


،١٩٢٣ سای بھاری سربازییكانی و سیاسی رووداوە
لشكری پاشكشی بھۆی بوو ،بووب ھرچۆنك
شاخاوییكانی ناوچ بۆ پایتختوە سلمانی ل كوردستان،
ئویش محموودی نمر شخ ب سركردایتی دەوروبر
لگڵ دیك جۆركی ب برەنگاربوونوە بمبستی
نبوونی لبر ئوسا دیارە داگیركر. ئینگلیزی لشكری
كوردستان،  ھزی و دوژمن ھزی (تكافۆ) لنوان ھاوسنگی
و بجبن تاریكی و دژوار رۆژگاركی ل شار ناچارببوون
چونك بم ببن، شڕ و پكدادان برەكانی سرقای لوێ
ملیكی بیروھۆشی ل نتوایتی بیری سردەمییانی گیانی
ئو سرەڕای بشوەیك سقامگیری ھبووە، كوردستاندا
ویستوویان الیك بھموو نالبارە  یكجار بارودۆخ
گیانی و كوردایتی بیری ب بردەوامی شوازك بھموو
رگایانش لو یك دیارە بدەن شۆڕش و برەنگاربوونوە
خوشككانی دەست وەكو رۆژنامیكی بوكردنوەی
كوردستان)  و (رۆژی كوردستان) (بانگی وەكو پشووتری
سقامگیری و ناساندن بانگشی لشار پشتر ك بوون
سرەڕای دەكرد، جنوبی)یان (كوردستانی حكومتی
رۆژناموانی، پیامی ندەكرا شاخ ل كڕاویش بارودۆخ
شۆڕشدا كاروانی ل بت، كورتیش ماوەیكی بۆ ئگر
(نجاس) ینازەك ب (وتشكئ) زوو دوابكوێ بۆی ھر
چتری  لژر ك رۆشنبیرەی دەست (مكۆی) ئو ب بوو
حق)یان كوردستان) (بانگی و كورد عوموومیی (قرارگاھی
ل الپڕەیكی پرشنگدارە رۆژنامیش ئم دیارە دەركرد،
دوای قۆناغی ل ك كوردی، رۆژنامگری كاروانی مژووی
گۆڤارەكانی  رۆژنام و ١٩٩١ وەكو سای بھاری راپڕینی
دیك جاركی دواتریش، و پشووتر ھروەھا سردەم، ئو
و فوتاندن ترسی ل لچاپ دراونتوە و شوە بجوانترین
داخ جگای ئوەی بم بووە، رزگاریان سووتان ڕاوكد
ئو نمانتوانیوە (رۆژنامنووس)ـان ئمی ستاكئ تاكو
درینكی وتشكئ ل بریتی ك ،ق)ـح بانگی (مكۆی
رۆی  شایانی ك بسربكینوە بشوەیك  (نجاس)
ل مئ گومان ب بت، نشو ئم ئوسای قارەمانكانی
ستبم ئم ئایندەدا ل دەمانوێ سندیكا ئنجوومنی
رۆژنامنووسانی سندیكای دیكی پرۆژەیكی ینبك
نلمبس بۆ ئوەمان ئشكوتش ئم تاكو كوردستان
كیفو (باعیسی ئمۆ ك ئوەی سرەڕای شاخكانمان ك

بوون....! مانوەمان خۆڕاگری ئامرازی ھردەم سرورن)

نكرێ...! لبیر ((نجاس)) ئشكوتی دیك با..چی

عونی فرھاد
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ـ دیاريـــی ژمارە.....................................كوردكـــی یك رەنگ 
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* وستگی    
ـ نوترین بنمای ئاكاری رۆژنامنووسیی............ و/ پشدەر قدزەیی
ـ بۆچی ل ژمارە پشووی                       دا.............. ھرش رەسوول
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میدیـــا و دەست..........................................راســـتی باوەكر
گوی كـــوی مائاوایـــی لكردین............................ئازاد زیارەتی
ـ خراپی رۆی رۆژناموانـــی عیراق.............................ئكد مراد
بدونووســـم.............................ئیدریس عـ من دەزانم رۆژنام
ـ لگڵ (جالل برزنجی) ل (كندا) .............دیمان: شـــوان سرابی
ـ وتووژك لگڵ (مالمیســـانژ)دا......................جووتیار ھورامی
ســـرنج.................................................رۆژنامنووس ـ 
ھواڵ و چاالكییكانی سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان.............
............................................ئا/ دیار خالید و جمال حوسن 
ـ مستفا ســـاح كریم: دوكتۆر عیزەدین مستفا رەســـووی ھاوڕم نازیشی 
!!........................................................یو بازیشـــی ھ یھ
- (ژین)یش خرمان برەكت...! .............................................
راگیندراوك ل سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستانوە...............
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رۆژنامنووسانی كوردستان 

بۆ كۆنگرەی دووەم
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ژمارە دیاریی

جار ھر كۆنانی كوردیی گۆڤارە و رۆژنام ئو
بو (رۆژنــامــنــووس) ل خۆی وەكــو كۆپییكییان
بایخی و سرنج دەبن جی زۆربیان  دەكینوە،
ھندێ بــداخــوە ــم ب رۆشنبیرانمان، و تــۆژەر 
كاریان گۆڤارەكمان  بۆ نخشسازانی ئو  جار
ئوەندە فرنابن ،ستمانبم مئ وەكو كــردووە،
بدەن، كوردی رۆژنامنووسیی الینی بم بایخ 
عیبدار بوكراوەكانیان كۆپی جــار ھندێ بۆی
(رۆژنامنووس)دا، (١٦)ی ل ژمارە كردووە، ئوەتا
وادیاربوو بوكردبۆوە، (باوەگگ)مان (٣)ی ژمارە
دابوو، رووی الپڕەكانی دانانی ل تكوپكییك
گۆڤارەك ھر الپڕەكانی ل یك لوەی جگ ئوە
ھاوكارمان،  ك پناسی ئو ھروەھا داننرابوو، 
ژمارەیی ئــم خاوەنی ئحمد)ی  علی  (نـــوزاد 
رۆژنامی دانسقی  دانیكی لبارەی  ،(گباوەگ)
كرابوو،  تكڵ یكدی لگڵ نووسیبووی (خبات) 
ھاوكارەكمانی مئ بسروبرییی ئم ھرچندە
چاوپۆشی جارە ئم وادیارە بم نیگران كردبوو،
ھیچ  بۆی كــردووە، (رۆژنامنووس)  خوشی لو
مئ ئــوەتــا ـ نــنــاردوویــن  بۆ روونكردنوەیكی 
بم گۆڤارە ئــم دانسقیی ژمــارە ئــم نامانوێ
جاركی  بۆی ــۆژەران، ت بــردەم ینبخ خوشوە
(كوردكی پناسكی ھاوكارمان لگڵ ھردوو دیك

بودەكینوە. دووبارە رەنگ)، یك

باوەگوڕگوڕ
(١)ی ژمــارە (رۆژنامنووس)دا (١٥)ی ژمــارە ل
كردۆتوە،  بو (باباگوڕگوڕ) بناوی گۆڤاركمان
سای ل گوای (٢)یشی ژمــارە نووسیومان لودا
ئومدمان ھرلودا دەرچــووە، وت ل ١٩٧٤دا 
ك ھاوكارمان ئحمدی علی ــوزاد ن خواستبوو
ژمارە و  نبجب خۆی گفتكی  سوید دەچتوە 
 خۆش ژمارە) براستی (دیاريی بكات بۆ (٢)كیمان
خۆی گفتكی زوو ب زوو ھاوكارەمان ئــو  ك

چۆن؟ ھقتان بپرسن بم دی، نایھ

نك (٣)یـــ بــوكــراوەیــمــان ژمـــارە ئــوەتــا ئــو
ناوەكی ھــروەھــا كردبوو پشبینیمان وەكــو  (٢)
سینگی لسر ك (باباگوڕگوڕ) نوەك (باوەگگ)ە
ئوە دەموێ دیكوە نووسراوە، لالیكی (١) ژمارە
گۆڤاری (٢)ی لژمارە ك بنموە خونران ببیر
لژر وتاركمان مئ (نوشفق)ی ئایاری (٢٠٠٣)دا
لرۆژنامنووسیی شونی و (شفق ناوونیشانی
لودا  و كــركــووكــدا) بــوكــردۆتــوە كـــوردی لــ
رۆژبــیــانــی زاھـــیـــر ــ بــابــاگــوڕگــوڕ ــومــان نــووســی
(١٠) سرنووسر بقسی بــووە. سرنووسری
بووە، دیارە بتاڵ قوارەی و دەرچووە ژمارەی ل
دەب نووسراوە لسرەوە (١٠)یــمــان ژمــارە ئو 
بووب (٥) دا ژمارەكسئل و چاپ بووب ھی
سرچاوەكشم و نووسراوە وا لسرچاوەكمدا ك

بووە. ١٩٩٧ ئاداری باوەگوڕگوڕی (٤)ی ژمارە
جــاف) دــی بم  (وریـــا ھــاوكــارمــان ــم دواتـــر ب
بوا ب و زۆر نخواردۆتوە ئاوی می ئزانیارییان
(نوشفق)ی گۆڤاری ژمارە(٥)ی ل بخۆبوونوە

ژمارە دیاریی
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ــی ــراوەی ــوك ب ئـــم لـــبـــارەی ٢٠٠٤دا  تــمــوزی
 كات بــردووە، چیغ بسر ئمشی  (باباگوڕگوڕ) 

:دەنووس
و لبیرە رۆژانمان ئو باش چونك حاڵ ((بھر
بووین گۆڤارە ئم دەرچوونی ئاگاداری لنزیكوە
ــزۆر ــوە ن ــراوەت ــوك ب ـــارەی لــ (٢) ژم تــنــانــت

نكم.
ــی ــان ــی رۆژب زاھــیــر كـــاك لـــژمـــارەی یــكــمــی
بشداری نكردووە (٢) ژمارە م لب بشداربووە
كركووكی دەرچـــوو بــۆ  گرتنی فــرمــانــی  چونك
محمد كاك بوو (٣) لقی سنووری ل و بجھشت
نسكۆكی ١٩٧٥ برپرسی  تا  ١٩٧٣ لسای عزیز

بوو)) كوردستان قوتابیانی یكتی كركووكی لقی
:دەنووس پاشان

١٩٧٤ شارەكانمان  ئازاری ل بم ئوەش بئ))
ــوول ــل ــی ئ شـــۆڕشـــی نــــاو ــنــ بــجــــھــــال و چــووی
ی.ق.ك كركووكی لقی نمر بارزانی بڕابرایتی
لمانگی رانیی ـ ئاغجلر ـ چمچماڵ لنوان
نسكۆك تا دامـــزرا (وت) ل ســاــدا ئــو ئابی 
گۆڤاری (٣)ی ژمارە لق بووم. بیار درا كاتبی من
ھرچی ستبم ئم بۆ بوبكرتوە باباگوڕگوڕ
(ستنس)م چووم كرماشان و من كۆكرایوە ھبوو
لبر بــم بووین  كردنی چــاپ ئــامــادەی و  كــی 
تریش جاركی بونكرایوە مــوزوعــی ھۆیكی
و تنیا باباگوڕگوڕ گــۆڤــاری ئكموە دووپــاتــی
ئوەندە  بوكراوەتوە)) لرەدا ل ژمارەی (٢) تنیا
ك چاكیی ئو و نووسین ئو لبرامبر دەم
كردووین لگی ئحمد علی نــوزاد ھاوكارمان

حپساوم.
(باوەگوڕگوڕ)ی ب ناوەكی باسیش شایانی ئوەی
نووسراوە (سوور) بڕەنگی لرەدا بوكرایوەتوە

گباوهگ
سوید ئهحمه د- عهلی نهوزاد
Nawzad.ali@hotmail.com

کاته لهو کورد، خوندکارانی خهباتی سهرهتاکانی
دهرکیان کورد خوندهوارانی که کردووه، چهکهرهی
کردووه، نیشتمانی و نهتهوایهتی چهوساندنهوهی به
دامهزراندنی به  دهستیان ئهمه دوای تایبهتیش  به
له پناوی بچووک بچووک گروپی و یانه کۆمهه و
به کـــردووه، نهتهوایه تیدا ھهستی بــوکــردنــهوهی
ئهوهی پش کورد خوندهوارانی من زانیاری گورهی
حزبی کــاری راگهیاندنی و  دامــهزرانــدن له بیریان 
گروپی و کۆمهه دامهزراندنی له بیریان کردبتهوه

کردۆتهوه. ناحزبی
کوردستاندا له رابردوو، سهدهی سهرهتاکانی ئهگهر
تایبهتیش به زۆر لهکوردستانی باکوور، تایبهتیش به
ئاگردانی و کوانوو به تورکیا ئه ستهنبۆی شاری له
و کــوردی دهستهی و کۆمهه بیرۆکهی سه رهتای
بدهینه رکخراوهیی  بنه مایهکی لهسهر کوردستانی 
ساک بهرهو چهند و شون ھه مان قههم، ئهوه له
یه کهمین کۆمههی دامهزراندنی به مژووی ژوورتر
ھوی" ناوی" ژر له کورد خوندکارانی به تایبهت
کۆماری ھهروهھاله ئهژماردکردن، دته "ھڤی" واته
خوندکاریی پیشهیی کاری به گرنگی کوردستانیشدا
دیموکراتی پــارتــی  ،١٩٥٣ سای لــه ئینجا دراوه، 
ی کوردستان- قوتابیانی یهکتی عراق، کوردستانی
له ھهر رکخراوه ، ئه م پش ئهگهرچی، دامه زراند،
حزبی له الیهن کوردهکانی ناو خواروو کوردستانی
دامهزراندنی دراوه بۆ ھهوک چهند عراق شیوعی
یهکتیی وهک بهم قوتابیان،  به  تایبهت رکخراوی 
جگهو زوو ھــهر نهیتوانی  کوردستان  قوتابیانی 
بوار نییه که لره دا بکات، پتهو و ھز به رگهی خۆی

بدهم. ھۆکارانه ئاماژه بهو
که ئهوهی سهرهڕای کوردستان، قوتابیانی یهکتی
بهم بوو، فــراوان بنکه و زۆر ئهندامکی خاوهنی
به گرنگی ئهیلوول شۆڕشی  دواییهکانی  دوای تا
یهکتییه ئهو داخه وه به نهداوه، رۆژنامهگه ریی بواری
ئه ویش  ١٩٦٤ دا، سای له پارتی دوولهتبوونی لهگه ڵ
بــواری چاالکی  بـــه راوردی ئهگهر ــوو، ب لــه ت دوو 
پارتی باهکهی ھــهردوو قوتابیانی رۆژنامهگهریی
یهکتی دۆزراوهکــان، سهرچاوه به گورهی بکهین،
بهرھهمترن. پ سیاسی مهکتهبی بای قوتابیانهکه ی

به ورد  ئاماژهی ناکرت، نووسینهدا کورته لهم 
بدرت، " قوتابیان " خوندکاران رۆژنامهگهریی رهوتی
یهکتی که بکرت، فهرامۆش ئه وه ناتوانرت بهم
گوڕو  به  ١٩٧٠ سای دوای کوردستان، قوتابیانی
رۆژنامهگهریی بــواری به  گرنگی رکخراو تینکی
بهکو ناوهندییان، راگهیاندنی  له  ھــهر نــه ک داوه ،
ده رکردنی دهستیان به لقه کان ھه ره زۆری زۆربهی
لقهکانی تایبهتیش بــه کــرد، گــۆڤــار و ــراوه ــوک ب
چاالکتر تر لقهکانی  ھهموو له ھهولر و  کهرکووک

بوون.
یهکتی  ــهن  الی له بــووه، گۆڤارک  "گــبــاوهگــ  "
دهرچـــووه کــهرکــووک لقی کــوردســتــان- قوتابیانی 
دووهمی سای١٩٧٣  کانوونی مانگی له  ١ ژماره  و
ده رچــووه ل ژمــارهی چهند نازانرت و ده رچــووه
دیاريی " گۆشهی بۆ دیارییهک وهک ئه مۆ من و
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ژماره " ٣ "  رۆژنامهنووس" وا " گۆڤاری ی ژماره"
ھهموو ژمارهکانی ھیوادارم که پشکهش دهکهم، تان
چاپبکرنه وه. تر جارکی بدۆزرنهوه و گۆڤاره ئهم

له  و الپهڕه له ١٨ بریتیه ،گباوهگ ٣ ی ژماره
ھهره  زۆربــه ی دایه و به ٢١ سم ٣٣ سم قهبارهی
پاشان ساده تایپکراون تایپکی به بابهتهکانی زۆری
که نه بت، بابهتک تهنیا چهند راکشراون، رۆنیۆ به
پاشان و نووسراون ستنسل لهسهر ده ستخهت به
و کوردی زمانی به بابهتهکان راکشراون، به رۆنیۆ
تر ژمارهیه جارکی ئهم دهکه م، ھهست عهرهبین، وا
له چونکه چاپکراوهته وه، دانهیهک چهند به ئهوروپا له
چه ند و به داندراوه ونهیهک به رگی گۆڤارهکهدا دوا
کورد شۆڕشی بۆ پشتیوانی و کۆمهک داوای زمانک

دهکات.
و   ١ ژمــاره نوان له  که داوه، سهرنجم  ئــه وهی
له  کراوه، گۆڤارهکهدا ناوی له گۆڕانکاری ٣ دا ژماره
گۆڤاری  له ژماره ١٥ ی که ئۆرگیناهکهی ١ دا، ژماره
بهرگی له سهر بــوکــراوهتــهوه،  دا رۆژنــامــه نــووس 
له  به م باباگورگور" گۆڤاری " نووسراوه گۆڤارهکهدا
کراوه ته  گۆڤارهکه ناوی دهیبینن وهک که ٣ دا، ژماره
ناوی  چۆن دا  ٢ ژمــاره  له نازانم که  "گباوهگ "
جیاوازی دهتوانت نووسراوه!، ئهمهو مرۆ گۆڤارهکه
تایبهتیش  به بدۆزتهوه، ١ و ٣  ژماره نوان له تر
ئاڕاستهی و  بوکردنهوه و کارکردن میتۆدی له
ئهو شونی نووسینه کورته ئه م بهم ئیشکردندا، 
ئهم ھیوادارم  حاڵ ھهر به نییه، لکدانهوانه  جۆره 
گۆڤاری ژمارهکانی زنجیره له بت بهشک ژمارهیه

جیاوازبن! نهک دوو گۆڤاری باباگوڕگوڕ،

كوردستان رگای
رۆژنامنووسیی مژوویی دەین: بدنیاییوە
نتوە ھمووو مژووی ھكوتی ل كــوردی
ئوەندە بدرژایی ئوەتا ،جیای دیك وتانی و
تمیلل ئـــو رۆژنــامــنــووســیــی تــمــنــی  ــی  ســا
كاتدا، یــك  ل ھــن، گۆڤار  و  رۆژنــامــ كۆمك 
بوو، ١٩١٨ ـ ١٩٢٠دا لسای دەرچوون. ناو بیك
برپرسیارتی سلیم ممدوح دواتر موكسی، ھمزە
دواتر بوو، ئستۆدا ل ئستنبۆیان (ژین)ی گۆڤاری
و (ممدوح  دەرچووە رۆژنامیك (ژین) بناوی ھر
لبارەی  زۆر قس بــووە، سرنووسری سلیم) 
ئستا دەكرێ، تاوەكو یرۆژنام گۆڤار و دوو ئم
بووە گۆڤارەك درژەپدەری كرۆژنام نزانراوە
جمعیتی) تعالی (كوردستان دووكرتبوونی دوای و
تشكیالت (كــرد بناوی كۆمك جیابوونوەی و

یان  وەرگــرتــووە نــاوی ھمان  جمعیتی)  اجتماعی
ئوسای دەستبژری خباتی ل تر بووە شوەیكی

كورد.
ــامــی رۆژن ژمــــارەی یــكــم ١٩٣٩دا،  لــســاــی
ئوە  (ژیــان) دەرچــوو، بناوی شارەوانی (زبــان)ی
ل بڕەسمی پیرەمرد (ژیــان)ی ئوسا لكاتكدا

بوو. رۆژنامنووسیدا میدانی
لــنــاوی پكییك و تكڵ ١٩٥٩دا  لــســاــی
ئــو ــــان)دا ھـــیـــ، لــھــمــوو ــــی (شـــفـــق) و (ب
ـ   ١٩٦٤) لسای زەقتر، ژووانم و پرتوازەیی
شۆڕشی سردەمی (خبات)ی رۆژنامی ١٩٦٩دا
و ناو بھمان و (٤٧٤)بـــدواوە لژمارە ئیلوول
لژمارەی دەردەچوو، یكدی ھاوتریبی و زنجیرە
كلشی وــنــی (رۆژنــامــنــووس)یــشــدا  پشووی
ــردەم ب خستۆت ــات)ی (٤٧٤)مــــان (خــب ھـــردوو
كاری یاسای وازەییرتپ ئم تۆژەران، و خونر
نكردووە، چاری كوردستان ل رۆژنامنووسیش
رۆژنامی دوو مانگی رابوردوو چند لم ئوەتا
ئازادی)، (ئای كوردستان حزبكانی جیای دووبای
ناو بــیــك ــو ــودی ئ (كــوردســتــان)ی دیــمــوكــراتــی

دەردەچن.
كرت. دوو ببووە عیراقی)یش شیوعی (حیزبی كات
دەركردووە، كوردستان)یان (رگای ھردووالشیان
ل خزندار جمال مامۆستا ك رۆژاندا لم ئوەتا
١٩٧٢ی تمووزی ٢٧ی (١)ی ژمارە بوو، كوردستان
یندەیك و ــووە ــرت وەرگ لی رۆژنــامــیــمــان ئــو 
ناوەڕۆكی (رۆژنامنووس)، ژمارەیی ئم دیاریی
ئــوە ،نــووســرابــ تیدا ھرچییكی كــرۆژنــامــ
ئاسایی زۆر ب ئمش مژوومان، ك لشب بۆت
تایبتیشمان خۆشویستی و رز گرتووە، وەرمان
كی ھر ئستاش و ئوسا كسانی ئو ھموو بۆ
(رگای ژمارەیی ئم دەكــن، كار بووارەكدا ل
باس باوەڕپكراو سرچاوەی ھندێ كوردستان)یش
عیزەددین د. مامۆستامان لالین گوای دەكن لوە
ئو زاتش ھر كراوە، سرپرشتی مستفا رەسول
و گیرا ل رزی حیزبوە ئو لالین رۆژاندا لم
(رۆژنامنووس)  ژمارەیی لم رزلنانیشی ھوای
سندیكا)دا چاالكییكانی و (ھــواڵ  لدووتوی  و

بوكراوەتوە.
دیــكــی ـــكـــی ژمـــارەی ــاســ ــی ب ــان ـــــوەی شــای ئ
ل (بنكی  و دەرچووە ناوەوە بم ھر كرۆژنام
ــی ــارەی ژم بــۆ ئــم ـــزراوە، بـــداخـــوە ـــار پ ژیـــن)
بردەست  ینبیخ فریانكوتین (رۆژنامنووس) 

بڕز. ئوەی
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راستی
رۆشنبیری مبندی ــارە دی كشكی و نو ل وەكــو
كردووە، دەریان  لوبنان  ل رۆشنبیری و وەرزشی  (االرز)ی 
بوكردنوەی ب دەست ١٩٧٣دا لسای (١)ەكی ژمارە ئو
مئ ،یگۆڤارەك (١)ی ژمارە بردەست كشیی ئو كراوە،

دیوە. جیامان دیكی ژمارەیكی چند (٧) ژمارە تا

األذاعة الكردیة
ئزگی بڕوەبرایتی بــووە، خوولكی بوكراوەیكی
زگئ برنامكانی پشخستنی لژنی بسرپرشتی كوردی
١٩٧٣دا یكمی كانوونی ل (١)ی ژمــارە ــردووە، ك ــان دەری

ژمارەی ل دەرچووە. (١٠) دەرچووە، ئوسا نزیكی
لــســر ســرپــرشــتــیــكــار، نـــاوی ھــیــچ كــســــكــی، وەكـــو

ننووسراوە.

شؤون
الثقافة الكردیة

لالین عــرەبــی بزمانی مانگان ــووە ب بــوكــراوەیــك
دەرچووە. رۆشنبیری كوردی بڕوەبرایتی گشتی

ئرشیف)  (بشی دەرچووە، ١٩٧٥دا كۆتایی ل (١)ی ژمارە
لژر یوانل كردووە، سرپرشتی كتییرایوەبڕب ل
ژمــارەیــی  ئــو ،دار) دەرچــووبــــ خــزن (جــمــال چــاودــری
پیكری ناسینی بۆ دەومندە سرچاوەیكی وكراوەكب
وكراوەكب جمال مامۆستا بقسی ،كتییرایوەبڕب
تا بــاســ شــایــانــی و ئـــوەی (١٢) ژمــــارەی لــ دەرچــــووە
ژمارەیی  لم ك فوئاد)،  ئیحسان (د. خوالخۆشبوو  ئوسا
وەكو دەزگــایــدا، لــم (رۆژنــامــنــووس)دا یــادی كــراوەتــوە،
ھر لسردەمی ب ونی نوواندوە، چاالكییكی بڕوەبر،
بووەت دواتــر ك نــوێ)،  (رۆشنبیری بــوكــراوەی ئویشدا
گۆڤاری  ھروەھا  دەرچــوو، دەومندەكان، گۆڤارە ل یك
ژمارەی (٢) ئمیش  ك دەركــردووە مندانیان  (ئسترە)ی
ھر چاپخان ل تواوبوونی دوای (٢) ژمارە و دەرچووە ل
نردراوە، كاغز كارگی بۆ و گیراوە بسردا دەستی لودا
فیلم ل ھندێ دوایی بم و مایوە چاپخان ل (٣)یشی ژمارە

خزندار) بینیوە. مامۆستا (جمال الی پۆڤكانیمان و

سرنج:
(راســتــی)  و  كــوردســتــان)  (رــگــای ئۆرژیناكانی ژمـــارە
(سنتری ل الكردیة)  الثقافة (شؤون و  الكردیة) (األذاعــة و 
ئمانیا  كوردستان) ل رۆژنامگری لكۆینوەی و ئرشیف

پارزراون.
(عوسمان الیــن  ل گۆڤارەكان رۆژنامو كۆپی ھروەھا 

گراوەتوە. بریان ل پیرداود)
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دانانی و ردس نووسینی
و گۆڤارە كوردییكاندا ڕۆژنام ل

دكتۆر سپان*

پشكی:
وتك ڕاپڕین، پاش كوردی ڕاگیاندنی
لمژووی نــوێ و گرنگ  زۆر قۆناغكی
یكم بۆ  كورد،  كات كورتترین  ل خۆیدا. 
ڕۆژنام دەیان خاوەنی بووە مژوو ل جار
ھموو گۆڤارانش و ڕۆژنام ئم گۆڤار. و
گرتوە. كوردستانی ئازادكراوەكانی ناوچ
بباشی گۆڤارەكان، و  ڕۆژنام ئوەی بۆ
ئزموون جۆر س ل سوود پشتر، دەربچن،
ل ڕۆشنبیرانی ئو یكمیان، وەرگیراوە.
دەكرد كاریان ڕژم ھفتنامكانی و گۆڤار
باشترین ب ھبوو، ئازادییی تۆزە ئو و
و فرھنگی خزمتكردن ل بواری بۆ شوە
كوردی توانیبوویان بكاری و زمانی ئدەب
شاخ ئزموونی دووەم، ئزموونی بھنن.
شۆڕشگ بو و ڕۆشنبیر كۆمك بوو، ك

ئشكوت، چاپخانیان و گوند ل ،مك توانا
دەگیاندە كاریگرترین برھمیان دانابوو،
ڕۆژنامنووسی پیرۆزی بكاری و جماوەر
كادرانی ئو سیم، ئزموونی ھدەستان.
لگڵ گــڕانــوە، كوردستان دەرەوەی   ل
ڕۆژنامگرییان باشی ئزموونكی خۆیان
كوردستانی ل و ھگرتبوو بوخچیان ل
گلكیان بــۆ شــــوە، باشترین  بــ ئـــازاد 

دەكرد. پی خزمتیان
ــــی ســـــــرەوە، زۆربـــــی ــــادران ئــــو ك
یــان ـــــدەب ئ ڕـــگـــای رەزۆریـــــان، لـــھـــــ
،بۆی ڕاگیاندن ناو ھاتبوون سیاستوە
ــر ل ــات ھــــدەســتــان، زی ئـــو كــــارەی پــــی
نك بۆ ڕاگیاندن، ئوان بوو خۆشویستی
ئكادیمی. و زانستی بشوەیكی فربوون
ل گۆڤار و ڕۆژنام كوردستان، ل ئستا

بمبستی زانستیی توژینوەیكی
نووسراوە كوردی ڕاگیاندنی باشتركردنی
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ناوەڕۆك، وانیشبدەردەچن، ئ زیاتر پشان
ب و نخشسازی جوانتر ندتر، بمدەو
خونران. بردەست وندەك باشتر، زمان،
یان حكومت تی لمووشیان، یارمھ ھر

وەردەگرن. حیزبكان
ردس "نووسینی بناوی: مئ كارەی ئو
كوردییكاندا"  گۆڤارە و ڕۆژنام ل دانانی و
ڕۆژنامگریی مژووی ل مكی جاری بۆ
ل ئامانجی بــو و دەنــووســرێ  كـــوردی 
كموكورتییك ئگر نزیك، داھاتووكی
،بھ گۆڤارەكان و ڕۆژنام ل بوارە لو
پنجرەیك تبب ،برنھ یان بكرێ، چاك
بایخی زیاتر ڕاگیاندن بواری پسپۆرانی بۆ
بكن. گرنگی لسر لكۆینوەی پبدەن و
و یینووكھ بابتكی ،وەدایل تباب ئو
ئامانجی .ویستپ زۆر كوردی ڕاگیاندنی بۆ
خزمتكردنی توژینوەی،  لــم  نــووســر،
ـــوەی ئ بــۆ ،كــوردیــیــ ڕۆژنـــامـــنـــووســـی
ك بنووسرن، انردس ئو لداھاتوودا،
نك نووسینكانن، ناوەڕۆكی ڕەنگدانوەی

ساغكردنوە. گۆڤار یان ڕۆژنام بۆ
ل سوود ،وەیژینتو ئم نووسینی بۆ
زمانكانی، ب گرنگ، سرچاوەی كۆمك
وەرگـــیـــراوە كـــــوردی، روســــی، ســـوـــدی،
بكار نموونانی ئــو  كــاتــدا، لھمان و 
و ـــ ـــام ڕۆژن لـــ ھــــــنـــدراون، ھـــمـــوویـــان

دەرھندراون. كوردستان گۆڤارەكانی

:ردی سناسپ
وش چند نووسینی  ل بریتیی ردس
یان ھــواڵ گوتار،  پش  ل ڕستیك،  یان
ب ڕۆژناموانی،  دیكی نووسینكی ھر 
تا دادەندرێ گورە و ڕەش و قو فۆنتی

بكرتوە. جیا دیك نووسینكانی ل
"ناوی گوتار": یان ردنووسینی س

ل بـــوكـــراوەیـــك و ھــمــوو نــووســیــن
ســردــــكــی ـــ دەب ـــامـــو گـــۆڤـــاردا ڕۆژن
پ نووسینكی ئــوەی بۆ دابــنــدرێ بۆ 
دادەندرێ ردس لوەش جگ بناسینوە،

ل باشتر تا یارمتی خونر بدا ئوەی بۆ
ردس ئگر بگات. كنووسین ناوەڕۆكی
قبارە بو ندرێ، ڕۆژنامدان نووسین بۆ
لكاتی ناخوندرنوە، یانھ گــورانــی
چونك ،خشناب مانایك ھیچ دەركردنیان
ئگر بگینت. خــۆی پــیــامــی  نــاتــوانــ
ئو دەركردنی نگیندرێ، دیارە پیامیش
چونك ناكات، پویست گۆڤارە یان ڕۆژنام
نووسرك نووسینی سردەوە، بھۆی
بئاسانی دیك نووسركی نووسینی ل
بیاردانی مافی خونر  و  دەكرتوە جیا
یككی یــان نووسین ئــو خــوــنــدنــوەی
شــــوەیــی ســـرەوە، دیــكــی دەبـــ. بــو
نووسین، كۆدی یان  كلیل  دەكات ردس
و پدەناستوە  نووسینكی خونر  ك
بابتكانی لناو خۆی بابتی نووسریش

.ناب تكو ل دیك
الپڕەی ل ،نڵوگل نووسیندا ل ردس
زۆرتــریــن سرنجی چــاپــكــراو ــی  ــام ڕۆژن
ردس بۆی ڕادەكشن، خۆیان بۆ خونر
دەگوت: خونری ب ،بكردای قسی ئگر
بھۆی شوە بخونوە! تكای گوتارەكشم
خونر ،یشردس نووسینی جــۆری و 
شایانی نووسین ئــم ئایا  دەدات، بــیــار
باشترین  ردس نــا(١)؟ یان وەیندنخو
ئگر ،دەب خونران لسر ڕەنگدانوەی
بكات كار ئو فاكتش بكاتوە و برز فاكت
یان باش ب چ زۆر، ژیانی خككی سر

.(٢)خراپ ب
ئگربۆئمنووسینیسرەوەنموونیك
لم سردك ئــوەی دەكات بھنینوە،
دەخونیتوە:"مووچی خــوارەوە جــۆرەی
دەكرێ" زیاد ٪٥٠ كوردستان مامۆستایانی
ھولر لــ ــان "نــخــۆشــخــانــی ڕزگـــاری ی
كــارلــگــرــن، ــۆن ــت ــن بـــــڕای ئ دادەخـــــــرێ"
ئیمتیازی ڕۆژنامی خاوەن سرنووسر و
:١٩٢٣ -١٩٠٩ ل سویدی نیھتری داگینس
یكمیان: ،بھ ئامانجی دوو دەب ردس
گــوتــارەكــ كــ كــار بكات ســر خــوــنــر،
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ناوەرۆكی ل خونر دووەمیان: بخونتوە
ردس ئوەی بۆ بكا(٣). ئاگادار گوتارەك
جیا لك گوتار دیكی نووسینكانی لگڵ
ڕەش پیتی و  گــورە فۆنتی ب بكرتوە،

دەنووسرێ.
دەزانــیــن، الیكمان ھموو و ئاشكرای
دەیــوێ ســردــەوە بھۆی ڕۆژنام  ك
سردبۆ تگیشتنی .ی بفرۆشكمرھب
ــ ڕۆژنــامــكــانــی ل .نــووســیــن زۆر گــرنــگــ
ڕۆژنامنووس جار زۆربــری  كوردستان
ــ بۆ ردســ خــۆی ــووســر یــان كــســی ن
زۆربــــی لــ ـــت و ـــ نــووســیــنــكــی دادەن
دایــنــاوە، ئــو  ســردــە ئــو جارەكانیش 
لكۆینوە لكاتی ھربۆیش دەكرێ. پسند
كوردییكاندا، ڕۆژنام ل ردس لسر
پوە جۆرەكییان چند   ك ،ــ دەب ئاشكرا
نكراوە، پیەو پوانیك ھیچ و دیــارە
كسانی لــالیــن انــــردســ ئــو   چونك
ردس نووسراون. لكاتی نووسینی جیاوە
جگ نكرێ، لخونر ف چاك و گرنگ
لكۆتایی ردس مبستی واباش لوەش

بنووسرێ.
ڕۆژنـــامـــنـــووس ،ـــ رددانـــانـــی ســـ لـــ
ناوونیشان گــوتــار نووسینی دوای ھــن، 
ل شھ ــن، دەك دیــار نووسینكیان بۆ 
ئینجا ،دادەن نووسینكی بۆ ناو سرەتادا
دەكــات. گــوتــارەكــی نووسینی   ب دەســت 
بــاوە، ئوا زۆرتــر ئستا تا ئــوەی ــم  ب
ئینجا دەنــووســرێ گوتار  .مكی شوەی
نیی گرنگ ھدەبژردرێ.  بۆ ناوونیشانی 
دێ، بمشكدا یكم جاری سرناوەی ئو
ئوەی نبییوە. بۆ پشیمان و لی بنووسرێ
زۆر دەب بكوێ، دەست  باش سردی
شیاو یككی ئوان لناو تا بنووسرێ جۆر
زۆر سرەوە ژمارەیی  لو ھبژردرێ. 
و پش یان دەگۆڕت وش یك تنیا جار
مانای تواوی وەیش بم دەكرت، بۆ پاشی
نوێ سردی و دەگــۆڕدرێ ەكردس
نووسیمان، لسرەوە وەك دەكوێ. دەست

ناوونیشانك چند گشتی ب ڕۆژنامنووس
یكیان زۆر بیركردنوەی پاش ،دەنووس
لپ ناب ك بزانین گرنگیش ھدەبژرێ.
ئگر چونك بكرێ. ردس نووسینی ل
ننووسرێ  یگوتارەك شایانی  ك ناوك،
نازانرێ، دوور ب ندرێ، پ خۆی مافی و
بخۆڕا كنووسڕۆژنام ھوی ھموو
كاتشدا لو بدا. تك نووسینكشی و بوا
دەیخوننوە خونران كمتر دەزانین وەك
بئاسانی یوانل خوننوە، دەشی ئوانی
كنووسین داڕشتنی كموكورتی ب ھست
تواوی بوونی ئیفلیج دەكات ئمش بكن.

.كنووسین
سویدی ڕۆژنامنووسانی ل زۆر بڕای
تیۆری لسر  ك ئــوانــی تایبتی  ب و 
ــان بــوكــراوەی و كتب ــامــنــووســی ڕۆژن
 Rune Pettersson، Soran وەك: زۆرە
سرگوتاردا  ل Larson، Lars J Hulten
(خــراپ) بكار  وشــی دەبــ ھــوڵ بــدرێ،
لتلتكردن، ئموشانشوەك: نھندرێو
ھموو یان سووتان فیشك، چاودەرھنان،
دەبــزوــنــن مـــرۆڤ ھستی ــو وشــانــی ئ
بیر دننوە ناخۆش و تراجدیا كــاری و 
ل سردی ڕۆژنامنووس ران چاكنخو
ھر ل ئاشكرای بخاتوە. دوور ل خۆیان
وەك: ژمارەیكیڕۆژنامدا و دەیاننووسین،
چاوپكوتن...ھتد. ڕپۆرتاژ، گوتار، ھواڵ،
ئاوات نووسرك، ھموو بوكراونتوە.
ئو نووسینكی خونر زۆرترین خوازە،
ڕۆژنامنووس ئوەی ب بۆی بخونتوە،
ك لیكشبپ بكا، پ ھستی و ی بزانپ
دەست  كڕۆژنام ناو نووسینكانی نوان 
نووسینك خونر  ئــوەی بۆ دەكــات.  پ
دەدا. بــیــار رگــوتــارەكــســ بخونتوە، 
نــڕوا، بــخــۆڕا كماندووبوون بــۆئــوەی
سردەك چند ك وەستاوە، لسر ئوە
خۆی الی توانیویتی سرنجی خونر بۆ

.(٤)شڕابك
بۆالی خونر سرنجی دەبــ ردس
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نووسین ئــو ك ڕابكشت، كنووسین
.دایت و زانیاری پویستی باش نووسینكی
بم گورەكردن، ل دەوری دەب ردس
و ھبت  سرنجاكشان  كــات ھمان  ل
لخونر وا بنووسرێ وشیك بچند

بخونتوە. كنووسین تواوی بكات،
لنووسینیسرددەبسرنجیخونر
لخونر وا كاتدا لھمان  و ڕابكشت
نووسرانی بخونتوە. كنووسین بكات،
خونر ل نووسینی سرنجی دەب ردس
تدا ڕەنگدانوەینووسینكشی ڕابكشتو
گرنگترە زۆر سرنجاكشان چونك بت،
بت كنووسین ڕەنگدانوەی تنیا لوەی
باس كنووسین ــی ــاوەڕۆك ن لـــوەی ــان  ی
نــووســران، دەستی ڕوودەدات، بكیت.
سنجاكش و باش ئوەندە سردكی
گرنگی بــمــش ــن، ــ دادەن كنووسین بــۆ 

ناوەڕۆك لدەست دەدات.
كنووسین بــۆ خونر ــ دەب ــردســ
ك ب و ڕوون ئاشكرا و دەشب گلبداتوە
ئو یان دەب گوتار زۆر جار گوتووە. چی
لسر نووسیویتی، ڕۆژنامنووس بابتی
و بگۆڕدرێ داندراوە بۆی سردەی ئو
لسر  ردس ویستپ جاریش ھندك 
بگورەی ردس بگۆڕدرێ(٥). كنووسین
بــابــت دەنــووســرێ. نــووســیــن و درـــژی
و یی كورتی ھردنووسینی كورت، س
.یھ درژی سردی درژتر نووسینی
نووسینی بــۆ بـــــردەوام ــو ڕۆژنـــامـــی ئ
،دادەن گورە سردی بچووك ھوای
ب جیددی، خونرانی و پسپۆران لالین
دەكرێ. سیر و خراپ ھرزان ڕۆژنامی
جار ھندك یــوانــلــ ــورت ك ســردــی 
خونر دەبـــ بـــم ،بــنــ پــ زانــیــاری
و بكاتوە ئاگادار  كنووسین لناوەڕۆكی 
ل ب دوور و دروســت و ڕاســت دەشب
،جۆرە ب بو دەب ردس درۆ. گورەیی

ڕاھاتووە(٦). لی خونر ك
خوندنوە سرنجی خونر بۆ ردس

تووڕە خونر كات لھمان بم ،شڕادەك
دەكن، فیان  ھست (غمبار) دەكات. ئوان
زۆرتر بنی ردس بــوەی كــراوە،  ل
.(٧)یــھــ نووسینكان لــ لـــوەی دەدات، 
و دەخونیتوە  سردك تۆ نموون بۆ 
٪٥٠ فرمانبران "مــووچــی ــووســراوە: ن
پاش دەكــــات". زیـــاد ئمساڵ بــھــاری  لــ
ڕوون دەبتوە، سردە، خوندنوەی ئم
حكومتی پشنیازی تنیا جــارێ مئ  ك
نھاتووە. بغدا ل وەمك ھیچ و مرھ
كراوە، ل فی دەكات ھست خونر لرە
نیی ردس ڕەنگدانوەی كنووسین چونك
ل لوەی دەدات، بن زیاتر زۆر ردس و
یارمتی دەب ردس ھاتووە. نووسینكدا
،یزۆر ھ سردی كچی خونر بدات،

.نودەش خونر ل سر
یــارمــتــی ــوە ــك ــی ب ـــردو ســـ ــنــ و
بــگــات. كــنــووســیــنــ لــ دەدەن  ــنــر  خــو
نووسینی ب بایخ زۆر  ڕۆژنامنووسان
گوتارەكش دەدەن، ئگر خك نو ژر
بۆ دەخونتوە. نتارەككۆم نخونتوە،
نو  + لید + ردس نووسینك ھموو 
سرنجی زۆرترین  نو ژر  كۆمنتاری +
بیكوە ئوانیش و  ڕادەكشن  خونران
بخوندرتوە و نووسینئ ئایا دەدەن، بیار

نخوندرتوە. یان

:ردس جۆرەكانی
چند ــار ــۆڤ گ ــ ڕۆژنـــامـــ و ل  ــردســ
جۆرەكانیش بكار ھموو و یكی ھجۆر
نتواندراوە كوردستاندا  ل ئگرچی  دن.
جۆرەكانی ھموو  ل ســوود نووسین بۆ 
تو ڕۆژنــامــی ل وەربگیرت. ردس
خــوارەوە جۆرانی ئم  پشكوتووەكان،
ڕاست، ناوەڕاستی، الی بكاردن: مقسی،
سر خــتــی، ــك ی ،ــ پ الی چـــپ، خــتــی
سردی لگڵ ــردســ ژــر ،ــردســ

ناوەوە.
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مقسی: سردی
ك ،وەیئ نووسین جۆرە لم مبست
لم دادەندرێ. مقسی شوەی ل ردس
تواو لناو ڕۆژنامكانی كوردی، جۆرەیان
نانووسرێ(٨). پ ھیچی و خراوە پشتگوێ
ڕۆژنــامــكــانــی لــ بكارنھنانیش ھــۆی 
چونك لبرئوەبت،  یوانل كـــوردی، 
ڕۆژنامكان نخشسازی كاری ئوانی
وتانی نخشسازی ھونری ل دەكــن،
مئ كمترە،  شارەزاییان جیھان دیكی 
ھرە زۆربی دیكش، لالیكی و لالیك
فری خۆیان خۆیان نخشسازەكان، زۆری
بجۆری ناشورن، و كردووە یپیش ئم
دابش الپڕەكاندا بسر بابتكان نوێ
و ســرنــووســران ــی زۆرب ن، چونكبك
ناو نــدەخــ دەســت الپــڕەكــان  برپرسی 
و پ نادرێ ڕگایان بۆی كاروباری ئوان،
الپڕەكان، ل ردس نوی جۆری ناورن،
تاقی جــوانــی و ھــمــجــۆری بــۆ   برنھ
دەرچووی ئوان ئگر دابنن. و بكنوە
بشی ڕاگیاندن یان بشی پیمانگا، كۆلژ،
ب یارییان ئازادانتر بووان، نخشسازی
لوەی نووسینكاندەكردوترسیانندەبوو،
ل گلیی سرنووسر یان الپڕە برپرسی
بشوەی دەگوترا ئوكات، چونك بكات،
ھۆیانی لــو  جگ كـــراوە. فر ئكادیمی
سرچاوەمان بگشتی مئ ســـرەوەش،
ردس نووسینی و  نخشسازی  لسر
ئگر بكو ،مك نك  كوردی زمانی ب
دانانی .نیی زیاتر گوتارك لچند شبھ
ڕۆژنامكاندا، ل یاننو لوجۆرە سردی
بۆ ڕادێ، باش چاوی خونر لسرەتا تا
ســوودی وەرزش و كۆمیتی بابتی
جوانییكی بدانانی چونك وەربگیرێ، ل
دەبخشت. الپڕەكان و ڕۆژنامب دیك
لم كوردییكان ڕۆژنام ل ئوەی لبر
زانی بپویستمان ناھندرێ، بكار جۆرە
وەك تا بینووسین، خوارەوە شوەیی بم
بردەست خونر بدەین نموونی زیندوو

پسۆر. كسانی و
XXX XX XXXXX

XXXXX XXXX
XXXX XXXX XX

جۆرە لم مبست ناوەڕاست: سردی
لناوەڕاستی ردس ك ،وەیئ سردە
دراوە كــنــووســیــنــ ــ ئـــو ڕووبــــــرەی ب
دریان یــك دەكـــرێ ــــدرێ. ئــمــش دادەن
كۆنترین سردە جــۆرە ئم بت.  زیاتر
 ١٧٠٠ ل سای ل و سردە دانانی جۆری
تا و ھاتووە بكار ئینگلیزییكاندا ڕۆژنام

دەھندرێ(٩). بكار ئستاش
بشش
مانگ

پاوگی
نوت دووەمی
سلمانی ل

كرا(١٠) تواو
ب ھرمیان ئاسایشی عرەبكان زانخ

داوە قم ل دیكتاتۆر
دەكنوە بو نواھ و دەنگۆ ئوانی ئم

بوغزاوین(١١)
گوتین پیان ئمریكا برپرسانی

ھرمك(١٢) ھیچ سر تناخر كركوك
ڕۆژنامكانی نو ل انردس جۆرە لم
نوێ كوردستانی میدیا، ھفتنامی كوردی:
كمتر ھاوتی لگڵ رۆژنام ڕۆژنامی و

دێ. بكار
چپ: سردی الی

ل دەستچپ، یان چپ الی سردی
خراوە پشتگوێ تواو كوردی ڕۆژنامكانی
(لرە ناكرێ. پ نووسینی شوەیك بھیچ و
بپیتی ك ،نیی ڕۆژنامان ئو مبستمان
ڕۆژنامانی لو بــم دەردەچـــن).  التینی
و بوە زۆر ،وەیپچ لالی نووسینیان

پدەكن. كاری
XXX XX XXXXX
XXXXX XXXX
XXXX XXXX XX
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ڕاست: الی سردی
ڕاســت ی دەســتــــ ردســ ســت لــبــمــ
دەست ل ھمووی كنووسین ك ،وەیئ
بۆشایی بو دانر گوێ دادەندرێ و ڕاستوە
سیمی و دووەم  درەكانی ل  ك نــادات،
ختكیش لچند ئــگــر دـــن.  ــردســ
ڕاستوە دەست ل ھموویان ــدرابــن، دان
كوردییكاندا  ڕۆژنام ل پدەكن.  دەست
جۆرەكانی لتواوی ڕاست الی سردی
و ــان ــڕەك الپ ھــمــوو لــ و دیك بــوتــرە
بــكــاری بــــزۆری یــك بــابــتــكــان وەك

دەھنن.
نموونیك: چند

نایاسایی و نھنی ب ھرم حكومتی
چند بۆ پشمرگایتی و ئاوارەیی خزمتی

ھژمار دەكات(١٣) فرمانبرك كادیر و
وەزارەتــی تنیا ئادار مانگی پشووەكانی

دەگرتوە(١٤) با خوندنی پروەردە و
غاز گورەی شاركی كۆمپانیایك

(١٥)نزركوردستان دادەم ل

:پ ختی سردی
ردس ك ،وەیئ پ ختی ل مبست
ھــمــوو ــد دـــرـــك دەنــــووســــن و ــچــن ب
ژمارەی یان كی وەك درژییان درەكانیش
ش دەكاتمئ نزیكن. لیك پیتكان زۆر
و ك پر وەك ید وەی دوو یان سئــ
ڕۆژنام ل سردە جۆرە لم درژن(١٦).
ل و بوە كم بڕژەیكی كوردییكاندا
دەكوت. برچاو بكمی ژمارەكان ھموو
ڕۆژنــامــكــانــی لــ لــ ڕۆژنــامــی ھــاوتــی
زیــاتــر پی دەنــووســرــت. دیــكــی كـــوردی
ــای ــســرەت ل ــدی ســو ــی ــان ــك ــام ــ ڕۆژن ل
جۆرە رابردووەوە لم شستكانی سدەی

دت. بكار سردە
ھــرــمــی و نــگــجــ ـــادەی ـــام ــكــكــ ئ پ

ناھت جب كوردستان
بۆ ئـــامـــادەبـــاشـــیـــدایـــ ـــ ــشــمــرگــ ل ــ پ

توركیا وەمدانوەی ھرشی

كوشتنی بتاوانی كوردك ئمانیا ل
حوكمدرا(١٧) ھتاھتایی ب ھاوسرەكی

ختی: یك سردی
ك ،وەیئ سردە، جۆرە لم مبست
دەنووسرێ. ەكردس تواوی در بیك
سردە جۆرە لم كوردییكاندا ڕۆژنام ل
ھندك بربوە. زۆر و دت بكار زۆر
و ھندك ختان ل ناوەڕاستن و تاكئ جار
جۆر ھردووك ڕاستن. دەست ل جاریش

ختی. یك سردی دەگوترێ پیان
بھادین ســالحــدیــن لــ داوا ــی  ــارزان ب

توركیا(١٨) بۆ نچت دەكات
ئۆپۆزیسیۆن نادەن گڕ یكتی و پارتی

بت(١٩) دروست
بۆ  پناگیك دینار ملیۆن  ٩٠٠ ببی

دروستدەكرت(٢٠) ژنان
 ــتــدەدر ھــولــــر لــ زەوی  دۆنـــم   ١٥٠

یكتی(٢١) بارەگاكانی و سیاسی مكتبی

سردی ناوەوە:
ـــــاوەوە، ئــو ن ــ ســـردـــی مــبــســت ل
كنووسین ـــاوەوەی  ن لــ كــ ،ینووسین
و گــورەتــر كمك  و  ڕەش بختكی
نووسراوە پ دەقكی فۆنتی لو قوتر
دادەنــدرێ سردە جۆرە لم ــدرێ. دادەن
ل ئاسانتر یارمتی خونر بدات ئوەی بۆ
ل كم جۆرە سردە بگات. ئم كنووسین
زیاتریش و دن بكار كوردی ڕۆژنامكانی
بۆ ل وەرگــیــراوە. ســوودی  ل گۆڤارەكان
چاوپكوتن یان ڕپۆرتاژ ل زیاتر ڕۆژنام

گوتاری درژ دادەندرێ. یان
ئــامــانــجــی ـــی نـــــاوەوە ھـــمـــان ردســـ
.یھ سرەكییكان یان گورە سردی
و دەكـــن  كنووسین لــ ــاس ب ئــوانــیــش 
بشی گوتار ئو بۆالی خونر سرنجی
ــاوەوە ن ســردــی  نووسینی ڕادەكــــشــن.
زیاتر دوو در یان یك دەب نیی و ئاسان

نبن(٢٢).
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جۆرەی بم وتنكچاوپ ئم سردی
نووسراوە: خوارەوە

رنامب تلفزیۆنكانوە ل دەكین حز
ئگر تا ببینین نخۆشخانكمان لسر
چارەسری بتوانین ھبوو كموكوڕییكمان

بكین
جـــۆرە بــــم ـــی نــــــاوەوە ـــەكـــان ردســـ

نووسراوە:
ل باشترە كۆن ئامری – تاقیگ بشی

نوێ ئامری
ھست مامانی ب پویستی مندابوون

ناسك
مرجیسختیوەزارەتوبڕوەبرایتی

خۆشخانن
و ناشارەزا(٢٣) پرۆش وانی بپاس

ئاستانی ل كۆسۆڤۆ ھرمی
سربخۆبوونیدا ڕاگیاندنی

خوارەوە جۆرەی بم  ناوەوە  سردی
نووسراوە:

سوزدا چاوەڕوانی گۆپی ل
نودەوتی تۆكمی پالنكی

ئوروپی ھزكی بوكردنوەی
رووسیا سرسختانی برھستی

(٢٤)خۆبوونربس پاپشتی ئمریكا
چ كوردستان  ڕۆژنامكانی ــی زۆرب  ل
ڕۆژنامی: وەك تاب قبارەیان لوانی
ھتد. ــاوەر.. جــم ھــاوتــی، ئاسۆ،  خــبــات، 
ل یــان  تابلۆیدە قــبــارەیــان ئــوانــی  یــان 
،ڕۆژنام ڕۆژنامی ھولر، :نزیك تابلۆید
چند ب ردس ھتد. .. نوێ كوردستانی
ئــوروپــا وتــانــی لــ ــووســرێ. دــرــك دەن
جۆرە ئــم بتاكان قــبــارە ل بـــزۆری 
بۆ ڕەگی ئویش و دت بكار انردس
ئستاش  تا و دەگڕتوە  ١٨٠٠ ساكانی

بردەوامن(٢٥). بكارھنانی ل
ســرپــرشــتــی ســـرۆكـــی كـــوردســـتـــان
پارت بای ئنجوومنی كۆبوونوەیكی

دەكات كوردستان ھرمی سیاسییكانی
سیاسییكانی پارت بــای ئنجوومنی

ـــدی لــ ڕەزامـــن كــوردســتــان خــۆشــحــاــی
فیدرال پرلمانی

پارزگاكان و و بودج یاسای رسھ ل
لبوردنی گشتی دەردەبێ(٢٦)

حــكــوومــتــی چــاالكــیــیــكــانــی ســـرۆكـــی
باشوور كۆریای ل كوردستان

پرەپدانی ژرخانی بۆ نچیرڤان بارزانی:
یاداشتنامی كوردستان دوو ھرمی

كۆریای  ٢ كۆمپانیای لگڵ لكگیشتنمان
ئیمزاكرد(٢٧) باشوور

:ردس سر
،ینووسین ئو ،ردس سر ل مبست
فۆنتی لــ بچووكتر  كمك فۆنتی  بــ  كــ
ردس پش ل و دەنــووســرێ ــردســ
زیاتر ــ ردســ ســر ــی ــان ـــــدرێ. دان دادەن
سر دانــانــی ــە. ردســ بھزكردنی بــۆ 
كوردی ڕۆژنامكانی  تــواوی ل ردس
دت. بكار فــراوانــی و بــربــوی   ب زۆر 
سر لنوان جــیــاوازی ڕۆژنــامــنــووســان
ــــن. ســر دەك ــ ردســ ــگــڵ ــ ل ردســ
سردیش و گشتیی نووسینی ردس
ل ڕقیان ڕۆژنامنووسان .دەقیق نووسینی
ردس ئــوان و دەبتوە ردس سر
تایبت شتكی  دەب ردس دادەنــــن(٢٨).
ــ ردســ ســـر لــســر بــۆنــمــوونــ .ــ ــ ب

دەنووسرێ:
كوردستان ل ھبژاردن

خوارەوە دەب بم شوەیی ردس لرە
بنووسرێ:

ئنجامی  لسر بیار بچووككان پارت 
دەدەن". كوردستان ل ھبژاردن

ساڵ دوو بۆ تنھا زیادكردن مووچ
مووچی دووبارە ٢٠١٠ سای

دەكرتوە(٢٩) زیاد فرمانبران
ئیاد د. ل كرد پشوازی تابانی سرۆك

علالوی
چاكسازیی ئنجامدانی پویستی لبارەی

كرا(٣٠) گفتوگۆ حكومییكان و سیاسی
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پارزگای و گرمیان ئــیــدارەی بنوبرەی لنوان
كركوكدا

نایاسایی دادەخرت(٣١) ب بنكیكی تندروستی
بریتانی بگیكی چند بپی

بعس ڕژــمــی بــ لــ حــفــتــاكــان بــریــتــانــیــا چــكــی
فرۆشتوە(٣٢)

:ردر سی ژردس
گوتارە لــ بتایبتیش و  كوردییكاندا  ــامــ ڕۆژن  لــ
دت. بكار زۆر ردس ژر سردی سیاسییكاندا
ردس ل باشتر یارمتی خونر بدات، ئوەی بۆ ئمش
 ل Ostrander ڵگل Omandar، Andersson بگات.
 ردس (لیڤل) چوار ئاستی لسر ش١٩٧٨ موناق سای
سردی خوارتر، سردی سرەكی، سردی دەكن.
وەك و ئاستانل س خوارتر. لگڵ سردی خوارتر

یكن(٣٣).
بازنییكانی بزاڤ و كوردی جڤاكی

نریتگرەكانی تدەست نگۆڕیی لمڕ گھ دیــدی
رۆژھتیدا

پتا وەك و پیش بووە ب ھبجی تازەدا ل دزیكردن
بووەتوە بو

تازە(٣٤) ھبجی پۆلیسی بنكی بڕوەبری
سرد بۆ ھواڵ:

چونك ،ــامــ پی دەــــن ڕۆژن ئـــوەی ــامــ لــبــر ڕۆژن
ھمان  ،مینن ڕۆژنــامــ ل ھــواڵ ئگر تدا.  ھوای 
كورت پدەگوترێ. بــوكــراوەیــان  الپــڕەچــاپــكــراوەكــان
 ڕۆژنام ل بت. زیاتر وشــ  ٤٠  –  ٣٠ ناب ھوایش
پیەو جیھانیی پــــوەرەدا ئو بدەگمن  كوردییكان، 
بدەگمنیش و ـــژن  در ھــواــكــان زۆربــــی دەكــــرێ. 
بۆ خونر ھمووشیان ھر و دەبن تواو یك لالپڕە
یك لالپڕەی ئگر بۆی دەكن. ڕەوان دیك الپڕەكانی
جار زۆربی ،شبھ ھواڵ كورت دیك یان الپڕەكانی
لالیك ناگونجن. ناگونجن لگڵ ناوەڕۆك سردەكان
ب خوندنوەی، ئگر لالیكی دیكش پكدن، وش زۆر ل
نادەیت، لدەست زانیاری نشخونیتوە، ھچ  كنووسین
بابتكی كاكی ــاوە، دان بۆیان سردەی  ئو چونك
یھ ئمش پبخشیت. زانیارییكانی تواوی و پدایت

دابندرێ. انردس لمجۆرە ناب شوەیك بھیچ و
كوردستان ھرمی سردانی ئیران، كۆماری "سرۆك
گرنگترین شونی  ل ٦٠ وشی و واھ ئم دەكات(٣٥)"

پیامنریی پیشی
گشتی لرۆژناموانی

تایبتمندا و
جیاوازییكی

ل ،یھ زۆری
گشتیدا رۆژناموانی

لسر ئیش پیامنر
جۆرەكانی زۆربی

دەكاتن رۆناموانی

"
"
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،دەكات شون گرنگترین دانــدراوە. الپــڕە
.ڕۆژنـــامـــ الی ڕاســتــی ســــرســــرەوەی
دەبــ نــووســر ،ڕۆژنــامــ بــۆ لنووسین 
بۆی تا بھ كنووسین لتواوی ئاگای
ئاسان زمانكی و كورتی ب مبستی بكرێ
زیرەكی كــم  وشیكی بچند دەربـــێ.
پیشان خاوەنكی ژیربژانی توانای و
دەست ل دانانی سردەوە ئمش دەدات.
ئو خۆی. كنووسین دەگات تا پدەكات،
لالیك داندراوە، واھ ئم بۆ سردەی
بۆی ئگر تواوی زانیارییكانت پدەدات،
شتت زۆر تۆ نخونیتوە، ھــواــكــش
ــاری ببش ــی لــ زان و ــدەســت نــچــووە ل
واھ ــم ئ نــبــوویــت، لــالیــكــی دیــكــش
دەكرا ھناگرێ. درژە سردە ئم كورت
دت كوردستان" نژاد بنووسرابا: "ئحمدی
سردانی كوردستان ئحمدی نژاد " یان
دەگات ئران كۆماری "سرۆك دەكات"یان
ھولر" تد نـــژاد "ئــحــمــدی  ھــولــــر" 
 ."بارزانی دەبین ھولر ل "ئحمدی نژاد
جگ و تواون ھمووی سرەوە ئوانی
كۆماری ســرۆك وشی دەكــرا لوانش،
و بنووسرابا ــردســ ســر وەك ئــــران 
بــ ڕەشــی ـــات، دەك ــی كــوردســتــان ســردان
پویستی ئوكات  بنووسرابا. ــورەی  گ و 
داندرابا. سردە ئم بۆ فاریزەش ندەكرد،
كورت بۆ ئو كمتر وش بكرێ یك ئگر
ئو و باش دابندرێ  ردس  ل نواھ
و كنووسین ب پسپۆرییك مك وشــ

.خشدەب ردس نووسینی ھونری
چند ژمــــارە، ھــمــان دووی ـــڕە لــ الپ
ھمووشیان ھواك نووسراون، بۆ كورت
بۆ نموون: "جگری  داندراوە سردی درژ
كرد مندا لو پشوازی گشتی، سكرتری
شرپنجی نــخــۆشــی چـــارەســـری  كــ
و درژە زۆر سردە ئم كرا" بۆ ئسكی
ل وەك بكرتوە. كورت دەتواندرا بئاسانی
ھموو ك گشتی، سكرتری جگری جیاتی
كــۆســرەت كـــاك ــــ مــبــســت كـــس دەزان

"كۆسرت رەسول بنووسرابا: دەكرا ،رەسول
بۆ  پشوازی وشــی بینی"  ساحی ڕۆزە
دادەندرێ حكومت ل دەستتدار كسانی
مندا ــو ئ  .رەسمیی زۆر  وشــیــكــی  و 
لجیاتی بۆی ،نیی سیاسی پۆستی ھیچ
لدرژەی دواتر بكار دت. بینین پشوازی،
سالح رۆزە بنووسرابا، دەكرا نووسینكدا
ڕەوانی نجرپش نخۆشی چارەسری بۆ
سردانی چاكبوونوەی پاش و كرا نمسا

كرد. رەسولی كۆسرەت برز
كرا(٣٦)" ئازاد بات رووداوی "تۆمتباری
سرنج و بــاش زۆر  ســردــــكــی   مــئــ
سرەوە داندراوە. نووسینی بۆ ئو ،شڕاك
ئم دەدۆزرــتــوە(٣٧)" بكۆمڵ  "گۆڕكی
بوكرابۆوە ھوای  ئو بۆ  سردەش

.باش زۆر
ھواڵ كورت كوردستان، ڕۆژنامكانی ل
زیاتر و نووسینكان، دەنووسرێ كم زۆر
زانیاریدان ئگرچی دەكن، درژ ھوای ل
بۆ  ٤٠ وشــ- ٣٠ بــ و بــ كــورتــ ھـــواڵ
كورت زۆر پویست. نووسینی ڕۆژنامكان
ڕۆژنامكانی ل ئستا شوەیی بو ھواڵ،
لبر لوانی زیاتر پشتگوێ خراوە، كوردی
نووسینی چۆنتی بۆ ئــوان تنگیشتنی
بت. ھــواڵ  بوونی زەرووری یان ھــواڵ
ڕۆژنام ی لنووسانو ڕۆژنامئ زۆربی،
فری خۆیان خۆیان دەكن، كار كوردییكاندا
ئوانیش كردووە، ڕۆژنامنووسی پیشی
یان ڕۆژنام دەركردنی ل مبست نازانن،
لبر .ویستپ زۆر ھواڵ بالوكردنوەی
ڕاگیاندن، پیشی ل ئوان شارەزایی كم
دەكن. لسر سرەوە كاری شوەیی بم
پسپۆری ــرەو ب ڕاگیاندنمان  مئ چند
و كــورت ســردــی زیــاتــر بچ ئــوەنــدە
و دەنووسین ڕۆژنامكانمان  ھواڵ  كورت

دەخونینوە.

سرد بۆ گوتار:
و كۆمنتاری نو لید، ،ردس دەب گوتار
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تواوی ل گوتار بابتی  كوردییكاندا،  ڕۆژنام ل .بھ
ئمش ھترە. كم  و پشكوتووترە  دیك بابتكانی
تــواوی نووسینكانی  زۆربـــی  ــوەی ئ لبر ،یوانل
ب نووسرەكان زۆربی لوەش، جگ بن، گوتار ژمارەكان،
ڕۆژنامنووسی دەكن. پیشی ب دەست نووسینی گوتار
ل گوتار دادەندرن  بۆ ی، كانردو سئ ھر بۆیش
ئوە لبر شوانل باشترن. دیك نووسینكانی زۆربی
و بتوانا كسانی زۆری ب دەنووسن، گوتار ئوانی بت،
كارەك و پسپۆر تبوون تم بابل بۆی ئزمونن، خاوەن

دەدەن. ئنجام بڕكوپكی
نوێ" دەوتكی "لدایكبوونی دیموكراسی" "فراوانكردنی

دیموكراسی(٣٨)" ل تگیشتن "خراپ
"ڕۆژی  "دیالۆگ ب پویستمان خۆماندا خودی "لگڵ 
خونر باش و سردی یكم كورد(٣٩)" و خۆشویستی
ناوەڕۆك لسر زانیارییك و ڕادەكشی كنووسین بۆالی
دەزان خونر دیسان دووەم، سردی ل دەبخشی.
زۆر گوتارك بۆ بــم ،چیی نووسیندا لــم مبست
ل زیاتر سیم  سردی  .ورەیگ و  زەق سردكی 
لباسكردنی تا دەكات سیاسی پرسیاركی برزكردنوەی
انردس جۆرە ئم  كوردستان. ل خۆشویستی  مانای
بۆ گوتاری درژ نووسنی بۆ زیاتر گورەن، گوتار زۆر بۆ
و تزی ماستر ناوونیشانی بۆ باشتر یان لوەش گۆڤار
دەیتوانی نووسر ،ناوونیشان ئو لجیاتی چاكن. دكتۆرا
كورد"  ناو ویستی لخۆش بنووس: "یادكردنوەی ڕۆژی
"یادكردنوەی كوردستان" ل كورد گنجانی لناو "ڤالنتاین
من سردانی ئو ئاشقان". "ڕۆژی كوردستان" ل ڤالنتاین
باش خونریش و دەشن گوتاران ئوجۆرە بۆ ،نووسیوم
خونر لو جۆرە، سردی ل خوندنوەی دەگات. تی
ئویشیان سیاست،  ل دوور ھبوو ڕۆژمان یك  :دە
زۆر سردە ئو لدا. سیاسییان بۆیاغكی و لتكداین
باس ك، كگوتار نووسینی بۆ شوەیك بھیچ سیاسیی و

.ناگونج و ناش دەكات خۆشویستی ل

چاوپكوتن: بۆ ردس
دیــدار...) ھڤپیڤین، (ئینترڤیو، چاوپكوتن بابتی ل
قارەمانی ل قسی ك ڕستیك ،وەیئ ردس باشترین
نیشانی لرە دابــنــدرێ. و ــردســ تبكر چاوپكوتن
دەدەیت كوتنكچاوپ قارەمانی ب زۆر بایخی تۆ دەدات،
"لبر كورتن. ڕستكان كات زۆربی دیكش لالیكی و

ڕۆژنام ل
بابتی كوردییكاندا،

تواوی ل گوتار
دیك بابتكانی

كم و پشكوتووترە
ئمش ھترە.

ئوەی لبر ،یوانل
نووسینكانی زۆربی

ژمارەكان، تواوی
لوەش، جگ بن، گوتار
ب نووسرەكان زۆربی

ب دەست گوتار نووسینی
ڕۆژنامنووسی پیشی
دەكن. ھر بۆیش

ی، كانردو سئ
ل دادەندرن گوتار بۆ
نووسینكانی زۆربی

باشترن دیك

"

"
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كممان ھنگاوی بۆی ،مك موئسساتیمان ھزری ئوەی
ئندامی محمد محمود قسی سرەوە ئمی ناوە(٤٠)" بۆ
بوو، لكاتی كوردستان دیموكراتی پارتی مكتبی سیاسی
ھمان ل گوتبووی. ڕۆژنــامــ ڕۆژنــامــی چاوپكوتنی
گلی ككپ" نووسراوە: دواتر الپڕەیك بم ،ڕۆژنام
كایای یاشار ئم قسی وەستان كردووە" تووشی كوردی

گوتوویتی. ڕۆژنام لگڵ چاوپكوتنك ل
ك بكیت، توەرە باس لو چاوپكوتن، تۆ ل دەشكرێ
وەرەكت ناونیشانی لسری كردووە و چاوپكوتنت تۆ
ڕۆژنامكانی لزۆربی بم ،ردس یتبك كباس یان
قــارەمــانــی كــۆپــلــی لــ پــارچــیــك بـــاو،   بــۆتــ جیھانیش 

دادەندرێ. ردس وەك چاوپكوتن

ئواران: و بیانییان ڕۆژنامی بۆ ردس
بناوی: یكیان و یھ كاغز  ڕۆژنــامــی جــۆر دوو 
"ڕۆژنامی بناوی دیكش ئوەی و بیانییان" "ڕۆژنامی
ڕۆژنامی دەردەچــن. وتانی جیھان زۆربی ل ئواران"
زۆربی گورەترە و ئواران ڕۆژنامی ل شوە یانییان بب
ئوارانیش ڕۆژنامی ،دەردەچــ بتاڵ قبارەی ب جار
ڕۆژنــامــی .دەردەچـــ تابلۆید قــبــارەی ب و  بچووكتر 
بیانییك ھموو ،دەردەچ بیانییان ئوەی لبر بیانییان
كاتژمر ،یھ ئابۆنی كسی ئو پشكوتوو وتانی ل
پش ئــو دەگـــات. بــدەســت بیانی ڕۆژنــامــكــی پنجی 
بیانی حوتی جار زۆربــی ك كار، سر  تبچ ئــوەی
سیری خواردنوەی قاوە لگڵ بت، كار لسر دەب
وتی چی ل شوە ئو بزان ئوەی بۆ ڕۆژنامش دەكات،
واڵ لوە ھــوانــئــ بــالی بۆی ڕوویـــداوە، ئو و جیھان

.گرنگ زۆر ڕۆژنام
ڕۆژنامی ئواران لگڵ براورد ب ڕۆژنامی بیانییان،
وش كمترین ل و بچووكترە یك سردیشیان ل الپڕە
بگشتی شوازی و بردەوام ئواران پكدت. ڕۆژنامكانی
،یھ بیانییان ڕۆژنامی ل یكم الپڕەی ل گورەتریان
پشكوتوو وتانی ل .(٤١)كی وەك ناوەڕۆكیان بم
یھ ئواران و بیانییان ڕۆژنامی لنوان زۆر جیاوازی
ئواران ڕۆژنامی .یھ خۆی خونری و كی ھر و
تــواوی ھواڵ و  دەردەچت نیوەڕۆ دوای  كات زۆربــی
ڕۆژنامی تدا. برەبیانی لگڵ شو ڕووداوەكــانــی و 

.(٤٢)مك نووسینی و زۆر سردی ئواران
یھ بیانییانمان ڕۆژنامی ن جارێ مئ كوردستان ل

بیانییان، ڕۆژنامی
لگڵ براورد ب
ڕۆژنامی ئواران
ل سردیشیان

بچووكترە یك الپڕە
مترین وشك ل و

ڕۆژنامكانی پكدت.
بردەوام ئواران

شوازی بگشتی و
ل گورەتریان

ل یكم الپڕەی
بیانییان ڕۆژنامی

ھی، بم
كی وەك ناوەڕۆكیان

"

"
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خبات ڕۆژنامكانی .یھ ئوارانیشمان ڕۆژنامی ن و
بم بیانییانن، لڕاستیدا ڕۆژنامی نوێ، كوردستانی و
خۆی لكاتی چاپخان و چاپ و تكنیكی گرفتی ھندك لبر
ندەگ ھشت كاتژمر دوای ڕۆژ زۆربــی و دەرناچت
كوردستان جارێ ل ھرناكرێ، لوە خونر. باس دەست
زیاتر دامودەزگاكان ئابۆنیان ناچ و بۆ ماكان ڕۆژنام
ببن، بم تواو زووتر كمك ڕۆژنامكان یوانل .یھ
و دامودەزگاش نیی ئابۆنیان لماكان ئوەی خك لبر
درەنگتر دەبن، دەستبكار بیانی ھشتی كاتژمر دوای
جار كوردستان زۆبری ل ئگینا دەست خونران، دەگات
 دەگات بیانی ١ ی –تا   ١٢ كاتژمر نزیك  ل الپــڕە دوا
نزیك الپڕەكان دوا پشكوتووش، وتانی ل .چاپخان

یكی بیانی دەگن چاپخانكان. كاتژمر
لبر ،دەربچ ڕۆژنام بیانیانیش ئگر كوردستان ل
درەنگ زۆر ھاتوچۆ، خراپی و دابشكردن سیستمی خراپی
كاتژمر ھشتی دوای ڕۆژنامی خبات دەگات ناوچكان.
دھۆك و سولیمانی دەگات بیانی ١٠ی جار زۆربی بیانی
شوە بھمان ش نوێ" "كوردستانی ڕۆژنامی و زاخۆ و
دەگات درەنگتر دەكرێ چاپ سولیمانی ل ئوەی لبر
بچووككان، شارە و گوند كوردستان ل دھۆك. و ھولر
.ناچ بۆ ھیچیان و ببشن تواو نووسراو ڕاگیاندنی ل
ڕۆژان شقوە ل شارۆچكیكی وەك ،نیی سیر بۆی
نوی كوردستانی یان خبات ڕۆژنامی چوار ،ئابۆنل جگ
سوید  وتی شاركی ئگر ندەفرۆشرا. ل ٢٠٠٥ سای ل
دانیشتوانی شاری دەبینین بكین، براورد شقوە لگڵ
ڕۆژنامی  دوو ڕۆژان ،سك ٨٠ ھزار نزیكی كارلستاد

.یھ بیانییانی رۆژانی

پرسیار: شوەی ل ردس
ڕۆژنامكانی ل پرسیار شوەی ل ردس نووسینی
لالین نووسین شوە ئــم ــم  ب بـــوە، زۆر كـــوردی
ڕەت بتوندی ڕاگــیــانــدن بــواری پسپۆری نــووســرانــی
لوكاتی مشكت، ناو تد سردەی ئو دەكرتوە.
بت، پرسیارە ناب ئو كۆكردنوەی فاكتكانیت، خریكی
ھیچ سردی پرسیار كردووە. دەستت بكاركردنی تۆ ك
وەزیری برنامی بنووسیت: ناتوانی تۆ نموون بۆ نات(٤٣).
وەزیری :بنووس ئوە لجیاتی چیی؟ خوندن بۆ پروەردە
خوندكاران دەرەوەی ناردن ب زۆر بایخی پروەردە نوی
كۆلژی ئاداب زانستییكانی شتگ ئایا لجیاتی دەدات. یان

ل ردس نووسینی
ل پرسیار شوەی

كوردی ڕۆژنامكانی
بم بوە، زۆر

وە نووسینش ئم
نووسرانی لالین

پسپۆری بواری
بتوندی ڕاگیاندن

دەكرتوە. ڕەت

"
"
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شتگ مامۆستاكان بنووسیت: چاكترە دەبــ؟ ــردەوام  ب
كوردستان خكی "ئایا ڕادەگــرن. قوتابییان زانستییكانی
شوە دەكن(٤٤)؟"لجیاتی ئو كوردی دەستتی پشتیوانی
ل كوردستان "خكی بنووسرابا: دەبوو چاكتر زۆر نووسین
"خكی یان، دەكن" سرۆك ل پشتگیری گرنگكان پرس
تۆ كاتی لو چونك تــووڕەن". دەستت ل كوردستان
دەكات ئوەی ڕك دەنووسیت، پرسیار سرد لشوەی
ل ردس مدە ھوڵ بۆی دەكیت. خونر ل پرسیار تۆ
برزترین دەنگ ل خك چونك بنووسیت، شوەی پرسیار
بكات، دەب خك ل پرسیار ناب ڕۆژنام باشتر تناگات!
قارەمانی ل پشتر ك تدابت، پیامنری پرسیاری وەمی
ل نووسینكی پیامنر ك ،بن وكاتكردووە. ل خۆی
ڕوون بۆ زانیاری ھندك و دیارە پوە الوازی ھندك
ل ردس یانی ســردــە  ئمجۆرە بھۆی نبۆتوە.

دەكات. بھزتر نووسینكی پرسیار، شوەی
وكاتبنووسیت، ل وەیش بم بكریت، تۆ ناچار ئگر
كاریگری ك دابندرت، نڵ وگل یان ونوە بھۆی دەب
لگڵ دەكات. دروست پیوەندی خونر لگڵ و دەب زۆر
مامی بھۆشیاری زۆر دەب پرسیار نیشانی ئوەش
ھمان بۆچوونی سرەوە بھندرێ(٤٥). بكار و بكرێ لگڵ
 Rune Pettersson سودی ڕۆژنامنووسی لالین
ردس ل نیشانی پرسیار پیاو دەتوانی  دەكرێ. پسند
ھ خال و گرنگن. بم زۆر كبۆ نووسین چونك ،دابن

داناندرێ(٤٦).

كوردییكان: ڕۆژنام ل ردس
بزان باش زۆر دەب ،دەنووس ردس كسی ئو
نایوێ بیگۆڕێ. ڕازیی و شوە نووسیویتی ئو بو بۆچی
دەب ،نووسین ردس كاری ڕۆژنامل كسی ئگر ئو
یك ئینجا و ب وردی بخونتوە زۆر كنووسین تواوی

.دابن بۆ سردی
باش دەدرێ، كنووسین ب بایخ چند راستیدا ل
ەكردس ئگر چونك بدرێ، ردس ب بایخ ئوەندەش
و بمش تۆ نابت مانای ھیچ كنووسین باش نب، دیارە

بگینیت. خونران ب پیامت نتتوانیوە
ل بــم ،بن زیاتر  وشــ شــش ل ردس واچاك
ئو پوەرە نووسینكان زۆربی ل و ڕۆژنام كوردییكان
ل و پالن ب خونكی بدوای "وبوون نكراوە. پیەو

نیی بختوەری دەستكوتنی مانای بارودۆخك

ردس مدە ھوڵ
پرسیار شوەی ل
چونك بنووسیت،

برزترین ل خك
باشتر دەنگ

تناگات!

"
"



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ٥٠

كوردییكاندا گۆڤارە و ڕۆژنام ل دانانی و ردس نووسینی

شونك ھر بۆ نیابراتكرد، د بوویت و نابختوەر ئگر
"(٤٧) دەبیت وەرییختو نابئ خۆتدا لگڵ بۆیت

كوردستان جختی حكوومتی سرۆكی "فالح مستفا:
ك كردەوە لوە

كۆریای ئزموونی دەومندی سوود ل دەمانوێ مئ
وەربگرین باشوور

ل كردوویتی كوردستان حكوومتی ئستا تا ئــوەی
بووە(٤٨). ماف دەستووریكانمان یاساو چوارچوەی

دیــارە كوردییكان،  ڕۆژنــامــ خوندنوەی بگورەی
.یھ سرددا نووسینی ل نزانینك یان پلكردنك
دیكیان ئوانی  و دەنووسن جۆرك بچند ئستا  تا
درژ سردی ھواڵ بۆ ئوان خستووە. پشتگوێ زۆر
ردس و دانانی نووسین لگڵ ئمش تواو دەنووسن،
 ل عراقوە باوزخانی بدەست "كــوردــك  .ناگونج
ئمی  دەبــــت(٤٩)"  ــی دەروون نخۆشی دوچــاری لندەن، 
فاریزەش  یك پكھاتووە، ١١ وش ل لوەی جگ سرەوە
ردس نووسینی ل لكاتكدا داندراوە، سردە ئو بۆ

.بھ نوقتی یان فاریزە نیی باش
ل ئــایــنــدە" و كۆمگا و "گــنــج ــاوی: ــن ب ســردــــك 
ئم  ١٨ – ٢ - ٢٠٠٨ نووسراوە. ڕۆژی ڕۆژنام ڕۆژنامی
گوتاری زانستی ناوونیشانی بۆ زیاتر سردە لراستیدا
 ٣/١ لوەی دەگونج كتب یان دكتۆرا و ماستر نامی یان

پبدرێ. ڕۆژنامی الپڕەی ی
دەكات ئمش بت، كنووسین كوی دەب  ردس
گوتارەكی وردەكــاریــیــكــانــی  ناب ــردســ  كــ ئـــوەی 
خوندنوەی ب پویست  بكات، لخونر كوا  بت، تدا
خوندنوە ئنجامی ل  دەب ئو بكو  نكات. گوتارەك
،ڕاست مئ چونك بتوە، ڕوون بۆ وردەكارییكانی
زۆر و دەخوننوە ردنیا ست خونران زۆربــی  ك
ب ئاماژە دەب ردس ل دەخوننوە. گوتارەك كمتریش

بكرت. گوتارەك باسی گرنگترین
بكار ــرم  گ یــان توند وشــی ھندك ناب  ــردســ
ــوەی ئ بــۆ ــی ب "پــنــجــی خــۆی :نــمــوونــ بھندرێ بــۆ
یان نووسین جۆرە ئم بم وەربــگــرێ(٥٠)" ملیۆن یك 
زۆر یان شوەیك ڕۆژنامكانی كوردی بھیچ ل مایبن
چاوی  ھردوو سان ٨ "كچكی دەركرێ. پیەو بكمی
ھفتیكدا ل" دەكوژرێ(٥١)" بتورداس و دەردەھندرن
ژنكیش  و دەسووتن دیكش ی  ٥ و  دەكــوژرــن ژن   ٧
كوردستان(٥٣)" ل ژنكوژی "ھفتی دەكــوژــت(٥٢)" خۆی 

كوی دەب ردس
بت، كنووسین
دەكات ئمش

ردس ك ئوەی
وردەكارییكانی ناب

تدا گوتارەكی
كوا لخونر بت،

پویست بكات،
خوندنوەی ب

نكات. گوتارەك
ل دەب ئو بكو
خوندنوە ئنجامی
بۆ وردەكارییكانی

بتوە ڕوون

"

"
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یگكۆم ئـــم  ــی ــان ژی و مـــرگ  ــ ل  كــ
لالین چقۆ ب "پیاوك بــرپــرســ(٥٤)؟!"
یان "دابشبوون ــت(٥٥)" دەكــوژر خایوە
بـــردەوام(٥٦)"  "خــواردن و خونبربوونی
دیموكراسیتی و "ئفریقا توندوتیژی(٥٧)"

فیشك(٥٨)"
پدەكرێ نووسینی ئستا جــۆرەی ئــو
و دانیت بسر  گۆڕانكاری  ،نیی مرج
بكرێ. پیەو بھمان شوە لداھاتووش
ڕۆژنــامــكــانــی لــ ســردــیــش نووسینی 
ئوروپایی رۆژنامكانی  ل وەك  كــوردی،
بو داھــاتــوو ل و تدەكرت گــۆڕانــكــاری
خونر زۆرتــریــن تــا ــووســرێ، دەن شوە 

كۆكاتوە. لخۆی
پش سودی ڕۆژنامكانی ل ردس
لچند ئگر بــوو، ئاسایی ساك چند
در   ١٠ ل ردس یك پكھاتبا، درك
سردەكان زۆربــی ئستا دەھــات، پك 
یك تنیا راند لو ھندك درن(٥٩). ٢-٣

بوون. وش
وشــی ھــوــبــدرێ ،دا دەبـــــردســــ ل
لو تنیا نھندرێ، بكار زۆر كورتكراوە
تواوی لالین وشكان ك ،بن  كاتان
ئاشكرا و ڕوون و دەناسرتوە(٦٠). خك
گورەكانیوتانی ڕۆژنام ل رددانانیس
ڕۆژنامنووس ،نموونب سود پشكوتوو،
دەینووسن. نووسرەكان بكو ،ناینووس
بابتكانی تـــواوی  ئـــوەی لــبــر ئـــوان 
شونیش چند ــن دەزان ،الیــ الپڕەكیان
جار ـــی و زۆرب یــھــ ــە ردو ســــ بــۆ ئ
وشی ژمارەی الپڕە ڕووبری بگورەی
بۆی شونی لو ردس دادەنـــدرێ. بۆ 
ڕۆژنام ببتوە.  جگای دەبــ ـــدراوە دان
بۆ بشكیشی و ـــارە دی خــۆی ــارەی ــب ق
دەب ــردســ دەكـــرێ. ســردــ تــرخــان
خۆی بــۆالی خونر سرنجی و دیارب
.ب گورە زۆر دەب ئمش بۆ .شڕابك
كاریگری زمان ك ئوەی، دەكات ئوەش

دەبت(٦١). خۆی

چندین نـــووســـران ــی  دەســت  لــ زۆر 
ڕاست سردكی  تا دەدەن، فنی كاغز 
نووسینی پاش دەكوێ. وەگیر دروستیان و
یك تنیا جار ھندك  یكم،  بیرۆكی

دەگۆڕدرێ. وش
لیك الپڕە ناب ردس لكاتی دانانی
ل بكو بنووسرێ، فۆنتك  جۆرە بچند

ل ڕۆژنام تواوی
 نیی ڕەوا  زیــاتــر  فــۆنــت جـــۆری   ٤  –  ٣
چونك دابـــنـــدرێ، ــ ــام ڕۆژن ـــڕە و بــۆ الپ
یوانل نكرێ،  پیەو  پوەرە  ئو  ئگر
ب بت. بزاركر زۆر بینینی كڕۆژنام
ماریۆ ڕۆژنام نخشسازی پاشای قسی
دەبت: بچووك باش گارسیا ڕۆژنامیكی
و ئــاســان خوندنوەی بت، جــوان بت، 
نابت، شوەیك بھیچ ڕۆژنام بت. خۆش
س دە ئو بت. بزاركر سیركردنی
دەكــم، بۆ خباتیان بـــردەوام ھــن، شت 
ئـــوەی ــۆ ب بـــن، گــــورە ــت ــ پــیــتــكــان دەب
دابــشــبــوونــی بــئــاســانــی بــخــوــنــدرــنــوە،
ئــوەی تاكو بت، ڕكوپك  نووسینكان
بیدۆزیتوە(٦٢). بئاسانی دەگڕیت، بدوای
دەین چیی؟ ردس باشترین پرسیاری ل
خونر زۆرتــریــن كــ ،ــ ــەی ردو ســئــ
تنیا ئــوەش دەكــات. پیدا كنووسین بۆ 
لسر بیاری  دەتوانی  خونر  وەك  تۆ

بدەیت(٦٣).
گۆڤار و ڕۆژنام ل نووسینك ھموو
سردی نــاوەش  ئــو و یھ ناوكیان
ب پیوەندی خونر لوكاتی پدەن.
كارمندانی ئـــوەی بــۆ دەكـــات،  ــامــ ڕۆژن
ناچار ئــو بــگــن، لمبستی ڕۆژنــامــ
ڕپۆرتاژ، گــوتــار، ســردــی ــاوی ن  ــ دەب
ناوی دەكات ردس .نبھ ھواڵ...ھتد
نووسینكان ئوەوە  بھۆی و  كنووسین
گوتاریان خوندۆتوە، دەناسرنوە. "ئوان
و  نو (ڤیسول)  خوندنوە بچاو بم
بــووە". بیكوە نووسینكان و ردس
دەب بخوندرتوە نووسین ئــوەی بۆ 
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كۆمنتاری و نو باش، سردی ل جگ
تنیا باش كۆمنتاری .بھ ونش ژر
نــادات، كنو نــاوەڕۆكــی لسر  زانیاری
باشتر دەدا، لید و ردس یارمتی بكو
كۆمنتار ناب مئ بگن(٦٤). كنووسین ل
ونی ژر ل بنووسین، نو لژر تنیا

پۆرترت.

ئنجام:
،یــھــ ــان ــوردســت ــ ك ل ئـــو ئــازادیــیــی
ب زۆر توانیویتی، كـــوردی ڕاگیاندنی 
حكومتی ــگــرێ. وەرب لــ ســـوودی باشی 
سیاسییكانی حیزب ھموو لگڵ ھرم
گــۆڤــار، ،ڕۆژنـــامـــ ــی ــاوەن ــان، خ ــوردســت ك
بۆت ،و زۆرییئ ڕادیۆی خۆیانن. ئزگی
نوان ل گورە پشبكیكی دروستكردنی
لئنجامدا، ك ڕاگیاندن، دەزگاكانی تواوی
سوودمند كوردستان دانیشتوانی زۆربی

بوون.
ل زۆرتر ئمۆ كوردستان، جماوەری
داناوە، بوەی ڕاگیاندن بۆ پشان، مرجی
زانیاری فراوانترین گۆڤارەكان، و ڕۆژنام ل
مرجانی ئو دانانی بدەن، خونران ب
وەك كردووە، كسانكی ناچار ،رەوەیس
جماوەر ل ڕاستییكان نتوانن پشان،

بكن. یان خفی بشارنوە
سرچاوەی كــوردیــدا،  كتبی بــازاڕی  ل
بم ــووە، ب پیدا ڕاگیاندن  لسر زۆر
گرفتكانی ل باس  لــوان بدەگمن، زۆر
ل دەكــــات. ــۆ ــم ئ ــدنــی كــــوردی ــان ڕاگــی
"ــ ردســ" لــســر لكۆینوە ئنجامی 
ردس كسانی ئو  ــوەی،  ئ یشتینگ
جار، زۆربــی دادەنن، نووسینكانیان بۆ 
زۆر یان خراپ سردی ھبژاردنی لبر
ئگر ناخوننوە، كنووسین خك زەق،
بریندار تواوبوونی پاش خوننوە، بشی
كاتیان ئو وەی، كلــ پشیمانن و دەبن
ھست بۆی كرد، ترخان خوندنوەی بۆ
لو جۆرە دیــارە كــراوە. ل فیان دەكــن

ل بیری ڕاگیاندن ئخالقی  ،نووسینان
بۆ سردانی ئو زۆربی نكراوەتوە.
دادەندرن، كوردییكانیش گۆڤارە و ڕۆژنام

نین. ل ئاستی پویست ئستا تا

بشی - ھــولــــر ســـالحـــددیـــن-  زانــكــۆی   *
راگیاندن

پراوزەكان
و ڕۆژناموانی ژانرەكانی دكتۆر. مغدید، سپان -١
ل.   -.  ٢٠٠٥ ھولر، .(١٤٥٠-١٥٠٠) چاپخان مژووی

١١٢
2- Björn Nöljer، Så snickar du en 

tidningsartikel. Borås، 1994.- p.16
3- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p.46 
و ڕۆژناموانی ژانرەكانی دكتۆر. مغدید، سپان -٤
ل.   -.  ٢٠٠٥ ھولر، .(١٤٥٠-١٥٠٠) چاپخان مژووی

١١٨
5- Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 

2003 –p. 25 
6- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 

Stockholm، 1985 –p. 168.
7- Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 

2003 –p. 7 
ڕۆژنامانی ئم وەیژینتو ئم نووسینی بۆ -٨
ڕۆژنامی خبات ڕۆژانی: بوون: خوارەوەم لبر دەست
نوێ كوردستانی ڕۆژنامی ،٢٠٠٨  -  ٢ -١٦ ،١٥ ،١٤
میدیا ھفتنامی ،٢٠٠٨  -  ٢  –  ٢٠ ،١٩ ،١٤ ــی: ڕۆژان
 ٧ ڕۆژی: جماوەر ڕۆژنامی ،٢٠٠٨ -١٢ – ٢ ڕۆژی:
ڕۆژانی:١٧ – ١٠ لگڵ  ھاوتی ڕۆژنامی ،١ - ٢٠٠٨-
 – ١٢ – ٢ ڕۆژی: نئاو ڕۆژنامی ،٢٨ – ١١ – ٢٠٠٧
 ٢٠ - ٢ ،١٨ ،١٣ ،١٢ ڕۆژانی: "ڕۆژنام" ڕۆژنامی ،٢٠٠٨
،٢٠٠٨ -١٩ - ٢ ،١٣ ڕۆژانی: ھولر ڕۆژنامی ،٢٠٠٨ –
ڕۆژنامی ،٢٠٠٨  -  ٢  -  ١٦ ڕۆژی: ھــواڵ ڕۆژنامی 
١ – ١٢ – ٢٠٠٧ ڕۆژنامی  ڕۆژی: ڕاپۆرت كوردستان
ئاسۆ  ڕۆژنامی ١٧ – ٢ – ٢٠٠٨ لگڵ بارزان ڕۆژی:
سرەوە ژمارانی لو ھیچ ،٢٠٠٧  –  ١٠  –  ٩ ڕۆژی:

نھناوە. بكار مقسییان سردی
9- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p.50 
 - ٢٠ – ٢ ،١ ل. نــوێ. ١٠- ڕۆژنــامــی كوردستانی 

٢٠٠٨
فبریوەری ٢٠٠٨ – ١٩ ،١ ل. ھولر. ڕۆژنامی -١١
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١٢ – ٢ – ٢٠٠٨ ،١ ل. میدیا. ھفتنامی -١٢
٢٠٠٨- ١٢ – ٢ ل.١، .ڕۆژنام ڕۆژنامی -١٣

 –  ٢  –  ٢٠ ،١ ل. نــوێ. كوردستانی  ڕۆژنامی   -١٤
٢٠٠٨

١٢ – ٢ - ٢٠٠٨ ،١٨ ل. میدیا. ھفتنامی -١٥
16- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p.50 

٢٠٠٧- ١٧ – ١٠ ،١ ل. ھاوتی. ڕۆژنامی -١٧
٢٠٠٨ -١٢ – ٢ ل.١، .نی ئاوڕۆژنام -١٨
٢٠٠٨ -١٧ – ٢ ل.١، ڕۆژنامی بارزان. -١٩

 -  ٢  –  ١٩ ل.١٢، نــوێ. كوردستانی ڕۆژنامی  -٢٠
٢٠٠٨

١٢ – ٢ – ٢٠٠٨ ،١ ل. میدیا. ھفتنامی -٢١
22- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 

Stockholm، 1985 –p. 168.
١٦ – ٢ - ٢٠٠٨ ل.٤، ھواڵ. ڕۆژنامی -٢٣

١٦ – ٢ - ٢٠٠٨ ،٣ ل. ڕۆژنامی خبات. -٢٤
25- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p.50 

٢٠٠٨ -١٤ – ٢ ،١ ل. ڕۆژنامی خبات. -٢٦
١٦ – ٢ - ٢٠٠٨ ل. ڕۆژنامی خبات. -٢٧

28- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 
Stockholm، 1985 –p. 161.

٧ – ١ – ٢٠٠٨ ،١ ل. جماوەر. ڕۆژنامی -٢٩
 - ٢٠ – ٢ ،٢ ل. نــوێ. ٣٠- ڕۆژنــامــی كوردستانی 

٢٠٠٨
١٢ – ٢ – ٢٠٠٨ ،٢ ل. .ڕۆژنام ڕۆژنامی -٣١
٧ – ١ – ٢٠٠٨ ل.٧، جماوەر. ڕۆژنامی -٣٢

33- Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 
2003 –p. 12 

٦ – ٧ / ١٠ – ٢٠٠٧ ل. ھاوتی. ڕۆژنامی -٣٤
 -  ٢ -٢٠ ،١ ل. نــوێ. كوردستانی  ڕۆژنــامــی   -٣٥

٢٠٠٨
 ١٢ – ٢ - ٢٠٠٨ ل.٢، میدیا. ھفتنامی -٣٦
٧ – ١ – ٢٠٠٨ ل.٢، جماوەر. ڕۆژنامی -٣٧

 - ٢ /  ٦ – ٧ ل. نــوێ. ٣٨- ڕۆژنــامــی كوردستانی 
٢٠٠٨

 ١٤ – ٢ - ٢٠٠٨ ،٥ ل. ڕۆژنامی خبات. -٣٩
 ١٨ – ٢ - ٢٠٠٨ ،٥ ل. .ڕۆژنام ڕۆژنامی -٤٠

41- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 
Stockholm، 1985 –p. 165.

4342- Rune pettersson. Rubriker. 
Nyköping، 2003 –p. 9 

43- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 
Stockholm، 1985 –p. 162.

٢٠٠٨ -١٨ – ٢ ل.٥، .ڕۆژنام ڕۆژنامی -٤٤
45- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 

Stockholm، 1985 –pp. 4858-.
46- Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 

2003 –p. 24 
٢٨ – ١١ - ٢٠٠٧ ،١٠ ل. ھاوتی. ڕۆژنامی -٤٧

١٥ – ٢ - ٢٠٠٨ ل.٣، خبات. ڕۆژنامی -٤٨
 ٢٠٠٨ -٧ – ١ ،٢ ل. جماوەر. ڕۆژنامی -٤٩

50- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 
per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p. 47

 ٤ – ١٢ - ٢٠٠٧ ،١ ل. میدیا. ھفتنامی -٥١
١٢ – ٢ - ٢٠٠٨ ،١ ل. میدیا. ھفتنامی -٥٢

،١٣ ل. پشتر سرچاوەی ھمان -٥٣
٢٠٠٨ -١٦ – ٢ ،٨ ل. ڕۆژنامی ھواڵ. -٥٤

١٢ – ٢ - ٢٠٠٨ ،١٦ ل. .نئاو ڕۆژنامی -٥٥
١٧ – ١٠ - ٢٠٠٧ ،١٣ ل. ھاوتی. ڕۆژنامی -٥٦
١٧ – ١٠ - ٢٠٠٧ ،١٢ ل. ھاوتی. ڕۆژنامی -٥٧

١٥ – ٢ - ٢٠٠٨ ،١٣ ل. ڕۆژنامی خبات. -٥٨
.59- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 

Stockholm، 1985 –p. 165
60- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p. 48

 ٤٩ پشتر.ل. سرچاوەی ھمان -٦١
تموزی  – ١٧ ل.٣٤. . ڕۆژنامی تبۆری پۆستن -٦٢

سودی) (بزمانی ٢٠٠١
63- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998. – p. 58

64- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 
Stockholm، 1985 –p. 174

كتبانی ئو لگڵ سرچاوە
وەرگرتوون ل سوودم توژینوەی ئم بۆ

سودی: بزمانی
1- Björn Nöljer. Så snickar du en 

tidningsartikel. Borås، 1994
2- Catharina Grunbaum. Språkbladet. 

Borås، 1998 
3- Fredric Bagge. Grafisk industri. 

Stockholm، 1940 
4- Göran Rosenberg. Journalstik. Prisma،. 

2000
5- Jarl Backman. Att skriva och läsa 

vetenskapliga rapporter. Lund، 1985
6- Lars J Hulten. Journalistikens villkor. 

Borås، 1993
7- Maria-Pia Boethuius. Mediernas svarta 

bok. Falun، 2001
8- Marshall McLuban. Media. Falun، 

1999
9- Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 

2003
10- Stig Hadenius، Lennart Weibull. 
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Massmedier. Falun، 2003
11- Söran Larsson. Att skriva i tidning. 

Stockholm، 1985
12- Åke Edwardson، Kenth Andreasson، 

per andersson-Ek. Göra tidning. Värnamo، 
1998

رووسی: بزمانی
1- Ворошилов В. В. Журналистика. СПб.، 

1999
2- Головня И. А. С чего начиналась 

фотография. М.، 1991 
3- Гуревич С. М. Номер газеты. М.، 2002. 
4- Засорина Т، Федосова Н. Профессия 

– журналист. Ростов н/д; 1999
5- Корконосенко С. Г. Основы творческой 

деятелъности журналиста. СПб.، 2000
6- Лазутина Г. В. Профессионалъная этика 

журналиста. М.، 1999
7- Лазутина Г. В. Основы творческой 

деятельности журналиста. М.، 2000
8- Мельник Г. С. Mass-media: 

Психологические процессы и эффекты.
СПб.،- 1996

9- Михайлов С. А. Журналистика стран 
северной европы. СПб.، 2003

10- Накорякова К. М. Литературное 
редактирование. М.، 1994 

11- Самолетов С. А. Дизайн современной 
газеты. СПб.، 1998

12- Сапан М. Печать курдской диаспоры: 
история и современное состояние. СПб.، 
1998

كوردی: بزمانی
ڕۆژناموانی ژانرەكانی دكتۆر.  مغدید، سپان -١
زانــیــاری ــۆڕی ك  .(١٤٥٠-١٥٠٠)  چاپخان مــــژووی و 

 ٢٠٠٥ ھولر، كوردستان-
دەنگوباس. ئاژانسكانی دكتۆر.  مغدید، سپان -٢

٢٠٠٦ ھولر، – ئاراس
ھات. ڕۆژنامنووس ئگر دكتۆر. مغدید، سپان -٣

 ٢٠٠٧ سولیمانی، سردەم–
سودی: زمانی ب ڕۆژنام

 ١٧ پۆستن، تبۆری ڕۆژنــامــی  ماندرسۆن. ئیلڤ
.٣٤ ل. ،٢٠٠١ تموزی –
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كوردی رۆژنامنووسیی فرامۆشكراوی دیكی الینكی

فرامۆشكراوی دیكی الینكی
كوردی رۆژنامنووسیی

برۆكسل نورۆزی/ رناس

(١)
(١٨٧٠-١٩٣٠) موالن زادە رەفعت

سیاستمدار رووناكبیر، رۆژنامنووس،

بوو؟ ك زادە رەفعت موالن
و رۆژناموان و سیاستمدار رووناكبیر
 ل ــكــ كــــ ی زادە)  مــــــوالن ــــت ــــع (رەف
ل كورد دیارەكانی و  كاریگر  تییسایك
مژووی  ل ك بیستم  ســدەی  سرەتای

رۆكی و شون خاوەن كورد ھاوچرخی
پویست ـــو وەك ئستا  ــا  ت ـــم  ب  ،گــرنــگــ
ژیان لسر ــدواداچــوون ب و لكۆینوە
كارە و زادە موالن رەفعت كسایتی و
پیاوە، ئم رۆژناموانییكانی و رۆشنبیری
ناوبراو ك رۆژناموانی بتایبتیش الینی
رۆژنامیك چند دامزرنری و خاوەن
و ھیچ ـــدراوە ن ئنجام و نــكــراوە ــووە  ب
ژیانی لــســر پویست و روون  شتكی

ل بــایــان دەستكی  ك چاكانی  نووسرۆژنام لــو ككی ـــورۆزی، ن رناس 
سای (١٠٩) یادی ل ،یھ كوردیدا رۆژنامنووسیی مژووی ساغكردنوەی و تۆژینوە
پشوو سانی كوردییكانی رۆژنام بۆ فراوانی پشانگایكی كوردیدا رۆژنامنووسیی
الین بزۆر نتوەكمانی پرسی كارەش كردبۆوە، بم ئوروپایی پرلمانی بارەگای ل
گۆڤارەكمان ژمارەكانی بۆ دەستخستنی بۆ كوردستان دوایی سردانی لو ناساندبوو.
لكۆینوەیك بچند داین گفتیشی كرد، كوردستانی رۆژنامنووسانی سندیكای سردانی
بپزەی  تباب چوار ئو  ئوروپا بۆ گڕانوەی دوای بكات، گۆڤارەكمان  ھاریكاری 

.خۆشیی دەست سوپاس و مایی ك بۆ ناردووین، بسریكوە
ھرچواریان پراوزەكان، ژمارەی  ب پشكردن و دوای پاش زانی بباشمان ئمش

بوبكینوە. سرەوە ناوونیشانانی ئم لژر بسریكوە
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رەفعت نامیی ئو ك كاتك مرۆڤ بونكراوەتوە.
گۆڤاری ژمارەی دووەمین ل ك دەخونتوە زادە موالن
نووسیوە، گۆڤارەكی برپرسیارانی بۆ دا كورد ھتاوی
موبر ل سدەیك  مرۆڤ ئم ــ دەزان و  دەگت باش
چندە و  ــووە داب نتوەكی ئندشی و خم  ل چۆن

بووە. نیشتمانپروەر و زانا كسایتیكی
زادە) = (رەفعت)ی نوەی (موالنا) موالن (رەفعت
وەك: ھــاتــووە نــاوی جــۆرانــش بــو لــ ســرچــاوەكــانــدا
زادە (موالنا زادە)، موالن بگ (رفعت رفعت)، زادە (موالن
(رەفعت)ە خۆی تواوی ناوی  پیاوە  ئو بگ).. رەفعت
(مــوالن یــان  زادە)  (مــوالنــا بنماكشیان  پاشناوی و
 ناملگب و سرچاوە سرجم بگورەی بــووە. زادە) 
خكی  بنچ كوردە و زادە) ب موالن (رەفعت توركییكان
 ل  (٢)١٨٧٠ سای ل ناوبراو بم .(١)ی(مانیسل) شاری
خكی برەگز  ك پیاوە ئو دایكبووە(٣)! ل ئستنبوڵ
.!مانییسل شاری و شارەزوور و ویالیتی بابان میرنشینی
ناوی و من بینیومن ك سرچاوانی ھموو ئو گورەی ب
موالن (رەفعت شوەیك بھیچ ھاتووە، تدا پیاوەی ئو

زادەكان. بابان سر ناچتوە رەگزەكی زادە)
سدەی سرەتای و نــۆزدە ســدەی ل دەزانرت وەك 
شاری پشكوتووترین و گورەترین ئستنبوڵ بیستم
گورەترین پایتختی ھروەھا بــووە، ناوین رۆژھــتــی
بیستم سرەتای سدەی و نۆزدە ئیمپراتۆریتی سدەی
ئو ژر دەستی ناوچكانی ھموو بۆیك خكی بووە،
ل روویان ھتد كار... بازرگانی، خوندن، بۆ تئیمپراتۆری
یكك  ك كوردیش كردووە، (ئستنبوڵ)  پایتختكیان
ئیمپراتۆریتی سنووری ناو نتوەكانی گورەترین ل
بــدوا شــازدە و ــازدە ل ســدەی پ ھــر ــووە، عوسمانی ب
بیستم سرەتای سدەی و نۆزدە ل سدەی بتایبتیش
ل بردەوامیان نیشتجبوونی و ــردەوام ب ھامووشۆی
ب ئستنبوڵ ئمۆشدا رۆژی ل و ھبووە ئستنبوڵ
ژمارەی ك جیھاندا ل دادەندرت كورد شاری گورەترین

زیاتردەبت....! ملیۆن پنج ل ئستنبوڵ كوردەكانی
 ك  ١٨٥١ سای  ل (بابان)  میرنیشینی رووخانی دووای
كۆتایی و دووەم نیوەی ل بوو، ناوەندەكی سلمانی شاری
دوای و (١٨٢٦-١٩٠٩ خندان پاشای (سعید نۆزدە سدەی
 ١٩٢٩ - بابان ١٨٥٠ سلمانی پاشای زھنی ئویش (مستفا
سلمانی روویان  ناسراوەكانی ل چند كسیتر ئستنبوڵ) و
ل ئستنبوڵ (بابان)ەكانی زۆربــی ئستنبوڵ. كردۆت

زادە موالن رەفعت
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ئیسماعیل  :وانل بابان)ن(٤)  پاشای زھنی (مستفا نوەی
،١٨٨٨-١٩٨٠ شوكری حوسن ،١٨٧٦-١٩١٣ بابان حقی
بگی ئحمد بابان، بگی عاسیم  بابان، بگی حیكمت
بابان سلیم  و بابان جیھاد بابان، بگی محمود بابان، 

بابان). حیكمت (كوڕانی
ھیچ  ب و نــبــووە زادە  بابان زادە)  ــوالن م (رەفــعــت
(بــابــان)ەكــانــی ســر ناچتوە رەگـــزەكـــی شوەكیش 
پایتختی خكی چبن ب تنیا پكرد ئاماژەم وەك سلمانی،
پیوەندییكی تنیا ناوبراو و بابان (سلمانی) بووە میرنشینی
بشك لگڵ ھاوبشی رۆشنبیری و نتوەیی و سیاسی
پیوەندی بتایبتیش ھبووە، ئستنبوڵ (بابان)ەكانی ل
بووە  بھز  و پتو  پاشا)  زھنی (مستفا كوڕانی لگڵ
داوە. ئنجام ئواندا لگڵ ھاوبشی كاری كۆمك و
لگڵ  پتوی پیوەندی زادە)  موالن (رەفعت ھروەھا
سعید  ــوڕی ك  (١٨٦٥-١٩٥١ خــنــدان پــاشــای (شــریــف 
سای  ل پاشا  شریف ك كاتك ھبووە، خندان پاشای
رەفعت دامزراندووە(٥)، پاریس ل سیاسی پارتكی ١٩٠٩
پارتكی ناو دیــاری ئندامكی بووەت زادەش مــوالن
پتوی پیوەندی موالن رەفعت ھروەھا شریف پاشا.
بدرخان كوڕانی ھبووە بتایبتیش بدرخانییكان لگڵ
بدرخان). بگ خلیل رامی بدرخان و عالی (ئمین پاشا
زادە موالن بدرخانییكان، رەفعت و  بابانكان ل جگ
كوردەكانی زانا و رۆشنبیر زۆربی لگڵ پتوی پیوەندی
پاشازادەكانی  ھبووە وەك (جمیل ئستنبوڵ ئو ساتی
سلیم) و (ھمزە بگی موكسی) و  (ممدوح و دیاربكر)
یكك  یدەری) كح (ئیبراھیم و جودەت) بدودكتۆر ع)

نقشبندی. موالنا خالیدی خلیفكانی ل بووە
موالن (رەفعت ناوی پیاوە ئم ك لوەی بوون دنیا بۆ
جار ھندك (موالن زادە رەفعت) وەك نوەك ،زادە)ی
دەكن، ناوەكی ب ئاماژە ھ ب كوردیدا سرچاوەی ل
كوردییكانی گۆڤارە  ل نمون وەك زۆرن بلگنامكان 
زۆربی ئوسا توركییكانی  سرچاوە و  ردەمس ئو
ناوی دواتر و پاشناو سرەتا دەنووسراون، ئاوا ناوەكان
واتا:  = زادە اسماعیل حقی وەك: (بابان دەنووسران یكم
= نجدت فكری (دیاربكری زادە)، بابان حقی ئیسماعیل
= عبدلكریم (سلیمانی  دیاربكری)، نجدەتی فیكری  واتا:
تۆفیق = بگ توفیق (سلیمانیی سلمانی)، عبدولكریمی
موالن رەفعت واتا: (موالن زادە رفعت = سلمانی)، بگی
راستی دەست لالی موالن). نوەی رەفعتی یاخود زادە،

پاشا شریف
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-١٩٠٨ (سربستی  رۆژنامی  سرەوەی
مــدیــری: و (صــاحــب ـــووســـراوە:  ن  (١٩٢٠
رۆژنامی  لسر بم موالن زادە رفعت)،
و  ژنـــان)  جیھانی = دونــیــاســی  (كادینلر
جیھانی = دونیاسی (ئرككلر رۆژنامی

رفعت). مسئول: پیاوان) نووسراوە: (مدیر
پاشناویوەك(موالنزادە) بۆرووناكبیرو 
ل سرەتایسدەی زانایكیكوردی كارزان
بووە سلمانی خكی چبن ب ك بیستم
دروست لال گومانمان و پرسیار كۆمك
لگڕینكانم و لكۆینوە گوەی ب دەكات.
رەگزەكی  زادە) تنانت موالن (رەفعت
تیرەكانی و ھۆز و (بگزادە سر ناچتوە
سلمانی) (شخكانی و سلمانی) ئمۆی
(موالن پاشناوی بم دەوروبریشی، و
لكۆینوەی  و بدواداچوون زادە) جگی
و ناملگب ھیچ مــن ئــگــرچــی ــرە.  ــات زی
ئوە ك ،نیی بدەستوە سرچاوەیكم
نوە  زادە)  مــوالن (رەفعت بــدات نیشان
(موالنا)ی تاك برازای یاخود كوڕەزا یان
نقشبندی) خالیدی كورد(موالنا گورەی
وەك پاشناوی ھبوونی ــم ب بووبت!،
دەمانخات سلمانی خكی زادە)ی (موالن
زیاتر لكۆینوە و بدواداچوونی ك ئوەی
و  نقشبندی)  خالیدی ــا (مــوالن لــســر
شجرەی ھودا  زۆرم  بكرت!  نوەكانی 
و دەوربرەكانی خالیدی نقشبندی مالنا
ھموو نكوت، دەستم بم بكم، پیدا 
دەربارەی ئستا تا   ك سرچاوانشی  ئو
نووسیوە نقشبندییان خالیدی مــوالنــا
و رباز لسر زۆربــیــان بینومن،  من  و 
و كسایتییكی و ئایینییكی رییكاریگ

ئویان نووسیوە! ناوەڕۆكی برھمكانی
 خــالــیــد) ك (مـــوالنـــا  وەك دەزانـــرـــت 
بووە  (نقشبندی)  ربازی بــوكــرەوەی
ل ئو ناوین، رۆژھتی و  كوردستان  ل
دایكبووە  ل قرەداخ ناوچی ١٧٧٦ ل سای
خالید موالنا جاف. ھۆزی سر دەچتوە و
الی تایبتیش بــ بــابــان میرەكانی ــالی  ل

رزكی خاوەن بابان پاشای عبدوەحمان
دەستكی جگری  ب و بــووە تایبتی
خالید موالنا ھــروەھــا زانــیــیــوە(٦)،  خــۆی 
و دیاربكر و ئـــردەالن میرەكانی لــالی
شونیتری و زۆر بغدا و دەستدارانی شام
پاییكی خــاوەن عوسمانی و كوردستان
موالنا پیاوانی  و لیفخ ــووە، ب تایبتی
پایتختی ئستنبوی ل نقشبندی خالیدی
بسر و كاریگرییان زۆربوون عوسمانی
ھبووە عوسمانییوە  دەوتی سیاستی 
عوسمانی ئیمپراتۆریتی ك بجۆرك و
خالیدی (مــوالنــا وەك كسایتییكی ل
پیاوەكانی ترساوە. خلیف و و نقشبندی)
ئران كوردستان و سرتاپای ش لۆكمئ
ناوی ك یھ كس كم سوریا توركیا و و
شارەزووری) - نقشبندی خالیدی (موالنا
نقشبندی ربازی پیەوانی ،بیستبن
ــان ژمــارەی لــ ســرانــســری كــوردســتــانــدا
تنیا ھر  خالید ناسراون. موالنا و زۆرە
بكو نبووە، ئایینی گورەی كسایتییكی
بووە و  (ھۆنر) و پخشاننووسیش شاعیر
ناموت خۆیتی. تایبتی دیوانكی خاوەن
بسرھاتكانی و ژیــان ناو ۆمب زیاتر
نقشبندی، پــیــەوانــی و خالید مــوالنــا
خالید) (موالنا ك وەیئ ستمبم ئوەی
خكی بــ نــاویــن ــی لــ تـــواوی رۆژھــت
دوایین  ل ناسراوە، شارەزوور سلمانی و
و دیمشق روویكردۆت تمنیدا ساكانی
یكجاری  ١٨٢٧ ب سای ل دوایی كۆچی تا
نژراوە. لوش ھر و نیشتجبووە لوێ
ل (رەفعت)یش ب سبارەت یھ ئوەی
(رەفعتی گوتراوە كن ھیچ سرچاوەیكدا
بت،  خالید موالنا نوەی ل زادە) موالنا
گوتراوە لسر ناوبراو ك یھ ئوەی بكو
زادە، موالن رەفعتی ئایا .زادە)ی (موالن
ھژدە سدەی ل موالنای؟ ئایا نوەی كام
نقشبندی خالیدی موالنا ل جگ نۆزدە و
میرنشینی سنووری ل موالنایكیتر ھیچ
موالن (رەفعت تنانت ھبووە!؟ بابان
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یكك ھیچ بــووە ئستنبوڵ   ل ك ماوەیی ئو زادە)
ژیاون ئستنبوڵ ل ك سلمانی رۆشنبیرانی كوردە لو
محممد ئمین زەكی (حاجی تۆفیق بگ-پیرەمرد، وەك:
و یامولكی عبدولعزیز و یامولكی پاشای مستفا بگ،
ئاماژەیان وتارەكانیاندا و یاداشت و نووسین ل زۆریتر....)
ل نــكــردووە. وەك پیاوە ئم بنی و چبن و ژیــان   ب
دایكبوونی لــ شونی كــ دەردەكــوــت  ســرچــاوەكــانــدا
چاالكییكانیشی  و كار و نبوستئ زادە) موالن (رەفعت
ســدەی ســرەتــای سانی و ــۆزدە ن كۆتایی ســدەی  ل
ھیچ ھشتا بم پدەكات، دەست  ئستنبوڵ  ل بیستم
ناوونیشانی وە كدۆزراوەتن ئاشكرا روون و بگیكی
و بدنیاییوە بسمنت! زادە  موالن رەفعت  ماباتی
كسایتییكی وەك و خباتكار دەم گومانك بب ھیچ
ل دانا و زانا ماباتكی ت لدەب ھر زادە موالن رەفعت
واتا زادە)ش موالن (رەفعت ھاوسرەكی بووبت! دایك
زادە) و  موالن عولویی) ب ك (عولویی نووریی) خاتوو
كچی  و بووە سوریا خكی موالن) ناسراوە عولویی (ن.
نببوو ھشتا خانم ئم جووتیارە(٧)!. محموود)ی (حاجی
زادە) كردووە  موالن ب (رەفعت شووی ك سان ٢٠ ب
پاشناوی ھــاوســرەكــیــوە ماباتی ناوبانگی  بھۆی  و 
 عولویی نووریی) ب بووەت ھاوسرەكشی ھگرتووە و

زادە). موالن عولویی) و موالن)
و  عوسمانی دەوتی رووخانی  دوای  دەزانرت وەك  
تكچوونی و ئستنبوڵ ئازادیخوازەكانی كوردە راونانی
ناسراوەكانی تییسایك زۆربی توركیا، ل سیاسی باری
بجبھن ئستنبوڵ بوون ناچار كوردستان باشووری
نموونی وەك خۆیان سرەكی واری و زد بگڕنوە و
و یامولكی عبدولعزیز و یاموكی پاشا مستفا گڕانوەی
موالن  (رەفعت سلمانی. بۆ زۆریتر و شاعیر پیرەمردی
یكجاری بــ ،مانییسل خكی بــرەســن  كــ زادە)ش 
وتی  (ئو سوریا كو چووەتب نگڕاوەتوە سلمانی،
تا و ندی)یقشبن خالیدی مــوالنــا ھــوارگــی دوا   ك
بووە!.  ل سوریا  ھر  ١٩٣٠ سای ل دوایــی كۆچی كاتی
ك كاتك دەبت دروست لال ترمان پرسیاركی لرەشدا
و بوون سوریا ئاوارەی دیاربركر پاشازادەكانی جمیل
بوون ئردەن و سوریا و میسر ئــاوارەی بدرخانییكان
ئایا سلمانی، گڕانوە سلمانی ناسراوەكانی كــوردە و 
ب سلمانی خكی برەگز زادە)ی موالن (رەفعت بۆچی
جنیشت سوریا ل چوو و سلمانی نگڕایوە یكجاری

پیرەمرد
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زادە)  موالن (رەفعت خزمانی و كار كس و ئایا بوو!؟
شونیتر؟! و سوریا یان بوون سلمانی نیشتجی وساتئ
ك ســوریــا ــ كــردۆت رووی نیی ـــوەش ئ لــبــر دــنــیــام 
ئوەی دوای چونك بــووە، سوریا خكی ھاوسرەكی
ھاوسرەكی  بجھشتووە زادە) توركیای موالن (رەفعت

جماوە! ب تنیا ب ئستنبوڵ ل

زادە: رەفعت موالن ژیانی ل وستگكانی پوختیك
 نبوڵ لستئ ١٨٧٠ ل سای زادە ل موالن رەفعت -

.بابان میرنشینی خكی برەسن و دایكبووە
ئستنبوڵ تواوكردووە. ل قۆناخكانی خوندنی -

جودەت-ی  بدوع و سكوتی ئیسحاق وەك سرەتا -
(عوسمانچیتی) دەست  دەی نۆزدە بكۆتایی س ل ھاوڕی
گنجكان بیری تورك ئو وەكو بم خبات، ب دەكات
تورك ھی تنیا عوسمانی ئیمپراتۆریتی ك ندەكردەوە
ب عوسمانی ئیمپراتۆریتی بوو پی ئو !موسلمان ھی و
ھموو ھی بكو  ،نیی موسلمان ھی و  تــورك ھی  تنیا
دەژین. ناویدا ل ك  یئاینزایایان و  ئایین و نتوە ئو
ب سیاستی  دژی و ندەترسا كاتك ھیچ بارەیوە لم 
ھوستكی و بۆچوون ھر دەوەســتــایــوە، تورككردن

دەبی! دەری بووایھ
دژ  بۆچوونكانییوە و ھوست ١٨٩٦ بھۆی سای -
دووەم حمیدی سولتان لالین عوسمانی،  بدەستی
و  دەدرت دوورخستنوەی و زیندانیكردن ١٢ ساڵ بیاری

یمن. (سنعا)ی شاری دەگوازرتوە بۆ زیندانی
بۆ  دەگڕتوە ئازادبوونی، دوای  ١٩٠٨/٧/٢٣ رۆژی -
ب خبات و  دەكات دەست ئستنبوڵ(٨) و یكم ھنگاو
سولتان حمیدی دەستی رووخانی پناوی ل تكۆشان

دووەمدا.
و تعاون (كۆمی دامزرنرانی ل بووە یكك -

ترەقی كورد).
ی(ستیربس) رۆژنــامــی دامــزرــنــری و  خــاوەن   -
ئستنبوڵ  ل  ١٩٠٨/١٠/١٢ رۆژی ل ژمــارەی  یكم  ك

دەرچووە.
ئامزەكانی رەخن و نووسین ھوست و بوری بھۆی -
دەردەچت بۆ كوشتنی بیاری تورك، دەستدارانی ل
(رەفعت كوشتنی  ئامانجی ب  ١٩٠٩/٤/٦ رۆژی بۆی و
سرنووسری  ھ ب ترەقییكان و زادە) ئیتحاد موالن
ھاوكاری رەفعت ھاوڕێ و فھمی)ی (حسن سربستی

جودەت بدوع
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دەكوژن! ئستنبوڵ گلتی پردی لسر زادە موالن
رۆژی ل و  رووداوە ئو دوای ھفتی دوو  بۆی ھر
ھوستی  برانبر یكوشتنی لڕەشھۆیھ١٩٠٩/٤/٢١ ب
روو و دەھج ب ئستنبوڵ ناچاری ب ئازادیخوازانی

دەكات پاریس.(٩)
لــالیــن  ١٩٠٩ بــبــ ئــامــادەبــوونــی خــۆی - لــ ســاــی
و  دەركردن ١٠ ساڵ بیاری ئستنبوڵ حربییی دیوانی

دەردەچت.(١٠) دوورخستنوەی بۆ
سیاسییكی  پارت ئندامی تدەب  ١٩٠٩ سای ل -

دایمزراندبوو. پاریس ل ك خندان) پاشای (شریف
ئركی  لسر و ھــاوكــاری  ب  ١٩٠٩ سای  ل ھــر   -
رۆژنامی دەرچوونی ب درژە خندان) پاشای (شریف

دەدات.(١١) سربستی
و  ئستنبوڵ گڕاوەتوە دەرفتكدا ١٩١٢ ل سای ل -
 ل ١٩١٣/٢/١٩ دووبارە ل رۆژنامكی داخستنی بیاری تا

داوە. سربستی دەرچوونی ب درژەی ئستنبوڵ
 ڵ (نوورییگل ھاوسری ژیانی ١٩١٢ ھر ل سای -

پكھناوە. (علویی
عولویی پشتیوانی (نووریی و ١٩١٣ پشتگیری سای ل -
یكم ــدنــی دامــزران بــۆ ـــردووە مـــوالن)ی ھــاوســری ك
ل ژنان رۆژنامی  یكم دەرخستنی و ژنان ركخراوی 
جیھانی  = دنیاسی ناوین بناوی (كادن رۆژھتی مژووی
سنووری  ناو نتوەكانی سرجم ژنانی زمانحالی ژنان) ك

بووە. ئیمپراتۆریتی عوسمانی
كردنی  ھاوكاری و رزگرتن ١٩١٤ بمبستی سای ل -
یارمتیدانی بۆ پیاوان ھاندانی و پیاوانوە الین ل ژنان
(ارككلر بناوی پیاوان ب تایبت رۆژنامی یكم ژنان

دامزراندووە. پیاوان) جیھانی = دنیاسی
كوردییكانی ئو گۆڤارە شداری لب وتار و ب نووسین -
(ئیجتیھاد) و  گۆڤاری وەك ئستنبوڵ كردووە سردەمی

كورد).  (ھتاوی گۆڤاری
ركخراوی  دامــزرانــدنــی ل بــشــداری  ١٩١٨ سای -
ســرۆكــی  بــ و فــیــرقــســی) كــــردووە ــعــوام (رادیـــكـــال ئ
عالی (ئمین ل ھریك  ك ھبژردراوە،  كخراوەكر
-خاوەنی راغیب  بــازرگــان، - فایق محممد بــدرخــان،
ئو  ئندامانی –نووسر)  مزلوم  ،عموداف رۆژنامی 

 (١٢).بوون ركخراوە
وەك بشر)  (انقالبی رۆژنــامــی  ١٩١٨ سای  ل ھر  -

دادەمزرنت. فیرقسی) ئعوام رادیكال (ئۆرگانی
كورد ھتاوی
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بدرخانییكان  ھاوكاری ١٩١٨ ب سای -
دەرچوونوەی ب دەكات دەست سرلنوێ

(سربستی). رۆژنامی
 ل بـــشـــداری  ١٩١٩ -١٩١٨ ســاــی  -
تعالی (كوردستان ركخراوی دامزراندنی
كوردستان)  برزی كۆمی = جمعیتی
شمزینی عبدولقادری (سید ك كردووە،

ركخراوەكبووە. سرۆكی (١٨٥١-١٩٢٥
ك بیروبۆچوونوە، جیاوازی بھۆی -
سركشی  شمزینی)  عبدولقادری (سید
و ـــردووە بــالــی (ئــۆتــۆنــۆمــیــخــوازەكــان)ی ك
بالی سركشی زادە)ش موالن (رەفعت
ـــــردووە،(١٣) ك (ســربــخــۆیــیــخــوازەكــان)ی
دەستیك  لــگــڵ  ١٩٢٠ ســاــی لــ  بــۆیــ
ركخراوی و جیابۆتوە ھاوبیرەكانی ل
= كۆمیا جمعییتی (تشكیالت ئیجتماعی
ك دامـــزرانـــدووە،  جڤاكی)یان  ركخستنا
(١٨٥١-١٩٢٦ بـــدرخـــان ــی عــال (ئــمــیــن 
ئندامانی و ــبــژــردراوە ھــ ســـرۆك   بــ
موالن (رەفعت :ل بریتبوون دامزرنر
،١٨٦٩-١٩٣٢ جودەت بدوع دكتۆر زادە،
جمیل ئكرەم كركوكی، حوسن نجمدین
حیكمت ،١٨٩١-١٩٧٤ دیاربركری پاشای
-١٨٨١ محممد شوكری دكتۆر بــابــان،
بابان شوكری حوسن بابان، فوئاد ،١٩٦٠
،١٨٨٠-١٩٧٦ سلیم ممدوح ،١٨٩٠-١٩٨٠
سانك ئو ھتد). فوزی... كمال بگ، فرید
و كردووە كوردستانیان سربخۆیی داوای
رەنگكانی ك بوو ركخراوەش  ئو ھر
دارشــتــووە. كوردستانیان ئــمــۆی ــای  ئ
سوز رەنگی  ســـرەوە ل ســوور رەنگی 
ل و ل ناوەڕاستدا رەنگی سپی لخوارەوە،
درەوشاوەی خۆركی سپیكشدا رەنگ ناو

ھبووە.(١٤) زەرد
بای ئفسری راپۆرتكی بگورەی -
(ئمیرال ئمریكا یكگرتووەكانی ــ وت
رۆژی  كــ  (Amiral Bristol بــرســتــۆل
ناوی  ئستنبوی ناردووە، ١٩٢٢/١/٢٦ بۆ
لو  یكك زادە) وەكــو مــوالن (رەفــعــت

(بــزووتــنــوەی رابــرایــتــی ی كــســانــكــ
ئاماژەی  دەكــن كوردستان)  سربخۆیی 

پكراوە.(١٥)
نوئل)  (میجر لگڵ  ١٩٢٢ سای ل -
ئــامــادەی و كــــردووە سلمانی ــی  ســردان
خوارووی  راگیاندنی (حكومتی رورەسمی
كــوردســتــان) بـــووە بــ رــبــرایــتــی (شخ

محمود).(١٦)
ب میشھ ك زادە موالنا رەفعت -
ناسرابوو، رەخنگر و ئۆپۆزییسۆن كسكی
كمال مستفا ب سوكایتیكردن تاوانی ب
خــودی مستفا الیــن ل ــاتــورك)ەوە، ــت (ئ
ب دژ سكا دادگادا ل كمال ئتاتوركوە
دراوەت و تۆماركراوە زادە موالنا رەفعت

دادگا.(١٧)
١٩٢٤/٤/٢٣ی رۆژی دانیشتنی ــ ل  -
گورەیی ئنجومنی و وەزیران ئنجومنی
بیاری توركیا)دا (پرلمانی توركیا میللی
دەركــردنــی و تنامو مافی  ســنــدنــوەی
ناویاندا  ل ك توركیا، ل دراوە ١٥٠ كس
رامــی (خلیل و  زادە)  مـــوالن (رەفــعــت 
(زەین زادە) و فانی عیلمی (علی بدرخان) و
سلمانی) (حقی و رەواندوزی) ئلعابدینی
پاشای (حمدی و زادە) فانی (مسعود و
ئرمنی و زۆر كورد ژمارەیكی و كورد)
١٨) دوای  ).بوونسانیتر ھك چركس و و
كۆچی كردووە توركیا ل ب یكجاری ئوە

نیشتجبووە. سوریا ل و
دادگاییكردن  سروبندی ١٩٢٥ ل سای -
پیران) و  سعیدی (شخ سدارەدانی ل و
ممدوح و زادە موالن رەفعت ھاوڕكانی،
كسایتییكانی ل زۆریتر  و بگ سلیم
سردانی توركیا ناو نتوەكانیتری و كورد
بغدایانكردووە. بگورەی ھواكیژمارە:
ل كــ (٧)ی گــۆڤــاری(دیــاری كــوردســتــان)
نووسیویتی:  ١٩٢٥/٦/١٨ دەرچووە، رۆژی
زادە موالن كورد رەفعت بگ ئشراف ل"
مشھور (سربستی)ی غزەتی صاحب
و بگ ئدھم چركس میلت ئمرای ل و
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ئوتل ل بغدا ھاتۆت تشریفیان خزمی بگ زیا یوسف
روون نبۆتوە تا ئستا وەل دانیشتوون"(١٩). ماجیستیك
بۆ رەنگ بووە! چی بغدا بۆ سردانی ئو ئامانجی ك
ھوی نودەوتییكانوە ھزە  رگای ب بووبت ئوە
ژر ل بدات ھاوڕكانی و پیران سعیدی شخ رزگاركردنی

سدارە! پتی
ركخراوی  دامزراندنی ل بشداری  ١٩٢٧ سای ل -
دەستی ئندامانی  ل بووە یكك و كــردووە خۆیبوون

دامزرنر.(٢٠)
ل راپڕینی  و پشتیوانی ١٩٢٩-١٩٣٠ پاپشت سای ل -

كردووە. ئاگری چیای
رۆژناموانییكانی و سیاسی خباتی ئنجامی ل -
و گرتن  رووبــــرووی جــار چندین تمنیدا مــاوەی   ل

بۆتوە. ئاوارەیی و ودوورخستنوە ئشكنجدان
حلب  شاری ل تمنی ٦٠ سایدا ١٩٣٠ ل سای ل -

كردووە.(٢١) دوایی كۆچی
ھاوسری  ژیانی یكجار زادە) تنیا موالن (رەفعت -
دوای  ل ك مــوالن)  عولویی نوریی) لگڵ پكھناوە

منداكیان نبووە.(٢٢) خۆیاندا ھیچ
 ل جگ تمنیدا، ٦٠ سای مــاوەی  ل زادە مــوالن   -
چندین رۆژنــامــیــك چند دەرخستنی و دامــزرانــدن
سرجم نازانرت تـــواوی  ب  ك نووسیووە، كتبشی
چین، ئم زانیاریمان دەربارەی و برھمكانی چند كتبن
دەیی لو ك دەست لبر ئو كتبی س دەربارەی تنیا

چاپكراون. توركیا ل دواییدا
بۆ عرەبییوە ل وەرگانی ئادار. ٣١ی یكم:  كتبی
وەشانخانی بوكراوەكانی ل ئولگنجی. بریرە توركی:
ئاماژە  الپڕەی و ١٩٤ بكت ئم ١٩٩٦ ئستنبوڵ. (پنار)ە،
نوان ل دەكــات عوسمانی گۆڕانكارییكانی و مژوو   ب

.١٦٠٠-١٩٢٠
 ل تــوركــیــا. كــودەتــای راســتــی رووی  دووەم:  كتبی
ئستنبوڵ. ،٢٠٠٠ (پنار)ە، وەشانخانی بوكراوەكانی
و  رووداو كۆمك  لــ ــاس ب ــ ــڕەی الپ  ٣٢٨ بكت ــم ئ
و ئیتحاد دەستدارانی نھنییكانی و خراپكان كردەوە
تیژی و توند و كۆمكوژی ب ئاماژە دەكات. ترەقییكان
دەكــات تــورك كاتی ئــو دەســتــدارانــی و نــاڕەوایــتــی
كتبیدا لو زادە موالن رەفعت ئازادیخوازان. ر برانبب
كۆمكوژی ب برامبر ترەقییكان و ئیتحاد سیاستی
ب و جار بۆیكمین و دەكــات  شرمزار  ئرمنییكان

زادە چاپكراوكی موالن
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كۆبوونوەیكی ل چۆن ك دەكات ئاشكرا ئوە فراوانی
ب پیالنی ترەقیدا و ئیتحاد سرۆكایتی دەستی نھنی
جبجكردنی چۆنییتی  و ئرمنییكان كوشتنی  كۆمڵ

كۆمكوژیی داڕژراوە...!!! ئو
زادە،  مــوالن رەفعت یادداشتكانی سیم:  كتبی -
وەشانخانی مرت، ل بوكراوەكانی متین ئامادەكردنی:
 ل زیاتر .ڕەیالپ ١٠٤ بكت ئم ئستنبوڵ. ،١٩٩٢ (ئارما)،
كۆكراوەیكدەچتلسرنجو بۆچوونوبچاوبینینیكانی
و تورك دەستدارانی ب برانبر زادە موالن رەفعت
ترەقییكان. و ئیتحاد سیاستی ب برانبر ھوستكانی
زادە، موالن رەفعت بینینیانی بچاو و سرنج رەنگ ئو
چند لنراوە یادداشت، كسی ئامادەكارەوە ناوی كلالین

(سربستی)بت!! رۆژنامی كۆكراوەی وتاركی
نــاســراوی رۆژنــامــوانــی و ــرۆڤ م - چــاالكــوانــی مافی
سبارەت  تایبتیدا وتاركی ل زاراكئۆلو)  (راغــب تورك
ل ك زادە)  مــوالن (رەفعت بۆچوونكانی  و ھوست
توركیدا (ئڤرەنسل)ی رۆژنامی  ل  ١٩٠٨/١٠/١٢ رۆژی
"ئوینداری :ب وتــارەكــی دــی یكم بویكردۆتوە،
كورد رەفعت رۆشنبیری و جوامر ئازادی، رۆژناموانی
بشك سر  تد دواتر دەستپدەكات، زادە......." موالن 
دەستدرانی ب برانبر بورییكانی ستوھ و كار ل
ئاماژە بوە مافی مرۆڤ چاالكوانی ئو ھروەھا تورك،
كۆتایی ل زادە موالن رەفعت خباتی كاروانی ك دەكات
رووە  ب(عوسمانچییتی) دەستیپكردبوو، دەی نۆزدە كس

كوردستان) چووە....!!  بۆ (سربخۆیی و
و ھــوــدان تنیا ــرەی ســرەوە د چند لــم مبستم 
بنچینی و رەگز دۆزینوەی سرەداوی بۆ بووە زانینك
و زادە) موالن (رەفعت كورد رۆژناموانی و رووناكبیر
بشك و ژیان ل الپڕەیك ھدانوەی
پناوی لــ ھوكانی  و  تكۆشان  لــ

كورد. و كوردستان سربخۆیی

(٢)
رۆژنامی سربستی

١٩٠٨-١٩٢٠
گورەكانی و سرەكی كارە ل یكك
گـــورەی ــی ــوان ــام رۆژن روونــاكــبــیــر و
سرەتایسدەی بیستم رەفعتموالن
رۆژنامی دەرخستنی و دامزراندن (١٨٧٠-١٩٣٠) زادە سربستی
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رۆژنامی یكم ب سربستی رۆژنامی .ی(ستیربس)
توركدا، مژووی دەستدارانی ت لدادەندر برھستكار
سیاستی ی لرەخن ژوودا كم ل یم رۆژنامكی چونك
گرتووە، دەستدارانی تورك ھوستی و رستانزپرەگ
خاوەنكیوە لالین (سربستی)یش ناوی ھبژاردنی
و گرتنی ئازادیخوازان و تیژی رۆژنامك، بھۆی توند بۆ
سردەمی ل بووە سربستی و دیموكراتی نبوونی و

ترەقییكان. و ئتیحاد دەستی
 فتانھ سیاسی = سربستی): رۆژنامیكی (سربستی
برپرسیارەكی بڕوەبری و ئیمتیاز خــاوەن ك بووە
سرنووسریشی: یكم خۆی بووە و زادە موالن رەفعت
ئم (١)ی ژمــارە:  ــووە. ب  (١٨٤٧-١٩٠٩) فھمی حسن
دەرچووە.(٢٣)  ئستنبوڵ ل رۆژی١٩٠٨/١٠/١٢ ل یرۆژنام
داوە ئازادی بانگی لسرەتاوە ھر سربستی رۆژنامی
ترەقی)یكان (ئیتیحاد و حكومتی سیاستی ل رەخنی و
ئو یاساكانی بگورەی تــورك دەستدارانی گرتووە.
بۆی دابــخــن، ئاسانی ب كرۆژنام نیاندەتوانی كــات 
دەدەن، بورەكان وانرۆژنام دەنگی كپكردنی بیاری
سربستی، رۆژنــامــی دەرچــوونــی دوای مانگك چند 
موالن (رەفعت كوشتنی بیاری ترەقییكان و ئیتحاد
برنامیكی ب بۆی داوە، رۆژنامكیان خاوەنی زادە)ی
گلت-ی  پــردی لسر  ١٩٠٩/٤/٦ رۆژی ل ـــژراو  دار
یكم خاوەنكی كوشتنی بری ل ھ ب ئستنبوڵ
دەكوژن.(٢٤) فھمی) (حسن سربستی سرنووسری
ئینسكلۆپیدیا ل و توركیا رۆژناموانییكانی سرچاوە ل
(حسن ناوی ب ئاماژە گڕام، توركیادا تازەكانی و كۆن
بم ننووسراوە، پیاوە ئو ژیاننامی و نكراوە فھمی)
ل و توركیادا رۆژنامنووسانی كۆمی ركخراوی ل
ناوی توركیا  ل تیرۆركراوەكان نووسرۆژنام لیستی 
لو  ــــدراوە.(٢٥)  دان یكم زنجیرەی  ل فھمی)  (حسن
 ١٩٠٨ سای ل ك رۆژنامنووسانی ئو زۆربی لیستیدا
 ب ك ئرمنین و كورد زۆربیان تیرۆركراون  ٢٠٠٧ تا
دەستپدەكات  فھمی)  سربستی(حسن  سرنووسری
سای  ل دینك) ك (ھرانت ئرمنی رۆژنامنووسی ب و
ئو  ناو ل دــت. كۆتایی تیرۆركرا، ئستنبوڵ  ل  ٢٠٠٧
عنتر، موسا وەك: كوردەكانی نووسرۆژنام لیستدا
دەنیز، حوسن كلیچ، كمال ،پگۆكت متین ئالتون، جنگیز
سرچاوەی ل ھن...! دەیانیتر و پت فرھاد ،پت سیفدین
شوەیك بھیچ توركیادا ل رۆژنامنووسی ركخراوەكانی

حسن فھمی
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ئایا ك نكراوە، دیاری فھمی حسن رەگزی و ناسنام
یاخود تورك، یان بووە كورد نتوەكی رەگزی براو ناو
رەفعت ھاوڕی ك نزیكترین یوەندە ھئ نتوەیكیتر!؟،
رسالی (ئنیستیتوی ماپڕی م لب بووە! زادە موالن
(مال سعید  كورد زانای و ئاییندار ك الینگرانی نورسی)
و ناوبراو ژیانی لسر فراوانیان وتاركی نورسی)(٢٦)ن
ترەقییكان و ئیتحاد  سردەمی ئو خراپی  ھوستی

بوكردۆتوە.(٢٧)
-١٨٦٧) شاعیر و رۆژناموان بگ-پیرەمردی تۆفیق
و بـــووە ئستنبوڵ  لــ كــاتــ ــو ئ خــۆی  بــۆ   كــ  (١٩٥٠
ترەقی و تعاون (كۆمی رۆژنامی سرنووسری
رۆژنامی (ژین)دا(٢٨)  ژمارەكانی ل یكك ل كورد) بووە
دەمی ئو دەت: فھمی حسن تیرۆركردنی دەربارەی
و ئیتحاد  لگڵ بووین ــوە ــوون ــڕووب رووب ل مئ  ك
بۆ چاوترساندنی ترەقییكان و ئیتحاد كان، بۆیرەقییت
كوشت...! فھمی)یان (حسن مئ وەك رۆژناموانكانی
ل فھمی)، تیرۆركردنی(حسن  دوای  فتھ دوو تنیا
زادە) روویكردۆتوە  موالن (رەفعت ١٩٠٩/٤/٢١ رۆژی
 ل خندان). ناوبراو پاشای (شریف الی چووەت و فرەنسا
پاشای سیاسییكی شریف پارت بووەت ئندامی پاریس
(شریف  ماددی  ئركی لسر  و بشداری   ب و خندان
چند  داوە و رۆژنامكی دەرچوونی ژەی بپاشا)(٢٩) در
ل ژمارەیكیشی چند پاشان  و  پاریس ل ژمارەیكی
دووبارە  دەرفتكدا ١٩١٢ ل سای ل و دەركردووە قاھیرە
دەرچــوونــی  بــ ـــژەی در و ئستنبوڵ بــۆ گـــڕاوەتـــوە 
ژمارە تا (١٩٢) ژمارە ماوەیدا لو ھر داوە. سربستی
پاش  و (اھــالــی) دەرچـــووە بــنــاوی  كــ(١٩٧)ی رۆژنــامــ
بۆتوە  نــاوەكــی جاركیتر بــدوا  (١٩٨) ژمــارە ل ئــوە
بیاری  رۆژی ١٩١٣/٢/١٩ ب ل ئمجارە (سربستی) و
داخراوە.(٣٠)  كرۆژنام ترەقییكان) و (ئیتحاد حكومتی
و رۆژئــاوا سیاستی بۆ بانگشكردن ب یرۆژنام ئم

تاوانباركرابوو. حكومتی تورك ل رەخنگرتن
ئمجارە ــان  وەســت ــــوون دەرچ لــ ساك چــنــد  پــاش 
لــالیــن  ١٩١٨ ھــر ســاــی لــ رۆژنـــامـــی ســربــســتــی
بدرخانییكان دامزراوەتوە و بھاوكاری خاوەنكیوە
سرلنوێ ل داوە. بدەرچوونی درژەی ئستنبوڵ ل و
بدرخانییكان ئمجارەی(سربستی)دا دەرچــوونــوەی
رامی (خلیل رۆكی گرنگیان ھبووە(٣١) بتایبتیش خلیل
بردەوام ھاوكاری و دامزرنر وەك بدرخان) بگ رامی

مال سعید نورسی
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كامران و سرنووسر جگری وەك بدرخان جالدەت و
رۆژنامكدا  ل بشداریان نووسر وەك بدرخان  عالی
كامران وتاركی  برچاویش  ھرە نموونی  و  كــردووە
ناوونیشانی  ب ١٩١٩/١/٢ رۆژی ژمارەی ل درخانب عالی

(كوردستان).(٣٢)
دەرچــوونــیــیــوە تا ســرەتــای ر لــھــ یــم رۆژنــامــئــ
كوردستان و كورد پرسی  ب سبارەت  وتاری وەستانی
(رەفــعــت نووسینكانی لــ جگ و بــوكــراوەتــوە تدا 
ل ژمارەیك ھروەھا ،كرۆژنام خاوەنی زادە)ی موالن
بناوی ھندكیان كورد  سردەمی ئو  رۆشنبیرانیتری
ب خــۆیــان راستقینی بــنــاوی ھندكیان و خـــوازراو 
لو رۆژنامیدا كردووە. و وتارەكانیان بشداریان نووسین
یرۆژنام ئم  ژمارەكانی سرجم  ئسستا تا  ئگرچی
دۆزینوە دانین، بم كورد لبردەستی ندۆزراونتوە و
نوان ل سربستی ژمارەكانی سرجم كۆكردنوەی و
ئم  ژمارەكانی رگای  ل دنیاییوە  ب  ١٩٢٠ تا   ١٩٠٨
كوردمان سردەمی ئو گرنگی زانیاری زۆر رۆژنامیدا
الینی ھندك و  ــــادەوەری ی  رەنــگــ ــت، وــ دەك دەســت 
(بدرخانییكان) و زادە) موالن (رەفعت تایبتی ژیانی
بدەربكوت. ردەمس ئو كوردی كسایتیتری زۆر و
بووە  ١٩٢٠/١١/٢٠ بردەوام رۆژی رۆژنامی سربستی تا
توركوە دەستدارانی لالین ئوە دوای و دەرچوون ل
سم (٣٥,٨×٤٨,٥) پوانی ب سربستی رۆژنامی داخراوە.
ئستنبوڵ ل سربستی ژمارەكانی سرجم و دەرچووە
(چاپخانی سربستی، چاپخانی چاپكراون: چاپخانان لم
خانملر چاپخانی  میللت،  ئیقبال چاپخانی  سلنك، 

(٣٣).(زەتغ مخسوس
 Edward) (١١٨٦ـ  ١٩٤٠) میجر نویل ئفسری ئینگلیز
بریتانیا ل سربازی پیمانگای (William Charles Noel
كاروباری - بریتانیا دەرەوەی ل وەزارەتــی و خوندووە
ب كــاریــكــردووە كــاربــدەســت وەك دەرەوە سیاستی 
 ل رۆژھتی ناویندا.(٣٤) ناوبراو و ھیندستان ل تایبتیش
كۆمگای چووەت ناو جیھانی جنگی دوای یكم ساكانی
الی بۆ كورد  خكی و ھۆز ســرۆك ھویداوە و كورد
و ناوچ گلك مبستش ئو بۆ رابكشت. ئینگلیزەكان
یك ھر كردۆتوە، بسر توركیای و كوردستان ھرمی
جمیل  ئكرەم و بدرخان كامران و بدرخان (جالدەت ل
لگشتكی  ھاوبشیان و دیاربركری) ھاوڕیتی پاشای
نووسیوەتوە تایبتیدا یاداشتكی ل گشتكشی كردووە.

