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ــەدەی ــایســ ــ ــەرەت ــەســ لـ ــەوەی ــ ــ ئ دوای
ڕابـــــــردووداکــۆمــپــانــیــابــیــانــیــيــەکــان
وەرگــرت، عێراقیان نەوتی ئیمتیازی
هەڵکەندنی سەرقاڵی تەنها ســەرەتــا
بیرینەوتبوونوهیچپااڵوگەیەکیان
بەدەسهێنانی بۆ بەڵکو دانەمەزراند،
لە ــاوخــۆ ن پێویستی ــۆ ب ســووتــەمــەنــی
ــەی)عـــەبـــادان(یئــێــرانــەوە ــااڵوگـ پـ
بەنزینوگازیانهــاوردەدەکــردتا
ئەوکاتەیلەساڵی192٧پااڵوگەی
)ئەڵوەند(یانلەنزیکشاریخانەقین
دامــــەزرانــــدکـــەتـــوانـــاکـــەیهـــەزار
لــەرۆژێــکــدا،پــاشــانلە ــوو ب بەرمیل
ساڵی19٥3پااڵوگەی)المفتیە(یان
لەپارێزگایبەسرەبەگوژمەیچوار
هەزاربەرمیللەرۆژێکدابنیاتنا.

عێراقی نــەوتــی کــە )IPC( کۆمپانیای
بەرێوەدەبردلەشارۆچکەیحەدیسەلە
بە تــری پااڵوگەیەکی عێراق ــاوای رۆژئـ
لەرۆژێکدا بەرمیل توانایشەشهەزار
ەیان )دۆرە( دامــەزرانــد،دواتــرپااڵوگەی
لەشاریبەغدابنیاتناکەلەڕێگەی

بۆ نەوتی بۆرییەکەوەلەکەرکوکەوە
لــەســاڵــی19٥٥مەلیک ــرا، دابــیــندەکــ
فــەیــســەڵپـــااڵوگـــەکـــەیکـــــردەوەکە
لەتوانایدابووڕۆژانــە2٥هــەزاربەرمیل
ــەوتبــپــاڵــێــوێــت،ئـــەمپـــااڵوگـــەیـــەزۆر ــ ن
جێگەیبایەخیحکومەتبووبەردەوام
لەساڵی2003 پــێــدەدرابەجۆرێک پــەڕەی
تواناکەیگەیەنرایە210هەزاربەرمیل

لەرۆژێکدا.
لەساڵی19٥٧پااڵوگەیگەیارەدروست
کراکەبەنەوتەقورسەکەیکێڵگەی
گەیارەکاریدەکردوڕۆژانە14هەزار

بەرمیلنەوتیدەکردبەئەسفەلت.
لەسااڵنیهەشتاکانیسەدەیرابردوودا
پــااڵوگــەیبێجییــاندامــەزرانــدکەبە
ــەرۆژهـــەاڵتـــی گـــەورەتـــریـــنپـــااڵوگـــەلـ
ــە300هەزار ناوەڕاستدەژمــێــردرا,رۆژان
ــەوەبۆ ــوکـ ــەرکـ ــلنـــەوتـــیلـــەکـ ــەرمــی ب

دەڕۆیشت.
لەکەرکوکیشلەسااڵنیحەفتاکانی
ــردووپااڵوگەیەکدامــەزرابە ســەدەیراب
گوژمەی30هەزاربەرمیللەرۆژێکدا
لەدوایپرۆسەیئازادیگەشەیپێدراو
تــوانــاکــەیبــەرزکــرایــەوەبــۆ٥٥هــەزار

بەرمیللەرۆژێکدا.
ــەوترۆژانــــــەلە ــ ــڕەینـ ــ ــەوبـ ــ ــارەتب ــ ــەب ســ
پااڵوگەکاندەکرێت رەوانەی عێراقدا
دەتوانینبڵێینتاساڵی19٦8ئەوبڕەلە
100هەزاربەرمیلتێناپەڕیبەاڵملەساڵی
لە بــەرمــیــل ــەزار هـ ٦00 1990گەیشتە
رۆژێکداکەبەمچەشنەدابەشببون:

ــەزاربــەرمــیــلبــۆپــااڵوگــەکــانــی 3٥٦هــ
باکووربەکەرکوکەوە

ــەزاربــەرمــیــلبــۆپــااڵوگــەکــانــی 19٥هــ
ناوەراستیعێراق

ــەزاربــەرمــیــلبــۆپــااڵوگــەکــانــی 140هــ
باشوور.

لەساڵی19٧٦حکومەتیعێراقبەرنامەی
ــارینــاســریــەپــااڵوگــەیــەک ــەشــ ــوول هــەب
دابــمــەزرێــنــیبـــەگـــوژمـــەی200هـــەزار
بەرمیللەرۆژێکدابەمەبەستیهەناردە
کردنیبەروبومەنەوتییەکانبۆدەرەوەی

واڵتبەاڵمدواترجێبەجێنەکرا.
حــاڵــیحــازریــشوەزارەتـــــینــەوتــیعــێــراق
ــاڵـــیتــــــەواوکـــردنـــیپـــااڵوگـــەی ــەرقـ سـ
کەربەالیەکەلەپااڵوگەنموونەییەکانە

وزۆرینەماوەتەواوبێت.
وانەی بە عێراق پااڵوگەکانی ئێستاش
هەرێمیکوردستانيشەوەرۆژانەنزیکەی

٧10هەزاربەرمیلنەوتدەپاڵێون.

هەناردەکردنیبەروبومەنەوتییەکان
لەساڵی1983بەدواوەعێراقلەرێگەی
وەک نەوتییەکانی بەروبومە تەنکەرەوە
،گازۆلین نەوتیسپی ، رەش )نــەوتــی
،غازیشل(هەناردەیتورکیاوئوردن
ــەســاڵــی1990 ــرد،ل وکـــەنـــداودەکــ
رۆژانــە ئــەوپــەڕیکە بڕەکەیگەیشتە
200هــەزاربەرمیلبــوو،بــەاڵملەساڵی
1991بەهــۆیشــەریکــەنــداوەوەوەستا
,لەساڵی2003بەدواوەهەناردەکردنبە
یەکجاریوەستاوپااڵوگەکانتەنانەت
ناوخۆشیان پێویستی دابینکردنی توانای
نەماوحکومەتبەناچاریسووتەمەنی

لەدەرەوەهاوردەدەکرد

لــەکۆمپانیای ئــەنــدازیــاران *ســەرۆکــی
نەوتیباکوور

پااڵوگە نەوتیيەکانی عێراق لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆداپااڵوگە نەوتیيەکانی عێراق لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا

 فەرهاد حەمزە محەمەد *
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ــااڵیتـــاوانـــەکـــانلـــەعــێــراق ــ دادگــــــایبـ
دەرفەتێکیزێرینبووکەتیایداکەیسی

ئەنفالیلەخۆگرت.
ئــەودادگــایــەبــەیــاســایــەکلــەکۆمەڵەی
ــەوەلـــەســـاڵـــی200٥ ــراقـ ــێـ نــیــشــتــیــمــانــیعـ

پێکهێنرا.
لەیاسایپێکهێنانیدادگاکەداهاتووە:
هەمووئەوانەیتاوانیانبەرامبەرکراوەلە
نێوان٧یتەمووزی19٦8تا1ئایاری2003

دەتواننسکااڵتۆماربکەن.
بــەکەیسێک کــوردیــش گــەلــی ئەنفالی
ــەردەمدادگـــاکـــە،لــەکــۆی٦0 ــ بــرایــەب
200٧ ــرانـــی ــوزەیـ حـ 24 لـــە و دانــیــشــتــنــدا
ئەنفالکردنی تاوانەکان بــااڵی دادگــای

گەلیکوردیبەجینۆسایدناساند.
جینۆ: گریکییە، وشەیەکی جینۆساید
ــــت،ســایــد: ــاڕەگــــەزدێ واتــــایبــنــەچــە،ی
واتایلەناوبردنوقڕکردندێت،هەردوو
وشــەکــەشواتـــا:لــەنــاوبــردنوقڕکردنی

ڕەگەزییدێت.
ــۆریهـــەیـــە،هــەمــوو جــیــنــۆســایــدچــــوارجــ
جــۆرەکــانــیلــەکــوردســتــانــدابــەزیـــادەوە

ئەنجامدراوە.
جەستەیی:کوشتن جینۆسایدی یــەکــەم-
ولــەنــاوبــردنــیمــرۆڤدەگــرێــتــەوەبەهەر

شێوەیەکبێت.
بـــــایـــــۆلـــــۆژی: جــــیــــنــــۆســــایــــدی دووەم-
ڕێگریکردنەلەزۆربوونوزاوزێکردنی

ئەندامانیکۆمەڵەیەک.
و شێواندن کلتوری: جینۆسایدی سێیەم-
لەناوبردنیکلتوروفەرهەنگیکۆمەڵە

مرۆڤێکە.
چوارەم-جینۆسایدیئابووری:برسیکردن
ووێــرانــکــردنــیژێــرخــانــیئـــابـــووریئــەو

کۆمەڵەمرۆڤەیە.

پێنج ــیــکــردن دادگــای تـــەواوبـــوونـــی دوای
کەسسزادرانویەکێکیشلەکەیسی
ئەنفالدابێتاواندەرچووکە»تاهیرتۆفیق
العانی«بوو،هەریەکلە»عەلیحەسەن
ــانهــاشــموحــوســێــن ــت ئــەلــمــەجــیــدوســوڵ
ڕەشید«بڕیاریلهسێدارەدانیانبۆدەرکرا
»فەرحانئەلجبوریوسابیرئەلدوری«بە

زیندانیهەمیشەییسزادران.
لەسزادانیئەوکەسانەگرنگتربڕیاری
بوو، کەیسەکە ناساندنی بەجینۆساید
دادگــاسەلمێنراکە بڕیاری بە چونکە
حکومەتیبەعسجینۆسایدیئەنجامداوە
ــیکـــــــــورد،حـــکـــومـــەتـــی ــ ــەل ــەگــ ــ بـ دژ
یاسایی ئەرکی میراتگر وەک عێراقیش
دەکەوێتەسەرلەڕوویقەرەبووکردنەوەی
ــفــالــکــراوانوپــاشــان ــەن کـــەســـوکـــاریئ
پاراستنیگەلیکوردلەچوارچێوەیبڕیار

ومافەنێودەوڵەتییەکاندا.
قەرەبووکرنەوەشبەدووشێوازدەکرێت:

ـــقــەرەبــووکــردنــەوەیتــاکــەکەسیی: ـ أ
وکەسوکاری زیــانــلــێــکــەوتــووان هــەمــوو
و یاسایی مافە ئەو هەموو ئەنفالکراوان
و سیاسی مافە جۆربەجۆرەکان، مرۆییە
ئابووریەکاندەگرێتەوە،بەشێوەیمادیو
مەعنەوی،لەڕوویچارەسەریتەندروستیو
دەرونی،یاهەمووئەوزیانەمادییانەیلێیان
کەوتووەلەزەوییوئاووخانووبەرەومەڕ

ومااڵتوهەمووهۆیەکانیتریژیان.
بــــقــەرەبــووکــردنــەوەیگشتی:تــەواوی
هاونیشتیمانیانیکوردستانسودمەنددەبن

لەمجۆرەقەرەبووکردنەوەیە،
گرنگترینیانئەمانەن.

لە لــێــبــوردن داوای عــێــراق ـــحکومەتی 1ـ
کوردبکات.

2ــگرێنتیدووبارەنەبوونەوەیجینۆساید
بداتبەکورد.

3ــهەڵوەشاندنەوەیهەربڕیارویاسایەکی
ــەرنبــۆ ــۆشــــکــ ــەخــ ــــگــ دەوڵــــــــــەتکــــەڕێ

جینۆسایدکردن.
تەواویقەرەبووکردنەوە«تاکەکەسی 4ــ
وگشتی«بەیاسالەئەنجومەنینوێنەران

دەربچێت.
٥ــسەرجەممافەمەدەنیومرۆییوسیاسی
وئابورییوئەمنیوکۆمەاڵیەتییەکانبۆ

کوردفەراهەمبکرێت.
ماوەتەوەبڵێین:هەرئەوڕۆژەیکەئەنفال
بەجینۆسایدناسێنرا،ناوی423تۆمەتباری
تریدۆسیەیئەنفالباڵوکرایەوە،بەشێک
ــبــارانــەجــاشــەکـــوردەکـــانـــن، لـــەوتــۆمــەت
تۆمەتبارانە ئەو دەبێت ڕایگەیاند: دادگا
بهێنرێنەبەردەمدادگاودادگاییبکرێن.
ڕێکەوتننامەی دەیەمی مــادەی بەپێی هــەر
قــەدەغــەکــردنــیجــیــنــۆســایــد،تــاوانــبــارانــی
ــەنــــگدەبــــێــــتدادگـــــایـــــیبـــکـــرێـــن، جــ
هەرچەندکاتیشبەسەریداتێپەڕیبێت،

باکەسەکانیشلەژیاندانەمابن.
ــەیــاســایــیــە ــ ــەمدەقـ ــ ــەیئ ــگــ ــ ــەڕوان بـــۆیـــەلـ
نێودەوڵەتییەوەهەرچیزووەوپێویستەجاش
ومستەشارەکانبهێنرێنەبەردەمدادگا،
حکومەتیهەرێمیشچیترکەمتەرخەمی
لەو نــاوی2٥8کەس نەنوێنێت،چونکە
داواکــراوانــەیدادگــایبــااڵیتاوانەکان
ــانلــەکــوردســتــاننیشتەجێن، ی ــوردن کـ
دادگایبااڵلە11یئابی2008جارێکی
لــەحــکــومــەتووەزارەتــــی دیــکــەداوای
داواکراوانەبگیرێن ئەو ناوخۆکردووە

وبهێنرێنەبەردەمدادگا.

ــــــــــــــــــ
بۆنوسینیئەمبابەتەسودملەمسەرچاوانە

وەرگرتووە
أـجینۆسایدیگەلیکوردلەبەرڕۆشنایی
یاسایتازەینێودەوڵەتانداـد.مارفعومەر

گوڵ
بـلەدادگایبااڵیتاوانەکانیعێراقەوە

ـدۆسیەیئەنفال.تەهاسلێمان

ڕاگهیاندنبهگرنگترینئامرازئهژمار
به زانیارییهكان گهیاندنی بۆ دهكرێت
خــهڵــكــیلــهســهرتــاســهریجــیــهــانــداجگه
دهژمێردرێت ئامڕاز بهگرنگترین لهوهی
لهكۆكردنهوهیڕایگشتیكۆمهڵگا
لهسهربابهتهكانوپێشباسكردنیڕۆڵی
گشتی ڕای پێكهێنانی لــه ڕاگــهیــانــدن
پێویستهگرنگترینئهوئامرازانهبزانین
كهلهڕێگایهوهراگهیاندنزانیارییهكان

دهگهیهنێتهبهرامبهر..
ــدنپــێــشــتــرپــشــتــیدهبـــهســـتبه ــانـ ــهیـ ڕاگـ
زانیارییهكان گهیاندنی بۆ ڕۆژنامهكان
وڕۆژنامهكانبهرپرسبوونلهگهیاندنی
به تایبهت هــهواڵــهكــانــی و ڕاستییهكان
حكومهتبهشێوهیهكیتایبهتوههواڵی
به وجیهان ناوچهكه و دراوســێ واڵتانی

شێوهیهكیگشتی..
دواتـــروپــاشداهــێــنــانــیتــهلــهفــزیــۆن،ئهو
ڕاستهقینهی ســهرچــاوهیــهكــی بــوه ئــامــێــره
بۆڕایگشتی ڕوداوهكــان گواستنهوهی
چونكهههواڵهكانیبهدهنگوڕهنگهوه

دهگواستهوه)میدیایبینراو(..
له ههبوو لهسهر زۆری خواستێكی بۆیه
الیهنخهڵكیهوهوبوهیهكهمسهرچاوهی
ههندێك بینهرانی و هــهواڵ گواستنهوهی
بهرنامهگهیشتهملیۆنههابینهرتادواتر
ڕاگهیاندن و هــات ئهنتهرنێت ســهردهمــی
پــێــشــكــهوتــنــیبـــهرچـــاویبـــهخـــۆیـــهوهبینی
ــووبه ــ ــهوهجــیــهــانب ــت ــێ ــهرن ــت ــهن ــههـــۆیئ وبـ

نیوهی دانــیــشــتــوانــی و بــچــوك گوندێكی
باشوریگۆیزهمینلهماڵهكانیانهوهبه
ئاسانیئاگاداریههواڵهكانیدانیشتوانی

نیوهیباكوریگۆیزهوىبوون.
پــاشئــهمشــۆڕشــهلــهبـــواریڕاگهیاندندا
كــاریــگــهریڕاگــهیــانــدنزۆرزیــاتــربوو
كۆنهكانداو ئــامــرازه لهگهڵ بــهبــهراورد
بــهمــهوه ــدن ــان ڕاگــهی ــواری ــ ب پێشكهوتنی
ــداسۆشیاڵ ــی ــهمســااڵنــهیدوای نــهوهســتــاول
میدیاهاتهكایهوهكهبهههنگاوێكی
زۆرمهزنئهژماردهكرێتلهبواریمیدیادا.
ــانــــاســــراوهبــــــهوهیچــهنــد ــدی ســـۆشـــیـــاڵمــی
ماڵپهڕێكنبۆپێكهوهگرێدانیكهسانی
بابهتێك هــهر یــان هاونیشتیمان یــان هاوبیر
ــانبــهســتــێــتــهوهبـــهیــهكــتــرلـــهنێو ــی كـــهب
سیستمێكیجیهانیگواستنهوهیزانیاریدا.
سهرهڕایالیهنهئهرێنییهكانیئهمماڵپهڕانه
الیهنینهرێنیشیانههیهكهگرنگترینیان
ــهوســـهرچـــاوهیـــهكـــنبۆ كــوشــتــنــیكــات
و درۆ و بنهما بێ ههواڵی باڵوكردنهوهی
پێشێلكردنیتایبهتمهندییهكهسێتییهكان
مندااڵن لهسهر وێڕایكاریگهریخراپی
هــهواڵ بــه مــنــدااڵن ئاشنابوونی بهتایبهتی
بۆ هۆكارێكن و توندوتیژی ڤیدیۆی و
گۆشهگیربوونیمندااڵنوكاتبهسهر

بردنیانلهجیهانێكیخهیاڵیدا.
بــواریسۆشیال ئهمانهش ســهرهڕایههموو
میدیاپێگهیهكیگرنگیههیهلهجیهان
داوزوربهیكهناڵوڕۆژنامهجیهانییهكان
ــهوهلــهم ــهنـ پــهیــجــیتــایــبــهتبــهخــۆیــاندهكـ
ماڵپهڕانهچونكهبینهریزۆریانههیهوبه
بۆ ئهژماردهكرێن گرنگترینسهرچاوه
بزانین ئــهوهی بۆ ههواڵهكان، گهیاندنی
ههیه كاریگهییهكی چ میدیا سۆشیال
ماڵپهڕانه ئهم بزانین پێویسته دا لهجیهان

چهندهكۆنترۆڵیجیهانیانكردوه.
ــهلــهم ــهپــێــیڕاپـــۆڕتـــێـــكـــیجــیــهــانــیكـ بـ
دوایـــیـــهدابـــاڵوكـــراوهتـــهوهتــیــایــدابـــاسله
ــهمماڵپهرانه ئ ــژهیكــۆنــتــرۆڵكــردنــی ڕێـ
دهكاتبۆجیهان،ئهوراپۆرتهكهبهناوی
دیجیتاڵ2021باڵوكراوهتهوهتیایداهاتوه
كــهتـــۆڕیفــهیــســبــوكپــێــگــهییهكهمی
و تــۆڕیكۆمهاڵیهتیدا 1٧ نێو له گرتوه
تۆڕییوتیوبكهتایبهتهبهباڵوكردنهوهی
واتساب و دووهمــیگرتوه پێگهی ڤیدیۆ
ئینستاگرام و چــوارهم ماسنجهر و سێیهم
تــۆك تــیــك و پێنجهموویچـــاتشــهشــهم
حهوتهموسناپچاتلهسهرهتایئهمسال
تۆمار بهشداربویچاالكی ملیۆن 498 دا

كردوه،

ئامرازه كانی ڕاگه یاندن و كاریگه رییان ئامرازه كانی ڕاگه یاندن و كاریگه رییان ئەنفالئەنفال لە دادگای بااڵی تاوانەکان لە دادگای بااڵی تاوانەکان
له  سه ر رای گشتی له  سه ر رای گشتی 

دلێر شوانی کاروان عوسمان شوانی
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»ھەرچەندە گوناھی دەمەکەت بارە لەسەر لێو
حەددی چییە، نالی، کە بڵێ ماچە کەفارەت ؟!«

دەمێکەقوڵییئەمدێڕەینالیجێیسەرنجەالم،هەرچەندە
)مامۆستاعەبدولکەریمیمودەڕیس(لەلێکدانەوەیدیوانی
پەراوێزیی مانایەکی و بنەڕەتی مانای بەوردییچوار نالیدا
لە مــوحــەمــەدیــش(یــش )مــەســعــود مامۆستا هەڵهێنجاوە، لــێ
وردتــربۆیچووە، نالی(دا لەگوڵزاری کتێبی)چەپکێک
وەکوقانعدەڵێت:»لەبنکیبەحریفیکرا،گەوهەری
ئەو بنکی لە موحەمەدیش مەسعود دەردێــنــم«، عەنتیکە
بەحریفیکرەینالیدا،گەوهەریعەنتیکەیدەرهێناوە،
بەاڵمئەگەربەچاوێکیهێرمۆنۆتیکیانەتەماشابکەین،
ڕەنگەهێشتابواریئەوەمانهەبێت،کەبتوانینگەوهەری

عەنتیکەتردەربهێنین.
ســەرەتــافــرەواتــایــیئــەمدێــڕەدەگــەڕێــتــەوەبــۆئـــەوەی،کە
دەربڕینەکانفرەواتان،فرەواتابوونیزیاترلەوشەیەک،یان
دەربڕینێکلەدێڕێکدا،دەبێتەهۆیئەوەی،کەدێڕەکە
پرسیارە ئــەو ئــەمــەش نیشانبدات، خــۆی شــاراوەتــر و لێڵتر

دروستدەکات،کەلەهێرمۆنۆتیکادادەوترێ:»وشەبەپێی
ڕستەواتاکەیدەگۆڕێت،ڕستەشلەدانەدانەیوشەکان
بەرهەمهێنانی لــە حکومدەکات ڕستە ئایا پێکهاتووە،
بازنەی نــاونــراوە ئەمە حکومدەکات؟«، وشە یان مانادا،
هێرمۆنۆتیکی،واتاهەردووکیانبازنەیەکیتەواوکاریی
درووستدەکەن،هەردووکیانپێکەوەبەشدارنلەوبونیادەی
ڕستەکە)چۆمسکی(ناویدەنێت)بونیادیڕووکەش(،کە

لە)بونیادیقوڵ(ەوەسەرچاوەیگرتووە.

بگەڕێینەوەسەردێڕەکەینالیی،قوڵییئەمدێڕەدەگەڕێتەوە
بۆئەوەیکە:

وشەی)دەمەکەت(هەڵگریچوارواتایە،بەمشێوازە:
ــەت:دەمواتــادەمــیمــرۆڤ،دەمــیقسەکردن، ــ)دەم(ەکــ

دەمەکەیتۆ.
ــدە)مەکە(ت:دەمەکە،واتادەوامەکە،دەوازبێنە،دە

وامەکەیتۆ.
ــردوو،دەمــی ــ ـــ)دەم(ەکــــــەت:دەم،واتـــەکـــات،دەمـــیڕابـ ـ

ڕانەبردوو،کاتەکەیتۆ.
ــ)دەم(ەکەت:دەمواتە:خوێنلەزمانیعەرەبییدا،خوێنەکەی

تۆ.

پاشانڕستەی»حەددیچییە؟«هەڵگریئەمواتایانەیە:
ــحەددیچییە:هەڕەشەیە،حەددیچییەوادەڵێت،حەددی

چییەدەڕوات.
ــــحــەد:لــەشــەرعــیئیسالمدابــەســزایشــەرعــیدەوتـــرێ،

حەددیچییە؟،واتەسزاکەیچییە؟
ئـــەمدووواتـــایـــەیســـــەرەوەهـــەردوومــامــۆســتــاینـــاوبـــراو
کە نەکردووە، ئەوە بۆ ئاماژەیان بەاڵم لێکیانداوەتەوە،

وشەی)حەد(ئەمدووواتایەشیهەیە:
ــحەد:لەزانستیلۆژیکیکۆندا)حەد(واتەپێناسە.

ــحەد:واتەسنوور،حەددیئێمەهەتائێرەیە،واتاسنوری
ئێمەهەتائێرەیە،حەددیچییە؟واتاسنورەکەیچییە؟

ــڕەی ــەودێـ ــوارشـــێـــوازەئـ ــەمچــ مــامــۆســتــاعــەبــدولــکــەریــمبـ
لێکداتەوە:

ــیەکەم:»هەرچەندەخوێنیسووریئەودڵدارەیبەناهەق

نیگایەکی تەنک نیگایەکی تەنک 
بۆ دێڕێکی قووڵی نالیبۆ دێڕێکی قووڵی نالی

هیوا جەالل

کوشتت،بووەبەباروبەلێوتەوەوشکبووەتەوەوپێوەی
ماچێک بــە ئــەوگوناهەت بڵێ حـــەددیچییە نالی ــارە، دیـ

پاکدەبێتەوە«

ــدووەم:»هەرچەندەتاوانیدەمت،کەبەدڵدارتوتنا،
ئەویشلەداخامرد،بووەبەباربەسەرلێوتەوە،لەودنیایش
هەمووئەندامەکانیجەستەشایەتیلەسەرمرۆڤدەدەن،
ماچێک بــە ــەوگــونــاهــە ئ بڵێت ــەددیچییەکــە حـ نالیش

الدەچێت«

ــسێیەم:»هەرچەندەتاوانیدەمت،کەدەمتداخستووەو
هیچناڵێیت،بووەبەباربەسەرلێوتەوە،نالیحەددیچییە

دەڵێتئەوبارەبەماچپاکدەبێتەوە«

ــچوارەم:»هەرچەندەئەوەندتگوناهـلەئاستیدڵداراندا
وا دە پێتوتوون و لەخۆتتدوورخــســتــوونــەتــەوە و کـــردووە
مەکەن،ئەوگوناهەبووەباربەسەرلێوتەوە،نالیشبۆی

نییەبڵێتکەفارەتیئەوهەمووگوناهەماچیلێوتە«

لــەبــارەی لــێــدەرهــێــنــاوە، مانەیەشی ئــەم مــوحــەمــەد مەسعود
لەوەیەکاتێک بەماچدەڵێت:»مەبەست لێو باری الچوونی

لێوەکانبەریەکتردەکەونباریسەرلێوالدەچێت«

دەکــرێ لێکدانەوانە، ئــەم ســـەرەڕای من تێگەیشتنی بە
وردتــربۆئــەمدێــڕەبڕوانینوبەپاڵپشتیئــەوچــوارمانایە
ووردەکــاریــیــەکــەیمەسعودمــحــهمــهد،بــەمشــێــوازانــەش

واتاکەیلێکبدەینەوە:

ــهەرچەندەبەهۆیئەوەیگوناهیدەمت،کەقسەتبەدڵدار
تووەوبەقسەکانتئازارتداوە،یانبەهۆیبێدەنگیت،کە
ئەویشهەرتاوانیدەمتە،بارێکلەسەرلێوتدرووستبووە،
نالیشدەیەوێتبڵێتکەئەمبارەبەماچالدەچێت،بەاڵم
کەوایوت،حــەددیچییە،واتــابۆینییەوابڵێت،یان
کەوایوتحەددیچییە؟واتاسزاکەیچییەئەگەروای
وت؟یانئەگەروایوتپێناسەینالیچییەوخەڵکچۆن

پێناسەینالیدەکەن،ئەگەروابڵێت.

ــهەرچەندەبەهۆیئەوەیلەدەمیڕابردوودائازاریدڵدارت
بڵێت،کە ئەیەوێت نالیش گــرتــووە، ــاری ب لێوت و داوە
ئەمبارەبەماچێکالدەچێت،ئەگەروایوت،سزاکەی
چییە؟،یاننالیچۆنپێناسەدەکرێ؟یاننالیهەرئەسڵەن

حەددینییەوابڵێت.
ــهەرچەندەکەبەدڵدارانتوتدەوامەکەن،بووبەبار
بەسەرلێوتەوە،ئێستانالیئەیەوێت،کەبڵێتئەمبارەبە
ماچالدەچێت،ئایانالیحەددیهەیەوابڵێت؟یانکەوای

وتسزاکەیچییەوچۆنپێناسەدەکرێ؟

ــهەرچەندەلێوتلەسوریدالەخوێندەچێتولەناسکییدا

باریگرتووە،نالیشپێیوایەئەمەبەهۆیئەوگوناهەوەیە
کەدڵــدارانــتلێبێبەشکـــردووە،بۆیەئــەمبــارەبەماچ
الدەچێت،بەاڵمنالیناوێرێتوابڵێت،چونکەحەددینییە
وابڵێتوئەگەروابڵێتدەترسێتلەوەیسزاکەیچییە
وخەڵکچۆنپێناسەیدەکەنکاتێکحەددیلێدرا،واتا
سزایشەرعیدرا،ئیترخەڵکیبەچاوێکیترلێیئەڕوانن

وپێناسەیەکیتریانبۆیدەبێت.

