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ژماره  )19( تشرينى دووه مى 2022 

لەهەرکوێیەکیدنیابێتکایەیڕۆشنبیری
تاکەکانی هۆشیاری ئاستی بە پەیوەندیدارە
تــاکڕۆشنبیر پــێــوەرهیتاکو بــەو کۆمەڵگا
بەرزو واتە نابێت! نەبێکومەڵگاڕۆشنبیر
هەر لە ڕۆشنبیریکۆمەڵگا ئاستی  نزمی
شارێکیانەتەوەیەکیاواڵتێکدابەستراوەتەوە
ــانـــیئـــەو ــیـــریتـــاکـــەکـ ــبـ ــنـ ــەئـــاســـتـــیڕۆشـ ــ ب

کۆمەڵگاوشارونەتەوەیە!
ــىڕۆشنبیریلــەکــەرکــوکبــەوپێیەی دۆخ
ــەوەو ــەتـ ــیــشــتــوانــەکــەیپــێــکــهــاتــووەلـــەنـ دان
ــەرەب_ ئــایــنــزایجــیــاوازکــە)کـــورد_عــ
تورکمان_کلدوئاشووری(ن؛تاڕادەیەک
وەستاوولەبۆتەدراوەوپێشکەوتنبەخۆیەوە
نابینێت.هەرچەندەجەماوەروخەڵکەکەی
تەنانەتڕۆشنبیرانیشارەکەشلەژیانکردن
هاوژیان یــەک وەک شــار بە پەیوەستبوونیان و
ــەوەو ــیــرکــردن ــەاڵملـــەب ــ ــجبـــن،ب ــامــان وهــاوئ
ڕۆشنبیریبوونیتاکەکانیهەریەکلەونەتەوە
وئاینزاجیاوازانەلەیەکترجیاوازدەرکەوتن.
ئـــەوەیوایـــکـــردووەکــەجــیــاوازەکــانــیــانلە
زمان جــیــاوازی دەربــکــەوێ ڕۆشنبیریدا رووی
شارێکە تاکە چونکە وکلتوورەکەیانە،
تێیدابەکار لەیەکتری چوارزمانیجیاواز
دێتهەروەکلەپەیڕەوکردنوجێبەجێکردنی
هەندێتەقسیکۆمەاڵیەتیوئاینیونەریتدا

جیاوازيەکانتۆختردەبنەوە.
شاریکەرکوکبەهەرچوارپێکهاتەکەیەوە
نزیکەی500نوسەریهەیەوئەونوسەرانەش
دابــەشــبــوونــەتــەســەرهــەرچـــوارپێکهاتەکە
هــەرچــەنــدەلــەســەرئــاســتــیتــاکــەکــەســیو
گروپداهەوڵوکارکردنهەیەبەوەیکە
ڕۆشنبیرانونوسەرانیئەوشارەکۆبکەنەوە
وبەپراکتیکیشجێبەجێکراوەکەکۆڕ
دەکــرێــت ئــەدەبــی و ڕۆشــنــبــیــری وسیمیناری
بەاڵمئەگەرتەماشایهەرکۆڕوسیمینارێک
ــەولــەشــکــرە ــ ــۆیئ ــیــنــیــنلـــەکــ بــکــەیــندەب
لە بــەشــداربــوون ئاستی نــوســەرانــە و ڕۆشنبیر
کۆڕوکۆبوونەوەئەدەبیوڕۆشنبیرییەکان

زۆرنزمە!
نــووســەرانــی کەمی و زۆری و جوڵە پێموایە
ــەئـــــــەدەبـــــــیو ــ ــمـ ــ ــیـ ــ ــەراسـ ــ بـــــــەشـــــــداربـــــــوویمـ
ڕۆشنبیرانی لــە شـــارە ئــەو رۆشنبیرییەکانی
نــەتــەوەیــەکبــۆنــەتــەوەیــەکــیتــردەگــۆڕێــت!
ڕۆشنبیرانی و نوسەران بەشداربووانی ئاستی
ــاوازیهــەیــە ــیـ ــورکــمــانجـ ــەرەبلـــەگـــەڵت ــ عـ
ــەونــەتــەوانــەدا هــیکـــوردلــەگــەڵهــەریــەکل

بە بەشداربووانە جیاوازی ئەو هەیە. جیاوازی
پلەییەکەمهــۆکــارەکــەیدەگــەڕێــتــەوەبۆ
خودیڕۆشنبیرانونووسەرانخۆیانچونکە
بەخیلی  و حزبایەتی و دژایــەتــی ئاشکرا بە
بــەیــەکــتــربـــردنلــەنــاویــانــدابـــەدیدەکــرێــت
نووسەرانی و ڕۆشنبیران نــاو لە تایبەتیش بە
کـــورد،ئــەودژایــەتــیکــردنــییەکترزیاتر
ــەوجـــۆرە ــ ــووئ ــ ــەدەب ــ ــەنـــدەن دەبـــیـــنـــرێـــت!هـــەرچـ
بیرکردنەوەوڕەفتارانەلەناوتوێژیڕۆشنبیران
ونووسەرانوقەڵەمبەدەستانداهەبێت،بەاڵم
ــتــەوەوکــەســیــانئەویتر ــێ تــادێـــتزەقــتــردەب
ناخوێنێتەوەوچاویانبەکاروبەرهەمەکانی
ڕۆشنبیری جوڵەی بەگشتی هەڵنایە. یەکتر
وئەدەبیوهونەریلەکەرکوکلەسووڕی
تاکە ئاستی لــەســەر ئــەگــەرچــی متبووندایە
ــادەکـــاریو ــامـ ــاریئـ ــەسوگـــروپـــداکــ کـ
بــوونکــراوەوهەوڵیشدراوەبرەو بەشداری
ــواریڕۆشنبیریوهــونــەریوئــەدەبــیلەو بەب
شـــارەبــدرێــت،بـــەاڵمبــەشــێــوەیڕئــژەیــینەک

سەرتاسەری.
ئەگەربەشێکلەکەمتەرخەمیوپاشەکشێ
کردنیڕەوتیڕۆشنبیریگشتیڕۆشنبیرانو
بەشەکەیدیکە ئەوە بن وخۆیان نوسەران
هۆکارەکەیئەوکەشودۆخهسەربازییەیە
کەبەسیمایشارەوەبەزەقیدیارەوسیمای
لەو دەشێوێنێت! مەدەنیانە ژیانی و شارستانی
ــەرووی ســۆنــگــەیــەوەئــێــســتــایکـــەرکـــوکل
دەوڵەمەندیەکەی بە بــەراورد بە بەڕێوەبردنەوە
نەوت لە پــڕە زەمینەکەی ژێــر کەشارێکە
ــەوەیکــەپـــڕۆژەی ــ ــراوەب وغـــازپـــەراوێـــزخــ
دروســتــکــردنــیڕێــگــاوبــانوفــراوانــکــردنــی
کاری شار سەنتراڵی جوانکردنی و شەقام
ــاجــوانــیو ــەروەهـ پــێــویــســتــیبــۆنـــەکـــراوە.هـ
ستاتیکاوئەندازەیینابینینلەدەروازەکانیدا
لەجیاتیئەوەسیمایەکیبەبازگەتەنراو
دەتوانین دەبینین. نادیدە دروستکراو تاسە و
بڵێینلەدێیەکیگەورەدەچێتنەکشار!!!
دیــارەڕۆشنبیرانیئەوشــارەشبەهۆیبوونی
حوکمیسەربازیلەوشارەڕەخنەودەنگیان
وکارگێڕیەکانی ئیداری بەرپرسە ناگاتە
پێیان دەنگیشیان ئەگەر تەنانەت شارەکە
چونکە لێناگیرێت گــوێــیــان ــەوە ئـ بــگــات
یەکەکانی لــەدوا یــەک دەستەاڵتە هەموو لە
پارێزگایەکی وەک کەرکوک خۆجێیەتیدا
ملمالنێی و قــوربــانــی بــووەتــە لــەســەر کێشە
سیاسەتیئەوساوئێستایالیەنەسیاسیەکان

دۆخی ڕۆشنبیری لە کەرکوک!دۆخی ڕۆشنبیری لە کەرکوک!

هێدی گەاڵڵی
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تاوەكوئێستابنەڕەتیناویشاریكەركوك
ومــێــژوویدامــەزرانــدنــیبــەتــەواوەتــیڕوون
مێژوونووسێكی و نووسەر نەبۆتەوە.چەند
لەبارەیئەمشــارەدێرینەوە بیانیوكــورد
بابەتیچڕوپڕیانتۆماركردووەكەمایەی
تێڕامانن.بەتایبەتیمەالجەمیلیڕۆژبەیانی
وتۆفیقوەهــبــیودكــتــۆرجــەمــالڕەشید
ودكــتــۆركــەمــالمــەزهــەروعبدالرقیب
نــووســەرەبەڕێزانەوە ئــەو لــەســەرووی یوسف
نــاویكەركوك بەبنەڕەتی سەبارەت دێــن.
مــامــۆســتــاتــۆفــیــقوەهــبــیوەهــــایبــۆدەچــێــت
ــەر(ەوەوەرگــیــرابــێــتكە ــەی)كـــــ لـــەوشــ
بــەزمــانــیئــاشــووریبــەمــانــای)قـــەاڵ(دێــت.
ــەڕێــزدكــتــۆرجــەمــالڕەشــیــدیــشوەهـــای ب
ــێــدەگــاتكـــەگــۆتــیــەكــانكــۆنــتــریــن ت
دانــیــشــتــووانــیشــارەكــەنوهــەرئەوانیش
ز( پ. 4500 – 3500( ــی ســااڵن ــێــوان لــەن
ــێــت. ــاب ــانبـــنـــیـــاتن ــیـ ــوكـ ــەركـ ــەاڵیكـ قــــ
ــە وەكلـــەالیهــەمــووانــیــشئــاشــكــراوڕوون
پایتەختیگۆتیەكان)ئەرابخا(بووە،كە
و )عەرەفە( دەوترێتگەڕەكی پێی ئێستا
دەكەوێتەتەنیشتیناوچەیباوەگوڕگوڕی
50 )پلۆتارخ یۆنانی مێژوونووسی نەوتییەوە.
–125ز(كاتیخۆیسەردانییڕۆژهەاڵتی
ــوڕ(ی ــوڕگــ ــاوەگــ ــ كــــــردووەونـــاوچـــەی)ب
تــۆمــار )korkoura )كـــوركـــورا بــەنــاوی
كــــــردووە،كـــەئـــەمشــوێــنــەیــشلــەگــەڵ
ئەرابخابەشێكلەناوچەیساترابیمیدییان
وەهــای رەشید جەمال دكتۆر پێكهێناوە.
ئێستا بۆدەچێتكەوشەی)كەركوك(ی
لە نــاوەكۆنەوەسەریهەڵدابێت، لــەو هــەر
)ak-uk(پــاشــگــریزاگــرۆســی پــاشــانــدا
)كــەركــوك بــە بووبێت و وەرگرتبێت ی
)korkour-uk( ــود ــاخــ ــ ی )karkout
ودواتــــریــــشبـــووبـــێـــتبـــە)كــــەركــــوك(.

سۆمەرییەكانناویشارەكەیانبە)دیمتو
قەاڵو بەمانای بـــردووە، شیلواخو( كرخی
وتــووە پێیان سلوكیەكانیش دێــت. دیـــوار
شاری)كرخبیتسلوق(ساسانییەكانیش
نـــــــاوچـــــــەیكـــــەركـــــوكـــــیـــــاننــــــاونــــــاوە
هــەروەهــا . )Gamarkan )گــەمــەركــان
سەرچاوەسریانییەكانیشناویكەركوك
Beth–ودەوروبەریاننابوو)باپگەرمە
Garme(.ئەوەیشایانیباسەئەمدووناوە
كۆنانەلەوشەی)گەرمیان(یئێستاوەزۆر
نزیكن..پاشتریشموسوڵمانەكانبەشاری

كەركوكیاندەووت)كەرخینی(
گــەربڵێینكــەمنــاوچــەودەڤـــەروشار
لــەســەرانــســەریدنــیــالــەســەرگـــۆیزەوی
ــەقـــەدشـــاریكــەركــوكو هـــەن،كــەب
دەوروبــەریدەوڵەمەندوبەپیتوبەرەكەت
بێت،بێگومانلەمبۆچوونەمانداهەرگیز
زیادەڕۆییماننەكردووە.خێروبێریشارەكە
بەهیچكلۆجێك بــەڕادەیــەك زۆرە ئــەوەنــدە
بــەڕێــژەیــەیــەكــیزۆر بــۆنموونە نــاپــێــورێــت.
یەدەگینەوتوغازیجیهانلەمشارەدایە.
ــەڕوویپــیــشــەســازیــیــەوەبـــۆیهــەیــەســوود ــ لـ
لـــەخــــاكوخــۆڵــیدەوروبــــــــەریشــارەكــە
كۆمپانیای و كارخانە و، وەربگیرێت
ــۆدروســـتـــكـــردنـــیچــیــنــیو جــــۆراوجــــۆربـ

فەخفوریوسیرامیكدابمەزرێت.
ــۆیمـــێـــژوونـــووســـیگــریــكــی ــ ــیخـ ــاتـ كـ
)هیرۆدۆت(وتویەتی)واڵتیمیسربەخشندەی
ڕووبــارینیلە(بەومانایەیكەئەوڕووبارە
بــۆتــەهــۆیئــاوەدانــكــردنــەوەوســەرچــاوەی
ژیــانلەواڵتــیمیسردا.گــەرئــەوڕووبــارە
لەوواڵتەدانەبووایەئەوابێسێودووئێستا
بەڵكو نــەدەبــوو، میسرەوە بــەنــاوی واڵتێك
بیابانی بەرینی و پــان ناوچەیەكی لــەوێــدا
بێگیاندەهاتەئاراوە..ئێمەمافیخۆمانە

نەكبەتەنیابەیەكتاقەڕووبارەوە،بەڵكو
ــیــەوەلــەشــاری بــەچــەنــدیــنســـەرچـــاوەئــاوی
لە ئــەوەتــا بكەین. شــانــازی كەركوكدا
رۆژئاوایشاریكەركوكدازێیخواروو
بــەرەوقەزای و پــردێدەبڕێت شارۆچكەی
دووبزشۆڕدەبێتەوەتاوەكودەگاتەقەزای
ڕووبــاری بە تێكەڵ پاشاندا لە و حەویجە
ــــەســــەروویشــارۆچــكــەی ــێـــت.ل دیــجــلــەدەبـ
دووبزەوەپرۆژەیئاودێریكەركوكلەسەر
ئــاویزێســەرچــاوەدەگــرێــتودەتووانێت
ــانوبــەریــنــیزۆرئــاودێــر ــاوچــەیــەكــیپـ ن
ــەاڵم ب بهێنێتەكـــایـــەوە. ــوی ــژێ ب و بــكــات
بەداخەوەتاكوئێستابەپێیپێویستلەڕووی
پرۆژەیە لەو تەواو كشتوكاڵییەوەسوودی
وەرنەگیراوە.هەروەهائاویخڕیخاسەیش
شاریكەركوكدەبڕێت،بۆیهەیەسوود
ــەیوەربــگــیــرێــتوبــەربــەســتــی ــاوەكـ لــەئـ
تۆكمەوپــڕبــایــەخلــەســەریدابــمــەزرێــت.
ئەوانەیسەردانیواڵتیئوردونیانكردووە،
دەگێڕنەوەودەڵێنكەچۆمیئوردون)غور
و مــایــەیكێشە بۆتە ئێستا كــە االردن(
لە ئوردوندا، و ئیسرائیل لەنێوان ملمالنێ
الی خاسەی لە هیچی چۆمە ئــەو ڕاستیدا
خۆمانزیاترنییە..گەرڕوویخۆمانبەرەو
رۆژهەاڵتیخواروویپارێزگایكەركوك
ئــەواچاومانبەچۆمیرۆخانە وەرگــێــڕا،
دەكەوێتكەبەناوچەیداقوقداڕەتدەبێت.
لەخوارتریشچۆمی)ئاوەسپی(شارۆچكەی
خوارڕا لە سەرەنجام دەبڕێت. دووزخورماتو
هەرسێچۆمیخاسەوڕۆخانەوئاوەسپی
ــم( ــوزێـ ــەی)عـ ــ ــاچـ ــ ــەوەودەریـ ــرنـ ــدەگـ ــەكـ یـ
پــێــكــدەهــێــنــن..جــگــەلـــەمپێنجســەرچــاوە
پارێزگایكەركوك، ئاوییەگرنگەی
دەتووانینبەدەیانجۆگەلەئاووكارێزو
بەهــەزارانكانیاولەگوندوالدێكانی

گەشتێك بۆ شاری كەركوكگەشتێك بۆ شاری كەركوك
موعتەسەم ساڵەیی
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شاریكەركوكدابەدیبكەین.سەرەڕای
زۆرییسەرچاوەئاوییەكانلەشارەكەدا،
بۆكــاروبــاریكشتوكاڵی بەباشی بــەاڵم
نموونە بۆ ئێستا تاوەكو نەخراونەتەكار.
میوەودۆشاویتەماتەلەواڵتانیدەوروبەرەوە
ــاوەبــۆ ــ ــی ــوركــ ــ ــرانوت ــ ــێ ــ ــەئ ــ بـــەتـــایـــبـــەتـــیل
بازاڕەكانماندەهێنین.لەالیەكیتریشەوە
دانیشتووانیشارەكەبەدەستیكەمئاویی
نــااڵنــدوویــانــە. پــاكوخاوێنیخـــواردنـــەوەوە
تــازەونوێنییەوبگرە ئەمكێشەیەیش
ــەوەســەرچــاوەی هـــەرلــەســەردەمــانــیكــۆن
پاشایەتیدا لەسەردەمی دەوتــرێــت گــرتــووە.
شاری دەكاتە ڕوو شافەیسەڵ جارێكیان
ناسراوەكانی پیاوە لەگەڵ و كەركوك
شارەكەداكۆدەبێتەوە،لەبارەیكێشەو
كەموكوڕییەكانەوەپرسیاریانئاراستە
دەكات؟ئەوەبوومەالیەكیناسراویئەو
سەردەمەیشبەخۆڕسكیەكیزۆرەوەدێتە
وەاڵمودەڵێت:)یاپاشاكركوكعتشانە..!(
بەوواتایەی:گەورەمكەركوكتینوویەتی
ودانــیــشــتــوانــیشـــارەكـــەكــێــشــەیكــەم
ئاوییانهەیە..!زەویوزاروكەشوهەوای
پارێزگاكەشیاوولەبارەبۆئاژەڵداریو
و جــۆ و وگــەنــم دانــەوێــڵــە بەرهەمهێنانی
سەوزەومیوەیجۆراوجۆر.بەاڵمسەرەڕای
هـــەمـــوویدەبــیــنــرێــتدەوروبــــــەریشــارەكــە
دەوەنــە. دارو بێ و بێسەوزایی و ڕووتەنی
پێكوڵە و وعاگوڵ داڵ و دڕك بـــەزۆری

هەیە بــۆی ڕواون..!  شوێنێكدا هەموو لە
بەسەوزایی زاریشارەكە و زەوی هەموو
وەك بــكــرێــتــەوە. ئـــــاوەدان دەوەن و دار و
زانراوەلەچەندناوچەیەكیشارەكەداو
بەتایبەتیلەنێوچەمەكانیژوورویــداداری
گــوێــزوبـــەڕوودەڕوێــــن.كــەبــەڕووەكــی
كوێستانیوشاخاویدەناسرێن.لەخواروی
شــارەكــەیــشــداداریخــورمــاوزەیـــتـــونو
بیابانی بەڕووەكی دەڕوێــنكە ترشەمەنی
پارێزگاكە بۆیە دەنــاســرێــن.. پێدەشتی و
ــــیتــۆبــۆگــرافــی ــەت ــ ــنشــێــوەوڕواڵ ــدی چــەن
دەگرێتەخۆیوەكوچیاوگردوبیابان
ــاروكــارێــزو ــ وپێدەشتیوچــەموڕووب
نــاوچــەیشیاو وكــانــیــاو...چەندین ناعور
ولەبارهەنتاوەكودەستیچاكسازییان
شوێنی و زۆزان ــە ب بــكــرێــن و پــێــبــگــات
گەشتوگوزاروەكوناوچەكانینومرە
هەشتلەشارۆچكەیدووبزودەووروبەری
ــیوچەمی ــاروەلـ یـ ــردێو ــ پ شــارۆچــكــەی
گۆرانوسەرخاسەیژوورووخاڵۆبازیانی

وشیوەسووروتەقتەقو...هتد.
بەعسییەكاننەكبەتەنیادوژمنیمرۆڤ
بوون،بەڵكودوژمنیسەرسەختیسروشت
وسەوزاییوئاوەدانیشبوون.لەخوارووی
چەندین نشینەكاندا شیعە ناوچە و واڵت
ملیۆندارخــورمــایــانبــڕیــیــەوە.هــەروەهــالە
دەووروبـــەریشــاریكەركوكوتێكڕای
ــدوالدێــكــانــیــان كــوردســتــانــیــشــداگــون

باخیان و چــەم و دەوەن و دار ڕووخـــانـــد،
سووتاندوئاویكانیاویانكوێركردەوە.
بەاڵموەكودەوترێتدارودەوەنیكوردستان
بەتایبەتیداریبەڕووگوێزوەكومیللەتی
بۆ كوردخۆڕاگرن.پاشسووتاندنیشیان
دەتوانین دەڕوێنەوە. ترسەرلەنوێ جارێكی
ــاخوڕەزوقــەدپــاڵــیشــاخو بڵێینكــەمب
كەژەكانیكوردستانهەنكەبۆچەند
جارێكلەالیەنبەعسییەكانەوەنەسووتابێتن.
و هەڵداوەتەوە خۆشبەختانەسەریان بەاڵم
بۆجارێكیترسەوزبوونەتەوە.لەسااڵنی
شەوێك ــوردوودا ــ ــ ڕاب ســـەدەی هەشتاكانی
ــزەچــیــاكــانــی ــ ــنـــاریڕیـ لـــەگــونــدێــكــیبـ
ڕۆژهەاڵتیدەربەندیبازیانبووملەباكوری
ڕۆژهـــەاڵتـــیشــارۆچــكــەیچــەمــچــەمــاڵ.لە
كاتێكیدرەنگانیشەودابەعسییەكان
لــەدارودەوەنــــیقـــەدچیاكە ئــاگــریــان
بــەرداو،بەوتاریكەشەوەگڕوبڵێسەی
ــەهــەمــووالیـــەكـــەوەبـــەرزبـــووەوە. ئــاگــرل
و ئــاژەڵ كابرایەكیگوندنشینیخــاوەن
مەڕومااڵتمبینیكەفرمێسكلەچاوانی
زەبوونییەوە بەكەساسی زۆر و ــاری دادەبـ
دەیوت:هەرچەندتەماشایقەدپاڵیئەوچیا
گڕگرتووەدەكەم،وەهاهەستدەكەم
كــەكەللەسەریخــۆمگــڕیگــرتــووەو

 دەسووتێت..!
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پێیوایە ماندریان هۆڵەندی نیگارکێشی
شێوەیەکی بە نەمێنێت، دەتوانێت هونەر
ــوزارشــــتلە ــیلـــەبـــەرئـــــەوەیگــ ــەرەکـ سـ
لێرەدا بــەاڵم دەکـــات. ژیــان ناهاوسەنگی
ــــەوەنــیــیــەکــەئــایــامــرۆڤ پــرســیــارەکــەئ
لە هاوسەنگییە ئەم دەگاتە دێت ڕۆژێــک
ئایاهونەر نێوانخۆیوجیهاندا،بەڵکو
تەنهابەدیلێکەبۆهاوسەنگیلەژیاندا؟
ڕەنگەهونەرگوزارشتلەپەیوەندییەکی
نــێــوانمــرۆڤوجیهانبکات، ئــاڵــۆزتــری
پەیوەندییەککەزۆرقورسەلەیەکڕستەدا

کورتبکرێتەوە.

ــســتــیمــرۆڤــی ــداوی ــێ ــێــکپ ــەرکــۆمــەڵ ــونـ هـ
لە لێکۆڵینەوە و دەکـــات تێر ــەرفــراوان ب
ڕێگە وسەرهەڵدانی هونەر سەرەتاکانی
ئەرکەیکە ئەو دیاریکردنی بە دەدات
لەسەرەتایمێژووەوەڕۆڵیگێڕاوە،بەاڵم
ئایادەتــوانــرێــتئــەمئەرکەبەبـــەردەوامو
نـــەگـــۆڕهـــەژمـــاربــکــرێــت؟ئـــایـــاڕۆڵو
ئــەرکــەکــانــیهــونــەرلــەگــەڵهــەمــووئەو
لە کە گۆڕانکاریانەی و گۆڕانکاری
فۆڕمیکۆمەڵگەیمرۆڤایەتیداڕوودەدەن

ناگۆڕێت؟

یۆتۆپیاییتر، جیهانێکی ــەدوای ــ ب مـــرۆڤ
ــتـــر،نــزیــکــتــرلـــەلـــۆژیـــکوعــەقــڵ ــوانـ جـ
دەگەڕێت،بەمشێوەیەدەتوانرێتهونەربە
دەربڕینیخواستیزەبەالحیمرۆڤهەژمار
بــکــرێــتبـــۆڕاپـــەڕیـــنلـــەدژیئـــەوژیــانــە
ــووردارەکــەڕێــگــەیپــێــدەداتجارێک ســن

بچێتەناویەوە.

ــەکــتــێــبــی)پــێــویــســتــی ئــێــرنــســتفــیــشــەرلـ
لــەژیــانــیمرۆڤدا هــونــەر(داپێیوایەهــونــەر

پێویستییەکبووەوهەیەوهەردەمێنێتەوە،
دەبێتە هونەر ســەردەمــی خەریکە بەڵکو
ســــەردەمــــیمــــــرۆڤ.هـــەمـــووکــۆمــەڵــگــا
مرۆڤەکانلەپێشمێژووەوەدووفاکتەری
هونەر لە بوونیجۆرێک هەیە، هاوبەشیان
لەسەر سەرەتایی وێنەکێشانی تەنانەت -
لە فۆرمێک بوونی و ئەشکەوتێک ــواری دی
ــەومــانــایــەیکــەڕێــوڕەســمــەکــان ئــایــیــن،ب
کــەهیچڕوونــکــردنــەوەیــەکــیمــاددیــیــان
ــاتکــەمــرۆڤ ــەوەدەردەخــ نییە.ئــەمــەشئ
لــەســەرئەم بــوونــی لــەیــەکــەمساتەکانی
تەنیا ئــەوەیکە بۆ ئاواتەخوازە هەسارەیە
یان جوانیناسی شێوەیەکی بــە دەتــوانــێــت
ڕێــوڕەســمــێــکدەریــبــبــڕێــتکــەلــەپێویستی

ماددیتێدەپەڕێت.

هونەروخۆشی
خەڵکدەچێتەشانۆ،سینەما،زۆرگوێلە
مۆسیقادەگرێت،ئایائەمەچێژوئارامی
دەروونییانپێدەبەخشێت؟ئەگەروەاڵمەکە
مانادارتر پرسیاری لێرەدا ئەوا بێت، بەڵێ
نییە سەیر ئایا بکرێت. دەبــێ کــە هەیە
مرۆڤچێژلەتەسلیمکردنیهەستەکانی
بــەخــەیــاڵــەکــانــیژیــانــیکــەســانــیدیکە
ــانبۆ ــەکـ ــرۆڤـ ــەرمـ ــەگـ وەردەگـــــرێـــــت؟ئـ
دەربازبوونلەژیانیانبۆژیانێکیفراوانتر
ــەن،ئــــەواپــرســیــارەکــە ــ ئـــەمکــــارەدەکــ
دەبێتەهــۆیئـــەوەیمــرۆڤلــەبــوونــیخۆی
ڕازینییە؟بۆچیهەمیشەئارەزوویناڕوونی
تری فۆرمەکانی ئەزموونکردنی بۆ خۆی
ژیاندەپارێزێتوبۆچیبەوجۆرەچیرۆکە
دەگەڕێتکە بەدوایدا سەرنجڕاکێشانە

دەزانێتتەنهاخەیاڵینووسەرێکە؟


ــــیوایــــــــەمــــــــرۆڤهــەمــیــشــە ــێ ــ ــەرپ ــشــ ــ ــی فــ

ئیستاتیکا )جوانیناسی( وەک پەناگەیەک .. ئیستاتیکا )جوانیناسی( وەک پەناگەیەک .. 
پێویستی هونەر بۆ مرۆڤ بە درێژایی مێژووپێویستی هونەر بۆ مرۆڤ بە درێژایی مێژوو

نورەدین جاف
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لە خــۆی، تەنها لە بێت زیاتر ئاواتەخوازە
کامڵبوون، بۆ بەردەوامیدا بەدواداچوونی
ژیانی خۆیەوە، جەستەی سنوورەکانی لە
ســنــووردارکــراوەکــەی،بــەدوایشتێکدا
بێت، فراوانتر و فراوانتر دەگەڕێتکە
تاکایەتییە نــاوکــۆیــەکــەوەکــە بچێتە
ــداوەســــتــــاوە.مـــرۆڤ ــی ــێ ــەمـــەکـــەیت کـ
زیاتر دەگەڕێتکە بــەدوایجیهانێکدا
یــۆتــۆپــیــایــیوجــوانــتــربــێــتولــەلــۆژیــکو
دەتوانرێت بەمجۆرە بێت، نزیکتر عەقڵ
هونەربەدەربڕینێکلەئارەزوویزەبەالحی
مرۆڤهەژماربکرێتبۆڕاپەڕینلەدژی
ئەوژیانەسنووردارەکەڕێگەیپێدەدات
جارێکئەزموونیبکات،بەیەکجەستە،
یەکجەستەتەمەن،ویەکئەزموون.مرۆڤ
لەهەوڵیبەکارهێنانیجیهاننەوەستاوە،
پێشکەوتنی ڕەنــگــە تــێــدەگــات، لێی و
تەکنەلۆژیاهیچنەبێتجگەلەهەوڵێک
ــۆیبۆ ــیــگــۆیخــ ــۆدرێــــژکــــردنــــەوەیئ بـ
لێوارەکانیگــەردوون،لەگەلەئەستێرە

دوورەکانەوەتاقوواڵییئەتۆم.

ئەگەرمرۆڤبتوانێتبەرگەیتاکایەتییە
چێژە ئەم ئــەوا بگرێت، سنووردارەکەی
بێمانادەبوو،بەاڵممرۆڤتەنیاسەرەڕای
لە بێت بــەردەوام دەتوانێت دژایەتییەکانی
ژیـــان.تــامــرۆڤهەستبــەخــۆینەکات
تــەواوکەهەمووشتێک وەککۆیەکی
ئــەوا بێت، دەتــوانــێــت لەخۆبگرێتکــە
بەردەوامدەبێتلەهەوڵدانبۆبەدەستهێنانی
ــر،کـــەواتـــەهــونــەر ئـــەزمـــوونـــیئـــەوانـــیتـ
پەناگەیمرۆڤەلەجەستەتەسکەکەیو
ژیانەکەمەکەی،وهەروایەئامرازەکەی
کەبەهۆیەوەلەگەڵگروپەکەوکۆی
گــشــتــیــداتــێــکــەڵدەبـــێـــت،وکــەســانــی
دیــکــەدەنــاســێــت،بــەهــیــوایچیرۆکێک

لێرەیانئەزموونێکلەوێ.

ــرەدادیـــســـانپـــرســـیـــارێـــکدێــتــە ــ ــێ ــ بـــــەاڵمل
ــەوە،ئـــایـــاپــێــنــاســەکــردنــیهــونــەر ــشـ ــێـ پـ
ــداریتـــاکلــەگــەڵ ــ وەکئــامــرازێــکبــۆدی
گروپەکەڕۆمانسیکیبێهەڵوێستنییە؟
مانای هەڵگری خۆیدا لە هونەریش ئایا
دەبینێت فینچەر نییە؟ ئــەمــە پــێــچــەوانــەی
دەهێنێت بینەر بۆ کەهونەرچێژێکیش
دەیبینێت، کە لــەوەی دەبێتەوە جیا کە
چێژیمەوداینێوانواقیعوخەیاڵ،کە
توانایئەوەیپێدەبەخشێتئەوەیدەیبینێت

بیگرێتوریسایکلبکاتولەخەیاڵیدا
دروستیبکات،بۆئەوەیئازادییەکەبە
خۆیبــداتکەلەژیانیڕۆژانــەیخۆیدا

نییە.

کـــارکـــردنـــیهـــونـــەروهــۆکــارەکــانــی
پێویستییەکەیلەگەڵگۆڕانیجیهانو
یاساکانیوفۆرمەکانیکارلێککردن
تێیدادەگۆڕێت،هونەردوورترینبەرهەمی

مرۆڤەلەسەقامگیریوئینسێریا.