نویل میجر
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بناوونیشانی ئینلگیزی زمــانــی  ١٩٢٠بــــ ســاــی لــ  كــ
 Diary of Major E.M. Noel، C.I.E.، D.S.I.، on)
 Special Duty in Kurdistan، from June 14th to
 ١٩٨٤ سای ك چاپكراوە، .(September 21st، 1919
ئوەی  توركی. ١٩٩٩ كراوەت سای ل و كوردی كراوەت
چندین ل نویل میجر ك وەیئ ستمبم زیاتر لرەدا
و سربستی رۆژنامی ب ئاماژە یادداشتكانیدا بشی
دەرچوونی و دامزراندن ل دەكات بدرخانییكان رۆی
١٩١٩/٩/٣ چاوی  رۆژی ك نویی میجر رۆژنامیدا. ئم
(مامی التیم پارزگاری بدرخانی  بگ  رامی خلیل ب
دامزرنری  ب كوتووە بدرخان)  كامران و جالدەت
باسی ئستنبوڵ كوردی یانی و سربستی رۆژنامی
 ب ئاماژە یاداشتكیدا بشكیتری ل دەبات.(٣٥) ھروەھا
دەكات بدرخانییكان ل بشك بیبلیۆگرافیای و ژیاننام
بۆ  لگشتكیدا   ك بــدرخــان)  (جـــالدەت ب ســبــارەت
بووە ھاوشانی و ھاوڕێ نزیكترین كوردستان باكووری
رۆژنامی سرنووسری یاریدەدەری (جالدەت:- دەت:
ربازكی یرۆژنام ئم ئستنبوڵ، ل ستی-یربس
ئینگلیزەكاندا....).(٣٦) زانیارییكانی  لگڵ ھبوو ھاوسۆزی
بوونی و  بدرخانییكان رۆی ــارەی دەرب نویل میجر
،كراستیی كرۆژنام یاریدەدەری وەك بدرخان جالدەت
ب بووە بدرخانییكان لگڵ  نزیكوە  ل بۆخۆی چونك
ئگرچی بدرخان.  كامران و جالدەت لگڵ تایبتیش
 ١٩١٩ سای ب تتایب ك یادداشتكانیدا ل نویل میجر
سرەتای  ل بم ناكات،  زادە) موالن (رەفعت ل باس

بووە. بھز سیاسیان پیوەندی ١٩٢٠دا سانی
 ك وایــ پیان رۆژئـــاوا كوردناسانی  و  نویل  میجر
بووە ئستنبوڵ كــوردی یانی ئۆرگانی یرۆژنام ئم
لو ئگرچی بوو. دامزرا بدرخانییكانوە لالین ك
ل كــوردی یانی بناوی نبووە شتك ھیچ سردەمدا
یرۆژنام ئم  ك وەیئ راستییكی بم ئستنبوڵ،
یان  راســتــوخــۆ شوەیكی  بــ  ١٩١٨-١٩٢٠ ســاــی  لــ
تعالی  (كــوردســتــان ركخراوی  ئۆرگانی راستوخۆ نا
ك (ئمین برزی كوردستان) بووە كۆمی جمعییتی =
(رەفعت و بــدرخــان) رامــی (خلیل و بــدرخــان) عالی 
بای و دامزرنر دەستی ئندامانی ل زادە)ش موالن
 زادە) ل موالن (رەفعت ئگرچی .بوون ركخراوە ئو
پیاوە ئو سرچاوەدا زۆر ل بم  ،نیی بدرخانییكان
بوە  و ــدراوە دان بدرخانییكان)(٣٧)  (بــرەی ل میشھ

جالدەت عالی بدرخان

ژنان جیھانی گۆڤاری
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پیوەندی و خبات و  كار  ل ك ناسراوە
برەی ل میشھ رۆشنبیریدا و سیاسی

بووە. بدرخانییكان
نویل)، (میجر ئینگلیز ئفسری ل جگ
 Silvio ھۆندی كوردناسانی ھــروەھــا
ئوە   Kees Tamboer و   Van Rooy
رۆژنامی دەن: و دەكنوە راست پشت
لــالیــن   ١٩١٨ ســاــی لـــ ــی ــســت ســرب
ھــروەھــا بــدرخــانــیــیــكــانــوە دەرچــــووە.
لو بر سربستی  رۆژنامی  چاپخانی 
رۆمی ١٣٢٩ی سای ل واتا زووتر و سا
(جالدەت  برایان كتبكی بۆ (١٩١٣-١٩١٤)
بدرخان)  عالی كامران و بدرخان عالی
راستی  = اچیئوز سوكوتونون ناوی (ادرنب

چاپكردووە.(٣٨) (دەنئ خۆبدەستوەدانی
(٩٠) بــبــۆنــی  ١٩٩٨/١٠ مــانــگــی  لـــ
سربستی، رۆژنامی دەرچوونی سای
ل كــــورد ــرانــی ــی ــب دەســـتـــیـــك لـــ رۆشــن
(سربستی)  نــاوی ھمان  ب ئستنبوڵ
سیاسی مانگانی گۆڤاركی ژمارەی یكم
بــڕــوەبــری ـــوە. ـــردۆت ـــوك ھـــزریـــان ب
سروتاری  سانری) ل (محممد گۆڤارەك
بوە ئاماژە  گۆڤارەكیاندا  ژمــارەی  یكم
پدەری درژە و میراتگر ب خۆیان ك دەكات
موالن  (رەفعت كورد رووناكبیری ربازی
دەدانن.(٣٩)  (سربستی) رۆژنامی و زادە)
ونیكی ژمــارەیــیــگــۆڤــارەكــدا لــم  ھــر 
ئو نامیی ئو و زادە  مــوالن رەفعت
دەستی  ١٩١٣ بۆ سای ك بوكراوەتوە
كورد)ی (ھتاوی گۆڤاری دامزرنرانی
وتاركیتری چند ل ھروەھا نووسیبوو.(٤٠)
ھوكانی ب سربستیدا ئاماژە ژمارەكانی
رەفعتموالنزادە و رۆژنامیسربستی
و كورد مافكانی بدەستخستنی بۆ كراوە
زۆربـــی كـــورد. پــرســی چــارەســركــردنــی
زمانی ب سربستی  گۆڤاری ژمارەكانی 
ب بابت ژمارەیكدا چند ل تنیا و توركین
(١٢)ی ژمارە: بوكراوەتوە. كوردی زمانی
٢و٢٠٠٣/٣  مانگی ل گۆڤاری (سربستی) 

دەرچووە.

(٣)
و ژنان جیھانی رۆژنامی

پیاوان جیھانی

جیھانی = دونیاسی (كادینلر رۆژنامی
ژنان)

دەرخستنی و سیاسی خباتی و كار ل جگ
زادە موالن سربستی، رەفعت رۆژنامی
وشیاكردنوەی برەو پشبردن و پناوی ل
تایبتی رۆژنامی  دوو كۆمڵ چینكانی 
و ژنــان ھــردوو توژی بۆ دامــزرانــدووە
ژنان)  (جیھانی ب ناوەكانی رۆژنامی پیاوان
و  پیاوان). ئاماژەكردن (جیھانی رۆژنامی و
كاركی م بیرۆژنام دوو لكۆینوە بو
ژیان ل بشكن چونك پویستزانی، گرنگو
ئگرچی زادە.  موالن رەفعت خباتی و
رۆژنامیكی  ــان)  ژن (جیھانی  رۆژنــامــی
ئــم ـــی ـــاوەڕك لـــ ن ــــم كـــــوردی نــیــیــ، ب
رۆژنامیدا ئوەش ب روونی دەردەكوت
مژووی ب نیی پیوەست یرۆژنام ئم ك
ئگر كسك ھر توركوە. رۆژناموانی
جیھانی رۆژنــامــی ژمارەكانی نــاوەڕۆكــی
ك ئم ب دنیاییوە دەزانت ژنان ببینت،
ناو توناك شوەیك ھیچ ب یرۆژنام
چونك مژووی رۆژناموانی تورك، خانی
ئوە كرۆژنام الپڕەكانی لسر وەك
ــی دەرب یــرۆژنــامــ ئــم دیــاریــكــراوە، كــ
سنووری ناو نتوەكانی سرجم ژنانی
جیاوازی بب  ،عوسمانیی ئیمپراتۆریتی 
بیانی ئگر ئاینزایی. و ئایینی و نتوەیی
ونبك یرۆژنام ئو ژمارەكانی سرجم
راستی ئوا كوردەوە، لكۆرەوانی دەستی
ئامانجی و  ــاوەڕۆك ن دەربــارەی زیاترمان

رۆژنامی بۆ بدەردەكوت. ئم
كادینلر = دنیاسی (قادینلر رۆژنــامــی
ژر كلشی  ژنان): ل واتا جیھانی دونیاسی،
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كۆمی (بــوكــراوەی نــووســراوە: توركی ب ناوەكیدا
(رۆژنامیكی عوسمانی)، ژنانی مافكانی ل بــرگــری
دەردەچت). لسرەوەی  ممش رۆژانی ھموو وندارە،
ئیمتیاز:  ــی ــاوەن خ نـــووســـراوە رۆژنــامــكــش كلشی 
موالن)ی عولویی نووریی) ل موالن). مبست ن.عولویی)
ب ك  ،زادەی موالن رەفعت كورد رووناكبیری خزانی
ئم رۆژنامی دامزراوە، پیاوە كوردە دەستپشخری ئو
كرۆژنام ئیمتیازی خــاوەن موالنی عولویی نووریی
ناوی ب ئمانی رۆژناموانكی  لگڵ چاوپكوتندا  ل
دەركردنی بیرۆكی ك رادەگینی (Odette Feldmann)
ھاتۆت ھاوسرەكیوە لالین یكمجار بۆ ژنان) (جیھانی
رۆكی  زادە)  موالن (رەفعت ل سرەتاوە ھر  گۆڕێ.
ل بم ھبووە، یرۆژنام ئم دەركردنی ل سرەكی
موالن)  (رەفعت واتا ھاوسرەكی بدوا (١٦٣) ژمارە

.كرۆژنام (مودیر مسئول)ی بووەت برەسمی
ــووە و ب بــ زمــانــی تــوركــی ژنـــان) (جیھانی ــامــی رۆژن
 Le Monde) بناوی فرەنسی زمانی ب پاشكۆیكیشی
بوكراوەتوە.  لگدا ژنــان) (جیھانی  واتــا  (Feminin
١٩١٣/٥/٢٨ دەرچووە.  رۆژی ل یكمی سای (١)ی ژمارە:
١٣٢٩/١٠/١٩ی ممش یكم لرۆژی سای (١٤)ی ژمارە:
ب برامبر كۆچی، ١٣٢١ی زیلحجی ١ی برامبر رۆمی
ل رۆژی (١٦٣)ی ژمارە:  دەرچووە.  زایینی  ١٩١٣/١١/١ی 
 ١٩٢١/٥/٧ ل رۆژی (١٢١)ی ژمارە: دەرچووە. ١٩١٨/٣/٢
 ١٩٢١ ھمان سای ل دوا ژمارەیتی (٢٠٥) دەرچووە. ژمارە:
عوسمانی پارەی (٦٠) ب یم رۆژنامی ئدان دەرچووە.
٢٨،٥×٤٠ سم  :وانپ ئستنبوڵ. دەرچوون: شونی بووە.
رۆژنامی سربستی،  چاپخانی ل الپڕەی. سرەتا ١٦ و
ناوی چاپخانی  ب ب خۆی ل چاپخانیكی تایبت دواتر

چاپكراوە. دونیاسی) (كادینلر
كورد خواسی و باس ژنـــان)دا، (جیھانی رۆژنــامــی  ل
ل یكك ل نیشاندراوە. كوردستان ژنانی رەوشــی و 
كورد ژنانی روونپۆشینی ب ئاماژە رۆژنامكدا ژمارەكانی
كراوە. كوردستاندا ل جیاوازییكانی و ژنان جلوبرگی و
 لقیسناوی (بب كچك بۆ یكمجار سردەمدا لو ھر
ئستنبودا ئاسمانی ب و بــووە فرۆك ســواری خانم)
گورە رووداوكی  ردەمس ئو بۆ رووداوە ئم فیوە. 
رۆژنامی (جیھانی  ژمارەكانی ل یكك بگورەی بووە.
بدرخان  عالی ســورەیــا و زادە ــوالن م رەفــعــت ــان)  ژن
عوسمانی دەوــتــی دەســتــدارانــی لگڵ  پیوەندییان

موالن علویی نووریی



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٧١ژمارە

كوردی رۆژنامنووسیی فرامۆشكراوی دیكی الینكی

ژن یكم فینی بۆ كارئاسانیان كردووە و دروستكردووە
ل ھروەھا خانم). لقیسناوی (ب ب ناوچكدا مژووی ل
كوردی ناودارەكانی ژن ل ژناندا باس جیھانی رۆژنامی
بۆت كــوردە   ژن ئم  ونی  و  فاتیم)كراوە (قــرە وەك
و یرۆژنام ئم ژمارەكانی ل یكك برگی سر ونی
ھندك  ل ھروەھا فاتیم) سلمنراوە. (قرە كوردبوونی
بلدوان شون و گرنگی  رۆژنامیدا ئم  ژمارەكانی ل
 وانل كراوە كورد ناسراوەكانی تییسایك ئاخاوتنی و
ئاماژەی كورد ھبستوانكی وەكو ك خانی) (ئحمدی
ئو كوردەكانی رووناكبیرە ئاخاوتنی  ھروەھا پكراوە.
(كامران  و جــودەت)  بدوع (دكتۆر وەك سردەمی
(١٢٢)ی ژمارە ل بوكراوەتوە. رۆژنامكدا ل بدرخان)
نالی) (فاتۆ بناوی كورد خانمكی وتاری ژنان)دا (جیھانی
كوردكی  ل باس وتارەكیدا (فاتۆ نالی) ل بوكراوەتوە،
ب دیلی بلكاندا ل جنگی ناوی (قاسم) ك دەكاتب بدیلگیراو
بوكردنوەی لگڵ نالی فاتۆ بولگارەكان، دەست وتۆتك
ئو ك رابكشت دەیوت سرنجی ئوە قاسم ونیكی
ب قاسمدا ونكی ل و بووە قاسم تووشی نیگرانییی
و قاسم ئازارەكانی بۆ سرنج دەیوت فاتۆ دیارە، باشی
خانم ١٨٦٨- مینت. (ئشبك ئو مرۆڤكانی وەكو ئازاری
كــ سرۆكی خــنــدان پــاشــای ١٩٢٦)ی خــــزای شــریــف
ژنانی برزی (كۆمی كورد ژنانی ركخراوی یكمین
كردووە. یرۆژنام لو پشتگیری و پشتیوانی بووە كورد)
برزی (كۆمی ناوخۆی پیەوی  و   رنامب ھروەھا 
(كادینلر رۆژنامی  چاپخانی لالین ھر كورد) ژنانی 
 نوریی بوكراوەتوە. و  چاپ ژنان) جیھانی = دونیاسی
بووە تایبتی خۆی خاوەن گۆشیكی بۆ موالنیش علویی
رۆژنامی دەكموە). بیر (من ناوی ب رۆژنامكیدا ل
ونی بوكردنوەی  ب زۆری  گرنگییكی  ژنان جیھانی
رۆژنامكدا ل ھروەھا داوە. جیھان بناوبانگكانی ژن

بوكراوەتوە. ریكالمی گشتی و ئاگاداری بناو ناو
زۆریــان گرنگییكی ئوروپا ئوسای چاپمنییكانی
 The) رۆژنامی وانل رۆژنامیداوە ئو ناوەڕۆكی ب
چاپمنییكانی ھروەھا دەردەچوو، لندەن ل ك (Times
ل باسیان شونیتریش سود و زۆر و ئمانیا و فرەنسا
ژنــان)  (جیھانی  رۆژنــامــی  نــاوەڕۆكــی بــرزی و  گرنگی 

كردووە.
موالن) علویی نووریی) ژیانی وستگكانی ل پوختیك
محمودی حاجی كچی حوتمین علویی نووریی -

ژنان جیھانی گۆڤاری
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سوریا ل دایكبووە. ل ١٨٩٣ سای و (جووتیار)ە
و ئستنبوڵ سرای بردراوەتوە منداییوە تمنی ل -

خوندوویتی. لوێ
شویكردووە  ســان  ٢٠ ب ببت تمنی لــوەی بر   -
پاشناوی  و زادە)  موالن (رەفعت كورد رووناكبیری ب
ب بــووەتــ و خــۆی نــاوەكــی ـــوالن)ی خستۆت ســر (م

موالن). علویی نووریی)
(رەفعت  ھاوسرەكی دەستپشخری ١٩١٣ ب سای -
نتوەكانی سرجم ژنانی ركخراو بۆ یكم زادە) موالنا
ناوی ب دامزراوە عوسمانی ئیمپراتۆریتی سنووری ناو
جمعییتی)  نــســوان و حقوق مــودافــعــی (عوسمانلی 
 ك عوسمانی)  ژنانی  مافكانی ل برگری واتا:(كۆمی 
ركخراوەكی سرۆكایتی موالن)یش علویی نووریی)

كردووە.
رۆژنامی (كادینلر  ئیمیتازی خاوەن ١٩١٣-١٩٢١ سای -
و  دەستپشخری ب ك بووە ژنان)  جیھانی - دونیاسی

دامزراوە. ھاوسرەكی ھاوكاری
پرلمانی  بیاری  ب  ١٩٢٤ سای ل ــوەی ئ دوای  -
وتنامی  زادە) موالن (رەفعت واتا ھاوسرەكی توركیا
نوریی بجبھلت، توركیا ناچاركراوە و سندراوەتوە ل

ماوەتوە! توركیادا ل تنیا ب موالن علویی
 ١٩٣٠ ل سای ل زادە ئوەی رەفعت موالن دوای -
ساڵ دوای كۆچی یك تنیا دواییكردووە، حلب كۆچی 
شویكردۆتوە موالن علویی نووریی ھاوسرەكی دوای
جیڤلك علی (دكتۆر بناوی زانكۆ مامۆستایكی ب

.(١٩٠٤-١٩٨٥
 ل سایدا  ٧١ تمنی  لــ  ١٩٦٤ سای لــ نــووریــیــ  -

ژیانكردووە. ل مائاوایی یكجاری ب ئستنبوڵ

پیاوان) جیھانی = دونیاسی (ئرككلر رۆژنامی
ك دادەنن راستیی بو دان رۆژئاواییكان سرچاوە
ھاوسرەكی ھاندەری و ھاوكار زادە مــوالن رەفعت
دیارە ژنــان. ب تایبت رۆژنامكی دەرخستنی بۆ بووە
دامزراندنی و ھاوكاریكردن ب تنیا ــوالن م رەفعت
ل بردەوام بكو نوەستاوە، ژنان ب تایبت رۆژنامكی
ھانی پیاوانی داوە و بووە پیاو و ژن ھوی یكسانی نوان
ھاتن بۆ ھاوسرەكانیان ھاندانی و ژنان ل رزگرتن بۆ
لیك ئامانجی ب ھروەھا  جیھان، پشكوتنكانی  ناو
یكمین پیاوان)  جھیانی  و  ژنــان (جیھانی نزیكردنوەی 

جیھانی پیاوان
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مژووی ل پیاوان ب تایبت رۆژنــامــی
دنیاسی  (ارككلر بناوی  ناوین رۆژھتی
پیاوان)  جیھانی واتا دونیاسی، ئرككلر =

دامزراندووە.
ــاوان)  ــی پ ـــی (جــیــھــانــی ـــام ــســر رۆژن ل
ــعــت، رەف مــســئــوڵ: ــر ـــووســـراوە: مــودی ن
(١)ی ژمارە: ئستنبوڵ. دەرچوون: شونی
كانوونی ٦ی ممرۆژی دووش ل (١) سای
١٩ی بــرامــبــر رۆمـــی  ١٣٢٩ی  دووەمـــی
زایینی دەرچووە ١٩١٤ی كانوونی دووەمی
بوكراوەتوە ژمارەی ل تاك ئم تنیا و
وندارە. و سم ٢٨×٣٩ :وانپ وەستاوە. و

(٤)
گۆڤاری بۆ موالن زادە رەفعت نامیكی

كورد ھتاوی

رۆژنامی بڕزەكانی دامزرنرە بۆ
كورد) (ھتاوی

كــورد ھـــتـــاوی كـــار و چــاالكــیــیــكــانــی
گشپدانی و كورد پشخستنی ب سبارەت
بنماكانی بھزكردنی  و كۆمگاكی 
شایستی كـــورد، كــۆمــیــتــی ــوەی  ــان م
پ ئم گۆڤارە ك كاتك رزلنان. بگومان
بردەوام و ركخست خۆی كارەكانی ھایب
بدەستھنانیئامانجكانی، ھودانبۆ ل بوو
دەكرتوە" "زیندوو كورد نتوەی كات ئو

خۆی. دوارۆژی ئامانجی دەگات و
دەبینین گــالن ھموو خۆمان چــاوی  ب
خۆیان بۆ  نتوەییان بازنیكی چۆن  ك
و پشكوتن ــگــای  ر و دروســـتـــكـــردووە
ك گالنی ئو گرتۆت بر. گشسندنیان
و خاوەنی نیی نتوەكی خۆیان ئاگایان ل
ل و دواكوتوون نین، نتوەیی ئایدیالكی
رۆحیان و جماون ب مرۆڤایتی كۆمگای
نبوونی و زیندوو بوون ب رۆح نماوە. تدا
زۆر راستیدا ئازارە. ل كی بشت میللتك،
محكوم خكك ك ئازارە ل پ و سخت
دنیای نو  لــ نــمــان و  ــردن م بــ كرابت 

شارستانیدا.
ئرك ھوی جبجكردنی كورد ھتاوی
پیرۆز و برز زۆر دواڕۆژی ئامانجكی و
فرامۆشكردن  ل رگرتن ھوی  دەدات.
ژمارەیان ك دەدات كــوردەكــان نمانی و 
پشتیان و دەبــ ملیۆن  حــوت – شــش 
ھر لبر ھاتوون. بنچوە یك و ل كی
بناوی ك دەزانم خۆمی ئركی ب ئوەش

بكم. ل پیرۆزباییتان كوردایتییوە
چاالكییكان و كار ك دەكرێ بوە ھست
باشتركردنی بۆ دەستپشخری ب سبارەت
روویان رۆژھت پارزگاكانی بارودۆخی
ك ئــرمــنــكــان لــ زیــاد بــوون كــــردووە،
و ھــبــوون ــــدوای ب ـــژادی ئــــمــن ـــاون ھ
ویستپ دەگـــڕـــن،  خــۆیــانــدا كــســایــتــی 
چاومان و بین ھاونژادانمان ئو ئاگاداری

بت. چاالكییكانیان كارو ل
ئرمنكان و كـــورد  دەزانــرــت وەكـــو 
ــوو)ە ــورارت ــورد-ئ (ئ لگلی  و ــژادن ھــاون
كۆنی مژووی گرتووە. سرچاوەیان وە
فلستینوە شاخكانی ل ئوردوەكانیش
بــووە. تپڕ ڕوانـــدوز شاخكانی ھتاكو
و نـــژاد و ــان و زم ئــدەبــیــات و  پیتكان 
بم بووە، یك ئرمنكاندا لگڵ نریتمان
و بژارد ھ مسیحیان ئایینی ئوان دواتر
دواییانش بم جیاكردەوە. مئ ل خۆیان
بدەستھنانی ـــۆ وب پــــشــكــوتــن ــــوان  ئ
ھر ھگرت. ھنگاویان نادیار ئامانجكی
وەی كئ ھۆی تبوون جموجۆالنش ئم
یكتری ل ئرمن و كورد ئمی ئمۆ

جیاببینوە.
ھاونژادە، دوو ئم ك دەكرد حزم من
دەستی بدەن دەست ئرمن و كورد وات
دابنن. ژیانكی باش پكوە بنمای و یك
تۆزك ئرمنكان و دواكوتوون بكورد
ئوە شیمانی بم با كس پشكوتوون،
مئ داخوازییی  ئو  كات  ھیچ ك نكات 
خۆمان تۆزك  كورد ئمی با دی،  تنای
ئوەش دوای جوولیك بكین، و دەرخین
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دەخات. یك مئ كات ك نبت گومانتان
ك وەیــئــ ئستا كــورد ئمی ئــركــی 
بكینوە خۆمان  رەوشــی ل بیر خۆمان
ھیچ ــارە دی بــدۆزیــنــوە. و چــارەی خۆمان
ھاونژادەكیوە لالین نایوت كوردك
كورد ھیچ بــدرــت، قــووت و بتونرتوە 
ل و بت پ كۆتایی نــژادەكــی نایوت 
لبر .نمن دیار مرۆڤایتیدا دنیای نو
ئوەدا كوردك لگڵ پویست ھر ئوەش
ل بیرك  خــۆی بۆ "كــورد  دەبت ك بت 
خۆی بۆ چارەیك بكاتوە و خۆی رەوشی

بدۆزتوە".
و كــوردەكــان بــاشــ، وشــیــاركــردنــوەی
و وان بــ و ژیــان مافكانی پناساندنی 
گاكندنی كۆمسشگ دیاریكردنی رگای
بچی پــیــوەنــدی خــۆیــان پشكوتنی و 
بڕز وەكو بارەوە لم من ھی؟ شتكوە
بوە. بمناك بیر جودەت بدوع دكتۆر
ھبت، دیاریكراو ئامانجكی ھیچ ئــوەی
ئنادۆڵ رەوانــی كورد گنجكانی بۆچی
ئامۆژگاری ئوەی بۆ زووە ھشتا بكرن؟
ئنجامكی ھــیــچ چــونــكــ بــكــرــت، وەھــــا 
بۆ شتك ھــمــوو لــ ــر ب لــــنــاكــوــتــوە.
پناساندنی و ـــورد  ك وشــیــاركــردنــوەی
رگای پیشاندانی و بــوان ژیان مافكانی 
پویستیمان گشسندن، و پشكوتن
ل زمــانــیــش پشخستنی .یــھــ زمـــان   بــ
و زمــان چاكسازی و  گــۆڕانــكــاری رگای 
ك ،دەبــ مومكین  زمانوە ھمگیكردنی 
دواڕۆژ ئامانجی خزمتی ك شوەیك ب
زمانی ب نووسین سادەكردنی بۆ بكات.
دەربینی لبردەم ئاسانكاری و كــوردی
زیندووكردنوە ب پویستیمان كــوردیــدا،
ك یھ ــوردو ئ پیتكانی باشتركردنی و 
كوردی زمانی نووسینی ئمن. كۆنی پیتی
دەھنین، بكاریان ئمۆ ك پیتانی، بو
ئوەشوە بھۆی و نیی مومكین كاركی
ئامانجكماندا بدیھاتنی دوای ب ناتوانین
ئنجامكی و ســوودە ب چونك بكوین،

پیت بتوانین ئگر لناكوتوە، ئوتۆی
ربازە بپی و زیندووبكینوە كۆنكانمان
ئوەشدا لگڵ بھنین، بكاریان تازەكان
ب پشكش كوردی وفرھنگكی رزمان
ك دواكتوو ماوەتوە، كورد بكین خكی
گیشتن رگای ك بین دەتوانین كات ئو
ناكم بـــوا بـــر. گــرتــۆتــ ئامانجمان   بــ
سخت كاركی و شتانئ ئو ئنجامدانی
خودا" بۆ " سوپاس چونك بت، زەحمت و
رەوشت كسانی ژمارەی زانا و ئمۆ ك
زیادبوون ل زمان روویان شارەزای و برز
كۆبكرنوە مانئ ویستپ زۆرن. و كردووە
دابمزرنرت. بۆ زانستیان دەزگایكی و
جــۆرە ھــمــوو  كــ وەدانــیــیــلــ گومانیش 
ھیوادارم بھزترە. قسكردن ل كارك
ئم جبجكردنی ھڤی كاربدەستانی
خۆیان. ئامانجی نبك نتوەیییش ركئ
ئستنبوڵ ل زانستیی دەزگــا ئو ئگر
لدەكوتوە. زیاتری سوودی دابمزرت
ئزموونی ب ئاماژە دەتوانم بارەیشوە لو

بكم. نژادەكانمان ھاو نرمئ
پویستیشۆڕشی ب كاتكھستیان ئوان
یكسر كـــرد، كــۆمــیــتــی و  نــتــوەیــی 
گــونــدەكــان ــــی  رەوان خــۆیــان گنجكانی 
شتك ھــمــوو ر لــبــ و ئــنــادۆڵ نــكــرد،
خۆیان زاناكانی ئوروپاییدا شاركی ل
خۆیان بیریان ل ئامانجكی و كۆكردەوە
وەرگرت، بیاریان بوەش سبارەت و كرد
و بیارەكان بوكردنوەی بۆ دواتریش
مئ دەوروبـــری بــرەو جبجكردنیان،
ھموو ل بر وەھا بكین، مئ دەبا ھاتن.
و یكبخین ئامانجكانمان ویستپ شتك

كوردستان. بگڕینوە ئوەش دوای
زادە موالن رەفعت
زمانی  زادە) ب موالن (رەفعت نامیی ئم
(٢)ی ژمارە  ٢-٣ی  الپڕە ل عوسمانی توركی
(٤ی ــ رۆژی ل كــ كــــورد، گــۆڤــاری ھــتــاوی
(١٣٢٩ دووەم تشرینی ٢١ی ،١٣٣٢ موحڕەم
دەرچــووە، ئستنبوڵ ل ك زایینی "١٩١٣"ی 

بوكراوەتوە.
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سرچاوەو پراوز:

ب ماپڕی (sozluk.sourtimes.org)ی ١- ل
رۆژناموان و  سیاستمدار وەك توركی  زمانی
نووسراوە: و ھاتووە زادە موالن رەفعت  ناوی
نا، ئستنبوڵ سلمانیی،"ئوەی خكی برەسن

عیراق...!". باكووری سلمانییكی
تورك  رۆژنــامــوانــی وتاركی بگورەی   -٢
رەفــعــت كـــورد روونــاكــبــیــری (راغـــب زاركــئــۆلــو)
تمنی ٦٠ سایدا  ١٩٣٠ ل سای ل زادە موالن
ئوەی تنیدەمانگ ئمش دوایكردووە، كۆچی
دایك ل (١٨٧٠) ل سای دەبت كوردە ئم پیاوە ك

:اوانب بووبت.
Ragıp Zarakolu: Ergenekon anlayışını 

80 yıl önce mahkum eden bir Kürt aydını، 
Evrensel Gazatesi، Say: 102008/09/، 
Istanbul.
الوثائق فی كردستان و الكرد حمدی: ولید د. -٣
سجل مطابع وثائقیة، تاریخیة دراســة البریطانیة،

١٩٩٢، ص١٣٧. لندن العرب،
التاریخیة شجرتھا الــكــردیــة، بــابــان أســرة    -٤
الزمان، دار بابان، ایــاد اعــداد: أجیالھا، وتسلسل

٢٠٠٨، ص١٢١. بیروت،
پاشا شــریــف ژەنـــڕاڵ پیرباڵ:  ــرھــاد د.ف  -٥
سردەم، پخشی و چاپ دەزگای ،(١٨٦٥-١٩٥١)

الپڕە٢٢. ،٢٠٠١ سلمانی
خالیدی موالنا دەربارەی زیاتر زانیاری بۆ -٦
باقی: مح حمی وتــاری :وانب نقشبندی،
جوامرانی پیام و ھوستی میراتگری محوی
-٢٠ الپڕە (٨٠) ژمارە: ئاییندە،  گۆڤاری موالنا، 
ل رۆستم ئیوب وتاركی :وانب ھروەھا .٢٧

٢٠٠٤؟. سای ھورامان، گۆڤاری
7- TARİHTEN KADIN SESLERİ: 

Hazırlayan Yard.Doç.Dr. Serpil Çakır 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi. Petrol-İş Kadın Dergisi l Sayı 
2، Mart 2003.

8- Ragıp Zarakolu: Ergenekon 
anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.

پشوو. سرچاوەی ھمان -٩
پشوو. سرچاوەی ھمان -١٠
پشوو. سرچاوەی ھمان -١١

(tesav.org.tr)ســافــ ت دەزگــای ماپڕی  -١٢
سیاسییكان. پارت مژووی بشی –

13- Ragıp Zarakolu: Ergenekon 
anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.

14- Zinar silopi (Qedri Cemil Pasa): 
Doza Kurdistan، Oz-Ge Yayinlari، 
Ankara،1991.

15- Ragıp Zarakolu: Ergenekon 
anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.
بــزووتــنــوەی سیاسی و قـــزاز: ١٦-  رەمــزی 
نۆزدەھموە چرخی كۆتایی ل كورد رۆشنبیریی
ژیــن، چاپخانی بیست، چــرخــی نــاوەڕاســتــی تــا 

.٢٠١-٢٠٢ الپڕە ،١٩٧١ سلمانی
ئستمبووی كوردەكانی ئاكۆم: رۆھات -١٧
ئحمد توركییوە: ل و: ،(١٤٥٣-١٩٢٥) كــۆن
موكریانی، بوكردنوەی و چاپ دەزگــای ،تاقان

الپڕە١١٣. ھولر، ،٢٠٠٥
مافی  بیاری ك ١٥٠ كسی ئو دەربارەی -١٨
درا توركیا ل دەركردنیان و ھاوتتی سندنوەی

ماپڕی: :وانب
-tr.wikipedia.org/ Yüzellilikler .

ژمارە: بغدا، كوردستان)، گۆڤاری(دیاری -١٩
.١٩٢٥/٦/١٨ رۆژی ،(٧)

شۆڕشی ئاگری، و خۆیبوون ئاكۆم: رۆھات -٢٠
چاپ دەزگای كوردی، ب كردووی مستفا شوكور
الپــڕە ھولر،  ،٢٠٠٠ ــاراس، ئ بــوكــردنــوەی و 

٢٠و٢٢.
21- Ragıp Zarakolu: Ergenekon 

anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.

TARİHTEN KADIN SESLERİ: 
Hazırlayan Yard.Doç.Dr. Serpil Çakır 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi. Petrol-İş Kadın Dergisi l Sayı 
2، Mart 2003
ئم وانب سربستی رۆژنامی دەربارەی (٢٣)

:رچاوانس
رۆژنامگریا لوەندی: محموود و مالمیسانژ
چاپی تركیا،  ل و باكوور كوردستانا ل كــوردی 
ب كبكت ل ٧٤ و (پاشكۆی ١٩٩٢ توركیا، دووەم

.٤٦٠-٤٦٢ ل توركی) زمانی
- MEHEMET BAYRAK: KURT 

SORNU ve DEMOKRATIK COZUM، 
Oz Ge yayinlri 1999، Istanbul، S 418-
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419.
نــــوری  مـــوعـــلـــیـــم ــی ــخــان ــب ــ ــت ـــڕی ك ـــپ ـــا  م

(muallimnurikutuphanesi.com).
(24)- Ragıp Zarakolu: Ergenekon 

anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.
رۆژنامنووسانی كۆمی ماپڕی وانب (٢٥)

.(tgc.org.tr) توركیا
مال = نــوورســی  كــوردی سعیدی مــال  (٢٦)
ب (١٨٧٣-١٩٦٠) ئلزەمان بدیع كوردی سعیدی
كوردییكانی رۆژنام ل بشداری وتار و نووسین
بــگــوــرەی ھـــروەھـــا ئـــو ســـردەمـــ كـــــردووە.
ل توركیا دۆزراوەتوە م دواییل ك كینامگب
 ١٩٠٩ سای ل نــورســی ــوردی ك مــال سعیدی 
كـــوردی ــكــی ــامــی رۆژن ــی مــۆلــتــی ــن ــۆ وەرگــرت ب
ناوخۆی وەزارەتــی ب پشكش داخوازینامیكی
گورەی  ب ــردووە. ك تــورك ئوكاتی حكومتی
پبدرت مۆلتی كردووە داوای ئو كداخوازینام
و عریفم) بناوی رۆژنامیك دەرخستنی بۆ
ب كــوردان) و یكتی = زانست ئكراد ئیتیحادی
و فتانھ توركی، سرەتا و  كــوردی زمانی دوو
ك ،نیی ئستا دیار تا رۆژان، بم ب بیكات دواتر
مۆتنامی تورك ترەقی و ئیتحاد حكومتی ئایا
ئایا لو رۆژنامك؟! دەرخستنی بۆ ناویرا داوە ب
(معریف و ئیتحادی سردەم رۆژنامیك بناوی

دەرچووە؟!. ئكراد)
دەربارەی (حسن فھمی)  زیاتر زانیاری بۆ (٢٧)
بوانماپڕیئنیستیتوی(رسالینوور)یئاییندار
نوورسی  - كوردی سعیدی مال كورد زانای و
.(risaleinurenstitusu.org) ٢٠٠٧/٤/٢٠ رۆژی
رۆژنامی یكك ل ژمارەكانی ل خۆی كاتی (٢٨)
روونـــووس خــۆم لــالی  تبینیانم ــم  ئ (ژیــــن)دا 
بابتكم روونووسی دەقی  ئستا  بم كردبوو،

.نیی لال
(29) Ragıp Zarakolu: Ergenekon 

anlayışını 80 yıl önce mahkum eden 
bir Kürt aydını، Evrensel Gazatesi، Say: 
102008/09/، Istanbul.
ـــدی: ـــوەن ل مـــحـــمـــوود و  مــالــمــیــســانــژ   (٣٠)

.٧٤ ل ،.... كوردی رۆژنامگریا
كوردستاندا، ل میجر نوئل یادداشتكانی (٣١)
عوسمان حوسن جاف، ئحمد حوسن وەرگانی

بغدا. ،١٩٨٤ نرگسجاری،
و  ٧٤ ل لوەندی: محموود  و مالمیسانژ  (٣٢)

.٤٦٠-٤٦٢ ل زمانی توركی) ب كبپاشكۆی كت)
(پاشكۆی لوەندی: محموود و مالمیسانژ (٣٣)

ھروەھا .٤٦٠-٤٦٢ ل  توركی)  زمانی ب كبكت
:وانب

- MEHEMET BAYRAK: KURT 
SORNU ve DEMOKRATIK COZUM، 
Oz Ge yayinlri 1999، Istanbul، S 418-
419.
زمانی بشی - ئــازاد ئینسیكۆلۆپیدیای  (٣٤)

.(wikipedia.org) ئمانی
كوردستاندا، ل میجر نویل یادداشتكانی (٣٥)

.٦٠ ل
كوردستاندا، ل میجر نویل یادداشتكانی (٣٦)

.١٥٢ ل
شۆڕشی ئاگری، و خۆیبوون ئاكۆم: رۆھات (٣٧)
چاپ دەزگای كوردی، ب كردووی مستفا شوكور
الپڕە ٢٢. ھولر، ٢٠٠٠ ئاراس، بوكردنوەی و
.٧٤ ل ... لوەندی: محموود و مالمیسانژ (٣٨)

مانگی ،(١) ژمــارە: (سربستی)،  گۆڤاری (٣٩)
.٤ ل ئستنبوڵ، ،١٩٩٨/١٠

سرچاوە ل٧٠. (٤٠) ھمان
ئستمبووی كوردەكانی ئاكۆم: رۆھات (٤١)
.د تاقانحمئ ل توركییوە و: ،(١٤٥٣-١٩٢٥) كۆن
 ٢٠٠٥ موكریانی، بوكردنوەی  و چاپ دەزگــای

.١٤٩-١٥٢ ل ھولر.
(42) A BIOGRAPHICAL DICTIONARY 

OF women’s movements and feminisms، 
Central، Eastern، and South Eastern 
Europe، 19th and 20th Centuries. Edited 
and with an Introduction by: Francisca 
de Haan، Krassimira Daskalova and 
Anna Loutfi. CEU PRESS، Hardcover 
2006، Page 336339-.

(43) Encyclopedia of Feminist 
Theories Door Lorraine Code Bijdrager 
Lorraine Code Gepubliceerd door 
Taylor & Francis، 2000، page 343.

(44) TARİHTEN KADIN SESLERİ: 
Hazırlayan Yard.Doç.Dr. Serpil Çakır 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi. Petrol-İş Kadın Dergisi l Sayı 
2 (Mart 2003).
ھندك ژنان) و رۆژنامی (جیھانی برگی ونی
ــراوە، وەرگــی ماپڕە دوو لــم زانیارییكانی  لــ

ھونر: كتبخانی ماپڕی
و (sanatkitabevi.com.tr)  (٤٥)
نــــــووری: ــی مـــوعـــلـــیـــم ــان ــخ ــب ــ ــت مـــاـــپـــڕی ك

.(muallimnurikutuphanesi.com)
ســرپــیــل دكـــتـــۆرە ســیــمــیــنــاری ھـــواـــی   (٤٦)
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رۆژی  ل مــوالن)  علویی (ن. ب سبارەت چاكر
(iskenderun.org) مــاــپــڕی  لــ  ٢٠٠٨/٥/٢٨

بوكراوەتوە.

ھڤی جڤاتا مالمیسانژ: :كنام سرچاوەی (٤٧)
زریان وەرگانی: توركیوە ل كوردان، یبلت
بدوع پداچوونوەی: و پشكی رۆژھتی،
-٣٣٨ الپڕە ،٢٠٠٨ ژین، سلمانی زەنگن. بنكی

.٣٤٢
بڕزان: بۆ سوپاس زۆر

 د، كتی سوو ل ھورامی) تۆفیق (جووتیار ـ
روونووسی ناردنی و تبینییكانی و سرنج ب
كتبكی و كوردستان دیاری گۆڤاری الپڕەكانی

حمدی ھاوكاری كردم. و د.ولید رەمزی قزاز
ل پرلمانی  و وەرگ ئرسالن) كارمند (ژیان ـ
دەقكی توركی عوسمانی ل وەرگانی وروپا، كئ

ھاوكاریكردم.
لــ ئــســتــنــبــوڵ) و  ــــوردی (ئــنــیــســتــیــتــوی ك ـ
ل ـــــوردی ك ـــی كــــاری ـــروپ (گ لـــ ــخــۆشــی دەســت
 ئاشكراو ب ب عوسمانیدا) ك ئستا سرچاوەكانی
كۆكردنوەی ئركی خۆیان خریكی سر ل نھنی
بوكراوەی و رۆژنام و ناملگب و سرچاوە
و رشیفخانئ لــ عوسمانین ســردەمــی كۆنی 
گروپ ئو توركیا. نیشتووەكانی تۆزل بخانكت
كورد نووسری و رۆشنبیر كۆمك ل پكھاتوون
زانكۆكانی كوردەكانی  خوندكارە ل ژمارەیك  و

توركیا.
ھواكانی  ل AK NEWS كوردستان  ئاژانسی
ئو  كارەكانی و  تكۆشان دا  ٢٠٠٩/٦/٤ رۆژی
راپۆرت بارەیوە لم راستكردۆتوە و پشت گروپی
ك خۆبختكرانی (ئو ب ناوونیشانی ھواكی

بوكردۆتوە. ھدەكۆن) مژوو دەرزی ب
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رزگار فایق*

پشكی
ھۆكارەكانی گرنگكانی ركئل یكك
و ــراو ــســت ــی ـــدن بــبــیــنــراو و ب ـــان ـــی راگ
بوەرگر، واھ گیاندنی نــووســراوەوە
مرۆڤكان ئــمــۆدا لــســردەمــی  چونك
زانــیــاریــن، و ھـــواڵ وەرگــرتــنــی تینووی 
و گۆڕانكاری لرادەبدەری زۆری بھۆی
و ئابووری و سیاسی زانیاری و رووداو
ك لجیھاندا بوارەكانوە كۆمیتی ھموو
بخرا پویستی جــمــاوەر روودەدەن،
لم ،یزانیاریان و  ھواڵ  ئو وەرگرتنی
دەوركی  (پیامنر)  رۆی روانگیشوە
ھواڵ گیاندنی بۆ یھ گرنگی كاریگرو
پیامنر بكناكی، زانیارییكان و
جگای دەبت ك رەكییس سرچاوەیكی
وا شمئ ھــر بت،   كناك متمانی
بۆ بكات متمانی وەرگرەكان زیاد دەكات
پیامنرەكان ژمــارەی زۆری ،ناك ئو
لــھــر جــیــھــان لــشــوــنــ جــیــاجــیــاكــانــی
تبب ناك ئــو ك دەكــات وا كناكدا
ھواكان، فرەجۆری و زانیاری بانككی
زۆربوونی و فراوانی تدەب ئمش ك
باسدا لم .ناو كب تایبت جماوەری
لسای دەرچونم لتوژینوەی كشب ك
راگیاندنی  ببشی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ پشكش

زانكۆی مرۆڤایتییكانی زانست كۆلژی
كــراوە پیامنر باسی ـــراوە، ك سلمانی
و ئــــرك وەكــــو گشتیی بــشــــوەیــكــی 
تندروست (پیامنر)كی تا سیفاتكانی
ئــوەی بــۆ بت، دروســـت پۆفیشناڵ و 
پیامنر زانیاری تواوی لبارەی كارەكی
رگاینیش باسكراوە ئو ھبت و خۆی
بزانیاری گیشتن بمبستی پیامنر ك
لبارەی پیدەبت، پویستی ھواكان و
ئم لكۆتایی تلڤزیۆنیشوە پیامنری
ونگر و پیامنر نوان پیوەندی باسدا

روونكراوەتوە.

پیامنر چمكی پناسو
راپۆرتنووس ((Reporter ))یان  پیامنر،
پیدا دەنگوباس ك ،یوانرۆژنام :ئو
ستگئ یــان كــرۆژنــامــ دەكـــات، بــوەی
چاالكییكی و ھــــواڵ  ــۆ ب كخشییپ
،زاراوەكــــ ـــات. دیــاریــكــراو تــرخــانــی دەك
تلفزیۆنیش (ھوانر)ی بھوانونر

دەوترت.
ئو پیامنر، پشیدەوترت ھوانر،
ھــواڵ ــاری كــۆكــردنــوەی كسی كــ ك
بۆ دەكــات ئــامــادەی دەكــات و و زانــیــاری

رادیۆ. یان تلفزیۆن، یان ،رۆژنام
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داپۆشینی كۆدەكاتوەو ھواڵ ك یسك ئو پیامنر
ئو یان ستگیان ئ گۆوار یان بۆ رۆژنام گرنگ رووداوی

ئستۆ. تدەگر دەكات، تدا كاری ھوادەرییی تۆڕە
لسرچاوەكانی ككی رۆژنامنووسی پیامنری
بنیاتكانی راستی و زانیاری و رۆژنامنووسی راپۆرتی

ھدەھنجنرت. ل راپۆرتی
 correspondent: المراسل

پیامنریرۆژناموانی: پیامنر نونریرۆژنامكیتی
دەردەچت، تدا رۆژنامكی ك شونی ئو لدەرەوەی
رۆژنامكی ك بت وتــدا ئو لناوخۆی ئگریش
بت، شـــارەدا ئــو ــــدەرەوەی ل ــم ب ــت، دا دەردەچــت
دەوترت پی  دایت رۆژنامكی سرەكی بنكی  ك
پیامنری ھرمیی، یان ناوخۆیی رۆژناموانی پیامنری
رووداوانــ و چاالكی ئو ھموو روومای رۆژناموانی 
ھرمدا ئو یان شــارە، ئو لچوارچوەی ك دەكــات

.یجنیشت تیدا ك دەدەن روو
ســرچــاوەكــانــی لــرــگــی ــی، ــوان ــام رۆژن پیامنری 
كۆكردنوەی و رووداو رووماكردنی لمیانی و زانیاری
بدەست زۆر راستیی و زانیاری كۆمك زانیارییكاندا
سرچاوەیكی دەبن ك رووداوەكـــان، لسر دەھنت
و ـــووســـی ـــامـــن رۆژن ــی راپــــۆرتــــی ــن ــووســی ــزی ن ــ ــھ ب
رۆژنامنووسیش خاوی ژانرەكانی تری بكرەستیكی
و لكۆینوەیكی بدواداچوون چونك راپۆرت، دادەنرن،
پ ـــۆرت راپ دەوـــت و دەبــــت وردی رۆژنــامــنــووســی
بت، بۆ ئوەش پویست دەكات ك رۆژنامنووس زانیاری
سیفاتی و یكم ئركی ئمش و رووداو شونی تبچ
پیامنر ئامادەبوونی   چونك سركوتووە،  پیامنری 
وردتر راستترو باشترو  راستییكان رووداو  لشونی

دەكات. سترجب
كــاری كــ  یــســكــ ئــو ـــوان ـــام یــان رۆژن پیامنر 
كــردووە پۆپكانییوە و  لــك  بــھــمــوو ــی ــامــوان رۆژن
ترخانكردووە، بۆ خــۆی ـــردەوام ب و خــۆی بپیشی 
دوو گرنگترین ك راپۆرت و ھواڵ نووسینی بتایبتیش

رۆژناموانین. كاری
پیامنر بایخی و ئرك

دەستكوتنی و رووداوەكـــــان روومــاــكــردنــی ئــركــی 
ئمۆدا لجیھانی ھواكان نــاردنــی و زانیارییكان 
زۆرجــار بۆی پیامنر، ســر  وتۆتك یكم بپلی
(سربازی دەوترت بپیامنر جیھانیدا لرۆژنامنووسی

پیامنری
میشھ سركوتوو

زانیاری بدوای
زیندوودا تازەو

ئگرچی و دەگڕت
دەستكوتنی

زانیارییكانیش
ئاسان نبت

"
"
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ھر روودانـــی لكاتی  پیامنر  ــ وات  . ھـــواڵ) پــیــادەی
و ــــــ بــــت رووداوەك ــی ــســت ــت واب ــ رووداوــــكــــدا دەب
لنزیكترین ئوەی بۆ بت، رووداوەكــ شونی  ئامادەی
زانیارییكانی روومای سرچاوەوە باوەڕپكراوترین و
رووداوەكو شینپ ھروەھا بكات، روورداوەكب تایبت
(یكك لسر بكاتوەو كۆ زانیارییكان درشتی وردو
بینووستوەو ھــواڵ داڕشتنی شوەكانی لقابكان)
بۆ كاری ك ئاژانسی ئو یان رۆژنام ئو بۆ بینرت

دەكات.
ك ،نیی ئاسان وا قورسو ئرككی پیامنر ئركی
قینراست پیامنری   چونك دەچن،  بۆی كس  ھندك
ھوڵ ئمش زانــیــاریــدا. بـــدوای ڕاندایگل  میشھ
پیامنری جار زۆر  و دەوــت زۆری ماندووبونكی و 
تنانت كردۆتوە، شریس و شك گرمو دووچاری

. قوربانی كارەكی بۆت جار خۆشی ھندێ
زانــیــاری بـــدوای میشھ ســركــوتــوو پیامنری 
دەستكوتنی ئگرچی و دەگــڕــت ــدوودا ــن زی تـــازەو 
تدەب پیامنر لرەوە نبت، ئاسان زانیارییكانیش
ركخرو نرەری كۆكرەوەو و زانیاری ئامرازی وەرگری
رووداو ھر و باوەڕپكراوەكان لسر دروست زانیاریی
ھروەھا راگیاندن،  ئاژانسكی یان بكناك ھواك، 
و بردەوام گیاندنی دروستكری تدەب پیامنر لرەدا

جماوەر. و كناڵ نوان ئرنی
جۆر زانیاریی لسر رووداوە بدەستھنانی ھواڵ و
،نییمچاپ كاری قۆناغی یكمین لڕاستیدا بجۆرەكان،
رۆژناموانی پیشكانی كسانی ئو ،ھۆی ئم لبر
ك بــرلــوەی ھدەبژرن پیوەندیكردن پــرۆســی و 
برپرسیارتینووسینو ركخستنی لناوەندی ھوانریدا،
بدواداگڕان سرگرمی دەست، بگرن بابتكان و ھواڵ
چاو لبر ئوە ویستپ بن، ھواكان كۆكردنوەی و
ھوالرۆژناموانییكان، ئامادەكردنی  بۆ ك بگیرت
یاداشتكردنی و لشونی رووداوەكان ھوانر ئامادەیی
ســــرەڕای واتــــ .نــیــیــ ـــس كـــــرداری رووداوەكـــــــان ب
ویستپ ھوانووسین، بشوازی پیامنر ئاشنابوونی
ھبژاردنی زانستی سلیقی خاوەنی بتوانا پیامنری
زانیاری و ھـــواڵ پویستتری و سرنجاكشترین 

بت. باوەڕپكراوەكان كاریگرو
جیاواز  تاكتیكی ببكارھنانی لھاتوو پیامنری  
جی ئــاشــكــراكــردنــیــان كــ دەربـــــارەی ئــو ھـــوانـــی

لھاتوو   پیامنری
ببكارھنانی
تاكتیكی جیاواز

ئو دەربارەی
ك ھوانی

جی ئاشكراكردنیان
رەزامندی برپرسان
،نیی كاربدەستان و

بدەست سركوتن
دەھنت

"
"
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سركوتن  ،نیی كاربدەستان و برپرسان رەزامندی 
كۆكردنوەو ل كرداری بۆ سركوتن دەھنت. بدەست
لسر نھنییكان و شاراوەكان زانیاریی بدەستھنانی
بایخپدانی جی كــ گــرنــگــكــان رووداوە و  ــابــت  ب
ویستپ جماوەرن، و راگیاندن ئاژانسكانی و كناكان
گكۆم لگڵ زیرەكانی و بـــردەوام پیوەندییكی
زانیاریدا دیكی سرچاوەكانی و كاربدەستان و بگشتی
وردو بدواداچوونی بتوانت ئوەی بۆ ھبت، بتایبتی
زانیاریی ئو  دەستكوتنی بۆ بدات، ئنجام زانیاری  پ
بم ،یھ ببابتكوە پیوەندییان ك راستقینانی
كاری ئخالقی  ك البــدات سنوورە لو پیامنر نابت 
چاوی پیامنر چونك پدەكات، كاری رۆژنامنووسی
برژەوەندی لپناو بابتیانو دەبت واتك ،یگكۆم

پیامنری. كاری بئنجامدانی ھست گشتی
پیامنر دەبت  رۆژنامنوسییوە، ئخالقی لروانگی
ك ئوەشدا لگڵ ،رپرسب كسكی ك بزانت، ئوە
چۆنییتی دیاریكردنی كــرداری ل دیك كسكی  چند
بــشــدار ــدا ــام ــرۆژن ل ــوەی ھــر ھــواــــكــدا ــردن ــوك ب
لناو راستوخۆ ھرخۆی بزانین دەبت بــم ــن، دەب
پیامنر حوكمی ئو یاخود بریار دەبت، رووداوەكاندا
بشوەی ئاخۆ شتك، بدیاریكردنی سبارەت دەیدات
لخۆیدا خۆی تر، بشوەیكی یان روومادەكرت ھواڵ
پیامنر، ،یھ گــورەی گرنگییكی و بایخ بیاركو
كۆكردنوەی كــرداری پشتی ببەی دیك بواتایكی
ھموو لراستیدا دابشكردنیتی، بوكردنوەو ھواڵ و
باشكان نووسرە بپچوانوە ،ریشنووس پیامنرك
ك ئوە دەكن رەچاوی رۆژناموانیان بدرژایی ژیانی

باش. بپیامنری ببن
سركوتوو، بپیامنركی بوون لروانگی ھروەھا
فربوونی بۆ لھودابت میشھ ویستپ پیامنر
ناتوانت بیانی زمانی زانینی بب چونك بیانی، زمانی
چونك بكات، جبج رۆژناموانیكانی ركئل زۆر
ك دەكــات كسانك  لگڵ چاوپكوتن لكارەكیدا 
بھۆی ك جگلوەی ئمش جــیــاوازە، رەگزنامیان
بیانی میدیای  ئاگاداری دەتوانت  بیانییوە  زمانی زانینی 

بت.

زانیاری بدەستھنانی
پیامنرەكانوە، لھوانر،  ھموو شتك لرۆژنامدا

ئخالقی لروانگی
رۆژنامنوسییوە،

دەبت پیامنر ئوە
بزانت، ك كسكی

رپرسب

"
"
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سرچاوەكانی ویستپ پیامنر بۆی پدەكات. دەست
بینراو و نووسراو بشوەی پاشان و بكات دیاری ھواڵ
بشوەیكی پیامنر ویستپ ھروەھا بگینت، كواھ
ئوەش بكات، ئامادە راپۆرتكانی بروونی بابتیانو

راوبۆچوون. باشترین دروستكردنی لپناوی
(نــــردراوی تایبتمندی كــات زۆربــی  باسكرا وەكــو 
 زانیارییان ئــو  روومــاــی كــ ــ ــوەدای ل ــامــوانــی)  رۆژن
كاركردن وەك ھــن، دیاریكراودا كلبواركی دەكــات
دەست دامــزراوەو یان دەوت وەزارەتكانی لبواری

جۆراوجۆرەكان.
بدەستھنانی بۆ پیامنر كۆششكانی و ھوڵ ھموو
شونی بگات دەكــات پویست بردەوامیش و زانیاریی
رووداوەكان ئاگاداری لنزیكوە ئوەی بۆ رووداوەكان
لسرچاوەكانوە باوەڕپكراو وردو زانــیــاری و بت 

بینووستوە. ھوادا لشوەی كۆبكاتوەو
كــاركــردنــیــان ـــــی رۆژان ـــــواوی ھــنــدــك پــیــامــنــــر ت
نووسینگل بابت چندین راوەدوونانی و ببدواداچوون
یاخود پۆلیس، بسركردایتی سر رۆژنامگرییكانی
یان ناوخۆیی، فیدڕای دەستدارانی یان شار، ئنجومنی
گرنگانش جگا ئم دەگوزەرنن،   دیك لشونی یاخود
زنجیرەیك ك (beat) دەوترت پیان ئینگلیزیدا لزمانی
سریان پیامنر ركوپك بشوەیكی نشو جگاو
دەسپشخرییكی تا ھــواڵ، كۆكردنوەی بۆ لدەدات
یان پیامنر ــو ئ واتـــ بــخــات،  دەســـت ــی  ــوان ــام رۆژن
ئوەی بۆ دەكوت ھمووان پش ك یوانرۆژنام
ئوان رۆژنامكی تنیا و  دەستكوت  نوی ھواكی
پیامنر ك ئو دەستپشخرییی بوبكاتوە. واھ ئو
ك وەیئ ھواك بۆ بدەستھنانی دەدات بۆ ئنجامی
تبب بكناكو  بت تایبت دەستھاتووەكب  واھ
واھ بــوكــردنــوەی  یكمی ســرچــاوەی و  خــاوەن 
ك بت ئــوەیــش ــاداری ــاگ ئ بــدەســتــھــاتــووەكــ. دەبــــت
كۆكردنوەیزانیاریپیوەندیدارببابتكوبدەستھنانی
رووداوە، برجستكردنی تن و دیتنوەی ورد، زانیاری
،نیی گــرم پشت بسرچاوەیك تنیا باش ھواكی 
دەوـــت، ھواگیاندنی لــســرچــاوەكــانــی شبنگك 
بۆ ئاماژە و بینین  گفتوگۆو  لری دەبت  زانیارییكان 

بكرت. دەستبر سرچاوەكان
پیامنری بمبستیدەسكوتنیزانیاریدەتوانینبین،
متمانپكراو پیوەندیدارو بابتی ل(كۆكردنوەی بریتیی

ھموو لرۆژنامدا
لھوانر، شتك
پیامنرەكانوە،

بۆی پدەكات. دەست
ویستر پیامنپ

ھواڵ سرچاوەكانی
پاشان و بكات دیاری

نووسراو بشوەی
كواھ بینراو و

بگینت

"
"
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و لكۆینوە). پیامنری  وچاوپكوتن تبینی كردن لڕی
كسكوە لالین بدرت برووداوك بایخ وەیئ مانای
گوی چاوو وەك پیامنر ،ریكخ بشتكوە كلوێ
دەكات ناوەڕۆك دابین راستییكان و رۆژنام(كناكان)،

بگونجت. رۆژنامكدا شوازی لگڵ ك جۆرەی بو
رووداوە ــــارو كــــاروب لـــســـر پــیــامــنــــر  مــیــشــھــ
یان دیاریكراوەكان لسم ب سبارەت ھنووكییكان
راپۆرت یان  زانیاری جوگرافی  بناوچیكی  سبارەت 
زانیاریدای كۆكردنوەی جۆراوجۆری لھوی و دەدات

دیاریكراو. بابتی لسر
پشتر وردترو زیاترو دیك لخكی پیامنر ویستپ
چۆن بزانت دەبت و بت لجودا بردەوام و ببینت،
كبرھمھنی بشوەیك دەكـــات، ئاڕاست پرسیار
نھنی و ھبت زۆری سرچاوەی دەبت و بت ھواڵ

بپارزت. سرچاوەكانیش

جۆرەكانی پیامنر
الدائم): (المراسل (بردەوام) یان جگیر پیامنری أ-

لیكك  نونری رۆژنامكی تدەب ك رەییامنپ  ئو
ماوەیكی بۆ و جیھان گــورەكــانــی ــ وت لپایتختی
جۆرە گرنگی ئم دەمننوە، پایتختدا لو دوورودرژ 
وتدا دەمنتوە لو ماوەیی كلو وەدایل رانیامنپ
گرنگكان تییسایك لگڵ ھاوڕیتی و پیوەندی چندین
ككار ئمش پكدەھنت،  تو ئو دەستدارانی و
پكھاتكان سیاسی و ئاڕاست لڕگیوە دەتوانرت ك
لرۆژنامكیدا(كناڵ) و بزانرت بوارەكانیدا لھموو

بوبكرنوە.
دەرەكی پیامنری دەوترت پشی پیامنرە جۆرە ئم
ك رەییامنپ ئو ــی دەرەك لپیامنری  مبست  ك
كناكی بارەگای دەكات ك وتدا كار لدەرەوەی ئو
دابین كناكی بۆ زانیاری پیامنر لرەشدا .دایت
ك وتــی لو دەرەكــی  پیامنری دەكــات، ھمیشیش
ویستپ بۆی دەزگاكی، بایۆزی تدەب دەكات تدا كاری
بت معریفیكی باش و رۆشنبیری كس خاوەنی ئو
وت بباشی شارەزا ئو باوی كلتوری و زمان ھروەھا
لالیكوە دەرەكی پیامنری دەكات. تدا كاری ك بت
شرۆڤ لكدەرەوە تدەب تــرەوە لالیكی و ھوانرە
ئو ھواكانی لبارەی ئكات ھواڵ بۆ و لكدەرەوە

.یل ئوی ك وتی

تواوی پیامنر ھندك
كاركردنیان رۆژانی

راوەدوونانی و ببدواداچوون
نووسینگل بابت چندین

سر رۆژنامگرییكانی
پۆلیس، بسركردایتی

یان شار، ئنجومنی یاخود
یان فیدڕای دەستدارانی
ناوخۆیی، یاخود لشونی

دەگوزەرنن دیك

"
"
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ناوخۆیی: پیامنری و نردراو ب-
برووماكردنی  دەكرت ترخان پیامنرە جۆرە  ئم
ك وتــی ئو ناوخۆی ھواییكانی چاالكیی ھموو
دەكرت جــیــاوازی  لرەشدا .تیای دەزگــاكــی بــارەگــای 
شارە لو زۆری ب نردراو  نردراو، پیامنرو  لنوان
،نزیك لی یان دایت دەزگاكی بارەگای ك دەكات كار

دەكات. كار پارزگاكان و لھرم پیامنر بم
المتحرك): (المراسل گرۆك پیامنری ج-

كناكی (ھـــر ــی ــك ــام رۆژن  كــ رەییامنپ ئــو 
رووداوكی رووماكردنی بۆ دەینرت بت) راگیاندن
مانوەی كاتی رووبدات، جیھاندا شونكی لھر گرنگ
بــتــواوبــوونــی ــو كــورت شــوــنــدا  ــو  ل پیامنرە  ــو  ئ
كرۆژنام سرەكی نووسینگی دەگڕتوە رووداوەك
بوكردنوەی بمبستی رووداوەك لسر نووسین بۆ
گڕۆك پیامنری دەكات. تدا ئشی ك رۆژنامیی لو
شارەزایو پسپۆڕو بتوانایو رۆژنامنووسكی میشھ

دەگڕت. ھوادا بدوای
تایبتمند: پیامنری د-

دەزگاكانی راگیاندن  ك پشچوونی ئو برەو  بھۆی
و بــوون تایبتمند بئاڕاستی   بینوویان بخۆیانوە
چاالكیی بوونی بوون و تایبتمند فراوان بھۆی ھروەھا
پشت كناكان زۆربی ك كرد وایان مانئ ھواییكان.
ھوای رووماكردنی بۆ تایبتمند بپیامنری ببستن
تایبتی پیامنری ئوەتا نموون بۆ تایبتمندەكان، بوارە
ئستا ھروەك ھی....ھتد، وەرزش یان ھونر یان ئابووری
دەركوتووە، تایبتمندی بواركی بۆ تایبتمند پیامنری
تایبت پیامنری ئوەتا  وەرزشیدا لبواری  نموون بۆ
ھۆكی...ھتد. یاری ھی ھروەھا  ھیو  پ تۆپی بیاری
دەنردرێ یان  وت لناوخۆی تایبتمندیش پیامنری

تایبتمند. ھواكی رووماكردنی بۆ دەرەوە بۆ
تایبتمندا و گشتی لرۆژناموانی پیامنریی پیشی
گشتیدا ــی ــوان ــام رۆژن  لــ ،یــھــ زۆری جــیــاوازیــیــكــی 
رۆژناموانی جۆرەكانی  زۆربــی لسر ئیش پیامنر
تایبت پیامنری تایبتمند لرۆژناموانی دەكات، بم
وەكو كاردەكات، بوارەدا لو تنیا و دادەنرت ببوارك

خوارەوە. جۆرانی ئو
ئافرەتان بواری پیامنری -١
مندان بواری پیامنری -٢

الوان خوندكارو بواری پیامنری -٣

لپیامنری مبست
ك رەییامنپ ئو دەرەكی
كار وتدا ئو لدەرەوەی

كناكی بارەگای ك دەكات
پیامنر لرەشدا .دایت

دابین كناكی بۆ زانیاری
پیامنری ھمیشیش دەكات،
كاری ك وتی لو دەرەكی
بایۆزی تدەب دەكات تدا

ویستپ بۆی دەزگاكی،
رۆشنبیری خاوەنی سك ئو

بت باش معریفیكی و
كلتوری و زمان ھروەھا
بباشی تو ئو باوی

تدا بت ك كاری شارەزا
دەكات

"

"
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زانست و پروەردەیی بواری پیامنر -٤
رۆشنبیری پیامنری بواری ئدەب و -٥

تندروستیی بواری پیامنری -٦
وەرزشیی بواری پیامنری -٧

سربازیی بواری كاروباری پیامنری -٨
ئاژەداری كشتوكاڵ و پیامنری بواری -٩

ھونر پیامنری بواری -١٠
مامۆستایان بواری پیامنری -١١

كركاران بواری پیامنری -١٢
ئابووری بواری پیامنری -١٣

پیشیی: پسپۆرو پیامنری ھـ-
لرگی  و زانستییوە لڕگیكی ك پیامنرانن  ئو
و پگیشتوون بواناموە بدەستھنانی و خوندن

دەكن. پیامنری كاری پراكتیكیشدا لبواری
پــیــامــنــــری جــــۆری ــی پــــویــســتــدا ھــــــردوو ــات ــك ل
دەكن پیوەندی بیكوە ئارەزوومندانو پرۆڤیشناڵ
رۆژنام لئنجامدا ن، چونكدەك یكتری لگڵ كار و
دەردەكوت بۆمان بۆی ،یانجۆرەك بھردوو پویستی
ببت دەتوانت ئارەزوومندانش رۆژنامنووسیی ك

ئكادیمییكانیش. بپچوانوە و بپۆڤیشناڵ
:(free) سربخۆ یان ئازاد پیامنری و-

كاركردنی شونی و  شــونــاس كــ  رەییامنپ ــو  ئ
وات ــات، ــاردەك ك سربخۆ بشوەیكی نییو ــار  دی
دەزگاو ھیچ لگڵ تایبتی و ــردەوام ب پیوەندییكی
كارگی لــرووی   نیی راگیاندندا كناكی  و ئاژانس
بم ،نیی و مووچی كاركردنی گربست و مادییوە
تباب و و زانیاری ھواڵ بــردەوام بدوای و رۆژان
و دەكات روومایان و دەگڕت  نادیارەكاندا  شــاراوەو
و ولسرخواست راگیاندن بكرەستیكی دەیانكات
كناكی و ئاژانس یان بدەزگایك خۆی برژەوەندی

دەیفرۆشتوە. راگیاندن

سركوتوو پیامنری سیفاتكانی
گڕان بدوای ھوادا -١

لــچــاوەڕوانــی ــــوەی ئ ــری  ــب ل ویستپ پــیــامــنــــر 
بدوای خۆی بت، ھوادا قدەرانی قزاو بدەستھنانی
ھــواڵ رگاكانی ویستپ ھــروەھــا بگڕت. ھــواــدا
بۆ نموون بناست، بباشیی گونجاوەكی كات وەرگرتن و

پیامنریی پیشی
گشتی لرۆژناموانی

تایبتمندا و
جیاوازییكی

ل ،یھ زۆری
گشتیدا رۆژناموانی

لسر ئیش پیامنر
جۆرەكانی زۆربی

دەكات، رۆژناموانی
لرۆژناموانی بم

تایبتمند
تایبت پیامنری
دادەنرت ببوارك
بوارەدا لو تنیا و

كاردەكات

"

"
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پیامنر ئاگركوتنوە، دەربارەی پیداكردن زانیاری بۆ
بڕوەبرایتی لگڵ پیوەندی راستوخۆ ویستپ
و دروستیی و براست تاوەكو ھبت كوژاندنوە ئاگر

رابگینن. پ رووداوەكی روودانی بخرایی
ئوەدا دەگڕت بدوای بردەوام پیامنر كونجكۆلو
بۆ وەمك رۆژەوە  ھواكانی و بابت لــبــارەی  تا 
وتوژ لرگی ئو  بدۆزتوە.  خۆی  كونجكۆییكانی 
ھاوكاری و دۆستان شارەزا، و كارناس كسانی لگڵ
كمو بھواتایبتكان، دەستاگیشتنی و چاپمنی

دەكاتوە. زانیارییكانی خۆی قرەبوو كوڕی
وەرگرتنی لپرۆسی بت، بدەستوە بابتكی ئگر
خــۆیــوە، پــــداگــری و كونجكۆل لــرــگــی  ــدا،  ــاری ــی زان
ھوی پیامنر دەڕوات. بدوایدا بسرنجام تاگیشتن
دەرەوەی نووسرانی دەرەكییكانی زانیاری و سرچاوە

دەدات. كارگران دەستی
پسپۆڕی: -٢

پسپۆرتی  برەچاوكردنی پیامنرك ھر بوارەدا  لم
بدەستھنانی بدوای بواركدا لچند یاخود لیك خۆی
شــــوەیــ ھندك ــم دەگـــڕـــت، ب ــاریــدا ــی ـــواڵ و زان ھ
ھواكانی لبازنی جگیر بشوەیكی لپیامنران
و  ئنجومن و  دەوتیكان (دامــــزراوە  وەك  خۆیدا
نموون بۆ ــن، دەب كــاركــردن سرگرمی ــان) ــك وەزارەت
،بۆرس ئابووری، لوەزارەتی ئابووری بواری پیامنری
سرگرمی ھاوشوەكانیدا  و  بازرگانی  ھۆی بانككان، 
بۆ پیامنران گشتی بشوەیكی بـــم چــاالكــیــیــن.
لگڵ ویستپ لھرشتك بر ھــواڵ بدەستھنانی

دابن. لپیوەندی خكدا
خكدا: لگڵ پیوەندی -٣

و ھبسنگنن پیامنرك كــاری دەتانوت ئگر
و تلفۆن لدەفتری چاو بزانن ئو میدانی كاری توانای
.یھ لدەفترەكیدا ك بكن ژماران و ناو ئو ژمارەی
بت بــردەوامــدا  لپیوەندییكی  دەبت  پیامنر  وات
و ناسان كــار و ــت دەو رەسمییكانی  نــاوەنــدە لگڵ 
لپیوەندیدا بردەوام ھوادا  ناوەندەكانی  و برپرسان

بت.
لرگی ویستپ پیامنران گشتی بشوەیكی
ببنوە ئاگادار كۆموە، و گروپ دەستو ناو چوون

خك. پداویستیكانی و لخواستكان
كلبشی یسك ئو كاری ھاوشوەی پیامنر كاری

دەبت   پیامنر
لپیوەندییكی
بت بردەوامدا
ناوەندە لگڵ
رەسمییكانی

كار ناسان دەوت و
و برپرسان و

ھوادا ناوەندەكانی

"
"
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لگڵ بئاسانی دەتوانت كاردەكات و دا گشتیی پیوەندی
پیوەندی برپرساندا و كارناسان ھــواڵ، ناوەندەكانی 
گیشت، بــدەســت بابتكی كــات، ھــر دابمزرنت.
پیوەندی دەتوانت جدەستب بت، پسپۆریش ھرچند
زانیاری پسپۆرییوەو و ھوای سرچاوەی بدەیان بكات

وەربگرت.
دروستكردنی  و  ھـــواڵ ســرچــاوەی پاراستنی  -  ٤

دنیایی:
ریپۆرتر یارمتی ك یندییانتمتایب لو پارزی نھنی
ھر و بكن پ باوەڕی ھواڵ سرچاوەكانی تا دەدات
بكۆمك دەستی بردەوام ك ئوەی ھۆی تدەب مئ
لی دیــكــ ھــاوكــارەكــانــی زانــیــاری بــگــات كــ زۆرجــــار
سرچاوەی قیراندا لكاتی ڕیپۆرتر ھروەھا ببشن،

ناكات. زانیارییكانی خۆی ئاشكرا
ئو و كۆمییتییكان تییسایك دنیاكردنوەی
دەبن پایكانیانوە پلو ــارو ك بــھــۆی كــ كسانی 
(كسی) پیوەندییكی لبر تنیا ھــواڵ، سرچاوەی
پیامنرەكان ك وەشئ بۆ بكو ،نیی دۆستان و فردی
سرچاوەكانی ھواڵ بچن ناو ھموو بتوانن لرگیانوە
لوەربگرن، زانیارییان ھستیارەكاندا كاتل وزانیارییوەو
ئو لگڵ دۆستان پیوەندی پاراستنی ئــوەی لبر
بردەست نبخ ھواك بتوانن یوانل ك كسانی

.ویستپ و گرنگ پیامنر،
سرنووسرانی كۆمی بنماكانی ل ششم بندی
رز ك دەكات لرۆژناموانان داوا ئمریكا رۆژنامكانی
بسرچاوەی ھواكانیان، سبارەت لپیامكانیان بگرن
دەبت  ،رچاوانس ئو لنھنی پارزگاریكردن لرووی 
شتكوە ھموو پش نبخ كاتاندا لو تنیا یمانپ ئو
ئو بۆ ھبت چاك ئاشكراو و روون پویستییكی ك
رۆژناموان شانی سر دەخات گران باركی ئوەش ،شت
خۆی رگی پیامنر بكرت.دەبت فرامۆش ناكرت ك
بدۆزتوەو كۆمیتییكاندا یوەندییپ گورەی لتۆڕی
ھروەھا زانیارییكانوە، ھواڵ و سرچاوەكانی ناو تبچ
لپیوەندییكانی بت سركوتوو پیامنر ئــوی بۆ 
سیفتكی چند دەبت ھــواــدا سرچاوەكانی لگڵ
سیفتكانی گرنگترین بارەیشوە لم تدابت، گرنگی
لكتگیشتنی و نیازپاكی بت، سنگین دەبت پیامنر
و نھنی پاراستنی ھموویوە لسرووی بم ھبت،

.گرنگ دنیاكردنوە

پیامنر ویستپ
ئامادەكردنی لكاتی

تو باب ھواڵ
رۆژناموانییكاندا

بینییت
و تایبتییكان
حزو بوژانوەی

ئارەزووەكانی
كواھ و وەالبنت

بشوەیكی
ئامادە تیانباب

بكات

"
"
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لكاردا: خرایی -٥
بپلی راگیاندندا ھۆیكانی ل كات گرنگییوە، لرووی
دەبت ھــواڵ ئامادەكارانی و نووسران و دت یكم
ئو لگڵ كارەكیان مرجكانی و ھل ھۆكارو میشھ
ھوانی برچاو، ئو بگرن ر دەستیاندایبلك كاتی
بم دەكات، ئامادەی زیرەك و وردبین پیامنركی ك
بھاكی لمیدیاكاندا، بوكردنوە بۆ دەینرت درەنگ
بشوەیكی تر پیامنركی  ك ھواڵ لھمان  كمترە
بویدەكاتوە، خۆیدا لكاتی بالم دەكات، ئامادەی ناتواو
رۆژ و شو پیامنران ویستپ لكاردا خرابوون بۆ
جبجكردنی بۆ نــدەن  بكات گوێ و كاربن ئامادەی
بۆی ئامادەی كاربن، كاتژمر وچوار و بیست كارەكانیان

ھبت. باشیان تندروستییكی پیامنرەكان ویستپ
بگنامكان: لكۆینوە -٦

كۆمالیتییكان رووداوە ئاشكراكردنی  بۆ پیامنر
ئم ،یــھــ تــواوكــر ــیــاری بــزان پویستیی  میشھ
لبگنامو وەرگــرتــن ســوود  لرگی زانیارییانش
ئابوری نوی ئاماركی وەرگرتنی دەبت، ئرشیفوە
پیامنرك بۆ  بگومان ــت دەو دیــاری لبرپرسكی
ئامارە ئامارە لگڵ ئو ئگر ھی، بم زۆری بھایكی
لگۆڕانكارییكانی وەرگران و نكرت براورد كۆنكدا
ئم گرنگی  نــكــرــنــوە، ئــاگــادار وت  دارایــــی  بـــاری 
سوود دەتوانت پیامنر ھروەھا ھوالدەرناكوت،
كۆمو بوكراوەی و نتوەییكان رشیفئ لكتبخانو
زانیاری و وەربگرت ئنجومن زانستیی كۆمیتییكان

بكات. دەومند پ خۆی
زانیاری: بھزكردنی -٧

نابت پیامنر گشتییكان، زانیاریی كامكردنی بۆ
ویستپ پــیــامــنــــر ــت، ــ ب رازی ــك  ــوور ســن بــھــیــچ 
پش بئندازەیك خۆیدا زانیارییكانی لكامكردنی
و ھمیشیی ئنسكلۆپیدیایكی بكات خۆی ك بكوت
و زانیاری بیارمتی دەتوانت پیامنر ھروەھا بزواو.
چوارچوەكانی و الین سرجم تایبتییكانی، زانست
ئاۆزییك جۆرە ھموو و ھدەسنگنت  مسلیك

ھوادا دەیبینت. لناوببات كلو
لدوای یك كۆكردنوەی ك بوترت دەتوانرت واتك
گشتییكان زانیاریی تواوكردنی و زانیارییكان یكی
بۆ یگر تنیا گرنگكانی پیامنرەو بگرە زۆر ركئل
شوازە بو پیامنرك ھوادا، ھر بدوای گڕان كاری

لو پیامنر
كلگڵ شونی
كۆمدا سرجم
دای لپیوەندیی
ئاشنابت ویستپ
پكوە ریتن بو

جی ژیانی
گكۆم پسندی

زۆربی یاخود
كانسك

"
"
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ناتوانت  چونك ناچت، بھلدا كاتك ھیچ بكات،  كار
الینكی لھموو خــۆیــوە شارەزاییكانی لرگی
لھواكدا نھنییك جۆرە ھر و بت بئاگا كتباب
بر دەستی بخات و ھواكی راست بكات ببینت ئاشكرای

خك.
الینی: ب -٨

تباب و  ھواڵ ئامادەكردنی لكاتی پیامنر  ویستپ
بوژانوەی و تایبتییكان بینییت رۆژناموانییكاندا
بشوەیكی كواھ و وەالبنت ئارەزووەكانی حزو
دەربــارەی لدادوەریكردن خۆی بكات، ئامادە تیانباب
بسمتوە و بگرت بــدوور ــ رووداوەك یان كتباب

خك. ژیانی تایبتیانی ناو چوونل
بنچینییكانی تسیفل ككی الینی ب پاراستنی
پیامنر تایبتی  رای دەربینی ھرچندە پیامنر، 
بم لدەكات، حزی خك و گرنگ جگادا لھندك
یان بابت لنووسینی جیاوازە ھواڵ ك بزانت دەبت
پویستیی تنیا ھــواڵ چونك بابتك، شیكردنوەی

.یھ كواھ روودانی چۆنتی بگانوەی
بھنت، بدەست بالینی بتوانت پیامنر بۆئوەی 
ھر لوەرگرتنی ئو بت، برز نفسكی خاوەنی دەبت
دیار بت بۆی برتیلی پوە رەنگ و ك ككییشجۆرە پ

دەگرت. بدوور خۆی
مانای بــم الیــن ب ،نالیب دادوەرــكــی ریپۆرتر
بم روو، بخات راستییك لراپۆرتكیدا ئگر ك
كراوەوە ناكات، بچاوكی رەوتك كس و ھیچ الینگیری
بیر تنیا  بیارداندا، لكاتی و دەكــات لكۆینوە كاری

دەكاتوە. لراستی
: كۆمیتی ٩- رەفتاری

كۆمدا ســرجــم  كــلــگــڵ  شونی ــو ل پیامنر 
پكوە ریتن بو ئاشنابت ویستپ دای لپیوەندیی
زۆربــــی یــاخــود ــگــكــۆمــ ــدی ــســن ژیـــانـــی جــــی پ

.كانسك
ــی زۆرب یــان ھــمــوو ــالی ب  كــ یھ بنما  كۆم
ئو ئــاگــاداری پیامنر  ویستپ پسندە، كۆمگوە
كلبرامبریدایو كسی لو (رزگرتن بت: مایانبن
گوگرتن لكار، رزگرتن رووخسار، و جلوبرگ شوازی
ركردن، و ھسوكوت چۆنتی تر، خكانی لقسی
جناب وشی لبكارھنانی خۆپاراستن خۆش، قسی
بشداربن دەتوانن ھموو مانئ ھتد)، .... بــازاڕی،  و 

جار وا پویست زۆر
پیامنر دەكات

برھمھنری وەك
بكات كار میدانی

ماوەو سرپرشتی و
گواستنوە و كات
بۆ لشونكوە

و شونكی تر بكات
ئوە لسر جخت

كدەست ك بكاتوە
باشدا ئاستكی ل

دەكن كار

"
"
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پیامنردا. ھنانی شكست یان لسركوتن
وەرگرتن: رەخن -١٠

بكن، رپیۆرتری كاری دەدەن بریار ك كسانی ئو
بــردەوام رۆژانــو چونك وەربگرن، رەخن دەبت ئوا 

دەبنوە. رەخن رووبری لكارەكیدا
بو دوای یــان لبوبوونوە بــر ئگر ریپۆرتر
زانیاریی ئامادەكراوەكانی، و و ھواڵ راپۆرت بوونوەی
ـــووەوە، ناڕەنجت ب ھــاوكــارانــی رووبــــڕووی رەخــنــی
بۆ پاپشتك بكات دۆستانی رەخنی دەدات ھــواڵ و 

پیشكی. كارو داھاتووی برچاوروونی
سرچاوەكانی بــرانــبــرو رەخــنــی پیامنر ئــگــر 
ناتوانت ئوا وەرنگرت ھاوپیشكانی ھاوكارو و ھواڵ

بھنت. بدەست سركوتن خۆیدا لكارەكی
تلفزیۆنیی پیامنری

لپیامنر باس گشتی بشوەیكی و بدرژی لموبر
لپیامنرەكانی پیامنری تلفزیۆن ئركی بم كراوە،
راگیاندن تری كناكانی و سایت و رۆژنام و رادیۆ
ئرك لو جگ تلفزیۆنی پیامنری  چونك قورسترە،
كاركی چند ھیتی، پیامنریك ھموو ك وریاییی و
ك دەكات  كارك ئو لبرئوەی دەبت، زیاد بۆ تری 
كنای بۆ ئو بنیرت پیامكانی رەنگ بدەنگ و دەبت
بۆ واتك كــردن، پخش بمبستی دەكــات، بۆ  كــاری 
تری بابتكی ھر و ھواڵ راپۆرت و ھواڵ گواستنوەی
ك پیامنر كارە بكن تلفزیۆن پویست دەستیك ئو
لپیامنر جگ یان دەكــات تدا كــاری دەرھنر وەكــو 
پویست وا زۆر جار دەكات، كاری دەرھنان تر كسكی
بكات كار  میدانی برھمھنری وەك پیامنر دەكات 
لشونكوە گواستنوە و كات مــاوەو سرپرشتی و 
ك بكاتوە ئوە لسر جخت و بكات تر شونكی بۆ
لكاتی ئایا  و دەكــن كار باشدا ئاستكی ل كدەست

نا؟ یان دەكن تواو كارەكیان دیاریكراودا
 Coverage)وەگـــواســـتـــنـــ و ــردن ــادەك ــام ــی ئ دەســت

(Team
كناكانی لزۆربی گواستنوە و ئامادەكردن دەستی
ونگر)  و (پیامنر ناكات تپڕ كس لدوو تلفزیۆنیدا
بم ،یپ كمیشیان كلوپلكی و ئامرك چند ك
تنیا (cable Tv)ن ئوانی بتایبتی كنادا لھندك
كركئ ھردوو ئنجامدانی بۆ دەكن دیاری كس یك
بزانن گرنگ دت كس پك دەست لدوو ك كاتانی لو

جار وا پویست زۆر
پیامنر دەكات

برھمھنری وەك
بكات كار میدانی

ماوەو سرپرشتی و
گواستنوە و كات
بۆ لشونكوە

و شونكی تر بكات
ئوە لسر جخت

كدەست ك بكاتوە
باشدا ئاستكی ل

دەكن كار

"

"
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ئرككی رۆژناموان وەك ھریكیان ك
بــم دەدەن،  ئنجام تایبتی جــیــاوازو 
رپرسب پیامنر لدواجاردا ئوەی لبر
ــو زانــیــاریــانــی ئ و لــــوردی و راســتــی
دەدرت، پیشان راپۆرتكدا یان لھواك

دەست لپرسراوی پیامنر دەبت بۆی
بت.

نوان پیامنرو ھاوكاری پیوەندی و -
ونگر

تنالكل كــاركــردن و  ئزمون بپی
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ئگر ك ــت ودەردەكــ لفزیۆنییكاندا
پیامنرو لــنــــوان ھــاوكــاری  و  تبایی 
كارەكاندا لزۆربی ئوا  ھبت ونگردا
دەھنرت، بدەست برچاو سركوتنی
لیكتری رــز بـــردەوام ویستپ  بۆی
بكن گفتوگۆ جوان بشوازكی  و بگرن
زۆر خاكی بــكــن، ئــاــوگــۆڕ ــیــروڕا  ب و 
رەچــاوی پیامنر  دەبت  ك  یھ گرنگ
لفرمان وەیوتندوورك ئویش بكات
بــســر نــاشــیــریــن كـــردن بــشــــوازــكــی
ونگردا پیامنرو دەبــــت وــنــگــرانــدا،
ك بزانن ھریكیان و تبگن لیكتری
ئنجامك چ بگات دەیوت تریان ئوی
ئامادەكردنی  لكاتی پیامنر)  (ونگر-
س ئم لسر زانیاریان دەبت راپۆرتكدا

خالھبت.
كراپۆرت سرەكی بابتی -١

برھم ھنانی بۆ ماوەی پشبینكراو -٢
كراپۆرت

دیاریكراو (Dea line)ی كات  دوا   -٣
ــن ــالی ل كـــراپـــۆرتـــ ـــی ـــواوكـــردن بـــۆ ت

كناكوە.
تریبی ئركی خوارەوە ھكارییی ئم -
لبرھم دەردەخـــات  ونگر پیامنرو

ھوادا. راپۆرت ھنانی

راستوخۆ پخشی
داھــــــنـــانـــی ـــــــوەی ـــــــن لـــــگـــــڵ دۆزی
داو (microwave)مــــــایــــــكــــــرۆوەیــــــڤ
 audio&) ــگ رەن و ــگ  دەن گواستنوەی 
زیندوو بشوەیكی و راستوخۆ (video
لــرــگــی ســـتـــالیـــتـــوە(satellite)وە
راستوخۆ پخشی  تــوانــیــان كناكان
رووداو) دوورەكــانــوە(نــاوچــی ناوچل

بكن. ەوە
ك گایر نوترین راستوخۆ پخشی
دەكرت، پیەو جیھاندا لسرجم ئستا
لــدوایــن ئــاگــاداردەكــاتــوە بینر   چونك
ئاگای بردەوام دەتوانت و گۆرانكارییكان

روودەدات. ئستا ك بت رووداوان لو

ونگرتن گۆشكانی گرتو
:گرت جۆرەكانی

گرت جۆرەكانی بۆ جیاكردنوە باشترین
دەكن مــرۆڤ جستی  سینماكارەكان 
كانگرت جۆری دابشكردنی بۆ بپوەر

پك ھاتووە: لمانی خوارەوە
 extreme long shot دوور گرتی -

:
زۆر لژمارەیكی پكدت ك ییگرت ئو
ببینر بیگینین دەتوانین ك لزانیاری
یان سروشتی  دیمنی خستنڕووی واتا 
دوورەوە لمودایكی بت شونك ھر
لناو بــچــووك لشوەیكی مـــررڤ  كــ
بزانین ك دەتوانین دەردەكوت، كــادردا
تزەحم زۆر بم  ،مرۆڤ وەیش ئو
،یم یــان نرە ئــوە ك بكینوە جیای 
گرنگترە كندیم زانینی پیشاندان لرەدا
چونك كادرەك ناو دیمنكانی لناساندنی
یكول بزانین مئ ك وەیئ مبست
چوون بۆ كئامراز ئــوەش  یك نــك
شیكاری بب لــزانــیــاری كۆمك نــاو 
یگرت ئــم ھــروەھــا  ــكــان  ــی ــاری وردەك
 the wide) دەناسرت پانتایی بگرتی
 angl the) وەپانتایی لگۆشی shot) یان
جوگرافیا یان بگرتی وە ھروەھا (wide

دەناسرت. شون
very long shot: -گرتی زۆر گشتی
دامزرنر گرتی وەكــو جار ھندك
بۆ دیمنك، ھر پكی بكاردت،لدەست
ونی ك شونی ئو  روونــكــردنــوەی
لناویدا ئكترك ھر  دانانی دەگیرت
جلوبرگ مئ دەكــات وا  بارەیق بــم
واتــا ــن ــاســی دەن ــان ــســك و رەگـــــزی ك
بۆ بكاردت فـــراوان لچوارچوەیكی
بگشتی (جسم) شوەی جیاكردنوەی

كسایتی. رووخساری بب
: long shot گشتی -گرتی
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ئـــمـــش پــــكــدــت لـــوـــنـــی كــســــك
لگڵ ھیتی ھیكلی ئو بــتــواوی
شونی بانگكراوندا لسر جختكردنوە
ورەیگ كالش ئوەی لبر دەوروبر،
وا ئوەش جوندنوەیوە كردارو لگڵ
بینر راكشی سرنج جگای ك ئكات
سر جوی دەتوانین ھــروەھــا و بت 
مئ كــ بــشــــوەیــك ببینین ــی  ــڕوون ب

بكین. دیاری چاویش دەتوانین
 medium long ناوەند گشتی -گرتی

: shot
دەگرت كسك ونی ك ییگرت ئو
جار بگرتی ھندك سری لئژنۆی تا
ییگرت ئو ئمش دەبرت ناو ئمریكی
كسك جــســتــی كـــادر ــووری  كــ ســن

دەبت.
 : medium shot گرتی ناوەند -

دەگــرــت كسك وــنــی یــگــرتــ ــم  ئ
سری سرەوەی، تا لناوەندی كسكوە
قژی رەنگی تمن و گرتیدا دەتوانین لم

كسك دیاری بكین.
 medium نــزیــك نـــاوەنـــدی -گــرتــی 

: close shot
كسكوە  لسنگی كــ ییگرت ئــو  
لــم ــوە، ــت ــر دەگ ــا ســـــرەوەی ســـری ت
چــاوەكــان و دەم گــرتــیــدا رووخــســاری
مئ ھروەھا و دەردەكــوــت بروونی
كسك پستی رەنگی جۆری ك دەتوانین

جیابكینوە.
: close up گرتی نزیك

گرتی لشانیكسكوە تاكوسری ئم
كسك چاوی و دەم زیاتر دەگرتوەو
كسك لشانی كمك  لگڵ  دەبینرت
زۆر بشوەیكی كادرەوەو ناو تودەك
كسك دەمــوچــاوی رووخــســاری روون 

دەرئكوت.
: very cloes up نزیك زۆر -گرتی

زۆر بشكی ونی ك ییگرت ئو
لم دەگرت،  كسك لدەموچاوی نزیك 

برۆكانی ســـرەوەی  ســنــووری گرتیدا
دەم لبشی خوارەوەی دەبت و كسك
دەبت، كسك چناگی چاوەكش و
زۆر مـــرۆڤ پستی دەتــوانــیــن لــمــشــدا 
رەنگی لگڵ ھروەھا ببینین، بجوانی
بروونی دەبینرن زۆر و برۆكان چاوەكان
جوی ئاگاداری زۆر دەبت گرتیدا لم
ھر چونك بین  كسك چــاوی  و دەم
دەرچوونی لكادر ھۆی دەبت جویك
پیشاندانی بۆ گرتیش زیاتر ئم ،كسك
وەك پیشاندانی سۆز دەگرتوە، و ھست

توندو تیژی. و ھستی خۆشویستی
 extreme نزیك زۆر زۆر گــرتــی  -

: close up
زۆر زۆر بشكی وــنــی  كــ  وەیــئــ
سووكك لدەموچاوی دەگرت بچووك
لكاتی چــاوــك، یــان  ــووت ل گرتنی وەك 
زۆر زۆر ــی ــك ــگ رەن چـــاوەكـــ بینینی 
كشكانی بــم دەردەكــوــت، بروونی
بشوەیكی ئوەی ك ئگر یگرت ئم
بتواناوە ونگركی لالین و دروســت
تك كگرتننو لمبستی و نگیرت
نادروستی بشواوی كنو و دەچت

دەردەكوت
پكھاتووە نج گۆشپرا لكام گۆشكانی

:ل بریتین ك
جۆرە  لم  (norml) ئاسایی  گۆشی  -
ئو ئاسایی لئاستی كامرا گۆشیدا
دەبت وەستاو دەگرت ونی ك بابتی
برەو سرەوە گۆشیخوارەووە ل ن وات
ن بپچوانشوەو ن و دەگیرت نو

لمالوالشوە.
رەی كفیگ ئو تواوی لم گۆشیوە
كادیرەوەو ناو تودەك دەگرین ونی

دەدرێ. چاوی ونگری پیشان لئاستی
الغاطسة - (plong) ارسل - گۆشی
ئاستی لسرو كامرا یگۆش جۆرە ئم :
دیارە ،یھ ك دەگرت نوە وتباب ئو
مبستی گــۆشــانــ مــانــاو ــم ــام ل ــر ك ھ
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بۆ گــۆشــیــش ــم ئ ،یــــكــراوی ھــ ــاری دی
ك بــگــورەیــی یتباب ــو ئ پیشاندان 
پیشاندانی نموون بــۆ دەگــیــرــت وــنــی 

بگورەیی. رگشمپ ونی
گۆشی پچوانی سیمی گۆشی -
 contre) ــت ــر دەوت پی كــ و دووەمـــ
ئاستی لژر كامرا جۆرەیان ئم (plong

دەگیرت. ونی ك یتباب ئو
(پۆرترت) رووبڕوو گۆشی -

(پرۆفایل) گۆشی لالوە -

سرچاوە:
ـــــواری مــیــدیــا، ــــــر، زاراوەكـــــانـــــی ب - ئــانــا زای

بغدا،ھولر،٢٠٠٧.
زاراوەگلی فرھنگی حبیب، ئحمد بدران -

.٢٠٠٦ ھولر، راگیاندن،
چوارەم، دەستی عومر، كلیلی علی فاروق د. -

.٢٠٠٥ سلمانی، ئحمد، ساح ھیوا و:
الصحفی. الخبر فن ربیح، سعید عبدالجواد د. =
 htt: //en:wikipedia.org/wiki/reporter -

چاپی رۆژنامنووسی، ھونری علی، كاروان -
.٢٠٠٤ سلمانی، یكم،

ئكبر فرھنگی، نریتی د. علی فریبا سیاد_ -
.٢٠٠٦ سلمانی، محمد، كارزان رۆژناموانی،و:

و: رۆژنامنووسان، ھاوڕی مالتی، مالكۆم. -
سلمانی، سای، یكم، چاپی  فتاح حسن ئازاد

.٢٠٠٣
ھوانووسین، ل٢٣. - بنماكانی

مستفا محمد و: ریكۆڤا،نیوتایمز، تاتیان =
. ٢٠٠٦ قرەداغی،

و ـــامـــگـــری رۆژن ئـــلـــدروبـــی، - د. مــحــمــد 
جمال_ ســـۆزان و: ھــاوچــرخ، رۆژنــامــنــووســی

سلمانی٢٠٠٦. غفور، لوقمان
لرۆژنامنووسی پرۆڤیشنای مسعود، مریوان -

.٢٠٠٦ كوردیدا،
و: مۆدرن، ھوانووسیی شوكرخوا، یونس د. =

.٢٠٠٧ ھولر، سورخی، رەحیم
للقنوات االخباریة الوظیفة  سعید،  ئیبراھیم -
مــاســتــری ــامــی ن ــان، كــوردســت ألقــلــیــم  الفضائیة 
زانكۆی راگیاندنی ببشی پشكش كراوەیونب

.٢٠٠٧ سلمانی كراوە،
راپۆرتنووسین چۆنییتی توەكولی، ئحمد -
یــكــم، مــارابــی،چــاپــی جوامر و: لــراگــیــانــدنــدا،

سلمانی٢٠٠٧. شڤان. چاپخانی
و: ــامــگــری، رۆژن نـــژاد، موعتمد كــازمــی   -

مجید ساح.
پیامنری و كامرامان ربری ستاینلی، بوڵ -
و. ھـــواڵ،  راپــۆرتــ ئامادەكردنی  بۆ تلفزیۆنی 

. ٢٠٠٧ لعرەبیوە: محمد عبدولكریم
لالذاعة الكتابة جیھان یوسری، - اجمد نسم د. -
لجامعة االعـــالم بكالوریوس برنامج والتلفزیون،

.٢٠٠٠ القاھیرة،
و چــوارەم دەســتــی حسن، فریق محمد  -

.٢٠٠٧ تلفزیۆن، زمانی
  

لراگیاندن بكالۆریۆس *
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پرۆگرامكانی زمانییكانی كھاتپ
تلفزیۆن و رادیۆ

علی(*)  رەمزان ئازاد د.
سعید(*)  یوسف شریف پ.ی.د.

خاوەنی راگیاندن زمانی ئگر پشكی
بھۆیانوە و بت خۆی گشتییكانی تییتایب
بــــتــوە، جــیــا ـــان زم ــی تـــری ــان ــ جــۆرەك ل
(زمانی راگیاندن و رادیــۆ  زمانی  واتك
بــوكــراوەكــانــی زمــانــی رۆژنــامــنــووســی،
بانگواز...) زمانی گشتییكان، وەندییپ
زمان ئــم تایبتمندی ــوە. دەكــات جیای 
ســرچــاوە پكھاتكانیدا تایبتمندی  لــ
:نموون بۆ دەھنن، پك كزمان ك دەگرێ،
تلفزیۆندا زمانی ل بناغیی (پكھاتی
سووچ و شوە ھمووو   ب (گرتكان)ن
زمانی ل بناغیی پكھاتیی جیاجیاكانیان،
ـ وەستانی دەنگییكان ل رادیۆشدا بریتیی

.(٦٩ ل ندا، ٢٠٠٤، + دەنگی..) (الشریف
تكنلۆژیای گورەیی وتنشكپ ئو
و لــبــرچــاوە ئمۆ ك كــردن، پوەندی 
راگیاندنیشیككل شوەكانیئمپوەندی
ئو بپرسین:  ك دەكــات  ل وامــان ،كردن
كرداری ل ك چین تییانچۆنی رییكاریگ
جیاجیاكانیشیوە ڕەگزە ب كردندا پوەندی
وەرگر) بۆسر زمانی  پیام، ھۆكار، (نرەر،
كــاریــگــری ــی؟ ــدن و ھــۆكــارەكــان ــان ــی راگ

چــیــیــ؟ ئایا م زمــانـــــ ھــۆكــار بــۆســر ئ
ل خۆی تایبتمندییكانی سیما و زمــان
وەردەگــرێ؟ ھۆكارەوە تایبتمندییكانی
بكارھنانی چۆنیتی رگای ل ھۆكار ئایا
كــردنــوە گــوزارشــت ئاستكانی  و  زمــان 
ئو دەتوانرێ  چۆن كردارەكوە؟ ناو  تد
دەویسترێ بگوزارتوە ی كبیروبۆچوون
ل بت دوور و تگیشتوو بت وەرگر بۆ
لژر وەرگــر بدەنگوەھاتنی ژاوەژاو؟ 
چۆن دەبت؟ بكارھاتوودا رۆشنایی زمانی
ھۆكارەكانی زمانی ئاستكانی كاریگری
چیی؟ جــمــاوەر ســر بۆ كــردن  پوەندی 
خۆی ــ جــمــاوەری ــوان دەت چــۆن ھــۆكــار
ئو چــۆن جــمــاوەر ھــروەھــا ھبژرێ؟ 
گونجاوە؟ ھدەبژرێ ك لگیدا ھۆكارە

پرسیاری لگ و پرسیاران ئو ھموو
لــو لكۆینوە كــ دەدەن، ھــانــمــان ــر  ت
بسر ك بكین، ورەیــگــ  چوونشڤپ
سردەمدا ئم  پوەندیكردنی ھۆكارەكانی 
لچوارچوەی  ك كــردووە وای و ھاتووە
و بیستن چــوارچــــوەی تبچ چاپمنیدا
سینما تلفزیۆن و و رادیۆ ل  ك بینین،
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دەگرێ. سرچاوە و...
باسكی ــوەری  ت ك تلفزیۆن، و رادیــۆ دەربـــارەی
و ئدیبان نووسران و ل ئمۆ ویستپ ئوەی  ئمن،
دوو  ئم بۆ (تكست)  دەق ئوانی واتا رۆژنامنووسان،
ھونری شـــارەزای دەبــ ك ،وەیــئــ ھۆكارە دەنــووســن
ستبم بزانن جماوەر چی و لكۆینوەی جماوەر بن
ل لكۆینوە ھونری شارەزایی ھروەھا دەوت، چی و
ھونرییكانی ویستییپ و راگیاندن ھاوچرخكانی ئامرە
الینی بۆ بوون ملكچ پویستی لگڵ و بن رانئام ئم

و ئامانجكانی. پیام و و پیش تكنلۆژیا
یاننو ئو ھۆكارە دەركوتنی لگڵ ی، كرانھون (لو
و دەنگییكان و كاریگرە ھونری دەنگ ھداوە: سریان
ھروەھا ھونری ،نانیانكارھب چۆنیتی و و تۆن ئاواز
و رەمز و دیكۆر ھونری و واتاكی و پكھاتكی و نو
و و سردەمكی و برگ و ھونری جل مبستكانی
 مانئ دەروونیكانییوە......) ھموو واتا بسر كاریگری
ك ھاتن ئاراوە تكنلۆژیاوە پشكوتنی ئنجامی ئو ل

.(١٢٠ ل ،٢٠٠٥ ،تیسیر أبو عرج) لبرچاوە. ئمۆ
رادیۆ زمانییكانی  كھاتپ و  رەگز لیكۆینوەیدا  لم
ل گشتی بشوەیكی ك روو، تخراون تلفزیۆن و
دركنراو (وشی :بریتین ل دەگرێ سرچاوە چوار جۆر
ھندكیان ك گرتكان)، مۆسیقا ـ ـ كاریگرە دەنگییكان ـ
ب تایبتن تریان ھندكی  ھۆكاردا  ھردوو  ل ھاوبشن
ئنجامكانی لیكۆینوەكدا كۆتایی ل ھۆكارەكان، ل یكك

روو. تخراون وەكینلیكۆ

تلفزیۆن و رادیۆ زمانییكانی كھاتپ و رەگز
تلفزیۆن و رادیۆ زمانییكانی كھاتپ و رەگز گرنگترین

:ل بریتین
دركنراو وشی *

دەنگییكان رییكاریگ *
مۆسیقا *

٢٠٠٤، ل٦٩) ندا، + (الشریف گرتكان *
دركنراو وشی یكم:

دەگرێ، سرچاوە ییانئیزگ دەق لو دركنراو وشی
دەیخونتوە. برنامیك پپشكشكاری یان بژەر ك
ئزگییدا برنامیكی  ل دركنراو  وشــی كاریگری
كدەق ك یككیان وەستاوە، بنمای سرەكی دوو لسر
بژەر توانای و كسایتی تریان ئوی ناوەڕۆككیتی و

بۆ ئوانی دەق
تلفزیۆن و رادیۆ
دەنووسن، پیویست
بن ئاگاداری ئوە
ھۆكاركی ھر ك
زمانكی راگیاندن

تایبت بخۆی
ك نكاردب

گونجاو بت لگڵ
تایبتمندی

ئو تكنلۆژی
ھۆكارە و وای

كاریگرییانی ئو
سر وندەك

دەركردن و نووسین
ئم لچوارچوەی

ھۆكارە

"

"
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.یشكارەكشكپ یان
تلفزیۆن و رادیۆ بۆ دەق ئوانی ،كدەق بگورەی
ھۆكاركی ھر ك بن  ئوە ئاگاداری  پیویست دەنووسن،
گونجاو ك نكاردب بخۆی تایبت زمانكی راگیاندن
وای و ھۆكارە ئو تكنلۆژی تایبتمندی لگڵ بت
نووسین و ــردن دەرك سر وندەك كاریگرییانی ئو
ئو بۆ بت گونجاو  ھروەھا ھۆكارە، ئم لچوارچوەی 
شوازی بۆ و دەكــات  تاوتۆیان ھۆكارەك  ك بابتانی 
و ھۆكارەك كسایتی و تانباب ئم بۆ تاوتۆكردنكشی

(٢٢٠ ل ،٢٠٠٣ (خضور، مبستییتی. جماوەرەی ئو
كسایتی الینی پشكشكار، یان بژەر بگورەی بم
ك لوەدا سرچاوە دەگرێ، وشی دركنراو ی لتواناك و
ب دەدات دەنگی خۆی و جۆراوجۆركردنی گۆڕین ھوی
ناوەڕۆكی شوە و بپی و جیاجیاكان دەنگیی گب گورەی
خوندنوە شوازی شی دەكات. بۆیشكپ برنامیی ئو
برنامش سركوتنی و گرنگ زۆر تلفزیۆندا و رادیۆ ل
ل توانای دەبستت یرنامب ئو ریتمی ب جار پشت زۆر
كرنامب بژەر سرەتا دەنگی. جۆراوجۆركردنی بۆ بژەر
نەخسگر بگو ماوە تاكو دەكات سرەخۆ پشكش ل
رابت، كسایتییكی و دەنگ و ئاخاوتن شوازی لسر
ویستپ ،كتباب ناوەڕۆكی ناو تدەچ بژەر كاتك ئمجا
لگڵ بكات دابــش  رژەیی خراییكی ب دەنگی ریتمی
ناوەڕۆك ئو بگورەی دەنگكی كردنی جــۆراوجــۆر
،٢٠٠٤ ندا، + (الشریف خونتوە. دەیــان ك جیاجیانی 
جیای دەربینی و خۆشی شواز بۆنی نموون بۆ ل٧٠).
بژەر ویستپ لرەدا ئاسایی، یان ناخۆشی بۆنی لگڵ
لھر چونك بت، دەنگی چینكانی و تۆن و ئاواز ئاگاداری
جۆرە ب پویستی دەنگ ســرەوە بۆنانی لم بۆنیك 

.یت ھتایب ئاوازكی چینك و
وشكان و رست نوان وەستانی ئاگاداری بژەر دەب
لكاتی بت كدەق ناو سترسی و ئــاواز  ل ئاگای بت،
ل بئاگا كسی دەبــ بــدات. پ گرنگییان خوندنوەدا
پخش پش زیندوویی ب دەقكان ئكادیمی كسی و زمان
رادیۆ بۆ كسی بردەمیاندا بخوندرتوە، ئو ل كردن
فرامۆش رنووس الینی دەب دەنووس تلفزیۆن و

.بزان تواوی ب وشكان سنووری و نكات
ھندێ كرا، پ ئاماژەیان پشتردا ل ك ئوانی وای
دەقی ل ویستپ ك ھن  شواز و  زمانی تایبتمندی
ھر تكنیكی الینی لگڵ و ھبن تلفزیۆنیدا و رادیۆیی

یان   بژەر
پشكشكار،

و كسایتی الینی
وشی ی لتواناك

لوەدا دركنراو
سرچاوە دەگرێ،
گۆڕین ھوی ك
جۆراوجۆركردنی و

ب خۆی دەدات دەنگی
دەنگیی گب گورەی
بپی و جیاجیاكان

ناوەڕۆكی و شوە
برنامیی ئو
دەكات پشكشی

"

"



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ٩٨

تلفزیۆن و رادیۆ پرۆگرامكانی زمانییكانی كھاتپ

روو: یندەیانخ لخوارەوە بكوت، رك یككیان
رادیۆیی: ـ أ

و  سووك  و ئاسان وشی  رادیۆیی دەقی  ویستپ ـ   ١
لكاتی تاكو بگرێ،  لخۆ خك گوی ب ئاشنا  و روون
بزاری و ماندووبوون دووچــاری  تگیشتن بۆ  بیستنیان
ل ككی ئمیان ك ل١٢٧)،  ،٢٠٠٥ ،أبوعرج) نبن.
و بگشتی راگــیــانــدن  زمانی گرنگكانی ھــر تییتایب
بۆ بتایبتی، راگیاندنی  ل بشكن  ك ھۆكارەكانیش
نییو زۆربوونی و كاتی ئو ماوە ك جماوەر ئمۆش
ب ھستی ك كات كردووە وای راگیاندنیش كناكانی
كناكی تبچ زوو ل كناكوە ھر كرد بزاری كمترین

تلفزیۆن. یان بت رادیۆ چ جا تر
و   وش بستنوەی بنمای لسر ئزگیی دەقــی ـ   ٢
ھونری برجستكردنی كردن و گوزارشت رەگزەكانی
تنیدەگ قسكانیشی و دەكات قس ك مرۆڤك ب تر
دەدەن گرمییك ك ئمان توانست و دادەمزرێ، خك
شوەیكی ب ھۆش و ھست لگڵ بوون تئاو بۆ زمان

.(٢٢٢ ل ،٢٠٠٣ (خضور، راستوخۆ.
جۆرە  بو كاتی نووسیندا ل نووسری رادیۆ ویستپ ٣ ـ
وا مئ چونك دەكات، قس ھاوڕیك  بۆ ك بیربكاتوە
زمانكی  ب نبت گرفت  دووچــاری نووسیندا ل دەكــات

بینووستوە. و دەربێ وشكان رەوان و پاراو
 ب ك وشانی بستنی بو و پشت رادیۆ سروشتی ٤ ـ
نووسری ل وا بیستراوی پشكش دەكرت، یان دركنراوی
بكات، دەكات پیەوی شوازكی تایبتی نووسین رادیۆیی
بۆ شوازەی ئو نك  كردنقس یا  ئاخاوتن ئویش ك

١٩٨٧، ل٣٦). (شلبی، بداردت. كراوەكان چاپ ھۆكارە
رستیكی  وشكانی ژمارەی ك دەزانرێ، بباش وا ٥ ـ
بژەر ھناسی یان پشی توانستی ل رادیۆ بۆ نووسراو
رادیۆ بژەری  ویستپ كاتیشدا  لھمان  و  نبت بدەر
شونی و وشكان  و دەنگكان دركاندنی ل شــارەزایــی 
لرەدا ١٩٨٦، ل١٣٦). جبران، (جان ھبت. ....دا و وەستان
بژەرەوە لالین وش رستكان و دەنگ گۆكردنی ئاستی
یھ رووەوە جیاوازییان لم چونك مرۆڤكان ،گرنگ زۆر
ھندكی و مامناوەندی ھندك و الوازە ھندكیان ئاستییان
مامناوەندییكان و پویست ئاست الواز  بۆی باش، تریان
بتایبتی بدرێ باشتر  و  باش بــرەو  چاكردنیان ھوی
و پشكشكار و ل بژەر دەكن بووارەدا كار لو ئوانی

ھتد. پیامنر و ...

ئاگاداری بژەر دەب
نوان وەستانی

وشكان و رست
ل ئاگای بت،
و سترسی ئاواز
بت كدەق ناو

خوندنوەدا لكاتی
بدات پ گرنگییان

"

"
ئو كسی بۆ

تلفزیۆن و رادیۆ
دەب دەنووس

رنووس الینی
و نكات فرامۆش
ب وشكان سنووری

بزان تواوی
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ئاۆز و  رستی بكارھنانی ل دەب رادیۆ ٦ ـ نووسری
بكوتوە. دوور نادیار بكر

تلفزیۆن ـ ب
لقم  بابتی تلفزیۆن رەگزكی گرنگی ب وش ١ ـ
ب شتكان ھموو ناتوان نو جار زۆر چونك دەدرت،
.نو تواوكری تدەب وش بۆی بكات، پشكش روونی

٢٠٠٣، ل٢٢٤). (خضور،
 ب ستنب پشت تلفزیۆن  تكنلۆژی  تایبتمندی  ـ  ٢
پشكش دووتــوــی ل بیستن و بینین ھستی ھــردوو

دركندراودا. وشی و ونی جووو كردنی
راگینراوەكان  یامپ كاتك تلفزیۆن بینری ـ  ٣
لناو وەدایــوانــحــ و ئــارام  باركی  ل ك وەردەگـــرێ 
دەكات و بیستن بینین كرداری ل وا خزانكیدا، ئمش

بكوێ. ت ھبژاردنی
جبجكردنی  تلفزیۆنی نووسینی بۆ گرنگ پوەری ٤ ـ
دەكات پویست وا ئمش وندا، و وش لنوان گونجاندن
دەربارەی ھبت قووی زانیارییكی تلفزیۆن نووسری ك
ل كاریگری و پوەندی كردنی توانای  و نو سروشتی
ھچوونكانی بینر. و سۆز و ھست بۆ ئاراست كردنیدا

٢٠٠٣، ل٢٢٨). (خضور،
نووسری  ویستپ ك ،یھ گرنگی تر مسلیكی ٥ ـ
تلفزیۆن ك وەیئ ئویش بت، ئاگاداری تلفزیۆن
و  ستدەب بیستن)  و (بینین ھست ھـــردوو ب پشت
ب شوەیكی م ناتوانب ،ی(وش (ون و ئامرازەكانیشیان
ئاست بیك كاتدا و لھمان بیكوە ھردووكیان  چ
گوتیی شیكردنوەی ل گوێ بینر كات وات ،نكاربب
ھموو و بدات  نو تــواوی سرنجكی ناتوان دەگــرێ

ب پچوانوەش. و ھروەھا البت ھۆشی
پكھاتكانی  و  وش تایبتمندییكانی  ل تگیشتن ـ  ٦
یان پشكشكار  یارمتیدانی بۆ دەنگوە رووی ل زمان 
دەنگكانی چونك بابتك ھر كردنی پشكش ل بژەر
و یان نبزون و بزون رووی ل جۆرەكانیان زمان بپی
ل  یھ تایبتی رژەیكی  یككیان  ھر  .. كپی و گی 
روونییان نبزونكان دەنگ نموون بۆ ناڕوونی، و روونی
،١٩٩١ كوتنا. (شرف، برگوێ لكاتی بزونكان مترە لك

٢٤٠ ـ ٢٤١). ل
ــــردووال ھ كــ بــۆ خـــانـــی ـــو ســـــرەڕای ھــمــوو ئ
ھن، ھاوبشییش تری  تایبتی گلك كران،  دەستنیشان
رست ل كورتبی وەكو: بكات، رەچاویان نووسر ویستپ

دەقی ویستپ
وشی رادیۆیی
ئاسان و سووك
روون و ئاشنا و
خك گوی ب

تاكو بگرێ، لخۆ
بۆ بیستنیان لكاتی
تگیشتن دووچاری

بزاری و ماندووبوون
نبن

 پویست نووسری 
رادیۆ ل كاتی

جۆرە بو نووسیندا
بۆ ك بیربكاتوە

قس ھاوڕیك
دەكات

"

"
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مژی و تم وە لوتندوورك و و وشكان دەستواژە و
ل تایبتی ب رانبردوو كاتی  دەم  بكارھنانی و واتایی
كارای فرمانی ك دەزانرێ چاكیش ب وا و ھوادا نووسینی

پویست. پی ب بكاربھنرێ دیار
دەنگییكان. رییكاریگ دووەم:

ھۆكاركی وەك زمانیش زمانی، دیاردەیكی وەك دەنگ
خوقاندنی لسرەتای ھر كــردن، پوەندی گرنگی زۆر
باس لو گریمانانی ھبووە، خۆی و بایخی گرنگی مرۆڤوە
سروشتییكان كیان دەنگكی زمان دەكن، پیدابوونی ل
رگایوە ل مرۆڤ ك دەدات، قم ل رچاوەیس بو

و فری ئاخاوتن بووە. زمانی پژاوە
ھۆكارك كۆنوە ل ھر دەنگ راگیاندنیش، ئاستی لسر
ئاگاداركردنوەی بۆ شوازی جۆراوجۆر  ب مرۆڤ بووە
كسانی بۆ جــودا  جــودا ھوای راگیاندنی و ــر دەوروب

ھناوە. بكاری خۆی دەوروبری
دوو دەدات ئنجامیان مرۆڤ ك دەنگییانی یندەرب لو

١٩٧٢، ل٨١ ـ ٨٧): (الوافی، سرەكین دەربینی جۆر
و و گریان پكنین ل ك .سروشتیی یكیكیان دەربینی
دیاردە بجگ لو دەگرێ، سرچاوە و قیژە.... ھاواركردن
ئش و ناخۆشی و ك لكاتی خۆشی خۆڕسكانی دەنگیی

دەردەكون. ... و ئازار و
دەنگانن ئو ك (ارادی)، خۆویست دەربینی تریان ئوی

دەھنن. پك زمان وشكانی گب
مرۆڤدای، راگیاندنیش لگڵ ئمۆش دیاردەی ھتا ئم
زمان جۆری ھردوو ك مرۆیی دیاردەیكی و زانست وەك
 ك ھۆكارانی لو بكاردن،  تیایدا نووسین)  و (ئاخاوتن
سرەكی كرەستی و دەبستن ئاخاوتن ب الینی پشت
ب شوازكی نالی ئم بكارھنانی بۆی ،دەنگ ئاخاوتنیش

دەبت. وەرگردا كاریگری خۆی بسر ،زانستییان
ھــۆكــاری ھــــردوو ــ ل دەنـــگ مــبــســت لــ كــاریــگــری
رگای  ل ك یدیاردەی تلفزیۆن) ئو و (رادیۆ راگیاندن
بسر كاریگری و دەگرت وەریــان وەرگــر بیستنوە
شارەزایان دوو بارەوە دەبت، لم دەروونییوە ھست و
(شریف+ندا، كردووە: دەستنیشان دەنگییان كاریگری جۆر

٢٠٠٤، ل٧).
سروشتییكان: یان زیندووەكان رییكاریگ ـ أ

ئزگیی كاركی تۆماركردنی  كاتی ل  ك ینالی ئو
بۆ دەكرت، تۆمار ستۆدیۆدا لناو تلفزیۆن)، ــۆ، (رادی
لسر زەویدا ك كسك ھنگاوەكانی دەنگی نموون: وەكو

رییكاریگ
رنامب دەنگییكان
كاراتر ئزگییكان

ھندێ و دەكن
روونتر الینی

الینی دەكنوە و
گوگر رۆحی و سۆز

دەورووژنن

"
"
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دەكاتوە دەرگا یان سردەكوێ پیژەدا بسر یان دەڕوات
بۆ رووداوەكدا، شونی ل تۆماركردنی یان دەخات دای و
دەنگی كاتدا رووداوكی ھاتووچۆ ل رگادا، لو :نموون
مانئ ھموو دەنگی خك، دەنگ فریاكوتن و ئۆتۆمبلی

دەدرن. لقم یان سروشتی زیندوو كاریگری ب
كاریگریی دەنگیی تۆماركراوەكان: ـ ب

لسر پشتر ك دەنگییانی، رییكاریگ لو بریتیی
دەنگی بكارھنان، وەكو بۆ ئامادەن و تۆمار كراون كاست
... و تریشق ھورە و باران و باو و دەریا شپۆكانی

ھتد.
بكاردن، بیكوە جار ھندێ دەنگییان رییكاریگ ئم
كاریگری بكارھنانی ب پویست ھن رنامب ھندێ وات
یك جاریش ھندێ ھیی، تۆماركراو و زیندوو دەنگی

.كرنامب پویستی بگورەی بكاردت جۆریان
دەكن كاراتر ئزگییكان رنامب دەنگییكان رییكاریگ
رۆحی سۆز و الینی و دەكنوە روونتر الینی ھندێ و
برنامی گلك ل مانئ ھموو دەورووژــنــن. گوگر
و بــدواداچــوون درامــا و وەكــو: جــۆراوجــۆردا بكاردن،
....... و رۆشنبیری برنامی و ئزگیی لكۆینوەیكی

:خوارەوەی مبستانی ئم بۆ ئمش
شون: بۆ ( (ایحاء ئیماژەكردن ـ ١

ل كارخانیك ك دەدات ئوەمان ئامر ئامادەژەی دەنگی
ك دەردەخــن ئــوە ژاوەژاو  و ئۆتۆمبیل  دەنگی و دایــن 

لسر شقامكی قرەباغ داین.
كات: بۆ ئیماژەكردن ـ ٢

و ندەنو خۆرھتن كاتی بولبول و كچۆل دەنگی
ھتد. زستان ... كاتی باران با و دەنگی

كراو: نمایش ئیماژەكردنكی ـ ٣
و مرۆڤ لشی كوتنی بیك دەنگی یان تنك دەنگی
لكاتی  پ دەنگی لپاشان بربوونوەیدا كاتی  ل زەوی
ئنجام تاوانكی یكك ك دەدات پیشان ئوەمان راكردندا،

...... ھتد. رادەكات داوە و
دەروونی: ئیماژەكردنی ـ ٤

ــی دەروون .... الینی چــاوەڕوانــی و ڕاوكــــتــرس و د
كاتژمر چركژمری دەنگی دەكــن، دروســت مرۆڤدا  ل
و دەدات مرۆڤ پیشان الی چاوەڕوانی و بزاری ھستی
ترس ب كردن ھست جار  ھندێ زۆریــش  بدەنگییكی

دەدات. پیشان
كۆتایی: و ب سرەتا ئیماژەكردن ـ ٥

برنامی ئزگیی
مۆسیقا ب

مۆسیقا نابت.
كشوھوایەكی

رنامب بۆ تایبت
دەكات، دروست

ئو رادەیی تاكو
برنامكان زۆربی
مۆسیقاكانیانوە ب

دەناسرن

"
"
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پردەی الدانی بۆ ئاماژە شانۆ تختی تقتقی دەنگی
ھستی كۆتاییدا، ل جماوەریش  دەنگی  دەنگ ،شانۆی

كۆتایی ھاتنی شانۆگرییك پیشان دەدات.
رییكاریگ دەب ك بكین، بوەش ئاماژە ویستپ لرەدا
ل زدەڕۆیی بھنین و بكاریان زۆر بئاگایی دەنگییكان
بۆ نبت، پویستدا لكاتی تنیا نكین، بكارھنانیاندا
دەروونی راھاتنی لسر بدەین وەرگر یارمتی ئوەی

١٩٨٧، ل٢٧٥). (شلبی، برنامكدا. لگڵ
سیم: مۆسیقا

پكھاتكانی ل گرنگكان رەگــزە   ل بیكك  مۆسیقا
برنامی  ــ وات ـــت، دەدر لقم ئزگیی برنامیی
كشوھوایەكی مۆسیقا نابت. مۆسیقا ب ئزگیی
رادەیــی ئو تاكو دەكــات، دروســت رنامب بۆ تایبت 
دەناسرن. مۆسیقاكانیانوە بــ برنامكان زۆربـــی
ك وادەكــات، ئزگییكاندا  رنامب ل مۆسیقا  ھروەھا

نبت. دووچاری بزاری گوگر
مبست و گلك بۆ مۆسیقا ئزگییكاندا رنامب  ل

بكاردت: جۆراوجۆر بشوەی
زیندوو  مۆسیقای خۆ، كربكی سیرنامب وەك ١ ـ

بكاردت: تۆماركراوی تدا یان
ك ،یمۆسیقای ئــو زیــنــدوو مۆسیقای  لــ مبست 
ئۆركسترا لالین دەكرت تۆمار ستۆدیۆدا وخۆ لڕاست

دەكرت. پشكوتن مۆسیقاوە تیپی یان
لسر ك جۆرەی تۆماركراویش بریتیی لو مۆسیقای
دەكرت. تۆمار تۆماركردن، تری ئامرازكی ھر یان كاست
و ب نكدەھپ كرنامب ناوەڕۆكی مۆسیقا لو حاتدا

دەبستت. پ پشتی بناغیی شوەیكی
برنامیك: ب تایبتی ئامرازكی وەك ـ ٢

مۆسیقا پارچ ھندێ ئزگییكان رنامب ــی زۆرب
ئو جا برنام بكاردەھنن، تایبت بۆ ئامرازكی وەك
ئمش بت. .. ھتد دراما یان دیالۆگ ھواڵ یان یرنامب
دروست برنامكان بۆ وەرگر ناسینوەیك لالی جۆرە

دەكات.
 ب كرنامب بگكانی  بستنوەی مبستی  بۆ ـ  ٣

یكترییوە:
بگكانی و دەبت برنامكدا لناو مۆسیقا حاتدا لم
دەبت دابكیش و دەبستتوە یكترییوە ب كرنامب

برنامیك. بشكانی لنوان
ویستپ بیكتربستنوە مۆسیقای بكارھنانی لكاتی

رنامب زۆربی
ھندێ ئزگییكان

مۆسیقا پارچ
ئامرازكی وەك

رنامب بۆ تایبت
جا بكاردەھنن،

ھواڵ یرنامب ئو
یان دیالۆگ یان

بت ھتد .. دراما

"
"
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مۆسیقاك جۆرەكانی كــدەقــ نــووســری
مۆسیقاك بكات، وا چاكیش نیشان دەست
دەروونی كشوھوای و نــاوەڕۆك لگڵ
ھست گوگر تاكو  ،بگونج برنامكدا 
و  كرنامب ناوەڕۆكی لیكترترازانی  ب

نكات. مۆسیقاك
كــردنــی  پــــشــكــش ــی ــســت بـــ مــب ـ   ٤

ئیماژەیكی دیاریكراو:
پشكشكردنی بۆ مۆسیقا جــار ھندێ
شون ـــارەی دەرب دیــاریــكــراو ئیماژەیكی
پكردنش ئیماژە ئم بكاردت، كات یان
و جۆری مۆسیقاك و ب درژی یوەستپ
درامادا ئزگییكان و رنامب ل زۆری ب

بكاردت.
باكگراوندك  وەك مۆسیقا بكارھنانی ٥ـ 

(خلفیة):
وەك مــۆســیــقــا دەكـــــرێ لـــ بـــرنـــامـــدا
دوو حاتدا لم بكاربت. باكگراوندك
بۆ دەبــــت، تكڵ لــ بــرنــامــكــدا دەنــگ 
ب مۆسیقا دركنراو و وەكو وشی :نموون
كشوھوایكی كردنی  دروست  مبستی

برنامكدا. لناو دیاریكراو
خوندنوەدا شیعر برنامی ل :نموون بۆ
و سووك شوەیكی ب مۆسیقاك دەكرێ
بژەر دەنگی بۆ باكگراوندك وەك ھمن
پكھنانی یارمتی ئمش ك بكاربت
دەدات. گوگر بۆ شاعیران كشوھوایكی
ئزگییكان دراما ل جار ھندێ ھروەھا
دەرخستنی وەك باكگراوندك بۆ بكاردت
كسایتییكانی بۆ دەروونی كشوھوای

.دراماك
كاریگرییكی  وەك مۆسیقا بكارھنانی ٦ـ 

دەنگی:
وەك مۆسیقا ئامری جۆر ھندێ جاروبار
ئاماژە بۆ بكاردت دەنگی كاریگرییكی
درامادا،  ل بتایبتی دیاریكراو، پكردنكی 
تردا دەنگی كاریگری لگڵ مۆسیقا یان
كاریگرییكی كردنی دروست بۆ بكاردت
زنجیرە ل بتایبتی گوگردا، ل پویست

ئزگییكاندا. مسیلییت
دەستپك: مۆسیقایكی وەك ـ ٧

بكاردت كاتك مۆسیقا شوەیدا لم
دەكات پویست وا كرنامب ناوەڕۆكی ك
بۆ بكاربت، دیاریكراو مۆسیقای ئامركی
برنامیكی ئنجامدانی لكاتی :نموون
و یكك پگیشتوو تازە ژەنیارانی ت بتایب
لكاتی بژەن پیانۆ  دەزانــ ژەنیاران لو
لالین مۆسیقای پارچ ئم دەرخستنی
تدەب یپارچ ئو گوگر، بۆ كسوە ئو
ناوەڕۆككیش و و مۆسیقاك دەستپككی

.كرنامب بۆ
كتبخانی نــاوەڕۆكــی زانینی  و ناسین
بتایبتی ،ویستپ كاركی ئزگدا ل مۆسیقا
لپش ویستپ ھنانی برنام و برھم بۆ
باش برنامیكدا ل مۆسیقا بكارھنانی
چند تــا بــزانــرێ تــاكــو بگرێ،  لــ گــوــی 

برنامكدا. ل نانكارھب شیاوی

(اللقطات): گرتكان چوارەم:
تلفزیۆنوە  ب پوەندی تنیا  ئمیان
شونی لسر نجپ داگرتنی ب گرت .یھ
ب و دەكــات پ دەســت تۆماركر  ئامری
بم دــت. كۆتایی داگرتنوەی دووبـــارە 
دوای  ل یك  گرتی كۆمك  ل دیمن 
شونكی و دیــاریــكــراو لكاتكی  و  یــك 
كاری دیمنك كۆم و كراودا دەستنیشان
وش ل بریتیی جوو)) دەھنن. پك درامی
بۆ ،گب ل دیمنیش و رست ل گرتش و
شونی ل دانانیان و  گرتكان یكخستنی
دەستووری ب دەكرێ پویست، و گونجاو
بدەین)). قم ل رۆژناموانی نووسینی

١٩٨٩، ل٢١٣). (شرف،
و كــم الینی ھندێ ھبوونی وــای
رووی ل تلفزیۆنییدا ونی ل كــوڕی
ل ك ئــوەی ــم ب گــوزارشــت كــردنــوە،
و واقیعیی بشوەیكی دەردەكوێ وندا
چاویش چاكترین و دەكرێ ئاراستی چاو
ئــوە ئــمــش مــرۆڤــدا،  لــ  واقیع ھستی 
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شتك ھموو ل بر نو ك نلمدەس
،١٩٨٩ (شــرف، .یزانستییان راستییكی

ل٥١١).
تباب بــە بــو تلفزیۆنییكان،  گرت
ــ دەچــن كـــ ـــ دەنـــاســـرـــن ـــۆمـــاركـــراوان ت
ئنجام لكاتی بم شاشوە، چوارچوەی
گرتكاندا ناونانی ل جیاوازی كارەك دانی
ر گرتندەرھ الی ھندێ :نموون بۆ .یھ
كچی دەدرێ، لقم مامناوەندی ب یھ
ســـرەڕای ــژ،  درــ ب تــریــان ھندكی  الی 
ئم گشتی بشوەیكی ،مانئ ھــمــوو

دەگرتوە: خوارەوە جۆرانی
دەســت بــۆ ــی ــڕەت ــن ب پــۆلــــن كــردنــــكــی
ل گرتكان قبارەی و جۆر نیشانكردنی
،٢٠٠٤ (شریف+ندا، :ل بریتیتن ك ،ئارادای

٧٦ ـ ٧٩). ل
نزیك گرتی *

گرتی مام ناوەندی *
درژ گرتی *

گرتكان، قبارەی دیاریكردنی چۆنیتی بۆ
زنجیرەیك رگای ل دەتوان ڤیدیۆ كامرای
شت و رووداوان ئو دوور و نزیك گرتی
بتایبتی ھن، دیمنكدا ل ك بكات ئاشكرا
جۆركی ھر ل چیی مبست زانیمان ئگر

ھاتووە: ل خوارەوە ھروەك ،گرت
نزیككان: گرت ـ أ

و * ســـرنـــج بـــۆ شــتــی دیــــاریــــكــــراو
.شرادەك

دەستنیشان شت لسر كردن جخت *
كراوەكان

چاو و دەم گوزارشتكانی و كاردانوە *
دەدات. نیشان

روون شــتــكــان و ــت ــاب ب درـــــژەی   *
دەكاتوە.

