالجانبمنخارجالبلد.
لذلكنقترحانیكونسوقالغزلفيكركوكسوقامعاصرا
وانینظمبصورةجيدةايكلجناحخاصلبیعنوعمنالحيوان
و الــســیــارات مــن الــســوقخاليا وانيكونموقع الطيور، او
العرباتوالدراجاتالنارية،وانيكونالحيواناتفياقفاص
يراقب ان اوالدكاكين،علی المحالت خاصةتضعداخل
انسيابيةعرض للحفاظعلی البلدية باستمرارمنقبل الموقع
بضرورة ایضا ونقترح ، المكان ونظافة والطیور الحيوانات
وجوداكشاكفيخارجالسوقلغرضبیعاللفاتوالمشروبات
و الشتالت غــرس عــن والــقــهــوة،فضال والــشــاي كالبیبسي
ابتداءامنساحة السوق الی يــؤدي الــذي الشارع االشجارفي
القلعةاالثريةوموقعنهر سینماالخيامسابقاوعلیمقربةمن

الخاصة.
هذهمجرداقتراحاتنضعهاامامانظاربلديةكركوكوادارة
الغزل تطويرسوق ينفذكمشروعمهمفي ان المحافظةعسی

فيكركوك.

كركوكافام
مدرسةلالجيال..
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لــەدوایساڵی2009مامجــەاللکەئەو
کاتسەرۆککۆماریعێراقبووتاوەکو
بــەردەواملەکاتی نەخۆشکەوتنی، پێش
پــشــووهکــانــیــداســـەردانـــیکــەرکــوکــی
دەکردولەمیوانخانەکەیکەکەوتوەتە
گەڕەکیعەرەفەیرۆژئاوایشارەکەوە،
تــەواوی پارێزگاکەو ئــیــدارەی بە چــاوی
ــیشـــارەکـــە ــ ــان ــاوازەکــ ــ ــی پــێــکــهــاتــەجــ
کۆبونەوەکانیشی ــدارو دیـ و ــەوت دەکـ

هەرلەوێلەگەڵسازدەکردن.
میوانخانەکەکەئێستاشوەکخۆیماوە
بەهێمای هێشتا کــەرکــوکــيــهکــان و
ــردیپــەیــوەنــدینــێــوان ــ ــانوپ ــێــکــەوەژی پ
ــیــنــن،چــونــکــەئــەو پــێــکــهــاتــەکــانــیدەب
لەراگرتنی هەبوو بــەرچــاوی رۆڵــی دەمــە
ســەقــامــگــیــریوهـــاوســـەنـــگـــینــێــوان

نەتەوەکاندا.

مــیــوانــخــانــەکــەلــەهــۆڵــێــکــیپــێــشــوازی،
نوسینگەیەکودووژورینوستنیسەرۆک
وکەسەنزیکەکانیوچێشتخانەیەک
وژورێکیکۆبونەوەیبچوکوهۆڵێکی

کۆبونەوەیگەورەپێکهاتووە.
کتێبخانەی دوو میوانخانەکەدا لەنێو
تێدایە تێدایەکەتەواویئەوکتێبانەی
لــەســەرداوایمـــامیــاخــودبـــەدیـــاریبــۆی
ــۆری ــۆراوجــ ــەمـــویکــتــێــبــیجــ هـــاتـــوەوهـ

دانسقەونایابن.

ئەندامیمەکتەبی رزگــارحاجیحەمە
سیاسیی.ن.ککەئەوكاتلێپرسراوى
ــی ــانـ ــەکـ ــیـ ــیـ ــراتـ ــوکـ ــمـ رێـــــکـــــخـــــراوەدیـ
کــەرکــوکبـــووبـــــەردەواملــەکــۆبــونــەوە
ــێــت: ــادەبـــووەدەڵ جـــەمـــاوەریـــەکـــانـــدائـــامـ
لــەســەردانــەکــانــیســــەرۆکمـــامجــەاللــدا

کێشەکانیان پــێــکــهــاتــەکــان هــەمــوو
ــارەســـەردەکـــرا دەخــســتــەبـــەردەمـــیوچـ
وبـــــــەردەوامپـــارێـــزگـــاروبــەڕێــوەبــەرانــی
دامــــەزراوەکــــانــــیرادەســــپــــاردخــزمــەتــی

کەرکوکبکەنبەبێجیاوازی.
لەخەمی هەمیشە جـــەالل مــام دەشــڵــێــت،
کەرکوکدابوو،بۆیەدەیویستمادەی
140جــێــبــەجــێبــکــرێــتکـــەخــواســتــی
کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی هەموو
ــوو،یــەکــجــاریــشڤــیــتــۆیبــەکــارهــێــنــا ــ ب
بە بــوو تایبەت پرسێکی لەسەر ئەویش

کەرکوک.

ــەوبـــارەیـــەوەمــحــەمــەدعــوســمــان، ــەرلـ هـ
لـــێـــپـــرســـراویمــەڵــبــەنــدیکــەرکــوکــی
ی.ن.کئاماژەبەدیدارەکانیمامدەکات
کـــەهــەمــیــشــەهـــەمـــووپــێــکــهــاتــەکــانــی

ماڵەکەیماملەکەرکوککۆکەرەوەی
ریپۆرتاژێکی کەناڵی ئاسمانی کەرکوکە کە لە46مین ساڵیادی دامەزراندنی ی.ن.ک پەخشکرا و لەالیەن عیماد 

رەحیم سەرنوسەری هەواڵی کوردیەوە ئامادەکرابوو، گوڵناز نەجات - یش پێشکەشی کرد.
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کۆکەرەوەیجیاوازییەکان

کــــۆدەکــــردەوەوگــوێــیبــۆدەگــردتــن
هــەمــووانــیــشــی ــی ــیــەکــان ــی ــســت ــداوی ــێ پ و

دابیندەکرد.
ئیدی مـــام دوای ئـــەوەشـــدەخـــاتـــەڕووکــە
ــەوەبـــەخـــوری، ــ ــون ــ ــانب هـــەمـــووریـــســـەکـ
نــەدەوڵــەتــیکـــوردیوئــابــوریسەربەخۆ
دۆخــی وەک نــەکەرکوکیش مــایــەوەو

جارانمایەوە.

لێپرسراوى سدیق بــەبــڕوایکــاکــەرەش
140 مـــاددەی کەرکوکی نوسینگەی
لەدوایمامجەاللبەشێکلەکوردوعەرەب
مامیان ئامۆژگارییەکانی تورکمان و
ــــەوەی ــەگــەیــشــتــەئ ــەکـ ــدودۆخـ شــکــان
چەپکەگوڵەکەهەڵبوەشێنرێتەوەوکار
خوێناوی ملمالنێیەکی ئەوەشدەکرا بۆ
هەڵبگیرسێنرێتلەکەرکوک،ئەمەش
ســەرۆک دوای کە ئەوەیە کەواهیدەری
ــامجــــەاللکــەســێــکنــەمــاگــرنــگــی مــ

بەکەرکوکبدات.

ــەاللهــەمــوو ــامجــ ــیــدامـ ــەســەردانــەکــان ل
گوێی کۆدەکردنەوەو پێکهاتەکانی
بۆدەگردتن،بەحیکمەتئاڵۆزییەکانی
دڵــیهەمووانىرازی چــارەســەردەکـــردو

دەکرد.

کەسایەتییەکی حـــەدیـــدی ئیسماعیل
سیاسیعەرەبەویەکێکبوەلەئامادەبوانی
زۆربەیدیدارەکانیسەرۆکمامجەالل،
لــەوبــارەیــەوەدەڵــێــت:مــامجــەاللکاتێک
سەردانیکەرکوکیدەکردبۆچەند
ئێستا ــەوەی ــ ئ وەک نـــەدەهـــات ســەعــاتــێــک
حــەفــتــە بـــە دەهـــــات بــەڵــکــو رودەدات،
ــووهــەمــومــانــی دەمـــایـــەوە،پــاڵــنــەرێــکهــەب
بـــەرەومــیــوانــخــانــەکــەیلــەعــەرەفــەدەبــرد
بـــەبـــێئــــــەوەیبــانــگــهــێــشــتــیــشبــکــرێــن
چاومانپێیدەکەوت،دەیانجارلەسەر
گلەییعەرەبوتورکمانلەبەرپرسانی

حزبەکەیخۆشیتوڕەدەبوو.

هەروەهاقاسمحەمزەئەندامیئەنجومەنی
ــەپــشــکــی ــایکـــــەرکـــــوکل ــ ــزگـ ــ ــارێـ ــ پـ
ــت:مــــامجـــــەاللخــۆی ــ ــێ ــ ــاندەڵ ــمـ ــورکـ تـ
بەکەرکوکیدەزانیوهەمیشەدەیوت
منرۆڵەیکەرکوکمبەردەوامسەرقاڵی
دڵی بــوو، کێشەکان چارەسەرکردنی
وەک دەپـــاراســـت، لــەپــەرتــبــوون هەمومانی
باوکوبرایەکیگەورەبەروویخۆشەوە
ئامۆژگاریدەکردین،هەموومانرێزمان
لێدەگرتچونکەئەووەکیەکتەماشای

هەمووکەرکوکییەکانیدەکرد.

لە دیکە یەکێکی کەهیە، تەحسین
سیاسییەکانیتورکمانکەمامجەالل
بەچەتریکۆکەرەوەوەسفدەکاتو
لەواڵت ئاینی دەسەاڵتی بەرزترین دەڵێت:
بەسەمامئەمانوەسفیکرد،لەراستیشدا
بەدەلەستدانیشی ــوو، ــ واب ئــەو ســروشــتــی
روحێکمانلەدەستداکەبانگەوازیبۆ

یەکگرتويیگەالنیعێراقدەکرد.

ــامجــــــەاللئـــایـــنـــەجـــیـــاوازەکـــانـــیـــشـــی ــ مـ
کۆدەکردەوەوبەدواداچونیبۆکێشەو
چارەسەر بەبێ دەکــردو گرفتەکانیان

جێینەدەهێشتن.
هەربۆیەلویسساکۆباتریارکیکلدان
15ساڵ پێش دەڵــێــت: جیهان و لەعێراق
کۆچکردوومامجەاللمدەناسیبەراستی
نیشتیمانی بەکەسایەتی ــووم ب ســەرســام
پیاوە ئــەو دۆســتــی مـــرۆڤ و عێراقێتی و
رۆشنفیکرو کەسایەتییەکی چونکە
قسەی مەنتق بــە هەمیشە بـــوو، ــراوە کـ
نەبوودژ تــونــدەڕەو دەکــردهیچکاتێک

بەکەس.

ــات ــەجــ ــ ــازن ــ ــنـ ــ ــوڵـ ــ ــداگـ ــشــ ــ ــی ــ ــای ــ ــۆت ــەکــ ــ ل
لــەبــەردەم ریپۆرتاژەکە پێشکەشکاری
میوانخانەکەدا ــەی ــراوەکـ داخـ دەرگـــا
ــەدوایکــۆچــیدوایـــیســەرۆک ــ دەڵــێــت:ل
ئومێدی ئیدیلەگەڵخۆیدا مامجــەالل
خەڵکیئەمشارەبەشمەینەتەشیخستە
ژێرگڵ..بەاڵمناویماملەدڵیهەموواندا
هەردەمێنێت..ئێستاکەرکوکییەکان
هاوسەرۆکانی دەســتــی بــڕیــوەتــە چــاویــان
سیاسەتی بــەهــەمــان تـــاوەکـــو یــەکــێــتــی
بتوانن تــاڵــەبــانــی ــەرۆک حــەکــیــمــانــەیســ
ــازبــکــەنو ــ ــەمدۆخـــەدەرب کــەرکــوکل

ئاهێکبۆخەڵکەکەیبگەڕێننەوە.



24

ژماره)2(حوزهيرانى2021 

ماڵیدکتۆرسودادجەمیلزەینەڵعابدین
ــایشــەقــامــی ئـــاوچـــی،دەکـــەوێـــتـــەســـەرەتـ
کۆماریشاریکەرکوکولەدایکبوی
رابـــردووە، ســەدەی سییەکانی ناوەڕاستی
دکــتــۆرایهەیـــەلــەیــاســاینێودەوڵــەتــیــداو
تائیستاکاریپارێزەریدەکات،دکتۆر
ــیپــەنــجــاکــانــەوەئــەم ــاواڕەســت ــەن ســــودادل
خانووەکەخۆیوخوشکەیتیایدادەژین
،نەخۆیژنیهێناوەونەخوشکەکەشی
شویکردووە،بەشیگرنگیشەقامی
کــۆمــاری)جــمــهــوری(بــەمــوڵــکــایــەتــیهي
ــەمبــنــەمــاڵــەیــەيــه،هەرلـــەخـــانـــووەکـــەی ــ ئ
ماشی( انــت نواشف ( تادەگاتە خۆیانەوە
سینەما خاوەنی  ئاوچیە، نــەوزاد ئامۆزای
سوداد باپیرەی (کەدەکاتە الدین )صالح
ــاوچـــیکــاربــەدەســتــی زەیـــنـــەڵعــابــدیــنئـ
پلەی بوە،تاگەیشتۆتە دەوڵەتیعوسمانی
ئەوکاتەی بەقایمقامی بـــووە و قائیمقام
موێڵ،باوکیدکتۆرسودادخوالێخۆش
بوجەمیلئاوچیلەکاتیخۆیداپزیشکی
پسپۆرینەشتەرگەریبووەوزۆرنزیکبووە
لەماڵیشیخمەحمودوپزیشکیتایبەتی
،هەربۆیە بــووە نەقیب خانی حەپسە ماڵی
حەپسەخانینەقیبلەکاتیرۆشتنیبۆحەج
بەدیاریئەنگوستیلەیەکبۆدکتۆرجەمیل
ئەنگوستیلەیە ئەو وتائێستاش دەهێنێتەوە
الیدکتۆرسودادپاریزراوە،دکتۆرسوداد

دێتکەکاتیخۆیجۆگەلەی بەبیری
وکـــۆشـــکـــلـــیـــەوە ــــی ــۆل ــــەگــ ــۆن ــــەســ ــاول ــ ئ
بەرەو جمهوریدا بەشەقامی و هەڵــواســراوە
قــۆریــەوبـــاڵوەڕۆشــتــووە،ئــەوســەردەمــەی
نەخۆشخانەی شوێنی دەکـــات کەباسی
)دارالسالم(یکۆنوچێشتخانەیئێستای
ئــەوەشــی بــەبــاشــی بـــوونـــە، بـــاخ سلێمانی
بەردی یەکەم ) 1963( لەبیرەکەساڵی
بـــنـــاغـــەیســیــنــەمــاصــــالحالـــدیـــندانـــــراو
بەدروستکردنی کۆتايی 1967 لەساڵی
ئەمسینەمایە هاتووە،خاوەنی سینەماکە
نــەوزادئاوچیئــامــۆزایدکتۆرســودادە،
ئەمبنەماڵەیەیەکێکنلەبنەماڵەگەورە
وناودارەکانیکەرکوک،بنەماڵەیەکی
ڕەسەنیتورکمانیودۆستیدێرینیکوردن
لەهەمانکاتدالەگەڵبنەماڵەیدکتۆر
بەرهەمساڵحدازۆرنزیکن،خێزانەکەی
ــۆرە)ئــەنــیــسئــاوچــی( ــەوزادئــاوچــیدکــت ــ ن
پــاڵــێــوراوەکــانــیجەنابی لــە بــووە یەکێک
ســەرۆک)مــامجــەالل(بۆپۆستیجێگری
ــرانودواتـــر ــ ســەرۆکــیئــەنــجــومــەنــیوەزیـ
باڵیۆزیعێراق بۆ بووە پاڵێوراوییەکێتی
ــەیــەکــێــکلــەواڵتــەکــان،ئــەگــهربــێــیــنــە ل
ــــۆرســـــــودادئـــەم ــت ــیدکــ ــاڵـ ســـەربـــاســـیمـ
بەدرێژایی ــە هەی خــۆی تایبەتمەندی  مــاڵــە
کڕیبێت هەرچییەکیان ماڵەکە تەمەنی
وەک  ئۆتۆمبێل و نــاومــاڵ و لــەکــەلــوپــەل

