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كــهركــوك لــه ــهوره گــ كێشهیهكی
ــره، ــهكــت ــنـــدنـــهوهیی ــشــهینـــهخـــوێـ كــێ
یهكتر، نهبینینی زیــاتــر نــهخــوێــنــدنــهوه
ئـــهمـــهكــێــشــهیهــــهرســـێپــێــكــهــاتــه
ســــهرهكــــیــــهكــــهیكــــهركــــوكــــه،
لهالیهكهوهلهناوخۆیاندا،لهالیهكی
بهرلهوهی یانی یهكتر، لهگهڵ تــرهوه
گفتوگۆیئاوهزیانهیپێكهاتهكان
لـــهگـــهڵیــهكــتــردهســـــتپــێــبــكــات،
ــهگـــفـــتـــوگـــۆینـــێـــوخـــۆیـــی، ــســت ــوی ــێ پ
ــهرپــێــكــهــاتــهولـــهنــێــوخــۆیــدا ــههــ ــ واتـ
نــاوخۆیاندا، له پێبدات،عــهرهب پــهره
ــاوخــۆیــانــدا،تــوركــمــانله كـــوردلــهن
نهتهوه هــهرســێ پاكێجی نــاوخــۆیــانــدا،
ئــهوسێ نێو له ئامادهبكرێت،دواتــر
بكرێن هاوبهشهكان خاڵه پاكێجهدا
راو ئــهوهیــهكــورد بنچینه،كێشه بــه
چــارهســهری لهسهر ههیه جیای بۆچونی
ــوك،تـــوركـــمـــانو ــهركــ كــێــشــهیكــ
ناوخۆیاندا له جارێ وهسایه، عهرهبیش
ــهوندواتــــــرمـــێـــزیگــفــتــوگــۆی ــــكــ رێ
پێكهاتهكاندابنهن،لهگهڵئهوهشدا
دهبێتلۆژیكیانهههنگاوبنرێت،نهك
و خـــهرهوه دور ناسیونالیستانهی دیـــدی

دابڕاولهیهكتر.
رقــــیســیــاســیلـــهیــهكــتــرجـــۆرێـــكله
لــێــكــدابــڕانوپــشــتــكــردنــهیــهكــتــرو

یهكترگرتنی لــه ســهنــگــهر هــهروههــا
ــــككــه ــۆرێ ــهجــ ــ هـــێـــنـــاوهتـــهئـــــــــاراوه،ب
زهمینهســازاوهبۆئــهوهیخهڵكانیتر
ــهپــێــیدهســكــهوت وواڵتــانــیدیــكــهب
ــانـــیخـــۆیـــانكـــاری ــهكـ ــدیـ ــهرژهوهنـ وبـ
ویستی دهرهوهی لــه یانی بــكــهن، تێدا
ــهبـــۆگــهیــشــتــنبـــهچـــارهســـهر، ــان خــۆی
ــیتـــرهــهمــیــشــهجـــۆرێـــكلــهمــپــهر ــانـ واڵتـ
لـــهبـــــــهردهمگــفــتــوگــۆیلــۆژیــكــیــدا
پێكهاتهكانی نهتهوهو دروستدهكهن،
نێوكهركوكیشبههۆیئهودابڕانه
ههر بــهرانــبــهر ترسێكیان یهكتر، لــه
هــهنــگــاوێــكــییـــهكـــدیهـــهیـــه،بــۆیــه
دهستڕاكێشانی هۆكاری دهبنه خۆیان
ئهویدهرهوهیخۆیان،لهكاتێكائهوی
ترئامانجومهبهستومهرامیخۆیههیه

نهكچارهسهریڕیشهییكێشهكان.
ئهوهیتائێستامایهیبونیهیواوئومێدی
ــهوهیكــهئـــهمرقـــهزۆر ــ چـــارهســـهره،ئ
كـــهمكــاریــگــهریبــۆســـهرخهڵكی
بارهگا نێو رقی یانی ههبووه، ئاسایی
سیاسیهكانلهیهكترلهبیروبۆچونی
یهكتر،لهئااڵوزمانییهكترنهیتوانیوه
ــازاڕ،مــزگــهوت، ــ شــۆڕبــێــتــهوهبــۆنێوب
ــهوگـــــهڕهكوشــوێــنــگــهلــی ــخــان ــاب قــوت
دیــكــه،بــیــرمــاننــهچــێــتهــهنــدێجــار
بگهیهنرێته رقــه ئــهم دراوه زۆر ههوڵی
ئهكادیمیهكان نـــاوهنـــده زانــكــۆ نــێــو
ــارهیـــهوهههمیشهو بـ لـــهو نــێــومــیــدیــا، و
بهرلهدوودهیــهئهوترسهمنیشانداوه،
شۆڕبكرێتهوه رقــه ئــهم ناكرێت كــه
له تــر، وشوێنهكانی زانــكــۆ نێو بــۆ
راستیدادهبێتزانكۆببێتهناوهندیئهو
گفتوگۆودایهلۆگهوخاوهنرایهكانی
زانكۆبهرپهرچیئهوسیاسیانهبدهنهوه
كهئامانجیاننهدۆزینهوهیچارهسهره.

گفتوگۆو زهمینهی كهركوكدا له
بـــاره، لــه زۆر ئاشتیانه پــێــكــهوهژیــانــی
ئهمهشلهبهرچهندهۆیهكیزۆرساده

لهوانه:
ــی ــهشــ ــ ــاوب هــ دیـــــــرۆكـــــــی : یــــــهكــــــهم
مێژویهكی بونی كهركوكیهكان،
تێكهڵ بــهرادهیــهك پێكهوه درێــژ دورو

بـــوونكــههــهنــدێخـــانـــهوادهوبنهماڵه
ههندێكیانخۆیانبهتوركماندهزانن
وههندێكیانخۆیانبهكورد،یانبه
عهرهبیش،سێنمونهیزهقودیارباس
بنهماڵهیهیجری له یــهك دهكــهمهــهر
دهدهیــیكاكهیی،خۆیكــوردیساغ
ههندێكیان نــهوهكــانــی ــهاڵم ــ ب بــــووه،
تــێــكــهڵبــهتــوركــمــانبـــوونـــهوخــۆیــان
بــهتــوركــمــاندهزانــــن،مــاڵــیمامۆستا
مــحــهمــهدئــهمــیــنعـــهســـری،ئــهوانــیــش
بـــههـــهمـــانجــــۆر،هـــهروههـــاخـــێـــزانو
ئهوسێ خانهوادهیجهلیلقهیسی،من
له ئــهوه بڵێم تا هێنایهوه بۆیه نمونهیهم
ناوخوێنهوارهكاندا،ئهیئهگهرزیاتر

شۆڕبینهوه.
دووهم:بونینهوتوسامانیسروشتی،
پێكهوهژیانی تــری هۆیهكی ئــهمــهش
، كهركوكه پهرهپێدانی ئاشتیانهو
ئهگهكهركوكیهخاوهنئاوهزهكان
خـــۆیـــانخـــاوهنـــدارێـــتـــیلـــهشـــارهكـــه
بـــكـــهن،لـــهتــهنــیــشــتبـــوونـــینــهوتــا،
ــارودیــرۆكــیــشرۆڵـــی ــ ــنـــهواروژیـ شـــوێـ
نهوت بوونیكۆمپانیای ههیه، خۆیی
ودهســتــیكــاروســهرمــایــهیشارهكه
دهشێتكهركوكبكاتبهیهكێله
ناوچهكه شیرینهكانی و جوان شاره

بهگشتی.
ــه ســێــیــهم:چــارهنــووســیهـــاوبـــهش،وات
پێكهوهبونێكیههمیشهیی،گهڕهكی
بازاڕو هاوبهش، گۆڕستانی هاوبهش،
شــوێــنــكــاریهـــاوبـــهشهــهمــووئهمانه
ئهوگرێبهستهیپێكهوهژیانهتوندتر
ــانســاڵكاری دهكـــهن،بهعسبۆدهی
لهسهرههڵوهشاندنهوهیئهوچارهنووسه
كرد،بهاڵمشكستیخوارد،ئێمهله
لهسهر پێشتردا نووسینی و بابهت زۆر

سیاسهتیبهعسدواوین.
هــهڵــبــهتخــاڵــگــهلــیدیــكــهشزۆرن،
بـــۆیـــهبــاشــتــریــنوكــورتــتــریــنرێــگــه
ــانلـــۆژیـــكـــی ــهكــ ــ ــی ــوكــ ــهركــ ــۆكــ ــ بـ
رێكهوتنی بــه گهیشتنه گــفــتــوگــۆو
بهرامهی و بــۆن رێكهوتنێك ئــاكــاری،

شاربوونبۆكهركوكبگێڕێتهوه.

 له تیف فاتیح فه ره ج 

كه ركوك و لۆژیكی گفتوگۆ كه ركوك و لۆژیكی گفتوگۆ 
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شههیدیفهرماندهئاكۆئهحمهدمحهمهد،
ــور(لــهســاڵــی1965 ــاســراوبــه)ئــاكــۆسـ ن
خێزانێكی لــه سێگردكان، لهگوندی
قۆناغی تــا لــهدایــكــبــوه، ــهروهر پـ نیشتیمان
سهرهتاییخوێندووه،مامئهحمهدیباوكی
ناسراوبووبه)ئهحمهدقانات(،كهههمیشه
پێشمهرگهو ڕووی به ماڵهكهی دهرگــای

لێقهوماوانورێبوارانكراوهبوو.
ساڵی19٨0لهتهمهنی16ساڵیپهیوهندیبه
ڕهنجدهرانی بهڕێكخستنهكانیكۆمهڵهی
كوردستانهوهكردووه،ساڵی19٨1دهبێته
كهركوك دووی ههرێمی له پێشمهرگه
و داستان چهندین فهرماندهیی بهشداری و
وهك، ــردووه كـ شۆڕشگێڕانهی نــهبــهردی
شــهڕهكــانــینــاوكــهركــوكوســهرجــادهی
ــردێ،هــهولــێــر، ــ كـــهركـــوك،تــوڵــكــی،پ
ــێ،شــهڕهكــانــی ــاوه،مــهڵــبــهنــدیســ ــیـ ــهبـ نـ
ــانــیئـــێـــرانو ســـهركـــردایـــهتـــی،كــوردســت
ــانوســهدانچاالكی دۆڵــیجافایهتیودهی
ــهدژی ــ ــانـــهیدیـــكـــهل ــانـ ــارهمـ ــهردیقـ ــ ــهب ــ ون

داگیركهرانیكوردستان.
پلهكانی ســور، ئاكۆ فهرمانده شههیدی
له هــهر پله بــه پله بــڕیــوه پێشمهرگایهتی
تــاكــوجێگری مــــهفــــرهزهوه ــانـــدهی ــهرمـ فـ
لیوایتایبهتیكهركوك،بۆوچانێكیش
ــوه،دوای ــههــێــشــت ــن ــــهجــێ ب ــی ــانـ ــتـ ــوردسـ كـ
ئهنفالهكانفهرماندهیڕستیكهركوكی
پارتیزانهكانبووهلهدۆڵیههنارهیناوچهی
دانهبڕانی و لێهاتویی لهبهر و بزێنی شێخ
ــیڕزگـــاریـــخـــوازی ــهن ــژخــای لـــهخــهبــاتــیدرێ
یهكێتی زێڕینی مهدالیای گهلهكهمان،

نــیــســتــیــمــانــیكـــوردســـتـــانـــیپــێــبــهخــشــراوه.
ــی ــور،رۆڵـ ــۆسـ ــاكـ ــدهئـ ــانـ ــهرمـ شـــههـــیـــدیفـ
گرنگیههبوهلهدروستكردنهوهیشانه
چــهكــدارهكــانــینــاوشــاریكــهركــوكو
رۆڵێكیگرنگ هــهروههــا و دهوروبــــهری
مهزنهكهی ڕاپهڕینه له ههبووه بهرچاوی و
بههاریساڵی1991یكۆمهاڵنیخهڵكی
رزگاركردنی له بهتایبهت كــوردســتــان،
شـــاریكــهركــوكــیقــودســیكوردستان
ــهاڵیپـــۆاڵیـــنـــییــهكــێــتــینــیــشــتــیــمــانــی ــ وقـ

كوردستان.
شــههــیــدئـــاكـــۆســـور،لـــهكــاتــیشـــااڵوی

ــوار،لــهنــاوچــهیشــێــخبزێنی، ئــهنــفــالــیچــ
رۆڵێكیگرنگیههبوو،لهدهربازكردنی
ســهدانهاواڵتیوژنومنداڵ،لهرێگای
كــهڵــهكــهوهلــهئــاویزێــیبــچــووكبــۆبــهری
لێدهخۆڕی كهڵهكهی خۆی كه ههولێر،
ــهبــهنــداوی وئــهوكــاتــیــشرژێــمــیبــهعــسل
بهردابووهو بچووكی زێی ئاوی دووكانهوه
هاواڵتیان پــهڕیــنــهوهی بــۆ زۆری ئاستهنگی
دروســـتكــردبــوولــهبـــهریكــهركــهوهبۆ

بهریههولێر.
بووه یهكێك نمونهی ئاكۆسور، شههید
قارهمانهكانی ئــازاو ههره پێشمهرگه له
له و كـــوردســـتـــان نیشتیمانی یــهكــێــتــی
كهركوك شــاری رزگاركردنی كاتی
شــههــیــد ــرای ــ بـ ــونــســی ی 1991/٣/20 ــه لـ
ئاكۆ شههید فهرماندهیهك وهك دهبێت،
سهنگهرهكهیچۆڵناكاتوبهرگری
ــهدهكــــاتتــاخــۆشــیبــریــنــدار ــان قــارهمــان
دهبێت،بهاڵمحهیفوسهدمخابنلهرۆژی
شهڕی له سهفین چياى له 1994/12/25
نهگریسیناوخۆشههیددهبێتودهچێته
ــهوه،جــگــهلـــهخــۆی ــرانـ ــهمـ كـــاروانـــینـ
ناوهكانی)مهال به بووه برایشههید پێنج
ــســی،یـــونـــس، ــیــكــهی ــحب ــاڵـ ســــهمــــهد،سـ

محهمهد،بهكر(.
ــۆیســـێمــنــداڵــیچــاوگــهشــی ــهپـــاشخــ لـ
ئــــازار، )دارا، بـــهنـــاوهكـــانـــی بــهجــێــهــێــشــت
كانیاو.(كهدواتریهكێكلهكوڕهكانی
لــهشــاریكــهركــوكلــهپــرۆســهیئــازادیــدا

شههیددهبێت.

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 ئاكۆ سور شه هید ئاكۆ سور 
فه رمانده و پارتیزانی رۆژه  سه خته كانفه رمانده و پارتیزانی رۆژه  سه خته كان

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  پارتیزانانه ی 
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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* بورهان شیخ رەئوف

ــامــڕازە ســـزائــابــوریــەکــانیــەکــێــکــەلــەئ
تیژ ئامرازێکی ــەاڵم ،ب دیبلۆماسیەکان
،دەوڵەتانبەکاریدەهێننبۆسەپاندنی
واقیعێکیانسیاسەتێکیانئامانجێککە
بەسیاسەتوجەنگبۆیانبەدینایەت.

بۆ دەگەڕێتەوە سزائابوریەکان بیرۆکە
سەدەکانیناوەڕاست،لەشێوەیگەمارۆی
دەستدرێژکار واڵتێکی ســەر بۆ ئــابــوری
،یانوەکوکەرەستەیەکبۆپەلهاویشتنو
سەپاندنیهەژموونبەسەردەروداروسێدا.

ئابورییەکان سزا تازەیشدا سەردەمی لە
ــاردەهـــاتلـــەزۆر ــوچــەکــێــکبـــەکـ وەکــ
بــارودۆخــیجــیــاوازدا،ســەرەتــاکۆمەڵەی
ساڵی هێنا بــەکــاری ئیتالیا دژی گــەالن
داگــیــرکــرد ئەسیوبیای کاتێک 19٣5
،بـــەاڵمگــەمــارۆســەرکــەوتــوونــەبــوولە

کۆتاییهێنانبەداگیرکارییەکەدا,
ــەییــەکــەمــیدامــەزرانــدنــی ــ ــەچـــواردەی ل
یەکگرتووەکاندا نــەتــەوە ڕێــکــخــراوی
ئاسایشی ئەنجومەنی لە بڕیارێک هیچ ،
ــەدوو ــیــەوەدەرنـــەچـــووجــگــەل ــەت ــێــودەوڵ ن

حاڵەتیرودیسیاوباشووریئەفریقیا.
ســارد جەنگی هاتنی کۆتایی دوای لــە
ئــەنــجــوومــەنــیئــاســایــشــینــێــودەوڵــەتــیبە
ــۆســـزا ــ ــیب ــ ــت ــیفـــــــراوندەســ ــوازێـــکـ ــێـ شـ
سزای ،بەدیاریکراوی برد ئابوورییەکان
لەعێراق ئابووریسەپاندبەسەرهەریەک
ویۆگسالفیایجارانوهاییتیوسۆمال
ولیبیاولیبریاوئەنگۆالوروانداوسودان.

پێناسەیسزایئابووری:
ئابوورییە و دارایـــی ڕێوشوێنی کۆمەڵێک
ــەواڵتـــێـــک ــ ــەڵ ــۆمــ ــکیــــــانکــ ــ ــێـ ــ ــەواڵتـ ــ کـ
یانڕێکخراوە یانڕێکخراوێک پێکەوە
دەی پێکەوە ئیقلیمیەکان و نێودەوڵەتی
سەپێننبەسەردەوڵەتێکیانڕێکخراوێک
هەرکەسێکی یـــان کــۆمــپــانــیــایــەک یـــان
ئەنجامدانیکــاری پــاســاوی بــە ، تـــرەوە
و ئاشتەوایی تێکدانی یان دوژمنکارانە
،یان نێودەوڵەتی ئاشتی ســەر بۆ هەڕەشە

پاشگەزبوونەوە بۆ الیەنێک ناچارکردنی
لەبابەتیسیاسیوئابووریوسەربازی،
کاتێکپەنابۆسزایئابووریدەبرێتکە
بــەردەســتــەکــان ڕێــکــارەسیاسیە هــەمــوو
چــارەســەر دۆزیـــنـــەوەی بــۆ بهێنن شکست
لەو هەندێک ، قــەیــرانــە ئــەوکێشەو بــۆ
بــڕوایــەدانکەســزایئــابــووریجۆرێکی
ــوەردانــیســەربــازیــیــە، جــوانــکــراویدەســت
ڕقوکینەو دەچێتەخانەی دواجــار کە

زۆرداریوزۆرەملێوە.
ــەداســــزایئـــابـــووری ــ ــی ــ ــەیدوای ــااڵنـ لـــەمسـ
ــانـــیگشتی بـــەتــایــبــەتــیســــزایبـــازرگـ
بـــووەمــایــەیبــێــزاریونــیــگــەرانــیزۆری
، جیهان مرۆڤدۆستەکانی ڕێــکــخــراوە
لە سزایانە ئەم نەرێنیەکانی کاریگەرە
ڕوویمرۆییەوە،چونکەئەمڕێکخراوانە
توانیبوویان مەیدانیانەوە کــاری هــۆی بە
سزایانە ئەو سەختەکانی کاریگەرییە
ــاویخـــۆیـــانبــبــیــنــنودۆکــۆمــیــنــتــی بـــەچــ
تــرەوەسزاکانهەر لەالیەکی بکەن،
هاواڵتیانی لــەســەر خراپیان کــاریــگــەری
بەڵکو ، نابێت ئامانجگیراو بە واڵتــی
کاریگەریشیبۆکۆمەکیمرۆییهەیە

.

لیستی سزا ئابوورییەکانی ئەمریکا
خۆرئاواییەکانی هاوپەیمانە و ئەمریکا
ــەملــیــســتــیســـزایـــانـــەکــامــەی ــ ــنل ــ ــوان ــ دەت
بهێنن ــــەکــــاری ب بـــەالیـــانـــەوە گـــونـــجـــاوە
بــۆســزادانــیئــەوواڵتـــانوڕژێــمــانــەیکە
دڵخوازیواشنتۆننینوسەرپێچییاسای

نێودەوڵەتیانکردووە:
واتــــــە )تــــجــــمــــیــــد( ــردن ــ ــکـ ــ ــۆکـ ــ ــلـ ــ بـ .1
دەســـتـــبـــەســـەراگـــرتـــنـــیهـــەمـــووئــوســولــی
داراییواڵتەکەلەدەرەوە،بلۆککردنی
ئەو و دەوڵـــەت دامــەزراوەکــانــی ژمێریاری
کەسانەیکەدەستیانهەیەلەبڕیارداندا

کەخۆرئاواییەکانیتووڕەکردووە.
2.کۆتوبەندیدارایــی:دوورخستنەوە
پارە دارایـــی حــەواڵــەکردنی لەسیستمی
پــارە بــۆنــاردنوگــواســتــنــەوەی )SWIFT(

سیستمە ئــەم ، جیهان واڵتانی هەموو بۆ
لەالیەنهـــەزاراندامـــەزراوەیدارایــیــەوەلە
زیاترلەدووسەدواڵتەوەبەکاردەهێنرێت
،بۆنمونەئەمسزایەلەساڵی2012دژبە
ئێران بــەهــۆیــەوە بەکارهێنراکــە ئــێــران
بازرگانی و نــەوتــی داهــاتــی زۆری بەشی

دەرەوەیلەدەستدا.
: مــەقــاســەیدۆالر ــە ل ــەوە ــن ٣.دوورخــســت
ــلــۆکــکــردنــیهــەمــوو قـــەدەغـــەکـــردنوب
دۆالری بـــە کـــە دراو ئـــاڵـــوگـــۆڕێـــکـــی
ئــەمــریــکــیئــەنــجــامبـــدرێـــت،ســـزادانـــی
ــەرکــۆمــپــانــیــایــەکــیخـــۆرئـــاوایـــیکە هـ
هەڵسوکەوتوئاڵوگۆڕیداراییلەگەڵ

واڵتیسزادراودابکات.
بــازاڕی بە دەستگەیشتن لە ڕێگرتن .4
ڕێکارێکە ئەمە نێودەوڵەتیەکان: قەرزە
بۆ قــەرز پـــارەی بەدەستهێنانی لــە رێــگــرە
گــەشــەپــێــدان،ئــەمــەشدەبێتەهــۆیبــەرز
بوونەوەیتێچوویقەرزلەواڵتداودابەزینی

بەهایپارەینیشتمانی.
ئەمریکاوخۆرئاواییەکانوسزایئابوری
ــمــانــەکــانــیلـــەنــاتــۆ ــەی ــەمــریــکــاوهــاوپ ئ
ڕاهــاتــوونلەســەرئــەوشێوازەبۆســزادان
و ڕژێــم ئــەو بەئاگاهێنانەوەیهەموو و
و واشنتۆن لە دەبــن یاخی دوڵەتانەیکە
یارەکانی،تەنانەتوایلێهاتووەئەمریکا
دوکەڵێک لەهەرشوێنێک دۆستەکانی و
بەرزببێتەوە،خێرادەستدەبەنبۆچەکی

سزایئابووریوبلۆککردنیدارایی.

قەیرانی ئۆکرانیاو سزای ئابووری
قەیرانی کە 2022 ئەمساڵدا لەسەرەتای
نــێــوانڕوسیا لــە ئۆکرانیاســەریهــەڵــدا
ــەمکــــاردانــــەوەی ــەکـ ــادا،یـ ــیـ ئـــۆکـــرانـ
ــۆهـــەڕەشـــەیـــەکـــی ــاتـ پــایــتــەخــتــەکــانــینـ
ــووبە ــ ئــەمــریــکــیوخـــۆرئـــاوایـــیـــەکـــانب
ــووریقــــــورسو ــابـــ ــدنـــیســــــزایئـــ ــانـ ــەپـ سـ
بــەســەرڕوســیــادا،ئەگەر گورچکبڕ

ئۆکرانیاداگیربکات.
ــەداســــزایئـــابـــووری ــ ــی ــ ــەیدوای ــااڵنـ لـــەمسـ
بژاردەیخۆشدەستولەپێشینەیسیاسەتی

دەرەوەیئەمریکاوهاوپەیمانەکانێتیبۆ
بــەگــژاچــوونــەوەیهــەڕەشــەودەســتــدرێــژی
ڕکـــابـــەرەکـــانـــیـــان،وەکــــوجـــۆرێـــکلە
ــازیو ــ ــەرب ــەجــەنــگــیســ ــۆالدانـــیـــشلـ خـ

بەریەککەوتن.
ــەســــــزاوئـــابـــڵـــووقـــەی ــەیکــ ـــ ــان ــەوواڵتـــ ــ ئـ
ئابوورییانخراوەتەسەرلەمسااڵنەیدوایی
دوایجەنگیسارداهەوڵدەدەمبەکورتی

تیشکێکیانبخەمەسەر:-

١. عێراق :
یەکێکلەوواڵتانەیکەتوندترینسزای
سیازدە مــاوەی بۆ ســەر خرایە نێودەوڵەتی
ساڵعێراقبوو،لەدوایداگیرکردنی
ــەتـــیکــوەیــتــیدراوســـێـــوەلــە2/ئــابــی دەوڵـ
عــێــراق داگـــیـــرکـــردنـــی ــو ــاوەکـ تـ 1990
ئــەمــریــکــاو لـــەالیـــــەن لـــەســـاڵـــی200٣
هاوپەیمانەکانیەوە،تائێستاشعێراقوێڵە
بلۆککراوەکانی سامانە پــارەو دوای بە
ئەو بــەهــۆی ، جیهاندا بانکەکانی لــە
یەک ئابوورییانەوەنزیکەی ئابڵووقە سزاو
ملیۆنونیوهاواڵتیعێراقبوونەقوربانی
بــوون، ملیۆنیانمنداڵ نیو لە زیاتر کە
لەوماوەیەداعێراقیەکانبێبەشکرانلە

بەدەستهێنانیخۆرکودەرمانیپێویست.

٢. لیبیا :
یەکێکیترلەوواڵتانەیخرایەژێرسزای
ئەمریکاوهاوپەیمانەکانیەوەدەوڵەتیلیبیا
بــوو،هــەمــووپـــارەوقــەواڵــەدارايــیــەکــان
ووەبــەرهــێــنــانــەدەرەکــیــەکــانــیدەوڵــەتــی
و ئەمریکی بانکە کۆمپانیاو لە لیبیا
دۆالری ملیار 200 بە کە ئەوروپیەکان
بلۆککران دەخەمڵێنرا زیاتر ئەمریکی
ئاسایشی ئەنجومەنی بڕیاری گوێرەی بە
نێودەوڵەتیژمارە)19٧٣(لەئازاری2011دژ

بەڕژێمیقەزافی.
٣. ئێران:

لــەوواڵتــانــەیــەدرێــژتــریــن یەکێکیتــر
ئەمریکاو ئابڵووقەی سزاو ژێر لە ماوە
لەساڵی ،هەر بووە هاوپەیمانەکانیدا
قوتابیانی ــە ل هــەنــدێــک کــاتــێــک 19٧9
ئــێــرانــیبــاڵــوێــزخــانــەىئــەمــریــکــایــانلە
ــارانداگــیــرکـــرد،یــەکــەمرەزمـــە ــ ت
سزایخرایەسەردواترلەساڵی19٨1
ئــازاد ئەمریکیەکان بــارمــتــە کاتێک
ــرا،جــارێــکــیتر ــرانســزاکــانالبـ کـ
ساڵی19٨٧لەسەردەمیرۆناڵدریگان
سزاکانخرانەوەسەرئێرانبەتۆمەتی
ــەکــــاروبــــارینـــاوخـــۆی دەســـــتـــــوەردانلـ
واڵتــانــیکــەنــداوبــەرژەوەنــدیئەمریکا

قۆناغی لەساڵی2006 تر ،جارێکی
ــەربە ــەســ ــرایـ ســێــیــەمــیســـزاکـــانـــیخـ
ئاسایشی ئەنجومەنی بــڕیــاری گــوێــرەی
نێودەوڵەتی1٧٣٧بەپاساویئەوەیئێران
یۆرانیۆم پیتاندنی بەرنامەی نابێت قایل
ــائــێــســتــاشســزاکــان ــ بــووەســتــێــنــێــت،ت
وتوێژەکانی ، ئێران لەسەر بەردەوامە
ڤیەنالەئارادانبۆچارەسەرکردنیئەو

قەیرانە.
٤. ئەفغانستان:

ئـــەمـــریـــکـــالــــــــەدوایهـــێـــرشـــەکـــانـــی11
بە سەپاند تــونــدی ــزای 2001ســ سپتەمبەر

سەربزوتنەوەیتاڵیباندا.
لەکۆتاییدادەکرێتبپرسینئایائەم
هاوپەیمانەکانی ئەمریکاو سزایانەی
ئەم ئــایــا ؟ دەپــێــکــن ئامانجەکانیان
ــە؟ ــ ــەالنڕەوای ســـزابــەکــۆمــەڵــەیگـ
ــەکــاتــێــکــداخــەڵــکــانــێــکــیکــەم ل
دەدەن ئەنجام هەندێککاروکردەوە
دژبەبەرژەوەندیوسیاسەتیئەمریکا
،ئـــەوەیڕوونـــەئــەوواڵتــانــەیکــەئەم
زۆر سەر دەخرێتە ئابڵووقانەیان ســزاو
ڕاهێنان خۆ بۆ دۆزیــووەتــەوە ڕێگایان
لەگەڵسزاکانوخۆدزینەوەوپێچ

لێدان.

سزای ئابوری لە کۆنەوە تا ئەمڕۆسزای ئابوری لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ
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ئۆلگالوزاردۆئەندامیکۆمەڵەینیشتمانی
بوودژ ژنان بووکەڕێکخراوێکی ژنان
گۆمێز ڤیسێنت یــوان دیکتاتۆرییەتی بە
ناڕەزاییاندەڕبڕیوخەباتیاندەکرد.ساڵی
19٣1شانبەشانهەریەکلەگابریلبراچۆ
وئیسپارتاکۆگۆنزەلێزوئسیدرۆڤالێس
یــەکــەمــیــنشــانــەکــانــی وکــەســانــیدی
حیزبیکۆمۆنیستیڤێنزوێلالیانلەهەرێم
مردنی دوای دامەزراند. زولیا ویالیەتی یان
لــوزاردۆ ئۆلگا ،19٣5 ساڵی لە گۆمێز
کەوتەکارکردنبۆڕێکخستنیگروپی
سیاسیلەنێوکرێکارانینەوتدا.لوزاردۆ
بەشداری 19٣6 ساڵی لە هەریەک لەگەڵ
یەکەمینکۆنفرانسیفیمینیستیدەکات
لەکارەکاس.ساڵیدواترئۆلگادەبێتبە
ڕێکخەریسەرەکییەکەمینومەزنترین
لەمێژووی نــەوت کرێکارانی مانگرتنی
یــەکــەمــیــن ســـاڵـــی19٣6 لـــە ــال. ــل ــزوی ــن ــێ ڤ
حــیــزبــیکۆمۆنیست ــی ــان ژن ڕێــکــخــراوی
دروستدەکات،کەکاریاندەکردبۆ
هاوپشتینێونەتەوەییویەکسانیسیاسیو
کۆمەاڵیەتیومافەکلتوورییەکانیژنان.
ئۆلگازۆربەقووڵیڕۆچووبۆوەنێوحیزبی
و ناوەندییەکەی کۆمیتە و کۆمۆنیست
مادەحیزبییەکانیلەسەرتاسەریڤێنزویلال
باڵودەکردەوە.هەروەهائۆلگادامەزرێنەری
فــیــدراســیــۆنــیدیــمــوکــراتــینــێــونــەتــەوەیــی
دەیـــەیچلەکانیســەدەی بــووکەلە ژنــان
ڤێنزویلال نوێنەری یەکەمین وەک ڕابـــردوو
ــەردانـــیهـــەریـــەکلە ــەوڕێــکــخــراوەسـ لـ
وشیللی یەکێتییسۆڤییەت واڵتانی
پۆڵەندا و هەنگاریا و کوبا و
چەندین و چیکسلۆفاکیا و
واڵتــیتریکــرد.لەساڵی
لە بـــڕوانـــامـــەی 1944
ــــووری ــاب ــ ــــەیئ ــت ڕشــ

ئۆڵگا لوزاردۆئۆڵگا لوزاردۆ

عه بدواڵ سلێمان )مەشخەڵ (

جەنگاوەرو ڕۆژنامەنووس و شاعیری کۆمۆنیستی ڤێنزویلال

لەناوەندیزانکۆیڤێنزویلالوەرگرتووە.
ساڵی1945یەکێکلەوجەنگەیئۆلگا
کەبەرهەمداربووئەوەبووژنانیڤێنزویلال
کۆکردەوە ئيمزايان هــەزار یانزە توانیان
لە ــان ژن دەنــگــدانــی مافی بــۆچەسپاندنی
لە مافە ئەو جێگیرکردنی و هەڵبژاردن
دەســـتـــووریڤــێــنــزویــلــال.لـــەمـــاوەیحوکمی
ــۆسپــرێــسیــمــیــنــاز، ــارکـ دیــکــتــاتــۆریمـ
وهەڵسوڕاوی دامــەزرێــنــەر لـــوزاردۆ ئۆڵگا
یەکێک و ڤێنزویلال ژنــانــی ڕێــکــخــراوی
بوولەئەندامەبەرگریکاروخەباتکارە
نهێنی نــاوی لەژێر وکە بەرجەستەکانی
پەنجاکان ــەی ــەدەی ل هــەڵــدەســوڕا. ــۆرج( )جــ
ــتــەئــامــانــجو ــــەوەدەکــرێ لـــەالیـــەندەســــەاڵت
دەگیرێت و دەدرێـــت القــی لــە گوللەیەک
ودەخــرێــتــەزیــنــدانــەوە.پــاشتــەواوکــردنــی
سانکارلۆس زیندانی لە زیندانی مــاوەی
ــەدیـــس،ئــیــنــجــادوور ــۆیـ ــەویـــالیـــەتـــیکـ لـ
پاشان و واڵتــیمەکسیکۆ بۆ دەخرێتەوە
دوای 195٨ ساڵی سۆڤییەت. یەکێتیی بۆ
مارکۆس، دیکاتۆر دەســەاڵتــی ڕووخــانــی
ــەوە ــ ــتـ ــ ــەڕێـ ــ ــردەگـ ــ ــیتـ ــــکــ ــارێ ئـــۆلـــگـــاجــ
ــەوەیبۆ ــ ــەڕان ــاشگــ ــەرپـ کــــاراکــــاس.هـ
ــوەســتدەبــێــتبە ــەی ڤــێــنــزویــلــال،ئــۆلــگــاپ
ئەمجارە و بــەرگــریــکــارانــەوە سەنگەری
دژبەهەڵبژاردنیسەرۆکایەتیڕاوڵلیونی
هێزەچەکدارەکانی لەڕێگەی ئەویش و

ڕزگارینیشتمانیگروپیگەریلال.


