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ھه ودا خاليد : 
یکتی ھه میشه  ویستوویه تی مافی جنده ری له نو ریزه كانی 

خۆی به تایبه ت و له كۆمه گا به گشتی بپارزت

ط[ٌ[حتٍ
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تاڤگ محمد:
کنای ئاسمانیی کرکوک سنگینیی 

خۆی پاراستووە

كاوز مال پروز : 
كۆتلكی ئم ھۆكار بوو 

بۆ داننانی پارزگاركی 
كورد له  كه ركوك

د. مجيد حمه امين :
مام جالل زعيم تاريخي وليس زعيم مرحلة

 تارمایی داعش
 بشیر جناھت
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سه رپه رشتيارى گشتى - المشرف العام

شوان داودى 

 گۆڤاركی مانگانی گشتیی دەزگای
 میدیایی كركوك ب ھردوو زمانی كوردی و

عرەبی دەریدەكات

سه رنووسه ر - رئيس التحرير 

 ره وان تايب
به ڕوه به رى نووسين - مدير التحرير

ھه ودا خاليد

 ده سته ى نووسه ران - ھيئة التحرير

 سه نگه ر كاكۆ
پشكۆ خادانى

 به ڕوه به رى ھونه رى - المدير الفني

دـشاد زه نگنه 

ژماره ى سپاردن له  سه نديكاى رۆژنامه نووسانى 
عراق ۱۹۱۹ له  ٢٠٢١/٤/١٩

 مجلة شھرية عامة
 تصدر عن مؤسسة كركوك االعالمية باللغتين الكوردية والعربية

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ١٩١٩ في ٢٠٢١/٤/١٩

له م ژماره يه دا

 تحالف طموح كاسر
للھيمنة

سوران علي  
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گۆڤاری TV بۆ ؟

رەوان تایب  
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لیادی کۆچی موکریدا

:فا زەنگند.مست
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ژنانی کورد .. شۆڕە ژنن

نرگز قادر:  
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بۆ ريكالمكردن - لالعالنات
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ھذه الصورة تلخص الوضع العراقي وملفه الكردي. ربما كان االمر ھكذا منذ بدايات تشكيل 
الدولة العراقية. ولكن ما كان ينقصنا و ماكان يحتاجه االمر ھو صورة ملونة تعكس الواقع 

المر بكل أبعاده.
جبل متين تحت نفوذ الجيش التركي حيث الخارطة الرسمية للدولة العراقية تضم ھذا الجبل 
الحزب  سيطرة  و  نفوذ  تحت  تقع  منطقة  وھــي  الــعــراق.  مــن كردستان  أخــرى  جبال  وسلسلة 

الديمقراطي الكردستاني
ويفترض بالخطاب الرسمي العراقي أن يقول كلمته عن ھذا التجاوز الفظ  على السيادة العراقية.  
ان  تعلم  انقرة  و   . ايضا  االقليم  استحياء ، عوضا عنه وعن حكومة  الكلمة على  تلك  وقال 
االحتجاج الديبلوماسي اضعف االيمان في الموقف الوطني العراقي والموقف القومي الكردي 

بينما الفعل التركي اعتداء فاقع على شروط الجيرة الحسنة.
الصورة لوزير الدفاع التركي خلوصي اكار وھو يتفقد قواته التركية على أرض عراقية دون 
أن يرف له جفن.. قوات مدربة في صف متناسق تقدم تعظيم سالم لقائدھا العسكري القادم 
من أرض الوطن األم الى (أرض المال السائب ) التي تغري كل من ھب و دب ليدلو بدلوه بغرس  

شوكته في خاصرة الوطن االفتراضي.
كانت االدبيات العثمانية تسمي ھذا الجيش بالغضنفر وھي كلمة عربية أصيله دخلت قاموس 
الفاتح  كلمة  االيجابي  معناھا  فــي  تحاكي  التي  الــغــازي  كلمة  مثل   مثلھا  التركية  اللغة 

المعاصرة.
ويــتــذكــر الــعــراقــيــون قول 
مود  االنكليزي  الجنرال 
بغداد:  بقواته  دخــل  حين 
جــئــنــاكــم مـــحـــرريـــن  ال 

فاتحين . 
ولـــكـــن بــالــمــنــاســبــة أيــن 

بغداد من كل ھذا؟
وخــلــوصــي اكــــار يــصــول 
أرض  فـــــــــي  ـــــــــجـــــــــول  وي
حرب  كغنيمة  أستلمتھا 
أن  دون  الــعــثــمــانــلــي  مـــن 
الوطنية  بأحتياجات  تفي 
الحقة؟ بل أين كردستان 
الھائل  بكل ھذا الكم  

من مفردات الشعر وأدب المقاومة ضد المحتل االجنبي وھي غافلة عن الحضور التركي المتمدد 
على طول كردستان المحررة من قوات (صدام حسين) منذ ١٩٩١؟ وخصوصا في منطقة نفوذ 
لحزب لطالما رفع من منسوب الشعارات القومية الطنانة حينما يتعلق االمر باالستھالك المحلي 

وشروط التصارع الداخلي.
أين الغيرة الوطنية العراقية وأين الھمة القومية الكردستانية التي صنعت مصدات نفسية عميقة 

تجاه الوجود العسكري العراقي و تناست الطمع التركي الممتد عبر التاريخ القريب والبعيد.
أم أن المصد القومي الكردي يتحدى الحضور العراقي ويعجز عن أن يأتي بمثله في غيره و يعجز 

من انتاج مفاھيم بيشمركاتية تجاة الحضور التركي.
العراق  في  العسكرية  العقيدة  كسابقته  الجديد  للعراق  العسكرية  العقيدة  أن  جدا  محزن 
الملكي والجمھوري،  يغرق في تفاصيل الكرامة والنخوة الوطنية حينما يتعلق االمر بالملف 

الكردي ولكنه يتناغم مع المحيط االقليمي ومتطلباته التوسعية التي تلثم السيادة العراقية. 
والكلب المندھش من المشھد كله ھو العنصر االصيل الوحيد في الصورة الملونة.كلب عراقي 
الجغرافية  بمآثرھا  الجميع  يتفنى  التي  الطيبة  االرض  لھذه  المركبة  الھوية  يختزل  - كــردي 
والطبيعية الخالبة وينسى الجميع واجباتھم تجاھه. فتحية لك أيھا الكلب الوفي. في عالم تزدحم 

فيه الھويات المركزية و الفرعية دون أن تتمكن من ضبط العالقة بينھما .
وأنما يدخل الغريب من تلك المسامات بالضبط.

ستران عبدالله 
كاتب كردي عراقي

ويدخل الغريب من تلك المسامات

وزير الدفاع التركي خلوصي اكار وھو يتفقد قواته التركية على أرض عراقية 

محزن جدا
 أن العقيدة العسكرية 
للعراق الجديد 
كسابقته العقيدة 
العسكرية في العراق 
الملكي والجمھوري،  
يغرق في تفاصيل 
الكرامة والنخوة 
الوطنية حينما يتعلق 
االمر بالملف الكردي 
ولكنه يتناغم مع 
المحيط االقليمي 
ومتطلباته التوسعية 
التي تلثم السيادة 
العراقية
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ئوارەی رۆژی سشمم، ٢٠٢١/٥/١١، الھور شخ 
سلمانی  لشاری  ی.ن.ك  ھاوسرۆكی  جنگی 
پــــشــوازیــكــرد لــ شـــوان داودی ســرپــرشــتــیــاری 

گشتی دەزگای میدیایی كركوك.

ستایشی  ی.ن.ك  ھاوسرۆكی  لدانیشتكدا، 
بــــــــرەو پــــشــچــوونــكــانــی  گــــۆڕانــــكــــاریــــی و 
ــــردووی دەزگــاكــی كـــرد، ھـــروەك  مـــاوەی راب
ئامادەكارییكانی دەزگای میدیایی كركوك 
ــی عــــراق  ــژاردن ــب ی ھــشــتــی بــانــگــــمــبــۆ ھــ
تاوتوكرا ك بیارە مانگی تشرینی یكمی 

ئمساڵ ئنجامبدرت .

 الھــــور شــــخ جــنــگــی ھـــاوســـرۆكـــی ی.ن.ك 
بۆ دەزگــای میدیایی كركوك  پشتیوانی خۆی 
ھاریكارییكی  ھــمــوو  بنی  دوپــاتــكــردەوەو 
 ناوچ  لــ ــانــدن  راگــی پشخستنی  زیــاتــر  بــۆ  دا 
میدیایی  دەزگــای  و  بگشتی  جناكۆككان 

كركوك ب تایبت.

 ھاوسرۆک الھور شخ جنگی
 پشتیوانی دەزگای میدیايی

کرکوک دەکات

المشترك  الــرئــيــس  جنكي  شيخ  الھـــور  استقبل 
لــالتــحــاد الــوطــنــي الــكــوردســتــانــي مــســاء الثالثاء 
الــداودي  شوان  السليمانية  مدينة  في   ٢٠٢١/٥/١١

المشرف العام لمؤسسة كركوك االعالمية.

واشــــــاد الـــرئـــيـــس الــمــشــتــرك لـــالتـــحـــاد الــوطــنــي 
الــكــوردســتــانــي خـــالل الــلــقــاء بــالــتــطــور والــتــقــدم 
الحاصل في عمل المؤسسة خالل الفترة الماضية، 
ـــى اســـتـــعـــدادات مؤسسة  كــمــا جـــرى الــتــطــرق ال
لالنتخابات  الدعائية  للحملة  االعالمية  كركوك 
النيابية العراقية المقرر اجراؤھا في شھر تشرين 

االول المقبل.

المشترك  الــرئــيــس  جنكي  شيخ  الھـــور  واعـــرب 
عن  اللقاء  خــالل  الكوردستاني  الوطني  لالتحاد 
تعھد  كما  االعالمية  لمؤسسة كركوك  دعمه 
بتقديم كل انواع الدعم لتطوير وتقدم االعالم في 
المناطق المتنازع عليھا وخاصة مؤسسة كركوك 

االعالمية.

 الرئيس المشترك لالتحاد
 الوطني يدعم مؤسسة كركوك

االعالمية
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لخوض  المشكلة  الــتــحــالــفــات  قــائــمــة  تــطــول 
االنتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤھا 
في العاشر من تشرين األول (أكتوبر) القادم 
والتي تضم أكثر من خمسين تحالفا مكونا 
والــكــورديــة  والــســنــيــة  الشيعية  مــن األحــــزاب 
“تـــحـــالـــف  يــــبــــدو أن  ولــــكــــن  الــــمــــعــــروفــــة، 
تھيؤا  أبــرزھــا وأكــثــرھــا  يمثل  كــوردســتــان” 
إلحداث تغيير في الخارطة السياسية العراقية 
أو الكوردية على األقل، فاالنتخابات األربعة 
السابقة منذ سقوط النظام البعثي أظھرت أن 
الشيعة بمعتدليھم ومتشدديھم كانوا يحتفظون 
بمقاعدھم دوما ولكن األغلبية تذھب في كل 
ائتالف مختلف وكذلك  أو  تحالف  إلــى  مــرة 
الــمــتــعــددة  ــھــم  وأحــزاب للسنة  بالنسبة  ــحــال  ال
أيضا  درجـــوا  فقد  الــكــورد  أمــا  والمتنوعة، 
البرلمانية خالل  على حصد معظم مقاعدھم 
تحالف  عبر  االنتخابية  و٢٠١٠  عمليتي ٢٠٠٥ 
مــشــكــل بــيــن الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن االتــحــاد 
الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، 
فيما توزعت المقاعد الكوردية على األحزاب 
مشاركتھا  بسبب  و٢٠١٨   ٢٠١٤ عمليتي  في 

فيھما منفردة.
ھذا الرجحان ال يأتي من فراغ، فللكورد ھذه 
المرة تحالف واحد ولكنه ال يجمع الحزبين 
الثاني على  بل يضم أحدھما وھو  التقليديين 
(االتــحــاد  الثالث  الــحــزب  مــع  اإلقليم  مستوى 
يدعم  الــذي  األمــر  التغيير)  وحــركــة  الوطني 
التوقع باعتالئه الترتيب كوردستانيا وتخطي 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــاصــل عــلــى أكثر 
المقاعد الكوردية في الدورة الحالية لمجلس 
النواب والذي يعد نفسه الحزب األول عراقيا 

من حيث عدد األصوات.
التوجه  تسند  كثيرة  أخــرى  مقومات  وھناك 
المساعي  رايــة  الحزبان  تولي  مثل  المذكور 
إلعادة التوازن السياسي إلى اإلقليم الكوردي 
ــــذي أصــبــح مــطــلــبــا جــمــاھــيــريــا مــلــحــا بعد  ال
إحتكار لمفاصل السلطة التنفيذية األساسية 
مــن قــبــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي دام ســنــوات 
ـــقـــرارات مــصــيــريــة تمس  ــفــرد ب ــت عـــديـــدة، وال
البرلمان  كغلق  والوطنية  القومية  القضايا 
ــل  ــســه مـــن دخـــــول الــعــاصــمــة أربــي ومـــنـــع رئــي
واإلصرار على إجراء االستفتاء على االستقالل 
في الخامس والعشرين من أيلول(سبتمبر) عام 
وإقليمية ودولية  ٢٠١٧ رغم معارضات داخلية 

شديدة، وفرض نظام ادخار رواتب الموظفين 
ثم استقطاع نسبة كبيرة منھا، وإبــرام عقد 
نفطي طويل األمد مع تركيا لخمسين عاما، 
وحــريــة  التعبير  بــحــريــة  تتعلق  أخــــرى  وأمــــور 
والناشطين،  الصحفيين  ومالحقة  الصحافة 

واستغالل القضاء وتسييس المحاكم.
التحالف يأتي أيضا لينھي التوترات والمشادات 
ــة الــتــي كــانــت تــســبــق كــل عملية  اإلعــالمــي
انتخابية في الزون األخضر (السليمانية وحلبجة 
ــــي كــرمــيــان ورابــريــن ومــنــاطــق متنازع  وإدارت
كان  إذ  الحزبين)  نفوذ  منطقة  وھــي  عليھا 
للفوز  االنتخابية  جھودھما  يركزان  الحزبان 
يؤثر سلبا  مــا كــان  فيه  األصـــوات  بأكثرية 
على أدائھما وحضورھما في المناطق األخرى 
التي يتمتع فيھا الحزب الديمقراطي وأحزاب 
أخرى بالھيمنة، وھذا سيمنح الحزبين متسعا 
جغرافيا لكسب مزيد من األصوات في تلك 
المناطق، فضال عن أن التحالف سيعيد الثقة 
المفقودة بين الحزبين والتي كانت سببا في 
سيطمئن  سابقا كما  بينھما  الخالف  تعميق 
التنسق معھما  تــنــوي  الــتــي  األحــــزاب األخـــرى 
قبل االنتخابات، يضاف إلى ذلك أن التحالف 
سيجلب استقرارا ووئاما اجتماعيا للزون افتقر 
السياسية  الصراعات  بسبب  منذ سنوات  إليه 
المحتدمة والمشاداة الكالمية الحادة والجدل 

البيزنطي الذي ال يؤدي إلى شيىء.
عالوة على ذلك سيسدل التحالف الستار على 
حقبة من تشتت وتشرذم الصوت الكوردي في 
والتراجع  الضعف  بعد  الــنــواب  مجلس  أروقـــة 
الجلي الذي كان يطغى على موقف الكورد 
مناقشة  عند  وال سيما  ونوابھم خالل سنوات 
عليھا حيث  والمصادقة  مھمة  قوانين  مشاريع 
الثاني  الرئيسي  المكون  تھميش  نية  كانت 
فــي الـــعـــراق وإقــلــيــمــه الــفــدرالــي ومــؤســســاتــه 
القانونية حاضرة فيھا كما رأينا خالل تمرير 
قــانــون الــمــوازنــة وقــانــون االنــتــخــابــات الجديد 
ذلك  يعزز  وما  االتحادية،  المحكمة  وقانون 
ھــو مــا أعــلــن عــن وجـــود تــفــاھــم وتــنــســيــق مع 
ينتظر حصولھا  التحالف  أحــزاب أخرى خارج 

على مقاعدھا التي تملكھا من جديد.
االنتخابي  المعترك  دخوله  للتحالف  ويحسب 
بقيادة شابة مرحب بھا عراقيا وكوردستانيا 
وھو الھور جنكي الرئيس المشترك لالتحاد 
الوطني الكوردستاني المدعوم من قبل بافل 
طالباني النجل األكبر لجالل طالباني الرئيس 
لالتحاد  المشترك  والرئيس  السابق  العراقي 
ويمثل  للحزب  السياسي  والمكتب  الوطني 
لما  نــظــرا  للتحالف  إضــافــيــة  قــوة  نقطة  ذلــك 
جميع  في  واسعة  شعبية  من  الرجل  به  يتمتع 
مناطق اإلقليم والعراق ومقبولية لدى األطراف 

األخـــرى وكــذلــك على  والــكــورديــة  العراقية 
المستوى اإلقليمي والدولي.

التحالف  تشكيل  مــع  الــمــتــزامــن  والــتــنــســيــق 
ســيــقــدم لــلــكــورد خــدمــة كــبــيــرة فــي مدينة 
ـــى الــمــقــدمــة مــرة  كـــركـــوك قـــد تــعــيــدھــم إل
المعادلة سيكون  في  األكبر  والفائز  أخرى 
أكثرية  فــي  يتحكم  الــذي  الوطني  االتــحــاد 
مقاعد المدينة النيابية في الدورة الحالية، أما 
فسيكون  الترجيحات  وفــق  األكبر  الخاسر 
الحزب الديمقراطي الذي يغرد خارج السرب 
الــكــوردي وقــد رفــض جميع الــدعــوات للعودة 
ـــكـــوردي وعــــدم الـــخـــروج عن  ـــى الــصــف ال إل

اإلجماع في المناطق المتنازع عليھا.
يسلم  لم  األخــرى  المجاالت  من  كثير  ومثل 
التحالف الطموح من االنتقادات، تارة بدعوى 
ــه الـــواضـــح في  ــراجــع ضــعــف أحـــد طــرفــيــه وت
المناھضة  واألصـــــوات  األخـــيـــرة  االنــتــخــابــات 
لطريقة إدارته السياسية، وتارة أخرى بدعوى 
سرية المباحاث التي جرت لتشكيل التحالف 
وعدم شفافيتھا، ولكن جميع االنتقادات وإن 
أنھا  إال  كانت صــادرة من شخصيات قيادية 
تمس  ال  شخصية  توجھات  مــن  نابعة  كانت 
جوھر التحالف وأھدافه وال تعترض عليه بل 
ترجو له النجاح والتوفيق وتدعو إلى رفعه إلى 

درجة االندماج والوحدة أيضا.
ــات  ــر مــحــادث ـــان جــــاء عــب ــحــالــف كـــوردســـت ت
للوضع  دقــيــقــة  ودراســـــة  مكثفة  ومــبــاحــثــات 
الــســيــاســي واالنــتــخــابــي ويــقــف عــلــى أرضــيــة 
سياسية  مشتركات  إلى  ويستند  وثابتة  قوية 
وفكرية كثيرة فالحزبان ينحدران من أصل 
واحــد وقــاعــدة جماھيرية واحـــدة، وقــد سبق 
الجانبين  بين  طموح  سياسي  اتفاق  التحالف 
الرئيس  المرحومان  بإشراف  دبــاشــان)  (اتفاق 
مام جالل ونوشيروان مصطفى ولكن ظروف 
وللحزبين  بالنجاح،  تكلله  دون  حالت  معينة 
أيضا نقاط اتفاق كثيرة حول أسلوب الحكم 
نــقــاط  ــفــوق  ت الــســيــاســيــة  والــقــضــايــا  واإلدارة 
الخالف بينھما بكثير وكذلك يشتركان في 
تجربة حكم مشتركة منذ سنوات، كما أن 
مثلما  معين  ليس موجھا ضد طرف  التحالف 
أعلن بل يھدف أوال وأخيرا إلى إعــادة ترتيب 
الــكــوردي وتــوحــيــد صــوتــه مــن جديد  البيت 
وتعزيز مكانته عراقيا للذود عن مكتسباته 
في  الدستورية  حقوقه  عن  والدفاع  ومصالحه 

عراق ديمقراطي اتحادي ليس إال.

      * عضو مكتب االعالم 
        لإلتحاد الوطني الكوردستاني

      * عضو مكتب االعالم 
        لإلتحاد الوطني الكوردستاني

تحالف طموح كاسر للھيمنة

سوران علي *
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_ ریپۆرتاژكی كنای كركوك

ئــازادكــردنــی گوندی  بــســر  پنج ســاڵ 
 ــشــتــا نــم ھـــــت، بــــــڕـــدەپـــشـــیـــر تـــبـــ
خككشی   نــ و  ئــاوەدانــكــراوەتــوە 

بتواوەتی بۆی گڕاونتوە.

 غدایبل دەمــیــان  روی  بشیر  خكی 
چــونــكــ ھــیــچ ئــومــــدــكــان بــ ئــیــدارەی 
 ئــــاوڕیــــان ل ركــــوك نــیــیــــســتــای كــــئــ

بداتوە.

مــــــــھــــــــدی تـــــــقـــــــی بـــــــــــگ یــــكــــــــك 
لــكــســایــتــیــیــكــانــی گـــونـــدی بــشــیــر 
ـــدوای  بــ كــنــاــی كــركــوكــی وت: ل
ئــــــازادكــــــردنــــــوەی بـــشـــیـــر چـــــاوەڕوانـــــی 
ئــاوەدانــكــردنــوەو قــرەبــوكــردنــوەی ئو 
زیان بوین ك بر ماڵ و حامان كوت 
بركوتوانی  ــان  زی سندوقی   لــ  نــ ــم  ب
تیرۆر و ن لبودجی شارەك بە پارەیك 

بۆ گوندەكمان خرچكرا.

وتــیــشــی، ١٧ ســـاـــ حــكــومــتــی عــــراق 
نـــیـــتـــوانـــیـــوە تــنــھــا بـــیـــارـــكـــی (مــجــلــس 
قــیــادة الـــثـــورة ) ھــــوەشــــنــــتــوە تــاوەكــو 
زەوییكانمان ك بناوی عرەبوە كراوه  
سدام  و   خۆمان مافی   وە كتنڕبگ

لی سندوین.

لسای ١٩٨٦ رژمی بعس نزیكی ٦٠ 
دۆنم زەوی كشتوكای گوندی بشیری 
 وە كی ورگــرتــكــنــرەســ  كخل
توركمانی شیع بوون و گربستكانی 
كردە ناو عرەبی دەوروبری گوندەكوە 
گورەترین كشی  ئستا  تاوەكو   ك

خككیتی.

 ٣٢ بۆ  گوندەكی  دانیشتوانی  ھروەھا 
ناوچی جیاوازی عراق راگواست.

خـــلـــیـــل ئـــیـــســـمـــاعـــیـــل یـــكــــــكـــی تـــرە 
لــكــســایــتــیــیــكــانــی بــشــیــر كـــ پی 
ھیچ  عراقوە  دەوتی  لدروستبونی   وایــ
چارەسركردنی  بۆ  ھوی  حكومتك 

كشكانی بشیر نداوە.

ــر ( رــگــی  ــشــی دەشـــــــــت، رۆژانــــــــك ب
بازرگانی  ئاوگۆڕی  ) سنتری  سوتانی 
و زنجیرەی بستنوەی سامراو شارەكانی 
ـــم ئــمــۆ  ـــوو، ب ھــرــمــی كــوردســتــان ب
بــشــــوەیــك كــاولــكــراوە كــ تــنــانــت 

مرۆڤ ناتوانت تیدا بژت.

لــــدوای پــرۆســی ئــــازادی عــــراق، لسر 
ئــركــی ســـرۆك مــام جـــالل ٣٥٠ خانوو 
ــــكــــران كــــ بــۆ  ـــدەكـــ دروســــت ـــگـــون ل
ددوستكردنیشی بی ٧ملیۆن و ٥٠٠ ھزار 

دینار بھر خزانك دراوە، ھروەك ١٢٠ 
دامـــزرانـــدن.  بــۆ  پۆلیسیشی  كــارمــنــدی 
ئه حمد جعفر موختاری گوندی بشیرە 
مام  لپاپشتیی سرۆك  باسی   وەیم شب

جالل كرد لخكی بشیر.

ــوەشــكــرد كــ دوای  ــۆ ئ ئـــو ئـــامـــاژەی ب
داگــیــركــردنــی گــونــدەكــیــان لــالیــن 
داعشوە، ببرنامیكی پالن بۆدارژراو 
ھــمــوو خــانــووكــانــیــان تــقــــنــدراونــتــوە 
بشوەیك ٧٠٠ خانوو بتواوەتی لگڵ 
زەویدا تختكراون و زیاتر لھزار خانوش 

نیمچ روخندراون.
 تـــاوەكـــو پــــش داگــیــركــردنــی لــالیــن 

تارمایی داعش بشیر جناھت 
بشیر ئو گوندەی داعش خاپوری كردو بغدا پشتی تكرد
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 ــنــدنــگــ شـــیـــر خــــــــاوەن ٥ خــووە، بـــداعــــــشــــــ
و ٧ مــزگــوت و دوو مـــزارگـــی پــیــرۆزبــووە، 
دەرنــچــوون،  ســمــت  یككیان  ھیچ  ــم  ب
 گۆڕستان تنانت  و  تقندراونتوە  ھمووی 

مژوییكی گوندەكش شوندراوە.

ھبوو  سرەكیان  رۆی   رگشمپ ھزەكانی 
خكی  ئوەی  دوای  بشیر،  لئازادكردنوەی 
گــونــدەكــ چــنــد جــارــكــی ھــوــكــانــیــان بۆ 
ئو مبست شكستیھنا دواجار ل ٣٠ی نیسان 

ئازادكرا.

دووی  فوجی  فرماندەی  بشیری  جعفر  ئبو 
تـــوركـــمـــان بــكــنــاــی  ـــیـــوای ١٦ی حـــشـــدی  ل
ــی  ــــــدوای داگــیــركــردن ل كـــركـــوكـــی وت، 
بشیرەوە تاوەكو رۆژی ئازادكردنوەی، ئو دوو 
لیك  بــوون  لگمان   رگشمپ ھزی   سا

سنگردا بوین.

ـــــــــدەروازەی گـــونـــدەكـــ لـــســـر تــابــلــۆیــكــی  ل
لشڕی   ل دانـــراون  ونی س شھید  گــورە 
ـــوون،  ـــدب ئــــــازادكــــــردنــــــوەی بــــشــــیــــردا شـــھـــی
 یــرگــــشــمـــــكـــی پــرفـــســـــكــیــان ئـــكــیــ
و دوانـــكـــی دیــكــش خكی گــونــدەكــو 

حشدی باشوورن.

 یكی گوندەكتییشیری ھاوفا ببو مستئ
 وە كیــنــــبــیــگــ  ویستپ مــــژوو  ــۆ  ب دەــــــت، 
خــوــنــی پــــشــمــرگــ و حــشــد لــنــــو بــشــیــردا 
تكڵ بیكتر بوون، خۆمان بقرزاری خونی 
 ل قوربانیاندا  لرە  دەزانین   كخ ئو  ھموو 

كوردستانوە تاوەكو فاو.

دوای پنج ساڵ لئازادكردنوەی، ھشتا خكی 
بشیر ھشتا لژیانی خۆیان دنیانین و لچاوەڕوانی 
قرەبوكردنوەدان تاوەكو خانووكانیان بخنوە 
لــئــاوارەیــی رزگــاریــان بت، كشی  سرپ و 
تارمایی  وەك  كشتوكاییكانیشیان   زەویــیــ

رژمكی سدام بسریانوە ھر ماوە.

