




“18”

www.kurdistanjournalists.com   govar111@yahoo.com

گۆڤاركی وەرزیی تایبت ب كلتوری رۆژنامنووسیی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان دەری دەكات

فرھاد عونی
خاوەنی ئیمتیاز:

نزەنگ بدولع
سرنووسر:

دوكتۆر ئازاد عوبددوكتۆر ئازاد عوبد
سكرتری نووسین:

دەستی نووسران:

حاجی رەفیق ساح
موسدەق تۆڤی

ھژار حاتم
ھرش رەسووڵ

•
•

كاوە فاروق

تایپ و نخشسازی:

ھوار محمد علی
•
•

ناونیشان: ھولر- شقامی كوردستان 
"شست متری"- گڕەكی زانیاری

Tel: +964 66 229 4800
Mobile: +964 750 456 8886 سرنووسر

خالید بكر ئیوب
جگری سرنووسر:

••

•

•

••
گۆران جمال
یادگار زوار

•
•



- دیاریی ژمارە.......................................... كوردكی یكەنگ
- گۆڤاری رزگاری.................................... نوزاد علی ئحمد
- گۆڤاری پرشنگ.........................................................

- ئخالقی پیشیی و ئازادی رۆژنامگریی................ رەحیم سورخی
- تیۆرەكانی رۆژنامنووسیی و پیوەندییان بدەستوە.... ئا: مم بورھان قانع
- چند سرنجك سبارەت ب تیۆری بیاخبندی.......... ھمن مجید
- زمان و ھۆیكانی راگیاندن............................ د. ئازاد رەمزان
- زمانی كوردیی و رۆژناموانیی............................محمد جمال
- رۆژنامیا كوردی یا پشین ل كوردستان..............گۆڕینی: شمك زەڕ
- كاری رۆژناموانیی بواریی ئاسایشی ناوخۆ.... شاخوان مال محمد

- كتبی ئازادی رادەربن...............................خستنرووی: راستی خۆشناو
- بیبلۆگرافیای ١٤٠ سای رۆژناموانی شاری ئامد (دیاربكر) .. رناس نورۆزی
- ھواڵ و راپۆرتی تفزیۆنی و .............................. د.حبیب كركووكی

* وستگی رۆژنامنووس
- (دیاریی ژمارە)ی پشووم خوندەوە...................... فرھاد عونی
- تایب ئمڵ: تائستا ل باكووری كوردستان.. دیدار: سحددین بایزید

- ئاگاتان ل پاشڕۆی خۆتان نیی....................... د.فرھاد پیرباڵ
- كورتیك دەربارەی سرھدانی رۆژنامنووسیی....... ئا: نوسیب جمال
- رۆی میدیا ل ژیانی سردەمدا............ ئا: محمد عبدول كالری
- (پڕەنگ) زایی....................................... ئیسماعیل تنیا
- ستاندەر بۆ ستاندەركردنوەی كۆمگا.................. نوزاد كلھوڕ
- دیاردەی بوونی وشو زاراوەی.............................شوان سرابی
- قیران ھنووكییكانی رۆژنامگریی....... سازدانی: بھز حوسن
- چاپكراوی نوێ ...........................................................
- سرنج و داوای لبووردن................................. رۆژنامنووس

* دۆسی رۆژنامگری كلدۆئاشوور
- مژووی رۆژناموانیی سریانی............................. یۆنان ھۆزایا
- گشتك بمژووی رۆژنامگریی.......................... شلیمۆن داود
- چند وستگیك لكاروانی................................ ئكد موراد
- رۆژنامگریی سریانی یان................................. جۆرج ھسدۆ
- سریانی و زمانی رۆژنامگریی........................ میخائیل بنیامین
- رۆژنامگریی نتوایتیمان............................. نیسان ببغاری
- ئرك بنڕەتییكانی رۆژنامگریی و....................... موغب یوما
- (رۆشنبیریی) ئاشووریی.................................. حنان ئۆمیشا
ملكۆ خۆشاب ............................... (ھریننجم بیث ن) گۆڤاری -
- رۆژنامگریی ئلیكترۆنی................................ ویلیم تیۆدۆر

* ھواڵ و چاالكییكانی سندیكا
ئا: دیار خالید - جمال حوسن
نزەنگ بدولع ...........................((كت ماوەڕمری پیرەمع)) -

ی
رەی

ژما
م 

ی ئ
كان

ت
اب

ب

یوە ھریینی ھونالی نیا بیوەندییان تكان  پتندی بابریزب

٣
٥
٣٣
٦٥
٩٧
١٠٥
١١٠
١١٣
١١٧
١٢٨
١٥١
١٥٣
١٦٥

١٧١
١٧٥
١٧٨
١٨١
١٨٥
١٨٩
١٩٩
٢١٥
٢٣١
٢٤٢
٢٤٤

٢٤٧
٢٥٤
٢٥٩
٢٦٤
٢٦٨
٢٧٢
٢٧٧
٢٧٩
٣٠٣
٣٠٥

٣١١
٣٤٦



٣ژمارە ژمارە 

دیاریی ژمارە

رەفیق  ھاوكارانم  بوو،   ٢٠٠٣ پایزی   ل
ــ بشی  ل  ــ ــگــن ســاــح و عــبــدوــ زەن
یكمی وتاركیان بناوونیشانی (رابری (رابری 
ـــارە   لـــ ژم
ــی)  ــان ــڤ ــام ــی) (رۆژن ــان ــڤ ــام (رۆژن گــۆڤــاری  ١٢)ی  ـ   ١١)
بـــوكـــردبـــۆوەو لـــبـــارەی ئـــم گــۆڤــاری 
(پرشنگ)(پرشنگ)ـ نووسیبویان: گۆڤاركی وژەیی 
كۆمی  الین   ل  تیییكۆم زانستی 
خوندكارانی كورد ل ئوروپا دەردەچت.
 گوای ــوو  ــردب ك بــۆی  ئــامــاژەشــیــان  وا 
خزندار،  مــارف  نووسرانی:  دەستی 
ئیحسان فوئاد، كمال فوئاد بووبن، وەكو 
د.   ل گۆڤارەكمان  (١)ی  ژمــارە  دواتــر 
)ی ٢٠٠٥ی  مارف وەرگرت و ل ژمارە (
ئم گۆڤارە وەكو (دیاریی ژمارە)(دیاریی ژمارە) بومان 
(١٨×٢٢) سم  پوانی  دەركوت  كردەوە 

بووە.
ئمانیا   گۆڤارەك دەرچــوونــی  شونی 
ـــی كــــوردی  ـــ زمـــان بـــــووە بـــــووە (پـــرشـــنـــگ)(پـــرشـــنـــگ) ب
(زاراوەی كرمانجی خواروو)(زاراوەی كرمانجی خواروو) دەرچووە و 

١٩٧٢رنووسكی عرەبی بووە، تا سای ١٩٧٢رنووسكی عرەبی بووە، تا سای ١٩٧٢
تنیا (٤) ژمارەی ل بوكراوەتوە.

دیارە ژمارە (١)ی وەكو پشتر دیارمان 
دەرچــووە.  ل حوزەیرانی ١٩٦٦  كــردووە 
ئوەتا ژمارە (٢)ی ك ماوەی (٢) ساك 
دەبت بدوایدا دەگڕین وا ئستا چنگمان 

دیاریی ژمارە

كوردكی یك ڕەنگ



20092009 ژمارە ژمارە  ٤

دیاریی ژمارە

١٩٦٧كوتووە ل ئاغستوسی ١٩٦٧كوتووە ل ئاغستوسی ١٩٦٧دا دەرچووە، 
كام  ئۆرژینای  نایتوە  ببیرم  بداخوە 
كتبخانكمان   ل  دیك ژمارەی  دوو  لم 
دنیا  تۆژەرانمان  و  خونر  پــارــزراوە، 
دەكینوە، د. نجاتی عبدو، ل پاریسوە 
گفتی  ھناوینتوە،  بۆ  ژمارەیی  ئم   ك
بۆ  دیكمان  ژمارەكانی   ل كام  ھر  داوە 
بوو  پویست  داھاتوو  ژمــارە)ی  ــارە)(دیاریی  ژم (دیاریی 

بۆمان رەوان بكات.

رزگاری
بابتی  وردە  لــــرەولــوێ  بــوو  دەمك 
پچپچ و ناتواومان لسر ئم گۆڤارە 
ــامــگــری  ــــری رۆژن ــامــگــری (راب ــــری رۆژن ــدەوە، (راب ــن ــدەوە، دەخــو ــن دەخــو
 بدوع و  ساح  رەفیق  كوردی)كوردی)یكی 
(لقی  :نووسیویان لــبــارەیــوە   نزەنگ
دیالی یكتی قوتابیانی كوردستان تنیا 
لسای ١٩٧٤دا دەركردووە.  (١) ژمارەی 
خۆشبختان ماوەیك لموبر ھاوكارمان 
بۆ  گریی  ئــو  ئحمد)  علی  ئحمد)(نـــوزاد  علی  (نـــوزاد 
كردینوە و ھموو بۆچوونكانی پشووی 
 وەشاندەوە، تكایم گۆڤارە ھبارەی ئل
دەقـــی بــابــتــكــی ھــاوكــارمــان لــ دوای 
(رۆژنامنووس) (رۆژنامنووس)   ل ھر  دــە  چند  ئم 

بخوننوە.

جاركی دیكش (بابا گوڕگوڕ)
 شوومان وادیارە ل(دیاریی ژمارە)(دیاریی ژمارە)ی پ
ھمووان زیاتر دی نقیبی رۆژنامنووسانی 
كوردستانی خۆش كردووە، بۆی ئمجارەیان 
دەستی داوەت قم و كۆمك تبینی و 
گوڕگوڕ)  گوڕگوڕ) (بابا  (بابا  لبارەی  خۆی  بیرەوەریی 
بۆ تۆمار كردووین، پمان وای بۆ ژمارەی 
تا  دن،  ب دەنگ  داھاتوو خكی دیكش 
نقیبی  تبینییكانی  فــرمــوون  كــات  ئــو 
 (١٧١-١٧٤) ــڕە  الپ  ل رۆژنــامــنــووســان 

(ویستگی رۆژنامنووس)(ویستگی رۆژنامنووس) بخوننوە.
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نه وزاد عه لی ئه حمه د- سوید

ره وت و قۆناغی دامه زراندن و گه شه ی 
" یه کتی قوتابیانی کوردستانی عیراق به  
چه ند ھه وراز و نشوکدا تپه ڕیوه ، ئه وه ی 
یه   یه کتی  ئه و  له سه ر  کاریگه ریی  زیاتر 
درووست کرد، دووکه رتبوونه که ی پارتی 
١٩٦٤ سای  له   کوردستانه   دیموکراتی 
به ھارک  تازه  چه ند  کاته   ئه و  دا، چونکه  
بوو ئه و رکخراوه  ته مه نی خه باتی خۆی 
به ره و ئاقارک ده برد که  ببته  رکخراوکی 
نو ھه ناوی  له   به ھز و کاریگه ر  دیار و 
شۆڕشی  رزگاریخوازانه ی  بزووتنه وه ی 
کوردستاندا، به  تایبه تیش له  نوان سانی 
نو  له   رکخستنی  ره گی   ١٩٦٤ تا   ١٩٦١

شاره کاندا چ ببوه وه .
پارتی  چۆن  وه ک  و  ــدا  رووی ئینشیقاق 
قوتابیانی  یه کتی  پــارتــی،  دوو  بــه   بــوو 
ئه وه ی  له به ر  به  دوو،  بوو  کوردستانیش 
پارتی  نو  و رۆشنبیرییه کانی  خونده وار 
سیاسی  مه کته بی  بای  له گه ڵ  زۆربه یان 
ــاری  ــه  ب ــه  ده بــیــنــیــن ل ــۆی ــــوون، ھـــه ر ب ب
یه کتیی  چاپه مه نیدا  و  رۆژنــامــه گــه ریــی 
قوتابیان و ھه روه ھا یه کتیی الوانی سه ر 
به  باه که ی مه کته بی سیاسی پ به رھه متر 

بوون.
سای ١٩٧٠ جارکی تر پارتی دیموکراتی 

کوردستانی عیراق بووه وه  به  یه ک پارتی 
پیشه ییه کانیش  رــکــخــراوه   ھــه روه ھــا  و 
لقه کانیان  رــکــخــراو،  یــه ک  بــه   بــوونــه وه  
که وتنه خۆ،  چاالکتر  و  باشتر  جــاران  له  
یه کک له و لقانه ی که  بۆ ئه وێ رۆژێ زۆر 
پویست بوو لقی دیاله  بوو که  سنووری 
چاالکییه کانی ناو شاری دیاله  و ئه و قه زا 
و ناحیه  و گوندانه  بوون که  سه ر به  دیاله  
بوون. له  کاتی گفتوگۆی به عس- پارتی له  
نوان سای ١٩٧٠- ١٩٧٤ لقی ناوبراو له  
و  مه نده لی و جه له وال  قه زای خانه قین و 
سه عدییه  و ناو شاری دیاله  و شونه کانی 
له  بوکردنه وه   په نجه ی دیاربوو   تر ج
نو توژی الوان  له   نه ته وه یی  ھوشیاری 
و قوتابیاندا و له و رووه وه  خاوه نی ده یان 
خول و کۆڕ و به یاننامه  ده رکردن و بواری 
ــاری"  رزگ گۆڤاری   " که   رۆژنامه گه رین 
له   داخه وه   به   به رھه مه کانیان.  له   یه ککه  
چه ند زانیاریکی پ له  ھه ه  و که موکوڕی 
و  درووســـت  زانــیــاری  ئه گه رنا  بترازت 
له سه ری  گــۆڤــاره کــه   خــودی  بــه   ھاوپچ 

نه نووسراوه .
 بۆ به رچاوڕوونی پسپۆران و لکۆه ران 
سای  ی   ٢ ـــاره   ژم یه که مینجار  بــۆ  وا 
١٩٧٤ ی گۆڤاری رزگاری ده که مه  دیاری 

گۆڤاری رزگاری
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ئه م  بــوکــردنــه وه ی  دوای  ــوادارم  ھــی و 
ژماره یه  ژماره که کانی تریشی بدۆزرنه وه 
و داواش له  نووسه ر و پسپۆران ده که م له  
ئه م  له سه ر  بابه تک  ھه ر  نووسینی  کاتی 
گۆڤاره  وه ک ئه مانه تی نووسین به  وردی 

ئاماژه  به م سه رچاوه یه  بده ن.
نــاســانــدن: گــۆڤــاری رزگـــاری لــه  الیــه ن 
یه کتی قوتابیانی کوردستانی عیراق- لقی 
له سه ر  عــه ره بــی  به   و  ده رچـــووه   دیاله  
به رگی نووسراوه  که  ناوبه ناو ده رده چت، 
٢ژماره ٢ژماره ٢، له  کانوونی دووه می سای ١٩٧٤
له   و  ــه ڕه   الپ له  ٢٣  بریتیه   و  ده رچـــووه  
ئه م  بابه ته کانی  دایه .  فۆسکاب  قه باره ی 
کــراون  تایپ  ســاده   تایپکی  به   ژمــاره یــه  
به   و  ستننسل   خراونه ته  سه ر  پاشان  و 
ھــه ره زۆری  زۆربــه ی  راکشراون،  رۆنیۆ 
ناونیشانی بابه ته کان به  ده ست نووسراون، 

ته واوی بابه ته کانی ئه م ژماره یه  به  زمانی 
به   بابه تی  یه ک  ته نیا  عه ره بی نووسراون 
زمانی کوردی یه . به رگی گۆڤاره که  رک 
تدا  ره شــی  و  ســوور  ره نگی  و  پکه   و 

به کارھنراوه .
به  داخه وه  دامنی ٥ الپه ڕه ی گۆڤاره که  
دیاره  له  کاتی راکشانی کاره کانی رۆنیۆدا 
پیس و ناشیرین چاپکراون، ھه روه ھا الپه ڕه  
٢٢به  ھه مان شوه ، بۆیه  چه ند دکم به  

ده ست نووسیوه ته وه .
ــه  بـــوکـــردنـــه وه ی ئــه م  ـــوادارم ب  ھـــی
ژماره یه ی گۆڤاری رزگاری الپه ڕه یه ک له  
رۆشنتر  کوردی  رۆژنامه گه ریی  مژووی 

بووبته وه .
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رگی ناوەوە خۆی سپییڕەی بم الپئ
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ئخالقی پیشیی و ئازادیی 
رۆژنامگریی

رەحیم سورخی
(زانكۆی سالحدین)

* وش و زاراوەی ئخالق 
وشـــی   ـــ ل  (The Moral ئــــخــــالق،( 

ھاتووە.   التینییوە  زمانی  (Mores)ی 
پەوی   ل  ك  یرەفتاریی ئو شوە  پەوی واتای   ل  ك  یرەفتاریی ئو شوە  واتای 
كۆمكوە  یان  گروپك  تاكك،  كۆمكوە بھاكانی  یان  گروپك  تاكك،  بھاكانی 
گشتییكیدا  زاراوە   ل ئخالق   ." ھاتووە)ھاتووە)
رنونی   ك بھایانی  رساو  لو   بریتیی

بیرو كردارن(٢)".
 ماگشتییبن  ، چمكی بگشتی، 
كۆمگایكی  پــســنــدكــراوەكــانــی  و  گــرنــگ 
ــی، شــــڕەف، ئـــازادیـــی و  ــی، شــــڕەف، ئـــازادیـــی و (راســت ــراو(راســت ــك ــاری دی

(The Ethics)ی  ئخالقییكان»  ئخالقییكان»«بنما  «بنما 
یۆنانی  ریشیكی  میدیاكان  یــان  زانــیــاری 
زمانوە  ئــم  (Ethos)ی  وشــی   ل  .یھ

میدیایی دا - ك بنماكی بردەوام جگای میدیایی دا - ك بنماكی بردەوام جگای 
بنیات  و  بكا   ناسپ  -یموناقش و  ــاس  بنیات ب و  بكا   ناسپ  -یموناقش و  ــاس  ب

 كی ئیرادكمكبوون و گشتیبوونی چل
دتوە سر ئم بابتو بردەوام ل گلتی 
و  زانایان  باسوخواس.  جگای  ھۆی   بۆت و 
ناڕوونیی  میدیا،  ئخالقی  ھۆگری  پسپۆڕانی 
پوەرەكان و تگیشتن و لكدانوەی جیاواز 
بــردەم  گرنگی  كۆسپی   ب  دیــاردەیــ بۆئم 

زابوونی ئخالق ل بواری میدیادا دەزانن. 
سرەڕای ئمش ھندێ پوەری سرەكی 
ناچارە  میدیایك  ھر   ك ھن  ھاوبش  و 
و  راستیی  بنمای  ئویش  بكات.  رەچــاوی 
باوەڕپكراو و بابتی بوون. رۆژنامنووسان، 
ب پی رسا رەفتاریی پیشییكانی كۆمی 
The)خــالقــنــاســیــیی ئــــگــ رــ ــان و ل خــۆی
دەدەن  ھوڵ  پیشییوە،   (Deonthology
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خۆیان  چاالكییكانی  ــواری  ب بۆ  ئخالقی  چوارچوەیكی 
دیاری بكن.

ئخالقییكانی  بنما  بپی  پیشیی»،  پیشیی»(«ئخالقناسیی  («ئخالقناسیی 
پسندكراوی رۆژنامنووسان، رسا رەفتاریی پیشییكانیان، 
و  برچاو   دەخات  ،یھ زۆرەكــی  الینكی  ڕادەیــك  تا   ك
ــاردەی  ــوە ل گــڵ دی ــوون ــڕووب ئــوانــوە بۆ ڕووب لڕی 
دەستنیشانكراو و جۆراجۆر و ھندێ جار جیدی، رگاچارەی 
گونجاو پشنیاز دەكات(٤)"ركخستنی دەمزراوە پیشییكانی 

وەك 
رۆژنامنووسان  لالین   ك بژاركراوانانن  دامــزراوە  لو 
خــۆیــانــوە دیــاریــكــراون و ئــمــانــش زۆرجـــار بــڕــوەبــر 
لالین  ئخالقییكانن  رسا  رەچــاوكــردنــی  چــاوەدــری  و 
رۆژنامنووسانوە. دیارە رساكانی ئخالقناسی، تایبتمندیی 
دەستیان نیی، تنیا گروپكی كۆمیتی- پیشیی تایبتی 

دەگرن خۆ و الینی زۆرەكیشیان زۆر سنووردارە.
 ،كی دیكیر پیشریش وەك ھگی رۆژنامپیش ،واتك
ب شوەی قانوونی پیان  "دەب" و "ناب" سرەڕای ئو "دەب" و "ناب" "دەب" و "ناب" سرەڕای ئو "دەب" و "ناب" سرەڕای ئو سرەڕای ئو "دەب" و "ناب" یانی"دەب" و "ناب" یانی"دەب" و "ناب" یانی
یان  پیشیی  یاسای  لچوارچوەی  بتۆپزی  و   یستواب
ھن  رانگیندراویشی  رسای  ھندی  دەردەكــوێ،  گشتیدا 
"رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری"بناوی "رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری""رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری"بناوی "رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری"بناوی بناوی "رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری""رسای ئخالقی پیشی رۆژنامگری". لبر ئوەی 
 ،یندراوی ھیگسای رانشك رب ،تیییكی كۆمیپیش
 كان داییلی خاوەن پیشزومح ی لك ریشالیل چونك
و لالیكی دیكشوە ھر جۆرە كرداركی ئو كارتكردنكی 

كۆمیتی لدەكوتوە.

* ئخالقی تاكیی و ئخالقی كۆمیتی
ئخالق دەكرێ ل دوو رووی تاكی و كۆمیتییوە لی 
 نالی دەر لب سكخالقی تاكی، تاكتی ئوە. بابتربكۆ
كۆمیتییكی. توەری ئخالقی تاكی پاككردنوەی نفس 
و چاكسازی گیان و دەروونی تاك ل ژەنگ و ژارو نزمایتی 
لو  "عدالت"،  و  "عدالت""ئازایتی"  و  "ئازایتی"   ،" لرەدا"بخشندەیی  ئخالقی. 
بــھــادارن... دەروونــیــن،  تایبتمندی  ھندك   ك رووەوە 
 نز و الیھ نوان   ل  نگی كردنمانای ھاوس  ب عدات 
 دیك ئوانی  مافكانی  بواتای  تاك،  زاتی  جۆراوجۆرەكانی 
نیی. ھرچند تاكی دڵ ودەروون پاك دەتوان بۆ كۆمیش 
سوودمند بت. بۆ نموون ئرەیی و حسوودی و نیازخراپی 
برانبر بوانی دیك ل ئخالقی تاكیدا ناپسند و رپندراوە و 
كات ك خۆشی دەرخست و ھاتكردارەوە الینی كۆمیتی 
 ،بۆی .با دەب دا ناتوانی دیكڵ مافی ئگخۆدەگرێ و لب

پیشی 
رۆژنامگریش وەك 

ھر پیشیكی 
دیك، سرەڕای ئو 

"دەب" و "نابیانی" 
ب شوەی قانوونی 
 یستیان وابپ

و بتۆپزی 
لچوارچوەی 

یاسای پیشیی یان 
گشتیدا دەردەكوێ، 

ھندی رسای 
رانگیندراویشی 

ھن بناوی "رسای 
ئخالقی پیشی 

رۆژنامگری"

،،

،،
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لرەدا پویستی ب رسا دەب بۆ ركخستنی 
و یكسانكردنی مافكان.

رەوشتی  كۆمیتی  ئخالقی  بابتی   
چۆنییتی  لرەدا  دیكدا.  ئوانی  لگڵ   تاك
رەوشت و ھسوكوتی تاك لگڵ یكترداو 
ــگــڵ دامــــــزراوەی كــۆمــیــتــیــدا تــاوتــو  ل
كۆمیتیدا  ئخالقی   ل "عدالت""عدالت"  دەكرێ. 
كۆمیتییكان  دامــــــزراوە  وەســفــی   بــ
تاككان.  ــی  دەروون وەسفی  نك  دادەنــدرێ 
ئخالقی كۆمیتی پمان دەی ك پەوی 
سیاسی و ئابووری و كۆمیتی و دادوەری 
دادپروەران چۆن پەوك و بنما و رسای 
دامزراندنی  بۆ   ،چیی كۆمیتی  عداتی 
 كدا دەبگایكۆم ل روەرانوەندی دادپپ
چ بكرێ، دەرفت و دەست و سامانكان 
 كاندا دەبوان تاكن كان لرەوەریییو كو
چۆن دابش كرت تاكوو ئو كۆمی تیدا 
دەژین كۆمكی دادپروەر بت. لروانگی 
ــ بـــاش و  ــن ئــخــالقــی كــۆمــیــتــیــیــوە الی
خراپكانی تاك لو رووەوە گرینگن ك كار 
دەكن سر ركخستنی پوەندی كۆمیتی 

و باری ژیانی ئوان. 
تاككسی  ئخالقی  ئامانجی  و  مبست 
بختوەركردن  و  رزگاركردن  و  دابینكردن 
مبستی  ئنجامدا   لــ  ،تــاكــ ئاخیرەتی  و 
مبستی   .بــاشــ مــرۆڤــی  ــی  ــردن ــروەردەك پ
ـــــروەردە كــردنــی  ئــخــالقــی كــۆمــیــتــی پ
 یو كۆمی باشیش ئكۆم ،ی باشكۆم
عادنی  حقیقی  و  حقووقی  پكھاتی   ك
ھی و تاككانی ئو كۆم مافی یكسانیان 
ھی و مافی یكتریش رەچاو دەكن. كۆمی 

 :ك یو كۆمخالقی ئباشی ئ
١- تاككانی مافی یكسانیان ھی؛

٢- مافی تاككان لالین دامزراوە سیاسی 
یكسان  شوەی   ب كۆمیتییكانوە  و 

رەچاو دەكرێ؛
٣- زۆربی تاككان مافی یكتر لبرچاو 
دەگرن و ئرك و برپرسیارتی كۆمیتییان 

بروە دەبن.

ــڕــوەبــردنــی ژیــانــی كــۆمــیــتــی تاك  ــڕــوەبــردنــی ژیــانــی كــۆمــیــتــی تاك "ب "ب
 ل ئــگــر   .كــان/ حــقــووقــمــافــ ل لــ ئستۆی  ئــگــر   .كــان/ حــقــووقــمــافــ لــ ئستۆی 
مافكاندا ھندێ جار سرنجی كرداری تاك مافكاندا ھندێ جار سرنجی كرداری تاك 
 ینو شور ئبو دەدرێ، لو نیازپاكیی ئ ینو شور ئبو دەدرێ، لو نیازپاكیی ئ
 ."( ."( )تی دایدەنیر كاروباری كۆمسل ك)تی دایدەنیر كاروباری كۆمسل ك
بۆی "ئخالق"ی كۆمیتی بجۆرك لگڵ بۆی "ئخالق"ی كۆمیتی بجۆرك لگڵ 
بھاوتا  كۆمك  ناو  تاككانی  ەكانی 
دادەنرێ. ئاشكرای، ئوكاتی ك پشلكاریی 
ئخالقی دەبت ھۆی لناوچوونی ریزبندیی 
شیاو،  یاسای  دانانی   ب  دەبــ كۆمیتی، 
 ب پیشییكان،   خالقییئ رسا   ل  جگب
یاسای بروەبریی حكومیش پمل و كۆتبند 

بكرێ.

* پوەندیی نوان ماف(یاسا) و ئخالق 
 ویستپ  وەندییپ ئم  روونكردنوەی  بۆ 

تایبتمندیی رسای ماف روون بكینوە:
ــم جــۆرە پناس كــراوە:  رــســای مــاف ب
"رسایكی گشتی و زۆرەكیی ك ب مبستی "رسایكی گشتی و زۆرەكیی ك ب مبستی 
دەمزراندنی نزم و عدالت دادەنرێ، بسر دەمزراندنی نزم و عدالت دادەنرێ، بسر 
فرمانەوایی  مرۆڤكاندا  كۆمیتی  فرمانەوایی ژیانی  مرۆڤكاندا  كۆمیتی  ژیانی 
لالین حكومتوە  بردنی  بروە  لالین حكومتوە دەكات و  بردنی  بروە  دەكات و 

ك لم تایبتمندییان پك دت:
. گشتیبوون:. گشتیبوون: ئو رسایان دەكرێ ب رسای 
یاسایی دابنرن ك ب كسك یان بابتكی 
یاسا   وە.چونكتستراونبن دیاریكراوەوە 
كۆمیتییكان   وەندییپ ركحستنی  بۆ 
بۆ   دەبــ فرمانكانیشی   بۆی دــت،  بكار 

گشت بت.
 بۆ ئوەی یاسا ب ئامانجی 
بگات،  كۆمڵ)   ل ركوپكی  و  كۆتایی(نزم 
دەب رەچاوكردنی رساكانی بتۆپزیی بت، 
راسپاردەیكی   تدەب نبت  بزۆری  ئگر 

ئخالقی. 
بڕوەبردنی:  بۆ  گرەنتییك  ھبوونی  بڕوەبردنی: .  بۆ  گرەنتییك  ھبوونی   .٣٣
ــی  ــوون ــب ـــی یـــاســـا بـــبـــ ھ ـــوون ـــب ـــی زۆرەك
 .ننام واتای  بروەبردنی  بۆ  گرەنتییك 
 دەب بت،  بزۆر  كارك  ئنجامدانی  ئگر 
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 بوان ئگر   ،بھ ئاكامی  كــارەش  لو  كــردن  سرپچی 
ریزبندیی كۆمیتی تنیا وەك خونك دەمنتوە.

٤٤. كۆمیتیبوون:. كۆمیتیبوون: ژیانی كۆمیتی یاسا بڕوەی دەبات. 
بۆی كات ك پشلكاریی ئخالقی دەبت ھۆی ل ناوچوونی 
ئاسایش و نزمی كۆمیتی دەب یاسای گونجاو دابنرێ و 

ب زۆر و گرەنتیی حكومیش پشت قایم بكرێ. 
 .مــرۆڤــ ویــژدانــی  و  ھــــزی دەروون  ئــخــالقــی  رــســای 
بپچوانی رسای مافكان(یاسا)(یاسا)، ك لدەرەوە دەستی 
ئازاری  و   لۆم لئخالق  دەكرێ. سرپچیكردن  دیاری  بۆ 
ســزای  لیاساش  ــردن  ك سرپچی   ،دواوەیــبــ ـــی  دەروون

جستیی و مادی بۆ سرپچیكار بدوادا دت. 
"یاسا/ ماف"بم ھم "یاسا/ ماف""یاسا/ ماف"بم ھم "یاسا/ ماف"بم ھم بم ھم "یاسا/ ماف""یاسا/ ماف" و ھم "ئخالق" "ئخالق"، ھردووكیان لسر 
 زراون، ككان دامنماییباوەڕ و ر ڕەتی لكی بنیكۆم
 .یشیان ھنی ھاوبژووی دیاریكراو و الیكدا مكۆم ل

* فلسفی ئخالق و ئازادیی 
بــۆ بــاســكــردن لــ مــســلــی ئــخــالق و ئــــازادی باشتر 
 چونك پبكین.  دەســت  رۆشنگرییوە  قۆناغی   لــ  ــ وای
 ری، بۆچوونی رزگاریدەرانی رۆشنگفلسندیی فتمتایب
الینگری  لــالیــك  رۆشــنــگــران  یكسانیخوازانیتی.  و 
 نگری ئازادیی تاك لش الیكی دیكالی ئازادیی بیروڕا و ل
بواری ئخالقی، سیاسی و ئابووری بوون. كانت رۆشنگری 
ب"دەرچوونی مرۆڤ ل ناباغییك ك ب ھۆی كمترخمی 
بكار   ل بدەستی   وات  ،دادەنــ بــووە"  تووشی  خۆیوە 

 ،" ئویتر  رنمونی   بب خۆی  فامی  و   قع ھنانی 
دە: ئازا ب ل بكارھنانی عقی خۆت! ئمی دروشمی دە: ئازا ب ل بكارھنانی عقی خۆت! ئمی دروشمی 

رۆشنگریرۆشنگری(٧)".
الك(١٦٣٢ـ١٧٠٤)،  الك"جۆن  "جۆن  وەك،  رۆشنگری  فیلسوفانی 
سرەڕۆیی  دژی  خباتی   ل "كانت"  "كانت"  ١٧٧٨ـ١٧٧٨ـ١٧٧٨)"،  ١٧١٢ "رۆســــۆ"رۆســــۆ
مافی  و  ئیرادە  ئازادیی  تیۆریی  بناغی  سیاسی،  و  ئایینی 
مرۆڤیان پتو كرد. لم پوەندییدا ئاماژە ب بۆچوونی "كانت"  "كانت" 
(١٧٢٤ـ  ١٨٠٤)" دەكین ك پوەندییكی بنڕەتی ب باسكی 

 .یوە ھمئ
ئخالقی  كردەیكی  ھر  سرەتای  كانتوە  روانگی   ل"
تنیا  ئخالقی  ئــرك،...و مرۆڤی  بڕوەبردنی   ل  زكردنح
ئو كسی ك ل رەوتی كرداری خۆیدا ھیچ كات مرۆڤایتی 
 ب مرۆڤایتی  ــردەوام  ب بكوو  ناكات،  سیر  ئامراز  وەك 
بجۆرك   دەب  ستبم ئم  بۆ   .دادەنــ كۆتایی  ئامانجی 
 تبی نئیرادە ئازاد و خودموختارەك وت بكات كسوكھ

رسای ئخالقی 
ھزی دەروون و 
 .ویژدانی مرۆڤ

بپچوانی رسای 
 كان(یاسا)، كماف
لدەرەوە دەستی 
بۆ دیاری دەكرێ. 

سرپچیكردن 
لئخالق لۆم و 
ئازاری دەروونی 

بدواوەی، سرپچی 
كردن لیاساش 

سزای جستیی و 
مادی بۆ سرپچیكار 

بدوادا دت

،،

،،



٦٩ژمارە ژمارە 

ئخالقی پیشیی و ئازادیی رۆژنامگری

 .ناوچوونی ئازادیی و خودموختاریی ئیرادەكانی دیكھۆی ل
لم پناوەدا مرۆڤی بئخالق ھاوكات ل دوو یاسا پەوی 
دەكات: ھم یاسایكی ئخالقی ك خۆی بتنیایی دایھناوە 
بھاوبشی   ك حقوقی  یاسایكی  ھم  و   
ــشــدار بــووە(ئــخــالقــی (ئــخــالقــی  ــی دیــكــ لــ دانــانــیــدا ب ــوان لــگــڵ ئ

كۆمیتی)كۆمیتی)(٨)".
و   خشانخۆب بشوەی  مرۆڤ  ئگر   وای پی   
 ب برانبر  ل زوم و زۆری  ئازادی خۆی،  ئیرادەی  بپی 
ھاورەگزەكانی خۆی چاوبپۆش و ل ئامانجی خۆویستانی 
 ل بكوو  یاسای سروشتی   ل نك  ئیتر  بكوتوە،  دوور 
 یخالقییئ م قانوونر ئەوی كردووە. ھیخالقی پیاسای ئ

ك تنیا ل مرۆڤدا ھی و پگ و نرخی ئو دیاری دەكات.
ئخالقی  فلسفی  سرەكیی  بابتی  دەبینین  جۆرە  بم 
بئخالق،  مرۆڤی  رەوتدا  لم   .ئازادیی""ئازادیی"ی" مسلی  كانت 
وات مرۆڤی تایبت، جگای خۆی دەدات ب مرۆڤی یاسایی، 
 ب دەدات  خــۆی  جی  ئــخــالق  فلسفی  و  گشتی   واتــ
فلسفی مافكان. مسلی بنڕەتیی فلسفی مافكانی 
كانت دیاری كردنی سنووری ئازادیی تاكك و پوەندییكی 

.وەیمووانئازادی ھ ب
:دە ك كات بۆ نموون:دە ك كات بۆ نموون

 تی تۆ بتوانی دەسنانی ئازادانكارھب ك وا رەفتاربك"
لگڵ ئازادیی ھركسكی دیكدا، ب پی یاسایكی گشتی 

ب پتوی بمنتوە."
ــت) مــرجــی پویست بــۆ دابــیــنــبــوونــی مــافــكــان و  ــان ــت) (ك ــان  (ك

:مادا دەبینبن س كان لنگیی ئیرادەی مرۆڤھاوئاھ
١. ھر ئندامكی كۆمگا وەك مرۆڤ ئازادە؛

٢. ھر ئندامكی كۆمگا وەك بكرك لگڵ ئوی دیكدا 
یكسان؛

.خۆیربتی سگا وەك ھاووكی كۆمندامر ئ٣. ھ
دیارە ل روانگی كانتوە ئم ھاوئاھنگیی تنیا ل پكھاتی 
 كی مرۆڤییت كۆمدەو" چونك .ر دەبتدا مسۆگدەو
ك وەك بكری ئخالقی ل سر بنمایكی ئخالقی رۆنراوە 
و پەوەی یاسای خۆیتی. بۆی دەوت ئندام و ئامرازی 
مرجی  كانتوە  روانــگــی   ل  دیك واتایكی   ب  .كانماف
لپناو  پشكوتنی  ل جیھاندا و  پویستی ھبوونی ئخالق 
بۆ   یلسم ئم  كانت  دیــارە   ."(٩)تــــدەو شارستانییتدا 
 ت بئاراوە و دەو تنت دخالق و سیاسوەی ئئاشتكردن
میراتی كسك نازان، بكو وەك كۆمگی مدەنی باسی 
یاسای  پی   ب مرۆڤكانوە  یكتیی  لئنجامی   ك دەكات 

ئگر مرۆڤ 
 خشانوەی خۆبشب

و بپی ئیرادەی 
ئازادی خۆی، 

ل زوم و زۆری 
 ر برانبب

ھاورەگزەكانی 
 خۆی چاوبپۆش
و ل ئامانجی 

خۆویستانی دوور 
بكوتوە، ئیتر 
نك ل یاسای 

سروشتی بكوو 
ل یاسای ئخالقی 
پیەوی كردووە. 
 م قانوونر ئھ
 ك یخالقییئ
تنیا ل مرۆڤدا 
ھی و پگ و 

نرخی ئو دیاری 
دەكات

،،

،،



20092009 ژمارە ژمارە  ٧٠

ئخالقی پیشیی و ئازادیی رۆژنامگری

.وە دەچركان بماف
ئم مرج بنڕەتییانی كانت باسیان دەكات، خۆی پش 
 ك سیاسی  لكۆمگای  شوەیك  ھبوونی  بۆ  مرجن 
ئگری  و   ركرانبب  وندەك و  رژەیین  تیدا  بھاكان 
 ل .یدا ھگایو كۆمل ھایانو بیی ئنگاندنی رەخنسھ
راستیدا درك پكردنی بابتی گرنگی "رژەیی بوون" "رژەیی بوون"ی بھاكان 
و باوەڕەكان ك كۆمگایكی دیموكراتیك ل نادیموكراتیك 

جیا دەكاتوە.

* فلسفی ئازادیی چاپمنی
ب پی تیۆری ئازادیی ئیرادە، ك ھروەك ئاماژەی پكرا، 
١٨ و   ١٧ ســدەی   ل رۆشنگریی  فلسفی   ل ریشكی 
"ئازادیی چاپمنی"دای. مبست ل ھبوونی "ئازادیی چاپمنی""ئازادیی چاپمنی"دای. مبست ل ھبوونی "ئازادیی چاپمنی"دای. مبست ل ھبوونی دای. مبست ل ھبوونی "ئازادیی چاپمنی""ئازادیی چاپمنی" ئاسانكاریی بۆ 
بیارسازییكی ژیرانی تاككان ل رگی دەستبركردنی 
" بازاڕی فرۆشی ئایدیاكان"" بازاڕی فرۆشی ئایدیاكان"(marketplace of ideas)ەوە. 
دەســت   بب بــوكــردنــوە   لــ ـــازادە  ئ تاكك  ھــر   چونك
 گر باشترین  ژیرەكان   مرۆڤ  بۆی حكومت،  توەردانی 
چارەكان بۆ حكومتكردن دەدۆزنوە و پسند دەكن. لگڵ 
ئمشدا، نزیكی ١٩٤٠، سرەڕای ھبوونی بیرۆكی میلی 
 ل زۆرــك  عقنییت،  و  ئازادیی  بــرەو  مرۆڤ  خۆڕسكی 
بیرمندانی سیاسی كمترگشبین بوون بم؛ بپی جیھانك 
ك تیدا سیستم توتالیتاریی بھزەكان ب ئاشكرا گشیان 
كردبوو. ب سیركردنك ل رۆی میدیا ل جیھانی نودا، ئم 
بیرمندان گوتیان ل كۆمگای ئاۆزدا پرۆسی دیموكراتیك 
ــدەســت  ب لــگــڵ ملمالنی ھــــزی  بــ شــــوەیــك   دەبـــ
 یكی سنوورداریان ھكان تواناییو تاك بروكاری ھس
 سادەیی ناتوانمیدیا ب واتكان، كنانی زانیارییمھرھبۆ ب
ئازادیی   بۆی بكات.  دەستبر  ئایدیاكان  فرۆشی  ــازاڕی  ب
چاپمنی دەب ب بربوی ھوڵ بدا بۆ دنیابوون لوەی 
ك تاككان ئو زانیارییانی پویستییان بۆ بیارسازییكی 

دیموكراتیك بدەستی بنن(١٠).
سرەڕۆیی  بدی  نا  زادەی  چاپمنی  ئازادیی   ،واتك  
ــا  ــورووپ ئ نویكانی   تحكوم یكمین   .ــیــ ــی ئــورووپ
رووداوەكــانــی  ســر   ل ھوایان  كمی  النــی  ئامادەكردنی 
رووداوەكـــانـــی  و  ــڕان  ــب ر گــۆڕانــی  گربستكان،  شـــڕ، 
 ب  تانحكوم ــو  ئ بــوو.  گرنگ  بـــالوە  كۆمیتی  تــری 
جۆرە  بم  پشیان  جیدی  شوەی   ب  ك ناوبران  ســرەڕۆ 
ھوان دەگرت یان چاوەدرییان دەكردن. راپۆرتنووسكی 

 نیینتقوست  ل باوەڕپكراو  بوكراوەیكی 

ئازادیی چاپمنی 
زادەی نا بدی 

سرەڕۆیی 
ورووپییئ

چاپمنی ئازاد 
رگ بۆ دانانی یاسا 
و بڕوەبردنی ئو 

قانوونان خۆش 
دەكن ك زۆرترین 
ئاستی رەزامندی 

بۆ زۆرترین ژمارەی 
جماوەر دابین 

دەكن

،،

،،
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 ل  كی نووسی:"  دا   ١٧٨٤ لسای  ئستا)ئستا) 
 یمئ ســـرەڕۆ  فــرمــانــەوای  شوەكانی 
جیھان،  رووداوەكانی   ب برانبر  خك   ك
بوەی  برانبر  گرنگتر  لــوەش  بگشتیی، 
 ل و  لنزانیی  روودەدات  لــدەوروبــریــان 
 ل ھــژدەدا  رادەگرن."لسدەی  ئاگاییدا   ب
ئمریكا و ئورووپا شۆڕشك ب الینگری 
زۆر  و  پكرد  دەستی  چاپمنی  ــازادی  ئ  ل
باسی فلسفی لكوتوە. پرسیاری سرەكی 
ماقووڵ  ماقووڵ "سنووری  "سنووری   ك بوو  ئــوە  بــوارە  ئم 

بگھنانوە بوو. بۆی لروانگی جیاوازەوە 
 ك ،نراوەتھ گی باوەڕی جیاواز بپو ب

بكورتی ئاماژەیان پدەكین(١١):
١- روانگی خوایتی ك عق ب پداوكی 
خواوەندی بۆ مرۆڤ دادەن و لم روانگیوە 
ـــرێ.  ــ ســانــســۆری دەوـــتـــی دەگ ــ ل رەخــن
بریتانیا   ل "میلتۆن""میلتۆن"   سانوكئ نموونی 
بوو  چاپمنی  ئازادیی  خوازیاری  ئو  بوو. 
ئڤین  پشكوتنی  و  گشانوە  زەمینی  تاكو 
ـــازاد و ئاگا"  ـــازاد و ئاگا"  "گــیــانــی ئ بــرانــبــر بــ خــوا و "گــیــانــی ئ

دەستبر بكات.
 ك ئــوەی  وابــوو  پی  تر  ٢- روانگیكی 
چی  چاپمنی  نــاوەرۆكــی  ـــات  دەك ـــاری  دی
بت، ل بازنی ماف سروشتی و تاكییكانی 
ب حكومتوە  پوەندیی  دای و  ھاووتییان 
نیی. ئم بیرۆكی دەگڕتوە بۆ "جۆن الك" "جۆن الك"
وەك  موناقشی  و  باس   پ دەقــی  پاشان  و 
"توماس  ٢-١٧٩١)ی  مــرۆڤ" "مافی  مــرۆڤ"  "مافی  كتبی 
"ماتیو "ماتیو  روونی   ب پاشان  لكوتوە.  "ی  پین 
ــازادی  ئ سروشتیی  ــازادی "مافی  ئ سروشتیی  "مافی  لــبــارەی   
ئایینوە  بـــواری   لــ و  دوا  چاپمنیی"چاپمنیی"ەوە 

گواستییوە بۆ بواری سیاست. 
 یوایپ ك ،"رژەوەندیخوازانب " "رژەوەندیخوازانی " بروانگ -
رگپدانی  بگی  گشتی،  رای  سانسۆری 
سرەڕۆیی و پچوانی بنمای پرەپدانی 
نووسراوەكانی   ل  ك  .مرۆڤ بختوەریی 
میل(١٨١١)  جیمز  و  گــادویــن(١٧٩٨)  ویلیام 

ھۆی  داوەتــوە.  رەنگی  بنتام"دا  بنتام""جرمی  "جرمی  و 
چاپمنی  ئــازادیــی  بۆ   رژەوەنــدیــخــوازانــبــ
ئمی ك چاپمنی ئازاد رگ بۆ دانانی یاسا 
دەكن  قانوونان خۆش  ئو  بڕوەبردنی  و 
ك زۆرترین ئاستی رەزامندی بۆ زۆرترین 
ژمارەی جماوەر دابین دەكن، دەبن كۆسپی 
ســـر رـــی شـــاراوەكـــاری كــاربــدەســتــانــی 
حكومی، وادەكن ك فرمانەواكان رزكی 

زیاتر بگرن ل جماوە و خزمتیان پبكن.
ئازادیی  الینگری  روانگی  چوارەمین   -٤
"گیشتن "گیشتن 
ب راستی تنیا ل رگی گفتوگۆی گشتیی و ب راستی تنیا ل رگی گفتوگۆی گشتیی و 
ب شرت و مرجی ھاوتییانوە مسۆگر ب شرت و مرجی ھاوتییانوە مسۆگر 
لم بوارەوە زۆر نووسرا. لرەدا ئاماژە 
نامیلككی   ك دەكین  ناسراوترینیان   ب

"جۆن ستوارت میل"جۆن ستوارت میل"ە.
نامیلكی   ل  ((١٨٥٩١٨٥٩ میل  ستوارت  میل (جــۆن  ستوارت  (جــۆن 
(لبارەی ئازادییوە)(لبارەی ئازادییوە) ھۆی پویست بۆ ئازادیی 
لم  چاپمنییكانوە،  رگی   ل رادەربین 

:ی خوارەوەدا دەبیننخا
یان  حكومت   ك  یوانل یكم؛  یكم؛بگی  بگی 
كۆمگی مدەنی باوەڕك ب ناڕاست بزان؛ 
لئاكامدا سركوتی بكات. بم لوانی ئو 
 وات  ،دەرچــ براست  بــاوەڕە  و  بۆچوون 
لواقعییت نزیك بت و لبرانبر ئیستداللی 
دژ بخۆی تاقت بن و خۆی راگرێ. ئوانی 
راست سانسۆر  بۆچوونی  و  بیر  دەیانھوێ 
بزانن  بــراســت  خــۆیــان  بۆچوونی  و  بكن 
لراستیدا باوەڕی تایبت بخۆیان دەردەبن، 
بۆچوونك ك لژر كاریگریی حیزب، تاقم، 
یان  مــزگــوت)،   /سوت)(كلمــزگــ  /سئایینی(كل ـــزراوەی  دام

چینی كۆمیتییانوە پكھاتووە.
بگی دووەمبگی دووەم، ھر بۆچونك- سرەڕای 
زۆرجـــار  نادروستبوونیشی-  سلماندنی 
پشككی لراستیدا ھی؛ باوەڕی زاڵ زۆرجار 
بدەگمن ھمان حقیقتی تواوە. ئم بم 
رووبــڕووبــوونــوەی   ل تنیا   ك  یواتای
 ك  دژەكانیدای بــاوەڕە  لگڵ  بــاوەڕە  ئــم 
 ل (میل)(میل)  دەبت.  مسۆگر  تــواو  حقیقتی 
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 م روانینكانی مرۆڤ، ئھۆی نیوەی الدان " م روانینكانی مرۆڤ، ئھۆی نیوەی الدان "ك نجامدا دەئ

 ناب كردەكان   "  ك  وای پی  "میل"یش  "میل  كاتیشدا  لھمان 
بڕادەی بۆچوونكان ئازاد بن، ب پچوانوە، بۆچوونكان 
خستنڕوویان   ك ئاراوە   ند ھلومرجكدا   ل كاتی  ئو 
رەواییان  زیانبار،  كــاری  ئنجامدانی  بۆ  دەبت  ھاندەرك 
و  معریفی  ئخالقی  بابتی   كــ  ــرەدایــلــ  بۆی  ".ننام

منتیقی(بیركردنوە و لكۆینوە) (بیركردنوە و لكۆینوە) دت ئاراوە.