ــەرمــەنــد،زۆر ــوونبــەهــون ــ ــوونبــۆب ــەزمـ ئـ
ــازارویـــــادەوەری ــ ــەزمـــوونئـ گــرنــگــە،ئـ
دروســــتدەکـــــات،قـــوواڵیـــیهــونــەرمــەنــد
ــر ــرژیوئـــــازار،دواتـ پــڕدەکــــاتلــەگــ
هــونــەرمــەنــدهــەمــووئەمانەدەگــۆڕێــتبۆ

پێیوایە ئەرستۆ جوانیناسی. دەربڕینێکی
ــەوەیهەست ــاپــاکــکــردن ــ ئــەرکــیدرام
بینەر تــرســە. شکستپێهێنانی و ســـۆز و
دەســەاڵتــیحــوکــمــدانــیئـــەوەینییەکە
دەیــبــیــنــێــتجــگــەلـــەئـــەزمـــوونـــیخــــۆیو
دەیبینێت، ــەوەی ئـ لــەگــەڵ هــاوتــاکــردنــی
ــەیدەیــبــیــنــێــتلـــەچـــوارچـــێـــوەی ــان ــــەوشــت ئ
هەوڵدەدات یان دەکات سنووردار ژیانیدا
لــەژیانی ئـــەوەیدەیبینێت لــەچــوارچــێــوەی
خۆیتێبگات،بۆیەکاتێکخۆیلەگەڵ
ئەو دەگونجێنێت، شانۆیی کارەکتەری
لەسنووردارکردنیچارەنووسیخۆیئازاد
دەبێتئەوەندەیفەزایکارەهونەرییەکە
,هونەرخێزانەکانیهەیەجیاوازلەواقیع

کارەساتبار.
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لهزمانیکوردیدا،ئهمچواروشهیه)شیعـر،
و هـۆنـراوە،ههڵبهست،هـۆزان(هاومانانن
بهاڵم بهکـاردەهـێـنرێـن. مهبهست یـهک بۆ
زیاتر ئـهدەبیکوردیـدا له )شـیعـر( وشـهی
نووسـیـندا و ــن وتـــ ــە ل و گـــــرتـــــووە دەقــــی
پێمـوایهکه مـن دەهـێنـین. بەکـاری زیاتر
هـۆنینهوە هـونهری که )هـــــۆنــراوە( وشـهی
)شیعـر( ــهی وشـ لــه چـێـژی دەگــهیــهنـــــێــت،
کهمـترنییه،شیعـر،جـوانترینوناسکترین
له لهشێوەکانیهـونهر.کهزۆر شێوەیه
کــۆنــهوەســهریهــهڵـــــداوە.رەخـنهگرانو
مێژوونووسانیکۆن،جهختیانلهسهرئهوە
خـۆی تایبەتمەنـدیی شیعـر کــردووە،که
هـەیەولهگـهڵپهخـشانـداجیـاوازیهـهیه.
و هـهسـت لـه پـڕ گـوزارشـتـێکی شـیعـر
نـاخـی لــه کــه خـۆشـهویستـیـیه، و ســۆز
هۆیهکی شیعـر دێـت. شـاعـیرەوە دەروونـی
و هـیوا له گوزارشتکردن بۆ گرنگه
خهونوخهیاڵونیازوســۆزداریوبـاوەڕ
رۆحـمـانه. زمـانی شـیعـر رازەکـانمـان. و
دەوتـرێـت)شـيعـرزمـانـێکەلهنـاوزمـاندایـه(
مهبەستـیشلـهمقـسهیه،ئهوەیـهکـەشــیعـر

زمـانوشـێـوازیتایبـهتیخـۆیهـهیه.
شیعـرگرنگـترینلقهلهلقهکانیئهدەب،
فـــــۆرمــێــکــینـــایـــابوســەرنــجـــــڕاکــێــشــە.
تایبـهتی خـۆشـییەکی و چـێـژ و هـهست
له ــێـــــت. دەبـــــهخـــــشـــ ــهدڵودەروونـــمـــــــان بـ
بـووە خوێنمان تـێکهاڵوی شــیعـر کـۆنـهوە
هـهسـتمان ژیـانـمان، له بهشــێک به بـووە و
دەبـزوێـنێوبووەبهوێردیسهرزمانمـانو
بهچـهکی بــووە بهخـۆراکیدەروونــمــان.
بــهرگــریــمــان.کــاریـــــگــهریــیـــــهکــیزۆری

شـیعـریش به هـهیه. رەوانمـانـدا رۆحـی لـه
ــانو ــهکـــ ــی ــۆشــی ــهخـــ ــ گـــــــۆزارشـــــــــــتـــمـــانل

ناخـۆشییهکـانیژیـانمانکـردووە.
ــیــمــۆت(دەڵـــــێـــــت:«ئـــــیــمـــــپــراتـــــۆریــیـــــهکـــــان )هـــ
ــاشهـیچ ــهاڵمشـــــیــعـــــریبـ ــ ــن،ب ــاودەچـــ ـــ ــهن ل
مندااڵن، ناچـێـت«.شیعـری لهنـاو کـاتـێک
ئــهوەیکهچـێژوخۆشییهکی ســـهرەڕای
زۆربهمنـدااڵندەبهخـشێـت.جـۆگایەکی
منـدااڵن. رۆشـنبـیریی رووبـاری له خـوڕیـشە
پـــــهروەردە له کـاریگهریشی گهورەتـرین
بـۆیە ــهیــه. هـــ ــدا ــدااڵن ـــ مــن فـــــێــرکـــــردنــی و
کـتـێـبەکانی له بەشــێک به بـووە شـیعـر

خـوێنـدنهوەیکـوردی.
له هـونـهرە نـزیکـترین منـدااڵن، شـیعـری
کاریگەریی گرنگـترین دەروونــیــانــهوە.
ــڕۆو ــهمـ ــیئـ ــانـ ــهرکـــهســـایـــهتـــیوژیـ ــهسـ لـ
ــهیــه.لــهکــۆنـــــهوە ــدااڵنهـــ ـــ داهـــــــاتـــوویمــن
دایکانیبهسـۆزومـیهـرەبـانیکوردمـان،
شـهوێ وگـورگـانه لـۆریـن و الیـالیـه بـه
بـه و ناسک دەنگـێکی به والوانـدنـهوە،
لهگهڵ شـیریـن، و بهسـۆز پـڕ ئـاوازێکی
ــانــی ــیبـــــێـــــشــکــهوالنـــــکــهکـــ ــ ــدن ــ ـــ ــ راژەن
ـــــۆزەوە ســـ ــه ب شـیریـنهکـانیـان، کـــــۆرپــه
ژیـریـان و الوانـدوونـهتـهوە کـورپـهکـانیـان
خـهوێـکی کـردوویـانـنـه و کـردوونـهتـهوە
شـیعـر دەڵـێت:«جـوانترین )المـارتین( خـۆش.
ــهی ــانـــــدا،الیـــــالیـــ ــیــهـــ ــهســـهرانـــســـهریجـــ لـ
هـۆگـری مـــــنــدااڵن، ــوو ــهمـــ دایــکــانــه».هـــ
گـۆرانیوشـیعـروسـروودن.بهتایبـهتیـش
خــۆشــی ــهیکـــه ــ ــروودان ســ و شـیعـر ــهو ـــ ئ
ــهوشیعـرو ئـ پــێدەبــخــهشــن. ــان ــی وشــادی
سروودانهیکهباسیانلهژیـانوژینگه

گرنگـییەکانی شـیعـر بۆ گرنگـییەکانی شـیعـر بۆ 
منـدااڵن.. منـدااڵن.. 

رەزا شـوان
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له و پهپـووله و ئـاژەڵوگـوڵ و باڵـندە و
ئـازادیولە خۆشیولەیـاریوشـادیو
جـوانیکوردستانیقـەشـەنگوشـیریـنمان
کـردوون. منـدااڵن سهرچـڵـیـیهکانی له و
خـهون له و خواست و هـیوا له باسیان یا
لە و پاکیـان نیـازی و راز له و خهیـاڵ و
ئاسانی به ئارەزووەکانیانکــردوون.که
ــانوخـــــهیـــــاڵــی ــــ ــیــانتــێـــــدەگــهنوژیـ ــێـــ لـــ
وخۆشـیان دەبینـنهوە.چـێـژ تێـیانـدا خۆیـان

لێـوەردەگـرن.
نـووسینوپێـشکهشکـردنیشـیعـریجـوان،
دیـــــاریــکـــــراو، هـونـهریی شـێوازێکی بــه
تارادەیــهکــیزۆردەگــهڕێــتــهوەبۆبههـرە
ورۆشــنــبــیــریوئــهزمــوونــیســهرکــهوتــووی

شاعـیر.
خهسڵهتەگونجـاوەکانیشـیعـریمنـدااڵن
بهکورتیوبهچـڕیلهمخااڵنـهدا،باسله
خـهسـڵهته لـهگرنگـترین و تـایبهتـمەنـدی
ــدااڵن ـــ ــۆمــن ـــ ــانــیشـــــیــعـــــرب ــاوەکـــ ــونــجـــ گـــ

دەکـهیـن.
1ـپێویستهشاعـیریشیعـرنـووسبۆمنـدااڵن،
بـهرلههـهمـووشـتـێکومهرجـێک،ئهوەبـزانێـت
دەنـووسێـت منـدااڵن بۆ شـیعـرەکانی که
شیعـریش نـووسیـنی گهورەکـان. بۆ نـهک
بـۆمــنـــــدااڵن،کــارێــکــیهـــــهڕەمــەکــیو
بۆ شیعـر نـووسینی چـونکه نییه. ئاسـان
مندااڵن،ههرئهوەنییهکهشاعـیرچهنـد
رێکبخات ســـهروادار و کـێش دێـڕێکی
وناویلێبنێت)شیعـربۆمندااڵن(.شیعـری
مندااڵنبنهماوتایبهتمهنـدیومهرجیخۆی
ههیه.کهپێویستهشاعـیرلهکـاتیشـیعـر
مهرجـانه ئهو رەچـاوی منـدااڵن بۆ نووسـین
بکات.پێویستەشارەزاییلەقـوناغـەکانی
گەشەکـردنیمنـدااڵنهەبێتوخـواسـت
خـــەونـــەکـــانـــیـــان و هـــــــیـــوا و ئـــــــــارەزوو و
لـــەبـــەرچـــاوبـــگـــــــرێـــت.چــونــکــەشــاعـــــیــری
شـیعـری کــە دەتــوانــێــت کاتێک مــنــدااڵن
جـوانودروســـــتوگرنـگوبــەســوودو
کە بنووسێـت، مــنـــــدااڵن بـۆ کاریـگەر
ــەقـــــۆنـــــاغـــــەکــانــی ــەواویلـ ــ ـــ ــ شـــــــارەزایـــیت
گەشـەکـردنیمنـدااڵنهـەبێـت،لەرووی
تـوانـایدەروونیوجەسـتەییوپەروەردەییو
کۆمەاڵیەتیوسـۆزداریوهـزریوخەیـاڵ
پێویستە منـدااڵن. ئارەزووەکانی و حەز و
شاعـیرانیشـیعـرنـووسیمنـدااڵندەروونناس
وپـەروەردەکـارومامـۆســتاوهـونـەرمـەنـدبن
ــاریـــــگــەریــیهـیچ ــرکـــ ـــ لــەژێ نــاشـــــبـــــێــت .
ــــــنو ــایــەکــیدیـــاریـــکـــراودابـ ــۆژیـــ ــدۆلـــ ئــایـــ
رەنگـدانـەوەیلەشـیعـرەکانیبۆمنـدااڵن
دیـاریکـراو الیـەنێکی ــەرەو بـ و هـەبێـت

ئاراسـتەیـانبـکات.
2ـجهخـتکـردنلهسـهرشـیرینیوناسکی
وئاسانیزمـانیشیعـربۆمنـدااڵن،بەپـێی
وشـه بهپـێی و تــهمــهنــیـــــان قـۆناغـهکـانی
فـهرهـهنگی گـونجـاوەکـانی رســـــتــه و
ــانــیشیعـری وشــهکـــ پــێــویــســتــه ــان. ــانــیـــ زمـــ
تهڕ بــن، رەوان و ناسک و ئاسان مــنــدااڵن
بهبیگــرێوگۆڵـبن.وەکو پــاراوبــن. و
گـوڵجـوانوگهشوبۆنخۆشبن،وەکو
وەک بــن. نهخـشین و نیـان و نــهرم پهپـوولە
پهلکهزێـڕینهرەنگاوڕەنگبن.بهتهواوی
وەکدڵپـاکیوبێـتاوانیوراسـتگـۆیـیو
جـوانیوسادەییمنـدااڵنبـن،کەپـاکو
جـوانوبێـتاوانوراستـن.ئـەممەرجـانەشوا
پێویستدەکات،کەشاعـیرانیمنـدااڵنی
کوردمـان،شـارەزاییـەکیباشـیانلەزمـان
ولەرێـزمـانیکـوردیلەداڕشـتـنیرسـتەدا

هـەبێـت.
3ـواباشهکێشینیوەدێڕەکانیشیعـربۆ
مندااڵن،ژمارەیبـڕگهکانیـانله)6،٧،
10،8(بڕگهزیاترنهبن.کێشیبـڕگهیی
شیعـری کـێشی ئــاســانــتــریــن »پــهنــجـــــەیــی«
منـدااڵنه.باشتریشوایه،ژمارەیوشهکانی
ههرشیعـرێکبۆمندااڵنله)50(وشهزیاتر
ــه(و)مــیــوزیــک(سێ ــرپ نــهبــن.)کــێــش(و)ت
پهیوەندییان شیعـردا. له سهرەکین بنهمای
یهکـترین. تهواوکـهری و هـهیه بهیهکهوە
و ریتـم جهسـتهدان. لهسێ یاگیـانێکـن
تهکـنـیکـیشپێـویسـتهبهپـێیپێـوەرەکـانی

شـیعـریمنـدااڵنرێکـبخـرێـن.
ــێــنــانــی بــهکـــــارهـــ لـــه 4ـدوورکــــهوتــــنــــهوە
لــهشـیعـربۆ ئــاڵـــــۆزی و تـێز و رەوانــبـــــێــژی

منـدااڵن.
5ـههڵـبژاردنیئهوبابهتانهی،کهلهگهڵ
ــدا ــدااڵنـــ ــدانــیمــنـــ ـــ ــێ ــانوگــرنــگــیپ ــــ ژیـ
گونجاونولەژینگەیـانەوەنـزیکـنوبـۆ

ئـەمسـەردەمەبگـونجـین.
6ـپێویستهشیعـریمنـدااڵن،بابهتیرەوشتی
و نیشتمانی و ــی ــ دەروونـ و ــــی ــــهروەردەی پ و
کۆمـەاڵیهتیوژینگهپـارێـزیومـرۆڤـایهتی
لهخـۆبگـرێـت،تالهمنـداڵـییهوەبهئـهم
بەهـاوپـرەنسـیـپەبـەرزوجـوانـانەرابهـێـنرێـن.
ــرانــهی ئــــهوســــــروودوشــیــعـــ پــێــویــســتــه ٧ـ
ــنبه کــهئـــاوازیـــانبــۆدادەنـــێـــنودەکــرێ
گـــۆرانـــیوبــەســــروودبــۆمـــنـــدااڵنوله
لهژێر تــۆمــاردەکــرێــن. تهلهفـزیۆنەکاندا
چاودێرییکهسانیپسپۆروشارەزایبواری
ئهدەبیمندااڵنودەروونناسیوپهروەردەو
هـونهریمندااڵنـدابن.چونکهمنـدااڵنئهم
هـۆنـراوانهلهبهردەکهن.کاریـگهرییانله

ژیانیمنـدااڵنـدادەبێـت.
بۆ شــیــعـــــرنـــــووس شــاعـــــیــرانــی پێـویسته 8ـ
منـدااڵنلهبـواریپـهروەردەودەروونناسیو

ئـارەزووەکـانیمنـدااڵننابـەڵـەدنەبـن.
9ـپێویستهشاعـیرانیشیعـرنووسیمنـدااڵن
وەک منـدااڵن، شیعـری که بـزانن، ئــهوە
پێـویستی ئـــــهدەبــی، تــری بابـەتـێکی هــهر
ــهیــه. ــردنهـــ ــــ ــهشـــەکـ ــــهداهـــــــێـــنـــانوگـ ب
ــلوبه ــهتــهکــنــیــکوســتــایـــ پــێـــــویــســتــیبـ
ــازەهـهیه. ـــ ت ــوازیگــوزارشـــــتــکـــــردنــی شــێ
سەدەی مندااڵنی ئەمـڕۆ مندااڵنی چونکە
ــردوونــیــن.خــواســتوهـیواوخـــەونو ــ راب

ئارەزوەکانیشیانجیاوازن.
بـۆ شـیعـرنووس شـاعـیرانی پێویسته 10ـ
گـونجـاو و کـورت نـاونیشـانی منـدااڵن،
بۆشـیعـرەکانیاندابنێـن.ناونیشانهکانیش
شـیعـرەکانیـان ناوەڕۆکی له گوزارشـت

بکهن.
به ساڵێک، ههمـوو ئهپـریـلی مانگی 11ـ
ئــهم دانـــــراوە. نیشتمانی شیعـری مــانــگــی
مانگهبقـۆزنـهوەوهـهوڵـبـدهنکهزۆرتـرین
مــنـــــداڵــهکــانــتــان بـــــۆ نیشـتمانی شـــــیــعـــــری

بخـوێننهوە.
ــدااڵن،لــهالی ــنـ 12ـشــیــعـــــریئــــازادبــۆمـ
ــۆینــیــیــە،وەک ــەوتـ ــدااڵنچــێــژێــکــیئـ ــنـ مـ
و لــهشیعـریکـێشدار چــێــژەیکــە ــەو ئ
سهروادارومـیوزیکـداروئـاوازدارداوەری
دەگرن.دەڵـێن:شـیعـریئـازادبـۆمنـدااڵن،
وەکمێـزیبێتـۆڕییـارییتـێـنسیسـهرمێـز
وایـه.)ئـازارپـاد(دەڵێـت:«کاتێککەشـیعـر
لەئـاوازدووربکەوێتـەوە،وشکدەبێـتـەوە«.
ناڵـێین،شیعـریئازادیجـوانـمانبـۆمنـدااڵن
نییـە،بەاڵمزۆرکـەمـن.لەئەزمـوونیدوو
سێشاعـیرزیاتـرنییـە،ئەوانیـشجاروبـار
شـیعـریئـازادبۆمنـدااڵندەنووسن.هـەندێ
شیعـریـشکەلەژێـرناویشیعـریئـازاددایـە
لەراسـتیـدا،هـیچچـیژێکی بۆمنـدااڵن،
پەخشانی لە بریتین نییە. تێـدا شیعـرییان
ئـەم با نیوچەهـونەرییسادە،نەکشیعـر.
بـواری شـــــارەزای رەخنـەگـرانی بـۆ بابـەتە

شـیعـریئـازادبەجـێـبهـێـلێن.
مــنـــــدااڵن بـــــۆ شـیعـر گـرنگـییهکـانی
گـرنگـییه زانـیـنی بــه ــهدام، ــڕوایـــ بـــ لــهو
سهرسـام منـدااڵن بـۆ شـیعـر سهیـرەکـانی
ــاسلـــهچــهنـــــد ــ ــورتـــیب دەبـــــــن.زۆربـــهکـ
شـیعـر گـرنگـییهکانی له گـرنگییهک

بـۆمنـدااڵندەکهین:
ــدااڵن ـــ ــهزمـــــــانـــیمــن 1ـشـــــیــعـــــرگـــهشـــهبـ
دەکاتوشارەزاییزمـانیداهـێنانیانزیاتر
دەبێت زیـاتریشیان توانـایـهکی ــات. دەکـ
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ــۆزوخــەیــاڵ ــتــکــردنلــەســـ بــۆگــوزارشـــ
گەشەکردنی بــۆ هەسـتەکانیان. لــە و
بههـرەینووسینیانلەشـیعـردا.فهرهـهنگی
وشهکانیشیاندەوڵهمهنتردەکات،لهرێی
کۆمهڵێک شیعـرەوە بیستنی و خوێندنەوە

وشهورستهیتازەفێردەبن.
2ـشـیعـرهـۆیـهکیگـرنـگهبـۆمنـدااڵن،
بـۆگـوزارشتکـردنلهبیـرونـاخوسـۆز
ــان،بــۆگــهشــهکــردنــیخهیـاڵ ــیـ ودەروونـ
ــیــواوخــولــیــاو وبـــههـــــــرەیئـــهدەبـــیوهـــ

خهونەکانیان.
مــنـــــداڵـــــیــیــهوە لـــه ــهر هــ زۆرگـــــرنــگــه 3ـ
ــهچـــــێــژوحـــــــهزو ــ مـــنـــــــداڵـــهکـــــــانـــتـــــــانب
خۆشــهویستیبۆشـیعـررابهـێنـن.نـهکتهنیـا
ژیـانی لــه بهڵکـو قـوتـابخـانهدا، لــه هـهر
پهیـوەنـدییهکانیشیانـدا لــه و ــان ـــ رۆژانــهی

سـوودیـانپێدەبـهخـشـێـت.
ــایبـــەســـوودو ــ ـــ 4ـشـــــیــعـــــرگــهلــێدەرگــ
گرنگبـۆمنـداڵهکـانتاندەکاتەوە،کە
بهدرێـژاییژیـانیانسـوودیـانپێـدەبـەخـشـن.
کهواتـانـابـێـتگـرنـگیوسـوودەکـانی
پـشـتگـوێ و بـۆمنـدااڵنفەرامـۆش شـیعـر

بـخـهن.
و ــــگ ـــ ــ ــرن گــ ــی ــکــ ــ ــێ ــ ـــ ــ رۆڵ ــــــر ــعـ ــیـ ــــ شـ 5ـ
کاریـگەرییـەکیزۆریلەپەروەردەکـردنی
ــەئـــاراســـتـــەکـــردنـــیراســتــی دروســـــــتولـ
مندااڵنداهەیە.لەئامادەکردنیانبۆژیانو

داهـاتوویەکیگەشتر.
نــاســک، ــیــریــنوجـــــــوان ــریشـــ ــیــعـــ 6ـشـــ
پێداویستییەدەروونییەکانیمندااڵنمەست
بیـروهـۆشوهـزریـان دەکــات.زاخـــــاوی

دەدات.چـێژیجـوانـیـانپێدەبـەخـشـێـت.
٧ـبهدەنگـێکیبـهرزوخـۆشوشـیرین
شـیعـربۆمنـداڵـهکـانتـانبخـوێننهوە.دەشێ
وشـهکان واتاکـانی له و منـداڵـن هـێشتا
ــتبـــهچـــــێــژی ــهســـ ــهن،بـــــهاڵمهـــ ــنــهگـــ ـــ ــێ ت
شـیعـرەکـان ســهروای تـرپـهی و مـوزیکی
دەکهن.بهمهرجـێکشـیعـرەکانسـووکو

ئاسـانبـن.
بۆ بــاشــه بـوارێـکی شـیرین، شـیعـری 8ـ
ــێــرکــردنــیمــنـــــداڵــهکــانــتــانبـــهزمـــــانــی فـــ

کوردیمـان.
9ـشـیعـرهـانیمنـدااڵندەداتبۆخوێنـدنـهوە

وبۆدەرخستـنیبەهـرەیئهدەبیـیان.
10ـشـیعـرئاسـۆیبیـروئهنـدێـشـهوخهیـاڵی
ــات ــدااڵنفـــــراونـــــتــروگــهشـــــتــردەکـــ ـــ مــن
بــیــرکـــــردنــهوەله بــۆ یــارمــهتــیــیــاندەدات و

داهـێنانوپێشکهوتن.
بابـهتی گـهلێ بــه مــنـــــدااڵن شـیعـر، 11ـ
هـهمهجـۆرەوبههـهستیجیـاوازدەناسێنـێت.

ــــــر، ــعـ ــیـ ــــ شـ نــــاســــکــــی ســــــــــــــهروای 12ـ
بچـووک، منـدااڵنی بۆ نایابه رێگهیهکی
ــردنـــیهـــــۆشـــــیــاریــیـــــانو ــــ ــهشـــهکـ ــۆگـ ــ ب
جـۆری به و دایـک زمـانی به ئاشـنابـوونیـان

دەنگهکـانوتـرپـهکان.
ــدانــهیکه ــرەمــهنـــ بــههـــ ــهومــنـــــداڵــه ـــ ئ 13ـ
له و دەبـن شـیعـر خوێنـدنـهوەی هـۆگـری
دادەکـانیان و باوکـان و دایکـان الیـهن
ومامۆستاکـانیانهوەهـانـدەدرێنوپهروەردە
ئالـوودەی منـداڵـییهوە لـە هـهر دەکـرێن،
ژینـگهیـهکی لــه و دەبـــــن شـیعـر چـێژی
شهیـدای ــن. دەبـ پــــهروەردە دوسـتـدا شـیعـر
خوێنـدنهوەیشیعـردەبـن.ناتواننبهدرێـژی
بهـێـنن. شـیعـر خـوێنـدنـهوەی له واز ژیانیان
بـه ژیـانیـان. لـه بهشـێک بـه دەبـێـت شـیعـر
دووریـــــشــیمــهزانـــــن،کــههـــــهنـــــدێــکلــهم
نـــــووســهری بــه و شاعـیر بــه ببـن منـدااڵنه
ئـهدەبیاتیمنـدااڵن.منـدااڵنهـهربە بـواری
ئـاوازی و گـۆرانی ئـــــارەزووی خـۆڕسکـی
ــدایــه.گــهلـــــێــکلـــهکهڵـه ـــ ــێ شـــــیــریــنــیــانت
شاعـیرانیکوردوجیهـانی،لهمنـداڵیـیهوە
لهگەڵ بــوون، نـووسین شـیعـر هـۆگـری
بهو بوون تا وگهورەبـوون، ژیـان شیعـردا

شاعـیرەمـهزنوناسراوانه.
14ـلهمیـانهیشـیعـرەوە،بههـرەوگـهلێ
ــدااڵندەردەکـــــــهون، ــهتـــــوانـــــاکـــــانــیمــنـــ ل
بهجـوانیپێشکهش و دەنـگـڕەوانی وەک
ئــازایـــــهتــی دەرخـــــســتــنــی و کـــــردنــیشیعـر

ئهدەبیـیان.
کوردایهتی رۆحـی ســروود، و شـیعـر 15ـ
پــهرروەری کوردستان و هـاوبهستهبـوون و
دەکــات. شـیرینـتر منـدااڵکانتـان دڵـی له
ــتــمــانــیــیــان ــرینــیــشـــ ــ ـــ ــ ــات ــ ــێـــکـــیزی ــــ پـــهرۆشـ
دەبـزوێنێـت.زیاتـریشپابـهنـدینهریـتوبههـا

نیشـتمانییهکـاندەبـن.
16ـشیعـریشیریـنوگونجـاوبۆمنـدااڵن،
دەکات مندااڵن ئهدەبی چـێژی به گهشه
وههسـتدەوڵهمهنتـریـاندەکـاتوهـانیان
دەداتبۆدەرخـستنیتوانـاوبەهـرەکانیان.
بنیاتـنانی بــۆ هـۆکـارێکه شـیعـر، 1٧ـ
رووانـدنی بۆ و دروسـت کهسایهتییهکی
رەوشــتــیبـــهرزوخـــــووونــهریـــــتوبەهـای
و وهـهست زاخـــــاودانــیهـۆش بـۆ جـــــوان.
لە کاریگەرییان کە منـدااڵن. دەروونـــی

ژیـانیئەمـڕۆوداهـاتـوویاندەبێـت.
18ـپهروەردەکردنیمنـدااڵنبهئاشنابـوون
له هـهر نــهک شـیعـر، بــۆ خۆشـهویستی و
ــان ــهی رۆژان ژیــانــی لــه بهڵکو قـوتابخانهدا
ــانپێ وپــهیــوەنــدیــیــهکــانــیــشــیــانــداســـوودیـ

دەبهخشێت.

مــیــانــەی لـــە مــــنــــدااڵن، 19ـشــاعـــــیــرانــی
ــانـــەوە،هـــــــانـــیمـــنـــدااڵنـــی ــیـ ــانـ ــــــرەکـ ــعـ ــیـ شـ
بۆ ژینگەپـارێـزی، بـۆ دەدەن، کوردستان
پاکڕاگرتـنوپاراستنیسـروشتیجـوانو

رەنگینیکوردستان.
لــە ــگــی ـــ ــرن رۆڵـــــــێـــکـــیگـــ ــر ــیــعـــ شـــ 20ـ
ــــــردنـــیهـــــەنـــــدێگـــــرفـــــتــی ــــــارەســـەرکـ چـ
ــــیمــنـــــدااڵنوەکـــو:تـــــرس،شـەرم، دەروون

گـۆشـەگـیری،دڵـتـەنگیهـەیە.
لــە یــەکــێــکــە ــدااڵن، ــ ــنـ ــ مـ شـــیـــعـــری 21ـ
رۆشنبیریی ــی رەگــەزەکــان گرنگترین
ــێـــکنـــــاوەڕۆکـــــی ــەلـ ــدااڵن،کــــەگـ ــ ــ ــن ــ ــ م

گـرنـگـیانبـۆکـورتدەکـاتەوە.
لێکـۆڵـینەوە بــە پێـویستیمان زۆریـــــش 22ـ
بۆ هـەیە، بنیاتنەر زانستی رەخـنەی بــە و
لــەبــێــژنــگـــــدانــیشــیــعـــــرەکــانــیمــنــدااڵن.
ــاریــکــردنــیالیــەنــیجــوانــیــیــانوبۆ بــۆدی
نادروستییەکانیان، و هەڵە دیاریکردنی
لەهەمـووروویـەکەوە.چونکەشیعـربەبێ

رەخنـەپێشناکەوێت.
داوالهشاعـیرانیشـیعـرنـووسبـۆمنـدااڵن
و منـدااڵن باخـچـهکانی دادەکـانی له و
بنەڕەتییهکان قوتابخانه مامۆستایانی له
ولــهدایکـانوبــاوکــاندەکــهیــن،که
ئاشـنا قـوتابییهکـانیان و منداڵهکانیان
ــهســوود وهـــــۆگـــــریشـــــیــعـــــریجـــــــوانوب
رووەوە زۆر ــه ل شیعـر چــونــکــه بــکـــــهن،
منـداڵهکـانتان بــه نــایــاب زۆر سوودێکی
ــاندەبــهخـــــشــێــت. ــت ــان ــهکـــ ــی ــی ــاب ــوت ـــ ــهق ــ وب
زۆر ئهرکـێکی دەتوانێـت شـیعـر کەواتا
رەهـهنـدێکی لهچەنـد ببـینـێـت، گرنـگ
نیشتمانی و نهتهوەیی و ــهروەردەیــی پ وەک:
ــیوجـــوانـــیو ــتـ وکــۆمــهاڵیــهتــیورەوشـ
هـزری و ســۆزداری و ویـژدانی و سروشتی
منـدااڵنـە،کـه شـیعـری ئـهوە مـرۆڤـایـهتی.
منـداڵـهچـاوگـهشـهکـانتـانبهکوردایـهتی
وکوردسـتانپــهروەریگـۆشوپـهروەردە
ــهروەری پـ نیشـتمان وانـــهی فـێری دەکـــات.
ــاتوتـــــێــکـــــۆشــانو ــهب ودڵـــســـــــۆزیوخـــ
خـۆڕاگـریوئازایـهتیودلـێریوبهرگـری
ــهوەشـیعـرە ئـــ وکــۆڵـــــنــهدانــیـــــاندەکـــــــات.
و ــهرزی ب رەوشــت فـێری رۆڵـهکانتان که
رەفتاردروستیوگهشبینیوهـیواخوازی
یـارمـهتی و هـاوکـاری و چــاکــهخــوازی و
و بـرایـهتـی و رێـزگـرتـن و لـێـبـووردن و
ژیـنگـەپـارێـزیوهـاوڕێـتیومـرۆڤـایـەتیو

زۆرشـتیجـوانیتـردەکـات.
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چەندخزمەتیکەی،کەسئەقڵگەمژە
تێر..تێریدەخوا،ئاستوەفاگێژە

چاوتکراوە،بیرەوەهۆشت
چنەفامییە،لەگۆڕبنێژە

*******
جارێکەفێربووی،بیکەیدەرۆزە

لەدەستیدەدەی،هەرچیپیرۆزە
نەرێز،نەشکۆت،الیکەسنامێنێ
حاشاتلێدەکات،مەردیئەمهۆزە

*******
کەلێمناپرسی،لەشین،لەشادی

چۆنقوربانتبم،بتخەمەیادی
بەتەمەنئیشق،نەتبووروویراستی

پەیوەستتنابم،بۆتبکەمیاری
*******

خۆتتەفرەمەدە،نەناسیخودا
کەگرفتاربووی،کەسدادتنادا
سوپاسگوزاربە،بەوپشکەیهەتە
ناختخاوێنبێ،رووسووریگەدا

*******
پێیناوێرۆ..رۆ،لەپاشیمەرگم

دڵتانشکاندم،خەمپۆشبووبەرگم
هەرکەسبەچەشنێ،گەمەیبەڕێکرد

چۆنراڤەیبکەم،دەسووتێجەرگم

*******

زەلکاورێزناگرێ،لەبۆن،جوانیگوڵ
بێنازسیسدەبێ،گشتئاواتیدڵ
هەورورەشەبا،ئاسمانتەمتوومان
شنەیەکهەڵکە،بشنێتەوەچڵ

*******
نەریتێقەڵبە،رۆچۆتەروحمان

خزمەتبێگانە،فەرامۆشدۆستمان
بەسیەترازان،دووریلەسازان

پشتوپەنایە،هاوخوێنەکەسمان
*******

ناکرێئاشقبیودڵترەقوەکبەرد
خەجاڵەتخۆتبی،فێڵبازینامەرد

بۆکەسیپووکاو،دەستتلەسینە
هەمبەرخەمخۆران،بەپیالنودەرد

چەپکێک لە چەپکێک لە 
چوارینە شیعرییەکانی چوارینە شیعرییەکانی 

عەباس داودیعەباس داودی
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دوو کورتە چیرۆکدوو کورتە چیرۆک

 کاروان عوسمان شوانی

پەیکەری بەردەم تابلۆکە
 لەکۆاڵنێکیتەنگەبەرداڕێمدەکرد،دەرگاونیگاری
سەردیوارەکاندەیانبردمەوەبۆنزیکسەدەیەکلەمەوبەر،

ڕۆچووبوومەناوهونەرکارییسەربیناکان،چەند
ئینجانەیەکیپڕلەگوڵسەرنجمیانگواستەوەسەر
ئەمبەروئەوبەریدەرگایەکیبچوک،لەجوانیگوڵ
وئینجانەکانڕامابووم،جیڕەیدەرگادارەکەنیگای

خستمەناوچوارچێوەیدەرگاکەوە،بەشێنەییدەرگاکە
دەکرایەوەووەکشنەبایگوێیچەمێکیدەمەوبەیان

نەسیمڕژایەکۆاڵنەکەوە،پڕبەسییەکانمئەوبۆنە
خۆشەمهەڵدەمژی.

 بەژنپەرییەک،بووبەتابلۆودەرگاکەشبووبە
چوارچێوەی،ئیدیوەکبینەرێکیتامەزرۆدەیان

خوێندنەوەیجۆراوجۆرمبۆئەونیگارەپڕلەڕەنگەکرد.
 منببوومبەپەیکەروئەویشبەتابلۆ.