چاالکییەبەراییەکانیئۆلگابەسترابۆوە
وەکو ئۆلگا ئەدەبییەکانی، بەچاالکی
ژنێکیجەوانلەگەڵشاعیرەکانیوەک
ڤیرجینیا ڕۆزا و رۆدریـــگـــۆز ســـۆل ئیلی
هونەرمەندی لــەگــەڵ هــەروەهــا و مارتینز
شێوەکارئەنتۆنیۆئەنگۆلۆبۆپێکهێنانی
کۆڕیئەدەبیلەماراکایبۆلەپەیوەندیدا
ــوڕۆژنـــامـــەنـــووســـیـــش ــ ــووە.ئــۆلــگــاوەکـ ــ ــ ب
یــەکــەمــیــنکـــاریڕۆژنـــامـــەوانـــیخـــۆیلە
ـــردوولە ــ ــ دەیـــــەیســیــیــەکــانــیســـــەدەیڕاب
ــایمـــاراکـــابـــیـــۆبــاڵو ــۆرامـ ــانـ ڕۆژنــــامــــەیپـ
دەکاتەوە.ئۆلگالەگەڵئانالویزالوفیرا
ــەیئــلــتــیــمــەتنــۆتــیــزیــاسکــار ــامــ ــ لـــەڕۆژن
دەکــاتولەگەڵماریاترێساکاستیللۆ
ڤێنزویللی. پەیامنێری ژنە یەکەمین دەبێتە
و دەنووسی ئاهۆرای ڕۆژنامەی بۆ هەروەها
کۆمەکیشیکردبەدامەزراندنیتریبۆن
حیزبی بــاڵوکــردنــەوەی ئۆرگانی پۆپیلەر
کۆمۆنیستکەجاروبارلەژێرناوینهێنی

)پێترۆڤنا(دەینووسی.

لـــوزاردۆشیعریدەنــووســیوساڵی ئۆلگا
باڵودەکاتەوە یەکەمینکۆشیعر 1942

ئۆڵگان شیعرەکانی کــۆکــراوەی کــە
نووسیونی 1942 تا 19٣5 سااڵنی لەنێوان
و سیاسەت ڕەگەزەکانی هەڵگری کە
ڕۆمانسیوئیرۆتیکین.دووەمکۆشیعری
بەناویپاشماوەیهەنگاوەتازەکانلەنێوان
وساڵی نووسیونی تا1952 سااڵنی1950

199٣هاتەباڵوکردنەوە.

ئۆلگالوزاردۆلەتەمەنی100ساڵیولە19
یئەیلوولیساڵی2016ژیانئاواییلەخەبات
ونووسیندەکــاتوسەربەرزانەکۆچە
مردنی دوای دەکــات. خۆی ئەبەدییەکەی
نیکۆالس ڤێنزویلال ســەرۆکــی لــەالیــەن
ڕێزی نــاودارەکــان مــادۆرۆوکەسایەتییە

لێدەگیرێت.سەرۆکیڤێنزویلاللەئەژماری
لـــوزاردۆ نــووســی:)ئۆلگا تویتەر لــە خــۆی
پاڵەوانیچینیکرێکار،نمووونەیژنی
پابەندبەسۆشیالیزمودایکینیشتمان(.
هەروەهائەندامیکۆنگرێسوجێگری
سەرۆکیپێشووترئەلیاسجاوادەنووسێت:
ــژێــت،نــامــرێــت، )کـــێلــەپــێــنــاوخــەڵــکــاب
ئەویشلوزاردۆیەکەوەکبیرێکیزیندوو
لــەهــۆشــیــاریکــرێــکــارانــدادەمــێــنــێــتــەوە.(
هەروەهاڕۆژنامەنووسووەزیریگەیاندنی
: دەنــووســێــت فیلیجاس ئــەرنــەســتــۆ پــێــشــوو
بۆ تەمەنی100ساڵی لە لـــوزاردۆ )ئۆلگا
تێکۆشانی و ژیــان لە ماڵئاوایی هەمیشە

بێهەدادانکرد.(

لەیادی پێنج ساڵەی ژیانئاوایی ئەم شاعیر و جەنگاوەرە کۆمۆنیستە
 

ئۆڵگا مەرگەریتا لوزاردۆ فینۆل جەنگاوەر و ڕۆژنامەنووس و شاعیری 
کۆمۆنیستی ڤێنزویلال لە ٢٩ ی مانگی شوباتی ساڵی ١٩١٦ لە ڕۆژئاوای 

هەرێمی زولیا لەدایکبووە و یەکێک بووە لە ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی 
و مەکتەبی سیاسی حیزبی کۆمۆنیستی ڤێنزویلال. ئۆڵگا لە تەمەنی 

دوانزە ساڵیدا دەبێتە بەشێک لە حەلقە مارکسیستەکانی 
مەرەکایبۆ دواتر لەڕێگەی مامۆستا و شاعیر هیزوس 

ئینریگێ لوسادە ئاشنا دەبێت بە کارەکانی مارکس و 
ئەنجلس و مەکسیم گۆرکی و نیکۆاڵی بوخارین 
و لینین. لەتەمەنی سیانزە ساڵیدا یەکەمین 

هەڵسوڕانی دەربارەی شکڵگرتن و ڕێکخستنی 
یەکەمین نەقابەی کرێکارانی نەوت بوو 

لە مەرەکایبۆ هەروەها لە ساڵی 
١٩٢٨ ئۆلگا پەیوست دەبێت بە 
جەنگ لەپێناو مافەکانی ژنان 
و ناڕەزایی دەربڕین دژ بە 

مامەڵەی ناتەندروست و 
هەاڵواردن لە شوێنی 

کاردا.

ئەمبابەتەلەمسەرچاوانەیخوارەوەوەرگێردراوەوئامادەکراوە:ئەمبابەتەلەمسەرچاوانەیخوارەوەوەرگێردراوەوئامادەکراوە:


https://venezuelanalysis.com/news/12634
https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Luzardo
https://www.telesurenglish.net/news/Venezuelan-Communist-Ex-
Guerrilla-and-Poet-Dies-at-1000033-20160921-.html
https://everipedia.org/wiki/lang_en/olga-margarita-luzardo-finol
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حوسێن عەلی زادە کێیە و چۆن دەڕوانێتە 
موزیکی کوردی؟

لــە 1952 ــی ــاڵـ ــەسـ لـ ــزادە ــ ــی ــ ــەل عــ حـــوســـێـــن
ــیپــایــتــەخــتــیئــێــران ــارانـ گــەڕەکــێــکــیتـ
لەدایکبوە،ئاوازدانەر،لێکۆڵەر،ژەنیاری
سازیتاروسێتار،بەرەچەڵەکلەدایکبوی
ــازەریــیــە،بــاوکــیخەڵکی خــێــزانــێــکــیئ
شاریورمێودایکیخەڵکیشاریئەراک
بوو،دەرچوویکۆلێژیهونەرەجوانەکانی
زانکۆیتارانە،وەکمۆسیقاژەنێککاری
ناودارەکانی هونەرمەندە زۆربــەی لەگەڵ
ناسراوترین لە یەکێکە کـــردووە. ئێران
مــیــوزیــکــژەنــانــیخــۆرهــەاڵتــینـــاوەڕاســـتو
تائێستاسێجارکاندیدبووەبۆوەرگرتنی

ئێرانچەندین لە خەاڵتیگرامی،جگە
ئاهەنگوکۆنسێرتیلەواڵتانیجیهانساز
کردووە،چەندساڵێکبەرلهئێستالەگەڵ
و هاتنەکوردستان شەجەریان هونەرمەند
لەشاریسلێمانیکۆنسێرتێکیئەنجامدا.
ــاوبـــەشـــی ــاریهـ ــ ــ ــێـــنعــــەلــــیــــزادەکـ حـــوسـ
هونەرمەندی چەندین لــەگــەڵ مۆسیقایی
کوردکــردوە،لەوانەشەهرامینــازریو

کەیهانکەلهوروکامکاران.


»عاشقی میوزیکی کوردی و گەلی کوردم«
حوسێنعەلیزادەکەلەئێراندابەمامۆستای
سازیتاروبەنوێکەرەوەیقوتابخانەیتار
دادەنرێ،هاوشانیمحەمەدرەزالوتفیتاژەنی

حوسێن عەلیزادە .. هونەرمەندە ئازەرییەکەی ئێرانحوسێن عەلیزادە .. هونەرمەندە ئازەرییەکەی ئێران

 ئومێد نەجم

بەناوبانگیمۆسیقایسونەتیئێرانی،وەها
لەسەرموزیکیکوردیدەدوێ:»میوزیکی
کوردیزەریایەکەکەئەگەربڵێمبەباشی
دەیناسمئەوەزێدەڕۆییمکردووە،بەاڵممن
کــوردی میوزیکی عاشقی لــەوکەسانەم
وگەلیکوردم.دۆستوهاوڕێیکوردم
کوردستانی جیاجیاکانی شوێنە لە زۆرن
لەگەڵ الوێتیمەوە لەسەرەتای هەر ئێران،
مۆسیقای ئــاشــنــابــووم، کــورد فەرهەنگی
نەوەکانی پڕبارە،زۆربەی ئەوەندە کوردی
سامانێکی چ تێناگەنکە سەردەمە ئەم
گەورەیانهەیە.ئەومیوزیکەیکەئاشنام
لەگەڵیداورۆژبەرۆژیشزیاترهەوڵدەدەم
جیهانییەکانیش میوزیکناسە و بیناسم
ــایــەکــەکە لــەگــەڵــیــدائاشنادەبـــن،زەری

کۆتایینایەت.


حیکایەتی ئاشنابونی بە مۆسیقای کوردی و 
ناسینی هونەرمەندانی کورد

دیارەکانیمۆسیقایکــوردیکە ناوە لە
خۆشە، پــێ دەنگیانی و پەسەند بــەالیــەوە
ئەوهونەرمەندەناویسەیدعەلیئەسغەری
کوردستانیدەهێنێ.»کاتێمنزۆرتەمەن
بچووکوهێشتامنداڵبوومبەناویحەسەن
زیـــرەکویــەکدووکەسیتــرکــەئێستا
وهەندێکگوێم بووم ئاشنا نەماوە لەیادم

لێیاندەگرت.
بــوو،ساڵەهای زەمــانــیمنداڵی،لەورمــێ
ســاڵــەلــەشــارێــکــیوەکـــوورمـــێداکــورد
لــەڕووی و ژیاندەکەن بەیەکەوە ــازەری ئ و
ــەوەلــەیــەکــەوە ــی ــوری ــت فــەرهــەنــگــیوکــل
ــەولــەمــاڵــێــکــداگـــەورەبـــوو ــ نــزیــکــن،ئ
گوێیلەموزیکیکوردیوفارسیئازەری
دەگــرت.باوکیعاشقیدەنــگوسەدای
حەسەنزیرەکبوو،جگەلەوەشسەفەریان
مەهاباد وەک کوردنشینەکانی شـــارە بــۆ
ودەوروبــەردەکــرد.لەوکاتەوەمۆسیقای
کوردیناسیوئاشنابوبەئاوازومیلۆدی
کوردی.بەاڵمیەکەمینهۆکاریئاشنایی
شێوەیەکی بــە ــوردی مۆسیقایکـ بــە ئــەو

جدیگروپیکامکارانبوو.
عـــەلـــیـــزادەمـــیـــوزیـــکـــژەنوئـــــاوازدانـــــەری
»ئوستادحەسەن  دەڵــێ: ئێران بەناوبانگی
مامۆستایەکی نــاونــیــشــانــی بــە کــامــکــار
گەورەیمۆسیقایکوردیدەناسم.بەهەمان
شێوەکوڕەکانیکەلەگروپی)شەیدا(و
)عارف(چاالکبوون،لەوکەسانەبوونکە
دۆستیئێمەبوون.دێتەوەیادمپێششۆڕشی
ئوستاد کارەکانی بە )ئینقالب( ئیسالمی
کامکارئاشنابووم،چونگروپیشەیدا
پێشترلەرادیۆچاالکیوبەرهەمیانهەبوو.
وێنەکانی کامکار ــەوادەی خــان لــەوانــەیــە

ــەئــەرشــیــفــیــدامابێت، ــانل ــ ــارەی ئـــەوڕۆژگــ
مۆسیقایکوردی بە لەنزیکەوە لەوکاتە
ئاشنابووم،ڕۆژیئاهەنگیهاوسەرگیری
بـــیـــژهنکــامــکــارمبــەبــاشــیلـــەیـــادمـــاوە،
کاتێتەواویماوەیئاهەنگەکەگۆرانی

مۆسیقایشادیکوردیبوو.


»ڕیشەیمەقامیکــوردیزۆرلەمەقامو»ڕیشەیمەقامیکــوردیزۆرلەمەقامو
دەستگایئێرانیکۆنترە«دەستگایئێرانیکۆنترە«

ــێـــکهـــــــۆرەینــــاوچــــەیکـــرمـــاشـــان ــاتـ ــێـــکهـــــــۆرەینــــاوچــــەیکـــرمـــاشـــان»کـ ــاتـ »کـ
دەبیستم،دەچمەقوواڵییمێژووەوە«دەبیستم،دەچمەقوواڵییمێژووەوە«

»چەندجوانەدایکانیکوردمیلۆدییانبۆ»چەندجوانەدایکانیکوردمیلۆدییانبۆ
الیەالیەدروستکردووە«الیەالیەدروستکردووە«

بەوتەیحوسێنعەلیزادە»مۆسیقایئێرانی
ــوردی ســوودێــکــیزۆریلــەمــۆســیــقــایکـ
وەرگرتووە«.ئەوهونەرمەندەپێیوایە»ڕیشەی
مەقامیکوردیزۆرلەمەقامودەستگای

ئێرانیکۆنترە«.
ــتبــەموزیکی ــرێـ ســەرســامــیخـــۆیدەردەبـ
ــــێ:»مــۆســیــقــایکــوردســتــان کــــوردیودەڵ
بــەزمــیوریتمیکە مــیــوزیــکــە ــەو ئـ تــەنــیــا
نــیــیــەکـــەقـــوواڵیـــیمــیــوزیــکــەکــەیتــێــدا
و حەماسی میوزیکی دەتــوانــی نەبینرێت،
کۆنلەمۆسیقایکوردیداببینیتەوەکە
دەگەڕێتەوەبۆپێشئیسالم،کاتێکهۆرەی
ناوچەیکرماشاندەبیستم،دەچمەقوواڵیی
من لەسەر کاریگەری ئەوەندە مێژووەوە،
بۆ میوزیک کاتێکیش تەنانەت هــەبــووە،
بە پەیوەندییەکی هیچ کە فیلمانەی ئــەو

کـــوردەوەنــەبــووەدروســتــدەکــەم،ئیلهاملە
ــوردیوەردەگــــــرم.کاتێک مــیــوزیــکــیکــ
دەڕۆمکەلەکارێکمدا بــەدوایالیەالیە
بوو،دیسانگەیشتمەزەریایەککەچەند
جواندایکانیکوردبەشێوازیجۆراوجۆر
ــردووە. ــتـــکـ مــیــلــۆدیــیــانبـــۆالیـــەالیـــەدروسـ
جهژنەکانی و ئاهەنگ دەچــوومــە کاتێک
کورد،دیساندەمبینیچەندەمیوزیکێکی
پــڕبــاریــانهــەیــە.مــیــوزیــکــیئاینییکــورد
هەروا،منبەپێیپێویستیخۆمکەلەگەڵ
هونەرمەندانیکوردئاشنابووم،وردەوردە
میوزیکە ئــەو لەگەڵ نزیکی بە هەستم
کرد،دواترلەبەرئەوپرسانەیکارمتێدا
قوواڵیی بچمە ناچاربووم زیاتر کـــردوون،

میوزیکیکوردی.


»مۆسیقای کوردی ئیلهامبەخشی کارەکانم 
بووە«

»زۆرکـــاتهەبوو : دەڵــێ حوسێنعەلیزادە
لەپارچەمیوزیکەکانیخۆمدالەمیلۆدی
کوردیکەڵکموەرگرتووەبۆنموونە٣4
ساڵپێشئێستالەئەلبوومیتۆرکەمەنلە
ئەسمەری ئەسمەر گۆرانی لە بەشێکیدا
ــموەرگــــــــرتــــــــووە«.لــە ــەڵـــکـ کــــــــوردیکـ
میوزیکیفیلمەکاندازۆرتریشپێمخۆش
بووەکەڵکلەدەنگیژنوەرگرموەکو
نیوە لەفیلمی تارانی هەدیە خانم بەشداری
مانگدا،هەروەها1٨ساڵپێشئێستالە
زنجیرەکۆنسێرتێکدالەدەرەوەیواڵتو
فەرهەنگی سێ ئەڵمانیا فرانکفۆرتی لە
مازەندەرانوکوردستانوقەشقاییپێکەوە
گرێدا،بەوکارانەیکردويهتىهەوڵیداوە
وەکمیوزیکدانەرێکیئێرانیبناسرێنەک
فارس.پێشیوایەمۆسیقایکوردیوەکدەریا
وایە،نەوەینوێقەدریئەمسامانەمۆسیقا
دەوڵەمەندەنازانن.دانبەوەدادەنێمیوزیکی
ــردەوەکە ــ ــۆکـ ــوردیدەرگــایــەکــیب کــ

فەرهەنگەکانیدیکەشبناسێ.


هونەرمەندێکی کورد فێری ژەنینی تەمبوری 
کرد

حـــوســـێـــنعـــــەلـــــیـــــزادەپـــێـــشمـــیـــوزیـــکـــی
فیلمەکان،پێشترکاریلەگەڵشەهرام
ــازریوکـــەیـــهـــانکـــەلـــهـــورکــــــردووە، نــــ
لــەگــەڵ نزیکیشی دۆســتــایــەتــی هـــەروەهـــا
ــووە،ئـــەگـــەرچـــی ــ ــەبـ ــ کـــامـــکـــارەکـــانهـ
ــانپــێــکــەوە ــ ــاریـ ــ ــبـــەتـــیکـ ــایـ ــوەیتـ ــ ــێ ــەشــ ــ ب
نــەکــردووە،بــەاڵمزۆربەیەکەوەژیــاونلە
بەشێکی کە مۆسیقای)چاوۆش( گروپی
زۆرلەئەندامانیئەوگرووپەکوردبوون.

یەکەمجاریشکەبەسازیتەمبورئاشنا
بوووفێریژەنینیئەوئامێرەمۆسیقایەبوو

چۆن باس لەمۆسیقای کوردی و هونەرمەندانی کورد دەکات؟چۆن باس لەمۆسیقای کوردی و هونەرمەندانی کورد دەکات؟

یەکێکە لە بەناوبانگترین 
میوزیسیانەکانی ئێران و لە 

رۆژهەاڵتی کوردستان ناسراوە، لە 
باشووری کوردستانیش بە پارچە 
میوزیکی نەینەوا دەناسرێت، کە 

ئەو میوزیکە زۆر جێگەی خۆی 
لەنێو خەڵکدا کردووەتەوە بەهۆی 

ئەو مەینەتیانەی بەسەر گەلی 
کورددا هاتووە.

حوسێن عەلیزادە کە هەتا 
ئێستا سێ  خەاڵتی »گرامی« 

کە هاوسەنگە بە خەاڵتی 
ئۆسکار لەبواری بەرهەمهێنان و 
دروستکردنی موزیک وەرگرتووە. 
میوزیکی بۆ سێ فیلمی کوردیی 

بەهمەنی قوبادی داناوە. بۆ 
ئەوەی ئاوازێکی یەک دەقیقەيی 
دابنێت، ٢٠٠ سەعات گوێى له  
مۆسیقای کوردی گرت، لەڕێی 

دانانی موزیکەوە خۆی خزاندۆتەوە 
ناو یادەوەری بینەری کوردەوە. 

فەتانە وەلیدی بە » قمرالملوکی 
کوردستان« ناوزەد کردووە. کە 
قەمەر ملوک بەناوبانگترین ژنە 

گۆرانیێژی ئێرانە.
ئەو هونەرمەندە ئێرانیە دەڵێت: 

»هەمیشە خەم لەوە دەخۆم 
کە ئەو گەالنەی کە مەودای 

نێوانیان ئەوەندە نزیکە بۆ 
دڵیان ئەوەندە لێکدوورە، ئەو 

موزیکژەنە دیارەی ئێران پێشیوایە 
» خەڵک دڵیان لەیەک دوور نییە، 

ئەوە سنوورە سیاسییەکانە 
ئەو دوورخستنەوەیەی 

دروستکردووە«.
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لەئێران کــورد دیــاری هونەرمەندی بەهۆی
عەلیئەکبەرموڕادییەوەبوە،کەدواتر
لەبەرهەمەکانیداسودیلەمسازەڕەسەنە

کوردییەوەرگرتوە.

مۆسیقای بۆ فیلمی کوردی دانا
حسینعەلیزادەجگەلەوەیموزیکژەنەو
دانانی بۆ کــاری بەتایبەت ئاوازدانەریشە،
مــوزیــکــیفــیــلــمکــــــردووە،لـــەمــوزیــکــی
هەیە،مۆسیقای بااڵی دەستێکی فیلمیشدا
چوارجار ــاوە، دان ئێرانی فیلمی چەندین بۆ
لەئێراندا فیلمی موزیکی باشترین خەاڵتی
وەرگرتوە،بەاڵملەناوهەمووکارەکانیدا
مۆسیقایفیلمی»نیوهمانگ«یبەالوەجوانە.
کەمۆسیقایبۆفیلمەکانیسینەماکاری
جیهانیبەهمەنیقوبادیداناوە.لەڕێیدانانی
)کیسەڵەکان فیلمەکانی بۆ موزیکەوە
ئەسپەکان، مەستیی بۆ ساتێک ، دەفــڕن
یــادەوەری نیوەمانگ(خۆیخزاندۆتەوەناو

بینەریکوردەوە.


بۆ ئەوەی ئاوازێکی یەک دەقیقەی دابنێت، 
٢٠٠ سەعات مۆسیقای کوردی گوێ لێگرت

ــادیبـــۆمــیــوزیــکــی ــوبـ ــەهــمــەنقـ کــاتــێــکب
فیلمێکقسەلەگەڵعەلیزادەدەکــاتو
پێشنیازیمیوزیکییەکەمینفیلمیخۆی
دەپرسی لێی هونەرمەندە ئــەو دەکــات، بۆ
دڵنیایئەوپێشنیازەبەمندەکەی؟چونکە

منکوردنیم.
دەڵــێ:»کاتێ لــەوبــارەیــەوە ئــەوهونەرمەندە
ــانـــیمــۆســیــقــایــانبـــۆفیلمی پــێــشــنــیــاریدانـ
کــــوردیخــســتــەبـــەردەمـــم،ڕاســتــیــیــەکــەی
کە دایگرتم، ترس کەمێک لەسەرەتاوە
مــننابێپــابکەمەنــاوحــەوزێــکــەوەکە
مەلەنازانم،چونزۆرتێکەڵیفەرهەنگی
کوردینەبوومە،ئەڵبەتەتاڕادەیەکئاگام

لێیەتیبەاڵمدوورم«.

ئەگەرچیبوێریوپشتبەستنیقوبادیبەمن
جیهانێکینوێیبەڕوویمنداکردەوە.دوای
ئەوەبووکەمنزیاترچوومەنێوموسیقای
زۆر بەشێکی بــۆ لەبیرمە و کــوردســتــان
بچووکلەپارچەمیوزیکیفیلمەکەزیاتر
لە200سەعاتگوێملەمیوزیکیکوردی
گــرت.کــردمــەدەستمایەیکــارەکــەمو
فیلمی لە کە دروستکرد میوزیکەم ئەو
یا لێبوە دەفــڕن(گوێتان )کیسەڵەکانیش
بەر مانگدا نیوە لەفیلمی موزیکەی ئــەو

گوێتانکەوتوە.

ئەو فیلمە کوردییانەی عەلیزادە موزیکی بۆ 
داناوە:

-ساتێکبۆمەستییئەسپەکان
فارسی: )بە ئەسپەکان مەستیی بۆ ساتێک
فیلمی یــەکــەم اسبها( مستی بـــرای زمــانــی
درێژیدەرهێنەریکوردبەهمەنقوبادییەو
مۆسیقایفیلمەکەحوسێنعەلیزادەدایناوە.
بــەرهــەمــیســاڵــی2000ەولــەخــۆرهــەاڵتــی
کــوردســتــاندروســتــکــراوە.ئــەمفیلمەزۆر
سەرکەوتووبوووخەاڵتیزۆریوەرگرت.

-کیسەڵەکانیشدەفڕن
کیسەڵەکانیشدەفڕنفیلمێکەبەزمانی
ــوردیلــەدەرهــێــنــانــیدەرهــێــنــەریکــورد کـ
الیەن لە مۆسیقای قوبادی.کاری بەهمەن
نــاو100 لە حوسێنعەلیزادەبۆکــراوەو
ســاڵــی2005 ئــۆســکــاری بــۆ ــردا ــ ت فیلمی
خولەکە 95 فیلمەکە مــاوەی هەڵبژێردرا.
ویەکەمفیلمیسینەماییعێراقەلەدوای

ڕووخانیدەستەاڵتیسەدامحوسێن.
-نیوەمانگ

دەرهــێــنــەری ــژی ــ درێ فیلمێکی نــیــوەمــانــگ
فیلمی وسێیەمین قوبادییە بەهمەن کــورد
کوردییەکەحوسێنعەلیزادەمۆسیقایبۆ
داناوە،فیلمەکەلەئێرانوعێراقونەمسا

دروستکراوەوبەرهەمیساڵی2006ە.

موزیکی بۆ کیمیابارانی هەڵەبجە دانا
ــەز ــەڕەگـ تـــەنـــانـــەتدەرهـــێـــنـــەریئـــێـــرانـــیبـ
ــدیکـــەلــەســەر کــــوردئــیــبــراهــیــمســەعــی
دۆکــیــۆمــێــنــتــاریــیــەکلـــەبـــارەیتــاوانــەکــانــی
لەکیمیابارانی لەبەرامبەرکورد سەدامەوە
ــێــک هـــەڵـــەبـــجـــەکـــــــاریدەکــــــــــرد،کــات
پەیوەندی کرا، تەواو دۆکیۆمێنتارییەکە
بــەحوسێنعــەلــیــزادەوەکــردبــۆئـــەوەیبۆ
دۆکیۆمێنتارییەکە کــۆتــایــی میوزیکی
ــوردیدابــنــێــت، ــ پـــارچـــەمــیــوزیــکــێــکــیکـ
ــەوەدەکــــــــردەوەکە ــ ــەوەلـ ــ ــرلـ ــی ــشب ــەویـ ئـ
ــوردیدابــنــێ چپـــارچـــەمــیــوزیــکــێــکــیکـــ
ــێـــتکــــەپــێــشــتــر ــتشـــتـــێـــکبـ ــســ ــ ــوی ــ ودەی
لە خــۆی وەک نەبیسترابێت، و نەکرابێت
رێگەم »ئەوکاتە دەڵێ چاوپێکەوتنێکدا
بەمن کوردییان شیعری کاتێک بەخۆمدا
دایبنێم. میوزیکێک پارچە لەسەر من دا،
ئیمان بە ئەگەر کە زانیم بــوو ئەوکاتە
باوەڕوهەستەوەسەیریفەرهەنگێکی و
دیــکــەبــکــەی،ئـــەوفــەرهــەنــگــەدەڕژێــتــە
ئەو بۆ میوزیکەم پارچە ئەو بۆیە تۆ، ناو
ئێستاش و دروســتــکــرد دۆکیۆمێنتارییە
کاری بڕواناکات دەیبیستێ، هــەرکــەس

کەسێکەکەکوردنییە«.


لەکوردستانبەئەلبومینەینەواناسراوە
ــزادە، ــی ــارەبــەنــێــوبــانــگــەکــانــیعــەل لـــەکــ
کوردستاندا لە کە نەوایە نەی ئەلبوومی
ــەبـــۆنـــەومــەراســیــمــە ــراوەولـ ــاســ ــ ــرن ــاتـ زیـ
ژەنی نەی کە لێدەدرێت. ماتەمینییەکاندا
ئەمپارچەمۆسیقایەخۆشیکوردە،ئەویش
هونەرمەندجەمشیدعەندەلیبییە.ئەوەیلە
موزیکژەنەی هەموو لەناو کــرد عەلیزادە
هەڵبێژێرێ کــوردە موزیکژەنە ئــەو ئێران
توانایعەندەلیبییەوهەروەهاخۆشەویستی
لە نزیکی هونەریەکەو کــاری بــۆ زۆری

عەلیزادەوە.
بۆ لێرەش ئارەزوومە دەڵێت ئەوهونەرمەندە
هۆگرانیئەوپارچەمیوزیکەکۆنسێرتێک
لەباشووریکوردستانپیشکەشبکات.



سەرچاوە:
https://www.bartarinha.ir/fa/ -1

/1٣٧2٨2/news

دیمانه  – محه مه د تاهیر    

هونه رمه ندی بواری دراما، ڕووناك دڵپاك، یه كێكه  له و خانمه  
ئه كته رانه ی كه  به شداری له چه ندین زنجیره  دراماو شانۆدا 

كردووه و، توانێويه تی له گۆڕه پانی هونه ردا ئه سپی خۆی تاو بدات 
و جێده ستی دیاربێت، ڕووناك دڵپاك هاوسه ری هونه رمه ندی 

گه وره ی كورد كۆچكردوو جیهاد دڵپاكه و له ژیانی هاوسه رێتیاندا 
یادگاری زۆر هه ن، كه  تا هه تایه  بیری ناچێته وه ، هه روه ك 

پێكه وه  به شداری چه ندین كاری هونه رییان كردووه و ڕۆڵیان 
بینیوه ، خێزانێكی هونه رمه ندو ڕۆشنبیرن و هه موو خه مێكیان 

سه ركه وتنی گه لی كوردو پێشكه وتنی هونه ره كه یانه ، له و 
سۆنگه یه وه  گۆڤاری تیڤی ئه م دیمانه یه ی له گه ڵ سازكرد.

*زیاترخۆتلهبواریشانۆیاندراما،یانسینهمادهبینیتهوه؟*زیاترخۆتلهبواریشانۆیاندراما،یانسینهمادهبینیتهوه؟
-نواندنلهههرسێبوارهكهداتایبهتمهندییخۆیانههیه،چونكه
تهختهی لهسهر لهنواندن وهك ههیه جیاوازی لهپێشكامێرا نواندن

شانۆ،منوهكوخۆمزیاترخۆملهبواریدراماوشانۆدادهبینمهوه.

*پێتوایهدرامایكوردیتوانیوێتیههنگاویباشبنێت؟*پێتوایهدرامایكوردیتوانیوێتیههنگاویباشبنێت؟
ئهگوشم وهاوپیشهكانم دهستیههمووهاوكاران -وهكوخۆم
لێكچوون زۆر تا بهڕاستیكهم دهكــهن، لهبوارهكهداكار كه
لــهڕوویدهقــهوه،منپێمباشهزیاتردهقی ههیهلهنێواندراماكاندا

خۆماڵیپهرهیپێبدرێت.


*جگهلهكاریهونهریخولیایچبوارێكیتردهكهیت؟*جگهلهكاریهونهریخولیایچبوارێكیتردهكهیت؟
-جگهلهكاریهونهریپیشهممامۆستاییه،بهخۆشحاڵییهوهخولیای
خوێندكاران كۆمهڵگاو خزمهتی و پیشهكهم بــۆ ههیه تایبهتم

ئهكهم

*بهوپێیهیئازیزترینكهستكهركوكییه،چیتههیهبۆزێدی*بهوپێیهیئازیزترینكهستكهركوكییه،چیتههیهبۆزێدی
ئازیزهكهت؟ئازیزهكهت؟

هونهرمهندانی ئــهكــهم، مــاچ كهركوكییهكان هــهمــوو چــاوی -
كهركوكههمیشهوبهردهواملهههوڵیئهوهدانناویدڵپاكبهزیندوویی

بهێڵنهوهوبهرزیبنرخێنن

*بــههــۆیهــونــهرمــهنــدیۆچــكــردووجیهاددڵــپــاكهــونــهرینوواندنت*بــههــۆیهــونــهرمــهنــدیۆچــكــردووجیهاددڵــپــاكهــونــهرینوواندنت
ههڵبژارد،ياخودخولیایخۆتبوو؟ههڵبژارد،ياخودخولیایخۆتبوو؟

دنیای نێو بۆ هاتنم بۆ بوو سهرهكیم هۆكاری دڵپاك بهدڵنییاوه -
هونهر،لهههمانكاتیشداخۆشمخولیایهونهرمههبوو

*تاچهندخانمانتوانیویانهلهبوارهجیاجیاكانجێیدهستیاندیاربێت؟*تاچهندخانمانتوانیویانهلهبوارهجیاجیاكانجێیدهستیاندیاربێت؟
ــواره ــ ــهملـــههـــهمـــووب ــهكــ ــ -بـــهڕادهیـــهكـــیزۆرشــێــرهخــانــمــانــیواڵت
جیاجیاكانداتوانیویانهجێیدهستیاندیاربێتوتواناوبههرهكانیان

لهكارهكانیانداببیننهوه.
*تاچهندالیهنیپهیوهندیدارگرنگیبهبواریهونهریداوه؟*تاچهندالیهنیپهیوهندیدارگرنگیبهبواریهونهریداوه؟

-بهشێوهیهكیزۆركهمهاوكاریهونهرمهندن،لهكاتێكداهونهر
پێویستیبهخزمهتوهاوكاریتایبهتبهخۆیههیه.

لــهڕوویكارو دهكرێت، هونهرمهندان لهنێوان جیاوازی دهوترێت لــهڕوویكارو* دهكرێت، هونهرمهندان لهنێوان جیاوازی دهوترێت *
پاداشتوڕۆڵبینین،كۆمێنتانچییه؟پاداشتوڕۆڵبینین،كۆمێنتانچییه؟

دهرهێنهرهكهكارهكهی ئهو بۆچۆنی بیرۆكهو -كهوتوهتهسهر
خۆیئهكات،ههڵبهتهپاداشتیشبهپێیرۆڵبینینئهگۆڕێت.

دهزگــاو ههر یان خوێندنگهیهك دهبینیت چییهكاتێك ههستت دهزگــاو* ههر یان خوێندنگهیهك دهبینیت چییهكاتێك ههستت *
فهرمانگهیهكبهناویهونهرمهندجیهاددڵپاكهوهیه؟فهرمانگهیهكبهناویهونهرمهندجیهاددڵپاكهوهیه؟

-گوومانیتێدانییهئهوههستهگهورهیهنهئهتوانموهسفیبكهم،
نهئهتوانمدهریببڕم،بهاڵمههركاتێكئهبینمهونهرمهندانوبینهره
تایبهتهكانیدڵپاكناویدڵپاكومێژوویدڵپاكبهزیندووییئههێڵنهوه،
ههر ئــهكــهن، هونهرهكهی خهمخۆریی و دڵــســۆزی ستایشیكــارو
ساڵی لهچهند كه خوێندنگهیهك كردنهوهی لهڕێگهی یهكهیان
ــهوه،هــهروههــا ــــردوولهكهركوكیقــودســیكــوردســتــانكــرای ڕاب
ناونانیشهقامێكبهناویڕهحمهتیلهسلێمانی،ههروههادروستكردنی
پهیكهرێكبۆدڵپاكیمهزن،ههریهكێكلهمانهههستێكیتایبهتی
تهنها بــكــهمــهوه، دێــڕێــككــۆی لهچهند ناتوانم بــهخــۆیههیهكــه
نییه، مناڵهكانم و من موڵكی بهتهنها دڵپاك بڵێم ئهتوانم ئهوهنده
بهڵكوموڵكیههمووكوردستانه،ههزارانساڵولهڕووحیپاكی.

*هیچكارێكینوێیهونهریتههیه؟*هیچكارێكینوێیهونهریتههیه؟
-لهئێستادانهخێرلههیچكارێدابهشدارنیم.