بــازنــی كاركردنی   ،(TV) دەرچــوونــی گــۆڤــاری بــ
ــاغــی،  قــۆن  ـــتـــدەچـــ كــــركــــوك  میدیایي  دەزگـــــــای 
سر   دەخات  دیك خزمتكی  بــوەش  تــواوكــاری، 

خرمانی دیاریكی سرۆك مام جالل.
دەمانوێ ل گۆڤاری تیڤیوە، وەك بشك ل دەزگای 
 كگۆ پــكــتــی چــركـــوك، ســیــاســمــیــدیــای كـــ

بكین فلسفی كاردكردنمان.
بشوەیك گۆڤارەك ببت سكۆی دەربینی ئازادی 
ــیــروڕا و كـــۆكـــرەوەی دژەكــــان، لــگــڵ ئــوەشــدا  ب
ئاینزا  و  نتوە  پكھاتو  نوسرانی  ب گۆڤاری  ببت 
ب گۆڤاری سرجم  دەبت  چــۆن  وەك  جــیــاوازەكــان، 

چین و توژەكان و تمن جیاوازەكان.
میدیای  بــنــڕەتــی  ئرككی  وەك  لــوچــوارچــــوەیــدا، 
ئاسمانی  بابت جۆراو جۆرەكانی كنای  نووسراو،  
كركوك دیكۆمنت دەكین و دەیخین بردەستی 
خونران بۆ شن و كوكردنی بابتكان و سه رنج 

خستنسر برھمكان.
ھروەك ب لبرچاوگرتنی ھستی برپرسیارانی دۆخی 
نبوونی میدیای   مانوایپ  ركوك، كزگای كپار
نوسراو كلنك بۆ پشكوتنی شار، ل ئستاشدا 
بداخوە كركوك خای بۆتوە ل برھمھنانی ھەر 
جۆرە رۆژنام و گۆڤارك، بۆی ب ئومدین گۆڤاری 
بۆ  باش  دەرەچیكی  و  روون  ئاسۆیكی   تبب  (TV)
رۆژگــار،  پرسگلكانی  ھسنگاندنی  و   شرۆڤ
ــاڵ ژانـــرەكـــانـــی دیـــكـــوە خــزمــت بــ كــایــی  ــپ ــا ل ت

راگیاندن ل كركوك بكرت. 
بسوپاسوە سرپرشتیاری دەزگای میدیای كركوك 
پمانسپارد،  ئركیان  ئو  راگیاندن،  مكتبی  و 
ئمش ب ئامانتوە شان دەدەین بر ئو ئرك و لم 
سۆنگیشوە خزمت ب ئازادی بیروڕا و كركوك و 

میدیای نوسراو دەكین.

گۆڤاری TV بۆ ؟

رەوان تایب
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له دوای كۆنگره ی چواری یکتی ، لشاوك له  چاكسازی ریشه یی و نوگه ری 
ته واوی ئۆرگانه كانی ئه و حزبه ی گرته وه , به جۆرك خونی نوێ و گه نجی به توانا 
ھاتنه  ریزی پشه وه ی خه باتی سیاسی و مه ده نی و میدیایی كه  له  ئستادا نوترین 

مۆدلی خه باتی حزبایه تییه  .

یه كتی به رده وام ھه گری مه شخه ی سیاسه تی ھمیش زیندوو سه رۆك مام جه الل 
بووە ، وه ك چۆن له رابردوودا گرنگییه كی زۆر و بایه خكی تایبه تی به  ژن وه ك 
به شكی گرنگی كۆمه گا داوه و ھه میشه  ویستوویه تی مافی جنده ری له نو 
ریزه كانی خۆی به تایبه ت وله كۆمه گا به گشتی بپارزت ، ئه مه ش ھاوشان و له  

درژه ی ئه و لشاوی چاكسازییه ی له دوای كۆنگره ی چواره وه  ده ستیپكرد.
ژن له نو دنیای راگه یاندن و میدیادا

ركخستنی  چـــوار   دوای كــۆنــگــره ی  لــه  گرنگترین گــۆرانــكــاریــیــه كــانــی 
راگه یاندن ومیدیای فرمی  یه كتییه  له سه ر سیاسه تكی پته و و تۆكمه  به جۆرك 

كه  تیایدا یه كسانی نوان ژن و پیاو به ته واوی تیدا رەنگدانه وه ی ھه بت   .
زیندوو سه رۆك مام   میشبه نرخه ی ھ دیارییه   ئه و  ده زگــای میدیایی كه ركوك 
دوای كۆنگره   له  گۆرانكارییه كانی  ، كه   بۆ كه ركوكییه كان  جــه الل 
پشكی خۆی به ركه وت ، ھه ر له گڵ گۆڕانکاریکاندا دەزگاک لشاوك 
له  چاكسازی  له گه ڵ خۆیدا ھناو كه نای ئاسمانی كه ركوك به  كۆمه ك 
پرۆگرام و كاری باش به رگكی نوی به به ردا كرا ، بوکردنوەو به چاپ 
گه یاندنی گۆڤاركی تایبه ت به  دەزگاک به ناوی (گۆڤاری تی ڤی)یه ككی 
به سه رپه رشتی  كه ناه كه   پشبردنی  بــه ره و  و  چاكسازی  له ھه نگاوه كانی  تره  
راسته وخۆی سرپرشتیاری مکتبی ڕاگیاندن و سه رپه شتیاری گشتی دەزگای 
میدیایی کرکوک كه  ئامانجی سه ره كی پاراستنی جنده رییه  له گۆڤاره كه دا، 
ئه م  له  گۆڤاره كه دا كه   نوسین)   (بڕوبری  وه ك  به نده   دانانی  له ری  ئه ویش 
به رپرسیارتییه كی گه وره یه   ھه م  شانازییه   جی  ھه م  خۆیدا  له   خۆی  ھه نگاوه  
یه كتی  میدیای  خزمه تكردنی  به   بــه رده وامــبــوون  له سه ر  سوربوونمه   ھــه روه ك   ،
به گشتی و ده زگای میدیایی كه ركوك به تایبه تی بۆ گه یاندنی ده زگاكه  به  

ترۆپكی سه ركه وتن.
بۆ  بـــووه   خوندنگه یه ك  وه ك  ھه میشه   بونیدا  دروســـت  لــه گــه ڵ  كه ناه   ئــه م   
پگه یاندنی چه ندین كادری میدیایی دیارو به توانای  نو میدیای كوردی كه له  

ئستادا له  كه ناڵ و ده زگای جیاوازدا ده بینرن.

 نانو ده زگـــای میدیایی كــه ركــوک و ھرچــاوی ژن له نبــ بــوونــی ژمــارەیــکــی 
برپرسیارتی  پدانی  و  ده زگــایــه   ئــه م  له نو  گه نج  خانمی    وەی کۆمشپ
پیان ئه و راستییه  پشت راست ده كاته وه  كه  یه كتی و میدیای یه كتی ئه ركی 
له پشینه و گرنگی ھنانه  پشه وه ی ژنه  له  نو كایه ی راگه یاندن ، تا بیسه لمنت 
ئه گه ر له رابردوودا و له  خه باتی شاخدا ژنان ھاوشانی پیاوان درغیان نکردوە له  
له   و  ئستادا  له   ئــه وا   ، و سه ركه وتن  پــرســه روه ری  زرینی  مژوی  تۆماركردنی 
گه رمه ی خه باتی مه ده نی له  نو جیھانی فراوانی  میدیاو شه ری راگه یاندن ژنان 
وه ك ناوكی دیارو به رچاو بینراون به  پشكه شكردنی ته واوی تواناكانیان له و 

بواره  بۆ گه یشتن به  دوا پله ی سه ركه وتن .
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رۆی ژنان ل دوای کۆنگرەی نوبوونوە

ھه ودا خاليد
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شرزاد عوسمان  ناسراو ب ( شرزاد حاجی 
عوسمان ) ل سای ٢٠١١  وە سرپرشتی 
ئرشیفی كنای كركوكم كردووە 
 ل  ،  كئاسمانیی دواتـــر  نــاوخــۆ  ســرەتــا 
 تباب  بــ گرنگیم  زۆر  كــارەكــمــدا 
كۆن و دەگمنكان داوە زۆر گڕاوم 
ــك وەكــو  ــاڕادەی تــا كــۆیــان بكموە , ت
 وت لتـــی بـــاشـــم دەســــكــــخــــام ,  بـــابـــ
گۆرانی  و  تمسیلی   ل بابتكۆنكان 
پم   , ڕەنــــگــــاوڕەنــــگ  و  ســپــی  و  رەش 
لــه  كسانی   كۆم بــ ئــامــاژە   خــۆشــ
ــاشــیــان بۆ  ــتــی ب ــاب دـــســـۆز بــكــه م كـــ ب
نــاردم  لــوانــش  كــاك (مھدی شفیق) 
ــر و  ــ و كــــاك (رزگــــــار عـــلـــی) لـــ ھــول
كــاك (شــوان كركوكی)  ل سوید و 
 تانم بابــر،  ئــولــھــ لــ (مــیــدحــ) خــارە
تكچووبوون    نیمچ و  كۆپیی  ھــمــووی 
دەستیكردووە  دەستاو  نبوون  ئۆرجیناڵ  و 
كوالتیان   بۆی لگیراوەتوە  كۆپییان 
باش نبوو و  ھندكیان تكچووبوون، 
زۆر ھومدا و گڕام ب دوای ڕگایك 
بابتكان  كوالیتی  بــرزكــردنــوەی  بــۆ 
 Enhance Video بــــو  گــیــشــتــم   ,
 كۆنان  تباب ئــو  بتوانم   ك ئامانجی 
دواتــر  بكموە  ــرز  ب كوالیتییكانیان 

. HD م بوە و  بیانكمچاكیان بك
 تباب رەنــگــاوڕەنــگــكــردنــی  بــیــرۆكــی 
لــوەوە سری  كۆن و رەش و سپییكان 
 Apocalypse  كۆم  دا  كــھ
world war 1 & 2  دۆكیۆمنتی كۆنی 
جنگی جیھانی یكم و دووەم ب ناوی 

(رەش و سپی بوون رەنگاوڕەنگكرابوون  
 بـــیـــر لــ  ــــشــــام   كـــــ رنـــجـــی راكــــســـ
رەنــــگــــاوڕەنــــگــــكــــردنــــی تـــمـــســـیـــلـــی و 
گۆرانیی كوردیی كۆنكان بكموە  
ئنجامی  بــو  گیشتم  كۆتاییدا   لــ  ,

ك بتوانم بابت كۆن رەش و سپییكان 
 بمتر نم و ھیچی كرەنگاوڕەنگ بك
لو كارەی ك بۆ دۆكیۆمنتی جنگی 

جیھانی یكم و دووەم كراوە.
 كرد  دوو دڵ بووم لدەستمپ رەتا كس
سركوتنی كارەكم بشكی كورت 
لــ تمسیلی (النـــــوازان)م  رەنــگــاوڕەنــگ 
كـــرد، پــیــوەنــدی زۆرم پــــوە كـــرا دوای 
رەنــگــاوڕەنــگ  تمسیلیكیان  ھــمــوو 
مامۆستای  گۆرانییكی  دواتــر  ئكرد، 
مـــقـــام بــــژ مــامــۆســتــا (عـــلـــی مــــــردان) و 
مامۆستا  (حسن زیرەك)م رەنگاوڕەنگ 
ــــم بـــابـــتـــانـــ پــــــشـــوازی بــاشــی  كـــــرد، ئ

لكرا وایــكــرد بــــردەوام بــم و تــا ئستا 
كــــردووە  رەنـــگـــاوڕەنـــگ  تمسیلیم   (٤)
لوان (مام خم، النــوازان، ژن بژن، 
٨ گۆرانیم   ل زیاتر  و  شارك)  مسلی 

رەنگاوڕەنگ كردووە.

ئــــــســـتـــاش لــــــ ھــــــوــــــی كـــــــــاری نـــوـــم 
   -: وانــــم لـــــــكـــ رەنــــگــــاوڕەنــــگــــیــــان ب
تمسیلی   ( خول چخماخ )   ( ھی 
دكتۆر )   ( ژیــان)  ھتد .... ب دنیاییوە 
بینری ئم برھمان ئبن لشاش جوان و 

رەنگینكی كركووك

لـــ كــۆتــایــیــدا زۆر ســوپــاســی دەزگـــــای 
 میشھ م كركوك دەكمیدیايی ك
پاپشت و ھاندەرم بوون ل كارەكانم  و 
بۆ   ,بــوونــ ئــامــادەیــی ھــمــوو ھاوكارییك 

بردەوام بوونم ل كارەكم ,

زیندوكردنوەی سامانكی نیشتمانی
ل ھونری تمسیلی و گۆرانی 

جلحجب:ش[سِ:م٣ً[آل جن٢
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حوار مع الدكتور 
مجيد حمه امين 
عضو المجلس 
القيادي في االتحاد 
الوطني الكوردستاني 
ومسوؤل العالقات 
العراقية في برنامج 
لقاء خاص من خالل 
شاشة قناة كركوك 
الفضائية مع االعالمي 
عمار الصالحي.. 
حول مقالة له نشر 
في صحيفة الصباح 
بعنوان ( العرب 
والكورد مايجمعنا 
بكم اكبر من صراع 
السلطة والثروات )

ماھي  دكتور..   الترحيب  بعد  بداية    *
الدواعي الرئيسية لنشر ھذه المقالة ؟

قناة  الفضائية  وبــقــنــاة كــركــوك  بكم  اھــال   -
للرد  جــاء  المقالة  ھــذه  نشر   ، السلمي  التعايش 
الكوردية-العربية  العالقة  ھاجموا  الــذيــن  على 
وتاريخ  عمق  في  يشككوا  ان  يحاولون  والــذيــن 

ھذه العالقة .

تاريخ العالقة الكوردية العربية 
عالقة قديمة جدا بين الكورد والعرب وبرزت ھذه 
العالقة اكثر منذ تاسيس الدولة العراقية ومقاومة 
الحفيد  محمود  الشيخ  عھد  فــي  معا  االنكليز 
الــعــرب في  الــى جنب مــع اخواننا  والــوقــوف جنبا 
مقاومة االحتالل ومن بعدھا مع االحزاب السياسية  
مثل حزب الدعوة عام ١٩٥٧ وفتوى السيد محسن 
الحكيم بحرمة مقاتلة الكورد والوقوف جنبا الى 

جنب ضد حكم البعث وايام المعارضة . 

اما على مستوى المجتمع فكانت العالقة عميقة 
في  السلطة  ضد  واحدة  ويدا  متحابين  وكنا 
المناطق المشتركة مع العشائر العربية خاصة في 
االخرى   المناطق  وبقية  وكركوك  اربيل  جنوب 
وحتى ايام التھجير الذي مورس بحق الكورد فقد 
وبقية  الجنوب  في  العرب  قبل  من  استقبالنا  تم 
المناطق استقبال حافل وتم التعامل معنا كاخوان 

لھم .

محاوالت طمس الھوية الكوردية 
الحكم اسقاط  بعد  المحاوالت  ھذه   بدات 
 الملكي وخصوصا بعد مجيىء البعث للسلطه عام
بتھجير الكورد واالستيالء تمثلت  والتي    1963 
 على قراھم ومن ثم حمالت االنفال سيئة الصيت
 والقصف الكيماوي وبعدھا محاوالت تقليل حجم
في حصل  الذي  الديموغرافي  والتغيير   الكورد 
 كركوك باقتطاع الكثير من االقضية والنواحي

د. مجيد حمه امين عضو المجلس القيادي في االتحاد الوطني الكوردستاني :

مام جالل زعيم تاريخي وليس زعيم مرحلة
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مكتب  يھنئ  الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة 
الصحفيين  جميع  الكردستاني  الوطني  االتحاد  اعــالم 
ھذه  في  ويجدد  كردستان،  في  االعالمية  والــكــوادر 
الحرية  فــضــاء  توفير  ضـــرورة  على  التأكيد  المناسبة 
للعمل الصحفي والتي ھي ركيزة اساسية لتقدم العمل 

الصحفي وتطويره وتأثيره الفعال في المجتمع.
لقد رفع االتحاد الوطني الكردستاني منذ تأسيسه شعار 
يخفى  الثابتة، كما ال  مبادئه  والحرية) كأحد  (الخبز 
على أحد دعم فقيد االمة الرئيس مام جالل للصحفيين 

والكتاب.
اليونسكو  منظمة  توصية  على  وبــنــاء  عقود  ثالثة  قبل 
حددت االمم المتحدة يوم الثالث من آيار من كل عام 
يوما للحرية الصحفية على مستوى العالم وتستذكر ھذه 
المناسبة، وفي العام الحالي حيث حددت المنظمة العالمية 
شعار (المعلومة للمنفعة العامة) لھذه الذكرى، ينبغي لنا 
ان نشدد على ضــرورة حصول صحفيي كردستان على 
المعلومات ومصادرھا دون تمييز وھذا يعد عامال اساسيا 
الركب  عــن  متأخر  وغير  وشــفــاف  مؤثر  اعــالم  لنشأة 
المتسارع للصحافة في العالم، وبھذا الصدد نعلن دعمنا 
لمطالب واحتياجات كل صحفي مھني وصاحب ضمير 
حي والقنوات االعالمية الرصينة والملتزمة ونعمل من اجل 

تحقيق ذلك.
نــأمــل حــل جميع الــمــشــاكــل والــمــعــوقــات الــتــي تعترض 
اال  وندعو  الصحفي،  والتنوع  واالستقالل  الحرية  طريق 
اعتقال  من  وبــدال  واالنتقاد  الحرية  مساحة  تضييق  يتم 
وبطرق عصرية،  القانون  وفق  معاملتھم  لتتم  الصحفيين 
كما على االعالم أن يحافظ على سمعته كونه السلطة 
الرابعة، بحيث تتعامل بمسؤولية وتؤدي دورا رئيسا في 

مراقبة مفاصل الحكم.
الذين  الصحفيين  الــى  التحية  نوجه  المناسبة  ھــذه  فــي 

ضحوا بأرواحھم في سبيل أداء مھامھم المقدسة.

مكتب اعالم
االتحاد الوطني الكردستاني 

٣ / ٥ / ٢٠٢١

االتحاد الوطني الكردستاني 
متمسك بشعار 
(الخبز والحرية) 

للصحفيين

جمجمال قضاء  استقطاع  مثل  الكوردية  الھوية   لطمس 
 من كركوك والحاقه بالسليمانية وقضاء الطوز والحاقه

 ....بتكريت و قضاء كفري والحاقه ببعقوبة وغيرھا

والمذھب  القومية  في  االختالف  اصبح  ھل   *
سببا لمحو االخر ؟

ھذا مايحاول البعض ان يفعله ولالسف الشديد من خالل 
بعض االصوات التي اعتبرھا اصواتا شاذة واصوات نشاز 
باختالف  جميل  العراق  الن  السرب  خارج  تغرد  والتي 
الوانه واطيافه ومذاھبه وقومياته وھذا ما اكدته ايضا 
الحفاظ  اساسيا في  دورا  لعبت  التي  الرشيدة  المرجعية 

على وحدة العراق وامنه . 

الجديدة  الحكومات  تشكيل  في  الكورد  دور 
واالحزاب االقرب لكم 

الحكومات  تشكيل  فــي  كبير  دور  لــلــكــورد  كـــان 
الجديدة بعد عام ٢٠٠٣ وكتابة الدستور العراقي ايضا 
ولعبوا دورا بارزا في التقريب في وجھات النظر بين السنة 
والشيعة واغلب الحكومات التي تشكلت كانت نتيجة 
السليمانية وكان  او  اربيل  اتفاقات وتفاھمات تعقد في 
الكورد بيضة القبان او حجر الزواية في تشكيل مختلف 
الحكومات اما فيما يخص االحــزاب القريبة لنا فلدينا 
واالساسية  الرصينة  السياسية  االحــزاب  مع  قوي  ارتباط 
مثل بدر والتيار الصدري وتيار الحكمة والمجلس االعلى 

والحزب االسالمي العراقي تجمعنا بھم عالقات طيبة ..

دور الرئيس الراحل مام جالل في العراق 
نشا  فقد  مرحلة  زعيم  وليس  تاريخي  زعيم  جــالل  مــام 
في  ــدا كــبــيــرا  قــائ ــح  واصــب الخمسينيات  فــي  كــقــائــد 
وتاسيس  النظام  سقوط  حتى  نضاله  ومــارس  الستينيات 
كانوا  اليوم  السياسيين  القادة  واغلب  الجديدة  الدولة 
تحت عباءة مام جالل رحمه الله واغلب الحكومات التي 
تشكلت كانت بحنكة وخبرة فخافة الرئيس مام جالل 
واغلب القيادات السنية والشيعة تعتبر مام جالل زعيما لھم 
وكانت كلمته مسموعة لدى الجميع وجميع الخالفات 
كانت تحل بفضل اراء الرئيس مام جالل ولھذا وصفته 
المرجعية الدينية بصمام االمان للعراق واالن الكل يفتقد 

الى خبرة وحنكة الرئيس مام جالل رحمه الله .

ابرز التحديات التي تواجه العراق واھم الحلول 
لھا .. واسباب الوضع الراھن 

في  اساسيا  دورا  لعب  االقليمي  العامل  الشديد  لالسف 
اغلب المشاكل التي نمر بھا االن وال يخفى على الجميع 
ان الكثير من االحزاب االن تحمل اجندات خارجية تريد 
الخراب للعراق وتريد ابقاء الوضع كما ھو عليه االن الن 
العراق لديه االمكانيات التي تجعل منه ان يصبح اكثر 
بلد متقدم في المنطقة وھذا االمر الترغب به اغلب الدول 
االقليمية . اما على المستوى الداخلي فان اغلب الكتل 
اصبحت موزعة على دول الجوار وتعمل الرضائھا اكثر 
واالداري  المالي  الفساد  الــى  اضافة  الــعــراق  ارضــاء  من 
والحل يكمن بالعودة الى انتمائنا للعراق ونبذ الخالفات 
واحدة  يدا  نكون  وان  من جديد  والنھوض  والصراعات 

لبناء البلد ..
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* ل پۆستكدا ل تۆڕی كۆمیتی 
فیسبوك نوسیوت، ئگر نتوانین 
پارزگاركی كورد بۆ كركوك دابنین، 
باشترە دەست لو ناوچان ھبگرین، 

مبستت لو پیام چی بوو؟
- ئــــو كـــاتـــی كـــ دەرفــــــت ھـــبـــوو، 
كــــورد بــتــوانــ پــارــزگــارــكــی كـــورد 
بـــۆ كـــركـــوك دابـــنــــــت، نــمــانــكــردو 
بشوەیكی  كوردیمان  ملمالنیكی 
دەرەنجام  شارەكو  ناو  بردە  زۆر سخت 
دەركــوت ھم حزبكان ھم خكی 

 یاندا، بكقورس ركوكیش باجك
 مئ ت كنیوە دەگكی تر ئمانای
دەستمان لو ناوچان ھگرتووەو پشتمان 

ل خككی كردووە.
كــوردی-  ركوتنكی   ل گومان   *

توركی دەكن ل كركوك؟
ـــم نــیــیــ كـــ رــكــكــوتــنــی  ـــاری ـــی - زان
كـــــــــردووە، بــــــم پــــــمـــوایـــ ھـــمـــو ئـــو 
 ن كوە دەردەخن، ئھ ی كئاماژان
ئجگار  ركوتنكی  لــنــاو  تــوركــیــا 
كركوك،  مسلی  لسر   ورەیــگــ
بـــــــرەی تـــوركـــمـــانـــی كــــ ســـــرچـــــاوەی 
 ،تی توركیایوجیھات  و داھاتیان دەوت
 و ناوچانورەی لی گستا وەرەقئ ك
زۆر  توركمان  سوننو  و  عــرەبــی   ،یھ
ــراق دــخــۆشــتــرن  ــزەكــانــی تـــری عــھــ ــ ل
ــــی كــ ھــن لــســر دانانی  بــو رووداوان
 رەبـــــش عـــــ پـــارـــزگـــارـــكـــی كـــــورد پ
شۆڤنییكان، توركمان و ئو ھزانی 
 پرس ئــو  دژایــتــی  نزیكن  توركیاوە   ل
ركوتنكی   ــمــوایــپــ  بــۆیــ دەكــــن، 
شاراوە لسر كركوك ھیو توركیاو 
دەوــتــ گــورەكــانــی تدای، ھــیــوادارم 

.وتنكو رت لبك نشكورد ب
* پتوای ھكردنی ئای كوردستان 

ل كركوك بۆ موزای دەبوو؟
- ئم ئمریكییكانمان ب دۆست زانی 
بوو، بم ئمریكییكان دۆستی ھرمی 
نبوون  بــوون، دۆستی كورد  كوردستان 
ئۆكتۆبریش  ١٦ی   لــ كــركــوك،   لــ
لــســر  ئــمــریــكــا  رۆڵ و كـــاریـــگـــری 
ــی دیـــارە، ل سای  ئــو رووداوانــــ ب روون
ــــــوە خــــكــی كـــركـــوك شــڕی  ٢٠٠٣ـ

ئمریكا  ھزەكانی  لــگــڵ  گـــورەی 
تا دواتر  لسر ئای كوردستان كرد، 
ــوەو خــــك و حــزبــكــان  ــیــكــرای ــاســای ئ
تــوانــیــیــان ئـــای كــوردســتــان لــســر مــاڵ 
زۆری  ئمش  ھبكن،  بارەگانیان  و 
ویــســت و قــوربــانــیــشــی ویــســت و  خباتی 
مــدەنــیــشــی بــۆ كــــرا، بــــم بــ داخــــوە 
لــم دوادوایــیــ ، دوای ئــوەی ھزەكانی 
پشمرگ ب دووری (٦٠)كم ل خوارووی  
ــیــان  ــان كـــركـــوكـــوە ئـــــای كــوردســت
لــنــاو كركوكیش  بـــرز كـــردبـــۆوە، 
ــئــای  خــــكــــك ھـــبـــوو  مــــوزایــــدەی ب
عیب  پۆشینی  بۆ  دەكــرد  كوردستانوە 
ئای  پرسی  ھستا  خــۆی،  عارەكانی  و 

ھنای كایوە.
* ئو خكان ك بوون ؟

- كۆچكردوو دكتۆر نجمدین كریم 
 وای ببن ركوك، كزگاری كپار
 وای بـــ ئـــای كــوردســتــان ھــبــوو، نــ ب
قــزیــی كــوردی ھــبــوو، تنانت بــوای 
توانی  ئــو  نــبــوو،  پارتیش  و  یكتی   ب

ھستی نتوەیی خك بجونت.
* ئی بوای بچی ھبوو؟

 بــــووكـــــــك ھــــ ـــســـ ـــزن ب  ـــــ ب ــــــــــوای  ب  -
ـــدی دەســــتــــدەكــــوــــت، ئـــوەشـــمـــان  چـــن
ــیــكــان بــاجــی  بــیــنــی كـــ كــركــوكــی
ھات  ئو  ئویاندا،  كموكوڕییكانی 
كاریكرد،  ھستیار  وەتركی  لسر 
و  كوردستان  ھرمی  رای گشتی   ك
دانیشتوانكی نیاندەزانی ل كركوك 
ژر   وتزوو ك  بۆی دەگــوزەرــت،  چی 
 ب ك كاریانواشو چری ئكاریگ

ئای كوردستانوە كرا.