ــهەرچەندەگوناهیدەمیڕابڕدووتودەمیقسەکردنەکەت
وخوێنەکەتودەوامەکەت،بووەبەباربەلێوتەوە،نالی
ئەگەربڵێتئەمبارەبەماچالدەچێت،سنوریبەزاندووە،

کەیسنورینالیتائەوێیەکەباسیماچبکات؟
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هەندێلەنووسەرانناونیشانتووشیراراییان
دەکاتولەشوێنیناونیشانهەندێبۆشایی
ــەروویبــابــەتــەکــەوە ــەسـ ــڵــن،یـــانلـ بــەجــێدێ
ــووســن)بــێنــاونــیــشــان(،لــەســەردەمــیدڵە دەن
و دەبـــن زۆر ناونیشانەکان ڕاوکــێــکــانــدا
ــەوســاتــانــەدا ــنـــەوە،لـ بــیــرۆکــەکــانچـــڕدەبـ
ناونیشانشوێنپێیەکیکاریگەریدەبێت
ورەنــگوروخسارێکیفێنکوەردەگــرێ
ئیقاعێکی یـــان شــاعــیــرانــەبــێــت، ئـــەگـــەر

سیاسییانەیهەبێت.
ــرۆســەی نــاونــیــشــاندەســتــپــێــکــیزۆرلـــەوپ
ــووەکە ــ رەشــــەکــــوژیوکـــوشـــتـــارگـــانـــەبـ
ناونیشان تێداکــراون،چونکە پاکسازی
دەاللـــەتـــێـــکبــــووەبـــۆگــەیــشــتــنبــــــەرووداو،
بیرۆکەیەی لــەو گوزارشتکردن دەاللــەتــی
ــاریدەکــــــــات،وەک ــ ــ ــاندیـ ــشـ ــیـ ــاوونـ کــــەنـ
کەندەاڵنێکگەمەبەروانگەکانیخوێنەر
دەکاتووایلێدەکاتکەهاوسۆزیئەو
ناوونیشان چونکە بێت، هەڵوێستانە جــۆرە
بــیــرۆکــەیــەکــیکــورتــکــراوەمــاندەخــاتــە

بەردەستبۆبەدواداچوون.
هەندێلەنووسەرانناوونیشانیزۆریانهەیە،
بەاڵمبیرۆکەوگوزارشتەکانپەرتدەبن،
هەندێکیتربەپێچەوانەوەبیرۆکەیزۆریان
هەیەوبەاڵملەروویناوونیشانداگیردەخۆن

ودەکەونەهەڵوێستیترسناکەوە.
ــانکــــــورتو ــشـ ــیـ ــاوونـ ــەرنـ ــەســ ــ ــەل ــویــســت ــێ پ
ناوونیشان هەرچەند پڕمانابێت، وردەکــارو
ــەنــــاوەڕۆکــــی ــ ــارل ــ دوورودرێـــــــــــژبــــــوو،کـ
ــاچــاردەکـــات ــاتونـــووســـەرن ــابــەتدەکــ ب
ــدابــکــات، ــەکــەی ــن ــوســی درێــــــــــژدادڕیلـــەن
تێیدەپەڕێنێ نووسەر گەمەیەکە ناوونیشان
ــاســەرلـــەبـــەریدەقـــەکـــەلــەخــۆیــدابگرێ ت

ــەوگـــەمـــەیـــە،نــووســەر ــ وبــبــێــتــەبــەشــێــکل
هۆشمەندییەکی ترسناکەو یاریکەرێکی
بەخوێنەر ــاران ــ زۆرجــ هــەیــە، داگــیــرســاوی
هۆشیاریيان و زیرەکی بۆئەوەی پێدەکەنێ
بــدۆزێــتــەوە، بەهرەکانیان بــکــاتــەوەو تاقی
دوو یان دەکــات تووڕەیان دی هەندێجارانی
روویینیشاندەدات،لەبەرئەوەیخوێنەرداوای
ئەویش لێدەکات، گوزارشتانەی ئەوجۆرە
ئەوان لەوگەمەیە، بێت بــەردەوام دەیەوێت
)واتەخوێنەر(کاتێکیزۆروپارەوپولسەرف
دەکەنلەپێناویخۆشی،بۆیەماندووبوونو

نووسینودەقەکانبەرزدەنرخێنن.
ــەرە ــونـ دەقـــــیئــــەدەبــــی،یــەکــێــکــەلــــەوهـ
ئــەدەبــیــانــەیبــەدەنــگنــاونــیــشــانــەوەدەچــێــت،
کــەســێــکــی دەق نــــــووســــــەری چـــونـــکـــە
ڕۆژانــە جــاران زۆر کارامەیە، بەهرەمەندو

دەنووسێت،یانهەفتانە.
ــاژەبـــۆکـــردنـــەنــاوونــیــشــانــی ــامــ ــ جــێــگــایئ
رۆژنـــامـــەگـــەریســەرمــایــەیــەکــیکــلــتــووری
وروانــگــەیــەکــیفــەلــســەفــیــیــە،هـــەروەهـــا
دەمــانــبــاتــەوە کــە دەروونــیــیــە ملمالنێیەکی
بەرلەوەی بەقسەکردن واقیع تێپەڕاندنی بۆ
کارەکانئەنجامبدەن،چونکەناوونیشان
کەشتیەوانێکەوکەسێکیبەتوانایەکە
ئاراستەکاندەستنیشاندەکات،هەرشتێ
ــنــێ،ئـــەوە ــێ ــیبــەگــەرب ــۆشــای شــوێــنــێــکلـــەب
گوزارشتکردنەلەئەرکێکیکلتوری
سادەش ئەرکە ئەو هەرچەندە راستەقینە،
خۆیبنوێنێ،بۆیەناوونیشانئەوسەکۆیەیە
ــەری ــەگـ ــامـ کــەبــەئــەرکــینــووســیــنــیرۆژنـ
وروژێنەرەیە سەکۆ ئەو هەروەها دادەنـــرێ،
ــدا ــانـ ــەرەنـــگـــەکـ ــەمـ ــەنـــووســـیـــنـــەهـ ــ ــەل کــ
ــووســەر بـــــەدەردەکـــــەوێ،رۆژنـــامـــەگـــەرین

ناونیشانناونیشان
فـــێـــردەکـــاتگـــەمـــەیکــاریــگــەرێــتــیو
گەڕانبکاتولەسەرزۆرترینگوریس
گــەمــەکــانــیخـــۆیبــکــاتبــۆگەیشتن
نیە بەراستییەکان،ئەمەشئەوحەقیقەتە
کەخوێنەردەیزانێ،بەڵکوئەوحەقیقەتەیە
لە دەیــەوێــت و مەبەستیەتی نــووســەر کــە
بکات، بەرجەستەیان دۆڕانـــدا کەمترین
ــە ــەورەیـ ــێــکــیگـ ــان چــونــکــەنــووســیــنزی
و تەندروستی و پــارەوپــوول و لەماندووبوون
زۆرجارانیش رەنگە زەمەنیشدا، تەنانەت
پاش بــەتــاڵبگەرێتەوە بــەدەســتــی نــووســەر
ــوونلە ــدوبـ ــانـ ــێــکلـــەکــۆشــشومـ ســااڵن
گەرانوپشکنین،لێرەوەشدەتوانینئەو
پرسیارەبکەین:ئایاناوونیشانگوزارشت
ــەر ــووسـ ــەدەکــــــاتکـــەنـ ــقــەت لــــەوحــەقــی
نووسەر ئایا و دەکــات تووشیشەونخونی
لەتوانایدایەلەهەمووکاتوسەردەمەکان

ناوونیشانبگۆڕێ؟.
ئەگەرنووسینهەوڵدانبێتبۆگەیشتن
بــەئــامــانــجــەمــرۆڤــایــەتــیوشــارســتــانــیــەتــە
ــان،لـــەهـــەمـــانـــکـــاتـــداخــودێــکــە ــ ــااڵکـ ــ بـ
ــەزەمــــەنــــیو ــیـ ــاریـ ــۆرانـــکـ مــلــکــەچــیگـ
ناوونیشان هــەروەهــا دەبێت، شوێنییەکان
ــیــنــەوەوگـــــەڕانو لـــەگـــۆرەپـــانـــیلــێــکــۆڵ
هەیە، خۆی تایبەتمەندی پشکنینەکاندا
تایبەتمەندی دەق ناونیشانی لەکاتێکدا
جــودایــە،بـــەاڵمکــورتــەچــیــرۆکوشیعرو
شانۆگەری،هەریەکلەمهونەرانەرێو
شوێنیخۆیانلەنووسینداهەیە،ناوونیشان
بـــروســـکـــەیـــەکگــاڵــتــە وەک زۆرجـــــــــاران
بەخۆێنەردەکاتوشێتانەبەدەردەکەوێ،

یانتەئویلبەدوایخۆیدادێنێ.

ناوونیشان:
ناوونیشان شــوێــنــەوارە، زمــانــە، ناوونیشان
زمانێکەلەریدا،ناوونیشاندەستەواژەیەکە
ــۆروونــــکــــردنــــەوەوئـــاشـــکـــراکـــردنو بـ
دەرخستن،کاتێقسەکەرباسلەمەبەستێ
تێگەیشتنی و تـــەواوکـــردن بــۆ ــات دەکــ
بەکار ئاخاوتن هەندێ بەرامبەر کەسی
ــر، ــ دەبــــاتدەبــنــەهـــەواڵـــیوتــەکــانــیدوات
لەوانەناوونیشانیزانستی،کەلەوتەکاندا
و کلیل دەبنە کە بەکاردێنێ ئاخاوتنێ
نــاواخــنــی کــەدەچــنــە زانــســتــێ دەستپێکی
بابەتەکەوە،هەروەهابۆشیعرودەقەکانی

دی.
بــــــــــەاڵملـــــــەرۆژنـــــــامـــــــەگـــــــەریـــــــدا،کــە
دەقی جەستەیی و دەروونــی باوەشگرەوەی
دەتوانێ زۆرگرنگە، ناوونیشان ئەدەبیە،

قازانجوزیانیشیهەبێت،بەکۆیگشتی
بەهای بــوو، ناوونیشانکــورت هەرکاتێ
بەخش مەرجەکەخۆشی وە دەبێت، زێتر
ــاســان ــێــتوهــــەروەهــــالـــەســـەرزوبــــــانئ ب

وساکاربێت.
ــانرەگــــەزێــــکــــیگــرنــگــی ــشــ ــ ــی ــ ــاوون ــ ن
رێگەمان پێناسەکردنی بۆیە ــە، دەروازەیـ
هەوڵی و پرسیاربکەین چــەنــدیــن دەدات
وەک ناوونیشان بــدەیــن، شــرۆڤــەکــردنــیــان
پێناسەکراوە بووژانەوە لەسەردەمی ئــەوەی
یانلەوەبەرچەقییانکۆمەڵەگرێیەکە
لەبەرکورتودرێژییەکەیبەڵکو نەک
تــوانــایشــرۆڤــەکــردنوتەئویلمان بــەهــۆی

بۆی.
وایدەبینن رۆژنامەوانی بــواری لێکۆڵەرانی
ناوونیشان هەڵبژاردنی بۆ کــات باشترین
چونکە بابەتەکەیە، کۆتاهێنانی پــاش
نووسەر لــەبــەردەم خۆشکەرە رێگە ئــەوە
کەچەندینناوونیشاندابنێوبەراوردیان
بکاتلەگەڵبابەتەکەیوبزانێکامیان
باشترینولەگەڵبابەتەکەیوێکدەچن،
ــەڵبـــزوتـــنـــەوەیکــلــتــوریو ــەگـ ــەتلـ ــابـ بـ
ــــت، ــوازدادەژێ ــێـ گــۆڕانــکــاریــیــەکــانــیشـ
و سروشتی دایکبوونێکی لە ناوونیشان
شەرعیدەقە،لەمناڵدانیدەقــەوەزۆربەی

دەاللەتەکانیلەدایکدەبن.

وەزیفەکانی ناوونیشان
1-وەزیفەیدیاریکردن:

جــاڕدان یــان ناولێنان دەنێن نــاوی هەندێک
)اشهار(بەومانایەیکەناوونیشانناوێکەو
بەگوێرەیئەوکەسایەتییەودەروازەیەکە
بۆناسنامەیمرۆڤ،چونکەناویەکەمین
رەنگوروخساریمرۆڤەوگوزارشتلە
پەیوەستبوونیبەکۆمەڵگاوەدەکات،
یارەنگوروخسارینەتەوایەتیوئایینیو
تەنانەتشوێنوکۆمەڵگەوباریدەروونی

.
نــاوێــک نــووســەر لــەســەر پێویستە چــونــکــە
هەڵبژێرێناوونیشانێکبۆنووسینەکەیتا
خوێنەردەستاودەستیبکات،ئەموەزیفەیە
وەزیفەیەکە گرنگترین ئــەرکــەش ئــەو
بتوانێوەزیفەکانیدیتێپەڕێنێ،لەبەرئەوەی
ناوونیشانناوبابەتەکانیلێکەوەنزیکن
پەناو و پێچ ناوونیشان لــەهــەنــدێ بــەاڵم ،
دەکرێت بەدی )مراوغە( گێرمەوکێشە
وپــێــویــســتبــەتــەئــویــلوشــیــکــردنــەوەیــان
تا دەکــاتبەمەبەستیخوێندنەوەدەکــات

ئاماژەکانیروونببنەوە.

2-وەزیفەیپەیوەندیکردن:
ئـــەگـــەرنــاوونــیــشــاننــێــوەنــدێــکــینــێــوان
دووجیهانبێت،جیهانینووسەروجیهانی
خوێنەر،یانلەنێوانجیهانیواقیع-ژیانو
جیهانیدوورپەیمانکەرۆدەچێتەهەناوی
ــەدواینــەمــریــداوەک ــ ــەرانب ــەوە،وگـ مــان

گەلگامشومەموزین.
3-وەزیفەیئاماژەبۆکردن:

ــەلــە ــــکــ ــزی ــ ئـــــەمـــــەشوەزیـــــفـــــەیـــــەکـــــەن
پیاهەڵدانوگــێــڕانــەوە،خــاوەن وەزیــفــەی
جــاران هــەنــدێ سینەماییە، رەهــەنــدێــکــی
ئــامــانــجــی دەڕوا، تــەئــویــلــکــردن لـــە روو
ــربۆ وروژانـــــدنوئـــــارەزووەیالیوەرگــ
ــەمــەش ــەوەوبـــــــــەردەوامبــــــوون،ئ ــدنـ ــنـ ــوێـ خـ
وادەکاتخاوەنئامانجێکیهاندانبێت
بەرەووروژانــدندەڕوات،بەمەشسەرنجی
لــێــدەکــات وای و رادەکـــێـــشـــێ ــەر ــن خــوێ
لەبازنەی بکۆڵێتەوەو لەوردەکارییەکان
بــەرەو بــابــەتــەوە شیرینکردنی و هــانــدان
بازنەیئاماژەبۆکردنورەمزیەتیدەباتەوە
نـــەکبــازنــەینــوانــدن،یـــانراپــۆرتــێــکــی

راگوزار.
4-وەزیفەیچۆنیەتیوپیاهەڵدان:

هەڵدەستێ پــێــی نــاوونــیــشــان وەزیــفــەیــەکــە
ئاراستەی کە رەخنانەی ئەو بەوروژاندنی
وەزیفەی بەومانایەی دەکرێتەوە ناوونیشان
ــەتــی،هـــەواڵـــی،تــێــکــەاڵو(دەکـــات، ــاب )ب
ــامــاژەکــردن هـــەروەهـــاشــتــێلـــەوەزیـــفـــەیئ

دەگرێتەوە.
٥-وەزیفەیزەمەنی:

گرنگیناوونیشانلەوەدایەکەلەهزری
وەرگردادەمێنێتەوەوبەزهنیەوەدەنووسێت،
بەتایبەت هەبێت، نەمری توانای هــەروەهــا
کاتێسادەوشەفافوسەرنجراکێشو
نووسەرهەوڵدەدات چڕکراوەبێ،هەربۆیە
زماندا ناوونیشانکاریگەر،کەلەهزرو

ئاسانخۆیاننیشاندەن.
ــیــشنــاوونــیــشــاننـــاوەڕۆکـــیدەق زۆرجــاران
دەشارێتەوەوتەنیاهەندێئاماژەدەکاتبۆ
ناچارکردنیخوێنەر،بۆبــەردەوامبوونو

خوێندنەوەیبابەتەکە.
٦-وەزیفەیهاندان:

یــەکــێلــەوەزیــفــەکــانــینــاوونــیــشــانئــەوەیــە
کەخوێنەرلەناوچەیبێالیەنپەلکێش
دەق، نــاوەڕۆکــی لە بەشداربێت و بکات
مانایەکی ناوونیشانانەیەکە ئەو ئەویش
پێشکەش بەباتەکە دیاریکراوسەبارەت
ناکات،بەڵکووەکچاودێروبروسکەیەک

ئاسۆیەکیگەشماندەخاتەبەردەم.

خالد کاوێس قادر

لەدەقی ئەدەبیدالەدەقی ئەدەبیدا
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جۆرەکانی ناوونیشان

1-ناوونیشانیباو:
هیچ باوانەیە، ناوونیشانە ئەوجۆرە ئەمەش
ناسنامەیەکی تەنیا نــادات ئەنجام کــارێ
لــەکــاری بابەتەکەیە، ئــاشــکــرای ــارو دیـ
رۆژنـــامـــەگـــەریـــدابـــەوجـــۆرەنــاوونــیــشــانــانــە
ــەوەی ــەرئ ــەب ــەواڵ،ل ــ ــرێنــاوونــیــشــانهـ ــ دەوتـ

بابەتەکانیدیارنوزۆربەکاردێن.
2-ناوونیشانیخوازە)مجازی(:

بە دەبــەســتــێ پشت کــە ناوونیشانەیە ئــەو
ئـــەونووسینەی نـــێـــردراو ــوازەی ــوازیخــ شــێ
ــەلە ــەوبـــابـــەتـــەوەیکـ ــ ــەپــەیــوەســتــەب کـ

شوێنگەیەکداقسەیزۆرناهێنێ.
3-ناوونیشانیشاعیرانە:

سریالی و ئــەدەبــی بەناوونیشانی هەندێک
ــەوەیدەمــانــوروژێــنــێو ــەرئ ــەب نـــاویدەبـــن،ل
پەناوپەسیومانپێدەکا،ئەوناوونیشانەی
ــۆئـــەوەی ــاتب ــ ــۆدەب ــایب ــەن کــەنـــووســـەرپ
ــزبگرێت، ــەرێـ لــەچــاودێــریخــۆیدوورەپـ
هەروەهادوورکەوتنەوەلەدووبارەبوونەوەی
بەهایەکی ناوونیشان لــەبــەرئــەوەی دەالقــە
ئاماژەبۆکردنە ئامانجی هەیەو جوانسازی
نەکروونکردنەوە،بۆیەرووبەروویچەندین
تەئویلدەبێتەوەئەمناوونیشانەشبەهایەکی
وەتوانایەکی هەیە، گـــەورەی جوانسازی
ئـــەدەبـــیدروســتــکــەربـــەســـوودوەرگــرتــن
لــەزمــانــیئــەدەبــیلــەرێــگــایدەســـتـــەواژەی
ــەکــی ــای ــوان ــەت ــڕلـــەشـــاعـــیـــرانـــە،کـــەب پـ
رەمــزیباگراوندکـــراوە،کــەزۆرجــاران

رستەکانبەرەوتەمومژدەبەن.
4-ناوونیشانیتەئویلی:

ــان ــشـ ــیـ ــاوونـ ــــاســــینـ ــن ــ ــوان ــەجــ ــ ئـــــەوەیـــــەکـ
تــێــدەپــەرێــنــێ،لـــەبـــەرئـــەوەیســەکــۆیــەکــی
دەکــات، خوێنەر بە پێشکەش ســەرەتــای
ــادەیدەخـــاتـــەبـــەردەســـت، ــامـ مــانــایــەکــیئـ
خوێنەر الی وەاڵم دروســتــکــردنــی هــەوڵــی
ــاوبۆ ــەوەیبـ ــدن ــن ــنـــێ،لـــەبـــەرئـــەوەخــوێ دادێـ
نــاوونــیــشــان،بــاشدەبــێــتبــۆخــوێــنــدنــەوەی
ناوونیشانە ئەم لەبەرئەوەی نوێ، دەقێکی
پەردەلەسەرجوانناسیهەڵدەداتەوەوشوێنی
دەرگــای ناوونیشان تاکو – دەگــرێــتــەوە
ــەتبــەهــۆی ــ ــۆزنــجــیــرەیــەکدەاللـ وااڵبـــێـــتب

بەردەوامیخوێندنەوە.
٥-ناوونیشانیبەشیانناوەخۆ:

تەئویل چــەنــدیــن رەمــزیــیــە ناوونیشانێکی
هەڵدەگرێهەروەهاپێیدەوترێتناوونیشانی
ناوەخۆ،ئەگەرلەبەرگیگۆڤارێکبێت،

نــووســەرهــەڵــیــدەبــژێــرێبــۆرونــکــردنــەوەی
ــەئــاکــامــی ـــەت،ل ــب ــایـ ــــدێدیـــمـــەنـــیتـ ــەن هــ
دەقــێــکــدا یـــان لێکۆڵینەوە نــووســیــنــەوەی
بۆئەوەیخوێندنەوەیئاسانتربێت،هەروەها

خۆیلەچاودێریبپارێزێ.
٦-ناوونیشانیرەمزی:

رەمــزی بونیادی ریــزبــەنــدی ناوونیشانێکە
دەبێتەوە نزیک هەڵدەگرێ، خۆی لەگەڵ
ــن، ــرتـ ــــانوەرگـ ــیــشــانــیخـــــوازەی ــاوون لـــەن
کە شاعیریانە ناوونیشانی لە نزیکیشە

رەهەندێکیخەیاڵئامێزیهەبێت.
٧-ناوونیشانیتەنزئامێز:

ــابـــەتـــێـــکـــدا نـــاوونـــیـــشـــانـــێـــکـــەلـــــەبـ
شێوازی یــان هــەڵــدەبــژێــرێ، کەرەستە
گوزارشتکردنپابەندەلەسەرگاڵتەو
و بەیەک دژ رستەی نووسەر جیاوازی،

گاڵتەئامێزبەکاردێنێ.
8-ناوونیشانیشرۆڤەکردن:

ــــشنـــاوونـــیـــشـــانـــێـــکـــیزیـــادکـــردنـــە ــەوی ــ ئ
ئەویش پێشوتر، ناوونیشانەکانی بۆسەر
ــووســەر ــیــشــانــەکــەیــە،ن ــاوون هـــاوشـــێـــوەین
بەبابەت رونــکــردنــەوە هەندێ هــەوڵــدەدات
یانناونیشانەکەیبدات،بەئاماژەکردن
بۆدەاللەتیمەبەستداریناوونیشانییەکەم
کەزۆرجارانتەمومژاویبەدەردەکەوێ،

یانسانانیەتێگەیشتنی.
9-ناوونیشانیخۆیی:

پەیوەستە کــە ناوونیشانەیە ــەو ئ ئــەمــەش
یان تــایــبــەت، خــۆیــی بەگیروگرفتێکی
نووسەرهــەوڵــدەداتخــودیخــۆیچــەقیان
خود لەبەرئەوەی گرنگبێ، ناوەندێکی
پــەیــوەســتــەبــەنــووســیــنــەوە،نــاوونــیــشــانوەک
دەبێتەوە خــوێــنــەران ــەرووی ــ رووب چەمکێک
هەمەرەنگیەکی و بەرهەڵیستیەک وەک
نــــووســــەر کــــــــاری بـــــوارەکـــــانـــــی زۆری
زۆر ناوونیشانێکی واتـــە لــەبــوارەکــانــیــدا
ــاتو ــ ــاندەکـ ــمــ ــ ــەکـــەتـــووشـــیرارای هــەی
گومانیشمان هــەیــەو وجـــودی لەژیانماندا
ــا،لــەبــەرئــەوەیلــەزۆربــەی الدروســـتدەکـ
ــەفــرۆشــگــاکــان ــە،ل شــوێــنــەکــانــداهــەی
ــان،لـــەریـــکـــالمـــەکـــانو ــــکــــۆکــ وزان
کتێبەکان،لەگۆڕەپانەکانداوتەنانەت

لەئۆتۆمبێلەکاندا.
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بریسکەدار:
ــراوە ــ ــاویکـ ــ ــارگـ ــ ــەونـــاوونـــیـــشـــانـــەیـــەبـ ــ ئـ
بەرهەڵستی و حــەمــاس زۆری بــەوزەیــەکــی
ناوونیشان ئومێد، لە لێوە لێوان کــردن،

نووسین بەردەوامی بۆ پێویستەکە لێرەدا
)خۆشەویستەکەم و ژیاندا( )لەپێناوی وەک

رۆژنامەنووسە(یان)هاوڕێشێتەکان(.

تایبەتمەندییەکانی ناوونیشان :
لەنووسینیرۆژنامەوانی،یاندەقیئەدەبیدا،
پێویستەناوونیشانیچەندتایبەتمەندییەکی

هەبێت،لەوانە:
ا-کەڵکوەرگــرتــنلەکورتیوچــڕیو
نــەهێندەش نــەدرێــژبــێ ــەوە، کــورتــکــردن

کورتبێکارلەناوەڕۆکبکات.
ب-پێویستەوردبینبێبەجۆرێناوەڕۆکی
بابەتەکەبەوریاییەوەنیشاندا،نەزیادەرۆیی

تێدابێت،نەکەموکورتی.
ــبــێــژیو ج-جــیــاکــاریتــێــدابێتلــەرەوان
ــوزارشـــتهــاوســەنــگو شــەفــافــیــەتوگـ
کۆکراوەیەکی نــەک یەکگرتووبێت،
بریقەداربێ،تێگەیشتنیئاسانورستەی

جوانبێ.

ناوونیشان و تۆکمەیی :
پەیوەندیبەهێزینێوانناوونیشانوتۆکمەیی
دەرخستنی پێویستی بۆ دەمانباتەوە )المتن(
ئەمپەیوەندییەبەهێزەلەنێوانهەردووالدا،
لە پێکهاتووە تۆکمەیی ، دەق چونکە
هەڵسەنگێنراو زمــانــەوانــی زنجیرەیەکی
بــەردەوام یەکێتییەکی نووسراوکە یان
پێکدەهێنێ،هەروەهابونیادێکیدالییەو
هەڵدەقوڵێ، سیمائییەوە سیستەمێکی لە
یاندەزگایەکیرەمزییەبەپلەییەکەم
ــەر ــن ــێ،چـــونـــکـــەخــوێ ــتـ ــەرشـ ــەهـ ــەرلـ ــ وبـ
دەروازەی لە و پێدەکات دەســت لــەدەقــەوە
ناوونیشانەوەتەئویلوەردەگرێ،کلتووری
مەعریفیخۆیتەوزیفدەکاتلەپێناوی
دالەکانیخۆی،زۆرجاران بە گەیشتن
تەئویلی دەرئەنجامی کارکردن دەاللەتی

ناوونیشانە.


بەشێکی فۆلکلۆرییەکان، گۆرانییە
ــەفــۆلــکــلــۆریهـــەرگەلێک. گــرنــگــنل
حەزیان خەڵکی چینوتوێژەکانی هەموو
لــەوگــۆرانــیــیــانــەهــەیــە.نــاشــزانـــــرێــتکە
ــنئــــاوازیــــانبۆ ــارکــێ ــۆیــەکــەمــیــنجــ بـ
داناون،یانکێنوتوویانن.ئەمگۆرانییە
فۆلکلۆرییانەرەگێکیمێژووییکۆنیان
ئەمـڕۆشچێژوخۆشییانکـاڵ تا هـەیە.
نەبوونەتەوەوکاڵـیشنابنـەوە.بەبەشـێکی
دەزانـرێن. نەتەوایەتی کەلەپووری رەسەنی
هەرنەتەوەیەکیششانازیبەفـۆلکـلۆری
نەتـەوایەتیخۆیـەوەدەکـاتودەیپـارێـزێت.
ــەرنــەتـــــەوەیــەکفـــــۆلــکــلــۆری چـــــونــکــەهـــ
رەسـەنودابونەریتیتایبـەتیخـۆینەبێت.

کەواتەرابـردووینییە.
ئێمەیکورد،گەنجینەیەکیدەوڵەمەنـدی
فـۆلکلۆریمان گـــۆرانـــی لــەبــنــنــەهـــــاتــووی
ــۆن ــۆســـەردەمـــێـــکـــیکـــ ــ ــەب ــە.کــ ــ ــەی هــ
دەگەڕێنەوە.بەڵکویەکـێکینلەنەتـەوە
دەوڵەمەنـدەکـانیجیهانلەفـۆلکلۆردا.لە
سروشتی فـۆلکۆریکوردیـدا، گـۆرانی
جـوانورەنگـینیکوردسـتانوزادەیبیـر
داب و، کـــــورد مـرۆڤی چـێژی و سـۆز و
رەنگیان کوردەواریمان جـوانی نەریتی و
داوەنەتەوەومۆرکوخەسڵەتێکیرەسەن
فۆلکلۆرییە گــۆرانــیــیــە بــە تایبەتییان و
ــون.هـــێـــنـــدەش ــیـ ــشـ ــەخـ ــانبـ ــەکــ ــ ــی ــ ــوردی کــ

و ناسک ئــاوازەکــانــیــان و هۆنراوەکانیان
دەبنە و دڵـــەوە دەچــنــە ئاسانی بــە شیرینن.
ــان.تائێستالە وێـــــردیشیرینیســەرزارمـ
الیەنگەالنیهاوسنووریکوردستانەوە،
دەستیانبەسەرچەنـدینگۆرانیوئاوازی
ــداگـــرتـــوونوکـــردوویـــانـــنبە ــ ــوردی کــ
مۆڵکیخۆیان.بەاڵمسەرەڕایشێواندنو
و مـۆرک زەقـی بە کـردنیان.. دەستکاری

رەسەنـایەتیکوردییـانپێـوەدیـارن.
لەمەزیـاتردرێـژەبەباسکـردنیگـۆرانی
باسە ئـەم نادەیـن. کوردیمـان فـۆلکـلۆری
شـارەزایانی و هـۆنەرمەنـدان بە گرنگە
بوارەدادەســپێرین. لەم دڵسـۆزیکوردمـان
ــوانــنلــێــکــۆڵــیــنــەوەو ــیـــواداریـــنکـــەبــتـــ هـ
تــوێــژیــنــەوەکــانــیــاندەربــــــارەیفـــــۆلــکــۆری
کوردیمان،بەئەرشیفبکەن.لەکتـێبی
چاپکـراوداپێشکەشمانیبکـەن.بەمـەش
خـزمەتێکیباشپێشکەشبەفـۆلکـلۆر
وبەکەلەپـوورینەتەوەییماندەکەن،دەیان

پارێـزن.
ــان. ــەمـ ــاســـەکـ ــیبـ ــڕۆکــ دێـــیـــنـــەســـــەرکــ
ــەوە ــنـ ــێــشزایـ ــەپ ــەدســـاڵـــێـــک،لـ ــدســ ـــ چــەن
بابلییەکان الیــەن لە کە جوولەکەکان
واڵتــــەکــــەیــــان ئــــاشــــووریــــیــــەکــــانــــەوە و
لێکوشتن. بەشێکیان داگـــیـــرکـــردن،
بەشـێکیزۆریشیانوەکودیلبۆعێراقو
بۆکوردستانهێنان.بەپێینووسینەکانی
هەمـوو لە جـوولەکەکـان. مێـژوونـووسانی
جـوولەکەیـان کە جیهـان، واڵتـانەی ئەو
کوردستان جـوولەکەکانی دەژیـــان، لێ
ــان ــیـ ــانـ ئــــاســــوودەتــــریــــنژیـ ــنو ــریـ ــاتـ ــیـ ــنـ دڵـ
دابونەریتی بە تێکەڵ زووش بەسەردەبرد.
کوردیبوونوفێریزمانیکوردیبوون،
ئایینی سـەر چـوونە کــوردیــش لــە بەشێک
نەتـەوەهەرخۆیـان وەک بەاڵم جـوولەکە،
هـونەرمەنـدی گەلێ ــی، ـــ دەزان کــورد بــە
کــوردە نـاو لە دەنـگخـۆش گۆرانیبـێژی
هەڵکەوتن کوردستاندا جوولەکەکـانی
وخــزمــەتــیهـــــــونـــەریئـــــاوازوگـــۆرانـــی
کوردییانکرد.لەوانەشخاتوو)شیرین(یا

)بەهـیجە(یا)فەرحە(کەلەبەرزۆرجـوانی
جـوانی( )دایکی واتــا جەمال( )دایکی بە
ناویانبــردووە،کەلەکــوردەجوولەکە
لە هەڵەبجـەیە، شــاری لەدایکـبووەکـانی
)1908(لەدایکبـووە.دەنگیزۆرخۆشـبوو.
کوردی فـۆلکـلۆری گۆرانی کۆمەڵـێک
)192٦ )192٥ـ ساڵەکـانی لە خـۆشی زۆر
دا،لەسەرقـەوانتۆمارکردوون.یەکەمین
گـۆرانی کــوردە،کە ژنــەگۆرانیبێژی
کــوردیــیلــەســەرقـــــەوانتــۆمــارکــرد.کە
ــەبەغـدا ـل ــــــۆیکـــــــوردی ئــیـــــزگــەیرادیـ
کـرایـەوە،گۆرانییەکانیدایـکیجەمال
لەگۆرانیبێژانی زۆر باڵودەکرانەوە. زۆر
دایـکی دەڵـێنەوە. گۆرانییەکانی ئێستا
ــان ــالژنــێــکــیکــــوردوکــوردســت ـــ جــەم
ــــشبـــــــوو.ســـــــروودی)وەتـــــــەنـــیمـن ــــەروەری پ
جەمال دایکی تۆمارکرد. کوردستانە(ی
لەساڵی)19٧9(دالەبەغـداکۆچیدوایی
لەگۆرانییە هەنـدێ نــاوی ئەمەش کـرد.
ــال( ــۆلــکــلــۆریــیــەکــانــی)دایـــکـــیجــەمـــ فـــ
ن:)هـەیئاغاوئاغا،هەیبەالربەالرەوە،
ســەوزە بێـنن، بێـنن هـەی ئامین، و ئامین
مەڕۆ،خـانمیسلـێـمانی،روحیشـیرینـم،...

هتد(.

دوایئەویشهـەردووخوشکیگـۆرانیبێژی
ــوولــەکــە)نـــــــازداروئــەســمــەر کــــوردیجـــ
لەکــوردەجوولەکەکانی فــەرهــاد(کە
نـــاوچـــەی)ئـــاکـــرێ(بــــوون.دەنــگــیــانزۆر
خۆشبوو.چەنـدگۆرانییەکیفـۆلکلۆری
کوردیزۆرخۆشـیانلەئیـزگەیرادیـۆی

کوردیلەبەغـدا،تـۆمارکـردوون.
دەنگخـۆش گـۆرانيبـێژی ئێستاشـدا لــە
ــە ــەژن ــاشـــیـــرون(کـ خـــاتـــــــوو)هـــــــەداســـــــەیـ
باووباپیـرانی و جـوولەکـەیە کوردێکی
لــەئێسـتادالە ــوون، ژیــابـــ لــەکــوردســتــان
هەستێکی دەژی. ئیسرائیـل لە )تەلـئەبیـب(
کوردییسروشتیهـەیەوخـۆیبەکـورد
دەزانێت،لەئیسرائیلولەکوردستاندا،بە
زۆریبەجلیکوردییئااڵووااڵوە،چەندین

دوو خوشکی کوردی جوولەکەی گۆرانیبێژی دوو خوشکی کوردی جوولەکەی گۆرانیبێژی 
لەیادکراو  لەیادکراو  

رەزا شوان
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بۆ کــوردی رەسەنی فـۆلکلۆری گۆرانی
وچەنـدین تۆمارکـردوون تەلەفـزیـۆنەکان
ئاهـەنگیگۆرانیکوردییسازکردووه،
ــەورۆزدا، ــ لــەزۆربـــەییـــادیجــەژنــەکــانــین
پێشکەش کــوردیــی گــۆرانــی ئاهەنگی
پێـشمەرگەی بــۆ گۆرانیشی کــــردوون،

قـارەمانیکوردسـتانوت.