 لەجێیخۆموەکئەوەیمۆمیاکرابم،ڕەقڕاوەستابووم،
لەتەماشابەوالوەجوڵەیەکمتیانەمابوو.
 ئەویشدەستیبەگۆزەکەوەڕەقببووو

 کچێکیکاڵیپێگەیشتوو،پرچەکانیتەڕبوونو
دڵۆپدڵۆپئاویانلێدەتکایەوە،چاویگەشوسەوز،

وەکبەهارێکیباراناوی،گۆزەیەکیپڕلەئاوی
پێبوو،گوڵەکانیئاودەدا،لەچاوەقاوەییەکانیمنەوە
تاچاوەسەوزەکانیئەوتیشکدەڕۆیشت،لەویشەوەتا
منتیشکدەگەڕایەوەقژێکیزەردوچاویکاڵ،

دەستوپلێکیناسکوسپی،کراسێکیگوڵگوڵیشینی
ئاسمانی،

 هەندێکگوڵیڕەنگاوڕەنگلەبەردەمیداودەرگاو
چوارچێوەیەکیداریسنەوبەر.

 دوایتاوێکتەماشا،ئەولەچوارچێوەکەیخۆیهاتە
دەرەوەوپرسیی:

 تێرنەبوویلەتەماشایئەمتابلۆیە.
 منیپەیکەریشڕوحهاتەوەگیانمووتم:

 تێرنابملەتەماشا..
 هەرچیجوانیوئەوینهەیە،

 بەڕۆحولەشیزیوینتاواهەڵشاخا.
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 گوڵی ژاکاو
 کەبەئەسانسۆرەکەداسەردەکەوتمبۆئەونهۆمەی

قاوەخانەکەیلێبوو،هەستمبەبۆنیتووڕەییدەکرد،
چونکەچەندجێپەنجەیەکیڕقبەسەردووگمەی

ئەسانسۆرەکەوەجێهێڵرابوو.
 لەقاوەخانەکەچومەسەرکورسییتەنیشت

پەنجەرەیەکیگەورە،نزیکبەهەمووشارملێوەدیار
بوو،کەشێکینائاساییهەبوو.

 دەفتەرییاداشتەکانمدەرکردچەنددێڕێکمنووسی:
 «ئێمەکەتەنیادەبین،ئارەزوویپێکەوەبوون

دەکەین،کاتێکیشپێکەوەینئارەزوویتەنهایی
دەکەین.

 ئێمەنەبێیەکترهەڵدەکەینونەلەگەڵیەکتریش
هەڵدەکەین.

 ئێمەلەجیهانێکداینئەگەرشەڕیگەورەیتیانەبێت
ئارەزوویشەڕەبچووکەکاندەکەینلەگەڵ

یەکتردا،هەمووشەڕەگەورەکانیشکۆنەقیننو
لەشەڕیبچوکەوەسەرچاوەیانگرتووە«

 هێشتادەفتەرەکەمدانەخستبوو،گارسۆنێک
گەیشتەالموبەخێرهاتنیکردم،بەاڵمفەرمووی
هیچخواردنەوەیەکیلێنەکردم،دەستیکردبە
پاککردنەوەیسەرمێزەکە،کوپێکیشکاو،

گوڵێکیژاکاووپەڕەپەڕەبوولەسەرمێزەکە
جێهێڵرابوو،هەموویانیکۆکردەوەوداوایلێبووردنی

لێکردملەوەیبەسەرمێزێکیوێرانەداهاتووم.
 گارسۆن:مامۆستاگیان،ئەمرکە،ئارەزوویچی

خواردنەوەیەکدەکەیت؟
 من:بەرلەوەیهیچشتێکبخۆمەوە،ئارەزوویئەوە

دەکەمئەمگوڵەبۆواژاکاوەوئەوئیستیکانەبۆ
شکاوە؟

 گارسۆن:ساڵێکبووئەمدووکورسیومێزەجێژوانی
دووئەوینداربوون.

 دەیانگوڵیگەشیانلەسەرئەممێزەگۆڕییەوە.
 ئەوگوڵەژاکاوەیئەمڕۆدوایینگوڵیئەودوو

عاشقەبوو،هەردووکیانتوڕەوپەستبوونلەیەکتر،
چونکەعەشقیانبەرەوسیسبوونەوەدەچوو،لەکاتی

پێگەیشتنیعەشقیاندانەیانتوانیعەشقەکەیانبچنن،
تاکاتهەردووکیانیبەرەوسییبوونەوەدەبرد،ئیتر

ئارەزوویەکیانبۆیەکترنەمابوو،ئەمڕۆلەبری
گۆڕینەوەیگوڵ،گوڵەکانیانخستەژێرپێوە.

 تەنانەتگوڵەکانیانکێشابووبەناوچەوانی
یەکتردا،ئیشیگوڵڕازاندنەوەیژیانو

باڵوکردنەوەیبۆنیخۆشە،کەچیهەندێکجار
مرۆڤوەککەرەستەیەکیجەنگیبەکاریدێنێت.
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ههرلهڕۆژههاڵتیكوردستاندا،كاتێكله
دهڤهریئهردهاڵنهوهبهرهوحهوزیمهزنوفره
ڕووهو كرماشان له كولتوور دهوڵــهمــهنــدی
له زۆر ههمهڕهنگییهكی دهچین، باشوور
دهكهین. بــهدی ئهتنییهوه پێكهاتهی ڕووی
موسڵمانیسوننهوشیعهلهپاڵژمارهیهكی
زۆرییـــارســـاندهبــیــنــیــن.تــیــرهیكــهڵــوڕو
لــهكــیــشبــهشــێــكــیفـــــراوانلـــهمـــیـــراتو
دههێنن،ههموو پێك كولتووریكرماشان
ئهمانهمهودایهكیفراوانلهڕوویپۆشینی
لهم دهڕهخسێنن. پۆشاكیمیللییكــوردهوه
دهڤــهرهداپۆشاكیژنانهبهتایبهتیبهستنی
شهدهوههوری،زۆرجوانوڕازاوهیه.پۆشاكی
پیاوانهیئهمدهڤــهرهشبهگشتیكورتهك

وشهرواڵه،لهنێویارسانداپیاوانكاڵوی
لبادلهسهردهكــهن.لهكرماشانیشبهرهو
خوار،ئیدیئیالمولوڕستانوبهختیارییه،
ئهندازهیهكی تا دهڤهرانهش ئهو ئهگهرچی
زۆرپۆشاكیانچونپۆشاكیكرماشانه،
و تــهرز بهختیاری، و لــوڕ بــهاڵمهۆزهكانی
كه ــهڕوو، ــهنـ دهخـ پــۆشــاك تایبهتی ستایلی

پێشترباسمانكردن.


پۆشاكی كوردی ڕۆژئاوا
نیگاركێشانی گــهوره تابلۆی له ئهگهر
ــهیعــومــهر ــمــوون ڕۆژاوئــــــایكـــوردســـتـــان،ن
ئهوانی و حهسیب زوهێر و )مالڤا( حهمدی
دهبــیــنــیــنسیمای بــبــیــنــهوه، ورد دیـــكـــهش،

))88((جلوبه رگی كوردجلوبه رگی كورد

 تاریق كارێزی
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پــۆشــاكــیدهڤــــهریجــزیــرهوكــۆبــانــێو
تایبهتیپۆشاكی به عهفریندهخهنهڕوو،
سهریژنانیكوردلهودڤهرانهیڕۆژئاوای
ڕهنــگ چڕستانێكی كــه كــوردســتــان،
لهالی پۆشاكیسهر ههمان شێوهیه، و
ژنانیهۆزیعهرهبیشهممهریشدهبینین،
كهلهدهڤــهریجزیرهداهاوشانیكورد
دهژین.پۆشاكیپیاوانیكوردلهدهڤهری
پۆشاكی لهگهڵ جیاوازییهكی جزیرهدا
ــیعـــهرهبـــیهـــهمـــاندهڤــــــهردانییه. ــاوان ــی پ
ــایســروشــتــیشــوێــنــهكــهوه ئـــهمـــهشلـــهپـ
هــاتــووه،كهدهشــتوكــهنــاریبیابانه،
ــیــاواندیــزداشــهی ئــهمــهشوادهخـــوازێـــتپ
عهرهبوپارچهكانیدیكهیتهواوكهری
ــۆشــاكــهلـــهبـــهربـــكـــهن.بــــهاڵمله ــهوپ ــ ئ
و ــهرواڵ شـ دیكهیه، جۆرێكی عهفرین
كورتهكیكراوهوبهرسینگ)هێلهگ(
لــهگــهڵكـــاڵویقــوتومهندیلیســهر،
پۆشاكیپیاوانیعهفرینه.پۆشاكیژنانی
وهك ههمانشێوه، به عهفرینیش كــوردی
ڕهنگین و تایبهت باسمانكــرد، پێشتر
ژینگهی زادهی ئــهمــهش پــارچــهیــه. فــره و
دهڤهرهكهیه،عهفرینناوچهیهكیچیاییه.

پۆشاكیئێستایكورد
له ویكیپیدیا ئینسیكلۆپیدیای ماڵپهڕ
بــهشــیزمــانــیعــهرهبــیــیخــۆیــدالــهبـــارهی
»كــورد نووسیویهتی كـــوردهوه پۆشاكی
پــۆشــاكــینــهریــتــیــانــهونــهتــهوهیــیخــۆیــان
ــارانئـــهوهپۆشاكی لــهبــهریدهكـــهن،جـ
ڕۆژانهیانبوو،ئێستاتهنیالهیادوبۆنهدا
لهبهریدهكهن.نهریتیكوردوایه،ههموو
كچوژنێك،ههمووكوڕوپیاوێكدهبێت
بهالیكهمهوهدهستهجلێكیكوردیی
ههبێت،چونكهپهیوهندییبهیادوبۆنهی
ئهوانهوهههیه،بهتایبهتیبۆنهینهتهوهیی
خۆیانوبهدروستینــهورۆز،كهههموو
بهگوێرهیساڵنامهی ئــادار ساڵێك21ی
ــهریساڵی زایـــیـــن،جــهژنــینـــــهورۆزوســ
كورده.«پۆشاكیپیاوانیكوردیش»هی
سهدانساڵیبهرلهئێستایه،بهاڵملهگهڵ
تێپهڕبوونیزهمانگهشهیكرد،بۆههر

وهرزێككووتاڵوستایلیتایبهتههیه.«

ههوڵبۆزیندووكردنهوهیپۆشاك
ــی»زهمـــــان«بــاڵوی ــــوركزمــان ــامـــهیت ڕۆژنـ
ــهمدوایـــیـــهگــۆڤــاری ــ ــی»ب كـــــردهوهووتـ
چووه توركیا له )كــۆبــار( ئهلیكترۆنیی
نێوكــۆیئــهوبــاڵوكــراوانــهیبــهزمانی
پاراستن ئامانجیش ــن، ــ دهردهچـ كـــوردی
ــورده. وبـــاڵوكـــردنـــهوهینــاســنــامــهیكــ

دامهزرێنهریگۆڤارهكه،لهیالئهرسۆی،
ڕوونیكــردهوه،ئهوانبهنیازبوونتهنیا
ئهو بهسیلێبكهن.« بهسۆشیالمیدیا
وتــی»مــنوئایشهنــوورئــۆزالبــهرلهدوو
ساڵبیرمانلهوهدهكردهوه،الپهڕهیهكی
به بــایــهخ كــه دابمهزرێنین ئینستیگرام
بــدات. پــۆشــاكوئارایشتوجــوانــكــاری
دواتربینیماندهكرێكارهكهمانتهنیا
لهچوارچێوهیالپهڕهیهكیسۆشیالمیدیا
وهكگۆڤارێكی جــۆه ــهم ب نــهوهســتــێــت،
ئهلیكترۆنیهاتینهدهست.«لهیالئهرسۆی
ــهوهی ــ ــردن لـــهبــــــارهیئــامــانــجــیبــــاڵوكــ
گــۆڤــاری)كـــۆبـــار(هوهوتــی»لــهبــهرئــهوهی
واتــای و لهچهمك ئێمه نییه، دهوڵــهتــمــان
بخرێته چییهكی هــهر ناگهین، پۆشاك
بهردهممان،ئێمهلهبهریدهكهین.كاتێك
بهیهك وشــهی»كــورد«و»جلوبهرگ«یش
و خۆماڵی وهك زاراوهی ئــیــدی دهگـــهن،
ئهوه دێنهگــۆڕێ. ڕهسهنایهتی و ڕهگــهز
خواستومهبهستیئێمهنییه.ئامانجمان
باڵوكردنهوهودیزاینیهاوڕێیانیبهشداری

مــۆدهكــهیــه،بــۆئـــهوهیخــهڵــكبیپۆشنو
لهبهریبكهن.«

عه ره ب و پۆشاكی كورد
نهداوه نهتهوهیكوردههوڵمان وهك ئێمه
بـــــرهوبـــهجـــلـــوبـــهرگـــیخـــۆمـــانبـــدهیـــن،
دهرهوهی له تا نــهكــردووه بۆ ڕیكالممان
نهتهوهیكوردیشداههڕمێنپهیدابكات.
نــمــوونــهیــهكــیجـــــوانوبـــهرجـــهســـتـــهله
له كــورد جلوبهرگی كــردنــی پێشوازی
الیــهنغهیرهكــوردهوه،لهعیراقداخۆی
دهنوێنێت.ههردووگهلیكوردوعهرهب
دهوڵهتدا یــهك چوارچێوهی له ساڵه دهیــان
و پهیوهندییكۆمهاڵیهتی دهژیــن. پێكهوه
نێوانداههیه، له ئابووریوكولتوورییان
و ئهرێنی شێوهیهكی بــه دووگهله ئــهم
كراونهتهوه. یهكدا ڕووی به بهرههمدار
نــێــوانكــوردوعـــهرهبله تهنیاگرفتی
سیاسییهوهیه، بــاری له عیراقدا دهوڵــهتــی
بهریتانیایكۆلۆنیالدهسهاڵتیواڵتهكهی
ــهرهبوئـــهوانـــیدیـــكـــهیخسته ــ ــهعـ ــ دای
پـــهراوێـــزهوه.ئــهمپــهراوێــزخستنهكــوردی
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بهرهویاخیبوونوڕاپهڕینوشۆڕشبرد.
لهخۆشبهختیمان،ئهوپهیوهندییهمۆلهقهی
نـــێـــوانحــكــومــهتــیعـــیـــراقوشــۆڕشــی
نێوان دواتــر و ڕزگاریخوازیكوردستان
حكومهتیفیدراڵوحكومهتیههرێمی
كوردستان،كهساردوگهرمییزۆری
بهخۆیهوهدیوه،بههیچشێوهیهكلهڕووی
كۆمهاڵیهتیوكولتووروئابوورییهوه،له
ڕێی نهبووه، ڕهنگدانهوهی خهڵكدا نێو
كــورد نــێــوان ئاشتییانهی ژیــانــی پێكهوه
تهگهرهیهكی و كێشه هیچ عـــهرهب و
بهڵكووكێشهیهكی نییه، بهردهمدا له
یهكسهده درێژایی به سیاسیههیهكه
لهتهمهنیدهوڵهتیعیراق،حكومهتیئهو

واڵتهنهیتوانیچارهسهریبكات.
ــهوهیلــهبــڕگــهیپــێــشــووداوتــم ــ هــهمــووئ
وهكبهراییهكبووبۆئــهوهیبڵێم،كورد
ــراوهن، ــ یـــهكـــداكـ بـــهڕووی ــهرهب ــ عـ و
پــهیــوهنــدیــیــهكــیڕهگــــــاژۆیدۆســتــانــهو
ــهوه. ــاتـ ــاشكــۆیــاندهكـ دراوســێــیــانــهیبـ
كوردلهڕێیفێربوونیزمانیعهرهبییهوه
بهرهوڕوویعهرهبداكراوهیه،ئهگهرچی
عهرهبلهڕوویفێربوونیزمانیكوردییهوه
زمانی بوونی فێر له نییه هــاوتــایكــورد
عــهرهبــیــدا،بــهاڵمبــهوهیڕوولهكولتوور
وكهلهپووریكورددهكــات،قهرهبووی
دهكاتهوه. نهزانییهكهی كــوردی الیهنی
جلوبهرگی پۆشینی لــه ڕوو عـــهرهبكــه
ــهشــێــكــهلــه ــهب ــهمـ ــورددهكــــــــات،ئـ ــ كــ
ــهرهوڕوویكــورددا. كــرانــهوهیعــهرهبب
دێتهوهبیرمسااڵنێك)1963-19٧3(كهله

شاریكووت،ناوهندیپارێزگایواست
لــهنــاوهڕاســتــیعــیــراق،دهژیــایــن،خێزانه
عهرهبیئهوشارهماندهبینیكهلهڕووی
ــیــانبۆ ســهرســامــیــیــهوهپــۆشــاكــیكــوردی
منداڵهكانیاندهخواست.ماڵپهڕی)شهفهق
بوونی خولیا بـــارهی لــه ڕاپۆرتێكی نــیــوز(
عهرهببهپۆشاكیكوردباڵوكردهوه،
هــاتــووه»جلوبهرگیمیللی ڕاپــۆرتــهدا لــهو
نیشتیمانیی و كــۆمــهاڵیــهتــی نــاســنــامــهی
نێو له دهنوێنێت، پێكهاتهكان و گــهل
جلوبهرگ ههندێك میللهتاندا جلوبهرگی
سهرنجڕاكێشن،چونكهدیزاینیانوردو
جوانه،دڵگیرهوخهڵكیدیپاڵدهنێت
جلوبهرگانهدا ئــهو پۆشینی له ئــهوهی بۆ
هاوبهشیخاوهنهكهیبن.پۆشاكیژنانی
ــهوئــامــانــجــهیپــێــكــا،كاتێك ــوردئـ كــ
گهلێكلهژنانیعهرهبپۆشاكیژنانهی
كوردیانپۆشی.«ڕاپۆرتهكهنووسیویهتی
ــدوورو ــهرگــ ــ ــۆرانحــهمــیــدب ــ دهڵـــێـــت»گــ
ــاڵفــرۆشــێــكــیشــــاریهــهولــێــری كـــووتـ
ئهم بــۆ دهڵــێــت، پایتهختیكــوردســتــانــه،
ژنانی بۆ جلیكوردیم ئــهوهنــدهی بههاره
ئهوهندهمبۆژنانیكورد عــهرهبدووری،
نهدووری.«ئهوبهرگدوورهیجلیكوردی
دووپاتیكردهوه»ئارهزوویهكیزۆرلهالی
ناوهڕاستیعیراق و باشوور ژنانیعهرهبی
نهك پۆشینیجلیكـــوردی، بــهرهو ههیه
ــاوخــۆیههرێمی ــهرهبلــهن هـــهرژنــانــیعــ
ــانــهوه،بــهڵــكــووزۆرلــهژنــانــی كــوردســت
عهرهبلهدهرهوهیكوردستانیشهوهداوای
ــهن،كــهدوای پــۆشــاكــیكـــوردیدهكــ

دوورینبهپۆستهبۆیانڕهواندهكرێت.«
جۆری ههڵبژاردنی چۆنیهتی به ســهبــارهت
ئــهنــدامــانــیجهستهی پــێــوانــهی قــومــاشو
ــهوه ــــیدهكــات كــهســهكــه،گــــۆرانڕوون
میدیادا ســۆشــیــال و ئینتهرنێت لــه »ئێمه
ماڵپهڕمانههیه،لهڕێیئهوماڵپهڕهوهجۆر
وڕهنگیكووتاڵهكهههڵدهبژێن،پاشان
پــێــوانــهیلــهشوالریكــهســهكــهمــانبۆ
ڕهواندهكهن،دواترئێمهجلهكهدیزاین
دهكهینودهیدوورینولهڕێیترمیناڵهوه
ڕهوانـــیدهكــهیــن.«بهوتــهیگــۆران»ئهم
وهرزیبههارهسهدانداواكاریملهبهغدا
زۆربــهیشارهكانی و بهسرا و ناسریه و
دیكهیناوهڕاستوباشووریعیراقهوهبۆ
هــات،ئــهوانپــارهیزیاتردهدهنبۆئهوهی
پهلهلهدوورینیجلوبهرگهكهیانبكهین
وبهزووییبۆیانبنێرین.بهڕاستیئێمهبه
زۆربوونوههڵكشانیژمارهیداواكاری
بۆئهمساڵ،سهرسامبووین،ژمارهیئهو
ژنهعهرهبانهیداوایجلوبهرگیكوردییان
كرد،زۆرلهژمارهیئهوژنهكوردانهی
كـــرد، كـــوردیـــیـــان ــوبــهرگــی جــل داوای
زیاتربــوو.«پهیوهستبهنرخوجــۆریئهو
كووتاڵهیبۆپۆشاكیكوردیبهكاری
دههێنن،گۆرانیبهرگدووروتی»نرخی
هــهردهســتــهجلێكیژنــانــهیكـــوردیله
نێوان50تا600دۆالردهبێت،جاریواش

ههیهتا1000دۆالردهچێت.«

ــیــنبــهشــیداهـــاتـــوویئهم چـــاوهڕوانـــیدوای
بابهتهبن.
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))1((
ـــهرهگــریــنــگــی ــهرێــكــیهــ ــان،فــاكــت زمــــ
ئهندامانی پێكهوهگرێدانی و یهكخستن
ــهئــهنــجــامــیئــهمــهوه هـــهركــۆمــهڵــێــكــهول
یهكهیهكیكۆمهاڵیهتیدێتهئاراوه...واته
زمانبنهمایهكیسهرهكیپێكهاتهیبوونی
كۆمهاڵیهتی قهوارهیهكی وهكــو نهتهوهیی

پێكدێنێت.
وانهیهك )چهند كتێبی له الحصری ساطع
ــهڕســـهرهـــهڵـــدانـــیبـــیـــرینـــهتـــهوهیـــی(دا ــهمـ لـ
دهڵــێ:)زمــانروحوژیانینهتهوهیه،زمــانله
بڕیتهوهرینهتهوهییوبڕبڕهیپشتییهتی(ل26
دیارهكهئهمهبایهخیزمانبێلهپێكهاتهی
بونیادیكۆمهاڵیهتیدا،مانایوایهبایهخدان
- بندهست نــهتــهوهی بۆ بهتایبهتی زمــان، به
نهكههرئهركێكیئاساییهبهڵكودهچێته
فهرامۆش و جددییهوه هــهره خهباتی خانهی
ــییــهكــجــارخـــهتـــهره.چــونــكــههــهر كــردن
ــهخۆیشی ــهكــهیبــمــرێب نــهتــهوهیــهكزمــان
ــهمپــێــودانــگــهوه،گهلێك ــهرلـ دهمـــــرێ.هـ
ــــهوگــــهلومــیــلــلــهتــانــهیكـــهچــهپــۆكــی ل
ــار،یــانهــهرهۆیهكیدیدهربـــهدهر ڕۆژگـ
ومشهختیكــردوونبهمهبهستیپاراستنی
بوونینهتهوهییخۆیانوپابهندیبهههستی
نــهتــهوهیــیــانــهوه،دهســتــبــهرداریزمــانــیخۆیان
پــێــوهخهریك پترخۆیانی لــهجـــاران نــابــنو
دهكهن.دهیكهنبهسهنگهریبهڕهڤانیو

مانهوهینهتهوهیی.

دیارهلێرهداهیچهاندهرێكیناسیونالیستانهی
كۆنهپهرستانهرێنوێنیئهموتانهینهكردوم،
و بندهست ناسیونالیستی پێموایه چونكه
ــهحــوكــمــیجــهوهــهر نـــهتـــهوهیبــنــدهســت،ب
وكــرۆكــیپــێــشــكــهوتــووانــهیدۆزهكــــهی

ناتوانێكۆنهپهرستوبهرچاوتهنگبێ.
راستهئهمڕۆدنیازۆربچووكبۆتهوهومرۆڤی
ئهمسهرزهمینه،وهكوئهوهوانلهیهكماڵدا
بژین،بهاڵمپێوهندیكردنبهجیهانهوهوبوون
بهئهنداملهمجیهانهدا،لهرێگهیگهلێكی
دیـــاری نــهتــهوهیــی دیــاریــكــراووخاكێكی
كراوهوهدروستدهبێ.بهمهشجارێكیدی
بایهخیزمانبهدیاردهكهوێتهوهوبێگومان
نووسین( و خوێندن نهتهوهییش)زمانی زمانی
ئــهدهبوقهڵهمجــڵــهوداریدهكــهن، ئههلی
بهر بابهتی ئــهدهبوقهڵهمیش،كه ئههلی
ــان،مــرۆڤوئـــازادیمــرۆڤــه،وێــڕای ودوایـ
ئهوهیكهلهسهریانهخۆلهقهرهیماڵیجهی
گرفتهجیهانیوكهونیوئینسانییهكان
ــێئــهوهشــیــانلــهبیرنهچێتكه بـــدهن،دهب
جــهمــاوهرێــكــیتــایــبــهتــیودیـــاریـــكـــراوبه
و دهدوێــنــن دیاریكراو و تایبهتی زمانێكی
ئهمدووتایبهتمهندییهدهاللهتیكارهئهدهبی
بهر دهكـــات، دیــاری رۆشنبیرییهكانیان و
لهوهینێوهڕۆكیجیهانیدیاریبكات)بروانه

االدبمنالداخل،جورجطرابیشی.(

))2((
ــهرمــیــلــلــهتــێــك،زمـــانـــینـــهتـــهوهیـــی)زمـــانـــی هــ
نهبێ، یــهكــگــرتــووی نووسینی و خــوێــنــدن
ــنــدهســتبـــێودهوڵـــهتـــی بـــهتــایــبــهتــیكـــهب
فاكتهره لــه یهكێك ئـــهوا نــهبــێ، سیاسی
بهڕهڤانی و مقاوهمهت ههرهگرنگهكانی
لهخــۆ،لــهدهســتدهداتوئــهگــهریپارچه
پارچهكردنوبهچهندنهتهوهكردنیزۆر
دایك نهتهوهی مهرگی ئهگهری دهبێ. زیاد
نهتهوهیهكی ورده چهند دایكبوونی لــه و
رهنگه ئـــاراوه. دێته الواز و بێشهخسیهت
تێپهربوونی به نــهتــهوانــهش ورده لــهو ههندێ
رۆژگاربهیهكجارهكیزمانیزكماكی
ــهركبــكــاوزمـــانـــینــهتــهوهیــهكــی ــ ــۆیت خـ
ــنــێو دیوهربــگــرێوبــهمــهشخــۆیدهدۆڕێ
پێشتر كه دهتوێتهوه نهتهوهیهدا ئهو نێو له

ــووه...هــهمــوودهزانــیــن ــ ــرت زمــانــهكــهیوهرگــ
چ نهتهوهیكــورد تواندنهوهی پرۆسهی كه
مهعنهوییهوه بـــاری لــه چ و فیزیایی لــهبــاری
لهوێش،كهم و لێره و لهگهڕدایه ژمێژه
وزۆرســهریگــرتــووه،دیـــارهئــهمهــهوڵو
پرۆسانهیدوژمنانوداگیركهرانیكورد
خۆیلهخۆیدائهوەدهگهیهنێكهبایهخو
و خوێندن نهتهوهیی)زمانی زمانی گرنگی
نووسینییهكگرتوویكوردی(بهئهندازهی
بایهخیقهوارهیسیاسیگرینگهوههندێ
جارگرینگتریشه...واتارهنگهههندێجار
نهبوونیقهوارهیسیاسیوهكوئهمریواقیع
بهتۆبزیبسهپێنرێوئاساییبنوێنێ،بهاڵم
نهبوونیقهوارهیزمانهوانی)لغوی(ئاسایینییه
خاوهنمان و بین خۆمان خۆمان، ئهگهر و
ههبێ،وهكوئهمریواقیعنایهتهسهپاندن.
ههربۆیهپابهندبوونوخۆبهستنهوهبهزمانی
نهتهوهییهوه،خۆیلهخۆیداسهنگهرێكهبۆ
بهگژاچوونیپرۆسهیتواندنهوهینهتهوهی
كـــورد،بــۆیــههــهرهــهوڵــدانــێــكــینووسین
ــهوهیزمــانــینــاوچــهیــیلــهناوچهیهكی بــۆئـ
تهسكدابمێنێكارێكیگهلێكنابهجێیه
وئــاوهولهئاشیدوژمــندهكــرێ...پێویسته
زاراوهكانیزمانینووسینمانیهكبخهینو
گیروگرفتیزمانهوانیناپێویستبۆخۆمان
دوور مهنههجییهت لــه و نــهكــهیــن دروســـت
نهكهوینهوهوئهنارشیزمیحیزبایهتیتهسك
بۆنێوزمانهكهماننههێنینوباهاوسهنگی

زمانهكهشمانلهدهستنهچێ.

))3((
لــههــهرههموو بێگومان،زمــانــیكـــوردی
ئــهوواڵتــانــهداكــهبهناههقكــوردیــانپێوه
ــراوهودهكــرێ لــكــێــنــراوه،ســهركــوتكـ
ــانپــرۆســهیتــووانــهوهوشێواندنو وبهدهی
ــییــهكــجــارخـــهتـــهریبۆ ــهكــردن گــهشــهن
وهگهڕخراوهونهكههرناهێڵرێرهواجپهیدا
دهدرێ هــهوڵ وردی به زۆر بهڵكو بكات،
لهبهرچاویرۆڵهكانینهتهوهیكوردبخرێ
ووابێتهبهرچاوكهزمانیكوردیزمانێك
ئینسانی بابهته لــه گــوزارشــت بتوانێ نییه
بهرنامهی وێنه بۆ بكات!. زانستییهكان و
ــهقــوتــابــخــانــهكــانــی ــدنــیكــــــوردیلـ ــن خــوێ

مه رگی زمان = مه رگی نه ته وه مه رگی زمان = مه رگی نه ته وه 

ن:حەمە کەریم عارف
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ــووریبــهعــێــراقــهوهلــكــێــنــراوههێنده ــاشـ بـ
سهقهتوناكوردییهمهگهرههربڵێینشا

بهتاقهتیقوتابیداماو.
و فیزیا و وهرگــێــرانــیكیمیا بــڕۆسهیری
ئهدهبیهكانیش دهرســه تهنانهت و بیركاری
بكه.ئهوجاتێدهگهینلهدیوهخانانچباسه.
ئهمهجگهلهخودیدهرسیزمانوئهدهبی
ـــهئــهمــهزمانێكی ــوردیكــهلــهتــۆوای كــ
بێگانهیبێكهڵكهوبهپلهیسێیهموچوارهم
لهروویبایهخیمهنههجیقوتابخانهكانهوه
دێ..ئـــهویـــشهــێــنــدهبـــهبـــێســــهروبـــهری
دهوترێتهوه،لهبریئهوهیقوتابیرموودهیببن
وههوهسیانبچێتهسهر،لێیتهوهلالدهبنو
لهشانیانقورسه...دیارهئهمهزۆرناخایهنێ
تالهبهرچاویقوتابیدهكهوێ..لهالیهكی
دییهوه،زمانیكوردیلهوواڵتانهدانهزمانی
نانپهیداكردنهنهزمانیژیانه،نهزمانی
نه رۆشنبیرییهو زمانی نه كاسبییه كــارو
لهقوتابخانهكاندادهخوێنرێ...لهكاتێكدا
زۆر و دهبینین چــاویخۆمان به واقیعه ئــهم
زمـــانكۆڵهكهیهكی ــیــنكــه چــاكدهزان
ههرهسهرهكیپێكهاتهیبوونینهتهوهییهو
ــوقــهوارهیــهكــیكــۆمــهاڵیــهتــی،دهبــێ وهكـ
حیكمهتوفهلسهفهچیبێلهوهیكه1٧
ساڵهدهستهوهستاندانیشتووینوهیچمانلهم

بارهیهوهنهكردووه؟!
بێگومان،ئهوانهیكهخۆلهمهسئولییهت
ــهئهستۆی دهدزنـــــهوهئــۆبــاڵــیئــهمــهشدهخــهن
ههر ناواقیعی! دهرهكـــی نــاوخــۆو فاكتهری
بهههڤده دڵسۆزیههبێ، میللهتێكخاوهنی

ساڵزۆرشتدهكرێ.

))4((
به بكهین، لهكێ ساڵه!..گلهیی )30( 
خهتای خــهتــابــاره، بچین،كێ گژكێدا
كێبگرینكێگــوێدهگــرێكێبه
تهنگهوهدێ؟!..ئهوهحاڵیزمانینهتهوهییمانه
ولــهمبــاشــورهحــهیــاتــهدا،ئــۆرگــانــیحزبه
دهردهچــن عهرهبی زمانی به سهرهكییهكان
ــهرۆژنـــامـــهكــوردیــیــهكــانپــتــربــایــهخــیــان ل
پــێــدهدرێوبــودجــهیــانبــۆتــهرخــاندهكــرێ،
ــۆ؟!ئــاخــرئــێــمــهچپــێــویــســتــمــانبـــهوهیـــهبه ــ ب
زمانیعهرهبیرۆژنامهدهربكهین!.یاكار
گهیوهتهرادهیهكههندێجارشانازیبهوهوه
زمانی له زمانیعهرهبی یــارۆ بكرێ،كه
كــوردیباشتردهزانــێ!..لهكاتێكدازۆر
ئاساییهكوردێكلهههرپلهوپایهیهكدابێت
عهرهبێك وهكــوچۆن نهزانێ، باش عهرهبی
كوردینهزانێیانباشنهیزانێ...ئهگهرله
سهردهمیخۆیداناچاركرابینودهسهاڵتی
ببێ حاڵی لێمان وهی بۆ عێراق مــهركــهزی
ــان كــهچــیدهڵێینوچــیدهكــهیــن،داوایـ

لێكردبینبهزمانیعهرهبیبنووسین،ئهوا
بۆئهوقۆناغهئهوداوانابهجێیهیحكومهتی
مهركهزیرهنگهپاكانهیخۆیههبووبێ،
برایانی به نهتهوهكهمان دۆزی قهیدییه، چ
عهرهبیشدهناسێنین...ئهوابۆئێستاقۆناغی
ئاراستهی رۆژنامه ئاشكرایه ئێمه ئهمڕۆی
خهڵكیخــوێــنــدهواردهكـــرێوخــوێــنــدهواری
خهمهكانی و ئهمڕۆگیروگرفت عهرهبی
خۆیهێندهكهمنینوهێندهشدهستبهتاڵ
نییه،بێلهمرۆژگارهتیژتێپهڕهدا،كاتی
خۆیبهخوێندنهوهیشڕهرۆژنامهیعهرهبی،
ــداتو ــ بــهســهرپــهرشــتــیكـــــوردانبــهفــیــڕۆب
بناسێت.كهواته دۆزیكــورد لــهوێــنــدهرهوه
ئێمهدهمانهوێبهمكارهمانكێبدوێنین؟!
چــیبڵێینخــۆلــهرێــگــهیبــهرنــامــهیــهكــی
ــهكســهعــاتــیرۆژانــــهیئــاراســتــهیكــراوی ی
رادیۆوهیانتهلهفزێۆنهوهئهمكارهدهكرێ
جــهمــاوهری له بهرینتر زۆر جهماوهرێكی و
رۆژنامهشدێنهدوواندن.خۆئهگهرمهسهله
ناساندنیدۆزیكوردبهعــهرهببێوئهم
كارهزۆرزهروریبێ،ئهوابهههمانئهندازه
وبگرهپتریشزهرورییهكهدۆزیكورد.
بۆوێنهبهئینگلیزوفهڕهنسیوئهڵمانیو

ئهمریكیو...هتدبێتهناساندن..