كاوز مال پروز  
بۆچون جیاوازەكی 

نو پارتی

كاوز مال پروز، 
رۆژنامنووسی دیاری پارتی 
دیموكراتی كوردستان 
و برپرسی پشووی 
راگیاندنی لقی سی پارتی 
ل كركوك، ل برنامی 
تایبتی (كنای ئاسمانی 
كركوك) ك لالین (گوناز 
نجات) پشكشكدەكرت 
و ( عیماد ره حيم) 
سرنووسری ھوای 
كوردی ئامادەكرابوو، 
ئاماژەی بۆئوەكرد: 
 ر لگزم دەكرد ئح
قزایكیش بوای دەوت 
.ندراییرابگ
دەتیش: ھیچ كات كورد 
وەك ئستا عراقییكی 
دسۆز نبووە.
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لژر نجمدین دكتۆر  دەوترت *
ئای ھكرد؟ پارتی كاریگری

خـــۆی قــــزیــــكــــی بــــ ــــــــوای ئــــــو ب -
و یــكــــتــی و خــــكــی پـــارتـــی ـــوو، ھـــب
كاتكیش فــریــودا، كــركــوكــیــشــی
رۆی ئۆكتۆبر، ١٦ی رووداوەكانی دوای
نوان ناكۆكی قوكردنوەی ل ھبوو

و یكتی. پارتی
برگری ــات دواس تا پارتی بۆچی *
ل تایبتی ب كــركــوك، ل نكرد

نجمدین؟ دكتۆر
ل بـــرگـــری ــ دوایـــیـــدا زۆر ل ــمــوایــپــ -
وتم وەكو نجمدین كرا، بم دكتۆر
ھرچندە پیاوە دەركوت، ئو معدەنی
نــكــم، لــســر قــســی دابـــوو بــیــاریــشــم
سیاسییكانی فریودا، نالی ھموو ك
مــتــمــانــیــان یــكــــتــی و جــــالل مـــام كـــ
نبوو، متمانكیان ئاستی ل پكردو
خــۆیــان دەنــگــی بــ كــركــوكــیــیــكــان
یو متمانئ ل ئاستی متمانیان پكرد،
پــارتــیــش لــو پــارتــیــش ھــــروا، بــۆ نــبــوو،
ل دیــســانــوە پــــكــرد، مــتــمــانــی قــۆنــاغــ
دكی ب بۆی نبوو، یمتمان ئو جی
بــجــــھــــشــت، ئــوە ــــری ھــول شـــكـــاوەوە
خۆی كــارو كــردەوانــی ئــو دەرەنــجــامــی
پگیی و نیتوانی ئو مژوو ك بوو،
شــارەكــو بــخــاتــ خــزمــت ھــیــبــووە كــ
ھزو یكتی و و پارتی یكیزی نوان
لــســردەمــی ئــو ســیــاســیــیــكــان، نــــ الی
یشتگ یكتی و پارتی بڕزە ملمالنی
سانی شستكانی سدەی ك ئاستك
جــاللــی و مــالیــی لـــســـردەمـــی رابــــــردوو
زۆر دەوركی بۆی نبوو، ندازەیئ بو
ل ئــــســتــاش ئـــــوەی كـــ بــیــنــی، خـــراپـــی
رووداوەكــانــی ب دەگـــوزەرێ كــركــوك
گورەی بشكی ئۆكتۆبریشوە ١٦ی

بڕزە بوو. ختای ئو
ئنجامدراو كركوك  ل ریفراندۆم  *
دەوت بۆچی پدا، دەنگیان زۆرین
حسیاب نبوو بیار ئی رانگیندرا،

نكین؟ كس بۆ
ــژوو، ھــرچــنــدە مــ بــ بـــوو ــفــرانــدۆم ری -
ریفراندۆمك عراق و كوردستان ھرمی
ك قـــــرزارن، كــركــوك كشی بــۆ
نكراوە، جبج ١٤٠ مــادەی ئستا تا 
ــمــی ــ ئ ریــــفــــرانــــدۆمــــیــــشــــدا بــــابــــتــــی لــــ
مــن حــزم قــوربــانــی، بوین كــركــوكــی
بــوایــ قــزایــكــیــش لــ ئــگــر دەكــــرد
نكرا، بۆچی ،ندراییرابگ دەوـــت
خكی كوردستان رۆژان رۆژێ ل دەب
بــكــات نـــاچـــار ســیــاســی ســـركـــردایـــتـــی
وە، چونكبـــداتـــ پــرســیــارە ئـــو وەمــــی
ب ریفراندۆم پویستی راگیاندنی دەوت

(٥٠٠) بیاننامیكی  ب بكو نــبــوو، 
رابــگــیــنــی، ــــت دەو دەتــوانــیــت وشــیــی
تحمولی ی دەبریفراندۆمیش دەك ك
داخوە ب ھبگری، برپرسیارتییكی
سی كرد. ھرم نكردو ئم ئوەمان

كركوكی دەت:  ھرم سرۆكی  *
دەپرست خك ،نیی ئاسان بوون

كردووە؟ ھستیان بوە ئستا
دەب بــم خۆیتی، جی ل كقس  -
ب ئـــگـــر الیـــنـــكـــان و حـــزب ھـــمـــوو
ك درەنــگــیــشــوە بــــت تــــگــیــشــتــبــن،
رگای ل نییو ئاسان بوون كركوكی
بۆ ژیــان  ردەستیانبل دامـــزراوانـــی ئــو
بكن، بم ئاسان خكی كركوك
دامزراوەكانی كمترخمی و بدەنگی
مرۆڤ توشی كركوك ئاست ل ھرم 
جــۆرــكــی دەكـــــــات، بـــ ســــرســــوڕمــــان
دەن ب خكی كركوك ناڕاستوخۆ

.نیی می ئشوە كی ئشك

كركوك دەت: ھرم  سرۆكی *
خكی  مئ ،راقییع شاركی 

بئومد ناكات؟
نــاو ــــی رەئ مــنــتــقــیــتــریــن مـــن ـــــوای بـــ ب -
كـــــــوردی ســــیــــاســــی ســـــركـــــردایـــــتـــــی
،مرھ سرۆكی  رەئــی ئو ھبوبت،
وشــی بــ بــویــن، كــركــوك لــ كاتك
كــ كـــــركـــــوك، كـــوردســـتـــانـــیـــبـــونـــی
كـــورد ســـركـــردەیـــكـــی جــــــارەو ھــــر
ژمــارەیــك سبی بــۆ دەوت، قسیی ئــو
ئو دەتقینوە، كركوك ل ئۆتۆمبل
كــردار، نــك تنھا قس بــوو دروشــمــش
توركمانكانمان و عرەب زۆرجار بوەش
بوامان ئیستفزاز دەكرد، ك خۆشمان 
وتانی دروشمان بو تنانت نبوو، پی
ك دەكـــرد، ئیستفزاز  دەوروبــریــشــمــان 
بزان چنیوە، ل ئۆكتۆبرمان ١٦ی دواتر

ب بڕوەدەبن، كركوك ئستا ئوانی
كردنی ئیستفزاز لــ دوور و بدەنگی
جبجدەكن خــۆیــان ئجندای كــورد 
پگی ل ھندك دەكـــن، تعریب و
خكی بۆ  رمش دەیانوت بوون و بیار
كــركــوك لــ عــــراق ئـــای كــركــوك
شارەكان ھموو  ل كچی  ھكراوە،
عــــراق ـــــای ئ ھــــرــــم ســـنـــورەكـــانـــی و

ھكراوە.
عراقدا چوارچوەی ل كورد توایپ *
بـــدوای یــا یــكــالكــردۆتــوە ــۆی خ

جیابوونوە؟ دەگڕت بۆ ھلكدا
ئــــســتــا وەك  كــــــــورد  كـــــــات ھــــیــــچ -
ــ ــن نــــبــــووە، الی ـــســـۆز د عــــراقــیــیــكــی
دەكن ئوە لسر كان ملمالنسیاسیی
بغدا  ل كامیان و  عراقیترن  كامیان 
عراقیش ئگر ھیوادارم سوارن، شۆڕە
بــرژەوەنــدیــیــكــانــی چــوارچــــوەی ــ ل بــیــن

بت. كوردستان خكی
پارزگاركی داننانی ھۆكاری ك *

بوو بۆ كركوك؟ كورد
پارزگا ئنجومنی دەم براشكاوی -
ھاتن ك  ،مئ كۆتلكی بتایبتی 
بچنوە  دا ك زۆرم ھوی من  ھولر، 
ھــــزە دەركــــردنــــی داوای و كـــركـــوك
بكن، شعبی حشدی و عراقییكان
ت، بب كركوك ل خبات دەبــوو ئو
ل زیان وایكرد حزبی دەستبادانی داخوە
بدات، كركوكییكان كوردو و پارتی
ئنجومن، كــۆبــونــوەی بــیــك چونك
ركــوك دەھــاتــكــ لــ كی دیــكــدۆخ

پشوە.
بغدا، و ھرم سرەكی  ناكۆكی *

نوتكیتی؟ یا ركوكك
نــوتــكــیــتــی، نــ كــركــوكــو نــ -
چارەسر بوو، ك بودج ھندێ بە لسر
خۆیان كركوكییكان ویستپ كرا،
ئو ئایندەی بــۆ ستراتیژك و بخن رــك
چند ئم ئزمونی چونك دابنن، شارە
ھــرــم كـــ دەریـــخـــســـت ــــشــوو پ ســـاـــی
كــركــوك خــــكــی دەســـتـــی ــاتــوانــــت ن

بگرت.
ئاساییبونوەی بۆ ئومدك ھیچ *

ھی؟ كركوك
بــۆ بـــــــارە  لــــ زۆر  كــــرجــــلــــومــــھــــ -
ئستا كــــركــــوك، ئـــاســـایـــیـــكـــردنـــەی
ــــن، دەكــــی ـــراقـــی بـــــــوون عـــ مــلــمــالنــــی
نــمــاوە، لمان ترسیان عراقییكانیش
ھندێ ل واز یكتی  و پارتی  ویستپ
كورد چونك بھنن، خۆیان برژەوەندی
زۆرەو جــمــاوەری وەرەقـــی كــركــوك ل
ئــیــداریــیــكــان رۆــی ــگــپــ لــ ـــوانـــ دەت

ھبت.

بدەنگی
كمترخمی و
دامزراوەكانی

ھرم ل ئاست
توشی مرۆڤ كركوك

سرسوڕمان
دەكات
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الداؤودي علي يسرى وتقديم إعداد
الدليمي ولؤي الدليمي قصي المصور

كمال الدين عالء : المخرج
وفواز الكاكائي خليفه ازھر لوجستيك:

الكاكائي حقي
في الديمقراطية منظمات مركز إشــراف
غازي المركز  مسؤول طريق عن نينوى 

الكاكائي فيصل

من دمار الموصل مدينة اليه ألت نتيجة لما
الھجوم بسبب ٢٠١٤ عام خصوصا وخراب
االرھابي) (تنظيم داعش قام به الذي الشرس
شجر وال وال بشر منھم ال يسلم لم حيث
الى نازحين المواطنون وانقسم حجر ، حتى
كبدت على (داعش) وإن الحرب ومحاصرين
االرواح فــي  خسائر الــعــراقــيــة الحكومة
الرغم وعلى تحرير المدينة بھدف واألموال
المشتركة العسكرية العملية نجاح مــن
ننسى ال االرھابي ) (داعش ضد نفذت التي
حيث مات المواطنين معاناة من انھا زادت
فھذا الكثير وجرح بالقصف منھم العديد
كدرع العوائل استغل االرھــابــي) (التنظيم 
الناس بــيــوت  الــى ودخـــل عــنــاصــره لحماية
الدولي التحالف طــائــرات اضــطــرت  وعليه
يسكنھا مواقع على جوية  ضربات بتنفيذ
من (عناصر المناطق لتطھير مواطنون وذلك
كذلك نفسيا ــعــوائــل ال ــــأذت وت ( داعــــش
مركز جعلت وغيرھا االسباب ھــذه كل

نينوى في تتواجد الديمقراطية المنظمات
الموصل أھل لخدمة

فيصل غــــازي الـــصـــدد تــحــدث ھــــذا وفــــي
في الديمقراطية المنظمات مركز مسؤول
ھذا البرنامج من ھدفنا كان قال “ نينوى
في سبيل الناس الى المساعدة ان نقدم ھو
لم اذا الننا جانبھم الى والوقوف خدمتھم 
ان علينا فكيف اھلھا ونحن الموصل نخدم
االخرين على اللوم نلقي ان او احدا نعاتب
(داعش) على الحرب بان تماما ندرك ونحن
الدور تدمير في فقط ليس حرب آثارا خلفت
تسبب كذلك وانما للمدينة التحتية والبنى
كمركز عزمنا لھذا الناس ارزاق بقطع
نقدم نينوى ان في المنظمات الديمقراطية

المحتاجة” للعوائل المساعدة

الــذي تربى في الرجل فيصل تأسف حيث
مدينة الــيــه آلــت مــا على المدينة احــضــان
بــاجــواء تتمتع الــتــي كــانــت تــلــك الــمــوصــل
الرمضان المبارك شھر في من نوعھا فريده
واللحمة الصحون بين الجيران تبادل حيث
مسلم بين فــرق وال العظيمه  االجتماعية 
مشاعره تجاه عن فيصل عبر وغيره ھكذا

الموصل مدينة

في اخــر سببا ھناك “ان الفيصل واكــد
المنظمات مركز كمسؤول يصر جعله
ھــذا ــجــاز ان فــي فــي نــيــنــوى الــديــمــقــراطــيــة

برنامج
رمضان

والموصل

( والموصل (رمضان  برنامج
إنساني برنامج عن عباره  ھو
متكاملة حلقة 25 من  يتكون
ومخرج اثنين مصورين  ضم
ولوجستيك برنامج  ومقدمة
مركز قدم من خالله عدد 2
لالتحاد الديمقراطية المنظمات
في الكوردستاني  الوطني
وغذائية مساعدات مالية  نينوى
 للعوائل المحتاجة بالموصل
مناشدات تلبية إلى  اضافة
مثل اخرى العوائل الحتياجات
الخياطة ماكينات ،  (المبردات
متحركة)وذلك كراسي ، 
على تسھيل الحياة  بھدف
في الفقراء ومساعدة  الناس
البرنامج ھذا الصعبة  معيشتھم
إعالميا على الضوء سلط
المزيد تلقي كي الموصل  وضع
الحكومة االھتمام من قبل من
الدولية والمنظمات  العراقية
بواقعھا ، للنھوض
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الجھات  انتباه  البرنامج وھو محاولة جاده من اجل لفت 
الــمــســوولــة فــي الـــداخـــل الــعــراقــي وكــذلــك لــفــت انتباه 
بالموصل  اكبر  اھتماما  تلقي  لكي  الدولية  المنظمات 
ولكي يعمل الجميع بشكل جدي للمساھمه في النھوض 

بواقع نينوى”

“ســوف نكون عند حسن  قائال  الفيصل حديثه  واختتم 
الــمــوصــل” ھــكــذا وجــھــه فيصل رسالته  فــي  اھلنا  ظــن 

الھالي الموصل عبر برنامج (رمضان والموصل) .

الفني  المدير  وفي نفس الصدد تحدث ازھر كاكائي 
لمركز منظمات الديمقراطية في نينوى  قال “ عندما 
ذھبنا  الى الجانب االيمن من مدينة الموصل رأينا بيوتا 
مھددة بالسقوط على افرادھا تسائلنا عن دور  الحكومة 
المحلية  وعن  دور المقتدرين ومن جانبنا قمنا بتسليط 
يمرون  االطفال  حيث  البيوت  ھــذه  على  إعالميا  الضوء 
بجانب ھذه البيوت وھي مھددة بالسقوط في اي لحظة 
العوائل  انھم مستمرون في دعم  الى  الكاكائي  وأشار 
في مدينة الموصل من اجل اعادة اللحمة االجتماعية التي 
ربما اختفت لدى بعض الناس نتيجة انتشار الخوف وتقليل 
الثقه لكن اھالي الموصل متفائلين جدا رغم قصصھم 
المأساوية اال انھم كانوا يسردوھا لنا بكل عزم وإرادة. 

المنظمات  مركز  مكتب  مدير  حقي  فــواز  نوھه  فيما 
الفقيرة  العوائل  من كثرة  تفاجئ  انه  الى  الديمقراطية 
اثناء توزيع المساعدات على اھالي الموصل خالل حلقات 
البرنامج وقال انه لم يكن يتخيل ان يرى االھالي على 
درجــة كبيرة من الفقر واالحتياج وأشــار الــى انــه لو ال 
من  المرحلة  ھذه  الى  المدينة  لما وصلت  الفساد  وجــود 

البؤس 
واخـــتـــتـــم حــديــثــه قـــائـــال نــحــن كــمــركــز الــمــنــظــمــات 
الديمقراطية في نينوى سوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة 

لنرى نينوى في تقدم ولنراھا تلوح في األفق دائما .

خبؤ[حتَّ:أ�ا:ط[ٌ[حت:����

خشتی كاتی برنامكانی 
كنای ئاسمانی كركوك

١ - برنامی بیانی باش :
ھموو رۆژانی ھفت جگ ل رۆژانی شمم و ھینی ل سعات 

8:00 بۆ 10:00 پشكشدەكرت.
٢ - برنامج صبحكم الله بالخیر :

الیوم السبت اللغة سریانیة  من 10:00 الی 11:00 
الیوم االحد اللغة العربیة من 10:00 الی 11:00 

الیوم االثنین اللغة ألتركمانیة من 10:00 الی 11:00 
الیوم الثالثا ء اللغة العربیة من 10:00 الی 11:00 

الیوم االربعاء اللغة التركمانیة من 10:00 الی 11:00 
الیوم الخمیس اللغة العربیة من 10:00 الی 11:00 

٣ - گشتی ھوار :
 20:00 ســــعــــات   مـــمـــشـــ رۆژی   ــــ ل ــــك  جــــار  فـــتـــھـــ دوو 
 ل یكشممش  رۆژانــی   ٦/٢٦ و    ٦/١٢  ل پشكشدەكرت 

سعات 11:00 دووبارە دەكرتوە. 
٤ - برنامی مخك :

20:00 ســــعــــات   مـــمـــشـــ رۆژی   ــــ ل ــــك  جــــار  فـــتـــھـــ دوو 
پشكشدەكرت ل ٦/٥ و  ٦/١٩ رۆژانی یكشممش سعات 

11:00ی بیانی دووبارە دەكرتوە. 
: ی راشكاوانرنام٥ - ب

20:00 ســـعـــات   مــمــكــشــیــ رۆژی   لـــ جـــارـــك   فــتــھــ دوو 
 ل دووشــمــمــش  رۆژانـــی   ٦/٢٧ و    ٦/١٣  لــ پشكشدەكرت 
یكشمی  رۆژانــی  و  دەبتوە  دووبـــارە  بیانی  11:00ی  سعات 

داھاتووش ل سعات 20:00  دووبارە دەكرتوە. 
٦ - برنامی وەماچۆ :

20:00ھموو رۆژكی دووشمم، ل سعات 20:00ھموو رۆژكی دووشمم، ل سعات 20:00 پشكشدەكرت و 
رۆژی سشممی دواتریش ل سعات 11:00 دووبارە دەكرتوە. 

٧ - برنامی پڕەنگ :
20:00ھموو رۆژكی سشمم، ل سعات 20:00ھموو رۆژكی سشمم، ل سعات 20:00 پشكشدەكرت 

و ل رۆژانی چوارشممش سعات 11:00دووبارە دەكرتوە.
٨ -برنامی سمای پپولكان : 

ھموو رۆژكی سشمم، ل سعات 3:00 پشكشدەكرت 
ل رۆژانی ھینی دووبارە دەكرتوە.

۹ - ریتواڵ :
20:00 ســـعـــات   مـــمـــچـــوارشـــ رۆژی   لـــ جـــارـــك   فــتــھــ دوو 
پشكشدەكرت ل ٦/٢ و  ٦/١٦  و ٦/٣٠ رۆژانی پنجشممی 

دواتریش سعات 11:00ی بیانی دووبارە دەكرتوە.
١٠ - گوھرەكان:

20:00 ســـعـــات   مـــمـــچـــوارشـــ رۆژی   لـــ جـــارـــك   فــتــھــ دوو 
پشكشدەكرت ل ٦/٩ و  ٦/٢٦ رۆژانی پنجشممی دواتریش 

سعات 11:00دووبارە دەكرتوە.
١١ - برنامی سینمای مندان : 

 16:00 سعات   ل  ممنجشپ رۆژی   ل  فتانھ
پشكپشكشدەكرت.

١٢ - تمسلیی كوردی : 
ھفتان ل رۆژی ھینی سعات 20:00 پشكشدەكرت. 

١٣ - برنامی كانیاوی باوەڕ:
ھفتان ل رۆژی ھینی سعات 1:00 پشكشدەكرت.
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به رنامه ی میوانی ڕه مه زان
 دیارییه  به نرخه كه ی ھاوسه رۆك و مه به ندی 

كه ركوك و خرخوازان بۆ كه ركوكییه كان

ھه ڤاڵ  له الیه ن  ڕاسته وخۆ  به رنامه یه   ئه م 
(الھـــــور شــــخ جــه نــگــی) ھــاوســه رۆكــی 
ڕكخستنی  دووی  مه به ندی  (ی.ن.ك)و 
ـــه ك  كـــه ركـــوكـــی یــه كــــتــی و ژمـــاره ی
كه سایه تی  كــۆمــپــانــیــاو  ســـه رمـــایـــه دارو 
(نرگز  ده كــراو  ھاوكاری  خرخوازه وه  
ـــــادر) ئـــامـــاده كـــارو پــــشــكــه شــكــاری  ق

به رنامه كه  بوو.
خۆنه ویستیش  و  خــۆبــه خــش  ستافكی 
بوون  به رنامه كه وه   سه ركه وتنی  له پشت 
و له ته واوی مانگه كه دا یارمه تییه كانیان 
ــه ی كه   گــه یــانــده  ژمـــاره یـــه ك لــه و مــان
ــــان خـــــراپ بـــــوو، یـــاخـــوود  ــــی دۆخـــــی دارای
ــیــه كــان بـــوو،  ــه ھــاوكــاری پــــویــســتــیــیــان ب
كــــۆی دیـــاریـــیـــه كـــانـــی بــه رنــامــه كــه ش 

له زۆربه ی ناوچه كانی سنووری پارزگای 
كه ركوك به خشران.

لپرسراوی  عــه زیــز،   عوسمان  محه مه د 
مه به ندی دووی ڕكخستنی كه ركوكی 
(ی.ن.ك) سه باره ت به ئامانجی به رنامه كه ، 
ڕابــردوودا  مانگی  له چه ند  رایگه یاند:” 
و لــه  ئــه نــجــامــی  كــۆمــه ــــك ســه ردانــی 
جیاواز،  نــاوچــه ی  چه ندین  بــۆ  مه یدانیدا 
بۆمان ده ركه وت خه كانكی زۆر ھه ن 

دۆخی داراییان باش نییه .
ڕه مــه زانــدا  له مانگی  باشبوو  پمان  بۆیه  
كاركیان بۆ بكه ین و بك ھاوكاری 

و دیاری و یارمه تییان پبگه یه نین.
وتیشی:” ئه وه ی الی من جی سه رنج بوو، 
ماندوونه ناس  و  ــره ك  زی تیمكی  ڕۆژانـــه  
 به جئـــه م كـــاره یـــان ج ئــه ركــه كــانــی 
وابوو  به رنامه كه ش  بیرۆكه ی  ده كــرد، 
سنووری  تـــه واوی  بۆ  یارمه تییه كان  كه  
پارزگای كه ركوك بت و ئه و كاره ش 

به باشی جبه جكرا.
پزانینی  و  سوپاس  مه به ند  لپرسراوی 
گشتی  سه رپه رشتیاری  ئاراسته ی  خــۆی 
تــه واوی  و  میدیایی كه ركوك  ده زگــای 
بینینیان  له ڕۆڵ  به رنامه كه  كرد  ستافی 
له سه ركه وتنی به رنامه كه  كه  بیرۆكه ی 

مه به ندی كه ركوك بوو.

الی خۆشیه وه ، فوئاد كه ریم، سه رۆكی 
لیژنه ی پداچوونه وه ی گه شتی به رنامه كه  
ـــــه وه كـــــرد:” ئــــمــه   ـــۆ مــــــان، بـــاســـی ل ب
و  ماه كان  نوان  ھه ماھه نگیی  لیژنه ی 
ڕۆیان  ئــه وان  بووین، كه   كۆمیته كان 
ئـــه و مــانــه   لــه ده ســتــنــیــشــانــكــردنــی  بینی 
بزانین  بــه وه ی  یارمه تیدانیان  به مه به ستی 
تا چ ئه ندازه یه ك پویستییان به یارمه تیدان 
ھه یه ، پاش لكۆینه وه و ھه سه نگاندن، 

بیارمان له باره یه وه  ئه دا.

ـــــــاده كـــــــارو  ـــــــام نــــــــــرگـــــز قــــــــــــــادر، ئ
سه باره ت  به رنامه كه ش  پشكه شكاری 
ــــت:” ئه م   بــه بــیــرۆكــه ی بــه رنــامــه كــه  ده
ئاسمانیی كه ركوك  بۆ كه نای  كاره  
ــــوێ نــــه بــــوو، پــــارســــاڵ لـــه ســـه روبـــه نـــدی  ن
بـــــوبـــــوونـــــه وه ی ڤــــایــــرۆســــی كــــۆرۆنــــا 
بكاری  له كاتی  لــه وه  كــرده وه   بیرمان 
ـــوونـــه وه ی ڤــایــرۆســه كــه دا چــۆن  و بـــوب
ھاوكاری كۆمه ك مای كه مده رامه ت 
بكه ین، ئه وسا ئه و كاره مان ئه نجامداو 
ھه مان  ئه مساڵ  بــوویــن،  ســه ركــه وتــووش 
بــابــه تــمــان بــه فــراوانــتــر دووبـــــاره  كــــرده وه  
بــه كــه مــــك گــۆڕانــكــاریــیــه وه ، ئـــه وه ش 
بیارماندا وه ك به رنامه یه كی خرخوازی 
بچینه   مــیــوانــــك  وه ك  بــه ــكــو  نــه چــیــن، 
مــاــه كــان و ھــاوكــاریــیــه كــان لــه گــه ڵ 

به رنامه ی (میوانی ڕه مه زان) 
بۆ ساكی تریش له مانگی 

پیرۆزی ڕه مه زان له سه ر 
شاشه ی كه نای ئاسمانیی 

كه ركوك و به كۆمه ك 
دیاریی به نرخه وه  به درژایی 

مانگه كه  بووه  میوانی 
كه ركوكییه كان.
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دۆخكی  مــاــه و  ھــه ر  ببه ین،  خــۆمــانــدا 
تــایــبــه تــی ھـــه بـــوو، ســتــافــــكــی مــانــدووی 
خــۆبــه خــشــمــان لـــه گـــه ـــدابـــوو كـــه  زۆر 
ھــاوكــارمــان بــــوون، ھــاوكــاریــیــه كــانــی 
ــخ جــه نــگــی ھـــاوســـه رۆكـــی  الھـــــور شــ
به   تــری  گوڕكی  و  زیندوتی  (ی.ن.ك) 

به رنامه كه و ئمه شدا.
وتــیــشــی:” بــه رنــامــه كــه مــان فــراوانــتــربــوو 
پارزگای  ناوچه كانی  له سه رجه م  به وه ی 
كــــــه ركــــــوك ھـــاوكـــاریـــیـــه كـــانـــمـــان 
(قه ره ھه نجیر،  نموونه   بــۆ  دابــه شــكــرد، 

پردێ، قه ره ناو، داقووق)و شونی تریش.

ھه وراز سامی،  ده رھنه ری به رنامه كه ش 
ســـــه بـــــاره ت بـــه گـــرنـــگـــی و پــــویــســتــی 
له ڕگه ی  كاتك  ده ــــت:”  به رنامه كه  
ھاوكارییه كانی ھاوسه رۆك و مه به نده وه  
و  ده كه یت  دخۆش  كۆمه ك خانه واده  
پده گه یه نیت  مرۆڤایه تییان  په یامكی 

دخۆش ده بیت.
كۆمه ك  دووچــاری  ده شت:”ھه رچه نده  
ئاسته نگ بووینه وه  له كاتی تۆماركردنی 
بــه رنــامــه كــانــدا، بـــه م دــخــۆشــم بــه وه ی 
توانیمان كاركی مرۆڤانه ی سه ركه وتوو 
ئه نجامبده ین و دی كۆمه ك خانه واده ی 

ھه ژار خۆشبكه ین.

ـــی  ـــرامـــان ھــــیــــشــــام مـــــحـــــه مـــــه د، كـــامـــ
بــه رنــامــه كــه  ده ــــــت:” ســـه ربـــاری ئـــه وه ی 
بینی،  ئــاســتــه نــگــیــمــان  و  مــانــدووبــوویــن 
ــمــان پــه یــامــــكــی گــرنــگ  ــی بـــــه م تــوان
ــــك مــاــی   ــــی كــۆمــهبــگــه یــه نــیــن و د
ھه ژارو كه مده رامه ت خۆشبكه ین، ئه وه  
بیربردمه وه و  مــانــدووبــوونــه كــانــی  ھــه مــوو 
ھـــه رگـــیـــزیـــش ھـــه ســـتـــم بـــه مـــانـــدوبـــوون 

نه ده كرد.

ئـــاریـــان ســـــاالر-ی كــامــــرامــانــیــش وتــی:

” ھـــه ســـتــــــكـــی خــــۆشــــم الدروســــتــــبــــوو 
بــه یــارمــه تــیــدانــی كــۆمــه ــــك خـــانـــه واده ی 
ھــــــــــــه ژار، كــــۆمــــه ــــــــك یــــادگــــاریــــی 
جــوانــمــان تــۆمــاركــرد، مـــادام له ڕگه ی 
ــــك   ـــمـــه وه  كــۆمــهـــراكـــانـــی ئـــكـــامـــ
ماه   ئه و  یارمه تیی  خرخواز  خه كیتری 
ھه ژارانه ی  دا، ئه وه  ھه ستكی خۆشتری 

الدروستكردم.
به رنامه كه   ستافی  قـــادر، كــه   ســه ربــاز 
ـــه ل  ـــوپ بــــــوو ھـــــاوكـــــات ڕۆژانــــــــــه  كـــه ل
مــــاــــه   ــــــۆ  ب ھـــــاوكـــــاریـــــیـــــه كـــــانـــــی  و 
ده ت:  ده گواسته وه   كه مده رامه ته كان 
ــــوو، شـــانـــازی بــه و  ھــه ســتــــكــی خـــۆش ب
بووینه   چوونكه   ده كه ین،  كاره مانه وه  
مــــایــــه ی دـــخـــۆشـــیـــی كـــۆمـــه ــــــك مــاــی 

كه مده رامه ت.
ـــاری مـــانـــدووبـــوونـــمـــان،  وتـــیـــشـــی:”ســـه رب
دی  ھــه بــوو  به رھه مكمان  مـــادام  بــه م 
كه سانكمان خۆشكرد، ماندووبوون و 

كاره كه شمان مایه ی شانازییه .