فــەرهـــــاد(دووکچە ئــەســمــەر و ــازدار ــ ــ )ن
ــهکــەیگــۆرانــیــبــێــژیزۆر کــــوردیجــوول
بەسـۆز و شـیرین و ناسک و دەنــگــخــۆش
بـوون.لەکۆتاییچلەکانتاساڵی)19٥2(
یســەدەیرابـــردوو،بەدووقـۆڵیلەناخی
دڵیانەوەوبەجۆشوخرۆشەوە،گۆرانییان
فـۆلکـلۆری گـۆرانی کۆمـەڵـێک دەچــڕی.
کــوردی رادیـــــۆی )ئیـزگەی لە کوردییان
ــارکـــــردوون.هــەشــت ــەبـــەغـــــــدا(تـــــۆمـــ ــ ـل
کـــــردوون. تۆمار دووقـۆڵی بە گۆرانییان
منـداڵـییەوە لە مـن کە گۆرانییانەی لەو
گوێـملـێیانبـوو،کە)نـازداروئەسـمەر
فەرهـاد(بەدووقـۆڵیدەیانچـڕين،کەتا
دەنگە و رەسەنەکانیان ــاوازە ئ ئەمـڕۆش
ــان،خـــۆشـــیوچـــێـــژیـــانلە ــ ــەی ــــەکــ ــەڵ ــ زوڵ
لە نەبـوونەتەوەو دەروونوهۆشمـداکاڵ
گوێیەکانمانـدادەزرنگـێنەوە.زۆرهـوگر
وسەرسامیدەنگەبەسۆزوخۆشەکەیان

بوومولێیانمەستنابـووم.
دووقـۆڵی بە ) ئەسمەرفەرهــاد و نــازدار (
فـــــۆلــکـــــلــۆریــی ــــــورانـــی )8(گـ ــــــەم ســـەرجـ
کــوردیــیــانلــە)بــەشــیرادیـــــــۆیکــــوردیـ
بەغـدا(تـۆمارکردنوباڵوکـرانەوە.ئەمانە
ناویگۆرانییەفۆلکلۆرییەکانی)نازدارو

ئەسمەرفەرهـاد(نوەکلەیادمماون:
.... دێـشێ چــاوانـت مـەگـری )مـەگـری 1ـ

دایــکـتنەمــاوەنــازتبـکـێـشێ(
2ـ)گـەردوونمنچـیبکەمچـیمدەسەاڵتـە

....خەتـایمننییەدڵمفـتەالتـە(
ناو پـــەری .... جـوانـین ئێمە جـوانـین ( 3ـ

شاخـانـین....لەخواوەیەجـوانـین(
4ـ)بـولـبــولمـژدەبەهــــارە...هـەورنـەمـاوە

ورۆژدیـــارە(
.... وێـرانـم مـاڵی جـەرگــانـم گـزەی ( ٥ـ

جێـگـامبـۆراخــەئەمـشەومیــوانـم(
شـــەوقـی .... گـــوڵـێ الوە الوە هـە ( ٦ـ

روونــاکـیگـــوڵـێ(
٧ـ)نـەجـــیـبـەیــارنـەجـــیـبـە...بـۆدەردیمـــن

تـەبـیــبـە(
8ـ)ئـامـیـنـیـمنــازەنـیـنێ..وەیوەیلـەزیــڕەی

پـۆتـیـنی..
ئـەوکچــەگـــــرت...دوو بـــــااڵی بـە بـــــااڵم

پـەنـجــەکـورتیدێـنێ(
بە ئەمگۆرانییەش تێدەگەمکە وا من
گوێم فەرهـاد ئەسمەر و نـــازدار دەنگی

لێبووە:
)گەردوگەردانـە..یـارمشـەمعـە..خومیش

پەروانـە(پشتراستکردنەوەیدەوێت.
دووقـۆڵی بە ئەمدووخوشکە، بێگومان
هەبـووە، زیــاتــریــان فۆلکلۆریی گــۆرانــی
کەلەئاهـەنگوشـاییگونـدەکەیانـدا
وتوویـانە قـۆڵی دوو بە )ئـاکـرێ( بە ســەر
ولەرادیـــــۆداتۆمارنــەکــراون.تەنیاشبۆ
هاتووچۆی گۆرانییەکانیان تۆمارکردنی
ــرد، ـــــدادەکــ رادیـــــۆیکـــوردیـــانلـــەبــەغـــ
ــدا ــوردیـ ــیکـ ــۆیـ ــــ ــەرادیـ ــەهــەمــیــشــەیــیلـ بـ
نەیـانویسـتووە خۆیـان یان دانەمەزرابـوون،

دابمـەزرێـن.

پــێــشکــۆچــکــردنــیــشــیــانبــۆئــیــســرائــیــل،
ــمو ــ ــ ـــوو،زوڵ ــ ــــــدابـ ــەغـ ــەبـ ــ ــانل ــیـ ــاڵـ ــەمـ کــ
لە دران، زۆر دەروونــی ئەشکەنجەیەکی
حکـومەتی و بەغــدا عـەرەبـەکـانی الیـەن

عـێـراقـەوە.
ناویراستینازداروئەسمەرفەرهـادچییەوە

کێهـێنایانیبـۆرادیـۆ؟
تەنیاکەسکەباسیئەمدووخوشکە
ــوردەجـــــــوولـــهکـــەیـــەی ــ ــ گـــۆرانـــیـــبـــــــێـــژەکـ
ــت،هـــونـــەرمـــەنـــــــدیگــــــەورەی ــێـ ــردبـ ــــ کـ
مـــەردان(ی )عــەلــی مامۆستا گەلەکەمان
نەمرە.لەکتێبەکەیداکەبەناوی)بیرەوەری
گەاڵیپایـز(لەئامادەکردنی)عەبدولقادر
عەلیمەردان(ورێکخستنولێکۆڵینەوەی
مامۆستا)ئەحمەدسەیـدعـەلیبەرزنجی(یە.
مامۆستاعـەلیمەرداندەڵێ:«کاککامیل

رادیۆی ئیزگەی بەڕێـوەبەری ـ کاکەمین
کوردی،پێیراگەیانـدمکەدووکچە
ئیزگە دێــنــە هــەنخوشکن، جــوولــەکــە
وخــۆزگــەگوێتبــۆرادەگـــــرتـــــن.هـاتن
ــاومــانپــێـــــیــانــکــەوت..هـــــــەروابیست وچـــ
ــوون.گوێـم ـــ یــابیستوچـــــوارســـــااڵندەب
و پوخـت و جـــــوان دەنگێکی لێگـرتن،
کــاریــگــەریــانهــەبــوو،لــەوەبــەرشتیوام
نەبیستبوو.توانـایەکیوتنیباشیانهـەبـوو.
ئامادەکـردن. بـۆ )10(گـۆرانیم نـزیکەی
ئەویـش دەبێـژرا، قـۆڵی دوو یەکـێکـیان
ئەسمەریان و مـن بـــــوو،کــە ــە...( ـــ ــڕوان ـــ )ب
دەمــانــوت.حــەزدەکــەمزیــاتــرلــەبـــارەیئەو
دوودەنگەبەسۆزەوەبدویـم،چونکەئەمـە

دەبێـتەمـێژووودەچـێتەسەرالپەڕەکـانی.
ئـــەودووخــوشــکــە،لــەجــوولــەکــەکــانــی
ناوچەی)ئاکـرێ(بوون،هەروەکلەخۆیانـم
)مـوسـا(ی ــان ی )مـــــوشــێ( باوکـیان بیست.
ناوبـوو.دایکـیشیان)بەسـتێ(یناوبوو.لەڕیـی
گـەیانـدرانە کاکـەمین(ەوە، )کـامـیلی
بــەکـــــاروبــاری ئــەویـــــشکـاتـێک بــەغـــــدا.
ئیـزگەوکۆکـردنـەوەیدەنـگوئـاوازەوە
لە گـــــەڕابـــــوو. ــاوەدا ـــ ن بـەو میللیـیەکـان،
یـەکێلــەگــونـــــدەکــانــی)ئــاکــری(کە
میوانی)ساڵحئاغـا(یموخـتاریگوندەکە
دەبێودەزاننکەبۆکۆکـردنەوەیئـاواز
وگـۆرانیناوگوندنشینەکانهاتـووەو
دەیەوێمەسحـێکیهـونـەریبکـات.سـاڵـح
ئاغـائـەودووخـوشـکەیپێـشانـدەداتکـە
و شـایی لە و هـەیە خۆشـیان دەنگـێکی
گـۆرانی گــونـــــدەکــەدا ئاهەنگەکـانی

دەڵـێن.
گوێیان بــاش و تاقیدەکاتەوە دەنگیان
و پەسەندیاندەکــات دوایــی و لێدەگـرێ
داوایانلێدەکاتکەبێنەبەغـدا.ئەوەبوو
هاتنوکارەکەیانلەئێزگەالیخۆمان
بـە گـۆرانییەکـانیشـیان رۆی. بــاشــی بــە
ــوونوبە ـــ ــاب ـــ ــۆرانــیبـــــــوون.وری ــێــوەیســـ شـــ
یانی ــرت. وەردەگـ ئاوازەکانیان گـورجی
و هەستیار زۆر مۆسیقایان گوێچکەی
)مـاری( بچووکەکەیان هەتا بـوو. ناسک
قـسەی و ــــی دەزان بــاشــی ئینگـلیزییەکی
نــەخــۆشــیــیــەکــی و الوازی ــرد. ــدەکـ ــــ ــێـ پـ
)خۆخـە( گــەورەکــەیــان بــەاڵم لەگەڵبوو.
جوانورووخــۆشوزیتەڵەبـوو.رۆژێـکلە
گەرمەیپـرۆڤەکـانمانـدا،لەسەریـەکی
لـەوگـۆرانییانەیبۆمـاندانابوونکەبیڵێن.
کاککـامـیلپێشنیاریکـرد،کەدوو
نـاویلەبـاروجـوانیانبۆهەڵـبژێـرین.ئەوەبـوو
ناوبـوو، ی )خـۆخـە( کــە گــەورەکــەیـــــان

کردمـانبە)نـازدار(بچووکەکەشیانکە
)ئەسمەر(، بە کردمـان ناوبـوو، )مـاری(ی
هـونەری نـازنـاوێکی وەک یــش )فــەرهـــــاد(
بە بـــــوون ئیتر دانـــــا. هـەردووکیـانمـان بــۆ
)سـیم( لەسـەر فـەرهـاد(. ئەسـمەر و )نـازدار
وەک تـۆمـارکـردن. بـۆ گـۆرانییەکـانمان
بەشداربووم. لەیەکێکیاندا وتیـشمخـۆم
کەلەئیزگەشەوەباڵودەکرانەوە،لەناو
گوێگرەکاندا،ناووشـورەتێکیباشـیان
پەیـداکـردودەنگـیـاندایـەوە.سەداننامـە
گۆرانیەکانی داوای و ئیـزگە دەهـاتنە
دەکـرد. دەنگخۆشەیـان ئافرەتە دوو ئەم
بووم. منداڵ مێرد کـاتێککە )نـووسـەر:
ــێــتزۆرهــۆگــری ب لـــەگـــەڵ ئــێــســتــاشــی
فەرهاد ئەسمەر و نــازدار گۆرانییەکانی
ئیـزگەی بــۆ نــامــەم )30( لــە زیــاتــر ــووم. ــ ب
رادیـۆیکوردیـگۆرانیداواکراوـنارد
نـازداروئەسمەر وداوایگۆرانییەکانی
فەرهادمکرد(.هەمووی)8(گۆرانینازدار
وئەسمەرفەرهـادلەرادیـۆیکوردیبەغـدا

تـۆمارکـراون.
ماڵی پەنجاکان، ســااڵنــی ســەرەتــای هەتا
خانـوویەک لە فەرهـاد( ئەسمەر و )نـــــازدار
)بەتـاوین( گــەڕەکــی لە بەغـدا، لە بــوون
بەرانبـەر و پۆلـیس( )گۆلـێژی بە بەرانبەر
ــــیکەوتنە بــە)کــەنــیــســـــەیئـــەرمـــەن(دوای
لەگەڵ بۆکۆچکـردن ئــامــادەکــرد خۆ
ــەزارانجــوولــەکــەیتـــــردا.ئــامــادەبـــــوون ــ هـ
ــدیرەســەنــی ـــ کــەبــۆئــیــســرائــیــلبــچـــــن.زێ

باووباپیرانیان.
ــمکــــــردنجــەنــجــاڵــی ــ ــی ــ ــەردان دواجــــــــارســ
ــەوەبــــوون.دەبــــووئـــەورۆژە خــۆکــۆکــردن
بڕۆيشتنایە.هەرچـییەکـیانبـووفـرۆشتیان.
سێ مــنـــــدااڵنــی پاسکـیـلێکی لــە جــگــە
بـۆ دیـــــاری وەک »ئـــــەوەش وتیـان: پێچـکە.
بـڕوایی دڵـم بــەاڵم ـیکـوڕت« ـکـاکـە
قــبــووڵــم وەربـــگـــرم، لــێـــــیــان کــە نەهـێـنا
نەکرد.دواجاربوویەکترببینین.دڵتەنگ
وحەسرەتمان پــەســتگــریــایــن و مــات و
ــوایــەبــڕۆن. ــڕۆن.هــەردەب ــووبـ کێشا،دەبـ
زوڵمەی و تەشقەڵە و ناڕەحەتی لەو جگە
کە دەبـۆوە. تووشیان عێراقییەکانەوە لە
نــەمــا،وەک رۆیــشــتــنئیتردەنــگــوبــاســیــان
بـەردێبکـەوێتـەگـۆمـێکەوە.ببـڕایببـڕ،
هـیچـملـێـیاننەبیـسـتەوە.داخوحەسـرەتیـان
تائێـستاشئاسەواریخـۆیلەدڵـمـداهـەیە«
نازداروئەسمەرفەرهـاد،لەساڵی)19٥2(
دا،کۆچیانبۆئیسرائیلکرد،کەدوا
بـوولە کـۆڕەویبەزۆریجوولەکـەکـان
عـێراق.چیپـارەوخـشڵوزێـڕیشیانپێبوو،

سەندن. لـێیان هەمووی عـێراق حکومەتی
و عـێراقی دیناری )2٥( هەبوو بۆیان تەنیا
خۆیـانـدا لەگـەڵ جلـوبەرگ جـانتایەکی

بـەرن.
ــریــتــەکــانــی شـــ یــــش، )2003( ــاڵـــی سـ تـــا
گۆرانییەکـانی)نازداروئەسمەرفەرهـاد
لــەئەرشـیفی تــۆمـــــارکـــــردنــیــان. (وســاڵــی
ــدا ــەبــەغـــ ــوردیلـ ــۆیکــــ ــ ـــ ئـــیـــزگـــەیرادیــ
تەلەفـزیۆنورادیـۆی بینایەی مـابـوون.کە
فڕۆکەکانی الیــەن لــە بەغـدا لــە عـێراق
هاوپەیمانانەوەبـۆردوومـانکـرا،ئەرشـیـفی
ئێـزگەیرادیـۆیکـوردیزیـانـێکیزۆری
شریت زۆری ــەکــی ـــ ژمــارەی ــەوت. ــەرکـــ ـــ ب
وکــاســێــتوســیــدیــیــەکــانــیگــۆرانــیــیــە
بەشێکـیان نـــاوچـــوون. لــە کــوردیــیــەکــان
بەشێکی و سـووتـان بەشێکـیان و دزران
پێشـووی بێـژەری الی کەوتنـە کەمیشیان
جـوانەمەرگ کــوردی، ــۆی رادی ئیـزگەی
لــەو کــە گــەیـــــالنــی( )ئیـسماعـیل کـــــاک
ئەو و بەغـدا بۆ چــوو مەترسییەدا، کاتە
بەشەیلەتیاچوونرزگارکـردوکەوتنـە
الیئـــــەو.بـــــەاڵمبــەداخـــــــەوە،کــەکـاک
هـەولـێر لە سـووتـانـەوە هـۆی بە ئیسماعـیل
نـازانـرێت ئێستا تا کـرد. دوایــی کـۆچی
ئـەوشـریـتوکاسـێـتوســیدیگـۆرانییە
ــاک ــەالیکـــ ــ ــەل کـــوردیـــیـــانـــەمـــان،کــ
ئیسماعـیلبوون،لەئێستادالەالیکێـدا
بارەیـانەوە لە زانیارییەک هـیچ ماونەتەوە،

نازانـرێـتکەچـییانلێکـردوون.
گۆرانیبـێژی خـانمە دوو کــە ــیــوادارم هـــ
کوردمان، دەنگـناسکی و دەنگخـۆش
قـۆڵی دوو بـــە و رێــکــبــکــەون پـــــێــکــەوە
گـۆرانییەکـانی)نـازداروئەسمەرفەرهـاد(
بەجـوانیوپوختیوبەهەمانئــاوازەوەو
تەلەفـزیۆنەکانی بۆ و بیانڵێنەوە ســۆزەوە،
نموونە بــۆ بکـەن. تــۆمــاریــان کــوردســتــان
)چـۆپی ــوو هـــــونــەمــەنـــــدیگــۆرانــیــبــێــژخــات
فــەتـــــاح(وخــاتــوو)دیــنـــــا(وخــاتـــــوو)لـۆکە
خاتوو و جەمـال( )ئاڤـان خاتـوو و زاهـیر(
ــی(یـــاهــــەرخــاتــوونــێــکــی ــەورامــ ــاهــ ــاریـ )مـ
گۆرانیبـێژیتریکوردمـانبێـت.دوانیـان
قـۆڵی دوو بـــە و رێــکـــــبــکــەون پــێــکــەوە
فەرهـاد ئەسمەر و نـازدار گۆرانییەکـانی
بڵـێـنەوەوتـۆمـاریـانبکەن.تائەمگۆرانی
وئاوازەرەسەنەفـۆلکلۆرییەکوردییانەمان
و دەسـتخـۆشی رزگاربکەن. تیاچـوون لە
ئـافـەریـن،بـۆئـەودووخـانـمـەگـۆرانیـبـێژە
پێـشخـەری دەســت کە بێـت، کـوردەمـان

دەکـەنوئـەمکـارەنەتـەوەییـەدەکـەن.
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عومرێكه  به  میزانی ئه ده ب توحفه  فرۆشم 
زۆرم وتو كه س تێی نه گه يی ئێسته  خه مۆشم 

داوی تهڵهو له دووره سهراسیمهییه، و جوانی دنیای شیعر، و ئــهدهب دنیای
سیاسهتوكورسیپهرستی،مرۆڤبۆئهوهیلهدنیایسیاسهتودڕدۆنگی
دهربچێتدهبێتجارجارپهنابهرێتهبهرهونهروشیعروئهدهب،منخۆمههر
جارێككهدڵشكانیگهورهمتوشدێتئامێزبۆمیوزیكوشیعروسترانوااڵ
دهكهموزۆرلهدنیایڕوكهشوتهڵهكهدوردهكهومهوه،ههرچهندبهمیزانی
ئهدهبتوحفهفرۆشیشبكهین،ههندێجاریشبهدڵیشكستهوهبهفریشتهی

شیعردهڵێین»باپیسنهبیخۆتمهدهلهمكوردیعیراقه»
ئهدهبئاسودهییگیانیبۆمرۆڤدهگێڕێتهوه،ئهدهبهێندهبهرزهكهمرۆڤ
دهچێتهخزمهتیدهبێت»بهحهیابێتهحزوروبهئهدهبسوجدهبهرێ»فهرشی
لیپهلهفرتوفێڵودڕكوداڵودزێــوی،فهرشی سیاسهتباسوریشبێت
ئهدهبباكۆنودڕاویشبێتباخیگوڵهومرۆڤمهستوكهلهالدهكات،
پێشگری پێویسته هــات، ههقیقی هونهرمهندی شاعیرو و ئهدیب نــاوی كه
ئوستادوحهزرهتتبیربێت،جارێكیانلهئهسفههانبهفرۆشیارهكهموتئهم
كاسێتهیشههرامبایچهنده،لێیسهندمهوهوپێیوتمئهوهشههرامنیه،ئهوه

ئوستادشههرامینازریهوتۆجارێنازانیناویبێنیبۆیهناتدهمێ.
تكایهرێزیئهدهبوشیعرودیوانبگرن،ئهوهتانالیهكیپهرهگهندهیدوره
زێدوعاشقیئاویسهرچناروتانجهڕۆبهشیعرهكانیهوه»حاكمیسێموڵكه
لــهبــۆســهدایــنله بــۆیــهك لــهسیاسهتاوێـــرانوههمیشه دیــوانــیههیه»،وهك
من له پرسیاری یهكهمین ههیه فهڕهنسیم دۆستێكی هونهرداههین، شیعرو

بۆمن ئهویش دیــاری یهكهمین بوو، بــارهیشاعیرهكانمانهوه له
شیعرهكانیفیكتۆرهۆگۆبووكهئێمهزیاتروهكرۆماننووس

ناسیومانه،ئهگهرجارێكیدییهكترمانبینیهوه.
لــهممــاوهیــهداكۆبهرههمیمــارفعومهرگوڵكهبریتیهله
كۆكردنهوهیپێنجدیوانلهدیوانێكدابهشێوهیهكیجوانله
دیوانی پێنج وهشێنرا،كتێبهكهههر الیهنچاپخانهیكــارۆوه
نیشتمانم نهێنی، شاییهكی زیــنــدان، خــۆری نغرۆ، هێالنهی «
عومهر مــارف ه، باڵگرتو« بــوو،شكۆی روبــار دهم دارستانی
ههبوو تایبهتمهندیخۆی ئهو دهینووسی، لهههفتاكانهوه گوڵ
لــهنووسینداوزۆرلــهژێــرچــهتــریروانــگــهوگــروپــیكفریو
ئهواندانهبووگهرچیلهههمانچوارچێوهدادههاتودهچوو،

ئهودهڵێت:
بهپهیژهیبرینیواڵتماسهركهوتمتادیدهم

بارانیبههاریلێبڕژێ
بهسینگیشاخێكیسهختهوهئهنیشكمنایهسهر

برینیسهردڵی
نهمدهویستئازاریدهستخاتهسهردڵیبرینم

نهمدهویستبهپهنجهیزامدارم
سیمایئهوسوورتركهم

برینوسیمایمخستهسهرشانموبهتهكانملمنا
تابڕۆمبگهمهمژینیههاڵڵهیرێیژینم

شیعری دهستپێكی دوای ساڵێك چهند گــهرچــی شیعرهی ئــهم
نووسیوهولهساڵی1980نوسراوه،بهاڵمبهئاشكرادهیهوێتخۆی
بێتوخۆیوكهسیترنا،شیعرهكهشخۆتێكهڵكردنێكی
ئهو نیشتمانداوجــارێــكچیا وچیاو تــهكخــاك لــه جــاویــدانــهیــه
ههڵدهگرێتوجارێكیشئهوبرینهكانیچیادهداتبهشانیدا.
نراوه نــاوهوه به یهكهمیشی دیوانی نغرۆداكه لههێالنهی ئهو
ــوونخـــۆینــهبــێــتكه ــوڕهبـ هــهمــووشتێكیخـــۆیلــێــتــوڕهیــه،تـ

ئاشنایهتیئهوهتهدهڵێت:
چاویخۆمملێتوڕهیه
دهستیخۆمملێتوڕهیه
پێستیخۆمملێتوڕهیه

شیعریخۆمملێتوڕهیه
ئهوهیتهنهاتوڕهنیه

توڕهبوونهلهگهڵمدائاشنایه
بهپهنهانی

دهمكابهگژكهنیشكێكیچاوئاسمانی
چیپرسیارمهبێوهاڵمه

ههرچیرازهبهنهێنیسكااڵمه
ههرچیشیعریپیرۆزوبۆچاویئهووت

ئهوئێواره
لهبهرپێیاههموویبووهقهرهبروت

شاعیرچیرۆكیئازارێكیقوڵوتایبهتبهخۆیدهگێڕێتهوه،
ئــهوانــی ــازاروبرینی ــ ئ تـــردا لــهشیعری ــرو ت لــهشوێنی گــهرچــی
تریشباسدهكات،ئهولهشیعرێكیكورتاروداوهكانیله

خهوههستانیسااڵنی1982و1983مانبۆدهگێڕێتهوهودهڵێت:
گزنگ

ئاسۆیسوریشاریكهركوك
بهرگیرهشی

سهركارێزورهحیماوایداپۆشیوه
تهپوتۆزی

روویئازادیوئهحمهدئاغایراماڵیوه
واگزنگیئومێدیكورد

دهڕوانێتهكاروانیدوور
لهپێشوازیسبهینێدا

پێئهكهنێوهكئاسۆیسوور
ئهمشیعرهمانگیدووی1983نووسراوه.

شیعرانه كورته لــهو یهكێ له نووسیوه شیعری سلێمانیش بۆ
داكهرهنگهبۆكوردستانوسلێمانینووسیبێتیدهڵێت:

ئێره
نهئێرهبهجێدێڵم

نهداروبهردوچیای
نهخۆڵوخاشاكورێی

نهپووشوپهاڵشوگیای
كۆیبهرههمهشیعریهكانیمارفعومهرگوڵبهشێكنله
ئهدهبیقۆناغێكیپڕلهكهندولهندیسیاسیكوردوئهویش
وهككارهكتهرێكینێوئهوههراوزهنایهیبهشۆڕشناودهبرێت
بۆیهخوێندنهوهی نهبووه، بێبهش ناوی لهماندوێتیوشهونخونی
شیعرهكانیشبهشێكنلهئاوێنهنمایسهردهمهكهی،بهئومێدی

خوێندنهوهی.
دكتۆرمارفعومهرگوڵشاعیروتوێژهرومافناسودكتۆراله
بوارییاساینێودهوڵهتی،سهرهتایئهمساڵبهنهخۆشیگهڕایهوه
بهردهمدلۆڤانییهزدانیمهزنولهگوندیههشهزینیزێدیخۆی

بهخاكسپێردرا.

پێنج دیوان پێنج دیوان له   
دیوانێكدا دیوانێكدا 

 له تیف فاتیح فه ره ج 
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بەهیوامخوێنەریبەڕێزلەگەڵئەمبابەتەدا
پشوویدرێژبێت.لەالیەكبابەتەكەزۆرقووڵ
دەوڵەمەندترین كـــورد چونكە فــراوانــە، و
و جــل و پــۆشــاك ڕووی لــە نـــەتـــەوەیجیهانە
باڵو لەالیەكیدیكەوەسنووری بەرگەوە.
كردنەوەیبابەتلەگۆڤاردادیاریكراوە.
بابەتەدا، ئەم باسی درێــژەی لە ئێوە، و ئێمە
لەمئەڵقەیەولەئەڵقەكانیداهاتووشدا،بە

یەكدەگەینەوە.


ڕەھەندی مێژووییانەی پۆشاك
ــرۆز، ــ ــیـ ــ ــیپـ ــ ــانـ ــ ــورئـ ــ پـــاڵـــپـــشـــتبـــــەدەقـــــــــیقـ
نـــووح)س(دوای كــەشــتــیــیــەكــەیحـــەزرەتـــی
جــوودی چیای لەسەر الفــاو، هاتنی كۆتایی
چیایە ئەم لەنگەریگــرت، و گیرسایەوە
كەوتووەتەناوەندیكوردستانەوە،هەربۆیە
مــێــژوونــووسوڕۆژهــەاڵتــنــاسوكــوردنــاســان
ــۆرەپــەســنــیكــوردســتــانــیــانداوەو ــ ــەوجـ ــ ب
گوتوویانە،یەكەمینزێدیدووەمینوەچەی
بەرەیمرۆڤایەتییە.ئەمەشئەوەدەگەیەنێت،
نیشتیمانیدووەمینبەرەبابیبەرەیمرۆڤایەتی
كوردستانە،ئەوكنەوپشكنینەیلەالیەن
چەند لە بیانییەوە شوێنەوارناسی تیمەكانی
پەیوەست كـــراوە، كوردستاندا شوێنێكی
زەمــانــەوە دێــرە لە مــرۆڤ بوونی نیشتەجێ بە
ــان،زۆربــەڵــگــەوگــەواهــیــی لــەكــوردســت

زانستییبەدەستەوەداوە.
لەعێراقدا،)مۆزەخانەیعێراق(لەگۆڕەپانی
مۆزەخانەنزیكترمیناڵیعەالویحیللەلەبەری
كەرخلەشاریبەغدا،تەنیامۆزەخانەیەكی
دەوڵەمەندوگەورەیپاشماوەوشوێنەوارەلە
تەواویواڵتەكەدا،لەومۆزەخانەیەدائێسكە
ــەیــكــەریمــرۆڤــێــكنــمــایــشكـــــراوە،كە پ
4٥هــەزارســاڵبــەرلەئێستاژیــاوە،كهلە
ئەشكەوتیشانەدەرلەباكووریڕۆژهەاڵتی
پارێزگایهەولێردادۆزراوەتــەوە.پار)2٧21ی
كوردی/2021ز(هەرلەئەشكەوتیشانەدەر،

كە ــەوە ــ دۆزرای مرۆڤێك پەیكەری ئێسكە
هی٧٥هەزارساڵبەرلەئێستایە.پسپۆرانی
ــەوە،ئەشكەوتی شــوێــنــەواردووپــاتــیدەكــەن
شانەدەرمێژووی100هەزارساڵیمرۆڤایەتیی
تێداتۆماركراوە،چینلەسەرچینپاشماوەی
یەكجار تۆمارێكی ئەشكەوتەكە زەویــی
مرۆڤایەتییە، مێژووی هەستیاری و گرنگ
لە )گاربۆڤسكی( سۆڤێت شــوێــنــەوارنــاســی
ڕوونــی مــێــژوو(دا كۆنترین )نهێنیی كتێبی
ــەچینی ــەنــێــوتـــۆمـــاریچــیــنب دەكـــاتـــەوە،ل
شانەدەر، ئەشكەوتی زەویــی سەر پاشماوەی
مــێــژوویالفــاوەكــەیحــەزرەتــینـــووحزۆربە
ڕوونـــیدەخــوێــنــدرێــتــەوە،بــەگــوێــرەیتۆماری
شانەدەر،الفاوەكەبۆماوەی8تا12هەزار

ساڵبەرلەئێستادەگەڕێتەوە.
ئامانجیئــەوكــورتــەبــاســەیگــەڕانــەوەمــان
ــەوەی ــ ــۆئ ــەبـ ــردنـ ــۆشكـ ــۆمـــێـــژوو،ڕێخــ بـ
ــەڕووكە ــن ــخــەی ــووڵب ــاقـ گــریــمــانــەیــەكــیمـ
واڵتێكدا و ناوچە لە مــرۆڤ بــەوەی دەڵێت،
لەدێرزەمانەوەژیاوە،هەردەبێتئەومرۆڤە
داهێنانی و كــار و بینا وكۆششی كــرد
لــەدەســكــەوت تــەژیــن كــردبێت،ئەمانەش
ــانـــی،بـــەتــایــبــەتــیكە ــتـ ــارسـ ــیشـ ــ ــەرات ــ وب
زۆرن، هێندە شــوێــنــەوارەكــانــیكــوردســتــان
بەڵگەیزۆربەهێزیشلەمڕووەوەبەدەستەوە
گرنگە نیشانەیەكی پۆشاكیش دەدەن.
لەنێونیشانەكانیژیاروشارستانیەتیهەر
گەلونەتەوەیەك.پاڵپشتبەوڕاستییە،تیرە
ونەتەوەكانیزاگرۆس،تۆرۆسوباكووری
ئــەوجوگرافیا )مــیــزۆپــۆتــامــیــا(، دووچـــۆمـــان
فـــراوانوهەستیارەبەدرێــژایــیمــێــژوو،زێد
ونیشتیمانیباپیرانیكوردبووە،بۆنموونە
هــووری، )لۆلۆ،گووتی، نەتەوەكانی نــاوی
هتد( ــاری.. ســۆب ئیالمی، كیشی، میتانی،
دەهێنین،ئەمانەباپیرانیكوردن،پۆشاكو
بەرگیئەوتۆیانپۆشیوەكەلەگەڵژینگەی
و نەخش گەلێك گونجاوە، واڵتەكەیاندا

))22((جلوبه رگی كوردجلوبه رگی كورد
پەیكەرودیــواربــەنــدهــەنلەشــاخوبەرد
داتاشراون،چەندیننموونەیجلوبەرگی
باویچینوتوێژەكانیسەردەمیبااڵدەستیی
ــیــرانــیكـــورد ــاپ ــەوانـــەیب ــەتـ ــرەونـ ــی ئـــەوت
خاڵی بە ز.( )پ. ٧00ی ساڵی ــەڕوو. دەخــەن
دادەندرێت، كورد مێژووی لە وەرچەرخان
میدیكەلەڕوویسەردەمەوە،نزیكترین
ئیمپراتۆریەتێكی باپیرانیكوردن، تیرەی
ئەنادۆڵەوە ڕۆژاوای لە دامــەزرانــد، مەزنیان
دەستیپێدەكردتاناوەڕاستیئاسیا.گەورە
مــێــژوونــووســانــیگــریــكوڕۆم،هــەروەهــا
هەردووكتێبیپیرۆزیتەوراتوئنیجيلیش،
باسیشارستانیەتیمەزنیمیدیاوسیستەمی
تۆكمەوبااڵیكارگێڕییاندەكەن،ئەو
باو میدیا پاشایانی دەربــاری لە پۆشاكەی
الساییكردەوە هەخامەنشی فارسی بوو،
وبۆخۆیبرد،نەكهەرئەوەندە،هەرچی
بنەمایشارستانیەتوژیاریمیدیاهەبوو،
هەخامەنشیبۆخۆیانبردولەحوكمڕانیدا

پەیڕەویانكرد.
قــســەیئـــەمبــڕگــەیــەمــان،بــەرایــیــەكــەبۆ

ناوەرۆكیبڕگەیداهاتوومان.