مامناوەندییكان:  گرت ـ ب
و دوور گــرتــ ــوان ــ ن پــــنــاوی ــی  ــرت گ
و ئــامــاژە بھۆیانوە دەكــرێ ،كاننزیك
قــاچ و دەســـت ـــو ـــش، وەك جــوولــكــانــی ل
درژەكان گرت ل ناتوانین ھروەھا بناسین.

بب نزیككان گرت بچین دوورەكــان یان
دۆخدا ھندێ ل تنھا ناوەندی، مام گرتی

،بن
دوورەكان: گرت ـ ج

دیمندا لسرەتای گشتی بشوەیكی
خــوارەوە مبستانی ئم بۆ بكاردت،

دەبین: بۆ پنای
گشتی ــارودۆخــی ب و رووداو شونی ـ 

.ندەناس پ شونكمان
.ندەناس پ شتكانمان پوەندی نوان ـ

دوورەكان: زۆر گرت ـ د
زانیارییكی كــ دەدات بینر یارمتی
،نبھ بدەست كنشو لسر بابتی
(Wide Angle) ھاونی جــار زۆربــی
بكاردت، گرتان ئم ھنانی بدەست بۆ

ئم مبستانی خوارەوەش: وای
شارەزابوون ل دەدات بینر یارمتی ـ

گورە. فراوان و زۆر دەربارەی شونی
گشتی بـــارودۆخـــی ـ شــــارەزا بـــوون لــ

.كنشو
كۆمك نوان پوەندی ل شارەزابوون ـ

مرۆڤ.

ئنجامكان
ئم تیشتووینگ وەیینكۆل لــم

خوارەوە: ئنجامانی
تایبتمندی  ھندك ھبوونی وای ١ ـ
ھۆكارەكانی بكارھاتووی زمانی ل گشتی
ھۆكاران لم یكك ھر راگیاندندا، بم
بكارھاتوو ل زمانی یتییان ھتایب الینی

تیایاندا.
تــلــفــزیــۆن  ــی رادیــــۆ و  ــووســران ن ـ   ٢
ھونرەكانی تــواوی شارەزاییكی دەبت
ویستییپ و جـــمـــاوەری لــــكــۆــیــنــوەی
راگیاندنی ھــۆكــارەكــانــی ھونرییكانی
ھموو دەربــارەی بتایبتی بن، ھاوچرخ
بــكــارھــاتــووەكــان زمانیی ـــزە  رەم جـــۆرە 

تیایاندا.
رەمزە  ھموو تلفزیۆندا و رادیۆ ل ٣ ـ
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ھــۆیــی) ــنــیــی، خـــۆوە، وـــ (ل زمــانــیــیــكــان
بكاردن.

زمــانــی  ــراو بــنــاغــی ــن ــ ٤ ـ وشـــی درك
وشــی ــ لــبــكــارھــــنــانــی ــۆی ـــ، ب ـــۆی رادی
بكرێ ــوە ئ رەچـــاوی ویستپ دركــــنــرادا
بالی گوگر  سرنجی بــردەوامــی ب  ك
وای رەچاوكردنی برنامكدا رابكشرێ،
پیڤی و وش بۆ ھموو گوگر تگیشتنی
گشتی شوەیكی ب ئمش ك ،كرنامب
و ئاسان و ســووك وشــی لبكارھنانی

.ر دەببدەست گوگردا گوی ئاشنا ب
زمانییكانی تلفزیۆن  كھاتو پ رەگز ٥ـ 
ھۆی ب ئویش رادیـــۆ، ھی ل فــراوانــتــرە
ئركی ئمش ك تیایدا، نو زیادبوونی

ئاۆزتر دەكات. گرانتر و
 كھاتانپ و رەگــــز  ـــو ل ھــنــدێ ـ   ٦
(رادیۆ، ھۆكاردا ھردوو لنوان ھاوبشن

تلفزیۆن).

سرچاوەكان
االولی، الطبعة المتخصص، االعــالم خضور، أدیب ١ـ

.٢٠٠٣ دمشق
القاھرة،  التلفزیۆن، و للرادیۆ الكتاب فن شلبي، أكرم ٢ ـ

.١٩٨٧
االعالمیة،  اللغة شریف، سامی و ندا منصور أیمن ـ ٣
جامعة القاھرة للتعلیم ـ التگبیقات، مركز االسس ـ مفاھیم

.٢٠٠٤ المفتوح،
دار  دراســات اعالمیة، و قضایا عرجة، أبو تیسیر ـ  ٤

.٢٠٠٥ االردن، ـ عمان التوزیع، و للنشر جریر
دار الجیل  لغة االعالم، الی كرم، مدخل جبران جان ـ ٥

.١٩٨٦ بیروت، ـ
دار  االولی، الطبعة االعالمیة، اللغة شرف، عبدالعزیز ـ ٦

.١٩٩١ بیروت ـ الجیل
دار  السابعة، الطبعة اللغة، علم الوافی، عبدالواحد علی ٧ ـ

.١٩٧٢ النشر، و للطبع مصر نھض
وەرگیراوە: ل سوودی خوارەوەش سرچاوانی ئم

1- Bliss، Edwards Jr. and John M 
Patterson، Writing News for Broadcast. N.Y. 
Colombia Univesity Press، 1971.

2 – Hilliard، Robert L، Writing For Television 
And Radio، N.Y. Hastings House، 1976.

10 – Willis، Edgar E، Writing Television 
And Radio programs، N.Y Halt Rinehart and 
Winston، 1967 

ـ تكنیكی پیمانگای لــ مامۆستا (*)
ھولر

زانكۆی زمــان كۆلجی   ل مامۆستا (*)
ھولر ـ سحددین
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رۆژنام دەرھنانی شوازەكانی
یاساییوە لڕووی

محمد بابۆی(*) 

پشكی
دوورودرـــژی مژوویكـــی ،رۆژنامـــ
ھـــواڵ ســـردەمكاندا لھمـــوو  ،یـــھ
لگـــڵ داوە،  بھاووتیـــان زانیـــاری و 
خـــرای گشـــكردنی گۆڕانكارییكانیشـــدا
ســـتاكئ بجۆرـــك بینیـــوە، بخۆیـــوە 
لژماردن زۆرن ھندە رۆژنامكان ژمارەی
بـــواری رۆژنامـــكان تنانـــت نایـــن، 
رادەیی تا ئـــو گرتـــووە، تایبتمندتیـــان
تایبت رۆژنامـــی توژك و ھموو چیـــن
خونـــدكاران، (الوان، وەك ،یـــھ بخـــۆی
كركاران،.....ھتد)، بدەر  جوتیـــاران، ژنـــان،
قوبوونتوە ھنـــدە رۆژنامكان لوەیـــش
تنیا دیاریكردووەو دیاریكراویـــان بواركی
بۆ چۆن یاســـا ھروەك بو بوارە. تـــتایب
بھمان دانراوە، ژیـــان بوارەكانی زۆربی
دەرچواندنی چۆنتیی بۆ یاسایك شوەیش
بپی وتو بـــم ھر ،یھ رۆژنامكان
داڕشتوەو دەبت یاساكی سیســـتمی خۆی
ك بن یاســـایان ئو پابندی رۆژنامكانیش

دەكرت. پیەو لوتكانیان
شیكردنوەی بۆ كوھ ،وەیژینتو ئم

،رۆژنامـــ دەرچواندنـــی شـــوازەكانی
دەقی بگیكی بندو چند ھویشـــدراوە
چاپمنیـــی و رۆژنامنووســـی یاســـاكانی
لگڵ بھنرتوە، عرەبی رۆژئاواو وتانی
كـــ لھرمی كوردســـتاندا ئو شـــوازەی

و دەكرت. پیە
بش دوو بدەر لپشكی، ،وەكژینتو
ســـرچاوەكان لخـــۆ لیســـتی و ئنجـــام و
و بچمك تـــتایب بشـــی یكم دەگرت.
ك ،رۆژنامـــ تایبتمندییكانـــی مـــژوو و
یكم باسی دەبینتوە، خۆی باسدا ســـل
ترخان رۆژنام ســـرھدانی بۆ مژووی
چۆن لســـرەتاكاندا رۆژنامكان ك كراوە،
باســـی كردووە، گشـــیان بـــوون و چـــۆن
لم ،رۆژنام بپناســـی تدووەمیش تایب
رۆژنام بـــۆ پناســـیكمان باســـدا چنـــد
میس باسی ك لدواباسیشدا خستۆتڕوو،
روونكراوەتوە، رۆژنام تایبتمندییكانی
چندین ســـركردەی دیارو وتی ھروەك
بایخی دەربارەی نووســـرمان رۆشـــنبیرو

ھناوەتوە. رۆژنام
تـــتایب  وەكـــژینتو دووەمـــی بشـــی 
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رۆژنامـــو دەرچواندنـــی  بشـــوازەكانی
یكـــم باســـی پكھاتـــووە، بـــاس   ســـل
دەرچواندنی بـــۆ كـــۆن تایبتـــ بشـــوازی
عرەبیمان وتكی چند نموونی ،رۆژنام
شـــوازی لباســـی دووەمیش ھناوەتـــوە،
وتانی زۆربی كـــ شـــیكردۆتوە، نومان
سیمیش باســـی دەكن، پیەوی رۆژئاوا
لھرمـــی رۆژنامـــ دەرچواندنـــی بـــۆ 
دەرچوونی تا ك كراوە، ترخان كوردستاندا
لكوردســـتان رۆژنامگری كاری یاســـای
كۆن  ٢٠٠٧ شـــوازی (٣٥)ی ســـای ژمـــارە
ئو لدوای دەرچوونی بم دەكرا، پیەو
پیـــەو دەكرت، نوێ شـــوازی یاســـایوە
ك كار خستۆتڕوو ھونیشمان ئو بۆی

كراوە. شوازە ئم گۆڕینی بۆ
ئنجامك بچنـــد توـــژەر لكۆتاییشـــدا
سرچاوەكانیش لیستی ھروەك گیشتووە،
ھاتـــووە، ك ســـوود لكۆمك لكۆتاییـــدا
یاســـاو چند و عرەبـــی و كتبـــی كـــوردی

بینراوە. یاسایك پۆژە

یكم بشی
رۆژنام تایبتمندییكانی و مژوو و چمك

یكم باسی
رۆژنام سرھدانی مژووی

بمژووی ســـبارەت جیا بیروبۆچوونـــی
بھۆی ئمیش ،یھ رۆژنام ســـرھدانی
بدرژایی رووداوانـــی ئو گۆڕانـــكاری و
كۆندا سریانھداوە، لشارستانتیی مژوو
ھریكیان ك ،یھ نمونیكی سیر چند
دەكن، رۆژنامل باس شـــوازك بجۆرو
فرمانەوا لموبـــر ســـاك چند ھزار
و وت كاروبـــاری میســـر كۆنكانـــی
لو شـــتی تری گلك ســـوپاو شـــڕەكانی
برد رازاوە لسر بابتانیان بشوەیكی
دەبردە دوایـــی لگڵ خۆیـــان ھدەكنـــدو
خۆیانیان دوای نوەی بۆ یان ناو گـــۆڕەوە،
زۆربیان ئـــوە ســـرەڕای بجدەھشـــت،

بتخانكان دیـــواری لســـر دەنگوباســـیان
خـــك بیانبینـــن، ئـــوەی ھدەكنـــد، بـــۆ
لســـر بدایـــ رووی  گرنـــگ ھرشـــتكی 
بدیواردا نوێ ھیاندەكنـــدو تاشـــبردی

ھیاندەواسی(١).
بوو، ســـادە زۆر رۆژنام ئم شـــوازەی
لمۆزەخانكان بۆمان زۆریشـــی بشـــكی

ماونتوە.
لمژوودا، رۆژنامـــ یكمین دەربـــارەی
مژووی و پسپۆرانی بواری مژوونووسان
سرھدانی ســـرەتاكانی رۆژنامنووسی
كیشـــوەرە پان بـــۆ كاری رۆژنامنووســـی
ســـای (٩١١)ی بـــۆ ئاســـیاو و برینكـــی
حكومتی كاتك دەگڕننـــوە، پـــش زایین
لپنـــاو چیـــن  ئوكاتـــی دەســـتداری
شـــوازكی ھمـــوو دەســـتبركردنی
پگی پایداركردنـــی بئومـــدی كاریگـــر
بان)یان رۆژنامـــی (كیـــن دەســـتكیان،

بوكردەوە(٢).
(١٤٣٦)* لالیـــن لســـای دوای ئـــوەی
چاپ ئمانی، (گۆتنبـــرگ)ی ئمانی زانای
بوبووەوە، ئوروپـــادا بوتانی داھنـــراو
حڤدەمـــوە ســـدەی لســـرەتای ئیتـــر 
دەســـتی لئوروپـــا رۆژانـــ رۆژنامـــی 
رۆژنام بڕۆژیش رۆژ كرد(٣). بدەرچوون
بشـــوەیك بینی، بخۆیوە گشـــكردنی
ھزار چنـــد یدابـــوو كـــپ رۆژنامـــی وا
 ١٦٦١ دەكـــرا، ســـای چـــاپ كـــی لـــیدان
لمژوودا یكمجار بـــۆ ئمانیا لالیپزگـــی
 Lepziger) رۆژنامیكی رۆژان بنـــاوی

بازاڕەوە(٤). وتك (Zeitung
بزمانـــی كوردی، رۆژنامیش یكمیـــن
بدرخـــان)ەوە مدحـــت لالیـــن (میقـــداد
ل٢٢ینیسانی١٨٩٨  لوتیمیسر لقاھیرەو
 ١٩٠٢ نیسانی ١٤ی رۆژی تا بوكراوەتوەو
لدەرچووە(٥). ژمارەی (٣١) بووەو بردەوام
كوردی رۆژنامنووســـیی رۆژ بڕۆژ دواتر
لسای تا بینیووە، بخۆیوە گشـــكردنی
(ھتاوی ١٩١٣ رۆژنامـــی (رۆژی كورد) و



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ١٠٨

لڕووی یاساییوە رۆژنام شوازەكانی دەرھنانی

ســـای  كورد)، ١٩١٤ (بانگی ســـای كـــورد)،
ژین)، ســـای  و راســـتی ١٩١٨ (تگیشـــتنی
ئوە  دوای (پشكوتن) و ســـاكانی ١٩٢٠
(بانگی كوردستان، رۆژی كوردستان، بانگی
دیاری رووناكی، ئیســـتقالل، ئومدی حـــق،
... رزگاری، ئازادی، نیشـــتمان، كوردســـتان،
ســـای  راپڕینی دەرچـــوون،(٦) دوای ھتـــد)
بناوی  رۆژان رۆژنامی یكم ١٩٩١ یش
نوێ) ل ١٩٩٢/١/١٢ دەرچوو،  (كوردســـتانی
رۆژانو تری رۆژنامی چندیـــن دواتریش
چندیـــن ھـــروەك دەرچـــوون،  فتانـــھ
.. نئاو و (ھاووتی وەك ئھلی رۆژنامی

دەرچوون. ھتد)

دووەم باسی
رۆژنام پناسی و چمك

دەركردنی رۆژنام برلوەی شوازەكانی
بۆ ،چیی رۆژنامـــ بزانین ویســـتبزانیـــن پ
رۆژنامـــ بـــۆ تـــواو ئـــوەی پناســـیكی
شـــوەو ناوەڕۆكوە لرووی بكین، ئـــوا

دەدوین: لی
شوەوە: لڕووی یكم:

چاپكـــراو بكارھنانكـــی ،رۆژنامـــ
تدەچ ك ســـپی، بۆشایی الپڕەی لســـر
تۆپۆگرافـــی ھونرەكانـــی چوارچـــوەی
شـــوەی ئمیـــش  كـــ  (Typography)
ھماو ك) ،یكرۆژنام ھونری و زانســـت
الپڕەكانی  بناو و لخۆدەگرت ھتد) ..،ھ
و وشـــكانی دابشـــدەكرت رۆژنامكـــدا
وەرگیراوە(٧). (Type) لوشی لكدراوەو

ناوەڕۆكوە: لڕووی دووەم:
راگیاندن لھۆیكانی كـــھۆی ،رۆژنامـــ
و دەربینـــی بیروبۆچوون بـــۆ كـــناو ك
شـــوەكانی لڕگـــی زانیـــاری گیاندنـــی 
پكھاتوون ك رۆژنامنووســـی، نووســـینی
ون، ستوون، راپۆرت، ل(ھواڵ، ریپۆرتاژ،

كاریكاتر،...تاد)(٨).
دەكات:  رۆژنام بطی) واپناسی (رفائیل
دەرھنانـــی و دروســـتكردن بـــكاری  كـــ

رۆژنامنووســـی، دەگوترـــت رۆژنامـــ
كاغـــزی لكۆمـــك بریتییـــ ھروەھـــا 
و زانیـــاری و بیـــروڕاو چاپكـــراو، ھـــواڵ
جۆرەكانییـــوە بگشـــت  بســـوود شـــتی 
بودەبتوەو دیاریكـــراودا كاتی لھنـــدێ
كـــ لڕووی پشكوتووەكانیشـــدا، تول
رژمی لودا و لپشوەن شارســـتانییوە
گل و دەبستت بگل پشـــت حوكمانتی
رۆژنامـــ رەوایتییكیتـــی. ســـرچاوەی
گوزارشـــتكردن لھۆكارەكانـــی كـــھۆكار
لنـــوان بیـــروڕا گۆڕینـــوەی لبیـــروڕاو 

كۆمدا(٩). تاككانی
رۆژنام پناسی وا دەتوانین وەیمشب
و زانستی كبشوەیكی ،كچاپكراو بكین،
جۆرەكانی چاپوە ئامری لڕگی ھونری
ھتد)ی .... وتار، رپۆرتاژ، (ھواڵ، رۆژنامـــ
چاپخانوە لڕگـــی تـــدا بودەكرتـــوە،
تنریدەگ خۆیـــدا لكاتـــی و چاپدەكرـــت

خونران. بردەستی

سیم باسی
رۆژنام تایبتمندییكانی

كاریگریی ئامرازانی لو ككی رۆژنام
توانـــای و مرۆڤایتـــی  لســـر گـــورەی 
ھلكی ،یھ گشتیشـــی دروستكردنی رای
گفتوگۆكردن بیروڕاو گواستنوەی بۆ باش
كۆمـــگادا پكھاتكانـــی  و تـــاك لنـــوان 
بنوتریـــن رۆژانیـــش دەڕەخســـنت،
لگڵ خونـــران، میوانی تـــدەب زانیـــاری
زانیاریانی ئـــو ویســـتپ ھموو ئماندا
دووربن لزانیاری و بن دەخرنڕوو راست
دەربینكی زمانی ھروەك دروســـتكراو،
و شیاوبت شایســـتو روویكوە لھموو
بت، ئوان تبگن و بزمانی لی خونران
لخستنڕووی ویســـتپ ئمانیشدا لگڵ
بھزكردنی ھۆی تبن بابتكاندا و روداو
و ئایدۆلـــۆژی دوژمنایتیكردنـــی رۆحـــی 
چوساندنوەی یاخود رەگزی، و مزھبی
توانینوە، ئینتیمـــاو بھۆی ھیچ كســـك
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نابت دەســـتدرژی بكرت سركســـایتی
كمرۆڤ كســـایتی دەبت و ھیچ مرۆڤك
ھروەك نابت جیابكرتوە، لپلو كارەكی
ســـوكایتیكردنن ك بوبكاتوە نانو ئو
بھاكانی، ناشـــبت و مـــرۆڤ بكرامتـــی
بـــۆ مـــرۆڤ ســـرەتاییكانی داویســـتییپ
تایبتـــی دەســـتكوتی  مســـۆگركردنی
 رۆژنام ویستروەھا پن،(١٠) ھنربوروژ
بكات، میللـــت لبرژەوەندیـــی گوزارشـــت
بـــكات، دەب مئ بـــم ئگـــر نیتوانـــی
لبرژەوەندیی گوزارشـــت نبت ھر ھیچ
بكات(١١). دیاریكراو توژكی یاخـــود چینك
و دیموكراسی بوترت: وایكردووە شـــمئ
لك چمكی دوو ئازادیـــی رۆژنامنووســـی
تواو ھریكیـــان ئویتر و جیانكـــراوەن

.(١٢ دەكات(
رۆژنام ك تایبتمندییانی ئـــو بھۆی
نووسران رووناكبیرو سركردەو ھیتی،
رۆژنامـــ لســـر جیاجیـــان بۆچوونـــی 
سرۆك (دیاز)ی نموون بۆ ،یھ ھبووەو
وتوویتی: خـــۆی كۆمـــاری مكســـیك كاتی
بومای كارگان خاوەنی ئـــو دەكرد "حـــزم
تاوەكو دروســـتدەكن مرەكب ك كاغزو
كریستین- لماری ."بســـوتاندای ھموویانم
كـــ دەگنـــوە ئیســـپانیایش شـــاژنی  ی 
مرویشـــدا مارو لناو "تنانت وتوویتـــی:
دەـــن دیـــت". رۆژنامنـــووس تووشـــی 
"لـــوە وتوویتـــی: حاكمـــی فنزەوالیـــش
بـــۆ بكرتـــوە، دۆزەخـــم ناترســـم دەرگای
رۆژنامنووســـك قمی بم لجیـــەی
ناپلۆنیش قســـكانی لرزیـــن". تـــگیانـــم د
بخشـــن: مانا گلـــك ھر لـــم بارەیـــوە
زیاتر سرباز ھزار لســـد رۆژنام س"
ك دەكات راســـت ڤۆلتریـــش دەمترســـنن"،
بكس كدەزگای "رۆژنامنووســـی :ـــدە
ندەڕوخ كۆن بم ئو جیھانـــی ،ناشـــك
 .(١٣)"نزردام جیھانكی نـــوێ بۆ ئـــوەی
"ئـــو :ـــدە  (١٩٤٨ -١٨٦٩) غاندی-یـــش
نخونتوە رۆژنامیـــك رۆژێ كســـی

-١٨٥٧) ســـعد زەغلول دەزانم"، بنزانـــی
لڕەخنلگرتنی مئ ویستپ" :دە (١٩٢٧
خۆمان دەب بكو نبین، توڕە رۆژنامكان
رەخنمان نمن ئوە كماوەی لبكین وا
پشـــووی ســـرۆكی لبگرن"، چیڤرســـن-ی
خۆشـــترە الم "گلـــك :ـــدە ئمریـــكا 
یاســـای و ھبت رۆژنامی بژیم لوتـــك
رۆژنامی و لوتكدا یاسای ھبت نبت،
١٩٤٥) ســـرۆكی -١٨٨٢) رۆزڤت ."بـــن
"دەب لنوان ئمریكا دەـــت: ئوكاتـــی
رۆژنامنووس  نووســـركی ١٠ كس ھر

ھبت"(١٤). وتدا لم

دووەم بشی
رۆژنام دەرھنانی شوازەكانی

یكم باسی
رۆژنام دەرھنانی بۆ كۆن شوازی

كس یكم رۆما پنجم، پاپـــای لویســـی
چارەنووســـیی لســـر بـــووە سانســـۆری
بوكردنوە شـــوەكانی تكای رۆژنامـــو
١٥٦٠دا لســـای بجۆرـــك دانـــاوە،
ئـــو لھوســـتكدا رۆمـــا لشـــاری 
بودەكـــردەوە، ھوانامیـــان كســـانی
فرانكـــۆ بیـــاری بلســـدارەدانی (نیكۆلـــۆ
رۆژنامنووســـی Neccolo Franco)ی 
گریگواری ئـــو پاپـــا ســـپاند، دوابـــدوای
بیاری ١٥٧٢دا ئیلولی لمانگی سیازدەیم
لســـدارەدانی و ھتاھتایی زیندانیكردنـــی
ب شوازك بھر ك كساندا ئو بسر
نامواھ بوكردنوەی ئاسانكردنی بۆ كار
یـــان ھوانر بـــن نووســـر دەدەن، جـــا چ
لســـای تنانت ھواڵ، یـــان كۆكـــرەوەی
١٩٨٧دا (ئنیبالـــی كابیلـــۆ)ی سردەســـتی
دەســـتگیركرد، رۆژنامنووســـیان گروپكی
و بی دەســـتیان ھـــردوو برلخنكاندنـــی
بۆچوونكی بم زمانیشـــیان دەرھنا،(١٥)
١٥٤٦ لناوەڕاســـتی  كلســـای یھ دیكـــ
ببرچاوی خكوە دەســـتداران پاریس
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خاوەن و فیلسوف (دۆلیی)ی نووســـرو
لچاپخانكانـــی (لیـــۆن) ئوكاتـــی یكـــك
 نبیك تاكو سووتاند، بوو ٣٧ ســـاڵ تمنی

تر(١٦). ئوانی بۆ پند
تیۆرەكانی بپی رۆژنام دەركردنی بۆی
دـــت، بســـردا گۆڕانـــی راگیانـــدن 
لگڵ مام ئوانـــی دەســـت لتیۆری
دەركردنی دەبت دەكن، رۆژنامنووســـیدا
دەســـت رەزامندیـــی بپـــی   رۆژنامـــ
بـــو رۆژنامانی نادەن گـــر بـــت، ئگینا
یكناگرنوە دەســـت سیاســـتی كلگڵ
لتیـــۆری  ھروەھـــا ئـــاراوە،(١٧)  نـــب
تیۆری شـــوەی بھمان سۆسیالیستیشـــدا
رۆژنام دەركردنـــی بـــۆ دەســـت دەبـــت
بدات، نیشان لســـر رەزامندی دەســـت
جبجكردنوە،(١٨) بـــواری تـــئینجا دەچ
راگیاندن ھۆكارەكانـــی تیـــۆرە بپی ئـــم

لدەست. دانباون بشكی
عوسمانیدا یاسایكی لسردەمی دەوتی
نبوو، رۆژنامنووسی بڕكخستنی تایبت
دەرچوو،(١٩)  سزادان یاسای ١٨٥٨ تا ســـای
دەوتی وابستی ھبوو كسك بۆھموو
بـــۆ بـــكات مۆـــت عوســـمانی بـــت، داوای
تیش دەبوایمۆ داوای ،دەركردنی رۆژنام
ئویش ،بكرای یناوچ ئم والی پشكشی
سرووی پیوەندیدارەكانی نالی ئاراستی
ئوە مۆتیش داوای مرجی دەكرد، خـــۆی
دەربكات رۆژنام دەیوێ كسی ئو بوو
پشتر  و بت زیاتر ٣٠ ساڵ ل تمنی دەب
 ١٨٦٣ سای . ندرابت(٢٠) سزا تاوانك بھیچ
تایبتی یاســـایكی ســـوتان عبدولعزیـــز
رۆژنامنووســـی كاروباری بۆ ركخســـتنی
باسی سوتان دەبوای دەركرد، رۆژنامكان
باســـی بكردبایو چاكب و دامودەزگاكانی
نگرن(٢١). رەخن كموكوڕییكان نكن و
ئستا تا رۆژنام دەركردنی شوازەی ئم
دەكرت، پیـــەو عرەبیدا لـــزۆر وتانـــی
لدەســـت تمۆ داواكردنی ك ئویـــش
عیراق... سوریا، میسر، لوبنان، وتانی وەك

بچند  پویســـتی لمیش تـــاد.(٢٢) بـــدەر
كسی شونی ئو ناوو وانل ،كنگاوھ
ناوی لگڵ دەكات، پشـــكش كداواكاریی
رۆژنامـــو برپرســـكانی سرنووســـرو

نیشتجبوونیان(٢٣). شونی
چاپمنی (٢٧)ی یاســـای مـــادەی  بپی
بھموو  ك ١٩٦٢ ھاتـــووە لســـای لوبنان
دەربكرت رۆژنامـــ یـــدەغق شـــوەیك
راگیاندن لوەزیری پشـــوەخت ك مۆتی
وەرنگیرـــت(٢٤). ھروەكو لمادەی (٢٧)دا
چاپكراوكـــی ھـــر "دەركردنـــی ھاتـــوە: 
مۆتی لوەرگرتنـــی بر رۆژنامنووســـی
دوای راگیانـــدن لوەزیـــری پشـــكی 
رۆژنامنووســـی ســـندیكای راوژكردنـــی

.(٢٥)"یدەغق شوەیك بھموو
ھندكجاربۆوەرگرتنیمۆتیدەركردنی
لیكك زۆر سرمایكی ویستپ رۆژنام
لیاســـای ئوەی وەك دابنرت، لبانككان
ركخستنی رۆژنامنووسییمیسردا لمادەی
ئم  دانراوە،(٢٦) دانانی ١٩٩٦ (٥٢)ی ســـای
نیشانی بت ھرمبســـتك بۆ رمایســـ
لبردەم دەركردنی كســـتربب ك وەیئ
ســـرمایكان خـــاوەن تنیـــا رۆژنامـــداو

دەربكن. رۆژنام دەتوانن

دووەم باسی
دەرھنانی رۆژنامە بۆ شوازی تازە

توانای دارایی ھر كسك لتیۆری لیبادا
دەربـــكات(٢٧). رۆژنام یـــھ ھبت بـــۆی
دیموكراتییكانـــدا مسیســـتل بجۆرـــك
رـــك رۆژنامنووســـی كاری بـــۆ ئـــوەی
دەســـت، دەســـتتوەردانی بـــت ببخر
دامزراوە، رۆژنامنووســـی ئنجوومنـــی
بریتانیـــاو لوتانـــی چوارچوەیـــدا لـــم 
رۆژنامنووســـی ئنجوومنـــی ئمانیـــا
نك ركدەخات، رۆژنامنووسان كاروباری

دەست(٢٨).
درینی مژوویكی ك لفرەنسا نموون بۆ
لســـای ،یھ رادەربیندا لگـــڵ ئازادیـــی
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تو ئـــازادی ئم یاســـای ١٨٨١ەوە كاتك
كراوەتوە لســـر ئـــوە جخت دەرچـــوو،
لھموو دەبت رۆژنامنووسی ئازادیی ك
بت، بدوور و ئیداری سیاسی كۆتوبندكی
و چاپمنی دەب ھاتووە ك لم یاســـایدا
تاكك ھمـــوو و رۆژنامنووســـی ئازادبـــن
بب دەربكات، رۆژنام یـــھ ئوەی مافی
دانانـــی و وەرگرتنـــی مۆتـــی پشـــوەخت
لنوان  جیاوازی بم پشینی دارایی،(٢٩)
مادەی و بیانیان كردووە، بپی ھاووتیان
فرەنسی، دەكرێ یاسای ششمی پنجم و
چاپمنیكی یـــان رۆژنامیك ھاووتیان
بۆ بم دەربكـــن، ببـــ مۆت خولكـــی
بیانی رۆژنامی بوكردنوەی و دەركردن
دەردەچت لفرەنســـا بیانـــی كـــ بزمانـــی
یاســـاك چوارەمی مـــادەی بپـــی حوكمـــی
پشـــكی ھبت، مبست لم مۆتی دەب
سیستمی پاراستنی بۆ رۆشـــییپ جیاوازیی
ھروەھا لسای ئاسایشی وت،(٣٠) گشتی و
بسیستمی  كار ئستا تاكو ١٦٩٥ لبریتانیا
بئاسانی كسك ھموو ناكرت، مۆتدان

دەربكات(٣١). رۆژنام دەتوانت
كراوەدا و دیموكراتی ئگرچـــی لوتانی
گۆڤار رۆژنامو یـــھ كســـك بۆ ھموو
تلفزیـــۆن رادیـــۆو دەربـــكات و پخشـــی
وتننامـــككڕل زۆر  بـــم  بوبكاتـــوە،
راگیاندن تایبتبئازادیی نودەوتییكانی
وســـتگی دامزراندنـــی لكاتـــی دەبـــت 
دەوـــت ســـینما و تلفزیـــۆن رادیـــۆو 
لوەربگیرت، رەزامندی ئاگاداربكرتـــوەو
ركخســـتنی الینی بۆ دەگڕتوە ئمیش
تكـــڵ شـــپۆلكان ئـــوەی تكنیكـــی بـــۆ
دەبینیـــن ئاگاداركردنوەی نبـــن(٣٢). لرەدا
تلفزیۆن رادیۆو وستگی بۆ تنیا دەوت
گۆڤـــار، رۆژنامـــو نـــك ،مایســـین و 
دەیوت دەوت دەگینت ئـــوە ئمیش
كارەكان ركخســـتنی بـــۆ یارمتیدەربـــت
دەســـتوری شـــپۆلكان. تكنبوونـــی  و 
ھمواری  ١٧٨٩ لیكمین سای ئمریكی

"بگنامی ناوونیشانی لژر ١٧٩١دا سای
ئازادیی ئم لسر جختی مرۆڤ" مافكانی
نیی بۆی "كۆنگرس ھاتووە: تیایدا كـــردوەو
ئازادیی ھیچ یاســـایك دەربكات ســـنور بۆ
دەستی واتك دابنت"، رۆژنامنووســـی
تنانت  نییـــ (كۆنگرـــس) بۆی یاســـادانان
ئازادیـــی ســـنوورداركردنی بـــۆ یاســـایش 
بخات كۆتوبند و دەربكات رۆژنامنووسی

.(٣٣ )رۆژنام دەركردنی و ئازادی رگای
بتایبتـــی نوـــكان، دەســـتوورە بپـــی 
زۆر گرنگی خۆرئـــاوا، وتانی دەســـتووری
ئازادیـــی و رۆژنامنووســـی بئازادیـــی
بپی ئگرچـــی دراوە، بیـــروڕا دەربینـــی
خۆرئـــاواو وتانـــی زۆربـــی یاســـاكانی 
كســـك دیموكـــرات ئـــازادی بـــۆ ھمـــوو
بم ،رۆژنام دەركردنی بۆ كراوە فراھم
دەبت ،رپرســـب ئازادییكی م ئازادییـــئ
ك بنڕەتی بت دیســـپلینی ھندێ پابنـــدی
پیوەندی و جیھان ئاشتی و گشتی بئادابی
بمیـــش  .(٣٤)یوەســـتپ نودەوتییـــوە
ئخالقی ئرككی وەك رۆژنامكان دەبـــت
دووربن و بـــن بھا گشـــتییكان ئـــاگاداری

لناوزڕاندن.

سیم باسی
لھرمی كوردستان دەركردنی رۆژنام

چاپمنیی  یاســـای ١٩٣٣ بپی لســـای
مۆتدان بسیستمی كار (٥٧) ژمارە عیراق
دەكرت(٣٥). لعیراق رۆژنام دەركردنی بۆ
بشك كوردستان ھرمی ئوەی بحوكمی
دەركردنی شـــوازەی بۆ لعیراق ئم بووە
بـــۆ گۆڕینی بم پیەوكـــردوە، رۆژنامـــ
لالین چ ھبووە، زۆر ھوی شـــوازە ئم
چ كوردستان رۆژنامنووســـانی سندیكای
نوم ھئ خۆیان، لالین رۆژنامنووسان
بـــوون، لكۆتایی  ٢٠٠٧ بردەوام تا ســـای
رۆژنامنووســـیی  یاســـای  ٢٠٠٧ ســـای
لسردا، بیاری لپرلرمانی كوردســـتان
گۆڕانكاری بھـــۆی ھرم بم ســـرۆكی
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لبرژەوەندیی ك ماددەیك بگو لچند
ئیمزای نبوو رۆژنامنووسان خواستكانی
ك پرلمان، گڕاندییـــوە نكردو لســـر
نوی شـــوازی بۆ ئاماژە ســـیم لماددەی

كراوە. رۆژنام دەركردنی
بۆ كۆنمـــان شـــوازی بـــۆ ئـــوەی زیاتـــر
ھرمـــی چاپمنیـــی دەركوـــت، یاســـای
١٩٩٣ دەھنینوە،  سای عیراق كوردستانی
"ھر ھاتووە: (١)دا گب پنجم، لمـــاددەی
ھرـــم نیشـــتجی عیراقـــی ھاووتیكـــی
دەربـــكا، خولكـــی كبیـــوێ چاپكراوكـــی
بوەزیـــری دەبـــ داخوازییـــك پشـــكش
ناوی و خۆی ناوی تیایـــدا رۆشـــنبیری بكاو
چاپكراوەكو و نـــاوی ســـرۆكی نووســـین
ئو دەربارەی زمانكی دیاری بـــكات"(٣٦).
بوەزیری پشكش ویستپك داخوازییی
لكۆبوونوەیكدا پشتر بكرت، رۆشنبیری
یاسایی لیژنی نونری وەك عارف حسن
رۆشـــنبیریدا لیژنی ئندامكی چند لگڵ
(د. و مال خالید) (بارزان وانل كۆدەبتوە
عیزەددینمستفارەسوڵ) لوكۆبوونوەیدا 
دەكات  ئوە خالید) پشـــنیازی مال (بارزانی
یان رۆژنامیك بوكراوەیك دەركردنی بۆ
بوكراوەك دەردەكات كســـی ئو دەبت
وەربگیرت، بمیش بۆ پشـــوەخت مۆتی
و ماددەیك ببگـــی بـــوو ئم پشـــنیارە
لســـرداو بیاری كوردســـتان پرلمانـــی
وەكو لوتكی لكاتكدا مئ پســـندكرا،
پویســـتی رۆژنامـــ توركیـــادا دەركردنـــی
یان رۆشـــنبیری وەزارەتـــی بڕەزامندیـــی

ناكات(٣٧). حكومت
یاســـای بمیـــش بۆمـــان دەردەكوـــت
كاری كوردســـتان ھرمـــی چاپمنیـــی
بۆ كـــردووە شـــینتی پمی مۆسیســـتب
رۆژنامـــ، (د.  بوكردنـــوەی و دەركـــردن
مۆت  ئلبوســـتانی) واپناســـی ـــبدوع
ئیـــدارە لرگپدانـــی بریتییـــ دەكات، كـــ
دیاریكراو، كسانكی چند یاخود بكسك،
رۆژنامو بوكردنـــوەی و بـــۆ دەركـــردن

تدا یاســـاییكانی رجم ئگر چاپمنـــی،
برژەوەندیی بگورەی رەفزكردنی یان بوو،
 ڕەتییبن مۆت بشـــكی خـــۆی.(٣٨) لرەدا
بـــۆ كدەوـــت خۆپارـــزی لسیســـتمی 
روودانیان ئگری زیانانی لـــو رگاگرتن
رۆژنامنووســـییوە لڕگای كـــ لدەكرێ
بم دەباتبـــر، پنـــای دەكوێ لكۆمـــڵ
دەركردنی ئـــارەزووی جـــۆرە ئوكســـی
دەب یھ دەوری چاپكراوی یـــان رۆژنام
رەچاوی ئو و بدات ئنجام چند كردارك
لیاســـای ئیدارە ك بكات زانیاریان و مرج
تیخســـتوی رۆژنامنووســـیدا و چاپمنی
دەگینت مۆتی ئوە ئســـتۆی، ئمیش
ئیدارە ك مبستی ئو لرووی پشـــكی
پشـــكی بۆی تدەكۆشـــت بسانســـۆری
دوو مۆت سانســـۆرو دەچـــ، ھرچنـــدە
ئو مۆتدا لبخشینی جیاوازن. لك شتی
چاپكراوەك یان رۆژنام دەیوێ كســـی
خستنل مبســـت، كچی جگی دەربكات
چاپكراوە یـــان كـــرۆژنام ژـــر سانســـۆر

. (٣٩)ستبم جی ككییخول
پـــدا بھۆی ئاماژەمان ھـــروەك پشـــتر
لعیراق، بشـــك بووە ئوەی كوردســـتان
ناوەندی حكومتی یاساكانی بیارو ھموو
راپڕیـــن دوای تنانـــت جبجكـــردووە،
 ١٩٩٣ چاپمنـــی ســـای و دانانـــی یاســـای
یاســـای ماددە كۆپیكراوی بگـــو لگلـــك
 ١٩٦٨ سای (٢٠٦)ی ژمارە عیراق چاپمنی
(أ)دا گچوارەم ب لبندی نموون بووە، بۆ
زانیارییان بـــم مۆت "داواكاری ھاتـــووە:
دەبینین وەزارەت دەكرت، بمش پشكش
بمۆـــت پویســـتی دەركردنـــی رۆژنامـــ
(ب) جاركیتـــر  لبگـــی ھیـــ، ھـــروەك
داواكدا "لگـــڵ ك دەكرتوە بـــاس لـــوە
ھاوپـــچ رەســـمیكان نامـــگب ھمـــوو 
یاساییكانی رجم بسلمنرت تا دەكرت
لھرمی  ھی"،(٤٠) بمیش ســـیم بندی
رۆژنام پویستی دەركردنی كوردستان بۆ
رۆشـــنبیری ھبووە. وەزارەتـــی بمۆتـــی
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چاپمنیی عیراق یاســـای كوات ھـــردوو
ئازادیی ســـنوورەكانی لو خادا و ھرـــم
لرگی رۆژنامنووسی كاری و رادەربین
ئازادیـــی رووبـــڕی برتســـككردنوەی
مافی و رۆژنام بوكردنوەی و دەرچواندن
دەكنوە(٤١). بچوك میدیایی، خاوەندارتیی
بت لكوردستاندا ئازاد ئوەیشی میدیا بۆ
شـــت باشـــترین چوارەم و ببت دەســـتی
بۆی پشین الببرت(٤٢) مۆتی پویست بوو
برووی كرانوەیھرمیكوردستان لگڵ
لپـــۆژەو ئاگاداربـــوون جیھانـــی دەرەوەو
سندیكای بوونی خۆرئاواو وتانی یاســـای
لپـــۆژەی كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی
سندیكای ك) رۆژنامنووسی كاری یاسای
كرد)  گی كوردستان رۆژنامنووســـانی
ھاتووە: یكمدا بگـــی ســـیمدا لمادەی
راگیاندنك دامزرنر، یان ئیمتیاز "خاوەنی
بوبكاتوە، ھرم رۆژانی لرۆژنامیكی
جنیشت شونی وتنامو و نازناوو كناو
دامزرنری یـــان ئیمتیاز، بوونـــی خـــاوەن
زمانی ئو رۆژنامكو ناوی رۆژنامكو
سرنووسرو ناوی بودەكرتوەو كپی
یاندنراگ ئم دەرچوونی تدابـــت، ماوەی
ببیانی دەرچوونیرۆژنامك دادەنرت(٤٣).
ئـــو بپـــی دەردەكوـــت لـــرەدا بۆمـــان
وەك كوردســـتانیش لھرمـــی ،ۆژەیـــپ
دەركردنی بشـــوازی كار خۆرئاوا وتانی
بۆ ،رۆژنام دەركردنـــی بـــۆ تـــازە دەكرت
كوردســـتان پرلمانـــی ئـــم مبســـتیش
(٣٣)یرۆژی٢٠٠٧/١٢/١١  ژمارە لدانیشتنی
سیمی یاساكی پسندكرد، مادەی پرۆژە
ھشتوە، بم خۆی وەكو بگی یكمی
رۆژانـــی لرۆژنامیكـــی بانگوازەكـــی
 (٤٤)،رۆژان رۆژنامی بـــدوو و كرد ھرم
لكوردستان رۆژنامگری یاسای بمیش
لبشی  ٢٠٠٧ ئامادەكرا، سای (٣٥)ی ژمارە
بمرجكانی تتایبك یاســـاكدا دووەمی
ھوەشـــاندنوەی رۆژنامو دەرچواندنـــی
بگی ســـیمدا لمـــاددەی و وازلھنـــان،

یـــان ئیمتیـــاز  "خـــاوەن ھاتـــووە: یكمـــدا 
لـــدوو راگیاندنـــك دامزرنرەكـــی
ك بوبكاتوە لھرمدا رۆژان رۆژنامی
جنیشت شونی رەگزنامو نازناوو ناوو
دامزرنری یاخود ئیمتیـــاز خاوەن بوونی
ئـــو رۆژنامكـــو نـــاوی رۆژنامكـــو
ناوی لگڵ بودەكرتوە كپـــی زمانی
دەرچوونكـــی مـــاوەی سرنووســـرو
ببیانی راگیاندنكـــش تـــدا بنووســـرێ.
دادەنرـــت"(٤٥). كـــرۆژنام دەرچوواندنـــی
(١٥)بـــ كـــرد ماددەكانـــی ھروەھـــا كـــۆی
بوو، مادە (١٤) یاســـاك لپـــرۆژە مـــادە، ك
لوەكرد، بھۆی باســـمان ھروەك پشـــتر
قورس دارایی (١٠) ســـزای لمـــادە ئـــوەی
سپنراوە رۆژنام و رۆژنامنووس بسر
(٣ تا ١٠) رۆژنامنـــووس ببی بجۆرك
رۆژنامكیش ســـزادەدرت، ملیـــۆن دینـــار
ســـزا دەدرت،(٤٦)  دینار ب(١٠ تا ٢٠) ملیۆن
زۆری ناڕەزایی ســـزای بزیادكردنـــی ئـــم
ئامادە ھرـــم ســـرۆكی بۆی لكوتـــوە،
پشتر بكات، بۆی ر یاساكسئیمزا ل نبوو
گفتوگۆكردنی بـــۆ پرلمـــان گڕنرایـــوە

لبارەیوە. زیاتر

ئنجام
ئامرازانـــی لـــو كـــكی  رۆژنامـــ  -١
مرۆڤایتـــی كاریگریـــی گـــورەی لســـر
گشتیشی رای دروســـتكردنی توانای و یھ
بیروڕاو بۆ گواستنوەی باش ھلكی ،یھ
پكھاتكانی و تـــاك لنـــوان گفتوگۆكـــردن
دەبینین دەست بۆی كۆمگا دەرەخسنت،

ترساوە. رۆژنامنووس لرۆژنامو
تایبتمندییانی و بۆچوون ئو ھموو -٢
بیاســـایك پویســـتی ھیتی رۆژنام ك
رۆشنایی لژر رۆژنامكان ئوەی بۆ یھ
بجۆرك راپڕنـــن، كارەكان و یاســـایئ
یاســـایك دەیوت دیكتاتـــۆری دەســـتی
دەســـتكی لبرژەوەندیـــی دەربـــكات
مافی دەركردنی كسك و ھموو بت خۆی
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بپچوانوەیـــش نبـــت، رۆژنامـــی
دەســـتی لیباو كـــ یـــھ دەســـتك
دەدات ك ھاووتیـــك بھموو و مافـــئ

دەربكات. رۆژنام
بپـــی رۆژنامـــ بۆدەركردنـــی   -٣
دت، بسردا گۆڕانی راگیاندن تیۆرەكانی
لگڵ مام ئوانـــی دەســـت لتیۆری
دەركردنی دەبت دەكن، رۆژنامنووســـیدا
بت، دەســـت رەزامندیی رۆژنام بپی
بـــو رۆژنامانی لگڵ نادەن گر ئگینـــا
نـــب یكناگرنـــوە دەســـت سیاســـتی 
سۆسیالیستیشـــدا لتیۆری ھروەھا ئاراوە،
دەبت دەســـت تیۆری شـــوەی بھمان
رەزامندی دەست رۆژنام دەركردنی بۆ
بواری تدەچ ئینجـــا بدات، لســـر نیشـــان
ھر لیبادا لتیۆری بم جبجكردنوە،
یت بـــۆی ھبھ كســـك توانـــای دارایی

دەربكات. رۆژنام
بتایبتی نویكان، دەســـتوورە ٤- بپی
زۆر گرنگی خۆرئـــاوا، وتانی دەســـتووری
ئازادیـــی و رۆژنامنووســـی بئازادیـــی
بپی ئگرچـــی دراوە، بیـــروڕا دەربینـــی
خۆرئـــاواو وتانـــی زۆربـــی یاســـاكانی 
ئازادیی ،یھ كسك ھموو بۆ دیموكراتی
فراھمكراوە، رۆژنامـــی بـــۆ دەركردنـــی
،رپرســـب ئازادییكی ئازادییـــ بم ئـــم
بنڕەتی دیســـپلینی ھندێ دەبت پابنـــدی
و گشتی و ئاكاری كپیوەست بئاداب بت

نودەوتی. پیوەندیی و جیھان ئاشتی
بووە بشك كوردستان ئوەی بھۆی -٥
یاساكانی حكومتی بیارو لعیراق، ھموو
دوای تنانت كـــردووە، جبج ناوەنـــدی
ژمارە یاســـای چاپمنیی و دانانی راپڕین
ماددە  بگو ١٩٩٣ لگلـــك (١٠)ی ســـای
ژمارە عیراق چاپمنی كۆپیكراوی یاســـای
دەركردنی بۆ بمیش ،١٩٦٨ سای (٢٠٦)ی

وەرگیراوە. شینپ مۆتی رۆژنام
٢٠٠٦ سندیكای  ٢٠٠٦، ســـای ٦- ســـای
پۆژەیكی كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی

پرلمانی پشكشـــی بۆ رۆژنامنووســـی
مبســـتیش ئم بۆ كـــردووە، كوردســـتان
ژمارە لدانیشـــتنی كوردســـتان پرلمانـــی
یاســـاكی (٣٣)ی لـــ٢٠٠٧/١٢/١١دا پرۆژە
پســـندكرد، دەســـتكارییوە بكۆمـــك
رۆژنام دەركردنـــی بۆ یاســـای بپـــی ئم
تنیا بكو ،نی شـــینپ بمۆتی پویستی
رۆژانی رۆژنامـــی لـــدوو راگیاندنـــك
راگیاندنیش ئـــم دەكرتوە، بو ھرـــم
دادەنرت. كرۆژنام دەرچواندنی ببیانی
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الصحافة ذبیان: (د. ســـمی :لـــ 2007، ل44. وەرگیـــراوە
،1987 بیـــروت، ط2، واالعـــالم)، دار المســـیرة، الیومیـــة

ص-151 153.
ئازادیی یاســـاییی چوارچوەی ســـعدی: 9) د. كمال
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و چاپ دەزگای عیراقـــدا، لكوردســـتانی رۆژنامگـــری
2006، ل11، ھولـــر، ئـــاراس، دەزگای بوكردنـــوەی
ســـامی اعداد العراق، صحافة بطي: (رفائیل :ل وەرگیراوە

1985، ص26). بغداد، بطی، رفائیل
رادەربیـــن ئازادیـــی :ـــبدوع ھكـــوت  (10
،تییرپرسیارب لرۆژنامنووسییكورددا رەھانیی، بكو
ممك شی ،(3956) ژمارە ،(رۆژنام) نوێ كوردستانی

2006/4/30، ل8.
راگیاندن (سرپرشـــتیار): عارف كریم مـــ11) ح
وەزارەتی پروەردە/ چاپخانی دەســـتدا، لپراوزی

2001، ل17. ھولر، ھولر،
لباشـــوری ئھلی رۆژنامـــی 12) ھـــرش رەســـوڵ:
دەزگای چ1، ســـلمانی، ،(2002 - 1994) كوردســـتان

2006، ل16. بدرخان، بوكردنوەی و چاپ
ســـرچاوەی پشـــوو، ئحمد: مزھر 13) د. كمال

ل18.
الینكـــی چنـــد  فرھـــادی: ســـاح  مـــح  (14
بغدا، الحـــوادث، چاپخانی رۆژنامنووســـیی كـــوردی،

1988، ل9-8.
سرچاوەی پشوو، ل12. مال: برایمی (15

ســـرچاوەی پشـــوو، ئحمد: مزھر 16) د. كمال
ل-38 39.

الصحفی، دار الضمیر ازمـــ حمزە: 17) د. عبداللطیـــف
1960، ص98. الفكر العربی، مصر،

قندیلجی: ابراھیـــم عامر الـــوردی، 18) د. زكي حســـین
1990، ص124. بغداد، العالی، التعلیم مطابع االتصاالت،
پشوو، سرچاوەی ئمین: مســـتفا 19) نوشـــیروان

ل12.
القیـــود القانونیة علی الخطیـــب: 20) د. ســـعدي محمـــد
لبنان، بیروت- الحقوقیة، الحلبی منشورات ،الصحاف حریة

2006، ص13.
پشوو، سرچاوەی ئمین: مســـتفا 21) نوشـــیروان

ل13.
الخطیب: محمد (د. سعدی :وانزیاتر ب زانیاری بۆ (22
منشـــورات العربي، العالم فی الصحافة حریة امام العوائـــق

.2008 لبنان، بیروت- الحقوقیة، الحلبی
والقانون، االعـــالم حریـــة الحلـــو: 23) د. ماجـــد راغـــب
عصام جابر، مطبعة باالسكندریة، المعارف منشـــاە الناشر

2006، ص193.
ص السابق، المصدر الخطیب:......، محمد سعدی د. (24

.76
ئازادیی یاساییی چوارچوەی ســـعدی: كمال 25) د.

ل80. ،.... رۆژنامگری
حریة امـــام العوائـــق 26) د. ســـعدی محمـــد الخطیـــب:

.73 ص السابق، المصدر ،...... الصحافة
االتصال فی المدخل الموســـی: ســـلیمان 27) د. عصـــام

2003، ص81. االردن، ط5، الجماھیری،
الطبعة الثانیة، الصحافة، حریة نصار: جابر جاد د. (28

2004، ل-233 244. العربیة، النھضة دار
.90 ص السابق، المصدر الحلو: راغب ماجد د. (29

ئازادیی یاساییی چوارچوەی ســـعدی: كمال 30) د.

ل-77 78. ،.... رۆژنامگری
الســـابق، المصدر إســـماعیل البســـتاني: 31) د. عبداالله

ص127.
حریة امـــام العوائـــق 32) د. ســـعدي محمـــد الخطیـــب:

ص35.  ،......... الصحافة
ئازادیی یاساییی چوارچوەی ســـعدی: كمال 33) د.

ل79. ،.... رۆژنامگری
وزارة االعالم، مطبعة الداقوقي: قانـــون 34) د. ابراھیـــم

1986، ص151. الدینیة، والشؤون االوقاف
الســـابق، المصدر اســـماعیل البســـتاني: 35) د. عبداالله

ص127.
چاپمنیـــی یاســـای پنجـــم، 36) بوانـــ: (مـــاددەی
نیشتیمانیی ئنجوومنی ك عیراق، كوردســـتانی ھرمی
 1993/4/25(24)، لـــ ببیـــاری عیـــراق كوردســـتانی

لسرداوە. بیاری
رۆژنامنووســـیی ئازادیـــی قانـــع: 37) مـــم بورھـــان
راز، چاپخانی كوردستاندا، ھرمی چاپمنیی لیاســـی

.81 2001، ل69، سلمانی،
-الصحاف حریـــ البســـتانی: اســـماعیل 38) د. عبداالله

ص126. 1959 القاھرە، ،مقارن دراس
ئازادیی یاساییی چوارچوەی ســـعدی: كمال 39) د.

ل75. ،.... رۆژنامگری
ژمارە (206)ی عیراق، چاپمنی (یاســـای :وان40) ب

.(1968 سای
رادەربیـــن ئازادیـــی  رەســـوڵ: ھـــرش   (41
،رنامماست ،(2007 - 1993) لرۆژنامنووسییكوردیدا
مرۆڤایتییكانـــی ـــژی زانســـتكۆل بشـــی راگیاندنـــی

نكراوە، ل100. 2008، چاپ سلمانی، زانكۆی
دەســـت، و میدیا (كودیـــدار): 42) ھـــرش رەســـوڵ
چاودر، رۆژنامی چاپكراوەكانی بكتل چ1، ســـلمانی،

2008، ل135.
(دەقیپۆژەییاسای كاریرۆژنامنووسی :وانب (43
(مجلة)، (الصحفی :وانب زیاتر زانیاری بۆ لكوردستان).

الثانی، 2006، ص7. 1 تشرین ،(23 العدد،
بگـــی (1) یاســـای ســـیم (مـــادەی :وانـــ44) ب
.(2007 ســـای لكوردســـتاندا رۆژنامگریـــی كاری 
http://perleman.org/files/articles/ :ل وەرگیراوە

.(pkyj35rojnmewany.pdf(15.1.2008
 2007 ژمـــارە (35)ی ســـای (یاســـای :وانـــ45) ب
لكوردســـتاندا). رۆژنامنووســـیی كاری یاســـای 
http://perleman.org/files/ :لـــ وەرگیـــراوە

(2009-6-articles/160908060839.pdf(13
:ناوونیشان بم پرلمان سایتی وانب (46

http://perleman.org/default.aspx?page=ar
ticles&c=News-Meetings&id=641

سرچاوەكان
كتب یكم:

كتبكوردییكان:  - 1
لســـرەتای رۆژنامگـــری مـــال: برایمـــی   (1
چاپخانـــی نوـــكاری، چرخـــی تـــا ســـرھدانكانوە
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.1998 ھولر، ھولر، وەزارەتی رۆشنبیری-
الینكیرۆژنامنووسیی چند فرھادی: ساح مح (2

.1988 بغدا، الحوادث، چاپخانی كوردی،
راگیاندن (سرپرشـــتیار): عـــارف كریم مـــ3) ح
وەزارەتی پروەردە/ چاپخانی دەســـتدا، لپراوزی

ھولر.
الپڕە یكم ئاســـتكانی منگوڕی: میرزا 4) شـــركۆ
كركوك، ھورامی، ئازاد شھید چاپخانی لرۆژنامدا،

.2007
مژووی باســـك (دوكتۆر): چند پیربـــاڵ 5) فرھـــاد
دەزگای لبوكراوەكانی كوردییـــوە، رۆژنامنووســـیی

.2007 سلمانی، سردەم، پخشی و چاپ
(دوكتـــۆر): تگیشـــتنی ئحمـــد مزھـــر 6) كمـــال
چاپخانی كوردیدا، لرۆژنامنوســـیی شونی و راســـتی

.1978 بغداد، كورد، زانیاری كۆڕی
لباسی رۆژنامنووسیی ئازادیی قانع: بورھان مم (7
راز، سلمانی، چاپخانی كوردستاندا، چاپمنیی ھرمی

.2001
الپڕەیـــك چنـــد 8) نوشـــیروان مســـتفا ئمیـــن:
،1918 1898- كـــوردی رۆژنامنووســـیی لمـــژووی
ســـردەم، ئۆفســـتی دەزگای و چـــاپ برگـــی یكـــم،

.2001 سلمانی،
رۆژنامنووسیی كوردی لمژووی الپڕەیك چند (9

.2003 سلمانی، دووەم، برگی ،1938 1918-
رۆژنامنووســـیی لمـــژووی 10) چنـــد الپڕەیـــك
بشـــی یكم، ســـیم، -1938 1958، برگی كـــوردی

.2004 سلمانی،
لباشـــوری ئھلی رۆژنامـــی 11) ھـــرش رەســـوڵ:
دەزگای چ1، ســـلمانی، ،(2002 - 1994) كوردســـتان

.2006 بدرخان، بوكردنوەی و چاپ
بكتل سلمانی، (كۆدیدار)، چ1، میدیا و دەست (12

2008، ل135. چاودر، رۆژنامی چاپكراوەكانی

عرەبییكان:  بكت - 2
مطبعة االعالم، قانون (دوكتۆر): الداقوقـــی 13) ابراھیم

.1986 ،الدینی والشۆون االوقاف وزارە
فی الصحف االولی، الصفحة الصاوی: حسین احمد (14
الصحف االولی فی الصفحـــة دراســـة لتطور مع االمریكیة
القاھرة، جامعة غیر منشـــورة، دكتـــورا، المصریة، رســـال

.1958
الطبعة الصحافة، حری (دوكتۆر): نصار جاد جابر (15

.2004 العربیة، النھضة دار الثانیة،
ابراھیم الـــوردی (دوكتـــۆر)، عامـــر 16) زكـــی حســـین
بغـــداد، العالـــي، مطابـــع التعلیـــم قندیلجـــی: االتصـــاالت،

.1990
حریة امام العوائق (دوكتۆر): الخطیب محمد سعدی (17
الحلبـــي الحقوقیة، منشـــورات العربي، العالم فی الصحافـــة

.2008 لبنان، بیروت-
منشـــورات الصحافة، حریة علی القانونیـــة 18) القیـــود

.2006 لبنان، بیروت- الحقوقیة، الحلبي
(دوكتـــۆر): حریـــ البســـتاني اســـماعیل 19) عبدااللـــه

.1959 القاھرة، مقارنة، دراس الصحافة-
الصحفي، الضمیر ازمة (دوكتۆر): حمزە عبداللطیف (20

.1960 مصر، العربي، الفكر دار
فی المدخل (دوكتـــۆر): الموســـی 21) عصـــام ســـلیمان

.2003 االردن، گ5، الجماھیری، االتصال
والقانون، االعالم حری الحلو(دوكتۆر): راغب ماجد (22
عصام جابر، مگبع ،باالسكندری المعارف منشـــاە الناشر

.2006

رۆژنامكان: گۆڤارو دووەم:
الثانی،  1 تشـــرین ،(23 العدد، (مجلـــة)، 23) الصحفـــي

.2006
رادەربیـــن ئازادیـــی :ـــبدوع ھكـــوت  (24
،تییرپرسیارب لرۆژنامنووسییكورددا رەھانیی، بكو
(رۆژنامـــ)، ژمـــارە (3956)، یـــك نـــوێ" "كوردســـتانی

.2006/4/30 ممش
:رنامو ماست تزی دكتۆرا سیم:

(دوكتۆر): چوارچوەی یاســـاییی ســـعدی 25) كمال
تـــزی عیراقـــدا، لكوردســـتانی ئازادیـــی رۆژنامگـــری
بوكردنوەی ئاراس، و چاپ دەزگای چاپكراوە، دكتۆرا،

.2006 ھولر،
رادەربیـــن ئازادیـــی  رەســـوڵ: ھـــرش   (26
،رنامماست ،(2007 - 1993) لرۆژنامنووسییكوردیدا
مرۆڤایتییكانـــی ـــژی زانســـتكۆل بشـــی راگیاندنـــی

نكراوە. چاپ ،2008 سلمانی، زانكۆی
یاساكان: چوارەم:

عیراق، ژمارە (206)ی ســـای 27) یاســـای چاپمنی
.1968

كوردســـتانی عیراق، ھرمی چاپمنیی 28) یاســـای
.1993 سای

رۆژنامنووســـی كاری یاســـای پـــۆژەی  (29
لكوردستان.

سای لكوردســـتاندا رۆژنامگریی كاری 30) یاســـای
.(2007

ئلكترۆنییكان: سرچاوە پنجم:
31) http://perleman.org/default.aspx?page

=articles&c=News-Meetings&id=641
32) http:// perleman.org/files/ articles/

pkyj35rojnmewany.pdf(15.1.2008) 
33) http:// perleman. org/files/ 

articles/160908060839.pdf

خوندكاری ماستر لراگیاندن *
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رەگزەكانی ھواڵ و چمك، بھا

رەگزەكانی ھواڵ و چمك، بھا

قندی حسن د. بدیعی، نعیم د. نووسینی:
محمد كارزان وەرگانی:

ماس میدیاوە ب لڕگی ی كواو ھئ
ڕوون(٢) و  دروســت(١)، دەب دەگات، خك
قۆناغی  ل دەب مكانچ ئم بت.  (٣)كام
تا ڕووداوك دەربارەی زانیاری كۆكردنوەی

بگیرت. خستنڕووی لبرچاو قۆناغی
ھواڵ *دروستی

گرنگكانی تییرپرسیارب ــ ل یــكــــك
زانــیــاری خــســتــنــڕووی ھــــواڵ، میدیاكانی 
دروستی ل وەرگرەكان. دنیابوون بۆ دروست
پیشی پداویستییكانی ــ ل ــكــان، ــت ــاب ب
بو ڕووداوەك دەب رۆژناموانیی. ھوانر
بوچشنی نــك ڕوویـــداوە، ك چشنی
تنیبیگ واڕووبــــدات، كـــردووە حــزی   ك

وەرگرەكان.
ڕگی  ل بدرۆخستنوەكان(٤)  چاپكردنی
كان لتییو تایب دامزراوە دەوتی و كس 
دانخ نبای گۆڤارەكاندا نیشانی رۆژنام و
یاخود دروســت ھواكی  ئامادەكردنی   ب
یاخود سرنووسر ھوانر، لالین كام
كاتدا، زۆربـــی ل برپرسكیترەوە. ھــر 
دەربارەی نادروستكان تباب بوبوونوەی
یوانل یاساییكان یاخود  قینڕاست سك
یاسایی كشی ڕووبــــڕووی كــرۆژنــامــ

بكاتوە.
یا نــادروســتــكــان تــوەی بــابــــ ــوون ــوب ب
متمانی كشانوەی دەبتمایی ھكان

میدیایكیتری ھر یا گۆڤار ،رۆژنام ل خك
ھواڵ ژدەرەكانیتری برەو ئوان و ھواڵ
بــتــواوەتــی ــ دەب ،یپ بــم دەكـــات. ڕنما 
بكرت ڕووداوـــــك تــوــژیــنــوە دەربـــــارەی
لــگــڵ ــان ــووەك ــات ــھ ــدەســت ــ ب ــی ــاری ــی و زان
كاتك ھیچ براوردبكرت. ژدەرەكانیتردا
قوربانی (خرایی تواڵ) بكرھ (دروستی ناب

بوبوونوە).
ھواڵ *ڕوونی

ڕاشكاویی ب دەب یانواھ نووسراوكی
ك ھوانرەی ئو بنووسرت. ڕوونییوە و
ئگر دەكات، ئامادە ڕووداوكوە  ل ھواڵ
ســادە، زمانكی  ب خــۆی زانیاریی توانن
ناتوان بنووست،  ئاۆزی ب و ڕوون  زۆر
زاراوە بت. سركوتوو خۆیدا كارەكی ل
دەبــ و..  پزیشكییكان تكنیكی، یاسایی، 
كتباب تگیشتنی  ك بنووسرن بجۆرك

بت. ئاسان ھمووانوە بالی
دەبــنــمــایــی ھــۆكــارگــلــــكــی جـــۆراوجـــۆر
لدەرەوەی  ژمارەیكیان واڵ(٥) كھ ناڕوونی

.دای ھوانر دەستی
تپڕبوونی خرایی نووسراندا، دەستی ل
ژر  دەخــاتــ رۆژنامنوسان میشھ كــات، 
دایــمــــری لــــنــواھــ ــری ــون فـــشـــارەوە. ھ
كمترین لــ دروســـت ــاری ــی بــتــوانــ زان  كــ
شواز بباشترین و بھنت بدەست كاتدا
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یانواھ ڕووداوكی  نووسینی بۆ ئگر بكات. ئۆرگانیزەی 
كشگلكی بدرت، دیارە بھدەر پتر كات یاخود رۆژ دوو

دەبت. كمتری
دروستپی ك دەبتماییناڕوونی ھواڵ، گرنگترینھۆكار
یشم كئ ھوانرەوە. لالین كواھ ب بابتی بردنن
ل پرسیاركردنوە دووبــارە زیاتر، شرۆڤكردنی  ب دەكرێ 
نھدرت. كتباب تگیشتنی ل خراپی و كواھ ژدەری
ھوانرەوە لالین دروستی ب ھواك ئگر ڕاستیدا ل
وەرگرەكان ھوا بۆ ئو دەتوان رەكنوات، ھببر پ پی

بگوازتوە.

ھواڵ *كامتی
و پرسیارانئ وەمی بت و رتاپاگیرو كامس دەب ھواڵ
ستبم ئم بۆ وەرگرانی ھواڵ دتئارا. لالی وە كبدات
پرسیارەكانی وەمی كام بشوەیكی بدرت ھوڵ دەب

بدرتوە. ھواڵ)(٦) (ڕەگزەكانی ب پیوەندیدار
وایدۆزینوەی(ڕەگزەكانی كامكردنیھواڵ، بۆ ھوانر
بۆ ئم بداتوە. الوەكییكانیش پرسیارە وەمی دەب ھواڵ)
وەرگرەكانوەو جگی بخات خۆی دەب ھوانر ستبم
و ھیبسنگنتوە سرلنوێ كواھ ڕكخستنی دوای
خودی ك بۆ بدۆزتوە پرسیاران ئو بۆ وەمكی گونجاو
ئرشیف(٧)  زانیاریی ل وەرگــرتــن  ســوود دــتــئــارا. خــۆی 
زۆرینی  ل ھــواڵ(٨)  پشینی زەمینی   ب ئاماژەكردن و 
ھواڵ كامبوونی شایستی یارمتییكی ھلومرجكاندا

دەدات.
چیی؟ ھواڵ ھواڵ: *ناسینی

زۆر و كم ھواكاندا، گواستنوەی ل میدیاكان ئركی
بدوای زانیاری ڕاننی گمركی چاپئ یكسانو یكمین
جیھانی ل رشتھ بم .وەشیانگواستن و ھواكان و
ل قۆناغ یكمین (ھواڵ)ە؟ ئایا ڕووبدات ئمدا دەوروبری
دەب ھوادا ناسینییتی. ڕكخستنی ئامادەكردن و پرۆسی

بین. كرۆكی ئاگاداری و بناسرت ھواڵ
ھواڵ بۆ جۆراوجۆرەوە ڕەھندی ل ك جۆراوجۆرانی ناسپ *ئو

خراوەتڕوو:
واقیعك ھموو بــم ،كانتواقیعیی گیاندنی  ــواڵ -ھ

ھواڵ. بنرت ناوی ناتوانرێ
.دایت درۆی ڕاستی و ئگری ك كیامپ -ھواڵ

(تازەكان) ھنووكییكان ڕووداوە گیاندنی تنھا -ھواڵ
ڕوویــداوە، لموپش سانك ك ڕووداوــك یوانل .نیی
(وەك بكات. پیدا ھواڵ بھای نوێ زانیاری ھاتنئارای ب

واڵ دەبھ
كام سرتاپاگیرو
ئو وەمی بت و

بداتوە پرسیاران
وەرگرانی لالی ك

دتئارا ھواڵ

دەب ھوانر
جگی بخات خۆی

وەرگرەكانوەو
ڕكخستنی دوای

سرلنوێ كواھ
ھیبسنگنتوەو

گونجاو وەمكی
پرسیاران ئو بۆ
بۆ ك بدۆزتوە

خۆی دتئارا خودی

"

"
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دۆزیـــنـــوەی بــ ــدار ــدی ــیــوەن ھــواــكــانــی پ
و...) سیخوڕییكان چاالكیی شونوارەكان،

بم ڕووبدات، بیارە ك كڕووداو -ھواڵ
ھوای پیوەندیدار  ڕووینداوە. (وەك ھشتا

و...) كۆنفرانسكان دیدار، ،شتگ ب
بۆ كسك یاخود دەستیك ك كڕووداو-
بۆ ــ ــی ــوان ل ،ــ ھــــــواڵ)(٩)ی ھــی (بــھــای

بت. بایخ ب دەستیكی یاخود كسكیتر
بۆ رۆژناموانییكاندا، بكت زۆرینی ل
ناسانپ ئم بۆ نموونگلك ھواڵ ناسینی
سگك ل گاز كسك نموونی:"ئگر لگڵ
ئگر بپچوانوە ــم  ب ،ــواھــ بگرت 
"نیی ھــواڵ بگرت كسك ل گاز سگك
ھروەك ،ناسانپ ئم زۆرینی ھنراوەتوە.
ڕەھندی بیك پشتیان تنیا ینموون ئم
(پكدادانی نمونیدا لم ك بستووە كواھ
تپڕبوونی ب گیانلبردا). لگڵ مرۆڤ
زەمــیــنــی ــ ل ســانــــك بــســر تــوــژیــنــوە
چیی؟)  ـــواڵ (ھ پــرســیــاری  ھشتا ــدا، واــ ھ
،كرەكییس شك ــت ڕواــ ب .یــھــ ھــر 
ك بــووە لنكراو نكۆی تیۆركی نبوونی
تباب بب لبرچاوگرتنی ھواكان بتوان
ئــابــووری، سیاسی،  وەك جــۆراوجــۆرەكــانــی 

و...لخۆبگرت. كلتوریی
توژینوەی ڕابــــردوودا، ــی دەی دوو لــم 
ھوادا كرۆكی ناسینی بواری ل برفراوان
،وانژینتو ئــم  برھمی دراوەو ئنجام
بھا و  جــۆراوجــۆرەكــان ڕەھندە ل ھــواڵ 

دەكن. جیاوازەكانوە پناس
ھواڵ *بھاكانی

ھررۆژەیسدانوڕەنگھزارانڕووداوی
جیھاندا كنارەكانی گۆشو ل مزن و بچووك
ڕاپۆرت ئامادەكردنی ئگری بم ڕووبدات،
ژمارەیكی نییو بوونی ھموویان دەربارەی
ھوایانی بھای ڕووداوەكــانــیــش  ل زۆر 
گواستنوەیان و ڕیپۆرتكردن بۆ پویستیان
بۆ جیاكردنوەی یپ بم .وەرگرەكان نیی بۆ
ئامادەكردنی بھای ڕووداوــك چ ك ئمی
ب ك یوەرانپ پویستی بو ،یھ ڕاپۆرتی
بتوانرێ ڕووداوەكان ئو پوەرانوە یارمتی

لو ڕووداوەوە كام ڕاپۆرتكی بنرخندرن و
ك وەرانم پئ بكرت. وەرگرەكان ئامادە بۆ
ئاوتكردنیان ب جار ھندك یاخود بتنیا
ل و دەھننئارا  ــك ڕووداو یكتردا، لگڵ 
(بھاكانی ب ھن ڕووداوەكدا خودی كرۆكی

ناودەبرن. ھواڵ)
دایمل ھــواڵ بھاكانی ناسینی گرنگی
بدات ھوانر یارمتی ھــم دەتــوانــرێ  ك
(دۆزینوەی ھــواڵ تگیشتنی  و ناسین   ل
یارمتی ھوادا ڕكخستنی ل ھم بیرۆك)دا،
پوەرك كۆم دەتوانرێ وەك ھم و بدات
ھبژاردنی و نرخاندن بـــراوردكـــردن، بۆ 
دانــانــی ــــڕووی (ل ــیــكــان رۆژانــی ڕووداوە 
ئندازەی الپـــڕەدا،  ل جگیان ڕیزبندی،

بكاربھنرت. و...ھتد) مانشت
١-لخۆگری

بـــھـــای ـــ خــــاوەنــــی ـــات ڕووداوـــــــــــك ك
ساتی ئستادا یاخود  ل ك (١٠) ی(خۆگریل)
ژمارەیكی لسر كاریگریی ئایندەدا ل
(لخۆگری) ھبت. كۆمگا تاككانی زۆری
یاخود قازانج ببتمایی یوانل ڕووداوك
تاككانی معنوی) یاخود ماددی (چ زیانی
ب وەرگرەكانی  (لخۆگری) سبارەت كۆمگا.
رۆژنامیكی نموون بۆ .ژەییڕ میدیایك
وەرگــرــكــی لــھــمــوو ــكــۆمــ گــشــتــی كــ
لئاست ،یــھــ كۆمگادا وتوژكی چین 
لنوان ھوادا ھبژاردنی و دەستنشانكردن
جۆراوجۆرەكان، وەرگرە بۆ ڕووداوكدا چند
(لخۆگری)، بھای بگورەی ك سروشتیی
پتری گروپكی كــ ھدەبژرت ھواك 

لخۆبگرت. وەرگر
خوارەوە: نموونانی ئم -بنۆڕە

وت ــانــی ــی ھــاووت ــامــی گــشــت ــاســن ١-ن
دەگۆڕدرت.

دامزراندنی باجی وەرگرتنی ل ٢-پزیشكان
بخشران. رگچارەس

ناچاریان بیمی وتوژەكان چین ٣-سرجم
دەكرن.

بڕژەی وت ل چــوونــدەرەوە ٤-باجی
كرد. زیادی (٪١٠)
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ھـــواـــی لــخــۆگــری بـــگـــوـــرەی بـــھـــای
 ل كــ ــو كــاریــگــریــیــی (ســرتــاپــاگــیــری) ئ
خك گشت بــۆســر  (١)دا  ژمـــارە ھــواــی
وەبش بــم  نییو  گومان  جگی  ھیتی،
ژمارە و (٣) ژمــارە ،(٢) ژمــارە ھواكانی
دەچن ڕوانگی (لخۆگری)یوە بڕیز ل (٤)

دواترەوە. پلكانی
وت تاككانی ســرجــم  یــكــم، ھــواــی 
لــخــۆدەگــرــت، ــوخــۆ بــشــــوەیــكــی ڕاســت
خكك كۆم دواتر ھواكانی ك لكاتكدا
خككیتر  كۆم ڕاستوخۆو بشوەیكی 
لــخــۆدەگــرــت، نــاڕاســتــوخــۆ بشوەیكی 
یكمدا ھوای ل (لخۆگری) بھای بگومان

پترە.
دانانی میدیاكانوە، لبارەی ئمشدا لگڵ
پزیشكان ب تایبت میدیایكی جیاوازە. برایی
و یكموە پلی دەخات (٢) ژمارە ھوای
ژمارە ھوای وتوژەكانیش  چین  ئۆرگانكی
بشوەیكی لكاتكدا ك ھواك واتك .(٣)
كۆمك بۆ بھای لخۆگری دەتوانرێ ڕەھا
.ژەییڕ میدیاكانیترەوە بالی ھبت، میدیا
ك كرد  بۆ ئاماژەمان لـــوڕووەوە خا ئم 
میدیاو ستراتیژی بگورەی ھوانرك ھر
ھوای دەب بھای وەرگرانی ھیتی، ئو

ھبسنگنت. (لخۆگری)
٢-ناسراوتی

تنانت و یاساییكان ڕاستقینو سك
ھركاتبھۆیچاالكییكان ھندێلشتكان،
پۆست و میللی كۆمگای ل ناسراوتیانوە و

.ییان ھیانواھ بھای بن، میللی ناسراو
مانای  جار ھندك یوانتی(١١) لناسراو
و كسكان ھبت. نرنی یاخود نرنی
شتكان ل ھندێ و كۆمگا ناوەندەكانی
ل گیان ب گیاندارو كــورت بشوەیكی و 
ھۆی ئــم لبر  نین، یكسان ناسراوتیدا 
تییسایك ،نیی یكسانیشیان ھوای بھای
سیاسی، كلتوریی، كۆمیتییكان مزھبی،
ــوو ــســت ــب و چــق ــان ــی ــگ ــ ب ــــوەو  ــــك ــــالی ل
و دامـــــزراوەكـــــان ــرەوە یــاخــود ــت ــی ــك ــالی ل
ك دەوتییكان و  تایبتی  تییرایوەبڕب

خزمتكانیانوە یاخود كارەكانیانوە بھۆی
ییواھ ڕەھندی ئم بن، ناسرا خكدا لناو
لگڵ ئاسایی كسكی مردنی لخۆدەگرن.
بھایكی نــاســراو كسكی دوایـــی كــۆچــی 
درین بینایكی .نیی یكسانیان ھوایانی
شارك ل نیشانیك وەك و بناوبانگ و
شار ل ماكی ئاسایی وتكدا لگڵ یاخود
ھواییوە بھای  لــڕوانــگــی گوندكدا یا 
بھای یپ بم  .یھ زۆریــان جیاوازییكی
گیانوە ب گیانلبرو لبارەی ناسراوتی
كۆمگای الی نــاســراوبــوونــی بــگــوــرەی
و دەكرت دەستنیشان جیھانی،  یاخود میللی

دەنرخندرت.
:نموونان ئم *بنۆڕە

ئمانیا بۆ سبی پیشسازی ــری ١-وەزی
دەچت.

بۆ ئمانیا دەچت. ٢-سرۆك كۆمار
ماوە بۆ لڕگی گڕانوە ٣-مامۆستایك

سپارد. گیانی
ناسراوتی بــھــای نــمــوونــیــدا  ســ ــم  ل
نموونی دوو ل براورد بپی دەردەكوت،
و پــیــشــســازی ــــری وەزی یــكــمــدا گــشــتــی
ڕوانگی پلوپایوە ل سرۆك كۆمار گشتی
ناسراوییكی كۆمار  ســرۆك  بدنیاییوە

.یھ زیاتری

:نموون*
خراپ بوون دەچت. ١-بورجی ئیڤ برەو
خراپ پیرەمرد برەو ل شقامی ٢-بینایك

دەچت. بوون
وەك ئیڤ بورجی ناوبانگی نمووناندا لم
یانواھ بھایكی پاریس شاری نیشانی
ل بینایك ك لكاتكدا ،كــــواھــ  دەداتـــ
.دانییت ناسراوتی بھای پیرەمرد شقامی

شڕەكان، ناكۆكییكان، ٣-پكدادانكان،
كشمكشمكان:

جۆرە ڕووداوان پكدادان(١٢) (ناكۆكی،  ئم
،دەست كس، نوان شــڕ)ی یا كشمكش
لناو یكتر  لــگــڵ گیانلبران و میللت
یــوانــلــ پــــكــدادان ســروشــتــدا لــخــۆگــرــت.
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فكریی و ئایدۆلۆژی(١٤) یا (فیزیكی)(١٣) جستیی بشوەی
ھواڵ ڕەھندەی ئم گرنگی ل گومانی كسك ئگر بت.
دەیان رۆژەی ھر رۆژنامكان. بدات سرنجك ویستپ ،یھ
ب یا  تنیا  ب) لخۆگرت  یواھ ڕەھندە ئم  ك ڕاپــۆرت
چاپ  رۆژنامكاندا دا) لواھ بھاكانیتری لگڵ ئاوتكردنیان
الفاو، تاوانی ڕووداوەكان، كوشتن، ھواكانی دزین، دەكرت.
سیاسییكان، مشتومە گندەی، مانگرتن، جنگ، بوملرزە،
ھۆكاری ك ڕووداوانــی  لو و...نموونگلكن  خۆپیشاندان
گرنگی ھۆكاری .تیادای شڕیان  یاخود  ناكۆكی پكدادان،
میشھ پكدادانكاندا، ل ك دایمل ییواھ بھای ئم
لدەكرت كۆمگادا ئستای ھاوسنگی تكچوونی ئگری
تاككان معنوی ماددی و ئاسایشی لسر  كاریگریی ك
ملمالن وەك بت ئركی پكدادان   یوانل ھروەھا .یھ
بیروباوەڕەكان و توانین ملمالنی یاخود وەرزشییكان

پكدادانكان. شڕو و جنگ وەك بت رینن یاخود
*نموونكان:

كۆریای ســرتــاســری خوندكارییكان ١-خۆپیشاندان
گرتوە باشووری

بگانكانیان پــنــابــرە ــای ــۆردوگ ئ نویكان،  ٢-نــازیــیــ
سووتاند

كوژراوی لكوتوە (١٠٠) شمندەفر دوو ٣-پكدانانی
كوشت كسی ھزار (٢٠) توركیا ل ٤-بوملرزە

ھبژاردنكاندا لواری ل سیاسییكان  پارت ٥-ملمالنی
توند دەبن

سرسوڕھنرەكان: ٤-جیاوككان،
یاخود  سرسوڕھنر(١٥)  جــیــاوك، نائاسایی، ڕووداوە
بپچوانی  ڕووداوانــــ ئــم جــار، ھندك .كانندەگم
،نائاسایی دزی ڕوودەدات. چاوەڕوانییوە یاخود پشبینی
كدزیی چۆنییتی  یــوانــلــ  ،نیی سرسوڕھنر بــم 
دەتوانرێ دۆزینوەكان و داھنانكان بت، سرسوڕھنر
ئم خاوەنی ك ناوببرت ڕووداوان ئو بۆ نموونگلك وەك

ھوایین. بھا
*نموونكان

(٩٠) تمن ژنكی كوردستان: ھرمی ئاژانسی -شارباژ
مندابوونكی ل سلمانی پارزگای شارباژی لناوچی ساڵ
ھمین)ی (باجی دنیا. نایھ كچی كۆرپلیكی سروشتیدا،
ھاوسرەكی نوەیو و منداڵ خاوەنی (٣٠) (٩٠) ساڵ تمن

.سا (٩٢)
كۆلیژی پسپۆڕانی  كوردستان: ھرمی ئاژانسی ھولر- 
توند وكردنھ ك ڕایانگیاند سحدین زانكۆی  پزیشكی

كسكی مردنی
كۆچی لگڵ ئاسایی
ناسراو كسكی دوایی
ھوایانی بھایكی

.نیی یكسانیان
و بینایكی درین
وەك و بناوبانگ

شارك ك لینیشان
وتكدا یاخود
ماكی لگڵ

یا شار ل ئاسایی
لڕوانگی گوندكدا
ھواییوە بھای

زۆریان جیاوازییكی
یھ

"

"
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ك ئــوانــی ھاوشوەی  ڤایرۆسییكان،  و 
ل ڕۆی یوانل توند، ھمتی دەبنمایی

سكتی دیشدا ھبت.
ھـــۆكـــاری گــرنــگــی: ســرنــجــاكــــشــبــوونــی
بدواداگڕان ھستی جوندنی  ،ڕووداوەكــ

وەرگرەكاندا. ل
نموونگلكیتر: *

كــۆرپــلــی  (١٢) ئوسترالیا لــ ــك ــ ١-ژن
.سكدایل

ـــۆق ھــــرشــیــان كــردەســر ٢-ھـــــــزاران ب
گوندەكانی نھاوەند.

ڕایانگیاند ئمریكا ٣-شونوارناسانی
ب پیوەندیدار دایناسورەكانی ئسكپیكری
خۆرئاوای ل لموپش  ساڵ  میلیۆن (١٤٠)

دۆزرانوە. وتدا ئو
ل پـــە كــ ڕۆمــیــدا ــــك لــشــــوەی ٤-مــا
بورجی لژر نانخواردن كلوپلی كۆمك

دۆزرایوە. ئیتایا ل بیزا
ل توركیا گوندنشینك مندانی ٥-ژمارەی

كس. (٤٠) یشتگ
ب ژمارەو فراوانی و ٥-مزنتی(١٦)

ژمارەو ب یوەستپ ییواھ بھای ئم
یاخود كس ژمارەی یوانل ژمارە ئامارەوە.

بت. داراییكان گیانی و زیان ڕژەی
بت، زیــاتــر یــاخــود بــ ـــارە ھــتــاوەكــو ژم
ئگر دەبت. پتر ییواھ بھای ئم گرنگی
بكوژرن، كس (٥٠) ڕووداوكی ئۆتۆمبلدا ل
كــردن ـــراورد ب شــیــاوی ھواییكی بھا 
تیادا كسی دوو ك ڕووداوكدا لگڵ نیی
ك بگیرت لبرچاو ئوە  دەب كوژرابت.
ب ستواب ڕژەییو ئامار ژمــارەو گرنگی 

ڕووداوەكوە. بابتی
*نموونكان:

یك فیالدلفیا لــ ئــنــدرۆ ــی ــول ــردەل ١-گ
ھبوو. زیانی دۆالر میلیارد

ئۆتۆمبلكی  دوو پكدادانی ل ٧٠ كس -٢
كوژران. نفرھگردا

ڕــژەی یشتگ بــرازیــل  ل ٣-ھــوســان
.(٪٣٠٠)

ل گۆی (١٢) برازیل پی تۆپی ٤-تیپی

تیپی بریتانیا كرد.
كۆتایی پشووەكانی ل كورد میلیۆن ٥-دوو

چووندەرەوە. شار ل ھفتدا
٦-نزیكایتی

ڕووداوـــــك بــالی كــ بــھــمــان شــــوەی
كسكیتر بۆ یوانل ،ــواھــ كسكوە
خكی بۆ ی كڕووداوان نبت، ئو ھواڵ
بھایكی شاركیتر بۆ یوانل ،واھ شارك
(نزیكایتی)(١٧)  نبت. ھــواــی  یكسانی
بۆ ھوایانی بھای شوە بــدوو دەكــرێ 
جیۆگرافی(١٨)   نزیكایتی ھبت: وەرگرەكانی

معنوی(١٩). نزیكایتی و
دەكن حز یكمدا پلی ل وەرگــرەكــان
شار ڕووداوانــــی ئــو زانــیــاری دەربــــارەی
پاشان دەژین، وەربگرن ك تیایدا یاخود وتك
بھاھواییوە، ئم ڕەھندی ل وتانیتر.
شــارە ــو ل ڕووداوەكــــ ـــودای ھــتــاوەكــو م
ئوا تیایدا دەژین، ك وەرگرەكان دوورتربت
ئگر كمترە. بھاھواییكی ڕەھــنــدی
ل دراوسی مای كسكدا ڕووبدات، دزییك
بھای ھوایانی سك ئم ڕووداوە بۆ ئم
ك دزیی ئم ھاوشوەی ل یھ زۆرتــری
مكسیك وەك دوورەدەســـتـــی وتــــكــی  لــ

ڕوویدابت.
بھاكانی ل میدانی  ی كوانینكۆل ئو
ك دەدات نیشانی دراوە، ئنجام ــدا واھــ
زۆرینی ل معنویی نزیكایتی ڕەھندی
ھوای وەرگر بھایكی ئگر بۆ بوارەكاندا
جیۆگرافیدا نزیكایتی لگڵ ببراورد زیاتری
كمتریشی ھوایانی بھایكی  ئوا نبت،
ڕووداوەكــ ك كدایكاتل تباب ئم .نیی
چاالكیی ھبت. ھوایانیتریشی بــھــای
ل كوردستانییكان رپرسب یا كوردییكان
دەكرێ بوارەكاندا زۆرینی ل وت، دەرەوەی
بۆ وەرگركی معنویی ڕەھندكی نزیكایتی

بھنتئارا. كورد
جیۆگرافیایی) (نزیكایتی *نموونكان:

ــی ــت خــۆرھ ١-گــــورەتــــریــــن بــــنــــداوی
ــورە ــی گ ــــاری ز نـــاوەڕاســـت لــســر ڕووب

دەكرت. دروست
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داندرا. نوی سلمانی ٢-پارزگاری
لكاركشایوە. دەستی شارەوانی ٣-سرۆكی

معنوی) (نزیكایتی *نموونكان:
ساڵ. پیاوی زانستی بووە فرەنسا، ل ١-بیرمندكی كورد
دارایــیــدا تنگژەی لــ ئمانیا نیشتجی ٢-كــوردەكــانــی

دەژین.
.ترسیدایمل توركیا ل كوردەكان ٣-گیانی

ڕووداو تازەیی یاخود ٧-كات
تایبتی  ڕووداو(٢٠) بھایكی تازەیی یاخود ڕوودان كاتی
ئمۆ ك ڕووداوەی  ئو  دەبخشت.  كواھ بابتی  ب
كــاری ـــڕووی ل ڕانــگــیــنــدرــت، ــــداوە، ئــگــر ئــمــۆ ڕووی

مژووەوە. چۆت رۆژناموانییوە،
میدیاكان ھواییكانوە،  یامپ گواستنوەی لڕوانگی 
ھوای ئگر ملمالنن. سرقای یكتردا لگڵ   میشھ
نڕوودەك خونر بونبتوە، خۆیدا لكاتی ڕووداوــك
لم خۆیان ھواڵ)ی (پداویستی و ھواییكانیتر سرچاوە

دەكن: دابین سرچاوانوە
فركاریی پزیشكی، و داودەرمــان و تندروستی وەزارەتی
بوبوونوەی واتواتی  ڕاگیاندنامیكدا ل ڕابردوو  سای

بدرۆخستوە وتكدا ل كولرای نخۆشی
ئم بوببتوە، میدیایكدا  ل واھ ئم ئمۆ وادابن
(پكدادان)و (لخۆگری)، بھاكانی ب گرنگی بابتكی واھ
تازەیی و وەی كۆنرئبل بم داخاتڕوو، (ناسراوتی)ەوە
دەكرت. ھژمار ھــواڵ بھایی بب داوە، لدەست  خۆی
لھواكدا  (ئمۆ) ڕابردوو) زاراوەی (سای لبری نووكھ

بیخونرەوە: دووبارە و دابن
ل ئمۆ پزیشكی، داودەرمــانــی و تندروستی ــی وەزارەت
كولرای نخۆشی بوبوونوەی واتواتی ڕاگیاندنامیكدا

بدرۆخستوە وتكدا ل
پوەرەكانیتریشی دەتوانرێبھاكانو ئوەیلرەدخرایڕوو،
دەدەن نیشانی بردەستكان لكۆینوە بم بكرت، زیاد بۆ
ناوبراوەكان ییواھ بھا ڕووداوك، نرخاندنی و ناسین بۆ ك

.یتی ھتایب گرنگییكی لناو رۆژنامنوساندا
ــك ڕووداو ھــر ك بگیرت لبرچاو دەبــ خاش ئــم 
و بت ــواڵ ھ بھاكانی ل ئاوتیك  لخۆگری  یوانل

و جیاوازە. ڕژەیی ڕووداوكدا ئاستكی لھر

ھواڵ *ڕەگزەكانی
بنما ھــواڵ ڕەگزەكانی ناسینی ھوادا، ڕكخستنی  ل
كاری ھــواڵ، ڕەگزەكانی ناسینی بب سرەكییكیتی.

میشھ میدیاكان
یكتردا لگڵ

ملمالنن. سرقای
ھوای ئگر

خۆیدا لكاتی ڕووداوك
خونر بونبتوە،
سرچاوە نڕوودەك
و ھواییكانیتر

ھواڵ)ی (پداویستی
سرچاوانوە لم خۆیان

دابین دەكن

"
"
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دەبتوە شك ڕووبــڕووی  تنیا نك ھــواڵ ڕكخستنی
بشوەیكی كواھ ناڕوونی ڕكخستنكشدا لكاتی بكو
سرنجاكشتی ناتوان ھوانر و دەردەكوت سترجب
بخاتڕوو. وەرگرەكان بۆ دروست بشوەیكی كواھ
چۆن ك دەدات ھوانر یاریدەی ھواڵ ڕەگزەكانی ناسینی
كاریگر بشوەیكی ھواڵ، ڕكخستنی و نووسین رلب

ك لبردەستیدایتی. زانیاریی وەربگرت لو سوود
دەكات دەستنیشان ئوە ،زانین و ئاگاداربوون بم ھوانر
گرنگییكی پترەو بدەستھنراو، ئاگاداری و كام زانیاری ك
یكام باشترین گۆشنیگا ھیو گرنگییكی كمتریان كامیان

پبنووسرت. ھواكی دەتوانرێ ك
ــكــوێ؟(٢٢) كـــی؟(٢٣)  ـــ؟(٢١) ل (ك ھــواڵ ڕەگــزەكــانــی
ھواڵ:(ناوبانگ، بھاكانی و چۆن؟(٢٦) بۆچی؟(٢٥) چی؟(٢٤)
پــــــكـــدادان، ـــی، ـــرەی ف ــی، ــت ــای ــك ــزی لـــخـــۆگـــری، تــــازەیــــی، ن
ھواڵ ڕكخستنی نووسین و بۆ دەتوانن سرسوڕھنریی)

بدەن. ھوانر یارمتی
*ك؟

چ كسك، ك چ بزانت بوردیی ویستنووس پرۆژنام
ڕووداوەكدا پیدابوونی ل دەستیان شت چ یاخود كسانك
زانیارییانی ئو و ناوی خزانی تواو ناو، ویستواپ .یھ
بۆ كامكردنی دەدات ناسینوەیان بۆ یارمتی وەرگرەكان ك

بیخنڕوو. كۆبكرتوەو ،كواھ
ناوی ویستپ ئایا   ك بكات دیــاری ئوە دەب ھوانر
یاخود  بوترت (لید)  ھواڵ یكمی پرەگرافی ل كسك
كات، زۆربــی  .سب پگكی یاخود پل ناوھنانی تنیا
پرەگرافی ل كسك ناوھنانی .نیی پویست كسك ناوی
زۆرینی ك ویستپ لكاتكدا (لید)ەكدا ھــواڵ یكمی
ب ھواڵ میدیاكانی  وەرگرەكانیتری رۆژنامی خونرانی 
بتوانن  (ناوبانگییكی)  كسك ناوی بیستنی خوندنوەو
برجست بكن. خۆیاندا زەینی ل كسك قیافو شوەی
ل جار یك تنیا ڕاستقینكان سك كورتكراوەی ناوھنانی

.ویستپ ھوادا
بھاكانی  باسی  ل  ك شوەی  بھمان  (كــ) ڕەگــزی 
 ب بكو ناگرتوە گیانلبر تنیا وترا، (ناوبانگ)  ھوادا
(چ بمانای (ك) ڕەگزی ڕاستیدا ت. لخۆدەگرل گیانیش
 یانواھ جار ڕستی ھندك شت) دت، كس) یاخود (چ
دەنووسرت. نزانراو بشوەیكی یاخود زانراو بشوەیكی
ب گیان دەكرێ ڕستدا ل بكر فارسی زمانی بپی دەستوری
بین ی كمئ ل دۆخی بكردا بت. وەك واتا ناوەك بت،
 كڕست (خوندنگاكان) بكری لرەدا كرانوە) (خوندنگاكان

ڕەگزەكانی   ناسینی
یاریدەی ھواڵ

ك دەدات ھوانر
نووسین رلب چۆن

ھواڵ، ڕكخستنی و
كاریگر بشوەیكی
زانیاریی لو سوود

ك وەربگرت
لبردەستیدایتی

"
"
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ھواكدا. ل ی(ك) ڕەگزی یاخود
ســـكـــ) ـــك) ســــــ ك (چ   كــــ  :نــــمــــوونــــ

ڕاستقینكان)
سای ڕابــردووی ل ھــزار منداڵ ١-چــوار
ئــنــجــامــدانــی تــاوانــی ــ تــۆمــتــی زایــیــنــیــدا ب
دادگــایــی توركیا دادگــاكــانــی لــ جــۆراوجــۆر 

كران.
ئوروپایی وتــانــی ژینگی ــی ــران ٢-وەزی
خۆیاندا، ھفتیی ئــم كۆبوونوەكانی  ل
ئو بكاربردنی و برھمھنان دا بیاریان
زیانگیاندن دەبنمایی ك ڕابوەستنن گازان

ئۆزۆن. چینی ب
چلوحوتمین ببۆنی یابان ٣-ئیمپراتۆری
دووەم كۆتای ھاتنی جنگی جیھانی ساۆژی
قوربانیانی یادی پیامك، ببوكردنوەی

ڕاگرت. برز جنگی ئم
سلمانی، زانیاری ھۆبی فرمانبرانی -٤
بشداریی و  كوشتن بتۆمتی كسیان  س

كرد. دەستگیر بكۆمدا، شڕكی ل
دیداركدا كۆماری ھیندستان ل ٥-سرۆك
خوازیاریزیادكردنی لگڵبرپرسانیسوریا،
ئنجومنی ھمیشیی ئندامانی ژمـــارەی
نتوەیكگرتووەكان دامــزراوەی ئاسایشی

ئاسیادا. قاڕەی ل بوو
یاساییكان) سك) كسك) (چ ك :نمون

كینی شرۆڤی سرقای ١-ئندەنۆسیا
لپناو ــ ــای ڕووســی سكۆتكانی  كــمــوشــ

وتكی. سوپای بھزكردنی
ل بریتانیا ڕەخنی ٢-ئنجومنی كوردانی
ئم دەوتی ڕەگزپرستییكانی تسیاس

گرت. كورد ب دژ تو
چوارچوەی  ل بغداد پی تۆپی  ٣-تیپی
تیپی لگڵ وتـــدا،  یانكانی پشبككانی
ھیچ دۆڕا. ب یك بئنجامی یانی سلمانی

ئمریكا كۆمپیوتریی كۆمپانیای ٤-ســ
نویان كۆمپیوتركی ھاوبش بشوەیكی
باوەكاندا، ر مۆدیلرانبب ل ك خستبازاڕەوە

.یھ كاركردندا ل پتری خراییكی
نویكانی بیارە  كشتوكاڵ ــی  وەزارەت  -٥
جوتیاران ب بیارەكان زەویی سپاردنی بۆ

داڕشت.
كرا، ڕەگزی بۆ ئاماژەی ك بھمان شوەی
یاساییكان  ڕاستقینو   سك تنیا  (كــ)
بكو ناگرتخۆی، ڕووداوەكان بكری وەك
گشتی بشوەیكی و ڕەگزی (ك) شتومك

لخۆدەگرت. بۆحیش
شت؟) (چ ك :نمون

ك ــان كــوردســت ١-نــخــشــیــكــی دــریــنــی
فرۆشگایكی ل بوو، دزرا لموپش ماوەیك

دۆزرایوە. كۆنفرۆشیدا
لــســمــ ــاری شــرۆڤــكــردنــی ــن ــمــی ٢-ســی
چارەسری بمبستی رۆژنامنووسییكانی
بوتاردانكی ئمۆ رۆژنامنوسان، كشكانی
كرایوە. پاس ئوتل ل رۆشنبیری وەزیری

مـــــاددە ـــگـــری ری ھـــــــ ــــدەف ــــن ٣-شــــم
قامیشلی ل ڕگی دیمشق- سوتمنییكان

دا. الی خۆی ل ڕەوی
(١١٦) ـــ ب ــر ــب ــشــت گ ـــی  ـــك ـــی ـــۆك ٤-ف
ــیــمــارات ئ ــوە لـــ كــنــارەكــانــی ــن ــشــی ســرن
سرنشینكانی ل كس (٦٠) كوتخوارەوەو

كوژران.
سردەمی دەستنووسی ٥-شرەفنامیكی
كوردستان مۆزەخانی ل ھژدەیم سدەی

كرا. نمایش

لكوێ *
بــھــای ـــارەی ـــب ــ ل ك ــوەی مــان شــھــــ ب
وتــرا،  معنوی)  (جیۆگرافیایی- نزیكایتی
بخشینی بھا ل كاریگریی شونی ڕوودان
ڕووداوكی كات، زۆربی .یھ كواھ ب
لگڵ ھواكی ببراورد وتك یاخود شار
ھوایانی بھایكی خونر بۆ دەرەكـــی
ڕەگــزە، ئــم ناسینی پتر بۆ  .یھ زیاتری
بابتی ئــو ســرلــنــوێ  دەكــیــن ڕنمایت 

بیخونیتوە. ،ی(تینزیكای) دەربارەی
ـــك، ڕووداو ـــی ڕوودان شونی بــھــرحــاڵ

بنووسرت: جۆراوجۆر شوەی ب دەكرێ
شونی (كاتك  ــدا: واــ ھ دەستپكی  ــ -ل
یكك كواھ ناردنی ڕووداوەكو ڕوودانی

بت)



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ١٢٦

رەگزەكانی ھواڵ و چمك، بھا

 :نموون
ھرمی ئاژانسی (كــوردســتــان)- پــشــدەر
خــوــنــدنــگــا ـــی ـــران ـــوەب ڕـــ ـــان: ب ـــوردســـت ك
دەوروبــــــری، پـــشـــدەرو ــی ــكــان ــی ــای ســرەت
باشتركردنی ،موچ زیادكردنی بمبستی
كاتژمری كمكردنوەی ژیــان، بــارودۆخــی
تایبتییكان ژییبوان ل سوودوەرگرتن كارو

كرد. مانگرتن ب دەستیان ئمۆوە ل
ــرۆژەی پ نـــوا: ـــۆی ڕادی سلمانی،   :نمون
بی ب پانك كانی گوندی كارەبای گیاندنی
و ھــات كۆتایی  دیــنــار میلیۆن   (٤) نزیكی

خرایگڕ.
شونی ناوھنانی شــاردا، لــڕووداوەكــانــی
یپ ھی، بم تایبتی ڕووداوەك گرنگییكی

بخرتڕوو. كنشو بڕوونی دەب
:نموون

تقینوەی كــوردســات: كنای سلمانی-
سالم شقامی ل مادۆناڵ نزیك ل بۆمبك

برینداری لكوتوە. (١٥) و كوژراو چوار

(كات) *كی
ڕووداو تازەیی یا كات ھوادا، بھاكانی ل
ئــامــادەكــردنــی .ــ ھــی تــایــبــتــی گرنگییكی 
ل یاخود رۆژەوە ــی ــان ڕووداوەك ل ــواڵ ھ
تازە بودەبنوە ك ڕووداوەكانی ڕابردووەوە
دەخرتڕوو، نوترەوە گۆشنیگایكی ب یا

ھوانران. رۆژانی كاری ل كشب
شیاوی ڕووداوەكـــ ــی ڕوودان كاتی ئگر 
كواھ تازەیی دەب ھوانر بوو، بایخ
لو بخاتڕوو. ھواكوە سرەتای لھمان
ڕوودانی بسر ماوەیك ك ھلومرجاندا
ھندە كات ھۆكاری تپڕیوە یا ڕووداوەكدا
ـــ ڕووداوەك كاتی ناوھنانی نبت، گرنگ
ھــواــدا فرامۆش ســرەتــای دەتــوانــرێ ل

بكرت.
:(١)نموون

ھــولــــر پـــــــروەردەی بــڕــوەبــرایــتــی
تاقیكردنوەی ئنجامكانی ڕایگیاند ئمۆ
فتھ یك  چوار، پۆلی كۆتایی خوندكارانی

دواكوتووە.

:(٢) نموون
لۆرییكی لــگــڵ  ئۆتۆمبلك پكدادانی
ل ســووتــمــنــیــیــكــان ــگــری مــــاددە بــارھــ
رۆژی ڕابردوو سرچنار یكتربی شقامی

لكوتوە. برینداری س و كوژراو چوار
 :(٣) نموونی

تــاقــیــكــردنــوەی وادەی ئــایــنــدە ھــفــتــی 
رۆژنام لالین سرتاسری بكالۆریای

پتیراژەكانوە ڕادەگیندرت.
 :(٤) نموون

ــی ــركــردن ــ ف ســـاـــی ئـــایـــنـــدە ســیــســتــمــی
ناوەندی و سرەتایی قۆناغی ل خوندنگاكان

دەگۆڕدرت. یكگرتوو ساكی بشوەی
:(٥) نموونی

ـــــــزراوەی دام ـــن ـــالی ســـــدەی ئــــســتــا ل
سدەی وەك ئوروپا ل سیاسی لكۆینوەی

ناوزەد كرا. شڕ گرژی و
 :(٦) نموونی

رۆژی ســپــــدەی (٨،٣٥،٤١)ی  كــاتــژمــــر
ــی خــۆری ــو ن ــی ســا ســــشــمــمــ (ســـبـــی)

دەگۆڕدرت.

*چی؟
پیوەندیدارە (چی) ڕەگزی ھوانووسیندا ل
جا ڕووداوەكـــــوە چییتی)ی و (كـــرۆك   بــ
ندرابت. ئنجام یاخود ڕوویدابت كارەك
ــكــی  ڕووداو لــ بت  بریتی یــوانــلــ (چــی) 
البردنی یاخود دانان ئاگركوتنوە، ئۆتۆمبل،
گشت كارگیك، كردنوەی پرۆژەیاسایك،
یاخود كرۆك ب ب پیوەندیدار ھرشتك و

ڕووداوكوە. چییتی
ھوادا  دەستپكی ل ئگر بگشتی (چی) 
كشكردنی و سرنجاكشی ئوا دابندرت
ڕووداوكی لبارەی بم دەكات، پتر كواھ
بكات دیاری ئوە دەب ھوانووس ھواوە
ڕووداوە ئو یاخود بابتكاندا لنوان ك
كامیان دەھننئارا، ڕووداوك جۆراوجۆرانی
ل ك یمانای بم مئ ،یھ پتری گرنگییكی
ھبت. (چی) ڕەگزی چند دەكرێ ھواكدا
(چییكان)دا، جۆراوجۆرەكانی تباب لناو
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خاوەنی ك ھببژردرت تباب ئو دەبــ
ئگر بۆ نموون بت. بھای ھواڵ زۆرترین
 دەب تدابت (لخۆگری)  بھای ڕووداوــك
(لید)ەكدا ل ڕوون بشوەیكی بدرێ ھوڵ

بدرت. نیشان
نموونی ك ھڤپیڤینك لگڵ   بنۆڕە ئم
ل كوردستان بازرگانی پشانگای بڕوەبری

كوت:
پشانگای  بڕوەبری نازناوی)ی و ك: (ناو

بازرگانی.
كۆتایی كاری پشانگا چی:

ل كــا میلیۆن  (٥) ل پتر فرۆشتنی  چــی:
.شانگاكپ شونی

پتر  چی: ئیمزاكردنی ڕككوتنامی ناردنی
كوت. كا بۆ دۆالر میلیۆن (٤٥٠) ل

ل ھزار كس (٦٥٠) ل سردانی پتر چی:
.شانگاكت بۆ پكو خكی

بڕوەچوونی ھــواڵ)ی (ڕاگیاندنی چی: 
كوت. ل پشانگایكیتر

گشتی بشوەیكی ھڤپیڤینكاندا، لــ
لگڵ  ببراورد (چی)  و (ك) ڕەگزەكانی
تایبتیانیان گرنگییكی  ڕەگــزەكــانــیــتــردا 
 ل (چی)  ڕەگــزی گرنگی  نواندا لم  ،یھ

زیاترە. ڕەگزەكانیتری ھواڵ
جۆراوجۆری بابتگلكی ھڤپیڤیندا، لم
بھاكانی  بم بگورەی خراوەتڕوو، (چی)
(تازەیی)  ب)و و و (ژمارە (فراوانی) (لخۆگری)،
كا میلیۆن (٥) پتر ل (فرۆشتنی ئوا بابتی
(ئیمزاكردنی پاشان و  (شانگاكپ شونی  ل
میلیۆن (٤٥٠) ل پتر ناردنی ڕككوتنامی
گرنگترە، بابتكانیتر ل كوت) بۆ دۆالر كا
دوو بیكك لم دەكرێ واھ پی ئم بم

ڕكبخرت: و بنوسرت خوارەوە شوازەی
یكم: *نموونی

كوردستان بازرگانی پشانگای بڕوەبری
ل ك ڕایگیاند ھڤپیڤینكدا ل كوت ل
پتر پشانگایدا ئم بڕوەچوونی پرۆسی
برھمھنراوی كــای  دۆالر میلیۆن (٥) ل

فرۆشراوە. كتو
یكمین بــڕــوەبــری ــاو)ی  ــازن ن و (نـــاو

پیشسازی، مرھب بازرگانی پشانگای
ل كــوردســتــان كشتوكاییكانی و  كانزایی
،مئ وتی:"سرەڕای ھڤپیڤیندا لم كوت
میلیۆن (٤٥٠) ل پتر ناردنی ڕككوتنامی
لگڵ كــوــت بــۆ جــۆراوجــۆر  كـــای دۆالر 

كرا" وتدا ئیمزا ئو بازرگانانی
لــمــاوەی وتـــی:" شانگاكپ بــڕــوەبــری
رۆژی كــ پشانگایدا ئــم بــڕــوەچــوونــی
كسی (٦٥٠)ھــــزار ــات، ھ ـــردوو كــۆتــای ڕاب

كردووە.". سردانیان كوت خكی
ــڵ بــســركــوتــوو  ــگ ـــاو) ل ـــازن ن (نــــاو و
پشانگا یــكــمــیــن كــــاری  ھــژمــاركــردنــی 
لــالیــن پشانگایكیتر ـــاردراوە ـــی ـــی:"ب وت
كوت ل ناردەنییوە گشپدانی ناوەندی

بڕوەبچت".
دووەم: *نموونی

كاو دۆالر میلیۆن (٥) ل پتر فرۆشتنی
پتر ناردنی بۆ ڕككوتنامیك ئیمزاكردنی
جــۆراوجــۆر ــای ك دۆالر  میلیۆن  (٤٥٠) لــ
دەرەنجامكانی ل كوتیدا، بازرگانانی لگڵ
مرھب پشانگای یكمین بڕوەچوونی
كشتوكاییكانی و كــانــزایــی  پــیــشــســازی،

كوت. ل كوردستان
یكمین بــڕــوەبــری ــاو)ی  ــازن ن و (نـــاو
ل كوت  ل كوردستان بازرگانی پشانگای 
ل پشانگاكدا، بڕوەچوونی كاری كۆتایی
مسلیدا ئم ڕاگیاندنی لگڵ ھڤپیڤینكدا
كوت خكی كسی ھزار (٦٥٠) ل وتی:"پتر

كردووە". پشانگاییان ئم سردانی
ئــم ــی ــن ســركــوت ـــراو وتـــــــی:"دوای ـــاوب ن
لالین پشانگایكیتر بــیــاردرا ،شانگایپ
كوت ل ناردەنییوە گشپدانی ناوەندی

بڕوەبچت".

چۆن؟ *بۆچی؟
پانری  یــاخــود (بــۆچــی) ھــۆكــار ڕەگـــزی
ڕەگزی  و دەخاتڕوو ڕووداوەك ھاتنئارای
ڕگی ڕوودانی و و چۆنییتی شوە (چۆن)،

.یڕووداوەك
ھوانر ھــلــومــرجــكــانــدا ــی  ــن زۆری  لــ
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رەگزەكانی ھواڵ و چمك، بھا

ھــواڵ  ڕووداوــكــی ھاتنئارای (چۆنایتی) 
ھۆو ئو ئاگاداری بم دەھنت، بدەست
حــشــاردراوە، پشتییوە ل ك نیی پانرە
بم زانیاریی دەزانت، پانرەكی ھۆو یاخود
ڕووداوەكـــوە ڕوودانــی چۆنییتی لبارەی

.نیی
كــوتــنــخــوارەوەی ھــواــی  لــ  بۆنموون
كاتژمرەكانی لھمان ڕەنگ فۆكیكدا،
نتوانرێ ل رۆژی یكمدا یاخود سرەتاوە
كــۆكــــ ف ھـــۆكـــاری كــــوتــــنــــخــــوارەوەی
كوتنخوارەوەی ھۆكاری بدەستبھنرت.
ڕادەگیندرت بڕەسمی كاتك كۆكف
بدەستدەھنرت ــی ڕەشــك ســنــدوقــ  كــ
لگڵ فۆكوانكی گفتوگۆی كاستی ك

لخۆگرتووە. چاودریی بورجی
قسكانی لكدانوەی شیكردنوەو دوای
و ژیان دواساتكانی لبارەی ،كوانۆكف
كوتنخوارەوەی شونی ل ك زانیارییی ئو
دوای پسپۆڕان بدەستدەھنرت، فۆككوە
چندین یاخود فتھ چندین رۆژ، چندین
ڕادەگینن. خوارەوەكوتنك ھۆكاری مانگ

ڕەگزی(بۆچی) و(چۆن) لكاتیئامادەكردنی 
یاخود لكدانوەییكان و شیكاریی ڕاپۆرت
ل پتر لكدانوەییكان و شیكاریی لــیــدە
جۆرە لم چونك بكاردەھنرت، ئوانیتر
زۆرتری كاتكی ھوانر ڕاپۆرتھواییاندا
پانر شرۆڤكردنی ھۆكار، بدەستھنان و بۆ
ڕووداوی ھاتنئارای چۆنییتی شوەو یاخود

.ردەستدایبل كواھ
(بۆچی) نموون*

الفاو ڕوودانی بووەمایی زملب ١-بارانی
ببی دارایی زیانكی و دھۆك پارزگای ل

بدواوەبوو. دیناری میلیۆن (١٠٠)
ماسیگریی بلمكی پكدادانی ٢-بھۆی
ـــاری ڕووب لــ گــشــتــوانــی بلمكی لــگــڵ 
ــوە (١٠) كــس ــم ك بــالیــنــی (دووكــــــان)، 

كوژران.
دارفــــۆر، ــی ــوەی ــت ن رۆژی ٣-بــبــۆنــی 
سرۆك جگری لالین پیرۆزبایی پیامكی
تو ئو وەزیــرانــی بۆ ســرۆك كــۆمــارەوە

نردرا.
(چۆن؟) نموون*

قتر ئاسمانی ھزی جنگی ١-فرۆكیكی
فینی  F١) لــ پــرۆســی (مــیــراژ لــ جــۆری

كوتخوارەوە. ئزموونیدا
سبی ــار، ــۆم ك ســــرۆك ٢-بـــوتـــاردانـــی
مسلو چــارەســری سیمیناری یكمین
وت، بــڕــوەبــردنــی سیستمی كشكانی

دەكرتوە.
ناردەنییكان، مرھب پشانگای ٣-یكمین
گشتی بڕوەبری بوتاردانی روڕسمكدا ل
ئازادی پاركی ل كانزا  و  پیشسازی بانكی

دەكرتوە.

پراوزەكان:
1 -Accurate. 
2- Clear. 
3- Complete. 
4- Retraction. 
5- News ambiguity. 
6- News elements. 
7- Archive information. 
8- News background. 
9- News values. 
10- Impact. 
11- Fame. 
12- Conflict. 
13- Physical. 
14- Ideological 
15- Oddity. 
16- Magnitude. 
17- Proximity. 
18- Geographical Proximity. 
19- Psychological Proximity. 
20- Timeliness 
21- Who? 
22- Where? 
23- When? 
24- What? 
25- Why? 
26- How? 
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د.حبیب كركوكی(*)

پشكی
كــراوە، وەســف جۆر چندەھا مــرۆڤ ب
بــوونــوەری مــرۆیــی، ــوونــوەری وەكـــو: ب
.... ــــی، دەروون بــوونــوەری كــۆمــیــتــی،
گونجاوترین بــدوای  ئگر ئمرۆش ھتد،
مرۆڤی ــوەی ئ بۆ بگرین ــواژەدا دەســت
"بوونوەری زاراوەی ل بكین، وەسف پ
چونك نادۆزینوە(١)، گونجاوتر گیاندن"
ل ،ردەوامــبــ مرۆی سیفتكی گیاندن 
بدەستی ھماكان بكارھنانی سردەمی
ھست گواستنوەی مبستی بۆ ھناوە،
ب پاشتر ــكــانــی، رای و بــیــروبــۆچــوون و 
بكارھنانی و نووسین و قسكردن پی

گیاندن. ئامرازەكانی
كۆمگایك  بۆ ھر ساڵ،  سدان پاش  
دروست زمانوە، رگی ل زانین كلتووری
تپری: ســ قــۆنــاغ بــ ــان ــم زم ــوو، ب ب
شتكان ل تعبیركردن، ك تعبیری قۆناغی
ھمایی، قۆناغی  دەكــرد.  ونوە رگی  ل
مانای ل كردن تعبیر لبۆ ونكانیان ك
ئبجدی، قۆناغی دەھنا، بكار شتكان
خۆی تایبتی زمانی نتوەیك ھر ئمۆ

و دەنگ :یھ شوەیان دوو وشكان ،یھ
نووسین.

ئامرازەكانی  ل پــە  گیاندن مــــژووی  
وەكو: مرۆی، رەنگی و دەنگ گواستنوەی
گۆڤار، ،رۆژنام ،نام تلفۆن، تلگراف،
ئینترنت...ھتد، سینما،  تلفزیۆن،  رادیۆ،
ب بایخ فرەنتوەیی بۆنی ب ھروەھا
مبستی درا، بۆ ئامرازان بكارھنانی ئم
بۆ نوانیاندا، ل پیوەندی دروستكردنی
زۆربــی زۆری بۆی بژین، پكوە ئوەی
ل جیھان دووەمی شڕی پاش ئامرازەكان
كۆمگاكان نوان كومیتی گشپدانی 
بوون بریتی ئامرازانش ئو بوون، بشدار
تلفزیۆن،  ،زگئ گــۆڤــار،  ،رۆژنــامــ  لــ

ئنیترنت. سینما،
مرۆیی گیاندنی بۆ بدواداچوون ئگر
گیاندن، چاالكی ل پــە  دەبینین بكین،
پش تنانت ھناوە، بكاری مــرۆڤ  ك
ئو راگیاندنیش، دەزگاكانی سرھدانی
وات) راگیاندن  :ل بوون بریتی  چاالكییان
ب گیاندنی و زانیارییكان گواستنوەی
نھشتنی  دەروونی (وات جماوەر)، جنگی
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بچووك وات) پرۆپاگندا دوژمن)، الی ورە
تواناكان)، كردنوەی  گورە یان  كردنوە
ــاڕاســت)،  ن ــی  واھــ  ـــ (وات  ئیشاع دەنــگــۆ
دروستكردنی وات) گشتییكان  یوەندییپ
جماوەری دەزگایك و ل نوان پیوەندی
 ـــــــی)، ریـــكـــالم (واتـــ دەرەك و نــاوخــۆیــی
برھمك دەربارەی زانیاری بوكردنوی
كینی مبستی بۆ خزمتگوزارییك یان

خكوە). لالین بكارھنانی یان
ل سردەمی نودا سیستمی ژمارەیی بم
و بشك ب گرنگترین دیاردەی جیھانی بوو
ئو راگیاندن، و گیاندن ئامرازەكانی ل
خرا ب پیامكانیان گیاندنی بۆ مسیست
توانای ھروەھا ھنرا، بكار روونی ب و
گواستنوەی ل بووە بھزتر ئامرازەكانیش
بم فراوانتر، جماوەركی بۆ پیامكان
گلیی راگــیــانــدن،  پسپۆرانی لــ ھندك 
لبر دەكن، مسیست ئم ئاراستی خۆیان
یان جماوەرەوە بدەست كات نھشتنی
تی لتایب ب جماوەر، كاتی كم كردنوەی
تاككانی ئوە لبر پشكوتووەكاندا، تو
بۆ ماوە بدەست كمتریان كاتكی خزان
و یك ل تگیشتن بۆ یان بینین، یكتر
زۆر كۆمیتی پیوەندی ئوان، رای ب
درەنجامی ل و بوبۆتوە پرش  الوازو
دەركــوتــووە زانستییكانیش توژینوە
دروست بدیل  واقیعكی ئامرازان ئم  ك
پشكش راست  واقیعكی  وەكو  و  دەكــن
م واقیعئـــ ــ راســتــیــدا ل ـــم دەكـــرـــن، ب

دروستكراووە. واقیعكی

و ــی ــســت زان ـــ ـــن ـــاوەری..الی ـــم ــی ج ــدن ــان ــی گ
ھونرییكی

مــرۆیــی،  ــكــی ــاردەی دی  گــیــانــدن، وەكـــو
كۆنوە ل سردەمی مرۆڤ ھر سریھداو
گیاندن لالین زاراوەی بم ھنا، كاری ب
زاراوەی ھنراوە، بكار درەنــگ خكوە
زمانی  لــ  Communication گــیــانــدن
،Communis یونانی وشی ل ئینگلیزی

واتك بوبو، یان  گشتی بمانای  ھاتووە 
دەگوازتوەو مرۆڤ ئزموونكانی گیاندن
دوو ك گشتی، شوەی ب دەیكا تایبت ب
كۆمك یان كاتی یك ئدون، لگڵ كس
دەب بكن، دروست رایك دەیانوێ خك

بگن. كتر تی ل
ــم  ئ بـــرامـــبـــر  لـــ زمـــانـــی كــــوردیــــدا
مانای ب ،یھ  وشــ دوو  واژەیــدەســتــ
ك دەھنرت بكار ،Communication
ھیج بم پیوەندی، و گیاندن ئوانن:
ناگینن، ــواوی  ــت ب مانای ــو ئ كامیان 
یك  پیامی مانای ب (گیاندن) تنیا چونك
راستیدا ل بم ناردن، وات ئاراست دت،
بشداریكردنی  Communication بمانای
دــت. بــكــار ھماكان لــ ــــرەرو وەرگـــر ن
چونك ،نیی گونجاو پیوەندیش زاراوەی
Communication دروستكردنی  ئامانجی
ســـدان ــــوەی ئ ــر ــب ل ،ــدی نــیــیــ ــوەن ــی پ
ئــوەی  بــ دەكـــرێ  Communication
دروستكردنی مبستی وەرگـــر نــــرەرو

.بھ پیوەندییان
 ل ــكــجــۆر ــدنــی جـــمـــاوەری ــان  راگــی
زۆریش كاریگرییكی و گیاندن جۆرەكانی
ھونری ھۆكارەكانی بكارھنانی  ھۆی ب
ك ھتد. ،نو رەنگ، موزیك، وەكو: ،یھ
دەزگاكانی سرھدانی سرەتای ل ھر
راگیاندن پسپۆرانی لالین  راگیاندندا
ھۆیانی الی ئم لبر ،بوون بایخ جی 

خوارەوە:
جماوەرەوە. بسر كاریگری .١

پدەدا. زۆری بایخكی جماوەر .٢
ئم كاریگری یكمی جیھان  شڕی .٣

كردەووە. تاقی دەزگایانی
رگی لــ ــانــدن راگــی بــۆیــ پــســپــۆرانــی
دەرەنجامیان كۆمك زانستی توژینوەی
قوناغكی س ھــر ل بدەستھنابوو،
راگــیــانــدن، پــرەپــــدانــی تــوــژیــنــوەكــانــی
،١٩٤٠  –  ١٩٣٨ سای ل یكم: قۆناغی
قــۆنــاغــی كــاریــگــری ــت ــر كــ پــــی دەگــوت
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نوان لــ دووەم: قــونــاغــی ــوخــۆو، راســت
دەگووترت پی ك ،١٩٤٠-١٩٦٠ سانی
ك سیم: دیاریكراوو، كاریگری قۆناغی
كۆكراو، كاریگری قۆناغی دەگوترت پی
تیۆر كۆمك قۆناغاندا لم یك ھر ل و
تۆری ،تیۆران لو ھندك دۆزراونتوە،
كاریگری تیۆری راستوخۆ، كاریگری
تیۆری ئجیندا، دانانی تیۆری ناڕاستوخۆ،
رۆشنبیری، چاندانی تیۆری دەرگا، پاسوانی

...ھتد.
و  ــم ــك ی ــوان ھـــــردوو شــــڕی ــ ــ ن  ل
تیۆران ــم ئ ـــی زۆرب جیھاندا، ـــی دووەم
زانستی پــیــوەری بكارھنانی بــھــۆی
ل باس جار توانرا بۆ یكم و دۆزرانــوە
دەزگاكانی راگیاندن بكرت، "بم زانستی
سدان تیۆرەكان ب دانانی راگیاندن پش
دەیان  یان گۆڤار)  و رۆژنام (وەكــو ساڵ
تلفزۆن) ئامانجكانی  و زگئ (وەكو ساڵ
چونك دەكــرد،  جبج خۆیان سرەكی
گۆڕانكی م دەزگایانئ سرھدانی پاش
دەستی كۆمیتی و  مژووی و سیاسی 

پكرد(٢).
ل دەزگاكانی  كاركردن الیكی دیكوە ل
دەگرتخۆ، ھونری الینكی  راگیاندن
و بیروپۆچوون ئدات ھوڵ نرەر چونك
رگی ت، لبگۆڕ جماوەر و رای ئاراست
سۆز سرنجاكشانی بگو  بكارھنانی
ئرككانی زۆربی چونك ترس، و قع و
گۆڕین و  كردن دروست ئركی ل بریتین 
یان را یــان  ب ئاراست چ  چسپاندن، و 

ھزری،.....ھتد. ونی یان بۆچوون

نرەر كۆمیتی ژینگی
چوارچوەی   ل راگیاندن دەزگاكانی   
چونك نرەر دەكن، كار كۆمیتی ژینگی
تدا ئیشی دەزگاك ك یگایكۆم بو سر
ل كاریگریی كاتدا ھمان ل بۆی دەكات،
كۆمگا سیستمی ھروەھا ،دەب سری
شوە بم و كۆمگاكان نوان ل جیاوازە

ك یكھاتپ كۆمك دەكــرــت: ناسپ
بچووك گروپی نوان ل دەخات رك خك
كاریگری نریتیكان و داب رگی ل و
رەچاوی ل كاتكدا تاككان دەكات، دروست
ھروەھا كردن.  پیوەندی كاتی  ل دەكن
رەفتار كۆمك  كۆمیتی: سیستمی
تعبیر ــ ك جــــۆراوجــــۆرە، كــــرداری  یـــان 
ناو تــاكــكــانــی لــ رۆشــنــبــیــری ھــاوبــشــی

دەكات(٣). كمسیست
كھاتپ چـــوار كــۆمــیــتــی سیستمی 
یكی بچووكترین ك خزان: بخۆدەگرێ:
وەكو كۆمیتییكان: دەزگــا ،گایكۆم
تاككان تواناكانی ك كۆمیتییكان یان
ل كۆمیتی: پیوەندی دەكات، دروست
پیوەندی جۆر: س تدەب كاتوە رووی
پیوەندی بردەوام،  پیوەندی ھمیشیی، 
ھوڵ نرەر  بۆی دابونریتیكان. كاتی، 
نوان سیستمی ل كاركردن ل كاتی دەدات
راگیاندن مسیست ھروەھا كۆمیتی،
كھاتانپ ئم ئویش  ك بگونجنت،  خۆی
ــدن، ــان ــی راگ بــخــۆ دەگـــــرێ: فــلــســفــی
راگیاندن، یاسای راگــیــانــدن، سیاستی
ل ئــیــشــكــردن تــكــنــلــۆژیــای راگــیــانــدن،

راگیاندن. دەزگاكانی

راگیاندن جماوەری
ھــمــان  ــ ك  جـــمـــاوەر ئـــو خــــكــانــن
ــنــدنــوەی خــو وەكــــو ،یــرەفـــتـــاریـــان ھــ
زگئ ل گرتن گوێ یان گۆڤار، رۆژنامو
تایبتمندی كۆم و تلفزیۆن بینینی یان

خۆ(٤). تدەگر
رەگز تمن و ل ك تاككان دێ ل پك .١
و سیاسی و ئابووری و كۆمیتی و چینی

جیاوازن. رۆشنبیری ئاستی و پیش
ناناسن. یكتر ھموویان .٢

،نــیــیــ ریـــكـــخـــراو جـــمـــاوەریــــــكـــی   .٣
.نیی نوانیان ل پیوەندیش

خودی ب ھست جماوەر تاككانی .٤
دەكن. خۆیان
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راگیاندن سیستمی

ھر چاالكی پی ب جماوەری رەفتاری .٥
چاالكی پی ب نك دەكرت، دیاری تاكك

كۆمڵ.
كاریگرییان راگــیــانــدن دەزگــاكــانــی  .٦
وەیل و یماوەر ھرۆشنبیری ج بسر
خــۆیــان دەوریـــان لــ كــلــتــووری رەســنــی

بكاتوە.
فـــرەجـــۆرن  ـــدن ـــان ـــی ــــاوەری راگ  جــــم
كناكانی ــی ســردەم  لــ ــایــخــدان، ب  لــ
 ١٣٠٠٠ یشتۆتگ ژمارەیان ك ئاسمانی،
 ٧٥٠٠ وانل جیھاندا، ل ئاسمانی كنای
كــراوە،  كنای  ٥٥٠٠ بكۆدكراوو كنای
ل ھبووە  سرەكی رۆــی فــرەجــۆرە ئــم 
وەكو: تمن، پی كان بناك دابشكردنی
ئاسمانی كنای ،مندا بۆ ئاسمانی  كنای
یان ھمووان، بۆ ئاسمان كنای گنجان، بۆ
بۆ ئاسمانی كنای وەكــو: رەگــز،  پی  ب
ب یان ئافرەت  بۆ  ئاسمانی كنای  پیاوان، 
جۆر: كنای ھوای، كنای ھونری، پی

رۆشنبیری....ھتد. كنای

راگیاندن دەزگاكانی سیاسی رۆی
 "یاندنراگ سیاست  ل شتك  "ھموو  
ل پیوەندی رستی وتراوەو گرنگترین مئ
راگیاندن روون ودەزگاكانی نوان سیاست
ئمۆسیاسیناتوانھوستكی دەكاتوە،
دەربـــارەی نشو لــ ــگــرێ  وەرب ئرنی 
نرنی كاتدا ھوستیكی لھمان پرسك،
رۆژنامگری، كۆنفرانسیكی ل وەربگرێ
راگیاندنی سردەمی ل جماوەر چونك
ئاسمانوە كناكانی رگی ل پشكوتوو
پخشكانی ك دەكات، گۆڕان بم ھست
دەزگاكانی چونك شون، دوورترین دەگات
مبستی بۆ دەبینن، چاودر رۆی راكیاندن
سیاسییكان رەفـــتـــاری چــاودــریــكــردنــی
لكڵ مامكردنیان و لدوانكانیان و

جۆرەكانییوە. جیاوازی ب پرسكان،
باس  دبلۆماسی ئاستی لسر ئگر  
راگــیــانــدن دەزگــاكــانــی لــ رۆــی سیاسی

ئامرە رۆی دەزگایان ئم دەبینین بكین،
زۆربی نموون بۆ دەبینن، دبلۆماسكان
ئوەی پش زانیارییی سركردایتییكان
دەربارەی ك بایۆزخانكانیانوە رگی ل
رگی دەزگاكانی ل یانكترژەوەندیوب
تنانت دنن، بدەست راگیاندنكانوە
رگی ل زانیارییكان بایۆزخانكانیش
ب وەردەگــــرن، دەزگــاكــانــی راگــیــانــدنــوە

ئاسمانییكانوە. ناك رگی ل تایبت

راگیاندن ئازادی
سریھدا  وكاتئ راگیاندن ئــازادی  
رۆژنام تنھا كات ئو  چونك ،رۆژنام)
دەسپكردنی  پاش ئینگلترا دابوو) لریھس
بتایبتی ،١٦٨٨ سای ئینگلترا  شۆرشی 
جۆن دامزراندنی پرلمانی ئینگلتڕا، پاش
ئازادی ل باسی ك بوو كس یكم لۆك
مافكانی  ل مافك وەكــو كــرد،  راگیاندن
رۆژنامگری ئازادی بۆی ئینگلیزی، ھاوتی

پسندكرا(٥). .١٦٩٤ سای
میلتین  ئینگلیزی بــیــریــاری  ھـــروەھـــا  
ك ئازادی رۆژنامگری بوە كرد ئاماژەی
بب یــو را دەربینی  مافی  تــواوكــری
دەربینی ــازادی ئ ــازادی رۆژنــامــگــری، ئ
تاككان چونك .نیی گرنگیكی ھیچ را
راســتــكــان زانـــیـــاری  دەكــــن گفتوگۆ   كــ

دەبین. بزر وناراستكانیش دەردەكوێ
كۆمك  رۆژنامگری ئــازادی ئمۆ،  
ـــازادی ئ وەكــــو: دەگــــرێ، بــنــمــا بــخــۆوە
وەدەسھنانی ئازادی و زانیاری وەرگرتنی
دەست، ل ئازادی رخن گرتن و زانیاری
و زانیاری بوكردنوەی ئازادی ھورەھا
راگیاندن دەزگاكانی ل كاركردن ئــازادی
چوارچوەیك ب  دەبــ مایانبن ئــم و 
دەزگا چاودری رۆژنامنووس ئوەی بۆ
ئابورییكان و كۆمیتیی و سیاسیی
ل كجۆر چاودریكردنی چونك بكات.
 چونك" ــامــنــووس،  رۆژن ــو وەك مافكانی
بشداریكردنی ل نیی بریتی دیموكراسی
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چاودریكردنی بم ل ھبژاردن، ھاوتیان
الیــن لــ ھــــبــژاردن كــ رپرسانب ــم  ئ

ھاوتیانوە(٦).