))5((
تا مهخابن كــوردیــیــهوه زمانی نیسبهت به 
نهوژیزمانینهتهوهییماننییه،واتانووسینی
كــوردێــكــیبــاشــووریكــوردســتــانلــهزێی
ــاچـــێ،دیـــــارهنــووســیــنــی گـــــهورههــێــوهتــرنـ
كوردێكیباكووریكوردستانیشلهزێی
گهورههێروهترنایهت!كهواتهقهوارهیهكی
نییهكه یهكگرتوومان نــهتــهوهیــی زمــانــی
كوردلهههرشوێنێبێیهكیانبخات.ههموو
ــاندیــاردهیــهكــیكــۆمــهاڵیــهتــی دهزانـــیـــنزمـ
ئـــــاڵـــــۆزهوهــــهمــــووگـــهشـــهكـــردنـــێـــكـــی
كــۆمــهاڵیــهتــیــشهــهنــدێــكســســتوخـــاوهو
تا زۆریگــهرهكــه ــهك رادهیـ تا ماوهیهكی
ئهنجامبهدهستهوهدهدات،ئێمهناڵێینزمانی
نــهتــهوهیــییــهكــگــرتــووبــهقــــهراردروســـت
خۆرسك بهجۆرێكی بهڵكو نهخێر دهبــێ..
خۆیهوهو ئاسایی پهرهسهندنی ئهنجامی له و
بـــهپــشــتــیــوانــیوئـــاراســـتـــهكـــاریگــهلــهك
رۆشنبیری و ئــابــووری و رامــیــاری فاكتهری
وپهروهردهوفێركردنهوهئهوقهوارهیهبهره
بهرهچێدهبێ.پێموایهئهمقهوارهیهبۆكورد
ئهگهرلهقهوارهیسیاسیگرنگترنهبێ
چونكه سیاسییه، قــــهوارهی هــاوتــای ئـــهوا
ئــهگــهریدروســـتبــوونودروســـتكردنی
چهندوردهقهوارهیهكیسیاسیبۆكورد،
زۆردوورنییه،جائهموردهقهوارهسیاسیانه
یهكگرتوو نهتهوهیی زمانی قــهوارهی گهر

بهیهكهوهیانگرێنهدا،ئهوائهگهریئهوه
پهیدادهبێكهكوردبكرێبهچهندورده
ســۆرانــی، گهرمیانی، وهك: نــهتــهوهیــهكــی

ههورامانی،بادینانی..هتد.

))6((
یــهكــێــتــیزمـــانـــینـــهتـــهوهیـــیفــاكــتــهرێــكــی
گــهورهیــهبــۆهــاریــكــارینــێــوانرۆڵهكانی
چوارچێوهی لــه دهوره ئــهم ههڵبهته نــهتــهوه،
ــنـــێ،بــۆیــه ــیـ مـــهرجـــهمـــێـــژوویـــیـــهكـــانـــدادهبـ
زمــانكهشف نهتهوهیی مــهودای لهسهرمانه
و لهناومێژووداوهگــهڕیبخهین و بكهین
لهوهیپترفهرامۆشینهكهین.دهبێبایهخی
رۆشنبیریوسیاسیفاكتهریزمان،لهپاڵ
ــــریبــوونــی فـــاكـــتـــهرهپــێــكــهــێــنــهرهكــانــیت
ــهوهیلــێــرهدا ــ ــهڕبــخــهیــن.ئ نــهتــهوهیــیــداوهگــ
نییه،چونكه زمانیقسهكردن مهبهستمه
ــردن،لــههــهڵــســوكــهوتو زمــانــیقــســهكــ
هۆیهكه و دێــت بهكار رۆژانـــهدا مامهڵهی
بهڵكو گهیشتن، لێكدی هۆیهكانی له
مهبهستزمانیخوێندنونووسینهكهدهوری
لــهرێكخستنی ــورس قـ ــهرهســهرهكــیو هـ
ئــهوه بۆیهكاتی دهبینێ. هــۆشــدا و فیكر
هاتووهسڵلهبهكارهێنانیزمانیكوردی
نهكهینهوهودهبێلهههمووبوارهرۆشنبیری
زۆر هونهرییهكاندا و ئــهدهبــی و زانستی و
جـــددیـــانـــهبـــهكـــاریبــهــێــنــیــنوچــاالكــانــه
ســهرسكهی بكهوێته و بخهین وهگـــهڕی
ــیمــێــژوویــیخـــۆیله ــ ئــاســایــیخـــۆیورۆڵ
ــهرقــۆنــاغــێــكــیمــێــژوویــیــدا چـــوارچـــێـــوهیهـ
ــدرێخــۆله ــهوهبـ ــێهــهوڵــیئـ بــگــێــڕێ،دهبـ
بگرین دوور ناوچهیی وشهی بهكارهێنانی
ــهبهكاربهێنینكهله وئهووشهوزاراوان
زۆریكــوردهوه هــهره زۆربـــهی تێگهیشتنی
نزیكنوپێویستهزۆرجدیانهكاربۆئهوه
هاوتهریبهیكه هێڵه دوو ئهو بكرێكه
ئێستابهههردووشێوهیكرمانجیسهروو،و
تهواو نووسین، دێته پێ بهرههمیان خــواروو
ئهنجامدا له تا بخرێنهوهو نزیك دی لهیهك
ــهكهــێــڵوزمــانــینــهتــهوهیــیــمــان ــنبــهیـ ــ دهب

پێكدههێنن.

))٧((
گوتمانزمانرۆڵێكیمهزنلهیهكخستنی
ئهم فــهرامــۆشــكــردنــی و دهبینێ نــهتــهوهیــیــدا
دهكــات رژدتــر دوژمنانیكــورد فاكتهره،
لهسهربهگژداچوونمانونابێئهمسهنگهره
نهتهوهیهك ههر ههڵبهته بمێنێتهوه. چۆڵی به
ــێ، ــهب زمـــانـــینـــهتـــهوهیـــییـــهكـــگـــرتـــووین
ئاسانتر و نابێ یهكگرتووی كــهلــتــووری
دێته بهرهبهرهزمانهكهی و داگیردهكرێ
كوشتنوجۆگهلهیهزروبیروبههرهی
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زاناوداناونووسهروهونهرمهندانیدهخرێته
سهرباخیرۆشنبیریداگیركهروبهزمانی
داگــیــركــهر،مــهرگــیزمــانــیزكماكی
خۆیرادهگهیهنێت،دیارهمهرگیزمانیش

دهكاتهمهرگینهتهوه.

))8((
ــیخـــۆیـــهتـــیهـــهر ــهقـ ــوردهـ ــ خـــهڵـــكـــیكــ
و بهشهری بوونی له بهڕهڤانی ڕێگهیهكی
سیاسیورۆشنبیریومێژووییوجوگرافیایی
خۆیبگرێتهبهر،شارستانیانهوواقیعبینانه
مامهڵهیلهتهكدابكاتولهناوجهرگهی
بهوه وههرگیز بدینێ خۆی دهوری مێژوودا
یا مێژوو بــازنــهی ــی دهرێ بخرێته نهبێ قاییل
رێگایانه لهو یهكێك بخرێ. پــهراوێــزان له

نووسینوبهكارهێنانیزمانه.
ــهبــــــواره ــ ــنوبـــهكـــارهـــێـــنـــانـــیلـ ــ ــی ــووســ ــ ن
مهعریفییهكاندا،لهبنهڕهتدا،بهتایبهتیبۆ
خهڵكیچهوساوهوبندهستیوهكوكورد،
كهسیاسیانهمامهڵهلهگهڵزمانهكهشیدا
دهكرێت،هاوتایژیانه.كهتیرهیبهشهر
گێڕانهوهی و زمــان بهكارهێنانی كهوته
سهربردهكانیخۆی،بهمهدرێژهیبهشهری
ــهریخـــۆیو ــرد.خـــۆیودهوروبـ پــهیــداكـ
ــانـــیتــۆمــاركـــرد.ئیدی ــاردهورووداوهكـ ــ دی
ــهوهیكــهوتــه ــ لـــهوێـــنـــدهرهوهكــهڵــكــهڵــهیئ
ومرۆڤایهتی بهزهبریزمانخۆی سهركه
بهردهوامی بكاتهوه، و تۆماربكات خۆی
بهپهیوهندییهزهمهنیوشوێنییهكانیخۆی
ببهخشێت.دیارهزمانكاتێكلهوهدهردهچێت
لێكدی هۆیهكانی لــه هــۆیــهك تهنیا كــه
گهییشتنبێودهبێتبهكهرهستهوئهوزاری
بهرههمهێنانیمهعریفهتودهرككردنكه
پێیبنووسرێت.ههڵبهتهلهوحاڵهتهدانووسین
دهبــیــتبــهپــارســهنــگــیبــوونــیهــهرگــهلو
نهتهوهیهك،دهبێئهوهشلهبیرنهكهینكه
زۆرجارنووسینوبهرههمیقهڵهمبهڕادهیهك
دهقــه لــه بهتایبهتی دهبــێــتــهوه، چــڕوخهست
ــدا،هـــهربـــهوهقــایــلنابێت ــراوهكــان ــن داهــێ
دهرك و مهعریفهت كهرهستهی بــازنــهی له
بهڵكو بمێنێ، قهتیس بمێنێتهوهو كردنا
بۆخۆیدهبێتبهبابهتیمهعریفهتوئیدراك.
ــهچـــــــاپو ــ ــ ــدیب ــ ــ ــوهن ــ ــ ــهی ــ ــ دیـــــــــــارهزمـــــــــانپ
بــاڵوكــردنــهوهشــهوههــهیــه،هــهمــوودهزانــیــن
بــزاڤــیچــاپوبــاڵوكــردنــهوهیكـــوردیله
ــاشــوریكــوردســتــانــاولـــهپـــاشڕاپــهڕیــنــهوه ب
ــای وههـ چــۆنــی و چـــهنـــدی تینێكی ــوڕو گــ
لــههــیــچقۆناغێكی بــیــنــیــوهكــه بـــهخـــۆوه
وێنهی كــوردیــدا رۆشنبیری بزاڤی مــێــژووی
نهبووه،دیــارهههربزاڤێكیوههــالهجۆره
ماكی كه نابێ، بــهدهر پاشاگهردانییهك
سروشتیخودیبزاڤهكهیهودرهنگیازوو

ئێمهی بهههرحاڵ دهنیشێتهوه... بندهنێتهوهو
بووین بهكهمیخودانیخۆمان زۆر كــورد
ــهوقــۆنــاغــانــهشــداكــهخــودانــی وتــهنــانــهتل
خراوهته گوشارمان بــهجــۆرێ بووبین، خۆ
ــهوهگـــهمـــارۆ ــ ــهكـ ــ ــووروویـ ــهمـ ــههـ ــهرولـ ــ سـ
له ئـــهوهی نهپهرژاوینهتهســهر ــن،كــه دراویـ
ــامــهگهشه ــهرن ــهوهوبــهب ــن ــووســی ڕێــگــهین
بكهینه نووسین و بدهین زمانهكهمان به
سهلماندنی فاكتهرێكیكاراوگرنگی
الیهنێكیههرهگرنگیبوونیبهشهریمان.
پێودانگیسیاسییهوهو له داگیركهرانیش
مهسهلهیهوه، ئــهم روانــگــهیگرنگیی له
خێراپهالماریزمانیانداوینوبهتۆبزیلێیان
ئیمالو خۆیان، زمانی و كردووین قهدهغه
ڕێــنــووســیخــۆیــانبــهســهراســهپــانــدوویــنوتا
بۆیانكراوهبوونینهتهوهییومرۆڤایهتیان
شێواندووینومهسخیانكردووین.كارێكی
ــردووهكــهئــهگــهرنــووســهرو ــ ــایـــانكـ وههـ
ههڵكهوتبن تێدا رۆشنبیرانمان و هــزرڤــان
ــاربـــكـــهن،بــهرهــهمــه بـــهزمـــانـــیئـــــهوانكــ
فیكریوئهدهبیورۆشنبیرییهكانیانههر
هیچنــهبــێلــهروویشــێــوهوه-كــهلــێــرهدا
داگیر بهموڵكی ببێت زمــانــه- مهبهست
كهرانمانوزمانوفهرههنگوكتێبخانهی
ئهواندهوڵهمهندبكات.ههڵبهتهئهمدیاردهیه
ــههــهنــدێپـــارچـــهیكــوردســتــانــازۆرزهق ل
ودیارهولهههندێپارچهیدیداكهمتردیاره.
بۆ ههندێكی ئهگهر حاڵهته ئــهم ههڵبهت
خهمساردیوبێموباالتیخۆمانبگهڕێتهوه
ــهیله ــهورهكـ ــاوتــاوانــههـــهرهگـ ئـــهواخــهت
ئـــهســـتـــۆیداگـــیـــركـــهرانـــمـــانـــدایـــهوئــهمــه
ترین سهرهتایی زهقی زۆر پێشێلكردنێكی

مافیمرۆڤانیئێمهیهلهالیهنئهوانهوه.
ههندێك لــهالیــهن ــوردی كـ زمــانــی نهزانینی
ــهریكــــــوردهوهولــههــهنــدێپــارچــهی ــووسـ نـ
كوردستاندابهوڕادهیهیكهنهتوانێبابهتی
پێ زانستی و فهلسهفی و وهونهری هــزری
ــهوه ــهكـ بـــهرهـــهمبــێــنــێئــهگــهرچــیلــهروویـ
كه كـــورده مــرۆڤــی مهزڵومیهتی نیشانهی
پێنهدراوه، خۆی زكماكی زمانی ڕێگهی
لهروویهكیترهوهكهبهزمانانیدیكهش
كاریرۆشنبیرییكردبێ،ئهوالهباشترین
حاڵهتداوهكوكوردێكیعهرهبیزمانیا
فارسیزمانیاتوركزمانمهعهڕهفیكراوه.
ــــاشــــوری ــــهشــــیب بــــههــــهرحــــاڵئــــهمــــڕۆلــــهب
ــجــامــیخـــهبـــاتـــیبێ ــهن ــاولـــهئ ــانـ ــتـ ــوردسـ كـ
ــوردهوه،خــودانــی ــ پــســانــهوهیرۆڵــهكــانــیكـ
جۆرهسهروهرییهكین،لهزۆربهیبوارهكانی
دهمانهوێت تاقیدهكهینهوهو خــۆمــان ژیــانــدا
رێــگــاكــانقــهدبــڕبكهینولــهكــاروانــی
لهو یهكێك دانهبڕێین. شارستانییهت ژیــارو
باڵوكردنهوهی و چاپ مهیدانی مهیدانانه،

فره كارێكی ئهمه ئهگهرچی كتێبانه.
گرنگهوكاریگهرییرۆشنبیریوبایهخی
مێژووییزۆرمهزنیههیه،بهاڵملهسهرووی
باریسهرنجورهخنهوهنییه.بهخۆماندهبینین
زۆركتێبیبهناوهڕۆكوبهبابهتكوردی،
بــهشــێــوهیعــهرهبــیواتـــهبــهزمــانــیعــهرهبــی
بهقهناعهتی  چاپوباڵودهكرێتهوهكه
ئهگهر ههڵدهگرێت. ههڵوهستهیهك بهنده
چاپكردنیئهوكتێبانهبۆناردنهدهرهوهبێت
وبهومهبهستهبێدۆزیكوردبهعهرهب
بناسرێنرێ،ئهمهیانرهنگهپاكانهیهكی
بۆبكرێ،بهاڵمئهگهربۆناوكوردستان
بێئهوابێگوومانلهروویشێوهوه-مهبهست
زمانه-لهسهرحهساویزمانیكوردییه..خۆ
ئهگهروابێئهوادهبێبهزمانانیدیكهش
ــرێ!!بــهتــایــبــهتــی ــــكــ هـــهمـــانئــــهوكـــــارهب
زمانانیدهوڵهمهندتروبهرباڵوترلهعهرهبیو
كاریگهرترلهروویسیاسییهوهكهئێمه
تائهمڕۆزورمانپێویستپێیهتی.منلێرهدا
روویگلهییمزۆرلهنووسهرهكهنییهكه
بــهههرمهبهستێكی یــان نــازانــێ، كـــوردی
دیكهبهعهرهبیدهنووسێت،بهڵكوگلهیی
باڵوكردنهوهیه و پهخش دهزگــاكــانــی لــه
به كهدهتواننههمانئهوكتێبانهبكهن
كوردیوباڵویبكهنهوهوبهمهشههزاران
وشهوزاراوهدهڕژێتهنازمانهكهمانوئیدی
بهرههمهێنانی و نــووســیــن زمــانــی بــه دهبــێــت
مهعریفهلهبوارهجیاجیاكانیژیاندا...خۆ
بیانویمێژوویهاوبهش به قهراربێ ئهگهر
پهیوهندی نیمچه و پــهیــوهنــدی كۆمهڵێك و
هــاوبــهشوهــهنــدێــكجــارپــهیــوهنــدینــاچــاری
ــهتـــهوهیـــائـــهونـــهتـــهوهی وبـــهتـــۆبـــزی،ئـــهمنـ
ــهردهســــت،بـــهزمـــانـــیخـــۆیـــانبــدوێــنــیــن، ســ
ئـــهوابــههــیــچكــلــۆجــێــكنــامــانــپــهرژێــتــهســهر
زمانیكــوردیودهبێتلهبهرخاتریئهوان
ئارهزوومهندانهزمانیخۆمانتهركبكهین.

خــۆئــهگــهركــاریــشبــگــاتــهســـهرئـــهوهی
ئـــهواباشتر تـــهركبكهین، زمــانــیخــۆمــان
وایـــهخــووبدهینهزمــانــیدهوڵــهمــهنــدتــروپڕ
زمانیداگیركهره له بهرینتر و بهخششتر
ڕاستهوخۆكانمان،ههنگینێدۆزهكهمان
ــرو ــت ــهدهســهاڵت ــروب ــ ــ بـــهخــهڵــكــانــێــكــیزۆرت
لــهوهدا وگومانیش دهناسێنین.. قهرارسازتر
نییهكــهمــێــژوویهــاوبــهشوپــهیــوهنــدیو
نیمچهپهیوهندیهاوبهشلهنێوانسهرلهبهری

تیرهیبهشهرداههبووهوههیه..
جارهكیدیدهیڵێمهوهكهئهگهربمانهوێت
زمانیكوردیوهكوزمانێكیزندووببێت
بهكهرهستهوئهوزاریبهرههمهێنانیمهعریفهو
ئیدراك،دهبێتلهههمووبوارهكانیژیاندا

بێتهجهڕباندنوپێیبنووسین.
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كەركوك لە بیرەوەرییەكانی  كەركوك لە بیرەوەرییەكانی  
  هۆمەر دزەیی   هۆمەر دزەیی 

»هەرگیز ئەو ڕۆژە خۆشانە »هەرگیز ئەو ڕۆژە خۆشانە 
لەبیر ناكەم كە لەشەقامەكانی لەبیر ناكەم كە لەشەقامەكانی 

شاترلو و كەركوكی نوێ بەسەرم شاترلو و كەركوكی نوێ بەسەرم 
دەبرد«دەبرد«

ئومێد نەجم محەمەد
لەسەرەتای پەنجاكانی 

سەدەی رابردوودا هونەرمەند 
هۆمەر دزەیی لە هەولێرەوە  

ڕوو دەكاتە شاری كەركوك 
بۆ تەواوكردنی خوێندنی 

ئامادەیی ،وەك خۆی لە 
بیرەوەرییەكانیدا ئاماژەی 
پێ داوە شاری كەركوك 

وەرچەرخانێك بوو لە ژیانیدا، 
لەو شارەدا چاوی كرایەوە 

و بوو بە رێخۆشكردنێك بۆ 
تێگەیشتن و حەزلێكردنی 
ژیانی رۆژئاوا ، لە كەركوك 

خولیای  كەوتە سەر موزیكی 
رۆژئاوا، هەر لە كەركوك 
كەسایەتیەكی ناوداری 

كورد فێری نوسینی التینی 
كردووە. باسی ساڵی 1954 و  
رێگەنەدانی حكومەت بە كورد 

بۆ سازكركردنی ئاهەنگی 
نەورۆز لە كەركوك ده كات. 

وادیارە جوانی كچانی كەركوك 
دڵی هۆمەر دزەیی گەنجیان 

بردووەو یەكەم چیرۆكی 
عەشق و خۆشەویستی ئەو 
لەو شارەوە دەست پێدەكات، 

بیرەوەرییەكانی ژیانی 
چوارساڵەی ژیانی لەكەركوك 

وای لە لەو هونەرمەندە 
كردووە بڵێ : » هەرگیز ئەو 

ڕۆژە خۆشانە لەبیر ناكەم 
كە لەشەقامەكانی شاترلو 
و كەركوكی نوێ بەسەرم 

دەبرد«.
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هۆمەر دزەیی چۆن باسی  سااڵنی 
ژیانی لە كەركوك دەكات؟

وەرچەرخانێك كەركوكم شاری وەرچەرخانێكسااڵنی كەركوكم شاری سااڵنی
بوولەژیانمدابوولەژیانمدا

سیاسیی مەكتەبی ئەندامی دەبابە سیاسییعومەر مەكتەبی ئەندامی دەبابە عومەر
پارتیبوئەویشلەكەركوكدەژیاپارتیبوئەویشلەكەركوكدەژیا

ــەلــە ــم،كــ ــ ــدی ــ ــاوەن ــ ــــیخـــوێـــنـــدنـــین ــااڵن ســ
سەردەمیئێمەداسێساڵبوووساڵێكی
ئامادەییشیهاتەسەر،كەدەكاتەچوار
ساڵیخوێندن،ئەمانەملەكەركوكتەواو
كرد)1954-1951(.واتانزیكەینیوەی
بیستەمم ــەدەی ســ پــەنــجــاكــانــی یــەكــەمــی
بـــردووە.بۆمنێكی لەكــەركــوكبەسەر
ــەوانســـااڵنـــیشــــاریكــەركــوكــم ــەوجــ ــ ن
كەركوك ژیانمدا. لە بوو وەرچەرخانێك
)IPC( نەفتی كۆمپانیای كە لەبەرئەوەی
لــێبــوو،ژمــارەیــەكــیزۆرلــەكارمەندی
بەریتانیلەوێلەگەڕەكێكینوێبەناوی
)نیوكەركوكnewKirkukكركوك
ــاســووریو الــجــدیــدە(دادەنــیــشــتــن.زۆرلــەئ
و كوردستان ئەرمەنییەكانی و كلدانی
گردبووبوونەوەو كەركوك لە عێراقیش

لەكۆمپانیاینەفتداكاریاندەكرد.

لە سااڵنی پەنجاكانا گۆرانی و موزیكی 
رۆژئاوایی لە كەركوك زۆر باو بون

ــۆرانـــیو ــۆرانـــیولـــەســـااڵنـــیپــەنــجــاكــانــائـــەمگـ لـــەســـااڵنـــیپــەنــجــاكــانــائـــەمگـ
موزیكەرۆژئاواییانەلەكەركوكزۆرباوموزیكەرۆژئاواییانەلەكەركوكزۆرباو
ــون.لــەكــەركــوكمــنوكــاكسەعدی ــون.لــەكــەركــوكمــنوكــاكسەعدیب ب
ــرامگــرامــافــۆنــێــكــمــانكــڕیــبــوووهــەر ــرامگــرامــافــۆنــێــكــمــانكــڕیــبــوووهــەربـ بـ
دوكانەكەی لە دەرچووبایە نوێ دوكانەكەیگۆرانی لە دەرچووبایە نوێ گۆرانی

نائیلیەعقوبیدەستدەكەوت.نائیلیەعقوبیدەستدەكەوت.

لـــەقـــۆنـــاخـــیقـــوتـــابـــخـــانـــەینـــاوەنـــدیـــملە
قــەوانــی لــەپــاڵ )1954-1951( كــەركــوك
ئــیــنــگــلــیــزی،هـــەنـــدێگـــۆرانـــیـــیخــۆشــی
دەكــڕی، ئیتاڵیشم و ئیسپانی و فرانسی
زمانەكانیان لە هیچیش ئەوسا هەرچەندە
مێلۆدییەكانیان ــەاڵم بـ تــێــنــەدەگــەیــشــتــم،
ئێستەشیلەگەڵدابێ،كارێكیعاتیفیی
زۆریدەكــردەناودڵوهەستوهەناوم.
لەبیرە، ئەوهام بووبێ دوێنێ وەك ئێستاش
ــرامــدائەو كــەلــەگــەڵكــاكســەعــدیب
قەوانانەمانبەگرامۆفۆنلێدەدا،خەیاڵ
دەیبردمەجیهانێكیپڕلەفانتازیوخەونی

خۆشخۆشینامۆودوورلەجیهانوژینگە
مووچڕكیان و خۆمان كوردەوارییەكەی
بەناخمدادێنا،كەهێشتاچاومبەهیچ
لەو زۆر نــەكــەوتــبــوو. دەرەوەش واڵتێكی

گۆرانییەبیانییانەمئەزبەركردبوو.
لە بۆخوێندن لەوماوەیەیكە بەمجــۆرە
ــەســەر ــووم،خــولــیــامكــەوت ــ كـــەركـــوكب
موزیكیرۆژئاوا،چكالسیكچگۆرانی
ئــەوروپــایــیــەكــانــی زمــانــە بــە و ئینگلیزی
دیــكــەش.لــەگــەڵكــاكسەعدییبــرام،
ــارانسێ قــەوانــژەنــێــكــمــانكـــڕیكــەجــ
نــاویــانپــێدەگــــوت:قـــانـــوون،ســنــدووق،
گـــرامـــۆفـــۆن.هــاوكــالســێــكــیكــاكــە
ســـەعـــدیـــم)نـــائـــلیــعــقــوبــی(دوكــانــێــكــی
ــووەوە. رۆژئــاوایــیكــردب قــەوانــی فرۆشتنی
ــەگــــۆرانــــیومــوزیــكــی ــ ــیـــەكل ــیـ هـــەرچـ
و ئیتاڵی فرانسی، )ئینگلیزی، رۆژئاوایی
دەست لەوێ دەربكەوتایە، تازە  ئیسپانی(

دەكەوتویەكسەردەمانكڕی.
ئەمنلێرەشداهەرئاوازێك،كەكارێكی
یەكسەر كــردبــام، تــێ تایبەتی عاتیفیی
بیرمبۆئەوەدەچوو:”بۆچیئەمئاوازەخۆشە
بەوشەیكوردیشنەوترێت؟”وهەوڵمدەدا
وشەیكوردیبۆدابنێم.لەوساوەئیتربۆم
ــاوازیخــۆشهــەرلەناو ــ دەركــــەوتكــەئ
لە بەڵكوو نییە، خــۆمــانــدا میللەتەكەی

هەموودونیاداشتیخۆشهەیە.
مــوزیــكــم ــەزی ــ حــ رەوڕەوەی ــۆرە ــ جــ ــەم ــ بـ
موزیكی الیــەك جووتسایدی سەر كەوتە
ــوردیوالیـــەكـــەیتریش فــۆلــكــلــۆریكــ
ــی.كــەئـــاوازێـــكدڵــی ــ ــاوای ــ مــوزیــكــیرۆژئ
پێكابوام،ئیترحەزمدەیچوێوگوێملەوە
نەبووهیچنەتەوەیەكە.واملێهاتكە
بەسەر هــونــەرداكۆزمۆپۆلیتیزم ــواری ب لە

ناسیۆنالیزمەكوردییەكەمدازاڵدەبوو.

» لە كەركوك كەمانێكم كڕی 
و چەند وانەیەكی كەمانم الی 

پیرەمێردێكی ئەرمەنی وەرگرت«

ناوەندی خوێندنی مــاوەكورتەی ئەو ناوەندیدوای خوێندنی مــاوەكورتەی ئەو دوای
هەولێرمئیتررۆیشتنمبۆكەركوكوئەوەهەولێرمئیتررۆیشتنمبۆكەركوكوئەوە
یەكەمجاربوولەژیانمداكەهەستێكییەكەمجاربوولەژیانمداكەهەستێكی

غەریبیبۆهەولێردامبگرێ...غەریبیبۆهەولێردامبگرێ...

تــەواو ناوەندییم قۆناخی 1953 ساڵی كە
ــەوەبـــووكــەســاڵــیســكــۆالری ــ كــــرد،ئ

1954-1953بەنابەدڵییەكەوەگواستمەوە
ــیكــــەركــــوك ــ ــ ــوڕان ــ بـــــۆئـــــامـــــادەیـــــیكــ
لەبیرە چاكم للبنین(. )اعدادیەكركوك
بەڕێوەبەرەكەمانمامۆستاحوسێنسەعید
زۆر پیاوێكیكـــوردی بەخێر ــادی ی ــوو، ب

باشبوو.
ساڵی1952لەزۆررووەوەژیانیگۆڕیم،
كــەركــوكدنــیــایــەكــینــوێبــووبــۆمن،
ــاوایــیو چــاومكــرایــەوەبــۆموزیكیرۆژئ
وانــەی مــاوەیــەك بــۆ و موزیكیكالسیك
مامۆستایەكی الی كەمانچەشم ئامێری

ئەرمەنییوەردەگرت.
لــەخوێندنیخۆم بـــەدواجگە ــەوســاڵــە ل
ــانهــەر ــ خــولــیــاشــمبــۆمــوزیــكوشیعردان
گڕیدەگرت.كەمانێكمكڕیوچەند
پیرەمێردێكی الی كــەمــانــم وانــەیــەكــی
دەستیشم وەرگــرت. )كریكۆر( ئەرمەنی
ــووســیــنكـــەزیـــاتـــربۆ ــردبـــەشــیــعــرن كــ
ــانوگــۆرانــیــیــەكــانــیــش ــ ــ ــیــمدادەن گــۆران
هەندێئاوازیبیانییزۆرباویئەوسەردەمە

بوون.
مــنــیــشوەكهــونــەرمــەنــدێــكنـــەكحـــەزم
ــووبەڵكو ــەرلــەمــوزیــكوگـــۆرانـــیبـ هـ
ــەخولیا رەســمــكــێــشــانــیــشیــەكــێــكبـــوول
ــرەلە ــی ــەب دڵــخــۆشــكــەرەكــانــم.چــاكــمل
كــەركــوكوێــنــەیــەكــیزۆرجــوانــیمــەال
جەنەڕاڵیەوە بەرگی بە بارزانیم مستەفای
كەلەمهابادبووەبەقەڵەمیڕەشكێشا

بوو.
كــاكســەعــدیبـــرامومــنچـــوارســاڵلە
ســاڵــی 54- خــوێــنــدمــان51 كـــەركـــوك
لەگەڵدا براشمان ئەنوەری كاك یەكەم
ئەوبەكالۆریایوەرگرت دواتر بەاڵم بوو
چووبۆتوركیالەوێكۆلێژیپزیشكیی

تەواوكرد.