پۆشاكی دێرین
و بـــارەیپۆشاكیگــەل لــە قسەكردن
ئەركێكە ــورد، كـ دێــریــنــی تیرەكانی
دەكەوێتەئەستۆیمرۆڤناسومێژوونووس
وئەركیۆلۆژیستوتوێژەرانیشارستانیەت
بەوەیساخكردنەوەی وشوێنەوارناسان،
ئەمالیەنەیشارستانیەتیكورد،پێویستی
بەكنەوپشكنینولێكۆڵینەوەیوردی

زانستیهەیە.
دێــیــنــەســـەرجــلوبــەرگــیســەدەكــانــی
ــوەســـتبــــەمقــۆنــاخــەی ــەیـ نـــــاوەڕاســـــت،پـ
ــان،كــــوردنــــاسو ــ ــت ــوردســ ــژوویكــ ــ ــێ ــ م
ڕۆژهــەاڵتــنــاسوگــەڕیــدەكــانڕۆڵێكی
ــەپـــێـــشـــكـــەشكـــردنـــی ــ گـــرنـــگـــیـــانل
ــمــوونــەیهـــەڵـــبـــژاردەلــەجــلوبــەرگــی ن
كوردداهەیە،ئەوپۆشاكوبەرگەیلە
باو كوردستاندا لە ئیسالمدا سەردەمی
بــوون،ئەویشلەڕێیئەووێنەونیگار
هەروەها كێشاویانن، هێڵكارییانەی و
لێكۆڵینەوانەی و یاداشت و نووسین ئەو
لەبــارەیكــوردەوەكردوویانن.واتەئەو
و وگەڕیدە ڕۆژهەاڵتناس كەرەستەیەی
كوردناسانلەبارەیپۆشاكیكوردەوە
تۆماریانكردوون،بەدەقیهونەرییان
تەرزەكانی بە پەیوەست نووسین، دەقــی
ــوردلــەهـــــەزارەیدووەمــــی پــۆشــاكــیكــ
و چــاوگ بوونەتە ئێستا ئەمانە زاییندا،

ژێدەریزۆرگرنگوباو.

لێرەداپێویستەئاماژەبەوەبكەین،پۆشاك
بەگوێرەیهەلومەرجیژیانیگەلوئەو
گۆڕانەیلەبواریكولتووروشارستانیەت
بەسەریدادێت،ئەویشگۆڕانیبەسەردا
دێـــتودەســـكـــاریدەكـــرێـــت.ئــەمــەش
دۆخێكیچاوەڕوانكراوە.هەڵبەتهەر
گــۆڕانودەسكارییەكیبەسەرجلو
بەرگدادێت،هەردەملەخولگەیمیراتی
دەخولێتەوە. نــەتــەوەدا ژیــاری و شارستانی
و میراتیگەل و جاریشكولتوور زۆر
نەتەوەكانیدی،لەمڕووەوەكاریگەری
و دەبێت.گۆڕان وڕەنگدانەوەیچڕیان
دەسكاریشبەدەرنییەلەداهێنان،لەپاڵ
تازە هەلومەرجی لەگەڵ خۆگونجاندن

باویژیاندا.
ــارودۆخــێــكــدا،تــەرزەكــانــی لــەهــەمــووب
توێژەیلیهەمەجۆری نێو لە باو پۆشاكی
ــاوازی ــیـ ــەڵـــدا،هـــەمـــەڕەنـــگـــیوجـ ــۆمـ كـ
دەنوێنێت،ئەویشبەگوێرەیدابەشبوونی
هەمەجۆردا، توێژی و چین بەسەر جڤاك
ــەگـــوێـــرەیپــیــشــەوكەشی ــاب ــەروەهـ هـ
ناوچەوشوێنوتۆپۆگرافیایهەردەڤەرە.
و جل پێشوومان، قسەكانی بە پاڵپشت
بەرگیكورد)هیپیاوانبێتیانژنان(
هەردەمهەمەڕەنگوهەمەچەشنە،بەرین
وفـــەڕاحـــە،لــەگــەڵژیــنــگــەوكەشی
كـــوردســـتـــانـــدادەگــونــجــێــت.پــۆشــاكــی

بووە بریتی بەگشتی جووتیارانیكورد
لــەشـــەرواڵـــیفــــەڕاحلــەگــەڵچــاكــەتو
ــەكوچــۆخــەومــرادخــانــیــیپــڕبە كــورت
بەشیســـەرەوەیجەستەیمــرۆڤ،وێــڕای
درێــژی مــەتــر بــەریــنوچــەنــد پشتێنێكی
دەوری بە جارێك چەند بۆ كوتاڵ،كە
لە دەســووڕێــتــەوە، پیاودا پشتی و كەمەر
هــەنــدێــكشــوێــنــیكـــوردســـتـــان،ژنــانــیــش
پشتێنیكوتاڵدەبەستن.پۆشاكیژنانی
الدێبریتییەلەكراسێكیپانوپۆڕو
ئاودامەن،جگەلەئاوەڵكراسیدرێژو
دەرپێیفشودرێژوسوخمەوهێلەكو
چارۆگەوبەرانپیلوسەروشەدەوهی

دیكەش.
ــایئـــەلـــیـــكـــتـــرۆنـــیـــی ــدیـ ــیـ ــۆپـ ــلـ ــنـــســـكـ ــیـ ئـ
پۆشاكی باسی جــۆرە بــەم )ویكیپیدیا(

كورددەكات:
»جـــلوبــەرگــیكـــوردپــۆشــاكــیبۆنە
ویـــادیخــۆشــە،چونكەفــرەڕەنــگــەو
دروست نایاب لەكوتاڵی و نەخشە فرە
»پــیــاوان دەشڵێت ویكیپیدیا دەكــرێــت.«
پــانوچاكەت)چۆخە( شــەرواڵــیفشو
یەكلەهەمانڕەنگدەپۆشن،پشتێنیش
بریتییەلەكوتاڵێكیپانوپۆڕوسووك
بەڕەنگێكیجیاوازلەڕەنگیڕانكو
چۆخەكە،دەشكرێگوڵداروڕەنگین

بێت.«

 تاریق كارێزی
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چایخانه ی  مه جیدییه  
له سه ر شێوازه  كلتورییه كه ی 

نۆژه نده كرێته وه 

دوابــــــــــهدوایدهســـتـــكـــردنبـــهروخـــانـــدن
ــهبــیــنــایــهكــینــزیــكــی ــردنلـ ــاركــ وكــ
كهركوك شــاری مهجیدیهی چایخانهی
ــهنوهبـــــهرهـــــێـــــنـــــهرێـــــكـــــهوه،وا ــ ــ ــهالیـ ــ ــ لـ
ــهیمــهجــیــدیــیــه ــخــان بـــاڵوكـــرایـــهوه،چــای
ــێـــژوویـــهكـــیدێــریــنــی بـــكـــرێـــت،كـــهمـ
لهكهركوكههیهدهكرێتبهمۆڵێكی
گهورهیبازرگانی،ئهمهشكاردانهوهی
فهرهیدون هێنا، دوایخۆیدا به جیاجیای
بهڕێوهبهریشارهوانیكهركوك  عــادل،
چایخانهكه دهڵـــێـــت:« و دهدات دڵــنــیــایــی
ــهســهرهــهمــان نــاڕووخــێــنــدرێــت،بــهڵــكــول
شـــــێـــــوازهكـــلـــتـــوریـــیـــهكـــهیپـــێـــشـــووی

نۆژهندهكرێتهوه.
شارهوانییهو موڵكی چایخانهكه شوێنی
داخـــراوهو چایخانهكه 2003وه ساڵی لــه

تائێستاچۆڵه.
چایخانهیمهجیدیه،یهكێكهلهچایخانه
ــهرهكــۆنــهكــانــیشــاری بــهنــاوبــانــگوهـ
ســهرچــاوهی ههندێك بهپێی كــهركــوك،
بۆ  چایخانهكه دروستكردنی مێژوویی
له ــهوهش ــ ئـ دهگـــهڕێـــتـــهوه، ســاڵــی1928
ــا،كه ــاشـ ــدپـ ــمــهجــی ــدول ــیعــهب ــهردهمــ ســ
بهڕێوهبهریئهوسایشارهوانیكهركوك
بووهوناوبراولهپێكهاتهیكوردبووه،
مهجیدییههاوشێوهیچایخانهی چایخانهی
ههولێره مهچكۆی و سلێمانی له شهعب

ــهرهوهی وســـهردهمـــانـــێـــكشــوێــنــیكــــۆكــ
نــــوســــهرانورۆشـــنـــبـــیـــرانـــیپــێــكــهــاتــهو
ــهوهجــیــاوازهكــانــیكــهركــوكبــوهوه ــهت ن
بــبــوهســهكــۆیــهكبـــۆئــاڵــوگــۆركــردنــی

بیروڕاكانیان.
له زیــاتــر دانیشتنی شوێنی چایخانهكه
نزیكهی2٥0كهسیلێدهبۆوه،ههروهها
ــهوزێـــكـــیئـــاویـــشـــیتـــێـــدابــــــووه،كه حـ
چوار له شارهكه ئهدیبانی و رۆشنبیران
كۆڕی كۆدهبونهوهو حــهوزهكــهدا دهوری
رۆشــنــیــبــریــیوئــهدهبــیــیــانرێــكــدهخــســت،
و دانیشتن كــۆبــونــهوهو شوێنی هــهروههــا
بــووه، شــارهكــه خهڵكی یهكتربینینی
رهقیب« »ئهی نهتهوهیی هاوكاتسروودی
ــراوه ــ ــووهوئــــاوازیبــۆدان ــهوێلــهدایــكــب لـ

لهالیهنشێخحوسێنبهرزنجییهوه.
ــاویمــهجــیــدیــیــه،لــهالیــهن ــ ــارهتبــهن ــهبـ سـ
پسپۆرانومێژوونوسانهوهچهندین،بۆچونی

جیاوازههن،بۆچوونێكدهڵێ،نرخیچای
بــووه، )مــهجــیــدی( بــهیــهك لــهچایخانهكه
بۆیهناویانناوهمهجیدیه،ههندێكیتر
سوڵتانی )عهبدولمهجید(ی بهناوی دهڵێن،
عوسمانییهوهناونراوه.بهاڵمدروستترینیان
ئهوهیهكهلهساڵی1928)عهبدولمهجید
كهسایهتییهكی كــه یــاقــووبــی( پــاشــای
كوردیدهوڵهمهندیشارهكهبووه،سهرهتا
ــركــراوه ــووهودوات ســهرۆكــیشــارهوانــیب
چایخانهی كــهركــوك، موتهسهڕیفی بــه
ــهوشــهقــامــێــكوبــاخــچــهیــهكــی ــدی مــهجــی
گــــهورهیدروســــتكـــردهـــهربـــهونـــاوه،
واتابهناوی)مهجیدیاقووبی(یهوهناونراوه

)مهجیدیه(.
ــیـــیچـــایـــخـــانـــهكـــهلـــــهوهدایـــــه ــرنـــگـ گـ
پێگهیهكیجیۆگرافیزۆرباشیههبوو،
ــارودروســــتنــێــوان ــهریشــ ــت كــهوتــهســهن
زۆربهیفهرمانگهودهزگاحكومییهكان

گشتی نهخۆشخانهی )رهگــهزنــامــهو وهك
ــاوپــۆلــیــسوپـــــهروهردهوبــانــكو ودادگــ
ــی(،ســـهرهتـــا)مـــامبــاپــیــرعــهلــی( ــ ــارهوان شــ
لهالیهن چایخانهكه سهرپهرشتیاری وهك
193٥ ساڵی تا دادهمهزرێت، شارهوانییهوه
رادهستی)حاجیسابیرسدیقكاروانچی(
گۆڕانكاری ههندێ ئهمیش دهكــرێــت،

تێدادهكاتوفراوانیدهكاتهوه.
ــنكــــــــوڕیحــــاجــــیســابــیــر ــ ــهدیـ ــ ــهاڵحـ ــ سـ
لــهدایــكــبــووی19٦1نــاوســراوبــه)ســهاڵح
دهڵێت:« چایخانهكهوه لهبارهی مهجیدیه(
لــهبــهرئــهوهیچــایــخــانــهكــهمــانكــهوتــبــووه
ناوهندیفهرمانگهودهزگاگرنگهكانی
حكومهتوزۆربهیخهڵكیكهركوك
ــهریڕوویــانتێدهكرد،بهتایبهتی ودهوروب
و ڕۆشنبیران و نــاودارهكــان كهسایهتییه
هونهرمهندانوسهرۆكهۆزانهكانیوهك
شێخعهبدولقادرتاڵهبانی،باوكیعهمید
تاڵهبانی،شێخ فهرهیدون،شێخموكهڕهم
عهوادمهاوش،شێخپیرۆت،بورهانبهگ،
سابیربهگ،بههابهگیساریكههیه،
حاكمتههاناجیبهگوشهفیقبهزاز.

عارف »عهبدولسهالم سهاڵحهین وتــهی به
ــوولــهفــیــرقــهیدووی كــاتــێــكئــهفــســهربـ
كهركوك،بهردهوامهاتوچۆیچایخانهی
مهجیدیهیكردووه،كهدواتریشبووبه
سهرۆكوهزیرانیعێراقههرجارێكبهاتایه
بــۆكــهركــوك،ســهردانــیچایخانهكهی
دهكردویادهوهرییهكانیخۆیدهگێڕایهوه»
ژمــارهیــهكهونهرمهندو ئــهوهشــدهخــاتــهڕوو:«
له ههبووه ئامادهبوونیان ههمیشه نووسهر
چایخانهكه،وهك)مامۆستاعهلیمهردان،
عهبدواڵ دهده، هیجری دووزلــی، ئهكرهم
یوسف مهحمود سابیر، محهمهد ســهراج،
نــووســهری عــێــراقــی، مهقامبێژی عــومــهری
تــهرزی عــهتــا مستهفا، فـــاروق توركمانی

باشیویوسفحهیدهری(.
ســـــهاڵحمـــهجـــیـــدیـــه،لــــهبــــارهیبــیــنــاســازی
چایخانهكهوهئاماژهیبهوهكردووه»جگه
لهشوێنیدانیشتنكهبریتیبووله200
ــا300كـــورســـی،حــهوزێــكــیئــاویــشــی ت
تێدابوو،ڕۆژنامهوگۆڤارهكانلهدهوری
حهوزهكهدادهنرانوڕۆشنبیرانلهدهوری
حهوزهكهدادهنیشتنوباڵوكراوهكانیان
تایبهتی شــوێــنــی ــا ــهروههـ هـ ــدهوه، ــنـ ــوێـ دهخـ
تــێــدابــووبــۆنــوێــژكــردن،لــهســاڵــی19٧9
نۆژهنكرایهوهبهههماننهخشهیجارانی،
واتهشێوازهكهیوهكخۆیمایهوه،بهاڵم
له پێشكهوتووتر و نــوێ بــهكــهرهســتــهی

جاران.

بهوتهیســهاڵح،ساڵی19٧4كهباوكی
ــیدهكـــــات،چــایــخــانــهكــه ــ كــۆچــیدوایـ
رادهستیعهالئهدینیبراگهورهیانكراوهو
بــووهسهرپهرشتیاری،دواتــرتهیبیبــرایو
دوایئهویشخۆیواته)سهاڵحمهجیدییه(،
ــیبـــهعـــسبــــڕیــــاریداهـــهمـــوو ــمــ ــ ــارژێ ــ ت
كهلهپوورییهكان و مێژوویی شــوێــنــهواره
لـــهســـهرخـــاوهنـــهكـــانـــیـــانتـــاپـــۆبــكــرێــن،
ئــهوان لــهســهر مهجیدییه چایخانهی تهنیا
لــهبــارهیهۆكارهكهشی  نــهكــرا، تــاپــۆ
وتــی«لــهبــهرئــهوهیبهعسینــهبــوویــن«.دواتــر
چایخانهكهڕادهستینووسهریتوركمانی
جهاللپۆاڵتوقاسمحهمیدفنجانكرا،

تاكاتیداخستنی.
بهرزنجی مــحــهمــهد ســهیــد حهكیم ســهیــد
لــهگهنجییهوه لــهدایــكــبــووی1931ــــهو
هــاتــوچــۆیچــایــخــانــهكــهیكــــردووه،ئهو
لهبارهیناوبانگوگرنگیچایخانهكهوه
ــهوهیبه ــ ــهرئ ــ ــهب ــ ئـــــهوهدهخـــــاتـــــهڕووكـــهل
خــوێــنــدهوار و ڕۆشنبیر چینی ــهردهوامـــی بـ
ــهی ــ ــۆمزۆربـ چـــوونـــهتـــهچــایــخــانــهكــه،خــ
كوردو ڕۆشنبیرانی هونهرمهندو نووسهرو
توركمان،وهكهــهژاریشاعیر،شكور
عهبدولخالق شێخ دڵــدار، قانع، مستهفا،
ئهسیری،شێخحوسێنبهرزنجیومستهفا
ههندێكیانم ناوی بهداخهوهكه نهریمان

بیرنهماوه،لهوێدهمبینین.
ــامـــاژهیبـــهوهیـــشدا»ئـــهگـــهربــههــهڵــهدا ئـ
نــهچــووبــمدڵــــداریشــاعــیــروشــههــیــدشێخ
)ئــهی ســـروودی ــاوازی ئـ بهرزنجی حوسێنی
دانــا،چونكه لــهوچایخانهیه رهقــیــب(یــان
جارێكیانلهتهنیشتمهوهدانیشتبوونباسی

ئاوازیسروودیئهیرهقیبیاندهكرد«.
ــهیســهیــدحــهكــیــمســهیــدمحهمهد بــهوتـ
بــهرزنــجــی»جــارێــكــیــشــیــانحــاجــیسابیر
له چایخانهكهگــێــڕایــهوهكــه خــاوهنــی

ــهدهی ــیســیــیــهكــانــیسـ نـــاوهڕاســـتـــیســااڵن
سهید بــهنــاوبــانــگ گۆرانیبێژی ـــردوو ڕابـ
ــرله ــات عــهلــیئــهســغــهریكــوردســتــانــیزی
مــانــگــێــكبــــهڕۆژچـــووهتـــهچــایــخــانــهكــه،
ئهویشبههۆیئهوهیكوڕێكیبهقاچاخ
هاتبووهكهركوكوگیرابوو،وابزانم
شێخحهسیبتاڵهبانیكهخۆیكهسێكی
دهنگخۆشورۆشنبیربوو،ئازادیكرد،
ههركهسێكبهاتایهبۆكهركوكوله
ههرفهرمانگهیهككارێكیههبوایه،بۆ

پشووداندههاتهچایخانهیمهجیدییه».
تهمهنهروونیدهكاتهوهكه به پیاوه ئهو
ســهرهتــانــاوی)قــاوهخــانــه(بــوو،بــهاڵمدوای
كهركوك هاتوونهته عهرهبهكان ئــهوهی
نــهیــانــدهزانــیبڵێن)قــاوهخــانــه(دهیــانــگــوت
ــای )مــقــهــی(،بــۆیــهپــێــمبــاشــهوهكســهرهت
)قــاوهخــانــه(، بڵێن پێی ــدنــیهــهر دامــهزران
ــازانـــمكـــهیدامـــــــهزراوه، ــینـ ــ ــهواوهت ــ بـــهت
دووهم بهگی مهجید بهناوی ــم دهزان بــهاڵم
مــوتــهســهریــفــیكـــهركـــوكلــهســهردهمــی

پاشایهتیناونراوه.
دهشڵێت:«قاوهخانهیهكیبهناوبانگبوو،
نــاودارانوپیاوماقواڵنیشاریكهركوك
ودهوروبـــــهریلـــهوێدادهنــیــشــتــنوهكدارا
بهگ،مدحهتئاغایداوده،شێخجهبار
جــهبــاری،شێخمحهمهدیشــێــردهرهوشێخ
ــێــرهدا ــهمل ــ تــاهــیــریقـــــهرهدهره،حـــــهزدهكـ
تاهیری شێخ لهسهر بكهم ههڵوهستهیهك
ــهوكــهســایــهتــیــیــهلــهگــهڵ ــ قـــــــــهرهدهره،ئ
ههموو ــارهی پ قاوهخانهكه، له ههستانی
ئامادهبووانیدهدا،جاناسیاویبوونایهیان
نا.بهدهگمهنتوركمانهكانوئاغاكانی
بهاڵم قاوهخانهكه، بۆ دههاتن كاكهیی
ــهرهببــههــیــچشــێــوهیــهكلــهشــارهكــهدا عــ
بهدی قاوهخانهكه له قــهت بۆیه نــهبــوون،

نهدهكران.
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سەلمان شێخ بزێنی

نامەنامە
)پارچەیەک لە خەمی من()پارچەیەک لە خەمی من(

شەڕخەریکبوکۆتاییبێتو
تۆشئۆخژەنبکەیت,

بەیادیزوو...
پڕبەگەروت,هەوایئازادیهەڵمژیتو

ناختپڕبکەیتلەخۆشی.
بۆئەمەخۆتکۆبکەیتەوە...
پرچەپژەکەتشانەبکەیتو

بۆپشتەوەیهەڵدەیتەوە,
دووشەپئاویساردووزەالل

بەڕوخسارەتۆزلێنیشتوەکەتابدەیت,
چاوەکانتبەکلیجارانبڕێژیتو

خۆمانەبرۆوبرژانگتڕێکبخەیت.
لێوەقەتماخگرتوەکەتسورنا...

چونکمخووێنێکیزۆرتلەسەرڕژاوە,
بەپەمەییەکیکاڵ,

لەڕەنگیئەوگوڵەهێرۆیانەی
لەنێوتەبارەیگەنموجۆدابااڵیانکردووە.

جلێکیڕەسەنلەبەربکەیتو
ملوانکەیەکیمێخەکبەسەرابەردەیتەوە.

چراکانیشلەئەزەلەوەداگیرساون,
تاچاوبڕکاتئەودەوروبەرەیان

ڕوناککردۆتەوە.
پەنجەمۆریشتبۆکراوە...

سەدا99بۆئاهەنگەکەت
ئامادەییاننیشانداوە.

هەیهۆ...هەیهۆلەبەختیتۆ...
هەرئەوەندەتزانی,

خراویتەناوگەمەیەکیسیاسیو
بەرژەوەندیدەوروبەرەوە,

شیرباییەکەتلەنێوبراکان
هەرایناوەتەوەو...

قوڕێکیخەستتبۆگیراوەتەوە,
تاسەریخۆتیلێبنێیت!

ئەوەتالەشکرپەرتوباڵوەیلێکراو
گەواهیدەرانپەشیمانبونەوە.

داخەکەمتۆش,بەقەیرەیی
دەمێنیتەوە,

تاکاتوزەمەنێکینادیار...کەرکوک!!.

بەبێهیچپێشەکییەکپەچەکەیلەخۆیئااڵندوهاوشێوەی
وریاییەوە بە دەکــرد، هەڵسوکەوتی پێگەیشتوو ئافرەتێکی
دەهاتودەچوووگفتوگۆیئەنجامدەدا،لەکاتێکداهێشتا

تەمەنیلەسیانزەساڵتێنەپەڕیبوو.

بوونی بــە بنەماڵەکەیخــۆیکــەنــارگــیــرکــردو لــەکــوڕانــی
خۆی ژوورەکــەی دەچۆیە ماڵەکەیاندا لە هاوتەمەنی کوڕانی
لەکاتێکداپێکەوەگەورەبوون،دایکیشیناچاردەبووبۆ
و بووە گــەورە بڵێت:«مەریەم پێیان دۆخەکەی روونکردنەوەی

ئیترشیاونییەلەنێوئێوەدابێت«.

هــــەرزوولـــەبـــابـــەتـــەکـــەتــێــگــەیــشــتــن،بـــۆیـــەپــێــویــســتــیبە
ــیژیــانــەبــەمنداڵی روونــکــردنــەوەیدیــکــەنــەبــوو،ئــەمــەرەوتـ
پێکەوەگەورەدەبینوگەورەدەبینبۆئەوەیلێکداببڕێینو
رۆژانەلەگەڵگەورەبوونمادابەربەستەکانینێوانیشمانبااڵتر
دەبن،تادەگاتەئەوەیهاوڕێیکچەکانیکارمانلەکچە
پێکەوە ئەوانەی نزیکتربن لێمان مامەکانمان وکچە خاڵ

گەشەمانکردوگەورەبووینوپێگەیشتین.

ئەمەدابیئێمەیە،ناتوانینبیگۆڕینیاخودگاریگەرییلەسەر
خێزانەکاندا هەموو نێوان لە تێڕوانینانە ئەم بکەین، دروست
لێدەکەنەوەو بیری بەجۆرێک نین،رەوەنــدەکــان یــەک وەکــو
گوندشینانیشبەجۆریکیدیکەوناوچەگەشتیارییوکەنار

دەریاییەکانیشبەشێوازێکیتر.

دایباب بیرکردنەوەی و زانستی ئاستی خوێندنەوە، و خوێندن
هۆکارێکن کــۆمــەڵــە واڵت، دەرەوەی لــە ژیـــان و بــژێــوی و
بۆیە تێڕوانینەکانمانجێهێشتووە، لەسەر کاریگەرییخۆیان

یــەککۆمەڵگەدا خێزانەکانی نــێــوان لــە جــیــاوازیــی ئــەگــەر
ببینین،تارادەیەکیزۆربابەتێکیسروشتییە.

شەوێکیانلەگەڵچەندهاوڕێیەکمدالەیەکێکلەچیاکانی
مەقەڵییەکەوە ئــاگــری ــار دی بــە و دانیشتبووین شــار نزیکی
نزیکەی30کەسێک دەڕوانـــیکە لەگروپێکیگـــەورەم
دەبــوون،دیاربوولەچەندخێزانێکپێکهاتبوونوپێکەوەبۆ
گەشتهاتبوون،پێکەوەدانیشتنیانوئامادەکردنیخواردن
بەهەرەوەزیوقاقایپێکەنینیانجوانییەکیتایبەتیبەوشەوەی

منبەخشی،بەجۆرێکهەرگیزبیرمناچێتەوە.

بــیــرکــردنــەویئەرێنیدروێــنــەدەکـــەنکە تـــۆوی ئــەمخێزانە
گەورەکەنیانلەنێوبیریبچوکەکانداچاندویانە،ئیدیباپیر
وداپیربێتیاخوددایبابەکانیانبێت،ئەمبیرکردنەوانەلەسەر
و بونیادنراوە دروست لێکتێگەیتشنی و ژیان پێکەوە بنەمای
کارێکیکردوەپەیوەندییەکیبتەوتاکەکانیئەمخێزانە
پێکەوەببەستێتەوەوبەجۆرێککچوەکوبرامامەڵەلەگەڵ
کـــوریپــوریــدابــکــاتوئــەویــشهــاوشــێــوەیخوشکەکەی
و دەژیـــن پێکەوە رێـــزەوە و خۆشەویستی بــە ئەمانە بیالوێنێ،
رایەڵەیبەهاپیرۆزەکانیکۆمەلگەپێکەوەیاندەبەستێتو
پەیوەندییەکیمرۆڤانەیانهەیە،کەدەڵێیلەتەمەنیمنداڵییەوە

ولەگەڵشیریدایکیاندانۆشیویانەوپێیپەروەردەبوون.

دەبینین دواوە بــگــەڕێــیــنــەوە زیــاتــر ــان یـ ــاڵ سـ پــەنــجــا ئــەگــەر
چــۆن و ــوون بـ ــەن رەســ رۆشنبیرییەکی چ ــی خــاوەن بــاپــیــرانــمــان
هەلسوکەوتەکانیانبێمەبەستوراستگۆیانەبووەوچەند

سادەوساکارژیاون.

جـــارانژیانمانجــوانوســـادەبــوو،بــەاڵمبــەهــەنــدێبیرۆکەی
لەگەڵ پەیوەندیمان جۆرێکە بە ئێستا ئاڵۆزمانکرد، ناجۆر
دابەزدایە، و هەڵبەز لە و شێواوە نزیکترینکەسەکانماندا

تەنانەتشادییەکانمانلەبۆنەکانداکەموکوڕیهەیە.

عبداللە النعیمی

بەکوردیکردنی: هەڵمەت هۆشیار

دنەوەی ژیان
 بۆ ساناکر

ھەوڵیک
ی جوانی

وەخانە
قا

خێزانی بەختەوەرخێزانی بەختەوەر
ژیانمان جوان وسادە بوو، بەاڵم بە ھەندێ بیرۆکەی ناجۆر ئاڵۆزمانکردژیانمان جوان وسادە بوو، بەاڵم بە ھەندێ بیرۆکەی ناجۆر ئاڵۆزمانکرد
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ناویتەواویشاعیرمان:شێخمحەمەدخاڵسیکوڕیشێخڕەزای
لەساڵی نــاوبــراو خــاڵــس(ە، عەبدولڕەحمانی )شێخ کــوڕی تاڵەبانی
)18٧٦(لەبنەماڵەیەکیئایینیوزانستوتەسەوفلەگەڕەکی

بەرتەکیەلەشاریکەرکوکچاویبەژیانهەڵهێناوە.
لەخانەدانیخۆیانپەروەردەوگەورەبووە،کاریگەریشیعرەکانی
باپیریوباوکیلەسەربووە،بۆیەئەمیشلەئەنجامداشاعیرێکی
بەتوانایلێدەرچــووە،بەسێزمــانشیعرینووسیوە:)کــوردی،
هەڵبژاردووە، خۆی بۆ )خاڵسی( شیعری نــازی تورکی(، فارسی،
ئەونازناوەشلەباپیرییەوەوەریگرتووە،چونکەباپیرینازناوی
شیعری)خاڵس(بووە،بەاڵمشاعیرمانیایەکیبۆزیادکردووە،

واتە:)خاڵسی(.
دامودەزگاکانی لە و بووە وهەڵکەوتوو بەخزمەت مرۆڤێکی
لەگەڵ )1911( ساڵی لە نمونە: بۆ ئەوسەردەمەکــاریکــردووە
کردوویەتی بــووەو بەهێز پەیوەندی نەزیف( )سلێمان موسڵ والیی
بــووەسەر قــەزایــەک ئەوسا قایمقامیشارۆچکەیدهــۆککە بە
بەوالیەتیموسڵ،لەهەمانساڵدابەبۆنەیبنیادنانیمزگەوتی
فارسی بە شیعرێکی کەرکوک لە تکریتی( بەگی )ئیبراهیم
بەردێک لەسەر دەرگــایحەرەمیمزگەوتەکە لەسەر و نووسیوە
هێلکاریکراوە،لەساڵەکانیجەنگیجیهانییەکەمداوەک
لەزۆربــەیشارەکانیتورکیاگــەڕاوە،پاش مەئمووریدەوڵــەت

کۆتاییدەسەاڵتیعوسمانی،گەڕاوەتەوەبۆشاریکەرکوک.