راگیاندن: سیستمی
 ل كھاتپ پنج راگــیــانــدن سیستمی  
ئوە راگــیــانــدن: فلسفی دەگرتخۆ:
چــوارچــــوەی لــ بریتین كــ بــنــمــایــانــی 
راگیاندن: سیاستی وتك، ل راگیاندن
راگیاندن پابند دەزگای ك كۆمیك بنما
یاسای یاسای راگیاندن: كۆمیك پی، دەب
ركدەخات، رۆژنــامــگــری كاركردنی  ك
رانئام ئو جۆری راگیاندن: تكنلۆجیای
راگیاندن، دەزگاكانی ل بكاردەھنرت ك
ئو رەفتاری ل بریتی راگیاندن: كاركردنی
ئیش ل دەزگاكانی راگیاندن ك دەستیی

دەكن.
ل كلتووری   فلسفی راگیاندن تعبیر
دەكات، ئابووری و سیاسی و كۆمیتی
مسیست ھــر كاریگری ناكرێ چونگ
تنانت بكرتوە، جیا ئوانیتر لسر
توژینوەی رگی ل بدرت ھوڵ ئگر
بۆی بكرێ، دیاری تایبتمندییكانی زانستی
پ دانیان دەب راستی ھن كۆمك ئمۆ

:وانل بنرێ،
دەزگــاكــانــی لــ  نــاتــوانــ  ســ١. ھیچ كــ

داببێ. راگیاندن
جبج ئرك كۆمك دەزگایان ئم .٢
و ئركی ھــواــی ئــركــی ـــن، وەكـــو: دەك
بردن بسر كات ئركی ھروەھا سیاسی،
فركردن. ئركی و رۆشنبیركردن ئركی و
سیستمی ــــوان ن ــ ل خــۆگــونــجــانــدن  .٣
دەزگاكان ھموو كتیسیف راگیاندن،

بنن. بدەستی دەدەن ھوڵ
 

ئدەبیات/ سحدین/كۆلژی زانكۆی مامۆستا (*)
راگیاندن بشی

پراوزەكان:
ثقافة فی الصورة الھیتي، شیوع ثقافة نعمان د.ھادی (١)

االنترنیت: شبكة طریق عن العربي، الشاب
www.balagh.com

واتجاھات اإلعــالم نظریات الحمید، عبد د.محمد (٢)
٢٠٠٤، ص٢١. ط٣، عالم الكتب، التأثیر، القاھرة،

نفسه، ص١٩٧. (٣) المصدر
اإلعالمي: النفس علم  السامرائي، صالح  د.نبیھة (٤)
للنشر المناھج دار عمان، تطبیقات،  نظریات، مفاھیم،

٢٠٠٧، ص٢١٨-٢١٩. والتوزیع،
رۆژنامگری، گۆڤاری مژووی حبیب كركوكی، (٥)
پ.د.ك،  لقی٣  زانكۆ، ناوچی كركوك، زانكۆ)، (رۆژی

.٣٣ ڵ ،٢٠٠٧ ،٢ ژمارە
حریة ھاغتفیت، وبرنت نورمان وبیتر بریك توریل (٦)
ئاراس دار أربیل، اغري، نزار  ترجمة:  الخطیرة، التعبیر

٢٠٠٧، ص٥١-٥٢. والنشر، للطباعة
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رۆژنامنووسیی وتاری دەربارەی كورتیك

كورتیك دەربارەی
رۆژنامنووسیی وتاری

تاژان دشاد

رۆژنامنووسیی: وتاری پناسی چمكو
تباب ل ككی رۆژنامنووسیی وتاری
رۆژنامنوس گۆڤار، رۆژنامو  گرنگكانی
بابتكی لسر  بتری  وتار،  لنووسینی 
وتاردا لنووسینی دەنووست، دیاریكراو
كان دەخاتراستیی كشو بدوورو درژی

شییاندەكاتوە. بباشی و روو
و  (ھــواڵ)   ل داڕشتندا لشوەو (وتــار) 

(رپۆرتاژ) دەچت. 
ــوەی ــردن ــك لـــ (وتــــــار)، شــی ــســت ــب م
بھۆی دەتوانت نووسر ك كپرسیار
بوردی كوتوون دەستی راستییانی ئو

بكاتوە. روون بۆخونرانی
وتاری پناسی بریتانی  ئینسیكلۆپیدیای 
،كداڕشتن" بوەی: دەكات رۆژنامنووسی
دەنووسرت ستبم بو ندرژە، نكورتو
بشوەیكی بوبكرتوە، لرۆژنامدا ك
دیاریكراو بابتكی تاووتوی پوخت ئاسانو
لسنووری نــووســر بمرجك دەكـــات،

دەرنچت". كتباب
ــار) (وت بمجۆرە حماسی، جــاللــدیــن

بمبستی وتـــارەیـــ "ئــــو  :ــنــ ــاســ دەن
،پــرســیــارانــ ئـــو وەمــــدانــــوەی ھــمــوو
براستیی ھنووكییانی خدانبای یــان
گیروگرفتكانوە یــان رووداوەكــــانــــوە
لژیانی رۆژەوە گرنگكانی شكب یــان
ك ئــوانــی یــان  ،یوەستپ خونرانیدا
ـــدەن، رووب ژیــانــدا نزیكی لــداھــاتــوویــكــی
رۆژنــامــنــووســی جیا وتــار بــرەوانــبــــژی
ئو برچاوی مۆركی دەكرتوەو شوازكی
دەكاتوە، بوی ك  وەیپ رۆژنامیشی
یان یقوتابخان ئو برچاوی شوازی یان
وتار نووسری رۆژنامنووسییی ربازە

الینگریتی".
بــریــتــیــ ــــووســــی، ــــن ــــام وتـــــــاری رۆژن
ك ــــووس ــــامــــن رۆژن ـــی ـــردن ـــوەب ڕـــ ـــب ل
لسیاستی گوزارشت  گشتی بشوەیكی 
ــ ــۆچــوون ــب ـــــات ل ـــووســـی دەك ـــامـــن رۆژن
ـــدا، رۆژان لــروداوەكــانــی نــووســراوەكــانــی
ناوخۆیی پرسانی ك رایگشتیی لو ھروا

دەكن. خریك بخۆیانوە جیھانی و
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رۆژنامنووسیی وتاری ئرككانی
:ب ئرككی چند رۆژنامنووسی وتاری

لبارەی  و ھــزری نــوێ ــاری زانــیــاری * راگــیــانــدن: وت
وە دەخاتكانرمرماو گگ شو ك رووداوی ھنووكیی

برچاو.
.رۆژنام بوكراوەی ھوای لكدانوەی راڤكردنو *

مرۆڤایتییكان،  زانیاریی بوكردنوەی رۆشنبیركردن: *
دەبت. دەومندتر پ خونری رۆشنبیریی

سیاسیی  بشیكردنوەی سیاسی:  ھۆشیاركردنی *
لسر جیاجیاكانیان  ستوھ و حزبكان و حكومت 

دەرەوە. ناوخۆو روداوەكانی
سیستمی خزمتكردنی لپناوی جماوەر ھخزاندنی *
لگشسندنی بشداربوونی و كۆمیتی یان سیاسی

نیشتمانیدا.
سر كاركردن لكۆمگاداو گشتی رای پكھنانی *

گشتی. رای ئاڕاستكانی
و چاك و سیفت باش و بنما برگریكردن لبھاو *

كۆمڵ. پیرۆزەكانی
تكچوونی قیرانو لكاتی جماوەر سركردایتیكردنی *
و ئمان و سیستم برەو رنونیكردنیان كۆمگاو رەوشی

لدەروونیاندا. ئومد ھیواو تۆوی چاندنی
خۆشی كیف و یا گاتجاڕی یان وتاری سرگرمی *
.،خۆشیی و كیف و سرگرمیكردن بمبستی ھــر
نوی ھزكی كــ ــت ــر وەردەگ لــوتــارــك چژ  خونر 
جیاواز بشوەیكی بدات  خونرانی ھانی  یان بت، تدا

بیربكاتوە.
بخونر، بخشین خــۆشــی  و بــســربــردن ــات  ك  *
مرۆڤ. ھۆشی بیرو قورسی باری سوككردنی بمبستی

وتاری رۆژنامنووسیی جۆرەكانی
ـــاری وت جـــۆر بــــالی زۆربـــــی تـــوـــژەكـــانـــوە، چــــوار

:یھ رۆژنامنووسی
سروتار. *

رۆژنامنووسی. ستوونی *
وتاری شیكاری. *
رەخنیی. وتاری *

سروتار  یكم:
روونـــو ــــ رۆژان رووداوەكــــانــــی ـــار، ھــــواڵ و ســـروت

بپی سروتار ئركی
كۆمگایی ئو سروشتی

رۆژنامكی ك
دەگۆڕت، لدەردەچت

دیموكراسیو تول
لیبرالییكاندا،

رای دەربی سروتار
،یكرۆژنام خاوەن

ئیمتیاز) (خاوەنی
كۆمڵ یان تاك ئگر
حزبكی دیاریكراو یان
لوتانی بم بت،

تازە گكۆم سۆسیالیستیو
سروتار پگیشتووەكاندا،

وت، سیاستی دەربی
دەستدارە حزبی یان

"

"
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رۆژنامكی بئاڕاستی سیاستی پیی شیدەكاتوە، بو
لكۆمگادا. پشھاتكان و رووداو

یكرۆژنام رای دەربی رۆژنامیو دەنگی سروتار،
رمرماوگگ شك ھنووكییكانو رووداوە لبارەی
دەیــنــووســ ـــورە گ نــوســرــكــی گــرنــگــكــانــوە.. وابــــاوە
چــووە ــدا ــدوای ب بئاگایو كــــواھــ ــی ــوردەكــاری ل  كــ

پیداچووەتوە.
ئو رۆژنــامــكــو سیاستی لگڵ رجم ســروتــار،
سیاسییش  سیستم ئو  دەردەچتو لی  ك  یدەزگای
الی ك دەدات نواھ باسو بو بایخ دەداتو ك لقابی

مایی بایخن. سیاستی رۆژنامكوە
"دەربینی بكرێ: سروتار پناسی بمجۆرە دەكــرێ
لبر دەبــســتــــو رووداوـــــك بــھــواــی ــ، پشت  ــك رای
بجۆرك برچاو، دەخات راستییك  نوێ رۆشناییكی

 ."بووب نزانراویش گرچی ،بیزان كسك ھموو
ئیدی ،دەچ روداوەكاندا بدووی رۆژان وتارە جۆرە ئم
خونرانیش و پدەدات بایخی نودەوتی، یان ب ناوخۆیی
پشینیكی راڤكردنییوە بشیكردنوەو و دەكات سرقاڵ
بزمانكی ئمیش دەخاتڕوو، كشكان و رووداوە مژویی
بگو بتوان بو ك دەبت، روون پاراو شوازكی سادەو
خونر ھیتی ـــواوەی ت (منتقی)و  جب لماندنس
بانگشی رۆژنام ك بكات، رازی (را)ك یان كشكب

دەكات. بۆ
ك كۆمگایی ئو سروشتی بپی سروتار ئركی
و دیموكراسی تول دەگۆڕت، لدەردەچت رۆژنامكی
،یكرۆژنام خاوەن سروتار دەربی رای لیبرالییكاندا،
حزبكی  یــان كۆمڵ یــان تــاك ئگر  ئیمتیاز)  (خــاوەنــی
گكۆم و سۆسیالیستی لوتانی بم  بت، دیاریكراو
وت، سیاستی دەربی سروتار پگیشتووەكاندا، تازە

دەستدارە. حزبی یان

ستوونی رۆژنامنووسی دوەم:
ستوونی رۆژنامنووسی پناسی زەید، ئبو  فاروق د.
ستوون لیك دیاریكراوە، "رووبركی بــوەی: دەكــات،
دەكات، ترخان بۆ نووسركی گورەی رۆژنام تناپڕت،
یان بمشكیدابت، ختورەیك یان بیروڕا ھر لووە تا
پسندە شیاوەو  خۆیوە بالی بوشوازەی بۆچوونك
زۆر دەرببت. گیروگرفتك بابتو كشو بھر سبارەت
الپڕەیكی لسر دەوت جگیری شونكی ستوون جار

،گرانرەخن وتاری
ئگر بتایبتی

نووسركی بخامی
لھاتوو، بتواناو

بئاوازكی
بنیاتنرانی

،نووسراب بسوودەوە
لبژاركردنی

برھمی بھزو
دەوركی بپزدا

گرنگی دەبت

"
"
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ناوونیشانكی و ــت ــاگــۆڕ ن ـــو ـــام رۆژن
نگۆڕدا دیاریكراوو لوادەیكی جگیرەو
رۆژنامنووسی ستوونی بودەكرتوە،

لسربت". نوسرەكی ئیمزای دەبت
ستوونیرۆژنامنووسی سرەڕایئوەی،
ناداتوە، رەنگ تدا رۆژنامكی سیاستی

ناكات. دژایتیشی بم
ئـــازادی ری ســتــوونــی رۆژنــامــنــووســ
ئگر ،یــھــ بــابــتــكــانــدا لــھــــبــژاردنــی 
یان كــۆمــیــتــی یــان سیاسی  كــتــبــابــ
گشتی رای بت بۆ گرنگ ت، كب ئابووری

بخاتكار. بیری و

سیم: وتاری شیكاری
وەیمشب ــــرەم، ك جــوبــران جـــان  د. 
دەكـــات، وەســفــی وتــــاری شــیــكــردنــوەیــی
ناوی  رۆژنامنووسی"  كب"توژینوەی
بمبستی ،خۆیی فیكری "ھوكی دەبات:
گریمان ب پرسیاركی ھر وەمدانوەی
یا كــــشــیــك ھـــر (مــفــتــرضــ) لـــبـــارەی

بت". رەوشتكوە یا ھوستك
ــڕی  رووپ نیی ــرج "م دەت:  ھــروەھــا
بو ــســك ــرت ب ــی ــوەی ــكــردن وتــــاری شــی
زۆر بشوازكی نبت، درژ یشوانل
كشیكی شیكردنوەی بمبستی سادەو
رۆشنایی ــان ی دەنـــووســـرێ، رۆژ گرنگی 
رووداوی و  ھوست ھندێ خستنسر 
خكیدا لــیــادەوەریــی ھشتا ك ژوییم
بایخپدراوەكانی لسمل مــاوەتــوە،

."چارەنووسسازەكانیان رۆژو
پویستی ــدا ــی ــوەی ــكــردن شــی ـــاری  ـــوت ل
لكدانوەی روونكردنوەو بشیكردنوەو
و بسرھات شواوەكانی نادیارو نالی
و تایبت لبخششی دەكاتو رووداوەكــان
بو باشی لپیوەندیی یان كستییوە،
ــی ســر رەوت نــدەكــ ــار ك وە كــســانــكــ
سرچاوە رووداوەكــانــوە،  و بسرھات

دەگرێ.

چوارەم: وتاری رەخنیی
ــ، ھــر ــگــران مــبــســت لـــوتـــاری رەخــن
شیكردنوەو لكدانوەو  و خستنبرچاو 
و ئـــدەبـــی ھــــســنــگــانــدنــی بــرھــمــــكــی
كمرھب ببایخی خونر تا زانستیی

ئاشنابكات. ھۆشیارو
لم ــ ــاران جــۆرە وت ئــم بایخی   رەنــگــ
دەبــ ــاتــر زی ــووشــدا ــات ــداھ ســـردەمـــو ل
برھمكی بدوای بدات، خونر یاریدەی
مرھب ھموو ئو لنوان بو بسوودەوە
ئو لنوەندی ھونرییانی زانستیو ئدەبیو
الیكوەو لگشت برھمدا زۆرەی لشاوە
كرانوەی لسایی زۆرەوە ھۆكاری لڕی
ناوچو و گۆڕەپان بوارو بڕووی خونردا
نویانی ھۆكاری بھۆی نوو نتوەی
مرۆڤ ئوەبت شاینی پیوەندیگرتنوە

بچت. بدوایدا
بتایبتی ،گرانرەخن وتاری بۆی ھر
بــتــوانــاو ئــگــر بــخــامــی نــووســرــكــی
بسوودەوە بنیاتنرانی بئاوازكی لھاتوو،
بھزو برھمی لبژاركردنی ،نووسراب

دەبت. گرنگی دەوركی بپزدا
وتاری ھونری لدیارترین ھونرە ئم
وتاری كاریگرە، زۆرتر و رۆژنامنووسی
رووداوەكانی روونكردنوەی تنیا رەخنیی
ئستا راستییكانی شیكردنوەی و رابردوو
ردووكیانھ پكوەبستنی بكو ،نیی
داھــاتــوو، رووداوەكـــانـــی وەبرھنانی بــۆ 
ــــــان ڕووداوەك لـــبـــرئـــوەی نـــاوەڕۆكـــی
ئمیش دەیانخونتوە، شــیــدەكــاتــوەو

.یرۆژان یان ،یفتانھ جار ھندێ

رۆژنامنووسی وتاری نوسینی
ویستپ لچاپمنییكاندا وتار نوسینی بۆ
بشوەیكی ك بدرت، لكۆملخاك سرنج

دەكین: بۆ ئاماژەی كورت
:گشتیان خستنڕوویكی ئامادەكردنی *
كــتــبــابــ گشتیی ــنــڕووی خــســت ــم  ــك ی
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جخت ویستپ پاشان و ئامادەدەكرت
ـــارو وت ــچــی ــن ــب ب لـــســـر پــشــتــبــســتــن
و ــی ــڕوون ب بــكــرــتــوەو خاگرنگكی 

خونر. تنریبگ رۆشنی
لھر  ویستگرنگ: پ باسكردنی خای *
ھۆكاری بۆ ئاماژە ھبت ك رەھندكوە
خاگرنگكان و بكین   وتارەك نووسینی

بنووسین.
بزونری وتارەكو نوسینی ھۆكاری *
ھبژاردنی بابتك لخونر بگینرت.

ویستپ گشتی،  خستنڕووی دوای *
زانیاری نبسترتو بیادەوەری پشت تنیا

زیادبكرت. بۆ نوشی الینی و
خالگرنگكان:  پشینو بۆ ئاماژەكردن *
ئامادەكراون بابتانیكپشتر ئو بۆ ئاماژە
ئم لسر لرابردوودا ك كسانی ئو و
بگنامیی كـــردووە، كــاریــان  یلسم

بوتارەك دەبخشت.
زانیارییكان: بگنامو  كۆكردنوەی  *
بگنامو ویستپ ـــاردا وت لنووسینی
دەستنووس، بگنامییكان، زانیاریی
لــم ھــرشــتــــك بــــگــنــامــی نـــووســـراو،

شرۆڤبكرت. بت، بدەست بارەیوە
و  بابتكان كۆبندی بۆ دەرەنــجــام:   *

.ویستپ خونران بۆ خستنڕووی

لــم ـــوود راپـــۆرتـــ، س ــی ئـــم ــردن ــادەك ــام ــۆ ئ ب
وەرگیراوە: رچاوانس

 گپ لــم الصحفی. المقال فــن كــاتــب:  اســم ــدون ب  -
وەرگیراوە: لیكترۆنییئ

http://www.islamlight.net/index.php?optio
n=content&task=view&id=2558&Itemid=47 
(212009/2/)
فن د.): (ا. عبدالمجید لیلی د.)، (ا. زید ابو فــاروق  -

ب.د.،٢٠٠٠). م.: (ب. الصحفی، التحریر
الرابعة. مفاتیح السلطة عمر (د.): علی فاروق -

لزانستی سرەتایك (د): زید ابو محمد فاروق -
(سلمانی: عــارف، رەئــوف فرەیدون و: رۆژناموانی،

.(٢٠٠٦ وەرگان، خانی بڕوەبرایتیی
نریتی (د.):  فرھنگی ئكبر علی فریبا سیاد- -
بڕوەبرتیی (سلمانی: محمد، و:كارزان رۆژناموانی،

.(٢٠٠٦ سلمانی، بوكردنوەی و چاپ
رۆژنامنووسی، چ١ (سلمانی:  ھونری علی: - كاروان

.(٢٠٠٤ خندان، دەزگای
و رۆژنــامــوانــی ژانــرەكــانــی (د): ســپــان  مغدید   -
كۆڕی  (ھولر: چ١   ،١٤٥٠-١٥٠٠ چاپخان مــــژووی

.(٢٠٠٥ كوردستان، زانیاری
لوقمان و جمال سۆزان و: (د.): ئلدروبی محمد -
چ١  ھاوچرخ، رۆژنامنوسی و رۆژنامگری غفور:

.(٢٠٠٦ سردەم، پخشی دەزگای چاپ و (سلمانی:
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رۆژنامڤانی دیدارا

دیدارا رۆژنامڤانی

حسن فتاح

ل فرە بنڤسیت باش بكاریت مروڤ ھندێ بۆ *
(ولتـــر). بژیت ئازاد كوەالت

براھیكا نابیت جڤاكیی پۆلیس رۆژنامنڤیس *
زوال). (ئمیل گرتن تبھ وی كارێ

پشكی
حــزا ــی ــروڤ م ،یــدابــونــا ژیــانــر ژ پــھـــ
دیاردەو سر ل پزانینان كومكرنا و دیڤچوون
بووی ئڤژی ،بوویھ جوراوجور روویدانن
د ژیانا كسكی و ھر تیمروڤای سروشت
پشھات سر ھندەك ل ھی پزانین ماف خودا

ھبن. گھورینان و
رــك ــك ــل گ ــی مــروڤ دا ــگــ ژ كــڤــن رەن
سر ل پزانینان پیداكرنا بــو بكارئینابن

.ن ژیانی جوداجودا الینن و دیاردە
كو بوی رك ئكم  بگشتی  راگھاندن  ل
تیمروڤای خزمتا بدروستی دا بیاڤی دڤی

كری.
و چاپكری ڕۆژناما ئكم دەركفتنا دگل
ناڤراستا ل  نیمچاپ ئامیرێ پیدابوونا 
زانا دەست سر ل ئوروپا ل پازدێ سدێ
 ،ی نیمچاپ ئامیرێ داھنرێ (گوتنبرك) كو
ڤانیڕۆژنام بیاڤ د پشڤچوون وەرارو پتر
پزانینان ئینانا بدەستڤ بساناھی و ڤ كالی ژ

بوو. پیدا دیڤ كالی ژ
جوراوجور ین ڕۆژنامڤانی دیدارن نمازە

و...ھتد.) كو  ھونری جڤاكی، ئابوری، (سیاسی،
پزانینن كومڤكرنا وان ئنجامدانا ژ مرەم
پتر خزمت و جــیــاوازدا بــوارــن د   ی نــوی 
نوك ھتا لوما ،تیمروڤای ژیانا ب گھاندن
رەكیس ژانرەك ڕۆژنامڤانی دیــدارا ژی 
گرنگ ستوینكا  و ی ڤانیڕۆژنام ھونرێ 

.ھاندنراگ كھدەزگ ھر بو
ڤكۆلینا تباب برووكا ینك دێ مژارێ ڤ

خو.
دێ بحسی دا بشوەك گشتی كپشكا ئ د
ناسپ و زاراڤ و تگه وەكو كین ژانری ڤی

دی. توەرن چند و
پیدابوونا ب  ئاماژەكرن دا دووێ  پشكا د
وەكی كو كوردی دا دناڤ ڕۆژنامن دیدارێ
دا كوردی رۆژنامڤانیا دناڤ ھاتی ژانــرەك

.ی دیتی بخوڤ پشكفتن وەرارو
چند ی بو شلوڤكاری سی خواندنكا پشكا
جوداجودا ھژمارن ناڤ د دیدارن نموون
كرن بالڤ ھاتین دا بھدینان رۆژناما ین 
ل سر م تبینی ین و دگل دیاركرنا سرنج

دیداران. وان ناڤرووكا روخسارو
دیدارن وان دەق پكھاتی ژ ژی باشبند

كری. سر ل شلوڤكرن م كو
فتاح حسن

٢٠٠٩/٥/١
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:پشكا ئیك

زاراڤ . و چمك * 
ڕۆژنامڤانی. دیدارا پناسا *

گشكرن. و سرھلدان *
ڕۆژنامڤانی. دیدارا جۆرن *
سركفتی.  دیدارا مرجن * 

 تدھ دگــل دیــدار كو كسان  * جۆرن
كرن.

دیدارێ. ئنجامدانا بو كرن برھڤ خو *
ڕۆژنامڤانی. دیدارا رەوشتن *

ڕۆژنامڤانی. دیدارا قالبن جۆرە چند *
ــــدارا دی ــا ــجــامــدان ــن * قــونــاغــــن پــشــتــی ئ

ڕۆژنامڤانی.
مــانشــــت. *

مانشــتی. جــۆرن *
.نـــــو *

زاراڤ و چمك
بو دیدارا زاراڤكی ژ پتر دا زمان كوردی د
((ھڤپیڤین،  بكارئینان  ھاتی ڕۆژنامڤانی
ھروەسان دیــالــوك))(١)، دیــدار، چاڤپكفتن،
و نــاڤ دی دا ھــمــان د ھــنــدەك ژــدەرــن
دی ھندەكن ژی یان بكارئینان ھاتین زاراڤ
((وتــووــژ))(٢)،  وەك زدەكرن  ھاتین سر ل
و دان ھڤدیتن، ھردیسان ((گــفــتــوگــۆ))(٣)،

دی. گلكن و ستاندن
((ئینترڤیو))(٤) دا زاراڤ كوردی د زمان ھتا
ب ژدەرەكی ھر و بكارئینان تھ د بخۆژی

ھمی ئڤ بگشتی ل ،بكارئیناین رەنگكی
مرەم ئك بو و دا خال دئك زاراڤ و ناڤ
كو بكارئینان، ندا دھ ڤانیڕۆژنام دھونرێ

.ی پ دیدارا ڕۆژنامڤانی مبست ئوژی
و راگھاندن دەزگھن و ڕۆژنامڤان ھتا
و ناڤ ئك سر ل ژی كوردی ڕۆژنامڤانیا
گوڤارن و ڕۆژنام)) رككفتی نینن زاراڤ د
بو ــان زاراڤ ڤان ژ ئك  رجارەكھ كــوردی 
دیاركری  ڕۆژنامكا ھتا یان  ،(٥)((بكارئینای
زاراڤــك ژ خودا ھژمارەكا ھر د بینین دێ 

.بكارئینای ڤان
ژی دا عرەبی زمان د شوە ھمان ھر ب
بكارئینان، ھاتین بتن زاراڤ و چمك ئك
((المقابلة وەك بوی زاراڤــكــی  ژ پتر بلكو
((الحوار الصحفي))(٧)، ((الحدیث  الصحفیة))(٦)، 
دیسان ل الصحفي))(٩)، ((اللقاء  الصحفي))(٨)،

.یھ ناڤروكدا ئك مبست د
زاراڤـــــ دا ژی ــیــزی ــگــل ــن ــی ئ  زمـــانـــ د 
بكارئینان، مبست  ھاتی ،(١٠)((Interview))
ژدەران دھندەك ل چاڤپكفتن، یان دیدارە پ
برامبر ،(١١)((Defintion of Interview)) دا

.ھاتی چاڤپكفتنا ڕۆژنامڤانی بكار
كو چمكی ڤی ریشالن  و رەه  دەربــارەی
وەرگــرتــن، ھاتی زمــانــی كیژ ژ جــار ئكم 
وشیكی بنچیندا ل))  Interview زاراڤــ
لـــ ھــونــرەكــانــی ــكــ رــ ــیــ، ھــون فــڕەنــســی
لــگــڵ دانــیــشــتــن رۆژنـــامـــگـــری، بــمــانــای
وەرزشی، ھونری، سیاسی، كسایتیكی،

میللی و..،ژ ھتد))(١٢).

ڕۆژنامڤانی دیدارا پناسا
(دیـــــدارا كـــو بــزانــیــن ــــكــ فـــــرە ــدەســپ ل
نك  ،ــرەھــ ــرف ب كــتــــی) بــابــ ــان ــامــڤ ڕۆژن
بتن كو ی گرتی چارچوڤكری و ی وەسا
بڤ پناسكا و دیتن تبھ گوشیكدا د
دەرفتا چندێ ڤ بروڤاژی بلكو ھبیت

.یر ھس ل زانستی گلك بۆچوونن
و شارەزا بینین دێ چندێ وێ ژبر ھر
دەست پناسكا ل سر بواری ڤی بسپورن
ژ پتر ئانكو نینن، ركفتی  د نیشانكری
كرن، ھاتی رۆژنامڤانی  دیدارا بو  كناسپ
بكین وان برچاڤ كین ھندەك ژ بزاڤ دێ
چ سر ل  ختج وان ژ ھرئك بزانین  و

دكت. خال
گفتوگۆ، ھڤپیڤین، چاوپكوتن، ،دیمان))
گرنگكانی ھونرە   ل ترە یككی  وتووژ...، 
و بنما ھندێ ھگری ك رۆژنــامــگــری،
جیای تر ھونرەكانی ل و تتایب خستی
تیایدا، رووی كاركردن ل ھاوكات  دەكنوە.
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ل ھونرەكانی تری شوازكی جیاواز فۆرم و
. (١٣) ((یھ

سر ل داكــوكــی گــلــك دا ناسپ  ــ دڤ
وێ جوداكرنا و ڕۆژنامڤانی دیدارا یا گرنگی
ھاتیكرن، ڕۆژنامڤانی ین دی ھونرن ژ

ژی. و شواز وەكی فورم ھتا
ڤ گرنگی ب ڕۆژنامڤانی دیــدارا بگشتی 
دەمــدا وەكو ھمان د ل كرن، بحس ھاتی
كرن روون ھاتین وێ كــارێ و ناڤرووك
وێ دگل براوردكرنا سر ل پتر تكزی و

كرن. ڤانی ھاتیڕۆژنام دی ین ھونرن
دیالوكی پرابوونكا  ڕۆژنامڤانی  ((دیــدارا 
ژ كسایتیكی  و ڕۆژنامڤانی ناڤبرا د  ی
بدەست دیالوك وێ ژ ئارمانج و كسایتیان
یان ی نوی پزانینن و دەنگوباس ئینانا ڤ
ونكرنا یان  دیاركری نرینكا شلوڤكرنا 
كسایتی وی دژیانا  خۆش و نامۆ  الینن

دا))(١٤)
سر ل كری داكوكی  گلك  یناسپ ڤ
دیدار سك وی ئینانا بدەستڤ و پیداكرن
و پزانین كرن، ھڤدەم كومكرنا تدھ دا دگل
ژی بركا چندە كو ئڤ كسی وی دیتنان ژ
وەكبش كــرن، تدھ ڕۆژنامڤانی دیـــدارا
دا ــدارێ ددی پشكدار كسن ھــردوو گشتی 
بحس  مژارن ئو و كس)  + (ڕۆژنامڤان

وەرگرتن. ھاتین ڤ گرنگی ب دكن
خوڤ الی ژ ســاــح))(١٥)، حاج  ((ئیبراھیم   
،كریناسپ ڤی رەنگی ڕۆژنامڤانی ب دیدارا
ی ــ ــدن ــان ــھ راگ ــن ھـــونـــرێ ــری ــت ــرچــاڤ ((ب
دكارین وێ ژێ دكن، بركا حز خواندەڤان
ناڤداروو كسایتین  ژ  بوچوونان و  پزانین
د پشكدار كسن ژ ھروەسان تایبتمند،

وەرگرین))(١٦). دیدەڤان وەك بویرەكدا
دیــدارێ ناڤ د گرنگ خالكا ناسپ ئڤ
بو ئاماژەكرن ژی ئو كو دكــت بحس دا 
وی ڤیانا حزو و  وەرگــری یان خواندەڤانی
ھر پزانینان، زانینا و ڕۆژنامڤانی دیدارا بو
بویر د برپرسیار كسایتین ژبلی دیسان
دبیت خویا بوری دا پناسیا ھلكفتاندا د و

مدەنی كسن و جاران ھاوالتی ھندەك كو
پزانینان، ئڤژی وەرگرتنا بو دبن ژدەر ژی
د بیت، دیت خو چاڤت ب رویدانك لدەم كو

ھبن. سر ل پزانین و بیت دیدەڤان وات
پرسیاری كۆمك ل  بریتیی ((ھڤپیڤین
كسك، چــنــد ــان ی كسك  لــ ئــامــانــجــدار
بــیــروڕا و ــاری و ــی زان خستنی بــۆ بــدەســت
ب ــان، ــك وەم بــۆ پویست  تۆماركردنكی

برچاوكردن)) (١٧).. مبستی
ڕۆژنامڤانی دبیت كو دیدارا دیار دا ڤرێ د
بیرو و زانیاری كومڤكرنا بو ئارمانجدارە یا
دڤیپ چــنــدێ وێ زــدەبــاری بــووچــونــان،
دیدارێ سك ھمی برسڤن وی ڕۆژنامڤان
مبستا ب بــكــت، تــومــار دكـــت دا  دگـــل 

.راستگویان وەكبش الڤكرنب
((ھونركبردەواملالینرۆژنامنووسان
خستنی ــدەســت ب بــۆ دەبــســتــن  پــ پشتی 
ھر یان بۆچوونك برچاوكردنی و ھواڵ

تر)) (١٨). مبستكی
كو دكــت خویا ژی  یناسپ ئــڤ ،واتــ
و كومڤكرن بو ككر ڕۆژنامڤانی دیــدارا
بۆچوونان دیاركرنا یان نووچیان، بدەستڤئینا

دكت. گرم خو پ ڕۆژنامڤان پشتا كو
كیان رەنگ جورەك ((دیدارا ڕۆژنامڤانی
كاودانن دەم ل كو ڤانیڕۆژنام رەنگن ژ
یان پكرن بو دبیت دیار دا پشكفتی جڤاكین

نوی))(١٩). ین ھاندنراگ حزن تركرنا
وێ لسر  كری دووپاتی  ســری  پناسیا
ڕۆژنــامــڤــانــی گردایی دیــــدارا كــو  چــنــدێ 
پتر فتنشكپ رــژا  و ی جڤاكی كاودانن
دبیت و دیدارێ ددەت كخویربس جورە
مــروڤــی و سرەكین حــزــن دەمـــ ل  كــو 
تژی حزا مروڤی ئدی تركرن ندھ چڤاكی

.یھ الوەكی كرنا حزن
بو ئك لدیڤ دی پناسكن چند ئگر
لــخــوارێ رەنــگــ بڤی دیــــدارا روژنــامــڤــانــی

برچاڤ بكین.
گرنگكانی ھـــرە ژانـــرە ــ ل ((ئینترڤیو
رۆژناموانیی،رۆژنامنووسبشوەیپرسیار
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بابتكی لسر برامبر كسی لگڵ وەم و
دەكرت ئینترڤیو دەكات. گفتوگۆ دیاریكراو
برنامكانی یان رادیــۆ، گۆڤار،  ،رۆژنام بۆ 
دەستی سرنووسر، وەرگری،  تلفزیۆنی
كسكی دیاریكراو یان رۆژنامنووس نووسین
زانیارییانی ئو گیاندنی بۆ ھدەبژرت
گوھداران، بوخواندەڤان، ئو بۆچوونی ب ك

.(٢٠) بینران، پویستن))
ك نــووســیــیــرە رۆژنــامـــــ ـــون ـــــو ھ ((ئ
ئــاخــاوتــن ــی ــردن ــك ھــــدەســتــــت بــ دروســت
بۆ كسایتییكان و رۆژنامنووس  لنوان
یان نــوێ زانــیــاری و ھــواڵ بدەستكوتنی 
و دیــاریــكــراو نیگایكی گۆش لــــكــدانــوەی

.(٢١) دەگمن)) و كم الینی برچاوكردنی
راستوخۆ ھواگیری ل كجۆر دیمان))
گرنگكانی تییسایبیروڕای ك گایر بو ك
تباب ــارەی  ــب ل خك بیری ــان  ی كۆمگا
دەكون))(٢٢).  بدەست رۆژەڤ جیاوازەكانی
ل ككی رۆژنامنووسی ((چاوپكوتنی
رۆژنامنووس ك ھونرەكانیرۆژنامنووسی،
وەرگتنی بۆ دەكرت كسك  لگڵ دیالۆگ
دەنگ ل ژدەرەكانی دەبت یكك و زانیاری

.(٢٣) باس)) و
ھــونــرێ  ـــــو دیــــــدارا ڕۆژنـــامـــڤـــانـــی ((ئ
دروستكرنا ب رادبــیــت كو  ی ڕۆژنامڤانی
كسایتییكی و ڕۆژنامڤان دناڤبرا ئاخفتن
یان نوی زانیارین و ھواڵ دەستكفتنا بو دا
برچاڤكرنا و نیگایكا دیاركری گوش لكدانا

ودەگمن))(٢٤). كم الینن
راستوخو ھواگیریا ژ جۆرەك دیمان))
گرنگن كسایتین بیروڕاین وێ بركا كو
بابتن دەربـــارەی خلكی  ھــزرا یان جڤاكی 

دكڤن))(٢٥). جوداین روژەڤ دەست جودا
دیاردبیت كو شارەزاین نجام بو مئ سر
پناسیك ھر و نینن بوچوون دھڤ بیاڤی ڤی
دەرفتا و یا دی جودای ژ  ھندەك خاالندا د
ھر ،یھ ل سر و ھزران بوچوون گلك
و لگور نرینا خو ژ بسپورو شارەزایان ئیك
كریناسپ ڕۆژنامڤانی دیــدارا بشوەیكی

یان كخال و الینكی ســر ل داكوكی و 
دیــدارێ، ناڤرووكا وەك كری الینان چند
ھبوونا كرن،  تدھ دگل  دیدار  سك ئو
ڕۆژنامڤانی، كسایتیا بویران، و روویدان
وەرگری و حزا خواندەڤانی وەرگرتنا برچاڤ

و...ھتد.
كومڤدبن دا كخال د ناسپ ھمی ئڤ
ڤانی ژانرەكدیدارا ڕۆژنام ئوژی ئوە كو
ڤانیڕۆژنام ھونرێ  ی گرنگ  و سرەكی

.ی دانپ ژای پویتھ و ی

گشكرن و سرھلدان
بحس رەكھون و زانست ھر گومان ب
بو سرھلدانك و دەستپكك كرن تبھ ل
و سادە یا دبیت ژی دەستپك ئو ،بوویھ
قوناغ ب قوناغ و ھدی  ھدی  و بیت ساكار

بیت. پشكفت
ژانــرەكــ وەكــو ژی ـــدارا ڕۆژنــامــڤــانــی دی
جودا ھڤ ژ بوچوونن  چند ڕۆژنامڤانی 
ژ چندەك دێ و  نھ وێ سرھلدانا  لدور

برچاڤكرن. دەین وان
رۆژنامنووسیش چاوپكوتنی ((مژووی
ل نــۆزدەم چاخی سرەتای بۆ دەگڕتوە
سردانی ئو و ئمریكی رۆژنامنووسی
راسپراوی گیرلی ھۆراس رۆژنامنووس ك
یۆنچ بریگھام نیویۆرك تریبون بۆ رۆژنامی
رۆژنامنووسی چاوپكوتنی ئنجامدانی و

مۆرۆنی)) (٢٦). خی سرۆكی لگڵ
بدەست و ــدارێ دی سرھلدانا دور ل ھر
چ ب و رھلدایس چاوان كو سال وەكو نیشان
ل رۆژنامنووسی ((چاوپكوتنی رەنگی بوی
ھونركی رۆژنامنووسی  ١٨٦٣ وەك سای
وتنكچاوپ لو باس دەتوانین دەركـــوت،
خانمك لگڵ بنیت رۆژنامنووس ك بكین
رووداوی ــدا خــۆی مــاــی ــ ل ــ ك ئــنــجــامــیــدا 
(ئافرەتكا الدەر ئافرەتكی  دەرحق كوشتن 
داڕشتنی روویدابوو، حسن) ـ سربردایی
بوو)) وەم پرسیار و ل شوەی چاوپكوتن

.(٢٧)
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گــفــتــوگــۆی ـــی ـــدان ـــ ((لـــــبـــــارەی ســـرھ
ھــر ـــ و ل ـــوســـی، ھــركــاتــــك ـــن ـــام رۆژن
بب بــكــیــن، ــونــرە ھ لـــو بـــاس  شونك 
ـ دیفۆ بۆالی بگڕینوە دەبت دوو و یك
لسدەی ئینگلیزی Defoe،رۆژنامنووسی
دەیس لو ھشتا سانی لكاتی ھژدەھم
رگر  J. Shepherd ی ـ جاك شیبرد لگڵ
وتك بوو سدارەدا ل خقی لبردەم ك
و ھست لبارەی  پرسیار چند و ئاخاوتن 
لنوان گفتوگۆی ئم كرد. لی خواستكی
ــبــارەدا، ب ئــو تــاوان و نــووســو رۆژنــامــئــ
رۆژنامنووسی گفتوگۆی ھۆنری كۆنترین
ھموویان لــ ھـــروەك ھــاوچــرخ دادەنــــت

.(٢٨) بانگترە)) بناو
ھی یا دا بیاڤی دڤی ژی دی بوچوونكا
ژانركی  ی ((ئینترڤیو وەك رەنگی بڤی ئوژی
ســـدەی ــ ل ــووســی ــن ــام ــخــۆی رۆژن ســرب
بریتانیا گۆڤارەكانی و رۆژنام ل ھــژدەم
دادگا ل لوكاتدا زیاتر ئو ژانرە ھدا. سری
و حاكم ل وەردەگــرت. سودی و پۆلیسخان
و دەكــن تاوانیار كابرای ل پرسیار پۆلیس
و پرسیار دەكوتن، دەست ب پویست وەمی
خۆی وەك خونر بۆ تاونبار و حاكم وەمی
پرسیاری رۆژنامنووس وكاتئ دەگۆستنوە،
بوە بكو ندەكرد، تاوانبار كابرای ل خۆی
وەمی حاكم لگڵ ك پرسیاری بوون رازی

.(٢٩) سركاغز)) تبخر تاوانبار
دگــل بــوچــوون پتر دبیت خویا  ڤرێ  ل 
ــدارا دی جــار ئكم بــو كــو ــ وێ چــنــدێ دان
بتایبت رھلدایس ئوروپا ل ڕۆژنامڤانی
مژوو وەكو دیڤ كژالی بریتانیا، وەالت ل
دا ئاماژە دژــدەران وەكو دبیت كو ژی دیار
بریتانیا ل (١٨)ێ ســدێ ل  كــرن ھاتی  پ
ل دبژن دی ژدەرن  ھندەك و  رھلدایس
وەك بووی، ئانكو ێ (١٩) سدێ ل ئمریكا
بریتانیا ل ڕۆژنامڤانی دیــدارا ژی ــروك دی

.رھلدایس ئمریكا بری
كدەستپ دیدارن ئو گشتی وەكبش ل
ئنجامدان ھاتین ساكار سادەو وەكش ب

و برسڤدان پرسیاركرن ب شوازێ ژی یان
،كرین قوناغ دەرباس ھدی ھدی ل ،بوین
دگل ئڤروكدا قوناغا  د دبینین  ئــم ھتا
بو پدڤی ھــمــی  لوجیایكنت پشكفتنا
تر ب ساناھی ڕۆژنامڤانی ئنجامدانا دیدارەكا
ڤوژارتن شوازێ دیسان دكڤن، بردەست
پرسیارو ــوەیــشــ ژ ــــدارێ دی درشتنا  و 
گلك و بــویــ دەربــــاس  بتن رســڤــدانــبــ
سرنج و ــری ھــون كــــوەیــشــ جـــاران ب 
الپرن سر دیدارن ڕۆژنامڤانی ل راكش
ڤئ كو كرن، بالڤ ندھ ڕۆژنامان گوڤارو
وی و ھوستاكاریا گردایی شارەزایی پتر ژی
یان دكل كسكی دیدارێ كو ڤانی یڕۆژنام

ددەت. ئنجام كسان چند

ڕۆژنامڤانی دیدارا جۆرن
دیــــدارا جـــۆرـــن دا  ــــدەرەكــــی ژ ھــــر  د 
ھاتین بنمایان ھندەك سر ل ڕۆژنامڤانی
مایبن سر ل كرن دابش مینا كرن، دابش
سیاسی،دیدارا ــدارا ((دی وەك دیــدارێ  تباب
ھونری،دیدارا ئابوری،دیدارا جڤاكی،دیدارا

وەرزشی،و...ھتد))(٣٠).
مایبن ســر ل  دا دی ژــدەرــن  دھندەك 
وەك كــرن دابــش ھاتین شــــوازێ دیـــدارێ
بربالڤ، زارەكی،دیدارا نڤسی،دیدارا ((دیدارا
دائخستی،دیدارا ئــارمــانــجــدار،دیــدارا دیـــدارا 
ئاراستی،دیدارا ــدارا ــازاد،دی ئ ڤــكــری،دیــدارا

شیكاری))(٣١).
ڕۆژنامڤانی،لسر دیــدارا جاران پرانیا  ل
تدھ وێ رەنگڤدانا و نــاڤــرووك مایبن
دیــار دا خــاالن ئــڤــان د دابـــش كــرن،وەكــی

دبیت.
جۆرە نوچی ((خبری))(٣٢):ئڤ دیدارا - ١
برپرس كتیسایك دگل دھتكرن دیدارە
بو دیاركری دیاردەكا ژ دەستھالت خودان و
وێ ل سر كینوچ ئینانا ستا بدەسڤبم

بویرێ.
ناڤخوو وەزیــــرێ ـــدار دكـــل / دی  نــمــوونــ

.كوردستان بو عرەبان ھاتنا دەربارەی



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ١٤٤

رۆژنامڤانی دیدارا

دگل  كرن تدھ دیــدارە زانــیــاری))(٣٣) : ئڤ ــدارا ((دی -٢
سر ل پزانین  زۆرتــریــن و بیت بسپور  یــ كــو كسكی 
بیت. گرم ی بابت ئو نین مرج ھبن، دیاركری كتباب
ترس دەربارەی دەروونی نوژدارەك دگل دیدار / نموون

.رمش و
دەرفت ڕۆژنامڤانی بتن ڕۆژنامگری))(٣٤): ((دیدارا -٣
نین مرج بكت، كورت پرسیارن دوو یان پرسیارەك یھ

بن. دەست نیشانكری سر توەرن ل پرسیار
ڕۆژنامڤانی. كونگرن /نموون

دگل  دگل كرن تدھ : بوچوونان))(٣٥)  بیرو ((دیــدارا -٤
دێ كو ناڤدارو برچاڤ، كتیسایك سیاستمدارەكی یان
دیدارێ دەت. تباب ل سر سرنجن خو و چوون بیرو بو

ئنجامدانا سبارەت پرلمانتارەكی  دگل  دیدار / نموون
ھلبژارتنان.

 تدھ تایبت  دیدارە ئڤ جۆرە : تایبت))(٣٦)  ((دیدارا -٥
نین دشیاندا كری و دەستنیشان ی كسكی كو دگل كرن
تبھ دی كسل كدگ وی دیدار شوینا یان ل گھورین تبھ

كرن.
پروەر. شڤان ھونرمند دگل دیدار / نموون

دھتكرن  كسكی دگل داھنران))(٣٧) :. دگل ((دیدارا -٦
دا، رەنگ ھمی دكارەكی بیت داھنر و ی خودان شیان كو

كاری بكت. وی كسك نشت
ئامیرەك تكنیكی دروست كسكی كو دیدار دگل / نموون

كربیت.
بوراندن))(٣٨) : ئانكو گرنگی ب  دەم و كومدی ((دیدارا -٧
سركفتنا كرن تدا دھ دگل ی دیدار دان تدھ كسی وی

دمینیت. مھڤانی شیانن سر ل دیدارێ
كومدی. ندەكرمھون دگل دیدار / نموون

پرسیارن پرسیاران))(٣٩): كرنا پوست ركا ب ((دیــدار -٨
ھنارتن، ندھ كرن تدھ دا دگل دیدار سك وی بو بابتی
تڤــانــی دھڕۆژنــامــ ـــدارا دی مــری یــ ژی ب جــۆرەكــڤــئــ

ھژمارتن.

سركفتی دیدارا مرجن
كرادەی ھتا ڕۆژنامڤانی دیدارا (سركفتنا چندە ھر
دمینیت)(٤٠)، ڕۆژنامڤانی ژھاتنا و زیرەكی ســر ل زور
بو مرج وەكو نھ خال ھندەك ژی چندێ وێ دگل ل

: ھر دیدارەكا ڕۆژنامڤانی سركفتنا
ئو و بابتی سر ل پش وەخت پزانینن ١-(كومڤكرنا



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ١٤٥ژمارە

رۆژنامڤانی دیدارا

دا دھت كرن)(٤١). كس دیدار دگل
دا ڕۆژنامڤانی ددەست دڤیپ دیدارێ برنا ڤبر (كلیال -٢

مھڤانی. بیت)(٤٢)،نك
و واتـــادار ــخــدار ــای (ب و گــرنــگ یــ ــــدارێ ٣- بــابــتــ دی
مژارا یا نوییاتی)(٤٤)، و جه  و (دەم و خلكی بیت)(٤٣)،لدەڤ

وەرگرتن. تبھ چاڤ لبر بابتی
چ ھتا بزانی داكو مھڤانی برسڤن سر ل (ھشیاربون -٤

.(٤٥)(راستگوی رادەی
نبھ دڤیپ ھیتبگ دڤت ڕۆژنامڤانی برسڤن (ئو -٥

بژیت. بتن دڤت وی تشت مھڤانی ئو نك گوتن)(٤٦)،
دبن)(٤٧)  پیدا پرسیارن نوی دا ئاخفتنن مھڤانی (دناڤ -٦

كرن. نبھ دڤیپ
بن)(٤٨)، و (ئامیری  دگونجای ڕۆژنامڤانی برگن و (جل -٧

دابیت)(٤٩). یا دگل تبینی و دەفترا ریكوردەرێ
ھبوونا چونكی گرتن)(٥٠)، تبھ دا یدارێ د ونكی ژ (پتر -٨

بابتی. ددەت راستگوی و بھای پتر دیدارێ دگل ونی
یان  پ كت سادە)(٥١) دەست پرسیارەكا ب دێ (دیدار -٩

مھڤانی بزانی. داكو كسایتیا (٥٢)(كنوكت)

كرن. تدھ دگل دیدار كو كسان جۆرن
ڕۆژنامڤان كو نھ كسایتیان جورێ س گشتی وەكبش

دكت. دا دگل دیدارێ
بساناھی دشت ڕۆژنامڤان : ھاریكار)(٥٣) (دەستیا  -١
ھاریكان د چونكی بكت، مھڤانان جۆرە ڤان دگل رەدەریس
دگل دیدار دكت حز و دیدارێ چوونا بریڤ بسركفتنا بو

كرن. تبھ دا
دلی  دوو ب كسان جۆرن ئڤ دل)(٥٤) : دوو (دەستیا -٢
داكو فرە یا ڕۆژنامڤانی زیرەكی یا لوما دكن، دیدارێ ڤ
وی و ئوا كونتروال خو ژر خیتب كسان جۆرە ڤان بشت

وەرگریت. ژێ دڤت
ڕۆژنامڤان  فرە : ــردوو))(٥٥)  ((راك نھاریكار دەستیا -٣
ھشیاران ب و كسایتیان بیت جۆرە فلبازین ڤان فری ی
بتایبت ببیت، ل ھجتان ھمی  و بكت دا دگل دیدارێ

برەڤیت. دیدارێ ئنجامدانا ژ كر بزاڤ ئگر

دیدارێ. ئنجامدانا بو برھڤكرن خو
برھڤكرنا خو ڕۆژنامڤانی كارەك ھر ئنجامدانا بو دیارە
كاری سركفتنا بو كپالن دانانا ھزركرن و و وەخت پش
ئڤ گرنگ دیدارەكا ڕۆژنامڤانی، ئنجامدانا ھر بو ،گرنگ یا
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: بھت وەرگرتن لبر چاڤ خال
گرنگ)(٥٦)، كتباب نیشانكرنا (دەست -١
كو دیاركرن تبھ گونجای كسك پاشان

بكت. ڕۆژنامڤان دیدارێ دگل
دیــدارێ،  ژڤان و  جه و  دەم دیاركرنا   -٢

مھڤانی)(٥٧). داخازا (لدیڤ
دڤیپ دیدارێ)(٥٨)، توەرن (ئامادەكرنا -٣

بزانیت. ژی مھڤان
(نابیت ــ ل پــرســیــاران، بــرھــڤــكــرنــا  -٤
پرسیاران مھڤان ــدارێ دی ئنجامدانا بــری

ببینیت)(٥٩).

ڕۆژنامڤانی دیدارا رەوشتن
ڕۆژنامڤانی، دیدارەكا  ھر ئنجامدانا  بو
پدڤی ڕۆژنامڤان ،نھ یاساو رەوشت ھندەك

چاڤ وەرگریت. لبر
جھ و دەم و ــان ڤ ژ ب پگیریكرن  -١
بركو ژ دكـــت، ــار  دی مھڤان كــو دیـــدارێ، 

.یوجھ ی ڕۆژنامڤان
مھڤانی ژ رتیلب ڕۆژنامڤان  نابیت -٢
بیت ژی دیــاری وەكــو ئگر  خو  وەرگریت، 

ھمایی)(٦٠). دیارین (ژبلی
د (ھرچندە سوزی ب و كرن  درەو -٣
ھی)(٦١)، یا دا رەوشتی د لب ،نین دا یاسای

بیت. دویر ژێ ی ڕۆوژنامڤان دڤیپ
(پرسیارن ھی ی ماف ئو مھڤانی -٤
تایبت برسڤ یا خو ژیانا سر كسوكی ل

ندەت.)(٦٢).
دێ خو قبارێ ب وبویرەك بابت ھر -٥
نابیت كورتبی و (زدەرووی بحسكرن، تھ

بھتكرن)(٦٣). تدا

رۆژنامڤانی دیدارا قالبن جۆرە چند
دڤی  وەرگریایی)(٦٤) : ی ھرەمی قالب) ١ـ
نووچ مفادارترین و (گرنگترین دا قالبی جۆرە
ین بــرەڤ دارــتــن)(٦٥)، و ندھ و زانیاری
ڤی توەرن دیدارێ ب مفا، و ب كمتر گرنگ

رەنگی دھن خارێ.

ی پلدار وەرگریایی ی قالب ھرەمی -٢
بۆچوون (گرنگترین دا قالبی دڤی ((متدرج))(٦٧):
بو كدەرازینك وەكو دەستپكرن)(٦٨)، ندھ

دیدارێ. ناڤرووكا ناڤ

 س ژ جۆرە قالب ئڤ ھرەمی) : قالب) -٣
بشان پك دھت.

برھڤ تدھ خواندەڤان : (دەستپك)(٧١) أ-
دیدارێ. خواندنا بو كرن

كرن  (ناڤرووك)(٧٢): پكھاتی ژ كورت ب-
ڕۆژنامڤانی. دیتنا و

(٦٦)

(٦٩)

(٧٠)
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دوماھیك. ج-

                                               
                                

دوماھیك
ڕۆژنامڤانی دیدارا ئنجامدانا پشتی قوناغن
دگــل پدڤی  ستاندنن  و  دان كــو  پشتی 
پرسیارن ــو (ئ و ھاتن بدوماھی  مھڤانی 
و كــرن خو  ھڤانم ژ  دڤیان ڕۆژنامڤانی 
قوناغا ل بدەستڤئینان)(٧٥)، گرنگ پزانینن
(بۆچوونن  و  نووچ و پزانین وان ددیڤدا
تومار كرن ھاتین دا ریكوردەرێ دناڤ ئامیرێ
دا، یان تبینی دەفترا دناڤ ئون زدەباری و
چاڤ بر دگل الپران)(٧٦)، دارژیت سر دێ

.: وەرگرتنا ڤان خاالن
و پــیــڤ (دكــــمــتــریــن ١- پــتــریــن پــــزانــیــن

بگھن. پارەگرافاندا و ،(٧٧)(رست
و گــــران)(٧٨)، زاراڤــــن و  پیڤ (نابیت  -٢
ت خــوانــدەڤــان كو بكارئینان نبھ مــژەوی 

نگھیت.
ژ بیت دویــر  ی ــژ)(٧٩)،  ــاق پ كزمان)  -  ٣

نجوان. ب رامان و پیڤن
بگھیت)(٨٠)،  راستگوی ب دیدارێ دەق) -٤

كماسی. و زدەھی ب و
و تــومــاركــری دەنــگــ (بــاشــتــرە ئــگــر -٥
خو لــدەڤ ڕۆژنامڤان دیــدارێ، رەشنڤیس
ماوەیك  و خارێ تدھ دیدار بھلیت)(٨١)، ھتا

دچیت. ر ڤس ب ژی

مانشت
رەگــزێ راكشترین  سنج ب  (مانشت
نیاسین)(٨٢)، تدھ ڕۆژنامڤانی ژانرەكا ھر
خو الیــ بــو ـــری ــان وەرگ ی كــو خــوانــدەڤــانــی
ھر بابتكی ھروەسان ب كلیال رادكشیت،
ھر ناڤرووكا قفال بركا وی كو زانین، تدھ
ژێ، گرنگ الینن و بابتكی بویرەك یان

ڤكرن. تدھ
ی ــوە ئ مانشت باشترین بزانین (فــرە 
راكشیت)(٨٣)، خو الی بو خواندەڤانی سرنجا
شلی ی رادەكی ھتا مانشت ئگر باشترە
ل نكت،  ئاشكرا بابتی ناڤرووكا و بیت 
(نابیت مانشت گلك ژی چندێ وێ دگل
دڤیپ و دویر بیت)(٨٤)، بابتی ژ ناڤرووكا ی

ھبیت. دا وان دناڤبرا گردانك كڤپ

مانشتی جۆرن
،دیدار،نووچ) ڕۆژنامڤانی ژانرەكا ھر بو
دشیاندای ڕۆژنامڤان راپورت،ریپورتاژ...ھتد)
ژڤــان جـــۆرەك بكارئینانا  بــر   تبب  نایپ
چند دبن گشتی كرەنگ ب كو مانشتان

جورەك.
تمانش جۆرە ئڤ : پان))(٨٥) ت١-((مانش
جاران  پك دھت، (گلك پتر یان دوو رزان ژ
بكار پتر ژ مانشتك پان و گوڤار ڕۆژنام
تدھ وی   تخ جورێ و قبارە  ل دئینن، 

گھورین).(٨٦)
تھ ڤیستڤالك دێ   دھوك ل / نموون

.الوێ سال ھلبژارتنا بو گران
ھول  ڕۆژنامڤان كناری))(٨٧) : تمانش)) -٢
نبیت دەرباس زەكر ژ وی تمانش ددەت
و دەستپككا كورت بر تدب نایپ) لوما
ب  ل ددانیت)(٨٨)،  سرەكی تمانش پاشان
كم  چند پیڤكن دەستپك ژ مرجكی (ئو
مانشت سرەكی ژ وی قبارێ نبوریت و

بیت.)(٨٩). تر كم
چژنا نوروزێ: ھلكفتا / ب نموون

پــاقــژ راگــرتــنــا ــو ب ــوون دھــــنــ كـــرن ــراب ــ پ

(٧٤)

دەستپك

ناڤرووك
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.ھژینگ
پتر بھرا ی كو  تمانش ئو :(٩٠) جه)) بن تمانش)) -٣
و گردان (گلك و ئینان بكار  تدھ دا دگوشین ستوینی
دگل پتر بلكو ،(٩١)(نین ڕۆژنامڤانی دیدارا دگل پیوەندی
كیگوش ناڤ دبیت جاران گلك دگونجیت وەكو گوتارێ

گۆڤاران دا. و ڕۆژنام د كیان ستوین
و دگریت ڤ بخو مانشتكی ژ پتر الیكی)(٩٢): تمانش) -٤
ھزران چند ئانكو ھین، ین بابتی ین جوداجودا ھزروبیرن
سردەمی (دڤی كرن، روون ددەت خواندەڤانی بو بابتی لسر
دا)(٩٣) گلك  گۆڤاران و ڕۆژنام دناڤ تمانش رەنگ ئڤ دا

.الڤر بب ی
پروەردێ: وەزیرێ /نموون

تناھ كمتربیت ٪٦٠ ژ وی نمرن یا تكرایی كقوتابی ھر
وەرگرتن.

دامزراندن. نھ دێ ھمی دەرچۆی نوی ماموستاین
تمانش نڤسینا ئانكو ختی))(٩٤): بدەست تمانش)) -٥
مانشتی جــۆرێ ــڤ ئ نــوكــ) دەســتــی، تخ ب ســرەكــی
گلك لوجیایكنت ئامیرن ژبركو ئینان)(٩٥)، بكار  تناھ

ناگونجیت. ڤی سردەمی بو ،فتینشكپ
زدەتر كو نھ دی جورە مانشتن و شواز چند زدەباری
كی،كارتنووچ)) مانشتن وەك یی ھنووچ دگل گردان

ر،ھلویستی،ئازرنر،و...ھتد))(٩٦).

پیرەوكرن. نخوارێ بھ ل خالن فرە ئڤ دا دمانشتی
بابتی ناڤرووكا دگل گردان و (پیوەندی ١ - مانشتی

ھبیت)(٩٧).
ئالوزی و ژ بیت دویر و رەوان و سادەو ك٢ – (ب زمان

زمانڤانی)(٩٨)  جوانكارین
ئاشكرابیت).(٩٩) راست و (روون -٣

و  پیڤ (كمترین بكارئینانا  بو نایپ ڕۆژنــامــڤــان  -٤
.(١٠٠) ببت) بخش واتا دەستواژەین

بیت)(١٠١). راكش (سرنج ی دڤیپ مانشت -٥

نــــــــو
و  راستی پتر  ڕۆژنامڤانی ــدارا دی دگــل ونی ھبوونا  
دا ھبژارتنا ونی ل د دھت سلماندن، یا دیدارێ باوەری
ئنجامدانا پشتی یان (بری بیت، شارەزا ی ڕۆژنامڤان دڤیپ
ونیان جــوداجــودا چت قوال چند  ل ڕۆژنامڤان ــدارێ دی
 كسك ھاریكاریا ب ژی (یان بگریت)(١٠٢)  خو  ھڤانبوم



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ١٤٩ژمارە

رۆژنامڤانی دیدارا

گرتن)(١٠٣). نبھ نو دیدارێ دا ددەم شارەزا
سرنجاكشتر ھمیان ژ كو ونكی ژ پتر ژی یان نو ئو
ئڤ بالڤكرن، نھ دا دێ د ڕۆژنام دیدارێ دەق دگل بن

ژی چندە
نك دمینیت، ڕۆژنام سیاستا و ڕۆژنامڤانی حزا دیڤ ل

مھڤانی. یا
یان ڕۆژنام د دیدارێ دگل ونكی ژ پتر شیاندای (د ئانكو

بالڤكرن)(١٠٤). تبھ دا گوڤارێ
 رەكگئ ھر بر دیدارێ نبیت (ژ دەق دگل نر وگئ
كرن. تژی تكان ھر چند ب بوشایی دێ ئڤ ھبیت)(١٠٥)،
وی كنو دێ ھبیت ئگر .: ئرشیفی))(١٠٦) ین١ - ((و
دیدارێ دەق دگل و دەرئینی دەزگھی رشیفئ ژ كسی
بو نایپ ڕۆژنامڤان جــاران ھندەك ژی (یان كی، بالڤ 

دبت)(١٠٧). تئینترن
وی  یان ونی مھڤانی ئگر : (١٠٨)((دەرب كنو)) - ٢
نبوو، دا ژی ئرشیفی كرن د دا ھاتی دگل دیدار تیسایك
دەقی دگل ناڤرووكا دیدارێ و ژ بابت دەرب كنو دێ

بالڤكرن. تھ
ندھ تژ ئینترن ئڤ جورە ون ژی (گلك جاران دیسان

وەرگرتن)(١٠٩).
 ب دیدار جاران ھندەك چندە ھر : (١١٠)((نو ١-((دیدارا ب
فرە ل كرن، بالڤ ندھ گۆڤاران دا و ڕۆژنام ون ژی د
(خواندەڤان كم دكت، دیدارێ بھای ژ ونی بزانین نبوونا

دكت)(١١١). وندار دیدارا ژ حز پتر ژی

: دووێ پشكا
دا. د ڕۆژنامن كوردی دیدار *

ھیـــوا. گــۆڤــــارا *
مایی. ئنوەر دگل ھیوا گۆڤارا دیدارا *

.ــسب گــۆڤــارا *
.سب گۆڤارا ناڤرووكا *

دا د ڕۆژنامن كوردی دیدارا
ژانرەك وەكی ڕۆژنامڤانی دیدارا نوكدا قوناغا د نڤت پ چ
گۆڤارن كوردی و ڕۆژنام الپرن دناڤ بربالڤ و سرەكی
بابت و گلك بركو ژ ھات چندەژی ئڤ ،كری خو دا جھ
ئابوری، رەوشنبیری، سیاسی،ئدەبی، جۆراو جۆرن، مژارن
الینن و كس دگل دڤیپ دا سردەمی دڤی و...ھتد، ھونری

ببن. خواندەڤانی برچاڤی و گنگشكرن نبھ پیوەندیدار
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ڕۆژنامڤانیا ژ كدەستپ سالن بو ڤگرین ئگر ل
بو كوردی دێ ڕۆژنامن گوڤارو ینحكر سكئ) كوردی،
شوە ئڤ دا كوردی ڕۆژنامڤانیا ددیروكا كو بیت دیار م
كوردی ڕۆژنامن الپرن گوڤارو لسر درەنگ ژانرە گلك

دبیت)(١١٢). دیار
لسر خو جھ ــدارێ دی ڤ درەنگی ب دبیت دیــار واتك
بــراورد كرین،ئگر كــوردی گوڤارن و ڕۆژنام الپرن
زووی  نووچ)(١١٣) كو و (گوتار وەكی دی ژانرن دگل بكین

دا پیداكری. كوردی دناڤ ڕۆژنامڤانیا جھك
كــوردســتــان،روژی وەك  كــوردی ڕۆژنامن گــوڤــارو ــو  (ئ
و كوردستان،رووناكی،گالوژ كوردستان،بانگی كورد،روژی
بدەست من كوردستان،ھولر،ھتاو،كو ١٩٤٣ێ، ساال ھژمارن
پشت تمامی ب ژانرە ئڤ كری، لسر ڤكولین و ئخستین

.(١١٤)(تیھاڤ گوه
دا كــوردی ڕۆژنامڤانیا دنــاڤ ــدارێ دی پراوزكرنا دبیت 
دەستھالتا مسیست بتایبت ڤدگریت، سدەما گلك بو
وان پیامنرو ڕۆژنامڤانن ندابیت رك  كو سردەمی وی
وێ دگل ن،لبك ساز دا دگل دیداران گوڤاران و ڕۆژنام
ھاتینن تدا ژی رەوشنبیری و ئدەبی دیدارا ھتا ژی چندێ

كرن. بالڤ
پكری ئاماژە م سری ل ڕۆژنامن كسن چندە ئو ھر
چندێ وێ  ((دگـــل  ،بووین شـــارەزا كسن دەرئخستین
زانینا ژبلی ڕۆژنامان گوڤارو  وان دەركرنا  مژوویلی ئون
شارەزای بكمی و توركی عرەبی،فارسی،یان زكماكی، زمان

ھبوو))(١١٥). دا ژی ئوروپی كدزمان
ژانری ڤی یا ژ گرنگی چ وان كو بووی ن ئو رامان ئانكو
د ســردەم و دورھل دیارە ل بروڤاژی، بلكو ی نزانی

.بوینن ھاریكار
 ٢٢ ل  (كوردستان)  بناڤ كوردی ڕۆژناما ئكم دەركفتنا
الی ژ مسرێ ختپایت یا قاھیرە ل ١٨٩٨ز ساال نیسانا ی
دوماھی دگل  بكین بــراورد  ئگر  ،ڤ بدرخانیان مالباتا
شارەزایان ھزرا كو لدیف بوری رخژچ یان (٥٠) سالن یا
،دیتی دا ڕۆژنامڤانیا كوردی دناڤ جھ خو دیدارێ نوی ژ
دیدارا ژ كوردی گوڤارن و ڕۆژنام كو چرخی نیڤ ژ پترە

.بووین بھر ب ڕۆژنامڤانی

ھیوا گۆڤارا
یانا ئالی ژ بوو یڤانھ ئدەبی زانستی گۆڤارەكا ((ھیوا
ئك ل تیرمھا كرن، ھژمارا بالڤ دھات بغدا ل سركوتن
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ل شوباتا ١٩٦٣ ێ  ی ھژمارا ٣٦ ێ كو دوماھی ویا ١٩٥٧ ێ
نزیكی ماوێ بو گۆڤارە ئڤ وات كــرن))(١١٦)، ھاتین بالڤ
ژێ  ٣٦ ھژمار دا مــاوەی دوی بوو، ــردەوام ب یا (٦) ساالن 

دەركفتن.
دھشت بوو. سركوتن یانا گۆڤارێ ئیمتیازێ ((خــودان
باشتر دھژمارن و  قازی مستفا حافز دا  راھیب ھژمارن
بوون، گوڤارێ برپسیارن رڤبرن دوغرمچی د.ھاشم دا
" ،بوی پیڤان بڤان كئ برپرێ لسر گۆڤارێ دروشم
زانیاریت پلی بــرزكــردنــوەی و بختیاری  بو كگوڤار

خمالندن))(١١٧). ھاتی " ترخانكراوە
ـ  دەرچــــووە لــ ٣٨ ژمــــارەی ھــیــوا ــاری (راســتــتــر گــۆڤ *

رۆژنامنووس)

وەالت سرەدانا  پشتی مایی ئنوەر دگل ھیوا گۆڤارا دیــدارا 
كری. چین

لدوماھی كو بوچوونان وان سلماندنا بو بلگیك وەكو
دناڤ جھ خو دیدارێ بوری چاخ ژ یان پنچی سالن  یا
دیدارا الینن ژ ھندەك دێ ،كری دا كوردستان ڕۆژنامن
وان دەین ستاندنن و دان و مایی ئنوەر دگل گۆڤارا ھیوا

برچاڤ.
دگل  مایی ئــنــوەر ێ   ١٩٥٩ ســاال كئ چریا مھا ((ل
دامزراندنا یا دەھ پشكداری د چژنا بو عیراق شاندەك
رەدانس ڤ دكن، وەالتی وی سرەدانا دا چینا مللی كومارا
ی كئ  سك ئگر مایی چونكی ھبوو تایبت گرنگیكا 
رەسمی كرەنگ ب بووی راھیب كسایتین ژ نبیت كورد
بدەت وەالتی وی لكب خ گل كورد و بدەت چین سرا

نیاسین))(١١٨).
و   ١٩٥٩  كئ كانونا ژ  ٣ و   ٢ ھژمارن د  ھیوا ((گــۆڤــارا 
دگل  دیدارەك مایی ڤگریانا پشتی ١٩٦٠ ێ دووێ كانونا

سازكر))(١١٩).
برسڤا د رەدانــســ وێ ئارمانجن  ــدور ل كدەستپ ل 
ژ ئندامن ئك بووم ((ئز دبژیت دا ئنوەر مایی پرسیارەك
چینی شاندەك دەمــ عیراق و چینی یا دوستینی كومال
گلك و دگل گریاین لیواین ژووری ول عیراق دایی سرا
برسڤا ژی كورد حزدكر گلك پیداكری ناسیاری كوردان
كۆم د بووم ئندام ئز بركو ژ ،ڤ بدەن وان سرەدانا ڤ
فاڤل ماموستا پشنیارا دا و لدیڤ عیراق و چین یا دوستینی
مللی چینا یا دەھ بیرھاتنا د پشكداری بو ژ مھداوی عباس

رێ))(١٢٠). فتینك چین وەالت برەڤ ئم دا
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د و وەالتی وی ل كوردان نبوونا یان ھبوون سبارەت
((٥٢ نتوە  دبژیت مایی دا ھیوا گۆڤارا یا دی پرسیارەكا برسڤا
وەیتن " ژندب ھی كوەیتن ورێ ل .نھ چین ل
ل ھبیت كوردان كرن پیوەندیك دگل گومان من " كاوەی
پرسیار ھندەك و دیتن نتوەی وی كچن كوڕو من یانیا
 (دانیش) شوینا  ل (ڕو) دبژن  (بــو)  پیڤا  شوینا ل ژكرن.
دبژن:یك،دوو،س،چوار،پنچ،شش ھژماراندا د (نشی) دبژن
ئانكو شورش پشتی من،ھتا دگوت ێ،حفت،ھشت،نھو،دھو،
مئ بووین،نھو دكوچر ئم مللی  چینا دامزراندنا پشتی
م ھژمارا و دكین بخودان پزی و بوین ئاكنجی گوندا ل

دژین))(١٢١). چین لژوریا و ھزاران ٣٥٠ ھیتدگ
كوردن چ چین ژ لگ ئای كان وێ چندێ دەربــارەی
ئنوەر دا پرسیارێ برسڤا دزانن، د كورد نتوێ و عیراق
مژوویا كــوردان  ژ كم كتشت دا ((دراستی دبژیت مایی
كورد كوەیتن دزانن ھند تن عیراق دەبارەی دزانن، وان
ھتیرم چــواردەی شورشا پشتی دژین، ل عرەبان دگل
لدیڤ ژی من  نیاسن ب كــورد نــتــوێ دا دكــن  بزاڤ  ی
ل دوستینی كۆم ركا ب تایبت و بدەستت كار داخوازا
كورد نتوێ دەربارەی سمینارەك كینپ ل نتوەیان یانیا

كر))(١٢٢). پشكش
گۆڤارا ھیوا دگل خودا ھڤپیڤینا یا دبردەوامی دیسان ھر
كاستكا ((من دبژیت دچیت و ڤپ مایی دا دپشككا دی و
سترانن و كر  كینپ رادیــوا پشكشی ــوردی ك سترانن
–شمال یلل ھرێ جزراوی، عارف –محمد جان خش
بھارە-شمال جزراوی،ئازیز خزال-حسن سایب،خزال
ھاتن پكین رادیــوا ل  جارەكا و چند بوون تدا  گالوژ و 

لدان))(١٢٣).

دی بزاڤكا بس و گۆڤارا
گھورینا و ١٩٥٨ێ تیرمھا ساال چواردەی پشتی شورەشا
كــومــاری بــو پــادشــایــتــی ژ  راقع حوكمرانیا  مسیست
دوارێ گرنگ كروول كوردستان ل ماموستایان ((نقابن
دا پــروەردێ و كوردی زمان ب پویتدان و رەوشنبیری
شقالوە كورد ل ماموستاین كونگرن دوو وەك گردانا گرا،
ھندەك  برھڤكرن و چاپكرنا و ١٩٥٩ و ١٩٦٠ ێ سالن ل
كو كوردی بو فلكلوری دەروازەیك رەوشنبیری وەك كتبن
ژ و برھڤكرن ھاتبوو ڤ مانیسل ماموستاین نقابا ژالی
چاپكرن.  ھات ١٩٦٠ ێ ل ساال ڤ ھولر ماموستاین  الی

بوو))(١٢٤) قوناغ ڤ مرھژی ب سب گۆڤارا



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ١٥٣ژمارە

رۆژنامڤانی دیدارا

پناسیا د وەكو ژی گۆڤارێ ڤ جورێ و ناسپ دەربارەی
و كومالیتی زانیاری و ((گۆڤاركی ئدەبی ھاتی بخودا وێ
نقابی الیــن  ل ئچت دەر جارك مانگ – ی كــوردی

لسلمانی))(١٢٥). ماموستایانوە
١٩٥٩ ێ و  ساال مھا تباخا ل گوڤارێ ڤ ئك یا ھژمارا

ھاتین ١٩٦٠ێ ساال گوالنا ل دوماھی و یادەھ
یا دوو ســاالن مــاوێ نزیكی بو سب واتــ بــالڤ كــرن،
 ھاتین ژێ (١٠)(*) ھژمار بتن دا ناڤبرێ دوێ بوو بردەوام
و موحسن ھونرمند سید الی ژ كلدەستپ)) كرن بالڤ
كلشا ڤ توڤی ئنوەر ھونرمند ژالی دیتر ھژمارن پنچ

كشان))(١٢٦). ھاتی برگی

 
سب گۆڤارا ناڤرووكا

زانیاری و وێ دیاردبیت گوڤارەكا ئدەبی پناسا ژ  ((وەك
ھاتی ڤان بابتان سر بووی. ناڤرووكا وێ ژی ل چڤاكی و
ئدەبی،ھۆزان،چیروك،ڤكولین،ناساندنا بابتن لكڤكرن،

.(١٢٧)((گرتینڤ ئدیبان دگل دیدار و ئدیبان
و ڕۆژنامڤانی دیدارا  دای گرنگی ژی  سب گوڤارا ئانكو

.الڤكرینب خودا الپرن دناڤ
و ڕۆژنام لسر م دیڤچونا  ئو و  برچاڤ كرەنگ ب
و ان (٦٠) دسالن و پنگاڤان ڤان پشتی كری كوردی گوڤارن
رادەك ھتا باش كب رەنگ جھ خو دیدارێ ئدی دا پاشتر
قوناغ چندین و دیتی دا كوردی ڕۆژنامڤانیا دناڤ برفرەه
گۆڤارا كوردی یان ڕۆژنام ئك ڤروكئ ھتا و دەرباس كرین
و بشوەك گلك برفرەه نین و ب بھر یا ژانرێ  ڤ ژ
دیتی پشكفتن وەرارو شتندار د ھتا كرن، تدھ سرەكی

.ی
بم دەرچووە ل ژمارەی (١١) سراستتر گۆڤاری ب) *
و داگرتووە دواژمــارەی بسر دەستی سانسۆر كاتی خۆی

رۆژنامنووس) ـ كمی بوكراوەتوە ب زۆر
: سی پشكا

بھدینان. ڕۆژناما *
جمال یوسف. دگل * دیدارەك

كوردستان). (ژینی كوم رۆكس دگل دیدارەك *
ندبوو. بھرە ھلبست نبا كھ *

.نھ تنترنئ پشكدارن ١٣٢٠٠ ئاریافون : م *  
كار  دگل ئم ئڤ جھن : بدیتنا من خان شوكریا *  

ندھاریكارن. پتڤی وەكی دكین
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بھدینان ڕۆژناما
دوو  ی سیاسی،رەوشنبیری،گشتی ڕۆژنامكا بھدینان  
راگھاندنا ھدەزگ دووشمبی ڕۆژن ل جارەك حفتیان
 ڤ دھوك دەردئخیت،دەربارەی ھزرا (ی.ن.ك) ل یا ناوەندی
ئازاد سرپرشتیا ب مانیسل ژ شاندەك (پشتی ڕۆژنام
(ی.ن.ك) راگھاندنا یا ناوەندی مكتبا رپرسب جوندیانی
 ٢٠٠٥/٧/٢٠ چارشمبی ركفتی رۆژا دكن،ل رەدانا دھوكس
پشنیارا سازكری  ڕۆژنامڤانان ھژمارەكا دگل كومبوونك 

كرن)(١٢٨). ھات ڕۆژنام ڤ دەرئخستنا
ھژمارا  ئكم  ٢٠٠٥/١٢/١٢ ركفتی دووشمبی روژا ل
ھژمارن  برپران (دەه ھشت ب دبیت دایك ژ بھدینان ڕۆژناما
پكھاتی كا نڤیسندەست،بووی دوسكی سرنڤیسر خالد كئ
سوفی،سیپان شھباز،سالح محمد،شوكری سبیح ژ بوون
دوسكی،دەرھنانا یوسف،لوتفی حسن،زنر باكوزی،قادر
محمد محمود،شروان رەقیب : كومپیوتر و ھــونــری

تاھر)(١٢٩)
ل دەھ ھژمارا كو دەركفتین كئ ھژمارن دەه پشتی
١١ ێ ل  ی، (ھژمارا دەركفتی ٢٠٠٦ ێ /٥/١ دووشمبی رۆژا
ژی  ئو ی دەركفتی ٢٠٠٦/٥/١٥ ێ ركفتی دووشمبی رۆژا
محمد، سبیح نڤیسین سكرترێ مستفا، جالل سرنڤیسر
دەرھنانا ھۆنری حسن، قادر سوفی، سالح كا نڤیسیندەست
ئڤ  علی)(١٣٠) ھروەسا ستار محمود، رەقیب : كومپیوتر و
الپران ھشت ب (٥٧) ھژمار  ھتا  (١) ھژمار ((ژ ڕۆژنام
٢٠٠٨/٣/١٠ دەركفتی  دووشمبی رۆژا ل (٥٧) كو ھژمار بوی
ركفتی دووشمبی رۆژا ل دا (٥٨) ھژمار د ھنگی پشتی ،ی
ھر  الپــر))(١٣١)، و (١٢) بوی بھدینان ڕۆژناما ٢٠٠٨/٣/٣١
علی  (سدیق ئیمتیازێ   خودان نوك ھتا  و (١) ھژمارە  ژ 
وێ ھژمارا دوماھیك و ردەوامب یا نوك ھتا و ی ئامدی)
 ٢٠٠٩/٤/١٣ دووشمبی رۆژا ل  ڤدگریت  كولینڤ ڤ كو
ێ ب ڤی الپرێ (١١) ژریا ی.ل ێ (٨٣) ھژمار و دەركفتی
: ڕۆژنامكا ((بھدینان  كرن دیار ھاتی كاری ستاف رەنگ
ھدەزگ جارەك حفتیا دوو ی سیاسی،رەوشنبیری،گشتی
 خیت،خوداندەردئ دھوك (ی.ن.ك) ل یا ناوەندی راگھاندنا
جالل مستفا، : سنڤیسر ئامدی، علی سدیق : ئیمتیازێ
ساح : كا نڤیسیندەست محمد، سكرترێ نڤیسین سبیح
محمود، رەقیب : ھۆنری دەرھنانا ئوسمان، سعید سوفی،

علی))(١٣٢). ستار
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یوسف جمال دگل دیدارەك
 ٢٠٠٥/١٢/٢٧ روژا ل دا ئوا رۆژناما بھدینان یا (٢) دھژمارا
یوسف)  (جمال دگل دیــدارەك دا سی دالپــرێ دەركفتی
ێ (٤) ملبندێ رپرسب سركردایتیا (ی.ن.ك) و ندامئ
باكوزی سیپان ردەمی ژ الیس بھدینان ل وی ركخستنا

كرن. ھاتی ڤ
كتمانش ڕۆژنامڤانی بكین پ دەست مانشتی ژ ئگر

: رەنگی بڤی و لبژارتیھ الیكی
: یوسف ((جمال

كوردی كوردی ناڤماال سركردایتیا تڤیكارا پ ھمی پش
ركبخیت.

شگ باش تندروسیكا ب بھدینان ڕۆژناما ھیڤیدارم
راستگو ورەك و بیت ئازارن مللتی و ئش گل و ل بكت

بیت))(١٣٣).
رەنگی ھاتبا بڤی بوو باشتر ئو دا یا مانشتی دڤی بدیتنا م
ناڤماال سیاسی  سركردایتیا دڤیپ كارا ھمی دارتن، پش

ركبخیت. كوردی
الوازی  دا مانشتی د (كوردی) پیڤا بوونا دووبارە چونكی
و ی الوازی دووبارەكرن تبھ دا مانشتی د پیڤك ھر ،ی

.تڤیپ نڤسین، نك ترەنگی دھ بڤی (دڤیپ) دروست یا
ژدوو دەربــریــن دیـــدارێ ی الیكی تمانش بگشتی  ل
و كوردی یا سركردایتیا سیاسی كارو ئركن كری توەران

بھدینان. ڕۆژناما رول
و جـــوان یــكــا  پشكی ب بــاكــوزی سیپان ــامــڤــان  ڕۆژن
جوانتر دا ل دا، بابتی دناڤ چووی خو ھڤانم داننیاسینا
پكربا دەســت سادەتر پرسیارەكا  ب  خو ــدارا دی ئگر بیت 
خودا  پرسیارن د (مبالغة)  زدەروویی جاران ژی ھندەك و
دبژیت دا كئ پرسیارا د نموون بو كرین درژ و و كری
د كاریگر كروول ین كو كسان بوویی وان ژ ئك ((توو
برفرەھن كومبونن كورو دسازكرنا دیتی ھلبژارتناندا ھوا
دئاخڤتی، گرمی گلك ب تو دوان كومبووناندا دا، جماوەری

گرمی ھبوون))(١٣٤). ل پشت وێ نھنی و چ ؟ بوچی
بۆ ل ددەت رادیوی دەست یان دیدارەكا تلڤزیونی بو ڤئ
ھبیت كورتبری دڤیپ سیننڤ كو ژبر گوڤارێ یان رۆژنام

بگھینی. پیڤا زۆرترین تگھا كمترین ب
و ھلبژارتناندا ھون د بشداربوویك وەك /بونموون
چ  دئاخڤتی، گرمی(١٣٥)  ب  دا جماوەری كومبونن دكــورو 

؟ ھبوون چندێ وێ لپشت نھنی
عرەبن ((پشكداریا : ڕۆژنامڤان دبژیت دا دپرسارەكا دی
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ھلبژارتناندا...ھتد)). د شوڤینی
 نڤ الیئ بدەت بریارێ و بكت تاگیری نابیت ڕۆژنامڤان
ئو ندكر پدڤی ئانكو دوژمن ژی بیت ئگر ھتا ،شوفینزم

ماف ھبو. ئو بلكۆ مھڤانی بكارئینا با پیڤا شوڤینی
سركفتی ی باكوزی سیپان  ڤ ونی ھلبژارتنا ژالی
جوان گوشیكا ل و دیدارێ تباب ژ دەربرین كنو و ی

.لبژارتیھ
ھندەك ل بووینھ دیدارێ تباب لسر پزانین دیسان و
د فرە چونكی بووین مھڤانی برسڤن ئاگھداری جاران
نوی پرسیارن مروڤ ئانكو ڕۆژنامڤان دا مھڤانی ئاخفتنن
دا دیـــدارێ وێ  دەقــ د  ندە مچ ئــڤ ل بكت  دروســت 

ندیت.

 
كوردستان) (ژینی كوم روكس دگل دیدارەك

دووشمبی رۆژا ڕوژناما بھدینان ل ژ دا ێ (١٤) دھژمارا
كوم روكس دگل دا دیدارەك ێ (٧) ٢٠٠٦/٦/٢٦ دالپرێ
 ڤ عبدلھادی))(١٣٧)  ((زیــاد ژالی كــوردســتــان))(١٣٦)، ((ژینی

كرن. ھاتی
روكس دگل ی((دیدارەك رەنگی بڤی دیدارێ ڤ تمانش
لق - پیا  و  دەست پككفتین بو كوردستان ژینی  كومال 

دھوك))(١٣٨).
گلك بلكو دا مانشتی رەنگن چ لژر ڤیتناك تمانش ئڤ
خواندەڤانی ناراكشیت، سرنجا رەنگكی ھیچ و ب الوازە ی
سنج راكش مانشتن كودشیاندابوو گلك ل دەمكی ڤئ
گرنگا تخكا پككفتی چونكی وەرگرتن، نبھ بابتی ڤی ژ
بو راكش سرنج  كتمانش بوو ئو باشتر یا و  چڤاكین

دانان. ھاتبا
 ٤٠٠٠ ژ  پتر دھــوك پارزگھا سنورێ (ل  نموون وەكــو

.(١٣٩)(نھ پككفتیان
ڕۆژنامڤان گوتن،  ھاتی دا مھڤانی برسڤن  دناڤ ڤئ

دیدارێ. تمانش تبك دشیا
دێ  دینار ٦٠ ملیون عردی و نزیك پارچن كل دەم) یان

كرن)(١٤٠). دابش نھ پككفتیان سر ل
ئكسر و بابتی دای كورت پشكیكا ڕۆژنامڤانی لدیڤدا
ر كومس ل پرسیارن خو و كری ب پرسیارن خو دەست
و دامزراندن ھاتی كومال ئڤ ((كنگی وەكو كرین ناڤبری
نھ دەڤر ھوە بارەگا چ ؟))(١٤١).((ل زراندندام ئگرن

؟))(١٤٢). 
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و كالسیكی ین دی پرسیارن چــنــد و 
ب دشیا ئو بوو گرنگ كتباب ڤئ سادە،
ب بابتی راكشتر سرنج پرسیارن گلك

ئازرینیت.
ھاتی ـــزان ر  (٢٥) ژ پتر ژی لدوماھی
(نسرەدین یا دوماھی پیڤا بو ترخانكرن
ژینی ــومــال ك روكــســ مــحــمــد ســلــیــم)
ندكر، پدڤی ژی ئو پككفتیان، یا كوردستان
گرنگترو رستین چند ب بــوو فــر بلكو
بو ھاتبا وەرگرتن رووبری ژ وی مفا فرتر

ئازراندنا توەرەكی.
ھلبژارتن ھاتین دیدارێ بو نو جۆرە دوو
كومال روكس ژی ئو كو مھڤانی نو
ژ  ن و  دوویــر ژ ن ل كوردستان)ە،  (ژینی
،نین دیدارێ دگل گردان چ ونی وی نزیك
یا الوازی ئڤ ژی ،عامالنم كنو بلكو

.ی دیدارێ
ڤیتجوان دك كتشت دون دووێ دا ل
بالڤ ھاتی پككفتیكی نو كو برچاڤ

كرن.
بیت، ئرشیڤ  كنو ژی ئو  رەنگ ل
دبیت پیدا خواندەڤانی ــدەڤ ل گومان ــ وات
یان فونلت ركا ب ڕۆژنامڤانی دبیت كو
ژی ڤئ دابیت ئنجام دیدار پرسیاران ھنارتنا

دیدارا ڕۆژنامڤانی. الوازیی بو بخۆ
ندبوو))(١٤٣) (بھرە) نبا ھلبست كھ))
نیشانن و نــاڤ ســری ل تمانش ئــڤ 
دگل  میل) ڤج (غالب الی ژ كو ن دیدارەك
(بھرە علی) مانیسل باژرێ ھلبستڤانكا
بھدینان ڕۆژناما یا (٢٦) دھژمارا و ھاتیكرن
الپرێ  ل ٢٠٠٦/١٢/١١ رۆژا دووشمبی ل دا

بالڤكرن. ھاتی دوماھی
ب  و پان كتمانش ـــدارێ دی تمانش  
ھاتی راكش سرنج و شارەزایی كوەیش

دانان.
سركفتی ی ڕوژنامڤان دا دونیی ل
بابت دیدارێ دگل گونجاندن چ نبووی و
بتن بلكو  ،نین ،یــ ئــدەبــی  كتباب كــو 
،كرین برچاڤ  وێ و سروسیماین جوانی

دا ڕۆژنامڤانی ــدارا دی ھونرێ د ژی ڤئ
ژ دەرب كنو بلكو پدڤی بو ،رەوای نیا

ھلبژارتبا. بابتی
بتن پترە پشكی ل ،كۆرت یا دیدار بخو
د پزانینان پرانیا و ،سیننڤ رزن (٤) ژ 
ندكر. پدڤی و خواندەڤانی ددەت دا كیشپ
دئك ھاتین كرن پرسیارن ھنگی ئو پشتی
((ھلبست دزڤرن وەكی چارچوڤدا بازن و
ت دای ((ھلبست چ ؟))(١٤٤)، چی ت لدەڤ

؟))(١٤٥).
دپرسیارەكدا دشیاندای پرسیارە ھمی ئڤ
تبھ دی كرەنگ ب و كومڤكرن نبھ

دارتن.
ھاتین كورت ژی برسڤ گشتی كرەنگ ب
پاقژ ھاتین ی ئدەبی كبزمان وەرگرتن و

نڤسین.
بــرەڤ ڕوژنــامــڤــان باكشتر  تشت  لــ
چووی ڤ مری و كسوكی پرسیارن ھندەك
؟))(١٤٦)، ت لــدەڤ وەرز ((خوشترین وەكــی
علی  ؟))(١٤٧) بھرە ت لدەڤ دەم ((خوشترین

ندەت. برسڤ پرسیاران ڤان ھبوو، ماف
پرسیاران ھردو وان شوینا ل بوو شیاندا د
كرن، ھاتبان ئدەبی ین دی پرسیارن دو
رەكباژ ھلبستڤان ژ خانما كو ئو بتایبتی
كرماجیا زارێ ب و  ی  كوردستان ی دی
ڤان ژ مفا جمیل غالب ل دنڤسیت، خوارێ

.ی ندیتی فاكتران ھمی
ئینترنتی  ١٣٢٠٠ پشكدارن م : ((ئاریافون

(١٤٨)((نھ
د یــ ــ دیــدارەك تری مانشڤــا ل ســـئــ
رۆژا ل دا بھدینان ڕۆژناما یا "٥٤" ھژمارا
ێ (٢) الپــرێ ٢٠٠٨/١/١٧ ێ ل دووشمبی
دیدارێ ڤ الوازا خاال بالڤكرن، ئكمین ھاتی
نالی ئو ھتا یان ڕۆژنامڤانی  وی ناڤ
دیارە و دایی نھاتی دیاركرن، ئنجام دیدار
كومپانیا رڤبرێ  برسڤكا ژ ژی  مانشت

ئاریافون ھاتی وەرگرتن.
بڤی مانشتی دارــتــنــا ــوو ب پدڤی لــومــا 
ژ ،: ئاریافون  كومپانیا رڤبرێ با، رەنگی 
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نیا ئاریافون بتن چونكی مانشت ھاتبا نوی
ئاریافون، رڤبرێ گوتبا ھتا یــان جوان
بخو مانشت ئگر بوو. یادروست ژی ئو

.خودای جھ د ھلبژارتنكا
ڕۆژناما دا دیـــدارێ نو دھلبژارتنا   ل
چونكی بــوویــفــتــی نــركــھــدیــنــان یــا ســبــ
پشت كورسیكا  سر  نابیت ل رەنگكی  بھیچ 
تبھ برپرسان ژ رڤبرو  داخویانی مزێ

گرتن. تبھ بو ھتا ون ژی یان وەرگرتن،
ب پــیــوەنــدی پتر دارــتــنــا دەقـــ دیــــدارێ
نووچیكی دارتنا بو ئانكو یھ ڤ نووچی
وەكی بكاربینیت، شوازی ڤی دشت مروڤ
((ھـــروەســـا گــوتــن ھــاتــیــ چــنــدیــن جــــاران
((ل  و   ،(١٤٩)((...: گــوت كومپانی رڤبرێ 
خدر (دلر ژی ئاریافون ئامیرن بھای سر

محمود گوت :...)) (١٥٠).
بو ی نووچیی  وازەكش پتر  ڤئ ئانكو
ھبن خو پرسیارن رۆژنامڤانی فرە دیدارێ
فالن ،م پرسیارا فالن بژیت دەربــارەی یان
الوازی خالن گلك بگشتی ..: دبژیت كس
گلك نڤت م ل دیتن تدھ دا دیدارێ دڤ

ل سر راوەستین. درژی ب
جھن ئــڤ من دیتنا  ب  : خــان ((شوكریا
ــدڤــی نپــ ــا ی ـــی وەك ــن ـــل كــاردكــی ئـــم دگ

دھاریكارن))(١٥١).
ئامدی بیار الی ژ ی ھونری دیدارەكا
ڕۆژناما یا (٥٩) ھژمارا د  و كــرن  ھاتی ڤ
 ٢٠٠٨/٤/١٤ دووشمبی رۆژا ل دا بھدینان
ھاتی بالڤ و دوماھی ێ الپرێ (١٢) ل ێ

كرن.
دا  مانشتی د كدەستپ ژ ھر م بدیتنا  
وەكی تیان بویلخ ھندەك ڕۆژنامڤان توشی
ندكر پدڤی .(١٥٢)((...: خان ((شوكریان دبژیت
ھونرمندا یان شوكریا ھونرمند گوتبا بال

ھتد. و.. شوكریا كچ
ھتا كتمانش ڕۆژنامڤانی ھنگی پشتی
ھندەك دارتی ی و رزمانی ی كی نرادەی
((ب دبژیت كو مینا  دانت نلوژیكی  پیڤن
دكین كــار دگــل  ئــم ئــڤ جھن دیتنا من 

دھاریكارن))(١٥٣). دشیاندابوو  ن پدڤی یا وەكی
ئانكو  دھاریكارن)  ن پدڤی وەكی ..) بژیت
یا ژی پتڤی شوینا ل  و دەیز (یا)پیڤكا

.ی پدڤی دروست
دا ـــدارێ ــ دی دەق ــاڤ دن ژبلی ڤــ چــنــدێ

خلتین گلك
((لدور دبژیت جھكی ل وەكی نھ رنوسی
دا ھونری دكارن ڤروكئ كورد كچا نبوونا
دبژیتـ حسن) شوكریا ست یبم) دبژیت
جڤاك سرەكی ھــرە ئگرێ من دیتنا ب 
گلك وی ماال كو مین وانــا ژ  ئزئك و 
مرەم ژێ شوكریا .(١٥٤) ھاریكایا وی كری...))
ی پدڤی ی وێ ئاخفتنا دەق مادەم دبژیت،
ھاریكاریا گلك من ماال ..) با رەنگی ڤی ب

وی). ماال نك ،...كری من
یا دی پشانگھكا لبرە ((من دی كجھ ل
ھونرێ  دروست ڤكم))(١٥٥)، یا زیتی رەنگن

زەیتی. رەنگن
ھیچ بیارئامدی ھر دا ھلبژارتنا ونی د
بستن پشت بتن و نین ســركــفــتــی  یــ
وێ سیماین و ســرو جوانی ســر دایــ ل
ی وێ  كنو باوەرم ئز ھونرمند، كچا 
،وەرگرتی مــال یا  وێ  ئلبوما  ژ كسوكی
ھشتا كو ئوە  م ئاخفتنا سر ل  بلگژی
دیارە. یی ینو لسر ھو تاقیگ وێ ناڤ
برسڤی و پرسیار  وەكبش ژی  دارتن
شوازێ بلكو ب بووین ستاندن دان و ئانكو

دارتن. ھاتی دیدار نووچی
دھــنــدەك پــارەگــرافــانــدا یـــان ھـــر چ نــبــا
كربا خو پرسیارن وان ب ئاماژە ڕۆژنامڤانی

كرین. ناڤبری ھونرمندا ژ كو ین

ئــنــجـــام
دناڤ گرنگ و سرەكی ستوینكا دیدار -١

دا. ڤانیرۆژنام ھونرێ
پشكفتنا و دەمــــی ــا ــن ــوری ب دگــــل   -٢
د ژی رۆژنــامــڤــانــی دیـــدارا لوجیایكنت

.دای فتنشكپ
گھاندنا بو پرەك ڕۆژنامڤانی دیــدارا  -٣
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بروڤاژی. و التدەستھ بو ھاوالتیان دەنگ
نشن دەزگھن راگھاندن بگشتی چ -٤
گوه پشت دیدارا رۆژنامڤانی دا قوناغ دڤ

بھاڤن.
جھ قوناغ ب قوناغ رۆژنامڤانی دیدارا -٥
دەزگھن و گــوڤــار ــامــ و دنــاڤ رۆژن خــو 
ھدی ھدی و  كری دا كــوردی راگھاندنا

.بوی برفرەه
پتر یان كسكی دگل دیدار دشیاندای -٦

كرن. تبھ جودا جودا بابتن ولسر
دیــدارا  دایــ گرنگی بھدینان رۆژنــامــا  -٧
دناڤ و سرەكی ژانرەك وەكو روژنامڤانی

.كری بالڤ خودا الپرن

ژدەرا: لیستا
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چاپی ڕۆژنامگری، بخالی،راگیاندن و كاری نوری -٣
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مژووی  و ڕۆژناموانی ژانرەكانی سپان، مغدید د. - ٤
 ٢٠٠٥ – ھولر یــكــم، چاپی   ،١٥٠٠ -١٤٥٠ چاپخان

ز،ل٣٧.
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ل١٨. ٢٠٠٦ز، سلمانی،
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الرابعة، الطبعة الصحفیة، الكتابة ابوزید،فن فاروق د. -٩
م،ص٣٩. ١٩٩٠ – قاھیرة

ڕۆنــامــنــووســی، ــری ــون ھ ــركــووكــی، ١٠- حــبــیــب ك
دھوك چاپخانی، یكم. چاپی ،حمئ سمیرە : وەرگران

ل١٨. ز، ٢٠٠٨ –
برێ. الپڕێ و ژدەر -١١

برێ،ل٢١ و ٢٢. ژدەرێ روستی، نجات -١٢
ھونرن ژ رەكھون ،ی فرەنسی پیڤكا بنجیندا ((د
سیاسی ،كتیسایك دگل رونیشتن مانا ب ،ڤانیڕۆژنام

،ھونری،وەرزشی،میللی،...ھتد))
برێ، ل٧٠. بخالی، ژدەرێ ١٣- نوری

دیــدار، گۆ،  گفتو  ھڤپیڤین، چاڤپكفتن، یان   ،دیمان))
كو ،ریگڕۆژنام گرنگن ھونرن ژ ی دی ئكا وتووژ..
دی ھونرن ژ و تتایب خسلتن و بنما ھندەك ھلگرا

فۆرم تدا، كاركرن ڤ تكنیكی رووی ژ ھڤدەم دكت. جودا
((یھ دی جیاواز ژ ھونرن وازەكش و

السابق، ص٤١. المصدر زید، أبو فاروق ١٤- د.
ژدەرێ برێ، ل٤٩. ١٥- ھڤال ناسر،

برێ. الپرێ و ژدەر -١٦
شوازەكانی پناھی، حوسن فاتم و ساح بدرەدین -١٧
٢٠٠١ ز،  – ھولر یكم، چاپی ڕۆژنامڤانی، ھڤپیڤینی

ل٣٤.
ژ ئارمانجدار ژ كومكا پرسیارن ی بریتی ((ھڤپیڤین
بدەست خستنا كرن، بو ندھ چند كسكان كسكی یان
ب برسڤان، بو پدڤی توماركرنكا و بیروڕا و زانیاری

((الڤكرنب مبستا
چاپی ڕۆژنامنوسی، قادر،ھونری علی كــاروان  -١٨

ل١٦. ز، ٢٠٠٤ – سلمانی یكم،
پشت ڤــ ڕۆژنــامــڤــانــان ــ ژالی ((ھــونــرەكــ بــــردەوام
چاڤا بر دان و  ھــواڵ بدەستكفتنا بو بستن تدھ  پ

دی)) مبستكا ھر یان كبوچوون
الصحفیة، الكتابة فنون الشمسی، احمد د.ابراھیم -١٩

ل٤٢. م، ٢٠٠٤ دیسمبر،
ژدەر، ل٣٩. ھمان سپان، ٢٠- د.مغدید

،ی رۆژنامڤانی گرنگن ھــرە ژانــرــن ژ ((ئینترڤیو
سك دگــل پرسیاروبرسڤ  وەیش ب  رۆژنــامــڤــان
ستاندنان و دان دیــاركــری كتباب ســر ل بــرامــبــردا
یان ،رادیوی گۆڤارێ، ،رۆژنام بو دبیت ئینترڤیو دكت.
سینیا نڤدەست وەرگری. سرنڤیسر، برنامن تلڤزیونی
ھلبژریت بو دێ كسك دیاركری بخو یان رۆژنامڤان
خواندەڤانان، بو وی ب بوچوونا كو زانیارین وان گھاندنا

((دڤیند پ گوھداران، بینران،
ل تلڤزیون پشكوتوی كادیری ئامادەكردنی ٢١-خولی

سلمانی. ،٢٠٠٦/٨/ ٢١ تا ٣١
ڤانین ڕۆژنامرھون ژ كئ ((چاڤپكفتنا رۆژنامڤانی
وەرگرتنا بو دكت كسكی دگل دیالوك ڕۆژنامڤان كو
دەنگوباسان)) ژدەرن ژ ئك دبیت و زانیاریان و پزانین

قاھیرة الصحافة، علم مدخل الی : زید أبو د.فاروق -٢٢
ل٤٥ ١٩٨٦م. –

گرنگی دلیستا دھت چارێ رزا ل ڕوژنامڤانی ((دیدارا
گوتارا و ریپورتاژ و پشتی نووچ یا ڕۆژنامن روژانــدا،
دووێ رزا رۆژنامڤانی ل دیدارا دەمدا ھمان رۆژنامڤانی، د

ریپورتاژێ)) پشتی حڤتیاندا گوڤارن لیستا د دھت
23- Media Role in Publicizing the Princip 

les of Dem ocracy، Duhok، May،18، 2006
كھدەزگ ھر بو دڤیپ كارن ژ رۆژنامڤانی ((دیدارا
بركو ژ ببیت ڤشارتی مژارن ھندەك ئاگھداری بڤت
پیوەندیدار الینن و كس دگل ستاندن و دان ڕۆژنامڤان

دكت))
ژدەر، ل١. ھمان كركوكی، ٢٤- حبیب
ل٤٤. ھمان ژدەر، نجات روستی، - ٢٥
حبیب كركوكی،ھمان ژدەر،ل٥٧. -٢٦

بو ڤدگریت ژی ڕۆژنامڤانی چاڤپكفتنا ((مژوویا
ئو و ئمریكی ڕۆژنامڤانیا  ل نوزدێ  رخچ دەستپكا
راپسراوێ " گیرلی "ھــوراس ڕۆژنــامــڤــان كو ســرەدانــا 
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ئنجامدانا و یۆنچ  بریگھام بو تریبون نیورك  ڕۆژناما
مۆرۆن)) خال روكس دگل ڕۆژنامڤانی چاڤپكفتنكا

برێ. ژدەروالپرێ -٢٧
 رەكھون وەك ١٨٣٦ ێ ساال ل ڕۆژنامڤانی ((چاڤپكفتنا
فتنكچافپ وێ حسب دشین ئم دەركفت، ڕۆژنامڤانی
ئنجامدای كخانم دگل " "بنیت  ڕۆژنامڤان كو بكین
الدەر ئافرەتكا قدەرح كوشتن رویدانا دا وێ دماال كو
فتنكچاڤپ دارشتنا سروبردای)روویدابوو، (ئافرەتكا

بوو)) برسڤ پرسیارو بشوێ ژی
ژدەر،ل١٧. قادر،ھمان علی كاروان -٢٨

ــانــی، ــامــڤ ڕۆژن گــفــتــووگــۆیــا ((دەربـــــــارەی ســرھــلــدانــا
بكین، ھونری لڤی جھكی بحس ھر ل و ھردەمكی
،DEFOE دیفۆ– الی ڤگرین بو دوو دڤت و ئك بی
سالن ل دەم ل ھژدێ سدێ ل ئینگلیزی ڤانڕۆژنام
 J.SHEPERD– شیبرد جاك سدەی دگل ژوی ھشتیان
و ئاخفتن فتك بردەم خلفا سدارێ دابو و ل كو رگر ێ

وی كرن. خواستن و ھست دەربارەی چند پرسیار
تاوانباری وی و ڕۆژنامڤانی وی دناڤبرا گفتوگۆی ئڤ
ھڤچرخ ڕۆژنامڤانیا گفتوگۆیا  ھونرێ  كڤنترین ب دا،
ژی)) دەنگترە و ناڤ ب ھمیان ژ وەك ھر و دانان تدھ

ژدەر، ل٣٨. سپان،ھمان مغدید ٢٩- د.
ل ڕۆژنامڤانی،  خۆیربس ژانرەك وەك  ((ئینترڤیو
سرھلدا، بریتانیا دا گوڤارن ل ڕۆژنامو ھژدێ سدێ
و پولیسخانان دادگه ل پتر دەمی سر ل وی ژانرە ئڤ
كابرای ژ پرسیار پولیسان و  حاكم دیتن، دھات ژێ مفا
پرسیار دەست دكفتن. ب پدڤی و برسڤن دكرن تاوانبار
خۆ وەك خواندەڤانان بو تاوانباری و حاكمی برسڤن و
پرسیارن ڕۆژنامڤانان ھشتا دەمی وی كرن. بالڤ دھاتن
وێ ب ڕۆژنامڤان بلكی ندكرن تاوانبار كابرای ژ خۆ
برسڤن دگل حاكمی پرسیارن كو بون درازی چندێ

كاغزێ)) سر خنب تاوانباری
-٢ ط الــصــحــافــة، عــن ســـۆال مــائــ ھــمــام،  ٣٠- طلعت 

م،ص٦٥. ١٩٨٨ عمان،دارالفرقان-
ژدەر، ل٧٢. بخای، ھمان ٣١- نوری

تلڤزیۆن پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٣٢
سلمانی. – ٢٠٠٦/٨/٢١ تا ٢٠٠٦/٨/٣١ ل

برێ. ژدەرێ -٣٣
دەستپك، ڕۆژنامڤانن شیانن ئیخستنا پش خۆال -٣٤

دھوك. – مدەنی مافن ركخراوا ھوال ،١١-٢٠٠٦/٤/١٣
 35- Media Role in Publicizing the Principles 

of Democracy،Duhok-May، 18،2006.
برێ. ژدەرێ -٣٦

تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكرندنی خۆلی -٣٧
سلمانی. – ٢١ تا ٢٠٠٦/٨/٣١ ل

38- Media Role in Publicizing the Principles 
of Democy،Duhok،May،18،2006
دەستپك ڕۆژنامڤانن شیانن ئخستنا پش خۆال -٣٩

دھوك. – مدەنی مافن ١١-٢٠٠٦/٤/١٣،ركخراوا
40- www.aljazeera.net 

.٧٠ ژدەرێ برێ،ل ھڤال ناسر، -٤١
برێ. الپرێ و ژدەر -٤٢

تلڤزیون پشكتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٤٣
سلمانی. – ٢١ تا ٢٠٠٦/٨/٣١ ل

دار قاھیرة، العالم، فی الصحفی فھمی،فن د.محمود -٤٤
١٩٦٤ م،ص ٦٧. – المعارف

السابق،ص٢. أبوزید،المصدر فارووق د. -٤٥
موسكو صحفی، وابقی كنت  سیمینوف.  قسطنطین -٤٦

سلیم توما. ص٤ : ١٩٨٩، ترجم –
برێ. ل١٥ ٤٧- ژدەرێ

48- www.Pertwk.com
برێ. ژدەرێ -٤٩

برێ،ل٣١. ژدەرێ نژاد، موعتمد د.كازمی -٥٠
برێ. الپری و ژدەر -٥١

الثقافة وزارة أربیل، الكلمة، ٥٢- نزار جرجیس علی، حرب
ل ٣٣ و ٣٤. ١٩٩٨ م، –

53- www.google.com 
ترجم االعــالم، وسائل مع  تتعامل  كلیر،كیف جون -٥٤

: د.خالد العامری،ل٧٧. بأعتماد
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٥٥

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
56- www.bbc.co.uk 

زانــســتــی ــكــانــی ــی ــای ســرەت  بنچین  لــ بــشــــك   -٥٧
رەســوڵ قوباد : ئلمانیوە ل وەرگــــران ڕۆژنــامــگــری، 
بكر، ئبو  ھڤال ودارشــتــنــوەی، پداچوونوە ــورون،  گ

٢٠٠٦، ل١٠٧. – سلمانی
عمان -٢ ط االخبار، كتاب فن : جواد د.عبدالستار  -٥٨

م.ل٧٧ ٢٠٠١ –
برێ. ل٧٨ ٥٩- ژدەرێ

السابق، ص٦٩. المصدر حمزە، عبداللطیف ٦٠- د.
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خولی -٦١

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
برێ. ژدەرێ -٦٢

ژدەرێ چووی، ل٦٦. ٦٣- حبیب كركوكی،
الصحفی، التحریر فن مجالتنا العربیة و الفھد، یاسر -٦٤

ص ١١٤. ١٩٩٢ م، – دمشق االول، طبعة
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٦٥

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
برێ. ژدەرێ -٦٦

.١١١ السابق،ص المصدر فھمی، د.محمد -٦٧
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٦٨

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
برێ. ژدەرێ -٦٩

دەستپك ڕۆژنامڤانن شیانن ئخستنا پش خوال -٧٠
مافن مدەنی. دھوك، ركخراوا ،١١-٢٠٠٦/٤/١٣

برێ. ژدەرێ -٧١

برێ. ژدەرێ -٧٢
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٧٣

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
برێ. ژدەرێ -٧٤

75- www.aljazeera.com
76-  www.bbc.co.uk

السابق، ص٩٢. المصدر حمزە، ٧٧- عبداللطیف
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78-  www.google.com
برێ. ژدەرێ -٧٩

السابق، ص٧٩. المصدر علی، جرجیس ٨٠- نزار
تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٨١

سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل
برێ، ل٧٢. بخالی، ژدەرێ ٨٢- نوری

-١٣ ـــی، دوســـك ســــــردار ،ـــژیـــرەوانـــبـــ خــــۆال   -٨٣
٢٠٠٦/٧/٢٢،ھوال یانا دھوك.

84- www.dictionary.com 
برێ،ل٣٨. ناسر، ژدەرێ ھڤال -٨٥

برێ،ل١١٣. ژدەرێ روستی، نجات -٨٦
برێ،ل٣٩. ناسر، ژدەرێ ھڤال -٨٧

برێ. ژدەروالپرێ -٨٨
برێ. الپرێ ناسر، ژدەر و ھڤال -٨٩

ژدەرێ برێ، ل٤٠. ٩٠- ھڤال ناسر،
ژدەرێ پناھی، حوسن  فاتم و ساح  بدرەدین -٩١

برێ،ل٩٩.
ژدەرێ برێ، ل٤٠. ٩٢- ھڤال ناسر،

برێ. ژدەروالپرێ -٩٣
دار عمان : -٢ ط االخبار، كتابة فن ٩٤- د.عبدالستارجواد،

ص١٠٢. م، ٢٠٠١ – مجدالوی
و١٠٣. برێ، ل١٠٢ ٩٥- ژدەرێ

برێ، ل١٠٣. ژدەرێ ٩٦- د.عبدالستارجواد،
برێ،ل٧٣. ژدەرێ بخالی، نوری - ٩٧

تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -٩٨
سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل

.١٦١ صحفي، وابقی كنت سیمینوف. قسطنطین -٩٩
ژدەرێ برێ،ل٧٩. نوری بخالی، -١٠٠
ژدەرێ برێ،ل٨٠. نوری بخالی، -١٠١

برێ،ل١٠٢. ژدەرێ نژاد، موعتمد د.كازمی -١٠٢
برێ،ل١٠٣. ژدەرێ -١٠٣

برێ،ل١٠٤. ژدەرێ نژاد، موعتمد د.كازمی -١٠٤
105- www.Pertwk.com  
برێ، ل١٠٦. ژدەرێ نژاد، موعتمد ١٠٦- د.كازمی

تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -١٠٧
سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل

برێ. الپرێ و ژدەر نژاد، موعتمد د.كازمی -١٠٨
زانستی ســرەتــایــیــكــانــی  بنچین  ــ ل بــشــــك   -١٠٩
رەسوڵ قوباد ئلمانییوە:   ل وەرگرانی ڕۆژنامگری، 

و گورون،پداچوونوە
ز،ل٩٢. ٢٠٠٦ – سلمانی ئبوبكر، ھڤال دارشتنوەی:
برێ. ل١٢٠. ژدەرێ نژاد، موعتمد ١١٠- د.كازمی

تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -١١١
سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل

برێ، ل٤٨. ژدەرێ سپان، مغدید  ١١٢- د.
بغدا  یــكــم، برگی یــادداشــت،  حلمی،  رەفیق   -  ١١٣

ل٦٨. ز، ١٩٥٧ –
برێ،ل٤٩. ژدەرێ : سپان مغدید د. -١١٤

برێ. ژدەروالپرێ -١١٥
دیــروكــا  ـــرەك ژ ـــرپ ب ــی، چــنــد ــوڤ ت ١١٦ - مــصــدق 
١٩٩٩ز، – ریعش كولیژا چاپخانا كــوردی، ڕۆژنامڤانیا

.٨٥ ل
برێ. ژدەروالپرێ - ١١٧

برێ.ل٨٧  ژدەرێ : توڤی مصدق - ١١٨
برێ. الپرێ و ژدەر توڤی، مصدق -١١٩

برێ، ل٨٨ و ٨٩. ژدەرێ توڤی، ١٢٠- مصدق
برێ، ل٩٠. ژدەرێ توڤی، ١٢١١- مصدق

برێ. ل٨٩ ژدەرێ توڤی، ١٢٢- مصدق
و الپرێ برێ. توڤی، ژدەر مصدق -١٢٣

برێ، ل٥٦. ژدەرێ توڤی، ١٢٤- مصدق

برێ، ل٥٧. ژدەرێ توڤی، ١٢٥- مصدق
:. رابری ڕۆژنامگری كوردی، جمال خزندار -١٢٦

ل٧٣. ١٩٧٣ز. – بغدا
برێ، ل٥٧. ژدەری توڤی، ١٢٧- مصدق

 ٢٠٠٩/٤/١٢ ئك شمبی روژا ل دیدار خالد دوسكی، -١٢٨
لدەمژمر دھوك، – گل كوردستان تلڤزیونا بارەگای ل

شڤ. ی ٠٩:٠٠
دووشــمــبــی  روژا ل ـــدار  دی مــحــمــود، رەقــیــب   -  ١٢٩
دەمژمر ل بھدینان، روژناما  بارەگای ل ،٢٠٠٩/٤/١٤

ئڤاری. ی ٠٤:٠٠
برێ. ژدەرێ محمود، رەقیب - ١٣٠
برێ. ژدەرێ محمود، رەقیب -١٣١

دووشمبی  ێ،  ٨٣ ھــژمــار بھدینان، ڕۆژنــامــا  -١٣٢
٢٠٠٩/٤/١٣، ل١١.

٢٠٠٥/١٢/٢٧، ل٢. ھژمار (٢)، ١٣٣- بھدینان،

٢٠٠٥/١٢/٢٧، ل٢. ھژمار (٢)، ١٣٤- بھدینان،
برێ. الپرێ بھدینان،ژدەرو -١٣٥

ز،ل٧. ٢٠٠٦/٦/٢٦ ھژمار (١٤)، ١٣٦- بھدینان،
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٣٧
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٣٨
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٣٩
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٤٠

ل٧. ز ٢٠٠٦/٦/٢٦ ھژمار (١٤)، ١٤١- بھدینان،
برێ. الپرێ و بھدینان،ژدەر -١٤٢

ل٨. ز، ٢٠٠٦/١٢/١١ ١٤٣- بھدینان،ھژمار (٢٦)،
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٤٤
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٤٥

ز،ل٨. ٢٠٠٦/١٢/١١ ،(٢٦) ھژمار بھدینان، – ١٤٦
برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٤٧

ل٢. ز، ٢٠٠٨/١/٢٨ ھژمار (٥٤)، ١٤٨- بھدینان،
ل٢. ز، ٢٠٠٨/١/٢٨ ھژمارە (٥٤)، ١٤٩- بھدینان،

برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٥٠
برێ. الپرێ و ژدەر ھژمار (٥٩) ١٥١- بھدینان،
برێ. الپرێ و ژدەر ھژمار (٥٩) ١٥٢- بھدینان،

٢٠٠٨/٤/١٤ ز،  مبدووش ھژمار (٥٩)، ١٥٣- بھدینان،
ل١٢.

برێ. و الپرێ بھدینان، ژدەر -١٥٤
برێ. الپڕێ ژدەرو -١٥٥

چاڤكانیا: لیستا
پرتووك -١

كوردی. زمان ب ا-
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رۆژنامڤانی دیدارا

ھولر -٢٠٠٦  ،كڤان،چاپا ئڕۆژنام ناسر : ھڤال - -١
ز.

ڕۆژنامگری،وەرگران: نژاد: موعتمد د.كازمی -٢
مجید ساح.

ڕۆژنامگری، كــاری  و راگیاندن  : بخالی نــوری  -٣
ز. ٢٠٠٦ – ھولر یكم، چاپی

مژووی و ڕۆژناموانی ژانرەكانی سپان: مغدید د. -٤
ز. ٢٠٠٥ ھولر– یكم، چاپی ،١٥٠٠ -١٤٥٠ چاپخان

وەرگران ڕۆژنامنووسی، ھونری : كركوكی حبیب -٥
 ٢٠٠٨ – دھوك یكم. چاپخانی ئحمد، چاپی سمیرە :

ز
چاپی ڕۆژنامنووسی، دیمانی : روستی نجات -٦   

ز. ٢٠٠٨ – سلمانی یكم،
شوازەكانی پناھی، حوسن فاتم و ساح بدرەدین -٧

ز. ٢٠٠١ – ھولر یكم، چاپی ڕۆژنامڤانی، ھڤپیڤینی
چاپی ڕۆژنامنووسی، قادر،ھونری علی كــاروان  -٨

ز. ٢٠٠٤ – سلمانی یكم،
زانــســتــی ــی ــان ــك ــی ــای ٩- بــشــــك لـــ بــنــجــیــنــ ســرەت
رەسوڵ قوباد ئلمانییوە:   ل وەرگانی ڕۆژنامگری، 
بكر، ئبو  ھڤال دارشتنوەی، و پداچوونوە گــورۆن، 

ز. ٢٠٠٦ – سلمانی
 ١٩٥٧ – بغدا یكم، برگی یادداشت، حلمی، رەفیق -١٠

ز.
ڕۆژنامڤانیا دیروكا ژ برپرەك چند توڤی، مسدەق -١١

ز. ١٩٩٩ - ریعش كولیژا چاپخانا كوردی،
كــوردی، ڕۆژنامگری خــزنــدار،رابــری جمال   -١٢

١٩٧٣ ز.  – بغدا
عرەبی زمان ب ب-

ترجمة االعــالم، وسائل  مع تتعامل كیف  كلیر، جون -١
العامري. د.خالد : بأعتماد

الصحفي. الخبر كتابة فن المالء، و عبدالله عباس رضا -٢
الصحفي، التحریر فن و العربیة  مجالتنا  الفھد، یاسر -٣

م. ١٩٩٢ – دمشق االول، طبعة
الرابعة، طبعة فن الكتابة الصحفیة، زید، أبو فارووق د. -٤

م. ١٩٩٠- قاھیرة
الصحفیة، الكتابة فنون الشمسي، احمد د.ابــراھــیــم  -٥

م. ٢٠٠٤ – دیسمبر
قاھیرة الصحافة، الی علم زید، مدخل أبو فارووق د. -٦

م. ١٩٨٦ –
دار  عمان، الصحافة، گ٢ – عن سۆال مائ ھمام، ٧- طلعت

م. ١٩٨٨ – الفرقان
قاھیرة، دار العالم، فی الصحفي فن فھمي، د. محمود -٨

م. ١٩٦٤ – المعارف
موسكو صحفیا، وابقی كنت سیمینوف، قسطنطین -٩

توما. سلیم : ترجم ،١٩٨٩ –
الثقافة وزارە حرب الكلمة، أربیل، علی، جرجیس نزار -١٠

م. ١٩٩٨–
عمان -٢ گ االخبار، كتابة جواد، فن   ١١- د.عبدالستار

م. ٢٠٠١ –
الصحفي، التحریر فن الی مدخل حمزة، عبداللطیف -١٢  

م. ٢٠٠٢ – قاھیرة ،٤ ط

دیدار. - حـ
 ٢٠٠٩/٤/١٢ شمبی، ئك دوسكی)، (خالد دگل دیدار -١
لدەمژمر دھوك، _ كوردستان لگ تلڤزیونا بارەگای ز.

شڤ.  ٠٩:٠٠ ی
 ٢٠٠٩/٤/١٣ دووشمبی، محمود)، (رەقیب دگل دیدار -٢
ی   ٠٤:٠٠ دەمــژمــــر ل بھدینان، ــامــا رۆژن بــارەگــایــ ز. 

ئڤاری.
- خۆل د

تلڤزیون پشكوتووی كادیری ئامادەكردنی خۆلی -١
سلمانی. – تا٢٠٠٦/٨/٣١ ٢١ ل

2-. Media Role in Publicizing the Principles 
of Democy،Duhok،May،18،2006
دەستپك ڕۆژنامڤانن شیانن ئخستنا پش خۆال -٣

دھوك. – مدەنی مافن ١١-٢٠٠٦/٤/١٣،ركخراوا
،١٣-٢٠٠٦/٧/٢٢ دوسكی، سردار رەوانبژی، خۆال -٤

دھوك. یانا ھوال
.رۆژنام - ھـ

ێ. ھژمارە (٨٣) ھژمارە (١) ھتا بھدینان،ژ ١- رۆژناما
.تن ئینترنسایت - و

1-. www.aljazeera.com
2- www.Pertwk.com.
3- . www.google.com
4 - . www.bbc.co.uk
5- www.dictionary.com.

ڤـكـــۆلــری ژیاننام
نسرا  گوندێ ل ١٩٨٦/١/٢٠ ێ حسن فتاح حسن، *

.بوی دایك ژ
ژ كــوردی دەبوئ زمان ب بكالوریوس باوەرناما  *

..وەرگرتی دھوك زانكویا
كوردستان  لگ تلڤزیونا ل نڤسرە و  بــــژەر  *
دەنگ زگئ پیامنرێ بھدینان، دەنگ رادیویا دھوك، –

.كوردستان لگ
.ی كوردستان رۆژنامڤانن سندیكا كارای ندامئ *
ل ركخراوا رووناكبیری ی و برپرس پشكا راگھاندن *

سنترێ دھوك. – كوردستان الون یا ئازادی
كوردی گوڤارن و رۆژنام دگلك گوتار و بابت *

.الڤكرینب دا
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سورخی رەحیم وەرگان: و ئامادەكردن

راگــیــانــدنــدا ــووســی لــكــاری ــن ردســ
.نووسانرۆژنام "زەینی"ی گمی باترین
ــــن: دە كــاتــ ــ ك نیی ــ ھــۆ ھــربــۆیــ ب
نیوەی بتنیا شڕدا، ل برز "نڕاندنكی
بتنیا باشیش ــی ردســ ".ــ شــڕەكــی
باسك نووسینی ب ك یگایر ئو نیوەی

بیپوین. دەمانھوێ
:یھ ئــركــی دوو ـــواڵ ھ "ســـردـــی
پوخت و  شرادەك سرنجی خونرەكان 
لــبــر .ـــــ دەدات و كــاكــــی بــاســكــشــیــان
یوانل ردس تایبتییكی ك ــوەی ئ
ھواڵ سردی بت، زەمینخۆشكردن
شت ئــو  خونران ب :فافش و  روون
دنن. ھروەھا دەستی  ب دواتــر  وا ،ــدە
رووداوك دەقی برەو شرادەك سرنجیان
دەتوان ئوە بت، خۆش پیان یوانل ك
بخوندنوەی دەستپكردن لزەحمتی
نبت، خــۆش  پیان  یوانل ك بابتك

بكات. رزگاریان
." Wyniford & Tim: Routledge،2002: P.72

و یادداشتدا  وتار ل ب تایبتی ردس 
خونرمان تكلیفی سرەتادا ل تارادەیك
یــان ــكــال دەكــــاتــــوە؛ بــیــخــوــنــمــوە بــۆ ی
راكش، سرنج دەب ردس نیخونموە؟
بــوتــی بــــت. نــدانــرمــھــونــ و  تكنیكی 
چوار كم النی دەب گراھام"؛ پی "بتسی

:بھ تدا تایبتمندیی
سرنجی و بكات خۆی گیرۆدەی خونر -

.شرابك
ــ ــارەك وت و بـــدات - بــابــتــكــ پــیــشــان

بناسنی.
وتــارەكــ پــــدانــی - خــوــنــر بــۆ درـــژە

بدات. و ھانی نخھ
ونیك ندانرمھون شوەیكی ب -

بنونتوە. وتاركوە ل بیرۆكیك یان
 :دەب باش، سردكی مانرەڕای ئس

بت. دروست و ورد .١
بت. تگیشتن شیاوی و روون .٢

دروست داڕشتنوە و رزمان لرووی .٣
بت.

بت. كاریگر و بھز .٤
بت. تازە .٥

.بھ ئیقاعی) و ئاھنگی(ریتم و نزم .٦
دەبــ ــاش ب ســردــــكــی نووسینی  بــۆ 
بۆچوونكی بناسین. سردەكان پكھاتی
":ــــدە  ــ ك یــھــ بـــــارەوە ـــم  ل تكنیكی 
 ب  (كتباب)وتارەك بتوان دەب ردس
رۆژنام خونرانی  "!بفرۆش خونران 
وتارەكمان دەبــ بۆ  دەپــرســن، لخۆیان
ھــواــــك ھـــر ـــی ردوە. ســـــنــنــبــخــو
ل ــم ب تدابت. بھزی كاركی  ــ دەب
دەب سردەكان  ناھواییكاندا وتــارە 
ردس ناھوادا بابتی ل بن. داھنرانتر
كــورت مــكــنــوە. لــ تــرۆپــكــیــدا دووپــــات
،وش یك تنانت یان وش س بنووسن.
دەستپكردنكی ئــگــر  كــاتــدا ھــمــان   لــ
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زەروورەتــی بۆتان راكش سرنج و باش
چند ردس بۆ ــ زەروورەت ئم ھبت،
كش لگڵ دەب ردس .ردەبرامبب

بت): وھوای وتارەكدا بتوە(یكانگیر
جیدی وتاركی سووك بۆ سردكی .١

ھمبژرن.
گانوەكتان لــگــڵ ەكــــردســ  .٢

بكن. ھاوئاھنگ
خۆ كیشیی سردی نووسینی ل .٣

بپارزن.
تایبتتان شوازكی و زاراوە ئگر .٤
دیكش ئوانی  ك بن دنیا  ھناوە،  بكار

دەبت. بۆچوونیان ھمان
ئیھام سرددا ل دەتانھوێ ئگر .٥
ك بن، راستگۆ خۆتاندا لگڵ بنن، بكار
سردە ئو بخوندنوەی خونر ئاخۆ

دت؟ بۆی یان تد بزەی
(داگ راسپاردەكانی ویستپ ئنجامدا ل
لبرچاو  نووسین ردس بۆ سیمپسۆن) 

بگرین:
كسانی ردس نووسرانی باشترین .١
خراو سردەكان باشترین و داھنرن

دن. زەیندا ب لنكاو
باشترین دەبــ ردس نووسرانی  .٢

بن. كرۆژنام نووسرانی
سردەكانی باشترین جــار ھندێ  .٣
ل كــواتــ خمی نــابــن، ئــــوەش بــۆ چــاپ

مخۆن.
سردنووسكی دەتانھوێ ئگر .٤
رۆژ رۆژلـــدوای بــدەن ھــوڵ شــارەزا بن،

بن. باشتر
و بخوننوە دیك كسانی سردی .٥
ھمان ل بم بنن. بدەست نوێ  بیری
خۆتان شارەزاییكانی بدەن ھویش كاتدا

بكن. بھز باشتر، لوان نووسینی بۆ
ســـردـــی ــك خــ ٦. ئـــــوەش بـــزانـــن
(توەكولی،   .دەنووس بدوە سمیمییان

(١١١ .١١٤

headline ردس •
دەكات ربری «خونر : ردس: ناسپ
،كواژەیدەست یان رست . ھواڵ برەو
خوندنوە بۆ دەتوان .ندەناس ھــواڵ
بینپ وازی خوندنوە  ل یــان  بــدا ھانی 

.« ل١٠٧) وقندی (بدیعی
گونجاودا، شوەی لكورتترین كیرست»
بوەرگر بدەقكوە پیوەندیدار پیامی

–ل٥٤). (توەكولی «نیدەگ

ردس ئرككانی *
یھ دیاریكراوی ئرككی چند ردس

:ل بریتین گرنگترینییان ك
شوەی لكورتترین ھواڵ دەربینی -١

گونجاودا.
باسكان. ٢-جیاكردنوەی

بھواكان گرنگیدان و پشخستن -٣
(point)كەوە. لرگی باراستایی پوینت

كــردن وپشخستنی  نیشان دەســت واتــ 
پۆینتی باراستایی لرگی ھواڵ گرنگترین

سردەوە.
خوندنوەی كردنی خونر بۆ ربری -٤

.كواھ
رای لسر كارتكریی و كاریگریی -٥

گشتی.
نــخــشــســازی ـــ ل بـــكـــارھـــاتـــنـــی  -٦

الپرەكانی رۆژنامدا. وجوانكاریی

ردس نووسینی یاساكانی *
ئامادەكردنی دوای ــردســ دەبــ  -١
یاساكانی ر دەبیامنو پ بنوسرێ ھواڵ
نووسینی یاساكانی وەك ردس نووسینی

.بزان ھواڵ
رووی و دابت ھوای دەب ردس -٢

.داھاتووبل
ل ترۆپكی دەب دەكرێ تائو جیی -٣
ھاوئاھنگ ولگی  وەرگیراب كواھ
شوازی ب كوار ھگم .ب ویكانگیر

دانڕژرابن. سراوبن قووچكی
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ناوەڕۆك پ و پاراو  بوشی  دەب -٤
بنووسرێ.

كار/ دروشم، دەبب بوەی نئ بۆ -٥
.دابت فرمانی

كلیلی شــیــاو، (كــــار)ی  ھــــبــژاردنــی   -٦
سركوتن لنووسینی سرددا.

پــرســیــاری ٧- لــنــووســیــنــی ســـردـــی
.ب لرووی ناچاری خۆبپارزن، مگر

)ی (نفی نرێ )ی (كار ناب ردس -٨
.دابت

.دابت ناب دووبارەی وشی -٩
(ئیتالیك) شكاو ناب بفۆنتی وشكان -١٠

بنووسرن.
ئامرازی ب ناب ردس سرەتای -١١
دەست ــســرو......) ل لبر، ،ب (بــۆ،  وەك
شون توخمی شونانی لو جگب پبكات.
where) بۆ تیشك خستن سرو بۆ  (كوێ

پشوە. تبخر تئكید
ژمــارەی ناب دەكــرێ، جی ئو تا   -١٢

تپڕێ. وش (١٠) ل ردس وشكانی
ردس سیمای و بفۆرم گرنگی دەب -١٣

لبیرنكرێ. ردس بۆ بۆشایی بدرو
مــرجــانــی ئـــو ــگــر ١٤- ســردــ ئ
ل بشوەی راستوخۆ ،دا بت سرەوەی
دەب ئگینا دەنووسرێ، كسكانوە زمان
و ھجندرێ ئــو راستوخۆی  گوتی

بنووسرێ. راستوخۆ نا بشوەی
دەب ،ب و ل ناب گشتی ردس -١٥

.ب روون وردو
نودەوتی «پشنگای  :نموون بۆ  
بكرێ:  ئمی پ زیاد كوردستان» دەبل
بمجۆرەش  و  «دەچــ بــڕــوە سبی  »

بنووسرێ:
وە دەچڕی بسب

ھولر. ل نودەوتی پشنگای

ردس /جۆرەكانی بشكان *
 Main) ــــی  ســــرەك ســـــردـــــی   -١

.(Headline

 پ ھوای گرنگترین ك ەیردس  ئو
تر درشت بپیتی  بۆی ھر  دەردەبــدرێ.
كۆتایی ل دەنووسرێ. دیك لسردەكانی

دانانرێ. خاڵ ردس
(ـــردســـ (ســــر ـــ ردر ســـ٢- ســــ

.(kicker)
ـــســـرووی  كـــ ل ـــ ـــەی ردو ســـئــــ  
بپیتی و  ـــت د ســـرەكـــیـــدا  ـــی  ردســـ
( ھــواڵ دەقــی بپیتكانی (نزیك بچوكتر
(كیكر)، پشكی  ردرسس دەنووسرێ.
یان رەكییس سردی  تواوكری  یان

.خۆیربس
 ك بجۆرك بت ردس  بگشتی سر
واتاكی سرەكی سردی بالبردنیشی،
و .(بدیعی نكوێ وێ لتمی و واوبت

ل١١٢). قندی
كورتكردنوەی  بۆ ك ردسل كشب) 
بپیتی وردتر و ھدەگوزرێ سرد لی
دەنووسرێ)  سرەكییوە سردی لسر

ل٥٥). (توەكولی
 وەك :

سالحددین: زانكۆی سرۆكی ا)
ی   ٢٥ ــا ب خوندنی تاقیكردنوەكانی

وەدەچڕب ممرەش
تایمز: نیۆرك ب)

دەكرێ دادگایی سبینی كلینتۆن
.DEK (ردس) ژر - ٣

 ردسل وردتـــر بپیتی كیرست"  
سردەكوە دادەنرێ لژر دەنووسرێ و
(توەكولی "یەكردس تــواوكــری و 

ل١١٣)
گیاندنی (ویراستار) ت ككاردب و كاتئ
بپویست لپیام واتایك یان چمكك
سرەكییكوە سردە لرگی ك بزان

نگیشتووە.
پسولی كینی بنزین

دەكرێ دابش گالوژەوە ٢٠ی ل
 پ زیاتری لیتر  ٤٠ ل سیارەیك  ھر 

نادرێ
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كورت ــان ی نیشانكراو ســردــی  -٤
:ردس

دایت كار)ی (فرمان/ ،گرنگ رستیكی
ھدەگوزرێ ھواكوە دەقی و باس لناو
ل تر درشت لسردو وردتر بپیتی و
مبستانی ئــم بۆ دەنــووســرێ  كــدەقــ

خوارەوە:
برجستكردن و گورەكردنوەی -١  
گیاندنیان و ك گرنگن پیام بشی ھندێ

(خونر). بوەرگر
ھاندانی خونرو سرنجی راكشانی -٢  

.كیامپ خوندنوەی بۆ
.كباس رازاندنوەی و جوانكردن -٣  

 ،•) وەك بھمای ردس ل جۆرە ئم  
دەكرێ. نیشان و.....) √ ،�

تیتر): میان ) ناوەڕاست سردی -٥  
 بب و بزۆری رستی كورتن  ھندێ
پیتكانی  لــ بك كــ دــن  /كـــار"  "فــرمــان
 ٢ تا ٥ وش ل ) دەنووسرن گرنگتر كدەق

خوارەوە: مبستانی بم پكدن)
دوورودرـــژ، باسی جیاكردنوەی  -١   
كباس خونر ھست بدرژی ئوەی بۆ

نكات.
پیام، تــوەرەكــانــی  كردنی  پۆلن  -٢   
بدوای تنیا ك لخونران تاقم ئو بۆ

دەچن. تایبتدا بابتكی
ل پاراستنی جوانكردنی الپڕەكو -٣  

بوونی. یكدەست

:ردتی سوەو رواش *
ك بت توكك لوەی بر ردس -١
و دەرخستن بۆ خۆگرتبت، ل واتای كاكی
الینی و رواتی ب دیزاین بخشین سیما
و دیــتــن بــۆ كسیمای شــــوەو گرافیكی، 

توانین.
پیتكانی لــرۆژنــامــكــانــدا  لھیندێ   -٢
ھمان ھواڵ دەقكانی رۆژنامو ناوەوەی
نووسراوە پ سردیان ك پیتانن ئو

.بن ئندازەكیان ل جگ

ردس نووسینی چۆنیتی لسر ھۆیانی ئو *
:یھ كاریگرییان

.كبازی رۆژنامو ر سیاست -١
ھر چندی  ) كزیرۆژنامرەگ جۆرو -٢
ترو  ب) دروشمی زەردتر ترو جماوەری

وروژنرترە.
یان رپۆرتاژ ھــواڵ،  ) پیام جۆری  -٣

وتار).

