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من اوائل االفالم الغنائية في كوردستان من اوائل االفالم الغنائية في كوردستان 

الفلم الكوردي ) تمثال القلب (الفلم الكوردي ) تمثال القلب (

شێروان كه ركوكی :شێروان كه ركوكی :
 مه له كردن پێچه وانه ی ده ریا  مه له كردن پێچه وانه ی ده ریا 
ته نیا ماندوبونی ئه و كه سه ی ته نیا ماندوبونی ئه و كه سه ی 
لێئه كه وێته وه و به  ئامانج ناگاتلێئه كه وێته وه و به  ئامانج ناگات

هێمن حسێن :هێمن حسێن :
هونه ری بااڵو سه ركه وتوو،هونه ری بااڵو سه ركه وتوو،
 ئه و هونه ره یه  كه  به ڕاستی  ئه و هونه ره یه  كه  به ڕاستی 
له ناخی هونه رمه نده كه وه  له ناخی هونه رمه نده كه وه  
هه ڵده قوڵێتهه ڵده قوڵێت
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کاتدا هــەمــان لــە ــەاڵم ب زۆرن، گەشەسەندن فاکتەرەکانی هــەرچــەنــدە
پالنەوە و بەرنامە بە دەبــێ بۆیە زیاترن، زۆر بەردەمیشی ئاستەنگەکانی
هەوڵیئاوەدانیبدرێونەهێڵدرێتێکەڵبەملمالنێسیاسیوکەسییەکان
بکرێ،گەرئەمەروویداهەمپڕۆسەیئاوەدانیپەکیدەکەوێ،وهەمیش
سیاسەتهیچمانایەکینامێنێ،چونکەلەبنەڕەتدا؛سیاسەتبۆچاکەی
رێکخستنەوەی و خۆشگوزەرانی فەراهەمەکردنی هەوڵی و گشتییە،

سیستمیحکومڕانییدەدات.

لەمرووەوەخراپترینئەودیاردانەیکەلەدوایراپەڕینەوەلەشاخەوەبۆشار
گــوازرانــەوە؛بوونیئەو»رقوکینەوملمالنێیانەی»شــاخ«بووکەدواتر

تێکەڵبەمەسەلەیسیاسەتوحکومڕانیکرالەقۆناخیشاردا.

ئەندازەیەک بە بــوون، مــۆڕاڵ نا ئەوملمالنێیانە داخــەوەبەشێکیزۆری بە
گەیشتەئێسکشکاندن!ئەودیاردەیەشزەبریکوشندەیلەجۆروشێوازی
حکومڕانیکورددا،بەپلەییەکەمیشلەیەکێتییوئینجازۆنیسەوز!
چــوونسەخترینودوورودرێژترینئەوملمالنێیانەلەزۆنــیســەوزولەناو
الیەنی خراپیانکردەسەر نەتیجەشکاریگەری بە بوون، »یەکێتیی«دا
حکومڕانی.لەئێستاشدالێکەوتەودرهاویشتەکانیئەوملمالنێیانەزۆر

ئاسانیدرکیانپێدەکرێ.

لەمسۆنگەیەوەهەتائەوملمالنێورقوکینانەدرێژەبکێشێ..زیانیزۆرتر
بەریەکێتییوزۆنیسەوزدەکەوێ،وبەنەتیجەشیەکێتییناتوانێبپرژێتە
سەرالیەنەکانیدیکەیژیانکەلەئێستاداداواکاریوخواستێکیزۆری
هاواڵتیانوبگرەخودیکادیروئەندامەکانیئەوحزبەشیلەسەرە!بۆ
ئەمقسەیەشئەوەندەبەسەبەراوردێکلەنێوان»هەولێروسلێمانی«دابکرێ
تالەقەبارەوزیانیئەوملمالنێیانەتێبگەینکەچکاریگەرییەکیقووڵ
وخراپیانلەسەردەستەبەرکردنیخواستوداواکارییەکانیدانیشتوانی

زۆنیسەوزداهەبووە.

ئەڵبەتەرەنگدانەوەیئەوملمالنێوکێشمەکێشانەوایکرد؛خەڵکانی
هەلپەرستوناشایستە،بخزێنەنێوحزبوحکومەتەوەوشوێنیکەسانی
شایستەوپاکبگرنەوە.ئەوەشبووەهۆیئەوەی؛دەسەاڵتبەخراپیبەکار
بهێنرێوگەندەڵێوپیسخۆریرەواجیزیاتریپێبدرێوقەبارەیزیانەکانی

زۆرزیاتربێلەقازانجەکانی.

ئیترکاتیئەوەهاتووە؛یەکێتییموڕاجەعەیەکیزۆنیسەوزوماڵەکەی
زیاتری هەوڵی ئاکامانە، بێ ملمالنێ هەموو ئــەو بــری لە بکاتەوە، خۆ
ئــاوەدانــیبــدات،وبێچەندوچــوون؛کێبەکەڵکی دەستەبەرکردنی
حکومڕانیوحزبدێ،ئاوڕیلێبداتەوە،وکێشمشەخۆروبێکەڵکو
هەلپەرستەدووربخرێتەوە،النیکەمبۆئەوەی؛قەرەبوویسااڵنیلەدەستچوو

بکرێتەوەوزۆنیسەوزئاهێکیبەبەردابێتەوە.

 ئەحمەد رەفیق ئەحمەد رەفیق

زۆنی سەوز.. ئاوەدانی لە پەراوێزی ملمالنێکاندا
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بۆشایی ئه منی كێشه كه  گه وره كه یه 
بۆشاییئهمنیلهناوچهجێناكۆكهكان،
بهتایبهتیئهوشوێنانهیكهنههێزهكانی
لێی عێراقییهكان هێزه نه پێشمهرگهو
جێگیرنین،بوونهتهشوێنێكبۆحهوانهوهو
مـــۆڵـــگـــهوحـــهشـــارگـــهیتــیــرۆریــســتــانــی
داعشوههرلهوێشهوهپیالنبۆكردهوه
پهالماری و ــژن دادهڕێ تیرۆریستییهكانیان
پێشمهرگهوهێزهئهمنییهكانیعێراقو
هاواڵتیانیمهدهنیدهدهنودواتریشبهرهو

شوێنهنادیارهكانههڵدێن.

ئۆپراسیۆنی هاوبه ش باشترین 
چاره سه ر بۆ دۆخه كه  

ــیهـــاوبـــهش ــۆنـ ــیـ ــراسـ ــۆپـ ــیئـ ــدانـ ــامـ ــجـ ــهنـ ئـ
لــهنــێــوانهــێــزهكــانــیپــێــشــمــهرگــهوسوپا
ناوچانهی لــهو داعــش كێوماڵكردنی بۆ
لهگهڵ تــێــدایــه، ئهمنییان بــۆشــایــی كــه
ــهشلــهو ــ ــاوب ــێـــزیهــ جــێــگــیــركــردنــیهـ
نـــاوچـــهگـــهرمـــانـــهیكـــهبـــــــــهردهوامله
و ریــــفــــرانــــدۆم لـــێـــكـــهوتـــهكـــانـــی دوای
ــیشــانــزهیئــۆكــتــۆبــهرهوهبه ــانـ رووداوهكـ
رادهیهكی تا دهتوانێت ماونهتهوه، بهتاڵی
داعــش پیالنگێڕییهكانی بــه بــهر بــاش،
ــردهوه ــاروكــ ــهالمـ ــیپـ ــهتـ بــگــرێــتودهرفـ
زۆر شێوهیهكی بــه تیرۆریستییهكانیان
باشكهمبكاتهوه،لهوالشهوهئومێدێك
جێناكۆكهكان نــاوچــه دانیشتوانی بــۆ
دهگــهڕێــنــێــتــهوه،كــهمــاوهیــهكــهتــرسو
دڵهڕاوكێیانالدروستبوو،بهشێوهیهك
و رۆژخهریكیكــاریكشتوكاڵی به
ئاژهڵداریبوونوبهشهوانیشناچاربوون،

بۆخۆپاراستنلهمهترسیوههڕهشهكانی
داعشپاسهوانیلهخۆیانوناوچهكانیان

بكهن.

ئۆپراسیۆنه كان بۆ له ناوبردنی داعش 
به رده وام ده بن

ههرێم حكومهتی پێشمهرگهی وهزیـــری
پێشمهرگه هێزی ئۆپهراسیۆنی  دهڵێت:«
ــهوهیتــیــرۆریــســتــانــیداعــش ــونـ ــهڕوبـ بــۆروبـ

بهردهوامه.
ــهمـــیـــانـــی ــ ــ ــه،ل ــهرگــ ــمــ ــشــ ــ ــێ ــ وهزیـــــــــــــریپ
ــهڕاڵ ــ ــهن ــهڵجــ ــهگــ ــ كـــۆبـــونـــهوهیـــهكـــیل
دۆســیــجلــێــپــرســراویتیمیڕاوێــژكــارانــی
لــهعــێــراقوهــهرێــمو بـــااڵیهاوپهیمانان
وهفدێكییاوهری،مهترسیهكانیئێستای
ــهنو تــیــرۆریــســتــانــیداعـــشتـــاوتـــوێدهكــ
كاری و ههماههنگی لهسهر جهختیش
ــهڕوبــونــهوهی ــهن،بــۆروبـ پێكهوهییدهكـ

تیرۆریستانیداعشلهناوچهكهدا.

پێشمهرگه وهزیـــری ئیسماعیل، شــۆڕش
رووبهڕوونهوهی له بهردهوامین ڕایگهیاند:
ههماههنگی بــه داعــــش، تــیــرۆریــســتــانــی
ــراقوپــشــتــیــوانــی ــ ــێ ــایعــ ــ ــوپ ــهڵســ ــهگــ ــ ل
ــمــانــان، ــهی بــــهردهوامــــیهــێــزهكــانــیهــاوپ
هـــهروههـــاهـــهوڵـــدهدهیـــنپــێــكــهوهلــهگــهڵ
سوپایعێراق،ئۆپهراسیۆنیزیاترئهنجام

بدهینلهوناوچانهدا.

ئۆپراسیۆنی پێشمه رگه و ئاسایش و 
پۆلیسی فیدراڵی

هێزهكانی چــوارچــێــوهیــهشــدا، لـــهو هـــهر

فیدراڵی پۆلیسی و ئاسایش پێشمهرگهو
ــیغـــــــهڕهوپــهڵــكــانــه ــ ــان ــهكــ ــاوچــ ــ لــــهن
دهستگیرا  ئهنجامداو ئپراسیۆنێكیان
بــــهســــهرحـــهشـــارگـــهیـــهكـــیگــــــهورهی
تیرۆریستانیداعشوڕووفاتی13پۆلیس
ــیــشلــه ــهشــــدیشــهعــب ــداریحــ ــ ــهكـ ــ وچـ

گۆڕێكیبهكۆمهڵدادۆزرانهوه.
هاوكاتچهندحهشارگهومۆڵگهیهكی
تیرۆریستانیداعشدهستیبهسهرداگیرا.
شــــهمــــاڵ عــــهقــــیــــد خــــــۆشــــــیــــــهوه، الی
ــهریئــاســایــشــی ــوهبـ ــهڕێـ ــدلــڕهحــمــان،بـ عــهب
نوێی قۆناغێكی رایگهیاند:« كوڵهجۆ
ئـــهوانوسوپای لهنێوان كــاریهــاوبــهش
عێراقلهناوچهكهدروستبووهوبههۆی
هاوبهش كاری نێوانیشیان ههماههنگی
ئهمنییان بۆشایی ناوچانهی لهو وگهڕان
ــهوهجــگــهله ــ ــهوه،ئـ ــ ــۆت ــ تــێــدایــهچـــڕتـــرب
گۆڕینهوهیزانیاریوئاگاداركردنهوهی

یهكترلهجموجوڵیتیرۆریستان.
ــد»شــــــهمــــــاڵعــــهبــــدلــــڕهحــــمــــان« ــ ــی ــ ــهق عــ
راشــیــگــهیــانــد،لــهئــێــســتــاداتــیــرۆریــســتــان
مۆڵگهیاننهماوهوبوونهتهگروپیبچوك

وناوهناوهدهردهكهون.

ئه نجامدانی ئۆپراسیۆنی هاوبه شی نێوان پێشمه رگــــــه و سوپا ئومێد بۆ ناوچه  جێناكۆكه كان ده گه ڕێنێته وه ئه نجامدانی ئۆپراسیۆنی هاوبه شی نێوان پێشمه رگــــــه و سوپا ئومێد بۆ ناوچه  جێناكۆكه كان ده گه ڕێنێته وه 

دابینكردنی كامێرای حه راری بۆ 
هێزه كانی پێشمه رگه

ــرایحـــــــــهراریو ــ ــێ ــامــ ــیكــ ــردنـ ــنـــكـ ــیـ دابـ
ــتـــهوپــێــداویــســتــیــیــهكــانــیتـــربۆ كـــهرهسـ
هـــێـــزهكـــانـــیپــێــشــمــهرگــه،یــهكــێــكــی
بااڵیان رۆڵــی پێداویستیانهیكه لهو ترن
دهبـــێـــتلـــهرێــگــریــكــردنلـــههـــهڕهشـــهو

مهترسییهكانیداعش.
حكومهتیههرێمیكوردستانیشیهكێك
هێزهكانی سهرهتایهكانی پێداویستیه له
كرد دابــیــن كــوردســتــانــی پێشمهرگهی

كهكامێرایحهراریه.
لـــهوبــــارهیــــهوه،وهزارهتـــــــیپــێــشــمــهرگــهی
ــت:«بــهشــێــكله ــێـ ــنـ ــهیـ ــدهگـ هـــهرێـــمـــیرایـ
پــێــداویــســتــیــیــهكــانبـــۆســهنــگــهرهكــانــی
دهســت و دابینكراون پێشمهرگه هێزی
بهڕاهێنانلهسهرچۆنیهتیبهكارهێنانیان

دهكرێت.
لهڕاگهیهنراوێكداوهزارهتیپێشمهرگه
ــووه:«دوایكـــۆبـــوونـــهوهیســهرۆكــی ــ ــاتـ ــ هـ
ــــی هــهرێــمــیكــوردســتــان،لــهگــهڵوهزارهت
سهربازییهكان، فــهرمــانــده پێشمهرگهو
بڕیاردرا،كهبهشێكلهپێداویستییهكانی

دابین پێشمهرگه بۆهێزهكانی سهنگهر
بكرێت.

لهو بهشێك تـــوانـــراوه رونــیــشــكــراوهتــهوه،
هێزهكانی دهســت بگاته پێداویستییانه

پێشمهرگه.
ــدراوه:«لــهلــهنــاودیــوانــی ــ ــهوهشـ ــ ئـــامـــاژهبـ
پــیــاده، لــیــواكــانــی بـــارهگـــای و وهزارهت
بهكارهێنانی چۆنیهتی لــهســهر ڕاهــێــنــان

بهشێكلهوپێداویستییانهدهكرێت.

هه ماهه نگی پێشمه رگه و سوپا
داعـــش هــێــرشــهكــانــی زیـــادبـــونـــی دوای
ــردودا،چــهنــدجــارێــك ــ ــ لــهدوهــهفــتــهیراب
ــهشــیپــێــشــمــهرگــهوســوپــای ــدیهــاوب ــ وهفـ
ــااڵداكـــۆبـــونـــهتـــهوهو ــ ــ ــهئــاســتــیب ــراقل ــێـ عـ
پهالمارهكانی بهرهنگاربونهوهی چۆنیهتی
ــوێــكــردوهبــهتــایــبــهت ــاوت تــیــرۆریــســتــانــیــانت
لــهسنوری ئهمنی بــۆشــایــی پــڕكــردنــهوهی
ــنــاكــۆكــهكــان،هـــــهردوالش نـــاوچـــهجــێ
لهسهرههماههنگیبهردهواموئۆپراسیۆنی

هاوبهشگهیشتونهتهرێككهوتن.
ــانـــی ــاوهكـ ــهمـ ــدالـ ــهشــ ــ ــوهی ــ ــێ ــوارچــ ــهوچــ ــ لـ
رابــــــــــردوودا،هــێــزهكــانــیپــێــشــمــهرگــهو

هاوبهشیان ئۆپراسیۆنێكی عێراق سوپای
لهسنوریپارێزگاینهینهواودیالهلهدژی

چهكدارانیداعشدهستپێكرد.
ــهزارپــێــشــمــهرگــهو ــ ــهوتهــ ــ هـــاوكـــاتحـ
ســهربــازیســوپــایعــێــراقلــهســهرهتــایئهم
مــانــگــهوهدهســتــیــانبــهمــهشــقوراهێنان
كردوه،دوایتهواوبونیمهشقهكانكه
یهكدی به تێكهڵ دهخایهنێت، رۆژ 60
خانهقینهوه لــه لــیــوایــهكــیــان و دهكــرێــن
ــوانلـــهســنــوری ــهینـــاوشــ ــاوچـ ــونـ ــاوهكـ تـ
پارێزگایكهركوكجێگیردهكرێن،
لیواكهیدیكهشیانلهناوچهیناوشوانهوه
تــاوهكــوبــهنــداویموسڵبــاودهبــنــهوهوئهو
له پڕدهكهونهوه،كه ئهمنیانه  بۆشاییه

نێوانپێشمهرگهوسوپایعێراقداههن.

حزبه  كوردستانییه كای كه ركوك 
پێشوازی له  كاری پێكه وه یی 

پێشمه رگه و سوپا ده كه ن
ــزبوالیــهنــهكــوردســتــانــیــیــهكــانله حـ
ــهركـــوك،ئــهنــجــامــدانــیئــۆپــراســیــۆنــی كـ
ــه ــاوچــ ــ لـــــهكــــــهركــــــوكون هــــــاوبــــــهش
ــوانهــێــزهكــانــی ــێ ــهن جــێــنــاكــۆكــهكــانل
ــههــهنــگــاوێــكــی ــێــشــمــهرگــهوســـوپـــابـ پ

گرنگلهقهڵهمدهدهن.
ــیــیــهكــانله ــان حــــزبوالیـــهنـــهكــوردســت
2021/12/14 رۆژی لـــه كــــهركــــوك،
لـــهبــــارهگــــایمـــهڵـــبـــهنـــدیرێــكــخــســتــنــی
ــییـــهكـــێـــتـــینــیــشــتــیــمــانــی ــوكــ ــهركــ كــ
كوردستانكۆبونهوه،دوایكۆبونهكهش
له لهكۆنگرهیهكیرۆژنامهوانیداكه
الیـــهنرهوهنـــدمــهالمــهحــمــود،لێپرسراوی
مــهڵــبــهنــدیكـــهركـــوكـــییــهكــێــتــیــیــهوه
ــێـــكلــه ــهكـ ــهوه،كــــهلــــهیـ ــ ــدرایـ ــ ــنـ ــ ــوێـ ــ خـ
ــهداهــاتــبــوو، ــهوهكـ ــونـ ــۆبـ ــهكــانــیكـ خــاڵ
له دهستخۆشی كوردستانییهكان حزبه
ئهمنییهكانی هــێــزه پێشمهرگهو هــێــزی
پێكهوه و ههماههنگی دهكهنبۆ عێراق
ــانبــــۆكـــێـــومـــاڵـــكـــردنـــی ــ ــی ــ ــردن ــاركــ كــ
تــــیــــرۆریــــســــتــــانــــیداعــــــــــشلــــــهنــــاوچــــه

جێناكۆكهكان.

له ماوه ی چه ند هه فته ی پێشوودا، جموجۆڵ و په الماره كانی داعش له  سنوری 
كه ركوك و ناوچه  جێناكۆكه كان به  شێوه یه ك زیادیكردووه و هه ر جاره و به  

شێوازێك په الماری سه نگه ره كانی هێزی پێشمه رگه و هێزه  ئه منییه كانی عێراق 
و  گوندنشینان ده ده ن و تائێستاش به  هۆی په الماره كانه وه ، چه ندین قوربانی 

له  ریزه كانی پێشمه رگه و هێزه  عێراقییه كان و  هاواڵتی مه ده نی له و سنورانه  
كه وتونه ته و چه ندانی دیكه ش برینداربوون.
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زاراوهیهاوواتان. میدیاوڕاگهیاندندوو
ڕاگهیاندنیش جیهانییه، پهیڤێكی میدیا
گوتاریشكرۆكی خۆماڵییه. پهیڤێكی
ــهزراوهو ــ ــاودامـ ئــهوپهیامهیهكــهدهزگـ
ــدن)چــاپــهمــهنــی، ــان كــهنــاڵــهكــانــیڕاگــهی
بــاوی ئهلیكترۆنی( تــهلــهفــزیــۆن، ڕادیـــۆ،
كهناڵێكی هـــهر گـــوتـــاری ــهوه. ــ ــهن دهكــ
ــوهیپــهیــامــێــكــدایــه ــێـ ــوارچـ مــیــدیــاشلـــهچـ
كهخــودانودامــهزرێــنــهرانــیكهناڵهكه
گشتیی ڕای و ــهڵـــك خـ بـــه ــت ــ ــهوێ ــ ــان ــ دهی

بگهیهنن.
پهرلهمان، دوای بــاو، نهریتی گوێرهی به
چــوارهمــیــن میدیا دادوهری، و حــكــومــهت
دهسهاڵتیكارایئهمسهردهمهیه.نموونهش
زۆرهكهئهمدهسهاڵتهههردهمتۆخمێكی
گوشارهبۆسهرههردووناوهندییهكهمو
دووهمیدهسهاڵت)پهرلهمانوحكومهت(،
بۆئــهوهیڕێــڕهویسیاسهتێكبگرنهبهر،
یــانبــڕیــارویــاســایئــهوتــۆدهربــكــهنكه
سیاسی، ئـــابـــووری، خواستێكی دهم بــه
وگهلێك ژینگه مــرۆیــی،كــولــتــووری،
بهدی لهوكاتهی خواستیدیكهوهبچن،
لهو یــهك یــانهــهر ئــهمخواستانه، هێنانی
ــهشــوێــنوكــاتــێــكــیدیـــاری خــواســتــانــهل
كراودا،ئامانجیزۆرپهلهوههنووكهیین.
بـــانــمــوونــهیــهكبــهــێــنــیــنــهوه.لـــهكــــۆڕهوی
كوردستاندا، باشووری خهڵكی 1991ی
ــدراولـــهڕێــی ــن ــی كــهنــاڵــهكــانــیمــیــدیــایب
ــهتو ــمــ ــهوهیدۆخـــــیفــــرهزهحــ ــنـ ــتـ ــواسـ گـ
ئهستهمیخهڵكیپهراگهندهینێوچیاو
شیویكوردستانوسهرسنووریههردوو
هاوسۆزییهكی توركیا، و ئێران دهوڵهتی
به بۆ زۆرگهورهیانلهسهرئاستیجیهان
نێو له هاناوهچوونیخهڵكیكوردستان
ڕایگشتییجیهاندادروســتكــرد،ئهم
هــاوســۆزیــیــهشبــووبــهگوشارێكبــۆسهر
حكومهتیواڵتانیبڕیاربهدهست،تائهوهی
نهتهوه بــارهگــای بابهتیكــۆڕهوگهیشته
یهكگرتووهكانوبڕیاری688بۆدانانی
ــاراملهســـهروویپانههێڵی36بۆ ــهوایئ ن
بــاشــووری پــاراســتــنــیخهڵكی ــدهدانو ــ داڵـ

سوپاكهی زهنگی و زهبــر له كوردستان
سهدام،دهرچوو.

ــووهبـــهبهشێك ــ لـــهمڕۆژگـــــــارهدامــیــدیــاب
ــیڕۆژانـــــــهیخــهڵــك. ــانـ ــێــداویــســتــیژیـ ــهپ لـ
هزر بــهســهر گـــهورهی كاریگهرییهكی
ههیه.كوردیش خهڵكهوه ڕای و زهیــن و
ئــهمــڕۆخـــاوهنســـهدانكــهنــاڵــیمیدیایه،
پێشهنگ باشووریكوردستان ڕووهوه لهم
ــورده،زۆرتــریــن وســهرقــافــڵــهیمــیــدیــایكــ
ـــوار ـــههـــــهرچـ كـــهنـــاڵـــیڕاگــــهیــــانــــدنبـ
كوردستاندایه. بهشهی لــهم جۆرهكهیهوه
پــاشــانكـــوردیبــاكــوورلــهڕوویژمــارهی
پلهیدووهمدێن،كه كهناڵیمیدیاوهبه
ژمـــارهیـــهكـــیزۆركــهنــاڵــیمــیــدیــایــانله
كــوردی دامـــهزرانـــدووه. نیشتیمان دهرهوهی
ڕۆژهـــــــهاڵتوڕۆژاڤـــــــاشبـــهپــێــیتـــوانـــاو
تا ئــابــووری،كــهم و ههلومهرجیسیاسی

زۆرههمهجۆركهناڵیمیدیایانههیه.
ــهركــهنــاڵــێــكــیمــیــدیــاگـــوتـــاریخــۆی هـ
ههیه،ئهوگوتارهشلهالیــهنخــاوهنیان
دامهزرێنهریكهناڵهكهوهدیاریدهكرێت.
هـــهرگـــوتـــارهشكــۆمــهڵــێــكئــامــانــجــیله
به گوتارێك ههموو ئهگهرچی پشتهوهیه.
ڕێژهیجوداجوداكارلهههستوهۆش
وبیریخهڵكدهكــات،ئــهوهشدواتــرپهل
بهرهوگهاڵڵهبوونیڕاوبۆچوونیچهسپاو
ــهوانســـهبـــارهتبه ــ وخــهمــانــدنــیدیـــدیئ
گهلێكپــرسوبـــواریهــهمــهجــۆریژیــان
گهیاندنی بۆ میدیا بنهڕهتدا له دههاوێت.
ڕاستیوداكۆكیكردنلهمافودادو
یهكسانیوگهلێكبههایدیكهیبهرزی
مــرۆڤــایــهتــیدامـــــهزراوه،هــهروههــابــۆباو
كردنهویئاشتیوتهباییوپێكهوهژیان
ویهكترقبووڵكــردن،وێــڕایئــهوهزۆر
جارمیدیائیتیكدهشكێنێتولهئاكارال
دهدات،دهبێتهئامرازێكبۆباوكردنهوهی
چــهوتــیوپــڕوپــاگــهنــدهوچــهواشــهكــاری.
لهمدۆخهشدامیدیاههركاریگهردهبێت
لهوهیلهپایباوكردنهوهیپڕوپاگهنده
بـــوغـــزو وچـــــهواشـــــهكـــــاری،كــیــنــهو
ئهم نموونهی دهكاتهوه. باو ڕكابهرایهتی

میدیا... گوتار و به رپرسيارێـتیمیدیا... گوتار و به رپرسيارێـتی

تاریق كارێزی

بهدی كوردستاندا له چهوته میدیا جــۆره
دهكهین.ههربۆنموونه،میدیایالیهنێكی
سیاسییتوركمانلهكهركوكوتهواوی
لــهســهركــوالنــدنــهوهی كوردستانداكــار
نێوان ئێستای لــه بــهر ســاڵ 62 برینێكی
خــهڵــكــیكــهركــوكدهكــــات.گــوتــاری
ــهی ــاراســت ــــهوالیـــهنـــهكــــاربـــهئ ــایئ ــدی مــی
ورووژاندنیڕكوكینهدهكات.بهردهوام
خۆیهوه، میدیای ههمووكهناڵێكی له و
ــاویبه ــن ــیخــوێ ــــكــ ــایكــۆنــیڕووداوێ كـ
ــومــهرجــی هــهل زادهی كـــه دهكـــــــات، بـــا
بارگاوییسهردهموساتهوهختیخۆیبوو.
ڕووداوهكهی1959خهڵكانێكیبهناههق
ئــهوان هێندهی دوو پاشان تێداكـــوژران،
خهڵكبــهنــاهــهقتــیــرۆركــرانوهێندهی
ئهوانیشخهڵكیبێتاوانلهالیهنڕژێمی
ئهم زهرهرمهندی لهسێدارهدران. عیراقهوه
ههموو به كهركوكن خهڵكی ڕووداوه
ــانـــی،قــوربــانــیــیــهكــانــیــشهــهر ــهوهكـ ــهتـ نـ
خهڵكیكهركووكبوون،بهوهیمیدیای
تاك و چــهوت خوێندنهوهیهكی الیهنه ئــهو
الیــهنــهبــۆڕووداوهكــــــهدهكــــات،پهیامی
تاوانباركردنی دیویگوتارهكهشی ئهو
كوردهبهئاشكراوپهنامهكی،هێرش
ــهوهدواینــهوه ــ ــوردون ــهركــ دهكـــاتـــهسـ
مێشكیالوانیتوركمانبهڕكوكێنه
ئاودهدات.ئهمهشبهقازانجیهیچكهس

ناشكێتهوه.
لهمڕۆژگارهدامیدیایكوردستان،لێرهشدا
پــتــرمــهبــهســتــمــانبـــاشـــووریكــوردســتــانــه،
میدیایهكیدهوڵهمهندوفرهكهناڵوفره
نهیتوانیوه ــازادی ئ مــاوهی30ســاڵ ڕهنگه.
گوتارێكیكۆكهرهوهبۆمیدیادروست
ــات.گـــوتـــاریپـــــهرتـــــهوازهیمــیــدیــای بـــكـ
نهرێنییبهسهر كوردستان،ڕهنگدانهوهی
دۆخیكۆمهاڵیهتیوكولتوورییخهڵكی
كــوردســتــانــهوههــهیــه.خــاڵــیمــهتــرســیلهو
پهرتهوازهییهیمیدیایكوردستانلهوهدایه،
له نیشتیمانی و ــی نــهتــهوهی هــهســتــی كــه
ــهدهرلــهوه، الینــهوهكــانالوازدهكـــات.ب
ــهندهوڵــهتــانــی مــیــدیــایكــوردســتــانلــهالیـ
داگیركهرهوهدڕیپێدراوه،بهشێوهیهكی
بهڕواڵهتشاراوهولهڕاستیدائاشكرا،
گوتاریئهمجۆرهمیدیایهیكوردستانله
پشتیوانی داگــیــركــهرهوه دهوڵهتانی الیــهن
بهالیكهمهوه یان ئاراستهدهكرێت، و
لــهبــنهــهژمــوونــیئــهوانــدایــه.بــۆیــهبهكار
هێنانیدهستهواژهی)میدیاینانیشتیمانی(له
كوردستاندا،پاساویخۆیههیه،چونكه

به ئاشكرا میدیایه جـــۆره ئــهم گــوتــاری
نــهتــهوهیــیــانــهیكــورد پــێــچــهوانــهیخواستی
ــتهــهوڵــیكــورد ــوازێـ ــه،دهخـ ــاردایـ ــهكـ ل
بــهئــاراســتــهیبــهدهســتهێنانیئــــازادیو
سهربهخۆییوگهشهوپێشكهوتن،لهبار
بباتیــانبهالیكــهمــهوهسڕوسستو
بــهردهم بخاته ئاستهنگ و بكات الوازی

ڕێڕهوهكهی.
ئـــــهركوبـــهرپـــرســـایـــهتـــیـــیمــیــدیــایــهكه
ــنــی،ســوودبــهخــشبێت، ڕاســتــگــۆ،ئــهرێ
پشتیوانوهاوكاربێتبۆئاشتیوتهبایی
قبووڵكــردن. یهكتر و ژیــان پێكهوه و
باو و پهخش بابهتی و میدیا كهرهستهی
بدرێت، تــهرازوو له بهجۆرێك كردنهوهی
ــنــی ــاراســت ــهڵـــكوپ ــازانـــجـــیخـ ــهقـ ــ ــهب كــ
ــاردابێت. ئــاشــتــهوایــیكــۆمــهاڵیــهتــیلــهكـ
میدیائهركوبهرپرسایهتییهكیگهورهی

نهتهوهییونیشتیمانییلهئهستۆدایه،ڕهچاو
و میدیا ئهركه،گوتاری ئهم نهكردنی
پاساویههبوونیدهخاتهبهردهمپرسیارهوه.

ــههــاومــهرجــێــكــیبــنــهڕهتــهبۆ ئـــــازادیب
میدیا،بهاڵمئازادییهكبگاتهئاستیزیان
گهیاندنبهبهرژهوهندییتاكوكۆمهڵ،
لهســنــووریئـــازادیتێپهڕدهكـــات،ئیدی
پێویستهبهپێییاساداواكاریگشتیلێی
بێتهدهنگودۆسێیهكهیڕهوانهیدادگا
بــكــرێــت.ژیـــانوبــهرژهوهنــدیــیهــاواڵتــی،
ــیوئــاســایــشو ــهت ــیكــۆمــهاڵی ــهوای ــاشــت ئ
و نیشتیمانی ئــاســایــشــی واڵت، ئــارامــیــی
نهتهوهیی،دهبێهێڵیسووربنونهكههر
نییه بۆی دهسهاڵتێك و الیــهن میدیا،هیچ
تێیپهڕێنێت.ئازادییڕههاسهربۆپهشێوی
بهرپرسیارییهوه، بــه ــازادی ئـ دهكێشێت،

كرۆكیدیموكراسییه.
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بڕیاری سەدام بۆ ڕوخاندنی قەاڵ لەدووەم 
ساڵیادی کیمیابارانكردنی هەڵەبجە، چ 

پەیامێکی لەپشتەوەیە؟
کۆماری ســـەرۆک )1990/3/16(دا لـــەرۆژی
ئەوکاتەیعێراق)سەدامحوسێن(هاتەسەر
قەاڵیکەرکوک،ئەوڕۆژەڕۆژیساڵیادی
کە بوو هەڵەبجە کیمیابارانی بۆردومانی
ــەخــەڵــکــیهــەڵــەبــجــە هـــــــەزارانکـــەســـیل
ــراقــەوە ــەفــزیــۆنــیعــێ ــەل ــەت شــەهــیــدکــرد،ل
لێدوانیسەدامپەخشکراکەفەرمانیدا
بەرووخاندنیخانوەکانیقەاڵیکەرکوک

وپێدانیقەرەبووبەخاوەنەکانیان.
پارێزگاری بۆقەاڵ، پاشسەردانیســەدام
لیژنەیەکی )1991/3/17( لــە کــەرکــوک
فەرمانی بەجێکــردنــی جــێ بــۆ هێنا پێک
سەرۆککۆمارئهوسا)سەدام(وروخاندنی

خانوەکانیقەاڵ.
لە ســەدام مەبەستی وایــە پێیان مێژووناسان
رۆژە لەو قــەاڵیکەرکوک بۆسەر هاتنی

تــابــڕیــاریوێرانکردنیقــەاڵبـــدات.وێــران
ــەکـــارەســـاتـــی ــەیبــبــەســتــێــتبـ ــەکـ ــردنـ کـ
هەڵەبجەوەبۆترساندنیکوردهەروەکبڵێ
ــاداهـــەزارانمــرۆڤــملەئێوە لــەرۆژێــکــیوەهـ
کــوشــتوئــێــســتــاشمــێــژووکــەلــەپــورتــان

لەکەرکوکلەناودەبەم.