رووناك دڵپاك : رووناك دڵپاك : 
ئه توانم بڵێم جيهاد دڵپاك ئه توانم بڵێم جيهاد دڵپاك 
موڵكی هه موو كوردستانه موڵكی هه موو كوردستانه 
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مێژووپێماندەڵێشاریکەرکوککە
پایتەختیشارەزووربووە،بەسەدانزاناو
وکەسایەتی تەریقەت شێخی و شاعیر
هەڵکەوتووە، تیا توانای بە نووسەری و
دەسپێشخەر و پێشەنگ بــەڕاســتــی کــە
زانایانی مــێــژووی تۆمارکردنی لە بوونە
ئەمەش جیاجیاکاندا، بــوارە لە کــورد
بەیەکەمەکانئەژماردەکرێنلەشاری

کەرکوک.
بــڕوانــەدووســـەدوچــڵســاڵلــەمــەوبــەرو
کــەم مــرۆڤــێــکــی )1٧٨٣ز(، ســاڵــی لــە
ــاریو ــیـ وێــنــەوگــــەورەلــەزانــســتوزانـ
ــاوەنمــەعــریــفــەلــەکــەرکــوکســەری خــ
)رەنجوریشاعیر(ە.کە هەڵدا،ئەویش
یەکەمکەسەقاموسیدانــاوەلەشاری

کەرکوک.
نــاویتــەواوی:مەالعومەرکــوڕیخالید
بــەگکــوڕیمــەالعومەربەگیشاڵی
چــاوی )1٧50ز( لەساڵی نــاوبــراو بــەگــە،
ــەمــەنــی)٣٣( ــنــاوە،لـــەت ــهــێ بـــەژیــــانهــەڵ

هاتووەتە )1٧٨٣ز( ساڵی لە واتــە: ساڵیدا
ــەگـــەڕەگـــی ــ شــــــاریکــــەرکــــوکول
لــەهەمان پــاشــان بـــووە، زێــوێنیشتەجێ
گەڕەگبەئیماموخەتیبومودەڕیسلە
لەوسەردەمە دامـــەزراوە،کە مزگەوت
بەمزگەوتیرەنجوریبەناوبانگبووە،
نازناوی)رەنجوری(بۆخۆیهەڵبژاردووە،
ئیدی ــوریشــاعــیــر ــجـ رەنـ  ــی ــاتـ وەفـ دوای
مزگەوتەکەبەرەوداڕووخانڕۆيشتووە،
لەساڵی)195٨ز(بۆجارێکیترلەالیەن
مەالجەبارساڵەیینوێژەنکرایەوەوبە
مزگەوتیمەالجەبارناسراوبۆخۆیشی
ــوو،لــەساڵی ــ ئــیــمــامــیمــزگــەوتــەکــەب
نــوێ ــە ل ســـەر دووەم جـــاری ــۆ ب )1995ز(
مزگەوتەکەبەشێوەیەکینوێلەالیەن
بنیادنرایەوەو حاجیغازیوخێرخوازان
)ڕەحمان(مامۆستامەال ناونرامزگەوتی
و ئیماموخەتیب قــادر ســیــروانئەحمەد

مودەڕیسیبوو.
)قاموسی دواییە لەم باسە ئــەوەیشایانی

دیــدیخوێنەران، بــەر رەنــجــوری(کەوتە
کەلەساڵی)1٨1٣ز(بەخەتیمەالعومەر
رەنــجــورینــوســراوەتــەوەکەدەکاتەدوو
سەدوهەشتساڵلەمەوبەر،ئەمدەستنوسە
لە لەدێرزەمانەوە گرنگیخۆیهەیە
شێخ  تەکیەی و مــزگــەوت نامەخانەی

محێدینیکەرکوکپارێزراوە.
پــاشــاندەگـــوازرێـــتـــەوەبــۆمـــزگـــەوتو
تەکیەیشۆرجەلەناوچەیقەرەحەسەن،
لەوێبەشێوەیەکیئارامپارێزراودەبێت،
بەاڵملەساڵی)19٨٧ز(کاتێدێهاتەکانی
ڕژێمی لەالیەن کەرکوکوکوردستان
بەعسیفاشیڕوخێندرا،ئەوەبوومامۆستا
شێخعەبدولجەبارشۆرجەکەئەوکات
تەمەنی)20(ساڵدەبێولەخەمیئەوەدا
بـــووەئـــەمدەســتــنــوســەودەســتــنــوســەکــانــی
خــانــەدانــیخــۆیــانلــەترسیفــەوتــانولە
ناوچوونیانڕزگاریاندەکاولەگوندی
بۆ هێناویەتی قــەرەحــەســەنــەوە شــۆرجــەی
ســەنــتــەریشـــاریکــەرکــوکولــەماڵی

ئا: سیروان بەرزنجی

قاموسی قاموسی 
رەنجوری رەنجوری 

کەوتە کەوتە 
بەردیدی بەردیدی 
خوێنەرانخوێنەران

هاوڕێیەکیخــۆیبەڕەگــەزعــەرەببە
ناوی)یونسحسنالشیالالحدیدی(دایناوە
وبۆماوەیدووساڵلەوێپارێزراوبووە،
پــاشدووســاڵکــاکشێخعەبدولجەبار
خۆی بــۆالی هێناوەتەوە دەستنوسەکانی
سوپاسی جوانە هەڵوێستە ئــەو پــای لە و

هاوڕێکەیکردبوو.
مــامــۆســتــاعــەبــدولــجــەبــارشـــۆرجـــەبـــەوە
و دڵــســۆزوخەمخۆر مرۆڤێکی نــاســراوە
بەڵگەنامەکانی و دەستنوس پــارێــزەری
بـــنـــەمـــاڵـــەیشێخ خـــانـــەدانـــیشـــۆرجـــەو
محێدینیکەرکوکە،سااڵنێکیزۆرە
ــەئەرشیف ب خــەریــکــیکـــۆکـــردنـــەوەو
کردنیبەرهەمەکانیبابوباپیرانێتی،
ــتـــێبــــااڵیهـــەبـــووەلە ــەوبـــــــوارەدادەسـ ــ ل
بووژاندنەوەیمێژوویزانایانیکەرکوک

لەڕێگەیدەسخەتەکانیانەوە.
لەبارەیزیندووکردنەوەیدەستنوسەکانی
ــردووەو ــ ــەکـ ــ ــینـ ــغــ ــ بـــنـــەمـــاڵـــەکـــەیـــاندرێ
لەژێر چــاپــکــردووە لــێ باشی بەشێکی
ناوی)سلسلةاحیاءتراثعلماءکرکوک
کتێبی لەوانە:« مخطوطاتهم( طریق عن
ساڵ پەنجا ســـەدو دوو ااڵالم(کــە )بـــرء
ــیشـــێـــخمــحــێــدیــنــی ــەتـ ــەخـ ــ ــەرب ــ ــەوب ــەمــ ــ ل
ــەوەولــەســاڵــی ــ ــراوەت ــووســ ــ کـــەرکـــوکن
)2012ز(چاپوباڵوکراوەتەوە،کتێبی
)2014ز( لەساڵی الشورجە( )سیرەمشایخ
تەجوید )نامەی کتێبی باڵوکراوەتەوە،
بۆکوردزوبان(کە)90(ساڵلەمەوبەر
بەرزنجی)عاشقی( بەخەتیشێخمحەمەد
و چــاپ )2021ز( لەساڵی نــووســراوەتــەوەو
باڵوکراوەتەوە،)قاموسیرەنجوری(کە
دووسەدوهەشتساڵلەمەوبەربەخەتی
لەساڵی)2021ز( نــووســراوەتــەوەو خــۆی

چاپوباڵوکراوەتەوە«.
ناوەڕۆکیدەستنووسیقاموسیرەنجوری
لــەدووزوبـــان:)عــەرەبــیوفارسی( بریتیە
ــارەیپــەڕەکــانــی)122( پــێــکــهــاتــووە،ژمــ
الپەڕەیە،جامامۆستاشێخعەبدولجەبار
ســــــــەرەڕایپـــیـــاچـــوونـــەوەوڕێــکــخــســتــنــی
قــامــوســەکــەبــەشــیکــوردیــشــیبــۆزیــاد
کردووە،کەدەتوانمبڵێمبەرهەمێکی
گــرنــگــیزیـــنـــدووکـــردوەتـــەوەوخــۆی
لــەخــۆیــداســەرچــاوەیــەکــیبــەســوودەبۆ
ئەوساوئێستاوئایندا،کەڕۆشنبیرانو
مامۆستایانیزانکۆدەتواننسوودبەخش
بنلێی،سەرەڕایدەیاننووسینوبابەتی
جۆراوجۆرلەسەرژیاننامەوشیعرەکانی
توێژەرانەوە و نووسەران لەالیەن رەنجوری
نــامــیــلــکــە ــارو ــ ــۆڤ ــەڕۆژنـــــامـــــەوگــ ــ ل
باڵوکراونەتەوە،هەروەهابۆمێژووباسی
دەکەمماوەیچەندساڵێکەبراینوسەر

ــە(بە ــ وتــوێــژەرحــاجــیخــالــیــدجـــاف)الل
هاوکاریدائیرەیئەوقافوخێرخوازان
)خانەیرەنجوری(بنیادنراوەلەگەڕەکی
دەکەین لێ ئــەوەی ئومێدی قاسم ئیمام
خانەیرەنجوریببێتەناوەندێکیزانست
ورۆشــنــبــیــریخــزمــەتبــەدانــیــشــتــوانــی
شاریکەرکوکوکوردستانوعێراق
بــکــات،لــەگــەڵئــەمــانــەیئـــامـــاژەمپێ
کردن،خۆشبەختانەدووبەرهەمیجوان
رەنجوریشاعیر  نــاوازەیمەالعومەر و

چاپوباڵوکراوەتەوە..
یەکەم:دیوانیرەنجوریلەساڵی)19٨٣ز(

لەالیەنمامۆستامحەمەدعەلیقەرەداغی
قاموسی دووەم: بــاڵوکــرایــەوە، و چــاپ
رەنجوریلەکۆتاییساڵی)2021(لەالیەن
عەبدولڕەحمان شێخ عەبدولجەبار شێخ
شــۆرجــەچــاپوبــاڵوکــرایــەوە،مەخابن
رەنــجــوریشاعیر  دوایـــی ساڵیکۆچی
ــــەوەی ــراوە،بــــەاڵمئ ــ ــەزانـ ــ ــینـ ــ ــەواوەت ــ بـــەت
ژیاندا لــە )1٨1٣ز( ساڵی تــا ئاشکرایە
بووەکەتەمەنی)6٣(ساڵبووەولەدوای
ئەومێژووەماڵئاواییلەژیانکردووەولە
گۆڕستانیشێخمحێدینیکەرکوکلە

نزیکقلغلەربەخاکسپێردراوە.



17 16

ژماره  )10( شوباتى 2022  ژماره  )10( شوباتى 2022 

حەفتاچەشمەگوندێکەدەکەوێتەباشووری
خۆرهەاڵتیشاریکەرکوکبەدووری)40(
کم،لەڕوویکارگێڕییەوەسەربەناحیەی
قەرەحەسەن)لەیالن(ە،ناحييهىلەیالنسەربە

ناوەندیشاریکەرکوکە.
ئەمگوندەمێژوویەکیدێرینیهەیەبەهۆی
بوونیچەندینتەپەوگۆڕستانیکۆنکەلە
بیرەوەریدانیشتوانیئێستایئەمگوندەدانیە
دەروێــشوگۆڕستانی زەوی وەکگۆڕستانی
ئیمامشەریفوگــردىگــاور،بەاڵمبەهۆی
وپشکنینی نــووســیــن ــاوەی ســــەرچــ ــی ــوون ــەب ن

شوێنەواریمێژوویگوندەکەدیارنیە.
ــنــەمــاڵــەکــانــیکـــەلـــەئــێــســتــادابە تــیــرەوب
ــینــــاســــراونودانـــیـــشـــتـــووی ــاچــەشــمــەی حــەفــت
ڕەسەنیئەمگوندەنمێژوویانبەپێژمارەی
پشتەکانیاندەگەڕێتەوەبۆسەدەینۆزدەهەم،
ئەم نیشتەجێى وخێزانانەی وبنەماڵە تیرە ئەو
گوندەنئەمانەن:تیرەیڕەحمانپەپوو،تیرەی
ناینە،تیرەیکاکەڕەش،بنەماڵەی حوسێن
مەوالن، قادر تیرەیسۆفی ئەحمەدسەلمە،
بنەماڵەیسەیدشکور،بنەماڵەیشێخساڵح،
خێزانی مــحــەمــەد، حوسێن ســەیــد بنەماڵەی
ئــەحــمــەدڕەعــنــە،خــێــزانــیکــەریــمزەکـــێ،

خێزانیسەیدمحێدینوخێزانیتر.
حەفتاچەشمە گوندی بەڕێوەبردنی شێوازی
ــووەلــەگــەڵشــێــوازیبــەڕێــوەبــردنــی ــاوازبـ جــی
زۆرینەی چونکە ناوچەکە، گوندەکانی
ئاغایەک الیــەن لــە نــاوچــەکــە گوندەکانی
ویــانکوێخایەک بەگێک ویــان یانشێخێک
ســەرپــەرشــتــیئــەکــراوبـــەڕێـــوەدەبــــرا،بــەاڵم
لە بــنــەمــاڵــەیــەک هـــەر حەفتاچەشمەییەکان
خۆی سپی وڕیـــش پــیــاومــاقــوڵ بنەماڵەکانی
ــردبــەرامــبــەربە هــەبــووەنــویــێــنــەرایــەتــیدەکــ
گــونــدەکــە. ونـــاوخـــۆی دەرەوەو ــاری ــاروبـ کـ
وەک هاتووە ناویان ئەمکەسایەتیانە سەرەتا
ڕەحمان گوندەکە: وپیاوماقوڵی سپی ڕیش
پــەپــوو،حــوســێــننــایــنــە،کــاکــەڕەش.ئــەم
هەبووە ڕۆڵــیــان ونــەوەکــانــیــان کەسایەتیانە
ــاوەدانـــکـــردنـــەوەیگــونــدی ــەبــونــیــادنــانوئـ ل
ــردنـــیکێشە ــەرکـ ــارەسـ وچـ حــەفــتــاچــەشــمــە
وگــیــرگــرفــتــەکــانــیڕۆژانـــــەیدانــیــشــتــوانــی
گوندەکەونوێنەرایەتیگوندەکەبەرامبەر

بەدەسەاڵتدارانوگوندەکانیدەوروبەری.

ــیئــەم ــانـ ــەوەکـ ــەنـ ــان ــی ــەت ــەمکــەســای ــ ــاشئ ــ پ
دیکەی وکەسایەتیەکانی کەسایەتیانە
لە هــەبــووە ڕۆڵــیــان ئـــەمگــونــدە نیشتەجێی
بەڕێوەبردنیکاروباریگوندیحەفتاچەشمە.

ـ تەکیەی جەباری:
پاشجەنگیجیهانییەکەم)1914ـ191٨(
تــەکــیــەی ــی)1919(گـــونـــدی لـــەســاڵ واتــــا
ناحیە بەشێوەیەکیفەرمیکرایە جەباری
وسەیدمحەمەدكوڕیسەیدعەبدولسەمەد
ــدعـــەبـــدولـــقـــادركــــوڕیســەیــد كــــوڕیســەی
گــەورە، ئیسماعیلی سەید كــوڕی مستەفا
بووە جەباری( محەمد بە)سەید ناسراوە کە
و)٣2(گــونــدی نــاحــیــەکــە ــەری ــوەبـ ــەڕێـ بـ بـــە
ناوچەکەخرایەسەرئەوناحیەیەویەکێک

لەوگوندانەحەفتاچەشمەبووە.
تەکیەیجەباریپێشئەوەیبکرێتبەناحیە،
وەکسەنتەرێکومەڵبەندێکیئایینیوزانستی
بووەبۆناوچەیهۆزیجەباری،ئەمتەکیەیە
عەبدولجەبار سەید زايينی )14٧0(ی ساڵی
كوڕیسەیدئەمینجبرائیلدایمەزراند،کە
لەناوچەىتەكيەىقەرەداغەوەلەگەڵكوڕە
گەورەكەیكەناویشەرەفەدينبووە،ڕووی
كــردوەتــەســنــووریكــەركــوكولــەگوندی

لەو وتەکيەیەكی بووە نيشتەجێ )سەڵباتوو(
عهبدولجهبار سەيد تەكيەی بەناوى گوندە

دامەزراندووە.
ــەیجـــەبـــارینـــاوی ــەكــي بـــەدامـــەزرانـــدنـــیت
جــەبــاری، تەكيەى بــۆ ــۆڕاوە گـ گوندەکە
دوایچـــەنـــدســاڵــێــكســـەيـــدعــهبــدولــجــهبــار
ــەمــەبــەســتــی ــ ــووەوبـ ــهــێــشــت ــاوچــــەكــــەیجــێ ــ ن
شام واڵتی ڕوویكردووەتە ئايينی ئيرشادی
ماوەتەوە ناوچەكە لە كــوڕی وشەرەفەدينی
ولەجياتیباوكیئەركیسەرپەرشتیكردنی
وئــامــۆژگــاريــكــردنــیخەڵکی تــەكــيــەكــە
ئايينی پــەيــڕەوكــردنــی بــۆ ئەستۆ گــرتــووەتــە

پیرۆزیئيسالم.
بنەماڵەی نــزیــك و دوور مــێــژووی بــەدرێــژایــی
ــاریتـــەكـــیـــەكـــەیـــانبـــووەتـــە ــ ــەب ــیجــ ــ ــادات ســ
مەڵبەندێكبۆكۆبوونەوەیهەژارانوڕێبواران

وشوێنێكبووەبۆحەوانەوەیئەوكەسانە.
ــدیـــەکـــی ــوەنـ ــەیـ ــتـــاچـــەشـــمـــەیـــیـــەکـــانپـ حـــەفـ
لەگەڵ هــەبــووە وتــۆڵــیــان توند کۆمەاڵیەتی
ئەم جــەبــاری، هــۆزی وگوندەکانی تەکیە
بــوەتــەهــۆیناساندنی پــەیــوەنــدیــەتــونــدوتــۆڵــە
گوندیحەفتاچەشمەوەکگوندێکیهۆزی
جەباری،دواتریشحەفتاچەشمەبەشێوەیەکی
لە بــووەگوندێک )1919( ساڵی لــە رهســمــى

مێژووی کارگێری گوندی حەفتاچەشمەمێژووی کارگێری گوندی حەفتاچەشمە
ئا: پشتیوان ئەکبەر حەفتاچەشمەیی

گوندەکانیناحیەیجەباری،پاشانلەساڵی
1922زچوەتهسەرناحیەیقادرکەرەمتاکو
بیستەمکەحەفتاچەشمە چلەکانیسەدەی
وچەندگوندێکیتریناحیەیقادرکەرەم
وەک:حەمک،حەسەنخانە،چیمەن،خرایە

سەرناحیەیقەرەحەسەن.
ــەن ــەســ ــەرەحــ قــ نـــاحـــیـــەی 19٨9 ــــی ــاڵ ســ لــــە
هـــهڵـــوهشـــێـــنـــرايـــهوهگـــونـــدەکـــانـــیســـنـــووری
ــازە، ــ ــەرنـــاحـــیـــەیت ــووەســ ــ ــاحــیــەکــەیــشچـ ن
ڕووی لە قــەرەحــەســەن ناحیەی دوبـــاره پاشان
ــاوەکــەی ــەوەبـــەاڵمن ــەڕایـ کــارگــێــریــەوەگـ
گــۆڕابــۆ)امالــمــعــارک(،پــاشپرۆسەکانی
ئــــــازادیعـــێـــراقلـــەبـــەهـــاریســاڵــی200٣ز
دووبارەناویناحیەیەکەگەڕایەوەسەرناوە

ڕەسەنەکەیخۆیقەرەحەسەن.
شێوازیبەڕێوەبردنلەمگوندەگۆڕانکاری
بەسەردانەهاتلەماوەیچارەگەییەکەمی
نێوانسااڵنی1900 لە )واتــا بیستەم ســەدەی
سپیانەی ڕیــش و پیاوماقوڵ ئــەو ،)1925 بــۆ
ناووڕۆڵیانهەبووەلەگوندیحەفتاچەشمە
ئەمانەبوون:عەلیکوڕیساڵحکوڕیڕەحمان
پەپوو،عەزیزکوڕیمحەمەدکوڕیڕەحمان
پەپوو،باباڕەزاکوڕیقادرکوڕیکاکە
ڕەش،محێدینکــوڕیقــادرکــوڕیڕەحمان
پــەپــوو،محمدشــانــککـــوڕیمـــارفکــوڕی
حوسێننــایــنــە،فــەتــاحکـــوڕیخــدرکــوڕی
یەسوعکوڕیکاکەڕەش،ئەحمەدسەلمە

کوڕیسەعدواڵکوڕیمەالمحەمەد،فەتاح
هوالنکوڕیئەحمەدکوڕیڕەحمانپەپوو،
مەالکەرەمسۆفیقادرمەوالنوکەسانیتر.
ـسەردەمیموختاریلەگوندیحەفتاچەشمە:
ــیســــــەدەیبــیــســتــەم ــەکــان لـــەســــەرەتــــایچــل
عێراق لە پاشایەتی سەردەمی دەسەاڵتدارانی
پەیڕەو نوێیان سیستەمێکی )195٨ ـ 1921(
ــەڕەک ــ ــیگـــونـــدوگـ ــردنـ ــوەبـ ــەڕێـ ــەبـ ــردلـ کــ

وناوچەکان،ناوی)موختار(یانلێناوە.
)اختیار( لەوشەی عەرەبیە وشەیەکی موختار
لـــەکەسێکی مــەبــەســت هاتـــــووەکـــە ەوە
تـــرەوە کەسانێکی ــەن ــەالی ل ــبــژێــردراوە هــەڵ
موختاری واتــا کارەکانیان، ڕاپەڕاندنی بۆ
ــودبـــەدەســـت ــاخــ ــ ــەهــــەڵــــبــــژاردنی ــ گـــونـــدب
ناحیەوە ــوەبــەری بــەڕێ الیـــەن لــە نیشانکردن
کەسایەتیەکی مــوخــتــار دەکــرێــت. دیـــاری
بــووە کــۆمــەاڵیــەتــیوکــارگــێــڕیگرنگی
لــەگــونــدەکــان،کــاروبــاریهەمەچەشنەی
گـــونـــدەکـــەیدەبـــــردەڕێـــــوە،پــێــویــســتبـــووە
لەسەرموختارئاگاداریکاروبارگوزەرانی
ــێــت خــەڵــکــیگـــونـــدەکـــەبــبــێــتوبــەشــدارب
لــەچـــارەســـەریکــێــشــەکــۆمــەاڵیــەتــیــەکــان
ڕاپەڕاندنی و گوند خەڵکی ویارمەتیدانی
ــداران ــ ــەاڵتـ ــ ــەالیدەسـ ــ ــانلـ ــی ــیــشــوکــارەکــان ئ
بێ، دەســەاڵتــدارانــیحوکمەت وهــاوکــاری
ــەرینــاحــیــەکــەبـــۆپــێــدانــی ــت بــەتــایــبــەتســەن
دانیشتوانی جموجۆڵییەکی وهەموو زانیاری

ــــی ــات گــــونــــدەکــــانوکـــــۆکـــــردنـــــەویداهــ
وەگەیاندنی گوندنشینان، لــە حکومەت
ــیبــەڕێــوەبــەری ــاردەکــان هــەمــووبــڕیــاروڕاســپ
ــەتبـــــەخـــەڵـــکـــی ــ ــومـ ــ ــکـ ــ ــەوحـ ــەکــ ــ ــی ــاحــ ــ ن

گوندەکان.
ــاریگـــونـــدیحــەفــتــاچــەشــمــە یـــەکـــەممــوخــت
لــەســەرەتــایچــلــەکــان)ئــەمــیــنکـــوڕیساڵح
کــوڕیڕەحمانپەپوو(بــووە،کەدوواتــربە
تاکو ــرد دەرکـ ناوبانگی مــوخــتــار( )ئەمین
ــوو،لــەم ــ نـــاوەڕاســـتـــیپــەنــجــاکــانمــوخــتــارب
ڕوویکارگێڕییەوە لە ماوەیەداگوندەکە
چوەتەسەرناحیەی)قەرەحەسەن(،ئەمناحیە

سەربەناوەندیشاریکەرکوکبووە.
پاشئەمینموختارئەمکەسایەتیانەکاری

موختاریانکردووە:
ـستارکــوڕیشەریفکــوڕیقــادرکوڕی

کاکەڕەش.
ـحوسێنکوڕیعارەبکوڕیمارفکوڕی

حوسێنناینە.
ـدواموختاریشحاجیڕەئوفکوڕیڕەحیم
ــارفنــایــنــەبــووە ــوڕیمــ ــوڕیئــەحــمــەدکــ کــ
لــەگــەڵحــاجــیعــەلــیکـــوڕیســتــارکــوڕی
شەریف،تاکوئەمسیستەمەلەبەڕێوەبڕدنی
ناوەڕاستی لە هات پێ کۆتای گوندەکان

هەشتاکانیسەدەیبیستەم.
لێرەداپێمباشبووڕوونکردنەوەیبکەملەسەر
لە حەفتاچشمە گوندی موختاری ناوهێنانی
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کاتێباسکردنیژیاننامەوڕۆڵینەجمەدین
شوکررەئوفتاڵەبانیدەکەنکەناسراوە
بە)مامەڕیشە1955ـ19٨5(،کەنووسەری
مهحمود عــهبــدواڵکــهریــم تێکۆشەر بــەڕێــز
ــەکــتــێــبــەکــەی)پــێــشــمــهرگــهپــۆاڵیــنــهکــه( ل
ئاماژەیپێکردووە،لێرەداچەنددێرێکلەو
ڕوونــکــردنــەوە وپــاشــان دەنــووســیــن نووسینانە

لەسەریدەدەین:-
عــەســکــەری، ئــیــســتــخــبــاراتــی 19٧٨ ــی ســاڵ
)کــامــیــلتــەیــب(یـــانلــەزیــنــدانــیئــەبــوغرێب
بەردابەهۆیتاوانێکەوە20ساڵحوکمدرا
بوو،بۆئــەوەیبگاتەگەرمیانتا)سیروان
بکوژێت،کامیل یانسەرکەوت( تاڵەبانی
لەگەڵتالیبیحاجیجەمالبەدووچەکەوە
ــدی)حــەفــتــاچــەشــمــە(،بۆ ــــەگــون ــەن روودەکــ
موختاری دەیانەویست متمانەش بەدەستهێنانی
ــەاڵمبــەڕێــکــەوت ــ گـــونـــدەکـــەبـــکـــوژن،بـ
موختارلەوێنابێت،ئێوارەکەیروودەکەنە
دەزانــێ وا نەجمەدین لــەوێ تاڵەبان، گوندی
ئەوانەپێشمەرگەن،بەیانیەکەیلەگەڵیاندا
بنەکە، روودەکەنەگوندی رێ دەکەوێتە
ــێقــبــوڵ ــ ــەیکــامــیــلــیپ ــەکـ ــالنـ ــیـ تـــالـــیـــبپـ
ــەوەبـــۆچــەمــچــەمــاڵ، ــتـ ــەڕێـ نــاکــرێــت،دەگـ
ناو بنەکەی نەجمەدینلەگوندی و کامیل
زەنــگــنــەبــەحــەمــەجــانوحــەمــەخــاندەگـــەن
هــەرچــواریــانروودەکــەنــەگــونــدیکانی
و گەرمیانی خالید و ســەرکــەوت عوبێد،
و سەنگاوی مەحمود و گەرمیانی ســامــان
مامساڵحیگۆڕیئەسپلەوێدەبن،نهێنی
پێ ئەبوغرێبەوە لــە کامیل-یان پالنەکەی
لەکاتی لــێــدەکــەن، پێشوازیان گەیشبتوو
جەولەداپێشمەرگەکانمەسافەوەردەگرن،
پێشمەرگەیەکدا چەند لەنێوان نەجمەدین
لــەوکــاتــە دەڕۆن، و وەردەگـــرێـــت مــەســافــە
پێشمەرگەکاندا تەک لە ویستبوی کامیل
و گەرمیانی ســامــان وەربــگــرێــت، مەسافە
هەر دەکـــەن. چەکی سەنگاوی، مەحمود
وحەمەخانیش وحەمەجان نەجمەدین لەوێ؛
دەدەن، لێیان لێکۆڵینەوەیە، دوای دەگرن،
کامیلدانبەپیالنەکەدادەنێ،حەمەجانو
تەنیا دەدرکێنن، نهێییەکان یش حەمەخان
نییە، پیالنە لەو ئاگام من دەڵــی نەجمەدین

هاتومببمبەپێشمەڕگە...هتد[.
ئەوکەسەیباسکراوەلەمڕووداوەحاجی
وڕاستگۆ دڵــســۆز )عــەلــی(ە،کــەکەسێک
وبەڕەوشتبووە،بەاڵمبەهۆیڕەفتاریهەندێ
لەکەدار موختار ناوبانگی خڕاپ موختاری
ــوو،نــەکتەنهالــەگــونــدەکــانبەڵکولە ب
ئەو نێوشارەکانیشدا، نێوگەڕەکەکانی
ڕژێمی گــاڵوی ئامانجێکی زڕاندنەیش نــاو
بەرەکی دوو دروســتــکــردنــی بــۆ بــوو بەعس

بەدیهێنانی بۆ موختارەکان وبەکارهێنانی
مەرامەکانیخۆی.

دیــــــارەکـــــاریمـــوخـــتـــارلـــەمــــــاوەیهــاتــنــی
ــەردەســـــەاڵتلـــەســاڵــی بــەعــســیــەکــانبـــۆسـ
)196٨(کارێکسەختودژواربووەلەناوچە
کــوردنــشــیــنــەکــان،چــونــکــەمــوخــتــارەکــان
دەکەوتنەنێواندووالیەنیدژبەیەکدەسەاڵتی
بەعسلەالیەکوپێشمەرگەوشۆڕشگێڕانی
کوردلەالیەکیتر،ڕژێمیبەعسهەوڵی
موختارەکان وتــرســانــدن فــشــار ژێــر لــە دەدا
ــەوەیزانـــیـــاریدەربــــارەی ــ بــەکــاربهێنێبــۆئ
جــمــوجــۆڵــیپــێــشــمــەرگــەوشــۆڕشــگــێــرانــی
چوونە موختار هەندێ بۆیە پێبدات، کــورد
ــارەوە،ئەمەبــووەهۆیناوزڕاندنی ژێرئەوب
مانای بەاڵم نێوکورداندا، لە موختارەکان
نــیــەهــەمــوومــوخــتــارەکــانڕازیبوبن ئـــەوە
هاوکاریڕژێمیبەعسبکەندژبەخواستی
گوندوگەلەکەیان،بەپێچەوانەوەچەندەها
موختارهەبووبەشێوەکیزۆرباشودڵسۆزانە
مــامــەڵــەیــانلــەگــەڵبـــارودۆخـــەکـــەدەکـــرد
وهاوکاریخەڵکیگوندوشۆڕشگێرانیان
دەکردوەکپێدانیزانیاریوهاوکاریدارایی

وتەندروستیوپەروەردەیی.
بــووە خۆشەویست ڕیــشــە(کەسێکی )مــامــە
جار چەندەها حەفتاچەشمەییەکان، لــەالی
وحەفتاچەشمەییەکان گوندەکە هاتووەتە
وهاوکار وااڵکــردووە بەڕویدا ماڵەکانیان

وبەشداربوونەلەشەڕەکانیدا.
حــەفــتــاچــەشــمــەیــیــەکــانڕۆڵــــیبـــەرچـــاویـــان
هـــەبـــووەلــەخــەبــاتوشــۆڕشــەکــانــیگەلی
لە ــان ڕەوایـ مافی بەدیهێنانی بــۆ کــوردســتــان
شۆڕشەکانی لە هــەر وسەربەستی، ئـــازادی
ئەیلوول وشــۆڕشــی حەفید مــەحــمــوودی شێخ
وگواڵنوشۆڕشینوێوڕاپەڕینەمەزنەکەی
ــەران ــ ــرکـ ــ ــیـ ــ داگـ ــە ــ بـ دژ ــان ــ ـــەم ــەکـ ــ ــەل گــ
وستەمکاران،ڕۆڵیانهەبووەلەدوایپرۆسەی
ــراقوجــەنــگــیدژیتــیــرۆرســتــان ــازادیعــێ ــ ئـ
ــیــەکــان ــاچــەشــمــەی ــاران،حــەفــت ــەمــــکــ ــ ــت وســ
دەیــــانشــەهــیــدوجــیــنــۆســایــدکــراویــانهەیە
قارەمانیان وپێشمەرگەی تێکۆشەر ودەیــان

بەخشیوەتەکوردستان.

ـ پێکهێنانی ئەنجوومەنی گوندەکان:
ــەســـەرەتـــایهەشــتــاکــانــیســــەدەیبیستەم ل
ــی ــەنـ ــومـ ــجـ ــەنـ شــــۆڕشــــگــــێــــڕانــــیکـــــــــوردئـ
ــوســیــســتــەمــێــکــی ـــ گـــونـــدەکـــانـــیـــانوەکــ
ــوێبــۆگــونــدەکــانداهێــنــا بــەڕێــوەبــردنــینـ
لــەرێــگــایهەڵــبــژاردنــیخــەڵــکــەوە،یەكەم
جارئەوئەنجومەنەلەگوندیوەرتێدروست
بوولەسەرەتای)19٨2(،دواترلەسەرگەڵوو
ــە ــاوچـ ــدونـ ــ ــون ــەروگــ ــەمـ ــسـ ــاخـ ــەویـ ــ ــەدەڵـ ــ وشـ

ڕزگــارکــراوەکــانــیترکەلەژێــردەستی
شۆڕشیکوردیدابوو.

ــەمئــەنــجــوومــەنــانــەلـــەســـەردەســـتـــیشـــۆڕش ئـ
ــارەکــان، ــتبـــووبـــەڕامـــبـــەربـــەمــوخــت ــ دروسـ
باسمان پێشتر وەک چونکەشۆڕشیکورد
ــاریهـــەنـــدێمــوخــتــاری ــتـ ــۆیڕەفـ ــردبـــەهـ کـ
ــی گــــونــــدەکــــانکــــەزانـــــیـــــاریجــمــوجــۆڵ
بۆ دەگــواســتــەوە ــان کــوردی شۆڕشگێڕانی
وای دەنگۆیانە ئــەو عێراق، بەعسی ڕژێمی
هەڵبەتە ــمــەزرێ، داب ئەنجومەنانە ئــەو کــرد
بەهێزبوون پاڵپشتیەکی ئەنجوومەنانە ئــەم
لە چ بۆشۆڕشگێڕانیگەلیکوردستان،
وپێداویستی شتومەک دابینکردنی ڕێگەی
لــەڕێکخستنی چ و حـــەوانـــەوەیـــان وشــوێــنــی
لـــەڕووی ــیـــان ــانـ ــانونـــاوچـــەکـ ــیــشــن ــدن گــون
هەستی وچەسپاندنی وهۆشیاریی پەروەردەیی
کوردایەتیوگیانیشۆڕشگێریوبەرخودان

لەنێوانیاندا.
لەگوندی ئەنجومەنەکەیان ئەوکەسانەی
حەفتاچەشمەبەڕێوەدەبردئەمکەسانەبوون:

ـکەریمعەزیزشەریف.
ـمەالساڵحقادرئەحمەد.