* ئخالقی بیركردنوە و لكۆینوە 
 .یدیك سروشتكی  رۆژنامنووسان  پیشی  سروشتی 
 ،كانی دیكی پیشوانچپران، بنووسان و نووسرۆژنام
"بیر و كاری ھزری""بیر و كاری ھزری" خۆیان   ب ئوان  بیرن.  خاوەن ھزر و 
پروەردەكردن  و  وشیاركردنوە  گیاندن،  زانیاریی  ئركی 
 .ستۆیئل كۆمیان  جۆراوجۆرەكانی  توژە  فركردنی  و 
چاپمنییكان ھم رووداوەكان رووماڵ دەكن، لھبژاردنی 
راپــــۆرت بكن،  راپــــۆرت و چــۆنــی   نچــی بك كــ ـــوەی  ئ
"داگــالس "داگــالس   بۆی ئنجامكانیان.   ب دەبخشن  شوەش  ھم 

دەســت" چوارەمی  "لقی  دەســت"  چوارەمی  "لقی  ١٩٥٩١٩٥٩""نــازنــاوی  سای   ل سای كاتر   ل كاتر 
راپۆرتنووسان  وابــوو  پی   چونك چاپمنییكان.   ب دا 
برچاوی  بپلیكی  بكوو  بس،  و  نبوون  چاوەدر  ھر 
سربخۆیی ل دەستی سیاسیدا ھاوبشیش بوون. كاتر 
 زار رووداو كوان دەیان ھن ل ر" دەتوانر""ریپۆرتر"نووسی "ریپۆرتر"نووسی "ریپۆرتر""ریپۆرتر"نووسی "ریپۆرتریپۆرت"
ل ژر توی دەستدا ھدەقو، بژار بكات ك كامانیان 
وەسف بكات و كامانیان پشتگوێ بخات. ئو دەتوان تیشك 
 ت لكاو سیاسنو ل كوتوپ ت...دەتوانر سیاسس بخات
قاو بدات و وەك فیلمكی نشۆراوە(زاھیر نكراو)(زاھیر نكراو)ببت ھۆی 
و  ناتواو  ستانداردە   ك حاتیدا،  لخراپترین  لناوچوونی. 
بئارەزووەكان بكاردن، دەتوان ببت كارایكی ئاژاوەگ و 
چواشكار. ل باشترین حاتیدا دەتوان رۆكی داھنرانی 
ل سر سیاستكانی واشنگتۆن ھب(١٢)". ئوەبوو ك چل 
كرد  فراوان  كاتری  چمككی  كوك"  "تیموتی  كوك"  "تیموتی  دواتر،  ساڵ 

ك بــوەی 
 كن لشكوو بس؛ بكاروباری سیاسی و ب ك نین لشب كن لشكوو بس؛ بكاروباری سیاسی و ب ك نین لشب

حكومت(حكومت(١٣)". 
وەك  فیزیكی  بشوەی  ھرچند  رۆژنامنووس   واتك  
كسكی ئاسایی تووشی تاوان یان ختا دەبت، - ك یاسای 
لكۆینوە و  گشتی تاوان دەیگرتوە- ل برئوەی لگڵ 

رۆژنامنووسان 
و نووسران، 
بپچوانی 

 ،كانی دیكپیش
خاوەن ھزر و بیرن

،،

،،
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سروكاری  گیاندن  زانیاری  و  بیركردنوە 
پكرا  ئاماژەی  ســرەوەش   ل وەك  و   یھ
دەست  پوەندییكانی  لسر  كاریگریی 
ھی و خۆشی وەك كارایكی یك ل چوار 
رووی   ل ھــم   بۆی دادەنـــرێ،   كتدەس
یاسایی و ھم ل رووی ئخالقی برپرسیارە 
ــوە و  ــردن ــرك ــی ــخــالقــی ب ــنــمــاكــانــی ئ ــوە و "ب ــردن ــرك ــی ــخــالقــی ب ــنــمــاكــانــی ئ "ب
ــــوەی لــم  ــوە. ئ ــت ــر ــگ ــنــوە"ش دەی ــكــۆــ ــنــوە"ل ــكــۆــ ل
 ك  وەیــئــ  ،رنــجــســ جگای  پوەندییدا 
دەیگنوە  رۆژنامنووسان  باسانی  ئو 
ھندێ  دەكــــن،  وــنــای  بكامراكانیان  و 
رووداوەكـــان  سر   ل لكدانوەكانیان  جار 
واقعییت دۆزیی و غریزەی پشكنینیان ل و 
 وەندیی بپ مانن. دیارە ئم ومژاوی دەكت
 یوە ھوانوەی روانین و زوم كردنی ئش
 جوەكانیان نابوەی نواندنھۆی ئ تو دەب
یان ناپویست بت برچاو. جا یان ب ھۆی 
ترك كردنی ھندێ ل واقعییت دت ئاراوە، 
نواندنوەكیان شل دەكاتوە و  ك گرچنی 
گانوەی  یان  دەكــرێ؛  كلنك   ب ھست 
پیرۆزانی دەست ل واقعییت ب شوەی 
 شنڕدا و چیران و شكاتی ق یی لناڕەخن
لخۆشبوونیش  و  كردن  چاوپۆشی  تاكتیكی 

دەگرتوە.(١٤)
و  لكۆینوە  ئخالقی  یاساكانی  و  بنما 
و  منتیقی  رسای  راستیدا   ل بیركردنوە 
 م ناوانم ناوبردنیان بب .ناسیی عریفم
سر   ل لكۆینوە)  بیركردنوەو  لكۆینوە)(ئخالقی  بیركردنوەو  (ئخالقی 
 عریفسا مر زراوە كدام یشگریمانم پئ
ناسییكانیش بشكن ل رسا ئخالقییكان 
رووی   لــ  سایانر ئــم  كــردنــی  رەچـــاو  و 
 ب ئاگایانو  الدانــی  و   دروست ئخالقییوە 
ئاكارو   ل  الدانــ بــواتــای   وانــلــ مبست 
بتاوانكی ئخالقی دادەنرێ و كسی الدەر 
 وات دەكــرــت.   لۆم ئخالقییوە  رووی   ل
بیركردنوە و لكۆینوە جۆرك ل كرداری 
مــرۆڤ  زەینییكانی   چاالكیی و   ئــاگــایــانــ
لرووی بیركردنوەو بدەستھنانی زانیاری 
 روەھــا رەفــتــاری زانــایــان لو ھــعریفو م

پانتای توژینوەو لكۆینوەو دان و ستانی 
و  لــــكــدانــوەی رەخــنــیــی  زانستی شــیــاوی 
ھسنگاندنی ئخالقیی و بباش و نباش، 
شــایــان و نــشــایــان، دروســـت و نــادروســت 
 ك  یواتای بــو  ئمش  دەكــرــت.  وەســف 
لو  ترە  بربو  ئخالقییكان  رسا  پانتای 
 خالق گریمانی بۆ ئقلیدییباو و ت روانین
"كۆنپستی""كۆنپستی"،"دەمارگرژی""دەمارگرژی"،" "   نو بۆ  كراوە. 
بیركردنوەی دوگماتیكیان"بیركردنوەی دوگماتیكیان" تنیا 
ئاكامی معریفییان نیی، بكو لگڵ ئوەشدا 
 ب كسكشن.  ئخالقی  الدانی  پشاندەری 
لكۆینوە  و  بیركردنوە  ئخالقی  كورتی 
 ك دامـــــزراوە   یشگریمانپ ــم  ئ لــســر 
بیركردنوە و لكۆینوە جۆرك كاروكرداری 
 ر بۆیھ ،ئارەزوو و ئیرادییو ب ئاگایان ب
یاسا و رسا ئخالقییكان دەیانگرتوە(١٥).

ــازادی  ئ و  برپرسیارتی  پیشیی،  *ئخالقی 
رۆژنامگری

 ئخالقی پیشیی، برپرسیارتیی و ئازادیی 
بدیھاتنی  بنما سرەكییكانی   ل راگیاندن 
social)"تییكۆم كۆمیتی""برپرسیارتیی  "برپرسیارتیی  تیۆری 
responsibility)ن ك ل دوای سرھدانی 
ـــی و ھــڕەشــو  ـــورووپ تــوتــالــیــتــاریــزمــی ئ
مترسییكانی بۆ سر ئازادیی تاكییكان و 
ئازادیی دەربین و پاوانكردنی برژەوەندیی 
 ترژەوەندیی تاكیدا ھاتوونناو بپ گشتی ل
ئاراوە. ئرككانی رۆژنامنووس ل روانگی 
كورتكراونتوە  خاندا  لم  تیۆرەوە،  ئم 
ئازادیی  و  ئخالق  چمككانی  ھاوكات   ك
پیشیی و برپرسیارتیی كۆمیتی پكوە 

دەبستتوە:
 ،راستگۆیان راپۆرتكی  ئامادەكردنی   .١
ھۆشمندانی  شرۆڤكردنكی  و  ھمووگیر 
 كدا ككستوسیاقكۆنت رووداوەكانی رۆژ ل

.خشدەبواتایان پ
بۆ  گشتی  شونكی  وەك  خزمتكردن   .٢

ئاوگۆڕكردنی بۆچوون و رەخنكان.
ــی وــنــیــكــی نــوــنــر و  ــردن ــادەك ــام ٣. ئ
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پیشاندەری پكھنی گروپكان ل كۆمگادا.
بھاكانی  و  ئامانج  ــوەی  ــردن ــك روون و  ئـــارا   نانھ  .٤

كۆمگا.
 واو بیشتنی تتییان بۆ دەست راگ٥. ئامادەكردنی ھاوو

زانیاریی رۆژ(١٦). 
 ب رۆژنــامــگــری  ئخالقییكانی  بنما  نــاكــرێ  دیـــارە،   
راگیاندنی بنماكان و داواكردن ل رۆژنامنووسان و پەو 
كردنی ئو بنمایان سنووردار بكرێ. ئوەی پویست ھوی 
كاری  بۆ  واقیعییكان   تــدەرفــ زیادكردنی  بۆ   ردەوامــبــ
 تدەرف لو  یكك  میدیاكاندا.  كاری   ل  رپرسانب و  ئازاد 
 ب بگومان  بكرێ،  دەستبر   دەب پناوەدا  لو  گرینگانی 
 یم پب .میدیاكاندای وەندیی ناوخۆیی لدیموكراتیكردنی پ
بسر  زاڵ  سیاستی  چاپمنییكان،  دامـــزراوە  بناخی 
بوكراوەكو سرچاوە داراییكانی و پرە پدانی ئخالقییات، 
لسر چۆنتی كاركردنی برپرسیارییان، ئخالقی و پیشیی 

رۆژنامنووساندا كاریگرە. 
برپرسیارتی  و  رۆژنامنووسی  ئخالقی   ك دەبینین 
دت كۆڕێ.  "ئــازادی"  "ئــازادی"  باسی   ئــاراوە ك  تد كاتك  پیشیی 
پناسیكی  ھر   چونك  ،مستئ ئازادیش  كردنی   ناسپ
لبرانبر  ئازادیی خۆی  و  دەكــات  ســنــوورداری  "ئــازادیــی""ئــازادیــی" 
سنووردارتی دای. بم ئگر سنوورك بۆ ئازادیی دیاری 
یاسایكی   دەب یاساكش  بت.  یاسا  پی   ب  دەب بكین، 
دیموكراتییان بت. ئگر ل ئخالق و برپرسیارەتی دەدوین 
الینكی ئم ئازادییش رەچاو كردنی بیروباوەڕو بھاكانی 

كۆمڵ و رزدانان بۆ یاسا. 
و  ــوون  ب بابتی  ــیــاری،  زان  ب راگیشتن  دەســت  ئـــازادی 
ئینساف و راستگۆیی، خۆپاراستن ل تشھیر و ناوزەڕاندن 
پیشیی  ئخالقی  پەوەكانی  ھموو   ل  ك پوەرانن  لو 
رۆژنامگریدا برچاو بوون. بۆئم مبست باشترە بپی 
بۆچوونی "ملویل دفلۆر و دەنیس" بگشتی ئخالقی میدیاكان  "ملویل دفلۆر و دەنیس" بگشتی ئخالقی میدیاكان  "ملویل دفلۆر و دەنیس" بگشتی ئخالقی میدیاكان 

لم س خای خوارەوەدا چ بكینوە(١٧):
١. دروستیی و ئینساف و جوانیی ل ئامادەكردنی ریپۆرتاژ 

و چاالكیی ھاوپچكانی؛
٢. رەوشتی راپۆرتنووسان، بتایبت لسر سرچاوەكانی 

ھواڵ؛
تاقم و  برژەوەندیی   ل توەگالندن  ل خۆ  ٣. خۆپاراستن 

گروپی جۆراوجۆر؛
 ك دەكــن  كار  كۆمگایكدا   ل ئستا  رۆژنامنووسان، 
بو  و  پخش  نادیار،  و  بربو  بشوەیكی  پیامكانیان 

ناكرێ بنما 
ئخالقییكانی 
 ری بگرۆژنام

راگیاندنی بنماكان 
 و داواكردن ل
رۆژنامنووسان 
و پەو كردنی 
 مایانو بنئ

سنووردار بكرێ. 
 ویستوەی پئ

ھوی بردەوام بۆ 
 تزیادكردنی دەرف

واقیعییكان بۆ كاری 
 رپرسانئازاد و ب
ل كاری میدیاكاندا

،،

،،
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ــوە و بــنــاچــار لــگــڵ بــارودۆخــــكــی وا بـــرەو روو  ــن دەب
بۆ  دەربین"  ئازادیی   ب بستن  دەربین""پشت  ئازادیی   ب بستن  "پشت  تنیا  ئیتر   ك دەبن، 
بڕوەبردنی دروستی پیشكیان بس نیی، بكوو " ئرك 
و  دەب جگای سرنج  بــوارەدا  لم  برپرسیارتی"شیان  و 

تامان بت. 
 ك یییدا ھخالقی پیشبواری ئ رەكی لركی سنج ئپ
"لراستیدا زۆربی قس و باسكان لم پنج ئرك پیشییوە 

سرھدەدات(١٨): 
 (Duty to self )خۆ ر برانبتی برپرسیاررك و بئ .Duty to self )خۆ ر برانبتی برپرسیاررك و بئ .Duty to self

(لبرانبر راسپردراوتی پیشییدا)(لبرانبر راسپردراوتی پیشییدا)؛
Audience )وەرگر ر برانبتی برپرسیاررك و ب٢. ئ

Duty to
Duty to)خاوەنكار ر برانبتی برپرسیاررك و ب٣. ئ

Employer) ) (ل برانبر راگیاندنی راستیدا)(ل برانبر راگیاندنی راستیدا)؛
Duty to the)پیش ر برانبتی برپرسیاررك و ب٤. ئ
(لبرانبر، بۆ نموون، زەروورەتی پاراستنی (لبرانبر، بۆ نموون، زەروورەتی پاراستنی  Profession

ریكالم و ئاگادارییكاندا)ریكالم و ئاگادارییكاندا)؛
Duty to)ڵكۆم  ب برانبر  برپرسیاری  و  ئرك    .٥
بابتی  ھمان  ھر  خۆ/  پاراستنی  لبرانبر   (  Society

برژەوەندیی تاككسی و جماوەری)". 
 پویستی ب چارەسركردنی ئم كشان، بوو بھۆی ئوەی 
ك لنوان رۆژنامنووسان و بروەبرانی میدیاكاندا، برە 
 سند كردنی كۆمندێ بۆچوونی نوێ بۆ داڕشتن و پرە ھب
"رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی"بنما و "رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی""رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی"بنما و "رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی"بنما و بنما و "رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی""رسای ئخالقی پیشی رۆرژنامنووسی"بدیی بن 
 خۆ و نوێ، ناسراو بربزراوەی ناحكومیی سندێ دامو ھ
ئازادیی  پاراستنی  مبستی   ب چاپمنییكان"،  چاپمنییكان""ئنجومنی  "ئنجومنی 
و  بنما  بڕوەبردنی  كردنی  بــۆچــاوەدــری  و  چاپمنیی 

رساكان بنیات بنرن. 
و  ئامادەكردن   ل ئسكندەنافی  رۆژنامنووسانی وتانی 
بوون.  پشنگ  رۆژنامنووسی  ئخالقی  رسای  داڕشتنی 
١٩١٦، ١٩١٦، ١٩١٦ ١٩١٢وتانی نرویج، سود و فنالند، بڕیز ل سانی ١٩١٢وتانی نرویج، سود و فنالند، بڕیز ل سانی ١٩١٢
و ١٩١٩ خاوەنی كۆم یاسایكی ئخالقی رۆژنامنووسی 

بوون.
رۆژنــامــنــووســان"  ئــركــی  رۆژنــامــنــووســان" "یــاســای  ئــركــی  "یــاســای  ١٩١٨  لــ لفڕەنسا 
پسند كرا و پاشان ل ١٩٣٨ ھموار و پوخت كراو ئستاش 
رۆژنامنووسانی ئو وت پەوی دەكن. رۆژنامنووسان 
ل ئمریكا ل ١٩٢٣ بوون پشنگی داڕشتن و بروەبردنی 
بنماكانی  بنماكانی    
ئمریكا"  رۆژنامكانی  بروەبرانی  ئنجوومنی  ئمریكا" ئخالقی  رۆژنامكانی  بروەبرانی  ئنجوومنی  ئخالقی 

ئگر سنوورك 
بۆ ئازادیی دیاری 

 ین، دەببك
ب پی یاسا 

بت. یاساكش 
دەب یاسایكی 

دیموكراتییان بت. 
ئگر ل ئخالق 
و برپرسیارەتی 
دەدوین الینكی 

ئم ئازادییش 
رەچاو كردنی 

بیروباوەڕو 
بھاكانی كۆمڵ و 
رزدانان بۆ یاسا

،،

،،
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دا بویان كردەوە. 
 ل رۆژنامنووسان"  نونتوەیی  فیدراسیۆنی  رۆژنامنووسان""  نونتوەیی  فیدراسیۆنی   " یكمین 

سای ١٩٢٦
 لنو رسا ئخالقیی پیشیی نویكانی وتانی رۆژئاوادا 
"كۆمی رسای پراكتیكیی كۆمیسیۆنی سكاكانی چاپمنی" 
ئینگلستان گرنگ؛ ك لسای ١٩٩١دا لپاش لكاروەستانی""
ئنجومنی چاپمنی"ئنجومنی چاپمنی"ی زۆر بناوبانگی ئم وت پكھات و 

"كۆمیسیۆنی سكاكانی چاپمنی"كۆمیسیۆنی سكاكانی چاپمنی"، ل شونی پسند كرا. 
 لناو وتانی ئاسیاییدا دەكرێ ئاماژە بكرێ ب وتانكی 
وەك ھیندستان(١٩٤٧)، توركیا(١٩٦٠)، شیلی(١٩٦٣)، كۆریای 
باشور(١٩٦٤) و ئندۆنزی(١٩٦٨) و میسر(١٩٧٢)، داڕشتنی 

كۆم رسای ئخالقی رۆژنامنووسی یان دەست پكرد. 
تاوتوكردنی  ئنجامی   ل نیژاد"،  موعتمید  كــازم  نیژاد""دكتۆر  موعتمید  كــازم  "دكتۆر 
ناوەرۆكی رسای ئخالقی پیشیی رۆژنامنووسی ل ئاستی 
ئم  گرنگی  بــواری  چوار  وجیھانیدا  ناوچیی  دەوتی،  نو 
رسایان روون دەكاتوە، ك ب كورتی ئاماژەیان پدەكین: 
ســرەكــی  پیامی  بپی  گشتی؛  گیاندنی  ــاری  ــی زان گشتی؛.  گیاندنی  ــاری  ــی زان  .١١
رۆژنــامــنــووســیــی و بــۆ وەمـــدانـــوە بــ مــافــی گشتیی و 
بابتییانی  و  راســتــوخــۆ  زانــیــاریــی  لــســر  ــاوەری  ــم ج
رادەربین، رەخن و  مافی  ژیانی جماوەری،   ب پوەندیدار 
نواندنوەی ئازادانی رای گشتی، لری میدیاكانوە ئركی 
ئاگایی بخشیی ئوان دەكوت برایی  زانیاری گیاندن و 
ئخالقییكانی  بنما   ل  بۆی ئرككانی رۆژنامنووسییوە. 
بــــغــرەزی   ــ ب تــایــبــتــی دراوە  پــیــشــیــ؛ ســرنــجــی  ئـــم 
و  سیاسی  پروپاگندەی   ل خۆپاراستنی  رۆژنــامــنــووس، 
بازرگانی و بربرەكانی لگڵ گوشاری دەرەكیی و ناوەكی 

.كرۆژنام
چاالكیی  ســرەكــیــی  ــرجــی  م چــاپــمــنــی؛  ئـــازادیـــی  چــاپــمــنــی؛.  ئـــازادیـــی   .٢٢
 گر  ل گشتی  مافی  مسۆگركردنی  بۆ   نووسییرۆۆژنام
زانینی ھواكان و رایی گشتییوە. ئازادیی زانیاری كش و 

ھوای پویست بۆ ناسینی راستی ئامادە دەكات. 
.نووسییرۆژنام بنرەتیی  ئركی  ؛  راستی  دەربینی  ؛.  راستی  دەربینی   .٣٣
بپی ئم بنمای رۆژنامنووسان لسریان ئوەی براستی 
روویداوە و گومانی درۆ و ناڕاستی ل ناكرێ بگینن. لكاتی 
لم  بكنوە.  راستی  بخرایی   ویستپ ھكردنیشیاندا 
پناوەدا، ل رسای ئخالقی پیشیی رۆژنامنووسیدا پداگری 
ھواییكانی  سرچاوە  رۆژنامنووسان   دەب  ،ك دەكرێ 
خۆیان باش بناسن و ئگر گومانیان ل واقعییت و بابتی 
سرچاوەی  رگی   ل  واھ ئو   ،بھ ھواك  بوونی 

 رۆژنامنووسان 
ل ئمریكا 

 ١٩٢٣ بوون ل
پشنگی داڕشتن 

و بروەبردنی 
ئخالقی 

رۆژنامنووسی و 
لژرناوونیشانی" 

بنماكانی ئخالقی 
ئنجوومنی 

بروەبرانی 
رۆژنامكانی 

ئمریكا" دا بویان 
كردەوە

،،

،،
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ترەوە بدوایدا بچن و تواوی بكن.
تاككس؛  تایبتی  ژیانی  و  تاك  ئابووی   ل رزگرتن   .٤
 ب  شگرتنپ و   نــووســیــیــرۆژنــامــ كـــاری  پویستییكی 

سووكایتی و برزیی و تاوانی رۆژنامیی. 

* ئخالقی پیشیی
چ  پیشییبوون   و  ئــخــالق   ــ دەب ئاخۆ 
پوەندییكیان بیكوە ھبت؟ ئایا رۆژنامنووسك پیشیی 
 ییانكانیش پیشخالقییما ئلكردنی بنشپ ب ت، دەتوانب

بمنتەوە؟
ئم بۆ ئخالق  توانینی   ئاراوە ك  تد كات م باسئ
توانینكی دروست نبت. وات ئخالقی تاكی و كۆمیتی 
لك جیا نكینوە. ئو كاتی ل پكھاتی ئخالقی پیشیی 
و كۆمیتدا ھمان پوەری ئخالقی تاكی رەچاو دەكین، 
"نــاڕازدار "نــاڕازدار   یوانل  نموون بۆ  دەبین.   ھاودژیی ئم  تووشی 
بم  دابــنــرێ،  نائخالقی   ب تاكیدا  ژیانی  لــبــواری   
داپۆشینی  و  رازداری  پیشییوە  رۆژنامنووسی  لبواری 
ھندێ باسی ناپویست ك ئاشكراكردنیان لتم ل ئاسایش 
كاركی   ب كۆمیتی  لبواری  ــادات،  ن تاككان  پگی  و 

نائخالقی دابنرت.
و  مــاف  ئــو  ــی  دەرب ھركسك  تاكی  ئخالقی   واتك
ئركانی ك ئو پیوای برانبر ب خۆی و خودای خۆی 
ھیتی. بم ئخالقی كۆمیتی ھر كسك دەربی ئو 
ئرك و ماف برانبرانی ك تاكو دامزراوە كۆمیتییكان 
 ل تاكی  ئخالقی  جیاكردنوەی   .یانھ یكتر   ب برانبر 
و  تایبتی"  تایبتی""ھرمی  "ھرمی  جیاكردنوەی  كۆمیتی،  ئخالقی 
دەست   ل  كانتاك ھرمی  پاراستنی  و   
دامـــزراوە  حكومت،   ل دامـــزراوە (بریتی  حكومت،   ل (بریتی   دیك كسانی  توەردانی 
 ب گرنگیدان  ھــۆی   .
دووخادا  لم  بــزۆری  رۆژنامنووسی،  پیشیی  ئخالقی 

كورتكراوەتوە :
١. ھلومرجی چاپمنیی بازرگانی و و كوتن مترسیی 

" بنمای بابتی بوونی ھواڵ؛"
٢. پویستیی ب رووڕووبوونوە لگڵ چاپمنیی بگچڵ 

و ورووژنر. 
ـــكـــوە كــ لــــدەرەوەی  ــارەی رووداو ــب ــاری ل ــی دانـــی زان
كۆمڵ  ئاسایی  كسانی  بۆ  روودات،  تاككسی  ئزموونی 
 ب پویستیمان  مـــرۆڤ  وەك  ھــمــوومــان   مئ بــایــیــدارە. 
زانیاریی ب مبستی ئرك نواندن. لرەدا پدەچ دوو جۆر 

ئخالقی تاكی 
ھركسك 

دەربی ئو ماف و 
ئركانی ك ئو 
پیوای برانبر 
ب خۆی و خودای 

خۆی ھیتی. بم 
ئخالقی كۆمیتی 
ھر كسك دەربی 

 رك و مافو ئئ
 ك یرانرانبب

تاكو دامزراوە 
كۆمیتییكان 

برانبر ب یكتر 
یانھ

،،
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زانیاریی ھبت ك ئم بتایبتی حزمان لیتی. یكمیان 
 می ئو زانیارییئ .وەیمانكر و ژینگبارەی دەوروبل
 ب پوەندیی  ئاستیدا،  باترین   ل  ،ویستمانپ دروستی   ب
 ویستپ  مئ  .یھ مانوەمانوە  و  لژیان  دنیابوونمان 
خۆراك  دنیایی   ب دەتوانین   ك بكین  پشبینی  پشوەخت 
تیدا   ك بدۆزینوە  ئــارام  سرپنایكی  و  بنین  بدەست 
ئۆقرە بگرین. ھبت ل جیھانی نودا ئارەزووەكانمان زۆر 
ئاۆزترن و ھربۆی ھۆشیاریی گشتیمان برەو گیرفانكان، 

.دەب ئاسوودەیی و ئاسایشمان ئاراست
و   ،وەیخۆمان لــبــارەی  زانیارییكان  دووەمـــی  جــۆری 
بگشتاندنی وەك مرۆڤ بوونمان. زۆربی تاككان دیانھوێ 

وەك ئندامكی ئاسایی كۆمكیان 
سیر بكرن – بۆ جكوتنیان و بۆ ئوەی لكۆمكیاندا 
و  خۆگونجاندن  بۆ  بن  ئامادە  دەیانوێ  ئوان  وەربگیرن. 
ھاوسنگكردنی رەوشتیان بۆی ئم دەكن(١٩). ل كۆمگا 
بچووككاندا ئمی مرۆڤ ھزاران ساڵ لوەپش ئم كارەمان 
لڕی پوەندیی راستوخۆ و بینینوە دەكرد. بم ل كۆمی 
گــورە،  شارنشینی   ب وابستیی  پـــروەردە،  گــورەتــردا 
تنانت ب جیھانیبوون، ئم زۆر ئستم. ئستا ئینترنت 
دەستمۆركردنی   ل بھز  ھۆكاركی   تبب سلماندوویتی 
 بۆی دەب.. ھر  بــردەوام  ئمش  كۆمگا بچووككاندا و 
لرەدا   بۆی بووە.  ئستمتر  ھاوبشیش  بھای  ریزكردنی 
رۆلی میدیاكان گرنگتر بووە. یك ل گرفتكانی ئم ئستا 

ئوەی ك چۆن واقعییت ل ئرك جیا بكینوە.
چونك كۆمی ئستا بھۆی پیوەندیی سیاسی ئابووری و 
عسكرییكانییوە ناتوان سربخۆ بت. وات ئستا دووری 
مودای نوان كۆمك لگڵ كۆمنی دیك ناتوان شون 
دیكش  لالیكی  دابنت.  رووداوەكـــان  كاریگریی  لسر 
 دەب ھرتاكك  ئوەی؛  دیموكراسی  سرەتایی  گریمانی 
ئاگاداری برپرسیارەتی خۆی لبرانبر بیارە سیاسییكاندا 
 ب پوەندی  دیموكراتیكدا  كۆمكی   ل ھواڵ   وابك بت. 
كشو گرفتكانی خكوە ھی و ئاگاداركردنوەی خك 
ریپۆرتاژەكانوە،  و  ھــواڵ  لرگی  گرفتكان  كشو   ل
دەكرێ ب خزمتكی برچاوی میدیا بوان دابنرت، خك 
 ماف  ل برگری  ناتوانن  ھواكان   ل ئاگاداربوون   بب
سیاسییكانی خۆیان بكن و ئركی سیاسی خۆیان بروە 
برن. بۆی " راگرتنی ئاونیك لبرانبر كۆمدا بمبستی 
بــم   ،ستایش شایانی  مبستكی  راســتــی  نــوانــدنــوەی 
ھمیش ل لوتكی براییكاندا نیی، ئویش كات ھودەدەن 

كۆمی ئستا 
 ھۆی پیوەندییب
سیاسی ئابووری و 

عسكرییكانییوە 
ناتوان سربخۆ 

بت

 بك بخ
 ئاگاداربوون ل

ھواكان ناتوانن 
 ماف رگری لب

سیاسییكانی خۆیان 
بكن و ئركی 

سیاسی خۆیان بروە 
برن

،،

،،
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سنووردار  ســرچــاوەی   ب بنووسن  مزكوە   ب پكوە 
یكدەستی  كاری  پكردنوە.  بۆ  سنوور   ب بۆشاییكی  و 
 .ر نییفسونگئ میشڕەكان ھوەی الپكردنبۆ پ رۆژان
 ،ریكخ پیوە  كۆمكتان  شتی  ئو  دۆزینوەی  بكو 
شتك ب سوودە و دەش خۆش بت، چونك تحمول ناكن 
نزانن و پاشانیش ئو زانین بگوازنوە بۆ ئوەی یارمتی 
 ختن  ك ركبخن  رۆژانیان  ژیانی  تا  بدەن   دیك ئوانی 

باشترە.(٢٠)"
"پــیــشــیــیــبــوون""پــیــشــیــیــبــوون" یان  ئــمــانــیــ كــ ئستا وشـــی  ــبــر  ل
پرۆفیشناتی بۆ دەربینی چمكی ھندك بنمای ئخالقی 
بكار دێ ك رەوایی و دەست بۆ رۆژنامگری بدیاری 
دن، چونك"پیشییبوون" و"خزمتكردن" بخك تواوكری 

دوو الینی یكترن. 
بنما نونتوەییكانی ئخالقی پیشیی ل رۆژنامنووسیدا"، 
 ببن ئــوەی  بۆ  دەستنیشانكرا  پاریس   ل ١٩٨٣دا  سای   ل
ئاستی   ل ئخالقییكان  یاسا  ئامادەكردنی  بناغی  بــردی 
 یاسای ئــم  دووەمـــی  بنمای   لــ ناوچییدا.  و  نــتــوەیــی 
زانیارییكانوە ھاتووە:"  برژەوەندیی كۆمیتیی  لبارەی 
بكو   ،نیی كــایــك  رۆژنــامــنــووســیــدا   لــ زانــیــاریــیــكــان 
 ك  یواتای بم  ئمش  و  ە 
رۆژنامنووس ل برپرسیاربوونی ل گیاندنی زانیارییكان، 
 ك كسانی  ئــو  برانبر   ل ھــر  نــك   بۆی ھاوبش؛ 
 گشتی ل دواجار، ب كو دەبن، بمیدیاكان كۆنترۆڵ دەك
برانبر خكدا؛ بجۆرك ھموو چشن جۆراوجۆرەكانی 
وەمدار  و  برپرسیار  بگرتوە،  كۆمیتی  برژەوەندیی 
 ل برپرسیارتیی كۆمیتیی، رۆژنامنووس  پی   ب بت. 
ھاوئاھنگ   دەب  ،كدابرجلومھ ھر   ل  ك ئستۆیتی 
لگڵ ویژدانی ئخالقیی خۆی رەفتار بكات(٢١). ئو شتی 
متمانی  جی   ببن رۆژنــامــنــووســان  ئــوەی  مایی   بۆت
گینری  وەك   ك  وەیئ بگیرت،   ل رزیان  و  جماوەر 
دەبینن.  دەور  دیموكراتی  پــرۆســی  بۆ  پویست  زانــیــاری 
 ترسییم وە لنووسانی رۆژنامگر ماوەر لروەھا جھ

سروشتییكان ئاگادار دەبنوە. 

* پوەندیی دووسرە و وەرگری چاالك
 ـــش لــ ـــی ـــرۆڤ ـــاكـــان و بـــگـــشـــتـــی م ـــدی ـــی مـــبـــســـتـــی م
یان  چاكسازی  كــردن،  كۆنترۆڵ  بۆ   كووەندیكردن؛"ھپ
گۆڕینی دەوروبری خۆیان دەیدەن،ھروەك رۆژنامنووسی 

 :ناوبانگ "مارتا گیلھۆرن" "مارتا گیلھۆرن" دەناوبانگ بب

بنما 
نونتوەییكانی 
ئخالقی پیشیی 

ل رۆژنامنووسیدا"، 
 ی ١٩٨٣دا لسا ل
پاریس دەستنیشانكرا 
بۆ ئوەی ببن بردی 
بناغی ئامادەكردنی 
یاسا ئخالقییكان 
ل ئاستی نتوەیی 

و ناوچییدا

رۆژنامنووس 
ل ئستۆیتی 

ك ل ھر 
 ،كدابرجلومھ
دەب ھاوئاھنگ 
لگڵ ویژدانی 

ئخالقیی خۆی رەفتار 
بكات

،،

،،
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 ك  دەنــووســ  بۆی سرەتا  ك "نووسرك   دەنــووســ  بۆی سرەتا  "نووسرك 
بخوندرتوە؛ پاشان ھیوادارە خونرەكانی بخوندرتوە؛ پاشان ھیوادارە خونرەكانی 
 ــ ــی، وات ــان ــ بــكــونــ ژــركــاریــگــریــی وشــك ــی، وات ــان بــكــونــ ژــركــاریــگــریــی وشــك
بھز  یان  بگۆڕدرێ  روانگكانیان  بھز ھیوادارە  یان  بگۆڕدرێ  روانگكانیان  ھیوادارە 
بن یان پرەیان پبدرێ، یان ئوەی ك ئو بن یان پرەیان پبدرێ، یان ئوەی ك ئو 
بو  سرنجدان  ــرەو  ب پانرن   راننو خوب سرنجدان  ــرەو  ب پانرن   راننخو

تداونرنجیان نشتر سی پشتانتداونرنجیان نشتر سی پشتان
نیی؛  ئاسان   ستانبم بم  گیشتن  بم 
تیۆرەكانی  و  رــبــاز  ناسینی   بــ پویستیی 
و  وەرگـــــران  پویستییكانی  ــدیــی،  ــــوەن پ
رۆشنبیریی و كلتور و رەوشتی كۆمیتی 

 .یوە ھوەرگران
ربازی  پوەندیكردن  ربازەكانی   ل  كی
پیامك  نــــرەران چــۆن   ك ،وە"یــــزانــوە""گــوــزانــگــو"
دەنرن و وەرگران چۆن رەمزەكانی دەكنوە 
،  نرەران كاناكانی  و دەیخوننوە
ھوی  ھموو  دنن.  بكار  چــۆن  گیاندن 
كاریگریی  ئاستی   ك  وەیــئــ رــبــازە  ئــم 
 ترب پیامكانی  گیاندنی  دروستیی  و 
 ك  دەزان برەوتك  پوەندی   بۆی سرێ. 
لسر  شون  لریوە  الین(نرەر)(نرەر)  تــاك/ 
 .(٢٣)ی دادەنرەكرانبتی بھنیرەوشت و ز
پیام  نــــرەرە-   ل ئاسۆییوە  روانگیكی 

– كاناڵ و وەرگر پكدێ.
"برھمھنان "برھمھنان   ب پوەندیی  ربازی دووەم، 
ربازە  ئم   .دادەنــ واتاكان"  گۆڕینوەی  واتاكان"و  گۆڕینوەی  و 
ــدەدا بــزانــ چــۆن پــیــام یــان دەقــكــان  وھــ
لگڵ  برانبر  كاردانوەی  و  كار   وندەك
بت؛  برھم  واتا  ئوەی  بۆ  دیكدا،  ئوانی 
بــ دەوری دەقــكــان  بــســتــراوەتــوە   واتـــ
و  تنگیشتن  لك  كــولــتــورەكــمــانــدا.   ــ ل
جیاوازیی   لــ  ،كوەندییپ سرنكوتنی 
 ."(٢٤)رەر و وەرگردا دەزانوان نرۆشنبیریی ن
ھاوبش  تگیشتنی   ب پشت   كیپرۆس
لپوەندییكی  ھاوبشكانی  و   ستدەب
دووسرەدا زانیارییكانی دادەھنن(٢٥)". ئم 
تكنۆلۆژیای  ھــۆی   ب پوەندی،   ل ربازە 

نووە ھاتۆت ئاراوە.
كــوردی  راگیاندنی  ئستای  ــارودۆخــی  ب

ھاوكات لگڵ ئوەی ك تكنۆلۆژیای نوی 
میدیاكان و سروشتی  پرەسندنی  زانیاری، 
زانیارییكانی  ئــاــوگــۆڕی  و  برھمھینان 
قووڵ  برچاو  ب شوەیكی  نودا  لجیھانی 
بپی  نوێ  پوەندیی  كردووە.  بگڕانوە  و 
ھبژرەر  دەستپشخرو  چاالك،  وەرگرانی 
ــــــزراوە. ھــربــۆیــ پــــنــاســی تــاكــكــان  دام
لــ گفتوگۆی  بــــكــوو  ــ مــۆنــۆلــۆگــدا  ل نــك 
دووسرەدا پكدت. پوەندیی نوێ پرۆسی 
ھموار  كۆمگاكانی  بوونی  بدیموكراتی 
كردووە، دەستی مۆنۆپۆلی رەواندووەتوە 
 ب و  تاقمك  بــۆ  زانــیــاریــی  پــاوانــكــردنــی  و 
نھشتووە.  ــكــی  دی ئــوانــی  بــشــكــردنــی 
گرنگترە  شت  ھموو   ل ئوەی  لرەدا   بۆی
و  گــیــانــدن  ســرچــاوەكــانــی  خۆگونجاندنی 
نرەرەكان ل گڵ پویستیی سرەكییكانی 
وەرگران بۆ ئوە بو مبستانی لسرەوە 

ئاماژەیان پكرا، بگات.
رووی  دوو   لــ وەرگــــران  پوستییكانی 
"كۆمیتی""كۆمیتی"یوە دەكرێ تاوتوو  "تایبتیی""تایبتیی"
جۆرەكانی  بكارھنانی   ل جماوەر  بكرن. 
پویستییانیان  ــم  ئ دەیــانــھــوێ  دا  میدیا 
دابین بكن، بۆی ھر كاناك ل كاناكانی 
 یوكاتئ بكن؛  رەچاویان   دەب راگیاندن 
خۆیان  پیشیی  ئــركــی  بین  دەكـــرێ   كــ

بجدنن. 
أ ) پویستیی تایبتی و شخسیی :

سوودمندبوون  و  خۆناسین   .١
، وات بردنسری ئاستی پاداشت 
و كمكردنوەی سزا ل رگی بدەستھنانی 

زانیاریی و شارەزاییوە؛
 تن لرمی و ھرگژ وەرگرتن وس٢. چ

گرفت و كشكان؛
٣. چارەسریی و دەرمانكردنی كشكان؛

ب)  پویستیی كۆمیتی:
 ل تــــگــیــشــتــن  و  ــان  ــھ جــی ــنــی  ــاســی ن  .١

دەوروبر؛
و  ــوون  ــاراب ك و  كسایتی  چسپانی   .٢

متمان و شانازی بخۆكردن؛
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٣. بھزكردنی پوەندیی لگڵ بنما و خزان؛
٤. بھزكردنی پوەندیی لگڵ دۆستان و ھاوریتی(٢٦)

دەستی كوردی دەب خرایی زەمن و گۆڕانی رەوشی 
پویستییكانی  ئاستی  چــوونــســرــی  و  پــــوەنــدیــكــردن 
ھوبدات  و  چاوبگرێ  لــبــر  قــۆنــاغــدا  ــم  ل كۆمكی 
ب دوو  پوەندییان  بگشتی   یاندن كراگ بواری  كشكانی 
میدیاوە  دەمزراوەكانی  دەرەكی  الینی  و  ناوخۆیی  الینی 

ھی ھموار بكات. 
لبواری ناوخۆییوە، رۆژنامنووسان دەب شارەزا و زاڵ 
بن بسر ھونر و زانستی راگیاندن، بڕوەبرانی بای 
میدیا بپی رەوتكی ركخراوەیی و ل خوارەوە بۆ سرەوە 
پلكان ببن. پویست وشیاریی بدرت خونرانیش ل بواری 
راگیاندن؛  جۆراوجۆرەكانی   كانا تایبتمندیی  و  میدیا 
بۆ كردنوەی  بوارە  لم  بۆ خوندەواركردنیان  بدرێ  ھوڵ 
كادیری  پگیاندنی  میدیاكان.  پیامی  كۆدەكانی  و  رەمــز 
پروەردەكردنی  و  ئاكادیمی  بشوەی  راگیاندن،  بــواری 
ئو كادرانی ئستا بشوەی پراكتیكی لكاری نووسین و 

ئامادەكردنی ھوادا چاالكن.
ل الینی دەرەكییوە، شوەی مام كردنی كسانی خاوەن 
ل شوەكان  بشوەیك   ی كزراواندام ئو  دەست و 
دەوریان  دەكن،  دابین  كۆمیتیی  ئاسایشی  و  ریزبندیی 
ھی ل بدیھنان و چسپاندنی ژیانی پیشیی میدیاكاندا. بۆ 
نموون بیمكردنی ژیانی پیشیی رۆژنامنووس، دابین كردنی 
ئاسایشی گیانی و دەروونی لكاتی بدواداچوونی رووداو و 
بدەستھنانی زانیاری. كاركردن ب یاسای رۆژنامنووسی و 
 و یاسایی ئپنیا بنووسیی ترۆژنام ت بكانی تایبشك
الینی  نــبــردرێ.  نایاسایی  رگیكی  ھیچ  بۆ  پنا  و  بت 
مادیی ژیانی رۆژنامنووس گرنگ و دەب ھوڵ بدرێ ژیانی 
پیشیی بوون  بكورتی س كۆسپی  بكرێ.  دابین  رۆژانی 
؛ وات گرفتی ئابووری، ئاسایشی پیشیی و گرفتی سیاسی 

.نمردەم نبل

* كۆمی ئنجومنی و پرسی نتوایتی كورد 
"تۆنیس""تۆنیس" نووسری كتبی (رەخنیك لسر رای گشتی)(رەخنیك لسر رای گشتی)، 
 و س ئنجومنین  و  جیاواز  نوێ،  كۆمگای   ك  وای پی 
گشتی) رای  و  حكومت  گشتی)(بازاڕ،  رای  و  حكومت  تكپژاو(بازاڕ،  ركخری  بنمای 
رككوتنكانی  و  بن   واتــ دەكــن.  دیــاری  پكھاتكیان 
ـــازاڕ كــ لــســر بــنــمــای عــقــنــی دامــــــزراون، جگی  ب
یكپارچیی یكتیی بنماییكان دەگرنوە. ئو یاسایانی 

دەستی كوردی 
دەب خرایی زەمن 

و گۆڕانی رەوشی 
پوەندیكردن و 

چوونسری ئاستی 
پویستییكانی 
كۆمكی لم 
قۆناغدا لبر 

چاوبگرێ و 
ھوبدات كشكانی 

بواری راگیاندن 
ك بگشتی 

پوەندییان ب دوو 
الینی ناوخۆیی 
و الینی دەرەكی 

دەمزراوەكانی 
میدیاوە ھی ھموار 

بكات

،،

،،
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ربازی سادەی رەگزی  دەكات جنشینی  دەریان  حكومت 
و ئخالقیاتی عورفی دەبن و بسرھدانی رای گشتی، ئو 
چشن ل بوا ب ئایین ك ل سدەكانی ناوەڕاستدا باو بوو، 

الواز دەبت.(٢٧)
 ل كۆمی كوردەواریدا، كاریگریی بارودۆخی ناوچیی، 
 ،ریتخوازاندەستیی كولتوری نزموونی سیاسیی، بام ئك
خۆسروەری ل جیاتی یاساسروەری، یكتر قبوونكردن و 
كم سبریی دیموكراتیكییان، بوون ھۆی ملمالنی تاكەوان و 
دابشكردنی دەستی حكوومیی و جماوەریی و قۆرخكردنی 
ل چوارچوەی تسكدا. ئم بارودۆخ رگی خۆشكرد بۆ 
 ل ك انخالقی شۆڕشگتی و ئوایتالوازبوونی بیری ن
ئنجامدا پشخستنی برژەوەندیی تاكی بسر برژەوەندیی 
كسانی  دەرفتھنانی  بمایی  بــوو  و  لكوتوە  گشتی 
ئابووریی  و  سیاسیی  رەوشــی  لباربردنی  بۆ  ھلپرست 

بقازانجی خۆیان و پرەسندنی گندەی. 
و  جــیــاواز  كــ كۆمكی  گــرت  لـــوە  پشی   ـــ ــم رەوت ئ
ئنجوومنی دامزرێ، ك ب بازاڕ و ھسنگاندنی عقنی 
بت، كورد  بنمایی پشتگرم  پوەندیی  لجیاتی ھست و 
و  قانوون   ك  نكبپ وا  یكدەستی  حكومتكی  نیتوانی 
یاسای حكومی جنشینی داب و نریت و عادەتی باو بكات؛ 
 شك خائاسایانكیی و كووە خم شكی زۆر ببۆ ماوەی
رۆژنامنووسییكان چارەسر دەكران. نبوونی رای گشتیی 
و  درژخاین  ماوەیكی  بۆ  سربخۆ  ئھلی  میدیایكی  و 
ملمالنی فیزیكیی الین سیاسییكان، رۆژنامنووسییكشی 
برەو دابشبوون بسر الینكاندا برد و لجیاتیی گیاندنی 
سیاسیی  ھویستگرتنی  تــووشــی  رووداوەكـــــان،  راستیی 
ئــوەی  ھــۆی   بــ بــوو  ئــمــش  كـــردن.  الینك  بقازانجی 
جماوەر پنابرنوە بۆ باوەڕ و نریتی كۆن ك تنیا وەك 
تسكینكی كاتیی كشكان دەزانرێ، نك وەك چارەسركی 
 ربۆیكخراو. ھسای رما و ری بنپ كان، بشڕەتیی كبن
لوانش  جیا  نگرت.  جی  بتواوی  تۆنیس  بۆچوونكی 
برینی پشلكاریی ئخالقی پیشیی، برینكی كۆن و ھندێ 
جار ل ھلومرجی جیاوازدا دتوە سوێ، لبر ئم ھۆیانی 

خوارەوە:
١. یاسای چاپمنی ل پاش قۆناغكی درژخاینی چاالكیی 
چاپمنییكان ھاتئاراوە . رۆژنامنووسیی كوردی ل درژەی 
چاالكییكانیدا پناسی دیاریكراوی بۆ ئرككانی و چۆنتیی 
نبوو.  نتوەیی  برژەوندیی  برانبر   ل برپرسیارتی 
حیزبی  ئاراستكراوی  و   ستواب رۆژنامنووسییكی  تنیا 

 ل كۆمی 
كوردەواریدا، 

كاریگریی بارودۆخی 
ناوچیی، كم 

ئزموونی سیاسیی، 
بادەستیی كولتوری 

 ،ریتخوازانن
خۆسروەری 
ل جیاتی 

یاساسروەری، یكتر 
قبوونكردن 
و كم سبریی 

 ،دیموكراتیكییان
بوون ھۆی 

 ەوانی تاكملمالن
و دابشكردنی 

دەستی حكوومیی 
و جماوەریی و 
 قۆرخكردنی ل

چوارچوەی تسكدا

،،

،،
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لرووی چندی زۆر و ل رووی چۆنی ل ئاستكی خوارەوە 
بوو. ملمالن و پشبكی ناتندروستی میدیاكان دەگڕتوە 
بۆ زھنییتكی تاك رەھند ك ل دەیی نوەتوە لملمالنی 
 ك كردووە  وای  ئمش  ھر  ماوتوە،  بمیرات  حیزبییوە 
رۆژنامنوووسان ل پیامكیان وەك دامزراوەیكی مدەنی 

ل پارزگاریكردن ل مافی گشتیی كۆمكیان دابن.
رۆیــشــتــووە؛  دیــكــدا  ئاقاركی   بــ ئستا   ریتن ــم  ئ  .٢
ھدانوەی  و  چــوون  بگژیكدا  بــرەو  رۆژنامنووسانی 
 ب بئاشكرا   ك ـــردووە،  ب تاككان  تایبتیی  ژیانی  فایلی 
 .نووسییرۆژنام ئخالقی  رساكانی  پشلكردنی  واتــای 
تنیا وەك چك  و   نیی برژەوەندیی جماوەردا   ل  چونك
ئم  ل سایی  بكارھاتووە.  تایبت  الینی  و  كس  بدژی 
فرھنگ سیاسییوە پوەندیی چاپمنییكان لگڵ یكتردا 
نبوو.  مسۆگر  پیشییدا  ئنجوومنكی  لچوارچوەی  و 
 نكدنی پمعورفی چاالكیی چاپ ی كشانھا ھاوبو بئ
رگی   ل رۆژنامنووسان  گشتی  پكھاتنكی  لئنجامی  و 
ئنجوومنكی  لچوارچوەی  و  ناوخۆیی  رسای  ھندێ 
پیشییدا بدی دت، گ نبوو. ھبوونی بھای ھاوبش 
مرجی   ھایانب بو  برانبر  بوون  دەروەســت  ھستی  و 

 .ی گشتییناسستی شوناس و پكھاتنی ھرەكی پس
٣. ئدەبیاتی سیاسیی شڕانی نوخبكان و نبوونی بھای 
پرسی  برانبر  دەروەستییان  ھستی  الوازیــی  و  ھاوبش 
 ل بینیان  ئاسۆی  تسكبوونوەی  و  نیشتمانی  و  نتوەیی 
گیانی  پكنھاتنی  و  تاكەویی  لئنجامدا  تسكدا،  بازنی 
گشتیی لكوتوە. ئمان ھۆكاری دەروونی و سیاسیی تواو 
بوون بۆ ھستی الوازیی و بباوەڕی بخۆ. ئمش شونی 
چاپمنییكان  بوونی  پسیڤ  و  كۆمڵ  لسر  كاریگریی 
چارەنووسی  و  سرەكییكیان   ركــئــ  بــ بــرانــبــر  ــا  دان

ھاوبشیان. 
٤. سرھدانی میدیای ئھلی، سرەتا ب پشتیوانیی مادیی 
یان  حیزبكان  ناڕاستوخۆی  و  راستوخۆ  معنویی  و 
كسایتیی سیاسیی حیزبییكان داندرا ب گومان دیسانیش 
ئامانجی سیاسیی ل پشت ئم پشتگیریی بوو، ك پتر لسر 
دادەنــرا. چونك وەك  نیار  بدژی الینی  پشوو و  رەوتی 
پشتر ئاماژەم پكرد، نبوونی كلتور و ئزموونی پشبكی 
 ب الینكان   ك ئــوەی  ھــۆی   بــووەتــ سیاسی  تروسل 
 ئامانج  ب میدیاوە  لرگی  یكتر  شكاندنی  و  رووخاندن 
سیاسییكانیان بگن. بۆی ئم رۆژنامنووسییش نیتوانی 
برینداركردن  زھنییتی  و  سیاسیی  ئامانجی  و  لمبست 

سرھدانی میدیای 
 رەتا بھلی، سئ
پشتیوانیی مادیی و 

معنویی راستوخۆ و 
ناڕاستوخۆی حیزبكان 

 تییساییان ك
سیاسیی حیزبییكان 

،،داندرا

،،
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  .م دەردەوە دەنادەم ئستاش بت و ئرزگاری ب
 چارەسریی ئم كشی لوەدای ك حیزب و الینكان 
لری چاالكیی سیاسییكان و برنام و پرۆگرامی گونجاو و 
 توكن ركم ئن و ئكتر كۆنترۆڵ بككاندا یبژاردنھ ل
ئستۆی میدیاكان. "برنارد كوھن" "برنارد كوھن" پسپۆڕی سیاستی دەرەوە، 
لم بارەیوە دە: "لرگی لكاندنی بش زۆر و پرش و "لرگی لكاندنی بش زۆر و پرش و 
یكتردا  لگڵ  لپوەندی  دانانیان  و  بیكترەوە  یكتردا بوەكان  لگڵ  لپوەندی  دانانیان  و  بیكترەوە  بوەكان 
پیان،  رۆشنبیری  و  سیاسیی  خــۆراكــی  دەرخــوارددانــی  پیان، و  رۆشنبیری  و  سیاسیی  خــۆراكــی  دەرخــوارددانــی  و 

. بۆی رۆژنامنووسانی كوردیش  رۆژان لسری دەڕۆین"رۆژان لسری دەڕۆین"
دەب ئركی خۆیان بروە برن و بن سر چۆنتی كار و 
 نالی راگیاندنكانیان  و  لكدانوە   ب و  چاالكیی حكومت 
 تیۆریی  پرس لسر  بكن ھوستیان  ناچار  سیاسییكان 

گرنگكان بۆ كۆمڵ روون بكنوە.