» حکومەتی بەعس زۆربەی ئەو مااڵنەی 
لەنێو قەاڵ دەژیان ناچاری کردن قەاڵ چۆڵ 

بکەن«
بــەعــســیــەکــانلــەبــەرئـــەمدووهــۆیــەقــەاڵی

کەرکوکیانروخاند:
1-دانیشتوانیهەرسێگەڕەکەکەیقەاڵ
بــووەکــوردوتورکمان کە)756(خانوو
بوون،یەکماڵەعەرەبیشلەقەاڵبونینەبوە.!
پيالنی لە بــوو قــەاڵبەشێک وێــرانکردنی
بــەعــسبـــۆگــۆڕیــنــیپــێــنــاســینــەتــەوایــەتــی
عەرەبکردنی، بــە و کـــوردیکــەرکــوک
ـــەومــااڵنــەی حــکــومــەتــیبــەعــسزۆربـــــەیئ

بۆچی سەدام قەاڵی کەرکوکی رووخاند؟بۆچی سەدام قەاڵی کەرکوکی رووخاند؟
کەرکوک، قەاڵکەشی وەک خەڵکەکەی پەراوێزخراوەکەرکوک، قەاڵکەشی وەک خەڵکەکەی پەراوێزخراوە

 ئومێد نەجم

 قەاڵی کەرکوک کە یەکێکە 
لە شوێنەوارە مێژووییەکان، 
لەسەردەمی رژێمی بەعسدا 

دووچاری تااڵنکردن و وێرانکارییەکی 
زۆر بوو،بەشێکی زۆری شوێنەوارە 

مێژوویەکان دزرا. ئەوەی نەیان 
توانی بیدزن تێکیانشکاند بۆ 

سڕینەوەی مێژوو و شوێنەوارەکانی 
کورد لەئێستاشدا مەترسی ئەوە 

هەیە چەندین شوێنەواری نێو ئەو 
قەاڵیە لەناوبچن.

هەر بۆیە حکومەتی بەعس یەکێ 
لەو هەنگاوانەی کە لەرووی 

سیاسیەوە کردی بۆ سڕینەوەی 
ناسنامەی کورد لەکەرکوک ، 

لەقەاڵوە دەستی پێکرد ئەویش 
بە رووخاندنی بەشێکی زۆر لەو 

سیمایانەی کە شوێنەواری کوردی 
تێدایە، یا هی نەتەوەکانی تر.

مێژوونوسێکی کوردیش دەڵێ  » 
قەاڵی کەرکوک کە مێژووەکەی 

دەگەڕێتەوە هەزاران ساڵ بەهۆی 
فەرامۆشکردن و دەستکاريکردنی 

بەشێوازی دوور لەزانستی 
شوێنەوارناسی، ئەو قەاڵیەی 

کە یادگاری شارستانیەتە کۆن و 
دێرینەکانی مێژووی مرۆڤایەتی یە 

مەترسی لەناوچوونی لەسەرە.
قەاڵی کەرکوک لەچەند قۆناغێکی 

مێژووییدا  بەهۆی هێرش و 
پەالماری سەربازی رووبەڕووی 
وێرانکردن و کاولکاری بۆتەوە، 
بەاڵم ئەو هێرشانە هیچی بە 

ئەندازەی بڕیارەکەی سەدام زیانی لە 
قەاڵ نەدا، کە بەبڕیارێکی تاکڕەوانە 

شوێنەوارێکی مێژوویی هەزاران 
ساڵەی  رووخاند.

لەنێوقەاڵدەژیانناچاریکردنقەاڵچۆڵ
بکەن،تاڕێگایلەبــەردەمئاسانبێبۆ

روخاندنووێرانکردنی.
ــوولە ــ ــەاڵیکــــەرکــــوکیــەکــێــکب ــ 2-قـ
شــارەهــەرکۆنەکانیکــوردســتــان،کە
هەیە.وەک ساڵەی هــەزار پێنج مێژوویەکی
شارێکمابووشانبەشانیشاریدووەملە
ژیانیش هەولێرە. قــەاڵی خۆیکە چەشنی
بــەردەوام شــارەیکۆنەیکوردستاندا لەم

بووەتاکاتیوێرانکردنی.
ــەاڵیکــەرکــوک ــاریســـەرقــ هـــەروەهـــاشــ
تەمسیلیپایتەختیکۆنتریندەوڵەتیکورد
ــیگۆتی ــەت لــەمــێــژوودادەکـــردکــەدەوڵ
ژێر عیراقیشیخستبوە دەوڵەتەی ئەو بــووە.
دەســتــیبــەلەنێوبــردنــیدەوڵــەتــیئــەکــەدی
لە مێژووییانە راستیە ئەم بێگومان سامی.
ــەداملە ــاڵبـــووەچونکەسـ ــەدامت الیـــەنسـ
هەمووسەرۆکێکیعەرەبیکاتیخۆیبە
شێوەیەکیدوورتروقوڵترتەماشایمێژووی

عەرەبیبەرەگەزسامیدەکرد.
ــەنـــوێنــوســیــنــەوەی ــەدام)ســـەرل پــــرۆژەیســ
مــێــژوو(وهــەوڵــدانــەکــەیبــۆپێشخستنی
شارستانێتی گـــەورەیـــی ــە ل ســامــی دەوری
کۆنیعێراقدابۆسەردەوریسۆمەروئەو
میللەتەیپێشسۆمەریشکەیەکەمینجار
ئــاوەدانکرد ناوەڕاستوباشوریعێراقی
ئەو کــە دامـــەزرانـــد تــێــدا شارستانیەتی و
میللەتانەشلەکوردستانەوەچوونبۆعێراق.
شێواندنی ئەگەرچی ســەدام پرۆژەیەی ئەو
مێژووشبوو،بەاڵمزۆرهەوڵیدەدافەرزی
بکاتبەسەرمێژوونوسوشوێنەوارناسانی
ــالــەســەرهــەنــدێــکــیــانســەپــانــدی. عــێــراقت

وەکدکـــتـــۆرئــەحــمــەدســوســەپــیــاوێــکــی
وەک بو بەئەسڵجولەکە و نەخۆش و پیر
الــرافــدیــن( وادی )حــضــارة لەکتێبەکەیدا
ــەوانــەشــیخـــۆڕاگـــربـــوونو ئــاشــکــرایــە،ئ
ــفــەالبـــران. نــەچــوونــەژێــربـــاریلــەســەروەزی
شۆڤێنی و دوور تەماشاکردنی بە ســەدام
یـــەوەتــەمــاشــایکــەرکــوکــیکــــردووەو
شانازییەکی کــە قــەاڵ شــاری ویستویەتی

مێژوویگەورەیکوردەلەنێوببات.
»حــکــومــەتــیبــەعــسنـــاویپـــڕۆژەکـــەیناو
بۆ دەووت نـــەی قـــەاڵ بـــوژانـــدنـــەوەی نـــابـــوو

وێرانکردنیەتی«
بڕیاریوێرانکردنیقەاڵبەتەواویلەسەردانی
سەدامبۆکەرکوکپەیدابووکەلەرۆژی
کــرد. کەرکوکی ســەردانــی 1998/4/6
راوی( )ئەیاد ئەوکاتە پارێزگاری لەگەڵ
کــۆبــوەوە،کەگــەڕایــەوەبۆبەغدارۆژی
ــوانـــیســەرۆکــایــەتــی دواتـــــرنـــوســـراویدیـ
ــووبــۆوێرانکردنیقــەاڵو کــۆمــاریدەرچـ
حــکــومــەت)700(مــلــیــۆندیــنــاریتــەرخــان
کـــردبـــۆروخـــانـــدنـــیقـــەاڵکـــەبـــەتـــەواوی.
چــونــکــەلــەجــارییــەکــەمــداتــەنــیــادەوری

)100(خانوویانروخاندبوو.
حکومەتسێلیژنەیدروستکردبووبۆ
وێرانکردنیقەاڵ،لیژنەیەکسەرۆکەکەی
کوردبوولەگەڵئەندامێکی،بەاڵملەالی
لــەو شــکــایــەت عــەســکــەری ئیستخباراتی
لیژنەیەکراکەرووخاندنیقەاڵدوادەخات
وباشیناڕوخێنێ،لەبەرئەمەبانگکران
لیژنەیەکهەمووی ئــەوە دوای دران. ســزا و
رووخاندنی سەرپەشتی لەگەڵ بوو عــەرەب

دەکرد.

حکومەتیعێراقبڕیاریرووخاندنیتەواوی
خەڵکەکەیان دا، سەرقەاڵی خانوەکانی
ــــدیخــۆیــانراگـــواســـتـــەوەو ــەن بــەبــێڕەزامــ
لەماڵوحاڵیخۆیاندەریانکردن،ئەوەشی
چۆڵ ماڵەکانیان و مابوونەوە ئەوکاتە تا
نەکردبووئەوبەیانیەبەدەنگیشۆفڵەکان
لەخانوەکانیان چنگی کــە هاتن بــەخــەر

گیرکردبووبۆروخاندنی.
ــردەروخــانــدنــی ــیــانکــ کــرێــکــاراندەســت
ــەعـــسنـــاوی ــان،حــکــومــەتــیبـ ــوەکــ ــ ــان خــ
نەی قەاڵ بوژاندنەوەی نابوو ناو پڕۆژەکەی

دەووتبۆوێرانکردنیەتی.
بە دەستکرا دا حــوزەیــران مانگی لــەدەی
وێــرانــکــردنــیقـــەاڵوهــەمــووخــانــوەکــانــی
مایەوە ئــەوەی تەختکرد. شۆفڵ بە قەاڵیان
تەنها)55(خانووبوو.لەکۆی)756(خانوو.


یۆنسکۆ لەسەر روخاندنی قەاڵ هەڵوێستی 

چی بوو؟
ــیدابــە ــ ــان ــ ــەرم ــ ــەوکــــاتــــەیســــــــەدامف ــ ــ ل
روخــانــدنــیقـــەاڵیکــەرکــوک،چــاوەکــان
فشار تا بــوو یۆنسکۆ ڕێکخراوی لەسەر
ــادەســت بــخــاتــەســـەرحــکــومــەتــیعــێــراقت
ئەو وروخــانــدنــی تــێــکــدان لــە هەڵبگرێت
ــەاڵمیــونــســکــۆ ــ شـــوێـــنـــەوارەمـــێـــژوویـــیـــە،بـ
بێدەنگبولەئاستئەوکارەیسەدام.بۆیە
شوێنەوارناسومێژووناسانڕەخنەىئەوەلە
یۆنسکۆدەگرنهیچهەڵوێستێکینەبوو
لــەبــەرامــبــەرروخــانــدنــیقـــەاڵ،کــەچــیلەم
قــەاڵیکەرکوکی ڕابــردوو چەندساڵەی
ــی ــانـ ــارەکـ ــیــســتــیکـــۆنـــتـــریـــنشـ خــســتــەل
ــەوەشلــەکــاتــێــکــدایــەکە ــ ــەوە،ئـ ــهــان جــی
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ــارەکــەیســـەدام ــڕی ب بــەهــۆی لەئێستا قـــەاڵ
ــەڕووی ل فەرامۆشکردنی و، ڕوخــانــدی بــۆ
نۆژەنکردنەوەی،تەنهاچەندشوێنەوارێکی

کەالوەوروخاویلەسەرپێماوە.


نۆژەنکردنەوەی یا شێواندنی قەاڵی کەرکوک؟
ــێــــکــــیکــــــــــوردیکــــەرکــــوک ــــوســ ــــژوون ــێ مــ
شوێنەواری بەڕێوەبەرایەتی »بــەداخــەوە  دەڵـــێ:
ــی ــوەیـــەکـ ــێـ ــەشـ ــوەبـ ــ ــی ــ ــوان ــ ــت ــ ــەی ــ کـــــەرکـــــوکن
پاراستنی و هەڵکۆڵین لــە کـــار زانــســتــیــانــە
بکات«. کــەرکــوک قــەاڵی شوێنەوارەکانی
سمکۆبەهرۆزکەنوسەریکتێبێکیچەند
بەرگی)ئینسکلۆپیدیایکەرکوک(هوتیشی
پسپۆری کەسانی شوێنەوار »بــەڕێــوەبــەرایــەتــی
تێدانیەوتوانایەکیئەوتۆینییەبۆپاراستنی

شوێنەوارەکانیکەرکوک«.
ــەومــێــژوونــوســەڕەخـــنـــەیتــونــددەگــرێــت ئـ
لەشێوازیکارکردنیئێستایبەڕێوەبەرایەتی
نۆژەنکردنەوەی. بۆ شوێنەواریکەرکوک
سمکۆبەهرۆزدەڵێ:»لەدەوروبەریمنارەی
ــان ــۆزی ــتـــیقـــەڵـــەمت ــیـــاڵپــێــغــەمــبــەردرەخـ دانـ
بە پێویستی ئەوجــۆرەدرەختەش چــانــدووە،
دەبێتە لەهەمانکاتدا هەیەو زۆر ئاوێکی
هۆیبێهێزکردنیخاکوخۆڵیدەوروبەری

منارەکەودارووخانیمنارەکە.
ــەوە ــراقــ ــ ــێ لــــــــــەدوایپـــــرۆســـــەیئــــــــــازادیعــ
شوێنەوارێکیزۆرلەناوچەکانیعێراقدا
ڕووبــەروویتااڵنکردنوشێواندنبوونەوە،
واڵتــانــی بــرانــە قــاچــاغ بــە زۆری بەشێکی
لەم نــەبــوو بـــەدەر دەرەوە،کــەرکــوکــیــش
کەرکوک قــەاڵی بەتایبەت تااڵنکردنە،
کەچەندینکتێبیدەستنووسیگرنگی

تیابوودوایپرۆسەیئازادیدزرا.ئەمەجگە
مــاوە خــانــوانــەی ئــەو زۆر بەشێکی لـــەوەی
موبایلی ژمــارە و ناویخەڵکی شێوێنراوە،
لەشوێنەوارەکان هەندێک نوسراوە، لەسەر
بەئەنقەستتێکدراوە.بۆیەئەوشوێنەوارە

مێژووییەهەڕەشەیلەناوچوونیلەسەرە.


هەوڵ دەدرێت سیمای قەاڵ بگۆڕن بۆ 
تەالرسازی تورکی عوسمانی

ــابۆ ــ ــاردەکـ »هــێــشــتــادەســتــێــکهـــەیـــەکــ
ســڕیــنــەوەولــەنــاوبــردنــیشــوێــنــەواریکــورد

لەقەاڵیکەرکوک«
لەهەوڵی بــەهــرۆزهــۆشــداریدەدا سمکۆ
ئەو »تــەتــریــک«. ــەتــورککـــردن ب سیاسەتی
مــێــژوونــوســەدەڵـــێ»خـــانـــووهـــەبـــووەلەپێش
پرۆسەیئازادیهەبووەوحکومەتیبەعس
ــەدوای ــەاڵملـ وازیلــەروخــانــدنــیهــێــنــاوە،بـ
ــوانــەرووخـــــاوە، ــەوخــان پـــرۆســـەیئـــــازادیئـ
دەستێک هێشتا لــەوە بەڵگەیەکە ئەمەش
لەناوبردنی هەیەکاردەکابۆسڕینەوەو

شوێنەواریکوردلەقەاڵیکەرکوک.
نــــــاوی قــــــــــــەاڵو، نـــــیـــــگـــــاری و نـــــەخـــــش
نــەخــشــەســازەکــانــیــانگـــۆڕیـــوە.دەیــانــەوێــت
ــەریتـــورکـــیعــوســمــانــی ــونـ بـــااڵدەســـتـــیهـ
زاڵبــکــەن.دەســتــێــککـــاردەکــــات.زۆر
کوردە نەخشکارەکەی هەیە نەخشکار
ــەیـــانســڕیــوەتــەوە ــاوەکـ یـــانجــولــەکــەیــەنـ
لەسەری تورکمانیان نــاوی گۆڕیویانەو و
نوسیوە.داناوە.نەقشەکانیانگۆڕیوەوەکو
لــێــکــردووە، عوسمانیان دەوڵــەتــی نەقشی
کەنیسەیەکی  گــۆڕیــوە. ڕەنگەکانیان
مەسیحیلــەســەرقـــەاڵهــەبــووتــاپــرۆســەی

ئێستە مابوو، بەشێکیگــەورەی ئازادیش
هیچینەماوەروخــاوە،ئەوەشبەئەنقەست

کراوە«.
بــەوتــەیئـــەومــێــژوونــوســە»بــەڕێــوەبــەرایــەتــی
تورکمانن لــەنــەتــەوەی زۆریــنــەیــان شوێنەوار
لــەبــواری شــارەزایــیــان زۆریــــان بەشێکی و
دیکە لــەبــواری پسپۆرییان و نیە شوێنەوار
هەیە،ئەگەرجارانهەوڵیبەعەرەبکردن
ســیــاســەتــەکــە ئــێــســتــا دەدرا، »تـــەعـــریـــب«

گۆراوەبۆبەتورککردن»تەتریک«.


بۆچی قەاڵی کەرکوک فەرامۆش کراوە و 
شوێنەوارەکانی شارەکانی تر گرنگی پێ 

دەدرێت و نۆژەنکراوەتەوە؟ ) قەاڵی هەولێر 
بەنموونە(

ــەهــۆیبـــارودۆخـــیکـــەرکـــوکوکێشە ب
دەوڵەتی دامەزراندنی له هەر سیاسیەکەی
عــێــراقــەوەتــارۆژیئــەمــرۆ،قـــەاڵپــەراوێــز
ئاسایش و ئەمن نەبوونی جێگیر خـــراوە،
بەشێوەیەکی سیاسی ئاسودەیی نەبوونی و
هەمیشەییوایکردووە،یۆنسکۆهەوڵی
نــۆژەنــکــردنــەوەیقــەاڵیکــەرکــوکنــەدات
ــەمــاوەیچەند هــاوشــێــوەیقـــەاڵیهــەولــێــر.ل
ســاڵــیدەســەاڵتــیکــوردیــشلــەکــەرکــوک
هیچ مایەوەو فەرامۆشکراوی بە هەر قەاڵ
کارێکیاننەکردبۆنۆژەنکردنەوەیئەو
ئاگریجەژنی ئــەوەیسااڵنە تەنها قەاڵیە.
نەورۆزیانلەسەرئەوقەاڵوێرانەکردۆتەوە.
قەاڵیکەرکوکئاماژەیەبۆکۆمەڵگەی
بەو کــەرکــوک، لە شارستانییەکان فــرە
پێیەیشوێنەوارەکانیکوردی،مەسیحی،
تورکی سلجوقی، جوولەکە، ئیسالمی،
وتــورکــمــانــیلــەخــۆدەگـــرێـــت.چونکە
جگەلەخانوەکانیئەوقەاڵیەمزگەوت
وتەکیەومەدرەسەیئیسالمیوکەنیسەی
پێغەمبەری دانیاڵ مــەزاری و مەسیحیەکان

جوەکانیتیایە.
ــەوارە ــن ــەوشــوێ ــارینـــۆژەنـــکـــردنـــەوەیئـ کــ
ــاریکـــەرکـــوک،دەرفـــەتـــیکـــاربۆ لــەشـ
دانیشتوانیشارەکەدەڕهخسێنێت،هەروەها
هــاتــنــیگــەشــتــیــارانبـــۆشـــارەکـــەزیــاتــر
دەکــــات.ئـــەوقــەاڵیــەهــاوشــێــوەیمــەیــدانــی
رۆمانیلەرۆمایە،دەکرێتببێتەسیمبولێک
ــەوایــیوپــێــکــەوەژیــانلـــەشـــاری ــاشــت بـــۆئ

کەرکوک.


سەرچاوە:
1-وێرانکردنیقەاڵیکەرکوکوهەوڵدانم

بۆڕزگارکردنی:عەبدولرەقیبیوسف
»سمکۆ مێژوونوس لەگەڵ چاوپێکەوتن -2

بەهرۆز

هەمیشەئەوەدەبیستم،کەبەپێیپێویستکارناکەم!
مــنوهــاوســەرەکــەملــەهــەمــانشــوێــنکــاردەکــەیــن.
ــەمســـەعـــاتحـــەوتـــیبـــەیـــانـــیلـــەخــەو ــەرەکــ ــاوســ هــ
ههڵدەستێودەچێتبۆکارکردن،پاشنانخواردنی
بەیانی.منسەعاتچــواریبەیانیلەخەوهەڵدەستم
بۆئامادەکردنینانیبەیانی،ئاوهێنان،ئامادەکردنی
خواردنبۆهەموومان،پێویستەلەسەرمنانینیوەڕۆبۆ
کچەکانمئامادەبکەموبەڕێیانبخەمبۆخوێندنگە،
دەبێتنانبدەمبەهاسەرەکەشم،پاشاندووسندوق
ــینـــیـــوەڕۆئـــامـــادەبــکــەمبــۆشوێنی خـــــواردنبــۆژەمــ
وسندوقە دەستێکم بە کۆرپەکەم و کارەکەمان

خواردنەکانیشبەدەستەکەیدیکەمهەڵبگرم.

لە خــۆڵ دووســـەدسەتڵ نزیکەی ڕۆژەکـــە بەدرێژایی
هەمان هاسەرەکەشم دەکــەم، بەتاڵ کەشتییەکە
شتدەکــات،دەبێتڕۆژانــەدەبۆدوانــزەکیلۆمەتر
لە دووســـەدسەتڵەخــۆڵــە، ئــەو بەتاڵکردنی بــۆ بــبــڕم
ناوەڕاستیئەوکارەدادەبێتشیربدەمبەکۆرپەکەم،
لەئێوارەداکەدەگەڕێینەوەماڵەوەلەکاتێکداکە
هەمووانپشوووەردەگرن،منجلوبەرگەپیسەکانی
ئەوڕۆژەدەشۆم،ماڵەکەخاوێندەکەمەوە،کاتێک
ئـــەوانتــەمــاشــایتەلەفیزیۆندەکــــەن،مــنخــواردنــی

ئێوارەئامادەدەکەم.

نانیئێوارەدەخۆملەکاتێکدائەواندەچنبۆخەوتن
ومنئەوکەسەمکەقاپەکاندەشــوات،کاتێک
هاوسەرەکەمناتوانێتبخەوێتپاشڕۆژێککارکردنی
سەخت،دەبێتپێشخەوتنبیشێلم،لەنێوانئەوهەموو
کـــارانـــەدا،مــندایــکــم،بــیــرمنەچێتشیربـــدەمبە

کۆرپەکەم.

ــانهیچ ژن لێیە،دەڵــێــنچــیدەکــەیــت؟ هێشتاگوێم
بۆچی بڵێی، پێم ئەتوانیت براکەم، ناکەن! کارێک

ڕەنجیژنهەماننرخیڕەنجیپیاوینییە؟

من دایکممن دایکم

شاهانە خاتوون

وەرگێڕانی: گواڵن مەحمود

GMB Akash :سەرچاوە
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جــگــه ــی ــ ــوكــ ــ ــهركــ ــ شـــــــێـــــــروانكــ جــگــه* ــی ــ ــوكــ ــ ــهركــ ــ شـــــــێـــــــروانكــ *
ــهریخــوێــنــهرێــكــیبــاش ــ ــون ــاریهــ ــهكــ ــ ــهریخــوێــنــهرێــكــیبــاشل ــ ــون ــاریهــ ــهكــ ــ ل
ــاو ــ ــوانـ ــ ــهتـ ــ بـ پـــێـــشـــكـــهشـــكـــارێـــكـــی ــاوو ــ ــوانـ ــ ــهتـ ــ بـ پـــێـــشـــكـــهشـــكـــارێـــكـــی و
ههموو بهسهلیقهیه، ههمووبیلۆگرافیایهكی بهسهلیقهیه، بیلۆگرافیایهكی

ئهمانهتچۆنپێكهوهگرێداوه؟ئهمانهتچۆنپێكهوهگرێداوه؟

ــهر ــهگـ ــیمــــنمـــــــرۆڤئـ ــ ــوون ــۆچــ ــ -بــــهب
كاتهكانیڕێكبخاتوخشتهیهكدابنێت
كاتهكانی دابــهشــكــردنــی چۆنیهتی بــۆ
بهسهركاروچاالكییهكانیئهوافریای

ههمووشتێكئهكهوێت.
ــیمـــنهــــونــــهره،بۆ ــهرهكــ ئــامــانــجــیســ
ئهوهشدا لهگهڵ بــهاڵم ئــهژیــم، هونهریش
چهندخولیایهكیتریژیانمههیهكهوا
ــۆتـــهرخـــان شــایــســتــهیئـــــهوهنكــاتــیــانبـ
ــهڕۆژانــــــه3ســهعــات ــمــوون بـــكـــهم،بـــۆن
ئـــهخـــوێـــنـــمـــهوهوئــێــســتــاكــتــێــبــخــانــهكــهم
تێدایهو كتێبی هـــهزار 6000 نــزیــكــهی
دواتربابهتیبیبلیۆگرافیاهیوایهتیژیانم
پێشتر مــن ، پێشكهشكارییش ــــوو، ب
ئاسمانیی كهناڵی له پێشكهشكاربووم
بوو بــاش دهرفهتێكی وابزنم كهركوك
بــۆخــزمــهتــكــردنــیهــونــهروڕاگــهیــانــدنــی
بۆی شانازییهوهكاتم به بۆیه كــوردی،

ــهكــهم، تــهرخــانــكــرد،دواتــــرمــۆزهخــان
ئــاســهواری پــارچــه نزیكهی1800 كــهوا
ئهبات، لێ ڕۆژانــهكاتم ئهویش تێدایه،
بهههمانشێوهبواریدهروونناسیئهویشبه
وكاتم ئهزانم مرۆڤایهتی خزمهتكردنی
بزانم بهگشتیههرشتێك ئهبات، لێ
ئاڕاستهیهكیدروستوجوانئهڕوات به
كاتیبۆدائهنێموبواریبۆئهڕهخسێنم.

بهرههمێكی هــیــچ ــهكــه مــاوهی بــۆچــی بهرههمێكی* هــیــچ ــهكــه مــاوهی بــۆچــی *
هونهریتنییه؟هونهریتنییه؟

وهكوكلیپ هونهری بهرههمی ڕاسته -
ئێستا پێش ســاڵ 4 دوایینكلیپ نیمه،
تــۆمــارمــكــرد،چــونــكــهئــیــســتــاكــات
ــۆئــهلــبــومــی ــ ــرب ــ ــات ــ ــۆمزی ــ وقـــورســـایـــیخـ
ئهویش تهرخانكردووه، گۆرانییهكانم
بریتیهله12گۆرانی،8گۆرانیتهواو

بووهو4گۆرانیماوه

له ڤێستیڤاڵ و كــۆنــســێــرت جـــار زۆر له* ڤێستیڤاڵ و كــۆنــســێــرت جـــار زۆر *
كــهركــوكئــهنــجــامــدراوه،تــاچــهنــدئهمكــهركــوكئــهنــجــامــدراوه،تــاچــهنــدئهم

جۆرهچاالكیانهپێویستن؟جۆرهچاالكیانهپێویستن؟
ــیــهكبه ــانچــاالكــی ــ ــهرجـــوڵـــهیـــهكی -هــ
ــڕواتمــنپــێــمبــاشــهو ــ ئــاراســتــهیهــونــهرب

بــۆكهركوك ئــهكــهم، لــێ دهستخۆشی
ڕووی لــه ئــێــره خهڵكی چونكه ــاتــر، زی
پێویسته بــۆیــه مـــانـــدووتـــرن، دهروونـــیـــیـــهوه
ئهمجۆرهچاالكییانهزیاتربكرێتتاكو
ئارامیوئاسوودهییدهروونیانزیاتربێت.

*دهوترێتمهقامبناغهیهونهره،كۆمێنتی*دهوترێتمهقامبناغهیهونهره،كۆمێنتی
تۆچییه؟تۆچییه؟

-وشهیهونهربهتهنهاواتایهكیگهوره
ــهری ــرێـــتبــڵــێــیــنهــون ئــهگــرێــتــهوه،دهكـ
گۆرانیومۆزیك،بهدڵنیاییهوهسهبارهت
بهگۆرانیومۆزیك،ئهوامهقامبناغهی
هــهمــوویــانــهبــهتــایــبــهتــیئــێــمــهیگــهالنــی
قوتابخانهی بــه ســهر ــهوا ڕۆژهـــــهاڵت،كـ
ــهدان هـــهشـــتمــهقــامــیســـهرهكـــیـــنوســ
یان وههرگۆرانییهك مهقامیالوهكین
بنهمای لهسهر دهكرێت دروســت ئاوازێك
تێكهاڵو مهقامێكی چهند یان مهقامێك

دهكرێت.

*جگهلهگۆرانی،ئهوئامێرهموزیكانه*جگهلهگۆرانی،ئهوئامێرهموزیكانه
چینكهتوانایژهنینیانتههیه؟چینكهتوانایژهنینیانتههیه؟

-تاكوئێستا5ئامێریمۆزیكییئهژهنم
پیانۆ، عــود،گیتار، )كهمان، ئهویش

شێروان كه ركوكی :شێروان كه ركوكی :
 هه میشه  وتراوه  مه له كردن  هه میشه  وتراوه  مه له كردن 

پێچه وانه ی ده ریا ته نیا پێچه وانه ی ده ریا ته نیا 
ماندوبونی ئه و كه سه ی ماندوبونی ئه و كه سه ی 

لێئه كه وێته وه و به  لێئه كه وێته وه و به  
ئامانج ناگاتئامانج ناگات

دیمانه / محه مه د تاهیر

بۆ وانـــه ئێستا خۆشبهختانه  جــهمــبــوش(
ئامێری ئــهویــش ئهخوێنم شــهشــهم ئامێری
هــاوڕێــیخۆشهویستمكاك )قــانــون(هالی

دیارئازاد.
*بۆچیكــهركــوكخــاوهنــیئــهوههموو*بۆچیكــهركــوكخــاوهنــیئــهوههموو
ــهاڵمگــهشــهیهونهری ــاوازهڕهســهنــهیــهب ــهاڵمگــهشــهیهونهریئـ ــاوازهڕهســهنــهیــهب ئـ
بـــهراوردبــهشــارهكــانــیدیكهلــهئاستیبـــهراوردبــهشــارهكــانــیدیكهلــهئاستی

پێویستنییه؟پێویستنییه؟
شــاریكهركوك بێگومان،چونكه -
بهراوردبهشارهكانیتر،جیاوازهلهڕووی
فهرههنگی و ئــابــووری و دۆخــیسیاسی
ــدا ــهوهشـ ــهڵئـ ــهگـ وكـــۆمـــهاڵیـــهتـــیـــش،لـ
بهاڵم دهوڵهمهنده گهنجینهیهكی خــاوهن
گوزهرانیهونهرمهندانونهبوونیهاندان
وجێگایپێویستبهوكاره،وایكردووه

هونهربهمئاستهالوازهبگات.

ــاچــــهنــــدگـــرنـــگـــههـــونـــهرمـــهنـــد ــ ــاچــــهنــــدگـــرنـــگـــههـــونـــهرمـــهنـــد*تـ ــ *تـ
شوێنكهوتهیڕهسهنایهتیوهونهریبااڵیشوێنكهوتهیڕهسهنایهتیوهونهریبااڵی

نهتهوهكهیبێت؟نهتهوهكهیبێت؟
پێچهوانهی مهلهكردن وتــراوه ههمیشه -
ــهوكــهســهی ــ ــیــامـــانـــدوبـــونـــیئ ــهن ــات ــ ــ دهری
لــێــئــهكــهوێــتــهوهوبــهئــامــانــجنــاگــات،له
ئێمه ههمانشێوهیه، به هونهرییش ــواری ب
لهخۆمان پرسیارهسهرهكییه ئهو ئهبێت

بكهین،ئێمهبۆچیهونهرئهكهین؟؟
بێگومانزۆرئاسانه،تهنهاخزمهتكردنی
نیشتمانهلهڕێگایهونهروكهلهپوورهوه،
بۆیهدهبێتبناغهیكارهكانمانبهپاڵفتی
وابزانم تێپهڕبێت، نیشتمانیدا فلتهر(ی (

خــزمــهتــكــردنــیهـــونـــهریبــێــگــانــههیچ
ئاكامێكینییهوتهنهاخۆماندووكردنه،
چونكهڕۆژێكدێتههڵسهنگاندنبۆئهم
بهرههمانهبكرێت،دواترگهالنیتریش
پێویستیانبهئێمهنیهوهونهرمهندیخۆیان
ــانبــكــات، ــهرهكــهی هــهیــهخــزمــهتــیهــون
ــمــانبۆ ــوون ــدوب ــاتومــان ــهكـ ــ بــاشــتــروای

هونهریگهلهكهمانبێت.