ـمەالغەفورعەبدولوەهابڕەزا.
لەگەڵئەنجومەنەکەچەندپێشمەرگەیەک
پاڵپشتیانیاندەکرد،کەئەمکەسانەبوون:
فازڵ یادگارستارشەریف،عادلحوسێن،

حاجیعەزیزحوسێن.
ئەمئەنجومەنەبەردەوامبووتاکوشااڵوەکانی
جینۆسایدیگەلیکوردستانلەالیەنڕژێمی

فاشستیبەعسەوەلەساڵی)19٨٨(.
پاششااڵویڕەشیئەنفالبەتایبەتلە)25ـ
9ـ19٨9(ناحیەیقەرەحەسەنهەڵوەشێنرایەوە
وگــونــدەکــانــیخــرایــەســەرناحیەیتــازەلە
بە دواتــر حەفتاچەشمە، نێوانیشیانگوندی
دیــوانــیسەرۆکایەتی لە نهێنیکە بــڕیــاری
ڕژێمیعێراقدەرکرالە)24ـ12ـ199٨(ناوی
ــارە ــ نــاحــیــەکــەکـــرابــە)امالــمــعــارک(ودووب
ناحیەیقــەرەحــەســەنخــرایــەوەســەرنــاوەنــدی

شاریکەرکوک.
ــاداری ــازادیعێراقلە20ئ ــەدوایپرۆسەیئ ل
ــەوەســەر ــ ــەڕای نــاوچــەکــەگــ ســاڵــی200٣ز
حەفتاچەشمە گــونــدی خــۆی، ئاسایی ــاری ب
ــارەئــاوەدانــکــرایــەوەپــاش)15(ســاڵلە ــ دووب
دڕنــدانــەکــەی بــەهــۆیسیاسەتە چــۆڵــکــردن
ڕژێــمــیفــاشــســتــیعـــێـــراقـــەوە،ئــەنــجــوومــەنــی
گوندەکەدووبــارەدەستبەکاربووە)مەال
ساڵححاجیقادرکوڕیئەحمەدسەلمە(وەک
ئەنجومەنوموختاریگونددەستنیشانکراوە
تاکو کــاروبــاریگوندەکە ڕاپەڕاندنی بۆ

ئامادەکردنیئەموتارە.

دیمانه  – محه مه د تاهیر 

هونه رمه ند حه سه ن هه یاس به نه غمه و جریوه و سه دای ئاڵتونی، 
هه واداره كانی ئاوێزانی جوانی و سۆزو موحیبه ت كردووه ، ئه و 

وه ختێك گۆرانی ده چڕێت دڵ لێوانلێوی موحیبه ت ده بێ و ڕقه كان 
خامۆش ده بن، عاشقه كان سه ره تاتكێ بۆ ژووانه  بێ كۆتاكان 

ده كه ن، به وتنی كۆپله یه ك له شاكاره كانی خه مه كان ده ڕه وێنه وه ، 
ئه و چاوساغێكی هونه ری ڕه سه ن و  مه قاماتی گه رمیان و 

كورده وارییه كه یه تی، ئه زموونی زۆری و دڵسۆزیی و به ئه مه كی 
و هه ڵوێستی جوانی، بووه ته  هۆی سه ركه وتنی هه میشه یی و، 
گوێگره كانی هه موو ته مه نه كانی تێپه ڕاندووه ، حه سه ن هه یاس 

هونه رمه ندی هه موو قۆناغه كانه و هه میشه  به كارو به رهه مه  
جوانه كانی خۆشنوودیی ده به خشێته  هونه ردۆستان، له هه ر 

دانیشتنێكدا بێت، ئیدی هه موان به دیار ده نگه  زوواڵڵه كه یه وه  
دۆش داده مێنن و ده روونیان ته واو ته واو ئاسوده  ده بێت، 

هونه رمه ند حه سه ن هه یاس تژییه  له  هونه ری بااڵو خاوه نی 
جوانترین هه ست و ئیحساسه   )گۆڤاری تیڤی( به پێویستی زانی 

ئه م دیمانه یه ی له گه ڵ ئه نجامبدات

چ لــه لهئێستادا وگــۆرانــی مــوزیــك بهتایبهتی هــونــهریكـــوردى چ* لــه لهئێستادا وگــۆرانــی مــوزیــك بهتایبهتی هــونــهریكـــوردى *
ئاستێكدایه؟ئاستێكدایه؟

-لهئاستیحاڵوگوزهرانیدانیشتوانیههرێمدان.

*ئایانووسینیشیعرودانانیئاوازبهشێكیگرنگیسهركهوتنی*ئایانووسینیشیعرودانانیئاوازبهشێكیگرنگیسهركهوتنی
هونهرهكهتن؟هونهرهكهتن؟

-بهڵێچونكهگۆرانیپهیامهوشیعریشناوهڕۆكیئهوپهیامهیهو
ئاوازهكهشچۆنییهتیدهربڕینێتی،ئهگهرشیعرێكتههڵبژارددهبێت
غهمگینه، ههیه شیعر شیعرهگونجاوه، ئهو بۆ ئاوازێك چ بزانی

ناكرێتتۆئاوازێكیشادیبكهیبهبهردا.

ئاوبخواتهوهسهدای لهڕووباریئهڵوهن ئاوبخواتهوهسهدای*دهوترێتههرهونهرمهندێك لهڕووباریئهڵوهن *دهوترێتههرهونهرمهندێك
خۆشدهبێت،ئهموتهیهلهچییهوهسهرچاوهیگرتووه؟خۆشدهبێت،ئهموتهیهلهچییهوهسهرچاوهیگرتووه؟

-پهندیپێشینانبهزۆرشتدادهوترێتبهاڵمپێوهرنییه،ههركهسێك
ئهڵوهنیشخهمی دهبــێــت، دڵگیر الوانــدنــهوهكــهشــی زۆربــێــت خهمی

زۆرهوهۆكاریخهمهكانیشیجیاوازهلهخهمهكانیتر.

*خانهقینالیتۆچیدهگهیهنێت؟*خانهقینالیتۆچیدهگهیهنێت؟
-خانهقینمیلكانیمنه،زێدیمنه،دووهمنیشتمانیمنه،ئهوشوێنهیه
كهدایكوباوكوبراوخوشكوكهسوكارمیتیادانێژراوهوخۆشم

حهزئهكهمكهمردملهتهنیشتیاخودنزیكئهوانبنێژرێم.

*لهئێستاداكارههونهرییهكانتبهكوێگهیشتوون؟*لهئێستاداكارههونهرییهكانتبهكوێگهیشتوون؟
بـــاش،ئــهدهبــیــاتــیبــاشســنــوورئهبهزێننو،واڵتبــهواڵت هــونــهری
ئهگهڕێن،شكوربۆخوایگهورههونهرهكهیمنیشتاڕادهیهك

سنووریبهزاندووه.

*تــاچــهنــدشـــارهزایـــیلــهمــهقــامــهكــان،بــنــهمــایــهبــۆســهركــهوتــنــی*تــاچــهنــدشـــارهزایـــیلــهمــهقــامــهكــان،بــنــهمــایــهبــۆســهركــهوتــنــی
هونهرمهند؟هونهرمهند؟

له بۆیهشارهزابوون ههمووگۆرانییهكه، بناغهی مهقامخشتهی -
مهقامبناغهیسهركهوتنیهونهرمهنده

*لهڕوویسیاسییهوهكهركوكوخانهقینیهكچارهنووسیانههیه،*لهڕوویسیاسییهوهكهركوكوخانهقینیهكچارهنووسیانههیه،
پێتانوایهلهڕوویهونهریشهوهههروابێت؟پێتانوایهلهڕوویهونهریشهوهههروابێت؟

-كهركوكوخانهقیندووشاریدهوڵهمهندنبهنهوت،بهمهقامه
رهسهنهكوردییهكان،بهئازایهتی،بهكوردپهروهریی،بهرۆشنبیریی،
رووهكــانــهوه، ههموو له بهڵێ پشتگوێخستن، به ،140 مــادهی به
ههرێمههرچهندخاوهنسهنگه،وهكبههارهورهنگاوڕهنگه،بهاڵم

بێخانهقینوكهركوكسهنگیئهوههرێمهلهنگه.

*گۆرانیتبۆچیبابهتێكنهوتووهكهحهزتدهكردبیڵێی؟*گۆرانیتبۆچیبابهتێكنهوتووهكهحهزتدهكردبیڵێی؟
-بابهتهكانزۆرزۆرنوههندێكیانیشئامادهنبۆتۆماركردنبهاڵم

)با(بهگوێرهیدڵكهشتیواننییه،بارودۆخیژینپشتیواننییه.

*دهوترێتهونهریكوردیبێنازه،تاچهنئهمهدرووسته؟*دهوترێتهونهریكوردیبێنازه،تاچهنئهمهدرووسته؟
-بهڵێهونهریكوردیبێنازه،چونكهكوردبێدهوڵهته،دهوڵهت
پشتگیریلهههربوارێكبكاتبێگومانئهوبوارهگهشهدهكات.

*حهسهنههیاسبهكێوبهچیهونهرێكسهرسامه؟*حهسهنههیاسبهكێوبهچیهونهرێكسهرسامه؟
-سهرساممبههونهریڕهنگاوڕهنگینهتهوهكهم،نوقمملهخهم
وئازارینهتهوهكهم،سهرساممبهومهقاماتهڕهسهنانهیگهرمیان،
نهغمهكانی ئـــاوازو بــهاڵم گـــۆڕاون تێكستهكانی ههرچهند كــه
ماونهتهوه، بۆمان و پــارێــزراون مــهردانــدا عهلی مامۆستا سینهی له
سهربهرزمبهوخهرمانهبهستهیهیكهمامۆستازیرهكبهجێیهێشتووه
بــۆمــان،دهوڵــهمــهنــدمبــهوحــهیــرانوالوكــانــهیكــهگــوزارشــتله
سهدانداستانیجۆراوجۆرینهتهوهكهمدهكهن،ئهگریملهپاڵئهو
هۆرهوموورهێنانهوهیكهبۆلهدهستدانیگهورهپیاوانوعاشقانی

نیشتمانهكهموتراون،شهفهقیئێمهشههردێتوههردێت.

حه سه ن هه یاس:حه سه ن هه یاس:  
هه رێم هه رچه نده  خاوه ن سه نگه ، هه رێم هه رچه نده  خاوه ن سه نگه ، 

به اڵم بێ خانه قین و كه ركوك به اڵم بێ خانه قین و كه ركوك 
سه نگی ئه و هه رێمه  له نگه سه نگی ئه و هه رێمه  له نگه 
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عەبدولستار جەبارى

ــێلێت ــاتـ ــێ»کـ ــ ــۆڤدەڵـ ــزاتـ ــەمـ ــوڵهـ ــ رەســ
دەپرسنتۆکێی؟دەتوانیناسنامەیخۆت
ــەگەلێک ــــەاڵمکــاتــێل پــێــشــانبـــدەیـــت.ب
دەپرسنئێوەکێن؟دەتواننزاناونوسەرو

هونەرمەندەکانیانپێشکەشبکەن«.
ــان گــەلــیکـــوردیـــشئێستەخـــاوەنـــیدەیـ
کەسایەتییبەتوانایەلەبوارەجیاجیاکاندا
ــارە،هــونــەرمــەنــد ــ ــ کـــەجــێــیدەســتــیــاندی
مــامــۆســتــا»شــنــەعـــەبـــدواڵمــحــەمــەد«یــەک
ــوانــاکــانــیئــامــێــریعـــوود ــەت لـــەژەنـــیـــارەب
ــامــەی ــەرن ــچــەیــە،کــاتــێــکلـــەب وکــەمــان
ــدەمبینی ــەرمــەن ــە«ئـــەمهــون ــەنــدەرخــان »قــەل
عــوودەکــەی جـــوانـــەوە بەهەستێکی کــە
دەژەنی،هەستمکردخاوەنیئەزموونێکی
گەورەیهونەرییە،بۆیەبەالمەوەگرنگ

بوولەبارەیەوەبدوێین.
ــدواڵبە ــەبـ ــیــابــوونــیشــنــەعـ ســـەرەتـــایخــول
ــەوەســەردەمــی ــت هــونــەریمــوزیــک،دەگــەڕێ
منداڵیووەکخۆیدەڵــێ،»لەمنداڵیمەوە
ــەمــامــۆســتــایهــونــەرمــەنــد ــوومبـ ــ ــابـ ئــاشــن
»ولــیــەمیــۆحــەنــا«کــەوانـــەیموزیکیپێ
دەگوتینەوەلەباخچەیمندااڵنیسلێمانی،
ــەوێئــامــێــرەمــوزیــکــیــیــەکــانــیپــیــانــۆ، ــ لـ
ریتمییەکانی و کەمانچە ئــۆکــردیــۆن،
منداڵەکانی زۆر ولیەم مامۆستا بــوو، لێ
ئۆکۆردیۆنەکەی رۆژانـــە خۆشدەویست،
دەکــردەشانیو،موزیکیلێدەداکە
منیش ــــک رۆژێ ــوو، هــەب هۆڵێکمان ــەوێ لـ
ــەرتــەخــتــەیشــانــۆکــەونزیک چــوومــەسـ
بوومەوەلەئامێریئۆکۆردیۆنەکە،دەستم
دەنگێکی و دوگــمــەکــان ســـەر خستە
ئامێرەکەوەدەرچــوو،لەوکاتە لە گەورە
تەنیشت لــە منیش و هــات ولــیــەم مامۆستا
هاتە ئــەوەبــوو دانیشتم، ئۆکۆردیۆنەکە
المەوەودەستیبەسەرمداهێناوهانیدام
بۆفێربوونیموزیک،بۆیەولیەمیۆحەناوەک
ئەو بۆ بــوو هــانــدەرم یەکەم مامۆستایەک

بوارە.
زیاترگوتی،لەوەبەدواوەهاتمەنێودنیای
میوزیکودواتربوومبەژەنیار،بەشداریملە

دەیانچاالکیوفێستیڤاڵیمندااڵنکرد.
بەاڵمبەداخەوەئەممامۆستایەمماوەیەکباری
تەندروستیتێکچووودوایملمالنێیەکی
زۆرلــەگــەڵنــەخــۆشــیــدا،لــەرێــکــەوتــی
2005/9/14کۆچیدواییکرد،بەرلەوەی
ــەی ــوود«ەکـ »عـ ئــامــێــری بێڵێت، بــەجــێــمــان
باری ئیتر پێشکەشکــردمشەوێککە
»خاتوو دەچـــوو، خراپی بــەرەو تەندروستی
ڤــیــکــتــۆریــا«یخوشکیلــەمــاڵــەوەلــەالی
دەبێتوئەوتەلەفۆنیبۆکردموگوتی
منیش دەکـــات، بانگت ولــیــەم مامۆستا
بەخوشکەکەی مامۆستا الی بــۆ چـــووم
بــۆبێنەوبیدەدەستی گــوتعــوودەکــەم
»شنە«،پێیگوتمئەوەیادگارییمنەبۆ
خــوارەوە دەهاتە بەچاوم فرمێسک ئیتر تــۆ.
بۆئەوهەڵوێستەیمنیشوەکوەفایەکبۆ
ئەورێزوخۆشەویستییەیئەومامۆستایەم،
بڕیارمداکارنامەیدەرچوونملەسەرژیانو
کاریهونەرییولیەمیۆحەنابێتودواتر
»ولیەم بەناونیشانی لەدووتۆیکتێبێکدا
ــەری«لەسەر یــۆحــەنــا،ژیـــانوکـــاریهــون
ئەرکیئینستیتیوتیکەلەپووریکوردو

بەڕاوێژیهونەرمەندمەزهەریخالقیچاپ
201٣/9/14 رێکەوتی لە ئــەوەبــوو کــرا،
ــیولــیــەم ــ ــوەگــەڕیکــۆچــیدوای ولــەســاڵ
یۆحەنا،لەهۆڵیتەوارلەشاریسلێمانی
ئــامــادەبــوونــیخــاتــووهــێــرۆئیبراهیم بــە و

ئەحمەد،کەوتەبەردیدیخوێنەران.
ئەمەشبەشێکەلەکاروچاالکییەکانی

هونەرمەندشنەعەبدواڵ:
*لەساڵی1991چووەتەپەیمانگایهونەرە
جوانەکانیسلێمانی،ساڵی1995ـ1996
بەپلەی»بااڵ«بەشیموزیکیتەواوکرد.

*پاشچەندساڵێکچووەتەبەشیموزیکی
ــەرەجــوانــەکــانــیزانــکــۆی کــۆلــێــژیهــون
ـ2012 ــەســاڵــی2011 ل و  ســـەاڵحـــەدیـــن
بەپلەی»زۆرباشە«بڕوانامەیبەکالریۆسی

بەدەستهێنا.
تیپی ــەنــدامــی ئ بـــووەتـــە ــەســاڵــی1994 *لـ
موزیکیمەولەویووەکژەنیاربەشداریی

لە22کاریهونەریکردووە.
*لــەســاڵــی199٧بــەمــامــۆســتــایمــوزیــک
دامــەزرالەقوتابخانەینــەورۆزیسەرەتایی.
ئەوقوتابخانەیەپێشترناویجمهوریبووو

دواترناویگۆڕابۆنەورۆز،لەوێبۆماوەی
هەشتساڵمامۆستایموزیکبووەودەیان
چــاالکــیوکـــردنـــەوەیخــولــیموزیکی
ئەنجامداوە،دواتربەهۆیکەمیژەنیاری
کــچ،گـــوازراوەتـــەوەبــۆبەشیمــوزیــکلە
لەوێ سلێمانی، رۆشنبیری بەڕێوەبەرایەتی
20ئـــــاوازیبــۆمـــنـــدااڵندانـــــاوەولــەســەر
ئــەرکــیبــاوکــیلــەســەرســیــدیتــۆمــاری
مندااڵنی موزیکی تیپی بــەنــاوی کـــردووە

نەورۆز.
هونەریی یەکەمکاری 2000/1/15 لە *
خۆیکەپارچەیەکموزیکبوو،لەکەناڵی
پارچە بەناوی تۆماریکردووە کوردسات

»شنەیئاواز«.
لە»کــازیــوەی تا200٣ لەساڵی199٧ *
مـــوزیـــک ــتـــای ــامـــۆسـ مـ وەک ســــەرشــــەقــــام«
دەستبەکاربووەولەپێنجفێستیڤاڵولە

دەیانئاهەنگدابەشدارییکردووە.
ژنــە چـــەنـــد لـــەگـــەڵ 200٣/10/1 لـــە *
دامەزرێنەری دەستەی بووەتە هونەرمەندێک
دەیــان لــە سلێمانی«، کیژانی »گــرووپــی
ئاهەنگوکۆنسێرتوبەرنامەیتایبەتی
کــەنــاڵــیگــەلــیکــوردســتــانولــەبۆنە
ــۆکو ــیــەکــانلـــەســلــێــمــانــیودهــ ــەوەی ــەت ن
هەولێروسۆرانرەواندزوکۆیەبەشداریی

کردووە.
*لە200٧/5/1لەکردنەوەیفێستیڤاڵی
ــرلـــەگـــەڵگــرووپــی ــێ ــمــــدی«لـــەهــەول ــ »ال
و هونەری بەکارێکی سلێمانی کیژانی
کــردووە. بەشداریی عــوود ئامێری ژەنینی
لەالیەنمامجەاللیخوالێخۆشبووەوە دواتر

خەاڵتکران.
*لەساڵی200٨لەرێوڕەسمیکردنەوەی
پێشانگاینێودەوڵەتیلەهەولێریپایتەخت
ــاتبـــوولـــەگـــەڵهــێــنــانــەوەی ــاوکـ کـــەهـ
رووفاتیپیرۆزیئەنفالەکان،بەکارێکی
ئەنفال«  »رووفـــاتـــی بەناونیشانی هــونــەری

بەشدارییکردووە.
هــونــەری ــەکــارێــکــی ب 200٨/6/2 ــە ل *
بەشدارییکردووەلەرێوڕەسمیکردنەوەی

»تەالریهونەر«لەشاریسلێمانی.
*لەرێکەوتی2011/10/20لەساڵوەگەڕی
لە تۆفیق تایەر هونەرمەند دوایــی کۆچی
کەمانچە ــیـــاری ژەنـ وەک ــە، کــۆی شــــاری

بەشدارییکردووە.
ــاوازیبۆ ــ ــاوازیمـــنـــدااڵنوســێئـ ــ *20ئـ
هونەرمەنداننیانعەبدواڵوهەردووخوشک

ئەڤینوئاڤانعوسمانداناوە.
*11پارچەموزیکیبەئامێریعوودداناوە

وتۆماریکردوون.
ــردووەلە ــ *وەکژەنـــیـــاربــەشــداریــیکـ

نەوتفرۆش« »ئەحمەدی درامـــای هـــەردوو
ــیبــۆیــاخــچــی«لــەدەرهــێــنــانــی ــۆرانـ و»سـ

هونەرمەندحوسێنمیسری.
*ئاوازیبۆسێئۆپەرێتیمندااڵنداناوە.

*لە201٣/2/1٣کاتێژەنیاریبەناوبانگی
جــیــهــانــیوبـــەڕەگـــەزکــــوردهــونــەرمــەنــد
»نەسیرشەمە«هاتووەتەسلێمانی،چاویپێ
کەوتووەوپاشئەوەیپارچەموزیکێکی
هونەرمەندە ئەو ژەنیوە، عــوود  ئامێری بە
دەستخۆشییلێکردووە،بۆیەکۆمەڵێک
»کــتــێــبوســـیـــدی«یتــایــبــەتبــەئــامــێــری

عوودیپێشکەشکردووە.
بــەئــامــێــری 2015/٣/20 رێــکــەوتــی لـــە *
کەمانلەگەڵهونەرمەندپەیمانعومەرلە
پارکیئازادیلەشاریسلێمانیبەشداریی

کردووەلەئاهەنگینەورۆز.
بــەئــامــێــری 2015/10/٣ رێــکــەوتــی لـــە *
ــیکــــــــــردووەلــە ــ ــداریـ ــ ــەشـ ــ کـــەمـــانـــچـــەبـ
»کۆنسێرتیخەون«بۆهونەرمەندیعێراقی
»ئەحمەدحەمید«لەهۆڵیتەالریهونەریلە

سلێمانی.
لەگەڵ 2016/5/16 و 15 ــی ــ رۆژان لــە *
ئامێریعوود بە »لــوڕ« گرووپیموزیکی
»بەرە لەکۆنفرانسی بەشدارییکــردووە
لە کــوردســتــان سەربەخۆیی و ناسنامە و
ســـەردەمـــیجــیــهــانــگــیــریــدا«لـــەزانــکــۆی

سلێمانی.
ژنیاری وەک 2016/٧/26 رێکەوتی لــە *
هونەرەکانی بەڕێوەبەرایەتی لە کەمانچە
مـــوزیـــکبـــەشـــداریـــیلـــەئــۆکــســتــراڵــیو
کــۆڕاڵــێــکبـــەنـــاوی»ئـــەیکــوردیــنــە«،بە
رابــەرایــەتــیمــامــۆســتــانــەجــاتئــەمــیــنکە

موزیسیان و گــۆرانــیــبــێــژ 250 نــزیــکــەی
بەشدارییانتێداکردبوو.

*لەرێکەوتی201٧/٣/٧لەساڵوەگەڕی
راپەڕینیبەهاری1991و٨یمارسیرۆژی
جیهانیژنان،بەموزیکبەشدارییکردووە
وخەاڵتیرێزلێنانیانپێشکەشکردووە.

دەڵێ، ئەمانەشنەعەبدواڵ لــەدوایهەموو
بــــاوکودایــــکوخــوشــکوبـــراکـــانـــمو
هاوسەرەکەم،بەردەوامپاڵپشتوهاندەرم

بوونە.


سەرچاوەوپەراوێز:
1.چاوپێکەوتنیتایبەتلەگەڵهونەرمەند

شنەعەبدواڵ.
ــێــبــی»ولــــیــــەمیـــۆحـــەنـــا،ژیــــــانو 2.کــت
عەبدواڵ. شنە نووسینی: هــونــەری« کــاری

سلێمانی201٣.

*هــەرچــەنــدەئــامــێــریعـــوودمــێــژووەکــەی
زاینی، پێش بــۆ2500ســاڵ دەگــەڕێــتــەوە
کورد هونەرمەندانی دەستی لەسەر بــەاڵم
گەشەیکردووە،بۆنموونەهونەرمەندی
کورد»زەریاب«کەیەکلەژەنیارەبەتواناو
ناودارەکانیدنیایموزیکە،لەسەردەمی
خەالفەتیعەباسییەکانودواترلەواڵتی
هــونــەری زۆری خزمەتێکی ئــەنــدەلــووس،
ــەرەیبــەئــامــێــریعـــوودداوە، ــردووەوپـ کــ
ئێستەش ــردووە. زیــادکـ بۆ پێنجەمی ژێــی
هــونــەرمــەنــد»نــەســیــرشـــەمـــە«یبــەڕەگــەز
کــــورد،نـــاودارتـــریـــنعـــوودژەنـــیدنــیــایــە،

نازناوی»زەریابیسەردەم«پێبەخشراوە.

  شنە عەبدواڵ.. ئەو ژەنیارەی ولیەم یۆحەنا شنە عەبدواڵ.. ئەو ژەنیارەی ولیەم یۆحەنا 
عوودەکەی خۆی پێ بەخشیعوودەکەی خۆی پێ بەخشی
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لەودەمەوەیلەداوێنیچیاكەوەسەنگەرمانلەدوژمنگرتبوو،منو
)شەوكەت(بەالییەكەوەبوین،بەتێپەڕینیڕۆژەكان،واچوبوینەدڵی

یەكەوە،وەكودووبراهەمیشەپێكەوەبوین.
بــووە ئــەو بــەرگــریــكــارانــا نــاویەكینەكانی لــە وەكـــودووشــەڕڤــان
فەرماندەمولەكوێبوایەلەكنخۆیادەیبردم،چیلەدڵیبوایەبۆی

باسدەكردم!
لەوەتەیئەودەنگۆیەیژنەفتبو،كەپیروكەنەفتەكان،گەیشتونەتەوە
كەمپەكانیدهـــۆك،شــەوكــەتجێیبەخــۆینــەدەگــرت،هێندەی
بــارەیگرتیانەوەدەكــرد،منیماندودەكردوخۆملێی پرسیاریلە

دەبوارد.
لەشارۆچكەكەی لەسەرچیاكەوە )شەوكەت( دەچێت بۆساڵێك وا
دەڕوانــێــت،هێندەبەحەسرەتەوەلەكــوێــرەوەریخەلكوكاولكاری
شارەكەیڕوانیبو،سكیپڕبوولەژانوچاوەكانیلەكزیدابون،بۆ
دورهەتەرینەدەكرد.ئەوڕۆژەكەڵكیلەودوربینەوەرگرتكەلە

خاڵیچاودێریەكەداهەبوو.
لەسبەینێزویەوە،لەنێوسەنگەرەكەیەوەلەشاریدەڕوانی...

تیادەهــات!ستونە باروتی تیانەماو،بۆنیخوێنو شــاروێــرانوژیــان
كانیكارەباالربونەتەوە،تەلەكانپچڕاون،شارخامۆش،باڵندەكان
لەتەمتومانیزوڵموزۆراتاروماربونە.باخچەكانبونەتەوشكەاڵن،
دیوارەكانبەالداهاتون،بەشیكلەمیچیخانوەكانداڕوخاون،باڵەخانەو
سەربانەكان دابــێــژراون، خومپارە و فیشەك بە بەرایەتییەكان بەڕێوە
بینایی بەر كراونەتەسەنگەروقولەیچاودێری.)شەوكەت(فرمێسك
بەرجەستەبكات، ماڵی)گوڵخان( دەروحەوشەی نەیدەتوانی دەگرت،
ئەوكیژەیئەمیكردبووەهەڵبەستڤانوئاسكیسركیخەیاڵەكانی

بوو.
بەرەبەرە دەخــوارد، لەكەلكەلەیسۆراخیگوڵخانا...سەریسوڕی
تروسكایی پــێــدەكــەوت،خەریكبو دڵــەخــورپــەی دادەهــێــزرا، گیانی

هیواوئومێدیدەكوژێتەوەوناخیدەكاتەتاریكستان.
لچولێویقەتماخەیگرتبو،گەرویتاڵببو،هەستیدەكردهێندەبێهیز
بووەلەوانەیەبەرگەنەگرێتوداخێكیتربەدڵیدایكییەوەبدات!
بــوكومنداڵەكانیانبەرچنگیدوژمــن ئــەوەیكــوڕەگــەورەو دووای

كەوتن....ئەمیشیبچێتەسەر.
ئــەوپیاوانەیلە شەوكەتلەكاتیهاتنەخــوارەوەیــاچــاویچــووەســەر
سەرویدۆڵەكەخەریكنگۆڕێكلێدەدەن.ڕویلەمنكردوگوتی:«
ناگرن، ســاردوگــەرم بای و قڕی قاتو بەرگەی پیروكەنەفتەكان
ســەروی لە ئــەوەتــاگۆڕستانێك  دەمـــرن، بەدخۆراكیدا لە مندااڵنیش

دۆڵەكەچێبوە.«
شەوكەتفەرمانیبەدوشەڕڤانكردبچنەهاوكاریناشتنیمردوەكە.
منیبانگكردوتفەنگوفیشەكدانەكەیپێداناموبەگەرخۆیدام،
چوینەالیفەرماندە)عیسا(،ساڵومانلێكرد،ساڵویداینەوەوداوایكرد
هاتوم.« بۆكارێك گوتی:« وەستاو پێوە بە هــەر شەوكەت دانیشین،
فەرماندەبێئەوەیبپرسێت،نەخشەیەكینیشانداینوگوتی:«لەكاتی
ئۆپراسیۆنەكەدایەكەسەربازیەكەیئێوەهەوڵیشپرزەكردنیدوژمن
بــەاڵممنهاتوم بــردوگوتی:« ئـــەدات!.«شەوكەتڕەنگێكیهێناو
دەبینم.« )نەخشین( پورە و دهۆك دەچمەكەمپەكانی بخوازم، مۆڵەت
فەرماندەعیسا،گوتەكەیتەواونەكرد،بڕەپارەیەكیبۆڕاگرتو

گوتی:«ئاگاداریخۆتانبنوزوبگەڕێنەوە!.«
بە ببو،چاومان بانگەرم بەیانیگەیشتینەكەمپەكان،خۆرو الی
گوزەرانیئەوخەڵكەدەكەوتدڵماندەگوشرا،بەنێوخێوەتەكانا
خێراهەنگاوماندەنا،سەرماننەویدەكردوخۆمانلەخزموخوێش

دەبوارد،دۆزەیخێوەتیژمارە11٨بوین.

 شوێن شوێن
 تاوان تاوان  

  سەلمان شێخ بزێنی

لەبەرخێوەتیژمارە11٨ڕاوەستاین،ژنێكهاتەدەرەوە،فۆتەكەی
ڕێكخستودەستیدرێژكردتابچینەژورەوە.

ناوخێوەتەكەبۆنیكەڕویلێدەهات،ڕایەخێكیپەڕپوت،پیرە
ژنێكدانیشتبو،سێمنداڵخواروژوربەدەورێوەبون.شەوكەت

ساڵویلێكردوبەپورە)نەخشین(ناویهێنا.
و زایــەچاوەكانی ڕونــدك ئاهێكیهەڵكێشاو نەخشین پــورە  
بەڕوخسارەچرچولۆچەكانیداهاتنەخوارەوە،چاوەڕێیپرسیاری
نــەكــرد،ڕویلــەشــەوكــەتكـــردوگــوتــی:«قــوربــانــتــبــم...ئــەوە
پیكابەكەی چــاوەڕوانــی ئێمە  مرۆڤەكانە! لە هەندێك قــەدەری
فەرعۆیبرازامبوین،كاروانیدووەمبمانگەیەنێتەسەرچیا،ئەو
كچۆڵەیەشلەبەرمنمایەوە،لەناكاودایانبەسەرمانا،دنیالە
بەرچاوماتاریكداهات،ئەوەندەمدەزانیلەگەڵ)گوڵخان(بەالی
یەكەوەبوینودەستەكانیویملەكۆشەخۆمنابون،بەزۆری
ڕاپێچیانكردینوبردیانینلەحەسارێكیانكۆكردینەوە،شەو

بوونەمدەزانیكوێیە.
خەڵكێكیزۆرگیرابون،ئێمەشلەناوئەواندابوین،كەسملێ
نەدەناسینەوە،چەتەكان...هۆڤیانەبەسەرماناوەردەبونوبڕیان
دەكردین.قیژەوگریانیژنوزاروكــانئاسمانیپڕكردبوو،
لە تا نزامدەكرد بەخۆمەوەدەنوساندو زیاتر)گوڵخان(م منیش

ئاستمانكوێراییاندابێت.
چەتەكانوەكیگورگپەالماریالیئێمەشیانداو)گوڵخان(یان
لێساندم،چملەدەستنەهات،زۆرلەبەریانپاڕامەوە،بەسەر
پاووپلیپیسیاناكەوتم،نوشتامەوەوچنگملەخۆڵوخاشاكداو
بەسەرخۆماكرد.گوێیانپێنەدام،هونبێویژدانونەمرۆڤبون.

لەتاریكیدادەستمگێڕا،چەندهورتكەبەردهاتنەدەستمەوەو
بۆسەروچاویانمهەڵدان.