قایمقامی  مەحمودا شێخ حکومەتەکەی ســەردەمــی لە خاڵسی:
قــــەزایڕانــیــەبـــــووە،دواتــــربــەفــەرمــانــیشــێــخمــەحــمــودلــەســەر
وەزیفەکەیالدەبردرێت،پاشانلەالیەنکەسانینەفسنزمدەچنە
سەرماڵەکەیلەڕانیەوتااڵنیدەکەن،ئەمجاخاڵسیبەمپارچە

شیعرەهەجووئامێزەڕەوانەیشێخمەحموددەکات:


لـــەپـاشدامانوپـــــامـاچکــردنعەرزیدوعــاخوانی
وەڕیندەستپێئەکــابــەچکەیگــەمـــاڵیپیریگەیالنی

ئــەڵێبـۆچیدەرتکــردم؟ئەگەرپــاستنەکــەمبــەخوا
هەمووچەڵتووکەکەتئـــەخــوابــەرازیقوتبیرەببــانی
یەکانەوپەڵــخومـــالــۆسیقـــەویوقۆڵیگــەلێزۆرە

بەریملیانلـــەکوێئەگـــریپشیلەیکـــانیئاسکــــانی
لــەپـــاشتـــااڵنوعــەزلوالنــەوازوخــانــەوێرانی

حــەواڵەیخۆتئەکــەمقوربـــانچلۆنبێمبــۆسلێمــانی
لەبەرچاوتوەکویەکوایــەبێفەرقنلـــەخزمـــەتتۆ

شەهێنوحاجیلــەقلەق،شێرورێوی،مــورشیدوجــانی
کـەروگاخەرجیبــــاروجـووتەهێسترمــاڵیکــاروانــە

ئـــەمــانــــەنـــابنـــەکــوێخــاورەئیسومیریدیـوانی
بەیارکێاڵنوگــایلــەڕ،پیروکچخواستن،ژنوتـەدبیر

سەگوجۆ،ئەسپوئێسک،بۆقوسەردار،جرجوناوکانی
عــەباوکەر،فێسورێوی،ورچوشەبقە،مێزەرومەیمون
حەیاوکوێر،شەرمودۆم،قەحبەووەفا،نامووسوسۆزانی

لــەکوێتدۆزینەوەئــەمکوێروقۆڕانەیلــەخــواعـاسی
چــلۆنتکـــەوتەخــاتــرمشکەکوێرەوورچیکوێستــانی

هەمووشــێروپـڵنگنوەختینــانخــواردنلــەئەترافت
سمــێڵبـــابــڕکــفندڕکـەللــەخڕپـەرچــەممەریــوانی

دوعـاتبابۆبکەن،ئەممابـەتەدبیریــاننەکــەیزینهار
مـــەالودەروێشوســۆفیوشێخەکــانیلوقمەبـــاتمانی
لـــەرۆژیواپیــاوێچـــاترەبــۆتۆلـــەدووسەدکــەس


هەزاریلیـــرەیەکنــاکـــــادەپــارەوپـوولیتارانی

لـــەسەرئــــەممەسرەعەالدەمبچمبۆمەسرەعیســـانی
بڵێـــمئـــەیپـــاسەوانیمیللــــەتورێگـــەیموسڵمانی

وجـــودتفـــەخرەبۆمنچونکەالیمنفەخریکـــوردانی
نـــەوەیکاکئەحمەدونوتفەیحوسێنوشێرییەزدانــی
ئـــەالئـــەیکــوشتەیپەیکانیهیجرانتدڵیئەحـــزان

ئــەالئـــەیکوشتەیپەیکـانیهیجرانتپیریکــەنعانی
تـــوبـــایارنهمانکـــردیدکــەبایــدکـردبادشمن
تـــوبـــادشمـــنچـنـــانکـــردیکـەویرارنجەنتوانی

هەتیوچیتکردزمانتوەرگــەڕێغەڵـەتێکیگەورەتکرد
لــەالیخۆتشاعیریهێشتــاقســەیپیاوانــەنـــازانی
خــراپــیچـــاکــەیـــەزامیشفــایــــەحیددەتیحیلمـە

جنێویفـــەخـــرەتااڵنیعـــــــەتایــەعەفــوەعینوانی

کەرکوکی زادەکەرکوکی زادە
شێخ محەمەدی خاڵسیشێخ محەمەدی خاڵسی

سیروان بەرزنجى

کـــەرەمکـــارووەفـــادارووەلیخــوڵقوعــالیکـــردار
تەبیعەتچـــاکوتینەتپــاکدڵپــڕنــوورونـوورانی

فەلەکملشۆڕئەکائیمڕۆلەژێرپێیئەسپیشێخمەحمود
مەلەکمەجبوورەبۆئەمڕۆئیتاعــەوحوکــموفــەرمــانی
ئــەوەندەیباریتەعنەکەوتبـــەملداخاڵسیئــەمـــڕۆ
ئــەهاتــەخزمەتتقوربــــانوەلێزامدارەســـەرشـــانی




لەنێوانسااڵنی)1920بۆ1921(بووەبەقایمقامیکفری،یەکەم
قایمقامبووەکەبەردیبناغەیقوتابخانەیەکیداناوەوبەوبۆنەوە

شیعرێکیبەزمانیتورکینووسیوەودەڵێت:
برباشدەدەماغاولمەدیسەباشبێلەیۆکدر
بردیلدەمعـارفاولمەدیسەبەنجەکـوتکدر

)کفری(گبیبریردەبومکتبنەبەیویگدر

واتە:
لەکەللەسەرێکدامێشکنەبێت،ئەوکەللەسەرەبارێکەبەسەر
شانەوە،لەزمانێکدازانستیتێدانەبێتوەککۆتەرەدارێکە،لە

شوێنێکیوەککفریئەمقوتابخانەیەچەندمەزنە.
هەروەهاکاتێقایمقامیکفریدەبێ،بیریکەرکوکوخانەقاو
سەیدئەحمەددەکات،چونکەشێخمحەمەدیخاڵسیپەیوەندی
پتەوەیلەگەڵسەیدئەحمەدهەبوو،بۆیەنامەیەکیپیرۆزباییبە
بۆنەیجەژندەنێرێتبۆسەیدئەحمەدیخانەقاوتێداوەکگلەیی

ئامێزئەمشیعرەینووسیوەکەدەڵێ:
ئەولوتفەکەبووت،ئێستەلەگـەڵبەنــدەنەمـــاوە
واتێمەگـەهەرکــەسکــــەسمێڵیهەبووپیاوە

ئەولـوقمـەفـڕێنــانـەچئـــاغــــاچئـــەفــەنــدی
وادەورەیلـــــــەتــۆداوەلــەبــەرچـــایوپـاڵوە

جوونێبەتەمـایجۆنوبڕێکیانبـــەتەمـــایکــان
نیوەیبەهەوایگەنـدومــی)مەڵحە(و)شیریناوە(

هەرخـاڵسییەخـاڵســەئیخاڵسیلـــەگـەڵتۆ
بێفێڵوفەرەجبێتـەمـەعوبێبەنوبـاوە

چەندئەسپیلەشوێنخزمەتیتۆناڵیفڕێدا
چەندکەوشیلـەرێیتەکیەوناوخـاسەدڕاوە

چەندهاتووەتەتەقتەقوشیرناولـەدوایتۆ
چەندجارلەعەلەغێروئەبووخورجەگـەڕاوە

ئێستــاکــەمنئــەغیـارموئــەغیـارەرەفیقت
سابێبەخەفەتخۆتمەکوژەمەمرەبەپاوە


کاتێنامەکەدەگاتەدەستیسەیدئەحمەدوپاشخوێندنەوەی
ئەمجاسەیدئەحمەدلەسەروەزنینامەکەیشێخمحەمەدیخاڵسی

بەمشێوەیەوەاڵمیدەداتەوەکەدەڵێ:
ئەوحوببەلەمـەوپێشکەلەگــەڵتۆهەبــووماوە
زیهنتمەکەفـاســدبەخـــەتـــاکـــەمنــەکـــراوە
ئەوساکەسمێڵتنەبووهەرتـۆبـــوویوئێستاش

واتێمــــەگــەڕیشـمبـــــەسمێڵێخــەڵــەتــاوە
دێنئەگەرچیئەفەندیوبەگوئاغاهەمووئەمما

جێیتۆکــەدڵـــەرێبــــەکــەسیتــرنــەدراوە
جەژنـیدەمــیدیــدارمـیهاوردەوەخــــاتــــر

ئەونامەیتــەبـــریکەمــەڵێجـــوابــینـــەداوە
بەونەشئەیەواکـــەوتمەنـــاوبەحــریتەبەحور

مەلالحێبەیــــانـــمنــــەبـــووبمهێنێتەوەالوە
لەساڵی)1923(ماڵئاواییلەژیانکــردووەولەگۆڕستانی)شێخ
ڕەزای بــاوکــیشێخ لەتەنیشتگــۆڕی عــەبــدولــقــادریگــەیــالنــی(

تاڵەبانیبەخاکسپێردراوە.


سەرچاوەکان:
ــوردی،کــەســاسجــەبــاری، 1-کــەرکــوکوبــزاڤــیشیعریکـ

دەزگایچاپوپەخشیسەردەم،چاپییەکەم،ساڵی2008.
2-شاعیرانیکەرکوک،بەرگیدووەم،ساڵی201٥

3-دیوانیتاهیرفوئادکەرکوکیزادە،دەستەیەکلەڕۆشنبیرانی
کەرکوک،چاپیدووەم،ساڵی2019

4-لەزاریبەڵگەنامەوە،خالیدجاف،بەرگیدووەم،ساڵی2021
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یهكێكلهشاكارهههرهجوانونایابهكانی
كایهیشێوهكاریسهدهینۆزدهیهم؛تابلۆی
پیرسفۆنی(ـیه، )گــهڕانــهوهی ئهفسانهییهیی
كاراكتهرهكانی مــاجــهرای تابلۆیهی ئــهو
پێچهوانهیههرتابلۆیهكیترپێشوازیكهر
لهسهرهوهومیوانلهخوارهوهسهردهكهوێته
دهچێته نــاوهوه دیــوی له میوان هاوبار الی،
الیخاوهنماڵلهچۆڵهوانیرووتوتهرادا
تابلۆیه ئهم مهتنی لێدهكات، بهخێرهاتنی
لهسهربیرۆكهی)مردنوژیانهوه(داهێنراوهو
زیــاتــررۆشناییخــراوهتــهســهرگــهڕاوهكــه
ــهمــــردنــــهوه؛ئـــهگـــهرچـــیپــێــشــوازیــكــهر لـ
قهبارهكهیگهورهترهوزهقتردهركهوتووه.
كاراكتهرهكانیناوتابلۆكهههریهكله
ديميتهر)خواژنیكشتیاریگریكهكان
ــیــرســفــۆنــی(یــهوله ــاردایـــكـــیپ كـــههـــاوبـ
ــێــشــوازیلــێــكــهرێــكبه تــابــلــۆكــهداوهكپ
ئامێزی ههڵبڕیوهو دهستهكانی پــهرۆشــهوه
كه هیرمێس كـــردۆتـــهوه، پیرسفۆنی بــۆ
بـــهتــهنــیــشــتــیپــیــرســفــۆنــیــیــهوهیــهخـــواوهنـــدی
بازرگانییهكهههمیشهكاریپهیامبهری
دهكات. زیۆسگــهورهیخواوهندهكان بۆ
تابلۆكه ســـهرهكـــی ــهاڵمكـــارهكـــتـــهری ــ ب
پیرسفۆنییهكهقــژزهردهوبهجهستهیهكی
الوازهوهزۆربهروونیدهردهكهوێت،چونكه
دوور خــوارووی جیهانی له زۆر ماوهییهكی
لــهرۆشــنــایــیوتینیخـــۆریبــهســهربــردووهو
ــهشاژنی ــارمــاوهیــهكــیــشكــراوهت تــادواجــ

جیهانیناوبراو.
ســـرۆشـــیئـــهمتــابــلــۆیــهلـــهئــهفــســانــهیــهكــی
كۆنیگریكییهوهوهرگیراوه،پیرسفۆنی
ــارداگــوڵــه ــههــ ــ ــهدهمـــــهوبــهیــانــیــیــهكــیب لـ
كێویلهیكۆدهكردهوههادیسیخواوهندی
جیهانیخوارووچاویپێدهكهوێتوعاشقی
دهبێتودهیڕفێنێتوبهومهبهستهیبیكاته
ــواروو، هــاوســهریخــۆیدهیــبــاتــهجیهانیخـ

دیمیتهریدایكیكهخواژنیكشتیاریشه
لــهچــۆڵــهوانــیــدازۆربــۆیدهگــهڕێــتبــهاڵم
پیرسفۆنییه ههرچی  نایدۆزێتهوه، بێهووده
دهدرێت فریو جادوویی ههناری خواردنی به
ودهبــێــتــههــاوســهریهــادیــسومــاوهیــهكــی
دوای بــهســهردهبــات. لــهگــهڵ تهمهنی زۆری
ههوڵدانێكیزۆرولهرێگهیپیاوچاكانهوه
رێگهدهدرێــتبهپیرسفۆنیبۆماوهیهكی
كــاتــیبــگــهڕێــتــهوهجــیــهــانــهكــهیخـــۆیو
ســـهردانـــیدایــكــیبــكــاتوبــهیهكتری
شادببنهوه،ئیترلهسهرپێشنیاریهیرمیس
دوای دایـــكـــی دیـــمـــیـــتـــهری و ــیــرســفــۆنــی پ

دابڕانێكیزۆرپێكشاددهبنهوه.
ــهجــیــهــانــیخـــــــــوارووهوهوهك گــــهڕانــــهوهلـ
ــانو ــهردهوامــیژی گــیــرۆدهبــوونبــهمــانوب
زیندوبونهوهلهدژیمردنكهتائێستاهیچله
نهێنییهكانیئاشكرانهكراوه؛ماوهیهكی
زۆرمرۆڤهكانیسهرقاڵیداڕشتنیچهندین
تهنانهت و میللی ئهفسانهی و داستان جۆر
لــهوبــارهیــهوهلهزۆربــهی ــردووه، ئایینیشكـ
ــاندهمــــرنو ــدهكـ ــواوهنـ ــانــهكــانــداخـ داســت
دهكرێت، لێ زیندووبوونهوهیان چاوهڕوانی
له بیركردنهوانه ئهمجۆره لهسهر نمونهش
زۆربهیمیسۆلۆجیاكاندابهرچاودهكهوێت.
)فــهرهــهنــگــی لــهكتێبی تــۆمــســۆن ستیس
ئهدهبیاتیمیللیــ1932(داچهندینبهڵگهی
مێژووییبۆئهممهبهستههێناوهتهوه،ههرله
هیندستانهوه بهردینهكانی ئایینه سهردهمی
تــادهگــاتــهداســتــانــیگلگامشودواتــر
چهسپاوهو فیرعهونییهكان بــیــروبــاوهڕی له
و ــی رۆمــان شارستانییهتی هــــهردوو ــار هــاوب
گــریــكــیجــهخــتــیــیــانلـــهســـهركـــــردووهو
لهوێشهوهلهتهوراتوكتێبیپیرۆزیشباسی
زیندووبوونهوهكراوهوچینوژاپۆنیشكه
بوونه دهست دووره رۆژههاڵتیی میلهتی دوو
و ئهدهبیات جــۆره لهو شارستانییهتانه، لهو

دێرینهكان ــهوه ــهت ن میللییهی فــهرهــهنــگــه
بهدهرنین.

زێڕین )پهلكی كتێبی لــه یهكهمجار بــۆ
زانستی بهشی له فــریــزهر ــیجیمس ـ1890(ــ
ئایینو تهلیسمی بهراوردكاریدا ئهفسانهی
درهختهكان بــووژانــهوهی له خولیسروشت
ــرێـــدراونو بــهپــێــیوهرزهكـــــانپــێــكــهوهگـ
خوێندنهوهیلهسهرزیندووبوونهوهیههریهك
ئاتێس، ئهدۆنیس، تهمموز، ئۆزۆریس، له
كــردووه، )مهسیح(ـی یۆحهننا دیۆنیسۆس،
هـــهرئـــهوكتێبهیفــریــزهربـــووهســهرهتــای
بیستهم سهدهی رهخنهییهكانی لێكۆڵینهوه
ئهفسانانه بــهو بابهتهكانیســهر ــهی زۆرب و
بــوونكهسهربهتــهوهری)مــردنودووبــاره
ــهوه(بــوونــهكــهنــیــشــانــهیــهكــیدیـــاری ــانـ ژیـ
ئهفسانهكۆنهكانبوونه؛چلهرۆژههاڵت
سهیرو تهلیسمی لــه لێوانلێون رۆژاوا ــان ی
ههندێكیان گــهڕانــدنــهوهی ســهمــهره.وهك
ئهمجۆره زۆربــهی لهههمانشێوه؛ ژیــان بۆ
رووهكه بهخولی بووه پهیوهست ئهفسانانه
ــیـــهكـــانبــهتــایــبــهتكــهگـــرێـــدراون وهرزیـ
بهخــۆراكوزهخــیــرهوه؛چونكههۆكاری
ــان ــهوهیژیـ ــ ــان ــ ــیوم ــ ــهردهوامـ ــ ســــهرهكــــیبـ
زهقترین قڕیدا، و قات لهسهردهمانی بوونه
و بابلی عهشتاری بابهته ئــهم لهسهر نمونه
ساڵێك چ هــهر كه گریكییه پیرسفۆنی
بارانزۆربوایهبههۆیهوهداهاتیكشتیاری
نیشانهیهك ــه ــوای ب پــیــتــوفــهڕ ــه ب مـــاڵـــداری و
بــووهبــۆزیــنــدوبــونــهوهیخــواوهنــدهكــانــیــانو
بۆ سوپاسگوزاریی وهك هــۆیــهوه بــهو هــهر
بۆ دهبــرا زۆر قوربانییهكی خــواوهنــداكــان

پهرستگاكانیان.
رهنگیزاڵلهتابلۆكهدابهزۆریخاكیو
سوورهبهردییهكهمانایتهواویپابهندبوونه
دیمیتهری تــهنــانــهت ژیــانــهوه، و خوڵقان بــه
خواژنیكشتیاریههمانرهنگبهپۆشاك
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گه ڕانه وه ی پيرسفۆنىگه ڕانه وه ی پيرسفۆنى
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وروخــســاریــیــهوهدهركـــهوتـــووه،هــاوكــات
ههورێكیسپیتهنكبهشیزۆریئاسمانی
ــوه،كــهبهڵگهیه ــۆشــی تــابــلــۆیــهداداپ لـــهم
ــاروســـهوزایـــیوورده لـــهســـهرهــاتــنــیبـــههـ
ــاوهوهیدهروازهكــــهوه ــ درهخــتــیــشلــهدیــوین
سهریههڵداوهوخوارهوهیتابلۆكهتارماییهو
پێیان هـــهردوو بۆیه هــهر مــردنــهو نیشانهی
ئهشكهوتهكه ناو زهوی بهر لهسهرووترهو
نهكهوتووهولهجووڵهدانبهرهوسروشتو
جادووییهكهی داره به هیرمس ، ژیــانــهوه
دهستیوپۆشتهییتــهواودهركــهوتــووهكه
بهڵگهیتهواویئهفسانهییهبهوهیبهوداره
ــددهگــێــڕێــتوبه جــادوویــیــهرۆڵـــیخــواوهن
تهواویمتمانهوهپیرسفۆنیرادهستیدایكی
پیرسفۆنییه جــهســتــهی هــهرچــی دهكــــات،

بهرزكردنهوهی تونای تهنانهت الوزهو تهواو
ببوژێتهوه، نییهتابگهڕێتهوهژیانو خۆی
هانایهوه بــه فــریــادڕهس وهك هێرمس بۆیه
دهچێتوبهرهوسروشتبهرزیدهكاتهوه،»
بهپێیسهرچاوهمێژووییهكانبههرهیئهم
ئهفسانهیهدهگهڕێتهوهبۆسااڵنێكیزۆری
قوربانی برسێتییهوه هۆی به قاتوقڕیكه

زۆریلیكهوتۆتهوه».

* فريدريك اليتون  به  ئینگلیزی 
)Frederic Leighton( و هاوكات به  

نازناوی بایرۆنیش ناسراوه .. شێوه كارو 
په یكه رتاشی ئینگلیزی له  3ـی 

دێسه مبه ری ساڵی 1830 له  شاری 
سكاربۆڕۆ له  باكووری یوركشایه ر له  

شانشینی یه كگرتووی به ریتانیا له  
دایكبووه . 

شێوه كاری كالسیزم بووه و زۆربه ی 
شاكاره كانی تایبه ت بوونه به  رووداوه  
مێژووییه كان به  تایبه ت گێڕانه وه كانی 
ناو كتێبی پیرۆزو چیرۆكه  ئایینییه كان 

و ئه فسانه  الهووتییه كان.  الیتۆن 
سه ردارو خانه دانی ناو كۆشكی 

شاهانه  بووه ، به  رۆژێك به رله وه ی 
پۆستی بایرۆنی پێ بدرێت له  25ـی 

كانوونی دووه می ساڵی 1896 له  
ته مه نی )66( ساڵیدا له  له نده ن به  
هۆی نه خۆشییه وه  كۆچی دوایی 

كردووه .
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یەکێ لەو کەسانە بوو لە شەڕی 
سەفەربەرلک گەڕایەوە ، هاوڕێکانی 

هەمویان لەو شەڕە کوژران یان 
لە برسا یان لە سەرما مردن ، ئەم 
کەوتە دەست هێزەکانی روسیا و 
سااڵنێک لە ئەزەربایجان لە زیندان 

بوو بۆیە دواتر گەڕایەوە کەرکوک و 
توانی جوانترین گورانی تۆمارکراومان 

بۆ بەجێبهێڵێت بە هەردوو زمانی 
تورکمانی و کوردی .

ئەو هونەرمەنده  گەورەيه ی کەرکوک 
رەشەی کوڵە ڕەزایە . کە بەمشکی و 
جامانەییەکی کوردانەوە داهێنانی لە 
هونەری بەستە و قۆریاتی تورکمانی 

کرد.


ڕەشەی کوڵە رەزا کێیە؟
لــەهــونــەرمــەنــدەدەنــگــخــۆشو یەکێکە
بــەنــاوبــانــگــەکــانــیکـــەرکـــوک.لــەســاڵــی
لەساڵی بووه، لەدایک 188٧لەکەرکوک
19٧3تەمەنی8٥ساڵیبووکاتێکۆچی

دواییکرد.
کوردەولەتەواویژیانیهەرجلوبەرگی
کوردی)مشکیوجامانەوکەواوسەڵتە(

ىلەبەردەکرد.
لــەهــاوســەردەمــیرەشـــەیکوڵەی هەندێک
ڕەزاباسلەوەدەکــەنڕەشەلەعەشیرەتی
بیستوە ترم دووسەرچاوەی لە بەاڵم جافە،
کـــەخـــۆیوتـــوویـــەتـــی)مـــنخــەڵــکــیدێــی

قەیتەوانموئەسڵمکوردە(.
ــوردیبــەرهــەمــیتــۆمــار هـــەرچــەنــدەبــەکــ
کراویکەمیهەنلەچاوبەستەوگۆرانییە
ئەمەشەکە لەبەر هەر تورکمانییەکان،

تورکمانبەهونەرمەندیخۆیانیدەزانن.


گۆرانیە کوردییەکانی
رەشـــــــەچـــونـــکـــەخــــــۆیکـــــــوردبــــــوولــە
ئــەگــلــەنــجــەوئــاهــەنــگــەکــانــیــدازۆرجـــار
بــەزۆری بەستەوگــۆرانــیکـــوردیدەوت.
ئەمگۆرانیوبەستانەیئەوت)هەیئـاغا

زەینەب یار ئاغـا،کوڵەنجەکوڵەنجە، و
زەینەبامن...ئێوارێدرەنگەنایێچــاوڕەشــا
مــن،ئەگەریـاریمنی،دڵەکەمغەمگینە
وبەستهیئەغامسولەیمانئەمگۆرانیەیبە

کوردیبەتورکمانیشوتووە.
تەنانەتئەوەیسەرنجڕاکێشەڕەشیدکوڵە
بەناوی کەرکوکی کوردێکی لە ڕەزا
)ئەمینباغەوان(قۆریاتیتورکمانیفێربووە.

بە گۆرانیبێژی تاڵەبانییەکان ناسرابو
ئـــەوەنـــدەیلــەدیــوەخــانــیتــاڵــەبــانــیــیــەکــانــی
کەرکوکداوەکهونەرمەندێکئامادەئەبو
لەناو ئــەوەنــدە دەوت وقۆریاتی وگــۆرانــی
تورکمانەکاندانەبوو،هەرئەمپەیوەندییە
ناسناوی  تاڵەبانییەوە بەشێخانی نزیکەی
بەخشی پێ تاڵەبانییەکانی« »گۆرانیبێژی

بو.
دۆستایەتیوپەیوەندیەکینزیکوبەهێزی
ــەمــاڵــەیتــاڵــەبــانــیــیــەکــانــی ــن ــــوولـــەگـــەڵب ب
کەرکوک،کەسانیوەکشێخحەسیب
تاڵەبانی،شێخحەبیبتاڵەبانی،شێخفازڵ
ئەویست، خۆشیان تاڵەبانییەکان تاڵەبانی.
زۆرڕێــزیــانلــێــئــەگــرت،ئــەویــشهــەروەهــا

خــۆشــیئــەویــســتــنوبــەکــەیــفــیدڵـــیخــۆی
گـــۆرانـــیوقـــۆریـــاتـــیبــۆئــەگــوتــن،شێخ
حەسیبتاڵەبانیقائیمقامبووهەرجارکە
دەهاتەوەکەرکوکیاسەریلەڕەشەئەدا
یــاڕەشـــەئــەچــووبــۆالی،مــەراقــیدەنگی

ڕەشەبوو.
لەساڵی19٥٦ئاهەنگێکیبۆ)شێخفازڵ
ـــردووە.لــەســازکــردنــیئــەو ــ ــاڵــەبــانــی(کـ ت
بە مــەردان( )ئیلهام مۆزیکژەن ئاهەنگەدا
ژەنینیکەمانوعزهدیننیعمەتبە)دومبەک(
ــەوێــداقــۆریــاتو ــردوو،ل هــاوکــاریــیــانکــ
چەندبەستەوگۆرانیفۆلکلۆریکوردی
وتــووەوەک)ئــەیخــودالــەمئاگربارانە،

کوڵەنجەکوڵەنجەوئەگەریاریمنی(.
بە مـــەردان ئیلهام ئاهەنگەکەدا لــەنــاو
شاد مۆسیقایەکی پارچە کەمانەکەی
بــەکــوردی بەپێکەنینەوە ڕەشـــە لــێــئــهدا،
دوایی لێدەن، لەبانقەبرەکەم ئەوە دەڵێ
هەرخۆیئەڵێنامرمئینشااڵنامرم.دواتر
ئــیــلــهــاممـــەردانـــیکـــەمـــانـــژەنمــۆســیــقــای
ــانـــەکــــەگـــۆرانـــیـــەکـــی ــــانکـــەتـ ــەت کــ
فۆلکلۆریکوردییە،لێئەدا،ڕەشەئەڵێ

خۆشە.

  ئەو ھونەرمەندە کوردەیئەو ھونەرمەندە کوردەی
  مامۆستای قۆریات و بەستەی تورکمانییەمامۆستای قۆریات و بەستەی تورکمانییە

ئومێد نەجم محه مه د

مامۆستای قۆریاتی تورکمانییە
ــوووەک ــەب ــیلــەچــەنــدمــەقــامــێــکه ــارەزایـ شـ
)مەقامبــەیــات(،)مــەقــامدیـــوان-ئــورفــە(و
)مــەقــامــیمــەنــێــوری(وبــەجــوانــیدەیخوێند،
ــــی ــەردان(ـ ســتــایــشــیهــونــەرمــەنــد)عـــەلـــیمــ

دەکردووتویەتیوەستایەلەمقامات.

بوو  مامۆستا  و  قۆریاتدا شارەزا  لە ھونەری 
لەوانە وتـــووە قۆریاتی جــۆرەکــانــی ــەی زۆربـ
ــوردە»کـــــوردۆ«،یــۆڵــچــی،مــوچــەاڵ، ــ )کـ
نــۆبــاتــچــی،کــاســوک،بەشیری، عــیــدەلــە،
مــوخــالــف(.لــەقــۆریــاتــەکــان)بــەشــیــریو
ئەدا بەجوانی موخالفوکــاســوک(یزۆر

کردووە.
رەشەقۆریاتبێژەکانیکەرکوکخۆیان
لێینەئەدا،کەسنەبوولەقۆریاتبەرامبەر
ڕەشەبگرێت،گۆرانیکەسیتریناوت،
خۆیبەئوستادئەزانی،هونەرمەندێکیبە
زەوقبوولەهەرئاهەنگێکیا)ئەگلەنجە(-
کــەرکــوک، ــاو ن تورکمانیی وشــەیــەکــی
ــەیئــاهــەنــگــیخـــۆشـــیوشـــادی ــانـــاکـ مـ
بوایە،جەماوەرەکەیدەهێنایەجۆش،کە
گۆرانیوبەستەیئەوتئەیوت)وەیوەی
..ئەها..دەیدەی(ئێستالەناوهونەرمەندانی
ــاشــدائـــەمشـــێـــوازەی ــورکــی تــورکــمــانوت

ڕەشەیانبەدڵە.


لە کوێ مەقام و گۆرانی ئازەری فێربووە؟
ــەنـــگو ــاهـ ــەئـ ــ ــارڕەشــــــەل ــجـ ــەمـ ــەکـ ــۆیـ ــ ب
ئــەگــلــەنــجــەکــانــیکــــهرکــــوک)مــقــام
قــەرەبــاغــلــی(وبــەســتــەی)ئــۆلــەمئــۆلــەم(کە
یــەونەغمەیمەقامی ــازەری ئـ ــاوازەکــەی ئ
سێگایە،وتوویەتی،چیرۆکیئاشنابوونی
ــازەریلــەوکــاتــەوەدەســتــی ــ ــەمــەقــامــاتــیئـ ب
ــە،ڕەشـــــەیکـــوڵـــەڕەزا ــردووەکـ ــێـــکـ پـ
سەربازی یەکەم جیهانی جەنگی کاتی
کردووەلەسوپایعوسمانیولەوجەنگەدا
ــەیئەسیربــووە بــەدیــلگــیــراوە.ئــەومــاوەی
ــەرەباغلی ــۆریــاتــی)قـ لــەبــەنــدیــخــانــەفــێــریق
ئەویش ئـــازەریکە لەکابرایەکی بــوە )
دیــلبــوەلــەگــەڵــی،ئــەومــاوەیــەیلــەشــاری
ــووەمــەقــامــاتوئــــاوازوگــۆرانــی تــەبــرێــزبـ
ئــازەریفێربــووە،ئینجالەگــەڕانــەوەدالە
ــەژندەگــاتــە )ســەفــەربــەرلــک(ئـــێـــوارەیجـ
کــفــریدەبــیــنــێخــەڵــکــیلــەســەرقــەبــرانــن
ساڵەکەسوکاری چەند لــەداخــاو ئەمیش
نەبینیوەدەچێتەسەرقەبرێکدەستدەکاتە
خۆشەکەی بەدەنگە الواندنهوه و گریان
،هەرچیخەڵکلەوێدەبێتهەموویدێنە
دەوریودواتردەیبەنەالیخۆیانوزۆرڕێزی
لێدەگرنوڕۆژیدوایــیبەڕێیدەکــەنبۆ

کهرکوک..

بەغدا  ڕادیــۆی  مۆسیقای  بەشی  سەرۆکی 
بەرھەمی  بۆئەوەی  کەرکوک  ھاتە  بۆخۆی 

بۆتۆمار بکەن!
جەمیل بــەتــوانــا موزیکژەنی و هونەرمەند
رادیــۆی مۆسیقای بەشی ســەرۆکــی بەشیر
ــوو،جــگــەلــەبــەشــیکــــوردیو ــ بــەغــداب
مۆزیکی تورکمانییش بەشی بۆ عەرەبی،
هونەرمەند دۆســتــی زۆر بەتایبەت ژەنــیــوە،
)عـــبـــدالـــوحـــدکـــــوزەچـــــی(بــــــوو.چــەنــدیــن
قۆریاتی و گــۆرانــی و لــەئــاواز بەرهەمیان
تورکمانیتۆمارکردووە.هەرلەڕێیئەوەوە
ئاشنابووبەهونەرمەند)رەشیدکوڵەڕەزا(.
ــومـــەرکە مــامــۆســتــامــیــقــدادمــحــهمــهدعـ
ــاشــیلـــەســـەرژیـــانـــیئــەو شـــارەزایـــیـــەکـــیب
هونەرمەندەهەبوودەڵێ:»ڕەشەخۆینەچووە
ئــەوان بۆڕادیــۆیبەغدا،چونکەدەیــزانــی

بەدوایدێنودەزانندەنگیخۆشە«.
جەمیلبەشیرهاتەکەرکوکبۆالیئەوەی
چەندبەرهەمێکیبۆرادیۆیبەغدابۆتۆمار
بکات،بەومەرجەیلەکاتیگۆرانیوتن
نەڵێ)وەیوەی..دەیدەی(چونکەئەموشانە
تەنهالەئاهەنگوئەگلەنجەئەوترا،بەاڵم

ڕەشەئەوەیهەروتوتۆماریشکرا«.
ڕادیــۆی بۆ لەساڵی19٥9 ئــەوکاسێتەش
ــارکـــــرا،ڕەشـــــەکــۆمــەڵــێــک ــۆمـ ــداتـ ــەغـ بـ
بــەزمــانــیتورکمانی بــەســتــەی و قــۆریــات
وتوە،بەردەوامیشگۆرانیەکانیلەرادیۆی

بەغداوەپەخشدەکرا.


بەناوبانگترین بەستەو گۆرانیەکانی
زۆربەیگۆرانیەکانیڕەشەیکوڵەڕەزا
ئاوازەکەیلەسەرنەغمەی)مەقامبەیات(ە،
)مەقامسێگا( چەندبەستەیەکیشلەسەر
یە.ئاوازیزۆربەیبەستەوگۆرانیەکانی،
ــەســەرئــیــقــاعــی)جــۆرجــیــنــا(یــە.)جــۆرجــیــنــا( ل
بەم ئــاوازەکــەی کە مۆسیقایە ڕیتمێکی
شــێــوەیــەیــە)دومتــەتــەکدومتـــەک(،دەیــان
گـــۆرانـــیوبــەســتــەیشــەرقــی)تـــورکـــیو
کوردیوعەرەبیوتورکمانی(لەسەرئەم

ئیقاعەیە.
بەستەی )فۆلکلۆر- ئاغا و ئاغا هــەی -1

مەقامراست(
بارانە)فۆلکلۆر- 2-ئەیخودالەمئاگر

بەستەیمەقامبەیات(
3-یارزەینەبزەینەب)فۆلکلۆر(

4-کوڵەنجەکوڵەنجە)فۆلکلۆر-بەستەی
مەقامچوارگاە(

یاریمنیئەمگۆرانیەیبەکوردیوتوە.
مەقام بــەســتــەی ( غەمگینە دڵــەکــەم -٥

سێگا(
ــازەرییە، ٦-ئــۆلــەمئــۆلــەم)ئــاوازەکــەیئـ
ڕیمتێکی )ســێــگــا(یــە، مــەقــامــی نــەغــمــەی

ــادیهـــەیـــەلــــەزۆربــــەیئــاهــەنــگــەکــان ــ شـ
لە بەستەیەیان ئەو وتنی داوای ئامادەبووان

داییڕەشەدەکرد.
٧-خانمخانم)ئاوازیمەقامسێگا(.

ــەخـــاڵـــدی(بــەســتــەیمــهقــام 8-)بـــوخـــاڵن
الواحدکوزەچی( )عبد هونەرمەند بەیاتە،
ئەمئاوازەیلەڕەشەوەرگرتووەولەڕادیۆی

بەغداتۆماریکردووە.
9-ڕیاغندەدارشالوار
10-باباوایللەمواویل

ــاوازەکـــەیعــەلــیمـــەردان 11-زەیــنــەبــم)ئـ
ــنــاوە،ڕەشــەوتــوویــەتــی،لــەســەرنەغمەی دای

مەقامبەیاتە(.
12-)بلبلاوچاریواسنە

یاغموریاغارنواسنە
منقربانمنواسنە(..ئاوازیمەقامیبەیات

13ـ)ایباالباالباال
خوردەخوردەیرغاال

اورتەیردەچارخاال(ـئەمئاوازەئازەرییە
ئاهەنگەکانی لــە ڕەزا کــوڵــە ــەی ڕەشـ و

کەرکوکوتویەتی.
14ـ)سوسنمخموریخەسی

یوخدیلویارکوفاسی(
1٥-)سەنبیریەنابیریانا(بەستەی)نەغمەی

مەقامێەبا(
1٦ـ)باخارقاپیزارننان

ئاوازەکەیلەسەر گوزککسمزیارننان(
)مەقامسێگا(یە.