ڕێی له لههونهرمهندان ئێستاههندێك ڕێی* له لههونهرمهندان ئێستاههندێك *
ســۆشــیــاڵمــیــدیــاوههــهوڵــینـــاووناوبانگســۆشــیــاڵمــیــدیــاوههــهوڵــینـــاووناوبانگ

دهدهن،بۆچوونیتۆچییه؟دهدهن،بۆچوونیتۆچییه؟
-مافیههمووهونهرمهندێكهههوڵیناوو
ناوبانگبدات،وابزانملهمڕۆژانهشتۆڕه
كۆمهاڵیهتییهكاندهرفهتێكیباشهبۆئهو
بواره،بهاڵملێرهدائهبێتئهوهبزانینكه
ئایائهوهیپێشكهشیبهرامبهریدهكهین
بهرههمانهی ئهو زۆربــهی ؟چونكه چییه
لهمڕۆژانهپێشكهشدهكرێت،لهڕووی
كوالێتییهوهزۆرالوازنوخۆزگهفلتهرێك
بهرههمهكان ههبوایهبۆههڵسهنگاندنی

پێشباوكردنهوهیان

*تاچهندڕۆشنبیرییتاكگرنگهبۆههر*تاچهندڕۆشنبیرییتاكگرنگهبۆههر
بوارێككهبتهوێتتێیداسهركهوتووبێتبوارێككهبتهوێتتێیداسهركهوتووبێت

؟؟
-بـــهشــێــوهیــهكــیگــشــتــیڕۆشــنــبــیــریــی
ــــی ــوون ــ ــب ــ ــت ــهیدروســ ــاغــ ــ ــن ــ كــــۆڵــــهكــــهیب
به مرۆڤێكیش هــهر بــۆ شارستانییهته،
هــهمــانــشــێــوه،وهبــۆهــونــهرمــهنــدزیــاتــر،
ئهو ئاستی گشتی رۆشنبیریی چونكه
ــهوهی ــاردانـ ــاتلــهكـ ــاریدهكــ ــ مــرۆڤــهدی
ــــهرڕووداوهكــــــــــــانوچــۆنــیــیــهتــی ــب ــــهرامــ ب
ــنبۆ ــهڕایمـ ــ ــ ــان،ب ــ ــ ــهژی تــێــگــهیــشــتــنــیلـ
كــۆمــهڵــگــایئــێــمــهپــێــویــســتــریــنجـــۆری
ڕۆشنبیری ئێمه خهڵكی بــۆ ڕۆشــنــبــیــری
ڕۆشنبیریی لهگهڵ ئاخاوتنه گفتوگۆو
ــهوتومـــــۆڕاڵوڕهوشـــتـــی ــ هـــهڵـــسوكـ

مامهڵهكردنمانلهگهڵبهرامبهر.

شێروان كه ركوكی:
خۆزگه  فلته رێك 

هه بوایه  بۆ 
هه ڵسه نگاندنی 

به رهه مه كان 
پێش 

باڵوكردنه وه یان
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ــی ــەتـ ــرایـ تـــیـــپـــیهـــــونـــــەرەمــیــلــیــیــەکــانــیبـ
کەرکوک،لەسالى2008وەلەالیەنهەڵۆ

جەباریدامەزراوە.
ــوارنـــەتـــەوەکـــەی ــ ــەرچـ ــەهــ ــێــکــهــاتــووەلـ پ
کەرکوکلەهــەردوورەگــەزینێرومێ
16 لە ئەندامانیگروپەکه ژمـــارەی کە

کەسپێکهاتووەلە8کوڕو8کچ.
ــردنـــىگـــرووپـــەکـــە ــتـــکـ ــەدروسـ ئـــامـــانـــجلـ
ــىو ــەت ــرای گــەیــانــدنــىپــەیــامــىئــاشــتــىوب
ــەلە ــانـــىکــەرکــوکــیــەکــان پــێــکــەوەژیـ
رێگایئەوتابلۆیانەیپێشکەشیدەکەن.

ســەرانــســەری لــە میلليەکانی هــونــەرە تیپی
عێراقلەچەندپارێزگاهەیەلەوانەبەسڕا
وبەغدادکەسەرجەمیانلەنەتەوەیعەرەبن
و سلێمانی و هەولێر پارێزگاکانی لە و

دهۆکئەوانيشلەپێکهاتەىکوردن.
ــەوەو ــەتـ ــەمنـ ــەرجـ ــەاڵملـــەکـــەرکـــوکسـ ــ ب

ئاینەکانىتێدابەرجهستەکراوە.
لەوبارههیەوە،هەڵۆجەبارىسەرپەرشتیارو
برایەتى میللى هــونــەرى تیپى دامــەزرێــنــەرى
جێگاى ئـــەوەى رایگەیاند: کــەرکــوک،
ــيــســڤــاڵــە ــت خـــۆشـــحـــاڵـــیـــەلـــــەســـــەرجـــــەمفــێ
نــاوخــۆیــیــەکــانــىهــەرێــمــىکـــوردســـتـــانو
عێراقولەفێتيسڤاڵەکانىدەرەوەىواڵتیش
پێشوازیەکى بینن دەمـــان بەمشێوازە کــە

گەرممانلێدەکەن.
ــیــرۆکــەى ــەب ــارەتبـ ــ ــەب ــارىســ ــ ــەب هـــەڵـــۆجــ

برایەتى میللى هــونــەرى تیپى دامــەزرانــدنــى
کــەرکــوک،بــاســىلــەوەکــرد:ئــەمتیپانە
ــانهـــەبـــوهبــۆیــە ــیـ ــوونـ لـــەچـــەنـــدشـــارێـــکبـ
کەرکوکیش شـــارى لــە زانـــى بەباشمان
ئەوەى بەاڵم دروستبکەین، میللى تیپێکى
تاوەکو کــرد تێدا گۆڕانکاریمان ئێمە
پێکهاتەکانى و نەتەوە سەرجەم جێگاى
ــەواوى ــ ــ ــەرىت ــنـ ــوێـ تـــێـــدابـــبـــێـــتـــەوەوبــبــیــنــەنـ
کەرکوکیەکان،هەروەهاراشیگەیاند:
سەرەتاىدروستبونىتیپەکەتەنهالەکوڕ
پێکهاتبوونچونکەکارێکىقورسبوو
بتوانینکچانیشبهێنینەپێشەوە،بەاڵملە
دواىئەوەىبەشداریمانکردلەفێستیڤاڵێک
ــر داوت و لێکرا گــهرمــمــان پێشوازیەکى
تیپەکەمانزیــادکــردبۆ16کــەسکە
8ىلەرەگەزىنێرەو8ىلەرەگەزىمێ،
هاوکاتلەتیپەکەكەلەنەتەوەىکورد
لەدووئەندامىتورکمانوچوارئەندامى

عەرەبپێکدێن.
ــاژەبــۆ ــ ــام ــ ــارىتـــیـــپـــەکـــەشئ ــیـ ــتـ ــەرشـ ــەرپـ سـ
ــرد:هــیــچکــــاتوەکئــەنــدامــانــى ــەوەکــ ــ ئ
جلوبەرگ نمایشکردندا لەکاتى تیپەکە
ــەبــێجـــیـــاوازى وپــۆشــاکــىنـــەتـــەوەکـــانب
دەپۆشینوهیچکاتجیاوازیماننەکردوە
بۆنمونەعەرەبجلیتورکماندەکاتو
کوردجلیپێکهاتەىمەسیحیویاخودبە

پێچەوانەوە.

برایەتى میللى تیپى جــیــاوازى بــە ســەبــارەت
کـــەرکـــوکلــەگــەڵتــیــپــەکــانــىدیــکــە،
ســەرپــەرشــتــیــارەکــەبــاســىلــەوەکــرد:ئێمە
کەنمایشدەکەینبەچوارشێوازىجیاواز
بە ــنکــە هــەڵــپــەڕکــێپێشکەشدەکــەی
مۆسیقاى چوار و جیاواز جلوبەرگى چوار
جیاوازکارەکەمانپێشکەشدەکەینکە
گوزارەشتەبۆپێکهاتەکانىکەرکوک.

ئێمە وتیشى:کــارەکــانــى جــەبــارى، هەڵۆ
ــاوەى10 ــەمـ رەنــگــاوڕەنــگــەوتــابــلــۆمــانلـ
خولەکداکەپێشکهشىدەکەینسەرجەم
ــەوەکــانبــەهــەڵــپــەرکــێوجــلــوبــەرگ ــەت ن
ــتلە ــوزارشـ ومــۆســیــقــاوگـــۆرانـــیـــەوەگـ
پێکهاتەکەىخۆیاندەکەن،ئەوهشبۆتە
خاڵىسەرکەوتنىئێمەلەکارەکانماندا.

پشتیوانیەکانى و هــاوکــارى بە ســەبــارەت
ــارىبــاســى ــ ــەب ــەش،هـــەڵـــۆجــ ــەکــ ــ ــرووپ گــ
ــانـــمـــانبە لــــەوەکــــرد:ســــەرجــــەمکـــارەکـ
هاوکاریەک جــۆرە هیچ و بــووە بێبەرامبەر
گرووپەکانى لەکاتێکدا نــەکــراویــن،
پارێزگاکانىدیکەسەربەبەڕێوەبەرایەتى
ــەاڵمهـــىئێمە ــ ــونـــەرىورۆشــنــبــیــریــن،ب هـ
ــەرە،بــەشــێــوەیــەکلە ــەرامــب ــب ــێ جـــیـــاوازەوب
بۆهاتوە نامەمان داوهت فێستیڤاڵ چەندین
بەهۆىئەوەىمەسروفاتىهاتنوچوونمانبۆ
خەرجنەکراوەنەمانتوانیوەچاالکیەکان

بەشێوەیەکىزۆربەرینەدەرەوەىواڵت.

تیپی هونەرى میللی برایەتى له  کەرکوکتیپی هونەرى میللی برایەتى له  کەرکوک
بە نمایشەکانى گوزارشت لە چوار پێکهاتەکەى کەرکوک دەکاتبە نمایشەکانى گوزارشت لە چوار پێکهاتەکەى کەرکوک دەکات
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*دهكرێبڵێینگۆرانی)دایه(ناسنامهی*دهكرێبڵێینگۆرانی)دایه(ناسنامهی
هێمنحسێن.ههێمنحسێن.ه

ــهبـــهنـــاوی ــك،كـ ــ ــ ــــیدای -بـــهڵـــێگــــۆران
دایكیمیهرهبانهوهیه،لهئاوازیمامۆستای
،) مهردانه قادر ( مامۆستا خوالێخۆشبوو
،) عهبدواڵسهراجه ( مامۆستا هــۆنــراوهی
لــهو نــاســنــامــهیهــهمــووژیــانــمــه، ههمیشه
ئهو و تیڤی ســهر دهقــهیــهیكههاتوومهته
گۆرانییهمتۆماركردووه،ههتائهوڕۆژهی
لهژیاندامابێتمفهخریپێوهئهكهم،لهبهر
ئهوهییهك،تایبهتبووبهدایكیبهڕێزم،
كهبهڕاستیجێیهكهیبهتاڵه،بڕواناكهم
هیچشتێكئهوكهڵینهپڕبكاتهوهدیارییه
بۆرۆحیئهو،دووش،لهكهناڵێككراوه
كهكاتیخۆیكهناڵیكهركوكیان
پێوتووه،لهسهرجهمشارهكانیكوردستان
بهرههمه ئهوتاكهكهناڵهههبووه،كه
ئهبێت بۆیه لێدهبیسترا، كوردییهكانی
ــوهبـــكـــهم،ســـهردهمـــێـــكبـــووه ــێ فـــهخـــریپ
ــهو ــهگــوێــبــیــســتــیئ ــنخـــهڵـــككـ ــ ــری ــ زۆرت
ــووه،بــۆیــههــهتــاهــهتــایــهمــایــهی ــ بــهرهــهمــهب

شانازییهبۆمن.

ــپێویستههونهریبااڵوسهركهوتووچۆنــپێویستههونهریبااڵوسهركهوتووچۆن
بێت؟بێت؟

ــهریبـــااڵ،هــونــهریســهركــهوتــوو، *هــون
ــیلــهنــاخــی ــتـ ــهڕاسـ ئــــهوهـــونـــهرهیـــهكـــهبـ
هونهرمهندهكهوهههڵدهقوڵێت،كهسێكی
خوێنهواربێت، بێت،كهسێكی ڕۆشنبیر
كهسێكبهدواداچوونیتهواویههبێتلهو
لهژیانی، ههڵیبژاردووه خــۆی كه بـــوارهی
چمــوزیــكبــێــت،چوێــنــهكــێــشــانبــێــت،چ
بوارانه لــهم بوارێك لهههر بێت، گۆرانی
ههبێت، باشت ڕۆشنبیرییهكی گرنگه
مێژووی لهئامێرو ئهبێ بێت، میوزیسیان
ــی ــۆرانـ ــۆتبــــزانــــی،گـ ــ ــهیخـ ــرهكـ ــێـ ــامـ ئـ
ــیوتــن ــ ــۆران ــایگــ ــانـ ــهمـ ــهبـــێلـ ــیــتئـ ــژب ــێ ب
بۆیه بیڵێی، ئــهوهیــه هــهر ئــایــا تێبگهی،
ســهیــركــردنــی زهرووره، زۆر رۆشــنــبــیــری
ئهوكهڵه ناسینی شیعرههونهرییهكانه،
شــاعــیــرانــهیكــههــهبــوونــهئــهزمــوونــیئهو
ههبوونهو خــۆتــهوه لهپێش هونهرمهندانهی
كاریانكردووهبۆرۆژێكلهرۆژانبوونهته
پێوه پێویستهفهخری تۆ، بۆ سهرچاوهیهك
نــهكلــهڕۆژێــكــاكــهناوبانگت بــكــهی

لهبیربكهی، پێشووت هونهری بهدهستهێنا
ههڵبهتهتۆتاڕابردووتنهبێداهاتوویهكی

جوانتنییه

*گۆرانیوتنیاخودژەنینیئامێروایكرد*گۆرانیوتنیاخودژەنینیئامێروایكرد
ئهویدیكهیانتخۆشبووێت؟ئهویدیكهیانتخۆشبووێت؟

بزانێت، ئامێرێك گرنگه گۆرانیبێژ -
لــهبــهرئـــهوهیرۆژیـــكلــــهڕۆژانخــۆیپێش
ــهسبـــاشـــتـــرئـــهزانـــێـــتهــهڵــه ــ ــهمــــووكـ هــ
هــونــهریــیــهكــانــیلــهكــوێــیــه،پــێــشهــهمــوو
كهسدركیپێئهكات،پێشئهوهیتۆ
هونهرێكباوبكهیتهوهبچێتهسهرشاشه،
ههموو پێش ببیسترێت، لهرادیۆكان یان
كــهســێتــۆئــهزانــیهــهڵــهیكــارهكــانــت
ــهگـــرنـــگـــههـــونـــهرمـــهنـــد ــ ــۆی ــ چـــیـــیـــه،ب
ــهواو ت ــهواوتێربێت، تـ لــهبــوارهكــهیخــۆی
چوبێتهناخیهونهرهكهیبهردهستیخۆی
ــیــار ــهواهـــهڵـــیـــبـــژاردووه،ئــیــتــرچــیژهن كــ
هــهردووكــی بێت، گۆرانیبێژ چی بێت،
پهیامهبهاڵمزۆرجوانهكههونهرمهندێك
ــــت،لـــههـــهمـــانـــكـــاتـــدا ــی ــ ــژب ــ ــێ ــ ــب ــ ــی ــ ــۆران گــ

هونهرمهندێكیژهنیاربێت
*بۆچیپێوهریبوونبههونهرمهندكهمن*بۆچیپێوهریبوونبههونهرمهندكهمن
پێگهیاندنی بۆ نییه پسپۆڕ ناوهندێكی پێگهیاندنیو بۆ نییه پسپۆڕ ناوهندێكی و

گهنجان؟گهنجان؟
-سهبارهتبهپێوهرێكیهونهرییههمیشهو
هــونــهری فلتهرێكی كاتێكدا لــههــهمــوو
گرنگهلهههمووشوێنێكههبێت،لهههموو
دهزگایهكیمیدیاییداههبێت،چیبیستراو

هونەرمەند هێمن حسێن، لە دیمانەیەکدا لەگەڵ گۆڤاری TV باس لە 
ئەزموونی کاری هونەری دەکات و ئاماژەبۆئەوەدەکات: بە داخه وه  له به ر ئه وه ی 

هونه ر هیچ كاتێك نه بووه ته  پیشه  له م واڵته ، ئەوەشدەخاتەڕوو: هونه ری 
بااڵ و سه ركه وتوو، ئه و هونه ره یه  كه  به ڕاستی له ناخی هونه رمه نده كه وه  

هه ڵده قوڵێت.

دیمانه / محه مه د تاهیر

هێمن حسێن :هێمن حسێن :
هونه ری بااڵو سه ركه وتوو، هونه ری بااڵو سه ركه وتوو، 
ئه و هونه ره یه  كه  به ڕاستی ئه و هونه ره یه  كه  به ڕاستی 

له ناخی هونه رمه نده كه وه  له ناخی هونه رمه نده كه وه  
هه ڵده قوڵێتهه ڵده قوڵێت

بێتچیبینراوبێت،بهڕاستیخۆیسهرچاوهی
خراپ هونهرێكی كه لهوهدایه ههڵهكان
جهماوهر جــهمــاوهرهوه، بــهرگوێی ئهخرێته
هونهرمهندئهتوانێڕایبهێنێتلهسهركاری
بهداخهوهخهڵكیش باشوكاریخراپ،
لهالیهكهوهتاوانینییهكهببینێمیدیایهك
بهگشتی، نهڵێین میدیاكان، ســهرتــاپــای
بــهاڵمزۆربــهیــانكههونهریكرچوكاڵ
یان ئــهوكــهســه، بهپێی بــهرهــهمــدههــێــنــن،
بــهدیــدیبــیــنــهرفـــهوزایـــهكدرووســــتدهبــێــت
خهڵكهكهلێیتێكدهچێت،نێوهندگیری
سهخته، بهڕاستی هونهره دوو ئــهم لهنێوان
بۆیهمنئهڵێمیهكمهسهلهیدهزگاكان،
هــونــهرمــهنــدهكــان ــودی خــ بــهڕاســتــی دوو،
ببهستیت ئهبێكۆنفرانسێك واتا زهرووره،
سیمنارێكههبێتلهسهرئهمهونهرهالوازهی
زهرهر شــتــێــك چ ــرێـــت، ــهكـ ئـ ــێــشــكــهش پ
بــهكــلــتــووری ئــهگــهیــهنــێــت، بهمیللهتهكه
ــیئــهبــێ ــهڕاســت مــیــلــلــهتــهكــهئــهگــهیــهنــێــتب
چونكه بهههموومانهوه لێبكرێت رێگری

گوناهه

*كهركوكالیهێمنحسێنچییه؟*كهركوكالیهێمنحسێنچییه؟
بڵێم: ئهتوانم من بهكهركوك، تایبهت -
ــهڕۆژاننـــاویئــهوشــاره، ــ ئــهگــهرڕۆژێـــكل
سۆزیئهوشاره،ههستبوونیخۆمبهبوونی
ئهوشارهلهبیربكهم،ههڵبهتهكهركوك
ــهریدایـــكـــملــێــمحـــهرام ــ ــوشــیــریب وهكــ
بێت،ههموومرۆڤێكنرخوسهنگیخۆی
بهواڵتهكهیهوهیهتی،بهوشوێنهوهیهكهلێی
هاتووهتهدنیاوه،گهرچیههمووشارهكانی
وان، چهپكهگوڵێك وهكــو كوردستان
هــهمــووبــهیــهكــهوهجــوانــنهــهمــوویتــامو
ــهاڵمكــهركــوك بـ بۆنێكیخـــۆیهــهیــه،
ئهوشوێنهیهكهمنچاوملێكردهوهفێری
كۆمهڵێك بهڕاستی كه لێی، هونهربووم
مامۆستاو،كۆمهڵێكخهڵكیباشمناسی
ولێوهیدرووستبووم،لهخاكوخۆڵهكهی
هونهرهی ئهو دنیاوه، هاتوومهته شــاره ئهو
كهههمه،شانازیپێوهئهكهمكهباسی

كهركوكئهكرێت.

ــوردیـــی ــهریكـ ــ ــون ــوردیـــی*چـــیبــكــرێــتتـــاهــ ــهریكـ ــ ــون *چـــیبــكــرێــتتـــاهــ
ــیدیــكــهزیــاتــرگهشه ــان ــیدیــكــهزیــاتــرگهشههــاوشــێــوهیواڵت ــان هــاوشــێــوهیواڵت

بكات؟بكات؟
ــهره ــونـ ــــككـــلـــتـــووروهـ ــێ ــ ــووواڵت ــهمــ -هــ
ــهرووهـــهمـــوو ــ ــهسـ ــ ــۆیلـ ــ ڕهســــهنــــهكــــهیخـ
شتێكهوهداناوه،بۆیهئێمهشپێمانعهیب
نــهبــێكــهخــاوهنــیهــونــهرێــكــیڕهســـهنو
ئیش ئهبێ بهڕاستی جوانین، كلتورێكی
بهتهكنهلۆژیا بــا بــكــرێــت، ئــهمــه لــهســهر
هونهرمان بتوانین با بخهين، پێش هونهر

ئهگهر ببینین، بــهرزتــر لهكوالێتیهكی
چیبههۆیئهوئامێرانهیههبووهكوالێت
وهكــــوپــێــویــســتنـــهبـــووه،بــــهاڵمدهبــیــنــیــن
هونهرێكیپڕلهرۆحلهوسهردهمهههبووه،
بــهو زۆر مــانــدووبــوونــێــكــی و هــیــالكــی
ــووه،چلـــهڕوویگــۆرانــی هــونــهرهوهدیـــاربـ
وتن،چلهڕوویژهنین،چلهڕوویئهووشه
لهملی و هۆنراوهیهك كراونهته جوانانهی
ــهڕایمن ــ ب بــۆیــه گــۆرانــیــیــهكــهیــانداوه،
ههمیشهبوونیدهزگایتایبهتوپهیمانگا
زهروورهبهمهبهستیپێشخستنیبووارهكهتا
گۆێچكهیمناڵیكوردبهبهرههمیجوان

ئاشنابێت.

ــاڵ ــهپ ــاڵ*بـــۆچـــیهـــهمـــووهـــونـــهرمـــهنـــدێـــكل ــهپ *بـــۆچـــیهـــهمـــووهـــونـــهرمـــهنـــدێـــكل
تاكو بكات دهبێتكارێك تاكوهونهرهكهی بكات دهبێتكارێك هونهرهكهی

پێیبژێت؟ئهمهتاكهی؟پێیبژێت؟ئهمهتاكهی؟
-بهداخهوهلهبهرئهوهیهونهرهیچكاتێك
نهبووهتهپیشهلهمواڵته،تایبهتبۆچیئهبێت
ــاڵهـــونـــهردا، ــهپ ــربــكــرێــتل كــارێــكــیت
ــهر،ئــهگــهر ــ ــون ــههــ ــ ــهوهی ــ هـــۆكـــارهكـــهئ
بكرایهتهپیشهوهكوههرواڵتێكیدیكه
بازاڕیخۆیههبوایه،ماركێتكردنیخۆی
بتوانیایه تۆ ئهلبووم، لهداهاتی ههبوایه،
هونهردرووستبكهی،بتوانیایهفیلمێكی
سینهمایی،یاندرامایهكبتوانیداهاتێكی
ــــاشبــێــتكــارێــكــیبــاشــیپــێــبــكــهی، ب
بتوانیتسانسۆرێكی تۆ ئهوهشدا لهگهڵ

بــاشــتهــهبــێــتلـــهســـهرهــونــهرهكــهشــت،
ــهوهیهــونــهریكــرچوكــاڵوخراپ بۆئ
ــردهیچ ــاكـ ــاتبــــــڕوامنـ ــهوكــ ــ نـــهبـــێـــت،ئ
سهرچاوهیهكی به پێویستی هونهرمهندێك
ترببووایه،بهداخهوهئهمقسهیهئهكرێت

ههربیڵیینهوهوناگاتهچارهسهر.

*چیشتێكلهكاروانیهونهریزۆرئازاری*چیشتێكلهكاروانیهونهریزۆرئازاری
داویت؟داویت؟

ــهریواڵتـــهكـــهمبــــڕوانــاكــهم ــونـ -مـــنهـ
پێگهیاندبێتم، ــازاری ــ ئ شــێــوهیــهك بههیچ
بهپێچهوانهوهشانازیپێوهئهكهم،ههمیشه
مایهیسهربهزرییهبۆمههمیشهئهوجهماوهره
ئهوپهڕیرێزوحورمهت،بۆهونهرمهندهكانی
دادهنێنبهاڵمهونهرمهندێككهبهڕاستی
بیهوێت نهبێت، ئــهوال ئــهمــالو بــه پێویستی
ــاویلــههــیــچشتێكی خــزمــهتبــكــات،چـ
نییه،هونهر لههونهر نهبێت،موجامهله تر
پشتگیری بێت نییه بهكهسێك پێویستی
بكات،هونهرئهبێتخۆیپشتگیریخۆی
بكات،پاڵپشتیواڵتهكهت،پششتگیری
بۆ دڵسۆزی وهكــو تۆ، بۆ جهماوهرهكهت
هونهرهكهت،ئائهمهباشترینپاڵپشتییه،
ــێــت ــهن ــێئــهگــهی ــ بــــــهاڵمئـــــــهوهیئــــــــازارمپ
بۆ ئهكهین سهفهر ئهوهیه،كه بهڕاستی
واڵتانیترئهبینینلهكۆنسێرتێكیترله
پێشوازی چــۆن لهشانۆییهكدا، واڵتــانــدا،
لــههــونــهرهكــهیــانئــهكــرێــت،هـــهرلــهســهر
تا واڵتــــهوه، پشتگیری لــه هــهر و ستهیج
بهڕاستی دهبینین شتێك، هــهمــوو دهگــاتــه
هونهرچیبههایهكیبهرزیههیه،خۆزگه
ئێمهشرۆژێكلهڕۆژانهونهریواڵتهكهمان
ــهوهلــههــهمــوو ــهت ــهیبــۆبــكــرای ــاوهشـ ــهوبـ ئـ
ئــهوجــهمــاوهرهجوانهی ڕویــیــهكــهوه،لهناو
ــدابــهڕاســتــی ــهوهشـ كــههــهیــه،لــهگــهڵئـ
ــی ــ ــهزراوهی واڵتــێــكــیمــوئــهســهســاتــیودامــ
ــایخــۆی ــ بــوویــنــایــه،هــهمــووشــتــێــكدهزگـ
بهجیاههبوایه،ئهبینینهونهرمانبهداخهوه
پشتینییه،بۆیهناگاتهئهوئاستهیكه
خۆیدهیهوێت،بۆیهناتوانێتئهوناسنامهیه
ــتبــكــاتخــۆیلــههــهمــوودنــیــاپێ درووســ
بناسێنێت،تاكهخاڵیالوازیئێمهئهمهیه
كهبهڕاستیپشتگیریخۆمانبۆخۆمان
گرنگه،چهنگرنگیهكڕابینیهك
زمانبینههموولهناویهكدا،بڕواتبێت
هــهیــه،كه بـــهوه پێویستی هــونــهرهكــهش
پشتیگرییهكیباشیبهههمووشێوهیهیهك
بۆدهستهبهربكرێت،كهدێتهسهركاتی
بێت،هیچ بۆخــۆیهونهر هــونــهر،هونهر
نهكاو، تێكهڵ دهستی دیكه الیهنێكی
بهرهوههڵدێروبهرهوئهمالوئهوالینهبات.
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ــدبــابــەتــێــکــی ــەنـ ــودچـ ــ ــات ــ ــیئ ــ ــان ــارەکــ کــ
ڕەگەزو لە بریتین کە جیاوازدەگرێتەوە
کەسایەتی،ئاینوداستان،هێزیزمان،
سیاسەت، هێزی کــەشــوهــەوا، گــۆڕانــی
چیرۆکی داســتــان هۆنراوەکانی زۆربـــەی
لەسااڵنێکی دەردەخـــــاتکــە ئــەفــســانــەی

زۆرەوەسەرنجیڕاکێشاوە.
Griffin Poetry( ــنـــەری ــەزرێـ دامـ ــود ــات ئ
کەندا. لە )Prizeand writer ‹Trust
)massey( ــێـــژی کـــۆلـ ــــە ل ــپـــۆرە پـــسـ وە
ــنـــەری ــێـ ــودداهـ ــ ــات ــ ــائ ــ ــەروەهـ ــ ــەتــــۆرتــــۆ.هـ ــ ل
لە ئەمەشیەکێکە »longpen»ئــامــێــری
خــزمــەتــگــوراریــیــەتــەکــنــەلــۆژیــەکــانکە
کارینوسینیکۆمپیوتەریئاساندەکات

لەبەڵگەنامەکاندا.
مارگاڕێت مــەزنــەکــەی ئەدەبیە بەرهەمە
ئاتودکەبریتیەلە»چیرۆکیخزمەتکار«
ــەداهـــاتـــویـــەکـــی ــ ــارەتب ــ ــەبـ ــ ــاســێــکــهسـ ب
ئاتود ئەمریکا، لــە تۆقێنەر دیکتاتۆری
ــراوەیخــەاڵتــیســەرکــەوتــنــەئــەمخەاڵتە ــ ب
هــێــزیئـــــەدەبلـــەپــێــکــهــێــنــانــیئــاشــتــیو
تێگەشتی و کــۆمــەاڵیــەتــی دادپــــــــەروەری
نــوســەریکەنەدی پــیــرۆزدەکــات. جیهانی

Richard B ــی ــانـــگـ ــاوبـ ــەنـ بـ خــــەاڵتــــی
خــەاڵتــە ــەم ــ ئ وەرگـــــــرت، Holbrooke
دیــاریــکــرابــووبــۆئـــەوســیــاســەتــمــەدارانــەی
ساڵی ئـــاشـــتـــی)Bosnian(ی پەیمانی کــە
ــانڕێکخستکەلەشــاریئوهیو 1995ی

بەڕێوەچوو.

نوسەرمارگارێتئاتودخاوەنبەرهەمێکی
زۆرەلەشیعرو،ڕۆمانیخەیاڵی،ڕاستەقینە،
لەمسااڵنەی وەکتێبیکۆمیدی، وتــار،
دواییداستایشێکیزۆرکرابۆڕۆمانەپڕ
داهاتووەیەکی لە باس کە فرۆشەکەی
ترسناکدەکاتلەواڵتێککەدەکەوێتە
نزیک)NewEngland(واڵتێکینیمچە-
کــریــســتــیــانــە،خـــــاوەنڕژێــمــێــکــیــیپــیــاو
ناسراوە کە دیکتاتۆرانەیە، و ســاالرانــە
ئاینیەحکومەتی ڕژێمە ئــەم )Gilead(ــــە ب
ئەمریکا یــەکــگــرتــووەکــانــی وێــالیــەتــە
ــەریســەرەکــیو دەڕوخــێــنــێــت،کــارەکــت
بەناوی)ئۆفرێد( ژنێکە بێژەکەی چیرۆک
ــەیکە ــ ــروپ یــەکــێــکــەلـــەنــێــوئــــەوگــ
ناسراوەبە»کارەکەرەکان«ئەمگروپە
خستنەوە منداڵ ئەرکی دەبێت بەناچاری

جێبەجێبکەنبۆ»فەرماندەکان«کەبریتین
ڕۆمانەکە پــیــاوان. دەســەالتــداری لەچینی
ــیمــلــکــەچــکــردنــیژن ــەت ــاب تــێــروانــیــنــیب
پیاوساالردا کۆمەڵگایەکی لە دەکــات
ئەوجیاوازیەشمانایئەوەدەگەیەنێتکە
ژنانهەوڵیبەرگریکردنوبەدەستهێنانی

سەربەخۆیخۆیاندەدەن.

ساڵی لە »چیڕۆکیخزمەتکار« ڕۆمانی
1985باوکرایەوەهەرلەهەمانساڵدابوو
»پارێزگاریگشتی«، خەاڵتی بــراوەی بە
Arthur( 1987بـــراوەیخەاڵتی لەساڵی وە
CClarke(بووهەروهاپاڵێوراویخەاڵتی
بووکەر«وخەاڵتی)Nubela(یساڵی1986
بوووەهەروهاخەاڵتی)Prometheus(بۆ
ساڵی1987.کتێبەکەگوجێنرابۆفلمی
1990وەفلمیئۆپێرای200وپڕۆگرامێکی
تەلەفیزۆنیساڵی2017،وەبۆمیدیاکانی
Elizabeth(تریش.پسپۆڕۆوهونەرخوزانی
لیستی ــە کــردۆت کتێبەکەیان )Moss

کتێبەپرفۆشەکانیجیهان.
چەند خوێنەران لە هەندێک لەکاتێکدا
لــێــکــچــوانــدنــێــکــیــانبــەدیــکــردلــەنــێــوان

مارگارێت ئاتودمارگارێت ئاتود
داهێنەر و شاعیر و ڕۆماننوس و ڕەخنەگری ئەدەبی و مامۆستا داهێنەر و شاعیر و ڕۆماننوس و ڕەخنەگری ئەدەبی و مامۆستا 

و چاالکوانی ژینگەيی و چاالکوانی ژینگەيی 

مارگارێت ئلیانور ئاتود لە 18 
تشرینی دووەمی ساڵی1939 

لەدایکبووە، شاعیرێکی کەنەدییە، 
لەگەڵ ئەوەشدا ڕۆماننوس و 

ڕەخنەگری ئەدەبی و مامۆستا و 
چاالکوانی ژینگەيی و داهێنەرە.

لە ساڵی 1960وە حەڤدە کتێبی 
شیعری و هەژدە ڕۆمان و یانزە 

چیرۆکی خەیاڵی و هەروها 
نۆ کۆمەڵە کورتە چیرۆکی 

باڵوکردۆتەوە، کە پێکهاتبوون 
لە هەشت کتێبی مندااڵن و دوو 

ڕۆمانی نەخشەيی.
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ســەڕۆکــایــەتــیزۆردارەکـــــــــــی)Gilead(و
بزوتنەوەکەیسەرۆکدۆاڵندترەمپدا.