ــانفــرۆشــتــووەوەکـــوو ــەی خـــۆیمـــاوەون
لێنیشتوو تـــۆز کــۆنــی کتێبخانەیەکی
فەرشوتوحەفیاتووینەیڕەشوسپیباوک
جــۆراوجــۆر، ئۆتۆمبێلی و خــۆی باپیرەی و
ئۆتۆمبیلێکانیش لــەکــۆنــتــریــن یــەکــێــک
ئۆتۆمبیلێکیشۆفرۆلیتیمۆدێل)1949(ی

ماڵیدکتۆر
سودادئاوچى
ماڵێکئاوێتەماڵێکئاوێتە
بەفەرهەنگبەفەرهەنگ

وکلتوریوکلتوری
کەرکوککەرکوک
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ژمارە51ی)التأمیم(ەکەدکتۆرسوداد
لــەســاڵــی1950کــڕیــویــەتــی،هەرچـــەنـــدە
لەئێستاداشداخەلکێکیزۆرلەدەرگایان
ئایا لێدەکەن ئــەوەیــان پرسیاری و دەدات
ئەوئۆتۆمبێلەکۆنانەدەفرۆشن،بێگومان
ــرە،جــگــەلــە ــەخــێ ــــانن ــی ئــەمــانــیــشوەاڵمــ
شۆفرۆلێتەکەبیجۆیەکیمۆدیل)1973(
تائیستا هەیــەو ورینۆیەکیش پۆلیسکی و

ماونەتەوەوپاریزراون.
خانی حەپسە سەرباسی ئەگەربچینەوە 
سەرئەم ســـودادکەدێتە دکــتــۆر  نەقیب
باسەدەڵێحەپسەخانینەقیبقسەکانی
لیرەدابەعارەبیوتی)کالمالملوک(واتە
بوو شاهانە حەپسەخان وقسەکانی لوتف
ئەمەندە قسەکانیدا لــەدرێــژەی دکتۆر ،
ــیحـــەپـــســـەخـــان ــاسـ بــــەســــۆزوڕێـــــــــزەوەبـ
لەسلێمانی باوکی پزیشکی وســەردەمــی
ــوردنــاتــوانــیــن بــۆکــردیــنکــەئــیــمــەیکــ
بەشيرینی و بــەجــوانــی ــا وههــ و ــۆرە ــەوجـ بـ
بــاســیخــۆمــانبکەین،هەربــۆیــەئــەوەی
ــنو مــەبــەســتــمــانــەلـــیـــرەدائـــەوەیـــەڕێــزگــرت
ــەمبــنــەمــاڵــەگــەورەو بـــەســـەرکـــردنـــەوەیئـ
ناودارەیشارەکەڕیزگرتنەلەکەرکوک
و بــرایــەتــی ونــیــشــانــەی ولەپێکهاتەکانی
پێکەوەژیانە،لەکۆتايیدیدارەکەشدا
و لێکردین خواحافیزی وشەیە چەند بەم
وتی:منتورکمانمبۆیەکــوردمخۆش
ومیللەتەکەی تورکمان چونکە دەوێـــت
خۆممخۆشدەوێتوڕێزلەهەموومیلەتێک

دەگرمتاڕێزلەمیللەتەکەمبگیرێت.

FMبەرنامەکانیکەرکوک
 ٩3:3 لەسەر شەپۆلی  کاتژمێر   24 رۆژانە   FM کەرکوک  رادیۆی 
ئۆدیۆی  لەڕێی  کاتدا  لەهەمان   . دەکات  پەخش  بەرنامەکانی 
پەخشی  گوێبیستی  دەتوانن  کەرکوک  ئاسمانیی  کەناڵی  2ی 

بەرنامەکان بن .

دەگرێت، لەخۆ هەمەڕەنگ بابەتی چەندین نوێ/ »بەیانیەکی بەرنامەی -1
رۆژانەسەعات9یبەیانیبەشێوەیراستەوخۆپەخشدەکرێت.

2-خێـــزان/)بەرنامەیەکیراستەوخۆیەباسلەتەواویئەوبابەتانەدەکات
پیشکەش بەیانی 11ی سەعات شەممە رۆژانــی بەخێزانەوە، پەیوەستن کە

دەکرێت(
فیلمء هونــــەریء ــی ــ هەواڵ تــیــایــدا هونــەریــیــە بــەرنــامــەیــەکــی /spot light-3 
بەیانی 11ی سەعات پێنجشەممە دەخرێنەڕوو،رۆژانی سینەما ئەستێرەکانی

گویبیستیدەبن.
لەچەندکاتێکیجیاوازدا  و )بڕگەیەکیرۆژانەیە   لەویکیپیدیاوە/ -4

بەکورتیوپوختیزانیاریجۆراوجۆرپێشکەشدەکات(
5-بەرنامەیخەاڵتیکەرکوکFM/بەرنامەیەکیپرسیارئامێزەمەبەست
11ی سەعات سێشەممە رۆژانــی ، زانیاییەکانە ئاسۆی فراوانکردنی لێی

بەیانی.
مرۆیی بەگەشەپێدانی تایبەتە بەرنامەیەکی واالفــکــار/ العقل 6-بەرنامەی

بەزمانیعەرەبی،رۆژانیچوارشەممەسەعات5یئێوارە..
لەپشت چیرۆکانەی بــەو تایبەتە بەرنامەیەکی / اغنیە قصە بەرنامەی -7

گۆرانییەکانەوەن،بەزمانیعەربییە،پێنجشەممەسەعات4یئێوارە.
8-بەرنامەی40خولەکتایبەتبەرنامەیەکیگفتوگۆئامێزەوچەندینبابەتی
سیاسیوکۆمەاڵیەتیءکلتووریتاوتووێدەکات،رۆژانیسێشەممەسەعات4ی

ئێوارە.
بە گوێگران تیایدا هەفتانەیە بەرنامەیەکی شیعر/ نمەی  بــەرنــامــەی -9
ژیاننامەوهونراوەیشاعیرەکانئاشنادەبن.رۆژانیشەممەسەعات6یئێوارە.
لەکێشەو بــاس رۆژانــەیــە، بەرنامەیەکی / المواطن حدیث بەرنامەی -10
دەکــات. پەیوەندیدارەکان الیەنە میوانداری ، دەکــات هاوواڵتــیــان گرفتی

سەعات8یبەیانی.
ناو سلبیەکانی لەدیاردە رەخنە تەنز /بەشێوەیەکی بەرنامەیسیخورمە -11

کۆمەڵگادەگرێترۆژانیپێنجشەممەسەعات5یئێوارە
12-ســاتــیتـــۆ/بــەرنــامــەیــەکــیرۆژانـــەیـــە،تــیــایــداگــوێــگــرانخــواســتء

داواکارییەکانیاندەخەنەڕوو.سەعات3یئێوارە.
13-بەرنامەیدیدیگەنج/چەندینپرسیگەرماوگەرمیتایبەتبەگەنجان

گفتوگۆیانلەبارەوەدەکرێت/رۆژانیدووشەممەسەعات4یئێوارە.
هۆشیاریی بــەرنــامــەیــەکــی ، FM کــەرکــوک کلینیکی بــەرنــامــەی -14
پێشکەش بەیانی دوووشەممەسەعات11ی رۆژانێکی هەموو تەندروستییەو

دەکرێت..
-جگەلەوەشچەندینبەرنامەوچاوپێکەوتنوچاالکیجۆراوجۆرلەیادو

بۆنەکانپێشکەشدەکرێن.
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نه رمیــن كاوانــی خانمــه  ئه كتــه ری به توانــای شــاری ســلێمانى 
چه ندیــن ســاڵه  كاری نوانــدن ده كات لــە بوارەكانــی   شــانۆ و   

فیلــم و  درامــا.
كه ركــوك  ئاســمانی  كه ناڵــی  له چاوپێكه وتنێكــی 
بــاس   ، عه بــاس(  )ســارا  پێشكه شــكار  له گــه ڵ 
بوارەكانــی  لــە  كاركردنــی  ئەزموونــی  لــە 
ــاس  ــاس و هــەروەك ب ــە بەرب ــەردا دەخات هون
ــتادا  ــە ئێس ــی ل ــۆكاری دەرنەكەوتنیش ــە ه ل
ــە  ــی راشــیدەگەیەنێت: ل ــەڕوو، كاوان دەخات
ــم و  ــم پەشــیمان نی ــچ كارێكــی نواندن هی
ــا  كارێكــی واشــم ئەنجامــداوە كــە هەت
ئێســتا كــەم خانــم هەبــوە بتوانێــت 

ئەنجامیانبــدات. 

نەرمینكاوانی:
لەنواندنداکارێکمکردووە

هەتائێستاکەمخانمهەبوە
بتوانێتئەنجامیبدات
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* له نێوان شانۆو فیلم و دراما تۆ 
حه ز  زیاتر  ئه كته رێك  خانمه   وه ك 
له كام بواره یان ده كه یت و هه ست 
ده كه ی كامیان زیاتر له تۆوه  نزیكه و 

تیایدا سه ركه وتوتر ده بی؟
ئەکتەریسەرشانۆین ئێمەهەموومان -
هەموومانلەوێوەخۆشەویستیمانبۆهونەر
ونواندندرووستبووە،منیشیەکێکملەو
دروســت شانۆوە لەسەر کە ئەکتەرانەی
بووم،هەرلەسەرەتاوەلەوێوەخۆشەویستیم
ــۆیــەهەمیشه ــوو،ب ــ ــتبـ ــ بـــۆشــانــۆدروسـ
حــهزمــكــردوهلــەســەرشانۆنــوانــدنیاخود
نمایشبکەمبەاڵمبەپێیئەوکارانەیکە
بارودۆخهكهم جــار ههندێ بــەردەمــم دێنە
وائهخوازێلهفیلمودراماشداكاربكهم
بۆئەوەیدانەبڕێم،چونکەبەڕاستیكاره
ئاست لە و تێرناکات ئێمە شانۆییەکان

تموحیئێمەدانییە.

نـــوانـــدن چ  ــود  ــاخـ یـ * شــانــۆ 
ــه ر تۆ  ــه سـ لـ ــی  ــه ك ــی ــەری ــگ ــاری ک
بێت  له   تایارمه تیده ر  جێهێشتووه  
پێشكه شكردنی باشترین ئه دا چ له  

فیلم چ له  دراما؟؟
-بێگوماننــوانــدن،یــاریــدەدەربــووهبۆم
ببێت بیهوێت كهسێك ئــهگــهر چونكه
لــەبــەردەم یــان سینەمایی ئەکتەرێکی بە
ئەبێت درامــایــەک لە ببینێت رۆڵ کامێرا
هــهوڵــیزۆربــداتوزیــاتــرمــانــدووبێتو
خــۆیبۆئامادەبکات،بــەاڵموەکــووتم
لێرەبواریسینهماكهمتربایهخیپێدراوهو
الوازەوچەندساڵێکیكهمیشهسینەما
هەر مندا زەمانی لە ئەخوێنرێت، و هەیە

شانۆهەبووە.

*تاچه ند بەئەکاديمیبوون کاریگەری 
ئەدای  و  ئەزموون  لەسەر  هەیە 

نه رمین خان له  كاری نواندن؟
-بێگومانکاریگەریهەیەوپێویستیشه
جیاجیاكانی قــۆنــاغــه لــه وانـــهو بــه ببێت
ئێمە جیلی ئێستا خوێندندابخوێنرێت،
شانۆین، ئــەکــتــەری کــە ــارە دیـ پێمانەوه
دەنگمان پێویسته شانۆ تهختهی لــەســەر
گفتوگۆكانمان بــتــوانــیــن ــا ت بــهرزبــێــت
ئهبێتجوڵهی بینهر، به باشتربگهیهنین
زیاتربکەینوەکبهردهمکامێرانیەیانی
كاتێكلهدرامایهكرۆڵئهبینینتارادهیهك
شانۆمان سهرتهختی نواندنی كاریگهری
کۆنتڕۆڵی توانیومانە بــەاڵم دیـــاره، پێوه

بکەین.

لە  ژیانیدا   له   کەسێک  *هەموو 
ئەگەر  ئەبێتەوە  پەشیمان  شتێک 

لەسەر هونەر ئەم پرسیارە له  خاتو 
کارێکی  هیچ  لە  ئایا  بكه م  نه رمین 

هونەریت پەشیمان بوویتەوە؟
ئەدەمێ دەستی هــەرکارێککە من - 
ئەبێخۆشەویستی ئــەدەم لەسەر بڕیاری و
لەگەڵدادروستبکەموخۆشمبوێت،بۆیە
هەرکارێکمکردووەخۆشمویستووەبە
ــەڕۆح،كاتێكیش ــ بـ و بــەگــیــان و دڵ
ئــهنــجــامــداوههەموو هــونــهریــم كارێكی
ژیانمبــۆیتــهرخــانــكــردوه،بۆیەلەهیچ
کارم هەندیک نیم، پەشیمان كارێكم
کردووەوەکوهاوکاری،وەکوکورتە
فیلموئەوبابەتانە،بەاڵمئەوانیشهەموو

ــردووەو ــادەکـ ــامـ ــۆمبــۆئـ هـــونـــەربـــوونوخـ
ئێستا هەتا بۆیە خۆشدەوێ، هەمووشیانم
ــەهــیــچکــارێــکــمپــەشــیــمــاننــیــم،هــەر ل
ئـــــەوەشوایـــلـــێـــکـــردوومکـــەســااڵنــێــکــە
ئەمەوێتکارێک  من بووەستم،چونكه
بکەملهکارەکانیپێشوترمباشتربێت،
بەاڵمماوهیچەندساڵێکەزۆرجــارچهند
سیناریۆیەکهاتوهتهبەردەستم،یاخودبڵێین
بۆ بهشداریكردنم پێشنیاری چهندجارێك
كراوهتارۆڵبگێڕملهفیلم،بهاڵمبهدڵم
نهبووهیاخودپێموابووهلهئهزموونهكانی
نهمكردووه، بۆیه نهبوه باشتر پێشوترم
ــوانـــایكــارهكــانــی ــزوتـ ــتلـــەهــێ نــامــەوێ
پێشوومکەمبکەمەوە،بهاڵمپێویستیشه
ئهنجام نــوێ كارێكی ئــهمــهوێ كاتێك
بدهمدهبێتلهكارهكانیپێشوترمباشترو

بهكوالێتیتربێت.