 (٣٠) لـــبـــرنـــامـــی مـــیـــوانـــی ڕەمـــــزانـــــدا 
ئقیان   (٢٩)  کــ تــۆمــارکــران   قئ
 ــھــاوکــاریــکــردنــی مــاــبــوون بــ ــت ــب ــای ت
کمدەرامتکان و میوانداریکردنیان، 
سبارەت  بــوو  ڕیپۆرتاژک  ئقیکیش 

.کرنامکۆی بب
ــن ھــریــک لــ الھــور  ــالی بــرنــامــکــ ل
(ی.ن.ک)و  ھــاوســرۆکــی  جنگی  شخ 
مبندی دووی ڕکخستنی کرکوکی 
ســــرمــــایــــدارو  کـــۆمـــــــــک  (ی.ن.ک)و 
خکی خرخوازو کۆمپانیاوە سپۆنسر 
ــان  ــی ــیــکــان ئــــکــــراو تـــیـــایـــدا ھــاوکــاری
 ما ئگیاندە  برنامکوە  لڕگی 

کمدەرادمتکان.
لـــم بــرنــامــیــدا نــزیــکــی (٢٠) ھـــزار 
برنامی  لــڕــگــی  ئمریکی  دۆالری 
مای   ٢٩  خشرایب ڕەمـــزانـــوە  میوانی 

لـــوەی تــوای  کــمــدەرامــت، ئم جیا 
لــڕــگــی  پداویستییانی  ئــامــــرو  ئـــو 
کــۆمــپــانــیــاو خــــــرخـــوازانـــوە بــخــشــران 
ھــزار   (١٥)  ل زیاتر  ببی  بماکان 
بــکــۆی گشتی بی  بـــوون، واتــا  دۆالر 
زیاتر ل (٣٥) ھزار دۆالر ل (٢٩) ئقی 

برنامک بخشراوەت ماکان.
 بــۆ س (٣) خــانــوو  بــرنــامــکــش  دوای 
 و جالن تی بمدەرامژارو کی ھما
لــڕــگــی گیاندنی  و  دروســتــکــراون 
دۆخـــی ئـــو مــاــ ھـــژارانـــ بــۆ بــرچــاوی 
زۆری  بکی  خرخواز،  تری  کسانی 
ئــو مانو   یاندرانتــری ھــاوکــاری گ
تاڕادەیکی باش برنامک ڕۆی ھبوو 
ئاستی  و  خـــم  و  دەنــــگ  لــگــیــانــدنــی 
ـــۆ بــــرچــــاوی کــســانــی  گــــوزەرانــــیــــان ب
سرمایدارو خرخوازو لو ڕگیشوە 
 نــمــا ــــو  ئ ـــۆ  ب ـــر  ت ـــی زۆری  ھـــاوکـــاری

دابینکراون.
 ک لریـــھـــ ــ ــان ــی جــگــ لـــو ھــاوکــاری
خزمتگوزاریی  بــۆ  ئاکۆ  (کۆمپانیای 
ـــیـــکـــان)و (گــــرووپــــی  ـــی ـــوت ـــرھـــمـــ ن ب
ــــرۆژەی  کــۆمــپــانــیــاکــانــی ھــــبــجــ - پ
گــــاردن ســیــتــی)و (کــۆمــپــانــیــای دیــاکــۆ 
- پرۆژەی کرکوک سیتی)و کۆمپانیای 
کـــاروانـــچـــی)و (ڕـــکـــخـــراوی النـــ تـــوار 
بــۆ گــشــپــــدانــی بــــــردەوام)و (ئــوقــافــی 
ئایینیش  مــامــۆســتــایــکــی  کـــرکـــوک)و 
ــــــواوی  بــــ ســــبــــتــــی خـــــۆراکـــــی بــــۆ ت
ئـــو مـــانـــ کـــ زۆرـــــک لــپــــداویــســتــی 
ھاوکاریی  تدابوو  ڕۆژانـــی  خــواردنــی  و 
ماکانیکرد، ئم جگ لکۆمک 
 دار کرمــایــــرخــوازو ســســانــی خــکــ
نیانویست ئاماژە بناوەکانیان بکرت، 
بدابینکردنی  و  بــجــۆرــک  ھــریــکــو 
کرەستو پداویستی و ئامرو کلوپل 
ئو  ھاوکاریی  برنامکوە  لڕگی 

خزانانیان کرد.
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مــحــه مــه د مـــوکـــری کــــوڕە کــوردــکــی 
.رکووکییروەری کتی  کوردپبلیم

باوکی  ھــژارە،بــمــنــداــی  لخزانکی 
ـــ مـــرگـــی  ـــکـــول دەمـــــــرێ ودایـــــکـــــی ب
ــا قــۆنــاغــی  گـــــورەی دەکـــات.مـــوکـــری ت

ئامادەیی خوندووە.
ســـاـــی ١٩٥٩کــــاتــــــــک  لــــقــــادرکــــرەم 
ــم تـــاواوکـــرد،چـــوومـــ ئــامــادەیــی  ــای ســرەت
ــمــام قـــاســـم لـــکـــرکـــوک،ئـــوکـــات  ــی ئ
مامۆستا عه بدوله حمان بڕوەبربوو،تۆما 
ـــــان  ـــــوو،عـــــه دن ب وەرزش  ــــای  مــــامــــۆســــت
کـــبـــمـــامـــۆســـتـــای جــــوگــــرافــــیــــ بـــــوو. 
مــحــه مــه د حــاجــی مــامــۆســتــای بــیــرکــاری 
ئــنــدازەی  کــوســر  علی  بوو،مامۆستا 
دەگـــوتـــوە،مـــامـــۆســـتـــا مــــوزەفــــر بــابــتــی 
 چوومم ڕۆژ ککوە،یژووی دەگوتم
ــــی مــــژوومــان ھــبــوو،مــنــیــش  پـــۆلـــوە وان
وەکــــو کــــوڕە عــشــایــرــک لـــدەرگـــام 
قوتابیان  وعــلــیــکــوم،  ســـالم  وتـــم:  داو 
یککیان  و  پکنین  لتریقی  دایــان 
وتی،  بوو  موکری   ک رپس  سایھ
ئیتر  بی،  بخر  ســالم   یکلع وەی 
پۆلک وەکو دیۆخانی لھات، بخربی 
ــا  ــوو..مــامــۆســت ــواوب بــخــــربــــی تـــاکـــات ت
بـــــو گـــرمـــی  مـــــوزەفـــــر زۆر کـــیـــفـــی 
موکری  محه مه د  ھات،ئیتر   گوڕیی و 
سرەتای   ل موکری  پۆلم..  ھاوڕی  بــووە 
شۆڕشی ئیلولی مزنوە بووە پشمرگو 
ــنــکــی جــــبــــاری لــکــــۆزــکــا  کـــ ب
کــرایــوە الی شــــردەرە، مــوکــری لــوێ 
بوو،ک ئوکات عادل عیزەت و مجید 
کــۆیــی بــریــن پــــچ و مـــال فــاتــح  و مــال 
 ١٩٦٣بــ لبوون.سای  برپرسی  عولمای 
پشمرگایتی  موکری ھات مملحی 
لحفتاکاندا  بووین.  پکوە  و  خون 
لـــنـــاو کـــرکـــووکـــدا مـــن و مــوکــری 

پکوە شوان بوکراوەی پارتیمان بو 
لدەخوڕی  پاسکیلکی  دەکردەوە،ئو 
و مــنــیــش لــپــشــتــــوە لـــســـر ئــرخــلــغــی 
لباوەش  بوکراوەکانم   کپاسکیل
الی  تا  دەگرت،گڕەککانی،ئازادی 
،جی  وئیسکان   فــرەکــبــ کــارگــی 

چاالکی ئمبوون.
مــوکــری لــســاــی ١٩٦٧کـــــ ئــوکــات 
 ی جیا کوە کــورد بــووە دوو باداخــبــ

پیان دەگوتن مالی و جاللی ..
مـــوکـــری ئــــــوارانــــــک لـــگـــڵ شــاکــیــر 
ـــردا دەچــــنــــ ســـیـــنـــمـــا،لـــوێ چـــن  ـــاھـــی ت
گـــنـــجــــــک قــــۆــــبــــســــتــــی دەکـــــــــــن و 
دەیبن،ماوەیکی زۆر ون دەب و سۆراخی 
نابت،دیاربوو ل ل سلمانی و ل ماکی 
ماوەیدا  بسرکرابوو،لو  دەس  نھنیدا 
لـــگـــڵ کــچــی مـــاـــکـــدا پــیــونــدی 
 ککچدەکات،ب پیدا  خۆشویستی 
 ەیدەیتیت و فکم بۆببیرنامگ دە
پۆستوە، وەعــد کــدەرچــووم دەتــخــوازم، 
کــچــکــ نــامــکــ دەبــاو،پــاشــمــاوەیــک 
و شونی  دایکی موکری  دەس   دەگات
ــــ و دواتــــر  ــاشــکــرا دەب ــنــکــی ئ گــرت
بـــرئـــبـــ و ئـــوکـــچـــ بــــنــــاوی شــیــریــن 
خــان دەیــخــوازێ وچـــوارکـــوڕو کچکی 
لــــی دەبـــ،کـــ ھـــاتـــوە کـــرکـــووک، 
ــابــوو،وتــی لـــ مـــاوەی  ــن ســیــپــارەیــه کــی ھــ
دەسبسریمدا ئم شڕەپشیالنم نووسیوە 
بنیازی شیعر،منیش لم وەرگرت و دوای 
ھفتیک ھمووم بۆی چاک کردو،لووە 
موکری بشیعر دەستی پکرد،ئیتر دوای 
دامزراندنی یکتی نیشتمانی کوردستان 
پشمرگو  و  یکتی  بـــووە  مــوکــری 
خاوەن قمکی دیاربوو،دواتر لسانی 
 ل سردانیکردنی   چووم ھشتاکاندا 
قچواالن. شوک لوێ مام و حمجزا 

لیادی کۆچی موکریدا

فا زەنگند.مست
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دانیشتنکی خۆشکردبوو.
ـــۆ ھــــــبـــژاردنـــی یــکــــتــی نـــووســـرانـــی  ب
بعسدا  ل ھشتاکانی سردەمی  کورد 
زۆربی  ئوارانک  ھولرو   ھات ،بنھنی 
ئــازادی کۆکردەوەو   يانه ى   ل نووسرانی 
پیامی  بووم،   کدانیشتن ئامادەی  منیس 

کاری ھبژاردنی گیاندو ڕۆیشت.
ئــوســا کــورتــ چیرۆکی  مــوکــری دوای 
 ویاندا چیرۆکی موچوڕکندەنووسی ، ل
بتواوی  موکری  شقاند،  گۆمکی 
دەرکــــــــــوت، کــــ پــــــشـــمـــرگـــش بـــوو 
ڕۆمانی سگوەڕ بووە جی باس وخواسی 
شـــۆڕشـــگــــــان و نـــــووســـــران، زۆربـــــی 
سیاسییکان ویستیان موکری ئازاربدەن، 
بم ڕزدارمام جالل بگورەیی عقی 
خــۆی فــرمــووی. دەتــوانــن بنووسین جوابی 
ــوە بــوو بـــدەس وخــتــی خۆی  بــدەنــوە، ئ

موکری  بــۆ  ســگــوەڕی  پشکیی 
مام  ڕۆژەشـــوە  لــو  نووسییوەو، 
ـــمـــوکـــری دەگـــــوت  جــــــالل ب

موکری،موکری  مامۆستا 
ڕۆماننووسی  بووە گــورە 
ـــــک ،دەیــــــــان  ـــــوه ی ـــــت ن
ـــــرھـــــمـــــی بـــپــــــزی  ب
چـــاپ کـــرد،دەزگـــای 
ئــــــــــــاراس بـــشــــــکـــی 
برھمکانی  زۆری 
مــــوکــــری چــاپــکــرد 
لــــــــنــــــــــــــــویــــــــانــــــــدا 
ـــــی  ـــــرگـــــکـــــان ب
ھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون 
رەشــــیــــد.ھــــروەھــــا 
پردی ئارتا..موکری 
چـــونـــکـــ مــوــکــی 

ــــــوو  مـــــیـــــلـــــلـــــتــــــــــک ب
کـــــــنـــــــخـــــــۆش کـــــــوت 
یـــــکـــــمـــــجـــــار جــــنــــابــــی 
ـــــرکـــــی  مــــــــــام جـــــــــــــالل ئ

 رکـــــردنـــــی گــرتــچـــــارەســـــ
ـــــۆ، دووەمـــــــجـــــــاریـــــــش  ـــــســـــت ئ

ـــخـــۆش کـــوت،جـــنـــای  کـــن
 نــاردیــ بــارزانــی  نچررڤان  کــاک 
تـــورکـــیـــاو مـــن لــگــــیــا چـــووم 
و چــــارەســــر کــــرا..مــــوکــــری تا 
لشوکی  ســـاڵ،  ھــشــت  پــــش 
ئـــنـــگـــوســـتـــ چـــــــــاوا کـــۆچـــیـــی 
کــــرد،ســــرنــــووســــری گـــۆڤـــاری 

 ـــــک لــزۆرــــــوو، مــــن لـــــ پــیــڤــیــن ب
ڕۆمانکانیدا وەکوپاوانی الوەکی 

بــــدەرکــــوتــــووم، لـــدوادیـــداریـــداپــــــی 
 ک وەیـــدەســـتــــــکـــم بـــوتـــم،،ڕۆمـــانـــ

ڕووداوەکی لگانوەی بسرھاتکی 
ــــکــــی بــۆ  ــــد ــــراوە،،ھــــن مــــنــــوە وه رگــــی
گــــــــــامـــــوە،بـــــم مــــوکــــری ڕۆیـــشـــت 
 ــ ـــــ گــشــت و نــــمــــانــــزانــــی ئــــــو ڕۆمـــــان
کــوێ،مــوکــری و قــوبــادی جــلــیــزادە دوو 
 دەبین کئ ژانری  پشنگی  نزیکترین 

لڕۆحی منوە نزیک بوون.
مــحــه مــه د مــوکــری کـــورد نــبــایــ ئستا 
ــــش  مــحــه مــه د مـــاغـــوت یـــا مــه حــمــود دەرو
بوو،موکری  خــۆی  وتــی  حسنی  یاتھا 
کــوردانــو  ھوستی  وشـــو  سوتماکی 
بیری نوی داھنران بوو،ھشت ساڵ پش 
وه زاراتــی  ئمۆ کۆچی کرد ، کچی 

کورد  نووسرانی  لقکانی  و  ڕۆشنبیری 
مامۆستا  گــورەیــی   بــ ھستیان  ھشتا 
مــوکــری نـــکـــردوەو بــبــیــریــانــا نــھــاتــووە 
لناوەندی ھموو شارکدا پیکرکی 
بتنھا شۆڕشی  ئاخر موکری  بۆبکن، 
ـــ چـــیـــرۆکـــی کـــــورت و  وەرچــــرخــــانــــی ل
ڕۆمـــانـــدا بــرپــاکــرد..مــوکــری گــۆرکــی 
ــــا ئـــمـــۆش  و دەســتــۆڤــســکــی کــــورد،ت
 بــســـتـــدا بــدەربـــ کــی بـــــایــ ــی لـــنـــاو دن
نـــازی مــاوەتــوە،گــلــیــی بــ لــ لقکانی 

نووسرانی کورد.
دــنــیــام ڕۆژـــک دێ دەنــگــی ڕاســتــی زوڵ 
دەب و موکری ل کتبکانی خوندنی 
زانـــکـــۆکـــانـــدا بــبــیــنــم،مــنــیــش نــیـــــبــیــنــم، 
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سیاسییکان ویستیان موکری ئازاربدەن، 
بم ڕزدارمام جالل بگورەیی عقی 
خــۆی فــرمــووی. دەتــوانــن بنووسین جوابی 
ــوە بــوو بـــدەس وخــتــی خۆی  بــدەنــوە، ئ

موکری  بــۆ  ســگــوەڕی  پشکیی 
مام  ڕۆژەشـــوە  لــو  نووسییوەو، 
ـــمـــوکـــری دەگـــــوت  جــــــالل ب

موکری،موکری  مامۆستا 
ڕۆماننووسی  بووە گــورە 
ـــــک ،دەیــــــــان  ـــــوه ی ـــــت ن
ـــــرھـــــمـــــی بـــپــــــزی  ب
چـــاپ کـــرد،دەزگـــای 
ئــــــــــــاراس بـــشــــــکـــی 
برھمکانی  زۆری 
مــــوکــــری چــاپــکــرد 
لــــــــنــــــــــــــــویــــــــانــــــــدا 

چـــونـــکـــ مــوــکــی 
ــــــوو  مـــــیـــــلـــــلـــــتــــــــــک ب

کـــــــنـــــــخـــــــۆش کـــــــوت 
یـــــکـــــمـــــجـــــار جــــنــــابــــی 
ـــــرکـــــی  مــــــــــام جـــــــــــــالل ئ

 رکـــــردنـــــی گــرتــچـــــارەســـــ
ـــــۆ، دووەمـــــــجـــــــاریـــــــش  ـــــســـــت ئ

ـــخـــۆش کـــوت،جـــنـــای  کـــن
 نــاردیــ بــارزانــی  نچررڤان  کــاک 
تـــورکـــیـــاو مـــن لــگــــیــا چـــووم 
و چــــارەســــر کــــرا..مــــوکــــری تا 
لشوکی  ســـاڵ،  ھــشــت  پــــش 
ئـــنـــگـــوســـتـــ چـــــــــاوا کـــۆچـــیـــی 
کــــرد،ســــرنــــووســــری گـــۆڤـــاری 

 ـــــک لــزۆرــــــوو، مــــن لـــــ پــیــڤــیــن ب
ڕۆمانکانیدا وەکوپاوانی الوەکی 

بــــدەرکــــوتــــووم، لـــدوادیـــداریـــداپــــــی 
 ک وەیـــدەســـتــــــکـــم بـــوتـــم،،ڕۆمـــانـــ

زانـــکـــۆکـــانـــدا بــبــیــنــم،مــنــیــش نــیـــــبــیــنــم، 
 دەیبینن،چونک داھـــاتـــوو  ڕۆــکــانــی 
 ، ـــ ـــان ـــن ـــ ـــزل ـــی ڕ مـــــوکـــــری جـــ
ئاوڕندانوە ل گورەيی و 
داھنانی موکری جی 
بۆمان  پرسیارە،یان  
 دەبــنـــووســـراوە کــ
چـــــــــــارەنـــــــــــووســـــــــــی 
داھــــــــــــــــنــــــــرانــــــــی 
کــــورد ھـــر ئــاوا 
کــارەســاتــاوی 
بت؟
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كرکوك / رزكارشواني

ــة كـــركـــوك  شــــــارع الـــجـــمـــھـــوريـــة بــمــديــن
بفندق  بـــدءا  الــطــفــولــة  مــنــذ  الـــذي عشقناه 
سمير أميس ومـــرورا  بلفة  روســت (دايــى 
عباس)المشھورة  والتي كانت رائحة لفاته 
تفوح من بعد مئات األمتار وكــان يركن 
في احد زوايا معرض (آوجى) للسيارات  ، و 
كذلك محل (نواشف وأنت ماشي ) حيث  
فالفله اللذيذة ..  وسينما صالح الدين الذي 
لنا ماض عريق مع أفالمه االصيلة (سنكام 
الرسالة ،  ، نغم في حياتي ، االبطال ، 
مائة  فيه  التذاكر  ) وكــان سعر  وغيرھا 
فلسا ،  ومن ثم استراحة قصيرة في مقھى 
وجــوه  حيث   السينما   مقابل  عاصي  ابــو 
والفنانين  والــكــتــاب  الــشــعــراء  مــن  مثقفة 
تاريخ عريق  لھم  والذين  قومياتھم  بمختلف 
لــمــا قـــدمـــوا لــلــثــقــافــة الــكــركــوكــيــة من 
الجمھورية  شـــارع  وفــي   ، جليلة   خــدمــات 
من ال يتذكر المعرض الزجاجي الكبير 
لموبيليات شكر النجار الشھيرة ، وكانت 
ــات صــوريــة فــي ھــذا  ــال لــھــا  ذكــري االجــي
ــن االفــــذاذ   ــمــصــوري الــمــكــان بــعــدســات ال

أمثال  الفنان فوزي والفنان رمضان زامدار 
و آخرون ، ولنا ذكريات مع مكتبة  آسو 
الشھيرة  لصاحبھا  جبار آسو ،  و مكتبة 
الشعب لصاحبھا كاك صالح اللذين ھما 
االن في المھجر أطال الله في عمرھما ، 
حيث كنا نعشق الجرائد والكتب الثقافية  
أيام  المكتبتين   لھاتين  يوميا  تأتي   التي 
زمـــان  وكــذلــك لنا ذكــريــات جميلة مع  
الكواكب  أســتــوديــو  منھا  أســتــوديــوھــاتــه 
الذي كان يديره االرمني فريش و أستوديو 
بــارك ( مصور رمضان )  في ھذا الشارع 
الفنان رمضان زامدار  المتواضع  لصاحبه 
المتواضع  الــذي  حافظ على أصالة محله 
بــصــوره االبــيــض واالســــود مــن أيـــام الــزمــن 
الجميل  ،  وكذلك األستوديو المتواضع 
االخـــر في  ھــو  يعيش  الـــذي  فـــوزي  للفنان 
المھجر  ، ھــذا الــرجــل الــمــتــواضــع الــذي 
واالبتسامات  بالنكات  شفاھه  يــفــارق  لــم 
نمسي   أو  نتصبح  كلما  وأتذكر  الجميلة 
في ھــذا الــشــارع تخرج على أفــواھــه جملة 
ادار ھــذا  ثـــم  مـــن  (شــلــونــك كـــاكـــي) و 
ــــوزاد محمد  األســتــوديــو الــفــنــان الـــراحـــل ن
االنسان الرائع الذي خدم الشيىء الكثير 

لــكــركــوك بــعــدســتــه  مــن خـــالل تصوير 
ومنھا  كــركــوك  لمعالم  الفنية  اللقطات 
الموجودة  الصيدليات  ومــن    ، الرياضية 
في شارع الجمھورية كانت ھنالك الكثير 
منھا  صيدليات  فخري وفاتح وشماس و 
صبحي و داود  وأخريات ، فضال عن وجود 
عيادات الدكاترة المتخصصون أمثال (عمر 
رافــع و وحــيــدديــن كتانه  يــي ومحمد  دزه 
ومــاركــريــت سرسم  عثمان  رضــا طاھر  و 
وأحــمــد صــالــح الــعــزي ومــحــســن زه نكنه 
وتحسين  الكناني  وضياء  كــدك  وصباح 
درويش وآخرون ) ،  .. و في وسط الشارع 
مخزن  الشھير  منھا  االلبسة  بيع  مــحــالت 
رشــيــد وكــذلــك تــســجــيــالت دار االلــحــان 
 ( (عمارة سمرقند  اآلن  والتي ھي  الشھيرة 
الشارع  كان ھناك كازينو  نھاية  و قبل 
المدورة  الذي كان مركزا للثقافة والفن 
وكان يرتاده العديد من المثقفين واالدباء 
ــيــن الــكــركــوكــيــيــن , واليـــــزال  ــان ــفــن وال
عشاقه  بغياب  الشارع  في  باقية  الكازينو 
ــرواد  ،  وكان  ال من المثقفين والفنانين 
واالجھزة  المركزي   السوق  ايضا  ھناك  
الدقيقة  قبل نھاية شارع الجمھورية حيث 
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شارع الجمھورية .. ذكريات اھل كركوك في الزمن الجميل
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 صــادف يــوم ٨  آيــار ٢٠٢١ الذكری 
صالح  المطرب  لرحيل  عشرة  الثانية 
لخدمة  عطائه  جــل  قــدم  الـــذي  داوده 
المقامات  وبــاالخــص  الــكــوردي  الــفــن 
احفاد   ان   الحقيقة  فــي  الــكــورديــة، 
بــارام  المقام بكركوك خــدر  قــارىء 
اليستھان  ادوارا  لــھــم  كــانــت  جـــاوش 
الــكــوردي  الفن  خدمة  سبيل  فــي  بھا 
االصــيــل فــي مدينة كــركــوك ، من 
بينھم صالح داوده الذي عرف بنزاھته 
حتى يوم رحيله في الثامن من آيار عام 

 ٢٠٠٩
ھنا البد ان نشیر الی ان ابناء صالح 
ودلـــشـــاد  عـــبـــاس  ــھــم   ــن ــي ب مــــن  داوده 
بخطى  يسيرون  الــيــوم  أصبحا  اللذين 
الــذي  الشجي  للصوت  نظرا  والدھما 
الكوردي  للمقام  خدمة  يمتلكونھما 

االصيل في ھذه المدينة العريقة .

يذكر ان الفنان الكبير صالح داوده 
ـــ(٦٨) عاما بعد  ال توفي عن عمر ناھز 
مــشــاركــتــه فـــي الــحــفــل الــــذي أقــامــه 
بقاعة  للمقامات   مــردان  علي  مركز 
نوروز في مدينة كركوك يوم الثامن 
بركب  ليلتحق   ٢٠٠٩ عـــام  ـــار  آي مــن 

الخالدين.
نــقــول ان كــركــوك كانت  بــقــي ان 
في  جميلة  اصـــواتـــا  تحتضن  والتـــــزال 
المقامات الكوردية اغلبھم من مدرسة 
مركز علي مردان للمقامات من بينھم 
احمد  المقامات  قاريء  الشاب  الفنان 
صوتا  االخـــر  ھــو  يمتلك  الـــذي  نجیب 
شجيا  ، وحبذا  ان يلقى ھذا المركز 
مــاديــا و معنويا من  الــمــتــواضــع دعــمــا 
والثقافة لكي  الفن  المعنيين في  قبل 
ــفــاعــل فـــي مدينة  يـــواصـــل حـــضـــوره ال

كــركــوك .

وجــــود الـــمـــواد الــمــنــزلــيــة والــســاعــات ذات 
المناشيىء العالمية (ماركات) ، باالضافة 
الى وجود اسكافي ( أحمد ومحمد)  كانا 
من رواد  الشخصيات لھذا  الشارع  ، وفي 
نھاية الشارع وعلى مقربة مصرف الرافدين 
بمختلف مصادرھا   الكتب  بيع  معروضات 
القاص  المرحوم  أمثال  رواد  لمثقفين  تعود 
وھــاب   قــره  الشاعر  و  روزبــيــانــي  اسماعيل 
والفنان علي درويش وآخرون .. في الحقيقة 
ھنالك الكثير من الذكريات التي عشناھا 
في شارع الجمھورية  قلب مدينة كركوك 
الــشــارع  يــعــد  لــم  الحبيبة ولــكــن لــالســف 
أصبحت  حيث  القديم  تراثه  على  يحافظ 
لبيع  منبعا  ودكــاكــيــنــه  مــحــالتــه   معظم 
من  تحية لكل   .. والحاسوب   الموبايالت 
ترك بصمة لھذا الشارع  الجميل المتواضع  
التي  االجتماعية  والشخصيات  الـــرواد  من 
ھي على قيد الحياة والذين فارقوا الحياة 
الحياة  شــريــان  الجمھورية  شــارع  ويبقى   ..

الجميلة والذكريات الھل كركوك.

٭ شكري الجزيل لالديب نبز جاف الذي قام 
بتلوين الصورة من االسود واالبيض .

  الفنان صالح داوده
قدم عطاءا كبیرا للفن الكوردي
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االصيل في ھذه المدينة العريقة .
مدينة  فــي  وجــدت  المقامات  ان    

كــــركــــوك  عـــبـــر ســـنـــوات 
طــوال، وان روادھــا كال 

من علي مردان وشكور 
علي  وحسين  خياط  

وصالح داوده وحمه 
دريژ ومقداد عمر 
داوده  وأحــــــمــــــد 

مــحــمــد  عـــــــــادل  و 
دریژ  عمر  و  سليمان 
و مــحــمــد اســمــاعــيــل 
وغـــيـــرھـــم مــــن قــــراء 
ان  استطاعوا  المقام 
بصماتھم  يــتــركــوا 

واضحة في ھذه 
المدينة.

. 
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 سه یوان ڕۆسته م، 
لپرسراوی راگه یاندنی 
یه كتیی ژنانی كوردستان، 
باس له ڕۆی یه كتییه كه  
ده كات له ڕوبه ڕوبوونه وه و 
به گژداچوونوەی ئه و 
توندووتیژییانه ی به رامبه ر 
به ژنان ده كرن.
پیوای كه مكردنه وه ی 
توندووتیژییه كان ته نھا 
ئه ركی ركخراوك نییه و 
پویستی به پاپشتیی 
حكومه تیشه ، لم 
دیدارەدا ب وردی وەمی 
پرسیارەکان دەداتوە.