ئاستی رۆشنبیری دانیشتوانی 
شاترلو زۆر بەرزتر بوو بە گەڕەكە 

شەعبیەكان
ئاستیرۆشنبیریورابواردنیكۆمەاڵیەتیی
دانــیــشــتــوانــیشــاتــرلــوزۆربــەرزتــربـــووبە
دیدم ئیتر لەوێوە گەڕەكەشەعبیەكان.
بەرامبەربەكەركوكگۆڕا.خانوەكەی
ئەفسەرێكی هــی ــــە وای پــێــم شــاتــرلــومــان
عــەرەببــوو،زەعیمرهمــزی،كەئەگەر
لێمتێكنەچووبێلەبنەماڵەیالشاویبوو
وماڵەكەیخۆیشیهەربەتەنشتئەوەی
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كەوتبووە شاترلو گەڕەكی بــوو. ئێمەوە
نـــوێ.ئەمەشیان ســەررێــیكــەركــوكــی
گەڕەكێكیمۆدێڕنبوووئۆفیسەكانی
لەگەڵ بــوو لــێ IPC نەفتی كۆمپانیای
چەندریزێكخانوویجوانجوانیزۆرسادە
ئاركیتێكتوورەوە ئەندازەی رووی لە كە
ئاسایی لــەخــانــووی زۆرجــیــاوازیــیــانهەبو
دانیشتوانیشار.ئەوخانووانەبۆكارمەندە
بریتانییەكانوبۆكارمەندیپایەبەرزی
ــەیكە ــ ــەوان ــ ــوونئ ــ عــیــراقــیــشتـــەرخـــانبـ
لەگەڵبریتانییەكانكاریاندەكرد.زۆر
لەوانەشئاشوریعیراقییانكوردستانی

بوون.
نزیك ئەوەگەڕەكیشاترلوشكە لەبەر
ــوێ(بــوو ــ ــەوگـــەڕەكـــە)كـــەركـــوكـــین ئـ
ئەویشجێیدانشتوانیكۆمەاڵنیئاشوریو
كلدانیوئەرمەنیشبووووەكوتملەرووی
و رۆشەنبیری ئاستی و ژیانیكۆمەاڵیەتی
بگرەتەنانەتلەپۆشینیجلوبەرگومۆدەی
كوڕەكانیشیانەوە و كــچ توالێتی ســەرو
زۆرجیاوازبوونلەوەیسەوادیدانیشتوانی
كەركوكبەكوردوتوركمانیشەوە.بۆ
نموونەوەتیشێرتوكراسیرەنگاوڕەنگ
وپانتۆڵیتەسكیانشۆرتوسەروقژیبە
بوكلەكەمۆركیكوڕەنەوجەوانەكانی
شاترلووكەركوكینوێبوولەگەڕەكە
بوو شەعبیەكانیكەركوكاهەرعەیب
مندااڵنی پارێزیاری وهەندێكەسوكاری
ــەهــــەرنــەشــیــانــدەهــێــشــت ــانـ ــەڕەكـ ئــــەوگـ
كوڕەكانیانشتیوالەبەركەنیانقژیان
بــەالی چونكە بكەن توالێت شێوەیە بــەو
ئەوانەوەئەمەرەفتارێكیژنانەبوو.ئەمندڵم
بەومۆدەتازانەزۆرخۆشدەبووویەكسەر
ــردبــێكێشەلــەگــەڵبــرا پـــەیـــڕەومدەكــ
پێچەوانەوە بە كە گەورەترەكانم لەخۆم
یارمەتیشیاندەدامچونكەئەوانیشحەزیان
و دەكــرد ــاوا رۆژئـ مودێڕنی لەكولتووری
مــوزیــكــیكالسیك ئاشقی هــەمــووشــمــان

ببووین.
ــانو كــەركــوكــینـــوێشــەقــامــەكــانــیپـ
ئێواران بــوون.تۆئەگەر پــۆڕوزۆرپاگژ
پیاسەیەكتبكردایەوئەوهەمووكچو
كوڕەجوانوجەحێاڵنەبەجلیمودێالتی
ئەوروپاییتبدیایەوابەجووتەدەگەڕێنیان
یاریتێنسدەكەنیانبەسواریپایسكلو
رۆڵەرسكەیت)پێاڵویچەرخدار(تیژبەالتا
رەتدەبنودەچوونەفرۆشگایبەناوبانگی
ئۆرۆزدیباك،خۆهەرلەتووابێلەشارێكی

ئـــەوروپـــاداینـــەكلــەكــوردســتــانگەشت
ــوزەردەكـــەیـــت.جـــامنێكیكــەلە وگــ
گوندێكیرەقوتەقیدەشتیدزەییەوەولە
دواكــەوتــووو زۆر زەمانە ئەو هەولێرێكی
پارێزیارەوەهاتبوومكە،بێجگەلەسەفەرە
لە بەغدام، 49ی ساڵی رۆژییەكەی چەند
حەیاتیخۆماژنێكیانكچێكیبەجلی
مــۆدەمنەدیبوووبێعەباوپێچە)منباسی
ژنــیالدێنــاكــەمكــەئـــەوانهــەربــەجلی
ــاوپــێــچــەیــانهــەر كــوردیــیــەوەبـــوونوعــەب
ئینگلیزو ژنــە لەپڕێكا دەڵــێــم نەشدیبوو(
خۆمانیش كریستیانەكانی ژنــە هــەنــدێ
پایسكل ســـواری و داژۆن ترومبیل دەدی
دەبــنئەمانەهەموویچــاویمنیانكــردەوە
كە»نەخێر!!كورەدیارەدنیایەكیتریش
هەیەئەمنلێیبێئاگام.بۆهونەرمەند،بۆ
شاعیر،بۆبیرمەند،بۆرۆشنبیرئەمدونیایە
خەیاڵییەكەلەئاسمانابەدوایدادەگەڕێت
ئەوەتاوالەبەردەمیابۆیئاوەاڵكراوەتەسەر
گازیپشتەوە.بۆیەلەوساڵەوە1952ئیتر
وەرچەرخان قۆناخێكی بە بوو كەركوك
لەژیانیمنداوئالەوێوەئیترهەستمكرد

خۆمبناسم.

لەناو هاتووچۆ بۆ وگالیسكە لەناوبایسكیل هاتووچۆ بۆ وگالیسكە بایسكیل
كەركوكسەرنجیڕاكێشاكەركوكسەرنجیڕاكێشا

»لەكەركوكسەرسامیئەودنیایەتازەیە»لەكەركوكسەرسامیئەودنیایەتازەیە
بووم،لەهەولێرشتیوانەبوو«بووم،لەهەولێرشتیوانەبوو«

مــنوكــاكــەســەعــدیگــواســتــمــانــەوەبۆ
بــەڕێــوەبــەرەكــەیپێم نــاوەنــدیشەرقیەكە
بــوو،كوردێكی ناوێك بــەگ فاتیح وایــە
ئێسكسوكبوو.بایسكیلێكیشمانكڕی
كــەبــەیــانــیــیــانكــاكــەســەعــدیــممــنــیلە
بــۆقوتابخانەو ــرد پشتخــۆیســـواردەكـ
ئێوارانیشكاكەئەنوەریبرامپێیدەچوو
لەناو ئــەوەیكە خــۆی. قوتابخانەكەی بۆ
شاریكەركوكیشاسەرنجیرادەكێشام
ئەوهەمووگالیسكانەبوونكەدووواڵخ
رایدەكێشاوبەپەنجاییەكیاندوواندەیبردی
بۆشوێنیمەبەست.ئەوەشبۆمنشتێكی
شارستانییەتی تــری الیەنێكی و بــوو نــوێ
لە بــۆدەردەخـــســـتـــم.پێشتر پــێــشــكــەوتــووی
بینیبوو گالیسكەم بەغدام سەفەرەكەی
بەاڵمدڵمخۆشبووكەببینملەشارێكی
ــاردەی»تــێــكــنــۆلــۆژیــای ــ كــوردیــشــدائـــەمدیـ
پێشكەوتوو«هەیە.لەهەولێرشتیوانەبوو.

لــەكــەركــوكئەمنحــەیــرانوسەرسامی
ــوومكـــەبۆ ــ ئـــەودنــیــایــەبـــۆمـــنتـــازەیـــەبـ
دەستم تــازە شاعیركە و هونەرمەند منی
ــووخـــۆملــەشــیــعــردانــانــیــشبــدەم پــێكــردب
جیهانێكیتەلیسماویپڕلەخەونوخەیاڵی
ــوو..پــێــشــتــرهــەرگــیــزچـــاوەڕێـــم ــ پــەمــەیــیبـ
نــەدەكــردئــەوخـــەونوخــەیــاڵــەرۆژێـــكلە
لــەشارێكی و راســتــی بــە ببێت لێم رۆژان

كوردنشیندابەچاویخۆمبیبینم.

كەركوك و نەورۆزی ساڵی )1954(
حكومەت  تەنها  لە  كەركوك  

مۆڵەتی  بە گێڕانی ئاهەنگی  نەورۆز 
نەدا!

ــەورۆزیساڵی بــۆگــێــڕانــیئــاهــەنــگــینــــ
1954یــــشبــیــســتــبــوومــانكــەحــكــوومــەت
وهفدێكی دەدات. )رەسمی( دیوانی مۆڵەتی
ــوككە ــەركــ ــانــیكــــــوردیكــ ــی ــی ــاب قــوت
یــەكــێــكــیــانكــاكــەســەعــدیبـــرامبــوو
ــوونبــۆالیمــوتــەســەڕیــف)پــارێــزگــار( چــ
لێ ئــاهــەنــگــەكــە ــۆ ب مــۆڵــەتــیــان داوای و
كردبوو.پارێزگاربەڕێزرەشیدنەجیببوو
كەمرۆڤێكیزۆركوردپەروەروشاعیر
وخاوەنمێژوویەكیكوردایەتییپاكبوو
ولەهەڕەتیالوییداهەمیشەیەكێكبووە
لەنووسەرانیرۆژنامەی)ژین(و)گەالوێژ(.
رەشیدنەجیبزۆربەدڵخۆشییەوەپێشوازیلە
وەفدەكەدەكاتبەاڵمزۆربەجوانیتێیان
مۆڵەتەی ئــەو بــەداخــەوە دەگەیەنێتكە
ــووەكــەركــوكنــاگــرێــتــەوەو ــ كــەدەرچـ
ئامۆژگارییاندەكاتبچنبۆخۆیانبەبێ
رەسمی دەعەواتی بێ بەخشكەیی و هــەرا
یادینەورۆزبكەنەوە.راستییەكەیئەمن
لەبیرمنەماوەچیمانكردبۆئەورۆژەبەاڵم
لەبەر كوردیمان جلی هەموومان لەبیرمە
رۆژی وێنانەمهی لەو یەكێك و كردبوو
نـــەورۆزەكـــەیئــەوســاڵــەیكــەركــوكــە.
هەولێریش لــە و سلێمانی لــە حــكــوومــەت
ئاهەنگەكە گێڕانی بــۆ دابـــوو مۆڵەتی
ــێلــەپــالنــیــدابـــووەشــاری ــەوەدەچـ ــەاڵملـ بـ
وەها بۆنەی لە راگرێت دوور كەركوك
لێ ناسیۆنالیسیزمیكــوردی كەهەستی

بتەنێتەوە.

ئــاهــەنــگــەكــانــیبـــەبـــۆنـــەینـــــــەورۆزلە
شارەكانیكوردستانامەرجنەبووهەمووی
لەرۆژی21یئادارابگێڕدرێن،هەرشارەو
بــەپــێــیكــەشــوهــەواوبــەپــێــیهــەلــومــەرجــی
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میوانی هاتنی لەبەرچاوگرتنی بە و خۆی
شارەكانیدیرۆژێكینزیكیلەورۆژەوە
ــژارد.جــائــێــمــەشلــەكــەركــوك ــدەبـ ــەڵـ هـ
وهفدێكمانپێكهێناوپاسێكمانبەكرێ
نــەورۆزەكــەی ئاهەنگی بۆ چووین گرت

سلێمانیكەلەتوویمەلیكادەكرا.

»لە كەركوك جۆرە ناوبانگێكم وەك 
دەنگخۆش پەیدا كرد«

» لە گۆرانییە كوردییەكانا  
)تەحسین شێخ حەبیب تاڵەبانی، 
نووری شێخ جەمیل تاڵەبانی(  

دەبونە كۆرسم«

ساڵی1954پۆلیچواریخوێندنیئامادەییم
لەكەركوكتەواوكردوئەوەدواساڵیشم
بوولەوشارەخۆشەیكوردستان،چونكە
لە سانەوی خوێندنی پێنجەمكە پۆلی بۆ
زەمانیئێمەداهەرپێنجساڵبووچوومبۆ
بەغداوبەكالۆریاكەملەوێوەرگرت.وەك
پێشتریشوتوومەكەركوكلەژیانیمندا
لەزۆررووەوەقۆناخیوەرچەرخانبوو،لەوێ
چاومكرایەوەوبووبەرێخۆشكردنێكبۆ
ژیانیرۆژئاوا. تێگەیشتنوحەزلێكردنی
بووین كــە هاوكالسەكانم لــە یەكێك
بـــــرادەرینــزیــكــییــەكــتــریسانخیرۆ بــە

یۆحەننایئاشووریبووكەهەربەسانخۆ
باریكەلەی دەكــرد.كوڕێكی بانگمان
بوو لێهاتوو زۆر سپۆرتا لــە كــە ئاتلێتیك
ــەواوكـــردبە ــ ــیتـ ــەوی وبــیــســتــمكـــەســان
ئەو رۆژهــەاڵتــی ئاڵمانیای بۆ نێردرا بــورس
زەمانەدكتۆرالەسپۆرتبخوێنێ.سانخۆ
برایەكیلەخۆیگەورەتریهەبوو)ولیەم(
كــەئــەكــۆردیــۆنــژەنــێــكــیبـــاشبـــووولە
نەفت كۆمپانیای كۆمەاڵیەتیی كلوبی
شــەوان نــوێ( )كەركوكی لەگەڕەكی
ــی.ئــەوســاڵــەیدوایــیــم ــ ئــەكــۆردیــۆنــیدەژەن
لــەكــەركــوكســاڵــیخویندنی54جــۆرە
پــەیــدا دەنـــگـــخـــۆش وەك نــاوبــانــگــێــكــم
هەمیشە قوتابخانە بۆنەكانی لــە كـــرد.
مــنســۆڵــۆســیــنــگــەریگــۆرانــیــیكـــوردی
بــووم ئینگلیزی جارێكیش و میسری و
بــەگــۆرانــیــیبــەنــاوبــانــگــیئـــەوســەردەمــە
لە .perhaps perhaps perhaps
ــاكــۆرســیــشــم ــیــەكــان ــیــەكــوردی ــی گــۆران
ــەوە.جــارێــكــیــان ــڕامـ ــێـ هـــەبـــووبـــۆیـــاندەگـ
ــوونكە كــۆرســەكــەمئـــەمبـــرادەرانـــەمبـ
راستییەكەیهیچكامێكیاندەنگخۆش
ــیبـــكـــەمكـــەســـیتــرم ــەاڵمچـ ــ نـــەبـــوونبـ
تەحسین ئــەدیــب، )دارا نــەكــەوت: دەســـت
نــووریشێخجەمیل تاڵەبانی، شێخحەبیب
تاڵەبانی(.لەهەندێلەوئاهەنگانەداولیەم

ئەكۆردیۆنیبۆلێدەدام.

هۆمەر دزەیی چیرۆكی یەكەم 
عەشقی لەكەركوكەوە دەست 

پێدەكات
ئەشقە یەك الیەنەكەی بۆ )كچە 

ئاسوری یەكی كەركوكی(
دكــتــۆرمــەلــەكلــەكــەركــوكدادەنیشت
ولەوێزیاترلە)دكتۆرمەلیك(دەناسرا،
ــاریورمــێــیئــێــرانولــەدوای خــەڵــكــیشـ
تـــێـــرۆركـــردنـــیمــــارشـــەمـــعـــونلـــەالیـــەن
سمكۆیشكاكەوەلەگەڵزۆرخێزانی
تـــریئـــاســـوریئــێــرانــیــانبــەجــێهــێــشــبــووو
ــــوون.دوو ــووب ــ لـــەكـــەركـــوكنــیــشــتــەجــێب
ــوڕ)جــــۆرجوجــێــمــس(وســێكچیان كـ
هــەبــوو)ئــەلــیــسوبــیــاتــریــسولــەیــال(كە
ــەردووكــوڕەكــانلــەگــەڵپــورزاكــانــم هــ
بەغدا ئەمریكاییەكەی هایسكووڵە لە
ئــەوسااڵنە بــۆ دەڵــێــم ئــەوەنــدە دەیانخوێند.
)54،53،52(ژیانەنوێكەیكەركوك
وردەوردەمنیانلەژیانەســادەوساكارە
جوتیارییانەكەیدەشتەكەیپیرەهەولێرێ

دادەبڕی.
ئەمنلەكەركوكماڵیدكتۆرمەلەكم
پێدەزانیچونكەلەسەررێیقوتابخانەم
بــوولــەســەرەتــایگــەڕەكــیشــاتــرلــووئەو
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گەڕەكەیكەمنوكاكئەنوەروكاك
سەعدیبراشملێیدەژیاین،نزیك)ئاسكی

داگرمان(واتا)كۆنەئاسیاوەكە(.
ــوو ــایمــاڵــەكــەیــاننــوســراب ــ لـــەســـەردەرگــ
قوتابخانەی لە لەیال ملك(. پــول )الدكتور
و ومن بوولەكەركوك نــاوەنــدیكچان
وانەكانی دوای نــێــوەڕۆیــان ــرادەرم ــ ب دارای
دەگەیاندە خۆمان ــڕووزێ پ پەلە بە خۆمان
بەردەركیقوتابخانەكەیانسەیریهاتنە
لەیالم ئەمن بكەین. كچەكان دەرەوەی
كـــەوتـــەدڵــــــەوە،لــەیــالبــاریــكــەلــەیــەكــی
بــوو، خــۆمــا تەمەنی لــە پێموایە و رەشــتــاڵــە

شانزدەساڵی.
ــیبــەربــوونــی لـــەكــات ــار ــ مـــنودارازۆرجــ
ــەالی ــ ــنـ ــ ــویـ ــ ــاندەچـ ــ ــچـ ــ ــەیكـ ــ ــان ــخــ ــ ــاب ــ ــوت ــ ق
ئەوەیچاوێكمان بۆ قوتابخانەكەیانهەر
ــەدڵــبــەرەكــانــمــانبــكــەوێــتومــنكــزە ب
لەیال رەنــگــە كــە ــوو هــەب ئومێدێكیشم
بەرامبەر تر هەڵوێستێكی كــەركــوك لە
بنوێنێكەمنبۆئەوبێگانەنیمورەفیقی
براكانیم.دیاربووشیرینیشهەمانبەزمی
ــەكمــەرحــەبــاشــیلێ یـ بــەدارادەكــــردو
نەدەكرد.بەدرێژاییسااڵنیكەركوكمان
منوداراكەشەیدایئەودووكچەبووین
كەچینەشیرینئاگایلەفەرهادبووو
نەلەیالشلەمەجنون.دووعاشقیفاشیل.

بۆ وئاگریخۆشەویستیم ســاڵســوڕایــەوە
شیعرێك هەوێنی بە بــوو ئەمجارەیان لەیال
تایتڵی ئیسپانی، گۆرانیەكی ــاوازی ئـ بــۆ
و مەلەك( پــۆڵ )لەیال بە شیعرەكەمكــرد
ئــاوازەكــە لــەگــەڵ شیعرەكــوردیــیــەكــەم
دەگونجاند.كەتەمەنمهێشتاهەرشانزدە

ساڵێكدەبوو.

ســـەردانـــی زوو زوو دزەیــــــی »ئـــاغـــاكـــانـــی
كەركوكیاندەكردبۆگەشتوگوزار«

تایبەتی بە ئاغاكان لە دزەییەكانم خزمە
ــاوەكــە ــنـ ــدێـ ــەنـ ــوویكـ ــتـ ــشـ ــیـ ــەیدانـ ــ ــەوانـ ــ ئـ
ــوونزووزوو ــ ب ــزیــك لـــەكـــەركـــوكـــەوەن
سەردانیئەوشارەیاندەكردبۆرابواردنو
گەشتوگوزار.كەركوكمەلهایلێبووو
زۆرجارهونەرمەندیسوریولوبنانیدەهاتن
لەوێگۆرانیاندەوت.ئەوخزمانەملەئوتێل
شــەهــرەزادیكاكەحەمەدادەبــەزیــنكە
ئوتێلێكیزۆر كەوتبووەسەررێیبەغداو
خۆشبوو.كاكەحەمەوكاكنەشئەتی
ــــانخــەڵــكــی ــی ــەهــــەردووكــ هـــاوبـــەشـــیكـ
خزمایەتیەكی یەكەمیان و بوون سلێمانی

ئەحمەدا ئیبراهیم كــاك لەگەڵ نزیكی
و دەبــرد بەڕێوە ئوتێلەكەیان خۆیان هەبوو
بــیــرمــەحــەمــەغــەریــبــیــشبــەرپــرســیهــەمــوو

كاروباریئوتێلەكەبوو.
لێرەداهۆمەردزەییچیرۆكێكیخۆشو
سەیریبەڕاستیمانبۆدەگێڕێتەوەكەپتر
لە25ساڵێكدواتــرروویدابەاڵمبنەچەی
ــتـــەوەبــۆئــەو شــانــۆگــەریــیــەكــەیدەگـــەڕێـ

سااڵنەیلەكەركوكئەژیا.
و هــێــنــابــوو ــــم ژن 1980-19٧5 ــی ــەســاڵ ل «
بوو ئینگلتەرە رێدینگی شـــاری لــە مــاڵــم
لەندەن.رۆژێكیانلەگەڵرووناس لەنزیك
قوتابخانەیەكی بۆ چووین هاوسەرم خانی
فێربوونیشۆفێریبۆئەوەیرووناسمۆڵەتی

لێخوڕینوەرگرێ.
و ئینگلیز كــابــرای الی دانیشتین كــە
ــێوپاشناوەكەی ــاویخــۆیدای ــاسن روونـ
دزەیـــیبــووكــابــراهــەرســەیــرینــاوەكــەی
لەپاشانارووی دەبـــۆوە. لێیورد دەكــردو
كردەرووناسووتیئەمناوە)دزەیی(بۆمن
غەریبنییەولەناوێكیكــوردیدەچێ.
چاكت وتی سەرسوڕمانەوە بە رووناسیش
پێكامنكوردمبەاڵمتۆچوزانێئەمناوە
كــوردیــیــە؟كــابــراوتــیتــۆدەبــێكــوردی
دەشتیهەولێربیتچونكەبنەماڵەیدزەیی
و چوو پێدا نیشتەجێن.كابرا دەشتە لەو
پەنجاكانا سااڵنی سەرەتای لە ئەمن وتی
Williamــتـــن ــڵـ ــیـــگـ ــەمئـ ــ ــی ــ ــێـــری)ول ــۆفـ شـ
Eagleton(بـــووملــەكــەركــوككە
ئۆفیسێكیرۆشنبیریلەوێكردبۆوە.وتی
زۆر ئاشنایەتییەكی و پەیوەندی ئیگڵتن
و هەبوو دزەیییەوە ئاغاكانی بە نزیكی
زۆرجارانبەهاراندەچووینەگوندەكانیان
وئێمەیاندەبردەراوەمامز)راوەئاسك(لە
چیایقەرەچوغولەدەشتیقەراجێ.كابرا
ئاغایانە لــەو هەندێ نــاوی پێكرد دەستی
وڵیەم رەفیقی هەموویان ئەمانە بێنێ...وتی

ئیگڵتنبوون.

خۆشەویستترین برادەرانی رێچكەی 
ژیانم لەكەركوك پەیدا كرد

ژیانیگۆڕیم، رووەوە زۆر لە 1952 ساڵی
كــەركــوكدنــیــایــەكــینـــوێبـــووبــۆمــن،
ــرد،لە ــرادەرینــوێــمپــەیــداكــ ــ ــ كــۆڵــێــكب
خوێندنیشابەتەواویكەوتمەسەرڕێچكەی
حەزوئارەزوووخەونبینینبەپاشەرۆژێكی
خۆشتر هەمووی لە لەمانە بەاڵم رۆشەنتر،
ئەوسا بووكە ناسینیكوڕەالوێك بۆمن

وئێستاشكەسیترموەكبرادەرهێندەی
-1935( ئەدیب دارا نەویستووە: خــۆش ئــەو
هەزارجار ئەفەندی( ئەددیب )دارای )1982

یادیبەخێر.
بااڵبەرز، و وجــوان قــۆز داراگەنجێكی
زۆر بنەماڵەیەكی لە و سلەیمانی خەڵكی
بــەڕێــزوخــانــەدانورۆشــەنــبــیــریــشبـــوو.لە
ــاوەنــدیشەرقیە( )ن لــە نــاوەنــدی دووی پۆلی
ــنوهــەر ــووی ــەكـــەركـــوكهـــاوكـــالسب ل
یــەكــســەربـــوویـــنبـــەبــــــرادەریگــیــانــیبە

گیانییەكتری.
فاتمەخانیدایكیداراژنێكیزۆرجوانی
چاووبرۆرەشیرووخۆشیكچیسەعید
ــوو،ئـــەدیـــبئــەفــەنــدی ــ ئـــاغـــایهـــەمـــەوەنـــدب
هاوسەریكەپوورزاشیبووئەویشكوڕی
ــەردەمـــی ــزبـــەگـــیئــەفــســەرێــكــیسـ ــەزیـ عـ
عــوســمــانــیــیــەكــانبـــــووە.ئـــەدیـــبئــەفــەنــدی
پیاوێكیزۆرقۆزیئاكارجوانیبەژنوبااڵ

مامناوەنجیبوو.
ئــەدیــبئــەفــەنــدیكــەوەك)مــدیــرواردات(
لــەبــەغــداوەگــواســتــرابــۆوەبــۆكــەركــوك
ئۆتۆمبیلێكیئەمەریكیماركەی)ستەدی
سەوزی رەنــگ StudyBaker(ی بێكەر
هەبووكەشۆفێربۆیلێدەخوڕی.راخستنی
بەرزییخێزانێكی زەوق نموونەی ناوماڵیان
تابلۆیگرانبەهای بــە بــووكــە ــورژوازی ــ ب
بۆیەكارانیئەوروپاییوپەیكەریبرۆنزو
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شووشەواتیسەردەمانیبەسەرچوویبارۆك
ورۆكۆكۆیئەوروپاییەوەرازێنداربۆوە.لە
ژووریمیوانانوكاتینانخواردنیشلەسەر
سوفرەلەگرامافۆنێكی)هیسماستەرس
سەدای hisMasters(ەوە voice ڤۆیس
لــەگــەڵ چایكۆڤسكی ئــــاوازی دەنــگــو
ئەمەریكای  و ئیتاڵی گــۆرانــی تازەترین
شەپۆل ئینگلیزی بە و ئیسپانی بە التین
ئەتمۆسفێرێكی و ــۆوە ــ دەبـ بـــەرز ــۆل شــەپ

بورژوازییەتیرۆژئاواییدەئافراند.

كەركوكبۆمنهەرئەوەندەنەبوو.لەو
ساڵەوەولەدووسێساڵیدواتریشتا54
كەپۆلیچــواریسانەویمتــەواوكــردو
تەواو لــەوێ پێنجەم چــوومبۆبەغداساڵی
بكەمهەندێلەخۆشەویستترینبرادەرانی
ئەوانەی پەیداكردكە ژیانم رێچكەی
ــرادەرمــن، ب نزیكترین ئێستاش تــا مــابــن
كیسرا ، )1935 -1982( ئــەدیــب دارا
سدیق. مــەال ئەرجومەندی و بــرای ئەدیبی
لەوسااڵنەی  هــەر لەوانەیكە هەروەها
ــرادەرینــزیــكو ــ ــ كـــەركـــوكبــوویــنبــەب
خۆشەویستییەكتری...نوریشێخجەمیلی
فەتاح عەدنانی بــرای، عیرفانی تاڵەبانی،
و یۆحەننا سەنخیرۆ و كاكەیی ئاغای
ســارگــۆنوجــۆزێــف،ســـەروەروئەنوەری
ــشخــاوەنــیئوتێل ــ كــاكــەحــەمــەیدەروێ
شەهرەزادوسیروانیعەبدواڵبەگیجاف
وهەندێكیتــریــش...هــەرلــەوســااڵنــەدا
مەحمودیكۆیی حاجی كاڵییكاكە
ومــاڵــیتــایــەرەفــەنــدیبـــراگـــەورەیكاك
عومەردەبابەكەهێشتاپێكەوەدەژییان
وماڵیكاكئبراهیمئەحمەدئەوانیشهەر
لەكەركوكبوونوپەیوەندینزیكمان

پێیانەوەهەبوو...
شـــەهـــرەزاد، حــەمــەی كــاكــە بێجگەلە
بیرەكە لە بلوكێنیشمچاك مەالسدیق
و چاپەمەنی چــكــۆالنــەی كیۆسكێكی
پــاكــەتوشقاتەوســاردەمــەنــی وایـــە پێم
ــەنزیك ــەویــشهـــەرل ــووئ فــرۆشــیــشــیهــەب

ئوتێلەكەیكاكەحەمە.
ناسیۆنالیست زۆر سدیقكوردێكی مەال
ــەئــەنــدامــیپــارتــیبـــوووبە بـــوووپــێــموایـ
نهێنیكـــاریحــیــزبــایــەتــیخـــۆیدەكـــرد.
مــنوكــاكســەعــدیبــرامپــاشرۆیشتنی
خوێندنی بۆ براگەورەمان ئەنوەری كاك
ــەرجــارێــك ــەتــوركــیــائـــەگـ پــزیــشــكــیلـ
رێــگــایدووگــردكــانوكــەركــوكبە

نەبوایە وكــەس بگیرایە تۆفان و بــاران
ــنچــەنــد ــ ــووی ــۆبــێــنــێدەچــ ــەمــانبـ مــانــگــان
دینارێكمانلەمەالسدیقیانلەكاكە

حەمەیشەهرەزادبەقەرزوەردەگرت.
كۆیی تــری بنەماڵەیەكی بێجگەلەمانە
كەهەرلەكۆنەوەولەسەرەتایچلەكانا
لەهەولێردۆستوبرادەریبنەماڵەیئێمە
بــوون،ماڵیسەبریعــەبــدواڵدارۆغـــاكە
ــوەبــەریپۆلیسبوو ــەڕێ لــەكــاتــیخــۆیــداب
ئەمانە بوو. لەكەركوك ماڵیان ئەوانیش
بوونبازنەیبرادەروئاشناوخزمانمانلەو
چەندساڵەیكەلەكەركوكدەمانخوێند.

ژیانێكیخۆشونوێبووبۆمن.

»مام جەالل رێی كەوتە كەركوك و 
وەك پیشەی خۆی لە ماڵی ئێمە لە 

شاترلوو پەیا بوو«

»مامجەالللەكەركوك،فێریئەلف»مامجەالللەكەركوك،فێریئەلف
ــردمبــۆنــووســیــنــیزمــانــی ــایالتــیــنــیــیكــ ــردمبــۆنــووســیــنــیزمــانــیبـ ــایالتــیــنــیــیكــ بـ

كوردی«كوردی«

یان لەكۆیەوە جــەالل مام هەرجارێكی
لەهەولێرەوەبچووبابۆبەغداوزۆرجارلە
گەڕانەوەشیالەماڵیئێمەلەكەركوك
سەعدیم وكاكە جــەالل مــام دەدا. الی
برادەریشم ئەدیبی دارا و من بــوون، پارتی
ــوڕیحاكم شــیــوعــیبـــوویـــن.زەكــیــیكــ
عــەبــدولــڕەحــمــانســەعــیــدبــەرپــرســیمــنو
دارابوولەرێكخستناووابزانمهەفتەی
لەگەڵیا و ماڵەكەی بۆ دەچووین جارێك

كۆدەبووینەوە.
رێیكەوتە جــەالل مام دیسان رۆژێكیان
لــەماڵی پیشەیخــۆی كــەركــوكووەك

ئێمەلەشاترلووپەیابوو.
الدانی و سەفەرەیكەركوكی لەو هەر
ئێمەمامجەاللئەمجارەیانفێری لەماڵی
نووسینی بــۆ كـــردم التینیشی بــای ئــەلــف
بایعەرەبی ئەلف لەجیاتی زمانیكوردی

وەككوردەكانیتوركیاوسووریا.

» هەرگیز ئەو ڕۆژە خۆشانە لەبیر 
ناكەم كە لەشەقامەكانی شاترلو و 

كەركوكی نوێ بەسەرم دەبرد«
لەوماوەیەیكەئێمەیلێلەكەركوك
بووینئەویشلەوێدەژییا.بەتەواوینازانمبۆ
لەكەركوكدادەنیشتكەخۆیكۆیی
ــەنپــارتــیــیــەوەبۆ ــەالی ــەاڵمرەنــگــەل ــوو،بـ بـ

كاریرێكخستنیحزبیلەوێداندرابووبێ:
كاكەعومەرمستەفاكەزیاتربە)عومەر
دەبابە(ناسراوبوووپێموایەهەنگیدەبێ
بووبێت. پارتی ئەندامیمەكتەبیسیاسیی
دێــریــن، پێشمەرگەیەكی دەبــابــە عــومــەر
مرۆڤێكی ماندوونەناس، تێكۆشەرێكی
قسەخۆشیئێسكسووكبوو.لەوماوەیەی
ــرامومن كــەركــوككــاكــەســەعــدیبـ
ــەكــاكــە ــیــەكــینــزیــكــمــانبـ ــدی ــوەن ــەی پ
ــابــەوەهــەبــوووهەمیشەلــەگــەڵئــەوو دەب
لــەگــەڵكــاكعــەبــدواڵكــانــیمــارانــیو
هونەرمەندا شەوقیی مەحمود ئــازاد كاك
بەیەكەوەدەبووین.هەروەهاهەرجارێكی
كــاكئەحمەدیبرامانودایــكوخوشك
بۆ بهاتبان دووگردكانەوە لە براژنمان و
كەركوكلەگەڵبنەماڵەیتایەرئەفەندیی
براگەورەیكاكعومەرابەتایبەتیلەگەڵ
منداڵەكانی، و خوشكیان خانی هەمینە
كاكەمەموسلێماندیدەنیوهاتوچۆیان
دەبـــووكــەكــاكعومەریشهــەرلەگەڵ

ئەواندادەژییا.

بای بای كەركوك
بەغدا خۆت بگرە هاتم

ساڵیخوێندنی1954تەواوبوومندەرچووم
پێنجەموكاكەسەعدیبراشم بۆپۆلی
كەئەولەپۆلیپێنجەمابووتەواویكرد،
ئەوبەكالۆریایوەرگرتولێیدارۆیشت
بەتەنیا بۆخوێندنیزانكۆ.من لەندەن بۆ
ــرام ب موحسینی ــەوســاكــاكــە ئ مـــامـــەوە.
ئەویشلەدواســاڵــیكۆلێژیمــافبــوولە
بەغداوبەژنوماڵبوو.ئەوەبووكەلە
بۆ بەغدا بۆ بچم منیش درا بڕیار مــاڵــەوە
ماڵیئەوودواساڵیئامادەییملەوێتەواو

بكەم.هەرواشیلێهات.
ئــەوڕۆژە كــاكسەعدیوخــۆمهەرگیز
خــۆشــانــەشلــەبــیــرنــاكــەیــنكــەلــەگــەڵ
لــە ــان ــ ــرم ــ ت نـــزیـــكـــی زۆز بــــرادەرێــــكــــی
شەقامەكانیشاترلووكەركوكینوێ
بەسەردەبرد،ئازادمەحمودشەوقی،یادی

بەخێروهەزارڕەحمەتلەگۆڕیبێ.