نه رمین  ده رنه كه وتنی  *هۆكاری 
كاوانی له  ئێستادا ده گه ڕێته وه  بۆ 

چی؟
-بــێــگــومــانهـــهركــارێــكــیهــونــهریــم
هــهوڵــمــداوه ههمیشه ئــهنــجــامــمــداوه كــه
ــهیپـــێـــشـــوتـــرومبــاشــتــربــێــت. ــارهكــ ــهكــ ــ ل
بــاشوفول ناڵێمكــارهكــانــمزۆرزۆر
نواندندا له بڵێم ئەتوانم کوالێتین،بەاڵم
کــارێــکــمکــــــردووەکـــەهـــەتـــائێستا
ــهریمــــێهــەیــە ــتـ ــهكـ کــــەمخـــانـــمیـــائـ
وەستاوم كه ئێستادا له ئەنجامیدابێت،
وههمپشوویهكهوههممهبهستمهنرخو
خەڵکدا لەنێو كــارهكــهم خۆشەویستی

کەمنەبێتەوە.

لەهیچ
كارێكم
پەشیمان
نیمكە

ئەنجاممداوە
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خاتونێكیكوردىكهركوكی
لهههڵبژاردنیشارهوانییهكانی

فینلهنداسهردهكهوێت
گهشاوبیبانی،كچیرهحمانشوكرناسراوبه)پیرانشوكرقهساب(،یهكێك
لهپێشمهرگهدێرینهكانی)ی.ن.ك(،لهساڵی1987لهخێزانێكیكوردپهروهری

گهڕهكیرهحیماوایشاریكهركوكلهدایكبوه.
فینلهندا واڵتــی له روویــان لهگهڵخانهوادهكهی هوه لهساڵی1995 گهشاو
ئهو لهكاندیدانیههڵبژاردنهشارهوانییهكانی بوو یهكێك  كــردووهو

واڵتهبهژماره)235(لهشاریڤانتا.
گهشهپێدانی بـــواری لــه بهكالۆریۆسه بــڕوانــامــهی ههڵگری گــهشــاو
پیشهیی خوێندنگهیهكی له راهێنهره  هــهروههــا وهرزش، و تهندروستی
كۆمهاڵیهتییهكانی و سیاسی چاالكییه لــه زۆرێـــك لــه بــهشــداری و
كردووهكهپشتگیرییانلهپهنابهرانبهبێجیاوازیكردووهوزۆرێك

لهپشتیوانییهكانشیبۆرهوهندیكوردیبووهلهوواڵته.
پارتی بــهاڵم نییه، سیاسی ئایدۆلۆژیایهكی هیچ دهڵــێــت: خــۆی وهك
یهكێتیچهپدهرگایخۆپااڵوتنیبهرووداكردۆتهوهوپێشیوایه:
داكۆكیكردنلهمافیمرۆڤبهبێجیاوازیلهههمووشتگرنگتره.
بــوون تایبهت پهیامهكانی ههڵبژاردنهكاندا بانگهشهی كاتی لــه
وهــهروههــا لــهروویخــزمــهتــگــوزاری  بــهپێشخستنیشـــارهكـــهی
گهشهپێدانیدۆخیپهنابهرانبهگشتیورهوهنــدیكوردیلهو

واڵته.
كهناڵی  هــهڵــبــژاردنــدا، بانگهشهی كاتی له پێشتریش
كــوردی میدیایی یــهكــهم وهك كــهركــوك ئاسمانی
چاوپێكهوتنیلهگهڵسازكردولهوێوهپهیامهكانی

خۆیگهیاندهدهنگدهران.
هـــهڵـــبـــژاردنـــی ــه ــ ل ســـهركـــهوتـــنـــیـــشـــی دوای
كوردێكی چهند لهگهڵ شارهوانییهكان
بــۆدووهمجــاروله ــیفینلهندا، تــریواڵت
ئاسمانی كهناڵی هــهواڵــهكــانــی گهشتی
كهركوكراستهوخۆبهشداریكردوپالنو
بهرنامهكانیخۆیبۆداهاتووخستهڕوووتی:
سهركهوتنیخۆموهاوڕێكوردزمانهكانم،
سهركهوتنهبــۆســهرجــهمرهوهنـــدیكـــوردیلهو
واڵتهوههروههاسوپاسیرهوهندیكوردیوئهوالیهنانهی
كردكههاوكاریبوونهلهسهركهوتنبهتایبهتیكهناڵی

ئاسمانیكهركوك.
ههر سیاسهتی نێو له كـــوردان نوێنهرایهتیكردنی وتیشی:

واڵتێكدابێت،بهسهربهرزیدهبینمبۆكوردبهگشتی.
ئاماژهیبهوهشكرد:ههمووكهسدهیهوێترۆژێكلهرۆژان
خزمهتبهخاكونهتهوهكهیخۆیبكات،یهكێكله
ئاواتهكانیمبۆئایندهئهوهیهلهرێگایئهزمونهكانمهوه
بــتــوانــمخــزمــهتــیخــۆمبگهیهنمبــهكـــوردلــهواڵتـــانو

كوردستانوكهركوك.

كه ناڵی ئاسمانی كه ركوك وه ك یه كه م میدیای كوردی چاوپێكه وتنی له گه ڵ سازكرد
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كارمهندی ئهمین محهمهد تهییب نیاز
لهساڵی دهزگاییمیدیاییكهركوكە
ئهركی پیرۆزترین لەمدهزگایه )2006(
ــووهكــهئــهویــشكــاری لــهئــهســتــۆگــرت

پاككردنهوهیدهزگاكهیه.

تيڤى ــاری ــۆڤـ لــهچــاوپــێــكــهوتــنــێــكــیگـ
ــاسلــهئــهزمــونــیژیــانــیكــاركــردنــی بـ
ــاوهی ــۆیدهكــــاتورایــگــەیــانــد:مـ خـ
15ساڵهلهكەناڵیكەركوككاری
ــهوهدهكــــــهمولـــهمـــاوهی ــردنـ ــاكـــكـ پـ
كــاركــردنــمــداپــێــنــجبـــهڕێـــوهبـــهریئــهم
بــاشبون بینیوهوهــهمــویــان دهزگــایــهم
بوونە هاوكارم زۆر و یارمهتییانداوم و
ــانــیبــەڕێــوەبــەری ــارفقــورب بــەتــایــبــەتعــ

پێشووتریکەناڵەكە.
داودی شـــــــوان ــارەت ــ ــ ــەب ــ ســ هاوكـــــــــات
ئێستایدەزگای سەرپەرشتیاریگشتی
میدیایکەرکوک،کەمامەڵەیچۆنە
لەگەڵیدا،نیاز،وتی:بەخواهێشتالێی

حاڵینەبوومە،بالێیحاڵیبمپێتدەڵێم.
هەروەهاسەبارەتبەهۆكارینەخوێندنی
لەخوێندنگا،بەسرووشتەجوانەكەی
لەوەكرد: باسی و داینەوە وهاڵمــی خۆی
زۆرحهزمدهكردبخوێنموخوێندنتهواو
فكرم چونكه نهمتوانی بـــهاڵم بــكــهم

وهرینهئهگرت.
لـــــهدرێـــــژهیگـــفـــتـــوگـــۆكـــهمـــانـــدائـــهم
كارمهندهماندونهناسهباسلهچۆنێتی
ــــیرۆژانـــــــهی ــان ــارهكــ ــیكــ ــردنـ ــهڕێـــكـ بـ
دهكاتوئاماژهبۆئهوهدهكاتكهزۆر
جــاربهپێدێــتبۆكــارهكــهیودهست
دهكــات، ژورهكـــان پاككردنهوهی به
تا و دهستپێدهكات لهپرسگهوه سهرهتا

دەگاتەسەرجەمژوورەكانیدیكە.
ــات، ــ ــۆدەكـ ــ بـ ئـــــامـــــاژەی خــــۆشــــی وەك
ــتوزۆر ــ ــ ــۆشدهوێ ــ ــ ــهیزۆرخـ ــارهكــ كــ
كێشهو بهبێ بهمتمانهو كه خۆشحاڵە
كــــهموكــــوڕیكـــارهكـــانـــىئــهنــجــام

دهداتودهيهوێتبهردهوامبێت.
ــەوكــێــشــەوگــرفــتــانــەی ــ ــارەتب ــ ــەب ســ
ــودبــۆی ــاخـ ــینـــیـــازیـ ــەردەمــ ــ ــەدێـــنـــەب كـ
ــەودەڵـــێـــت:ههمو ــ دروســـتـــدەكـــرێـــت،ئ
كارێكبهشیخۆیكێشهیتێدایهبهاڵم
سوپاسبۆخواكهكێشهكانگهوره
بهسهریانداو زاڵبین توانیومانه  نهبوونو
ئێمه چونكه چــارهســهرمــانــكــردون زوو
پێكهوهكار خێزانێك وهك لێره ههمو
دهكهینوههمووخێزانێكیشتارادهیهك
كێشهیتێدایهگرنگئهوهیهچارهسهر

بكرێن.
بــهگۆڕینیكــارهكــهی نیازســهبــارهت

بۆكارێكیترزیاتربۆماندهدوێتو
ئاماژهبۆئهوهدهكاتكهلهكارهكهی
ئــاســودهیــهوهــیــچكــێــشــهینــیــهونــایــهوێ
لێرهبڕواتودهیهوێتلێرهبهردهوامبێت

لهخزمهتكردن.
ســــەبــــارەتبـــەبــەكــارهــێــنــانــیمــۆبــایــل
ــەلە تـــۆرەكـــۆمـــەاڵیـــەتـــیـــیـــەكـــان،كـ و
كــۆمــەڵــگــا زۆری بــەشــێــكــی ئــێــســتــا
ــەڕوو ــاتـ ــەوەدەخـ بــەكــاریــدەهــێــنــن،نــیــازئـ
كەمۆبایلبەكارناهێنێتوهیچكام
نیهچونكه لهتۆڕهكۆمهاڵیهتیهكانیشی
شتیباشیتێدانیهوزیاتربهشێوهیهكی

خراپبهكاردههێنرێت.
سەبارەتبەحەزوخولیاشیبهسروشته
ــەیخــــۆیوهاڵمــــی ــەكـ ــیـ ــوانـ پــــاكوجـ
ئۆتۆمبێلم حـــهزدهكـــهم وتــی دایـــنـــهوهو
هــهبــێــتبـــهاڵمئـــهوجـــۆرهیزۆرحــهزی
پــێــدهكــهمنــرخــیزۆرگــرانــهئــەویــش

لێگزسە. ئۆتۆمبێلی
زۆرسوپاسی دهڵێت نیاز لهكۆتاییشدا
دهكهم باوكم بهتایبهت خانهوادهكهم
ههمیشه و داوم یــارمــهتــیــیــان زۆر كــه
ــوون,وهدهشـــڵـــێـــت:ســوپــاســی ــ پــاڵــپــشــتــمب
سهعدیخانكارمهندیپێشویكهناڵی
كهركوكدهكهمكهههمیشهلهكاتی

كاركردنمایارمهتیداوم.

نیاز.....
كارمهنده

دڵسۆزولهخۆ
بردوهكهی
دهزگای
میدیایی
كهركوك



30

ژماره)2(حوزهيرانى2021 

لەبەرنامەیسەمایپەپولەکان،کەلە
چواربڕگەوبابەتپێکهاتووە،تێیدا
چەندینبابەتیپەروەردەيیوفێرکردن
بابەتی ــروودو لــەشــێــوەیچــیــرۆکوســ

جۆراوجۆربۆمندااڵندەخرێنەروو.
ــەیچـــیـــرۆکـــیئـــهمـــجـــارە، ــڕگــ ــ ــەب ــ ل
کــەلـــەالیـــەنمــامــۆســتــابــێــخــاڵفـــەوزی
چیرۆک لــە بــاس پێشکەشدەکرێت،
دەکاتکەپێویستەدایکانوباوکان
بــزانــنمــنــداڵــەکــانــیــانلــەگــەڵکێدا
ــەدەرەو ــنـ ــنولـــەگـــەڵکــێــدادەچـ ــ هاوڕێـ
ــێـــدادەچـــنـــەخــوێــنــدنــگــا لـــەگـــەڵکـ
وچۆنهەڵسوکەوتدەکەنوڕەفتاریان
شوێنە قوتابخانەو لـــەدەرەوهى لەماڵەوەو
هەندێک چونکە چۆنە، گشتیەکان
منداڵەکەت بــاشــی هاوڕیــيــەکــی جــار
ــاتوهەنــێــک ــتدەکــ بــەهەشــتــێــکدروســ
ــک ــ ــێ جــــاریــــشبـــەپـــێـــچـــەوانـــەوەدوزەخــ
هەمیشە گرنگە ،بــۆیــە دەرەخــســێــنــێ
بناسی منالەکەت هاورێــی لەنزیکەوە
وبزانیکێیەوبۆکوێدەرۆنولەکوێوە
دێنەوەوئەورۆژانەیەیپێیدەدەیلەچیدا
هاورێیەکی دەکات.چونکە خەرجی
بــــــاشوبــــەوەفــــادەبــــێــــتــــەخــوێــنــدنــگــا
زانیاری ســودو ودەتوانێ بۆمندالەکەت
ئەم باپێکەوە وەرن ، وەربــگــرێــت لــێ
هەرێــم  بزانین بخوێنینەوە، چیرۆکە
هاوکارهاوڕێی وکاردانەوەی چیکرد

چیبوو؟
هەریــموهاوکــاردووهاورێــییەک
ــون،لــەهــەمــانــکــاتــدادراوســێــش بـ
بـــــــوون،هـــــــەردوکـــــــیـــــــانلـــەپـــۆلـــی

خوێندنگەشدا ولــەیــەک بــوون سێیەم
پێکەوە رۆشتنیان و دەیانخوێند،هاتن
ــاررەفــتــاری ــەاڵمهەرێــــمزۆرجـ ــ ــوو،ب ــ ب
ــۆیدەکـــــــردکـــەبـــەدڵـــی ــامــ ــ ــرون ــ ــەی ســ

ــازاریگــیــانــدارانــی ــ ــارنــەبــوو،ئ هاوکــ
ونابینا ــدام ــەن ئ بــەکــەم دەداوگـــالـــتـــەی
ــدەکــەنــی،بـــەاڵم ــێ دەکــــــردووپــێــیــانپ
هاوکــــــــــــاریژیــــــرپــــێــــچــــەوانــــەیئـــەو
گــیــانــدارانــیخــۆشــدەویــســتوڕێـــزیلە
کــەمــئــەنــدامونــابــیــنــاومــرۆڤــیبــەتــەمــەن
دەگــرت،زۆرجــارئــامــۆژگــاریهەرێمی
دەکردکەوازلەوجۆرەرەفتارانەیبێنێ،

چونکەباشنینوئازاربەخشن.
ــەیگـــەڕانـــەوەیـــانـــدا ــگـ ــەڕێـ رۆژێــــــکلـ
ــەپــاشــوی ــۆیب ــمخــ ــ ــ ــابــخــانــەهەرێ ــەقــوت ل
شۆفێرەکە هەڵــواســی ئۆتۆمبێلێکەوە
نەیبینیدوایکەمێکرۆشتنشۆفێرەکە
خێرايیکردەوە،هەرێمویستیدابەزێت
ئۆتۆمبیلەکەوە خێرایی بـــەهۆی بـــەاڵم
نەیتوانیخۆیکۆنترۆلبکاتوبەدەمدا
ــەوت،جـــگـــەلـــەوەیدەســـتـــیچــەپــی ــ کـ
شکاهەەموودەموچاویشیبرینداربوو،
هاوکارگەیشتە
ســـــــــــــــەری