سرددا ل (كار) كاتی *
سادە: رابردووی -١

 رووداوەك ئگر ردس نووسینی بۆ  
شوەی بــ ــ ــارەك ك ــ رابــــردوو دابــــوو، ل

دت. سادە رابردووی
گیشت ئمریكا سرۆكی ھرم

مضارع اخباری): ) ئستای ھوادان -٢
لداھاتوودا  یان ئستا ل رووداوەك  ئگر
ھوادان) دەنووسرێ.  (ئستای بشوەی ب
رانبردوو (ئستاو  كوردیدا زمانی ل چونك
باشتر  دەنووسرێ،  شوە بیك  داھاتوو) 
كاتكان ئــاوەــكــارەكــانــوە لرگی  ــ وای
روونتر رووداوەكــان كاتی و بكرن دیاری

بدرن. پیشان
داھاتوو  دەرەوەی عراق ھفتی  وەزیری

ئران. بۆ دەچ

داھاتوو بۆ وتوانین ردس *
لھمان بو تدا ھوای دەب ردس
ناب واتــ  ،داھــاتــووبــ ل رووی كاتیشدا 
سوود دووبارەكراو وسواو سست لوشی
بۆ خوندنوەی خونر بۆ ئوەی وەرگیرێ.
ستبم ئم بۆ .نخرھ كتباب و ھواڵ

چاوبگیردرێ. لبر نخا ئم دەب
دەبــ كــ ــردســ یكمی  وشـــی   -١
كاریگری زۆرترین ھبژردرێ بجۆرك
لوشی ناب بۆی ھر .بر ھنخو لسر
ئــامــرازەكــان وەك ـــای وات گــیــان و بــ بــ

وەرگیرێ. سوود سرددا لسرەتای
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ئاسمانی و ــی دەریــای ھمتی وەك: 
پكرد دەستی عراق بۆ ئمریكا

و ــگــری كــاری واتــــای ــنــی ـــ الی ٢- دەب
لنووسینی  وشــكــان (عاطفی)  ســۆزەكــی
وشیك ھر بگیردرێ. لبرچاو سرددا
ناسینی  .نیبگ واتا   ل جۆرك  دەتوان
سردنووس واتاییان، الینی و وشكان
(صفت) لسرددا  ئاوەناو لبكارھنانی
 ل ــ ردســ ئــاوــنــاو، ـــزێ. چونكدەپـــار
و ھسنگاندن و دەخــات بــوون  (بابتی)

دەكات. زیاد پ خۆی نرخاندنی
كوردیدا  زمانی ل وش ھندێ نموون  بۆ
جۆرك  پدەكن دەســت (ت)  ب  ك ھــن 

دەگینن وەك: ناخۆش باری واتایی
تیژ،  توند، توژم، تارمایی، تاریك،  تسك،

تاو......
(ه) دەست  فۆنمی ك تریان ھندكی یان
ھورتر نرمترو  واتایی باركی پدەكن 

وەك: دەگینن:
ھــاوڕێ،  ھــــرزان، ھــــور،  ھــیــوا، ھمن،

ھتوانو....... ،ناسھ
دەكرێ  كواھ جۆری بپی بگشتی 

بكار بت. وشی شیاو
و ئاوازەی بكرێ ئاھنگ ئو جی تا -٣

.بن ئاھنگ و یك یكدەست ردس
بباوبۆرانوە سارد، داھاتوو ھفتی -

وشكانییوە لرگی  ــە،  ردســ ئــم 
رەوتكی وەرگرتووە. تایبتی مۆسیقایكی

.یھ ئاسا)ی (شپۆڵ
سردی: بم

ئران چوو بۆ سرۆك كۆمار -
یھ یكدەستی یكسان و رەوتكی

:ردس سیماكانی *
پكدت، در یك  ل ك سردك -١
ستوونك چند تا لیك راست ھكی وەك

تدەپرێ.
: پكدێ د دوو  ل ك سردك -٢
بشوەی چوار كدەق بپی ستوونكانی

دەنووسرێ. (شالك)یان (مربع) گۆشی
یكسان چند دری ل ك سردی -٣
سردی بۆ ردسل جۆرە ئم :كھاتبپ
ــد چــــوار تــا ــاســك ن بــچــووك وبــپــیــتــی
لیكوە ژریشی ستوونكانی دەنووسرێ

.ستوون س تا
بۆ ئاسایی كــ پلیكانی: ســردــی  -٤

دەنووسرێ. ستوونی ٢ تا ٣ ھوای
سردی قووچكی سراوبن، -٥

لھولر نودەوتی پشنگای سمیین
میوان وتی ٢٤ بشداری ب

چوو بڕوە
س گۆشو....... سردی -٦

بغدا
ئاسندا لئاگرو

كران چۆڵ بالوزخانكان

وەیش باشترین خوارەوە خشتیی ئم
ــو ردســ ــرەكــانــی د ــــارەی ــــرووی ژم ل

ستوونكانوە: ژمارەی

پۆنیتی ب سردانی ئو بۆ تبینی *
كــم ــك ــر د ـــووســـراون ن بــاریــكــتــر  ٢٤و 

بكنوە.
دەق:

(پۆنیت)ەكی.  بارستایی و پیت جۆری  
رەش  (وردی تا ١١ پۆینت ٩ پۆنیت لنوان
ستوونی ژمارەی ب بندە ئمش و (Bold
ستوونكانیش پــانــایــی ــوە. ــان ــك ــام رۆژن
 cm ٣،٥ یان cm) چسپاوە زۆر تارادەیكی
گورەدا (١٠) قبارەی ل ك ٤) سانتیمترە
دا بچووك ل رۆژنامی و نكدپ ستوون
باسكی  ئگر نموون بو .نكدپ ٦ ستون
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دابشی  دەتوانین ،بھ مــان  (  cm٢٤ )
 ٣ یــان   (  cm١٢ ) ستوون دوو   ب بكین
وەیان (cm٤)ستونی ٦ یان (cm٨ ) ستونی
پیوەندی ھمووی ك (cm٢،٨ ) ٥ ستوونی

.یھ خشسازییكوە جۆری ب

لسرددا: خابندی *
كــوردیــدا  زمــانــی لــ  چونك خــاــبــنــدی
باش خابندی دانانی ،نیی زۆر پشینی
جگایانی لـــو ـــم ب نــكــوتــووە،  جــ
لی و مژ و  تم سینوەی ھۆی  تدەب
بكاردن. سردەكان، سادەكردنوەی و

خوارەوەدا: دۆخانی لم تنیا
 تدەب دت و (.): لكۆتایی رستدا خاڵ -١
تنیا لسرددا بم تواو. وەستانی ھۆی
ل كۆتایی و بكاردێ ناوی كورتكراوە بۆ

وەك: ،نای رستدا
سی  بی. بی. ــۆی  - بشی كــوردی رادی

كرایوە.
 ،كورت وەستانی ٢-كاما(فاریزە): نیشانی
جار لــیــك ــدا ردســــ ل ــك كــوەســتــانــ
ل جگی (و)ی جار ھندێ زیاتر ناكرێ و

دت. بستنوە
ل بــدەســتــــوەردان ئرانی ئمریكا،  -

كرد تۆمتبار عراق
٢٠٠ گوژراو، ١٥٠ بریندارو ٣٠٠ ملیۆن  -

مای زیانی
ل رابردوو ھفتی تقینوەكانی ئنجامی

بوو بغدا
راستوخۆ  قسكری ): پاش خاڵ(: دوو -٣

دێ. بكار فرمان كار/ ولجیاتی دادەنرێ
سر  گوندەكانی تۆپبارانی كۆمار: سر  

دەكین. محكووم سنوور
بچووك كوانی دوو گانوە: ھمای -٤
گوتی لسرەتاو كۆتایی ،(’ ‚ ) / ( « »)
راستوخۆ وا بشوەی كسك- سرزاری
دەكن " ئمان جیاوازی دا دت. وەرگیراوە،-
بۆچوون و وكــراوەكــبــ [رای]  لنوان

سردەدا: لم دەرباوەكدا،

نخۆشان" بۆ مترسییك پرستاران" ئاژانسی
ك ــوە ــات دەك روونـــی گــــانــوە ھمای 
ئم گۆڤارەك یان رۆژنام ل جگب كسك
چاوەدری)ی كۆمیسیۆنی بۆچوون(لرەدا
 Wyniford & Tim: ــــــوە. ــــــی دەرب
لسرددا  "  Routledge،2002: P.72
بـــتـــواوی چــونــكــ گــوتــی راســتــوخــۆ
دەست بۆ زیاتر ناگوازرتوە، لكسكوە
ــكــیــش زاراوەی یــان وشــ كــردنــی نیشان 

.وەك: بكاردێ
كاریگری«مافیا» لسرسیاستمدارانی 

توركیا
ـــان ی (؟) پــــرســــیــــار ـــی  ـــشـــان ـــی ن  -٥

سرسووڕمان(!)
ئاشكراو  روون، دەبــ ردس چونك  
شوەی لــ كمتر بۆی ھــر بت،  پـــاراو
حاتی ھــنــدێ م لــــ ب ــت. پــرســیــاردا د

وەك: بكاربت یوانل دەگمندا
بۆ  ئامادەیی نونران پرلمانی عراق، - 

١٤٠ مادەی چسپاندنی
دەب؟ ھوستی چی ئاخۆ توركیا

بستی  تاریكی ! كارەبا وەزیری جنابی - 
بی جماوەر ل

بمانوەێسردەكمانبشوەی   ئگر
:ننام فاریزەك داڕژین گۆشس

عراق پرلمانی
مادەی چسپاندنی بۆ نونران ئامادەیی

١٤٠
چـی دەبـ؟ ھــوستـی ئـاخـۆ توركیــا

سرچاوەكان: *
"گزارش مطبوعات، زبان در معیار غیر الطوھای -١
دفتر تھران: ھمکاران، و ذولفقاری حسن دکتر تفصیلی":

ھا،١٣٥٨  رسانه مطالعات
توکلی،تھران: اخبار،احمد مدیریت و ویراستاریی -٢

١٣٧٩ خجسته، انتشارات
قندی: حسین و بدیعی نوین،نعیم نگاریی روزنامه -٣

١٣٨٠ طباطبایی، انتشارات دانشگاه عالمه تھران:
4. subediting for journalists، Wyniford & 

Tim Holmes، London: Routledge،2002
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پشووی لژمارەی بۆچی
شونرا؟ بابتكم "رۆژنامنووس"دا

رەسوڵ ھرش

گـــــۆڤـــــاری لــــــــژمــــــــارەی پــــــــــشـــــووی
بناونیشانی بابتكم "رۆژنـــامـــنـــووس"دا،
لنوان لكوردستان رۆژنامگری (یاسای
من لراستیدا ك بوكرایوە، ئازادیدا) و ئاكار
نووسیبووم من بكارنھنابوو، ئاكارم وشی
لنوان لكوردستان رۆژنامگری (یاسای
لناوەرۆكیشیدا ھروەك ئازادیدا)، و ئتیك

ئــاكــار. كـــرابـــوونـــ ــان ــك-ەك ــی ــت ــ ھـــمـــوو ئ
ئندامی كژمارەی چند  خۆیشم ھرچند
ــم ب ــی گـــۆڤـــارەكـــم، ــووســران دەســتــی ن
تنھا و نــبــوە دەستكاریكردن ــو ل ئــاگــام 
بۆی نــكــردووم، ئاگاداریان بتلفۆنكیش
زۆر ــردەســت، ب وتــكــ گــۆڤــارەكــم كاتك 
یكسر و نیگرانبووم دەستكاریكردن بو

بت، تۆژەرك و نووسر ھر ھی جا بودەكرتوە، (رۆژنامنووس)دا ل ك بابتك ھر
جارك چند تنانت دەدەین، پ و بایخی تماشای دەكین چاو یك ب و الینی بب مئ
وا دەردنین، ناوەڕۆككی ل جوان (مانشت)ی زەقكردنوە مبستی ب و دەیانخونینوە
مئ كاری شوازی ئاگاداری ھشتا گۆڤارەكمان نووسرانی دەستی ھاوكارەی ئو پدەچت
بب دەستكاری و و رۆژنام گورەكانی جیھان، وەكو گۆڤار مئ ك ،بووبن گۆڤارەك ل
دەچینوە، پیاندا و دەكین بابتكان لگڵ مام نووسرك، ھر دەربینی ل گرتن گر
ھاوكارمان رەخنكی لرەدا وا ،یوەستھ جگی گرتووین ل توندەی رەخن ئو بۆی
(محمد لــوەی جگ ئوە ـ بودەكینوە خۆی  وەكو  سرنووسرمان رەتدانوەكی و 
لسر پشووی ژمارەی بانگوازەكی لسر بدواداچوونكی رۆژنامنووس، وەسمان)ی
ئویش بو گیاندن سوود زدەتر مبستی ب بۆ ناردووین (ئاكار)ی و (ئتیك) دەستواژەی

بین. ھمووالیك جی متمانی ئومدەوارین بردەوام دەكینوە،
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ئویش كــرد، بسرنووسرەوە پیوەندیم
خۆم و خۆمان رنووسی مئ رایگیاند:
كــوشــ ــت وــ ــان و دەم دەســتــكــاریــمــكــردوە
.گۆڕیومان لناونیشانیشدا تنھا بچسپنین،
گۆڕابوو، بابتكدا لتواوی لراستیدا بم
زاراوەی و وش من وتم گلیی دوای بۆی
لئاكار، پسندترە پ مانای ئو بۆ ئتیك-م
پاساوەكانی لودا و دەبت رونكردنوەم بۆی

ریزدەكم: بۆچوونكم
لبشی سیم لباسی و پشتر یــكــم:
رادەربین (ئازادیی ماسترنامكمدا سیمی
(٢٠٠٧  -  ١٩٩٣ كوردیدا لرۆژنامنووسیی
(پیش ئتیكی بــ(فــاكــتــرەكــانــی  تتایب  كــ
و تــوــژیــنــوەیــدا ــم ئ نــووســیــومــ: لــكــۆی
(Ethic)ی زاراوەی بكارھنانی لبرامبر
عرەبی، (أخالقیات)ی زمانی و ئینگلیزی زمانی
وەك زانــی، بگونجاوتر (ئتیك)ی تــوــژەر 
بو كھندجار ئخالق) ئاكار، ل(رەوشت،
ھریك ئوەی، لسۆنگی بكاردن، مانای
دیك ــای وات كــوردیــدا لزمانی  مكانچ لــو 
ئینگلیزی زمانی نــاو ئتیك-ی و دەگینن
نزیكتر ستبم لــو التینی، برەچك و 
برامبر لرەدا ھــر وەكچۆن شیاوترە، و 
ئینگلیزی، ی (Professional Ethics)

بكارھاتوە. (پیش (ئتیكی
ئتیك- ھر دنیادا زمانانی لزۆربی دوەم:
بكمك بكاردت، كالتینی برەچك ە
التینی، زمانی  وەكــو: لفۆنتیكدا، جــیــاوازی
دانیماركی، ئیسپانی، ئمانی، فرەنسی، ئینگلیزی،
ھۆندی، ئیتای، روســی، رۆمانی، سویدی،
لكوردیدا دەبت بۆ ئیتر  تــوركــی.. عیبری،
و میدیا لبواری كوردی زمانی بكارنیت؟
دەومندتربت؟. زمانان لو كمیونیكیشندا
ئو بۆ كوردیشدا، لزمانی ئتیك سیم:
خۆی جی و رۆیشتوە و  مفھومترە مانای
كۆلژی راگیاندنی لبشی ئوەتا گرتوە،
سلمانی زانــكــۆی مرۆڤایتیكانی زانست
ئتیكی  بــنــاوی وانــیــك  سا  ١٠ نزیكی
توژینوەو چند و  یھ ــدن-ەوە ــان ــی راگ

وشیان ئو وەرگانیش و بابت و نووسین
بكارھناوە.

وشــ ـــوەی ـــن دۆزی و چـــــوارەم: داتــاشــیــن
ك) گانب زمانی وشیكی ھموو برامبر
دەرناچت)، تواو و دروست بمجۆرە زۆرجار
پرەنسیپكانی بپی بكو من، ببوای نك
،یھ كاركی ھــاوچــرخ، زمانی  زانستی
زمــانــ بــتــایــبــت ــا، ــی چــونــكــ زمــانــكــانــی دن
خۆیان لشونی لبكارھناندا، فراوانكان
زمانی وشــی بیارمتی  و  نابستن چــق
فراوانكردن و دەومندكردن لسر كار دیك
بر زمانك "ھر دەوترت: وەكچۆن دەكن،
بگرت، تر زمانانی وشی بچوونناوەوەی
نخشی و دەگرت خۆی لگشكردنی رێ
سۆنگیوە ــو ل دەكشت". خــۆی مــرگــی
نوكانی چــاپــ ــرای خــ بچاوخشاندنكی
ئینگلیزی- ئۆكسفۆردی بناوبانگی فرھنگی
چندین نسا دەردەكوت بۆمان ئینگلیزی،
و ــراون ــی وەرگ تــرەوە لزمانی ــازە وشــی ت
تنانت ئینگلیزییوەو زمانی ناو تچوون
لتنیشتیشیاندا پشكوتوەكاندا، نگرھفل
كراوە، كوش بریشی ئاماژە و نووسراوە
ھر فرەنسی...  یۆنانی، التینی، ئوەی وەكو
رگشمپ وشی خونرانیش زانیاریی بۆ
فرھنگاندا  لو peshmarga ئستا بسپی

.!یھ
بۆ ئتیك وشی بكارھنانی ئگر پنجم:
بت، ھ رۆژنامنووسی یان راگیاندن ئتیكی
ئی بۆ بكاربت، لكوردیدا نبت یان دروست
ھیچیان ك چی دەن وشان ئم بكارھنانی
ناو تھاتون كچی نین، كوردی لبنڕەتوە
زمانكیشیان و  بكاردن و  كوردی زمانی
كۆمیونیكیشن، (میدیا، دەوــمــنــدكــردوە؟:
سانسۆر، ركالم، ئینترڤیو، راپۆرت، رپۆرتاژ،
دیــزایــن، ســتــۆدیــۆ،  ھــــدالیــن، لــۆگــۆ،  كاپشن، 
دۆكومنتاری، الیف، فیلم، تایپۆگراف، تایپ،
دیالۆگ، پراكتیك، تیۆر، سندیكا، داتا، فاكت،
پارلمان، فۆتۆ، ئۆرگان، پۆلیس، ئارگیومنت،
دیكتاتۆری، دیموكراسی، پرەنسیپ، پــاس،
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سۆسیۆلۆژیا، سایكۆلۆژیا، پرس، تۆتالیتاری،
كلتور، ستراكچر، یان  ستراكتور  كۆنسپت،
نگتیڤ، پــۆزەتــیــڤ، ــدۆم، ــران ــف ری ــۆرم،  ــف ری
تلفۆن، ئینترناشناڵ، ئلترناتیڤ، رادیكاڵ،
فیدرای، ئۆتۆنۆمی، میتۆد، كۆمپیوتر، مۆبایل،
كاریزما، ئۆتۆماتیك، ئایدۆلۆژیا، كۆنفیدرای،
دیفاكتۆ، دۆكومنت، مۆراڵ، لیبراڵ، ئۆتۆكراتی،

...تاد). جوگرافیا، ئنتی، تریبون،
رەتـــكـــردنـــوەی مــن ـــوای ـــب شـــشـــم: ب
داتاشینی و رلگرتنیان ترو زمانانی وشی
و رۆژھــتــی كلتوركی  برامبریان   وشــ
وشی برامبر عرەب نمون بۆ ،یرەبیانع
(حاسوب)ی و كۆمپیوتر و (ھاتف) تلفۆن
رۆژئاوان داھنراوی مانئ لكاتكدا داناوە،
گرتوەو خۆیان جگی خۆیان وشــكــان و 

ناكات!. عریبت بو پویست
بــوەدا ددان ئــگــر نی ننگی  ــم: حــوت
لچند ھژارەو زمانكی كوردی زمانی بنین
زمانانی وشی لبردەم نبت كم بواركی
،وەستانزیندوەكان دەست ت زمانتایبب ،دیك

ستاندارایزنكراوە. ئستا تا وەكچۆن
ـــزی ڕـــ ب ـــم: ســــرنــــووســــری ـــشـــت ھ
الی منی تلفۆنی ژمــارەی "رۆژنامنووس"
خۆمی رای دەستكاریی لو بر دەیتوانی و
عورفكی وەكو نبت ھیچ یان ،وەربگرتبای
كنووسین لـــخـــوارەوەی رۆژنــامــنــووســی
ئو گۆڤارەك" ك بــوەی  بدرای ئاماژەیك
لبر بــم  ،نی بــدڵ وشیی یان زاراوە
وەكو نــووســر نووسینی زمانی رزگرتنی

دایدەنینوە". خۆی
لگفتوگۆكماندا بڕز سرنووسری نۆیم:
بابتكانی لھموو وت بمنی بارەیوە لو
دیك وشیكی ھــر  لبری  ژمــارەیــدا ئــم 
لچندین دەبینین كچی دانــاوە، (ئاكار)مان
ــكــار، رەوشــت (ئـــخـــالق، ـــــڕەدا شــوــن و الپ
لتواوی تنھا و بكارھاتوە ئیتیك...) رەوشت،
تەكراون ئتیك-ەكان ھموو مندا بابتكی
ناو بریپلیسی ھــر لوەشدەچت  ئــاكــار! 

كۆمپیوترەك گۆڕیبتیان!.

راستوخۆ من بابتكی دەم: ــار دواج
ھبوو، ــوە ی ئـــازادی و بئتیك پیوەندی
بــڕــزی ســرنــووســری ـــم بـــداخـــوە ب
بابتكم، بدەستكاریكردنی "رۆژنامنووس"
رۆژنامنووسی ئتیكی پرەنسیپكانی ھــم
لتواوی خۆم ئاگاداریی بب ك رەچاونكرد،
ھمیش ـــۆڕی، گ ـــــی زاراوەی ــو بــابــتــكــ ئ
و رنووسكردن و زمان و نووسین ئازادیی

لزەوتكردم!! گوزارشتی بكارھنانی
بتنھا دەستكارییكردن ئو موایپ ربۆیھ

بوو! شواندن
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ندەشونرت..!؟ و نشونراوە (رۆژنامنووس)دا ل كسك ھیچ بابتی بن دنیا

سرنووسر

لالیمن، ،ردەستژ میللتانی كارەساتكانی
داگیركراب نیشتمانیان  ك نیین ئوەندە  ھر
دەســـتـــدارانـــی ــكــكــیــان لـــالیـــن و خــ
كستییان و بچوسنرنوە داگیركرەوە
بــســردانــوانــدن نــاچــار و بكرت ــكــدار  ل
تكای ،وەیئ كارەساتتر لوە بكو بكرن،
ل خــۆیــان بت  لــ ـــان  وای كــــ وت خكی 
و خۆشیان بزانن،  كمتر ب دیك میللتانی 
دابنن! ھیچ و دواكوتوو ب كلتورەكشیان
پتر الوانیان الی  ستھ ئو كات خاسمن
ھــۆكــارەكــانــی لــ یكك ببت.  ســتــرجــبــ
مئ كوردستانی بشی ئم كوردی مانوەی
راپڕین، رۆژانی سرەتای تا ئوەبووە الوانی
ل ندەلوا روو ك بۆیان تنانت ئوانشیان
رژم دەستی لژر ناچاری ب بكن شاخ
ئوەندە برەنگاربوونوەیان گیانی دەمانوە،
وابووە كم ،بوون خۆڕاگر و بووە بھز ال
نــتــوەكــی كــولــتــووری ســازشــیــان لــســر
لم .كردب زمانكیان، بتایبتی خۆیان،
ئوە بھیچ ن ھر زۆرن، گوە بشبارەی
رۆژنامكانی و گۆڤار لنوان خیرا براوردكی
ن كبك ئوانشیان تنانت راپڕین، ر لب
(ھاوكاری) :نموون ب دەكــردن، دەری رژم

(كاروان)، (رۆشنبیری) ھروەھا  و  (بیان)  و
الپڕەیكیان چند لوەی چاوپۆشین ب ئوە
دەكرا، ترخان رژم سرۆكی پیاھدانی بۆ
(میزاجی ھر نك ئــوان زمانكی دەبینن 
بكو  تكندەدا خونرانییان كـــوردەواری) 
و  وشــ بكارھنانی و داڕشــتــن رووی  لــ
زمان لــو زۆر تیاندا  بیانی  ــواژەی دەســت
رۆژان ك دەومندترە و ركوپكتر پاراوتر و
رۆژنامكانی و گۆڤار ل ھندێ الپڕەی لسر
بكاردەھندرن. راپــڕیــن دوای ســردەمــی
و دەردەدی ئو جار چندین ئستاش تاوەكو
و رۆشنبیر ل زۆر لگڵ خۆمان بۆچووونی

كردووە. باس رۆژنامنووسان
رۆژنامنووسیی كاری ویستنگب ئوەی
سدەیی س دوو لــم جیھاندا  تكای  ل
پش بــرەو و دواتــر ھداوە دوایــی ســری
ھموو پچوانی بین دەتوانین بۆی چووە.
،دیك رۆشنبیرییكانی  و زانستی ـــووارە  ب
خۆی زمانی ب چ جا كوردیش، وتــدا لم
دەستدار، نتوەكانی زمانی ب یان بووب
ــت. وردەكــــ ب بـــــووارەدا لــم پشكی خــۆی 
كاری راپڕینیش  سرھدانی لگڵ دیــارە 
ئم الفاوك وەكو ھر نك رۆژنامنووسیی

)دا     ) ك لستی ھیچ كنیا بن بابد
ندەشونرت..!؟ و نشونراوە
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كاریگری كوردستانی گرتوە، بكو بشی
ھبووە، وتشدا دیكی ئو بشكانی لسر
و خراپ چــاك كـــردووە وای دیــارە ئــوەش
رۆژنامكانمان، و گۆڤار الپڕەی سر ننربھ
رۆژناموانی دەستواژەی و وش زۆر واتك
توتوونك الفـــاوە ئــم لــگــڵ  ھــبــووە وا 
ل ھــنــدێ  و كـــاری رۆژنــامــنــووســیــی نو 
تیدا دەستپشخرییان رۆژنامنووسانیشمان
بۆ و زاراوەشیان ھندێ دەستواژە و كردووە
ل زووكوە دەبووای ك كردوینت كوردی
دواتریش بكاربھنرێ. بووارەكدا ل رۆژان
چند و بــخــۆكــوتــن تــــۆژەران  لــ ھندك 
ئوەتا زمانی كوردی بوكردەوە. ب كتبكیان
لسای  حبیب)  ئحمد ھاوكارمان(بدران
زانیاری كــۆڕی ئندامی ئوسا ك ٢٠٠٥دا،
ناوونیشانی بــ كتبكی بـــوو،  كــوردســتــان
 رسھ یاندن) براگ زاراوەگلی (فرھنگی
نوووسیوە، عرەبی و ئینگلیزی و كوردی زمانی
عــبــدول)یــش ــال ــم ھـــروەھـــا مــامــۆســتــا (ج
راگیاندن)ی (فرھنگی كتبی ٢٠٠٦دا لسای
ئینگلیزی و عرەبی و كوردی زمانی رسھب
بچاپ سردەم دەزگای بوكراوەكانی وەكو
و تبینی لو چاوپۆشین ب ئوە گیاندووە،

بووبھ یككیان ھر لسر سرنجانی
ناوەی چ بم ئمش (رۆژنامنووس)ـی ئم
پشووتری ــاوی ن ھـــردوو ب چ و ئستای
لم  (رۆژنامنووسان)  و  (رۆژنامڤانی)  وات
دەتوانین واتك نــكــردووە، درغی ــارەوە ب
كوردستاندا، ل رۆژنامنووسیی كاری بین
ھر تبینییكانی و سرنج  ل بچاوپۆشین
بم دەبت، گشاوەی دواڕۆژكی یككمان،
بدواداچوونكی و كــاركــردن  حــزەش ئــو 
بوا ئو ھر لبر دەوت، ئمش نپساوەی
كارەكمان بۆ رۆژ لدوای رۆژ ،مانخۆبوونب
ئزموونی حزدەكین و دەبین پرۆشتر ب
نینب رۆژنامنووسك ھر رۆژنامگریی

گۆڤارەكمان. الپڕەكانی سر
الپڕەی دوو لم ك مئ خۆشویستی ئو
و گلیی مئ ،ــ ــان د چند ــم ئ پشووی 

دەكا، و تشر تان ل زیاتر یمان كگازندەك
بوكردۆتوە بۆ گۆڤارەكمان ل ،رەخن نك
رەوشتی بنماكانی رەچاونكردنی تاوانی تیایدا
چندە ھر ك پاڵ، دەدات رۆژنامنووسیمان
شمانرانی گۆڤارەكی نووسدەست ئندامی
ك ھناوە لكوێ كولتوورەی ئــو نازانین
مئ ئوەندەی بگرت؟ ل سنگرمان ئاوەھا
كوردین، رۆژنامنووسیی  مژووی ئاگاداری 
كــورد، رۆژنــامــنــووســانــی قــت نــمــانــدیــوە
راپڕین دوای  رۆژنامنووسانی ئــوەنــدەی 
لختوخۆڕایی و بیركردنوە بب ئــاوەھــا
ل بیریان و نابھ كاغزدا بسر قمیان
نكردبتوە، دەستواژەكانیان و وش مانای
كولتوورە لــم ئاگایان  دەریــدەخــن  بمش 
پشنگكانمان  ك بن  نووسییرۆژنام
(عالئددین ئوەتا ھشتووین. جب بۆیان
زووكوە  ل ھر  رۆژنامنووس  سجادی) 
پندەی بم و كورد رەوەندكی زاری لسر
وژە) بی بژە، بی گژە، بی قس) :دە ك
كولتووری كردووین و جوانترین ئامۆژگاریی
دیــارە بجھشتووین، بۆ رۆژنامنووسیی
(پــیــرەمــــرد) و  ــووســان: ــن ــام ھــــردوو رۆژن
و خۆشویست موكریانی)، حوزنی (حوسن
پشوو(عالئددین زاتــی ئم ھاوكارەكی
معریفی  بابتكی لسر زووتر سجادی)، 
،ملمالن وندەك یكدی لگڵ خۆیان زەمانی
(٤٧٥)ی ژمــــارە  ــ ل ــرد)  ــ ــرەم ــی (پ ئـــوەبـــوو
لسر ئامز تــوانــج بابتكی (ژیــان)ەكــی 
ئامۆژگاری  ھــنــدێ  و دەنــووســ (حــوزنــی) 
گۆڤاری ژمارە (١١)ی (حوزنی)ش ل دەكات،
١٩٣٥-١٩٣٦دا، سای  ھولری ــاكــی)  (رۆن
ـــی) وەمــــكــی  ـــك ــی (راســـت ــشــان ــی ــاوون ــن ب
و  دەنووستوە (پیرەمرد)  بۆ  (پندئامز) 
گۆڤارەكی دواتری ژمارەی بۆ (ماوە)ـكشی
ژمــارەیــ ــم ــداخــوە دوای ئ ھــــدەگــرێ، ب
ك نــازانــرێ چــووە، بۆیــ دەرن گــۆڤــارەكــی
بــم  ـــووە، ب ــی) چیتری لــ ھــگــبــدا (حــوزن
نووسینكانی  و (پیرەمرد)  دواتری نامكانی
گتیی  ــی ــگ ــاری (دەن ــۆڤ گ ــی ــان ــڕەك ســـر الپ
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چندە و زاتانئ ك پمان دەن دواتر تازە)ی
برامبر و خۆشویستووە خۆیان پیشكی
رەفتار، (رەوشـــت، رۆژنامنووسیی یكدی
(پیرەمرد)دا، نامكانی ل ،بوون برز ئاكار)
(دەنــگــی الپــڕەكــانــی لــســر ھندكیان  كــ
و ئاشكرا  ب بوكراونتوەدا تــازە)دا گتی
(پیرەمرد)، ك دەگینن تمان راشكاوی ب
تبینییكانی، و ســرنــج لــ بــچــاوپــۆشــیــن
و دانــاوە (ئوستاذ)ی خۆی  ب ھر (حوزنی) 

وەرگرتووە. كارەكانی بھند بردەوام
الپـــڕە دوو لـــم بـــ وردبــــوونــــوەمــــان 
دەتوانین خۆشویستمان ئــم نووسینی
بــھــــداچــووبــیــن، ئــومــــدەواریــشــیــن بین، 
ئاگاداریكی ھیچ  ھاوكارەمان ئو  وەدەچل
ئو رۆژنامنووسیی كاری بنماكانی لسر
یان مامۆستاكانیشی و بن پیشنگانمان
پی گاتیان یان ئوانیش كردبن باس بۆیان
رەوای چ نا ئگر ،دابن پی گویان و ھاتب
ب ماندووبوونمان ئوەندە سرباری ،قھ
ھاوسری خان)ی (تاژان و خۆی بابتكی
ئو رەچاونكردنی تاوانی ئاوەھا بڕزی
یاسای ك پــاڵ بخات رەوشتیانمان بنما
لسر كوردستان ل رۆژنامنووسیی  كاری
بكن، رەچــاویــان كـــردووە، فــرز  ھمووانی 
ب پیوەندییكیان چ مایانبن ئــو دواتـــر 
ئو (ئتیك)ـكی وەكو وشیكی تاق گۆڕینی
كوردی ب گومان بۆ ئو ك یھ برادەرەمان
روونكردنوەكیدا ل ئاوەھا تا نووسراوەتوە
رنووسكردن و زمان و نووسین (ئازادی تاوانی
زەوتكردن)مان ل گوزارشتی بكارھنانی
بوبوونوەی دوای ك بتایبتیش پاڵ، بدات
سیاستی گلییكانی دواتـــر و  بابتكی
تلفۆن ی بزۆر شتی دیك گۆڤارەكمان و
ئم تــاوەكــو وادیــــارە بــۆ روون كــرابــــتــوە.
ئندامی دەستی یدا بۆتت خۆی ش كدوایی
نــداوە  ھوی (رۆژنامنووس)  نووسرانی
ك وەربگرێ وا گۆڤاركی ئزموونی ل سوود
رۆژنامنووسیی ھونری مبستتی بردەوام
جیھان، و كوردستان بوكراوەكانی ھموو

بردەستی بخات لخۆبگرێ جیاوازی، بب
(كوردستان)! رۆژنامنووسانی

ھندێ بــرادەرەمــان ئــو دیكوە لالیكی
ل ئــــمــی و ــوان خـــۆی ــ ــ گــفــتــوگــۆكــی ن ل
ك نگاوەتوە، بتواوی روونكردنوەكی

:یوەیش بم راستییكی
گشتی سكرتری وایت)ی (ئایدان بابتی ئو
پشتر ك جیھان رۆژنامنووسانی فیدراسیۆنی
 ل االخالقیة)  الصحافة  (مبادرة  بناوونیشانی
بوكرابۆوە، (الصحفي) گۆڤاری (٥٣)ی ژمارە
خۆمانوە الی كتباب خوندنوەی دوای
ك وەربگدرتسر زمانیكوردی، بیارماندا
بم چووینوە، دیك پیدا جاركی چند بۆی
بوو، تدا  وای دەســتــواژەی و  وش ھندێ
كمك ــوردی ك زمانی ســر بۆ وەرگــــانــی
بوو دەمك بتایبتی برچاو، دەھات زەحمت
و دەستواژە  ئو بكارھنانی ب دمان  ك
(ئتیك) و (پۆفیشناڵ) زاراوە بیانیانی وەكو:
ھاوكارەكمان ك دەستواژانی ئو ھموو
كـــــردوون ریـــــزی ـــ روونــــكــــردەوەكــــیــــدا ل
ئو رۆژان ل رۆژێ ك بتایبتیش دەگوشرا،
پیوەندیی لسریان قسكردن و واژاندەست
و  فوئاد)  كمال (د. بڕزان ل ھریك ب
ـــالزادە)ی م رەحیم) و  ــدرخــان)  ب (حمید
فر لوە جـــاران شتی زۆر   كــ) ھــاوســرم،
ئوكاتی  ئوەتا ھبووە. خۆمانوە دەبم) و
دووەم ڤیستیڤای بۆ بووین خۆئامادەكردندا ل
لگڵ چندین جار و بدرخان سیمی  یان
ئوەبوو كۆدەبووینوە، یكمیان زاتی ئو
بدرخان) چند  (حمید كۆبوونوەیكیاندا ل
مال كك د. بكارھنا، دەستواژەی جار ئو
بكارناھنرن، خۆیان شونی ل وشكان بینی
كرد، حمید ل (پرۆفشناڵ)كی پرسیاریمانای
لكدانوەی وتریتی خۆی، كن وەكو ئویش
نك كمال د. بوو وادیار دەستواژەك. بم
نھات ئو لكدانوەكی ب قناعتی ھر
كرد ئامۆژگاری بۆی بوو قس پیشی بكو

نكوێ! ئاوەھا بناو چیدیك
جارك چند دووەمــیــشــم، تاقیكردنوەی 
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بم ئویش ك ــووە، ب ھــاوســرەكــم لگڵ 
تلفزیۆنكانمان ھن كس ھندێ :یوەیش
ئوانیش شاشكانیان سر نندەیانھ زۆر
،بواژەی قدەست وش و ل ریزكردنی جگ
دیاربوو وا جارەش ئم ،نیی پ تریان ھیچی
ھنابوو یككیان تلفزیۆنكان لــ ــك ی
(پۆفشناڵ)ـی دەستواژەی ئو یك لسر
گوتم، پی ھاوسرەكشم دەكردەوە، دووبارە
مانای ـ(شناڵۆفپ) ئــو نای پم ــرێ ئ
گوتم: خۆم زانیاری بپی منیش دیارە چیی؟
دەستەنگین، لزان، پیشیی، لھاتوو، ،كارام
گوتی: لسرخۆ نداو تك خۆی ھیچ ئویش
بدرخانیشی حمید ئوەندەی بك دەبوا ئ
د. دەگیتوە بۆمی جار ھموو ك نازان ل

بووە!! قس پی كمال
دیسان ،دووەمـــ دەســتــواژەكــی ھرچی 
و تــلــفــزیــۆن ــ بــرنــامــكــانــی ــیــوەنــدی ب پ
لگڵ ــان ــی رۆژان گفتوگۆی و دانــووســتــان
رۆژانی دوای وای پم .یھ رۆژنامنووسان
كوردی رۆژنامنووسیی سای (١١٠) یادی
ســر ھــــنــابــووە ـــوو، كــ مــامــۆســتــایــكــیــان ب
وەكو بابایكی بۆ قسكانی دیارە تلفزیۆن،
ئوەندە بۆی رابگیرێ، ل گوی دەبوای مئ
تنانت كردبوو تكڵ خۆم قسكانی لگڵ
میوانكی چند كــوا بــابــروو، لخۆم ئاگام 
دەنگی  بب و ژوور تھاتوون لم ئافرەت 
ئو بزانن تا دانیشتوون ســروومــانــوە  ل
سرنجی ئــاوەھــا  ك دەبــــژێ  چ مامۆستای
زۆربی ماوەیش ئو دیارە  راكشاوە، منی
ل بــاســیــان تــلــفــزیــۆن و رۆژنــامــكــانــمــان
كوردەواریش ژنی دەكرد. ژنان (ختن)كردنی
ئــوەبــوو ــن دەب دــگــران تانباب بــم جــۆرە 
تگا و راشكاوی ب زۆر چاوكراوەیان ژنكی
باس دیسان ئوە گوتی: و یدایھ پكردنوە
برامبری  وا دەكرێ عروزی) ژنان و (عرز ل
بپی ھرچندە كــردۆتــوە. بستك  دەمــت 
كردن شرۆڤ بۆ بابتكمان خۆمان زانیاری
پیوەندی ك لكدانوە بۆ (ئتیك)مان مانای و
،نیی ختنكردنیانوە و كچان (ھین)ەكی ب

مامۆستای ئو گوتی: و یدایھ یككیان
بۆ شاش ســر تنربھ زانای ئــوەنــدە   ك
لو یك قۆڕە بیانیی (لیمك) ئو جیانی ل
مانای دەی  تۆ وەكــو  ك جوانانی لیمك
 ،نیدەگ ئخالق)  رەفتار، ئاكار،  (رەوشــت،
خــانــوادەی حیای ئاوەھا تا نناھ بكار
بگین تی ھمووشمان و نبا ئمش و خۆی

دە..؟!. چ بزانین و
ئــو لـــبـــارەی دیــســان ــوە ــك لــالیــكــی دی
برادەركی رۆژكیان دەم: دەستواژەیوە
یــوانــلــ ال، كــ ــامــنــووســم ھــاتــبــووە رۆژن
ك بت راگیاندنش  بشی ئو دەرچــووی 
ماوەی دەكات گوای ھاوكارەكمان شانازیپوە
بشیاندا لو  واژەیدەست ئو  سا (١٠)
ھوەسی ب ئویش دیاربوو بكاردەھنن،
و ھردوو دەستواژەی دابووی برێ خۆی
لك  مامۆستاكیانی ی (ئتیك)  و  (ئتیكت) 
جیاتی ل یكمیانی ئوەی و ندەكردەوە جیا

بكاردەھنا. دووەم
دەب مئ نتوەیی ئو قدەری وادیارە
تد نومان بۆ ئزموونكی كات واب..!؟ ھر
ویندەك بنما ب پاساوی كۆمك ب پش
خۆمان، ھموو شت جوانكانی كردنی بنكۆڵ
الینی سوختمان جاران ئو ئگر بداخوە
دەگــرتــوە، نتوەكمانی كشی سیاسیی
زمانی بكارھنانی  لسر ۆكمئ ئوەتا 
ھر زمان ك ئو دەكوین كشوە كوردی
دواتر  خانی) و جزیری) و (ئحمدی (مالی ل
و (حاجی قادری  (نالی) و (سالم) و (كوردی)
بدرخان) مدحت (میقداد ئینجا كۆیی)یوە،
و (مــمــدوح  بــدرخــان) (عــبــدولــەحــمــان و
(حوسن و  بــدرخــان)  (جـــالدەت و  سلیم) 
دەگات تا دیك زۆرانی و موكریانی) حوزنی
یكم بۆ ك ھولری، زادە)ی موفتی (رەشاد
ب دوانی فریزەی حجی ١٩٦٩دا لسای جار
خوندۆتوە، رەفچیای ع ل كوردی زمانی
ۆكمئ كچی  بــووە، بیكیان یك خمی
سرچیغ ئــوەنــدە  رۆژنــامــنــووس  گنجانی 
بنما بــ پــاســاوی كۆمك بــ و  چــووبــن 



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ١٨٠

ندەشونرت..!؟ و نشونراوە (رۆژنامنووس)دا ل كسك ھیچ بابتی بن دنیا

و وش ن لبك پ كوردی بدەن زمانی ھوڵ
یوانل ك بیانی، دیكی زمانانی دەستواژەی
ل  واژاندەست و  وش ئوەندە  باییی ھر 

بزانن. كبیانیی زمان
ــی، عــرەب ــژــری ــب ــ كــاكــی خـــۆم دەســت ئ
چی قیدی نبت. شوڤنی گیانی ب ئگر
زمانكیش بپارزن، خۆیان زمانكی دەكــا
خزمتی نكرێ،  بۆ دەب (ھژار) بوو ئگر
موكریانی) (ھژاری كوردی زمانی نیی ئوە
شفیق (د.  و (عدوس (ســح و  (گیو)  و
وایان  فرھنگی  دیك كسی زۆر  و قــزاز) 
ســرەتــای یــوانــلــ كــ بــۆ نــووســیــوەتــوە
ئوەندەی ھــر ئینگلیزیش فرھنگنووسی
ل ــكــی دیـــكـــوە ــالی ل ،رەوە بـــووبـــبـــــ ــ ب
(د. شاھدیش دوا بیستووە، كسمان زۆر
مال (حــمــی مامۆستا  و مــزھــر)  كــمــال
یك ھر حفتاكان، سرەتای ك كریم)ن.
و محمد) (مسعوود  خوالخۆشبووان ل
فانیلیكوە و دەرپ ب موكریانی)، (ھژاری
ھیچ  ب بغدا، ھاوینی چلی گرمای  ب و
كۆڕیزانیاری ل نیوەشو تا كرۆژانررانبب
دوكتۆركی بۆ زاراوەیان و ماونتوە كوردی
مئ وەكو خوندەواركی نیمچ و ئوە وەكو
مئ وا كچی نووسیوەتوە. و دۆزیوەتوە
كارەكانیان خۆمانوە نخوندەوارییی بو
فرھنگی ب ئوەش و  ھدەگرین بھند
(رەبییانع و  (رۆژھــتــی ــی ــووی دواكــوت
(سندیكای ئگر خودای بو ئ دایدەنن،
پۆستی  ھر كوردستان) نك رۆژنامنووسانی
ــان ل ــووس)م ــن ــام ــووســر)ی (رۆژن (ســرن
لو ھركام ل قنارەمان بكو وەربگرتوە،
(بردەركیسرا)یسلمانییان شونانیوەكو
یان كركووكییان ئاغا)ی (ئحمد بازاڕی یان
شقامی یان ھولرییان، (شخ)ی بازاڕی
دابنرێ بۆ  داسنییان دھۆكی  زەر)ی (شمك
لی ناگڕین بزانین پی لمودوا، ئوەندەی
بدرت. گۆڕەوشار پشنگانمان ئو گیانی
گلییكانی دوای  بزانن ئوەش خونران  با
عورفی وەكو مئ گوای جوانمان، گو ئو

بابتكی ــزی راوــ پ لــ رۆژنــامــنــووســیــی
ناوونیشانی وشیی ئو گۆڕینی بۆ تبینیمان
تلفۆن ب دەین: ننووسیوە، بابتكی
ــاری ســروت پـــراوـــزی ــ ــووە ل ــوت پــــمــان گ
بناوونیشانی ك رۆژنــامــنــووســان نقیبی 
نووسیی)یرۆژنام ئاكاری (دەستپشخری
گۆڤارەكمان یكمی  برگی لناوەوەی  ك

:نووسیومان بوكراوەتوە و
رۆژنامنووسانمان نقیبی سروتارەی ((ئو
األخالقیة) الصحافة (مبادرة ناوونیشانی ب
سرپشكی نــووســرەكــیــشــی ھــاتــبــوو،  ــۆ  ب
زمانی ب ناوونیشانكی دانانی ل كردبووین
ئو ل (رۆژنــامــنــووس)دا ئمش ـ كــوردی
زانیوە، پسند ب سرەوەمان ناوونیشانی
ھر ك وایت)یش (ئایدان بابتكی دیــارە
بناوونیشانی  گۆڤارەكمان  ژمــارەیــی  لم 
رەوشتكار) رۆژنامنووسیی (دەستپشخری
كـــارـــزی)  ـــان (تـــاریـــق ـــارم ـــاوك لـــالیـــن ھ
جۆرك بوكراوەتوە لرەدا و وەرگدراوە
دەكات، دروست ئاۆزی و پكی و تكڵ ل
الینمان ئو  دەكین پسپۆڕان  ل داوا  بۆی
باشتر دەســتــواژە  كام ك بكنوە ساغ بۆ 
ــارە دی دـــت، ئینگلیزی (ئتیك)ی  بــرانــبــر
كوردی زمانی بۆ مئ ككوردیی وش ئگر
باشترە. پ كگانب وش ل (ئخالق)ەكمان
مامۆستا  ك دەكینوە خونرانیش ئاگاداری
(فرھنگی  كتبی  لــ عــبــدول)یــش (جــمــال 
لجیاتی (ئاكار)ی دەستواژەی راگیاندن)دا

ھناوە)). بكار دیك وشكانی ھموو
ئو ئینجا   ،بینییانت ــو ئ ھــمــوو دوای 
كردین ل ھڕەشی خۆشویستمان ھاوكارە
و دەب روونكردنوەی گوای گوتین پی و
وا حاتی ل بڕاستی ،دەنووس لسرمان
خۆیتی ھقی بگیرێ، قبرغی ئاوەھا مرۆ

كاردانوەی ھبت. ھبچ و
لسرخۆ و ھمنی ب زۆر دیسان بــم
بــوامــان زۆر   مئ كــ كــرد ئامۆژگاریمان
خۆتان گۆڤاری ك ئوە ،یھ رەتدانوە ب
ل دەنووسن..؟! دیك شونكی ل بۆ ھبت
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كسك روون وای عورفی رۆژنامنووسیشدا
بوكراوەی ھبت بابتك لسر كردنوەی
بوبكاتوە، بۆ سرنجكانی دەب پیوەندیدار
ب ھوەسمان خۆمان مئ دیكوە لالیكی
تنانت  (دژەبــۆچــوون) دــت، و ـــوەر) (دژەت
بوكردەوە (رۆژی كورد)یشمان كتبی كات
كمال مزھر) ھریك ل (د. ش بشكپ و
(جمال خزندار) و مارف خزندار) (د. و
ساح)  و(سدیق محمد) رەئــوف (كمال و 
توەر) (دژە :نووسیومان داونی ل و كردووە
بوواین زانڕب ئــو بــۆچــوون)ی  (دژە و
ئوەش ،ھاتباین برھم بكت ئو یوانل
ب بن بینووسن، دەنووسن لسر چیمان
ئگر دەكــیــنــوە، ئم وەكــو خــۆی بــوی
جونكمان چــنــد  ــی ــوان دەت بــكــن حــزیــش 
بــوی ئــازادبــ و گــردەنــت بــۆ بنووسن و
دەبینین ــرەدا ــ ل وا  بـــداخـــوە  ــوە.  ــن ــی دەك
ب داوایــانــمــان ئــو جبجكردنی لجیاتی 
رۆژنامنووسیی رەوشــتــی ــكــری رەچــاون
بیانی ك دەستواژەیكی دەكات گوناھبارمان
(ئاكار)كی ب كوردەواریمان میزاجی ل دوور
كاك دەین وە، بۆیبۆ گۆڕ كوردی ڕەسن ب
دەستی  ل مئ  كدەم دواڕۆژ،  دوكتۆری 
 ب كردوومان (رۆژنامنووس)  نووسرانی
رۆژنامنووس ھر نووسینی و بابت عادەت
تنانت و ھدەگرین ھند ب تۆژەرك و
برھمكانی پش دیك خكی پچوانی
(د. بابتكی خودایی بو دەخین، خۆمانی
نووسینی سكرتری و ھاوكارت عوبد)ی ئازاد
دەرچوونی ماوەی ھبوو (رۆژنامنووس)مان
بوو،  (رۆژنامنووس) دوامانخست ژمارەی (٨)
ھاوكارانی دیك بابتی شونی ئوەی تنیا بۆ
ل رۆژێ كچی بكینوە، گۆڤارەكمان ل
ئازاد) گلییكی ل نكردین،  (دوكتۆر رۆژان
ل بابتیشمان ــو ئ ســـربـــوردەی  كــاتــ
كۆبوونوەیدەستینووسرانیگۆڤارەكمان
دایكت نخۆشی ھۆی ب جنابت بداخوە ك
ب زۆر ٢٠٠٩/٧/٢دا ل ئامادە نبوویت، تیدا
ك كردووە باس ھاوكارانمان لگڵ راشكاوی

نوكتی و قسی خۆش بووە مایی رۆژە ئو
لــوەی جگ ــوە ئ خۆشویستانمان. نوان
ماوەی لو پتر ھبووە خۆمان تایبتی بابتی

دوامانخستووە....!!
دابـــوو گــفــتــمــان ــ ك ئـــو رونـــكـــردنـــوەش
ل بــوابــكــن بكینوە بــوی خــۆی وەكــو 
دەستی نیشانی بۆكراودا ئاماژە كۆبوونوەی
بوكردنوەی ل نبادا نداوە نووسرانمان
جب خۆمان گفتكی ــــرەدا وال بــن، رگر 
كۆبوونوەی و ژمارە بۆ ئومدەوارین و گیاند
گرمتر گوتینكی مان بگۆڤارەك داھاتووی

میدان.  لگمان بنوە
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لبكین؟ چی بیانیان زاراوە ھموو ئم

محمد وەسمان

و ژیـــان پداویستی  ھـــزرو و پشكوتن 
و پیدابوون بۆ ھــانــدەرن میشھ كــۆمــڵ، 
وشو نــوێ. زاراوەی و وشــ سرھدانی
گۆڕانیان دەكن  شگ زیندوون، زاراوەكــان 
بكارنھنان و بفرامۆشكردن دادت، بسر

دەمرن.
وەك: زۆرە، گیروگرفتی دانان زاراوە

یا یــك واتـــا بــۆ ـــــك - زیــاتــر لــ زاراوەی
چمكك دانان.

بیانی. زاراوەی بر نابردنپ -
نوێ. زاراوەی داڕشتنی نادروست -

ھۆی تبب دەش زمــان، فرەشوەزاری  -
زاراوەیی. فرە

سرچاوەدا. زمانی ل زاراوەیی فرە -
لزماندا. ھاوواتایی -
ھاوبژی لزماندا. -

دەكۆتوە، گیرو گرفتان لم زانستی ئم
المصطلح) (علم زاراوەســازی  .زاراوەسازیی
تارادەیك زانستكی- ،(TERMINOLOGY)
زانست ئم  ئامانجی زمانناسییدا. ل  ینو –
چۆنتی بۆ پوەرە و چسپاوەكان رسا دانانی

دانانی وەرگان و دۆزینوە و ھبژاردن و
زاراوە.

و زانستی مكچ نوان پیوەندی ل وات
ئم ك – زمــان  ــی ــان زاراوەك و تكنۆلۆجی

–دەكۆتوە. دەردەبن مكانچ
فــرھــنــگــزانــی ــ ل كشب زاراوەســــــازی 
 ،ندییتمفرە تایب زانستكی Lexicology و
زانینگری و پیوەست بلۆجیك ئوەی لبر

واتاناسی. و

زاراوەسازی گرنگیی
و زانــســت ــزی ــل ب پشكوتنی و  گـــۆڕان 
زدەبوونی بۆ  سرەكین ھۆیكی تكنۆلۆژیا 
ئوەیش زاراوەكـــان. و چمك سنووری  ب
درژخاین ڕگای خشن دەكات واپویست
بنماكانی بپی دانــان زاراوە  بۆ دابندرت
ئوەندە كم بالی ئوەی بۆ زاراوەســازی، 

بگین. ببنبست دوانكوین كاروان لم

دانان: زاراوە گیروگرفتكانی چارەكردنی
ھۆی- بزۆر كوردیدا زمانی ل بتایبتی

لبكین؟ چی بیانیان زاراوە ھموو ئم
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بوارە ئم فرەوانی نیتوانیوە خزمتكی كورد - توانبدەر
و دۆزینوە نبوونی و دەستیی ژر ســرەڕای بكات.
رۆژان ھورژمی و ل كوردستان زانستی گورەی داھنانی
پشكوتووەكان تو نوباوی  زاراوەی  بردەوامی و
برگی بتوانت  بسختی كـــوردی زمــانــی ـــات  وادەك

بدۆزتوە. بۆ رگاچارەیان و بگرت گیروگرفتكان
زاراوەدانان: چۆنیتی

ل بسل كردنوە پویست ھیچ ھن دەن، كسانك
زیندووەكانی زمان ئازادی با ل ناكات، ب بیانییكان وش
بیانییكانی وش لیستی ئمۆ وەربگرین، جیھان دیكی
زمانی و لكۆینوە  و توژینوە و نووسین زمانی  ل
نووسراو)دا ھی دوور و و بیستراو و (بینراو راگیاندن
ب مۆبایل، تا بگرە زەكاتوە ل ھر دەومندە، و درژ

دەبت. لسرووی ھزار زاراوە ژمار
كوردی زمانی دەن: دەدەن زاراوانش بم رێ ئوانی
وشو زیندووەكان زمان ھموو و دەبت دەومند پ
مترسی ھیچ كوردیش زمانی وەردەگرن. یكتر ل زاراوە
برانبر وەرگرت، دیكوە  زمانی  ل گر ،نیی لسر
زاراوەی بـــدوای داوادەكــــن، ھــن كسانك ــوەش  ب
ڕبازی بپی و لزمانكماندا بگڕین باردا ل كوردی
بكین، زاراوان ئم لگڵ رەفتار  دانان زاراوە زانستی
رەتبوون بپاونی زاراوەسازی رێ كی بر زاراوەیھ
راگیاندندا. زمانی توژینوە و ت لبدر بكارھنانی ب
سر توتوونك م زووانب ك نویانش زاراوە لو
والمذیعة)، بژەر(المذیع بكاردن: بفرەوانی و زاراوەنوە

دیكش. سدانی و (االستخبارات). برانبر ھواگری
زاراوەدانان: گیروگرفتكانی

زمانین،  ھمایكی كۆم بگشتی زاراوە ئوەی  لبر
دەكن، لچندان دەنگی شت یا ئاماژە بچندان چمك
نووسیندا) لباری زمان ئلفوبی پیتكانی (یا زمانیی

تدابت: سرەكیان مرجی دوو ویستپ پكدن،
شتك  چمكك یا زاراوە بۆ ھر یك: پویست یك

دابندرت.
سووك  زار لسر و ئاۆز نبن بكارھناندا دوو: ل

بن.
گرنگكانیان: زۆرن دانان زاراوە گیروگرفتكانی

كوردی. زمانی گیروگرفتكانی -
بیانی. زمانی گیروگرفتكانی -
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كوردی: زمانی گیروگرفتكانی -١
فرەشوەزاری: -١ 

پرەیان كوردیدا زمانی ل شوەزار دوو
و زاراوە و  رــزمــان ـــرووی ل و  ــدووە  ســن
دەومندن بكارھنانوە جوگرافی رووبری
بكاردن بفرەوانی راگیاندن و نووسین ل و

.زارەكانی دیك زاراوەبن شوە زیاتر ل
واتا. ھاو وشی زۆری -٢

زمانی پكھنانی بۆ كارناكرت  زانستیان
كوردستاندا. ل فرمی

زاراوە. دانرانی زۆری -٣
كوردی. كوولتوری خستنی پشتگوێ -٤

بوبوونوەی بكارھنان و رادەی ئاسان -٥
خكدا. لنو

بیانی: زمانی گیروگرفتكانی -٢
زاراوەســــازی گیروگرفتكانی لــ بشك 
بیانی زمــانــی گیروگرفتی بــۆ ــوە ــت ڕــ دەگ
ل زاراوەكــانــی كــ ــ زمــانــی ســرچــاوە، وات

وەردەگرت:
زاراوەكان: سرچاوەیی فرە

زیاتر ك زاراوە ھندێ سرچاوەی دەش
ھۆی تدەب ك وەرگیرابت لسرچاوەیك
ھمان بۆ فرەزاراوەیی دیــاردەی پیدابوونی

شت. / چمك
سرچاوەدا: زمانی ل فرەزاراوەیی

فرەزاراوەیی دەشلھمانزمانیسرچاوە
زانایانی ئینگلیزیدا زمانی ل ئوەی وەك ھبت،
كچی دەنن، دیاردەیك ل ناوك ئمریكی

دەنن. ل دیكی ناوكی بریتانیا ل
ل زاراوەكــ ریشی بھۆی فــرەزاراوەیــی

سرچاوەدا: زمانی
زمانی سرچاوەدا ل ی زاراوەكریش دەش
چمك ھمان دەربینی یاشوازی جیاوازبت،
تدەب ك جیاوازبت زاراوەی و بدەستواژە
دانانی ل بۆ زاراوە كاتی ل ھۆی فرەزاراوەیی

كوردیدا. زمانی
ســـرچـــاوەدا: زمــانــی ــ وشـــی ھــاوواتــا ل
ل دەكـــات دروســـت ئــوەشــیــان دژواریــیــك

تكنلۆژی و  زانستی زاراوەی گواستنوەی 
كوردی. زمانی بۆ

واتا، سرچاوەدا: زمانی ل ھاوبژ وشی
كسك دەش ھر ك ل بژەردا، ھاوبشی
مایی تبب و دابنن بۆ زاراوەیان بجۆرك

كوردیدا. ل زمانی فرەزاراوەیی
زاراوە: دانانی ل زانستی شوازی

رەســــن، كـــــوردی ــــوەی وشــــی ــــن دۆزی
بدوای و شتانی بۆیان ئو چمك برانمبر

زاراوەدا دەگڕن.
دووبش: تدەكر دانان،

وشی سادە. یك:
.كشب چند ئویش ناسادە، وشی دوو:

داڕژراو. وشی
لكدراو. وشی
.تئاو وشی

(پچك=مجاز) خوازە
داتاشین.

وەرگان.
جۆرە: دوو وەرگرتن،

ھاوردە.
(گونجنراو) سازدراو

زاراوە  چمكی گواستنوەی ان: واتوەرگ
نك واتاكی، وەرگانی رگای ل كبیانیی

.زاراوەك بژەوی وەرگرتنی
زاراوەی  وەرگرتنی ھرچندە وەرگــرتــن: 
بگشتی  بم ،فرەواتای (كورداندن) یا بیانی

:وات
كوردی زمانی بۆ بیانی بژەی گواستنوەی
ھاوردە، دەوترت بژەیش بم لگۆڕین، ب
تب بیانییكوە زمان بژەوی بھمان گر
پرلمان، ئۆكسیژن، وەك: كوردی زمانی نو
ھندێ بم ھتد، رادیۆ.. تلفزیۆن، تلفۆن،
كــوردی دەنــگــی ســازگــی وشــ ھــن لــگــڵ
جۆرە ئو گۆڕانكاری بسردادت، بۆی ناین،
دەژمردرن گونجنراو یا بسازدراو وشان

وەك:
ھۆكارەكانی ل بنج... ،فلسف سروەت،

بیانی: زاراوەی



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ١٨٥ژمارە

لبكین؟ چی بیانیان زاراوە ھموو ئم

بادەست. نتوەی زمانی
زانست رووی ل پشكوتوو زمانی وتانی
دروست زاراوە گلك داھنان، تكنلۆژیا و و
نتوەكانی زمانی سر تنپدەیس و دەكن

.نانداھ و وتنشكپ ئم بھۆی دیك
زاراوە: بنمایكی دانانی چند

یكچوونك  ل یا ھاوبشی و  پیوەستی
كزانستیی واتا و ــ زاراوەك لنوان  ھبت

.(كمكچ)
زانستی، چمكی بۆ یك ــان زاراوەدان یك

بواردا. لیك و ناوەڕۆك یك خاوەن
و یك زاراوە بۆ فرەواتایی خۆپاراستن ل
ل پشترە ند لتمتایب بواردا، بژەی لیك

ھاوبش. بژەی
كلپووری كوردی، و بووژاندنوەی گڕان
ئامر و ناوی و زانستی زاراوەی تایبتی  ب

ھتد. گیادەرمان.. و نخۆشی
زاراوەی كـــردنـــوەی نــزیــك بــۆ  ــدان  وــ ھ
و ئاسانكردن بۆ جیھانی  زاراوەی  و كوردی

برانبركردنیان.
ركخستنیان و  پناسكردن و  دابشكردن

بوارك. ھر بپی
بكاربرانی و تایبتمندان كردنی ھاوبشی

زاراوە. دانانی كرداری ل زاراوەك
زاراوە دانرانی نوان پیوەندی پتوكردنی

زانستییكان. زاراوە بكاربرانی و
زاراوە: دانانی ل ندییریزب ئم رەچاوكردنی
داڕشتن، مجاز)، - (پچك دانــان كولتوور، 

وەرگرتن. ،(تئاو) داتاشین، لكدان،
ــا وات ــ ل زاراوە نــزیــكــتــریــن  ــی  ــژاردن ــب ھــ
بپی داڕشتندا ل دروستترینیان و كزانستیی

كوردی. زمانی
رژەی ل پشترە ئاسان ل و رەوان رژەی

نامۆ. و گران
داتاشینی و  داڕشتن ل توانای بژەی  ئو
بپز ئاوا پشترە لو بژەیی ل بت زیاتر

نبت.
ل (وشی پشترە   ل  (تاك وش) زاراوەی

.(تئاو

گشتی ل باشترە گینر و ورد زاراوەی
.ل و

ككوردیی زاراوە رككوتنی لبرچاوگرتنی
ب ،كبیانیی زاراوە زانستی ــای وات لگڵ 
زاراوە بــــژەیــیــكــی ــا  ــوات ب خــۆبــســتــنــوە 

.كبیانیی
ئو لــو، نزیك یــا ھــاوواتــایــیــدا لحاتی 
مكما بۆ چھ ڕەگكی ك بژەی ل پشترە

دەكات. كییبنچین
نــامــۆ، لـــوشـــی ـــاو لــپــــشــتــرە وشــــی ب

نكات. دروست ئالۆزی بمرجك
تایبتمندان زاراوانی  ئو لبرچاوگرتنی 
وەرگدراو، یا خوازراوبت چی دنن، بكاریان

دانانی زاراوەدا. ل
براییمان پرسیاری سر دینوە كۆتاییدا ل
ویستپ چ بكین بیانیان زاراوە ھموو لم چی
تایبتمندان بھاوكاری كوردی ئكادیميای
جیاجیاكان زانينگ بوارە و كوردی زمانی ل
ل و بچینوە بـــوارانـــدا  ــم ئ بــ ســرجــم
ئوەی و بدەن زاراوەسازی سرەدووبژینگی
ھاتن و ری كوردیی زمانی ئوە موكی مایی
ئگر بخربت، و پدراوە كوردی زمانی ناو
دەگرنوە و كنرەس جی نوباو نا زاراوەی

دەبت. گڕەالوژەی بردەوام ئم
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رەشۆ حمەش
رۆژنامگری كاروانی ڕچشكنی

ل ئمانیا كوردی

– ئمانیا ئیسماعیل تنیا

ل پنجاكان ك ترایانی كوردە تاكو ئو
وتیان رابــردوودا، سدەی و شستكانی
گیرساونتوە، ئوروپادا ل و بجھشتووە
ھۆكاری زۆریان بنیازی خوندن، یان بشی

ئو رگایانیان گرتۆتبر. سیاسی،
(كــۆمــــی رــكــخــراوی ـــی ـــدن دامـــزران
وت دەرەوەی لــ كـــورد خــوــنــدكــارانــی
ئــوانــوە،  لسردەستی ھــر   ،(ksse –

دامزراوە.
ك ،دیاران و چــاالك كــوردە  لو یكك
و كــردووە ئمانیا  ل رووی كاتاندا لو
دروست خۆی بۆ مژوویك توانیوویتی
ــات، ســیــاســتــمــدارو رۆژنــامــنــووس ــك ب

.رەشۆ)ی (حمەش
كی؟! (حمەش)

تــــواوی (حــمــدی  - نـــاوی دروســـت و
محمد)ە (میر بنمای ل ،تورانلی)ی

(رەشـــوان)ە. عشیرەتی ســرۆك نــوەی
گرنگیان رۆكی ك بووە  خزانك رۆی
(بدر كوردایتیدا. بزووتنوەی ل بینیوە
ربرو لــو ــووە ب یكك باپیری ئــاغــا)ی 
(١٩١٩)دا، ســاــی لــ كــ كسایتییانی
ئــتــاتــورك)دا، كــمــال (مستفا  ــردەم ــب ل
ــورد ك ـــی ـــان رەواك ر مــافــســــ داكـــۆكـــی ل

كردووە.
ل ،١٩٣٩/٢/١١  لــ تــورانــلــی)  (حــمــدی
(كۆلیك)ی قزای ب سر (ساكۆ)ی گوندی
 ل (سمسور)  ئدیمان بویالیتی سر

بووە. دایك
-١٩٤٦) سانی  ل سرەتایی خوندنی 
-١٩٥٤) لــ ــدی ــاوەن ن خوندنی ١٩٥١)و، 
لسای  كردووە. (كولیك) تواو ١٩٥٧)دا ل
ئستنبۆڵ  ل روو خوندن، بنیازی ١٩٦١ دا،
سیاسییكان زانست كۆلیژی ل و دەكــات
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(١٩٦٣)، درژە بخوندن دەدات و سای تا وەردەگیرت،
بكات. تواوی ناتوانت

بتاوانی دامزراندن كورد و س بیست (١٩٦٣)دا، سای ل
سربخۆ)، (كوردستانكی دامزراندنی بۆ كردن شبانگ و
وانل یكك  دەردەچــــت. بۆ دەستگیركردنیان فرمانی
سادا،  لو ھر   ،رمانف ئو  دوای  دەبت. (حمەش) 
ل ئمانیادا و دەكات ئوروپا ل روو و بج دت توركیا

دەگیرستوە.
كــوردە ژمـــارەی ئمانیا، دەگــاتــ نــاوبــراو ئــو كــاتــی 
ك دەدا، كسك (٢٠-٣٠) ل خۆی تو ئو نیشتجكانی
پیوەندی سا ئو ھر ھاتبوون.. پارچكانوە ھموو ل
دەرەوەی  ل كورد خوندكارانی (كۆمی  ركخراوی ب

دامزرابوو. (١٩٥٦)دا سای ل پشتر ك دەكات، وت)
 ئازاد) ل (زانكۆی ئابووری بشی ل (١٩٦٧)دا سای ل
تواو خوندن ١٩٧٥یشدا سای ل وەردەگیرت، برلین
ژیان بژوی پیداكردنی بۆ خوندنكشیدا، پاڵ ل دەكات.

كردووە. كاری (١٩٧٠-١٩٧٩)دا سانی ل
ك ل(١٩٧٧-١٩٧٩)یــــــــش وەك مــامــۆســتــایــ ــ ســاــی ل
شاری  ل ،(volkshoch Schule) خك قوتابخانی
مندانی ب كوردی، زمانی وانی برگ)، شون) ل برلین

رەوەندی كورد گوتووە.

سیاست (حمەش) و
دەبت سیاست بكاری تكڵ دەبت، زانكۆ ل ك كاتك
بكات.. نتوەكی ب خزمت رگایوە لو دەدات ھوڵ و
دەوت زوو بووەو نھنی كارەكانیان لبرئوەی بم
درژە دەرەوە و ل بجبھت وت بووە ناچار پیزانیوە،

بدات. بكارەكانی
بووە، كوردستان باكووری خكی  ناوبراو، ھرچندە
 ١٩٦٤ ل دەكات، سای وایل كوردایتی برزی بم ھستی
كوردستان دیموكراتی (پارتی بریزەكانی پیوەندی دەرەوە
ئو پارت. تا چاالكی ئندامكی تبب و بكات عراق)ەوە –
ئو و ھوادارانی دۆست ل بووە مائاوایشی، یكك دوا

خۆشویستووە. زۆر (مستفا بارزانی)یشی و پارت
ئمانیا، لگڵ (میونشن)ی ل شاری ١٩٦٣/٨/١٣دا، ل -
باكوور)  – كوردستان دیموكراتی (پارتی تریدا ھڤای س

دادەمزرنن.
ســر ــگــارت)ی  ــوت (شــت شـــاری ــ ل ١٩٦٥/٩/٣دا،  ــ ل  -
دیكدا،  ھڤاكی چند ڤۆرتمبرگ)، لگڵ (بادن بھرمی
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الینگیرانیان و ئندام بۆ پیشیش ركخراوكی
كــاركــرــن ــی خــوــنــدكــارو ــ ــۆم (ك بــنــاوی
ئو مخابن دادەمزرنن. باكوور)، كوردستانی
زوو نبووە، درژ تمنی  ئوەندە  ،یكۆم

ھوەشاوەتوە.
ھڤای دوو ــگــڵ ل ١٩٦٨/٩/٢٦دا،  ــ ل  -
باھۆز)  – تكۆشرن كوردستان دیكدا،(كۆمال
زتر ،یكۆم ئو یان دامــزرانــدووە. دواتــر،
برچاویشی  خباتكی و (باھۆز) دەناسرت ب
قاودانی ھرشكانی ل و ل ریسواكردن ھبووە،
و بـــوكـــراوە كــــورد.. تــوركــیــا بــۆ ســر گــلــی
گرنگییكی ــاھــۆز)، (ب ئوكاتی بیاننامكانی
بۆ سرچاوەیك ببوو   بۆی ھبووە،  زۆریــان
بزمانی لكۆینوەیان، ك كسانی ئو ھموو
خودی من دەنــووســی.  كــورد لسر  ئمانی،
ك بینوە،  ئمانیم  كتبی گۆڤارو چندین  خۆم 
وەك سرچاوە  یــان (بــاھــۆز)  بــوكــراوەكــانــی

بكارھناوە.
ركخراوە، ئو برچاوەكانی   چاالكیی لبر
قدەغی بووە ئوەدا ھوی ل توركیا حكومتی
بوكراوەكانی لنگڕت نا، ھر ئگر بكات.

بوبتوە. توركیا و بگات
خكی یارمتیدانی بنیازی ١٩٦٨دا، لسای ـ
ھڤاكانیدا، ركخراوی لگڵ لقوماوی كورد،

دامزراندووە. (مانگی سووری كوردی)
دیموكراتن  كۆمی (یكتیا ١٩٧٩دا لسای ـ

دامزراندووە. كوردستان)ی
كوردستان  دیموكراتی سای١٩٨٦دا (پارتی ل -

دامزراندووە. نتوەیی)، ركخستنی –
ھشت پارتی سای (١٩٨٨)یشدا، لگڵ ل -
بناوی برفراوانیان برەیكی ،دیك كوردستانی

دامزراندووە. (كوردستان رزگاریا (تڤگرا
پناو ل ھوكانی و خبات ــوەی ئ بۆ  -
و برفراوان و كشی كورد، ناسنام ناسكردنی
یكك ریزەكانی ی باشبووە لپ بت، كاریگرتر
بۆ بكات. خبات ئمانیادا، سیاسییكانی پارت ل
ل بیروباوەڕی  نزیكی بھۆی ئو مبستش،
دیموكراتی سۆسیالیستی (پارتی پرۆگرامكانی
(١٩٧٠-٢٠٠٢)دا سانی  ل ،(SPD – ئمانی رەشۆ حمەش
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پارتدا ئــو ریزەكانی ل ئندامك وەك
كردووە. خباتی

رۆژنامنووس (حمەش)ی
ھــرزەكــاری تمنی ل ھــر حــمــەش 
نووسین و خوندنوە خولیای الوتیدا و
ــوە، ــگــی ر لـــو دەدات، ھـــوڵ دەبــــــت، 
كاتش ئو بكات.. بنتوەكی  خزمت
(سر  توركی  رۆژنامیكی گۆڤارو چند
ھبوو،  بوونیان توركیادا ل بچپكان) 
جیاواز بیروڕای  ببوكردنوەی بواریان
رۆشنبیركی وەك رەشۆ)، (حمەش دەدا.
بابتی كــۆمــــــك وریــــا، نـــتـــوەخـــوازی 
لو كــولــتــووریــی، و سیاسی و مــــژوویــی 

بودەكاتوە. بوكراواندا،
رگای دەركردنی ل دەگات ئمانیاش، ك
ب دەیوت خزمت وەلت)، (ھڤیا گۆڤاری

بكات. نتوەكی كولتووری
ســانــی گــۆڤــارــكــی وەلــــــت، ھڤیا   -
ل بوو، كــوردی  كولتووریی و  رۆشنبیری
س ژمارەی (١٩٦٣-١٩٦٥)دا، سانی نوان
رنووسی التینی)، – (كرمانجی ژووروو ب

لدەرچووە.
سانی  ل وەلت)، (ھیڤیا وەستانی دوای -
بناوی دیك گۆڤاركی  (١٩٦٥-١٩٧٠)دا
ژووروو (كرمانجی كوردی  بزمانی (چیا)، 
ك ــوە، ــات ــودەك التــیــنــی)، ب – رــنــووســی

لدەربكات. ژمارەی (٨) دەتوانت
(چیا ھاتووە، (چیا)دا (١)یكی ژمــارە ل
وێ ئارمانجا دپیڤی، كرمانجی زاراڤی ب
چیا ب ھون بلندكرنا كورمانجی یو زیندو
و چــم ســر دەركڤنا بگڕن، وەلت ل 
چیا سنگ ھلدن.. بلند خۆ دەنگ كانیان،
دیرۆكی، وژەیی، ین وە نڤیسیارن بۆ ژ
كورد ل سر جڤاكی و ئردناسی، ئابوری

.(كرییڤ كوردستان و
(١٩٧٤) سای ل ،دیك (حمەش)،جاركی
برگكدا، ل (چیا) ژمارەكی ھشت ھر
وەلت)یش (ھیڤیا دەكاتوە.. چاپ دووبارە

ر س١٩٧٦دا، ھ سای ل شوە، بھمان
دەكاتوە. چاپ دووبارە ژمارەكی

بناوی  دیك گۆڤاركی ١٩٨٣دا، سای ل -
ركخراوی  ئۆرگانی ك  (تیكی دەنگ)
بــووە،   (كوردستان دەمۆكراتن (یكتیا
دەبت بردەوام ،١٩٨٩ سای دەردەكات و تا

لدەردەچت. ژمارەی یازدە و
گۆڤاری یكتی)، (دەنگی وەستانی دوای -
(پارتیا  ئۆرگانی ك (دەنگ باكور) دەردەكات،

بووە. باكور) – كوردستان دیموكراتا
بجۆری وتـــاری جــۆر و بــابــت - زۆر 
(تڤگر)دا، و (تیكی دەنگ) گۆڤاری ل

بوكردۆتوە.
-لسانی (١٩٧٥-١٩٧٩)،لپاڵئنجامدانی
رۆژنــامــنــووســــكــی دیــكــدا، وەك كـــاری 
ئمانییكان  فزیۆنلت ونگری  كــورد،
كشی لــســر  گــوتــاری چندین ـــووە..  ب
ئمانییكاندا، گۆڤارە  رۆژنام و ل كورد،
لگڵ دیمانی ھروەھا  بــوكــردۆتــوە.. 

كردووە. تلفزیۆنكاندا رادیۆو
شیعركی كۆم (١٩٦٧)دا سای  ل  -
(ئمستردام)ی  ل دیوانك، وەك خــۆی،
و كـــوردی بــزمــانــی ــنــدا،  ھــۆ پایتختی 

چاپكردووە. ئمانی،
ھۆنراوەی و چیرۆك كورت دەیان ب -

بوكردۆتوە. بوكراواندا، لو خۆی

ستگو دوا
سختی  نــخــۆشــی  تــووشــی  كــ كاتك 
بینینی  ئــــوەی  ــۆ ب ــت، ــ (شــــرپــنــجــ) دەب
و ســردڵ) (گری تبن ل كوردستانی
سردانی نكات، مائاوایی دوا ئازارەوە بو
نــاوبــراو، ــدە ھــرچــن ـــرد. كــوردســتــانــی ك
وەك دەبوای و ھبوو ئمانیی رەگزنامی
بكرت، لگدا مامی ئمانی ھاوتییكی
یكمی كانوونی ل تــورك، رژمی وەلــ
دەكن، دەستگیری (ئنكرە)، ل ١٩٩٨دا، 
كونجی ندەیخ سختوە خۆشیین بو
دواتر و  دەمنتوە رۆژ،  (٤٥) زیندانوە..
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ئمانیا، حكومتی وچانی  ب ھوی پاش
ئمانیا. دەگڕتوە و دەكرت ئازاد

ئاسایشی ــای (دادگ ئازادكردنیشی، پاش
پنج حوكمی  ئنكرە) ل توركیا نتوەیی

دەسپنن. بسردا زیندانی ساڵ
سخت ئوەندە نخۆشییكی مخابن،
كاتژمر ٢٠٠٢/١٢/٢٧دا، رۆژی ل تا بوو،
شاری (مالتزر)ی نخۆشخانی ل ،(١,١٥)
كۆچی سایدا، تمنی (٦٣) (دیسبۆرگ)، ل
:ل مائاوایی: دواجــار بۆ و دەكــات دوایــی
یكتیی) (دەنگی و (چیا) و وەلت) (ھیڤیا
ل (پارتی الینگرانی و و ھڤاڵ (تڤگر) و
دەكات،  باكوور)  – كوردستان  دیموكراتی 
لگڵ ھاتوانن بدی ئاوات و خۆزگ ئو

گل. ژر دەبات خۆیدا
لڕوڕەسمكی ٢٠٠٢/١٢/٣١دا رۆژی ل
ل كــوردســتــان بــاكــووری ــ شــایــســتــدا، ل

دەسپرن. بخاكی (كۆلیك)

ئنجام و مبست
و نووسین ل مئ مبستی و ئامانج
رەشـــۆ)ی (حـــمـــەش ــوەی ــردن ــســرك ب
ئوەبووە، سیاستمدار، و رۆژنامنووس

:ك
كوردستان، بــاشــووری ل ستاكئ تا   -
ناوی یوانل ــوێ، ن نــوەی  بتایبتیش
نبیستبت، ھر كوردەیان تییسایك ئو
وەك  ھــر ،یوانل بیستبتیشیان ئگر 

بیناسن. (ناو)
سر  و چــاالك كوردكی (حــمــەش)  -
ــ كــوردان ــووســ ــن ــام كـــاروانـــی ئـــو رۆژن
كولتووریان كاری  ئمانیادا،  ل ك بــووە،
ل كوردی بوكراوەی یكم ئنجامداوە،
خباتی  و  بھوڵ  وەلت)  (ھیڤیا  ئمانیا،
كاركی ئو رۆژگارە بۆ وە، كوبۆتب ئو

بووە. گرنگ
،وەیـــركـــردنـــســـو بــــــن بـــ ـــواداری ھـــی
نمر، رەشۆ)ی (حمەش گیانی توانیبتمان
ین، كئاشنا بك كسانی شاد بكین، بو

لگڵ ئاشنایتیان و  شارەزایی  ستاكتائ
نمرەدا، نووسرۆژنام و سیاستمدار ئو

نبووە.

پڕاوز سرچاوەو
ســــۆراغ و ســـــرەڕای ،ــ ــت ــاب ـــم ب بــۆ نــووســیــنــی ئ
دیموكراتی (پارتی ھڤانی لگڵ بدواداچوونكانم
تا  (حمەش)   ك ئمانیادا،   ل باكوور)،   – كوردستان 
دوو سوودم لو بووە.. پارت ئو كۆچكردنی سرۆكی

بینووە: سرچاوەیش
چاندا ئاونا چیا كۆڤارا شخۆ، عبدولمجید د. -
باكور، دەنگ وەشانا ،١٩٦٥-١٩٧٠ ئوروپا ل كوردی

ئمانیا. ،٢٠٠٣ سای یكمین، چاپا
ك حـــمـــەش رەشـــــۆ)، - وتــــاری (مــاتــمــیــنــی بــۆ
(متین  بۆن)، ل كوردی لكۆینوەی (ناوەندی بناوی 
ماتمینی چلی ل ناوەندە، ئو سرۆكی ئینجسوو)ی

خوندراوەتوە. ناوبراو
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گۆڤاری یكمین
ئكسا وت- دەرەوەی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی

١٩٧٦ تا ١٩٨٣

سوید ئحم د- علی نوزاد

ئاسۆ" " و ناساندنی گۆڤاری سرە تایك
دەرەوەی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی
سدان خاوەنی "١٩٨٨ ئكسا"١٩٧٦- " وت
بوكراوە و چاالكی و گۆڤار دەیان و چاالكی
،تیییكۆم ئدەبی، سیاسی، ركخراوەیی،
دوژمن  ١٢ سادا دۆست و ئو ماوە ی ل ك
ھند ــ ب ــان ــكــخــراوە ی ر چــاالكــیــیــ كــانــی ئـــ و
كوردستان خوندكارانی كۆمی  وە ردەگــرت،
كوردی زمانی ب تنیا ھر وت دەرەوەی ل
بــ زمــانــكــانــی بــــكــو چــاالكــی نـــ نـــوانـــدووە،
فارسی، عرەبی، ئمانی، فرەنسی، ئینگلیزی،
ھتد رووسی.. ئیتای، سویدی، ھۆندی، توركی،
راگینراوی و یاننامب و گۆڤار و بوكراوە
چندان خاوەنی و دەركــردووە رۆژنامگ ریی
و ملصق" " ئافیش بــواری  ل  یدانسق كــاری
بۆنی  بــ ژنانج پۆستكارتی و  رۆژژمــــر
تر. نیشتمانییكانی و نت وەیی بۆن و نورۆز

فراوان نووسینی كتبكی دەستم ب ئستا من

و دامــزرانــدن مژووی ب كــردووە سبارەت
ركخراوییكانی و رۆژنامگریی چاالكیی
و نــووســیــن كــاتــی لــ ـــراو، ـــاوب ــراوی ن ــكــخ ر
ك دە كم، ھست س رچاوە كاندا سیركردنی
دەومندە گنجینیكی خاوەنی ركخراوە ئو
رۆژنامنووسی و رۆژنامگریی ــواری ب  ل
و د ئستا ل چند ك ب داخوە تا كوردیدا،
بترازت، ك موكوڕی و ھ ل پ الپڕەیكی
ركخراوە بو سبارەت ورد نووسینكی ئگرنا

ننووسراوە.
ك دەستی كاران ی یكك ل و ئاسۆ" " گۆڤاری
 ١٧ كۆنگرەی پش  ،كخراوەكر دامزرنری 
ركخراوەكیان" راگیاندنی كۆنگرەی " واتــ
ئاسۆ" " ١ ی گــۆڤــاری ژمـــارە دە ریـــكـــردووە،
دان ندراوە، لسر  دەرچوونی سای  ئگرچی
بر ك چند مانگك ھست بوە دە كرت بم
ناوبراو  كۆنگرەی ك ١٧ دەرچووە، كۆنگرەی ل
وتی  فرانكفۆرتی شاری ل ١٩٧٦ سای ھاوینی
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١٩٧٦ تا ١٩٨٣ ئ كسا وت- دەرەوە ی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی گۆڤاری یكمین ئاسۆ

ئاسۆ" " گۆڤاری  ١ ی ژمارە برگی لسر سازكراوە، ئمانیا
ئم  دوای   " ئامادە كردن كۆمیتی  دەنگی  ئاسۆ: " نــووســراوە:
دەنگی " كراوە: دەستكاری وە یم شب واژە یدەست ئم ،ژمارەی

وت". دەرەوەی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی
دەرچوونی ھۆكاری كورتی ب دەدە م ھوڵ نووسیندا لم
ژماران ئو بۆ و ھروەھا ئیندكسكم بكموە گۆڤارەك روون
بشی ل ھروەھا كۆمكردوونتوە ، و بینیووم ك كــردووە ،
و ھــــبــژاردووە گۆڤارەك  ل بابتكم نووسینكدا كۆتایی 
خوندكارانی كۆمی چاالكییكانی ل بریتی ك نووسیوومتوە

وت. دەرەوە ی ل كوردستان

؟! ئاسۆ" " گۆڤاری بۆچی
وتاری ناوونیشانی " ب ل الپڕە ٢ و ٣ نووسینك و دا ١ ژمارە ل
من  ناوونیشانی ئ و وەمی نووسیندا لو بوكراوەتوە، ئاسۆ"
ناوبراو نووسینی سرەتای بۆچی گۆڤاری ئاسۆ"؟! " دراوەتوە
خونری خۆشویست،  ھوالی  " پدەكن؛ دەست رست بم

بڕز!
خوندكارانی كۆم ی ئۆرگانی ئاسۆ یكمی ژمارە ی ئوە
ئوەی لبر  دەستت" وە و دەگاتتودە بب ئوروپا  ل كورد
كۆمی " ل ب شك ب خۆیان ھشتا ئامادە كردن دەستی
دەزانی  ئی"  ئس. . ئس كی. ئوروپا-   ل كورد خوندكارانی
ناوبراو ل كۆم ی ئۆرگانی ب یان ئاسۆ' " گۆڤاری ر بۆیھ
كوردستان خوندكارانی كۆم ی ' ئۆرگانی نك داوە، قم
وردتر نووسینكدا ــژەی در  ل ئكسا" وت- دەرەوەی ل

:نووسیویان و رووندەكنوە مبستیان
دە كرا. وا گوواركی ھبوونی پویستی ب ھست مژبوو ل "
باوەری بیرو  بۆ الپڕەكانی ك ئوروپا ل كوردی گوواركی
و نیشتمانپروەر پنووسی خوندكاری بۆ نوێ، و پشكوتوو
ئاسۆ" " نووسیندا  ئو درژەی ل  "كراب ترخان ئازادیخواز
شۆڕشگی بیری روونــاك مژوویی وەزیفی   " دەنووست:
باوە ڕەدا و بیر گۆڕی و ئال لو شوە ترین چاالك ب ك كوردە
خوندكارانی كۆمی ئۆرگانی وەك دەیوێ ئاسۆ" " .شداربب
میدانی لو وت، دەرە وەی ل كورد ئازادیخوازی و پشكوتوو
خزم تكی و برچاو نخشكی یدا فیكری تكۆشانی و ھوڵ

.ب ھ نرخی ب
نشی و  شگ و دەومندی خۆشویست! خوندەواری
و الپڕە كانی رەنگی و رەنگا و برە كتی و پیت ب ئاسۆ"  "
ئ سپردراوە ی پ ك خزمتان دا ئو رگای  ل سركوتنی

تۆ. سرشانی تودەك
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١٩٧٦ تا ١٩٨٣ ئ كسا وت- دەرەوە ی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی گۆڤاری یكمین ئاسۆ

و رەخن نووسراو و چاوەڕوانی شداری چاالكانب ھیواداری
ھوڵ ھیچ  ل ئاسۆ" " نووسرانی دەستی تۆین. پشنیاری  و
ناكا درغی " ئاسۆ" پكی و رك بوكردنوە ی بۆ تقیك و
گیاندنی  ج ب و ئاسۆ" " س ركوتنی ك دە زان باش  بم
چاكانی ھاوبشی و  ھاوكاری  ب تنیا و  تنیا  ئامانجكانی
وتارە دا  ئم نووسینوەی كاتی ل دێ" من وە دی ھاوان ھ موو
كنووسین رست ب و رست وش ب وش دەقاو دەق ھومداوە
چند بۆ ژرم و بۆر سرو، شونكدا چند ل تنیا بگوازموە،

وشیك داناوە.
ئم ل ژر  ك ژمـــارەدا ھ مان تــری وتاركی  ل ئ گ رچی
دەركردنی  ل مب ستیان باشتر " بۆ؟  ئاسۆ.. " دایناوونیشان
چند ت نیا كــرد ھستم بــم دە كــنــوە، روونــتــر   گۆڤارە ك
نووسین ھمان ل ناوە ڕۆكدا و م نووسینئ خستۆت ئیزافی كیان
ن زانی پویستم ب بۆی داڕژراوە تر ك رەستی و شواز ب و

بۆم. م ناوونیشانئ لسر زیاتر

ژمارەكان ئیندكسی و تر زانیاری
نوان ل ئاسۆ گۆڤاری  ك بــۆتــوە، روون بــۆم ئــ وە نــدەی
و  دەرچــووە سوید ئۆپساالی شــاری  ل  ١٩٨٣ تا   ١٩٧٦ سای
وەستاوە  پاشان و لدەرچووە ١٢ ژمارەی ت نیا ماوەیشدا لو
ئكسا، وت- دەرەوەی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی و
خوندكارانی دەنگی بوكراوە " یكی تری ب ناوی " " گۆڤارك
دواییان  ئ می دەركـــردووە، خۆی ئۆرگانی وە ك كوردستان" 
كۆم ئستا زانیاریانی تا ئ و گورەی ب ئمانیا دەرچووە، ل
كۆمی " گۆڤاری  یكمین ئاسۆ"  " گۆڤاری كردوون توە،
كوردی  زمانی ب ئاسۆ ،ی ئكسا"  كوردستان- خوندكارانی
التینی" سۆرانی" و " " پیتی ھــردوو نووسینی ب و دە رچــووە
ب ھردوو  نووسینی ژمارەیكدا ھر ٦ ل ژمارە تا بوكردۆت وە،
ئو  تنیا دا  ٨ ژمارە  ل دەبینین بم بوكردۆت وە، پیتكان
ل و نووسراون التینی پیتی ب ك بوكراون توە نووسینان
سۆرانی  تیپی ب ك برچاو ند نووسینان ئو تنیا ١١ دا ژمارە

نووسراون.
.دای فۆسكاب نیو قبارەی ل ،ڕەیالپ ٦٢ ،....... ،١ .ژمارە

سۆرانی بشی
١ و ل ٢ ل ئاسۆ.... وتاری -١
ل ٥ ٣ تا ل بۆ؟...... ئاسۆ -٢

قیژ و قاو ل ژر پردەی ی كتی تك دانی و گرە شونی -٣
ل ١١ ٦ تا ل ی ك تی... بۆ نانوە
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١٩٧٦ تا ١٩٨٣ ئ كسا وت- دەرەوە ی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی گۆڤاری یكمین ئاسۆ

 ١٢ ل ئیران.....  ل كدارانچ شۆڕشگانی بزووتنوەی -٤
١٦ تا ل

٥- لینگفە... ل١٧ تا ٢١
٢٢ و ل ٢٣ ل شیرینكم... بۆ نكرا تواو نامیكی -٦
ل ٢٦ ٢٤ تا ل ...چئ خۆر برەو وا نوێ كاروانی -٧

٢٧ ل كوان.. تیری دوا -٨ 
ل٢٩ و ٩- خۆشویستكم...... ل٢٨

دەگڵ لقكانی ئامادە كردن كۆمیت ی راپۆرتی كۆبوون وەی -١٠
٣٠ و ل ٣١ ل ......كۆم

س روو دیالكتی التینی.. تیپی ب
٣٢ تا  ل كورمانجی.... كتدیال یكیتی ب س ر ل قالم -١١

٣٩ ل
ل٤٠  ئیران....  ل كدارانچ شۆڕشگانی  بزووتنوەی  -١٢

ل٤٥  تا
ل٦٠  تا بازدانا...... ل٤٦ و ١٣- شكستن

ل كورد  تمیلل رەوشــا سر ل بنگھی راستی چ ند  -١٤
٦١ و ٦٢ ...سوری

ژمارە ١. ق بارەی ھ مان ،ڕەیالپ ٣٧ ،١٩٧٦ سای ،٢ ژمارە

سۆرانی تیپی ب
و ــی ــرات ــوك ــم دی و ــی ــان ــوردســت ك " تـــــازە ی ١- ســیــاســ تــی 

ل٨ تا ل٢ ... چۆن؟ چی و كۆم پشك وتووبوونی
ئۆكتۆبر.... ل٩ تا  سۆسیالیستی مزنی شۆڕشی ٢- بیرەوەری

ل١٤
 ل عیراق كوردستانی ئازادیخوازەكانی و نیشتمانپروەر -٣

ل١٦ و ل١٥ عیراقدا.. تاوانباری بعسی زیندانی
چاالكی ئندامكی دژی ل ئینگلیستان پۆلیسی بیاری -٤

ل١٧ ...كۆم
٥- ئاگاداری... ل١٨

ل٢٢ تا سوید... ل١٩ لقی كۆمیت ی كاروباری ٦- باسی
س روو دیالتی التینی.. تیپی ب

ل٥ تا ل١ ... ژمارە ١ بابتی ھمان -١
ل٥ ژمارە ٤.. بابتی ھمان -٢

ل٨ تا ل٦ ژمارە ٢... بابتی ھمان -٣
ل٩ ژمارە ٣.. بابتی ھمان -٤

ل١٣ تا ل١٠ ژمارە ٦... بابتی ھمان -٥
ناڤین... رۆژھتا ریاكسۆنر پال و ئیمپریالیستی ھمومن -٦

ل١٤
٧- ئاگاداری.. ل١٥
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١٩٧٦ تا ١٩٨٣ ئ كسا وت- دەرەوە ی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی گۆڤاری یكمین ئاسۆ

ژمارە ١. ق بارەی ھ مان ،ڕەیالپ ٥٢ ،١٩٧٧ سای ،٣ ژمارە

سۆرانی تیپی بشی
ل٣ و ربندان.. ل٢ دووی ١- بیرەوەری

سیاستی و فرانكفۆرت كۆبوونوەكانی ل سر دیتنك -٢
ل١٠ تا ٤ ل .... كۆم دە رەوەی

ھسان وە... ل١١ ٣- سروودی
ل١٦ تا ھاتن؟...... ل١٢ پك نتوە چۆن و ٤- گل

٥- ھبستی برەو كوردستان.. ل١٧ تا ٢١
ل٢٤ تا مھاباد.... ل٢٢ دیموكراتی كۆماری یادی ٦- بژی

ل٢٦ و ئم شانۆی... ل٢٥ .وخباب ...ۆخ٧- باب
ل٢٨ و ل٢٧ ژنان... جیھانی رۆژی مارس ی ٨ رۆژی -٨

بشی تیپی التینی
ل٤ و ربندان... ل٣ دودوێ ١- بیرەوەریا

ل١٣ تا چاوا چبون.. ل٥ و میل ت ٢- خك
ل١٥ و ل١٤ ژنان... جیھانیی رۆژا مارس ێ ٨ رۆژا -٣

دەرڤیی سیاستا و فرانكفورت جڤینا سر ل دیتنك -٤
ل٢٣  تا ل١٦ ..لكۆم

.سكابفۆ ق بارەی ل ،ڕەیالپ ٢٣ ،١٩٧٧ سای ،٤ ژمارە
ل٣ تا ربوار... ل١ مای، مانگی ی كی ١- جژنی

جیھان ل سرانسری گل دوژمنكانی و ئوان دۆستكانی -٢
ل٥ تا ل٣ ئاسۆ.. بندكی ھواڵ دا،

... ل٥ ٣- فاشیستكان

بشی پیتی التینی
ل٢ و جیھان.... ل١ ئادارێ، جژنا كركارن مھا ك١- ی

ل٣  ... برێ" م قاال دە واما " میل ت و پیتالیستك سردە ما -٢
ل١١ تا

تڤگ را د دوایـــی سالن ھـــ ردو شــونــا  جیھو ســ ر  ل   -٣
ل١٨ تا ل١٢ .... كورد خوندە ڤانن

.دای فۆسكاب قبارەی ل ،ڕەیالپ ٢٩ ،١٩٧٧ سای ،٥ ژمارە
ل١  ئاسۆ...  نووسرانی دەستی خۆشویست، خونری  -١

و ل٢
ل بزوتن وەی دوایی سا ی دوو ئ و و گرینگی جگا ل -٢
ف رھنگی- بشی دا، برپرسیاری ئیمپریالیستی دژی خوندكاری

ل٥ تا ل٣ م...
ھیوان ك. میللی،  مسل ی لسر قالم پاشماوەی  -٣

ل٦ شۆڕش....
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١٩٧٦ تا ١٩٨٣ ئ كسا وت- دەرەوە ی ل كوردستان خوندكارانی كۆمی گۆڤاری یكمین ئاسۆ

ل٩ تا ئاندرسن... ل٧ ٤- جك

التینی پیتی بشی بابتكانی
ئاسۆ خوندەڤانن بۆ ژ -١

١٨ كۆنگرا موناسب تا ب م وەزیفن ژ چندەك -٢
قت ڤی شڕێ دڤ ك بخترە و تشتكی خراب لۆكالیزم -٣

راوەستاندن ین
مین ١٨ كۆنگرێ موناسبتا ب لكۆم سر ل ئاورە ك -٤

چیی ؟ میل ت -٥
خوەندەڤانن تڤگرا داوید سالن دوە ھر جیھوشونا ٦-لسر

ئیمپریالیست... ئانتی خوەندەڤانن خباتا و دە كورد
.سكابنیو فۆ الپرە، قبارەی ٥٠ ،١٩٧٩ سای ،٦ ژمارە

سۆرانی پیتی بشی
ل٤ و نووسران... ل٣ دەستی ژمارە، ١- وتی

بیستمین. ل٥  كۆنگرەی دەربارەی خرا سرنجكی ٢- چند
ل٩ تا

خوندكارانی كۆمی بیست می كۆنگرەی كۆتایی بیانی -٣
ل١٨ تا ل١٠ وت.. دەرە وەی ل كوردستان

ئازاد.. ل١٩ بیری ٤- گۆشی
تھا.. حسن رەسنایتی، پشكوتن و دەربارەی پشكی -٥

ل٢٤ تا ل٢٠
ل٢٦ و ئ دەب.. ل٢٥ ٦- گۆشی

سالم... ل٢٦ تا ٢٩ چیۆك، كورت تخ، سبری -٧
شاكلی.. ل٣٠ فرھاد شیعر، تازە، رۆژی ٨- سروودی

كاروباری لقكانی كۆم.... ل٣١ تا ٣٥ ٩- ل
بشی تیپی التینی

ل٣ و ٢ ل ئاسۆ.. ل كۆم ئۆرگانی دەربارەی گۆتن چند -١
ل٩ تا ل ٤ ٢٠ ئا... كۆنگرێ خیتامی بیانا -٢

ل١١ و .. ل١٠ خین جگر شیعرێ ٣- ژ
ل١٥ تا و بارێ لقان... ل١٢ كار ٤- ژ

ل١٩ تا یكیتی.. ل١٦ سر ل ٥- مقالك
.سكابفۆ نیو قبارەی ،ڕەیالپ ٢٠ ،١٩٨٠ سای ،٨ ژمارە

ل٢ پشگۆتن..
ل٤ و ل٣ سال.. ١٢ ئڤا مای ھاتنا ب

ل٥ دەستنڤیس..
ل٧ و ل٦ شھیدبوونا عادل.. ل سر بیان

ل١١ تا ل٨ مای... ل بیرەوەریا
ل١٣ و ل١٢ خون.. جگر ناخوازین، شڕ ئم

ل١٤ نوە، ئوسمان سبری.. ھڤیا
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ل١٥ ئاگداری...
ل١٦ ل سر كۆنگرە ... گۆتن چند

ل١٨ و ل١٧ ...لكۆم سربخوەبوونا و پشڤرووبوون
ل٢٠ و ل١٩ ئس د.. دیكتاتۆری رژیم

نیو  قبارەكی الپــڕە،  ٤٢ .١٩٨٢ سای ئپریل، ،١١ ژمــارە
.سكابفۆ

ل٤ و ل٣ ژمارە... وتی
ل٦ و ل٥ ئدوێ.... ئامار توركیا،

ل٨ و ل٧ ..ردەوام ب كوشتن و گرتن و ئیعدام ئیران،
ل٩ پشو.. بدوع شیعر، شۆڤنیم، بۆ

ل١٠ عیراق.. بۆ پیتاك
ل١١ ئزانی؟...

ل١٢ سویددا.. رۆژنامكانی ل
ل١٤ و ل١٣ عیراق.. سوپایی ھزی

ل١٥ قاسملو... دكتۆر
ل١٧ و ل١٦ فاشیست!.. لۆژیكی و شاخ

ل٢٠ تا ل١٨ م جید.. سالح شھید شھیدان، كاروانی
ل٢٠ گرنگ.... ھواكی

ل٢١ ..... :ئ لینین
ل٢٢ كریم..... شوان سیرە!!

ل٢٣ ژمارە... دیاری
ل٤١ تا ل٢٤ كمال فوئاد... سالم، شیعرە بون كراوە كانی ل

ھبژاردە بابتی
كۆم ی چاالكییكانی و كار ل سر شارەزابوون زیاتر بۆ
ئ م وا ئكسا"  " وت  دە رەوەی ل كوردستان خوندكارانی
٦ دا  ژمـــارە لــ كــ دەنــووســمــ وە دە ق چ ند ھــ واــ  دەقـــاو

بوكراونتوە.

 كۆم كاروباری ل
ئمریكا لقی

ركخست گــورەی خۆپیشاندانكی كالیفۆرنیا ل  كۆم  -١
شارەك ھستی و كــنــوە  ــرز ب خۆیان  دەنگی توانیان   ك
دا رۆژنامكان و رادیۆ و تلفزیۆن ل ك شوە یك ب راكشن

بوكرایوە.
" شاری ل ركخست خۆپیشاندانكی فلۆریدا ل كۆم -٢
دروشمی سوڕانوە و زۆر ماوە ی كی بۆ شارەك ناو ل میام ی"
ھموو و ئیران كوردی گ لی رە واكانی ماف ل پشتگیریكردنیان
نواند زۆریان یكی چاالكی و كردەوە برز ئیرانیان تری گالنی
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س ر بۆ ئیران ھرشی دژی ككخ ئیمزای كۆكردنوەی بۆ
كوردستان

بۆ سیمینارك ركخات چند توانی واشینتۆن، ل  كۆم -٣
وە خۆپیشاندانكی ئیران، كوردستانی كشی كردنوەی روون
ئم ئیران. رژمی رەگزپرستانی سیاستی دژی ركخست

رۆژنامیكوە بوكرانوە. چند الین ل چاالكیان
شیكاگۆ ل ئیران دەوتی كۆنسلگری" " برامبری كۆم -٤
بشداربوونی  ب وە ٢٤ سعات ماوەی ھنا بۆ مانگرتنكی پك
" وەك: ی ناوچ ئو پشكوتووخوازەكانی ركخراوە نونرانی
چریكھای الینگرانی میللی، اتحادیی ئیران، سازمانی دانشجویانی
و  بوكرایوە بوكراوەی ك مانگرتن دا ئیران". لم خلقی فدائی
بۆ ك ئاراستكرابوو درا كۆنسل ب ناوی كۆمل وە ب نامیك

ئیران. دەول تی

رۆژئاوا برلینی لقی
 ٩ سعاتی لین لب شاری ل ئیران داگیركردنی كونسلگری -١
ل الین داگیركردن ئم نیوەڕۆ، پاش یكی سعاتی تاكو بیانی
بوكرایوە. رۆژئاواوە ناوبانگكانی برلینی ب رۆژنام زۆربی
تاگس دی ڤیلت، دی " بوون: رۆژنامكان گورەترین ئمانش

شبیگل" دیرتاگس چاتبونگ،
رـــكـــخـــراوە  ـــ ڵ ـــگ ل ــك  ــ ــدان ــشــان ــی خــۆپ  ٧٩/٩/٨  ـــ ل  -٢
پكھنرا، كوودام شقامی درژایی ب ئیران پشكوتووخوازەكانی
كوردستان زروفی لسربارو بیانك خۆنیشاندانكدا كاتی ل

بوكرایوە. فراوان شوەیكی ب
داوای تیادا ك كرمانجی، زاراوەی ب بیانك دەركردنی -٣

كوردستان كرابوو. پشكوتووی یكتی خوندكارانی
لقی جیھانی خوندكارانی یكتی بۆ نامیك نــاردنــی  -٤
برامبر خۆی ناڕەزایی كۆم لقی تیادا ك چیكۆسلۆڤاكیا،
قوتابیانی نیشتمانی و یكتی س فارەتی عیراق كردەوانی بو
ل دەكرێ عیراق قوتابیانی دژی ك دەربیبوو، بعسی عیراقی
بعسی قوتابیانی دەركردنی داوای تیادا ھروەك چیكۆسلۆڤاكیا.
یكتی وەرگرتنی و جیھانی خوندكارانی ریزی ل كردبوو یان

عیراق. راستقینی خوندكارانی
كردنی ب عرەبی پاشان و بوكردن وە و كردن فۆتۆكۆپی -٥

گ یشتبوو. پیان ئیرانوە كوردستانی ل ك بیانك

نمسا" " ئوتریش لقی
چاالكییكیان و كاروبار چند كۆم كمان نمسای لقی
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:وانل داوە، ئنجام
برواری  مذكرة" ب " پرۆتیست نامیكی كردنی پشكش -١
 خۆیان ب ناڕە زایی نامك دا ل ئیرانی. ١٩٧٩/٨/٢٣ ب سفارەتی

دەربیبوو. كورد لناوبردنی ش ڕی دژی ل توندی
رەفتاری  دژی ل ١٩٧٩/٨/٢١ دا، خۆپیشاندانك پكھنانی -٢
كردنی گیری پشت و ل كوردستان ئیران حكومتی دڕندانكانی
ئم بشدارانی ئیران. ل كوردستانی میللت كمان رەوای خباتی
 ' ركخراوی  وانل بوون، كس " ٣٠٠ "ل زیاتر  خۆپیشاندان
پشكتووی خوندكاری گلك و ئیران" خكی فدائی چریكھای

بشدارببوون. نمساوی و ئیرانی
شاری  ناوەڕاستی  ل ناوبراو لقی  ١٩٧٩/١٠/٢ رۆژی  ل -٣
چریكھای " ركخراوی ئندامكی  چند ھاوكاری   ب ڤیننادا
ك مانگرتنك خـــۆراك لــ بــ ھستان  ئــیــران" خ كی فــدائــی 
 رشھ دژی ك مانگرتندا لم خایاند. سعاتی "٤٨ " مــاوەی
سر بۆ حكومتی ئیرانی بوو و پاسدارەكانی دڕندانكانی سوپا
بوكردەوە فراوان شوەیكی  ب بوكراوەیكیان كوردستان
پ ھنا. كۆتایی گورە خۆپیشاندانكی ب دواجار مانگرتنكیان
رۆژنام و رادیۆ ل و دایــوە  گــورەی دەنگكی  مانگرتن ئ م 
عرەبیش گۆڤاركی و چند بوكرایوە جار ل گ نمساوی كاندا
پیشان نمسادا تلفزیۆنی ل لوانش جگ نووسی. س ریان ل

درا.

ھۆندا: لقی
رژیمی دژی ل ل خۆپیشاندانكدا لق ئم شداربوونی ب -١
ھموو گالنی و كورد گ لی خ باتی ل كردن و پشتگیری ئیران

ئیران.
بۆ یكان ھۆندی ركخراوە لگڵ كــردن پیوەندی   -٢

كورد. میللتی خباتی ل پشتگیری و ھاوكاری
ئینگلستان: لقی

محكوم و ئیرانی دژی سفارەتی خۆپیشاندانك پكھنانی -١
كوردستان. سر بۆ ئیران دەوتی دڕندانك ی رشھ كردنی

ھزە  و ركخراو ب كوردستان دەنگوباسی گیاندنی -٢
ئینگلستان. پشكوتووەكانی

سوید: لقی
پرلمانی  لبردەم خۆپیشاندانك پكھنانی  ١٩٧٩/٨/٢٠ -١
بۆ پشتگرتنی ل سویدی حكومتی داوالكردنی بۆ دا سویدی
حكومتی كردنی ھرش دڕندانكی محكوم و كوردمان گلی

ئیران. كوردستانی سر بۆ ئیران
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ل كۆبوونوەیكی دوو كۆمیت ھبژاردنی -٢
سووری كردن ب خاچی بۆ پیوەندی لقدا فراوانی
بۆ بگان كان و سویدی ركخراوە  و سویدی
ل كــوردمــان گلی دانــی یارمتی  و پشتگیری

ئیران. كوردستانی
سفارەتی دژی  خۆپیشاندانك پكھنانی  -٣
بشداریان تیادا كس "٤٠٠ " زیاتر ل ئیران، ك

كرد.
دژی لــ خۆپیشاندانك بــ شــداربــوونــی  -٤
ك ئیران، ل گالنی پشتگیری بۆ سفارەتی ئیران
پكھنرابوو. یوە سویدی ركخراوكی الین ل

وەزیری  كردن لگڵ ١٩٧٩/٩/١٢ پیوەندی -٥
و كورد م سلی ــارەی دەرب سوید دە رەوەی

لكردنی. پشتگیری
زروفـــی لــســ ر ـــی بــیــانــــك ـــردن ٦- دە رك
ئم ناڕەوای ھوستی و گشتی ب كوردستان
خوندكارانی جیھانی كۆنفدراسیۆنی یی دوایی

. سیس" " ئیران
كوردستانی لسر بیانك دەركردنی -٧  

كوردی. و سویدی ب زمانی ئیران
ھاوكاری بۆ بــوكــراوەیــك  دە ركــردنــی  -٨
ب ئیران  كوردستانی دانــی  یارم تی و  كــردن

سویدی. زمانی
بوكردنوە ی "خبرنامی  چاپكردنوە ی و -٩

ژمارە ١٢. ژمارە یكوە تا كوردستان" ل
یۆنان كردنی پارتی كۆمۆنیستی بشداری -١٠
دامزراندنی  سای  ٦١ بیرەوە ری ئاھنگی ل

دا.
پشتگیری شوانی ل كــردن بــ شــداری   -١١

" گلی و نیكاراگوا" " گلی ل كردن

 ئورگوای".
كۆمیتی كۆبوونوەی ل بشداربوون -١٢
ل ئوپساال شــاری  لــ سیاسیكان پــ نــابــ رە
ل سر  راپۆرتك پشكشكردنی و دا  ٧٩/١٢/٨
كردن ب شداری وە كوردستان. ئستای بــاری
ل سیاسی پنابرانی گشتی كۆبون وەیكی ل

ستۆكھۆم.

گۆڤارەك ناوەرۆكی و فۆڕم
ئاسایی تایپكی  ب ژمارەكان ھموو بابتی 
سادەش نخشسازییكی ب و تایپكراون دەستی
دابــشــكــراون، ــان ــ ڕەك الپ لــ ســ ر رووپــــری
جوانكاری ب گرنگی  ژمارە دوای ژمارە  بم
ھرە زۆربی ب رگی دیزاینی دراوە، الپڕە كان
ی كتر ل یاخود ،وەیھاوش ژمارەكان زۆری
ژمــارە ل ت نیا بینیووم من ئــ وەی نزیكن،
سر  ل گــۆڕدراوە، تواوی ب كرگب ١١ دا
كۆمی سیمبۆلی ژمارەكاندا ھموو برگی
داندراوە، ل مشخك  بریتی ك خوندكاران
بوكردنوەی ون دراوە، ب گرنگی كم زۆر
ب باب تكان ناوونیشانی ژمارەكاندا زۆربی ل
تنیا نووسراون، بابت كان پیتی قبارەی ھمان
زۆربی دوایدا ژمارەكانی ل بم كراون، تۆختر
خۆشنووسك ناوونیشانی بابتكان زۆری ھرە
بـــۆم روونــبــۆتــوە، ــــوەی نــووســیــویــ تــی، ئ
ب نخش سازیكردنی دوای ناوبراو گۆڤاری
پشكوتوو چاپخانی و  راكشراوە فۆتۆكۆپی

بكارنھنراوە.
موھتدی محم دی و شخمووس عومر زیاتر
سۆسیالیستی پــارتــی  لــ بــرادەرــك  چــ نــد  و 
س رپرشتی "كسپ " وات توركیا كوردستانی
بۆی ھــر كـــردووە، گۆڤارە كیان دە رچــوونــی
حزبی و سیاسی ھوستی دەربرینی ئوە ندەی
داوە توە رەنگی بابتكاندا ناوە ڕۆكی بسر
پیش یی ركخراوەیی ناوەڕۆكی مئ قد ب نیو
گۆڤاری ،نیی دیار بابتكاندا ناوەڕۆكی سر ب
و سیاسی وتــاری گۆڤاری لسرەتادا ئاسۆ،
پانتاییكی بووە ، رۆژنامگرییكان راگینراوە
ب م كردووە، ترخان ھواڵ بۆ ب رتسكی زۆر
ژمــارە ل تایبتیش  ب كۆتایدا،  ژمارە كانی  ل
رۆژنامگرییانی  پیامی ــواوی ت ب دا  ١١
لسر كاری زیاتر گ یاندووە و ج ب خۆی
رۆژ وتــاری كورت بــوكــردنــوەی ھــواڵ و

كردووە.



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٢٠١ژمارە

(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

ئاكۆیی  ئاكۆ  ئامدەكردنی:

 ل ــــوردی، ك ــژووی رۆژنـــامـــگـــری ــ  م
نیشتمانی رزگاری قۆناغی خباتی سردەمی
ھشتایكاندا لسانی بتایبتی باشوور ل
و لخۆراگری پ درەوشاوەو مژووییكی
لو بووە، چونك ماندووبوون قوربانیدان و
ودژوار رۆژگـــاری سخت ك ـــارەدا رۆژگ
تیكۆشان و شـــۆڕش ـــــاری  رۆژگ بــــوون، 
چاپمنی و رۆژنامگری  رەوتــی  بــووە،
پداویسییكان كمی ســـرەڕای كــوردی
ئم كــردن چــاپ ئامرەكانی وســادەیــی و 
ئامانجیشی بووە، پشچوون لبرەو رەوت
كۆمنی رۆشنبیركردنی ھۆشیاركردنوەو

بووە. خك
بوكراوەیك  گۆڤارو رۆژنــامــو ھــر  
ئشكوت ل رگشمپ بارەگاكانی ل ك
ئامری بــســادەتــریــن  چــیــاكــان و  دۆڵ  و 
رگشمپ بكۆپشتی و چاپدەكران چاپ
كاریگریی خوینران دەســت یشتندەگ
ھۆشیاركردنوەو ل دەنواند خۆی برچاوی

لوسردەمدا. رۆشنفكری

بوكراوەكانی  و چاپمنی رۆژگارەدا لو
كگۆڕەپان ركخراوەكانی و حیزب ھموو
رەوتدا، لو ھبووە بشداریان زۆر یان كم
بوكراوەكانی خۆی رگای ل الینك ھ ر
درەوشانوەی مژووی ل بشداری ھبووە

رۆژدا. كوردی لوێ رۆژنامگری
كوردستان)یش زەحمتكیشانی (حزبی  
ك دەكوت بر شداربوونی ب لم بشك
ل جگ ھ بووە، لو رۆژگارەدا ئامادەكیی
نامیلك رۆژنامیكی بوكردنوەی چندین
ئۆرگانی ك(ی ئازادیئا) بناوی مانگانی
ھــروا ــ ــردەوام ب ئستاش دەركــــردووە،
ــاوی ن ــ ب ــوو ــب گــۆڤــارــكــی وەرزیـــشـــی ھ

(پشكوتن).
لو  بــووە یكك  (پشكوتن)  گۆڤاری
دەردەچوون، لشاخ ك بوكراوانی دەیان
یكمی  دەرچووەو ژمارەی ژمارەی پنج
ل نیسانی دوا ژمارەشی و (١٩٨٦) ئاداری ل
بووە ئامادە ژمارە (٦)ی (١٩٨٨) دەرچووە،
ئنفالكان، بارودۆخی ھۆی ب بم چاپ، بۆ

Ako_akoiy@yahoo
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وەستا. دەرچــوون  ل یكجارەكی   ب كراو  ئنفال ئمیش
بۆ  الپرەكانیشی ژمارەی سم)بووە، ٢٢×١٧) قبارەكی
لسر تایپی دەستی ب ھبووە، ژمارەیك جیاوازی ھر
رادەكشرا،  دەستی (رۆنیۆ) ی  ب دەكراو (ستنسل) چاپ
ئم چاپكردنی بۆ  كاركردن بووم ئاگادار نزیكوە  ل من
ب تنیا ب دەچوو محاڵ ل نبوو، ئاسان كاركی گۆڤارە
لپنجی  ك كسك چند و رۆنیۆیك) و (تایپك شە
ب گلیك و دۆل ل ھرجارەو ندەكرد، تپری دەستك
ل یكمی الپڕەی ول یكی ژمارە ل دەگیاند، چاپیان
 گۆڤارەك سرپرشتیاری دیارە وشیك)  (چند بابتی
تاسوە ب) كــردووە كاركردنی سختییی بم ئاماژەی
نودا سای لگڵ و راپرنین   ركئ ئــم زوو بووین
لو بم بداخوە دەستان. بر توبك یكمی ژمارەی
دروست حزبمان بۆ نالبار بارودۆخكی ھلومرجدا
رگای ھشت شینمان و رەش  ئارەقی  ھوماندا كرا،
بۆئوەمان بوو ھر بر گرت مترسیشمان پ سخت و
دوا زۆر ھرنا  یان دەربچت خۆی وەختی ل  گۆڤارەك
ھر خۆی زەبری بارودۆخ ئو بداخوە كچی نكوێ

كوت). دوا مانگك چند بۆ وەشاندو((پشكوتن))
(ئای ئازادی) و  یكمین ژمارەی بیاربوو سرەتا وا
چاپ  دۆست حزبكی ھاریكاری ب (پشكوتن)  گۆڤاری
راگیاندن  برپرسی (ئاسۆ حسن) وەك كاك بۆی بكن،
ناو دەكۆپشت دەستنووسكانی تباب سرنووسر و
(پرس) ی  چیای بناری نمبارانیدا رۆژكی سپدەیكی ل
زەحمتكیشانی (حزبی بارەگاكانی كات ئو ك جھشت،
زی (بادینان و دووژمن جرگی نو ب لبوو كوردستان) ی
و برازگر و رتھ و دەشتی پیران و برادۆست چیای و
ندا  (خوا كوڕك) وچانی یشتتا گ بی و ی گی رەش)
بكات چاپی دۆست حزبكی راگیاندنی ل وێ ل ئوەی بۆ
(پشكوتن)  گۆڤاری  نۆبرەی ل پ پشتكی كۆ ب و
بداخوە بــم بگڕتوە،  لوی ســر  زەردەخــنــی  و 
ژر  ل (رسپ) چیای ل بناری درا بیار وت، بۆیككنر

بج بكرت. ج كارە ئم دووژمن رەحمتی تۆپكانی
و مرەكب) یان  (كاغزو ستنسل شار ركخستنكانی
سختكان رگا ب یاخود بازگكان ب نھنی ب كردو دابین
پشت كۆل ب پشمرگوئوانیش دەست یاندیانوگ ھنایان
ھردوو راگیاندنیش ھاوریانی و بارەگاكان یاندیانگ
چوریان  و شووشتن نوت ب رۆنیۆ) یان و (تایپ ئامری
چند رۆژكدا یكم لماوەی كردو و دەستیان بكار كردن
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ژمارەیان بچاپ گیاند.
یك  ژمارەی ھر پنج برگی دەرەوەی  نخشسازی
گۆڤار ژماری گۆڤار ل ناوی می جگكی برگی بووە، شوە
گۆڤار (گۆڤاركی  پناسی نووسراون، ئینگلیزی ژمارەی ب
سۆسیالیستی (حزبی بــووە   (گشتیی رۆشنبیری سیاسی
دەری شۆرشگر دیموكراتی –عیراق/ئیتجاھی  كوردستان
كۆتایشی  نووسراوە، برگی سایشی لسر و دەكات) مانگ
ناوی التینی پیتی ب بووە نخشساز یك شوە ھمان ب
ساڵ ژمارەو مانگ بعرەبی ناو پناسو نووسراوە، ھروا
حزب ناوی ژمارە (٥) ژمارەی دوا تنیا نووسراون، و نرخی
ژمارە تنیا كوردستان)، زەحمتكیشانی (حزبی ب گۆراوە
بوكراوەتوە تیا عرەبی بابتی تر ژمارەكانی نبت یكی
ناوونیشانی ب ھمیشیی دووگۆشی ژمارەشی پنج ھر ل
پشمرگدا)  رۆژژمری ل پشمرگو داستانكانی ل)
بووین جۆر مھ بابتكانی گشتی بشوەیكی ھــن،
،بووین ئدەبی ولكۆلینوەو مژوویی و ھزری و سیاسی
بابتكانیان نھنی خوازراو ناوی ب ھندكیان نووسرەكان
مامۆستا  و سرنووسر وەك حسن بوكردۆتوە، (ئاسۆ
ئوەوە لالین وختكانی نخشساز نووسرو وەك دارا
مامۆستا ھاوریان دەكران، سرپرشتی و دەنووسراون
ریوان)بم و ھۆشمند و وخسرۆ رشید رابر و كاوە
ھبووە، كاریگریان دەوری لدەركردنی رۆنیۆ و چاپ
وتیكی ژمارەیك  ھموو ــاوەوەی  ن یكمی برگی  ل
كۆمیكی مبووە(ئ مئ ك بوویتوە، دووبارە (لینین)
و سخت رگیكی  ب دەست لناو دەست  یكگرتووین،
گمارۆیان داوین، الوە ل ھموو دووژمنان دەڕۆین، دژواردا
رەحمتی دەكوین ژر ناچاری ب ك دەرۆین جاریش زۆر
بۆ گرتووە یكمان ئازادان بیاركی پی ب ئاگرەكانیان.
ئو بۆ نك بكین، خبات دووژمنكانمان دژی ئــوەی
كدەم ون ل ئوانی ك ھخلیسكن تكمان زەكاوەی
و خۆمان ب تایبت كۆملكی دەكــن، تاوانبارمان بوە 
نك بر، گرتۆت خباتمان رگای پكھناوە. لوانمان جیا

رگای سودا كردن).
بابتی (١١) دەرچووە ١٩٨٦ سای ئازاری ل • ژمارە (١)

گرتووە الپڕەدا ل خۆ (٤٤) ل
 ١ ل وشیك، چند یكم/ بابتی

سركردایتی ل الدەر ھنانی تاقمی فشل دووەم/ بابتی
شۆڕشگر دیموكراتی ربازی بوونی فشل حزب كردنی

ل٧. تا ٢ ل نووسران)، (دەستی كوردستان، ل نی



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە ٢٠٤

(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

شڕ  راگرتنی داوای روانگیكوە  چ ل بابتی سیم/ 
ل ١٠. (ھرش)، ل ٨ تا دەكین، نووسینی

بابتی  شۆڕشگر دیاردەیكی / دیموكراتی چوارەم بابتی
ل  ١١ تا ل (ئاسۆ)، نووسینی یكم، بشی / ژووییم و

.٢٥
سۆسیالیستی  سیستمی ــی ــان وت  / پنجم بــابــتــی
و ئــــازادی قـــی  سۆڤیت یكتی ــوە ــان ــســروشــی ل
ل  ل ٢٦ تا بكوردی، (دارا) كردووی گالنن، سربخۆیی

.٢٩
 وگــۆڕانــ لــ شــۆڕش / رۆــی ئـــدەب شــشــم بابتی
ل ٣٣. ٣٠ تا ل دەوەن)، (ب/ ئامدەكردنی كۆمیتیكاندا،
ل (كاردۆ)، شیعری ھوست، / شیعر / حوتم بابتی

ل ٣٥. ٣٤ تا
ھروەستیك،  و ھوست دوو / / شیعر ھشتم بابتی

ل ٣٧. ٣٦ تا ل (ئومد)، شیعری
حزبدا، ل ركخستن بیروباوەڕو یكتی نۆیم/ بابتی

ل ٣٩. ٣٨ تا ل (دلر)، نووسینی
وەزێ، داستانكانی پشمرگ/ داستانی ل/ بابتی دەیم

ل ٤٢. ٤٠ تا ل (ئاشتی)، ئامدەكردنی
رویی  ئو / پشمرگدا رۆژژمری ل / یانزەھم بابتی
ل ٤٤. ٤٣ تا ل (رباز)، مردن رزگاری كردین، نووسینی ل
(رۆــی بابتی  / ژمــارە بابتی ھلبژاردەی نموونی  
ئامدەكردنی  كۆمیتیكاندا)  وگۆڕان شۆڕش ل ئدەب

ل ٣٣. دەوەن)، ل ٣٠ تا (ب/
ل ین، كبك بوە دەبت ھست شتك  (لپش ھموو
ئازادیخوازو دەنگكی ھر قوژبنكیجیھاندا، كلبرو ھموو
داگیركران و چوسنران  وتبدەرك میللت  ب سر
فخ داوە بۆ شوماریان ب ھولی و ئارامیان ھگیراوە
ل ئدیبانیش ،دەنگان ئم زایی بارچوواندنی ل و كردن
گرتن توشی بر تگرتوویان سختی ربازە ئو ئنجامی
ژووییكی مدیاردەی چونك .ھاتوون و تۆقاندن كوشتن و
ئوا ھبت، زۆرداری چوساندنوەو شونك ھر ٠ل
ئو وبرپرچی دەبت دایك  ل برگری  نوی ئدەبكی

دەداتوە). فاشیستان تیرۆرە
١٩٨٦ دەرچووە  سای تشرینی یكمی ل • ژمارە (٢)

گرتووە. خۆ ل پڕەدا (٦٠) ل (١٢) بابتی
و  گلكمان رزگاریخوازی بزووتنوەی یكم/  بابتی 

چمیی تنگو لو دەربازبوون رگای
ل ٤. ١ تا ل نووسینی (ھرش)، بووە، كدووچاری  
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بابتی  شۆڕشگر دیاردەیكی / دیموكراتی دووەم بابتی
تا   ٥ ل  (ئــاســۆ)،  نووسینی دووەم بشی / ژووییم و

ل١٧.
بگنامو  ل شوك نیشتمان / كوردستانی سیم بابتی

یكم بشی / نودەوتاندا ھوستی
 كردووی بیجرمانی) (ھمت) لعرەبییوە (د. نووسینی

ل ٢٦. ١٨ تا ب كوردی، ل
 / كۆمأل بنیادی دیراسكردنی برنامی چوارەم/ بابتی

ل ٣٧. ٢٧ تا ل م)، (ح. وەرگانی و ئامدەكرن
خزمتی  لك ھونرەی ئو پناوی ل پنجم/  بابتی
تیودوراكیس)  (میگس نووسینی ل ،و ئاشتیدای پشكوتن

ل ٤٦. ٣٨ تا ل بكوردی، كردووی(رراب) عرەبییوە ل
.٤٧ خ) ل شیعری (سفین. بابتی ششم/شیعر/شھید،
(ھڤی) شیعری بند،  دەنگ حوتم/شیعر/ب بابتی 

ل٤٨.
داستانی /رگشمپ داستانكانی م/لشتھ بابتی

ل ٥٢. ددەوانی)، ل ٤٩ تا (ھژار ئامدەكردنی شۆپیران،
ركخراوی بیانی بلگنامكانی حزب/  م/لنۆی بابتی 

ل ٥٥. ل٥٣ تا حزب، سودی
الوانی یكیتی الین ل دەیم/روونكردنوەیك بابتی

ركخراوی –عیراق كوردستان سۆسیالیستی
سۆڤیت، ل٥٦.  یكیتی

اعــداد التسلح/ سباق وجنون /امریكا یانزەھم بابتی
ل ٥٨. ٥٧ تا ل (فارس)،

والفاشیة/ اعداد الحرب ظل /المراة فی دوانزەھم بابتی
ل ٦٠. (زۆزان)، ل ٥٩ تا

نیشتمان  / كوردستانی بابتی ژمارە نموونی ھلبژاردەی
یكم بشی / نودەوتاندا ھوستی بگنامو ل شوك
 كردووی (ھمت) لعرەبییوە بیجرمانی) (د. نووسینی

.١٨ ب كوردی، ل
میدانیشڕوپكدادانو  ئستا تا  (كوردستانھرلكۆنوە
مژووی كوردیش مژووی جیاجیابووەو الینی مانۆرسازی
و دژی داگیركران ل بووە وچان بی سخت و خباتكی
(رۆمانیكان، برەنگاری میشھ و كوردستان كرانی تان
..ھتد) و. وفارسكان تورككان مغۆلكان، سلجووقیكان،
وئدەبی زمان كلتورو تنھا ھر نك توانیویتی بۆتوەو
لجاران خۆ جنگاندا ئم لئاكامی بلكو خۆی بپارزێ،
زیندووی وزمانكی تسل ترو ئدەبكی راگرتروخاوەن
سری زر نخشاو ب پاراوونبردی قارەمانانومژووییكی
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دەركردووە).
بابتی (١٣) دەرچووە ١٩٨٧ سای شوباتی ل • ژمارە (٣)

گرتووە. خۆ ل پڕەدا (٨٠) ل
دەوری  ــ ل ــر ــات زی ــم/ بـــۆئـــوەی خــــكــی ــك ی بــابــتــی
ل٦. ١تا ل نووسران)، (دەستی كۆبنوە، دروشمكانمان
((نزەنگ المناضل ((عبدالخالق مع مقابلة دووەم/ بابتی

گۆڤاری (٨)ی ژمارە ل وتنكچاوپ ئم
بالوكراوەتوە  ١٩٨٦ یكمی ل تشرینی ك ((الصدی))
زانیووە پویستی  ب پشكوتن  دەردەچـــووە،  سوریا  ل

ل ١٦. ٧ تا ل بكاتوە، بوی دووبارە
نوخۆیی  خباتی ل گرنگ الینكی چند بابتی سیم/

ل ٢٣. ١٧ تا ل (خبات)، نووسینی حزبدا،
بگنامو  ل شوك نیشتمان چوارەم/ كوردستانی بابتی

دووەم بشی / نودەوتاندا ھوستی
 كردووی (ھمت) لعرەبییوە بیجرمانی)  نووسینی (د.