ئـــەمـــەشبــەپــێــیڕۆمـــانـــەکـــەیمــارگــرێــت
ئاتودەکەژنانڕۆبیسوروکاویسپی
خۆیان نــاڕەزایــەتــی بێدەنگی بە تا بپۆشن
ڕامیارییەکاندا، خۆپیشاندانە لە دەرببڕن
لە کە کارەکەرەکان شێوەی بەهەمان
ڕۆمانەکەیمارگریتئاتودوپڕۆگرامە
مارگرێت باسکراون، تەلەفیزۆنیەکاندا
)ڕاسپاردە( ڕۆمانەکەی تــەواوکــەری ئاتود
ئاتودلەگفتۆگۆیەکی یبــاوکــردەوە.
تەلەفۆنیداقسەیلەگەڵڕۆژنامەگەرێکی
»تۆ ڕاگــەیــانــد: پێی و ئەمریکیداکــرد
ــیــت،ئــەگــیــنــانــەتــدەتــوانــی ــرەن ــێ هــێــشــتــال
ــاتــودبە ئـــاواقــســەملــەگــەڵبــکــەیــت«،ئ
ئەمریکی ڕۆژنـــامـــەگـــەری هــاواڵتــیــەکــی
وت،کەلەتەلەفۆنەکەداپێکەنی»تۆ
لەوانەیەلەبەندینخانەیەکیتاکەکەسیدا
مــردوویــت بــەجــۆریــککەسێکی یــان بیت
ئــاواقسەلەگەڵژنێکدا چــۆندەوێــریــت
بکەیتلەڕێگەیمۆبایلەوەوەدەربارەیان
وابــووە پێی ئــەو وتــیکە ئەتوت بنوسیت؟
ــارەی ب لــە ئــاگــاداربــوونــە ئەمریکیەکان
ــوری ــ ــت مـــەتـــرســـیـــەکـــانـــیتـــێـــکـــدانـــیدەســ
ئەمەریکا،ئەووتی»ئەمەشئەوەیەکەلە

نێوانتۆودیکتاتۆریدادەمێنێتەوە.

بوومایە مــنکەسێکیگــرەوکــەر گــەر
ــەرئــەمــریــکــیــیــە ــەســ ــ ــنگــــــــرەومل ئــــــەوامــ
دەمارگیرەکاندەکردیەگرتنیخەڵکیم

ــردەوە،بۆیەمــنپێموانــیــەکــەتۆ ــدەکـ ڕەتـ
یەکڕیزیویەکێتیخەڵکیبەدەستبێنیت،
تۆئــەوەبــەدەســتدێنت،بــەاڵمئــەوەسەختە.
شارۆنڕەبدامەزرێنەروسەرۆکیدەزگای
وستایشی دەیــتــۆنــە ئاشتی ئــەدەبــی خــەاڵتــی
بەرهەمەگەلخوازیەکەی بۆ دەیتۆنیکرد
ــێـــوەبـــۆئــــــەوەیکــەخــەڵــکــی ــانشـ ــەمـ ــەهـ بـ
فێردەکاتلەبارەیشوێنکەوتیدادپەروەری
کۆمەاڵیەتیوکاریژینگەی.»مارگرێت
لەوەی ئێمە بیرخستنەوەی لە بەردەوامە ئاتود
کە«ئــەوەیکەلێرەڕوونــەدات،ناتوانرێت
ــرێـــت ــەاڵمدەکـ ــ ــ ــــێبـــبـــەســـتـــرێـــت،ب پــشــتــیپ
هەرشتێکلــەهــەربــاروودۆخــێــداڕووبـــدات،
ڕەتکردنەوەی بەپێی ئەمەش ئێستادا، لە وە
دەستورەدێموکراتیەکانینێوبزوتنەوەکان
دەبێت.ڕاببەڕۆژنامەگەرەئەمریکیەکەی
وت»وانەکانیمارگارێتزۆرگرنگن«.

مــارگــارێــتئــاتــودهــاوبــەشــەکــۆنــەکــەی
لەتەمەنی گبسۆن« »گــرەیــم ڕۆمــانــســوس
ــێــنــجســـاڵـــیـــداکـــۆچـــیدوایــــی هـــەشـــتـــاوپ
ــیکە ــ ــاڵـــە،وت ــاتـــودهــەشــتــاسـ ــرد،ئـ ــ کـ
لە دوای داوە خۆی سەرقاڵکردنی هەوڵی
دەســتــدانــیهــاوبــەشــەکــەیکــۆنــەکــەی،
تا داهێنانیکتێبوگەشکردن وەکو
ئــەوەیڤایرۆسەکە ئەوکاتەیکەپێش
ــەوکـــاتـــەوەئــیــمــزایلــەســەر ــ بــگــرێــت.ل
ــاشــکــۆیکتێبی پ و ــاکــتــێــب ــەزارەهــ هــ
کتێب لــە پشتگیریکردن بــۆ ــردووە کــ
فـــرۆشـــەســـەربـــەخـــۆکـــان،گــفــتــوگــۆی

لەگەڵکەناڵی»زوومدا«کردووە.

بـــەکەسێکی ئـــاتـــودخـــۆی مـــارگـــارێـــت
ڕاستەقینەخوازدادەنیت،بەاڵمبەالیەنێکی
ڕەشبین تۆ گــەر چونکە« گەشبینیانە،
نــادەیــت.... ئەنجام شتێک هیچ ئـــەوا بــیــت،
چونکەپێموایەکەئەوکەسانەیکە
گەشبیندا بــەالی ڕاستەقینەخوازن خۆیان
پێچانخواردۆتەوەوئەوانەنکەبەڕاستی
دەدەن.« ئـــاراســـتـــەکـــە گــۆڕیــنــی ــەوڵـــی هـ
ــەساڵی ل یــەکــەمکتێبیشــیــعــری ــود ــات ئ
1960بــاوکــردەوە.لەدوایئــەوە،حەڤدە
ڕۆمانیباوکردەوەکەبریتینلە«چاوی
»پــیــاوکــوژە ــازنــاویگــرێــس«، »ن پشیلە«،
ــان ــەریــەکــێــکــی ــ ــە«،بــــۆهــ ــ ــرەکـ ــ ــوێـ ــ کـ
Madd خــــەاڵتــــی و ــەر ــ ــووکـ ــ بـ خــــەاڵتــــی
ــردەوە.وەڕۆمــانــی«ڕاســپــاردە«ی ــ ــ Addamبـ
ــەریڕۆمــانــی تــــەواوکــ ســاڵــی2019کـــە
ــار«ە،یــەکــێــک ــکــ ــ ــەت ــ ــزم ــــرۆکــــیخــ ــی »چــ
بـــوولــەبــاشــتــریــنکتێبەپــڕفــرۆشــەکــانــی
ساڵەکە.خەاڵتیئەدەبیدەیتۆنخەاڵتێکی
بــراوەکــانــیپێشوو 10٫0000$دۆالریــــیــــە،
John Irving, Gloria لــە بــریــتــبــوون
مەراسیمی . Steinem, Elie Wiesel
خەاڵتیدەیتون،لەبنەڕەتدابۆئۆکتۆبەری
ــاریــکــرابــوو،بــەاڵمدووبـــارە ساڵی2020دی
ــاری2021بــــەهــــۆی ــەهــ ــ دیــــــاریکــــرابـــۆب
ئــاگــاداریــیــەکــانــیڤــایــرۆســیکــۆڕۆنــاوە،
لە دەبێت لهیەکێک بێت ده ــەژدار ب ئاتود

بەشداربووەبراوەکانیخەاڵتەکەدا.

سەرچاوە:گاردیەن
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پێشئەوەىبێمەنێوباسەکەىمامۆستاى
ــەوێبــەکــورتــىئــامــاژەبە مــودەڕیــس،دەمـ
و تاڵەبانى تەکیەى دامەزراندنى مێژووى
لەدووسەدو ئەوکەسانەبکەمکەپتر
ــاڵخــزمــەتبــەئــایــنوئــیــرشــادو پــەنــجــاسـ
زانستومەقاموئەدەبوشیعرپێشکەش

بەمرۆڤایەتىکردووە.

تەکیەى تاڵەبانى:
ــارەى ــ ــەب ــەڕەمتــاڵــەبــانــىلـ ــوکــ ــۆرمــ ــتـ دکـ
تەکیەىتاڵەبانىئەمەىنوسیوەودەڵێ:لە
لە تاڵەبانى تەکیەى دروستکردنى پێش
کەرکوک،لەسەرداواىخۆىتەرمەکەى
ــەبــاپــیــرە ــەالمـــەحـــمـــودىزەنـــگـــنـــە،کـ مــ
جێگاى لە تاڵەبانیە، شێخانى گـــەورەى
بەخاکسپێردراوە،شێخ ئێستاى مەرقەدى
زەنگنە مــەحــمــودى مــەال ئەحمەدکـــوڕى
لەپاشماوەیەکبناغەىتەکیەىتاڵەبانى
کەلەجێگاىژێرزەوییەکەىتەکیەدا
بوو،دادەمەزرێنێتولەسەرڕێبازىقادرى
دەستىبەئیرشادکــردووە،ئەمتەکیەى
ئێستاىکەرکوک،لەپاشکۆچىشێخ
عەبدولڕەحمانى شێخ تاڵەبانى، ئەحمەدى
کوڕىکەبووەبەپۆستنشینلەساڵى
دروســـتـــیـــکـــردووە، 1844ز( – )1260ک
ئەمەشبەفەرمانىسوڵتان)عەبدولمەجیدى
)مجیدیە( بەمزگەوتى کە بــووە یەکەم(

ناسراوە)(

شێخانىئیرشادىتەریقەتىخاڵسىقادرى:
سلسیلەى مێژووییەکان ســەرچــاوە پێى بە
ــنــەمــاڵــەیــەبــەم ــەمب ــ ئـــیـــرشـــادىشــێــخــانــىئ
ــووە:مـــەالمــەحــمــودىزەنــگــنــە ــ شــێــوەیــەبـ
)1717–1800ز(بووە،کەلەسەردەستى
سلووکى الهــورى هیندى ئەحمەدى شێخ
کردووەوتەریقەتى)قادرى(لێوەرگرتوە.

پاشانشێخئەحمەدکوڕىمەالمەحمودى
ئەمیش پــاش 1841ز(، –1780( زەنگنە
شێخ کــوڕى خاڵس عەبدولڕەحمانى شێخ
ئەحمەد)1797–1858ز(،پاشئەمیششێخ
عەلىگەورەکوڕىشێخعەبدولڕەحمانى
خاڵس)1832–1911(،پاشئەمیششێخ
محەمەدعەلىکــوڕىشێخعەلىگەورە
)1856–1933ز(،پاشئەمیشحاجىشێخ
جەمیلکوڕىشێخمحەمەدعەلىکەڕڕە
)1890–1961ز(،پاشئەمیششێخعەلى
دووەمکوڕىحاجىشێخجەمیل)1929–

1990ز(.
لـــەئــێــســتــاداشــێــخــىئــیــرشــادىتــەکــیــەى
یوسفکــوڕىشێخ )حاجىشێخ تاڵەبانى
لە )1962( لەساڵى نــاوبــراو عــەلــى(ە،کــە
دایکبوەودەرچووىکۆلێژىشەریعەیەلە
مەدینەىمونەوەرە،لەدواىوەفاتىباوکى
گرتووەتە تەکیەى و مزگەوت ئەرکى

ئەستۆىخۆىوتائێستاشبەردەوامە.


تەکیەى تاڵەبانى لە دیدى مامۆستاى 
مودەڕیس دا:

خوالێخۆشبوومامۆستامەالعهبدولکەریمى
یــادگــاریــیــەکــانــى لــەکتێبى ــودەڕیـــس مـ
ژیانم.واباسلەتەکیەىتاڵەبانىوشارى
کەرکوکدەکاتودەفەرموێ:لەساڵى
)1955(لەالیەنبەڕێز)محمدشفیقالعانى(
ــەوقــافلــەبــەغــدا، بــەڕێــوەبــەرىگشتىئ
ئەمرىئیدارىبۆدەرکردموپێىوتمبڕۆ
لەکەرکوکدانیشەومەعاشەکەتدەوام
دەکا،جالەبەرئەوەکەپێشترئاشنایەتیم
لەگەڵخوالێخۆشبوو)حاجىشێخجەمیل(
دانیشتم، تاڵەبانى تەکیەى لە هەبوو، دا
بــداتــەوە خــواجـــەزاىحــاجــىشێخجەمیل

زۆرحورمەتىگرتم،فەقێىبۆڕاگرتم،
ئیدىخەریکىتەدریسبوم،کوڕەکانى
حــاجــىشــێــخجــەمــیــل:شــێــخعــەلــىوشێخ

عەبدولڕەحمانزۆرخزمەتیاندەکردم.
پاشانلەمانگىموحەرەمىساڵى)1955(
داماڵەکەملەسلێمانییەوەگواستەوەبۆ
کـــەرکـــوک،لــەحــەوشــىشــێــخعــەزەدیــن
شێخ فاتیح شێخ ڕۆژهدا لەو تاڵەبانىکە
ــوو،دووهــــۆدەمبــەکــرێ ــ جــەاللــىتــێــداب

گرتودانیشتینتێدا.
لـــەممــــاوەدامــحــەمــەدشــەفــیــقبــەڕێــوەبــەرى
ســەردانــىکەرکوکى ئــەوقــاف گشتى
زۆردڵخۆشى تــەکــیــە، ــۆ ب هـــات کـــردو
دامەوەو،بەهەرحاڵکارێواهاتەپێشەوە
مــەدرەســەى وەکــو تاڵەبانى تەکیەى کە
و تەدریس مەشغوڵى ئیدى لێهات، خۆمى

تەئلیفدەبوم.
ــەوەلە ــ ــرای ــاومکــ ــ ــۆزێچـ ــ ــاشئــەمــانــەتـ ــ پ
کەرکوکدابەهۆىهاوڕێتىحاجىشێخ
ئینسانیەتى و ئــەخــالق هــۆى بــە جەمیلەوە
دەبــوارد، ڕام منداڵەکانیەوەخۆش و ماڵ
ــقئــەفــەنــدىخــادم ــىرەفــی ــا:)عــەل هـــەروەهـ
ــــراى،مــەال ــفــەتئــەفــەنــدىب ســـوجـــادە،رەئ
عەبدولمەجیدىقوتب،حاجىمەالعومەر
مەالکانىکەرکوک( باقى و گومبەتى
کــرد، پــەیــدا باشیان محبەتى و ئولفەت
دا ڕۆژانــىسێشەممەوهەینی لە بەتایبەتى

کاتێکىخۆشمانبەسەردەبرد.
لەتەکیەڕۆژانىهەینىبەهۆىدەروێشانى
ئــەوانــەوە تــەکــیــەوە،ئەشعارخــوێــنــدنــەوەى
حەسەن ئــاغــاى خالید )حــاجــى بەتایبەتى
شیعرىخۆش بە محەمەد مــەال و قەساب

زۆرمەسروریاندەکردم.
ئەفەندى لــەکــەرکــوکحەمید هــەروەهــا
ئــەدیــب نــاســک، زۆر ئینسانێکى ــوو هــەب
ــارامبـــوو،گەلێ ــ ــەرەم،ئ ولــەبــیــبمــوحــت
جــاردەهـــاتبــۆتەکیە،لــەقــەســرەکــەدا
دادەنیشتقسەىخۆشىزەمانىحاجىشێخ
وکەمااڵتى وکەرامەت ئەفەندى عەلى
ئەوزاتــەىبهیاندەکــرد،لەوباسانەدڵم
زۆرمەسروردەبوو،لەهەمانکاتداباسى

تەکیەى تاڵەبانىتەکیەى تاڵەبانى
لە بیرەوەرى مامۆستا مەال عەبدولکەریمى مودەڕیس دالە بیرەوەرى مامۆستا مەال عەبدولکەریمى مودەڕیس دا

ئا: سیروان بەرزنجى

حەرەکاتوسەکەناتىشێخڕەزاىشاعیرى
مەشهوربراىحاجىشێخعەلىدەگێڕایەوە
بۆم،بەهاوڕێتىئەمزاتەوباقىڕەفیقانزۆر
مەسروردەبوم،پاشڕابواردنىدوومانگ
لەسەردانیشتنملەتەکیە،جارێلەگەڵ
دا شێخعەلىکــوڕىحاجىشێخجەمیل
رۆیشتینبۆجەژنموبارەکىشێخحەبیب
کــوڕىشێخعەلىئــەفــەنــدى،بــەودیــدارە
بەنەوعێکىوا، بەینمان ئولفەتکەوتە
دەبــوولەحەفتەیەکابــەالىکەمدووجــار
نزیک بکەوێ.خانوەکەیان بەیەک چاومان
لە سێشەممەکان ڕۆژى تــەکــیــە لــە بـــوو
دەکــرد دیدەنیم نــیــوەڕۆدا و بەینىچاشت
گــەلــێحــکــایــەتــىکــۆنــىبــۆدەکــــردم،
زاتەگەلێخــاوەنعەقڵتێگەیشتوو ئەم
عالەم، ئوموراتى لە بوو ئاگادار هۆشیار
زۆرلەئەشعارىحافزوسەعدىلەبەربوو،
ئــەوزاعــىعوائلوپیاوە بــوو، تورکىزان
گــەورەکــانــىبــەغــداوکــەرکــوکــىزۆر
دەزانــــى،لــەئــومــورىدنــیــاســەرامــەدبــوو،
زۆرواقعىبوو،بەخزمەکانىدەفەرموو:
)ئازابنمەکەون،کەکەوتنگلەیىلە

کەسمەکەن(.
مامۆستاىمودەڕیسبەردەوامدەبێتودەڵێ:
ــەگــەڵعــەلــىئــەفــەنــدىخــادم ــارل زۆرجـ
سوجادەدیدەنىشێخحەبیبماندەکردو
دەبــرد، بەسەر نــیــوەڕۆمــان و بەینىچاشت
دەهاتە ئەفەندى عەلى جــار زۆر هــەروەهــا
و خــۆش بەقسەى قەسرەکەدا لە تەکیە
خۆشمان کاتێکى )ئەدیبەکان( ئەشعار
ــــاشعــەســران ــارپ ڕادەبـــــــــوارد،گــەلــێجــ
جەمیل، شێخ حاجى عەلى شێخ لــەگــەڵ
یالەگەڵحاجىسەعیدىمحەمەدگوڵى

بەرتەکیەیى،یابەتەنیاخۆمدەڕۆیشتمبۆ
ماڵىعەلىئەفەندى،لەناوحەوشەکەدالە
دەورىچیمەنەکەدا،یالەسەربانىدراوسێ
دادەنیشتین، شەریفە( )سەجادەى حوجرەى

بەقسەىخۆشڕاماندەبوارد.
زۆرجارهەڵدەکەوتمەالعەبدولمەجیدى
قــوتــبکـــوڕىمـــەالمــــەردانکـــوڕىمــەال
محەمەدىقوتبکەباشمەالىکەرکوک
وخــزمــىمــاڵــىعــەلــىڕەفــیــقئــەفــەنــدیــە،
ــانکـــوڕى ــمـ ــڕەحـ ــدولـ ــەبـ لـــەگـــەڵمــــەالعـ
و ئەفەندى حیکمەت عەلى مــەال عەالمە
لەگەڵهەندێلەزانایانىترلەوێئامادە
دەبوون،بەئەشعارونوکاتڕاماندەبوارد،
بەتایبەتىلەڕۆژانىسێشەممەسبەینیانلە
مەال حــاجخەلیلکــەشوێنى مــزگــەوتــى
عەبدولمەجیدىقوتببوو،لەپاشعەسران
لەمزگەوتى)مەالئەحمەدىمەالحەکیم(
مەالکانلەوێکۆدەبونەوەوزۆربەخۆشى
ئەوکاتەدەگــوزەرالەسەرمانبەتایبەتى
لەنێوانمنومەالعەبدولمەجیدىقوتبدا
گەلێنوسراوىمەحەبەتودۆستایەتىلە

نێوانمانداپەیدابوو.
ــى)1959( لـــەســاڵ مــامــۆســتــاىمـــودەڕیـــس
لــەکەرکوک ڕەحــمــەت( )بــارانــى کتێبى
چــاپــکــرد،بــەدیـــارىنوسخەیەکبــۆمەال
عەبدولمەجیدىقوتبپێشکەشکردووە،
جامامۆستاىقوتببەهۆنراوەیەکىجوان
وەاڵمىمامۆستاىمودەڕیسىداوەتەوەئێمە

لێرەئەمدووبەیتەىلێباودەکەینەوە:
مەدحىپێنــــــاوێزاتێکىوەکتۆ

تەلیفەکــانتشــــاهـــدنبـــــۆتۆ
ئەوەدەلیلەکــــــەمـــــەالىچاکى
شاســـوارێکـــــىچستوچـــــاالکى

هــەرلــەومــاوەداکەلەشــارىکەرکوک
ــووەلــەزستاناجــارجــارســەردانــىشێخ داب
کــوڕى قــادر شێخ کــوڕى عەبدولکەریم
شێخکەریمىکەسنەزانکردووەکەلە
ساداتىبەرزنجەولەنەوەىشێخئیسماعیلى
ولیانیە،دەهاتەناوتەکیەىخۆىلەقەاڵى
جارجار مودەڕیس مامۆستاى کەرکوک،
چووەبۆدیدەنى،پەیوەندىنێوانیانخۆش
بووە،مامۆستاىمودەڕیسبۆماوەىپێنجساڵ
لە)تەکیەىتاڵەبانى(بەسیفەتىمودەڕیس
خزمەتىکردووەولەوماوەداگەلێمەالى
ئەوسەردەمەکەلەشارەکانىکوردستان
بەخشیون پــێ مــەالیــەتــى مۆڵەتى و دەهــاتــن

ئەمەشناوىئەوبەڕێزانەیە:
1-مەالمحەمەدئەمینىگەورەدێ
2-مەالخدرسپیرویىمەنگۆڕى

3-مەالرەشیدقولىجانى
4-مەالحوسێنمحەمەدکۆیى
5-مەالعومەرڕەشیدهەورامى

6-مەالمستەفاىکۆزەپانکە
ــەالعــەبــدولــکــەریــملــەڕۆژى مــامــۆســتــامـ
لە ماڵەکەى )1960( ساڵى شەممەى یەک
کەرکوکەوەگوێزایەوەبۆشارىبەغداو
لەوێنیشتەجێبوو،لەساڵى)2005(روحى
پاکىبەفريشتەکانىئاسمانسپاردولە
گەیالنى عەبدولقادرى شێخ گۆڕستانى

بەخاکسپێردراوە.


سەرچاوە: 
مەال مامۆستا یادگارییەکانى لە هەندێ -1
ــس،لـــەئـــامـــادەکـــردنـــى- ــ ــودەڕی ــمــىمــ کــەری
عەبدولدائیممەعروفهەورامى،ساڵى2011.
د.مــکــرم تــاڵــەبــانــى، ڕەزاى دیــوانــى،شێخ -2

تاڵەبانى،ساڵى2001.
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پاشئەوەیمرۆڤبەهۆیكەمیبارانو
باریسەختیژیانوقەیرانووشكەساڵی
ــانلــەســەردەمــی بــۆبــژێــویســـەرچـــاوەیژیـ
ئـــەوشــوێــنــانــەی ــە ــردۆتـ كـــۆنـــداڕوویكـ
ئــاوەدانــیــن،بەناچاری كەنزیكڕووبـــارو
ئەشكەوتەكانی و سەختەكان شوێنە
جێدەهێشت،لەوسەردەمەدافێریپرۆسەی
كشتوكاڵیوبەخێوكردنیمەڕومااڵتو
ئاژەڵداریدەبووبۆدابینكردنیسەرچاوەی

ژیانی.
هەرلەوسەردەمانەشدائامرازیكاروباری
ڕۆژانـــەڕوویلەزیــادبــووندەكـــرد،ئینجا
بەكارهێنانی و دۆزیــنــەوەیكــانــزایمس
بۆدروستكردنیئامرازیجۆراوجۆر،وەك
داسوچەقۆوگاسنوهتد...مرۆڤفێری
بە پاشان و بەگڵ خانوو دروستكردنی
خانوووكان كۆی لە نەخشێنراو، خشت
الدێپاشانشارەدێدروستكرا.كۆمەڵی
كــــــــــوردەواریلـــەســــەردەمــــیڕابــــــــردوودا
عەشایەر و گوندنشین كۆمەڵگەیەكی
شێوەیەكی بە دەرەبەگایەتی ئەوسا بــووە.
ــیبـــەســـەر ــاڵـ ــوو،بـ ــ ــ ــــەكـــــــارداب ــڕل ــ ــڕوپ چــ
ئەو ئابووری ژیانی ناوچەكانداكێشابوو.
ئێستاش ســەدەی یەكەمی نیوەی ســەدەیــەو
بەڕادەیەكیزۆرهەرلەسەركۆڵەكەی
مــەڕومــااڵت و كشتوكاڵ بەرهەمهێنانی

بەخێوكردنوەستابوو.
ــەوەیبـــەشـــێـــوەیـــەكـــیســروشــتــی ــ ــەرئ ــ ــەب ــ ل
بەروبوومیكشتوكاڵیوەكگەنموجۆو
نۆكونیسكو...هتد.بەرهەمیمەڕومااڵت
وەكگۆشتوكــەرەوماستوخــوریو
پێستە،ببوونبەسەرچاوەیئابوریزۆربەی
وەك كـــــــوردەواری، كــۆمــەڵــگــەی زۆری
ڕەوەندوچیاییوزورگودەشتنشینەكان
پێویستییەكانی دابــیــنــكــردنــی بـــۆ كـــە
ــاڵــوگــۆڕ ــۆئ ــانبـ ــۆیـ ڕۆژانــــــــەیژیـــانـــیـــانخـ
پێكردنیشتومەكوپێویستیەیكانیتری
ژیانوگوزەرانیانبەكاریاندەهێنا،جگە
لەوەیجوتیارانیناوچەدەشتەگەورەكان
ــانلــەپــارچــەزەویــــەتــەســكــەكــانــینــاو یـ
چیاكانكشتوكاڵیاندەكرد،هەروەها
ڕەزوباخیبــەردارومیوەیهەمەچەشنەیان

بەرهەمدەهێنا.
ــووكـــۆمـــەڵـــگـــەیـــەكـــی ــ ــ ــەم ـــ وەكـــــــــوهـ
ڕۆژهەاڵتیكۆمەڵیكوردەواریشچەندین
پیشەسازیوسەنعەتێكیلەناوداهەبووبۆ
دابینكردنیپێداویستیكۆمەڵگاكەلە
بەردەست هەبوونەو الدێیەكان و شــارەدێ
بووەكەپیشەسازیسەرەتاییبوونوەستاو
بوون الدێ خەڵكی یــان سنعەتكارەكان
ــانلـــەئــەنــجــامــی ــیـــەكـ ــارەدێـ ــاروشـ ــ ــانشـ ــ ی
گەشەكردنیئاڵوگۆڕیشتومەكبەیەك

دەگەیشتن.
و جۆاڵیی سەردەمە ئەو پیشەسازییەكانی
شــاڵدروســتــكــرنوڕانــكوچــۆغــە،كە
جلوبەرگیپیاوانبوو..ژنانیشبەنەخشو
نیگارلەسەرجلەكانبەدەستوچنینو
هەروەهادروستكردنیگاسنوڕەشماڵو
قاپوگۆزەوخەنجەروداسوتەونبەڕەو

فەرشوهیتر..
ــیــشــەوەرەكــانــی كـــەزۆربــــــەیلـــەالیــــەنپ
جوولەكەكوردەكانەوەبەرهەمدەهێنران،
ــیــەكــان ــاروشــارەدێ ــاتلـــەشــ كـــەئـــەوكـ
توتن، مــیــوەو بــە هــەبــوون،خەڵكیچیای
بەگەنم وگوندەكان دەشــت خەڵكی
ودانەوێڵەئاڵوگۆڕوگۆڕینەوەیاندەكرد

زۆركەمبەپارەهەبوو..
ــانــیكــشــتــوكــاڵ ــن ــەرهــەمــهــێ جــگــەلـــەب
ئــــــاژەڵ بـــەخـــێـــوكـــردنـــیمــــــەڕومــــــااڵتو
بەرهەمهێنانی هـــەبـــوو، زۆری گــرنــگــی
ــاڵكــشــتــوكــاڵ ــ ــەپ ــانلـ ــەیـ بـــەروبـــوومـــەكـ

ــەنــاو ــوونل ــ كــەســـەرچـــاوەیســـەرەكـــیب
كۆمەڵگەیكوردەواریدا.

گاسنوهەوجاڕیواڵخكاریدەستكە
شێوەیسەرەتاییبوو،زۆرلەژنانیكورد
بــەخــوریوڕستنوچنینخــەریــكبــوون،
ــوریگــرنــگــیزۆریهــەبــووبــەرهــەمــی خـ
زۆریلێدروستدەكرا..سودوسەرچاوەی

ژیانیژنانبوولەوسەردەمەدا.
ئەم بــۆ وخوێندنەوە وســەرنــج بێت گــەر
تابلۆیەیهونەرمەندسامانئەبوبەكربدەین
كەزۆرلەكارەكانیكشتوكاڵیتێدا
وێنەكاری درامایەكی كە خــراوەتــەڕوو،
كــلــتــوریڕەســـەنـــەونــاتــوانــرێــتتــێــڕامــانو
ئـــاوائاسان تابلۆیە ئــەم لــەســەر تــێــپــەڕبــوون
تابلۆكە ســەر بخەینە سەرنج بێت،گــەر
پێنجوێنەدەبینین،كەلەكاتیهاویندایە
ــەرهــەمــە ــەوەیب ــ ــردن ــەكـــاتـــیكــــۆكــ ولـ
كــشــتــوكــاڵــیــەكــانــدالـــەســـەردەمـــیزوو
گــەڕانــەوەیــەكــەبــۆبــیــرخــســتــنــەوەوزیــنــدو
هێشتنەوەیكەلتورودابونەریتەكۆنو

ڕەسەنەكانیبابوباپیران..

تابلۆ وێنەكاریەیكان بەو شێوەن

جوتیارێك چەند دروێنەیە، یەكەم: وێنەی
بەداسدەغڵوداندەدوورنەوەكەبەدەم

كارەوەگۆرانیشئەڵێن:
هــەددروونــەدروونــەدروونــەدەســكــیداسم

بەڕونە

درامایەكی وێنەكاریدرامایەكی وێنەكاری
هەیهەیدروونەدروونەدەسكیداسم

بەڕونە
باركردنی كــۆكــردنــەوەو دووەم: وێــنــەی
پــاشدرونــــەوەدەگــوازێــتــەوەبۆ گیشەیە
دەڵێن پێی شوێنەكە كــە الدێــكــە نزیك
ــە( ــان ــەتــریــشــقــە)عــەرەب ســەرچــۆغــیــنكــەب
ــوێـــدرێـــژیــــانئـــەســـپڕادەكـــێـــشـــێ بـــەگـ

گیشەكەدانەنێت.
وێــنــەیســێــیــەم:گــێــرەكــردنــەبــەجەنجەڕ
ــەوەی ــردنـ ــاكـ ــیـ ــۆجـ ــ ــەردەغـــڵـــەكـــەب ــەســ ــ ل
ــەقـــەســـرەكـــەپــوشــەكــە، گــەنــمــەكــەلـ
بــەگوێدرێژ ڕاكــێــشــان جەنجەڕ ئــەویــش
یانئەسپ،جوتیارێكلەسەرجەنجەڕەكە

دائەنیشێت.
هەیەكە تــر وێنەیەكی لێرە ــەوە داخـ بــە
هونەرمەندسامانئەبوبەكرنەیكێشاوە،
ــە،جـــیـــاكـــردنـــەوەی ــ ــای ــ ــششـــەنـــەب ــ ــەوی ــ ئ
گەنمەكەلەكایەكە..جیاكردنەوەبە
چــوارەم وێنەی ئەبوو كە شەنەبا.. )شەنە(

بایە.
وێنەیچوارەم:لەتابلۆكەداوێنەیمێگەلە
مەڕێكەلەسەرپاشماوەیدوایدوورینەوەی
دەغڵدادەلەوەڕێن،كەپێیدەڵینپەرێس..

لەگەڵشوانكارەكان.
بە دووكــچ یــان ژن دوو پێنجەم: وێــنــەی
جوتیارەكان، بۆالی دێــن ئــەڕۆن، ڕێگا
ــواردندێــنــنبۆ ــ ــاوخـ ــانوئـ ــاننـ ئــــەوەشیـ
دەگەڕێنەوە، كانی لە یــان جوتیارەكان

ئاوبۆجوتیارەكاندێنن.
خەرمانبەرەكەتلەوكاتەدابەكاردەهات
باخەكان ڕەزو خــاوەن یــان جوتیاران كە
بەرهەمەكانیان كۆكردنەوەی خەریكی
ــانلـــەســـەر ــ ــەرچـــۆغـــیـــنیـ ــەســ ــ دەبـــــــــوون،ل
زەوییەكانیانكەبەالیانداتێپەڕدەبوویت
دەتــوتخەرمانبــەرەكــەت،لەبریئەوەی
ساویانماندوونەبوونیانلێبكەیت،بۆیە

منیشئەڵێمخەرمانبەرەكەت..
ــربــۆ ــەكــ ــ ــوب ــ ــەب ــ ــانئ ــ ــامـ ــ هــــونــــەرمــــەنــــدسـ
ــنــەكــاریتــابــلــۆكــەیبۆ درامـــاكـــردنـــیوێ
زیاترپڕكردنوتێركردنیچاوباشترپڕ
دوو تابلۆكەیبكردبایە یان با سەرنجتر

تابلۆییەكودوویانسێتابلۆ..
لەتەنیشتیەكتركەسەرەتابێتبۆتابلۆی
وێنەكاریهونەریدرامیكەلتوریڕەسەن
ڕەنگاوڕەنگی كوردستانی سروشتی و
دەشتوكێوەجوانەكان،ئەشتوانراوێنە
كێان یــەك: وێنەی لە دراماكارییەكە
بووایەبەگاسنوڕاكێشانیبەئاژەڵێك

بەدەستیجوتیارێكبۆكێانیزەوی.
بەگەنم زەویەكە دانــی تۆ دووەم: وێنەی
یانبەجۆلەالیەنجوتیارانوژنانیلێزان

تۆدانبكەن.