بۆهەڵگرت، جانتاکەی وهەڵیساند،
ــیهەر ــ ــت ــاوئــــــــازاریدەســ ــ ــەت ــ ــــشل ــەوی ــ ئ
دەگریا،هاوکارچوەژێرشانیەوەوبۆ
ماڵیخۆیانیبــردەوە،پاشئەوەیدایک
وبــاوکــیبــەکــارەســاتــەکــەیــانزانـــی،
بردیانبۆنەخۆشخانەودەستیانلەگەچ

گرتودەموچاویانتیمارکرد.
دوانەکەوێت.. لەخوێندنەکەی بــۆئــەوەی
هاوکــارهەموورۆژێــکدەچــووبەشوێنیاو
جــانــتــاکــەیبــۆهــەڵــدەگــرتوپێکەوە
لەرێگادا رۆژێــک بۆقوتابخانە، دەچــوون
ئـــەگـــەرئێستا ــان پــێــیوتهـــەرێـــمگــی
کەسێکبێتوبەدەموچاویرووشاوو
وگاڵتەت تۆپێبکەنێت شکاوی دەستی
پێبکاتدڵگیرنابێت،ئایەپێتناخۆش
نــابــێــت؟ئــایــەگــیــانــدارێــکئـــازاردەدەیـــت
وەکوئێستایتۆئازارناچێژێت؟هیوادارم
وجارێکی بەوانەیەک ببێت کەوتنە ئەم
دیکەگاڵتەبەکەسیکەمئەندام
ــەیـــت،نــەک ونــابــیــنــانـــەکـ
هەرئــــــەوەنــــــدەبــەڵــکــو
ــان ــاریـ بــتــوانــیهاوکـ
بــکــەیــتوکــوێــرێــک
لـــــــەشـــــــەقـــــــامـــــــێـــــــک
بــپــەڕێــنــیــتــەوەودەســتــی
بەسااڵچوویەکبگری.
هەرێمزۆرشەرمەزاربوو،
ــیــدائــیــتــربــەهیــچ ــن ــێ ــەڵ ب
جـــــــــۆرێـــــــــکئــــــــــــــازاری
ــداراننـــــەدات ــ ــانـ ــ ــیـ ــ گـ
وتــــــــــامــــــــــاوەلــــــەژیــــــان
کەمئەندام هاوکاری
ــی ــ ــ ــرۆڤ ــ ــ ــاوم ــ ــ ــن ــ ــ ــی ــ ــ ــاب ــ ــ ون

بەسااڵچووبکات.

سةماى ثةثولةكانسةماى ثةثولةكان

لەسەمایپەپولەکانەوەچیرۆکەواتاداروپەرەوردەیيەکاندەخرێنەڕوو

گیانی هاوکاری لەنێوان دوو هاوڕێدا...
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بەرنامەیسینەمایمندااڵن،لەکەناڵیئاسمانی
کەرکوک،کەلەالیەنهونەرمەندنەژادنەجم
وهونــەرشەویش بۆدەکرێت دەرهێنانی ئامادەو
پێشکەشکردنی دوای لە پێشکەشیدەکات،
چەندئەڵقەیکیبەرنامەکەبۆتەجێگایبایەخ
وقسەلــەســەرکــردنــیگـــەورەهــونــەرمــەنــدانــی
وەســفــکــراکە ــەوە ــ ب هەروەک کـــوردســـتـــان،
ئاسمانی هــەوڵــەکــەکەناڵی باشترین  ئــەمــە
بینەری و سینەما دروستکردنی بۆ کەرکوک

سینەمالەکوردستانهەنگاویبۆناوە.

ــواری ــدەگـــەورانـــەیبـ ــەرمــەن ــەوهــون یــەکــێــکلـ
سینەماهونەرمەندشوانعەتوفکەلەالپەڕەی
باڵودەکاتەوە پەیامێك خۆی، پەیجی و تایبەتی
دەستخۆشیلەستافیبەرنامەیسینەمایمندااڵن

دەکات.
ئــەوهونــەرمــەنــدەراشــیــدەگــەیــەنــێــت:ئــەمــەئیشە
چێژی دروستكردنی بناغەی ڕاستەقینەكەیە

هونەریلەمنداڵیەوەسوپاسبۆماندوبونتان.

سینەمای ستافی بــەرنــامــەکــان لــە یەکێک لــە
لە  مندااڵنسەردانیناحیەیتەقتەقیانکــردو
خوێندنگای)تەقتەقیهاوڕێ(بەرنامەکەیان

پێشکەشکرد.

بەرنامەکە دەرهێنەری نەجم نەژاند لەوبارەیەوە
جیاواز زۆر جارەمان ئەم بەرنامەی رایگەیاند:
لە ئامادەبون بووکەزیاترلەسەدخوێندکار
فیلمێکی ئەڵقەیە ئــەم بــۆ سینەماکە، هۆڵی
لە بــاس کە ئامادەکردبوو مستەربینمان تــری
سەرکێشێکانیدەکردوگەیشتنبەئامانج
وسەرکەوتن،کەبۆمندااڵنکۆمەڵیوانەی
زۆربەسودیهەیەبۆفێربونمندااڵنجگەلەوەی
کاتوساتیخۆشبۆمنداڵدەستەبەردەکات
،ئەمەجگەلەدیاریودڵخۆشکردنیمندااڵن
لەگەڵگەمەویارییەکانیپێشکەشکارداو
وەرزشکردنلەپێشبەرنامەکەتاکوئامادەی
بەرنامەکە دوای دواتــر و بەرنامەکەبن بینينی
مندااڵنە گفتوگۆیەکی منداڵەکان لەگەڵ

دەکرێت.

سینەمایگەڕۆکیمندااڵن
هەوڵیکبۆدرستکردنیپەروەردەیەکیهونەریوسینەمایی
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لێپرسراوی حــاتــم، مـــەهدی لــەوبــارەیــەوە،
رایــگــەیــانــد: هەواڵ، ــاژی ــت مــۆن یــەکــەی
مۆنتێریهــەواڵ،بریتینلەچواركەس،
ــوردی، ــی)كـ ــەشـ رۆژانــــــەهـــەواڵـــەكـــانـــیبـ
عــەرەبــی،تــوركــمــانــیوســریــانــی(مۆنتاژ
وێنەكان رێكخستنی لــەگــەڵ دەكـــەن
ــەســكــرێــپــتــەكــانــیبــەشــەكــانــی ــەلـ كـ

هەواڵەوەدێتبۆیەكەیمۆنتاژ.

شـــانـــۆ خــــــۆشــــــیــــــەوە، الی هاوکـــــــــــــات
مۆنتاژی یەکەی لێپرسراوی عەسکەر،
رایگەیاند:مۆنتێرەكانی بــەرنــامــەکــان،
بەهەمانشێوەی بەرنامەكانیش، مۆنتاژی
لەچوارمۆنتێر  مۆنتاژیهەواڵپێكدێن
ــیــانمــۆنــتــاژكــردنــیهــەمــوو وكــارەكــان
ئاینییەكان و وسیاسی هونەریی بەرنامە
ــانو ــ ــاژەكـ ــ ــۆرتـ ــ ــپـ ــ ومـــۆنـــتـــاژكـــردنـــیرێـ

مۆنتاژكردنیرێكالمبۆبەرنامەكانە.

پرۆفایلی لێپرسراوی یەكەی مۆنتاژی 
هەواڵ و بەرنامەکان:

مەهدیحاتەمقــادر-لێپرسراوییەكەی
مۆنتاژیهەواڵ
تەمەن/1972

دەرچویپەیمانگایتەكنیكی
ئــاســمــانــی ــی ــاڵـ ــەنـ كـ ــە ــ ل ەوە 2004 ــە ــ ل

كەركوكدامەزراوە.
تاساڵی2005لەبەشیرووناكیودیكۆر

كاریكردووە.
لەساڵی2005تائێستالەیەكەیمۆنتاژ

كاردەكات.

--------------------------------
شانۆجەعفەرعەسکەر)شانۆعەسکەر(
لەدایکبوویساڵی1989-کەرکوک

لەساڵی2007کاریمۆنتاژدەکات.
ــیئــاســمــانــی ــاڵ لـــەســاڵــی2010لـــەکــەن
2014 لــــە و دامــــــــــــــەزراوە کـــــەرکـــــوک
لێپرسراوییەکەیمۆنتاژیبەرنامەکانی

کەناڵەکەيه.

پرۆفایلی مۆنتێرەكانی یەكەی مۆنتاژ:

یــاســیــنمــحــەمــەد-مۆنتێری مــحــەمــەد
بەرنامە

تەمەن/1982
دەرچوویئامادەیی

ــازاد ــ ــەیشــەهــیــدئ ــخــان لـــە2004لـــەچــاپ
هەورامیدامەزراوە.

لە2011لەكەناڵیئاسمانیكەركوك
وەكمۆنتێركاردەكات

مــۆنــتــێــرودهرهـــێـــنـــهریهـــــهردووبــهرنــامــهی
)پهڕهنگ(و)كانیاویباوهڕ(.

--------------------------------
فوئادعوسمانعومەر-مۆنتێریهەواڵ

تەمەن/1984
دەرچوویدواناوەندیپیشەسازی

لەساڵی2010ەوەلەكەناڵیكەركوك
دامەزراوە

لە2014لەئیدارەكاریكردوە
لە2014تا2016لەئەرشیفیهەواڵبووە،

لە2016مۆنتێریهەواڵە.
--------------------------------
دانائەنوهرمحەمەد-مۆنتێریهەواڵ

تەمەن/1989
دەرچوویكۆلێژیكشتوكاڵلەزانكۆی

كەركوك
كـــارمـــەنـــدی وەك 2014 تـــا 2012 لـــە
ــیــری ــب ــەریرۆشــن ــتـ ــەنـ كــۆمــپــیــوتــەرلـــەسـ

كەركوككاریكردووە.
ئاسمانی كەناڵی لە تائێستا 2015 لە
ــەیمـــۆنـــتـــاژ ــ ــەكــ ــ ــ ــەی ــ ــ كــــــەركــــــوكل

كاردەكات
--------------------------------

ــەد-مــۆنــتــێــری ــمـ ــەحـ شـــــوانمـــحـــەمـــەدئـ
بەرنامەكان
تەمەن/1987

لە2011ت2018لەتەلەفزیۆنیناوخۆیی
كەركوككاریكردووە

لــەكــەنــاڵــیئاسمان ەوە لــەســاڵــی2016
چەند دەرهێنەر مۆنتێرو وەك كەركوك

بەرنامەیەككاریكردووە.
)گهشتی بــهرنــامــهی دهرهــێــنــهری مۆنتێرو
سیاسییهكان بــهرنــامــه مۆنتێری هــــهوار(و

)وهماچۆ(.
--------------------------------

نەجاححەسەنفەریق-مۆنتێریهەواڵ
تەمەن/1986

لــەســاڵــی2006لــەكــەنــاڵــیكــەركــوك
ــەخــشــی ــیپ ــەشــ ــ ــریلــــەب ــێـ ــتـ ــۆنـ وەكـــــــومـ
كەناڵەكەودواترلەبەشیهەواڵكار

دەكات
--------------------------------

یەكەیمۆنتاژ

مۆنتاژی هەواڵ و بەرنامەکان، دوو یەكەی گرنگ و پڕبایەخی كەناڵی ئاسمانی كەركوكە، و لەچوارچێوەی بەشی 
هونەری كەناڵەكە لە رێگای ستافێكی بە ئەزموون و شارەزاوە كارەكان ئەنجامدەدەن. 

ئەوانیش، مۆنتاژكردنی  بەسەر دووبەشدا  دابەشكراون  یەكەكە، مۆنتێرەكان  كارەكانی  رێكخستنی  و  بۆباشتر 
بەرنامەكانەی كەناڵەكەیە، بەشێكشی كاردەكەن لە مۆنتاژی هەواڵەكانی كەناڵەكە.
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شااڵوعوسمانسابیر-مۆنتێر
تەمەن/1995

دەرچویپەیمانگایتەكنیكی
ناوخۆیی لەكەناڵی 2019 تا 2013 لە

كەركوككاریكردووە
لە2019ەوەمۆنتێریبەشیوەرزشبووە

لە2020ەوەوەكمۆنتێریهــەواڵكار
دەكات

--------------------------------
ئااڵمحهمهد-مۆنتێربەرنامەکان

لهدایكبووی1986
ئابوری و كارگێڕی له بهكالۆريۆس
ــهمــۆنــتــاژكــردنــی ــهل ــهردهوامــ ــ ــه2003ب ــ لـ
مۆنتێری ئێستاشدا لــه و بــهرنــامــهكــان
ههردووبهرنامهیریتواڵودۆكۆمێنتاری

گهرهكهكان
--------------------------------
ــز-مــۆنــتــێــرى ــهزیـ چــیــاڤــانمــحــەمــەدعـ

بەرنامەکان
لهدایكبوی1992

TVلهسالی2011دەستبهكاربوهله
ــومــونــتــیــریپــەخــشتا كــەركــوكوەكـ

وكوه2014
بــوهلهبەشیمونتاژی بـــەردوام له2014
بەرنامەكانتاوهكوئێستابێدابران

ــهشوهكـــودەرهـــێـــنـــەركــارى ــاوەیـ ــەومـ لـ
كــــردووهبــوچــەنــدبــەرنــامــهیــهكلــەوانــه
ــومــهیمــەكــە-بــەرنــامــهیتــرافــیــك- )ل

بەرنامهیفوكس(
بەرنامەی هەردوو مۆنتێری ئێستاشدا لە

)مێخەکوچیرۆکەکانیئەنفال(

شانۆعەسکەر فوئادعوسمانمحەمەدیاسینمەهدیحاتەم

نەجاححەسەنشوانمحەمەددانائەنوهر

چیاڤانمحەمەدئااڵمحهمهدشااڵوعوسمان
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- خۆشحاڵین کە بەتەندروستییەکی 
باشەوە دەتبینین، ئێوە تەمەنێکتان 
خوێندنەوەدا  و  نوسین  لەگەڵ 
بزانم  ئەمەوێت  بەسەربردووە، 
ئێوە  ئێستا  تەمەنە  ئەو  سەرباری 

بەچی شتێکی ژیانەوە خەریکن؟
-ژیـــانـــیهەرکـــەســـێـــکبـــەچــەنــد
قۆناغێکداگوزەردەکات،قۆناغی
کارکردنوپشوودانوحەسانەوە،
قۆناغینووسینەبۆکەسێکیوەکو
ئەو منهێشتاهەربــەردەوامــملەگەڵ
خــولــیــایــانــەیلــەمـــێـــژەوەلــەگــەڵــمــایــە
ئەویشدونیایکتێبوبیرکردنەوەو
خەیاڵونوسینە،ئێستاشهیچرۆژێک
تێدا خوێندنەوەی مندا ژیانی لە نییە
نەبێتوهاوکاتسەرقاڵینوسینمو

نەوەستاوموبەردەوامم.