ل ٣٩. ٢٤ تا ب كوردی، ل
كوردستان،  بۆسر توركیا نارەوای پنجم/ ھرشی بابتی

ل ٤٤. ل٤٠ تا مرزەنگ)، (عبدالرزاق نووسینی ل
پالماردانی ئمریكا  ئاژاوەو ستراتیژی بابتی ششم/

ل ٥٢. ٤٥ تا ل ھۆشنگ)، ئامادەكردنی(ر. ناوچكدا، ل
و پشكوتن و گل شاعیری جگرخون حوتم/ بابتی

ل٦٢. تا ل٥٣ (رابر)، نووسینی ،ئاشتیی
نووسینی  ڤھل،  / ژمــارە چیرۆكی  / ھشتم بابتی

ل ٦٨. (ك.حسن)، ل٦٣ تا
شیعری (ھژار /بووكی تارا سوور، بابتی نۆیم/ شیعر

ل ٧١. ل٥٩ تا ددەوانی)،
ــدا،  ــان رەشــك ـــ ئــفــریــقــیــای دەیـــــم/ شــیــعــر /ل بــابــتــی

سیران)، ل٧٢. شیعری(باوكی
داستانی /رگشمپ داستانكانی م/لیانزەھ بابتی

(م.سنگر)، ل ٧٣ تال ٧٦. ئامدەكردنی دەشتو،
برایتی،  رۆژمری پشمرگدا / ل / دووانزەھم بابتی

ل ٧٨. ٧٧ تا ل (م.ح)، پ.م نووسینی
سیاسی  ایضاح بلگنامكانی حزب/ م/ لنزەھس بابتی

–العراق الكردستان االشتراكی الحزب
تا  ل٧٩  الدنمارك، منظمة الثوری/ الدیموقراطی االتجاە

ل٨٠.
گرنگ الینكی / چند ژمارە ھلبژاردەی بابتی نموونی

(خــــــبات)، ل ١٧. نووسینی حزبدا، نوخۆیی خباتی ل
وئابوری  ئایدۆلۆژی خباتی سرەڕای شۆرشگر  (حزبی
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رزەكانی لناو جــمــاوەری، و وسیاسی  كۆمیتی و 
بۆئوی دەكات، پروا ب و گرم خباتكی خۆشیدا، خوودی
سركوتووبت، ســرەوە خباتانی شوە ئو گشت  ل
داب فرمانكانی و ئك لپرسراویتی لئاستی ھروەھا
جماوەر تكۆشانی و خبات سركردایتی وچاكانش
خۆیی نو دەب ژیانی دا ئمانش پشوەی ھموو ل بكات

بكات). ھزی ب ركبخاو بباشی
١٩٨٧ دەرچووە  سای تشرینی یكمی ل ژمارە (٤)  •

گرتووە. خۆ ل پڕەدا (٥٦) ل (١٤) بابتی
داوایمافیچارەیخۆنووسین  دیدكوە بابتی یكم/ لچ

ل ٦. ١ تا ل ندراوە، نووسر بناوی ئاماژە دەكین،
مزنی شۆرشی سای (٧٠) یــادی بۆ  دووەم/  بابتی 
 ٧ ل پشكوتن بالوكراوەتوە، بناوی گۆڤاری ئۆكتۆبر،

.٩ تا ل
گلكمان  ل نمان ھرەشی بابتی سیم/ شۆڤینیزم

ل١٥. تا (ھرش)، ل١٠ نووسینی دەكات،
شۆرش،  وخودییكانی  بابتی  رجم چــوارەم/  بابتی

ل٢١. تا (ئاشتی)، ل١٦ ئامادەكردنی
ئافرەتلكۆمیفرەچینوچوساندنوەدا، بابتیپنجم/

ل٢٧. تا ل٢٢ (ھاوار)، نووسینی
و  ماركسیزم-لینینیزم رنونیكانی ششم/  بابتی 

ل٣٣. تا ل٢٨ (ھۆشنگ)، گرانی وەر الوان، یكتیكانی
كسانی  ل رزەكان پاكردنوەی ب حوتم/  بابتی
(بــروســك)  ستالین دەبــــت، ھزتر بــ حــزب ھلپرست 

ل٣٥. تا ل٣٤ كوردی، ب كردووی
دیكی  ئسترەیكی كــوردۆ قناتی ھشتم/  بابتی
تا  ل٣٦  (زۆزان) /نووسینی كوردیی رۆشنبیری ئاسمانی

ل٣٧.
شیعری  ،یرگشمپ /گــۆرانــی شیعر نــۆیــم/  بابتی

ل٣٨. (كاردۆ)،
ئاوابوو،  ھژارەشمان ئم /خۆری دەیم/ شیعر بابتی 

ل٤٠. تا ل٣٩ (ركان)، شیعری
نووسینی  بیار،  / ژمــارە چیرۆكی  / یانزەھم بابتی

ل ٤٣. ل٤١ تا (ك.حسن)،
/داستانی پشمرگدا داستانكانی ل/ دووانزەھم بابتی
ل ٤٨. ٤٤ تا ل پشمرگایتی)، (ب. نووسینی سپیان، ترپ
چاوپیاخشاندنك بلگنامكانیحزب/ ل بابتیسنزەھم/

خۆی نو پرەوی برنامو پرۆژەی ب
ل ٥٢. ٤٩ تا ل نووس ندراوە، ئاماژە بناوی حزب/
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(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

الــخــتــامــی ـــالغ ـــب ـــم/ال ـــواردەھ ــی چ ــت ــاب ب
االشتراكی منظمات الخارج للحزب لكونفراس

–العراق الكردستانی
تا   ٥٣ ل ــثــوری، ال الدیموقراطی االتــجــاە

ل٥٦.
/ ژمـــارە بابتی ھــلــبــژاردەی  نموونی 
ئاوابوو، ھژارەشمان ئم /خــۆری شیعر

ل٣٩  (ركان) شیعری
(ھڤاكم

رەوات گوللی مۆری كات
ل برۆكی دووژمن، دەدا

پیرۆزت شاوی كات
فاشستكان سر دەكردە

گرتن، مۆلگ نیازی ب
كات لو ھر
پیرۆز وشی

دەروونی ناو دادەرژان
تۆ و داستان پنووسی

دەھۆنیوە كۆندانت شاكاركی
شھیدەی رگشمپ ئو بۆ

لسنگرا دا گیانی تا
دەخوارد سوندی

نوال ووتكو رەوەزو ب
خۆ و خاك لم مشتك ب

ب لشان چك پشمرگو ھر
كوردستان). زەحمتكشانی رزگاری بۆ

 ١٩٨٨ ســاــی نیسانی  لــ  (٥) ژمـــارە   •
ل پڕەدا ال (٥٢) ل (١٢) بابتی دەرچووە

گرتووە. خۆ
بابتك یك الپرەی ل بر یكم/ بابتی
ل كورت روونكردنوەیكی ناوونیشانی ب

دەستی الین
چند بگیك بالوكراوەتوە نووسران
(پشكوتن ل سروبری نموون دنینوە ب
حزب كۆنفراسی یكمین دابوو، تواوبوون
وتــووانــركــســ شوەیكی بــ بــســتــراو 
گرمترین بۆنوە بم بوو. تواو كارەكانی
تواوی حزب و سركردایتی پیرۆزبایی ل
خۆو نو رخستنكانی پشمرگو كادیرو

لم زانــی پویستمان ب دەكین، دەرەوە 
خونرانی ھــمــوو بــ روونــكــردنــوەیــدا
رابــگــیــنــیــن ــژا ھــ ــی ــان تــــكــۆشــرو دۆســت
((حزبی ــاوی ن ب((وتنشكپ)) لــمــودوا
وە ە عراق)) – كوردستان زەحمتكیشانی

.(دەردەچ
پویست  ھنگاوی دوو  / دووەم بابتی
ئاماژە رزەكانمادا / یكبوونی یكتی و ل

ل ٤. ١ تا ل ندراوە، نووسر بناوی
حزبی  ل پراكتیك / تیۆرو سیم بابتی
تا   ٥ ل (ئاشتی)، نووسینی / شۆرشگردا

ل٨.
كــام  و چـــــوارەم/ كـــام شـــۆڕش بــابــتــی
(ب.رگا)، نووسینی / ستبرمان مشۆڕشگ

ل ٢١. ٩ تا ل
و شـــۆڕش،  بــابــتــی پــــنــجــم/ ئـــافـــرەت

ل ٢٧. ٢٢ تا ل (ركان)، نووسینی
 ل الوان پایی و رۆڵ ششم/ بابتی 
 كردووی (ندھۆشم) كۆمگادا، پرەسندنی

ل٣٠. تا ل٢٧ بكوردی
تپڕبوونی بیرەوەری  م/لوتح بابتی
ماركس كارل دوایی كۆچی بسر (٩٥)ساڵ

.٣٤ ٣١تا ل ل (گۆران) /ئامادەكردنی
(كوردستان) سرقافلی  ھشتم/ بابتی
جلیل)،  (د.جلیلی  ،كوردی گری   رۆژنام
كوردی  كردووی عرەبییوە  ل (ســۆران) 

ل ٤٣. ل٣٥ تا
پمیی،  /ئوارەیكی نۆیم/ شیعر بابتی

ل٤٥. تا ئاكۆیی)، ل٤٤ (ئاكۆ شیعری
پشمرگدا داستانكانی م/لتی دەیباب
(ب. ــی ــن ــووســی ن ـــی ســمــاقــولــی، ـــان /داســـت

ل ٤٧. ٤٦ تا ل پشمرگایتی)،
رۆژمری پشمرگدا  ل / یانزھم بابتی
ل (حسیب)، نووسینی سختكان، رگا /

ل ٥٠. ٤٨ تا
بلگنامكانی  لــ  / ــم ــزەھ دوان بابتی
تاریخ،ل فی اخری ھیروشیما حلبج حزب/

ل ٥٢. ٥١ تا
 / ژمــارە بابتی ھلبژاردەی نموونی  
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(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

 (سۆران) ل جلیل)، (د.جلیلی ،كوردی گری رۆژنام سرقافلی ((كوردستان)) بابتی
ل٣٥. كوردی ب وە كردوویرەبییع

یكم  پلی ب دەنردراو كوردستان بۆ سوریاوە رگای ((كوردستان)) ل (رۆژنامی
ئوروپا رەوانوی بشكیش ھروەھا دەكرا، دابش كوردستان خوارووی بشكانی ل
بیاخیان ی كئوروپیان ھروەھا بۆ ئو بوون، ل وێ جنشین ك ئو كوردانی بۆ دەكرا
پشوازی گرمی ب كوردەكانوە لالین یرۆژنام دەدا،ئم ئدەبی كوردی زمان و ب
دانی داوای و دەھاتن بدیار دەكوێ ك بۆ دەستی نووسرانی نامان لو وەكو لدەكرا،

(كوردستان). ژمارەكانی ل دەكرد زیاتریان
ل)) نووسیویتی  فرنسی زمانی  ب یكمدا ژمــارە پاشكۆی ل مدحت میقداد  
ل خوندەواری بۆ خولیایی و بایخدان ك ،وەیئ مبستم رۆژنامیدا ئم دەركردنی
شارەزایی بۆ برەخسنم گلكم بۆ وبوار بچسپنم نتوەكم رۆلكانی دەرونی و دڵ
میسرم، ل كاتكدا ی..لكدەبوئ ھاوچرخ شارستانیتی پشكوتنی سر ل پیداكردن
ل ھرچندە ،یرۆژنام ئم نووسینی ل مبستم كوردستان، ل نیزامم بوونی ھیوای ب
كردنوەی برز و گلكم وئاسوودەیی برژەوەندی خزمتكردنی تنھا ،وەیدووریش

رۆلكانیتی)). رۆشنبیری ئاستی

:بووین مانئ ك بالوكردۆتوە (پشكوتن) گۆڤاری تیان لباب نووسر ٣٠

گۆڤاری (پشكوتن) كانیان لتباب وخوازراو نھنی بناوی ك لو نووسرانی  بشك
دەكردەوە بالو

بوو. شھید ٢٠٠٣دا شوباتی ١ی ل حمیدەو ئیبراھیم ئندازیار ئیمزای *
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(پشكوتن) گۆڤاری بیبلیۆگرافیای

(پشكوتن) گۆڤاری الپرەكانی ژمارەی دەرچوون و مژووی

تبینی/
كوردی.  رۆژنامگری رەوتی ل ھبووە (پشكوتن) بشداریان ناوی بھمان تر دووبوكراوەی .١

عرەبی  و كوردی زمانی بھردوو بغدا ل بووە كۆمیتی گۆڤاركی ئدەبی پشكوتن / یكمیان
بغدا دەرچووە.  ١٩٥٨ ل شوباتی ل ژمارەی یكم دەرچووە،

ژمارەی  یكم عراق – كوردستان دیموكراتی والوانی قوتابیان ئۆرگانی یكتی پشكوتن / دووەمیان
بووە.  پاش راپرین بردەوام تا ١٩٨٧ دەرچووە دووەمی كانونی ل
وەرگرتووە: رچاوانس لم سوودم تباب ئم ئامدەكردنی بۆ •

پشكوتن گۆڤاری ژمارەی پنج ھر .١
دەری كوردستان درینكانی رگشمپ كۆمی مانگانیی گۆڤاركی (١٣) ژمــارە  چیا گۆڤاری  .٢

دەكات.
ئحمد علی /نوزاد كوردی نھنی رۆژنامگری رابری .٣

/جمال خزندار كوردی رابری رۆژنامگری .٤

سرنج:
بابتداچۆتوە. بم حسن) ھاوكارمان (ئاسۆ داوای (                )  لسر
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جیاواز مژووی و دوو نوێ) (ربازی (٢)ی ژمارە

دوو و نوێ) (ربازی (٢)ی ژمارە
مژووی جیاواز

سوید – شانوو باوكی

یكتی  ئۆرگانی نوێ) یكمیـــن (ربـــازی
كوردی بزمانی ك كوردســـتان نیشـــتمانی
چاپكردنـــی و دەرچـــوون دەرچووبـــت،
دابش قۆناغكدا چنـــد بســـر كرۆژنام
(ربازی دەرچوونـــی دەســـتپكی دەكرـــت،
 ل بریتیی ئمش و ە – نـــوێ) وتی شـــام
ســـبارەت ،كرۆژنام وســـتگی یكمین
،(١) (١)، ســـای ژمـــارە ل بـــ دەرچوونـــی
الپڕە ٤ی ل ١٩٧٥ دووەمی تشرینی مانگی
عرەبی زمانـــی (الشـــرارة)دا ب رۆژنامـــی
زووان یكتی نیشـــتمانی  نووســـراوە: (بم
زمانی ب نوێ ربازی رۆژنامی كوردستان

دەردەكات). كوردی
وردەكاری وتـــارەدا كورت لـــم ناموت
نوێ) (ربازی ژمارەكانی بـــۆ و خوندنوە
راستكردنوەی ستمبوەیمئ بكو بكم،
بدەرچوونی سبارەت ژووییم ھیكی
چندان ل ئســـتا (٢)ی رۆژنامك، تا ژمارە
مژووی ل باس وەیم شـــب ســـرچاوەدا
نموون بـــۆ (٢) كراوە: ژمـــارە دەرچوونـــی
 بـــی (لكت لـــ (فاروان مســـتوشـــن) كاك
 ناوزەنگ) ل بـــۆ خـــی كنـــاری دانوبـــوە
٧٣ نووســـیویتی: (ژمارەی یكمی الپـــڕە

 ١٩٧٦ لـــ كانونـــی دووەمـــی ربـــازی نوێ
دوای چند حفتیك ژمارەی دەرچووە و..
كتبكیدا  پاشكۆی چاپكرد) ل دووەمیشمان
ژمارە (٢)ی (١) و ژمارە ئۆرگینای ســـكانی
مژووی كـــ بوكردۆتـــوە رۆژنامكـــی
ژمارە نووسراوە: وەیش بم دەرچوونیان
١٩٧٦، ژمـــارە (٢)، دووەمـــی (١)، كانونـــی
ژمارە (٢) وات١٩٧٦، ك دووەمـــی تشـــرینی
(١) ژمارە دوای ك بـــیفتھ دوای چنـــد
مانگ نوانیان، بم  ١٠ بكو و دەرنچووە
دووەمی ژمـــارە بڕزە ئـــم نازانـــم بۆچی
دانناوە، كراوەكی نادەســـتكاری ئۆرگینا
 ١٩٧٦ ئیلولی مانگـــی ل ،و ژمارەیـــئ كـــ

دەرچووە.
و رۆژنام و گۆڤار زۆری ھرە زۆربـــی
یكتیی نیشتمانی بیاننامكانی بوكراوە و
شـــونك دەرچووبت، ھر ل كوردســـتان
و ئمریكا چاپ و ئوروپـــا لـــ جاركـــی تر
دووەش ژمارە ئو بڕایمن بوكراونتوە،
كتبكیدا، ل پاشكۆی نوشـــروان ك كاك
ئوروپییكـــی  چاپـــ لـــ داینـــاوە برتییـــ
و ناوەڕۆك لـــ (ربازی نـــوێ)، لم چاپدا
تدا ئیزافیكی و گۆڕانكاریـــی ھیچ بابتـــدا
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جیاواز مژووی و دوو نوێ) (ربازی (٢)ی ژمارە

ســـووك چند تنیا ،نیی
شوەی ل دەســـتكارییك
دوو - یـــك داڕشـــتنی 
بـــۆ نبـــت، ناونیشـــاندا
بۆ (١) الپـــڕە ل نموونـــ
(وتی ژمارە)  ناونیشـــانی
دوو بـــ (وتـــ) وشـــی
 ك بم (و) نووســـراوە،
ئوروپا لـــ جاركـــی تـــر
(و) یـــك چاپكراوەتـــوە،
لـــ ھروەھـــا دانـــدراوە، 
نیشـــانی دووەمدا چاپی
سر ئم وت خراوەتح
(ێ) و (ڵ)، و (ۆ) :دەنگان
ل پشوە ھروەھا وەكو
مـــژووی پـــدا ئامـــاژەم
دوو دەرچوونكشـــی

سر. خراوەت مانگی
و دروســـتی بۆ راســـتی
ونـــی وا قســـكانم
ھـــردوو چاپكی ژمارە
ھیوادارم دەخمڕوو، (٢)
پســـپۆڕانی و لكۆـــران
رۆژنامگریـــی بـــواری
ھی راست كوردی ئم
(٢)ی ژمارە كـــ بكنوە،
نـــوێ)  (ربـــازی  ئســـی
 ١٩٧٦ ئیلولـــی مانگـــی
مانگـــی نـــك دەرچـــووە،

.١٩٧٦ دووەمی تشرینی
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باوەكر ڕاستی

(ھرش كتبكی سرەوە ناوونیشانی  ئم
راگیاندنی بشی مامۆستای رەسوول)ی
زانكۆی مرۆڤایتییكانی زانست كۆلژی
رۆژنامی (٢)ی ژمارە چاپكراوی مانییسل
سلمانی  ل  ٢٠٠٨ لسای و (چاودر)ە

چاپكراوە.
دیدار (٢٢) ل بریتیی  بكت ئم  ناوەڕۆكی
رووناكبیر و و نووسر رۆژنامنووس لگڵ
جیاجیا لكاتی كورد، سیاستمدارانی و
ئامادەكردنی و كۆكردنوە بگومان سازدراون.
رك كاركی سربخۆ كتبكی ل دیداران ئو
رووناكبیری باش ب و خزمتكی چاك و پك و
بیروڕای دەرخستنی ،نیدەگ نتوەكمان
دەست و راگیاندن ب سبارەت جیاواز
ئم ھومرجی لگڵ  و زیندووە  پرسكی

سردەمی ئستاماندا گونجاوە.
لخۆگرتووە... جیای توەركی و دیدارە ھر
فتاح سبارەت ئاراس و رووناكبیر نووسر
ئازادی و كوردستان ل سیاسی كایی ب
نبوونی ب ئاماژەی  و  دواوە رۆژنامنووس 

دا دەكات. رۆژنامنووسی پسپۆڕی لكاری
یكتی راگیاندنی  مكتبی برپرسی 
جوندیانی) (ئازاد كوردستان، نیشتمانی
و كوردی حیزبی دەربارەی خۆی بیروڕای
نموون وەك رۆژنامنووسی (ی.ن.ك) ئازادی
ل دەربین را (ئازادی دەت: و روو خستۆت
سری حیزبییكانوە رۆژنام ل كوردستاندا،

ھداوە).
(ئاسۆس نئاو كۆمپانیای گشتی بڕوبری
(میدیای توەرەكی ناوونیشانی ھردی)..

تیدا..   (نووسییرۆژنام ئازادی و ئھلی
رژەوەندییب خاوەن (گندەی گوتوویتی:
سرەكی گرفتی و ئاستنگ تایبتكان

رۆژنامنووسن).
ل رووناكبیریش، و نووسر علی)ی (بختیار
ئازادی نوان ل) ناوونیشانی ب دا توەرەكی
ل كوردستاندا)، سیاسی و كایی رادەربین
تنیا كوردستاندا ل كوا دەربیوە ئوەی
ك بنووس  شك ب دەتوانن كانخ ئو 
و سیاسی دەستبژری  لسر راستوخۆ 

نانووسن. ئابورییكان نیینھ
ھولریش رۆژنامی ئیمتیازی خاوەنی
(میدیای  لبابتی  وەلی).. كریم (ربوار

دەست و میدیا
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دەت:  رۆژنامنووسی)دا.  ئازادی و ئھلی
..گرنگ شارك بۆ پردك دروستكردنی چند
دەربینی بۆ بودجیك ترخانكردنی ھندەش

.گرنگ ئازاد
یاسای   ل پسپۆڕ  فوزی)  سامان (د.
ناوونیشانی ب ك دیدارەكیدا ل راگیاندن،
و یاسا روانگی  ل و رادەربین (ئازادی 
گر دەچین دا ھ ب) تیدا دەت: ئتكوە)ە
ھرمی چاپمنی یاسای تنھا وابت پمان
ل رۆژنامنووسیی كاروباری كوردستان،

ركدەخات). كوردستاندا ھرمی
(ستران   (فتانھ) گۆڤاری سرنووسری
رۆژنامنووسیی ئازادی باسی ل ،(بدوع
:دە ئھلییدا، و حیزبی میدیای نوان ل
دەركردنی جی ل حیزب  وای (باشتر
و رۆژنام دەركوتنی ل پشتیوانی رۆژنام
و بكات ناحیزبی و سربخۆ ئھلی، میدیای
دروست لگڵ بنیاتنرانیان  پیوەندییكی 

بكات).
رۆژنامی عبدو)سرنووسری (گۆران
دەت: دیدارەكیدا  ل دەنگكان،  ئلكترۆنی
لسر ئكترۆنی رۆژنامی گرنگ (زۆر
چاوكی و بدەم و دابندرت خۆی پیكانی
میدیای ل نكا پیدا  و  حزور شواوەوە

كوردیدا..).
 ل رۆژنامنووس و نووسر فایق)  (ڤینۆس 
بوە باوەڕی (حكومت دەت: توەرەكیدا
باوەڕی بت، دەست رۆژنامنووسی نیی
بت توانایدا  ل رۆژنامنووسی نیی بوە 

بكات). گۆڕین بۆ شبانگ
سرنووسری رۆژنامنووس (عبد عارف)ی
رۆژنامنووسی ئازادی توەری ل (ھاوتی)،
ب (ئوانی دەت: داخراودا، كۆمگای ل
بچووكی چوارەم دەستی دەن میدیا
.(دیك دەستكی (٣) ئاستی بۆ دەكنوە

رۆژنامی سرنووسری (عدنان عوسمان)ی
(بۆشایی دەت. دیدارەكیدا ل ،(رۆژنام)
ل رۆژنامنووسی و سیاسی لنوەندی
رۆژنامنووسانی نقیبی زۆرە..). كوردستاندا

.. دیدرەكیدا ل عونی)، (فرھاد كوردستان
جار ھندێ دەربیندا را روانگی ل) دە
دەستی سیاسی تجاوزیان یاخود ھاوتییان

دەكرت...).
 ل ئسسرد)  (فرید لكۆیار و نووسر
ل وەرگرتن (ھوست دەت: توەرەكیدا
و برژەوەندی دەربین را ئازادی مسلی

.(..وەیپشت ل ئایدۆلۆژیای
رۆژنامی سرنووسری محمد)ی (كاوە
دەكات بوە ئاماژەی نوێ).. (كوردستانی
رگی ل چوارەم دەستی رج نییم) كوا
حیزبی رۆژنامی ل پانتایی ئو سندنوەی

بجبت).
یاسای پسپۆڕی  سعدی)  (كمال  پ.ی.د. 
ئوەی  ئاخاوت: (بۆ جۆرە بم رۆژنامنووسی.
دەستی  تبب و كوردستاندا ئازاد بت ل میدیا
سیستمی وەیئ شت  باشترین  چوارەم،

الببرت..). شینپ مۆتی وەرگرتنی
رووناكبیر،  و نووسر قانیع)  وریا (مریوان
ستراژییتی لسر خۆی رای جۆرە بم
كارناكات، رەخنییكان دەنگ كردنی بدەنگ
دەنگ كردنی نرخ ب ستراژییتی لسر بكو

دەكات). رەخنییكان كار
:وەیش بیروڕاكی بم سپان).. مغدید (د.
نمزانیوە .. ئازادی تواو قسكردن ل)
دووسای لم قسكردن لسر كسك

گیرابت). دوایی
رووناكبیر، و سیاسی بختیار)ی (مال
بیروڕاكانی وەیش بم توەرەكیدا، ل
ئازادی بزانین چۆن فشار دەب) دەردەبت:
،نكاردب دەستی لسر رۆژنامنووسی
قسكانت ل گوێ بكین ناچاری تاوەكو

بگرێ...)
ل قانیع)، بورھان (مم رۆژنامنووس
كاری پیمانی (بوونی دەت: دیدارەكیدا.
چسپاندنی رۆژنامنووسی، تاك پوەر نیی بۆ
میدیای ل رۆژنامنووسیی بنماكانی ئخالقی

كوردیدا).
ئاماژە توەرەكیدا ل ئمین).. دلر محمد (د.
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گورە ئركی ئازاد رۆژنامی ك دەكات بوە
.ستۆیئ ل مژوویی و

(نژاد عزیز خبات رۆژنامی سرنووسری
ل دەربین را ئاخافتووە: (ئازادی سورمی) وا
جار ھندێ ھبووە، كوردییدا رۆژنامنووسی
گۆڕێ  ل ستبم ئم  بۆ  یاسایك  چونك

نبووە).
ئویش  رووناكبیر.. و نووسر جامی)  (نیھاد
(ئازادی دەردەبت: خۆی بیروڕای وەیش بم
دەستواژەیكی ھندە مئ الی رادەربین
بت چمكك نیتوانیوە فریودان، بۆ سیاسیی

جیاوازی..) خوقاندنی بۆ
كتبی (رۆژنامی  دوای بكت ئم باس شایانی

كتبی دووەم كوردستان) باشووری ئھلی
لگڵ دەكین و ل نووسرەو دەستخۆشی

بپزتر. و برھمی سركوتن ھیوای
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زیارەتی ئازاد

چاپكراوەكانی ل سرەوە ناوونیشانی ئم
بدرخان بوكردنوەی و چاپ دەزگای
بدرخان ئبوبكر حمید ئامادەكردنی و
ئیحسان دوكتۆر  دوایی كۆچی ببۆنی 
وتجوان ك و پك و رك چاپكی فوئاد، ب

خونران. بردەستی
ژیاننامی ب سرەتا كبكت ناوەڕۆكی
دەكات  پ دەست  فوئاد ئیحسان د.  زانستی 
نریمان و بدرخان حمید ئامادەكردنی ل

خۆشناوە.
كریم كوڕی ئیحسان دەت: ژیاننامیدا لو
ل و پاشای قادر بگی حمد كوڕی بگی
و  بووە لدایك  ھولر  لشاری   ١٩٣٥/٨/٢٣
لسای تواوكردووە ئامادەیی لوش ھر
لبشی  ی مامۆستایانی باخان چۆت ١٩٥٣
 ١٩٥٧ لسای و وەرگیراوە لبغدا ئینگلیزی
سلمانی. ل مامۆستا بۆت و كردووە تواوی
یكتی چۆت با خوندنی تواوكردنی بۆ ـ
ئدەبی  ل دوكتۆرای و ماستر و سۆڤییت 

تواوكردووە. كوردی
سرۆكی  بۆت و گڕاوەتوە  ١٩٦٧ سای ـ
زانكۆی ئادابی كۆلژی ل كوردی زمانی بشی

بغدا.
 ١٩٧٠ ئاداری ١١ی رككوتننامی لدوای ـ
كوردی رۆشنبیری گشتی بڕوەبری كراوەت

بغدا. ل
گڕاوەتوە   ١٩٩١ راپڕینی لدوای ـ

دامزراوە سلمانی  زانكۆی ل و  كوردستان
سای تا زانكۆ سرۆكی یاریدەدەری بۆت و

بووە. خاننشین ٢٠٠٧
دوایی  سلمانی كۆچی ٢٠٠٨/٦/٢ ل رۆژی ل ـ

كرد.
شیعر دیوان دوو نووسراوەكانی مرھب ـ
(١٩٧٣ كوی گوی ،١٩٧٣ دواچریك) بناوی
و لكۆینوە ،١٩٧٥ معاصرة دراسات و
نووسرانی  لگڵ  ١٩٨٥ قوتابیان فرھنگی
پۆلی  ١٩٧١ بۆ ئدەبی كوردی و زمانی دیك

لكردین مائاوایی كوی گوی
١٩٣٥ ـ ٢٠٠٨
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ھاوچرخی و نوێ مژووی و ناوەندی یكمی
 .دیك نووسرانی  لگڵ   ١٩٨٣ عرەب نیشتیمانی

.دیك لكۆینوەی وتارو چندین ھروەھا
د. دەوری ،مانگۆڤارەك بایخی جی لرە ئوەی
 ١٩٦٠ لسای ك ،وانییرۆژنام بوواری ل ئیحسان
سب گۆڤاری ھردوو نووسرانی دەستی ئندامی
رۆی دیاری  دواییان نوێ) بووە، لوەی (رۆژی و

ھبوو.
نووسرانی دەستی  ئندامی  ١٩٦٥یش لسای
 ١٩٧٥ ـ   ١٩٧٤ لسای  بووە (پرشنگ)  گۆڤاری
ئسترە نوێ و رۆشنبیری سرنووسری گۆڤاری

بغدا. ل بووە
بووە. (مادیا) ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٨ گۆڤاری سرنووسری
دیكیان بوكراوەیكی ھمووی مانل جگ
كراوەت ژمارەیكی ك (الثقافة الكردیة)، بناوونیشانی
گۆڤارەكمان، ژمارەیی ئم ژمارە)ی (دیاريی

دەركردووە.
نووسرانی یكتی دامزرنری دەستی ئندامی ـ

.١٩٧٠ لسای بووە. كورد
رۆژژنامنووسانی سندیكای كارای ئندامی ـ

بوو. نودەوتی رۆژنامنووسانی و كوردستان
د. لگڵ بدرخان دیداركی حمید دواتر بابتی ـ
دوورودرژی ب و ئدەب و ژیان ل ك ئیحسان

دواوە.
د. دوایی كۆچی بۆ ك دن وتاران ئو پاشان ـ
فوئادی (یحسان ب نووسراون فوئاد  ئیحسان
ل باس ك دەكات پ دەست مارف د. ھاوڕم)ی
ھاوڕیتی پلی سۆڤییت و ندنیان لخو رۆژگاری
بوون نزیك لیكتر و دەكات  ئیحسان د. و خۆی
بردەوام ھر  ھاوڕیتییان دوایشی كۆچی  تا و

بووە.
ویژدانكی خاوەنی (لپلی برزنجیش مارف عومر ـ
و نووسیوە پوختی نووسیوی وتاركی ئدەبیدا،
رۆژناموانی و شیعر رۆشنبیرییكانی ستگو ل

دواوە. ئیحسان د. ئدەبی، لكۆینوەی
ششم)  ھستی (نموونیك بناوی باكووریش

گاوەتوە یادگاركی
خوندراونتوە. وتاران ئم پاشان ـ

د. شیرینم ھاوڕیی ناوبراو مامۆستای چلی بۆ ـ
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نوری تۆفیق محمد ئیحسان فوئاد.
گوی شاعیری بۆ جارەمان ئم شینی ـ

كریم. مستفا ساح ـ ی(ویك)
ھیمداد د. ـ فوئاد ئیحسان د. بۆ سرد ئاھكی ـ

حوسن
ئدەبی كۆگیكی فوئاد:  ئیحسان د. ـ
مومتاز ـ دەمنتوە ھردەم كوردی نوی

حیدەری
بدوـ ع ..!؟ بنووسم لبارەوە گورەم چیت ـ

نزەنگ
شونم ع.ی. ـ نمر ئیحسانی ـ

(دوكتۆر بیری كوردایتی و كۆستی چل ل ـ
كریم مح حمسعید ـ فوئاد)دا ئیحسان 

جاف
كرمانج جوھر ـ سفر ـ

فوئاد ئیحسان د. گیانی پاكی بۆ سو ھزار ـ
بدومال عج ـ

ـ كسووك روح پیاوە فوئاد ئیحسان د. ـ
شكاك عبدولقادر

زامدار ـ محموود !...م نییگریی سدای ـ
یكم رپۆرتاژی  (دكتۆر ئیحسان فوئاد) بوو ـ

دبند نازم بوكردموە- بۆ
گورەكی عاشق بۆ پیڤك پكچ ـ

ئامانج باوكی ـ (كاك شوان) كوردستان
غفور كانی ـ ئاوی سافتر ل بیادی پیاوك ـ

بدوع ساح
فوئادی د. ئیحسان فوئاد، د. ئیحسان . مائاوا ـ
ئبوبكر حمید لكردین مائاوایی ھولریش

بردخان
ئارامی  گیانی بۆ مائاوایی دواچركی ٦/٢ و ـ

بۆمبا محموود ـرووناك فوئاد ئیحسان د.
مامۆستای مزاری لسر گوك دەست ـ
ئیسماعیل د. ـ یاد و كۆچ فوئاد ئیحسان دوكتۆر

سعید ئیبراھیم
زیانكی فوئاد ئیحسان د. دوایی كۆچی ـ
كورد رۆشنبیری و ئدەب بۆ گورەبوو

نوری بھادین
وریا پ.د كردین ـ ل مائاوایی كوی .. گوی ـ

عومر ئمین

ئیحسان (د. خوالخۆشبوو چلی لیادی ـ
پتی عومر د. ـ فوئاد)

برھمكانی فیلمكیدیكۆمنتی لسر ژیانو ـ
رووناكبیر فوئاد تیدا كۆمك ئیحسسان د. ـ

دواون خوالخۆشبوو لبارەی نووسر و
ساح سعید محمد  وتاری دواوتاریش  ـ

فوئاد چلی د. ئیحسان ببۆنی
كراون نمایش برھمكانی برگی تینی ـ

پاشان و دت بگنامكان نۆرەی ئینجا ـ
نردراون چلی بۆ وتارانی و بروسك ئو
ل بروسك ك ژمارەیكی زۆر نووسراون، و
بنمای بۆ كوردستان ناوەوەی و دەرەوە
نردراون برای فوئادی كمال د. و كۆچكردوو
كۆچی ببۆنی  خۆیان پژارەی و خم  و

دەرببووە. ئیحسان د. دوایی
ژیر كامل و پروین لگڵ بابت دیداری ـ
گۆڤاری  ل  ك فوئاد ئیحسان  ب سبارەت 

بوكراوەتوە. (مادیا)
خوالخۆشبوو لالین بنمای پاشان وتاری ـ
سوپاس ئیتر خوندراوەتوە، فوئاد كمال د.
ك دەربیوە وانئ ھموو بۆ خۆی ھستی و
سرەخۆشیان و نووسیوە وتاریان بروسكو

كردوون. دنواییان و كردووە ل
 ٢٠٠٨/٧/٩ ل فوئاد د. ئیحسان ماتمی چلی ـ
ئیبراھیم مسعود ـ بڕیوەچووە سلمانی ل

.نووسیوەی ھمزە
ژمارەیكی كان كنلبۆمی وی ئستگو دوا ـ
جیاجیاكانی ھوارە ل لخۆگرتوو، ونی زۆر
لگڵ بتایبتی  فوئاد  ئیحسان  د. تمنی 
لگڵ و خزانی و كوردی بشی قوتابیانی

جیاجیادا. برادەرانی و لكاتی و دۆست
و نامگب و وتار ئم كۆكردنوەی بگومان ـ
بی تا كاركی خوالخۆشبوو ژیاننامی و نو

كۆچكردوو. گیانی وەفایك بۆ وەك نشای
حمید و بدرخان دەزگای ل خۆشی دەست

بدرخان دەكین.
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ئكد موراد
ئازاد رابر وەرگانی:

ئو و جیھان یكمی شڕی رووداوەكانی
شونواركی ھنا خۆی لگڵ ك رووداوانی
كلدۆ گلی ــارودۆخــی ب لــســر خــراپــی زۆر 
ئوان تیدا ك ناوچانی لو سریانی ئاشوری
ل شھیدی ملیۆن نیو ل پتر ك ھبوو دەژیان
ك ناوچانی گوندو ئو زۆربی و كوتوە
ل كراوە. خاپوور دەژین تیدا سا بھزاران
ژمارەیكی دامزراندنی دەوتی عیراق دوای
عیراق ناو ل جیاجیاكاندا ناوچ ل وانئ زۆری
ئویش دەژیــان، ناسقامگیر بارودۆخكی  ل
بسریاندا ی كڕو رووداوانش ئو بھۆی
دران داخوازی ھندێ ردەمس ئو ك ھات،
كردنیانوە، جنیشت بمبستی كاربدەستان
ك زۆر توندبوو، عیراق وەمی حكومتی بم
ناوچكانی ل دیكی كوشتارگری ئاكامیدا ل
كوشتارگی گورەترینیان ك روویاندا دھۆك

بوو. ١٩٣٣ سای سملی
ــارەی ب لــ عیراقی ـــوەی رۆژنــامــوانــیــی ئ

:نووسیویان ئاشوورییكانوە
خــــوازراوی ـــاوی ن ــوان ئــبــو شــــرارە ــل ع
زنجیرەیك ك نووسرە، شابندەری موسا
نوان لــ ورووژـــنـــری بابتی ــارو  ســروت
ئاشووری  گلی دژی ١٩٢٨-١٩٣٣ ل سانی
ئو رۆژنامكانی ل رەواكــانــی داخوازیی و 
الطریق)  – العربي (الوطن وەك ســردەمــی
توڕەییان و رق ك نووسیووە، دەردەچــوون،
ھولدراوە و داڕشــت ئاشوورییكان بسر
ئیستعمارو لگڵ ئوان ك بدرت نیشان وا
دژیی ل پیالن و دەكــن ھــاوكــاری دەرەوە
ل جــگــ ئــــوە ـــن. ـــ ـــی عـــیـــراق دەگ ـــت دەو

دیكش. نووسرانی
ل كاری  خراپ شوەیكی ب تانباب ئو 
بۆ كــرد عــیــراق گشتی رای زۆری بشكی 
رەواكــانــی ســادە دژی داخــوازیــیــ وەی لــئـــ
ئــوەی لبر جا بوەستن. ئــاشــووری گلی 
بكاتوە راستییكانروون وانبوو راگیاندنكی

ل عیراق رۆژناموانی ڕۆی خراپی
دا ١٩٣٣ سای ل لمخۆشكردنی ئاگری رووداوەكانی س
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دوژمنكاران نووسین ــو ئ ساختكاری و 
بۆچوونكانی بــازنــی لــ كــ بــكــات، ریــســوا 
دەخوالیوە، عیراق ل دەستبژری دەستدار
بوون، عوسمانی قوتابخانی  قوتابی  ئوانی
رەگزپرستانبوون سیاستكی خاوەنی ك
سایی ژر ل ك نتوانی ئو برانبر ل

دەژیان. بیكوە ئوان حوكمی
ئاكامدا ل و كــرد خــۆش بــارودۆخــكــیــان،
تاوانی ب خكی دژی ل سملی رووداوەكانی
منداڵ ھزار ھاووتی ك چوار دی، ھات ل
ل جگ ئــوە كــوژرا، تدا پیری و ئافرەت و 
ل ئاسووری گوندی (٨٠) نزیكی ورانكردنی

دھۆكدا. شاری جۆراوجۆرەكانی ناوچ
شونواری و رانییوما رووداوە ئــو
ئاشووری كلدۆسریانی گلی بسر خراپی
نووسین زۆربی لالی خۆی پویستی مافی
ب ئــامــاژەكــردن .ـــ ـــدراوەت عــیــراقــیــیــكــان ن
ل ــان ــك ــی ــاشــووری ئ داخـــوازیـــی رووداوی 
نا كم الی یان تخ ونیكی نووسینكاندا
داوە، عیراقی رووناكبیری نیشانی روونیان
الی رۆشنبیرییك مایبن ئــو لــســر  كــ
ھنووكش ك ھتا دروست بوو گشتی رای
لكاتی و بدوور بگرن خۆی ل ھودەدرت
دەكرت. باس بشوەیكی ناتواو پویستیش
و قانون ئــو بسر كاریگریی تنانت
ھر ك یان ھبووە عیراقیشوە دەستورانی
عیراقوە دەوتی بوونی دروست رۆژگاری ل
رەوای مافی فرامۆشكردنی ئمۆكش تا و
ئاماژان ئو دەژین.  عیراق ل نتوانی  ئو
دوای دیكی كمینكانی بارەی ل ھشن ك
گۆڕانی دوای  ل تنانت كــورد، و عــرەب

ل كــۆمــاری بــۆ  عیراقیش پاشایتی رژــمــی 
ئو بگرنگترین  ئاماژەكردن  بۆ  .١٩٥٨ سای
سمل رووداوەكانی ل بر ك بگنامانی
ئاشووری عشیرەتكانی  پیاوانی  دەرچوون
سادەیان داخوازی ھندێ ئاینییان پشوای و
راگیاندنوە لڕی ــم  رژ ك داواكــــردووە،
سر بۆ انپیالنگ ئوە   ك گانوە ھلیان 
حوكم پگی بۆ لقكردنی دانوھ و دەوت
ك راستییان دیك دەلسی لو درۆو زۆر و
گشتی رای بھبردنی ھروەھا و نبوو تدا

.درۆزنان راگیاندنی لڕی عیراقی

ئامدی: بگنامی
 ١٩٣٢ ــی ــران حــوزەی ــاوەڕاســتــی مــانــگــی ــن ل
و ئایینی پیاوانی  كــۆبــوونــوەی دوای  لــ و 
بسرۆكایتی ــاشــووری ئ عشیرەتكانی
ئو دیئام نــاوچــی  لــ شمعون پتریك 
داخوازیی ك نووسرا  خوارەوە بگنامیی 
خوارەوە برگانی ك لو ھاتبوو تدا سادەی

دەبنوە: چ
ل بشك وەك بئاشوورییكان داننان -١
تایفی نك نتوە بنمای لسر عیراق گلی

ئایینی.
ناوچكانیان گانوەی  بۆ  كــاركــردن  -٢
عیراق ســر تبخر و ھــكــاری ھرمی  ل
ئو چاككردنوەی بۆ پــارە ترخانكردنی و 
لــســردەمــی كـــراون وـــران  كــ كنیسانی 

شڕ.
كــ بــگــی (٢) ســـرەوە لــو كــاتــی  -٣
ل ھكاری ئاسوورییكانی نكرا، جبج
بكرن. جنیشت دەوروبری و دھۆك شاری
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زەوی بسر دابشكردنی بۆ دانانی لیژنیك
تۆمار بناویشیان و چاندن بۆ ئاشوورییكان
كوردەكان زەوی وەی دەست لئ بب بكرت،
ئامادەبوون وەككۆبوون ل ئوانی بدرت،
بیكوە ئاشتی ب ویستپ ك بی دەریان
فرمانبری ویستپ بژین، كوردەكان لگڵ
دابمزرنرن. كناوچ ل كورد و ئاشووری

روحی دەستی ب دان عیراق حكومتی -٤
بت رۆكانی بسر مارشمعون دنیای و
عوسمانیشدا دەوتی لسردەمی ھــروەك
برزی نیشانیكی مارشمعون ھروەھا بوو،

.تبدر
ھبژرن خۆیان نونری ئاشوورییكان -٥

بناسرێ. عیراق پرلمانی ل نونر وەك و
زمانی پاڵ  ل سریانی خوندنی زمانی -٦
شــاری قوتابخانكانی لــ كی  لــ ـــت  دەو

دھۆك.

پیاوانی بۆ دارایی یارمتی ترخانكردنی -٧
ئاشووری. ئایینی

دھۆك ل نخۆشخانیك دروستكردنی -٨
سر ناحیكانی ـــزاو ق لــ تیمارخانش و 

بدھۆك.
ویستپ ،گـــانـــبـــ ئــــو ســـــــرەڕای   -٩
كناوچ سقامگیری ئاسایشی دەستبری

تایفی. و عشیرەتی ناكۆكی ل بكرێ
گیانی بۆ خۆشویستی ســو كۆتاییدا ل
ھر ل شھیدانی ئازادی سمل و شھیدانی

ھن. كویك
سرچاوەكان:

ب ق. ــ االشــوری والمسأل االشــوریــون  -
ماتفییف.

. العام والتاریخ السیاس فی االشوریون  -
شبیرا. اپرم

.اعداد مختلف جریدە بھرا -

بوكراوەی ئو دانیكی
ۆكف ب ئوسا رژمی ك
ب بسرگوندەئاشورییكاندا،
بدەستوەدانی خۆ مبستی
چـــكـــكـــانـــیـــان، و  خــــۆیــــان 
بـــم ــــۆوە، ـــان كــــردب ـــوی ب
خۆبدەستوەدانیان لــدوای
ســر بــــردە رژــــم شــــاوی
تفروتونای و  گوندەكانیان 

كردن.
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ڕۆژنامنووسم دەزانم من

ڕۆژنامنووسم دەزانم من

بدوع ئیدریس

ب نیازی كســـی ئو شـــتك بر ل ھر
چی بزانـــ دەبـــ ،نووســـییكاری ڕۆژنام
پرســـیار یكـــك لـــرەدا یـــواندەكات؟ ل
بكات، كارـــك یكك ئگـــر بـــكات، بـــت:
م لب دەكات؟ كارـــك چـــۆن نازانـــت چ
چونك ،نییـــ جل پرســـیارە ئم ڕاســـتیدا
وەكو رەكئیشك سك ،نیی ئوە مبست
بكو دەكات؟ چ ئیشـــك بزانـــ ناونیشـــان
وەكو رەكئیشـــك سك وەیئ مبســـت
ئمانش ك ئیشـــك دەكات، چ بزان ئرك
دەشـــ ئوەتـــا جیـــان، دوو شـــتی لیـــك
چی نزانی كار بكات، بم بھ زۆركس
دەزان وا دەكات! زۆرجـــار ڕۆژنامنـــووس
دەكات، تیـــا كاری دەزگایی ئـــو تنیـــا بۆ
سییان ئامادە و دووان یان مانگان بابتك،
ئیتـــر بوە بت، چۆنـــك بھر بـــكات، جـــا
بكرێ. پســـند ل كارەكی و ب دەربـــازی
خۆی كنووســـڕۆژنام یـــوانیانیـــش ل
بـــ بدزتـــوەو لـــ كاری ڕۆژنامنووســـی
دیكی كاركی یان چاپ، سرپرشتیكردنی
خۆی بنڕەتییكی كارە و كارگی بـــكات
ســـرچاوە لوە ئوانش نـــكات. ھمـــوو
برچاوڕوون كنووســـڕۆژنام ك دەگرن،
بكات؟ چی و دەب چی دەكات لـــوەی، نیی
تبب بییوـــت ك لبرئـــوە بـــۆ كســـك
ویستپ ســـركوتوو، ڕۆژنامنووســـكی
ئگر چونك دەكات، چـــی بزان ھـــر زوو
دەشـــزان بۆ ئو ئوســـا دەكات، زانی چی

كارەی ئدا ئو چۆن پویستو كارەی چیی
دەكات.

بلڕۆژنامنووسكیئلندیی،دەرچووی
ل ،نووســـانڕۆژنام پگیاندنی پیمانگای
ئـــو كارەی دەزانـــ دەكات و ماـــوە كار
بۆیـــ ،نووســـییڕۆژنام كاری دەیـــكات،
ھر بۆ ڕۆژناموانییكانی تباب و ڕاپۆرت
زوویی ب ،یـــرێ ڕەواجی ھكیان بنیكو
بۆیبودەبتوەوخونركیزۆرشتكانی
كواب بل ڕۆژنامنووســـكی دەخوننوە.
:وەیـــئ پرســـیار  لـــرەدا ســـركوتووە.
ڕۆژنامنووســـكی بـــل برچـــی  لـــ
كرد وای تر: چی واتایكی وتووە؟ بركس
ســـركوتوو؟ ڕۆژنامنووســـكی تل ببب
بل الی بۆ دەب ،و پرســـیارانئ وەمی ل
خۆی چی دەت، بزانیـــن خۆی بگڕینوە،
ھۆكارك چ بـــۆ ئـــو ســـركوتنی خـــۆی

دەگڕنتوە؟
نھ زۆر ھۆكاركی دەت: وەمدا ل بل
ڕۆژنامنووسیم ل كاری وەھا لدەكن وام
بنجـــی ھـــۆكاری ســـركوتوو بـــم، بـــم
من :ب دەكـــم. چی دەزانـــم ك ،وەیـــئ
ســـرەكیم كاری دەزانـــم ڕۆژنامنووســـم،
ك یـــتانباب ئـــو ســـر تیشـــك خســـتن
فراوانكردنـــی پویســـتییان، كارم جمـــاوەر
،تیانھاوو ھاتنی بدەموە و بیر ئاســـۆی
،كانڕاســـتی ڕوونكردنـــوەی كارم 
دەستنیشـــانكردنی چواشـــكردن، نـــك 
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تنیـــا بـــ نـــك  ،كانشـــك چارەســـری 
بچووككردنوەی كشـــكان، خســـتنڕووی
دەرخســـتنی بـــ ،كانـــیرانق و  گرفـــت 
بم: ئایدز نایـــم من بدیل بردەســـتكان،
كس بـــ ھۆیوەی دەیـــان ملیۆن كـــیب
دەیان كیب ئایدز دەـــم: بكو دەنانن.
دەنانن، بم دەســـتیوە بـــ ملیۆن كس
یب خۆ دوورگرتنیـــش لو ھۆكارەكانـــی
ب ئایدز ناـــم مـــن ئمانـــی خـــوارەوەن.
پزیشكك تاقیگا، نف یان ل ،رییچارەســـ
دۆزیوەتوە، تایبتی بۆ ئایدز چارەسركی
ملیۆن دە ھر تووشبووك بۆ تچووەكی ك
رییجۆرە چارەســـ ئـــم ئاخر یۆرۆیـــ؟!
دەرامت كم نب تووشـــبووكی و بـــھ
دی چۆن دەتوان ل دەبین؟ چ ســـوودكی
گوت ئمـــم ئگر مـــن پـــ خۆش بـــكات؟
دەرمان جـــۆرە ئو بـــۆ دەبمـــ ڕیكالمكـــر
بردەوام بۆ دەدەم ڕەواجیـــش گرانبھایو
ئو لســـر میللتكم ھاووتیانی بوونـــی
ئو نخۆشـــیییان خراپانی برەو ھۆكارە
بیگینم، نـــدەم پیامكم نـــ من، بدەبـــ
چرایكی ببم بۆی دەب جماوەركیش نـــ
بۆی بكات. خۆش بابتكانم ب دڵ و ڕوون
گشـــتیم و واقیعی چارەســـری من لگـــڵ
تایبـــت، دەموێ ســـنووردارو نك شـــتی
و ھی چین نـــك بكم، خزمتـــی ھمـــووان
ب :وات جماوەر. زۆرینی ل جیا توژكی
بم ھۆكارك دەموت من گشتی، شوەیكی
ھاووتی، دەروونی ئاسایشی بۆ پاراســـتنی
و بـــۆ تكدانـــی میزاج نـــك ببمـــ ھۆكارك
ھاووتی، دەروونـــی ئاسایشـــی شـــواندنی
،وەیئ ھر وای ھۆی سركوتنیشـــم پـــم
ل خزمتكردن یئاراســـت ئو بۆی لســـر
دخۆشم ب كارەكم و خۆم دەبم بردەوام
بۆ شتیان زیاتر لدەكات داوام خونریش و

كمترخمی نكم. بنووسم و
الی ڕۆژنامنووسكی ئو ۆیھ ھرچی
كاردەكات، بل پچوانی ب ھۆ ،خۆمانـــ
بۆچی نازان بم ،نووســـڕۆژنام دەزان

،دەنووســـ شـــت دەزان ،نووســـڕۆژنام
چی دەنووس، لبرئوە ھۆ م نازانب
نایناســـ، ئگر خونر یككـــ لوانـــی
نا كـــس ،بھ ھۆش ھـــزاری وەكـــو
دەپرســـم ھۆ ل چندی؟! ب پاقت بـــاری
ب !دەبـــ توڕە ھـــۆ تـــۆ بۆچـــی وەھـــای؟
لم كمك دەكات، تماشـــم ســـیرییكوە
ل پ دەنگكی وە بدوای ئ موڕدەبتـــوە،
تۆ چیم؟ بۆچی دەت: پم ناڕەزاییوە و ڕق
ڕەخن ئمۆ ڕۆژنامنووس، بوویـــ ندو
من ھلۆ، دەگری؟! دەم: ببوورە كاك من ل
ڕۆژنامنووسك وەكو نیی ئوە مبســـتم
خونرك من وەكو بم لبگرم، ڕەخنـــت
دەكم حز خۆمی، خزمی و دەناســـم ك تۆ
وەھا ندییلئ نووســـو ڕۆژنامئ وەكـــو
ئلندییكان ھموو (بـــل)ەو ناوی ك بی،
دەخوننـــوە. برھمكانـــی بـــ پرۆشـــی
زیاترم ڕوونكردنوەیـــم ئـــم ھلـــۆ دوای
باش دەموێ كیـــ؟! دەبـــ؟! بل لـــ توڕە
وەكو ھزاری بـــ خۆم من ك بزانی، ئـــوە
ئگر دواتر تدەگی؟! ناگۆڕموە، (بل)یش
نیی ئوە لبر ئوە ،ب زۆر خونری بل
نا نا ،ب باشتر من ل ئو ڕۆژنامنووسكی
خونری وەیرئبل بم ناكم، بوە بوا
وەكو و زیندوون و زیـــرەك وتكـــی ئو
نین؟! وتی من ساردو ل تمبل خونری
چی دەی ئـــوە دەبم: تـــوڕە لـــرەدا منیش
تماشای وەھا و ڕۆژنامنووسی تۆ ھلۆ؟!

دەكیت؟! میللتكت
بس ناكـــم، تماشـــای وەھا ھلـــۆ: مـــن
بكم، ل چی من ،وەھای خـــۆی میللتكم
من تۆ بی ،جولخۆی ن ئگر میللت خۆ

بیجولنم. بتوانم
ئـــوە، بـــ قســـی دەـــم: دەنـــا جنـــاب
ڕای جیھاندا ھموو ل ك ڕۆژنامنووسانن
دەكن درووست جماوەرەكانیان بۆ گشتی

دەیانجولنن. و
... دیكی، بم شتكی ئا ئوە ھلۆ:

شـــت مـــئ ـــب ـــوەن ـ بـــم چـــی؟!
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بۆ و دەگۆڕیـــن خۆمـــان بـــۆ برژەوەنـــدی
بچـــووك گلییكـــی لـــ خۆمـــان ئـــوەی 
یاســـاو گورەترین ئامادەین ڕزگار بكیـــن،
ژیاریـــش بھـــای و ڕۆژنامگـــری بـــاوی 

بدوین! پچوانوەی ب ھگڕنینوەو
چیتر قســـ و دەكات ھلۆ خـــۆی بدەنگ
ڕزگاری قیرانـــی فریـــای ناكوـــت لـــم
بۆ یكك زیاتر تم نابـــتاق منیش بـــكات؟!
گرنگتر میللتكی ل بالوە خۆی م، كبدو
برام. ب پدەـــم: ھرھنـــدەی بۆی ،بـــ
ڕۆژنامنووس بلـــی و تۆ نـــوان جیاوازی
ل بالوە خـــۆی لوەدایـــ ئـــو میللتكی
ھموو ل خـــۆت بالوە تۆ گرنگترەو خـــۆی

گرنگترە!! میللتكت
و ڕۆشـــنبیر ل پ میللتكی نیایـــل دب
گشتی ب زانكۆ و مامۆستایان ئكادیمیایانی
وانامب خـــاوەن و پزیشـــك و و ئندازیـــار
زانســـت و مدەنی بوارە زۆرەكانی گـــورە
و جوتیار لـــ پـــ ،كانـــنگییسیاســـی و ج
سۆزی ھست و خاوەن وشـــیارو كركاری
و دەكات ھموویان بۆی ڕەچـــاوی ،ناســـك
ھموویان، ب نب خزمـــت ئگر شـــتكی
ھیچ بـــكات، زۆربیان بـــ بـــیـــان ھیـــچ ن
بـــ توانـــای كـــس و كات بوناكتـــوەو
ل خۆت وایـــ پت تـــۆ بم فیـــۆ نـــادات،
و ناكوت دەست وتكت ڕۆشـــنبیرتر ل
ڕۆژك، ھموو وەیـــئ خولیایكت ھموو
و بنووســـیت شـــت ڕۆژەكان یـــان زۆربی
یتبخ الپـــڕەی ڕۆژنامكان ناوت لســـر
كارانت بم ك جماوەرەی ئو برچـــاوی
ئابوری وتكیان دەكی، مافكانیان پشل

دەبی! زیان ب خۆت حزەكانی پناو ل
بـــی و تـــۆ  جیـــاوازی بڕـــز  ـــب
میللتكـــی ئـــو ،وەیـــئ ڕۆژنامنـــووس
بۆ ئوان بۆیـــ دەون، خۆشـــی دەناســـی و
بۆیـــ ،دەكۆشـــ ئـــوان دەنووســـ و بـــۆ
متمانی كۆدەبنـــوەو دەوری كیش لـــخ
زۆرتری ڕـــزی نمانیشـــی ب پـــ دەدەن،
الپڕەی نـــو تـــدەچ نـــاوی و لدەگیرـــت

ناودارەكانی پیـــاوە دســـۆزە گـــورەكان و
خۆت ھر تـــۆی، ھرچی بم وتكـــی،
خۆت بۆ و خـــۆت خۆشـــدەوێ دەناســـی و
كس ڕزت و س ناتناســـك دەژی، بۆیـــ
تایبـــۆ ھ ھناســـت، نمانی ب ناگـــرێ و
تر مگر جاركی كس و نناویشـــت نام
تیشـــككت سوپاســـوە دەنا ب بـــ گلیـــی،

سر!! ناخات
و شـــین ئارەقی تماشـــای ھـــۆ دەكـــم
و دت گژەوە لـــ مۆری كردووەو ســـری
ب دەریا نو وەكو تنكی لبرچاو دونیای
منیش تدەگم دەھژت!! و نائاســـایی دت
ھلۆ زیاتر لوە و ننام قسم بواری چیتر
و تكدەنم دەمم بۆی ،ببیس ئیدیك ناتوان
ھۆ بۆ ب چاوەكانم ئامـــاژەی جیابوونوە
بمنی بخر!! ھۆ لگـــڵ گوتنی: و دەكم

جیادەبموە! و جدم
دەمنتوەو مشـــكم ل بم پرســـیارك
ۆ بھ قســـان ئایـــا ئم لـــم جیانابتـــوە:
بســـر ند گۆڕانـــك ھـــۆش دنتـــوەو
خۆی و دەیانكات كارانـــی و ئـــو توانین
خـــۆی یانیـــش وەكـــو برەوپـــش دەبـــات؟
خۆی ھكانی لســـر زیاتر دەمنتـــوەو
ب لال ئســـتادا ل ئمم دەبت؟! بردەوام
تدەپڕت، ماوەیك تـــا دەمنتوەو وەم

بدەموە. وەمی ناتوانم

ل و گوزارشــــت خیان تیبینــــی: نــــاوەكان زادەی
ناكن. دیاریكراو یككی ھیچ
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ل كندا تاراوگ یكمی نووسری برزنجی جالل گڵ ل

یكمی نووسری برزنجی گڵ جالل ل
كندا ل تاراوگ

سرابی شوان سازدانی:

برزنجی: جالل
ل مـــزنـــیـــان ــــی، رۆــــكــی ــــوان ــــام ــر، ھــــروەھــــا رۆژن ــع ــی ش
یــھــ ـــدا ـــاك ـــنـــوەی خ ـــووســـی ــی نــــتــــوە و ن ــردن ــك ــاس ــن ــ پ

ل ســـاـــم یـــانـــزە ژیـــانـــی ـــــم ئــــو ســــفــــرەو ھــســت دەك
نووسین و ژیــان بــۆ رامــانــم ــوو لــ ب تــاراوگــ وەرچــرخــانــــك

خـــاوەنـــی و ـــــــرادەر ب دەبـــنـــ زوو دنـــیـــا   لـــ نـــــووســـــران 
دانـــیـــشـــتـــوون" ســـــــری لــــ ــــ ــــاكــــن ك ـــ خ ـــســـت ئــــــو "ب
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مئ لوەی ناسراوترە لوە برزنجی جالل *
گۆڤاری بخونرانی  درك چند ب بتوانین 
لسر خۆش پمان بناسنین، (رۆژنامنووس)ی

كی؟ برزنجی جالل بزانین زاری خۆت
منیش بۆ رەنگ پرسیارە ئو دانوەی وەم -
خۆم بایۆگرافی باسی ئگر بت، زەحمت كمك
مبست منتان بایۆگرافی  ئوەش دەزانم  نكم،
بتوانم رەنگ ،سا شش پنجاو تمنم ئستا ،نیی
ب دەستم حفتاكانوە ل لوەتی كسكم بم:
ھزی رگی ل داوە ھوم  كــردووە نووسین
ئوەی بۆ ژیان، ناو نمب ئارامی و جوانی وشوە

. ناسك" مرۆڤیش روانینی بكم، جوانتر دنیا
دیكی نووسرانی زۆربی وەك برزنجی *
دنیای ــاو ن ھــاتــۆتــ ئــدەبــوە كـــورد لــ رــگــی
ئایا چــی دەــــن؟ ــوە ــارەی ب ــامــگــری، لــم رۆژن
شیعر و كـــورد ــۆی ــم ئ بــۆ ئــم ســردەمــ و
پشوە برەو ل یھ رۆلكیان چ رۆژنامنووسی

دۆزەكمان؟ بردنی
كۆلژی نبوونی لبر ئوەیش دەكی، راست -
رۆژنامنووسان راھنانی بنكی و رۆژنامگری
بــزووتــنــوەی ـــژی  در و دوور پشینیكی و 
رەوشی ژر ل نووسین و كوردی رۆژنامگری
وەك ــری ــگ ــام رۆژن ھشتا بــۆیــ ـــووە،  ب ــرس  ت
ل وتاری جیاواز زۆر پیشیی و تایبت كاركی 
وەمی بۆ  .نیی دیار جوان پخشان، و ئدەبی 
"شیعر، تبھ پرسیارەكتان، دووەمــی بشی
ل یھ مزنیان رۆكی رۆژناموانی، ھروەھا
دوای نووسینوەی خاك". و پیناسكردنی نتوە
نوی شیعری فیگرەكانی برھمی خوندنوەی
ناسی فرەنسام فۆرلین، و رامبۆ بۆدلر، فرەنسی
كرد، كوا نتوەكیان و خاك مزنی ستم بھ
"ھۆلۆكۆس" ھناوە. برھم بلیمتانیان ئو چۆن
شڕی دووەمی ل ھیتلر بوو غدركی گورە
ئــدەب، كــرد،  ئوروپای جولككانی ل جیھانی
كشی كردییان رۆژنامگری سینما، و ھونر
تبھ لــجــیــھــانــدا. یــك ژمـــارە جینۆسایدی 
زۆر دەتوان لزان  و جسوور رۆژنامنووسی 
و بــكــات دۆزەكـــمـــان خــــراتــر بــ وشـــ، وــنــی

پشتگیری. دنیا بۆ پیداكردنی بۆ بیگۆازتوە

ل شیعری سانی ڤیستیڤای ل بشداری
(ئیدمنتۆن)

(ئارت) گۆڤاری لگڵ چاوپكوتنی
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رۆژنامگری بــواری  ل بڕزتان  پیی بو  *
بوون قوتابی ئو كاتی وات سانی حفتاكان ،ندو
،لرەھ" رۆژنامی ل كارتان كوردستان ئامادەیی ل
باسی حزدەكین كــردوە، چوارچرا" و نوێ بیری
ل بكیت، ئایا بۆ خۆتمان ئزموونی رۆژنامگری

نواندووە؟ بارەیوە لم چاكییكتان ھیچ كندا
ل (ئامادەیی كوردستان)  لحفتاكان ئوكاتی -
بدوع گلی، (كاردۆ قوتابی ھاوڕكی چند لگڵ
رەھبر و بدوع دشاد حوسن، تاھیر  ،نزەنگ
نبوو  زۆر دەردەكــرد، بوكراوانمان ئو جالل) 
كاری پشینی ھیچ كردبوو، بنووسین دەستمان
بنچینی لسر كاركردنم  نبوو، رۆژنامگریمان 
ل دوایــی نووسین، بۆ بوو خۆشویستیم بھرەو
گۆڤاری ل ھولر نووسر لگڵ كۆمك ھشتاكان
ل  پ و  ترسناك ل كشوھوایكی (ھاودەنگ)مان 
ئزمونكی ب ئوەیش  دەركرد، سانسۆر  مقسی
راپڕینیش دوای ل دەزانم، رۆژنامگری كاری تری
 ل و بــووم سرنووسر (نیشتمان)  رۆژنــامــی  ل
بووم  نووسین بڕوەبری نوێ)  (ربازی گۆڤاری
رۆژنــامــی لــ بــووم و جگری ســرنــووســریــش
نووسرانی دەستی ئندامی  ھــروەھــا (ھــرــم)، 
ھندك  ئوكات بووم. كورد)  (نووسری گۆڤاری
دیسان بم پیداكردبوو، رۆژنامگریم ئزموونی
پدا‘‘ ئاماژەت سرەوە ل تر پرسیارەكی ل وەك
ھستی ھرچندە بووم، شاعیر بنچیندا ل چونك
ئو نووسینی  ل دەدام یارمتیان شاعیران تیژی 
دیسان بم دەمنووسی، رۆژنامان لو ستوونانی
خۆشحالیوە ب نبووم. پیشیی رۆژنامنووسكی
دانباوم، لكاری رۆژنامنووسی كنداش ل دەم:
بریتی بوون زیاتر رۆژنامگرییكانم كییچا بم
چاوپكوتنی دەیان و ستوون ھندك نووسینی ل
ل جیاوازبوو زۆر ئوەیان تبھ رۆژنامگری،
سفرە ئو دەكم ھست و پشترم ئزموونكانی
بوو وەرچرخانك تاراوگ ل سام یانزە ژیانی و
ل رۆژنــامــگــری نووسین. و ژیــان بۆ رامــانــم  ل
دەستی چوارەم وتووی جیھاندا بشكپ وتانی

دەكرت. ناسپ
ل رۆژنامنووسی بۆئوەی بكرت چی ئایا *
بدەست بۆخۆی سنگ و پگی ھمان كوردستان

(ئیدمنتۆن) ل مرۆڤ مافی كۆنفرانسی ل

بلگت)ی (تد لگڵ شیعر خوندنوەی
ھفتی دا لنناسراوترین شاعیری ك
كندا ل ھونر ئدەب و نونتوەیی
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بھن؟...
بنچینی لـــســـر كـــوردســـتـــان  دەبــــ  -
تبب لــیــبــاڵ و  ــرات  ــوك ــم دی ــكــی  ــوور دەســت
ھموو ناو تبچ یاسا پشكوتوو، وتكی
و برپرسیاریتی وردەكارییكانی ژیان، ماف
تبب رادەربــیــن ــازادی ئ بكرت، دیــاری تاك 
ھزی بۆ بگڕتوە بھا كسك، ھموو مافی
ب خۆیان  ئوەندە رۆژنامنووسان و  وش
سربخۆ نلكنن ببن دەستكی دەستوە
سیاسی سر رەوتی ل چاودر فشار و كارتی و
سلمنراو بگی  ب برپرسان  و ــت دەو
زبرو زمانی ھبستراو، سیناریۆی ل دوور

برینداركردن.
وەك كــنــدا، ل بڕزتان ــوەی ئ پــاش   *
چند نــاســراون جیھانیش كــوردو شاعیركی
كــراون، خــت و لگیراوە رــزتــان جــارــك 
ك قرزاری ب و خۆت دەكیت بچی ھست

دەزانی؟
كۆتایی ب رەھاو نووسین دنیای ھرچندە -
نووسر لزەتی و خۆشی تزەحم زۆر و
پشوازی بــم  بكرت، دابین و ســنــووردار
ب نووسركی برھمی  ب داننان  و كردن
،و نییئ ھی والتك ل خت كردنی وت و
پی نــكــردووە، پ قست پشتر بزمانك 
بنچینی لسر رزگرتن  یــان  ننووسیوە، 
ئو ،خشدەب گــورە خۆشییكی داھنان
سلماند، ئــوەشــیــان نانانزلر و خـــت 
ھموو ل دەبــن. سنوورەكان داھنان كــوا
منیان كـــورد شاعیركی  وەك  ــامــكــان رۆژن
ل كوردستان و  كورد  ناوی  و  دەكرد  ناسپ
ئو ئنجامدانی بــوو.  تر خۆشییكی كندا 
سای وپنج چل تمنی ل تاراوگ ل كاران
ل "جانتاكانمان چونك جانتا، ب و زمان ب
خانۆككانی فرۆژنام الپڕەی لسر رگا
دەرئنجامكانی بــوو، زەحمت  بــوو" ون  ل
خۆم ـــارەزووی ئ بۆ دەگــڕــتــوە و كارانئــ
ناخۆشكان و ساتسخت ب نبووم تسلیم
و سوپاس كردنوەم، پ دەست لنوێ سر و
(ئوار) و (نیگا)ی خزانم، سباحتی بۆ پزانیم

ئاوەھا ئیدمنتۆن - گشتی كتبخانی بوكراوەی
دەكات (جالل) بۆ تاراوگ ل (نووسر) ركالمی

بارەی ل نونتوەیی نووسرانی ،(PEN) بوكراوەی
نووسیوویان (جالل)
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پ سفرە لو ك كوڕم (جوامر)ی و كچم
چوون رگای بینینی خون و ناخۆشی ل
نووسری ھروەھا بــوون،  لگمدا تاراوگ
یكمین  ك گۆیت"  "لندا كندی نـــاوداری 
و ناسیم ئیدمنتۆن شــاری لــ بــوو نــووســر 
زوو دنیا ل نووسران زانیم كردم، پشتگیری
ك خاكن بست" ئو خاوەنی و برادەر دەبن

دانیشتوون". سری ل
نزیك ل "داسن" چوویت ماوەیك زانیومان *
بۆ باكوور جمسری بستكی ل "ئاالسكا"
ناردیتییھ ك یادەوەرییكانت، نووسینوەی
نووسینوەی بوونی لدایك پرۆژەی وندەر؟
تاكو چۆن كــوێ؟ یشتگ یادەوەرییكانت

بازاڕ؟ وتۆتكتان نكبكت ئستا
نووسری مای ئو و "داسن" بۆ چوونم -
پنجا خاوەنی ك "بیرتن" كندی نــاوداری
ب دای بمرت ئــوەی پش چاپكراوە،  كتبی 
نووسرانی كندا- ئۆف  ترست (رایترس
مانگ  س ھر ئوەی كندا) بۆ بواپكراوی
كندی ناسراوی نووسركی ب بیدەن جارك
منیش بۆ نووسین. بت دەست بتاڵ ئوەی بۆ
كندا نونتوەی نووسرانی ئندامی وەك
،تــاراوگــ نــووســری یكمین كــنــدا" "پن 
 ل  ٢٠٠٩ بفرانباری مانگی ل لنام. رزیان
یشتمگ ژر سفر ل پل ساردی پنجا رۆژكی
نووسینوەی. بیرۆكی ــم ب ،نشو ئــو
خیام ل دەمك بوو بیرەوەرییكانی زیندانم
رزلنانم بینووسموە، نبوو دەرفتم بوو،
"پن"، لالین تاراوگ نووسری یكمین وەك
دەست و ئلبرتا زانكۆی و ئیدمنتۆن شارەوانی
پدام دەرفتیان ئو نووسین، بۆ بوونم بتاڵ
بنووسموە، یادەوەرییكانم  یكمی  بشی
لسر ئلبرتا زانكۆی لچاپخانی ئستا ك
كتب پرۆسی  دەكرت، چاپ زانكۆ ئركی 
كندا  ل رۆژنامنووسیی كاری و چاپكردن 
و دیقت ب وردی زۆر ،ی نییرپس كاركی
و ئزموون خاوەن كسانی ب بستن پشت
تد كمرھب ك بۆی وەدەچڕپسپۆڕ ب
بردەستی تد كموكورتی ب و پوخت بازاڕ

ئیدمنتۆن شیعری سانی ڤیستیڤای

لگسی) گۆڤاری( ل جانتا ل ماك شیعری
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س ب دراوە كتبكم  ئستا تا  خونران،
(ئدتر) بۆ  جیھانی ئدەبی و زمان پسپۆڕی
لسری بنووسن، خۆیانی تبینی را و ئوەی
راوبۆچوونكانی لسر كردن ئیش دوای منیش
چاپخانی ــ ب ــــوە دام ــر ت جــارــكــی ــــوان،  ئ
ئركی بوونیشی  چاپ دوای ئلبرتا، زانكۆی 
ئمریكای كتبخانكانی بسر دابشكردنیشی
لبر ئوەی ئستۆ، دەگرن ئوروپا باكوور و
كۆپی چاپی دەكات ئلبرتا من زانكۆی كتبكی
ھروەھا جیھانی و زانكۆكانی دەدرت ھموو ل
بۆ ئیمزاكردنی ئاھنگی فرۆشتن و ركخستنی
"داسن" ل دەبت. ئواندا ئستۆی ل خونرانی
نووسینوەی ب كرد دەستم زستان دی لناو

یادەوەرییكانم. دووەمی بشی
كوردستان، دواییتان بۆ لگڕانوەی ئم *

بینی؟ چۆن كوردستانتان
سانك دوای ك لــــدوورەوە میشھ  -
جاران ،ورەیگ خۆشییكی  ماوە،  دیتوە
بیتوە وتكانی ھاوسدا ل یكك ب دەبوای
و زەحــمــتــی كــی پــــگــایــــان، ر ــاوكــوردســت ن
یكم جاری ئوە ئوەی لبر بوو، ڕاوكد
بموە، ھستم ناو ھولر ھتا ۆكف ب بوو
چوار ئوە كرد،  گورە  خۆشییكی روحی  ب
ھشتا رەنگ كوردستان، گڕاومتوە رۆژە
دروستت وەمكی بتوانم  ئوەی  بۆ زووبت 
گۆڕانكارییان ئو لسر خۆم روانینی لسر
دایكم مای  تا خانۆكف رگای ل  .بــدەمــ
بازاڕی بینی، برزم ساختمانی و خانبا زۆر
ئو ھیوادارم بینی، فراوانم شقامی بینی، تازەم
لسر  بیستووم و خوندوومتوە شتانی 
نكردنی ئــدا بجوانی  و گندەی  دیـــاردەی
نبن، راســت  ھمووی پرمان و  حكومت
ئرز لسر  بیناسازیی بزووتنوە ئو لگڵ 
بۆ ھبت روحیش  بزووتنوەیكی روویداوە، 
بۆ كورد، تكشكاوی كسییتی بیناكردنوەی
بت. جووت گۆڕانكارییاندا ئو لگڵ ئوەی

پشكوتنی بۆ زیاتر یكتان ھشنیازپ چ *
كوردی؟ رۆژنامگری

ــامــگــری رۆژن پشكوتنی بـــتـــواوی  -

-٢٤- رۆژنامی لگڵ رۆژناموانی چاوپكوتنی
سعات

ل یوكون)) ھواكانی رۆژنامی (( لگڵ چاوپكوتن
٢٠٠٩ باكووری كندا
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و جـــوان پیشیكی ــ ب بــوونــی و  كــــوردی 
دیمۆكراسی پشكوتنی ب یوەستپ پیشیی
سقامگیربوونی و ـــوردەواری ك كۆمی  ل
لبترۆژنامگری وای كۆمیتی، سیاسیو
تنیا و ببات بڕوەی ئازاد و ئھلی كۆمپانیای
كردنی دابین  سرچاوەی حزب یان دەوــت 
رۆژنامكان بتوانن تا  نبن،  پداویستكان
برەو رۆژنامنووسكانیش و بكن كۆنترۆڵ
وە دەبكنیكیشرووی تن. لبك و كۆیل ژر
رۆژنامكان جوانی و نخشسازی ب گرنگی
و وتار  ل خۆیان رۆژنامنووسان و  بدرت
زیاتر بگرن، دوور ب درـــژدادڕ پخشانی
حوكمی كمتر و بگرن رووداوەكـــان ونی
رۆژنامگری خولی كردنوەی بدەن، لسر
رۆژنامنووسان دەرەوەی ناردن زەمای و
بۆ ھـــۆكـــارن و ــمــوكــراســی پــــشــكــوتــنــی دی

كوردی. رۆژنامگری پشكوتنی
ل"سمای جگ برھمچاپكراوەكانت *
بوو،  چــاپ  ١٩٧٦ سای  ك ئــــواران" بفری
چاپ  چیدیكتان  ١٩٨٥ نــبــوونــوە" "گـــرم 

كراوە؟
سای ل ،شیعریی كۆم دوو ئو دوای -
 ٢٠٠٣ "دوایش ل سای رەحمت ٢٠٠٢ "بارانی
چاپ كردو سای با"م بر كسكی یادەوەری "

كرد. چاپ ماوە"م بنن "ناوم ٢٠٠٥
ئدەبی پۆژەی دوا بزانین دەكین حز *
ل نیی ــازت ــی ن ئــایــا ،و رۆشــنــبــیــریــت چــیــیــ
ب گیاندن بۆخزمت بمنیتوە،  كوردستان

كوردی؟ رۆژنامگری بواری
"یادەوەری كردنی چاپ ئدەبیم دواپۆژەی -
گڵ ل نوم شیعركی كۆم ھروەھا "زیندان
كنداش ل و چاپكردن بۆ ھناوەتوە خۆم
"پیتر كــنــدی نــووســری شاعیرو لــگــڵ 
١٠٠ شیعر  وەرگانی بۆ دەكین ئیش ماگیند"
ك شیعرییكانم. ھروەھا نج كۆمپ ھر ل
نووسینوەی ب كرد دەستم  بووم داسن ل
ئستا تا یــادەوەرەیــیــكــانــم، دووەمـــی بشی 
مسلی نووسیوەتوە. بۆ بشم لی دوانزە
،وەیڕانگ ل چاوم میشھ نا، بۆ گڕانوەشم
ل ند ساچ ئو شارەزاییی پم خۆش ئو
و خزمتی بیھنموە كردووە تاراوگ پیدام
رۆژە ئو چاوەڕوانی بكم،  پ نتوەكمی
بنچینی حكوومتی كوردستان لسر دەكم
نووسران  ل رز بھرەمندی و لھاتوویی 
لسر نك بگرت، رۆشنبیرانی و زانایان و
ل سك ئو دوور و نزیكی چندە بنچینی
منیش شونی بئاسانی رەنگ كات ئو حزب،

بینم. تاراوگییم ژیانی ب كۆتایی ببتوە،

پدەكرێ دەست لویوە ك شونی ژر ناوونیشانی ماوە ئو (میترۆ) ل رۆژنامی لگڵ چاوپكوتن
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داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی چاكییكانی جالل ل دیمنك.. چند

دیمنك چند
داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی جالل چاكییكانی ل

داسن): (ھواكانی رۆژنامی
سفر بوو" خوار ل پل پنجا گرمی داسن یشتگ برزنجی جالل ك "

زۆربیان  دانراون،  (رۆژنامنووس)  دواتری الپڕانی چند لم  ونانی ئو گرتی
برزنجی)، (جالل ھاوكارمان ل كندا رزلنانی ركخراوەكانی وتی ل بۆنی بریتین
وەكو وەكو شاعیر چ ئو، چ ویستگ جیاجیایانی ژیانی خۆشی ئو دنیابن ختوك و
(جالل) بۆی نبردۆتوە، ئو بیر   ل باوباپیرانی زدی (كوردستان)ی رۆژنامنووس،
سانی ئزموونی ئو خۆی وتكی بگڕتوە دابت رۆژك .دەبین خون بردەوام

بگتوە. الوان بۆ خۆپگیاندن دەربدەری و
ریز كردوون. لرەدا ونانمان ئم بم ئومدەوە ھر

سرنووسر
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داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی چاكییكانی جالل ل دیمنك.. چند
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داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی چاكییكانی جالل ل دیمنك.. چند

ھری) (ئیلزابیت خاتوون ئامادەبوونی ب (تاراوگ ل (نووسر كردنی خت ئاھنگی
(PEN) نونتوەیی نووسرانی سرۆكی

زیندان یادەوەریكانی نووسینوەی كاتی (تاراوگ ل (نووسر نووسینگی ل جالل
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داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی چاكییكانی جالل ل دیمنك.. چند

٢٠٠٩ زستانی ل داسن ل (برتن) مای

باكوور بستلكی داسن/ ل لندن) (جاك رۆماننووس مای بردەم ل
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داسن/ئاالسكا و كندا ل برزنجی چاكییكانی جالل ل دیمنك.. چند

ئلبیرتا زانكۆی ھونر)ی (دنیای گۆڤاری چاوپكوتنی

ئیدمنتۆن ھۆی شارەوانی ل جماوەری ل كۆركی خوندنوە شیعر
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(مالمیسانژ)دا ل گڵ وتووژك ل بدرخان عبدولە حمان و كوردستان ڕۆژنامی

بدرخان ع بدولەحمان و كوردستان ڕۆژنامی
(مالمیسانژ)دا لگڵ وتووژك ل

ھورامی تۆفیق جووتیار سازدانی:

دگــڵ (دیــــدارەك بناوونیشانی (٢٠٠٦)داو  سای (رۆژنــامــنــووس)ی (٨)ی  ژمـــارە  لــ
كات وادیاربوو بوكردەوە، تیفۆن)  (محمد مامۆستا لگڵ چاوپكوتنكمان  مالمیسانژ)
ب نامیك بڕزیان بۆی پڕیبوو، دەستواژە و وش ھندێ سركاغز بابتك ھنرابووە
ل نامكشمان دەقی و كردبۆوە ئاگادار كموكوڕییكان ب گۆڤارەكمانی سرنووسری
بڕزیان بووین چاوەڕوان لوساوە بوكرادبۆوە، وەكو خۆی سادا لھمان و (٩)ی ژمارە
تۆفیق حاجی ھاوكارمان جووتیاری بم سركاغز، تنب بۆ كراومان بۆ بابتی ئاماژە خۆی
و كــردووە لگڵ تروتسلی دیــدارە ئو  و  كردۆتوە الیك ھموو لكۆڵ خمی ئو 
(مالمیسانژ)یشمان كتبكی دووایی لوەی بم وە جگئ ناردووە، لگڵ بگنامی كۆمك
بن، بردەوام بپز برھمی بوكردنوەی ل الیك ھموو ئومدەوارین گیشتووە، بدەست

نبت. گۆڤارەكشمان لیان ببش

٢٠٠٧/٧/١١ ھورامی) (جووتیار كامیرای ب - ستوكھۆم ل كوردی كتبخانی ل (مالمیسانژ)
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(مالمیسانژ)دا ل گڵ وتووژك ل بدرخان عبدولە حمان و كوردستان ڕۆژنامی

كورتیك دەربارەی مالمیسانژ:
چاالكی  لكۆركی و نووس ر (مالمیسانژ)
(مالمیسانژ) . نازناوی و (محمد)ە ناوی كوردە.
نزیك گــونــدی «دــــران»ی   لــ  ١٩٥٢ ســاــی
(دیاربكر)  شاری رب س پیران، شارۆچكی
خوندنی قۆناغكانی دیاربكر ل بووە. لدایك
پاشان كردووە، تواو ئامادەیی  و سرەتایی
كۆلژی ئیالھیات ل و ئنقرە چووەت شاری
كوردی گلك وای  ھاوكات خوندوویتی. 
بزووتنوەی بشداریی ،دیك تكۆشری
گرتن دووچاری ڕیدا لو و كردووە كوردایتی
 یاندووە تگ ١٩٨٢ خۆی سای بووە. ڕاونان و
پاشان ماوەتوە. لوێ مانگك چند و سوریا
پ ناھندەی وەك و سوید وتــی ڕیوەتپ
 ١٩٨٤ سانی بووە. جنیشت لوێ سیاسی
 ل سۆربۆن  زانستگای ل پاریس  ل  ١٩٨٥ ــ
 ١٩٩٥ سای خوندوویتی.  ئرانناسی بشی 
خوندووە. فارسی زمانی ئوپساال زانستگای ل
یۆتبۆری  زانستگای ل  ١٩٩٨ ١٩٩٦ــ سانی
المكتبات)ی خوندووە و (علم بخانكت زانستی

وە رگرتووە. ماجیستری بوانامی
بشی ل ئوپساال، زانستگای ل سروەختك
كوردیی ئدەبی و مژوو وانی ئرانناسیدا،
گوتووەتوە كورد خوندكاری دەستیك ب
ڕۆژنامی و دەركردنی گلك گۆڤار ل ڕۆی
سرنووسری خۆی ھبووە، توركیدا و كوردی
چندانی نووسرانی دەستی ل و ھندكیان

بووە. دیك
چاالكان ئ مۆ ھتاكو ١٩٧٦ەوە سای ل
و ئــدەبــی مــــژوویــی، لكۆینوەی و  ــار  وت
ــوە. ــات دەك ــو ب و زمــانــ وانــی دەنــووســــت
پیوەندییان زیاتر برھمكانی و نووسین
و كــورد نوی  مژووی و كــوردی زمانی   ب

.یھ كوردستانوە
ییرەكس كتدیال زۆربـــی مالمیسانژ
توركی زمانی ب ھروەھا دەزانت. كوردییكان
فارسی، زمانی دەنووست. و دەخونتوە 
ل ئستا ــت. ــ دەزان فڕەنسیش و ســویــدی

دەكات. كار ل ستۆكھۆم كوردی كتبخانی

برھمكانی:
ل كــ لكۆینوانی و ـــار وت لــو جیا 
ئینت رنتدا سایت كانی و ڕۆژنــامــ و گۆڤار
چاپ ب كتبیشی چندین بویكردوونتوە،
ئاماژە لرە دا بوكردووەتوە. و گیاندووە

كتبكانی دەكین: ك لندھ بۆ
بزووتنوەی جودەت، بدوع دوكتۆر ١ـ
و ســدە یــدا ئــم ســرەتــای تــی ل كــوردایــ
مستفا  {شوكور توركی). زمانی ب)  .١٩٨٦

كردوویتی ب عرەبی}.
مئ} .١٩٨٧ توركی، ــ زازاكی فرھنگی ٢ـ

.{زازاكیی فرھنگی دیالكتی یكمین
تركی ل و بـــاكـــوور ــا ــان كــوردســت ل  ٣ـ 
 ب ،١٩٩٢ ــ   ١٩٠٨ كــوردی ڕۆژنامگرییا
برگی لوەندی، محموود لگڵ ھاوكاریی

.١٩٩٢ دووەم برگی ،١٩٨٩ یكم
.١٩٩١ كورد، كش ی نوڕسی و سعید ٤ـ

توركی). زمانی ب)
.١٩٩١ چند نموونی، فۆلكلۆرێ مارا ٥ـ

یكمین و بــدرخــان ع بدولەحمان  ٦ـ 
ژمارەكانی «كوردستان»، كوردی ڕۆژنامی

توركی). زمانی ب) .١٩٩٢ ١٧ و ١٨،
 ل ڕۆـــی و بدلیسی ـــوزی ف كــ مــال ٧ـ 
زمانی  بــ)  .١٩٩٣ كوردییكاندا، ڕكخراوە
ب كردوویتی ڕۆژھــتــی ــان {زری توركی).
ــ وە، چــووەت پیایدا ساح سدیق و كـــوردی

.{٢٠٠٧
و بــۆتــان ــرەی جــزی ب درخانییكانی ٨ـ 
بدرخان، بنمای كۆبوونوەكانی پۆتۆكۆی
مستفا {شوكور توركی). زمانی ب) .١٩٩٤

.{١٩٩٨ كردوویتی ب عرەبی،
ــ   ١٩١٢) كــوردان  یبلت ھڤی جڤاتا ٩ـ 
{زریــان تــوركــی). زمانی   بــ) ،٢٠٠٢ ،(١٩٢٢
بدوع و كوردی تی بكردووی ڕۆژھتی
پیایدا و نــووســیــوە  بــۆ پش كیی نــ زە نــگــ

.{٢٠٠٨ چووەتوە،
كورد ترەقیی و تعاون جمعییتی ١٠ـ
توركی).  زمانی ب) .١٩٩٨ ڕۆژنامكی، و
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پیایدا ساح و سدیق كوردی ب كردوویتی {زریان ڕۆژھتی
چووەتوە}.

(پشینی، كوردی كتبی چاپكردنی و كورد نووسری ١١ـ
 ل بكت ئ م سویدی). زمانی ب) .١٩٩٨ مانای)، و مرج كانی
پشكش یۆتبۆری ل زانستگای ماسترە و نامی بنڕەتدا

كراوە.
بزووتنوەی و دیارب كری پاشای ج میل بنمای ١٢ـ
 ب بكت ئــ م تــوركــی).  زمانی   بــ) .٢٠٠٤ ــورد، ك ن توە یی
خواروو)  و سروو كرمانجی دیالكتی (ھردوو كوردی زمانی

كراوەتوە. بو ب عرەبیش ھروەھا
 ب لكۆینوەیكت و كتب چ ند تۆ مالمیسانژ، كاك *
بوكردووەتوە. بدرخان بنمای دەربارەی توركی زمانی
ع بدولەحمان دەربارەی نوت كتبكی ئاگادارم وەكو ئستاش
بكیت. چاپی  نزیكان بو یھ نیازت و نووسیوە بدرخان 
بدرخان وە بنمای ب لكۆینوە ب ئوەندە خۆت بۆچی

كردووە؟ خریك
ب بنمای بدرخان كورددا نت وەی مژووی نوی ل ــ
تایب تی، ب یمابن ئو نو  كسایتییكی چند و گشتی
كاریگریان و دیــار ڕۆــی ڕۆشنبیریدا  و سیاسی بــواری   ل
ل لكۆینوە خریكی  ك سانی ئو بدرژایی ھبووە.
گلك بووم، كورد نتوەی مژووی ڕووداوكی و باس چند
ئو كسكانی ل ھندك و  بدرخان  بنمای ناوی جار
دەپرسی خۆمم ل ھموو جارك دەكوت برچاوم. ی مابن
ئوەندە خۆیدا كاتی ل ك بدرخان  بنمای چیی ھۆی
و پرش وا ئمۆ بــوون، لھاتوو و چاالك و ب دەســت
ژیان الینی زۆر ك دەمدی ھاوكات دابــاوون؟! و لك بو
باسی زۆر و نووسراوەتوە   ن پویست وەكو چاالكییان  و
بیارمدا تبكۆشم خۆم الی ئیتر ب ناڕۆشنی ماونتوە. گرنگ
ب و سبارەت نو و دۆكومنت و زانیاریی دە ستخستنی بۆ
گلك وردە وردە لھاتووە كانیان. و چاالك سك بنمای و
تایبتی كتبكی توانیم  پاشان كۆبووە وە. ال  گرنگم ماتریالی 
بر ل وەش جیا بوبكموە. بدرخان بنمای دەربــارەی
خۆمدا لكۆین وەی كتب و چند ل پاشتریش،  و بكت لو
بن مای بدرخانم ھكوتووەكانی و چاالك سك دەربارەی
ل دە كرت ك ھ ن، بابتی دیكش و باس ھشتا نووسیوە.

بكۆرتوە. لیان داھاتوودا
ئوتۆ زانیارییكی كــوردیــدا ڕۆشنبیریی مــــژووی   ل  *
لو ئایا ننووسراوە.  بدرخان عبدولەحمان دە ربــارەی 
ھ توانیووتان ،نووسیوتان ئو ــارەی دەرب ك كتبتاندا

دایكی و بدرخان عبدوەحمان
دانیشتووە) ك ژنی (ئو

(Gazette de Francfort)
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بكنوە؟ ژیانی ئو ڕۆشن گشتییكانی
بدرخان عبدولەحمان بیۆگرافی ھومداوە كتبمدا لم ــ
كۆ بو  س بارەت زانیاریم گ لك ھ روەھا بكموە. ساغ 
و ھن ژیاننام كیدا ن للك ھشتا چند بم كردووە توە.

نین. ڕۆشن منیش قۆناغك ل ژیانی الی چند
چی تواوی ناوی پبكین. دە ست ناوەكیوە ل با باش *

بووە؟
بم ناسراوە، بدرخان عبدولەحمان ب ئو ئگرچی ــ

بووە. سامی عبدولەحمان تواوی ناوی
لدایكبوونی ــژووی  ــ م  كــ ــت ــی دەب شــك بــ ــگــ یــ ك  *

بسلمنت؟
لدایك   ١٨٦٨ سای ژنھنانكی ب گی بپی ، ب ــ

بووە.
بووە ؟ لدایك كوێ ل *

 چونك بووبت. (دیمشق) لدایك شام ل ك دە چم بۆ وای ــ
بدرخان میر ژیاوە. شام ل باوكی بدرخانی میر دەم ئو
وات سای بدرخان، عبدولەحمان لدایكبوونی ساك پاش

كردووە.  دوایی كۆچی شام ١٨٦٩ ل
ئایا ھناوە . چند ژنكی بدرخان ك میر دەزانین مئ *

بووە؟  ژنیان كام ل بدرخان ع بدولەحمان دەزانرت
بووە. دەالل ناوی دایكی ــ
خوندوویتی ؟ كوێ ل *

سارای) چند ساك  گاالتا (ئامادەیی سوتانی مكتبی ل ــ
خوندنگایدا، لچاو خوندنگاكانی خوندوویتی. خوندن لو
وانكان و بووە برزدا ئاستكی ل ئستنبودا، ئ ودەمی دیكی
ھندك ئو ڕۆژگاران مندای فڕەنسی بوون . زمانی ب تنھا

.ندوویانخو لوێ ئاریستۆكراتكان، مابن و خزان
خوندوویتی؟ كوێ ل ،ندنگایخو ئو پاش *

ل و ھر .كییمو مكتبی چووە ت سوتانی، مكتبی پاش ــ
وەك: ندوویانخو دیك مردمندای كوردی ھندك مكت بدا

.كی دیكندھ و ئیسماعیل حقی بابان ممدوح سلیم،
خوندنگای ؟ ئو دوای ئی *

ل بشی م عاریف، ل وەزارەتی ،كییمو م كتبی دوای ــ
خۆی  گوتی و ب كردووە ئیعدادیی)  كاری (مكاتبی ئیدارەی

خریك بووە. كارەوە بو ساڵ ــ حوت شش
ڕۆژنامی دەركردنی ل بدرخان عبدولەحمان بشداریی *

بووە؟  كوردستاندا چۆن
قاھیرە  ل بدرخان مدحت ١٨٩٨ میقداد سای س رەتای ــ
ناوی ب كــوردی ڕۆژنامیكی ك كردووەتوە ل وە  بیری

مارەبینی عقدی یكمی الپڕەی
ئلیزابت بدرخان، عبدوەحمان
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پاشھ وڵوكۆششكی دە ربكات. كوردستانوە
و بكات دەركردنی دەست ب توانیویتی زۆر
دەركردووە . ١٨٩٨/٤/٢٢دا ل ژمارەی یكم
لو كوردستان ــامــی  ڕۆژن بــوبــوونــ وەی
كوردەكان، داوە توە. دەنگی ب خرایی دەمدا
 ل ك ئوانی چ كوردستان و خۆی ل نو چ
خۆشحاییوە ب ژیاون زۆر دیك شونكانی
ڕووناكبیر كوردە بوون. واھ ئو گوبیستی
 ك بووە ئ وەیان ھ پی خوندەوارەكان و
و بیخوننوە و دەستبخن  یڕۆژنام ئ و
بیپارزن. خۆیان الی گرانبھا شتكی وەكو
ب عوسمانی دەوتی كارب دەستانی ھاوكات
كوردستان ڕۆژنامی بوبوونوەی ھوای
ب ھر شوازك ویستوویان نیگران بوون و
دواتریش بگرن. بوكردنوەی ل ڕێ  بت
ئوەی بۆ كار خستووەت ھوكیان ھموو
لوەی ب ر تنانت دە ربكرت. نھن ك
بیاركی ب دەربچت، ژمـــارەی دووە مــیــن
دەغق ڕۆژنامكیان بوبوونوەی ڕەسمی
مدحت (میقداد حا شوە بــو  كـــردووە.
ژمارەی  پنج مانگدا دوو ماوە ی درخان) لب
ئستنبوڵ ــۆ ب ــاشــان پ دە ركـــــــردووە.   ــ ل

گڕاوەتوە.
خۆی  بدرخان ١٨٩٨ عبدولەحمان سای

جنڤ شاری و ل سویسرا گیاندووە ت وتی
ب دە ستی مــاوەیــك پــاش ــووە. ب  ج نیشت
كردووە كوردستان ڕۆژنامی دەركردنوەی
ل ژمارە ٣١ی ھ تاكو ش شوە ژمارە ل و
ئ وە دەزانم پویستی ب لرەدا كردووە. دەر
ڕۆژنامی  ٣١ ژمارەی ئستا بكم ك تا باس
لو ھــر ڕە نــگــ ــخــراوە، كــوردســتــان دە ســت
تا و ل دەركرابت ژمارەی دیكشی خوول دا
 ٣١ ك دە ین ئوە لبر ن دۆزرابنوە. ئستا
ئستا  ك ی٣١ ژمارە ی ئو مبستمان ژمارە ،

دان. لبردەست
بدرخانت مدحت میقداد ناوی ك لرەدا *
زانیارییكی ئایا ك بپرسم ئوە دەموت برد،

ھی؟ ئو بیۆگرافیی دەربارە ی نوت
كوتووە ، من دەست ك بگی ك پی ب ــ
 ١٨٥٦) ١٢٧٣ سای بدرخان مدحت میقداد
بــووە. ل دایك كریت دوورگـــی   ل  (١٨٥٧ ـ
عسكری مكتبی ل ئوسكوودار ل دواتر
سارای)  گاالتا (ئامادەیی سوتانی مكت بی و
تحریراتی  ل  ١٨٧٨ سای خوندوویتی.
قلمی ل ئنجا ئوسكوودار، موتسریفییتی
ب ب تمییز محكمی  جــزای  دائــیــرەی
مودەعی  قمی ١٨٨٠ ل كردووە. كاری مووچ
مووچ كاری ب ب ئ نقرە عمومی ئیستیئنافی

سویسرا ل ئلیزابت، باوكی مای
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محكمی عمومی مودەعی معاونییتی ل ساڵ ھمان كردووە.
تۆمتی دەمدا لو كردووە. كاری كرشھر سنجاقی بیدائی
و داوە ئوقافی ل محاسبی ھب ستراوە ك گوایا بۆ ئ وەی
لگڵ و ناوە بازرگانوە ناوكی عوسمان مای ب گوولـلی
تكڵ دەستی بكتاشدا حاجی خكی ناوكی محموود ژنی
ل دەرچووە. بتاوان ب دادگا. ل دادگادا دراوە ئیدی كردووە.
عمومی  مودەعی ل  ١٨٨٣ دەركــراوە . وەزیف كی ل ١٨٨٢دا 
مودەعی  معاونی ١٨٨٧ وەكو ئیزمیر، سنجاقی بیدائی محكمی
مودەعی  معاونی (ئورفا) و ١٨٨٨ وەكو ڕوحا سنجاقی عمومی
 وەزیف ل  ١٨٨٩ كــردووە. كاری ئیسپارتا سنجاقی عمومی
ئستنبوڵ دامزراوە.  قمی شارەوانیی ١٨٩٠ ل دەركراوە.
سای  شارەوانیی ئستنبوڵ. ئندامی مجلیسی ١٨٩٤ بووە ت
ئیئتیالفدا  و حوڕییت پارتی دەستداریی كاتی  ل ١٩١٢
دەمكی ساڵ، ھمان م التیا. شاری موتسریفی كراوەت
(معمورەتولعزیز) بووە.  خارپت شاری والیی جگری كورت
سنجاقی  سرەتای ١٩١٣ موتسریفی ١٩١٢ و سای كۆتایی
و  مالتیا موتسریفی دیك جاركی ١٩١٣ بــووە. درسیم

ئرتوغروڵ. سنجاقی كراوەت موتسریفی ساڵ ھمان
مدحت بدرخان میقداد ژیانی دوایی سانی ب سبارەت

.نیی ئوتۆم زانیارییكی
(كوردی)، خۆی دایكیی زمانی وای بدرخان مدحت میقداد
ھروەھا زانیوە ، نووسینوە و خوندنوە ب توركی زمانی

زانیوە. فڕەنسی عرەبی، فارسی و زمانكانی
١٩٠٦ نووسراوە،  سای ك عوسمانیدا دە وتی بگیكی ل
بنمای و ڕاگواستنی گرتن شاوی ل ك لوە كراوە باس
(پایتختی سنعا بۆ بدرخان مدحت میقداد بدرخاندا،
 مئ دیك ب گی بم بپی زۆر دوورخراوەتوە، یمن)
لوێ  و (لیبیا) دوورخراوەتوە ت رابلووس بۆ ك ئو دەزانین

م شروتییت. ئیعالنی ھتاكو ماوەتوە زینداندا ل
ئستنبووە چووە  ل ك بدرخان ئایا عبدولەحمان *
ڕۆژنام ی دەركردنی ب درژەدان بۆ تایبتی ب جنڤ، بۆ

بووە؟ دیك ل ئارادا ھۆی چووە یان كوردستان
ڕۆژنــامــی ٢٦ی  ژمـــارە لــ بــدرخــان ع بدولەحمان ــــ 
كردووەت ڕووی تیایدا و نووسیوە وتاركی «كوردستان»دا
ئوە من ئیدیالی و  نییت گوتویتی: و  عوسمانی سوتانی
ستمی و زوم بم بكم، خۆم میللتی خزم تی  ك بوو
بۆی نھشتبووموە ، بۆ  بواركی ھیچ ئوە  بدەری لڕادە
فیدای و ھبگرم مووچك م و وەزیف ل دەست ك مام ناچار
باوەشی ژمبھاو و خۆم بكم پیرۆزەی خۆمی ئامانج ئم

(Suisse Liberale,1904)
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ئازادییوە.
ترەقی» و ئیتیحاد «جمعییتی ك نیت بــاوەڕەدا لو  *
بدرخانیان عبدولەحمان ھانی خۆیان ئودەمی مرامی بۆ
بدات، ڕۆژنامی كوردستان دەركردنوەی ژە بدر ك دابت

ئستنبوڵ گڕاوەتوە؟ بۆ برای ك میقدادی ئوەی پاش
باشتر بت، پرسیارە ڕۆشن ئم  ك وەمــی  ئــوەی بۆ ــ 
رج لومھ ئو بۆ ئاماژە خرایی و كورتی ب سرەتا ك وای

بكم:
 ختانرسس و ترەقی جمعییتی ئیتیحاد دەم یكم: ئو
ل میش ھ و ع بدولحمیدی دووەم تكۆشاوە سوتان دژی
سوتان دژی برەی زیاتر ھرچی   ك بووە ئــوەدا ھ وی

بكات. كاریگرتر و برفراوانتر
 ب و چـــاالك ئندامكی چــنــد ڕۆژگـــــارەدا ــ و  ل دووەم: 
ژیاون، جنڤ ل ك ئیتیحاد و ترەقی ج معییتی دەستی
ئم بابان. حیكمت و جودەت بدو ع وەك: بوون، كورد 
ل دیاریان ڕۆی ئگرچی سكووتی  ئیسحاق و سك دوو
ھست جۆرە ھبووە ، ھاوكات ترەقیدا ئیتیحاد و جمعییتی

ھبووە . كورد نتوەی برامبر سۆزكیشیان و
یارمتیدەر  ل دەركردنوەی ڕۆژنامكدا رانفاكت ئم ئیدی  
ڕۆژگــارەدا لو ھر ك بك م باس ئــوە ش با لرەدا بــوون.
مسلی بۆ دسۆزیی  ڕووی  ل بدرخان عبدولەحمان 
و سیاست لگڵ   ك ھبووە ئوتۆی بیروڕای  كــوردەوە، 
نبوون. كــۆك تــرەقــیدا و ئیتیحاد جمعییتی پرینسیپی
بوی كاتاندا ل و ك بابتانی و وتار ل و ھندك ناوەرۆكی
بۆ دەسلمنن. ڕاستیی ئم و بگن باشترین كردوونتوە
 ب وتاركی كوردستاندا ڕۆژنامی ٢٧ی ژمارە  ل  نموون
انشا خوە ژی «از نووسیویتی: بشكیدا ل نووسیوە ، كوردی
ناڤ  ل كردستانی حدودی بیم سر روژكی ببینم الل فرصت
رومی خالص غالمیا كردا ژ ازی ھنكی خدی وی ب اژنا عجم.
ذی یكشمم ٢٢ی ژمارە ٢٧، كوردستان، بكم». (ڕۆژنامی
ئو ھمان ل ھروەھا یكم). ستوونی ل٢،  ،١٣١٨ القعدة
والتی ل ترك ساال تو «بری پنج صد نووسیویتی: وتارەدا
م والتی ،والتی م ھاتن توران ژ حمی ترك اڤ نبی. م دە
ژمارە ٢٧، كوردستان، (ڕۆژنامی دكن». م یی ل حاكمی دە

یكم). ستوونی القعدة ١٣١٨، ل١، ذی ٢٢ی ممكشی
 تییسایك بــو بــدرخــان عبدولەحمان پ یوەندیی  *
ل ئــودەم ك ت رەقی و ئیتیحاد جمعییتی نو كوردانی

بووە؟    بوون چۆن جنڤ
بدرخان عبدولەحمان دۆستایتی و پیوەندی نسا ئو ــ

قیامی) (كردستان نامیلكی برگی
ك ـــان) كـــوردســـت ـــی ـــن ـــڕی ــــ (راپ وات
بتوركی ــدرخــان ب عــبــدولــەحــمــان 

كردووەتوە. بوی ١٩٠٠ سای
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بابان حیكمت و سكووتی ئیسحاق و جــ ودەت بدوع و 
فاكترك چند دۆستایتییدا لو بووە. دۆستان و باش زۆر
ل بوونیان ئندام و كوردبوونیان  وەك:  ھــبــووە، ڕۆیان
و كستی باری روەھا لھ ترە قیدا. ئیتیحاد و ج معییتی
ل نموون بۆ ویستووە. خۆش یكتریان ھسوكوتیشوە
چوار بدرخاندا، عبدولەحمان كردنكی مارە ژن كاتی
و ل سویسرا خكی سیانیان بوون، بشدار شاھید كس وەك
(ئلیزابت) بوون،  بدرخان عبدولەحمان ژنكی بنمای
شایانی لرە دا ئــ وەی بــووە. جــودە ت بدوع چوارە میان
كس شوندا چند و كات لو دەبوا ك وەیئ رنجدانس
ك چی ،ئامادەبوونای ناسراوی بدرخان و گورە بنمای ل
بدوع لودا بدرخان عبدولەحمان نزیكی ھرە كسی
عبدولەحمان نوان پیوەندیی ھــروەھــا ــووە. ب جــ دە ت
دوو بووە. دۆستان و بابانیش زۆر خۆش حیكمت و بدرخان
بۆ بدرخان عبدولەحمان ك ھن من الی پیرۆزبایی كارتی
دووەمیان  ١٩٠٢/٨/٢٠ و ل یكمیان ناردوون، بابانی حیكمت
ك دەبت وە ڕوون ئوە كارتان وە لو ١٩٠٢/١١/١٨دا، ل
بیكتر باوەڕیان بابان حیكمت و بدرخان عبدولەحمان

بووە. پتو زۆر
ژنھنانكی مسلی باسكردم، بــۆت جارك وە كــو  *
نو باسی بــووەتــ خــۆی كاتی  ــ درخــان ب عــ بــدولــە حــمــان 
بووە؟ چی وەیدەنگدان ئو ھۆی ئایا سویسرا. ڕۆژنامكانی

بدرخان  عبدولەحمان  ١٨٩٨ سای  ك ئــ وەی پاش ــ 
ئلیزابت ناوی ب كچك لگڵ ژیاوە، لوێ و جنڤ چووەت
ھ بووە. پیوەندییان ماوەی ك  و كــردووە  یك ل ح زیان
ك كاتك كــردووە. نیشانی ١٩٠٣دا  سپتمب ری مانگی ل
كردووە، پكوەنان خزان ڕە سمیی كانی كارە ب دەستیان
شناسنامكی ل كموكوڕی ھندك  یاساییوە ڕووی ل
عبدولەحمان یكم، كراوە. بدی بدرخاندا عبدولەحمان
سردەمدا لو دووەم، نبووە. سویسرا ھاووتی بدرخان
یتوانیوە بوە نئ قاچاغ بووە، لب ر عوسمانی دەوتی و لئ
دەوتی ل ڕگای كسوكارییوە و الین ل ڕە سمی شوەی
ناچار ئیدی بنردرت. بۆ پویستی بگی عوسمانییوە
 Collonges-Sous-Saleves«ــژ ــۆن ــۆل «ك شاری چووەت
لو .سویسرای سنووری نزیك  و  ڕە نسایف شاركی ك
ئلیزاب ت كــردووە. مارە ئلیزابتی ١٩٠٤/٧/١٣دا  ل شارە 
بناوبانگ ئندازیاركی باوكی  بووە. ناسراو  بنمایكی ل
بووە. سویسرا ناسراوە كانی شنیگارك ل یكك باپیری و
ئلیزابت ك بووەت وە ھ وای ئوە بو ك كاتك ئوە لبر

ــعــزەم ئ ســــدری ــی ــك ــووســراو ن
دەوــــتــــی (ســــــــــرۆك وەزیــــــــــری
ك ــووســراوە ن تیایدا كــ عوسمانی)
ل دووەم عبدولحمیدی ســوــتــان
بووە، خۆش بدرخان عبدولەحمان

.١٩٠٥ سای
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زوو ڕۆژنام كان ،گانب كسكی ھاوسری تبب ریكخ
لو جــۆراوجــۆر بشوەی و قۆستووەتوە  ھ واكیان

.وە نووسیویانبارەی
بووە ؟ ل دایك ك ی ئلیزابت *

بووە.  ١٨٨١ لدایك سای ــ
جون ل كۆنگرەی بدرخان ع بدولەحمان چاالكی و ڕۆڵ *

بووە؟ چۆن دا تورك
تورككان)دا الوە :وات) تورك جون كۆنگرەی ل ی كمین ــ
بدرخان و عبدولەحمان بسترا، پاریس ل ١٩٠٢دا  ل  ك

بشداربوون. كورد نونری وەك بابان حیكمت
چاالكییكانی عوسمانی ئاگاداری دەماندا دەوتی لو ئایا *

بووە؟ بدرخان عبدولەحمان
كاربدەستانی ك دەدەن نیشانی ك گب گلك بگومان. ــ
ب بردەوامی سویسرا، ل عوسمانی دە وتی قونسووخانی
گشتی ب ترەقی و ئیتیحاد جمعییتی چاودریی چاالكییكانی
جودەتیان بدوع و بدرخان عبدولەحمان چاالكییكانی و
عوسمانی دەوتی قونسووی نموون بۆ كردووە. تایبتی ب
 ١٩٠٤/٥/١٤ ڕۆژی ك ڕە سمیدا نووسراوكی ل سویسرا، ل
ع بدولەحمان كــ كـــردووە ئـــ وەی باسی نووسیوی تی،
گڕۆك چاپخانی كی ب نیازن جودەت بدوع و بدرخان
جنڤ  بۆ بن پاریسوە فاسدیش» ل كسی «چند و بكن

كردنیان. ھاوكاریی بۆ
میقداد ك ژمارانی ئو چ دا كوردستان ڕۆژنامی ل *
عبدولەحمان ك دەریكردوون و چ ئوانی بدرخان مدحت
و كردنوە ئاگادار و وتــار گ لك دەریــكــردوون، ب درخان 
پیوەندیی  ب س بارەت توركی و كــوردی ب دیك بابتی
ئوە بۆچی ئوە بوای ب كراونتوە. بو ئرمن كورد و

دەگڕتوە؟
ناوی  ب نامیلك یكی بدرخان ١٩٠٠ عبدولەحمان سای ــ
ب توركی بو  كوردستان» قیامی» وات «ڕاپڕینی «كردستان
كردووە ئ رمنی و كورد پیوەندیی باسی تیایدا و كردووەتوە
دە وتی دەستی نبن ئامری كردووە ك ل كورد داوای و
دڕندانی شاوی  ل بشداریی جۆرك بھیچ  و  عوسمانی
ل چونك كورد نكن، ئرمن  سر  بۆ دەوتی عوسمانی
ئرمنیش و ناكات  قازانجك ھیچ  ئرمندا دژایتیكردنی 
ڕەنگ عوسمانیدا. دەوــتــی  ست می لژر وا  كــورد وە ك 
بووبت «موسومان» كسی یكم بدرخان عبدولەحمان
كردووە و ب رگریی ل ئرمن ئاوا ب ڕۆشنی كتبك ب ك
ك من ناساندوونی. (لرە دا لكراو ستم و ب ماف ب خاوەن

كچی (سویسرا، لیالی و ئلیزابت
(١٩٠٩
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«سردار سوپاسی خۆیتی جی دەكم، ینامیلك ئ م باسی
ناردم).  بۆ پۆستدا ب نامیلككی كۆپییكی ك ئوچار» بكم
ــامــی ٢٧ی ڕۆژن ژمـــارە لــ بــدرخــان عــ بــدولــە حــمــان
نووسیویتی: و كورد گلی كردووە ت ڕووی (كوردستان) دا
كردا بدن ارمنیا ل دا بی، ترتیب مجلسی چند ساال وانی «بری
شیخ حاضر بی. عبیدلل مرحوم دە شیخ مجلس كرن، وی قتل
خنكار ڤی امری اعتراض بی. متقی و عالم مرووك گلك مرحوم
روژكی بكوژن، سبب بال ارمنیا ام ایرو ھگر كو دا جواب كر.
كوردستان، (ڕۆژنام ی بكوژە». ملتك دی وی بی م كو بیت
ستوونی ل١،  ،١٣١٨ القعدة  ذی ٢٢ی  ممكشی ،٢٧ ژمارە

دووەم).
ڕۆژنامی  ١٩٠١ ل سای بدرخان عبدولەحمان ھروەھا
داوای و كردووەت وە بو باب تكی (درووشاك)دا ترووشاك
دەو تی ھاوكاریی جۆرك ك ب ھیچ كردووە كورد گلی ل
باسی ھروەھا ئرمن نكن. شڕ لگڵ و نك ن عوسمانی
و بن دۆســت ئرمن و كــورد ویستپ كــردووە ك ئــ وە ی

نكن. دژایتی یكتر ھرگیز
ئستنبوڵ؟ كی گڕاوەتوە بۆ بدرخان عبدولەحمان *
 لــ دووەم عــ بــدولــحــ مــیــدی ــتــان  ســو  ١٩٠٥ ــی ســا ــــ 
ژنكی و خۆی پاشان بووە . خۆش بدرخان عبدولە حمان
لو گڕاونتوە. ئستنبوڵ  بۆ مانگكی  شش  كچ و
ژیانكی بدرخان بنمای ئندامكانی زۆربی سردەمدا
دەوتی ناسراوی كاربدەستی گلكیان و ھبووە خۆشیان
ڕەزوان  ناكاوكدا ل  ١٩٠٦/٣/٢٣ ڕۆژی ــوون. ب عوسمانی
شاری ل (بشك ئوسكوودار شارە وانیی سرۆكی ك پاشا
پاڵ  خراوەت ككوشتن تۆمتی كوژراوە . بووە، ئستنبوڵ) 
ئیتر بدرخان.  عبدولەزاق و پاشا بدرخان شامیل علی 
كراوەت سر دڕندان شاوكی زۆر و ھانب ب كراوە ئوە
ك كسانی ئــو ھموو و  بــدرخــان  بنمای س رج م
چ ند ب پی ھبووە . بوانوە پیوەندییان نزیك و دوور ل
بر ئو  ك بكموە ١٧٨ كس ساغ ناوی توانیوم بگیك
تودەك ك) ڕۆژئــاوا ت رابلووسی بۆ  و ك وتوون شــاوە
 ل خراونتوە. دوور دیك شونكی چند لیبیاوە) و وتی
ناوی بدرخان، بنمای ل كسكانی جیا ناوان دا، ئو نو
مووش بدلیس، ئرزڕووم، وان، خكی ن كھ كورد گلك
(باوكی شكاك ئاغای محمد  نــاوی ھروەھا ھكارین. و 
عومری : ناوان بم پیاوەكانی ل سیان و شكاك) ئاغای سمایل
كوڕی موسای و عومر كــوڕی حسنی ع سكر، كــوڕی
پی ھندك ب) تڕابلوس بۆ ون. كرچاو دەكب محمد،

Tribune, 18\ 4\ 1906
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خراونت وە.  ڕۆدۆس) دوور دوورگی بۆ  دیك سرچاوەی
ھن. ئرمنیش و یۆنانی و تورك كسی چند ناوی ھروەھا
و فرمانبرە وە سرباز و پۆلیس و ل ئفسر سانك ئم
دوور ئوانیان ك كاتك ــووە. ب تیا  حمایشیان  ھ تاكو 
و كردووە دەستبسر منداكانیشیان و ژن خستووەتوە،
ئ وەیان ڕگای تنانت چوساندوویاننتوە. س ختی ب زۆر
بكن و و پویستی خۆراك خۆیان پارەی ب ك پ نداوون
منداكی و ژن دیارە لگرتوون. ھاتووچۆیكیان ھموو ڕی
و نبوون دوور ب شاوە لو بدرخانیش عبدولە حمان 

بوون. زۆر مینتییكی دووچاری ئوانیش
تنیدەگ خۆ ئو ھوای پدە گات، ئلیزابت باوكی كاتك
سویسرا بۆ و كچكی ئ لیزابت ك ھوڵ دەدات و ئستنبوڵ
ڕگای س رەتا عوسمانی دەوتی كاربدەستانی ببات. بم
ئستنبووە ل ناچار ببینت. ئویش كچكشی تنانت نادەن
داوای و كردووە  ئاگادار یشك لو سویسرای حكووم تی
قونسووی ھاریكاریی ب سویسرا دەوتی كردووە. ھاوكاریی
كچكی و  ئلیزاب ت توانیوی تی ئستنبوڵ، ل فڕەنسا 
سویسرا برەو توانیویان دواتر بكات. ڕزگار تییین م لو

بگڕنوە.
ڕەوشك چۆن سویسرا، بۆ ئلیزابت گڕانوەی پاش *

بووە؟
ل ــردەوام ب سویسرا بۆ گــڕاوەتــوە ك ئــ وەی ــ دوای 
 ٣٠ بزانت. نزیكی ك ھوای مردەكی بووە ھوی ئوەدا
بۆ  نام  ك نــداوە  بدرخان عبدولە حمان ب ڕیان مانگ
كراوە، مشرووتیت ئیعالنی ك بنووست. منداكی و ماڵ
دەوتی بۆ بنووست. ل بگ یكی نامیان توانیویتی ئنجا
و كراوە نامكانیان  ل ھندك ناوەڕۆكی باسی عوسمانیدا 
كردووە. بنرخیان  شتی باسی نامكاندا  ل كوا نووسراوە 
بنرخیان وا نامكان باسی چیدیك نووسراوە ئگر ھروەھا
عبدولەحمان ك ئوەش بم گینن. دەبت نایان بت، تیا
بۆ ترابلووسوە ل ١٩٠٨/٩/١١دا ل كیدا كینام درخان لب
 ل ٣٠ مانگ ك كردووە ئوەی باسی نووسیوە، كچی لیالی
 ل ١٤ كس ك كردووە ئوە ی باسی ھروەھا بوون. زینداندا
تڕابلووس ئستنبووە بۆ ل كشتییك ب بدرخانیی كان
گرتوون  ــان دەوری چــوار ئفسر و ١٠٠ س رباز ك بــراون
ل ١٩٠٨/١٠/٥دا دیكشی  نام یكی بڕوە بوون. ١٦ ڕۆژ  و
خۆیانی تاكانی رھاتس ب ل ھندك لویشدا نووسیوە و

گاوەتوە.
 ب كچكی بدرخان عبدولەحمان ك كرد ئوەت باسی *

ناوخۆ ـــی وەزارەت تلگرافی دەقــی
ك ١٩٠٨دا دیسمبری ٧ی رۆژی ل
مدحت میقداد ئــازادكــردنــی بــیــاری 
و بدرخان عبدوەحمان و بدرخان
بنمای بدرخانی كسی دیكی چند

ھاتووە. تیا
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ئ وە دەم وت لرە دا نووسیوە، بۆ نامی و ھبووە لیال ناوی
دیكیان نبووە؟ مندای ك ئاخۆ بپرسم

دواتر ساڵ چند بم ھبووە، لیالیان دەم تنھا  ئو ــ
ناوە كانی ب كوڕ دوو ب ناوی مووەدەت و دیك شیان كچكی

بووە. فریدیان و كریم
كردووە ؟ دواییان كۆچی یان ژیاندان ل ئوان ئستا *

دواییان كۆچی وانی دیكئ و ژیاندای مووەدەت ل تنھا ــ
«ئمرە گوونن ناوی ك یھ كوڕكی مــووەدە ت كــردووە.
ئوكاتی ،١٩٩٦ سای پرۆفیسۆرە .  مرەیئ ئم ســای»ە.
وەزیری  ئو بوو، توركیا وە زیــری سرۆك چیللر)  (تانسۆ
ھندكی و مرەیو ئئ باس بوو. شایانی توركیا دەرەوەی
ھ ندك نوەكانی وەك بدرخان بن مای ل نوەكانی دیك
كورد بۆ سۆزكیان و ھست ھیچ ،دیك كــوردی بنمای 
بزووتنوەی دژی ك دەریدەبن ئاشكراش ب تنانت .نیی

كوردن. نتوەیی
ــ كــوێ ب ــــ دوورخــــراوان ئـــو ــاشــان چـــارە نـــووســـی * پ

گیشتووە؟
سوتان دە ستی نمانی و م شرووتییت ئیعالنی پاش ــ
بۆ دوورخراوەكان ك دراوە ھوڵ الوە لگ لك ع بدولحمید،
ڕە سمی، بیاركی ب سرەنجام تا بگڕنرنوە. خۆیان شونی
دەرچووە. و دوورخراوە سیاسییكان زیندانی بۆ لخۆشبوون
عبدولەزاق و شامیل علی ل جگ بدرخانیش بنمای
لخۆشبوون كوتوون ئو بر  برای،  بدرخانی و بدرخان
ئوە  وای باشتر لرەدا گڕنراون توە. خۆیان شونی بۆ و
ناوی ھبووە برایكی بدرخان عبدولەزاق وە كمبك ڕوون
عبدولەزاق  مامی پاشاش  شامیل  علی بووە. «بدرخان» 
ڕەسمیی نووسراوكی ل بووە. «بدرخان»ە ئو و بدرخان
١٩٠٨/١٢/١٣دا ل ك ڕۆژئـــاوا ترابلووسی والــی وە كیلی
باسی كــردووە، ناوخۆی وەزیــری  ئاڕاستی و نووسیویتی
دیك ھموو كسكانی و بدرخان بنمای ك ئوەی كردووە
و بدرخان عبدولەزاق و شامیل علی تنھا كراون، ئازاد
تۆمتی كوشتنیان س ك س چونك ئو ن بت، بدرخانی برای
پاشتر ئوانیش تبئ نكراوون. ئازاد ئوە لسرە، لب ر

ئازادكراون.
چۆن بووە ؟ ك گڕاونتوە ژیانیان دوای ئوەی *

ھدی ھدی گڕانوەی كسكانی بنمای بدرخان پاش ــ
سیاسی ھندكیان خباتی ھاوكات ئاسایی بووەتوە . ژیانیان

كردووە. پ دەست ڕۆشنبیرییان و
چییوە  ب بــدرخــان عبدولەحمان ســردەمــدا لــ و   *

بدرخان عبدوەحمان
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خریك بووە؟
لگڵ  بدرخان ١٩١٠ عبدولەحمان سای ــ
میقداد بدرخان، كامیل بدرخان، عالی ئمین
شمزینی، تھای سید بدرخان، مدحت
خیای  خلیل (باوكی فوئاد تمۆ) و تۆفیق بگ
جمعیتی»یان معارف نشر ئستنبوڵ«كرد ل
خوندنگایكی ھــروەھــا  ــــدووە. دامــــ زران
عبدولەحمان ك دامــزرانــدووە كوردییان
یكم ئوە  بڕوەبری. كراوەت بدرخان 
عوسمانیدا دەو تی مژووی  ل بــووە جار
ك بدرت خوندنگایك كــردنــوەی ب ڕێ 
عبدولەحمان بت. بوو  پوە  كوردی ناوی
 ندنگاكخو ب توركی لیرەی (٣٠) بدرخان،
زۆر پارە یكی ڕۆژگــارەدا ل و ك ب خشیوە.
مانگك ك ھموو داوە ھروەھا بنی بووە.
 ١٩١١ سای ك بگ یك بپی بدات. یارم تی
(وە زیـــری بابان حقی ئیسماعیل ــن الی ل
بۆ ئاماژە نووسراوە، دەم)ەوە ئ و معاریفی
كۆمكی  كراوە ك دەو ت ١٦ خوندنگا ناوی
ناوی سیانزەھمینیاندا ڕیــزی ل كـــردوون. 
ناوەكی و نووسراوە ككوردیی خوندنگا
وەزارەتی و بووە مكت بی» مشروگیت «كرد

 تورك یارمتی داوە. ١٩٠٠ قروش معاریف
ب و ڕاستوخۆ ئگرچی دەس تدارەكان،
بم دانخستووە،  خوندنگاكیان ڕەسمی 
دروست بۆ ت گرەیان جۆراوجۆر شوەی ب
ب كــ كـــردووە ـــان وای كاركی  و كـــردووە  

دایبخن. ناچاریی
ژیانی ب سبارەت ئوتۆ زانیارییكی دواتر
.نیی دەستدا بر ل بدرخان عبدولەحمان
یكمی جنگی ك ل سانی دەزانم ئوەندە
ورە) لگ دوورگی :ئادا (وات ل بویوك جیھاندا
كراوەت پاشتر بووە. موتسریف ئستنبوڵ،
 ١٩١٩/٥/٢٥ ڕۆژی ئایدن. شاری موتسریفی
سووپای ڕۆژ دواتر دوو گیشتووەت ئایدن.
داگـــیـــركـــردووە. ڕۆژی ــان یــۆنــان شــارە كــی
عبدولەحمان  یۆنان سووپای  ١٩١٩/٦/٢٩
پنج و بیست كردووە. دەستگیر بدرخانیان
پاشان ھشتوویانتوە، زیــنــدانــدا  لــ ڕۆژ 

كردووە. ئازادیان
من زانــیــاریــی ئیتر ــــ ڕووداوان ــ م  ئ دوای 
چاالكییكانی عبدولەحمان و ژیان دەربارەی
ك دەزانرت ئوەندە .مك زۆر بدرخان
بیرووت چووەت ١٩٢١دا ئاپریلی مانگی ل

.(١٩٠٩ سویسرا، باوكی ئلیزابت دا، جبكی باوكی (ل ناو و و ئلیزابت عبدوەحمان بدرخان
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(مالمیسانژ)دا ل گڵ وتووژك ل بدرخان عبدولە حمان و كوردستان ڕۆژنامی

و كوتووە فڕەنسا حكووم تی كاربدەستكی ب چاوی و
كردووە. قسیان كورد كشی ب سبارەت

وتووەتك حوكمی جوی ك مال مستفا كاتك ئاشكراش
ڕزگاریخوازی بزووتنوەی سركوتی دڕندان زۆر دەست،
بچووكترین الینك بنما و و ھ ر كس و كردووە كوردی
و گرتوونی ھبووبت، بــزووتــنــوەیــدا لــو ب شدارییان
ئو زەنگی و زەبر ك بر ئ وەشی خستوونییت زیندانوە.
نی  چیدیك و كردووە كز س ری خۆی  نكوتووە،  مڕژ
بدرخانیش ع بدولەحمان دیــارە وا ببت. چاالكی وــراوە

كردووە. مت خۆی
كردووە ؟ دوایی كۆچی كی *

كردووە.  دوایی كۆچی ئستنبوڵ ١٩٣٦ ل سای ــ
ئارامگاكی ك وەیئ مبستم نژراوە؟ كوێ ل دەزانرت *

دیارە؟
نژراوە. ئحمد قاراجا گۆڕستانی ل ئستنبوڵ ل ــ

بدرخان بنمای نوە كانی ل كام لگڵ پیوەندیت *
بنما كیان ب سبارەت زانیاریت ئامادەبوون كامیان ھی؟

بدەن؟
و عبدولەحمان ڕاستییكی نوەكانی بنمای بدرخان ــ
باسی توركیا دەژین، ل ئستا ك یانوانئ مبستم بدرخان،
دژی گلكیان تنانت . نیی ب الوە گرنگ ئوەندە بن ماكیان
چند  توانیم بوو حاك ھر كوردن. ب نت وەیی بزووتنوەی
كچی لیالی كوڕكی وانل یكك ببینم. نزیكوە ل كسكیان
بارەوە ھ ندك ل سك ئم بوو. ب درخان عبدولە حمان
و دانیشتین پكوە دیسان ماوەی ك پاش كــردم. ھاوكاریی
پشتر وەكو دیتم كچی كرد، ب درخانمان بنما ی باسی
لۆمیان خۆی كسوكارەكی ب گووتی .نیی ئارام و نرم
كسكی ب داوە بوان سبارەت زانیاریی بۆچی ك كردووە

!ریكخ كوردایتییوە ب ك من وەك
ئلیزابت ژیانی  بدرخان عبدولەحمان  مرگی  پاش *

بووە؟  چۆن
١٩٤٦ ل ئستنبوڵ ل «كۆلژی سای ھتاكو ئ لیزابت ــ
و  فڕەنسی زمانی وانی و بووە ژنان» مامۆستا ئمریكی بۆ
تمنی ٨٢  ١٩٦٣ ل سای گووتووەتوە. پیانۆ)ی ــ (مۆسیقا

كردووە. دوایی كۆچی ئستنبوڵ ل سایدا
سۆراغكردن و گ ڕان پاش ئو ھموو ئوە مالمیسانژ، كاك *

دەناسنن؟ بدرخان عبدولەحمان چۆن ،وەی ینكۆل و
كسكی كــورد، میرزادەیكی بدرخان عبدولەحمان ــ 
وەكو بوو. پشكوتنخواز و ئازادیخواز تكۆشر، ڕووناكبیر،

لیالی و بدرخان عبدوەحمان
سویسراوە لــ كشتییكدا لــ كچی 

.(١٩٠٩) ئستمبووڵ برەو

یكم (كسی  بدرخان مدحت میقداد 
لبردەمیدا كمندا ك نوەی چپ، الی
(كسی بدرخان عبدولەحمان وەستاوە)،
گۆچانكی  ك ئوەی چپ، الی  دووەمی
میقداد ــراكــی ــب ژن دوو  ،(وەیــدەســتــبــ
الی یكمی كــســی بــدرخــان، مــدحــت 

نناسراوەتوە. راست
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یكمی جنگی  ك ئودەمی  ھتاكو كوردانشی  ھوستی 
ل چوارچیوەی كورد ك تدەكۆشا ئوە بۆ ھات كۆتایی جیھان
بانوەی پاش بگات. نتوەییكانی ماف ب عوسمانیدا دەوتی
سربخۆیی بۆ كورت ماوەیكی ك دەردەكوت وا ،نگج ئو
ھن. گب ھندك ڕووەوە لم كردووە. خباتی كوردستان
بنمای كۆبوونوەی دووەمــی پرۆتۆكۆی وانل ی كك
حوزەیرانی ٤ی ھینی ڕۆژی نیوەڕۆی پاش ك درخانب

نووسراوە ئستنبوڵ ل ١٣٣٦ی ڕۆمی (١٩٢٠)

س رنجك: چند
دراوە . ئنجام ٢٠٠٨دا نۆڤمبری مانگی ل وتووژە ئم
ـــارەی دەرب كــ مالمیسانژ نوكی بكت ھشتا  ودە مــ ئــ
نیاز نكرابوو. چاپ نووسیویتی، بدرخان عبدولەحمان
بوببتوە، كبكت كردنی چاپ ل بر وتووژە ئم وابوو
ل كوت و پش كبوە بوو، چاپی كتكھۆی بم بھ ر
 مئ ئوەشدا لگ ڵ بووەوە . بو دا ٢٠٠٩ جنیوەریی مانگی
ل ھیچمان و ھشتووەتوە خۆی وەك وتووژەكمان دەقی

نگۆڕیوە.
ڕۆژنامی ل نموون وەك ك پرەگرافی چند ئو •
و نووسیومانتوە خۆیان وەكو ھنراونت وە، كوردستان

نكردوون. دەستكاریمان جۆرك بھیچ
مالمیسانژ ،ژەكوتوو كردنی پاكنووس و نووسینوە پاش •

چووە توە. وتووژەكدا دەقی ب خۆی

ھــاتــنــ ـــی ـــدەغـــكـــردن بــــیــــاری ق
ناو ناوەوەی رۆژنامی كوردستان بۆ
لالین عوسمانی دەوتی ئیمپراتۆریی
ل دووەمــوە عبدولحمیدی سوتان

.١٨٩٨/٤/٣٠

 ٢٠٠٩ عبدولەحمان بدرخان- و كوردستان) (رۆژنامی بارەی ل (مالمیسانژ) كتبی چاپكراوی دوا
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لبر دەكین، خوارەوە بابتانی ئم خاوەنی ل لبوردن داوای
ھندێ و بابتكانیان سرچاوەی دیاركردنی ل كموكوڕی ھندێ
ژمارەیی ئم تبخر بابتكانیان نتوانرا سرنج، و تبینی
پیوەندیمان پوە بكن دەكین داواتان ل بۆی ،(   )
ژمارەی ل بوكردنوەیان و بابتكان كلبری پكردنوەی بۆ

گۆڤارەكمان. داھاتووی
بایخبندی سنووری ب سبارەت سرنجك چند *

رۆژنامنووسیی دەرھنانی ل دەروونییكان نالی كاریگریی *
نخشسازیدا و

میدیاكاندا ل راپۆرت نووسینی شوەی *
(كوردستان) كوردی رۆژناما یكم برگی عبدولەحمان *

وەشاندی
رۆژنامنووسیی و ئردەن كوردی *

ئینترنتدا لسردەمی مرۆڤ *
ناوخۆ ئاسایشی بوواری ل رۆژناموانی كاری *

عیراق رەبی لع مژووی رۆژنامنووسی *
جیھان ل سرھدانی مژوویی رۆژنامنووسی دەربارەی *
دەستوە ب پیوەندییان و رۆژنامنووسیی تیۆرەكانی *

سرنج:
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كان
الكیی

و چا
واڵ 

ھ

ئامادەكردنی:
- دیار خالید

- جمال حوسن

كان
الكیی

و چا
واڵ 

ھ
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میقداد  میسردا، پایتختی قاھیرەی ل تاراوگو زەمینی ١٨٩٨ لسر نیسانی (٢٢)ی ل
گیاند، چاپ ب كوردستان بناوی كــوردی  رۆژنــامــی یكمین بدرخان  مدحت 
ببۆنو خۆیان  لمژووی رۆژە ئو كورد رۆشنبیرانی و ھربۆیش رۆژنامنووسان
دەگرن، رزی جۆر جــۆراو شوازی  ب و دەزانــن خۆیان ماناداری و شكۆدار یادكی
گرمترین شكۆدارەدا یادە  لم كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای  ئنجوومنی
و سركوتن ھیوای و دەكات كورد  رۆژنامنووسانی سرجم  ئاراستی پیرۆزبایی
پیشیی كاری و ئرك كردنی جب ج ل بۆ دەخوازت بردەوامیان چوونی پش برەو

خۆیان.
رەنگرژكردنی و نــوێ قۆناغكی  دەستپكردنی  ســرەتــای  (١٨٩٨) نیسانی (٢٢)ی
رۆژنامگری گشتی و ب گلكمان كلتوری و رۆشنبیری ژیانی ل تازە بوو سردەمكی
شوازكی معریف و و زانین و وش كاروانی بركوتنی دەسپكی تایبتی، ھروەك ب
و فرھنگ و زمان پاراستنی و نتوەیی ھۆشیاری گشپدانی رووەو بوو خبات تری
ھورازە و تاریك لتون بنو وكاروانئ دواتر ئاشكرای لفوتان، نتوایتیمان كلتوری
داھنراندا توانستی ھزرو و قم رگای ل مترسیدا پشتی بسر و دژوارەكان و سخت
خۆی پیڤكانی و رست وشو ھگبی گیاندنی و بین ڕگای لسر بوو بردەوام
قوربانیكی و بوون ماندوو و ھیالكی رگایشدا لم دەگات، ئستا ب تاكو قۆناخ ب قۆناخ
ك شۆرەسوارانی لو پرە ئو كاروانش مژووی زرینی داوەو الپرەكانی گرانبھای
ئو بسر زابوون و كاروان بو دان بردەوامی بردەبازی پردو كردە خۆیان گیانی
و رەوت ك بچت لبیر ئوەمان نابت دیارە رگای، سر تھاتوون تگرانی و كۆسپ
ئوا كردبت، گشی چندایتی و چلۆنایتی لرووی چندە رۆژنامگری بزوتنوەی
ستافكی لگڵ ردخان كب میقداد مدحت دەگرتوە بۆ شاكارە ھر ئو شانازی

دانا. شاكارەیان ئو بناغی بردی یكمین نناسدا ماندوو
یــادی(١١١) كوردستان رۆژنامنووسانی  ئمی لكاتكدا ئمرۆ قۆناغی  ل ھبت
بكین ئاماژەبوە ك خۆیتی جی دەكینوە كــوردی رۆژنامگری  رۆژی سای
ھوڵ بردەوامی دەرئنجامی ل و كوردستان ھرمی ئزموونی سایی لژر كئمرۆ
ئاستكی رەھندو رۆژنامگری بزوتنوەی كایو رۆژنامنووسان توژی كۆششی و
كای واقعی زەمینی لسر توژە تادت قورسایی ئو بینیوە، خۆیوە ب پشكوتووی
بچاپ و رۆژنامنووس ســدان ئامادەیی دیــارە  دەبت، زیاتر  ئیداریكان و سیاسی
كوردستاندا، ھرمی ل رۆژناموانی بوكراوەی و كناڵ سدان  پخشی و گیاندن
گلكمان بگشتی ھۆشیاری ئاستی گشكردنی و نشونماكردن ل لالیك گوزارشت
و رەوت ك پشكوتووەدەكات،   دۆخ و رەوش ئو رەنگدانوەی  تریش لالیكی  و 
رۆژنامنووسانی كوردستان سندیكای ھبت گیشتووە، پی بزوتنوەی رۆژنامگری
بشوەیكی ئاراوە تناویھ لوتكمان رۆژنامگری زەرورەتی و پداویستی ك
تندروست بنمایكی لسر رۆژنامگری ئاراستی ك بووە ئوەدا لھوی بردەوام

كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی بیاننامی
كوردی رۆژنامگری رۆژی نیسان (٢٢)ی بۆنی ب
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رەھندە و مــۆرك ــواوی  ت ھگری و بھاوژت ھنگاو پیشیی رووەو تیانباب و 
پایكانی چوارەم دەستی ك خۆیدا واقعی زەمینی لسر بت پیشیی بنچینیكانی

بچسپنت. خۆی
لالین پرۆژەیك وەكو كسرەتا كوردستان ل رۆژنامگری ژمارە(٣٥)ی یاسای
لالین  ٢٠٠٨/٩/٢٢ ل دارــژراو كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
یكك لسر كرد، ئیمزای كوردستان ھرمی سرۆكی دواتر پرلمانوە پسندكراو
رۆژنامنووسانی توژی بۆ ك ندیكایس دەسكوتكانی و دەرئنجام و لبرھم
ھناوە، بدەستی  توژە  ئــو  خــودی  پاپشتی ب گومان ب ك كـــردووە، دەستبر
زۆری ئومدكی ھیواو سندیكا ئنجوومنی یاسای ئو دەرچوونی دوای ھربۆیش
ژرخانی تدەب یاسای ئو كردنی جب ج ك بینی وای و ھچنی یاساك لسر
ئازادی ئو چسپاندنی و رۆژنامنووسی ئازادی پانتاییكانی كردنی برفراوان زیاتر
دەرچوونی قۆناغی دوای رانینیگ رەخنو جگی ئوەی بم واقيعدا، كایكانی لنو
سندیكا ك بوو و چاوەروانیان خون ئو پچوانی رچاو بب تارادەیكی یاسای ئو
برپرس و ھندك لدادوەر چونك ھیبوو. یاساك لسر ب گشتی رۆژنامنووسان و
توژی لگڵ مام كۆن رچكی لسر ھر كوردستان ھرمی ناوخۆی ھزەكانی و
لبرامبر رەفتار ھسوكوت و عراق سزاكانی یاسای دەكن، بپی رۆژنامنووسان
بمبستی پیوەندیدار الینی نموون زۆرجار ھندك برپرس و بۆ دەنونن، توژەدا ئو
دەبن رۆژنامنووس كسایتی بۆ ھوی شواندنی پنا رۆژنامگری پگی الوازكردنی
لدەرئنجامی كۆمك ئمش ھر نك دەدەنپاڵ، نانیشتمانی و گل سیفتی دژی و
وەرگرتن زانیاری بمبستی رۆژنامنووسان سندیكای ئنجوومنی ك میدانی چاالكی
ھندك ك دەركــوت بۆی ئنجامیدا، یاسای ئو كردنی جب ج چۆنیتی لسر
شتكی ھندكیان نگیشتووە، بگرە پ رژنامگریان كوردستان یاسای دادوەرانی ل
ج ل پناو كاركردن ب ئامانجی بارەیوە لم یاسای ندەزانی، ئو ئوتۆشیان لبارەی
ب چاالكییكانی كارو چوارچوەی ل ئنجوومنی سندیكا  ،یاسای ئو كردنی جب
ل رۆژنامگری ب(یاسای تایبتی سیمیناركی ٢٠٠٩/٤/١٨ رۆژی نیسان، ی (٢٢) بۆنی

سازكرد. كوردستان)
ك بریاریدا  خۆیدا  تایبتی كۆبوونوەیكی ل سندیكا ئنجوومنی روانگوە  لم 
پرەبچاالكی ئوا بت بــردەوام یاسای بو كارنكردن سیاستی داھاتوو ل ئگر
تر ئاستی بۆ دەگوازتوە چاالكیانی ئو تری شوازی و رگا و دەدا خۆی مدەنیانی
داوا سرلنوێ كوردیدا رۆژنامگری لرۆژی مئ ھربۆیش یاسادا. لچوارچوەی
و رگندەن بكن یاسای ئو چاودری و پاپشتی دەكینوە یوەندیدارانپ نالی لو
ب كاركردن ت چونكبكر لگدا مامی تاككسی و قناعتی ھوست ی پ ب
گومان رۆژنامنوسان مافی پشلكاری و بگرتن درــژەدان و یاسای ئو پچوانی

كوردستان. ھرمی تری یاساكانی كۆی سر دەخات
یاسای نكردنی جب ر جسل تبینی رەخنو رۆژنامنووسان سرەرای سندیكای
ئستا ك تریش دیاردەیكی بم پیوەندیدار الینی دادوەر و ھندك رۆژنامگری الی
ھۆكاری و مای و دەكرت بدی كوردستان ھرمی رۆژنامگری دنیایی و كای نو ل
یاسای ب نووسرۆژنام و رۆژنام ھندك نبوونی پابند ،زارییب بگرە و رەخن و گلیی
وەكو نموون بۆ رۆژنامگریش، پیشی بنماكانی ئخالقی بگرە و رۆژنامگری خۆیان
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یوەندییپ ل كردن باس تاككانی كۆمگاو نو ژیانی خستن دەست و بناغ ب ھوای
ل بشك ب بۆت بسریاندا تۆمت و ناوزراندن ھبستنی و خك كۆمیتیكانی
رۆژنامگری دەزگاكانی میدیاكاری ھندك ئوەشدا لپاڵ ،وانل ھندك ئاكاری و نریت
ساغ رۆژناموانیدا پیشی كاری بسر خۆیان كۆمیتیكانی شك بونی زۆرجار
ل رۆژنامگری یاسای  گشتیكانی  ھ و  بنما  ل دوورە ئمش  دیارە  دەكنوە،
 نووسان) بۆیرۆژنام نودەوتی (فیدراسیۆنی شرەف)ی و(میساقی كوردستان ھرمی
ك بكین رۆژنامنووسان لسرجم داوا كوا دەزانین دەرفتك ب یبۆن ئو مئ
ك حاتبدەن ئو نھشتنی ھوی بگرە نكن و ئاكاران و رەفتار جۆرە ئو پاپشتی
بنماكانی شواندنی بھاو حیسابی لسر مئ چونك دیاردە، تدەب ریكخ بداخوە
گشبینی و خۆشحای سندیكا ئنجوومنی ئمشدا پاڵ ل ،وانییرۆژنام پیشی
بزوتنوەی ك نیاید داوەو پیشان كوردستان رۆژنامنووسانی ئیرادەی برامبر خۆی
رگای ل دەھاوژت و و درەوشاوە ھنگا و ئایندەیكی گش رۆژنامگری روووەو

كایكانی دەست. بسر چاودر تدەب راستگۆییوە و الینی ب و بوری
بدرخان میقداد مدحت داھنرانی پر بھاو پاكی گیانی بۆ سو دەنرین یادەدا لم

بنمای بدرخانیان و
ل رۆژنامگری گشی ئسترەی لناگرن ك داھنرانی نووسرۆژنام لو سو

بكوژتوە.. كوردستان ئاسمانی
پیشكیان ب بوون پابند و گیاندنی راستی ل پناو بورانی نووسرۆژنام لو سو

بوون. شھید

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠٠٩/٤/٢٢ ھولر-
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ــی ــری ــگ ــام رۆژن ــادی ــی ی ســاــ ــۆن ــب ب
سكرتری جالل مام سرۆك كوردییوە
ل كوردستان نیشتمانی یكتیی گشتیی
رۆژنامنووسانیی پیرۆزبایی ل پیامكدا
كرد بوەش ئاماژەی و كرد كوردستان
كوردستان رۆژنامنووسانی دەبت ك
گــیــانــدنــی بـــۆ ــــدەن ھـــوـــی جــــددی ب
دوور ژیرانی بشوەیكی پیامكیان
تبب بتوان تا ناشیرین، و زبر زمانی ل
ئیعتیبار ك چوارەمی  دەستی  ئو
دەقی ئمش بكات، دروســت بۆ خۆی

:یكیامپ
كوردستان ئازیزی رۆژنامنووسانی

ببۆنییادی(١١١)سایرۆژنامگریی
ك دەزانم ببختوەر خۆم كوردییوە
بكم ئاراست پیرۆزباییتان گرمترین
ل كوردیتان رۆژنامگریی جژنی و

پیرۆز بكم.
بــرایــانــی و خــوشــك خــۆشــویــســتــان..