رۆژنامنووسییكی  بــردەم  مترسییكانی  و  نوێ  تكنۆلۆژیای   *
پیشیی 

یكك لو مترسییانی كار دەكات سر برھمھنان و 
 بۆ نموون .یاندنی راگكنۆلۆژیای نۆكان، تواداڕشتنی ھ
تلڤزیۆنییوە،  الینی   ل ھواكان  رووماكردنی  چۆنتیی 
 وە بتكانیش دەبواژەری ھچۆن و بۆمان دەردەخات ك
گوگر و بینركی ئاسایی. ئو پیام و ھوای پیامنرەكان 
بژەرەكش وەك  دەكن،  پشكشی  راستوخۆ  ب شوەی 
بینرە ئاساییكان ھر ئوەندە دەزان ك ھواك ل بارەی 
شڕەوەی، ھیچ ئاگادارییكی لبارەی ناوەرۆكی ھواكانوە 
رادەی  و  ناڕاست  یا  راستن   وانئ  نازان تنانت  و   نیی

.روون نیی ژەرەكالی ب كوادروستی و نادروستی ھ
 ل  كــ  ییانكپیشب ــو  ئ مترسییكان  ــری  ت الیــنــی 
لسر  دەكــرێ  بیك  برانبر  ھواییكان   رای نوان 
ھوای  گیاندنی  بۆ  بن  سرچاوە  یكم  كامیان  ئــوەی 
رووداوەك. كوات تكنۆلۆژیای نوێ مودای زەمنی نوان 
كۆكردنوەی ھواڵ و پخش كردنوەی رادیۆ و تلفزیۆنی 
ــی  زەروورەت و  پیشبكی  ھاوكات  و  دابــزانــدوە  خرایی   ب
 وەی كھۆی ئ بۆت ،كانی دیكرای ری لشخدەست پ
سرنووسران و بڕوەبرانی میدیا كاتكی كمتر بۆ تاوتۆی 
كردن و پشت ڕاستكردنوەی دروستیی ھواكان ترخان 
بكن، چونك ھواكان ل كمترین كاتدا دەب بدرن بژەر 

و بخووندرنوە.
" دەروەستبوون و خرایی"" دەروەستبوون و خرایی" لو بوارانن ك رۆژنامنووسان 

رۆژنامنووسانی كوردیش 
دەب ئركی خۆیان بروە 
برن و بن سر چۆنتی 

 ت و بكار و چاالكیی حكوم
لكدانوە و راگیاندنكانیان 

الین سیاسییكان ناچار 
بكن ھوستیان لسر 

پرس تیۆریی گرنگكان بۆ 
كۆمڵ روون بكنوە

*   *   *
ئركی چاپمنی 

لپرۆسی سیاسیدا 
وەك دەمارەكانی 

خون وای ل لشی 
مرۆڤدا

،،

،،
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دەب پی پمل بن. ل ھندێ ل دەق ئخالقییكاندا پداگرییكی 
دیسانیش  بم  وردیــی"دەكــرێ،  و  وردیــی""تازەیی  و  "تازەیی  لسر  ھاوكات 
رۆژنامنووس پسپۆڕ و پیشییكان دەزانن ك ھر خراییك 
 بخات وردبینییك   شنمووچھ  دەتوان خۆیدا  ھناوی   ل
بۆ پشت  بپچوانشوە ھر وەستانكیش  مترسییوە و 
 دەتوان واننیا بوون لكان و دوەی وردەكارییراستكردن

ھواڵ كۆن بكات.  
ـــی بـــیـــاردان بۆ  ـــت ـــــردووە كــ دەرف ــ وایــــان ك ــمــان  ئ
رۆژنامنوووس بخرایی كم بتوە و لرووی رەچاوكردنی 
 گكانی كۆمخالقییباوەڕە ئ ر برانبوردبینی و تیژبینی ب
دەرفتی بۆ نمنتوە. بۆ نموون ل پوەندی لگڵ ھندێ 
و  دەروون  شواندنی  ھۆی   دەبن  ك توندوتیژیی  دیمنی 
چ  دەكات،  دەروونیان  زیانی  تووشی  و  وەرگرەكان  ھستی 
بكرێ باش و یان ئوە ك ھرمی تایبتی ھندێ كس وا 
نا؛ لو جۆرە  لرووداوكدا بشدار بوون، رابگییندرێ یان 
بیارانن ك ل راگیاندنی كۆندا پرۆسیكی دوورو درژی 
لالین چن كسی پسپۆرو شارەزای بوارە جۆراوجۆرەكانی 
رۆژنامگری، بۆ پداچوونوە و بیاردان لبارەیوە دەبی. 
بم ئستا تنیا پیامنرو پاشانیش بژەرن ك دەتوانن بیار 
بدەن. ھربۆی وەئستۆگرتنی ئم برپرسیارتیی، پویستیی 
 ندەواری لزموون و خوكی شارەزایی و ئیش زەمینپ ب
بواری میدیا ھی. ك بداخوە لم بوارەدا میدیای كوردی 
زۆر الواز، كمخوندەوار و ناشارەزای بوارەكی خۆیتی. 
 و ھ رەكریی دەوروبكاریگ بكوت ژر   ئاسایی  بۆی
بكات. بم جۆرە الینی پیشیی پشت گوێ بخات و ل ئخالقی 
رۆژنامنووسی و ل ھی سرەكی "لخزمت جماوەر دا 
بوون" البدات و ل ئنجامدا دەوركی پچوانی ئرككی 

.خۆی ببین
ل زۆر ج پشبك بۆ دەست راگیشتنی خرا ب زانیاریی، 
سنووری  شــــوانــدووە.  ھــواــی  شایستی  روومــاــكــردنــی 
 ل  كــردووە. چونك تكڵ  كردن(تفسیر)(تفسیر) ی   راڤ و  ھــواڵ 
رۆژنامنووس  تایبتیی  باوەڕی  و  بۆچوون  پتر  راڤكردندا 
رووداوەكان  راستیی  واقعییتكان  ھودا   ل رەنگدەداتوە. 
تایبتمندیی   بۆت لكدانوە(تعبیر)ە(تعبیر)  و  راڤكردن  دەگینن. 
رۆژنامنووسییكی ئاراستكراو، خۆھقوتن و سنوورشكن 
ل خزمت الینكی سیاسی و ئایدۆلۆژیكی و بشوەیكی 
 وەندیدار بدار و سیمای پتمندێ سیاسرەو ھئاسۆیی ب
وای  ئمش  كراوە.   ئاراست رۆشنبیری  و  ئابووری  بواری 
كردووە راگیاندنكی بابتییان، ب الین و زانیاریی توەر 

یكك لو 
مترسییانی 

كار دەكات سر 
برھمھنان و 

داڕشتنی ھواكان، 
تكنۆلۆژیای نۆی 

یاندنراگ

الینی تری 
مترسییكان ئو 
 ك ییانكپیشب
 وان راین ل

ھواییكان 
برانبر بیك 

دەكرێ لسر ئوەی 
كامیان یكم 
سرچاوە بن بۆ 

گیاندنی ھوای 
رووداوەك

،،

،،
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لسر رووداوە واقعییكان كم بتوە ك ل ژیانی ئاسایی 
خكدا پویستن. 

بریتانی  و  ئمریكی  رۆژنــامــوانــیــی  گشتی  بنمایكی 
 ،دابت الگیری  شویك  ھیچ   ب  ناب ھــواڵ   ك  یمئ
ھرباسك؛  ھاوسنگانی  رووی   خستن واتــای   ب بكو 
بــم راستییكان  ئـــازادە،  بــم راستییكان )كـــردن  ئـــازادە،  ـــ(commentcomment)كـــردن  ـــ(" راڤ " راڤ  واتــ

ھـــی"(  كۆتایی  ـــەی  د ــم  ئ  ."(٢٨ ـــرۆزن ـــی ـــرۆزنپ ـــی پ
سرنووسری پشووی "مانچیستر گاردیین ك زۆرجار بۆ 
قوتابیی نویكان دەگدرتوە. ل"كۆم رسای ئخالقی 
 ل ئینگلستان  چاپمنی  سكاكانی  كۆمیسیۆنی  پراكتیكیی" 
ئاماژە  رەخنگرتنوە  و  راڤكردن  لبارەی  ١٩٩١دا  سای 
رووداوە  لنوان   ك راسپدراون  "رۆژنامنووسان  كــراوە: 
ڕا  ئــو  و   بــارودۆخــی روودانـــی رووداوەكــــ  ،كرەكییس
جــیــاوازی  ـــاراوە  ئ  تھاتوون لــبــارەیــوە  بــۆچــوونــانــی  و 

دابنن(٢٩)."
خۆی مبست ل بدواداچوون و گڕان بدوای واقعییت 
(facts)ەكاندا، بۆ ئوەی ك ئوە بتواوی دنیا بن لوەی 
ئستوورە  پشت   گب  ب دەنووسن،  لبارەیوە  ئوەی   ك
 ــ ــروەران دادپ بشوەی   ك بن  دنیا  ــوەش  ل ھــروەھــا  و 
روانگی   ب گرنگیدان  لبر  ھسنگاندووە؛  بگكانتان 
"ئگر   .یھ بــوانــوە  پوەندیی  بگكان  كسانی  ئو 
بدرۆ  بمنتوە،  راستییكانی  لسر  نایھوێ  باسكتان 
بت؛  تــواو   ناب بدواداچوونكتان  مــكــن(٣٠).  بھزی 
بۆ  نوی  شتكی  كس   ك ئاكامی  ئو   تنیشتبگ مگر 
گوتن نماوە. دیارە لبرچاوگرتنی باسی رەخنیی و وتاری 
شیكاریی و راڤییان دەتوان سوودمند بت. بو مرجی 
 ،ییانباسی رەخنباوەڕ و رای گشتیی و ب ب ستپشت بب
پوەرە عقنی و منتیقییكانی خونران بخات برچاو. نك 
ئوەی چیرۆككی داڕژراوی نووسرەكی بن و زۆرینی 
و  خیاڵ  دروستكری   وەككدانل كرەستكانی  و   گب

بیرۆكی رۆژنامنووس بن. 
ھــواــكــانــدا،   چــیــرۆكــ لــگــڵ  پوەندیی   لــ بتایبتی، 
گــــانــوەی  چۆنتیی  شـــــارەزای   ـــ دەب رۆژنـــامـــنـــووس 
گانوەی   ل البـــدات.  لــواقــع   ناب بت.  رۆژنامنووسی 
 مئ  "،چیرۆكییان گانوەی  پچوانی   ب رۆژنامییدا 
 .(imperatives)وەری زەرووریپ كۆم وە بتستراوینب
لبارەی ئو رووداوانــی براستی  ئم بۆ خك دەدوین 
روویان داوە یان خریكن ھاوكات لدنیادا روودەدەن. ئگر 
دەرنــكــوێ،  سبیدا   ل شتك  بیھوێ  رۆژنامنووسك 

میدیای كوردی 
زۆر الواز، 

كمخوندەوار و 
ناشارەزای بوارەكی 

 تی. بۆیخۆی
 توبك ئاسایی
ژر كاریگریی 

 و ھ رەكدەوروب
بكات. بم جۆرە 
الینی پیشیی 
پشت گوێ بخات 
و ل ئخالقی 

رۆژنامنووسی و 
ل ھی سرەكی 

"لخزمت جماوەر 
دا بوون" البدات 
و ل ئنجامدا 

دەوركی پچوانی 
ئرككی خۆی 

ببین

،،

،،
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 واڵ دەبھ یدا بۆمان ئاشكرا دەكات. بۆیدووسب ڵ لكۆم
ھاوپچی ئم ناوەرۆكانی خوارەوە بت:

ــــوەخــــت(timely) بــــت. لــبــارەی ئــوشــتــوە بت  ١. ب
یان  روودەدات،   ریــكــخــ یــان  ـــــداوە،  رووی لــواقــیــعــدا   كــ
بدروستی دۆزراوەتوە، یان دەنگدانوەی دەب ل ساتكی 

دیاریكراودا؛ 
٢. پوەندیدارە(relevant): واتایكی پوەندیداری ھی بۆ 

وەرگرەكانی ئستای؛
ئو  لبارەی  دەدوــن  بۆمان   –  (important) گرنگی   .٣

شتانی ك بۆ ئو وەرگرە تایبت گرنگن؛
٤. تركیز كراوەت سر گۆڕین برەو نزم و ریزبندییكی 
دامزراو- نغمی نوێ، روانگی نوێ، یاسای نوێ، جنگی 

نوێ؛
 چیرۆك ناكرێ   -(evidence-based)ــدە ــن ــم ــگ ــ ب  .٥
لسر   ــ دەب بكوو  بكرن،  دروســـت  لــخــۆە  ھــواــكــان 
و  دامزرن  داوە  روویــان  بواقعی  شتانی  ئو  دەربینی 
دەكرێ پداچوونوەیان لسر بكرێ و لگڵ واقع یكانگیربن، 

سرەنجامیش ھواڵ پویستی ھی ب؛
 –  (have impact) كاریگریی  و  گرتنوە  ھبوونی   .٦
 ل زیاترە  گرنگیی  نزیك   ،گچك  ل سرنجراكشترە  گورە 

دوور، ھوای ناخۆش ل ھوای خۆش باشتر دەفرۆشرێ.
رۆژنامنووسان، تنیا بپەوكردنی ئم بیاران دەتوانن 
لالین وەرگرەكانیانوە – و  باوەرپكراوی بن  چاوەڕوانی 
باوەڕپكراویی گرنگ. بب ئوە خاوەنی رۆژنامكان، گۆڤار 
و رادیۆ و تلڤزیۆنكان دەسكوتكیان ناب. ك ئوە شتك 
نیی بۆ مامكردن و بۆ فرۆش، ئوە جیاوازە ل ركالمی 
بازرگانی. لشون ك یاساكان بسر رۆژنامنووسیدا زاڵ 
پكراوییان  باوەڕ  ك رۆژنامنووسكان   نشو ل یان  نین 
بۆ  دەگڕن  تردا  بدوای شونی  لدەست چووە، جماوەر 
پویستییان  ژیانیان  بڕوەبردنی  بۆ   ك زانیارییانی  ئو 

 .(٣١)یانپ
 ویستپ  یشك ئــم  لــگــڵ  رووبـــرووبـــوونـــوەوە  بــۆ 
بواری   ل خوندەواری  ئاستی  و  فربكرێ  رۆژنامنووس 
 با خوندنی  وەزارەتـــی   ویستپ ســرێ.   تببر دا  میدیا 
و  بداتوە  راگیاندن  بشی   ل ئاوڕ  جیدیتر  شوەیكی   ب
 .بچ بوارە  بم  تایبت  كۆلژی  كردنوەی  برەو  تنانت 
چونك بڕاستی مرجی سرەكی و پشكیی رەچاوكردنی 
پسپۆڕ،  و   كارام رۆژنامنووسییكی  و  پیشیی  ئخالقی 
خوندەواری  رۆژنامنوووسیی  كادیری  پــروەردەكــردنــی 

 ست لبم
بدواداچوون و گڕان 

بدوای واقعییت 
(facts)ەكاندا، 

بۆ ئوەی ك ئوە 
بتواوی دنیا بن 

لوەی ك ئوەی 
لبارەیوە دەنووسن، 

ب بگ پشت 
ئستوورە و ھروەھا 

لوەش دنیا 
بن ك بشوەی 

 روەراندادپ
بگكانتان 

ھسنگاندووە

،،

،،
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بوارەكی خۆیتی، ك بداخوە پشتگوێ خراوە و دواڕۆژی 
رۆژنامنووسیی كوردی و بارودۆخكی ل و تم و مژاوی 

كردووە.

:م رووەوە بریتین لنووسی لردەم رۆژنامكانی بگرفت
ھونری  و  پیشیی  ئخالقیی،  یاسایی،  لگرفتی  جیا   .١

رۆژنامنووسی؛
راگیاندن،  بشكانی   ل فركاری  كارگی  نبوونی   .٢

تنانت ژووری تایبت ب بشكش؛
لگڵ  خوندن  یككانی  ــی  ــاوەرۆك ن ركنكوتنی   .٣

بارودۆخی كوردستان و كشی كورد؛
٤. نــبــوونــی پــــوەنــدی لــ نــــوان دەزگــاكــانــی راگــیــانــدن 
بشی  نبوونی  و  كۆلژەكان  و  راگــیــانــدن  بشكانی  و 

توژینوەی راگیاندن ل زانكۆكانی ھرمی كوردستان؛
٥. كشی پكھاتیی و ركخراوەیش لئارادای ك پوەندیی 
(بتایبت (بتایبت  راگیاندندا؛   ل  یھ بیاردانوە  ئاستكانی   ب
بــیــاردەر  دوایــیــن   ك ــوە  ئ حیزبیدا)  رۆژنامنووسیی   حیزبیدا) ل رۆژنامنووسیی   ل
حیزبی  سرووتری  برپرسانی  یان  سرنووسران   ،یك
گیاندنی  چۆنتیی   ل زۆریــان  شارەزاییكی   یوانل  ك
پیامكان نبت. بۆی پویست دەستی سرنووسر زیاتر 
 ب وەرگرانی میدیاك بگات ب ستبی میامو پبكرێ و ئ
 رپرسانی باڵ بگژ لراوژرێ. بریی دابكی ھونوازش
 ل بكرێ ك راییانو بر ئسوان، كار لكانی ئستبو م
 نووسیی حیزبی دەبرۆژنام .كانی وەرگران نزیكویستییپ
وەرگران ل نرەری سرەكی(حیزب) رازی بكات، نك حیزب (حیزب) رازی بكات، نك حیزب (حیزب) رازی بكات، نك حیزب 
بگین؛  نرەرەكان  پیامی  ھوبدات   دەب  بۆی خۆی.   ل

ئوەی ك ئوان "چی" دەن، نك ئوان "ك"ن. 
ستراتیژیی  یـــان  دەكــــن  بــرنــامــســازیــی  ئـــوانـــی   .٦
لبنڕەتوە   دەب دەكــن،  دیــاری  میدیایك  پوەندیكردنی 
كۆمپانیا،  كۆمپانیا، (حیزب،  (حیزب،   رەرەكن ئاشكراكانی  و  شــاراوە   ئامانج
خاوەنی میدیاك و ....) بزانن، ویستی ئوان لگڵ پویستییكانی خاوەنی میدیاك و ....) بزانن، ویستی ئوان لگڵ پویستییكانی خاوەنی میدیاك و ....) بزانن، ویستی ئوان لگڵ پویستییكانی 
 ك  - كۆمیتی  دەوروبـــری  و  بارودۆخكان  وەرگــران، 
 ل ــردەوام  ب بوونیان  كۆمیتی  و  زەمنبندبوون  بپی 
گۆڕان دان- ھاوسنگ بكن. بوردی رۆژنامنووس و پالن 
 كناوان كن كان دەوری ناوەند دەبینن لوەندییرانی پدان
و وەرگرەكانیدا. ئو كاتی ك كلنك كم دەبتوە. میدیای 
كوردی لبر گرنگی ندان ب شارەزایی و پسپۆڕیی كسانی 

.یرنامب م رووەوە بم بوارە لشارەزای ئ
٧. ناشارەزایی و نگونجانی ناوەرۆككان لگڵ چاوەڕوانی 

 ویستپ
رۆژنامنووس 

فربكرێ و ئاستی 
خوندەواری ل بواری 

 تمیدیا دا ببر
 ویسترێ. پس

وەزارەتی خوندنی 
با ب شوەیكی 
 جیدیتر ئاوڕ ل
بشی راگیاندن 

بداتوە و تنانت 
برەو كردنوەی 

كۆلژی تایبت بم 
بوارە بچ

،،

،،
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 ری لكانی وەرگران و نزم بوونی ئاستی ھونویستییو پ
ژر   ل ــردەوام  ب وەرگرەكان  وایــكــردووە،  كوردیدا  میدیای 
بن  كوردی  نریتی  كولتوورو  دەرەوەی  میدیای  كاریگریی 
و ئمش مترسی ئوەی لدەكرێ ك میدیای نیاری كورد 
لرگی برھمی جۆراوجۆری میدیاییوە ئاراستی روانینی 

وەرگری كورد بۆ كشكانی برەو الی خۆی بگۆڕێ.
٨. الوازبوونی میدیای حكومی لبرانبر میدیای حیزبیدا، 
وای   -  میدیای  ب راستیدا حكومت   ل بین  دەكرێ   ك  -
پرسی   ب پوەندییان  زانیارییانی  ئو  جماوەر  كــردووە، 
بگات.   پــ ـــالوازی  ب ھــیــ، پچ پچ و  ــووســازەوە  چــارەن
بۆ  جــوراوجــۆرەكــان   حیزب میدیای  جــیــاوازی  تگیشتنی 
جۆری دەست، مسلی نتوە و پكھنكانی شوناسی 
ــم دیـــاردە  نــتــوەیــی بــۆتــ ھــۆی پــارچــ پــارچــ كــردنــی ئ
 ر پرسسنجامدا الوازبوونی رای گشتی لئو ل رەكییس

چارەنووسسازە نتوەییكانی لدەكوتوە.
 ل روون  پناسیكی   بب كــوردی  رۆژنامنووسیی   .٥
دەڕوا.  لسری  و  ئاراوە   ھاتووەت برپرسیارتی  و  ئرك 
چاپمنیی بشوەی راستوخۆ ھمت دەبات سر ھموو 
و  گشتی  سیستمی  كــوردی،  سیاسی  سیستمی  بنماكانی 
دەیانھوێ  رۆژنامنووسان  كۆمڵ.  درینی  بیروباوەڕی 
 كدایحاوە لت. ئنی پیادە بمكانی چاپرۆژئاویی نموون
تنفیزییكان  دامزراوە سیاسیی و  ل رۆژئاوا  لالیك،   ك
چسپاون و زیانی چاپمنی زۆر كم دەبتوە و لالیكی 
 زموونئ لو   شب  ب كوردیی  رۆژنامنووسیی  دیكش 
ـــزراوە  دام و  ئــوروپــیــی  رۆژنامنووسیی  دەوــمــنــدەی 
بنماكانی  و  ئازادیی  پاراستنی  بۆ  پكھاتوو  پیشییكانی 

ئخالقی رۆژنامنووسی.
٦. ھندێ رۆژنامی كوردی لو بوارەی بۆخۆیان دیارییان 
كۆمیتی  ئابووری،  سیاسی،  بوكردنوە-  بۆ  كــردووە 
Quality)كی جیدیینامفتیان ھ رۆژنام و...- الدەدەن؛ ل
 (Popular Paper)وكراوەكی ئاساییرەو بوە بی (Paper
 بب جار  ھندێ  تنانت  و  دەچن  زەرد  بوكراوەی  یان 
وەرگرانی  بھاكانی  و  توژ  تمن،  ئاستی  لبرچاوگرتنی 
بوكراوەیكی  ئاستی  تا  كـــردوون،  پناسیان  پشتر   ك
 ك دەریــدەخــن   وكراوانب ئم  دادەبـــزن.  سكسی  نزمی 
 مافان ئو   چونك الوازە،  كۆمیتییان  رۆشنبیریی  ئاستی 
یان   ،یبژاردنیان ھرانیش مافی ھنخو ن كناك رەچاو 
پیستی   ب ناتوانن  وەرگرەكانیان   ك ناكن  رەچــاو  ئــوە 
لبرئوەی  بكن.  رەفتار  ئــوان  پیامكی   شنمووچھ

ئوانی برنامسازیی 
دەكن یان ستراتیژیی 

پوەندیكردنی میدیایك 
 ن، دەبدیاری دەك

 وە ئامانجڕەتبنل
شاراوە و ئاشكراكانی 

نرەرەك (حیزب، 
كۆمپانیا، خاوەنی 

میدیاك و ....) بزانن

الوازبوونی میدیای 
حكومی لبرانبر 

 میدیای حیزبیدا، - ك
دەكرێ بین ل راستیدا 

 میدیای ت بحكوم
- وای كردووە، جماوەر 

ئو زانیارییانی 
پوەندییان ب پرسی 
 ،یچارەنووسازەوە ھ
پچ پچ و بالوازی 

پ بگات

،،

،،
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بھا   ب سنوردارە  خونریش  رەفتاری   ك
وبـــــاوەڕ و پـــــــروەردەی كــۆمــیــتــیــی و 
 ب  ل جیا  ئمش  ــوە.  ــوان ئ دەوروبــــری 
متمانیی خونرانیان ل الیك و ترساندنی 
و  بھا   یوانل  ك ــوەی  ل وەرگرەكانیان 
لئنجامدا  و  مترسیدابن   ل باوەڕەكانیان 
راگیاندنی  كنای  ھندێ   ل پرینگانوەیان 

كوردی چی تری لناكوتوە.
نبوونی  و   كــنــاوچــ ناسقامگیریی   .٧
نبوونی  سیاسیی،  چسپاوی  دەستكی 
بادەستیی  و  بھز  مــدەنــی  رــكــخــراوی 
ــ ھـــۆی ئــو  ــســر حــكــومــتــدا، ب حــیــزب ب
پدا  كوردستانی   ك نائاساییی   رجلومھ
بدگومانی  دڕدۆنگی،  ھۆی   بۆت تپڕیوە، 
برانبر  سیاسی  برپرسانی  سبری   ب و 
پــلــكــردن،  وەڕزبـــــوون،  و  ــالیــك  ل میدیا 
نبوونی  و  رۆژنــامــنــووســان  ببرنامیی 
ئنجوومنی  و  ئخالقیی  میساقی  و  یاسا 
چاپمنیی و ناپوختیی و كم خوندەواریی 
لالیكی  بواری ھونری رۆژنامنووسی   ل
بۆ  میدیاكانی  چاالكیی  میدانی  و  دیــكــوە 
تسك  بسانایی  و  خرا  راگیشتنی  دەست 
 یوانرپرسانی سیاسیی لوە و بكردووەت

برەو یاسا و رگچارەی ئستمتر برێ.

* الگیریی رۆژنامنووسان و ب متمانیی جماوەر 
بوان

كوردیی  رۆژنامنووسیی   بارودۆخ ئم 
نیتوانیوە   كــ ــــردووە  ب قــیــرانــــك  بـــرەو 
ـــــواوی بــنــمــا پــیــشــیــی و  پــــنــاســیــكــی ت
ئخالقییكانی بكات ك پسندكراوی ھموو 
راگیاندن  دەزگــاگــانــی  و  رۆژنــامــنــووســان 

بت.
وتاری   ل  ك ئوەی   یشتۆتگ كار  ئستا 
جــــۆراو جــــۆردا چ وتــــاری ســیــاســی و یــان 
گفتوگۆی تلڤزیۆنیدا، ھندێ باسی توند و 
زبرو دوور ل ریسا ئخالقییكان دەبیندرێ؛ 
 ك دەچ وەیوە بیر كردنو شرەو ئب وات
بیاری پشوەخت لبارەی بابتی لدوانكوە 

بدرێ؛"ھر كس دژی ئمی ئیتر ھیچ كات ھیچ 
 تدەب ئمش  نكردووە".  دروستی  كاركی 
چواشكاری.  و  راستی  داپۆشینی  مایی 
ئم وەك رۆژنامنووس ل كاتی گوتن یان 
نووسیندا دەب خۆمان ل جگای ئو دەزگا، 
الین یان كس دابنین ك لبارەیوە دەین 
الینك  یان  كسك  ئگر  دەنووسین.  یان 
 " بت؛   بتوان دەنــووســرێ،  لبارەیوە   ك
النی كم ھشتیان قسكم بكم یان رگایان 
دام ھستم دەڕبم"، یان كس و الینك ئو 
ھستی ال دوروست بت ك "ھاوسنگییك 
ــ گــوتــن یـــان نــووســیــنــكــدا ھــیــ"، ئــو  ل
ئخالقی  و  بالینی   ك دەردەكــــوێ   كات
رەچاو  رۆژنامنووسوە  لالین  راگیاندن 
ناوی  ــوەی  ئ پش   ك رەوایــ بۆی كــراوە. 
 دیك كسكی  بمانھوێ  یان  بنین  كسك 
رۆژنامگری  ئخالقی  بــدوێ،  لبارەیوە 
پویست دەكات كسك ئاگادار بكرتوە و 
رای وەرگیرت. رۆژنامنووس بۆ پاراستنی 
ئــخــالق و بــنــمــای رۆژنــامــنــووســیــی بر 
خۆی   لــ  ــ دەب بابتك  ھــر  نووسینی   لــ
و  پیام  چ   ،چیی دەینووسم  بپرس:"ئمی 
وەرگران؟"   ب بیگینم   دەب كاریگرییكی 
وات "بابتی بنڕەتی باسكم ك دەینووسم 
 وە لانگوتن و گ ،وەی وشك ئ؟" نچیی
زمانی كسی دیكوە كۆمكردوونتوە چین؟ 
تــوەری  و  ئخالق  و  عدات   ك  رەدایل
 ل) ل) یان  راگیاندن   سرەكی 
 رەدایل دەپارزرێ.  بوون)  خكدا  بوون)خزمت  خكدا  خزمت 
دەگیرێ؛  پشوەخت  بیاردانی   ب پش   ك
بیارنادرێ.  پشكی  گریمانیكی  لسر 
 ك وەیپۆرتاژ ئواڵ و رباشترین جۆری ھ
واقعییتكان بخرن پش چاوی خونران و 
بینران و رگیان پبدەین خۆیان بیار بدەن 
بگین   مئ  یوانل  چونك چیی؟  حقیقت 
حقیقت   لــ زۆریـــش  بــم  واقعییت،   بــ
 یشك خۆ ل ناوەدا دەبم پبین. لنزیك ن
بپارزین. وات كاتك ھواك یان رووداوك 
ھموو  دەكرتوە،  بو  میدیایك  لالین 
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رۆژنامكان ل ھمان گۆشی روانین و روانگوە لیدەڕوانن 
ك سرچاوەی یكم لی ڕوانیوە و ئمی ك كیش دروست 
 ل بوكراوەكمان  بیاردانی  سربخۆیی  بمش  دەكات. 
دەست دەچ. بتایبت ل كاتی گفتوگۆكاندا رۆژنامنووس 
خۆیوە  پشكییكانی   گریمان  ب كــردووە،  ئامادە  باسكی 
نووساوە وا ئامادەی كردوون، بۆی روونكردنوە و گوتنی 
 یار و گریمانر بس ڵ كراو، كار ناكاتگسی گفتوگۆ لك

پشكییكانی و رەوتی گفتوگۆك ناگۆڕت.
لم رووەوە دەكرێ ئاماژە بكرێ ب دیاردەیكی برچاو. 
ئویش پرەسندنی ھفتنامكان ك ل الین ھندێ الینی 
 ر بوخۆ سھلی یان ناڕاستن، جا چ ئم درھوە بنوخب
نوخبی دەست بن، رەوتكی ئاراست كراو و یكالینیان 
 پ بابتییانی  و  ورد  ریپۆرتاژی  لجیاتی  و  گرتووەتبر 
و  دروشــم  و  گومان  زمانی  و  بریقدار  ب وشی  زانیاری، 
بۆشاییكان  تاككسی  و  تایبتیی  بۆچوونی  درەبینی 
و  رەســن  میدیای  نوان  ســنــووری  ئمش  پــدەكــنــوە. 
دەكرێ  لواقیعدا  تكداوە؛  ناپیشیی  و  نارەسن  و  پیشیی 
بین خونرانیان فریو دەدەن. ك ئمش وادەكا خونرانیان 
متمان و باوەڕیان پیان نمن. ئم بۆ كاری میدیا زیانبارە 
بشداریكردنی  چۆنتیی  لسر   دەب نرنی  كاریگریی  و 
نیشتمانی   پرس  ل ھاوبشیكردنیان  پرۆسی   ل وەرگــران 
فیلسووفی  وارنوك  فیلسووفی (جی .  وارنوك  (جی .   ،نموون بۆ  و كۆمیتییكاندا. 
:ییدا دەمتمان باوەڕی و ب نجامی ببارەی ئل 

نادروست  بۆچوونی  و  بــاوەڕ  پرەپدانی  بین  "دەكــرێ   
بتنیا رووخنر نیی، بكو ئو كاتی ك ئو نوە گومانكر 
 ندا دباوەڕان شنم چدوای وەرگرتنی ئی بشكانو پ
ئم جۆرە   ت. چونكی دەبراننریی رووخئاراوە، كاریگ
 كیش متمان؛ كاتھۆی رووخانی باوەڕ و متمان تكارە دەب
نما، ھموو ئو ھو گروپییانی وا تاكك دەتوان تیاندا 

بشدار بت، تووشی تكشكان دت(٣٢).
میدیای   ب تایبت  میدیا   ب ــر  وەرگ متمانیی   ب ــارە  دی
 ل جیھانی  رۆژنامنووسی  كاركردنی  شوەی   .نیی كوردی 
 وە دەناكدەم درزب سردەمی مۆتی میدیا و دیجیتادا 
و  بیسران  خونران،   ك  وەیئ ئویش  تیكوتووە.   ك
بینران ل سرانسری جیھاندا خریكن دەگن ئو باوەڕەی 
ك میدیاكان بشوەیكی روولزیادە برەو ناباوەڕپكراوی 
دەچن. گرفتك ئوەی ك بی ئم بم واتای ب ك وەرگر 
برەو ئو تگشتن بچ ك رۆژنامنووسان وەك كسانكی 
لدەرەوەی بازنی كشكانی خك و ناراستگۆ و یان الگیر 

رۆژنامنووس بۆ 
پاراستنی ئخالق و 

بنمای رۆژنامنووسیی 
بر ل نووسینی ھر 

بابتك دەب ل خۆی 
بپرس:"ئمی دەینووسم 

چیی، چ پیام و 
 كی دەبرییكاریگ

بیگینم ب وەرگران؟

 ل كاتی گفتوگۆكاندا 
رۆژنامنووس باسكی 

 گریمان ئامادە كردووە، ب
پشكییكانی خۆیوە 

نووساوە وا ئامادەی 
كردوون، بۆی روونكردنوە 

و گوتنی كسی گفتوگۆ 
 ڵ كراو، كار ناكاتگل

 یار و گریمانر بس
پشكییكانی و رەوتی 

گفتوگۆك ناگۆڕت

،،

،،
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چند   (١٩٨٨ bennett)تبین  نموون بۆ  بكات.   پ درك 
جۆرالگیری ل ھوادا وەسف دەكات(٣٣):

 ــ ــن ــی ـــــواڵ لـــ تــوــی دەرب ــشــخــســی كـــردنـــی ھ ١. ب
توانستی  سنوورداركردنی  مرۆییكان،   رژەوەندیخوازانب
 ركیزكردنورە"دا و تی گنك وی" یركردنی لس گشتی ب
سر ھندێ الینی رووداوكی ھوای، وەك عیبی شخسی 

و ھی رەفتاری؛
ــوەی درامــــا و شــانــۆ بۆ  شــ ــ ٢. دەرھــــنــانــی ھــــواڵ ب
پشكشكردنی ھندێ لو چیرۆك ھوانی ل رووداوكوە 
ھاتوون، ل جیاتی راكشانی سرنجكان بۆ زۆر مسلی 
جیدیتر ك كۆمگی ھاوچرخ لگیان برەو رووە. وەك 
بــھــدەردانــی ســرچــاوەكــان و  رەگــزپــرســتــی، برستی، 
داھاتی نتوەیی؛ دەرچوون ل پیمان و میساقی پیشیی و 

كارامیی؛
میدیایكی   ك شونی  لــو  ســرچــاوەیــك،  الگیریی   .٣
 رپرسانی رەسمی بخاتی بوێ دەنگی ئامیرانی دەیھواھ
ئوەی  بۆ  ــاراوە  ئ  نند وا  بیروبۆچوونی  ھندێ   ك روو 
شوەیكی  جماوەر،  مامناوەندیی  رژەیكی  بۆ  ھواكان 
 ونش میدیاكان دەكمت. بخۆ بگركراو بستپئاسایی و ھ

ژركاریگریی تنانت ئگر بۆخۆشیان نیانوت. 
 ت بكی تایبت و شتستادا باو بدنیای ئل مئ یوانل
كوردستان نبت، بم ب گومان ناشارەزایی و كم ئزموونی 
و تكویی و الگیریی سیاسییانی رۆژنامنووسیی كوردی 

وای كردووە ئم دیاردەی ب زەقی پیوە دیار بت.

* میدیای كوردیی و كشسیاسیی و ئمنییكانی كوردستان 
ئستا كورد لم پارچیی وتكی گیشتووەت قۆناغكی 
خۆی،  مافكانی  زۆری  بشكی  و  پشكوتوو  سیاسیی 
كشی  وەك  ــری  ت جیدی  زۆركــــشــی  ھشتا  ئــگــرچــی 
لگڵ  قانوونیی  ملمالنی  نــاوچــدابــاوەكــان،  و  كركووك 
ناوچی  وتانی  بردەوامی  گوشاری  و  ناوەندی  دەوتی 
لبردەم دای . كورد لسایی خبات و قوربانیدانكی زۆر 
رووبــرووی  كــوردی  نوی  كۆمگی  رۆژە.  ئم   یشتگ
پشكوتنی ئاستكانی خۆبیاردان و ئۆتۆنۆمی كولتووری و 
رۆشنبیریی ل برانبر بربوترین شپۆلكانی جیھانگیریی 
و گشتییبوون بۆتوە. ل رگی ماپڕ و كنا فزاییكانییوە 
خۆیدا  لگڵ  پوەندیی   ل نتوەكانی   – دەوــت  پناسی 
پتختی  دەالقــی   ل تنیا  كورد  تاكی  ئیدی  ئستا  گۆڕیوە، 
نتوە سردەستكان و جوگرافیا دەستكردەكانوە سیری 

دیارە ب متمانیی 
وەرگر ب میدیا 

تایبت ب میدیای 
 .كوردی نیی

شوەی كاركردنی 
رۆژنامنووسی 

جیھانی ل سردەمی 
مۆتی میدیا و 

دیجیتادا بدەم 
 ك وە دەناكدرز

تیكوتووە

،،

،،
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خۆی ناكات، بكو ل دیدی خۆیوە، سیری 
گالن  و  نتوەیی خۆی  رابــردووی  ئستاو 
دەكات. نشبستراوەتوە تنیا، ب راگیاندنی 
حیزبیی خۆیوە. تاكك حز دەكات بگۆڕان 
و پشكوتن و بدەستھنانی زانیاریی نوێ. 

ــی نــــوێ و  ــگ ــ ــۆم ــ كـــ لـــ ك ــرای ــاشــك ئ
 رەخن عقنییتكی  جــۆرە  روولــگــۆڕانــدا 
لگڵ  رووبڕووبوونوە  لكاتی  لخۆگرتن 
بۆ  ئمش  ــاراوە.  ئ  تد دیــاردەكــان  كشو 
پــردەالدان  و  سیاسیی  رەوشی  پشخستنی 
و  گندەی  كۆمیتی،  نایكسانیی  لسر 
 .ویستپ تــواو  سیاسی  ھوایكی  و  كش 
 ناب كــورد  میدیای  كاتیشدا  لھمان  بــم 
بنماكانی  ھموو  بت  وا  پی  و  پلبكات 
لم  خۆیدا  ئایدیالی  لشوەی  دیموكراسی 
قۆناغدا و بم پكھات سیاسییی كوردستان 
ئستا   موایپ  ،بۆی دەكـــرێ.  و   سپدەچ
رۆژنامنووسییكی   ب پویستیمان  ئمش 
مدەنی (civic journalism )ی؛ ك"تیۆری 
ھنگاوك  كــۆمــیــتــی"  برپرسیارتیی 
ــ؛  وای پی   كــ بـــوەی  بـــرەو پشتر دەبـــا. 
تۆماركركی  ــر  ھ ــووس  ــن ــام رۆژن  دەبـــ
سیاسییكان   لــســمــ پسیڤی  و  ســاكــار 
نبت، بكو چاالكان ل یارمتیدانی كۆمڵ 
سیاسییكان   لسم برباسی   خستن  ل
 گرنگ لسم ل ت و راستگۆیانشدار بب
 ویستپ بكۆتوە.  كۆمیتییكان   گشتیی
 (Jay Rosen) "ی رۆزنراسپاردەكانی "ج
یك ل الینگرانی رۆژنامنووسی(؟) مدەنی 
 ل و  ئمریكا   ل دوایــیــدا  سانی  لــم   ك

ئورووپا باو بووە، ل بر چاو بگرێ: 
 تییانھاو ئو  وەك  رووبك جماوەر   .١
گشتییكاندا   لسم  ل كــارا  بشوەی   ك
یان  قوربانییكان  ھر وەك  نك  ھاوبشن، 

تماشاچییكان؛
سیاسیی  كــۆمــــی   بــ  بك یــارمــتــی   .٢
ھر  نــك  كشكانی،  لسر  كاربكات   ك

لبارەیانوە فر بت؛
لدوانی گشتی  ھــوای باس و  ٣. كش و 

بروانینكی  ــــوەی  ل ــر  ــات زی  ،بــكــ بــاشــتــر 
رواتییان لوەی ھی خرابتری بكی؛

تاكوو  گشتی  بــژیــانــی   بك یــارمــتــی   .٤
باشتر بوا بروە، بۆ ئوەی داواكارییكانی 
سرنجی  راكشانی  لسر   نب بدەست 

 .(٣٤)مئ
 ل  نووسی كوردیش دەبرۆژنام ،واتك
زانیاری  و  بگدار  و  ورد  ریپۆرتاژی  ری 
واقعییكانی   شك نـــاو   تبچ ـــــوەردا  ت
ئستای؛ ھر  بم جۆرەی  نك  كۆمكی. 
بژیانی تایبتیی و تاككسییوە بنووس و 
لدوای ئو دەنگۆ و بگان بت ك پوەندییان 
ھی؛  تایبتییوە  ھرمی  و  تاكی  ژیانی   ب
 ،نیی كۆمیتییان  سوودی  ھر  نك   وات
بكوو ب رزی دەكات برانبر ب بنما و 
ئخالقی باو، لوەی باسی دوور ل ئخالقی 
دەبتوە.  بــو  تدا  كۆمكشیان  ــاوی  ب
 ی رایدەالق نیا لش تممیدیای ئ ویستپ
نواندنوەیكی   ل یان  و  ئینترنتییكانوە 
و  نكات  دەوروبـــری  سیری  زەینییاندا 
 بینن ـــــان  رووداوەك تاریكی  دیـــوی  تنیا 
و  ئومد   لــ گــلــكــمــان  و  ننونتوە  و 
ھیوابخۆبوون دانبێ و كشوھواك خراپتر 
دەبینین  ئستا  دیكشوە  الیكی   ل نكات. 
ــرەو  ب كــوردســتــان  ھرمی  حكومتی   كــ
سقامگیرییكی ئیداری دەچ و لسر ھوڵ 
و ماندووبوونی رۆژنامنووسان و پارلمان 
كـــوردی،  مــیــدیــای  حــكــومــت  پشتگیریی  و 
روۆژنامگریی  یاسایكی  بخاوەنی  بووە 
راگیاندنی  پرەنسیپكانی  و  بنما  توانی   ك
ئــازاد رەچــاو بكات.  ئــازاد و مافی دەربینی 
كوردستان   ل رۆژنامگریی  یاسای   واتــ
ھر  وەك  وكورتییكانی؛  كــم  ســـرەڕای 
یــاســایــكــی دیــمــوكــراتــیــیــانــی دیــكــ،" ھــر 
چاالكییكانی میدیا سنووردار ناكات، بكوو 
زانیاریی،  كــۆكــردنــوەی  پناو   ل ھــروەھــا 
بشوەی  تواناكانیان   ل پشتگیریكردن   ب
جـــۆراوجـــۆر، ئــاســانــكــاریــیــان بــۆ دەكــــات و 
جۆراوجۆرییكی  ئامادەكردنی   ب حكومت 
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فراوانی زانیاریی بۆ جماوەر پمل دەكات. "دەب نرخی ئم 
رۆژنامگریی  بۆ  یاسادا   ل ئستا   ك بزانین   وتدەستك
كوردی چسپاوە. كوات رەچاوكردن و پیادەكردنی یاساكش 
پویستی بگرەنتیی حكومت بۆ بروەچوونی؛ بۆ ئوەی 

رۆژنامنووس ئازادان دەستی ب زانیارییكان ڕابگات.
 ل الیكی دیكشوە كوردستان قۆناغكی دیموكراتییانتری 
و  لیست  و  بی  ھبژاردنكاندا   ل پشووی  قۆناغكانی   ل
قوارەی سیاسیی جیاواز ھاتوونت پرلمانوە و پشبینی 
 ب كایوە   تب چاوەدرتر  و  چاالكتر  پرلمانكی  دەكــرێ 
چاالكییكانی   ناب ھرچند  خۆی.  پش  پرلمانی  رژەی 
بگرین.  نادیدە  یاسادانانوە  بواری   ل پشووش  پرلمانی 
بۆی ناب سیستمی سیاسیی ك ل دەستی یاسادانان و 
خۆیدا  لتواوتیی  پكھاتووە،  ئازاد  میدیای  و  بڕوەبردن 
 ل  مانئ  چونك نبن،  ستانداردیش  ئگر  رەتكینوە، 
وا  كاركی   ناب یكترن.  تــواوكــری  دیموكراتیدا  سیستمی 
ئازادییكانی  سیستم،  پاراستنی  بر   ل دەســت   ك بكین 
ئنجامی   ل و  بكات  رۆژنامنووسیی سنووردار  و  راگیاندن 
سرەكییكانی   شك پیگیر،  و  چاوەدر  میدیایكی  نبوونی 
وەك گندەی و چاكسازیی ئیداریی و حكومی پشتگوێ بخرێ.

