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ئــامــادهبــوونــی بـــه  2022/3/28 رۆژی
ــــد،ســـهرپـــهرشـــتـــیـــاری ــهن ــامــ ــۆمــ ــاســ ــ ئ
كهركوك–ساڵحهدین،وئهندامانی
بااڵو لێپرسراوانی و سياسی مهكتهبی
ســهركــردایــهتــیوژمــارهیــهكــیزۆرله
ئهندامانوكادرانییهكێتینیشتیمانی
لههۆڵی یهكێتی دیـــداری كوردستان،
رۆشنبیریشاریكهركوك، سهنتهری
ــیكــــهركــــوك-ســـهاڵحـــهدیـــن ــ ــ ــۆزۆن ــ ب

بهڕێوهچوو.

وهستان بهساتێك دیدارهكه، سهرهتای
بـــۆرۆحــــیپــاكــیشـــههـــیـــداندهســتــی
ــیــكــرد،دواتـــریـــشوتـــهی ــهكــارهكــان ب
دیــــدارهكــــهلـــهالیـــهنفــههــمــیبـــورهـــان
ــوه ــ ــ ئــهنــدامــیســهركــردایــهتــیــی)ی.ن.ك(ـ

ئێمه رایـــگـــهیـــانـــد: و پــێــشــكــهشــكــرا
لــهكــهركــوككــۆبــوونــهوهودیالۆگ
ــنوجــارێــكــیتـــرســتــراتــیــژو ــهیـ دهكـ

دونیابینیخۆماندادهڕێژینهوه.

ــشلـــهالیـــهن،ئــاســۆ ــریـ ــادواتـ ــهروههـ هـ
مامهند،كارگێڕیمهكتهبیسیاسی
)ی.ن.ك(وسهرپهرشتیاریكهركوك–
ســهاڵحــهدیــن،لــهدیـــدارییهكێتیله
هاتنی لــهدوای ڕایگهیاند: كهركوك
ههبوو الیهنێك  داعـــش، تیرۆریستانی
ــشدراوســێــیــهكــی پــێــیــوابــووكـــهداعــ
پێشمهرگهو فــهرمــانــدهو ــهوه ئـ بــاشــه،
جــهمــاوهرهكــهییهكێتیبــوونكهله
كــهركــوكوخــورمــاتــووبــهرهنــگــاری

تیرۆریستانیداعشبوونهوه.

وتــیــشــی:الیــهنــێــكپــێــیــوابــووكــهداعــش
پێوهی پهیوهندییمان هیچ دراوسێیهكهو
له تایبهتی بــه دا باجهكهشمان نییه،
شــهنــگــالومــهخــمــووروئـــهونــاوچــانــهو
ئــــهوه)ی.ن.ك( زۆرمــانــدا، قوربانییهكی
بــووكــهبــڕیــاریمــقــاوهمــهوبــهرگــریو
ــهرهڕایبوونی ڕووبــهڕووبــوونــهوهیدا،سـ
خوێندنگهو كــه نهمانهێشت داعـــش

زانكۆكانپهكیانبكهوێت.
ههبوو الیــهن وتیشی:«  مامهند، ئاسۆ 
لــهســاڵــی2018پــێــیــوابــووكــهركــوك
داگــــیــــركــــراوهوبــــهشــــداریپـــڕۆســـهی
پهرلهمانیعیراقناكات، و ههڵبژاردن
دوایــیــنههڵبژاردنی له ئــهوهێزهیه هــهر
پهرلهمانیعیراقهاتنبۆدهنگسواڵیان
ــنكــهكـــهركـــوكو ــیـ دهكـــــردودهزانـ

دیداری یه كێتی  دیداری یه كێتی  
بۆ زۆنی كه ركوك - سه اڵحه دین بۆ زۆنی كه ركوك - سه اڵحه دین 

به ڕێوه چووبه ڕێوه چوو
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ئهوناوچانهیانبۆچیبــوو،دهشزانینله
دهوڵهتیكوردییهوهئێستاشهڕبۆپۆستی
سهرۆككۆماریدهكهنولهگهڵكێ

رێككهتوون.
وتیشی:«ئهوانهیكهباسیانلهسهربهخۆیی
نهوتدهكردئێستاكۆمپانیایمحهلیان
ههیهكه43%داهاتهكهبۆخۆیدهبات،
ــهكــــهچــهنــدیــن ــای ــی ــان ــپ ــهوكــۆم ــ ــهرئـ ــ هـ
بۆكڕینی الیهنێك داوهتــه دۆالری ملیۆن
كــورســیــیــهكیـــاندوودهنـــگبــۆئـــهوهی
پۆستیسهرۆككۆماربۆخۆیمسۆگهر
بكات،ئهمهلهسهرحسابیئهممیللهته
ــوونكــهچــهنــدیــنجــۆر ــ بــــووه،ئـــهوانـــهب

موزایهدهیبریقهداریاندهكرد.
ئاسۆمامهندڕاشیگهیاند:زۆرجارههڤاڵ
بافڵجهاللتاڵهبانیباسیلهوهكردووه
ــاوارهــهنــگــاوهكــاننانێین، بــههــاتوهـ
یهكێتی مافهكانی له بهرگری بهڵكو
نــیــشــتــمــانــیكـــوردســـتـــانوبـــهرگـــریله
خهڵكیكوردستاندهكهینلهبهغدا،
خهڵكانێكپێیانوابوو،یانچهندالیهنێك
دهیانویست كــردبــوو ڕێككهوتنێكیان
ــییــهكــێــتــینــیــشــتــمــانــیكــوردســتــان ــ ڕۆڵ
پهراوێزبكهن،دهبیننكهبهبێیهكێتی
پڕۆسهیسیاسیوههنگاوهكانناڕواته
پێشهوه،ئهجیندایهكههبووكهگازی

هــهرێــمــیكــوردســتــانــیــشبــهجــۆرێــكله
ــبــهســتكـــرابـــووكه ــانگــرێ ــۆرهكــ جــ
بیبهن،یهكێتیبڕیاریستۆپیداوقبوڵی

ئهوهناكهین.
یهكێتی سیاسی مهكتهبی كارگێڕی
ــرد:«بـــــڕوامـــــانبــه ــ ــــكـ ــهوهشـ ــ ئـــــامـــــاژهیبـ
ههیهو ئاشتیانه و برایهتی و پێكهوهژیان
ــهاڵم ــه،بـ ــهیـ ــهتهـ ــهراكــ ــهشــ ــانبـ ــڕوامــ ــ ب
ڕۆژێكلهڕۆژانسازشلهسهرمافهكانی

میللهتهكهمانناكهین.
ــهند.یـــوســـف ــ ــهالی ــ ــكل ــ ــارێ ــ ــــش،وت ــریـ ــ دواتـ
گۆرانئهندامیلیژنهیبااڵیسهرپهرشتی
پێشكهشكرا یــهكــێــتــی-یــهوه، دیـــداری
ــیكـــه ــ ــت ــ ــێ ــهكــ ــ ی دیـــــــــــــــداری وتـــــــــــی: و
لێداوه، بڕیاری یهكێتی سهركردایهتیی
و بیروبۆچوون داڕشتنهوهی بۆ بڕیارێكه

سیاسهتهكانمان.
ههرلهبارهیدیدارییهكێتییهوه،ستران
سیاسی مهكتهبی ئــهنــدامــی  عـــهبـــدواڵ،
ــێــپــرســراویمــهكــتــهبــیراگــهیــانــدنــی ول
یهكێتینیشتمانیكوردستانرایگهیاند:
گــرنــگــیئــهنــجــامــدانــیدیـــدارهكـــهله
گرنگیكهركوكوجوڵهییهكێتییهوه
ســـهرچـــاوهدهگـــرێـــت،چــونــكــهجــوڵــهی
وایـــكـــردووهههموو بــهغــداد لــه یهكێتی
عێراقییهكان و كــوردی سیاسییه هێزه

حیساببۆسهنگییهكێتیبكهن.
وتیشی:ئهمدیدارهبۆئهوهیهكهیهكێتی
چینوتوێژه و هــهڤــاڵ لــهبــۆچــوونــی گـــوێ
جــیــاجــیــاكــانــیكـــهركـــوكبــگــرێــتو

كاریپێبكات.

ــهوه،حــهســیــبــه ــ ــهشـ ــ ــــكـ لــــهالیــــهكــــیدیـ
سهركردایهتی)ی.ن.ك( ئهندامی عهبدواڵ،
راگهیاند:دیدارییهكێتیههنگاوێكی
بــهرهو نوێیه قۆناغێكی نوێبوونهوهو تــری
ئــاڕاســتــهكــردنــیحـــزببــۆئــهنــجــامــدانــی
گۆڕانكاریلهههمووكایهكانیژیانی
سیاسیوخهباتیپیشهییودیموكاتیو

میدیاییولهكوردستان.
حزبێكی ئـــهوهی وهك )ی.ن.ك( وتــیــشــی:
ســۆســیــالدیــمــوكــراتــهپــێــویــســتــیبــهوهیــه
خۆ لهپێناو ببهستێت جـــۆره ــهو ل ــداری ــ دی
پارتی ههندێ وهكــو ئێمه نوێكردنهوه،
لهبهرنامهكانیان كهژهنگ نین سیاسی
ــی ــ زاتـ نــــاتــــوانــــێ كـــهســـیـــش و دهدات

گۆڕانكاریتێدابكات.

یهكێتی دیـــداری بهستنی راشیگهیاند:
گرنگ كارێكی ناوچهكان لهههموو
ــــۆكــــهركــــوكو ــهاڵمب ــ ــ ــه،ب ــســت ــوی ــێ وپ
گرنگییهكی ــراوهكــان ــن ــڕێ داب نــاوچــه

لهناوچه بزانین دهبێت دهبێت، زیاتریشی
دابڕاوهكانچۆنبۆئایندهكاردهكهین،
پــڕۆژهیسیاسیویاساییودهســتــووریو
خــزمــهتــگــوزاریــمــانبــۆدانــیــشــتــووانــیئهو

ناوچانهچیدهبێت.
حــهســیــبــهعــــهبــــدواڵ،وتـــیـــشـــی:پــێــویــســتــه
لــــهدیــــدارهكــــهداپـــێـــكـــهوهژیـــانومــافــی
پــێــكــهــاتــهكــانــیتـــریـــشلـــهكـــهركـــوك
ئهوانیش وابــكــهیــن و بگرین لــهبــهرچــاو
بهشداربنلهگهاڵڵهكردنیپێشنیازهكان،
ــهتــهنــهــاتــایــبــهتنییه ــدارهكـ چــونــكــهدیـ
بـــهكـــهركـــوك،بــهڵــكــودیـــــداریزۆنــی
كهركوك-سهاڵحهدینه،واتهپرسهكانی
پهیوهندبهخورماتوشلێرهشرۆڤهدهكرێت.

جـــێـــیئــــامــــاژهیــــه،دیـــــــــدارییــهكــێــتــی
بانگهوازێكیههڤااڵنهونیشتمانییانهیه
بۆتاوتوێكردنیواقعیئێستاییهكێتی
ــامــهكــهی،بـــۆنــوێــكــردنــهوهی ــاســن ون
ــیو ــ ــهت ــ ــهاڵی ــۆمــ ــیوكــ ــاسـ ــیـ وتــــــــاریسـ
ــیـــهتـــی،بــــۆئــــــــهوهیبــه ــیـ ــێـــدانـ گـــهشـــهپـ
ــێــــت ــ ــادهب ــامــ ــ دیــــدگــــایــــهكــــینـــــوێـــــوهئ
ئهركهكانیسهرشانیجێبهجێبكات
كۆمهاڵنی خزمهتی باشتر سهرهنجام و
خهڵكوخاكیكوردستانبكات،بۆ
كوردستانێكی باشترو سبهینێیهكی

ئــــــاوهدانبــۆهـــهمـــووان،بــێجـــیـــاوازی،
فهراههمبكات.

لهمچواچێوهیهدادیدارییهكێتی،دهیهوێت
چهندینتهوهریجێیبایهخیئێستاوئایندهی
حزبوپێداویستیوكێشهوپێشهاتهكانی
ئــهزمــوونــیسیاسی كــۆمــهڵــگــهكــهمــان،
گــهلــهكــهمــانتــاوتــوێبــكــات،چونكه
پێشهاتوگۆڕانكارییهكانیكۆمهڵگا
وسهردهملهئاستیكوردستانودهرهوهشدا
ئــهمهــهوڵوكۆششهتــازهیــهدهخــوازێــت،
پێویستمانبهوهیهلهههمووسێكتهرهكاندا،
یهكێتییانه دهســپــێــشــخــهری و نـــوێ دیـــدی

بێنینهكایهوه.
ــی، ــان ــهب ــاڵ ــهپـــــــڕۆژهیقـــوبـــادت ــ ــدارهكـ ــ دیـ
سكرتاریهتی مهكتهبی سهرپهرشتیاری
سهرۆكمامجهاللهولهالیهنههڤاڵبافڵ
و سیاسی مهكتهبی و  تاڵهبانی جــهالل
سهركردایتهوهراسپێرداوهبۆبهڕێوهبردنی

دیدارهكه.
له و ئهنجامدرا دهــۆك له دیــدار یهكهم
كــهركــوك لــه یــش 2022-3-28 رۆژی
بــهڕێــوهچــوو،دواتــریــشهــهمــووشــارهكــان
ــههــهمــوو دهگـــرێـــتـــهوهوبـــۆچـــونـــهكـــانل

رووهكانهوهكۆدهكرێتهوه.
ههروهكلهدیدارییهكێتیلهكهركوك-

ئــۆپــراســیــۆن ژوری ــزه ــان ســی ســـهاڵحـــهدیـــن
دروســتــكــراوه،ههریهكێكلهوژورانــه
سهرپهرشتی ســهكــردایــهتــی ئهندامێكی
تایبهتمهند شــــارهزاو خهڵكی ــات، دهكــ
ئهو بۆ كــراون میوانداری بوارێك لهههر
ژورانـــــهوگــفــتــوگــۆیچـــڕیبــابــهتــهكــان
ــكراپــۆرتــی ــ دهكــرێــت،دواتـــرهــهرژوورێ
خۆیبهجیادهنووسێتوراپۆرتهكانیهك
دهخرێنوئاراستهیسكرتاریهتیدیداری
یهكێتیدهكــرێــتكــهوابــڕیــارهدیــداره
ئهمساڵ ئــایــاری لهمانگی گشتییهكه

ببهسترێت.
ئهوژورانــهیدانــراونبۆدیدارهكهبابهته
دهكرێن تاوتوێ تێدا ههنوكهییهكانیان
ــوویكــاری ومهلهفێكیبــاشبــۆداهــات
لهكهركوك یهكێتییهكان و یهكێتی
-سهاڵحهدینئامادهدهبێتوبیرینوێو
هزرینوێتردێتهپێشهوه،كهههمووالیهك
و راوبــۆچــوون و بهسهرنج پاڵپشت بتوانن
رهخنهوپێشنیارهكانیدیدارهكهئاراستهی
كاریداهاتوودیاریبكهن،لهبوارهكای
مامۆستایان و ــان ژن و یاسایی و سیاسی
وخــوێــنــدكــارانوالوانوراگــهیــانــدن
دهتوانرێت چــۆن و دهبــێــت چــی بهرنامه ،
ــرپــێــشــكــهش ــاتـ لـــهداهـــاتـــووخــزمــهتــیزیـ

بكرێت.
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جــەالل ــام مـ 2004(ســـــــەرۆک /2/9 رۆژی)
مــورافــەعــەمــێــژوویــيــەکــەیخـــۆیلــەســەر
کەرکوکوسنووریکوردستانیجنوبی
پێشکەشکرد،ئەممورافەعەیەجگە
مێژوویەکی کــە مێژوویەکەی ــوە دی لــە
پــوخــتــیتــێــکــۆشــانــیگــەلــەکــەمــاندژی
داگــیــرکــاریوتەعریبدەگــێــڕێــتــەوەو
بەڵگەمێژووییەکاندەخاتەخزمەتئەو
تێکۆشانەوە،هەروابووەمایەیپاڵنانێکی
سیاسیبۆدانپیانانیدەستەبژێریسیاسی
عێراقبەقــەوارەیفیدڕاڵیکوردستانو
بە جوگرافیاکەی یەکالیيکردنەوەی
بە پێشدا لە دەستووریی، نەخشەڕێیەکی
پێیمــادەی٥8لەقانونیئیدارەیدەوڵەت
بریمەر پۆل سەردەمی (و 2004 ساڵی) لە
عــێــراق( لــە ئەمەریکا مــەدەنــی )حاکمی
لە ــاددەی)140( مــ بــەگــوێــرەی وئینجاش
دەستوریدایمیعێڕاقلەساڵی)200٥(.

ــی ــدنـ ــانـ ــەیـ ــیراگـ ــ ــان ــدەکــ ــ ــاوەن ــ ــەن ــ ــااڵن ســ
ــانــیبـــەتــایــبــەتــیراگــەیــانــدنــی کــوردســت
ئەم یــادی کوردستان نیشتمانی یەکێتی

بەندەش دەکــەنــەوە، مێژوویيە راوەستانە
پــێــشــمــەرگــەیــەکــی و مــیــدیــاکــار وەک
ــــەوەیســیــاســیکـــوردســـتـــان،لە ــن ــ ــــزووت ب
قــۆڵــییــەکــێــتــیــیــەوە،لــەســەرئــەمــەقسەم
ئەم ناویاندا لە نووسیوە. ــارم وت و هــەبــووە
بەشدارییەفەقیرانەملەسەکۆیکەناڵی

کوردساتەوە.
2019/2/9 رۆژی کــە بـــەشـــداریـــەدا لـــەم
ــموەرگـــــرتکە ــەتـ ــازکــــراوە.دەرفـ سـ
مانایەکی مــێــژوویــیــەوە رەهــەنــدێــکــی لــە
لە مــامجـــەالل بــەتێکۆشانی دیــرۆکــی
دۆسێیکەرکوکودەستوریکوردستانی

جنوبیبدەم.
کاک هاوپیشەم لــە داوام 2022 ســاڵــی 
جــەمــالئــارێــزکـــردوئــەویــشزەحــمــەتــی
کێشادیدارەکەیهێنایەسەرکاغەزو

خۆشمپێداچوونەوەیەکمکرد.
تالەمکەینوبەینەتەواوبومیادیئەمساڵی
ــوو،کــەخۆشی ــ مــورافــەعــەکــەتــــەواوب

یادکردنەوەیمیدیاییهەروایە.
ــیـــرمکـــــــردەوەئـــەســـڵـــەنبــەنــدە دوایــــــیبـ

ــەکـــاکجــەمــالکــرد ئـــەمتــەکــلــیــفــەمل
ــاتهــەر ــوردسـ ــەیکـ ــدارەکــ ــ چــونــکــەدی
خــۆیبــاســوخــواســیمــێــژووە،دەنـــازۆرەهـــا
دیــداریترمهەنوقەتیشبیرملەپاکو

پوختکردنینەکردۆتەوە.
جائێستاکەمانگییادیمورافەعەکە
نییە،روانینەکانیلەسەرمورافەعەکەی
ــۆبـــاڵوکـــردنـــەوەیدرەنـــگ ــامجــــەاللب مـ
پێشکەشی لێرەوە دەدا، دەســت وەختیش
بەو دەکەم تیڤی( خوێنەرانی)کەرکوک
ــــیگــێــرانــەوەکــەیــارمــەتــی ئــومــێــدەیرەوت
نووسەرانیالومانبداتتوێژینەوەیشێنەیی
ترودوورمــەوداترلەسەر)ماملەدۆسێی

کەرکوکدا(بنووسن.
ئـــەوەیمــنلــێــرەدەیــڵــێــمهــەربــەرکــوڵــەو
گەرەکمەقەوسینووسینیانبۆبکاتەوە.

مورافەعەكەی مام، تایتڵێك بۆ زیاتر 
لە 30 ساڵ خەبات

ــەرۆكمـــامجـــەالل ــ ئـــەومـــورافـــەعـــەیـــەیسـ
ئــەنــجــومــەنــی لــە دا 2004/2/9 رۆژی لــە
حــوكــمــیعــیــراقــداخــســتــیــیــەڕوو،تاكە
پرسی لەسەر بەتایبەیش نەبوو، مورافەعە
ــوك،چــونــكــەزۆربـــــەیتــەمــەنــی ــەركـ كـ
خـــەبـــاتـــیســیــاســیــیمــــامجـــــەاللخــەبــاتــە
بوونی كوردستانی سەلماندنی لەپێناوی
مورافەعە چەندەمین ئــەوە و كــەركــوك
ــیــەكــەیئــــەوەینــاو ــاوازی ــەاڵمجــی ــ ــوو،ب ــ ب
مەجلیسیحوكملەگەڵئەوانیدیكەدا
ــەوەیــەكــەممــیــنــبــەرەكە ــ ئـــەوەیـــەكــەئ
لەدوایرووخانیرژێمیسەدامحسێن،ئەو
رژێمەیكەلەساڵی1963وەودواتریش
قۆناغیدووەمیگەڕانەوەیرژێمیبەعس
بۆسەردەسەاڵتلەساڵی1968،كەلە
قۆناغییەكەمیحوكمڕانییەوەلە1963
وەدەستیكردووەبەپیادەكردنیسیاسەتی
هەربۆیە شــاریكــەركــوك، لــە تەعریب
مــەســەلــەیكــەركــوكلــەژێــرســایــەیئەو
رژێمیبەعسەداتەشەنەیسەندووەوتائەو

لە دامێنی ئەدەبیاتی مورافەعەی    کەرکوکدالە دامێنی ئەدەبیاتی مورافەعەی    کەرکوکدا
ستران عەبدوڵاڵ 

مەجلیسی كۆبوونەوەكەی كە كاتەش
حوكمكرا،بەبێچارەسەرمایەوە،ئەوە
مینبەری مــامجــەالل بــووكە یەكەمجار
و دەســت دەكەوێتە عیراقی حكومڕانیی
ئەومورافەعەیەیخۆیكەلەشاخەكانی
كــوردســتــانــەوە،لــەكــۆڕوكــۆبــوونــەوە
سەلماندی بــۆ كــاری كــە جیاجیاكانی
دەكــرد، كەركوك بوونی كوردستانی
نـــاومەجلیسی بـــۆ بــیــگــوێــزێــتــەوە تـــوانـــی

حوكمیعیراق.

بە بەڵگە سەلماندی كەركوك 
كوردستانییە

كۆبوونەوەیەدا لەو بدەن دیققەت ئەگەر
ــەوە، كــەمــامجـــەاللنەخشەكەدەكــات
ــەیكـــەبـــەشـــدارە یــەكــێــكلـــەوكــەســان
عەدنانپاچەچی-یەكەئەندامیمەجلسی
ــەدا.عــەدنــانپاچەچی حوكمەلــەوكــات
ــاوكــیكە ــێــت،ب ــەزان ئــەگــەرخــۆشــین
ناویموزاحیمپاچەچیبووە،لەسییەكان
دەیزانێت رابــــردوودا ســـەدەی چلەكانی و
ــوكهــێــنــدەی ــ ــەركـ ــ ــــەیكـ ــەل ــەســ ــەمــ كــ
ــژوویدەوڵـــەتـــیعــیــراقكــۆنــە،جگە مــێ
لـــــەوەشمـــورافـــەعـــەكـــەیمــــامجــــەاللبە
تەنهالەسەركوردستانیبوونیكەركوك
نەبوو،بەڵكولەسەردیاریكردنیهەموو
سنووریكوردستانیجنوبیبوو،چونكە
سەلمانیكەركوككوردستانییە، كە
ــایحــەمــریــن ــەوەشـــیســەلــمــانــدكـــەچــی ئـ
سنووریكوردستانیجنوبییە،ئەوعیراقە
فیدڕاڵییەیكــەســـەرۆكمــامجــەالللەو
كاتەداداوایدەكرد،دەبووسنوورەكەی
ئەو نەخشەیە بــەو بــۆیــە بكرێت، ــاری دیـ
ــەوســنــوورەش ــاتوب ــاریدەكـ ســنــوورەدیـ
ــاری كــوردســتــانــیبــوونــیكـــەركـــوكدیـ
ئـــەوەیكــەبەرگرییلێ دەكـــات،وەك

دەكرد.
ــانـــیبـــەڕێـــزمــام ــەمـ ــورافـــەعـ بــێــگــومــانمـ
مــورافــەعــەكــەی لــە لەپێشترە زۆر جـــەالل
مەجلیسیحوكم،چونكەلەهەركۆڕو

ــاحـــزبـــیبــووبــێــت ــوونـــەوەیـــەكـــداجـ ــۆبـ كـ
ــانجــەمــاوەریــیولەهەر ــانحــكــومــی،ی ی
هاتبێتە بۆ دەرفەتی بووبێت، شوێنێكیش
پــێــشــەوە،مـــامجـــەاللئـــەومــورافــەعــەیــەی
ــەكـــەرۆژی ــۆی پــێــشــكــەشكــــــردووە،ب
باكگراوندەكەی هــات، مورافەعەكە
مامجەاللئامادەبووبۆپێشكەشكردن
ــەڵــگــەو ــردهـــێـــنـــانـــەوەیب ــوربـ ــتـ ــەدەسـ وبـ
دیكۆمێنتیپێویستبۆئەوپرسەتابیخاتە
بەردەمهەمووئامادەبووانبەوانەشەوەكە
نــەیــاریمـــافوخــواســتــەكــانــیخەڵكی
بۆهەموویانعەرەب توانی و كوردستانن
بــەشیعەوســونــنــەوە،بــۆتــوركــمــان،بۆ
روون پێكهاتەكانی هــەمــوو نــوێــنــەرانــی
بكاتەوەكەدەبێتكێشەیكەركوك
بەوشێوەیەدەستنیشانبكرێتوداهاتووی
ــەچـــارەســـەر ــوەی كــەركــوكــیــشبـــەمشــێ
بكرێت،كەواتەدەتوانرێتبووترێتئەو
حوكمدا مەجلیسی لەناو گفتوگۆیەی
كــرا،مــامجــەاللزیاترلە30ســاڵبووە
ــەاڵمئـــەوەیلە خــۆیبــۆئــامــادەدەكـــرد،ب
رۆژیكۆبوونەوەكەیمەجلیسیحوكمدا
ــــەوە ــی ــ ــاری ــەبــەڵــگــەووردەكــ روویـــــــدا،بـ
ئــــەوەیخــســتــەڕووكــەئــەمــانــەبــەڵــگــەی

كوردستانێتییكەركوكن.
بۆبەڵگەیئەوقسانەشچلەتەلەفزیۆنی
خــــاكیـــاخـــودكــــوردســــاتیــــانلـــەهــەر
كەناڵێكیدیكەكەبەرنامەكرابێت
ــبـــوونـــی ــانـ ــتـ ــەیكـــوردسـ ــ ــەل ــەســ لــــەســــەرمــ
كــــەركــــوك،مــــامجـــــەاللقـــســـەیتــێــدا
كردووەوبەڵگەودیكۆمێنتیمێژوویی

لەوبارەیەوەخستۆتەڕوو.

پرۆڤەی پارێزەرێك لە رێگەی 
راگەیاندنی یەكێتییەوە

لەوكاتانەیكەسەرۆكمامجەاللجگە
مینبەرێكی هیچ راگەیاندن مینبەری لە
لێوە بەرگرییەی ئــەو نــەبــووەكــە دیكە
ــوپــرۆڤــەی ــەوەهـــەمـــوویوەكــ ــ بـــكـــات،ئ
پارێزەرێكبووەبۆئامادەكردنیالئیحەی

دیفاعبۆرۆژیدادگاولەوێكەشوێنی
گــەورەكــەی مورافەعە ــووە، ب راستەقینە

كرد.
ــەكــــــۆڕو ــ ــەلـ ــ ــاننـــەچـــێـــتكـ ــرمــ ــ ــی ــ ــەب ــ ل
كۆبوونەوەیانكۆنگرەكانیكۆمەڵەی
روونــاكــبــیــریــیكــەركــوكــدالــەساڵی
1997كەلەسلێمانیبەسترا،هەڤاڵمام
هێنایە بەڵگەنامانەی ئەو زۆربــەی جــەالل
نــاوكــۆبــوونــەوەكــانوبــۆئــامــادەبــووانــی
خوێندەوەكەجگەلەبەڵگەنامەكان،
ــــەیئــەوگــەڕیــدانــەیتێدابوو قــســەیزۆرب
كــەهــاتــوونــەتــەكــوردســتــانلــەگــەڕیــدە
ــیـــەكـــانو ــیـ ئـــیـــنـــگـــلـــیـــزەكـــان،فـــەڕەنـــسـ
عوسمانییەكانوئەوانیدیكەوهەمیشە
مامجەاللئەوبەڵگەنامەونووسراوانەی
ــەوانـــەیلــەگــەڵ ــوونـ ــۆبـ ــــەوكـ پــێــبــووبـــۆئ
ــانبۆ ــرد،یـ كــەركــوكــیــیــەكــاندەیـــكـ
ئـــەوكـــۆبـــوونـــەوانـــەیكـــەتــایــبــەتبـــوون
ــارەكە بــەكــەركــوكورەوشـــیئــەوشـ
كوردستانی بەڵگەنامانە و كتێب ئــەو
بوونیكەركوكدەسەلمێنن،كەدواتر
هـــەمـــوویـــانلـــەدووتـــوێـــیكــتــێــبــێــكــدابە
هاندانیمامجەالللەالیەنشێخمحەمەدی
ــەرمــام شــاكــەلــیــیــەوەكـــۆكـــرانـــەوەوهـ

جەالل-یشپێشەكییبۆنووسی.
دەتوانینئەوەدووپاتبكەینەوەكەئەوەی
دا 2004 شوباتی ی 9 مورافەعەكەی لە
روویــــدا،بـــەریپــرۆڤــەی30ســاڵزیــاتــری
خەباتیسەرۆكمامجەاللبووچلەخەباتی
لەگفتوگۆ چ نوێداو لەشۆڕشی شــاخ
ئەو گەیاندنی بــۆ دانوستاندنەكاندا و
ــەلـــەشـــێـــوەیمــورافــەعــەیــەكــی ــان ــی ــی راســت
دادگادا،كەهیوادارمئەمەرۆژێكبێت

وهەموویبنووسرێتەوە.

لە گفتوگۆی 1984دا بە 
بەعسییەكانی سەلماند

جگەلەوەشیەكێكلەسەركەوتنەكانی
1984 ساڵی لەگفتوگۆكانی یەكێتی
تايبەت بەڵگەی خستنەڕووی وروژانـــدنو
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پێداگریی دیــمــۆگــرافــیو بــەگــۆڕیــنــی
هەلومەرجی ئاساییكردنەوەی لەسەر بــوو
تەعریبكراوەكانی ناوچە كــەركــوكو
ــراقــی ــر،ئـــەگـــەرچـــیحـــكـــومـــەتـــیعــی ــ تـ
ئـــەو ــە ــووكــ ــ ــداب ــ ــی ــ ــەوڵ هــ زۆر ــات ــ ــەوكـ ــ ئـ
وەربگرێتەوە، ئیمزاكراوانەی بەڵگەنامە
بەاڵموەفدییەكێتیهەرزووناردبوویانەوە
بــۆســەركــردایــەتــی.بۆیەوەكلــەســەرەتــاوە
زیاتر بــەری مورافەعەكە پێدا، ئاماژەمان
لە30ساڵخەباتبوو،بەاڵمتائەوكاتە
عــیــراقدیــمــوكــراســیــیتــێــدانــەبــووتــالە
پێگەیشەراكەتیسیاسییەوەمامجەالل

ئەوەبخاتەڕوو.
ــە ــەیـ ــەعـ ــورافـ الیـــەنـــێـــیگـــرنـــگـــیئـــــەومـ
ــنــاغــەیچــەســپــانــدنــی ــووەب ــ ئـــەوەبـــووكـــەب
داواكــردنــی لــەالیــەكو فیدڕاڵی سیستمی
دەوترێت پێی ئــەوەی سنووری دیاریكردنی
دوو بە ئــەوەش جنوبی،كە كوردستانی
قۆتاغلەیاسایكاتیبەڕێوەبردنیدەوڵەتی
عیراقودواتریشلەدەستووریهەمیشەییدا
قانونی ٥8ی مــادەكــانــی لــە جێگیركرا
ــیعــیــراقومــادەی ــەت ــدارەیدەوڵ ــی كــاتــیئ
ــوورداكــەبــەبــێنــاوهــێــنــانــی ــ ــت 140یدەســ
گــێــڕانــەوەیكــەركــوكبــۆســەرهەرێمی
جنوبی كوردستانی سنووری كوردستان،
لـــەنـــاونـــاوچـــەجــێــنــاكــۆكــەكــانــداجێی

دەكرێتەوە.

رەنگدانەوەی مورافەعەكە لە قانونی 
ئیدارەی دەوڵەت  و دەستووردا

ئەگەربڕوانینەكاتەكە،رێكمانگێك
ئیدارەی قانونی ئەومورافەعەیەكە دوای
ئەنجومەنی لــەالیــەن پەسەندكرا ــەت دەوڵـ
تێیدا زۆرگرنگی خاڵی دوو حوكمەوە

بەرجەستەبوو:
یەكەمیانسەلماندنیهەرێمیكوردستان
وەكقەوارەیەكیفیدراڵورەتكردنەوەی
تێزیفیدراڵییپارێزگاكانكەئەوكاتە
لە هــەنــدێــك ئەمریكاییەكانو لــەالیــەن
الیەنەعیراقییەكانیشەوەباسیلێدەكرا.
ــەهەرێمی ــەدانـــنـــانب دووەمـــیـــان:جــگــەل
ــەمــانو ــەرل ــانوحــكــومــەتوپ كــوردســت
ــادادوەریـــیـــەكـــەیتا یــاســاكــانــیودەزگــ
2003/3/19،جگەلەوەشتێكەڵكردنی
هــەمــووســنــووریكــوردســتــانــیجنوبیبەو
ــــرانچلە نــاوچــانــەیبــەكێشەلــەســەردان
مــادەی٥8یقانونیئــیــدارەیدەوڵــەتوچ

مادەی140یدەستووریهەمیشەیی.