سەرچاوە:
دونیا،هۆمەر بنی بۆ لەدووگــردكــانــەوە

دزەیی
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ــادەوەریــیتێپەڕبوونی)3(ساڵ ی لــە 
تــەمــووزیساڵی بــەســەرشــۆڕشــی14ی
1958داوپاشتێپەڕبوونی)5(ساڵبەسەر
کردنەوەیتەلەفزیۆنیبەغدا،لەالیەن
ــبــەکــر(یمــوتــهســەڕفــی )مـــەحـــمـــوودئــەل
ــوود ــمــ ــەحــ )مــ ــم ــ ــیـ ــ کـــــەرکـــــوکوزەعـ
دووی فیرقەی فەرماندەی عەبدولڕەزاق(
بــەردی 1961/٧/15 لە عــێــراق، سوپای
بناغەیتەلەفزیۆنیکەرکوکداندرا،
و بارودۆخیکوردستان بەهۆی بەاڵم

شۆڕشیئەیلوولپڕۆژەکەدواخرا.
پــــڕۆژەکــــە ــاڵ، ــ ــ سـ شـــــەش دوای   
ــازەکـــرایـــەوە،هــەمــووپــێــداویــســتــىو ــ ت
ــرا، ــنکـ ــیـ ــۆدابـ ئـــامـــێـــریپــێــویــســتــیبـ
لـــــــــــە196٧/11/18داکــەنــاڵــەکــەکە
لــەقــەراخــیبــاشــووریشــارەکــەنزیک
پــەیــمــانــگــەیئــێــســتــایتــەکــنــیــکــیــی
یەحیا( )تایەر لەالیەن بوو، کەرکوک
ــیئــەوســایعــیــراق ــرانـ ــەرۆکوەزیـ یســ
کرایەوە،هەمانرۆژیش18یتشرینی

دووەم/196٧پەخشیدەستپیکرد.
تــەلــەفــزیــۆنــیکــەرکــوک، پەخشی
ــەو ــابـــەرنـــامـــەکـــانـــیهـــەمـــانئ ــ ــەرەت ســ
بـــەرنـــامـــانـــەبـــوونکـــەلـــەتــەلــەفــزیــۆنــی
بەغداوەپەخشدەکران.بۆرۆژیدووەم
رەوانــەی تۆمارکراوی بە بەرنامەکان
کەرکوکدەکــران،بۆشەوەکەشی
لــەکــەرکــوکــەوەبـــەرەوشــارەکــانــی
دیکەیکوردستانپەخشدەکران.

لەوکاتەداتەنیایەکبەرنامەیکوردی

ــردولە هــەبــوو،بــەغــداتــۆمــاریدەکــ
کــەرکــوکپەخشدەکـــرا)أنــغــاممن
بوو بەرنامەکە تایتڵی ئــەوە الشمال(،
کوردییەکەی بە عــەرەبــی، زمانی بە
ئــەوبەرنامەیە بــاکــوور(. )ئــاوازەکــانــی
بــریــتــیبـــوولـــەچــەنــدگــۆرانــیــیــەکو
ــپــەڕکــێــیــەکــیکـــــوردی، چـــەنـــدهــەڵ
هــونــەرمــەنــدان)جــەمــالجـــەاللوژیــان
کەمال و بەلقیس- دکتۆر ئەحمەد-
نەتەوەیی تیپی هــاوکــاریــی بــە رەوف،
رەشیدو)نەزارهامایاکیان(یزۆڕناژەنی
ئەرمەن)ئەمبەجلیکوردییەوە(ئامادە
ــاوەکــــەی15 وپــێــشــکــەشدەکــــــرا،مــ
بوو، بەرنامەکەهەفتانە بوو، خولەک
تەنیاپێنجئەڵقەشیلێپێشکەشکرا

.
لەیەکەمساڵیادی1٧یتەمووزدا،
هیچ ئــەوەی لەبەر ،1969/٧/1٧ شــەوی
بێ نەبوو، ومۆسیقا تیپێکیگۆرانی
لەتیپیمۆسیقایسۆالڤکەتیپێکی
ــــوو، ــاریکــــەرکــــوکب ــ کــــوردیــــیشــ
بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــیتــەلــەفــزیــۆننــاچــاربــوو
یەک نزیکەی ببات، تیپە ئــەو بۆ پەنا
سهعاتراستەوخۆگۆرانیکوردیلە
)شەوکەت الیەنهونەرمەندانیکورد
رەشید،قــادرمــەردان،ســەاڵحرەشید،
ــەزانزامــــــــدار، ــ ــ ــز،رەمـ ــ ــ ــەزیـ ــ ــ ــیعـ ــ ــەل عــ
رەزا،ســەاڵحعەباس(وچەند محەمەد
بە زۆر دیــــکــــەوە، هــونــەرمــەنــدێــکــی
ئەم کــرا، پێشکەش سەرکەوتوویی

کورتەیەک لە مێژووی کورتەیەک لە مێژووی 

تەلەفزیۆنی جارانی کەرکوکتەلەفزیۆنی جارانی کەرکوک
بەشی یەکەم

هاشم جەباری
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بۆ کە جاربوو یەکەمین کۆنسێرتە
مــاوەییــەکسهعاتیتــەواوگۆرانیو
تــەلــەفــزیــۆنــەوە لــەو کـــوردی مۆسیقای

پێشکەشبکرێت.
هەربەبۆنەی1٧یتەمووزەوە،مورتەزا
غێدان وسەعدون عەبدولباقی سەعید
ئەندامانیسەرکردایەتییحیزبیبەعس
بــەغــداوەســەردانــیکەرکوکیان لــە
ــرد،لــەچــاوپــێــکــەوتــنــیــانلــەگــەڵ کــ
بــاڵــیمــەکــتــەبــیسیاسیی ئــەنــدامــانــی
پارتیدیموکراتیکوردستان،داوایان
لــێکـــرالــەتــەلــەفــزیــۆنــیکــەرکــوک
تەرخان بــۆپەخشیکـــوردی مــاوەیــەک
ــــەو ــەرل ــ ــ ــێهـ ــەجــ ــ ــب ــ ــت ــت،دەســ ــ ــرێ ــکــ ــ ب
ســەردانــەدا،بــڕیــاردرامـــاوەیچارەکە
تەرخان پەخشیکــوردی بۆ سەعاتێک
وخوێندنەوەی وەرگــێــڕان بــۆ بکرێت.
هەواڵ،نامیقمحەمەدوشەهیدجەبار
وەککارمەندیکەناڵەکە جەباری،

دەستنیشانکران.
دوایدەستلەکارکێشانەوەینامیق
محەمەد،منلەجییئەودامەزرام،سەر
لەئێوارەیرۆژی1969/9/1وەکوەرگێڕ
ــیکـــەرکـــوک ــۆن ــەفــزی ــەل وبـــێـــژەرلـــەت
دەستبەکاربووموهەرئەوئێوارەیە
ــمخــــوێــــنــــدەوە.لـــەگـــەڵ ــ ــان ــــەکــ ــەواڵ هــ
کــردنــەوەیپەخشیکـــوردی،مــاوەی
تورکمانی پەخشی بۆ خولەکیش 10
ــرا،عـــەبـــدوڵـــاڵجــەعــفــەر ــ تـــەرخـــانکـ
ــوودقــایــەچــیبــێــژەرو داقــووقــیومــەول
وەرگێڕیماوەیتورکمانیبوون.دوای

چەندرۆژێکیشماوەی10خولەکبۆ
رەبقە و تەرخانکرا پەخشیسریانی
مەسیحی ژنێکی کــە قــەنــدۆ خامس
بوووەکوبێژەریبەشیسریانیدەست

بەکاربوو.
ــەریرەســمــی ــ ــوەب ــ ــەڕێ ــ یــەکــەمــیــنب
جەمیل )یەحیا کەرکوک تەلەفزیۆنی
حـــەمـــادی(بـــوو،لـــەبـــەغـــدامــامــۆســتــای
زمانیعەرەبیبوو،پیاوێکیبەتەمەن
زۆرستایشیکــوردی بـــوو، رێـــزدار و

ــەربە ــب ــەران ــــزیتــایــبــەتــیب ــرد،رێ ــ دەکـ
ئێمەیکوردهەبوو.زۆرجاریشداوای
ــۆران(ی )گــ شیعرەکانی دەکـــرد لێم
بــەعــەرەبــی،هەر بــۆبکەم شاعیری
ئەویشیەکەمسەرلەئێوارەیدەستبە
کاربوونمداوایلێکردمهەواڵەکان
لەستۆدیۆ دەرچوونم دوای بخوێنمەوە،
بــەگــەرمــەوەپــێــشــوازیــیلــێکـــردمو
پرسی لێم لێکــردم،کە پیرۆزبایی
بۆجەختیکردەوەهەمانئێوارەهەواڵ
بخوێنمەوە؟وتی:بۆئەوەیزووترست
بە ــرازۆر بــشــکــێــتچــونــکــەکــامــی

سامناکە.
ماوەیەکیزۆرینەبرد،ئەوبەڕێوەبەرە
دۆستەیکوردیانبۆبەغداگەڕاندەوە،
مــامــۆســتــایــەکــیخــوێــنــدنــیســەرەتــایــی
)ئیبراهیمساڵحدووری(کەنیشتەجیی
شــاریبێجیبــوو،کــرایــەبــەڕێــوەبــەری
تەلەفزیۆن.ئەمیشیانزۆررێزیکوردی
سەمای پیشاندانی تەنانەت دەگـــرت،
رۆژهەاڵتی)ئەوەیکەژننیمچەرووت
قەدەغەکرد، دەکــات(ی تێیداسەما
بەهانەشیئەوەبوودەیوت)زۆربەیهەرە
کەرکوک تەلەفزیۆنی بینەرانی زۆری
کوردن،کوردیشخاوەندابونەریتی
جوانە،رەوشــتبــەرزنونابێتسەمای
ناشیرینوناجۆریانپیشانبدرێت،با
هەڵپەڕکێی ، سەمایە ئــەو جیاتی لــە
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کوردیبێت(.
دوایگواستنەوەیئیبراهیمدووری،
بەڕێوەبەرێکیدیکەمانبۆهاتناوی
)رافــیــعکــوبــەیــســی(بــوو،ئــەمــیــانکە
ئــەنــدامــیلــقــیکــەرکــوکــیبــەعــس
ولــێــپــرســراویئــەمــنــینــەتــەوەیــیبـــوولە
کەرکوک،زیاترئاگایلەکاروباری
حــیــزبــەکــەیبـــوو،لــەگــەڵئــەوەشــدا
ــەکــەی ــاڵ ــدانـــیکــەن ــەنـ ــارمـ رێـــــزیکـ
ــیـــش ــێـــکـ دەگـــــــــــــــرت،هـــــــــەرکـــەسـ
ــەوهــەبــوایــە،درێــخــیــیبۆ کــارێــکــیب
ــەمبـــەڕێـــوەبـــەرەبــڕیــاریــدا نـــەدەکـــرد.ئـ
خولەک 20 بکرێتە کــوردی پەخشی
تورکمانیش ، خــولــەک 40 ــــی دوای و
خــولــەک، 15 سریانیش و خــولــەک 20
هەروەهارەزامەندییدامەزراندنیچەند
هێنا. دەســـت بــە بێژەرێکیشی کچە
سوهەیلە و مەحموود نەسرین ئــاکــام
لەیال کـــوردی، پەخشی بــۆ ئیبراهیم
محەمەدنەورۆزوکەڕەوانسەعیدبۆ
پەخشیعەرەبیورەبقەخامسقەندۆ
بۆپەخشیسریانیدامەزران،بۆبەشی
تورکمانیکەسنەهات.دواترفەیحا
زەینەلعابدینبەیاتیبۆبەشیعەرەبیو
فەزیلەیخوشکیبۆبەشیتورکمانی
ــەزران،هــەرلــەومــاوەیــەداسامییە دامـ
دامــەزرا، بێژەریعەرەبی وەک ئەترەش
گەیاندە خۆی ساڵێک نزیکەی دوای
لەندەنولەرادیــۆی)بیبیسی(وەک

بیژەریعەرەبیدەستبەکاربوو.
بۆوەبیرهینانەوە،حەزدەکەمبڵێمبەر
لەرێککەوتننامەی11یئاداریساڵی
19٧0،شەهیدجەبارجەباریئینجامنیش
دەنــگ  پێشکەشکردنی کــاتــی لــە
وبــاســدادەمــانــگــوت)لــەنــاوجــەرگــەی
کـــوردســـتـــان،لـــەکـــەرکـــوکـــەوە،
دەکــەیــن(، پێشکەش هەواڵەکانتان
ئەمنی رێــکــکــەوتــنــنــامــەیــە ئـــەو دوای
کـــــــەرکـــــــوکئــــــــەودەســـتـــپـــێـــکـــەی
هـــەواڵـــەکـــانـــیلـــێقـــەدەغـــەکـــردیـــن،
بەیاننامەی راگەیاندنی دوای رۆژ 10
11یئادار،بەبۆنەیجەژنینەورۆزەوە،
بەرپرسی شــەنــگــالــی)ســنــجــاری( عــەلــی
لقی3یپارتیدیموکراتیکوردستان
پێشکەشکردنی بۆ تەلەفزیۆن هاتە
بەاڵم تێگەیاند، بابەتەکەم وتەیەک.
ــازیــیبــەعــس ــی ــەدن رەگـــەزپـــەرســـتـــیوب
ــەدائەو بــەرانــبــەربــەکـــورد،بــواریــانن

دەستەواژەیەیدەستپێکبڵێینەوە.
ــەداچــەنــدبەرنامەیەکی لــەومــاوەی 
کــوردیلەبــەغــداوکــەرکــوکتۆمار
ــەتــایــبــەتــیــشبـــەرنـــامـــەی دەکــــــــران،بـ
کورد نووسەرانی و ئەدیب یەکێتیی
لــقــیســلــێــمــانــیکـــەمــســتــەفــاســاڵــح
ئــەولە ــرد، کــەریــمپیشکەشیدەکـ
ــداریلەگەڵ رێــیئــەوبــەرنــامــەیــەوەدیـ
زۆرلەنووسەروبوێژانیکوردئەنجام
ــەردی،هـــەوری، دا،وەکئــەحــمــەدهـ
مۆکریانی، کامەرانی شــەونــم، ع ع
ــەوبــەرنــامــەیــەدا ــر.هــتــد.لـ ــ کــامــیــلژی
بواری لە ناودارانیکورد ژیانی باسی
ــەولـــەوی، مـ کــولــتــووردەکـــــرا،وەک
ــدی،حـــاجـــیقـــــادری ــ ــەن ــ ــەف ــ ــەئ ــواجــ خــ
نــووری،سەعید کۆیی،عەبدولواحید
بەگ، زەکــی ئەمین سدقیکابان،
شێخعومەرقەرەداغی،رەفیقحیلمی،
مەحوی،حوزنیموکریانی،مەحموود
دیکەی دەیــانکەسایەتیی و ئەحمەد

وێژەوکولتووریکوردستان، بــواری
یەکێتیینووسەرانیکوردلقیهەولێر
دووکۆڕیبۆهــەردوونووسەرمەجید
رێکخست شەریف ئەحمەد و هێرش
وپــێــشــکــەشــکــران.ئــــەوەجــگــەلە
تۆمارکردنیدەیانگۆرانیومۆسیقا
ــا ــەرەتـ وهـــەڵـــپـــەڕکـــێـــیکــــــــوردی،سـ
گۆرانیبێژان–عەلیمــەردان،سەاڵح
داودە، ــەوزاد ــ ن داودە، فــایــەق داودە،
قادرمەردان،عەلی رەشید، شەوکەت
عــەزیــز،حــوســیــنعــەلــی،خەلیلمــوڕاد
ئەحمەد، ژیان وەندی،جەمالجەالل،
قـــادرئـــەحـــمـــەد،ئـــەحـــمـــەدشــێــخــاڵــی،
ــی،مــەحــمــوودوەنــــدیو خـــــودادادعــەل
گۆرانییان دیکە سترانبێژی چەندین
ــرد،جــێــیخــۆیــەتــیبــڵــێــیــن، ــارکـ ــۆمـ تـ
ئەحمەدداودەزوڕناژەنیبەتوانارۆڵێکی
گرنگیهەبوولەدەوڵەمەندکردنی
ئەوگۆرانییەمیللیوفۆلکلۆرییانەی

تۆماردەکران.
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 ئەمئێوارەیەبەتەنیشتخاسەوە...

ــێهــاژوهــوژیتێپەڕینی ــادیئــەونــیــوەڕۆیــەیبــەهــاریئــاوایــیدەكــەمــەوە!وەل ی
وشە نەتوانم دەترسم دەكــەن، وەڕستم شەقامەكەدا ڕاستە بە ئۆتۆمبێلەكان

گەلێكڕیزبكەمكەشایستەیجوانیوبوێریتۆبێت.
 لەئەمێستایئێرەوئەوسایئەوێ...ئاسمانوڕێسمانینێوانە!

 نازانمئەمڕستانەچیمانپێدەبەخشن...خەیاڵێكیپوچەوانیە؟
 یادێكەوگەردنئازادییەكەوهیچیتر.ئەگەرگەورەیییبنوێنیتونامەكەم

وەرگریتوبیخوێنیتەوە!
 ئا...بزانمبەبیرتماوە!؟

 :ئــەونــیــوەڕۆیــەیدایــكــیكــۆچكـــردوتپێمانیزانــیــولــەنێودااڵنـــیدەرگــای
حەوشەتانڕایگرتین،تەواوێكلێمانیڕوانــی,چاوێكیلەتۆكردوبەزەردە

خەنەوەكەوتەنێوانمانەوە!
 تۆشهیچنەشڵەژایت،نیشانەیترسوسامبەڕوتەوەدەرنەكەوتن،بەپێچەوانەوە...
بەتەنیشتدایكتەوەیەخەتكردەوەوسینەتهاوردەپێشەوە،چاوێكتداگرت

وخەندەیەكتبەڕوماپڕژاندوچویتەپشتیدایكتەوە،پەنجەیەكتلەسەرلێوت
ڕاگرتوكەوتیەسەرەتاتكێ،

دیوارە بە تاپشتم  دواوە بیستنیوتەكانیدایكتا...دەكشامەوە  منیشلەگەڵ
كەوەداوئەژنۆكانمكەوتنەلەرزین,خەریكبووهەناسەمدەگیرا،وامدەزانی
وتەكانیدایكتشۆخییەكیژنانەن,بۆتەریقبونەوەیمن،دایكێكشتێكیلە

هەستوسۆزیهەرزەكارێكزانیبێتبۆتۆ,هەرواسەرپێچینەریتیكۆمەڵگای
كردبێت،بیهەوێتوانەیەكبەوهەرزەكارەدابدات,تاڕوینەبێتجارێكیتربە

بەرماڵتاناگوزەربكات.
 وەلێداخەكەم...بەهەڵەداچوموتۆشمخستەدۆخێكەوە!ئاخروتەكانیدایكت
ــوون...لەیەككاتترسوشەرم ب بۆئەوسایمنهێندەلەناكاووشــەرمئامێز

)گرێبەستیسور(ی ئــەوە دەیــوت:« ڕستەیەیكە ئەو تایبەت بە  پەكیانخستم،
پێدەڵێن!بەژیانتانباجیهەڵوەشاندنەوەیگرێبەستەكەدەدەن!ئازابنبڕیاریبۆ

یەكبونتانبەمگرێبەستەبسەلمێنن«!.
 ئەمێستادەمەوێتلەمنامەیەدا...بەچەندوشەیەكیخەمگین،لەناخێكیپەستو

دڵێكیبەخورپەوگیانێكیماندوو،ڕازیكیلێوانلێولەپەشیمانی،سەرزەنشتی
خۆمبكەم.

 بڵێمچی؟ئاخرهێندەملەبارابوو...سەریشەرمەزاریمنەویكردوزمانمبەوشەیەك
نەگەڕا،تابەوەیپێوەدانیدەرگایحەوشەتان,هێندەیبۆمبێكبەدووامازرمەیبێت

وهێندەیمردندووربكەوینەوە!.
نە دوژمــنــەوە.... سەربازانی سوپاو الیــەن لە ڕوخاندنیگوندەكەمان دووای  ئەمێستا
حەوشەوحەسارەكەیئێوەمــاوە،نەئاواییونەمندەتوانمبەبەرماڵتاناگوزەر
بكەمولەدرزیدەرگاوەچاوبگێرمبۆت,نەپاساوێكمانهەیەبۆیەكتربینین.

 دەزانمتۆش...خزاویتەكۆاڵنێكیتەنگەبەریئەمشارەوخەمیماڵومنداڵسەرقاڵی
كردویت،لەوانەیەنەتەوێتچیرۆكێكیسەرنەكەوتوولەئێستایاتاقیبكەیتەوە،

داوا لێ ئەمەت منیش بگێڕیت؟، تیا نەشیاوی ڕۆڵی سیناریۆیەكیگاڵتەجاڕیدا لە
لە و ماڵتان بــەر بێمەوە بەكۆڵێگوناهەوەجارێكیتر خــۆشــە... پێم وەلــێ ناكەم،

دەرگــایدڵــتبــدەم،داوایلێخۆشبــونوگــەردنئــازادانــەتلێبكەموپێتبڵێم:
بەڕاست پێچەوانەكەی  بــوو! وتەكانیدایكتهەرهێندە بۆ ئاستیتێگەییشتنم
بــەرچــاویخـــۆم...كەلەناكاواجوتە ئــەوتفەنگوخەنجەرانەشمهێنایە بــزانــم،

دڵخوازەكانیپێدەكەنەئامانج!دواترتێكەڵبونیخوێنەكانیاندەبنەكڕینەوەی
شەرەفیخێزانەكانیان!.

 دواجارمنیشئەوەمبەقەدەریمنوتۆزانیوترسنۆكانەلێیهەڵهاتموتۆمنائومێد
كرد!.

سەلمان شێخ بزێنی

 نامەی گەردن ئازادی   نامەی گەردن ئازادی  
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عدد هــيضمن هنا المعروضة الــصــورة  
ــادرةوالــتــاريــخــيــة ــنـ التــحــصــىمــنالــصــورالـ
ــعــالــموخـــاصـــةالــشــرق لــمــخــتــلــفمــنــاطــقال
االوسطحيثتتركزاغلبهاحولالفترةمن
العقدالثانيولغايةنهايةالعقدالثالثينيمن
القرنالعشرين.معتعريفوخالصةلبعض
منهاباللغةاالنكليزيةوكانعليالنظرفي
الصوروالتمعنفيالتعليقاتبتركيزشديد
والتعليقعليهاوكانمن ثمترجمتها ومن

بينالصورماتخص)مناطقالكافات(.
الصور تلك بجمالية انبهرت وللحقيقة   
تحملها التي التأريخية والمضامين ودقتها
وكماتبينليمنمحتواها،انهاالتقطت
ــانـــبوخــاصــة مـــنقــبــلالــعــســكــريــيــناالجـ
الفترة تلك في كانوا الذين البريطانيين
والربط الحل عصمتهم في اليها، المشار
العالم مــنــاطــق مــن كثير فــي للمشاكل
ومنطقتنابالذاتوهيأيالصورمنارشيف
األميركية ديــاغــو ســـان  مــديــنــة  مكتبة

ومعروضةفيمتاحفها.
ولطفااتياتفاصيلصورةموضوعنا:

كركوك،بدايةعشرينياتالقرنالماضي.
والنصاالنكليزياالصليللصورةوالمترجم

للعربيةمنقبلناهي:
»محطةسكةحديد»

الكلماتالــثــالثالــمــعــدودةاعــالههي
ــبفـــيالـــنـــصاالصـــلـــيعلى كـــلمــاكــت
الصورةلذلكفانهااحتاجتكاغلبالصور
وتوضيح اغوارها لسبر والخبرة الدقة الى
الحضارة( )عــالمــات فيها ويظهر جزئياتها

دهور غابرة في مشاهدة نادرة :دهور غابرة في مشاهدة نادرة :

) عالمات الحضارة ( !) عالمات الحضارة ( !

     شەرەفەدین جەباری
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ــوطالــســكــك ــطـ ــاءخـ ــشــ ــ ــفالن ــوصـ كـ
الحديديةوتشغيلالقطاراتكمايصفها
للصور االنكليزية االصــلــيــة الــنــصــوص
ضمنهذهالمجموعةوهيفعالكذلك.
ويــظــهــرفــيالـــصـــورةايــضــامجموعة
واجانب محليين والخبراء العاملين من
لــالشــرافعلىسيراالعــمــالفــيهذا
المشروعالحيويوالــذيظهرفيعموم
ــرةوقـــتـــذاكوســهــلــت الــمــنــطــقــةالولمــ

الكثيرمناالمورللمواطنين.
ــورضمن ــورةمــنخــمــسصـ ــيصــ وهـ
االولــى اللبنات بوضع والــخــاص االلــبــوم
للمراحلالبدائيةلعملقطاركركوك
العشرين، القرن فيمستهلعشرينيات
ليشمل الــقــطــار عمل سير تــطــور حيث
العديدمنالمناطقوقدبنيتالعديدمن
المحطاتودوراالستراحةفياالماكن

التيكانالقطاريمرمنهاوكانالمقر
في كــركــوك قطار لمحطة الرئيسي
بالخدمة وبــدأت )حمزلي( تسين منطقة
الفعليةمنذعام1928موالزالتبقايا
المحطةباقيةمنابنيةوسككوعربات
لتكونشاهدةعلىسنواتمنالخدمة
وتشكوايضامعهاسنواتطوالخلتمن
االهماللهذاالمرفقالخدميالحضاري
لكي مكانا ايضا ليصبح و الكبير
يأخذالبعضعندهاالصورالتذكارية.

الحديدية السكك وامتدتخطوط   
لــتــربــطمــعــظــمارجــــاءالــبــالدمــعــاوقــد
توقفاواهملسككحديدكركوك
في اخــرى خطوط وكــذلــك وقطاراتها
نهايةالثمانينياتمنالقرنالعشريناال
ــرىبقيت انالــخــطــوطفــيالــمــدناالخـ
عاملةرغمظروفالحصاروقدرايتبأم

تسعينيات من االول النصف في عينيي
القرنالماضي،العديدمنالقطاراتفي
الكرخ جانب ببغداد العالمية المحطة
وهيتستعدلالنطالقالىمناطقاخرى.
وقــدحالفنيالــزمــانفــيمحطةمن
من االول النصف فــي الــحــيــاة محطات
ــقـــرنالــمــاضــيبــركــوب تــســعــيــنــيــاتالـ
القطارالولمرةواليامعدةمنالمحطة
العالميةببغدادوقداخذالزمانمأخذه
وكذلك ومقاعدها القطار عربات من
من وعرباتها القطار يصدرها مــاكــان
انتشر وقتها وفي قدمها نتيجة اصــوات
تقطع ســريــع لقطار الــيــابــان صنع خبر
معدودة دقائق في مترات الكيلو االف
وكنتاتمنىانيكونلدينامثلهخدمة

للصالحالعام.معاحتراميوتقديري
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كركوك/رزكارشواني

الجميلة، باالشياء لناماضعريقمليء
مــاضلهنكهتهالخاصة،مــاضبكل
ــرةالــتــيعــشــنــاهــافـــيالــحــي ــمـ حــلــوةوالـ
عبدالله مال )تبه وهي الجميل المتواضع
(بمدينةكركوك،هذاالحيالجميل
الذيولدنافيهوكانيعيشفيهامختلف
ــيـــافبــكــردهــاوعــربــهــا الــقــومــيــاتواالطـ
وتركمانهاوكلدوآشوريها..حينكنا
فيالمرحلةاالبتدائيةابانالسبعينياتمن
الذي القطار نعشق كنا الماضي القرن
كانيمربمنتصفالحيبفاركوناتهوهو
وبالعكس اربيل مدينة الــى العمال ينقل
القطارمن عــودة وقــت أي ,وعندالمساء
اربيلكنانستقبلهونضعقطعنقديةفئة
كان الــتــي يومياتنا مــن ) فلسا )خمسة
يعطينااالهلعلىجانبيالسككالحديد
ويأتيالقطارويمشيعليهاوتكبرالقطعة
..وعلىمقربة لتكنبحجمعشرةفلسا
الربعينكانهناكمسبح منحديقةام
قرب المكان هــذا نــرتــاد للضباطكنا
المبارك رمضان أيــامشهر االفطار وقــت
ــار(وهو ــطــ ــ ــعاالف ــدفـ لــكــينــشــاهــد)مـ
..وأتذكرالباعة يدويمعآذانالمغرب
المتجولونالذينيجوبونأزقةالحيأمثال
يبيع الذي المسن والمسيحي البزاز رضا
يبيع الــذي التركماني و )الــلــواشــة( خبز
البهاراتبعربتهوالعربيالمسنالذييبيع
)بيضاللگلك(واالخريبيعحلوة)علوجة
.. المتواضعة بستوتته الصمون بائع و )
يتجولمركبة أتذكرحينكان كما
كبيرةتابعةلبلديةكركوكأثناءالليل
تركن وهــي سينمائية ماكنة وبــداخــلــه
تبه لمحطةكهرباء المقابلة الساحة في
)الكابوي أجنبية افالما تعرض وكانت
التي ) )الــطــاحــونــة ماكنة وأتــذكــر .. )
الحي ازقــة ويتجول أحدهم يجرها كــان
مال تبه ســوق والننسى .. البرغل لطحن
عبداللهوأصحابدكاكينهاوقسممنهم

منهم قسم و الله رحمهم الحياة فــارقــوا
ــانمنطقة اليـــزالبــاقفــيالــدنــيــا..وكـ
أشبه مالعبدالله تبه فــي )كــوشــكــلــي(
بمنطقةسياحيةجميلةالتييمرعليهاماءا
مقربة وعلى جـــداول شكل على صافيا
منهامقهىسياحيومطعمكبابخدر
وا نانه للخبزلصاحبه)شكور ودكان
(ودكاكينللحدادةوالسمكرةوبضع
منالسياراتالسكرابالقديمةلصاحبها
)سعيدتبه(،وعندبدايةالجهةالمقابلة
حمامين هناك كــان الربعين أم لحديقة
للنساء واالخــر للرجال احدهما مشهورين
،وفيهذاالشارعالمتواضعكانتتمر
حافالتمصلحةنقلالركابالحكومية
وباصاتاهليةصغيرة)بولندي(وهيتأتي
منرحيمآوهباتجاه)تبه(مرورابمالولي
وشارعالجمهوريةوطريقبغدادأوباتجاه
الماسوتعليمتبهكالحسبأرقامها،
المقابلة الساحة كانت العيد أيــام وفــي
اآلن( - )الحديقة عبدالله مال تبه لسوق
وهــم المنطقة وشــبــان بــأطــفــال مكتظة
يــركــبــون)الـــجـــرخوالــفــلــق(و)الــمــراجــيــح(
،بــاالضــافــةالــىوجــودقسممــنالشبان
ــانالــذيــن ــامزمـ مــنشــقــاواتالمنطقةايـ
الاريــد )لكاوجية( القمار يلعبون كانو
انأذكرهمهنا،وعندمجيءالشرطة
الىالساحةكانويلوذونبالفرارومنثم
..في القمار يــعــودونمــرةأخــرىلمزاولة
وخواطركثيرة الحقيقةهناكذكريات
عنهذاالحي،ففيهذاالمنبرأقبلتأن

أنشرالقسممنها..

*لماذاسميالحيب)تبهمالعبدالله(

-بــحــســبمـــايـــرويـــهأهـــلالــمــنــطــقــةمن
الساكنينالقدامىبأنكلمة)تبه(سماها
)مــالعــبــدالــلــه(الــلــهيــذكــرهبالخيرالــذي
أولمــنسكنهــنــاك،وجـــاءتكلمة
تطل التي التلة لوجود ) )التلة بمعنى تبه
خزانين انشاء فيها تم والتي الحي على

مــنالــمــاءمــنقبلأمهرالــحــداديــنالــذي
نفطكركوك فيشركة يعمل كــان
وهوكاكهميرالحداد،وكانهذين
الخزانينيوفرانالماءالصافيالهلالحي
لهماوجــود، يبقی ولــم ازالتهما تم و ،
تبهمالعبدالله وأنمعظمساكنيحي
كانومنالطبقةالفقيرةوالوسطىوقلة
القرن من الستينيات ففي ، االغنياء من
الماضيوزعتشركةنفطكركوكدور
سكنيةلمنتسبيهاالذينكانويسكنون
تؤخذ وباالقساط زهيدة بأسعار تبه حي
الــدور نسبةمــنرواتبهم،وشــيــدتهــذه
وفقمواصفاتأجنبيةلكونانالشركة
كانتتديرهااالنكليزآنذاك،وكانت
بالطابوق التيشيدت الجميلة الــدور هذه
حسب ــوزع ــ ت )IPC( شــركــة عــالمــة ذي
، مــوظــف ، )عــامــل المنتسبين ــات درجــ
اسطاف(..وحاليالميبقىهذهالدوراال
ان و العمراني التوسع منهابسبب القليل
أكثريةهذهالدورهدمتوبنيتعليهادور

جديدةوفقمواصفاتعمرانيةحديثة..