* رەوتی مژوویی رۆژنامنووسیی كوردی و ناوچیی
 ل باسكردن   بب كــردن،  باسمان  گرفتانی  كشو  ئــو   
 یوانل زەمین و ژینگ مژوویی و كۆمیتیی و ناوچیی 
ل تاوتوكردنكی واقعبینان دوورمان خاتوە، چونك بگومان 
بواری میدیای كوردیش وەك بوارە سیاسیی و رۆشنبیرییكانی 
خۆی  مژوویی   - سیاسیی  چــوارچــــوەی  پی   بــ  ــ دەب تــر 
بندە  كوردیش  رۆژنامنووسیی  مژووی   . ھسنگندرێ 
لحكومتی  و رۆشنبیری  بارودۆخی خوندەواری و چاپ   ب

فرمانەوا لو وتانی كوردیان تدا دەژی.
١٨٩٨ سای   ل (كوردستان)  (كوردستان)  كــوردی  رۆژنامی  یكمین   
بوبووەوە و یكمین رۆژنامی عیراقی (زورا) (زورا)ش بیست و نۆ 
ساڵ پشتر١٨٦٩ بوببووەوە. كات یكمین رۆژنامی توركی 
فارسی  رۆژنامی  یكمین  وەقایع"و  بناوی"تقویم   ١٨٣٢ ل
١٨٣٧بناوی "كاغزی ئخبار" ل ئران ل ١٨٣٧بناوی "كاغزی ئخبار" ل ئران ل ١٨٣٧ چاپ بوون، نزیكی 
 ل مین رۆژنامكر(ویكلی نیوز(ویكلی نیوز١٦٢٢١٦٢٢)) وەك یس٢١٠ ساڵ ب
 (وەقایع ئیتیفاقی) یریبوو . پاش ١٤ ساڵ رۆژنامپندەن تل

(الپرس)(الپرس) رۆژنــامــی  بــوو،  چاپ   نوسخ  ١١٠٠ بتیراژی 
پاریس تیراژی٧٨٠٠دان بوو. 

٤٠ ھواكی   ل  ل ئخبار  كاغزی  رۆژنــامــی  ئوكاتی 

رۆژنامنووسی 
 ل كوردیش دەب

ری ریپۆرتاژی ورد و 
بگدار و زانیاری 
توەردا بچت ناو 
كش واقعییكانی 

كۆمكی. 
نك بم جۆرەی 

ئستای؛ ھر 
بژیانی تایبتیی 
و تاككسییوە 
بنووس و لدوای 

 گانو دەنگۆ و بئ
بت ك پوەندییان 

ب ژیانی تاكی و 
ھرمی تایبتییوە 

یھ

،،

،،
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دیدا- رۆژنامك خۆی ل نیوەالپڕەیكی رۆژنامی ئمرۆ 
ناوونیشانی بۆ شا ھنابوو: (سایی خودا، (سایی خودا، 
قیبلی عالم، ظلل الل و...  )قیبلی عالم، ظلل الل و...  ) ل وتی ئینگلستان، "تۆماس پین"، 
نووسر و رۆژنامنووسی سیاسیی رادیكای ئینگلیزی ل سای 
 رگری لب بی مافی مرۆڤی (حقوقی ئینسان)(حقوقی ئینسان)ی ب١٧٨٧ دا كت
 رانسف شۆڕشی   ل پشتیوانی   ب و  رۆژنامگریی  ئازادیی 
نووسی. كوات جیاوازییكی برچاو ل نوان رەوتی چاپ و 
بوكردنوە، خوندەواریی، تیراژ و ئازادیی راگیاندن لنوان 

رۆژھت و رۆژئاوادا دەبینرێ.
كورد بڕژەی نتوەكانی تری رۆژھتیش(تورك و فارس (تورك و فارس 
 چاپ و پاشانیش بیشتووە برەب)، درەنگتر دەستی راگرەب)و عو ع
پراوزبوونی  بھۆی  كاتدا  لھمان  خۆی.  بزمانی   رۆژنام
لجوكرافیای سیاسیی ئو وتانی بسریاندا دابش كراوە 
لدابشكردنی  ببشكرانی  و  پــراوــزخــرانــی  پاشانیش  و 
دادپروەرانی دەست و سامان لالین نتوە فرمانەواكانی 
زاڵ بسر ئو وتاندا، رژەی نخوندەواریشی زۆر زیاتر 
و  بیستن   ب پشت   ك ئــوەی  ھۆی   بۆت ئمش  ھر  بــووە. 
لكدانوە،  و  تامان  و  بخوندنوە  نك   ستبب گوگرتن 
و  ــی  ــی زارەك گــوتــاری  زاــبــوونــی  ھــۆی   بــۆتــ ئنجامكشی 
لالیكی  بدەنگی  كولتووری  و   لالیك  دەنگۆ  پرەسندنی 
دیكوە؛ ك ئامانجی حكومت فرمانەواكانی زاڵ بسر ئو 

وتاندا بووە.
رزگاریی  بۆ  خباتی  و  كورد  نتوایتیی  وشیاریی  لگڵ 
نیشتمانیی، رۆژنامش بوو ب زمانحای بزووتنوەكی و ئو 
یكمین  دیارە   . دڕاندبوو  بدەنگی  پردەی  ھباوەی   دەنگ
 وشیاریی ئم  برھمی  (كوردستان)(كوردستان)یش  كوردی  رۆژنامی 
رەوتی  تایبتییش  ئم  ھر  بووە.   تیییكۆم بزووتنوە  و 
رۆژنامنووسیی كوردی ل نتوەكانی دراوسی ل رۆژھتدا 

جیا دەكاتوە. 
ناوچكی  سیاسیی  رەوشــی  دواكوتووییی  ئــو  بپی 
و  كۆمیتیی  ئابووریی،  رەوشــی  دواخستنی  گرتووەتوە، 
زۆرترین  كوردستان   ك بــووە  ــدواوە  ب زۆری  رووناكبیریی 
ھبووە  برچاوی  كاریگریی   بارودۆخ ئم   . پباوە  پشكی 
ركخراوی  دامزراندنی  و  یكتر  مافی  رەچاوكردنی  لسر 
ناوخۆیی  پسندكراوی  رسای  بپی  كاركردنیان  و  پیشیی 
. ھروەھا  بگرت  بنما ئخالقییكان   ل ركخراوەیی ك رز 
بۆت ھۆی ئوەی سبری دیموكراتیكی پكھاتكان ل كۆمگای 
رۆژھتیی بگشتیی و كۆمی كوردەوارییش بتایبتی كم 

بت.

كورد بڕژەی 
نتوەكانی تری 

رۆژھتیش(تورك 
و فارس و عرەب)، 

درەنگتر دەستی 
راگیشتووە بچاپ و 
 رۆژنام پاشانیش ب

بزمانی خۆی

 شی بۆتكنجامئ 
ھۆی زابوونی گوتاری 

زارەكیی و پرەسندنی 
دەنگۆ لالیك و  
كولتووری بدەنگی 

 وە؛ ككی دیكالیل
 تئامانجی حكوم

فرمانەواكانی زاڵ 
بسر ئو وتاندا 

بووە

،،

،،
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ئا: مم بورھان قانع

رۆژنامنووسیدا  پیوەندیی  للكدانوەی 
بدەستوە لكۆمگدا، بدرژایی مژوو 
كۆم لتیۆر دەركوتوون، ك گشكردنی 
ـــی لــكــۆمــــگــدا  نــووســیــی و رۆــامــ رۆژن
بدەستی  پیوەندیی  لگڵ  لكدەدەنوە، 
حوكمانوە، یان فلسفی رۆژنامنووسیدا 
بشوەیكی گشتی. دیارترین ئو تیۆرانیش 

ئمانن:

١١-تـــــیـــــۆری دەســـــــــت، یـــــان تـــیـــۆری -تـــــیـــــۆری دەســـــــــت، یـــــان تـــیـــۆری 

ئم تیۆرە، لھردوو سدەی شانزەیم و 
حڤدەیمدا لئینگلترا سریھداوە و پشت 
بفلسفی دەستخوازیی رەھای حوكمان 
ــان  ــاخــود ھــردوكــی یـــان حــكــومــتــكــی، ی
لتیۆرەكانی  ئــوەیــش،   ،ستدەب پكوە، 

ھیگدا  و  میكاڤیلی  و  ئرستۆ  ئــفــتــون، 
دەردەكوت. مبستی سرەكیش لو تیۆرە، 
سیاستی  تۆكمكردنی  و  پارزگاریكردن 
حكومت، ك ئیش وكارەكانی حوكمانیكردن 
و خزمتكردنی دەوتی لئستۆی. كاریش 
 ك دەكات،  دەرچواندنیاندا  و  لرۆژنامكان 
دەتوانت رەزامندی دەرچواندن لحوكمان 
سرپرشتی  حــكــومــت   ،نبھ ــدەســت  ب
 كان دەكات و سانسۆر دەخاتر رۆژنامس
تیۆرەیشدا،  ئــم  لــچــوارچــــوەی  ســریــان، 
رەخنگرتن لدەزگای سیاسی و فرمانبرە 
رەسمییكان قدەغ دەكات. موكایتیكردنی 
رۆژنامیش، دەش تایبت یان گشتی بت و 
ئامرك دەبت بۆ رەواجدان بسیاستكانی 
حــكــومــت و پــاــپــشــتــیــكــردنــی. ئـــم تــیــۆرە 
حوكمانی  ئمكدارییی  ئــو   ،وایدەبین

تیۆرەكانی رۆژنامنووسیی و پیوەندییان 
بدەستوە
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خاوەنی   ك ئوە  دەكات  دەوتوە  بسر 
ئاڕاستكردنی ھمووان، كوا ھژمار ناكرت 
لبارە بۆ بیاردانی سیاسی و ئو كسیشی 
لبواری رۆژنامنوسیدا كاردەكات، كارەكی 
ئیمتیازی  بپی  ئمیش  دەبت،  بمجۆرە 
تایبت، ك فرماندە دەیدات. لبرئوەیش، 
بپابندبوون  دەبت  ناچار  رۆژنامنووس 
بــفــرمــانــدە و حــكــومــتــكــیــوە، ئــازادیــی 
ئم  لــســایــی  راگیاندنیش  نــاوەنــدەكــانــی 
تیۆرەدا، بو رادەی دەپورێ، ك لھر ئان 
رگای  نیشتمانیی  فرماندەی  زەمانكدا،  و 

پبدات.

LibertarianLibertarian
بۆ  بنڕەتیی  بشوەیكی  ــیــۆرە،  ت ــم  ئ
سردەمی رنیسانسی ئوروپا دەگڕتوە، 
ھــژدەیــم  ســـدەی  ھـــردوو  بتایبتیش 
ــدێ لــبــیــرمــنــدانــی  ــن ــ ھ و نـــۆزدەیـــم، ك
 ك خمی،  لال  بنماگلكیان  ئوروپایی، 
دەستخوازییكانیان   بیروبۆچوون تیایدا 
بیروبۆچوونانی  ئــو  دەكـــرد.  ســنــووردار 
ــبــون.  زا رنیسانس  چــاخــی  ســرەتــای  تــا 
جۆن  ئینگلیزی  بیرمندی  لدیارترینیشیان 
نووسیبووی،   ١٦٦٤ سای   ك بوو،  میلتۆن 
دەت: "ئازادیی بوكردنوە، بھر رگایك 
 ت، ئاڕاستوە بكسر كن ھالیت و لب
 مافل كت، مافك برچیییشی ھكفیكریی
سروشتییكانی مرۆڤ بگشتی و نایشتوانین 
و  شوەیك  بھر  بوكردنوە  لئازادیی 

لژر ھر پاساوكدا بت، كم بكینوە".
بم جۆن لۆك، ئازادیی وەھا پناسكردووە 
یاسا   ك ھرشتك  لــكــرداردا،   كماف"  ك
لــســاــی ١٦٦٥دا،  ـــۆك،  ل ــبــدات".  ــ پ ــگــای  ر
بیاننامیكی پشكشی پارلمانی ئینگلیزی 
ــدا ھــــرشــی كـــردبـــووە ســر  ــای ــی كـــرد و ت
رۆژنامنووسیی  ئــازادیــی  كۆتوبندكردنی 
ناچاربوو  ســردەمــدا،  لــو  پارلمانیش  و 
دەدا  رگا   ك ھبوەشنتوە  یاسایی  ئو 

بسپاندنی سانسۆری خۆپارزیی بۆ سر 
رۆژنامكان.

لیبایزم  تــیــۆری  سركوتنی  یكمین 
ــوە، یان  ــی ــخــوازی بــســر تــیــۆری دەســت
ھژدەیمدا  لسدەی  دەستوە،  تیۆری 
بریتانیا  پارلمانی   ك لوكاتدا  ھــاتــدی، 
جختیكردە  تــیــایــدا  و  دەركــــرد  بــیــارــكــی 
ســـر قــدەغــكــردنــی ھـــر ســانــســۆرــكــی 
ھــروەك  ــوە،  بــوكــردن ســر  پشوەختی 
 كان، رۆژنامسكتاك  دای چۆن رگایشی 
ــوە،  ــدەســت ــت ل ــنــی مــۆ بــبــ وەرگــرت
لئنجامی  ھاریكاریییش،  ئــم  دەربــكــن. 
ئینگلیزی  بیرمندی  وبــۆچــوونــكــانــی  بیر 
جختیكردەوە   ك ھاتدی،  ەوە 
لوەی رۆژنامنووسیی پویستیی بۆ بوونی 
ــوەیــش وا دەخـــوازێ  ـــازاد و ئ ــی ئ ــت دەو
بوكردنوە  سر  پشوەختی  سانسۆری 
لدوای  رۆژنامنووس   دەش بم  نبت، 
بوكردنوە، رووبرووی سزا ببتوە، گر 
و  لخۆگرتبو  تاوانكی   ،وەیوكردنب ئم 
ھموو مرۆڤكیش ئازادە لبوكردنوەی ئو 
شتی ك دەیوت، بۆ جماوەری بگوزتوە 
و قــدەغــكــردنــی ئــم بــوكــردنــوەیــیــش، 
رۆژنامنووسیی  ئــازادیــی  بتكشكنری 

ھژمار دەكرت.
یكگرتووەكانی   تــویــالیــ دەســـتـــووری 
بشوەیكی  ئوەی  بۆ  دەرچــوو؛  ئمریكا 
ــبــواری  ــــت ل واو، دەســتــوەردانــی دەوتــــ
 ك بكات،   دەغق رۆژنامنووسیدا  ئازادیی 
بۆی  كۆنگرس  بــوەی  ئاماژەكراوە  بــدەق 
ئازادیی دەربین و  نیی یاسایك دەربكات؛ 

رۆژنامنووسیی كۆت و بندبكات.
بــۆچــوونــی لــیــبــراــیــزمــكــانــیــش لــســر 
دەبت   وەیئ ئویش  دەوەست؛  بنمایك 
بۆ  بۆچوونكان  و  زانیارییكان  تـــواوی 
ئازادانیش  رەخنی  و  بخرنرو  جماوەر 
پشكوتن  و  خۆشگوزەرانی  ھناندیی  بۆ 
كۆدەنگن،  جماوەریش  و   ویستپ كاركی 
بدەن   یارانب ئو  دەتوانن  زۆربیان،  یان 
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ئم  لحقیقتوە  نزیكترن   میشھ  كــ
وایلدەكات  بــجــمــاوەر،  متمانكردنیش 
توانای ھبت نونرانی خۆی ھبژرت و 
ئم   كات بشیانگۆڕت؛  و  بكات  ئاڕاستیان 
پویست  كاركی   گۆڕین و  ئاڕاستكردن 

دەبت.
سویدیی  بیرمندكی   ك ماكو؛  ماكودینیس  دینیس 
سرەكییانی  رەگــزە  ئم   ،میدیای بــواری 

تیۆری ئازادی دیاریدەكات، ك بمجۆرەن:
ــازاد بت لھر  ئ بــوكــردنــوە  أ-دەبــــت 

.شوەختكی پسانسۆر
ب-دەبت بواری بوكردنوە و دابشكردن 
بۆ ھر كسك، یان دەستیك، كراوە بت، 
ب وەرگرتنی مۆتی پشوەخت لحكومت.

ج-رەخنی ئاڕاستكراو بۆ ھر حكومتك، 
برپرسكی  یاخود  سیاسی،  پارتكی  یــان 
رەسمیی، نابت سزای ھبت، تنانت دوای 

بوكردنوەیشی.
د-نــابــــت جــۆرــك لـــرق لــــبــونــوە، یان 
رۆژنــامــنــووســوە  بنیسبت  نــاچــاركــردن 

ھبت.
لكۆتوبندكردن  ھـ-نبوونی ھر جۆرك 
ــان و  ــك ــی ــاری ــی بــســر كـــۆكـــردنـــوەی زان

بوكردنوەیان؛ برگا یاساییكان.
ـــن،  و-نــابــــت ھــیــچ كــۆتــــك بـــۆ وەرگـــرت
سنوورە  لری  زانیارییكان  نــاردنــی  یــان 

نتوەییكانوە ھبت.
ز-دەبت رۆژنامنووسان لنو دامزراوە 
رۆژنــامــنــووســیــیــكــانــیــانــدا، ســربــخــۆیــی 

پیشییان ھبت.
ــۆری لــیــبــراــیــزم، بــشــــوەیــكــی زەق  ــی ت
رۆژنامنووسیی  لئازادكردنی  بــشــداری 
كردووە  دەوتوە  لالین  لكۆنترۆكردنی 
كۆتوبندگل؛  ھاتنی  كۆتایی  ھۆی  بووە  و 
ــامــنــووســیــدا  ــســر رۆژن ــ دەســـــت ب ك
و  و (ئوروپا  (ئوروپا 
توانیان   
نــۆزدەیــم و ناوەڕاستی  لــمــاوەی ســدەی 
فرەیی  زۆر  برادەیكی  بیستمدا،  ســدەی 

رۆژنامنووسیدا  لــبــواری  ھمڕەنگیی  و 
لم  رۆژنــامــنــووســیــش  و  ببینن  ــخــۆوە  ب
 ئازادان گفتوگۆیكی  توانی  كۆمگیاندا، 
سیاسییكاندا   ــ ــاڕاســت ئ تـــــواوی  لــنــــو 
بۆ  گفتوگۆیانیش  ئـــم  و  ـــدات  ب ئــنــجــام 
بشداریكرد   مئ  ك بگوزتوە،  جماوەر 
لپشخستنی ئم كۆمگیان و پرەسندنی 

زیندوتییاندا.
بم، باری رۆژنامنووسیی لئوروپا و 
سدەی  دووەمی  نیوەی  لماوەی  ئمریكا 
لو  ــار  دی و  زەق  بشوەیكی  بیستمدا، 
فرەیی  و  دووركوتوە   یانلیبرا  بۆچوون
و  كمبونوە  رۆژنامكان  ھمڕەنگیی  و 
دوای ئمیش تواناكانی رۆژنامنووسیی بۆ 
راپڕاندنی ئرككانی لدسۆزیدا سبارەت 
بڕوەبردنی  و  لزانیندا  جماوەر  بمافی 
ـــ لــكــۆمــــگــدا و  ـــازادان گــفــتــوگــۆكــردنــی ئ

گواستنوەی بۆ جماوەر كمبووەوە.
پاوانخوازیی  بۆ  ئاڕاستكان  زیادبوونی 
ــی  ــكــردن ــی ــت ــای ــك مــوــ ل ـــردن  ـــزك ـــی ـــرك ت و 
ــی  ــڕەت ــن ـــی، رۆــــــكـــی ب ـــووســـی ـــن ـــام رۆژن
ـــوەی ئـــم تــیــۆریــیــ بۆ  ـــون ـــرووب ـــرووب ل
رەخنلگرتن لتواوی ئاڕاست سیاسییكاندا 
تنانت  ـــوت،  دەرك تر  روانینكی  و  بینی 
 ،یتیۆرە ھ ئوانی ك بوایان بم  لالی 
ئازادیی  و  رۆژنامنووسیی  "ئازادیی  دەن: 
لو  تنیا  زامنبكرن،  نــاكــرــت  دەربــیــن، 
حاتدا نبت ك برھمھنانی بۆچوونكان 
لكۆنترۆكردنی  دوربــن  دابشكردنیان،  و 
كۆنترۆكردنی  و  لــالیــك  ســرمــایــداری 

بیرۆكراتیی سیاسیی، لالیكی تر".

كــۆمــیــتــی  بپرسیارتیی  كــۆمــیــتــی -تـــیـــۆری  بپرسیارتیی  ٣٣-تـــیـــۆری 
Social ResponsibilitySocial Responsibility

بیستمدا،  ســــدەی  ــــی  دووەم لـــدەیـــی 
پیاچوونوەی رەخنیی بۆ تیۆری لیبایزمی 
بــتــواوی  دەستیپكرد،  رۆژنامنووسیی 
ئم  جیھانیدا،  جنگی  دووەمین  لكۆتایی  و 
 ،لووتك  یشتگ  یــیــرەخــنــ پــیــاچــوونــوە 
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ــازادیــی  ــدا كــ لــیــژنــی ئ ــات ــوك ئــمــیــش ل
ئكادیمیست  لــدوانــزە  رۆژنــامــنــووســیــی 
و بــســرۆكــایــتــیــی پــرۆفــیــســۆر "رۆبــــرت 
دیارترین  لیژنكدا،  لنو  پكھنرا.  ھۆچنز" 
ئمریكی  رۆژنامنووسیی  رەخنگرانی 
ــوون، لــوانــ ولــیــم دیــفــرز و تــیــۆدۆر  ھــب

پاترسۆن.
ــیــنــوەیــكــی لـــبـــارەی  ــكــۆــ ــ؛ ل ــك ــژن ــی ل
ئنجامدا،  ئمریكییوە  رۆژنامنووسیی 
ئمریكی  "تــایــم"ی  گۆڤاری  بكۆمكی   ك
ــر  دوات و  بــو  بریتانی  ئینسایكلۆپیدیای  و 
لسای  لیژنكوە  لــالیــن   ك لكتبكدا 
ئــازاد  "رۆژنامنوسییكی  بناوی  ١٩٤٧دا 
خۆی  راپۆرتی  بوكرایوە،  برپرسیار"  و 

لوبارەیوە پشكشكرد.
رۆژنامنووسییكی  بۆ   كلیژن بانگشتی 
ئازاد و برپرسیار بوو، ك دەنگدانوەیكی 
لوتانی  ئمریكا  دەرەوەی  و  لــنــاوەوە 
ـــادا، لــــكــوتــوە، لــســروویــانــوە  ـــوروپ ئ
بریتانیا و لسای ١٩٤٩دا، لیژنی شاھانیی 
پكھنا،  رۆژنامنووسیی  لیژنی  یكمین 
بواری  كارمندانی  پاپندبوونی  داوای   ك
 تییرپرسیاربب دەكــرد؛  رۆژنامنووسیی 
ئنجومنی  پكھنانی  و  كۆمیتییكانیان 

رۆژنامنووسیی.
ــی ئـــازادیـــی  ــژن ــی ـــی ل ـــۆرت ـــراپ ـــــدەق ل ب
ھاتووە:  ١٩٤٧دا  لسای  رۆژنامنووسیدا 
 تویالیل راگــیــانــدن  پیشسازیی  دەبت 
تایبتدا  كرتی  لدەستی  یكگرتووەكاندا، 
تیایدا برژەوەندیی گشتی  بــردەوام بت و 
تامانی   كۆم كلیژن بھند وەربگیرێ. 
رۆژنامنووسیی  بئرككانی  ســبــارەت 
و  لخۆگرتبوو  ھــاوچــرخــدا  لكۆمگی 
 ركانم ئنووسیی ئت رۆژنامیوابوو دەبپ

:نڕراپ
أ-پشكشكردنی راپۆرتكی راستگۆیان و 

:نڕراپ
أ-پشكشكردنی راپۆرتكی راستگۆیان و 

:نڕراپ

رووداوەكانی  لبارەی  زیرەكان؛  و  گشتگیر 
رۆژەوە.

ئاوگۆڕكردنی  بــۆ  بت  ســكــۆیــك  ب- 

لدوان و رەخنكان.
ج-ونیك لبارەی گروپ ھمڕەنگكانی 

كۆمگوە پشكش بكات.
و  ــــوە  ــــردن ــــك روون وی  د-خـــســـتـــنـــڕو 

ئامانجكانی كۆمگ و بھاكانیان.
لبارەی  تــواو  زانیاریی  ھـ-دەستبری 

ئو شتانوە بكات، ك رۆژان روودەدەن.
ــی ئــــازادیــــی رۆژنـــامـــنـــووســـیـــی،  ــژن ــی ل
حكومتی راسپارد بجبجكردنی زامنكرە 
رۆژنامنووسیی،  ئازادیی  دەستوورییكانی 
ـــارەت  ـــۆ ئـــاســـانـــكـــاری ســـب ــــردن ب ــــارك ك
ــدی نــوــی راگــیــانــدن  ــاوەن بــدەركــوتــنــی ن
ئو  لنو  ركــابــریــی  ــی  ــوون ــب ــردەوام ب و 
ھــروەك  ھــن،   ك راگیاندندا  ناوەندانی 
ئو  ھوەشاندنوەی  داوای   كلیژن چۆن 
یاساییشی كرد؛ ك پاپشتیكردنی گۆڕانكاریی 
ــاكــكــســكــان بــســر  ــت شــۆڕشــگــــانــ ل
لبرئوەی  دەكات،   دەغق دامزراوەكاندا، 
ئم یاسای، ھڕەش لگفتوگۆكردن سیاسی 

و ئابوورییكان دەكات.
لیژنك؛ دامزراوە رۆژنامنووسییكانیشی 
ھمڕەنگ  خــزمــتــگــوزاریــی  راســـپـــاردووە 
گونجاو  رــژەیــكــی  لــگــڵ  پشكشبكن، 
سرباری  جــمــاوەر،  پداویستییكانی  بۆ 
لكۆینوەی  ســنــتــرەكــانــی  ــی  ــوون ــادب زی
ــوە  ــردن ــوك ــوە و ب ــن ــۆژی ئــكــادیــمــی و ت
لـــبـــواری راگـــیـــانـــدنـــدا و دامـــزرانـــدنـــی 
بۆ ھسنگاندنی  نوی سربخۆ؛  دەستی 
ــی و  ــارەك ـــدای رۆژنــامــنــووســیــی بــۆ ك ئ
لبارەی  سانیش  راپۆرتی  خستنڕووی 
 كروەك چــۆن لیژنوە، ھــداكــردنــو ئــئــ
رادەسپرێ؛  راگیاندن  بــواری  كارمندانی 
برەخنگرتنی ئاوگۆڕكراو و ئوەیش وەك 
گواستنوەی  لقبوكردنی  برپرسیارتییان 

گشتیی زانیارییكان و گفتوگۆكردن.
بنما   "ماكو ماكو""دینیس  "دینیس  لمبارەییشوە؛ 
برپرسیارتیی  ــۆری  ــی ت بــنــڕەتــیــیــكــانــی 

كۆمیتی، لم الیناندا كورتدەكاتوە:
أ-رۆژنامنووسیی نووسراو و ناوەندەكانی 

كۆمیتی، لم الیناندا كورتدەكاتوە:
أ-رۆژنامنووسیی نووسراو و ناوەندەكانی 

كۆمیتی، لم الیناندا كورتدەكاتوە:
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ــت پــابــنــدبــن و  ــ ــیــش، دەب ــدن ــان تـــری راگــی
دیــاریــكــراوبــن  پابندبوونی  جبجكری 

.گر كۆمرانبب
ــرــی  ــ ل ــوون ــدب ــن ــاب ب-دەكــــــرێ ئـــم پ
بۆ  پیشییكانوە  بــپــــوەرە  پــابــنــدبــوون 
و  راستی  وەك  زانیارییكان،  گواستنوەی 
ھاوسنگییوە،  و  بابتیبوون  و  وردبینی 

جبجبكرت.
پابندبوونیش،  ئم  جبجكردنی  ج-بۆ 
دەبت رۆژنامنووسیی خۆی رك بخاتوە.

د-دەبت رۆژنامنووسیی لبوكردنوەی 
ئو بابتان دووربكوتوە ك تاوان و توند 
وتیژی و ئاژاوەی كۆمیتییان لدەكوتوە، 
بۆ  ریسواكردنك  ھــر  ئاڕاستكردنی  یــان 

كمینكان.
و  فــرەرەنــگ  رۆژنامنووسیی  ھـ-دەبت 
ــ ھــمــجــۆرەكــان بت و  رەنــگــدانــوەی رای

بمافی وەمدانوەوە پابندبت.
ــــســــر  ـــــگـــــ مــــافــــــــكــــی ب و-كـــــۆمـــــ
رۆژنـــامـــنـــووســـیـــیـــوە ھــــیــــ، بـــــوەی 
لراپڕاندنی  باكانوە  بپوەرە  پابندبت 

ئرككانیدا.
پاساوك  گشتی،  دەستوەردانی   ز-دەشــ

بت بۆ جبجكردنی برژەوەندیی گشتی.
ھــنــدێ  ــۆرە  ــی ت ئـــم  دەكـــرـــت؛  تبینیش 
ــ خــۆیــان  ــروو، ك ــوەت چـــارەســـری خــســت
رۆژنــامــنــووســیــدا  پــیــشــی  لركخستنی 
ئابووی  بگنامكانی  دەرچواندنی  لری 
لــئــازادیــی  پــارــزگــاریــكــردنــی  بــۆ  پیشییدا 
پیەویكردنی  و  رۆژنامنووسیی  نووسینی 
ــامــنــووســیــدا دەبــیــنــنــوە، ســربــاری  رۆژن
سنووردانانی  بــۆ   لیاساگ دەرچــوانــدنــی 
ئنجومنكانی  دامزراندنی  و  پاوانخوازیی 
سیستمك  دامزراندنی  و  رۆژنامنووسیی 

بۆ كۆمككردنی رۆژنامكان.
بم، تواوی بۆچوونكان، ك ئم تیۆرە 
جبجكردن  دەرفــتــی  خستوونیتیروو، 
نــبــووە،  لــبــردەمــیــدا  تـــواو  بشوەیكی 
بــرەو  ئاڕاستیك  نونرایتیی  بـــوەی 

ســۆشــیــالــیــزم دەكــــات و مــتــرســیــیــكــ بۆ 
ھــروەك  رۆژنامنووسیی،  ئــازادیــی  ســر 
كۆمكانی  لالین   ،بۆچوونان ئم  چۆن 
بتوندی  رۆژنامكانوە،  موكایتیكردنی 
دەكرێ  ئوەیشدا،  لگڵ  برپرچدرانوە. 
كۆمیتی،  برپرسیارتیی  تیۆری  بوترت 
وتكی  لــچــنــد  بــاشــی  ئنجامی  ھــنــدێ 
 ك بدەستھناوە،  سوید،   وانل ئوروپادا، 
كۆنترۆكردنی  قدەغكردنی  رووبـــروی 
رۆژنامنووسییكیدا  بسر  پاوانخوازیی 
سیستمك  بدامزراندنی  ئمیش  بووەوە، 
بۆ  حكومیی  كۆمكی  پشكشكردنی  بــۆ 
 زگاریكردنپار لی  ئامانج   ك رۆژنامكان؛ 
لھمڕەنگیی رۆژنامنووسیی، ك لماوەی 
بوە  بیستمدا،  سدەی  شستكانی  دەیی 
 رۆژنام زۆری  ژمارەیكی  پاراستنی  ھۆی 

بچووككان لسوید.
ــی كــۆمــك  ــشــكــشــكــردن ــ ـــرۆكـــی پ ـــی ب
وتكی  چند  و  لبریتانیا  برۆژنامكان، 
ــوە،  ــرای ــك تـــری ئـــوروپـــادا، بــتــونــدی رەت
بكارھنانی  لــخــراپ  بــوو  تــرس  ئمیش 
ئو رۆژنامان لالین حكومتوە؛ لرووی 
رۆژنامنووسیی،  لكاروباری  دەستوەردان 
سنووردانان  بۆ   لیاساگ چــۆن  ھــروەك 
لپاوانخوازیی دەرچوون، لگڵ تركیزكردندا 
لموكایتیكردنی رۆژنامنووسیی لبریتانیا 
نیانتوانی   یاسایان ئــم  بــم  فەنسا،  و 
و   كــــ ــزكــردن ــركــی ت رادەی  زیـــادبـــوونـــی 
 وەی رۆژنامپاوانخوازیی، یان پاراستنی مان

بچووككان، رابگرن.

CommunistCommunist
ـــی یــكــمــی ســـــدەی بــیــســتــم؛  ـــارەك چ
بخۆوە  كۆمۆنیستی  تیۆری  لدایكبوونی 
بینی، ك "كارل ماركس" بباوكی رۆحی ئم 
كاریگربووە  تیۆرە،  ئم  دادەنــرــت.  تیۆرە 
ماركس،  ئمانییكی  بفلسفی ھاوكارە 

.جۆرج ھیگ
ئــوەی  ســر   دەخات تركیز  تیۆرە،  ئــم 
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ـــی راگـــیـــانـــدن  ـــدەكـــان ـــاوەن ئـــركـــكـــانـــی ن
لكۆمگی كۆمۆنیستیدا، ھمان ئرككانی 
پشتگیریكردنی   واتــ  ،انحوكم ـــای  دەزگ
مانوە و فراوانكردنی رژمی سۆشیالیستی 
لپناو  بوونیان  دەبت  ناوەندانیش،  ئم  و 
بوكردنوەی سیاستی سۆشیالیستیدابت، 
لسایی  بگڕن.  راستیدا  بــدوای  نــوەك 
راگیاندنی  نــاوەنــدەكــانــی  تیۆرەیشدا،  ئــم 
حكومت  دەســتــی  بئامری  جــمــاوەریــی، 
ـــن و بــشــــكــی جــیــانــكــراوەیــشــن  ـــر دادەن
كاریان  و   تیش خاوەنیاندەو و  لدەوت 
ئم  رۆی   ك  ،شیوعیش حزبی  و  پدەكات 
ئاڕاستكردن دەبین و تیۆری كۆمۆنیستیش، 
(وەك (وەك  خودیی  برەخنگرتنی  دەدات  رگا 
لھناندیی  شكستوە؛  لبارەی  لھناندیی قسكردن  شكستوە؛  لبارەی  قسكردن 

ئامانجكانی شیوعیتدا)ئامانجكانی شیوعیتدا)
دەكات   گریمان كۆمۆنیستی،  تیۆرەی  ئم 
 ك لــوەی  نزانتربت  و  ــر  الوازت جماوەر 
 ك دەورەبــدرــت؛   وانــئــ ھموو  بزانینی 
ناوەندەكانی  حكومت دەیانكات و دەیشبت 
و  كاربكن  چاكتردا  لپناوی  راگــیــانــدن، 
ھمیش چاكتریش ئوەی ك سركردایتی 
لگڵ  ھــاوڕادەبــــت  لخۆیشیدا  و   دەیان
راستھی تیۆری كۆمۆنیستیدا و پاشانیش 
ــی نــاوەنــدەكــانــی راگــیــانــدن  ــوان ھــمــوو ئ
بشداربت  و  پاپشتیكر  تاوەكو  دەیانكن؛ 
لسركوتنی شیوعیتدا، بكاركی ئخالقی 
دادەنرێ، لكاتكدا ھموو ئوانی بۆ شكست 
دەكرن،  شیوعیت  دەسكوتكانی  پھنانی 

بكاركی نائخالقی دادەنرن.
بۆ  موفرەدەگلكی  كۆمۆنیستی،  تیۆری 
بۆ  زیاترینیان  بكارھناوە،  پوپاگندەكردن 
دروشمكانی  وەك  زانستی،  تیۆریزەكردنی 
یكسانی و دادوەریی كۆمیتی و پشكوتنی 
رۆشنبیری و ھگرتنی زەوتكردنی چینكانی 
و  شیوعیت  ــی  داڕووخــان و  كــاركــر  گلی 
كوتنی یكتیی سۆڤیتیش لسای ١٩٨٩دا؛ 
ــاچــۆڤ"ی  ــۆرب ــســر دەســتــی"مــیــخــائــیــل گ ل
كۆمۆنیستیش  تیۆری  سۆڤیت،  ســرۆكــی 

لراگیاندندا بالدا ھات.

و  جیھانی  بــرپــرســیــارــتــیــی  و -تـــیـــۆری  جیھانی  بــرپــرســیــارــتــیــی  ٥٥-تـــیـــۆری 
نودەوتیی رۆژنامنووسیینودەوتیی رۆژنامنووسیی

ــھــامــی، لــســاــی  ــت ــل ــار ئ دكـــتـــۆر مــوخــت
نودەوتی  دەستووركی  پــۆژە  ١٩٥٨دا، 
خۆی   ك خستڕوو،  رۆژنامنووسیی  بۆ 
راگــیــانــدنــدا  تــیــۆرەكــانــی  نــوــی  لتیۆركی 
برپرسیارتیی  تیۆری  ــاوی  ن دەبینتوە، 
بوەیش  و  لدەنرێ  نودەوتی  و  جیھانی 
تیۆری پنجم بۆ چوار تیۆرەكی راگیاندن 
ئوانیش:  زانــراوبــوون،  ئوكات   ك زیادبو، 
تیۆری  لیبایزم،  تیۆری  دەســت،  تیۆری 
ــتــی و تــیــۆری  بــرپــرســیــارــتــیــی كــۆمــی

كۆمۆنیستی-ن.
ــھــانــی و  ــی جــی ــی ــت ــار ــرســی ــرپ ـــۆری ب ـــی ت
پداگری  رۆژنــامــنــووســیــی،  نودەوتیی 
ئویش  ــات،  دەك بنڕەتی  داوایــكــی  لسر 
لبرگ خراپكانی  رۆژنامنووسیی   وەیئ
گورەی  جنگی  گۆڕەپانی   تبچ دابماێ، 
نودەوتییوە؛ لنو دوژمنكانی مرۆڤایتی 
رۆكی  تاوەكو  مرۆڤایتیدا،  ھاوڕكانی  و 
بھزەی   یوەندییپ ئــو   كــ  ،ببین بــاش 
خباتكردنی  و  رۆژنامنووسیی  مــــژووی 
تیۆرە،  ئــم   .نپدەیس بــســریــدا  ــالن  گ
تــواوی  بسر  گــورە  برپرسیارتییكی 
جیھاندا  رۆژنــامــنــووســیــیــكــانــی   ــزانــخــ
لئابووی   كریھ بناوی  و  لخۆدەگرێ 
پیشی رۆژنامنووسیی و مرۆڤایتی و ئو 
داوادەكــات  جگیركراوە،  تیایدا   ك گالنوە 
لم   النگ ئم  ببسترێ؛  بوە  پشت  تیایدا 
كۆمگی  مــــژووی  ھــســتــیــارەی   قۆناغ
نكن،  خیانت  ھاوچرخدا،  نودەوتیی 
بگرە لتواوی مژووی رەگزەكانی مرۆییدا، 
و  بارودۆخكان  لبارەی  تواویان  راستیی 
 گر كۆمسب ت؛ كبدروە پوژمانو تئ
نودەوتیی ھاوچرخكماندا زان و بیار 
دەدەن،  كس  ملیۆنان  چارەنووسی  لسر 
كسك،  ھیچ  موجاملكردنی   ب ئمیش 
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یان فشاركردن سر ھیچ كسك.
ئم پۆژەی، ناوی تیۆری برپرسیارتیی 
جیھانی و نودەوتی لنرا، ك بسر چوار 

بشدا دابشدەبت، ئوانیش:
جیھانی  رۆژنامنووسیی  لدوانی  یكم: 
بۆ تواوی گالنی جیھان، بانگیه�شتدەكات 
ھاوبشی  باشی  ھوستی  گرتنبری  بۆ 
و  لئاشتی  دــنــیــابــوونــوە  بــۆ  ــكــراو،  ــاری دی
لدوانیش،  ئــم  جیھانی،  خۆشگوزەرانیی 
بوونی للكۆینوەی راستیی بنڕەتییكانی 
ــیــی  ــت ــودەو ــ ــــی ن ــــی ئــــابــــووری و دەروون

ھاوچرخوە، درژدەبتوە.
نودەوتی،  ئابووی  بگنامی  دووەم: 
ــوە  ــ كــــ خــــــودی رۆژنــــامــــنــــووســــانــــی پ

دەبسترتوە.
سیم: پۆژەی رككوتننامی نودەوتی؛ 
زامنكردنی  بــۆ  جیھانی  حكومتكانی   كــ

ئازادیی رۆژنامنووسیی پوە گربدرتوە.
چوارەم: كۆم راسپاردەی پشكشكراو 

بنتوەیكگرتوەكان و لقكانی.

٦٦-تیۆری رۆژنامنووسیی گشپدان، یان -تیۆری رۆژنامنووسیی گشپدان، یان 

تائستا؛ ئم تیۆرە تنیا كۆم بۆچوون و 
راسپاردەی گونجاوە بۆ تواوی ناوەندەكانی 
راگیاندن و ئرككانی لوتانی پرەستندا. 
ئم تیۆرە، بوونی سربخۆیانی لتیۆرەكانی 
 ،ندەھ بدەست  رۆژنامنووسییوە  تری 
بۆ  قبووكردنیدا  و  لددانپدانانی  ئمیش 
لسر  جــخــتــكــردنــوەی  و  گــشــســنــدن 
و  یكپارچییكی  و  نــتــوە  ناسنامی 
پكوەگردانی و رەتكردنوەی پاشكۆبوونی 

.راننۆستیی داپتداردەس
وەك  گشپدانیش،  رۆژنــامــنــووســیــی 
"لیۆناردۆ سوسمان" دەیناسن، تركیزكردنی 
ھوای  لسر  بابتییكان؛   نووسرۆژنام
تازەترین گشكردنكانی بوارە جیاجیاكانی 
گشپدان، ئوەی ك دەبت ھۆی سركوتنی 
یكتیی  ھناندیی  و  ئابووری  گشپدانی 

سرچاوەكانی  بكارھنانی  یان:  نیشتمانیی، 
ــوە؛  ــت ــوم ـــن حــك ـــالی ــ ل ــردن ــك ــدی ــوەن ــی پ
ــۆ ھــــنــانــدیــی گــشــپــــدانــی ئـــابـــووری و  ب
كۆمیتی. رۆژنامنووسیی گشپدانیش، 
"ناریندر  وەك  داخــوازێ،  لرۆژنامكان  وا 
 گرانرەخن بچاوكی  دەــــت،   "جــاروئــ
بــنــووســــت،  و   ننگبسھ و   بپشكن
ئمیش لبارەی رادەی بستنوەی پۆژەی 
و  جیاجیاكان   ویستییپب  ،كدانپشگ
لنوان  جیاوازییكانیش  و  نتوەییكان، 
لگڵ   ،دەپشكن جبجكردنیدا  و   كپالن
لــنــــوان كــاریــگــریــیــدا بسر  جــیــاوازیــیــدا 
خكوە ئمیش للدوانكانی برپرسان و 

ھروەھا كاریگریی كردەییكانیدا.
بگورەی ئم تیۆرە، ئرككانی ناوەندەكانی 
راگــیــانــدن لــپــۆســی گــشــپــــدانــدا، لم 

خانی خوارەوەدا كورت دەكرنوە:
ــكــانــی گـــل و  ــاڕاســت -دروســتــكــردنــی ئ

گشپدانی ناسنام نیشتمانییكی.
ــان، لــســر ئو  ــی -یــارمــتــیــدانــی ھــاووت
ـــوێ بــكــردەیــی  ـــی ن ـــت دەو ی كــســتــھــ

ھیتی.
-گرتنبری ئو سیاستانی ك حكومت 
بئامانجی یارمتیدانی ھناندیی گشپدانی 

نیشتمانیی، بیاریان لسر دەدات.
بۆ  متمانیان  لسر  ھاووتیان  -ھاندانی 
حكومت،  سیاستكانی  و  ــان  ــزراوەك دام
ــســر دەســتــی  ــجــۆرێ شــرعــیــتــی ب ب
بھز  پگكی  و  بكات  زیــاد  سیاسییوە 

بكات.
كامبونی  لھناندیی  -بــشــداریــكــردن 
دۆزینوەی  لری  كۆمیتی؛  و  سیاسی 

ملمالن سیاسی و كۆمیتییكان.
-یارمتیدانی ئارامی و یكتیی نیشتمانیی 
بسر  نیشتمانیی  برژەوەندیی  زابونی  و 

برژەوەندیی خودیدا.
خۆگلكردن  و  باشییكان  -دەرخستنی 
بارستایی  كمكردنوەی  و  لخراپییكان 

رەخنگرتن بۆ كمترین ئاست.
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دیموكراسی  بــشــداریــكــردنــی  ــۆری  ــی دیموكراسی -ت بــشــداریــكــردنــی  ــۆری  ــی -ت
Participant DemocraticParticipant Democratic

ئم تیۆرە، بتازەترین تیۆری زیادكراو بۆ 
سر تیۆرەكانی رۆژنامنووسیی دەژمردرت. 
ئم تیۆرە، تائستایش بوونكی راستقینی 
ـــ ھــمــجــۆرەكــانــی  ـــكـــردن ـــەوی ـــ--ی ـــپ ل
 ،نیی ــدا  ــووســی ــامــن رۆژن دامـــزراوەكـــانـــی 
لسیاستكانی  ھندێ  ــوەی  ئ ســربــاری 
لخۆیانی  رۆژنامنووسیی؛  تری  تیۆرەكانی 

دەگرن.
ئم تیۆرە، لواقیعی شارەزایی زانستیدا و 
پویستیی  برەو  ئیجابی  ئاڕاستیكی  وەك 
ركخستنی  جــیــاجــیــاكــانــی  ــوە  شــ بــوونــی 
ھروەك  دەركوت،  راگیاندن  ناوەندەكانی 
بخستی  دژ  كاردانوەیكی  وەك  چۆن 
ــی نــاوەنــدەكــانــی  ــخــوازی ــاوان ــی و پ ــان ــازرگ ب
تایبتیش،  موكایتیكردنی  راگــیــانــدنــی 
 لیبرا  گكۆمل تیۆرە،  ئــم  سریھدا. 
پــــشــكــوتــووەكــانــیــشــدا ھــیــ، ســربــاری 
لو  بھندێ  ئۆرگانیكی  پیوەندیی  بوونی 
رەگزانوە ك لالین تیۆری گشپدانوە 
خراونتروو، بتایبتی ئوەی پیوەندیدارە 
و   گكۆم لبنماكانی  بــدــنــیــابــوونــوە 
لبری  ئاسۆیی،  بپیوەندیكردنی  بایخدان 
بۆ  ــســرەوە  ل ستوونیی،  پیوەندیكردنی 
بشداریكردنی  خــراپ  مانای   ك خـــوارەوە، 
 یــوەنــدیــكــردنــدا، كی پــۆســپــوەرگـــرە لــ
 ــ روون ـــواو  ت ئاڕاستكردنكی  ــوەیــش  ئ
ــــادا، بــتــایــبــتــی  ــــوروپ ــی ئ ــان ــك ــت دەوــ ل
دەوتی  ھندێ  و  ئسكندنافیا  دەوتانی 

تری ئوروپایی.
دیموكراسیش،  بشداریكردنی  زاراوەی 
 پارت لــو  ــوون  ــازادب ئ لمانای   گــوزارشــتــ
سیستمی  لــگــڵ  حوكمانن،  سیاسیانی 
پارلمانیی دیموكراسیی، ك وا دەستیپكردووە 
وەك ئوەی لریشی جیابووەتوە و رگری 
لژیانی كۆمیتی  لبشداریكردن دەكات؛ 

و سیاسی، لبری ئوەی پاپشتی ل بكات.