هــەرهــاوكــاتلــەگــەڵئــەومــونــاقــەشــەو
كــۆبــوونــەوانــەیكــەبـــەدرێـــژایـــیســااڵنــی
2003و2004لەنێوانمامجەاللوالیەنە
سیاسییەعەرەبییەكانیعیراق،مامجەالل
ئەلئەوسەت( رۆژنامەی)شەرق لە وتارێكی
دابــاڵوكــردەوەكەهەاڵیەكیگــەورەی
نایەوەوقسەوباسیزۆریبەشوێنخۆیدا
ناسیۆنالیزمی بیری رابەرانی لەنێوان هێنا.
عـــەرەبـــیوبــەتــایــبــەتــینــاســریــیــەكــانكە
ناسیۆنالیزمی بــیــری پێشەنگی بــە ئـــەوان
ــــارەداو عــەرەبــیهــەژمــاردەكــرێــن،لــەووت
فیدڕاڵییەی ئەو دەڵێت راشكاوانە بە مام
ــە،فـــیـــدڕاڵـــیـــیـــەكـــی ــ ــەزنـ ــ كــــوردســــتــــانمـ
لەچوارچێوەی نییەكە ئــەوە و )عیمالقە(
ئیدارییبچووكداپۆلێنیبكەن،هەروەها
ــەمــام ــەیكـ ــن ــێــكــەوت ــەوزنــجــیــرەچــاوپ ــ ئ
دەیكات، عەبدولحەمید سوبحی لەگەڵ
ــەمــونــەزیــروبــیــرمــەنــدە كــەیــەكــێــكــەل
ــەرەب،ســەرچــاوەكــەی ــ نــاســریــیــەكــانــیعـ
لە كــە وگفتۆگۆیەیە مــونــاقــەشــە ئـــەو
ــەدەیرابــــــــــردووەوەمــام ــ شــەســتــەكــانــیســ
جــــەالللـــەگـــەڵنــەتــەوەیــیــەعـــەرەبـــەكـــان
بـــۆی و ــــی ــت ــ ــانـــداكــــردۆێ ــیـــەكـ ــریـ ــاسـ نـ و
روونكردوونەتەوەكەكەركوكخاكی
كــوردســتــانــەوئــەوتێزوتــەرحــانــەیكە
وەكو عەربی ناسیۆنالسیتی كەسانێكی
ــاوەڕەیكە ــ هــیــاللنــاجــیدێــتــەســەرئــەوب
دەڵێت:كەركوكبدەنەوەبەكوردەكان،
ئەوەخاكیكوردستانەوخاكیئەوانەو
نەوتلەواڵتەعەرەبییەكاندازۆرزۆرە.واتە
هــاوكــاتلــەوكاتەیكەمــامجــەالللە
دەكــرد، مورافەعەی حوكمدا مەجلیسی
خەریكی دیكەشەوە قۆڵێكی چەند لە
مورافەعەبوو،لەرێگەینووسینیوتاری
مام رۆژنامەنووسییشەوە دیــداری سیاسیو

جەاللمورافەعەیپێشكەشدەكرد.

وەالنانی تێزی فیدڕاڵی پارێزگاكان
تا دەكــرد پێشكەش بیرۆكەی هەروەها
لەگەشەپێدانیعیراقیدیموكراتیدائەو
لە بەجۆرێك بخرێتەگفتوگۆوە، بابەتانە
راڕەوەكانیسیاسییعیراقدائەوەیبۆتەرح
هەرێمیكوردستان دەبێت دەكــردنكە
ئــیــداریــی یـــەكـــەیســیــاســیو ــەك ــ ی وەك
یەكگرتوومامەڵەیلەگەڵدابكرێتو
لەیاساودەستوورداشوێنیبكرێتەوە،نەك
وەكئەوەیبكرێتەفیدڕاڵییپارێزگاكان
كــەئـــەوكـــاتبــەشــێــكــیزۆرلــەالیــەنــە

ــانلـــێدەكــــــردەوە، ــری ــی عــیــراقــیــیــەكــانب
واتـــەئـــەومــورافــەعــەوبــەرگــریــیــەیكە
ــیبــوونــی ــان مـــامجــــەالللـــەســـەركــوردســت
بابەتێك كـــرد، پێشكەشی كــەركــوك
نییەتــەنــهــاتــایــبــەتبــێــتبــەكــەركــوك،
كۆی چــوارچــێــوەی لــە بابەتێكە بەڵكو
دیاریكردنی كە كوردستان، مەسەلەی
چارەنووسیكەركوك،واتەدیاریكردنی
دیاریكردنی واتــە ســنــووریكــوردســتــان،
ــان ئـــەوچـــوارچـــێـــوەســیــاســیــیــەیكــوردســت
بە بەكورتیو یــان مێژووییەوە، لـــەڕووی
كــوردیدەكرێتبڵێینئــەوەیمامجەالل
و مێژوو ئاشتكردنەوەی دەكــرد، تەرحی
عیراقییەكانی بــە واتـــا بـــوو، جوگرافیا
دەوت:باشەباكوردستانبەشێكبێتلە
عیراق،بەاڵمباكۆیكوردستانبەشێك
لێ بەشێكی ئێوە بۆچی عــیــراق، لە بێت
دادەبــــــڕنئـــەگـــەرپــێــتــانــوایــەعـــیـــراقوەك
دەمێنێتەوە؟ پێكەوە سیاسی یەكەیەكی
ــۆیــەوابــاشــتــركـــوردســـتـــانبــەیــەكــچــاو ب
سەیربكەن،نەككەركوكوهەندێك
ناوچەیدیكەیلێداببڕن،واتەبڵێنئەم
هــەولــێــرو پــارێــزگــایــەیسلێمانیو ســێ
دهــۆككەســەدامحسێندانــیپێداناوە،
دەبێت ئێمە بۆیە كوردستانە، ــەوە ئ هــەر
ئەوپەیامەیمامجەاللوابخوێنینەوەكە
تــەواویخاكیكوردستانی تەرحێكەبۆ
ــەئـــەگـــەركــوردســتــان ــەوكــات جــنــوبــی،ئ
لـــەگـــەڵعـــیـــراقـــدابــــوو،ئــــەواوەكیــەك
یــەكــەیجــوگــرافــیوسیاسیدەكــرێــت
لەگەڵعیراقدالەچوارچێوەیدەوڵەتێكی

فیدڕاڵیدابێت.

ناسری و ناسیۆنالیستەكانی عەرەب و 
سەرەتای مورافەعەكە

كەدەڵێینئەممورافەعەیەلەشەستەكانی
ســەدەیرابـــردووەوەبــەردەوامــە،ئەوەیەكە
ــەرۆكمــامجـــەالللــەكــاتــیمــفــاوەزاتــی سـ
نێوانكوردوحكومەتیعیراقیسەردەمی
عەبدولسەالمعارفلەالیەكوگفتوگۆی
پێكهێنانی بــۆ ســوریــا عــیــراقو و میسر
لەوكاتەدالەگەڵ یەكێتییعەرەبیكە
ئەوكاتە و میسر دەچێتە عیراقدا وەفــدی
تەرحیئەوەبۆجەمالعەبدولناسردەكات
كەئەگەرئەواندەیانەوێتئەویەكێتییە
لەنێوان كە بێت فیدڕاڵی یەكێتییەكی
ــەدادروســـتـــیبــكــەن،ئــەوا ــ ــەوســێواڵتـ ئـ
ــۆئــــەوەیكــــوردبــكــەنــەپــشــتــیــوانــیئــەو ب

لەو باكــورد پێشنیازدەكــەم یەكێتییە،
كە چـــوارەم، فیدراڵیی ببێتە یەكێتییەدا
ئەوكاتەكوردستانیسوریاشدەگرێتەوە.
عــەرەبــیــیــەدا یەكێتییە لـــەو ئــەگــەر واتـــە
هەرێمێكەو سوریا هەرێمێكەو عیراق
میسرهەرێمێكە،ئەواباكوردستانببێتە
هەرێمیچوارەم.خۆئەگەروەكیەكواڵتی
یەكگرتووشدەیكەن،ئەوائێمەپێشنیاز
لەناو بێك هەرێمێك كوردستان دەكەین

ئەودەوڵەتەیەكگرتووەدا.
واتـــــەلــــەوكـــاتـــەیكـــەنــاســیــۆنــالــیــزمــی
ــاســریهــەیــەو ــن ــدول ــیجـــەمـــالعــەب ــەرەبـ عـ
ــیــیعــــەرەبــــیدەكــــــات، ــت ــییــەكــێ ــەرحــ ــ ت
كــوردیــشمــامجــەاللــیهەیەكــەتەرحی
بۆئەوەی ئەوەبۆعەبدولناسردەكاتكە
یەكێتییە ئەو پشتیوانی كوردیش ئێمەی
ــێــكــەوەبــەئــاشــتــی ــیــەبــكــەیــنوپ ــی عــەرەب
بە بـــەاڵم پێمانباشە ئــێــمــەش ئـــەوا ــژیــن، ب
سەلماندیكوردستانیبوونیكەركوكو
كوردستانییەتیهەمووخاكیكوردستانی

لەچوارچێوەیئەویەكێتییەعەرەبییەدا.

سەركردایەتی سیاسیی كورد جووڵەی 
مام جەالالنەی گەرەكە

ــاڵلــەو ــــاش18ســ ئــێــســتــاپــێــمــانــوایــەلـــەپ
ــادەی140ی مــورافــەعــەیــەســەرەتــادەبــێــتمـ

هەم بێت باش بەرچاوڕوونییەكی دەستوور
ــۆســەركــردایــەتــیــی ــراقوب ــیعــی ــەن ــۆالی ب
ــەوەیكە ــ ــۆئ ــ ــیــشب ــان ســیــاســیــیكــوردســت
ئـــەومــەســەلــەیــەبــەرێــوشــوێــنــیدەســتــووریــی
خـــۆیچـــارەســـەربــكــرێــت،جــگــەلـــەوەش
جەالالنەی مــام سیاسیی فیكرێكی ئــەوە
وتەگبیركردن بــیــركــردنــەوە بــۆ دەوێـــت
لــەچــۆنــێــتــیچـــارەســـەركـــردنـــی،چونكە
مێژوویی رەهەندی بدەین، دیقەت ئەگەر
ــدا، ــەتــەرحــەكــانــیمـــامجــەالل هــەمــیــشــەل
ئامادەییهەیە،بۆنموونەلەكتێبیدیداری
تەمەنداباڵوكراوەتەوەدەڵێت:كەكاتێك
ناسیۆنالیستەكانیسوریاداقسەم لەگەڵ
كردووەپێیانوتووم»ئەگەرنەتەوەیكورد
بن هاوپەیمان پێكەوە عــەرەب نــەتــەوەی و
ــــەوائــەوكــاتــە وپــێــكــەوەكــاربــكــەن،ئ
واتە بگۆڕینەوە«، خەڵك خاكو دەتوانین
ئـــەوتـــێـــزەیكـــەئــێــســتــائــێــمــەپــێــیدەڵــێــن
نــاوچــەدابــڕێــنــراوەكــانوچــارەســەرەكــەی
بڕۆنەوە هــاوردەكــان عەرەبە ئەوەبێتكە
تەرحێكی ــەوە ــ ئ ــەوە، ــت بــگــەڕێ ــورد وكــ
زۆركۆنە،تەنانەتلەمفاوەزاتی1984دا
لــەبــاســكــردنــیئــاســایــیــكــردنــەوەیدۆخــی
كــراوە، بابەتانە ئــەو باسی كوردستاندا
هەرلەومفاوەزاتەداوەرەقەیئاساییكردنەوە
راگەیاندنەكانی لە ئەوكات كە هەیە
هاتووە تێیدا و بــاڵوكــراوەتــەوە یەكێتیدا

ــەونـــاوچـــانـــەبــەم ــ كـــەدەبـــێـــتكــێــشــەیئ
شێوەیەچارەسەربكرێت،پێشهەرشتێك
پرۆسەی رابگیرێتو تەعریب سیاسەتی
لەو هــەر دەستپێبكات، ئاساییكردنەوە
رووەشــەوەدەبێتئاماژەبــەوەشبدەینكە
ئەگەرئاساییكردنەوەلە1984داجێبەجێ
بكرایە،ئەواتەعریببەوشێوەیەتەشەنەی
نــەدەكــردوزۆرنــەدەبــوو،یــانئەگەرلە
1991ئاساییكردنەوەدەستپێبكرایە،بەو
جۆرەزۆرنەدەبوو،یانلە31یئابی1996
عیراق، سنووری ســەر نەخرایەتە مەخمور
تەعریببــەوجـــۆرەتــەشــەنــەینــەدەكــردو
ئێستاش دەبـــوو، ئاسانتر ئاساییكردنەوە
ــرئــاســایــیــكــردنــەوەبــكــرێــتو ــ هــەتــازووت
ــوكبــگــەڕێــتــەوەســــەرســروشــتــە ــەركـ كـ
مێژووییەكەیخۆی،بەودەستپێشخەرییەی
كەســەرۆكمامجــەاللكــردی،یانبەو
جەاللدا مام فیكری لە ئەندێشەیەیكە
پێموایەمــەســەلــەكــانــیعــیــراقو ــوو، هــەب
دەبنەوە، نزیك چارەسەر لە كوردستانیش
بۆیەهیوادارمهەریەكێتییەكالیخۆیەوە
بــەشــێــوازیپــەرۆشــیــیمـــامجـــەاللوهــەر
كــوردێــكــیدڵــســۆزبــەهــەرجــۆرێــكبۆی
شــێــوازوخەمخۆریی بــەهــەمــان دەكــرێــت
ژیرانەكاربۆچارەسەروكردنەوەیئەو

گرێكوێرەیەبكات
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شێخ ڕەزای تاڵەبانیشێخ ڕەزای تاڵەبانی
 شاعیرێک لە لوتکەدا شاعیرێک لە لوتکەدا

نووسینی: سیروان بەرزنجی

ناویتەواوی:شێخڕەزاکوڕیشێخعەبدولڕەحمانیخاڵسکوڕی
شێخئەحمەدتاڵەبانیکوڕیمەالمەحمودیزەنگنەیە،دایکی

ناوی)عایشەخاتوون(بووە.

شاعیرمانلەساڵی)12٥3ک–1837ز(چاویبەژیانهەڵهێناوە،
زانایەکی باوکیکەشاعیرو لــەالی حــەوتساڵیدا تەمەنی لە
بەناوبانگیئەوسەردەمەبووەدەستیکردووەبەخوێندنولەگەڵ
چەند پاشان لە بــووە، فارسی بە زۆربـــەی کە خوێندنەکەشدا

کتێبێکیسەرەتاییالیشێخعەبدولغەفووریمامیدەخوێنێ.
ــەگـــەڕەکـــیبـــەاڵخالیمــامــۆســتــا)ســەیــد ــەفــەقــێــتــیل دواتــــرب
ئــەفــەنــدیحیلمی بــەرزنــجــیوحاجیسەعید بــێــدری مــحــەمــەدی
پاشاندەچێتبۆکۆیە،لەالی وانەیعەرەبیخوێندووە، زادە(
زانایبەناوبانگ)مەالئەسعەدیباپیریمەالمحەمەدیکۆیە
جەلیزادە(دادەمــەزرێ،لەگەڵحاجیعەبدوڵاڵیکوڕیمەال
ئەسعەدوشاعیریبەناوبانگ)کەیفی(داپێکەوەفەقێدەبن
لەمزگەوتیگەورەیکۆیەوهەرسێکیانلەژوورێکدادەبن

ودەخوێنن.
پاشانناخۆشیدەکەوێتەنێوان)شێخڕەزاوکەیفی(یەوەچونکە
ــەردووالهـــۆنـــراوەیتــوانــجوپـــالریزۆرســەخــتبــەســەریــەکــا ــ هـ
هەڵدەدەن،لەدواییدا)مەالئەسعەد(کەیفیدەردەکالەسەرشێخ
ڕەزا،لەدەوریفەقێیەتیداهاتۆتەشاریسلێمانیولەمزگەوتی
گەورەکەبەمزگەوتی)کاکئەحمەدیشێخ(بەناوبانگبووە

خوێندوویەتی.
ئەوکاتەزمانیتورکیباوبووەودەبوایەبخوێنرایەو)شێخڕەزا(
ناچارکراوەسەربەرێتەناوئەدەبیاتیفارسیوفێربوونیزمانی
تورکیشەوە،شێخڕەزاتادەگاتەدەوروبەری)2٥(ساڵیخۆیبە
خوێندنیزمانیعەرەبیوئەدەبیاتیفارسیوتورکییەوەخەریک
دەکات،پاشئەوەیخوێندنتەواودەکات،لەگوندی)رەمەزان

مامک(لەناوچەیزەنگنەبووەبەئیمام.
پایتەختیحکومەتی و واڵتان دەکەوێتەخولیایسەردانی پاشان
عوسمانی،لەساڵی)18٥6(بەسەر)حەلەب(دادەچێبۆئەستەمبوڵ
ودووساڵلەوێدەبێوپاشانگەڕاوەتەوەبۆکەرکوکلەناو
هەولێردالەکاروانچیەکاندەبیستێتکەباوکیکۆچیدوایی

کــردووە،ئەممردنەیباوکیزۆرکاریتێدەکاتودڵگران
دەبێلەگەڵئەوەشداهەردێتەوەبۆکەرکوکبەناچاری،لەپاش
برایدا، لەبەرتێکچوونیانلەگەڵشێخعەلی شەشمانگێگ
رودەکاتەکۆیەودەچێتەالیشێخغەفووریمامی،شێخغەفوور
هۆیەوە بــەو بداتێ، خــۆی نیازەکەکچەکەی بــەو دەیهێلیتەوە
شەشمانگلەکۆیەدەمێنێتەوەوئیشوکارێکیزۆریپێ
دەکــەنوبەزوویـــریدەریدەکــەنوکچەکەشینــاداتــێ،بە
هۆیەوەهەجوویەکیبەهێزیمامیعەبدولغەفوروڕەشیدیکوڕ
ــەدەردەســـەریو ــ دەکـــات،پــاشــانگــەڕایــەوەبــۆکــەرکــوکوب
پهژارەیەکیزۆرەوەلەکەرکوکژیانبەسەردەباتتالەساڵی

)1866(بۆجاریدووەمدەچێتەوەبۆئەستەمبوڵ.
لــەئەستەمبوڵ مــاوەیــەک ــەرزیرۆم(دەبینێو )ئـ لــەمکــاروانــەیــدا
پاشا( )کامیل لــە خــۆی خــۆیــەوە شاعیرێتی بــەهــۆی و دەمێنێتەوە
نزیکدەکاتەوە،لەوێشەوەدەکەوێتەبەرچاویپیاوانی)بابیعالی(
دەنگوئاوازیهۆنراوەکانیلەوناوەدادەنگدەداتەوە،هاتوچۆی
هەموودیوەخانێکیکردووەولەگەڵهەمووجۆرەکەسێکدا
بــابــان(و پــاشــای )ئــەحــمــەد بـــووەوزۆرچــۆتــەالی هەڵسوکەوتی
)مستەفاپاشایمیسری(،بەهۆیکامیلپاشاوەدەنێردرێبۆحەج
ولەڕێگەیمیسرەوەحەجدەکاتودەگەڕێتەوەبۆئەستەمبوڵ،
بــۆکــەرکــوکوبە لــەســاڵــی)1874(دەگــەڕێــتــەوە شــێــخڕەزا
تەواویئەستەمبوڵبەجێدەهێلێ،لەالیەنحکومەتیعوسمانییەوە
موچەیەکیکەمیبۆدابینکراوە،خۆشیوردەوردەخەریکی
ئەدیبانەی رەندانەو بێباکو ژیانێکی بــووەو کاریکشتوکاڵ

رابواردووە.
پیاوە و جــاف پاشای مەحمود پاشاو وەســمــان هاتوچۆی جــار زۆر
تــەواوی بە )1898( لەساڵی ــاوەیکـــردووە، ن ئــەو ناسراوەکانی
تاڵەبانی( )تەکیەی لە بەغدا، چۆتە بەجێهێشتووە کەرکوکی
دانیشتووە،لەبەغداشژیانیلەگەڵپیاوەناودارەکانوئەدیبانی
بنەماڵەی)سەلیم پەیوەندیلەگەڵ بردووە، سەردەمەکەیبەسەر
بەگیبابان(و)سەیدعەبدولڕەحمانینەقیب(یبەغدازۆرخۆش
بووە،لەساڵی)1910(بەیەکجاریدڵەپڕسۆزوشیعرەکەیلە
بە )شێخعەبدولقادریگەیالنی( لەگۆڕستانی و لێدانکەوت

خاکسپێردراوە.

)محەمەد یەکێکیان جێماوە: بە لێ دووکــوڕی خــۆی پــاش لە
خاڵسی(شاعیرە،کەدوایباوکی)12(ساڵژیاوەوساڵی)1922(
کۆچیدواییکردووە،دووەمیان)شێخعەبدوڵاڵ(کەپاشباوکی
لەبەغداکۆچی )1941( لەساڵی ئەویش بەجێنشینی، بووە خۆی
لە لەگۆڕستانەکەیگەیالنی هەردووکیان دوایــیکــردووە،
تەنیشتباوکیانەوەنێژراون،تەنانەتشێخعەبدوڵاڵسێکوڕی
بەگ( )حەسەن و بەگ( )رەحمەتوڵاڵ جێماوە:موقەدەم بە لەپاش
کەلەساڵی)1946(پارێزگاریسلێمانیبووەو)شێخعەلی(کە
باپیریبۆیەکەمجار لەساڵی)1946(دیوانەکەیشێخڕەزای

چاپوباڵوکردووەتەوە.

ماڵی شێخ ڕەزا لە گەڕەکی بەر تەکیە:
ماڵیشێخڕەزا،دەکەوێتەبەرامبەردەرگایدووەمیتەکیە)بەرەو
ڕۆژئاوا(بریتییەلەدەرگایەکیگەورەکەبەپێینەخشەیئەو
سەردەمەلەهەردووالوەدووسەکۆیلێیە)سەالملغ(،کەدەچێتە
ژوورەوە،ژوورێکیبچوکبۆقاپییەوانوبەدەستەڕاستداژوورو

هەیوانێکدەڕوانێتەسەرحەوشێکیگەورە،کەمەالئەوڕەحمان
وخێزانیتێدادەژیان،لەمحەوشەدادووحەوشیتریجیادەبێتەوە،
یەکەمیانماڵی)شێخواحیدیبرایشێخڕەزا(یە،دووەمیانماڵی

)شێخڕەزایە(.
ماڵیشێخڕەزابریتییەلەحەوشێکیگەورەودۆروخەزنە
ودووژووروهەیوانێک،دۆروخەزنەجێگایژیانیخێزان
بوو،ئەودووژووروهەیوانەیشبۆمیوانیتایبەتی،چونکە
میوانانیتریلەتەکیەدەبوون،پەنجەرەکانیژوورەکان
فــەرهــاد(وگەڕەکیســەیســەروەرو )باغی دەڕوانێتە
قـــەاڵیکــەرکــوک،ئــەمخــانــووەتــاکــوئێستامــاوە،

ئەگەرچیبەشیهەرەزۆریداڕووخاوە.


ڕەزاژوورەکــەیخۆیکردووەتەهۆیهەجوی شێخ

وەستایدروستکردنیکەدەڵێت:

حوجرەیێکمهەیـەبەقـــەدەرلـــەپێ
ڕۆژعیالجــــیئەکــەمبەشــەوئەتەپێ
مەنفــەزودرزوئـــاودزیهەرچـەند
دەیگرم،دەیکــوتمبـــــەدەستوبــەپێ

شەوکــەدێم،دەمدەکــاتەوەوەکـوهار
وائەزانـــمسەگـــەوبـەمنئەحـــەپێ

سەروڕیشملـــەتۆزوقســـڵوگـــەچا
وەکپەاڵسێکــەپـــڕلــــەڕشکوسپێ
خەمیشاگــردەکـــانزیـــاترئـــەخۆم

گەورەهەرچاکەئاخلەدەسدەسوپێ
ژنیوەستــاکــەبــۆچنــەگێمتــوخــوا

ساقوسمتلـــووسی،کـــوزپڕیدەرپێ

شێخ ڕەزا و شێخ ساڵحی مامی:

شێخساڵحکوڕیشێخئەحمەدەومامیشێخڕەزایە،ئەموەکو
)دەوڵەتی بڵێت: پێی نەبووە،کە دەوڵەمەند مامی غەفووری شێخ
شەددادیهەیە(،شێخڕەزاڕۆژێکدەچێتەماڵیشێخساڵحیمامی،
ئەویشهــەرئــەونــدەیبۆدەکــرێــتکەنــانوکــەرەیدەرخـــوارد

بدات.

شێخڕەزاوایباسدەکات:

گەرچیفەقیرومـــوفلیسە)شێخمــامەساڵحم(
نەمدیکەسێوەکـــوئــــــەوسـاحێبیکــەرەم

میوانیبـــوومنــانوکــەرەینـــایـەبەردەمم
ئێستایشبەبێموداهەنەمەمنوونیئەوکەرەم

شێخڕەزادەزانێمەبەستیلە)مەمنوونیئەوکەرەم(چییە،فەرمون
لەجێگایەکیتریداچیپێدەڵێت:

تۆکەخۆتمەیلیجنێوبازیدەکەی)شێخساڵح(
بۆدەکـەیسەرزەنشیمـنکـە)ڕەزا(هەججـاوە
غایەتیبەنـدە،جنێـومبەدووسێکـەسدابێ

تۆهەتائێستەبـــەقوربـان،بەهەزارتداوە
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شێخ ڕەزا و ساداتی بەرزنجە:

دۆستایەتییەکیزۆرقووڵلەنێوانشێخئەحمەدیتاڵەبانیوشێخ
بەرزنجیهەبووە، ولیانی ئیسماعیلی مارفیکۆسەکوڕیشێخ
ڕۆژێکشێخمارفلەشێخئەحمەددەپرسێت:)شێخئەحمەدچەند
کوڕتهەیە؟(لەوەاڵمدا:)قوربانیانزە(،یاشێخزەکاتیاندەکەوێتە
ســەر!جونکەشێخمــارفکــوڕینــەبــووەولــەمقسەیەمەبەستی
دەرچێت لــێ عەبدولڕەحمانیان قــوربــان ئــەحــمــەد... شێخ هــەبــووە،
دەوێــت، عەبدولڕەحمانم من )نــەوەڵــاڵ، خزمەتتان، لە هەموویان
دەیکەمەمەالوپەروەردەیخواپەرستیدەکەمودەتدەمەوە(،ئیتر
مارف( )شێخ دەستی لەسەر بەهرەیشێخێتی شێخعەبدولڕەحمان
بەناوبانگ زانــای دەستی لەسەر زانستی ئیجازەی و وەردەگــرێــت

)مەالئەوڕەحمانیڕۆژبەیانی(دەبێت.

ئەمدۆستایەتییەهاوفەقێتیەینێوانشێخعەبدولڕەحمانوکاک
ساداتی هەموو و هەردووکیان نــەوەی دەسپێرێتە شێخ ئەحمەدی

بەرزنجەوتاڵەبانیدەگرێتەوە.

شێخڕەزالەستایشیکاکئەحمەدیشێخیسلێمانیوبەوشیعرە
جوانەخۆشەویستیخۆیبۆکاکئەحمەدیشێخوشاریسلێمانی
دووپاتدەکاتەوە،ئێمەلێرەدابەشێکیلێباڵودەکەینەوەکە

دەڵێ:

مەربووتەحەیاتمبـــەسولـــەیمانیوخـاکی
خۆزگەمبـەسەگیقاپییەکــەیئەحمەدیکاکی

ئەوقدوەتیســاداتەکـــەسوککانیسەمـاوات
شەڕیانەلــەسەرسوجدەلەبەرمەرقـەدیپاکی

لەکۆتاییدادەڵێ:...

دەرهەقبەحـەفیدانـــیئـەدەبالزمــەزینهار
قوربـانیحــەفیــدانیدەبـمبــابــیوداکی
بەمحــاڵــەپەرێشــانەوەبــاز)اشهدباللە(

شیعرتتەرەبئەنگێزە)ڕەزا(شـاعیریچاکی


شێخ ڕەزا و سەید ئەحمەدی خانەقا:

ــەخــانــەوادەیــەکــینـــاســـراویشــاری شــێــخڕەزاهـــەرچـــەنخـــۆیل
لەگەڵ ڕۆحــی پەیوەندیەکی ئــەوەشــدا لــەگــەڵ کــەرکــوکــە،
خوالێخوشبووسەیدئەحمەدخانەقاهەبوو،زۆرجاردەچووەخانەقاو
دەخوێندەوە ئەحمەد سەید بۆ تــازەی شیعری دەخــــواردەوەو قــاوەی
نەقەدری زەمانە ئەم بپارێزە،خەڵکی دەیــوت:سەیدشیعرەکانم

شیعردەزانننەخوێندنەوەی،بەکوردیشیعرەکانم)ئەگێن(.

ــەوە:ســەیــدئــەحــمــەدیخــانــەقــا،یــەکــجــارشێخڕەزالە ــڕن دەگــێ
بەریکــردووە،جاجارێک لە بەردەمیداشیعرێکیخوێندبێتەوە
لە)خانەقا(سەیدئەحمەدلەناوقسەکانیداشیعرێکیشێخڕەزا
دەخوێنێتەوە،شێخقادرسیامەنسوریلەمەجلیسەکەدەبێ،داوالە

سەیدئەحمەددەکاتجارێکیترشیعرەکەبخوێنێتەوە،چونکە
ناوبانگبووکەبەجارێک بــەوەبە قــادریسیامەنسوریش شێخ
نابێت ڕازی ئەحمەد بــەرکـــردووە،سەید لە دووجــارشیعری و
شیعرەکەدووبارەبکاتەوەودەڵێ:منشێخڕەزایەکجاربۆمی
یەکجارشیعرەکەیشێخ بە ئەحمەد واتــە:سەید خوێندوەتەوە،

ڕەزایلەبەرکردووە.

زۆرترینوچاترینشیعریشێخڕەزالەالیسەیدئەحمەدبووە،
لەمبارەوەکاکەحوسێنکوڕیسەیدئەحمەدیخانەقادەڵێ:
بوون، پارێزراو خانەقا لە  ڕەزا زۆریشیعرەکانیشێخ زۆربــەی
زۆربایەخمبەشیعرەکانیشێخڕەزادەداوتەنانەتسێدەفتەرلە

شیعرەکانیبەخەتیخۆمنووسیبووم.

هەروەهاد.نوریکوڕیشێخجەمیلتاڵەبانیدەڵێ:خوالێخۆشبوو
مامۆستاتۆفیقوەهبیبۆیگێڕامەوەوتی:ئەمبەیتەشیعرەیشێخ
ڕەزاالیخۆتبنووسەوەبۆئەوەینەفەوتێ،چونکەهەرمنوسەید
ئەحمەدیخانەقاپێیدەزانین،وتیسەیدئەحمەدبۆیگێڕامەوەو
فەرمووی:لەدواساڵەکانیژیانیشێخڕەزادابووچوومەبەغدا،
بەسەردانچوومەالی،پێموت:یاشێخپیربووی،ئەحواڵتچۆنە؟

شێخڕەزایەکسەربەمبەیتەشیعرەوەاڵمیدامەوە:..

بەپیریگرچەکفتمعشقازمندستبرگیرد
نــدانستمکـەچوبخشـکآتشتیزترگـیرد

واتە:الممابووکەپیربوومعەشقدەستملێهەڵدەگرێ،نەمزانی
داریوشکئاگرباشتردەگرێ.

 شێخ ڕەزا و پیری:
ــەریزۆری شێخڕەزاهەرچەندەلەژیانیخــۆیهــەژاریودەردەسـ
ئــەوەشــداژیانێکیلەبەرهەمی بــەاڵملەگەڵ بــەســەرداهــاتــووە،
هــونــەریدەوڵــەمــەنــدولەدەوڵــەمــەنــدیبێبــەرهــەمچاکترە،ئەم
هونەری بەهرەی ســاڵ بارانە کانی وەکــو ڕەزا شێخ هەژارییەی

تەقاندبووەوە،بەاڵمپیریهەرپیرییە:

پیریبەتەنهانیعمەتە
پیریوفەقیریزەحمەتە

پیرێکیزۆرگەورەمهەیە
لەگەڵمندابێڕەحمەتە

لەوپیرەگەورەیە،مەبەستیشێخعەلیکاکیبووە،کەلێی
ڕادەبــوێــرێــتکە بــەاڵمپیریشهــەربەگاڵتەوە ــووە، ب بەگلەیی

دەڵێت:

شێخ)ڕەزا(پیربووەڕوویمـەجلیسییـــارانینییە
تاقـەتیکــەشمەکــەشوگـــەردشیشـارانینییە

دەسبەگۆچـاندەگەڕێئێستەلەبەرزوعفیوجوود
 مەتــرەقەسەرزلـــەکـەیقــووەتیجــــارانینییە

با شەڕبێت 
چی دەوێت با بیکات 

ئێمە هیچ ئارەزویەکمان نییە 
گەردنی ئازادبێت شەڕ 
ئیتر شەڕ چ دەکات  

بابیکات 
ئێمە نە خەونمان هەیە  

نەچارەنوس 
نەماڵ 

تا لێی بترسین 
ئیتر چ دەبێت باببێت 
ئێمە نەدڵمان ماوە 

نەئەستێرەیەک شک ئەبەین
نەکوالرەی خەیاڵ 
تا ئێمە پێی بفڕین 
ئیتر شەڕ چ دەکات 

بابیکات 
کێشە نییە 

خوای دەکرد 
ئێمە بە هەر دەردێک 

بەهەر فیشەکێک 
دەمردین 

چ دەبێت باببێت 
باشەڕ بێت دنیا کاول بکات 

مادام ئێمە نیشتیمانمان  نییە 
خەونمان نییە 

تا بۆی بجەنگین 
بابێت شەڕ بابێت 

لێبگرێت  نیشانەمان 
بمانخاتە ناو سێرەی تفەنگەوە

ئێمە 
جێگایەکمان نەماوە گازی لێبگرێت 

برین 
شەڕ 

لەبەر ئەوەی 
جگە لە بۆشاییەکی تاریک

جگە لەسەرابێک 
ئێمە هەر هیچ نین 

لەبەر ئەوەی 
لە مێژە ئێمە 

دڵمان شکاوە 
ئێمە  هەر هیچ نین

با شەڕ بێت با شەڕ بێت 

گۆران حه سارى
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*لهچهندڕۆژیرابــردوودایكیئازیزت*لهچهندڕۆژیرابــردوودایكیئازیزت
كۆچیدواییكردوهكوستافیگۆڤاریكۆچیدواییكردوهكوستافیگۆڤاری
تیڤیپرسهوسهرهخۆشیخۆمانتئاراستهتیڤیپرسهوسهرهخۆشیخۆمانتئاراسته
دهكـــهیـــنبــههــیــوایــنكــۆچــكــردووجێیدهكـــهیـــنبــههــیــوایــنكــۆچــكــردووجێی
ــۆلــهدهســتــدانــی ــۆلــهدهســتــدانــیبــههــهشــتــیبــهریــنبــێــت،ب بــههــهشــتــیبــهریــنبــێــت،ب

دایكیئازیزتچیتههیه؟دایكیئازیزتچیتههیه؟
ــۆخــهمــخــۆریودڵــنــهوایــیــتــان ــاسب -ســوپ
ــــرســــهكــــهمــــان ــــهپ ــال ــشـ ــێـ ــانكـ ــ ــتـ ــ ــهركـ ــ ئـ
ــووننــمــوونــهتــانزۆربــێــت،ئــهوهی ــهشــدارب ب
بــووكه ئــهوكهسه بێتدایكم ڕاستی
ــهمو ــنخــ ــریـ ــهورهتـ هــهمــیــشــهبـــهبـــوونـــیگـ
یهكمان زۆر دهكـــرد لهبیر ئــازارهكــانــم
خــۆشــدهویــســت،ئـــهوزۆربـــاشبـــووبــۆم،
منیشههمووههوڵێكمداتابتوانمخزمهتی
خزمهتكردنهیكه بهو زۆریــش بكهم،
ــووم، ــووئـــاســـودهبـ ــهرشــانــمبـ ئــهركــیسـ
چاوپێكهوتن ــــدارو دی لهچهندین دایــكــم
وتویهتیلهعیرفانزۆرڕازیموپڕبهدڵنزای
خێریبۆكردووم،بۆیهزۆربهوئاسودهو
دڵخۆشمكهپاكترینمرۆڤیدنیانزایبۆ
كردوومئهویشدایكمه،ئهودهمێكبوو
زۆر ئازاری دهینااڵند نهخۆشییهوه بهدهست

بوو،تادواجاربۆئهبهدجێیهێشتین،پێی
خۆشمهوێی، ههتایه تا گیان دایــه ئهڵێم
گهشاوه باخچهیهكی ببێته بــۆ گــۆڕت
خۆم بمێنم تــا بهههشت، لهباخچهكانی

بهقهرزاریدایكیڕهحمهتیمئهزانم.