* وه ك یه كتیی ژنان چیتانكردووه  بۆ 
کمکردنوەی توندوتیژییه كان دژ به  

ژنان؟
ــــای  ــــه ســــه ره ت ل ـــــــان  ژن یـــه كــــــتـــیـــی  وه ك   -
له ئامانجه كانمان  یه كك  دامه زراندنمانه وه  
ــــه وه ی تـــونـــدووتـــیـــژیـــیـــکـــان  كــــه مــــكــــردن
و بـــه گـــژداچـــوونـــه وه ی ئـــه و دابــونــه ریــتــانــه یــه  
كــه  لــه مــرۆڤــایــه تــیــی ژن كــه مــده كــه نــه وه ، 
له   ژن  بۆ  ته واو  یه كسانیی  ده سته به ركردنی 
لئامانجکانمان  یکیکیتر   ،گ كۆمه
بــــووە، بـــه م ئــه مــانــه  ھــه مــووی مــه ودایــه كــی 
درــژخــایــه نــی ده وـــــت و ھــیــچ رــكــخــراوــك 
 بنب بــه تــه واوی  توندووتیژی  دیــارده ی  ناتوانت 
بكات یاخوود كه میبكاته وه ، بۆیه  دیارده ی 
توندووتیژی دیارده یه كی جددیی كۆمه یه تیی 
جیھانییه ، به تایبه ت ئمه ی كورد ببه ش نین 

له م دیارده یه .
لئستادا ڕووبه ڕووی ھه زاره ھا كشه و قه یران 
ده بینه وه ، بۆیه  له سه ره تای ده ستبه كاربوونمان 
بۆ  كارمان  كوردستان،  ژنانی  له یه كتیی 

له مافه كانی ژنان و خزان  داكۆكیكردن 
ــان بــیــن و ژن کــار  كـــــردووه ، تــا ھــاوكــاری
ــۆ ئـــوە بــکــیــن نــه چــه وســــتــه وه و چیتر ژن  ب
به چاوکی کم ته ماشا نه كرت، به م ئه و 

كارانه  ته نھا به ڕكخراوك ناكرت.

سرەکیی  ھاوكاری   ك ئستا  تا   *
ڕکخراوەکتان بووه ؟

- تائستا خۆمان كاری خۆمانمان كردووه ، 
ده وت،  به رنامه یه كی ستراتیژیی  ئه مه   به م 
یه كتیی  حكومه ت،   و  ده وـــه ت  به تایبه ت 
نــاوه   باشی  ھه نگاوی  كوردستانیش  ژنــانــی 
و  ده ســكــه وت  ھه ندك  ده سته به ركردنی  بۆ 
به گۆڕینی  ده ستیكردووه   ١٩٩٣ەوه   له سای 
یاسای  به تایبه ت  باری كه ستی،  یاساكانی 
كوشتنی ژنان له سه ر ناوی شــه ره ف، كاری 
ــۆ كـــــراوه ، ئــــه وه ش بــه ھــاوبــه شــی لــه گــه ڵ  ب
ئه و  به خۆشحاییه وه   تــدا،  ڕكخراوه كانی 
كارانه  ڕه وانــه ی په رله مان كــران و واژۆیــان 
له سه ر كرا، به  خۆشحاییه وه  له سای ٢٠٠٢ 

كه مكردنه وه ی توندووتیژییه كان 
به رنامه ی ستراتیژیی ده وت

سه یوان ڕۆستم بۆ مخک : 
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سرۆک مام جه الل ڕایگیاند: نابت كوشتنی 
ھیچ  و  ناوی شه ره فپارزی بکرت  لژر  ژنان 
تـــــاوان مــامــه ــه ی  پــاســاوــكــی نــه بــــت و وه ك 

له گه دا بكرت. 

كارتان  تائستا  چین  یاسایانه   ئه و   *
له سه ر کردوون؟

ـــی كـــۆمـــه یـــه تـــی و ھــاوكــاریــی  -ھـــاوكـــاری
توندووتیژی  نــه بــوونــی  لــه بــه رئــه وه ی  ســــه روه ری، 
پــه یــوه ســتــه  بــه گــۆڕانــكــاریــی كــۆمــه یــه تــی 
 ،گ كۆمه تاكه كانی  عه قی  گۆڕینی  و 
ئه مه ش كاتكی زۆری ده وت، ئو یاسایه ش 

پاپشتیكی به ھزه  بۆ پاراستنی مافی تاك. 

كار  ــراوه   ــوان ــه ت ن تائستا  بۆچی   *
ژنک  كاتک  ھه ر  بكرت  ئه وه   له سه ر 
به سوحی عه شایه ری چاره سه ر  كوژرا 

نه كرت؟
توندووتیژییه كان  له سه ر  چــاودــری  -كه میی 
ــــك ده كـــوژرـــت  ئـــوەیـــکـــردووە، ده بــیــنــیــن ژن
لــه دادگــا كــاری له سه ربكرت،  لــه بــه رئــه وه ی 

له شونكی ترەوە یه كالییده كرته وه .

ھۆی  لنو  چاالكییانی  كارو  ئو   *
ته واردا ئنجامیان دەدەن چین؟

-ھـــۆـــی تـــــه وار چــنــدیــن کــــۆڕو کــۆنــفــانــس 
ــی  ھــمــچــشــن ـــی  چـــاالکـــی و  ــڤــاڵ  ــی فــــســت و 
 کت، ھۆنجامدەدردا ئی تکخراوەکڕ
مه له وانگه و  وه ك  تدایه ،  به شه كانی  ھه موو 
دایه نگه و  چاالكیی كۆمه یه تی و ته ندروستی 
و یاساییه كان ب جیاوازی و ب به رامبه ر كار 
لـــوەی چاپخانه شمان  جیا  ده كـــات،  ژنـــان  بــۆ 

ھه یه  ک بۆ ھه مووانه .

کوردستان،  ژنانی  یه كتیی  وه ك   *
په یوه ندییکانتان له گه ڵ ڕکخراوه كانی 

كه ركوك ل چ ئاستکدایه ؟
- بۆ كشه ی ژنان به گشتی، په یوه ندییه كی 
باشمان له گه ڵ ڕكخراوه كانی كه ركوك و 
ده وروبه ری ھه یه ، ئه وان شه ته ركیان نییه و بۆ 

ئوەش ئمه  ھاكاریانین.

ــان  ــوەت ــن گــلــیــی ئ ــ  ــی ده ــۆچ *ب
ڕكخراوه كان  تائستا   ک لدەکرت 
ئستۆی  ســر  ڕاستقینی  ئرکی 

خۆیان جبج نکردووە؟ 
ده زگایه كی  فشاره و  ڕكخراو  دیــاره   -به ی 
 ده ب ده نگه ،  ته نھا  ركخراو  نییه ،  ڕه سمی 
ـــه وه ی بــۆ بــكــات كــه  ئه م  دەوــــه ت حیسابی ئ
ده نــگــه  چـــاودـــرب بــــت بــه ســه ر كــاره كــان، 
ژنان  به   دژ  توندووتیژی  تاوانی  ئه و كه سانه ی 
ئه نجامده ده ن بدرنه  دادگاو  ھیچ پاساوكیان 

نه بت بۆ ده ربازبوون له و كه یسه .

23

خبؤ[حتَّ:أ�ا:ط[ٌ[حت:����

 کدا ککاتزان و لڕەمـــ پیرۆزی  لــمــاوەی رۆژانــی مانگی 
ســـردانـــی مــانــمــان دەکــــرد لــبــرنــامــی (مــیــوانــی رەمـــــزان)، 
ژیانی  چیرۆکی  و  خــــزان  بچندین  ئاشنابووین  لنزیکوە 

ئوانمان بیست.
ئوەی لماوەی ئو ڕۆژاندا لژنانی کوردم بینی، لژنانی ھیچ 
نتوەیکیتر درکم پنکردبوو، بوانش ھندەیتر گورەیی 

ژن و بتایبت ژنانی کوردم بۆ دەرکوت.
ئم لکاتکدای سرباری ئو ھموو کۆت و بندو ئازارو 
و  و دەســـت و خــــزان  ــان  ژی ناڕەحتییانی خـــوودی  و  مینت 
 ب ھــاودژە  ھرچی  و  وابست کۆمیتییکان  کۆمگو 
ژنی کــورد کــراوەو چشتراوە، ئم وــای ھــژاری و ئــازاری 
ب دەرامتی و ب دەرەتانی، بم ژنی کورد زۆر لتواوی ئو 
ئازارو ناجۆری و نادادییانی خوودی ژیان و نو ژیانیش گورەترو 
نادادییاندا  چوسانوەو  ئو  تــواوى  بــڕووی  بــووەو  خۆڕاگرتر 
نگالندا  لمیدانی  خــۆی  ئسپشی   شــۆڕەژنــانــ چــووەتــوەو 
تــاوداوە تا بوون بشۆڕە سوارکی لھاتوو، سی لھرچی دژو 

ھاودژ نکردووەتوە.
ھەژن  ناخ  چیرۆکی  بینی،  چیرۆکم  زۆر  مانگدا  ئم  لنو 
زۆربیان  بــردن  بۆ  ھاوکاریمان  خزانانی  ئو  ئازاربخش،  و 
پداویستیی  خـــاوەن  یــا  خراپبوو  تندروستيان  ھاوســرەکــانــیــان 
ئــازارانــش، بینیم  ئــو  ــوون، کچی ســربــاری ھموو  ب تایبت 
ژنــکــان لنو ئــو دۆخـــ خــراپــشــوە ھشتا ســوپــاســگــوزارو 
 ژنی کورد ل وت کبۆم دەرک ،ی ھەیانو ژیانڕازیبوون ب

.ی وەفاو خۆڕاگریدایلووتک
 ک بوەفایانی  دسۆزو   ژنــ ئــو  لنموونی  بینی  زۆرکیشم 
 لگیرانو شئــازایــانــ لــدەســتــدابــوو، کچی  ھاوســرەکــانــیــان 
ژیانی خۆیان کردبووە قوربانیی بخوکردن و گورە کردن 
بدۆخکی  ئــوەی  وــای   مئ منداکانیان،  دامزراندنی  و 

خراپوە بردەوامبوون لژیانکردن.
چند  نازانیت  نقومت  لی  تا  ژنی کــورد  تگيشتم  ــوەوە  ل
ب وەفاو بئمک و خاوەن گورەیی و شھامت و ھیبت و 
ژن   ب بخشیویتی  خــودا   ک یورەییو گئ ئــوە   ،پیرۆزیی
و ژنکی دایک، کاتک بھەشتی لژر پیکانی داناوە، من 

تواوی ئو گورەیی و پرۆزییانم لوێ لو دایکاندا بینی!

ژنانی کورد .. شۆڕە ژنن

نرگز قادر
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شــنــۆ شــــاســــوار، ســــبــــارەت بـــ ســنــتــری 
ئــازادی ھەورامـــی، بۆ (گــۆڤــاری تی ڤی)، 
پشمرگایتیم  ژیــانــی  رایــگــیــانــد:پــاش 
و شــھــیــد بــوونــی ھــاوســرەكــم شھید 
ئازاد ھورامی، ھمیش ئمویست یارمتی  
 نفال بدەم، بۆیژنانی  پاش كارەساتی ئ
ــیــرۆكــی دامـــزارنـــدنـــی ئـــم ســنــتــرەم  ب

كردە ئامانج.

و الینانی  ئو كس  لبارەی  ھــروەك 
ـــی  ـــكـــردن ـــدروســـت ھــــــاوكــــــاری بـــــــوون ل
ســرەڕای  راستیدا   ت:لدە  رەكنتس
 نــــدێ لـــــری ھــــ ـــی ئـــــــوەی كــــ لــــ ھـــاوب
ھــــاوڕێ و دــســۆزانــم بــ بـــش نــبــووم، 
ــ ھــمــانــكــاتــیــشــدا تــنــیــا بـــووم،  بـــم ل
 ب ئــامــاژە  دەزانــــم  پویستیشی   بــ ـــم  ب
جگری  فتاح  عومر  ھاوكاری كاك 
 می كوردستان لررۆك وەزیرانی ھس
پـــارەی كینی  ئــو   كــ . ٢٠٠٩ بكم 
ــيــه كــی بـــۆ ســنــتــرەكــ دابــیــن  خــانــووی

كرد.
شنۆ شــاســوار، ئــامــاژە بــۆ ئــوشــدەكــات: 

تاكو  ل سرەتاوە  ھویداوە   رەكنتس
ئستا ھــــمــای پــــكــوە ژیـــان و ئــاشــتــی و 

جوانی مرۆڤ بت.
 میشــامــاژەی بــۆ دەكـــات ھ وەك خــۆی ئ
ھویداوە رزگرتن ل ژینگ و پاراستنی 
لڕگی  ھمیشیی  وانــیــكــی   وەك  
پــیــامــــكــی گرنگی  مــامــۆســتــاكــانــوە 

سنترەك بت. 

لـــبـــشــــــكـــی  دیــــكــــی قــســكــانــیــدا 
سبارەت ب ھبژاردنی شاری كركوك 
 رەكــــتــ ســن ســـرەكـــی  نــــاوەنــــدی  وەك 
دەــــت: كــركــوك لــ ســردەمــی رژمی 
بـــعـــس و لــــم ســــردەمــــشــــدا بـــداخـــوە 
 ش بووەتوتو نوت و ئقوربانی ن بووەت
نھامتی رژاوە بسریانداو پراوزخراوە، 
جگ لوەش ھاوسرەكم ھاوڕێ ئازاد، 
خكی  گڕەكی ئیمام قاسمی شاری 

 .ركوكك

سنتری ئازاد ھەورامی لالین ھونرمن 
رزگـــــار حــمــ رەئــــوفــــوە بــرــوەدەبــرــت 

 ـــنـــدكـــارە لك خـــوو خــــاوەنــــی ژمـــــارەیـــــ
بـــوارەكـــانـــی مــۆســیــقــادا و بــشــــوەیــكــی 
بردەوام خولی وان وتنوەی میوزیكی تدا 

دەوترتوە.
 مح رزگــار  ھونرمند  لــوبــارەیــوە 
 ،رەكــــ ــت ســن بـــڕـــوەبـــری  رەوف، 
رایگیاند: ئوەی ك خۆی ل ھەموو 
سنترو ركخراو و ناوەندەكانی تر 
جیادەكاتوە ئوەی ك ئم سنترە 
ھەر ل سرەتای دامزراندنيیوە تاكو 
ئستا بب برامبر و ب درژایی ساڵ 
ــردەوامــو  ب ـــان خولكانی  داب  بــ و 
ئامرەكان  زۆربــی  بۆ  وانــی میوزیك 
ــالیــن مــامــۆســتــایــانــی ئــكــادیــمــیــه وە  ل

دەوترتوە.
ئوەشیخستروو:   ،رەكنتری سوەبڕب
بــشــــوەیــكــی بــــــردەوام كـــوڕ و كچی 
 رەكسه نتل روو  نــتــوەكــان  ســرجــم 

دەكن بۆ فربوون و راھنانی میوزیك.
 

بشداری   توانیومان  : دەشت  ھونرمند 
چــنــدیــن یـــــادو بـــۆنـــ بــكــیــن بــتــایــبــت 

 سنتری ئازاد ھورامی
ئاوازكی غمگینی بجماو

ئازاد ھورامی وەك فرگیكی گرنگ بووەت شونی فركاری  سنتری 
وەك  سنترە  ئــم  كركوك  شــاری  مندانی  و  گنجان  بۆ  میوزیك 
جوانترین میراتی شھیدی سركردە ئازاد ھورامی لالین شنۆ شاسوار  
رزگار  ھونرمن  لالین  و  دەكرت  ھاوسری شھیدەوە سرپرشتی 

حم رەئوفوە بڕوەدەبرت  .
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ـــازاد  ــادی كـــاك ئ ــی كــانــی ســاراســیــمــمــ
ھەورامی و دوو برھەمیشمان تۆمارو كلیپ 
 وە برخوازەكانن فالیل كــردووە ك

.شداربونژەنین و گۆرانی ب

ھاوكـــــــات یــكــــك لـــ مــامــۆســتــاكــانــی 
ــری ئـــــازاد ھەورامــــیــــش، ئـــامـــاژە بۆ  ــت ســن
ئـــوەدەكـــات، لــرــگــای ئـــم ســنــتــرەوە 

دەتوانین پیامی خۆمان بگینین.
 ــك لكــد، یــمـــلــی مـــحـــمــامــۆســتــا عــ
ــرەكــ و  ژەنـــیـــاری  ــت مــامــۆســتــایــانــی ســن
بۆ  تايبت  پیانۆ،  و  ڤیۆلۆن   ئامرەكانی 
دوای   ل رایگیاند:  ڤــی)،  تی  (گــۆڤــاری 
تواوكردنی پیمانگا و كۆلجی ھونرە 
 ــی ٢٠١٩ دەســتــم بســا كــان و لــجــوانــ
وانـــ وتــنــوە كــرد و ســنــتــرەكــ ھەمــوو 
زۆربـــیـــان خــوار  بـــم   ــدایــتــ تمنكی 

تمنی ١٨ و ١٢ سان .
دەتوانین  سنترەوە  لــم  ئوەشیخستروو: 
 ب ئــــوەی  بــۆ  پــیــامــی خــۆمــان بگیه نین 
فركردنی موزیك بتوانین نوەیكی ھونر 

دۆست و موزیك دۆست پبگینین.

ببۆنی جژنی كركارانوە
خشراینان بزلتی رخ 

كركارەكانی دەزگای میدیايی كركوك

ببۆنی رۆژی جیھانی كركارانوە، شوان داودی، سرپرشتیاری 
دەزگای میدیای كركوك ل مراسیمكدا ختی رزلنانی 
بخشی سرجم كركارەكانی دەزگاك، ك وەك سربازی 

 .تكردنی دەزگاكخزم ردەوامن لب ون رۆژان
ل مراسیمكدا شوان داودی، سرپرشتیاری دەزگای میدیای 
كركوك، ل وتیكدا، ئرك و ماندووبونی كركارەكانی 
برز نرخاند و ھیوای سركوتنی بۆیان خواست و ب سربازی 
ونی دەزگا ناویانیبرد ك ھمیش ل ھودان بۆ خزمتكردنی 

.دەزگاك
سرجم   خشیب رزلنانی  ختی  مراسیمكدا   ل دواتریش 
ئو كركارانی ك ل بشكانی چشتلنان و پاككردنوە 
ل ١٤ كس   ن ككــاردەكــ كانی دیكشب بــاخــوان  و 

پكھاتوون.
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ــرســی،  پ ــمــان  ــ ل ـــادا  ـــرەت ـــس ل ٭ 
کالسیکیدا  شیعری  لخوندنوەی 
 ،یھ جــوانــت  ئــدایــکــی  و  ــگ  دەن
نکردووەتوە سیدییکی  لوە  بیرت 
تۆمار  کالسیک  شاعیرانی  شیعریی 

بکیت؟
ـــوەی شــیــعــری کــالســیــک  ـــدن ـــن بـــۆ خـــو -
سیدییکم  تــۆمــارکــردنــی  ــــارەزووی  ئ زۆر 
ئــکــرد، بـــم بــھــۆی کــم بــوواریــیــوە 

نلووا وەھا کارک بکم.
زۆرکیش ھن ئو کارە ئکن، منیش 
نمویست کارەکی من بچت چوارچوەی 

السایی کردنوەوە.

کامراو  لچاوی  زۆرە  ماوەیکی  ٭ 
ھۆکاری  ونیت،  میدیاکانوە  شاشی 

لئستادا   ،چــیــیــ ــکــت  ــوون ــب ون
سرقای چیت ؟

لمیدیاو  ھۆکار  بھندک   کماوەی  -
کــاری ڕاگــیــانــدن دوورکــوتــوومــتــوە، 
بــــم لــئــــســتــادا بـــڕـــوەبـــری چــاالکــیــی 
وــژەیــی ســر بــ بــڕــوەبــرایــتــیــی گشتی 
بگشتی  سلمانیم،  ھونری  و  ڕۆشنبیری 

سرقای کارەکانی چاالکیی وژەییم.
لماوەی ڕابردووشدا سرباری بوبوونه وه ی 
ھفتیکی  ـــم  ب کـــۆرۆنـــا،  ڤــایــرۆســی 
ئنجامدا  بسرکوتوویی  ڕۆشنبیریمان 
بوون  من  کزۆربی چاالکییکانی ھی 

و تایبتبوون ب بووارى ئدەب.

ھست  ڕاگــیــانــدنــکــارــک،  وەک  ٭ 
ئکیت ئو پیامی مبستت بوو 

تاڤگ محمد :

کنای سنگین 
 ،نستادا زۆر دەگمئل
بم کنای ئاسمانیی 
کرکوک سنگینیی 
خۆی پاراستووە 
بۆی بینرى 
کناه كه تانم

 ککد یممح تاڤگ
لڕاگیاندنکارە شارەزاو 
درین و لھاتووەکانی 
کوردستان، پشتر لشاشی 
کنای کوردساتوە خاوەن 
ناوبانگ و پگی دیاری 
خۆی بوو، پاش سانک 
خزمتکردن لبوواری میدیا، 
 بووارەکستادا لئل
دوورکوتووەتوە.
گۆڤاری TV لدیدارکدا 
بشک لئزموون 
و کارەکانی ئم میدیاکارە 
دنتوە برباس.

ئا / ئارام پشو
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تاڤگ محمد :

کنای سنگین 
 ،نستادا زۆر دەگمئل
بم کنای ئاسمانیی 
کرکوک سنگینیی 
خۆی پاراستووە 
بۆی بینرى 
کناه كه تانم
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لبووارەکدا گیاندووت ؟
ســانــــکــی  دوای  بــــــگـــوومـــان   -
لـــ مـــیـــدیـــادا، ئــو  زۆر کــــارکــــردن 
خۆی  بارتقای  بــوو  مبستم  پیامی 
 یامو پــاش ئــ ــانــدووم، گــر ب گــی
ــــوە حــورمــتــی  نــگــیــشــتــایــ ئــــســتــا ئ
ندەگرت  منتان  دونی  کارەکانی 
ـــم دیــــــدارەم لــگــــدا  و نـــدەھـــاتـــن ئ

ئنجامبدەن.
ئوەی سیرە سردەمانک بوو خۆم دیدارم 
ئمۆ  ئدا،  ئنجام  لگڵ کسانیتردا 
ئم  ئــدرــت،  ئنجام  لگدا  دیـــدارم 
وەک  دیـــدارم  تــا  پیربووبم  ھندە  بیت  تــۆ 
میدیاکاری درین لگڵ ئنجامبدرت، 
 شــنــو چــــــ ـــۆ بــــــیــت ســــردەمــــکــــان ب ت

گۆڕابن.
ــی  ــای ــو ک ــ ن  ــ ــت ــی ــک ھــات ــ ــات ٭ ک
جیاواز  سردەمکی  ڕاگیاندنوە، 
نبوو  ئستم  تۆ  بۆ  بوو،  لئستا 

کارکردن لو سردەمدا؟
- بگوومان زۆر سخت بوو، بتایبت بۆ 
مینیک لوسردەمدا کاری ڕاگیاندن 
ســخــتــیــیــکــی زیــاتــر لــئــــســتــاى ھــبــوو، 
خــانــه واده كــانــه وه   لــه اليــه ن  تاقبووکردنی 
ئــــوــــت، منیش  قـــوربـــانـــیـــی  کــۆمــــــک 

قوربانیی زۆرمدا.
سرەتا باوکیشم قبووی ندەکرد، بم 
باشن،  زانیی کاردانوەکان  ئوەی  دوای 
لڕاگیاندن  منی  بردەوامبوونی  ئویش 
قــبــووــکــرد، منیش ســرووشــتــم وایـــ زۆر 

ئارەزووی تحداکردن ئکم.

لوە نکردووەتوە جارکیتر  بیرت  ٭ 
 یتبخ لمیدیاکان  ئزموونکت 

خزمتی ڕاگیاندنی کوردی؟
ـــــداوە  - لــئــــســتــادا ھــیــچ بـــیـــارـــکـــم ن
مرۆڤ   چوونک میدیا،  نو  بگڕموە 
کــاتــــک دـــی ئــشــکــــت ئــســتــمــ دــی 

ـــوە، مــنــیــش کـــســــــکـــم دـــم  ـــت ـــ ـــاشـــب ب
شــکــاوە، لـــزۆر کــنــاــی زۆربــاشــیــشــوە 
داوام لکراوە کاریان لگدا بکم، 
 داوە، چوونکوەم نڕانیاری گم بب

سانا دکی شکاو چاک نابتوە.
ــــکــــم لــــــو بـــــــــــووارەدا  ــــژووی مـــنـــیـــش مــــ
تــــۆمــــارکــــردوو، بـــھـــیـــوام الی خــــکــی 

.سژووە بو موە، بۆ منیش ئنتبم

لبژەرو  لبشک  ڕەخنتان  ئوە  ٭ 
بۆ  ئایا   ،یھ ئستا  پشکشکارانی 
خۆ نمایشکردنیان لسر شاشکانن 

یاخوود کم ئزموونییان؟
ــوەدەکــان کاتک  - ســردەمــی ســانــی ن
ئوەی  سرباری  بووین   شاش لسر   مئ
ـــراورد  ب بـــم   ،نیی دوور  ســردەمــــکــی 
بئستا جیاوازیی زۆری ھی، ئستا باوی 
 خ بوەی بایندەی ئماوە ھکان نشاش

سۆشیال میدیا ئدرت.
ڕاگیاندن سیر گۆڕا، میدیا لھندک 
بم  نــا،  برەوپشوە  ھنگاوی  ڕووەوە 
(٩٠٪)ی بژەرو پشکشکاران پچوانی 
پشکوتن   چوونک ھنگاوانن،  ئــو 
بخۆدەرخستن و خۆڕووتکردنوەو ھندک 

قسی الرو خوارو نابج تگیشتوون.
بداخوە زۆرک لوانی ئستا ک ھیچ 
 ب ،کــیــان نــیــیــــت و زانــیــاریــیــکــتــئــ
و کردارکی  نشیاو  قسیکی  قاقاو 
ــیــکــن بـــ بــنــاوبــانــگــتــریــن  ـــاجـــۆر، ئ ن

ــدنــکــار بــتــایــبــت لــســۆشــیــال  ــان ڕاگــی
.ی داخش جممیدیا، ئ

بمجۆرە  ئبت  قۆناغکیو   مئ ئیتر 
 ویستپ ،مــســتــئــ بــــت، چــارەســریــشــی 
ئمان بیاسایک ڕکبخرن و سنوورک 
ئــم جــۆرە کــارانــ دابنرت ک دوور  بۆ 

لئیتیکی میدیایین.

٭ گۆرانیی عدنان و لینا، چ یادگارییکی 
لپانتایی ھزری ئوەدا گرتووە ؟

لـــو  یـــکــــــکـــبـــوو  لـــیـــنـــا  و  عـــــدنـــــان   -
کارتۆنانی لمندایدا زۆر ئاەزووی بینینیم 
ئـــکـــرد، ئــوکــاتــیــش بــزمــانــی عــرەبــی 
بینری بووین، تنانت بعرەبیش ھمووم 
سردەمی  باسی   چوونک لبرکردبوو، 
داھاتووی ئکرد، زۆر سرنجاکشبوو.

جـــارـــکـــیـــان ھـــونـــرمـــنـــدی مــیــوزیــســیــان 
 یووتم: تاڤگم پی ھاوڕ(دموژین محن)
 و گــۆرانــیــیــئـــ تــۆ دەنــگــت زۆر خــۆشــ
بکوردی ب و لدۆبالژی کارتۆنکش 
ئــو  ئــنــجــامــدانــی  بــشــداریــبــکــ، منیش 
کارەم پخۆشبوو بۆ ئو سردەم، ئوەش 

ئزموونکی جوان بوو بۆ من.

کاریشت  و  دۆبلری  کــاری  پشتر  ٭ 
تواوی  لنوان  کردووە،  مندان  بۆ 
لکامیان  ئنجامتداون،  کارانی  ئو 

سرکوتووترین بوویت؟
- لــڕاســتــیــدا ھــمــوو کــارەکــانــی خۆمم 
نیم،  پشیمان  لھچیشیان  و  خۆشئوت 
ـــش یکک  ـــالژی ــمــن، دۆب ــازی مـــایـــی شــان

.کانمشانازیی کارە پل
(نــوژیــن  میوزیسیان  ھــونــرمــنــدی  ئــوســا 
مــحــمــد)ی ھــاوڕــم زۆربـــی کــارەکــان و 

ئاوازو میوزیککان بۆ ئه نجامبده ن.
لبردەست  گونجاوم  دەرفــتــی  ئستاش 
بت ئارەزوو ئوە ئکم دووبارە بشداریی 

دۆبالژی کارتۆنی مندان بکم.

میدیاکاری  تاڤگی  پیامیش  دوا  وەک 
 ک پیاگیاندين  کــوردســتــان  ـــاری  دی
بینری  کاتکان  زۆربـــی   لموجام  ب
کــنــاــی ئــاســمــانــیــی کــرکــوکــ، ئــو 
ــاــی ســنــگــیــن لــئــــســتــادا  ــــــت: کــن دە
ئاسمانیی  کنای  بــم   ،ندەگم زۆر 
پاراستووە،  خۆی  سنگینیی  کرکوک 
بــتــایــبــت زۆر ئــــــارەزووم لـــو گــۆرانــی و 
دووبــارە   ک یدرامــا کۆنان و  تمسیلی 
كۆمه ك  بــرى  له   ئکنوە،  پخشیان 
گــۆرانــى و فيلم و درامـــاى خــراپــى بياني 
 ن کی جوانیشتان ھرنامب کۆمک 
 بۆی دیـــارە،  پوە  مۆرکی کــوردەواریــیــان 

بینری کناکتانم.