لم  تیۆرەیش،  ئــم  بنڕەتییكانی  بنما 
الینانی خوارەوەدا كورتدەكرنوە:

-ھاووتیی تاككس و دەست كمینكان، 
راگیاندنیان  بناوەندەكانی  گیشتن  مافی 
ھی، لگڵ بكارھنانیان و لگڵ ئوەیشدا، 
راگیاندن،  ناوەندەكانی   ك لــوەی  مافیان 
بگورەی پویستییكانیان؛ ك دیاریاندەكن، 

خزمتیان بكن.
- نابت ركخستنی ناوەندەكانی راگیاندن 
و نــــاوەڕۆكــــكــــی، مــلــكــچــی كــۆنــتــرۆــی 
بیرۆكراسیی حكومی، یان سیاسیی ناوەندیی، 

بت.
ــی راگــیــانــدن بۆ  ــان ــدەك ــاوەن ــت ن ــ - دەب
نوەك  بت،  جماوەرەكیان  خزمتكردنی 
 ناوەندان ئو   ك ركخراوانی  ئو  لپناو 
پیشگرانی  كارمندە  ئو  یان  دەردەكن، 
یان  كاری بۆ دەكن، یاخود كركارەكانیان، 

جماوەرەكی.
ــان و رــكــخــراوەكــان  ــك ــروپ ــت گ ــ - دەب
ــاوەنــدی  و گــردبــوونــوە نــاوخــۆیــیــكــان، ن

رۆژنامنووسییان ھبت.
-ناوەندكی راگیاندنی بچووك؛ ك ھگری 
بشداریكردن  و  كاریگریكردن  خستی 
بــــت، بــاشــتــرە لــنــاوەنــدــكــی راگــیــانــدنــی 
بتنیا  ناوەڕۆككی   ك زەبــالح،  پیشیی 

ئاڕاستیكدا بت.
- پیوەندیكردن؛ گرنگترە لوەی پیشگران 

بجبھرێ.
ــش، خــۆی  ــۆرەی ــی ــی كــردەیــی ئـــم ت ــوون ب
دەبــیــنــــتــوە،  نھنیدا  لــرۆژنــامــنــووســیــی 
لگردبوونوەكانی  السلكی،  لتلفزیۆنی 
ــدا،  ــدن ــان ــی ــی راگ ــان ــدەك ــاوەن ــی و ن ــاوخــۆی ن
گوندنشینكان  لگردبوونوەكانی  ھروەھا 
پۆسترە  و  شقامكان  بوكراوەكانی  و 

سیاسییكاندا دەبینتوە.

سرچاوەسرچاوە::
http://www.al-mousawi.org/press/http://www.al-mousawi.org/press/

theory.htmtheory.htm
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 واتـــ ،م زاراوەیـــــــــــ بــكــارھــــنــانــی ئ
بایخبندی، بۆ یكم جار دەگڕتوە بۆ 
بتایبتیش  بیركاری،  پانتایی زانستكانی 
ـــــی(١٨٨٢)، لــــــالیــــــن(Pasch)ی  ـــــا س
كتبكیدا"چند  لمیانی  بــیــركــارەوە، 
 ك نوێ"،  بئندازەی  وانیك سبارەت 
بایخبندی  سازاندنی  مرجكانی  تیایدا 

:بریتیبوون لنمایشكردبوو ك
١. دیاریكردنی سنوورە بنڕەتیكانی ئو 
بابت و دۆزانی ك بۆ ناسینی سنووری 

بابت و دۆزەكانی دیك پویستن.
دۆزە  و  ــابــت  ب ئــو  دیــاریــكــردنــی   .٢
سرەتاییانی ك بۆ سلماندنی ھبوونی 

بابت و دۆزەكانی دیك پویستن.
نــــوان  پــیــوەنــدیــی  لــۆژیــكــیــبــوونــی   .٣

و  بنڕەتیكان  دۆزە  و  بابت  سنووری 
ئم بۆ   ی كو مانایل سربخۆبوونی 

چمكی چمكی (سنوور)(سنوور)ی دەنخشنین.
ئــو  بــكــارھــــنــانــی  پویستبوونی   .٤
پیوەندی لۆژیكیان، لمیانی پرۆسكانی 

قایالندنی برانبردا. 
ئم  گیاندن)یشدا،  گیاندن)(زانــســتــی  لــبــواری(زانــســتــی 
یــكــم جـــار، ســـاـــی(١٩٧٢)،  بــۆ   مكچ
(ماكۆمبس (ماكۆمبس McCombsMcCombs)) و(شاو (شاو  لالین 
 پرۆسل گوزارشتك  وەك  ەوە،  ShawShaw
ـــاردەی  دی وبرجستییكانی  پراكتی 
بایخبندی بكارھنرا، بتایبت لھناوی 
ھمتكانی ھبژاردنی ئو سردەمدا. 
تیۆرییكی  و  ھــزری  بنما  ھــاوكــات، 
ــو  بــایــخــبــنــدی، دەگـــڕـــتـــوە بـــۆ ئ

چند سرنجك سبارەت
(Agenda Setting) ندیخبتیۆری بای ب
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WalterWalter لیپمان  لیپمان (ۆــتــر  (ۆــتــر  توژینوانی 
كتبی  لـــدووتـــوـــی   كـــ  LippmanLippman
 (١٩٢٢) ــی  ســا یـــكـــیـــدا،  ــی)  ــگــشــت ــی) (ڕای ــگــشــت (ڕای
نمایشاندبووی بوو، تیایدا ئاماژەی دابوو 
بوەی ك ئامرازەكانی گیاندن پشتیوانن 
ــصــور  ــصــور (ال بــۆ پــرۆســ پــــكــھــاتــیــیــكــانــی بــۆ پــرۆســ پــــكــھــاتــیــیــكــانــی (ال
پكھاتنی  ســربــاری  وەرگـــر،  الذھنیة)الذھنیة)ی 
ئو  نمایشاندنی  لڕی  رایگشتی، ئوەش 
ببایخكانی  پیوەستن   ك بابتانوە 
رووكشیبوونی  ســـرەڕای  وەرگــــرەوە، 

زۆربشیان. 
ـــ پــاش  پـــاش نـــزیـــكـــی(٤٠) ســـاڵ، وات
فرامۆشكردنی ئو تیۆریی ل(دەی)كانی 
 وات پشوودا،  ســدەی  پنجی  و  چــوار 
ــكــی دی(كــوھــیــن)(كــوھــیــن) دەی(٢٠)، جــارســــــــ
"ئامرازەكانی   ك رایگیاند  و  ژیاندییوە 
كۆنترۆكردنی  توانای  ھرگیز  گیاندن 
بــیــركــردنــوەی  ــكــردنــی  ــاری ودی چۆنتی 
ئو  دەتوانن  ھر  بكوو   ،نی تاككانیان 
 دەبن  ك دیاریبكن  و  كۆنترۆڵ   تانباب

."وەیو بیركردنوەری ئت
لــــــرەشـــوە، فـــرەیـــك لــتــوــژیــارانــی 
 ، ،TrenamanTrenamanوەك(تـــــــــریـــــــــنـــــــــامـــــــــان(تـــــــــریـــــــــنـــــــــامـــــــــان
 ، ،LangLang ــــــل ــــــلمــــــاكــــــوی مــــــاكــــــوی
ــۆ ) ) و چــنــدیــنــی دیــكــش،  ــم ــی ــۆن ــم ــی ن
و   تیۆریی ئــو  ــی  ــدواداچــوون ب  وتنك
ئو  لپانتایی  پراكتیكانی،   دەرھاویشت
رەھند   ك ھمچشنانیاندا  توژینوە 
بایخبندی  تمومژاویكانی   نــالیــ و 
توژینوە  بتایبتیش  دەكــردەوە،  روون 
وشــاو)ی  وشــاو)(ماكۆمبس  (ماكۆمبس  ئزمونكاریكانی 
ــانــی ئــو  ــمــی ــان، ل ــك ــایــی شــســت كــۆت
(كاریگرتی (كاریگرتی  پیانوابوو   ك گریمانیدا 
ئامرازەكانی گیاندن لسر  ئامرازەكانی گیاندن لسر سنوورداری  سنوورداری 
ــردەم  ــب ــردەم جـــۆری رایـــكـــان، رــگــر نــیــ ل ــب جـــۆری رایـــكـــان، رــگــر نــیــ ل
تـــوانـــای بــرجــســتــانــدنــی پــرۆســكــانــی تـــوانـــای بــرجــســتــانــدنــی پــرۆســكــانــی 
ھبژاردندا،  لھمتكانی  ھبژاردندا، بایخبندی  لھمتكانی  بایخبندی 
ھزی  لسر  كاریگرتییكی  ھزی سرەڕای  لسر  كاریگرتییكی  سرەڕای 

بــبــابــت و دۆزە  بــبــابــت و دۆزە رایـــكـــان، ســبــارەت  رایـــكـــان، ســبــارەت 
نمایشكراوەكان)نمایشكراوەكان).

ھۆی   بوون  وانژینتو ئــو  دواجـــار 
بــاپــــكــردنــی ئـــم تــیــۆریــیــ، لــنــــو ئــو 
پیوەستن،  ب(نرەر)(نرەر)ەوە   ك تیۆرییاندا 
ــوەی ھــــمــتــكــانــی  ــدان ــك ــ لــمــیــانــی ل
ئمركایی  ســرۆكــایــتــی  ھــــبــژاردنــی 
سای(١٩٤٨)دا، سرەڕای ئو چۆنیتیی 
ك بایخی بابت نمایشكراوەكانی پدیاری 

دەكرت.
توژینوەو  ــو  ئ  كــ وایــكــرد  ـــوەش  ئ
بكنوە  ئوە  لسر  جخت   ،وانكدانل
لنوان   یــھــ فـــراوان  ركوتنكی   كــ
گیاندن  ئامرازەكانی  بایخدانی  قبارەی 
ــخــی وەرگـــرەكـــانـــیـــدا،  ــای ـــارەی ب ـــب و ق
 واتــ دیــاریــكــراو.  ببابتكی  ســبــارەت 
سركوتنی  ھمای   ك ركوتنی  ئو 
نــیــ لــســرنــجــاكــــشــانــی بــرانــبــر و 
ھمای  بكو  ئاڕاستكیدا،  (نــرانــدن)(نــرانــدن)ی 
ببایخی  لقایلپكردنیان  سركوتنتی 
ئو بابت نمایشكراوان، ببراورد لگڵ 
گیاندن  ئامرازەكانی   ك بابتاندا  ئو 

فرامۆشیكردوون.
لــــرەشــوە..جــخــتــكــردنــوەكــی

كۆمیدیار )ی   (  Will RogersWill Rogersرزرزجــــجــــ
ــزی  ــ ــھ ب ئـــمــــــركـــی، ســـــبـــــارەت  ی 
راگیاندن،  ئامرازەكانی  كاریگرتییكی 

كاركی بسوود نی كاتك دەت: 
 ن كوانر ئكی دەیزانم ھرشتھ" -
دیــارە  دەیانخونموە".  لڕۆژنامكاندا 
ھاوتیكانیشی  سرجمی  بۆ  ــوەش  ئ
سنووركی  تا   ختج ئــو   واتــ  ،راست
گوزارشتكی  دەكرت  و   درووست باش 
تیۆری  (ڕوحـــی)  (ڕوحـــی)  لگیانۆی  بت   وپــچــ

بایخبندی.
سرەڕای سرجم توژینوەكانی ئو 
بو  پیوەندیدارەكان  لكدانوە  بـــوارە، 
پیوەندی  لسر  جختیان  تیۆرییوە، 
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ــامــرازەكــانــی گــیــانــدن و  ـــی ئ ـــن دووالی
پرۆسكانی  لپانتایی  دەكــرد،  وەرگرانی 
 یوەستپ  ك بایخاندا  ئو  سازاندنی 
ــی كـــۆمـــڵ وئـــــــارەزووە  ــان ــخــك ــای ــب ب
گریمانی  ــوەش  ئ بۆ  جیاوازەكانیوە. 
گوزارشتدا  لــم   تیۆریی ئــو  بنڕەتی 

نمایشدەبت: 
تـــوانـــای  ـــی گـــیـــانـــدن  ـــامـــرازەكـــان ئ  -
دۆزە  و  بــابــت  ســرجــم  نمایشكردنی 
ئوەش  و   نی كۆمی  ناو  ھبووەكانی 
ــت و  ــاب ــــات، چــنــد ب ــرەر) دەك ــ ــرەر)(ن ــ ــ(ن وا ل
دۆزكی دیاریكراو ھبژرت و لمیانی 
ناوەرۆككانیان  ماناو  چوپدا  ھزكی 

رووبڕووی وەرگر بكاتوە. 
ناوەند   خبای ھدی  ھدی  لرەشوە.. 
داگیر  ــان  ــاوەزی ئ اإلھتمام)ەكانی  اإلھتمام)(مــركــز  (مــركــز 
دەكات و خۆیان پدەناسنت ولوشوە، 
ئاڕاستی  دڕاوككانیان  و  بیركردنوە 
خۆی دەكات، تا ئو ئاستی ك بایخكانی 
رووبركی  رژەیی،  بشوەیكی  خۆی، 
داگیر  وەرگـــران  بایخستانی  فراوانتری 
 دا كت و دۆزانــو بابچاو ئدەكــات، ل

ئامرازەكانی گیاندن فرامۆشیكردوون. 
 زانیاری ئــو  بنمای  لسر  پــاشــان.   
ئم   ك ئــوەی   یندەگ  ،نمایشكراوان
ــیــ، واتــــ تــیــۆری بــایــخــبــنــدی،  ــیــۆری ت
بواراندا  ئم  بسر  خۆی  بایخكانی 

دەبشنت:
ــوان  ــ ن دووالیــــنــــی  پـــیـــوەنـــدی   .١
 یاندن و وەرگرەكانی، واتئامرازەكانی گ
 ربوون، واتوەكاریگتیدانان و پركاریگ
ئو پیوەندییانی ك لسر بنمای(بایخ (بایخ 
وئــامــانــجــ ھــاوبــشــكــان) وئــامــانــجــ ھــاوبــشــكــان) ســـازبـــوون، 

سرەڕای كارلك بردەوامكانیان.
ـــ ھــــبــژاردنــی  ٢. پــۆــبــژــركــردن، وات
گیاندن  ئامرازەكانی   ك بابتانی  ئو 
خــوازیــارــتــی و جــخــتــكــردن لــســری. 
 ستاننقئ پرۆسیكی  بۆخۆی  ئوەش 

بمبستی   ،ــ ــپــالن ب و  ئــامــانــجــدار  و 
و  دۆز  ئو  بۆ  وەرگــر  سرنجاكشانی 
بابتانی ك ئامرازەكانی گیاندن دیاری 

كردوون.
ئو  كــاریــگــرــتــی  فــراوانــتــربــوونــی   .٣
نمایشیان  گیاندن  ئامرازەكانی  بابتانی 
دەكــــات، لــســر دەكــــات، لــســر (بــایــخــنــاوەنــد)(بــایــخــنــاوەنــد)ەكــانــی 
بابتاندا  ئو  كاریگرتی  لچاو  وەرگر، 

ك فرامۆشیان دەكات. 
ركخستنیان،  و  بایخكان  داڕشتنی 
ئو  كاریگرتی  لــژــر  ــی  ــردەوام ــب ب
بناوەرۆكی  پیوەەستن   ك  دایبگۆڕان
 ت و دۆز ودەرھــاویــشــتــبــابــ بــنــڕەتــی 
جۆراوجۆرەكانیوە. ئوەش ئنجامی ئو 
لكدانوە و توژینوان جختیان لسر 
 ،(١٩٩١ و   ١٩٧٧) ســانــی   كــ كــــردەوە 
ســـبـــارەت بـــو بــــوارە ئــنــجــامــدرابــوو، 
ناخشیكاری  مــیــتــۆدی  بــبــكــارھــــنــانــی 
ــابــتــكــانــی گــیــانــدن، ســــرەڕای  بــۆ ب
دواندنی(توژراو، المبحوث)(توژراو، المبحوث)ەكان سبارەت 
بھستپكردنی كاریگرتیكانی گیاندن 
وەرگـــر،  بایخكانی  داڕشــتــنــی  لــســر 
لو  نمایشكراوەكاندا،  دۆزە  لپانتایی 

بگۆڕانش: 
١١. سروشتی دۆزەكان. سروشتی دۆزەكان

وات چۆنتی ئو دۆزانی ك ئامرازەكانی 
 وەش دەكاتیاندن نمایشیان دەكات، ئگ
 دۆزانــ ئو  چ سنوورك  تا  ئایا  ئــوەی 
 وات نین،  نامۆ  بــوەرگــر  و  برھستن 
وەرگر شارەزایان، یان تا چ سنوورك نا 
 كی نیستن و وەرگر ھیچ زانیارییرھب

لسریان.
لرەشوە پویست دۆزەكان بپی چند 
پودانگ و بھایكی دیاریكراو ركبخرن، 
ZuckZuckرر(زوككی(زوكوەیژینتول ،بۆ نموون
erer)) دا سبارەت بسروشتی ژمارەیكی 
ھاوتای دۆزە برھست و نابرھستكان، 
گیاندن  كئامرازەكانی  ئــوەی   یشتگ
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 یھ ــان  ــری ــرچــاوت ب كاریگرتییكی 
ببراورد  نابرھستكان  دۆزە  لسر 
ــســر دۆزە  ل ــگــڵ كــاریــگــرــتــیــیــان  ل

برھستكان.

 وات پیوەندی دووالینی نوان رژەی 
دیاریكراو  بدۆزكی  وەرگــر  بایخدانی 
ــژەی  وە ركــی تــریــشــالیــك و لــالیــلــ
دەرفتی ئو دۆزە دیاریكراوە لوەرگرتنی 
 دا. واتكتیندخبی بایكی بانپایشو
ھتا بایخی وەرگر فراوانتربت سبارەت 
بدۆزكی دیاریكراو، ئاستی شونپاكشی 

.ر راستشی ھكوانچشترە و پپل
. تایبتمندتی دیمۆگرافیكان:. تایبتمندتی دیمۆگرافیكان:

لنو  فراوانی  مشتومكی  بگۆڕە  ئم 
ــــوارەدا ســـازانـــدووە،  تــوــژیــارانــی ئــو ب
ھندكیان باوەڕیان بھبوونی پیوەندی 
 ،و بگۆڕانندی ئخبی بایوان پرۆسن
بۆنموون، تایبتمندتی(فركاری)(فركاری) ھی و 
ئوانی دیكش نكوی لدەكن. لیرەشوە، 
(ویتنی Whitney(ویتنی WhitneyWhitney(ویتنی Whitney(ویتنی (ویتنی WhitneyWhitney)) لمیانی توژینوەكیدا 
دەگــاتــ ئـــوەی كــ پــرۆســی(فــــركــاری) (فــــركــاری) 
لبرجستاندنی   یھ فراوانی  رۆكی 
پــرۆســكــانــی(بــایــخــبــنــدی)(بــایــخــبــنــدی)دا، لــالیــن 
ــوە، ئــگــرچــی  ــدن ــان ــی ــی گ ــان ــرازەك ــام ئ

(بسیونی حمادە)(بسیونی حمادە) نكوڵ لدەكات.

گونجاو)بۆ  گونجاو)(كاتكی  دیاریكردنی(كاتكی   ــ وات
نــمــایــشــكــردن و وروژاانـــدنـــی ئـــو دۆز 
گیاندن  ئــامــرازەكــانــی   كــ بابتانی  و 
ــو  ـــرەشـــوە ھـــتـــا ئ ـــ دەیــــخــــوازــــت. ل
 ،ككات دیاریكردنی   ــ وات  ،دیــاریــكــردنــ
جــۆراوجــۆری  كشی  و  گونجاوتربت 
پرۆسی  كاریگرتیكانی  لنكوتوە، 
گیاندنی بایخبندییك فراوانتر و كاراتر 

دەبن. 

 زۆرك لتوژینوە و لكدانوەكانی ئو 

پیوەندییكی   ك دەسلمنن  ئوە  بوارە 
راستوان ھی لنوان تایبتمندتیكانی 
گیاندنی  پــرۆســی  بــۆ  ئــامــرازەی  ــو  ئ
لالیك  بكاردەھنرت   كندییخببای
ــكــشــوە قـــبـــارەی ئــو  و لــالیــكــی دی
دیاریكردنی  لسر   ك كاریگرتییی 
 وەیرەشت. لكانی وەرگر دایدەنخبای
 (ڕۆژنام) (ڕۆژنام)وەیئ  ك  یوایپ (ماكۆمبس)(ماكۆمبس) 
پشكشی وەرگرەكانی دەكات لوبوارەدا، 

.فیزیۆندا نیلتوانای تل
برجستاندنی  بــۆ  پویست  كاتی  برجستاندنی .  بــۆ  پویست  كاتی   .٦٦

بایخبندی:بایخبندی:
برجستببوونی  پــرۆســی  ـــارە  دی
لسر  گیاندن  پیامكانی  كاریگرتی 
وەرگر، پرۆسیكی ھدیھدیی و پویستی 
كاتی  ئو   وات  .یھ رژەیی  بكاتكی 
نمایشكردنی  پرۆسی  نوان   تودەك
دۆزەكان لالیك و لالیكی دیكشوە، 
پرۆسی وەرگرتنكی لالین وەرگرەوە، 
ك پیوەست بسروشت و تایبتمندتی 

دۆزە نمایشكراوەكانوە.
پیامكانی  كاریگرتیانی  ئمجۆرە 
گیاندنیش، لبوارەكانی گیاندندا بگشتی، 
SleepSleep))وتـــووەكـــانخـــ  تیركاریگب
وەرگـــر،  وتــیــایــانــدا  نــاســراون   ((efectsefects
ماوەیك،  بۆ  گیاندنكی،  سرچاوەی 
بیری  سرلنوێ  پاشان  و  بیردەچتوە 

دەكوتوە.
 ندین رەخنڕووی چرووب م تیۆرییئ ندین رەخنڕووی چرووب م تیۆرییئ
بۆتوە، ك دەكرێ گرنگكانیان ئمانبن:بۆتوە، ك دەكرێ گرنگكانیان ئمانبن:

پویستكان   تیۆری كمی سرچاوە   أ. 
توژینوە  بــزاوتــكــانــی  بــرتــســكــی  و 
بكرت  فــراوان   ویستپ  ك بایخبندی، 
ــی بــگــرــتــوە،  ــان ــدەك ــن وســـرجـــم رەھ

سرەڕای چۆنتی سرھدانی.
 ب. جوگیركردنی سرجم شوازەكانی 
راگیاندن  بواری  توژینوەكانی  میتۆدی 
شواز  ئو   واتــ جیاوازەكانی،  بگۆڕە  و 
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دیاریبكرن،   ویستپ  كــ ــگــۆڕانــی  وب
 ئامانجب بت  گیشتن  مبست  ئگر 

پۆزەتیڤكان.
رووداوە  ـــو  ئ ــی  ــردن ــۆشــك ــرام ف  ج. 
خرایانی ك كاریگرتییان ھی لسر 
ئامرازەكانی  لالین  بایخكان  داڕشتنی 
لالیكی  وەرگر  و  لالیك  راگیاندنوە 

دیكوە.
 تــبــابــ ــــســــر  ل ـــردن  ـــك جـــخـــت  د. 
لو  ــوە  ــن دووركــوت و  تایبتمندەكان 
ـــی  ــــــڕووی زۆرب ــ رووب بــابــتــانــی ك
وەرگـــران دەكــرــتــوە، لــالیــن ئــامــرازە 

جیاوازەكانی گیاندنوە.
ــانــش، تیۆری  ئــو رەخــن  ســــرەڕای 
بــایــخــبــنــدی رۆــــكــی كــــارای ھــبــووە 
تگیشتن  ئاستكانی  لــگــشــپــــدانــی 
ئامرازەكانی گیاندن، سرباری  لكارایی 
ناسینی  بمبستی  پشتیوانیكردنیان، 
دوورماوەكان.   تییكۆم  تیركاریگ
ئو  گیشتنی  ھــۆكــاری  بـــووە  ـــوەش  ئ
نــاوەرۆك   تیۆریی ئو  بئاستی   تیۆریی
بۆ   یھ بایان  بایخكی   ك بھزانی 
پیوەندیكانی نوان ئامرازەكانی گیاندن 
لالیك و جماوەر وبژاردە سیاسیكان 

لالیكی دیكوە.

كسی  ئو   وات كۆمیدیا،  ئكتری  كسی )  ئو   وات كۆمیدیا،  ئكتری   (
كارە كۆمیدیاییكان برجست دەكات.كارە كۆمیدیاییكان برجست دەكات.

١. عبد السالم بنعبد العالی وسالم یفوت، درس 
اإلبستیمولوجیا أو نضریة المعرفة، دار الشؤون 
. عبد السالم بنعبد العالی وسالم یفوت، درس 
اإلبستیمولوجیا أو نضریة المعرفة، دار الشؤون 
. عبد السالم بنعبد العالی وسالم یفوت، درس 

الثقافیة العامة، بغداد، بدون تأریخ النشر٩٠ .
٢. فالح كاظم المحنة، علم اإلتصال بالجماھیر"
األفكار،النظریات،األنماط"، مؤسس الوراق للنشر 
. فالح كاظم المحنة، علم اإلتصال بالجماھیر"
األفكار،النظریات،األنماط"، مؤسس الوراق للنشر 
. فالح كاظم المحنة، علم اإلتصال بالجماھیر"

والتوزیع، األردن عمان، ٢٠٠١.
اإلتصال  وآخـــرون،  مكاوی  عماد  حسن   .٣
اللبنانیة،  المصریة  الــدار  المعاصرة،  ونظریاته 

القاھرة، ١٩٩٨.
في  الــمــدخــل  الــمــوســی،  سلیمان  عــصــام   .٤
للنشر  الكتاني  مكتبة  الجماھیری، ط٥،  اإلتصال 

والتوزیع، األردن أربد، ٢٠٠٣. 
إنكلیزی- قاموس  المورد:  البعلبكی،  منیر   .٥

عربی، دار العلم للمالیین، بیروت، ٢٠٠٥.
. صالح خلیل أبو أصبع، اإلتصال الجماھیری، 

عربی، دار العلم للمالیین، بیروت، 
. صالح خلیل أبو أصبع، اإلتصال الجماھیری، 

عربی، دار العلم للمالیین، بیروت، 
٦

عمان  األردن،  والتوزیع،  للنشر  الــشــروق  دار 
.١٩٩٨

أبو أصبع، اإلتصال واإلعالم  ٧. صالح خلیل 
للنشر  المعاصرة، دار مجدالوی  المجتمعات  في 

، األردن عمان، ٢٠٠٤ .
للنشر  المعاصرة، دار مجدالوی  المجتمعات  في 

، األردن عمان، 
للنشر  المعاصرة، دار مجدالوی  المجتمعات  في 

والتوزیع، ط٤
روكیتش،  بول  ساندرا  و  ل.دیفلیر  ملفین   .٨
الرؤوف،  عبد  ت:كمال  اإلعالم،  وسائل  نظریات 
الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة ش.م.م، مصر، 

.٢٠٠٤
٩. دوریس أیة جریبر، سلطة وسائط اإلعالم 
، ت: أسعد أبو لبدة، دار البشیر 
. دوریس أیة جریبر، سلطة وسائط اإلعالم 
، ت: أسعد أبو لبدة، دار البشیر 
. دوریس أیة جریبر، سلطة وسائط اإلعالم 

في السیاسة، ط٢
للنشر والتوزیع، األردن عمان، ١٩٩٧.

في السیاسة، ط
للنشر والتوزیع، األردن عمان، 

في السیاسة، ط

ــي اإلتــصــال  ــان شــــاوی، مــدخــل ف ــرھ ١٠. ب
الجماھیری ونظریاته، دار الكندی، األردن  أربد، 
ــي اإلتــصــال  ــان شــــاوی، مــدخــل ف ــرھ . ب
الجماھیری ونظریاته، دار الكندی، األردن  أربد، 
ــي اإلتــصــال  ــان شــــاوی، مــدخــل ف ــرھ . ب

.٢٠٠٣
وعلم  مــبــادی  إسماعیل،  حسن  محمد   .١١
للنشر  العالمیة  الدار  التأثیر،  ونظریات  اإلتصال 
وعلم  مــبــادی  إسماعیل،  حسن  محمد   .
للنشر  العالمیة  الدار  التأثیر،  ونظریات  اإلتصال 
وعلم  مــبــادی  إسماعیل،  حسن  محمد   .

والتوزیع، مصر، ٢٠٠٣.
"و  النائم  التأثیر  نظریة"   ،مشارق تیسیر   .١٢

السینما،٢٠٠٧
http://mashareqa.maktoobblog.

com/cat/50370/
اإلعــالم  فی  األقناع  تقنیات  مھنا،  فریال   .١٣
والترجمة  للدراسات  طــالس  دار  الجماھیری، 

والنشر، دمشق، ١٩٨٩ . 
اإلتصال: مفاھیمه  نظریاته  الدلیو،  ١٤. فضیل 
القاھرة،  والتوزیع،  للنشر  الفجر  دار   وسائله، 

.٢٠٠٣
(15) DENIS McQUAIL،Mass 

Communication Theory،SAGE Pub
lications،London،1994.

 (16) Walter Lippman،Public 
Opinion.New York،1979. 

 (17)Sidney &Dennis Davis،The 
Effects of Mass Communicatioin 
on Political Behavior، University 
Park،The Penn-sylvanya State 
University Press،1976
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زمان و ھۆیكانی ڕاگیاندن

د. ئـــــــازاد ڕەمزان علی
پیمانگی تكنیكی ھولر – بشی ڕاگیاندن

و  ڕاگیاندن  بابتكانی  كرۆكی  زمان 
 یشتنیاندن گستی ڕاگبم ،ڕۆشنبیریی
نادیارەكانی خونر،  ب الین شاراوە و 
 كاركردن ئمجا  بینر،  یان  گوگر،  یان 
سر بیر و باوەڕ و پكھاتی ڕۆشنبیری 

و كۆمیتی و ڕامیارییان. 
زمان ئاون و ڕەنگدانوەی پشكوتنی 
 .ڕامیاریی و  كۆمیتی  و  ڕۆشنبیری 
سرھدان و دەركوتنی ڕاگیاندنی نوێ 
ب ھۆكار و شوازی تازەیوە، ڕۆی زمانی 
گرنگتر كرد نك ھر تنیا بۆ گوزارشت 
بۆ دروست  بكو  ڕاكــان،  بیرو   ل كردن 

(
بۆ دروست  بكو  ڕاكــان،  بیرو   ل كردن 

(
بۆ دروست  بكو  ڕاكــان،  بیرو   ل كردن 

١)
بۆ دروست  بكو  ڕاكــان،  بیرو   ل كردن 

)
بۆ دروست  بكو  ڕاكــان،  بیرو   ل كردن 

كردنی بیرو ڕاش.
 مبوونی زمان زۆر ئاست ب ،ئاشكرای
ڕۆكیان  ھــیــچ  ڕاگــیــانــدن  ھــۆیــكــانــی 
ڕاگیاندن  و  زمان  نوان  پوەندی  ببت، 
پوەندییكی ئۆرگانیی، زمان وەكو خاككی 
 ،و بوارەییاندن و ئبۆ ڕاگ پیت وای ب
ك ھموو چاالكییكانی خۆی تدا بڕوە 
ھۆیوە   ب خۆی  ڕاكانی  بیرو  و  دەبــات 

 ناتوان زمانیش  ھروەھا  دەگوازتوە. 
بت،  ڕاگیاندن  ھۆیكانی  دەستبرداری 
كرەسی  و  ئــامــراز  ھموویان   چونك
پوەندی كردنن ل نوان تاك و كۆمدا، 

یارمتی زمان دەدەن بۆ گش كردن.
 ـــرۆڤ ب ــخ پــــدانــی م ــای  گــرنــگــی و ب
 ل ڕۆژ   ب ڕۆژ  ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی 
 م ھۆكارانوەی ئئ بۆی ،ندن دایرەسپ
مرۆڤی  پشكشی  ناوەرۆكوە  ڕووی   ل
شوازی  ســر   ب كاریگرییان  دەكـــن، 
 .یو واتا و ... ھتد ھ كردن و وش قس

ڕگاوە  دوو   ل ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی 
چاالكییكانی  گۆڕینی  سر   ندەك كار 

(
چاالكییكانی  گۆڕینی  سر   ندەك كار 

(
چاالكییكانی  گۆڕینی  سر   ندەك كار 

٣) 
چاالكییكانی  گۆڕینی  سر   ندەك كار 

) 
چاالكییكانی  گۆڕینی  سر   ندەك كار 

پوەندی كردنمان:
ــ ســر  ــردن ــری ك ــگ ــاری ــان: ك ــكــمــی ــان:ی ــكــمــی ی
 ل  :نموون بۆ  كردنمان،   قس شــــوازی 
و  و (وشسازی  (وشسازی  ڕزمان  دەربین،  ڕووی 

ڕستسازی ..... ھتد)ڕستسازی ..... ھتد). 
دووەمیان:دووەمیان: كاریگریی كردن سر زمان 
ب شوەیكی گشتی، ب تایبتی ل ڕووی 

زمان و ھۆیكانی ڕاگیاندن
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فراوان بوون و زۆر بوونی ژمارەی ئو 
وش و زاراوانــی، ك ل ژیانی ڕۆژاندا 
ئــوەی  دوای   ل تایبتی   ب دــن،  بكار 
ڕۆژنامكان وەكو دیاردەیكی باو ل ناو 
خكدا دەركوتن، ئم ئركیان ل زمانی 

نووسیندا گرت ئستۆ.
 لرەدا پویست ئاماژە بۆ ئوەش بكین، 
ك ئو زمانی ل ھۆكارەكانی ڕاگیاندندا 
 ژووییم ردەمو ست، زادەی ئكار دب
شارستانییی  و  ڕامیاری   دۆخ بارو  و 

(
شارستانییی  و  ڕامیاری   دۆخ بارو  و 

(
شارستانییی  و  ڕامیاری   دۆخ بارو  و 

١)
شارستانییی  و  ڕامیاری   دۆخ بارو  و 

)
شارستانییی  و  ڕامیاری   دۆخ بارو  و 

كۆم، ك تیایدا دەژین.
ــی ڕاگـــیـــانـــدن تــوانــیــیــان  ــان ــارەك  ھــۆك
بنمای  بكن سر  كاریگرییكی گورە 
 ب كاریگرییش  ئم  بكارھاتوو،  زمانی 
بكارھاتووەوە  ھۆكاری  سروشتی  پی 
ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی   چونك دەگــۆڕێ، 
زۆر و ھم جۆرن، ھر یككیان شواز 
 جیای  یھ خــۆی  كــاریــگــری  زمــانــی  و 

لگڵ ھۆكاركی دی.(٢)
ھۆكارك  ھر  بین:  دەتوانین   واتك  
زمانكی تایبت ب خۆی ھی، وات ھر 
یكك ب پی تایبتمندی خۆی زمانكی 
تایبتی پویست بۆ گیاندنی پیامكی، 
 :نموون بۆ  تــر،  ھۆكاركی   ل  جیای  ك
بــ سر  زۆری  كــاریــگــریــیــكــی  ڕادیـــۆ 
ئو   چونك  ،یھ گوگرانوە  ــی  دەروون
لگڵ  جیاوازە  ھیتی  تایبتمندییی 
 دەگات  ك ئوەی  بھۆی  دی،  ھۆیكانی 
ناو ھموو چین و توژەكانی كۆمڵ و ھتا 
ئاسانی  بھۆی  سرەتاییكانیش   كۆم
ھروەھا  پرۆگرامكان،  كردنی  پخش 
ھنانی  بكار  و  كوتن  دەســت  سانایی 
لالین ئو كۆمنوە. زمانكشی تنیا 
و  دەســتــواژە  و   زی وشھب  ب پشت 
دەربینی ورد دەبستت، چونك الوازی 
و  تنگیشتن  ھۆی   تدەب  نانالی ئم 
 ل گوگر  سرنجی  خستنوەی  دوور 

(٤).كبیرۆك

 بم ھۆكاركی دیكی وەك تلفزیۆن، 
سنووری كاریگرییكی كمترە، ئویش 
ـــو نــاوچــ و  بــ ھـــۆی ســــنــــوورداری ئ

كۆمنی، ك پیان دەگات. 
 ـــرد، ك ــ ك  ھـــروەكـــو ئــامــاژەمــان پ
گرنگی  ئامرازكی  ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی 
گــواســتــنــوەی پــیــامــكــانــی ڕاگــیــانــدنــن 
تاكو   بۆی  ،ــواھــ ترینیان  ســرەكــی  و 
لــالیــن  ــدراو  ــان ــی ڕاگ پیامی  شــــوازی 
 ب تگیشتوو  و  ئــاســان  جــمــاوەرەوە 
باش، چونك نووسری پیام بم كارەی 
 ل دەدات  جماوەر  زۆری  یارمتییكی 
بیرو  و  زانــیــاری  ئــو  ھموو  وەرگرتنی 
 .یوە ھیامم پوەندییان بپ ی، كڕایان
 ناتوان توانا   ب نووسری   وەیئ لبر 
ڕۆی زمان ل نووسینی پیامی ڕاگیاندندا 
ل بیر بكات، چونك زمان ڕۆكی گرنگ 
 ل جماوەر  سر  بۆ   یھ كاریگری  و 

تگیشتنی پیامی راگیاندندا.
 ب پی ئم بنمای پای و كاریگری و 
گرنگی زمان ل تیۆری نووسینی راگیاندندا 
خۆ   ل ڕەگزك  چند   ك دەردەكوت، 

(
خۆ   ل ڕەگزك  چند   ك دەردەكوت، 

(
خۆ   ل ڕەگزك  چند   ك دەردەكوت، 

٢)
خۆ   ل ڕەگزك  چند   ك دەردەكوت، 

)
خۆ   ل ڕەگزك  چند   ك دەردەكوت، 

دەگرت: 
لالین   یوانل  : ١١- سرچاوە- سرچاوە
و  بت  كــســــكــوە  چــنــد  یــان  كسك 
پیامكوە  یــان   نــووســراوەكــ پشت   ل
ــك ھــبــــت، ئــم  ــۆی مــبــســتــــك یـــان ھ
ل خۆ  ڕایكی  و  بیر  نووسراوەش چند 
 كشنووسین ب واتگرتووە بۆ وەرگر. ك
ل پرۆسی پوەندی كردن، بب وەرگر 

جبج نابت.
ناوەرۆكی  ڕۆژنامنووس:  پیامی  ڕۆژنامنووس:-  پیامی   -٢٢
ل مبست  كاری نووسین و گوزارشت 
و ئامانجی نرەر، یان سرچاوەك دەكات، 
مبستی  و  خــواســت  و  ڕا  و  بــیــر   ــ ك
ڕەمــزی،  شوەیكی  ســر   توەردەگ
زمانكی   یوان  ل ڕەمزییش  ئم شوە 
 نراو (منطوق)(منطوق)، یان نووسراو، یان بدرك
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شوەی ونیی، یان مۆسیقا ... ھتد بت. 
 ،یسو كئ :(رڕەمز دان) رنووس -:(رڕەمز دان) ر٣٣- نووس
و  بۆچوون  بیرو  وەرگانی  ھوی   ك
تاكو  (نرەر)(نرەر) دەدات،  مبستی سرچاوە 
بیكات شوەی ڕەمزی زمانی، ك لموە 

پیامی ڕۆژنامیی دت برھم. 
 ییدا، زمان لتیۆری نووسینی ڕۆژنام ل
كناڵ، یان ھۆكاری ڕاگیاندن جیانابتوە، 
ڕاگــیــانــدراو  پیامی  ھــۆیــوە   ب  چونك
 ،ــ وای پناوك  وەكــو  و  ــوە  ــت ــوازر دەگ
 كیامپ گواستنوەی  مبستی   ب  بۆی
ب سر كوتوویی، پویست ئو ھۆكارە 

زۆر ب وردییوە دەستنیشان بكرت. 
لــ ھر  جــیــاوازی شــــوازی نووسین   
شوەیكی   ب  ھۆكاران لــم  ھۆكارك 
ئاشكرا دیارە، ب تایبتی ل خستن ڕووی 
بابتك ل ڕادیــۆ یان ڕۆژنــامــدا، ك بۆ 
 .ویستت پكی تایبوازكیان شكر یھ
گرنگ  ڕۆژنامییدا  پیامی   ل ئــوەی   
بت ئوەی، پویست گونجاو بت لگڵ 
و  ڕۆشنبیری  ئاستی  و  ھــۆش  ــای  ــوان ت
كسانی  ئــو  ئــابــووری  و  كۆمیتی 
ك وەریدەگرن، تاكو پیامك كاریگری 
خۆی ب سریاندا ج بھ، چونك زمان 
پشتیان  نووسر   ك زمانیی،  شوازی  و 
ــكــی گرنگ  زــ ــ ڕەگ ــ دەبــســتــــت، ب پ

(
ــكــی گرنگ  زــ ــ ڕەگ ــ دەبــســتــــت، ب پ

(
ــكــی گرنگ  زــ ــ ڕەگ ــ دەبــســتــــت، ب پ

٢)
ــكــی گرنگ  زــ ــ ڕەگ ــ دەبــســتــــت، ب پ

)
ــكــی گرنگ  زــ ــ ڕەگ ــ دەبــســتــــت، ب پ

دەژمردرت ل داڕشتنی پیامدا. 
ڕاگیاندن  ســرەكــی  ھــۆكــاری   واتــكــ
ــار ئــو  ــ ھــۆك ـــی، ك ـــای زمــانــ، بـــو وات
پرۆگرامی ب ھۆیوە پیام ل نرەرەوە 
كردنوە  پوەندی  كناكانی  ڕگای   ل
ھۆكارانش:  ئم  دەگوازتوە.  گوگر  بۆ 
زمان، ھما، ئاماژە دەگرتوە، وات زمانی 
ئاخاوتن و جوو و ھما و ون و پیكر 
... ھتد، ھموویان ھۆكارن بۆ گواستنوەی 

پیام.(٢)
ب پی ئو زانیارییانی، ك ل پشوە 
باسكران، دەكرێ بوترێ زمان ل نووسینی 

ڕاگیاندندا ب ھۆی ھۆكارەكانییوە ئوە 
دەگین، ك ئاستی زمانیی ل تكنۆلۆگیای 
 چونك دانابێ،  ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی 
شواز و چۆنیتی داڕشتنی زمان ل ھر 
یكك لم ھۆكاران كاریگرییان ب سر 
 یدا ھم ھۆكارانك لكر یناوەرۆكی ھ

و ھروەھا ب پچوانش. 
ڕۆی  زمانییانی   ئاست لــو  یكك   
 ،زمانڕ  ،یــھــ بــــوارەدا  ــم  ل گرنگییان 
ڕاگیاندنوە  پیامی   ب پوەندی   چونك
 ،یمایانبن ئــو  دروســتــكــری  و   یھ
 كھاتپ ڕاستی  و   ھ دەستنیشانی   ك

زمانییكان دەكات، لم بارەوە 
زمان،  گورەی   ب ڕزمان  شونی   :دە

(
زمان،  گورەی   ب ڕزمان  شونی   :دە

(
زمان،  گورەی   ب ڕزمان  شونی   :دە

٥)
زمان،  گورەی   ب ڕزمان  شونی   :دە

)
زمان،  گورەی   ب ڕزمان  شونی   :دە

وەكو دڵ وای ل لشی مرۆڤدا.

پراوزەكان
١- حاتم علی جواد الطائی، لغ االخبار في الصحافة 

العراقیة، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد – ١٩٩٨.
٢- عبدالعزیز شرف، المدخل الی وسائل االعالم، 

الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي – ١٩٨٩.
روكیتش،  بــول  ســانــدرا  و  دیفلیر  ل.  ملفین.   -٣
نظریات وسائل االعالم، ترجمة – كمال عبدالرؤوف، 

الدار الدولیة للنشر، القاھرة – ١٩٩٩.
في  االساسیة  و  المبادی  مینكوف،  میخائیل   -٤
الصحاف االذاعیة، ترجمة – فۆاد الشیخ، دار مشرق 

للطباعة و النشر، دمشق – ٢٠٠٠.
اللغویة  الــدراســات  علی  أضــواء  خرما،  نایف   -٥

المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت – ١٩٧٨.



١١٣ژمارە ژمارە 

زمانی كوردیی و رۆژناموانیی

ئا: محمد جمال*

پشكی
زمانی كوردیی وەك زمانك لو ھزاران 
زمانی ك ل جیھاندای، خاوەنی قسپكرانی 
خۆیتی، ئو زمانش كاروبارەكانی رۆژانی 
ــت، راگــیــانــدنــیــش وەك  ــوە دەچــ ڕــ پــ ب
تدا  زمانی  خكیی  رۆژانــی  پویستییكی 
توژینوەیدا  لم  ئمش   بۆی دت،  بكار 
بت  كورتییش   ب ئگر   ك دەدەیــن  ھوڵ 
ھرچندە  بكین،   یلسم لــو  باسك 
نووسین لسر ئم بابت تا ئستا بو شوە 
 مم ئوەكاندا، بژینتو بووە لن تتایب
ھوڵ دەدەین ئگر ب كورتی و خراییش 

بت، تیشككی بخین سر.
ــۆ ئـــو مــبــســتــش تــوــژیــنــوەكــمــان  ب
سرەكیی،  بشی   س بۆ  كـــردووە  پۆلن 
دەكین  زمــان  پناسی  یكمدا  بشی   ل
 ل ــن،  ــی ــو چمك دەك ئ بــۆ  لــــكــدانــوە  و 
بشی دووەمیشدا باس ل زمانی كوردی و 
دراوسكان دەكین، دیارە لرەدا ك وشی 
دراوسكانمان بكار ھناوە مبستمان لو 
سراوسیی جوگرافییی كوردە لگڵ ئران 
و توركیا، چونك ئو دوو دەوت زۆرترین 
ب كوردەوە ھی و رژەیكی  پیوەندییان 
دەستی  لژر  ئستا  تا  كوردیش  زۆری 
زۆری  ژمارەیكی  ھاوكات  وتاندان،  ئو 
 ،یھ جیھان  وتانی  زۆربــی   ل كوردیش 

بم ئو كاریگرییی لسر زمانی كوردیی 
نكردووە ك شایانی باس بت، بۆی ئمش 

نمانخستۆت توژینوەكمانوە.
 شمان باسكردنوەكژینمی تویشی سب
گشكردنكانی  و  رۆژناموانی  زمانی   ل
بپی گۆڕان مژووییكان و نموونی پش 
راپڕینی سای ١٩٩١ی گلی كورد و دوای 

راپڕینمان تدا ھناوەتوە.