تابلۆكانوێنەكانەكارییەكە ئەمكات
لە ئــەبــو درامـــــی و زۆرســەرنــجــڕاكــێــش
گێڕانەوەوكۆكردنەوەوچاندنیگەنمو
جۆودروێنەكردن،گەرمەڕومااڵتەكەش
وێــنــەكــێــشــرابــا،زۆر بــەچــەنــدقۆناغێك
سەرنجڕاكێشودڵگیرتردەبوو،ئەویش

بەشێوەیدروێنەبوایە.
وێنەییەكەم:مەڕومااڵتوئاژەڵوسەگ

وشوانكارەكان.
الیەن لە مەڕدۆشین و بێری دووەم: وێنەی

شوانومەڕوبێری.
ــیمــاســتو وێــنــەیســێــیــەم:دروســتــكــردن
ــان،مــەشــكــەهــەژانو ــ ــەالیـــەنژن پــەنــیــرل

دروستكردنیدۆ..
بەرچاوخستنی دەبـــووە زیــاتــر و زیــاتــر ئەمە
ــیـــالكـــیو ــاربــــۆهـ ــاشــــاكــ ــەمــ ــ بـــیـــنـــەروت
ــەمســـەردەمـــەیكــەخەڵك مــانــدووبــوونــیئ
بۆبژێویژیانچەندبەئازارئەیتوانینان

بەدەستبهێنێت..
سامان هونەرمەند تایبەتی پێشانگای لە
ئەبوبەكربەناویشنەباڕەنگەشنەبایەك
ــاوەی ــەرچـ كـــەلـــەجـــوانـــینــیــشــتــمــانــەوەسـ
زۆر ژمارەیەكی ئامادەبوونی بە گرتبوو،
هونەرمەندانوجەماوەریهونەردۆستكە
لە سەرنجڕاكێشەكانی تابلۆ بــە تــوانــی
بواریڕەنگوجوانیسروشتیكوردستان.
لەدایكبووی ئەبوبەكر سامان هونەرمەند
تەكنیكی پەیمانگای لــە 1968 ســاڵــی
ــووە، ــ لـــەســاڵــی1990دەرچــ ــوك ــەركـ كـ
بە جیاواز قەبارە تابلۆی 30 پێشانگاكە
ڕەنگیڕۆنیلەسەرنفاسلەخۆگرتبوو.
ــارەیهــونــەرمــەنــد ــ بــەرهــەمــەكــانــیئـــەمجـ
لەسەركارە بــوو جوانتری دەنــگــدانــەوەی
ــەتــابــلــۆیقــەشــەنــگ هـــونـــەریـــیـــەكـــانكـ
ــوردی ــــگودڵــفــڕێــنــیكـ وســروشــتــیڕەن
ــەرمــەنــدســـامـــانئــەبــوبــەكــرتا ــوو،هــون ــ ب
تایبەتیكردۆتەوە پێشانگای )10( ئێستا
ــانــدا، لــەشــارەكــانــیهــەرێــمــیكــوردســت
ــانــیدەرەوەبە ــردووەلــەواڵت بــەشــداریكــ
تابلۆڕەنگینوسەركەوتووەكانیلەسەر
ئــاســتــینــێــودەوڵــەتــیتــوانــیــویــەتــیڕەنـــگو
جوانیسروشتیكوردستانلەتابلۆكانیدا
پێشانگا بۆ بیانبات بكات، بەرجەستە
و تێڕامان جێگای كە نێودەوڵەتیەكان
سەرنجبوون،پڕبوونلەمانایڕەسەنایەتی
كەلتووری،ئەوەیزۆرسەرنجیڕاكێشام
ئەمتابلۆیەوێنەكارییەكەكۆكردنەوەی
ــد،كــەجــوتــیــاران ــەگــون خـــەرمـــانبـــوول
ــەزمكــرد ــ خــەریــكــیكــشــتــوكــاڵــن،حـ
خوێندنەوەیوەستانێكبكەمبەدیاریاپێی
بڵێمخەرمانبەرەكەت،خەرمانبەرەكەت

هاوڕێیهونەرمەندسامانئەبوبەكر.
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به شێوهكاری هونهری مێژووی درێژایی به
ســهدانتابلۆیجــوانونــاوازهلهسهردوایین
دیدارو)مااڵوایی(لهالیهنگهورهشێوهكارانی
لهسهر ههندێكیان كــێــشــراون، جیهانهوه
ــێــكــشــكــانــی ــن،مــــــــــردن،ت ــ ــت ــوشــ ــۆكــ خــ
ــهشــێــوازێــك ــهكــهوب خــۆشــهویــســتــیوهــهری
گــوزارشــتــیلــهئــازارهكــانــینــاخوههستی
ــردووه،هــهنــدێــکــیــانلــهئــهدهبــی ــ خـــۆیكــ
خهیاڵی زادهی تریان ههندێکی و جیهانی
خودین،زۆربــهیههرهزۆریئهوتابلۆیانهش
بوونهتهمایهیسهرسامیوتێرامانیبینهران،
تابلۆیهی ئهم هێندهی هیچشاكارێك بــهاڵم
جێی نهبۆته )1926 )1844ـــــ ژێلیۆ ئهلفرێد
مشتومڕینــاوهنــدیهــونــهریشــێــوهكــاریو
تهنانهتههندێكلهزانستهمرۆییهكانیش،
هیچكات لهوهدایه؛ تابلۆیه ئهم ناوبانگی
دووكهسكۆكنابنلهسهرئهوهیبابهتی
پڕه مــااڵوایــیــهكــه ماچی دوایــیــن تابلۆكه
لــهنــائــومــێــدیوخــهمــنــاكــییـــانهــهنــاســهی
گهشبینی لــه لێوانلێوه كــه بــوژانــدنــهوهیــه
هـــهردوو تــهنــانــهت ژیـــان، بــه بهخشندهیی و
بۆچوونهكانیپێشوولهتاكهكهسێكدا
لهكاتێكهوهبۆكاتێكیترجێگۆركێ

دهكهن.
توێژهرانی زۆربــهی لێكۆڵینهوهكانی بهپێی
دهروونی؛ئهمبابهتهزیاترپهیوهندیبهالیهنی
خودییبینهرهوهههیه،ههركهسێكلهدۆخی
رهشبینیدابۆیبڕوانێتبهوهلێكیدهداتهوه
ــهكــهمـــــردووهوخــۆشــهویــســتــهكــهی كــهژن
ئــاوهكــه لــهنــاو تــهرمــهكــهی خنكان دوای
ماچی خهمخۆرییهك وهفاو وهك دهدۆزێتهوهو
ــدهداتبــهلــهمــهكــهراســت ــاتوهـــهوڵـ دهكــ
بــهرهو بــهرزبــكــاتــهوهو تهرمهكه بــكــاتــهوهو
وشكاییببات،لهبارێكیتردائهگهربه
له دهبینێتژنهكه بڕوانێت گهشبینیبۆی
ههوڵدهدات پیاوهكه ساتهكاندایهو دوایین

لهرێگهیههناسهیبووژاندنهوهوهدووبارهبه
ئاراستهیمانهوهژیانیپێببهخشێتهوه.

شوێنناوهڕاستیدهریایهوئهوهیلهتابلۆكهدا
دهبینرێتكهشێكینالهباریتێكشكانی
ــانـــدا؛كه بــهلــهمــێــكــهلـــهنـــاوشـــهپـــۆلـــهكـ
ــهپــێــشــكــهوتــنــی ــهرلـ ــ ــانـــیب لـــهســـهردهمـــهكـ
ــووهلـــهزۆرتــریــنــی ــ تــهكــنــهلــۆژیــایــهكــێــكب
و ــارهكــان ــب كــارهســات و ــتــهزێــن دڵ رووداوه
سهفهركردنلهرێگهیدهریاوهگهورهترین
ــیرێـــگـــهیهــات ــ ــهرهڕۆی ســهركــێــشــیوســ
ــرایكهتهییو ونــههــاتــبــووه،پــیــاوهكــهوێـ
قهبارهیجهستهی وگهورهیی كهڵهگهتی
ــویبــه ــڕێـ ــهپـ ــیهــــــــهژاریوشـ ــهكــان ــشــان ــی ن
جهستهی هاوبار دیــاره، جلوبهرگهكهیهوه
ژنهكهزۆرالوازهوتهنانهتجلهكهشیلهبهر
كۆنیههڵپرووكاوهولهڕزیننزیكبۆتهوه،
جۆره هیچ قوربانییهكه تــردا دیوێكی به
خــشــڵوكــهرهســتــهیــهكــیجــوانــكــاریبه
ــوێوگــهردنــیــیــهوه ــتـــومـــهچـــهكوگــ دهسـ
نابینرێتوهكبهڵگهیتهواولهسهرههژاری
وبێدهرامــهتــی،لهدیــویپشتیتابلۆكهوه
ــهتــێــكــشــكــاوهو ــهكـ ــهمـ ــهلـ ــاوهیبـ ــ ــم ــاشــ ــ پ
ــهچـــركـــهســـاتـــهكـــانـــی ــ ــهدارووخــــــــــــاویل ــ ب
نقومبووندایه،وێرایبریسكهیشهپۆلهكان
رهنــگــی دوو كـــه بــــۆر و رهش رهنـــگـــی
خــهمــۆكــنتــێــكــهڵــیهــهمــوورهنــگــهكــان
زۆر قوربانییهكه بههۆیهوهجهستهی بوونهو
ــووه،بــهلــهمــهرهشــهكــه ــ ــهوت ــیدهركــ بــهزهقـ
كــههــــهردووكــاراكــتــهرهكــهیلــهخــۆیــدا
كـــۆكـــردۆتـــهوهلــهجــووڵــهیــهكــیســهیــردا
نــێــواننقوومبوونوراســتــبــوونــهوهداسهر لــه
ههمان لــهســهر ــار دواجـ دهشێوێنێ. بینهر لــه
ــهوهیئهم هــهســتــهوهریلــهنــگــهردهگــریــنبـ
مهتنیدایه له تراژیدیایهی ئهو وێــرای تابلۆیه
هاوبارلهنێوانگهشبینیونائومێدیداسهر

لهبینهردهشێوێنێ.

دوایین دیدار له  تابلۆی )نقومبوون(دوایین دیدار له  تابلۆی )نقومبوون(
شاكاری ئه لفرێد ژێلیۆ* شاكاری ئه لفرێد ژێلیۆ* 18921892
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ــنــاســانهــاوشــێــوهیرهخــنــهگــراندیــدو دهروون
به ههیه، تابلۆكه لهسهر زۆریـــان بۆچوونی
ئهفسانه و ئایینی چیرۆكی بــۆ ــهوه گــهڕان
هێمای شیكردنهوهی زۆرتــریــن دێرینهكان
ــانلـــهســـهركـــردووه؛لــهزۆربــهیــانــدا ــی ــی دهروون
ژیانی دژواریــیــهكــانــی باسی ناراستهوخۆ بــه
نــــــــهدارانوســهخــتــیرۆژگــــــــاریهــــــهژاران
كراوه،بهپشتبهستنبهئهفسانهدێرینهكان
دهریاژیانهبهههمووپهنهانییهكانونادیاری
ههمیشه دهســهاڵت بێ مرۆڤی چارهنووسهوه،
لــهبــهربــهرهكــانــیــدایــهبــۆپــاراســتــنــیخـــۆیو
بوونی له تابلۆیهدا لــهم ــهرهكــهیكه دهوروب
بهرجهستهكراوهو دهسهاڵتدا بێ مێینهیهكی
پیاوهكهبهدیاربهلهمهشڕێكهوهبێوچان
ههوڵدهداتلهرووتیومردنیرزگاربكات.



*  شێوه كاری فه ره نسی ئه لفرێد ژێلیۆی سه ر به  ره وتی شێوه كاری پریتۆن، 
له دایكبووی شاری كۆنكارنۆ )باكووری فه ره نسا( له  12ی سێپتامبه ری 

ساڵی 1844ـه، باوكی كشتیارو راوچی بووه ، دواتر بۆ ماوه ی )15( ساڵ 
سه رۆكی شاره وانی كۆنكارنۆ بووه . ناوبراو سه ره تا  له سه ر ده ستی 

ثیۆدۆر لۆمۆنیه )1888-1815( فێری كاری دیزاینه ری بووه ، ساڵی 1862 
بۆ ماوه یه كی كورت له  پاریس ده چێته  ئه كادیمیای سویس و دواتر خۆی 

له  شوێنكاری الیخاندرا كاپاناڵ ده بینێته وه و له وێ چاوی به  چه ندین گه وره  
هونه رمه ندی شێوه كار ی ده كه وێت وه ك جۆل باستیان لۆباژ، فرناندۆ 

كۆرمۆن،ل تیوفڵ دیرۆڵ، ده بنه  سه ره تای گۆڕانكاری له  ژیانی و ده ست له  
كاری ئه ندازه ی بیناسازی ده كێشێت و خۆی بۆ شێوه كاری ته رخان ده كات. 
له  نێوان سااڵنی 1889 ــ 1900 به  هۆی نمایشكردنی به رهه مه كانییه وه  

له  پاریس چه ندین خه اڵتی پێ ده به خشرێت، دواتر ده گه ڕێته وه  كۆنكارنۆی 
جێ زاو تا مردن هه ر له و شاره  ده مێنێته وه ، ده خزێته  بواری سیاسه تی 

ناوخۆو ده بێته  ئه ندامی ئه نجومه نی گه له ری هونه ره  جوانه كان له  كیمبێ.
ساڵی 1926 به  هۆی نه خۆشییه كانی پیرییه وه  كۆچی دوایی ده كات و 

هه ر له  شاره كه ی خۆی به خاك ده سپێردرێت.
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 *کەناڵی ئاسمانیی کەرکوک:-
لەسەربڕیاریسکرتێریگشتیییەکێتیی
)مام خوالێخۆشبوو کوردستان نیشتمانیی
لە لۆکاڵیکەرکوک تەلەفزیۆنی جــەالل(
بەکەناڵێکی 1یحوزەیرانی2011کرا
3ی لــە )تــێــســت(و بــەشــێــوەیــەکــی ئاسمانیی
پــەخــشــی زایـــنـــی )2011(ی ســاڵــی ئــەیــلــولــی
)10785( فریکوێنسی لەسەر کەناڵەکە
لـــەســـەرمــانــگــیدەســـتـــکـــردی)نــایــلــســات(
رەسمێکی رێــو لــە فــەرمــی شێوەیەکی بــە
کەناڵێکی وەکـــو کــرایــەوە، شایستەدا
ــدن، ــ ــان ــ ــەی رێـــخـــکـــراوبـــەمـــەبـــەســـتـــیراگــ

رووناکبیری،تەرفیهی...هتد.
ــەئــاســمــانــیــیــەبـــەزمــانــەکــانــی ــاڵ ئـــەمکــەن
ئاسووری تورکمانی، عــەرەبــی، کـــوردی،
پەخشیخۆیدەستپێکردوەکوپێکەوە
نەتەوەکان هــەمــوو راستەقینەی ژیانێکی
ــەرکـــوک،گەلێک پــێــکــهــاتــەکــانــیکـ و
جۆری جــۆراو هەواڵی و ریپۆرتاژ و بەرنامە

بەزمانەکانپێشکەشکردووە.
ئامێرەکانیئەمکەناڵەلەالیەنکۆمپانیای
)مــیــدیــایجــیکــاســنــتــە(ەوەیــە،کــەلــەالیــەن
ئیدارەیگشتیییەکێتیەوەدابینکراوەبە
)3مێگا(لەسەرمانگیدەستکردی)نایل
سات(بەسیستەمی)SD(،کەپارچەکانی
هــیســێکــۆمــپــانــیــایئیشێتکــەنــەدی،
ئێکس دی )سۆنی بەکامیرای و ئەڵمانی
ــەیسۆنی دەرەکـ ئینیکۆ 55(،کە دی

ئیلیکۆسۆنەوسێڤەرەکەی)DEE2(ە.
لە تەکنیک بەشی دامــەزرانــدنــی *لــەگــەڵ
ــەرکـــوککــەوتــە ــاڵــیئــاســمــانــیــیکـ کــەن
مۆدرێرن شێوەیەکی بە گونجاو بارێکی
یــــەکــــەیجــــــــۆراوجـــــــۆریبــــۆکــــرایــــەوە

بەسەرپەرشتیئەندازیارحەمەعەلی.
بەمشێوەیەخوارەوە:
-یەکەی)ئەپڵینگ(
-یەکەی)رەسیڤ(

-یەکەی)ئێسئێنجی(.
-یەکەی)تەکنیکیستۆدیۆ(.

-یەکەی)کارەبایموەلیدە(

-یەکەی)پەخشیلۆکاڵی(.
-یەکەی)وەرشەیچاککردنەوە(.

.)MCR(یەکەی-
-یەکەی)ئایتی(.

بووە بریتی یەکانە ئــەم بووە*کارمەندەکانی بریتی یەکانە ئــەم *کارمەندەکانی
لە:لە:

ئەمیر عوسمان، عەباس عومەر، عوسمان
عەلی، عەبدوڵا عەبدولخالق، زانــا بایز،
فوئادعوسمان،جەلیلجەبار، لوتفوئەڵا،
عوسمان، ئیبراهیم حـــەمـــەڕەش، مــحــەمــەد
ــالــوتــفــوڵــا،بــەخــتــیــارعــیــزەدیــن، ــدوڵ عــەب
هەژارمەجید،کۆسرەتعیزەدین،سیداد
فــەخــرەدیــن،فــەرهــەنــگعــەبــدولــڕەحــمــان،
سەربەست قـــادر، ئـــاراس هـــەژارحەکیم،
ســەعــیــد،تــالــیــبئــەحــمــەدئـــەنـــوەر،کـــاردۆ

فەریق،ئامانجئەبوبەکر،خالیدوەلی.
ــیئــــیــــدراەبــریــتــیــەلـــــەمیـــەکـــانـــە: ــەشــ ــ ــیئــــیــــدراەبــریــتــیــەلـــــەمیـــەکـــانـــە:*ب ــەشــ ــ *ب
ــنـــە، ــیـ ــران،گـــەنـــجـ ــ ــ ــێ ــ ــ ــۆف ــ خـــــۆیـــــەتـــــی،شــ

خزمەتگوزارییەکان،پرسگە،بەدالە
*بــەشــیهـــەواڵبریتیبــوولــە:*بــەشــیهـــەواڵبریتیبــوولــە:ئــەرشــیــفو

مۆنتاژیهەواڵ،وەرگێڕان،پەیامنێران.
ــەریبــریــتــیبـــوولــە:مــۆنــتــاژ، ــەریبــریــتــیبـــوولــە:*بــەشــیهــون *بــەشــیهــون
ــی(کۆنترۆڵی ــاکـ )روونـ ئــیــنــارە کــامــیــرە،
ــۆیبـــەرنـــامـــەکـــان،کــۆنــتــیــرۆڵــی ــۆدیـ ــتـ سـ

ستۆدیۆیهەواڵ،ستۆدیۆیدەنگودۆبالژ،
MCR،گرافیک

ــوولــە: ــوولــە:*بــەشــیپــەیــوەنــدیــیــەکــانبــریــتــیبـ *بــەشــیپــەیــوەنــدیــیــەکــانبــریــتــیبـ
ئاگاداریوریکالم،گوافێر

*بەشیبەرنامەکانبریتیبوولە:*بەشیبەرنامەکانبریتیبوولە:ئەرشیف،
تەنسیق،دیکۆر،مندااڵن،دۆکیومێنیت

*بەشیژمێریاری*بەشیژمێریاری
*بەشیسایتیکەرکوک*بەشیسایتیکەرکوکTVTV::بەهەردوو
زمانیکــوردیوعەرەبیهــەواڵوراپــۆرت

ورووداوەکانیرۆژانەباودەکاتەوە.
ــیــی ــاســمــان ــیکـــەنـــاڵـــیئ ــ ــان ــەکــ ــامــ ــ ــەرن ــ ــیــی*ب ــاســمــان ــیکـــەنـــاڵـــیئ ــ ــان ــەکــ ــامــ ــ ــەرن ــ *ب

کەرکوک:کەرکوک:
1-هەواڵەکانی:

ــنــجهــــەواڵــــیســــەرەکــــیهــەیــە ــێ رۆژانــــــــەپ
بەزمانەکانیکوردیوعەرەبیوتورکمانی
وکلدوئــاشــووریوراپـــۆرتورێــپــۆرتــاژو
پەیوەندیبەرووداوەسیاسیوکۆمەاڵیەتی
هەروەها هەیە. خزمەتگوزارییەکانەوە و
لەماوەیپەخشەکەیداشریتیهەواڵەکان
وتورکمانی وعــەرەبــی بەزمانیکــوردی
پــانــزەخوولەک بــۆمـــاوەی ــە دەڕواتورۆژانـ
هەواڵیوەرزشیبەزمانیکوردیراستەوخۆ

پێشکەشدەکرێت.
2-بەرنامەی)دەسترەنگینی(:

  مێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوكمێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوك
) بەشی چوارەم  ( سمكۆبههرۆز)ئهژی(

مەیدانيیە، تـــۆمـــارکـــراوی بــەرنــامــەیــەکــی
دەکــرێــت، پێشکەش جــارێــک هەفتە دوو
ــاروپــیــشــەی ــ ــاسلـــەدەســـترەنــگــیــنــیکـ ــ ب
و دروستکردن لەچۆنێتی دەکــات جیاواز
ئامادەکردنوبەکارهێنانیئەوکەرەستانە
پێویستن خەڵکیدا ــــەی رۆژان لــەژیــانــی کــە
ــەویتــروەکـــو: وهـــەربــابــەتــێــکجـــیـــاوازەلـ
چنین... فەرش زێڕینگەری، )ئاسنگەری،

هتد(.
3-بەرنامەی)پەروەردەینوێ(:

هەفتە دوو راســتــەوخــۆیــە، بــەرنــامــەیــەکــی
ــــکپــێــشــکــەشدەکــــرێــــتوبــاســی ــارێ جــ
ــەموکــوڕیــیــەکــانــی ــ ــەپـــــــــــەروەردەوکـ ــ ل

خوێندنگاکاندەکات.
4-بەرنامەی)هەڵوەستە(:

هەفتە دوو تـــۆمـــارکـــراوە، بــەرنــامــەیــەکــی
جـــارێـــکپــێــشــکــەشدەکــــرێــــتءبــــاسلە
ــیوپـــــەروەردەیـــــی ــەتـ ــەاڵیـ ــۆمـ کـــێـــشـــەیکـ
دەکات ئەوکەسانە میوانداری دەکــات،
بابەتانەیکە ئــەو بـــواری لــە پسپۆرن کــە

دەخرێتەڕوو.
5-بەرنامەی)ماچۆـوەماچۆ(:

هەفتە دوو زمـــان، ماچۆ بــە بەرنامەیە ئــەم
جارێکپێشکەشدەکرێت،بەرنامەیەکی
رۆشــنــبــیــری،هــونــەری،مــیــوزیــک،کلتوری

تۆمارکراوە.
6-بەرنامەی)تەندروستی(:

هەر هەفتانەیە، راستەوخۆی بەرنامەیەکی
بەرنامە میوانی بە دەبێت جــارەیدکتۆرێک
وبابەتێکدەڕووژێــنــیلەبــواریپزیشکیو

هاوواڵتیانبەشداریتێدادەکەن.
7-بەرنامەی)رەهەند(:

بــەرنــامــەیــەکــیتـــۆمـــارکـــراویمــەیــدانــیو
رۆشــنــبــیــریوکــۆمــەاڵیــەتــیوهــونــەریــیــە،
دەکــرێــت، پێشکەش جــارێــک هەفتە دوو
میوانی دەبنە ئەدەبی رۆماننوووس،شاعیر،

بەرنامە.
8-بەرنامەی)گەرچەکلەر(:

دوو مەیدانیی تــۆمــارکــراوی بەرنامەیەکی
هەفتەجارێکپێشکەشدەکرێتبەزمانی
تورکمانیوباسیهونەروئەدەبوگۆرانی

وشیعرومیوزیکدەکات.
9-بەرنامەی)دیداریدووشەمە(

شێوەیەکی بــە هەفتانەیە، بەرنامەیەکی
راستەوخۆیلەرۆژانیدووشەممهپێشکەش
و خزمەتگوازییەکان لە بــاس دەکــرێــت،
ــاتمــیــوانــداری کـــەمکــوڕیــیــەکــانــیدەکــ
بەشداری راستەوخۆ هاوواڵتیان و دەکرێت

دەکەنلەڕاووبۆچۆنەکان.
10-بەرنامەی)ئۆلۆمپیک(:

بەرنامەیەکیوەرزشیە،راستەوخۆلەستۆدیۆ
ئامادەدەکرێتوهەفتەیجارێکە،راپۆرتی
هەواڵوچاالکیوەرزشیلەخۆدەگرێت،
ــوارەدا ــەوبـ هــەروەهــائــەوکــەســانــەیکــەل
پسپۆرنمیوانداریدەکرێنلەبەرنامەکەو
هاوواڵتیانیشبەتەلەفۆنبەشداریدەکەن.

11-بەرنامەی)الملف(:
جارێک دووهەفتە سیاسیە، بەرنامەیەکی
ــتبـــەزمـــانـــیعــەرەبــی ــرێـ پــێــشــکــەشدەکـ
ــاروودۆخـــیسیاسیکــوردســتــانو بــاســیبـ
مــیــوانــداریکەسایەتییە دەکـــات، عــیــراق

سیاسییەکاندەکات.
12-بەرنامەی)کڕۆک(:

بەرنامەیەکیسیاسییە،هەفتەیجارێکبە
شێوەیەکیراستەوخۆپێشکەشدەکرێت،
باسلەکێشەسیاسییەکانیکوردستانو
عیراقدەکات،کەسایەتییەسیاسییەکان

وهاوواڵتیانیشبەشداریدەکەن.
13-بەرنامەی)ژیانیالدێ(:

بــەرنــامــەیــەکــیمـــەیـــدانـــیتـــۆمـــارکـــراوە،
دەکــرێــت، پێشکەش جــارێــک هەفتە دوو
بــاســیژیــانــیالدێـــیگــونــدەکــانــیدەڤـــەری
کەرکوکدەکاتوژیانیرۆژانەیانبەسەر
و ئامادەکردن لە بەرنامەیە ئەم دەکاتەوە.
بــوو، پێشکەشکــردنــیمــحــەمــەدســەیــد
بەاڵملەکۆتاییەکانداچەندهەڵقەیەکی
نێرگزقادرپێشکەشیدەکردولەساڵی

2017راگیرا.
14-بەرنامەی)بیرەوەیپێشمەرگە(:

بەرنامەیەکیمەیدانییەوتۆمارکراوەودوو
هەفتەجارێکپێشکەشدەکرێتبەزمانی
دێرینانە پێشمەرگە ئــەو هەموو کـــوردی،
بەسەردەکاتەوەوچاالکییەکانیاندەخاتە
ڕوولەئامادەکردنوپێشکەشکردنی

هێمنمەولوودبوو.
15-بەرنامەی)رەنگاڵە(:

لە بــوو راستەوخۆ هەفتانەی بەرنامەیەکی
ستۆدیۆپێشکەشدەکرابۆخۆشی،کە
تەلەفۆن بە هاوواڵتیان و دیارییە و پرسیار
بەشداریدەکردودواترسێکەسدەبوونە

براوەیخەاڵتەکان.
16-بەرنامەی)گوزەلسەسی(:

ــەریو ــونـ ــراویهـ ــارکـ ــۆمـ ــامــەیــەکــیتـ ــەرن ب
پێشکەش جارێک هەفتە بــوو، میوزیکیی
ــداریگــۆرانــیــبــێــژو ــ ــوان ــ ــی ــتومــ ــ ــرێ دەکــ
تیپێکی دەکات، میللییەکان هونەرمەندە

تایبەتبهموزیکیبەرنامەکەهەیە.
17-بەرنامەی)میلۆدی(:

ــەری ــونـ ــەیـــەکـــیتــــۆمــــارکــــراویهـ ــامـ بـــەرنـ
پێشکەش جــارێــک هەفتە دوو مۆسیقییە،
دەکراومیوانداریگۆرانیبێژوهونەرمەندە
تیپێکی دەکــــرد، ــوردی کـ میللییەکانی

تایبەتبەمۆسیقایبەرنامەکەهەبوو،
18-بەرنامەی)گزنگ(:

ــونـــەری، بــەرنــامــەیــەکــیتـــۆمـــارکـــراویهـ
رۆشــنــبــیــری،ئــەدەبــیــیــەدووهــەفــتــەجــارێــک
ــۆپــێــشــکــەش ــەوخــ ــ ــت ــیراســ ــەکـ ــوەیـ ــێـ ــەشـ بـ

دەکرێت.
19-بەرنامەی)ساتێکبەیارمەتیت(:

ــەیمـــەیـــدانـــی ــ ــان ــ ــت ــ ــەف ــیهــ ــەکــ ــ ــەی ــ ــام ــ ــەرن ــ ب
مێژوو، بابەتەکانی: لە باس تۆمارکراوە،
کـــۆمـــەاڵیـــەتـــی،رۆشــنــبــیــری،شـــوێـــنـــەواری
ــێــــکــــی ــ ــــۆرت ــەرجــــــــــارەوراپ ــ ــ دەکـــــــــــات،هـ
دیـــاری بابەتێکی لــەســەر دۆکــیــۆمــێــنــتــاری
بە تایبەت دەکــاتکە پێشکەش کــراو

کەرکوک.
21-بەرنامەی)یۆرۆماکس(:

هەفتە دوو تـــۆمـــارکـــراوە، بــەرنــامــەیــەکــی
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جارێکپێشکەشدەکرێت،کاریجوانو
پۆختیهونەرییەجیهانییەکانیدەخستەڕوو.

22-بەرنامەی)سەمایپەپوولەکان(:
ــۆ، ــەوخـ ــتـ ــەیـــەکـــیهـــەفـــتـــانـــەیراسـ ــامـ بـــەرنـ
پێشکەشدەکرا.منداڵەچاووگەشەکان
بەتەلەفۆنیبەشداریدەکەن،چەندراپۆرتێک
لەخۆدەگرێتکەلەسەرباخچەیساوایان

وقوتابخانەکانئامادەکراوە.
23-بەرنامەی)تابلۆ(:

بەشێوەیەکی هــەفــتــانــەیــە، بــەرنــامــەیــەکــی
ــەی وان تــۆمــارکــراوپێشکەشدەکــرێــت،
فێرکردنی بــۆ دەوتــرێــتــەوە نیگارکێشان
ــەو ــنـ ــتــیکــێــشــانــیوێـ ــێ ــــەچــۆن ــدااڵنل ــ ــن ــ م
تــابــلــۆیمنداڵە نــێــگــارکــێــشــان،هـــەروەهـــا
ــتلە ــ ــرێ ــمــایــشدەکــ ــانن ــدەکـ ــەنـ ــرەمـ ــەهـ بـ

بەرنامەکەدا.
24-بەرنامەی)PRESSـپریس(:

عەرەبی و زمانیکــوردی بە بەرنامەیە ئەم
بە رۆژ پێنج پێشکەشدەکرێت،هەفتەی
ــاورۆژنــامــە ــۆمــارکــراوی،گەشتێکبــەن ت
بابەتە و ناوخۆییەکاندادەکات و جیهانی
گـــەرموســەنــجراکــێــشــەکــانپێشکەش
دەکات:کۆمەاڵیەتی،سیاسی،مێژوویی.

)NOCOMMENT(25-بەرنامەی
هــەواڵــە رووداو رۆژانـــەیـــە، بــەرنــامــەیــەکــی

جیهانییەکانبەوێنەپێشکەشدەکات.
26-بەرنامەی)ئەمڕۆلەمێژوودا(:

ــەبـــاسلـــەورۆژانـــە ــەیـ بــەرنــامــەیــەکــیرۆژانـ
دەکـــاتکــەلــەهــەمــانرۆژدالــەمــێــژوودا
روویداوەلەرووداوەجیهانییەکانبەشێوەی

وێنەوخوێندنەوەپێشکەشدەکرێت.
27-بەرنامەی)جیهانیسەنجراکێشان(:

بابەتی کــارو تۆمارکراوە، بەرنامەیەکی
ــەمـــەجـــۆرە ــیهـ ــان ــه ــەرەیجــی ــ ــەمـ ــ ــروسـ ــ ــەی ســ
ــــیهــەیــنــیــدا، ــــەڕۆژان ــاتل ــ پــێــشــکــەشدەکـ
ــەوخـــوێـــنـــدنـــەوەپــێــشــکــەش ــنـ بـــەشـــێـــوەیوێـ

دەکرێت.
28-بەرنامەی)گەشتیژیانم(:

هەفتە دوو کــە یاداشتییە بــەرنــامــەیــەکــی
جارێکپێشکەشدەکرا،کەهەرجارەی
کــەســایــەتــیــیــەکــیکــەرکــوکــیبــەســەر
دەکردەوەلەئامادەکردنیسمکۆبەهرۆز

بوو.
29-بەرنامەی)کەڤنارـکەونار(:

ئـــەمبــەرنــامــەیــەدووهــەفــتــەجــارێــکئــامــادە
ــنــەوارەکــانــی دەکـــــرا،کـــەبـــاسلـــەشــوێ
کوردستاندەکــرد،10هەڵقەیلێتۆمار
سمکۆ ئامادەکردنی و نووسین لە کــرا

بەهرۆزبوو.