ــاوی،قــۆنــداخــە ــەبــااڵیــەكــیڕیــشــن،قـــژیهــاتــبــووەنـــاوچــ كــورت
لــەجێ و لــەگــــازەرایپشتمكـــەوت تفەنگێكیســرەوانــدمــێ

بورامەوە.
سبیانێلەژورێكابەئاگاهاتمەوە،پێڵوەكانمبەخورتیهەڵبڕین،
خورپەیەكیتونددڵیگوشیم،هەناسەمتوندبو،هێندەینەمابو

بخنكێم،كەزانیم)گوڵخان(ملێجیاكراوەتەوە!.
ــەداگێڕا،هــەرئــەوچــواركچەمناڵكارەیە چــاومبەژورەكـ
ئێوە پرسین: لێم ــەرزە ل لێوە بە تروشكابون، هــەر بــون،كزۆڵە
كێنە؟یەكیانلێمنزیكبویەوە،زاریهاوردەالیگوێچكەمەوەو

گوتی:دەنگماندەبیستن،ناوێرینبئاخڤین!.
لەسوچێكیژورەكــە بەدەنگیكڵۆمیدەرگــاكەهــەمــوان
گرمۆڵەبون،ترسولەرزیلەبەرخستبون...دووانبەژوركەوتن،
لێیانخوڕیم، و وەرســوڕانــەمن ڕوانــی، ماوەیەكلەكچەكانیان
لەجێیخۆمنەجواڵم،هاتنیەكەیپیلێكیانگرتمولەدەرەوەلە

بۆدیانسواركردم.«
ــەتپــێــیگــوتــم: ــەوكـ ــو،شـ ــداب پــــورەنــەخــشــیــنهــێــشــتــالـــەقــســان
»هەڵدەستین.«بێباسوخواسهەڵساین،شەوكەتدەستیبۆپورە
نەخشینهەڵبڕیوچوینەدەرەوە،پێاڵوەكانیهەڵنەكێشا،الروخوار

ڕێیدەكرد.
هەنیەی لە ئــارەق ســاردو دەستی دەستیمگــرت، تەنیشتێوە چومە
بردمە بنباڵیەوەو چومە بكەوێت، پەلوپۆ لە خەریكبو دەچـــۆڕا،
لە پەرستیارەكان هاوكاری بە تەندروستیكەمپەكە، بنكەی

سەرچەرپایەكدرێژمانكرد.
نــوژدارهاتەســەری...دوایپشكنین،شەوكەتیانبــردەژوری
مانەوە،حاڵیباشنەبولەخەراپەوەبۆخەراپبوندەچو،پێڵوەكانیلە

سەریەكنابون!.
كیسەئاوێكیانبۆهەڵواسی،دوواینیوكاتژمێر...پێڵوەكانی

هەڵبڕین،چاویگێڕا،رۆندكزایەچاوەكانی.
هەوڵیداڕاستبێتەوە،الیپشتیكەرەوێتەكەیمنیوەڕاستكردەوە،
داوای ئێرە. بۆ ڕێــگــاوەن بە پێمگوت نــەهــات؟« دایكم پــرســی:«
پەڕەوپێنوسیكرد،پەڕەوپێنوسمخستەبەردەستی،ماوەیەكبیری
ــردەوە،داوایــكــردبیخەمەســەرتەنیشتیچــەپ،هیچیبۆنە كـ

نوسرا!پێنوسەكەیلەدەستبەربویەوە.!
بە منیان بوو، پەرێشان كەسوكارەكەیگەیشتنەسەریحاڵی

ڕێكرد،گوتیان:دەیبەینەشار.
نێوچەوانیمماچكرد،دەستمبۆبەرزكردەوە،وشەیەكیبۆنە
زایەچاوەكانی،منیشپشتمكردوفرمێسكە ڕونــدك گوترا،

كانملەوشاردەوە.
دەق ڕایگرتموكاخەزێكی بــراكــەی نەكــەوتــبــومــەوە... دور
كراویپێدام،گوتی:«لەبەڕكیشەوكەتبوو!.«كاخەزەكە
زادەیخەیاڵیخۆیبو،وەكنوسراوەكانیتری،ئەمنوسینەیبەمن
نیشاننەدابوو.لەدەرەوەیكەمپەكەخوێندمەوە،ڕاوەستاموبیرم
لەوەكردەوەكەنەكاشەوكەتقسەیتریهەبێتبۆفەرماندە

عیسا.
گەڕامەوەبۆبنكەیتەندروستیكەمپەكە،بەسەرژیانئاوایی

شەوكەتاچوم.
گیانمكــەوتــەلــەزیــن،هەستمدەكـــردئــەمدونــیــافــراوانــەملێ

هاتۆتەوەیەك!
ئەمێستازیاترلەهەفتەیەكبەسەرئەوكاتەدابوریوە،كەمنو
فەرماندەشەوكەت...فەرماندەعیسامانجێهێشتووە،چەندجارێك
بەتەلیفۆنلەگەڵیەكودوئاخافتین،نەخۆشكەوتنیفەرماندە
)شەوكەت(مبەوگوتبوو،وەلێبۆمردنیهەواڵمپێنەداوە،ئەویش

لەبارەیئۆپراسیۆنەوەهیچیپێنەگوتوم.
وابەڕێوەمبۆئەوێ...بۆالیهەڤاڵەكانم،بێفەرماندەشەوكەت
ئەژنۆكانمچەندەشەكەتن، پێیەكانمگرانن، الیەكمچۆڵە،
هــەنــگــاوەكــانــمبــێفــەرمــانــدەشـــەوكـــەتبــڕنــاكــەن،دەتــرســم
ئاواتەكەینەهێنمەدیوپێشگەیشتنیئۆپراسیۆنبەالیچەپی

خوارویشار،نامەكەنەگاتەفەرماندەعیسا!!.
ئەوەچەندجارێكەلەڕێگا...نامەكەدەخوێنمەوە،هەستەكەم
ڕوحیفەرماندەشەوكەتئاسودەدەكەم.

نامەكە:
تفەنگەكانهەڵبڕن!الی لولەی لــەوێ تكایە فــەرمــانــدە... بۆ (
چەپیخوارویشارگیانێك..لەسەرپەیژەیماڵەكەیانەوەچاوەڕێیە،
هەواڵیئۆپراسیۆنیئێمەیبیستوەوگەڕاوەتەوەهەوار،خانویەك...
خۆڵیمردویلەسەرنیشتبوو،چیمەنێكڕەنگیخوێنیگرتبوو،

دەرگایەكتائەمڕۆكڵۆمدرابوو!
نزاكانملەوێن...لەتەكجریوەیچۆلەكەوگمەگمیكۆتروجڕوجقی
پەڕەسێلكەگیرادەبن.لەقلەقەكانیشدێنەوەسەرتاوەرەكانو
نافڕن. بەرز قورینگەكانیشچیتر و دەنوكیاندەكــەن بە ترقە
دەبێت بكەن، بێدەنگ لــەوێ تفەنگەكان  فــەرمــانــدە... تكایە
هەڵبدرێتەوە، تــاوانــێــك چاڵی و بكرێت ئــازارێــك شوێن لــە كنە
ــدا..ملوانكە ــرەی ــی ــاڵتەسبیحەویـــردخــوێــنــەكــەیداپ پ لــە دەبــێــت
فــەرمــانــدە... یە تكا بگیرێتەوە!. هــەڵ ئەویش كریستاڵیەكەی

گیانێكلەوێچاوەڕێیە!.(
كەركوك
201٧/12/25

چیرۆك
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•شیعرلهكوێیبوارهكانیدیكهیژیانی•شیعرلهكوێیبوارهكانیدیكهیژیانی
تۆیه؟تۆیه؟

-شیعروشاعیروهكودووانهیهكیدانهبڕاو
دهبینملهههمووكایهكانیژیانیشاعیردا،
بــۆمــنوهكـــوعــومــهرســهیــده،دهتــوانــمبڵێم
ئهگهرشیعرنهبوایهلهژیانیمندانهمدهزانی
چیدهبموچجۆرهمرۆڤێكدهبووم،چونكه
ئهوهیشیعربهمنیبهخشیوه،دهتوانمجیاوازتر
لــهخــهڵــكــانــێــككــهشیعرونــههــامــهتــیو
یــهكدهچوێنن:بڵێمشیعر ئــازارهكــانوهكــو
رۆحـــیمــرۆڤــهكــانپـــاكدهكـــاتـــهوه،شیعر

لهههمووبوارهكانیژیانمدادهبینمهوه.

یاخود بــیــت، شیعر بــاشــی خوێنهرێكی یاخود• بــیــت، شیعر بــاشــی خوێنهرێكی •
نوسهرێكیباشیشیعربیت؟نوسهرێكیباشیشیعربیت؟

وایه بڕیار ئهگهر راستن، -ههردووكیان
خــوێــنــهربــیــنیــاخــودنـــووســـهر،بــاشــتــروایــه
لــههــهردوكــیــانــدابــاشبــیــن،بـــهاڵمئهگهر
پرسیارهكهبگۆڕینبۆئهوهیخوێنهرێكی
باشیشیعربیت،یاخودنوسهرێكیخراپی
شیعر،بهدڵنیاییهوهخوێنهریباشزۆرباشتره

لهنوسهریخراپ.

•بهچهندزمانشیعردهنووسیت؟•بهچهندزمانشیعردهنووسیت؟
-بهزمانهكانیكوردیوعهرهبیوفارسیو
ئینگلیزیونهرویژیشیعرمنوسیوه،نوسین
دهقیكــوردیشیعرێكم وهرگێڕانی نهك
بهڕاستی چونكه زمــانــانــه، ئــهو بــۆ بكهم
زمانزانی نێوان له ههیه زۆر جیاوازییهكی
به دهق نووسینی لــهگــهڵ وهرگـــێـــڕان، بــۆ
ــهوهیكهشی ــ زمــانــێــكــیدیــكــه،لــهبــهرئ
ــاوهوهیتێكست ــ ــاوازینـ ــ نــوســیــنووێــنــاوئ
ــاڵدهبــــنــــهوه،جگه ــــداكــ ــــڕان ــێ ــهوهرگــ لـ
لــهزمــانــی)فــارســیوعــهرهبــی(كــهلــههیچ
بۆنهیهكیئهدهبیدانهمخوێندونهتهوه،تهنها
باڵومكردهوهتهوه،بهسێزمانهكهیدیكه
لهچهندفێستیڤاڵێكیلۆكاڵیكوردستان
ونهرویژ،هاوكاتلهچهندفێستیڤاڵێكی

نێودهوڵهتیشیعرمخوێندوهتهوه.

دووان نـــاوی شێتبوون ــهرهو بـ و شێتبوون دووان• نـــاوی شێتبوون ــهرهو بـ و شێتبوون •
پهریسات بۆچی شیعرییهكانتن، پهریساتلهدیوانه بۆچی شیعرییهكانتن، لهدیوانه

فهرامۆشكرد؟فهرامۆشكرد؟
بــهپــێــچــهوانــهوه ــێـــم، بـــبـــورهكـــهدهڵـ -زۆر
ناكهم،جگه فهرامۆش پهریسا ههرگیز

ــیمــنــه، ــهدهبـ ــــهرهیبـــهرهـــهمـــیئـ ــــۆب لـــــهوهین
نوێی دهرگــای نهێنیكردنهوهی هاوكات
توانای وایــكــرد پهریسا بــوو، ژیــان ریتمی
نوسینیمنبۆخوێنهروزۆرێكلهنووسهران
ئــهمــهیــشوایــكــردلهچهند دهربــكــهوێــت،
مانگێكیكهمداچهندیندهرفهتیباشتر
ــانــیپــێــش)پــهریــســا(مبــۆبڕهخسێت، ــهژی ل
یهكێكلهوكارانهكهوێستگهیهكیپڕ
بــووه،كاركردن بهرههموههوڵیكــارم
رۆژنامهوانی، كــاری و راگهیاندن له بوو
له منه، ژیانی تایبهتی ئهزمونێكی پهریسا
1999 ساڵی نیم، پهشیمان دهقێكی هیچ
سهرچاوهی تهكنهلۆژیاو ئێستا وهكو كه
زانستوزانیاریفهراههمنهبوولهواڵتدا،
ــاتــرتــهنــهــاكتێب ــهوهیبـــهردهســـتبـــووزی ــ ئ
بوو،ههربۆیهپهریساههمیشهوهكوخاڵی
ڕاسته دهبینم، شێوهژیانمدا له وهرچــهرخــان
ــوئێستای ئــاســتــیدهقـــهكـــاندهشــێــتوهكـ
دهقهكانمنهبن،دواجاربیرماننهچێتئهو
منێكی دونیابینی ئهوسهردهمهو بۆ دهقانه
گهنجپڕبههابوونوچهندیننوسهریدیاری

ئهوكاتهڕایباشیانههبوولهسهری.


یاخود بهرپهرسیارێیتیه، و ئهرك نووسین یاخود• بهرپهرسیارێیتیه، و ئهرك نووسین •
خولیاوخۆخاڵیكردنهوهیه؟خولیاوخۆخاڵیكردنهوهیه؟

-نهخێرنووسینپڕۆژهیه،دهبێتخزمهتێك
بگهیهنێتكهنوسینهكانیپێشخۆیئهو
خزمهتهیاننهكردبێت،النیكهمئهگهر

شاعیر عومه ر سه یده ، مرۆڤێكی شيرین زووبان و هه ست ناسك و په سه نده 
شیعر ڕۆچووه ته  نێو جه سته و رۆحییه وه و بێ شیعر حه وسه ڵه ی ژیانكردنیشی 
نییه ، ساالنێكی زۆره  ده نووسێت، په ی به  جوانییه  شاراوه كان ده بات و ئاوێته ی 

ئازاره كانیش ده بێت، )گۆڤاری تیڤی( ئه م دیمانه یه ی له گه ڵ سازكرد.

دیمانه  – محه مه د تاهیر

عومه ر سه یده : عومه ر سه یده : 
به زمانه كانی كوردی وبه زمانه كانی كوردی و

عه ره بی و فارسی و ئینگلیزی و عه ره بی و فارسی و ئینگلیزی و 
نه رویژی شیعرم نوسیوه نه رویژی شیعرم نوسیوه 

وا و، زمان پهرهپێدانی بۆ ببێتههۆكارێك
بكاتبههۆیجوانیدهقهكانییهوهخوێنهر
زیادبكات،بهتایبهتبۆئێمهیكوردكه
زمانی ــارهی ــهب ل گفتوگۆ ئێستا تــاوهكــو
ستانداردهێشتانهكنییه،بهڵكورێچكهی
بیركردنهوهلهگفتوگۆیزمانیستاندارد
بهنوسینی نــووســهره ئــهركــی نییه، بــوونــی
لێكۆڵهرهكان و خوێنهر دونیابینی جــوان
ئاڕاستهیگۆشهنیگایهكیروونتربكهن.
خۆئهگهرهیچلهمئهركانهینهگرتبوویه
زیــادهیــهو نووسین بڵێین دهكــرێــت ئهستۆ،
باشتر ــه، وای زێــڕ كاتیخوێنهریشوهكــو
وایـــهبــهنــووســیــنــیبــێــبــههــاوالوهكــــیبــێــزار
نهكرێنبهدهقیبێسود،نابێتنووسینتهنها
خولیاوخۆخاڵیكردنهوهبێت،دهبێتئهركو

بهرپرسیارێتیههڵبگرێتنووسهر.

ــهرواودواتـــرشیعری ــهرواودواتـــرشیعری•ســهرهتــاكێشوسـ •ســهرهتــاكێشوسـ
دیكهی جۆرێكی چهند پاشانیش دیكهیئـــازاد، جۆرێكی چهند پاشانیش ئـــازاد،
ــهوهســـهرچـــاوهیـــان ــی ــهچــی ــهل ــهمــان ــهوهســـهرچـــاوهیـــانئــــــهدهب،ئ ــی ــهچــی ــهل ــهمــان ئــــــهدهب،ئ

گرتووه؟گرتووه؟
-بــهحــوكــمــینــزیــكــبــوونوئــاشــنــابــوونــی
نوسهرانوبیرمهندانیرابردوویئێمهزیاتر
ــێودیــارتــریــش ــ ــهئـــهدهبـــیواڵتـــانـــیدراوسـ ب
نووسهر بڵێین دهكــرێــت عــهرهبــی، شیعری
نــهبــوونــیكیانی بــههــۆی ئێمه وشــاعــیــری
ــفــیكــــوردی ــهرشــی ــاســیونـــهبـــوونـــیئ ســی
ســهدهكــانــیرابـــــردوو،نـــووســـهریئێمهبه
بــووه، الســایــیــكــهرهوه فـــراوان شێوهیهكی
ــدا راســتــهلــههــهیــكــهلوچـــوارچـــێـــوهیدهقـ
بهاڵم ههیه، وجوانمان بــهرز زۆر نووسینی
ئهگهرلهگۆشهیهكیفراوانترهوهبڕوانینه
دونــیــایئـــهدهبوژانـــریشیعری،كێشو
سهروا)مهوزونوموقهفا(یعهرهبییهوشیعری
ئینگلیزیدا له دهوتــرێــت، پێ )غینائی(یشی
)لــیــریــك(یپــێــدهوتــرێــت،ئــهوجــۆرهشیعرانه
بهناوههمووسهردهمهكاندادێتودهچێت،
چــونــكــهجــگــهلــهچــهنــدهــونــهرمــهنــدێــكو
ئاسانی بــه نهبێت، ئــاوازدانــهرێــكــیكــهم
ناتوانرێتدهقیئازادونوێلهگۆرانیوسروود
بهكاربهێنرێت،بهوپێیهیمنئهكادیمیای
ــهوســتــایــلــینــوســیــنــانــه ــ ئـــهدهبـــمخـــوێـــنـــدوهئ
دیــاركــراوهوه سهردهمێكی به پهیوهندییان
و سهردهمهكهیان تهواوبوونی دوای ههیه،
دیكهیشیعركه ئــارایجۆرێكی هاتنه
بــهدڵــنــیــایــیــهوهرهوتــــیژیــانــیكــۆمــهڵــگــهی
مرۆڤایهتیكاریگهریخۆیلهسهرههیه،
ســهردهمــیخۆیان ئــهدهبــی قوتابخانهی نــاوی
باروكا، نمونه)سهردهمی بۆ ههڵگرتووه،
كالسیك،رومانسیزم،ریالیزم،مۆدێرنه،
...ئێستایشدوایسهردهمی پۆستمۆدێرنه

ئێمهناوێكیبهسهردادهسهپێنرێتبۆنمونه
تهكنهلۆژیا،كهئهمهیان سهردهمی ئهدهبی
ــاوهڕواننـــهكـــراوبـــووهلــهســهردهمــهزۆر ــ چــ

كۆنهكاندا.

ئــامــادهن؟ دیــكــهت دیــوانــیشیعریی ئایا ئــامــادهن؟• دیــكــهت دیــوانــیشیعریی ئایا •
چهندنوبۆچیباڵویانناكهیتهوه؟چهندنوبۆچیباڵویانناكهیتهوه؟

ئامادهیه،چونكه زۆرم بهرههمی بهڵێ -
مــاوهیچــواردهساڵههیچكتێبێكمباڵو
ــهوه،جــاروبــارلــهئــهكــاونــتو ــهكــردوهت ن
لێیان مــیــدیــاوه لــهســۆشــیــهڵ پهیجیخــۆم
ــارهتبــهوهی بــاڵودهكـــهمـــهوه،بـــهاڵمســهب
وهكوكتێبباڵویانبكهمهوهلهئێستا
پێویستی وهكـــو كتێب نییه وا ــاوهڕم ــ بـ
كۆمهڵگهیئێمهجێیمابێتهوه،ههڵبهت
رۆشنبیری بــهر زیانیگــهوره ڕووهوه لــهم
تــاكوكۆمهڵگهیكــوردیكــهوتــووهو
ــــهوكـــارهســـاتـــهدرك ــــووئ ــات ســـااڵنـــیداهــ
پێدهكرێتكهئێمهبههۆیكرانهوهمان
بهههڵهلهدونیایتهكنهلۆژیاداچهنددوای
پێشكهوتوو ــانــی واڵت كۆمهڵگهكانی
دهكهوین،چونكهالیئهوانبهسیستم
ناوهنده زانكۆو قوتابخانهو دایهنگهو له
گرنگی لهسهر كار ئهكادیمییهكان
به ئێمهیش رۆڵــیكتێبدهكــرێــت،الی
وكهمتهرخهمی گــوێــنــهدان پــێــچــهوانــهوه
ــهخــیبـــۆئـــــهدهبوهــونــهوتــهنــانــهت ــای ب
له بۆیه ههر كهمكردوهتهوه، زانستیش
تــهنــدروســت بــڕیــارێــكــی نیم دڵنیا ئێستادا
بهشێوهی بهاڵم باڵكردنهوهیكتێب، بێت
پڕۆژهیهكی كهسییم، تاكه پڕۆژهیهكی
جیاوازترمههیهوماوهیهكیزۆرهپالنمههیه
بیرۆكهیهو تهنها ئێستادا لــه بـــهاڵم بـــۆی،
هیچههوڵێكمبۆینهداوه،بیرۆكهكهیش
باڵوكردنهوهیكتێبهكانمهبهاڵمبهوجۆره
تهقلیدیهنا،بهڵكوبهپڕۆژهیهكیجیاواز،
كهلهناویدابههابۆكتێبدروستدهبێت
ئهگهربهوپالنهیههمهجێبهجێبكرێت.


بێ دێــڕهشیعرییهكانت زۆربـــهی بۆچی  بێ• دێــڕهشیعرییهكانت زۆربـــهی بۆچی  •

هیواییلێبهدهیدهكرێت؟هیواییلێبهدهیدهكرێت؟
-هــهروهكــوچــۆنكرێكارێكتائێواره
ــێــتچــهنــدمــانــدووهو كــاردهكـــاتودهزان
ــرچــــاوهڕوانــــیدهكـــات ئـــــهوهیرۆژیدواتـــ
ــهورۆتــیــنــهیــهكــهئــهمــڕۆدهبــێــت هــهمــانئـ
تهواویبكات،لهپڕوورتهیهكیلێوهدێت
هێندهیدهیانكتێبیتیۆرییمانالهپشتی
له بهوستایله  ئهوورتهیهوهههیه،دهشێت
نووسینكــهمــندهیــكــهمزیــاتــرسهرنجی
خوێنهررابكێشمبۆناودونیایخوێندنهوهو
لــهوێــشــهوهدهشــێــتبیباتبــۆدهســتــبــردنبۆ

كتێبیزۆرباشتر،بیریشماننهچێتجگه
لهوهیمنخۆمكرێكارییمكردوهودركی
ورتهیهیكرێكار ئهو پشت ههستهی ئهو
دهكـــهم،هــاوكــاتمنیشدواتــروهكههر
مرۆڤێكیئاساییمودهكرێتلهساتێكله
بێهیواییبكهم، ساتهكانیژیاندادركی
بهاڵمدهتوانمبڵێمزیاترناوهڕۆكیشیعریی
منوایهوئهوهیپێویسته،ئهگهرنا،وهكو
خۆمپێموایهمرۆڤێكیبههێزموههرگیز

بێهیوانیم.

•چۆنپێناسهیئهدهبیاتبهگشتیوشیعری•چۆنپێناسهیئهدهبیاتبهگشتیوشیعری
ئهمسهردهمهدهكهیت؟ئهمسهردهمهدهكهیت؟

ئــهدهبوشیعریكــوردی -ئهگهرباسی
دهكهین،ئهوهدهبێتبوێرانهبڵێینلهماوهی
ســووڕی لهخراپترین ــــردودا ڕاب ساڵی بیست
خۆیدایهئهدهبوشیعریكوردی،لهتواناو
باشهكانمان شاعیره نــوســهرو ماندوبوونی
ــهوزایبهناو كــهمنــاكــهمــهوهلــهنــاوئــهوفــ
ئێستا زۆرهی بـــازاڕیـــیـــه شــیــعــره و ئـــــهدهب
هــهیــه،هــاوكــاتچهندینبــهرهــهمــیجــوان
نوسهر لــهو دهستخۆشی ههیهو نــاوازهمــان و
بههیوام و دهكـــهم جواننوسانه شاعیره و
نموونهیانزۆربێتوههرچینمونهینوسهر
وشاعیریخراپنووسهههرچیزووهوازبهێنن
باخوێنهرلهوهزیاتردوورنهخهنهوهلهكتێب

وبێزاریاننهكهن.

دهمــرێــت، نهخوێندرێتهوه شیعر ئــهگــهر دهمــرێــت،• نهخوێندرێتهوه شیعر ئــهگــهر •
یاخودخوێنهریمردوووایشرۆڤهدهكهنیاخودخوێنهریمردوووایشرۆڤهدهكهن؟

ئــهوشیعرهیهكــهخۆی زیــنــدوو -شیعری
مــانــادهداتبــهزیــنــدوێــتــیخــــۆی،خــوێــنــهر
ناچاردهكاتههمیشهلهگهڵیدابێت،له
زیندوو ــهرزی ب دهقێكی بــووه دونیا كوێی
ــێــتكـــاریـــگـــهریـــیهــهبــێــت ــوان ــت خــوێــنــهرب
لهدڵ نهمرهو نهخێرشیعریجوان لهسهری؟
ــردادهمــێــنــێــتــهوه، ــ ــزریخــوێــنــهرووهرگـ وهـ
ــهریمـــــردوو، ــنـ ــوێـ ــاویخـ ــ ــهن ــ شــتــێــكنــیــیــهب
دونیابینی و رۆشنبیری ئاستی بــه خوێنهر
ئـــــارهزوویخــۆیئاستیدهقــهكــان خــۆیو
كه خوێنهر بۆیه هــهر ههڵدهسهنگێنێت،
به زیندوێتی كهسه ئــهو یانی دهخوێنێتهوه
بههاترهلهكهسانیدیكه،لهگهڵرێزی
و ژیان زوڵمی ئهوخۆشهویستانهی بۆ زۆرم
رۆژگاروایكردووهخوێنهوارییاننهبێتیان
و رۆشنبیری بهڕاستی خوێندن، بهر نهچنه
خوێندهواریشبهبڕوانامهنابینم،بهڵكوبهوه
ههڵیدهسهنگێنمچهندوچیدهخوێنێتهوه،
ئــهمــهیــانخــاڵــیجــهوهــهریــیــهالیمــنوهكــو

نوسهر.
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دەنگێکدەمبا
لەرەنگیگۆمەزێ،ئاسمان
لەرەنگیسادەییمن،مانگ

شمشێرەکەملەشەکراوێهەڵدەسووم
لەبەفراویدەنێم

لەشەکراوێ،دەنگێکدەمبا
سادەییمن

چاڵەبەفرینەیبنارێ
ئاسمان،شمشێرەکەم

مانگ،سادەییمن
دەنگێکدەمبا

بەخەواڵووییمردن
خەیاڵێکلەجەستەم
ملیالرکردۆتەوە
مردنلەئاسمانێ

خەیاڵلەسادەییمن
بەخەواڵووییدەنگێکدەمبا
شمشێرەکەملەجەستەمدا

لەشەکراوێكداملیالرکردۆتەوە
ئاسمان..شمشێر

مانگ،خەواڵووییمن
پەرداخەکەمبەتاڵدەکەم
گواڵولەسادەییمدەڕژێ

تیشکێکلەجوانیدەنگێکدەمبا
لەشەکراویگواڵومدەنێ

جەستەملەچاڵەبەفرینەیبنارێ
ملیالرکردۆتەوە

هەقایەتانمبیردەخاتەوە
)ژیانتەمبەڵخانەیەکیجەنجاڵە

بلوێربۆسەرابدەژەنێ(
دەنگێکدەمبا

لەڕەنگیگۆمەزێ،ژیان
لەڕەنگیسادەییمن،ئاسمان

شمشێرەکەملەتەمبەڵخانەیژیان
ملیالرکردۆتەوە

لەبەفراویدەنێمجەستەم
مردن،هەقایەتانمبیردەخاتەوە

سادەییمن
گواڵوپژێنیژیاندەکات

دەنگێکدەمبا
تیشکێکلەجوانیدەنگێکدەمبا

لەشەکراویگواڵومدەنێ
جەستەملەچاڵەبەفرینەیبنارێ

بەسادەییملیالرکردۆتەوە
..........................

ژنێکلەچیا
ژنێکسیغاریئاکام

بەخەونیئاڵتوونیدەپێچێتەوەو
شیریپیرەچنار

رکێفیماینیلەخاچدەداتو
بەنێوتەمیدەرمانخواردووی

دوێنێتێدەپەڕێ
ژنێکجلیبووکێنیپۆشیوەو

لەکچێنیخۆیدەگەڕێ
ژنێککولێرەیگەرمیبەیانیان

بەغارێکوەکئەسپێ
رووتدەبێتەوەو

لەچیاوە،
لەدرزیبایشەرمنیبنارەوە

ژنێکزەینیباکێشاویئاگرە
سیغاریئاکامدەپێچێتەوەو
بەخەونیئاڵتوونیتێدەپەڕێ

ژنێککولێرەیگەرمیبەیانیان
ڕکێفیماینیلەخاچدەداتو

لەکچێنیخۆیدەگەڕێ
ژنێکخانمیناڕەحەت

سیغاریئاکاملەخاچدەداتو
بەدوێنێداتێدەپەڕێت
پەرداخیپڕیرژانە

شەویپیرۆز
مەرەکەبیئارەزوویرەنگ

ژنیکسەریوەسەرڕانیرەهاوە
چەناگەخڕ
قەرتاڵەیپڕ

شیریپیرەچنارلەخاچدەداتو
لەچیاوە

لەدرزیبایشەرمنیبنارەوە
زەینیباکێشاویئاگرە

بەبێدەنگیڕووتدەبێتەوەو
لەکچێنیخۆیدەگەڕێ

نیگەرانوەک:
گەمارۆیچەقۆ
وەنەوشەییوەک:

کازیوە
دەچێتەژووریبندانەوە

لەیاخیانیجێژنیسوارە
بەردیبەرهەتاوێیگەرم

پیرەچنار،
شیریئاکامیرژانەسەر

ئەوهیچناڵێت
ژنێکزەینیباکێشاویئاگرە

چەناگەخڕ
قەرتاڵەیپڕ

لەکچێنیخۆیدەگەڕێ.

کێدەڵێت:هەمووئاخاوتنێکیجوانپیاهەڵدانە؟!
یەکەمدەستگوشین

بابەتێکی )کتێب( کۆپەڕێک بۆ بیرۆکەیەک هەڵبژاردنی
کە نین ــە ــەوان ئ بیرۆکەکانیش مــەزنــتــریــن نییە، ــاســان ئ
بەشوێنیاندادەگەڕێین،بەڵکوئەوانەنلەکاتێکدائێمە
ئــەوانلەپڕوەکوباران سەرقاڵینبەبابەتیدیکەوەبەاڵم

بەسەرماندادادەبارێن.
بەیانییەکیباراناویزستان،)ناز(ساقیقاوەخانەکەلەسەر
لەسەر لـــەوەی ــەر ب بۆهێنام، تایبەتەکەی قــاوە سیینییەک
پــارچــەکــانــزارەنــگ ــەو ل تیلەیچــاو بــە مێزەکەیدابنێت
ئاڵتونییەمڕووانیکەبەالیچەپیسنگییەوەهەڵواسرابوو

لەسەرکراسەرەشەکەیوەکونەخشێکدەرکەوتووبوو..
-ووتم:ناوەکەتزۆرجوانە.

ئەوە نەخشان، روخساری لەسەر ناسکی زەردەخەنەیەکی
ــدکە ــان دەگــەی وشەگەلێکیان پــڕمــانــاتــریــن و جــوانــتــریــن
ــزەوە رێ بە هاتنەدەر، شڵەژاوییەوە و لەشەرم پڕ ناخێکی لە

بەجێیهێشتم...
ــوو ــەم ــته ــێـ ــێدەڵـ ـــپـــرســـم:)کــ ــەیب ــ ــڕوای ــ ــەوب ــ ــمــەئ ــشــت گــەی

ئاخاوتنێکیجوانپیاهەڵدانە؟!(
پێشکەشی شادمانیم کەمێک من تیژتێپەڕەدا کاتە لــەو
)ناز(کردوئەویشبیرۆکەینوسینیکۆپەڕێکینوییبۆم

کردەدیار.
هۆکاریشادومانیروونە،بەاڵمبیرۆکەهەندێووردەکاریی
ــزرداوو لــەهـ ئــاڵــوگــۆڕپێکردنێتی لــەژیــانــمــانــدا، بچوکە
ــەســەری ــاوازەوەکــەزۆرل ــیـ ــەگــۆشــەنــیــگــایجـ ــنــەل ــی لــێــڕوان

راناوەستین.

قاوەخانەیجوانیئەوقاوەخانەیەیەکە)نازوهاوڕێکانی(
لێیدادەنیشم بەیانییەک هــەمــوو منیش ــێــدەکــەن، ل کـــاری
دیمەنەکانی لە و دوێنێدەگێڕمەوە رووداوەکــانــی وشریتی
ــیروخــســاریســبــەیدەکـــەم، ــەمــڕۆوورددەبــمــەوەوخــەیــاڵ ئ
لەتەواوی دەخۆمەوەکە تایبەتییە قــاوە ئەو قاوەخانەیە لەو

قاوەخانەکانیدیکەدانەمخواردۆتەوە.
سەرپەرشتیاری ئــاراســتــەی پرسیارێکم رۆژەکـــان لــە رۆژێـــک

قاوەخانەکەکرد:
-)گوڵێ(پێکهاتەیئەمقاوهتایبەتییەچییە؟
کەمێکخۆیبەئاراستەیمنچەمانەوەووتی:

-هیچنییە،جگەلەوەیئێمەبەخۆشەویستییەوەئامادەی
دەکەینوبەخۆشەویستییەوەپێشکەشیدەکەین.

-کەواتەنهێنییەکەخۆشەویستییە!
-بەڵێجەنابینوسەر...بەتایبەتبۆمیوانەتایبەتییەکانمان.
ــەکــانمــەکــە،تەنانەت ــازرگــان ــەقــســەیب دەڵــێــن:مــتــمــانــەب

ئەگەرلەوپەڕیئیماندارییەوەسوێندیشیانخوارد.
ــرەداژنــەبــازرگــانــێــکــەوهـــەوڵـــدەداتمتمانەالی ــێ گــوڵــێل
پیشەکەی نهێنی ئەوەی بەبێ پەیدابکات، کڕیارەکانی
ــکــداراســتــی ــارودۆخــێ ــووب ــەم ــەه ــکــات،بـــەاڵمل ــاشــکــراب ئ
ــەوەکـــاریـــاندەکــــردو ــی ــی ــســت ــەڕیخــۆشــەوی ــەوپـ دەکــــــرد...بـ

بەگەرمییەوەمامەڵەیانلەگەڵکڕیارەکاندادەکرد.
ــارەیکاتیدوایــنکۆپەڕی ــاز(لەب سەرسامبــوومکاتێک)ن
خۆمەوەپرسیاریکرد،منیشپێمراگەیاند:کۆتاییهاتووە.

رۆژیدواترئاهەنگیئەوبەرهەمیانبۆگیڕام.
چەندینجاربەهۆیئەوەیلەبیرمدەکردبیخۆمەوەقاوەکەم
ــانلێبکەمقــاوەیــەکــی ــ ــەوەیداوایـ ــ ــێئ ــەب ــەوەب ــۆیـ ســـارددەبـ

گەرمیانبۆدەهێنام.
چەندینوردەکاریدیکەوایانلێکردمئەوقاوەخانەیەوەکو
جیهانێکیتایبەتببینمکەلەسەربنەمایخۆشەویستیو
چاکەوجوانیبونیادنراوە،بۆیەوەکوشوێنێکبۆنوسین

هەڵمبژاردولەالیخۆمەوەناوملێنا)قاوەخانەیجوانی!(
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لەڕەنگی گۆمەزێ سادەیی من     لەڕەنگی گۆمەزێ سادەیی من     

عبداللە النعیمی

و: هەڵمەت هۆشیار

قاوەخانەی جوانی هەوڵێک بۆ تێگەشتن هەوڵێک بۆ تێگەشتن 

لەژیان و ساناکردنەوەی ئاڵۆزییەکانیلەژیان و ساناکردنەوەی ئاڵۆزییەکانی
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هەركەگەیشتەماڵەوە..لەسندوقیتایبەتبەیادەوەریەكانی
ساڵەی یەك تەمەنی لە دەرهێنا،كە وێنەیەی ئەو مێردەكەی،
هەتاویكچیانداگرتبویان.هەتاوبەدیاریەوەنەبوو،تاهەواڵی
ئەویادكردنەوەیەیلێبكات.دەمێكەئەوپرسیارەیلەدایكی
نەكردووەتەوە،باوكیكەیلەسەفەردێتەوە.ئەمێستاپێویستی

بەودرۆسپیانەیدایكینەماوە.
چەندرۆژێكە،هەتاوخەمێكهەراسانیكردووە،دایكیهەر
دەیــزانــیگرفتێك ناڕەحەتیكچەكەیكــرد، بە زوودركــی
هەیە،بەاڵمنەیدەزانیئەوگرفتەچیە،زۆرواسواسیكردبوو
لەچاوانیهەتاوبەكووڵدەگریا، رادەیــەكجاروباردوور بە .
دایكەلەوەنەدەترسارووبەروویهەتاوببێتەوە،بەقەدئەوەی
دەترساگرفتەكەئەوەبێكەمەزەنەیكردووە،كەسێزەفەری

پێبردبێوگالندبێتی.
بم دەخیلت خوایە ؟ بكەم كێ لە روو ؟ هەیەڕۆ..چیبكەم ((

فریامانكەوە...((
هەتاولەدیدیدایكیداهەرئەومناڵەیەكساڵەیەكەلەوێنەكەدا
بەباوەشیانەوەبوو.قەدگەورەنەدەبوو،تادایكیلەقوتابخانەی
دایكایەتیژیاندابەروویجەنگەڵستانیەكەیبۆوااڵبكات،
كەلەگەڵئەوەیپاساریهەیە..)واشە(شهەن.لەگەڵئەوەی
.لەگەڵهاتنیهەمووشــەوێ.. هــەن هــەن..مامزخۆریش مامز
لوورەیگورگیبرسیشدێ.هەمووخەبەرداریەكزەنگێكی
تایبەتیهەیە،بەرلەرووداندەبێلێبدرێ.خۆئەگەرزەنگەكە
ــەوت،دەســتــیلــێبشۆ.دایــكــەدەبـــووئەو ــەدرا،یــادواكــ لــێنـ

زەنگەیكەنازانێوادەیبوویانەبوو،هەرلێبدایە.
))دەستمشكێ..چۆنلەبیرمچوو؟((

وێنەكەیهەربەدەستەوەیە،زۆرنەیدەڕوانیەچاویمێردەكەی،
نەباداپرسێاریهەتاویلێبكات.