پناسی زمان، چمك و لكدانوە
"زمانی كوردی یكك ل زمان زیندووەكــانی 
ئرانی،  گـــروپی   ل  كلق و  ھیندۆئوروپی 
زمان وەكو ھۆكارك بۆ لیكدی گیشتنی 
دەتوانین  بــھــۆیــوە  ــكــاردێ،  ب ئــادەمــیــزاد 
 یست و ویست ھرچی ئـــارەزوو و ھھ
ھمدیسان  ئمیش  یكتری،  بۆ  بگینین 
ئــاراوە،   تـــد بیستنوە  و  وتن  ڕگای   ب
بكار  چكك  ــو  وەك ــان  زم دەستپكدا   لــ
الی  بۆ   زانیاریان ئو  گیاندنی  بۆ  ھاتووە 

یكدی"(١).
ھروەھا بشك ل توژەران زمان وەك 
"دیــارە  دەلن:  و  دەكــن   ناسپ ئامازك 
زمان وەك ئامرازو لپناو مسۆگر كردنی 
و  ـــی  ـــزراوەی دام مبستكی   لــ بشك 

ئیـــداری بربوتردا بكــاردت"(٢).
ئم ئستا لم سردەمدا دەژین و زمان 

زمانی كوردیی و رۆژناموانیی
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دەزانین، بم پویست بشزانین ك دانری 
فری   ك كسك  یكم  و  بووە   ك زمان 
زمــان بــووە ك بــووە؟ بۆ ئو مبستش 
دەن:  وەك   ،ردەستدایبل سرچاوەمان 
"پغمبر  یكـمین مرۆڤ كــ زمانی 
زانیوە، بۆی دەكـرێ بوترێ ك دانری زمان 

.(٣)"زرەتی ئادەمر ڕووی زەمین حسل
فیلسوفان  و  نوێ  بیریارانی  ــروەك  ھ
رگی   ل كـــردووە  پیوەندیی   ل باسیان 
ــــوە، "بــــوتــــی ئـــرەســـتـــۆ مـــرۆڤ  زمــــان
بوونوەرك، حز ب مدەنیبوون دەكات و 
 واتتیدا دەژی، كیكی كۆمیكھــاتپ ل
ب سانایی دەكرێ بزانرێ ك ل سردەمی 
بابتـی  گرنگـــترین  كۆمگــاوە  پكھاتنی 
دامزرانــدنی  مــرۆڤ  كۆمیتی  ژیــانی 
بووە،  ھــاوڕەگزەكــانــیدا  لگــڵ  پوەندیی 
 ،وەندییپ ئــم  بۆ  ئامـازیش  گرنگــترین 

.( بــردەوام زمــان بــووە"
بۆ   ــكپرد و   یاندنـگ ھــۆی  بۆ "زمــان   ــكپرد و   یاندنـگ ھــۆی  "زمــان 

دوانــدن ل نــوان ئندامـانــی كۆمڵ"دوانــدن ل نــوان ئندامـانــی كۆمڵ"(٥).
بگشتیی  زمـــان   ــ ل بــاســمــان  ئستا  ــا  ت
مبستی  بــپــــی  زمـــان  بـــم  ـــــردووە،  ك
بكارھنان دەگۆڕت، ئمش ك باسكمان 
رۆژنامنووسیی پویست باس لو زمانش 

:ین، كبك
 تونـووسـی دەكـزمـانـی وتـاری ڕۆژنـام
زمانی  و  ئـدەبـی  وتـــــاری  زمـانی  نـوان 
وتـاری زانستی ولوتاری ئدەبی وتارنووس 
سۆز و ئزموون و ھستی ویژدانی خۆی 
تایبت  ھوستكی  برامبر  دەردەبــــت 
ئامرازكی  زانستی  وتــاری  بــم  یاگشتی، 
زانستی  ڕاستی  وەسفكردنی  بۆ   جیھانیی
كـپشت  زانــســـــتــی  ڕــبــازــكـــــی  لــمــیــانــی 
بــم   ،ســتــدەبــ بابتی  بڕەھابوونكی 
خۆیتی  شتكـی  نووسی   ڕۆژنـام وتــاری 
ژیـانی  زمـانی   ،دایتـ ئـدەبی  ونـووسینی 
ئـاسـا  ھاووتیـانی  زمـانی   واتــ  یڕۆژانـ
تیدەگـن  خوـنران  ھمـوو   كـزمـان  ،یی
و  زانستـی و ڕۆشنبـیری  ئاستی  ھرچندە 

كۆمیتییان جیاواز بت، بم ئم مانای 
ڕۆژنـامنووسی  وتاری  كزمانی   نیی ئوە 
گـشتی (عامیة)(عامیة) بت و دوور بـت لـڕسای 
وتـاری  زمانی   ویستپ بــم  زمــانــوانــی، 
ڕۆژنـام نووسـی زمانكـی پـاراوبت، بم 
نك پاراوی سردەمی نزانی یان چرخی 
ناوەڕاست بكـو سردەمی ڕۆژنـامنووسـی 

واتـ سـردەمی نـوێ(٦).
زمانی كوردی و دراوسكان

 ل كــوردی  زمــانی  پیتـكـانی  "ئگرچی 
پیتكانــی زمانــی عرەبی زیـاترە، كـ خـۆی 
لـ (٣٧) پیـت دەدات و ب ســر (٨) بـزون 
زمـانــی  دەكـرت،  دابـش  نبـزون   (٢٩) و 
و  دەدات  پیــت   (٢٨)  لــ خۆی  عرەبــییش 
الشمسیة)  الشمسیة) (الــحــروف  (الــحــروف  ڕۆژی  پیـتی  بــســر 

(١٤) و پیتی مانگی (الحروف القمریة)(الحروف القمریة)
دابـش دەكــرت"(٧).

لگڵ ئو براوردەی باسمان كرد، بم 
 ل خۆیشییدا  ــی  كــوردی زمــانــی  خـــودی   لــ
ئستایدا  ئاستی  لو  براییكاندا   رۆژنام
نبووە، ھروەك باس لو جیاوازیی دەكرت 
"زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی و دەوترت: "زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی "زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی و دەوترت: "زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی و دەوترت: "زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی "زمانی ڕۆژنامنووسیی كوردی 
زۆری  جیاوازیی  براییكاندا   ڕۆژنام  زۆری ل جیاوازیی  براییكاندا   ڕۆژنام  ل
 ل  جگ  وكاتئ ئیستــا،  ھی  لگڵ   یـھ ل  جگ  وكاتئ ئیستــا،  ھی  لگڵ   یـھ

یاخود ھندك پیان وای رۆژنامنووسیی 
كوردیی ل وتی ئران خۆی زیاتر ب فارسی 
بووە و رژەیكی كمی كوردیی تدا بووە.

بــوكـراوە  گۆڤـــارو  ڕۆژنامو  "ھندێ 
لالین  رەســمی  غیـر   ب و  برەســمیی 
ڕوناكبــیرو  خـكـی  داواكاری  یـان  دەوت 
 ،وكراوانو بوە، ئو دەكرانخۆ بربس
زۆربیـان بزمانی فارسـی لپایشدا ھندێ 
ھۆی  بوكــردۆتوە،  كوردییـان  نووسینی 
نووسینی  و  خوندن  بــوو  ئــوە  یكمیش 
كوردی باوی نبوو، یان ندەخـونرا و ئو 
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مـاف ڕۆشنبیریییان لالین شاوە ل زەوت 
فـارسی  بزمـانی   ڕۆژنـام  بۆی كــرابــوو، 
بنو ھموو تـوژو چینـكدا بو دەبووەوە 
و ھر لو كاتدا تاك ڕـگیكـی پـوەندی 
و گـیاندنی مبست و داواكـارییكان بووە 

ب كاربدەستانی دەوت"(٩). 
بشكی   ك توركیاش  وتــی   ل ھاوكات 
كــوردســتــانــی تــــــدایـــ، زمـــانـــی كــوردیــی 
زمانی  لــگــڵ  ــووە  ب بریككتن  تــووشــی 
ھوی  كــوردیــش  رۆشنبیرانی  توركییدا، 
داوە،  توركییان  سیاستی  برپرچدانوەی 

:ت كورەشدا دەردەكوەك ل
"لرەشـوە، ل داھـنانی ڕۆژنـامـوە، وەك "لرەشـوە، ل داھـنانی ڕۆژنـامـوە، وەك 

كردۆتوە"كردۆتوە"(١٠).

زمانـی ڕۆژنـاموانی، قۆنـاغكــانی گـشـكــردن
زمانكی  ھـــر  وەك  كــوردیــیــش  زمــانــی 
تر ل گــۆڕانــدا بــووە، ئــو گــۆڕانــش بپی 
ب ســردا ھاتووە،  گــۆڕانــی  ســردەمــكــان 
ــ ھــمــوو  ــرەدا بـــاس ل ــ ــگــر بــمــانــوێ ل ئ
و   فراوان بواركی  ئوا  بكین،  گۆڕانكان 
 ب بم   ،وەیژینتو چندان   ب پویستی 
كــورتــی گـــوزەر بــ ھندك لــو گـــۆڕان و 

گشسندناندا دەكین.
دژی   میشھ كــورد  گلی  ڕاپڕینكانی 
 و گۆڕانانكی ئشتی بم و زۆر توانیویزو

ت، بۆیب
ڕگـی   ل گـرنگـی  گـۆڕانكـی  ڕاپـڕین 
كوردییدا  زمانی  سر   ب ڕۆژنـاموانییوە 
ژمـارەیكـی  بـوبـوونوەی  ڕگی   ل ھنا 
 می ھشنچمـوانـیی ھـڕۆژنـام زۆر ل

بابتی وەك زانستی و ئـدەبـی و كـۆمیـتـی 
 و سـیاسی و ئابـووری و وەرزشــیی ...، ك
بـ ھموویـانـوە ب كاریگریی وەرگان و 
ڕۆژئاوایی،  فرھنگی  لگڵ  كردن   مام

زمانی كـوردییان دەمند كرد.
ب براورد كردن ل نوان زمانی كوردیی 
ل رۆژناموانیی كوردییدا  راپڕین  ل پش 
 ك ــــــوێ  دەردەك راپـــڕیـــن  دوای  ــڵ  ــگ ل
ئدەبی  داڕشتنی  و  ئدەبی  زمانی  پشتر 
 ل پچوانوە   ب  ،ــ زا زیاتر  ھونریی  و 
و  رۆژناموانی  ھۆشیاریی  راپڕین  دوای 
دەزگاكانی راگیاندن زیادی كردووە و زمانی 
رۆژناموانییش سادە و كورت و رەوان و 
میللی بووە، ھموو چین و توژەكانی كۆمڵ 

لی تدەگن(١١)
"زمانی دەزگاكانی ڕاگیاندنی جماوەریی "زمانی دەزگاكانی ڕاگیاندنی جماوەریی 
پویستی بوە ھی تا ڕادەیكی زۆر سـانا پویستی بوە ھی تا ڕادەیكی زۆر سـانا 
و ڕەوان بت بۆ زۆرتـرین ئندامانی كۆمڵ و ڕەوان بت بۆ زۆرتـرین ئندامانی كۆمڵ 
لی  توژكوە  و  ڕەگــز  و  چـین  لی بھموو  توژكوە  و  ڕەگــز  و  چـین  بھموو 

.(
دەكات سر  كاریگریی  راستوخۆ  زمان 
راگــیــانــدن، ئــــوەش كــاریــگــریــی لــســر 
وەرگــران دروســت دەكــات، ھــروەك لرەدا 

:كراوە ك ئاماژەی پ
یكـك ل گـرنگــترینی ئو كـاریگریانی 
ڕاگیاندن  لسر  كـاریگرییان  ڕاستوخۆ 
باردا  ھندـك   ل  ،زمـان كـاریگـری  دەبت 
 ل لمپڕ  دروستكری   تدەب زمـان  زۆر 
ڕاگـــــیــانــدنــدا، جۆرــك  پــرۆســی  ـــردەم  ب
وەرگـــر  الی   كــیــامــپــلــ لتنگیشتن 
دروست دەكات بواتایكی تر : بوونی یـك 
زمـان لناو میـللتكدا یارمتیدەركی باشی 
بناو   یاندنڕاگ ھۆیكانی  بوبوونوەی 

زۆرتــرین جـماوەردا(١٣).
وەك پشتریش ئاماژەمان پكرد ڕاپڕینی 
سای ١٩٩١ی گلی كورد كاریگریی لسر 
 زمانی كوردیی دروست كرد و توانی بیبات
قۆناغكی نووە، "بـۆی ئگــر بـراوردكـی 
خرای زمانی ئمۆی كوردی لگڵ زمانی 
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ئوا  بكین،  لموبردا  ساڵ   ١٥ نووسینی 
گۆڕانی   ك دەكین  بوە  ھست  زوو  ھر 
زمـانكـمـاندا  بسـر  گــــــــورە  یكجار 
لـبـاری قامـوسییوە، چ لباری  ھـاتووە، چ 
 تـبوە، ھـینوازی دەربندی و شبڕست
گـۆڕانـی   ،گـــــۆڕانــ ــم  ئ ســـــرەكـــــی  ھـــــۆی 

.(١٤)"بوارەكانی ژیان

ئنجام
١ـ مرۆڤ ھر ل سرەتای دروستبوونییوە 
لگڵ دەوروبــریــیــدا  بــووە و  زمــان  فری 

پیوەندیی پ ئنجام داوە.
و  بكارھنان  مبستی  بپی  زمــان  ٢ـ 

شونی بكارھنان دەگۆڕت.
٣ـ ھریك ل زمانكانی فارسی و توركی 
 نبخ كاریگریی  داوە  ھویان  عرەبی  و 
ســر زمــانــی كــوردیــی، بـــم بــ گــۆڕانــی 

قوناغكان، ئو كاریگریی الواز بووە.
 كی تر لر زمان٤ـ زمانی كوردیی وەك ھ
گۆڕان و گشكردندا بووە، تا وای لھاتووە 

تا راددەیك بروپشوە بچت.

سرچاوەكان
ـ حمكریم عارف، راگیاندن ل نوان حقیقتبژی 

و عوام ختنی دا، چاپخانی شڤان، ٢٠٠٥.
رۆژنامنووسیی،  ھونری  كركووكی،  حبیب  دانا  ـ 
و: ســمــیــرە ئــحــمــد، دھـــۆك، دەزگــــای تــوــژیــنــوە و 

بوكردنوەی موكریانی، ٢٠٠٨.
جماوەری،  پیوەندیی  پرۆسی  سورخی،  رەحیم  ـ 
موكریانی،  بوكردنوەی  و  توژینوە  دەزگای  دھۆك، 

.٢٠٠٨
ـ سالم ناوخۆش، نریمان خۆشناو، زمانوانی، برگی 
یكم، ھولر، بوكراوەكانی كتبفرۆشی سۆران (٧٩)، 

.٢٠٠٨
سلمانی،  رۆژنامنووسی،  ھونری  علی،  كــاروان  ـ 

خندان بۆ پخش و وەشاندن (١)، ٢٠٠٤.
ـ محمد فریق حسن، دەستی چوارەم و زمانی 
تلفزیۆن، سلمانی، دەزگای چاپ و پخشی سردەم، 

.٢٠٠٧
ـ د. ھیمدادی حوسن، رۆژناموانیی كوردی سردەمی 
ھولر،  ١٩٤٧ـ١٩٤٧ـ١٩٤٧)،  ١٩٤٣) كوردستان  دموكراتی  كۆماری 

دەزگای چاپ و بوكردنوەی ئاراس (٧٧١)، ٢٠٠٨.
ئدەبیاتی  و  رۆژناموانی  ھیمدادی حوسن،  دكتۆر  ـ 

نوی كوردی، سلمانی، بنكی ژین (٨٣)، ٢٠٠٨.
و:  ـ دكتۆر یوسف محدین، راگیاندن، چاپی سیم، 
سالم كریم، سلمانی، كۆمی بانگواز و رووناكبیری 

ئیسالمیی كوردستان، ٢٠٠٣.

 پراوزەكان
ـ  یكم  برگی  ـ  زمانوانی  ـ  نــاوخــۆش  ســالم   (١)
ھولر ـ بوكراوەكانی كتبفرۆشی سۆران (٧٩) ـ ٢٠٠٨

ـ ل .٩٣
(٢) رەحیم سورخی ـ پرۆسی پیوەندیی جماوەری 
ـ دھۆك ـ دەزگای توژینوە و بوكردنوەی موكریانی 

ـ ٢٠٠٨ ـ ل .٨٦
(٣) سالم ناوخۆش،س.پ،٢٠٠٨ ـ ل ٩٣
(٤) رەحیم سورخی،س.پ، ٢٠٠٨، ل ٧.

(٥)ـ  دكتۆر ھیمدادی حوسن، رۆژناموانی و ئدەبیاتی 
نوی كوردی، سلمانی، بنكی ژین (٨٣)، ٢٠٠٨، ل ٣١٦.

(٦) دانا حبیب كركووكی، ھونری رۆژنامنووسیی، 
و: ســمــیــرە ئــحــمــد، دھـــۆك، دەزگــــای تــوــژیــنــوە و 

بوكردنوەی موكریانی، ٢٠٠٨، ل١٤٣
زمانوانی،  خۆشناو،  نریمان  ناوخۆش،  ســالم   (٧)
برگی یكم، ھولر، بوكراوەكانی كتبفرۆشی سۆران 

(٧٩)، ٢٠٠٨، ل١٨٩
(٨) كاروان علی، ھونری رۆژنامنووسی، سلمانی، 

خندان بۆ پخش و وەشاندن (١)، ٢٠٠٤، ل١٢١ـ١٢٢
ــوردی  (٩) د. ھــیــمــدادی حــوســــن، رۆژنــامــوانــیــی ك
١٩٤٧ـ١٩٤٧ـ١٩٤٧)،  سردەمی كۆماری دیموكراتی كوردستان (١٩٤٣
 ،(٧٧١) ئــاراس  بوكردنوەی  و  چاپ  دەزگــای  ھولر، 

٢٠٠٨، ل١٢١
و  چــوارەم  دەستی  حسن،  فریق  محمد   (١٠)
پخشی  و  چاپ  ــای  دەزگ سلمانی،  تلفزیۆن،  زمانی 

٦٧ـ٦٧ـ٦٧ سردەم،٢٠٠٧، ل٦٦
(١١) دكتۆر ھیمدادی حوسن، رۆژناموانی و ئدەبیاتی 

نوی كوردی، ل.٣٣١
(١٢) ھمان سرچاوە، ل٣١٦.

(١٣) دكتۆر یوسف محدین، راگیاندن، چاپی سیم، و: 
سالم كریم، سلمانی،كۆمی بانگواز و رووناكبیری 

ئیسالمیی كوردستان،٢٠٠٣، ل٤٨
نــــوان   لــ ــــارف، راگـــیـــانـــدن  ع ــم  (١٤) حــمــكــری
ـ  ـ چاپخانی شڤان  دا  حقیقتبژی و عوام ختنی 

٢٠٠٥ ـ ل٧٩ـ٨٠.

 ل بكالۆریۆس  خوندكاری  و  رۆژنامنووسییدا   ل دبلۆم   *
بشی راگیاندنی زانكۆی سلمانی.
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پێشەك
ی���ا  و  ك���وردی  رۆژنامەگەری���ا  دی���رۆكا 
هشیاریا نەتەوەیی یا كوردی هەما ئەم ببێژن 
كو لگەل هەڤ دەست پێ كرنە. رۆژنامەڤانتی، 
كو وەكی پیڤانەكە هەمدەمیتیێ تێ پەژراندن، 
ژبۆ مە كوردان هێژا نوو یە، هینا ئیس���ال مە 
س���ەدو یازدە سالیا ژدایكبوونا رۆژنامەگەریا 

خوە پیرۆز دكن.
تایبەتیەكە مێژوویا رۆژنامەگەریا مە هەیە، 
كو ئەو ژی مینا تەڤگەرا رەوشەنبیریا كوردی 
ل دەرەكەی���ان، ئانگ���ۆ ل خەریبیێ دەس���ت ب 
ژیانا خوە یا وەش���انیێ كریە. ب گۆتنەكە دن، 
رۆژنامەڤانتیا مە، رۆژنامەڤانتیەكە سورگوونێ 
یە. رۆژنامەیا مە یا پێش���ین كوردستان، كو د 
22یێ ئاڤریال )نیسانا( 1898ان دە ل قاهیرەیا 
پایتەختا مسرێ پێ ئاڤێت ناڤ مێژوویا جیهانا 
وەشانێ، ل بیانیێ هاتە دنیایێ و ل بیانستانێ 

ژی كۆچا خوە یا داوی كر.
ئەگ���ەر م���رۆڤ پچ���ەك ب���ە ژی، ل س���ەر 
مێژووی���ا رۆژنامەگەری���ا كوردی ه���وور ببە، 
ی���ا  تایبەتمەن���دی  دكارە خال���ەك گرین���گ و 

رۆژنامەگەریا كوردی ببینە.
تایبەتی���ا پارت���ی- پۆلیتیكبوون���ا چاپەمەنیا 

ك���وردی. ئەڤ رەوش���ەكە خوەس���ەری گەلی 
مەیە. ژبەر نەئازادبوونا وەالت و گەلێ كورد، 
رەوشەنبیرێن مە، بیرەوەرێن مە دەست برنە 
خوەو ب ریا چاپەمەنیێ ژی تێكۆشینا رامانی 
یا ئازادیخوازی و رزگاریخوازیێ مەش���اندنە. 
چ���اوا م���ە د دەس���تپێكی دە دا خویاكرن، ئەم 
نكارن تێكۆش���ینا گەلی خوە یا سیاس���ی و یا 
چاپەمەنیا خوە وسا ب هێسانی ژ هەڤ جودا 
بفكرن و ژ هەڤ بقەتینن. ئەڤ یەكا هانێ ژی، 
ژ رەوشا ئاوەرتە یا گەلێ مە پێك تێ. چمكی 
ئەم ب خوە. د ناڤ مەرجێن ئاوەرتەدە دژین، 
ژ لەو رە، كرن و چاالكیێن مە ژی جهێرەنگن 

ژ یێن گەلێن دن.
چاپەمەن���ی ن���ە تەنێ ئ���ەركا ئاگاهداركرن، 
هشیاركرن و نووچەداینێ تینە پێ، ئەو هەروسا 
ڤاتنیا )وەزیفەیا( تۆماركرنا بوویەران، قەومین 
و روودانان ژی تینە جه. كو ئەم ب شێوەیەكە 
دن ببێژن، ئەو تۆماركەرە ژی. ئیرۆ ئەم پر ب 
هێسانی دشێن ب سایا رۆژنامەیا كوردستانێ 
ژ هەلوەس���تا رۆناكبیرێن خ���وە یێن دەربارێ 
قركرنا ئەرمەنیان ئان ژی، )تەرقا فلەهان( دە 
بب���ن خوەدی ئاگاهی و رامان. لگەل ڤێ یەكێ، 
ئەم هینی رەوش���ا ژیان���ا جڤاكی یا گەلێ خوە 

ڤەگوهاستن ژ تیپێن التینی: شمك زەر
فەالت دلگەش

رۆژنامەیا كوردی یا پێشین
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ژی دب���ن. ژ بۆ ڤێ یەكێ نموونەیەكە بالكێش 
د ناڤ رووپەلێن )كوردستان(ێ دە دەردكەڤە 
پێشبەری مە. وان چاخان، هەر سالێ 15-10 
ه���ەزار كورد چوون���ە ئەدەنەیێ رەنجبەری و 
خەباتێ. ئیرۆ تەنێ ئەڤ هەژمار زێدە بوویە، 

یانێ رەوش خەرابتر بوویە.
پوختەیا پەیڤێ ئەڤە: ئەم تم بینن بیرا خوە 
كو، پارچەیەكە دیرۆكا مە یا نێزیك د وەشانێن 

مە یێن مینا )كوردستان(ێ دە ڤەشارتی نە.
هێژای���ی گوتن���ێ ی���ە ك���و رەوش���ا دژوارا 
چاپەمەنیا كورد، هی ژ دەستپێكێ دە هەبوویە. 
چاوا ئیرۆ وەش���انەكە كوردان ب خوینەرەكی 
رە بێ دیتن، ئەو دبە س���ەدەمێ گرتن و هەتا 
كوش���تنا وی، وێ چاخ���ێ ژی وس���ا بووی���ە. 
ئەرێ ئەم نەحس���یانە كو یەك ژ بەر خوەندنا 
وەشانەكە كوردی هاتیە كوشتن، لێ ئیرۆ ئەم 
پر راستی ڤان تشتان هاتن. رۆژنامەڤان، وێ 
گاڤێ د بن پەس���ت و پێكوتیێ دە بوون، ئیرۆ 

ئیجار تێن كوشتن.. 
بەل���ێ، چاپەمەنی���ا مە خ���وەدی دیرۆكەكە 
بەرخوەدێرە. كوشتنا رۆژنامەڤانان، بۆمبەكرنا 
رۆژنامەیان د ناڤ رووپەلێن دیرۆكا چاپەمەنیا 
ك���ورد دە جهە گرتنە، ئاپێ مووس���ا و نەڤیێن 
وی، ب خوین���ا خوەو ب پێنووس���ێن خوە یێن 
رێنیش���اندەر، خەت���ا چاپەمەنی���ا ئ���ازاد كو ب 
خەلك گەرچەكی، وەالت و ئوزگور گوندەمێ 
دەست پێ كر بوو و ئیرۆ ژی ددۆمە، میراسا 
ك���وردی  رۆژنامەگەری���ا  ی���ا  بەرخوەدێ���ری 

خورتركرن.
كوردان سەدو دە سال بەرێ دەست ئاڤێتن 
كارێ وەش���انیێ و ب زمان���ێ خ���وە ئەڤ كار 
پێك ئانین. ئیرۆ، دگەل ئاس���تەنگ و پێكوتیێن 
دیار، ئەم بوونە خوەدی رۆژنامەیێن رۆژانە.

لێ نە ب زمانێ خوە..
د سالەكە واتەدار ئا چاپەمەنیا كوردی دە، 
كو مە سەدو دە سالیا وێ پیرۆز كر، لێكۆلینەر 
و نڤیس���كار خ���ەالت دلگ���ەش، ك���و ئەندام���ێ 
ئەنیس���تیتویا م���ە ی���ە، لێكۆلی���ن و لێگەرینەك 
خوەش و خوەش���ك ل سەر »كوردستان«ێ 
كریە. ئەم وەك ئەنستیتویا كوردی یا ستەنبۆلی 
ب وەش���اندن و پێشكێش���كرنا خەباتەكە وها، 

خوە شادوومان و بەختەوەر دبینن.

ئەنستیتویا كوردی یا ستەنبۆلی
 

پێشگۆتن
ئیسال، س���اال كو ئەم تێ دەنە، ئانگۆ ساال 
2009 ئان، س���الڤەگەرا سەد و یازدەهەمین ئا 

رۆژنامەیا كوردستانێ یە.
تام س���ەدو دە سال بەرێ، د 22یێ نیسانا 
1898ان دە رۆژنامەی���ا كوردی یا پێش���ین، ژ 
واری باڤ و كاالن، ژ وەالت دوور، ل قاهیرێ 

هات دەرخستن.
دانێ���رێ رۆژنامەی���ێ، ی���ەك ژ كورێن میر 
بەدرخان���ێ بۆتی، میقداد میدح���ەت بەدرخان 
ب���وو، میق���داد میدح���ەت، تەنێ كارب���وو پێنج 
هەژماران خوەدانتیا كوردس���تانێ بكە، پشتی 
پێن���ج هەژم���اران، وی كار دان���ی، ل���ێ بەل���ێ 
ئەڤ ڤاتنیا پی���رۆز ل ئەردێ نەما، برایێ وی، 
ئەڤدرەحم���ان بەدرخان هالن���ی، ئەڤدرەحمان 
بەدرخ���ان، ب فۆدەكاری���ەكا م���ەزن و نەدیتی 
خ���وە دا كارو ب���ارێ كوردس���تانێ. رۆژنامێ 
چەند ج���اران نە تەنێ جهە، هەروەها وەالتین 
ك���و لی چاپ دبوو ژی گوهارت، ئەڤدرەحمان 
بەدرخ���ان، د ش���ەرتێ، گەل���ەك زۆر و دژوار 
دە خوەس���ت ك���و گەلێ خ���وە رۆناه���ی بكە، 

رۆژنامەیا خوە ژ وان رە بكە چرا.
و  رۆژنامەگ���ەری  ژیان���ا  د  كوردس���تان، 
وەش���انكاریا كوردی دە گاڤ���ا یەكەمە. د هەر 
تشتی دە، د هەر خەباتێ دە گاڤێن پێشین یێن 
هەری زۆر و زەحمەتن، پشتی ئەڤ گاڤ هاتن 
ئاڤێتن، ئیدی رێ ل بەر مرۆڤ ڤەدبەو مرۆڤ 

پێشیا خوە چێتر دبینە، بێتر دفەسلینە.
كوردس���تان، د ریێ���ن ه���ەری زۆر، هەری 
دژوار و هەری ب ئاستەنگ رە دەرباس بوو. 
ل وارێن غەریب، ل سوورگوونێ ژ دایك بوو، 
ل كۆچەری���ێ ژی���او ل غەریبیێ داوی ل ژیانا 
وێ یا وەش���انی هات، دگەل ڤێ یەكێ، ئەو تو 
ج���ار ژ گەل و ل ژیانا وێ یا وەش���انی هات، 
دگەل ڤی یەكێ، ئەو توجار ژ گەل و ژ وەالت 
رە خەری���ب نەم���ا، د دەمەكە ك���ورت دە بوو 
دەنگێ گەلێ كوردێ بندەس���ت، كوردس���تانێ 
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هێڤی دا ك���وردان، د باخچێ رانۆهیداریێ دە، 
وەك گولەكە گەش ئا هەفتبەر ڤەكر، بێهنا وێ 

ل چار ئالیێن وەلێت ئۆالن دا.
كوردس���تان، د ناڤبەرا 22یێ نیسانا 1898 
ئان و 14ێ نیس���انا 1902 ئان دە 31 هەژمار 

دەركەت.
هەژمارا داوی یا د دەستێ مە دە، هەژمارا 
31انە. د ڤێ هەژمارێ دە، ل سەر راوەستاندنا 
ژیان���ا وەش���انی ی���ا رۆژنامەیێ ئەم راس���تی 
تش���تەكی نایێ���ن، دبە ك���و ب ڤ���ێ هەژمارێ، 
رۆژنامەی���ێ ك���و ب ش���ەرتێن گەل���ەك زۆر 
دەردك���ەت و جارنا ناڤبەر ددایێ، ژ نش���كاڤە 
راوەستبەو ئیدی هەو كاربە دەركەڤە. لێ دبە 
ك���و پش���تی 31ان ژی رۆژنامەی���ێ ژیانا خوە 

بەردەوام كربە.
ژ 31 هەژمارێن كوردستانێ، 26 هەژمارێن 
وێ. جارا یەكەم د س���اال 1972 ئان دە ژ ئالی 
كەم���ال فوئاد ڤە هاتن چاپك���رن، دوور رە م. 
ئەمین بۆز ئارسالن، ئەڤ هەر 26 هەژمار، د 
س���اال 1991ئان دە، ب ترانسكریپا سەر تیپێن 

التینی ژ نوو ڤە چاپ كرن.
د س���اال 1992ئ���ان دە مالمیس���انژ، ژ پێنج 
هەژمارێن كوردستانێ یێن وندا، دو هەژمارین 
دن، هەژمارێ���ن 17و 18 ئ���ان ژی دیتن و ب 
ترانس���كریپا س���ەر تیپێ���ن التین���ی، ژ نووڤ���ە 
چ���اپ ك���ر، ب ڤ���ی ئاوای���ی، ژ 31 هەژمارێن 
كوردس���تانێ، تەنێ هەژمارین 10، 12 و 19ن 

نەدیتی مان*.
12(ی   ،10( ژم���ارە  دوات���ر  دی���ارە   *((
رۆژنامەك���ەش لەالی���ەن د. جەلیل���ێ جەلیل لە 
كتێبخانەیەكی ئەرمەنییان لە نەمسا دۆزرایەوە، 
ئێس���تا تەنیا ژمارە )19(ی كوردستان بزرە – 

رۆژنامەنووس((.
د ڤێ خەباتا خوە دە، من ژ نوو ڤە چاكرن 
و ترانس���كریپێن رۆژنامەیا كوردستانێ یا كو 
ژ ئالی م. ئەمین بۆز ئارس���الن و مالمیس���انژ 
ڤە هاتبوون كرن، ئیس���تیفادەكر، ئەز ژ كەمال 
فوئاد م.ئەمین بۆز ئارس���الن و مالمیسانژ رە 

سپاسدارم.
ب س���ایا خەباتێ، وان، خوەندەڤانێن كورد 
دكارن ژ ڤ���ێ بەرهەم���ان بێهەمپا ئیس���تیڤادە 

بكن.
خەباتا منا ل سەر رۆژنامەیا كوردستانێ، 
پێشی ب ئارمانجا ئامادەكرنا تەبلیغەكێ بوو، 
كو منێ د س���الڤەگەرا سەدەمین دە پێشكێش 
بك���را. لێ بەل���ێ دوور رە، ها من دیت كو ئەز 
كەت���م كارێ كتێبەكە بچووك و ئەڤ كتێبە ها 

پێكهات.
بێگومان رۆژنامەیا كوردس���تانێ ژ گەلەك 
ئالیان ڤ���ە هێژایی لێكۆلینێ���ن گرانبوها یە، مە 
دڤ���ێ كو ئەم بێترو چێتر ل س���ەرڤێ بەرهەما 
گرن���گ راوەس���تن و وان كەس���ێن كو ب كەدا 
خوە د دەرخستنا رۆژنامەیێ د رۆل لەیسبتنە 

و بوونە ئالیكار، ژ نێزیكتر ڤە بناسن.
د ڤێ خەبات���ا خوە دە، ئەو ژێگرێن كو مە 
ژ نڤیس���ێن رۆژنامەیا كوردس���تانێ س���تاندن. 
نڤیسێن بێ ئیمزە یێن هەتا هەژمارا پێنجان، مە 
وەك یێن میقداد میدحەت، ژ هەژمارا شەشان 
هەت���ا داوی���ێ ژی، وەك ییێ���ن ئەفدرەحم���ان 
بەدرخ���ان هەس���باندن، د بەش���ێ »ییێن كو د 
رۆژنامەیا كوردس���تانێ دە نڤیسینە« دە، ئەم 
ل س���ەر پرس���ا كەس���ێن ك���و نڤیس���ێن وان د 

رۆژنامێ دە دەركەتنە ژی راوەستن.
فەالت دلگەش

گوالن، ستانبۆل

بەشی )1( 
ریا كو دچە چاپەمەنیێ 

ریا كو دچە چاپەمەنیێ د سێ مەرحەلەیان رە 
دەرباسی بوو: 

أ- ئیجادا نڤیسیێ.
ب- ئیجادا كاغز. 

ج�- ئیجادا مەتبەعەیێ.

أ-ئیجادا نڤیسێ 
نڤیس، ژ هەوجەداریا هایپێخس���تنا بوویەر 
ئان ژی نووچەیان چێبوو. د ناڤ مسریان دە، 
نیزیكی هەش���ت هەزار سال بەرێ، ب ئاوایی 
هیەرۆگلی���ف روودا، هیەرۆگلیف نڤیس���ینا ب 
رەس���م )وێنە( بوو، د ناڤ سومەران دە، ژ بۆ 
نڤیس���ینێ تابلێت دهاتن خەبتاندن. سومەرێن 
كو هەمدەمێن مسریان بوون ژ نڤیسینا رەسم، 
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دەرباسی نڤیسینا شەكلی بوون، ژ بۆ دیاركرنا كتەیان هن 
شەكل ب كار ئانین.

ئالفابە، ژ نڤیسینا هیەرۆگلیفا مسریان و نڤیسینا میخی 
)بزماری( یا سومەران پێكهات، ئالفابەیێن یوونانی، عیبرانی، 
عەرەب���ی، حەبەش���ی، ئیران���ی... ب ڤی ئاوای���ی چێبوون. د 
دەس���پێكێ دە مرۆڤان نڤی���س ب كەرامەتەكە خوودایی ڤە، 
گ���رێ ددان. موس���ەڤیان باوەر دكر كو مووس���ا پێغەمبەر 

نڤیس ژ خوەدێ ستاندیە)1(.

ب-ئیجادا كاغزێ 
هێ دو هەزار سال بەریا میالدێ، مسریان 
ل س���ەر رووەكەك���ە )نەباتەك���ە( ك���و ژێ رە 
نڤیس���ینا  دگۆت���ن،   )Cyperus papyrus(
خوە یا رەسمی )ژ رەسم- وێنەیی( دنڤیسین، 
پاپیرۆس ل مس���رێ، ل قەراخی چەمێ نیلی 
و ل ه���ن دەرێ���ن ئافریكای���ێ، ب تایبەتی ل 
جهێ���ن گ���ەرم چێدب���وو. پش���تی پاپیروس 
پارش���ۆمەن ه���ات دیت���ن، پارش���ۆمەن ژ 
چ���ەرم ده���ات ئامادەك���رن. پارش���ۆمەن 
ل رۆژئاڤای���ی ئەنەدۆل���ێ ل بەرگامای���ێ 

هاتبوو كەشفكرن.
كاغز، جارا یەكەم، دو س���ەد س���ال 
بەریا عیس���ا، ل چینێ هات ئیجاد كرن، 
د ساال 1453 ئان دە، گاڤا كو ستەنبۆل 
كەت دەس���تی ت���ركان، هنگێ ل باژێر 
هەب���وون.)2(  كاغ���ز  ئیمالەتخانەیێ���ن 
هەروەه���ا، د س���اال 1486 ئ���ان دە، 
ل بورس���ەیێ ژی ئیماالتخانا كاغز 

هەبوو)3(. 
جـ- ئیجادا مەتبەعایێ

مەتبەعا، د ساال 1440ان دە ژ ئالی ژوهان گوتەنبەرگ 
ڤە هات دیتن. ژۆهان گوتەنبرگ ل باژارێ ماینزا ئالمانیایی 
هاتب���وو دنێ و ب ئەس���لێ خوە ئالمان ب���وو. گۆتەنبەرگ، 
ژ بۆ كو نودیتا )كەش���فا( خوە بدە خەبتاندن و ناس���كرن، 
پێش���ی ل ستراس���بۆرگێ  كش���اندیە.  م���ەزن  جەفایەك���ی 
ش���ركەتەك ب سێ شریك چێكریە. ژ شریكێن )هەڤپارێن( 
وی یەك مریە، میراسخورێ یێ مری هاتیە و گوتەنبەرگ 
ب كارێ���ن ڤەش���ارتی س���ووجدار كریە. ل س���ەر ڤێ یەكێ 
هەم���وو كەدا وی بەرەدایی چوویە، دەس���ت دا نینە س���ەر 
ئالەتێن وی. دوورە ڤەگەریایە ماینیزێ، ب س���ێ هەڤپارێن 
دن رە كار كری���ە، لێ دیس���ا هەڤپارێن وی ئەو خاپاندنە و 
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دەست دانینە سەر ئالەتێن وی. گوتەنبەرگ، د 
س���اال 1468ان دە، 68 سالی د ناڤ تونەهی و 

بەلەنگازیێ دە دمرە.
گوتەنبەرگ، بەرهەما خوە یا پێشی د ساال 
1440ان دە، ب حەرفێ���ن گۆتی���ك چاپ كریە. 
گۆتەنبەرگ، ئینجیال التینی د ساال 1454ان دە 
چ���اپ دكە و ب ڤی ئاڤایی خوەندنا ئینجیلێ ژ 

ئیمتیاز بوونێ دەردكەڤە.
ئیجادا ماتبەعایی ل ئەوروپایێ گوهەرینەك 
ئەساس���ی ب خ���وە رە تین���ە. ماتباعا د س���اال 
1465ان دە ل ئیتالیایێ، د س���اال 1473 ئان دە 

ژی ل ئینگلیستانێ ئاڤاكرن)4(.

رۆژنامەیێن پێشی 
ل ئەوروپای���ێ رۆژنامەیا پێش���ی د س���اال 
1609ان دە ل ستراس���بۆرگێ دەرت���ێ. ناڤ���ێ 

وێ.
Avisa، Relation oder Zeitunge
ەوە زمان���ێ وێ ئالمان���ی ی���ە، ئ���ەڤ رۆژنامە 
هەفتانەی���ە. د س���اال 1610ان دە ل كۆلن���ێ، ب 
نامی )Wardige Zeitung( رۆژنامەیەكە دن 
تێ دەرخس���تن پشتی ڤان، د ساال 1619ان دە 
 Nieuwe Tijdinghe ل هۆالندایێ، ب ناڤێ

رۆژنامەیەك تێ دەرخستن.
د ساال 1622ان دە ل لۆندرایێ، رۆژنامەیا 
 The Weekly News( پێش���ی یا ئینگلیزان

from Italy and Germany( دەرتێ.
د ساال 1631 ئان دە، رۆژنامەیا فرانسزانا 
پێش���ی La gazette تێ وەشاندن، الگەزەتە 
ژ ئالی تەوفزاست رۆنۆدۆ ڤە تێ دەرخستن و 
ب مانا رۆژنامەیێن ئیرۆیین. رۆژنامەیا پێشی 
ت���ێ قەبوولك���رن)5(. ئەڤ رۆژنام���ە هەفتانەیە، 
د س���اال 1640ان دە، ل رۆمای���ێ، رۆژنامەی���ا 
 Gazette Publca ئیتالیانا پێش���ی، ب ناڤێ

دەردكەڤە.
ل پۆلونیای���ێ ژی یەكەم رۆژنامە د س���اال 

1661 ئان دە دەرتێ.
ل ئامەریكای���ێ رۆژنامەیا پێش���ی د س���اال 

1704 ئان دەتێ وەشاندن.
د دەما عوس���مانیان دە رۆژنامەیا پێشی د 

س���اال 1831ان دە تێ چاپكرن، ناڤێ رۆژنامی 
)تەقوی���م وقایع(ی���ە، تەقویمی وەقای���ع ژ ئالی 
حوكومەتێ ڤە تێ دەرخستن، ئەڤ رۆژنامەیا 
رەس���می ی���ەو ب ئارمانج���ا كو گلی���ێ كارێن 
حوكومەتێ بكە تێ وەشاندن، تەقویمی وەقایع 
رۆژنامەیەك هەفتانەیە، هەرجار هەزار حەب 
ژێ ت���ێ چاپك���رن و لە مەئموورێ���ن دەولەتێ 
یێن م���ەزن تێ بەالفكرن)6(. ناڤ���ێ رۆژنامەیێ 
پادیش���اهی عوس���مانی مەحموودێ دووەمین 

دانییە)7(.
تەقویمی وەقایع، د س���اال 1839 ئان دە ب 
قەبوولكرنا فەرمانا تانزیماتێ رە. نوسخەیین ب 
عەرەبی، روومی و ئەرمەنیكی ژی چاپ دكە)8(. 
پش���تی تەقویمی وەقایعی، د ساال 1840ان دە 
)جەریدەیی حەوادیس( تێ وەشاندن، خوەدیێ 
وێ، ب ناڤێ )ولی���ان چورجل( هەموەالتیەكی 
دەولەتا ئینگلستانی یە)9(. ئەڤ رۆژنامە ژی ب 
ئالیكاریا دەوڵەتی دەرتێ، بیس���ت ساڵ پشتی 
جەریدەی���ی حەوادی���س، د س���اال 1860ان دە 
)تەرجومان���ی ئەحوال(، ژ ئال���ی ئاغا ئەفەندی 
ڤە تێ چاپكرن، ئەڤ رۆژنامە ب تەشەبووسا 
)س���ەرەدانا( تایبەتی دەرت���ێ و رۆژنامەگەریا 

تركی ب ڤی رۆژنامەیێ تێ دەستپیكرن.
گاڤ���ا كو ئەڤ رۆژنامەی���ا دەرتێ، هنگێ ژ 
ئالی مەنسووبێن هندەكانیان و كەسێن غەریب 

ڤە ب زمانێن دن تام 13 رۆژنامە هەنە)10(.
دنڤیس���ە،  گاالنت���ی  ئاڤ���رام  ك���و  گ���ۆر  ل 
ئەرمەنیان، د س���اال 1821 )؟( ب ناڤی تاقیمی 
وەقای���ع رۆژنامەیەك ب ترك���ی یا ب حەرفێ 

ئەرمەنیكی دەرخستنە)11(.
ب ئاوایێ كو س���االهی ر.سۆنیال دنڤیسە، 
رۆژنامەیا پێشینا ئەرمەنیان، د ساال 1839ان 
دە ل ئیزمی���رێ ت���ێ وەش���اندن)12(. ناڤ���ێ ڤێ 
رۆژنامەیا ئەرمەنیان )ش���ەفەق(�ە. د بیست و 
پێنج س���الین داویی یێن ئیمپراتۆریا عوسمانی 
دە، رۆژنامەیێن كو ئەرمەنی دەرتینن، نە د بن 

چاردە حەبان دە نە)13(. 
روومان ژی، د س���اال 1866ان دە، ب ناڤێ 
ئاناتۆلێ، ب حەرفێن روومی، رۆژنامەیەكە ب 
تركی چاپ كرنە، جهوویان، د س���اال 1867ان 
دە، ب ناڤێ شەرقیە، رۆژنامەیەك ب تركی یا 
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ب حەرفێن عبرانی دەرخستنە)14(.

د ئیمپراتۆریا ئۆسمانی دە چاپخانەیین 
هندكانیان

هندكانیێ���ن كو دن���اڤ س���ینۆرێن دەولەتا 
ئۆس���مانی دە دژیان، بەریا ترك و مس���لمانان 
و  كرن���ە  چاپەمەنی���ێ  خەبات���ا  ب  دەس���ت 

چاپەمەنیێن پێشی وان دانینە.
چاپخان���ا  دە  ئۆس���مانی  ئیمپراتۆری���ا  د 
پێش���ی، د ساال 1493 ئان دە ژ ئالی جهوویان 
)موس���ەویان( ڤ���ە هاتی���ە ئاڤاك���رن، ل گ���ۆر 
پرۆفیسۆر ئاڤرام گاالنتی. جهوویێن كو د ساال 
1492 ئان دە ژ ئیس���پانیایێ هاتنە مەتبەعا ب 
خوە رە ئانینە س���تەنبۆلی)15(. سی سال پشتی 
ئیجادا مەتبەعەیێ، جهوویان د ساال1470ان دە 
ل ئیتالیایێ، د ساال 1480ان دە ل پۆرتەكیزێ، 
د س���اال 1489ان دە ل ئیسپانیایێ ب حەرفێن 
عیبرانی كتێب چاپ كرنە)16(. پشتی جهوویان، 
ئەرمەنی���ان د س���اال 1567ان دە، رووم���ان د 
س���اال 1627ان دە چاپخان���ە ئاڤ���ا كرن���ە)17(. ژ 
ڤ���ان جهوویێ���ن كو ك���ۆچ دك���ن، حاخامێ ب 
ناڤێ گەرس���ۆن، د دەما بەیازتی )2(، د س���اال 
1493ان دە ل س���تەنبۆلێ، مەتبەعەی���ا خ���وە 
داتینە. گەرس���ۆن هەتا س���اال 1530ان ل سەر 
كارێ خوە دمینە، دوورە كار دسپێرە كۆرێن 
خوە، كورەكی وی ل سەالنێكێ ژی مەتبەعەیا 

ئاڤا دكە.
د دەما بایەزیدی )2(. دە كارێ مەتبەعەیێ 
قەدەخ���ە بووی���ە، جهووی���ان ئەڤ���كار ب دزی 
كرن���ە. د دەم���ا پادیش���اهێن پش���تی بایەزیدێ 
)2( ئ���و ك���ورێ وی س���ەلیم و یێن دن دە ژی 
كارێ چاپخان���ێ قەدەخ���ە بووی���ە و ل گ���ۆر 
فەرمانا بایەزی���د، یێن كو ڤی كاری بكن، دڤێ 
س���ەرێ وان بێ برین، دگەل ڤێ قەدەخەكرنێ 
ژی جه هویان كارێ خوە مەش���اندنە، د ساال 
ل  دە  1510ان  س���تەنبۆلێ،  ل  دە  1493ان 
سالینكی، 1554ان دە ل ئەدیرنێ، 1563ان دە 
ل فلیس���تینێ )ل باژارێ سافەتێ(، 1655ان دە 
ل شامێ، 1646ان دە ل ئیزمیرێ چاپخانە ئاڤا 
كرنە و د ڤ���ان چاپخانەیان دە ب دیزی كتێب 

چاپ كرنە)18(.

د ساال 1585ان دە ل لوبنانێ، ل ماناسترا 
ب ناڤ���ێ ئانتۆنیوس دە، ژ ئالی ماروونیان ڤە 
چاپخانەیەك هاتیە ئاڤاكرن، د س���اال 1679ان 
دە، ل ستەنبۆلێ، د پاتریكخانەیا ئەرمەنیان دە 

ژی چاپخانەیەك هاتیە دانین)19(.