مردن  کتێبی  لە  دیدارێکدا  لە   - 
لە  بریتییە  ژیان   ( دەڵێیت:  بەڕێوە 
بۆ تۆی  ئایا  هەڵچوون و داچوون( 
و  خوێندنەوە  و  نووسەرنووسین 
نەکردووی  تژی  ژیانی  بیرکردنەوە 
لە هەڵچوون و داچوون؟ ژیانت پڕ 
نەبووە لە جۆرێک لە ئازار بە جۆرێک 
خەمەکانی واڵت بە جۆرێکی دیکەو 

لە دیددگایەکی دیکەوە ببینی؟
بیرکردنەوە و نوسین ئــەوەیرێگەی - 
هەڵدەبژێرێترێگەیەکیزۆرسەختوپڕ
هەورازونشێویهەڵبژاردووە،پڕەلەهەڵچوون
وداچــــوون،ئێمەنــەوەیــەکــیهەڵــقــواڵوی
ئێمە میللەتەکەمانین، ئــازارەکــانــی نێو
رۆژانەئازیزانمانبەبەرچاومانەوەدەڕۆشتن
ــوو،ژیــانــمــان ــ ــانئــەســتــەمب ــەوەیـ ــەڕانـ وگـ
ــەاڵملــەگــەڵئــەوەشــدا ــرا،ب لــێــزەوتدەکـ

کۆڵماننەدا،هەتائیستاشبەردەوامین،
خۆ لە جۆرێکە نوسین دونیایی چونکە
ــەوە،لە ــوون ــب ــوێ ــەن ــەوە،جــۆرێــکــەل ــ ــن ــ دۆزی
دایکبوونەوەیەکیدیکەیە،بۆئەوهیەبە
جۆرێکیدیکەتێههڵبچیتەوەوبۆئەوەی
ژیانێکینوێبونیادبنیی،چبۆخۆتیان

دەوروبەرت.


دەڵێیت:  نوسینێکدا  ــە  ل ــۆ  ت  -
مەرگ  بۆ  پرۆژەیەکن  مرۆڤەکان 
پرۆژەی  ئێمە  ئەگەر  ئامادەکراون، 
ئامادەکراو بین بۆ مەرگ ئەی نەمری 
دەکەوێتە کوێی ژیانەوە؟ لە کاتێکدا 
رەنگە منی میدیاکار و تۆی نووسەر 
هەموو  هتد  مامۆستا...  ئەوی  و 
هەوڵ و تەقەاڵکانمان بۆ ئەوە بێت 
ئەگەر  بمێنینەوە،  نەمری  بە  کە 

جەلیلکاکەوەیس:
ئێمەنەوەیەکیهەڵقواڵوینێوئازارەکانی

میللەتەکەمانین

جەلیل کاکەوەیس چیرۆکنووس 
و وەرگێڕ یەکێکە لەقەڵەمە 

دیارەکانی نێو دونیای نووسین 
و وەرگێڕان و خاوەنی دەیان 
کتێب و بەرهەمی دانسقەو 

دیارە، لە دیدارێکدا لە بەرنامەی 
گەوهەرەکانی کەناڵی ئاسمانی 

کەرکوک، کە ئامادەکردن و 
پێشکەشکردنی هەڵمەت 

هۆشیارە، باس لە ئەزموونی 
نوسین و تەمەنی خۆی و 

نوسین و کاری وەڕگێران دەکات. 
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خۆمان لە رووی فسیۆلۆجیشەوە 
بە  بەرهەمەکانمان  رەنگە  نەمێنین 

نەمری بمێننەوە؟
سەرباری قوڵە زۆر پرسیارێکی ئەمە - 
ئـــەوەششتێکیتــازەنییەکــەمــنوتۆ
هەزاران  بــێــت، پێکرد درکــمــان ئێستا
ــارلـــەگـــەڵئــەم ــ بــیــرمــەنــدوخــەڵــکــیدی
ــردووە، ــەرەودەرەیـــــانکــ کــیــشــەیــەیــداســ
لەبەرئەوەوەاڵمەکەئەوەندەئاساننییە،
راستەمنووتوەهەموومانپرۆژەیەکینبۆ
مەرگوەکوبوونەوەر،بەاڵملەبنەڕەتەوە
مردن دەیڵێم: کە هەیــە بۆچوونێکم من
هەیەومــردارەوەبوونهەیە،جیاوازیئەم
ــەئەوەیەکەمــردنئەوەیەمــرۆڤبە دوان
خاوەن بمرێت، بەسەربەرزی بمرێت، پێوە
پەیامێکبێتوواتایەکبەژیانببەخشێت،
هەر وەک ئـــەوەیـــە مــــــردارەوهبــــــوون ــەاڵم ــ بـ
و دێــت گــیــانــدارێــکــیدیــکــەکۆتاییی
هیچبەژیاننابەخشنوپەیامێکیروونیان
مرۆڤایەتی بیرکردنەوەی سەرەتای نەبووە.
بــۆنــەمــریدەگــەڕێــتــەوەبــۆداستانەکەی
بــەاڵم بــەجەستەدەمـــرم گلگامش،مــن
و نەمریم هۆی ببنە کتێبەکانم رەنگە

ناوەکەمبمێنێتەوە.


لەو  جگە  وایە  پێت  تۆ  کەواتە   -
دواجار  کۆڵیانا  بە  داویانە  ئازارەی 
بیرمەندان  و  نــوســەران  هەوڵــی 
و  نالی  نمونە  بۆ  نەمرییە؟،  بۆ 
سالم و کوردی و شێرکۆ بێکەس 
جەستە  بە  خۆیان  کاتێک  ...هتــد 
لە  هەتاهەتایە  بۆ  بــەاڵم  نەماون 
ناومانن و تارماییەکانیان لە رێگەی 

بەرهەمەکانیانە بەسەرمانەوەن؟
-ئــەوکــەســانــەیکــەتــۆنــاویــانــتهێنا
راستەبەجەستەنەماونوبەرهەمەکانیان
نەمرنبەاڵمدڵنیاملەکاتیخۆیدائەوانیش
پرۆژیەکیاننەبووەبۆنەمریوناویلێبنێن
ــووە، ــ ــەوانخــولــیــایخــۆیــانههب ــ ــەمــری،ئ ن
تەقهالیەی ئــەو نــەکــردۆتــەوە لــەوە بیریان
پێی. بدرێتەوە ئەوانسبەیوەکوقەرزێک
و کتێب دونیای عاشقی عاشق، مرۆڤی
بیرونوسینونیشتمانوگەلعەشقێکە
هەموو و ناکەوێت هەمــووکەس دەستی
کەسپێیناگات،نەمریدەستهەموو
کــــەسنـــاکـــەوێـــترەنــــجوتــێــکــۆشــانــی

دەوێت،لێبوردەییدەوێت.


ئایا  ــڕان،  ــێ وەرگ بە  ســەبــارەت   - 

پـــرۆژەی  دەکــرێــتــە  کتێبەی  ــەو  ئ
ئایدۆلۆژیا  لەگەڵ  گرنگە  وەرگێڕان 
و بیروبۆچوونی وەرگێڕدا یەکانگیر 
بێت؟ یان واقیع وا دەکات ئەو کتێبە 

وەرگێڕیتە سەر زمانی کوردی؟
ــۆمهەمـــــــووکــتــێــبــێــک ــ ــوخـ ــ -مــــنوەکــ

وەریدەگێڕمپێشوەرگێڕانچەندجارێک
ــاڵ ــەڵخــەی ــەگـ ــۆملـ دەەیـــخـــوێـــنـــمـــەوەوخــ
تێکەڵ نـــووســـەرکـــەدا بــیــروبــۆچــوونــی و
ــادۆندەکـــەم، ــ ــەم،جــۆرێــکلــەدۆن دەکــ
ــــەمدۆخــــــەداخــــۆموەکــــونـــووســـەرەکـــە ل
دەبینم،منلەجیاتینووسەرلەوکاتەدا
نهێنيیەکانی پــەیــامــە تــا بــیــردەکــەمــەوە
ــەوە،هەمـــووکــارەکــان ــ دەقــەکــەدەدۆزمـ
ــاڕۆن. وەرمــگــێــڕاونلــەســەریـــەکرەوتنـ
ئەگەرنوسەرلەگەڵدەقەکەداهاوتەریب
بــووئــەوادەتوانێتسیمایروحــیخــۆیلە
نێودەقــەکــەدادارێــژێــتــەوە،مــنپێموایــە
داهێنانێکی باش وەرگێرانێکی هەمــوو
دیکەیهەماندەقەبەزمانێکیدیکە،
خیانەتی ئــەگــەر پــێــمــوایــە داهێــنــانــێــکــە
لێنەکرێتئەوادەبێتەموڵکیئەوزمانەی
ــڕدراوە،دەمــەوێــتئـــەوەشبڵێم ــیـ بــۆوەرگـ
ئەگەروەرگێڕەکەبەسەرزمانیدایکدا
زاڵنەبێتکەوەرگێڕانیپێدەکاتئەوا
دەبێت بگەیەنێت، پەیامەکە ناتوانێت
جوان وەرگێڕانێکی ــەوهی ئ بۆ وەرگــێــر
بــکــاتدەبــێــتمـــەلـــەوانبــێــتلــەدەریــایــی
زمانەکەداوشارەزابێت،شارەزاییریتمی
وەرگێڕانێكى ئەگەرنا بێت، زمانەکە

کرچوکاڵوتاقەتپروکێندەبێت.

هیچ
رۆژێکنییە
لەژیانیمندا
خوێندنەوەی
تێدانەبێت
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كتب / رزكارشواني

ــمــنــصــرمكــان ــرنال ــقـ ــيســبــعــيــنــيــاتالـ فـ
لتلفزيونكركوكادواراليستهانبهافي
والمسلسالت الدراما من العشرات عرض
الــزمــن ــام ايـ مــن  ــة الــكــوردي والتمثيليات
الجميلوالتيسجلتمنعلىاشرطة)2
الخمسينيات جيل يذكرها والتي  ) انــج
والــســتــيــنــيــاتوالــســبــعــيــنــيــاتمـــنالــقــرن
المنصرم،وتعتبرهذهاألشرطةبمثابةإرث
وطنييفتخربهشعبناالكوردي،ولكن
األشــرطــةفيعداد هــذه لالسفاصبحت
المعنيين إلمام عدم نتيجة والهدر الضياع
لهذاالكم الــعــراقــي فــيشبكةاالعـــالم
الى محتواها نقل في األشرطة من الهائل
اشرطة)1انج(رغمالمحاوالتالكثيرة
وسعيه جباري هاشم المخضرم لإلعالمي
الدؤوبفيانقاذهذهاألشرطةولميبقباب

االوطرقهولكندونجدوى.
أسوقهذهالمقدمةوانااتابعوبعدسنوات
طوالعرضالتمثيلياتواالغانيالكوردية
منايامالزمنالجميلوعلیشاشةفضائية
كركوكالتييديرهاالزميلشوانداودي
ــادرمــشــكــورابــاالهــتــمــامالــجــاد ــ حــيــثب
واالغــانــي التمثيليات هــذه احــيــاء بــضــرورة

ــذهالــشــاشــة الــكــورديــةوعــرضــهــاعــلــىهـ
الجميلةليفاجيءالمشاهدالكورديبعودة

ايامالزمنالجميل.
هناالبدانالننسیالجنودالمجهولينفي
لهم الذين الفنيين من فضائيةكركوك
بین من المجال هــذا في متميزة بصمات
الــذييشرف هــؤالءشيرزادحاجيعثمان
علیقسماالرشیففيهذهالشاشةالعمالقة
فــيعمله فهوحــریــص الــعــام2011 منذ
الفيديو اشرطة بتحويل يقوم ان واستطاع

HDالخاصةبــاالســودواالبــیــضالــینظام
قناةكركوك أملناكبيرمن وبااللوان.
الفضائيةبمزيدمنعرضهذهالتمثيليات
واالغانيوالمنوعاتالتيلهانكهةخاصة
فيقلوبمحبيشاشةفضائيةكركوك.
بقياننقولانفضائيةكركوكهي
جــالل مـــام ــة االمـ لفقيد القيمة الــهــديــة
الهاليمدينةكركوك،وكانرحمه
اللهیشددعلیانتكونهذهالفضائية
بین ) ــورد الـ شــدة ( سیاسة نهج تسلك
في ابنائه وهاهم كركوك مكونات
ــحــادالــوطــنــيالــكــوردســتــانــي قــيــادةاالت

يسیرونفيخطاه.

فضائيةكركوكوالتمثيلياتواالغانيالكوردية
منايامالزمنالجميل
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حيننتصفحنسخةمنجريدةيوميةتصدرفي
المتحضر،نالحظ العالم بلدان بلدمن أي
الصحافة، تــطــوراتجــرتعلىتكنيك أن
أبرازه العنوانوكيفية المانشيتأي وخاصة
ــذييعتبرمــناألســالــيــب فــيالــصــحــافــة،الـ
تقاس أيــةصحيفة نجاح وخــاصــة ، الحديثة
العنوان أو المانشيت صياغة كيفية بنجاح
بــلنجد الــقــراء، أنتباه الـــذييجلب الــبــارز
أنواعا«شتىمنهذهالعناوينوكلانوعمنها
القارىء ويستطيع ، به خاصة وظيفة يــؤدي
بنظرةواحدةسريعة،يلقيهاعلىالصحيفةان
يلمبجميعاألنباء،فأنكانلديهمتسعمن
األخبار الىصدور العناوين من ينتقل الوقت
ليزدادبقراءتهاوأنكانلديهوقتأكثرمن
هذايتفرغلقراءةالتفاصيل.وملخصذلكأن
الصحيفةالحديثةمضطرةالىأنتبذلأكبر
مادامت ، العنوان فيكتابة مستطاع جهد
وخاصة ، العنوان فيكتابة القراء ظــروف
فيالمدنالكبيرة–لقلةالفراغللقراءالتي
التسمحلهمبأكثرمنقراءةالسطورالقليلة
السطور ثــم ، المانشيت منها يــتــألــف الــتــي
القليلةالتيتتألفمنهاصدوراألخبار.ومثاال«
بفن المختص )وستلى( يقول ذلككما على
الصحافةأنالعنوانالينبغيأنينظراليهفقط
علىأنه،النافذةالتيتطلمنهاالصحافة،
بليجبأنننظراليهاعلىأنهامنالمصادر
الرئيسيةلإلعالموخاصةبالنسبةللقراءالذين
تضطرهمظروفهمدائما«الىالقراءةالسريعة
أشياء ثــالثــة أن تــقــول ثابته حقيقة هنالك .
ــراءةالــمــقــال،أولــهــا تــجــذبالـــقـــارىءالـــىقــ
)العنوان(وثانيها)طريقةالعرض(وثالثهامحرر

المقالأيكاتبها.