سرووشتم وای 
 زۆر ئارەزووی
 تحدا کردن

ئکم

ھندک 
پشکشکار، 
پشکوتن 

بخۆدەرخستنو 
خۆڕووتکردنوەو 
ھندک قسی 

 جالرو خوارو ناب
تگیشتوون
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لمنداییوە ھەر ھــونــرمــنــد (لـــیـــالن)ی
وــنــی ھـــبـــووەو وــنــکــــشــانــی ــیــای خــول
بردەوام بشوەیکی ھرچندە کشاوە،
نــکــردووە، ونکشان لــســر کـــاری
تبچ بووە تا ھۆکار ئو خولیایی بم
ھونـــرە پیمانگی شــــوەکــاریــی بــشــی
بــشــــوەیــکــی ــســا ســ و جــوانــکــان
ونکشانوە. بوواری نو چووەت بردەوام
ژیانی وردەکــاریــی (لــیــالن)  لدیدارکدا
شنم چب بھرەکانی خولیاو ھونری و

ڕووندەکاتوە

ھونرە پیمانگی چوونل بر ٭
ونکشان حزی تاچند جوانکان،

ھبوو؟ ڕەنگدانوەی لئوەدا

جـــوانـــکـــان ــــرە ھــــون پـــیـــمـــانـــگـــی -
لــســر ھەبــــوو بــاشــی ڕەنــگــدانــوەیــکــی
بو ئویش ونکشانم، و کــارکــردن
یمانگپ بـــۆ لــچــوونــم ـــر ب مـــن پــــیــی
بتایبت نبوو،  ل باشم  شارەزاییکی
ونکشان ئکادیمییکوە، ـــڕووە ل
مندا ڕۆحـــی لــگــڵ  میشھ ککار
ئکم لی دووربم واھست گر ئژی،

.مک شتکم ل

چ جوانکان ھونرە  پیمانگی  ٭
لزانی تواناو سر   خست زیادەیکی

کشانتان؟ نو بھرەکانی و
جوانکان ھونرە پیمانگی بگوومان -
لوش پیبخشیم، زیاتری گــوڕی ھــزو

ناسی، باشم زۆر ئکادیمی ھونرمندی
ھـــن، بـــئـــزمـــوونـــی زۆر بــاشــم ھاوڕــــــی
بم بردەوام تا من ھاندەری بوون ئوانیش
بۆم، باشبوون کسانی زۆر لکارەکم،

زیاترکردم. ونکشانیان توانای

چــوونــ ــۆ ب ویستپ تــاچــنــد ٭
بھرەت ھونرە جوانکان پیمانگی

لبکیت؟ ڕووی ئمجا تدابت
بـــھرەت کمک ویستپ لــڕاســتــیــدا -
ھەر کسک نشتبوو گر بم ھەبت،
ئـــو لــــگــــڵ بــــھەوــــدانــــکــــانــــت بـــیـــت
یاخوود دەورت بئزموونانی ھونرمندە
بھرە، خاوەن خوندکارانی و مامۆستایان
و بەخسنیت بــاش بــوواریــکــی دەتــوانــیــت 

: لیالن

پشانگکان
میشھ
ھاندەرمن

و  بردەوامی  بۆ
جوانتر کاری

کرکوکو  شاری ٢٠٠٢ی سای لدایکبووی عبدولقادر) ئحمد (لیالن
جوانکانی ھونرە پیمانگی شوەکاریی بشی سيهمي قوناغی خوندکاری

. شارەکیتی

پشو ئارام / ئا
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بکیت. خۆت دروست فربیت و زیاتر

(ڕەنگکان ھاوبشی  پشانگی  ٭
ئزموون لـــڕووی کــۆدەکــیــنــوە)،
زیادەیکی چ پکوەییوە کــاری و

ئوە؟ کاری ئزموونی سر خست
تــایــبــتــبــوو، زۆر ــ ــشــانــگــی ــ پ ئـــــو  ٭
کوردستان شارەکی ھەرسل بوپیی
ڕکخرا، ھولر) و سلمانی و (کرکوک
ئـــزمـــوونـــی ــــاو ــــوان ت لـــپــــــشـــانـــگـــکـــدا
شارەکانی بھرەمندی و تایبت کسانی
وەک ھاوپیشی تری و بھاوڕێ ناسی و ترم
گشتی بــشــــوەیــکــی ئــاشــنــابــووم، خــۆم
ئو و وەرگرت لئزموونکان ئزموونم
بــــگــوومــان کــارــکــی ئــاشــنــابــوونــانــش
گنجی ئمی تواناکانی بۆ باش زۆر

ھونرمند.

ھاوبش پشانگی کــردنــوەی ٭
جۆرک یاخوود کاتیی چژکی تنھا

ئبخشت؟ بئوە لئزموونیش
،نیی کاتی چژکی شانگپ خوودی ٭
بۆ تابلۆیکت دروستکردنی ھەر چوونک
بینری لگڵ ئاوزانبوونت ،کشانگپ
گشانگپ ئامادەبووانی و تابلۆکانت
ھستکی ڕاســـتـــوخـــۆ، بــشــیــوەیــکــی
ئو ئــڕەوــنــــتــوە، مــانــدووبــوونــت تایبتو
تــایــبــتــو شتکی وەیــیــانــــکــپــ کــــارە
باشترینت پکوەییش کــاری ئزموونی

پئبخشت،
پــــشــانــگــی (٨) بـــشـــداریـــی تــائــــســتــاش

من بۆ ھریکشیان کردووەو ھاوبشم
و بردەوامی زیاتر ھانیداوم بووەو ئزموونک

جوانترئه نجامبدهم. و زیاتر کاری

ئیانکشن، ئوە ونانی جۆرە ئو ٭
ونکشاندا جۆرکی چ ل خۆیان

دەبیننوە؟
من کارەکانی گشتی  بشوەیکی  ٭
ئکادیمیدا ونکشانی  لچوارچوەی 
جیاوازی جۆری لچندین ئبیننوەو خۆیان

کارئکم. ونکشانیشدا

کارکی و مرۆڤ بۆ ونکشان کاری ٭
حزو بنمای لسر ک ئاسایی
ئوە بۆ ئیلھامک بت، کامیان خولیاو

ئبت؟ سانا کارکی
کــارــکــی کــئــیــلــھــامــ ٭ بــــگــوومــان
بھرەیی ئو ئشت ک باشترە و ئرنی
سربستانو خواردووەتوە، پنگی تتدا
کــارــکــی و دەریــبــبــیــت نــدانــھــرەمــبــ

پبنخشنیت. جوانتری

زەیتی و  ئاوی ونی   ل کار ئوە  ٭
خووزو و خۆمشی پنووسی و
ئکن، مانل کۆمک تباشیرو
جۆری ونکشان و باشترین ساناترین

کامیان؟
بــاش کــــاری مـــن بـــۆ جــــۆرەکــــان ھەمـــــوو
ونکشکیش ھەر ئــیــتــر ســـانـــان، و 
بھرەیی ئــو بپی و خــۆی بـــئـــارەزووی
ساناترە، ال کارکیانی  جــۆرە  ھیتی

ل خــــۆی ئــکــرــت ــیــی ــ پ بــــو ئـــویـــش
ماددەیکیش ھەر ببینتوەو مــاددەیــک
واتــا  ،ھەیـــ خــۆی تایبتمندیی و  جــوانــی
کارکردنم مــادام گشتی بشوەیکی
ونکشان ڕبازانی شوازو لو لھریک
سانای بکارکی ھبت دەست، گرت

ئزانم.
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سه مای په پوله كان به رنامه یاكی تایبه ت 
به مندانی شاری كه ركوكه  و رۆژانه  
كــه ركــوكــه وه   ئاسمانی  كه نای  لــه  
پشكه ش ده كرت، كه له  چوار بگه  
ــگــه ی تــابــلــۆ و بــگــه ی  پــــكــدــت؛ ب
بـــوكـــه ـــه و بـــگـــه ی چــاوپــــكــه وتــنــی 

مندان و بگه ی چیرۆك .
مامۆستا  له الیه ن  چیرۆك كه   بگه ی 
بــــخــاــه وه   ھــه فــتــه ی جــارــك پشكه ش 
ده كرت و تیدا چیرۆكك بۆ مندان 

ده خونته وه .
بـــڕـــوەبـــری باخچی  فـــــه وزی،  بــــخــاڵ 
وە   ٢٠٠٤ ل سای   ،یــــھە ساوایانی 
و  مــنــدان  لخزمتکردنی   ردەوامــــ ب
برنامی   ل بشک  وەک  ئستاشدا   ل
 لــ ردەوامــــــکـــان بــــــپـــولـــمــــای پـــســــ

خزمتکردن.
ــــــــاره ی  ــــــــه ب مــــــامــــــۆســــــتــــــا بــــــــــــخــــــاڵ ل
ده ــــت:نــاوه رۆكــی  چیرۆكه كانییه وه  

چیرۆكه كانم زیاتر په ندو ئامۆژگارییه  
ــی شـــاری  ــه  چــاوگــه شــه كــان ــدا بـــۆ مــن
كه ركوك و ھه مو كوردستان تا بتوانم 
ــه  مــنــدان  ــه وه  ســوودــك ب لـــه م رــگــه ی

بگه یه نم .
چیرۆكه كانی  له   یه كك  ھاوكات، 
كــه بــاس  ده گــــــتــه وه   بــۆ  خۆیشیمان 
ــــدان بــــۆ دایــــك  لــــه  گـــوـــایـــه ـــی مــــن
و بــاوكــیــان  ده كـــات و ده ــــت: ھه بوو 
نــه بــوو كچكی جـــوان و ژیـــر ھــه بــوو 
ناوی شاھان بوو, شاھان كچكی زۆر 
گوایه ڵ بوو له قسه ی دایك و باوكی 
بوونه وه ی  بــو  , له كاتی  نــه ده چــوو  ده ر 
ده سته كانی  رۆژانــه   كۆرۆنا  ڤایرۆسی 
پاك به  ئاوو سابوون ده ششت و شه وانیش 
پــــش خــه وتــن ددانـــه كـــانـــی بــه  فچه ی 
ـــه دوای ئــه وه   ل تایبه تی خــۆی ده شــوشــت, 
له   نــه ده خــوارد چونكه    ھیچی  شاھان 
بــاخــچــه  فــــریــانــكــردبــوو لـــــه دوای ددان 

به پچه وانه وه   بخوات  ھیچ   ناب شوشتن 
ددانه كانی توشی كلۆربوون و نه خۆشی 
دیكه  ده بن, به ر له وه ی بخه وت شاھان 
شه وشادی له  دایه و بابه  ده كرد و پاشان 

ده خه وت.
یـــاریـــكـــردن  لــــه   شــــاھــــان زۆر حــــــه زی 
بـــوو بــه  بــــووك و بــوكــی زۆری ھــه بــوو 
له گه ڵ ئه وه شدا داوای له دایكی كرد 
ــه دــی خـــۆی بــۆ بكت،  بــوكــــكــی ب
بچته   به یانی  پــــدا  به نی  دایكیشی 
بـــــازاڕ و بــوكــــكــی بـــه دـــی خــــۆی بۆ 

بكت .

شاھان كاتك به یانی زو له خه و ھه ستا 
ده م و چــاوی شوشت و خــۆی گــۆڕی و 
چووه  الی دایك و باوكی به یانی باشی 
كردو پاشان ده ستیكرد به  نانخواردن 
بــه م ھه ردی الی داواكـــه ی بــوو بیری 
ده كــــرده وه  كــه  ئاخۆ دایــكــی له سه ر 
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بخاڵ فوزی : 
ناوەڕۆکی چیرۆککانم پند و ئامۆژگاریی بۆ سوود گیاندن

ب مندان 
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به نه كه ی خــۆی مــاوه  كه  پی دابــوو 
بۆیه  روویــكــرده  دایــكــی و لی پرسی 
ئه مۆ بوككی  پمدا  به نت  دایكه  
تازه م به دی خۆم بۆبكی دم ناشكنی 

؟؟ ئایا بۆم ده كی؟؟
دایكیشی پی وت : به  شاھان گیان 
بگومان بۆت ده كم  ھیچ كات بووه  

دایكه  دی تۆ بشكن ؟؟
شاھانیش وتی نه خر دایكه  گیان.

دایكیشی وتی كه واته  خۆت بگۆڕه و 
بابچین بۆ بازار.

دایكی و شاھان خۆیان گۆڕی و به پی 
به به ستنی  ته ندروستییه كان  رنماییه  

ده مامك چوون بۆ بازار.

دایكی شاھان له بازاڕ بوككی به دی 
خۆی بۆ  كی و گه ڕانه وه  بۆماڵ .

ــوو بــه  بوكه   ــی خــۆش ب شــاھــان زۆر د
نــاو  پیلكی كـــرده   تـــازه كـــه ی خــــرا 
ده ستیكرد  بوكه كه   و  بــوكــه كــه ی 
به گۆرانی وتن , كاتك شاھان گوی 
له  ده نگی بوكه  تازه كه ی بوو گۆرانی 
تــــنــه ئــه گــه یــشــت چــونــكــه   ھــیــچ  ده وت 
ده وت  گــۆرانــی  به زمانك  بوكه كه ی 
كه  شاھان لی تنه ده گه یشت بۆیه  زۆر 
دی ته نگ بوو و به دایكی وت : من ئه م 

بوكه م ناوت چونكه  لی تناگه م .
مه به    ته نگ  دڵ   : وت  پی  دایكیشی 
شـــاھـــان گــیــان مـــن كــــشــه كــه ت بۆ 

چاره سه ر ده كه م. 
لــه رــی كۆمپیوته ره وه   شــاھــان  دایــكــی 
مندانی  چه ند گۆرانییه كی كوردی 
به جۆرك  خه زنكردو  بوكه كه   له ناو 
كه  شاھان به  ئاسانی لی تده گه یشت 

و ده یتوانی بیته وه  له دوایه وه .
شــــاھــــان بـــــه م كـــــــاره ی دایــــكــــی زۆر 
زۆر دـــخـــۆش بــــوو، ســوپــاســی دایــكــی 
ــاوه ش  ــه ب ــاشــان بــوكــه كــه ی ل كــــردو پ
بۆالی  چوو  رایكردو   به خرایی  كــردو 

ھاوڕكانی .
شاھان ھاوڕكانی زۆر خۆش ده ویست، 
بوو،  لیره   ناوی  له  ھاوڕكانی  یه كك 
بوكه كه ی  لیره و  بۆمای  چــوو  شاھان 
گۆرانی  چیرۆكی  پاشان  پنیشانداو 

.وتنه كه ی بوكه كوی بۆ گایه وه .وتنه كه ی بوكه كوی بۆ گایه وه  
بــاوكــی لــیــره  كــه  كـــاری بــازرگــانــی 
وتـــی  ده ره وه ی  ــوچــۆی  ھــات  ، ده كـــــرد 
لــــه ده ره وه ی وت كه لوپه لی  و  ده كــرد 
قسه كانی  له   گوی  كاتك  ده ھنا، 
,به شاھانی وت كه   بوو  لیره   و  شاھان 
ھنا گۆرانی  په لی  و  ئــه مــجــاره  كــه ل 
كــوردیــی ده كــاتــه  نــاو بــوكــه كــانــه وه  
بۆئه وه ی لی تبگه ن و به ئاسانی بتوانن 

بینه وه   .
له كۆتاییدا مامۆستا بخاڵ ئامۆژگاری 
منداه  چاوگه شه كانیكردو پی وتن:

زمانی كوردی  چاوگه شه كان  منداه  
زمـــانـــی دایـــكـــه  ئــــمــه ش وه ك ھــه مــوو 
خۆمان  تایبه تی  زمانی  جیھان  گه النی 
بكه ین  پــــوه   شــانــازی  پویسته   ھــه یــه و 
گفتوگۆ  خۆمان  به زمانی  ھه میشه   و 

بكه ین.

ــوه یــه ش بــه  چــیــرۆكــه كــه مــان  بـــه م شــ
كۆتاییھات

دایكی شاھان له بازاڕ بوككی به دی 
خۆی بۆ  كی و گه ڕانه وه  بۆماڵ .

ــوو بــه  بوكه   ــی خــۆش ب شــاھــان زۆر د
نــاو  پیلكی كـــرده   تـــازه كـــه ی خــــرا 
ده ستیكرد  بوكه كه   و  بــوكــه كــه ی 
به گۆرانی وتن , كاتك شاھان گوی 
له  ده نگی بوكه  تازه كه ی بوو گۆرانی 
تــــنــه ئــه گــه یــشــت چــونــكــه   ھــیــچ  ده وت 
ده وت  گــۆرانــی  به زمانك  بوكه كه ی 
كه  شاھان لی تنه ده گه یشت بۆیه  زۆر 

دی ته نگ بوو و به دایكی وت 
بوكه م ناوت چونكه  لی تناگه م .

وت پی  دایكیشی 
شـــاھـــان گــیــان مـــن كــــشــه كــه ت بۆ 

چاره سه ر ده كه م. 
لــه رــی كۆمپیوته ره وه   شــاھــان  دایــكــی 
مندانی  چه ند گۆرانییه كی كوردی 
به جۆرك  خه زنكردو  بوكه كه   له ناو 
كه  شاھان به  ئاسانی لی تده گه یشت 

و ده یتوانی بیته وه  له دوایه وه .
شــــاھــــان بـــــه م كـــــــاره ی دایــــكــــی زۆر 

زۆر دـــخـــۆش بــــوو
ــاوه ش  ــه ب ــاشــان بــوكــه كــه ی ل كــــردو پ
بۆالی  چوو  رایكردو   به خرایی  كــردو 

ھاوڕكانی .
شاھان ھاوڕكانی زۆر خۆش ده ویست
بوو لیره   ناوی  له  ھاوڕكانی  یه كك 

بوكه كه ی  لیره و  بۆمای  چــوو  شاھان 
گۆرانی  چیرۆكی  پاشان  پنیشانداو 

وتنه كه ی بوكه كوی بۆ گایه وه 
بــاوكــی لــیــره  كــه  كـــاری بــازرگــانــی 

ده كـــــرد 
لــــه ده ره وه ی وت كه لوپه لی  و  ده كــرد 

ده ھنا
,به شاھانی وت كه   بوو  لیره   و  شاھان 
ھنا گۆرانی  په لی  و  ئــه مــجــاره  كــه ل 
كــوردیــی ده كــاتــه  نــاو بــوكــه كــانــه وه  
بۆئه وه ی لی تبگه ن و به ئاسانی بتوانن 

بینه وه   .
له كۆتاییدا مامۆستا بخاڵ ئامۆژگاری 
منداه  چاوگه شه كانیكردو پی وتن:

زمانی كوردی  چاوگه شه كان  منداه  

ماک بۆ خۆشویستی و چژ بخشین 
ب پپوولکان

ئاسمانی کرکوک  شــاشــی کنای  لــســر  مــنــدان  سینمای  بــرنــامــی 
ھفتان دووجار ل رۆژانی پنجشممو ھینی پشکش دەکرت،تا ئستا 

پازدە ئقی ل پشکشکراوە.
ل ئقیکی نودا ل خوندنگی خانزادی سرەتایی کچان ل گڕەکی 
شۆرج ب پۆگرامکی نوێ و چیرۆک و فیلمکی سینمایی نوێ  لگڵ 
فیلمکی   بــ ئــویــش  ئــنــجــامــدرا،  سینمایی  گشتکی  مــنــدانــکــانــدا 
چژ  و  خۆشیگیاندن  بــۆ   فیلم ئــم   ، مستربین  کۆمیدیی  ئنیمیشنی 
بخشین ب مندا چاوگشکان،تا ل ڕگای ئو فیلموە سود و زیانکان 
 ــت، بۆیر دسر بین چی دەکــات و چی بمست ربن کوەی فببینن و ل
لم گشت سینماییدا لگڵ مستربیندا  چژو سودکی گورەی پیان 

بخشی.
 منداب دیــاری  ئاسمانی کرکوک کۆمی  برنامیک کنای  ھ ر  بۆ 
ل خوندنگی خانزاد  جوانکان دەبخشت، بم ل گشتی ئمجارەدا 
سوپرایزک ئامادەبوو ک ب نواندن دیاری و گویان پشکش ب  ستافی 

برنامی سینمای مندان کرد.
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پیشاندانی   شب ئــم  سرەكیی  ئامانجی 
ــتــریــن وـــنـــو پـــ زانـــیـــارتـــریـــن بــابــتــی  جــوان
ـــــی  بــــبــــیــــنــــران و وەرگـــــران  مـــیـــدیـــایـــیـــ
پارزگاریكردن  ھاوكات  کناکو 
لپناو  نتوەیی  ڕەسنایتیی  كلتوورو   ل
ھۆشیارو  كۆمگیكی  بوونیاتنانی 
تاككی برپرسیارو نوەیكی بئاگاو 
گشپدانی  ئــاشــتــیــخــوازو  نــتــوەیــكــی 

گیانی تبایی و برایتی.
 ئم بش چند یكیكی ل خۆگرتووە 

: وانل
 

١ - یكی مندان ک (حازم محمد) 
سرپرشتیی دەكات.

(مــھــدی   کــ برھمھنان  یــكــی   -  ٢
ڕەزا)  سرپرشتیی دەكات.

٣ - یكی تنسیق ک (ڕووەیــدا كازم) 
سرپرشتیی دەكات

٤ - یكی ئرشیف ک (شرزاد حاجی 
عوسمان) سرپرشتیی دەكات

 
بشی برنامكانی ئواران لماوەی وەرزی 
نوی كاركردنی و لماوەیكی كورتدا 
 تنبھ ــوــی  ن بـــرنـــامـــی  تـــوانـــی چــنــدیــن 

:وانم، لرھب
 

بشوازكی  پپوولكان)  (ســمــای   -  ١
جیاوازتر لپشوو پشکشدەکرت.

٢ - سینمای مندان.
٣ - پڕەنگ.

٤ - كانیاوی باوەڕ.
٥ - وە ماچۆ.

٦ - گشتی ھوار.
٧ - مخك.

٨ - گوھرەكان.
٩ - براشكاوی

١٠ - ڕیتواڵ.
١١ - چیرۆككانی ئنفال.

گــــڕەكــــكــــانــــی  ـــــی  ـــــژووی مـــــ  -  ١٢
كركوك.

 
بۆ   ئامادەكاریدایل  کشب لئستادا 
چــنــدیــن بــرنــامــی ھــونــری و كــلــتــووری 
تـــنـــدروســـتـــی  و  ســـیـــاســـی  و  ـــی  ـــژووی مـــ و 
لــــرەدا كۆتایی   کشب و كــارەكــانــی 
پــــــنـــھـــاتـــووە، بــــــكـــوو ھــمــیــشــ كــار 
 كــان دەكــــــات، چــوونــكــبـــۆ بــاشــتــریــنــ

بینرانمان شایستی لوە زیاترن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حازم محمد

لدایکبووی سای ١٩٦٧
دەرچووی قۆناغی ئامادەیی

- لسای ٢٠٠٤ەوە لكنای ئاسمانیی 
كركوک کاردەکات

لسای ٢٠٠٧ەوە لپرسراوی یکی 
مندانو ئستاش لپرسراوی ھمان 

.یکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرزاد عوسمان حسن 
لدایکبووی سای ١٩٦٣ 

لسای ٢٠١١ەوە لكنای ئاسمانیی 
كركوك کاردەکات 

یکنارشیفی كی ئکپرسراوی یل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڕووەیدا كازم محمد ئیمام
لدایکبووی سای ١٩٧٧

دەرچــــــــووی بـــشـــی شـــانـــۆی پــیــمــانــگــی 
٢٠٠٤ەوە  لــســاــی   ،  كــانــرەجــوانــھــونــ
ئاسمانیی  پــاشــان  و  نــاوخــۆیــی  لــكــنــاــی 
كـــــركـــــوك کــــــاردەکــــــات و ئــــســتــاش  
.یکنانسیقى كی تکپرسراوی یل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامكانی ئوارن

لسۆنگی باوەڕبوون بپشكوتنی كۆمگو فراوانبوونی 
بیری تاك و ھنگاونان لگڵ ڕەوتی گشكردنی ژیاندا، 

لوەرزی نوی كاركردنی كنای ئاسمانیی كركوك، بشی 
برنامكانی ئواران وەك كۆكیكی گرنگی كناك بپالن و 

برنامی چەوە دەستی بكاركردن كردووتوە.
ئم بش كار بمیتۆدی برپرسیارتیی كۆمیتی دەكات 

و لو چوارچوەیدا كاری ئامادەكردن و برھمھنان و 
 ،ستۆدایئی جۆراوجۆری لرنامندین برشتیكردنی چرپس

ئویش لھریک لبووارەکانی (پروەردەیی و دۆكیۆمنتاری 
و كلتووری و مندان و سیاسی و ژنان و ھونری و بیرەوەری و 

ئاینی . . ھتد  )

رزگار حم رەئوف
ل . بشی برنامكانی ئواران
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موئید  جالل محمد
لدایکبووی سای ١٩٦٦ 

لسای ٢٠٠٧ەوە لیکی ئرشیفی 
كنای ناوخۆیی کرکوک سپۆرت 

دامزراوە.
ئستاش لیکی ئرشیفی كنای 

ئاسمانیی كركوك کاردەکات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زریان سیروان حسن
لسای ٢٠١٣ەوە لكنای ئاسمانیی 

كركوك دامزراوە.
ئستاش لیكی ئرشیف ئرشیفی 

کناک کاردەکات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سارا محمد كاكل 
لدایكبووی سای ١٩٨٧، دەرچووی 
كۆلژی یاسای زانكۆی كركوك.
لسای ٢٠١٥ەوە لکنای ئاسمانیی 

كركوك و لیكی تنسیق 
كارئكات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شوان بورھان مجید 

لدایکبووی سای ١٩٩٦ 
لسای ٢٠١٦ەوە لكنای ئاسمانیی 

كركوك دامزراوە
ئستاش لیكی ئرشیف ئرشیفی 

کناک کاردەکات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھۆشیار عوبد بھمن
لدایکبووی سای ١٩٦٩

ناوخۆیی  لكنالی  ٢٠٠٨ەوە  سای   ل
ئاسمانیی  کنای  پاشان  و  کرکوک 
كركوك کاردەکات. وەك میوزیكژەن 

لیكی مندان كاردەكات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلیل شكور
لدایکبووی سای ١٩٦٩  

دەرچووی ئامادەیی پیشسازی
لسای ٢٠٠٤ەوە لكنای ئاسمانیی 

كركوك دامزراوە.
پشكشكاری برنامی تابلۆو سمای 

پپوولكان و سینمای مندان بووە.
تائستاش لیکی مندان کاردەکات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روەیدا كازمشرزاد عوسمانحازم محمد

سارا محمدزریان سیروانموئید جالل

جلیل شكورھوشیار عوبدشوان بورھان
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كـــامــــــرامـــانـــكـــانـــی كـــنـــاـــی ئــاســمــانــی 
:ركوك بریتین لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ئاسۆ حسن

ل دایکبووی / ١٩٧٦
راگــیــانــدن  بـــــواری   لـــ ١٩٩٨ەوە  لــســاــی 
لــكــنــاــی  ٢٠٠٤ەوە  لـــه  و  كــــاردەكــــات 
كركوكوە وەك ونگر كار دەكات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ھیشام محمد 

ل دایکبووی / ١٩٧٩
ل ٢٠٠٥ەوە ل راگیاندن وەك كامرامان 

ــــــــــــ٢٠٠٦ەوە لــكــنــاــی  كـــــاردەكـــــات ول
كركوك دەست بكاربووە.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دارەوان علی بایز
ل دایکبووی/ ١٩٩٢

لسای ٢٠١٢ەوە دەست بكار بووەو كاری 
و  ھونری  چندین كلیپی  بۆ  ون گرتنی 

ریكالم ئنجامداوە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سامی خلیل نوری
ل دایکبووی/ ١٩٧٩

لسای ٢٠١٧ەوە وەك كامرامان لكنای 

كركوك دەست بكاربووە .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سامان سحدین
ل دایکبووی/ ١٩٨٢

دەست  كركوك  لكنای  لسای ٢٠١١ 
ــــووە با  ـــووەو مـــــاوەی چــــوار ســاــ ب ـــكـــارب ب

كامرامان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* محمد ئسعد
ل دایکبووی/ ١٩٨١

لسای ٢٠١١ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرنگی  بشكی  وەك  كامرا  پشت  ونكانی  سربازە  یاخود  كركوك،  كنای  كامرای  یكی 
كنای ئاسمانی كركوك  لسرەتای دامزراندنی كناكوە ك ئو كات شھید خه لیل وەك 
ھماھنگی   ب  ، ئنجامداوە  كارەكانی  ئمكوە   ب و  دسۆزی  بوپڕی  یككه  لپرسراوی 
بشی ھواڵ و ب ھاوكاری یكی پیامنران رۆژان ھواڵ و گۆڕانكارییكانی رۆژ و ھاوكات 

راپۆرت و فیچر تۆمار دەكات.
و  دەكات  كارەكانیان  ل چۆنیتی  باس   ییكی ئم  لپرسراوی   كلئستادا  ئاسۆ حوسن 
 دانگو بب رامانژمارەیان (١٩) كامك خۆبوردووانكی ئازاو لرا وەك تیمی كامكت :یدە
ئو ئاستنگییانی دت ڕیان بدوبش ل نو كنای ئاسمانی كركوك كار دەكن، بشكیان 
تواوی ئو برنامانی لناو ستۆدیۆی كناكه پشكش دەكرت تۆمار دەكن، بشكی 

تریان لدەرەوەی كناك كاردەكن. 