كوردستان رۆژنامنووسانی
(كوردستان) رۆژنامی دەرچوواندنی
یكم  وەك  ١٨٩٨ نیسانی ٢٢ی لــ
رۆژكی لــالیــك كـــوردی ــی ــام رۆژن
نچووی لیاد  پرشنگداری مژوویی 
لالیكی ،كــوردســتــانــ روونــاكــبــیــرانــی

تری كاروانكی دەستپكی تریشوە
و ــامــگــریــی رۆژن ـــواری ب تكۆشانی 
بایخكی ھموومان ك رووناكبیریی
دەشــزانــیــن و ــن  ــدەدەی ــ پ بــاشــی  زۆر 
چندە رۆژنامنووسی ئركی راپڕاندنی
بتایبتی ،گرنگ و  ھستیار ئرككی
ھشتا ك خۆماندا كوردستانكی ل
نچسپیون بتواوی دەستكوتكانمان
گرنگیش دەســتــكــوتــیــش چــنــدیــن  و 

پیرۆزبایی بروسكیكی چند
كوردی رۆژنامگری سایادی بۆنی ب

ھوڵ رۆژنامنووسان ئوەی خۆیتی جی جالل: مام
پیرۆزەكتان یامپ گیاندنی بۆ بدەن
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جی  بۆی بھنین. بدەستیان  ك ماون 
رۆژنامنووسانی ئوەی  ك خۆیتی
بۆ ـــدەن ب ـــددی ــی ج وــان ھــ كــوردســت
پیامكی كــ پــیــامــكــتــان گیاندنی 
ل دوور ژیرانی بشوەیكی پیرۆزە
ناشارستانییان و ناشیرین و زبر زمانی
و زۆر  كردنشگ لــپــاڵ ئـــوەی بــۆ 
بواری كوردستاندا تری زەوەندەكانی
بكات شگ رۆژنامنووسیشمان باشتر
چوارەمی دەستی ئو تبب بتوان و
و بكات  دروســت خۆی بۆ ئیعتیبار  ك
ببینت چاكتر خۆی چاوەڕوانكراوی رۆی
بــدواداچــوون و و ھــواڵ ل گیاندنی
جۆراوجۆرەكانی رووداوە شیكردنوەی
دروســت و راســت بشوەیكی رۆژ 
و ئم شكاندنی  و بوختان  ل دوور  و

ئو. ناوزڕاندنی
خۆشویست.. رۆژنامنووسانی

جیھانگیریی سردەمی ردەمس ئم
ژیان تــری  بــوارەكــانــی  ھموو وەك  و 
بــواری لــســر قــووــی  كاریگرییكی
دنیای و ــكــردووە درووســت راگــیــانــدن
گرنگ بۆی كــردووتــوە، بچووك زۆر 
كك و  ســوود دەكرت چند ئوەش
جیھانگیریی زۆرەكانی برە و خر ل
و لــــوەشــاوەیــی و وەربــگــرن و تــوانــا
و بكن پتوتر پ خۆتانی ھسوڕانی

پ كوردیشی رۆژنامگریی كاروانی
ھموو ك بتایبتی بكن، دەومندتر
گشپدانی پویستییكانی و رەستك
كـــوردســـتـــانـــدا ریــــی لـــگــــرۆژنــــامــــ
ئو لــســروویــانــوە فــراھــمــكــراون،
رۆژنام دەیان ساییدا ل ك یئازادیی
و دەســتــبــكــارن راگــیــانــدن كنای  و 
راگیاندنی كاری ئازادییوە بوپڕی

دەكن. خۆیان
پــتــوتــركــردنــی ــی تــریــشــوە، ــك ــالی ل
رۆژنامنووسانی لگڵ پیوەندییكانتان
و بایخدارە زۆر دنیا جیاجیای وتانی
فراوانتر بكن، یوەندییانپ دەھن ئو
ــم كخــۆشــحــا لـــو چــوارچــــوەیــشــدا
رسھ رۆژنامنوسانی ل ژمارەیك
بریتانیا و میسر و ئران دۆستمان وتی
جژنكتان بــشــداریــی  و میوانتانن

دەكن.
و پیرۆز جژنتان دووبــارە لكۆتاییدا،
كوردستان رۆژنامنووسیی كــاروانــی
سركوتنی برەو بڕوەبت  ھردەم

كۆتایی.
بن سركوتوو و سربرز و شاد ھر

دسۆزتان برای
جالل مام

٢٠٠٩ نیسانی ٢٢ی
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رۆژنامنووسی سای (١١١) یادی ببۆنی
كوردستان ھرمی ســرۆكــی ــیــوە، كــوردی
ئـــاراســـتـــی ـــی ـــای ـــرۆزب ـــی بـــروســـكـــیـــكـــی پ
مئ ك كــرد كوردستان  رۆژنامنووسانی 

دەقكیتی:
رۆژنامنووسیی سای (١١١) یادی ببۆنی
كوردیودەرچوونی یكمین ژمارەیرۆژنامی
كارە بم ك ،١٨٩٨ نیسانی (٢٢)ی كوردستان
رۆژنامنووسی چــرای یكمین وەییتن
ســربــرز و ــوادەی ــان خ لــ قاھیرە لــالیــن
و ھگیرسنرا بدرخانییكان كوردپروەری
قم دەستپكی خباتی ب بوو  رۆژەش ئو
كوردستان گلی سروەریی پ مژوووی ل
نتوەییمان، بزوتنوەی رۆشنبیركردنی ب و
ئاراستی تكای گرم بدڵ پیرۆزباییكی پ
ئومدی و رۆژنامنووسانیی كوردستان دەكم
دەخوازم، بۆ سركوتوویان و گش ئایندەیكی

و جیاجیاكانیان بیربۆچوونب ك ھیوایی بو
رەخساوە، ك بۆیان ئو ئازادییی سایی لژر
كۆمگی پشخستنی خزمتی ل قمكانیان
رانبنیاتن رەخنگرتنكی و ــان كــوردســت
ــــوردی بـــرەو ك ــی ــدن ــان ــی بــكــاربــــنــن و راگ
ناو و تانل دوور و ھاوچرخ  راگیاندنكی
وەك خۆیان ئیجابیانی رۆی و ببن زڕاندن
و گشتی رای دروستكردنی ل چوارەم دەستی
كموكوڕییكانیش و بگن مدەنی كۆمگی
بڕەچاوكردنی و شارستانی شوەیكی ب
رۆژنــامــنــووســی پرەنسیپی  و ئخالقییت
و بكن دەستنیشان  جــورئــتــوە  ــڕی ــوپ ب
ب و بگڕن راستیكاندا بـــدوای بــجــددی 
بكن زانیارییكاندا لگڵ مام ئمانتوە
و ئامانج خزمتی ل شوە جوانترین ب و
و بن گلكماندا ستراتیژییكانی خواست
برژەوەندیی پاراستنی بۆ بن پاپشت میشھ
ك قۆناغدا لم بتایبتی نتوەكمان، بای
ئامانجكانی برەو ھنگاو رۆژ دوای ل رۆژ

ھدەگرت.
بۆ گــشــســنــدن ــی دیــكــ ھـــیـــوای ــك ــار ج
و ـــــــوازم دەخ رۆژنـــامـــنـــووســـیـــی كــــــوردی
شان ك رۆژنامنووسانی ئو بۆ سربرزیش
رزیشم و كردووە خباتیان رگشمپ بشانی

شھیدەكان. نووسرۆژنام پاكی گیانی بۆ
خۆشویستیم و رز لگڵ

بارزانی مسعود
كوردستان ھرمی سرۆكی

٢٠٠٩ نیسانی ٢٢ی

راگیاندنی خواست ھیوای كوردستان ھرمی سرۆكی
ستراتیژییكانی خواست و ئامانج خزمتی كوردی

بكات گلكمان
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بــوــری و بـــڕـــز رۆژنـــامـــنـــووســـانـــی
كوردستان

ـــی ســـا  (١١١) ـــــــادی ی ــــی ــــۆن ــــب ب
گرمترین كــوردیــیــوە رۆژنامنووسیی
سركوتن ھیوای و لدەكم پیرۆزباییتان
دەخــــوازم بــۆ ــان ــرت ــات و گــشــكــردنــی زی
گیاندنی و ئرككانتان رایــیــكــردنــی  لــ
خــــكــی ـــی ـــن ـــۆم راســـتـــیـــیـــكـــان بـــۆ ك

كوردستان.
جگی ــــرۆزەدا، ــــی پ ــــادە  ی ـــم  ل دیـــــارە 
بڕزی بنمای بۆ وەفا و رز خۆیتی
توانیان ك دووپاتبكینوە بدرخانییكان
بر تاراوگ  ل و سختدا رۆژگاركی  ل
رۆژنامی كوردی ساڵ، یكمین (١١١) ل
كاروانی تكۆشانی سرەتای  و دەربكن
پبكن، دەســت رۆژنــامــنــووســی كــوردی
رۆژنامنووسی شانازییوە ب ئستا تا ك
گــشــی لـــ رۆژ دوای رۆژ كـــــوردی 

.ردەوامب
ببۆچوونیئم پویست رۆژنامنووسانی
و بورانتر ئستادا قۆناغی ل كوردستان
قینو رووی راست كیدانم نتر بئازایان
ل دوور باسبكن، شتكان راستگۆیانی و
رەخن بكو كردن،  بریندار و  زڕاندن ناو
روو نر بخكاریگ و پشنیازی بنیاتنر و
ئمش دیارە ك گشتی، برژەوەندیی لپناو

.نووسییرۆژنام راستقینی ئركی
ـــات دووپ ـــوە ئ یـــــادەدا، لـــم   مخۆشپ
ل راگیاندن ئازادییی ئو ك بكموە
رەكییس ھۆكاركی ،یھ كوردستاندا

نــالیــ ســـرجـــم ــــرەو پــــشــبــردنــی ــۆ ب ب
.گكۆم پیوەندیدارەكانی

ھاوتییان، ژیانی چاككردنی  بتایبت
پشەوی كاتك ھموو ئوە ویستپ بۆی
پیشكش باشتر ئوەی كاری بۆ بن میللت
برەچاوكردنیئیتیكیرۆژنامنووسی بكن،
ناو و  برینداركر و  زبر  زمانی ل دوور 
گب ــ ب بپشتبستن بــــكــو زڕانـــــدن، 

وھقیقت.
سركوتنتان بھیوای

علی رەسوڵ كۆسرەت
كوردستان ھرمی سرۆكی جگری

٢٠٠٩/٤/٢٢

سای (١١١) لیادی ھرم سرۆكی جگری پیامی
كوردیدا رۆژنامنووسی
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ـــی ســـا  (١١١) ـــــــادی ی ــــی ــــۆن ــــب ب
موفتی عدنان كــوردی،  رۆژنامنووسیی
سرۆكیپرلمانیكوردستانبروسكیكی
رۆژنامنووسانیی ئاراستی پیرۆزبایی

دەقكیتی: مئ ك كرد كوردستان
ـــی ســـا  (١١١) ـــــــادی ی ــــی ــــۆن ــــب ب
گــرمــتــریــن رۆژنــامــنــووســیــی كـــــوردی
ئــاراســتــی پـــیـــرۆزبـــایـــی و جــوانــتــریــن 
و بگشتی كوردستان رۆژنامنووسانیی
رۆژنامنووسانی سربرزی خانوادەی
سركوتن بتایبتی دەكین، ھیوای شھید
ل دەخــوازیــن بۆ زیاترتان پشكوتنی و 
لسر پیشییكانتان ركئ بجگیاندنی
و بیاسا بوون پابند و راستگۆیی بنمای
لپناو رۆژنامنووسییوە. كاری ئیتیكی
زانیارییكان و ھواڵ بابتیانی گیاندنی
ل بشداریكردنتان و  خك كۆمنی بۆ 
برەنگاربوونوەی بۆ ھرم ھوكانی
و یاسا حوكمی  چسپاندنی و گندەی 
ھنگاونان و  دادپـــــروەری دابینكردنی
و ــی  ــدەن م كۆمكی دامـــزرانـــدنـــی ــۆ  ب
ك كــوردســتــانــدا، ھرمی  لــ شارستانی 
بگشتی میدیاكان و رۆژنامنووسان تیدا
و كم دەستنیشانی بورانتر و ئازادان

بكن. كوڕییكان
ـــرۆزەدا، ســوی ـــی پ ـــادە ی ھـــروەھـــا لـــم
باوكی پاكی گیانی بــۆ  وەفــــاداری و  رــز 
مدحت  (مقداد  كــوردی  رۆژنامنووسیی
بدرخانییكان ماباتی تواوی و بدرخان)
پ و سخت رۆژگاركی ل ك دەنرین،
مابن ئــو لسردەستی نھامتیدا  ل
١٨٩٨ یكم  سای رۆشنبیرەدا و تكۆشر
پایتختی ل قاھیرەی كوردییان  رۆژنامی

دەرچوواند. میسر
پــــیــــرۆزەدا ـــ ـــۆن ـــــم ب ــــن ل ــــواداری ــــی ھ

بــســود ــان ــوردســت ك ــی ــووســان ــن ــام رۆژن
و لیاسای كاری رۆژنامنووسی وەرگرتن
شرەفی پیماننامی و ئیتیك ب بوون پابند
ب زیاتر گشی نودەوتی، فیدراسیۆنی
و ھسنگاندنی بدەن پیشیی خۆیان توانای
ویستپ ھروەك بكن، یاساك بۆ بابتی
مامكردنیان ل پیوەندیدارەكانیش نالی
جبجكردنی رۆژنــامــنــووســانــدا لــگــڵ 
ئوەی بۆ لبرچاوبگرن، یاساك ناوەڕۆكی
رۆژنامنووسان ئیرادەی و رۆڵ ل رز
میدیاكان بۆ ك بگیرت ئازادیی ئــو و 
كــردەوە ب بتوانن ئوانیش تا رەخساوە
لپاڵ بكن، چوارەم دەستی مومارەسی

كوردستاندا. ل ھرمی تر دەستكانی

موفتی عدنان
كوردستان پرلمانی سرۆكی

٢٠٠٩/٤/٢٢

یاسای پیوەندیدارەكان نالی داوایكرد پرلمان سرۆكی
رۆژنامگریی لبرچاوبگرن
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سردانی كوردستان ھرمی حكوومتی سرۆكی جگری
دەكات سندیكا بارەگای

(عیماد بهڕز   ٢٠٠٩/٨/١٢ نیوهڕۆی پش
ئهنجوومهنى  سهرۆكى جگرى ئهحمهد) 
ئهنجوومهنى باره گاى سهردانى ــران وه زی
سهندیكاىرۆژنامهنووسانىكوردستانیكرد
ھرمی كوردستانداو ھهولرى پایتهختی له
ئهنجوومهنهوه ئهندامانى و نهقیب لهالیهن
سهردانهكهدا لهمیانهى  لكرا..  پشوازى
بهخرھنانى واى رۆژنامهنووسان نهقیبى
به ردهمیان خسته داوایهكى چه ند بهڕزیان

له: بریتی بوون كه
خانهنشـــینى یاســـاى  ھه مواركردنـــى  -
(٢٠٠١)هوه ســـاى له كـــه رۆژنامه نووســـان
بهتایبهتى دهرچووه كوردستان لهپهرلهمانى
مووچهى ماددهیهى كه تایبهته به بهبى ئهو
له كردووه داواى ســـهندیكا كه خانه نشـــینى
ھهزار بكرته (٥٠٠) دینـــارهوه (١٠٨) ھه زار

دینار.
پارچه  دابینكردنـــى لهســـهر - جه ختكردن
رۆژنامهنووسانى بوون بۆ نیشتهج زهوى

رۆژنامهنووســـانى بهتایبهتیش كوردســـتان،
كه تاكو ســـلمانى و گهرمیان لقى سنوورى
ســـوودمهند زۆریـــان ھـــهره ئســـتا به شـــى
جگرى سهرۆكى بهڕز بارهیه وه نهبوون، لهم
بۆ حكومهت پشتگیرى كردنى تهواوى خۆی

داواكارییهكهدا.. ھهردوو جبهجكردنى
بـــه ئاماژهى بهڕزیـــان تـــرهوه له الیه كـــى
رۆژنامهنووسان سهندیكاى بهرچاوى رۆى
ســـهرجهم چهتـــرى بهراســـتى كـــه   كـــرد 
ھیچ بهبـــ كوردســـتانه رۆژنامه نووســـانى
كه كـــردهوه جهختى ھهروهھا جیاوازییـــهك،
بهبایهخهوه كوردســـتان ھهرمى حكومه تـــى
رۆژنامهنووسان و راگهیاندن رۆى تهماشاى
و راســـتییهكان و ھـــه واڵ لـــه  گواســـتنهوهى
و كۆمهیهتـــى ھۆشـــیارى دروســـتكردنى
حكومهتـــى دهزگاكانـــى چاودـــرى كردنـــى

ھهرم دەكات.
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موسی لقی چاالكییكانی لچوارچوەی
ل كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای
خولكی ــــــ ٢٠٠٩/٣/٣١)،  ٣ ـ   ٢٨) رۆژانی
تلفزیۆنی ونگرتن و مۆنتاژی بۆ راھنان
پارزگای  بــ ســر ـــوش)ی  (ق ناحیی  لــ

كرایوە. موس

سولیمان ــكــرەم ئ ــن ــالی ل  كــخــوولــ
كۆمك و بڕوەچوو لق سكرتری جگری

بشداربوون. ناوچك تیایا الوانی ل
ــامــی بــوان ــكــشــدا ــ كــۆتــایــی خــوول ل

دابشكرا. بشداربووان بسر رزلینان

مۆنتاژ تلفزیۆنی و ونگرتنی خولكی موس و لقی

كركووكی لقی بنونرایتی شاندك
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
پایتختی ھولری ل (٢٠٠٩/٤/٢) رۆژی
علی بڕز سردانی كوردستان ھرمی
كوردستان ی ئیسالمی لكۆم ئمیری باپیر

كرد.
گفتوگۆیكی ،كـــردانـــســـ مــیــانــی   لــ
ل رۆژنــامــگــری دەربـــارەی تروتسل 
كركووك رۆژنامنووسانی و كوردستاندا

كرا.

كۆمی ئیسالمی ئمیری سردانی كركووك شاندكی لقی
دەكات
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رــكــخــراوی   ٧-٢٠٠٩/٤/٨ ــــی رۆژان  ــ ل
ئــایــرــكــســی نــــــودەوـــتـــی بـــھـــاوكـــاری
ســنــدیــكــای نـــووســـیـــنـــگـــی ســــۆرانــــی
ئنیستیۆی و كوردستان رۆژنامنووسانی
خولكی مــرۆڤ مافكانی بۆ كوردستان
رۆژناموان (٢٠) رۆژناموانی ببشداری
ھۆی ل راگیاندن كناكانی پیامنری و

سازدا. سۆران ئوقافی بڕوەبرایتی
راھنری  كــریــم)  (عــلــی ــدا  خــول ــو  ل
ئایركسی ركخراوی  ل راگیاندن بواری
كخول گــوتــوە. وانــكــانــی نــــودەوــتــی،
دابــشــكــرابــوو، بــســر چــنــد تـــوەرـــك
رەگــــزو  و ــی ھـــــواڵ ــن ــووســی ـــ (ن ـــوان ل
و رەستك و سرچاوە ھواڵ، پكھاتكانی
داڕشتنوەی شوازی ھواڵ، بدواداچوونی

پالنی رەگزو پكھاتكانی راپۆرت، ھواڵ،
رووداوەكان). روومالكردنی

بۆ خــولــی ــم ئ ئامانجی كــریــم عــلــی 
ــامــوانــی رۆژن رەوشـــی ئــاگــاداربــوون لــ
ئاستنگانی و گرفت ئو و یناوچ ئو
بوونیان ــی  ــوان ــام رۆژن كـــاری لــبــردەم 
محمد خۆشیوە لالی گڕاندەوە. ،یھ
سۆرانی نووسینگی ئندامی گیی
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
جۆرە ئم و نرخاند برز ھنگاوەی ئم
پیامنرانی و راگیاندنكار بۆ خوالنشی
سۆران ناوچی ل راگیاندن دەزگاكانی

زانی. بگرنگ
سۆران نووسینگی

٢٠٠٩/٤/٩

خولكی  ل بشداریان سۆران ل ٢٠ رۆژنامنووس
كرد رۆژنامنووسی

دەبستت خۆی ئاسایی كۆبوونوەی پانزەھمین سندیكا.. ئنجوومنی
رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
كوردستانسرلبیانیرۆژی(٢٠٠٩/٤/١٠)،
وتاووتوكردنی بۆ كۆبوونوەی پانزەھمین
یــادی رــوڕەســمــی  ركخستنی چۆنیتی 
كـــوردی رۆژنـــامـــگـــری ــی  ســا  (١١١)
چندین درا بــیــاریــش كــرابــوو، تــرخــان 

بستنی لنوانیاندا: جــۆراوجــۆر چاالكی
یــاســای كـــۆڕ ســـبـــارەت جــــبــجــــكــردنــی
خانوادەی ل رزلنان  و  رۆژنامگری
بۆ كۆڕ و بستنی رۆژنامنووسانی شھید

بڕوەبچت. موان رۆژنامنووسانی
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خورتكرنا و كــاراكــرن  و  پشڤبرن بۆ 
ب ئاگھداربوون نزیك ژ و پیوەندیان
لق لسنۆرێ رۆژنامڤانی كــارێ رەوشــا
سندیكا ی كركووك لقی شاندەك دھۆك
بسرۆكاتیا كوردستان رۆژنامنڤیسن
ناڤبری  لق (لتیف فاتیح فرەج) سكرتری
نیسانا ٢٠٠٩)ێ – ١١) لرۆژا سندیكا ی
دگل ھڤدیتنك و دا  دھۆكی لق ســرا
لق دەستیا ئندامن ژمارەكا و سكرتر
دھۆك لق رۆژنامنن ژمارەكا و دھۆك
لیژنن ھــــردوو ئــنــدامــــن ھــژمــارەكــا  و 
نوونی و ینم رۆژنامنڤیسن پشتڤانیكرنا
بكار نزیك ژ كرو وەرزشی رۆژنامڤانن یا
ژ و ئاگھداربوون ندیكایس برنامن و
و ئاگھداربوون كاری برڤچوونا ب نزیك
گران پرتوكن و دیاری چند خوە دگل

ل دەزگھن رۆشنبیری و م لق بۆ بوھا
ئینابوون. دھۆك

لسر دووپــاتــی  دا   ڤدیتنھ ڤ د ھــر 
گرنگیا لسر بیروبۆچوونان گھورینا پك
خورتكرنا و ندیكایس كــارێ خورتكرنا
داخوازنامكا دگل و كرن ھات پیوەندیان
ھمان ژی ئــو كــو  مــ  لق بــۆ ڤــكــری 
باژرێ سرەدانا و بكن پشخری دەست

بكن. ركووكك
لق شــانــدێ لق ــاری ســرەدانــا ســرب
رۆژنامنڤیسن سندیكا یــ كــركــووك
یا دھـــۆك مــوزەخــانــا كــوردســتــانــ ســـرا
وریڤبریا دھــۆك گلریا  و كلتووری
پارزگھا ل ھونری و رۆشنبیری یا گشتی
نڤیسرن وئكتیا ئڤرۆ رۆژناما و دھوك

دا. دھوك ل كورد

دا دھوك لق سرا ندیكایس ی كركووك لق شاندەك

سندیكای چاالكییكانی لچوارچوەی
ببۆنی كــوردســتــان، رۆژنــامــنــووســانــی 
دەرچوونی بسر ساڵ (١١١) تپڕبوونی

(٢٠٠٩/٤/١٧) رۆژی كوردستان، رۆژنامی
ل ـــ ســنــدیــكــای رۆژنــــامــــنــــووســــان ل
كوردستان، ھرمی پایتختی ھولری

دەگرت شھید رۆژنامنووسانی خانوادەی ل رز سندیكا..



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٢٦٧ژمارە

چاالكییكان

(سرۆكی سندیكا میوانانی بئامادەبوونی
ئرانی رۆژنامگری سنفی ئنجوومنی
سرۆكی و  ئنجوومن جگری بڕز  و
و بــریــتــانــی ــامــنــووســانــی رۆژن یكتی 
رۆژنامی نووسینی بڕوبری و ئرلندا
ـــی فــایــد ــــار)ی مــیــســری و رەجـــائ (االخــــب
كورد رەوشی ل شــارەزا رۆژنامنووسی
و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی و
ئنجوومن ئندامانی و سندیكا سكرتری
پیوەندییكانی مكتبی سكرتری و
خانوادەی ل رزلنان روڕەسمی دەرەوە،

بڕوەچوو. شھید رۆژنامنووسانی
لدەستپیكیریوڕەسمكدارۆژنامنووس
ھولری لقی سكرتری حمدەمین ئازاد
بخرھاتنی موانان گوتیكیدا ندیكا، لس

كرد. ئامادەبووانی و
محمد علی حامید دواتر رۆژنامنووس
دوای گوتیكیدا  ل سندیكا،  سكرتری
بوەكرد، ئاماژەی موانان، بخرھنانی
سندیكا ،نیی یــكــم  جـــاری مــئــ كـــوا 
بگرت، شھید رۆژنامنووسانی ل رز
ركخراوە بھاوكاری جار چندین بكو
(روری رــكــخــراوی و  نودەوتییكان 
نودەوتی  فیدراسیۆنی و تراست)  بیك
پــیــرۆزەی ركــئــ ئــم ــووســان ــن ــام رۆژن

گیاندووە. بئنجام
دیــــاری ــی رـــوڕەســـمـــكـــدا ــای ــۆت لـــ ك
شھیدانی كاری و  كس بسر  رزلنان

دابشكرا. رۆژنامنووس

رۆژی سرلبیانی ١٠:٠٠ی كاتژمر
 ل چــوارچــرا  ھوتل ھۆی  ل  ٢٠٠٩/٤/١٨
یادی (با دروشمی لژر ھولر، شــاری
كوردی رۆژنامگریی سایادی "١١١"ی
ئازادیرۆژنامنووسی ھاندەریچسپاندنی
كارو ــژەی در  ل یاسابت) ســروەری  و 
سندیكای ئنجوومنی خۆیدا، چاالكییكانی
ئامادەبوونی ب كوردستان رۆژنامنووسانی

وەزارەتــكــانــی و ــمــان ــرل نــوــنــرانــی پ
و وەر داد ل ژمــارەیــك  و ناوخۆ و داد 
یاسای ب تایبتی سیمیناركی یاساناسان،

سازكرد. كوردستان ل رۆژنامگری
دەقیقیك بــ سیمنیارەك ــای ســرەت
رۆژنامنووس شھیدانی گیانی بۆ وەستان

پكرد. دەستی
ــبــی  ــی ــق ــــی) ن ـــــاد عــــون ـــــرھ (ف دواتــــــــر

رۆژنامگری سبارەت ب یاسای سیمینارك
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وتـــاری ــان ــوردســت ك ــی ــووســان ــن ــام رۆژن
و كرد پشكش سندیكای ئنجوومنی
بشداربووان ئامانجیسیمینارەكیبۆ تیایدا
سرۆكی وتـــاری پــاشــان ـــردەوە ك روون 
پشكش بدوع ئارز لالین پرلمان
لیژنی  كمال) سكرتری (زیرەك دواتر كرا،
رۆژنامنووسان مافی و ئازادی ل داكۆكی
تیدا ك پشكشكرد، لیژنكی وتــاری
پشلكاری نموونی  چندین  ب ئاماژەی
ئاسایش و پۆلیس ھزەكانی ك لالین كرد

ئنجامدراون رۆژنامنووسان ب برانبر
و نونرانی ك لریویش ھئ دوابدوای
خۆیان وتاری ناوخۆ  و  داد وەزارەتكانی 

كرد. پشكش
ئــامــادەبــووانــوە لــكــۆتــایــیــدا لـــالیـــن
یاساك ــســر  ل تــــروتــســل  گــفــتــوگــۆی 
نكردنی جــبــ جــ ھــۆكــارەكــانــی كـــراو 
لداھاتوو ئومدەی بو  كران دەستنیشان
رۆژنامگری یاسای ماددەكانی بگو

بكرت. جب ج لكوردستان

رۆژی سرلبیانی ١٠:٠٠ی كاتژمر
 ل چــوارچــرا  ھوتل ھۆی  ل  ٢٠٠٩/٤/١٩
دروشمی "پابندبوون ھولر، لژر شاری
چسپاندنی زامنی رۆژنامگریی یاسای ب
كوردستان" ل نووسییرۆژنام ئــازادی
رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
كــــارو كــــوردســــتــــان لــــ چــــوارچــــــــوەی
سای   ١١١ یادی ببۆنی چاالكییكانی
ئامادەبوونی ب كوردی رۆژنامگری رۆژی
سرنووسری و راگیاندنكان برپرسی
رادیۆ بڕوەبری و گۆڤارەكان رۆژنامو

بۆ سیمیناركی ھولر تلفزیۆنكانی و
نونرانی و رۆژنامنووسان ل ژمارەیك
ــان ــوردســت ك دەرەوەی ــكــاكــانــی ــدی ســن

سازكرد.
حسن (محمد رۆژنامنووس سرەتا
رۆژنــامــی  ســرنــووســری جگری  البنا) 
ناوونیشانی ب بابتكی میسری (األخبار)ی
 ك كــرد، پشكش رۆژنامگری)  (كــاری
ل رۆژنــامــگــری ــی رەوت ل باسی  تیایدا 
كۆمگا كرد، لبرەوپشبردنی وتی میسر
برانبر دەربی خۆی خۆشحای ھروەك

كوردستان دەرەوەی سندیكاكانی نونرانی بۆ سیمینارك
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ك كوردستان ل رۆژنامگریی یاسای ب
نیی تدا رۆژنامنووسانی  گرتنی  ســزای
تا میسری رۆژنامگری یاسای ل كچی
بكرت جگیر تدا بگیكی نتوانراوە ئستا
رۆژنامنووسان لسر گرتن ســزای  ك

ھبگرت.
نووسر و شارەزا  فاید)  (رەجائی دواتر
بناوونیشانی بابتكی  كــورد  كشی  ل
كوردستانی)  رۆژنامگری بۆ (توانینك
باسی وای ئوەی كرد، نووسر پشكش
وەك كرد خۆی ئزموونی و پیوەندی ل
ل رەخنشی پرسی كورد، ل شارەزایك
پویست وەك ك گرت كوردی راگیاندنی
كوردستان گلی رەوای كشی نیتوانیوە
تنیبگ جیاجیاكانیوە ناك رگی ل

دەرەوە. جیھانی
مزروعی)  رۆژنامنووس (رەجب پاشان
رۆژنــامــگــرانــی ئنجوومنی ســرۆكــی 
تیدا و كــرد پشكش وتــیــكــی ــــران  ئ
پــیــوەنــدی ــســر پــتــوكــردنــی جــخــتــی ل
و كــوردســتــان نــــوان رۆژنــامــنــووســانــی

ھروەك كردەوە، ئران رۆژنامنووسانی
نرخاند برز رۆژنامنووسانی ئرانی رۆی

گۆڕانكارییكاندا. لسرخستنی
ھمان ئــــوارەی دووەمـــی  دانیشتنی  ل
دوھارتی) (جمیس رۆژنامنووس رۆژیش،
رۆژنــامــنــووســانــی ســـرۆكـــی یــكــــتــی
بناوونیشانی بابتكی ئایرلندا بریتانیاو
رۆژنامگریی) پشكش  و (دیموكراسیت
رۆــی گرنگی بــ ــامــاژەی ئ تیدا  كــ كــرد 
برەوپشبردن ل رۆژنامنووسان میدیاو

كرد. دیموكراسی چسپاندنی و
الــلــه  دواتـــــر رۆژنـــامـــنـــووس (مـــاشـــاء
ئنجوومنی  وتبژی الواعظین)  شمس
باسی وتیكدا ل ئران رۆژنامگرانی
رۆژنــامــنــووســیــی ـــاری ــی ك ــزمــوون ــ ئ ل
ئـــازادی بــــردەم ئاستنگكانی و  خــۆی 

كرد. ناوچكدا ل رۆژنامنووسی
بیانی دانیشتنی ھردوو ل باس جگی
و پرسیار چندین ب ئامادەبووان ئوارە و

دەومندكرد. سیمینارەكیان سرنج
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كركوك: خدر- فرمسك
رۆژنــامــنــووســانــی لــــژنــی كــركــوكــی
لژر ل كركوكء  ھۆی خندان ل  یینم
رۆژی  ١١١ ســاــی یـــادی ــا  (ب دروشــمــی
بۆ بت ھاندەرك كــوردی، رۆژنامگری
رۆژنامنووسانی تواناكانی پدانی برەو بۆ
رۆژی سرلبیانی (١٠)ی كاتژمر (یینم
رۆی  ب ســبــارەت كۆڕكی  ٢٠٠٩/٤/١٩
راگیاندندا لــ یینم رۆژنــامــنــووســانــی 
رۆژنامنووسانی كلژمارەی تیایدا سازداو
ئامادەبوون. راگیاندنكان ناك میینو
كــراو تـــوەر ســ ســر كــۆڕەكــ دابــشــی
كژنل برپرسی لالین یكم: توەری

ئــحــمــدەوە ــرە ــی ـــووس ســم ـــن ـــام رۆژن
 ب (ســبــارەت بناونیشانی  كرا پشكش
ل داكۆكیكردن لژنی پكھنانی چۆنییتی

ئامانجكانی). میینو رۆژنامنووسانی
رۆژنامنووسانی  توەری دووەم: (رۆی
ـــ رۆژنــــامــــگــــریــــدا) لـــالیـــن  مــــیــیــنــ ل
ئندامی  ــز)  عــزی ـــان (ژی ــووس  ــن ــام رۆژن

.كژنل
رۆژنامنووس  لالین سیمیش توەری
پشكشكرا نوری ئاوزان كژنل ئندامی و
ــی ــدن ــان ــی ـــــی راگ رۆ) بـــ كـــ ســـبـــارەت
كشی خستنڕووی ل بوو ركخراوەكان

ئافرەتان).

كۆڕكی فراوان و یینم رۆژنامنووسانی ل داكۆكیكردن لژنی كركوكی

و كــاراكــرن  و ڤنیاسینھ نزیك ژ  بــۆ 
یكارێ رۆژان پشڤبرنا پیوەندیان و دیتنا
ژ و كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا
لق كــارێ  رەوشــا ب ئاگھدابوون نزیك 
رادیۆیا شاندەك جودا جودا دبیاڤن دھۆك
دھۆكیدا لق سرا دیئام باژرێ ل متین
ژمارەكا و سكرتر دگــل ھڤدیتنك و 
ژمارەكا و  دھــۆك لق دەستیا ئندامن
لق ل ئامادەبوون ــ رۆژان رۆژنامڤانن
برنامن و بكار نزیك ژ و كر ھیی م

ئاگھداربوون. ندیكایس
-١٩ لـــرۆژا كــو دا ڤدیتنھ دڤــ ھــر 
دووپــاتــی ــرن ك ھاتی ٢٠٠٩ێ  – نیسانا
بــۆچــوونــان و بیر  گــھــووریــنــا  پك  لــســر 
و ندیكایس كارێ خورتكرنا گرنگیا لسر
یا پیشیی پیوەندیان و كاراكرنا خورتكرنا
ژمارەكا ڤكرنا بــردەوام و رۆژنامڤانان
ب تایبت ین پیشیی ووركشوپن و خول

ھاتكرن. ڤ رۆژنامڤانن

دا دھۆكی لق سرا لئامیدی متین رادیویا شاندەك
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سرلبیانی سندیكا  كركووكی  لقی
كــۆبــوونــوەیــكــی  ،(٢٠٠٩/٤/٢٠) رۆژی
راگــیــانــدن، كناكانی لــگــڵ ــی  ــراوان ف
ل راگیاندن كنای (٢٠) ببشداربوونی

ركخست. كركووك شاری
لق سكرتری وەكــكــۆبــوونــ لمیانی 
(١١١)ی ســاــیــادی بــبــۆنــی گــوتــیــكــی 
پشكشكرد كوردی رۆژنامگری  رۆژی
بم كــ لــق  بچاالكییكانی ــاژەی ــام ئ و 

میانی ل كــرد، ئنجامدەدرت بۆنیوە 
نووسرۆژنام ل رزلنان :چاالكییان ئم
بــوانــامــی شــھــیــدەكــان، دابــشــكــردنــی
و رۆژنــامــنــووس  (١٠) بسر رزلنان
سازدانی ساڵ) (١١١) رۆژنامی دەركردنی
نــووســرو بــۆ كــۆربــنــدــكــی رۆشــنــبــیــری
برزنجی)  معرووف رۆژنامنووس (شخ
لبیانی ســر میوانان پشوازیكردنی و 

(٢٢ نیسانی ٢٠٠٩). رۆژی

كناكانی لگڵ فراوان كۆبوونوەیكی كركووك..
راگیاندن

– ئیسماعیل تاھیر: دھۆك
رۆژنامڤانیا  رۆژا ١١١ سالیا ھلكفتا ب
"جمس رۆژنامڤان مڤانكرنا ب و كوردی
رۆژنامڤانن ئكتیا رۆكس " دوھارتی
"محمد رۆژنامڤان  و وئرلندا بریتانیا 
سرنڤیسرێ جگرێ  " بننا  حــســن
ونڤیسر مــســری یــا  ــار  ــخــب ئ ـــا  ـــام رۆژن
كــوردان ودوســتــ مسری ڤانورۆژنام

رنامب خلكا ئكم " فاید ــی "رەجــائ
رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھــۆك لق
رۆشنبیری سنترێ  ھۆال ل كوردستان
(٢١ی رۆژا لــ دھــۆكــ ل  رگشمپ  یــ

دەستپكر. (نیسان
سكرترێ دا ر ھاتنیڤا بخودپ راھیب ل
گرنگیا دا ئاماژە ندیكایس ی دھۆك لق
دەركفتنا رۆژا  ژ كو پیرۆز ھلكفتا  ڤ

 ل دھۆك كوردی ١١١ سالیا رۆژنامڤانیا زیندیكرنا رنامب
دەست پكر
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ل دایــك كــوردســتــان  ــامــا رۆژن دەركفتنا 
 ختپایت یا  قاھیرە  ل  ١٨٩٨ نیسانا   ٢٢
كو پدكت ودیاركر مسرێ دەست وەالت
ئاڤاكرنكا ھژا رۆژنامڤانن ڤان پشكداریا
و دانان ھاتی رنامب سر ل باش ھرە
پاشرۆژا ومفادارن بۆ وان گرنگ بۆچوونن
و وان كو نخاسم را مدەڤ ل ھاندنراگ
درین دیرۆككا وان وەالتن رۆژنامگریا

.یھ وپشانازی
پاشانھرسسمینار ژالیرۆژنامڤانن
ھاتن ڤــ نــاڤــبــری ین  ومــســری بریتانی 
ھژا تــوەرــن چند تدا كــرن پشكگش
وگرنگیا كارتكرن ژوان برچاڤكرن وگرنگ

جڤاكی سر ل ی ورۆژنامڤانی راگھاندن
وگھاندن  رۆژان ژیانا تگھن وئاڤاكرنا 
وگرفتاری شك چارەكرنا بۆ وبزاڤكرن
ھشتنكگت پرن وپیداكرنا جڤاكی ین

كرن. ھات دا دناڤبرا گالن
ئامادەبوویان ژمارەكا  ژی  دووماھی ل
سر ل دا  وســتــانــدنــ دان د پــشــكــداری 
والین كر سمیناران تــوەرــن ناڤرۆكا
یا دی  وژمارەكا دەولمندكرن ھاتن وان 
ئڤ برە ل و برچاڤكرن ھاتن بۆچوونان
 ٥" وچاالكییان بۆ دەم ورەسم رێ زنجیرا
دبردەوام ن دھۆكندین ھۆلچ ل رۆژان "

دگرن. خوە ب وچندین چاالكییان بن
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كــوردی رۆژنــامــگــری رۆژی ببۆنی 
چاالكی چندین سندیكا  سلمانی  لقی .

گیاند. بئنجام
سكرتر (٢٠٠٩/٤/٢٢) رۆژی سرلبیانی
و خوشك ل پشوازییان لق ئندامانی و
حیزب برپرسی و رۆژنامنووس برایانی
نووسران و رۆشنبیران و كوردستانییكان
كــردن پــیــرۆزبــایــی بــ مبستی  كــ ــرد  ك
كــوردی ــامــگــری رۆژن بــبــۆنــی رۆژی

بوو. كرد سندیكایان بارەگای سردانی
ئرانی رۆژنامنووسی  شاندی ھروەھا 
مزروعی)  بڕزان (رەجب ل پكھاتبوو ك
و (ماشا  ئرانی رۆژنامنووسانی سرۆكی
ھردوو  خانوادەی شمس الواعزین) و الل
رەزا (محمد كریم) و علی شھید (دلر
لقی  بارەگای ئامادەی سنگاوی)  محمد

بوون.... سندیكا سلمانی
موانی ئرانی ھردوو بم بۆنیوە ھر
سندیكاوە لالین ك تایبتییان دیــاری

ــوادەی ــان خ بــ پشكش  دابــیــنــكــرابــوون
كرد. شھید ھردوو

ب ،(٢٠٠٩/٤/٢٤) رۆژی ــوارەی ــ ــئ ل
نقیبی  ــی)  ــون ع (فـــرھـــاد ــامــادەبــوونــی ئ
جگری و كوردستان رۆژنامنووسانی
حوسن ئنوەر و كریم ساح مستفا نقیب
ئنجوومن، ئندامانی داودی شــوان و 
ـ شھید ھۆی  ل فــراوان كۆبوونوەیكی
سلمانی لشاری موشیر حاجی شوكت
كۆماری و میسر ل سندیكا ركخرا،موانانی
سیاستمدار ك لو ژمارەی ئران ئیسالمی
كوردستانییكان حیزب بــرپــرســانــی و 

بوون. وەككۆبوون ئامادەی
محمد كــۆبــوونــوەكــدا دەسپكی  لــ
سلمانی لــقــی ســكــرتــــری تــۆفــیــق  ـــوری  ن
كورتیك و كرد ئامادەبووان بخرھاتنی
خستروو، كوردستانی گلی تكۆشانی ل
ـــی ـــدن دامـــزران بـــ ھــــروەھــــا ئــــامــــاژەی
و كوردستان رۆژنامنووسانی سنددیكای

سلمانی
و و پیرۆزبایی پشوازی .. كوردی رۆژی رۆژنامگری ببۆنی

بستنی كۆبوونوەیكی فراوان
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كرد. (IFJ) ل ئندامبوونی ب
تابانی جــالل بــڕــز نونری دواتـــر 
پیرۆزبایی پیامی  كرمانج  جوھر  كاك
رۆژنامگری رۆژی ببۆنی  بڕزیانی

خوندەوە. كوردی
بڕوەبری بنا حسن محمد پاشان
میسری،  ــار)  (األخــب ــامــی رۆژن نووسینی
میسردا ل رۆژنامگری دەربارەی باسكی
رۆژنامنووسی ھروەھا كــرد، پشكش
ئلواعزین) شــمــس الــلــ (مــاشــا  ــاســراو ن
رۆژنامگری رەوشی سبارەت باسكی
ھردوو ئاستیجیھاندا پشكشكرد، لسر
ل رۆژنامگریان یاسای رۆژنامنووسیش

نرخاند. برز كوردستاندا
دوایئمانیش،سرۆكیرۆژنامنووسانی
زمانی ب گوتیكی مزروعی رەجب ئران

رەوشی باسی تیای پشكشكرد، فارسی
كرد. ئرانی رۆژنامنووسانی

كاروباری ل پسپۆڕ فاید رەجائی ھروەھا
رەوشی ل گوتیكدا باسی كوردا، ل میللتی

كرد. كوردستاندا ئاستی لسر لگ ئم
فاید) چندین كتبی باس (رەجائی شایانی
و گیاندووە چاپ ب كورد گلی دەربارەی
و ب ئش سبارەت چندین لكۆینوەشی
رۆژنامكانی ل كورد میللتی ئازارەكانی

بوكردۆتوە. عرەبیدا
بۆ كــۆبــوونــوەكــدا لــ كۆتایی گــوتــی 
ئعسم) بوو،  (عبدولمنعم عراقی نووسری
خۆی رۆژنامگری ژیانی ل كورتیك ك
رۆژنامنووسش و نووسر ئم روو خست
ئازارەكانی ســبــارەت نووسینی چندین

.یھ كورد گلی
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سایرۆژی رۆژنامگری یادی(١١١) ل
پیشیی، (پتر دروشمی ژر  ل و  كــوردی
دەزگــای   ٢٠٠٩/٤/٢٢ رۆژی  پتر)  ئــازادی
كرمانجی زاری  راگیاندنی و رۆشنبیری 
ل رۆژنـــامـــگـــری ســــیــمــیــن دیــــــداری
ل (پانك) ھاوینھواری  ل  ٢٠٠٩/٤/٢٢

سازكرد. رواندز شاری
ـــای دەزگ پــیــڤــی ــ ب ــ ــادەك ســـرەتـــای ی
ك كرمانجی زاری راگیاندنی و رۆشنبیری
بڕوەبری (فرمانجوھر) لالینبڕز
دەستی كارگری خوندرایوە ئنجوومنی

پكرد.
ــی  ــدام ــن (جــــمــــال حـــوســــــن) ئ دواتــــــر
رۆژنامنووسان سندیكای ئنجوومنی

پشكشكرد. گوتیكی
ــامــنــووســان رۆژن ــ ل ــك ــری ــاشــان ھ پ
،بدولع ستران بــرواری، (عبدولسالم

لسر  محمد)  ئاكۆ عوسمان، عــدنــان
بــنــاوونــیــشــانــی تــوەرــكــی دیـــاریـــكـــراو
مــیــدیــای ـــامـــگـــری ئــمــۆ ــــاری رۆژن (ب
سیمینارك  ل ئھلی)  میدیای ئاڕاستكراو

خستڕوو. راوبۆچوونكانیان
بچندین ئامادەبووانوە لالین دواتر

سرنج بابتك دەومندكرا. پرسیارو
ھمان ئوارەی چوارچوەیدا لو ھر
چیرۆكنووس نــووســرو بۆ كۆڕك رۆژ 
و (میدیا ــاوی  ن لژر حــســن)  (شــــزراد

بڕوەچوو. گشتی) رای رەھندەكانی
ل ــرچــاو ب ژمــارەیــكــی  بــاســ جگی 
ل كــ رۆشــنــبــیــران ــووســان و ــن ــام رۆژن
كرابوون بانگھشت  كوردستان  شارەكانی 
بڕوەچوونی رەسمی و لرێ بشداریان

كرد. یادەكدا

كرمانجی زاری راگیاندنی و رۆشنبیری دەزگای
سازكرد رۆژنامگری دیداری سیمین
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بسر ساڵ (١١١) تپڕبوونی ببۆنی
ل ــوردی ك رۆژنــامــی یكم دەرچــوونــی
چندین سندیكا كركووكی لقی مژوودا،
نــــوایــانــدا. لــ چــاالكــی بــئــنــجــام گــیــانــد،
ساڵ (١١١) دەركردنی رۆژنامیك بناوی
لبیانی سر میوانان  ل پشوازیكردن  و

.(٢٠٠٩/٤/٢٢) رۆژی

عونی فرھاد بئامادەبوونی ھروەھا
و ئكد كوردستان نقیبی رۆژنامنووسانی
سندیكای ئنجوومنی ئندامی مـــوراد
ئاھنگیرزلنانلشھیدانیرۆژنامگری
روڕەسمی و بڕوەچوو كركووك شاری
دەزگاكانی  (فوستال) بۆ خولی بكۆتاھاتنی

ركخرا. كركووك راگیاندنی

كوردی رۆژنامگری رۆژی ببۆنی
چاالكییك و چند كركووك لقی

لق ل ینم رۆژنامڤانن خرڤبوونا
ھات سازكرن. ندیكایس ی دھۆك

رۆژنامڤانیا  رۆژا سایا  ١١١ بھلكفتا
لق دھــۆك رنــامـــــدووڤ بــ كـــوردی و ل
كوردستان رۆژنامڤانن  سندیكا  یــ
ینم رۆژنامنڤیسن برفرەه خرڤبوونكا
رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق ل
رۆشنبیری سنترێ  ھۆال ل كوردستان
چند و دھۆك ھات ركخستن زانكۆیا ی
و برچاڤكرن ھاتن تدا توەر و چاالكی
كو رەسماندا و ڤان رێ رۆژــن د سیم
 ٢٠٠٩ – نیسان -٢٣ پنجشمبی رۆژا دبۆ

ئافرەت رۆژنامڤانن برفرەھا خرڤبوونا
لسرانسری دەزگھنراگھاندندا دناڤا

گان. ھات دھوك پارزگھا
عومر) عباس (ڤیان چاالكی  ڤ لدۆر
رۆژنامنڤیسن پشتڤانیكرنا لیژنا برپرسا
و دەستپشخری كر كو ب ئاشكرا لدھۆك
بوونڤخرڤئزگارێدھۆكپار پشتڤانیا
خورتكرنا ژێ مبست و ئنجامدان ھات
واندا دناڤبرا بوو ڤنیاسینھ و وان كارێ
باژارن ژ رۆژنامڤان كچن و پتری (١٠٠)
زاخۆ و شخان و ئامدی و ئاكرێ و دھۆك

ئامادەبوون.

كوردی رۆژنامڤانیا سالیا ١١١ زیندیكرنا دناڤا
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بــھــاوكــاری سندیكا كــركــووكــی لقی 
معرووف شخ  شھید ئدیبی بنمای 
ناوچی ل (٢٠٠٩/٤/٢٥) رۆژی برزنجی
كۆربندكی كركووك، پارزگای ل چیمن

سازكرد. شھید ئدیبی بۆ
رۆژنامنووس كۆڕبندەكدا دەستپكی ل
كــركــووك لقی سكرتری فاتیح لتیف
برۆی ئاماژەی و پشكشكرد گوتیكی

كرد. شھید ئدیبی كاریگری
سرۆكایتی بروسكی ھــردوو دواتــر
ھرم حكومتی  و كوردستان ھرمی 
(جمال ئــنــدازیــار پــاشــان خــوــنــدرانــوە،
كركووك  شارەوانی بڕوەبری شوكر) 
شھید كوا روونیكردەوە گوتیكیدا، ل
شارەوانی ســرۆك یكم معروف شخ
(١٩٥٩)دا. سای ل كــركــووك، ل ــووە ب
لـــ حــكــومــتــی ــریــش ــی ــب ــــــری رۆشــن وەزی
سر خست تیشكی كوردستان  ھرمی

شھید. شخی لگڵ بیرەوەرییكانی
توژینوەكان و بــاس تـــوەری پاشان 

بباسك د. فرھاد معروف و دەستیپكرد
ئیبراھیم ھروەھا د. ئیسماعیل بشداربوو،
راستگۆیی و (بوری بناوونیشانی باسكی
معروف) شخ شھید نووسینكانی ل
دانا لالین شاعیر دواتریش كرد، پشكش
دوو ئحمد سمد نووسر عسكرو

كران. پشكش باس
لكۆینوە و ــاس ب چــنــدیــن ــا  ــروەھ ھ
شھید لالین شخ سبارەت نووسینكانی
عبدولواحید، زەنگن، د. ئازاد مستفا (د.
سدیق شخ فاتیح،  لتیف جــاف،  ســدار
كــۆتــایــی  ـــ ل ــــشــكــشــكــران مـــحـــمـــود) پ
شھید بنمای گــوتــاری كۆربندەكدا
بسر رزلنان دیاری دواتر خوندرایوە.
.ندەككۆرب بشداربووی مامۆستایانی

دابشكرا.
برزنجی معروف شخ .باس شایانی
و نــاســراوە كـــوردی ئدیبیكی نــووســرو 
بعسوە  رژمی  لالین  ١٩٦٣ سای ل

كرا.. ئیعدام

برزنجی معرووف ئدیبی شھید شخ بۆ كۆڕبندك
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تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
كوردی رۆژنامڤانیا سالیا (١١١) بھلكفتا
كوردی رۆژناما لدەركفتنا لكم رزگرتن و
میقداد  دەست میر (كوردستان) لسر بناڤ
بچاڤكرنا بۆ و لقاھیرە بدرخان مدحت
سندیكایدا ئندامن دناڤا وەرزشی شیانن
لدووڤ برنام سندیكا رۆژنام نڤیسن و
دھۆك توونریا – دھوك لقی كوردستانی
بجاڤدریا و وەرزشــی رۆژنامنڤیسن یا 
ب  و زگارێ دھوكزان) پاررەمــ (تمر
تونرێ  ساح)  سید  (ماجد  برھڤبونا
بچووككری یا  پاپت قارەمانیا  پارزگاری 
ھاندنراگ ل ھاندنراگ دەرگاین (١٢) بۆ

پكر. دەست دھوك پارزگھا ل
دبردەوامیا كو پك دا دەست دناھنگا
ندھ دا ندیكایس ی دھۆك لق رنامب
ل نیسان (٢٦) روزا ئڤاریا ل ئنجامدان
پنا بچوككری یا گرتیا تپا ھا ماسیكیاریگ
یاریكر دناڤبرا ھڤنیاسینك گران ھاتی
ئكم و كرن ھات دا پشداربوی تیمن و

دەزگای) تیم یاریا ب قارەمانی یاریا
ستالیتا (نڤسینگھا تیم دگل دەالل)
ب ئوا پكر دەست (كوردسات ل دھوك
پنلتیا لدانن ب دووێ ئیمای كفتنا سر

ھاتی. دوماھی ب
نوونریا رپرسب تاھیر  محمد ھوگر
لق ل  وەرزشی رۆژنامنڤیسن یا دھۆك 
دیارین كو راگھاند ندیكایس ی دھۆك
ل دھــوك تلڤزیونا  تیما دا دووێ  رۆژا 
ستالیتا یا دھۆك نڤیسینگھا تیما سر
بــرامــبــر گــوالیــ دوو ب كــوردســتــان 
تیما لسر چاڤدر رۆژناما تیما و سركفت
ب گوالن دوو ب سركفت ئڤرۆ رۆژناما

برامبر سركفت.
مسیست دویــــف ل ــا ــی ــارەمــان ق ئـــڤ 
دێ رۆژان (١١) مــاوێ بــو جــوت  كفتنا
یاری دوو دێ رۆژانــ كو بردەوامیت یا 
تپاپیا یا  ماسیك یاریگھا ل  ھنكرن

بچووككری.

ھاندنراگ دەزگاین یا بچووككری پیا تپا قارەمانیا
دەسپكر لدھوك

تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
ـــ ســنــدیــكــا ی ــ دھـــــۆك ــق ژبـــزاڤــــــن ل
بھڤكاری كوردستان رۆژنامنڤیسن
یا بسرپرشتی و ئاریكس ركخراوا دگل
یا  دھۆك ئوفیسا ومشقكارن وانبژ " ٣"
٢٦ی رۆژا ل ھلبژارتنان بلندا كومسیونا
 "  ٣" ژ ھاتی پك ووركشوپكا نیسان
لسنترێ كومبوونان  لھۆال روونشتنان

ڤكر. رۆشنبیری ی پشكفتن
رۆژنامڤانان  "  ٣٠" كو دا دووركشوپ

"ستالیت ھاندنراگ دەزگھن ژگشت
ـــو ورادی تلڤزیونی لــوكــالــــن وكــنــالــــن 
كری تدا پشكداری  " وكوڤاران  ورۆژنام
ھاتبو  جـــودا جـــودا ــن وەرــ ت  "  ٣" لــســر
ناڤ وانكب ودئكم روونشتن دا بالڤكرن
ژالی " دەنگدەران توماركرنا "پرابوونن
ھلبژارتنان كارێ ب تایبتمند  مشقكارا
ھات ڤ " شمعوون یاقو "ئشواق خانم ڤ

كرن. پشكش
وڤكولرێ مشقكار دا دووێ دروونشتنا

كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا
ڤكر لدھۆك ھلبژارتنان خولكا ئایریكس وركخراوا
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لدۆر ڤ حاجی " ئحمد تایبتمند "باوەر
رۆژا وپرۆسن وتعن سكاال "پرابونن
وتدا كــرن پشكش ھات " ھلبژارتنان
وپشكداركرنا وســتــانــدن دان شــــوێ  ب 
ب پزانینان ونــیــشــادانــان  ئــامــادەبــوویــان
گوتن ھاتن وانــ " "بروجكتر ئامیرێ
پشوەخت وداتا كو وپزانین ئامار  وچند
ھاتین ئامادەكرن لسر شقكاران ڤم ژالی
دئنجامدا دێ كو بالڤكرن ھاتن پشكداران
دپرۆسن ھاندنكارێ راگ بۆ ھاریكار بن

دا. وھلبژارتنان دەنگدان

ئركن ب بوو تایبت یا سی روونشتنا د
رۆل برچاڤكرنا وچوانیا ھاندنراگ
دا دەنگدان راگھاندن دپرۆسا دەزگھن
كیانن خودانن ژالی ھاندنن راگووھ
ژالی كو  ھلبژارتنان ولیستن سیاسی 
راگھاندنا رپرسوب تایبتمند مشقكارێ
ھلبژارتنان بلندا كومسیونا یا دھۆك ئوفیسا
كرن پشكش ھات ڤ " سلمان "یوسف
خوەڤ ھرس روونشتنن ب وووركشوپ
بوو. بردەوام یا دەمژمران " ٤" دەم بۆ
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یاسای سبارەت  كۆڕكی سندیكا موسی لقی  ،(٢٠٠٩/٤/٢٧) رۆژی سرلبیانی
نقیبیرۆژنامنووسانی فرھاد عونی میانیكۆڕەكدا كخست، لئاكرێر ریلگرۆژنام

كرد. پشكش موحازەرەیكی كوردستان
رۆژنامنووسان نقیبی چندین پرسیار و تبینی رووبرووی ..موحازەرەك بكۆتاھاتنی
یاساك كوا روونكردەوە ئوەشی و دایوە لالین خۆیوە وەمی ئویش كرانوە،

بكن. جبجی و لبكن پارزگاری الیك ھموو ویستو پ ورەیگ دەستكوتكی
رۆشنبیران و ل رۆژنامنووسان برچاو ژمارەیكی ئاكرێ و قایمقامی باس شایانی

بوون. كۆڕەك ئامادەی

ئاكرێ
دەكات كۆڕك بشداری رۆژنامنووسان.. نقیبی

لبارەگای (٢٠٠٩/٤/٢٧) رۆژی لبیانی سر ك رۆژنامنووسیدا كۆنگرەیكی ل
وەك ئاسایش، گشتی بڕوبری جان مح قادر بڕز بسترا، سلمانی ئاسایشی
ل راگیاندن ھۆیكانی یاساییانی دژی م سكائ ھموو ك باریدا دەستپیشخرییك

بكشرنوە. كراون.. تۆمار ئاسایشوە الین
لسرووی چكردەوە: خاكدا لچند ئاسایشی بڕوبرایتی برنامی ھروەھا
و ھــاوتــیــان موكی و گیان پاراستنی بــۆ شونخوونی و كــاركــردن  ھــمــوویــانــوە 
مرۆڤ مافی ركخراوەكانی و مدەنی كۆمگای ركخراوەكانی تۆڕكی دامزراندنی
ئوەی بۆ راگیاندن دەزگاكانی ھموو بۆ ئاسایش دەزگاكانی دەرگــای كردنوەی و 
ھاوكاری لسر جختی لمانش جگ و بدرت پ زانیارییان شفافیتوە بوپڕی

كردەوە. رۆژنامنووسان لگڵ گونجاو مامی و رۆژنامنووسان سندیكای لگڵ

سلمانی
رۆژنامنووسی كۆنگرەیكی
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ئركی كۆمك راگیاندن ئاشكرای وەكو
گــورە رۆكی ــ ــوان دەت ،ســتــۆدایــئــ  لــ
زانیارییكان و ھــواڵ گیاندنی  ل ببین
رای لسر كاریگریتی  ك بجماوەر، 
بدواداچوونی رۆی ھروەھا دەبت، گشتی
بــیــروڕا بــوكــردنــوەی و رووداوەكــــــان
مانئ ھموو ك دەگت، جیاوازەكان
كــلــتــووری ــاری پــتــوكــردنــی ــۆك دەبــــتــ ھ
بنماكانی قــووــكــردنــوەی و فــرەالیــنــی
دیكوە لالیكی مرۆڤ، مافی و دیموكراسی
برچاو گورەو ئركی دەتوان راگیاندن
بۆ ھاووتیان وشیاركردنوەی ل ببین
ل ئیجابی و گوڕ گرم و كردنی بشداری
دەستنیشان كردنی پرۆسی ھبژاردندا و
شاینی كــ لیستانی  و كسایتی  ئــو

ھبژاردنن.
بربستن ھــۆكــار ھــنــدێ گــومــان   بــ
ك لو پرۆسیدا رۆی راگیاندن برانبر
یاسای دەستوورو نبوونی پشوەیان ل
شفافییت و نبوونی ھاوچرخ و تایبت
لالیك، مئ پویست، زانیاری پدانی ل
پیشیی ئاستی الوازی دیكشوە لالیكی
لو ئزموونیان كم  و  رۆژنامنووسان
و بیاساكان نبوونیان ئاشنا ـــوارەداو ب
بگكان، ماددەو ب تواو نبوونی پابند
دەبن ئمانش ھندێ ھۆكاریتر سرەڕای
راگیاندن، رۆی كاریگری لبردەم لمپر
رووكوە، ھموو ل پارە كاریگری وانل
دەستكان داداچوونی بیك گندەی،

السلطات). (تداخل
كوردستان ھرمی ئمۆ ئاشكرای وەكو

ئویش ،دەن ھنگاو تر قۆناغكی برەو
پارزگاكان ھبژاردنكانی  ئزموونی  ب
پرلمانی و كــوردســتــان پــرلــمــانــی و 
دەتوان راگیاندن گومان ب ك عراقی،
رۆی لبار زەمینی كردنی زامــن پــاش
بپویستی لرەدا ،ببین كاریگرتر كاراو
(٣٥)ی یاسای ژمارە ب ئاماژە دەزانین ك
ك بكین كــوردســتــان لــ ــامــگــری  رۆژن
دەرچــووە،   ٢٠٠٨ سای ئیلوولی لمانگی
ھندێ ســــرەڕای زۆر ــكــی ــارادەی ت  كــ
لباری  كشوھوایكی سرنج)  و (تبینی
كاری ئازادی زامن كردنی بۆ رەخساندووە
پوەرەكانی پیادەكردنی و رۆژنامنووسیی
تــارادەیــكــی كــ كـــاری رۆژنــامــنــووســیــی
خستۆت كــوردســتــانــی ھــرــمــی ــرچــاو  ب
ئــازادی یاسا ب ك وتانی ئو بازنی
دەستبركردووە. رۆژنامنووسییان كاری
ھولر كۆنگرەی بــشــداربــووانــی  مئ
وەكو چ الیكمان ھموو ك ئومدەوارین
رۆژنامنووسان، وەكو چ سیاسی دەستی
یاسای  ب بین پابند ھاووتیان وەكو چ
ل رۆژنــامــگــریــی ھــــبــژاردن و یــاســای
و ھموو ئو یاساو رسایانی كوردستان
بنماكانی پتوكردنی ھۆكاری دەبن ك
ھوای و رەخساندنی كش دیموكراسییت و

ھبژاردنكان. ل بشداریكردن بۆ لبار

سندیكای
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠٠٩/٤/٢٨

رۆژنامنووسان سندیكای سرنجی راو
٢٠٠٩/٥/٣ ل رۆژناموانی ئازادی بۆ ھولر كۆنگرەی بۆ
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ســنــدیــكــای ــی ــان ــی ــرم ــگــی گ ــن نــووســی
دایلۆگكی كوردستان رۆژنامنووسانی
رۆژنامنووسانی و برپرسان بۆ كراوەی
كراوەكدا لۆگدای ل سازكرد، گرمیان
ھــۆــی  لـــ ــیــســان ن ٢٨ ی  ئــــــــوارەی  كـــ
ب روەچووسرەتا كالر گشتی كتبخانی
برپرسی ژایی بستون رۆژنامنووس
ك ــان گــرمــی ــی نــووســیــنــگــی ــدن ــان راگــی
ھمووالیكی بــرــوەبــرد  دایــلــۆگــكــی
ـــووس ـــن ـــام رۆژن ــر ــاشــت ــاو پ ــن ــرھــ خــــ ب
نووسینگ سكرتری گرمیانی مالتحسین
بۆ رۆژنــامــنــووســانــی خوندنوەیكی 
دواتریشدادوەر یاسایرۆژنامگری كرد و

چند گشتی داواكاری ئندامی حاتم فرھاد
و تبینیكی یاسایی لسر یاساك دەربی
پاشتریش وەستا و چند مادەیكی لسر
ژمارەیكی ك گرمیان رۆژنامنووسانی
ھاتبوون و خانقینوە كفری ل برچاویان
بابتككرد لسر جدیان گفتوگۆیكی
نــــوان ــۆگــی ــل ــــای دای و پــاشــتــریــش دەرگ
و كرایوە رۆژنامنووسان  و  برپرسان
ل ڕەخنیان گرمیان رۆژنامنووسانی
رۆژنامنووسان ب زانیاری پدانی شوازی
وەمیان برپرسانیش و دا گرمیان ل

دانوە.

كراوە دایلۆگكی و گرمیان نووسینگی

وتكدا ھموو ل ھبژاردن پرۆسی
بۆنیكی و مژوویی رۆژــكــی تدەكر
و سیاسی  كھاتپ تكای و نیشتمانی 
مژوویی رۆژكی وەكو  كۆمیتییكان 
ئیرادەی رۆژەدا لو چونك دەڕوانــن، لی
مافكی پیادەكردنی  رــگــای لــ جــمــاوەر
،بژاردنھ ئویش ك خۆی دیموكراسیانی

ئو ك مبستی بو دەبت، سترجب
بۆ دەرفتك زەمینو بكات بژاردنھ
ئو دواتریش و  دەســت ئاوگۆڕكردنی
و چاكسازی گۆڕانكاری ئاوگۆڕە كۆمك

ئاراوە.. تنت بھو دامزراوەكانی ل
چند لم  ك ئاماژەی و جگای سرنج
وادەی مــاوەو لــوەی بر دواییدا رۆژەی

راگیندراوك 
كوردستانوە رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی ل

و برپرسیاریتی نیشتمانی ئاست ل ھبژاردندا پرۆسی ل ھمتی راگیاندن (با
بت) مژووییدا
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بانگشی و دەستپكردنی ھمت یاسایی
ل ھــنــدــك ــژاردن دیــــاری بــكــرــت، ــب ــ ھ
بانگشیان ئــو كوردستان كناكانی
ھمتی ك داخیش جی دەستپكردووەو
پچوانی ك كوازشب بانگشكیان
و ھــــبــژاردن رــســای یــاســاو بنماكانی 
ھندك رۆژنامگرییو پرەنسیپكانی
ئاراستیكدا بــ خــۆیــان كرڤی جــاریــش 
پ ــــری ب لــپــ ر بـــگـــئـــ ن كــــــــ دەب
لــكــۆی ســلــبــی نــگــیــرــت ئــاســوارــكــی
تدەب و ــــت دادەن ھــــبــژاردن پــرۆســی 
لھر كپرۆس بتاكردنوەی مــایــی
سرنجام و دیموكراسی بھایكی ماناو
ساردكردنوەی بسر دەبت كاریگریشی
بشداریكردن گا لژەكانی كۆمتو و چین
وردی ر بگئ ھبت ،نیشتمانیی بۆن لو
بدەین، رۆژی نناك لو ھندك ل سرنج
رۆژی ھبژاردن وەكو ئنجامدانی پرۆسی
حساباتی پاكۆكردنی شڕو دەستپكردنی
لئنجوومنی مئ دەكــن، ونا سیاسی
ل كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
تایبت ك خۆماندا  ئمۆی كۆبوونوەی 
لم خۆمان ھوستی دیاریكردنی ب بوو
رۆژنامنووسانی سرجم ل داوا بارەیوە
ب ك دەكین جیاوازی- بب- كوردستان
نیشتمانی برپرسیارتی گیانی ب ھستكردن
ــ ئــاكــاری ب و مــــژوویــی و پــابــنــدبــوون
شــرەف)ی (پیماننامی و رۆژناموانی
رۆژنامنووسان نودەوتی فیدراسیۆنی
و گشتی بــ رووداوەكــــان  لــگــڵ  مام

بتایبتی. بكن ھبژادندا پرۆسی
بگومانرۆیئواندەبتبشكلسنگی
شارستانی فۆڕمكی بخشینی بۆ محك
ھروەھا پرۆسیو بو دیموكراسیان و
برووكاركی  كپرۆس ئاراستكردنی 
گلی رۆژەدا لم چونك ،دیموكراسییان
خۆی ئــیــرادەی تــر كــوردســتــان جــارــكــی
دەكاتوە، سندوقی دەنگداندا تاقی لبردەم
لپشوەش موومانھ سرشانی ئركی

ئیجابی ھزكی ببین ك رۆژنامنووسان
سرخستنی بۆ بابتی دەستبركی و
كس برووی ھر پرۆسكو وەستانوە
پچوانی بــ بیوت   كــ نوەندكدا و 
ئــازادیــیــ و بــنــمــاكــانــی دیــمــوكــراســیــیــت
پرەنسیپكانی و مرۆڤ مافی و گشتییكان
پرۆسك بجوتوە، دژی رۆژنامگری و
ــی ــان ــڕەك الپ گــرنــگــی ــت بــشــــكــی ــب ھــ
كــوردســتــان مــــژووی رۆژنــامــنــووســانــی
سروەری داستانی تۆماركردنی ل بریتیی
كــلــتــووری و ــی جــوان و بــرھــمــھــــنــانــی
رۆژنامنووسانیش ئمی با دیموكراسی،
بو ــردەوامــی ب بژاردنھ پــرۆســ لــو 

بدەین. كلتوورە
ئنجوومنی ـــو وەك مئ ــجــام ســرەن
داوا كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
و بینراو ب راگیاندن كناكانی لسرجم
ئاستی ل ك دەكین و خونراوەوە بیستراو
كارێ و گــورەیــدابــن پرسیارییب ئــم 
شواندنی و ئاۆزی مایی تبب ك نكن
سوكایتی و زڕاندن ناو بھۆی كپرۆس

برامبر. الینی و كس ب كردن
ئوەش دەمانوت كردنپ ئاماژە جگای
لژنی سندیكا ئنجوومنی ك رابگینین
و رۆژنامنووسی ئــازادی ل داكۆكیكردن
بۆ ــاردووە راســپ رۆژنامنووسانی مافی 
ھمتكانی وردی چـــاودـــری ئــــوەی 
بكات ھبژاردندا پرۆسی ل راگیاندن
ل و تۆماربكات  پشلكارییكان گشت  و
راپۆرتكی تایبتدا چوارچوەی ئاییندەدا ل

بكاتوە. بوی

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠٠٩/٤/٣٠
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تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
سندیكا یــ دھــۆك لق بــردەوامــیــا  د 
ھلكفتنا ب كو كوردستان رۆژنامنڤیسن
كــوردی رۆژنامڤانیا رۆژا سالیا  (١١١)
كسایتیا ئامادەبوونا ب و گران ندھ
جـــالدەت  خــانــم (ســیــنــم كــــوردا نـــاڤـــدار
حژكرن  زۆرا ئژمارەكا و بدرخان) 
فوتۆگرافی ینو دیكۆمنتی ھــونــرێ
پیشانگھا ئكشمبی رۆژا پدوھی لدھۆك
دھوك ل بدرخانیان بنماال فوتوگرافیا
تۆفیق)  رۆژنامڤان (شڤان ھونرمندێ یا
ڤكرن. ھات لمان لدھوكھید سش لھۆال
(شڤان رۆژنامڤان ھپیشانگ خودان
یا  دھــۆك لق دەستیا ندامئ توفیق) 
ژڤكرنا مبست كو راگھاند  ندیكایس
خــبــاتــا و  رۆل ـــوو ب ـــو ئ  ھــپــیــشــانــگــ

و نیاسین بدەین نوو بدەست بدرخانیان
كوردان مافن پاراستنا بۆ ژ وان تكۆشانا
سیاسی و رۆشنبیری و رۆژنامڤانی ژالین

بكین. برچاڤ ڤ
چندی و لسوریا گوت: ناڤپری ھروەھا
و دوســت ھاریكاریا ب و گــریــام جھن 
ربازا وەفادارن و بدرخانیان حژكرن
فوتوگرافی ونین باشا كوما ڤ شیام وان
پیشانگھاكا د و خرڤكم دیكومنان و
رۆژا سالیا (١١١) ھلكفتنا ب ڤدا مینا

بكم. رۆژنامڤانیا كوردی برچاڤ
فوتوگرافی  ١٦٠ ونن كو ی گوتن ھژی
 ھاتبون دا ھدپیشانگ دیكۆمنت  ١٢ و
یا دەم رۆژان بۆ ی و چاڤرێ نیشادان

بیت. بردەوام

رۆژنامڤانیا كوردی. رۆژا زیندیكرنا چاالكین لداویا
ڤكرن ھات لدھوك بنماال بدرخانیان پیشانگھا فوتوگرافیا

ھلكفتا وساخكرنا ئاھنگ د پشكداری بۆ
ــوردی  ك رۆژنــامــڤــانــیــا رۆژا  سالیا   ١١١
شاندەكئاستبرزێرۆژنامڤاننبریتانی
ننجوومئ بلندێ شاندەك و ومسری
سرا كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا
سكرتر دگل ھوڤدیتنك و دھۆكیدا لق
ژمارەكا و كارگری  دەستیا  ئندامن  و

مكر. لبارەگای دھوك رۆژنامڤانن
ھلكفتنا ب  ـــاژە ـــام ئ دا ــنــ ــت ــدی دھــوڤ

م لق رنامب و كــوردی رۆژنامڤانیا
ڤی ئاست و فتنھلك ڤ زیندیكردنا ی
ھات پیرۆز ــا روودان ڤ دگــل برنامیی 
شك چند  لسر بیروبۆچوون و  كــرن
پووتدانا جھ و گرنگ بابتن ســر ل 
حسب و گھوورین  كھاتنپ ھـــردووال 
ئاست برزكرنا و پیوەندیان كاراكرنا

ھاتكرن. رۆژنامڤان یپیش و ھزری

سرا سندیكاێ ئنجومنی و بریتانی و میسری شاندەك
دا دھوك لق
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كوردی  رۆژنامڤانیا ١١١ رۆژا بھلكفتنا
پیرۆز بیرەوەرییا ڤ ساخكرنا بمبستا و
گنجان زۆرا ژمــارەكــا ئامادەبوونا ب  و 
ڤكری سمینارەكا دھۆكی لق سكرترێ
بادینان)  رۆژنامڤانیا بۆ (خواندنك بناڤ
رۆشــنــبــیــری  ــ ی پشكفتن لــســنــتــرێ 
ئــامــاژەدا بــكــورتــی تــــدا و  كــر  پشكش 
دەستپكا و جیھان رۆژنامڤانیا مژوویا
ئكم دەركفتنا كوردی ھر ژ رۆژنامڤانیا
لسر  (كوردستان)  بناڤ كوردی رۆژناما
بدرخان)  الوێ مدحت مقداد (میر دەست

مسرێ. ختپایت لقاھیرەیا ١٨٩٨ێ لساال
حسب دا سمینارێ یــ دی كــدالیــ
دەڤرا ل كوردی رۆژنامڤانیا دەستپكرنا
تدا كر و وێ پشكفتنا و وەرار بادینان و
بحس كۆڤارا چیایا دكتۆر بدرخان سندی

و روەردا دھۆكپــ یا رەوشــن و كۆڤارا
كورد نڤیسرن ئكتیا یا پیڤ كۆڤارا و
دەست وەكی م دەنگ كۆڤارا و لدھوك

.لدھوك كوردی رۆژنامڤانیا بۆ پك
ب ئاماژە دا سمینارێ ی دی وەرەكت د
الینن و حزب چیایی و رۆل رۆژنامڤانیا
یلولئ لسردەم شورەشا مزنا سیاسی
دگل كاراكرنا وێ خورتكرن و دان بۆ ھات
ل رۆژنامڤانیا كوردی بۆ ئاماژەكا برفرەه
كپیاڤ برو كو رھلدانس پشتی قوناغا

بخوەڤدیتی. برفرەه و باش
گنجن ژمارەكا ژی سمینارێ لدووماھیا
سمینارێ برھڤی ین سنترێ سنۆرێ
و كــر بــرفــرەه ستاندنكا و دان  بــویــن 

دەولمندكرن. ھاتن باشتر وێ توەرن

كوردی رۆژنامڤانیا رۆژا سالیا ١١١ بھلكفتنا
ی پشكفتن سنترێ سمینارەك دھوك لق سكرتری

كر پشكش رۆشنبیری

ــی  ــان ــھ ــی ج رۆژی   ٥/٣ ــــی ــــۆن ــــب ب
ئنجوومنی بناوی رۆژنامنووسیوە
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
پیرۆزباییكی مانادارە و شكۆدار بۆن بم
رۆژنــامــنــووســانــی ــــرم لـــســـرجـــم گ
(٥/٣) دەكــیــن و ھــیــواداریــن وتــكــمــان
تگیشتن بۆ زیاتر ھمووان بت ھاندەری
قورسایی ــاو وات مــغــزاو  ل قوبونوە و 
بـــزووتـــنـــوەی و ــی ــت ــاب ب و  مــعــنــوی 
یكخستنی مــایــی تبب ــامــگــری، رۆژن
رۆی و رەوت كاراكردنی و وزەكان تواناو
چسپاندنی پناو لــ وەیــبــزووتــنــ ــو  ئ

دەستبركردنی و رۆژنامنووسی ئازادی
نــووســان، كرۆژنــامــ ــی مــاف و گــوزەران
ستراتیژی و بنرەتی ئامانجكی ئمش
دامزراندنی ھرلسرەتای و ندیكایس
ناوەندی دروشــمــی ب كــردوویــتــی خــۆی 
 ٥/٣ یــادی كاتكدا  لــ مئ دیـــارە خــۆی. 
رۆژنــامــنــووســی ـــازادی ئ جیھانی  رۆژی 
رۆژنامگری ییخۆشحا مایی دەكینوە
وستگو كۆمك كوردستان ھرمی ل
لوەی دنیاشین  بیووەو گرنگی قۆناغی 
پرەنیسپكانی و  ئیتیك ب پابندبوون  ك
الینی ب و بوری و رۆژناموانی كاری

كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی بیاننامی
جیھانی ئازادی رۆژنامنووسی رۆژی ٥/٣ بۆنی ب
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ب كــــردن ـــكـــاری پــیــشــیــیــداو ھــســت ل
داینمۆی فاكترو كۆمك بپرسیارتی
رۆژنامگری كاروانی گیشتنی بۆ گرنگن
ل كــزیــاتــر خــۆی بــ دەســتــی ئاسایی
فیلسوفی ئستا  ل بــر ســاڵ دووســـد
نا ناوی (ئیدموند بیورك)ئینگلیزی سیاسی
بدیھنانی ھر  چونك چوارەم  دەستی
دەستوە ئو لپگی واتا ئامانج ئم
و مژوویی ركئ دەتوانن رۆژنامنووسان
جب ج خۆیان  بنرەتیكانی و  بابتی
و رەوت بسر خۆیان كاریگری و بكن
دەست دامزراوەكانی ررەوەكانی كایو

پیادە بكن.
دەروازەیكی دەرگاو ھر نك كئمش
رۆژنــامــنــووســان ــوێ بــــڕووی تــوــژی ن
پرەپدانی مایی تدەب بكو دەكاتوە،
گشتی و رای بنماكانی كۆمگای مدەنی
و دیموكراسی پرۆسی قوكردنوەی و
بیكوە و  تبایی كلتوری پتوكردنی 
توژو و چین ســرجــم نــــوان  لــ ژیـــان 
كوردستان كۆمگای جیاكانی جیا كھاتپ
سقامگیری پایكانی سرەنجامیش و
تۆكمتر كوردستان  ھرمی ئزموونی 

دەكات.
بۆ  دەرفتك بۆنو یندەك  ٥/٣ مئ
الیك ھموو  ل داوا  سرلنوێ  ــوەی  ئ
رۆژنامگری بیاسای پابندبن ك بكین
ئو ھگشتیكانی بــنــمــای ــســر ل و 
ماناكانی و لگڵ نوەرۆك مام یاسای

بكن. رۆژنامگری
رایــــــی و ئــــــازادی رۆژنــــامــــگــــری
ئـــازادی بــ تــریــش تــــواوی ئــازادیــكــانــی

بندن. رۆژنامگریوە
ــــی ــــووســــان ــــن ــــام ســــــو لــــــو رۆژن
جب ج پناو ل جیھان  لسرانسری
گیانیان خــۆیــان پیشیی  ئــركــی كــردنــی 

بوون ئندام یاخود كم لدەستدا،
گوشاری رۆژنامنووسانی لو سو
لناكات وایــــان دەروونـــــی و  جــســتــیــی 
ئو ببنوەو سارد رۆژنامگری لكاری
دەستبرداری لناكات ــان وای گــوشــارەش

ببن. رۆژنامگری ئخالقی
سندیكای ئنجوومنی

كوردستان رۆژنامنووسانی
٢٠٠٩/٥/١

جیھانیی جارنامی  ك روانگیوە لو
ئــوەی ســر ختیكردۆتج مــرۆڤ مافی 
رادەربرینی ئازادیی  مافی كسك  ھموو
ــوون ــاوەرب ب ــی ــازادی ئ ــم مــافــش ھــیــ، ئ
ھیچ ب بۆچوونك لخۆدەگرت راو بھر
ھروەك دەستوەردان و گوشارك، جۆرە
لری یھ زانیاریشی بدەستھنانی مافی
و سنوور ھیچ ب راگیاندنوە دەزگاكانی
عیراقیش دەستوری ھروەھا سانسۆرك،
ئازادی و ژیان مافی (١٥) و (٣٨)دا لمادەی
ئازادیی رۆژناموانی مافی ھاوتیان و بۆ
لو دەكــات. زامــن بوكردنوە و  و چاپ

یاسایكاری بلبرچاوگرتنی و روانگیوە
مافی ك كوردستان لھرمی رۆژناموانی
رۆژنامنووس بۆ  زانیاری بدەستھنانی 
ئاستنگ ئو برەچاوكردنی و زامندەكات
دیموكراسیی بـــرەورووی كۆسپانی و 
عیراق و كــوردســتــان ھرمی  ــازەكــی ت
رۆــی كــاراكــردنــی بمبستی و  بــۆتــوە 
ك گشتییكاندا بژاردنھ لكاتی راگیاندن
سازدەكرت عیراق و كوردستان لھرمی
دەرگا دەرەنجامكانی چاوەرواندەكرت وا و
سیاسی لژیانی  نوێ قۆناغكی ــرووی  ب
ببن و بكنوە كۆمیتیدا و ئابوری و

رۆژناموانی ئازادیی بۆ ھولر جاڕنامی
٢٠٠٩/٥/٣ – ھولر



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٢٨٧ژمارە

چاالكییكان

زموونئ لرەوتی وەرچــرخــان خاكی
بھزكردنی لپناو و دیموكراتییكدا
ك ــی چـــوارەم دەســت راگــیــانــدن وەك
دەبت، گشتی رای لسر زۆری كاریگریی
ئازادیی بۆ ھولر كۆنگرەی بشدارانی
كۆنگرەكان لــنــاوەنــدی ك رۆژنــامــوانــی
رۆژی بدولع سعد شھید ھۆی –
جیھانیی ئازادیی  ٢٠٠٩/٥/٣ ببۆنی رۆژی
لــژــر دروشــمــی ــرا رۆژنــامــوانــی ســازك
راگیاندنی رۆــی بھزكردنی (لپناو
راسپاردان ئم لھبژاردندا)، كوردستانی
نتوە ركخراوی سوپاسی دەخــنــروو،
كۆنگرەك چاودریكردنی بۆ یكگرتووەكان
(ئسوات ھوای سربخۆی ئاژانسی و

دەكات. ركخستنی بۆ ئلعیراق)
راگیاندن دەزگاكانی برپرسیاریی (١
ل ھبت كاریگری و بــرچــاو رۆكی
رزگرتن و پكوەژیان گیانی قووكردنوەی
لكاتی جیاوازەكان بیرورا و تاك مافكانی ل
ل دووركوتنوە و ھبژاردندا ھمتی
تائیفی و ئتنی كینی  و  رق ورووژاندنی
تشھیرو و لھرەشكردن خۆبدوورگرتن

زانیاریكان. شواندنی
ب راگــیــانــدن دەزگــاكــانــی   ویستپ  (٢
پیوەندارەكان نالی لگڵ ھماھنگی
بۆ ــن ــك ـــشـــۆپ ســازب ســیــمــیــنــار و وۆرك
ب پیشیی و یاسایی زانــیــاری بخشینی 
كۆبونوەی ســازدانــی و  رۆژنــامــنــوســان
یاساناسكان و دادوەر نوان ل ھاوبش
دیك لالیكی رۆژنامنوسان و لالیك
لسروشتی تگیشتن  باشتر بمبستی 
ھوشیاركردنوەی و رۆژناموانی كــاری
ــاســا ی ــــووســــان ســـــبـــــارەت ــــن ــــام رۆژن
برپرسیاریی دیاریكردنی و كارپكراوەكان

لحاتی پشلكردنیاندا. یاسایی
دەكرت ھمنی ھرم داوا لحكومتی (٣
بپارزت ھبژاردن  پرۆسی ئارامیی  و
پــرۆســكــش، دوای و ــبــژاردن ھــ پش 
رۆژنامنووسان بۆ ئاسانكاری  ھروەھا

گوزارشت شوە بباشترین بۆئوەی بكات
بكن، ھبژاردن پشھاتكانی و لرووداو
دەزگاكانی دەوت و دام ھروەھا رندرت

بكاربھنرن. ھبژاردن بانگشی بۆ
نالی نونرانی ك لیژنیك پكھنانی (٤
رۆژنامنووسانی سندیكای و رەسمییكان
ــدن ــان ــی راگ كـــوردســـتـــان و دەزگـــاكـــانـــی
ھــر ـــی ـــدواداچـــوون ب ــۆ ــت ب خــۆدەگــرــ ل
رۆژنامنووسان برامبر ك پشلكارییك
و ــدا ــژاردن ــب ھــ ئــنــجــامــدەدرــت لــكــاتــی
ــوخــۆی راســت و كــــاردانــــوەی یــكــســر

ھبت. لسریان
الی رۆژنــامــنــووســانــیــش  ویستپ  (٥
پیشیی ئیتیكی و بنما  پابندی  خۆیانوە
و نودەوتییكان یماننامپ و رۆژناموانی
سربخۆی بای كۆمیسیۆنی رنماییكانی
گواستنوەی لكاتی بن ھبژاردنكان

كناكانیان. بۆ راپۆرت و ھواڵ
بھموو حكومی راگیاندنی ویستپ (٦
و بپارزت خــۆی بالینیی  شــــوەیــك
مامی یكسان و ھاوتا بشوەیكی
لھبژاردندا ك بكات نانالی ئو ھموو
بنمایكی بالینی چونك بشداردەبن؛
ھروەك  ،وانییرۆژنام كاری سرەكیی 
دەبت ھبژاردنیش سرخستنی ھۆكاركی

قۆناغكاندا. لھموو
راگیاندن دەزگاكانی ھموو ویستپ (٧
بـــۆ بـــشـــداربـــوون ــدەن ــب ــان ھـــاوتـــیـــان ھ
مافكی وەك دەنـــگـــدان،  و  لــھــــبــژاردن

دەستوریی خۆیان. یاسایی و
رەچاوكرد بیاننامیی ئو كۆنگرە (٨
رۆژنامنووسانی سندیكای لالین ك
كوردستان ببۆنی رۆژی جیھانیی ئازادیی

دەرچووە. رۆژناموانی
ئازادیی فراوانكردنی لبواری ھروەھا
ئازادیی جیھانیی ــرۆژی ل رۆژناموانیدا
كۆنگرە ــی ــشــداران ب كــ ــدا ــی ــوان ــام رۆژن
لسرانسری ھاوپیشكانیان شانبشانی
بشدارانی دەگــــرن، بۆ ئاھنگی جیھاندا
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راسپارد لیژنییان ئو ھولر كۆنگرەی
پداچوونوە و بۆ پكھنران ك لكۆنگرەدا

خوارەوە: خانی ئم دارشتنوەی
و ــت ــژر ــ داب یــاســایــك  ویستپ  (١
بــدات بــرۆژنــامــنــوســان ماف ئــو  تیایدا 
دەســتــیــان فـــــراوان زۆر بئاستیكی  ــ ك
میكانیزمی و بگات زانیاری بسرچاوەكانی
بۆ دابنرت ئــوە زامنكردنی بۆ گونجاو
ھی ونكن رۆژنــامــنــوســان ئـــوەی 

پیشییوە.
پیشیی ئاستی بــرزكــردنــوەی بۆ    (٢
خولی بردەوامیان وستنوسان پرۆژنام

وت. دەرەوەی ناوەوەو ل بكرتوە بۆ
سربخۆی دەستیكی دامزراندنی (٣
ب پرلمانوە بت ك پیوەست راگیاندن
و رۆژنـــامـــوانـــی  كـــاری ركخستنی  ــۆ  ب

پیشییكان. بنما بپی راگیاندن
و یاسایی رۆشنبیریی دەستبركردنی (٤
بتایبتیش رۆژنامنووسان، بۆ دەستوری
و رادەربـــریـــن ــی ــازادی ئ و ــواری مــاف ــب ل

زانیاری. بدەستھنانی
بۆ گونجاو میكانیزمكی دۆزینوەی (٥
یكسان بشوەیكی حكومت ئـــوەی

دەزگاكانی بــۆ ـــی دارای كۆمكی ھــاوتــا و 
بدەزگاكانیراگیاندنی راگیاندندابینبكات،

سربخۆشوە. و حكومی و حیزبی
گوشاری و رەشھ دوورخستنوەی (٦
دەركـــردن نمون (بــۆ  ئــابــوری و سیاسی
و ــســر رۆژنــامــنــووســان ل (ــ ــف ــوەزی ل
تۆماركردنی بۆ رۆژنامنووس ب ریگدان
دەزگــایــانــی ــو ئ ـــدژی ل یاسایی داوای 
رادەربرینوە ئازادیی بھۆی ك راگیاندن
و الدەدەن كــار لــســر رۆژنــامــنــووس

دەكن. نانبراوی
ریكالم و ئــاگــاداری دابــشــكــردنــی  (٧
یــكــســان ــكــی ــوەی شــــ ــان ب ــك ــی ــی رەســم
دەزگــاكــانــی گــشــت و دادوەرانــــــ بــســر
بھندك بخشینی تنیا نك راگیاندندا

دیاریكراو. راگیاندنی دەزگای
ئوەی مافی رۆژنامنووس ویستپ (٨
بانكی و بپارزت سرچاوەكانی  ھبت
دەوتدا دەزگاكانی لسرجم زانیاری
زانــیــاریــی دروســتــبــكــرــن بــۆ دابــیــنــكــردنــی

رۆژنامنووسان. بۆ پویست
رۆژناموانی ئازادیی بۆ ھولر كۆنگرەی بشدارانی

٢٠٠٩/٥/٣ ھولر

ئــازادیــا رۆژا ھلكفتنا دگـــل ــدەم  ھــڤ
و   ٢٠٠٩/٥/٣ ــ ل جیھان رۆژنــامــڤــانــیــا 
سندیكا ی دھــۆك لق  رنامب لــدووڤ
زانستی سمینارەكا كوردن رۆژنامنڤیسن
ئازاد) رۆژنامڤانیا و (رۆژنامڤان بناڤ
ندامئ ھــروری بھجت رۆژنامڤان بۆ 
سرنڤیسرێ و ندیكایس ننجومئ
زاخوی سنترێ  ھوال ئڤرۆل  رۆژناما
نزیكی تدا و سازكرن ھات رەوشنبیری
دەڤــرا رۆشنبیرن و رۆژنامڤان  (٨٠)

ببوون. ئامادە زاخۆ

ھندەك وەالتان كر كو ل كۆرگری دیار
ی حكومی حیزبی و دەسھالتا رۆژنامڤانی
یاسایا ژی زدەباری ھبوونا لكوردستان و
شوازن نوك ھتا رۆژنامڤانی كــارێ
ھاتینن ژنك وێ مافن و ئرك یان وێ
رەوشكا د یا (رۆژنامڤانی گوت و ڤاڤارتن
كو د  كر ژی دژیت) و دووپات دا شپرزە
تدەنیم برەڤ جڤاكك چ نین دا شیان

ئازاد. رۆژنامڤانیكا ی بچیت ڤ
رۆژنامڤانیا بــۆ ــامــاژە ئ ب ھــروەســا
گوت: ناڤبری وێ گرنگیا و كاغزێ لسر

كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ننجوومئ ندامئ
كر پشكش لزاخۆ ئازاد رۆژنامڤانیا و رۆژنامڤان لدۆر سمینارەك
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ل ئرشیڤ رادیۆ دبن تلفزیۆن و راست
دووبارە چوو زەورڤی دەم ئو ژبركو
(٪٩٥) ھتا بینین دێ ھندێ بر ژ ڤنابیت
دەست بر دچن و تۆماركرن تدھ كشن
ن نڤستی رۆژنامڤانن لسر ھدادگ
ھدادگ  دچن كشن پتریا كو دیاركر  و
بووی رۆژنامڤانان زدەگاڤیا ژنگرێ
ب شیاین رۆژنامڤانی من دیتنا ب و

بگھینت. خوە پیاما قینراست كرەنگ
ھروری سمیناردا دیترێ  وەرەكــتــ د 

ننجومئ د دھۆك پازگھا نونرێ
یــان گــرتــن كــو ســنــدیــكــایــ دا ئـــامـــاژەدا
ھانب نابیت رۆژنامڤانكی ئشكنجدانا
كوردستان ھرما  ل  ئازادی  یاسایان  كو
یاسا دەم ھمی جیھان ل كو ل ژبر نین
كشك ئگر ی ھندێ بۆ ــان دان تدھ
كرن تھ وێ چارەكرنا بزاڤا دێ چبوو
ب دڤپ دەمی وی نبوون شك ئگر و

یاسای نابیت.

 "  ١١١" بھلكفتا چاالكین ــا ــردەوامــی دب
گران ندھ كوردی رۆژنامڤانیا رۆژا سالیا
ئازادیا جیھانیا بیرەوەریا دگــل وھــڤــدەم
وئامادەبوونا "دلشاد  ٢٠٠٩/٥/٣ رۆژنامڤانی
رۆژنامڤانن  سندیكا نوینرێ  " نعمان
شخان لــدەڤــرا دھـــوك   لق كــوردســتــانــ
گنجان دیموكراسیكرنا بۆ ئلند ركخراوا
دھۆك لق دگل بھڤكاری شخان نڤیسینگھا
كوردستان رۆژنامنڤیسن  سندیكا  یــ
قزا رۆژنامڤانن بۆ ینانزلر ئاھنگكا
رۆژنامنڤیسن ژمارەكا وتدا سازكر شخان
ھاتن وێ  ـــرـــن ودەوروب شخان  دەڤـــرا 

خالتكرن.
" تــاھــر "ئیسماعیل نــگــئــاھــ  ــ ڤ ـــدۆر  ل
راگھاند نیكایس ی دھۆك لق سكرترێ

ژمارەكا دا نگئاھ ڤ روونشتنا دئكم كو
رۆل ب ئاماژە وتدا خواندن ھاتن پیڤان
ولبرچاڤگرتنا دان ھات دەڤرێ رۆژنامڤانن
رەسنا پیڤا خزمتكرنا یــ وان  ئاست
دەنگ وخزمتكرنا جڤاكی وگھاندما كوردی
ودەزگھن دەستھالت وبزاڤكرن دام ب وان

وان. وئارشن شك چارەكرنا بۆ
" پیرمووسا "شــــرزاد دا بیاڤی دڤــی ھــر 
دیموكراسیكرنا بۆ ئلند ركخراوا رپرسب
خالت چند كو راگھاند   لدھۆك گنجان
ژمــارەكــا لــســر ینانزلر وبــاوەرنــامــــن
دەڤرێ ین بژارە ونڤیسرن رۆژنامڤان
و لشیان رزگرتن ــی وەك بالڤكرن ھاتن
ورووێ رەنــگ  برچاڤكرنا  بۆ  وان خباتا

دەڤرێ.

كرن دەڤرا شخان خالت رۆژنامڤانن ركخراوا ئلند ژمارەكا
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رۆژنامڤانی ئازادیا رۆژا جیھانیا بھلكفتا
 ی دھــۆك لق رنامب ولـــدووڤ  ٥/٣ ل
كــوردســتــانــ ســنــدیــكــا رۆژنــامــنــڤــیــســــن
 لدھۆك " IREX" ركخراوا دگل بھڤكاری
كورد رۆژنامڤانن رۆل برچاڤكرنا وژبۆ
ئازادی وتگھن پرەنسیپ دپیداكرنا
 گوالن – ٣ لرۆژا وخزمتكرنا جڤاك خوە
كومبوونان لھۆال ڤــكــری ككونفرانس
تــیــالیــوكــومــ لــســنــتــرێ رۆشــنــبــیــری
 "  ٥٠" ودورــن گران ھات دھۆك زانكۆیا

ئامادەببون. تدا رۆژنامڤانان
ی لق دھۆك سكرترێ ئیسماعیل تاھر
كو راگھاند پیامنر ئاژانسا ب ندیكایس
فتاح "ربر دا رۆژنامڤانان  دكونفرانسی

س " مستفا وفرست ئوسمان وسعید
دنھالن ھاندنراگ رۆل" بناڤن توەر
ئــازادیــا وپــیــداكــرنــا ندەلیگ وبنبكرنا 
ڤكاریھ بازنا وبھزكرنا رۆژنامڤانی
ورۆلــ  التــودەســتــھــ خلكی ــبــرا  ــاڤ دن
وئاڤاكرنا نیشتیمانی دپكھاتنا ڤانیرۆژنام
ھاتن " لدەڤرێ دا ی دیموكراتی تگھن

كرن. پشكش
ئامادەبویی رۆژنامڤانن دا دووڤ د
وتسل تر  وستاندنكا ودان  شنگگ
توەران رسھ ناڤرۆكا ڤان لسر وباش
ھاتن ــــوەران ت وان كــر وچــنــد الیــنــــن

شرۆڤكرن.

. . رۆژنامڤانی ئازادیا جیھانیا رۆژا بھلكفتا
گران ھات لدھۆك راەھاندن ئازادیا ڤكری لدۆر ككونفرانس
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پاشئوەیرۆژی٤و٢٠٠٩/٥/٥،لقیسلمانی
ب كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
كوردییوە  بۆنی١١١ سایڕوژنامنووسی
(٢٢) بۆ (توار) ھۆی ل ونیی پشانگایكی
دەستی كردەوە، فۆتۆگرافر رۆژنامنووسی
شوەی ل دیارییك ك بیاریدا لق كارگری
سندیكای لۆگۆی  ك تایبت لوحیكی 
رۆژنامنووسكی ناوی و رۆژنامنووسان

بشداربووانی سرجم تخشبب لسرە
لقی  ٦/١٦ ل ممشس رۆژی بۆی ،شانگاكپ
و سكرتر ئامادەبوونی ب سندیكا سلمانی

كران. لق دیارییكان پشكش ئندامانی
سلمانی پارزگای سوپاسوە ب و مئ
ختكانی دابینكردنی و شانگاكپ كردنوەی

گرتبوو. ئستۆ ل

دابش ونگردا رۆژنامنووسانی بسر دیاریی سلمانی لقی
دەكات

سندیكا موسی لقی ك لبیاننامیكیدا
ناڕەزایی (٢٠٠٩/٥/٨) دەركــردەوە. رۆژی ل
مم  رۆژنامنووس (سعید گرتنی برامبر
چند بــۆ  (٢٠٠٩/٥/٧) رۆژی لــ زیــنــی) و 

خراپ عیراقوە و سوپای لالین سعاتك
دەربی... مامكردنی

لكۆینوە موس داوای لبیاننامكدا.. لقی
كرد. نووسم رۆژنامئ گڕاندنوەی و

دەردەبت ناڕەزایی ..موس لقی
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ــــــی نــقــیــبــی رۆ ــــــرز راگــــرتــــنــــی بــــۆ ب
ــواری ب لــ كــوردســتــان، رۆژنــامــنــووســانــی
و لــــبــوردەیــی رۆشنبیری ــوەی ــردن ــوك ب
كۆمگا پكھاتككانی نوان ل ژیان.. پكوە
رۆژی ئیقلیمیدا،  و نیشتمانی ئاستی لسر 
ل نقشبندی دلر بــڕــز  (٢٠٠٩/٥/١٠)
ختكی خرخوازییدا،  ئاشتی ركخراوی 
نــقــیــبــی ـــی عـــون ـــرھـــاد ـــف ــی ب ــان ــن ــ ــزل ر
شایانی رۆژنامنووسانی كوردستان بخشی،

ل داكۆكیكردن ل پناو ركخراوە ئم باس
ئاینییكانی و رۆشنبیری و مــدەنــی  ماف
عیراقدا و كوردستان ل كۆمگا تاككان

تدەكۆشت.
نانزلر نقیبیرۆژنامنووسان ل رزلنان
كوردستاندا، ھرمی ل رۆژنــامــگــری  ل
ل رییگرۆژنام ئم برۆی نانیشدانپ
شارستانی كۆمگایكی بنیاتنانی ــواری ب

پشكوتوو.

ركخراوی ئاشتی خرخوازی
كوردستان دەگرت رۆژنامنووسانی ل نقیبی رز

كۆمی ھاوكاری ب سندیكا موسی لقی
ل (٢٠٠٩/٥/١٢) رۆژی ل كلدانی رۆشنبیری
دەربارەی موحازەرەیكی قوش شارۆچكی

ركخست. ئخالقی رۆژنامگریی
ئحمد ــان عــدن ــن  ــالی ل ــ ــوحــازەرەك م

گوترایوە. لق كارگی دەستی ئندامی

مــوحــازەرەكــدا كۆتایی ل لق سكرتری
ــــشــخــری ــپ دەســت ــی ــگ ــرن ـــ گ ــــاژەی ب ــــام ئ
ب و ئاماژەشی كرد ئخالقی رۆژنامگریی
داكۆكیكردن بواری  ل راپۆرتكانی سندیكا

دا. رۆژنامنووسان ل

قوش ل موحازەرەیك
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سندیكای نــــوان پــیــوەنــدی ــــارەی  دەرب
سندیكای و كوردستان رۆژنامنووسانی
نــقــیــبــی ـــی ـــراق رۆژنــــامــــنــــووســــانــــی عـــی
نامیكی كــوردســتــان رۆژنــامــنــووســانــی
عیراقی رۆژنامنووسانی نقیبی ئاڕاستی

دەقكیتی: خوارەوە ئمی كرد،
نــقــیــبــی ــــی الم ـــد ـــی ھــــاوكــــارمــــان مـــوئ

عیراقی رۆژنامنووسانی
ــان ئــنــدامــانــی ئــنــجــوومــنــی ــم ــاران ــاوك ھ

عیراقی رۆژنامنووسانی سندیكای
ل گرم لگڵ ھیوای سركوتن سوكی

كارەپیشییكانتاندا
مئ ك بیرتانل خۆشویست.. ھاوكارانی
كوا ئــوەبــوویــن، پــرۆشــی ب بــردەوامــی
سندیكاكماندا ھــردوو لنوان پیوەندی
الشمان وەك ھردوو بت.. توندوتۆڵ و پتو
نودەوتییكاندا كارمان كۆنگرە تیپ ل یك
چاالكیكانی شی لھاوب روەھا بھ دەكرد،
رۆژنامنووسان نودەوتی فیدراسیۆنی
لژنیكی ئمش سرەڕای بشداردەبووین،
سندیكادا ھــردوو لنوان با ھماھنگی
شھاب شھید ئامادەبوونی و ھبوو بوونی
ئــنــدامــانــی ــ ل ژمـــارەیـــك ــگــڵ  ل تمیمی 
ل كوردستان ك چاالكییانی لو ئنجوومن
الی زۆری كاریگرییكی دەدران، ئنجام

كردبوو. رۆژنامنووسان پیدا
جــۆرە بــ ھست ــداخــوە ب ئستا ــم  ب
بۆ دەكــیــن، پیوەندییكاندا ل ساردییك
ئامادەبوون بۆ كردن بانگھشتمان  :نموون
لژنی كۆبوونوەیی ئــوەی بۆ ھولر   ل
بھۆی ئمش ببستین، ھماھنگی بای
ك رككوتین ــر دوات دواخـــرا، سرقایتان

دوابخرت، نورۆز دوای بۆ سردانكتان
ھۆیكانی و ندرا ئنجام كردانس بم
سردانكشتان ئنجامندانی و دواخستن

نكردەوە. روون
ســاــی  (١١١) ـــی ـــۆن ـــب ب ھــــروەھــــا 
بانگھشتمان ـــــوردی،  ك رۆژنـــامـــگـــریـــی
رۆژنــامــنــووســانــی نقیبی نـــاوی و  كـــردن 
ئامادەنبوون بم دانرا، رنامبل عیراقی
ھــۆیــكــانــی و نـــنـــارد نــوــنــرــكــیــشــتــان و 
تنانت و نكردەوە روون ئامادەنبووشتان
بۆ رەوان نكرد، بروسكیكی پیرۆزبایشتان
ئنجوومنتان ئندامانی  ل یكك  زانینیش
پی و كردبوو نقیب جگری ب پیوەندی
چاوەری بم دەبن ئامادە كوا راگیاندبوو

دەكن. نقیب ل قاھیرەوە گڕانوەی
كۆنگرەیكی بستنی كاتی كــ ئستاش
كوردستانیتان سندیكای دت، بغدا ل فراوان
بۆ داوەتنامتان كارتی و خستووە پشتگوێ
نودەوتی فیدراسیۆنی لكاتكدا نناردووە،
كوا كردینوە ئــاگــاداری رۆژنامنووسان
سرشانی وتۆتك كۆنگرە كاروبارەكانی
عیراقی رۆژنامنووسانی سندیكای و بغداد
ل دارایشی الینی و یكۆنگرەك ركخری

گرتووە. ئستۆ
و خــســتــنــ ـــن ئــــم پــشــتــگــوێ ـــواداری ـــی ھ
ــدوواوە ل سیاسی ھۆكاری دووركوتنوە

نبت
سركوتن ھیوای لگڵ

فرھاد عونی
كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی

٢٠٠٩/٥/١٩ ھولر

و كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای نوان پیوەندی
عیراقی رۆژنامنووسانی سندیكای
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لقی ـــبـــارەگـــای ل  (٢٠٠٩/٥/٢٥) رۆژی
لنوان كۆبوونویك  سندیكا، كركووكی 
پكھاتبوو  ك رۆشنبیری)  (خانی شاندكی
كخان بڕوبری عباسی نجم جعفر ل
ئندامانی خاتوو سۆزان حمدانی و فراس و

لقی لــ ھـــاوكـــاران و ــی راوـــژكـــاری دەســت
(٢٠٠٠/٥/٢٥) رۆژی سرلبیانی كركووك

ركخرا.
چاالككردنی چۆنیتی كۆبوونوەكدا لمیانی

تاوتۆكرا. كركووكدا ل رۆشنبیری بواری

ل كركووك كۆبوونوەیك گشتی.. رۆشنبیری ب لپناو برەودان

ژمارا ئكم دەرچوونا سالرۆژا بھلكفتنا
رۆژنامن ژ ئك وەكــی خــبــات  رۆژنــامــا
لگ سردەما دیرۆكا د كوردی پشنگن
سرا م لق بلندێ ئاست شاندەك دا كورد
ب و دا لدھۆك خبات رۆژناما بارەگای
ھڤالن ل فتنھلك ئــڤ كگولین تاج

پیرۆزكر. خبات رۆژناما نڤیسینگھا
ژمــارەكــا دی كو دا ڤدیتنھ  دڤــ ھــر 

ئاماژە ئامادەبووین ژی رۆژنامڤانان یا
ــا ــزاڤ خــبــات دب ــا ــازی ب دیـــرۆكـــا پــ شــان
حسب و ھات كرن دا رۆژنامڤانیا كوردی
ھات كوردی رۆژنامنڤیسن سندیكا رۆل
رۆژنامڤانان یا  سرەكی ماال  وەكی كرن
و یاسایی ھشا بالڤكرنا  دیباڤ نخاسم
ژ برەڤانیكرنا و رۆژنامڤانی كارێ قانونا

دا. رۆژنامڤانان

كر پیرۆز لدھۆك خبات رۆژناما سالرۆژا دھوك لق شاندەك

سندیكا نونری ئامادەنبوونی ب سبارەت
(ئۆسلۆ).. رۆژنــامــوانــیــیــكــی  چاالكیی  لــ
نامیكی كوردستان، رۆژنامنووسانی نقیبی
نودەوتی فیدراسیۆنی ل ھاوكاران ئاراستی
خوارەوەش ئمی كرد، (IFJ) رۆژنامنووسان

:یكنام دەقی
(IFJ) ل ئازیزمان ھاوكارانی

سو
چــاالكــیــیــ لــــو ــی ــوان ــت ــان ــم ــــداخــــوە ن ب
(ئۆسلۆ)   ل ك نودەوتییی وانییرۆژنام
(٢٠٠٩/٦/٤ ـ   ٢) نوان ل نرویج پایتختی
دەست بھۆی ئویش بكین، بشداری بسترا،
بــبــردەوامــی ھرچندە (فــیــزا)،  نكوتنی
ئوردون  ل نرویجمان سفارەتی سردانی 
پشكش پویستیمان بگنامی ھموو و كرد

كرد.
ك ــ ــورەی گ كــۆبــوونــوە ــم ھــیــوداریــن ئ
نودەوتی فیدراسیۆنی سرپرشتی بــ

..،ــــــوەدەچــــــڕـــــووســـــان بــــــ ـــــامـــــن رۆژن
لپناو بھنت بدەست  تــواو  سركوتنی
بۆ زیاتر زامنكردنی و  ئــازاد رۆژنامگری 
وتانی ل زۆربیان رۆژنامنووسانن  ئو
عرەبی جھانی و ــاوەڕاســت ن ــی رۆژھــت
ئاستنگ ــــروی  رووب ئفریقیا بــاكــووی و 
دەبنوە رۆژنامنووسیدا  ــازادی ئ بــواری  ل
لسرە.. دەستیان چــاودــری جۆرەھا و 
كوردستان رۆژنامنووسانی  ئمی لكاتكدا 
یــاســای رۆژنــامــگــریــی شــانــازی بــ بــوونــی
و رۆژنامگریی ئازادی چسپاندنی لپناو
ل رۆژنامنووسانی مافی  دەستبركردنی
چندین دوای ئمش و دەكین كوردستان
ك ستملكردن و ــردن ك پــراوــز لــ  ــ دەی
عیراق یككانی لدوای یك مرژ لالین

ببۆوە. رووبروویان كوردستان گلی
فرھاد عونی

كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی

(IFJ) بۆ نامیك
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ســنــدیــكــای ـــی ـــان نـــووســـیـــنـــگـــی گـــرمـــی
ھماھنگی ب كوردستان رۆژنامنووسانی
رۆژنامنووسانی لیژنی  ل گرمیان  نونری
مكتبی گرمیانی ناوەندی ھاوكاری ب و ینم
بۆ ڕاھنانی خولكی دیموكراتیكان ڕكخراوە
ب كخول كـــردەوە، ینم رۆژنامنووسانی
ئاستی  برزكردنوەی پناوی ناونیشانی "ل
ڕۆژی رۆژنامنووساندا" وپیشیی زانستی
منانی  رۆشنبیری ھــۆــی  لــ  ٢٠٠٩  /  ٦ /٣
 ٣٠ تیایدا نزیكی بڕوەچوو، كالر ل گرمیان

خانقین و و كفری كالر ل ژن ڕۆژنامنووسی
سامان مامۆستا بشداریانكردبوو، ڕزگاریوە و
ڕۆژنــامــنــووســی یــاســای مامۆستای فـــوزی 
ئندامی حسن ئنوەر و سلمانی زانكۆی ل
خوندكاری خان چیمن و سندیكا ئنجومنی
وتوە، وانیان خولكدا ل ڕاگیاندن ل ماستر
بشداربوون بوانامی خولكدا كۆتایی ل
و دابــشــكــرا ــكــدا خــول ــی ــشــداران بــســر ب
پویست و گرنگ ب خولكیان بشداربووانیش

. وەسفكرد بسوود و

رۆژنامنووسانی كوردستان سندیكای نووسینگی گرمیانی
مین كردەوە رۆژنامنووسانی بۆ خولكی ڕاھنانی

كركووك
نخشسازی دەربارەی موحازەرەیك

لقی ل وەرزشی رۆژنامنووسانی لژنی
و (٢٠٠٩/٦/٦) رۆژی سندیكا، كركووكی

موحازەرەیكی دەدە).. (ھجری ھۆی ل
رۆژنــامــ لــ ــخــشــســازی ــــــارەی ن دەرب
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ــــی ســـتـــی چـــاالكـــكـــردنـــی رۆبـــمـــبـــ
بارەگای ل و (٢٠٠٩/٦/١٣) ل رۆژنامگری
رۆژنامنووسانی سندیكای موسی لقی
سكرترو نوان ل دیــدارــك  كوردستان،
ســرنــووســرو و موس لقی ئندامانی
گۆڤارەكانی پارزگای و رانی رۆژنامننو

نینوا ركخرا.
رۆژنامنووس دیدارەكدا دەستپكی ل
دەربارەی ری لقیموسسكرت غسانسالم
دواو موسدا  شـــاری لــ ئمنی رەوشـــی 
ھمووان ویستوا پكرد ك بوە ئاماژەی
كم مترسییكان بــدەیــن  ئـــوە ھــوــی 

كرد عیراقیش حكومتی ل داوای و كینوە
رۆژنامنووسی ئارام بۆ كاری ژینگیكی ك
ل بڕوەبری ھریك بكات، دواتر دابین
وەرگرتنی دۆسی برپرسی و لق كارگی

پشككرد. گوتیان ئندامان
نووسرۆژنام ــدا ــدارەك دی كۆتایی  ل
گرنگ ب ــان ــدارەی دی ئــم ئــامــادەبــووەكــان
دانا، باشیان بھنگاوكی و كرد وەسف
بــكــرــت و ــووگــۆڕ ــا ئ ــروڕا ــی ــۆ ئــــوەی ب ب
سندیكا لقی موسی پیوەندییكانی نوان
نینوا پــارــزگــای رۆژنــامــنــووســانــی و 

پتوتر بكرت.

رۆژنامنووسان لگڵ دیدارك و موس لقی

ركخست. وەرزشییكان
نــوری دــشــاد مـــوحـــازەرەكـــ لـــالیـــن
(ھــواڵ) دەزگــای  ل ھونری بروبری 
ل بـــرچـــاو گـــوتـــرایـــوە و ژمـــارەیـــكـــی
تیایا وەرزشـــی ــواری ب رۆژنامنووسانی

ئامادەبوون.

پــرۆگــرامــ لــ بــاس لــ مـــوحـــازەرەكـــدا
نخشسازییدا بواری ل كۆمپیوترییكان
تبینی  چندین و (بوبلیش) كرا برنامی و
لالین روو خران بــوارەدا لم و پرسیار

درانوە. وەم وانبژەوە
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ئیسماعیل تاھر دھۆك –
برچاڤ وخزمتكا درــژ كژی پشتی
ونڤیسین وكلتوور كوردی رۆشنبیریا دبیاڤ
دبــوری  ســاالن   "  ٦٥" ژ كو دا ھاندنوراگ
ورۆژنامڤان  ٢٠٠٩/٦/١٦ نڤیسكار رۆژا دوھی
محموود "ئحمد ناڤدار كوردێ ورۆشنبیرێ
درێ  وگیان وی جزراوی" لدھۆك وەغركر
لگورستانا دا وشایست ژھژی كورەسم

ڤشارتن. ھات ئامیدی باژرێ
 دونیای ســر ھاتی  ١٩٣٥ لساال ناڤبری
لبغدا  "التأخي"  لرۆژناما  ێ  ١٩٧٠ ولساال
دیموكراتی  پارتی ژالی ١٩٧٤ ولساال كاركری
جگرێ جھ بۆ سپارتن ھات ڤ كوردستان
سرھلدانا وپشتی عیراق رۆژنامڤانن قیبن
 دیش" لئامبش" بناڤ كوڤارەك ١٩٩١ بوھارا
گشت رــكــخــراوەكــا وپــاشــان  خستیدەرئ
 جوانتر" لدھۆك "كوردستانا بناڤ وگوزاری

.زراندیدام

وەغركر جزراوی ئحمد كورد ریند ڤانرۆژنام

سندیكا دھۆك ی ن لقچاالكی دبردەوامیا
بھڤكاری دا كوردستان رۆژنامنڤیسن
 IREX" دەولتی یا ئایریكس ركخراوا دگل

لدۆر  ٢٠٠٩/٦/١٧ روونشتنكا ڤكری رۆژا "
كومبوونن لھۆال لدووڤچۆن رۆژنامڤانیا
وجڤاكی رۆشنبیری لسننترێ تایبت

كرن ھات لدھۆك لدووڤچۆن رۆژنامڤانیا لدۆر ڤكری روونشتنكا
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سمینارن وتدا گران ھات دھۆك زانكۆیا
گوتن. ھاتن ووركشوپ بشوازێ كورت

 ندامئ " توفیق "شڤان خول رشترپس
راگھاند ندیكایس ی دھۆك لق دەستیا
"خدیجا رۆژنامڤانان دا دروونشتن كو
ورەقیب عبدولعزیز ورەشید عبدولخالق
كاراین  ئندامن رسھ كو  " محموود
پشكداری بـــوری ولھفتیا نــ ندیكایس
كربوو لھولرێ دا بلند ئاست دووركشوپكا
خوە ودیتنن وانــ پشكفتی  وازەكوبش

ھاندنراگ ی نوو وزانست شوە ڤی لسر
برچاڤكرن.

پزانینان پیداكرنا كو دا ئاماژە وەسا ھر
وڤگوھاستنا پزانینان وان چۆنا ــددوڤ ول
ـــردەوام وب خــبــری كرەستك بــۆ  وان 
دەزگھن بۆ  وان وگھاندنا  لدووڤچۆن
دوور وەكبش وان وبالڤكرنا ھاندنراگ
گشتی ناڤدارترین رایكا ژناڤزڕاندن وچكرنا
وانبژ رسھ كو بوون روونشتن توەرن

رككفتین. لسر

ئیسماعیل تاھر دھۆك –
ژپشكش بــــردەوام رۆژـــن پنج پشتی 
بكاراكرنا تــایــبــت وسمینارن كــۆر كــرنــا 
دا ھلبژارتنان دپرۆسا رۆژنامڤانان رۆل
سندیكا ی دھــۆك  لق رنامب ولـــدووڤ
دگل بھڤكاری كوردستان رۆژنامنڤیسن
بالیوزخانا یا مندەنی كاروبارن نڤیسینگھا
 ٢٠٠٩/٦/١٨ رۆژا دوھــی لبغدا ئمریكی 
دپرۆسا رۆژنامڤانان رۆل" خولن دووەم
 "  ٧" وتدا ھــات  دیلئام  " دا ھلبژارتنان
ورۆل ھلبژارتنان پرۆسا لدۆر تایبت وانن
كارێ ویاسا میدانی دكــاری رۆژنامڤانان
دپرۆسن ھاندنراگ وئركن  رۆژنامڤانی

كرن. دا ھاتن پشكش دەنگدان
"شریف رۆژنامڤان خول رشترپس
 ندیكایس ی دھۆك لق " نوونری ئامدی
رۆژنامڤانان كو راگھاند دیئام لدەڤرا

ومحمد عبدولعزیز ورەشید دۆملی "خدر
و ٢٤  گوتن خۆل " وانن ئترووشی علی
ھاندنراگ دەزگھن ژگشت رۆژنامڤان
دا خول روونشتنا ودئكم برھڤببوون تدا
كیڤدپ ندیكایس ی دھۆك لق سكرترێ
وەرگرتنا پــرۆســا دا  ئــامــاژە  ببرفرەھی دا 
پیشیی كارێ برڤچوونا وچوانیا ئندامان

دا. ندیكایدس
د دومــاھــی گــوت ژی كــو ھــمــان ژـــدەر
لسر وبـــاوەرنـــامـــ خــــالت دا  ــن  ــشــت روون
كرەستوك ھاتن بالڤكرن خول پشكدارن
سركفتی بپشكداریكا تایبت ی ھاندنراگ
كو نخاسم وەرگرت دا ھلبژارتنان دپرۆسا
بوون میدانی  رۆژنامڤانن پشكداران پتریا 
لسنوورێ ھاندنراگ دەزگھن لگشت كو

كاردكن. دەڤرا

ھات بداوی دیلئام وھلبژارتن راگھاندن خوال
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ســنــدیــكــای ــقــی ھـــولــــــری ــكــی ل ــد شــان
ل پكھاتبوو ك كوردستان، رۆژنامنووسانی
سكرتری حمدەمین ئازاد رۆژنامنووسان
ئحمد ھندرن و عبدولكریم سمكۆ و لق
رۆژی لـــق، ئــنــدامــانــی ــر ــوبــان جــوھ و ئ
ل ھرمان دەزگــای سردانی  (٢٠٠٩/٦/٢٠)

دەزگاكیان بشكانی و كرد بارزان دەڤری
رادیـــۆو (ئستگیكی ــ ل پكھاتبوو  كــ
و تلفزیۆنك) بسركردەوە  رۆژنامیك
گرفتكانیان سبارەت كارمندان لگڵ و

كرد. گفتوگۆیان

سردانی دەزگای سندیكا ھولری شاندكی لقی
دەكات ھرمان

لیژنی شاندكی (٢٠٠٩/٦/٢٠) رۆژی
ســردانــی وەرزشـــــی رۆژنــامــنــووســانــی
ل ژمارەیك لگڵ  و  كرد سلمانی  شاری

كۆبۆوە. رۆژنامنووسانی وەرزشی
دلشاد لیژن سكرتری كۆبوونوەكدا ل
برۆی ئــامــاژەی گوتیكیدا  لــ بدولع

خوازیاری و كرد وەرزشی رۆژنامنووسانی
پبدرت. پرە تواناكانیان بوو ئوەش

خــرانــڕوو پشنیارەكان و تبینی ــر دوات
بۆ (workshop)ــــــــــك  درا  بــیــاریــش و 

بكرتوە. وەرزشی رۆژنامنووسانی

سلمانی سردانی وەرزشی رۆژنامنووسانی لیژنی
دەكات
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رۆژنامنووسانی سندیكای كركووكی لقی
ـــــرد، دەرك ــكــی ــامــی ــن ــان ــب ـــان، ب ـــوردســـت ك
ــیــرۆریــســتــكــی  ت ــــــردوو كـــــردە ــا ھ ــای ــی ت
گڕەكی و (٢٠٠٩/٦/٢٠) ل (تازەخورماتوو)
ھمان  ل كــركــووك شــاری  ل  (شۆڕیج)
شھید بتاوان دەیان ئنجامیاندا ل ك رۆژدا

كــرد. مــحــكــووم و ئیدان بــریــنــداربــوون  و 
ئوە جخت لسر لقی كركووك، ھروەھا
نوان زی لكری ویستپ دەكــردەوە، كوا
بمبستی كركووك شــاری پكھاتكانی
بپارزرت. تیرۆریستان رووبڕووبوونوەی

كردە تیرۆریستكی ھردوو كركووك.. ئیدانی لقی
دەكات (تازە) و (كركووك)

فرھاد  بسرپرشتی  ٢٠٠٩/٦/٢٤ رۆژی
كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی عونی
رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
ھمین كۆبوونوەی ئاسایی (١٦) كوردستان
ل ئنجوومن بارەگای ل خۆی مانگانی

گردا. ھولر شاری
مانگی شـــش راپـــۆرتـــی ھسنگاندنی
رۆژنامنووس ئــازادی ل داكۆكی لیژنی
و كوردستان ل رۆژنــامــنــووســان مافی  و 
مانگی شش دارایی راپۆرتی پسندكردنی
رنماییكانی لسر جختكردنوە و سندیكا

ــی ــان الی بـــ ــی ــن ــاراســت ــن لـــ پ ــجــووم ــن ئ
بانگشی ل بسندیكا سر ئۆرگانكانی
و كوردستان پرلمانی ھبژاردنی ھمتی
میدیاكانی گشتاندك بۆ سرجم دەركردنی
بیاسای پابندبوون  بمبستی كوردستان 
ب تــایــبــت كــوردســتــان ری لــگــرۆژنــامــ
سندیكا ل گۆڤارەكان رۆژنامو تۆماركردنی
سرەكی توەری سپاردن، ژمارەی پدانی بۆ
كــ بـــدوورودرـــژی كــۆبــوونــوەكــ بـــوون
راســپــاردەی ــارو ــی ب ــســركــراو بــاســیــان ل

وەرگیرا. بارەیوە ل پویستیان

بست خۆی ئاسایی كۆبوونوەی ئنجوومن
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ــكــای ــدی ســن ــی ئــنــجــوومــنــی ــك ــد شــان
پكھاتبوو ك كوردستان رۆژنامنووسانی
علی محمد حامید رۆژنــامــنــووســان  ل
حــمــدەمــیــن ئــــازاد ســكــرتــــری ســنــدیــكــاو
ل رۆژانی سندیكا ھولری لقی سكرتری 
ك (workshop)ــكــدا  ل  (٢٤-٢٠٠٩/٦/٢٦)
ھۆی ئوتلی ل (ئایریكس) لالین ركخراوی
بڕوەچوو، بشداربوو. ل ھولر شیراتۆن
(یــاســای ،(workshop) نــاوونــیــشــانــی
دەربین) بوو،  بیروڕا ئازادی و راگیاندن
ئكادیمیان و  ل رۆژنامنووسان ژمارەیك
مدەنی كۆمگای ركخراوەكانی نونرانی و
رۆژنامگری یاسای و  بشداربوون تیایا

یاسا لــ نموونیك وەك كوردستاندا  لــ
تاوتوكرا. تیدا راگیاندن پشكوتووەكانی

،ـ(workshop) ئم دانیشتنكانی نوان ل
یاسایو ئم رەھندەكانی سندیكا شاندی
رۆیسندیكایرۆژنامنووسانیكوردستانی

روونكردەوە. ئامادەكردنی ل
مادەو ھندك سندیكا سكرتری ھروەھا
پویستیان ك خستڕوو  یاساكی  بگی
ـــارەوەش ب لــم كــ ،یــھــ ــھــمــواركــردن ب
خولی ل ئوەی  بۆ ئامادەكراوە پرۆژەیك 
ھموار كــوردســتــان پرلمانی ــووی ــات داھ

بكرن.

بشدار (workshop)ك ل ئنجومن شاندكی
دەبت
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راپـــۆرتـــی ــی ــدكــردن ــســن بــمــبــســتــی پ
ئـــازادی لــ داكــۆكــی لیژنی  مانگی  شــش 
ل رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسی
سندیكای   ٢٠٠٩/٦/٢٥ رۆژی كوردستان
رۆژنامنووسانی كوردستان كۆبوونوەیكی
ئــنــدامــانــی تــــیــدا نــجــامــدا كـــــ ـــی ئ ـــراوان ف
و لیژنكان و  لق سكرتری و  ئنجوومن
سندیكا دەرەوەی پیوەندییكانی برپرسی

ئامادەبوون.
فراوانكدا كۆبوونوە یكمی دانیشتنی ل
ل ئازادی راپۆرتی ششمانگی لیژنی داكۆكی
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنــامــنــووســی

 كلیژن سكرتری  كمال)  (زیــرەك لالین 
ئامادەبووانوە لالین دواتر خوندرایوە،
كــراپــۆرتــ تبینی  و  ــج ســرن بــچــنــدیــن 

پسندكرا. دەنگ بتكای دەومندكراو
ــــی ــــۆرت راپ ــــ دانـــیـــشـــتـــنـــی دووەمــــــــــدا ل
نووسینگ لقو كاروچاالكییكانیشش مانگی
دەرەوە پــیــوەنــدیــیــكــانــی و  لــیــژنــكــان  و 
كــۆبــوونــوەی لــ ــادرا بــی و  پشكشكران 
راپۆرتكان ئنجوومنی سندیكا داھاتووی
راســـپـــاردەی ــارو  ــی ب و ھبسنگندرن

بدرت. بارەیوە ل پویستیان

رۆژنامنووسانی سندیكای فراوانی كۆبوونوەی
بڕوەچوو كوردستان
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تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
سندیكا دھۆك ی ن لقچاالكی دبردەوامیا
دگل بھڤكاری دا كوردستان رۆژنامنڤیسن
ئمریكی لبالیزخانا ھرمی ئاڤدانكرنا تیم
(٢٠٠٩/٧/٢) پنجشمبی رۆژا  دوھی  لبغدا
و "راگــھــانــدن تایبتن خولن سیمین
ھات  بدووماھی شخان " لدەڤرا ھلبژارتن
كاراكرنا و ھلبژارتنان  لــدۆر  وانــ چند و 
و دەنــگــدان دپــرۆســا رۆژنامڤانان شیانن 

گوتن. ھاتن تدا دا میدانی كارێ
دھۆك لق نــونــرێ  خول  رشترپس
رۆژنامڤان شخان لدەڤرا ندیكایس ی
ماموستایان كو راگھاند " نوعمان "دلشاد
و ئترووشی علی محمد و دوملی "خدر
ھرس ئندامن  " كو عبدولعزیز رەشید

كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا كاراین
كرن و پشكش دا دخول تایبت ن وانن
رۆژنامڤانی  كارێ "یاسا لدۆر توەر چند
پیام وڤگوھاستنا رۆژان یدانیم وكارێ
وخـــودووركـــرن ــن ھــلــبــژارتــنــان ــ ــورت وراپ
كارەك وئنجامدانا وتشھیرێ  ژناڤزڕاندن

گوتن. پیشیی
رۆژنامڤان  " ٢٦" كو ژی ژدەر گوت ھمان
لسنوورێ ھــانــدنــراگــ دەزگــھــــن ژگشت 
پــشــكــداربــوون دا ــ ــــرا شــــخــان دخــول دەڤ
دەزگھن كارێ بناڤ چاپكری وڤكولینكا
لسر " دا ھلبژارتنان  دپرۆسا  ھاندنراگ
ودئاھنگكا بالڤكرن ھات خول پشكدارن
لسر پشكداران باوەرنام و خالت دا تایبت

بالڤكرن. ھاتن

ھات بدووماھی لشخان وھلبژارتن راگھاندن خوال
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 ٢٠٠٩/٧/٣ ل رۆژی ئوارەی ٥ی كاتژمر
ھۆیئنجوومنیسندیكایرۆژنامنووسان
ل پــشــتــیــوانــی ــ شـــاری ھــولــــر لــیــژنــی ل
كارو درـــژەی ل ینم رۆژنامنووسانی
سكرترو ئــامــادەبــوونــی بــ چاالكییكانیدا
رۆژنامنووس بۆ كۆڕكی ،كلیژن ئندامانی
پیوەندییكانی  سكرتری حبیب)  (شركۆ 
ــی رۆ) بناونیشانی سندیكا دەرەوەی
ـــ ھــــــبـــژاردنـــكـــان) رۆژنــــامــــنــــووس ل

برچاو ژمارەیكی  كــۆڕەكــدا ل سازكرد،
كناكانی و یینم رۆژنامنووسانی ل
رۆژنامنووس و ئامادەبوون تیدا راگیاندن
 ل باسی درژی و (شركۆ حبیب) بدوور
رۆی رۆژنامنووسان لسرخستنی و ئرك
بشداربووانی دواتر كرد، ھبژاردن پرۆسی
كۆڕەكیان تبینییكانیان و بسرنج كۆڕەك

دەومندكرد.