*كهمێبهوپرسیارهیمهرگیدایكت*كهمێبهوپرسیارهیمهرگیدایكت
بێتاقهتمانكردیببوره،بهاڵمبۆخوێنهربێتاقهتمانكردیببوره،بهاڵمبۆخوێنهر
گـــرنـــگبـــــوو،ئــێــســتــاشئــهچــیــنــهســهرگـــرنـــگبـــــوو،ئــێــســتــاشئــهچــیــنــهســهر
الی كۆمیدیا دیكهمان، الیپرسیارهكانی كۆمیدیا دیكهمان، پرسیارهكانی
تۆچییهوكێدهتوانێتكۆمیدیابكات؟تۆچییهوكێدهتوانێتكۆمیدیابكات؟
ــیخــۆتــان ــهخــزمــهت ــه،مـــنل ــی ــاســای ــائ -نـ
زمانێكی كــۆمــیــدیــا خــوێــنــهرانــیــشــم، و
بهزمانێكی ڕهخنهكان دهتوانی شيرینه،
ئهكتهرێكیش ههموو بگریت، شيرین
توانایكۆمیدیاینییه،چونكهبوارێكی

زۆرقورسه

ــێــكهـــهن ــنــگــهل ــــانشــوێ ــت ــــهكــــوردســ ــێــكهـــهن*ل ــنــگــهل ــــانشــوێ ــت ــــهكــــوردســ *ل
كــۆمــیــدیــایتــێــدایــهوهكشــانــۆبــهرنــامــهكــۆمــیــدیــایتــێــدایــهوهكشــانــۆبــهرنــامــه
تایبهتهكانیتیڤی،دراما،تۆخۆتزیاترتایبهتهكانیتیڤی،دراما،تۆخۆتزیاتر

لهكامیاندهبینیتهوه؟لهكامیاندهبینیتهوه؟

دیمانه  – محه مه د تاهیر 

هونه رمه ندی كۆمیدی عیرفانی 
وه ستا محه مه د سااڵنێكی 

زۆره  له ڕێی كاره  ناوازه كانییه وه  
خزمه ت ده كات و بووه ته  
ئه ستێره یه كی دره وشاوه  

له ئاسمانیی هونه ری كوردیدا، 
عیرفانی وه ستا محه مه د كه  
به  )حه مه  ده مبڵ ( ناسراوه  

توانیوێتی به كاره  ته نز ئامێزو 
كۆمیدییه كانی بچێته  نێو 
دڵی بینه رو هه وادارانی و 

له هه ر كوێیه ك ده ربكه وێت 
ئیدی خه نده و پێكه نین 

له وێ جێگیر ده بێت، ئه و 
ئه گه رچی هه ندێكجار خه م 
یه خه ی ده گرێت، به اڵم به و 

حاڵه شه وه  خه می هه واداره كانی 
ده ڕه وێنێته وه و ناهێڵێت خه م 

الی بینه ره كانی درێژه  بكێشێت، 
گۆڤاری تیڤی ئه م دیمانه یه ی 

له گه ڵ سازكرد.

عیرفانی وه ستا محه مه د : عیرفانی وه ستا محه مه د : 
كه ركوكییه كان كه ركوكییه كان 

سه لماندیان سه لماندیان 
هونه ردۆستن و پێویستیان هونه ردۆستن و پێویستیان 

به كۆمیدیا هه یه  به كۆمیدیا هه یه  
تاكو ژیانی كه ركوك تاكو ژیانی كه ركوك 

هه موو ڕۆژێك تراژیدیا هه موو ڕۆژێك تراژیدیا 
نه بێتنه بێت

-مــنپــێــمخــۆشــهلــههــهمــووشـــارهكـــانو
ــاریهــونــهری لــههــهمــووكــهنــاڵــهكــانكــ
ههبێت،وهكوخۆمسهرهتابهشانۆدهستم
چونكه لهشانۆیه حــهزم زۆر پێكردووه،
ڕاســتــهوخــۆیــهلــهگــهڵجـــهمـــاوهرهكـــهتو
شانۆ لــهســهر تــا ئــهوێــت باشی توانایهكی

نواندنبكهیت.

دنــیــاوجمهورهكهت لــهنــێــوانســهروهتــی دنــیــاوجمهورهكهت* لــهنــێــوانســهروهتــی *
كامیههڵدهبژێریت؟كامیههڵدهبژێریت؟

-جمهورهكهتههبێتواتاههمووسهروهتی
دنیاهیتۆیه،بێجمهورنهمنونههیچ
دنیا لــههــهمــوو دیــكــهش هونهرمهندێكی

ناتواننببینبهوهیكهئێستاههین

*الیهنیپهیوهندیدارتاچهندئاوڕیلههونهر*الیهنیپهیوهندیدارتاچهندئاوڕیلههونهر
بهگشتیداوهتهوه؟بهگشتیداوهتهوه؟

بــهوهنهبووه، -وهكــوخــۆمهیچپێویستم
خۆم ههمیشه نــهكــردوویــن، پشتیوانییان
كـــارهكـــانـــمكــــــــردووه،خــۆشــهویــســتــی
لهسهر هیوا وایلێكردووم جــهمــاوهرهكــهم
ئهوانههڵنهچنمخۆمكاریخۆمكردووه،
لهههركاناڵێكیش،یانههرشارێكبێت
منكاریخۆمئهكهم،چونكهموڵكی

جهماوهرم.

شانۆیهكت رابـــــردوودا رۆژی لــهچــهنــد شانۆیهكت* رابـــــردوودا رۆژی لــهچــهنــد *
هــهبــوولــهكــهركــوك،چـــۆنواهــاتــیبۆهــهبــوولــهكــهركــوك،چـــۆنواهــاتــیبۆ

كهركوكونمایشتكرد؟كهركوكونمایشتكرد؟
ــی ــ ــان ــارهكــ ــووشــ ــ ــهمـ ــ -وهكــــــــوخــــــۆمهـ
كــوردســتــانبــهیــهكچــاوســهیــرئــهكــهم،
مــنكــوردم شتێك هــهمــوو پێش چونكه
زۆركــوردپــهروهریــشــم،نـــهكهـــهرلــێــره،
لــهكــوردســتــانــیرۆژهـــهاڵتـــیـــشلــههــهمــوو
شارهكوردییهكانكارمكردووه،ههر
كـــردووه حـــهزم تیابێت كـــوردی شوێنێك
كــاریبۆبكهم،بــهاڵموهكــوئــهوهیبۆ
هاتمهشاریكهركوكوكارمتیاكرد،
چونكه ئهزانی شاره ئهو بهقهرزاری خۆم
ــهكــهركــوكنــهكــردبــوو، كـــارمبـــهسل
ــهزۆر ــشــێــكــمــانكـــــردكــ ــمــای بـــۆیـــهن
فیت هاتن پیریمان بهرهو بهگهرموگوڕی
خهڵكا، لــهنــاو هــهبــوو بــاشــی باگێكی
كـــهكــهركــوكــیــیــهكــانســهلــمــانــدیــان
هونهردۆستنوپێویستیانبهكۆمیدیاههیه
تــاكــوژیــانــیكــهركــوكهــهمــووڕۆژێـــك
تراژیدیانهبێت،بۆیهحهزمانكردخهنده
بــخــهیــنــهســـهرلــێــویئـــهوكــهســانــهیكه
ئامادهینمایشهكهبوون،ههركهسێكی
كهركوكیشبهئێمهڕازیبێتخزمهتیان
شایهنی كــهركــوك چونكه دهكــهیــن،

زۆرلهوهزیاتره،

كــاری بــۆ لهمپهڕ ههندێكجار بــۆچــی كــاری* بــۆ لهمپهڕ ههندێكجار بــۆچــی *
باشوجواندروستدهكرێت،چیتههیهباشوجواندروستدهكرێت،چیتههیه

لهسهرئهوبابهته؟لهسهرئهوبابهته؟
-منئهڵێمپێویستبهوهناكاتتواناو
لهمن ئهوهندهیه،كێ هــهر من هێزی
ئهو پێمخۆشه، فــهرمــوو پێیه زیــاتــری
بۆ بهربهست به ئهبن كه كهسانهی
ــاریخــۆیــان خــزمــهتــكــردن،بــابــێــنكـ
پاڵپشتیان هاوكارو ئێمهش تا بكهن
ــوهیئـــهوان بــیــن،ئێمهنــاچــیــنهــاوشــێ
دژایهتیانبكهین،بهڵكوئهچینلهناو

هۆڵهكهخزمهتیئهوانئهكهین

*ئهگهربواریكۆمیدیاتههڵنهبژاردایه،*ئهگهربواریكۆمیدیاتههڵنهبژاردایه،
چیبوارێكیدیكهتههڵدهبژارد؟چیبوارێكیدیكهتههڵدهبژارد؟

بهكۆمیدیا لهسهرهتاوه هــهر من -
ــمپـــێـــكـــرد،بـــــهاڵمحــهزیــش دهســـتـ
ئـــهكـــهملــهتــراژیــدیــاكـــاربــكــهم
خۆشمیتیائهبینمهوهولهتواناكانم

ڕادهبینم

*كارینوێتچییهبۆجهماوهرهكهت؟*كارینوێتچییهبۆجهماوهرهكهت؟
بــووكــهلهكهركوك ئهمه -دواكـــارم
كــــردم،كــهبــهكــارێــكــیزۆرجــوانــی
ــیـــمخــزمــهتــێــك ــوانـ ــــم،چـــونـــكـــهتـ ــێ ــ ــهن ــ دائ
بهكهركوكبكهم،بهاڵمههربهردهوامم
ههمووكاتێكلهكاركردندامڕاناوهستم
چونكهخۆشهویستیئهوخهڵكهیمنیان
ئهوێتلهكهركوكنوێبوومهوهكهبینیم
ئهوههوادارنهتامهزرۆیكۆمیدیانوچهند
زیاتر وایانلێكردووم هــونــهرن، تــامــهزرۆی

لهكارهكانمبهردهوامبم،

*دواوتهتبۆگۆڤاریتیڤیچییه؟*دواوتهتبۆگۆڤاریتیڤیچییه؟
-هـــیـــوامســهركــهوتــنــتــانــهبـــهوهــیــوایــهم
ــهردهوام ــ ــهچـــۆنبـ ــســۆزان هــهمــیــشــهئـــاوادڵ
ــوه ــێـ ــانـــشـ ــهمـ ــههـ خــــزمــــهتــــانكـــــــــــردووهبـ
لــــهداهــــاتــــووشخـــزمـــهتـــیســــهرجــــهمئـــهو
ئهكتهروهونهرمهندانهیدیكهشبكهن
تــالــهڕێــیئــێــوهوهكــارهكــانــیــانزیــاتــربه

جهماوهربناسێنن.

دڵخۆشم كه  
پاكترین مرۆڤی 
دنیا نزای بۆ 
كردووم ئه ویش 
دایكمه ، ئه و 
ده مێكبوو 
به ده ست 
نه خۆشییه وه  
ده ینااڵند ئازاری 
زۆر بوو، تا 
دواجار بۆ ئه به د 
جێی هێشتین
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*لهكاریرۆژنامهوانییهوهبۆنوسینیڕۆمانو*لهكاریرۆژنامهوانییهوهبۆنوسینیڕۆمانو
وهرگێڕانئهمهلهچییهوهدرووستبوو؟وهرگێڕانئهمهلهچییهوهدرووستبوو؟

ــان ــهرهكــ ــووســ ــ ــهن ــ ـهـــهڵـــبـــهتـــهزۆریـــــــكل
لـــهكـــاریرۆژنـــامـــهوانـــیـــیـــهوهدهســتــیــانبه
نـــووســـیـــنكــــــــردووه،بـــــهاڵملـــهبـــنـــهڕهتـــدا
ههر خۆیدا لهخودی نووسهره ئهو ئهشێت
ــۆرهبـــههـــرهیـــهكیـــاخـــودگــرنــگــیــدانــی جــ
بهشیوهیهكیسروشتیههبێتبۆنووسین
وخوێندنهوه،ئهگهرباسیخۆمبكهم،
ــیخــوێــنــدنــیســهرهتــایــیــمــهوه، ــهردهمـ ــهسـ لـ
لهنووسینیداڕشتنهوهزیرهكبوموبۆههر
و دهمنووسی بهشێوازیك خــۆم بۆ بابهتێك
بــۆچــهنــدهــاوڕێــیــهكــیــشــمبــهداڕشــتــنــهوهی
بهحوكمی وهك هـــهر دهنـــووســـی. ــاواز جــی
ئهوهیبهعهرهبیخوێندنیشمتهواوكردووه،
سهرسامی وێــژهیــی لــهوانــهكــانــی ههمیشه
نووسهرهكان ژیاننامهی شیعرو و چیرۆك
بوومبۆیهدهكرێتبڵێمكاریڕۆژنامهوانیی
وهكوڕێگهیهكوپردێكبووبۆم،تاكو

خۆمیتێدابدۆزمهوهلهبوارینووسیندا

ــاندهنــووســیــت، ــاندهنــووســیــت،*لــهئــێــســتــادابــهچــهنــدزمـ *لــهئــێــســتــادابــهچــهنــدزمـ
یاخودوهرگێڕاندهكهیت؟یاخودوهرگێڕاندهكهیت؟

ــانقسه ــــهوه،بـــهچـــوارزمــ ــان ـلـــــهڕوویزمــ
ــاندهنـــوســـمو ــ ــهســێزم ــهاڵمب ــ دهكـــــهم،ب
زمان بهدوو وهرگێڕانیش بۆ دهخوێنمهوه،
كاردهكهم،لهپالنیشمدایهلهئایندهدا،

بهزمانیئهڵمانیشبنووسم.

ــانـــدووهتا ــۆتڕهخـــسـ ــانـــدووهتا*غـــوربـــهتهــهلــیبـ ــۆتڕهخـــسـ *غـــوربـــهتهــهلــیبـ
بنووسیت،یانتۆغوربهتدهنووسیتهوه؟بنووسیت،یانتۆغوربهتدهنووسیتهوه؟

پــێ زۆری ــی ــهلـ هـ ــهت ــ ــورب غــ نـــهخـــێـــر ـ
لهدهستداوم،چونكهتهواودایبڕاندوم،
نووسهرهكانیش و خوێنهر له تهنانهت
ــهی ــ ــائـــهوڕادهی ــهوه،ت ــهتـ ــومـ ــهوتـ دووركـ
كاتێككتێبێكینوێمچاپدهكرێت،
دهكرێم، بانگهێشتیكتێبخانهكان
له ئهگهر پێشموایه نهمتوانیوه، بــهاڵم
كهركوكبايم،بهرههمیزۆرترمدهبوو
ههمه، ئێستا ئــهوهی لهگهڵ بهبهراورد
ــایئــهوهیــهكهمنبــهرلــهوهی ئهمهوات
پالنیشم بــومــهو نــووســهر ببینم غهریبی

ههیهلهئایندهداغوربهتبنوسمهوه.

*كتێبهكانتزیاتركامتوێژیخوێنهر*كتێبهكانتزیاتركامتوێژیخوێنهر
حهزیپێدهكهن؟حهزیپێدهكهن؟

ـهــــهركــتــێــبــێــكوجــــیــــاوازیخــۆی
پێمخۆش ههمیشه مــن بـــهاڵم هــهیــه،
ــێـــڕمكه ــهوكـــارانـــهوهربـــگـ ــ بــــووهئ
تووشیشۆك یاخودكهخۆم تابۆن،
زۆربــهی لۆلیتا، نمونه بۆ پێیان، دهبــم
توێژێك ههر و خوێندیانهوه توێژهكان
ولــێــكــدانــهوهیخـــۆیبــۆهــهبــوو،به
گشتیمــنبــۆیــهكتــوێــژنــانــووســمو
زیاتریشپێمخۆشهنوسینێكوهربگێڕم
هــۆیشكاندنی ببێته لــهوانــهیــه كــه

ههندێككۆتوبهند.

دیمانه  – محه مه د تاهیر 

         توانا حه مه  نوری : توانا حه مه  نوری :
      من بۆ یه ك توێژ نانووسم و      من بۆ یه ك توێژ نانووسم و

      زیاتریش پێمخۆشه  نوسینێك      زیاتریش پێمخۆشه  نوسینێك
     وه ربگێڕم كه  له وانه یه  ببێته       وه ربگێڕم كه  له وانه یه  ببێته  

    هۆی شكاندنی هه ندێك    هۆی شكاندنی هه ندێك
  كۆت و به ند  كۆت و به ند

نووسه رو وه رگێڕ توانا حه مه  
نووری ئه و كوڕه  كه ركوكییه ی كه  
بارگه ی خه می له شاره  بێنازه كه ی 

پێچایه وه و ساڵی 2015 به ره و 
واڵتی ئه ڵمانیا به ڕێكه وت، نووسین 

الی ئه و ده رچه یه كه ، تا بتوانێت 
خه مه كانی پێ خاڵی بكاته وه ، 
وه ختێك په ڕه گرافێك له سه ر 

بێتاقه تی و بێ هیوایی ده نوسێت، 
حه ز ده كه یت هاوشێوه ی ئه و بیت 

و كاراكته ری ناو نووسینه كانی 
بیت، توانا هێنده  جوان ووشه و 

ڕسته  دێنێته بوون
تا ئه و ئاسته ی خوێنه ر پڕ ووزه  

ده كات و ئاشتیان ده كاته وه  له گه ڵ 
كتێب، ئه و نووسینه  ئه ده بییه كانی 

هه میشه  له گه شه سه ندندان، 
ئاستی وه رگێڕان و نووسینه كانی 

بااڵن و جیاوازتر جێی خۆی 
له هزرو دڵی خوێنه ره كانی 

كردووه ته وه ، بێده نگ و هێمنه ، 
هاوڕێی جگه ره یه و هه ستێكی 

مامناوه ندیشی بۆ ژیانكردن هه یه ، 
گۆڤاری تیڤی ئه م دیمانه یه ی 

له گه ڵ سازكرد

*گرنگینووسینلهچیدایه؟*گرنگینووسینلهچیدایه؟
-نـــووســـیـــنكـــارێـــكـــیگــرنــگــهبۆ
دهربــڕیــنــیئــهوهــهســتــانــهیكــهلهناخی
مرۆڤدایه،ههوڵێكهبۆنزیككردنهوهی
مهوداكان،چونكهوشهوهكوسیحره
بــۆســهرنــاخــیمـــرۆڤ،جـــاریواههیه
وشهیهكزۆربهقوڵیكاریگهریدهبێت
وژیانیههندێككهسوهردهگهڕێنێت.
جــگــهلــــهوهشتــهنــیــانــووســیــنــهپـــهرهبه
بیروبۆچونیمرۆڤدهداتوبهشێوهیهكی
ڕۆحییئارامیپێدهبهخشێت،تهنانهتله
ههیه، كاریگهری دهروونــیــشــهوه ڕووی
بێتاقهتی لهكاتی زۆرجـــار خــۆم وهكــو
دهبهم، نووسین بۆ وخهمۆكیدادهست

ئامرازێكهپشوومپێدهدات.
هــهمــووگرنگیانهی لــهو جگه ئــهمــه
تــــــركــــــهلـــــهڕێـــــگـــــهینــــووســــیــــنــــهوه
شارستانییهتهكاندروستبونومێژوویان
پێنوسراوهتهوهوههواڵیهــهزارانساڵ
بهرلهئێستایانپێگهیاندوین،گرنگی
نووسینبابهتێكیزۆرفــراوانوقوڵو
لهچاوپێكهوتنێكی كــه ــژه، ــ ــ دورودرێ
ئاواداناكرێتههموویبخرێتهبهرباس

ــوونـــوســـیـــنو ــ ــهمـ ــ ــۆیئــــــهوهـ ــ ــهكـ ــ ــوونـــوســـیـــنو*لـ ــ ــهمـ ــ ــۆیئــــــهوهـ ــ ــهكـ ــ *لـ
وهرگــیــڕانــانــهتهیچتبــۆكــهركــوكوهرگــیــڕانــانــهتهیچتبــۆكــهركــوك

نووسیوه؟نووسیوه؟
-ههڵبهتهمنتاكوئێستانهبومهبهخاوهن
كتێبیخۆموههمووكتێبهكانمكاری
وهرگــێــڕانــینــووســیــنــینــووســهرهكــانــی
له ڕهنگدانهوهیكهركوك بۆیه ترن،
كتێبهكانمدانییه،جگهلهمكتێبهی
دواییكهلهنووسینیبهیانخانه،بهناوی
ــهوه(،چونكه ــیــشــن دهن )بــاڵــنــدهكــانــیــش
بهیانخانخۆیخهڵكیكهركوكه،
بــۆیــهڕهنــگــدانــهوهیكــهركــوكــملهو
كــتــێــبــهداهـــهیـــه.لــهالیــهكــیتــریــشــهوه
لهكهركوكدا ڕۆژنامهوانیم لهكاری
پێناو لــه هــهمــوونووسینوكــارهكــانــم

كهركوكبووه.

ــۆدهزگــــــایمــیــدیــایــی ــۆدهزگــــــایمــیــدیــایــی*چــیــتهـــهیـــهبـ *چــیــتهـــهیـــهبـ
كـــهركـــوككـــهســـهردهمـــانـــێـــكخــۆتكـــهركـــوككـــهســـهردهمـــانـــێـــكخــۆت
ئهو لــهكــارمــهنــدهكــانــی بـــووی ئهویهكێك لــهكــارمــهنــدهكــانــی بـــووی یهكێك

دهزگایه؟دهزگایه؟
-شهشیاخودحهوتساڵێكلهكهناڵی
كهركوككارمكردووه،قۆناغێكی
جــوانبــوو،بێگومانسهختیوخۆشی
تێداههبووه،بهتایبهتیلهوكاتهداكه
لهكهناڵیلۆكاڵییهوهبووبهئاسمانیی،
بهاڵم بــوون، چهندهكــارهكــانسهخت
كارمدهكرد، دڵخۆشییهوه به زۆر من

ــــهزمــــونو ــاغوئ ــۆنـ ــۆیقـ ــۆخــ ــهوهشبـ ــ ــ ئ
زۆر بێگومان هــهبــوو، خــۆی تامێكی

شتیشیلیوهفێربوم

ــهچــیدیــكــهوه ــهچــیدیــكــهوه*جــگــهلــهنــووســیــنب *جــگــهلــهنــووســیــنب
سهرقاڵیت؟سهرقاڵیت؟

تــهنــیــاســهرقــاڵــیخوێندنم لــهئــێــســتــادا -
تــهكــنــهلــۆژیــانــی و )میكانیك لـــهبـــواری
خوێندنم ســاڵــێــك نــزیــكــی ئــۆتــۆمــبــیــڵ(.

ــهلــهئــێــســتــاداجــگــهله ــۆی مــــاوهتــــهوه،ب
بڕوانامهكهم بهدهستهێنانی بۆ خوێندن
دهدهم هـــهوڵ نیمو تــر ســهرقــاڵــیهیچی
دهســتبۆهیچشتێكنهبهم،تاكوئهو

ئامانجهمدێتهدی
ئـــیـــلـــهـــامـــی ــــكدهبـــــێـــــتـــــه ــێ ــ ــت ئـــیـــلـــهـــامـــی*چــــــیشــ ــــكدهبـــــێـــــتـــــه ــێ ــ ــت *چــــــیشــ

نووسینهكانت؟نووسینهكانت؟
بڵێی كه نییه تایبهت شتێكی هیچ -
ئیلهام دهبێته ئیتر ببێت شته ئــهو كــه
لهههرشوێن ئیلهام بهڵكو نووسین، بۆ
وســاتــێــكــدابــێــتدێـــت،بــۆیــهزۆرجـــار
ماڵهوه، بۆ گهڕانهوه رێگهی لهكاتی
یاخودلهبازاڕ،یانبینینیشهقامێككه
بهشهقامێكیكهركوكبچێت،یاخود
كــهشــوهــهوایــهكــیســهرنــجڕاكــێــش،
یاخودوهكوباسمكرد،زۆرجارلهكاتی
بێتاقهتیوخهمۆكیدادهنووسم،ئهمانهو
چهندههاهۆكاریترههن،ههریهكهو
بۆخۆیدهبێتجۆرهئیلهامێكیجیاواز
بۆنووسینلهالیمن،لهالیهكیتریشهوه
منماوهیهكیزۆرهلهنووسینوهستاوم،
له چونكه دهكــــهم، وهرگــێــڕان تهنیا
ئهمڕۆدابههۆیسۆشیالمیدیاوه،ئهوهی
هــهمــووی نهبێت نــوســهر و بێت نــووســهر
ئهوهی ناخوێنێتهوه كهسیش دهنووسن،
ههستم دوایــیــانــهدا لــهم ئومێده جێگهی
بهوهكردووه،كهنووسهرانخهریكه
لهسۆشیال دهبــن نووسین دهســتــبــهرداری
مــیــدیــاوخــهریــكــهدهگـــهڕێـــنـــهوهســهر
نوسینیكاغهز،كهئهمهبۆخۆیڕێگه
خوێنهریش، نــوســهرو بــۆ ڕاســتــهكــهیــه،
چونكهخــوێــنــهریجــددیخــۆیبــهدوای
نوسهر نــهك دهگــهڕێــت، باشدا نوسینی

بهدوایخوێنهردابگهڕێت.

ــانو ــهكــوردســت ــهرونــووســیــنل ــووسـ ــانو*نـ ــهكــوردســت ــهرونــووســیــنل ــووسـ *نـ
واڵتانیدهرهوهجیاوازیيانههیه؟واڵتانیدهرهوهجیاوازیيانههیه؟

-جــیــاوازیهــهیــه،كــهلــهكوردستان
تا بینینتتهنگه،بۆیه دهبیت،مهودای
ڕادهیهكبهشێوهیهكیفراواننانوسیت،
بیت بازنهیهكدا لهنێو لهوانهیه بهڵكو
ئــهودیــویبــازنــهكــهیلــێــوهدیـــارنابێت،
ــدێــككــێــشــهی ــههــهن ســـهرقـــاڵدهبـــیـــتب
ورد،بهاڵمئاڵۆز،ئهمهواتلێدهكات،
ــراوانـــیلـــهكێشه ــهفـ ــیــتبـ كـــهنــهتــوان
لـــهدهرهوه بــهاڵم بڕوانیت، گشتییهكان
بهشێوهیهكیفراونتردهبینیودهستبۆ
دهبــهیــت،چونكه كێشهگــهورهكــان
ئــهزمــونــێــكــیواقــعــیلــهبــهردهســتــتــدایــهو
بــهڵــگــهوخــامــهیدهوڵــهمــهنــدتپێیهبۆ
نووسینوخستنهڕوویبابهتودۆزینهوهی

چارهسهر.

توانا حه مه  نوری: توانا حه مه  نوری: 
به چوار زمان به چوار زمان 
قسه  ده كه م، قسه  ده كه م، 
به اڵم به سێ به اڵم به سێ 

زمان ده نوسم و زمان ده نوسم و 
ده خوێنمه وه ، بۆ ده خوێنمه وه ، بۆ 

وه رگێڕانیش به دوو وه رگێڕانیش به دوو 
زمان كار ده كه مزمان كار ده كه م
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لــەســەروبــەنــدیكــۆتــایــیرێــبــازیكالسیزم
ــەســــەدەیرابـــــردووشــاعــیــرێــكــیكــورد ول
وهەستی دەبێت لەدایك لەشاریكەركوك
ناخیداگەاڵڵە لــە نــەتــەوەیــی و كــــوردەواری
دەكاتوروولەهەڵكشاندەبێ،دەردەسەری
ورەنجوتێكۆشانیزۆریبۆدەهێنێت،لە
هەركوێگوزەرانیكردووەبەبیروباوهڕی
نەتەوایەتیەوەكــاریكـــردووە،هەر تــەواوی
ــەوەلە ــت لــەپــاشمــاوەیــەكــیكــەمدوردەخــرێ
نازناوی كەركوكی مامەند كــارەكــەی،
شــاعــیــریفــەرامــۆشــكــراو»مــحــەمــەدرەمـــزی
1894 ساڵی جــاوفــرۆشــیــە«، عەبدولڕەحیمی
لەكەركوكلەدایكدەبێتوپلەبەندیەكانی
خوێندنئەبڕێتودواجارئەبێتبەمامۆستا،
لــەقــۆنــاغــینــوێــكــردنــەوەیشیعریكــوردی
ــوشــاعــیــرێــكــینــوێــخــواز دەردەكـــــــەوێوەكــ

هاوشانیگۆرانوشێخنوریشێخساڵەح.
بەپێیوتارێكید.رهفیقشوانیلەژمارە)٥94(
ئاماژە بــاڵویكردۆتەوە هــەواڵ رۆژنامەی ـی
بــۆئـــەوەدەكـــاتكــەمــامــەنــدكەركوكی
ــیــە ــەرەوەیشــیــعــریكــوردی ــــكــ ــوێ ــ ــەمن ــەكـ یـ
ــەدەیبــیــســتــەم،بــاس ــوەییــەكــەمــیســ ــی ــەن ل
لەوەشدەكات«نوێكردنەوەیشیعریكوردی
ــەكــــەركــــوكــــەوەســـــەرچـــــاوەیگـــرتـــوە ــ ل
)مامەندكەركوكی(واتە وەك شاعیرێكی
)میرزارەحیمیجاوفرۆش(بەسەرهتایشیعری
بابان شیعری قوتابخانەی بە كە نــاوەراســت

ناودەبرێت.
ــی ــانـ ــەكـ ــاوچـ نـ زۆری بـــەشـــێـــكـــی ــر ــیـ ــاعـ شـ

كوردستاندەگەڕێتهەرجارەوبەبیانویەك
كــەبــەهــۆیهەستەنــەتــەوەیــیــەكــەیــەوەبوە
یاخودبۆوانەوتنەوەوفێركردنیمندااڵنیئەو
سەردەمەبوەبەزمانیكوردیلەساڵەكانی
192٥تا1928لەشاریكۆیەوانەدەڵیتەوەو
ــە ــ ــەروەران ــ ــوردپ ــێـــكـــیكــ ــردنـ ــەروەردەكـ بـــەپـ
ئاشناكردووە، بەزمانیكوردی فێرخوازانی
هاوشانیهەریەكلەمامۆستایانعهبدولخالق
قوتبوساڵەحقەفتانوعەزیزمحەمەدفەرەج
ــاوەشوەكـــونــوێــخــوازو ــەرچـ ،لــەهــەمــانسـ

پێشكەوتوخوازناویبردراوە.
مــامــەنــدكــەركــوكــییـــانكــەركــوكــی
نابێتەرەمـــزی بــەشــێــوەیهــاوڕێــیــانــی مــامــەنــد
نـــوێـــكـــردنـــەوەیشــیــعــریكــــــوردی،تـــائــەو
لــەســاڵــی1942عــەونــیشاعیر ــەی ــدازەی ــەن ئ
دەكات بۆ خۆی خشتەكیەكی پێنج باسی
كەلەسەرشیعرێكیمامەندكەركوكی
ــاریلێ ــرســی نــوســیــویــەتــی،عـــەونـــیشــاعــیــرپ
بــەاڵمشاعیریشدەڵــینەمدیوە، دەكــاتو
پێنەدەچوو دەڵی دەیگێرێتەوەو عەونیشاعیر
هــێــنــدەئـــــارەزوویشــیــعــریمــابــێــتبــەڵــكــووا
پێدەچووكەوازیلەنووسینیشیعرهێنابێت

ودەسبەردارینووسینبووبێت.
ــەوەیجــێــیبـــاسولــێــكــۆڵــیــنــەوەیــەبۆچی ــ ئ
بە دەســتــدەكــات لەسەردەمێكدا شاعیرێك
ــاراویكــوردی ــ پ بــەزمانێكی نــوێــگــەریو
رەسەندەنوسێتودەئاخفێتووانەلەزۆربەی
دەڵــێــتــەوە،كەچی كــوردســتــان ناوچەكانی
بەرهەمەكانیزۆرنابنوپێشوەختەدەستلە