د ئیمپاراتۆرییا ئوسمانی دە مەتەبەعەیا 
پێشی 

چاوا كو ئەم ل ژۆر ل س���ەر راوەس���تین، 
كارێ ئاڤاكرن���ا چاپخانەی���ان، ب ئاوایەكی ب 
دزی، ژ ئالی مەنسووبێن ئیمپراتۆریێ یێن فلە 
)خریس���تیان( ڤە تێ كرن، د ناڤ عوس���مانیان 
دە چاپخانا پێش���ی، د ساال 1727ان دە ژ ئالی 
ئیبراهام موتەفەرریكا ڤ���ە تێ ئاڤاكرن، رامانا 
ئاڤاكرن���ا مەتبەعەی���ێ، ب چووین���ا پاریس���ێ 
ی���ا جەلەبی���زادە محەم���ەد ئەفەن���دی و كوڕی 
وی س���ەعید محەمەد ئەفەن���دی و ل ور دیتنا 
وان���ا مەتبەعەیێ چێ دبە)20(. هنگێ پادش���اهێ 
عوس���مانی ئەحمەدی )3(، ل سەر كارەو دەم 
دەم���ا اللەیی یە. ژ ب���ۆ ئاڤاكرنا مەتبەعەیێ ب 
داخوازنامەیەكێ س���ەری ل شەیخولئیس���الم 
تێ خستن. شەیخولئیسالم عەبدولاڵ ئەفەندی 
فەتوا ئاڤاكرنا مەتبەعایی ددە، لێ ژبۆ چاپكرنا 

كتێبێن دینی فەتوا نایێ دایین.)21(
خەتكێ���ش )خەتات( كو هنگ���ێ دەبارا خوە 
ب نڤیس���ینێ دكن، ب داینا فەتوایێ عاجز دبن، 
خوەپێش���اندنەكی چێدك���ن، قەلەمێن خوە دكن 

هندرێ تابووتەكێ و دمەشن.)22(
دانیرێ مەتبەعا پێشین ئا رەسمی ئیبراهیم 
موتەفەرریكا )1674-1747( ب ئەس���لێ خوە 
ماج���ارێ. پەروەردەهی���ا كەش���ەتیێ )پاپازیا( 
پروتەس���تانی دیتی���ە، د 18 س���الیا خوە دە ژ 
ئالی لەش���كەرێن ئیریش���بر ئین عوسمانی ڤە 
دیل هاتیە گرتن )1692(، ئەو ئانینە ستانبۆلی 
و د ب���ازارا دی���الن )عەش���یران( دە فرۆتن���ە. 
ب ش���ەرتێ ك���و ئیس���المیەتی قەب���وول بك���ە، 
هاتی���ە ئازاكرن، د س���اال 1711 ئ���ان دە ژ بۆ 
پەسندانا دینێ ئیسالمێ، برۆشورەك ب ناڤێ 
ریس���الەیی ئیسالمیە نڤیس���یە و ب ڤێ ئاوایی 
حەزكرن���ا س���ەدر ئەعزەمێ دام���ات ئیبراهیم 

پاشا كاركریە)23(.
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بەشێ 2 
میقداد میدحەت بەدرخان 

دانێ���رێ رۆژنامەی���ا ك���وردی ی���ا پێش���ین 
كوردس���تانێ، میقداد میدحەت بەدرخان، یەك 
ژ كورێ���ن می���ر بەدرخان���ێ بۆتی ی���ە. میقداد 
میدحەت، د هەژمارا پێشی یا كوردستانێ دە، 
ب ڤ���ی ئاوایی گلی���ێ خوەو مالبات���ا خوە دكە 
))گەل���ی عولەماو میر و ئاغایێ���ن كوردا! ئون 
هەمی ئەسل و نەسلێ من دزانن، جەددی من 
حەزرەتی خالی���د ئیبنی وەلی���دە)1(، رضي الله 
تعالی عنه، عەشیرا مە بۆتان، شوهرەتا نەسال 

مە عەزیزانە(()2(.
د هەژمارا سسیانا رۆژنامەیێ دە ژی میقداد 
میدحەت گلیێ خوەو مالباتا خوە دكە و وەها 
دنڤیس���ە: ))جەریدەیا عەوولی دە من نڤیسیبی 
كو ئەز الوێ بەدرخان پاشا مە. ئەلحەمدولیال 
نوها س���اخ ل س���ەر دنیایێ ئەم دەه� و حەفت 
برانە. حەم���ی خوەی روتبە و مەئموورییەتن، 
ئەم حەمی ژی دخوینن، دنڤیس���ن، نێڤ مە دە 
پاش���ا و زابتێن عەسكەریێ ژی هەنە، شكر ژ 
خوەدێ رە ئەم عەلمین���ە مەعریفەت و علمێ، 
هن مە ش���امێ نە، هن ئیس���تانبوولێ نە، هن ژ 

مە مەئموورێن وەالت نە(()3(.
مخابن میقداد میدحەت ب ئاشكەرایی دیار 
ناك���ە كو ئ���ەو ب خوە، ل ك���و دەرێ چ كاری 
دكە. پشتی كو پێنج هەژمارێن كوردستانێ ل 
مسرێ دەرتینە ڤەدگەرە ستەنبۆلێ. د هەژمارا 
عەبدولرەحم���ان  دە،  كوردس���تانێ  شەش���انا 
بەدرخان ل س���ەر ڤەگەرینا میق���داد میدحەت 
وەها دنڤیسە: ))ئەڤ جەریدەیا ها، هەتا نوهۆ 
برای���ێ من میقداد بەگ���ێ دەردانێ. الكین چكو 
خون���كار نەهیش���ت ئ���ەو ل مس���رێ روونت، 
ڤەگەرا ئیس���تانبوولێ، جەریدەیا خوە نەكاری 

ل ئیستانبوولێ دەرینت(()4(.
میق���داد میدح���ەت و برای���ی خ���وە ئەمی���ن 
عال���ی بەدرخ���ان، هێ د س���اال 1889 )ل گۆر 
ه���ن چاڤكانیان 1899()5( دە ل هەمبەر دەولەتا 
عوس���مانی س���ەرهلدانەكێ ل دار دخ���ن، ل���ێ 

مخابن ب سەر ناكەڤن)6(.
میقداد میدحەت، د س���اال 1906 ئان دە، ل 

سەر كوشتنا رەزوان پاشا، ب عەبدولرەحمان 
بەدرخان و گەلەكێن دن رە، ب ڤاپوورا مەككێ 

دشینن سورگوونێ)7(.
ب ئاوای���ێ ك���و ئ���ەم ژ هەژمارا پێش���ی یا 
رۆژنامەیا )ش���ەرق و كوردستان(ێ فێم دكن 
،میقداد میدحەت و برایێ خوە عەبدولرەحمان 
بەدرخ���ان، پش���تی ئیعالنكرنا مەش���رووتیەتا 
دووەمی���ن ن���ە ل س���تەنبۆلێ ن���ە ل دەرڤ���ە، 

ئیحتیمالەكە مەزن ل سوورگوونێ نە)8(.
میق���داد میدحەت، ی���ەك ژ ئاڤاكارێن كورد 
نەش���ری مەعاریف جەمعیەتی یە، كو د س���اال 
1910 ئان ژی 1911 ئان دە ل س���تەنبۆلێ تێ 

ئاڤاكرن)9(.
ب ئاوایی كو نووری دێرس���یمی د بیرانێن 
خ���وە دە دی���ار دكە، میقداد میدحەت، د س���اال 
1912 ئان دە، ب موتەس���ەرفیا دیرس���مێ تێ 
وەزیفەداركرن)10(. پش���تی ڤێ وەزیفەداركرنێ 
د. نووری دەرسمی و موال خدر، ل ستانبۆلێ 
دچ���ن ب���ا میق���داد میدح���ەت و وی زی���ارەت 
دكن)11(. ژ چلە یێ پاشینێ ساال 1912ان هەتا 
چلەیێ پاشینێ ساال 1913ان، فرقا حوریەت و 
ئیئتیالف ل سەر حوكمە، ژ بەر ڤێ یەكێ، دبە 
كو میقداد میدحەت ب موتەس���ەرفیا دیرسمێ 
هاتبە وەزیفەداركرن. لێ ب راس���تی ل س���ەر 
چووین و دەست ب كاركرنا وی یا دێیرسمێ 

ئەم تشتەكی نزانن.
میقداد میدح���ەت، د هەر پێن���ج هەژمارێن 
پێشی یێن كوردس���تانێ دە نڤیسان دنڤیسینە. 
ل���ێ بەل���ێ غەین���ی ژ نڤیس���ێن وی یێ���ن كو د 
كوردستانێ دە هاتنە وەشاندن، ئەم تێر باش 
نزان���ن كا گەل���ۆ وی نڤی���س ددەرێ���ن دەن دە 
نڤیسینە ئان نا؟ د ساال 1913ان دە، د هەژمارا 
پێش���ینا رۆژی كورددە، ب ئیمزا میدحەت، ب 
ناڤێ »ق���وای عمومیەیی حكوم���ەت(( )هێزین 
حوكومەتێ یێن گش���تی( نڤیسەك چاپ دبە، ل 
گۆر كو مالمیسانژ دنڤیسە، ئیحتمالەكە مەزن 
ئ���ەڤ نڤیس ی���ا میق���داد میدح���ەت بەدرخانە. 
دگەل كو د داویا نڤیس���ینێ دە )دوماهیكا وێ 
هەیە( هاتیە نڤیس���ین ژی، د هەژمارێن دن دە 
دوماهی���كا وێ نایێ وەش���اندن)12(. د هەژمارا 
چارانا رۆژی كورد دە ژی. ب ئیمزا م.بەدرخان 
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نڤیسەك تێ وەشاندن، ل گۆر مالمیسانژ د بە 
كو ئەڤ نڤیس یا میقداد میدحەت بە)13(.

میقداد میدحەت یەك ژ ئەندامێن كوردستان 
تەعالی جەمعیەتی)14( )كۆمەاڵ پێش���ڤەچوونا یا 
كوردس���تانێ( و ئاڤاكارەكی ك���ورد تەعمیمی 
مەعاریف و نەش���ریات جەمعیەتی)15( )كۆمەال 
بەالڤكرن���ا پەروەردەیی و وەش���انی یا كورد( 
یە ژی. كوردس���تان تەعالی جەمعیەتی د ساال 
1918ان دە. ك���ورد تەعمیم���ی مەعاری���ف و 
نەشریاتی جەمعیەتی ژی د ساال 1919ئان دە 
هاتیە ئاڤاك���رن. ناڤەندا هەردوو كۆمەالن ژی 

ل ستانبۆلی بوویە.
ب ناڤێ���ن ئایەتولال و ف���ارووق دو كوڕین 

میقداد میدحەت و كەچە كە وی هەبوویە)16(.

عەبدرەحمان بەدرخان 
عەبدرەحم���ان بەدرخان، كو پش���تی برایێ 
خ���وە میق���داد میدح���ەت كارو بەرپرس���یاریا 
رۆژنامەیا كوردس���تانێ گرت سەر خوە، یەك 
ژ كورێ���ن می���ر بەدرخان���ێ بۆتی ی���ێ هەری 
چ���االك ب���وو. بەریا ك���و ئەو دەس���ت بئاڤێژە 
كارێ رۆژنامەی���ێ، وەك هن برایێن خوە یێن 
دن ئ���ەو ژی د خزمەتا دەولەتا عوس���مانی دە 
دخەبت���ە، لێ پش���ت رە دەڤ ژ ڤێ كارێ خوە 
بەرددەو ب تەڤاهی دەست داڤێژە خەباتا خوە 

یا سیاسی.
ئ���ەم ل س���ەر زاروكتی���ا عەبدولرەحم���ان 
بەدرخ���ان پر تش���تان نزانن، ل���ێ بەلێ ئەو ل 
سەر ژیانا خوە یا پەروەردەیی و كارێ خوە، 
د هەژمارا 26 انا رۆژنامەیا كوردس���تانێ دە، 
د ناما كو ژ سولتان عەبدولحەمید رە دنڤیسە 

دە وەها دبێژە: 
))ئ���ەز یێ عاجز، پش���تی كو من د لیس���ەو 
زانیاریێن سیاس���ا ل دە پەروەردەبوونا خوە 
تەم���ام كر، )دەولەتێ( ئەز ئاڤێتم بەدرخان ئی 
س���تەنبۆلێ و هەلوەس���تا دەولەتا عوس���مانی 
یا پش���تی دەركەتنا وی یا ژ س���تەنبۆلێ وەها 
دنڤیس���ە وەزارەتا پ���ەروەردەی یا س���ەروك 
كاتبی���ا ریڤەبەری���ا لیس���ەیان و من 67 س���ال 
خزم���ەت ك���ر. داخ���وازا منا ه���ەری تایبەت و 
ئیدی���اال من ئەو بوو كو ئ���ەز ب كێری ملەتێ 

خ���وە بێ���م، چ هەیە، وێ زلم���ا وە یە كو مارو 
تیرەم���اران ئەلەم���ان دك���ە، ژم���ن رە دب���وو 
ئاس���تەنگ دا كو ئەز ڤان داخوازێن خوە بینم 
جه���ە گاڤ���ا كو ژ ب���ۆ من رێ نەم���ا كو ئەز ل 
ستەنبۆلێ بمینم. من مەئموورینی )كارمەندی( 
و معاشێ خوە، د ریا ئارمانجا خوە یا پیرۆز 
دە ف���ەدا كر و خ���وە ئاڤێت بازكێ���ن ئازادیێ. 
ئیج���ار نها یەكی ك���و ژ بەر زل���م و زۆرباتیا 
وە ب ئازادیخ���وازان رە خ���وە ئاڤێتیە )وارێ( 
بیانی���ان، هوون چاوا دكارن بڤكرن ب ترس���ا 
كو هوونێ دەس���ت داینن سەر وی، وێ خوە 
بئاڤێژە ن���اڤ لەپێن وە(()17(، ب ڤی ئاوایی ئەم 
فێم دكن كو عەبدرەحمان بەدرخان، بەریا كو 
دەس���ت ب كارێ رۆژنامەی���ێ و خەبات���ا خوە 
یا سیاس���ی یا چ���االك بك���ە، وەك كارمەند ژ 
دەولەتا عوس���مانی رە دخەبت���ە و ژ دەولەتێ 
معاشێ خوە دستینە، لێ پشتی كو ئەو دەڤ ژ 
س���تەنبۆلێ بەرددەو تێ مسرێ، ئیدی معاشێ 
وی ت���ێ برین و د دادگەهەك���ە تایبەتی یا كو 
ب داخوازا عەبدولحەمید ب خوە تێ ئاڤاكرن، 
دۆز ل���ێ ت���ێ ك���رن و د هەق���ێ وی دە بریارا 

گرتنێ تێ دەردخستن)18(.
جەلیلێ جەلیل، ل سەر كارێ عەبدرەحمان 
ئی ستەنبۆلی و هەلوەستا عوسمانی یا پشتی 
دەركەتنا وی یا ژ س���تەنبۆلی وەها دنڤیس���ە: 
»عەبدورەحم���ان بەدرخ���ان، ب���ەری ك���و بێ 
ئەوروپ���ا، ل ئیس���تەنبۆل جێگ���رێ س���ەرۆكێ 
ئی���دارا وەزارەتا رەوش���ەنبیری ب���وو، كو ئەو 
ژی، وەالت���ێ خ���وە د جی دە هش���ت ئەو ژی 
هات���ە رێ���زا دژی س���ولتان، س���ولتان، ب ب���ێ 
راوەس���تاندن دخوەس���ت، ب دەستێ مرۆڤێن 
خوە، وان راكێش���ە بەر ب وەالت دە، د س���اال 
1900 ئ���ان دە دادگەه���ا تركی، ب���ێ كو ئەو ل 
ورە، فەرمانا حەپس���كرنا وی ی���ا موئەبەت و 
دەس���ت ب س���ەردا، گرتن���ا م���ال و ملكێ وی 
دەرخس���ت. رۆژنامێ���ن تركی���ێ ب یەكدەن���گ 
پش���تگریا ڤێ فەرمانێ دكرن و بەلگە باهانێن 
وان ئ���ەو ب���وون، ك���و س���ولتان چەندین جار 
داوا ل عەبدولرەحم���ان بەدرخ���ان كری���ە، دا 
ب���ەردەو  ئاوەرەت���ی و سەرئێش���یێ  دەڤ ژ 
بزڤرە ئیس���تەنبو ال كو جی و مەقامێ وی لێ 
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كفشە«)19(.
كارێ  ك���و  ب���ۆ  ژ  عوس���مانی،  دەولەت���ا 
عەبدورەحم���ان بەدرخان زۆرتر بكە، تەنێ ب 
بریاردان���ا مەحكوومكرنا وی ناس���ەكنە، ژبەر 
س���ەدەمێ ك���و وی دەڤ ژ مەئموورتی���ا خوە 
بەردای���ا، دخ���وازە وی ژ هەموەالتی���ا دەولەتا 
عوس���مانی بئاڤێژە)20(. ش���وكر و هانی ئۆغلو، 
هەژمارێ���ن ئەوراقێن نەرازیبوون���ا ژ تەڤگەرا 
بەدرخانی���ان، فەرمانا قەدەخەیێن كو رۆژناما 
قەدەخەكرنا كتێبێن ل سەر كوردستانێ، ترس 
و ش���كا كو رۆژنامەیا كوردستانێ ب خوە رە 
تین���ە و مەنفەتێ، ك���و عەبدرەحمان بەدرخان 
ب دەڤرێبەردانا موخالەفەتێ ب دەس���ت دخە، 

یەك ب یەك دنڤیسە)21(.
پش���تی راوەس���تاندنا وەش���انا رۆژنامەی���ا 
كوردس���تانێ ئ���ەم نزان���ن ك���و عەبدورەحمان 
بەدرخ���ان ل كو دەرێ دمینە، چاوا دژی و چ 
دكە، د ساال 1906ان دە ل سەر كوشتنا رەزوان 
پاش���ا، س���ولتان عەبدولحەمید ئەم���رێ گرتنا 
عەبدولرەزاق بەدرخان، عالی شامل بەدرخان 
و د س���ەد كوردێ���ن دن دە ددە، هنگێ میقداد 
میدحەت بەدرخان و عەبدولرەحمان بەدرخان، 

ب ڤاپۆرا مەكێ دشینن سوورگوونێ)22(.
د هەژم���ارا پێ���ش یا رۆژنامەیا ش���ەرق و 
كوردستانێ )ش���ەرك ڤە كوردستان( یا كو د 
س���اال 1908 ئان دە ل ستەنبۆلێ چاپ دبە دە 
وەها تێ نڤیسین: ))ئەم ب حەسرەتەكە مەزن 
ل بەن���دا میق���داد میدح���ەت و عەبدولرەحمان 
بەگانن كو، ل ئەوروپا ب دەرخستنا رۆژنامەیا 
كوردس���تان هەول دانە، د دەما بێیۆم ئابۆری 
دە ژ بۆ پاراستنا مافێن هەموەالتیان تێكۆشیانا 
و ب ژیریتی و زانابوونا خوە د ناڤ دۆس���ت 

و هەڤاالن دە خوە نیشان دانە.
))ڤان ه���ەردوو ئەس���لزادەیێن كو ب هەق 
ئان نەهەق ژ سووچێن چەند سووچداران رە 
هاتن���ە هەڤپاركرن، بێی كو زێدە دەم دەرباس 
ببە، ئەم دخوازن ب ش���اهی، هەریەكی ژ وان 
ل گ���ۆر زانی���ن و مەزبەتا وان، ل مەڤكیێن كو 

ب وان دكەڤە ببینن(()23(.
ئ���ەڤ داخ���واز ل س���ەر ناڤ���ێ رۆژنامەیا 

شەرق و كوردستانێ تێ كرن.

جەلی���ل  جەلیل���ێ  ك���و  ئاگاهی���ا  گ���ۆر  ل 
س���اال  د  بەدرخ���ان،  عەبدولرەحم���ان  ددە، 
1910 ئ���ان دە ل س���تەنبۆلێ ئ���ەو بەش���داری 
مەراسیما دبس���تانەكە كوردا ب ناڤێ دبستانا 
مەشرووتیەتێ دبە، ل ڤر 30 لیرە پەرێ ترك 
ئالیكاری ب دبس���تانێ رە دكەو سۆز ددە كو 
ئەوێ هەر مەه ئالیكاریا خوە بدۆمینە، دیسا ل 
گۆر جەلیلێ جەلیل، عەبدولرەحمان بەدرخان 
ب خوە بەرپرسیارێ ڤێ دبستانێ یە. جەلیلێ 
جەلیل وەها دنڤیس���ە: ))س���ەرۆكێ دبس���تانێ 
عەبدولرەحم���ان بەدرخان بوو، د دەس���تپێكێ 
دە تەنێ 30 زارۆكێن كوردان هەبوون، داویێ 

هەژمارا وان گەلەكی زێدە كرن(()24(. 
ی���ەكا كو ژ عەبدولرەحم���ان بەدرخان قال 

دكە ژی نڤیسكارا ترك نیعمەت ئازركە.
نیعم���ەت ئ���ازرك د كتێبا خوە ی���ا ب ناڤێ 
تەك ئ���ات، تەك م���زراك: ئان���الر دە، نێزیكی 
بەڤل���و ئوتەلێ ل پ���اال كو چا دالیاتێ )ئەو دەر 

گوهەرین، مال خەرابوو(.
دو مالێ���ن چێ���وی، ژ ب���ۆ دوو برایان، وێ 
گاڤێ برایان ژ هەڤ رە قاس���ەتوورە بكشاندا، 
مۆدا وەهابوو، كنجێن وەك هەڤ، ئۆتۆمبیلێن 
وەك هەڤ، ئاپارتمانێن وەك هەڤ، ئیجار یێن 
ك���و چێوی چێبوو بوون، ژ س���ەری هەتا بنی 

وەكهەڤ دهاتن وەرگرتن.
م���ال س���ێ ق���ات ب���وون، باخچ���ە د ن���اڤ 
دەبوون، د یەكێ دە ئەم دمان، د یەكێ دە ژی 
عەبدولرەحمان بەگێ بەدرخانیان روودنشت، 
وەك خورتەكی بوو، روویێ وی سۆركی بوو، 
چاڤێن وی وەك شینێ پۆرسەلێنێ بوون، ئەو 
ب پیرەكە خوە یا فرانسزا كو قەت دەنگێ خوە 
نەدب���ری و مەدەنی���ەت داقورتاندب���وو رە دما 
ئەڤێ���ن مە ب غەریبێ���ن عەجیب رە دزەوجین، 
ب یێن دەمێن خوە یێن زوگوردی و شاگرتیێ، 
خوەزی���ی نەچووی���ا، عەبدولرەحمان بەگ ژی 
چ���وو بوو فرانس���ایێ ك���و بخوین���ە. ب گۆتنا 
داپیرا من، ژن���ك )»وەك ماهینەكێ)25( بوو، ل 
با خانمێن سۆس���یەتێ« زەرافەتا فرانس���زان( 

تەمسیل دكر، هەی خوەدا وۆ! 
عەبدولرەحم���ان ب���ەگ، ژ مال���ەك ناڤ���دارا 
رۆه���الت بوو، ل خەلیجێ مالەكە وانا قراس���ە 
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هەبووی���ە. دوو رە كرن���ە ئاڤاهیەكە رەس���می، 
باڤ���ێ وی، بەدرخ���ان پاش���ایێ ب 83 زارۆك 

بوویە.
ئەو یێ هەش���تێ و دووەمی���ن بوویە.)17( 
ژنێن باڤ���ێ وی هەبوونە. یێ وی تەنێ س���ێ 
زارۆكین وی هەبوون: لەیال، كەریم، فەرید، دیا 
وان ب دەڤۆك���ەك فرانس���زا، ژ گەوریێ گازی 
وان دكر، دوو رە وێ فەرید بمرە، نەخوەشینا 
دەم���ێ وەرەم )ژانا زراڤ( بوو، ب س���االن د 

بەر خوەدا، خوە دسپارت شەزلۆنگەكێ.
ت���و كاری عەبدولرەحم���ان بەگ تونە بوو، 
هاتن���ا وی هەبوو، ئ���ەو ژی چقاس دچوو كێم 
دبوو.مەشغولیەتا وی یا دووەمین ژی، ژ ئالی 

ژنا خوە ڤە كیمدیتنا وی بوو: 
 Vous les Turcs ...)هوون تورك(

خ���وە دس���پارتا خ���وەدێ و دو س���یلە لێ 
بخس���تا، وێ ب���اش ببووی���ا، ل���ێ زالمێ���ن مە، 

دەست نەددان ژنێن غەریب.
هەرك���و هاتن���ا رەبەنۆ كێم دب���وو، دەنگێ 
قیرێنێن ل مالێ دگهیشت دەرێن ئەزمانان یێ 

هێ بلندتر)26(.
ئ���ەرزك ل س���ەر  نیعم���ەت  ك���و  دەم���ا   
رادوەس���تە، وەك ك���و مالمیس���انژ ژی دی���ار 
دكە)27(، ئیحتیمالەك مەزن پش���تی مەش���روتیا 
دووەمین، ئانگۆ پش���تی س���اال 1908انە، هنگی 

نیعمەت ئەرزك زارۆكە.
ئ���ەرزك ژ 83 زارۆكێ���ن می���ر  نیعم���ەت 
بەدرخ���ان ق���ال دكە، لێ ب ئاوای���ێ كو میقداد 
یدح���ەت د هەژمارا سس���یان كوردس���تان دە 
دنڤیس���ە، هنگێ ئەو حەڤدە برا ساخن)28(، گاڤا 
كو میر بەدرخان د ساال 1869ان دە ل شامێ 
دمرە، بیس���ت و یەك كوڕ، بیست و یەك ژی 
كەچێن وی هەنە، هنگی ب ئاوایێ كو نیعمەت 
ئ���ارزك دنڤیس���ە نە 17 ژنێ���ن وی، چار ژنێ، 

وی هەنە()29(. 

نڤێسێن عەبدولرەحمان بەدرخان 
خەینێ ژ نڤیسێن عەبدولرەحمان بەدرخان 
ئێ���ن ك���و د كوردس���تانێ دە چ���اپ بوون���ە، 
نڤیس���ێن عەبدولرەحم���ان بەدرخان ئێن كو د 
رۆژنامەیێن ئەرمەنی���ان دە ژی چاپ بوونە، 

هەن���ە، نڤیس���ەكە عەبدولرەحم���ان بەدرخان، 
 )Trosake( د هەژم���ارا چاران دەروش���اكێ
)حەزی���ران 1900( دە دەردكەڤ���ە)30(، عەین���ی 
نڤیس د هەژمارا )12(ا پرۆ ئارمەنایێ دە ژی 

)1900( ژی هاتیە چاپكرن)31(.
ل گ���ۆر ئاگاهیا كو ئەم ژ گارۆ ساس���ۆنی 
دستینن، د س���اال 1899ان دە ل سەر داخوازا 
بان���گ ل  تاش���ناكی، رۆژنامەی���ا ترۆش���ەكێ 
پێشەنگێن مەكەدۆنی، ژۆن ترك و كوردان دكە 
ك���و نێرینین خوە د رۆژنامەیێ دە بینن زمان 
و ل س���ەر ڤێ یەكێ نڤیسان بنڤیسن)32( ب ڤی 
ئاوایی، ژ رەداكتۆرین رۆژنامەیا كوردستانێ 
ددە  ك���وردی  ب  گۆت���ارەك  رۆناكبی���رەك 
ترۆشكی و گۆتار ل ئەرمەنیكا تێ ڤەگەراندن 
و د مەه���ا چلەیێ پێش���ینێ س���اال 1900ی دە 
چ���اپ دبە، ئیم���زا كو دبن ڤێ گوت���ارێ دە یە 
»بی���ر ك���ورد«ە ل گۆر گارۆ ساس���ۆنی ئەڤ 
كەس بەرپرس���یاری رۆژنامەیا كوردس���تانێ 
عەبدورەحمان بەدرخانە)33(. د نڤیس���ا كو وێ 
د هەژم���ارا چاران���ا ترۆش���كێ دە )حەزی���ران 
1900( جهە بگرە، وێ عەبدرەحمان بەدرخان 
جەس���ارەتا خوە زیدەتر بك���ە، هەم ناڤێ خوە 

بنڤیسەو هەم دەمگا خوە ب كار بینە)34(.
ب قاس���ی ئەم دزانن د. عەبدوڵاڵ جەودەت 
د هن نڤیس���ێن خ���وە دە ئیم���زا، »بیر كورد« 
ب كار تین���ە، بەلێ ب كوردی نانڤیس���ە. وەك 
كو مالمیس���انژ ژی دی���ار دكە، هەكە عەبدوڵاڵ 
جەودەت ئەڤ نڤیس���ی بە ژی، دبە كو ژ ئالی 
عەبدولرەحم���ان بەدرخان ڤە ل كوردی هاتبە 
وەرگەران���دن)35(. ناڤ���ەرۆكا ڤێ نڤیس���ا كو ب 
ئیمزا »بیر كورد« د رۆژنامەیا ترۆش���كی دە 
چ���اپ بوویە، هەم���ا ببێژە ب نڤیس���ەكە كو د 
هەژمارا )27(ان كوردس���تانێ دە چاپ بوویە 
رە یەكە)36(. د هەردە نڤیسین دە ژی هەلوەستا 
شێخ عوبەیدولال ل هەمبەر مەسەال ئەرمەنیان 
تێ پەسەندان و ژ كوردان داخواز تێ كرن كو 
ب یا عەبدولحەمید نەكن. ئیریش نەبن س���ەر 
ئەرمەنی���ان و ل هەمبەر رەژیما عەبدولحەمید 

ب وان رە یەك بن. 
عەبدولڕەحم���ان  ناڤ���ێ  ب  ك���و  پش���تی 
بەدرخان بانگەك وی د رۆژنامەیا ترۆش���اكێ 
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دە ت���ێ چاپك���رن، نێرینێن، 
تێكلی���ا  یێ���ن ل س���ەر  وی 
د  ئەرمەنی���ان،  و  ك���ورد 
سەرگۆتارەكە ترۆشكێ دە 
تێن، داین)37( گۆتارا ب ناڤێ 
عەبدرەحم���ان بەدرخان، ل 
كوردس���تانی ژ ب���ۆ تێكل���ی 
دانین���ا ك���ورد و ئەرمەنیان 
فەرس���ەندەك،  دب���ە  ژی 
تاش���ناكێ،  بەرپرس���یارێن 
عەبدولرەحمان  بان���گا  ڤ���ێ 
بەدرخان نیشانی سەرۆكێن 
ڤ���ی  ب  و  ددن  ك���وردان 
ئاوایی ل پش���تگریا دگەرن، 

ئەندامەك���ی تاش���ناكێ پێ چاالك ئ���ێ ب ناڤێ 
ماح���الس، ل هێ���ال هەكاریێ ب كوڕێ ش���ێخ 
عوبەیدوڵ���اڵی بچ���ووك، ش���ێخ مەحموود رە 
روودن���ێ و ل ش���ەرتێن هەڤكاری���ا ك���ورد و 

ئەرمەنیان دپرسە)38(.
د هەژمارا چارانا رۆژی كورد )1913( دە 
ژی نڤیسەكە عەبدرەحمان بەدرخان هەیە)39(. 
ل گۆر ئاگاهیا كو جەلیلێ جەلیل ژ رۆژنامەیا 

پ���رۆ-  ناڤ���ێ  ب  ئەرمەنیان���ا 
عەبدرەحمان  ددە،  ئارمانییایێ 
بەدرخان یەك ژ وان كەس���انە 
ك���و ب دلخ���وازی و ب بزاڤ���ی 
ئالیكاریا رۆژنامەیا عوسمانلی 
دك���ە)40(. ئ���ەم ب���اش دزانن كو 
بەدرخ���ان  عەبدولرەحم���ان 
عەبدوەل���اڵ  وەك  كەس���ێن  ب 
جەودەت و ئیس���حاق سكۆتی 
رە یە، كو رۆژنامەیا عوسمانلی 
دەرین���ن، ل���ێ ئ���ەم نزان���ن كو 
ئ���ەڤ ئالیكاری���ا وی ی���ا ژ ڤێ 
رۆژنامەیێ رە ب چ جوورەیی 
یە، ئەم تێ دەرناینن، كا ئەو ژ 
رۆژنامەیا عوس���مانلی رە دنڤیسە، ئان كو ب 
ئاوایێن دن ئالی���كاری دكە، مخابن ئەڤ یەك، 

نها ژ ئالی مە ڤە تێر باش نەزەاللە.
ئەندامەك���ی  بەدرخ���ان  عەبدرەحم���ان 
كوردس���تان تەعال���ی جەمعیەت���ی )41( و ی���ەك 
ژ ئاڤاكارێ���ن ك���ورد تەعمیم���ی مەعاری���ف و 

نەشریات جەمعیەتی یە ژی)42(. 
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كاری رۆژنامەوانی بوواریى ئاسایشی ناوخۆ له سلێمانی
)2007 2004-(

شاخەوان مەال محەمەد

پێشەكی:
بەمەبەستی زیاتر خزمەت كردنی رۆژنامەوانی لە بواری ئاسایشی ناوخۆی هەرێم، بۆ 
تەواوكردنی قۆناغی چوارەم لە بەشی)ڕاگەیاندن – رۆژنامە( توێژینەوەكم لەسەر هەموو 
كراون  سلێمانی  ئیدارەی  سنوری  لە  رۆژنامەوانی  ب��واری  لە  كە  چاالكییانەی  كارو  ئەو 
ئەنجامدا، ئەوەبوو لە ژمارە )14(ی گۆڤاری )رۆژنامەنووس( بالوبۆوە. دیارە ئەمەش بە 
بوو.  زەنگەنە(  )عبداللە  بەرێز  مامۆستای  بەتایبەتی  گۆڤارەكە  سەرپەرشتیكارانی  هەوڵی 
بابەتەكان لە توێژینەوەی پێشتر بە گشتی باسی كاری رۆژنامەوانی، لە بواری ئاسایشی 
ناوخۆ لە عیراق و هەرێم بوو. بە تایبەتی لەسەر گۆڤاری )ناوخۆ( لە ئیدارەی سلێمانی بوو. 
ئەمجارەش بە هەوڵی برادەران لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێم بابەتەكە بە گشتی لە كاری 
رۆژنامەوانی لە بواری ئاسایشی ناوخۆیەو بە تەنیا لە هەفتەنامەی )ناوخۆ( دەكۆلێتەوە كە 
)130( ژمارەی لێ دەرچووە. لێكۆلینەوەكان بە گشتی هەڵسەنگاندنێكە لە رووی بابەتەكانی 
جیا  بە  ساڵێك  ه��ەر  كە  هەفتەنامەكە.  ساڵی  چ��وار  بۆ  دەبێت  داب��ەش  هەفتەنامەكە  ن��او 
هەڵسەنگاندنی بۆ كراوە. لەگەڵ كورتە باسێك لەسەر سێ ژمارەی )هەستی ئاسوودەیی( و 
چەند پاشكۆیەكی هەفتەنامەكە. سوپاسی هەموو ئەو كەسانە دەكەم هاوكارم بوون بۆ ئەو 
باسە هەرچەند لەو بوارەدا لێكۆلینەوەم پێش چاو نەكەوتووە، لەگەل ئەوەی لێكۆلینەوەكەم، 
لەوانەیە بێ هەڵە و كەم و كورتی نەبێ. بەالم بە هیوام سوودی خۆی هەبێت و توێژینەوەی 

باشتری بە دوادا بێت.
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1-1 هەستی ئاسوودەیی
كاری رۆژنامەوانی لە بواری ئاسایشی ناوخۆ لە ئیدارەی 
هەولێر جگە لەو بابەت و نامیلكە و بەرنامە تەلەفزیۆنانەی 
لە توێژینەوەی 1997-2003 باسمان كردووە، كارێكی ئەوتۆ 
نەكراوە تاكو حوزەیرانی ساڵی 2005، وەزارەتی ناوخۆی 
گۆڤارێكیان  پەیوەندییەكان  و  ڕاگەیاندن  بەشی  هەولێر 
تەنیا سێ  ئاسوودەیی( دەرك��ردووە كە  ناوی )هەستی  بە 

ژمارەی لێ دەرچووە، بەم شێوەیەی خوارەوە:-

ژمارە)1(
لە  دەرچ��ووە   2005 حوزەیرانی  لە  ئاسوودەیی  هەستی 
نەخشەسازییەكی  كە  قەشەنگ.  و  رەنگ  رەنگاو  بەرگێكی 
جوان كراوە لەسەرەوەی گۆڤارەكە، رەنگی قاوەییە هەستی 
بەشێوەی پیت نوسراوە )ئاسوودەیی(یش بە رەنگی زەرد. 
وەزارەتی  و  وەرزییە  ناوەكەی.)گۆڤارێكی  ژێ��رەوەی  لە 
ئارمێكی  گۆڤارەكە  راستی  الی  لە  دەك��ات(.  دەری  ناوخۆ 
لە كاتی مەشق  وەزارەت��ی ناوخۆ دانراوە لەگەڵ وێنەیەك 
كردندا. لە دیوی كۆتای بەرگی گۆڤارەكەدا بە چەند وێنەیەك 
ڕازاندراوەتەوە  پۆلیسەكان  س��ەرب��ازی  مەشقی  كاتی  لە 
لەسەرەوەش بە ئینگلیزی ناوی گۆڤارەكە تۆمار كراوە، لە 
وەرزییە  گۆڤارێكی  نووسراوە  گۆڤارەكەدا  دووی  الپەڕە 
كریم  ئیمتیاز:  خاوەنی  دەك��ات،  دەری  ناوخۆ  وەزارەت���ی 
و  ئیمیل  سەعید،  عبداللە  رزگ��ار  سەرنووسەر:  سنجاری، 
ژمارەی تەلەفۆنەكان نەخشەساز )كاوە فاروق( نووسراوە. 
ناوونیشان هەولێر بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندنی وەزارەت. لە 
چاپخانەی  نووسراوە  بچووك  فۆنتێكی  بە  كۆتایی  بەرگی 

حاجی هاشم /هەولێر.

هۆكاری دەركردنی گۆڤارەكە؟
بە پێی نووسینی خاوەن ئیمتیاز لە ژێر ناوی )پەیڤێك بۆ 
هەستی ئاسوودەیی( نووسراوە )دەركردنی گۆڤاری هەستی 
بەڕێز  خوێنەرانی  ئاشناكردنی  بۆ  هەنگاوێكە  ئاسوودەیی( 
قۆناغەكانی  بە  كوردستان  هەرێمی  دەرەوەی  ن��اوەوەو  لە 
ئێستای باری ئەمنییەت لەم دەڤەرەدا. هەروەها لە پەرەگراڤی 
كۆتاییدا نووسراوە )هەستی ئاسوودەیی لە خزمەتی هەموو 
بالوكردنەوەی  بۆ  دایە  توێژینەوەیەك  و  سەرنج  بیروڕاو 
گفتوگۆ و رەخنە بە مەبەستی زیاتر سوود لە یەكتر وەرگرتن 
و وشیاركردنەوەی كۆمەلگەكەمان بەرەو ئاستێكی بەرزتر 

بۆ دابینكردنی ئایندەیەكی گەشتر و روونتر(.
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هەستی  گ�����ۆڤ�����اری  دووی  ژم��������ارە 
ئاسوودەیی: 

لە تشرینی دووەمی ساڵی 2005 دەرچووە، 
رەنگاورەنگی  بەرگی  و  نەخشەساز  هەمان 
هەیە لە دەستەی بەرێوەبردن گۆڕان بووە، 
كۆمپیوتەر ئاوات محەمەد عومەر و )نیهایەت 
حەمە سەعید( و وێنەی فۆتۆگرافی )سیروان 
چاوبەخال()سەمیر ساڵح( زیادییان كردووە 
كە لەژمارەی یەكەم ئاماژەیان بۆ نەكرابوو. 
گۆڤارەكەدا  دووی  الپ���ەرە  ل��ە  س��ەروت��ار 
نێوان  )هاوكاری  ن��اوی  ژێر  لە  نووسراوە 
هاواڵتیان و دەزگاكانی ئاسایشی بناغەی ئەو 
)رزگار  پێنووسی  تەناهییەی كوردستانە(بە 
ئەمرۆ  )ئاشكرایە  دەڵێت:  سەعید(  عبداللە 
ترسناك  جیهانی  دیاردەیەكی  بۆتە  تیرۆر 
ئەم  گ��ەورەی  كە هیچ كیشوەر و شارێكی 
جیهانە نییە، گەر راستەوخۆش رووبەرووی 
لە  بەرنەكەوتبێت(  پریشكی  نەبووبێتەوە 
ئەم  )ه��ۆك��اری  ه��ات��ووە  كۆتایی  پ��راگ��راف��ی 
دەزگاكانی  و  خەڵك  نێوان  هەماهەنگییەی 
گرتووە  س���ەرچ���اوەی  ل����ەوەوە  ح��ك��وم��ەت 
دەزگاكانی  دڵسۆزی  بە  ب��ڕوای  خەلك  كە 
پۆلیس و ئاسایشی هەیە و دڵنیاشە كە بۆ 

ئاسوودەیی ئەوان كار دەكەن(

ژمارە سێی گۆڤاری هەستی ئاسوودەیی:
كراوە،  س���ەرەوەی  تایتلی  ل��ە  گۆرانێك 
وەزارەتی  وەرزییە  )گۆڤارێكی  نووسراوە: 
هەرێم بۆ كاروباری ناوخۆ دەری دەكات(، 
ئەم ژمارەیەش بە نەخشەسازییەكی جوان 
و بەرگێكی قەشەنگ و پر لە وێنە دابەزیووە 
لە  لە تشرینی دووەمی 2006 چاپ كراوە. 
)گۆران  زمانەوانی  بەرێوەبردندا  دەستەی 
جەالل( زیادی كردووە لە كۆمپیوتەر )بەڵێن 
)53(دا  الپەڕە  لە  كردووە،  زیادی  شێرزاد( 
)وەزیری  ن��اوی  ژێ��ر  لە  ه��ات��ووە  هەواڵێك 

پۆلیس رێز لە یاسای هاتووچۆ ناگرێت ..(
ئوسترالی  ه��ی��رال��دس��ەن(ی  )رۆژن���ام���ەی 
ئاشكرای كرد كە ناوی وەزیری پۆلیس)تیم 

ه��ۆل��دی��ن��ك( ل��ە ری����زی ئ���ەو ن��اوان��ەی��ە كە 
هاتووچۆە  یاسای  بە  ئیلتیزامیان  كەمترین 
روونی  زیاتر  ئوسترالییەكە  رۆژنامە  هەیە. 
راگەیاندنەیاندا  ل��ەو  ئ���ەوان  ك��ە  ك����ردەوە 
پشتیان بە ژمارەیەك ئامار بەستووە كە بە 
هۆی یاسایی ئازادیی زانیارییەكان دەستیان 
كەوتووە، دەركەوتووە كە وەزیری پۆلیس 
لێخوڕین  بەردەوام سەرپێچی یاسای خێرا 
دەكات و لە ماوەی هەشت مانگی دوواییدا 
لەگەڵ  ك�����ردووە.  س��ەرپ��ێ��چ��ی  ج���ار   )85(
كۆمەلێكی دیكە لە هەواڵ و بەدواداچوون و 

ریپۆرتاژی وێنەیی.

بەگشتی ئەم گۆڤارە:
تەنیا سێ ژمارەی لێ دەرچووە، لە بەرگی 
قەشەنگ و جوان و سەرجەم الپەرەكان رەنگا 
و رەنگ و رازاوان بە وێنەی جۆراو جۆری 
بوارەكاندا.  لەسەرجەم  پۆلیس  كارەكانی 
پریەتی لە بابەتی هەمەڕەنگ لەسەر تاوان و 
جۆرەكانی تاوان و لێكۆلینەوە و یاساكانی 
هاتووچۆ و ئامار. زۆر باسی گرنگ لەسەر 
پۆلیس  چاالكییەكانی  ت���اوان.  ج��ۆرەك��ان��ی 
ه��ەواڵ و وتار لەسەر مەسەلەی  و دەی��ان 
تیرۆر و كارە تێكدەرانەكانیان لە عێراق و 
جیهان دەكرێت سوودی باشی لێ وەرگرێت 
بۆ توێژینەوە و بە دواداچ��وون و بەراورد 
كردنی ئێستا و پێشووتر. بەالم سێ ژمارە 
زۆر كەمە، لە چاو ئەو هێمنی و ئاسایشەی 
ئەمرۆ لە كوردستاندا هەیە. دەبوو بە هەر 
شێوەیەك بوایە گۆڤاری هەستی ئاسوودەیی 
بەردەوام بوایە بۆ تۆماركردنی چاالكییەكانی 
رووخانی  سەردەمی  لە  ناوخۆ  وەزارەت��ی 
رژێمی بەعس و لە سەردەمی سەرهەڵدانی 
تیرۆر و لەو كات و ساتانەی كە دوژمنانی 
گەلەكەمان چاویان هەڵنایە بەو ئەزموونە كە 
بەردەوام هەوڵ دەدەن بۆ تێكدانی ئاسایشی 

هەرێم..

1-2 هەفتە نامەی ناوخۆ
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لە پاش كرداری ئازادكردنی عێراق بە گشتی 
و بە تایبەتی لە كوردستان قۆناغێكی نوێ 
رژێمی  رووخانی  ئەویش  كرد،  پێ  دەستی 
دەسەالتی  بە  بوو  هێنان  كۆتایی  و  بەعس 
هەرچەندە  بوو.  حیزبە  ئەو  دیكتاتۆرانەی 
هەرێمی كوردستان دەسەالتی ئیداری خۆی 
هەبووە لە سێ پارێزگاكە، بەالم بە نەمانی 
بۆ  رەخسا  بارتر  لە  هەلی  پێشوو،  رژیمی 
ئازادی سیاسی و رۆشنبیری و راگەیاندن 
زۆر  شێوەیەكی  بە  ئازادییە  بەو  بەرانبەر 
نامرۆڤانە مەسەلەی تیرۆر و خۆتەقاندنەوە 
و پ���ەل���ەم���اری ش��وێ��ن��ە پ���ی���رۆزەك���ان و 

شارەكانی  ل��ەس��ەرت��اس��ەری  رەش��ەك��وژی 
باشوور و ناوەراستی عێراق سەریان هەڵدا، 
كوردستانی  هەرێمی  پرۆشكی  ج��ار  ج��ار 
رژێمی  بە  هێنان  كۆتایی  بۆیە  دەگ��رت��ەوە، 
كە  كایەوە،  هێنایە  نوێی  قۆناغێكی  پێشوو 
بەالیەنی  گرنگیدان  زیاتر  شتێ  هەموو  لە 
ئارامی و ئاسایش یەكێك لە دینگەكانی ئەم 
الیەنە ڕاگەیاندنە بە هەموو شێوازەكانییەوە 
)بیستراو، بینراو، خوێندنەوە(بۆیە وەزارەتی 
سلێمانی،   – ه��ەرێ��م  حكومەتی  ن��اوخ��ۆی 
بڕیاری دەركردنی )هەفتەنامەی ناوخۆی(دا 
ئ����ەوەی شایەنی  ب��ە ش��ێ��وەی رۆژن���ام���ە. 
چواردە  هەفتەنامەیە،  ئ��ەو  پێش  لە  باسە 
دەرچوو..كە  ن��اوخ��ۆ  گ��ۆڤ��اری  ل��ە  ژم���ارە 
ئەنجام  ل��ەس��ەری  ت��وێ��ژی��ن��ەوەم��ان  پێشتر 
ب���واری  ل��ە  رۆژن���ام���ەوان���ی  )ك����اری  داوە 
ئاسایشی ناوخۆ(بۆ بەهێزكردنی توێژینەوە 
پێشترمان،  بەراوردكارییەكەی  شیكارەكان 
هەفتەنامەی  لەسەر  توێژینەوە  هەوڵماندا 
بتوانین  ئ��ەوەی  بۆ  بدەین  ئەنجام  )ناوخۆ( 
خزمەتێكی بچووك بە بواری ڕۆژنامەگەری 
كوردی و بواری ئاسایش بكەین بە گشتی  
ناوخۆ و  لە هەفتەنامەی  بابەتەكەمان باس 
ئەو نامیلكە و كتێبانە دەكات كە هەفتەنامەكە 
لەسەرەتا كورتە  دەری كردوون. هەروەها 
باسێكی سێ ژمارەیی )هەستی ئاسوودەیی( 
مان كردووە. كە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆی 

هەرێم –هەولێر دەرچووە. 