30بەرنامەی)گەوهەرەکان(:
ئــامــادەکــردنــی)هەڵمەت لــە بــەرنــامــەیــەکــە
پێشکەش جــارێــک هــەفــتــە دوو ــارە( هــۆشــی
ــەرجــــارەیکــەســایــەتــیــیــەکــی دەکـــرێـــتهـ

رۆشنبیریبەسەردەکاتەوە.
31-بەرنامەی)ریتواڵ(:

لــەالیــەن بــەرنــامــەیــەکــیهــونــەریشانۆییە
ــادەوپــێــشــکــەش ــ ــامـ ــ ــەر(ئـ ــ ــومـ ــ )شـــکـــۆعـ

دەکرێت،هەردووهەفتەجارێک.
32-بەرنامەی)مێرگ(:

هەفتە دوو تـــۆمـــارکـــراوی بــەرنــامــەیــەکــی
جارێکە،هەربەرنامەیباسلەگوندێکی

کوردستاندەکات.
33-بەرنامەی)کانیاویباوەڕ(

بەرنامەیەکیتۆمارکراویهەفتانەیئاینییە
کەباسلەئاینیوپەیوەندیبەکۆمەڵگە
وپەیوەندییەکۆمەاڵیەتییەکانەوەدەکات.

34-بەرنامەی)مندەپرسم(:
ــراوە، ــیتـــۆمـــارکــ ــدان بــەرنــامــەیــەکــیمــەی
ــارلـــەســـەرپــرســیســیــاســینـــاوچـــەجێ کــ
ــاتولـــەکــێــشــەو ــ ــاکــۆکــەکــاندەکـ ن
چارەسەرەکانیاندەکۆڵێتەوەکەلەالیەن
)نێرگزقادر(وەئامادەوپێشکەشدەکرێت.
بــەیــانــی ـ ــاش ــ ب ــت ــی ــان ــەی )ب ــامـــەی ــەرنـ بـ -35

کەرکوک(:
بەرنامەیەکیرۆژانەیەبۆماوەیدووسەعات
کەلەالیەنستافیبەشیبەیانیانەوەئامادە
وپێشکەشدەکرێتکەبریتیە:نێرگز
قــادر،فارسنــەوزاد،ئــارامپەشێو،عەزیزە
وەلی،ساراعەباس،شااڵوبەکر،هاوناز
ــیــاللنــیــهــاد، هــۆشــیــار،دیــــالنبــــــەرزان،ب
تاکو و بــەردەوامــە )2010(ەوە لەساڵی هــەر

ئێستاکە.
26-بەرنامەی)بابەتیرۆژ(:

پرسە ــارەی ــ دەرب مەیدانییە، بەرنامەیەکی
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان،ســیــاســیــیــەکــانرای
ــرێـــت،هــەفــتــەی ــداوەردەگـ ــێـ هــاوواڵتــیــانــیتـ

دووجار.
37-بەرنامەی)گەنجان(:

بەرنامەیەکیمەیدانییە،هەفتەییەکجار،
ــاریرایگــەنــجــانلــەســەرجــەمچینو ــ دەرب
بابەتە بە سەبارەت وەردەگــرێــت توێژەکان
مەال بەرزا ئامادەکردنی هەنوکەییەکان

ئەمین،پێشکەشکردنیفارسنەوزاد.
38-بەرنامەی)قضيةللمناقشة(:

راستەوخۆیە، و تۆمارکراوە بەرنامەیەکی
ــردنو ــ ــادەکـ ــامــ ــ ــەئ ــــیلـ ــەرەب ــیعــ ــانـ ــەزمـ بـ

پێشکەشکردنیفارستالیب.
39-بەرنامەی)مێخەک(:

دەربــارەی جارێک هەفتە دوو بەرنامەیەکی
پرسیژنانەوەبووکەلەالیەنیەکێتیژنانی
کوردستانەوەئامادەدەکراوبەنازسەعید

پێشکەشىدەکرد.
40-بەرنامەی)چیرۆکیمن(:

دەربــارەی هەفتانەیە مەیدانی بەرنامەیەکی
ژیانوگوزەرانیپیشەوەرانلەکەرکوکدا

وکوردستاندا.
41-بەرنامەی)رێبەریهاتووچۆ(:

ــەن ــەالی ــامــەیــەکــیهــۆشــیــاریــیــەکـــەل ــەرن ب
هــاتــووچــۆیکەرکوکەوە بــەڕێــوەبــەرایــەتــی

ئامادەوپێشکەشدەکرێت.
42-بەرنامەی)ژیانێکیتەندروست(:

ــەیـــەکـــیهـــۆشـــیـــاریتـــەنـــدروســـتـــی ــامـ ــەرنـ بـ
محەمەد و محەمەد ژیــر لــەالیــەن هەفتانەیە

عەلیئامادەوپێشکەشدەکرێت.
43-بەرنامەی)رێنوین(:

ــبــیــری ــیرۆشــن ــ ــ ــەروەردەی ــ ــ بـــەرنـــامـــەیـــەکـــیپ
هەفتانەیەلەالیەند.بەختیارکەمالتاڵەبانی

پێشکەشدەکرێت..
44-بەرنامەی)لەیادتانناکەین(:

بــەشەهیدانی بـــوو تــایــبــەت بــەرنــامــەیــەکــی
شەڕیداعش،لەئامادەوپێشکەشکردنی
نێرگزقادر،هەفتەیجارێکمەیدانیبوو.

45-بەرنامەی)بەدواداچوون(:
و خزمەتگوزاری راستەخۆی بەرنامەیەکی
مەیدانیبووهەفتانەبوولەئامادەکردنو

پێشکەشکردنینێرگزقادر.
46-بەرنامەی)مندەپرسم(:

بــوو، راســتــەوخــۆ هەفتانەی بــەرنــامــەیــەکــی
قادر نێرگز کردنی پێشکەش و ئــامــادە
وەرزێکی لە بــوو ــەردەوام بـ )2020( لە کە

تەواودا.
47-بەرنامەی)نێرگز(:

ــوزاری، ــ ــگــ ــ ــ ــەت ــ ــ ــزم ــ بـــــەرنـــــامـــــەیـــــەکـــــیخــ
کۆمەاڵیەتی،رۆشنبیرییبوو،راستەوخۆلە
ستۆدیۆپێشکەشوئامادەدەکرالەالیەن

نێرگزقادرلە2019ـ2020،
48-بەرنامەی)سینەمایمندااڵن(:

بەرنامەیەکیهەفتانەبووکەنەژادنەجم
ــەرپــێــشــکــەشــی ــونـ ــردوهـ ــ ــادەیدەکــ ــ ــام ــ ئ

دەکرد،لەئێستاداوەستاوە.
کەرکوک )گەڕەکەکانی بەنامەی -49

لەروانگەیمێژووەوە(:
لە نــاوەیــە نــاوە دیکۆمێنتاری بەنامەیەکی
پێشکەش و ئامادە بەهرۆز الیــەنسمکۆ
دەکرێتتاکوئێستاکە22گەڕەکیلێ

ئامادەکردووە.

عەبدولستار جەبارى

ژنــانــیکـــوردبــەدرێــژایــیمــێــژووســەلــمــانــدوویــانــەلــەهــەمــووبـــوارو
ــیخــۆیــانبــیــنــیــوە.یـــەکلـــەوژنــە کــایــەکــانــیژیـــانـــدا،بــەبــاشــیڕۆڵـ
پێشەنگانەپاکیزەڕەفیقحیلمییە،کەخودانچەندانبەهرەیەلە
بوارەکانیزانست،ڕۆشنبیریوڕۆژنامەڤانیدا.بەپێیئەودروشمەی،
کەلەسەروتاریژمارەی1یگۆڤاری»االدیبالعراقی«*ئاماژەیپێ
تەنیازمانیکــوردە،زمان دەڵێت:»چەکمانزمانمانەوهەر داوە،
ڕوونکردنەوەی نیشتمانپەروەرییە، ژیانی ڕەگی بیروباوەڕە، چەکی
نەفامییەوبخوێنەئەی تاریکیمێژوو،خاوکەرەوەیگرێبەندیو
بەهەموودنیابگەێنە)*(دێتە ئامانجیخۆتت کورد،بیرکەرەوە،
مەیدانیزانستوڕۆژنامەڤانیوکولتووریکوردییەوەودرێژەیبە

خزمەتیزمانوکولتووریکوردیداوە.
ڕاوێژکار باوکی دەمەی لەو حیلمی)**(، ڕەفیق پاکیزە پرۆفیسۆر
بووە، بڕواپێکراویمەلیکیکوردستانشێخمەحموودیحەفید و
لەودەمــەىخەڵکەکەچۆڵیان لەڕۆژیبۆردمانیشاریسلێمانیو
ــوورداش« »ســ ئەشکەوتی لــە  ڕێــکــەوتــی1924-4-8 لــە کــردبــوو،
بەزمانی لەشــاریسلێمانی بــووە،لەسااڵنی1937-1931 لەدایــک
کــوردیبەیاوەرییژمارەیەکلەکچوکوڕانیشار،لەحوجرەی
مەالئامینە)مامزە(بۆماوەیەکیکورتخوێندوویەتی.ساڵی1931
چووەتەقوتابخانەیسەرەتاییوساڵی1937خوێندنیتەواوکردووە.
ساڵی1938ماڵیپاکیزەخانبۆبەغدادەگوازرێتەوەولەوێقۆناخی
ئامادەیی)بەعارەبی(دەخوێنێت،پاشانخانەیمامۆستایانیبڕیوە.دوای
دەرچوونیلەخانەیمامۆستایان،بەبەڕێوەبەریقوتابخانەیکچانی

سلێمانی)سدیقە(دامەزراوە.
بــەخوێندنکـــردووەتـــەوەوخانەی ســاڵــی1948ســەرلــەنــوێدەســتــی
مامۆستایانیبااڵیتەواوکردووە،بەپلەیدووەمیپۆلەکەیدەرچووە
وبڕوانامەیبەکالۆریۆسیوەدەستهێناوە.ساڵی1949لەزانکۆی
زمانە - ڕۆژهەاڵتییەکان زمانە بەشی لە ئەمریکایی، )هــارڤــەرد(ی
سامیوئێرانییەکانداوەرگیراوە،ساڵی1951بڕوانامەیماستەری
لەوبەشەدابەدەستهێناوە.بەمەشدەبێتەیەکەمینقوتابیعێراقی
بڕوانامەیەکیلەوجۆرەوەدەستبهێنێت.هەرلەوساڵەداگەڕاوەتەوە
بۆعێراقولەکۆلێجیئادابزانکۆیبەغداوەکمامۆستایزمانەوانی
ومێژوویکۆنیڕۆژهــەاڵتدامــەزراوە.هەمانساڵبۆوەدەستهێنانی

بڕوانامەیدکتۆرالەزمانەوانیدابۆلەندەننێردراوە.
خێزانیی ژیانی و کـــردووە هاوسەرگیری پاکیزە 1952 ساڵی لە
پێکهێناوە.لەساڵی1954دانێردراوەتەزانکۆیقاهیرەبۆوەدەستهێنانی
لەبەرهەندێک وەلێ زمانەڕۆژهەاڵتییەکاندا، لە بڕوانامەیدکتۆرا
هۆیخێزانییەوەخوێندنیلەوێبۆتەواونەکراوە.لەساڵی1958وەوەک
یەکەمینئافرەتلەمێژووینەتەوەیکورددا،بووەتەسەرۆکیبەشی
زمانیکوردیلەکۆلێژیئادابیزانکۆیبەغداوبۆچەندانساڵ
لەوپلەیەداماوەتەوە.لەمانگیتەمووزی1961دەکرێتەسەرنووسەری

»مولحەقیکوردیگۆڤاری/االدیبالعراقی«بەمەشدەبێتەیەکەمین
ئافرەتىکوردلەمێژوویڕۆژنامەڤانییکوردیدائەمپلەیەیبدرێتێ.

لەسااڵنی1967-1968دا،وەکمامۆستایمیوانلەزانکۆیبەرلین،
وانەیهەردووزمانیکوردیوعارەبییگوتووەتەوە.لەساڵی1970دا
کــۆڕی ئەندامی دەبێتە کـــورد، ئافرەتى یەکەمین وەک دیــســانــەوە
زانیارییکورد.لەسااڵنی1977-1986داوەکمامۆستایمیوانلە
زانکۆیعەمانوانەبێژىدەکات.ساڵی1986گەڕاوەتەوەبۆوەاڵت،
لەسەرخواستیخۆیلەزانکۆیسەاڵحەددیندامــەزراوە،پاشانلە
ساڵی1990داخانەنشینکراوە.ڕێکەوتی2003/8/13بەیەکجاری

ماڵئاواییلەژیاندەکات.
جگەلەوانەیئاماژەمانپێدا،مامۆستاپاکیزەیەکەمینئافرەتى
کوردبووەلەکۆمەڵەیپاشاییبەریتانی)r.a.s(ویەکێتییئەدیبانی
کوردویەکێتییمێژوونووسانیعێراقبووەبەئەندام.کۆیگشتیی
بەرهەمەهزریوئەدەبیوزمانەوانییەکانیمامۆستاپاکیزەبریتین
لەسەتانوتاریزمانەوانیلەگۆڤارەناسراوەکانیعێراقوئوردن
هاتوونەتەوەشاندن.کۆمەڵەشیعرێکیبەناوی)کوردوژیانێکی
پڕئەندێشە(باوکردووەتەوە،فەرهەنگی;کوردیفارسیپەهلەوی
کۆن)دەستنووس(،کتێبیڕێزمانیکوردیلەڕوانگەیزمانەوانی

نوێوە،دەیانوتاریزمانەوانیلەڕادیۆیبەغداباوکراونەتەوە.


سەرچاوە:سەرچاوە:
11.کتێبییادوئافەرینیعەقیلەڕەواندزیوەرگیراون..کتێبییادوئافەرینیعەقیلەڕەواندزیوەرگیراون.

عەلیشەریف/ عومەر وگەرمیانی/ ــاوداریکەرکوک ن عەلیشەریف/ عومەر وگەرمیانی/ ــاوداریکەرکوک ن 100100 22.کتێبی.کتێبی
چاپخانەیئارۆچاپخانەیئارۆ20192019..

33.کتێبی»ئینسکلۆپیدیایڕۆژنامەگەریکوردی«جەمالخەزنەدار/.کتێبی»ئینسکلۆپیدیایڕۆژنامەگەریکوردی«جەمالخەزنەدار/20112011..
*بڕوانە:ژمارەی*بڕوانە:ژمارەی11یمولحەقیکوردییگۆڤاری»االدیبالعراقی«.یمولحەقیکوردییگۆڤاری»االدیبالعراقی«.

**ڕەفیقحیلمى،باوکىلەساڵى**ڕەفیقحیلمى،باوکىلەساڵى18981898لەشارىکەرکوکلەدایکبووە.لەشارىکەرکوکلەدایکبووە.

پێشەنگییەکانی پرۆفیسۆر »پاکیزە رەفیق حیلمی«پێشەنگییەکانی پرۆفیسۆر »پاکیزە رەفیق حیلمی«
لە زانست و ئەدەب و رۆژنامەوانیدا..لە زانست و ئەدەب و رۆژنامەوانیدا..
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گەڕەکی )بەگڵ ـ بەگلەر(


لەگەڕەکەکۆنەکانیبەشیقۆرییە،
هەرلەناوەکەیەوەدیارەکەدانیشتوانی
کۆمەڵگەیکەرکوکی بەگەکانی
سەردەمی گەورەکانی بەدەستە کار و
ــووە،ئــەم ــ ــ عــوســمــانــیتـــێـــدانــیــشــتــەجــێب
ــی ــەڕەکــ گـــــەڕەکـــــەبــــەتـــەنـــیـــشـــتگــ
شــاتــەریــیــەوەیــەلــەبــاکــووروگــەڕەکــی
)ساریکەهیە(لەباشوورەوە،لەکۆاڵنە
بەناوبانگەکانیئیمامعەباس،ئاغاالر،
ــدرئــۆجــاغــی، ــە،ســـەیـــدخــ ــەپـ تــەعــلــیــمتـ

زۆرناچیلەر،شاتورلو،هورمزلولەر.
ــەریقــۆریــە ــەرۆژئـــــــاوایبــ ــەڕەکـ ئـــەمگـ
زەیـــتـــونـــەکـــانـــی دار ــە ــ ل دەگــــرێــــتــــەوە،
تــاکــودارزەیــتــونــەکــانــی گـــاووربـــاغـــی
گەڕەکیئەڵماس،شەقامیزێریرەشی
بەررۆژهــەاڵتدەگرێتەوە،لەگەڕەکە
گەورەودێرینوچڕوپڕەکانیشاری

کەرکوکە.
بناغەوئاوەدانکراونەوەودامەزراندیئەم
گەڕەکەلەسەردەستیهۆزیگلبووە،
ژمارەیەکیزۆرهەرلەسەردەمانیزووەوە
لەمگەڕەکەلەخێزانەکانی)گل(یتێدا
نیشتەجێبوونەوبایەخوگرنگیانبەم
گەڕەکەداوەوتایبەتمەندیهۆزیگلی
بەتایبەتیتێدارەنگیداوەتەوە.تەنانەت
رەنــگــدانــەوەی گلیش زاراوەی و ــان زمـ

خۆیهەبووبەسەریاندا.
ــەتــایــبــەتــمــەنــدیــیــەکــانــیئــەم یــەکــێــکلـ
تایبەت گڵێکی فــرۆشــتــنــی گــەڕەکــە
ئــەمگڵە )گڵەسەر(. بەگڵی ناسراو و
ژنان ســەری بۆشۆرینی دەهێندرا بەکار
ــەوەدابــووکە وتایبەتمەندیئــەمگڵەل
سەروقژیژنانینەرموخاودەکــردەوە.
بە گوێدرێژ پشتی لــەســەر گڵەیان ئــەم
گــەڕەکــەکــانــیکــەرکــودادەگــێــڕاو
بۆیە دەفــرۆشــت، خەڵکیان بــە بەکیلۆ
)گڵـگڵ(بەناویئەمهۆزەوەناوبانگی

دەکردووە.

هۆزی)گلـگیل(مێژووییەکیدوورو
لەهەرێمەجیا..جیاکانی درێژیهەیە،
ـــوو،کـــەبۆ ــەب کـــوردســـتـــانبـــوونـــیـــانهـ
ســەردەمــی)مــاددەکــان(دەگــەڕێــتــەوە،لە

بادینانبەگوولی،بەناوبانگن.
دێهاتانەی ئەو دانیشتووانی لە کەسانێک
ــەنـــەوتـــیـــیـــەکـــان،کە ــ ــی ــ نـــزیـــکبـــەزەوی
بەرەگەزلەهۆزیزەنگەنەبوون،لەبەری
دەردەهێنا، نەوتیان رۆژئــاوایکەرکوک
ــەچــاڵــیگـــــەورەدائــاگــریــاندەداولە ل
یەکییانجیادەکردەوە،خاوێنەکەیانبە

شووشەدەفرۆشتوپیسەکەشیبۆتوونی
گەرماوەکانوسووتانیکورەیگەچو

قسڵبەکاردەهێنا.
کۆنترۆڵی عوسمانی دەوڵــەتــی کاتێک
نەوتیکردلەکۆتاییسەدەینۆزدەهەم،
ئەم زەنگەنانەیانکردەسەرکاری ئەم
کــارەوبوونەبەگوووشــەینەوچییان
پێوەلکا،چونکەپیشەینەوتفرۆشیان
ــوپــیــشــەکــانــیتر ــ ــەروەکـ دەکــــــرد،هــ
کــاروانــچــیوپــااڵنــچــیوکـــوورەچـــیو

حەمامچیوپۆخچی..
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ئـــەمزەنــگــەنــانــەدێــهــاتــەکــانــیــانجێهێا
ــەم لـ و ــەشـــــــاریکـــــەرکـــــوک ــنـ ــاتـ هـ و
ــوولــــەالی ــ ــ گــــــەڕەکــــــەدانـــیـــشـــتـــەجـــێب
بــاکــوورەوەخــانــوویبــەنەخشیگــەورە
وباخچەیجــوانوحــەوشــەیفــراوانــیــان
بەرین. و پــان زەوی لەسەر درووســتــکــرد
لــەپــەنــایمــاڵــەکــانــیــانــدالــەزەویــیــەکــی
خۆیان بە تایبەت گۆڕستانی بچکۆلە
دەستنیشانکرد،تامروودیانتێکەڵ
نامۆبوون چونکە نەبێت، دی ئەوانی بە
ئێستاش ئــەوگــەڕەکــە، دانیشتوانی لە
ئەوچەندپارچەزەوییەپڕنەبۆتەوەلەبەر
ــانلــەوگــەڕەکــەدا،هەر رێـــژەیژمــارەی
بۆیەناویگەڕەکەکەلەبەگڵەوەبوو

بەگەڕەکیبەگەکان.
ــرەیســاڵــنــامــەیســاڵــی1595، بــەگــوێ
ــنــیویــالیــەتــیمــوســڵ،بــەری 1896یزای
قۆریەیکەرکوکتائەوکاتەبریتیبووە
شاترلوو، بەگلەر، لەسێگــەڕەکــی:
ساریکەهیە،چواربنەماڵەیبەگزادەی
بەڕەسەنکوردلەمگەڕەکیبەگلەرە
جەاللی بــەگــەکــانــی بــوونــە، نیشتەجێ
مەزنی ئێڵی دەچنەوەسەر بنەچە بە کە
ــوردیبــاکــوور، )جــەاللــیـگــەاڵڵــی(کـ
بەگەکانینەوتچیکەبەگوێرەیزۆر
ســەرچــاوەدەچــنــەوەســەرئێڵیزەنگەنە،
هەندێکخێزانی و مــارف مــەال بنەماڵەی

ــی ــ ــ ــان ــ ــزاردەکــ ــ ــەگــ ــ ــ ب

گل،کەوابەردەکەوێتلەسەردەستی
رەهەندی گلەوە لەوواڵتی حەمید، شێخ

ئەوگەڕەکەبوونە.
مەالمارفکوڕیمەالعەبدوڵایکوڕی

مەالسولەیمانیخدرییە.
ئەمبنەماڵەیەپشتاوپشتمەالومامۆستا
ئایینیبــوونــەولــەتــیــرەیگـــەڕاویئێڵی
ــدری ــمــانــیخـ ــەی زەنـــگـــەنـــەن.مــــەالســول
و دەهێڵێت بەجێ گــەڕاو دێــی باپیرەیان
قۆرییەی )بەگلەر(ی گەڕەکی لە دێــت
ــت،مـــەال ــ ــێ ـــوکجــێــنــیــشــیــندەبــ ــەرکـ کــ
عەبدوڵایکوڕیکەمەالیەکیچاک
ــیجــەاللــیــیــەکــانلە ــێلـــەمــزگــەوت ــ دەب

گەڕەکیبەگلەردەبێتبەمامۆستا.
باوکی ئایینیالی زانستی مــارف، مەال
عوسمانییدا لەسەردەمی تەواوکــردووە،
ــووە، لــەمــەاڵتــیــەوئــەدەنــەقـــازیشـــەرعب
ــــیبــەحــاکــمــیبــیــدایــەتــیلــەموسڵ دوای
کاریکــردووەولەسەرئەوەیدانووی
لــەگــەڵوالـــیمــووســڵــدانــەکـــواڵوە،بە
هەمانوەزیفەبۆکەرکوکگوێزاوەتەوە.
جەاللییەکانلەهەرسێبنەماڵەکەیتر
زۆرترلەوێنیشتەجێبوونە،نەوتچییەکان

ــۆیئــــــــەوەوەکــە ــ ــــەهـ ب
بیری ســێ مولتەزیمی
ــردنلــەو ــ ــەوتدەرکـ نـ

ــەئــێــســتــابــەدەســتــی ــوونـــەکـ ــەبـ ــانـ ــیـ زەویـ
ــەوەنونــاوەکــەشــیــان ــەوتـ کــۆمــپــانــیــاینـ
لەمەوەوەرگرتووە،دەڵێندەچنەوە،سەر
ــەاڵمشــەجــەرەی ب میرسمایلزەنــگــەنــە،
سمایل، میر جیاتی لــە بــنــەمــاڵــەکــەیــان
ئیسماعیلئاغا،یتێدایاداشتکراوە،
دەبێت بێت، راســت قسەیە ئــەم ئــەگــەر
مارفی مەال بنەماڵەی و ئــەوان خزمایەتی
لەوگەڕەکەداکۆکردبێتەوە،چونکە
بنەماڵەیمەالمارفیشخۆیاندەبنەوەسەر

میرسمایلیزەنگەنە.
ئەمبنەماڵەیەلەگەڵشێخعەلیتاڵەبانی
دۆستایەتییەکیزۆرتۆندوتۆیانهەبووە
وگۆڕیمەالمارفومەالعەبدوڵالە

تەکییەیتاڵەبانیدایە.
لەگەڕەکەدابڕێکماڵی)دییانـمەسیحی(
مــارگۆرگیس ڕاهێباتی هــەبــوونکــە
بوونلەسەروویچایخانەیئەحمەدئاغای

کۆنبوولەناوکۆاڵنەکەدا.
لەکۆتاییپەنجاکانژنێکیکلدانی
خانووەیەکیبەخشیوکردیانەکڵێسە
بەناوی)مەریمعەزرا(لەنێوانگۆڕستانی

)تەعلیمتەپە(و)حەمامعەلیبەگ(.
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وەرگێڕانى: خالد کاوێس قادر

1- شێت و پەتیارە:
ــادر،هــەرچــى ــ ــەقـــودرەتـــىقـ ــڕەوابـ ــانـ ــەرمـ فـ
حەکیمورۆشنفیکروعاقڵىواڵتهەبوو،
رەوانەىنەخۆشخانەىدەروونناسىکردن،
ــارەوشــێــت ــی ــەت ــەپ ســیــاســەتــیــشــىتــەســلــیــمب
ئــاوبێنەودەست وگــەمــژەىواڵتکــردو

بشۆ.

2- کورسى:
ــااڵنســــەرۆککــورســىدەســەاڵتــى ســىسـ
بەدەستەوەبوو،هەندێکدەڵێنچلسااڵن...
پاشهەڵبژاردنەوەىپەرلەمانوگۆڕانکارى
ــەبــەرژەوەنــدىخۆیدا، لــەســوپــاودەســتــوورل
کورسىشــەقوپــەقبــوو،هــەالهەالبوو،
خۆى وەک هــەر ســـەرۆک جەنابى کەچى

مایەوە.

3- کودەتا:
جــەنــابــىســەرۆکــى)خــۆشــەویــســت(رووى
لــەدەوڵــەتــێــکــىعــەرەبــىدراوســــێکــرد،
رێککەوتنى کــۆنــگــرەى بــەمــەبــەســتــى
عەرەبى،کاتێگەڕایەوەبۆواڵتەکەى،

میللەتدەرگاىواڵتیانلەرووداخستبوو.

4- پەنجەرە:
وەکووشێتخێزانەکەىخۆشدەویست،
بۆ رۆیــشــتــەوە بەدڵخۆشییەوە لـــەدەرگـــاوە
ــەنــجــەرەوەخــێــزانــەکــەىتــوڕ ــەپ مـــاڵـــەوە،ل

هەڵدایەدەرەوە.

5- تاراوگە:
حـــاکـــمـــىســـتـــەمـــکـــاردرەنـــــــگلـــەخـــەو

تــەمــاشــاىکــردگەلەکەى ــێــداربــۆوە، ب
ــەردەمقــونــســوڵــخــانــەکــانــدابــەنــیــازى ــ ــەب ــ ل

سەفەرىپێشوەختەنبۆتاراوگە.

6- فەرمانڕەواى ستەمکار:
رۆژێــکلـــەرۆژان،فــەرمــانــڕەواىستەمکار

لەخەوهەستا،گەلەکەىنەبینى........

7- گۆڕانکارى:
بۆ دەگــۆڕدرێــت ئافرەت رۆژ، بەدرێژایى
لەشەوێدا ناکرێت، تەحەمول دۆزەخــێــک
ــندەگــــۆڕدرێــــتبۆ ــووســت ــنــىن ــوێ لــەســەرن

فریشتەیەکىرۆمانسىناسکونیان.


8- هەڵبژاردن:

رۆژانىهەڵبژاردنىئەنجومەنىنوێنەران
بــەڕێــوەچــوو، گــەرمــدا لەهاوینێکى
ــىبــریــقــەداربـــەرزکـــرانـــەوەو ــمـ درووشـ
تیکەى و دەعـــوەتـــکـــارى و ــوەت ــ دەعـ
زۆریش پارەوپوولێکى و خــوران چەور
جلوبەرگى خەڵکى ــران، کـ خـــەرج
ئــااڵووااڵیـــانپۆشىودەمــىخەڵکى
ــۆڕوکـــۆبـــوونـــەوەى ــران،کــ ــەورکــ چــ
جـــــــەمـــــــاوەرىئـــــەنـــــجـــــامـــــدران،هــــەر
بەسیاسەت فڕى کە کاندیدێکیش
بە بوو نەبوو، تڕوتەشقەڵەکانییەوە و

پیاوماقووڵوزمانزانىزەمانىخۆى.
ــان ــدەکــ ــ ــدی ــ ــان کــ دەنـــــــگـــــــدان، رۆژى
ــیــانلــێــهــەڵــمــاڵــىولــــەبــــەردەمســنــووقــى قــۆڵ
شیرنەمەنیان پـــاقـــالوەو دەنــگــدانــەکــان
ئامادەکردبوو،بەاڵمجەماوەردیارنەبوو،
لەدەسەاڵتى دەڵێ:)خەون هەیە مەسەلەیەک

کەسنییە!!!!(.

9- شۆڕشگێر:
بەتەنیافرێیاندایەزیندانێکەوە،

لەسەربتڵىسووردایاننا!
وەکقوربانىکەوڵکراوهەڵیانواسى!

پێستیانئەنجنئەنجنکرد!
کەللەسەریانلەکارەبادا!
قۆڵوباسکیانشەتەکدا!

زمانیانهەڵکێشا!
دەستەکانیانسووتاند!

چاویانهەڵکۆڵى!
کتێبوکاغەزەکانیانسووتاند!

ــان،هــــەربـــەخـــێـــرایـــىرەوانــــــــەىالى ــاشــ ــ پ
هاوڕێکانىکرا....

10- میراتى:
ماوەیەکبوودایکیانمردبوو،مناڵەکان
باوکیان، ژنهێنانى لــەبــەردەم رێگربوون
بۆئەوەىسەروەتوسامانەکەىبەمیراتى
بۆخۆیانبمێنێتەوە،زۆرچاوەڕوانىمردنى
مردن هەموو مناڵەکان باوکیانکــرد،
ــووبــەمــیــرات وبــــاوکنـــەمـــرد،بــاوکــیــانبـ
ناسک کچۆڵەیەکى پاشان گــرەوەیــان،
ونازدارىهێنا،ژنەبەیانىونیوەڕۆوئێوارە
دەیشێالونازىپیرەپیاوەىهەڵدەگرت،بۆ
ئەوەىکەمرد،میراتیەکەىبۆخۆىبێت.

11- کورسى یەدەک:
فتبۆڵێنى گــەمــەکــانــى ــــەى زۆرب تیپەکە
یاریکەرێکى تیپەکە یانەى دۆڕاندبوو،
بیانیانبەملیۆنەهادۆالرکڕى،هەرچەندە
زۆرى کاریگەرییەکى پــارەیــە بــڕە ئــەو
ــوو، ــەبـ ــەوەهـ ــ ــ ــەت ــ ــ ــەرخـــەزێـــنـــەىدەوڵ ــەســ ــ ب
تیپەکە یـــارى دوا ــەوەى ــەرلـ بـ هــەفــتــەیــەک
ــامبـــــــدرێ،تـــەلـــەفـــۆنوهــــەڕەشــــەو ــجـ ــەنـ ئـ
رووبـــەڕووى زۆر چاوسوورکردنەوەیەکى

چیرۆکى تەنزئامێزچیرۆکى تەنزئامێز
نووسینى: د. جەمیل حەمداوى

دۆڕانــد، یارییەکەى تیپەکە بــۆوە، راهێنەر
وەزیــرو مناڵى ناچارکرابوو راهێنەر چونکە
بریکاروسەرۆکەکانبخاتەناویارییەکەوەو
یاریکەرەبێگانەکەش)کەبەملیۆناندۆالر
ـــەدەگقاچى کـــردرابـــوو(لــەســەرکــورســىی

لێڕاکێشابوو.

12- کۆتر:
گورگکۆترىبەردایەوە...

ئێسکوپرووسکىئەنجنئەنجنکرد...
هەمووکفنیانکرد...

ئەمجابەخەموپەژارەوەناشتیان...
رێوىسەرقافڵەىتازیەبارانبوو...

13- سیلەى رەحم:
ــەروەت ــ ســ ــوو، ــ ــ ب قــــرچــــۆک رژدو پـــیـــاوێـــکـــى
ئەو وەک کــەس هــەبــوو، زۆرى وسامانێکى
ــەدەکــرد،هەموو ســەردانــىخــزمونــاســیــاوىن
بەیانى دەبـــوو، بەهێزتر رەحمى سیلەى رۆژێ
ــىنــانــخــواردن ونـــیـــوەڕۆوئـــێـــوارانلــەگــەڵژەمـ
لەگەڵیانئامادەبوو،خەزێنەوماڵوسامانیشى

لێىهەڵدەرژا.

14- خیانەت:
پیرۆزباییان بـــوو، دوژمــنــان بــەکــرێــگــیــراوى

لێکرد...
پاڵەوان نیشانەى بە ــارى، رزگـ قۆناغى پــاش

سنگیانرازاندەوە...
بەهەموودیارییەکئاوسیانکرد...

لەسەنتەرىشارپەیکەرێکیانبۆدروستکرد...
پاشانکرابەوەزیرىدارایى...