مامەند كەركوكیمامەند كەركوكی
 شاعیرێكى  شاعیرێكى فەرامۆشكراوفەرامۆشكراو

 لە ئەلبومی ئەدەب لە ئەلبومی ئەدەب  

رەوان تاڵب 

نووسینهەڵدەگرێتونانووسێتەوە!گەرچی
توێژینەوەیەكیزانستیئەكادیمیلەوبارەیەوە
بەاڵم بدوێین، ســەری لە بتوانین تاكو نییە
ئەكرێئەوپرسیارەبكەین،كەمامۆستا
رەمزیرەحیمیشاعیرێكیكەركوكیو
یەكێكبوەلەنوێگەرانیشیعریكوردیو
بەهەستێكیجوانورۆحێكیكوردانەوە
ئەویش نووسیوە،هاوسەردەماكانی شیعری
شیعر نوێگەرانی سەرقافڵەی بە ئەگەرچی
دائەنرێن،بەاڵمجگەلەگۆرانیشاعیرو
شێخنوریشێخساڵەحوچەندناوێكیتر،
كەركوكیشەوە مامەند بە دیكە ئەوانی
نـــاویـــانبــەســیــمــبــولــینــوێــكــردنــەوەیشیعر
مامۆستای بە و بەشكۆیی بــەاڵم نەهاتوە،
ــزێــكــدانــاویــان ــەراوێ ــەپ نـــوێنــاودەبــڕێــنول
دەبەن،تەنهائەوەنەبێتلەگەڵناویئەوانەی
لــەئێستاداخوێنەر پــێــدانو ئــامــاژەمــان كــە
نوێكردنەوەی رابەرانی وەكو ئاشنایە پێیان
شیعریكوردیناویاندەبــەن،لەسەردەمی
گـــۆرانوهــاوڕێــكــانــیلــەســـەدەیرابـــردوو
بــەنــوێــخــوازینــاوزەنــدیــانئــەكــەنبەشێكی
كۆمۆنیستییەكان ــبــازی رێ لــەســەر ــان ــ زۆری
بوونەوهۆنراوەكانشیانلەسەرتەوەریهەژارو
رەنجدەرانوجوتیارانهاتووەوەكچینێكی
چەوساوەباسكراون،ئەگەرئاوڕبدەینەوەلەو
مێژووەیسااڵنی)30(یسەدەیرابردوو،بیری
شیوعیورێبازیسۆشیالیزمانەبەشێوەیەكی
بـــەربـــاڵوبـــوەوشــاعــیــرونــوســەرەكــانــیــش زۆر
وویستی ئەدەبی نەریتێكی بەشێكیانوەك
بەهۆی رێبازەو بەو پابەندبوونە سەردەمەكە
رێبازی سۆشیالیزمانەو ئەدەبی كاریگەری
ــروهەستی ــی ــیمـــاركـــسلــیــنــیــنــیــەوەب ــەدەبـ ئـ
نــەتــەوایــەتــیــشــیــانتـــاڕادەیـــەكالیـــانگرنگ
نەچۆتە كەركوكی مامەند ــەاڵم ب نــەبــوە،
ــەوەیــیخــۆی ــەت ــەســەربــیــرین ــدەول ــوەن ــێ ئـــەون
ــەوەیئــەمــەشلە ــدانـ بــــــەردەوامبــــووەورەنـــگـ
ــیــدادەبــیــنــرێــن،بــۆیــەئــەكــرێ ــراوەكــان هــۆن
بــیــرلـــەوەبــكــەیــنــەوەكــەئــەمــەهــۆكــارێــك
ــەوەیمــامــەنــدنــەتــوانــێئەسپیخۆی بــێبــۆئـ
لێبكرابێ رێگیری مەیدانەداو لەو تاوبدات
ــەهــۆكــاریكـــوردانـــەبــیــركــردنــەوەكــانــی ب
هەرچەندە ناسۆنالیستەكانیەوە، هەستە و
روانینێك و بێ گریمانەیەك ئەمە ئەكرێ
نەبۆتە مامەندكەركوكی ئــەوەیكە بێ
بەسەرانی ئەوانیدیكەكە وەكــو ناوێك
نوێكرنەوەیشیعریكوردیدائەنرێن،بەاڵم
ئەوە ئەگەریشكەمبێ و بێت هەرچۆنێك
هێشتالەروویفۆرموناوەڕۆكەوەتوانیویەتی
بابەتیتازەبهێنێتەكایەوە،د.سامانعیزەدین
ــارەی دەربـ چەمچەماڵ كۆلێژی لــە مامۆستا
نێويشیاندا لە و نۆێگەرانیشعریكــوردی

مامەندكەركوكىبەنمونەدەهێنێتەوەكە
رووی لە توانیوێتی لەوكەسانەی یەكێكە
فۆرموناوەڕۆكیشەوەگۆڕانكاریبكاتو
بابەتیتازەبهێنێتەكایەوە,بەاڵمئەویشلەسەر
هــەمــانئـــەوبــۆچــوونــەیــەكــەبــەرهــەمــەكــانــی
مامەند دەڵــێ: عیزەدین د.سامان  كــەمــن،
كــەركــوكــیئــەگــەرچــیبــەرهــەمــیكەمە
بــەاڵمتوانیویەتیچلەفــۆڕموچلەنــاوەڕۆك
ــازەی ت ــەوەوســــەروای بهێنێتەكــای تـــازە شتی
بــەكــارهــێــنــاوەو شیعرەكانیدا لــە لــەهــەنــدێ
لەژێركاریگەریشیعریئەوروپیوتوركی
داسەروایتازەیبەكارهێناوەوگۆڕانكاری

لەرێبازیئەدەبینوێكردووە.
هۆكارێكیدیكەیدەرنەكەوتنیمامەند
شاعیرێكی ــو وەكــ ــەوەی ــ بـ كــەركــوكــی
نوێگەرالەشیعریكوردیوكۆنەكردنەوەی
ــاروهــۆنــراوەكــانــیولــەچــاپــدانــیلــەتوێی وتـ
تا نەبێ ئـــەوەش ئــەگــەر یــاخــود كتێبێكدا
ئێستاجگەلەكتێبی)مامەندكەركوكی
فاتیح لەتیف لەبیركــراو(كە شاعیرێكی
رووناكبیری وكۆمەڵەی نوسیویەتی فــەرەج
وكۆمەاڵیەتیكەركوكبۆیلەچاپداوە،
كتێبێكیتردەربارەیئەمشاعیرەنابینینو
هەربوونینییە،ئەگەركرابێتتاكوتەرا
هەندێكوتارسەبارەتئەمشاعیرەنووسراوە.

ــەی ــدارەكـ لــەتــیــفهــەڵــمــەتــیشــاعــیــرلــەدیـ
لەگەڵشەمیرانسلێمانلەگەڵیسازیداوەو
لەكتێبێكداباڵوبۆتەوەدێتەباسیشیعری
كوردیولەساڵهكانیسیسەدەیرابردوو
بە و دەهێنێت مــامــەنــدكــەركــوكــی ــاوی نـ
ــوێــگــهرانــیشــیــعــریكـــوردی یــەكــێــكلـــەن
شێخ و شاعیر لــەپــاڵگــۆرانــی و دەچوێنێت
نـــــوریشــێــخســـاڵـــەحریـــزبـــەنـــدیدەكـــــات،
ــوریو ــۆرانوشــێــخنـ ــەوەیگــ ــ ــی:«ئ ــ وەكدەڵ
پیرەمێردومامەندكەركوكی،كردوویانە
دیــارە شاعیر ــووە« بـ رۆشنبیری شۆڕشێكی
ــەوەیشــاعــیــربـــوەورەنــگــدانــەوەی ــ جــگــەل
ــەدیئــەكــرێ ــ ــەلــەشــیــعــرەكــانــیب ــوردانـ كـ
لەبواری لەوكەسانەی بوە خۆشییەكێك
بە و بەرفراوانیهەبوە كوردایەتیچاالكی
پێيچــەنــدســەرچــاوەیــەكــینــوســراووسەر
زارەكیشمامەندكەركوكییەكێكبوە
لەئەندامانیحزبیهیواكەلەوسەردەمەدا
بونیهەبوە،دیارەجگەلەنوسنیشیعریش
ــەو ــیهــەی ــوخــت چـــەنـــدوتـــارێـــكـــیجـــــوانوپ
ــاراو لـــەوســـەردەمـــەدابــەزمــانــێــكــیرونوپـ
نوسیوێتی،لەناوەرۆكیوتارەكەشبەهەمان
شێوەدەبێتەداكۆكیكارلەزمانیكوردی
ــورد.ئــەگــەرلـــەوبــەرهــەمــە ــ ــەتـــەوەیكـ ونـ
كەمانەیكەلەئێستادالەژێردەستماندایەوە
ودەتوانینقسەیهكبكەینلەبارەیەوەئەوەیە

كەبەشێكیزۆریهۆنراوەكانیلەبواری
شاعیر و دەخولێنەوە، نیشتیمان و نەتەوەيی
ویەكنەگرتنەی لێكترازان بەو بردوە پەی
كوردكەچەندزيانىهەیەبۆنەتەوەكەمان
هەمیشە و بەدیدەكرێ ئــەوە دێرەكانیدا لە
ئاواتخوازبووەبەیەكگرتنیمیلەتیكورد.

ــەوە ــیـ ــانـ ــراوەكـ ــۆنـ هـ نـــــاوەڕۆكـــــی رووی ــە ــ ل
نیشتیمانی هەستی نــەتــەوەو بۆ خۆشەویستی
بینینی ــی ــ ــاوات ــ ئ بـــە و ــرێـــت ــەدیـــدەكـ بـ قــــوڵ
یەكگرتنی یــەكــپــارچــەو نیشتیمانێكی

نەتەوەیكوردە،وەكخۆیدەڵێ:
كەس نیە هاوارە هاوارێ بكا ئەی كورد لە بۆت

هەڵدڕا ورگیان،  وخنكان و سوتان، وەك بزو

گەورەو گچكە پیاوو كوڕو كیژ، شێخ و مەال  
خوێنی كورد رێژرا بەغەدر عەینی دەشتی كەربەال

یەكگرتنینەتەوەیالگرینگبوەووەڕەس
وبێزاربوەلەخزمەتیبێگانەوهەوڵیئەوەی
خستۆتەگەربایەكترویارییەكوهاوكاری
بەشەكانیكوردستانمان نێوان لە یەكبین

  وەكدەڵێ:
بە بێگانان هەزار هەزار    

ئەدەین لەتێ  نان بەوان  
 

بدەین بدەین قوڕمان بەسەر   
هەر ئەمانن رۆژی تەنگان 

 
تەمەنیلێوانلێولەدەربەدەریوكوردانەیلە
)63(ساڵزیاترتێپەڕناكاتوكۆتایپێدێ،
ــوهــەمــووكــوردێــكــیخــــاوەنئومێدی وەكـ
لە ســەردەنــێــتــەوەو كــوردســتــان یەكپارچەیی
)2( و ــیدەكــات دوای )1963(كۆچی ساڵی
هاوسەروسێكوڕوپێنجكچيشیلەدوای

جێدەمینن.

سەرچاوەكان:
هـــەواڵ ــەی ــامــ ــ رۆژن )٥94(ی ــارە ــ ژمـ )7( ــەرەی ــ ــ الپ )1(

2014/11/29
)2(»كــۆیــەپــەنــاگــەیلــێــقــەومــاوان،رەهــیــەرسەید

ئیبراهمگڤاریسایەیهەیبەسوڵتانساڵ2008»
كراو- لەبیر شاعیرێكی كەركوكی مامەند )3(
176 زنجیرەی – فــەرەج–كــەركــوك فاتیح لەتیف
ــریو ــی ــاكــب ــەیروون ــاڵوكـــراوەكـــانـــیكــۆمــەڵ لــەبـ

كۆمەاڵیەتیكەركوك
)4(بابەتیئەدەبینوێ-د.سامانعەزەدین-سكولێ

پەروەردەیچەمچەماڵ/سلێمانی
لهتيف لەگەڵ سلێمان شەمیران چاوپێكەوتنی )٥(

ههڵمەت–سلێمانی
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شهوێكیدرهنگلهرێگهیڤایبهرهوهمامۆستاعهبدواڵزهنگهنهی
، بدهمێ مژدهیهكت با وتــم پێی ئهرشیفكاریكــورد خهمخۆرو
ئیدیدهستیكردبهخوێندنهوهیدهقهشیعریهكهوخۆیشیدیاربوو
لهخۆشیانداباڵیگرتبوو،وتیئهوهتاتۆخهریكیخهمیمامهند
له ئومێدهی بهو ئهو ئــهوهششیعرێكیدیكهی كهركوكیت،

چاپینوێیدیوانهكهیئهوداباڵویبكهیتهوه.
ههواڵهكهیئوستادبۆمنههواڵێكیخۆشبوو،لهمێژهبهڵێنی
ئـــهوهمپــێــدراوهچاپێكیدیــكــهیجــوانــیئــهودیــوانــهبكهینهوه،
مامهند و وكــهركــوك مێرخاسن داوه بهڵێنیان ئــهوانــهی راســتــی
كهركوكیشلهوهزیاتریانشایانه،خۆزگهمبتوانرایهههموو
نوسینوشیعریمامهندكۆكراباوه،گرنگیئهمدهقهلهوهدایه
ئهوقسهیهبهتاڵدهكاتهوهكهگوایهشاعیروازیلهنوسینیشیعر

هێنابێت.
ئهیلولی 2٥ی له ، دۆزیبویهوه عهبدواڵ مامۆستا دهقیشیعرهكهی
1960لهرۆژنامهیدهنگیكورداباڵوبوهتهوه،بهناویجاوفرۆش

_كهركوك،

ئهیوهتهنمكوردستانئهیوهتهنمكوردستان
ئهیوهتهنمكوردستانئهیواڵتهخۆشهكهمئهیوهتهنمكوردستانئهیواڵتهخۆشهكهم

الیمنههروهكبهههشتیبهتۆدڵمخۆشئهكهمالیمنههروهكبهههشتیبهتۆدڵمخۆشئهكهم
چیاتگشتیگهوههرهدهشتهكانتمهرغوزارچیاتگشتیگهوههرهدهشتهكانتمهرغوزار

شیوودۆڵتگوڵزارهئاووههواتسازگارشیوودۆڵتگوڵزارهئاووههواتسازگار
ئهژیمئهمرمههربۆتۆنهویستهژینبهبێتۆئهژیمئهمرمههربۆتۆنهویستهژینبهبێتۆ
هیواوئاواتوشنهمخۆشیوشادییهبۆتۆهیواوئاواتوشنهمخۆشیوشادییهبۆتۆ

گشتبرایكوردیئازامخوشكوداككهسوكارمگشتبرایكوردیئازامخوشكوداككهسوكارم
فیدایتۆیهئهیوهتهنبۆتۆیهگشتكردارمفیدایتۆیهئهیوهتهنبۆتۆیهگشتكردارم

براكانمگهلیكوردبهسهمخابنبهسهبراكانمگهلیكوردبهسهمخابنبهسه
دایكهكوردستانمانكهساسهوزۆربێكهسهدایكهكوردستانمانكهساسهوزۆربێكهسه

لهخهوههڵسینهۆشیاربینووریابیندهباوریالهخهوههڵسینهۆشیاربینووریابیندهباوریا
دهستبدهینهدهستیهكترهاوارحقوقمانخوریادهستبدهینهدهستیهكترهاوارحقوقمانخوریا

ئهمجیایییهتاكهیههموونهتهوهیهنین؟ئهمجیایییهتاكهیههموونهتهوهیهنین؟
بایهكدڵویهكڕابینبۆئازادیتێكۆشینبایهكدڵویهكڕابینبۆئازادیتێكۆشین

بنواڕینهڕاستوچهپجیهانچهندبهخرۆشهبنواڕینهڕاستوچهپجیهانچهندبهخرۆشه
ههوڵوتهقهالئهدهنبۆڕزگاریچهندخۆشهههوڵوتهقهالئهدهنبۆڕزگاریچهندخۆشه
بۆئازادیوسهربهستیشهووڕۆژتێئهكۆشنبۆئازادیوسهربهستیشهووڕۆژتێئهكۆشن

بهندیومردنلهالیانچهنیهچهنبهجۆشنبهندیومردنلهالیانچهنیهچهنبهجۆشن
ههرئێمهینلهپاشماویندیلولهژێریپێیانههرئێمهینلهپاشماویندیلولهژێریپێیان

لهتاریكیودهستبهسراوهیچنیهبۆمانژیانلهتاریكیودهستبهسراوهیچنیهبۆمانژیان
كواتقریریمصیر؟كواحقوقیئینسان؟كواتقریریمصیر؟كواحقوقیئینسان؟
كواقراریباندونغبۆچبمێنینبۆزهمان؟كواقراریباندونغبۆچبمێنینبۆزهمان؟

بۆچیئێمهشئینساننینبۆچههربژینوهكحهیوان؟بۆچیئێمهشئینساننینبۆچههربژینوهكحهیوان؟
تاكهیڕهزیلوڕسوابێدهرهتانبێسامانتاكهیڕهزیلوڕسوابێدهرهتانبێسامان
ئهواكوردیتوركیائهواسوریاوئێرانئهواكوردیتوركیائهواسوریاوئێران

بهندیودیلیبهشمانهبۆچنهژینههروهكئینسانبهندیودیلیبهشمانهبۆچنهژینههروهكئینسان
باشبزانینگهلیكورد!دوژمنمانهنهزانینباشبزانینگهلیكورد!دوژمنمانهنهزانین

زانیاریگهلسهردهخات،بهخواكفرینهزانینزانیاریگهلسهردهخات،بهخواكفرینهزانین

شیعرهكهشیعرێكینیشتمانیهۆشیاركهرهوهیهودهڵێیبۆئێستا
نووسراوه،بڕوانهچۆنباسیبارودۆخیكوردوئهوپرشوباڵویه

دهكاتكهكوردپێوهیگیرۆدهیه.

لهخهوههڵسینهۆشیاربینووریابیندهباوریالهخهوههڵسینهۆشیاربینووریابیندهباوریا
دهستبدهینهدهستیهكترهاوارحقوقمانخوریادهستبدهینهدهستیهكترهاوارحقوقمانخوریا

ئهمجیایییهتاكهیههموونهتهوهیهنین؟ئهمجیایییهتاكهیههموونهتهوهیهنین؟
بایهكدڵویهكڕابینبۆئازادیتێكۆشینبایهكدڵویهكڕابینبۆئازادیتێكۆشین
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)شەهیدێک لە باوەشی )شەهیدێک لە باوەشی 
نیشتیمان دا (نیشتیمان دا (

شەوڕایانگەیاند:سبەیبەیانیتەرمیشەهیدەکەدەنێژین،سەرەتای
بەهارێکیڕەنگینە،شەوتابەیان،بارانمیهرەبانیخۆیبەسەر
خاکداڕژاندوە،گیاودەغڵودانەکانشەاڵڵیئاونوبەکزەبای

ئەوبەیانییەدەشنێنەوە.
ــەرەو ب شــەهــیــدەکــەدا دوای بــە ئۆتۆمبێلەکانیانەوە بــە هــەمــووان
گۆڕستانڕێدەبڕن،تەنهامننەبێتبەپیادەوبەدەشتەسەوزەکەدا

چەمودۆڵەکاندەبڕمتابگەمبەگۆڕستان.
تائەژنۆملەناوگیاوئاووئاونگدانوقومبووە.

بیرلەوەدەکەمەوەکەشەهیدەکەلەپێناوئەمخاکونیشتیمانە
جوانەداخوێنیخۆیبەڕژاندا.

نەبووبیکاتبەماڵو تادواهەناسەیژیانیبستێکزەوی ئەو
تیایداوچانێکبدات،تاشەهیدبووشۆڕشنەیتوانیماڵێکیپێ

ڕەواببینێ،بەاڵمنیشتیمانبەوەفایەوخستیەئامێزیخۆیەوە.
بەدەمخەیاڵەوەڕێدەکەم»غەریبی«تاچاومهاتووە،لەپڕێکدا
وەکبەردانەوەیبەنداوێکفرمێسکڕێیخۆیدەکاتەوەولەسەر

ڕومەتمجۆگەلەدەبەستێت.
ــــــــــــــــــــــــ

)چمکی عەباکەی دایکم()چمکی عەباکەی دایکم(
ــوویــنلە ــاســەکــەدادانــیــشــتــبــوم،چـــاوەڕوانـــیدەرچـــــوونب ــەپ ل
هاتوو تەمەن بە ژنێکی بردبوومییەوە، خەیاڵ وێستگەکە،

گۆمیمەنگیخەیاڵمیشڵەقاند..
بەتەنیشتمەوەدانیشت،ژنەکەتەواوسەرنجیبردم،چونکە

بەرائەتوئەوینیدایکممتیایدابەدیکرد.
بــەاڵمچــاوملە نــابــووســەیــریهەنیەیبــکــەم، نەمئەتوانیو
دەستەکانیبڕیبوو،کتومتدەستوقامکەکانیدایکم،
بەو ماندوویکردبوو، زۆر ژیان بوو دیار دەستەکانیدا بە
سەرنجدانەفرمێسکبەچاوانمدادەهاتەخوارێ،خێراسەرم
نەویدەکردئەسرینەڕژاوەکانمدەسڕی،جارجارهەستم
دەکردلەتەنیشتدایکیخۆمەوەم،دەمویستچمکێکی

عەباکەیبگرمتاکولەمجەنجاڵییژیانەداوننەبم.
دەکەوتەوە بیرم گیرببێ، لەدەستم عەباکەی لــەوەی بەر
بە ببێ بــەاڵمئەشێ نییە، ئەمەدایکیراستەقینەیمن ،

دایکێکیرۆحیومەعنەویم..
ــمبـــەدڵــشــکــاویــیدەگـــــەڕانـــــدەوە،وەکئــەو دەســتــەکــان

کاروان عوسمان شوانیدەرۆزەکەرەیپێیدەوترێ،هیچماننییە،خوابتداتێ.

دوو کورتە چیرۆک
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دانتیئهلیگهریشاعیریگهورهیئیتاڵیا
)كۆمیدیای نـــاوازهكـــهی ئهفسانه كــه
ــایســــهدهیچــــواردهم ــهرهتـ خـــوایـــی(لــهسـ
دۆزهخ بــۆ لــهگهشتهكهی دهنــووســێــت،
نــاودارهكــان لــهكهسایهتییه ژمــارهیــهك
و عاشقان تایبهت به ئهفسانهییهكان و
قوربانیانیداستانهكانیخۆشهویستیله
بــهاڵم مــكــوڕداوه، ــدا دۆزهخــ شوێنێكی
بــهوجــیــاوازیــیــهیكــهبــههیچشێوهیهك
ــهبه ــدهی ــهوهن ئــــازاریدڕنـــدانـــهنـــادرێـــن،ئ
نائومێدیبهسهردهماكهوتوونوتوانای
دواتر پاكبوونهوهو بــهرهو سهركهوتنیان
له و نییهوكــۆڵــهوارن بهههشتیان بــهرهو
لهو دوو بهستووه. دهقــیــان خۆیان شوێنی
ئیزۆڵدی و تریستان وههمییانه كــهســه
خۆشهویستیهكهیان بــۆ ســـۆزی عاشقن
جـــــــــــوواڵوهچـــونـــكـــهســـــوارچـــــاكـــــیو
هاوبار بووه؛ بهدڵ خۆشهویستییهكهیانی

دهرههقبهپاشابهناپاكنیشانیداون.
ناو خــۆخــزانــدنــه و سهركێشی جیهانی
كـــارهســـاتودهربـــازبـــوونوهكپــاڵــهوان
ــیســـــهدهی ــ ــان ــهكــ ــهردهمــ ئـــهدهبـــیـــاتـــیســ
تـــهواویتهنیبوو،رۆمــانــی بــه نــاوهڕاســتــی
جۆزیف نووسینی لــه ئیزۆڵد و تریستان
پــیــتــهریگــــهورهرۆمــانــنــوســیفــهڕهنــســی
لێوانلێوه لــهوشــاكــارانــهی بــووه یهكێك
و سهركێشی و ــاداری ــ وهفـ و عیشق لــه
ناپاكیوغهدربهرامبهربهعاشقانوبه

ناكامیلهناودانیان.
تریستانیموزیكژهن پاشایمامی مارك
ئێرلهندا دهینێرێته فهرمانێك به ســواره و

ــۆبهێنێت ــابــووكــهنــهوبــههــارهكــهیب ت
ودواتــرزهماندیبۆســازبــدهن،ئیزۆڵدی
تریستان و دهڕفــێــنــدرێــت شــۆخــوشــهنــگ
بــهسهركێشییهكی و دهگــهڕێــت بــۆی
ــاوشـــهڕوشـــۆڕو ــ گــــــهورهوخـــۆخــســتــنــهن
رزگـــاری كــوشــنــدهوه كێشمهكێشی
مهبهست، جێی دهیگهیهنێته و دهكــات
ههست رێگاكهو نیوهی دهگــهنــه كه
ئاسوده و دهكــهن سامناكی نهمانی به
دهبنلهبهرامبهرئهوچاكهیهئیزۆڵدلهو
گیراوهیهدهرخواردیتریستاندهداتكه
دایــكــیبــۆیئــامــادهكــردبــووتــالهگهڵ
بهخۆشهویستی پاشاپێكهوهبیخۆنهوهو
وبهختهوهریبهردهوامبژین،بهاڵمئیزۆڵد
ــهوهوبـــهوهش ــۆنـ ــخـ لـــهگـــهڵتــریــســتــاندهیـ
نێوانیان لــه ــهوره گـ خۆشهویستییهكی
ــادواجــــاردهبــێــتــههــۆی ســـهرهـــهڵـــدهداتت

لهناوبردنیان.
رێكخستنی ســـهرگـــهرمـــی پــاشــا كـــه
الیهنهكاندهبێتوسهرقاڵیئاشتهواییو
هاوڕیزیدهبێتئیزۆڵدئهوهبهههلدهبینێت
ودهستیلهگهڵتریستانتێكهڵدهكات
وپــێــكــهوهنــاپــاكــیبــهرامــبــهربــهپاشا
دهكهنووێڕایوهفاداریزۆریتریستان
بۆپاشا؛بهاڵمخۆشهویستیبۆهاوسهری
هاوكێشهكان ئیزۆڵده كه داهــاتــووی
تێكدهداتوكۆتاییهكیكارهساتباری
لێدهكهوێتهوه.دوایمردنیانپاشاههموو
داوای و دهردهكــهوێــت بۆ راستییهكانی
دهكات.خۆشهویستی بۆ لێخووشبوونیان
نهمرئهوهیهكهههمیشهدڵودهروونمان

نهمانهوێ.. و بمانهوێ و داگــیــردهكــات
لهچواردهورماندا ههمووهاوكێشهكان

دهگۆڕێت.
شێوهكار تابلۆیهكی لــه داســتــانــه ئــهم
ــرالیـــــتـــــۆنبـــــهروونـــــــی ــێـ ــلـ ــدبـ ــ ــۆنـ ــ ــهدمـ ــ ئـ
ــتـــهكـــراوه،كـــهبـــهســروشــت بـــهرجـــهسـ
ــة(كــــاریلــهســهر ــاعــي ــطــب نــیــگــایــی)األن
كــردووه،شوێنكۆشكیشاهانهیهو..
زۆرتــریــنچهقیروونــاكــیخــراوهتــهسهر
نـــاوهنـــدیتــابــلــۆكــهكـــهخــانــمــێــكــهله
بهرگی له عاشقێكه شــازادهو بهرگی
ســـــــوارهدا،دارســتــانــهكــهیپــشــتــهوهیــان
ژیــان جهنجاڵییهكانی بــه ئــامــرازێــكــه
نـــادیـــارودوورله وداهـــاتـــوویجـــادوویـــی
خـــهونـــهخـــۆكـــردهكـــان،رهنــگــهكــان
ــهو ــوانـ ــۆڵـ وكـ جـــلـــوبـــهرگ ســتــایــلــی و
چــۆنــیــهتــیپــۆشــاكــیــانكـــهبــهرهنــگــی
ــهواویباسی ــ ت زهقوگـــهرمكــێــشــراوه
سهردهمینووسینیداستانهكهدهكهن،
لهسهر خانمهكهوه راستی دهستی لهالی
وێنهی سهیر بهشێوهیهكی كهنهبهكه..
كیوبیدبهنیگایهكیسهیرودووباڵی
پێشبینییهكی كــه دهبــیــنــیــن كـــورتـــهوه
نهرێنییهبۆئاكامهكانیبهردهوامیئهم
له عیشقهوزۆربهیداستانهكانیعیشق
مێژوودا،خۆچهماندنهوهیئیزۆڵدبهالی
روانینی چۆنیهتی و خــۆشــهویــســتــهكــهی
تــریــســتــانگـــوزارشـــتلـــهســهرگــهرمــی
ههردوو دهكات، ههردووال خۆشهویستی
عاشقهكهپێیانناوهتهسهربهڕهیماڵی
كولتوورهكاندا ــهی زۆرب له كه پاشا،

رانانی : عەبدولڕەحیم سەرەڕۆ

داستانی خۆشه ویستی تريستان و ئيزۆڵدداستانی خۆشه ویستی تريستان و ئيزۆڵد

Tristan and IsoldeTristan and Isolde

تابلۆ ..تابلۆ ..

تابلۆی شێوه كاری فه ڕه نسی ئه دمۆن بیالر اليتۆن تابلۆی شێوه كاری فه ڕه نسی ئه دمۆن بیالر اليتۆن 19121912

ئهمڕۆش تا بــووهو ئهمانهتپارێزی هێمای
نهریتیهكاندا كۆمهڵگه ههندێك لــه
ــهردهم ــهوه،گــیــتــارهكــهیبـ رهنـــگـــدهداتـ
وهفــایــه و بـــهردهوامـــی نیشانهی تریستان
نیشانهی تێكردنی پشت و ئیزۆڵد بــۆ
ــۆپـــاشـــاكه ــهبـ ــ ــهردووالی ــ ــ نـــاپـــاكـــیهـ
داهــاتــووی هــاوســهری عاشقهكهو مامی
پیرهمێردێك لهوالترهوه مهعشوقهكهیه،
بۆیاندهڕوانێتودهستیبهڕیشیدادێنێت،
جــۆرێــكلــهســهرســوڕمــانوشــپــرزهیــیبه
ــاردیدهركـــهوتـــووه؛ روخــســاریــیــهوهبــهسـ
واتـــاهــهمــووشتێكیبــهرێــكــهوتبۆ
ئاشكرادهبێتوسهرسامیدایدهگرێت
بهوهیدوولهكهسهنزیكهكانیخۆی
تێكهڵ دهستیان دڵدارییهوه رێگهی له

كردووهوناپاكیدهرههقدهكهن.

* ئه دمۆند بلێر الیتۆن )Edmund Blair Leighton( شێوه كاری به ریتانی تایبه ت به  
داستان و رووداوه  مێژووییه كانی سه ده ی ناوه ڕاست، له  سێپته مبه ری ساڵی 1852 

له دایكبووه ، سه ره تاكانی شێوه كاری له سه ر ده ستی چارلز بلێر الیتۆنی باوكی 
ده ستپێكردووه  كه  ئه ویش شێوه كارێكی ناودارو به هره مه ند بووه ، دواتر ده چێته  

قوتابخانه ی كۆلیژی زانكۆیی )University College School( و دوای ته واوكردنی 
خوێندن ده گوازێته وه  بۆ ئه كادیمیای شاهانه . 

ساڵی 1885 هاوسه رگیری له گه ڵ كاترین نۆچ ده كات و كوڕو كچێكیان ده بێت، له  ماوه ی 
سااڵنی 1878 ــ 1930 سااڵنه  تابلۆكانی خۆی له  ئه كادیمیای شاهانه  نماییش ده كرد.

الیتۆن هونه رمه ندێكی كارامه  بووه و له  كاره كانیدا بایه خی زۆری به  ورده كارییه كان 
داوه و كاره كانی مایه ی سه رسامین، زۆربه ی نیگاره كانی رۆمانسین و له سه ر ئاستی 

بااڵ رتووش و جوانكاری وردی به كار هێناوه  كه  بۆته  جێی سه رنجی جه ماوه رێكی زۆرو 
به رفراوان. 

ئه وه ی جێی باسه  الیتۆن هیچ یاده وه رییه كی خۆی نه نووسیوه ، هاوكات بۆ ماوه ی 
نیو سه ده  توێژینه وه ی ئاكادیمی له سه ر به رهه مه كانی كراوه ؛ له  كاتێكدا به  دانپێنانی 

خۆی هه رگیز ئه كادیمست نه بووه ، ساڵی 1920 كۆچی دوایی كردووه ، ئێستا له  به شی 
شێوه كاری ئه كادیمیای شاهانه دا پیشانگایه كی  تایبه ت بۆ تابلۆ هونه رییه كانی.. له گه ڵ 

سه دان توێژینه وه  له سه ر كاره كانی ته رخانكراوه .
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ــەوە بــەدویزەنــگــیبیستۆكەكەیداچــوو،نــەگــەڕاوەت لــەوكــاتــەوەی
ماڵەكەی.

42ڕۆژەژنوكچە٥سااڵنەكەیلەسەرنانوچایبەیانیجێهێشتووە.
ماڵێكیپەڕپوت،بەهۆیدرزەزۆرەكەیەوە،باراندیواروبنمیچەكانی
تەڕكردووە،ماڵەكەشێداربوەوبۆنكەڕویلێدێت،3مانگەكرێی

خانووەكەنەدراوە،خاوەندخانوهەڕەشەیدەركردنیاندەكات.
لەحەوشەكەدەرچوبووواڵمیدایەوە:

-بەڵێگەورەم...
-ســاڵو...ئێوەلەمهەڵبژاردنەكــاریزۆرتــانكــردووە،شایانیئــەوەبون

ناوتانلەلیستیپاداشتەكانبنوسرێت!.
-زۆرسوپاسگەورەمزۆرسوپاس...هەرپایەداربیت.

-كاتژمێر10وەرەدیوانی)..........!!(
-بەچاوانگەورەم،خوداساخوسەركەوتوتبكات.

لەخۆشیانئەوكاتانەیلێناڕۆیشت.
لەوادەیخۆیگەیشتە).........!!(

لەژورێكیتایبەتمیوانداریكرا،چایەكیلەپێشدانراوفایلێكی
درایەدەست،كەكردێوەباوەڕیبەچاوەكانینەكرد!

زەوییەكی800مەتریبازرگانی،لەسەرجادەیەكیسەرەكیناوشار،
كە3بەشیتەواوكراوە!