1٧ـاغامسلیمان..ئەمگۆرانیەیبەکوردی
لەسەر نەغمەکەی وتــووە، تورکمانیش بە

مەقامیبەیاتە.
18ـ)سەلەوکدامنانباخانە

مسکنماولوبچیخانە(
19ـیاریمانسیدقیزیشیخگلینی)بەیات(



سەرچاوەکان:
زانیارییەکانی لە سودم بابەتە ئەم نووسینی بۆ -1
محەمەد میقداد )مامۆستا مــەقــامــزان هونەرمەندی

عومەرـ1941-2019(وەرگرتوە.
ـــوف(لە ــ 2-هـــونـــەرمـــەنـــدیتـــورکـــمـــان)مــحــمــدڕەئـ
ئاهەنگێکیرەشەداعودیبۆلێداوە،زانیاریملێی

وەرگرتووە.
3-کتێبی)کرکوکهوالری(ایکنجیجلد:عەتا

ترزیباشی،1991،بغداد.
4-زەکیحەبیبکوڕیحاجیحەبیبسیامەنسوری
ئەم بەخشیم. پــێ زانــیــاری و وێــنــە کــەکۆمەڵێک
لەساڵەکانی کە وەرگرتوە لەباوکی زانیاریانەی
لەقەیسەریکەرکوک بوە وچلەکانخەیات سی
،وەستایکەواوسەڵتەبوەوجلیبۆڕەشەیکولە

ڕەزادوریوە.
٥-بابەتێکینوسەرقیسقەرەداغی

٦-زانیارییەکانیبورهانعبدالرحمنجاف
٧-زانیارییەکانیهونەرمەندئەحمەدنەجیب
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فــهخــردهیــنمــهحــمــودمــحــهمــهدئــهحــمــهد،
نــاســراوبــه)فــهخــرهدیــنسمایلبــهگــی(له
پارێزگای سهربه شوانی )19٦٥(لـــه ساڵی
كهركوكلهدایكبووه،تادوویناوهندی
خــوێــنــدووه،لــهســهرهتــایســاڵــی1982له
ــائــاغــجــهلــهریــیــهوهپــهیــوهنــدی ــ رێــگــایوری
بهرێكخستنهكانیكۆمهڵهیرهنجدهرانی
1982 ساڵی له كـــردووه، كوردستانهوه
پــێــشــمــهرگــه،بــهاڵم دووجــــارچـــووهببێته
ــهرئـــهوهی ــهب داواكـــــهیقــبــوڵنـــهكـــراوهل
لـــهرێــكــخــســتــنــهكــانپــێــویــســتــیــانبـــووه،
ــی1983ســێــبــارهدهچــێــتــهوهتــاببێت ــهســال ل
چاالكیهك بڕۆ پێیدهڵێن پێشمهرگهو به
ئهنجامبدهئهوسادهتكهینبهپێشمهرگه،
ئهویشدێتهوهودهمانچهیهكپهیدادهكات
ــهڵشــههــیــد ــهگـ لـ ــه)٦(فـــیـــشـــهكـــهوه، بـ
)كوێخا به ناسراو ســادق عهبدولڕهحمان
بچكۆلوخوالیخۆشبوومحهمهدحهسهن
ــوڵنــاســراوبــه)حــهمــهیخــالــهبهگه( رهسـ
بهماتۆڕهكهیخۆیلهنزیكناحیهیشوان
بهگیه سمایل كۆمهڵگهی ئێستا كــه
له ســهربــازی ئۆتۆمبێلێكی  پێش دهچێته
جۆریئهلبیودهمانچهیانلێرادهكێشێن
بــهرهوگوندی ودهستگیریاندهكــهنو
2ی تووشیكهرتی لــهوێ و دهڕۆن تۆمار
ــان ــۆی ــشــمــهرگــهكــانب ــێ شـــــواندهبــــــن،پ
دادهمهزرێنكهوادهزانندووژمنن،بهاڵم
ئهمانخۆیاندهناسێننودهڵێن،لهچاالكی

دارا شههید به پهیوهندییان گهڕاونهتهوهو
سهیدانیكــهفــهرمــانــدهیكــهرتــیچــواری
خــالــخــاالنبــووهــهیــهودواتـــردهچــنــهماڵی

تاهیرخهیاتبۆنانخواردن.
رۆژی لــــــــه دهڵــــــــــێــــــــــت:« خــــــــــۆی وهك
1983/10/22پهیوهندیمكردووهبهكهرتی
ــهوێدهســتــیبه ــ چــــواریخـــاڵـــخـــااڵنـــهوهول

خهباتیچهكداریكردووه.
لــهدوایچهندمانگێكلهمــفــاوهزاتكه
شــهڕدهســتــیپــێــكــردهوه،كاتێكچهند
خۆفرۆشێكمامهڕیشهوهاوڕێكانیشههید
مامهڕیشهو تــۆڵــهی لــه ئهمانیش ــهن، دهكـ
له داوا لهگوندیگهڵناغاج هاوڕێكانی
مهالوهیسیدهكــهنتابڕۆنبۆچاالكی،
فهرماندهی وهیسی مهال ئهوكاته چونكه
كــهرتــهكــهیــاندهبــێــت،لــهگــهڵمحهمهد
عوسمانناسراوبه)حهمهسووردوشیوانی(
ــهونگــونــد ــدهكــ ــ ــهڕێ ــ ـــهوهبـــهپـــێب ــهوشــ ــ ب
قهرهناو،  دهگهیهننه  تاخۆیان بهگوند
ههرههمانشهودهچنهحاویقهرهناولهناو
ئهوباخانهخۆیانحهشاردهدهنتاسهعات
الندكرۆز جۆری ئۆتۆمبێلێكی 10بهیانی
كــههـــیئــامــرقــاتــعــیجــهیــشــیشهعبی
دهستبهسهر  و بۆسهكهیان دهكــهوێــتــهوه
ئۆتۆمبێلهكهودووجهیشیشهعبیدهگرن

وبهرهوگوندیئلینجاغبهڕێدهكهون.
لهمانگی9یساڵی198٦برایهكیلهالیهن
و دهگیرێت بهدیل خۆفرۆشێكهوه چهند

لــهالیــهنئهمنیناحیهیشــوانــهوهوهاڵمــیبۆ
بكات بۆ كارانهیان ئهم ئهگهر دهنێرن،
ئامادهنبراكهیئازادبكهن)خهڵكیلهناو
ــاریبــكــهنتــابیانكوژێت، شـــۆڕشبــۆدیـ
پێشمهرگه هێزی ههواڵی مانگانه یاخود
لهبهرامبهرداموچهیهكی و بنێرێت رژێم بۆ
باشیپێدهدهن(،بهاڵمئهوههمووئهوشتانه
ــهوهوپــێــیــاندهڵــــێپــێــشــمــهرگــه ــ ــات ــدهكــ ــ رهت
رژێم 198٧/3/19 له تا منن، بــرای ههموو
ــلـــهبـــاران ــهكــــهركــــوكبــــراكــــهیگـــولـ ــ ل
دهكهنودواتریشپارهیفیشهكهكانله

خانهوادهكهیانوهردهگرنهوه.
زۆربــهی بهشداری بهگی سمایل فهخرهدین
نیشتیمانی یهكێتی داســتــانــهكــانــی شـــهڕو
ــار جـ )٦( تــائــێــســتــا بــــــــووهو كــــوردســــتــــان
ــووهوبــههــۆیبــریــنــداریــیــهوهدۆخــی ــنــدارب ــری ب
جهستهییباشنییه،لهكاتیشااڵوهكانی
ئــهنــفــالتــارزگـــاركـــردنـــیكــهركــوكــی
برینداربووه، جــار سێ كوردستان قودسی
ــهكـــاتـــیشـــااڵوهكـــانـــیئــهنــفــالبــۆســهر لـ
نــاوچــهكــانــیكــوردســتــانداوایـــانـــكـــردووه
بیاننێرنهوه پــارتــیــزانــی پــێــشــمــهرگــهی وهك
نابێت چونكه كــهركــوك، ســنــورهكــانــی
ئهوسنورهپێشمهرگهیلێنهبێت،دواتریش
رهزامـــهنـــدی )ی.ن.ك( ســیــاســی مــهكــتــهبــی
له ومهفرهزهكهشپێكهاتبوون دهردهبڕێت
بهخه، خاڵه شههید ئاكۆسور، شههید (
شههیدئاواتهرهش،شههیدئیباو،شههید
وریاقهفاری،نهقیبناسیح،پۆاڵههیبهیی،

فهخرهدینسمایلبهگی(.
وهكخۆیدهڵێت:«پێش20رۆژلهقاسمهڕهش
تایبهتیانلهالیهندكتۆرشوانو خولێكی
خدرمهحمودجافبۆكرایهوهولهمانگی
جـــۆری جــیــهــازێــكــی بـــه 1990 ســاڵــی ٦ی
بــهرهو بــچــووكــهوه )راكـــاڵ(ودووجیهازی
ــنــهوهوتا ســنــورهكــانــیكــهركــوكدهگــهڕێ
پارتیزان وهك بههاریساڵی1991 راپهڕینی
دهمێنننهوهوتالهرزگاركردنیكهركوك
بریندار سهختی به خالید سهربازگهی له

دهبێت.
پلهی بــه بــهگــی فــهخــرهدیــنســمــایــل ئێستا
گلهیی ســهرهڕای خانهنشینكراوه، عهمید
نــاعــهدالــهتــیــانــهی ــهو لـ ورهخــنــهیــهكــیزۆر
دهڵێت:« خــۆی وهك بــهاڵم دهبینرێن، رۆژانــه
پێویستی لــهكــوێ كــوردســتــانویهكێتی
پێیبێت،ههروهكوجارانئامادهیههموو
فیداكاریوقوربانییهكهبۆكوردستانو

یهكێتی.

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

فه خره دین سمایل به گی فه خره دین سمایل به گی 
پێشمه رگه و پارتیزانی رۆژه  سه خته كانی دوای ئه نفالپێشمه رگه و پارتیزانی رۆژه  سه خته كانی دوای ئه نفال

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

:Ktv ،حەمرین تیڤی
)Ktv(یزاینیتەلەفزیۆنی)لەساڵی)2004
ــەن)تــەهــاتــەیــفــور(ەوە ــەالی لــەكــەركــوكل
)2004( تەمووزی لە2٥ی بەاڵم دامەزرێنرا.
ەوەكاریبۆكراوكەوتەپەخشیخۆی.

ئــەمهــەنــگــاوەیــانوەهـــایدەخــواســتكە
بەرپرسێكبۆچاودێریكردنیئەدایهەردوو
دەستنیشان تەلەفزیۆن( و )رادیـــۆ دەزگـــای
ــەممــەبــەســتــەش)بــەخــتــیــار بــكــرێــت،بـــۆئـ

تاڵەبانی(راسپێردرا.
لەساڵی)200٦(یزاینیئەركیبەرپرسی
یــەكــەمــینــاوەنــدیراگــەیــانــدیپــارتــیلە
كەركوكوبەڕێوەبەریتەلەفزیۆنەكەبە

)كاوێزمەالپەروێز(درا.
ــز ــ ــاوێ ــــی)كــ ــوون ــ ــارب ــــەكــ ــب ــ ــت لـــــــــەدوایدەســ
ــەالپـــەروێـــز(،گـــۆڕانـــكـــاریلــەشــێــوەو مـ
نـــــاوەڕۆكـــــیتـــەلـــەفـــزیـــۆنـــەكـــەروویـــــــداو
)ktv(ەوە لــە تــەلــەفــزیــۆنــەكــە نــاونــیــشــانــی
دوای گـــــۆڕدرا، و Hamrin tv بــە بـــوو
تەلەفزیۆن ناونیشانی كەمیش ماوەیەكی
ناونیشانە ئــەم Bawagurgurو بە كــرا
جێگیركراتائۆكتۆبەریساڵی201٧ی

زاینیوبەردەوامیهەبوو.
ــی)بــــاوەگــــوڕگــــوڕ(ئــامــانــجــی ــۆن ــەفــزی ــەل ت
ــدنـــیبــابــەتــەسیاسیو دەرخــســتــنووراژانـ
نــاوچــەی كلتورییەكانی و كــۆمــەاڵیــەتــی
كەركوكبوو،بەدیهێنانیمافەدەستووری
ــاوچـــەی ومـــێـــژوویـــیـــەكـــانـــیكـــــوردلـــەنـ
كوردانی چاوساغی دەكــردو كەركوك

شارەكەبوو.
*بەڕێوەبەرانی تەلەفزیۆن:

)200٥(ی ـ )2004( سااڵنی تەیفور تەها -
زاینی

)200٦( ـ )200٥( جــافسااڵنی ســـەردار -

یزاینی
)200٦(ـ پـــەروێـــزســااڵنــی ــەال مـ -كــاوێــز

)201٧(یزاینی
*بەرپرسی بەشەكانی تەلەفزیۆن:

-سەنگەرقوبادـبەرپرسیبەشیهەواڵ
-سامانحەبیبـبەرپرسیبەرهەمهێنان

-مــحــەمــەدوەلــیــدـبــەرپــرســیئــەرشــیــفو
تەنسیق

-یونسعومەرـبەرپرسیستۆدیۆ
-كاروانبەهجەتـبەرپرسیپەخش

-ئاكۆشەهابـبەرپرسیكاگێڕی.
*بەرنامەكان:

ئــەوبــەرنــامــانــەیكــەبــەزمــانــیعــەرەبــیو
ــرابــەمــجــۆرەبـــوو:- ــوردیپــەخــشدەكــ كــ
شارەكەم،مەدینەتی،دیالۆگ،پانۆرامای
ـــە،كـــەركـــوكـــیدێـــریـــن، ــ هـــەفـــتـــە،راڤـ
ــوردو پــزیــشــكــی،وەرزشـــــــوان،دامــــە،كـ
سینەما،وێنەكێش،ئێوارانیكەركوك،
چەرخوبەخت،میحور،بەیانیكەركوك،
پـــەروەردەو بــەڕاشــكــاوی، زێرینە، پەلكە
فێركردن،ژیانیالدێ،سەیرانوخوارد،

تاكسی،رۆشن.
*پێشكەشكارانی بەرنامە:

ــدارعــوســمــان،ئاسۆ ســەنــگــەرقــوبــاد،دیـ
ــوانفـــاتـــیـــح،تـــریـــفـــەعـــەلـــی، ــ ــەالل،جــ ــ ــ جـ
سەعەد عەزیز، عەدنان محەمەد، شۆخان

حەساری،خەیڕوڵاڵمەالعەلی،كۆسرەت
عەبدولڕەحمان،سیامەندمحەمەد،پەیمان
ئەحمەد، فاتیمە جــەبــار، مونتەها عەلی،

شاسوارحەمید.
*ھەواڵسازانی تەلەفزیۆن:

عــەدنــانمــحــەمــەد،فــەرمــانقـــادر،عەدنان
مەولود، یاسین قوباد، سەنگەر عەزیز،

نەسرینمحەمەد.
*مۆنتێرەكانی تەلەفزیۆن:

ئارامعەلی،محەمەدعەلی،عیمادمەجید،
فاتیمەخەسرەو،كرمانجهۆشیار،رێبین

عەدنان،سەروەندقادر.
*وێنەگرەكانیتەلەفزیۆن:

دڵــشــادحــوســێــن،ئــــارامعـــومـــەر،فــەرهــاد
جــەالل،فــازڵحــەســەن،گــۆرانكەریم،
ــروانتــاهــیــر،حــەســەنغــەفــور،ئاكۆ ســی

شەهاب،نەجاتكەمال.
*پەیامنێرانیتەلەفزیۆن:

ئاریبابان،رۆكانجاف،كەنعانناسڕ،
ئاسۆ محەمەد، سیامەند عـــادل، بەختیار
جەالل،عومەرعەلی،رزگارعەبدولڕەحیم.

*بێژەرەكانی تەلەفزیۆن:
پەیمان محەمەد، ئەحمەد،شۆخان حەمزە
عەلی،تەغریدنەقشبەندی،عەدنانعەزیز،
فەرمان عوسمان، دیــدار قوباد، سەنگەر

قادر.

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

*ئەرشیف و تەنسیقی تەلەفزیۆن:
مــحــەمــەدوەلـــیـــد،ئــەڤــیــنخــەلــیــل،جەمیل

بیالل،كاروخسەیفەدین،رەعدسابیر.

*ستافی پەخشی تەلەفزیۆن:
كاروانبەهجەت،كاروانوەهاب،حەمزە

رەحیم،سلێمانمحەمەد.
*ستافی ستۆدیۆی تەلەفزیۆن:

بورهان محەمەد، مەنسوڕ ئەحمەد، یونس
ئیبراهیم،كەمالحەمید.

*ستافی كارگێڕی و بەڕێوەبەری تەلەفزیۆن:
ئاكۆشەهاب،بەهجەتحەسەن،گەیالن
تۆفیق، لەمیعە عەباس، ئەیوب محەمەد،

ئەحمەدخورشید.

*كەناڵی ئاسمانی 
)توركمان ئیلی(:

ئەمكەناڵەپەخشیئەزموونیلە24نیسانی
)2004(یزاینیدەستیپێكرد،بەاڵملە14ی
پەخشی زایــنــی )2004(ی ســاڵــی تـــەمـــووزی

راستەوخۆیدەستیپێكرد.
پێك  كەناڵە  ئەم  دامەزراندنی  ھەیكەلی 

ھاتبوو لە:
و پـــەخـــش ژووری ــان، ــەكــ ــ ــەواڵ هــ بـــەشـــی
بەشی جێبەجیكار، بــەشــی كــۆنــتــڕۆڵ،

مۆنتاژ.
ــوانســااڵنــی ــێ ــەن ــیل ــاوەیكــاركــردن ــەمـ لـ
كــۆمــەڵــێــك ــی، ــنـ زایـ )201٥(ی ـ )2008(
پرۆتۆكۆاڵتیواژۆكردووەلەگەڵكەناڵە
ــیــیــەكــان ئــاســمــانــیونـــاوخـــۆیـــیوعــەرەب
توركی )trt(ی میدیایی دەزگـــای وەكـــو
تەلەفزیۆنی و ئازەرباینجان تەلەفزیۆنی و
تەلەفزیۆنی تــوركــیــاو قوبرسی )بــایــڕاق(ی
میسڕیوكەناڵەعیراقییەكانلەنێویاندا
)الــعــراقــیــە(یفــەرمــیحكومەتی كــەنــاڵــی

عیراق.
لەسەرەتادالەساڵی)2004(یزاینی،مۆڵەتی
ــووەلــە)الــفــریــقاالعــمــار ــرتـ پــەخــشــیوەرگـ
ئەوكاتەی دەسەاڵتداری االمریكی(كە
عیراقبوون)CPA(لەماوەینێوانسااڵنی
)2004ـ2020(یزاینی،گەلێكبەرنامەی
جۆراوجۆریوەكوسیاسی،كۆمەاڵیەتی،
رۆشنبیری،ئاینی،مندااڵنیپەخشكردووە
بەرنامەی )2٥( لەنزیكەی دەدا كــەخــۆی

هەمەرەنگ.
لــە یـــەكـــێـــك ــی ــ ــن ــ زای )2008(ی ــاڵـــی لـــەسـ
كە بــوو، الساعە(ە )حدیپ بەرنامەكانی

لەكاتیخۆیداگرنگیبەرچاویهەبووە
وهەربۆیەلەنامەیماستەری)لەیالجومعە(
ناوی بەغدا لەبەشیراگەیاندنیزانكۆی
هاتووەلەنامەكەیدابەناوی)كركوكفی

الفضائیاتالعراقية(.
ئەمكەناڵەپەخشیرۆژانەیبەزمانەكانی
توركیوعەرەبیبووە،وواخۆینیشانداوە
كەكەناڵێكیبەرچاویعیراقیبێتبە
لەماوەی چونكە توركمانی، بۆنی و تــام
ــیــداچــاوپــێــكــەوتــنــیكــــردووە كــاركــردن
لەگەڵهەمووسەركردەعەرەبیوكوردی
وتوركمانییەكانلەعیراقوبایەخیبە
ئەندامپەرلەمانوحیزبەسیاسییەكانداوە.
مانگی لەسەر پەخشەكەی كەناڵە ئــەم
ــات(و)نـــورســـات(و ــ ــوركسـ ــ دەســـتـــكـــردی)تـ
بەغدا، ئــەنــقــرە، لــە هــەبــووە نووسینگەی
نووسینگەی بــەاڵم خورماتوو، تەلەعفەر،

بەغدایلەساڵی)2021(یزاینیداخرا.
*بەڕێوەبەرە گشتییەكانی كەناڵە:

-د.حوسێنشەیاز:مامۆستالەكۆلێژی
پـــەروەردەلەزانــكــۆیكــەركــوك،بەشی
زمانیتوركیكەلەنێوانسااڵنی)2004ـ

200٧(یزاینیبەڕێوەبەربوو.
بوو بــەڕێــوەبــەر ئەلعابدین زەیــنــوو یەڵماز -
زاینی 2020(ی ـ 200٧( ســااڵنــی نــێــوان لــە
وەكــوبــەڕێــوەبــەریهــەواڵــەكــانوبەرنامە
ــاری ــەكــەنــاڵــەكــەكـ ســیــاســیــیــەكــانلـ

كردووە.
*بەڕێوەبەرەكانی رادیۆ و تەلەفزیۆنەكە:

-عەدنانساریكەهیە
-نیهادنەجیب
-سوهیلقاسم

-مەحموودرەشید.
ــیــی)تـــوركـــمـــانئــیــلــی( كـــەنـــاڵـــیئــاســمــان
ــــگو ــ ــەرەن ــەمـ كــەنــاڵــێــكــیگــشــتــیهـ

ــوارچــێــوەی ــ ــەچـ ــفــیلـ ــە،ئــەرشــی ــۆگـ ــالـ دیـ
مێژوویی و بەرنامەیجۆراوجۆریسیاسی
ورۆشنبیریوهونەریوخۆشنوانی،كە
ئاراستەیپێكهاتەیتوركماندەكاتلە
عیراقدا،كەبایەخبەكەلەپووروهونەری
)2004( لەسەرەتاكانی دەدات. توركمانی
ئــەمكەناڵە زایــنــی، )200٦(ی تا زاینی ی
ســەربــەبـــەرەیتــوركــمــانــیعــیــراقــیبــوو،
جیابووەوە زاینی )200٧(ی لەسەرەتای بەاڵم
ئێستادا لە و عیراق توركمانی بــەرەی لە
رۆشنبیری بۆ توركمانییە )وەقفی بە سەر
هەیكەلەی كــە ــە، ــەوە(ی ــاوەدانــكــردن ئ و

كەناڵەكەبەمشێوەیەداڕێژراوتەوە:
-بەڕێوەبریگشتی

-بەڕێوەبەریتەلەفزیۆن
-بەڕێوەبەریناوەندیهەواڵەكان

-بەڕێوەبەریرادیۆ
-بەڕێوەبەریبەشیهونەری

-ژمێریاری
هەموو سەرپەرشتی گشتیی بــەڕێــوەبــەر -
بەشەكاندەكاتوبەڕێوەبەریتەلەفزیۆن
ــنبــەرنــامــەیكە ــریـ یـــاريـــدەدەرێـــتـــی،زۆرتـ
ــی ــ ــان ــەرەكــ ــانـــگـــیلـــەعـــیـــراقودەڤــ ــاوبـ نـ
توركمانیدەركردووەبەرنامەكانی)خلق
المیدانی،منبرالشعب،وەدەلریادیگاری(و

گەلێكبەرنامەیتر.
هەرلەسەرەتاوەبایەخبەكەلەپوورومێژووی
كەلەپووری بەتایبەتی دەدات توركمانی
مــێــژوویتــایــبــەتبــەشـــاریكــەركــوكلە
نێوچوارچێوەىكەناڵی لە هەمانكاتدا
رادیۆیەكی ئیلی(دا، )توركمان ئاسمانی
)fm(ینەگۆڕهەیەكەپەخشیبەرنامەی
جۆراوجۆریرۆشنبیریوسیاسیوئاینیو
هونەریدەكات،كەلەگەڵهەواڵەكانی

كەناڵەكەهاوپەیوەستە.
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گەڕەكی )پەنجا عەلی(

ــەمگــــەڕەكــــەهــــاوســــنــــوورەلـــەگـــەڵ ــ ئـ
گەڕەكیشۆڕیجە،گەڕەكیحورییە،
ــیوگـــەڕەكـــی ــاكـــ گــــەڕەكــــیروونـــ
ــەلـــەپــاشــمــاوەو عــولــەمــا،ئـــەمگـــەڕەكـ

شوێنیگوندیپەنجاعەلیبنیاتنراوە.
ــییــەكــێــكــەلــە ــەلـ ــــدیپـــەنـــجـــاعـ ــون گــ
ــدیشــاری ــاوەنـ ــەربــەنـ گــونــدەكــانــیسـ
ــی ــ ــەاڵتـ ــ ــەرۆژهـ ــ ــۆت ــ ــەوت كـــــەركـــــوك،كــ
كەركوكەوە،لەگەڵماڵەئاوارەكانی
ــنـــوورە،پـــەیـــدابـــوونو پــەنــجــاعــەلــیهـــاوسـ
درووستبوونیبۆسااڵنی)1800-180٥(ی

زاینیدەگەڕێتەوە.
بــاوەو نــوێ ئــەمگەڕەكەگەڕەكێكی
لەگەڵپرۆسەیئازادیعێراقدا،پارێزگای
كەركوكوئەنجومەنەكەیئاوارەكانی
نیشتەجێكرد،ووردە تیا كەركوكیان
ــراوان ــ فـ ــەگــەڕەكــێــكــی بـ ــوو ــ ب ووردە
یەكییان تــرداو لەگەڵگەڕەكەكانی

گرتۆتەوە.
ــاوەن ــیــەوەبــێخـ ــەڕوویخــزمــەتــگــوزاری ــ لـ
ــەرووبـــەرەیـــە،لـــەمگــەڕەكــەدا وبــێســ
شەقامێكیفراوانودرێژگەڕەكەكەی
كردۆتەدووبەشەوەولەمسەروئەوسەری
شــەقــامــەكــەدابــــازاڕوكــۆگــایجـــۆراو
پێویستی بەپێی ــەوەو ــراوەتـ كـ لــێ جـــۆری
هەیە بوونیان پیشەكان هەموو خەڵكی

لەمگەڕەكەدا.
بنەڕەتیناویئەمگەڕەكەهاوپەیوەستی
ــەوەیئــایــنــیولـــێـــكـــدانـــەوەی ــدانـ ــێـــكـ لـ
مــێــژوویــیــەكــەبــەپــێــیرۆژگـــــاررۆڵــیــان
بینیوەلەبێژەتكردنیناوەكەلەنێوان
داڕیشتنەوەدا لە عەلی(دا پەنجا.. )پەنجە..
كەوتۆتەژێركاریگەریرۆژگاروبنەما
لەگەشەكردنی سەرەكییەكەیخۆی
مێژوودالەدەستداوە،بۆبوونیپەنجاعەلی

ناوێكلەوگوندەدایانپەنجەعەلیناوێك
دۆزینەوەی بە ئاماژەی لەوگوندەداكە
جــۆگــەلــەئـــاوێـــككـــەلـــەنـــاودەربـــەنـــدی
شاخیپەنجاعەلیلەقەدپاڵیشاخەكەدا
رێرەویخۆیدۆزیوەتەورێچكەیكردووە
بۆدەرەوەبەردەداوئاویپێدارۆیشتووەلە

بەهارانداتاكۆتاییهاوین.
لەپــاڵئــەمجۆگەئـــاوەداكــارێــزیمەال
تاڵەبانی ــوف رەئـ مــحــەمــەد شێخ و تۆفیق
ــەبــنــاری هــەیــە،كــەســەرچــاوەكــەیــانل
ــە ــزانـ ــارێـ ــەئـــــەمكـ ــەكــ ــ ــەوەی ــاخــــەكــ شــ
سااڵنی بــۆ ــەوە ــت دەگــەڕێ هەڵكەندنیان
)1811و181٥(یزاینیواتاچەندساڵێك
ــوونوئـــاوەدانـــكـــردنـــەوەی ــدابـ ــەیـ ــــاشپـ پ

گوندیپەنجاعەلی.
ساڵی لەسەرژمێری دانیشتووانی ژمـــارەی
)194٧(یزاینیوەكوگوند)424(كەس

بـــووەكــەلــەســەرژمــێــریســاڵــی)19٥٧(ی
لەسەرژمێری بووە )338(كەس دا زاینی
كــەس )9٧( زایـــنـــیـــدا )19٧٧(ی ســـاڵـــی
بــووكــەبــەشێوەیەكیبــەرچــاوكەمی
)199٧(و ساڵی لەسەرژمێری و كـــردووە
چۆڵەوانیبووەوكەوتۆتەبەرپرۆسەیبە

عەرەبكردن.

گەڕەكی )عەرەسە ـ گاورباغی(

ــەمگــــەڕەكــــەهــــاوســــنــــوورەلـــەگـــەڵ ــ ئـ
گەڕەكیعەرەفەوگەڕەكیئەڵماسو
گەڕەكیبەگەكانوگەڕەكیساری
كەهییەلەنزیكفڕۆكەخانهیسەربازی
سییەكانی بۆ دەگەڕێتەوە كەركوك،
ــەدەیرابــــردوو،كــەزۆربــەیــانبریتين سـ
لەوعەرەبانەیكەهاتوونەتەكەركوك

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
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كــۆمــپــانــیــای دامـــــــەزرانـــــــدی دوای لــــە
نــەوتــیكــەركــوكوفــیــرقــەیســەربــازی
كـــەركـــوك،كـــەبــەشــێــكــیــانوەكـــو
فەرمانبەرلەوگەڕەكەدانیشتەجێبوونە.
زاینی )194٧(ی ساڵی سەرژمێری بەپێی
كــە: بــــووە كـــەس )120٥8( ــان ــ ــارەی ژمــ
)133٧(كەسلەبەغدا،)31٦٥(كەس
لەموسڵ،)1٦39(كەسلەدیالە،)1٥98(
كەسلەعیمارە،)8٦3(كەسلەلیوای
لە كـــەس، )410( حیلە لــە مونتەفیك،
ئــەنــبــاڕ)20٥( لــە بــەســڕە)3٦0(كـــەس،

كەسلەكەربەالش)98(كەس.
)19٥٧(دا ســـاڵـــی ــری ــێـ ــەرژمـ ــەسـ لـ بـــــەاڵم
ژمــارەیــان)109٦20(كــەسبــووەكەلە
)48٥٥( بەغدا لە )٥494(كەس، موسڵ
كەس،لەدیالە)3٧08(كەی،لەعیمارە
)184٧(كەس،لەناسڕیە)99٥(كەس،
لەروومادی)8٦4(كەس،لەبەسڕە)3٥0(
كەس،لەكووت)343(كەس،لەحیلە
)313(كەس،لەدیوانیە)224(كەس،
لەكــەربــەالش)٧٥(كــەس،هەمووئەم
جێبەجێكردنی لە ژمارەیان زۆربوونەی
بــەعــەرەبــكــردنبوو پــرۆســەیسیاسەتی

كەلەكەركوكجێبەجێكراوە.
ــەڕوویجــوگــرافــیــاوەئــەمگــەڕەكــەلە لـ
یەكشوێندانەبووە،بەڵكوبریتیبووەلە
خانوویقووڕیباڵوەبوو،كەبەشێكی
لەسەربازگەیتیپی)2(یسریەیئەشغاڵ
بااڵخانەی و ناوخانوو بووكەچووبووە
دووەوە،كە ســەربــازی تیپی ســەرۆكــی
موڵكی بنەڕەتدا لە زەوییانە ئەم هەموو
ــەمگــەڕەكــە )ســابــربــێــگ(بـــوو.بـــەاڵمئ
لــەســاڵــی)19٥4(یزایــنــیرووخــێــنــرا كــە
ئــازووقــەو بــەڕێــوەبــەرایــەتــی لــەجێگەیدا
گواستنەوەدامەزراولەشوێنەكۆنەكەی
بەشێكی گــوازرایــەوە.گەڕەكەكەش
لە ئەمگەڕەكە گوازرایەوە،خەڵكی
پەنجاكانیسەدەیرابردووداهەستانبە
شەقامی لە حوسێنییەك درووستكردنی
)ئەتڵەس(،كەزۆربەیپارەكەیلەالیەن
ئەلتەمیمی( )خەزعەل بەغدایی بازرگانى
ــەبــەحــوســێــنــیــەی ــۆی كـــۆكـــرایـــەوەهـــەرب
)خەزعەلئەلتەمیمی(یناوبانگیدەركرد.
ئاینی )40(ســاڵخزمەتی مــاوەی بۆ كە

مەزهەبیئەوگەڕەكەیكرد.
ــووراداتەنیالە ــاشـ ــادیعـ هــەربــۆیــەلــەیـ
ــەوە، ــ ــرای ــی)تـــســـن(یــــادیدەكــ ــەڕەكـ گـ
)عەرەسە( لەگەڕەكی دوایــش لەو بۆیە
یــادیدەكــرایــەوخەڵكیانلەخــوارووی
بــۆخوێندنیســـروودی عــیــراقــەوەدەهــێــنــا

)ماتەمینیحوسێن(لەعاشوورادا.
لەساڵی)19٥٧(یزاینی،كاتێكمەلیك
كەركوكی ســەردانــی دووەم فەیسەڵی
ئەمگەڕەكەیكرد، كردوسەردانی
لەبەرناڕێكیخانووەكانونەبوونیپاك
وخاوێنیانشارەوانیهەستابەبۆیەكردنی
ــــەوەیسیمایەكیجــوان ئ بــۆ ــــۆرەك ب بــە
دەرخــاتوەكــوئــەوەیكەئەمخانووانە
بەخشتیسوورەوەكراودرووستكراوە.
ســــەرۆك ــی، ــ ــن ــ زای )19٦3(ی ــاڵـــی سـ لـــە
عارف( )عەبدولسەالم ئەوكاتە كۆماری
لــەســەردانــێــكــدابــۆبــنــكــەیســەربــازی
بـــڕیـــاریدابە ــوك، ــەركــ ئــاســمــانــیكــ
ــەویــش ــــیئــــەمگــــەڕەكــــە،ئ ــــدن ــان رووخــ
لەوكاتەداكەكۆمەڵێكئافرەتیدیتبە
جلوبەرگیرەشەوەكەشیوەنیاندەكرد
دەنیشتەوەكە بۆهەرفرۆكەیەككە
گوایەتەرمیكەسوكارەكانیانیتیایە
ــەن، دەب بــۆنەخۆشخانەیســەربــازی كــە
ــاوەی بــۆیــەبـــڕیـــاریرووخـــانـــدنـــیدالــەمـ
هەفتەیەكداوگواستنەوەیماڵەكانبۆ
گەڕەكیرەحیماوا،بەاڵمخەڵكەكەی
رازینەبوونكەبگوازرێنەوەبۆشوێنێك
خۆیان موڵكی خەڵكیەو موڵكی كە
نەبێتوەكوداگیركاریوایەكەتەنها
دووخێزانرۆیشتنلەدوایدادابەشكرانە
سەرگەڕەكەكانی:عروبە،جەماسە،
عەمەل قــەاڵ، كۆمپانیا، گــاوربــاخــی،
خالید، سەربازگەی عەرەفە، شەعبی،
تسن،گەڕەكیبەعسوگەلێكیتر.
زۆری بـــەشـــێـــكـــی ــەدا ــ ــ ــەڕەكـ ــ ــ گـ لــــــەم
خەڵكەكەیلەرێكخستنەكانیحزبی
بــەعــسبـــوونوهــەبــوولــەنــێــوانــیــانــدالە

رێكخستنەكانیحزبیشیوعیوحزبی
دەعوەیئیسالمیبوون.