 یـــكی كـــــــــامرا
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* تیشكۆ ئیسماعیل
ل دایکبووی/ ١٩٨٣

ل ٢٠١٣ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جمیل كمال 
ل دایکبووی/ ١٩٨٦

ل ٢٠٠٩ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ئاریان ساالر
ل دایکبووی/ ١٩٩٣ 

ل ٢٠١٠ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ئامانج مستاف
ل دایکبووی/ ١٩٨٩

ل٢٠١٦ەوە دەست بكار بووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ھوراز سامی
ل دایکبووی/ ١٩٩٥

له ٢٠١٦ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حوسن حبیب
ل دایکبووی/ ١٩٩٧

ل٢٠١٩ەوە دەست بكار بووە

* ھاوڕێ ھابیل
ل دایکبووی/ ١٩٨٧

ل٢٠٠٨ەوە دەست بكار بوە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ھاوكار دشاد 
ل دایکبووی/ ١٩٩٢

ل ٢٠١٢ەوە دەست بكار بووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ئردەن غریب
ل دایکبووی/ ١٩٨٠

ل ٢٠٠٨ەوە دەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* قاسم محمد
ل دایکبووی/ ١٩٩١ 

ل ٢٠١٦ەوە دەست بكار بووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* حیدەر محمد 
ل دایکبووی/ ١٩٩٩

ل ٢٠١٨ەوە دەست بكار بووه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حه سه ن ئه حمد فاتیح
 ل دایکبووی/ ١٩٨١

نوسینگی ھولر

  ل ٢٠٠٤ەدەست بكاربووە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* گۆران عوسمان علی 
ل دایکبووی/ ١٩٨٧ 

ل سای ٢٠١٧ وە دەستبكاربووه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاو ناسیح خورشید 

ل دایکبووی/ ١٩٨٩
ماوەی ١١ سا دەستبكاربووە

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاو محمد ئمین 

ل دایکبووی/ ١٩٨٩
  ماوەی ١٠ سا دەسبكاربووە

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بند نیشتیمان

ل دایکبووی/ ٢٤ساڵ
ل ٢٠١٧ەوە دەست بكار بووه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ئامانج مستاف ئحمد

ل دایکبووی ١٩٨٩
بــکــنــاــی  ــدی  ــوەن ــی پ وە  ــ ســاــی ٢٠٠٨  ل

کرکوکوە کردوە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

HASAN SHALAW - M SHALAW - NARDALAN GORAN
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سهر کرکوکو کنای ئاسمانیی گرنگی و یه كهیهكی سهرهكی پهیامنران
سهرهكیی كهركوكه، ئهركی میدیایی دهزگای و سیاسهتی ھهواڵ بهژووری
چاالكییهكانی و پشھات و ڕووداو لهسهر زانیارییه كۆكردنهوهی یهكهكه،

بینهر. بۆ گواستنهوهیهتی رۆژو
و لهكه ركوك پهیامنرانی فراوانی تۆڕكی كهركوك، میدیایی ده زگــای

ھهیه. بهغدادیش و شاری ھهرم لشاره كانی تری نووسینگهی
لهزۆربهی پهیامنر و بكات فراوانتر تۆڕه ئهو دهزگاكهشدایه ، لهبهرنامه ی

دابمهزرنت. وتان پایتهختی و كوردستان ھهرمی و عراق شارهكانی
و بووه كاركردنمان راستی دروشمی كهركوك ھهمیشه میدیایی لهدهزگای
ئهوهش شارهكه بین، پكھاتهكانی سهرجه م ڕهنگی و ھهومانداوه دهنگ
كهناه ئهم دامهزرنه ری كه  جه الل مام سهرۆك دروشمکی لهسهر

بووه.
ڕووداوهكان و ئاستهنگییهكان ھهمیشه لهنو ڕگری سهرباری كهناهكه
به دهنگیانمان كردووەو ھاووتیان كشهكانی لهسهر كارمان و بووه

گهیاندووه. پهیوهندیدارهكان الیهنه
و شه ڕهكاندا ھرش لهھهموو كهناهكه ستافی دژ بهداعشیشدا، لهجهنگی

گواستووهتهوه. نهبهردییهكانیانی بووهو پشمه رگه شانبهشانی
بهڕادهیهكی كه ئاستهنگهكان ئستای كهركوكیشدا تایبهتهی دۆخه لهم
لهسۆنگهی كه ركوك، میدیایی دهزگای پهیامنری ستافی بووه، فراوان زۆر
ماوهتهوهو كهركوكییهكاندا لهگهڵ  بهرپرسیارتی  به ھهستكردنیان
كه پشلكاریانهی ئهو تۆماركردنی و دهنگیان لهگهیاندنی بــهردهوام

تۆماردهكرن. لهكهركوك

عومر عوسمانمحدین عبدوسردەشت سرداردزار  سامان

فارس ھوار

محمود دنيا

محمد نازمدیار تابشڤان شاو عومر کاروان

یهكــهی   پهیامنران

یوسف فتح الل
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لــــپــرســراوی - دەروــــــش عـــومـــر مــحــــدیــن
پیامنران یکی

١٩٨١ سای لدایکبووی
ھەواسازو پیامنرو وەکو وە ٢٠١١ لسای
کرکوک میدیايی لدەزگای سرنووسر

کاردەکات
—————————

لپرسراوى — محهمه د عوسمان سردەشت
سلمانى نوسينگه ى

١٩٨٥ سای لدایکبووی
ناوەندی دەرچووی

ئاسمانیی لکنای ٢٠١٣وە  لسای
کاردەکات کرکوک

—————————
عـــهبـــاس — پــیــامــنــــری بــــدوعــــ دــــــزار

خورماتوو
١٩٩٦ سای لدایكبووی

پروەردەی كۆلژی مژووی بشی دەرچووی
زانــــكــــۆی ـــکـــان ـــی ـــی ـــت زانـــســـتـــ مـــرۆڤـــای

كركوك
ئاسمانيي كــنــاــی لــ ەوە ٢٠٢٠ لــســاــی

كاردهكات كركوك
—————————

ــــری ــامــن ــی - پ غــــریــــب ســــامــــان ســــــــردار
کرکوک

مــیــدیــايــی لـــــدەزگـــــای ٢٠١٩وە لـــســـاـــی
کاردەکات کرکوک

کۆلژی ڕاگیاندنی بشی خوندکاری
رکوکک زانکۆی ئادابی
—————————

پـــیـــامـــنــــــری ــــن- ــــزهدي عــــي فـــــــارس ھــــــــوار
کرکوک

١٩٩٢ سای لدایکبووى
پیمانگی ھونرە شانۆی دەرچــووی بشی

کرکوکه جوانکانی

ئاسمانيی لــکــنــاــی وە ٢٠١٥ لــســاــی
کاردەکات کرکوک

—————————
گرمیان پیامنری - عهلى محمود دنيا

١٩٨٦ سای لدایکبووی
ئدەبی و لزمان  بکالۆریۆسی بوانامی 
ئدەبیاتی و ــزمــان ل مــاســتــری و کـــوردی

بدەستھناوە فارسی
یھ سای لڕاگیاندن ١٤ ئزموونی

—————————
پــیــامــنــــری - جـــلـــیـــل مـــحـــمـــد شـــڤـــان

کرکوک
١٩٩٢ سای لدایکبووی

بکالۆریۆس وانامب
ئــاســمــانــیــی ــی ــا ــکــن ل ٢٠١٢وە لــســاــی

کاردەکات کرکوک
—————————

کرکوک محمد - پیامنری تاب دیار
١٩٩٦ سای لدایکبووی

ھهيه لڕاگیاندن بکالۆریۆسى
ئاسمانیی لــکــنــاــی وە ٢٠١٩ لــســاــی

کاردەکات کرکوک
—————————

کۆی پیامنری — خورشید نازم کاروان
١٩٨٩ سای لدایکبووی

جوانکان ھونرە پیمانگی دەرچووی
ئاسمانیی لــکــنــاــی وە ٢٠١٤ لــســاــی

کاردەکات کرکوک
—————————

پـــیـــامـــنــــــری - جـــوامــــــر عــــومــــر شـــــــاو
کرکوک

١٩٩٢ سای لدایکبووی
ئامادەیی دەرچووی

ئــاســمــانــیــی ــی ــا ــکــن ل ٢٠١٦وە لــســاــی
کاردەکات کرکوک

—————————
ــــری ــامــن ــی - پ عــــومــــر مـــحـــمـــد ئـــمـــیـــن

کرکوک
١٩٦٢ سای لدایکبووی

وەرزشـــی ـــپـــروەردەی ل دیبلۆمی بــوانــامــی 
یھ

ئاسمانیی لــکــنــاــی ەوە ٢٠٠٤ لــســاــی
کاردەکات کرکوک

—————————
ھولر پیامنری — مه ولود قادر قارەمان

١٩٧٥ سای لدایکبووی
ئینگلیزی زمانی دەرچووی

ئاسمانیی لــکــنــاــی وە ٢٠١٦ لــســاــی
کاردەکات کرکوک

—————————
سلمانى پیامنری - عادل ھەردی

١٩٨٣ سای لدایکبووی
دەرچووی ناوەندی

ئــاســمــانــیــی ــی ــا ــکــن ل ٢٠٠٨وە لــســاــی
کاردەکات کرکوک

—————————
( حــســيــب حــــــهمــــــزە حـــــــــارس حــــه ســــيــــب

كركوكی)
١٩٧٨ سای لدایکبووی

بــووارى راگیاندن و ل وه ١٩٩٩ ل سای
کاردەکات. رۆژناموانی

کنای ل پیامنر وەک ٢٠٠٨ سای ل *
ــووه ب بــکــار دەســـت کــرکــوک نوخۆیی
کنای لــه وه ٢٠١١ لسای دواتــریــش  و
لــــپــرســراوی وەک ئــاســمــانــيــی کـــرکـــوک،
ل بووه و بکار دەست یکی پیامنران

بردەوامم. پیامنر وەک ئستاشدا
—————————

موڕاد) (یوسف الل موڕاد  فتح یوسف
١٩٩٧ / لدایکبووی

ئادابی کولژی ڕاگیاندنی بشی دەرچوی
رکوکک زانکۆی

لدەزگای پیامنر وەکو ٦سا نزیکی
کاردەکات کرکوک میدیای

محمد قادرعومر عادل قارەمان حارسھەردی حهسيب

یهكــهی   پهیامنران



خبؤ[حتَّ:أ�ا:ط[ٌ[حت:����:

39

خبؤ[حتَّ:أ�ا:ط[ٌ[حت:����:

ھروەھا گۆڕانی گورە ل بیركردنوەی 
تاككسكان، دەوتان، نتوەكان 
ــ جــیــھــانــدا دروســـتـــدەكـــات، ئــمــانــش  ل
گۆڕانكاری گورەی زانستی و ئابووری 
خۆیاندا  لگڵ  و كۆمیتی گــورە 
 ش لو گـــۆڕانـــكـــاریـــانــــــنـــن،  ئــــدەھـــ
بـــــرژەوەنـــــدی ھـــــــژاران و پــــشــكــوتــنــی 
زانستیين، بتایبتیش زانستی پزیشكی 
و پــــشــكــوتــنــی ئــاســتــی تــنــدروســتــی بۆ 

ھمووان.
ــیــوە، پـــتـــای كــۆرۆنــا  لــــــڕووی ســیــاســی
بـــســـر  گــــــــورە  گـــــۆڕانـــــكـــــاری  زۆر 
 ــت،لــــنــــكــدا دەھــوەی خــبــیــركــردنــ
كــاری   لــ بیر  ھــاووتــیــان  ھمانكاتدا 
حكومت دەكـــنـــوە، كــ لــ رۆژانـــی 
بــــوبــــوونــــوەی پـــتـــای كــــۆرۆنــــادا چــۆن 
 ر كاربوونسند لكاریانكردووە و چ
و چــنــد لــگــڵ گــلــی خــۆیــان بـــوون. 
كۆمگكان  و  خك  ھموو  ئستا 
ـــــــوەی ئـــم  لــــ قـــــیـــــرانـــــدان، بــــھــــۆی ئ
لنیشانو  نویو  دەركوتنی  نخۆشییو 
و  ئزموون   لی  خۆپاراستن  جۆرەكانی و 
 ژیاوین، بۆیناویدا نت  و لشارەزایی دەو

وەھامان  و شژانی   ڕاوكد ھرگیز 
نــبــیــنــیــوە، چــونــكــ مــتــرســیــدارتــریــن 
ھبوە  لی   ترسمان   مئك نخۆشی 
شیرپنج و سیل و چند نخۆشییكی 
ــــۆ ئـــــوەی  تـــــری كـــوشـــنـــدە بـــــوونـــــ،  ب
ڕوداوەكانیش بۆ میژوو تۆمار بكین و 
باسی نھامتییكانی ھاوتییان بكین 
ل توی ئم پرتوكدا نوسیومانتوە بۆ 
ئوەی نوەی داھاتوو زانیاری ل وەربگرن 

و برەنگاری ببنوە.
شــارەكــانــی  ھــاوشــیــوەی  كركوكیش 
بخۆیوە  دۆخیكی سختی  تری عراق 
بینی و رۆژان ھوای جرگبی لدەست 
دانـــی ئــازیــزانــمــان پــــدەگــیــشــت و كــار 
قو تابخانكان  و  بــازاڕ  ئــوەی   یشتگ
دابخرن و بیاری قدەغكردنی ھاتوچۆ 
پــاراســتــنــی گیانی  پناو   لــ دەربــكــرــت 

ھاوتییان ..
 یــــــران لــی قـــــــــــ ئــــــوەبــــــو خــــــــرا شـــــان
ــاش  شـــــاری كــــركــــوك پــــكــھــــنــرا، پ
ــۆمــارکــردنــی چــــوار حــاــتــی تــووشــبــون  ت
بــــو پـــتـــایـــ (كــــركــــوك یـــكـــ لــو  
تیادا  پتایی  ئــو   ك بــوو   زگایانپار

تــۆمــار بــكــرــت)و خــــرا پــالن داڕــــژرا بۆ 
دابینكردنی پداویستییكانی تووشبووان 
و كـــاركـــردن  ـــان  ـــی چـــارەســـركـــردن و 
بــۆ ڕــگــریــكــردن لــ كــمــكــردنــوەی 
ــــرۆســــی كــــۆرۆنــــا  بــــــوبــــــوونــــــوەی ڤــــای
ــوەی گــیــان لــدەســتــدان  و كــمــكــردن
 كــكــانــی ڤــایــرۆســــیــ و كــاریــگــری
ــوە و كـــۆرۆنـــا جــوــی  ــی ــووری ــاب بــســر ئ
ئــابــووری لــ جیھان وەســتــانــدووە، ئــوەش 
ھموو  لــســر  زۆری  كاریگرییكی 
مــرۆڤــكــان دروســـتـــكـــردووە، ھــــژاران 
كــوتــوونــتــ ژــر كــاریــگــری یكك 
ئــابــووری  لــو پتایانی رووحـــی مــرۆڤ و 

دەكشت. 
 كی چاالكانوەیش مانكاتدا بھ ل
ــانــی پــــــكـــوەژیـــانـــی  ــن ــات ــی ــن كــــــاری بــــۆ ب
ـــتـــی كـــــــــردووە، ســــــوود لـــو  كـــۆمـــی
میكانیزم و سرچاوانی ھن وەردەگرت 
بدەموچوونانو  ئو  پشتیوانیكردنی  بۆ 

ركوكییانك 
كۆرۆنا دەبزنین

ڤایرۆسی كۆرۆنا (پتای كۆڤید ١٩) تنیا وەك پتایك 
مامی لگدا ناكرت، چونك ئاشكرای وشی كۆرۆنا 
چی دەگینت و چ نھامیتییكی بسر مرۆڤایتیدا 
ھنا، زیاتر ل ١٠٠ سا وەھا پتایك سری ھنداوە 

و ڤایرۆسی كۆرۆنا ل ساتی پیدابونیوە تا ئمۆ 
بپی ئامارەكان نزیكی ١٤٠ ملیۆن حاتی تووشبوون  

لسرتاسری جیھاندا تۆماركراون و تائستا نزیكی ١١٩ 
ملیۆن تووشبووش چاكبوونتوە، ھروەھا بۆت ھۆی 

ڕاگرتنی ھموو بوارەكانی ژیان ل زۆربی  وتانی جیھاندا.

دلر سمد شوانی *
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ــامــكــانــی خــۆمــانــدا  ــرن ــب تــوانــیــومــانــ ل
ھاوكاری چندەھا  ما ھژار بکین 
كاریگریی  ڤایرۆسوە  ئم  كبھۆی 
لسر ژیان و بژوی رۆژانیان ھبووە،  به 
ئاسمانى كركوك  ھاوكارى ك ناى 
ــم بــۆ مـــاوى مانگی  لــگــڵ ھــاوكــاران
 ٢٠٢٠ ساى  رەمــ زانــى  مانگى  بخشين 
ئامانجمان   ـــــزان  رەم مــيــوانــى  ــامــى  ــرن ب
ـــى ھـــــــــژاران بـــوو  تـــكـــردنـــى مـــا خـــزمـــ
بجياوازى له نتوەو رەگزى و مزھبی 
بــــئــــامــــادەكــــردنــــی ســـبـــتـــی خـــــۆراك 

ھاوكاری و كۆمكمان كردون.
ـــی  ـــمـــت و ھـــــــگــــومــــان ئــــــــ ــــ بــــــــــم ب
ھۆشیاركردنوەیی لگڵ بوبوونوەی 
پتای كۆرۆنادا ھموو جیھانی گرتوە، 
گۆڕانكی گورە ل كولتووری مرۆڤ 
جیھاندا  وتانی  زۆربــی كۆمگی  و 
ناوچی  زۆر  بشكی  دروســتــدەكــات، 
جیھانیش بھۆی نبوونی ئاو و خۆراكی 

ناتوانن  بــاش،  دارایـــی  تــوانــای  و  پویست 
ئستا ھموو ئو پداویستیانی ژیانكی 
پاك بدەستبنن، بم ھۆشیارییكیان 
 ویستبزانن پ رەوە كس توەندە دەچئ

ھوی زیاتری بۆ بدەن. 
بكین،  لبیر  راگیاندن  رۆــی  نابت 
گـــورەی  چــنــد  ككاریگرییكی 
ھاوتیان  لــھــۆشــیــاركــردنــوەی  ھــبــووە 
بـــتـــایـــبـــتـــیـــش لـــــشـــــاری كــــركــــوك، 
كــنــاــی ئــاســمــانــی كـــركـــوك  رۆـــی 
برز  ھاوتیاندا  لھۆشیاری  پگی  و 
دەنرخنرت، كبردەوام و بب جیاوازی 
بھموو زمانكانی (كوردی، عرەبی، 
ھۆشیاریی  ھمتی  توركمانی،سریانی) 
رنماییكانی  كــــــردووەو  تــنــدروســتــی 
ــی قـــیـــران و وەزارەتــــــی تــنــدروســتــی  شــان
ھاوتیانی  خــمــخــۆری  بـــوكـــردۆتـــوەو 
كركوك بووە، كبووە ھۆی گۆڕانی 
 نزیك راستییكی  خــــك،  ھۆشیاری 

و گـــۆڕانـــی گــــــورەی بـــســـردا دـــت، 
ـــی ریــشــیــی  ـــیـــركـــردنـــوەدا گـــۆڕان لـــ ب
كــردەیــی دروســتــكــردووە، بـــم باشتر 
باشتری  توانای  و  خۆپاراستن  شوەكانی 

چارەسركردنیان.
ــواو نبوە و ھیشتا  ت ئــو شــڕە  ئیستاش 
 تایوپئ تواوبونی  مــژدەی   ل باس  زووە 
بكین و بردەوامین ل برەنگاربونوەی 

. تایو پئ
ل خوای گورە نزا دەكین قوربانییانی 
ـــرۆســـ بــبــخــشــــت و ھـــمـــوان  ئـــــم ڤـــای
زووترین كات مرۆڤایتی   ب و  بپارزت 

لی ڕزگار بت.

بڕوه بری بشی پیوەندییكان 
ل پارزگای كركوك

ئندامی شانی قیرانى 
تةندروستى كركوك
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یاری  یاریزانانی  دەركوتنی  و  سرھدان 
 ركـــوك بشــــاری كـــ ــز لـــرمــــۆپــی ســ ت
حات ھژمار ناكرێ بكو دیاردەیكی 
زەمانوە كركوكیكان  در   ل  ،زەقــ
و پگی  ـــاوی خــۆیــان  ن ئــاــتــونــی  پيتی   بــ
یــانــكــانــی شـــارەكـــیـــان لـــ ســـر ئاستی 
عراق  ھبژاردەكانی  و  پاوانتیكان 
مامۆستا  چشنی  نووسیوەتوە(چسپاندوە) 
(فخری) ئازاد كاكل و زەكی مردان و 
ئیاد تایر و زیاد تایر و سیفدین فتاح و 
تاریق زیاد و محمد نجیب و ئیاد عومر 
ھبژاردەكانی  لیستكی  ھیچ  ھتد،   ....
ــ خـــول و پــاــوانــــتــیــ جــیــھــانــی و  ــراق ل عــ
عرەبی و كیشوەری ئاسیا ب بش نبووە 
لو  بــدەر  یاریزانانی كركوك،  نــاوی   ل
مــــژووە پــرشــنــگــدارەی بــ نـــاوی یانكان 
و یــاریــزانــانــی كــركــوك نــوســراونــتــوە، 
تمنی   ت كتایب پداویستیكی  خاوەن 
نیو سدەی تپڕاندوە و ل خزانكی دیار 
و نــــاوداری تــۆپــی ســرمــــزی كــوردســتــان و 
عیراق، رچكی سیفدین برا بچووكی 
 تی ھاوشاری دەگركانی دیكوانو پا
 ك لكوە تــا  وەكــو یــتــر و نــاســرەوبــ
پاوانكانی  ئاسیا ناو و ناوباگ دەركا.

فخرەدین فتاح نجم
كـــركـــوك    ١٩٦٧ دایــــكــــبــــووی   ـــــ *ل

– گڕەكی ئیسكان
*خزاندارە – خاوەنی ٢ كچ  بناوەكانی 

( نور و سارا )
پـــروەردەی  میالكی  ســر   ل *فرمانبرە 

كركوك
* ســیــفــدیــن بـــرای یــاریــزانــی ھــــبــژاردەی 

عراق و یانی غرافی قترە
*پشتیوانی برای یاریزانی ھبژاردەی عراق 

مانیی سلو یان

وستگكانی یاریكردنی 
فخرەدین وەكو باسی دەكا زۆر سرسام 
ئمش وایكرد  بــرای،  ب سیفدین  بووە 
شــوێنــكــوتــوی ئـــوبێ  لــ ســاــی  ٢٠٠١ 
لــ سنتری  بــرای  بــ ھــاوكــاری پشتیوان 
بیاریكردن  دەســـت   ــمــوســ گنجانی 
دەكا، پاش ماوەیك ل مشق و راھنانی 
بـــــــردەوام و ئــاشــنــابــوونــی بـــ تــكــنــیــك و 
 ٢٠٠٥ ســاــی   لــ  ،كــیــاریــیــ تكتیكی 
لقی كركوكی  روودەكات ھبژاردەی 
یكتی پارائۆۆمپی عیراق تا سای ٢٠١٠  

.ردەوام دەبب

وستگی پیشگری و 
نودەوتی

 و مــاوەیــــ فــخــرەدیــن دەگــــــتــوە دوای ئ
 و  ل مووانوت وەرزش بۆ ھبــۆم دەركـــ
جیھانی وەرزش جیاوازی نی ل نوان رەنگ 
و رەگز و نتوە و ئایدییاكاندا، بكو 
بھرە و توانا و ماندووبون و ژیری و ئاست 
و ئــنــجــامــكــان پــــوەرن بــۆ وەرزشـــكـــار، 
ھر بۆی سای ٢٠١١ پریاسكم پچایوە 
برەو شاری سلمانی و پیوەندیم ب  یانی 
دوو  مــــاوەی  بــۆ  كــــردو  (رۆژ)ەوە  وەرزشـــــی 
یانی كــرد، لودا  لــو  بــرگــریــم   ســا
ــوو بــۆ یــاریــزان زیاتر  ــارب زیــاتــر زەمــیــنــ لــ ب
دەركـــــوێ، بــپــ بــرنــامــ و پــرۆگــرامــی 
تواناكانم   بــ ــرە  پ زیــاتــر    توانیم  تایبت 
بدەم و ئوەبوو دەرگای ھبژاردەی عیراق 
دەرەكــی  پاوانتی   لــ بــشــداریــكــردن  و 
بـــــڕووم كـــرایـــوە و ســلــمــانــدم  خــواســت 
تایبت  پداویستی  خــاوه ن  مرۆڤانی  ویستی 
ھــیــچ كــمــتــرنــیــن لـــ خـــواســـت و ویــســتــی 
بپچوانوە   ،دیك ئاساییكانی   مرۆڤ
زیاتر  تایبت  پداویستی  خــاوەن  كسانی 
 ب ســر گیشتن   ل دەكــن  پیداگیری 

ئامانجكانیان.

 یاریزانی خاوەن
 پداویستی

 تایبت زیاتر
 پی داگیری

 دەكات لسر
 گیشتن

 ب ئامانجكی

فخرەدین 
فتاح نجم 
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میدیایی وەرزشی یكتی ل شاری كركوك وجاخۆشنو 
ل دوای پرۆسی ئازادی و دامزراندی كنای(كركوك 
تیڤی) بشی وەرزشی زۆر چاالكان و ل رگی گشتی 
 تیوانــی خــول و پای وەرزشـــی و رۆمــارنــامــواڵ و بــھـــ
جــیــاكــان شــقــامــی وەرزشــــی داگــیــركــردو بـــووە مینبری 
 ڵ فراوان بوونی چاالكییگ ی وەرزشكارن، لقینراست
وەرزشــیــكــان و كــردنــوەیــان بـــڕووی وتــانــی دەرەوە و بۆ 
ئوەی بینرانی كركوك ب بش نبن ل پخشكردنی 
زەرورەتكی  وەكــو  و جیھان،  ئــوروپــا  ــاری  خولكانی  ی
وەرزش  ــواری  ب دسۆزانی  و  خمخۆران  ھیمتی   ب حتمی 
رۆژی  (ی ن ك)  راگیاندنی  ئركی مكتبی  ل سر  و 
٢٠٠٩/٥/٢  ل نسلی بشی وەرزشی كنای كركوكی 
دایك ، كنای لۆكای كركوك سپۆرت ھات میدان 
 ك لكركوك یی ئاسمانی كناو دوای دوو ساڵ ك
زیندوو   میشھ سرۆكی  رەوانــشــاد  بنرخكانی   دیاری
بڕز مام جالل بنیادنراو ل ھیكلیی كناكیشدا  
رابــردوودا  ماوەی  لم  دامزرندرا، بگشتی  وەرزش  بشی 
ل بشی وەرزشــی كناكانی سر ب دەزگــای میدیایی 
 تــیــشــتــوون و بــوونــــگــنــدیــن كـــــادر  پــركـــوك چــكـــ
قــرزاری   ب خۆیان  و  پیشكیان  میدانی  سپۆرتی  ستار 
 ــســتــادا ولــئــ ــ دەزگــــای مــیــدیــایــی كــركــوك دەزانـــــن، ل
دوانزەیمین سایادی كنای كركوك سپۆرت كادر و 
كارمندان و بینرانی وەرزشی كناك ھست بئازار و 
فراغكی زۆر دەكن ، چونك ب ھۆی لكوتكانی 
 كناناوبردنی ك وە حوكمی لكشووم ریفراندۆم
 رەستر كسندراو دەرگاكانی داخــراون و تۆز  لپس
و ئامرەكانی نیشتووە، شاش قشنگكی شیدایانی 
ومینبری  وەرزشــكــاران خامۆش كــرا  و سكۆی  وەرزش 

پ ئڤینی دەنگ و رەنگی خولیایانی وەرزش بوو ب خیاڵ 
ـــدارو مــیــوانــداری و رۆمـــاڵ و گــواســتــنــوەی ركــابــری  و دی
وەرزشــكــاران بــوون ب رابـــردوو، دیــارە ل ســر راســپــارده  و 
كركوكیكان  داكۆكیكاری  و  خمخۆر  رنمايی 
بــڕــز ســــرۆك مـــام جـــالل كــنــاــی كــركــوك ســپــۆرت 
پیشیان  ل پناو خزمتكردنی سرجم نتوە و مزھب 
ئو  ئایدیاكان ب جیاوازی كــاری كــردوە و سكۆی  و 
 تی وەرزشــیــان دەكــرد ببــوو كه  خزم سانن و كالیــ
 رنامب روانگيه وه   لو  دەنگكانوە،  و  رەنــگ  ھموو 
و توركمانی  زمــانــی كـــوردی   ر ســھــ بــ بابتكانی  و 
و عــرەبــی پــــشــكــشــكــردوە، كــركــوك ســپــۆرت زیاتر 
 ب  كــــنــاخشی كــپ بـــووە،  لــۆكــالــی  لــ كناكی 
زۆری سنوری شاری كركوكی گرتبووەوه ،  پانتایكی 
خول  چندین   لــ بــوو  وەرزشـــكـــاران  راستقینی  ئــاوــنــی 
ــردراوی  ــ ن وت  دەرەوەی  و  عــیــراق  ــاوخــۆی  ن پــاــوانــــتــی  و 
تیپكانی شــاری كركوك  یـــاوەری  كــركــوك ســپــۆرت 
بوونوە رۆمای چاالكییكانیان كردوە، ل بۆن و رووداوە 
جیھانیكان وەكو مۆندیال و یورپالیگ و چامپیۆنزلیگ و 
یاری كالسیكۆ .... ھتد برنامه ی تایبتی ھبووە و دیاری 
و ختی گران بھای پشكش كردوە، ل كاتكدا 
ھــــوەریــنــی یــانــكــانــی شـــاری كــركــوك لــ خولكانی 
كوردستان و عیراق چشنی گه  رزانی پایزە و وەرزشی 
ــــردووە، وەرزشـــكـــاران  ـــرەو ووشــكــ ســاــی ب شــارەكــی ب
و وەرزشــدۆســتــانــی كــركــوك ھیوایكی زۆریـــان ل سر 
دەزگای میدیایی كركوك و مكتبی راگیاندنی (ی 
لنوێ داگیرسانی شاشی  ئومدی سر  ن ك) ھچنیوە، 
كركوك سپۆرت و دووبارە ئاوادانكردنوەی ماكانیان 

پدەسپرن و دنیاین ل خمخۆری و پرۆشی ھمووان.