ھبژاردندا نووس لرۆژنام دەربارەی رۆی كۆڕك

تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
ی دھــــۆك لــقــ ــ ــام ــرن دچـــارچـــووڤـــ ب
رۆژا دا كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا
روونشتنا "راگھاندن  پنجم ٩ – ٧ – ٢٠٠٩
 " ٣٠" لدھۆك برڤچوو وپتری " وھلبژارتن
تلڤزیونن كنالن ورڤبرن  سرنڤیسر
تدا ستالیتان  ونڤیسینگھن ورادیو ناڤخو
 برۆل تایبت سمینارن " ٣" و پشكداربوون
ھاتن دا ڤ دھلبژارتنان ھاندنراگ دەزگھن

گوتن.
ركخرێ   " ئــتــرووشــی عــلــی "مــحــمــد 
جڤاتا لھۆال روونشتن كو راگھاند روونشتن

جڤات رۆكس وبچاڤدریا دھۆك پارزگھا
توەرن وس عومر ھات كرن فازل دكتور
"دكتور كــورد ڤانرۆژنام ژالیــ سرەكی
ھولندی "ئانا زایر " ورۆژنامڤانا عومر فازل
"ئیسماعیل عرەب ی عیراقی ڤانورۆژنام "
توەر  ر سھ : وگوت ھاتن گوتن ڤ " زایر
لسر كارابوون  كمیكانیزم دانانا  گردایی
ودەزگھن رۆژنامڤانان رۆلــ خورتكرنا

دا. ھلبژارتنان دپرۆسا ھاندنراگ
 ١١" شمبی رۆژا گوت ژی كو ژدەر ھمان
ژزنجیرا  دووماھی بازنا دێ " ٧ – ٢٠٠٩ –
ی ھرمی تیم دگل بھڤكاری كو ناڤبری

گران ھات لدھۆك وھلبژارتن راگھاندن روونشتنا پنجم
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لبغدا ئمریكی بالیوزخانا ی دانكرنئاڤ
 "  ٢٥" پتری بپشكداریا كرن ندھ " RRT"
كرن تھ دھــۆكــ لــبــاژــرێ رۆژنــامــڤــانــان
دھــۆك بــاژــرــن ھــــردوو ورۆژنــامــڤــانــــن
كو دا وئاماژە پشكداربن تدا دێ لموس

وئامدی  لباژرن "زاخو روونشتن چند پشتر
 فتیانركوس كرن ھاتبون " وشخان وئاكرێ
علی ھاتن ورۆژنامڤانان "محمد بدووماھی
دوملی وخدر عبدولعزیز ورەشید ئترووشی

كرن. پشكش روونشتنان وان وانن

تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
سندیكا دھۆك ی ن لقچاالكی دبردەوامیا
باشكرنا وبــۆ كوردستان رۆژنامنڤیسن
دەستپكی رۆژا رۆژنامڤانن یپیش ئاست
بلندا  ئاست ١٠ – تیرمھ – ٢٠٠٩ خولكا

بھڤكاری رۆژنامڤانان شیانن كاراكرنا
لھۆال  " دەولتی یا "ئایریكس ركخراوا دگل
دھۆك زانكۆیا وجڤاكی رۆشنبیری ھبنگ
ژھمی رۆژنامنڤیس وپتری گران ھات
رەگــزان ژھــردوو ھاندنراگ دەزگھن

دەسپكی رۆژنامنڤیسن بۆ تایبت خولكا
گران ھات لدھۆك دا دھلبژارتنان
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كربوو. تدا پشكداری
ئك  " كــو وەھــبــی ــامــڤــان "ھــنــدریــن رۆژن
ماموستای كو راگھاند خول ژپشكدارن
لدۆر وانن باش دوو " ھروری "عوبید خول
رۆژنامڤان تاك ورۆل ھلبژارتنان "گرنگیا
یی یپیش ئاست وكاراكرنا دا پرۆس دڤ
چند  وتدا كــرن  پشكش   " رۆژنامڤانان
چكرنا گرنگیا : ژوان بحسكرن ھاتن توەر
ودەزگھن كسایتی  ــل دگ پیوەندیان
كارێ ئركن وبجھئینانا وكارا پیوەندیدار
دا لبژارتنوھ دەنگدان درۆژا رۆژنامڤانی

ڤ رۆژانین ونۆچین پیام وڤگوھاستنا
دیموكراتی. پرۆسا

رشترپس توفیق شڤان  خوەڤ ژالیــ
ژگشت  رۆژنامڤان  ٢٥ كو ئاشكراكر خۆل
ــو رادی ژ  لدھۆك ھــانــدنــراگــ دەزگــھــــن 
پشكداری ورۆژنــامــان وكوڤار وتلڤزیون
پیشیی ــن ــ وان ودوو ــوو ــرب ك دا   ــ دخــول
ودان ووركــشــۆپ بشوێ بــرز ئاست ین 
وتایبتمندن كرن پشكش ھاتن وستاندن
درۆژا دەنگدان وكارێ روودانان ڤگوھاستنا

گوتن. لبژارتنان دا ھاتنھ

تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
بلندن ئاست روونشتنن پنج گرانا پشتی
وئامدی زاخو رۆژنامڤانن دگل پیشیی
سنڤیسر وئــژمــارەكــا وشخان وئــاكــرێ 
ونڤیسینگھن وتلڤزیون رادیو ورڤبرن
 ١١ شمبی رۆژا دوھی لدھۆك ستالیتان
"راگھاندن روونشتنا دووماھی ھتیرم –
لھۆال ڤ تایبت برۆژنامڤانان یا " وھلبژارتن
 " ٢٧" و گران ھات دھۆك پارزگھا جڤاتا
ھاندنراگ دەزگھن ژگشت رۆژنامڤان
وكــوڤــاران ــ ــام ورۆژن وتلڤزیون  ـــو  ژرادی

ولبرە كربوو تدا پشكداری لموس لدھۆك
بیت. بردەوام یا رۆژان " ٥" دەم بۆ

"رەقیب رۆژنــامــڤــان خول رشترپس
كارگریا  دەســتــیــا نــدامــئــ  " مــحــمــوود
رۆژنامنڤیسن سندیكا یــ دھـــۆك  لق
ژالی چاالكی ئڤ كو راگھاند كوردستان
دگل بھڤكاری ندیكایس ی دھۆك لق
ئمریكی لبالیوزخانا ھرمی ئاڤدانكرنا تیم
 ڤوئ ئامادەكرن ھاتی ڤ "  RRT" لبغدا
گران تدھ دا بیاڤی دڤی روونشتن ششم
"رەشید مشقكار رۆژنامڤانن رسوھ

ھاندن وھلبژارتن لدھۆكن راگدووماھی روونشتن
گران ھات
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ئترووشی علی ومحمد عبدولعزیز
وێ پشكش كن وانن دێ وخدر دووملی "
ودرێ دا روونشتن ڤ بازنا دئكم : وگوت
ژالی ندیكاییڤا سپ تایبت دا كورەسم
نوونرێ   " ــروری ھ "بھجت رۆژنــامــڤــان
سندیكا ننجوومدئ دھــۆك پارزگھا
پشكش ھات دا كوردستان رۆژنامنڤیسن

كرن.
دپیڤا  كو گوت ناڤبری ژدەرێ وەسا  ھر
تخا رۆل دا ئاماژە ببرفرەھی دا ندیكایس
ودیاركر دا ھلبژارتنان دناڤا رۆژنامڤان
برچاڤ كرۆل شن  دێ  خت ئــڤ كو 

گرن دا دیموكراتی پرۆسا دڤــ وئكتیڤ 
سنگاندن، بــبــرزی چاالكی جــورە ــڤ  وئ
بوو یاتایبت ژی كو وانا خول ئكم پاشان
دا ھلبژارتنان درۆژا رۆژنامڤانان رۆل ب
ژالی ھردوو وھڤپشك دایلووك وەكبش
ئترووشی علی  ومحمد  " رۆژنامڤانان
ی وچاڤرێ گوتن ھات ڤ " دووملی وخدر
یا بردەوام خول بھت رۆژا چوارشمبیا ھتا
لدۆر دیتر وانن چند كئ وانا وژبلی بیت
كاری ورەوشتن رۆژنامڤانی كــارێ یاسا
وراپورتن پیام وچكرنا میدانی وكــارێ

گوتن نبھ رۆژنامڤانی

رۆژنامنووسانی سندیكای ھولری لقی
ھماھنگی  ٢٠٠٩/٧/١٥ ب رۆژی كوردستان،
بای سربخۆی ھبژاردنكان، كۆمیسیۆنی
(رۆی دەربارەی مزگردكیان ھولر، ئۆفیسی
پرۆسیھبژاردنكانیكوردستان)دا، ل میدیا
رۆژناموانییكانی ناك و میدیا سرجم بۆ
و عــرەبــی میدیاكانی و كــنــاڵ  بــ ھولر، 
یھ ئۆفیسیان كوردستاندا ل ك بیانیش
ئــازاد ،زگردەكم ســرەتــای لــ ركخست، 

دوای ھولر، لقی سكرتری  حمدەمین
رۆی ب ئاماژەی ئامادەبووان، بخرھاتنی
لو ك و كرد رۆژنامنووسانی سندیكای
ھماھنگی ھویداوە ھولر لقی ــووارەدا ب
بۆ بكات دروســت میدیاكان سرجم لگڵ 
ئكتیڤ رۆی رۆژنامنووسان بتوانن ئوەی
جخت ھـــروەك بگن، خــۆیــان كـــارای  و 
رۆژنامنووسان رۆــی  ك كرا ئــوە لسر
چونك چــاودــران رۆــی ل نیی كمتر ھیچ 

ھبژاردندا ل میدیا رۆی
و ئۆفیسی سندیكا ھولری لقی مزگردی ھاوبشی
ھبژاردنكان سربخۆی بای كۆمیسیۆنی ھولری
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پرۆسی ھم چاودرن ھم رۆژنامنووسان
لم زانیاری ھموو و دەنگدان و ھبژاردن
رای بۆ تنانت و  خك  دەدەنــ بــارەیــوە
بۆی دەگوازنوە، دەرەوەی و ناوەخۆ گشتی
رۆـــی رۆژنــامــنــووســانــی كــوردســتــان زۆر
سقامگیربوونی و قوتركردنوە ل گرنگ
سیاسی ژیانی دیموكراتیزەبوونی كۆگكانی
پناوەدا لــم ك كوردستان، كۆمیتی و 
كاری چاودری دەدات ب وردی ھوڵ سندیكا
ھبژاردندا، رۆژی   ل بكات  رۆژنامنووسان 
راگیاندن تــوــژەری ــادری ق قرەنی پاشان 
ئزموونی و راگیاندن رۆی لبارەی باسكی
پشكش ھبژاردندا بوواری ل نودەوتی
میدیا وەدا كب ئاماژەی لم بارەیوە و كرد
بشداری ھستیار و كاری ب حوكمی جار زۆر
بكو بمنتوە بالین ناب گرنگ بیاری ل
،نیشتیمانیی پرۆسی سرەكی كاراكتركی
ئۆفیسی برپرسی محمد ھندرن پاشان
ســربــخــۆی بـــای كۆمیسیۆنی  ھــولــــری 

كۆمیسیۆن ببالینی ئاماژەی ھبژاردنكان،
بۆ كۆمیسیۆنی  ھــاریــكــاری و رۆڵ  و  ــرد  ك
پرۆسیدا لو  رۆژنامنووسان راپڕاندنی 
كرایوە گفتوگۆ دەرگای پاشان كردەوە، روون
وكۆمیسیۆنوكۆڕگوەمیھمووپرسیاری
باس شایانی ئوەی دایــوە، ئامادەبووانیان 
راگیاندراوكی ھولیر لقی مزگردەدا لم
عبدولكریم، سمكۆ لالین  ك ئامادەكرد
لدوانی و و خوندرایوە ھولر، لقی ئندامی
ك گۆڕدرا و سرنجی لسر را و كرا لسر
رۆژی ھبژاردندا وە بوو لئ یاداشتنامك بۆ
ھاریكاری شفافیت ب برپرسكان نالی
رۆژنامنووسانیش و بكن  رۆژنامنووسان
ئم بكن خۆیان كاری پیشیی شوازكی ب
كاتژمر ٢،٥ی ١٠ تا سعات بیانی ل مزگردە
ناك و میدیاكاران ئامادەبوونی ل جگ خایاند
ھولر پارزگای نونری  رۆژناموانییكان 
ناوەخۆی وەزارەتی و پارزەران سندیكای و

بوون. ئامادەی كوردستانیش ھرمی

یادی رۆژنامگری سای (١١١) ببۆنی
ل ـــردن ـــك ـــی ـــۆك داك كــــوردیــــیــــدا، لــــــژنـــی
سلمانی سر بلقی رۆژنامنووسانی مینی
ژمــارەیــك بــۆ ـــراوەی ك كۆڕكی سندیكا 
كناكانی بــرپــرســی و ســرنــووســر  لــ

ركخست. راگیاندن

لــخــۆگــرتــبــوو: ـــــوەری ت دوو   كـــۆڕەكـــ
ینم رۆی گفتوگۆكردن دەربارەی یكمیان:
ل راگیاندن رۆی دووەمیان: راگیاندندا، ل

.ینم ب دژ توندوتیژی كمكردنوەی
رۆژنامنووسانی ل برچاو ژمارەیكی

كۆڕەك بوون. مین ئامادەی

سلمانی ل كراوە.. كۆڕكی
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گۆڤاری سندیكا. موسی لقی ببشداری
ساڵ تپڕبوونی (٦) نیسان)، ببۆنی (زھرة
وبوانامی بسردەرچوونیدا، ئاھنگكی گا
دابش گۆڤارەك نووسرانی بسر رزلنان
گۆڤارە ئم سرنووسری .باس كرا...شایانی

سكرتری ك سالم)ە (غسان رۆژنامنووس
گوتی: رۆژنامگریی ل گوتیكیدا ،موس لقی
و خۆی خودی لگڵ راستگۆ نووسری بب
رۆژنامگرییكی تناب ..دیك ئوانی لگڵ

.قینراست

نیسان) (زھرە گۆڤاری ..موس لقی ببشداری
دەگت.... ئاھنگ

سنتری ھاوكاری ب سندیكا موسی لقی
موحازەرەیكی ،دینارت ل كوردی رۆشنبیری
ركخست. رۆژنامگرییكان توانا دەربارەی
موحمد رۆژنامنوس لالین موحازەرك
كــارگــــی ـــی دەســـت عــــقــــراوی ئـــنـــدامـــی

گوترایوە.
ئــامــادەی (٤٠) رۆژنــامــنــووس لــ زیــاتــر
ــی ــت ــی ــۆن ــــ چ ك مـــــوحـــــازەرەكـــــ بــــــــوون،
تیایا رۆژنامگرییكان توانا برزركردنوەی

كرایوە. روون

...دینارت
رۆژنامگرییكان توانا دەربارەی موحازەرەیك

رۆژنــامــڤــان تــخــا شیانن بــرزكــرنــا بــۆ 
رنامب ولدووڤ دھۆك پارزگھا لسنۆرێ
رۆژنامنڤیسن سندیكا یــ دھـــۆك  لق

ئایریكس كوردستانبھڤكاری دگل ركخاراوا
زانستی ووركشوپكا تایبتمند یا دەولتی یا
ھلبژارتنان و  راگھاندن لدۆر بلند  ئاست یا

. . دھۆك – كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا
گرا و ھلبژارتنان لزاخۆ لدۆر راگھاندن ووركشوپكا زانستی
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زاخو  و٢٤ رۆژنامنڤیسن گرا زاخو لباژرێ
پشكداربوون. تدا رەگزان ژھردوو

ـــ ســنــدیــكــا ی ــ دھـــــۆك ــق ــرێ ل ــ ــرت ســك
" تاھر "ئیسماعیل كوردستان رۆژنامنڤیسن
ووركشوپ روونشتنن رسدھ كو راگھاند
"عوبید وانبژ گران ھاتی شمبی لرۆژا كو دا
وتوەرن پشكش كرن وانن وێ " ھروری
رۆژنامڤانان رۆل كاراكرنا چوانیا لسر وێ
وان وسرئخستنا ھــلــبــژارتــنــان ــن  ووھــ
و پیام ڤگوھاستنا و  دەنگدان  وئنجامدانا
رۆژنامڤانی وتگھن دەنگدان نوچین

بوون. دا ھلبژارتنان دیموكراتیا دپرۆسا
كو ژی گوت ناڤبری ــدەرێ ژ دەم ھمان 
دگل بھڤكاری كو  ووركشوپ پشكدارن
نــدامــئــ " حــوســــن رژونـــامـــڤـــان "كـــوڤـــان
كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا كارای
گــــران ھــیــزل ھــاتــیــ ورــڤــبــرێ رادیـــویـــا
ھاندنراگ وداین جودا دەزگھن ژئژمارەكا
وتلڤزیونا رادیــو  مینا زاخو لباژرێ بوون
رەوشـــن ورۆژنــامــا دەالل ــارا  ــوڤ وگ دەالل 

ھیزل. وكوڤارا ورادیو

رۆژی ــــوەڕۆی  ــــی ن ــــاش  پ ٢ی  ســـعـــات
ب ســنــدیــكــا ئــنــجــوومــنــی  ،٢٠٠٩/٧/١٩
و نــقــیــب جــــگــری و ــی نــقــیــب ــوون ــادەب ــام ئ
لژنی داكۆكی سكرتری و سكرتری سندیكا
لژنی بــیــاردەری و ــی دارای لپرسراوی و 
كۆبوونوەی ئنجوومن، ئندامانی و داكۆكی
گردا، ئنجوومن بارەگای ل خۆی ئاسایی
:ل بریتیبوون ك سرەكییكانی خا تیدا ك
ل سندیكا سربخۆیی و بالینی (پاراستنی
باسسكردنی  وای ھبژاردندا)  پرۆسسی
ھوانی ئو وتار و سلبی لو خای ھندێ
گۆڤارەكاندا و رۆژنام ل ھندێ لالین ك
جگای بۆت تــاڕادەیــك ك بودەكرنوە،
ئنجوومنی دەربارەكرا، گفتوگۆیان نیگرانی
رۆژی بانگوازی لسر جختی سندیكا
كردبوو  داوای تیدا كــ كــرد،  ٢٠٠٩/٤/٣٠
رنامییكانی پابندی  الیك ھموو ویستپ

ب بن، سندیكا داواكــاری و با كۆمیسیۆنی
پشوی نانوەی ل بشداریكردن ل خۆپاراستن
سندیكا ئنجوومنی ھمنی، باری نھشتنی و
رۆژنامنووسانی لسرجم داوا دیك جاركی
الینك ترەفگیری ك دەكــات، كوردستان
تۆمتباركردنی و برینداركردن حیسابی لسر
كاتیشدا لھمان  و نــكــن دیك الینكی
لپاش  ك كرایوە، دووبــارە پشوو بیاری
ماوەیك، بژاردن بھ ھاتنی پرۆسی كۆتایی
دەربارەی بیاننامیك سندیكا ئنجوومنی
ھبژاردن پرۆسی  ل راگیاندن  ھمتی

بودەكاتوە.
بیار ھندێ دەركردنی ســرەڕای ئمو
ئیشوكاری دەربــــارەی  پویست رنمایی و 
لژنكانی و  نووسینگ و لق بۆ  سندیكایی

سندیكا.

سندیكا ئنجوومنی ئاسایی كۆبوونوەی
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ھۆی  ٢٠٠٩/٧ ل رۆژی ١٩/ ١٠ ل كاتژمر
ئنجوومنی ھولر شاری ل شیراتۆن ھوتل
كــوردســتــان ســنــدیــكــای رۆژنــامــنــووســانــی
كۆمیسیۆنی فراوانكی  كۆنگرە  ل بشداری
تیدا ك كــرد، ھبژاردن سربخۆی بــای
دەزگاكانی رۆژنامنووسان و كزۆر لژمارەی
وەزیری بشداری سرەڕای ئامادەبوون، میدیا
و كوردستان ھرمی حكومتی نــاوەخــۆی
بڕوەبری و ئاسایش گشتی بڕوەبری
حیدەری فــرەج تیدا ك ھولر، ئاسایشی
و مدییح خاتوو و كۆمیسیۆن ســرۆكــی
ئندامانی ســـردار حاكم  و ئلالمی  ئــیــاد
ل پرۆسی ھبژاردن و باسیان  كۆمیسیۆن
ببیرھنانوەی سرەڕای كرد، پۆپاگندە و
الینكان ھموو  ویستپ  ك راستییی ئو
بو بابن، كۆمیسیۆنی رنماییكانی پابندی

ھمنی پرۆسی ھبژاردن بوپڕی ئومدەی
سرەكی ئركی و بڕوەبچت سربخۆیی و
وەیئ رۆژنامنووسانیش و میدیا دەزگاكانی
لم راستگۆیان و منانھ بشدارییكی ك
شبانگ و گواستنوە ب بكن، پرۆسیدا

شارستانی. بشوەیكی كردن
كۆمیسیۆنی سرۆكی پرسیاركدا وەمی ل
رۆی برامبر دەربی خۆی خۆشحای با
كــوردســتــان، رۆژنــامــنــووســانــی سندیكای 
راستوخۆ ھماھنگییكی كــوا رایگیاند:

.كۆمیسیۆنی با و سندیكا ھی لنوان
یكو لكۆتاییدا ئندامانی ئنجوومن ھر
ب ــیــوەنــدی كــ پ ـــــارەی مــســلــیــك دەرب
پرسیاری ھبوو، راگیاندنوە و ھبژاردن
كرد، با كۆمیسیۆنی ئاراستی جۆراوجۆریان

خایاند. نوی و سعات دوو كۆنگرەكش

كۆبوونوەی ل بشداری سندیكا.. ئنجوومنی
دەكات ھبژاردن بای كۆمسیۆنی

چۆنیتی ــ ل ئـــاگـــاداربـــوون بــمــبــســتــی 
ھــــبــژاردنــی ـــی پـــرۆســـی ـــوەچـــوون ڕـــ ب

ل كوردستان پرلمانی و ھرم سرۆكایتی
دھۆكی لقی سنووری ل ،(٢٠٠٩/٧/٢٥) رۆژی

بسركردنوەی بۆ لژنیك پكھنانی دھۆك.. لقی
ھبژاردن پرۆسی
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كــوردســتــان، رۆژنــامــنــووســانــی سندیكای 
دوو ئندامی لق و ل سكرتری ك كیلیژن
چند سردانی پكھاتبوو، كارگی دەستی
نزیكوە  لــ و كــرد ھــــبــژاردنــی بنكیكی 
بسر دەنــگــدانــی بــڕــوەچــوونــی چۆنیتی 

كردەوە.
لگڵ دیــداری چندین   كلیژن ھــروەھــا
كۆتایی ل و  ركخست راگیاندن كناكانی 
ك ئــامــادەكــرد، راپۆرتكی سردانكانیشدا
و دەنگدان ئازادی و دیموكراسی رەوشی تیدا

ھسنگنرا. برز ئمنی باری سقامگیری
ئم ئــنــجــامــدانــی شــایــانــی بــاســ، لــكــاتــی
كناكانی ك ئــوەكــرا تبینی ،ردانــانــســ
جـــۆرەكـــانـــیـــیـــوە ـــھـــمـــوو راگــــیــــانــــدن ب

زۆر بشوەیكی جیھاندا، لسرتاسری
ھزارەھا و جبجكرد ئرككانیان ركوپك
ھبژاردنكان سبارەت رنامب و راپــۆرت
و ئامادەكرا كپرۆس بڕوەچوونی باش و

پخشكرا. و بوكراوە

رۆژی نـــیـــوەڕۆی  پــــش  ١١:٠٠ی  كــاتــژمــــر
كۆنۆلی) مادیسیۆن ــار (ئ بــڕــز   ٢٠٠٩/٧/٣٠
ئمریكی تیمی گشتی دبلۆماسی بشی سرۆكی
كــوردســتــان ھــرــمــی ــۆ ئـــاوەدانـــكـــردنـــوەی ب
سندیكای ئنجوومنی ــارەگــای ب ســردانــی
ھولردا ل شاری رۆژنامنووسانی كوردستانی

عونی)  (فــرھــاد لالین گرمییوە   ب كــرد،
سكرترو و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی
پشوازی ئنجوومن  ئندامانی ل ژمارەیك 

لكرا.
خایاند، كاتژمركی ل زیاتر ك دیداركدا ل
دوورو درژی ب رۆژنامنووسان سرەتا نقیبی

بۆ تیمی ئمریكی گشتی بشی دبلۆماسی سرۆكی
ئنجوومنی سردانی كوردستان ھرمی ئاوەدانكردنوەی

دەكات كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
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سندیكای چاالكییكانی و رۆڵ و لمژوو باسی
سندیكا رۆی بتایبتی بوارەكاندا، تواوی ل
و رۆژنامنووسی  ــازادی ئ ل داكۆكیكردن  ل
برۆی ئاماژەی و كرد رۆژنامنووسان مافی
سرخستنی  ل رۆژنامنووسان و راگیاندن 
ھروەھا دا، كوردستان ھبژاردنی پرۆسی
رۆژنامگری (٣٥)ی ژمــارە یاسای ل باسی
كرا  ھموار  ٢٠٠٧ سای ل ك كوردستان، ل
مافی و رۆژنامنووسی ئازادی بزامنكردنی ك
كرد. دادەنرت، كوردستان ل رۆژنامنووسان

رۆژنامنووسان نقیبی دیكدا توەركی ل
ل داكۆكی لژنی چاالكییكانی بكارو ئاماژەی
رۆژنامنووسان رۆژنامنووسی و مافی ئازادی

راپۆرتك لسر جارك مانگ شش ك ھر دا،
بو كــوردســتــان لــ ــری ــگ ــام رەوشـــی رۆژن

دەكاتوە.
كۆنۆلی)  مادیسیون (ئار بڕز  برانبردا ل
كــارو بــرانــبــر دەربــیــنــی  وـــای خۆشحای 
خزمتكردنی لــ سندیكا رۆـــی  و چــاالكــی
ل ئمریكی تیمی پالنی باسی رۆژنامنووسان،
 ك كرد،  ٢٠٠٧ سای ل بتایبتی  كوردستان 
مرۆییكان توانا پرەپدانی ب بووە پیوەست

جیاجیاكاندا. لبوارە
ئارمی رۆژنــامــنــووســان نقیبی لكۆتاییدا
میوانی ب پشكش دیارییك وەكو سندیكای

كرد. ناوبراو

خاتوو  برز   ٢٠٠٩/٨/٣ رۆژی سرلبیانی
گشتی  قونسولی جگری سمپسۆن))  ((بڤرلی 
باكووری و  كوردستان ھرمی بۆ بریتانیا 
سندیكای ئنجوومنی بارەگای سردانی عراق
ھولری لشاری كوردستانی رۆژنامنووسانی

كرد. ھرمی كوردستاندا پایتختی
نقیبی  عونی)  لالین(فرھاد بگرمیوە
ل ژمــارەیــك و سكرتر و رۆژنــامــنــووســان

لكرا. پشوازی ئنجوومن ئندامانی
خایاند كاتژمركی ل زیاتر ك لدیداركدا
تیشكی رۆژنـــامـــنـــووســـان  نــقــیــبــی ســـرەتـــا 

ئامانج و چاالكی پكھاتو و خستسر مژوو
لالینی باسی ھروەھا سندیكا، سرەكیكانی
شش راپۆرتی سندیكاو پیشیی كاركردنی
و رژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی مانگی
یاساكانی و كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی
كرد. رۆژنامنووسان برۆژنام و پیوەندیدار
ك ژمارە(٣٥) رۆژنامگری یاسای بتایبتیش
بزامنیدەستبركردنی ئازادیرۆژنامنووسان
گرنگترین سر  ل باسی ھروەھا دادەنــرــت، 
نووسان ــامــ رۆژن پیشییكانی داویستیپ
شۆپی ورك و خول كردنوەی لسروشیانوە

باكووری و كوردستان ھرمی بۆ بریتانیا گشتی قونسولی جگری
كوردستان دەكات رۆژنامنووسانی سندیكای عیراق سردانی
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شارەزاییان و پسپۆر بسرپرشتی پیشیی
پیشیی ئاستی بــرزكــردنــوەی بمبستی
جگری لــبــرامــبــردا كــرد، رۆژنــامــنــووســان
بۆ پزانینی و سوپاس ورای بریتانیا قونسوی
نیشاندا بۆ خۆی ئامادەیی ،رمگ شوازییو پئ
جببۆ ج سندیكا لگڵ ھاوكاری ھمانگی و

برزكردنوەی لپناو سندیكا پالنی كردنی
داوای و ــووســان ــن ــام رۆژن پیشیی ئاستی 
داخوازی فرمی كبشوەیكی كرد لسندیكا
و دراسكردن بۆ برزبكنوە پشنیارەكان و
پیوەندیدارەكان دەزگا لرگی كردنی جبج

داھاتوودا. ل

شركۆ رۆژنامنووس (٢٠٠٩/٨/٤) رۆژی ل
پیوەندییكانی نووسینگی سكرتری حبیب
رۆژنــامــنــووســانــی ــكــای ــدی ســن دەرەوەی 
فیدراسیۆنی بــارەگــای ســردانــی كــوردســتــان،
برۆكسلی ل (IFJ) رۆژنامنووسان نودەوتی

كرد. بلجیكا وتی پایتختی
خاتوو و زەعــرور مونیر لگڵ دیداركدا  ل
پیوەندیدارەكان لسم ل باس بوشتوب سارا

كرا. سندیكاوە ب
ئندامانی بۆ خول كردنوەی دوو میانیاندا ل
دەربـــارەی ســرنــووســرەكــان و  ئنجوومن 
ھروەھا رۆژنــامــنــووســی. شــرەفــی میساقی 
سكرتری دیــنــز كریستیان لــگــڵ ــك  ــدار دی
ب ســبــارەت و ســازكــرا  (IFJ) جبجكاری
ئیسپانیا ل ك فیدراسیۆن داھاتووی كۆنگرەی

دەبسترت. گفتوگۆكرا.

دەرەوەی سندیكا سكرتری پیوەندییكانی
دەكات (IFJ) بارەگای سردانی

زیــاتــر  مــبــســتــی  ــ ب  ٢٠٠٩/٨/٩ لــــرۆژی
،یینم رۆژنامنووسانی رەوشی ب ئاشنابوون
لسندیكای یینم رۆژنامنووسانی لژنی
و دام ژمــارەیــك سردانی رۆژنامنووسان،
كرد دھــۆك لپارزگای راگیاندنی دەزگـــای 
رادیۆی ئڤرۆ، رۆژنامی دھۆك، رادیۆی وەكو:

و رادیۆی یكگرتوو. بادینان

ئیبراھیم سیبح ژنل سكرتری ل شاندەك
لژنی ھولرو ئندامانی ل و ژمارەیك بابۆی
رۆی ل باس سرداندا لم پكھاتبوو، دھۆك
كاروچاالكییكانیان میینو رۆژنامنووسانی
لژنی بــرنــامــی داھــاتــووی ــاس لــ كـــراو ب

كرا. یینم رۆژنامنووسانی

و دام سرجم سردانی یینم رۆژنامنووسانی شاندی
دەكات دھۆك شاری راگیاندنی دەزگاكانی
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رەسووی مستفا عیزەدین دوكتۆر كریم: ساح مستفا
!!..یھ بازیشی و یھ نازیشی ھاوڕم

سیاسی، كسایتی و نووسران و رۆشنبیران ل برچاو ژمارەیكی ئامادەبوونی ب
شیوعی حیزبی سیاسی مكتبی بارەگای ل ئــازادی ھۆی ل  (٢٠٠٩/٧/١) رۆژی ل
رز كوردستانوە شیوعی حیزبی لالین شــكــۆداردا روڕەسمكی ل كوردستان،
دوای بخشرا، پ زرنی مدالیای نراو رەســول مستفا عیزەدین د. پرۆفیسۆر  ل
دكتۆری برھمكانی و ژیان لسر دیكۆمنتی فیلمكی گوتار چندین خوندنوەی
جگری كریم ساح مستفا برز ھروەھا كرا.. نمایش رۆژنامنووس نووسرو و ئدیب
كوردستانوە رۆژنامنووسانی سندیكای بناوی كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی

دەقكیتی: پشكشكرد، ئمی خوارەوە گوتیكی

بڕز ئامادەبووانی
ئم كاتتان شاد

ــی ــووســان ــن ــام رۆژن بـــنـــاوی ئــنــجــوومــنــی ســنــدیــكــای
دسۆزی رۆژنامنووسی ســدان  بناوی و كوردستانوە
و دەستخۆشیش دەكین ھمووانتان خمخۆرەوە، بخرھاتنی
دەستپشخرییی ئم كوردستان دەكین بۆ شیوعی حزبی ل
خۆیاندا. ژیانی ل نووسران و ئدیبان ل رزلنان بۆ كردی

ب دواتــر و دــزار ئحمد شۆڕشگ شاعیری ب سرەتا
كرد پ دەستی كریم مال محمدی ئدیبی گورە مامۆستا
كوتووە جگادا  ل و نالبارە تندروستی بــاری ئستا  ك

ئستاش و دەخــوازیــن بۆ  چاكبوونوەی و لشساغی ھیوای پــرۆشــوە  ب ھمووانمان
ئویش بۆ رزلنان، مجارەیی ئگوو فیكر دەست خبات ئدەب و دیك بوواری شۆڕەسواركی
ككی بین: شانازیمان جی ك رەسوو مستفا عزەددین دكتۆر پرۆفیسۆر ئازیزم برای

سندیكای سندیكاكمان/ كاراكانی ندامئ ل
كوردستان. رۆژنامنووسانی

ئاوەدانكی ما ل ب وتان لس . بڕزان
و دۆستان و ھاوڕیان  ل سو شیوعی. حزبی
و توژەر لكۆرەوە و و خۆشویستانی ئدیب
ئكادیمی و پرلمانتار و تكۆشر و نووسر
مستفا عزەددین د. پرۆفیسۆر رۆژنامنووس و

رەسووڵ.
كاك  ل نووسران و رۆژنامنووسان  سوی 
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دەركوتووی نووسركی تكۆشر، وەك وەك رووناكبیر مرۆڤ وەك وەك ھاوڕم عیزەددینی
ھاوكات ساڵ ئم ك كوردی، ئدەبی تالری برزەی و بال سو گلكمان. ھكوتووی
و ھیوای  داگیرساند ھاوڕمان دكتۆری ٧٥ مۆمیش بۆ عیراقدا شیوعی حزبی تمنی لگڵ

دەخوازین. بۆ درژی تمن
عزەددین د. ئاھنگی رزلنانی ئامادەبووانی

دەكات ك ھاوبشمان بتوانم رەوی ژیانی نیی زۆر گران، ئاسان ئركم دەبینم لرەدا من
عزەددین یكك لو  چونك د. بڕزی بكم، ب ئوەی پشكش بكموە و رەدا چ٦٣ ساڵ ل
ھریكشیاندا ل و تاوداوە وتووانركس خۆی ئسپی بوواردا گلك ل دەگمنانی سك
چونك تدابووە، نشویشی و ھــوراز نسا ھموو ئم گومان  ب دیاربووە، دەستی ج
قسی ،خۆش ب دانیشتنی ك میزاجی باش ،یو بازیشی ھ ینازیشی ھ ھاوڕم دكتۆری
گڕەكی ل مستفا  مال عیزەددینی .یھ گازندەشی و گلیی بــم ،الیــ مــزری و خۆش 
تاق بۆ لووە و یییسپاشان ف و غازی قوتابخانی سلمانی بۆ شاری ل دەرگزنوە
زیرەك ژیكی قوتابییكی بچكۆلی ھاوڕێ، بووین لوش ك ھر سلمانی سانوییكی
زۆر قۆییكی س فتحو)دا كریم  (محمد  خوالخۆشبوو ناسراو تكۆشری لگڵ ك
مامع و جب و ریعش كۆلژی برەو ناوەندی سیمی پۆلی ل دەرچوونی پاش دیاربووین،
ربازی شیوعییتی ھبژارد لوش ھر بوو ریعش لسری تربوش. بچووكترین فست و
بكرێ، صف لوەی بر دەدا. حشار تدا سیاسی بوكراوەی چندین جبكیدا  لژر و
لوش  ركوت عالی) ب ئلموعلیمینی (دار برەو كرد و و ئامادەیی تواو گڕایوە سلمانی
و سلمانی بۆ گوزرایوە لدواییدا قدزێ، ل مامۆستا ب كرا سلمانی و ھاتوە كرا صف
شامی  و رگای ھچنرا پ ئمجارەش تنگی عالی) و ئلموعلیمینی (دار بۆ چووەوە پاشان
ل نومانا ش نامول كرد پیدا تكوی عیراقدا پنابرە سیاسییكانی و لگڵ بر گرت
دی، ھاتن خواست ئو بم  شام، مرووبك منیش ك ئــدام ھانیشی جارە جار ھبوو،
و كرد تواو المعلمین)ی (دار سای دوا و عیراق گڕایوە تمووز چواردەی شۆڕشی دوای
ئو  تا كوردی ل دیراسی تنسیب كرا پاشان مركزی) دامزرا (ئیعدادیی ل مامۆستا ب



17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٣١٧ژمارە

چاالكییكان

ل لوێ ئوسا سۆڤیاتی وتی بۆ جار نرران بۆ یكم دەستیكی ھبژرراودا لگڵ كاتی
رگای ب سانك دوای ھنا دەست ب دكتۆرای بوانامی و كرد تواو بای باكۆ خوندنی

سلمانی. گڕایوە سختدا
بوواری ل بم دەموێ بم شتدا یكمان دەگرتوە، زۆر ل حازریدا ئم دكتۆرەی لگڵ
خوالخۆشبوو  بیاری ١٩٥٢ ب سای دا، لو دەرگایی من ل زۆر زووتر رۆژنامنووسیدا
(ئھالی)، رۆژنامی ھوابری ب بوو عزەددین كاك ئلچادرچی) (كامل گورە نیشتمانپروەری
(ز) و  بناوی (ژین)دا ل رۆژنامی نووسین وتك سانك پش من نووسینیشدا بوواری ل
خۆی خرا خۆشییوە ب بودەبۆوە وتاركی ك بیرمل ،دەینووس مستفا ھاوار بناوی
زۆر ئمی  بۆی ھنابوو،  (كوردستان)م ناوی جار چند خوندتوە دەیگوت: و یاندمگئ
ناوە ئو ك بوو خۆش ئوە لبر وشی (كوردستان) بڤبوو، وكاتئ چونك خۆشبوو بالوە
ركخراوی ل دوو ركخراین، كاتدا یك ل سیاستدا ل و تپڕنرێ بم رستوە تبخر

شیوعی عیراقدا. حزبی ل من و كورد دیموكراتی پارتی ل جیاوازدا ئو
ل گرتوە یكمان گشتی بغدا موقیفی ل بووین پكوە ھر یكمین جار بۆ گرتنیشیدا ل
ل زۆر ژمارەیكی و فوئاد كمال د. كاك و ئحمد كریم ھاوڕێ وزگیمان ئو ھاوڕیانی
ندیخانب" دەوتوە: گۆركی مكسیم رۆمانسییان وتكی بوون، ردەمس ئو تكۆشرانی

ژیاندا". سفری ل وەیوانح وزگیكی
پگیاندنی و پروەردە بوواری ل شارەزا ئكادیمییكی وەك بغدا بۆ گڕانوەی دوای ل
و ل دامزراندن بپز، و برشت ب برھمی و لكۆینوە و نووسین ل بوواری نوێ، نوەی
شیعری میھرەجانی ل دیاری كردنی بشداری ل و كورددا نووسرانی یكتی بڕوەبردنی
ل ھولر، و ڕەش سری ل و دیداری چیرۆكی كوردی سلمانی ل و ل كركووك كوردی
و كۆڕ ئم دەستگوی عزەددین د. میشھ كورددا، نوسرانی یكتی كۆنگرەكانی ل ھروا

بوو. كۆنگران و دیدار
بڕزان:

چاالكان عیراقییوە شیوعی حزبی ریزی چووە ك ،ریعش لسركی فست خوندكارە
ك سلمانی لــرۆژە ساردەكانی رۆژێ سلمانی، ل چ و بغدا ل چ  رادەپڕاند، ئرككانی
كاك دەپۆشی. تارای بلقیس ونی ب وتنی پیرەمرد شارەكم و دادەپۆشی گۆیژەی بفر
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چاالكییكان

بوكراوە دابشكردنی بۆ ماڵ ئو و ماڵ ئم وتدەك شار تكۆشرانی ھموو وەك عزەددین
بۆ رۆمانسی تكۆشانی دەوری رۆژانی . نھنییكان كۆنگرە ئامادەبوونی و پیام گیاندنی و
میشھ شیرینكانی و ترش یادەوەرە ناچنوە و ھرگیز لبیر بوون رۆژانك ئوسا الو ئمی

.یھ خۆیان تاموچژی
ئحمد و سلمانی ركخراوی ئیبراھیم ل ئو دەستپشخرییی دەموێ بم ل كۆتاییدا
ل ھونرمندان و ئدیبان ل لنان رز بۆ كردیان گالوژ رووناكبیری و ئدەبی بنكی پاشان
و دخۆشی دەیكات مایی سیمیین جار بۆ كوردستان حزبی شیوعی و ئوەی خۆیاندا ژیانی
ل قوربانیدانیان، ل تكۆشانییان، ل زگرتنر ھبگرن، ك پیاوك ل گرتن رز ،دەستخۆشیی

خۆیان. ل خودی كسایتی شونخوونیان،
و  ئدەبی ٨٠ برھمی پتر ل خاوەنی عزەددین د. ھاوڕم و برا . گیراو رز تۆش كاكی
تمنت و تو حورم قدر ئم و نانزلر ئم ب پیرۆزت سامانی نتوەیی، و كلتووری
ل ب بــردەوام خزمتی نتوەكت و بۆ ب بــردەوام ھر ب برشتت قمی درژ ب و
بو شادمان كوردستانیش رۆژنامنووسانی سندیكای و كوردیی كتبخانی كردنی دەومند

ناسراوەكانی. ندامئ ل كی ل رزلنان
ناكات. یاد ل ئمككی خۆی ب كوڕە تكۆشرەی حزب بۆ ئو گرموگوڕ سوی

و دایانمزراند حازم و صارم و فھد ك گورەیی نووسییرۆژنام قوتابخان لو سو
و سامان ئبو و براك عدنان و سعید و ئبو حیدەری جمال و یونس نافع و عادل سالم

گشیان پدا. تر تكۆشری دەیان كادری
بن سركوتوو سرفراز و و شاد ھر نگئاھ ئم بڕزانی ئامادەبووی ئوەش

مستفا ساح كریم
كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی جگری
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راپۆرتی سیمی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان

لیژنی داكۆكی ل ئازادی رۆژنامنووسيی و مافی رۆژنامنووسان

١- پشكی.
٢- گرتنی رۆژنامنووسان.

٣- پشلكارییكان.
٤- سزادان.

٥- تیرۆركردن
٦- داوا یاساییكان.

٧- ناڕەزایی و نووسراوەكانی سندیكا بۆ الینی پیوەندیدار.
٨- بدواداچوون.
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پشكی

كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
كوردستان ل رۆژنامگری كاری یاسای
پشكوتوو بیاسایكی باش و (٣٥) ژمارە
بــوە پــتــوی قناعتی ھسنگاندووە،
لم قۆناغ سیاسی و یاسایئ بووە كھ
و زەمین لسر ئگر ئستا مژووییی و
سیاسی واقعی جۆربجۆرەكانی كای لنو
تدەب بــكــرــت، جــبــ جــ یــاســایــیــدا  و 
بزووتنوەی پشوەچوونی برەو ژرخانی
بھز ھاندانكی و پاپشت و رۆژنامگری
دیموكراسیان خباتی  پدانی  شبۆگ
ئــازادی چسپاندی پناو ل دەنیانم و 
و ماف دەستبركردنی و رۆژنامگری
لكوردستان، رۆژنامنووسان گوزەرانی
سندیكای ناوەندی دروشمی ئــوەش  ك
ئــو ــی ــامــادەكــردن ئ ــ و ــامــنــووســان رۆژن
پرۆژە لالین یاسایش لسرەتادا وەكو
بووە، پناوەدا لم ھر سندیكا ئنجوومنی
ئوەی دگرانییوە بنیگرانیو دیسان بم
رابردوو سای دووەمی نیوەی لراپۆرتی
ئازادی رۆژنامنووسی ل داكۆكی  لیژنی
بناچاری لیژنكمان ئستاش بویكردەوە
بوكردنوەی ئو لسر جختی جاركیتر
یاسایی رپرسبل ھندك كوا دەكاتوە،
بپچوانی حكومییكان و سیاسی و
لگڵ ھسوكوت و رەفتار یاسای ئو

مایی بۆت ئمش دەكن. رۆژنامنووسان
گرفتانی و شك ئو چارەسرنكردنی
ھاتۆت پناویدا ل رۆژنامگری یاسای ك
و لدان حاتی ئستا تاكو چونك ئاراوە،
چندین و  گرتن جۆراوجۆراو ھڕەشی 
ھندك الی لوێ لرەو تری پشلكاری
لــدژی حــزبــی و ــداری ــی ئ لــبــرپــرســانــی
ھموو ك دەكرن، پیادە رۆژنامنووسان
رۆژنامگرین. یاسای پچوانی ئوانش
نیگرانییكی زیاتر لوەش ئوەی دیارە
داكۆكی كلیژنی وەیئ كردۆتوە قوتر
مافی رۆژنــامــنــووس و كــردن ل ئـــازادی
ھرجۆرە جارك ھموو رۆژنامنووسان
رۆژنامنووس برامبر ل پشلكاریك
و بشوەیكی رەسمی كرابت راستوخۆ
و كردۆتوە پیوەندیداری ل ئاگادار الینی
پشلكارییكانی جۆری بگوە ب بوردی
و تــاك  ئــوان ــم  ب خستوونتڕوو، بۆ 
نداوەتوە. لیژنكمانیان وەمی ترانبت
نكردنی جب ج و پابند نبوون ھبت
ھر مترسیكی رۆژنامگری یاسای
درژەپدانی مایی تدەبك وەدانییل
رۆژنامنووسان، لبرامبر پشلكاری
خۆی یــاســا كــخــودی وەشــدایــلــ بكو 
و گومان  بـــردەم  دەخــاتــ كوردستان  ل
بارەیوە لم مئ نادیار، چارەنووسكی

دەخین روو. چند خاك
چاالكی كۆمك ئنجامدانی لكاتی -١

كوردستان سندیكای رۆژنامنووسانی سیمی راپۆرتی
مافی رۆژنامنووسان و رۆژنامنووسی ئازادی داكۆكی ل لیژنی
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دیدار و راستوخۆ سردانی  و میدانی
نقیب كــ جـــۆراوجـــۆر ــوەی ــوون ــۆب ك و 
و ســنــدیــكــا و ئــنــدامــانــی ئــنــجــوومــنــی
بدیار بۆمان و ئنجامیاندا لیژنكمان
كوردستان دادوەرانی ل ھندك ك كوت.
و پنگیشتووە رۆژنامگرییان یاسای
ھر خۆیان سرسوڕمانی ھندكیشیان

نیشاندا. یاسای ئو لبوونی
و ئیداری و برپرسی دادوەر ھندك -٢
راگیاندووە لیژنكمانی ب ھبووە حزبی

یاسای ناكین. ئو بۆ ئم حیساب ك
پ ئاماژەمان لراپۆرتكشمان وەك -٣
برپرس ھندك الی ئستا  تاكو كردووە 
توندوتیژی و لدان حاتی لوێ و لرە و

.یھ بوونی رۆژنامنووسان برامبر
نووسراوانی ك دادگاكانیھرمی ئو -٤
ئاسایش بشكی بنككانی و كوردستان
سندیكای بۆ ــاگــاداری  ئ وەكــو پۆلیس و 
دەنــــرن ــان كــوردســت ــی ــووســان ــامــن رۆژن
و رۆژنامنووسان تۆمتباركردنی لسر
لكۆینوەودادگاییكردنیرۆژنامنووسان،
ژمــارە عــیــراقــی یــاســای ســزاكــانــی بپی 
لنووسراوەكانیان نموون بۆ ،(١١١)یـــ
تۆمتبارە رۆژنامنووس نف دەن پمان
لم سزاكان، لیاسای (٤٣٣) ماددەی پی ب

.الی بگمان چندین بارەیوە
تاكو زانیاری و ھــواڵ سرچاوەی  -٥
ھشبت ئگر پویست نییو بپی ئستاش
برچاو بشكی  نموون بۆ  .نیی شفاف
ئامادەنیین حكومی و ئیداریی بنكی ل
و و گرفت شك لبارەی و زانیاری ھواڵ

برۆژنامنووسان. بدەن رووداوەكان
بگوە ب چۆن دەزانیینوەكو پویستی ب
لكاریانشپ ئــو ھــمــوو بــ ئــامــاژەمــان
ــامــنــووســان رۆژن كــــردووە كــبــرامــبــر
پشلكاری ئاماژە بھندك ئاواش كراون،
لبرامبر رۆژنامنووس ھندك ك بكین
ئمی ،كردوویان رۆژنامگری  یاسای
ــو ل ــن ــك ــی ــوون ــم ن خـــــــوارەوەش چــنــد

:لكارییانشپ
ــاســای ی شــــشــــم)ی  (لــــمــــاددەی -١
(ئگر ھاتووە: كوردستاندا ل رۆژنامگری
بوكردەوە نادروستی زانیاری رۆژنام
پ بوكراوەكی تبابك ئوكسی ئوا
یان لمیراتگرانی یكك یاخود یوەستپ
بۆی جگرییتی یاساییوە رووی ل ئوەی
وەمی بكاو راستكردنوەی داوای یھ
ویستپ بــداتــوە. وتــارەكــی ــواڵ یــان ھ
یاخود راســتــكــردنــوە، ســرنــووســریــش
دوای ژمارەی لدوو یكك ل وەكمدانوە
بھمان و ج لھمان كمیشتنی وەگ
بو پی ی كبارەیق ھمان ئو و پیت
بداخوە بم  بكاتوەو  بو  كراوەتوە
بــرپــرســی و ــووســر ــ ســرن ھــنــدــك ل
و نابن یگب ئو پابندی  رۆژنامكان
و ھاووتیان چونك زۆرجار دەكن. پشلی
نادروستیان نووسینی و ھواڵ ك ئوانی
بۆ وەمكانیان كــراوەتــوە، بو لسر 
بالویش ئــگــر یــاخــو و بــونــاكــرــتــوە
پی ك ،دایــ دیك شونكی ل بكرتوە
كمترین كئویش مردوو، گۆشی دەن
پشلكردنكی ئمش ك دەیبینت كس
یــاســای شــشــی راســـتـــوخـــۆی مـــــاددەی
بگی بارەیوە لم ك ،رییگرۆژنام
ئو ئگر لــداھــاتــووشــدا ــو  زۆرمـــان الی
بناوەكانیان ئاماژە بت بــردەوام تحا

دەكین.
كایی نو ھاتۆت حاتك ئمۆ -٢
تۆمتباركردنی ئویش مئ رۆژنامنووسی
برامبر ناتۆرەی ناوو بخیانتكار، یكترە
ناوەندی رۆژنامو كۆمك واتا یكتری
یكتر لــســر بــجــۆرــك رۆژنــامــوانــی
كدوورە دەھنن یكتر ناوی و دەنووسن
بكو رۆژنــامــگــری، لیاسای ھر نك 
خكی ژیانی رەفــتــاری لئاكارو دوورە
خستۆت درزـــكـــی  ــمــش ــئ ك ــی.  ــاســای ئ
كاربم ئگر رۆژنامنووسان نوریزەكانی
معنوی كپگی دوورنیی بوات وەیش
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الوازبكات. رۆژنامنووسان
لــ ـــــووس ـــــن ـــــام رۆژن ـــك  ـــد ـــن ھ  -٣
نووسینكانیاندا و ھــواڵ  بوكردنوەی
تــایــبــتــی ـــی ـــان ژی ــو ــ دەســـــت دەخـــنـــ ن
ھواڵ ناوەرۆكی بجۆرك و ھاووتیان
سرەئنجام ك دادەڕژن نووسینكانیان و
ھاووتیان لكداركردنی مایی تدەب
و كــۆمــیــتــی و شــكــانــدنــی كــســایــتــی
ھندیك كــ المــانــ گبب معنوییان.
بۆت رۆژناموانی نووسینی و ھواڵ جار
لسر جــدی  ھــڕەشــی ھۆكاری و   مای
بتكدانی زۆرجاریش و ھاووتیان ژیانی
ئمش ـــووە، ب ـــواو ت شــیــرازەی خــــزان
ل ،(٤)ـ بگی راستوخۆی پشلكردنكی

رۆژنامگری. یاسای نۆیمی ماددەی
سرچاوەی و نبوونی ناراست ھوای -٤
بگدار، رووداوی و ھواڵ پكراوی باوەڕ
بۆ رۆژنامگری كلتوری ل بشكیترە
رۆژنامو گۆڤار ھندك فتانھ مئ نموون
بودەكنوە كھواك دەكــیــن بــدی
زانیاری و گب ب ــر دوات رۆژی كچی
كواھ ناراستی باوەرپكراو و راســت
داوای نك كرۆژنام كچی سلمنراوەو
نكردووە، پیوەندیدار الینی بووردنی لل
یلسم لـــو خـــۆی بــجــۆرــك بــــكــو 
خاوەنی ئو بی كــوەك كــردووە نبان
لكاتكدا نبووە. كواھ ناراستی ھو
شرەفی بننامی  سیمی لــبــگــی 
رۆژنامنووسان نودەوتی فیدراسیۆنی
تنھا ھواكان (رۆژنــامــنــووس ھاتووە
ك بــودەكــاتــوە راســتــیــانــ ئــو  بپی 
زانیارییكی ھیچ و دەزانت سرچاوەكانیان
نامگب یــاخــود نــاشــارــتــوە، گرنگیش 

ناكات). ساخت
ئـــازادی لــ داكــۆكــی ـــارە لــیــژنــی ٥- دی
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنامنووسی
ئاماژەی سای رابردوویدا راپۆرتی دوو ل
ل رۆژنامگری كیاسای بــوەكــردووە،
ندات كرگا ،وەنییئ بۆ تنھا كوردستان

رۆژنامنووسان مافی حكومییكان دەزگا
كاری ئنجامدانی  رگایی و بكن پشل 
گرنگی بكو بگرن، ل رۆژنامنووسیان
دەست  ك وەشدایل یاساك بھای  و
ب كاركردنی رۆژنامنووسیش سنووری و
و سنووری پانتایی رسا و كۆمك ماددە
وەكو بۆیش دەكــات.  دیاری ئازادییكی
رپرسب شانی ئركی سر و گرنگ چۆن
یاساك  ل رز ك كانئیداریی و  سیاسی
ئركی ــاواش  ئ پابندبن، پیوە و بگرن
ب پابندبن نووسانیشرۆژنام سرشانی
چونك ،یاساك برگكانی سرجم ماددەو
جیھانییكانی رسا و  یاسا ھموو بپی
معنوی پگی پرس، گرنگی و بو تایبت
نو لــ چند ــووس ــامــن رۆژن كسایتی 
ئوەندەش وانیرۆژنام كاری پانتاییكانی
یــاســایــی ــ پــابــنــدبــــت بـــو ـــ ك ـــوەدای ل

دەخات. رك ئو كاروبارەكانی
ب كــ  یھ گرنگ دیــكــی خاكی  -٦
ئویش بكین، پ ئاماژەی دەزانین پویستی
رووداوان و ھواڵ ئو لچوارچوەی خۆی
رۆژنــامــنــووس ھــنــدێ ــوا ك دەبینتوە 
راستوخۆ دەبن كشیك تووشی كات
بزانیاری  رووداوەكـــ یاخود واھ ئم 
ئاراستی ئینترنتوە لرگای زیاترەوە
ــن، دەك جــۆراوجــۆر رــكــخــراوی چندین 
لژنی بدەن  زانیارییان ئو  ئوەی پش
ل رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكیكردن
ك كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای
كخراوانر ئو لرگای سندیكا زۆرجار
لژنی وەكو مئ دەبت، كشكان ئاگاداری
رۆژنامنووسانی ســرجــم بــۆ داكــۆكــی 
و ھــات ئــگــر رادەگــیــنــیــن كوردستانی 
كشیك ھــر تووشی رۆژنامنووسان
لژنی ئاگاداری راستوخۆ ویستپ بن
راستوخۆ دەتوانن چونك بكنوە، داكۆكی
ناو بچن ببنوەو  كشكان  بــرەنــگــاری 
پگی بــھــــزو و ــــــان رووداوەك خـــودی 
لكاتی و  بكات چــارەســریــان معنوی
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كشك بۆ تایبت  پارزەری پویستیشدا 
داكۆكی لژنی بۆی بكات، دەستنیشان
رۆژنامنووسان دەكات ل داوا كی دیكجار
ك راستوخۆ سندیكا، بتایبتی ئندامانی
بكنوە، سندیكا رووبڕووی كشكانیان
ل تــنــیــا بیانییكان ــكــخــراوە ر  چــونــكــ
كشكاندا بــالی ئاگاداری  ب دوورەوە،
لساتی ك سندیكا بپچوانی  دەڕۆن،
تاكو دەبت، بكشكان تكو یكموە
لكۆتاییشدا ئینجا دەبت، لگیدا كۆتاییش
بدرژی خــۆی مانگی شــش لراپۆرتی

دەكات. لوە باسی
 ٢٠٠٩/٤/١٨ ـــ ل ــــــوەی  ئ دوای   -٧
رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
ـــی ـــراوان ف ــارــكــی ــن ــمــی كــــوردســــتــــان، ســی
یاسای جبجكردنی چۆنیتی لــبــارەی
پرلمانتارو ژمارەیك بۆ رۆژنامگری
ناوخۆ ــــی وەزارەت بــرپــرســانــی دادوەرو 
گۆڕانكی ئیجابی جۆرە سازكرد، تاڕادەیك
برامبر برپرسكان نالی ھوستی ل
بۆ ــت، دەكــر بـــدی بــ رۆژنــامــنــووســان
سلمانی ئاسایشی رابردوو مانگی ل نموون
رۆژنامنووساندا برووی زیندانی دەرگای
رەسمیشی داوای دوازدە ھروەھا كردەوە،
تۆماركرابوو، رۆژنامنووسان لسر ك
بتاڵ ــامــنــووســان رۆژن لــبــرژەوەنــدی

كردەوە.

رۆژنامنووسان گرتنی
ــامــنــووس  رۆژن  ٢٠٠٩/١/٧ رۆژی -١
(جاسممحمدحسن) ئندامیكارایسندیكاو 
زاخــۆی مبندی راگیاندنی برپرسی
كوردستان ببیاری ئیسالمی یكگرتووی
شش ماوەی بۆ زاخۆ لكۆینوەی دادوەری
(٢٤٠)ی مــاددەی بپی كرا زیندانی رۆژ 
وتكانی پی ب عیراقی، سزاكانی یاسای
ئوە ئمش لدەرئنجامی زاخۆ دادوەری
ماوەی بۆ  یكگرتوو كمبندی ھاتووە 
تلفزیۆنكیان پخشی كاتژمر دوو

مۆتی وەرگــرتــنــی بــبــ ــۆوە، ــردب ــوك ب
لــوە گــوازرشــت  ئـــوەش  دیـــارە یاسایی، 
بۆ ركخستن یاسایك ك نبوونی دەكات
راگــیــانــدن و دامــزرانــدنــی كــنــاــكــانــی
ئوە دوای  دەكوتوە، ل ئاوای كشی 
رۆژنامنووسانی سندیكای دھۆكی لقی
ل داكۆكی لژنی  ئندامی و  كوردستان
ستبم ئم بۆ رۆژنامنووسی ــازادی ئ
نڵ الیگل پیوەندی و چندین سردان
بۆ پارزەریشیان ئنجامداو برپرسكان
لكۆینوەی دادگای دادوەری دواتر گرت،
ـــدی  ـــرژەوەن ـــب ل  ٢٠٠٩/٥/٣ لـــ ــــۆ زاخ
دۆسییی  محمد)  (جاسم رۆژنــامــنــووس

ھنا. پ كۆتایی كشكی
نووسنك  ٢٠٠٩/١/١٠ بھۆی رۆژی -٢
و پۆست  كوردستان سایتی ھـــردوو  ل
لالینلقوناوچی سربخۆی كوردستان،
كوردستان دیموكراتی پارتی ھبجی
(ناسیح یاسایی لسر رۆژنامنووس داوای
دادوەری  دواجـــار تــۆمــاركــرا عبدالرحیم) 
بپی یاسای بجھ دادگای لكۆینوەی
ئو دەستگیركردنی بریاری عیراقی سزاكانی
رۆژدا، چوار ماوەی بۆ رۆژنامنووسی
گرتووخان  ل مانوە رۆژك دوای  بم
كۆششی و  ــــوون  ــــدواداچ ب و  بـــھـــوڵ 
ئازادی  ل كردن داكۆكی لیژنی ئندامی 
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنامنووسی
ئــو ســنــدیــكــا و ئــنــدامــی ئــنــجــوومــنــی
تاكو پارە ب كفالتی بك نووسرۆژنام

ئازادكرا. كردنی دادگایی رۆژی
بـــھـــۆی   ٢٠٠٩/١/١٠ رۆژی -٣
رگا گۆڤاری  ل بابتك بــوكــردنــوەی 
داوایــكــی حاجیاوا ــی شــارەوان ســرۆكــی 
(ســۆران رۆژنــامــنــووس لــســر یاسایی 
داوای  لسر  ــر دوات كــرد تۆمار عــومــر) 
ئو ھرلسر سلمانی ســرای پۆلیسی 
رانــیــ رەوانـــــی دەســتــگــیــركــراو  یشك
مای ــ ل ــانــوە م شـــو یـــك ـــرا. دوای  ك
و بدواداچوون و  بھوڵ  رانی قایمقامی
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و رۆژنامنووسان نقیبی پیوەندیكردنی
ئنجوومنی ئندامكی  و نقیب  جگری

كرا. ئازاد نووسرۆژنام ئو سندیكا
كــالر  پۆلیسی   ٢٠٠٩/١/٢٨ رۆژی -٤
یاسایی سكای س تۆماركردنی  بھۆی
گرمیانی) بۆ  (كاوە رۆژنامنووس لسر
دادگایی دەستگیركرد، رۆژ شش ماوەی
ماددەی بپی نووسرۆژنام ئو كردنی
بــوو، عیراقی ســزاكــانــی لــیــاســای  (٤٣٣)
دەستگیر نووسرۆژنام ئو لــوەی بر
كلپچیان خك بــرچــاوی ب بكرت،
لیاسا الدانــ ئمش دەســت، خستووەت
بــســر ــ ســزای ئـــو ــی ــات ــوك چــونــكــ، ئ
یاسای سپنرا ــووســدا ــن ــام رۆژن ئــو 
كوردستان پرلمانی ل رۆژنــامــگــری

دەرچووبوو.
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٢/١٦ رۆژی -٥
 نئاو ھفتنامی شوانی) پیامنری (ئاكۆ
و رگاگرتن لی كردن تی پدوای سوكای
بۆ رۆژنــامــنــووســی ــاری ك لئنجامدانی
گرتووخانی تدەخر كاتژمر (٥) ماوەی

چمچماڵ. شارۆچكی
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٢/٢٦ رۆژی -٦
دادگــای بــبــریــاری حسن)  محمد (جــاســم
(٢١١) ــاددەی م بپی زاخــۆ  لكۆینوەی
س بۆماوەی عیراقی سزاكانی لیاسای
بریارە ئــو بیانووی دەستگیركرا، رۆژ
نووسرۆژنام ئو دەستگیركردنی  واتــا
دیداركی نئاو كلھفتنامی ئوەبوو
لكاتكدابووە ئوەش دیارە كراوەو لگڵ
واری چووبووە رۆژنامگری یاسای ك
دادوەری بــیــارەكــی بۆی كــرداریــیــوە،
لیژنی ئندامی یاسابوو، پچوانی زاخۆ
رۆژنامنووسی لــئــازادی كــردن داكۆكی 
ئندامكی و ــووســان ــامــن رۆژن مــافــی  و 
ستبم ــم ئ بــۆ سندیكا ئــنــجــوومــی
نالی لگڵ  ــداری دی و ســردان چندین
سرەنجام داو ئنجام پیوەندیدارەكان
 نووسرۆژنام ئــو  ٢٠٠٩/٣/١ لـــرۆژی

 ٢٠٠٩/٣/٧ رۆژی دواتر ئازادكرا، بكفالت
(فرھاد ل كپكھاتبوو سندیكا  شاندكی
(حامد و  رۆژنامنووسان نقیبی عونی) 
سندیكاو (زیرەك  سكرتری محمد علی)
داكۆكیكردن،  لژنی سكرتری كــمــال) 
داكۆكی لژنی ئندامی ھروری بھجت
محمد)یان (جاسم رۆژنامنووس سردانی
لبرامبر سندیكایان نیگرانی ــردو ك
باس جی راگیاند، دەستگیركردنكی
بـــۆ ئــو ـــان ـــزەری ـــار ــی داكـــۆكـــی پ ــژن ــی ل
ماددی پداویستی و  گرت  نووسرۆژنام
دواتریش كــرد، دابین بۆ معنویشیان و 
 ٢٠٠٩/٥/٤ رۆژی ل تھچوونوەی دادگای
ـــدی ـــرژەوەن ـــب ل ــی كــــشــكــی ــی دۆســی

داخست. كنووسرۆژنام
مـــاددەی  بپی  ٢٠٠٩/٣/٣١ رۆژی .٧
و ــراقــی عــی ــی ــان ســزاك ــاســای  ــی ل  (٤٣٣)
دھــۆك لكۆینوەی دادگــــای بــبــریــاری
لشاری  جــوقــی)  رۆژنــامــنــووس(لــزگــیــن
دەستگیركرا، شــوــك  ــاوەی ــۆم ب دھـــۆك 
بھۆی نووسرۆژنام ئو دەستگیركرنی
ئاكانیوز ل بوو  ھواك بوكردنوەی 
ك ــووە ب ئـــوەوە لدەرئنجامی ئمش 
ھردوو لسر داوای پۆلیس ئفسركی
برپرسی  جوقی) و (لزگین رۆژنامنووس
تۆماركردبوو،  ئتروشی)  (سباح ئاكانیوز
ك ئفسرە ئــو  وتكانی بپی  چونك
رۆژنامنووسداوەو دوو بو ھواكی
ندەن، ناوی كواھل لكردوون داوای
پچوانی ب رۆژنامنووس ھردوو بم
وەكو ئفسرەكیان ناوی  وتنككر ئو
ــر بـــوكـــردەوە، دوات ســرچــاوەی ھـــواڵ
لئازادی كــردن داكۆكی لیژنی ئندامی
سندیكای دھۆكی لقی و رۆژنامنووسی
بدواداچوونی كوردستان رۆژنامنووسانی
و پارزەری ئو بھوی بردەوامی كردو
كشك دۆســیــیــی  دھـــۆك ــ ل سندیكا 

كۆتایی پھات.
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٥/١١ رۆژی -٨
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ســرنــووســری  مستفا)  محمد (شركۆ
لكۆینوەی  دادگای لالین (رالو) گۆڤاری
ل (٤٨) مــــــاددەی ــی  ــ ــپ ب ــاڵ  ــچــم چــم
ئو و دەگیرت عیراقی سزاكانی یاسای
ل رۆژ ھشت ماوەی  بۆ  نووسرۆژنام
دەمنتوە، یشارۆچك ئو گرتووخان
رشكردنھ بۆ دەگڕتوە ھۆكارەكش

ئایین. سر
مــفــرەزەیــك   ٢٠٠٩/٥/١٧ رۆژی -٩
ــفــان ــی خــل لــئــاســایــشــی شـــارۆچـــكـــی
مــحــمــد)ی (ئــیــســمــاعــیــل رۆژنـــامـــنـــووس
دەكن دەستگیر نــوا ــۆی  رادی پیامنری
دەیگوازنوە پكردن سوكایتی دوای و
دوای خــلــیــفــان ــۆ بـــارەگـــای ئــاســایــشــی ب
ئو ئــوەی دوای و زۆر لكۆینوەیكی
سندیكاش نــاســنــامــی نــووســــامــ رۆژن
بــم ــتــی، ــرای ــرــوەب ب دەخـــاتـــبـــردەم
كاتژمر یــك مـــاوەی بــۆ و نـــادات دادی 
سۆرانی نووسینگی برپرسی دەیھنوە
برەسمی  كریم)  حاجی (محمد سندیكا
كارە لو ئاسایشی كــردو  بــدواداچــوونــی

ئاگادار كردەوە.
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٦/٣ رۆژی -١٠
سرنووسری  كاكوەیس)  خلیل (ھۆ
نامب ســربــخــۆ گنجانی رۆژنـــامـــی
 ٢٠٠٩/٦/٢ (رۆژی كــ كــردیــن ــاداری ــاگ ئ
وەكــو كــخــۆیــان مــفــرەزەیــكــی چــكــدار
داوای ئوەی  بب ناساند بمن ئاسایش 
پرسیاركم ھیچ یاخود و بكن ل ناسنامم
دواتـــر و ـــردم ك ــ بــكــن دەســتــگــیــریــان ل
بارەگای وای شونك كمن پم بۆ بردمیان
بۆ ناردمیان بگیراوی دواتر بوو، ئاسایش
ھرئو و ھولر پۆلیسی بروەبرایتی
و پۆلیس بروەبرایتی بۆ بردمیان شوە
ئو و گیراوی ھب تۆ گوتم پیان دواتر
كلكاتی ئاماژە بوەدەكات نووسرۆژنام
داوەو دەروونیان ئازاری دەستگیركردنكی
ل كردووە). ھڕەشی جۆراوجۆریشیان

 پشكارییكان
محمود) خش ١- رۆژنامنووس (ھڤاڵ
،نوێ)ی (عیراقی دەزگـــای كارمندی  ك
بۆماوەی ك كردین ئاگاداری بنامیك
مووچی دەزگایكیوە لالین دوومانگ
لم بارەیوە ھۆكارك ھیچ بب دراوەتن
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
دەزگــای ئاراستی رەسمی نووسراوكی
ھیچ ئستا تاكو بم كردو نوێ عیراقیی

نداوەتوە. وەمكیان جۆرە
٢-رۆژی٢٠٠٩/١/٢١رۆژنامنووس(ئاسۆ
 نئاو ھفتنامی پیامنری ســـراوی) 
یاسایی داوای  سلمانی پۆلیسی لبنكی 
عبدالقادر) ــدون ــرەی (ف ھــاووتــی لسر
و سوكایتی ــاوبــراو ن چونك تــۆمــاركــرد
بوكردنوەی لسر جنوی ھــڕەشــو
سراوی)  برۆژنامنووس (ئاسۆ ھواك

كردووە.
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٢/١٣ رۆژی -٣
رۆژنامی  پیامنری سیامند)  (سرباز
لكاتی ،دیــجــلــ كــنــاــی ئــــازادی و ئـــای 
ئاسایشی لالین راپۆرتك ئامادەكردنی
و دەكــرــت بــرانــبــر توندوتیژی ھولر 
پاشان لدەسندرت، ریكۆردەری كامراو

دەگڕنرنوە. بۆی
رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٢/١٨ رۆژی -٤
ـــد) لـــســـر  ـــحـــم ئ ـــن غــــفــــور ـــم ـــھ (ب
بپی شیكاری بابتكی بــوكــردنــوەی
مۆبایل ژمـــارەی  بــچــوار خــۆی وتكانی 
ژمــارەی پدانی  بب لكراوە،  ھڕەشی

مۆبایلكان.
محمد) محمود (علی رۆژنامنووس -٥
رۆژنامنووسانی سندیكای كارای ئندامی
ئاگاداری رەسمی بنامیكی كوردستان
(www.chak.info) لماپڕی ك كردین
سوكایتیم بــنــووســیــن  كــســــك چــنــد 
لوەش ھدەبستن بۆ شتم و پدەكن
گوای پــاڵ  ــ دەدەن ئــوەم تۆمتی خراپتر 
بتیرۆریست كوردیم الینكی نــاوی من
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ئــوەی مــایــی  تدەب ئـــوەش و  ھناوە 
نامكی بپی مترسی وتۆتك ژیانم
رۆژنامنووس(علی محمود محمد) ئوانی 
ل بریتیین مــن دژی ھساون بــوكــارە
ئمیری محمد، (عومر رۆژنامنووسان
یكترین،  ئــامــۆزای كھردووكیان  ــادر)  ق
داومتپاڵ ئوەشیان تۆمتی جگلوەش
خۆم برژەوەندی بۆ لكوردستان من ك
ئوەی بب كۆكردۆتوە لخك پــارەم
ھبت تانتۆم ئو لسر بگیك ھیچ
سكرتری بــارەیــوە لم پام. دراوەتــكــ
ــرەج) ف فاتح (لتیف و داكــۆكــی لیژنی 
ســنــدیــكــا ــقــی كـــركـــووكـــی ســكــرتــــری ل
خریكی ئستاش كردووەو بدواداچونیان

مسلكن. چارەسركردنی
ئبوبكر) ٢٠٠٩/٣/٣١ (ھردی رۆژی -٦
كوردستان ئاسمانی  كنای پیامنری 
ــــری شـــارۆچـــكـــی ــــوەب رــــ لــــالیــــن ب
ھڕەشی كركووك لنزیك قرەھنجیر
پاسوانكانی لالین دواتــر و لیدەكرت
ئــو خـــودی ئـــو بــرــوەبــرە داركـــــاری
كركووكی لقی و دەكرت نووسرۆژنام
لژنی  ئندامی داودی)  (شوان سندیكاو
پیوەندی بارەیوە لم لكركووك داكۆكی
لالین بم كردووەو بدواداچوونیان و
وەمك ھیچ قرەھنجیر بروەبرەكی

نبوو.
ــامــنــووس  رۆژن  ٢٠٠٩/٤/١ رۆژی -٧
رەشید) ــر (راب  ب ناسراو رەشید)  (فــازڵ
ئــازاد) (پردی رۆژنــامــی سرنووسری
سندیكای كــركــووكــی  لقی ئــنــدامــی و 
لــســر ــان ــوردســت ك ــی ــووســان ــن ــام رۆژن
ئــازاد) (پردی ل بابتك بوكردنوەی
و ـــردێ پ ـــی شـــارەوان لــالیــن ســرۆكــی
و ـــووك ـــرك ك لـــبـــرچـــاوی قــائــیــمــقــامــی
جۆراو ھڕەشی لبرپرسان ژمارەیك
زیندانیت دەگوترت پی و لیدەكرت جۆری
كركووكی لقی بــارەیــوە ــم ل ــن. ــی دەك
لژنی  داودی) ئندامی (شوان و سندیكا

بــدواداچــونــیــان داكـــۆكـــی لـــكـــركـــووك
نووسرۆژنام لــو داكۆكیان كـــردووەو

كردووە.
ــالیــن  ل  ١٠\٢٠٠٩/٤/١١ شــــوی  -٨
ھرش لسلمانی نــنــاســراو كسانكی
رۆژنامنووس ئوتومبلی ســر تدەكر
ھفتنامی  پیامنری محمود)  (ئــازیــز 
دەشكنرت ئوتومبلكی جامی و رووداو
ئاماژەیك وەكو دەمانچش گوللیكی و
ئوتومبلكی لــنــاو  ھــڕەشــكــردن بــۆ 
نووسرۆژنام ئو دواتر دەھرت، جب
لو ــردووەو ب سلمانی پۆلیسی بۆ پنای
دراوە ئــنــجــام ــرامــبــری  ب كـــردەوەیـــی 

كردوونتوە. ئاگاداری
ــامــنــووس  رۆژن  ٢٠٠٩/٥/٣ رۆژی -٩
كردین ئاگاداری بنامیك تیفور) (بكر
خریكی  كاتكدا ل  ٢٠٠٩/٥/٣ رۆژی ك
بووە، رۆژنامنووسی كــاری ئنجامدانی
ئنجامدانی رگای چكدارك چند لالین
بزۆری دواتــر و دەگیرت ل ئوكارەی
بردەم ندەیب و دەكرت ئوتومبل سواری
لسنووری رزگــاری ناحیی بروەبری
ئندامیتی كھی ناسنامكی دواتر ھولر
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
ــارەی لــگــڵ ژم ـــزۆری لــ دەســنــرــت ب
بــنــووســراوی لیژنكمان مۆبایلكی،
 ٢٠٠٩/٥/١٠ رــكــوتــی  ــ ل ژمــــــارە(٤٧٠) 
كردەوەو ئاگادار ناحیكی بروەبرایتی
كردو چكدارەكانی ھوستی ئو ئیدان
ئستا تاكو بــم كــرد، سزادانیانی داوای

نداوەتوە. لیژنكمانی وەمكی ھیچ
لـــالیـــن   ٢٠٠٩/٥/١٧ رۆژی -١٠
درژی دەســت  كركووك شــاری پۆلیسی
(كـــــاروان ـــووس ـــن ـــام كـــرایـــ ســـر رۆژن
سندیكای  ــارای ك ئندامی رەفــیــق)  ستار
پیامنری و كوردستان رۆژنامنووسانی
كركووكی لقی لوشارە،  ئــازادی  كنای
داودی شوان و رۆژنامنووسان سندیكای
داكۆكی لیژنی  و ئنجوومن ئندامی 
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بــارەیــوە لــم ــئــازادی رۆژنــامــنــووســی ل
داكۆكیان بپی یاسا بدواداچوونیان كردو

كرد. نووسرۆژنام لو
ــای ــك ــدی ســن كـــركـــووكـــی لــقــی   -١١
بنووسراوی كوردستان رۆژنامنووسانی
 ٢٠٠٩/٥/١٧ ل كردین ئاگاداری ژمارە(١٥٠)
رۆژنامنووس (ھژار رەشید) ئندامیكارای
ھولر رۆژنــامــی پیامنری سندیكاو
دەستدرژی كــركــووك پۆلیسی  لــالیــن
كركوك بارەیشوە لقی كراوەتسرو لم
توندی نارەزایی كــردووەو بدواداچوونی
تاكو پیوەندیدارو الینی یاندۆتگ خۆی
پۆلیسی بروەبرایتی برەسمی ئستا
ھنگاوكی ھــیــچ رووە لـــم كـــركـــووك 

نناوە.
نــوا رادیـــــۆی ــی بــرــوەبــرایــت  -١٢
بـــنـــووســـراوی و رۆژنــــامــــی ھـــاوتـــی
شــوی كــ ــن رەســمــی ئــاگــاداریــان كــردی
حزبی بــرپــرســــكــی  (٣٠-٢٠٠٩/٥/٣١)
 ٧٤) مۆبایلی بژمارە دوكان لشارۆچكی
ل رۆژنامنووس ھڕەشی (٦٣ ٦٨ ٠٧٧٠
رادیۆیو  ئو پیامنری دوكانی)  (گــۆران
دوكانی گۆران دواتر كردووەو كرۆژنام
لسر كردین ئاگاداری بنووسراو خۆشی
ئوە لسر  جختیشی مسلو ھمان 
ھواك بوكردنوەی كلسر كردەوە
ل ھڕەشیی  ھموو ئو رپرسب ئو 
لیژنی سكرتری  بارەیوە لم كــردووەو 
ئنوەر و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆی
سندیكا ئنجوومنی ئندامی حوسن
پیوەندیان داكــۆكــی لیژنی ئــنــدامــی و 
كــردو حزبییوە و حكومی بــرپــرســانــی
بارەیوە لم خۆیان نیگرانی و بزاری
بدواداچوون لكردوون داوایان ڕوو خست
بسرپرشتی دواتــر  بكن لپچینوە و 
ئنجوومنی  ئندامی حوسن)  (ئــنــوەر
(كمال رەئوف)  ئامادەبوونی   ب سندیكاو
ھاوتی لبارەگای ھاوتی سرنووسری

چارەسركرا. كشك

پی لڤین ــاری ــۆڤ گ ــری ــوەب رــ ب  -١٣
 ٩٤ ٨٧ ٩١٤) مۆبایلی بژمارە ك راگیاندین
جگری و لسرنووسر   ڕەشھ (٠٧٧٠

كرا. لڤین گۆڤاری سرنووسری
محمود)  (شاخوان رۆژنامنووس  -١٤
بوكردنوەی لسر ك راگیاندین پی
بروەبری لالین رۆژناموانی بابتكی
لكراوە، ھڕەشی كۆی تاوانی پۆلیسی
وەشی گوت كئ نووسو رۆژنامر ئھ

لكراو. ھڕەشم مۆبایلیش بژمارەیك
رۆژنامنووس   ٢٠٠٩/٦/١٤ رۆژی -١٥
پیامنری  ســـعـــدی)  ئــیــحــســان (رـــمـــان 
تلفزیۆنییكگرتولالینئاسایشیئامدی
رۆژنامنووسی كاری ئنجامدانی لكاتی
ھوی ب ــر  دوات ســنــدرا،  ل كامراكی
ھروری)  داكۆكی (بھجت لژنی ئندامی

گڕاندەوە. بۆ كامراكیان
پارتی راگیاندی ناوەندی مكتبی -١٦
رسمی بنووسراوی كوردستان دمووكراتی
مۆبایلكانی بژمارە ك كردین ئاگاداری
(٥٤ ٧٩ ٣٨ ١٠ ٧٧ ٠) ( ٨٦ ٢٨ ١٩ ١٠ ٧٧ ٠)
تاكو كوشتن، لجنو ھڕەشی جۆراوجۆر
كادیری رۆژنامنووسانی ژمــارەیــك  ل
قادر سرۆ وانل كراوە راگیاندنكیان
حسیب (ئازا راگیاندن، ناوەندی برپرسی
شاخی  بختیار مكتب، قرەداغی) ئندامی
سرنووسری قادر جواد رۆژنامنووس،
سابیر) سدیق (فوئاد ھولر، رۆژنامی 
-٢٠ شوی گون، گۆڤاری سرنووسری
حسیب (ئــازا رۆژنامنووس   ٢٠٠٩/٦/٢١
كوا  راگیاندین پی بمۆبایل قرەداغی) 
(٢١ ٦٦ ٠٥٠ ٠٧٧٠ و ٨٣ ٦٩  بژمارەكانی
ل تری ھڕەشی جار چندین (٩٨٨ ٠٧٧٠
كئگر كردووە ل ئوەیان داوای كراوەو
رۆژنامنووسی كــاری و لنووسین واز

دەدەن. سزای قورسی نھنت
زینی)  و مم رۆژنامنووس (سعید -١٧
ئنجامدانی لكاتی موس شــاری لــنــاو
شاوی بر وتك رۆژنامنووسی كاری
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دوای و پۆلیس چكداری تاقمكی لدانی
و گوشاركی دەروونی پكردن سوكایتی 
ئینجا كم، ماوەیكی بۆ دەستگیركردنی و
سندیكای موسی لقی كـــرد، ئـــازادیـــان
رۆژنامنووسانی كوردستان، بیاننامیكی
تیدا دەركرد، رووداوە بو تایبت ناڕەزایی
ك كـــردووە موس لبرپرسانی داوای
نبخ رۆژنامنووسان پاراستنی ئركی

ئستۆ.
نھشتنی  ٢٠٠٩/٦/٢٣ لژنی رۆژی -١٨
 ك ــاوزات)  ــج ــت ال رفــع (لجنة  ـــی ـــادەڕۆی زی
ئاسایش،  لنونرانی (شارەوانی، پكھاتبوو
دوای  قائیمقامیت)  تندروستی، چاودری
پــرتــووكــخــانــی ــی ــخــاوەن ــ ب ئــــوەی ك
(متین) (باوەڕ ئحمد میقداد) رادەگینین 
پرتووكخانكی ــردەم ب زیــادەڕۆیــی  ك
بگوی دەت   كژنل وەك بم  الببات،
چند ناوبراو ئو لژنی نكردوون، دواتر
كــردووەو حجز لڤینی گۆڤاری ژمــارەیــی
و بیست مــاوەی بۆ ئحمد)یشی ــاوەڕ (ب
ل ھروەھا دەستگیركردووە، كاتژمر چوار
پ بننامیان ئاسایشیش بڕوەبرایتی
زیادەڕۆیی ئو تر جاركی ك پكردۆتوە

نكاتوە. دووبارە
ئیدانی نیگرانییوە بوپڕی لرەدا مئ
چونك دەكن، رداگرتنیگۆڤارەكسدەستب
دووەمــ مـــاددەی  (٥) بگی پچوانی
ك كوردستان ل رۆژنامگری یاسای ل

ھاتووە: تیایدا
دەســتــی و ــاكــرــت ـــ قــدەغــن ـــام (رۆژن

ناگیرت). بسردا
ــی ــووســان ــن ــام رۆژن ــكــای ــدی ــ ســن ــۆی ب
پكھناو لژنیكی بارەیوە لم كوردستان
دەقیوردەكارییكانیش بدواداچوونیكردو
نووسراوەكانی و ــاڕەزایــی (ن تـــوەری  ل
راپۆرتی پیوەندیدار)ی الینی بۆ سندیكا
ـــازادی ـــئ ل ـــی ـــۆك داك ســــیــمــی لــــژنــی
دا رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسی

بوكراوەتوە.

ــی  ــات ــك ل  ٢٠٠٩/٦/٣٠ رۆژی -١٩
كركووك لشاری شۆریج تقینوەی
مبستی ب كركووك تلفزیۆنی تیمكی
ئــوێ دەچــنــ وەی رووداوەكـــــگــواســتــنــ
 ك ئیسماعیل)  (ســـۆران ــووس ــن ــام رۆژن
شــاوی بــر وتــكــ یكتیم وــنــگــری 
گوشاری و لدان ل جگ و ئاسایشكان
كــامــــراكــشــی ـــــــــی ھـــــروەھـــــا دەروون

لدەستننن.

سزادان
كشفی  ــای دادگ  ٢٠٠٩/٢/١٥ رۆژی -١
بریاری سزادانی رۆژنامنووس(شوان كۆی
سرنووسری ھفتنامی ئاونیدا محمد)
دینار ملیۆن ســ  (٣،٠٠٠،٠٠٠) بــری بــ
نــووســرۆژنــامــ ــو ئ ـــوەی بــبــیــانــووی ئ
ھـــواڵ ئـــامـــادەنـــبـــوو ســـرچـــاوەیـــكـــی
مــــاددەی حــوتــم ئــاشــكــرابــكــات، بــپــــی
كــوردســتــان لــ ــری ــگ ــام لــیــاســای رۆژن
ھواڵ سرچاوەی یھ بۆی سرنووسر
پچوانی بیارە ئم بۆی نكات. ئاشكرا

.رییگرۆژنام یاسای
تابانی) جــالل  (مــام ئــوەی پــاش  -٢
ســكــایــكــی ســــرۆك كـــۆمـــاری عــیــراقــی
و ھــاوتــی ھفتنامی لــســر یاسایی 
بــھــۆی ــرد. ــارك ــۆم ت ــی ــووســرەك ســرن
رۆبــن، مایكل بابتكی بــوكــردنــوەی
سلمانی  دادگـــــای  ٢٠٠٩/٣/١٥ رۆژی
دینار ملیۆن سزدە (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ببی
سرنووسرەكی و ھاوتی ھفتنامی
لكوردستان رۆژنامگری  یاسای  بپی
سندیكای پــارــزەری باس جی ســـزادا.
ئــامــادەی كــوردســتــان رۆژنــامــنــووســانــی

بوو. كردنكی دادگایی

تیرۆركردن
ــامــنــووس  رۆژن  ٢٠٠٩/٢/٥ رۆژی -١
كــارای  ئندامی  دۆسكی)  عــرەب  (ســالم
كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای
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(وادی  لگڕەكی  خۆی  ماكی لبردەم 
كرا. شھید موس لشاری حجر)

رۆژنامنووسانی سندیكای موسی لقی
بیاننامیكی بــارەیــوەو لم كوردستان
كــردو ـــارەی  ك ئــو محكومی ــــردو  دەرك
تاوانباران سزای كرد لكاربدەستان داوای

بدەن.
 

یاساییكان داوا
بروەبرایتی   ٢٠٠٩/١/٤ رۆژی -١
بنووسراوی ھولر پارزگای پۆلیسی
ك كـــردیـــن ـــــــــــارە(٨٦٧) ئـــــاگـــــاداری ژم
(شازین و  داودی)  رۆژنامنووسان(شوان
،(٣٧٢) مــاددەی بپی  تۆمتبارن  ھرش) 
پچوانی نــووســراوە ئــم باس شایانی 
یاسایرۆژنامگریی،چونكرۆژنامنووس
لكوردستان رۆژنامگری  یاسای  بپی

تر. یاسایكی نك دەكرت دادگای
لكۆلینوەی  ٢٠٠٩/١/٤ دادگای رۆژی -٢
ئاگاداریكردین بنووسراویژمارە(٢) رانی
عبدالرحمان) رۆژنــامــنــووس(شــــرزاد  ك
كوردستان ھرمی گۆڤاری سرنووسری
لیاسای (٤٣٣) مــاددەی بپی تۆمتبارە
رۆژنامنووس لكاتكدا عیراقی سزاكانی
كوردستان ل رۆژنامگری یاسای بپی

لگڵ دەكرت. مامی یاسایی
بروەبرایتی   ٢٠٠٩/١/١٨ رۆژی -٣
بنووسراوی ھولر پارزگای پۆلیسی
ك كـــردیـــن ـــــــــــارە(٧٧٥) ئـــــاگـــــاداری ژم
لالین  قادر) حمد  (دانا  رۆژنامنووس
شـــقـــوە ــیــســی پــۆل ـــی ـــت ـــرای ـــوەب رـــ ب
داوای  ،ــ ــی ھ دەســتــگــیــركــردنــی بــریــاری 
بیاری ھۆكاری دەكات، مئل رەزامندی
روون مئ بۆ لنووسراوەكدا گرتنكی

نكراوەتوە.
لكۆینوەی  ٢٠٠٩/١/١٩ دادگای رۆژی -٤
ئاگاداری ھولر بنووسراوی ژمارە(٢٧٦)
گــۆران) (نــبــز كردین كــرۆژنــامــنــووس
تۆمتبارە جیھان  گۆڤاری سرنووسری 

سزاكانی لیاسای (٤٣٣) مـــادەی بپی
یاسای پچوانی نووسراوە ئو عیراقی.
ل رۆژنامنووس چونك ،رییگرۆژنام
یاسای بپی رۆژنامنووسی سركاری
و بانگھشت لكوردستان  رۆژنامگری 

تر. بیاسایكی نك دەكرت دادگای
لكۆینوەی  ٢٠٠٩/١/٢٠ دادگای رۆژی -٥
ئاگاداری ـــارە(٣٠) ژم بنووسراوی رانی
كریم) و  (ماكوان رۆژنامنووس ك كردین
ماددەی  بپی (سۆران عومر) تۆمتبارن
لالین چونك رۆژنامگری، یاسایی ل (٩)
خدر) و  ئحمد (عبدالله ھاووتی ھردوو
لسر  داوایـــان شریف)  سعید  (عزیز 

كراوە. تۆمار
بنكی  لــالیــن  ٢٠٠٩/١/٢٣ رۆژی -٦
لسر یاسایی سكایكی  تواتب پۆلیس 
عبدالله) حــمــد (ســـوارە رۆژنــامــنــووس
رانــیــلــ ــروشــ پــیــامــنــــری رۆژنـــامـــی پ
بــوكــردنــوەی ــۆمــاركــراوە بــبــیــانــووی ت
بناوی كرۆژنام (٤٧) ھواك ل ژمارە
دواتر دەكات)، پۆلیس چك (ھاوتیك دوو
لژنی  حوسن) ئندامی (ئنوەر بھوی

ھات. كۆتایی كشك داكۆكی
پۆلیسی  لبنكی  ٢٠٠٩/١/٢٦ رۆژی -٧
یاسایی سكایكی ھــاووتــیــیــك كــالر 
ئحمد) (الوان ــووس ــن ــام رۆژن لــســر 
ئمۆ تۆماركرد. سرنووسری مانگنامی
ئو ـــژمـــارە(٢٩) ل  كــ ـــوەی ئ بتۆمتی 
دواتر ــردووە. ك پ (تشھیر)ی  یرۆژنام
 ل داكۆكی لیژنی (سامان كریم) نونری
گرمیان لسنووری رۆژنامنووس ئازادی
پیوەندی كردو بدواداچوونی بارەیوە لم
دواتــر كــرد. پــیــوەنــدیــدار بچند الیــنــی
نووسرۆژنام ئو قازانجی  ب كشك

ھات. كۆتایی
گشتی  بروەبرایتی  ٢٠٠٩/١/٢٨ -٨
بنووسراوی ژمارە(١١٠٣) پۆلیسی ھولر
رۆژنامنووس(ھۆ ك كردین  ئــاگــاداری
ماددەی(٤٣٣) بپی تۆمتبارە كركووكی)
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دادخـــــواز ــكــ چــون لـــیـــاســـای ســــزاكــــان،
تۆمار  لسر  داوای  سۆفی)  وەلــی  (مجید
یاسای پچوانی ئونووسراوە كردووە.
بپی رۆژنامنووس چونك ،رییگرۆژنام
و بانگھشت رۆژنامگری كاری یاسای

تر. بیاساكانی نك دەكرت دادگای
دادگای (٣٤٤٦) ژمارە  بنووسراوی  -٩
ك كردین ئاگاداری ھولر  لكۆینوەی
رۆژنامنووس (نبز گۆران) سرنووسری
لسر داوای  لداگاكیان  جیھان  گۆڤاری 
ماددەی بپی تۆمتبارە چونك تۆماركراوە،

رۆژنامگری. یاسایی ل (٩)
لكۆینوەی  ٢٠٠٩/٢/٤ دادگای رۆژی -١٠
ئاگاداری (٥٦٤) ژمارە بنووسراوی ھولر
كریم) (فخری رۆژنامنووس ك كردین
رۆژنامی سرنووسری ئیمتیازو خاوەن
(٤٣٣) ــاددەی م بپی  تۆمتبارە  (الــمــدی) 
دادگا نــووســراوەی ئو سزاكان لیاسای
چونك ،رییگرۆژنام یاسای پچوانی
رۆژنامگری یاسایی بپی رۆژنامنووس
دەكرت دادگایی و بانگھشت كوردستان ل

سزاكان. یاسای بپی نك
بڕوەبرایتی   ٢٠٠٩/٢/١٩ رۆژی -١١
بنووسراوی ھولر پارزگای پۆلیسی
ك كـــردیـــن ــــاداری ــــاگ ژمــــــــــارە(٢٨٥٣) ئ
عـــلـــی) (ئـــیـــبـــراھـــیـــم رۆژنـــــامـــــنـــــووس
بنكی لـــ ــویــســتــپــ بــۆیــ تــۆمــتــبــارە 
ئو باس جی ئامادەبت.  خانقا  پۆلیسی
تۆمتباركردنی ھۆكاری تییرایوەبڕب
روون مئ ــۆ ب رۆژنــامــنــووســی ئـــو 

نكردۆتوە.
لـــســـر   ٢٠٠٩/٢/٢٤ رۆژی -١٢
(٤٢٥)ی لژمارە بابتك بوكردنوەی
ــاوی (بــووجــی  ــن ب ــ ــام رۆژن رۆژنـــامـــی
دەكرت)، ســرف سنترك بۆ شارك
ســكــایــكــی قــائــیــمــقــامــی دەربـــنـــدیـــخـــان
(حوسن رۆژنــامــنــووس لسر یاسایی 
ببی  دادوەر ــر دوات تۆماركرد، لتیف) 
بكفالت دینار ملیۆن پنچ (٥,٠٠٠,٠٠٠)

دادگایی رۆژی تاكو رۆژنامنووسی ئو
كرد. ئازاد كردنكی

بڕوەبرایتی   ٢٠٠٩/٣/١٠ رۆژی -١٣
بنووسراوی ژمارە(١٧٧٧) پۆلیسی گرمیان
دەستگیركردنی بیاری ك كردین ئاگاداری
رۆژنامنووس (ربین ئازاد) سرنووسری
ــارە  دی داوە، ــان ی مــاــپــری (كــوردســتــان) 
روون مئ بۆ دەستگیركردنكیان ھۆكاری

نكردۆتوە.
ھــولــــر ــیــنــوەی ــكــۆــ ل دادگـــــای   -١٤
(٣٨٥٤) ژمـــــارە ــی رســم ـــووســـراوی  ـــن ب
خاوەن ھادی) (نوزاد ك كردین ئاگاداری
ســرنــووســری  قـــادر)  (جـــواد و ئیمتیاز
(٤) مــــاددەی بپی ھــولــــر رۆژنـــامـــی 

تۆمتبارن. رۆژنامگری لیاسای
ئــوەی  دوای  ٢٠٠٩/٣/٢٠ رۆژی -١٥
خۆیدا ژمارەكانی  ل لیك لڤین گۆڤاری 
ھبجی بانقی  ك) بناوی راپۆرتكی
خكانكی  ــن ــالی ل ـــردەوە ـــوك ب ـــی)  ب
و درین پشمرگی  وەكــو جــۆراوجــۆر
یاسایی داوای پانزە شھیدان. بنمای

كراوە. تۆمار لسر
بڕوەبرایتی   ٢٠٠٩/٣/٢٩ رۆژی -١٦
بنووسراوی سلمانی پارزگای پۆلیسی
كبیاری كردین، ئاگاداری (٦٠٥٧) ژمارە
رۆژنــامــنــووس ھـــردوو دەستگیركردنی
فــاتــح ــــان عـــوســـمـــان) و (تـــاریـــق (عــــدن
بپی چونك پگیشتووە، حــســن)یــان
تۆمتبارن، سزاكان لیاسای (٤٣٣) ماددەی
پچوانی دادگــا نــووســراوەی ئو دیــارە 
یاسای بپی رۆژنامنووس چونك ،یاسای
و بانگھشت لكوردستان  رۆژنامگری 

دادگایی دەكرت.
١٧-رۆژی٢٠٠٩/٣/٣١ دادگایلكۆینوەی 
ئاگاداری ھولر بنووسراوی ژمارە(٦٨٦)
قادر) حمد كرۆژنامنووس(دانا كردین،
تۆماركراوە لسر ئوان لدادگاكی داوای
یمئ سرسوڕمانی جگای ئوەی بم
ك ــات دەك مئ ل داوا ــا دادگ ك وەیئ
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بكینوە ئاگادار لوبارەیوە رۆژنامنووس
خۆیتی.!!! دادگا ئوەئیشی لكاتكدا

لكۆینوەی  ٢٠٠٩/٤/٥ دادگای رۆژی -١٨
ــارە ژم ــووســراوی ــن ب ـــ ســـۆران ھــولــــر ـ
كرۆژنامنووس كردین ئاگاداری (١٨٩)
ماددەی  بپی (دانا حمد قادر) تۆمتبارە
دادگا نووسراوی سزاكان. لیاسای (٤٣٣)
رۆژنامنووس چونك ،یاسای پچوانی
بپی رۆژنامنووسی پیشی كاری لسر
تۆمتبار لكوردستان رۆژنامگری یاسای

تر. یاسایكی نك دەكرت
ھواك ــوەی ــردن ــوك ب بــھــۆی  -١٩
ـــر) بــنــاوونــیــشــانــی  ـــاو (ئ ـــی ـــام ــ رۆژن ل
پۆلیس حـــوت لـــدەســـت (تــۆمــتــبــارــك
رادەكــــــات) ســكــایــكــی یــاســایــی لــســر 
تۆماركراو  یرۆژنام ئو سرنووسری 
دینار ملیۆن س (٣,٠٠٠,٠٠٠) ببی دواتر
دادگایی دەستپكردنی رۆژی تاكو كفالت

ئازادكرا. ككردن
ھــولــــر ــیــنــوەی ــكــۆــ ل دادگـــــای   -٢٠
كردین ئاگاداری ژمارە(٣٦٥٧) بنووسراوی
سابیر) سدیق (فوئاد رۆژنامنووس ك
داوایكی گــون گۆڤاری سرنووسری 
كــ بپی تــۆمــاركــراوە ــســر یــاســایــی ل
(٩) ماددەی بپی تۆمتبارە نووسراویان

كوردستان. ل رۆژنامگری یاسای ل
كتنی  ــای دادگ  ٢٠٠٩/٤/١٥ رۆژی -٢١
ژمــارە رســمــی نـــووســـراوی  بــ سلمانی 
رۆژنامنووس ك كردین ئاگاداری (١٢١٧)
لالین (محمود  (ئومد عارف محمد ئمین)
داوای  ئــوان دادگــاكــی  ل رەشید)  مح
رۆژنامی پیامنری ك تۆماركراوە. لسر
بپی تۆمتبارە رووەشوە لو ھاوتییو

كوردستان. ل رۆژنامگری یاسای
لكۆینوەی  دادگـــای  ٢٠٠٩/٤/١٧ -٢٢
ئاگاداری (٣٥٠) ژمارە بنووسراوی ھولر
(كوردە رۆژنامنووس ھردوو ك كردین
رادیۆی  لی) لوار عالل و ھج حسن
چونك كــراوە، تۆمار لسر داوایــان نوا 

یاسای ل (٩) مــاددەی بپی تۆمتبارن
كوردستان. ل رۆژنامگری

رۆژنامنووس   ٢٠٠٩/٤/٢٢ رۆژی -٢٣
ھاوتی رۆژنامی پیامنری قادر) (بورھان
ئوەی بب) كردین، ئاگاداری بنامیك
ھیچ و بكرموە رسمی ئاگادارییكی ھیچ
ھبت، بــارەیــوە لــو  زانیارییكم جــۆرە 
بنكی  لالین ٢٠٠٩/٣/٨ یكم جار رۆژی
دەستگیركردنم بــیــاری شــادی پۆلیسی 
بریارە  ٢٠٠٩/٤/٢٠ ئو ل دووەمیان دراوە.
نوێ كراوەتوەو ئوجارەشیان سرلنوێ
ھموو بسر  منیان گرتنكی بــریــاری 
ــوە). ــردۆت ــوك ب پۆلیس بنكی ــازگــو ب
ــــورھــــان قــــــادر) لـــنـــامـــكـــی ئـــامـــاژە (ب
بریاری ھۆكاری ئستا كتاكو بوەدەكات
ك ناشزانت و نازانت دەستگیركردنی

تۆماركردووە. لسر داوای
بروەبرایتی   ٢٠٠٩/٥/١٩ رۆژی .٢٤
بنووسراوی ھولر پارزگای پۆلیسی
بڕوەبری ئیمزای ب و ژمــــارە(٨٤٥٧)
رۆژنامنووس ك كردین ئاگاداری پۆلیس
 ل دەبت الــدیــن)  غیاس علی (ســرفــراز
ئوەی ئامادەبت ــازادی ئ پۆلیسی بنكی
لیژنی وەكو یمئ سرسوڕمانی جگای
ئو كــراوە مئ ل كــداوا  وەیئ داكۆكی

رۆژنامنووس ئاگادار بكینوە.!!!
ـــــای  دادگ  ٢٠٠٩/٥/٢٥ رۆژی -٢٥
بنووسراوی ھولر  دەشتی لكۆینوەی 
ك كـــردیـــن ـــــــــــارە(٥٢٨) ئـــــاگـــــاداری ژم
لالین  زایــر) (ئیسماعیل رۆژنامنووس
داوای  پاشا)  (عبدالرحمان رۆژنامنووس

تۆماركراوە. لسر
لـــســـر   ٢٠٠٩/٥/٢٥ رۆژی -٢٦
ــامــوانــی رۆژن بابتكی ــوەی ــردن ــوك ب
سنوور پاسوانی بروەبرایتی دەربارەی
پاسوانی بروەبری سلمانی، لدەڤری
لسر یاسایی داوایكی دادگا ل سنوور

تۆماركردووە. لڤین گۆڤاری
لكۆینوەی  ٢٠٠٩/٦/١ دادگای رۆژی -٢٧
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رۆژنامنووس ك راگیاندین پی ھولر
رۆژنــامــی ســرنــووســری محمد) (كــاوە
دادگایكیان لــالیــن  نــوێ كوردستانی
یاسای ل (٩) مـــاددەی بپی تۆمتبارە

لكوردستان. رۆژنامگریی
ئیبراھیم (شاناز  ٢٠٠٩/٦/١٥ رۆژی -٢٨
داوایــكــی  سلمانی، دادگـــای  لــ ئحمد) 
تۆماركرد،  (لڤین)  گۆڤاری لسر یاسایی
لسر ھــواــــك ــوەی لــســر بــوكــردن

رەمزان). (تاریق فۆكوان
لــ مــــــرۆڤ ـــی ـــاف م ــــــــــی  وەزارەت  -٢٩
 ل یاسایی داوایــكــی  ٢٠٠٩/٦/١٥ رۆژی
لسر ھولر پۆلیسی بڕوەبرایتی
رۆژنامی  رەئووف) سرنووسری (كمال

تۆماركرد. ھاوتی
رۆژنامنووس   ٢٠٠٩/٦/٢١ رۆژی -٣٠
یاسین) (ئمل لالین ھاوتی نادر) (كاوە
سلمانی پۆلیسی ــی ــت ــرای ــوەب ڕــ ب  ــ ل

كراوە. تۆمار لسر یاسایی داوایكی

الینی بۆ سندیكا نووسراوەكانی و ناڕەزایی
پیوەندیدار

ھرمی پۆلیسی گشتی بڕوەبرایتی بۆ/
كوردستان

ناڕەزایی ب/
 ٢٠٠٩/٢/١٣ رــكــوتــی ھــیــنــی رۆژی 
خریكی كــ ــووس ــن ــام ژمــارەیــك رۆژن
چاالكی ئنجامدانی و  ھواڵ  ئامادەكردنی
ھولر نو شاری ل رۆژنامنووسی بوون
ناوخۆ تری ھزەكانی و پۆلیسی لالین

ل سندن. كوتن برگوشارو كامیرە
یاسای بنماكانی پچوانی ئوەش دیارە
.نووسییرۆژنام ئازادی و رۆژنامگری
محكوم ناخۆ ھزەكانی رەفتارەی ئو مئ
ك تنھا دەخۆین ئوەش داخی دەكین و
یاسایی ئیمزاكردنی بــســر مــانــگ دوو 
ھرمی سرۆكی لالین رۆژنامگریدا 
پشلكاری كچندین تپڕیوە كوردستان
دەست دراوە، ئنجام رۆژنامنووسان دژی

كاری كرەستكانی گانوەی داوای جب
دەكین رۆژنامنووسان و رۆژنامنووسی
سنراوەو لیان ناوخۆ ھزەكانی لالین ك
دەكین دەستدرژیكارانیش سزادانی داوای
رای ببین و یاسا بۆ پنا ناچارین ئگینا 
ئــاگــادار بــارەیــوە  ــم  ل جیھانیش گشتی 

وەمین. چاوەڕوانی بكینوە.
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری
و رۆژنامنووسی ئازادی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز:. بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسیی

ھولر پۆلیسی بڕوەبرایتی بۆ/
ناڕەزایی ب/

 ٢٠٠٩/٢/١٣ رــكــوتــی ھــیــنــی رۆژی 
خریكی كــ ــووس ــن ــام ژمــارەیــك رۆژن
چاالكی ئنجامدانی و  ھواڵ  ئامادەكردنی
ھولر نو شاری ل رۆژنامنووسی بوون
ناوخۆ تــری ھزەكانی و پۆلیس لــالیــن

ل سندن. كوتن برگوشارو كامیرە
یاسایی ئوەشپچوانیبنماكانی دیارە
.نووسییرۆژنام ئازادی و رۆژنامگری
محكوم ناخۆ ھزەكانی رەفتارەی ئو مئ
ك تنھا دەخۆین ئوەش داخی دەكین و
یاسایی ئیمزاكردنی بــســر مــانــگ دوو 
ھرمی سرۆكی لالین رۆژنامگریدا 
پشلكاری كچندین تپریوە كوردستان
دەست دراوە، ئنجام رۆژنامنووسان دژی
كاری ئامرەكانی گرانوەی داوای جب
دەكین رۆژنامنووسان و رۆژنامنووسی
سنراوەو لیان ناوخۆ ھزەكانی لالین ك
كارانیش ــژی ــدر دەســت ســزادانــی داوای 
یاسا ببین بۆ پنا ناچارین دەكین ئگینا
ئاگادار بارەیوە لم جیھانیش گشتی رای و
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وەمین. چاوەروانی بكینوە.
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری
و رۆژنامنووسی ئازادی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز:. بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسیی

ھولر ئاسایشی بروەبرایتی بۆ/
نارەزایی ب/

 ٢٠٠٩/٢/١٣ رــكــوتــی ھــیــنــی رۆژی 
خریكی كــ ــووس ــن ــام ژمــارەیــك رۆژن
چاالكی ئنجامدانی و  ھواڵ  ئامادەكردنی
ھولر نو شاری ل رۆژنامنووسی بوون
ناوخۆ تــری ھزەكانی و پۆلیس لــالیــن

سندن. ر گوشارو كامیرە لبوتنك
یاسایی ئوەشپچوانیبنماكانی دیارە
.نووسییرۆژنام ئازادی و رۆژنامگری
محكوم ناخۆ ھزەكانی رەفتارەی ئو مئ
ك تنھا دەخۆین ئوەش داخی دەكین و
یاسایی ئیمزاكردنی بــســر مــانــگ دوو 
ھرمی سرۆكی لالین رۆژنامگریدا 
پشلكاری كچندین تپریوە كوردستان
دراوە، ئــنــجــام ــووســان ــن ــام رۆژن دژی 
ئامرەكانی گرانوەی داوای جب دەست
لالین ك دەكین رۆژنامنووسی  كاری
داوای ســنــراوەو لیان ناوخۆ ھزەكانی
دەكین كارانیش  دەســتــدرــژی ســزادانــی
رای ببین و یاسا بۆ پنا ناچارین ئگینا 
ئــاگــادار بــارەیــوە  ــم  ل جیھانیش گشتی 

وەمین. چاوەروانی بكینوە.
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری
و رۆژنامنووسی ئازادی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز:. بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسیی

نوێ) (عیراقی ی ئیمتیازی بڕز/ خاوەن
داواكاری ب/

سورز...
 ك (مــحــمــود ــخــڤـــاڵ شــھـــ) داواكــــــار
،نــوێ)یــ ی (عیراقی دەزگـــای كــارمــنــدی
مووچی نیسان) دوومانگ(شوبات، ماوەی
ھرمانگی ك ئوەوە لالین  دراوەتن
بكم سرەرای دینارە  ھزار (٣٠٠،٠٠٠)
دینار. (٨٠،٠٠٠) بۆ مووچكی كردنوەی
ستوھ كئم رادەگینین پتان مئ
رییگرۆژنام كاری یاسای بپچوەنی
ــواوی ت مافی ھــیــواداریــن ل كــوردســتــان،
دەزگاكتان ناوی ئوەی بۆ تبدر خۆی
تۆمار مانگی سندیكا شش  راپۆرتی ل

نكرت.
رزماندا لگڵ

عونی فرھاد
كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی

ونیك بۆ بڕز:.
داكۆكی لمافی رۆژنامنووسان سكرتری

ئاگاداریتان بۆ
دۆسییی تایبت

رزگاری ناحیی بڕوەبری بڕز/ بۆ
ناڕەزایی ب/

ـــووس  ـــن ـــام رۆژن  ٢٠٠٩/٥/٣ ڕۆژی
سندیكای  كــارای ئندامی تیفور)  (بكر
نو لــ كــوردســتــان رۆژنــامــنــووســانــی
لالین رزگاری ناحیی بازاڕی جرگی
ئنجام چكدارك جگلوەی رگای چند
لــــگــیــراوە، ـــامـــگـــری دانــــی كــــاری رۆژن
كراوەو ئوتومبل  سواری بزۆر ھروەھا 
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ــوەش ل ناحی بــڕــوەبــرایــتــی  ــ بــراوەت
ناسنامكی فۆتۆكۆپی لـــوێ خــراپــتــر
سندراوە. ل مۆبایلیشی ژمارەی و كراوە
ئــــو جـــۆرە ــو ــوت ــســوك ــ ئــــمــ ئــــو ھ
داوای دەكین محكوم توندی ب یمام
و دەكــیــن لپرسینوە  و  بـــدواداچـــوون
نووسو رۆژنامل داوای لبوردن ویستپ
پچوانی ئاوا ھوستی چونك بكرت.
بنماكانی دژی و رییگرۆژنام یاسای

.تدیموكراسیی
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری
و رۆژنامنووسی ئازادی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز:. بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسییی

روونكردنوەیك
كوردستانوە  رۆژنامنووسانی لسندیكای

ســرنــووســری   ٢٠٠٩/٦/٢٣ رۆژی .١
تلفۆنیدا  پیوەندییكی ل (لڤین)  گۆڤاری
لـــئـــازادی داكـــۆكـــی ــــژنــی ســكــرتــــری ل
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنامنووسی
دانیك چند ك ئاگاداركرد كوردستان، ل
لالین (لڤین) گۆڤاری (٩٤)ی ــارە ژم ل
پاشتر كۆكراونتوەو (زاخۆ)وە ئاسایشی

سووتنراون.
ئــنــجــوومــنــی   ٢٠٠٩/٦/٢٤ رۆژی .٢
كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای
ئندامی  ھروری)  (بھجت رۆژنامنووس
لژنی ئندامی سندیكاو ئنجوومنی
وردی بدواداچوونكی بۆ راسپارد، داكۆكی

رووداوە. ئو
لكۆبوونوەی   ٢٠٠٩/٦/٢٥ رۆژی .٣
سكرتری سندیكاو ئنجوومنی گشتی
سندیكادا لژنكانی نووسینگو و لــق

ھروری)  رۆژنامنووس (بھجت ھردوو
لقی  جانگیر) سكرتری تاھیر (ئیسماعیل و
راسپردران دیك جاركی سندیكا، دھۆكی
ســردانــی ــان ــی ــردووك ھ كــ راســتــوخــۆ
بــوردی لنزیكوە  و بكن زاخــۆ  شــاری 
تایبت راپۆرتكی بكۆنوەو رووداوەكل
سندیكا. ئنجوومنی بدەن بارەیوە لو

(بھجت  ٢٠٠٩/٦/٢٧ ممش رۆژی  .٤
ســردانــی  تاھیر)  (ئیسماعیل و ھـــروری)
لقی ــری ــن ــو ـــان كــــردو لـــگـــڵ ن زاخـــۆی
حاجی) (فرھاد لزاخۆ سندیكا دھۆكی
پاشتر رووداوەكــ كراو بۆ بــداوداچــوون

رایانگیاند:
زاخــۆ أ. لــھــمــوو پــرتــووكــخــانــكــانــی
 ل گۆڤارەكان ك گشت رۆژنامو (لڤین) و

دەفرۆشرت. ،دەردەچ كوردستان
(متین) (باوەڕ پرتووكخانی خاوەنی ب.
٢٠٠٩/٦/٢٣ چند  رۆژی ل ئحمد میقداد)
 ر شۆستسل (لڤین)  لگۆڤاری دانیكی
كرتووكخانپ ــای ــردەرگ ب (رصــیــف)ی 
ك ھــــواســیــبــوو، ھندكیشی دانـــابـــوو، 
زیـــــادەڕەوی نھشتنی لــــژنــی ــاشــان  پ
 ل پكھاتووە   كــ الــتــجــاوزات)  رفــع  لجن)
چاودری ئاسایش، شــارەوانــی، نونری
جار س دوو قائیمقامییت، تندروستی،
ك كــردووە كڕاوگپ لخاوەنی داوایــان
گۆڤارەكانی و چارەبكات زیادەڕەویی ئو
نكردووە. لژنكی بگوی بم الببات،
ژمارەیی چند ئو ناوبراو لژنی دواتر
(بــاوەڕ ــردووەو ك حیجز (لڤین)ی  گۆڤاری
پاش ــڕاوگــكــش پ ئــحــمــد)ی خــاوەنــی
ل رۆژــك، ماوەی بۆ  كردنی دەستبسر
ك دەكــنــوە پ پ بننامی ئاسایش

نكات.. زیادەڕۆیی تر جاركی
ھوستی دەزانــیــن بپویستی لــــرەدا

بكینوە: رای گشتی روون بۆ سندیكا
بــــزاری نــیــگــرانــیــیــوە بــوپــڕی   مئ
رووداوە، ئو برامبر دەردەبین خۆمان
كراوە، چونك (لڤین)  گۆڤاری  برامبر ك
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(دووەم)ی ماددەی (٥)ی بگی پچوانی
كــوردســتــان، لــ ریــیــگــیــاســای رۆژنــامــ
ــ ــدەغ ق رۆژنــــامــــ) ـــووە: ـــات ھ كـــ تــــیــدا
مئ بسرداناگیرت)، دەستی و ناكرێ
ك رایدەگینین بھمووال دیك جاركی
البردنی (لژنی  رەســمــی بــنــووســراوی 
ك دەكینوە ئاگادار لزاخۆ زیــادەڕەوی)
كشوھوای یاساو پچوانی كارەیان ئو
ئم ك ھیوادارین و كوردستان ل ئازادیی
ھرمی شونكی لھیچ رووداوانــ جۆرە
ھمان ل نكرتوە، دووبــارە كوردستان 
كاران جۆرە ئو توندی ئیدانی مئ كاتدا
الینكوە لھر و كوێ لھر دەكین،

رووبدات.
عونی فرھاد

كوردستان رۆژنامنووسان نقیبی
٢٠٠٩/٦/٣٠ ھولر

یكتی دوكانی ركخستنی مبندی بڕز/ بۆ
نیشتمانی كوردستان

ناڕەزایی ب/
ــوا ن رادیـــــۆی و ـــی ھـــاوتـــی ـــام رۆژن
كردین ــاداری ــاگ ئ رەســمــی بــنــووســراوی
برپرسكی   ٢٠٠٩/٥/٣١/٣٠ كــشــوی
دوكان حزبی لسنووری قزای سربازی
و مــۆبــایــلــی(٧٤ ٦٣ ٦٨ ٠٧٧٠) ژمـــارە  بــ
چندین راستوخۆ  بشوەیكی دواتریش 
رۆژنامنووس ل جۆراوجۆری ھڕەشی
نواو  رادیۆی پیامنری دوكانی)  (گۆران

كردووە. ھاوتی رۆژنامی پیامنری
لئازادی كردن داكۆكی  لیژنی  ل مئ
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنامنووسی
دەكین محكوم رپرسب ئو ھوستی
بارەیوە لم دەكین لبڕزتان داواش و
چونك بكن لپچینوە  و بــدواداچــوون 
رییگرۆژنام یاسای  پچوانی  مئ

لكوردستان.
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری

و رۆژنامنووسی ئازادی
كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز:. بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسییی

دوكان قزای قائیمقامی بڕز/ بۆ
ناڕەزایی ب/

ــوا ن رادیـــــۆی و ـــی ھـــاوتـــی ـــام رۆژن
كردین ــاداری ــاگ ئ رەســمــی بــنــووســراوی
برپرسكی   ٢٠٠٩/٥/٣١/٣٠ كــشــوی
دوكان حزبی لسنووری قزای سربازی
و مــۆبــایــلــی(٧٤ ٦٣ ٦٨ ٠٧٧٠) ژمـــارە  بــ
چندین راستوخۆ  بشوەیكی دواتریش 
رۆژنامنووس ل جۆراوجۆری ھڕەشی
نواو  رادیۆی پیامنری دوكانی)  (گۆران

كردووە. ھاوتی رۆژنامی پیامنری
لئازادی كردن داكۆكی  لیژنی  ل مئ
رۆژنامنووسان مافی  و  رۆژنامنووسی
دەكین محكوم رپرسب ئو ھوستی
بارەیوە لم دەكین لبڕزتان داواش و
چونك بكن لپچینوە  و بــدواداچــوون 
رییگرۆژنام یاسای  پچوانی  مئ

لكوردستان.
زیرەك كمال

ل كردن داكۆكی لیژنی سكرتری
و رۆژنامنووسی ئازادی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

بڕز: بۆ ونك
سكرتری سندیكا

داكۆكی لیژنی
گشتی دۆسییی

بدواداچوون
١-رۆژی١ینیسانی٢٠٠٩ رۆژنامنووس 
خۆی  بنووسراوكی پاشا)  (عبدالرحمان
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رۆژنامی (الصباح الجدید)  سرنووسری زایر) (ئیسماعیل لالین ك كردین ئاگاداری
رۆژنامنووسانی نقیبی دواتر كاردەركراوە، لسر رۆژنامنووسكیتر چند لگڵ
بارەیوە  لم جارك داكۆكی كردن چند لیژنی سكرتری عونی) و (فرھاد كوردستان
كوردستانی  رۆژنامنووسانی بسندیكای زایر)  (ئیسماعیل كردووە، بدواداچوونیان
رۆژنامكیان جھشتووەو رۆژك مۆت چند بكو بب دەرنكراون، ك ئوان راگیاند
جۆراوجۆر لكنای جار چندین لكڵ من قسبكن ئوەی بب نھاتوونتوەو خۆیان

كردووە. دژی من قسیان
تیرۆرستی ھوكی كوا بوكردەوە ئوەمان رابردوو مانگی  شش لراپۆرتی -٢
ئندامی  و لڤین گۆڤاری سرنووسری میرە)  رۆژنامنووس(ئحمد تیرۆركردنی بۆ
دەزگای لالین بم  بووە، ئــارادا ل كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای كارای
یكمین   ٢٠٠٩/٤/٢٩ رۆژی ئوەبوو كــراوەتــوە، پووچڵ سلمانی شاری ئاسایشی
ئنجام كارە ئو ویستویانك پكرد دەستی تبارانتۆم ئو كردنی دادگایی پرۆسی
و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی كریم) جگری ساح دانیشتندا (مستفا لو بدەن،
و (ئنوەر حوسن) رۆژنامنووسان لئازادی داكۆكی لیژنی (زیرەك كمال) سكرتری
ژمارەیك ئامادەبوون، دواتریش سلمانی ل لیژنكمان برپرسی ئنجوومن و ئندامی
لھمووشیان و بروەچووە تبارانتۆم ئو  كردنی بدادگایی تایبت دانیشتنیتر
ب واھ ئو بوبوونوەی لگڵ ھر خۆشی كاتی ئامادەبووە، لیژنكمان نونری
كاك  ئاراستی نووسراوك كوردستان رۆژنامنووسانی عونی) نقیبی (فرھاد ئیمزای
ببایخوە  ئویش كراو كوردستان  ھرمی  حكومتی سرۆكی بارزانی)  (نچیرڤان

كرد. بدواداچوونی بارەیوە لم و وەریگرت

لیژن سكرتری 0750 448 70 85 كمال  1. زیرەك
a_bazgr@yahoo.com ندامئ  0770 153 05 29 حوسن  2. ئنوەر

behcet.hirori@yahoo.co ندامئ  0750 445 92 58 3. بھجت ھروری 
shwandaudi@yahoo.com ندامئ  0770 153 39 26 4. شوان داودی  

shwan67@yahoo.com  ندامئ   0770 143 21 10 ھورامی  5. شوان
akopress74@yahoo.com ندامئ  0750 445 09 78 محمد  6. ئاكۆ

سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان
و رۆژنامنووسی ل ئازادی كردن داكۆكی لیژنی

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی



ژمارە 17 ھاوینی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 ٣٣٨

(ژین)یش خرمان برەكت...!

(        )یش خرمان برەكت...!

لم رۆژانی داھاتوودا گۆڤارك وەكو یادگاری (ژین)ی ئستنبۆڵ و رۆژنامی (ژین)ی 
پیرەمرد ل سلمانی، بشوە و ناوەڕۆككی جیا لوان، دەكوت بردەستی دەستبژرانی 

كورد. 
دووبارە  پاراستن و  بۆ   رخانت زمانی كوردی و عرەبی  ب ھردوو   كگۆڤار (ژین) 
تایبت ب كورد و كوردستان و  بوكردنوەی سامانی بگنامی كوردی و بیانی و 
بوی  و  پرش  برھمی  و  كوردی  رۆژناموانی  و  كورد  زانایانی  دەستختی  كتبی 
گورە نووسرانی پشووی كورد، وەرگان و بوكردنوەی سرچاوەكانی كوردناسی 
و  سازكردن  و  كورد  دراوسی  گالنی  و   كناوچ مژووی   ب دیك، سبارەت  ھی  و 
ئم گۆڤارە  لبوواری كارەكانی خۆی.  بیبلیۆگرافیا  (ئیندكس) و  پست  بوكردنوەی 
ھاوكارمان (سدیق ساح) سرنووسریتی و چاوەڕێ دەكرێ ب قبارەی (٥٠٠) الپڕە 
دەربچ، گۆڤارەك لالین ماندوونناس (سیروان خلیل) تایپ كراوە، مامۆستا (حسن 
(ئحمد سعید)  رووبرگیش  ختی  كردووە،  تدا  ھبی  مودەڕیس)  عبدولكریمی 
(وتی  دەقی   ل  كشب ئمش  كراوە،  چاپ  سلمانی   ل شڤان  نووسیوی.لچاپخانی 

:ژمارە)ی گۆڤارەك
((پشكی پویستی دەبینین بین: (بنكی ژین بۆ بوژاندنوەی كلپووری بگنامیی 
كلپووری  و خمخۆرانی  دسۆزان  ھیمتی   ب  ٢٠٠٤ كوردی) سای  رۆژناموانیی  و 

:رك و ئامانجانم ئڕاندنی ئنرا، بۆ راپزرشارستانیی كورد دام
١ ـ لچاپدانوەی گۆڤار و رۆژنامی كۆنی كوردی،

٢ ـ لچاپدانی بگنامی كوردی و ھی بیانیی تایبت ب كورد،
٣ ـ زیندووكردنوەی كتبی دەستختی زانایانی كورد،

مژووی  و  دراوسی كورد  میللتانی   ب زانستی سبارەت  ـ وەرگانی سرچاوەی   ٤
،كناوچ

نووسرانی  وەچی  یكم  بوی  و  پرش  برھمی  لچاپدانوەی  و  كۆكردنوە  ـ   ٥
گورەی زوومان،

٦ ـ سازكردنی بیبلیۆگرافیا و ئیندكس بۆ سرچاوە و بابتكانی مژوویی،
٧ ـ كۆكردنوە و لچاپدانی بیرەوەری)).

سرنووسر

(        )یش خرمان برەكت...!
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ھردوو  (ژین)  گۆڤاری  عرەبی  و  كوردی  پستی  ھردوو  فۆتۆكراوی  دەقی  ئمش 
رووبرگكیتی:
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بزووتنوەی ھاوشانی وتكمان، مژووی درژایی ب رۆژنامگریی بزووتنوەی 
ئاستی پرەپدانی بینیوە ل برچاوی رۆكی دیار و خباتگانی گلكمان و سیاسی
ھموو ژوو لم رەوڕەوەی برەوپشبردنی ل ھبووە كارای و بشدارییكی ھۆشیاری
ھات لوە برھم كوردستانی ھرمی ئزموونی دواجار ك راپڕین دوای كاندا، لئاست
گورەی و چۆنایتی گۆڕانكی ئزمووندا، ئو سایوسبری ل رۆژنامگریش دۆخی و
پداویستی وەكو كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای دواتریش ھبت بینی، بخۆیوە
لپناوی ھھناو چاوی نویدا دۆخ ئو ھناوی لنو پیشیی و مژوویی زەرورەتكی و
نویدا، رجلومھ ئو لنو بتوانت ك ئاستی ئو بۆ رۆژنامگریی ئاستی برزكردنوەی
خباتی پیشیی خۆی، شانۆی سر ھات بكات، جبج خۆی مژووییكانی ئرك بابتی و
رۆژنامنووسانی  سندیكای یاسای ب ١٩٩٨ ك سای ٤ی ژمارە یاسای چوارچوەی ل ئویش
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئستا تاكو لوكاتوە كراوە، ناوزەد كوردستان
ل كردن داكۆكی پناو ل بكات و رۆژنامنووسان توژی رچاو بب خزمتكی توانیویتی
دیموكراسیانی مدەنیانو خباتی شوازكی جۆرە ھموو پیشییكانیان و مدەنی ماف
و كردن داكۆكی ین لدەك و رۆی مژوویی خۆمان ب خبات ئاماژە رەدا كل گرتۆتبر،
بفرۆشینوە، رۆژنامنووسانی ب دیارییك منت و وەكو نامانوت توژە، بو كردن خزمت
دەستكوتكمان ھر  و كردبت بــوان خزمتكمان جۆرە ھر دەبینین  وای مئ بكو
سیرمان خۆمان مژوویی ئرككی پیشیی و وەكو جبج كردنی ھنابت، بدی بۆیان
دامزراوە، ئوە بۆ كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای بنڕەتدا ل ھر چونك كردووە،
لكاتی پشوەو رووەو پیشییوە رووی ل بكات رۆژنامنووسان توژی رنونی ك
دروشم روانگی ل مافكانیان ل بت  قینراست داكۆكیكاركی  و خمخۆر پویستیشدا
ماف كردنی دابین و رۆژنامنووسیی ئازادی چسپاندنی "لپناو ل بریتیی ك ناوەندییكی
سرجم واقیعدا ئرزی دروشمش لسر ئم ل كوردستان"، رۆژنامنووسان گوزەرانی و
و نتوەیی ئینتیمای و سیاسی راوبۆچوونی جیاوازی بب گرتۆتخۆ، رۆژنامنووسانی
دەردەكوێ. بڕوونی رۆژنامنووسان بۆ سندیكادا لدەستكوتكانی ھروەكو ئایینی،
لالین كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای خۆیوە دامزراندنی سرەتای ل ھر دیارە
و بھای پ سوود پشنیاری و سرنج و رنونی بردەوام ویژدانكان و خاوەن قم بور
رەخنو شانازییوە  و سوپاس ب سندیكاش ئنجوومنی بــردەوام و بردەم خراوەت
كاركردنی سرمشقی و ئزموون سرچاوەو كردۆت ئوانی داواكارییكانی و سرنج
ك ئرك تگیشتووە تقیقھ لو سندیكا چونك بینیون، ل زۆریشی و سوودكی خۆی
لرەشدا دیارە ،یھ رۆژنامنووسان سرجم بھاوكاری پویستی قورسو ئو باری و

راگیندراوك
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستانوە ل
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زانڕب ئو داھاتووشدا ل ھیواخوازە و دەكــات نووسانرۆژنام جۆرە  ئو سوپاسی
خۆیان. كردنی سندیكاكی لسر ھاوكاری بن بردەوام

دوور ھن كس ھندك ئوانیشدا لبرامبر ك بكین بوەش ئاماژە دەمانوت لرەدا
لنزیكوە ئوەی بو ب مژوویی برپرسیارتی ب ھستكردن و برەخن منھجییتی ل
ونیكی ك بوون ئوەدا ھوی ل بردەوام بن سندیكا ئیشوكاری و ئرك ئاگاداری
بالین و دەست پاشكۆیتی ك تۆمتی دابتاشن بوەی سندیكا بۆ ناڕاست و شواو
زۆرجاریش سندیكا، پاڵ دەدەن حزبیدا گوشاری لژر سندیكا كاركردنی یان نبوون،
پگی سندیكای ویستوویان ئاشكرا بشوەیكی نووسینكانیاندا قسو ئاستی لناوەرۆك و

بكن. الواز واقیعدا پانتاییكانی كایو لنو كوردستان رۆژنامنووسانی
(١٩٩٨)ی سای (٤)ی ــارە ژم یاسای رۆشنایی لژر سندیكا ئنجوومنی ل مئ
ژمارە رۆژنامگریی یاسای ناوخۆو پیەوی  كوردستان و رۆژنامنووسانی سندیكای
رۆژنامنووسان فیدراسیۆنی نودەوتی تیمان لندامییئ سرەڕای ،(٢٠٠٨) سای (٣٥)ی
 میساق ئم ك) نووسییرۆژنام شرەفی میساقی و پیشیی خاوەن بنمای ئویش ك IFJ
ركخراوە  ئم ٢٠٠٨ و سای ٣٥ی ژمارە كوردستان ل رۆژنامگریی یاسای پاشكۆی بۆت
 ب سرتاسری جیھان ل رۆژنامنووسی ركخراوی و ١٢٢ سندیكاو یكتی تییودەون
وامان  مانئ ھموو لخۆدەگرت)، رۆژنامنووس ھزار سد ٦٠٠٠٠٠ شش ئندامیتی
پتویشمان و قناعتكی بھ ھموو جۆرە ئازادییك ب بتواوی بوامان ك لدەخوازێ
پاپشتكی رۆژنامنووسان توژی سرنجی و تبینی و منھجی رەخنی ك ھبووە بوە
ئوە مانای ئوەش بم بواركدا، ھموو ل سندیكا كارابوونی زیاتر بۆ ورەیگ معنوی
راستقینی سنگی روخسارو بپچوانی دەیانوت ك بدەنگبین وانئ ئاستی ل ك نیی
چ ب ئاشكرای ئمشیان نن كبلك سندیكاوە توی لبی بس ناوەڕۆككی ونو خۆی
لكترازانی تدا سرەكی ئركی بگومان دەگرێ، كرھس روانگیكوە چ ل و ھۆكارك

..كانیانوتدەستك لباربردنی و كوردستان رۆژنامنووسانی ریزی
قسو جۆرە ئو لبرامبر نامانوت مئ كران، باس ك راستییانی ئو لروانگی
ناتوانت ئوان  نووسینی وای پشمان  دووربكوینوەو  رەخن بنماكانی ل  نووسینان
بپویستی بۆی بكاتوە، كم رۆژنامنووسان سندیكای معنوی پگی و رۆڵ لگرنگی
كارو بشك لھوست و لرەدا بكو بدەینوە، نووسینان لو وەمی ھیچ ك نازانین
ك گشتی، رای بردەم یندەخ رۆژنامنووسان، بۆ سندیكا دەستكوتكانی و چاالكی

:نووسینان ئو تكای وەم بۆ وای باشترین پمان
رۆژنامنووسانی سندیكای ل رۆژنامنووسان ھــرەزۆری بشی بوونی بئندام  .١
گواھیدەری مزعبی، و ئایینی و نتوەیی ئینتیمای و سیاسی بیروڕای بجیاوازی كوردستان
دوور ئازادانو بۆیش و و ساباتی ئومدی ئوان بۆت چتر سندیكا ك یراستیی ئو
كۆبوونتوە، ساباتدا و چتر ئو لژر ندانئارەزووم بنمایكی لسر و گوشار ل
پرواو بردەوام ب كچۆن سندیكاكیان ئوە نیشاندەدا ئوان، ئو تگیشتنی دیارە
تنھا و ئواندابووە خزمتی ل بربستك و ماندووبوون جۆرە ھر ل سكردنوە بب
و لقكان بارەگاكانی ئنجوومن رۆژنامنووس سردانی ك چندین رۆژكیش تناپڕێ
باوەشگرتنی رەڕای لس سندیكادا، ل ئندام بوون مبستی ب نووسینگكانی نكن و
كارو ئاسانكردنی و دابشكراو كوردستانی دیكی پارچكانی رۆژنامنووسی دەیان ب
ب ئویش خۆیان وتانی ل رۆژنامنووسییان یاسایی پگی كردنی بیاسا چاالكییكانیان و
یكجار  تاڕادەیكی ك IFJ رۆژنامنووسان نودەوتی فیدراسیۆنی پناسی كردنی دابین

دەكات. پیشییكانیان كارە زەمانتی گورە
سای ل كوردستان پرلمانی ك رۆژنامنووسان خاننشینی سندووقی یاسای پرۆژە .٢
رۆژنامنووسان، توژی بۆ مژوویی زمانتكی یاساو بۆت كردووەو پسندی (٢٠٠١)ەوە
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رگای ل تنھا بت، فرمانگیك ھیچ فرمانبری ئوەی بب رۆژنامنووس چونك
ئوا خاننشینی، سنووری یشتگ خزمتكی ك خۆیوە پیشیی ئركی كردنی جبج
ئاستی ل دیارە بمش بووە، سندیكا كاركردنی و رەنج بری ئمش ت، كدەب خاننشین
رۆژنامنووس چندین ستاكئ كردووەو جبج خۆمانمان بنڕەتی ئرككی مژووییدا
ئنجوومنی سندیكاش و وەردەگرن سندووق ل خاننیشینی مووچی م یاسایئ بپی
بی زیادكردنی سندووقكو یاسای ھمواركردنی مبستی ب دانوھ خریكی كماوەی

.كمووچ
نووسراوەو تكای گوتراوەو زۆری لسر بارەوە زۆری ل ك یاسای رۆژنامگریی .٣
ژرخانی ركخستنی ب یاسای ئو ئازادی، چمككانی یاساو و شارەزایانی بواری پسپۆران
دەست و ناوەندەكانی رۆژنامنووسان نوان ركخستنی و پردی رۆژنامنووسی كاری
چككی و رۆژنامنووسان  توژی پشخستنی زیاتر زەمانتی ب و دادەنن كۆمگا  و
راستوخۆی پاپشتی  ســرەڕای ھبت دەزانــن، توژەی لو كردن  داكۆكی مدەنیانی
و رەنج بری ئو یاسایش بم كوردستان، ھرمی سرۆكی و كوردستان پرلمانی
خزمتكردن پناو ل نووسانرۆژنام سندیكای بردەوامی كاركردنی ئیرادەی و كۆشش
ك كوردستان، ت لو دیموكراسی مدەنیت پتوكردنی بنماكانی رۆژنامنووسان و ب
و قدەغكردن و حپسكردنی رۆژنامنووسان ل نھشتنی بریتین گرنگكانی ھرە خا
ل تۆماركردنیان تنیا  و حكومت ل مۆت نھشتنی و رۆژنامو گۆڤارەكان داخستنی

سندیكا.
و كوردستان حكومتی ھرمی ل بوون  جنیشت زەوی  پارچ سدان  دابینكردنی .٤
سلمانی ھولرو پارزگاكانی  سنووری نیشتجی رۆژنامنووسانی بسر  دابشكردنی
ئو بۆ زەوی  دابینكردنی  بۆ  ھودان ل ردەوامب و سندیكا برامبر  بب دھۆك،  و

نین. سوودمند ستاكئ تاكو ك رۆژنامنووسانی
رۆژنامنووسی سالمتی لبوارەكانی پیشیی و وۆرك شۆپ خول و ئنجامدانی چندین .٥
رۆژنامنووس سدان ب ك سندیكا لماوەی رابردوودا نووسینگكانی و لق لسرجم

كردووە. تدا بشدارییان
مافی رۆژنامنووسان و ئازادی رۆژنامنووسی داكۆكی ل لیژنی مانگ جارك شش ھر .٦
ل پشلكارییك جــۆرە ھر و رۆژنامنووسیی رەوشــی لسر  راپۆرتك سندیكا  ل
راپۆرت ئو  نانالیب جورئتوە بوپڕی تیایدا بودەكاتوە، رۆژنامنووس،  برامبر
پشوە، تد كوردستان ھرمی ل رۆژنامنووسیی واقیعی خستنڕووی ئاونی دەكات
ك ئامادەبوونی و پشلكارییك ھر برامبر سندیكا رۆژانی سرەڕای ھوستی ئوە
رۆژنامنووسانی ئو پاپشتی بنككانی پۆلیس، بمبستی دادگاو ل ئنجوومن ئندامانی

ھاتوون.. شك تووشی رۆژنامنووسیی كاری لسر ك
لگرمی سندیكادا ل داكۆكی لژنی راپۆرتی دوا الیكیش ھموو ببیرھنانوەی بۆ
٢٠٠٩/٧/١دا ل ھرمدا سرۆكایتی  و  كوردستان پرلمانی ھبژاردنی  ھمتكانی 
سرەڕای سندیكا، سربخۆیی و بالینی لسر روون بگیكی ئمیان ك بوكرایوە،
پرۆسی ل ھیچ لیستك كردن لن پشتگیری ل سربخۆی تواوی سندیكا، ھوستی

ھبژاردندا.
رۆژنامنووس كاتك فرمانبری، كاری سر بۆ رۆژنامنووسی خزمتی ئژماركردنی .٧
سدان ب ك تیدا ساڵ، دە بۆ ساكوە ل ئوجا دادەمزرێ، فرمانگیكی حكومت ل
رۆژانی تاكو بردەوامیش بینیوە،  سندیكا  یاسای بگیی  لو  سوودیان رۆژنامنووس

دەكرت. جبكارە ج ئم ئمۆ
ل نائاساییان، حاتی و نخۆشی لكاتی پارە ببك رۆژنامنووسان یارمتیدانی .٨
ل بی زیاتر ئستا تاكو دووەم كۆنگرەی پاش ك سندیكادا، بودجی چوارچوەی یاساو
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خرج كراوەو سندیكاوە ئنجوومنی لالین ستبم ئو عراقی بۆ دیناری ملیۆن (٥٠)
خانوادەی رۆژنامنووسانی و رۆژنامنووسان و خزانی رۆژنامنووس (١٨٠) ل زیاتر
لق لالین ك دیناری دیك ملیۆن سرەڕای چندین ئوەش سوودمند بوون، لی شھید

كراوە. خرج ستبم ئم بۆ سندیكاوە نووسینگكانی و
سیمدا كۆنگرەی ل داھاتووشی راپۆرتی سندیكاو كۆنگرەكانی پشووی راپۆرتی
ئاراستكردنی ســرەڕای ئوەو رۆژنامنووسان، بۆ ندیكایس بپیرەوەچوونی بگی
ھندێ ھاوكاری كوردستان بۆ ھرمی حكومتی سرۆكایتی راستوخۆ بۆ نووسراوی
دۆالری بھزاران و  تو دەرەوەی ل نخۆشییان چارەسریی ك رۆژنامنووسان ل

كراوە.. جبج لمجۆرە حاتی چندین ستاكئ تاكو ك تدەچت،
كارای سندیكا ئندامانی رۆژنامنووسان بۆ فیدراسیۆنی نودەوتی پدانی پناسی .٩
كارای رۆژنامنووسانی  دەدات معنوی پگیكی ئمشیان دیارە داواكردنیان، لكاتی 

.دیك وتانی بۆ لكاتی چوون دەرەوەیان بتایبتیش كوردستان
گرنگی زانستی سرچاوەیكی بۆت ك (رۆژنامنووس) گۆڤاری بدەركردنی درژەدان .١٠
ھروەھا بواری راگیاندن، خوندكارانی و قوتابیان و توژەران رۆژنامنووسیی بۆ بواری

دەردەچت. عرەبی بزمانی مانگان ك (الصحفي) گۆڤاری
و گشتی كۆنگرەی نونرانی ھبژاردنی ل دیموكراسی بنماكانی پیادەكردنی .١١
رۆژنامنووسان، نقیبی سندیكاو  ئنجوومنی نووسینگو و  لق لژنی ھبژاردنی
رۆژنامنووسان سرجم لبرچاوی ئیدارییكان، دەزگا نونرانی دادوەرو بسرپرشتی
ھر بۆ ك ئازادان ھوایكی دیموكراسیانی و رەخساندنی كش و راگیاندن دەزگاكانی و

كرابوو. زامن خۆی مافی تاكك
سندیكا ك رایدەگینین رۆژنامنووسان گشتی رای بۆ دیك جاركی مئ لكۆتاییدا
ئازادی ل كردن ل داكۆكی خۆی نگۆڕی پیشیی لسر ھوستی ردەوامب و سوور
كردەیی ب راگیاندن ئوەی  بۆ كوردستان، ل مافی رۆژنامنووسان و رۆژنامنووسیی
كۆمگای گشسندنی رەوتی ل ببین خۆی شارستانی رۆی و چوارەم دەستی تبب

كوردستاندا.

ئنجوومنی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان

٢٠٠٩/٨/٢٧