؟مەمكی باڵغە؟رسكاوە ئێستاهەتاوگــەورەبــوە؟ ئافرەت.. ((

ــردووە؟گۆشتیگــرتــوە؟دەچێتەوەســەرتــۆ؟وەكتۆپــڕەلە كـ
حەسرەت؟بۆقسەناكەی؟چیبوە؟بۆپێشانمینادەی؟پێیبڵێ
باوكتشانازیتپێوەدەكا.ئێمەبەردەوامباسیئێوەدەكەین.

ئێوەشباسیئیمەدەكەن؟((.
بەدەمیادكردنەوەیرابردوو،بەخۆیدەگووت))ئەگەرچیژیان
لەوێسەختبوو،پڕاوپڕیرۆژگارەكانهەرزەنگیمەرگبوو.
بەقەدئەوەیمەرگلەخەونەكانماندادەڕسكا،ژیاننەبوو.
وەلێژیانمانایەكیتریهەبوو،لێوانلێولەعیشق،ئەمێستا

ئەوعیشقەزۆركاڵبوەتەوە((.
شەوانلەژێرلێفەكەوەتانووستنیهەتاومەتەڵیدالوەرەكانی
لــەتــەكهــاوڕێــكــانــیــدادوژمنەكانیان ــەوە،كــەچــۆن ــڕای دەگــێ
ــرد، ــ ــەرگشـــااڵویـــاندەب ــد،چـــۆنرووبـــــــەروویمــ ــەكــان ــدەت هــەڵ
كێبڕكێیانبووبۆئامبازبوونیپەیامێكیپیرۆزترلەژیان.هەتاو
باوەشی ئەو پێنەدەبرد، خەویان مەتەڵەكان باوكیدا ئامێزی لە
گەرمیئەوباوكەخەواندبووی،كەبۆنوبەرامەیخاكێكی
بەرامەدا و بۆن لەو خۆشە دركیكردبوو عومرە بەو لێدەهات،
باوكیدا هاتنەوەی لەكاتی هــەر نەبوو، تــازە بۆنێكی . بنوێ

هەستیپێدەكردوزووشپێیمەستدەبووبۆخەو.
دایكەدەیویستقسەیهكبۆكچەكەیگەاڵڵەبكات،كە
بتوانێلەقسەكانیباوكیبچێ،بەاڵمئەوداڵغەیەیپیاگوزەری
كرد،هەمووشتێكیلەبیربردەوە.بەكزیەكەوەوێنەكەی

خستەوەشوێنیخۆیوسندوقەكەیداخست.
و دایكیداكــرد بە باوەشی وخۆشیەوە بەكەیف زۆر هەتاو
روومەتەكانیماچكرد،وەكئەوەیمەزەنەكەیدایكیبەدرۆ
نەخستبێتەوە،مژدەیداخوازبێنیكەریپێبێ،وەلێهیچینەووتو
هیچیهەرنەدركاند.بەرلەوەیبچێتەژوورەكەیخۆی،بەرانبەر
بەوێنەكەیباوكیراوەستا،كەبەدارەوەكرابوو.دایكیبە
حەپەساویەوەدیقەتیدەدا.ئەمكەینوبەینەیبەروودانــیئەو

فەیسەڵ هەمەوەندی

هەتاوی ... !!هەتاوی ... !!
دیــاربــووهەتاوزۆریكورتە چیرۆك . مــەزەنــدەیكردبوو زانــیكە كارەساتە

ئەمە . ئـــەوەیحــەیــاوحورمەتینەچێ بــۆ لــەوهەتیوەكـــردووە،
گرفتەكەیالیدایكیهەتاونەگۆڕی.هەڵبەتەئەوهەتیوەبە
چاوێكیسووكەوەلەشەرەفیخێزانەكەیاندەڕوانێ،دوورنیە
رۆژێلەرۆژانئەمەبداتەوەبەگوێیهەتاو.رەنگەئێدینەتوانن
شانازیبەوپیاوەقارەمانەوەبكەن،ئەولەپڕبداتەقاقایپێكەنین

وبەتەڵفیسیەكەوەبڕوانێتەوێنەیقارەمانەكە.
))بەعەشرەتەكەیشیەوەحەدیچیە.هەڵبەتمنژنیئەونەمرە
نیم.بەگیانیپاكیئەوقارەمانەنایەڵمچاوەكانیبگاتەسەر
وێنەكە،ساردیدەكەمەوە.مننەكلەو..لەهەتاویكچیشم

ئەوەقبووڵناكەم..!((.
هەتاوبەنازێكەوەبەدایكیگووت:

_دایــكــەجلكەكــوردیــەكــەمبــۆدەربــهــێــنــەتــامــنحەمامێك
دەكەم..!

دایكەبەرقێكنەرمترلەبەگژداچوونەوەگووتی
_دیارەداخوازبێنیكەرتهاتووە.؟
_گوناحەئەمڕۆخۆمجوانو...

دایكەقسەكەیپێقاچی،وەكئەوەیدرێژەبەقسەكەیخۆی
بدا،گووتی:

_نەوەاڵ..تۆكچیئەوقارەمانەیكەدەبێ...
ویستیبڵێبەكەیفیخۆتماوی،وەلێزمانیوەكئەوەیلەگۆ
تــەواوبكات،ناچارقووتیدا. كەوتبێیازاتنەكاقسەكە
نەبێ بێبەش لەومژدەیە دەبێدایكیشی هەتاوهەستیكردبوو

وگووتی:
_كــەواتــەتــۆشخــۆتقیتوقــۆزبكە،بــۆنــەكــەگـــەورەو

پیرۆزە..!!
..قەددڵیكچەكەینەشكاندووە،هــەردەملە دایكیهەتاو
رێیئەوەوەسەبووریبەدونیاداهاتووەوبەشێكەلەهەناسەورووح
ــزیبــۆهەیە.ئــەوكــەشــووی وقسەیئــەوپــیــاوەیكــەزۆررێ
نەكردووەتەوە،پەیمانێكەلەتەكخۆیداكردوویەتی،بەئەمەك

بێبۆهەردووكیان.
. پێیگووتم ــاران ــ بــراكــەیدووجـ بــۆ ))خـــۆكاڵێیدراوســێــمــان
لــەرزوتاكەمگــرت،كاڵێبردمیەالی براكەیمدیبوو.كە
براكەیبۆچارەسەركردن.ئەگەرچیدوكتۆریتەواونەبوو،
بەاڵمبەهۆیزیرەكیەوەخەڵكیهەربەدوكتۆرناویاندەبرد.

جارێكیتربەكاڵێداهەواڵیپرسیبووم((.
_دایكەكواكراسەكوردیەكەم؟بۆدەرتنەهێناوە؟.

_ئێستا..
_دایكەپەلەكە..

ــەاڵمتــۆجــارێپێمبڵێكێیەوكــوڕی ــاوێ.ب _كچمپــەلــەین
كێیە؟!
_چی؟

_داخوازبێنیكەرەكەت؟
_ئۆۆۆۆ..ئێستاتێگەیشتم.ئەتەوێبزانیكێیە؟

_بەڵیفەرمووخانمخاسپێمانبڵێئەوشۆڕەسوارەكێیە؟
هەتاوپشتیلەدایكیكرد،دوایئەوەیهەستیبەشتێكرد
لەدابڕانیدایكلەكچەكەی،بەرەووێنەكەیباوكیرۆیكە

بەدارەوەبوو.دایگرتوبەدایكیگووت:

_ئەمەئەوكەسەیەكەدەبێهەردووكمانبەجلیكوردیەوە
بچینەالیومژدەیدەرچوونمیپێراگەینم.

_چی؟
_ئەیدوێنێپێمنەوتی...

دایكەسەدوهەشتاپلەگۆڕاورووحیوەبەرهاتەوە.وەكئەوەی
ئەرزێكیووشكوبرنگبووبێوبارانێكیبەتاولەپڕداباریبێ
بەسەریا.ئۆخەیەكیدرێژكۆڵەیئاخنیەناخیەوە،هەمووكڵپەو

هەڵچوونەكانیپێدامركاندەوە.
مائەوەیلەدڵیخۆیدایەبۆهەتاویبگێڕێتەوە،بەاڵمهێشتیەوە

بۆدوایسەرقەبران.
))شەوێپێیدەڵێم...((.

***
لــەوەیدەسبەگێڕانەوەبكات،ســەربــاووردیرۆژە شــەوێبەر
سەختەكانیشاخیبۆگێڕایەوە.ئەورۆژانــەیهەرگیزلەبیر
بەبیری وەلــێ بینیوە، رۆژانــەی ئەو )هەتاو(یش هەڵبەت . ناچنەوە
بەاڵم تێنەدەپەڕین، قامكان سێ لە تەمەنی ئــەودەمــە . نایەتەوە
..ئەوبەسەرهاتەی ئەوەیدایكیدەیگێڕایەوە،وەكئەوەوابوو
لــەخــەونــدابینیبێ.دەســتــیبــۆالروومــەتــكــانــیبـــرد،دەیویست
باوكیەوەبۆی لەمەڕ بەوماچانەبكات،كەدایكی هەست
دەگێڕایەوە.خورپەیەكپیایداگوزەریكرد.خورپەكەدوای

ئەوەهاتكەسێبەئاسپاییگونایماچكرد.
ــەوەینــازێــكــیگـــرانبــەهــابــەبــاوكــیهــەتــاو ــ دایــكــەچـــوونئ

بفڕۆشێ،گووتی:
))دەیئەوپلەگۆشتەتلێبووەبەسەیروسەمەریدنیا،ئاوێكیش
بكەبەمگڕەیمنا.واخەریكەخەڵكیلەبۆنسۆبەخەبەر

دێن،ئەوجاچیبەخەڵكیدەڵێی؟((.
هــەتــاودەیــزانــیدایــكــیئــەمپێچوپەنایانەیبــێهــۆنیە،بــەاڵم
گومانیشیلەوبیرۆكەیەهەبوو،دایكیبەبیانوویئەوەیسبەی
شۆڕەسوارەكەیدەكابەپەلیودایكیبۆتەنیاییجێدەهێڵێ.

خۆیبەخۆیگووت:
))بـــۆنـــا..ئــەویــشوەكهــەمــووژنـــێگــۆشــتوخــوێــنــە.هــەمــوو
خەسڵەتەكانیژنایەتیتیایە،چۆنكوێردەكرێنەوە.مرۆڤلە
بێ مرۆڤی نە . جەستەیە و گیان كە دەژی، پێكهاتەدا دوو
گیانزیندووە،نەبێجەستە،هەڵبەتدوایئەوهەمووعەزابە

دەیەوێزیندووبێتەوە..!!((.
))ئەیئەوقارەمانەیوابــەدارەوە،ئەگەرمردووە..ئێدیبۆسەری
.بۆچمــژدەیسەركەوتنەكانمانبەجلیكوردیەوە لێدەدەیــن
تر لەشوێنێكی وەلێ زیندوە، ئەو . دەبەینەسەرگڵكۆكەی
ئێمەنایبینین.هەستبەبوونیدەكەم،هەستدەكەمشەوێكی
بۆنی بە نێومانەوە،هەست دێتە درەنــگدەرگاكەدەكــاتــەوەو

خاكدەكەم،هەستبەزۆرشتدەكەم..!!((.
ئەو وەك هــەر نیە، هاوتا هــزریكەسیاندا لە هاوكێشەكان
پرسێارەیدایكیرۆژێلەرۆژانلێیكرد،شەولەپێشرۆژەیا
رۆژلەپێششەوەوەدێ،هەتاوهەستیكردبوودایكیدەیەوێبە

زمانیباوكیقسانبكات،یاالساییئەوبكاتەوە.
ــــااڵیســپــیهـــەڵـــداتوهــەمــوو ــدائ ــەی ــەی ــەومــەزەن ــاودەبــــووبـ هــەت

مەرجێكیشقبووڵبكات.
بەجێ جــوان رابــردوویــەكــی دوایخۆمان ناهێڵن قــەدەرەكــان ((
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بهێڵین،هەردەبێكەلێنێكیتێبخات،بۆیەقبووڵمبوودایكم
چیبڵێبێدڵینەكەم،ئەگەرنیازیشووكردنیشیهەبێ..!((.

دایكیهەتاوبەرانبەربەوێنەیمێردەكەیراوەستاوحەسرەتێكی
هەڵكێشا.هەتاونەیزانیبۆچیبوو؟.تائاوڕیلەهەتاودایەوەو

گووتی:
زانیومە ئەمڕۆ تۆ، باوكی و منە مێردی قارەمانەیكە ئەم ((
. نەبوو لێوەدەكــرد،تەنهاماڵیئێمە ئەونیشتمانەیئەوباسی
ئەوئازادیەیئەوباسیدەكرد،سەرفرازیهەرئێمەنەبوو،ئەو
ئەو ئااڵیەی ئــەو نەبوو، قسە هــەر خــۆی، مەرگكەوتنەی پێش
دەیگێڕایەوەهەرپەڕۆنەبوو.بەاڵمبەداخەوەنەژیائەمڕۆببینێ..!((.
هەتاووەكئەوەیباوكیهاتبێتەوە،ئەمقسانەهیئەوبێوبیكا،
قسەكان لە سەرسۆڕمانێكی و دایكی الی وەرچەرخایە بەلەز
هەڵبەت دەدوێ، رۆشنبیر وەككەسێكی دایكی هــات،كە
ئەمانەكاريگەریباوكیهەتاویانپێوەدیاربوو،كەژنەكەی
لە دڵەڕاوكێیەشی ئەو . تێبگەێنێبۆچیگیانبەختدەكەن

دڵیهەتاورەوانەوە..كەدایكینیازیشووكردنیهەبێ.
ماپشتیئەودەقەبخوێنێتەوە،كەدایكیدایهێنا.هەتاودەستی

لەملیدایكیكردوبەكوردیەكیرەوانگووتی:
_دایكیئازیز..ئەوپیاوەقارەمانەئەمێستاگوێیلێتە،شانازی
بەقسەكانتەوەدەكــات،منیشهــەروا.بەاڵمدایكەگیان..
تووگیانیپاكیئەونەمرەئەوەیلەدڵتایەبێپێچوپەنابۆمی
بگێڕەوە،منئامادەمگوێلەهەمووقسەیەكتبگرمورێزیشم

هەیەبۆهەرقسەیەكتۆبیكەی..!
ــەوەكــەنـــەدەبـــوو.. ــڕای ــۆگــێ ــەیــەیب دایــكــەئـــەوســەرگــووزشــت

بیگێڕێتەوە.
***

بە دەزگــاكــە بەڕێوەبەری قسانەبگێڕێتەوە،كە ئــەو نــەدەبــوو
وەلێهەر بۆدایكیهەتاویكردبوو، ناڕاستەوخۆ شێوەیەكی
هەڵبەت . دابــوو سوێندی هەتاو چونكە ، بیگێڕێتەوە دەشبوو
ــردكــەوادەی قسەكەلــەوزەنــگــیئــاگــاداربــوونــەوەیــەیدەكـ

لێدانیبووبۆهەتاو.
))هەركەچوومەژوورەوەوئەرزوحاڵەكەیتۆمخستەبەردەستیلە
مەڕدامەزراندنتەوە،تەماشایەكیقووڵیكردم،سەرەتاوامزانی
دەمناسێتەوە،بەاڵمدەركــەوتلەشتێكیتردەگــەڕا.منبە

ئاسانیناسیمەوە،بەبرینیبناگوێی..!((
فەرموویسەركورسیەكینزیكیخۆیلێكردوزەنگێكیبۆ

پاسەوانیبەردەرگاكەیكرد.
_باكەسنەیەتەژوورەوە،تاخۆمئاگادارتدەكەمەوە..

دایكیهەتاوزۆرترسا،ترسانەباداپێدرێژكات.
))هەیەڕۆچیمبەخۆمكرد..!!((.

بەاڵملەچركەیەكداهەستیكرد..ئااڵكەیپشتیبەدەستباوكی
هەتاوەوەیە.زۆرسەبووریبەرەنگەكانیداهاتەوە،رەنگەكان
بەخۆریناوەندیانەوەلەووێنەیەیاندەكرد،كەپێكڕالەتەمەنی
یەكساڵەیهەتاوداگرتبویان.هەربەومەزەنەیەیهەتاوخۆربێ
وباوكیهەتاویشرەنگەجیاوازەكانیئااڵكە،زۆربەپەرۆشی

)با(یەكەوەبوو،لەودەمەداهەڵیبكردایەوئەوانیبشەكەنایەتەوە
.

ــەروەكئـــــەوەیگــــوێلـــەخـــوێـــنـــدنـــەوەیچــیــرۆكــێــك هـــەتـــاوهــ
بگرێ،پڕلەسەروەری،قەستیدەكردئەوچیرۆكەتەواونەبێ
وەك هۆنیبوەوە، وەسپەكانی جوانی بە ئەوەندە نووسەرەكەی .
ئەوەیخۆیلەورووداوەدابووبێ.رەنگەئەمەیەكەمحەسرەتی
ــەبــێ،ئـــەودایــكــەبـــێ،كــەرۆژانــێــكــیســەخــتلــەتــەك ئـــەوژن
پیاوێكیقارەمانلەبیروڕاقارەمانلەهەستناسكیوقارەمان
لەهاوسەرێتیدا،ئەوژنەیگەیاندبێتەترۆپكیفەلسەفەیەكتا

ئێستاهیچفەیلەسووفێكپێینەگەیشتبێ.
بەبایخەیاڵێلەگووێبیستیدایكیدوور دایكەزانیهەتاو
كەوتوەتەوە،بەماچێكیلەپڕتاو..هێنایەوەالیخۆیوگووتی:
))دواتربەڕێوەبەرەكەلەمنبەلەزتربووبۆدامەزراندنیتۆ،بێهیچ
تا . واژۆكرد ئەرزوحاڵەكە لەسەر رەزامەندیخۆی پرسیارێك

دوایواژۆكەشهەرلەناویهەتاویترامابوو((.
دایكیلەبیریچووبەكچەكەیبڵێ،بەڕێوەبەریبەڕێزئەوەشی
ووت:كەژنەشەهیدوكچەشەهیدلەپێشیپێشەوەنبۆهەموو
دامەزراندنوپێداوویستیەكانیژیان.هەڵبەتئەوەیبیرنایەتەوە،

رەنگەئەودەمەبەئااڵكەوەرۆچووبێ.
. ناسیمەوە بناگوێی برینی بە ناسیمەوە، من .. هەتاوگیان ((
ئەوجارەشكەدوژمندایبەسەرمانا،ئەولەماڵیئێمەدابوو،كە
بەدەركەوتین،منلەبەردێكپێمهەڵكەوت،تۆبەباوەشمەوەبووی،
كەئەوتۆیلێسەندم،برینیبناگوێیمبینی،باوكتهاتەبن

باڵمەوەوتۆشبەباوشیئەوەوەبوی((.
هەتاوفرمیێسكبەچاوەكانیداهاتەخوار.ئەوبۆئەوەنەگریا،
بەردێك لە پێی لەبەردایكیكە یا باوكیكردبێتەوە، بیری
هەڵكەوتوەوئازاریبینیوە.ئەولەوقەدەرەدەترسێكەبەمناڵی
ئەمێستا بــوە، رزگــاری مــەرگ لە فریاگوزارێكدا باوەشی لە
.دایكی دەوێــتــەوە ئەوفریاگوزاریەیلێ قــەرزی بــاوەش هەمان
ئەوزەنگەیكەبۆلێدا،هەتاودركیبەوژوورەكرد،كە
.هەڵبەتهەتاویشوەكدایكیئااڵكەی دەبووخەیاڵیبكات
چاوی باوكی . بینی باوكیەوە دەستی بە بەڕێوەبەركەی پشتی
بەقەد لەوقسانەیەكە دامــاوە،گوێی لێیە..چۆنهەتاودۆش
سێكسكردنێكهەوەسلەجەستەیگڕگرتووبەردەدا.هەتاو
باوكیدەبینێكەئااڵكەلەدەستیبەردەبێتەوە،بەڕێوەبەرلە

خۆیناگرێراستیكاتەوە،نەباداشتەكانبشێوێن.
هەتاوباوكیبەبرینداریلەسەرزەویەكەدەبینێ،شەاڵڵیخوێنە
.ژوورەكەپڕدەبێلەخەڵك،هەمووبەپێوەوەستاون.دەنگێك

بەئاسپاییلەنێویانەوەدێ:
))برینەكەزۆرسەختە..رزگارینابێ((.هەتاولەخەیاڵەكەی
نابێتەوەو،بیرلەوقارەمانەدەكاتەوە،كەلەژێرپێیخەڵكیلە
گیانەاڵندایە.بەڕێوەبەرەكشوەكخەڵكەكەبەپێوەراوەستاوە،
ناڕوانێتەبریندارەكە،ئەوچاویهەرلەوهەتاوەیەكەهەموو

عەقڵیبردووە.

• بەشی بەرنامەكان:
•یەكێكلەبەشەچاالكەكانیكەناڵی
خزمەتێكی كــە كــەركــوك، ئاسمانی
ــەبــەرنــامــەكــانــیكــەنــاڵــەكــە ــەورەیب ــ گـ
یەكەی هــەر یەكەكانی و گــەیــانــدووە
لەخزمەتكردن بوون بناغەیەكیگەورە
كــەبــریــتــیبــوونــەلـــە:یــەكــەیمــنــدااڵن،
یەكەیدۆكۆمێنت،یەكەیوەرگێڕان.

• یەكەی مندااڵن:
لەگەڵدامەزراندنیكەناڵیكەركوك،
بــەگرنگییەكی ئــەوكــات بـــرادەرانـــی
زۆرەوەیەكەیمندااڵنیاندامەزراند،وەكو
یەكەچاالكەكانیكەناڵەكە،رزگار
یەكەكە لێپرسراوی وەكو رەئوف حەمە
دیاریكرا،حازممحەمەدوەكودەرهێنەرو
ئامادەكار،هەریەكەلەئاریشەوكەت

وشۆخانعاسیوەكوبێژەردیاریكران.
ــرابــۆمــنــدااڵن تەنهابــەرنــامــەئــامــادەدەكـ
منداڵێك، لەگەڵچەند بوو چاوپێكەوتن
بـــەنـــاویبـــەرنـــامـــەیســـەمـــایپــەپــولــەكــان،
لێپرسراوی بە بوو لەدوایيداحازممحەمەد
یەكەیمندااڵنكەتاكوئێستابەردەوامە

لەكارەكەی.
پێدانیكەناڵەكە بەهاوكاریگرنگی
فراوانتر پەپولەكان، سەمای بەرنامەی بە
ــیخــوێــنــدنــگــهوبــاخــچــەی ــەردانـ ــردوسـ كــ
ــەشــداریزۆربـــەری مــنــدااڵنــیــاندەكـــردوب
ــردلە كـــاروچــاالكــیمــنــدااڵنــیــاندەكــ

كەركوكودەوروبەری.
هـــەرلـــەمـــاوەیچــاالكــیــیــەكــانــیــانتــوانــیــان
پێشكەش جــۆر جــۆراو بەرنامەی چەندین

بكەنوەكو:
- بەرنامەی پێشبڕكێ

ــامــەیچــیــرۆكخــوێــنــدنــەوەلــەالیــەن ــەرن -ب
مامۆستابێخاڵفەوزیپێشكەشدەكرا.

بەرنامەیراستەوخۆكەشۆخانعاسی -
كە بــەرنــامــەی دوو ــرد دەكــ پێشكەشی
ســــاالرحــوســێــنپــێــشــكــەشــیدەكـــــردبە

بەكارهێنانیبوكەڵە.
خوێندنگا یــەكــەمــەكــانــی ــامــەی ــەرن ب -

سەرەتاییەكانكەشۆخانعاسیوشوشو
بوو ئامێز كەكەسایەتیەكیكۆمیدی

پێشكەشدەكرا.
ــەیتــایــبــەتــی ــامـ ــەرنـ ــەڵچــەنــدیــنبـ -لـــەگـ
بۆنەكانوەكرۆژانیجەژنوسەریساڵو
رۆژی1یحوزەیرانیرۆژیجیهانیمندااڵن

ئامادەوپێشەكەشدەكرا.
وێنەكێشان بەرنامەی بیرۆكەی دواتــر -
هونەرمەندی لەالیەن مندااڵن فێربوونی بۆ
ــورپــێــشــكــەش ــیــلشـــوكـ شـــێـــوەكـــارجــەل
ئامادەكاری جوانی بە زۆر دەكــرا،كە
ــنحــــــــازم(وەكــــو ــ ــازیـ ــ بــــۆدەكــــــــراو)سـ
ــووە ــەبـ ــژەرپــێــشــكــەشــیدەكـــــــرد.كـ ــێـ بـ
ئاشنابوون و مــنــدااڵن ســەرنــجــی جێگەی
فــراوان چاالكییەكانی شــێــوەكــاری، بــە
و دەچـــووەگوندوشارۆچكەكان بــوو،

خۆشيیانتێدادەبینی.
-هەروەهابەرنامەی)تابلۆ(بەردەوامییەكی
بــاشــیهــەبــوو،نــزیــكــەیزیــاتــرلــە)500(

بەرنامەیپێشكەشكرا.
گۆرانیمندااڵنبوارێكیتایبەتوفراوان
بوو،كەبیریلێكرایەوە،كاربۆئەوە
كراكەمندااڵنیكەركوكیپێئاشنا

ــارحــەمــەرەئـــوف( بــكــەیــن،ســەرەتــا)رزگــ
و ئامادەكرد تەباین(ى )مندااڵن گۆرانی
بــەئــاوازێــكــیخــۆشــەوەبــەدەنــگــیچەند
یەكەم كــە كـــرا، پێشكەش منداڵێك
گۆرانیمندااڵنبوولەكەناڵەكە.دواتر
بەباشیزانیكەشێكتەرخانبكرێتكە
دابنێت، مندااڵن گۆرانی ئــاوازو بتوانێت
بۆیەهونەرمەند)هۆشیارعوبێد(دەشتنیشان

كرابۆئەمكارە.
ســــــــەرەتــــــــائــــــــامــــــــادەكــــــــارىكـــــــــرابـــۆ
ــدااڵن ــ ــن كــۆنــســێــتــرتــێــكــیگـــــۆرانـــــیمــ
لە هاتبوو لــەشــاریكــەركــوك،كەپێك
لە دواترهەمانكۆنسێرێت دەگۆرانی،
پێشكەشكرا، چەمچەماڵ شارۆچەكەی
هەرلەوماوەیتوانرا25گۆرانیمندااڵن
لەئاوازودابەشكردنیهونەرمەندهۆشیار
چەند دەنگی بە كلیپ بەشێوەی عوبێد
بەاڵم ئامادەكرا، بەهرەمەند منداڵێكى

نەتوانرابەردەوامبێت.
• یەكەی دۆكۆمێنیت:هەرلەسەرەتای

كەناڵیئاسمانییەوەئەمیەكەیەكەوتە
چاالكیوخزمەتیمێژوووجوگرافیاو
دیكۆمێنتاریبەكەركوكگەیاندكە

  مێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوكمێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوك
) بەشی شەشەم ( سمكۆبههرۆز)ئهژی(
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لەماوەیخزمەتكردنیتابەوەیدەستێكی
ناڕەواوئیرەییبردنبەمیەكەیەلەالیەن

دلێریمامۆستاقادرەوەراوەستێنراو
كارمەندەكانیدابەشكرابەسەر

یەكەكانیتر.
لەماوەیكاركردنیداچوارسەدكاری
بەزمانەكانی هێنا بەرهەم دۆكۆمێنتاری
كــوردیوعــەرەبــی،رۆژانـــەدووبەرهەمی
دۆكــۆمــێــنــتــاریلــەكــەنــاڵــەكــەوەپەخش

دەكرا.
ــەهـــەر ــ ــەی ــەكــ ــ ســــەرپــــەرشــــتــــیــــاریئــــــەمی
تــاكــۆتــایــی:سمكۆبەهرۆز لــەســەرەتــاوە
بەرهەمە سەرپەرشتی لەئێستادا بەاڵم بوو،
دۆكۆمێنتارییەكانیكەناڵەكەدەكات.

•مۆنتێرەكانیئەمیەكەیە:
-ئااڵمحەمەدكاكل

-دەریادڵشاد
•كامیرەمانەكانیئەمیەكەیە:

-سەروەرعەبدوڵاڵ
-ئەردەاڵنغەریب

-سۆرانئيسماعيل
•بەرهەمەكانیئەمیەكەیەبەمجۆرەبوو:
شەقاموبازاڕیجووتقاوە،لوتفیشاعیر،
مزگەوتەكانی مێژوویی ــوڕاق، ب هونەری
زنــجــیــرەى لــە٣6 بریتیە كــەركــوككــە
الجوامعكركوككە تاریخ مزگەوت،
ئیمارەتی مــێــژوویــی زنــجــیــرە، ٣6 لــە بریتە
زەنگەنەلەدووبەشدا،كەسایەتییەكانی
كەركوكلە96زنجیرەدابەزمانیكوردی
فاتیمەكافرۆشی، تابلۆكەی وعەرەبی،
مێژوویینەوتیكەركوكلەپێنجبەشدا،
ئافرەتلەمێژوودا،عەلیمەردانمامۆستای
مەقام،حەسەنزیرەكرەمزیرەسەنایەتی،
ئاسمانییكەركوكساڵی یادیكەناڵی
یادی بەدناو، پرۆسەیەكی ئەنفال ،2012
ئاینییەكانی قوتابخانە هــەورامــی، ئـــازاد
ــرەدا،بــەرنــامــەی ــجــی كــەركــوكلــە10زن
بەرنامەیەكی كە زنجیرە، 10 كەڤنار
شوێنەواریبوو،مێژوویئااڵلەكوردستان
ــیلـــەدوو ــ ــەرەب بـــەزمـــانـــیكــــــوردیوعــ
بــەشــدا،مــێــژوویچــاخــەبــەردیــنــەكــانــیبە
زنجیرەدا، ٨ لە وعەرەبی زمانیكــوردی
گــەڕەكــەكــانــیكــەركــوككــەتاكو
ئێستاكە٣0زنجیرەیلێبەرهەمهاتووە،
هونەریشێوەكاری،هونەریسەمایبالییە،
هــونــەریجــوانــنــووســی،هــونــەریكــۆتــەڵ،
هونەریگۆرانیمۆسیقا،هونەریچێشت
لــێــنــان،هـــونـــەریفــۆتــۆگــرافــەر،هــونــەری
تەكیەی نامەبەر، كۆتری وێنەكێشان،
تاڵەبانی،قەاڵیكەركوك،مێژوویقیتار

ــدان،مــێــژووی ــۆقــەن لــەعــیــراق،هــونــەریل
لــەكــەركــوك، ــژوویسینەما شــانــۆ،مــێ
شەقاموبــازاڕیجمهوری،بــازاڕوشەقامی
بــازاڕیحەمڕا،شەقامی و ئەوقاف،شەقام
ئەتڵەس،مێژوویچایخانە،مێژوویهونەری
حیكایەتخوان،شكورنەجاڕ،كتێبو
كتێبخانە،مێژوویتەلەفزیۆنیكەركوك
لەسێزنجیرەدا،ئاگریباباگوڕگوڕ،
قەیرانیئاو،پێكەوەژیان،گەرماوەكانی
كەركوك،رۆڵیراگەیاندنلەشۆڕش،
ــدا،ماسی ــوێ ــافــرەتلــەشــۆڕشــین ــیئ رۆڵـ
ــەژنلە لــەمـــێـــژوودالــەســێزنــجــیــرەدا،جـ

كەركوك.
• یەكەی وەرگێڕان:

ماوەیەكیكەمكاریكرد،بەاڵمتوانی
وەربگێرێت كەناڵەكە بۆ شت گەلێك
لەكوردییەوەبۆعەرەبیوبەپێچاوانەوە،
وەرگـــێـــڕانلــەتــوركــیــیــەوەبــۆكـــوردیو
بــەپــێــچــەوانــەوەكــەبــەســەرپــەرشــتــی)دیــار
ــەدوایـــدا ــان(بـــوو،بـــەاڵمل ــازرگـ ــاحبـ ســەب

هەڵوەشێنرایەوە.
بەرنامەكان، بەشی لەماوەیكاركردنی
پێز بـــە بـــەرنـــامـــەی داوەگــەلــێــك هـــەوڵـــی
بەرهەمبهێنێتوتاكوئێستاكەئەمبەشە
زیــاتــرلــە100بــەرنــامــەیبــەرهــەمهێناوەو
ــەردەواملــەكەناڵەكەدا ــ ب بــەرێــژەیــەكــی
ــۆراوجۆر جـ بــەرنــامــەی 15 ـ 10 نزیكەی
ــوارێــكــدا هـــەیـــە،كـــەهـــەریـــەكـــەیلـــەب

خزمەتبەكەناڵەكەدەكات.
•سەرپەرشتیارانیبەشیبەرنامەكان:

-عیمادناسیح
-تەحسینئەحمەدبۆماوەیپێنجساڵ

-ئاسۆحوسێن
-عیمادناسیح)هونەریـبەرنامەكان(

ــوفبـــووەبــەڕێــوەبــەری ــارحــەمــەرەئـ -رزگـ
بەرنامەكانیئێواران

-نێرگزقادربووەبەڕێوەبەریبەرنامەكانی
بەیانیان،بەاڵملەدوایداشوانداودیبەشی
بـــەشـــەوەكە ــردەدوو بــەرنــامــەكــانــیكــ
ــۆبــەرنــامــەكــانبــەشــێــوەی نــێــرگــزقـــادرب
گشتییبەیانیانورزگارحەمەرەئوفبۆ
وەربەرهێنان و بەرنامەكان سەرپەرشتیاری
یــەكــەیتــریــانكــــردەوەبــەســەرپــەرشــتــی
یەكەی و هێنا بــەرهــەم بــۆ حوسێن ئاسۆ
دۆكۆمێنتاریلەالیەنشكۆعومەر،بەاڵم

دەستبەكارنەبوو.
لەسەرەتایدامەزراندنیبەرنامەكانمەهدی
بەرهەمهێنانی یــەكــەی ســەرپــەرشــتــی رەزا
كلیپوگۆرانیدەكردونزیكەی20
بەبێ گۆرانیبێژان بۆ بەرهەمهێنا كلیپی

جیاوازی.
• بەشی وەرزش و یارییە وەرزشییەكان:

ئەمبەشەلەسەرەتاداوەكویەكەیسەر
بەهەواڵەكاندەستبەكاربوو،لەدوایدا
وەكـــوبـــەشوپــاشــمــاوەیــەكــیتــروەكــو
وەرزش هەواڵەكانی وەرزشــی كەناڵێكی
پەخشیدەكردوچاالكییەوەرزشییەكانی

كەركوكودەوروبەریباڵودەكردەوە,
ــای ســـەرەتـــایمــێــژوویــیوەرزشــــیلــەدەزگـ
ساڵی بۆ دەگەڕێتەوە میدیاییكەركوك
2004یزاینیئەودەمەیتەنیایەكبەرنامەی
وەرزشـــــیهــەفــتــانــەلـــەكــەنــاڵــیلــۆكــاڵــی
كەركوكلەالیەنئارامپەشێوپێشكەش

دەكرد.