أصلمعنىالمانشيتأصلمعنىالمانشيت
أو السطر هــو الــعــنــوان أو المانشيت تعريف
مجموعةاألسطرالتيجمعتبحروفكبيرة
هي المانشيت وكلمة ، الــمــوضــوع لتسبق
وصفوها وقــد اللغوي معناها فرنسية أصلها
لدى القميص زند تزين التي الدانديال بأنها
، بــارز بشكل أحيانا« تتدلى والتي النساء
المانشيت. لمفهوم األصلي المنبع هو وهــذا
القصدمنه الصحافة، ينعكسعلى وهــذا
تشبيهالعنوانالجذاببالدانديالعندالنساء.
وأنشرطنجاحالمانشيتأنتكونكلماته
قليلةومعانيهكثيرة،ماأمكنأحيانا«)4(
كلماتوثمانيةكأقصىحد،هذاماأتفق

عليهخبراءالصحافة0
مثاال«علىذلككلمةواحدةمثل)المؤامرة(
أو)فضيحة(أو)المجزرة(أوكلمتانمثل)حل

البرلمان(أو)زيادةفيالراتب(والخ...
والمانشيتالمثيرةتعتمدعليهاالصحيفة
التيتطمحفيقراءجددأماتلكالتقليدية
لفن أعتبار دون عادية مانشيتها فتكون
المانشيت.وسرنجاحالمانشيتكلمات
)أن بشرط لكن أمكن ما جــدا« قليلة
يقولونخبراء وتثيروتصرع(كما توحي
المهنة،أيكلماكانتالكلماتقليلة

أصابتالهدف.

أنكتابةالمانشيتتعتبرمنالفنونالدقيقة
أن على خاصا« وذوقـــا« المهارة تتطلب التي
للقراء تــامــا« فهما« مفهوما« العنوان يكون
فاليصحللمحرربحالمناألحوالأنيدخل

الفاظاغامضة،يعجزالقراءمنفهمها.ألن
للمانشيتيتطلبمنالمحرريناألهتمامبجدية
الصحافة خبراء أحــد وكــان ، العنوان بفن
)مــاكــنــيــل(مــؤمــنــا«بقيمةالــعــنــوانالــجــيــد،
من يخلوا الــذي الجيد الكتاب وقــدوصــف
التيتخلوا النفاثة ة العنوانالجيدكالطائر
المنتج نيزبت( )روبـــرت ويــؤمــن . طيارها مــن
الجيد العنوان بــضــرورة المشهور المسرحي
البهجة يبعث أن الجيد العنوان في ويشترط
أنيكونسهال« ذلــككله وفــوق والحيوية
علىاللسانفكممنكاتبمسرحيوناشر
العنوان فطاحلة الــى كبيرة مبالغ دفــع قــد
أبتكار موهبة يملكون الذين الناس أولئك

عناوينالينساهاالشعبالبريطاني.
أنتراعىبعضالقواعدفيالعنوان:

1-أنيشتملالسطراألولعلىكلماتقليلة
توضحالمعنىالعام.

2-أنيشتملالسطرالثانيعلىألفاظتزيد
رغبةالقارىء.

معلومات على الثالث السطر يشتمل ـــن -3
تساعدفيالربطبينالعنوانوالمقال.

4-أنتكونالفاظالعنوانمطابقةلمضمون
المقال.

لطريقة مالئمة العنوان الفاظ تكون أن -5
عرضه.

  * محرر صحفي في مكتب اعالم اربيل لالتحاد 
الوطني الكوردستاني 

سرنجاحالمانشيتكلماتقليلةجدا«ماأمكن
لكنبشرط)أنتوحيوتثيروتصرع(...

بقلم - زيد محمود علي 
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ــیـــد، ــنحـــەمـ ــ ــ ــەرژی ــ ــ  پ
مامۆستایە، پیشەی
ــە:«ســۆشــیــاڵ ــوای ــی ــێ پ
مــــیــــدیــــالــــــەشـــێـــوە
ــەی ــ ــەكـ ــ ــیـ ــ ــانـ ــ ــهـ ــ ــیـ ــ جـ
بـــــــــەراوردبـــەشـــێـــوەی
كـــــــۆمـــــــەڵـــــــگـــــــای
كـــــــــــــوردیئـــێـــســـتـــا
ــەوەیلـــەكــۆمــەڵــگــای ــ ــەرئ ــ جـــیـــاوازەلـــەب
ــا ــاغتـــێـــنـــەپـــەڕیـــوە،واتـ ــۆنـ ــەقـ ــدابـ ــ ــوردی كــ
ڕاستەوخۆ ئەمەش  بۆنەكراوە، پلەبەندی
دەبێتەهۆیگۆڕانكاریلەكلتورەكان«.
میدیا سۆشیال لە ئێستا ئــەوەی وتیشی:«
بـــەشـــێـــوەیـــەكـــیگشتی  دەگــــــوزەرێــــــت

ئــالــودەبــوونــەنــەكداهــێــنــان،لــەبــەرئــەوەی
ــیزانــســتــی ــەكـ ــوەیـ ــێـ ــراوەبــــەشـ ــ ــوانـ ــ ــەتـ ــ نـ

بەكاربهێندرێت.
 

ــرەخــالــیــد، ــیـ ــەمـ  سـ
رێــــــــــــكــــــــــــخــــــــــــەری
پـــــــــــڕوژەكـــــــــــانـــــــــــی
ــد( ــغـ ــراوی)الـ ــخـ ریـــكـ
و ژنــان پاراستنی بــۆ
مندااڵنرایگەیاند:«
ــی ــ ــەكــ ــ ــ ــوەی ــ ــ ــی ــ ــەشــ ــ ــ ب
گـــشـــتـــیســـۆشـــیـــال
بۆ دووهــۆكــاریســەرەكــی بــۆتــە میدیا
یەكێكیان گــەنــجــان، ســەرقــاڵــكــردنــی
داهێنانەكانیان بەشەگەنجەیكە ئەو
دەخەنەنێوخەڵكەوەوبزنسیئەلیكترۆنی
دەكــەنوئــەوەیتریشئــەوبەشەیەكە
بەهەڵەلەسۆشیالمیدیاگەیشتونوتەنها
بۆكاتبەسەربردنوخوشیەكاتیەكانیان
بـــەكـــاریدەهــێــنــن،لــەالیــەكــیتــریــشــەوە

زورێكلەگەنجانكردویانەبەمینبەرێك
بۆبەتاڵكردنەوەیناخیاندژیدەسەاڵت.

 
هــەڵــگــوردعــومــەر،
رۆژنــــــــامــــــــەنــــــــووس،
ــال ــ ــی ــۆشــ ــت:«ســ ــ ــێ ــ دەڵ
ئــێــمــەی الی مـــیـــدیـــا
كـــــــۆمـــــــەڵـــــــگـــــــای
كـــــــــوردیبــــــــووەبــە
شوێنێكیبازرگانی
كۆمەڵێكی الی و
تریشكــراوەبەشوێنیعیبادەتوخێرو

خێرات.
گرنگی زۆر  خۆرئاواییەكان  وتیشی:«
بــەســۆشــیــالمیدیانـــادەنبــەتــایــبــەتلە
ــەواڵتــێــكــیوەك ــا،ل ــەوروپـ كــیــشــوەریئـ
ــۆنكــەس ــی ــل ــالـــەكــــۆی67م ــەڕەنـــسـ فـ
 نزیكەی33,7ملیۆنكەسفەیسبوكی
نیوەیخەڵكی دەریدەخات ئەمەش هەیە،
تریشهەنبەبێجەنجاڵیسۆشیالمیدیاو

سۆشیالمیدیاسۆشیالمیدیا
جیهانێكبۆئالودەبونیگەنجانجیهانێكبۆئالودەبونیگەنجان

یاخودفاكتەرێكبۆبەداهێنەربوون؟یاخودفاكتەرێكبۆبەداهێنەربوون؟

سۆشیال میدیا بۆتە بەشێكی 
گرنگ لە ژیانی رۆژانەی هەموو 

تاكەكانی كۆمەڵگە، لەم 
راپۆرتەدا، باس لە الیەنە باش و 

خراپەكانی دەكەین.
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هەواڵوگرتەڤیدیۆیەئازاربەخشەكان
دەتواننبژین،

 
ــم ــاســ ــ ـــەدق ــــەمـــ ـــحــ مـــ
مــــەجــــیــــد،پـــیـــشـــەی
خـــــــوێـــــــنـــــــدكـــــــارەو
 دەڵێت:«تەكنەلۆژیا
هـــەیـــە، رووی دوو
ــەنــی ــەالی ــیبـ ــ ــوان ــ دەت
بێنیت بەكاری باش
وهـــەروەهـــادەتــوانــی
بەاڵم بێنیت، بــەكــاری خراپیش بەالیەنی
لــەكــومــەڵــگــایئـــێـــمـــەدابـــەهـــۆینــزمــی
ئاستیروشنبیریوخراپپەروەردەكردنی
تاكیكۆمەڵگا،بەشێكیهەرەزۆری
بـــەخـــراپـــیبـــەكـــاریدێـــنـــێوكـــاتـــیپێ
دەكــوژێونازانێچونسودیلێببینێ،
دەتوانین میوەیەكەكە تــرێ  نموونە بۆ
چــارەســەركــردنــی وەك ببینین لــێ ســـودی
ــانســـودیتـــر،بــەاڵم كــەمخوێنیودەیـ
كاتیخراپیدەكــەیوبوگەندەبیو

دەیكەنبەشەرابئەوەسودینامێنێت.
 

مـــحـــەمـــەدئـــەحـــمـــەد
مامۆستای محەمەد،
زانــــــكــــــۆدەڵـــــێـــــت:
زۆر لـــــــــەرابـــــــــردودا
ــی ــ ــ ــەن ــ ــ ــەالی ــ ــ بـــــــــــاسل
نــەرێــنــی و ــی ــنـ ــەرێـ ئـ
ــا ــدیـ ــیـ ــاڵمـ ــ ــیـ ــ ــۆشـ ــ سـ
ــەر ــەگـ كــــــــــراوە،ئـ
بــاشــیــیــەكــانــیبــكــەیــندەبینین ــە ل بـــاس
ســۆشــیــالمــیــدیــاخــێــراتــریــنرێــگــایــەبۆ
ــیزانـــیـــاریـــیـــەكـــان،هـــەروەهـــا ــدن ــان گــەی
رێـــگـــایـــەكـــیبــاشــیــشــەبـــۆدۆزیــــنــــەوەی
ــۆپــەیــوەنــدیــیــە هــەلــیــكــارورێــگــایــەكــەب
ــەوەی ــ ــن ــ ــۆڕی وگــ ــان ــــەكــ ــی ــ ــەت ــ ــەاڵی ــۆمــ كــ
ــرســە ــتـــوگـــۆیئــــــــازاددەربـــــــــــارەیپ ــفـ گـ
كۆمەاڵیەتییەكانولەروویئابوریشەوە
ــیــكــردنبــەكــار ــازرگــان ــرێبـــۆب ــ ــوان ــ دەت
بهێنرێت،ئەویشلەرێیرێكالمكردن«.

سەكۆیەكی  میدیا سۆشیاڵ دەشڵێت:«
ئازادوبێسنوورەبۆرۆژنامەنوسانكەلە
كارو دەتوانێ رۆژنامەنوسێك هەر رێیەوە
لەئێستادا بـــدات، ئەنجام خــۆی چــاالكــی
ــدیزیـــاتـــری ــمــەن ــەت ــب ــای ــات ــدی ســـۆشـــیـــاڵمــی
لەرێیەوە بەجۆرێككە ئەویش  پــێــدراوەو
وەك دەتــوانــن مامۆستایان و خوێندكاران
بهێنن، بەكاری خوێندن سەرچاوەیەكی
خراپیشی الیەنی باشییانەی ئەم ســەرەرای
زۆرەئەویشكاتێكبیروراینەشیاووهەڵە
باڵودەكەنەوەبێئەوەیهیچسانسۆرێكی

لەسەربێت.

ــوانئــەحــمــەد، ــەیـ  سـ
ــی ــەكــ ــ ــای ــ ــت ــۆســ ــامــ ــ م
ــەویـــش ــەوئـ ــ ــەی ــــكــ دی
سۆشیال ــە:« وایـ رای
بەشێك وەك مــیــدیــا
ــنـــی ــێـــشـــكـــەوتـ لــــــەپـ
تــــــەكــــــنــــــەلــــــۆژیــــــاو
بڵێین دەتــوانــیــن مرۆڤایەتی وپێشكەوتنی
ــیگــەنــجــی ــەمـ ــەرهـ ــیهــــــــــەرەزۆریبـ ــەشـ بـ
ــــەاڵمبــەكــارهــێــنــانوئــالــودە داهـــێـــنـــەرە،ب
لــەالیــەنگــەنــجو بــەسۆشیالمیدیا بــون
كۆمەڵگاوە، چینوتوێژەكانی ســەرجــەم
كۆمەڵگەیەكی بۆ كۆمەڵگەیەك لە
دیــكــەجــیــاوازیهــەیــە،لــەكۆمەڵگای
كوردیدابەداخەوەگەنجەكانمانزۆریان
ــالـــودەیســۆشــیــالمــیــدیــانوكاتێكی ئـ
زۆریانبۆتەرخانكردووەوهۆكاریگەورە
بووەبۆبەالڕێدابردنودواكەوتنیگەنج
لەڕویمەعریفەوكۆمەاڵیەتیەوە،لەروی
داهێنانیشەوەبەداخەوەلەكۆمەڵگایئێمە
لەڕێگای گەنجانەی ئــەو دەگمەنن زۆر
سۆشیاڵمیدیاوەبوبێتنبەخاوەنیداهێنان

وكاریباشیانكردبێت.

 مـــیـــهـــرەبـــانحــەبــیــب،
پــــــــــارێــــــــــزەروتــــــــــی:«
ســـۆشـــیـــاڵمــیــدیــالە
ئێستادابۆتەخراپترین
وســـــەرەكـــــیـــــتـــــریـــــن
هــــــــــــــــــــۆكــــــــــــــــــــاری
بــــــــــاڵوبــــــــــوونــــــــــەوەی
بــــــــــەدڕەوشــــــــــتــــــــــیو
ــیكــوشــتــنو ــانـ ــەكـ ــاوانـ ئـــەنـــجـــامـــدانـــیتـ
و ئەلیكترۆنی سێكسێ و خۆكوشتن
لەهەمویگرنگتروسەرەكیترینهۆكاری
جـــیـــابـــوونـــەوەیهـــاوســـەرەگــەنــجــەكــانــە،
خێزان شیرازەی تێكدانی لە جگە ئەمە
خێزانی پــەیــوەنــدی الوازی كــۆمــەڵــگــاو و
بەناوبانگ كەسانی الســایــكــردنــەوەی و
ــدانبــوخــۆبــەنــاوبــانــگكــــردنو ــ ــەوڵ وهــ
قوربانیدانبەشەرەفوكەرامەتیخۆیان
لەڕووە ئەگەر هەرچەندە مەبەستە، بۆئەم
ئەگەر تۆڕانە ئــەم بیبینن، زانستیەكەوە
بەباشیبەكاربهێنرێتباشترینوئاسانترین
زۆربونی و ڕۆشنیركردن خۆ بۆ هۆكارە
زانستومەعریفەت،كەمنئەوانەیكە
ئالوودەیبەكارهێنانیبوبێتنوسوودیانلێ
ئەو بینینی بەحوكمی بۆیە  وەرگرتبێت،
هۆكارەكانی یاساییانەو كەیسە هەموو
زیاتر تۆڕانە ئەم ئالوودەبوانی بڵێم دەتوانم
زانینی ئاستی نەگەشتونەتە و گەنجن
خــێــروشــەڕیخــۆیــان،بــۆیــەزیــانــیزیاتریان

بەركەوتوەلەسوود.