لەخۆشیاننوكیپێیلەزەویدادەنا،بۆشەولەمیوانخانەیەكمایەوە،
تانیوەیشەولەگەڵدەالڵونوسینگەكانیزەویوزارلەمامەڵەوپەیوەندیدا
بوو،ئەوشەوەخەونەچووەچاوەكانی،بەخۆیدەگوت:»بەیانیدەبمە

یەكێكلەدەوڵەمەندەكانیشار.«
پــەڕاوی بــوون، لــەوێ ــوزار،كــڕیــارەكــان ــ بەیانیچــووەنوسینگەیزەوی

گرێبەستیفرۆشتنیزەویەكەیئامادەكرابوو.
هەركەڕابینیلەسەرپەڕاوەكەكرد...لەدەوروبەریخۆیڕوانی،تاببینێت

ئەوانەیلەوێن،چۆنلەدەوڵەمەندێكیشاردەڕوانن!
و ئۆتۆمۆبێل ، كــڕی نهۆمی 3 خانویەكی زەنگینەكان گــەڕەكــی لە
پاسەوانیبۆخۆیدابینكردوژنێكیلەنەتەوەیەكیدیهێنا،ئەمانەی

كەمترلەدوومانگداكرد.
هەموكاروبارێكیخۆیوەكدەوڵەمەندێكیشارڕاییكردوچووبۆماڵە
كۆنەكەی،ئۆتۆمبێلەكەیلەدورڕاگرتوچاویلكەڕەشەكەیلەچاو
كرد،چووەبەردەرگا،كچەكەیلەسیلەیدەرگاكەپارچەنانێكی
بەدەستەوەبوو،لەكچەكەیڕەتبوولەدرزیدەرگاوەتەماشایحەوشەی
كرد،ژنەكەیبینی...وەكپیشەیجارانی،لەناوەڕاستیحەوشەمژولی
نانكردنیمااڵنە،بارستێكیگــەورەینانیهەڵداوەتەوە،پێشئەوەی
پشتلەماڵەكەیبكاتوبۆهەتایەبڕوات،سەریبۆالیكچەكەی
نەویكردوپێیگوت:باوكتلەماڵە؟كچەكەیسەریژەندەزەوییەكەو

گوتی:»باوكمبەیانیدێتەوە!.«

نی
بزێ

خ 
شێ

ن 
ما

ەل
س

 : 
نی

سی
نو

 

) زەنگی دەوڵەمەندی () زەنگی دەوڵەمەندی (

كورتە چیرۆك                       

ئهمدهستهواژهیهژیانیههڵگێڕامهوه،لهچركهساتهكانی
كۆتاییداخستمهوهسهرڕێڕهوهراستهكه.

لهبریئــهوهیبهژنێكیتێكشاوهوهپهیوهستبموههمیشه
پێمبڵێت:)بهڵێ(...ئومێددهكهمبهكهسێكیلهخۆپهسهندهوه
بڵێت: پێم ههندێكجار ههبێت... وتووێژی توانای و پهیوهستبم

)بهڵێ(وههندێكجاریشبڵێت:)نهخێر(!.
)نــهخــێــر(داجیاوازییهكیگــهورهههیهو )بــهڵــێ(و نێوان له 
دوبــارهكــانــیــشــداجیاوازییهكی )نــهخــێــر(ه و ــی( ــهڵ )ب نــێــوان لــه
گهورهتر.پهیوهندییهسهركهوتووهكانلهسهرههردوووشهكه

بونیادنراون،بهمهرجیئهوهیلهشوێنوكاتیدروستدابێن.
پیاوانبهگشتیورۆژههاڵتیبهتایبهتیلهدوفاقییهكی
ــهدهســـتدهدهن،شــهیــدای ل ــردان،زۆرهــهلــیدڵــخــۆشــی ــهیـ سـ
ژنێكیجیاوازدهبێت،چێژلهههمووساتهكانیپێكهوهییان
وهردهگرن،بهاڵملهكۆتاییرێگهكهداپهیوهندییانلهگهڵ

ژنێكیئاساییدالهالپهسهندتره.
ــدێخــوورهوشــتــی ــهڕوویهــهن ــ ــ ــریئـــهوهیـــاننــیــیــهرووبـ ــوێ ب
لهگهڵیدا ژیـــان پێیوایه چونكه بــبــنــهوه، كۆمهڵگهكهیان
ئاسانتره،ههربهڕاستیئاسانتره،پێویستبهجوانیناكات،له

نێوانئاسانیوجوانیداجیاوازییهكههیهههرگیزدڵێكیبه
ئاگاههڵهیلێناكات.

كاتێكپیاوێكدهبینمبهسۆزهوهمامهڵهلهگهڵژنێكیدڵڕهقدا
دهكاتبهسهرسوڕمانهوهدهپرسم:

-بۆچیلهگهڵیهكێكیدیكهداپهیوهستنهبوو،یهكتری
لهدڵیخۆیانداههڵبگرنوگیانیانبهسهریهكهوهدهرچێت
وهاوكاروپشتیوانییهكدیبنوكولێرهیخۆشهویستیو

شادیپێكهوهبهشبكهن.؟
ئهمپرسیارهچهندینجارلههزریخۆمدادههێنمودهبهمو

شیتاڵشیتاڵیدهكهمهوهبهاڵمناگهمههێچوهاڵمێك.
پێنجساڵيدام، و تهمهنیچل له دهنــووســم دێــرانــه ئــهم كاتێك
لــهچــوارچــێــوهینوسینوكــاروژیانی بــهدرێــژایــیئهوتهمهنه
ناسیوه، سهرنجراكێشم و بههێز ژنی چهندین كۆمهاڵیهتیدا
خاڵیهاوبهشینێوانیانمتمانهبهخۆبوونوهزرێكیژیاندۆست

وبیركردنهویهكیئازادانهیبێگرێبووه.
كاتێكبیرمبهبابهتێكهوهسهرقاڵدهبێت.راوێژبهچهندین
كهسیپسپۆڕدهكهموزۆرلههاوڕێونزیكهكانمتێدهپهرێنم،
بهاڵمتهنهاكهسێككهناتوانملههیچبابهتێكدابهسهریابڕۆم
وبهههندوهرینهگرمبێگومانئهوژنهیهكهوهكوهاوڕێو

هاوژینوخۆشهویستههڵمبژاردووه.
ئهگهرئێستاكهسێكلێمبپرسێت:

-خاڵیدهستپێكردنتبهرهوسهركهوتنچیبوو؟
بهبێدوودڵیوهاڵمیدهدهمــهوهودهڵێم:ههڵبژاردنیدروستبۆ
هاوڕێیرێگه،بهبێئهوههمووشتێكلهسهرمانسهختدهبێت.

عبداللە النعیمی

و: هەڵمەت هۆشیار

 «له  خۆشویستنی ژنێكی جیاواز مه سڵه مێره وه ، 
قاوەخانەی جوانییه ك رۆژ ژیان له گه ڵیدا به ئه ندازه ی ته مه نێكه »

خۆشمده وێت جیاوازه خۆشمده وێت جیاوازه 
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)1(

ڕۆمان،بەحوکمیهونەریەتیخۆیوبە
قەناعەتی ( قەناعەتبەخش، شێوەیەکی
هونەری(حەقیقەتتلێدەکاتبەخەیاڵ
وخەیاڵتلەالدەکاتبەحەقیقەت،واتا
حەقیقەتلەقاڵبیخەیااڵوخەیاڵلەقاڵبی
حەقیقەتدادەخاتەڕوووئەمەشنیشانەی
لە ڕۆمانە وگرینگی هەستیار دەوری
ژیــانــیخــوێــنــەریخـــۆیـــدا...ڕۆمــانــنــووس،
میانی لە و ناڕاستەوخۆ بەشێوەی زیاتر
دەنگیکەسانیدیکەوە)کاراکتەر(
دەئــاخــفــێ،کــەدەشــێــتدەنــگــدانــەوەی
نەگاتە پێویستە لێ بێ، خۆی دەنگی
ئەو دەبـــێ بەڵکو نــێــرگــزیــەت، ئاستی
دەنــگــانــەجـــیـــاواز،ســەربــەخــۆبــنوبــەو
ئاراستەیەدابڕۆنوبگەنەئەوئامانجەی
ــەتــی..بــۆیــە ــی ــەســت ــانـــەکـــەمــەب کـــەڕۆمـ
وەخــتــایــەکڕۆمــانــنــووسکــاراکــتــەرانــی
دەخوڵقێنێ، شاز یان غەریب نائاسایی،
نییە، گلەیی وجێگەی خۆیەتی هەقی
لەهەڵس ئەوکاراکتەرە بەاڵممەرجە
بوونیا، لە هەڵوێستەکانیا، و وکــەوت
ــارە ــەنـــوانـــدنـــیبـ ــەتــوانــاکــانــیــاو،لـ لـ
گوێرەی وبــە بەشەریەکاندا دەروونییە
قەناعەتبەخش دەقەکە هونەری واقیعی
ــێــت...هــەڵــبــەتــەکــاراکــتــەر،وەختێک ب
بەجوانیدەردەکەوێوتایبەتمەندیخۆی
پەیدادەکات،کەجۆرەجیاوازییەکی
ــەخــەڵــکــانــیدیهــەبــێــت.ئــەمــەخــۆی ل
ــەپــێــویــســتــە ــداوادەخـــــــــوازێکـ ــۆیـ ــەخـ لـ
ڕۆماننووس،کاراکتەرەکانیبەباشی
بناسێت،لەدنیایناوەوەیانقووڵببێتەوە،

هزروهەستەکانیانبخوێنێتەوەولەدوا
ئــەنــجــامــاکــاراکــتــەرێــکــیزيـــنـــدووی،
نزیکلەخەمەبەشەرییەکانهونەرییانە
ڕێگەیەوە لــە بتوانێ کــە بخوڵقێنێت،
خوێنەربدوێنێوبەشداریلەپەرەسەندن
ــیبــکــاتولە ــ وگــەشــەونــەشــەیدەروون
ــرۆســەیپــەرەســەنــدنــی دوائــەنــجــامــالــەپ

کۆمەڵگەداڕەنگبداتەوە.
ڕەنــگــەئــەگــەربگوترێزمــانقاڵبی
هزروبیرەنەبێبەزێدەڕۆیی،بۆیەئەگەر
بگوترێ، گرینگ شتێکی بویسترێ
پێویستەلەقاڵبێکیزمانەوانیزۆرجوان
واتــە بــکــرێــت... فــورمــۆلــە باڵکێشدا و
هەرکەسێکبیەوێسەرنجیخەڵکیبۆ
بــووەبە بابەتەڕاکێشێتکە بیرو ئەو
فورمۆلەیەکی لە دەبێ وخولیای، خەم
گوزارشتی وباڵکێشدا جــوان و ڕوون
تــازە، بابەتی بــبــڕێــت... ودەری لێبکات
ئــەوزاریتازە، ئەزموونیتازەیژیان،بە
ــنو ــ ــڕی ــ واتــــەبـــەزمـــانـــیتــــازەدێــتــەدەرب
گوزارشتیلێدێتەکردن...زمانیتازەش
ــەومــانــایــەنــیــیــەکــەبــبــێــتبــەمــەتــەڵ بـ
ولەگەزوگرێکوێرەیەکیئەوتۆکە
بەئامانوزامانهەڵنەیەتونەکرێتەوە،
ئــەوەیبەشداریلەگۆڕینو لەجیاتی
پــەروەردەیزەوقــیوەرگــردابکات،بێ
دەستەپاچەیی و دەســکــورتــی و تــوانــایــی
هونەریخۆیپێبشارێتەوە.زمان،وشەو
پەیڤکەوزەهێماییەکەیلەدەستدا،
وهونەرییەکەی ئەدەبی ئەفسوونە ئیدی
ئەدەب لێرەدامەسەلەی دەبێتەوە..، بەتاڵ
ونـــائـــــەدەبدێــتــەئــــــاراوە،بـــۆنــمــوونــە
کۆمەڵناسی و مــێــژوو و ڕۆژنـــامـــەوانـــی

ن: حەمە کەریم عارف

ڕۆمان؛ یەزداندنی ژیان
ڕۆمان؛ یەزداندنی ژیان

ئەدیب نووسینن، کایەی هەموویان و...
دەتــوانــێــتلــەنووسینیخــۆیــداســـوودلە
هەرهەموویانوەربگرێت،بەاڵمبەزمانی
ئەدەب،بارگاویبەڕەمزوڕازان،ڕەمز؛
هێما لەمیانی هونەری ڕەمــزی بەتایبەتی
خــەون لــە گــوزارشــت ئیحاکانیەوە، و
ناخی وخولیاکانی فیکرو و خەیاڵ و
ئینساندەکاتوونگەدەروونییەکانی
بەشەرفەتحدەکاتوگوزارشتکردن
لــەدنــیــایمرۆڤانیدەکـــاتبــەئەرکی
لە و چێدەبێت ڕووداو هەنگێ و خــۆی
ڕوویچــەمــکومـــانـــاوەدەوڵـــەمـــەنـــدتـــرو
دەبــێــتوکــارێــکــیفیلیڤانی ــر ــدووت زن
جەڵەبیەتێکی هـــەر ــە ل دوور ڕەســـەنـــی

لێدەکەوێتەوە...
ــەڕۆمـــــــانوپـــرۆســـەی ــ دیـــــــارەنـــابـــێل
و ــــۆگ ــالـ ــ دیـ دەوری ــدا، ــ ــیـ ــ ــەوانـ ــ ــانـ ــ ڕۆمـ
بەتایبەتی بکرێ، فەرامۆش گفتوگۆ
ئەودیالۆگەیکەلەڕێگەیەوەڕووداو
دیالۆگی دیالۆگ، دەبێت، بەرجەستە
ــەلـــەزەیــنــی ــەرەکـ ــە،حـ ــووڵـ ــەریجـ ــونـ هـ
خـــوێـــنـــەردابــەرجــەســتــەدەکـــــات،بـــەاڵم
پــێــنــاکــرێ...هەڵبەتە ــەوەی ئـ گــێــڕانــەوە
ــاوازن،وەســـف ــ ــیـ ــ وەســـــفودیــــالــــۆگجـ
زمانینووسەرە،دیالۆگئەگەرزمانی
بە و نییە شێوازی یەک بێ، نووسەریش
دەگۆڕێت هەرکاراکتەرێک گوێرەی
ــەشــیــوەیــەکــی ــێبـ ــ ــەردەبـ ــتـ ــاراکـ وکـ
لە چــۆن وەکــو بئاخفێ، قەناعەتبەخش
ژیاناقساندەکاتدەبێبەوئاوایەقسان
بــکــات،واتـــەدەبـــێبــەزمــانــیتایبەتی
ــۆیقــســەبــکــات،بـــەزمـــانوشــێــواز خـ
وئاستێکقسەبکاتکەدەگەڵئاستی
ڕۆشنبیریوجڤاکیخۆیداتێکبکاتەوە
ولەمەوەتایبەتمەندیەتیکاراکتەرەکە
بــەدیـــاردەکـــەوێ.هــونــەرمــەنــدیفیلیڤان
ئافەتە عمومیاتگۆیی، لــە خــۆی دەبـــێ
ــونـــەر،دووربـــگـــرێ. کــوشــنــدەکــەیهـ
ــاواز،ڕەســــەن، ــ ــی دەقــێــکــینـــــــاوازە،جــ
بێنێت، بـــەرهـــەم تــایــبــەتــی بــەزمــانــێــکــی
خەڵکانی قسەی دەنــگــدانــەوەی، نــەک
ــەواژەودەربڕینی دیبــێ،خــۆیلــەدەســت
ــواو،تەقلیدیدووربــگــرێ،بە ســواووپـ
لەگەڵ ژیــان، بڕوانێتە نــوێ دیدێکی
ــێزمــانــیــش ــ ــدا،دەبـ ــ ــان ــ ــەوەیژی ــوونـ ــبـ ــوێـ نـ
نــوێبــبــێــتــەوە،هــەرکــاتــێئــەدیــبتوانی
ــدابـــەشـــداری ــانـ ــەوەیزمـ ــ ــردن ــازەکــ ــ لـــەت

ــەلــەتــازەکــردنــەوەی بــکــات،مــانــایوای
ژیاندابەشداریکــردووە... و جیهانبینی
بەگشتی دەق وکرمانجی بەکورتی
ــەتـــایـــبـــەتـــیپـــرۆســـەیـــەکـــی ــ ــانب ــ ــ وڕۆمـ
ــۆیبە ــیــە،خــ فــیــلــیــڤــانــیکــەشــفــکــاری
ــدادەکــــــات، ــانـ ــەکـ ــکـ ــاریـ قـــەیـــرانـــەتـ
بینایی دەکاتەوە، داخراوەکان دەرگــا
ــووک تـــیـــژدەکـــات،هــەســتــیبــیــســتــنسـ
پرۆسەکەشفکاریە ئەم دەکــات،جا
تەنیالەدیویدەڕێڕاچێنابێت،بەڵکو
توییەکانی هــەزار دەگرێتەوە. نــاوەوەش
ئەو دەگــرێــتــەوە، مێشکیش و دەروون
ــەوەکە ــتـ ــرێـ ونــگــەوەهــمــیــانــەشدەگـ
هــــــاوزادیئــیــنــســانــە...هــەڵــبــەتــەپــرۆســەی
ــاریبــــــەدەرەجــــــەییـــەکـــەم ــفـــکـ ــەشـ کـ
وەســتــاوەتــەســەروردیوتــیــژیســەرنــج،
قووڵیبینین،لەهەردووئاستیدەرەوەو
نــاوەوە...بەمەشکارلێکیهونەریلە
نێوانخوێنەرودەقداپەیدادەبێتوخوێنەر
لــەهاوکێشە دەوریخــۆی مــومــارەســەی

نووسینەوانیەکەدادەکات.
هەڵبەتەزۆرجارشێوازوستایلبەناسنامەی
بەگوتەیەکیدی یان دادەنــرێ ئەدیب
بەشێوازوستایلدەناسرێتەوە،کەئەمە
لە بەڵگەیگرینگیشێوازە بۆخۆی
لە ڕۆماننووس بۆیە فیلیڤانیدا، کــاری
وەکو دەقـــاودەق شێوازێک هیچ سەرێتی
نەکاتەوە. وکاوێژی وەرنەگرێت خۆی
ــمــانــەوێونــەمــانــەوێ، هـــونـــەریڕۆمــــانب
ڕۆماننووسانی و ڕۆژئاواییە هونەرێکی
ڕۆژهـــەاڵتـــیلــەبـــانـــدۆروکــاریــگــەریــی
ڕۆماننووسێکی هیچ بۆیە دەرنــابــن، بە
ناتوانێ ڕۆژهەاڵتیچەندیشڕەسەنبێ،
بە باندۆران لە لێبدات،کە ئــەوە الفی
پــێــکــردووە، ســفــرەوەدەســتــی لــە دوورەو
کــاریــگــەریــیوبـــانـــدۆرانخـــەوشنییە،
نەفەسی ڕۆمــانــنــووس ئــەوەیــە گرینگ
خۆیپێببەخشێتولەخەڵکیدیکەی
جــیــابــکــاتــەوە...ئــەمــەشوەســتــاوەتــەسەر
تـــوانـــایهـــونـــەریوئــەفــرانــدنــەوانــیئــەو

ڕۆماننووسە..
ــانڕۆمـــــانـــــنـــــووسخــەڵــکــی ــومـ ــگـ ــێـ بـ
ــو ــ ــەچوەکـ ــیـ ــەتـ ــبـ ــایـ تـ ســــەردەمــــێــــکــــی
ــەدەنــگ کــاتوچوەکـــوشــوێــن،واتـ
بمانەوێ و خۆیەتی ســەردەمــی وڕەنــگــی
ڕاستەوخۆ کاریگەریی لە نەمانەوێ و
ونــاڕاســتــەوخــۆیواقــیــعــیئــەوســەردەمــە

واقیعیەت بابەتی لــێــرەدا، نابێت. بـــەدەر
ــووسواقــیــع ــنـ ــانـ دێــتــەئــــــاراوەبــــەاڵمڕۆمـ
وەکوخۆیناگوازێتەوە،بەڵکوواقیع
و ڕوون مانا ڕەمــزی چوارچێوەیەکی لە
چــڕەشــرۆڤــەدا،پوختدەکــاتــەوە،واتا
واقــیــعبــەپــرۆســەیــەکــیئــەفــرانــدنــەوانــی
تێدەپەڕێت گێژەوبێژەدا و پااڵفتەکاری
نموونەیەکی بە دەبێت دەق هەنگێ و
بچووککراوەیڕەمزیئەوبابەتەیکە
نووسەرلەخەمیهونەراندنیەتیودەیەوێ
خـــوێـــنـــەربـــکـــاتبـــەشـــەریـــکـــیجــدی
ئەمەش ئەفراندنەوانیەکە، هاوکێشە
لەسەر تەکەزکردنە لەخۆیدا خۆی
کاری لە چونکە هــونــەری؛ تەرکیزی
هاتە هەرچیەکت نــاکــرێ هــونــەریــدا،
دەقەکە دەقــەکــەوەو بیخەیتە بــەرچــاو،
بکەیتبەقوتوویعەتار،چونکەئەمە
هەمخوێنەروەڕەزوبێزاردەکاتوهەم
ڕۆمانەکەلەهونەرییەتدەخاتودووری

دەخاتەوە..
دیــارەڕۆمــانوئەزموونیڕۆماننووسی،
وەکوهەردیاردەیەکیدی،بەگوێرەی
قۆناغەمێژووییوکۆمەاڵیەتیوزەرورەتە
ــیــەکــان،گـــــۆڕاوەوگــۆڕانــی ــەری هــون
بەسەرداهاتووە...بۆنموونەڕۆمانیتازە،
نــەلــەڕووینــاوەڕۆکــەوەونــەلــەڕووی
ــردەوەی ــارەکــ ــ فـــۆرمـــەوە،کــۆپــیودووب
ــۆزدەنییە، ــ ڕۆمــانــێــنســــەدەیهــــەژدەونـ
بەڵکودرێژەیئەوانەولەهەمانکاتدا
ــدانـــەوەیڕۆژگـــار دەرهــاوێــشــتــەودەنـــگـ

وسەردەمیخۆیەتی..
ــارئــــەوەیــــەئـــێـــمـــەیکــــــوردلــە ــیـ ــرسـ پـ
ــن،ئــایــا ــ ــ چقــۆنــاغــێــکــیمـــێـــژوویـــیدای
ئـــەوهـــەوڵـــەڕۆمـــانـــەوانـــیـــانـــەیهــەمــانــە،
ــدڕەنـــگـــدانـــەوەیکــــــوردەواری تـــاچــەن
وکێشماکێشوگۆڕانکاریەکانیەتی،
ئایاهەوڵەڕۆمانەوانیەکانمانلەمڕووەوە
ــازە، کــەمــتــەرخــەمنییە،ئــایــاڕۆمــانــیت
ــــدا،کــەبــەدەیــان ــوردەواری دەگـــەڵکــ
چارەنووسساز ملمالنێی و وکێشە دۆز

بارگاوییە،تێکدەکاتەوە؟...
لە ئــەوە پرسیارانە، ئــەو هەرهەموو ئایا
ڕۆماننووسیکوردناخوازێ،کەشێواز
وستایلیتایبەتیخۆیبدۆزێتەوەوئیزافە
ڕومانەوانی؟!هونەرێک ئەزموونی بۆ بێت
بــەرهــەمبێنێتکــەخــوێــنــەربــکــاتبە
و ئەفراندنەوانیەکە پرۆسە شەریکی
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دەرگای لە لۆکاڵییەوە تایبەتمەندی بە
جیهانیەتبداتوسێکوچکەینووسەر
وپــەیــڤوخــوێــنــەر،خــۆبــەخــۆلــەدەقــە
جا ببێت. بەرجەستە ڕۆمــانــەوانــیــەکــەدا
ــەوەیخــوێــنــەرڕاســتــەوخــۆبــەشــداری بــۆئـ
بکات، ئەفراندنەوانیەکەدا پرۆسە لە
ڕۆماننووس،بەتایبەتیلەڕۆمانیتازەدا،
ــیــەکــانبخاتە ــاهــونــەری ــ هـــەمـــوودەرگـ
ئاسانی بە وخوێنەر، پشت ســەرگــازی
ڕامــانــێــک و ــدووکــردن مــان بێهیچخــۆ و
کــۆدو تەنیا بەڵکو بکەوێت، نــاو بــە
کــلــیــلــەکــانــیکــــارەفــیــلــیــڤــانــیــەکــانــی
ــتدەکــــاتئــەمــەشلــەڕێــگــەی ــ ڕادەسـ
ــاویبە ــارگــ ــ زمــانــێــکــیڕۆمـــانـــەوانـــیب
وزەیەکیدەوڵەمەندیئیحاییهێمائامیزی
ئەوتۆوەدەکاتکەخوێنەرهانبداتبە
پەیگیری زیــاتــرەوە وخرۆشێکی جــۆش
میانەی ولــە بکات هونەرییەکە کــارە
تەکنیکوزمانەهێماییەکەوەژیانێکی
تــازەیئــاواوئــاوەدانبەمەعریفەوجوانی

ولەزەتبجەڕبێنێ..
ئەزموونی لــە وەرگــرتــن ســـوود هەڵبەتە
خەڵکانیدی،بەومانایەنییە،کەبێین
شێوازوبابەتیئەوانکۆپیبکەینەوەو
لەبازنەیالساییکردنەوەیەکیبێهودەدا
داهێنان کــردنــەوە السایی بخولێینەوە،
السایی ســنــووری پێویستە بەڵکو نییە،
تایبەتی شــێــوازی و ببەزێنین ــەوە کــردن
خۆمانبەرهەمبهێنینوناسنامەیخۆمان
ئەزموونی لە وەرگرتن بدۆزینەوە.سوود
خەڵکی،بەمانایهەوڵدانەبۆبەدیهێنان
بە تایبەت ئەفراندنێکی وبەرهەمهێنانی
بێ، ئێمە ناسنامەی هەڵگری خۆمان،
کۆڤانودەردوئازارەکانمانبنوێنێ،
ــەوکــەڵــکــەاڵنــەبــکــات ــتلـ ــوزارشـ گـ
کەخەونیانپێوەدەبینین.هەنگێهەم
پێشوازی خۆماڵیەوە، خوێنەری لــەالیــەن
ــەخــەم ــرێچــونــکــەگـــوزارشـــتل دەکــ
وخەونەکانیئەودەکاتوهەملەالیەن
خوێنەرانیجیهانییەوەپێشوازیدەکرێت
چــونــکــەبـــەشـــێـــوازێـــکـــیتــایــبــەتــیو
دەگەڵ مامەڵەی تایبەتیەوە نەفەسێکی
خەمەبەشەرییەکانداکردووەوبەزمانی
لـــەالســـایـــیکـــردنـــەوەی ــونـــەر،دوور هـ
ــنــگــە ــتلــــەژی ــ ــوزارشــ ــ خـــەڵـــکـــی،گــ
زمانی وبــە دەکــات خــۆی تایبەتیەکەی
ــیــرەیبــەشــەردەدوێـــنـــێ. ــەرهــەمــووت هــون

بــەمــەش،ســنــووریزەمــاندەبەزێنێولە
ویژدانیخەڵکیهەمووشوێنێکدادەژی.
ڕێگایعالەمییەتلەمحەلییەتەوەدەست
پێدەکات،وەختێئەدیبڕاستگۆیانە،
کولوکۆڤانوخەونەتایبەتیەکانی
ــەرخــەمــە ــەســ ــ ــــێوب ــن ــ ــەرێ ــ ــون خـــــۆیدەهــ
مرۆڤانیەکاندا دۆزە و هاوچەرخەکان
دەکـــرێـــتـــەوە،ئــەزمــوونــێــکــیدەگــمــەن
ــەرزاپێشکەش لــەدەقــێــکــیهــونــەریبـ
دەکات،سەرنجیخەڵکیڕادەکێشێت
ــتوتــەفــاعــولــیلە ــرێـ ــەیــگــیــریدەکـ وپ

گەڵدادەکرێت..
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ڕۆمــــانیــەکــێــکــەلــەژانــــرەئــەدەبــیــیــە
و ــان ــەرەکــ ــــگــ ــاری وکــ هــەســتــیــار زۆر
بــــــەدەمنــــەشونـــمـــاوگـــەشـــەکـــردنو
گەورە زۆر پانتاییەکی پەرەسەندنەوە،
گــرتــووەتــەوە... داهێنانی دنیای وبەرینی
زانیاری هەرەجوانی مەیدانێکی بە بووە
ــەزەت.ڕۆمــانلەڕەوتــەهونەریەکەی ول
خۆیاهەندێشتدەڵێتونیشاندەدات،
وبــزانــرێــن... بکرێن درک پێویستە کــە
ــەتـــایـــبـــەتـــمـــەنـــدیـــیـــەکـــانـــی ــ ــکلـ ــێـ ــەکـ یـ
بەرینی بەحوکمی کــە ئــەوەیــە ڕۆمـــان
ــوودلـــەهــەمــوو ــەیدەتـــوانـــێســ ــوارەکــ ــ ب
ژانــــرەئــەدەبــیــیــەکــانــیدیوەربــگــرێــت
ــدابــکــاتولە ــەڵـ وتــەفــاعــولــیــاندەگـ
هونەرییەوە، هێمایی زمانێکی ڕێگەی
ــانبـــۆکــەشــفــبــکــاتو ــمـ ــتـ ــەمزۆرشـ هــ
ــەڕوحــمــان ــەملـــەزەتـــیئــیــســتــاتــیــکــیب هــ
ــانبــەحــوکــمــیئـــەوەی بــبــەخــشــێــت...ڕۆمــ
کەشفکاریە هــونــەریــی پــرۆســەیــەکــی
دەتوانێواقیعمانبەهەمووالیەنەئەرێنی
و کەشفبکات بۆ نەرێنییەکانییەوە و
وخولیاکانمان خـــەون لــە گــوزارشــت،
بکاتوپرسیارمان،کەهەوێنیگۆڕانە
لــەالدروســــتبــکــات.هــەڵــبــەتــەڕۆمـــان
بــەاڵم نــاگــۆڕدرێ، پــێ تەنیاواقیعی بــە
گۆڕاندا پرۆسەی لە بەشداری دەتوانێ
و بهاڕۆژێنێت پرسیاران بــەوەی بکات،
دەبێ هەڵبەتە دروستبکات... نیگەرانی
ــەوەشبــگــوتــرێکــەئــەرکــیڕۆمـــان ــ ئ
خوێندنەوەی ئــەدەبــی، ژانرێکی هــەر و
ــاهــونــەرانــدنــی هــونــەریــانــەیواقــیــعــە،واتـ
واقیعەنەکبانگەوازیسیاسیووتنەوەی
دروشمانیپرشنگداروکاوێژکردنەوەی

وتـــارێـــنبـــریـــقـــەداریعــــەوامخــەڵــەتــێــنو
دیماگۆگی...ڕۆمان،حەقیقەتوەکو
فەرمی ڕیاییەکی هــەر لــە دوور خــۆی،
دەکاتە بگوترێ دەشێت و دەهونەرێنێ
ــژوویهــونــەریــیڕوحــــیبـــەشــــەران، ــێـ مـ
ڕۆمان،یەکێکەلەژانرەئەدەبییەهەرە
ئاواوئاوەدانەکان،پڕەلەکاراکتەرێن
بەو واقیعیەت هەڵبەتە واقیعی، و زندوو
مانایەناکەکاراکتەرانیڕۆمانەوانی،
کــۆپــیکــاراکــتــەرانــیواقــیــعــیدەرێـــی
ــەهــەر ــن،ڕەنـــگـ ــ ــەب ــانـــەکـ ــایڕۆمـ ــیـ دنـ
کاراکتەرێکیڕۆمانەوانی،بەرەنجامی
چەندینکاراکتەریواقیعیبێوکە
گۆڕانی ڕۆمانەکەوە، دنیای هاتووەتە
تازە ژینگە هــاتــووەوخەسڵەتی ســەر بە
ــووەبە وهــونــەریــیــەکــەیوەرگـــرتـــووەوبـ
ــدەرولـــەدەرێـــــیکـــارە ــنـ ــەوێـ خــەڵــکــیئـ
هــونــەریــەکــەداهــیــچبــوونــێــکــینــابــێ،
مامەڵە وەخــتــایــەک ڕۆمــانــنــووس چونکە
ناچارە، دەکــات دەگــەڵکاراکتەردا
واقیعوخەیاڵبەڕێژەیەکیدیارکراوی
ئەوتۆئاوێتەبکات،تاکاراکتەرەکەی
لەڕوویهونەرییەوەقەناعەتبەخشبێ.یانی
نووسەرو نێوان لە مەسافەیەک پێویستە
ئــەوەی بۆ هەبێت، کاراکتەرەکانیدا
لەڕوویهونەرییەوەقەناعەتبەخشبێت..
هونەرییەکە دەقـــە واقــیــعــی بــەگــوێــرەی
وەکو ڕۆماننووس بێت... قەناعەتبەخش
دەڵێن،بەشێکلەخودیخۆیلەبندێڕی
کارەئەدەبییەکەیداتۆودەدات،بەاڵم
ئەمەبەومانایەنییەشوولیلێهەڵکێشێت
وڕۆمانەکەبکاتبەئۆتۆبیۆگرافیاو
ژینامەیخۆی...یانژینامەیخۆیڕاستەو
ڕاستوزەقاوزەقوبەتۆبزیلەڕۆمانەکە
ــۆلە ــەوخـ ــتـ ــاڕاسـ بـــاربـــکـــات.بــەڵــکــونـ
بیرۆکەیەکەوە، ڕستەیەکەوە، میانی
سەر بە خۆی هونەرییەوە، مەبەستێکی
ولێرە دابەشدەکات کاراکتەرەکاندا
سەرەتاتکێیەکی ڕۆمانەکەدا ولەوێی
ــدابــەهــۆی ــانـ هـــونـــەریدەکـــــات.لــەڕۆمـ
بەهۆی کاراکتەرانەوە، ژمــارەی زۆری
ــەوە ــ ــان ــەرەکــ ــ ــت ــاراکــ ســـەربـــەخـــۆیـــیکــ
فرەدەنگیهەیە،کەلەوەیەهەندێجار
دەنگینووسەریتیابەدیبکرێ،یان
دەگەڵدەنگینووسەراتێکبکاتەوە،
بەاڵملەژینامەداتەنیایەکدەنگهەیەو

ئەویشدەنگینووسەرە..