ــاعـــــەدنـــــانعــــەبــــدوڵــــاڵهـــەڵـــســـابــە ــاشــ ــ پ
ــەرلە ــەهـ ــیـ ــارەوەرزشـ ــەوكــ ئــەنــجــامــانــیئـ
هـــاوكـــاری بـــە زایــنــيــیــەوە ســاڵــی2005ی
ئۆلۆمپی لیژنەی كەركوكی نوێنەرایەتی
كەناڵی هــەواڵــی بەشی سەرپەرشتی بە و
ــیوەرزشـــــــیخــرایــە ــ ــەواڵ كــــەركــــوك،هــ
نــاو ســەرەتــا هــەواڵــەكــانــەوە، سكرێپتی
بــەنـــاوواتـــاهــەفــتــەیدووبــۆســێرۆژلە
كاتیرۆماڵیگشتیهەواڵەكانعەدنان
عــەبــدولــڕەحــمــانوەكــــویـــەكـــەمبــێــژەری
وەرزشیهەواڵەوەرزشییەكانیپێشكەش
دەكرد،ئەوكاتەحوسێنعەلیهاوكار

وئامادەكاریهەواڵەوەرزشیەكانبوو.
خاڵی  زاینی،  ٢٠٠6ی  ساڵی  مۆندیالی   •

وەرچەرخانی وەرزشی بوو:
ســـاڵـــی2006ی مــۆنــدیــالــی یــاریــیــەكــانــی
ــەئــامــێــزیگــرت، ــنــیكــەئــەڵــمــانــیــال زای
وەرزیشی مێژووی لە بوو وەرچەرخان خاڵی
كەناڵیكەركوك،ئەورووداوەوەرزشییە
جیهانییەدەرفەتێكیباشبووبۆسەلماندنی
تــوانــاكــانــمــانئـــەوەبـــووبــەدرێـــژایـــییــەك
مانگرۆژانــەجارێكبۆدووجاررووماڵی
بەرنامەی رێــگــەی لــە دەكـــرا یارییەكان
پسپۆرو میوانداریكەسانی بە راستەوخۆ
شـــــارەزالــەبـــوارەكـــە،ئــەمــەشوایــكــرد
بــەیــەكــەیــەكــیســەربــەخــۆ وەرزشــــیببێت
لەبەشیهــەواڵ،بەجۆرێكلەالیەنئاسۆ
حوسێنلێپرسراویبەشیكامیرە،هیشام
محەمەدوەكوكامێرەمانتەرخانكرابۆ
كاریوەرزشی،لەهەمانكاتدابەرنامەی
ئۆلۆمپیكچووەریزیبەرنامەكانیكەناڵی
ــەویسێشەمە شــ هــەفــتــانــە و كـــەركـــوك
پێشكەش عەبدولڕەحمان عەدنان لەالیەن
دەكرابەهاوكاریحوسێنعەلیوهیشام
محەمەدهەرئەوكاتپێشكەشكردنی

هەواڵەوەرزشییەكانبووبەرۆژانە.
• رووماڵی چاالكییە وەرزشییەكان:

ــەیوەرزشــــــیكــەنــاڵــی جــیــالـــــەوەییـــەكـ
لۆكاڵیرووماڵیتایبەتیهەبووبۆخولو

پااڵوانیەتیەكانیكوردستانوعیراق:
پایتەخی قاهیرەی لە زاینی 200٧ی ساڵی
ــمـــانوەكـــو ــەبـــدولـــڕەحـ ــانعـ ــ ــەدن مــیــســرعــ
نـــێـــردراویكــەنــاڵــیلــۆكــاڵــیكــەركــوك
یانەكانی زۆرانــبــازی پاڵەوانیتی روومــاڵــی
ــەورە( ــانــەی)ســ عــیــراقــیكـــردكــەتــێــدای
عیراقی نوێنەرایەتی كــەركــوك شــاری ی

كرد.
• دامەزراندنی كەناڵی )كەركوك سپۆرت(:

دیارەكاروچاالكییەكانیيانەویەكێتیە
چاوەكانی بــەر ئەنجامە و وەرزشییەكان

وەرزشكارنیكەركوكورووماڵكردنیان
وپــەخــشــكــردنــییـــاریـــیـــەكـــانوایـــكـــرد
كاتێزۆرزیاتربۆبواریوەرزشیتەرخان
بكرێت،ئیدارەیگشتیی)ی.ن.ك(وەكو
پێویستییەكیزیاترلەپێناوخزمەتكردنی
هەوادارانیوەرزشی)تەلەفزیۆنیكەركوك
سپۆرت(یدامەزراند،ئەوبوولە)2یمایسی
ساڵی2009(یزاینیلەسەردەستیرزگار
عەلیونـــەزارخــەســرەودڵــســۆزیوەرزشــی
پەخشیكەناڵیكەركوكسپۆرتدەستی

بەپەخشیخۆیكرد.
• هەیكەلی )تەلەفزیۆنی كەركوك سپۆرت(:

كەناڵی سەرپەرشتیاری ناسیح، عیماد -
كەركوكسپۆرت

ــان،جــێــگــری ــمـ ــڕەحـ ــدولـ ــەبـ ــانعـ ــ ــەدن -عــ
سەرپەرشتیار

• مونتێری پەخش و مۆنتاژ و بەرنامەكان:
مــحــەمــەد،شكۆعــومــەر،فەیسەڵ ــاراز ئـ
عەدنان، ئامانج ئــەنــوەر، رەوهز فەیزۆڵاڵ،
هەڵمەت فــەخــرەدیــن، چیا مەجید، هـــەژار
ئیحسان، رێــبــوار عیزەدین، غازی،عیسام
موئەیەد بەكرـ زانــیــار جــەوهــەر، محەمەد
ســاالر،محەمەدسامی،زانــاشوانی،چیا
فەخرەدین،نەهرۆبورهان،گۆرانحەمید،
ئــامــانــجئــەبــوبــەكــر،سیڤەرفــەخــرەدیــن،
ئامانجحوسێنوادی،نەوزادرەحیم،ئاالن،
ئەحمەدئیحسان،عومەرعادیل،كرمانج
عومەر،تەڵعەتعەبدوڵاڵ،زیرەكشوانی،
ــااڵوعــوســمــان،ئەحمەد هــەســتــیتــایــر،شـ

ئیحسان،عومەرعادیل.
و  ــژەر  ــێ ب پەیامنێرو  و  ــســاز  ــەواڵ ه  •

پێشكەشكارانی هەواڵ و بەرنامەكان:

ــمــــان،كـــۆســـرەت ــڕەحــ ــ ــــدول ــەب عــــەدنــــانعــ
ــەوت،ئـــەزهـــەر ــ ــەركـ ــ ــەد،ئـــاكـــۆسـ ــەمــ ســ
دەروون عەبدولڕەحمان، محەمەد سەمەد،
بەكر، پەخشان سدیق، نیشتمان ناجی،
هاوڕێهابیل،هەڵكەوتعەزیز،ئەحمەد
عیرفان، ئەحمەد خالید، بەشار وەكیل،

تەلعەترەشید.
• كامێرمانى هەواڵە وەرزشییەكان:

هیشاممــحــەمــە،مــحــەمــەدعــەبــدولــعــەزیــز،
ــەالح عـــەلـــیغـــالـــیـــب،ئـــامـــانـــجمـــســـتـــان،فـ
مــەحــمــود،شــەمــالكــەمــال،ئــەیــادزیــاد،
شەریف، فــەالح عەبدولڕەحمان، محەمەد

موئەیەدجەالل،وەزیرەتاریق.
• ئه رشيف و ته نسيقى هەواڵە وەرزشییەكان:
ئهياد كهماڵ، شهماڵ مهحمود، سوبحى
ــاد،مــحــهمــهدعــهبــدولــڕهحــمــان،فـــهالح ــ زيـ

شهريف،موئهيهدجهالل،وهزيرهتاريق.
• چاالكییە دەرەكییەكانی وەرزشی:

-ساڵی)2010(یزاینیلەبەیروتیپایتەختی
نــێــردراویكەناڵی لە یەكە هــەر لوبنان،
كەركوكسپۆرت،عەدنانعەبدولڕەحمان
پاڵەوانێتی روومـــاڵـــی مــحــەمــەد، هــیــشــام و

ماراسۆنینێودەوڵەتیبەیروتیانكرد.
ئەستەنبووڵی لــە زایــنــی )2021(ی ســاڵــی -
عەبدولڕەحمان عەدنان توركیا، پایتەختی
ــونــــێــــردراویكــەنــاڵــیكـــەركـــوك ــ وەكـ
سپۆرت،رووماڵیكەمپیمەشقوراهێنانی

ناوبژیوانیكوردستان.
لەهەمانساڵدالەدەوحەیپایتەختیقەتەر
ــونــــێــــردراویكــەنــاڵــیكـــەركـــوك ــ وەكـ
سپۆرترووماڵییارییەكانیجامیئاسیای

كرد.
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گەڕەكی تەپەی )مەال عەبدوڵاڵ(

ــەمگــــەڕەكــــەهــــاوســــنــــوورەلـــەگـــەڵ ــ ئـ
ــی ــەڕەكــ گـــــەڕەكـــــیرەحـــــیـــــمـــــاوا،گــ
سەرچنار،گەڕەكیئەڵماسوگەڕەكی

شاترلوو،گەڕەكیعەرەفە.
بــــنــــەڕەتــــینــــــاوەكــــــەیهـــاوپـــەیـــوەســـتـــی
ناوبانگ بــە كـــوردی كەسایەتییەكی
ــاوەی ــەون ــووەكــەلــەســەردەمــانــێــكــدائ بـ
ئــاوەدانكردۆتەوەوگەڕەكەكەیپێ

بەناوبانگبووە.
ــیعــوســمــانــیــەكــانــدا)مـــەال ــەردەمــ ــەســ لـ
عــەبــدوڵــاڵ(یپــاڵــەوانــێــكــیبــەنــاوبــانــگو
بازرگانێكیگەرهوەوپاڵەوانیزۆرانبازى
ـهەولێر بووەلەسەررێگایكەركوك
ــەی)كــۆشــكــلــی(،لە ــردەكـ لــەســەرگـ
نزیكئاسیاوێككەتاچلەكانیسەدەی
ئەمكەسایەتییە بوونیهەبووە، رابــردوو
بــازرگــانــی)كــووتــاڵــی(دەكـــردلــەنێوان
عــێــراقوئــێــرانلــەهــــەردووواڵتــەكــەدا
ناوبانگیدەركردبوو،باپیریعوسمان

محەمەدپیرۆزخانبوو.
ــۆیلـــەخــۆیــدا ــدوڵــاڵخـ تـــەپـــەیمـــەالعــەب
تــەپــەوگــردێــكــیمــێــژوویــیســەردەمــە
ــەلـــەگـــەڵ ــ جـــیـــاجـــیـــاكـــانبـــــــــووە،كـ
تەپەیمەالعەبدوڵاڵ كردنەوەیرێگای
وگەڕەكیعەرەفەبەشێكیگەورەی
لەالیەنكۆمپانیاینەوتیباكوورەوەبەر
رووخاندنكەوتنوگردەكەیكردبە
دووبەشەوەوبەشێكیزۆریشوێنەواری
مێژووییرووخێنرا،كەماوەیەكیدوورو
درێـــژیمــێــژوویــیدەخــوێــنــدەوە،هــەروەهــا
فــریــای ــەغــدا ب شـــوێـــنـــەواری كاتێكیش
كەوتبەشێكیزۆركەمىمابووكە

هیسەردەمەجیاجیاكانبوو.
ــەڕوویتـــەرزی ــ ــەگــەرلـ ئـــەمگـــەڕەكـــەئ
ــن،كە ــیــەوەســـەیـــریبــكــەی ــنــاكــاری ــی ب
و شەستەكان تــەالرســازی تایبەتمەندی
دیارە پێوە رابــردووی حەفتاكانیســەدەی
وبەهۆینزیكیلەگەڕەكیعەرەفەوە
پێوە ناوچانەی ئەو بینایی خەسڵەتەكانی
دیـــارەوزیــاتــرلــەبـــەردوگــەچوخشتی

بەتایبەتی درووســتــكــراوە ســوورەوەكــراو
ئەوخانووانەیكۆمپانیاینەوتیباكوور

بۆكارمەندەكانیدرووستیانكرد.
ــەمگــەڕەكــەلــەبــەهــارانــداروویــەكــی ئ
گەشوسەوزاییهەبوو،بوونیباخچەی
)امالربیعین(خۆیلەخۆیداجوانییەكی
ــەڕووی ــ ــریدابـــــووبـــەگـــەڕەكـــەكـــەلـ ــ ت

سروشتییەوە.
بوو زاڵ عەبدوڵاڵ مەال گــردیسروشتی
بەسەرهەمووشارەكەلەالیباكوورەوە،
جێگەیەكیخۆشوجوانوقەشەنگ
بوو،بەتایبەتلەبەهاران،سەیرانكەری

زۆرلەهەمووالوەبۆیدەهاتن،ئاوگردی
پــــرۆژەیكــەركــوكلــەســەرئـــەمگــردە
بنیاتنرا،گردۆڵكەیەكالیچەپیەوەبوو

گۆڕهپانینەوتیلەپاڵبوو.
ئەم نێوان لە لەڕاستیشگردۆڵكەیەك 
ئارد ئاشی وچەمیخاسەهەبوو،چەند
بەئاوكــاریــاندەكــردوبــاراشــیهەموو
ــاڕدرا،هەر دەهــ لێ شــاریكەركوكی
دەچووە وەستاكەی نەمایە باراشی ئاشێ
سەربانئاشەكەوبانگیدەكردئاشبە
تاڵ..ئاشبەتاڵكەتاكوهەشتاكانی
ئاشێكیان پــاشــمــاوەی بــیــســتــەم ســــەدەی

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
	 	 	 	 	 	  به شی حه وته مسمكۆ	بەهرۆز	)ئەژی(											

شەوێنەزاریهەرمابوو.ئاشێكیئاردبە
ــرد،لــەرۆژهــەاڵتــی كــارەبــاكــاریدەكـ

هێڵیشەمەندەفەرەكەوەبوو.
گــازیــنــۆیخــانــزادیخــۆشودڵگیرلە
خاوەنەكەی هــەبــوو، بوونی كۆشكلی
شەهید)مەالعەبدوڵاڵكوڕیمەالسادق(
ــانجــەبــاری بـ لــە لــەســاڵــی)196٣( ــوو، ــ ب
وێنە بــێ داستانێكی لــە شــەهــیــدكــرا،
ــیبـــەرەنـــگـــاربـــوونـــەوەیســوپــای لـــەكــات

داگیركەر.
مزگەوتیشێخسەلمانلەبەریرۆژئاوای
ــوو،لــەگــەڵ ــ هــێــڵــیشــەمــەنــدەفــەرەكــەب
ــوریمــەهــمــەنــیزەرتـــكـــی، ــ تــەكــیــەیپـ
لەم پەنجاكان لە ماڵ بڕێكی هەروەها
ماڵشێخ وەكو: دادەنیشتن گەڕەكەدا
تەیفور،ماڵیشێخعەزیزپەڵكانە،ماڵی
عەریف ماڵی جــەبــاری، ئەحمەدی سەید
رەشیدیمرور،ماڵودووكانیحەمان،
ماڵی بسكان، ســالــە چایخانەی و مــاڵ

عەلیشێخقادریئوسمانلەكە.
هــــــەرلــــــەمگـــــــەڕەكـــــــەدابــــڕێــــكمـــاڵ
هـــەبـــوو،كــەخــانــووەكــانــیــانبەخشتی
پێیانیان بوو سوورەوەكراودروستكرا
دەگوت)عەجەمەكان(ئەمانەلەبنەڕەتدا
و بــوون دەوروبــــەری و خانەقین خەڵكی
لەكۆمپانیای بوونبەكارمەند دامــەزرا

نـــەوتـــیبـــاكـــوور،كـــەهـــەرهــەمــوویــان
كوردبوون.

ــینــــاویئــەم ــن رژێـــمـــیعـــێـــراقبـــۆگــۆڕی
گەڕەكەبڕێماڵیلەگەڕەكیشاترلوو
دابڕیودایەپاڵماڵەكانیمەالعەبدوڵاڵ
وناوەكەیگۆڕیبۆگەڕەكیئەڵماس
لەم دانیشتوانیكورد قەبارەی ئەوەی بۆ
ــەشــی گـــەڕەكـــەكـــەمبــكــاتــەوەوداب

كردەسەردیانەكان.
ئەم جوانكارییەكانی لە تر یەكێكی
گەڕەكەئەوهێڵیشەمەندەفەرەبووكە
گــەڕەكــەكــەیكــردبــۆدووبــەشــەوەو
لەسەرروویشارەكەوەبەكەركوكدا
تـــێـــپـــەڕیدەكــــــردوخــەڵــكــێــكــیزۆر
لەهەمان و چــاوەڕوانــیهاتنیاندەكــرد
كـــاتـــداگــەلــێــككـــارەســـاتـــیدڵــتــەزێــن

روویانداوەوتیاچوونە.
ئەم شــوێــنــەوارەكۆنەكانی لــە یەكێك
گەڕەكەكەلەسەرگردێكیفراوان
درووستكراوە،كۆشكیقازیبوو،
بارەگای ئـــازادی پــرۆســەی دوای لە كە
لە بــوو، تێدا ئـــازادی نــاوخــۆیــی كەناڵی
ــەنــدیحــیــزبــیشــیــوعــی ــب ئــێــســتــاشــدامــەڵ
لــقــیكــەركــوكــیتێدایە كــوردســتــان
كــەلــەوەخــتــیخــۆیــداكــۆشــكــیقــازی
ــارەدا. یــەكــەمــیكــەركــوكبـــوولـــەمشــ

دەسترۆیشتوویدادوەریشارەكەبووە.
ئــاداردالەرۆژی هەمووساڵێكلە)14(ی
چوارشەممەسوورەداكەركوكییەكان
بۆ ــار شـ دەرەوەی ــە ــەت چــوون ســـەیـــران بــۆ
الی)چـــواربـــاغ(و)مـــاریــوســف(و)تــەپــەی
مــەالعــەبــدوڵــاڵ(و)ســۆنــەگــۆلــی(و)تسن(
ئـــەوشــوێــنــانــەپــڕدەبــــوونلــەخــەڵــكــیو

ئاهەنگیاندەگێڕا.
وەكومامۆستائەحمەدتاقانەدەڵێت:

ــەلــــەبـــــیـــــروبـــــاوەڕەكــۆنــە ــ ــەی ــ ــۆن ــ ئــــــەمب
ئــاریــایــیــەكــانــەوەمـــاوەتـــەوە،كــەلـــەدوای
چــوارشەممەیبەرلەنــەورۆزیرۆژمێری
بە خەڵكەكە و دەدرێ ئەنجام هەتاوی
سەیران بۆ وااڵوە ئــااڵو جلی و دڵخۆشی
چــوونــەتــەدەورووبــــــەریشـــاروئــاگــریــان
كردووەتەوەوبازیانبەسەریداداوەوبە
بۆ تۆ )ســوورەیــی ئاگرەكەیانگــوتــووە

من..زەردەییتۆبۆمن(.
بیستدا، ــەدەی سـ هەشتاكانی لــە بـــەاڵم
كاتێكشەڕیعێراقوئێرانروویداهەموو
ئەوگردانەیدەوروبەریكەركوكتەنرا
بەبارەگاورەبایەیسەربازیوباریواڵت
بەر تەواوەتیتێكچوو،چوارشەمەی بە
و بەقوربانیسیاسەت بوو نەورۆزیش لە

ئاینیلەهەمووعێراقدا.
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والحركة والحياة الخليقة وبــدء االزل  منذ
بأقطارالسماواتواالرض،كانتالنزاعات
بين والــحــروب، واالنــتــهــاكــات والفضاعات
البشر، بني بين وخاصة الحية الكائنات
كونتومعاالسفوالقهر.جزءواضحمن
مجرياتاالحداثبشكللمتكنهناك
في االنسانية واحــتــرام الــســالم لقيم وجـــود
اكثرمنمرحلةوفياكثرمنمكانعبر
البدايةللكونوالوجودوحتى مسيرةنقطة

يومناهذا.
ســوداء لطخة و قــصــوركبير ذلــك  ويعتبر
ــيالــســطــور ــمــســيــرةالــمــنــوهعــنــهــافـ ــيال فـ
القليلةالسابقةوخاصةلبنيالبشربمختلف
اشكالهموالوانهمواختالفاتهم.حيثوهبوا
ــرى،نعمة ــ وعــلــىعــكــسالــكــائــنــاتاالخـ
به اوكــلــوا بما ــتــزام واالل والحكمة العقل
واقطار االرض عمارة في مميزة مهمة من
على واالســتــخــالف الحياة وادامـــة السموات
اسسمتوازنةوارضيةمناسبةتحفظللجميع
كان وبذلك وكرامتهم وحياتهم حقوقهم
من افضل حياة االنسانية يحيا ان يفترض

كلالنواحي.
مراحل مختلف وعبر ماذكركان  ونظير
العديدمن تلكالمسيرة،استوجبتتشريع
الشرائعوالقوانينالسماويةواالرضيةومنها
العشرين الــقــرن وفــي الحديث عصرنا فــي
بالذاتوبعدفضائعحربينمدمرتينفيها،
االنسانية، في والحكماء العقالء اهتدى
الــــىاســـتـــخـــالصالـــــــدورسمـــنالــتــجــارب
الــمــتــجــمــعــةعــبــراالزمـــــانالــمــاضــيــةلــوضــع
الــدول تنظمشــؤون التي االطــر العديدمن
االنسانية المجتمعات ــاع واوضــ الحكم و
االنتهاكات من المختلفةوكيفيةحمايتها
والــحــروبومــثــالتلكاالطـــر،هــياالعــالن

/ 10 والصادرفي االنسان لحقوق العالمي
في جنيف اتفاقيات وكذلك 194٨ / 12
العام1949،محورموضوعناهذاعارضين
فيهاهنامقدمةعنالظروفالتيادتالى
كتابةواقرارإتفاقياتجنيفاالربعة1949
وبروتوكوالتهااإلضافيةوالمأخوذةبتصرف
االحمر الصيلب ومنها متعددة مصادر عن

الدولي.

وبروتوكوالتها  جنيف  اتفاقيات  عن   مقدمة 
اإلضافية .

اإلضافية، وبروتوكوالتها جنيف  اتفاقيات
أهمية القواعد أكثر تضم دولية معاهدات
للحدمنهمجيةالحروب.وتوفراالتفاقيات
الــحــمــايــةلــأشــخــاصالــذيــناليــشــاركــون
وعمال الــمــدنــيــون، ( العدائية األعــمــال فــي
الصحة،وعمالاإلغاثة(والذينتوقفواعن
المشاركةفياألعمالالعدائية)الجرحى،
وأسرى الغارقة، السفن وجنود والمرضى،

الحرب(.
 تقعاتفاقياتجنيفوبروتوكوالتهااإلضافية
اإلنــســانــي،وهي الــدولــي القانون فــيصلب
السلوك ينظم الــذي الدولي القانون عصب
أثناءالنزاعاتالمسلحةويسعىإلىالحدمن

تأثيراتها.
ــيـــاتعــلــىوجــــهالــتــحــديــد ــاقـ ــفـ  تــحــمــياالتـ
األعمال في يشاركون ال الذين األشخاص
العدائية)المدنيون،وعمالالصحة،وعمال
ــاثـــة(واألشـــخـــاصالـــذيـــنتــوقــفــواعن اإلغـ
قبيل مــن العدائية األعــمــال فــي المشاركة
من الناجين والجنود والمرضى، الجرحى،

السفنالغارقة،وأسرىالحرب.
 تــدعــواالتــفــاقــيــاتوبـــروتـــوكـــوالتـــهـــاإلــى
اإلجــراءاتالتييتعيناتخاذهامنعالحدوث
ــدلــهــا، كـــافـــةاالنـــتـــهـــاكـــاتأووضــــعحـ
وتشملقواعدصارمةللتصديلمايعرفبـ

البحث يتعين إذ ,« الخطيرة االنتهاكات «
عناألشخاصالمسؤولينعن»االنتهاكات
ــة،أو ــعــدال الــخــطــيــرة»،وتــقــديــمــهــمإلـــىال

تسليمهم،بغضالنظرعنجنسيتهم.

عرض   ١9٤9 في  االربعة  جنيف   اتفاقيات 
موجز :

  اتفاقيةجنيفاألولى:اتفاقيةجنيفاألولى:
  حولالجرحىوالجنودوالمرضىفيالحربحولالجرحىوالجنودوالمرضىفيالحرب

البرية.البرية.
 هذهاالتفاقيةتمثلالنسخةالمنقحةالرابعة
التــفــاقــيــةجــنــيــفبــشــأنالــجــرحوالــمــرضــى
وتعقباالتــفــاقــيــاتالــتــيتــماعــتــمــادهــافي
1٨64و1906و1929وتضم64مادة.وال
تقتصرهذهاالتفاقياتعلىحمايةالجرحى
والمرضى،بلتشملأيضاموظفيالصحة
والوحداتالدينيةوالوحداتالطبيةووسائل
النقلالطبي.كماتعترفاالتفاقيةبالشارات
المميزةوتضمملحقيناثنينيشمالنمشروع
وبطاقة المستشفيات مناطق بشأن اتــفــاق

نموذجيةلموظفيالصحةوالدين.

  اتفاقيةجنيفالثانية:اتفاقيةجنيفالثانية:
الناجين والجنود والمرضى الجرحى الناجينتحمي والجنود والمرضى الجرحى   تحمي

منالسفنالغارقةفيوقتالحرب.منالسفنالغارقةفيوقتالحرب.
 حــلــتهـــذهاالتــفــاقــيــةمــحــلاتــفــاقــيــةالهــاي
جنيف اتفاقية لمبادئ تكييفا 190٧ لعام
وتشبه البحرية. الحرب حالة في لتطبيقها
ــواردة ال إلــىحدكبيراألحــكــام االتفاقية
ومحتوى. األولــىهيكال اتفاقيةجنيف في
التحديد وجــه على تنطبق مــادة 6٣ وتضم
علىالحربالبحريةحيثتوفرالحمايةعلى
وتضم المستشفيات. للسفن المثال: سبيل
خاص بطاقة نموذج يحوي ملحقا االتفاقية

بالموظفينالطبيينوالدينيين.

  مقدمات مختصرة لنصوص معتبرة :مقدمات مختصرة لنصوص معتبرة :

  إتفاقيات جنيف العالمية وبروتوكوالتها  إتفاقيات جنيف العالمية وبروتوكوالتها  
االساسية  في العام االساسية  في العام ١9٤9١9٤9حول الحروب حول الحروب 
وحماية حقوق االنسان والسكان المدنيينوحماية حقوق االنسان والسكان المدنيين

  اتفاقيةجنيفالثالثة:اتفاقيةجنيفالثالثة:
  تنطبقعلىأسرىالحرب.تنطبقعلىأسرىالحرب.

 حــلــتهـــذهاالتــفــاقــيــةمــحــلاتــفــاقــيــةأســرى
الحربلعام1929.وتضم14٣مادةفيحين
اقتصرتاتفاقية1929على9٧مادةفقط.
وتمتوسيعنطاقفئاتاألشخاصالذينلهم
الحربطبقا التمتعبوضعأسرى الحقفي
لالتفاقيتيناألولىوالثانية.وتمصياغةتعريف
ما وخاصة ومكانه االعتقال لظروف أدق
المالية يتعلقبعملأسرىالحربومواردهم
ــييــتــســلــمــونــهــاواإلجــــــراءات ــت ــاتال ــ ــان واإلعــ

القضائيةالمتخذةضدهم.
ــرتاالتــفــاقــيــةمــبــدأإطـــالقســراح  وقـــدأقـ
األسرىوإعادتهمإلىوطنهممندونتأخير
بعدانتهاءاألعمالالعدائية.وتضماالتفاقية
أيــضــاخمسةمــالحــقتــضــملــوائــحالــنــمــاذج
المختلفةوبطاقاتالتعريفوبطاقاتأخرى.

  اتفاقيةجنيفالرابعة:اتفاقيةجنيفالرابعة:
  توفرالحمايةللمدنيينبمافيذلكاألراضيتوفرالحمايةللمدنيينبمافيذلكاألراضي

المحتلة.المحتلة.
 انصبتاتفاقياتجنيفالتياعتمدتقبل
المدنيين. دون فقط المحاربين على 1949
الثانية العالمية الحرب وقدأظهرتأحداث
الــتــينتجتعــنغياب الــوخــيــمــة الــعــواقــب
الحرب. زمــن في المدنيين لحماية اتفاقية
عام فــي المعتمدة االتفاقية أخــذت وعليه,
العالمية الحرب تجارب اعتبارها 1949في
ضمنها مــادة 159 االتفاقية وتضم الثانية.
عموما للمدنيين بحماية تعنى قصيرة مــادة
منعواقبالحربلكنهالمتتصدلمسألة
األعــمــالالعدائيةفــيحــدذاتــهــاإلــىأنتم
اإلضافيين الــبــروتــوكــولــيــن فــي مراجعتها

االتفاقية مــواد معظم ويتناول .19٧٧ لعام
بالحماية المتمتعين األشخاص مسائلوضع
ومعاملتهمويميزوضعاألجانبفيإقليمأحد
أطرافالنزاعمنوضعالمدنيينفياإلقليم
المحتل.وتوضحمواداالتفاقيةأيضاالتزامات
قوةاالحتاللتجاهالسكانالمدنيين,وتضم
اإلنسانية اإلغــاثــة بشأن تفصيلية أحكاما
فياإلقليمالمحتل.كماتضمنظامامعينا
ملحقات وثالثة المدنيين المعتقلين لمعاملة
المستشفيات بــشــأن اتــفــاقــيــة نــمــوذج تــضــم
والــمــنــاطــقاآلمــنــةولـــوائـــحنــمــوذجــيــةبشأن

اإلغاثةاإلنسانيةوبطاقاتنموذجية.

  المادةالمادة٣٣المشتركةالمشتركة
جنيف اتفاقيات بين المشتركة ٣  الــمــادة
األربــعتقدماحيثشملتألولمرةحاالت
النزاعاتالمسلحةغيرالدولية.وهذهاألنواع
حيث كــبــيــرا تباينا تتباين الــنــزاعــات مــن
والنزاعات التقليدية األهلية الحروب تضم
دول إلــى تتسرب الــتــي الــداخــلــيــة المسلحة
فيها تتدخل الداخلية الــنــزاعــات أو أخـــرى
إلى الجنسيات متعددة قــوات أو ثالثة دول
جانبالحكومة.وتنصالمادة٣المشتركة
علىالقواعداألساسيةالتياليجوزاستثناء
اعتبارها يمكن حيث أحكامها, مــن أي
تضم االتفاقيات ضمن مصغرة كاتفاقية
القواعداألساسيةالتفاقياتجنيففيصيغة
الدولية غير النزاعات على وتطبق مكثفة
األشخاص لجميع إنسانية بمعاملة  تطالب
التمييزضدهم وعدم العدو عند المعتقلين
أوتعريضهملأذىوتحرمعلىوجهالتحديد
القاسية والمعاملة والتعذيب والتشويه القتل
الــرهــائــن واحــتــجــاز والمهينة والــالإنــســانــيــة

والمحاكمةغيرالعادلة.
 تقضيبتجميعالجرحىوالمرضىوالناجين

منالسفنالغارقةوتوفيرالعنايةلهم.
 تمنحاللجنةالدوليةللصليباألحمرالحقفي

توفيرخدماتهاألطرافالنزاع.
 تدعوأطرافالنزاعإلىوضعجميعاتفاقيات
التنفيذمنخاللما أوبعضهاحيز جنيف

يسمى»االتفاقاتالخاصة«.
 تعترفبأنتطبيقهذهالقواعداليؤثرفي

الوضعالقانونيألطرافالنزاع.
 وبماأنمعظمالنزاعاتالمسلحةفيالوقت
الراهننزاعاتغيردوليةفإنتطبيقالمادة
٣المشتركةأمرفيغايةاألهميةويقتضي

احترامهابالكامل.

 تنفيذ االتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ. 
في التنفيذ حيز جنيف اتــفــاقــيــات دخــلــت  
واستمر ,1950 األول تشرين أكتوبر/ 21
عليهاطوالعقود:حيثصادقت التصديق
الخمسينيات في االتفاقيات على دولــة ٧4
وقعت دولـــة و20 الستينيات فــي دولـــة و4٨
االتفاقياتفيالسبعينيات,و20دولةأخرى
صادقت التسعينيات, وفي الثمانينيات. في
أعقاب في أغلبها االتفاقيات على دولة 26
انهياراالتحادالسوفييتيوتشكوسلوفاكيا

ويوغسالفياالسابقة.
 وبعدسبعةتصديقاتجديدةمنذعام2000,
وصلعددالدولاألعضاءإلى194لتكون
االتفاقيات أكــثــر جنيف اتــفــاقــيــات بــذلــك

الواجبةالتطبيقفيالعالم.
 البروتوكوالتاإلضافيةإلتفاقياتجنيف.