15- پیشەى نووسین:
وەکپیشەىدروستکەرىکاغەزو،

کۆپیکەرىکتێببەکۆڵەمەرگىژیاو
بەدەوڵەمەندووەزیرەکانىدەفرۆشتنەوە

پاشانپیشەىنووسینىهەڵبژارد
بووبەئەدیبێکىناسراو
بەاڵمهەربەهەژارىژیا

کەوتەژێربارىقەرزوقۆڵەوە
کاغەزەرەنگزەردو

کتێبەخەیااڵوییەکانىسووتاند
لەرێوبانان،ژیانىبەکۆڵەمەرگىتێپەڕاند

غەریب خالید

“ تـۆفـان ” “ تـۆفـان ” 

تۆفانێكلهدڵمدایه...
تۆشبهمشتێگهاڵیزهردهوهلهدهرگایدڵمدهدهیت

دهتهوێتبهچاویپڕئهسرینهوه
لهنێوانسهرابوگوماندامیهرهبانیبدۆزمهوه

چیدیههنسكیخۆمفریونادهم
منلهنێوتهموشهوهسورهكانیئهمشارهدا

مشتێگزنگمونكرد
هیچبههانهیهكنییهبۆمانهوهلهمجهنگهڵه

ئهمجارهچارهنووسیپڕفیراقوزهبوونیجێدههێڵم
خۆمدههاومهلهپیڕهشهباوه

دهمهوێبۆنیتامهزرۆییوبرینهسارێژنهبووهكانبكهم
ئهودیویبێدهنگیبدۆزمهوه

ئازارهتهواونهبووهكاندههێڵمهوەبۆبارانوقهدهر
منلهحیكایهتیعیشقه

دێڕهونبووهكانیتینوێتیووهرینیانپێدام
شیوهنیرژاویكچێكیالوالوم

لهسهرپهڕهیگوڵێكیژاكاویسوورداخوێندهوه
وهسێتنامهیدایكهگوڵێكیباسدهكرد

بهدهمخهنجهرێكیخهتاوه
منكاروانیحهیرانومهقامولهیالیهیئهوینوگهرمهسێرم

بهسهرپردیسیراتوچۆڵهوانییهكانیعهرعهرهوهبینی
ئهستێرهچاوگهشهكانیرهنجهڕۆییوجودایم

لهناوقهفهسهدڕكاوییهكانیزهمهنیبێویژدانیبینی
شكۆیتكاویپاڵهوانهكانیواهیمهیمهملهكهتیان

وردوخاشدهكردهوه
ناڵهوسهربوردهیسهدانداهۆڵیكێڵگهیخۆڵهمێشمبینی

لهكتێبخانهیباڵندهكان
كرابوونبهرۆمانیگاڵتهجاری...
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* فەرموو خانمەکەم، قاوەکەت.
_ زۆر سوپاس

* بەاڵم، ئەمە سێیەمین قاوەیە بۆتی ده هێنم، کەچی 
نایخۆیتەوە.

_ لەبەر ئەوەی من قاوە ناخۆمەوە
* ئەدی بۆچی داوایان دەکەیت؟!

_ لەبەر ئەوەی .. ئەوە چ پەیوەندییەکی بە تۆوە هەیە؟!
* من لێرە لەم قاوەخانەیە کار دەکەم و لە هەمان کۆلێژەکەی 

تۆش دەخوێنم، بڕواناکەم تۆ هەستت پێکرد بێت، من 
بەردەوام چاودێریت دەکەم.

_ بۆچی؟
* هەستەکەم تۆ هەندێ هەڵسوکەوتی نامۆت هەیە، 

خەمبار دەبیت، دواتر لە پڕا پێدەکەنی، سەرسام دەبیت و 
دەگریت، بۆچی دەگریت؟ بێئاگای لەوەی چەندین جار لەبەر 

تۆ لەگەڵ کەسانێک تووشی گرفت بووم، کە بەهۆیی نامۆیی 
هەڵسوکەوته کانتەوە ویستوویانە توشی سەرئێشەت بکەن، 
دواتر هەموو شەوێک من دێمە سەرکارەکەم دەبینم تۆ لێرە 

دانیشتووی.
_ من هەموو ئەمانە دەزانم

* چی؟
_ هەموو شتێك دەزانم، هەست بە ئارامیی و دڵنیایی ناکەم 

ئەگەر هەست بە بوونی تۆ نەکەم لە پشتمەوە.
* ممم داوای لێبوردن دەکەم

_لێبوردن لە چیی؟
* لەوەی هەموو شەوێک چاودێریت دەکەم

_ زۆر باشە با بێینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان.
* هیچ بابەتێک بوونی نەبوو!

_ ئەی ئەوەی لێت پرسیم بۆچی داوای قاوە دەکەم و 
نایخۆمەوە؟!

* بەڵێ
_ من بۆیە داوای دەکەم تا لە نزیکەوە تۆ ببینم، من لە 

راستیدا هێچ ئارەزووی قاوە ناکەم، به اڵم بۆیه  چه ندجارێك 
قاوه  بانگده كه م تا له  نزیكه وه  بتبینم، هه ست به  بوونت بكه، 

من بە دڵ ئارەزووی بینینی خۆت دەکەم، چـونکە خۆشم 
دەوێی.

ن: محه مه د حه مزه 

و: هەڵمەت هۆشیار

کورتیله  چیرۆک

هیچ هیچ 
قاوەیەک قاوەیەک 

نەخورایەوە !نەخورایەوە !

ئاکۆبیبانىئاکۆبیبانى

کاتێکلەقۆناغىناوەندىوئامادەییدەبێت
بەجیهانە تێکەڵ و دەبێت وەرزش ئاوێتەى
دەروازەیەکى پاشان دەبێت، تایبەتەکەى
ــەئــەویــش نـــوێـــىبــــــەڕودادەکـــرێـــتـــەوەکـ
قــبــوڵــکــردنــیــەتــىلــەکــۆلــێــژىپـــــەروەردەى
لەوێشدا ، زانکۆىکەرکوک وەرزشــى
ئەسپىخۆىتــاودەداتوچــاوەڕوانناکات
تەنهاوەککادێرێکىئەکادیمىلەدوای
دەرچوونىلەزانکۆلەقوتابخانەیەکوەک
بەڵکو دەسبەکاربێت وەرزشــى مامۆستاى
خەونوئایدیاىگەورەترىدەبێتوجیهانى

داوەرىفوتساڵهەڵدەبژێرێت.

2010 دەسپێکى کارى ناوبژیوانیەتى
ڕەوەندفەتاحلەدوایهەوڵوماندوبونێکى
ــارى ــانی ــ ــىدەی ــردن ــوەب ــەڕێ ــەدوایب ــ زۆر،لـ
بەسەرکەوتووىلەخولەکانىکوردستان
وعێراق،بەشداریکردنلەدەیانکۆڕو
سیمینارىتایبەتبەیارىفوتساڵ،هێماى

نێودەوڵەتىداوەرىپێبەخشرا.
رەوەندفەتاحلەدایکبووىساڵى1989ى
شــارىکەرکوکەودەرچــووىکۆلێژى
ــەئــێــســتــاشــدا ــەولـ ــیـ ــیـ پـــــــــەروەردەىوەرزشـ
مامۆستاىوەرزشە،ساڵى2010سەرەتاى
خــولــى ــە لـ ــوو ــ ب داوەرە ــەو ــ ئ دەرکـــەوتـــنـــى

فوتساڵىیانەکانىعیراق،دواترپەرەبە
ئاستەکەىدەداتوووردترولێزانانەیارییە
گرنگوچارەنوسسازەکانبەڕێوەدەبات
تۆپى یەکێتى متمانەى جێگاى دەبێتە و

پێىکوردستانوعیراق.

2012 دەبێتە داوەرى پلەیەک 
هـــەنـــگـــاوبـــەهـــەنـــگـــاوبــــــەرەولــوتــکــەى
2012 ســاڵــى لـــە و دەڕوات ســـەرکـــەوتـــن
یــەک،دواتـــرڕەوەنــد پلە دەبێتەداوەرى
لــەکــوردســتــانوعــێــراقیارییەقــورسو
دژوارەکانبەڕێوەدەباتوئومێدوتموحاتى
زیاتردەبێتوخەونبەداوەرىنێودەوڵەتیەوە
دەبینێت،بۆبەدىهێنانىخەونەکەىزۆر
رێگاىقورستاقیدەکاتەوەوبەشداری
دووخــولــىنــێــودەوڵــەتــىدەکـــاتلــەواڵتــى
ئێرانولەشارىهەولێر،پاشانلە2021
تاقیکردنەوە ڕەوەنـــد بــوون نێودەوڵەتى بۆ
ئینگلیزى زامنى و تیۆرى و پراکتیکی
بــەنــمــرەىتـــــەواوەوەتــێدەپــەرێــنــێــتوبە
شایستەییهێماىنێودەوڵەتىوەرگرتلە

یارىفوتساڵ.

نێودەوڵەتى  داوەرى  دووەم  دەبێتە  ڕەوەند 
کەرکوک

بەرلەلەڕەوەند،نەوزادشەفیقهێماى
وەرگرتوە فوتساڵ یارى لە نێودەوڵەتى
داوەری مــــێــــژووى ــی ــ ــژای ــ ــەدرێ ــ ب بــــــەاڵم
کــردنــىهــیــچیــاریــیــەکــىنــێــودەوڵــەتــى
بەڕێوەنەبردەوە،هەربۆیەڕەوەندخۆى
بەیەکەمداوەرىکەرکوکىدەزانێت
لەبوارىفوتساڵکەهێماىنێودەوڵەتى

پێبەخشرابێت.

ڕەوند و هاوکار پێکەوە نوێنەرایەتى عیراق 
دەکەن

ــــەشڕەوەنــــــــدفــەتــاحــى ــن ــ ــەوت بـــــەمســــەرکــ
ــاورێو ــاالرىهــ ــەتــىهــاوکــارســ ــێــودەوڵ ن
ڕزگــارکــردکە تاقانەى لە  مامۆستای
تەنهاکوردبووداوەرىنێودەوڵەتىبوولە
بۆنەجیهانیەکانبەشانازییەوەیارییەکانى
داوەرانــى هــەردوو ئایندەدا لە بەڕێوەدەبرد،
ڕەوەنــدفەتاح و نێودەوڵەتىهاوکارساالر
نوێنەرایەتىکوردستانوعیراقدەکەنلە

بۆنەوەرزشییەجیهانیەکان.

داوەریەکى کەرکوکی لە فوتساڵ داوەریەکى کەرکوکی لە فوتساڵ 
هێماى نێودەوڵەتى پێ بەخشراهێماى نێودەوڵەتى پێ بەخشرا
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*عەدنانعەبدولڕەحمانبەرزنجى*عەدنانعەبدولڕەحمانبەرزنجى

گفتوگۆودیــدارلەگەڵوەرزشکارە
کەرکوکیەکانىبوارىیارىگۆڕەپان
بایەخێکى و کــەگرنگى مــەیــدان و
تایبەتیانداوەبەویاریەزۆرقورسه،چونکە
سوپەرستارىکەرکوکى چەندین ناوى
و عێراق مەیدانى و لەجیهانىگۆڕەپان
نەخشێنراوە، ئاڵتونى بەپیتى نــاوچــەکــە
وەرزشکارى لەگەڵ دیــدار واتــاکاتێک
ــىیـــاریـــەکـــان( ــوکــ ــ ــەربـــوارێـــکـــى)ب ــ هـ

ئــەنــجــامــئــەدەى،نــاکــرێــتتــێــپــەڕىبەسەر
یاریە وەرزشکارانى پــڕســەروەرى مێژووى
جیاکانىترىگۆڕەپانومەیدانوخاوەن
ژمارەپێوانهيیەکان،بۆئەوەىتێهەڵکێشى
تیشک بابەتىسەرهکىکە لە نەکەین
حەمە کــامــەران ئەزموونى ســەر دەخەینە
گــۆڕەپــان نێودەوڵەتى ناوبژیوانی غــەریــب
دێڕێک بەچەند لەکۆتایيدا مەیدان، و
دەستکەوتەکانى خــەرمــانــى لــە مشتێک
وەرزشــکــارانــىئــەمیــاریــیــەدەخــەیــنــەبەر

دیدىخوێنەرانىخۆشەویست.

پڕۆفایل
-کامەرانحهمەغەریبحهمەرەشید

-لەدایکبوى1968کەرکوک
بەشى مامۆستایان پەیمانگاى دبــلــۆم -

وەرزشى
-بەکالۆریۆسپەروەردەىوەرزشى

ــانو ــۆڕەپـ ــەتــىگـ ــودەوڵ ــێ ــىن ــوان ــژی ــاوب -ن
مەیدان

ناوەندى و خاڵى دەستپێک
کامەرانحەمەغەریبدەگێڕێتەوە،لە
قۆناغىناوەندىچەشنىهەرخوێندکارو
گەنجێکخولیایوەرزشىهەبوو،بۆچەند
جارێکلەبوارىتۆپىپێخۆمتاقیکردەوە
نەبوو پێویست وەکـــو ئاستم کــەچــى ،
بەاڵم قوتابخانە، تیپى لە دەخرامەوە دور
محەمەد مامۆستا بــەرۆکــى کۆڵمنەداو
ناوى تا بەرنەدا وەرزشیم مامۆستاى رەزا
نووسیملەتیپىگۆڕەپانومەیدان،ئەو
لە نێوانخوێندنگاکان دەمەرکابەرى
تیپەکە لــە خــۆم پێى تــوانــیــم لوتکەبوو
لە ناوەندى قۆناغى دواى لە قایمبکەم،
ئەو وەرگیرام، مامۆستایان پەیمانگاى
قۆناغەبووەسەرەتاىناساندنىکامەران
لەسەرئاستىکەرکوک،لەوىلەژێر
)عەلى ئازیزم مامۆستای هــەردوو دەستى

تەکنیک فێرى عەدنانشکور( و جەبار
تواناکانم یاریەکەبووم، تەکتیکى و
لەچێژ پڕ یارییەخێراو بۆ تەرخانکرا
ورکابەرییەکانوناوىکامەرانبووە
ناوێکىدیاروناودارىرکابەریەکورت

ماوەکان.

ئەنجامەکان لە قۆناغى خوێندن
*7ساڵیاریزانىهەڵبژاردەىپەروەردەى
کەرکوکلەیاریەکانى100م،200م

،100x4مپۆستە
یاریکردنى ساڵى 7 مــاوەى بەدرێژایى *
ــدىوپــەیــمــانــگــاى بـــۆتــیــپــەکــانــىنـــاوەنـ

مامۆستایانلەیەکەمودووەمدابووە.
*ئــەنــدامــىدەســتــەىکــارگــێــڕىیانەى

باباگوڕگوڕ
*ئەندامىیەکێتىگۆڕەپانومەیدانى

کەرکوک
خوێندنى وەرزشــى یەکەى لێپرسراوى *

کوردى.

پاڵەوانێتى یانەکانى عیراق 
پاڵەوانێتىگۆڕەپانومەیدانىیانەکانى
کــاروانــى تــرى وێستگەیەکى عــیــراق،
دەبێت، وەرزشــىکامەرانحەمەغەریب
ئەودەمەىکامەراندەبێتبەیاریزانێکى
کامڵوبەرچاو،دەچێتەریزەکانىیانەى
شورتەولەژێردەستى)کاپتنسالم(ى
راهێنەربەبەرگىیانەىشورتەوەبۆدوو
100م یارییەکانى یاریزانى وەکــو ســاڵ
بــەشــدارى پۆستە 100م x 4 ، 200م ،
ــانو ــ ــۆڕەپـ ــ ــــەپـــاڵـــەوانـــێـــتـــىگـ ــاتل ــ ــ دەکـ
مەیدانىیانەکانىعیراق،پاشانبەهۆى
ــازیلە ــەربـ ــىبـــۆخــزمــەتــىسـ ــ ــردن داواکــ
بەشىئەلعابىقواترەشیددەگیرسێتەوە
تا دەمێنێتەوە لـــەوێ ســاڵ 3 نــزیــکــەى و
بەریتانیا لە و واڵت دەرەوەى روودەکــاتــە

نیشتەجێدەبێت.

کامەران حەمە غەریب: کامەران حەمە غەریب: 

لە گۆڕەپان و مەیدان مانەوە تەنها بۆ بەهێزەکانەلە گۆڕەپان و مەیدان مانەوە تەنها بۆ بەهێزەکانە

بوارى ناوبژیوانى
کــۆتــایــى2005کـــامـــەراندەگــەڕێــتــەوە
کــەرکــوکوبــوارىگــوڕەپــانومەیدان
،بـــەاڵمئــەمــجــارەیــانروودەکـــاتـــەکــارى
عێراق یەکى پلە بڕوانامەى و ناوبژیوانى
دەگێڕێ بــەرچــاو ــى رۆڵ و بەدەستدەهێنێ
یەکێتى چاالکییەکانى و پاڵەوانێتى لە
گۆڕەپانومەیدانىعێراقوکوردستان.

بڕوانامەى نێودەوڵەتى
ئەم بــەڕوى نێودەوڵەتى ساڵى2014دەرگــاى
ــت، ــ ــرێ نـــاوبـــژیـــوانـــەکــەرکــوکــیــەوااڵدەکــ
ــاڵـــەدابـــەهـــەوڵودڵـــســـۆزىمــامــۆســتــا لـــەمسـ
ســەبــاححــەســەنئــەنــدامــىیەکێتىنــاوەنــدى
ــراقوســەرۆکــى گـــۆڕەپـــانومــەیــدانــىعــی
لــقــىکــەرکــوکــىیــەکــێــتــىگـــۆڕەپـــانو
رۆژى شــەوو ماندونەناسەى پیاوە ئەو مهيدان
پــێــنــاوپێشخستنى لـــە یـــەک خــســتــوەتــەســـەر
وەرزشـــکـــارانویــاریــیــەکــە،یــەکــەمخولى
نێودەوڵەتىناوبژیوانانىگۆڕەپانومەیدانلە
شارىکەرکوکرێکدەخرێتولەنێو20
ناوبژیوانىبەشداربووکامەرانحەمەغەریب
بەکۆىنمرەى98%پلەیەکەمبەدەستدەهێنى

ودەبێتەخاوەنىبڕوانامەىنێودەوڵەتى.

بەشدارى نێودەوڵەتى
ناوبژیوان، بە بوونى بە چــوارساڵ دواى
ــەن ــ ــەالیـ ــ ــىنــــێــــودەوڵــــەتــــىلـ ــ ــەرانـ ــ ــامـ ــ کـ
عــیــراق مــەیــدانــى و یەکێتىگـــۆڕەپـــان
ــتبــــۆبــــەشــــدارىلە ــرێـ ــردەکـ ــژێـ ــەربـ بـ
ــتــىرۆژئـــــــاواىئــاســیــاکـــەلە ــێ ــەوان ــاڵ پ
مانگى لــە ئــەنــجــامــدرا، لوبنان واڵتـــى
ناوبژیوانێک وەکـــو ئەمساڵیش  11ى
واڵتانىعەرەب پاڵەوانێتى لە بەشدارى
کردلەتونسوتێدا14واڵتىعەرەبى
ــوون،جــیــالــــەوەىبــۆزیــاتــر ــداربـ ــەشـ بـ
ماراسۆنى لە بــەشــدارى جــار پێنج لە

نێودەوڵەتىبەیروتکردوە.

مانەوە بۆ بەهێزەکانه 
لەکاروانى غەریب حەمە کــامــەران

وەرزشىبەچەندینهەورازونشێوتێپەڕیوە
فێریکردم یارییەکە ئــەزمــوونــى ئەڵێ و
مــەیــدان لــەجیهانىگـــۆڕەپـــانو مــانــەوە
تەنهابۆبەهێزەکانە،بەهێزیووزەویش
ســەرچــاوە یارییەکە بــۆ خۆشەویستى لــە
کەریم ئــەبــوبــەکــر مامۆستا و دەگـــرێ
نەریمانىبەنمونەهێنایەوەکەسەربارى
کێشە و تــەنــدروســتــى بـــارى ناجێگیرى
ــەردەوامبە وگرفتىژیــانبــەاڵمبـ
روحێەتێکىنوێوگوڕوتینێکى

بەهێزتردەردەکەوێ.

و  ئەنجام  خەرمانى  لە  مشتێک 
بەشدارى کەرکوکیەکان

*سەعدنامق
پێوانەىلە 1982تۆمارىژمــارەى

3000مبەربەست
1983ژمارەىپێوانەى1500م

1986بەشدارىلەپاڵەوانێتىئاسیا
لەسیئۆل

بورهانرەشید
*1985شکاندنوتۆمارىژمارەى
نیو و بەربەست لە3000م پێوانەى

ماراسۆن
عیسامدارا

)400(م ــەم ــیـ ــێـ سـ ــــەى ــل ــ پ 1984*
بەربەستپاڵەوانێتىواڵتانىعەرەب

لەمەغریب
بەیانوەهاب

ــبــژاردەىعــیــراقلە *پــاڵــەوانــىهــەڵ

هەردوویارى)400(مو)400(مبەربەست
عەبدعەبدوڵا

پـــاڵـــەوانـــێـــتـــى لـــــە ــدارى بـــــــەشـــــ 1983*
تازەپێگەیشتووانىواڵتانىعەرەب

*سەباححەسەن
1988تۆمارىژمارەىپێوانەىلە)800(متا

ئێستابەناوىماوەتەوە
ــژاردەى ــب هــەڵ وەفــــدى ســـەرۆکـــى 2017*
مەیدانى و پاڵەوانێتىگۆڕەپان لە عیراق

جیهانلەبەریتانیا
ــىدەســـتـــەىگــارگــێــڕى ــدامــ ــ ــەن ــ *2006ئ
لیژنەىبااڵىماراسۆنىنێودەوڵەتىبەیروت

تائێستابەردەوامە.
ئەبوبەكرکەریم

لــە)100(م پێوانەى ژمــارەى تۆمارى 1981*
بەربەست

نــێــودەوڵــەتــى ــى ــژیــوان ــاوب ن ــو وەکــ 2016*
ــانــى بـــەشـــداریـــکـــردنلـــەپــاڵــەوانــێــتــىواڵت

عەرەبلەجەزائیر

ناوبژیوانانى نێودەوڵەتى
)دـئــیــحــســانقـــــەدورى،عــەلــىبــەنــدەر،
دـ ، محەمەد حوسێن ، عــەلــى دـموعین
عاتفعەبدالخالق،دـمەتینسلێمان(لە
بەشدارى 2021 ـ 2009 سااڵنى نێوان
ــەپــاڵــەوانــێــتــى ــ ــوول ــ ــەب بــــەرچــــاویــــانهــ
و ئاسیا ــاواى ــ رۆژئـ و عـــەرەب و ئاسیا
لەسەر بــەیــروت نێودەوڵەتى مــاراســۆنــى
ئاستەکانىتازەپێگەیشتوان،الوان،

پێشکەوتوان.
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السينما الكوردية والفلم الغنائي.. 

تمثال فــلــم ان ــقــول ن ان نــســتــطــيــع
القلبالكورديهواولانتاجفخم
وهامفيتاريخالفلمالغنائيعراقيا
بشكلعاموكرديابشكلخاص
الغنائية االفــالم اوائــل يعتبرمن اذ
فيالعراقورغمبعضالنقاطالتي
التحسبللفلماالانكــادرالفلم
نــجــحفـــيتــقــديــمفــلــمغــنــائــيرائـــع
محبوكبقصةواغانيرائعةوالتجربة
نجحتبامتيازوتسجلنقطةتأريخية
باعتبارها كــردســتــان فــي للسينما
اولتجربةنجحتفيتقديمسينما

غنائيةفيمجالهذهالتجربة.

نحمل  ال  نحن   .. القلب  تمثال 
احجارا بين اضلعنا

تجبرالمخرج ــروط شــ الــغــنــائــي للفيلم
تجبره بقواعدها محكوم يــكــون ان
عــلــىااللـــتـــزامبــوضــعاغــانــيالــفــلــمفي
الحدث تخدم االغنية فيه تكون وقت
وتساهمفياغناءقصةالفلموقديكون
موضوعالدرامافيالفلمالغنائيليس
هواالســاسبقدرماللدرمامناهمية
السيناريو فكاتب الــروائــي الفيلم في
ــيــــركــــزانعـــلـــىاهــمــيــة ــمــــخــــرجســ ــ وال
االغنياتواالستعراضاتوالتيستتطلب
مــنــهــمــاافـــســـاحمــجــاللــهــافـــيالقصة
االساسيةفيالفلموبالفعلاستطاعفلم

لهيب خليل                                      

من اوائل االفالم الغنائية في كردستان من اوائل االفالم الغنائية في كردستان 

الفلم الكوردي )تمثال القلب (الفلم الكوردي )تمثال القلب (

أطلق أستوديو »أم جي أم« 
في هوليود أول فيلم غنائي 
ناطق بالكامل عام  1929م 

وبدأت بعدها المنافسة 
الشرسة في إنتاج األفالم 

الغنائية حيث أنتج عام 
1930م وحده نحو 100 فيلم 

موسيقي واشتهرت دول 
كثيرة في انتاج هكذا نمط من 

االفالم ونتذكر منها السينما 
الهندية والسينما المصرية 
لكن السينما العراقية ظلت 
فقيرة جدا في انتاج هكذا 

نوعية من االفالم .

تمثالالقلبانيقدمللمشاهدحكاية
التصاعد خــدمــت جميلة واغــانــي حــب
الــدرامــيلــالحــداثونــجــحالمخرجفي
نعرف فنحن مشوقة ميلودراما تقديم
انخلطةالتراجيديابالكوميدياليست
بالقضيةالبسيطةفالحياةليستصراع
انهاصــراع بــل والــبــكــاء الضحك بين
وجوديبالدرجةاالولى,ونجحالفلمالى
حدمامنتقديمخلطةذاتطعممقبول
الغفار عبد الكاتب الثالثة نجح فقد
ومدير عطوف شوان والمخرج عبدالله
التصويربختيارفتاحانيقدموالنافلم
باحداثه لذيذ المسقوف السمك بطعم
بمشاعر ومليء دافئ والذعبشخصياته
الحبالراقيةاضافةالىتصويرمدهش
واختيارموفقلمواقعالتصويروخصوصا
تلكالالقطةالتينشاهدفيهاالحبيبان
)شخصيةكاويارالتيجسدتهاالممثلة
الصاعدةناريناآالنوبطلالفلمهلويست
تشرف قمةجبل فــوق واقفان ) محمد
ان اراد الــمــخــرج وكـــأن المدينة على
يقولللمشاهدينانايةمدينةفيالعالم

اليحرسهااالالحبوالمحبين.

يولد الفن من رحم الحب .. 
(الــكــوردي القلب )تمثال فلم حكاية
بل المشكلة هــو ليس الــحــب ان هــي
هوالحلالحبهوالتفسيراليسلوك

االنسانيحقيقيالنهليساحجيةوليس
التي هــي التقاليد لكن نفسية عقدة
لم النها وشبهة إشكال الحب جعلت
شريعة وفـــق الــحــيــاة تنظم ان تستطع
العوطف االنسان واصــل وطبيعة الحب
والــمــشــاعــرواالحــاســيــسالــروحــيــةومــا

نحملهفيجوفناهوقلبحقيقيينبض
بــالــحــبوالــعــشــقولــيــسهــوتــمــثــالمن
جاءت هنا ومــن االكرانيت او الحجر
تسميةالفلمتمثالالقلب،نجحالمخرج
بــاســتــعــراض يمتعنا ان عــطــوف شـــوان
غنائيفيمشهدالعرسوتقديماحدى
كمندي عباس الــرائــع الفنان اغنيات
الهادئة اغانيه وتذوقنا عرفناه والــذي
الصوفي والغناء الموسيقى من القريبة
لالغنية الجديد الجميل التوزيع لكن
والذيقامبهالملحنافشينشوكري
تماما ولحنجديد نغمات نسمع جعلنا

وبأحسيسمختلفة،
الفلمرسالةمنالعشاقلكلمنيقف
قلوبنا ليستجحر )قلوبنا فيطريقهم
مـــندمولـــحـــمونــمــلــكعـــقـــوالجــديــدة
واسوءمايمكنأنتفعلهللحبهوأن
بالشكر  اتقدم ان اود تنكره..اخيرا
الباشا فــؤاد ــي االذاعـ للمخرج الجزيل
لترجمته ام ــوكــركــوكاف راديـ فــي
لــالســفشاهدنا النــنــا الفلم ــحــوارات ل
وهــذا مترجمة الغير الوحيدة النسخة
الرأيارفعهلفريقالعملوالقائمينعلى
من نــرى فيكردستانحيث السينما
االفــالم تقديم وهــي لها االنتباه المهم
بالعربية االقــل على بترجمة الكوردية
كييستمتعبهاالمشاهدينكافةفي

العراق..
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أجرىالحوار:رزكارشوانيأجرىالحوار:رزكارشواني

* فاروق مصطفى هذا الكاتب 
الكركوكي الذي عشق المدينة 
بثقافتها وشعرها منذ الصغر 

وحاول أن يخترق أسرارها من خالل 
الوصول الى أذهان معظم  كتابها 

المعروفين من جماعة كركوك , ولم 
يقف عند هذا الحد بل عاصر كتاب 

فطاحل آخرون متأثرا بكتاباتهم 
االدبية وله حضور واسع في 

االماسي والندوات الثقافية التي 
تشهدها تلك المدينة العريقة 

الغنية بالثقافات من مختلف 
القوميات الموجودة فيها ..

*هللناأننعرفنبذةعنحياةالكاتب*هللناأننعرفنبذةعنحياةالكاتب
فاروقمصطفى؟فاروقمصطفى؟

الفروسية ميدان مــيــدان(، )جــرت فيمحلة
على والمشرفة الطيران ساحة من القريبة
الــمــحــاذيــةلبساتين مــقــبــرة)ســيــدعــــالوي(
كاورباغيأبصرتالنورعام1946هكذا
تتحدثأوراقيالثبوتية،لقدقذفتإلىهذه
وعندما الكبير، الكون هــذا الــزاويــةمن
سربلنيالوعيأدركتأننيانتميإلىأسرة
وأناآخرعنقودهاالذكوري،حيثتقدمني
في تتلمذت واحـــدة، وشقيقة سبعةذكــور
والمتوسطة االبــتــدائــيــة ــدارسكــركــوك مـ
واإلعدادية،ولكناألكاديميةالتيتشربت
طفولتيبمائهاوهوائهاوترابهاهيالمنطقة
ودورهـــا أناسها عشقت فيها، ولـــدت الــتــي
أصابعها بصمات تركت ولقد وأشجارها
في واضحة المطلسمة بحكاياتها المحناة
كــتــابــاتــي،شــهــادتــيالــجــامــعــيــةمــنكلية
اآلداب/قسماللغةالعربية،تعيينيفيسلك
الجزائري القطر إلــى إيــفــادي ثــم التدريس
وبقائيهناكطــوالستةســنــوات،ومــنثم
في  وتدريسي ثانية إلىكركوك العودة

ــةإمــــامقـــاســـم،ظــلــلــتفـــياألقــســام ــوي ــان ث
واقــف اإلعــرابــيــة الجمل أتسلق الــمــدرســيــة
معتالميذيعلىدمنالشعراءالجاهليين،
التوحيدي أبــوابسيبويهوأبــيحيان أطــرق
ورهينالمحبين)المعري(إلىأناكتشفت
كهولتي أنضجت أنني 1998 عــام نفسي
وألزمتهامااليلزم،أحلتنفسيإلىالمعاش
وتفرغتكلياإلىعالمياألثيروهيالقراءة
والكتابةواالحتراقحتىالنخاعفيأحالم

وكوابيسأصدقائيالشعراءوالكتاب.

*متىبدأتالكتابةوأين؟*متىبدأتالكتابةوأين؟
-بدأتالكتابةفيفترةالمتوسطة،كنت
يشرف التي الحائطية النشرات في أساهم
عليهاعادةأساتذةاللغةالعربية،وبعدذلك
بدأتأراسلصحفبغدادوقدظهرتفيها
وبعد ،1961 عــام الشعرية محاوالتي أولــى
ذلكطفقتأنشركتاباتياألدبيةفيجريدة
)األخبار(البغداديةوأذكرجيداأنيأرسلت
العراقية القصة عــن بسيطة نقدية كتابة
كان التي األدبية صفحتها والــى القصيرة
القيسي( )زهيرأحمد يشرفعليهااألستاذ
)أنشرهذه بقوله لها مهد أن بعد فنشرها
فــيسبات لتثيرضــجــة،حــركــة الــمــقــالــة
األدب(،وقدكانليإطراءوأنافيعامي
انتقلت األخبار جريدة ومــن عشر السادس
مساهماتيإلىمجالتوجرائداخركمجلة
)األخـــبـــاروجــريــدة)كـــركـــوك(ثــمصحف
بغداديةمثل)البلدوالمنارواألنباءالجديدة(

ومجلة)الطيران(وغيرها.

*أبرزالمحطاتالثقافيةفيحياةالكاتب*أبرزالمحطاتالثقافيةفيحياةالكاتب؟
-كانتدارناإبانفترةالخمسيناتمشغال
بمخيلتي تذهب لمرويات ســرديــا حكائيا
إلى الذاكرة أعيد الطفوليةكلمذهب،
تلكاأليامفأجدافرادأسرتييتبارونفيقص
حكاياتهم،وكلواحدمنهمحكاءيلقي
أصغيت لقد والخيالية، الواقعية حكاياته
منهمبشغفإلىالعديدمنحكاياتألف
ليلةوليلة،ومازالتأذكرأحدأشقائيوقد
تالعلينارواية)اللقيطة(لمحمدعبدالحليم

عبدالله،كلمةكلمةوصفحةصفحةثم
أعقبهابروايةأخرىلهتحملعنوان)شجرة
غزا قد )التلفاز( جهاز يكن لم اللبالب(،
البيوتالكركوكية،كانهناكالحالي
والــمــذيــاعفــقــط،إناإلصــغــاءإلــىمــرويــات
خياال منحني المحلية وقصصهم األشــقــاء
الواقعةخارجمدينتي األقاليم إلى ألقىبي
ــــدأتأتـــبـــادلالــقــصــصالــبــولــيــســيــةمع ــمب ث
إلى ــارة اإلشــ مــن بــد المحلة..وال أصــدقــاء
أخيفائق،)الدكتوراآلن(كاندائمايعود
إلىالمنزلمحمالبالكتبوالمجالتوبعد
ذلكاكتشفتطريقيإلىالمكتبةالعامة،
وعندماصعدتتساللمهاالمرمريةكأنني
عثرتعلىقصرسحريأمضيتأعواماوأنا
أقرأوأحلمداخلقاعتهاالحميمة،فيعام
1946تعرفت)جاندمو(فهوالذيقادنيإلى
صحبيفي)جماعةكركوك(فبدأتمعهم
صداقةإنسانيةثرة،أثرتكثيرامداركي
وأغنتخياالتيفيتوقهاإلىخارجماهو

مألوفواديوراكد.