بێژەتی ناوەكەیهاوگونجاوی بنەڕەتی 
عەرەبی)ئەلعەرەسە(یە،بەمانایحەوشەی
ــوو،یـــانئـــەوپـــارچـــەزەویـــیـــەیكە ــانـ خـ
پرسی بەپێ و نەكرابێت لەسەر خانووی
حــكــومــەتوشـــارەوانـــیخــانــوویلەسەر

درووستبكرێت.
ــیگـــــەورەو ــەرێـــكـ لـــەرابــــــــردوودارووبـ
پانتاییلــهخــۆیگــرتــبــووەلــەبــاكــوورو
تەنیشتیفڕگەی بــە شـــارەوە ــاوای خــۆرئ
سەربازیكەركوكوفەیلەقیسەربازی
سوپایعیراقداكەپێیدەوتراگەڕەكی
گەورەباخیانگاورباغیكەلەدوایيدا
بون تێكەڵ عەرەسە لەگەڵگەڕەكی
ــەپـــاشدرووســــتبـــوونو بـــەوەنــاســراول
فراوانبوونیگەڕەكیئەڵماسوشاترلو
كــەبــەشــێــكــیمــەســیــحــیــیــەكــانهاتنە
بەگەڕەكی زیاتر بۆیە ئــەوگەڕەكە
واتــا دەركــــرد، ناوبانگی )گــاوربــاغــی(
ــی )بــاغــیگـــــاوران(.وزۆربــــەیدارەكــان
ئــەوبــاغوگــەڕەكــەداریزەیــتــونبــوو،
ئەو پاشماوەیەكی هیچ ئێستادا لە بەاڵم
دارانەنەماوە.بەتایبەتیلەدوایراپەڕێنی
ــوكلە ــەركــ كـــرێـــكـــارانـــینـــەوتـــیكــ
ـ 194٦ ساڵی لە گــەڕەكــیگاورباغی
194٧دابــووبــەهــۆیبڕینیدارەكـــانو

پەرتەوازەكردنیخەڵكەكەی.
بەرچاو لــەمگــەڕەكــەدابەشێكی هــەر
ــی( لــەكـــوردیهــۆزەكــانــی)جــافودزەی
ــردێوهــەولــێــروكەسانی پـ ــەری ــ ــ دەوروب
هەبوو تێدا رۆشیتویان دەست دەوڵەمەندو

كەخزمەتیئەمشارەیانكردووە.
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نزیک جێنۆسایدی کـــردەی هۆلۆکۆست؛
بــوو بــەشـــەشمــلــیــۆنئینسانیجــوولــەکــە
ــیــەکــانــیئــەڵــمــانــیــاو ــازی لـــەســـەردەســـتـــین
ــەپێنج هــاوپــەیــمــانــەکــانــی،ئــەمــەجــگــەل
ملیۆنقــوربــانــیتــرکــەســەرجــەمدەکــاتــە
ئینسانییە دژی کـــردەوە ئــەم ملیۆن.. یانزە
لە و پـــێـــدەکـــات لـــەســاڵــی1941دەســــت
ــەوکـــوورانـــەی ئـ پــێــدێــت. 194٥کــۆتــایــی
بـــۆمــــرۆڤســـووتـــانـــدندروســـتـــکـــرابـــوون،
بەڵکو نــەدەســووتــانــد، مرۆڤەکانیان هــەر
داهێنانوشارەزاییولێهاتووییوزمانناسیی
وزانــســتوفەلسەفەوهــونــەروئـــەدەبو

دەســووتــان. مێژووییان و کلتوور و وەرزش
سەردەمەدا لەم جوولەکانەی نووسەرە ئەو
ــان ــانوبــەهــەرهــۆیــەکــەوەبێتڕزگــاری ژیـ
بــبــوووپــەرشــوبــاڵولــەواڵتـــانـــیڕووســـیـــاو
درێژە توانیان دەژیــان، ئەوروپا و ئەمریکا
ــەپــەیــامــیکــۆمــەاڵیــەتــیئــەدەبــیــیخــۆیــان ب
پۆست نووسەرانی بە نووسەرانە ئــەم بــدەن.
ــن.نــووســەرو ــاوزەددەکــرێ ــ هــۆلــۆکــۆســتن
جوولەكهکانی ڕۆشــنــبــیــرە و هــونــەرمــەنــد
ــەکهــەر ــ پـــۆســـتهــۆلــۆکــۆســتتـــوانـــیـــانن
واڵتــدا زۆر لە بەڵکو ئیسرائیل، لە تەنها
بەتایبەتیلەواڵتیباکووریئەمریکاخۆیان
ــووســەرانــی ڕێــکــبــخــەنودەســتــگــیــرۆیــین
ڕیچاڵکۆرن بــدەن،کە جوولەکە تــری
ــەیبـــەهـــۆیئــەو ــەرانـ ــووسـ یــەکــێــکــەلـــەونـ
دەســتــگــیــرۆیــیوســـەپـــۆرتـــەوەگــەیــشــتــە
و دەبــێــت مۆنتریاڵجێگير لــە و کــەنــەدا

ژیانێکینوێدەستپێدەکات.
ڕیــچــاڵکــۆرنــیشــاعــیــرونــووســەری
کەنەدی،بەڕەچەڵەکجووکەلەوبەڕەگەز
پۆڵەندییویدییزمان)1(لە1٥یکانوونی
دووەمی1898لەپۆڵەندەلەدایکبووە.هەرلە
تەمەنیمێرمنداڵییەوەدەستبەشیعرنووسین
جەنگی دەستپێکردنی لەگەڵ دەکـــات.
جیهانییەکەم،خانەوادەکەیدەچنەڤییەنا
وساڵی1981دەگەڕێنەوەپۆڵەندا.هەرلەو
ساڵە)1918(دەستدەکاتبەباڵوکردنەوەی

لە یدیی زمانی بە ئەدەبییەکانی بەرهەمە
ڕۆژنــامــەکــانــیئــەوکــات،کــەڕۆژنــامــەی
بــوو. سۆشیالیستەکان و جــوولــەکــەکــان
ساڵی1928یەکەمکۆمەڵەشیعربەناوی
گوندوساڵی193٧دووەمکۆمەڵەشیعر
بەناویگواڵڵەسوورەکانوساڵی193٦یش
نــووســیــن)پــەخــشــان(یخۆی یــەکــەمکتێبی
لەژێرتایتڵیخــاکچــاپوبــاڵودەکــاتــەوە.
ســاڵــی1941لــەســەروبــەنــدیداگــیــرکــاری
ئەڵمانیابۆرووسیا،ڕیچاڵلەالیەندەسەاڵتی
لەگەڵ سۆڤییەتەوە یەکێتیی ئــەوکــاتــی
دەگوێزرێتەوە تر جوولەکەکانی نووسەرە
بۆئوزبەکستانوپاشانلەشاریمۆسکۆ
دەگــیــرســێــتــەوە.ســاڵــی194٦دەگــەڕێــتــەوە
مۆنتریاڵ دەچــێــتــە 1948 ســاڵــی و پــۆڵــەنــدا
ــەدا.ســاڵــی1948چــــوارەمکتێبی لــەکــەن
خـــۆیبــەنــاویمـــاڵوبــێــخــانــەوالنــەیــی(بــاڵو
دەکاتەوە.ڕیچاڵوەکشاعیرییدییپۆست
یدیی بەزمانی کتێب یانزە هۆلۆکۆست،
چاپوباڵودەکاتەوە.10لەکتێبەکانی

وردەگێردرێنەسەرزمانیئینگلیزی.)2(

ریچاڵ و شیعر
ــەتــایــبــەتــمــەنــدیــیــەکــانــیشیعری یــەکــێــکل
ڕێچاڵکۆرنئەوەیەکەدەقەکانیکورت
وچڕوخــاوەنتەکنیکێکیبــەرزنکە
بـــەبـــەرواردبـــەومـــێـــژووەیشــیــعــرەکــەیتیا

ئەدەبی پۆست ھۆلۆکۆستی کەنەدیئەدەبی پۆست ھۆلۆکۆستی کەنەدی

ریچاڵ کۆرن ریچاڵ کۆرن 

نووسراوە،دەتوانیتوەکشیعرێکیمۆدێرن
وهاوچەرخببینێت.شاعیرلەڕێگەیخەیاڵ
ــتــەوە وچــەنــدوێــنــەشــیــعــریــیــەکــەوەدەگــەڕێ
ــانخــەیــاڵو ئــەودیــوســنــوورەکــانــیشیعری
لەوێشەوەبۆڕابردوویەکیدووریاننزیک،
ڕابردوویمنداڵیخۆیوبانگکردنەوەی

ئێوارانیدایکی.

لەودیویشیعرەوەبێستانێکهەیە
لەنێویداماڵێکهەیە

سەریبەپووشوسێدارئەناناسگیراوە
سێپاسەوانیشبێورتەئامادەباشڕاوەستاون

لەودیویشیعرەوەباڵندەیەکی
قاوەییەکیزەردباووسینگسوورهەیە

گشتزستانێکدەگەڕێتەوەو
چەشنیخونچەینێودەوەنێکیڕووتەنخۆی

هەڵدەخات

لەودیویشیعرەوەڕێگایەکهەیە
باریکهەروەکوتاڵەقژ

کەونبوویەکبەپێخاوسیوبەبێخشپە
بەوڕێیەداهەنگاودەنێ

ڕوو جــوان شتگەلێکی شیعرەوە لــەودیــوی
دەدەن

تەنانەتلەمڕۆژەهەورەغێمەیەشدا
ئەمساتەبریندارە،هەناسەیتایەکیتوند

لەشووشەیپەنجەرەدەدا

لەودیویشیعرەوەدەشێدایکمپەیداببێو
لــەنــێــودەرگـــاکـــەوەبــوەســتــێونقوومی

بیرکردنەوەببێ
پاشانهەروەکجاریجارانبانگمبکاتەوە
تێریارینەبوویڕۆڵەگیانئەینابینیئەوا

شەوە.)3(
ئەمخانمەشاعیرە ناوەڕۆکیشیعرەکانی
گەڕانەوە و نۆستالیژیا هــەر بەتەنها دیــارە
وەک هەرچەندە نییە، منداڵی سەردەمی بۆ
یــادەوەری جەیندەڵێت)الیڕیچاڵکــۆرن
تائاستێکیبەرز،بریتییەلەڕابردوویەکی
ئـــــەمڕابـــــــــــردووە، بــــــەاڵم ــوو.()4( ــ ــ ــەاڵت ــ هــ
ڕابردوویەکیمردوونییە،بەڵکووئینسان
وکارەکتەرەکانلەنێووشەوڕستەکاندا
هۆلۆکۆست ئــەو دەژێـــن. و دەدەن هەناسە
دەکاتبەناسنامەیخۆیولەوێشەوەنامە
وپەیامەکانیدەداتبەگوێیئینسانییەت.

بەردبارانتکردمخودایە
لەگەڵهەواڵیکارەساتباروهۆلۆکۆست

تاڕووخسارملەنێوخۆڵدادەنێژمو
زمانمالڵدەبێت.)٥(

،اڵڵــبــوونــیشیعرە زمــانــیشاعیر اڵڵــبــوونــی
ــتبــێــتبە ــوەسـ ــەیـ الیشــاعــیــرێــککـــەپـ

ژیانەوە. و ئینسان گرنگەکانی مەسەلە
دەربــازبــوویگەورەترین ڕیچاڵیشکە الی
لــەمــێــژوویمــرۆڤــایــەتــی، بــوو کوشتارگا
الڵبوونی گەورەیە تاوانە لەو بێدەنگبوون

شعرومردنیشاعیرە.


ئەمخانمەشاعیرەلەساڵی1982لەکەنەدا
و پەناهەندەیی لــە ژیانئاوایی بەیەکجاری
مردنیشی دوای ــات. دەکـ نووسین و شیعر
چەندینکتێبیدەربارەدەنووسرێتوبایەخی

شایستەیخۆیپێدەدرێت.)٦(

پەراوێز و سەرچاوەکان
)1(زمانییدییزمانیگروپێکەلەجوولەکە
نــاوەڕاســت دەکــەونــە کــە ئەشکەنازییەکان
بــاکــووری و وئیسرائیڵ ئــەوروپــا ــی ڕۆژهــەاڵت و
دەنووسرێت عیبری ئەلفوبێی بە ئەمریکاکە
جوولەکە. ــە وات یدیی نییە. عیبریش زمــانــی و
ــەمزمــانــەدیــار ــیمــێــژوویــیئـ هــەرچــەنــدەڕەگــ
نییە،بەاڵمبەزۆریکۆکنلەسەرئەوەیکە
لە وەختێکجوولەکەکان دەیــەمــدا لەســەدەی
فەڕەنساوئیتاڵیاوەبەرەوئەڵمانیاکۆچدەکەن
زمانەکەشیانکەگرێدراویژیانیانەلەگەڵ

خۆیاندەگوازنەوەودەستیپێوەدەگرن.
2-https://jewishpubliclibrary.org/rachel-
korn/portfolio/bibliography/
3-ThePoet’sCraft
RobertJ.Ireland
PrintedinCanada,1987p239.
4-CanadianJewishWomen’sPoetry
byJanisRapoport
CanadianWomanStudies
Volume16,Nubmer4page127.
5-https://www.inspirationalstories.com/
poems/encounter-rachel-korn-poems/
6-https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_
Korn

ئامادەکردن و وەرگێرانی لە 
ئینگلیزییەوە : 

عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ(
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تـأسست مؤسسة الفكر االنساني 
لالعالم والثقافة والقانون في محافظة 

كركوك في 6 كانون الثاني من 
العام 2018 وهي تواصل حضورها 
المتميز في المحافظة هدفها جمع 

النخب الثقافية واالعالمية والقانونية 
بجميع اتجاهاتها والتركيز علی الفكر 
االنساني باعتباره الركيزة االساسية 

للمؤوسسة .. وبغية تسليط 
الضوء اكثر عن هذه المؤوسسة 
الفتية،التقينا بالمستشار الدكتور 

عزالدين المحمدي رئيس المؤسسة.

٭نبذةعنتأسيسمؤسسةالفكراإلنساني٭نبذةعنتأسيسمؤسسةالفكراإلنساني
لالعالموالثقافةوالقانون؟لالعالموالثقافةوالقانون؟

-جـــاءتفــكــرةتــأســيــسمــؤســســةالفكر
اإلنسانيلإلعالموالثقافةوالقانونمنخالل
المربك واإلعــالمــي الثقافي للمشهد رؤيتنا
الذياليخدمالمجتمعفيالعراقوخاصةفي
كركوكمنخاللالتشظيوالتخندقعلى
أساسقومياودينياومذهبيوعدمالشعور
الـــىالمجتمع ــرب اقـ الــســلــوكاالنــســانــي ان
األنشطة فــي المستمر حضورنا خــالل ومــن
الــثــقــافــيــةواألدبـــيـــةوالــعــلــمــيــةالحــظــنــاحتى
الحضور ان نجد المحافل هــذه حضور في
يقتصربالمكونوحدهالذيينظمالمناسبة
اننكسرهذا ــا اردن لذلك اكثراألحــيــان
واإلعالمية الثقافية النخب ونجمع الحاجز
في ومشاربهم اتجاهاتهم بكل والقانونية
ووفــقجملة لذلك المؤسسة رؤيــة اهتمامات
على للمؤسسةعملنا ــرؤى والـ األهـــداف مــن
المؤسسة هــذه تأسيس خــالل مــن تحقيقها
والتيتأسسترسميافي2018/1/٦وحضر
فياحتفاليةالتأسيسواالستقبالجمعغفير
والفنانين واإلعالميين واالدبــاء المثقفين من
ــفــالوكــرنــفــال والــشــخــصــيــاتوكــــاناحــت
لخدمة سنعمل انــنــا وعــهــدنــاهــم بحضورهم
والعلم والــقــانــون واالعــــالم واالدب الــثــقــافــة
تسمية عليها واطلقنا اختصاصاتها بكل
والثقافة لإلعالم اإلنساني الفكر )مؤسسة

والقانون(وركزناعلىالفكراإلنسانيالن
المؤسسة وجوهر أساسية ركيزة اإلنسانية
االتجاهات،وسجلنا التعاملمعمختلف في
المؤسسةفيوزارةالثقافة/المركزالوطني
لحقوقالملكيةالفكريةوكذلكفيإدارة

محافظةكركوك.

الــذيلعبتهالمؤسسةمنذ ــدور ال الــذيلعبتهالمؤسسةمنذ٭ماهو ــدور ال ٭ماهو
ــاءبـــاألعـــالموالــثــقــافــة ــقـ ــاءبـــاألعـــالموالــثــقــافــةتــأســيــســهــافــياالرتـ ــقـ تــأســيــســهــافــياالرتـ
والقانونبصورةعامةوفيكركوكبصورةوالقانونبصورةعامةوفيكركوكبصورة

خاصة؟خاصة؟
-انالدورالذيلعبتهالمؤسسةفياالرتقاء
برؤاها انطالقا والقانون واالعـــالم بالثقافة
وأهــدافــهــاالــتــيتــؤكــدبــاالهــتــمــامبالفكر
ــيبــعــيــداعـــنالــتــخــنــدقــاتالــقــومــيــة ــســان اإلن
واالنــطــالق والمناطقية والمذهبية والدينية
فيافاقواسعةليسلهاحدودوانطالقامن
بالزيارات بدأناها والتي الحبيبة كركوك
لجميعالمؤسساتالتربويةوالتعليميةالجامعة
اإلعالمية المؤسسات وكــذلــك والكليات
من وفــودا واستقبلنا بل والقانونية والثقافية
جميعالمؤسساتاإلعالميةواألدبيةوالقانونية
المدني المجتمع والمرأةومنظمات والتربوية
وبدانابوضعخطةسنويةللمؤسسةلألنشطة
والفعالياترغمانجائحةكوفيد19اثرت
فيتنفيذبرنامجنافيالسنةالثانيةاالاننا
مؤتمرات فــي المتعلقة باألنشطة استمرينا
وقانونية وثقافية إعالمية ونــدوات ومنتديات
والفن واالعـــالم بالثقافة لالرتقاء وفكرية
مع بدأناها طموحة مستويات الــى والقانون
من وانطلقنا نفسه باالتجاه أيضا االخــريــن
كركوكالىالعاصمةبغدادوبدأتبصمات
في بوضوح تظهر اإلنساني الفكر مؤسسة
في والقانونية والثقافية اإلعالمية المحافل
مشاركاتنا خــالل مــن والمحافظات بــغــداد
المحلية والمنظمات الجامعات في الفاعلة
والعراق بغداد معارض خــالل ومــن والدولية
تم التي والبروتوكوالت للكتاب الدوليين
االتفاقعليهامعالمراكزالبحثيةومراكز
العربية الـــدول مختلف مــع الثقافي الفكر

والعالمواضحتالمؤسسةاسموفكرتستند
الفكرية والمؤسسات الدولية المحافل لها
التي والدعوات الرصينة البحثية والمراكز
المؤتمرات للحضور ولنا للمؤسسة وجهت
التي والروابط والدولية اإلقليمية والملتقيات
االهتمام ذات الــجــامــعــات مختلف مــع تمت
المشتركمعالمؤسسة.وكذلكاللقاءاتمع
منحت فقد واإلقليمية العربية الــدول سفراء
ــاحالــوطــن لــنــاعـــدةشــهــاداتوقــــالداتووشــ
لدورنافياالرتقاءبالثقافةوالفكراإلنساني
لــدراســة الــدولــيــة الشبكة فــي ومساهمتنا
المجتمعاتالعربيةعام2019والتيتضماآلن
80مؤسسةومركزللعلومالبحثيةوالقانونية
والــفــكــريــة،ودعــيــنــاأيــضــامــنقــبــلملتقى
االعالمالدوليفياالماراتالعربيةالمتحدة
ونحناالنعضوفعالفيالملتقىوشاركنا
المؤسسات مؤتمراتهاومجالسهامعمختلف
الى إضافة العالم، في الرصينة اإلعالمية
عضويتنافيمنظمةااللسكوالمنظمةالعربية
الفاعلة والمشاركة والعلوم والتربية للثقافة
فيملتقياتهاومؤتمراتهاوكذلكمشاركاتنا
فيملتقياتمركزالرافدينللحوارالسنوية
وقدمناعدةدراساتفياإلصالحالتشريعي

مؤسسة الفكر االنساني لالعالم والثقافة والقانون بكركوك .. مؤسسة الفكر االنساني لالعالم والثقافة والقانون بكركوك .. 
جهد كبير في تعزيز الفكر االنساني والتعايشجهد كبير في تعزيز الفكر االنساني والتعايش

واالمنالسيبرانيواالمنالوطنيوكانتلنا
أيضامساهماتمعالــوزاراتالمختلفةوزارة
والدفاع والعدل والتربية التعليم و الداخلية
في والمساهمة االجتماعي والشؤون والعمل
لحقوق واألمنية والقانونية العلمية مؤتمراتها
االنــســانوســيــادةالــقــانــونوحــضــورنــامؤتمر
مصر وفــي البحثية المراكز مــع إسطنبول
ال المؤسسة وانشطة العرب الفنانين ملتقى

تسعذكرهاجميعاهنا.

في المؤسسة وفعاليات أنشطة أبـــرز مــا في٭ المؤسسة وفعاليات أنشطة أبـــرز مــا ٭
كركوك؟كركوك؟

ــرزالــنــشــاطــات ــ -فــيكــركــوككــانــتأب
والفعالياتهياالحتفاالتالسنويةللمؤسسة
،وكذلكمنحالجائزةالسنويةألبرزعشرين
شخصيةيــتــماخــتــيــارهــامــنكــركــوكمن
قبلالهيئةاالستشاريةللمؤسسةويتمتوزيعها
ــاللاالحــتــفــالــيــة،وكـــذلـــكيــتــماخــتــيــار خـ
يتم مبدعة ونسائية شبابية عشرينشخصية
تكريمهمكمبدعينللمرأةالقياديةوالشباب
،وكذلكملتقىالفكراإلنسانيالشهري
واستضافةالشخصياتالناجحةللحديثعن
والــحــوار لالستفادة الشباب ودعـــوة تجاربها
معالشخصياتلفتحقنواتالتواصلمابين
جيلالروادوجيلالشبابالجديدفيمختلف
االختصاصاتوالتوجهات،وتمعقدالمؤتمر
األولعنمضامينوضماناتحقوق السنوي
االنسانبالتعاونمعمعهدكركوكلدراسات
المؤوسسة ومــشــاركــات ، االنــســان حــقــوق
ــنالـــمـــؤتـــمـــراتوالــمــلــتــقــيــات ــيالــعــديــدمـ فـ
كركوك محافظة فــي والقانونية العلمية
القانون لسيادة ودعــمــا المختلفة وكلياتها
جميع فــي الفاعلة والــمــشــاركــة ، والثقافة
والقانونية اإلعــالمــيــة والــنــدوات الــمــؤتــمــرات
االنسان حقوق لمفوضة لمكتبكركوك
ومكتبكركوكللمفوضيةالعلياالمستقلة
الشباب ومديرية النزاهة وهيئة لالنتخابات
والرياضةفيكركوكوغيرها،وكذلك
والمؤسسات االعــالم ملتقى في المشاركة
التينظمتهانقابةالصحفيينفرع اإلعالمية
كركوكبالتنسيقمعاألممالمتحدةمكتب
كركوك،والمشاركةالدائمةللفعاليات
واألنشطةاألسبوعيةمعالبيتالثقافيواتحاد
ادبــاءوكتابكركوك،وتكريمفريق
المسرحلجمعيةذوياالحتياجاتالخاصة،
وزيارةوتكريمأعضاءجمعيةقصارالقامة
فرعكركوك،وتكريمنخبةكريمةمن
كركوك محافظة تربية ومشرفي أســاتــذة
بالتعاونمعمنظمةكتاببالحدود،وحفل
وأساتذة التربويين االساتذة من 4٥ تكريم
الجامعةالروادالذيندرسوناخاللالمراحل

باالضافة ، مضت سنة لخمسين الــدراســيــة
التهانيوالتعاون الیزياراتمستمرةوتقديم
ــمــراتمـــعمختلف ــمــؤت ــمــشــاركــةفـــيال وال
نقابة مثل والمنظمات والنقابات الجمعيات
المحاربين وجمعية الــعــراقــيــيــن الصحفيين
ــالم وقـــيـــادةالــشــرطــةوجــمــيــعفــعــالــيــاتاالعـ

والثقافةوالقانون.

معا للمؤسسة والتعاون التنسيق مــدى ما معا٭ للمؤسسة والتعاون التنسيق مــدى ما ٭
بقيةالجهاتاإلعالميةوالثقافية؟بقيةالجهاتاإلعالميةوالثقافية؟

عملنا المؤسسة لتأسيس األول اليوم منذ -
بوضعأسسالتعاونوالتنسيقالعمليمعجميع
المستقلة والهيئات الحكومية المؤسسات
ــراءات ــ والــمــنــظــمــاتوالــجــمــعــيــاتوفـــقاإلجــ
الثقة لبناء لها المستمرة وزياراتنا القانونية
والعملالمشتركلخيرالمجتمعفيمحافظة
كركوكابتداءمعإدارةالمحافظةورئاسة
وقيادة كلياتها وعمادات كركوك جامعة
الشرطة من لها التابعة والمديريات الشرطة
المخدرات، مكافحة مديرية المجتمعية،
مــديــريــةاالمـــنالــوطــنــي،ورئـــاســـةمحكمة
استئنافكركوكوالمديريةالعامةللتربية،
ودائـــــرةالــصــحــةونــقــابــةالــمــحــامــيــنواتــحــاد
الفنانين، ونــقــابــة الــعــراقــيــيــن، الحقوقيين
ونقابة االهلية والكليات البشرية، والتنمية
الصحفيينالعراقيينوالبيتالثقافيوالرياضة
في الصلة ذات المؤسسات وجميع والشباب

اهتماماتالمؤسسة.

المستقبلية والـــبـــرامـــج الــخــطــط هـــي مـــا المستقبلية٭ والـــبـــرامـــج الــخــطــط هـــي مـــا ٭
للمؤسسة؟للمؤسسة؟

لــلــمــؤســســةخــطــطاســتــراتــيــجــيــةطموحة -
ــقــافــة ــث ــالموال ــ ــ ــالاالعـ ــجـ مــســتــقــبــلــيــةفــــيمـ
والقانونالىجانبالخططالسنويةلألنشطة
وبغداد كــركــوك مستوى على والفعاليات

يمكنباختصاراجمالهابمايلي:
1.تطويرالتعاونوالشراكةمعالمؤسسات
ــثــقــافــةوالــقــانــونــيــةاإلقــلــيــمــيــة اإلعــالمــيــةوال
والدوليةالتيبدأنابهاخاللالسنواتالثالث

المنصرمة:
)دار باسم والنشر للطباعة دار تأسيس  .2

الفكراإلنسانيللطباعةوالنشر(.
الفكراإلنساني 3.تأسيسمركزاعــالم
ودولة بغداد العاصمة في والتطوير للتدريب

االماراتالعربيةالمتحدة
خاصة حــديــثــة رقــمــيــة مطبعة تــأســيــس  .4
ودعــم والــمــجــالت الــكــتــب بطبع للمؤسسة
الــنــتــاجــاتالــفــكــريــةوالــثــقــافــيــةوالــقــانــونــيــة

للشبابوالمرأةالقيادية.
٥.توسيعقاعدةالشراكاتفيالمؤتمرات
الدوليةفيالدولالعربيةواإلقليميةوالدولية

اإلنساني الفكر )ربيع مهرجان تنظيم  .٦
السنوي(للمؤسسةبشراكاتعراقيةوعربية

ودولية.

٭كلمةأخيرةلرئيسالمؤسسة؟٭كلمةأخيرةلرئيسالمؤسسة؟
عهدنا وكما منا وراسخا مخلصا ايمانا -
ــرامفـــيكــركــوك ــــكــ أنــفــســنــاواهـــلـــنـــاال
والفكرية العلمية المحافل في واصدقاءنا
والقانونيةفيالعراقوالدولالعربيةوالدولية
التيشاركنافيها،اليومومنخاللمنبركم
الموقرهذانجددعهدنااننواصلعملنافي
الفكر لخدمة واحــد عمل فريق المؤسسة
لنترك والمجتمعات للحدود العابر اإلنساني
للجيل ــزاز ــتـ واالعـ ــرام ــاالحــت ب ــرة جــدي بصمة
الــجــديــدالــقــادموالــثــبــاتعــلــىحــريــةالـــرأي
واالستقالليةوالحيويةالمتجددةلتحقيقرؤى
والفكر االنسان لخدمة المؤسسة واهــداف

اإلنسانيأينمانكونومناللهالتوفيق.
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يؤكدالعديدمنالنقادعلىأنالمرحلة
التجديديةفيالشعرالكرديتعودالى
بداياتالقرنالعشرينوهيوليدةنتاجات
نوريصالح وشيخ خاني أحمد الشعراء
فيماتشكل ثمعبداللهكــوران، ومن
قــصــائــدالــشــاعــرشــيــركــوبــيــكــهس
نوعية إبداعية إضافة )2013 – 1940(
ذاتتميزمبهرعلىإمتدادمسارالشعر

الكرديالمعاصر.
ــفــات ــمــؤل ــارممـــنال ــ ــع ــ ورغـــــمالــســيــلال
الــتــيأغــنــتاألدبالـــكـــرديالــحــديــث
مضامينها فــي تتباين ونتاجات بأسماء
يجد الناقد فــإن  اإلبداعية ومستوياتها
فيبعضهاسماتفريدةتؤشرإلتجاهات
وفضاءاترحبةغيرتقليديةفيمراميها
ومقاصدها،وتشكلمحطةمهمةليس
الــكــرديفحسبوإنمافي فيالشعر
والتي العراقي الشعري المشهد مجمل
اإلهتمام تستقطب أن دون أحيانا تمر
والتركيزوقدتكونالمجموعةالشعرية
الــمــكــتــوبــةبــالــلــغــةالــعــربــيــةوالــمــوســومــة
)عقاربالساعةالتاسعة(للشاعرصالح

حمهأمينمثاالعلىذلك.
البنائية الــتــركــيــبــة الــنــظــرعــن وبــغــض
عن صــدرت التي للمجموعة والفكرية
اإلتحادالعاملألدباءوالكتابفيالعراق
فيالعام2021فإنالنصوصاإلنسانية
مستوحاة وجلها الــشــاعــر ــا أوردهــ الــتــي
بآيات بتأثرها تشي األنــفــال فاجعة من
وفنونوكتابات وآداب الكريم القران
الىجغرافيات ينتمون ومبدعين لشعراء
الفرنسي للشاعر كقصيدة  مختلفة
محمد المصري للمغني أغنية أو رامبو
نــوحأوإرهــاصــاتاألحـــداثالمأساوية
وهــــيبــمــجــمــلــهــاتــؤطــرالـــخـــارطـــةالــتــي
لها تتصدى التي الحيوية المسائل تفرز
منها المقدمة وفــي المجموعة نصوص

قضيةالوطنالموجوع.
وطن،يضيقإليهحروف

ويهمشحروف
يمنعحروفامنالصرف

ويستثنيمناإلعرابحروف
يجرجرخلفهحروفا

وينصبحروفا
يتركأحرفافوقرفوف

علقتبمساميرحدبفوقجدارهش
يخرجمنهارأستأريخوشواهد

الجدالفيأنموضوعةالوطنومتانة
والمعنوية المادية و النفسية الــروابــط
هي الشعراء جل قصائد تبصم  التي
فــيمعظمهامــصــدراإللــهــامواإلنــتــمــاء
التي الفياضة المشاعر ونبع اللصيق
في أنها إال والضمير الــوجــدان تحرك
غير آفــاق لها صــالح الشاعر نصوص
محدودةبلومؤلمةناجمةعنأحداث
ــاتتــوحــيبــالــقــســوةوالــخــوف ــريـ وذكـ

والضياعالنفسي:

خوفوليل
قبجيغردفيقفص

ثلوجوأمطارالتمطرفيأوانها
عشبيتبعخطواتالريح
فيسقطفيزوبعةفنجان

طيوروحمائمالتستقرفيظل
فضاءاليلتقيبأرض

والببحار!