ــاب ــحـ ــالعـــبـــدالـــلـــهوأصـ ــوقتـــبـــهمــ ــ *سـ
الدكاكينمنالقدماء

سوق فــي الباعة مــن بعض مايلي نذكر
تبهمالعبداللهمنالقدماءالذينكانو
يبيعونالموادالمنزليةوالفواكهوالخضر
واللحموغيرها،هؤالءقسممنهمرحلوا
عندنيانامنهم)صابرنالبند،عهودل
بابان ،حسين )بريمزجي( مامصديق ،
)مــخــزنبــابــان(،بــرهــاننــانــهوا،قــازى
)راديو(حمهامين)رئيس(،سيدعبدالله،
سيدفاتم،درويشعبدالله)ابوشاندارى(
منزلية( ــواد )مـ فائيق ،صــالــحكــويــي،
،تايرســور)مــوادمنزلية(،شيختهها
،سعيدهشــهل،رهمــهزانجايجى،
غالم)ابوحسيب(،مكتبةشهاب،عمر
قصاب،عبيد)كماليات(،أنور)بائع
الثلج(،مامرفيقنانهوا،بهاءالدين)ابو

الماضي الجميل الماضي الجميل 
في حي )تبه مال عبدالله( بكركوك في حي )تبه مال عبدالله( بكركوك 
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شكرات(،خليفةعبدالله)ابوشكرات(
،انــورفاطمهخــان،حمهشــوراوي)ابو
شــكــرات(،نجمالــديــنفــتــاح)بــائــعثلج
الــديــن، (،مــالحوسين،حاجىنجم
مالعثمان،حــاجعمركــاوان،صالح
قوي،رشيد،حاجخورشيد،حمهسور
)قصاب(،الشقيقانعليوهادي)قصاب(
،حاجمجيدقصاب،شيخناظم،صالح
)سالهبسكان(،مالباسكيلجي،حويز
)اسكافي(،مالخالد)اسكافي(,جليل
وخليل)ندافين(،عاصيومولود)نانهوا
(،نورينانهوا،حميدبازركان،رضا
بازركان،مقهىحهمان،رحمنجايجي
،حكيم)نداف(وحاليالديهدكانلبيع
مولود ، ياسين الحاج ، الغذائية المواد
بشرطالسكين،عائشه)ئايشهديشلمه(
،فاضلخياط،عليبيك)بائعاالحذية(
,عليبازركان،احمدقارهمان،عباس
رحيم،وليمحمودخضر،حمهسعيد
)ابــوفــاروق(،محمدسعيد،جبارخباز
،مالنعمان-قربحديقةامالربعين،
مامكريم-قربالحديقة،احمدخضر-
قربالحديقة،حاجيقادر-قربسكك

الحديد..وآخرون

*مختاروحيتبهمالعبدالله

مختارين عبدالله مال تبه لحي -كانت

ــوالــوعــبــرالــســنــواتالتي ــقــدموت مــنــذال
مضتومنهؤالءالمختارين)عمرالمختار
،محمدعبدالرحمن،ابوعلي،احمد
سبعاوي،نجمالدينفتاح،عزيزمختار

،وحالياسيدابراهيموشيرزادسعيد(

*مساجدومدارستبهمالعبدالله

الحاج بناه مسجدين تبه فيحي شيد -
ــاناالربــعــيــنــيــاتاحــداهــمــا ــ صــابــربــيــكاب
جامعمالمحمدامينفيجهةحديقةام
الربعينويسمىاالنبجامعالماساالولى
داخل بيك صابر الحاج جامع والثاني ،
تبهويسمىاالنبجامعالشهيدمال سوق
الثانية،وتمتشييد ايادأوجامعالماس
مـــدارسابــتــدائــيــةوثــانــويــةفــيالــحــيمنذ
القدممنهامدرسةقازيقرب)كوشكلي
القديم(ومدرسةشيريناالبتدائيةالتيتقع
تبهوهــياالنتسمىمدرسة قــربمقبرة
االبتدائية تابان ومدرسة االبتدائية مو به
بــدوامــيــهــاالــصــبــاحــيوالــمــســائــي،كما
مدرسة للحي الجنوبية الجهة في شيدت
ابتدائيةالتيتسمىبمدرسةخباتوالتزال
سريانية ثــانــويــة هنالك وكــانــت ، باقية
القرن مــن والسبعينيات الستينيات ابـــان
التي للبنبن السريان ثانوية وهي الماضي
تقعبالقربمنالكنيسة،ومنثمتحولت
الىاعداديةصناعةوالتــزال،باالضافة

الىثانويةالجمهوريةللبنات..

..احدىرموزالحي الربعين *حديقةأم
وواجهةكركوكأيامزمان

حي فــي تقع الــتــي الربعين أم حديقة -
تــبــهمـــالعــبــدالــلــهبــمــديــنــةكـــركـــوك..
تعطي السابق فــي كــانــت الحديقة هــذه
نظرا عــمــومــا لــكــركــوك رائــعــة جمالية
وأرضيتها جهة من فيها االشجار لكثرة
المغطاةبالثيل،وكانتمساحتهاكبيرة
مناظر من لها لما الناظر تسر ومسيجة
حيوانات تماثيل وكانت , خالبة طبيعية
االسودالتيتتوسطالحديقةتعطيأكثر
جمالية،حينكنافيالمراحلالدراسية
ابــان الجميلة الحديقة هــذه نــرتــاد كنا
لغرض الــمــاضــي الــقــرن مــن السبعينيات
الــحــارس وأتــذكــر ، والـــقـــراءة المطالعة
رحمه جمال( )محمد المرحوم والبستاني
اللهوهومنأهاليحيشورجهبكركوك
بنظافة يهتم الــذيكــانحريصاوكــان
هذهالحديقة،ولالسفلمتبقىالحديقة
مثلالسابقوبقيتكحديقةصغيرةيرتاد

فيهاشبابالحيلقضاءأوقاتهم..
وقدبادرمجموعةمنالرياضيينفيحي
تبهبمدينةكركوكمؤخراباعادةالحياة
المتواضعة الحديقة هــذه الــى الرياضية
بانشاءملعبصغيرلكرة حيثساهموا
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ــاضــيشــاكــر ــري ــاســمالــشــهــيــدال الـــقـــدمب
محمودوذلكبمشاركةواسعةمنرياضيي
حيتبهالذينلهمباعطويلفيمجاللعبة

كرةالقدم..

احاديثفي له ٭قطاركركوككــان
حيتبةمالعبدالله

وتبقىالذكرياتاحاديثالسنينالممتعة
الستينيات جيل نحن ، الجميلة بايامها
وقــبــلــنــامــناالجـــيـــاللــنــامـــاضعــريــقمع
بــالــبــالدو الــتــيمــرت االحــــداثالتاريخية
باألخصفيمدينتناالحبيبةكركوك،
قسممنهذهاالحــداثكانتلهانكهة

خاصةايامالعصرالذهبي..
من بعض حيينا لــقــراء اكــتــب ان أقبلت
قطار مع التيعشناها الحلوة الذكريات
كركوكابانعقدالسبعينياتمنالقرن
المنصرمالــذيكــانيمروســطحــيتبه
مالعبداللهبفاركوناتهقادمامنالمحطة
الرئيسيةيسوقهاثنانمنالسواقبقبعاتهما
الجسر نفق باتجاه الطريق يراقبان وهما
بيت مــن قــريــب اي لكوشكلي الــقــديــم
الشيوعي للحزب الحالي المقر ( القاضي
الكوردستاني(مرورابحيسرجنارسالكا
طــريــقــهالـــىمــديــنــةاربــيــل،هـــذاالقطار
اهل انظار بحموالتهكانمحط العمالق
الحي،ففيالصباحالباكركنانسمع
دقــاتهــورنالقطاروهــوقــادمــانحوحي
تبه،وفيالمساءكناننتظربشوقعودة
فئة نقود نضع واتذكر اربيل من القطار
خمسةفلوسعلىالسككالحديدوياتي

القطارعليهويكبرالنقدالمعدني..
فيالحقيقةشهدالحيعدةحوادثمؤلمة
عندما األليمة الحادثة تلك منها اتذكر
الرجل وهــو المعمرين احــد القطار دهــس
المسنمحمدخضرالجاف،والذيوافته

المنيةرحمهالله.
جيل من تتناقل القطار والتــزالذكريات
الخرنظرالمالهمناالحداثبينالحلوة

والمرة.

*منهمالمجبرجيفيحيتبه؟

نتذكرفيهذاالحيالمتواضعالمجبرجي
المشهورالمرحومالحاجحميدوالحاجعلي
أهالي يخدمان كانا ــذان ال الله رحمهما
الحيبخبراتهمافيالطبالشعبيوكانا
منمعالجيالمصابينبالكسورحيثيأتي
المصابين الــمــرضــى مــن الــعــشــرات اليهم
بالكسورمنجميعاحياءمدينةكركوك

الحاج المرحومين ساهم لقد .. وخارجها
حميدوالحاجعليفيانقاذأهاليالحي
مناآلالمومنالعوقواحيانامنالموت،
وكانالحاجعلييقومبفحصوالتشخيص
وخبرته تجربته على تعتمد شــديــده بدقه
المصاب الجزء انهيضععلى اذ وذكائه
كي بشده عليه بأنامله بالضغط ويــقــوم
يحددالحالهبشكلنهائيهلهيكسر
امرضخامخلعوكلحالهمنهذهالحاالت
لهاعالجهاواالجراءاتالتييتخذهاازاءها
بعدهايقومبعالجالمصابينوتهيئةوتحضير

مستلزماتالعالجمنالكسور..

*كتابوادباءوفنانيورياضييحيتبه

-سكنحيتبهالعديدمناالدباءوفناني
والرياضيينبمختلفالقومياتومناالدباء
القيسي جليل و بــولــص ســركــون أمــثــال
شريف محمد جليل و بــوتــانــي صــبــري و
ــلــهوفــيــصــلطاهر وخــالــدمــجــيــدفــتــحال
همونديوابراهيمطالبانيونجاةحميد
زه وعبداللهعبدالرحمن ورزكارشواني
و كاويس خالد و هموندي وازاد نكنه
اديــبنــادروعليشيخعمرواليــزالقسم
الحي في االدبــي عطاءهم يواصلون منهم
مخرج سعيدي علي أمثال الفنانين ومن ,
تلفزيون مذيعة الرومي واكتفاء مسرحي
مصلح توما و السبعينيات في كركوك
الــتــلــفــزيــونفــيالــمــاسوابــراهــيــم)بــلــهى
ئــامــه(ونــوفــرمحيالــديــنومــالفرهاد

الرياضيين ومــن عــزت فخرالدين و حسن
أمثالستار والطائرة والسلة القدم بالعاب
كورديوعونيوستارمصطفىوريبوار
أبو احمد وشهاب توفيق وكامران توفيق
المكتبةوفالحعجموناظمجاللوسامان
ــادلجــبــارومــحــســنمحمدونــورالــديــن وعــ
عثمانمدربسلةناديالثورةوهيواتوفيق
مــدربطائرةنــادياالشــوريوهيوامحي
خورشيد عماد و الكاراتية مــدرب الدين
العــبالــتــايــكــوانــدووبــيــخــالغــفــورالعبة

كرةالفدمبناديالفتاة..

*حالقوالحي

-فيحيتبهكانهناكحالقينخدمو
أمثالصابرحالقورمضان المنطقة ابناء
حالقوأنورعسكروعاصيحالقوحاليا

ساالرحالقوآرامحالق..

*كلمةالبدمنها

بقيأننقولأنحيتبهمالعبداللهتشهد
اليومبحلتهاالزاهيةنظرالتوسعهاالعمراني
وتبليطشوارعهاوأزقتهاوجماليةسوقها
الذيسيبقىشاخصامنبيناحياءمدينة
تقصير الي وعـــذرا .. العريقة كــركــوك
الــذيهوجزءبسيط الموضوع تجاههذا

كتبتهعنهذاالحي..
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* سوران داودي* سوران داودي

ادور ــمــغــنــياالشــــــوري وال ادورالــفــنــان ــمــغــنــياالشــــــوري وال الــفــنــان
ولــدفي بيبا الــمــعــروفب ولــدفييــوســف بيبا الــمــعــروفب يــوســف
بمحلةكمب  بمحلةكمب  19451945 / / 0٧0٧ / / 0101
ــقــت ــدادأطــل ــ ــغ ــ ــيب ــ ــقــتالـــكـــيـــالنـــيف ــدادأطــل ــ ــغ ــ ــيب ــ الـــكـــيـــالنـــيف
بيبا” إســم “نــانــاجــان” جــدتــه بيبا”عليه إســم “نــانــاجــان” جــدتــه عليه
المرحةفقدكان المرحةفقدكانلوسامتهوروحه لوسامتهوروحه
صوتا ويمتلك صباغا، والده صوتايعمل ويمتلك صباغا، والده يعمل
ــافــي ــحـ ــراواضـ ــ ــركأثـ ــ ــافــيجــمــيــال،ت ــحـ ــراواضـ ــ ــركأثـ ــ جــمــيــال،ت

مسيرةابنهالفنية.مسيرةابنهالفنية.
مــأســاة حقيقة بيبا حــيــاة مــأســاةجــســدت حقيقة بيبا حــيــاة جــســدت
الوطن ارض االشــوريفي الوطناالنسان ارض االشــوريفي االنسان
والتركية والكردية بالعربية والتركيةغنى والكردية بالعربية غنى
إضافةالىلغتهاالماالشورية,بيباإضافةالىلغتهاالماالشورية,بيبا
و الحديثة االشورية لالغنية وأسس الحديثة االشورية لالغنية أسس
وصـــفبــمــلــكاالغــنــيــةاالشـــوريـــة,وصـــفبــمــلــكاالغــنــيــةاالشـــوريـــة,
الــقــرن ستينيات مــنــذ بــالــغــنــاء الــقــرنبــدأ ستينيات مــنــذ بــالــغــنــاء بــدأ
تقديم في التراث اعتمد تقديمالماضي في التراث اعتمد الماضي
اغانيهباالتالموسيقيةالغربيةواغانيهباالتالموسيقيةالغربيةو
)المسافر( ساپارجییون اغنية )المسافر(تعتبر ساپارجییون اغنية تعتبر
فيها اختزل التي اغانيه اشهر فيهامن اختزل التي اغانيه اشهر من
اإلنسانية الــحــكــايــات مــن اإلنسانيةفــصــوال الــحــكــايــات مــن فــصــوال
ــمــهــاجــر,هــــذهاالغــنــيــة ــمــهــاجــر,هــــذهاالغــنــيــةومـــآســـيال ومـــآســـيال
ــهوأبـــنـــاء ــامــعــظــممــعــاصــري ــ ــهوأبـــنـــاءرددهــ ــامــعــظــممــعــاصــري ــ رددهــ
الــمــرحــوم فــنــانــا الــمــرحــومجيلهوقــدكــان فــنــانــا جيلهوقــدكــان
الكالم اختيار على حريصا الكالمبيبا اختيار على حريصا بيبا
ــيــه ــمــعــبــرويــنــشــداغــان ــيــهالــســلــسال ــمــعــبــرويــنــشــداغــان الــســلــسال
بروحيةاشوريةرغماستخداماالتبروحيةاشوريةرغماستخداماالت

الغربية الغربيةالموسيقية الموسيقية

الراحل والمطرب الفنان إستطاع الراحل والمطرب الفنان إستطاع 
أدوريوسف)بيبا(أنيسهمإسهاماأدوريوسف)بيبا(أنيسهمإسهاما
األغنية قــواعــد إرســـاء فــي األغنيةكبيرا قــواعــد إرســـاء فــي كبيرا
ــمــعــاصــرة،مـــنخــالل ــةال ــوريـ ــمــعــاصــرة،مـــنخــاللاألشـ ــةال ــوريـ األشـ
الثري والموسيقي الغنائي الثريعطائه والموسيقي الغنائي عطائه
عــلــىمـــدىأكــثــرمـــنعــلــىمـــدىأكــثــرمـــن4040عــامــا.عــامــا.
ــربالــنــاس ــذيأطــ ــ ــربالــنــاسالــفــنــانبــيــبــاال ــذيأطــ ــ الــفــنــانبــيــبــاال
العذبة وألــحــانــه الــجــمــيــل، العذبةبــصــوتــه وألــحــانــه الــجــمــيــل، بــصــوتــه
يقف الــمــؤثــرة، أغنياته يقفوكــلــمــات الــمــؤثــرة، أغنياته وكــلــمــات
فـــيمـــصـــافالــمــطــربــيــنالــكــبــارفـــيمـــصـــافالــمــطــربــيــنالــكــبــار
اثراكبيرافياالغنية اثراكبيرافياالغنيةالذيترك الذيترك

االشوريةاالشورية
كــــمــــاكــــــــانيــــــــــؤديمـــخـــتـــلـــفكــــمــــاكــــــــانيــــــــــؤديمـــخـــتـــلـــف
مثل المعروفة، العراقية مثلالمقامات المعروفة، العراقية المقامات
وكــرد، ونهاوند، الحجاز، وكــرد،مقام ونهاوند، الحجاز، مقام
غالبا الــذي البيات ومقام غالباوعجم، الــذي البيات ومقام وعجم،

و الكنائسية. التراتيل يــرافــق ومــا الكنائسية. التراتيل يــرافــق مــا
الصبا بمقام يستعين “بيبا” الصباكان بمقام يستعين “بيبا” كان
اللمسة ذات أغنياته في اللمسةوالبيات، ذات أغنياته في والبيات،
الحزينة،والتيتركتوقعاخاصاالحزينة،والتيتركتوقعاخاصا

فينفوسمحبيهفينفوسمحبيه
توفيبيبافيتوفيبيبافي2٧2٧//1111//19951995فيفي
الوطن فــي يبقى لــم ,  . الوطنأمريكا فــي يبقى لــم ,  . أمريكا
من القليل اال بيبا ل ذكــرى منمــن القليل اال بيبا ل ذكــرى مــن
عاصروه من يرددها التي عاصروهاألغاني من يرددها التي األغاني
الــجــالــيــةاالشــــوريــــةفــي الــجــالــيــةاالشــــوريــــةفــيرغــــمان رغــــمان
المهجراطلقوااسمبيباعلىبعضالمهجراطلقوااسمبيباعلىبعض
محبيه ان اال الثقافية محبيهالــمــراكــز ان اال الثقافية الــمــراكــز
في له اسما يستحق بيبا ان فييرون له اسما يستحق بيبا ان يرون
ــهوهـــوبعيد ــهوهـــوبعيدوطـــنعــشــقــهوغــنــىل وطـــنعــشــقــهوغــنــىل

عنه.عنه.

بيبا ملك االغنية االشورية بيبا ملك االغنية االشورية 
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في بكركركوكلي محمد احمد ولــد
1 بــتــاريــخ كــركــوك بمدينة بگلر محلة
كــانــونالــثــانــي194٧،واكــمــلدراســتــه
عام عالية الملكة مــدرســة فــي االبتدائية
1960،والمتوسطةفيمتوسطةالحكمة
ــة ــداديـ اعـ ــي فـ ــة ــ ــداديـ ــ واالعـ ، 1964 ــام عــ
فنيا مشرفا عين ، 196٧ عــام كركوك
الجماهيريةبكركوك الثقافة مديرية في
عام19٧1،ثماصبحمعاونالمديرمركز
شــبــاباالنـــدلـــسعـــام19٧6،والــحــويــجــة
لمركزشباب واخيرامديرا عام1988،
الشهيدعدنانعام1989،حتىاحالتهعلى

التقاعدعام1990.
ــيبـــدايـــة ــ أنـــشـــأاحـــمـــدكـــركـــوكـــلـــيف
فيدان مكتبة الــمــاضــي الــقــرن تسعينيات
بمدينة االوقــاف شــارع والنشرفي للطباعة
نشاطاته خاللها من وواصــل ، كركوك
االدبيةوالثقافيةوتوزيعالصحفوالمجالت
الصادرة التركمانية والمنشورات والكتب
فيالعراقحتىغدتهذهالمكتبةمنتدى

ثقافيلالدباءوالمثقفينفيكركوك.
عــمــلمــعــداومــقــدمــالــلــبــرامــجفـــيالقسم
في العراقية الجمهورية باذاعة التركماني
19٧0 عام منذ وتلفزيونكركوك بغداد
،وقدممنخاللهمابرامجعدةمنهاصوت
نــوافــذمفتوحة الــفــن)صنعتســهســى(،
( الرياضة (،ركــن لر ره بنجه )أچيق
سپوركوشهسى(،وغيرها.كماعمل
رئيساللقسمالتركمانيفياذاعةالعراق
الجديدعام2004،ومذيعافياذاعةصوت
كركوكعام2005،فضالعنمواصلته
فياعدادوتقديملبرامجثقافيةفيتلفزيون

كركوك.
دخـــلاحــمــدكــركــوكــلــيالـــىمعترك

الصحافةعام1962وكاناصغرالعاملين
، كــركــوك بمدينة الصحفي العمل فــي
حيثعملمحررافيجريدةكركوكالتي
صدرتعنبلديةكركوكلفترةوجيزة،
ومحرراومندوبالجريدةالجمهورالرياضي
عام1965،وجريدةصوتالعربالبغدادية
عام196٧،وجريدةالجمهوريةعام19٧0،
وعملمراساللجريدةالرياضيعام1989،
وجريدةالشعلةواالنــواروالعراقواالنباء
الــجــديــدة،كماعملمــنــدوبــاومــراســال
لجريدة)يورد(التيصدرتعندارالشؤون
في التركمانية الثقافة مديرية – الثقافية
وزارةالثقافةالعراقيةمنذعام19٧0حتى
تحريرها فــي وســاهــم  ,2003 عــام توقفها
ــابـــاالخـــبـــارالــســيــاســيــة ــاللرفــــدهــ ــ مــــنخـ
واالجتماعيةوالثقافيةواللقاءاتوالحوارات
االدبيةوالرياضية،وعملمحرراللصفحة

الرياضيةفيهافيسنواتهااالخيرة.
شـــــاركاحـــمـــدكــركــوكــلــيفـــياغــنــاء
االخاء لمجلة والرياضية  الفنية الصفحات
االخــاء نــادي عن تصدر التي قارداشليق( (
القرن ثمانينيات فــي بــبــغــداد التركماني
الماضيبكتاباتهعنتراجموسيرالفنانين
الــتــركــمــانضــمــنابــوابــهــاالــثــابــتــة)تحت
االضــواء(،فضالعنعملهمديرالتحرير
مجلةالماجدةالتيصدرتعناتحادنساء

كركوكعام2002,
اصدراحمدمحمدكركوكليعددامن

الصحفوالمجالتمنها:
اربع في والشباب الرياضة انباء -جريدة
مع بالمشاركة ، العربية باللغة صفحات
نبيلالطبقچلي،صدرعددهااالولفي30

تشرينالثاني196٧،
-واصدرمجلةاصوات)سسلر(عام19٧3

من موسوعة اعالم تركمان العراق  من موسوعة اعالم تركمان العراق  

الكاتب الصحفي واالديب واالعالمي الكاتب الصحفي واالديب واالعالمي 

احمد محمد كركوكلياحمد محمد كركوكلي

اعداد : نبيل كوزه جي 
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)كوچوك الصغير االخ مجلة اصــدر و -
قارداش(عام19٧6،

-كــمــااصــــدرنــشــرةصــــوتكــركــوك
بالعربية االسبوعية ســى( سه كركوك (

والتركمانيةبثمانيصفحاتعام2003
-وصــاحــبامــتــيــازورئــيــستــحــريــرمجلة
بالعربية الثقافية الشهرية ) پنار ( الينبوع

والتركمانيةعام2003
-واصـــدرجــريــدةالــصــداقــة)دوســتــلــوق(
بالعربيةوالتركمانيةوالكرديةعام2005

-وتــرأستحريرجــريــدةالــمــرآة)أينا(
الشهريةوالتيصدرتبالعربيةوالتركمانية
عنمؤسسةههواللالعالموالصحافةعام

2005
كتباحمدكركوكليعشراتالقصائد
العربية باللغة والفنية ــيــة االدب والــمــقــاالت
اضافةالىالتركمانية،ونشرهافياغلب
الــعــراقــيــةوالــصــحــفوالمجالت الــصــحــف
في مساهماته عــن فضال  ، التركمانية

الشعرية واالمسيات الفعاليات من العديد
والمهرجاناتالثقافيةوالفنيةمنهامهرجان
الــمــربــدالــشــعــريالــدولــيفــيالــبــصــرةعام

19٧9ومابعدها.
ومنمؤلفاتهالمطبوعة:

1-الـــىصــديــقــي)مــجــمــوعــةخــواطــر(،
كركوك1968

2-مــهــرجــانالــقــلــب)مــجــمــوعــةشــعــريــة(
بالعربية،كركوك1968

)ســيــرة ــعــشــريــن، ال ــرن ــقـ الـ مــعــجــزة -3
، ) العالميمحمدعليكــالي المالكم

بالعربية،بغداد1968
) مــقــاالت مــجــمــوعــة ( مــتــنــاثــرة اوراق -4

بالعربية،كركوك1969
، بالعربية ) شعرية مجموعة ( ظنون -5

كركوك19٧1
6-اصواتمنالوطن)يوردتانسسلر(ج1

،بالتركية،كركوك19٧1
٧-اصواتمنالوطن)يوردتانسسلر(ج2

،بالتركية،كركوك19٧2
) شعرية مجموعة ( الشعر ظــالل فــي -8

بالعربية.كركوك19٧2
9-سهوينچباغچهسيندهاكيلهنبنفشه

لر،)مجموعةشعرية(،بغداد1990
10-محمدقاليي،بالتركية،كركوك

1991
11-سهوداايچينتيترهيهنگونوللر،
)مجموعةشعرية(،بالتركية،كركوك

1992
12-فــرحكــوكقــايــادانانيالر)دراســة(

بالتركية،كركوك1999
13-چاغيرجيالركروانى)تراجموسير(،

بالتركية،كركوك2000
. بالعربية ، مــنكــركــوك شــعــراء -14

كركوك2000
، وجدانيندا شاعرلرين سعيد سنان -15

بالتركية،كركوك2002
بــالــعــربــيــة، تــركــمــانــيــة، نــبــضــات -16

كركوك2002
1٧-خورياتپنارى،بالتركية،كركوك

2002
18-اســمــاءفــيالـــذاكـــرة،بــالــعــربــيــة،

كركوك2002
بــلــبــلــىهـــابـــا)دراســـــة( 19-كـــركـــوك

بالتركية.كركوك2002
20-صنعتباصينقيالووزو،بالتركية،

كركوك2002
)مجموعة  ســنــفــونــيــســي 21-ســهوگـــي

شعرية(،بالتركية،كركوك2005
22-افاقالصحافةالتركمانية،)دراسة(

،بالعربية،كركوك2013
23-الــحــبيــرســمخـــارطـــةكـــركـــوك)
بالعربية،كركوك ،) مجموعةشعرية

2014
وفيمساءيوم13اذار2006تعرضالى
بثالث اصيب حيث فاشلة اغتيال محاولة
عياراتناريةولكنهنجىمنالموتوبمرور
الزمنتماثلللشفاء،وفيعام2010أدى
الثاني كانون 9 وبتاريخ ، الحج فريضة
2018انتقلالىرحمهاللهودفنفيمقبرة
. كــركــوك مدينة بمركز عـــالوي سيد

رحمهالله

المصادر:
موسوعةاعالمالتركمان

ــه ــل ــدال عــب ــاح ــ ــب صــ ــور ــ ــت ــدكــ ــ ال – ج2 - 
كركوكلي–بغداد2018



38

ژماره  )19( تشرينى دووه مى 2022 



صورة فائق الشاعرصالح الصديق نشر
فوتوغرافيةعلىصفحاتالفيسبوكتمثل
ثالثةمنرفقتهفيمجموعةكركوك،
اولهمالشاعرانورالغسانيواسمهالكامل
المتوسطة في عرفته محمودسامي انــور
اليها منسبا معلما كــان حيث الشرقية
سنوات ثــالث الفنية التربية مــادة ودرسنا
بــعــدرحــل انـــهفيما اال الـــى61 مــن59
وفيعين وعملفيصحافتها بغداد الى
الــوقــتانــتــســبالـــىاكــاديــمــيــةالــفــنــون.
بولص ســركــون فهوالشاعر الــثــانــي امــا
يداوم اعداديةكركوك في اراه كنت
بينماكنت االدبـــي الخامس الصف فــي
الرابعاالدبــي،واتذكرجيدا اداومفي
العربية اللغة في استاذنا ــام االي احــد في
بعد فيما والدكتور )محسنعبدالحميد(
العربية في المتفوقين الطالب لنا ذكــر
اطــرى حــيــث )ســـركـــون( مقدمتهم وفـــي
اللغة فــي بــاهــرا مستقبال لــه متنبئا عليه
واالدبغيرانهلميتمتعارفبيننافيهذه
الراوي والثالثفهوالشاعرمؤيد المرحلة
جماعة عالم دخلت ان بعد عرفته الــذي
صحبتي مـــع ازوره فــكــنــت كـــركـــوك
عليه نعرض العتيد المجيدية مقهى فــي

وكنا الباكرة كتاباتنا من حبرناه ما
نصغيباهتمامالىتقويماتهومالحظاته.
فيعام1966ترككركوكالىبغداد
العملفيمضمارصحافتها وانخرطفي
والمصمم والخطاط والرسام فهوالشاعر
التشكيلي النقد اتجاهات في والمنظر
الحديث،وبالنسبةالىبقيةالصحبفي
قادني دموهوالذي جــان كركوك خلية
بيننافي التعارف تم ان بعد عالمهم الى
شارعالرشيدببغدادففياحدىاالجازات
الجامعيةنزلتالىكركوكوقابلتهامام
مقهى الــى ثــمصعدنا المكتبات احــدى
النصر)المدورة(ويومئذفيعنفوانامجاده
على وتعرفت مائدة من اقتربنا ، االولــى
جليسيها:جليلالقيسيويوسفالحيدري
ــذهاالســـمـــاءاالنـــفـــةالـــذكـــرتــوطــدت وهــ
وايـــاهـــمصــداقــة وجمعتني بــهــم عــالقــتــي
اتحدث التي السنوات هــذه فــي . دائمية
ــهــرمــزيكــان عــنــهــاالــشــاعــرقــحــطــانال
مبعداالىالبصرةوقدابتعدعناصحابه
ــايتعلق ــبـــابســيــاســيــةومــ الـــقـــدامـــىالسـ
بالقاصوالروائي)زهديالداوودي(لمالتق
بهربماكانخارجالقطروالتقيتبهفي
الموصلاواخرالسبعيناتثمتجدداللقاء
جالست . كــالويــز مهرجانات فــي بيننا
البرلمان العزاويطويالفيمقهى فاضل
وحدثنيكثيراعنحياتهفيكركوك
والبير الوجودي واالدب المصلى ومنطقة
كاموولكنعالقتيلمتتوطدبهبعكس
سعيدظل يوسف واالب ، الصحب بقية
يمسكرعويةالكنيسةالمطلةعلىساحة
العمالالىانتركالعراقالىلبنانومنه
عينيه اغمض وهناك السويد الــى هاجر
ــتــقــىهــنــاك ــدال االغـــمـــاضـــةاالخـــيـــرةوقــ
بــصــديــقــيالـــرســـام)مــحــمــدجــــالل(وقــد
تذكرانيالنجانوصــالحعندماكانا
يزورانهفيكنيستهالكركوكيةكانا
الشعرية مقاطعي مــن بعضا عليه يــقــران

التيتنوجدصدفةلديهما.
الذين المهجر ادبـــاء بين مــقــارنــة ــة اي ان
العشرين الــقــرن مطلع اوطــانــهــم تــركــوا

واعنيجيلجبرانخليلجبرانوميخائيل
في استقروا انهم نالحظ وغيرهم نعيمة
االمريكتينقسممنهمفيالقارةالشمالية
ــرونفــيامــريــكــاالــجــنــوبــيــةولكن ــ واخـ
اصحابناتشتتوافياصقاعالعالمالكبير
فيالوقتالذيحلفاضلالعزاويومؤيد
ــديالـــــــداووديفـــيالــمــانــيــا ــ الـــــراويوزهـ
كـــانســركــونبــولــصقــدوصـــلمدينة
بشعرائها اتصل فرانسسكووهناك سان
المحدثينفيحينانانورالغسانيدرس
فيالمانياوعملفيالجزائرثمهاجرالى
بعد الوسطى امريكا في كوستاريكا
انتــزوجامــراةمنهناك.جــاندموقطع
بغداد مــن تــشــرده خــرائــط على الكثير
استراليا الى ومنها الىعمان بيروت الى
البعيدةواتعبقلبهالفقيرواضنىجسمه
المنهوكفلميعديقاومسكرهوهذياناته
وحفالتبصاقهوخذلهقلبهوتوقفنبضه
عام2003.اختارصالحفائقبالدالفلبين
يــقــاربعشرينعاما ومــكــثهــنــاكمــا
ارتاضطويالعلىسواحلالمحيطوصادق
بحارةوشغيلةوانسنحيواناتهوكانيرى
فيالجزرالبعيدةحامالغيمةعلىظهره
تعبث التي االشجار على قصائده وملقيا
لكنه الطائرة الضبابات ايدي باغصانها
قفلراجعاالىانكلتراواستقرفياحدى

بلداتهاالصغيرة.
وبــالــعــودةالــىالــحــديــثعــناالبيوسف
ــذيتــرككــركــوكالــىبيروت سعيدال
رعوية هناك تسلم حيث السويد الــى ثم
ــعطــائــفــة ــب ــت احــــــدىالـــكـــنـــائـــسالـــتـــيت
عام المتأخرة شموعه وانطفأت السريان
ــنــيمــازلــت ان ــالــذكــر ب 2012والــجــديــر
االديب الى موجهة رسائل بعشر محتفظا
الــكــركــوكــي)وحــيــدالــديــنبــهــاءالــديــن(
بعضهامنداخلالعراقوبعضهامنخارجه
.وهناتقفزالىذاكرتيماقالهسركون
فياحدىقصائدهعندماتابطاالمبودلير
التيوصلتالىبيروت:»ايهاالماضي،

ايهاالماضي:ماذافعلتبحياتي؟

جماعة كركوك .. ذاكرة الشتات الكبير جماعة كركوك .. ذاكرة الشتات الكبير 

 فاروق مصطفى 
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ــنالــصــحــفــيــيــن ــاممـ ــهــ ــ ــلتــســتــوحــياإلل هـ
ما ؟ الــصــالــحــة والشخصية الــمــشــهــوريــن
يتميزون تجعلهم التي الصفات تلك هــي
عــنغــيــرهــم؟مــنالــشــجــاعــةإلـــىالــصــدق
ــةإلــــىالـــعـــزيـــمـــة،هـــنـــاكبعض ــزاهـ ــنـ والـ
الصفاتاألساسيةالتييمتلكهاالصحفي
المحترف.إذاكنتتطمحإلىالعملفي
بهذه تتمتع أن فيجب الصحافة، مجال

الصفات.

العملكمحررصحفي
كيفتميزبينقصةإخباريةعاديةومقال
الكتابة لمهارات يمكن آســر؟ إخــبــاري
يعرف أن يجب الــفــارق. تصنع أن الفعالة
الكلمات مــع التعامل كيفية الكاتب
مقالة إنتاج على قــادرا يكون أن ويجب
خاليةمناألخطاءوصحيحةنحوياوموجزة
معمعلوماتواقعيةمنشأنهاإثارةاهتمام

الجمهور.

معرفةوافية
لــكــيتــكــونصحفياجــيــدا،يــجــبأن
تكونعلىدرايةباألحداثالجارية.اقرأ
المطبوعة الوسائط مــن واســعــة مجموعة

والرقميةلمصادراألخبارلتظلعلىاطالع
أن يجب أيضا، الجارية. بــاألحــداث دائــم
يكونلديكبعضالمعرفةاألساسيةقبل
إن عليها. والكتابة لتغطيةقصة الخروج
التفاصيل لمعرفة الــبــحــث عــلــى قــدرتــك

المهمةللقصةمفيدةللغاية.