  زانــــكــــۆخـــالـــیـــد،
پــارێــزەرلــەوبــارەیــەوە
ــودەبــون ــاڵـ وتــــــی:«ئـ
ــودبـــەداهـــێـــنـــەر ــاخــ ــ ی
ــج ــ ــەنـ ــ بـــــــــوونـــــــــیگـ
ــەرئـــــەم ــ ــ ــب ــ ــ ــەم ــ ــەهــ ــ ــ ل
نوێیەدا پێشكەوتنە
پەیوەستەبەرەهەندی
پەروەردەوە،واتاكۆمەڵگاتاچەندوبەچ
شێوەیەكتاكەكانیپەروەردەكردووە؟
ــــەســـەردەمـــیـــیـــانـــە ــت تـــاكـــوئـــــەمكــــەرەســ
بەشێوەیەكیئیجابیبەكاربهێنرێت،كە
داهێنانیتێدابكاتیاخودبەشێوەیەكی
ــێــت،هـــەربـــۆیـــە ــن ــهــێ ــیبــــەكــــاریب ــنـ ــەرێـ نـ
تارادەیەكیزۆركۆمەڵگایخۆرهەاڵتی
ــەكــان ــی ــدی ــوەن ــەی نـــەیـــتـــوانـــیـــوەســـــوودلـــەپ
میدیاوە، سۆشیاڵ لەرێگەی وەربگرێت
ــە ــوەت ــیلــــێــــداوەوب ــشــ ــ بـــگـــرەزیـــانـــیزۆری
هـــۆیكێشەكــۆمــەاڵیــەتــیــەكــان،بــەاڵم
تارادەیەكی خۆرئاواییدا لەكۆمەڵگای
سۆشیال بەجۆرێك لێبینیوە ســودیــان بــاش
ــكبــۆ ــارێـ ــۆكـ ــەهـ ــایـــانكــــــــردووەبـ ــیـــدیـ مـ
كەلەرێگەی كارەكانیان راییكردنی
كۆڕوسیمیناریئۆنالینەوەپەیامەكانیان

گەیاندووە.
 

ــوەر، ــ ــەن ــ ــەنـــگئ ــاهـ  ئـ
چــاالكــیمـــەدەنـــیو
ــێــتتــۆڕە پـــارێـــزەردەڵ
ــیــەكــان ــەت كــۆمــەاڵی
لەدوایسااڵنی)2000(
ــرتــاكــەكــانــی ــاتـ زیـ
ســـــەرقـــــاڵـــــكـــــردوەو
تـــــــادێـــــــتژمــــــــــــارەی
رۆژ لـــــــــەدوای رۆژ  ــــی ــەران ــ ــن ــ ــێ ــارهــ ــــەكــ ب
لــەزیــادبــونــدایــەبــەتــایــبــەتــیلـــەنــێــوتــوێــژی
میدیا سۆشیال باشی الیەنی گەنجاندا،
ــەخــێــراگــەیــشــتــنــیزانــیــاریــیــەكــان خـــۆیل
ــانــیبـــۆپـــەیـــوەنـــدیئــۆنــالیــن ــن وبــەكــارهــێ
وفراوانكردنیئاستیرۆشنبیریگەنجان
ــەوەلــەئــێــســتــادا ــەداخــ ــ ــەاڵمب ــ ــێــتــەوە،ب ــن ــی دەب
تادێت خــراپ بەشێوەیەكی بەكارهێنانی
دەبێتە بــەجــۆرێــكخەریكە  دەبــێــت زیــاتــر
گەنجاندا لــەنــێــو كــوشــنــدە چەكێكی
ئــەویــشلــەرێــگــەیبــاڵوكــردنــەوەیوێنەی
ــەتــاكــی ــیــكــردنبـ ــەت نـــەشـــیـــاووســوكــای
ــراپ ــەمخــ ــ كـــۆمـــەڵـــگـــا،كـــــەدواجـــــارئـ
ــی ــەت ــشــەیكــۆمــەاڵی ــەكــێ ــان ــن ــەكــارهــێ ب
زۆربـــــەدوایخـــۆیـــدادێــنــێــت،لــەالیــەكــی
میدیاو لەسەر سانسۆر نەبونی دیكەشەوە
سۆشیاڵمیدیاونەبونییاسایەكیتایبەتبە
چۆنێتیبەكارهێنانیئەمتۆرانەهۆكاری

هەڵكشانیخراپبەكارهێنانیەتی.
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هەربەتەنیاحەیرانوکۆڵنەدانوجەربەزەيیوشەهیدشوناسی
هەولێریەخوێنسەوزەکاننيیە،یانبەتەنیاقەاڵیدێرینیهەولێر
گوزارشت شــەهیــدان حیزبی کــوڕانــی مێژوویەکانی داستانە و
تەنها بە پێناسەیگەنجانیهەولێریهۆالکوبەزێنناکات، لە
قوربانیوشینوئاوارەییوئازار،هاودڵیئەوشارەنیە،بەدڵنیایەوە
باڵیۆزی و ناسنامە کوردستان یانەکانی پادشای برایەتی یانەی

وەرزشیئەوشارەن.

برایەتی .... زیاتر لە یانەیەک
کاتێکمرۆڤــبیرلەمیژووییانەیبرایەتیدەکاتەوەدەردەکەوێت
ئەمیانەیەزیاترلەیانەیەکیوەرزشیە،سەرچاوەیەبۆپێگەیاندنی
لێهاتووو بــەهرەمــەنــدوســەرهەڵــدانــیگەنجانی وەرزشــکــارانــی
ئامێزگرتنی ــە ل و لــیــبــوردەيــی و بــرایــەتــی پــتــەوکــردنــیگــیــانــی

وەرزشکارانیدێرینوداهێنانو.....هتد

کتێبی وەرزشکارانی سەرجەم  نەتەوەکان
ــرلــەگــەڕەکــێــکــیبچووکی ــێ ــاریهەول بـــەرلــە37ســـاڵلــەشـ
لەدایــکدەبێتو یانەیبرایەتی پــەروەر، هەژارنشینونیشتیمان
وەرزشکارانلەریزیتیپەکانیبەعیشقیخۆیئاوێتەدەکات،
لەسەردەمیقاتونەهاتدایانەیبرایەتیوەرزیسەوزیخۆیهێنا،
یانەیەکپڕلەئومێدلەسەردەمینائومێدیدایانەیەکگەورەتر
لەخەیاڵیوەرزشکارانوگەنجانورۆشنبیران،برایەتیسەوز

پۆشبۆئــەوەلەدایــکنەبووتەنهاوەرزشــکــارانلەخۆبگرێت،
بەڵکوبووبەداڵدەیهونەرمەندانورۆشنبیرانوئەرکیتوێژی
وەرزشکارانی هەمــوو سەکۆی بە بوو سوکترکرد، گەنجانی
هەولێربێجیاوازینەتەوایەتیومەزهەبی،برایەتیبۆهەمووانبوو
بەشنەیژیانکتێبیوەرزشکارانیسەرجەمنەتەوەکانسۆمایە

بۆچاوههڵهێنانیوەرزشکاران.

داڵدەی وەرزشکارە ئاوارەکان
قۆناغی چەندین بە برایەتی یانەی رابـــردوودا ساڵی 37 مــاوەی لە
ــەردەم، ــ ــاوازتــێــپــەڕی،ئــاســتــەنــگولــەمــپــەریزۆریهاتــــەبـ ــیـ جـ
دەستەی و بــەاڵمسەرپەرشیاران دەکــرا، ئەندازە بێ دژایەتیەکی
کارگێڕیودڵسۆزانیبرایەتیسەوزپۆشکۆڵیاننەدابەرەنگاری
لە کاتێک تــەنــانــەت ، بــوونــەوە ئــەوکێشەوگرفتانە هەمـــوو
لەشوێنی برایەتی ئابیساڵی1996 ئاکامیرووداوەکــانــی31ی
خۆیهەڵکەنراوپاشانلەشاریسلێمانیگیرسایەوە،بەهەمان
روحیەتبەردەوامبوونلەخزمەتکردنیوەرزشکارانولەویشدا
بووبەچەترێکووەرزشــکــارەئاوارەکانیشــەڕیناوخۆوئــاوارە
ژێــرسێبەریخۆی لە بەعسی دەســەاڵتــی ژێــر ملێیەکانی لە زۆره

کۆکردەوە.

پادشای یانەکانی کوردستان
بێگوماندەستکەوتوئەنجامەکانیناوخۆودەرەکیسااڵنی

برایەتی..شوناسوباڵيۆزیوەرزشکارانبرایەتی..شوناسوباڵيۆزیوەرزشکاران
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توێی دوو لە سانا بە برایەتی یانەی یاریزانانی و تیپ رابـــردووی
پەرتوکێکجێگهیاننابێتەوە،بەاڵمبەئاماژەیەکیبچووکباس
لەدوایندەستکەوتیبرایەتیبکەین،بوونیبەپاڵهوانیخولی
نایابییانەکانیکوردستانە،ئەورۆژەیخەونیمێژینەیهەواداران
پۆشی، ســەوز سەرتاپا یاریگای نێو لە و دى هاتە شەیدایانی و
لەوبۆنەمەزنەدالەنێوکەڕەنایشەیدایانوخەمخۆرانیبرایەتی
بۆیەکەمینجارلەمێژوویداتاجیپادشاییانەکانیکودستان

کرایەسەریانەیبرایەتی.

یاریگای پڕ لە کەموکوڕی و نایابی عێراق
راستەبرایەتیخاوەنبارەگاوپێگەیخۆیەتی،خاوەنیچەندین
ــەدەوردایــــــە،بـــەاڵملە تــیــپوئــەســتــێــرەیــە،دڵــســۆزێــکــیزۆریل
چەندروویــەکــەوەفــەرامــۆشــکــراوە،ناکرێتبەشێکیزۆری
ــێــرو وەرزشــکــارانــیتیپەکانییــانــەکــانــیدیــکــەیشـــاریهەول
شارەکانیدیکەیکوردستانبەبەردەشانیدەستەیگارگێڕی
بێنازبێت، بــرایــەتــی یــانــەی و بنیادنرێ بــرایــەتــی  ــنــەرانــی وراهێ
بەشیزۆریپاڵەوانەدیارەکانیشارەکەلەتیپەکانیبرایەتیەوە
نازبێت،پیاڵوکەلوپەلو برایەتیهەربێ یانەی سەرهەڵبدەنو
کەرەستەیوەرزشیسەدانوەرزشکاروتیپەکانبەئابوونەی
دەستەیگشتییانەیبرایەتیولەسەرئەرکیدڵسۆزانیبرایەتی
ئەمقسانەش نازبی....گــەواهی بێ برایەتیهەر کڕابیکەچی
لەو جــدی ئــاوڕی دەبێت بۆیە یانهکەیە، پێ تۆپی تیپی یاریگای
یانەیەبدرێتەوەوبکرێتبەخاوەنیاریگایەکشیاوبێبەناوی
پاڵەوانیکوردستان،ئەمەلەکاتێکداههوادارانــیهیوایەکی
لە هەیــە ئەوەیان ئومیدی و یانەکەیان لەسەر هەڵچنیوە زیاتریان

وەرزیداهاتوودالەخولینایابیعیراقیانەکەیانببیننەوە.

کۆچیپێچەوانەی
وەرزشکارانیکەرکوک!


بەشی وەرزش

چیرۆکیکۆچی راگەیاندنەوە لەکەناڵەکانی رۆژانە
گەنجانیکوردستانبەرەوتاراوگەدەکەوێتەبەردیدو
گوێمان،باسدەکرێچۆنگەنجانوالوانیکوردستان
بە پەیتا پەیتا دامــەزرانــدن، و  هەلیکار نەبوونی بــەر لە
سپی)رێگەی تــیــرۆری رێگەی لێشاو بە وکۆمەلڕ تــاک
قەدەریدەریایئیجە(،رێگەیمەرگیانگرتۆتەبەربەرەو
ههندەران،چەندساڵێکەلەشاریکەرکوکیشکۆچی
بەکۆمەڵگەنجانبەدیدەکرێ،بەاڵمبەدیوێکیتر،
گەنجانیکەرکوکپریاسکەیاندەپێچنەوەوروودەکەنە
ــــەوەی یــانــەوەرزشــیــیــەکــانــیدیـــکـــەیکـــوردســـتـــانبـــۆئ
بەردەوامبنلەرکابەرییەکانیخولەکانیهەرێم،کۆچی
نەدیوەکانیکەرکوک خــۆ لــە خێر وەرزشــکــارە چینی
راکــردننییەلەدۆخــیئەوشــارەبێنازەکەلەئاکامی
لێکەوتەکانیریفراندۆمەنامەدروسەکەزۆرشتتێیدا
گــــۆڕدراوبـــواریوەرزشــیــشلــێبــەدەرنــەبــوو،بــەجۆرێک
وەرزشیدووچاریئیفلیجیکردوئەوەیلەدوایپرۆسەی
ئازادیورزگارکردنیشاریکەرکوکبونیاتنراهەرەسی
یانەکانی نــاوی دابــێ رۆژی دەهات بەخەیاڵی هێنا،کێ
شاریکەرکوکلەخولینایابییانەکانیکوردستان
بسڕێنەوە،دەبێتاچەندرەوابێئااڵییانەیسەربەچەند
یانەکانی بشەکێتەوەو نایاب خولی لە قــەزایــەک ناحیەو
و یاریزانان پێگەیاندنی سەرچاوەی کە کەرکوکیش
مەڵبەندیسەرهەڵدانیئەستێرەکانەبوونیاننەبێ،هەربۆیە
نەورەسەکان باڵندە پێڕی چەشنی کەرکوک یاریزانانی
شارۆچکەکانی شــارو یانەکانی ئاسمانی لە لێشاو بە
باڵە باوەگوڕگوڕ دەستەخوشکەکەی تریکوردستان
ئاوازێکی یانەیەکەوە درێسی بە یەکەو هەر شەقیانەو
ــڕن،ئــامــاروداتــاکــانــیتــایــبــەتبــەیــاریــزانــانــی ــاوازەدەچــ ــ ن
کەرکوکلەخولەکانیکوردستانئەوەدەخاتەڕووکە
زیاترلە50یاریزانیکەرکوکیلەتیپەکانیکوردستان
گیرساونەتەوە،عەرەبوتەنیمەخڵەسیکەالملەشەقامی
وەرزشیکەرکوکزەنگیمەترسیسڕینەوەییانەکانی
شــارەکــەلــەنــەخــشــەیتــۆپــیپــێــیکــوردســتــانلــێــدراوە،
لــێــپــرســراوانــیوەرزشــــیوســتــافــیکــارگــێــڕییــانــەکــان
خــاوەن هەمــووانــەوە پێشی لە و پەیوەندیدارەکان الیەنە و
ئەستۆیان لە یەکەم بەرپرسیارێتی وەرزشـــی بــڕیــاڕدەرانــی
دەبێوبێدەنگیشدادیکەسناداتومێژووشبەزەیی
بەکەسدانایەتەوە،بۆیەهەرچیزووەدەبێتهەمــووانبە
نەفەسێکینــوێوپــشــوودرێـــژیودەســـتلــەنێودەســت
بــەرژەوەنــدیگشتیوەرزشـــیشــارەکــەلەبــەرچــاوبگرن
وهەوڵــبــدەنپالنیدروســتداڕێـــژنوتەکبیریبەجێبۆ
ئەمپرسەمەترسیدارەبکەن،ئەگەرنارکابەرییەکانی
وخەونی رابــردوو یادگاری دەبنە خولەکانیکوردستان

بەدینەهاتوویئایندە.
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پرۆگرامەداگروپی لەم هەوار گەشتی
، ــەوە ــ ــاتـ ــ ــەردەکـ ــ ــەسـ ــ بـ ڕۆژ ــی ــ ــەوان ــاخــ شــ
تیمەکەمانلــەســەعــات3:30بــەیــانــیلە
کەرکوکەوەبەرەوچەمچەماڵیپایتەختی
بەڕێکەوتن، ئەنفالکراوان و شەهیدان
ــاوەڕوانـــی ــەچـ ــەشــاخــەوانــیــیــەکــەل گــروپ
بەشداربووانیگەشتەکەوتیمیکەناڵی
کەرکوکوەستابوون،پاشساڵوکردن
بەیانی 5:00ی  ســەعــات بـــاش بــەیــانــی و
لــەگــەڵگــروپــیڕۆژبــەڕێــکــەوتــیــن،لە
ناحییەیتەکییەبۆخوانیبەیانیالمانداو
پاشاندرێژەمانبەگەشتەکەماندایەوە.