ويمعنالشاعرفيمعاناتهمعحلميقارع
نازفة مرثية في واألرض السماء ــواب أب
المتلقي أمام ألماووجعا،يحفر تقطر
هوةعميقةمنالمشاعرالمتضاربةوتلون
اآلتمنالزمنالمعصوروالمغلقباليأس

والسأم:

تيهمنعتلةمعطوبة
فراديسومالئكةفيقفص

إلهيسدلستارعينيه
ويديرظهرهلقادممنلهب

خزائنمنظاللوحقولمنمتاهات
مجهوليلوحبعصامنعدم

ومستقبليرتعشأمامناظورقناص،
عتمةوغبار.وسأموفناء،

عبثمنصواب،بواباتمنمغاليق،
شكوخيبة.منأعمدةووتد

ممرلألنبياءوموطنللشياطين.

والشكأنالمراميالسياسيةطاغيةعلى
يحل لم هذا لكن المجموعة، نصوص
إنتباه تثير قضايا ثناياها تحمل ان دون
القارئوربماالجدلوخاصةعندمايتناول
الجسد قضايا مباشرة بــصــورة الشاعر
في متناهية بجرأة والشهوات والــحــواس
نصوصصادمة،وهوفيذلكيتمسك
بإدراجهافيخانةحريةالتعبيروإستحضار
األدب اتاحها التي  المفتوحة الفضاءات

المكشوففيالشعرالمعاصر.

فيوحشةالليل
أزرارمفتوحةوسيلمظاهرة

وامواجمنالشهواتفيقفص
طبيعةتفتحوثاقرغباتقمطت

وعزلةتقودقطيعرغبات
نهدانيغازالنالنجوم

واماكنموبوءةبالفراغ
منهايرنوبرعمكالمتفتح.

٭ محمد حسين الداغستاني

قراءة  في مجموعة ) عقارب الساعة التاسعة(قراءة  في مجموعة ) عقارب الساعة التاسعة(
وجع الوطن  وقضايا  تحتمل الجدلوجع الوطن  وقضايا  تحتمل الجدل

وأجدأنالتعاطيالموضوعيمعالنصوص
األكثرجــرأةفيالمجموعةيجبأن
المسبقة التوصيفات عــن بعيدا يكون
الــتــيتفسرالــحــالــةوفــققــوالــبوصفية
جاهزةكزعمإثارةالغرائزوتهييجالنشئ
دقيقة، غير طروحات من ذلك الى وما
ذلكألنالنتاجاإلبداعيالكرديتناول
الراقية  الشعرية نماذجه فيكثيرمن
فلسفي منطلق مــن الجنس مــوضــوعــات
الشاعر إعتبروا نقاد فهناك وتعبيري،
الكبيرأحمدالخانيوهوالشيخالديني
والمتصوفوالعالمالبارزمناعالمالحب
األفالطونيومنأهمدعاةالعشقاإللهي
الجنسيمنطلقين رائدالألدب السامي
االدبية ملحمته في أوردهـــا نصوص من
الزعم لهذا منطلقا وزيــن( )مــم الشهيرة
فيحينأنمفهومالجنسفيهجاءكما
يــرىنقادآخـــرونكــضــرورةفنيةتثير
راقية حضارية وظاهرة اإلنساني الخيال
تقفزعلىالغرائزالبهيميةوهذاأيضا
ماأسسعليهصالححمهأمينفيبعض

النصوصالجريئةللمجموعة.

وظيفة البنية  اللغوية
للنص الشعرية الصورة تشكيل وبهدف
تسهممفرداتاللغةالتييوظفهاالشاعر
متجاوزابصعوبةفخالمباشرةوالتقريرية
في بــاســراف  االسمية بالجمل مستعينا
ستةعشرنصمنمجموععشريننص
النحو تفسير ووفق المجموعة، تضمنته
فان التعبير فــي اللغوية الــظــاهــرة لــهــذه
االستمرارية على تــدل االسمية الجملة
الفعلية الــجــمــلــة تـــدل فــيــمــا ، ــات ــب ــث وال
المضارع بالفعل تبدأ التي تلك وخاصة

علىاستحضارالحالوالتكرار

طفحمنرحيل
خيمة،حصص،عبوةزيت

خبز،ورز،حفنةاحالم
وقمممنالوجع

بحريتعرى،يتدثربثوبخطيئةووهم
ظليزحفخلفهشهداء

يتلفتونفيكللحظةللوراء
يبصقونفيوجهحلم
تركهمدونظالل!

وتأسيساعلىذلكفانالبنيةالتركيبية
المجموعة نصوص فــي الجملة بناء فــي
الخطاب تكوين في بعيد لحد افلحت
ــلــشــاعــر،وتــاكــيــد الــشــعــريالـــهـــادفل
ــةواإلنـــســـانـــيـــةالــتــي ــفــكــري مــقــاصــدهال

يطرحهابكثافةلغويةوإيحائيةظاهرة
كمافينماذجمهمةومعروفةفيديوان
الــشــعــرالــعــربــيومــنــهــاقــصــائــدالــشــاعــر
المفرط استخدامه فــي درويـــش محمود
للجملاالســمــيــةقــاصــدامــنوراءذلك
لكي والتكثيف، الــلــغــوي، االقــتــصــاد
يبدوالنصاكثرحيويةوأمضىتأثيرا.

مدخلبابحلم
نافذةمنغبار

عيونمنعصافير
وحمائم

بقاياجسدقذفتهسفينهنوح
وتاريخيلفظانفاسهاالخيرةنحوالفراغ

عتمةضرير

وذبذباتتنذربعاصفةمنتراب
طقوسمنسراب...

يقولأدونيسبأناألثرالمبدعلهمنظاره
الشخصيالذييناضلبهالشاعر،وبأن
يفضي الشعراء مــن نوعين بين التمييز
الىاناالوليمكنوصفهبأناللغةهي
التيتكتبهفيماالثانيهوالذييكتب
ــإنصـــالححمه الــلــغــة،وفـــيتــقــديــريفـ
اميننجحفيهذهالمجموعةبأخذزمام
وتداعيات ومــرامــيــه، الشعرية، تجربته
بارع بأسلوب  لها تصدى التي  قضيته
وظفخاللهنواةالحرف،وقوةالكلمة،
الخفي للمكنون المرئي الحر والتعبير

دونوجلاوقيد.
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وهذه رائعة اخری من روائع 
شكسير وهي ايضا مسرحية 

مآساوية

الشخصيات الرئيسية في 
المسرحية:

1-مكبث
2-بانكو

3-مالكولمابنالملكالمقتول
4-دونالينابنالثانيللملكالمقتول

٥-مليانوسابنبانكو
٦-مكدفاميرفايف

٧-ملكادواردملكانكلترا

مكان احداث المسرحية
المسرحيةفي هــذه احـــداث ــدورمعظم ت
فانه الرابع فصل احــداث اال اسكتلندا

يحدثفيانكلترا

فكرةالرئيسية للمسرحية
لمكبث الــســاحــرات بــشــارة علی يعتمد

باستلمهامارةتلواالمارة

حكم مكبث
حكممكبثهذاسنةعشرسنواتمنها

بمايرضيالله
يغضب بل الله يغضب بما سنوات وسبع

حتیالحجر

احداث مسرحية مكبث
اخواتالساحراتيبشرنمكبثباالمارة

تلواالمارة..
بالملك مكبث صاحب بانكو ويبشرن

لذريته..
فيتحققالبشارتيناالولیوالثاتية..

ومنبعدذلكيقوممكبثبتحريضمن
زوجتهبقتلملكاسكتلندا..

ولذلكيهرباولداالمللكالمقتولكلالی

بلد..
ويستنجد انكلترا الی مالكولم فيهرب

بملكادواردملكانكلترا..
ويهربابناالخرللملكالمقتول..دونالبين

الیايرلندا.
ثميخشیمكبثعلینفسهمنصاحبه
وصاحباسرارهوصديقهالمخلصبانكو
..فيخشیعلینفسهانيفعلبهبانكوما

فعلههومعالملكالمقتول..
لقتل يدبرمكيدة ان قــررمكبث لــذا
ــنــهمــلــيــانــوس..وبــالــفــعــليقتل بــانــكــوواب
من مليانوس ابــنــه ينجو ولــكــن بانكو
ويستقر انكلترا الــی ويــهــرب المكيدة

عندمالكولم.
ويــوعــداحــدیاخـــواتالــســاحــراتويبشر
ــنتــســقــطمــلــكــهحتی مــكــبــثبـــانـــهلـ
الیقلعةفنسيان..لذا بيرنام يتحركغابة
ملكه علی وللحفاظ ملكه علی يامن
يقررانيقضيعلیحياةاميرفايفالقوي
فيهرب ذلك ــدركمكدف ..وي ..مكدف

الیمالكولم..
فيقضيمكبثعلیزوجتهوذريتهجميعا

..
ولمواجهةطغيانمكبثيزودملكادوارد
ابن ..مالكولم لمكبث القوي المعارض
انكليزي جندي الــف ب المقتول الملك

متمارسوجاهز..
ــــكجـــهـــزلــمــالــكــولــمجـــيـــشقـــوي ــذل ــ وب
..فــزحــفــوا مكبث مــواجــهــة بها يستطيع
علیاسكتلنداوامرمالكولمجيشهان

يقطعوااالشجارويحملوهامعهم...
ادرك المنظر هــذا مكبث رای فعندما
لحقه لكن ..فــهــرب محال ال هالك انــه
مكدفوقطعراسهوقدمهالیمالكولم
الجديد الشرعي ملك الــذياصبح الــذي
السكتلندا..وعندماتوجمالكولمملكا

..اكرممكدف..
التي الماساة انتهی راسمكبث وبقطع

كانتتعيشهاهذاالبالد.

اجمل ما قاله شكسبير في هذه 
المسرحية:

1-حيثماتتحققاالمنيةواليتحققالرضا
وانفقناكلشيء نكنالشــيءكسبنا

ف3.م2.ص12٧
2-نحنلننسلممادمنانكرهعلیغسل
وجوهنا وجعل هذه النفاق بسيول شرفنا
ف3.م2. حقيقتها لنخفي لقلوبنا اقنعة

ص128
ــعــدواالكــبــر 3-انالــغــلــوبــالــثــقــةهــوال

للبشر..ف3.م٥.ص141
اذا احــد بها يلحق ال الخبيثة 4-الــغــايــة

مالفعلرافقها...ف4.م1.ص1٥٥
٥-فــيهذاالعالماالرضــيحيثاالســاءة
كــثــيــرامــاتــمــتــدح،وفــعــلالــخــيــريعتبر

احياناحماقةخطرة...ف4.م2.ص1٦0
٦-االفــعــالالــشــاذةانماتولدالــشــواذمن
الهمومواالذهاناذاوبئتاطلعتلوسائدها

الصماءاسرارها...ف٥.م1.ص1٧8
بـــــــالء... ــل ــ كـ اســـــــاس الـــجـــشـــع ٧-ان

ف٥.م.٥.ص188
8-مالحياةاالظليمشي،ممثلمسكين
المسرح علی ساعته ويستشيط يتبختر
يحكيها احد..انهاحكاية يسمعه ال ثم
معتوهملؤهاالصخبوالعنفوالتعنياي

شيء....ف٥.م٥.ص188

مالحظة:
اعتمدنافياعــدادمختصراحــداثهذه
المسرحيةعلیالترجمةالعربيةللمسرحية

ترجمة
استاد..جبراابراهيمجبرا

دارالمامونللترجمةوالنشر..بغداد-عراق

 وريا كركوكي                                     

) مکبث() مکبث(

٭ مخالب القدر


الی روح االستاذ واالرشيفي المرحوم صباح بازركان 

المرض الرغممن والتوثيقعلی للتدريس كرسحياته
الــذيرافقهطويال،كاندائــمالبحثعنايكتاب

يصدره
اديبكركوكيكييوثقهضمناصدارهالسنويقبل
انتشارفالسنةعلینهايتهاويحتفيبمنجزهالجديد،
ادركهالموتبغتة،مسدالالستارةعلیشخصيةارتقت

بمجهودها.

٭ الوقح 
باالستهزاء بــدا ، قعد االجــرة سيارة في مقعده بجانب
والسخريةمنالساعةالتراثيةفيمعصمالجليسالكهل
والخاتمالفضيفياالصبعدونسابقمعرفةبه!..الم
تردعهكلالقيموالمعاييراالخالقيةعنفعلته....)ال

تنتظرمنتربةبورزرعاصالحا(.

٭ االرعن

قبيلانتنطلقالمركبةبهم،وقفالسائقبينهموسالهم
استشاطوا ، سؤاله استهجنوا . ؟ فيكمشريف هل :
غضباوكادوانيلقنوهدرسا،لكنهسرعانماتالفی
وضعهالحرجموضحالهم،بانهعثرعلیهويةشخصية

باسم...)شريف(.

ة جدا 
قصص قصير

٭ موشي بولص موشي 
   اديب وقاص
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الفنان فائق داوده الفنان فائق داوده 
يكرم بجائزة يكرم بجائزة 

الفنان صالح داودهالفنان صالح داوده  

اقامتمديريةالثقافةوالفنونفيكركوك
اقليم حكومة في الثقافة لـــوزارة التابعة
كوردستانمساءيوماالثنين1٥آيار2022
الراحل الفنان لجائزة  التكريمي الحفل
صالحداودةبحضورجمعمنفنانيومثقفي

كركوك.
وفيمستهلالحفلالذياقيمفيالمركز
الثقافيبمدينةكركوكالقیمحمدسيد
خاللها اشار والفنونكلمة الثقافة مدير
الیانالمديريةينظمهذاالمراسمسنويا
الــراحــلصــالحداودة بــاســمجــائــزةالفنان
مدينة في المعروفين الفنانين الحد يسلم
بالجائزة كركوك،وهذهالسنةيكرم
الفنانالقديرفائقداودةالذيقدمعطاءا
كبيراللغناءوالمقاماتالكورديةاالصيلة
علی نفسه الــوقــت فــي الــضــوء مسلطا ،
المقامات لعبهقاريء الذي الدورالكبير
الــكــورديــةالــفــنــانالــراحــلصــالحداودة
لخدمةالفنفيكركوك،بعدذلكقدم
كلمنالفنانيننجمالدينجمعةوحسن
غريبودلشادصالحداودةوفرهادشواني
اغــانومقاماتكوردية، تاقانة وادريــس
بجائزة داودة فــائــق الــفــنــان تكريم تلتها
صالحداودةلهذاالعام،والذيثمنبدوره
جهودمديريةالثقافةوالفنونفيكركوك

لتسلمههذهالجائزة.
داوده صــالح الــراحــل المطرب ان يذكر
الــكــوردي الــفــن لخدمة قــدمجــلعطائه
الــذي و الــكــورديــة، المقامات وبــاالخــص

عرفبنزاهتهحتىيومرحيلهفيالثامن
منآيارعام2009

فــيالــحــقــيــقــةاناحــفــادقــــاريءالــمــقــام
بكركوكخــدربـــارامجــاوشكــانلهم
الفن خدمة سبيل في بها اليستهان ادوار
الكوردياالصيلفيمدينةكركوك،
منبينهمصالحداودهالذيعرفبنزاهته
آيـــارعام مــن الثامن فــي يــومرحيله حتى

2009

هناالبداننشیرالیانابناءصالحداوده
أصبحا اللذين ودلــشــاد عباس  بينهم مــن
اليوميسيرونبخطىوالدهمانظراللصوت
للمقام خدمة يمتلكونهما ــذي ال الشجي
الكوردياالصيلفيهذهالمدينةالعريقة.
انالمقاماتوجدتفيمدينةكركوك
عبرسنواتطوال،وانروادهاكالمن
عليمــردانوشكورخياطوحسينعلي
وصـــالحداودهوحــمــهدريـــژومــقــدادعمر
و سليمان محمد عــادل و داوده وأحمد
وغيرهم اسماعيل محمد و دریــژ عمر
يتركوا ان استطاعوا المقام قــراء من

بصماتهمواضحةفيهذهالمدينة.
يذكرانانالفنانالكبيرصالحداوده
ـــ)٦8(عــامــابعد ــ تــوفــيعــنعمرنــاهــزال
مشاركتهفيالحفلالذيأقامهمركز
في نــوروز بقاعة للمقامات مــردان علي
مدينةكركوكيومالثامنمنآيارعام

2009ليلتحقبركبالخالدين.
بقياننقولانكركوككانتوالتزال
المقامات فــي جميلة اصـــوات تحتضن
الكورديةاغلبهممنمدرسةمركزعلي
مردانللمقاماتمنبينهمالفنانالشاب
قاريءالمقاماتاحمدنجیبالذييمتلك
هواالخرصوتاشجيا،وحبذاانيلقي
و مــاديــا دعما المتواضع المركز هــذا
معنويامنقبلالمعنيينفيالفنوالثقافة
لكييواصلحضورهالفاعلفيمدينة

كركوك.

عباس البياتي *

االنتقال مفهوم يحمل إلهي قانون الموت
منعالمالفناءإلىعالمالخلود)والموت
هـــوالــــذييــعــطــيقــيــمــةأفــضــللــلــحــيــاة(
ــا وأن غــانــدي الــهــنــد عظيم تعبير حــســب
وينظم األطــالل على يبكون ممن لست
يفعله ــاءكماكــان رث اشــعــاراوقصائد
شعراءالعربفيالجاهليةومابعدهاوال
األسى ومفردات الــوداع تعجبنيكلمات
أخبار متابعة أو والحزن واألســف والعزاء
كلها كتب وقــد والبكائيات الوفيات
بصيغةواحدةمتشابهةكأنماأعدتفي
موقف فاإلنسان والتحرير. األخبار غرفة
وانمواقفههيالتيتحددوترسمجانبا
منشخصيتهوجزءامنصفحاتتاريخه
ولقدتعودنااننكرمرموزنافيمماتهم

وننساهموهمأحياء.
الــراحــلنهادآوجــيعرفتهألولمــرةفي
المنصرم القرن من السبعينيات مستهل
بقسمها الــعــراقــيــة االذاعــــة فــي وألتقيته
عنه. مــســؤوال كــان عندما التركماني
وقدأجــرىمعيحــواراإذاعياثقافيافي
أنتدب عندما عالقتنا تــطــورت ثــم حينه
للعملكمذيعفيقناةتلفزيونكركوك

وقبلشهر دائما. أخابره المحليةوكنت
أهديتلهصورهشخصيةلهكنتأحتفظ
بهافيأرشيفيالصحفيالخاصلمناسبة
ــادرةمن ــ مــيــالدهالــمــيــمــونوهـــيصـــورةن
ألبومه في متوفرة غير ربما شبابه أيــام
الشخصي.وقدأبدىالراحلعظيمامتنانه
مواقع على رقيقة بكلمات لي وشكره
اخالقيته عــن تعبر االجتماعي التواصل

العاليةوحبهلألخرين.
ــوقهـــذهالــكــلــمــاتكــمــدخــلألســرد اسـ
جزءامنمواقفالرجلكنتعلىاطالع
عليها.كماتعرفوناناالذاعاتسابقالم
تكنفضائيةأيلمتكنعالميةمرتبطة
بغداد اذاعــة وكانت الصناعية. باألقمار
الجمهوري بالسالم اليومي إرسالها تبدأ
أيضا بالسالم الليل منتصف في وتختتم
الذي اليوم في االعتيادي بثها لتستأنف

يليهوهكذا.
أيــامالصيفالالهبفيشهر ففيأحــد
تــمــوزاقتحمســتــوديــوالــبــثرجــلبرتبة
الفاعلفي بــدوره عسكريةرفيعةعرف
الكثيرمنأحداثالعراقالمعاصرةوبيده
للفترة نــهــادمذيعا الــراحــل ورقـــةوكـــان
في تبدأ والتي اليوم ذلــك في الصباحية
الصباحالباكروجلسالرجلالعسكري
بــقــراءةالبيان أمــامالمايكروفــونوبــدأ
ثــمطلبمن األولالنــقــالبحــدثفجرا
البيانبصوته نهادآوجيأنيقرأ المذيع
ولكنأيموقفصعبهذافكيفيقرأ
وهــوالعلملــهبمايــجــريخـــارجأســوار
وعقله الــراحــلبحكمته ان اال ــة. االذاعـ
باتزان تصرف وخبرته الراجحوكياسته
وتمكنمنتداركالموقفالصعبجدا.

وخاللأحدلقاءاتنافيكركوكحكى
ليالمرحومكيفانمديرعاماالذاعة
والتلفزيونفيحينهمنعهمنالظهورعلى
الشاشةلفترةمنالفتراتوأضاف:إالانني
فوجئتفيأحداأليامبانالسيدالمدير

يبحثعنيوالذيطلبمنيالدخولإلى
االســتــوديــووأمــامــيغيردقــائــققليلةمن
ومن النشرة تقديم موعد الساعة اعــالن
نظرة يلقي مــذيــع أي الــمــذيــع أن المتبع
سريعةعلىالنشرةقبلدخولهاالستوديو
تحدث قد التي لألخطاء تالفيا بدقائق
منهيا النشرة االستوديووأكملت ودخلت
ذلك بعد المبرر. غير المنع قــرار بذلك
فهمتبأنسببالغاءالسيدالمديرالعام
من هاتفيا اتصاال تلقى بأنه المنع لقرار
شخصيةمعروفةتمثلقمةهرمالسلطة
على ظــهــوري عــدم سبب منه مستفسرا

الشاشةالفضية.
إنسان عرفته هكذا آوجــي نجيب نهاد
ــانمــدرســةتخرج مــتــعــددالــمــواهــبوكــ
من الكثير وقــلــده العديد صفوفها فــي
المذيعينالشبابفيإلقاءهوأسلوبهوقد
مهنته أجــاد االمكما بلغة العمل أجــاد

اإلعالميةبلغةالضاد.
لنأقولوداعاياأبا)نيازي(فالوداعال
ابنك أن الوحيد وعــزاءنــا بالفرسان يليق
في تركته الــذي الــفــراغ الوحيدسيسد

عالمالشاشةوالمايكروفون.
لقد واالخ والصديق العزيز الزميل أيها
ظلموكوظلمذويالقربىأشدمضاضة.




* كاتب وصحفي

نهاد نجيبنهاد نجيب
محطات مضيئة .. ومواقف صعبةمحطات مضيئة .. ومواقف صعبة
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الفنانة التشكيلية تبارك غسان ال سعيد :الفنانة التشكيلية تبارك غسان ال سعيد :

الفن التشكيلي في كركوك لم ياخذ حقهالفن التشكيلي في كركوك لم ياخذ حقه
مواليد  مـــن سعيد ال غــســان تــبــارك التشكيلية الــفــنــانــة
في الجميلة الفنون معهد مــن تخرجت 1998  كــركــوك
ــام2019وهــيطــالــبــةفــيكــلــيــةالتربية كــركــوكعـ
الفنانةفي االساسيةبجامعةكركوك،واستطاعتهذه
خالل من التشكيلي الفن مجال في الفنية طاقاتها ابــراز
مشاركاتهاالفاعلةفيالمعارضالتشكيليةالتياقيمتفي
مدينةكركوك،فهيمنعائلةمعروفةفيهذاالوسط
و سعيد ال غسان التشكيلي الفنان والــدهــا حيث الفني

والدتهاالتشكيليةندیعسكر.

وفيهذاالسياققالتتباركغسانالسعيدانهافخورة
التيتتلقيالدعموالتشجيعمنالوالدوالوالدةباعتبارهما
المدرسةاالولىلها،فمنذالصغرتأثرتبوالدتهاالفنانةندى
عسكرمعلمتهااالولى،موضحةانوالدتهامازالتهي
العالميين الفنانين ملهمتها،الیجانباعجابهاببعضمن

ومدارسهمالفنية.
وعنمشاركاتهافيالمعارضالتشكيليةاشارتتباركال
سعيدالیانهاشاركتفيمعرضگالريبكركوكو
معرضلمنظمةحقوقاالنسانوالمعرضالذيحملعنوان
)تطوعمعنا(وفيمعرضرسالةالسالمللشبابلمكونات
كــركــوك،وكــذلــكمعرضتركمانكــركــوكوفي
مهرجانالقشلةالدولي،فضالعنمعارضوزارةالتربيةو
العالميلحقوق اليوم  و الفنانينوشبابكركوك نقابة
المرأةالتياقيمفيجامعةكركوك،ونيلهاجائزةالتميز

فيالزخرفة.
وعنشعورهاوهيتتلمذتعلیايديعائلتهااضافتالفنانة
تباركانهاتزيدهاالحبللفنالتشكيليوالتعمقبهاكثر

لكيتطورنفسها،وعنمستوی
الفن هــذا ان تبارك قالت فيكركوك التشكيلي الفن
لميأخذحقهفيالتطوروالنهوض،مؤكدةعلیضرورة
العملعلیزيادةاالنشطةالفنيةواالهتمامبالفنانينالكبار
مجال في اكثر فرص واعطائهم الشباب مواهب وتشجيع

الفنالتشكيلي.
وفيختامحديثهاقالتالفنانةالتشكيليةتباركغسانال

سعيدانالعراق
انجبتفنانينعظاموهماساسالفنوالثقافة،متمنيةان
يحظىالفنالعراقيبصورةعامةبمايستحقفيالعالماجمع
،حيثانالفنلهتأثيركبيرفيالمجتمعفيجبايصاله

بالشكلالصحيحوانيكونلهتأثيرفيتطورالبلد.

سامان المتالق التشكيلي الفنان انجز
فنية لوحة بفرشاتهمنرســم ابــوبكر
في الحضاري المعلم تخص التي رائعة
مدينةكركوكوهيالقلعةاالثريةالتي

لهاتاريخعريقفيهذهالمدينة.
وقالالفنانسامانابوبكاناللوحةرسمت
بحجم و )كــانــفــاس( علی زيتية بــالــوان
كبير)100سم×1٥0سم(الفتاالی
انالعملفيرسماللوحةاستغرقلمدة
اسبوعينمتتاليينلكونهاكانتبحاجة
عمل عن ،فضال والمتابعة الدقة الــی
اللوحةبمثابةفنتشكيلي،موضحاان
تاريخي اللوحةيعدعملارشيفيلمعلم
واعــرب مهموســطمدينةكركوك،
اسفه عن بكر ابــو سامان التشكيلي
الشديدلماوصلتاليهاقلعةكركوك
االثريةلعدمايالءاالهتمامبهالكون
انهذاالمعلمالحضاري٥0%منهقد

هدموفقدجماليته.
بقياننقولانالفنانسامانابوبكر
يعدمنابرزالفنانينالتشكيليينالذين
انجبتهمدينةكركوكالحبيبة،فهو
بغية الفاعل يواصلحضوره مبدع فنان
االرتقاءبالفنالتشكيليفيكوردستان
بصورةعامةوكركوكبصورةخاصة.

 السيرة الذاتية للفنان سامان ابوبكر
مــنمواليد  ابــوبــكــرسعيد *ســامــان

19٦8كركوك.
- /كــركــوك الفني المعهد خريج *

قسمااللكترونيكسنة1990
سنة االول الشخصي المعرض افتتح *
198٥فيقاعةاعداديةصناعةالتأميم.

الثانيسنة المعرضالشخصي افتتح *
198٦فيقاعةالتأميمللفنالحديث.

*افتتحالمعرضالشخصيالثالثسنة
الفني المعهد مكتبة قاعة فــي 1990

كركوك.
*افتتحالمعرضالشخصيالرابعسنة

200٦بقاعةالقشلةفيكركوك.
*افــتــتــحالــمــعــرضالــشــخــصــيالــرابــع
بمدينة المتحف قــاعــة فــي 200٦ سنة

السليمانية.
*افتتحالمعرضالشخصيالخامسسنة

2009فيقاعةنوروزبكركوك.
*افتتحالمعرضالشخصيالسادسسنة
2011فيطوبزاوةبكركوكبمناسبة

فاجعةاالنفال.
*افــتــتــحالــمــعــرضالــشــخــصــيالــســابــع
سنة2013فيقاعةمكتبةكركوك

المركزية.
*افتتحالمعرضالشخصيالثامنسنة
201٦فيمديريةالثقافةفيكركوك

/طوزخورماتو
التاسعفي الشخصي المعرض افتتح ٭
کلمنكركوكوسليمانيةواربيل

العاشر الشخصي الــمــعــرض  افــتــتــح ٭
عنوان تحت السليمانيةوكركوك في
)نسيمااللوان(فيالعامالمنصرم2021.
*اشرفعلىاربعسمبوزيوماتلفناني

كركوك)ورشةعملرسمفيالطبيعة(.
السابعفي بيناليبكين في شــارك *

)بكين/صين(سنة201٧.
*شاركفيالمعارضالفنيةالمشتركة
ومصر وهولندا )المانيا  القطر خــارج

واالردنوالتونسوصينوصربيا(.
*شــاركفــياكثرمــن)9٥(معرضأ

فنيأمشتركأداخلالقطر.
ــشــهــادات ــدمـــنال ــعــدي *حــائــزعــلــىال
التقديريةوالميدالياتوالدرعوكتاب

شكر.
*عضوفينقابةالفنانينالعراقيين.

ــيجــمــعــيــةالــتــشــكــيــلــيــيــن *عـــضـــوفــ
العراقيين.

*عضوفيرابطةالمبدعينالعراقيين.
*عضوفينقابةفنانيكوردستان.

قلعة كركوك االثرية بريشة الفنان التشكيلي قلعة كركوك االثرية بريشة الفنان التشكيلي 
سامان ابو بكر سامان ابو بكر 
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FMFM
بۆ زانینی نوێترین 

ھه واڵ و راپۆرت و زانیاریی دروست، 

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

مه كته بی راگه یاندنی )ی.ن.ك( بن.

السادة مثل اإلجبارية المدرسية للعطل السلبية األثــار يعايش لم
المعلمين،وكونيمعلما،أثرتالكتابةفيهذاالموضوعالذي
البلد التعليمفيظاهرهالبسيطومستقبلاالجيالوازدهــار يمس

علىالمدىالبعيد.
كانتلناايامالوباءالقريبتجربة،عطلةالمدارس،حتىرأينا
مجموعة بألعابهم فرحين األزقــةصياحا يملئون األعــزاء تالميذنا
حتى الهوائية بــالــدراجــات تتسابق واخـــرى رياضية فــرق شكلت

الطاوليوالدومينووالورقوالمسامرةكانتغيرغائبة!
ما األمــرعلى ترك بين المحاسبةوكانت ملت السلطات أن بل
عدم على المخالفين تستوعب ال التي السجون مــلء أو عليه هو

التزامهم،لكثرتهم،فاختارتاألولمجبراالبطال.
والنتيجةضيعناسنتيندراسيتين!!!

ففيوباءالجدري-مثال-أرسلالطبيبالمستكشفخطابات
لغيرهمناألطباء،يوصيويعرضعليهمعيناتمناللقاحويحثهم
من اللقاح على الناس جميع يحصل حتى بأنفسهم تجربته على

األطباءالموثوقبهم.
و)لويسباستور1882-189٥(توفيثالثةمنأوالده،الحقا
المآسيالشخصيةرغبتهفي باستورمنهذه بالتيفوئيدفأستمد

التوصلالىعالجاالمراضمثلالتيفوئيد.
فاذالمنعشونعايشالوباءكيفنصلالىاللقاح؟!

وهلعطلةاأليامالمغبرةحلمثالي؟!
اذاكانالمتنبئالجويقدأفاداننامع)2٧0(يومفيالسنةغبار

فهلنعطلالمدارسوالنتعلم؟!
نلتفتالىامنااالرضوالبيئةونخلصونقنع واذالميغبركيف

التالميذونعلمهمكيفيةزراعةأشجار)مصائدالغبار(؟
معقولة،عندايمشكلةبسيطةنلجأالىعطلةالمدارسوتعطيل
الدراسة،الحلالمثالياألمثل؟!ومنلميغبرولميعانيمنالعلماء

السابقينايامكانواتالمذةصغار؟!
لقداصبحالمعلمالمنتظمدوامهوتعليمهكأنهشخصيةمضحكة
فيفلممصريهابط.وصاراستنادالتالميذالىالعطلأكثر

منأيامالدراسة،كاالستكانةالىسؤالترك!
فاالنتخاباتعطلة،خللامنيعطلة،شجاربينعشيرتينعطلة،
كوروناعطلة،بردعطلة،حرعطلة،امطارغزيرةعطلة،غبار
وما والشرعية والدينية الوطنية المناسبات عطل عدا ما عطلة،

اكثرهاوبينعطلتينعطلة!
فقطفيالعراق:

العطلةتعلمالتالميذفيالمدارس!
باألمسالقريب،قلتألحدتالميذيالمجدين.

-أقرأياولدي
اجاب:ياأستاذمادامالدخولعامسأقرأفيالشهراألخيرقبل

االمتحان!
درستعلمتهمنأحدتالميذياألبرياءبفضلالتربيةالغبارية!

التربية الغبارية !!!التربية الغبارية !!!
٭ متين عبدالله
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