مهاراتالتحقيق
الصحفييعتمدعلىالحقائقواألدلةوليس
القصة، على العمل أثناء العواطف على
ملتزما المثالي الصحفي أنيكون يجب
ولديهمهاراتتحليليةقويةلتقييمالموقف
إذاكـــانهــنــاكشـــيءأكــثــرمــنذلــك.
سواءكاناألمريتعلقبتأكيدمصداقية
أن مــا،يجب حــادثــة تقييم أو الــمــصــادر
الموقف تقييم كيفية الصحفي يــعــرف
بشكلنقدي.الحكمالسليمللتحققمن
المعلوماتقبلصياغةالقصةمهمبنفس

القدر

مهاراتاالتصالالفعال
مثلأيمجالآخر،تعتبرمهاراتاالتصال
الــمــثــالــيإذا ــةللصحفي الــفــعــالضــروري
كنتتعرفطريقكمعالناس،يمكنك
المعلومات استخراج يمكنك ثم فهمهم،
يعرف أن يــجــب ــا. مـ لــقــصــة الــصــلــة ذات
التحكم كيفية أيضا المثالي الصحفي
فــيالــمــوقــفإذاســـاءتالــمــقــابــلــة.يجب
وأن اإلنجليزية اللغة الصحفيون يتقن أن
قصة بكتابة جيدة درايـــة على يكونوا

تجذبالجمهورالمستهدف.

االحترافوالثقة
وفــيمرحلة العهد لوكنتحديث حتى
محترفا. نفسك تعتبر أن يجب التدريب،
ماتعنيهاالحتراففيمجالالصحافةهو
واالستعداد النهائية، بالمواعيد االلــتــزام
العادية، العمل ساعات قبل العمل لتولي
ولديكالشجاعةلقبولانتقاداتالمحررين.
الصحفيون يعكس أن يــجــب كــذلــك،

ذلك، ومع النجاح. تحقيق أجل من الثقة
يجبأنتكوندائماحريصاعلىالتعلم

منقيودكوتعزيزمهاراتك.

المثابرةواالنضباط
ــجــاد ــعــمــلال تــتــطــلــبمــهــنــةالــصــحــافــةال
والــمــثــابــرة.فــيبعضاألحــيــانقــدتكون
مقدمة على للحصول ألشهر قصة تطارد
الصحف.خاللهذه إلى وتوجيهضربات
األوقــات،يجبعلىالصحفيالمثاليأال
يتخلىعنمتابعةقصةماويجبأنيظل
النهائي الدافع أنيكون يجب منضبطا.
الحقيقة عــلــى ــور ــعــث ال هـــو صــحــفــي ألي
األمور فيجميع العدالة لتحقيق والسعي

حتىلوحصلعلىتقديرلجهودهم.

األخالقمهمةأيضا
للمضي المنافسة مــن الكثير وجــود مــع
قدمافيالسباق،يتخلىالصحفيونأحيانا
والشهرة. المال أجــل من أخالقياتهم عن
دائما الجيد الصحفي يتصرف أن يجب
بشكلأخالقيوأاليتبعأبدااإلجراءات
غــيــرالــقــانــونــيــةحــتــىلــوكــانــتتساعد
وراء الكامنة األســرار الكشفعن في
والصدق الــدقــة تكون أن يجب القصة.

أكثرأهميةأثناءكتابةقطعةجديدة.

ومن اإللكترونية، إلــى المطبوعات مــن
الــصــحــفإلـــىالــمــجــالت،تــتــطــلــبمهنة
الصحافةبعضالسماتالشخصيةالهامة
إذا الــنــجــاح. لتحقيق الــهــامــة ــارات ــمــه وال
الصحافة، مهنة لممارسة تخطط كنت
لديك كانت إذا نفسك تسأل أن يجب

هذهالمهاراتاألساسية.

المصدر
----------
VisvesvarayaPh.DScheme
EssentialQualitiesofaGood
Journalist-May05,2022

الصفات األساسية للصحفي الجيد...!الصفات األساسية للصحفي الجيد...!

اعداد وترجمة زيد محمود 
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٭ متين عبدالله

دفعنيقرائتيلقصة)السندريال(ومشاهدتي
الــضــفــدع(وكــذلــكقصص )األمــيــر لفلم
)األقزامالسبعةوبياضالثلج.........(الىان
أبحثعنمنأبدعهماكتابةحتىتوصلت
الىأخوانالمانياناحدهمااسمه)يعقوب(
باحثين و )وليم(كاناأكاديميين واالخر
خــالل الشعبية األلــمــانــيــة الــقــصــص جمعا
بأسم صيتهما وذاع عشر الــتــاســع الــقــرن

)األخوانغريم(.
وبــالــمــقــابــلعـــرفاألدبالــعــراقــياخــتــان
مبدعتانالشاعرة)نازكالمالئكة1923
-200٧(والكاتبة)احسانالمالئكة........

.)2010
وعرفاألدبالتركمانيفيأربيلالشاعرة
)نسرينأربيل(وشقيقه)سدادأربيل(رائدا
النشر التركماني،وواكبا الحر الشعر
مطلعستينياتالقرنالعشرينواتحفامجلة

األخاءباجملالنصوص.

زدعلىذلك،عرفاألدابالعراقيةعوائل
فـــاألدب فــروعــهــا الــثــقــافــةبمختلف أثـــرت
الــكــورديمثالبــرزعائلتا)بــدرخــان(و
و موكرياني )حــزنــي منهم  )مــوكــريــان(
گیوموکریانیوالدکتورةكوردستان

موكرياني(صحافةوأدبا.
و)الطالبانية(بهرميهماالشعري)عبدالرحمن

والشيخرضا(.
ــااالدبالــتــركــمــانــيفــكــاناالســتــاذ أمـ
)19٧6 - 1910 اوغلو رژی )عبدالحكيم
أضافةالىكونهأجملمنكتبالمقالة
ــحــادادبـــاء األدبـــيـــةفــهــوأولمــنأســـسات
)نيلوفر الــدكــتــورة وابــنــتــه الــتــركــمــان،
عبدالحكيم(أولامراةتركمانيةحصلت
علىالدكتوراهوزوجهالدكتور)هدايت
أخــتــص )2003 - 1948 بــيــاتــلــى كــمــال
بجميلمقاالتهعناالدبواللغةالتركمانية

فيجريدةيوردومجلةصوتاالتحاد.
وكذلكاالستاذ)عبداللطيفبندراوغلو

التركمانية التقافة مدير  )2008- 1938
فيدائرةالشؤونالثقافيةاللعامةمن19٧0
بندر )عــلــي  الــدكــتــور وشقيقه 2003 -
اوغلو(الذياشتركمعالدكتور)مصطفى
ضيا(وألفكتاب)باياتيالروخورياتالر(
توفيفيمنتصفتسعينياتالقرنالفارط
صاحب عمران( )عبدالحسين  شقيقهم و
األرزق( )التل الشهيرة التركمانية الرواية

عام19٧6.
الــعــوائــلاالدبــيــةالتركمانية ومــنأشــهــر
أسرةألمردان،االستاذ)نصرتمردان(و
زوجتهالتركية)سلمىابال2021-1956(
مــردان1939 الدكتور)محمد  وشقيقه

-2016(واالستاذ)بهجتمردان(وشقيقتهم
)ليلىمردان2004-195٧(

القصة و الشعر بكتابة اشــتــهــرت عائلة
والروايةوحتىالكتبية.

تعرفت الخزر شعر مهرجان هامش وعلى
علىالشاعرالتركي)بهاءالدينقاراقوچ
1930-2018(شقیقالشاعر)عبدالرحيم
قاراقوچ1932-2012(وهمامنقرية
مــاراش( )قهرمان لوالية التابعة  )البستان(
أكدليأنهمعائلةمهتمةبالشعربلالقرية

كلهاتعجبالشعراء.
وأنـــاأبــحــثفــيالــمــوضــوعقـــراءةوجدت
أصطالحية، غير ظريفة، أدبية تعريفات

عوائل أدبية ..عوائل أدبية ..
       تعريفـات أدبية       تعريفـات أدبية
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٭ محمد خضر الحمداني

عليحسينسلمانالسعيديمنمواليد1933/محلةشاطرلو/كركوك
ــانمن ــــلروادالــمــســرحفــيكــركــوك،وكـ ويعتبرالــســعــيــديمــناوائ

المشاركينفيتأسيساولفرقةمسرحيةفيكركوكعام1952،
وفينهايةالخمسيناتشدالرحالإلىأوربالدراسةفنالتمثيلالمسرحيفي
ألمانيافياكاديميةالفنونالجميلةوأكملدراستهفيالنمسافيعاصمتها
)فينا(منثمعملممثالومخرجامدةعشرسنواتفيمسرح)البرج(في
)فينا(وساهمبعدنشاطاتمسرحية،وكانمنالمؤسيسيناألوائلللفرقة
البرامج من لتقديممجموعة تلفزيونكركوك في للتمثيل.عمل القومية
)عالم بعنوان الكردية باللغة برنامج منها وتقديمه أعــداده من التلفزيونية
والموسيقى.هذا الغناء في الموهوبين من قدممنخاللهمجموعة الهواة(
وللكاتبوالفنانالمسرحيعليالسعيديالعديدمنالمقاالتتوزعتعلى
الصحفوالمجالتالفنيةواألدبيةالعراقفهوعضواتحاداألدباءوالكاتب
العراقعملكاتبعرائضلتأمينلقمةالعيشلهولعائلتهبعدقضاءهذا
العمرالطويلفيخدمةالمسرحفيالعراقوفيكركوكخاصةالیان

رحلفيالعام2011ليلتحقبركبالخالدين.

جمعها احسنوا ان لــأدبــاء، ترجمتها
وتأسيسعائلة  ألستطاعواتشكيل

ادبيةأبداعية.
المقالة:مثلاألبالجديالوقور.

التجربة:مثلاألمالتيتحادثنفسها.
المسرح:مثلالطفلالذييبرزمهاراته

باللعب.
يحاورجاره الذي الجار مثل : المقابلة

دائما.
الفقرة:مثلالصديقالذييحادثكعن

األشياءوالهواءوالماء.
أدبالذكريات:مثلالجدالذييروي

كشاهدعيانعنالزمن.
االشــيــاء تتخيل الــتــي الــجــدة : القصة

الخارقةللعادة.
أنفك ما الــذي المعلم مثل : الخطابة

يسديالنصائح.
رسمت الــتــي العائلة مثل : الحكاية

حدودهاوحددتشخوصها.
الرواية:مثلشجرةالعائلةالتيتستظل

أوراقهاأفرادها.
الشعر:مثلالحبيبةالتياننطقت،

تكلمتعنالعشق.
ــمــقــالــةألجــل ــذهال حــقــيــقــةكــتــبــتهــ
كعربون ، حاليا )الــزعــالنــة( حبيتي
و جيدة قارئة  ألنهاكانت مصالحة
ناقدةبالفطرة،اكتشفتأنهاكانت
في الكتابة الــى بتشجيعها تحفزني
كافةهذهاألجناساألدبية،اصطالحا
وتعريفا،أمالانتصلهارسالتيعبر

التواصلاألفتراضيالزاجل.

لعلهاتستجيب......

٭فيالــصــورةمــعالــروائــيالمنسي
)عبدالحسينعمرانبندرأوغلو(

قشلةكركوك/كانونالثاني2022

من رواد المسرح في كركوك ..من رواد المسرح في كركوك ..
الكاتب والفنان المسرحي الكاتب والفنان المسرحي 

الراحل علي السعيديالراحل علي السعيدي
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نوعالمسرحية:كوميدية
تاليف:وليمشكسبير

ترجمة:جبراابراهيمجبرا
،بغداد، والنشر للترجمة المأمون دار

1989

الشخصيات الرئيسية في المسرحية
وڤیوال وسباستیان ..ڤیوال التوأمان -1

اختسباستیان
2-انطونیومرافقسباستیان

3-اوليڤیاالفاتنةالتيتودهاالدوق
4-الدوقاورسينوالطييب

وتــود اوليفيا اقـــارب مــن توبي 5-الــبــيــر
اوليفيا

6-السيراندروآغيوايضاتوداوليفيا
٧-فابيانمساعدالبيرتوبي

8-مارياوصيفةاوليفيا
9-ملفوليوالمتكبر
وبقيةالشخصيات

احداث المسرحية
علی مبنية المسرحية فكرةكوميديا
التوأمانفیوالاالخت بين التام التشابه
سفيتهما يغرق عندما االخ وسباستيان
فيوال ينقذ ان االقــدار يشاء البحر في
االخـــتنفسهابــواســطــةصــنــدوقوقــام
وظـــنكل سباستيان بــانــقــاذ انــطــونــیــو
منهماغرقاآلخر..ويلبسفيوالمالبس
الرجالخوفاعلیحياتها..وعندماتصل
دوقيةالتيتحكمهاالدوقاورسينووقد
الــیاســمرجــالــيوسمت بــدلــتاسمها
ــو(تــســألعــناخــبــارهــا نفسها)ســيــزاري
ــدوق ــعــرفانالـ واخـــبـــارمــنفــيــهــا..فــت

اسمها فاتنة فيحب وقــع قد اورسينو
اوليفيااالانهاترفضالزواجمنالدوق
وفاة بسبب اعــوام لسبعة الحداد معلنة
اخيهاوتوفيوال)سيزاريو(انتخدمتلك
الفاتنةاوليفيااالانهاتجدفرصةعمل
عندالدوقاورسينونفسهويقربهالدوق
اليهوخاللثالثةايامتصبحمكانثقة
الـــدوقوتــقــعفــيــوال)ســيــزاريــو(فــيحب
الدوقويجعلالدوقمنفيوال)سيزاريو(
ــيـــناولــيــفــيــا رســـولـــهالـــخـــاصبــيــنــهوبـ
لــكــنمــاانتــقــععــيــنــياولــيــفــيــاعلی
ظنا حبها في يقع حتی فيوال)سيزاريو(
منهاانهارجلويرسلفياعقابهاخاتما
ويعرففيوال)سيزاريو(ذلك..بلاليمر
الثاني اللقاء ياتي حتی كثيرا الوقت
بينالفاتنةاوليفياورسولالدوقالخاص
فيوال)سيزاريو(حتیتعترفاوليفيابانها

وقعتفيحبه..
وهناكفيالجانباالخرالبيرتوبيبلتش
مناقارباوليفياتودالزواجمنهاولكنه
يخافانيبوحلهابذلكلذايقومبخداع
الــســيــرآنــدروآغــيــوتــشــيــكلــيــوهــمــهبانه
اآلخر هو الــذي فيحبه اوليفيا سيقع
يودالزواجمناوليفياالفاتنةولنجاحهذه
الخدعةيقومفابيانبمساعدةالبيرتوبي
الخطةبطریقة آندروفريسة ويقعسير

كوميديةمثيرة..
بلاالكثرايثارةمافعلتهامارياوصيفة
الفاتنةاوليفيابملفوليوالخازنالمتكبر
الذيهواالخريريدالفوزبحبالفاتنة
مارياجعل ان اال منها والـــزواج اوليفيا
وضعت حــيــث للجميع اضــحــوكــة مــنــه
خط مقلدة ملفوليو طريق علی رســالــة

سيدتهاطالبامنملفوليوالحبويطلب
التي التناقضات بكل يتحلی ان منه
يشمئزويتقززمنهاالفاتنةاوليفياويقع
ملفوليوفريسةالخطةويوضعفيالسجن

بحراسةالمهرجفست.
واثناءذلكيتفقسباستيانوانطونيوان
يلتقيافيمكانخارجالمدينةالنانطونيو
ممنوعمنالدخولفيهذهالدوقيةالن
ويسلم اورسينو الــدوق اخ ابن ثأر عليه
كيسنقودالیسباستيانليساعدهفي

البحثعناختهفيوال.
وفــياثــنــاءذلــكاالحـــداثيعرفالسير
توبيبانقريبتهالفاتنةاوليفياوقعفي
ــدوقفيقررمــعمساعده الـ حــبرســـول
بين ــارزة مــب ينظم ان وبــدهــائــه فــابــيــان
و الخاص الــدوق رســول فيوال)سيزاريو(
وسيرانـــدروالــذياوهــمــوهبــانالفاتنة
توبي السير وتحبهوكــان تــوده اوليفيا
وفابيانيعرفانجيداجبنكلمنفيوال
..ويشاءاالقدار )سيزاريو(والسيرآندرو
انيصل للسيف آنـــدرو السير رفــع مــع
انطونيومكانالحدثفيدافعانطونيو
فيوال)سيزاريو( عــن المحترف الــمــبــارز
ظنامنهانهسباستيانویصلعندذلك
ضابطانمنضباطالدوقاورسينوالی
انطونيو الــی ويتعرفون الحدث مكان
فــيــلــقــونالــقــبــضعــلــيــهفـــعـــنـــدذاكيلح
انطونيوعلیفيوال)سيزاريو(علیاستعادة
بدورها ذلــك تنكر التي نقوده كيس

باستمرار..
بما اوليفيا الفاتنة المهرجفست ويخبر
عن بحثا مسرعة اوليفيا وتخرج حــدث
محبوبهرسولالدوقومعخروجهاتصل

خالصة مسرحيةخالصة مسرحية
)الليلة الثانية عشر()الليلة الثانية عشر(

     وريا كركوكي                                     
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الینفس اخوفيوال)سيزاريو( سباستيان
المكانفيظنالفاتنةاوليفيابانهنفسه
مــنسباستيان فيطلب فــيــوال)ســيــزاريــو(
القس ان وخــصــوصــا قــرانــهــم يعقد ان
موجودويتعجبسباستيانمنذلكتعجبا
عجيبااالانــهاليــریفــيهــذهالسيدة
الــذييصرفامــورهبكلدقة العظيمة
ايـــةجــنــوناضــافــةالـــیجــمــالــهــاالفائق
فــيــوافــقويــتــزوجــهــاوبــعــدذلـــكيترخص
منهالعملخاصويعودسريعاوبعدبرهة
اورسينووحاشيته الــدوق منذلكيصل
مكان الــی فيوال الخاص رسوله ومعه
للدوق اوليفيا الفاتنة ويعترف الــحــدث
فيوال رسوله من تزوجت بانها اورسينو
ويرفض  شرعي عقد )سيزاريو(حسب
ويتهمها بذلك اعــتــراف فــيــوال)ســيــزاريــو(
خيانة عن الــدوق ويعلن بالجبن اوليفيا
رسولهالخاصفيوال)سيزاريو(وسجنه،

الدوق رســول ان فابينمشتكيا وتصل
السير رآسهوجرح فيوال)سيزاريو(كسر
تـــزوجحديثا الـــذي بليغا ــدروجــرحــا ــ آن
اوليفيا..وعند الفاتنة وصيفة ماريا من
ذاكويصلسباستيانعائداالیمسرح
اوليفياعن الفاتنة االحــداثمعتذرامن
امام اخته الی يتعرف وبوصوله تأخيره
حدث مــا كــل فيعرفون الجميع نــاظــر
فيوال الخاص رسوله من الــدوق ويتزوج
ــرأةوليس الـــذيعـــرفاخــيــرابــانــهــاامــ
برجلويعفوعنانطونيوويقاماحتفاالت
كبریفيالدوقيةبامرالدوقاورسينو

بهذهالمناسباتالسعيدة.

اجمل ما قاله شكسبير في هذه 
المسرحية 

-الــفــضــيــلــةالــتــيتــاثــمانــمــاهــيمرقعة
انما تصطلح التي والخطيئة بالخطيئة

هيمرقعةبالفضيلةف1.م5.ص125

-نحنلسناملكانفسناوماكتبعلينا
سيكونف1م5ص135

-كلمحبصادقفيهواهيتخبطفي
الثابتة الــصــورة فــي اال جميعا مشاعره
للمخلوقالذيهومحبوبهف2م4ص152

-مامنلذةااليتلوهاجزاءمنالمعاجال
امآجال.ف2،م4ص154

-الظالماالالجهلف4م2ص205
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بــدايــاتاالبــداع عندمانستعرضرمــوز
تبرز كركوك في النسائي الشعري
سبيل على منها عــديــدة أســمــاء امامنا
المثالمنورمالحسونوآيــدانالنقيب
وغيرهن محمود وآمــنــة مياس ورمــزيــة
في نتاجاتهن خــالل من أفلحن الالئي
والمواقف الحيوية من الكثير إضافة
المشهد على االدبــيــة والــجــرأة المميزة
الــثــقــافــيواالدبــــــيلــلــمــحــافــظــةخــاصــة

والعراقعامة.
أيضا النسائية الشعرية تميز وتكمن
فضاء خلق على التعبيرية الــقــدرة فــي
في المرأة هواجس مع يتوائم ابداعي
ومجابهة االنــثــوي الحجر أســار تفتيت
اســوار واخــتــراق االجتماعية التحديات
التضييقفضالعنالتعبيرالخالقعن
الطويلة القهر وسلسلة االنــثــوي الجرح
التيكبلتالمرأةفيمجتمعذكوري

محافظ.
وفـــيهـــذاالــســيــاقفـــإنالــشــاعــرةمها
الــهــاشــمــيالــتــياطــلــتعــلــىالــســاحــة
االخيرة السنوات في النسوية الشعرية
حرصتبخطواتثابتةلتكونالنموذج
مجاميعها عبر ترتقي لمبدعة الــواعــد
ــىمـــوقـــعمــتــقــدمولــتــتــبــوء ــ الــشــعــريــةال
وأديبات بينشاعرات االدبية مكانتها

كركوكبإقتدارمبين.
تترجم ــح( ــري ال ــات ــاي )ن مجموعتها فــي
الرازحة التقليدية المرأة توق الشاعرة
العشائرية والقيود التقاليد وطئة تحت
الىالتحررمنهذهالقيودعبرإطالق
العنانلخيالهاالجامحفتغدوالكلمات
مثلنهرفائضيندفعبقوةالىتأكيد
ــهــااالنــثــويــةالــمــشــحــونــةبــالــتــحــدي، ذات
موحيةلمعاناتهاالمؤلمةبسببامالءات
والعشيرة لــأهــل الــذكــوريــة الــســطــوة

الحائلةبينهاوبينإنسانيتهاومشاعرها
العفوية:

قفلييحيطبجسدي
مفتاحهاألهلوالعشيرة...

عينونيعليهحارسةشخصيةوأميرة!
خلسةوبيومحظرللتجوال...

غافلتحراسالطرقات...
وفتحتكلاالقفال...

خبأتهابجثةملقاةعلىباب.
المرأةموبوءةبالسعال...
سابقتالريحقدماي.

تعثرتمرارا
كطائرللتويتعلمالطيران..

الصورة بتقنية الهاشمي مها وتستعين
التعبيرية الطاقة مع المتآلفة الشعرية
لاللتفافعلىالتضييقالقسريولترسم
لوحةآسرةتمنحنصهاقدرةإيحائيةفذة
دالالت ذات أنها إال بسيطة بمفردات
جماليةرغمانبيئةالنصسلبيةناجمة
ــذان ــل عـــنالــقــهــروالــتــعــســفالــقــبــلــيال
العاطفية خياراتها المرأة على يحرمان
باليأس الــمــشــحــون لــقــدرهــا فتستسلم
قدسية منطلق من الخالق الــى تلجأ و
المشاعرالنابضةبالعاطفةوالبوحالنبيل

عسىاالقدارتتغير:

قلمتمخالبالشوق...
كيالتنهشمالمحوجهي..

وتفضحاالمر
فالعشقجريمة

يعاقبعليها،وذنبفيشرعنالنيغتفر
..

رفعتالىالسماءكفيبدمعةيأس..
وتنهيدةحرى..

قراءة في المجموعة الشعرية )نايات الريح(قراءة في المجموعة الشعرية )نايات الريح(
رفيف عصافير الدوري يعانق قلوب العذارى رفيف عصافير الدوري يعانق قلوب العذارى 

محمد حسين الداغستاني 
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وقلتيارباه....منقبلومنبعد
انلكاألمر

وتمضينصوصالمجموعةبلغةسلسلة
تــقــرعاألفــئــدةبــقــوةنــحــواإلســفــارعن
ــذيكتب الـ الــشــائــك ــدرب ــ ال تجليات
، مستحيل لحب الصعب الخيار على
الموجعة التوقعات وقــع عــزفعلى في
ال الــذي المجتمع معطيات مع لتلتحم
بدونية المرأة الــى ينظر يــزالفيجله
،فيمكاشفةمفتوحةلسماتواعدة

توحيبتحدياتآتية:

أخبركأنيامرأةحينأحب...
الأرتديقناعا،الأغطيشعرىبغطاء.

اتركةألصابعالريحتداعبه...
نشوةالحبترفعنيللسماء...

فتخبرالجميععني
بأنيإمرأةتكتبقصائدحبفيرجل

ما..
كلماتهاانثىتتعرىأمامقطيعذئاب.

تحفل الــمــوعــودة اللحظة تــأتــي وحــيــن
نــصــوصالــمــجــمــوعــةبــمــفــرداتالــتــردد
وتتفجرفيهاكوامنالمحظوروينطلق
الى يردها مختنق صــراخ اعماقها من
الرجاء فيتداخل السحيق، الذات عالم
مع الركون جاهدة فتختار اليأس مع
وجدهاالىمحاولةاالختفاءالالمجدي
هوس يغلفها رائــعــة لغوية سبكة فــي

برصداالحتماالتالممكنة:

أخافأنأحبكفأثقلعليك
فأهربمنكمثقلةالخطوة..
ألبسحينأحادثكألفقناع
أكممصراخقلبيبكفي..
يخفتصوتيمختنقابعبرة

ويبسمثغري..
أخفيبقلبيماليسيخفى!

وفيخضمالفرحتبقىالسوانحالمستلة
)مها( أثيرةفتلتقطها البخيل الزمن من
بمهارتهاالشعريةمدركةقوةوعنفوان
يعز عندما العشاق حياة فــي الصدفة
اللقاءأليسبب،فهيتعصفبالقلب
صاحبه فينبهر مكمنه مــن وتــقــلــعــه
المرهفة بحساسيته مستعينا حوله بما
لــكــييــكــونبــمــســتــوىالـــحـــدثغير
موعد بال الغيب من واآلت ، المتوقع

ليضئالجوانحبنورسماويآسر:

كلماالتقتعيناناصدفة
يخفققلبيبقوة

فتجفلعصافيرالدوريبصدري
ويمأرفيفاجنحتهاالسماء

ويتحققالمستحيلوينسابالبوحالمعلن
وتبقى اللقاء وتتكررفرص قيود دون
وحــدهــا هــي اليتيمة الــفــريــدة اللحظة
عالقةفيالذاكرةمتجذرةفياألعماق
الــنــادرةمنحبال التحرر تحكيزمــن
الوجل،هذهاللحظةالتيكانتتمثل
حلمالعمرالمثقلباأللمواألمل،إالأنها
فيالنهايةلمتكنسوىتيهوسراب:

ذاتلقاء
بالموعد...

تعلقتعلىكتفيك!!..
وصدىحديثملؤهالعتاب...

مازاليطرقمسمعي..
يصدحفيأذنيبالجواب

يحيلخــيــامالــعــزاءعــرســايـــراودهحلم
سراب.!

)واسيني الــجــزائــري الـــروائـــي يــقــول
االعــرج(االستاذفياالدببالسوربون
فيباريسوهويضعيدهعلىالجرح
النازفنتيجةإستحالةإدامةاللقاءبين
الكبير الحب مشكلة )أن العشاق
هيأنأصحابهيبدأونبشكلجميل
وينتهونفيالفجيعة(هكذاوكأن
البد مرسوم قدر الكبير الحب مآل
منخوضتجربتهالمريرة،لذاوعلى
هـــذاالــوتــرعــزفــتشــاعــرتــنــاأغنيتها

الموجوعة:

حينقررتالرحيل..
ولملمتأشياءكالتىأعشقهافيك...

نسيتأنتعيدلييدي..
ومنذافترقنالمأنم..

ومذعرفتكلمأغفإالعلىكتفيك....

وهكذاوفيكلليلةتظلفيإنتظار
الــذيقديأتيواليأتي،تتقد اآلتــي
جذوةالشوقاألليمفيفؤادهاالكليل
نحو متطلعة ، والتوق بالتمني المفعم
الــىكمد ليلها أحـــال مــوعــدكسير

محرقوسهدمديد!

كلمايمربيالليل
يمأسلتيالمعلقةعلىنافذتي

حفنةنجومويراعاتحصادتضيء
ال وبـــدراَ بالحب مليئة قمح وسنابل

يغيب
هلأوصيتالليلبيحينرحلت؟

البعيدفيظلمه القريب الغائب ويمعن
بحبات حتى ظــاهــرة بقسوة ويضن بــل
مطرقدتكونالمستعطرهدونأن
الحبيبةمن مايكبل بالحسبان يأخذ

حدودوموانع:

ماعدتأشمرائحتكمعحباتالمطر
هلهجرتالسحاب

وسكنتالقفر؟

ــمالــعــاتــي ــزخـ ــذاالـ ــلهــ ــعكـ لــكــنمـ
التمني جــذوة تبقى المضني والتجاهل
متقدةفيالفؤاد،تسفرعننفسهامع

فجركليومجديد:

تغيبشمسناوكأنهالنتشرقأبدا
لكنهاالتلبثتأتيثانيةأكثرإشراقا

وكأنهالنتغيب
ليتهاتلتقيمساراتنادونفراق!!

إن)مهاالهاشمي(وهيتتصدىبشجاعة
شبكة فــي الحبيسة الـــمـــرأة لقضية
العشيرةالمتينةعبرتجلياتناياتالريح
الذكوري المحبس تدين بذلك فإنها
الــذيغــادرهالعصرمنذزمــنطويلو
تــحــولحــروفــهــاالــصــادمــةبــإصــرارالى
الزاهية الـــدوري عصافير مــن أســـراب
والــقــادم بالتغريد الــفــضــاء تــمــأ وهـــي

الجميل!
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بجامعة االساسية التربية كلية في تم
كــــركــــوكتـــأســـيـــسكـــــــورالنــســوي
بــــاشــــرافالـــدكـــتـــورعـــلـــيالـــمـــشـــاري
ــدريــســيفـــيقــســمريــــاضاالطــفــال ــت ال
هذا انبثاق من والغرض ، الكلية في
الكورالاحياءالتراثالعراقيبأصوات
نسويةمنطالباتكليةالتربيةاألساسية
فيالجامعة،وكــاناولــیمشاركات
ــيــةالــتــي ــورالفـــياالحــتــفــال ــــكــ ــذاال هــ
الذكری بمناسبة الكلية فــي اقيمت
،حيث لتاسيسجامعةكركوك 19
قدمالكورالاغانتراثيةعراقيةنالت

استحسانالحضور.
٭يقولالدكتورعليالمشاريانهوألول
مرةفيمحافظةكركوكيتمتشكيل
العراقي بــالــتــراث يهتم نسائي ــورال كـ
السلميفي والتعايش السالم لغة ونشر
العراقية المدن وباقي مدينةكركوك

الكورالمنشاأنه انهذا ،موضحا
االرتقاءبالطربالعراقياألصيل،وان
الی يحتاج الفكرة لــهــذه النجاح سلم

خطواتفعلية.
المشاري الدكتورعلي الفنان واضــاف
يقول:لديدراسةمكثفةحولكيفية
النسوي،من الــكــورال بهذا االرتــقــاء
خاللخبرتيللفرقالتيشكلتهاسابقا
مــثــلاوكــســتــراآلـــةالــعــودفــيالبصرة
الموسيقية الفنون قسم في والــكــورال
للموسيقی اشـــــراق فــرقــة وكـــذلـــك ،
العربية،باالمكاناالستعانةبالعازفين
المبدعينمنمدينةكركوككعازفي
العودوالكمانواآلالتالغربيةاالخری
لتكونهناكحداثةفياالنتاجالغنائي
والتيسنقدمهافيالحفالتوالمناسبات

القادمة.
المشاري علي الدكتور الفنان وتمنی

ــالــكجــهــةتـــدعـــمهــذا ــانتـــكـــونهــن ــ ب
في الثقافة لصالح يصب النه المشروع
مدينةكركوك،الفتاالیمساهمات
المستقبلية النسوي كركوك كــورال
المحليةوالدوليةلكي المهرجانات في
المدينة لهذه الحقيقية الــواجــهــة تظهر
العديد انجبت التي والتأريخية العريقة
منالقاماتالفنيةعلیصعيدالمقامات
ــــيوالــمــوســيــقــی،وســيــكــون ــان واالغــ
عظماء و لفناني امتداد الكورال لهذا

كركوك.
يــذكــرانالــفــنــانالــدكــتــورعلينجم
عبداللهمنمواليدالبصرة1981حاصل
علیدكتوراهالفلسفةالتربيةالموسيقية
بجامعةحلوانفيجمهوريةمصرالعربية
2018،متخصصفيالتأليفالموسيقی
العربية،يعملتدريسيفيكليةالتربية
،كان بجامعةكــركــوك االســاســيــة
كلية الموسيقية الــفــنــون قــســم رئــيــس
- 2019 الدراسي للعام الجميلة الفنون

2020و2021-2020
عازفعود)صوليست(ومؤلفموسيقي
وباحثاكاديمي،حاصلعلیشهادة
دبـــلـــومبــمــعــهــدالــفــنــونالــجــمــيــلــة/فــرع
حاصل ، 2001 البصرة في الموسيقی
في فــنــونموسيقية بــكــالــوريــوس عــلــی
البصرة بجامعة الجميلة الفنون كلية
2005،حاصلعلیماجستيرموسيقی
عربية/كليةالتربيةالموسيقيةبجامعة

حلوانفيجمهوريةمصرالعربية.
ــنالـــجـــوائـــزو ــیالـــعـــديـــدمـ حـــاصـــلعــل
باالضافة ، والدولية المحلية الشهادات
ــیمــشــاركــاتــهالـــواســـعـــةفـــياغــلــب ــ ال

المهرجاناتالموسيقيةمحلياودوليا

تأسيس كورال نسوي تأسيس كورال نسوي 
الحياء التراث العراقي الحياء التراث العراقي 

ألول مرة في كركوك ألول مرة في كركوك 
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