*بمنتأثرتمنالكتابالفطاحل*بمنتأثرتمنالكتابالفطاحل؟
-معأولىقراءاتياألدبيةتعرفتالمنفلوطي
فــأبــحــرتمــعــهفـــيمــدونــاتــهالــمــنــقــولــةأو
العمالق إلــى منه انتقلت ثــم الــمــوضــوعــة..
)جرجيزيدان(بهرنيجداوأعيانيالتفكير
كيفاستطاعأنيلمبكلأحداثالتاريخ
المتشبعةويصوغهافيتلكالروايات،غدوت
ثمأسقطفي أنهيكتابا أسيرحكاياته
كتابثانله،ثمجاءالساحر)جبرانخليل
الصافية الشعرية لغته أن وكيف جــبــران(
كانتتولدفيمساماتيقشعريرةورعشات
تلقينيفيضفافبعيدة..وبعدذلكتعرفت
عــلــىأشــهــركــتــابالــخــمــســيــنــاتأمــثــال:
الــلــه، عــبــد الحليم عــبــد محمد الــســحــار،
الــقــدوس،نجيب الــســبــاعــي،احــســانعبد

محفوظ.
ــذيبــقــىتــاثــيــرهعلينا ــذااألخــيــرهــوالـ وهـ
الــفــقــراتالالحقةألنــهاستطاع فــي ســاريــا
أدواتـــه ويــطــور حديثة بتقنيات يكتب أن
الفنية...فيمابعدانفتحأماميأفقالكتاب

االديب والكاتب فاروق مصطفى :االديب والكاتب فاروق مصطفى :

كركوك هي هي المبتدأ والمنتهى ، مبتسمي ومبكايكركوك هي هي المبتدأ والمنتهى ، مبتسمي ومبكاي

المعجز الــكــاتــب مقدمتهم وفـــي ــروس ــ ال
)دوستويفسكي(..هؤالءبحقأساتذتيألنني
نهلتالكثيرمنأدبيوسيرهم،وفيفترة
الــوجــودي، األدب موضة راجــت الستينات
وساعدتعلىذلكمجلة)األدب(البيروتية
حيثتعرفتعبرها)سارتر(و)ألبيركامو(
وأحببتالثانيألنهينتميإلىبالدالجزائر
فأدبهفيمعظمهمستوحىمنشمسوبحر
همنغواي( )ارنست ثم الجزائر، وتضاريس
)وداعـــا ــه ــات رواي فــي البطولي الفشل فــنــان
للسالح(و)الشيخوالبحر(و)التزالالشمس
تشرق(..وأخيراسرتطويالمعالفرنسيين
)اندريهمالرو(و)اوكزبري(فيعالقاتهما
اإلنسانيةووقوفهمامعاإلنسانوهويتخبط
فيمتاهاتهودهاليزهبحثاعنبصيصاألمل

الذييوصلهإلىالبرالذييتكئعليه.

*كركوكفيذهنالكاتب؟*كركوكفيذهنالكاتب؟
ــدأوالــمــنــتــهــى، ــت ــمــب -كـــركـــوكهـــيال
تدفأت التي الشمس ومبكاي، مبتسمي
وأنــاصغير المتمردة، أيامي أشعتها تحت
شاهدتقلعتهاألولمرةفأحببتأنأخوض
فيأمواه)الخاصة(ألصلإلىاألميرةالتي
كانتتسكنهناكومنيغتسلفيتلك
ــواهفــالبــدأنيسقطصــريــعهواها ــ األمـ
وتينها بزبيبها جــيــوبــي أمـــأ ــب أذهـ أيــنــمــا
األميال مئات بعد واشــمعلى توتها وأثمار
روائحنيرانهاالمتأججةفكركوكمشاهد
تــنــعــجــنبـــروحـــيوتــتــوحــدبــدخــيــالئــيإنــهــا
تلفح فأنفاسها الجسد بتضاريس ملتصقة
العظمويشوي اليهايكوي والشوق وجهي
اللحموأنابكتاباتيعنهاأحاولأنأعيد
النبضإلىأماكنهاالقديمةكيتسترجع
موسيقاهاوهارمونيتهاوتمنعهامناالنزالق

منحافاتالذاكرةالفقيرة.

*كيفتنظرللثقافةفيكركوك؟*كيفتنظرللثقافةفيكركوك؟
وغنية مــمــراعــة فــيكــركــوك الثقافة -
وتوله ووجــدكتابها شعرائها بعشق وثملة
األربعة المتآخية القوميات ووجود مبدعيها
بوتقة فــي ثقافاتها ــان وذوبـ وانصهار فيها
حــبــهــا،هـــذاااللــتــقــاءثـــمهـــذااالنــصــهــار
ثم سامية روحية ميزة كركوك يمنحان
تجدأنكتابهاباإلضافةإلىإتقانهماللغات
المحليةفيهايجيدوناللغةاإلنكليزيةالتي
تفتحأمامهمالنوافذواألبــوابفياإلطاللة
علىثقافاتالعالمالفسيح.قلعتهاالمدروشة
ونــهــرهــاالـــذييــغــردشــتــاءثــمعندماتأتي
الصائفةيشبهعاشقاهجرهمعشوقةونيرانها
األزليةالتيتتسنبلفيفضائهاحدائقمن
وتلولها الريان واألقــحــوان األحمر القرنفل

أليست يـــرنعليهاصــمــتحــكــيــم.. الــتــي
كلهاصحائفنقرأفيهاالكاملوالجميل
على دلوني وأخيرا ــاش.. واألدهـ والحكمة
مــديــنــةمــثــلكــركــوكالــتــيالتتعبمن
إنجابشعرائهاوكتابهاومبدعيها،فدائما
نجدعندكورنيشهاشعراءجددايخطون
وأماممكتباتها القلعة المعشوقة ويتأملون
قراءيبحثونعنآخرالكتبالتيصدرت
لمحمدشكريأوباموكأوسليمبركات

أوحيدرحيدر..وغيرهم.

*عالقتكبجماعةكركوكاألدبية؟*عالقتكبجماعةكركوكاألدبية؟
-دخــلــتعــالــم)جــمــاعــةكـــركـــوك(عن
طريق)جاندمو(جوابالشعروالمتسكع
ــاهإلى ــامصعدتوإي ــديففياحــداألي األب
مقهىالمدورة)فيالوقتالحاضركافتريا
الــمــنــورة(واقتربنامــنمــائــدةكــانيجلس
عندهاالمرحومان)يوسفالحيدريوجليل
اللقاءات تجددت تعارفنا وبعد القيسي(،
بينيوبينهموعرفتبعدذلكالشاعر)مؤيد
الراوي(يقيماآلنفيألمانياكنتالتقيبه
فيمقهىالمجيديةوالتقيتبسركونبولص
أنورالغساني ثمصالحفائق،أمااألستاذ
فكنتأعرفهسابقاألنهكانمدرسيفي
مادةالتربيةالفنيةفيالمتوسطةالشرقية،
وبالنسبةإلىاألبيوسفسعيدكانراعيا

)ســاحــة مــشــارف عــنــد ــواقــعــة ال للكنيسة
اليهكتاباتنامن ينقل دمو العمال(،جان
قصائدوقصص،هاجرإلىالسويدوالتقى
محمد المغترب الرسام صديقي به هناك
جالل،أما)فاضلالعزاوي(فالتقيتبهفي
األدبية مقاهيها في طويال وجالسته بغداد
وهوالوحيدالذيلمتتوطدصداقتيمعه،
وتوطدت جميعا صادقتهم فقد البقية أمــا
بيننا،ومازلت المحبة ووشائج الــود أواصــر
عالقتيقويةمعالشاعرصالحفائقالذي
طويال تحدثت وقد فليبين في حاليا يقيم
في البحر وعشاق الشمس أبناء أوالء عن
كتابي:)جماعةكركوكواالستذكارات
الناقصةوتسكعاتالفقيرالكركوكي

وايامهالمنهزمة(.

*فيأيوقتيأتيكاأللهام؟*فيأيوقتيأتيكاأللهام؟
-فيالغالبتأتينيفكرةفتظلتتسكع
فــيرأســيثــمتهبطإلــىداخــلــيثــمتصعد
مختمرةعندذاكأحاولأنأكسوهابثياب
للكتابة المناسب الوقت أمــا الكلمات،
عنديفهوساعاتالظهيرةبعدأناصيب
شيئامنالقيلولةالمخدرةأجلسإلىأوراقي
الكاتب ومــقــولــة الكتابة فــي واســتــرســل
مخيالي في تتكسر )باسترناك( الــروســي

)الكتابةعذابواالسترسالفيهاأليم(.

*الثقافاتالخارجةوتأثيرهاعلىالكاتب؟*الثقافاتالخارجةوتأثيرهاعلىالكاتب؟
-ليسثمةأجملمنالوقوفتحتاألمطار
واالغتسالبمياههاالدافقةوأنيفتحالمرء
الرياح أزرارقميصهويتركصدرهيستقبل
المغلقة الغرفة هــواء كلها، الجهات مــن
ويغتال راكــد ستائرها والمسدلة النوافذ

كلماهوجميل.
جديد أوكسجين إلــى بحاجة فالكاتب
يوسعجــدرانرئتيهوأاليهابمناستقبال
الكاتب إن خــوف، دون المحيطات ريــاح
دائمافيحاجةإلىدماءجديدة،إلىهواء
التي الشعرية بحديقتي أحلم فأنا جديد،
ألتقيفيهابالشعراءوالكتابوهميهبطون
مــنمختلفالــقــطــاراتالــقــادمــةمــنأنــأى

المحطاتوأبعدها.

* بقي ان نقول ان للكاتب 
واالديب فاروق مصطفی 25  

من االصدارات المختلفة واليزال 
يواصل مشواره في المشهد 

الثقافي الكركوكي .
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نظماتحادادباءوكتابكركوكوبالتعاون
معقسماللغةالعربيةفيكليةالتربيةللعلوم
6 االثنين يوم بجامعةكركوك االنسانية
بعدد احتفائية جلسة 2021 االول كانون
القادمينمنبغداد منالشعراءوالكتاب
وهمكلمنمنذرعبدالحروالروائيحسن
البحاروعمرالسرايوعالءالمسعوديوعلي

الشبيبوماجدالربيعي.
واستهلتالجلسةالتيشهدتهاقاعةالدكتور
ترحيبية بكلمة عيسی يوسف عبداللطيف
التربية بكلية العربية اللغة قسم لرئيس
االســتــاذالــدكــتــورســامــيشــهــابالجبوري
بهؤالءمن االحتفاء اهمية الــی اشــار الــذي
ــــذيلــعــبــوهفي ــدورال ــ الـــرمـــوزالــثــقــافــيــةوالـ

المشهدالثقافيالعراقي.
االديـــبمحمدخضر الجلسة ادار ثــم ومــن
ــاءوكــتــاب ــ ــ ــادادب ــحـ الــحــمــدانــيرئـــيـــساتـ
وهم بهم المحتفين قــدم الـــذي كــركــوك
قادمينمنالعاصمةبغداد،حيثتلیكل
منهمسيرةحياتهموالمحطاتالثقافيةالتي
واصداراتهم ومؤلفاتهم عندها من  وقــفــوا
التياغنتالثقافةالعراقية،باالضافةالی
القاءقصائدهمامامانظارالحضورمنادباء
وكتابوشعراءكركوكوالطلبةاالعزاء

بمختلفقومياتهمواطيافهم.
وقبلختامالجلسةشاركعددمنالحضور
ومالحظاتهم واستفساراتهم آرائــهــم بــابــداء
لالدباءالمحتفينبهم،ومنثمقدمعميد
كليةالتربيةللعلوماالنسانيةدرعوشهادات
تقديريةالیكلمناالدباءمنذرعبدالحر
وماجد الشبيب وعــلــي الــمــســعــودي عــالء و
الربيعيوحسنالبحاروعمرالسرايتثمينا

للدورالثقافيالمشهودلهم.
هـــذاوكـــانلــنــاحــضــورفــيهـــذهالجلسة
االحتفائيةحيثالتقیناالشاعرمنذعبدالحر
الذيقال:كركوكهيالروعةوالتاريخ

ــةوالــتــجــديــد،هي الــمــشــرق،هــياالصــال
انبل من عرفناهم الــذي جماعةكركوك
محبتنا بلهي ، والكتاب ــاء االدب واجمل
معبراعن الملتقی، التيجمعتنافيهذا
سعادتهبهذااللقاءالحميميالرائع،متمنيا
انيتكررهذااللقاءبهذاالجمالوالروحية
اليها نصغي التي الرائعة واالنسانية العذبة
التي كــركــوك فــي بها نحتفي و جميعا
ناملانيكونمشرقادائمابهذهالنشاطات

الجميلة.
ومنثمالتقيناالشاعرعمرالسرايالذيقال
:محبةوسالملمدينةالناراالزلية،مدينة
الــرائــعــةكــركــوك،كلمافيها الــتــاخــي
هائلة بــوابــات امامك ويفتح بالقلب يغمرك
منالروعة،هذهالمدينةالتيالتذهبمن
الذاكرةدائما،تحيةلهاوالدبائهاولرجالها

ولنسائها،كلهافيالقلبوالمحبة.
امااالستاذالدكتورساميشهابالجبوري
التربية فيكلية العربية اللغة قسم رئيس
للعلوماالنسانيةبجامعةكركوكفقدقال
:نقدمتحياتنالالدباءالذينزارونااليوممن
بغداد،حتماانهذااالحتفاءبهؤالءالرموز
مناالدباءفيمحفلكبيرمثلكليةالتربية
التيتعنيبالعلوماالنسانيةالتيلهاباعطويل
والسيمالديهاقسمللغةالعربيةالذييهتم
بامورشعريةوالنثريةوالكتابيةوالمسرحية
،موضحاانوجودهؤالءاالدباءوالكتاب
يمثلمهرجانمصغرفيمدينةكركوك،
شاكراكلالجهودالتيساهمتفيانجاح

هذااللقاءالجميل.

كركوك تحتفي بنخبة من المع الشعراء والكتاب كركوك تحتفي بنخبة من المع الشعراء والكتاب 

شهدتمدينةكركوكخالليوميالسبت
واالحد11و12كانوناالول2021ملتقی
افــــالممــخــرجــيكـــركـــوكالــــذينظمته
ــونو ــن ــف مــؤوســســةكـــركـــوكلــلــثــقــافــةوال
فيكركوك الثقافي البيت مع بالتنسيق
واستمر االهــلــيــة الــكــتــاب جامعة وبــرعــايــة

يومان.
اقيم الــذي االول يومه الملتقیفي واستهل
بمدينة سنتر تايم بمول السينما قاعة في
كركوكبكلمةرئيسمؤوسسةكركوك
للثقافةوالفنونسردارزهنكنةالذيسلط
افالم ملتقی اقامة اهمية عن الضوء فيها
مخرجيكركوكالسينمائي،ومواصلة
المؤوسسةفيالسيرقدمامناجلاالرتقاء
بالفنالسينمائيفيمدينةكركوك،ومن
ثمالقیممثلجامعةالكتابكلمةاشاد
والفنية الثقافية الجهات لعبته الذي بالدور
افــالممخرجيكركوك اقامةملتقی في
تم ذلــك بعد ، الثالثة بــدورتــه  السينمائي
المخرجين بين التقديرية الشهادات توزيع
المشاركينفيالملتقی،فضالعنتوزيع
وسائل مــراســلــي بين التقديرية الــشــهــادات
تغطية في ساهمت التي المختلفة االعــالم

وقائعالملتقی.
االفالم للملتقیعرض االول اليوم في وتم
باالضافة ، المشاركة الثمانية القصيرة
الیعرضفيلموثائقيعنجامعةالكتاب
االهليةودورهافياالرتقاءبالعمليةالتعليمية

.
للملتقی ــثــانــي ال الـــيـــوم فــعــالــيــات وشـــهـــدت

ــارةالــلــجــنــةالــعــلــيــاو ــ زي
الــمــشــاركــيــنوضــيــوف
جامعة الروقـــة الملتقی
ــابواقـــســـامـــهـــا ــتـ ــكـ الـ
ــكتــقــديــم ــ ــذلـ ــ ،وكـ
دور اهمية عــن بحثين
السينماللباحثينالناقد
الــســيــنــمــائــيبــشــتــيــوان
ــب ــاتـ ــكـ ــهوالـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
والـــبـــاحـــثعــبــدالــســتــار

جباري.
ــردارزه ــ ــرسـ هـــذاوعــب
مؤوسسة رئيس نكنة
ــقــافــة ــث ــل كـــــركـــــوكل
ــنشــكــره ــنـــونعـ والـــفـ
وامــتــنــانــهلـــلـــدورالـــذي
بذلتهالبيتالثقافيفي

المخرجين و الكتاب جامعة و كركوك
في االعــالم وسائل  المشاركينوكذلك
انجاحهذاالملتقیالسينمائيبدورتهالثالثة

.
افــالمسينمائيةشاركت ثمانية ان يذكر
ــتــقــیافــــــالممـــخـــرجـــيكـــركـــوك ــيمــل فــ
السينمائيوهي)IAMSAMI-اناسامي
(للمخرجكيبهارو)EVGAN(للمخرج
عبدالرحمنعمرمحمدنجاتيو)الرسالة
التصللسالين(للمخرجكــاردومؤيدو
)SEED(للمخرجعديعبدالكاظمو
)GLASESMASK-القناعالزجاجي(
للمخرجحسينسيودينو)لعبةالقاصرات(

للمخرجمحمدجوهرحسينو)الصيداالول
(للمخرجعباسنجاحو)FOLD-القطيع

(للمخرجسردارزهنكنة.
يــوســفطيبمدير قــال السياق وفــيهــذا
لفرصة انها كركوك في الثقافي البيت
ــراز جــيــدةانيــقــامهــذاالملتقی،فــياب
وباالخص الشابة الفنية الــقــدرات وتطوير
لهم يؤمل والــذيــن المشاركين المخرجين
مستقبلزاهر،والعملمناجلجعلالسينما
فيمدينةكركوكاكثراحترافيا،الفتا
اقامة خططتها في الثقافي البيت ان الــی
وملتقياتفنيةواسعة مهرجاناتسينمائية
ادارة منها العالقة ذات الجهات من بدعم
المحافظةووزارةالثقافةاالتحادية،فيما
الذي يابةكريم خليل الــرائــد الفنان قــال
قدممنمحافظةاربيللحضورالملتقیانه
مسرورجدالحضورهملتقیافالممخرجي
كـــركـــوكالــســيــنــمــائــي،مــثــمــنــاالــجــهــود
الــتــيبــذلــتفــيسبيلاقــامــةهــذاالملتقی
السينمائي،متمنياانتلقیهذهالتظاهرة
ذكری وبمناسبة ، كبيرا نجاحا الفنية
مائةعامعلیالمسرحاالربيلياوضحالفنان
خليليابةانهمشاركوفيتقديممسرحية
ــيمــؤخــراوالــتــينالت ــوب صـــالحالــديــناالي
وزارة في المسؤولين و الجمهور استحسان
الثقافةلحكومةاقليمكوردستان،مشيرا
الیانروادالفنانينفياربيلنالوالتكريم

بهذهالمناسبة.

ملتقی افالم مخرجي ملتقی افالم مخرجي 
كركوك السينمائيكركوك السينمائي
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كركوك/رزكارشواني

الفناننبيلقاسممنالفنانينالتشكيليين
فيمدينةكركوكالذيلهحضورافي
انهذا مــن الــرغــم وعلى المجال، هــذا
له انه اال التشكيلي بالفن مولع الفنان
الكالسيكية ــارات ــســي ال جــمــع ــة هــواي
ــاريــخصنعهاالــى الــقــديــمــةالــتــيتــعــودت
والسبعينيات والــســتــيــنــيــات االربــعــيــنــيــات
الـــقـــرنالــمــنــصــرم،ولـــهثـــالثمـــنتلك
الــســيــاراتوهــي)فـــوردســوبــرديلوكس
موديل1948واثنتانمنمرسيدسموديل
1961و1963والندروفرموديل1970
وقالالفناننبيلقاسمانهذهالسيارات
بها يهتم وجــمــيــلــة نظيفة بــحــوزتــه الــتــي
لــكــونــهــاتــعــودأليــــامالـــزمـــنالــجــمــيــل،
موضحاانهذهالسياراتبمثابةلوحاته
واضـــاف عليها، يــحــافــظ الــتــي الجميلة
بانالناسيشعرونبالسرورعندمايرون
عريقة لكونها الكالسيكية سياراته
ان لكون معها الصور يلتقطون وأحيانا
هذهالسياراتلهافرقشاسعمعسيارات

هذاالعصر..
واضافالفناننبيلقاسمانالهدفمن
تجميعتلكالسياراتالقديمةهوالحفاظ

وانــهقــدشــاركفي عليهامــنالضياع،
عرضتلكالسياراتالقديمةالتيشهدته
عليهمديرية أشـــرف ــذي والـ كــركــوك
مـــروركــركــوكونـــالاعــجــابجمهور
الیمشاركتهفي المحافظة،باإلضافة
معرضاربيلالدولي،الفتاالیانهوجهت
لغرضمشاركةسياراتهفي دعــوات له
ــالمقــصــيــرةمــنبينهمالــفــنــان انــتــاجافــ
ولــم حــســن، نــاصــر السينمائي الــمــخــرج
يستطعالمشاركةوذلكلخوفهمنتلف

السيارةاثناءالتصوير.
الـــســـيـــارات ادارة ان دارا نــبــيــل وبـــيـــن

يوجد ال حيث مكلفة الكالسيكية
قطعالغيارلهاففيحالةايجادايةقطعة
يكونعنطريقاالنترنيتواناجورالنقل
الدوليلجلبقطعالغيارمكلفة،مشيرا
الــیانهمفــكــروافــيتشكيلگــروب
في الكالسيكية الــســيــارات ألصــحــاب
كــركــوكعــنطــريــقاحــدهـــواةصانع

السياراتفيكركوكالمحترفدانا.
واخيراتمنیالفناننبيلقاسمابقاءهذا
القادمةواقعيا المتحركلأجيال التراث

وليسصورا.

الفنان نبيل قاسم الفنان نبيل قاسم 
من اصحاب هواة السيارات الكالسيكيةمن اصحاب هواة السيارات الكالسيكية

يعتبرايادجبارمنالمخرجينللسينمافي
اإلقليموالعراقومنروادالحداثةفيالفن
السينمائيالحديث،والسيمامشاركاته
وحصوله والدولية المحلية المحافل في
علىعددمنجوائزلمشاركاتهفيتلك

المهرجانات..

وفيالبدايةنطلععلىبداياته..؟
...عملتمصورفوتوغرافي -حيثقال
إلى اتجهت ثم واالفـــالم للبرامج ومخرج
السينمامنذعام2003،وشاركتفي
والدولية المحلية المهرجانات من العديد
وحاصلعلىالعديدمنالجوائزكأفضل
فــلــموافـــضـــلاخـــــراجاالفـــــالمالــقــصــيــرة
الوثائقيةوآخرمشاركةكانت واالفالم
ليهوفيمهرجانالسينمافيمحافظة
البصرة.وحالياأنامديرمهرجانالسينما
ضداإلرهابوقدوصلناللدورةالسادسة
ــمــؤمــلأنتــقــيــمفي والـــتـــيكـــانمـــنال
العاصمةبغدادلكنلمتقمهذهالدورة
العراق بها يمر التي السياسية للظروف
وعندهاتقررأنتقامفياربيلفياالول

منشباطالجاريمنعام2022.

قــال السينمائية الــحــركــة دعـــم -وعـــن
تدعم كــانــت الــكــورديــة السينما أن :
قبل اي عــام2014، منذ ومعنويا ماديا
دخولداعشاإلرهابيللمنطقة،لكن
الدعملميكنبمستوىالطموحوخاصة
فيإنتاجاألفالم.أماعنتقييمالسينما
الكوردية السينما أن يعلم الجميع فــأن
أكــثــرتــطــورافــيالــعــراق،ولــديــنــافي
العراقشبابسينمائيواعدلديهالقدرة
علىالمنافسةالدوليةوخاصةفياألفالم
القصيرةوأمااألفالمالطويلةقليلةولكن
لدينامحاوالتفيهذاالمجالوعلماأن
السينماصناعةوالصناعةتحتاجإلىمادة
فأن ذلــك ورغــم ، إمكانياتكبيرة و
المنطقة بها تمر التي الحالية الــظــروف

اإلرهــابــيــة التنظيمات الــحــروبضــد هــي
ــعالــحــركــة ــ ــرتعــلــىواق ــ والــمــتــطــرفــةأث
السينمائيةفياإلقليموقدوضعتالجهات
المسؤولةإمكانياتهافيمحاربةاإلرهاب
وتخلتعنالثقافةوالفنالسينمائيحيث
أندعمالسينماهيكذلكقوةمواجهة
تناسىأكثر اإلرهــابحيث ثقافيةضد
المسؤولينذلك،ليسالسالحوحدهبل
في مهمان كعنصران والسينما الثقافة
النضالوالمواجهة.واضافاياداتمنىمن
المسؤولينإعادةالنظرفيواقعالسينما
الــركــودوحــلتلكاألزمــة وانتشالهامــن
فيالعراقوذلكيتطلبجهودمتميزةمن
قوى لمواجهة ودعمها بريقها إعــادة أجل
السينمائية، الثقافة .وأكدعلى الشر
حيثإثرذلكللغزوالكبيرالذيدخلت
وعــرض والمسلسالت األفـــالم مــن بلدنا
أثرت التي للعروض والمنصات اليوتيوب
علىعقليةالمتلقيوأصبحتأفالمناتأخذ

المرتبةالثالثةواألخيرةمنخاللعرضها
تهميش هنالك وكذلك ، الشاشة على
للسينمابالنسبةلبقيةالقومياتوالمذاهب
متنوع هوكشكول الــعــراق أن علما ،
لكلاالثنياتوالمذاهبلكنهمأصبحوا
بعيدينعنثقافةالسينمانتيجةالسياسة
التيتتربععلىعرشالحكمويجبأن
نفهمذلكالتنوع.وأشاراخيرابأنهاوصل
التي المشكالت بعض مــن بسيط جــزء
تعانيمنهاالسينماوقالاتمنىعلىالدولة
التيعلىعاتقهاتطويرودعمامكانيات
ــابالــســيــنــاريــووجميع الــمــخــرجــيــنوكــت
العاملينفيمجالصناعةالسينماوخاصة
للوصول وخاصة صعبة بفترة يمر الفنان
ــدولالــمــتــقــدمــةعــلــيــنــاأن ــ إلـــىركـــبالـ
نستفيدمنالخبراتالدوليةوزجالفنانين
مجال في الدولية التدريبية الــدورات في
المستوى إلــى للوصول أجــل من السينما

العالمي...

من رواد السينما الكوردستانيةمن رواد السينما الكوردستانية

أجرى اللقاء زيد محمود علي 
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تأسستفيكركوكعام1998التي
بمختلف المدينة وكتاب ــاء ادب تحتضن
القومياتواالطياف،انهامكتبةالزمن
ألدبـــاء ملتقى بمثابة هــي الــتــي الجميل
وكتابوفنانيكركوكوالتيساهمت
فيإعادةالحياةللثقافةوالفنونواآلداب

فيهذهالمدينةالعريقة.
اتحاد رئيس محمدخضر االديـــب وقــال
ادباءوكتابكركوكالذييديرهذه
كتبا تضم الــتــي المتواضعة المكتبة
ومصادرمختلفةانمكتبةملتقیالزمن
الــذيــن الــــرواد الجميلعــاصــرتاألدبــــاء
ــزورونالملتقىكــلأســبــوعأو كــانــوايـ
يومياأمثالاألدباءالراحلينجليلالقيسي
ــجــافومــحــمــدصــابــرمحمود وحــمــيــدال
ويحيى مطشر ورعـــد عسكر وعــبــاس
الهرمزي وقحطان صبري وســالم قاسم
ــاوزفــايــقوعــشــراتاألدبـــاءوالكتاب ويـ
الملتقی هذا ومــازال الراحلين والفنانين
حاضنةألدباءوالكتاب،وكانمقرا
فيكركوك والكتاب األدبـــاء التحاد
منذ2007وروادهاألدباءفاروقمصطفى
وصباحبولصوموشيبولصوفهدعنترود
والشاعراتذكريات عبدالكريمخليفة
عزالدين ومنال تسينلى وبصيرة عبدالله

الجنابي حسين واألدبـــاء الهاشمي ومها
ومحمودمقصودوعشراتاألدباءوطالب
الـــدراســـاتالعليافــيكــركــوكومــدن
العراق،الفتاالیانالملتقیساهمبطبع
ــاءكــركــوكوأقـــام ــ مــئــاتالــكــتــبالدب
إبداع 12معرضللكتابوأســسشــارع
كــركــوكالــثــقــافــيعـــام2010وأســس
مــشــروعكــركــوكتــكــتــبكــركــوك
تقرأعام2010ومازالمستمرفيدعم

ادباءوكتابكركوك.
ــبفــاروق الينااالديـ تــحــدث -مــنجهته
الكتاب رواد مــن يــعــد ــذي الـ مصطفی
فيكركوكقائال:لقدعرفتاالديب
الواقعة عرفتمكتبته ثم محمدخضر
يؤدي الذي الزقاق في العدالة دار خلف
الیشارعسينماالحمراءومنذحوالي15
وعرفت ملتقانا المكتبة وغدت ، عاما
عندنابملتقیالزمنالجميلآتييهثالث
ثم الثالثاء ، السبت االسبوع في مــرات
وان الــثــانــي بيتي بمثابة وهـــو الخميس
معظمبريديياتيالیهوتستطيعانتعده
فمعظم ، ادبــاءكركوك التحاد مقرا
االجتماعاتتتمفيه،ويحتلالملتقیاالن
بيتاكركوكياتراثياممايضفيعليه
العراقةوالوقار،متمنياللملتقیديمومة
االستمرارفهونافذةحسنتاالضاءةفي

المشهدالثقافيالكركوكي.

-ويقولاالديبموشيبولص:ان
أغــلــبجــلــســاتــيمـــعأصـــدقـــائـــيتــكــون
التي المكتبة الجميل، الزمن بمكتبة
الرغم وعلى الماضي، رائحة منها تفوح
واألديــان،لكن بالقوميات اختالفنا من
يجمعناحباألدبوالسالم،نجتمعسويا

ونتناقشبالكتبوالحياة.
لمأتعرفعليهاوعلىصاحبهاإالفيعام
2009،عندمابدأتبنشرنتاجاتياألدبية
فــيالــصــحــفوالــمــجــالت،ومـــنخاللها
الــتــوأم وهــي األدبــــاء، بقية على تعرفت
المرحوم لصاحبها الفلسطينية للمكتبة
يمتلكصاحبها الواقع في سالمصبري.
الحمدانيكاريزماخاصة محمدخضر
المتقلبة، ــاء األدب أمزجة مع التعامل في
وقتنا إلى مازلنا له. وهذهحسنةتحسب
ــرددعليهابــاســتــمــراروقــد ــت الــحــاضــرن
األحاديث لتبادل الوحيد أصبحتمالذنا
وإجراءالحواراتوالنقاشاتبكلشؤون
على رفوفها تحوي تامة. بأريحية الحياة
ــيمختلف مــئــاتالــكــتــبالــمــتــنــوعــةوفـ

االختصاصاتيحارالمرءفيها.
ــبفــهــدعنترالــدوخــيفقد ــ -امـــااالدي
ــال:مــلــتــقــىنــخــبكـــركـــوكبكل قــ
و والفنانين، والكتاب األدباء مشاربها،
الباحثين،ومنيبحثعنأجناساإلبداع
الكتب بكلأشكالهايجدهفيآالف
والــمــصــادروالــمــجــالتوالــصــحــف،التي
على  عــالوة الملتقى، هــذا واجهة تزين
تعميقأواصــرالمحبةواألخــوةمنخالل
الــتــواصــلالــمــبــاشــروالـــحـــواراتالــهــادفــة
يشكلون الملتقى رواد ــأن فـ الــبــنــاءة،
مجتمعكركوكالجميلاألنيقالموشح
بالكلمةالطيبةوالثقةالعاليةالتييتسلح
بهاألدباءواالحترامالمتبادلبينهموالذي
يسموفوقالعالقاتالنمطية،االعتيادية،
لذلكتجدانهنالكصداقاتمبنيةعلى
الوفاءواالخالصوحبمدينةكركوك
بعيداعناللوثةالسياسيةوقريبامنلغة
الكتاب،باإلضافةإلىأنالملتقىيزوره
الكثيرمنالمتبضعينللكتبوالباحثين
عنالمصادرالعلمية،رغمضيقمساحة
األدبــي األفـــق سعة أن إال الملتقى هــذا
والثقافيواالنسانيتزينالمكانبرمته.

مكتبة ملتقى الزمن في كركوك ..مكتبة ملتقى الزمن في كركوك ..
حضور متميز في احتضان االدباء والكتابحضور متميز في احتضان االدباء والكتاب
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