ــمــاد ــلـــذيـــنعــقــبــااعــت ــاللالـــعـــقـــديـــنالـ ــ  وخــ
العالمزيــادةفيعدد اتفاقياتجنيفشهد
وحـــروب الــدولــيــة غــيــر المسلحة الــنــزاعــات
تم ذلــك فعلعلى الوطني.وكــرد التحرير
التفاقيات إضافيين بروتوكولين اعــتــمــاد
ويعزز .19٧٧ في 1949 لعام األربــع جنيف
لضحايا الممنوحة الحماية الــبــروتــوكــوالن
)الــبــروتــوكــول الــدولــيــة المسلحة الــنــزاعــات
الثاني( )الــبــروتــوكــول الدولية وغير األول(
كــمــايــفــرضــانقــيــوداعــلــىطــريــقــةخــوض
الحروب.وكانالبروتوكولالثانيهوأولى
بالكامل المكرسة الــدولــيــة الــمــعــاهــدات

لحاالتالنزاعالمسلحغيرالدولي.
 وفي2005تماعتمادبروتوكولإضافيثالث
إلنشاءشارةإضافيةأالوهيالكريستالة)
الوضع بنفس تتمتع التي الحمراء ) البلورة
الدوليالذيتتمتعبهشارتاالصليباألحمر

والهاللاألحمر.
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كركوك/رزگارشواني

حازتالكركوكيةرازصالحعلیشهادةماجستيرفياالداب
قسمتصنيعاالفالممنالجامعةااليراالسكوتالنديةوبالمرتبة

االولی،وجاءتفيترجمةالشهادة)بعدأنامتثلرازصالح
لجميعالشروطالمطلوبةمنقبلالجامعة،وقدمنحتشهادة

ماجستيرفياآلدابقسمصناعةاألفالم(.
رازصالحمنمواليد199٨/11/15ولدتفيمدينةالسليمانية

منعائلةكورديةكركوكية،وكانتالعائلةتسكن
مدينةكركوكومنثمتعرضتلسياسةالترحيلالقسري
منقبلالنظامالمباد،وفيالعام2001هاجرتالعائلةالی

بريطانيا،هذهالعائلةالمناضلةالتيقدمتاربعةشهداءابان
حكمصدام.

وفيهذاالسياققالترازصالحانهامتحمسةللغايةولديها
مهاراتاتصالوسمعيةممتازة،فهيخريجةجامعةغرب

اسكتلندابدرجة)البكالوريوس(.مرتبةالشرفالثانيةفي
صناعةاألفالموكتابةالسيناريو.أكملتمؤخراشهادة

الماجستيرفيصناعةاألفالممنالمرتبةاالولی،الفتةالیانه
وفيعامي2020–2021.

شاركتبتصويرفيالفيلمالقصير)المتوحش(وكذلك
شاركتكمساعدالتصويرلمدة16يومافيمسرحية
كوميديةمنانتاجاحداصدقائهابعنوان»المياهالقذرة«،
اضافةالیالمشاركةبانتاجفيديوترويجالحدالمرشحين
منالحزباالسكتالنديالوطنيSNP-استمرتلمدة٣
أشهر،واردفترازصالحتقول:فيعامي201٨–2019
HipswayBandشاركتبتصويرعرضالحفلةالموسيقية

Gigلمدةثالثةاياموقمتبتصويروانتاجمعرضالثقافة
الكورديةفيصالةكيلفينغروفالفنية،باالضافةالیتصوير
فيديولجميعالنشاطاتالجمعيةالكوردية،وشاركتبتصوير
فيلم)التاجالذهبي(منانتاجوعملفياسكتالندفيادارة

برنامجتلفزيونالمباشر.
وفيمجالانتاجالكاميراتعملتمساعدالكاميرةاألولی

ومساعدالكاميرةالثانيةحيثشاركتبتصويرالنصاالدبي
لمسرحية)ملكدوما(فيداخلالحرمالجامعيفيجامعةغربي

االسكتالندفي2015–2016.
وساهمتمعشركةGMACفيفيلمالقصير)فيانتظار

BFIالغرباء(فيالمدرسةالصيفيةكمسجلاالصوات
وكذلكقمتبالدورالمخرجالسينمائيبالتعاونمعالمعهد

الملكيفياسكتلنداوتمعرضهألولمرةفيمهرجان
غالسكوالسينمائيللشبابلعام2016،وبينترازصالح

انهاقامتببناءمجموعةأفالمقويةتحتويعلىأفالمقصيرة
وأفالموثائقيةومقاطعفيديوموسيقيةمندراستهافيحرم
جامعةااليرغرباسكتلندا،ومشاريعأفالمالطالبفي

صناعةاألفالموكتابةالسيناريوفيحرمجامعةااليرفيغرب
.UWSاالسكتالند

وفيختامحديثهاقالترازصالحانهاتاملانتساهمفيانتاج
فيلمكورديكبيروفقصناعةاالفالمالعالميةواالكاديمية

منحيثالسيناريوواالخراجوالتمثيل.

كركوكية تحصل علی ماجستير تصنيع االفالم في المهجركركوكية تحصل علی ماجستير تصنيع االفالم في المهجر

ــارك٧مــنالــفــنــانــيــنالـــكـــوردمن شــ
شامل فني بمعرض كركوك مدينة
جـــریفــيمــديــنــةخــيــنــتفــيمقاطعة
من للفترة ببلجيكا فــالنــدرن بشمال
ولغاية٣1  الثاني2022 2٨كانون
منهوبمبادرةمنقبلالتشکیلیةاڤین

کاکەیی.
الذي يي الفنانحسينكاكه وقــال
من فــنــان 22 ان بلجيكا فــي يعيش
المعرض البلدانشاركفيهذا شتی
السبعة الــكــورد الــفــنــانــون بينهم مــن
ديالن من وهــمكل الكركوكيين
عابدينوآمانجامينواڤينكاكهيى
كاكهيى وگرفتار شيخاني وآشتي
كاكهيى وحسين امين الدين وفلك
المعرضكان اقــامــة ان الــی ،الفتا
بــعــنــوان)رســائــلعــنالــحــرب(والتي
جرتفيقاعةتأريخيةمعماریتەتعود
للقرنالسادسعشرببلجیکا،وبين
حسينكاكهيىانكلفنانشارك
لــوحــاتفــيهذا الــیعــشــرة بلوحتين

المعرض.

كركوكيون يشارکون بمعرض عن رسائل الحرب كركوكيون يشارکون بمعرض عن رسائل الحرب 
في بلجيكا في بلجيكا 
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لكركوك تأريخ عريق بثقافتها حين برزت اسماءا 
المعة من مختلف القوميات من بينهم )جماعة كركوك 
االدبية( الذين تركوا بصماتهم الواضحة ، أمثال جليل 
القيسي وسركون بولص وجان دمو وزهدي الداودي 

ويوسف الحيدري وفاضل العزاوي وانور الغساني 
وآخرون من االجيال التي بعدهم .. هؤالء كانوا لهم 

القاسم المشترك تحت مظلة أدبية واحدة وهو روحهم 
التجديدية وعطائهم الثر في ابراز الوجه الثقافي في 

هذه المدينة العريقة ، محملين روح التعايش فيما 
بينهم. وان هذا التعايش كان له االثر الواضح في 

نفوس هؤالء المثقفين والذي اينعت ثماره في تعزيز 
المشهد الثقافي الكركوكي واالستمرار في زرع باقة 

الورد التي تمثل جميع مكونات كركوك بكردها وعربها 
وتركمانها وآشوريها .

+ كركوك / رزكار شواني 

فيهذاالتقريرالذياعددناهتحدثعدد
منالكتابوالمثقفينواالدباءفيمدينة
ــمــوجــودبين كــركــوكعــنالــتــعــايــشال
المثقفينبمختلفالقومياتواصرارهمفي
استمرارزرعالمحبةوالتآخيفيمابينهم.

يقولاالديبد.عبدالكريمخليفة:من
المؤكدأنالتعايشالثقافيهومنطلق
المثقف السلميواندور للتعايش مهم
لهاسبقيةواضحةفيالتأثيرعلىباقي
االفرادباعتبارهالنموذجالمهمواالساس
بالمحاكاةوالتقليدكماأكدهالعالم
مــنخالل المثقف لــذاعلى ــدورا، ــان ب
منصة ســـواء يستخدمه الـــذي المنبر
الفنون بــاقــي او شــعــر أو إلــكــتــرونــيــة
والمجالتالتييمارسهالتهيئةاالذهان
واحــتــرام اآلخــر قبول وممارسة لقبول
ومــمــارســة قــبــول عــلــى للتمهيد الــتــنــوع
التعايشالسلمي،والحمداللهللمثقف
الكركوكيدورمتميزفيخلقهذا
التعايشمنخاللرسمجماليةالشكل
واللونوالكلمةوالتقربالفكريبين

مكوناتمدينتنا.

مـــنجــانــبــهيـــقـــولاالديـــــــبد.ســامــي
الجبوري:يعدالتعايشالسلميركيزة
منركائزالمجتمعاتالمتقدمة،لماله
منبصمةالتآخيوالتوحدواالشتراكفي
القراروالمصير،واليمكنأليمجتمع
يسعىالىتحقيقالتقدمالمنشودويحاول
يتجاهلهذه أن الحضارة مسايرةركب
الميزة،كونهااألساسفيجعلاألفراد
المحبة مــن واحـــد ايــقــاع على يتناغمون
والــوئــامواحــتــراماآلخـــر.واذامــاافتقد
المجتمعلروحالفريقالواحدالذييجمع
القومياتوالطوائفواالعراقوالدينفإن
التعايشالسلمييكونفيخطروتحصل
جراءذلكعواقبكبيرةالتحمدعقباها
ونحن . والــدولــي المحلي المستوى على

مثقفون يشـيدون بثقافـة التعايش     المشترك في كركوكمثقفون يشـيدون بثقافـة التعايش     المشترك في كركوك
نؤمن كــركــوك مدينتنا فــي كمثقفين
االخوة بأواصر ونفتخر السلمي بالتعايش
والمحبةالتيتجمعأطيافالمدينةخدمة

لبلدناالعزيز.

ويقولالكاتبالصحفيعليمالاللهان
به يحتذى نموذج فيكركوك التعايش
مئات منذ متعايشين فالجميع العراق في
السنينبمكوناتهمالتيتعكسفسيفساء
بتاريخها العريقة المدينة هــذه وجمالية
المغولبعمقحضارةواديالرافدين،وهذا
التعايشتجدهفياغلباألسواقوالدوائر
فيكركوك،وحيناطلقالرئيسالسابق
الــمــرحــوممــامجــاللبانهابــاقــةوردفهي
مكوناتها ورودهــا فكركوك كذلك،

بعض عــن تفترق ان لها يمكن ال الــتــي
الحقيقة هذه اثبتت والتجارب والسنوات،
بانالتعايشوالتآخيوالسالميعكسهذا

االمر”.

كماقــالاالديــبايــوببامبوغجي:في
كركوك في للتعايش بالنسبة الحقيقة
أطيافها بكل الناس عامة بين ستجدها
المثقفينواألدبــاءهم وقومياتها،وبماان
النخبةفالشكوعلىاألغلبهناكتعايش
المثال سبيل فعلی أكثرهم، بين أخــوي
أناتركمانيوأكثرأصدقائيمنكافة
االحترام لي يكنون وأكثرهم القوميات
والتقدير،بغضالنظرعنالقلةالقليلةمن
األدبــاءوالمثقفينالذينتجدلديهمبعض

كما فهناك القومي، والتطرف التعصب
نعرفأنلكلقاعدةشواذأواستثناء.

فيماقالاالديبيوسفمحمد:الشكان
التعايشالثقافيافضلبكثيرمنالتعايش
يجب هــذا مــع لكن والــقــومــي السياسي
تجسيدهوترسيخهاكثرمناجلالمزيد
النواحي على ايــجــابــا ليؤثر الــتــقــارب مــن
الهدف اجــلتحقيقهــذا ــرى،ومــن االخــ
وعليه كبيرة، مسؤولية االعــالم يتحمل
واالنفتاح ضيق نطاق ضمن التقوقع عدم
ثقافي تبادل هناك ليكون الجميع على
الترجمة تفعيل الــى نحتاج كما مستمر
بين التآخي جسور وربــط القوميات بين

الجميع.
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كيف .. التقليدي بــالــســؤال لنبدأ كيف٭ .. التقليدي بــالــســؤال لنبدأ ٭
كانتالبدايات؟كانتالبدايات؟

الفقد وليد الحزن البدءكــان في -
وكانتالدهشةابنةاللغةوالموسيقى
ليأتيالشعربعدذلكمربكاوخجوال،
كانينقصهالكثيرمننيرانالحزن
والتجاربالمريرةكيينضجوهاقد

فعل.

٭ماحصيلةحصادكاألدبيوالشعري٭ماحصيلةحصادكاألدبيوالشعري
يطلعلى القريبجديد لكفي يطلعلىوهل القريبجديد لكفي وهل

ميداناإلبداع؟ميداناإلبداع؟
-الحصيلة:)فرشاتآمنة(مجموعة
مجموعة ) الحب )كتاب .. شعرية
) تخصني ال ممتلكات ( .. شــعــريــة
مــجــمــوعــةشــعــريــة..بــالــطــبــعالــجــديــد

موجودطالماهنالكروحوحياة.

٭كــيــفتــقــيــمــيــنواقــــعالــشــعــرفي٭كــيــفتــقــيــمــيــنواقــــعالــشــعــرفي
الشعري بالمنجز مقارنة  الشعريكــركــوك بالمنجز مقارنة  كــركــوك

فيالعراق؟فيالعراق؟
والحياة بالشعر تنبض كــركــوك -
وجودها أثبتت شعرية أصـــوات وفيها
وليس والعربية العراقية الساحة على
بالضرورةانيكونالمنجزكميابل

التميزوالنوعيةأهمبكثير.

الــنــقــادعلىشعراء يــأخــذبعض  الــنــقــادعلىشعراء٭ يــأخــذبعض  ٭
الـــحـــداثـــةاســتــســهــالــهــمالــشــعــرالــحــرالـــحـــداثـــةاســتــســهــالــهــمالــشــعــرالــحــر
الــذييقولونانــهيفتقرإلىمقوماتالــذييقولونانــهيفتقرإلىمقومات
لهذافقدكثر  لهذافقدكثرالقصيدةاألساسية  القصيدةاألساسية
عددالشعراءفيماضعفالمحتوى.عددالشعراءفيماضعفالمحتوى.

ماتعليقك؟ماتعليقك؟
-لــكــلشــكــلمــنأشــكــالالشعر
الموزون أسماءطارئةومستسهلةففي

اجری اللقاء / رزكار شواني

الشاعرة آمنة محمود :الشاعرة آمنة محمود :
 كركوك كانت وستبقى مدينة ابداع وتمييز  كركوك كانت وستبقى مدينة ابداع وتمييز 

 آمنة محمود .. صوت 
شعري مميز .. وطاقة أدبية 
فذة .. تمتلك اسلوبها 
الشعري الفريد . تألقت بفعل 
نصوصها الشعرية وحققت 
حضورا ال يستهان به في 
مهرجانات الشعر والفعاليات 
الثقافية المختلفة  وأسست 
لنفسها مسارا شعريا مبهرا 
عبر عدد من المجاميع 
الشعرية التي رفدت بها 
الساحة األدبية والشعرية 
. . عن البدايات واألسلوب 
الشعري وتقييم واقع األدب 
والشعر في كركوك خاصة  
كان لنا  هذا اللقاء معها ..

يــوجــدالــنــظــامــونوهـــذاأيــضــايندرج
النثر قصيدة وفــي االستسهال ضمن
يــوجــدمـــناليــــدركمــعــنــىااليــقــاع
ــدة وقــصــي الـــشـــعـــر وروح الـــداخـــلـــي
الهايكووالومضة.بالنهايةلنيترك
أثراسوىمنكانحقيقياوصادقا.

محمد ومنهم النقاد بعض يقول  محمد٭ ومنهم النقاد بعض يقول  ٭
نقدية قــراءة في الداغستاني نقديةحسين قــراءة في الداغستاني حسين
لهلنصوصكالشعريةإنالشعرفنلهلنصوصكالشعريةإنالشعرفن
تستخدمين وانــك .. الدهشة تستخدمينصناعة وانــك .. الدهشة صناعة
الومضةالشعريةفينصوصك؟ماالومضةالشعريةفينصوصك؟ما
التقييموهــلهــذااسلوبك التقييموهــلهــذااسلوبكدقــةهــذا دقــةهــذا

المميزفيالنظمفعال؟المميزفيالنظمفعال؟
تكثيف فن هي الشعرية الومضة -
الحدثوالصورةوقداستخدمتهذا
الــشــكــلفــيبــدايــاتــيلــكــنشكل
الــقــصــيــدةتــغــيــرعــنــديألنــتــقــلالــى
وأوسع أخــرىأكثردهشة مساحات

فضاءفيالتعبير.

ــوركعبر ــوركعبر٭لـــكبــصــمــتــكوحــــضــ ٭لـــكبــصــمــتــكوحــــضــ
اسهاماتكالمحليةوالوطنية،لكناسهاماتكالمحليةوالوطنية،لكن
بمستوى اليكون قد الحضور بمستوىهــذا اليكون قد الحضور هــذا
الطموحعربيا..ماصحةهذاالطرحالطموحعربيا..ماصحةهذاالطرح

؟؟
للجميعوال الــطــمــوححــقمــشــروع -
ــياالبــــــداع ــقــطــةوصــــــولفــ ــدن ــوجـ تـ
مــســاحــاتالــحــلــمشــاســعــةوحــظــوظ

تحقيقهامتاحة.

٭كيفتجدينالشعرفيكركوك٭كيفتجدينالشعرفيكركوك
ــار ــب االعــت بــنــظــر االخـــــذ ــع مـ .. ــاراآلن ــب االعــت بــنــظــر االخـــــذ ــع مـ .. اآلن
انـــهـــاكـــانـــتمــنــطــلــقالـــعـــديـــدمنانـــهـــاكـــانـــتمــنــطــلــقالـــعـــديـــدمن
ستينيات في البارزين العراق ستينياتشعراء في البارزين العراق شعراء

وسبعينياتالقرنالماضي؟وسبعينياتالقرنالماضي؟
مدينة وستبقى كانت كركوك -
إبــداعوتميزلكنبحرهايمربجزر
مرةومدمرات،هنالكطاقاتشبابية
واالبداع للشعر الحياة ستعيد جديدة
بهم اإليمان علينا مجاالته جميع في
المشرق الوجه فهم بأيديهم واألخــذ

لكركوك.

٭كلمةاخيرةتثرينبهاهذاالحوار؟٭كلمةاخيرةتثرينبهاهذاالحوار؟
-شكرالكلمنيهتمباألدبوالشعر
ولكلمنيعيدالحياةللكتابنتمنى
منالجهاتذاتالصلةاقامةملتقيات
لدى ذلــك وتعزيز ــقــراءة وال للكتاب

األطفال.

راديو كركوك اف ام ..راديو كركوك اف ام ..
صوت كل الكركويينصوت كل الكركويين

* لهيب خليل
الــعــراقعامةوكــركــوكخاصةودخلنافي فــي الــذيجــرى التغير بعد
انتهجاالتحادالوطنيسياسة دوامةاالنتماءاتالقوميةوالدينيةوالطائفية
فضائية افتتاح يــوم ففي الله رحمه جــالل مــام بأفكار مستنيرا التأخي
كركوك2011اكدالرئيسمامجاللفيخطابهبالمناسبةحينهاانه
وايمانابسياسةشدةالوردالكركوكيةيفتتحاالتحادالوطنيقناةإعالمية
العالم انحاء وتطلعاتهالكل وهمومها فضائيةإليصالصوتكركوك
،فالرؤية الكلدواشورية والتركمانية والكردية العربية كافة وباللغات
ومازالتهي الوطني االتحاد قيادات تشغلكل التيكانت المستقبلية
جعلكركوكعراقمصغرديمقراطيحريعيشفيهالجميعبأمانووئام
وتآخيوعلىهذااألساستمبالفعلانشاءاقساملكلالقومياتواالثنيات
االصيلةالتيتسكنكركوكتعملفيأجواءمنالحريةواالستقاللية
وثقافيا اعالميا وخدمتهم كركوك أهالي مع التواصل على نهار ليل
وانسانيا،انالديمقراطيةالحقيقيةهياحترامإرادةالشعبواالحتراميتمثل
فياحترامخصوصياتذلكالشعباللغويةوالدينيةوالسكانيةلذلكتسعى
القومية المجتمعية وتقويةاالواصــر التآخي ادامــةروح فضائيةكركوك
تتكون بينكــلمكوناتكــركــوك،فضائيةكــركــوك والــتــوافــق
تلفزيونوراديووموقعاخباريعلىاالنترنيتوقبلأياممرتالذكرى12
لتأسيسكركوكافامالذيتأسسفياألصلفيسنة1994فيمدينة
جمجمالوبعدالتحريرانشاءاالتحادالوطنيراديوصوتكركوكبثالث
لغاتحتى2011حيثتمدمجراديوصوتكركوكوراديوكركوك
فيإذاعةواحدةهياذاعةكركوكافامومنذتأسيسهيعملالراديو
علىبثاغانيوتقديماخباربرامجسياسيةواقتصاديةواجتماعيةودينية
ورياضيةوترفيهيةبكلاللغاتالكركوكيةويعتبرراديوكركوكاف
امراديوفضائيفيكركوكيبثبرامجهعبراألقمارالصناعيةالىجميع
انحاءالكرةاألرضية.اخيرااتقدمبالتهانيالخالصةإلذاعةكركوكاف
امالنطالقهامنذ12عامافيكركوك،متمنيالهادوامالتقدموكمال
التوفيقفيرسالتهااإلنسانية.كمانشكرالقائمينعليهامنذتأسيسها
والعراقية الكركوكية الهوية لدعم المبذولة الجهود وعلى اليوم والى
فلقدكانواالرواداألوائلبحقفيخدمتهماالعالميةهذه،فخلقواوعيا
صادقابمفهومالتأخيمنخاللتغطيتهمالمباشرةواعتمادهماللغاتاألربعة
وعملهمالرائعفيفعلشيءملموسألهاليكركوكالكراموالخروج
منعقليةاالنتقادوالتباكيالتيتؤخروالتقدمفالتوافقوالتفاهموإيجاد

أفكارتطويريةوتنويريةهوالحلدومافيالسياسةوصنعالقرار.
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حاوره زيد محمود علي 

ســـــاالركـــوشـــار..يــعــتــبــرمـــنالــفــنــانــيــنســـــاالركـــوشـــار..يــعــتــبــرمـــنالــفــنــانــيــن
من أكثر في المواهب ومتعدد منالمتميزين أكثر في المواهب ومتعدد المتميزين
مجال،وهوعازفكمانوملحنوكاتبمجال،وهوعازفكمانوملحنوكاتب
وشاعرومثقفومقدمبرنامجبأسمتجاربوشاعرومثقفومقدمبرنامجبأسمتجارب
الفنانيينفيتلفزيونشعبكوردستانومنالفنانيينفيتلفزيونشعبكوردستانومن
خالللقاءنابهلنطلعفيهذهالمناسبةعلىخالللقاءنابهلنطلعفيهذهالمناسبةعلى
تلكالرحلةالتيبدأهامعالفنوالثقافة..تلكالرحلةالتيبدأهامعالفنوالثقافة..

في بـــدأت لنسألهكيف معه وبــدايــتــنــا في* بـــدأت لنسألهكيف معه وبــدايــتــنــا *
خطواتكاالولىمعالفنوالثقافة..خطواتكاالولىمعالفنوالثقافة..

منذ بداياتيكانت : قــال حيث -
ــذاك11عام عــام19٨2وكـــانعــمــريآنـ
في التحقت حيث االبتدائية المرحلة فــي
وعلما ، الفن لهذا لمحبتي موسيقية دورة
الرغبة يوجهنيلكن لميكنهنالكمن
وخاصة ، لها دفعني الــذي للفن فيحبي
فـــيتــلــكاألعــــــوامقـــامـــتمــدرســتــيبفتح
التربية وزارة منهاج ضمن  موسيقية دورة
بـــدوريشــاركــتفيهاوتعلمتمن ــا ،وان
خاللهاالكثيروتخصصتبالعزفعلىآلة
الكمان،واضاف..فيأعوام19٨٣بدأت
الفنحيثشاركتفياكثر مع الرحلة
المهرجاناتالفنيةالتياقامتهاوزارةالتربية
من موهبتنا صقل تم أن وبعد ، العراقية
ونحن ،  بتجربة ومــررنــا الممارسة خــالل
شبابيافعين،شاركنافيأكثرالفرق
فرقة مــثــل اربــيــل فــي المنطقة فــي الفنية
كاروانالفنيةوفرقةمركزالشبابللفن
والموسيقى،وفرقةموسيقىاربيلللفن،
وقدمتفيحينهابعضمنالحاني،وبعد
التلحينحيثقمت عام1990بدأترحلة
بتلحين٣0قطعةموسيقيةلمطربينوفنانين
كورد،واكثرااللحانمنأشعاريالخاصة
قبلي من كــان الموسيقي التوزيع ،وحتى
الــفــتالحان شخصيا،وفــضــالعــنذلــك

لالطفالوألحاندينيةواناشيدوطنية.وبعد
غنائية ثــالثــةكليبات وضــعــت 2000 عــام
وألــحــان،وفـــيعــام2004جئتإلــىواقــع
عندها الميدانيككاتبوصحفي العمل
تمتعينيكمقدمبرنامجفيتلفزيونشعب
كــوردســتــانفــياربــيــلوالــيــومإذااحسب
البرامجالتيقمتبأعدادهاتصلإلى)400(
الشعراء مــع لــقــاءات هــي برنامج أربعمائة
كوردستان إقليم من والكتاب والفنانين
.وعنإصــداراتــهمنالكتب،حيثقال
لديكتابقمتبتأليفهمؤخراعنالشعر
وانتظر مهيئه كتب أربعة حاليا ولــدي ،
الفرصةالسانحةبطبعها.وهيتتناولحياة
الكورد والشعراء والموسيقيين الفنانيين
أمنياتيعام2022اقومبطبعهاوفضالعن
ذلكعنديارشيفعنالفنانينوتاريخهم
الحافلوهذايعتبرارشيفعنالفنانيينفي
إلى واضــاففيحديثه اإلقليموخارجه،

انيبدأترحلةجديدةمنذعام201٨مع
برنامج)تجربةالفنانيين(وهذاالبرنامجهو
لقاءاتنجريهامعفنانينلهمتجربةوتاريخ
مــعــروففــيمــجــالالــفــن،ولــديــهــمخدمة
ولحد ، عملهم مجال فــي قدموها طويلة

االنأجريت)90(لقاءفيهذاالمجال.
أماعنطموحالفنانكوشارأماعنطموحالفنانكوشار

نفذناه وطموحنا طموح لدينا : قــال حيث
سابقاوعملنابحدوداإلمكانياتالمتواضعة
ــهـــزة ــقـــصاألجـ ــةونـ ــاديـ ــمـ ــيالـ ــواحـ ــنـ مـــنالـ
كثيرة وقضايا ، المتطورة التكنولوجية
بــلكنا يوما عملنا فــي نتوقف لــم لكن
،واقــول الفني عملنا فــي ، نشاطا أكثر
هنالوالظروفواالمكانياتكانتمتاحة
المشاريع من مجموعة تقديم الستطعنا ،
ــبــرامــجفــيهــذا اإلبــداعــيــةوالــفــنــيــةمــنال
أعده الــذي برنامجي أن وخاصة . المجال
فيتلفزيونشعبكوردستاناربيلهوكل

رحلة إبداعية مع الفنان ساالر كوشار .. متعدد المواهب رحلة إبداعية مع الفنان ساالر كوشار .. متعدد المواهب 
يقول : صاحب المؤهالت غير مرغوب به في الواقع يقول : صاحب المؤهالت غير مرغوب به في الواقع 

الفني ألسباب عديدة ..؟ الفني ألسباب عديدة ..؟ 

15يوماويعرضأسبوعيا،وأكدمنجهة
أخرىحيثقالاحبكثيراتأسيسفرقة
موسيقيةكورديةوأقومباالشرافعليها،
لكنالظروفالماديةتجعلذلكعائقارغم
انيطرقتأبواباعدهلكندونجدوى،
الفن تطوير في المساهمة وانكلهدفي
)..العين المثل يقول كما لكن الكوردي
بصيرةواليدقصيرة..(ورغــمذلكنحن

متواصلينبالعملدونتوقف..
وعـــنشخصيتهقـــال:انـــيمــعــروفســاالر
كوشار،كموسيقيوشاعروفيمكان
، محررصحفي واخــر برنامج مقدم آخــر
وهكذافتعددالمواهبتجعلنابهذاالشكل
،وفيمناسباتيطلقونعنيمختارالفنانيين
الماضية السنوات عملي خــالل انــي وعلما
كــانــتتــواجــهــنــيعــراقــيــلكــثــيــرةوخــاصــة
ومانالحظهفي المواهب يعانيهأصحاب ما
واقعنايحاربونالكفؤينوالمبدعينألسباب
هنالك نعم ، ذلــك يعلم والجميع كثيرة
بمواقع تبؤوا الفاشلين الفنانيين البعضمن
الشخصية والعالقات الواسطة نتيجة مهمة
المتميزون أمــا ، الوصولية الــطــرق وبعض
يبقوندائماويريدونبعضالمتنفذينوالذين
اليريدونتطويرالواقعالفنياالبطرقغير
شرعيةويتمتعكييرمرورالمبدعينإلى

القمة
أثبتت التي مجلةكركوك اهنىء واخيرا
دورهاوتميزهافيمجتمعناكمجلةناجحة
،حيث واحـــدة لغة على التقتصر ألنــهــا ،
نحننحتاجإلىعدةلغاتلتوصيلأفكارنا
والتي المجدة للمجلة تحية والــف وتطلعاتنا
أخذتطريقهابنجاحعالي،وتحياتيلجميع
العاملينفيهاورئيستحريرهااالستاذروان

معاحترامي...

نظمتمؤسسةكركوكاالعالميةبالتنسيقمعمنظمةاالمل،يومالثالثاء،
دورةلإلعالمياتبمختلفقومياتهن.

وتمخاللالدورةالقاءمحاضراتحولالدورالذيتؤديهالنساءاالعالميات
مناجلاالرتقاءبواقعالنساءفيمختلفمجاالتالحياةواثباتوجودهن

فيالمجتمعمنخاللالرسالةاالعالمية.
: االعالمية ناصحمديرمؤسسةكركوك قــالعماد السياق هــذا وفــي
لإلعالميين االعالمية بــالــدورات االرتــقــاء في سعيها تواصل المؤسسة ان
واالعالمياتبمختلفقومياتهمبغيةتطويرقدراتهماالعالميةبمايخدمهذه
المؤسسةالتيوجدتلخدمةهذهالمدينةوالسيرقدمافيانتهاجسياسة

شدةوردالتياوصىبهافقيداالمةالرئيسمامجاللرحمهالله.
وقالتاحدیالمشاركاتفيالدورةوهياالعالميةديناالبياتي:انالمرأة
لهادوركبيرفيبناءالمجتمعدونالقيود،الفتةالیانهنيواصلنايصال

صوتالمرأةضمناطارالرسالةاالعالميةالتيتخدمالمجتمع.
المرأةمواصلةحضورهامنخالل :علی دنياعبد قالتاالعالمية فيما
الــدورات هذه اقامة ان مبينة الحياة، مناحي مختلف في قدراتها تطوير

االعالميةضروريةولهافائدتهاللنساءاالعالميات.

كركوك .. دورة لتعزيز قدرات كركوك .. دورة لتعزيز قدرات 
النساء االعالميات النساء االعالميات 
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تعدظاهرةالتطرفالفكريوالعنف
اآلفــات اشــد مــن ــدة واحـ المجتمعي
السلبيةالتيتفتكبالمجتمعاتخالل
الــظــاهــرة ــذه وهـ الــمــراحــل، مختلف
الهدامةليستوليدةالمرحلةالراهنة
نتيجة الــقــدم، بــلهــيمتجذرةمنذ
بمختلف والتعصب والتخلف الجهل

انواعه.
مسمياتهم ــبــايــن ت عــلــى الــمــثــقــفــون
وعناوينهممطالبوناكثرمنغيرهم
بالتصديلهذهاالفة،لمالهممندور
المشكلة لــهــذه التصدي فــي فــعــال
فهذه المجتمع، تــواجــه بــاتــت الــتــي
حــاالت مــجــرد تعد لــم المشكالت
هي وإنما فحسب، المجتمع تواجه
النسيج نخر فــي استفحلت ظــاهــرة
مكان أي في والثقافي االجتماعي
ــيـــه،األمـــــرالـــــذيجعل تـــتـــواجـــدفـ
الكثيرمنالشرائحالمثقفةمطالبة
شرور المجتمع وتجنيب بمحاربته،
استقرار على الخطيرة ــة االفـ هــذه

وتماسكالمجتمع.
عميدكلية عفين محمد الدكتور
اوضــح الــمــوصــل جامعة فــي االداب
واالكاديمي المثقف على يعول انه
انيكونلهدوركبيرفيمحاربة
المجتمع، فــي الــمــتــطــرف الــفــكــر
المهم الــديــن رجـــال دور عــن فضال
بان مطالب فالمثقف الصدد، بهذا
آواصــر وتكريس تعزيز على يعمل
ــةبــيــنكــافــةفــئــات ــفـ الــمــحــبــةوااللـ
الــمــجــتــمــعدونتــمــيــيــز،الســيــمــاان
علىالمثقفمهمةاضافيةتتمثلفي
روح لتعزيز االيجابية االفــكــار بث
الفكر ومحاربة المشترك التعايش

المتطرف.
كبيرا دورا للمثقف ان واضــــاف
المجتمعمنخاللسعيهوعمله في
الشاعةروحالتعايشومحاربةالتطرف

في والشرائح المكونات كل بين
الفكر مــحــاربــة فعملية المجتمع،
المتطرفمسؤوليةجماعيةتقععلى

عاتقكلالمعنيينبهذاالملف.
قال العباسي المدنيحسن الناشط
بدورهانللمثقفيندورااساسياوفعاال
في المعتدلة االفكار تكريس في
عشرات ان الــى مشيرا المجتمع،
دأبت المثقفين من التطوعية الفرق
خاللالفترةالماضيةعلىاشاعةروح
اطياف بين والوئام والسالم المحبة
المجتمعمنخاللالمشاريعالتوعوية
ونبذالعنفالذييشكلواحدةمن
ابرزالظواهرالسلبيةفيايمجتمع

متحضرومزدهر.
ونوهالعباسيالىانالمثقفلهدور
وترسيخ المجتمع بــنــاء فــي كبير
دعــائــمــه،مــوضــحــاانالــعــنــفيجب
انيواجهمنقبلالجميعوباالخص
في بــارز دور من لهم لما المثقفين

توعيةالمجتمع.
االختصاص جاسم حسن الدكتور

موضوع ان قــال االجتماع، علم في
ــةالـــفـــكـــرالـــمـــتـــطـــرفمــن ــاربـ ــحـ مـ
ــمــهــمــةوالــحــســاســة، الـــمـــواضـــيـــعال
مؤكداانآفةالتطرفتفتكبالعديد
المجتمع وبالتحديد المجتمعات من
الــعــراقــيالـــذيعــانــىخــاللمراحل
والعنف، الــتــطــرف آفــة مــن مختلفة
ــناي مـــشـــدداانكـــلشــخــصومــ
موقعكانمطالببانيمارسدوره
الظاهرة لهذه التصدي في المنشود

السلبية.
الــمــثــقــفــيــن ان »: قـــائـــال واضــــــاف 
ومسمياتهم عناوينهم اختالف وعلى
مطالبوناكثرمنغيرهمبلعبدور
التطرفمنخاللعدد فيمحاربة
مناالليات،ابرزهاانيحددالمثقف
مــاهــيــةالــفــكــرالــمــتــطــرفومــاهــيــة
ــذورهومــنــطــلــقــاتــه،حــتــىيــكــون ــ جـ
هناكتوجهلعالجهذهاالفة،فضال
عــنصــهــركــلالــجــهــودوالـــقـــدرات
ــذاالــفــكــر الــفــكــريــةلــمــواجــهــةهــ

الهدامالذيينخرجسدالمجتمع.

شمال الدلوي

المثقفون ومحاربة الفكر المتطرفالمثقفون ومحاربة الفكر المتطرف
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