ــان،وەکــوهونەرێکیڕۆژئــاوایــی ڕۆمـ
ــۆیبــە ــ ــەوخــ ــ ــ ــت ــ ــیڕاســ ــەکــ ــ ــی ــ ــدی ــ ــوەن ــ ــەی ــ پ
پــەیــدابــوونوســەرهــەڵــدانــیبــورژوازیــەتــەوە
ــوچــیــنو هــەیــەوبـــورژوازیـــەتـــیـــشوەکــ
شۆڕشگێڕی و تــازە کۆمەڵگەیەکی
سەردەمیخۆی،تابڵێیفرەدەنگ،فرە
ئاراستە،فرەمینبەروفرەخەونوخولیایە
ــیــشــا،کە ــە،لــەڕۆمــان ــی ــەمفــرەی و...ئـ
ودەنــگــدانــەوەی وڕەنــگــدانــەوە بەداستان
دەدرێ، قـــــەڵـــــەم لـــــە بــــــــــورژوازیــــــــــەت
هەرقلی قارەمانی بۆیە ڕەنگیداوەتەوە،
بەهێز،نەبەز،ڕیسکباز،سەرکەوتوو،
تاقەسوارەیبێهەڤڕکیمەیدانوتوانا
بەهەمووشتێک،لەڕۆماندائاوادەبێو
هەیبوو داستاندا لە وپێگەیەی پایە ئەو
ناواقیعی و ناپەسند و دەدات دەســت لە

دێتەبەرچاو.
بۆیەهیچمەرجنییەیەککاراکتەر،
هەڵگریبیرودیدوبۆچوونینووسەربێ،
بەڵکودابەشدەبێتبەسەرکۆمەڵێک
ئــەوکاراکتەرانە جــا کــاراکــتــەردا،
بــەردەبــارو و چکاراکتەریسەرەکی
سەنگینبنچکاراکتەرێن،الوەکی
وبێسەروبەروشڕشێتوهەڵەشەبن...
بوکەڵەی هەرگیز کاراکتەر، بــەاڵم
ــووســەرنــیــنکــەبــەئــــارەزووی دەســتــین
خۆی،کەیوچۆنیبوێهەڵیانسوڕێنێ،
ــوپــێــشــتــریــشئــامــاژەمــان چــونــکــەوەکــ
کردووەتێ،کاراکتەر،لەناوڕۆماندا
ــدا،شــەخــســیــەتــی ــ ــان ــ ــنــگــەیڕۆم ــــەژی ول
خۆی سەربەخۆیی دەکــات، پەیدا خۆی
وەردەگــرێ،هەندێجارلەنووسەریاخی
دەبــێوبەگوێرەیڕەوتــیرووداوەکـــان
ئەرکی ئیدی وەردەگــرێــت... هەڵوێست
ــەچـــوارچـــێـــوەی ــەلـ نـــووســـەرئـــەوەیـــەکـ
ڕەوتـــیگشتیکـــارەهــونــەریــیــەکــەدا،
ــوەیـــەکـــی ــێـ ــەشـ ــ بـ هــــونــــەرمــــەنــــدانــــەو
ــان ڕووداوەکـ سەرپەرشتی قەناعتبەخش

بکاتوبەڕێوەیانبەرێ.
ــەوەش، ــ ــڕان ــ ــێ هـــەڵـــبـــەتـــەڕەگــــــــەزیگــ
ــەبـــونـــیـــادی ــ دەورێـــــکـــــیگـــریـــنـــگـــیل
ــداهــەیــە،چــونــکــەبـــەشوپــاژە ــانـ ڕۆمـ
دەدات گــرێ پێکەوە پەراگەندەکان
دروســـت نــێــوانــدا لــە یەکێتییەکیان و

دەکات.
لەڕەگــەزەجەوهەریو وبابەت، تیمە 
هـــەرەگــریــنــگــەکــانــیڕۆمـــانـــە،بــەاڵم

پێویستی وکرۆکە، جەوهەر ئەم خۆ
بـــەداڕشــتــنــێــکــیقــەنــاعــەتــبــەخــشــە،تا
ئــەوزاری خوێنەر. وەرگــر، بگەیەنرێتە
ــە، ــە،زمــان ــەیـ ــان،وشـ ــ ــ ــانــدنــیڕۆم گــەی
لە ڕۆماننووس بۆیە ڕۆمــانــەوانــی، زمانی
سەریەتیپەنابۆزمانێکبەرێهەمجوان
ــێبەو ــادەب بــێوهــەمگەیەنەربــێ.وات
نەفەسەوەمامەڵەلەگەڵزماندابکات،
کەپێداویستییەکیگوزارشتەوانیەبۆ
حاڵەتێکی نواندنی و بەرجەستەکردن
ئەو هونەریی، زمانی چونکە تایبەتی.
ئینشابازیووشەڕێزکردنەبێهودەیەنییە
کەگەلێکلەنووسەرانیکوردبەناهەق
پەنایبۆدەبەن،ولەجیاتیئەوەیببێت
بەڕاستەڕێیەکلەنیواندەقووەرگردا،
بە پڕ و دەقــەکــەوە بەسەر بەبار دەبێت
دەڵب بەڵکو دەرناچێت دەقــەکــە بــەری
دەگەیەنێت، ئــەوە ئەمەش دەردەچــێــت...
کەوەکوزەروورەتێکیگوزارشتەوانی
مامەڵەدەگەڵزماندانەکراوە...هێندەی
سەروکاریان گــەورە ئەدیبێن نــووســەرو
ــەڵزمــانــداهــەیــەوخــزمــەتــیزمــان دەگـ
نایکەن، زمــان ئەکادیمیانی دەکــەن،
ڕاستەوخۆیان پەیوەندی ئەدیب چونکە
ــە،زمــــــاندەکـــاتـــە ــ ــەی ــەزمـــــانـــــەوەهــ ــ ب
ــان ــی ــتـــەیســـەرەکـــیدەقــەکــان کـــەرەسـ
ــــە ــات دەکــ دەق بـــگـــوتـــرێ ئــــەگــــەر و
بەرهەمهێنانێکیهونەریزمان،ڕەنگە
نەکاتەزێدەڕۆیی،ئەدیبزمانبەزمانی
خەڵکانیجیاوازەوەبەکاردەبــەنوبە
ناچاریمامەڵەدەگەڵئاستێنزمانەوانی
جیاوازدادەکەن،وڕووبەڕوویئاریشە
وبەرە دەبنەوە زمانەوانی ئالنگاریانی و
بەرەتیایداقاڵدەبنەوەوحەزیاندەچێتێ

و،وەکوبوونەوەرێکیزندوووهەستیار
مامەڵەیدەگــەڵدەکــەنوزمــاندەبێ
زادەیپێداویستیەبونیادیەکانیدەقەکە
بێتولەناوەوەیدەقەکەوبەگوێرەی
گەشەونەشەیدەقەکەبڕسکێ،نەک
لەدەرێڕابهێنرێوبەسەریابسەپێنرێ...
لە پڕ توورەکەیەکی زمــان هەرحاڵ بە
وشەنییە،بەئارەزوویخۆتدەستیپێدا
بنەیت، دای و دەربێنێ وشــە و بکەیت
زمــــانبـــەگـــوێـــرەیبـــابـــەتدەگــــــۆڕێو
دێتە جــیــاواز شێوازێکی بــە هــەربــابــەتــە
دەربـــڕیـــنوزمــانــیخـــۆیبــەرهــەمدێــنــێ.
و پەیامەکەی ئــەوەی بۆ ڕۆماننووس جا
ژمــارەی زۆرتــریــن دەقــەکــەیبگەیەنێتە
وەرگـــــــر،دەبـــــێلـــەخـــەمـــیدۆزیــــنــــەوەی
زمانێکابێکەپڕبەپێستیبابەتەکە
لـــەڕووی و بـــێ وکـــاراکـــتـــەرەکـــانـــی
ــەوەواقــیــعــیوقــەنــاعــەتــبــەخــش ــی ــەری هــون
واقیعی بەگوێرەی قەناعەتبەخش بــێ،

دەقەکە..
ڕۆماننووسئەگەربیەوێببێبەنوێنەر
ــەردەموڕۆژگـــاریخــۆی، وشــایــەدیسـ
بــێ،شێوازی ڕۆمانێکا لەخەمی دەبــێ
پێی شــێــوازێکە هەبێ، خــۆی تایبەتی
گــوزارشــت کــە ڕۆمانێک بناسرێتەوە،
لەواقیعیسەردەمیخۆی،بەئاراستەی
بتوانێبگاتەخوێنەر ئایندەدابکاتو
ولەباریهونەرییەوەئەوەیپێنیشانبدات
کەلەچزەڵکاوێکینامرۆڤانیدادەژی
پێ هۆشیارانەی یاخیبوونێکی توانای و
دەبــێ ڕۆمــانــنــووس هەنگێ ببەخشێت...
تەڤگەری نــاو لە دەنگێکیکــارا بە
ــەیبــونــیــادنــانــی ــتـ ــاراسـ ــەئـ مـــــێـــــژوودا...بـ

ئایندەیەکیمرۆڤانیتر..
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خەڵكی بەڕەچەڵەك ، بۆتانی  كاكەمەم
شاری)جەزیرە(یناوچەیبۆتانەلەباكووری
كــوردســتــان،لــە10یكــانــونــیدووەمـــی
ساڵی1937دالەشاریكۆیەلەباشووری
و دیــار ناوێكی دایكبووە لە كوردستان
درەوشاوەیئەدەبورۆشنبیریكوردستان
ــەی ــێـــكوشــ ــانـ ــەرمـ ــەخــــاوەنــــیخـ بــــــووەكــ
چــاپــكــراوە.ســاڵــی2020كــۆچــیدوایـــی
ــەمــەمــێــكــی ــاكـ ــەكــتــێــبــی)كـ كـــــرد.لـ
تـــر(كــەبــیــرەوەریــیــەكــانــیژیــانــیــەتــی،لە
شاری لە سااڵنەی بــەو تایبەت بەشێكیدا

كەركوكژیاوە،دەنوسێت:
 زۆررووداویبەنرخوكەمنرخلەدێیەك،
شارۆچكەیەكروودەدا،دەبێتەمێژووێكی
زەقیئەوشوێنەودەماودەمدەگێڕدرێتەوە.
سااڵنەیكاروژیانبەوەدەدۆزرێتەوە.ئەمە
نموونەیان كــوردەواریــمــانــەو دیــاردەیــەكــی
رووداوی ، كــەركــوكــیــشــدا لــە زۆرن.
تایبەتیە نەورۆزیساڵی19٥8دیاردەیەكی

.رەنگەنەوەینوێمانرووداوەكەبەكەم
بایەخونرخبزانن.بەاڵمتائێستالەناوخێزانە
ساڵی دەڵێن: سیاسیەكانیكەركوكدا
قەدەغەكردنینەورۆزەكە.بۆیەهەوڵدەدەم

ئەوەندەیلەبیرممابێبیگێڕمەوە.
ــانـــیكــــوردســــتــــانلــە ــیـ ــابـ ــوتـ  یـــەكـــێـــتـــیقـ
ــەوبـــڕوایـــەدابــوویــنكە كـــەركـــوك،لـ
زروفــیسیاسیعێراقلەبارەبۆچاالكی
نەتەوەییمان.باشترینكاریشلەوماوەیەدا
گێڕانیئاهەنگینەورۆزبوو.كەسیمای
ئـــاشـــكـــرای رووی ــەو ــ ــوەی ــ ــێ ــ پ نــــەتــــەوەیــــی
شارەكانی لــە چونكە نییە. سیاسەتیش
تریكوردستاناچكەموزۆردەگێڕدرا.
بۆئەممەبەستەژێرزمانیهاوەاڵنیقوتابی
یەكمان بــەنــاو كــە ( چێشت شیوعیمان
پــارتــیــشــمــانوەرگــــرت. ــوو!(ورای ــب گــرت
ــەبــاش ــەودوودڵـــیـــەوەكـــارەكـــەیـــانبـ ــ ب
عەسكەری عەلی لەگەڵ هەڵسەنگاند..
وشێخنەوزادعەبدواڵچوینەخزمەتشێخ

ئەو ساڵەی نەورۆز لە كەركوك قەدەغەكرائەو ساڵەی نەورۆز لە كەركوك قەدەغەكرا

 ئومێد نەجم

  بیرەوەرییەكانی نەورۆزی ساڵی )بیرەوەرییەكانی نەورۆزی ساڵی )19581958(ی كەركوك لەیاداشتەكانی (ی كەركوك لەیاداشتەكانی 
كاكەمەم بۆتانیكاكەمەم بۆتانی

“ كۆمپانیای “ كۆمپانیای 
نەوتی بەریتانیا و نەوتی بەریتانیا و 
قونسوڵی ئەمریكا، قونسوڵی ئەمریكا، 

موتەسەریف و موتەسەریف و 
بەڕێوەبەری پۆلیس، بەڕێوەبەری پۆلیس، 
ڕێگرییان كرد كوردی ڕێگرییان كرد كوردی 

كەركوك ئاهەنگی كەركوك ئاهەنگی 
نەورۆز بكات “نەورۆز بكات “

عەبدواڵی)كەوەڵە(یرەحمەتیكەهاوڕێی
بیرەكەمان شێنەیی بە بــوو. )موتەسەریف(
دڵنیامانكردكەهیچدەستێ تێگەیاندو

لەپشتیەوەنییەوكاریزەقناكەین.
كــــــوردی رووی گــــەرەكــــمــــانــــە  بــــــەس
لــەشوێنێكی و ــەیـــن دەرخـ شـــارەكـــەمـــان
خنجیالنە ئاهەنگێكی )بەرتەكیە( وەك

بگێڕین.
 بەگەرمیبەپیرپڕۆژەكەمانەوەهاتو
باسیبكا. داینێالیموتەسەریف بەڵێنی
ئاگاداریكردینەوە عەبدواڵ شێخ پاشان
كـــە)مـــوتـــەســـەریـــف(رازیـــیـــە،بـــەمــەرجــێ
لــەشــایــیوگــۆرانــیوئــاگــركــردنــەەوی
حــیــزبــە و ــەڕێ ــەپ ــن ــێ ت الوان خــوێــنــدكــارو

نهێنیەكاندەستنەخەنەكاریانەوە!!
قۆسترایەوە. نــەنــوســراوە رەزامــەنــدیــیــە  ئــەم
پــەیــوەنــدیــمــانبــەلــیــژنــەینـــاوچـــەوەكــردو
لـــەوانـــیـــشـــەوەبـــــــەرەوژوورتـــــــــر.ئـــەوانـــیـــش
كــردن ــەاڵم ب بـــوون، ڕا دوو لەناوخۆیاندا
مەبەستە ئەم بۆ بوو. زاڵ نەكردنا بەسەر

چەندلیژنەیەكپێكهاتلەوانە:
دابەش ، گۆڕەپان ئامادەكردنی  لیژنەی
ــانـــیپـــڕۆگـــرامو ــارت،دانـ كـــردنـــیكــ
ئاسایشی پاراستنی ئاهەنگ، سەرپەرشتی

گۆڕەپان.
 حەزمدەكردلێرەیا،تەواویناویسەرۆك
وئەندامانیلیژنەتۆماربكەم،بەاڵمبیرم
نەماونجگەلە:عەلیعەسكەری،شێخ
موحەمەدبەرزنجی،جیهانصدیقشاوەیس،
عبدالرحمن، نــورالــدیــن صــدیــق، احــســان
عــادل فــەخــری، سلێمان سلێمانی، ئــەنــوەر
تیمور گۆمەشینی، عبدالرحمن عیزەت،
كاكە،حمیدتاڵەبانی،چاالكتاڵەبانی،
ئیسماعیل خانەقا، ئازاد تاڵەبانی، پیرۆت
ــەمبـــۆتـــانـــی،دڵــشــاد دەروێــــــشكـــاكـــەمــ
ــوەرجــــاف،جــــەاللحسێن ــەنـ كـــاكـــە،ئـ
قەرەداغی.تەهاتۆفیق،ئەفراسیابودارای
مەجیدیاوەر،نوریهێرش،شیتعەزیز،
سالحدزەیی،كەماڵكەڵەمێرد،كەمال
نەجمەدین، تاهر سدیق، نـــەوزاد عــەزیــز،
شێركۆموحەمەدخدر.كەشیوعیەكان
سەر خەریكە گەرمەو كارەكە زانیان
پێكەوە پارتیكــرد لە ــان داوایـ بگرێ،
دانیشنوجەڵەویئێمەیهەرزەكاربگرن
روونــەدا. وكەتنێنەكەینوكارەساتێ
روونـــەداو هیچ بــووكە مەبەستی پارتیش

ڕیشیئەوبگرێتەوە.
ــاڵعــبــدالــصــمــدخـــانـــەقـــاـی ــ ــەم  شـــــەوێلـ
ئـــەدیـــبوشــیــوعــی)كـــەدەكـــەونـــەپشت
لە مــابــن.. بیرم ئــەوانــەی دانیشتین ماڵمان(
شێخ بەرزنجی. مــارف شێخ شیوعیەكان:

وخــاوەن بــەرزنــجــی.عــەزیــزخانەقا حسێن
ماڵ.

ئیبراهیمئەحمەد،عومەر پارتیەكان:  لە
باتاسی ،عەباس،حسین،حمید دەبابە
ــانجــیــهــانصــدیــق،عــەلــی ــی ــاب ،لـــەقــوت
عــەســكــەری،تــەهــاتــۆفــیــق،نــورالــدیــن
عـــبـــدالـــرحـــمـــن،كـــاكـــەمـــــەمبــۆتــانــی
ــەوە، ــڕای ــەدرێـــژیبــاســەكــەمــانگــێ ،بـ
پێخۆشحاڵی نیشاندان، چاالكیەكانمان
خۆیاننیشاندا.داوایچاودێریمانلێكردن
كەلەپشتپەردەوەیارمەتیمانبدەنوداوا
ئامادەی بكەن دۆستانیان و ئەندامان لە
بۆ هــۆریــامــان هـــەراو و ببن ئاهەنگەكە
ــانبــەباش دروســـتنــەكــەن.ئــەوانــیــشوایـ
دەنوێننخەڵكی ئــەوانــەیچــاالكــی ــی زان
دیاروئاشكرانەبن.حكومەتگومانیان
لێنەكا.بەسرودینەورۆزبكرێتەوەوتەواو
بێ.ئاووشەربەتونوقڵپێشكەشبكرێ
پیاوانیكوردی لەگــەورە پارەكەشی و
شارەكەكۆكرێتەوە.خانەقایەكانهەر
زووبەدەنگمانەوەهاتنوهەندێپارەیان

داینێ.

 كـــارتچــاپــكــراودرایـــەلــیــژنــەیتایبەتی
گــەڕەك( )بەپێی بەسەرخۆیان ئەوانیش و
بەشیانكرد.هەمووگەورەپیاوانیشارو
لێپرسراوانی و بەڕێوەبەرەكان و متصرف
ــاینـــــەوتوهـــەتـــا)قـــونـــســـڵ(ی ــی ــان ــپ كــۆم
ــیــاوئــەمــریــكــاشبــانــگكـــران. ــان ــت بــەری
ــیــاندابـــەشـــدەكـــرد ئـــەوانـــەیكــارتــەكــان

ــوون،لـــەوانـــە: ــ ،تــووشــیســتــیســەیــرب
بــەڕێــوەبــەریئــامــادەیــیكــەركــوكناهێڵێ
ــارتبــداتــە ــاكعــەلــیعــەســكــەریكــ كـ
مامۆستاوخوێندكاران،دەبێتەقیڕەقیڕیان
پۆلیسخانە، بــۆ هــەڵــدەگــرێ تــەلــەفــۆن ،
بــەڕێــوەبــەردادەخـــاو عەلیدەرگـــایژووری
دەكەوێتەوێزەیتادەرگادەشكێننچینێ

لەبەڕێوەبەردەدا..
 نــورالــدیــنعــبــدالــرحــمــنلــەدوایـــیـــەدابــۆی
گــێــڕمــەوەكـــەكـــارتـــەكـــەیقــونــســوڵــی
ئــەمــریــكــیبــــــردووە،ســكــرتــێــرەكــەی
لە داوای دەرەوە هاتۆتە كە و بردوویەتی
نورالدینكردووەچاوەڕوانبكا،قونسوڵ
دەیــەوێــتبیبینێ.ئــەویهــەرزەكــاریــشلە

ترسئەوەیبەگرتنینەدارایكردووە!!
ئەمن پۆلیسو ــوەبــەری بــەڕێ  كــەكــارتــی
دەگـــا،ســەریــاندەســوڕمــێوئــاگــاداری
موتەسەریفدەكەنكە:»الوانیكوردی
ــوكبـــەبـــێرەزامـــــەنـــــدیرەســمــی ــەركــ كــ
دەبێتە ئەمەش دەگێڕن. نەورۆز ئاهەنگی
بیقۆزنەوە ــەوەیگــومــانــلــێــكــراوان ئـ هــۆی
ئاژاوەبنێتەوە،وەكبیستوشمانەجەنابتان
ــان ــێــداون،ئــەویــشیەكسەرداوایـ رێــتــانپ
لێدەكات،نەهێڵنبیكەنوچیپێویستە

بەپێییاسارەفتاریانلەگەاڵبكەن.
 دەمەوعەسرانێكیدرەنگ،كەدەیەها
الووقوتابیخوێنگەرمبەسەركردایەتی
جیهانصدیقشاوەیس،بەپاچوخاكەناز
وگەسكوسەتڵوئاوەوەلەگەرمەیئیش
باغی )چــوار گۆڕەپانی پاككردنەوەی و
بەرتەكیەنزیكئیسكانیئێستا(ئاهەنگ
خەریكبوونوخەڵكیناوچەكەدەورەیان
دابوونوسەیریاندەكردن.بۆیەكەمجارە
لەمێژوویئەوشارەدابەئاشكرائاگری
نـــەورۆزدەســتلــەملیبــاوەگــڕگــڕبكا.
بەگۆڕەپانەكەدا چەندمسلحەیێخۆیان
دەكەنودەكەونەراویانوپانزدەكەسێ
دەگرن،لەوانە:جیهانصدیقشاوەیس،
دڵشادكاكە،پیرۆتتاڵەبانی،رەشاد
،احسانصدیف،سلێمانفەخری،تیمور
كاكە،چەندپۆلیسێكیشلەچوارباغ

جێهێڵن.
نــەورۆزمەفرەزە دوای تا رۆژەوە  «لەیەكەم
یــەكــیپــۆلــیــسلـــەبـــەرتــەكــیــەچـــادریـــان
ــەسلــە ــ ــوو،نـــەیـــانـــدەهـــێـــشـــتكـ ــ ــداب ــ ــەڵ هــ

گۆڕپانەكەنزیكببێتەوە«
 لەرۆژینەورۆزدا،قونسووڵیئەمریكیبە

دەوریگۆڕپانەكەداسوڕابۆوە
ــەوە،خــۆمــان ــنـ ــرایـ ــاداركـ ــاگـ ــەركـــەئـ  هــ
گــەیــانــدەوەشــێــخعــەبــدوڵــاڵومــەســەلــەی
بۆگێڕایەوە. پەشیمانبوونەوەیمتصرفمان

« كاربەدەستانی « كاربەدەستانی 
دەوڵەت، مەال گومان دەوڵەت، مەال گومان 

لێكراوو پیاوانیان لێكراوو پیاوانیان 
دەبزواند كە دژی دەبزواند كە دژی 
نەورۆز و ئاگری نەورۆز و ئاگری 

بوەستن و لە وتاری بوەستن و لە وتاری 
ئاینی باسی خراپی ئاینی باسی خراپی 

ئاگاداركردنەوە ئاگاداركردنەوە 
بكەن«بكەن«
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گــرتــنــیهــاوڕێــكــانــیــشــمــانســـەربـــاروبن
بــار.رەحــمــەتــیئێمەیجــێهێشتوچــووە
مــتــصــرفــیــەت.كــەگـــەڕایـــەوە،كــەوتــە
ئاهەنگی وتووە پێمان )ئێمە سەرزەنشتمان
ــەسنـــەمـــاوەكــارتــیبۆ ــەاڵمكـ ــ الوانـــــە(ب
ــۆوە ــاردبـ نـــەنـــێـــرن!خـــۆمـــانمــــاتكــــرد.سـ
ــەردا ب مناڵەكانم هــەمــوو : ــی وت ئینجا ،
.مــتــصــرفــیــشلـــەقــســەیخــــۆیپــەشــیــمــان
ــولو ــاقـ ــاوەمـ ــیـ پـ ــا ــ ــەوە..داوادەكـ ــ ــۆت ــ ــەب ــ ن
ناودارەكانیكــوردیكەركوكبێنبە
نووسینبەڵێنیدەنــێكەهیچروونـــادا.با
وامن نەورۆزەكەبگێڕن..شێخفەرمووی:
بەناویخانەقاوەئامادەم.بچنبۆالیئەوانیتر
مەحمود حاجی وكاكەی بەرزنجیەك ،
و بێن ســوجــادەیــەك خـــادم و تاڵەبانیەك و
پێكەوەدەچینبۆیمۆردەكەین.بەپەلە
بە ودەسكرا خۆمانگەیاندەوەهەڤااڵن
كۆبوونەوەوگفتوگۆودیتنیشیوعیان،
ئەنجامەكەیبەمجۆرەهاتەوە:لەناحیەی
دروســت بزووتنەوەیەك توانیمان سیاسیەوە
خەڵكی ئاهەنگەكە بــەقــەدەر بكەین،
وشیاركەینەوەودەنگمانبگاتەهەموو
الیێ.بۆئەوەی)ئەمن(هەوڵیئاژاوەنانەوە
تووشی كــوردەكــان دەستڕۆیشتووە ــەداو ن
هیچنەبن..وازلەئاهەنگەكەبێنن..هەر
ــردوو، راب وەكسااڵنی دەستەوكۆمەڵە،
ئێمەیقوتابیان نــەورۆزبكەن... لەشوێنێ

بووین.بەاڵمدەشمانزانی نــارازی بڕیارە بەو
بە ناكرێن. رازی ئێمە بە پــیــاوان گــەورە
خۆشتر هەمووی لە لێهێنا. وازمــان ناچاری
لەرۆژیگرتنیهاوەڵەكانمانەوەتادوای
ــرەزە(یــەكــیپــۆلــیــسلــەبــەر ــەفــ نـــــەورۆز)مــ
نەیاندەهێشت هەڵدابوو، چــادریــان تەكیە
كەسلەگۆڕهپانەكەنزیكببێتەوە.!!لە
بە ئەمریكی قونسووڵی ــــەورۆزدا، ن رۆژی

دەوریگۆڕهپانەكەداسوڕابۆوە.


 كــاكــەمـــەمبــۆتــانــی:»ئــــەومـــاوەیـــەیلە
كەركوكبووم،هیچساڵێ،جەژن،بێ

گرتنولێدانوسزاداننەبووە«
ــەوە،نـــەورۆزوكــوردایــەتــی  لــەدێــرزەمــان
هاوشانوهاودەمییەكترین،بەتایبەتیلە
كەركوكیزێریرەش،نەورۆزوشۆڕش
تەواوكەرییەكتریبوون.داگیركەرانی
شاگردە نــەوتــی، كۆمپانیای و بەریتانیا
ــووتـــوانـــایـــان ــەمـ ــەهـ عـــەرەبـــەكـــانـــیـــان،بـ
هــەوڵــیــانداوە)ئــاگــرینــــەورۆز،گــڕی
نــەمــریبــاوەگــوڕگــوڕلــەئامێزنــەگــرێ(
هــەرجــارەبەبیانويهك،هــەرساڵەلەبەر
ئاگریاكـــردووە. بــە قینیان ئـــاوی شــتــێ..
ئــەگــەرلــەشــارەكــانــیتــریكوردستانی
باشوورا،لەسەرچاالكینەورۆزیەكێك
دەستبەسەر ــان ی كــرابــێ بــەنــد هەفتەیەك
سلوك(یان )حوسنی كەركوك لە بووبێ..
هاتوو مانگێكیش چەند لێسەندۆتەوەو
ئەمجەژنەالی یە بۆ پێكردووە...  چۆیان

كەركوكیانتاموچێژێكیتریهەبوو،
هـــەربــۆیــەگــەرەكــمــەئـــەوچــاالكــیــانــەی
خــەبــاتــیسیاسی مـــێـــژووی وەك ، ــومــن دی

تۆماریانبكەم.
مەكتەبی و ناوەندی  ئەندامانیكۆمیتەی
سیاسیحیزبمان،وەككارێكینیشتمانی
ــانیــان ــەی ــەب نــەگــۆڕ،هــەمــووســاڵــێ،ب
باڵوكراوەپیرۆزباییانلەكورداندەكرد.
قەبە قەبە دروشمی بە دیــوارەكــان بەشەو
پڕدەكرانەوە.ئەندامان،دۆستوالیەنگیر
،خەڵكیشاریانتێدەگەیاندكەنەورۆز
بكەن.لەوالشەوەكاربەدەستانیدەوڵەت،
دەبزواند پیاوانیان لێكراوو گومان مــەال
ــەورۆزوئــاگــریبوەستنولە نـ كــەدژی
وتاریئاینیباسیخراپیئاگاداركردنەوە
بكەن!..ئەوماوەیەیلەوشارەبووم،هیچ
ــدانو ــێ ــێگــرتــنول ســاڵــێ،جــــەژن،ب

سزاداننەبووە.
 كــەركــوكــیــەكــانهــەرلــەبــەیــانــیــەوە،
ــەرەوقــەراخشــاربــەڕێدەكــەوتــن.هەندێ ب
بـــەرێـــگـــایســلــێــمــانــیــداتـــاقــەرەهــەنــجــیــر
باڵودەبوونەوە.هەندێكیترروویاندەكردە
رێــگــایهــەولــێــروكۆیەودارەمــــان..هەر
خێزانێ،لەسەرگردێ،دەشتێ،بندارێ
دانیشتنخــواردنــیهــەمــەجــۆرەیــاندەكــرد.
زۆربــەی دەكـــرا.. شایی دەووت. گۆرانیان
دوكانیان ، بــازرگــانــەكــان دوكــانــدارو
ــت.فــەرمــانــبــەران،هــەوڵــیــاندەدا ــسـ دادەخـ
پشوووەرگرن..ئەوانەیپشوویاننەدەدرایێ
نیوەڕۆ پــاش یــان دەڕۆیشتن ئیجازە بێ یــان

بەشداریاندەكرد.
ــاكئیبراهیم ــاڵكـ لــەگــەڵمـ ــەوســاڵــە  ئـ
ئەحمەدوحەمەیدەروێــشكەریمچووینە
لـــەســـەرزێچـــادرمـــان )نـــمـــرەهـــەشـــت(و
ــرت.زۆریپــێنــەچــوو ــداوبــارمــاداگــ هــەڵ
وەستا نزیكمانەوە لە نوێ الندرۆڤەرێكی
،سایەقەكەدابــەزیولێماننزیكبۆوەو
جەناب لە )مەبەس دەفەرموێ جەناب وتــی:
لێپرسراویئینگلیزە(سەیرانلێرەقەدەغەیە.
)عومەردەبابە(لێیهاتەوەاڵموپرسی:بۆ؟
شۆفێرەكەبەنیمچەپاڕانەوەیەكەوەوتی:
نـــەوت.شوێن پـــڕۆژەی لــە نزیكە چونكە
زۆرە.بچنەجێگایەكیتر..عومەردەبابە
وتـــی:بــەجــەنــابــیبــڵــێ.ئــێــرەكــوردســتــانــەو
ئێمەشكوردینوجەژنینەورۆزدەكەین.
بەشداریش و لێناكا پیرۆزبایمان ئەگەر

نابێ،بالێمانتێكنەدا!!
 ســایــەقــەكــەرۆی،جــەنــابدابـــــەزی،بە
جەژنیكرد. پیرۆزبایی زەردەخەنەیەكەوە

داوایلێبوردنیكردورۆی.