ئەمگەشتە20کەسلەهــەردووڕەگەز
تێیدابەشداربوون.

لەگەڵگەیشتنمانبەناوچهىهەورامان
شنروێمان گــروپــی شاخەوانێکی چەند
بینیکەلەپارێزگایهەڵەبجەوەهاتبوون

وهاوڕێیگەشتەکەمانبوون.
ــەتـــــــەواوی ــەکـ ــتـ ــەشـ بــــەشــــداربــــوانــــیگـ
ــیشـــاخـــەوانـــیـــيـــان ــانـ ــەکـ ــیـ ــیـ ــتـ ــسـ ــداویـ ــێـ پـ
پــێــدانــیڕێنمایی پـــاش ئــامــادەکــردبــوو،
ــەالیــــــــەنســــەرپــــەرشــــتــــیــــاریگـــروپـــی ــ لـ
بە ــرد دەســـتـــمـــانکــ ، ڕۆژ ــی ــەوانـ ــاخـ شـ
زنجیرەیەکی تــۆمــارکــردنــی و ڕێــکــردن
ئەم ، هـــەوار پــرۆگــرامــیگەشتی نوێی

گــەشــتــەجــیــازتــربــوولـــەگــەشــتــەکــانــی
دیــکــەبـــەهــــۆیئـــــەوەیکــــەشوهـــەوا
ناوچەیەکی ، کردبوو لەگەرمی ڕووی
گــەشــتــیــاریدەســتــنــیــشــانــکــرابــوو،خاڵی
ــەگــونــدی دەســتــپــێــکــیڕێـــکـــردنـــمـــانلـ
گوندە ئــەم ، دەستیپێکرد قـــاالوە هانە

دەکــەوێــتــەنــاوچــەیهـــەورامـــانوبــەبــاخو
باخاتدەورەدراوە،پاشانبەگوندەکانی
تەوەنەوکەڕا و بابەسەن و قەیسەر دەرە

شاجۆگەیبیارەبهسهردهكاتهوه
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دوو هه فته  جارێك

شه ممه  00: 20

يه ك شه ممه  00: 11 

بهسهردهكاتهوه
ئەم بەدرێژایی تێپەڕبووین، دەرەقــوڵ وگوندی
بــەژێــرسێبەریدارگــوێــزوهــەڵــوژەو گەشتە
سێبەریدارتووەکانیهەورامانداڕێماندەکرد

وپشوویکورتمانوەرئەگرت.
ــارە ــی ــەچـــەمـــیب ــردنلـ ــــکــ ــاتڕێ ــەعـ پــــاش4سـ
ــیــوەڕۆمــان ــرتوخــوانــین ــ پــشــویــەکــمــانوەرگـ
ــەگــۆرانــی ــوارد،ب ــ لــەگــەڵشـــاخـــڕەوەکـــانخـ
بــەشــداربــووەکــان گفتوگۆی و وێنەگرتن و

گەشتەکەمانڕازاندەوە.
ــســتــگــەیگــەشــتــەکــە بــــــەرەودواوێ ــان ــاشـ پـ
بیارەوەکە جۆگەی شا لە ، بەڕێکەوتینەوە
ســـنـــووریخــاکــیعــێــراقوئــێــرانبــەیــەکــەوە
دەبەستێتەوەکۆتایمانبەپرۆگرامەکەهێناو
بــیــارەولەکۆتایيشدا نــاوچــەی بــۆ گــەڕایــنــەوە
وەکونەریتێکیبەردەوامیگروپیشاخەوانی
بــەشــداربــووانــی بــەســەر ــارەیـــەککتێب ژمـ ڕۆژ

گەشتەکەدابەخشرا.
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واالسرة العراقين الصحفيين نقابة احتفلت
الصحفيةفيالعراقيوم15حزيران2021
بالذكریال)152(لتاسيساولصحيفة
التيتحملاسم)الزوراء(في15حزيران
عام1869علیيدمؤسسهاالواليمدحت
باشاليكونهذااليومعيداوطنياللصحافة

العراقية.
وقدتاسستنقابةالصحفيينالعراقيينفي
يدمجموعةمنعمالقة العام1959علی
الصحفيينفيالعراقفيمقدمتهمالشاعر
الراحلمحمدمهديالجواهريو الكبیر
فقيداالمةالرئيسالراحلمامجاللالذي
تحتفظ حيث الفاعلين أعضاءها من يعد
مهني بسجل العراقيين الصحفيين نقابة
واحترامه التزامه عنه عــرف لما له خالد
لهاهو اسس التي المهنية والمعايير للقيم
وزمالؤهالصحفيينمنالرعيلاالولوالتي
بنهجها واالستمرار للنقابة منطلقا كانت

الوطنيوالمهنيالمتميز.
وقدانتخبالرئيسمامجاللرحمهاللهفي
ذلكالوقتنقيباللصحفيينالعراقيين،اال
انهتنازلعنمنصبهللراحلمحمدمهدي
ومحمد ، النقيب هــو ليكون الــجــواهــري

طالباني وجــــالل للنقیب نــائــبــا الــســعــدون
بكرصدقي ولطفي شــريــف وعبدالرحيم
ومحمد مهدي وفــاضــل الجندي محمد  و
شــوكــت)اعــضــاءفــيالــنــقــابــة(فيمافــاز
بطي فائق من الضبطكل لجنة بعضوية
وعليالجليلومحمدكريمومنعمالجادر.
وإنناإذنهنئاألســرةالصحفيةفيالعراق

لعيد ) 152 ( ال بالذكری وكوردستان
الصحافةالعراقية،نتمنىاستثمارمناخات
المسؤولية من بروح والديمقراطية الحرية
ــرصعــلــىنــشــرمــفــاهــيــم ــحــ ــ الــرفــيــعــةوال
مكونات مختلف بين الــوئــام و التسامح
الــشــعــببــكــردهــاوعــربــهــاوتــركــمــانــهــا

وكلدوآشوريها.

االتــحــاد لــتــاســيــس 46 الـــذكـــری بمناسبة
حسيبة افتتحت ، الكوردستاني الوطني
عبداللهمسؤولةبوردالمكوناتفياالتحاد
الوطنيالكوردستانيوبحضورعبداللهمير
ويسمسؤولمركزكركوكللمنظمات
نساء اتــحــاد فــرع اعــضــاء و الديمقراطية
كــوردســتــانفــيكــركــوك،يــوماالثنين
7حزيران2021،معرضاالعمالاليدوية
نظمه الـــذي التشكيلية و الفلكلورية و
الديمقراطية للمنظمات مركزكركوك
التحادنساء كركوك فــرع مع وبالتنسیق

كوردستان.
التيصنعت اليدوية االعمال المعرض وضم
ــنــســوةمـــنمــكــونــاتكــركــوك ــامــلال ــان ب
والحاجاتالمنزليةالقديمةالحياءالفلكلوري
علی رسمت تشكيلية لوحات و الــكــوردي
شكلبورتريتمنقبلالفنانينالتشكيليين

حسيبزهنكنةوريكوتعلي.
بالجهود المكونات بورد واشــادتمسؤولة

التيبذلتمناجلاقامةهذاالمعرض.
ويــسمسؤول مير اشــارعبدالله منجهته
مــركــزالــمــنــظــمــاتالــديــمــقــراطــيــةالـــیان
ــمــعــرضيــجــســدالــتــعــايــشالــســلــمــيبین ال
مكوناتمدينةكركوك،فيمااوضحت
ــادنــســاء ــحـ كــــــوردهخـــالـــدعــضــوفــــرعاتـ

كــوردســتــانفــيكـــركـــوكانالــنــســوة
ــيالــمــحــافــظــةنــظــمــنمـــعـــرضاالعـــمـــال فـ
و لهن العمل فــرص ايــجــاد لغرض اليدوية
بيعنتاجاتهن،الفتةالیانالنسوةبجميع
المكوناتاستطعنانيثبتنحضورهنبغية
مواصلةعطاءهنمنخاللهذهالمعارض.

فيذكریالعيدالوطنيللصحافةالعراقية
الرئيسمامجاللكاناحدمؤسسينقابةالصحفيينالعراقيين

كركوك..معرضاالعمالاليدويةوالفلكلوريةوالتشكيلية

-الجواهري
يستقبل
طالباني،
وعقيلته
هيروخان
ابراهيماحمد،
فيداره،ببغداد
مطلعالسبعينات
الماضية.
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بمناسبةالذكری46لتاسیس
االتحادالوطنيالكوردستاني
مسؤول عثمان محمد افتتح
كــركــوك تنظيمات مــكــز
لالتحادالوطنيالكوردستاني
وبـــحـــضـــورحــســیــبــةعــبــدالــلــه
مسؤولةبوردمكوناتاالتحاد
الوطنيالكوردستانيوشوان
االعالم مكتب عضو داودي
المركزيفياالتحادالوطني
الـــكـــوردســـتـــانـــيوعــبــدالــلــه
ــرويــــسمـــســـؤولمــركــز مــی
في الديمقراطية المنظمات
كركوك،معرضبانوراما
الصحافةمنكوردستانالی
للصحفي نـــوێ كــوردســتــانــی
اقامه والــذي مــريــوانمسعود
بوردالمنظماتالجماهیريةفي
االتحادالوطنيالكوردستاني
ــز ــركـ وبـــالـــتـــنـــســـیـــقمــــــعمـ

في الديمقراطية المنظمات
كركوك.

ــمــعــرضالــــذياقــيــم ــمال وضــ
المنظمات مركز قاعة علی
كركوك فــي الديمقراطیة
) 60 ( يومين لمدة استمر و
االولی الصفحات من صفحة
ــةالــتــي ــورديـ لــلــصــحــافــةالـــكـ
صـــدرتابـــتـــداءامــنصحيفة
كـــوردســـتـــانومــــــروراالــی

صحيفةكوردستانينوێ.
الذي بــالــدور واشــادالحضور
لعبهالصحفيمريوانمسعود
ــياقــــامــــةهـــــذاالــمــعــرض فــ
الكوردية للصحافة التوثيقي
االتحاد ان علی مؤكدين ،
كان الكوردستاني الوطني
ــمالــرئــيــســي ــداعــ ــ واليـــــــزالال
في الصادقة الكلمة لحرية

كوردستان.

مونودراما“المثابرة”
یلقینجاحاباهرافي

المهرجانالمسرحيللشباب
كركوك/رزكارشوانيكركوك/رزكارشواني

شارككروبالمسرحالحديثفيكركوكوبرعايةكلمن
مؤسسةكركوكللثقافةوالفنونونقابةالفنانينالعراقيينفرع
كركوكبعرضمونودراما)المثابرة(مساءيومالخميس10
حزيران2021فيمهرجانالمسرحالعراقيالشبابيالذييقام
حاليافيالنجفاالشرف،المونودراماماخذودمننصمسرحية
)سمهاماشئت(للكاتبالتونسي)د.وليدالدغنسني(واعداد
واخراجقاسمغمگين.وجسداحداثهالفنانةالواعدةزينبرائد

حازم.
وقالالمخرجقاسمغمگين،انالمونودراماعرضبنجاحمساء
اليومالمذكوروعلیقاعةكليةالفنونالجميلةبمحافظةبابل،
موضحاانالفنانةزينبرائدحازماستطاعتانتلعبدورامؤثرا
فيالمونودراماوالتينالتاداؤهااستحسانالجمهوروالمعنيين
العراقي،والتياحــرزتلقبافضلممثلةفي بشؤونالمسرح

المهرجان.
ويدوراحداثهحولامرأةيهجرهاحبيبهافجأةفيوقتيعيشفيه
البلداضطراباتتعصفبمدرسةرقصالبالیهالخاصةبهاالتي
أحرقهامتشددونبعدتكفيرها،ويرفضالتأمينتعويضهافتجد
فتزيد للبنك، كرهن منزلها بتسليم أو بالسجن مهددة نفسها

نقمتهاوعزلتهاوتسترجعتاريخاحافالبالخياناتوالتواطئ.
واوضحغمگينانالمونودرامايجسدنداءلالملوفتحطريق

الحريةواالنعتاقوالتغير.

لنقابة فرعكركوك رئيس ناظم هشام الفنان عبر جهته من
الفنانينالــعــراقــيــيــنعــنشــكــرهوامــتــنــانــهلــكــادرمــونــودرامــا
اثبت فيكركوك الشبابي المسرح ان الی مشیرا )المثابرة(
عرضا وتقديمه الشبابي لمسرح العراقي المهرجان في جدارته
المخرجقاسم امامالجمهوروهذهكانتمنثمارعطاء مثيرا
انفرع رائدحازم،مؤكدا المتالقةزينب الفنانة و غمگين
النقابةفيكركوكسيعملجاهدامناجلاالرتقاءبالمسرح

فيكركوك.

كركوك..معرضبانوراما
الصحافةالكوردية



46

ژماره)2(حوزهيرانى2021 

شعر / ئاسۆی مەال

پێکێك 
شەراب 

لەناو پێکی شەرابەکەم
بۆ سەرابی نیگایەکت 

ھەموو شەوێ چاو ئەگێڕم

پێک لە دوای پێک 
سۆراغت ئەکەم
تا مەستدەبم 
بۆت دەگەڕێم

ھێندە بەدواتا گەڕاوم،
من نازانم        

ئاڵودەی تۆ، یا شەراب 
بووم!

ھەموو شەوێک لەگەڵ توتنی
جگەرەیەک         

یاده وەری ھەناسەیەکی جێماوی
جێژوانێکمان ئەسوتێنم

لەنێو تەمی دوکەڵەکەی بەدوای
چاوی ڕەشتا وێڵم

تۆ ئەزانی، ئەو شەوانەی 
دەرناکەوی

سیحری شەراب بەتاڵ 
ئەبێ، 

ڕوحی جگەرە ئەبێتە سوتویەکی
خۆڵەمێشی و

منیش دەبمە پارچەیەک 
لە تەنیایی

دەدەرکەوە، بتی ئەم تەنیاییەم 
بشکێنە

تریفەیەک لە ئاڵی کوڵمەکانت 
ببەخشە بەو شەرابە ڕەنگ پەڕیوە و 

ئاڵیکەوە
دەدەرکەوە، بەگزنکی ڕوخسارت
تەڵخی  ئەو تەمە ڕوناککەوە
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