مای جیش
    دوای دوو ســاڵ یــاریــكــردن بــۆ یانی 
پــاــوانــــتــی   لـــ بـــشـــداریـــكـــردنـــم  و  رۆژ 
وتـــانـــی عـــرەبـــی لـــ عــمــانــی پــایــتــخــتــی 
ـــــوردن و بــدەســتــھــــنــانــی پـــلـــی دووەمــــی  ئ
ــــتــیــكــ، یـــانـــی جــیــش بــۆنــدی  پــاــوان
ریزەكانیوە   چــوومــ و  پشكشكردم 
یانی  و  عراق  ھبژاردەی   ل ئستا  تا  و 

جیش بردەوامم. 

گڕانوەی شكۆ
بــ دیــــدی فــخــرەدیــن یــاریــیــ تــاكــكــان 
 بــ یــــاریــــیــــ لـــــ ـــیـــ ـــرن ھـــیـــچـــیـــان كـــمـــت
 گــشــتــی و تـــۆپـــی پ كـــان بــــــكـــۆمـــ
تۆپی  یــاری  بمجۆرە  ناكرت  و  بتایبت 
ســرمــــز پــشــتــگــوێ بــخــرێ و یــاریــزانــانــی 
تۆپی سرمز و یارییك ب نازبكرن،  
 شارەك وەرزشـــی  لپرسراوانی    لــ داوا 

 مــووان دەســـت لكــان دەكـــات ھــو یــانــ
نــــو دەســــت كــاربــكــن بــۆ گـــڕانـــوەی 
شكۆی یاری تۆپی سرمز ل كركوك  
سنگ  سرمز  تۆپی  یــاری  پشتر  چــۆن 
سانكیش  و  ھــبــووە  خــۆی  قورسايی  و 
تــۆپــی ســرمــــز شــونــاســی چــنــد یــانــیــك 
ــانــكــان ســـر لــ نـــوێ دەرگــــای  ــــووەو ی ب
ھۆكانیان بڕووی یاریزانان وا بكن و 

یاریك بگرنوە ئامز. 

ئنجامكانی ( فخرەدین )ی 
پاوانی نودەوتی

تــۆپــی  پــاــوانــــتــی  دووەمـــــــی  پـــلـــی   ٢٠٠٧
سرمزی یانكانی عیراق 

تــۆپــی  پــاــوانــــتــی  دووەمـــــــی  پـــلـــی   ٢٠٠٩
سرمزی یانكانی عیراق

پاوانتی  یكمی  پلی   ٢٠١٨ تا   ٢٠١٠
تۆپی سرمزی یانكانی عیراق

پـــلـــی دووەمـــــی  ــــــوردن  ئ لـــ وتـــــی   ٢٠١١
عرەبی  وتانی  سرمزی  تۆپی  پاوانتی 

لسر ئاستی تاك بدەستھنا . 
پـــلـــی ســــیــمــی  ئــــــوردن  ـــ وتـــــی  ل  ٢٠١٢
عرەبی  وتانی  سرمزی  تۆپی  پاوانتی 

لسر ئاستی تاك بدەستھنا .
٢٠١٣  لــ وتـــی ئـــوردن پــاــوانــــتــی تۆپی 
سرمزی وتانی عرەبی پلی دووەم لسر 
ئاستی  لــســر  سیم  پلی  و  تــاك  ئاستی 

جووت بدەستھنا. 
تۆپی  پاوانتی   ل تایلند  وتی   ل  ٢٠١٤
سرمزی وتانی رۆژئاوای ئاسیا  ل نو ٢٤ 
وتدا پلی یكمی بدەستھنا و مدالیای 

ئاتونی لمل كرا .
تۆپی  پاوانتی   ل تایلند  وتی   ل  ٢٠١٨
سرمزی وتانی رۆژئاوای ئاسیا ل نو ١٨ 

وتدا پلی سیمی بدەستھنا .
 

 چى بۆ كركوك سپۆرت  
دەكرێ .. ؟؟؟
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له  پرۆگرامی گه شتی ھه وار 
كه  دوو ھه فته  جارك له سه ر 

شاشه ی كه نای ئاسمانیی 
كه ركوك په خشده كرت، چه ندین 

گرووپ و كۆمه ه و ڕكخراوی 
شاخه وانی له ھه رمی كوردستان 

به سه رده كاته وه . 

پـــرۆگـــرامـــی گــه شــتــی ھــــــه وار، خــانــمــه  
ئاماده كارو  ڕاگه یاندنكار ھه وار فارسه 
كــامــــرامــان  دوو  و  پــــشــكــه شــكــارــتــی 
نه ناسانه   ماندوو  گه شته كاندا  له ته واوی 
ـــۆمـــارده كـــه ن، ئــه وانــیــش  گــه شــتــه كــه  ت
(ھه وراز سامی)و (حسن حه بیب)ن و مۆنتاژو 
لئستۆی  پــرۆگــرامــه كــه ش  ده رھــــنــانــی 

(شوان محه مه د)ە.
ــره ی ئـــه مـــجـــاره یـــدا، پــرۆگــرامــی  ــجــی ــه زن ل
ـــی  گـــه شـــتـــی ھــــــــه وار، مـــیـــوانـــی گـــرووپ

شاخوانیی سلمانی بوو.
سه ره تای گه شته كه  له گه ڵ ئه م گرووپه دا 
ــه پــاركــی ئـــازادیـــی شــــاری ســلــــمــانــیــیــه وه   ل
پاشان  ده ستیپكردو  به یانی  ٦ی  سه عات 
بوون  تاسوجه   له ناحیه ی  به یانی  بۆ خوانی 
و دواتر به ره و بناری شاخی پیره مه گروون 

به ڕكه وتن.
ـــه  ٦٠  ـــر ل ـــات ــــه م گـــه شـــتـــه دا زی ل
شــــــــــاخــــــــــه وان 

له ھه ردوو ڕه گه ز به شداربوون، ده ستپكی 
گــه شــتــه كــه  لـــه گـــونـــدی قـــه ره چـــه تـــان 
پاشان   ده ستیپكردو  جه سته   به ڕاھنانی 
ــیــره مــه گــروون)  ــــه ره و (ڕه بـــه نـــه  دامــــنــی پ ب
شاخه وانییه كه   گروپه كه   به ڕكه وتن، 
پداویستییه كانی  كــه ره ســتــه و  ــــه واوی  ت
گــــه شــــتــــه كــــه یــــان ئـــــامـــــاده كـــــردبـــــوو، 
چه ند  شــاخــه وانــیــدا  گه شتكی  لــه ھــه ر 
ســه رپــه رشــتــیــارــك چــاودــریــی شــاخــه وانــان 
ــان پــــــــــده ده ن، لــه م  ده كــــــه ن و ڕــنــمــایــی
گه شته شدا تیمی تایبه ت به  فریاگوزاری 
ــــكــــی  ـــۆ ھــــه ر ڕووداو ئــــامــــاده كــــرابــــوو ب

نه خوازراو.
ئامانجی  ھــــه وار)،  (گه شتی  پــرۆگــرامــی 
ناساندنی شونه واره  درین و مژوییه كانی 
وه رزشــی  به كلتووركردنی  و  كوردستان 

شاخه وانییه  له ڕی میدیاوه .
به ھه مانشوه  له م گه شته دا شونه واركی 
ده ناسنین،  به بینه ران  مژوویی  و  دــریــن 

ئه ویش (ڕه به نه  دامنی پیره مه گروونه ).
شونه واره   ئه م  جوگرافیی  ھه كه وته ی   
لـــه بـــنـــاری چــیــای پـــیـــره مـــه گـــروونـــی نــزیــك 
گوندی قه ره چه تانه  له پارزگای سلمانییه  
ده روازه ی  له نزیك  شاخكه   نیگاره   كه  
پــه رســتــگــیــه كــی كــۆنــدا بــیــنــراوه تــه وه ، 
پــاشــمــاوه  بــه ردیــنــه كــانــی لــه دامــــنــی چیای 

پیره مه گروون به دیده كرت.
پیشانده دات،  ونه ی كه سك  نه خشه كه  
پــــــــــده چــــــــــت مـــیـــرـــكـــی 

ــــت لـــــه ســـــه رده مـــــی  ــــ ــــووب نـــــاوچـــــه كـــــه  ب
ئه شكانییكاندا له سه ده ی یه كه می پش 

زایین.
گرنگترین ئه و پاشماوانه ی له م ناوچه یه دا 
ــه و نه خشه  ھــه ــكــۆــراوه یــه  كه   ئ ھـــه ن، 
ــاســراوه ، به ده سته   ن بــه شــوــنــه واری ڕه بــه نــه  
ڕاســتــی قــه دپــاــی چــیــیــاكــه وه یــه و له سای 
شـــوـــنـــه واری  نـــاوچـــه یـــه كـــی  وه ك   ١٩٣٦
شوورایه كی  له ده روازه كه یدا  ناسنراوه ، 
كاریگه ریی  نه خشه كه   ھه یه ،  به ردین 
ــه ســه ره و به شكی  ل بــه فــری زۆر  و  ـــاران  ب

ساوه ته وه .

ـــــــه دا شـــــاخـــــه وانـــــان  ـــــــرۆگـــــــرام لــــــــه م پ
له پاكاگرتنی  باسیان  به گرنگییه وه  
ســـــرووشـــــت و ژیــــنــــگــــه ی كــــوردســــتــــان 
ــه واره  مــــژوویــیــه كــان  ــن و  پــاراســتــنــی شــو
لره وه   زانــی  به پویستیان  ھــه روه ك  كــرد، 
په یوه ندیداره كان  الیــه نــه   و  به حكومه ت 
شونه وارانه   ئــه م  پاراستنی  ئه ركی  بن: 
له ئه ستۆی ئوه دایه و پارزگاری له و سامانه  

نیشتیمانییه  بكه ن.
ــــه گــــه شــــتــــه كــــه مــــانــــدا  پــــاش  ھـــــــه ر ل
ـــاو و ھـــه وایـــه كـــی پــاكــژو  وه رگـــرتـــنـــی ئ
و  دڵ  به   نوشار  له جه نجاییه كانی  دوور 
ده روونكی ھمن و به ده م گۆرانی وتنه وه  

كۆتاییمان به گه شته مان ھنا.
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 كنسا ك كندھرەمڕەشۆ زیرەك،  ب
لنو كوچو كۆنكانی شاری ھولر 
ئامری ساز ب شوەیكی زۆر باش دەژەنت 
نیتوانیوە  ئستا  تــا  ھــژاریــیــوە  بــھــۆی  و 
 ستادا لئت و لنكبھری پژیانی ھاوس
مای خوشككی ژیان بسردەبات، ھر 
 ل (القمید حكاروان ح) ندرمھون بۆی
سپۆنسری   ب خرخوازیدا   پرۆژەیكی 
(دەزگای میدیایی كركوك) و (دەزگای 
 می میوزیكی برھمرۆیی مام) داھاتی ب

پنایانی  بو ھونرمندە بخشی .
ــرمــنــد (كــــــاروان حــمــیــد حــــالق)،  ھــون
زۆربی كارەكانی خرخوازین و دەیوت 
لــ رــگــی بــرھــمــ ھــونــریــیــكــانــیــوە 
 بـــكـــات ك ســانــو كــھــــاوكــــاری ئــــ
 ككن،  (رەشــۆ زیــرەك)ـــیــش  یالنب
بۆ  دەستنیشان كراوە  بھرەمندانی  لو 

. نانزلو ڕشكردنی ئشكپ
برھمكانی   لــ  ككی پــنــایــان    بــ
ھونرمند (كاروان حمید حالق) و چند 

 كلیپ ڤیدیۆ  ئم   ،دیك ھونرمندكی 
میدیا)  (یــاد  لــ ستۆدیۆی  ھۆندا  وتــی   لــ
وەك  داھــاتــی كلیپكش  تــۆمــار كـــراوەو 
 خشرایب مراسیمكدا   ل ھاوكارییك 
رەشۆ زیرەك و ڤیدیۆ كلیپكش  (دەزگای 
میدیایی كركوك) خاوەندارتی دەكات .

سرپرشتیاری  داودی،  شوان  لوبارەیوە، 
 ركوك، لگشتی دەزگای میدیایی ك
بارەی كۆمككردن و ھاوكاری (رەشۆ 
رایگیاند: مراسیمكدا،   ل زیــرەك)، 
كـــركـــوك  مــیــدیــایــی  دەزگـــــــای  "وەك 
ســپــۆنــســری بــرھــمــكــی ھــونــرمــنــدی 
كركوكی (كاروان حمید حالق)ـمان 
كــرد كــ لــ ئستادا لــ ئــوروپــا دەژی، 
كـــــ لـــــگـــــڵ حــــــــوت ھــــونــــرمــــنــــدی 
بۆ  ئنجامیداوەو   دیك وتــانــی  جــیــاوازی 

.النكی بندرمھون
ئـــمـــش  بــــۆ  وتـــیـــشـــی:"  داودی،  شــــــوان 
ھونرمندكی بالنی شاری ھولرمان 
ھبژارد، ك (رەشۆ زیرەك)ـ، ھرچندە 

ب ھۆی بوبونوەی  ڤایرۆسی كۆرۆناوە 
بم  ئنجامبدرت،  كۆنسرت  نتوانرا 
سپۆنسری  میدیایی كركوك  دەزگــای 

برھمكی كردو كییوە.
الی خـــۆشـــیـــوە، ھـــونـــرمـــنـــد، كــــاروان 
ئوەیخستڕوو:"بیرۆكی  حالق،  حمید 
ســرچــاوەی گرت،  لـــوەوە  برھمكم 
 وەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لوبونكاتی ب ل
وتی ھۆندا، دەمبینی چندین خكی 
بالن ھبوون و ژیان و گوزەرانیان خراپ 
ــــوو، بـــیـــارمـــدا كــارــكــی خــــرخــوازی  ب

ئنجامبدەم.
ــیــشــی:" نــاشــتــوانــی ھــاوكــاریــی ھــمــوو  وت
 م لی، بـــــكــان بـــكـــــالنــمـــوو بــھـــ
رــگــای ئـــم كــــارەوە تــوانــیــم ھــاوكــاری 

(رەشۆ زیرەك) بكم. 
زیــرەك،  ڕەشــۆ  پای ھاوكارییكش،   ل
كركوك)  میدیایی  (دەزگـــای  سوپاسی 
و  حـــالق)  حمید  (كـــاروان  ھونرمند  و 

(دەزگای مرۆیی مام)ـی كرد.
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ل مراسیمكدا داھاتی برھمی 
ب پنایان بخشرای رەشۆ زیرەك
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 كركوك / رزكارشواني 

 اعتمدت دائرة البحث والتطوير بوزارة
 التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب
 الموسوم ( الوجيز في الطب العدلي

 العراقي ) دراسة مقارنة في ضوء
 قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة
 2013 وتعليماته النافذة ، المؤلف
 من قبل التدريسي بكلية القانون

 والعلوم السياسية بجامعة كركوك
 االستاذ الدكتور نوزاد احمد ياسين

 شواني باالشتراك مع مدير قسم
 الطب العدلي السابق في دائرة صحة

 كركوك شكر محمود احمد علي،
   .كتابا منھجيا في الجامعات العراقية

وقال االستاذ الدكتور نــوزاد شواني  ان 
( الوجيز في قانون الطب العدلي  كتاب 
العراقي )  دراسة في ضوء قانون رقم (٣٧) 
ان  حيث  النافذة  والتعليمات   ٢٠١٣ لسنة 
العلمية  والمعرفة  المختصة  العلوم  تطبيق 
في حل القضايا الجنائية واالعتماد عليھا 
ـــجـــرائم, ھــو احـــد السبل  فــي كــشــف ال
والتضييق  الجريمة  محاصرة  في  المھمة 
عليھا وخــدمــة الــعــدالــة، وعلى الــرغــم من 
ــجــرائم فــان تلك الــتــي تستھدف  تــعــدد ال
ولحل  االبشع،  ھي  تبقى  البشرية  النفس 
المسائل الجنائية المتعلقة بھذه الجرائم 
الطبية  بالعلوم  تلتقي  القانونية  العلوم  فان 
والبيولوجية مولدة ما يسمى بالطب العدلي 
. كما تتجلى اھمية دراسة الطب العدلي 
ــات  ــب كأحــــد الــمــواضــيــع الــمــھــمــة فـــي االث
ان  منھا:  الجنائي في عدة جوانب مھمة 
في  العجز  نسبة  او  الــوفــاة  سبب  تحديد 
وغيرھا  العمدي  والجرح  الضرب  جــرائم 
تساھم  التي  البحتة  الفنية  المسائل  من 
فــي تــحــديــد اركــــان الــجــريــمــة ال يمكن 
الوصول اليھا بدقة اال باالستعانة بالخبرة 
يأنــس  ال  مــســائل  النھا  العدلية؛  الطبية 
العلمية  الــكــفــايــة  نــفــســه  مـــن  الــقــاضــي 
الـــالزمـــة لــمــعــرفــتــھــا، كــمــا ان مــوضــوع 
الجريمة وكشفھا والتوصل الى الجناة في 
جرائم القتل التي تستعين بالطب العدلي 
التحقيقية  الــجــھــات  ـــزود  ي بــــدوره  والــــذي 
والمساعدة في  والدقيقة  الالزمة  باالجابة 
الحقيقة،  الى  والوصول  الجريمة  كشف 

كما ال تقتصر على اقامة الدليل العلمي 
الى  تمتد  والجنايات، ولكنھا  الجنح  في 
جــوانــب اخـــرى عــديــدة مثل تحديد درجــة 
الى  بالنظر  للجناة،  الجنائية  المسؤولية 
وتقدير  والنفسية  البدنية  الصحية  حالتھم 
فيما  الفعل والسيما  ارتكاب  العمر حال 
سبيل  (عــلــى  الجنسية  ــجــرائم  ــال ب يتعلق 
المثال وليس الحصر)، وكذلك المسائل 
الــمــدنــيــة مــثــل حــــوادث الــعــمــل واالمــــراض 
الى  العجز،  درجة  تقدير  بھدف  المھنية، 
جانب كثير من الحاالت االخرى كاثبات 
في  عليه  المجني  على  والتعرف  البنوة، 
الـــواقـــعـــة الــجــرمــيــة او حــتــى فـــي حـــاالت 

الكوارث الطبيعية . 
شواني  نــوزاد  الدكتور  االســتــاذ  ويضيف 
ــنــا ھــذا  قــــائال :  اســتــخــدمــنــا فــي دراســت
الــمــنــھــج الــمــقــارن وذلــــك بــالــمــقــارنــة بين 
لسنة   (٥٧) رقــــم  ــي  ــعــدل ال الــطــب  قـــانـــون 
لسنة   (٣٧) رقــم  والــقــانــون  الملغي   ١٩٨٧
الى  اضــافــة  وتعليماتھما،  الــنــافــذ   ٢٠١٣
لتحليل  ــك  وذل التحليل  منھج  استخدامنا 
بــعــض الــنــصــوص الــقــانــونــيــة كــمــا وقمنا 
ــات وقـــانـــون  ــقــوب ــع ــعــانــة بــقــانــون ال بــاالســت
العراقية  الــجــزائيــة  المحاكمات  اصــول 
بالقرارات  االستعانة  وكذلك  النافذتين 
الــقــضــائيــة فــي الــمــواضــيــع الــتــي تطلبت 
ذلك.  ولدراسة موضوع (الوجيز في شرح 
قانون الطب العدلي رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٣ 
ــغــرض الــبــحــث في  ــنــافــذ) ول وتــعــلــيــمــاتــه ال
فيه، قسمنا دراستنا على مقدمة ومبحث 

وقائمة  وخاتمة  فصول  وخمسة  تمھيدي 
التمھيدي  المبحث  تناولنا في  بالمصادر، 
االول  الفصل  امــا   ، الجريمة  ماھية  على 
فيكون للتعريف بالطب العدلي، وسيفرد 
الفصل الثاني الى التقرير الطبيب العدلي 
، وتطرقنا في الفصل الثالث على فحص 
االول عن  مباحث:  ثــالثــة  وفــي  ــاء،  االحــي
ماھية فحص االحياء، ووضحنا في الثاني 
الجروح وانواعھا، اما الثالث فتطرقنا فيه 
الى الجرائم الجنسية، وجاء الفصل الرابع 
في فحص االمــوات، وفيه ثالثة مباحث: 
وضحنا في االول ماھية فحص االموات، 
الثالث  وفــي  الجثة،  تشريح  الثاني  وفــي 
الخامس  الفصل  امــا  الجماعية،  المقابر 
المختبرية،  للفحوصات  كــرســنــاه  فقد 
وفيه مبحثان: تطرقنا في االول الى ماھية 
الى  الثاني  وفــي  المختبرية،  الفحوصات 
وختمنا   ،(DNA) النووي  الحمض  فحص 
الى  خاللھا  مــن  توصلنا  بخاتمة  دراستنا 

جملة من االستنتاجات والتوصيات .
ــقــدم بــوافــر  واخــتــتــم حــديــثــه بــالــقــول :  ات
الشكر الى عمادة كلية القانون والعلوم 
السياسية ورئاسة جامعة كركوك ووزارة 
التعليم الــعــالــي عــلــى الــســرعــة فــي انــجــاز 
للتدريس  لمؤلفنا  االخــيــر  واعتماد  طلبنا 
والطبية  والــشــرطــة  الــقــانــون  كليات  فــي 
في الجامعات العراقية والمعھد القضائي 
وقسم ادارة االعمال في المعاھد، وسيتم 
جامعات  فــي  ايضا  تدریسه  تعالى  بعونه 

ومعاھد اقليم كوردستان .

 كركوك .. اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي
بكلية القانون كتابا منھجيا في الجامعات العراقية
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* ئارام پشو

یادگار نیھاد گۆرانیبژکی گنجی 
 کند ساچ مــاوەی  کرکوکییو 
خاوەنی  ھونرەوەو  بــوواری  نو   ھاتووەت
چــنــد بــرھــمــــکــی تــایــبــت و دوــتــی 

.رییھون
لــنــوــتــریــن کــاریــشــیــدا یــادگــار نیھاد 
گۆرانیی (یار)ی کلیپ و بوکردەوە.

 مــرھــبــ بـــارەت بــیــادگــار نــیــھــاد ســـ
نویکی دەت:

ھۆنراوه ی برھمک شاعیر (باوان 
مــــوراد) نــووســیــویــتــی و ئــــاوازی ئــم 
برھم فارسییو ھونرمند (سینا 

دره خشه ندی) دایناوە.
و مایسترینگیش  ب میكس  سبارەت 
ھونرمند (شوان ئه كره م) کارەکانی 
ئــنــجــامــداون و ھــونــرمــنــد (كــاردیــن 
ـــی بــۆ  ـــان ـــن عــــه زیــــز)یــــش کــــــاری ده رھـــ

کلیپک ئنجامداوە.
یــادگــار نیھاد ئــامــاژە بــۆ ئــوە دەکــات 
ــی نــــو کــلــیــپــکــی  ــکــان کـــ گــرت
ـــــی ســـنـــووری  لـــــه ده ریـــــاچـــــه ی دووكـــــان
وــنــه  گــیــراون و  پــارــزگــای سلمانی 
كلیپه كه دا  لــه   رۆــی  (میھری)  خــاتــوو 

بینیوە.
ھروەک ئم کلیپ له جه ژنی ره مه زاندا 
له سر شاشی كه نای  بۆ یکمجار 

ئاسمانیی كه ركوك بوكرایه وه .
یادگار نیھاد سبارەت ب برھمکانی 
ڕابردووی دەت: ئه مه  چواره م به رھه می 
پشتریش  بـــوكـــراوه مـــو  ــیــی  گــۆران
(پبكه نه   له گۆرانییه كانی  ھه ریه ك 
- من یا تۆ - ھاوڕێ)م بوكردووه ته وه  
كه  به رھه می (من یا تۆ)م به شوه ی دوت 
عه زیز)  (كــاردیــن  ھونه رمه ند  لــه گــه ڵ 

بوكردبووه وه .
تائستا  دەت:  یادگار  لکۆتاییشدا 
ھــیــچ الیـــه نــــــك ســـپـــۆنـــســـه ری بـــۆ ھیچ 
نــه كــردووه و  له به رھه مه كانم  یه كك 
له سه ر ئه ركی تایبتیی خۆم كلیپیم بۆ 

ھرچوار گۆرانییه كم كردووه .

یادگار نیھاد گۆرانیی ( یار ) كلیپ و بودەکاتوە
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شعر / قباد جلييزاده 

جدتي 

جدتي
كانت تقدم فتات الخبز للعصافير

وھي تقول:
انت يا الھي!

ال تجعل بيشمركتنا في الجبل
يتضورون جوعا

جدتي
كانت تسمح للقطط ان تنام  قرب الموقد

وھي تقول:
وانت يا الھي!

ال تجعل ايادي وانامل بيشمركتنا في الجبل
تتجمد من البرد

جدتي
عند الغروب  كانت تصعد الى سطح المنزل

تنظر في االفق بعيدا
تقول مع نفسھا

قد يكون االن في ھيبت سلطان*
فصيل من البيشمركة

جدتي
عندما كانت تصلي على سجادتھا البيضاء

ترفع ايادي الدعاء وتقول:
انت يا الھي!

اجعل االرض تحتھم فراشا من صوف
واجعل الصخور لھم وسادة قطنية

عندما ياخذ بيشمركتنا قسطا من الراحة

جدتي
كانت تستلقي على ظھرھا

تنظر  الى السماء
تعد النجوم وتقول

عدد بيشمركتنا اكثر من نجوم السماء

جدتي 
عندما تريد ان تضحك
تضع يدھا على فمھا

لتكتم ضحكتھا وھي تقول:
غفرانك ربي

قد يقع احد البيشمركة
في كمين للعدو

جدتي
 كانت تلبس السواد

وھي تقول:
يتراءى لي دوما

جسد شھيد من البيشمركه
مستلقيا على ظھر حصان

ينتقل من الجبھة
الى مقبرة في قرية

جدتي
كانت تدخن تبغنا المحلي المعطر

 وھي تقول:
 ربما المس ورق ھذا التبغ

فخذ بيشمركة مر قرب الحقل

كم كنت اتمنى لو رايتم جدتي
انتم لم تروھا

ولكن في تلك االزمنة
كانت في كل بيت جدة

تشبه جدتي

*ھيبت سلطان جبل يطل على مدينة كويه

ترجمة/ كاوه محمود
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