« داگیركەرانی « داگیركەرانی 
بەریتانیا و كۆمپانیای بەریتانیا و كۆمپانیای 

نەوتی، شاگردە نەوتی، شاگردە 
عەرەبەكانیان ، عەرەبەكانیان ، 

بە هەموو توانایان بە هەموو توانایان 
هەوڵیان داوە ئاگری هەوڵیان داوە ئاگری 
نەورۆز  لە كەركوك نەورۆز  لە كەركوك 

نەكرێ  هەر جارە بە نەكرێ  هەر جارە بە 
بیانويه ك «بیانويه ك «

)سهید به ناسراو محێدین محهمهد شههید
محهمهد(لهساڵی1947لهقهزایكفری
ــاوهنــدی ــین ــ ــاپــۆلــیدووهمـ ــهدایــكــبــووهوت ل

خوێندووه.
لهئامێزیخێزانێكیئایینیونیشتمانپهروهر
گهورهبووه،ساڵی1976پهیوهندیكردووه
بهكۆمیتهیئاگر-یكۆمهڵهیرهنجدهرانی

كوردستانهوهلهشاریكهركوك.
چــــاالكــــی و چـــــوســـــت ئــــهنــــدامــــێــــكــــی
ــلـــهكـــانـــی ــانبــــــــــووه،پـ ـــهكـ ــن ــتـ ــسـ ــخـ ــكـ رێـ
كهرتی لێپرسراوێتی تا بڕیوه رێكخستنی

رێكخستنیكۆمهڵهلهكفری.
ــاری ــهكــ ــ تـــوانـــایـــهكـــیبـــاشـــیهــــهبــــووهل
نهێنیدا خهباتی لــهمــاوهی رێــكــخــراوهیــیــدا،
پڕ و سهركهوتوو لهكادیره بوو یهكێك

بهرههمهكانلهسنووریگهرمیان.
و جێدههڵێت كــفــری ــاری شـ 1984 ســاڵــی
رزگاركراوهكان ناوچه دهباته ماڵهكهی
ولهگوندی)تهپهسپی(ـیگهرمیانجێگیر
وهككادرێكیسیاسی ههم ئیتر دهبێت،

بهخهبات پێشمهرگهیهكدرێژه وهك وههم
دهداتورۆڵیباشتردهگێڕێتبهتایبهتله

بواریرێكخستنوكاریسیاسیدا.
لهگهڵ 1988دا ساڵی دوای بــارودۆخــی له
ــژه ــ ــهالئــهحــمــهدكــــــهالری(درێ ــ شــههــیــد)مـ
ــهســنــووری ــهخــهبــاتــیپــارتــیــزانــیدهداتل ب
ــانچـــهنـــدیـــن ــهكــ ــ ــزان ــ ــی ــ ــارت ــ گــــهرمــــیــــان،پ
ــووبۆ ــهبـ حـــهشـــارگـــهوئــهشــكــهوتــیــانهـ
لــهكــێــومــاڵــكــردنــیلهكاتی خــۆپــاراســتــن
ــهو ــیهـــێـــزهكـــانـــیدوژمــــــنــــــدا،لـ ــ ــهڕانـ ــ گـ
قۆناغهشداسهیدمحهمهدچوهككادرێك
گرنگی رۆڵــی پێشمهرگهیهك وهك چ و

دهگێڕا.
ــمبـــــهردهوام ــ ــهســهخــتــهداكــهرژێ ــهودۆخــ لـ
سهرقاڵیگهڕانبووبهدوایپارتیزانهكاندا،
سهیدمحمهدرایوابــووتایهكبستخاك
بــمــێــنــێــتنــابــێــتســهنــگــهریخـــهبـــاتچــۆڵ

بكرێت.
پێشمهرگانهكانی له دهبێت یهكێك ئــهو
بنكهیئهشكهوتی)داریخله(،بهپێیكاتی
دیاریكراولهسهعات٥:30یئێوارهیرۆژی
دهچنه ــۆران سـ حــهمــه لــهگــهڵ 1989/2/19
ئهشكهوتهكه نــزیــك بــهرزایــیــهكــی ســـهر
ــهبــنــكــهكــانــی ــ ــردنبـ ــكــ ــ ــدی ــ ــوهن ــ ــهی ــ ــۆپ ــ بـ
لهپڕ بــهاڵم جیهازهوه، رێگهی له دیــكــهوه
دهنــگــێــكلــهئــاراســتــهیئــهشــكــهوتــهكــهوه
رادهكــهن ئــهوێ بــهرهو بهخێرایی دهبیستن،
بهسهر داتــهپــیــوه ئهشكهوتهكه دهبــیــنــن و
ــانحــهوت ــارهیـ پــێــشــمــهرگــهكــانــداكــهژمـ
كـــهوتكــهســبــوووبــهوهــۆیــهوههــهمــوویــان

شههیدبوون.
تـــــهواویمــهفــرهزه هــهرچــهنــدهرۆژیدواتــــر
ــاندهچـــــنـــــهئـــــــهوجــێــگــه ــ ــهكـ ــ ــزانـ ــ ــیـ ــ ــارتـ ــ پـ
ــهدا ــ ــارهولـــهوڕۆژگـــــــارهڕهشـ ــبـ ــاتـ ــارهسـ كـ
هــیــچــیــانپــێــنــاكــرێــتلـــهگـــهڵبـــێڕهحــمــی
ســروشــتدا..بــــهاڵمســهیــدمــحــهمــهددرێـــژه

1989/8/1 رۆژی تا دهدات خــۆی بهخهباتی
ئــهنــجــامــدانــیكـــاروبـــاریرێكخستنو بــۆ
ئهندامێكی چــهنــد لــهگــهڵ چاوپێكهوتن
رێكخستنهكاندادهڕواتبۆسنوریقهزای
بهبۆنهی گهیشتنی، پێش بـــهاڵم ــهالر، كـ
ســیــخــوڕهوه خۆفرۆشێكی و خائین چــهنــد
دهكهوێتهبۆسهیجاشوسهربازهكانهوه،
ئـــهگـــهرچـــیدهســــتدهكــــاتــــهوهوتــهقــهله
نێوانیاندادروستدهبێت،بهاڵملهئهنجامدا
دهستگیردهكرێتورهوانهیئهمنیعامهی
له 1991/1/17 رۆژی و دهكــرێــت بــهغــدا

سێدارهدهدرێت.
تێكۆشهره ئهم ژیانی چیرۆكی تراژیدیای
دهكرێت، ئهوهنییهكهخۆیشههید ههر
هاوسهرو له یهك ههر ئهوهیه زیاتر بهڵكو
بهر جــگــهرگــۆشــهكــهی،كهوتنه شــهش
شااڵوهكانیئهنفالولهگهڵئهوههزاران
كوردهبێتاوانانهدالهبیابانهكانیعهرعهر

زیندهبهچاڵكران.


له  به رنامه ی)هه ڵۆكان(ـی ده زگای میدیایی كه ركوكه وه له  به رنامه ی)هه ڵۆكان(ـی ده زگای میدیایی كه ركوكه وه 

شه هید سه ید محه مه دشه هید سه ید محه مه د
دوای رووداوه كه ی ئه شكه وتی داریخله  چی روویدا؟دوای رووداوه كه ی ئه شكه وتی داریخله  چی روویدا؟

به رنامه ی )هه ڵۆكان(، یه كێكه  
له  به رنامه كانی ده زگای 
میدیایی كه ركوك و له  الیه ن 
)عه بدواڵ سه نگاوی(ـیه وه  
پێشكه ش ده كرێت، هه ر جاره و 
باس له  تێكۆشه رێكی ئه م 
نیشتیمانه  ده كات، به  تایبه تی 
ئه و پێشمه رگه  شه هيدانه ى 
یه كێتی نیشتیمانی كوردستان، 
كه  دوای شااڵوه كانی ئه نفال 
ئاماده  نه بوون كوردستان بۆ 
به عسیه كان چۆڵ بكه ن.
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*هەڵوەشاندنەوەی كەركوك سپۆرت و 
كردنەوەی بەشی وەرزشی كەناڵی ئاسمانیی 

كەركوك:
لــەســەرووبــەنــدی لــەســاڵــی)2011(یزایــنــی
یەكەكانی بــەشو رێكخستنی داڕشــتــنو
هەیكەلیكەناڵیئاسمانییكەركوك،
ــدە ــ ــەنـ ــ ــارمـ ــ كـ كـــــــــــادرو زۆری بـــــەشـــــی
كارامەكانیكەناڵیكەركوكسپۆرت
بوونەكادریسەرەكییەكەوبەشەكانی

كەناڵیئاسمانیكەركوك.
بە دار تــەواو تایبەتمەندی لەهەمانكاتدا
سەربەخۆكرا، وەرزشـــی بەشی و وەرزش
ــان ــدی ــوەن ــەی ــــوێپ چــەنــدكــارمــەنــدێــكــین
كردبەبەشیوەرزشیكەناڵیئاسمانیی

كەركوك.
بەشی ئــەركوكارەكانی نوێی شــێــوازی 
بینی، بەخۆیەوە نوێی بەرگێكی وەرزشی
گەشتیرۆژانەیهەواڵیوەرزشیوبەرنامەی
پێشكەش عــەرەبــی، بــەكــوردیو هەفتانە
دەكــــــــران،بـــەرنـــامـــەوروومــــاڵــــیتــایــبــەت
پێشكەشدەكران،بەشداریكردنیمیوان
بــەرنــامــەو ــەواڵو هــ راســتــەوخــۆی لەپەخشی
روومـــاڵـــەكـــان،لــەڕێــگــەینــووســیــنــگــەو
ــوولــەكــارە پــەیــامــنــێــرەكــانــەوە،بەشێكب
پەخشی و نوێیەكان،ستۆدیۆیشیكاری
كاروچاالكییەكانیهەنگاوێكیتری

بەشیوەرزشیبوو.
لەساڵی)2012(یزاینیتیمیبەشیوەرزشی
پێكهاتبوو كەركوك ئاسمانیی كەناڵی
تیم :عەدنانعەبدولڕەحمانسەرۆكی لە
وپێشكەشكار،ئەزهەرسەمەدپەیامنێرو
ئەحمەدعەبدولعەزیزكامیرەمانویاوەری
ــان وفـــدیتیپیتــۆپــیپێییــانــەی)ســۆالف(ی
رووماڵی بەمەبەستی ئێران واڵتــی بۆ كرد

كەمپیمەشقوراهێنانییانەیسۆالف.
بــەشــی تــیــمــی ــی، ــنـ زایـ )2013(ی ــی ــەســاڵ ل
كــەركــوك ئاسمانیی كــەنــاڵــی وەرزشــــی
ــانعــەبــدولــڕەحــمــان ــەدنـ پــێــكــهــاتــبــوولـــەعـ
پەیامنێرو سەمەد ئەزهەر پێشكەشكارو
ئەحمەدعەبدولعەزیزكامێرەمانبەیاوەری
وەفدیتیپیتۆپیپێییانەیسۆالفیانكرد

بۆوواڵتیئێرانبەمەبەستیرووماڵیكەمپی
مەشقوراهێنانییانەیسۆالف.

ــان هــــــــەرلــــــەهــــــەمــــــانســـــــاڵـــــــدا،عـــــەدنـــ
كەناڵی نــێــردراوی وەكــو عەبدولڕەحمان
روومــاڵــیگەشتی ئاسمانییكــەركــوك،
رۆژنــامــەنــووســانــیوەرزشـــــیكــوردســتــانــی
ــی)ئــیــســپــانــیــا(كــرد،كـــەلــەســەر ــ بـــۆواڵت
بانگهێشتیرۆژنامەی)ماركا(ئەوگەشتە

رێكخرابوو.
هەواری لەهاوینە زاینی، )201٥(ی لەساڵی
ــی)مـــیـــســـڕ(ئــاكــۆ ــ ــەواڵت ــ )شـــــــەرەمشـــێـــخ(ل
ــردراویكــەنــاڵــی ــ ــێ ــ ــەوتوەكــــون ــەركــ ســ
پاڵەوانێتی روومــاڵــی كەركوك ئاسمانیی
یانەكانیعەرەبیكــرد،كە زۆرانــبــازی

یانەی)ئەلسەورە(ش،بەشداربووبوو.
هەواری لەهاوینە زاینی، )2016(ی لەساڵی
ــەرەمشــێــخ(لـــەواڵتـــی)مــیــســڕ(،عــەدنــان ــ )شـ
كەناڵی نــێــردراوی وەكــو عەبدولڕەحمان
پاڵەوانێتی روومــاڵــی كەركوك ئاسمانیی
یارییەسیانییەكانیواڵتانیعەرەبیكرد،

تێداهەڵبژاردەیعێراقیشبەشداربوو.
كـــۆســـرەت ــی، ــ ــن ــ زای )2017(ی لـــەســـاڵـــی
سەمەد،وەكونوێنەریكەناڵیئاسمانیی

ــووعـــەدنـــان ــ ــــیچــیــنب ــــەواڵت كــــەركــــوكل
عەبدولڕەحمانیشوەكونێردراویكەناڵی
لە )ئەقسەر( ئاسمانییكەركوكلەشاری
واڵتی)میسڕ(رووماڵیپاڵەوانێتی)دایسلۆن(ی
واڵتیعەرەبیوئەفریقایكرد،هەڵبژاردەی

عێراقیشبەشداربوو.
لــەكــەنــداوی ــنـــی، زایـ )2018(ی لــەســاڵــی
ــان ــ ــەدن )عــــەقــــەبــــە(لـــــەواڵتـــــیئــــــــــوردن،عــ
كەناڵی نــێــردراوی وەكــو عەبدولڕەحمان
پاڵەوانێتی رووماڵی ئاسمانییكەركوك،
)دایسلۆنی(واڵتانیعەرەبیوئاسیایكرد،
تێدا بــەشــداری عیراقیش هەڵبژاردەی كە

كرد.
لەكاتی)شوانداودی(كەوەكوبەڕێوەبەری
ــیــیدەســـتـــبـــەكـــاربـــوو، ــاســمــان كـــەنـــاڵـــیئ
گۆڕانكاریلەهەمووبەشەكانیداروویدا
لــەكەناڵەكە.كە وەرزشــیــش بەشی بــە
عەدنانعەبدولڕەحمانكرابەراوێژكاری
وەرزشــیلەبەشیكەناڵەكەوكۆسرەت
سەمەدكرابەسەرپەرشتیاریبەشیوەرزشی
دەستبەكار لەكاتی ــەاڵم ب كەناڵەكە،
بوونیعیمادناسیح،ئاكۆبیبانیكرابە
سەرپەرشتیاریبەشیوەرزشیكەناڵەكە.

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

ئاسمانیی  لەكەناڵی  هەواڵەكان  *بەشی 
كەركوك:

بەشە لــە یەكێكە هــەواڵــەكــان، بــەشــی
گــرنــگوبــەتــوانــاكــانــیكــەنــاڵــەكــەو
كۆڵەكەیەكیگرنگیكەناڵەكەیە،
كەرۆژانەبەزمانەكانیكوردیوعەرەبی
باڵو هەواڵەكانی توركمانی و سریانی و

دەكاتەوە،لەسەرەتارۆژانەیهەبوو.
زمانەكان بــەهــەمــوو زۆر كارمەندێكی
وەكو هەواڵەكانكــاردەكــەن بەشی لە
ــەواڵ، ــ بـــێـــژەر،هـــەواڵـــســـاز،داڕێــــــــژەر،هـ
وەرگێڕ،ئەرشیف،تایپێست،شیكەرەوەی
ــارەیهەواڵە دەرب تایبەت بەرنامەی هــەواڵ،

سیاسیەكان...
*بەڕێوەبەرەكانی بەشی هەواڵ:

-هیواعەزیزـكەناڵیناوخۆیی
-فارووقجەمیلـكەناڵیناوخۆیی

-فەریقحەبیبـكەناڵیناوخۆییكەناڵی
ئاسمانیی

-سەیوانسەمەدـكەناڵیئاسمانیی
-رێبوارعەبدوڵاڵـكەناڵیئاسمانیی
-محێدینعومەرـكەناڵیئاسمانیی
-عیمادجەباریـكەناڵیئاسمانیی

مـــاوەیـــەككــۆمــەڵــێــكوەكــــوجـــۆرێـــكلە
ــردبــە ــ ــ ــیـــاندەكـ ــتـ ئـــەنـــجـــومـــەنســـەرپـــەرشـ

دەستەجەمعی.
• یەكەكانی بەشی هەواڵ:

-یەكەیمۆنتاژوئەرشیفیهەواڵ
-یەكەیپەیامنێران

ئەرشیفی  و  مۆنتاژ  سەرپەرشتیارانی   •
هەواڵ:-

ــادافــوئــادكــەریــمســەرپــەرشــتــی لـــەســـەرەتـ
دەكرد،بەاڵملەماوەیەكیدوورودرێژەوەو
بەڕێوەی حــاتــەم( )مــەهــدی ئێستاكە تاكو

دەبات
• كارمەندەكانی مۆنتاژو ئەرشیفی هەواڵ:

ــەجــاححـــەســـەن،ئــامــانــجحــوســێــن،هەڵۆ ن
عەلیبایز،حامدوەهبی،نەهرۆبورهان،
مــەریــوانعــەبــدولــجــەبــار،شــەمــاڵ،فــەالح
شەریف،شێرزادمەلوود،سەعدونهارون،
ــاروان ــااڵوعــوســمــان،كـ ــائـــەمـــوور،شـ دانـ
ئــەنــوەر، مــەجــیــد،رەوەز ــیــا دن مــحــەمــەد،
عەبدوللەتیف، بێستون ئەحمەد، مــەریــوان

وەلیدفایق،چاالكمحەمەد.
*یەكەی پەیامنێران:

بووەو هــەواڵ بەشی یەكەیەكیچاالكی
پێگەیاندو گــرنــگــی كــۆڵــەكــەیــەكــی

ئامادەكردنیهەواڵەكانبوونە.
*سەرپەرشتیارانییەكەیپەیامنێران

-حەسیبحارس
-تەهاحاجیعەبدوڵاڵ

-محێدینعومەر
-حەمەتاهیر)محەمەدتاهیر(

*پەیامنێرەكان:
عومەر ئیبراهیم، شاخەوان عومەر، شااڵو
بــەنــازســەعــیــد،هەڵكەوت حــەمــەدەمــیــن،
مستەفا، هاوكار عــادل، هــەردی عەزیز،
دەریاكامەران،كاروانمحەمەد،سروشت
عوسمان،هەوارفارس،یوسفموڕاد،دیار
محەمەد، شڤان ــەردار، سـ ســامــان تالیب،
زانانەبەز،عیمادعامری،سیروانئەنوەر.

*یەكەی كوردی بەشی هەواڵ:
یەكەیەكیچاالكیهەواڵەكوردییەكان
زۆر بەشێكی لەماوەیكاركردنی بووەو
رۆڵیان كــوردی زمانی بێژەری كارمەندو
عەبدوڵاڵ، رێــبــوار ــو: وەكـ تــیــایــدا، بینیوە
مــحــێــدیــنعـــومـــەر،تــــاراوەهــــــاب،شكۆ
عوسمان، رێبوار مەحمود، ئومێد عومەر،
عیماد تــالــیــب، رەوان مــحــێــدیــن، نـــورەدیـــن
جەمیل، هاشم سدیق، جــەبــاری،كــوردە
ئەحمەدرەفیق،دیالنبەرزان،تواناعەزیز،
كاوەمحەمەد،محەمەدتاهیر،ئیسماعیل،
گوڵناز سەنعان، دالیا هـــارون، ئیبراهیم
نەجات،هەڵكەوتعەزیز،نێرگزقادر،
میرە، الوە خالید، هــودا خالید، گەشاو

زەینەبنیعمەت.
*یەكەی عەرەبی بەشی هەواڵ:

ــایئـــەمیــەكــەیــەوە)شــەمــاڵ ــەســەرەت هـــەرل
فایەق(سەرپەرشتیاریبووەوتاكوئێستاكە
بــــەردەوامــــەلـــەكـــارەكـــانـــی،كــارمــەنــدو
وەهـــاب، فرمێسك بــریــتــیــن: بــێــژەرەكــانــی
شەزاتاریق،غازیموسا،ئەحمەدتۆفیق،
هــەنــاوەهـــــاب،ســـەوســـەنفـــــاروق،فــیــدان
ســامــی،شــارلــێــتئــیــشــۆ،هــەیــســەمداود،
ولیام،مارتنگۆرگیس،عیرفان سۆزان
قەلعەلی،سەوسەننازم،سوندسئاوچی،
ــنعــیــزەدیــن، مــومــتــازیــەعــقــوب،فــەخــرەدی
ــادر،دیـــارقــاســم، ــ ــادق شــەونــمفــایــق،ئــەی
سەفەرعێدان،سەعەدمەالعەلی،عیماد
لەئێستادا ســامــان، رەنـــدا عــەبــدولــجــەبــار،
)شــەمــاڵفــایــەق(ســەرپــەرشــتــیــارییــەكــەی
ــەگــەڵیــەكــەی تــوركــمــانــیوســریــانــیــیــەل

عەرەبییەكە.
*یەكەی توركمانی بەشی هەواڵ:

جینان محەمەد، ئەحمەد محەمەد، هیشام
هاشم،ئەحمەدعیرفان

*یەكەی سریانی بەشی هەواڵ:
روودیداود،عۆدیشۆئیشن

*یەكەیئینگلیزیبەشیهەواڵەكان:
موئەیەد،دلێر،مەسعودمەجید.
*یەكەی گۆڤاری )كەركوك تیڤی(:

ئەمگۆڤارەلەسەردەمی)شوانداودی(یدا،

گۆڤارێكی وەكـــو و دەســتــبــەكــاربــوون
چـــاالكـــیـــیـــەكـــانـــیكـــەنـــاڵـــیئــاســمــانــیــی
ــوونكـــەلە ــ كـــەركـــوكدەســـتـــبـــەكـــاربـ

سەرەتاداپێكهاتبوولەمدەستەیە:
خاوەنئیمتیاز:شوانداودی

سەرنووسەر:رەوانتالیب
بەڕێوەبەرینووسین:هوداخالید

ــەینــــووســــەران:شــكــۆخــاڵــدانــیو ــتـ دەسـ
سەنگەركاكۆ

نەخشەساز:دڵشادزەنگەنە
وەكو ناسیح عیماد هاتنی دوای لە بــەاڵم
بەڕێوەبەریكەناڵەكەستافیگۆڤارەكەم

بەمشێوەیەبوو:
خاوەنئیمتیاز:عیمادناسیح

سەرنووسەر:رەوانتالیب
دیزاین:دڵشادزەنگەنە

لێدەرچووەو ژمــارەی )10( ئێستاكە تاكو
ــەجــــۆری ــەمـ ــێـــزوهـ ــەپـ ــابـــەتـــیبـ گـــەلـــێـــكبـ
ــەبــوارەكــانــیمــێــژوویــی بـــالوكـــردۆتـــەوەل
و هـــونـــەری و دیــكــۆمــێــنــتــاری و وەرزش و
ــیتــایــبــەتبــەراگـــەیـــانـــدنو ــەكــان هــەواڵ

تەلەفزیۆن.
*یەكەی چاككردنەوە )الصیانە(:

ــەشهـــــــەرلـــــەســـــەرەتـــــای ــ ــەیـ ــ ــەكـ ــ ئـــــــەمیـ
كەناڵەكەوەدەستبەكاربووەولەبواری
چــاكــكــردنونـــۆژەنـــكـــردنـــەوەیئــامــێــرە
ــی جــــۆراوجــۆرەكــانــیكــەنــاڵــەكــەدارۆڵ
زۆری پارەیەكی ماددییەوە لــەڕووی بینیوەو
گەڕاندۆتەوەبۆداراییكەناڵەكە،كە
و لەكات هەندێكجارچاككردنەوەی
ســوودی و بەدەستهاتووە زوو خــۆیــدا ساتی

بینیوە.
سەرپەرشیارەكانیبریتیبوونلە:

-عەبدوڵاڵلوتفوڵاڵ
-شێرزادعەباس

*یەكەیكامێرایچازدێری
-عوسمانعومەركەریم

-جەوهەرقادر
-عەبدوڵاڵلوتفوڵاڵ

* كردنەوەى به شى دۆكيوكێنت:
بهبڕيارىژمــارهه)22(لهرۆژى٥ىئادارى
ــتـــارى ســـهرپـــهرشـ نـــاســـيـــح( )عـــيـــمـــاد 2022
ــى)شــكــۆ ــ ــان ــ گــشــتــى،بـــڕيـــاريـــدابـــهدان
بهشى لێپرسراوى به كــاكــهڕهش( عومهر
مانگ، ســێ مـــاوهى بــۆ دۆكيوكێنتارى
)23( ژمـــارهه بــڕيــارى به و لهههمانكاتدا
)حازم بهدانانى ئــادارى2022 لهرۆژى٥ى
يهكهى لێپرسراوى به محێدين( محهمهد
پــهيــوهنــديــيــهكــانبــۆمـــاوهىســێمــانــگو
بهشي مندااڵنى يهكهى ههڵوهشاندنهوهى

بهرنامهكان.
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گەڕەكی )شاتەری ـ شاترلوو(:

قۆرییەیە، بەشی كۆنی گەڕەكێكی
بــەرامــبــەرگـــەڕەكـــیئیمام دەكــەوێــتــە
قاسملەوبەریرووباریخاسەوەبەدووری
نــزیــكــەی2مــیــل،هــاوســنــوورەلــەگــەڵ
گەڕەكیئەڵماسلەباكووروگەڕەكی

بەگلەرلەباشوور.
لە بەشێكی بەشە، دوو ئــەمگــەڕەكــە
خاسە چەمی و كۆماری شەقامی نێوان
ــوانگــەڕەكــی ــێ ــەن وبــەشــەكــەیدیل
بــەگــلــەرومــاڵــیمــوتــەســەڕیــفــیكــۆنــدا
بوو،كەحەوشەیەكیگەلێگەورەو

بەدارستانوسەوزاییبوو.
ــەتــەنــهــادوو ــەڕەكـ ــادالـــەمگـ ــەرەتـ ــەسـ لـ
لەدوو كە هەبوو ئاقارە لەو خوێندنگە
ــوونبە ــ ــەدابـ ــەكـ ــولـ خـــانـــوویكـــۆنـــیجـ
ــەنــێــوانــیــانــداهــەڵــگــیــرابــووكە ــوارل ــ دی
عەبدولئالو ئەمیر خوێندنگەی ئــەویــش
خوێندنگەیخالیدیەكەهەردووكیان
سەرەتاییكوڕانبوون،سێرۆژئەمیان
ــواران ــێـ ئـ ــان ــ ــەوی ــ ئ رۆژ ــێ وسـ بـــەیـــانـــیـــان
ــێـــوانگـــەڕەكـــی ــەنـ وبـــەپـــێـــچـــەوانـــەوەلـ
مندااڵنی كە بــوون، بەگلەردا شاترلوو
گەڕەكەكانیدەوروبــەریبۆدەهاتنبۆ

خوێندن.
هاوپەیوەستی گــەڕەكــە ئــەم ناوهێنانی
ــنبــەتــایــبــەتــی نــــاویلــقــێــكــیجــافــەكــان
دەوڵەمەندەكانیانبەشاتەریبەناوبانگن
ولەكفریوكەالرەوەپێگەوشوێنیان
نیشتەجێ ــەدا ــەڕەكـ لـــەمگـ و هــەبــوونــە
بوونە،بۆیەبەگەڕەكیشاتەرییەكان
ــەپـــــرۆســـــەیبــە ــ ــــگكـــــــــراونولـ ــان ــ ب
عــەرەبــكــردنــدانــاوەكــەیشــێــوێــنــراوەبۆ
)شاطرلو(كەهیچبنەمایەكیمێژوویی
بۆ بانگەشەی توركمان ئـــەوەی و نییە
دەكـــاتلــەڕاســتــیــەوەدوورەكــەدەڵــێــن:
ئاسیای لــە كــە توركمانین هــۆزێــكــی
ناوەڕاستەوەلەوشوێنەدانیشتەجێبوونە،
بــــەاڵمئـــەگـــەرلـــەواقــیــعــداســەرژمــێــری

بكرێت90%یكوردیجافیشاتەرین.
مەالجەمیلرۆژبەیانیدەڵێت:لەسەردەمی

هــاتــنــیئــیــنــگــلــیــزەكــانــدا،گــەڕەكــی
شاتەری،شاترلوولەبەریخۆرئاوایشیوی
خاسەبریتیبوونەلەكوردانیخوارووی
قۆرییەوجەباریوشوانوگلو)جەاللی
-گەاڵڵی(،زەنگەنەینەوتچیوهیتر

كەهەرهەموویكوردبوون.
زاینی )1947(ی ساڵی ســەرژمــێــری بەپێی
بووە، )4330(كەس دانیشتوانی ژمــارەی
ــارەیدانــیــشــتــوانــییـــەكخێزانی ــ كــەژمـ
خێزاندا، )2٥6( لە بــووە كــەس )1401(
یەك لــە زیــاتــر دانیشتوانی ژمـــارەی بـــەاڵم
خێزان)2798(كەسبوولە)٥93(خێزاندا.

زاینی )19٥7(ی ساڵی ســەرژمــێــری بەپێی
ژمارەیدانیشتوانیئەمگەڕەكە)٥478(
كەسبووكەنزیكەی)1148(كەسی
لەنێوانهەردووسەرژمێرییەكەدازیادی

كردووە.
لەكــوردو تێكەاڵیەكە ئــەمگەڕەكە
كەسایەتییە و ئـــاســـووری و تــوركــمــان
بــەنــاوبــانــگودەوڵــەمــەنــدەكــانــیكــورد
لەمگەڕەكەدانیشتەجێبوونەوخانوو
بنیاتناوە فــراوانــیــان و وموڵكیگــەورە
ومــاوەیــەكــیــشجــولــەكــەكــانبــوونــیــان
ئاسوورییەكانی لەمگەڕەكەدا. هەبووە

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
	 	 	 	 	 	  به شی هه شته مسمكۆ	بەهرۆز	)ئەژی(											

ــەشخـــاوهنـــیكــڵــێــســەو ــەڕەكــ ــەمگــ ــ ئ
قوتابخانەیتایبەتیخوێندنیخۆیانبوونە.
)1928( لــەســاڵــی هـــەر ــیــەكــان ــاســووری ئ
تایبەتی قوتابخانەی یــەكــەم زایــنــیــەوە ی
ــدووەلـــەالیـــەنقەشە ــ ــەزرانـ ــ ــاندامـ بــەخــۆی
ــســحــاقریـــحـــانـــەدكــــــــاردن(لـــەالیـــەن ــی )ئ
الوانیئاوارەكانیهەكاریعوسمانیو
ئورمیاییئێرانیبنیاتنراوەپاشئەوەیلەم

شارەداجێگیربوونە.
ئەم ئــیــدارەی زایــنــیــدا )1933(ی لــەساڵی
قــوتــابــخــانــەیــەلـــەالیـــەنقــەشــە)خــۆشــابــا
قوتابخانەیە ئـــەم بـــەڕێـــوەچـــووە خــامــیــس(
)1948(ی ساڵی تا بــووە نیمچەحكومی
زاینی،بەاڵملەوساڵەداقەشە)رابیداود
وەزارەتی لە قوتابخانەیەی ئەم ئیسماعیل(
پەروەردەیعیراقتۆماركردودانیپێدانرا
ــرنـــاوی)قــوتــابــخــانــەیئـــاســـووری(لە لــەژێ

كەركوك.
رۆشنبیری داوە هــەوڵــی قوتابخانەیە ئــەم
واڵتانیرۆژئاواییباڵوبكاتەوەلەڕێگەی
كۆمپانیای بەریتانیاكانی چــاالكــوانــە

نەوتیكەركوك.
خۆبەخشە )19٥0(دا ســاڵــی هــاویــنــی ــە ل
ــیـــەكـــانهـــەســـتـــانبـــەكــڕیــنــی ئـــاشـــوریـ
قوتابخانەی بۆ كڵێسەیەك و قوتابخانە
ئـــاســـووری،هــەڵــســانبــەبــەكــارهــێــنــانــی
كــڵــێــســەكــەوەكـــــوقــوتــابــخــانــەوبۆ
ــینـــوێـــیـــان ــایـــەكـ ــنـ ــیـ ــەشبـ ــســـەكـ ــێـ ــڵـ كـ
درووستكردكەتاساڵی)19٥2(یزاینی
خــایــانــدلــەدرووســتــكــردنــیــدا،كــەئەم
شاترلوودا گەڕەكی لە تازەیەش شوێنە

بنیاتنرا.
قــوتــابــخــانــەیــهیگــەڕەكــیشاترلوو ئــەم
چـــوارپــۆلــیهـــەبـــوو،لــەگــەڵپــۆلــێــكبۆ
بــاخــچــەیمـــنـــدااڵن،ئـــەوانـــەیكــەپۆلی

پێنجەمدا پۆلی لە تەواودەكرد چواریان
لە فەرمیحكومی قوتابخانەی دەچوونە
گەڕەكەكەدالەماوەیەكیتریشدائەم
گەڕەكی بۆ گواسترایەوە قوتابخانەیە
بەشداری و پۆل بەشەش بوو و ئەڵماس

تاقیكرنەوەیوەزاریياندەكرد.
لەنێوانسااڵنی)1974ـ197٥(یزاینی،
حــكــومــەتبــیــریكــــردەوەلــەگۆڕینی
ــابــخــانــەی)ئــەنــســتــاس ــەیبـــۆقــوت ــاوەكــ ــ ن
كــەرمــلــی(كــەبــۆمـــاوەی)46(ســاڵلە

ژێرناویقوتابخانەیئاسووریدابووكە
٥0 لە زیاتر نزیكەی تەمەنیدا لــەمــاوەی
وتۆتەوە قوتابخانەیە لەو وانەیان مامۆستا

بەكوڕانوكچانیئاسووری.
وەكوگەڕەكەكانی ئەمگەڕەكەش
و ئابووری تركەوتۆتەبەرگۆڕانكاری
بازرگانیوبوونیشەقامیفراوانلەنێو
رووخاندنی بەهۆی بــووە گەڕەكەكەدا
بونیاتنانیدوكان و بەشێكیماڵەكان

ومۆڵیبازرگانیلەجێگەیاندا

قوتابخانەیئاسوورى

چاالكييهكىقوتابخانەیئاسوورى
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في حديث مع .....في حديث مع .....

محمود حاجي صالح وزير الشهداء محمود حاجي صالح وزير الشهداء 
والمؤنفلين والمؤنفلين السابق السابق في اقليم كوردستان في اقليم كوردستان 

ــانفــيالــســابــق مــحــمــودحــاجــيصــالــحكـ
وزيرالشؤونالشهداءوالمؤنفلينفياقليم

كوردستان،بتواضعه
الشهداء عــوائــل لخدمة الــمــتــواصــل وعمله
قـــدمالكثيرفــيعــطــاءه والــمــؤنــفــلــيــن،

المتواصلدونتوقف،
علىصعيداالقليموالدولالخارجية،عمل
بتواصلوبهمةلتعريفشهدائنافيالمحافل

الدولية
والمنظماتاالنسانية،فضالعنذلكفي
فترةتبؤههذاالموقعاالنسانيوالخدميفي
العونألهاليالشهداءوالمغدورينمنابناء
شعبنا.وحتىكانلهالــدورالكبيرفي
كشفالمقابرالجماعيةفيمواقعمتعددة
النظام بــه قــام مما الــعــراق مــنمحافظات
الدكتاتوريفيالحكومةالسابقةمنظلم
وخدربأبناءشعبناالذينناضلوامناجل
حقتقريرالمصير.وكانتوزارتهمفتوحه
فيخدمةجميعاهاليالشهداءوالمؤنفلين
هذا معه لنا كــان المناسبة هــذه وفــي .
المصطلحات بعض عــن وســألــنــاه ، اللقاء
الشهداء عــن وزارتــكــم استخدمتها الــتــي
والمتأنفلينوتفضلوقالهذهالمصطلحات

جاءتبقانونوهي...
فقدحياتهفيخندق :كلمن الشهيد 
الكفاحالمسلحاوالنضالالسياسيدفاعا
عـــنالــحــركــةالــتــحــرريــةالــكــوردســتــانــيــة
نتيجة او المتعاقبة القمعية االنظمة ضــد
جرائماالبادةالجماعيةاواالعمالالحربية
العدوانيةضدشعبكوردستان،ويصنف

وفقالتعريفاتالتالية:

مــنضحى :كــل الــمــنــاضــل الشهيد ا–
بنفسهفيخندقالكفاحالمسلحاوالنضال
االنظمة ضــد جرائمهما مــن او السياسي
وما التحررية دفاعاعنحركته المتعاقبة

تالها.
من :كــل الجماعية ــادة ــ االب شهيد – ب
استشهداوفقدحياتهنتيجةجرائماالبادة
استعمال او االنفال جرائم اثناء الجماعية
القمعية االبــــادة او الكيمياوية االســلــحــة

للبارزانيينوالفيليين.
الــمــواطــن:كــلمــناستشهد ج–شهيد
او الحربية االعــمــال نتيجة حياته فقد او
المليونية الهجرة اثناء او االرهابية االعمال

لشعبكوردستان.
الــزوجاوالزوجات ذويضحاياوالمؤنفل:
،االبن،البنت،االم،االب،االخوة،
االخــواتاومنكانالشهيديعليهمبقرار
قضائي.وهذهالمفاهيمالتيتمالعملبها
فيادارةشؤونالشهداءوالمؤنفلين.وعن
االنجازاتالتينفذتفيحينهااكدسيادته
االنجازات من الكثير بذلت الـــوزارة ان ..
االالف وخاصة والمؤنفلين الشهداء لخدمة
، عليهم توزيعها تــم ــي االراضــ مــن القطع
عملنا الجماعية المقابر مجال في كذلك
بجديةإلعادةفيواحدةمنالوجبات2٥00
منرفاةالشهداءوالمؤنفلينالىكوردستان
.وغــيــرهــامــناعــمــالالــبــحــثلــفــرقدولــيــة
ووطنيةجرتوفقاسسوقوانينوتوجهات
انسانية،للحفاظعلىشعبنانتيجةنضاله
في المتعاقبة الــدكــتــاتــوريــة االنــظــمــة ضــد
العراق،وخاصةنظامالبعثالفاشيالذي

قامبتعريبالمناطقالكرديةوتغييرالطابع
النظام قمع ذلك عن ،فضال الديمغرافي
من االشياء بأبسط طالبوا الذين  الكرد
واكد . القومية والحقوق المدنية الحقوق
ــافانمــاواجـــهشعبنا فــيحديثه،واضـ
وحملة كيمياوي وقــصــف جينوسايد مــن
االنفالسيئةالصيت،لذايتطلبمنكافة
المؤسساتالحكوميةوالمنظماتهودعم
عوائلالشهداءوالمتأنفلين،انيكوندعم
معنويومادي.وعلماانماوردفيتعليمات
الوزارةوضمنقانون9لعام2007هنالك
امتيازاتكثيرةوردتفيالقانونمثلهنالك
البناءالشهداءاعفائهممناقساطالدراسة
فيالمعاهدوالكلياتواعطاءمنحللزواج
مثلالسلفوالمعوناتمعتوفيرالعالجفي

   حاوره زيد محمود علي 

، والمتأنفلين الشهداء البناء المستشفيات
وعلماانهنالكدعممنالحكومةالعراقية
لكافةابناءالشهداءفيجميعانحاءالعراق
المادة132لكن البرلمانفي اقره كما
الحكومةالعراقيةلمترسلايةمساعدات
البناءالشهداءوالذييتمفيهذهالمنحهو
منقبلحكومةاقليمكوردستانفقط..
الذي  الوزير نشاطاتمكتب ومنضمن
جــرىهــواالجــتــمــاعالموسعلــدراســةفايل
تــنــاولجرائم الــذي  الحكومةاالتــحــاديــة
داعشاالرهابيفيالهاي،وتمالتأكيد
علىالموضوعورفعالتوصياتمضافةحول
جرائمداعشفيمحافظةنينوى،وتنظيم
الموضوع العملمعاالتــحــاداالوربـــيحــول
ــولاكــثــرمن ــمعــقــداجــتــمــاعــاتحـ ،وتـ
فايل ومئة اربعةاالف فايلمع 2000الفين
اخرلرفعالدالئلواالثباتاتللجرائمالتي
نفذتبحقالشعبالعراقيعموماوالشعب
التنظيم .ومــنخالل الــكــرديخصوصا
، الــوزيــر ســيــادة لمكتب المثمر والــعــمــل
وجهت االقــلــيــم وزراء مجلس رئــاســة فـــأن
شكروتقديرلسيادتهخاصةلماقامبه
االيزيديين. الجيوسايدللكورد تعريف في
والدفاع تعريف المبذولةفي الجهود نتيجة
عنااليزيديينفيكلالظروفالقاسية
التيمروابهاوخاصةوتعرض»سنجار«ذو

التحتية البنى في لدمار اإليزيدية األغلبية
»داعش« سيطرة إثر المدنيين وممتلكات
علىالقضاءلهجوم»داعــش«علىسنجار
بمقتل1293شخصاواختطاف6417آخرين
اإليزيدية، الديانة من ورجــال نساء بينهم
تمكن3٥30منهممنالفرارعلىمراحل

خاللالسنواتبعدعام2014،
أغلب يعيش دينية، مجموعة واإليــزيــديــون
ومنطقة )شــمــال(، الموصل قــرب أفــرادهــا
جبالسنجارواضاففيحديثه،انجميع
مااصابااليزيدينتمتوثيقهاورفعهاالى
جميعالمحافلالدوليةالمسؤولةعنقضايا
المضطهدةفيعصرنا والمذاهب الشعوب

الحاضر.واكدسيادته،
خاللالعملالميدانيقمنابتشكيلوفود
والمؤسسات الــدوائــر بمراجعة شــاركــت
ووجهات مواقفنا لتوضيح ادنـــاه الــمــدرجــة
نظرنابخصوصقضاياالشهداءوالمؤنفلين

...
1-وزارةالخارجيةلهولندا

2-منظمةالدوليةلمنعالسالحالكيمياوي
3-سفارةالعراقيةفيهولندا

4-المحكمةالدوليةللجرائمبحقالشعوب
فييوغسالفياحيثسبقوانكانتفي

الهاي
المشرفة ــي االوربـ االتــحــاد كومسيون -٥

علىشؤونالشرقاالوسطوافريقياوائيران
والعراقفيبلجيكا

6-سفارةالعراقيةفيسويسرا
7-برلماناالتحاداالوربيفيفرنسا

وملخصالحديثهوانجميعجهودناالتي
من شعبنا ابناء خدمة في بذلناهاكانت
الذينكانوامنالشهداءوالمتأنفلينالذين
بالدفاع ملزمين ونــحــن اجــلــنــا. مــن ضــحــوا

عنهموعنابناءهماليوموغدا
عالم نحو ابــنــاءنــا درب تنير شمعة يبقون
يسودهالسالموالعيشكبقيةشعوبالعالم

كحقتقريرالمصير
وهــــذهاحــــدىلـــقـــاءاتـــيمـــعســـيـــادةرئــيــس
له وضحت صالح برهم سيادة الجمهورية
كلمعضالتومهامشؤونالشهداءفيتلك
بالدور الجمهورية رئيس واشــاد ، المرحلة
االنسانيوالوطنيالذيتضطلعبهمؤسسة
الــشــهــداءوالــمــؤنــفــلــيــنفـــيضــمــانحــقــوق
واالبادة القصفالكيمياوي جميعضحايا
السياسيين والسجناء والشهداء الجماعية
وتقديمالخدمةلذويهم.بدوره،استعرضت
لـــهعــمــلالـــــــوزارةواالهـــــــدافالــتــيتطلع
مكانتهم ورفــع الشهداء لخدمة لتحقيقها
الذي بالدعم مشيداً حقوقهم، وضمان
تحضىبهالوزارةوعوائلالشهداءمنقبل

سيادةرئيسالجمهورية..
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 عن سيرته الذاتية وبعض المراحل 
لتأسيس القناة  قال:-  

حميدصــابــررحــمــانمــنمــوالــيــد1963
، فقيرة عائلة ومــن ، شيخان قرية من
بــدايــاتــيمــعالفنهــوعــام1983،وانــا
بالنسبةلقناةشعبكردستانالتحقتبها
افتتاحها،ولكن واحــدمن بعدشهر
عموما العراق في جــرت التي االنتفاضة
البنى على أثــرت خصوصا وكوردستان
التحتيةوالواقعاالجتماعيعمومابشكل
، الواقع هــذا وتدمير إخفاق في كبير
ــاءتالــمــرحــلــةبــعــداالنــتــفــاضــة لــكــنجــ
بتأسيس األحـــزاب توجهت عــام1991،
النقابات  ، اإلعــالم ومراكز اتحاداتها
ــنــســويــةوالــمــهــنــيــةوغــيــرهــامن عـــامـــةال
المؤسسات،وذلككانتزامنامعالقائد
الروحيوالملهممامجاللمكانهالجنة
إنشاءالله،أوعزبتأسيسقناةتلفزيونية
لــالتــحــادفــيقــضــاءزاخـــوفــيمحافظة
من مجموعة  بتنسيب ــز وأوعـ ، دهـــوك

المتخصصين
وخــاصــةكاك  التلفزيوني مــجــال فــي 
دلشادالمرحوموالمغفورله،فضالعن
ذلكقبلانسحابالدولةمنمناطقومدن
بادر الوطني االتحاد فأن ، كوردستان
بفتحاكثرالمؤسساتاإلعالميةوخاصة
صحيفتياالتــحــادوكــوردســتــاننــوى،
وكانكلذلكحتىقناةزاخوأصبحت
ــاسفـــيتــأســيــسقـــنـــواتاخــــرى، ــ األسـ
وخاصةفيالسليمانيةالتجربةالفريدةتم
تأسيسالقناةالمحليةالولمرةواحتفلت

الجموعبتاريخ9/11بافتتاحالقناة،والول
مام األمــة قائد القناةخطاب نقلت مــرة
جاللوتمنقلهالولمرةعنطريقالقناة
كانتتجربةفريدة،وبعدهابمطالبات
الــمــســؤولــيــنفــياالتــحــادبفتحقــنــاةفي
الــضــرورات،وفعال واعتبرمن اربيل،
بادرالمرحومشهيدريبازبالقيامبتأسيس
ــتــعــاونوالــتــنــســيــقمــعمــام الــقــنــاة،وبــال
بالعمل ، وغيرهم وخبات وعباس صالح
وتاسستالقناةعام1991/11/8فياربيل
،وتاسيساإلذاعــةتمتبعدجلباذاعة
كانتموجودةفيقلعةأربيلقامشهيد
ريــبــازوالــفــنــانزاهــرعبدالله،وغــازي
غفوربإعادةادامتهاكجهازصالحللعمل
التلفزيوني،واستمرتالقناةفينهوضها
الفرق تمعرض البداياتعندما وخاصة
مثل المتنوعة والبرامج المسرحية الفنية
برنامجزومزوممنإخراجزاهرعبدالله
والمرحومنوزادرمضانيوالفنانشيرزاد
بوليسواياماكرمومجموعةمنالفنانين
ــرهــامـــنالــبــرامــج الــمــتــمــيــزيــن،وغــي
اإلبداعيةوكانتالقناةمنأهمالقنوات
األساسيةفياربيل،وهذهالبرامججعلت
كلي اهــتــمــام والمتابعين المتلقين مــن
للقناةوكانتلهاشعبيةقويةبينجمهور
اربيل.وكانتالقناةرقيبعلىالمجتمع
فياربيل،كانتلهاقوةاالنتقادقبل
29عاممتابعاتوانتقاداتلكافةشؤون
المجتمعمنالكهرباءوالماءوالمؤسسات
تفكر القناة وغيرهاكانت االجتماعية

بواقعافضل...

أجرى الحديث   / أبو مصطفى اربيلي  

حديث صحفي  

حديث مع ... حديث مع ... 

حميد صابر رحمانحميد صابر رحمان
معاون مدير قناة تلفزيون شعب كردستانمعاون مدير قناة تلفزيون شعب كردستان

حميد صابر رحمان داينمو قناة 
شعب كوردستان ، المكانيته في 
عطاءاته لخدمة اإلعالم puk في 
مجال التلفزيوني ، قدم الكثير 
بعطاءاته وتفانيه سنوات طويلة 
وال اقول انه من مؤسسيها لكن 
قريب جدا للمؤسسين ويعتبر 
تاريخ للقناة قدم الكثير من جهدا 
وفكرا باعتباره أحد ركائز رجال 
اإلعالم لالتحاد الوطني الكردستاني 
، واليوم يقول اني ابقى على نفس 
الوتيرة في هذه المسيرة الطويلة 
ونستمر في المواصلة والتواصل ..

@ كيف التحقت بالقناة ... 
فيالبداياتالتقيتأحدأصدقائيالقدامى
كاكانورعزيز،الذيكانيشرفعلى
برنامجزومزوموأثناءلقائيبهسالنيماذا
وأبلغني ، عــمــل دون ــه ل قــلــت االن تفعل
أحد هــو الماضي اخــبــار برنامج لديه بــأن
البرامجالفولكلورية،وطلبمنيااللتحاق
بالبرنامجالذييتناولحياةالمجتمعالقروي
بالتنسيق بالعمل فيكردستان،ووافقت
أحدمسؤولي عباس المرحومشاخوان مع
مركزاربيللالتحادالوطنيالكردستاني
،وبداءتالعملفيأولبرنامجفولكلوري
ــقـــرىواالطــــــالععــلــىواقـــع ــوزيـــــارةالـ وهــ
الــقــرىاالجــتــمــاعــيــةوالـــظـــروفالــتــيمــرت
الصعبة الـــظـــروف يــعــرف وجميعنا عليها
إضافة ، قــرىكوردستان بها مــرت التي
ــرتبــهــاالــقــريــة ــوراتالـــتـــيمــ ــتـــطـ كـــلالـ
وخاصة الفنية المواهب كشف وكذلك
االصيل الــحــيــران لفن المطربين عــشــرات
عدد وصــل تلك والــفــتــرات اكتشافهم تــم
مطرب 40 بــحــدود الــفــن لــهــذا المطربين
اليومأصبحوامنالمشهورين، وهــؤالء
وكلاالحداثكنانجعلهامشهدتلفزيوني
ايدرامةقصير،بالتنسيقمعالفنانانور
عزيزوالفنانبكرمعروفوخالدبرزنجي
ويذكرنيشيءفيتاريخدعمالقناةلفترة
كانتالمنطقةفيحصاراقتصاديودعما
العالماالتحادالوطنيأقيمتمباراةكرة
قدمبينمؤسستناالرياضيةوناديبرايتي
،منأجلدعمقناتناوفعالاليتصورهالعقل
أبناءشعبنافيدعم شاركالكثيرينمن
هذااإلعالموالعقلاليتصورذلكواستمرت
القناةالىمجيءظروفصعبة.واخيرا
برنامجناتوقف،نتيجةاألحداثاالقتتال
وبــعــدهــاتركنا بــتــاريــخ1996  الــداخــلــي
نتيجة السليمانية محافظة إلــى المحافظة
تلكاألوضاع،بقينافترةمهجرين،رغم
أنناعملنافترةفيالمجالالفنيلكنشيء
قليل...وبديهيبعدعام2004تمتأسيس
ــواء ــدةواحــت ــرامــججــدي الــقــنــواتوإيـــجـــادب
الــفــنــانــيــنالــجــيــديــنوأصـــحـــابالــمــؤهــالت
والـــكـــوادر للفنانين ــبــاب ال فــتــح ،وحــيــث
تم لنا انتمائهم والذينكانوا المتروكين
إعادتهموفسحالمجاللهمبالعمل،وعملت
القناةوخاصةعام2003كانتقناةكورد
العملمع ابــتــداءت المحلية والــقــنــاة ســاد
كاك امــثــال مبدعين مختصين مجموعة
بهيزحويزوبيشروخالق هـــاورىوكــاك
،وانطلقالعملالتلفزيونيبمجموعةبرامج

اخذت قناتنا فأن القنوات ولقلة ، متميزة
مستوى على والــرائــد المتميز مجالها فــي
عــمــومكــوردســتــان،اقــولــهــاالــيــومنحن
علىنفسالمسيرةوقناتناتعمل24ساعة
،واتذكرإحدىالمناسباتحينماأجرينا
لــقــاءلــقــائــداألمـــةمـــامجـــاللالـــذيكــان
يفتخربقناتناوانالمرحومسيادةمامجالل
،المهندساالولوهويعرفقيمةاإلعالم
،وانالديمعرفةكاملةعنسيادتهقبل
تــنــاولــهالــريــوكصــبــاحــا،تـــراهيطلععلى
وفي ، نــوى االتــحــادوكردستان جريدتي
حاالتكانينتظرالصحيفةبتلهفهذاهو
الذيأعطىلالعالمدورهوانااتذكراني
كنتعلىعجلإليصالالصحيفةلسيادته
للصحيفه انتقاداته يثبت سيادته وكان ،
لهيئة ويــوجــهكالمه المطالعة خــالل مــن
التحرير،وهذايدلعلىالحرصالكبير

العام االتحاد والجادوكيفأنسكرتير
ــالم،واتــمــنــى ــ مــتــابــعوحـــريـــصعــلــىاإلعـ
االتحادالوطني فــي المسؤولين على الــيــوم
أنيسيرواعلىنفسالنهج،هواالهتمام
المحافظات باالعالمبشكلجيدوخاصة
نــراه وليسكما جيد واقــع يكون أن ،
انه ، المطلوب بالمستوى ليس ، الــيــوم
بالعربي أكثر أو صحيفتين لدينا يتطلب
ــيــزيــةمـــعأنتــكــون والـــكـــرديواإلنــكــل
فقط علينا اليجب إلكترونية مواقع لهم
العقول جميع بل الكردي العقل مخاطبة
العربيةواألجنبيةوايصالخطابناالسياسي
ووجــهــاتنظرنا،وإعـــادةصياغةاإلعــالم
منجديدوخاصةالقنواتفيالمحافظات
...هذاواجبوطنيوأخالقيوترجمةقائد
األمـــةالــمــرحــوممــامجــاللالــلــهيــنــورقبره

ومثواهالجنةإنشاءالله

يبقى قائد األمة المرحوم مام جالليبقى قائد األمة المرحوم مام جالل
المحب والمتابع والمهندس االولالمحب والمتابع والمهندس االول

لالعالم الوطني لالتحاد.... لالعالم الوطني لالتحاد.... 
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احداث المسرحية
تدوراحداثالمسرحيةفيبريطانيا

الفكرة الرئيسية للمسرحية
يقومالملكليربتقسيممملكتهبينابنته
ريكن الوسطی وابنته كونريل الكبری

الیقسمين
وتــحــريــمابنتهالــصــغــریكــورديــلــيــا..الــتــي

تتزوجمنملكفرنسافيمابعد
وهذامايعترضعليهرجلهالوفي..كنت..

فيقومالملك..لير..بطرده

خالصة احداث المسرحية
الكبری ابنتيه بين ملكه قسم ان بعد
شهر يقيمكل ان معهما يتفق والوسطی

فيبيتاحداهمامعمئةفارس..
السفن يشتهي ال بما الــريــاح يــاتــي لكن
جدا قاسية معاملة الكبری ابنته ..يعامله

ويقللرجالهالیالنصف..
..لكن تنجدها لعلها االخــری الــی فيلتجا
الــوســطــیالتقلحــقــارةعن ابنته ريــكــن

الكبریفيمعاملتهاالبيهامناختها..
ــاناليــكــتــفــيــانبــذلــك ــرت ــتـــانالــشــري االخـ
دوقكــورونــولعلیحياة مــع يتامران بــل

والدهماالملكلير!
ويطردانوالدهمافيليلةشديدةالعاصفة
ــذلـــكرجـــلـــهالــوفــي ويــلــحــقــهمــهــرجــهوكـ

ــذيطــردهالملكالنه المتنكركنت..ال
صارحهبانهاخطافيتوزيعمملكتهبين

تلكالشريرتين.
ويصالنالیكهفيقيمفيه..ادكار..ابن
كلوسترالشرعي..الذيفرمنوالدهخوفا
علیحياتهمنبعداناوقعبينهمااخاهغير

الشرعيادموند..
ــدمــايـــحـــاولكــلــوســتــروالــــدادكـــار وعــن
كورونول دوق ..يقوم لير الملك مساعدة

بقلعاحدیعينيكلوستر..
ويعارضاحدخدمكلوسترالوفيينلكن

زوجتهيقتلالخادممنالخلف..
ثميقلععينكلوستراالخری

الغير ابنه ادمــونــد ان يخبرانه ذاك وعند
شــرعــيقــداوقـــعبينهوبــيــنابــنــهالشرعي

ادكار..
ثميموتدوقكورونولاثرجراحه.

الشرعي ابــنــه الــضــريــر كلوستر ويتلقی
فــيشــكــلمجنون الـــذيتنكر ــار ادكــ

ويقودهالیالجبل.
مع الوفية لير ملك ابنة كورديليا ويــاتــي
..وعند والــدهــا النــقــاذ فرنسا ملك زوجــهــا
بالعودة زوجها يقنع بريطانيا الی وصولهم

الیفرنسا..
اماادموندالذيخدعابنتيملكليرالكبری
لكليهماكل بحبه صــرح بانه والوسطی

علیانفراد..

قراءة لمسرحية ) الملك لير(قراءة لمسرحية ) الملك لير(
احدى روائع شكسبير المأساية..

شخصيات الرئيسية في المسرحية
1- الملك لير

2- بنات الملك لير الثالثة
كونريل ..ريكن ..كورديليا

3- ادموند ..شخصية الشر 
الرئيسية في المسرحية

وهو ابن الغير شرعي ل )كولستر(
٤- ادكار ابن الشرعي ل ) كولستر(

5- كنت ..رجل الملك لير ..الوفي
٦- دوق كورنول زوج ريكن ابنة 

الملك لير الوسطی
7- دوق االلباني ..زوج كونريل ابنة 

الملك لير الكبری
8-  ملك فرنسا زوج كورديليا ابنة 

الملك لير الصغری
مع شخصيات اخری 

الوسطیفقدزوجها لير ابنةملك فريكن
فيمعركةكلوسترواصبحتارملة..

اماكونريلفقداتفقمعادموندعلیقتل
زوجهادوقااللبانيبعدالمعركة..

ويحملهذهالرسالة..ازوالــد..الذيكلف
ــن ..االبـ ــار ــ ..ادكـ ..قــيــتــلــقــاه كلوستر بقتل
وينقذ ــــد ازوال ..ويــقــتــل لكلوستر الــشــرعــي

والدهمرةاخری..
ان بعد االلباني الــدوق الــی الرسالة ويسلم

يتحصلعليها.
..الملك والــده ينقذون .. ..كورديليا ورجــال

لير..االانهميخسرونالمعركة..
..الذي ويصبحوناسریتحترحمةادموند
يامراحدضباطهبقتلكورديليافورا..اال
انهاانتحرتقبلانتصلاليهايدادمونداو

احدرجاله.
وبعدالمعركةيعوددوقااللبانيويكشف
عنمؤامرةادموندوزوجةدوقااللبانيلقتله
فيدعوهالیالمبارزة..االانادمونديدعوالی
مبارزةاحدافرادالشعب..فياتيادكاردون
وبــعــدضــربــهضربة نفسه عــن انيكشف

نفسه عــن ادكـــار عــنــدذاكيكشف قاتلة
امر ادموند يعترف االخيرة انفاسه ..وعند

بقتلكورديلياابنةالملكليرالصغری..
ــخــدمويــخــبــردوق ــاءذلـــكيــاتــياحـــدال ــن اث
ريكن اختها بانكونريلسممت االلباني
انتقامامنهالحبهاالدموندثمقتلتنفسها..

وياتونبكورديلياجثةهامدة..
ويموتملكلير..حسرةعليها..

وبهذاتفنیعائلةملكليركاملة
ويتنازلدوقااللبانيالذياصبحملكالمطلق

لبريطانياعنالملك
لكلمن..كنت..وادكار..

االان.كنت..يعتذر..
وبذلكتنتهيهذهالرائعةمنروائعشكسبير.

 اجمل ما قاله في هذه المسرحية
1-حينينحنيالسلطانللرياء..علیالشريف

الوفيتجبالصراحة.
انه الــخــديــعــة، الــزمــنمــاطــوتــه ۲-سينشر

یستراالخطاءليزريعارافيالنهاية
االصــالح وال الــلــوم مــن الخطا ينجو ۳-لن

يتقاعس.
4-لخيرانادفــعاذیاخشاهمناناخشی

دوماانينالنياالذی
٥-اذالبساالباءالرقعلقوامناوالدهمافا
واذاحملوااكياسملقوامناوالدهمعطفا

6-حيننریاخيارنايقاسوناحزاننانكاد
ننسیانويالتنااعداؤنا.

والفضيلة الحكمة تبدو الخسة ــذوي ۷-لـ
خسة..والتتذوقالقواديراالنفسها.

۸-احتفظباكثرماتبدي،وانطقباقل
ماتدري،واركــبالبعدماتذهب،وتعلم

اكثرمماتتعلم،ووفراكثرماتبذر.
اللعين،اطعوالديك،ارع ابليس 9-احذر
الذمةفيكالمك،التحلفلكثرةالحلف،
بفواخر تتعلق التفحشبحليلةغيرك،ال

الشباب.
لير الملك لمسرحية دراستنا في اعتمدنا
..علیالترجمةالعربيةللمسرحيةبقلمجبرا
الــمــأمــون ..وقــــامطبعهدار ابــراهــيــمجــبــرا
للترجمةوالنشر..مطابعدارالحرية..بغداد

  وريا كركوكي                                    
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كركوك/رزكارشواني

مـــردانطوبال مــالمحمد وجــديمصطفى
القصابمنمواليد1962كركوكمحلة
برياديقربجامعمالرضاالواعظ)جوت
طــاقآلــتــى(مــتــزوجلــهولـــدان)انـــوروامين(

يحملشهادةدبلومفني،منذ
مصاحبته نتيجة بالفن تعلق اظــفــاره نعومة
والمواليد العراقية المقامات قــارئ لجده
الكبيرة التكية محفل ورئــيــس الشريفة
)بــيــوگتــكــيــه(الــتــكــيــةالــطــالــبــانــيــةإلــى
التكيةالكبيرةوالمواليد،وكذلكتاثر
، الغرض بنفس وهبي الحاج وعمه بوالده
نشأفيعائلةجلافرادهامناالدباءوقراء
المقاماتالعراقيةوالقورياتوالتنزيلة،لذا
تعلققلبهووجدانهبالمقاماتالعراقيةجدا

جداحتىيومناهذا0
وكانلناهذااللقاءمعهللحديثعنالدور
الذيلعبهفياالرتقاءبالمقاماتفيمدينة
كركوكفهومنمؤوسيبیتالمقامفي
كركوكالذيتاسسفيالعام1994مع
مــقــدادمحمد المقاماتوهــم قـــراء كــبــار
عمروهاشمزينلويحيیادريــسوخالد

السامرائي.

٭ بمن تاثرت من كبار قراء المامات 
بكركوك ؟

ــراءالــمــقــامــاتالــعــراقــيــة ــ ــربــخــيــرةق ــأث -ت

وتعلمتمنهم،فهمجديمالمحمدطوبال
زينل وسيد اوغــلــى لوبياجى عبدالله ومــال
صابونجىواسطواناتمالطهكركوكلي
نورالديناحمدكبابجىومالحسن وحاج
جيگرجىبالدرجةاالولى،وكنتاستمع
الىاسطواناتسيدامينوسيداحمدوسيد

سلمانواسماعيلالفحاممنموصل،
واستمعايضاالىاسطواناتالقبنجيونجم
ويوسفعمروحسنخويكهمن الشيخلي
بغداد،واالستماعالىصديقةالماليةوزهور
حسينولميعةتوفيقوالیعبدالواحدكوزه
وفائقنجارورشيدكولهرضا اوغلى جى
وحسين توفيق وطاهر ليلنلي مــردان وعلي

عليوحضيريابوعزيز.

٭ المقامات التي تجيدها  اداءا  وصوتا ؟

ــدي ــراشـ ــتالــبــنــجــگــاهالـ ــرسـ ــدالـ ــيـ -اجـ
والحكيمي الــســيــگــاه 0 راســـت الــشــرقــي
السفيان التفليس والجمال واالوشــار واالوج
الديواناالرواحالدشت0 الحسينياالورفة
الناريالقزاز البياناالبراهيميالبهرزاوي
الشرقيدوگاهالخناباتالجبوريالمخالف
الحجازكار آجــغ الحجاز ديــوان  الحجاز
ــوردالــحــجــازهــمــايــونالمدمي الــحــجــازكـ
عرب العريبون عجم العريبون الــحــويــزاوي
النيوىشهوىاللهويسيخورشيديالقطر
العتابة المنصوري الحديدي الصبا  الشور
االبوذيةالحديديالعجمعشيرانالجارگاه

قاريء المقام وجدي مصطفی :قاريء المقام وجدي مصطفی :

اتمنی ان يعاد دور المقام في كركوك اتمنی ان يعاد دور المقام في كركوك 
الی سابق عهده الی سابق عهده 

الطاهرالماهورالنويالنهاوند0وغزلبيات
وغــزلراســتوغــزلسيگاهوغــزلصباو

جموعةمنالقوريات
البشيريواليتيميوقزلومخالفوكاسوك
حسانى للى وده واسكندري ودرمنكاها
وموجوالونوباتجىويولجىوعيدهلهوعمره
گلهكــوردووعــدداكثيرامنالتنزيالت
الكركوكي نعمان الــحــاج مــؤلــفــات مــن

ومالعثمانالموصليومالصابرافندي0

٭ المهرجانات واالماسي التي لك فيها 
بصمات ؟

الــعــراقــي لــلــمــقــام -اولمــهــرجــانقــطــري
، بابل مهرجان ، 1992 سنة بكركوك
العراقي المقام لبيت القطرية المهرجانات
المقام بيت في تعد ال واماسي كركوك
ــاب ــــقرحـ ــدائ ــفــطالـــشـــمـــالوحــ ــةن ــركـ وشـ

والخانات000الخ.

٭ كيف تجد واقع المقام في كركوك ؟

الــمــقــامفي يـــزالواقـــع -فــيالحقيقةال
هذهالمدينةبخيروخصوصاانكركوك
بمختلف المقام قـــراء مــن العديد تحتضن
القومياتواالطيافوهميواصلونفيترسيخ

التعايشاالخويفيمابينهم.

٭ اقتراحاتكم بشان االرتقاء بالمقام في 
كركوك ؟

-فتحدوراتلتعليمالمقاماتالعراقية،
الــنــاشــئــيــن مـــن للمتعلمين صــقــل ودورات

والشباببالطابعالدينيوالغنائي،
والنقابات الــدولــة قبل من الـــرواد وتكريم
ــراء ــ ومــنــظــمــاتالــمــجــتــمــعالــمــدنــي،واجـ

االماسيلهمبغيةتثمينجهودهم0

٭ ابرز مؤلفات الفنان وجدي مصطفی ؟

-لديمؤلفاتمطبوعةمنها:
دراســــــةحــــولالـــمـــقـــامـــاتالـــعـــراقـــيـــةفي

كركوك،
المالمحمدطوبالقارئالمقاماتالعراقية
فـــيكـــركـــوك،الــمــنــقــبــةالــنــبــويــةفي
فــؤاديقصائد كركوك،منجــداريــات
وكذلك ، االول( )الجزء تركمانية عربية

المخطوطةوهي

المقامات قــراء طه والمال صابر المال -1
العراقيةفيكركوك

2-مفاتيحالمتاهاتفينظمالخويرات
3-فنانواالتركمانالمعاصرون

4-اسسمراسيمالذكرفيبيوگتكيه
)التكيةالطالبانية(

ه-التنزيلة0

وفيالختامقالقاريءالمقاموجديمصطفی
مقداد  المرحوم المقام بقاريء عالقته ان
، قديمة عائلية موروثة عالقة عمر محمد
مبيناانالشاباحمدنجيبياتيفيصدارة
قراءالمقاماتبكركوك،متمنياانيعاد
دورالمقامفيكركوكالیسابقعهدها.
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شهدتمدينةكركوكيومالثالثاء8
للمقامات ملتقیكركوك 2022 آذار
)دورةعليمردان(باشرافالموسيقار
برعايةودعــممنمشروع و نصيرشمة
والــذي ، السكنية مدينتي كركوك
للثقافة كـــركـــوك مــؤوســســة نــظــمــتــه
والفنونوبالتعاونمعمركزعليمردان
للمقاماتونقابةالفنانينالعراقيينوفرع
و فنانيكوردستان لنقابة  كركوك
فناني فــرقــة و الجميلة الــفــنــون ومعهد

كركوكوبيتالعودفيبغداد.
فــيقاعة اقــيــم الـــذي الملتقی واســتــهــل
الــمــركــزالــثــقــافــيبــمــديــنــةكــركــوك
وحكوميين حزبيين مسؤولين بحضور
ورئيسنقابةفنانيكوردستانونقيب
الفنانينالعراقيينوممثلوزارةالثقافة
والفنية، الثقافية النخب و االتــحــاديــة
للثقافة كــركــوك مؤوسسة بكلمتي
والفنونومركزعليمردانللمقامات
الفنية والفعاليات االنشطة الــی اشــارتــا
والــثــقــافــيــةالــتــيتــقــامفـــيكــركــوك
وكذلكاهميةاقامةهذاالملتقیالذي
الــراحــل الــمــقــامــات رائـــد بمكانة يليق
عليمردان،بعدذلكتمعرضفيلما
وثائقياعنالدورالذيلعبهالراحلعلي
مـــردانفــياغــنــاءالمقاماتوالـــذيذاع
العراق في الفنية االوســـاط لــدی صيته
وكركوك وكوردستان عامة بصورة
الملتقی ــاء احــي تلته ، خــاصــة بــصــورة
الكوردية والمقامات االغــانــي بتقديم
والتركمانيةمنقبلعددمن والعربية
فنانيكركوكوبغدادوبصحبةفرقة
موسيقیكركوكوفرقةبيتالعود.

التقديرعلی الملتقیتوزيعدروع وتخلل
المشاركينمنبينهمعبدالقادرمردان

نجلالراحلعليمردان.
تنظيم الملتقی منهاج اولــی هذاوكــان
زيارةميدانيةالیقلعةكركوكاالثرية
مــنقــبــلالــلــجــنــةالــعــلــيــاوالــضــيــوف،
الموجودة االثرية المعالم علی لالطالع

فيالقلعةالتاريخية.
وفــيهــذاالسياققــالرائــدالمقامات
مصطفی وجــدي الفنان فيكركوك
انهوللمرةاالولیتشهدكركوكهذه
التظاهرةالفنيةللمقاماتتقديراووفاءا
لــرائــدالــمــقــامــاتاالســتــاذالــراحــلعلي
مردانالذييعدمنخيرةقراءالمقامات
فيكركوك،وكانلهالمامبجميع
المقاماتباللغاتالمحليةبصوتهالشجي

ــفــنــانخــالــدا والـــرائـــعوســيــبــقــیهـــذاال
يذكرهاالجيالعلیمرالسنين.

فيماقالنجلالفنانعليمــردانوهو
عبدالقادرعليمـــردانانــهمندواعــي
سرورذويرائدالمقاماتعليمردانان
يفخروبهذااالستذكارالرائعالحدابرز
مثمنا ، المقاماتفيكركوك قــراء
بدورالجهاتالتيساهمتفياقامةهذا

الملتقی.
اماالدكتورجبارجودينقيبالفنانين
العراقيينفقدعبرعنشكرهوامتنانه
باللغات اغــانومقامات مــن قــدم لما 
المحليةخاللملتقیكركوكللمقامات
،مشيدابالدورالذيلعبهالفنانالراحل

عليمردانلخدمةالمقامات.
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FMFM
بۆ زانینی نوێترین 

هه واڵ و راپۆرت و زانیاریی دروست، 

بینه ر و بیسه ر و خوێنه ری كه ناڵ و ئێستگه  و چاپكراوه كانی 

مه كته بی راگه یاندنی )ی.ن.ك( بن.
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