2-1 ساڵی یەكەم 
هەفتەنامەی  دەرب����ارەی  كورتەباسێك 

ناوخۆ...
مینبەرێك  وەك���و  ن��اوخ��ۆ  ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی 
ه��اوواڵت��ی��ان و  ب��ۆ  زان��ی��اری  گەیاندنی  ب��ۆ 
ئ���اگ���ادارب���وون ل��ە رەوش����ی ئ��اس��ای��ش��ی و 
حكومەتی  دی��ك��ەی  ك��ارەك��ان��ی  ه��ات��ووچ��ۆ 
نێوانی خەلك و  ل��ە  پ��ردێ��ك  ه��ەرێ��م وەك��و 
حكومەت هەوڵی داوە، ئەو پەیوەندییە زیاتر 
بەهێز بكات پریەتی لە قەلەمی رووناكبیرو 

ناوخۆ  ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی  )121(ی  ژم������ارە  ل���ە 
نەهاتووە  ل��ەس��ەر  ك��ەس��ی  ن���اوی  ب��اوك��راوەت��ەوە 
بابەتێكی لە ژێریەوەی نوسراوە بە ناوی )بە نیازن 

چ قەدەغە بكەن؟!( لە ئامادەكرنی )شاتوو  عادل(
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ژمارەی  ناوخۆ  هەفتەنامەی  رۆشنبیران 
وە   2004 ئ���ازاری  س��ەرەت��ای  ل��ە  یەكەمی 
ژمارەی  دوا  خوێنەران  بەردیدی  كەوتۆتە 
 )2007( ل��ە   )130( ژم���ارە  چ���وارەم  ساڵی 
وتارەكەیدا  ل��ەس��ەر  ه��ات��ووە.  پ��ێ  كۆتایی 
ه��ات��ووە )وەزارەت����ی ن��اوخ��ۆ ب��ە یەكێك لە 
بەرچاوەكان  و  گ��رن��گ  ه���ەرە  وەزارەت�����ە 
و ب��گ��رە ه��ەس��ت��ی��ارەك��ان��ی��ش دەژم���ێ���ردرێ 
هەموو  كۆلەكەی  ناوبراو  وەزارەت��ی  بۆیە 
هەر  دا.  ساتێك  ئان  هەموو  لە  دەولەتێكە 
حكومەتی  دام���ەزران���دن���ی  س��ەرەت��ای��ی  ل��ە 
راستییە  بەو  دەرك  كوردستانەوە  هەرێمی 
كراوە كەبوونی وەزارەتێكی لەو چەشنە لە 
حوكمرانی  ئەزموونی  بایەخدارەكانی  كارە 
كە  هەوڵدراوە  پ��ەروا  بێ  بۆیە  كوردستانە 
لەسەر فورمێكی نوێ و مۆدێرن بنیاد بنرێ 
واڵتێكدا   لەهەر  ناوخۆ  وەزارەت���ی  بوونی 
راستەوخۆ پەیوەندارە بە ژیان و گوزەرانی 
ئاسایش  دابینكردنی  ل���ەرووی  خ��ەل��ك��ەوە 
پاراستنی  و  یاسا  س��ەروەری  و  ئارامی  و 
سەروماڵی هاواڵتیانەوە. هەر بۆیە لە ماوەی 
وەزارەتی  كاروچاالكییەكانی  دا  راب��ردوو 
راستییەكانن.  گ��ەواه��ی  باشترین  ن��اوخ��ۆ 
دامەزراندنی  ل��ەس��ەرەت��ای  ف��ۆرم��ەی  ئ��ەو 
لەسەر كراوە  ك��اری  ن��اوخ��ۆوە  وەزارەت���ی 
ب��ە ج��دی پ��ی��ادەك��راوە و ش��ێ��وازێ��ك بووە 
مرۆڤی  مافی  گشتییەكانی  بنەما  ڕەچ��اوی 
هەوڵدراوە  شێوازێك  هەموو  بە  ك��ردووە. 

ئ���ەو ك���ەل���ت���ورەی ك���ە ل���ە م���اوەی 
پەیرەویان  داگیركەران  دا  رابردوو 
ئاسەواری  و  بسڕێتەوە  ك���ردووە 
ئەزموونی  چ��ی  ئ��ەگ��ەری  نەهێڵن 
ح��ك��وم��ڕان��ی ل���ە ك��وردس��ت��ان��دا لە 
ماوەی رابردوودا دوچاری چەندین 
بەاڵم  ب��ووە  ق��ەی��ران  و  گیروگرفت 
ئامانجە  بە  ئیمان  و  سەرسەختانە 
ئەو  سەركەوتووانە  گەل  ڕەواكانی 
لە  تێپەركردووە  دژوارەی  قۆناغە 
دووای پرسەی ئازادی عێراقیش كە 

سەرجەم  چاالكی  كارو  لە  نوێ  قۆناغێكی 
ب��وارەك��ان دەس��ت��ی پ��ێ��ك��ردووە، وەزارەت���ی 
تۆكمە  و  شایستە  ف��ۆرم��ێ��ك��ی  ل��ە  ن��اوخ��ۆ 
ئەمرۆی  واق��ع��ی  ل��ەگ��ەڵ  بێت  گونجاو  ك��ە 
كۆمەڵگەی كوردەواری دەستی بە كارەكانی 
هەوڵدراوە  كە  كردنێك  پێ  دەست  ك��ردوە. 
ئەو پەڕی شەفافیەت پەیرەو بكرێ خەلكیش 
بەرنامەكانی  راس��ت��ەوخ��ۆی  پێویستی  ك��ە 
چاالكانە  ب��ەش��داری  ن��اوخ��ۆی��ە  وەزارەت����ی 
چەسپاندنی  و  ب��ردن  پێش  ل��ەب��ەرەو  بكەن 
و  رێنماییەكان  و  یاسا  زی��ات��ری  ه��ەرچ��ی 
دا،  ئارامی  و  ئاسایش  كردنی  سەقامگیری 
پێشمان وایە لەو پێناوەدا خەلك و وەزارەت 
درێغیان نەكردووە لە دەركردنی رۆژنامەی 
ناوخۆ لەالیەن وەزارەتی ناوخۆ سەرەڕای 
روناكبیری  ك���ارە  ب��ەدرێ��ژەی  ك��ە  ئ���ەوەی 
راگەیاندنەكانی وەزارەت هەوڵێكی دیكەیە بۆ 
كۆمەالنی  پەیوەندییەكانی  ئۆگارنیزەكردنی 

لە  ناوخۆ(  ئاسایشی  هێزەكانی  هەمیشەی  دادگ��ای  )هۆلی 
الپەرە )1( ژمارە )122( باوكراوەتەوە، فۆتۆ )ئاسۆ(
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خەلك كوردستان و وەزارەتی ناوخۆ. هەر 
بۆیە لێرەوە داوا دەكەین كە پێشنیازی زیاتر 
بكەن كە بالوكراوەكە دەولەمەند بكەن. كە 
هەموومان بتوانین. روژنامەی ناوخۆ بكەینە 
ئەم  ل��ەڕێ  قسەكانمان  و  ئ���ازاد  مینبەری 

كەناڵەوە بەیان بكەین(.
بێ گومان سەروتاری یەكەم ژمارە كۆمەڵێ 
خالی گرنكی تێدایە بۆ ئەوەی هەفتەنامەكە 
بۆ  وچ���اك  ئ����ازاد  ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی��ەك��ی  ببێتە 
تێدا  خۆیانی  قسەی  بتوانن  كە  هاووالتیان 
تیراژەكەی)2000(دوو  )رۆژنامەكە  بكەن. 
ل��ە ڕێ��گ��ای دەزگاكانی  ب���ووە،  ه���ەزار دان��ە 
ئاماژەی  بەپێی  ب��الوك��راوەت��ەوە(  ن��اوخ��ۆو 
 1 / لە 15  تەلەفۆن  بەشێوەی  سەرنوسەر 
/2009. خاوەن ئیمتیازی وەزارەتی ناوخۆ، 

ئەمیر  هاوكاران  عەلی  عادل  سەرنووسەر 
سەركەوت  ئیبراهیم،  ئاسۆ  شوانی،  نامیق 
ناوونیشانی  م��ەح��م��وود،  رێ��ب��از  ع��وم��ەر، 
سلێمانی  –بەردەركی  سلێمانی  دەرچوونی 
–بەرێوەبەرایەتی  ن��اوخ��ۆ  –وەزارەت������ی 
راگەیاندن و پەیوەندییەكان..هەفتانە كە چوار 
س��اڵ ب���ەردەوام ب��ووە. ژم��ارە )1(ی ساڵی 
یەكەم كە لە ئاداری 2004 دەرچووە، چەند 
بابەتێكی لە خۆگرتووە لە سەروەی هەموو 
نووسراوە  سەوز  مانشێتێكی  بە  شتەكاندا 
راپەرینە  ساڵیادی  بێت  شكۆدار  و  )ب��ەرز 
مەزنەكەی گەلەكەمان( الی ڕاستی هەواڵی 
)لیوا خلیل نیعمەت  كۆچی دوایی و وێنەی 
و  سەروتار  و  هاتووە..مانشێت  دوسكی( 
سەردانی وەزیری ناوخۆ هەوالێكی رووداوی 
كۆبوونەوەی  هەوالێكی  لەگەڵ  هاتووچۆ 
ئیدارەی  ه��ەردوو  ناوخۆی  وەزارەتەكانی 
تێدایە.لە الپەرە دووەمی هەفتەنامەی ناوخۆ 
)بانگەوازێك  بچووك  مانشێتێكی  ژێ��ر  لە 
خەلكی  كۆمەالنی  بۆ  ناوخۆ  وەزارەت��ی  لە 
ئازادیخوازی  )خەلكی  هاتووە  كوردستان( 
ك��وردس��ت��ان ل��ە دوای���ی پ��رۆس��ەی ئ���ازادی 
ن��اح��ەزان��ی گەاڵنی  ع��ێ��راق��ەوە دوژم��ن��ان و 
عێراق و دیموكراتی و ئازادی بێ شەرمانە 
لە بەرگی تیرۆرزمدا عێراقیان كردۆتە دواین 
مەیدانی تەراتین و بە خەیالی خاوی 
دەیانەوێت  فامانە  ك��اڵ  و  خۆیان 
كۆمەڵی  و  دی��م��وك��راس��ی  ب���ەرەی 

مەدەنی تێك بشكێنن(.
دەچێت  پ��ێ  وا  ب��ان��گ��ەوازە  ئ��ەم 
لە  بێت  تیرۆر  خەتەری  سەرەتای 
)1(ی  پاش  لە  هەرێمی كوردستان 
ش��وب��ات و ت��ەق��ی��ن��ەوەی ه���ەردوو 
یەك  ل��ە  ل��ق  و  مەڵبەند  ب��ارەگ��ای 

كاتدا، لە شاری هەولێر. 
ژمارەدا  هەمان  سێی  الپ��ەڕە  لە 
ه���ات���ووە ل���ە ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ی 
)گەنجێك  سلێمانی  ڕەگ��ەزن��ام��ەی 
مامەوە(  ڕەگەزنامە  لە  ش��ەو  ئ��ەم 

لە ژمارە 129ی هەفتەنامەی ناوخۆ باوكراوەتەوە لە الیەن 
 )140( م��اددەی  باربردنی  لە  بە  ئاماژە  خۆشنوس(  )ئەحمەد 

دەكات.
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وێنەی  دوو  محمود  رێباز  ئامادەكردنی  لە 
)غاندی  فۆتۆی  بە  هاتووە  تێدا  هاوواڵتیان 

زاهیر( كە قەرەبالغلیەكە نیشان دەدات. 
لە الپەڕە چواری هەمان ژمارەدا بابەتێكی 
هەزار  )دە  ن��اوی  بە  هاتووە  وەرگ��ێ��ردراو 
رۆژ لە زینداندا( لەالیەن فەریدون پێنجوینی 
)نیلسون  وێنەی  لەگەڵ  وەرگێردراوە  یەوە 
ماندێال( ی  سەرۆكی باشوری ئەفریقیا. ئەو 
بە  خوێنەرە  بوونی  ئاشنا  بۆ  زیاتر  بابەتە 
)ماندێال( و چۆنییەتی بەندبوونی بە زنجیرە 
باوكراوەتەوە. جگە لە مانە كاری خۆكوژی 
و ئەركی هێزەكانی ئاسایش لە نووسینی رائید 
)شێخ تەبیب( قەرەداغی هاتووە. لە الپەرەی 
)5(ی هەمان ژمارەدا بابەتێك لە الیەن )ڤیان 
)پیاوكوژی  ناوی  ژێر  لە  نووسراوە  مجید( 
ناونیشانی  )ئەمە  نووسیویە  بەكرێگیراو( 
ئەو كتێبە بوو كە لە سەرەتای نەوەدەكاندا 
ئەمەریكای خستە بەردەم پرسیارێكی قوڵ 
و چەند جەمسەر، دەستوری ئەمەریكا كە لە 
دروست بوونیەوە تا ئێستا مایەی پاراستنی 
ماف هەموو تاكێكی ناو كۆمەلگای ئەمەریكا 
كۆتایی  لە  بەر  )6( سالێك  م��اوەی  لە  بوو 
كتێبەی  ئەو  تەماویەی  سێبەرە  بەو  هێنان 
هەبوو  شوێنی  س��ەرو  بێ  نوسەرێكی  كە 
ببووە داكۆكی كار لە ئیرهاب و بنەماكانی 
تیایاندا  م��اف��ی  و  دی��م��وك��راس��ی  و  ئ���ازادی 

گ��ۆردراب��وو ب��ە دەس��ت��درێ��ژی و 
نووسەر  ئیرهاب(.  توندوتیژی 
بە  بڵێ  پێمان  دەی���ەوێ  ل��ێ��رەوە 
جۆرە  ل��ەو  كتێبی  بالوكردنەوە 
بۆیە  دەب��ێ��ت،  خ��راپ  ئاكامەكان 
ب��گ��رێ��ت. پ��ێ  ڕێ��گ��ای  پێویستە 
هاتووە  دی��ك��ەی  ب��ڕگ��ەی��ەك��ی  ل��ە 
لەوەی  بین  دڵنیا  ئ���ەوەی  )ب��ۆ 
نێچیرەكەت كوشتوە چاكترە )3( 
بە  نێو چەوانیەوە  بە  بنێ  گوللە 
چەكێكی )كاتم( واتا بێ دەنگ و 
لێدانی  بەكاربێنی   كێش  دەست 

دڵی بگرە تا بزانی ماوە(.

بۆ  )5(دا  الپ��ەڕە  لە  و  ژم��ارە  هەمان  لە 
كورد  هەر  و  بوین  كورد  هەر  تیرۆرستان 
شێروانی(  نامق  )ئەمیر   نوسینی  لە  ئەبین 
ئ���ەم ب��اب��ەت��ەش ب���اس ل��ە ت��ی��رۆر و كاری 
ژێر  لە  دیكە  بابەتێكی  دەك���ات.  تێكدەران 
سەخلەت  بۆچی  كورد  )دراوسێكانی  ناوی 
بوون( لە نووسینی )هێمن مولود كوردە( یە 
ئەم بابەتە سیاسییە پەیوەندی بە هێزەكانی 

ئاسایشی ناوخۆوە نییە..
هاتووە  ژم��ارەدا  هەمان  )6(ی  الپ��ەرە  لە 
)ك���وردس���ت���ان ل���ە س����ەرەت����ای ك���اروان���ی 
دیموكراسی( لە نووسینی )ئەكرەم میهرداد(لە 
كتێبی  لە  تۆرین(  )ئ��االن  دەلێت  پرگرافێكدا 
دیموكراسی چی یە؟( )دەسەالتی زۆرینەیە 
بۆ زیاتر  بۆ كەمایەتییەكان(ە  یان گەرەنتی 
دیموكراسی،  شیكردنەوەی  و  كردن  ئاشنا 

الیەن  لە  باوكراوەتەوە  ناوخۆ  هەفتەنامەی   )130( ژم��ارە  لە 
)ئەحمەد خۆشنوس(
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چارەنووسساز  و  گرنگ  رەه��ەن��دی  س��ێ 
ئەم  ك��ە  دەك���ات  ئاشكرا  دی��م��وك��راس��ی  ب��ۆ 
زیاتر  یان  بوونی یەك  بە بێ  سیستەمەش 

لەم رەهەندانە بوونی نابێت(.
الپەرەیە  لەم  دیكە  بابەتی  دوو  هەروەها 
هاتووە )خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی ئۆتۆمۆبێل 
لێخورین( لە نووسینی )شاخەوان مەال محمد( 
باو كراوەتەوە، هەروەها خوێندنەوەیەك بۆ 
بۆ شوفێری  تیۆری  كتێبی)تاقی كردنەوەی 
بەرگێك  الپ����ەڕە.  ه��ەم��ان  ل��ە  ئۆتۆمۆبێل( 

گۆڤاری  )یەكەم  ن��اوی  بە  ب��اوك��راوەت��ەوە 
پ��ۆل��ی��س( ل��ەگ��ەل ئ����ەوەی ل��ە خ�����وارەوەی 
الپەڕەكان رێنمایی بۆ مەسەلەكانی هاتووچۆ 
بە شێوەی مانشێتی گەورە باوكراوەتەوە  
دوا الپەڕەی هەمان ژمارە، هەمەڕەنگ و چەند 
بابەتێكی جۆراو جۆری لە خۆ گرتووە كە 
بەشێوەیەكی قەشەنگ ڕازاوەیە... دوا ژمارە 
لە ساڵی یەكەم، ژمارە )20( ی هەفتەنامەی 
ناوخۆیە كە دەكاتە رێكەوتی 4/19/ 2005.. 
تا سەرەتای  مانگی 3ی 2004  لەسەرەتای 
ژمارەی  بیست   )20( تەنیا   2005/4 مانگی 
ژمارەیە   20 ئەو  دەرچ���ووە،  هەفتەنامەكە 
سەرجەمیان  و  الپەڕەیە   )8( ژم��ارەو  هەر 

رەنگاو رەنگە...

دەستەی نووسەران
لە ژمارە )1(دا خاوەن ئیمتیاز وەزارەتی 
ناوخۆ، سەرنووسەر )عادل علی(ە هاوكاران 
ئیبراهیم –  ئاسۆ  نامیق شێروان –  )ئەمیر 

تێبینی هەمەجۆر ئاگركەوتنەوە خۆكوژی دزی كردن سوتانی ژنان بەهەر هویەكەوەبێت كارەساتی 
هاتووچۆ كوشتنو بریندار بوون بە ژمارە بابەتەكان
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سەركەوت عومەر – رێباز مەحمود(
لە ژمارە )2(دا خاوەن ئیمتیاز وەزارەتی 
دەستەی  عەلی(  سەرنوسەر)عادل  ناوخۆ، 
ئارام  ع��وم��ەر –  )س���ەرك���ەوت  ن��وس��ەران 
تەها – شاخەوان مەال مەحمەد – خەیری 

شەنگالی(
لە ژمارە )5(دا گۆڕانی بەسەر دادێ خاوەنی 
ئیمتیاز وەزارەتی ناوخۆ سەرنووسەر )عادل 
)سەركەوت  نووسین  بەرێوەبەری  عەلی( 
هونەری  و  چاپ  سەرپەرشتیاری  عومەر( 
)ئارام تەها( نەخشەسازی و جیاكردنەوەی 
ناوونیشان  ئ��ەح��م��ەد(  )ه��ێ��رش  رەن��گ��ەك��ان 
وەزارەتی   – سەرا  بەردەركی   – سلێمانی 
ن��اوخ��ۆ – ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی ڕاگ��ەی��ان��دن و 

پەیوەندییەكان 
و  ن���ەخ���ش���ەس���ازی  )19(دا  ژم�����ارە  ل���ە 
)تونا  ب��ۆت��ە  ڕەن��گ��ەك��ان  ج��ی��اك��ردن��ەوەی 

عومەر(.

هەڵسەنگاندنی ئەو )20( بیست ژمارەیە
-1ل��ە م��اوەی ی��ەك س��اڵ كە )20( بیست 
باوكردنەوەی  پێی  بە  لێدەرچوو،  ژمارەی 
هاتووە  دوودا  ژم���ارە  ل��ە  هەفتەنامەكە، 
مانگی  ناوخۆ  وەزارەت���ی  )هەفتەنامەیەكە 
دووجار دەری دەكات( دەبوو )24( ژمارەی 

لێ دەرچووبایە.
لەسەر  ن����ەك����راوە  دی������اری  -2ت����ی����راژ 

رۆژنامەكە.
لەسنووری  ب��الوك��ردن��ەوەی  -3ش��ێ��وەی 
تێپەڕی  سلێمانی  ئ���ی���دارەی  دەس���ەاڵت���ی 

نەكردووە. 
)14( چواردە  ژم��ارەدا   )20( -4ل��ە كۆی 
تێدا  ناوخۆی  وەزی��ری  وێنەی  ژم��ارەی��ان 
هاتووە. وا پێویستی دەكرد رووداوەكان یان 

لە ژمارە )24(ی هەفتەنامەی ناوخۆ ال الیەن )هیوا(وە باوكراوەتەوە
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ئاسایشی  تازەی هێزەكانی  هەر هەوالێكی 
ناوخۆ تێدا بهاتایە لە الپەرەی یەكەم.

بەاڵم  ن��اوخ��ۆی��ە،  هەفتەنامەی  -5ن���اوی 
رۆژنامەیە  شێوەی  لەسەر  نەخشەسازی 
دەبوایە گۆڤار بوایە نەك رۆژنامە و ناوی 

هەفتەنامەی ناوخۆی هەبوایە.
تێدا  وێ��ن��ان��ەی  ئ���ەو  زۆری  -6ب���ەش���ی 
وێنەگرەكە  ب��ە  ئ��ام��اژەی��ە  ب��اوك��راوەت��ەوە 

نەكراوە.
لێكۆڵینەوە،  و  -7ب�������ەدواداچ�������وون 
گرینگی  دەب��وو  نییە  بەرچاو  بەرێژەیەكی 

پێبدرایە.
سنووری  لە  تەنها  دەب��وو  -8بابەتەكان 
پۆی  پ��ەل��و  ن��ەب��وای��ە  سلێمانی  ئ���ی���دارەی 

بهاوێشتایە.
-9 بابەتی دەروونناسی و چاوپێكەوتنی 
كەسانی پسپۆر لەو بوارە و مامۆستایانی 
و  خ��ۆك��وژی  و  بابەتەكان  ل��ەس��ەر  زان��ك��ۆ 

سەرپێچی كردن بەرێژەیەكی كەمە.
 )10( ژم��ارەدا  بیست   )20( -10ل��ە كۆی 
ژمارەیان سەروتاریان نییە.وا پێویست بوو 

سەروتار لە هەموو ژمارەكان هەبوایە. 
2-2 ساڵی دووەمی هەفتەنامەكە:-

لە  ناوخۆ  هەفتەنامەی  دووەم��ی  ساڵی 
ژمارە )21(وە دەست پێ دەكات لە یەكشە 

ممەی 2007/5/1 

لە ژمارە )21( لە گوێچكەی ڕاستی مژدەو 
ئاگاداری یەك هاتووە بەم شێوەیە:-

)بۆ خوێنەرانی خۆشەویستی هەفتەنامەی 
تێپەربوون  ساڵێك  دووای  ل��ە  ن��اوخ��ۆ، 
بەسەر دەرچوونی یەكەمین مۆمی تەمەنی 
ئاراستەی  گەرممان  پیرۆزبایی  وێ��رای 
ناو  لە  كە  دەكەین  بەرێزانە  ئەو  هەموو 
و  دەزگاكانیدا  دام  و  ناوخۆ  وەزارەت���ی 
كردووین  هاوكارییان  ل��ەدەرەوە  ئەوانەی 
ئەدەینێ  مژدەیان  ساڵەدا  ئەم  م��اوەی  لە 
بەرنامەكانی  دیراسەكردنی  دوای  لە  كە 
هەفتەنامە  بڕیارماندا  ناوخۆ  راگەیاندنی 
لە جیاتی ئەوەی مانگی دوو جار دەربچێ 
بیگۆڕین بۆ هەفتەی جارێك، بە قەبارەی 
چوار الپەڕە هەموو رۆژی یەكشەمە ببێتە 
هاوكارمان  زیاتر  وایە  هیوامان  میوانتان 
بن لە گەیاندنی بابەت و زانیاری بەكەلك 
كە  ئەدەین  بەڵێن  ئێمەش  وە  دروس��ت  و 

درێغی نەكەین لە خزمەتكردن(
ئەم  ن��ووس��راوە  ب��چ��ووك  فۆنتێكی  ب��ە 
هەفتەی  ناوخۆ،  وەزارەت���ی  هەفتەنامەیە 
جارێك دەریدەكات، ساڵی دووەمی ژمارە 
)21( یەكشەممە 2005/5/1 دوو مانشێتی 
پۆلیسێك  وێنەی  دابەزیوە.  گەورە  فۆنتی 
چەند  و  هەفتەنامە  خوێندنەوەی  كاتی  لە 
هەوالێكی كارەكانی وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ 
پێهێنانی  ك��ۆت��ای��ی  وێ��ن��ەی��ەك 
الپەرەی  ل��ە  پۆلیس  خولێكی 
یەكەم تەواو كراوە، هەرچەند 
خولەكە  وێنەی  بوو  پێویست 
نەك  بدرایە  نیشان  وێنەكە  لە 

میوانانی خولەكە.
هەفتەنامەكە  دووی  اڵپ��ەرە 
دەزگایەكی  )ب���ەرەو  گۆشەی 
تێدا  م����ۆدێ����رن(ی  پ��ۆل��ی��س��ی 

هاتووە.
 )لە ناو كۆمەلگادا وا باوە كە 
لە هەموو كەس زیاتر  پۆلیس 

الیەن  لە  باوكراوەتەوە  ناوخۆ  هەفتەنامەی  )123(ی  ژمارە  لە 
)ئەحمەد خۆشنوس(.
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مووچە وەردەگرێ كەوانیە چونكە ئەگەر 
و  پۆلیسێك  موچەی  نێوان  لە  ب���ەراورد 
فەرمانبەرێك بكەین ئەوا هێشتا پۆلیسەكە 
مەغدورە . چونكە جگە لە دەوامی بەیانیان 
ف��ەرم��ان��ب��ەرێ��ك��ی ئ��اس��ای��ی دەی��ك��ات پاش 
دەوام��ی��ش م��ان��ەوەی پ��اش ن��ی��وەروان و 
ئەوانیش بەسەرما و بەستەلەكی زستان و 
گەرما و قرچەی هاویندا گیانبازیكردن لە 

رووبەروبونەوەی رووداوەكاندا( 
 لیوا )ئەحمەد موسا(:- هەفتەنامەی ناوخۆ 
دەرفەتێكی  ب��ووە  توێكاری  هەنگاوێكی 
شەفافیەت  ب��ەرەو  بۆ  ب��وو  شارستانیانە 
راپەراندنی  ش��ێ��وە  و  س��روش��ت  ب��ردن��ی 

ئەركەكانمان( 
هەر لەهەمان الپەڕەدا هاتووە گفتوگۆیەك 
ل��ەگ��ەڵ ب��ەری��وەب��ەری ب��ەش��ی م��ۆل��ەت لە 
سلێمانی  ه��ات��ووچ��ۆی  ب��ەرێ��وەب��ەرای��ەت��ی 
الپەرە  لە  مجید(.  )ئەدیبە  ئامادەكردنی 
دابەزیوە  ژمارەدا ستوونێك  هەمان  سێی 
بە قەلەمی )فاتح بەختەوەر( ناوی )راز و 

گلەیی( لە پەڕگرافێكی هاتووە

بە  دەزان����م  پێویستی  ب��ە  ل��ێ��رە  )ب��ۆی��ە 
ئێمەیە  سەرشانی  ئەركی  بلێم  هاوالتیان 
بین  پۆلیس  برایانی  دەری  یارمەتی  كە 

كارئاسانیان بۆ بكەین و یاسا نەشكێنین(
 ه��ەر ل��ەو الپ���ەڕەدا ه��ات��ووە، دیدارێك 
هاتووچۆی  پۆلیس  بەریوەبەری  لەگەڵ 
هەڵەبجەی شەهید. هەروەها بابەتێكی تر لە 
شێوەی ڕیپۆرتاژ هاتووە لە ئامادەكردنی 
)سۆران عەبدولا(یە لە ژێر ناوی )لە كۆیە 
هەمووكەس پۆلیسە( هاتووە، گەنجێك وەاڵم 
دەداتەوە )من تەنها دەبم بە پۆلیس كاكە 
لەبەرابێت، نە هەویە  ئەو جلە پۆلیسانەت 
ناوێ(پۆلیسێكی  ئینجازە و نەهیچت  نە  و 
رۆژنامەنووسەكە  ب��ۆ  قەسە  ه��ات��ووچ��ۆ 
كەمین  هێشتا  ئ��ەم��ە  م��ن  )ك��اك��ی  دەك���ات 
وا  ئینجازەن، رۆژی  لە  بەشێكی زۆرمان 
هەیە دەبینە دوو ئەوەندە خوا بەوە رەحمی 
هاوین  بۆ  سێبەرە  شوێنەكەمان  ك��ردووە 
خۆر لێمان نایات(كارمەندێكی ئاسایش وا 
بۆ رۆژنامەكەمان دەدوێ )ئێمە خۆشمان 
تێكەل  بكەین  چی  بەاڵم  زۆری��ن،  دەزانین 

لە ژمارە )125(ی هەفتەنامەی ناوخۆ باوكراوەتەوە لە الیەن )ئەحمەد خۆشنوس(.
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بووین، ئەم یەكگرتنەوەی ئیدارەیە سەری 
لە ئێمەش تێكداوە(.

لە دوا الپەڕەدا چەند بابەتێكی هەمە جۆر 
هاتووە لەوانە ستوونێك لەسەر:-

)ل���ە ی���ادی رۆژن���ام���ەگ���ەری ك����وردی و 
چەند سەرنجێك لەسەر بالوكراوەكان( لە 

نووسینی 
پەراگرافی  لەدوا  باقی(  حەمە  )عەبدولی 
ستوونەكەدا هاتووە، ))هەم لەم ستوونەوە 
ئەگەر لێم وەرگرێ و لە یادی رۆژنامەگەری 
لە  داوا  دەك��ەم  ئ��ەوە  پێشنیازی  كوردیدا 
بەرپرسانی  و  خ��ەم��خ��ۆران  و  دڵ��س��ۆزان 
گۆڤار و رۆژنامە و باوكراوەكان دەكەم و 
دەڵێم مەرج نیە لەبەر نەبوونی بابەتی باش 
بابەتی  بالوكراوەكان  اڵپەرەی  گونجاو  و 
پربكەنەوە  الپەرەكانیان  دووبارە  و  الواز 
كە پڕن لە هەڵەی زمانەوانی و دواتریش 
مەبەستێكی ئەوتۆ نادەن بەدەستەوە، جگە 
لە درێژ دادڕی كە خوێنەر ماندو ئەكا و 

بێزار دەبێ لە خوێندنەوە()9(.
)كچە  داب��ەزی��وون  دیكە  بابەتێكی  چەند 
روسیەكان بە ئەنتەرنێت الوانی ئەمریكی 

فریو دەدەن(
)پۆلیس تابلۆیەكی بیكاسۆ دەدۆزێتەوە( 
)درێژترین  چین(  واڵتی  لە  قژ  )درێژترین 
گیان لە دەست دان بە نەخۆشی شێرپەنجە 
لە  هاوواڵتی(  ملیۆن  دوان��زە   )12( دەگاتە 

بابەتەكەدا هاتووە:-
جۆن سیفز سەرۆكی كۆمەڵەی جیهانی 
بۆ نەهێشتنی نەخۆشیەكانی شێرپەنجە و 
سەرۆكی بەشی نەخۆشیەكانی شێرپەنجە 

لە ئەمەریكا گووتی:
ژمارەی ئەو كەسانەی بە نەخۆشیەكانی 
ش��ێ��رپ��ەن��ج��ە ك���ۆت���ای ب���ە ژی��ان��ی��ان دێت 
بە  ساڵیكدا  لە  ملیۆن  )12(دوان���زە  دەگاتە 
ئەمەش   )2020( ساڵی  لە  نزیكبونەوەمان 
واڵتە  ه��اوالت��ی��ان��ی   %70 ل��ە  رێ����ژەی  ب��ە 
 )15( سااڵنە  وتی  هەروەها  هەژارەكانن 

نوێ  ملیۆن شێوازی جۆراوجۆر و  پانزە 
ی ئەم نەخۆشیە بەدەردەكەوێت لە جیهاندا 

بەدەست ئەم نەخۆشیەوە گیرۆدەن(
بابەتێكی سوپاس و پێزانین و بابەتێكش 
فرۆكەی  ف��ری��ن��ی  رێ��ورەس��م��ی  ل��ەس��ەر 
لە  بەریوە چوو  )ئیرباص سوپەر جامبۆ( 

شاری تۆڵۆزی فەرەنسا(.

پاشكۆ:-
لە ژمارە )44(ی ساڵی دووەم پاشكۆیەك 
بە چوار الپەڕە دابەزیوە لەسەر رەشنووسی 
دەستوور واهاتووە )پاشكۆی هەفتەنامەی 
ناوخۆ تایبەت بە رەش نووسی دەستور( 

سێشەممە 2005/10/11
لە گوێچكەی الی راستی هەفتەنامەكە بە 
فۆنتێكی رەش نووسراوە )بەڵی بۆ دەستور 
لە 2005/10/15( بەڵێ بۆ دەستوورەكە بە 
نوسراوە  عەرەبی  رێنوسی  بە  كوردییە 
مێژووەكەشی بە ئینگلیزی نووسراوە بەم 
شێوەیە )2005/10/15( تەواوی ماددەكان 

)139( ماددەن. 
ناوخۆ  ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی  س��اڵ��ی دووەم����ی 
كە لە ژم��ارە 22وە دەست پێ دەك��ات لە 
-53( ژم��ارە  تا   2005/5/8 یەكشەممەی 

)54
واتە لە ماوەی ئەو ساڵەدا )34( ژمارەی 
الپەرەیی  چ��وار  شێوەی  بە  ل��ێ��دەرچ��ووە 
 )34( ل��ەو  و  دووەم  س��اڵ��ی  ل��ە  بەگشتی 
ژمارە  بە  ناوخۆ  هەفتەنامەی  ژمارەیەدا 

ئەو بابەتانەی باوكردۆتەوە. 

هەڵسەنگاندن بۆ ساڵی دووەم:-
لە ژمارە 21 و 22 لە رۆژی یەكشەممە 
هەفتەنامەكە دەرچووە، بەاڵم لە ژمارە )23( 
بە دواوە لە رۆژی سێ شەممان دەرچووە 

و وەكو لە ژمارە )23( هاتووە:-
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هەموو  ناوخۆ  وەزارەت��ی  )ڕۆژنامەیەكە 
سێ شەممەیەك دەریدەكات(

سێشەمە   )23( ژم����ارە  دووەم  س��اڵ��ی 
بە  )17(ك����ە  ئ���ەوەی  ل��ەگ��ەڵ   2005/5/17
مانگ و ساڵەكەشی  نووسراوە و  كوردی 

بە ئینگلیزی. 
لە  نەخشەسازی  لە  هەفتەنامەكە  ن��اوی 
ژمارە )23( گۆڕانی بەسەر داهاتووە و لە 

تایتلی ناوونیشان هەفتەنامەكەدا هاتووە:
)رۆژن�������ام�������ەی�������ەك�������ە وەزارەت��������������ی 
ن������اوخ������ۆ دەری�����������دەك�����������ات( دەب��������وو 
رۆژنامە  چونكە  بنووسرایە)هەفتەنامەیەكە 

پیویستە هەموو رۆژان دەربچێت(
هەر لە ساڵی دووەم ژمارەی الپەرەكان 
لە )8( هەشت الپەڕەوە بۆ )4( چوار الپەرە 
كەم كراوەتەوە، لەگەڵ ئەوەی ساڵی یەكەم 
هەشت   )8( دەرچ���ووە  لێ  ژم���ارەی   )20(
ب���وو. ك��ەچ��ی س��اڵ��ی دووەم بۆ  الپ����ەرەی 
ئەوەی ژمارەی زیاتر دەربكەن الپەرەكانی 
كەم كراوەتەوە تەنیا )14( ژمارەیان زیاتر 

دەركردووە. هەرچەندە بابەتەكان لە ساڵی 
لێكۆلینەوەو  ڕووی  ل��ە  باشترن  ی��ەك��ەم 
ب��ەدواداچ��وون و گۆشە و  چاوپێكەوتن و 
ستوون.. لە ساڵی دووەم لەو )34( ژمارەیە 
زیاتر وەاڵم و وەاڵمدانەوەی لە خۆگرتووە 
لە نێوان نووسەرەكاندا. لە ڕووی وێنەشەوە 
ساڵی  چونكە  دەوڵەمەندترە،  یەكەم  ساڵی 
یەكەم )320( سێ سەد و بیست وێنەی لە 
خۆ گرتووە لەو )320( وێنەیە )25( وێنەی 
ساڵی  ل��ە  ب���ەالم  ه��ات��ووچ��ۆی��ە  رووداوی 
تەنیا  لە خۆگرتووە،  وێنەی   )264( دووەم 
هاتووچۆی  وێنەی رووداوی  دوانزە   )12(
لە خۆ گرتووە. كاریكاتێرەكانیش لە ساڵی 
یەكەم )12( كاریكاتێرە و لە ساڵی دووەم 

)6( كاریكاتێری لە خۆگرتووە. 
بە  دووەم  ساڵی  ژمارەكانی  سەرجەم 
شێوەی رەش و سپییە. هەروەها دەستەی 
جارێك  چەند  هەفتەنامەكە  بەرێوەبردنی 
گۆڕانی بەسەردا هاتووە لە ژمارە یەكەوە بە 
شێوەی ستوون هاتووە تا ژمارە )33( بەم 
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شێوەیە هەفتەنامەی ناوخۆ، خاوەن )خاوەن 
ناوخۆ(سەرنووسەر  وەزارەت����ی  ئیمتیاز 
نووسین  ب���ەرێ���وەب���ەری  ع��ەل��ی(  )ع����ادل 
)توانا  س��از  نەخشە  عومەر(  )س��ەرك��ەوت 
شەهال  عەلی،  )لوقمان  ئینتەرنێت  عومەر( 

رەفعت( 
 ئیمەیلی هەفتەنامەی ناوخۆ

  haftanama1@yahoo.com
 پێگەی هەەفتەنامە لەسەر ئینتەرنێت

 www.nawxo.lorg
ناوونیشان

سەرا/وەزارەتی  /ب��ەردەرك��ی  سلێمانی 
ن��اوخ��ۆ ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی ڕاگ��ەی��ان��دن و 

پەیوەندییەكان 
بەاڵم لە ژمارە )33( بە بێ هۆ گۆڕانیان 
بەسەر دەستەی بەریوەبردنی هەفتەنامەكە 
هێناوە. لە دوا الپەڕەدا لەسەری سەرەوە 
بە فۆنتێكی كەمێك گەورە لە چوار چێوەی 
الكێشەی پاندا هاتووە و كەمێك گۆڕان لە 

ستافەكەدا هاتووە 
نەخشەسازی )لوقمان عەلی( لێپرسراوی 
پ��ێ��گ��ەی ئ��ەن��ت��ەرن��ێ��ت )ئ����االن ع��ەل��ی( بەم 
شێوەیە جێگیر بووە تا دوا ژمارەی ساڵی 
دەستەی  دیكە  جارێكی   )53  ،54( دووەم 
دوا  پێش  هێناوەتەوە  خۆیان  بەریوەبردن 
الپەرە. بە رای من لە پێگەی هەفتەنامەكەی 
پێویستی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ك��ردۆت��ەوە،  ك��ەم 
نەدەكرد دوو ژمارە لەیەك ژمارە دەربكەن 
وەكو ژمارەی )53، 54( هەندێك جار ئەم 
شێوازە لە گۆڤارەدا روو دەدات، بەاڵم لە 
رۆژنامە یان هەفتەنامە بە دەگمەن شتی وا 
دەبێت. چونكە دەكرا بابەتەكان بۆ ژمارەی 
هەفتەنامەكە  نەك  ئامادەبكرانایە،  داهاتوو 
زیاد  پێناوی  ل��ە  دەرچ���ێ  ژم���ارە  دوو  ب��ە 

كردنی ژمارە.
دوا سەرنج بۆ ساڵی دووەم:- لەگەڵ كەم 
و كورتی زۆر لە هەفتەنامەكەدا كاریگەری 
نووسەری  كۆمەل!ێك  و  ه��ەب��ووە  باشی 
هەفتەنامەكەدا  لە  كاریان  رەنگین  دەس��ت 

كردووە زۆر باش خزمەتی هاوواڵتیان و 
و  خول  لە  ك��ردووە  ناوخۆیان  هێزەكانی 

مەشقەكان ئامادەیی هەبووە.

2-3  ساڵی سێیەم 
ساڵی سێیەم لە هەفتەنامەی ناوخۆ:-

ناوخۆ  ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی  )55(ی  ژم����ارەی 
تێداهاتووە، ناوی هەفتەنامەكە بە فۆنتێكی 
گ����ەورە ن���ووس���راوە و ل��ە ژێ��ری��ی��ەوە بە 
گوێچكەی  الی  ل��ە  ن��ووس��راوە  ئینگلیزی 

راستی هەواڵێك هاتووە دەڵێت 
تازە  ه��ەڵ��ەب��ج��ەی  ل��ە  دزی  )ب��ان��دێ��ك��ی 
دەب���ڕن.(  فرۆشتن  مۆبایل  )7(دووك���ان���ی 
ل������ەس������ەرەوەی م��ان��ش��ێ��ت ن����ووس����راوە 
هەموو  ناوخۆ  وەزارەت���ی  )رۆژنامەیەكە 
سێ شەممەیەك دەریدەكات( ساڵی سێیەم 
دووەمی  كانونی  )17(ی  لە   )55( ژم��ارە 

2006 دەرچووە.
رووداوی  ق��ورب��ان��ی  م��ان��ش��ێ��ت��ێ��ك��دا  ل���ە 
هاتووچۆ لە ساڵی )2005( باس دەكات و 
دەڵێت )قوربانیەكانی رووداوی هاتوچۆ لە 
ساڵی 2005 دا گیان لە دەست دانی )185( 

و برینداربونی )1700( هاواڵتی( بوو
پێدەدات و دەنووسێ  هەواڵەكە درێژەی 
رووداوی  بە  تایبەت  ئامارێكی  پێی  )ب��ە 
ئۆتۆمۆبێل لە سنوری پارێزگای سلێمانی-
هەولێر-كركوك كە بۆ ساڵێك ئەنجامدراوە 
رونبۆتەوە كە ژمارەی قوربانیانی پێكدادانی 
و  تۆماركراوە  )185(ك��ەس  بە  ئۆتۆمۆبێل 
مانگی  لە  قوربانیەكان  ژم��ارەی  زۆرترین 
حالەتی   )27( گەیشتۆتە  كە  دایە   2005/1
گیان لە دەستدان و كە )18( ە یان نێر و )9(
ی مێینەیە هەروەها ژمارەی برینداربووانی 
رابردوودا  ساڵی  لەم  هاتوچۆ  ڕووداوی 
)1645( بریندار دادەنرێت، زۆرترین ژمارەی 
بریندار لە مانگی 2005/9 بووە، ژمارەیان 
نێر  برینداری  )174(ی  و  بریندار   )245(
ئەم  ه��ەم��وو  ب���ووە  م��ێ  ب��ری��ن��داری   )71(
بۆ  ئەگەرێتەوە  هۆكارەكانی  رووداوان��ەش 
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هەروەها  هاتووچۆووە  رێنماییەكانی  لە  كردن  سەرپێچی 
خراپی رێگاو بانەكانی دەرەوە...( هەر لە الپەڕەی یەكەم 
وێنەیەكی گەورە لە رووداوی هاتووچۆ داندراوە. سەروتار 
لە الیەن سەرنووسەر نووسراوە لە پراگرافی كۆتای هاتووە 
وەرگێرنە  خەونەكانمان  دا  ساڵە  لەم  بتوانین  )هیوادارین 
سەر ئەرزی واقیع و جێبەجێی بكەین ئەلبەتە سەرخستنی 
پرۆژەیەك لەو چەشنە هاوكاری و بەشداری زۆری ئەو 
قەلەمە بوێرانەی دەوێت كە مەبەستیانە خزمەت بە رەوتی 
تر  هەوالی  چەند  هەروەها  بكەن(  كوردی  ڕۆژنامەگەری 
حكومەتی  ئەمنی  بااڵی  لیژنەی  لە  )ئاگادارییەك  هاتووە 
هەرێمی كوردستانەوە()وێنە گرێكی )puk.tv( لە مالەكەی 
ئازادی  رادی���ۆی  راپرسیەكی  )ل��ە  ك��را(  بریندار  خ��ۆی��دا 
رەزامەندی  لە %64  )ئیدارەی سلێمانی  ناوخۆ  وەزارەت��ی 
شارباژێر  گوندێكی  )ل��ە  هێناوە(.  دەس��ت  بە  هاواڵتیانی 
400 پەلەوەر مردار بوونەوە.( لە الپەرە دوو گۆشەی بە 
كراوەیی لە نووسینی )سەركەوت عومەر( هاتووە )ساڵی 
ناوخۆ(لەسەرەوەی  هێزەكانی  موچەی  دیسانەوە  و  نوێ 
الیتەكانی  ترافیك  كردنەوەی  نوێ  هەواڵی  دوو  الپەڕەی 
تێدا  رووداوێكی  و  هەواڵ  چەند  بالوكراوەتەوە  سلێمانی 
هەڵە  دەنووسێت)بە  هەوالەكان  لە  یەكێك  داب��ەزی��ووە  

برایەك خوشكێكی خۆی دەكوژێت(.
كچێك  ئاوا  حاجی  شارۆچكەی  لە   2005/1/12 رۆژی 
براكەیەوە  الیەن  لە  ساڵ   )15( )گ.ر.م(تەمەنی  ناوی  بە 
لە  س��ەرچ��اوەی��ەك  ك����وژرا.  ب��وو  س��اڵ   )18( كەتەمەنی 
بنكەی پۆلیسی حاجیاوا پێ ڕاگەیاندین: كە دەست بەجێ 
ئەوەیان  لێكۆڵینەوە  سەرەتاكانی  داستگیركراوە  براكەی 
روونكردۆتەوە ئەم رووداوە بە هەڵە بووە هیچ مەبەستێكی 
نووسراوە  تێدا  هەواڵەی  ئەم  رۆژەی  ئەو  نەبووە  تێدا 
2006/1/17 كەچی رووداوەكە لە 2005/1/12 رووی داوە. 
كە بەهای هەواڵەكە نامێنێ هەرچەند. لەوە دەچێت بە هەڵە 
ئەویش  دوای  ژم��ارەی  لە  ب��ەاڵم  نووسرابێت  ساڵەكەی 
 )3( الپ��ەرە  لە  نییە.  پۆزشێك  و  روونكردنەوەیەك  هیچ 
هەرێم  ئەمنی  لیژنەی  لەگەڵ سەرۆكی  )دیدارێك  هاتووە 
ئامادەكردنی  لە  پێشینەكان(  بێ  ئۆتۆمبێلە  نەهێشتنی  بۆ 
دیكەدا  چاوپێكەوتنێكی  لە  سلێمانی  ئاسایشی  راگەیاندنی 
)بەرێوەبەری مۆڵەتی شوفێری:داوای نۆرە بڕیم بۆ هیچ 
هاوالتیەك نەكردووە( لە نووسینگەكان ئامادەكردنی )زانا 

سامان(.
لە الپەڕە چواری ژمارە )55(ی ساڵی سێیەم  ستوونێك 
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نووسراوە بەقەڵەمی )پشتیوان بەهادین()بە 
ناوی  ژێر  لە  دیكە  بابەتێكی  خ��ەم(  ن��اوی 
)ئەمجارەش موچەی پۆلیس و ئاسایش( لیوا 
)جمال كەریم غفور( یاریدەری بەرێوەبەری 
گشتی رەگەزنامەی هەرێم نووسیووە:- )كە 
باس لە پۆلیس دەكەم لە هەموو دەزگاكانی 
پۆلیس و ئاسایشە، دەڵێن زۆر وتن قورئان 
خۆشە زۆرمان وت، بەاڵم ئێستا سوودی 
نەبوو بە ئومێدی ئەم سەری ساڵ تازەیە، 
بێت  پێ  بەخشانەی  خۆش  م��ژدەی  بەڵكو 
بۆ چینی ماندوو و چاوە نەنووستووەكان 
)العیون الساهرة(لە پێناوی ئارامی و هێمنی 
كە  هاوالتیان  ماڵی  و  س��ەر  پاراستنی  و 
پۆلیسە،  دەزگ��اك��ان��ی  س��ەرەك��ی  ئەركێكی 
نیشاندانی  كارە  بەو  هەڵسان  زیاتر  بەاڵم 
دەڵێن  نیشتمانپەروەرییە  و  دڵ��س��ۆزی 
)الواجبات  )ئەركەكان دوای مافەكان( واتە 
ثم الحقوق( بابەتێكە لە خوارەوەی الپەرەی 
چوار دابەزیووە )پۆلیس لە رۆژانی ئاهەنگ 
پۆلیس  مالزمی  نووسینی  لە  بۆنەكاندا(  و 
لە  بابەتێك  چەند  حەسەن(  عومەر  )خالید 
الپەرە )5(دابەزیووە )بریاری لە سێدارەدان 
بۆ؟(لە نووسینی )ئومێد عوسمان مەلكەندی( 
رەخنە لە هەفتەنامەی ناوخۆ لە نووسینی 

فائق()لێكدانەوەی  )ئەرسەالن 
نووسینی  ل���ە  خ���ەون���ەك���ان( 
)ئەحمەد خۆشنوس( ستوونێك 
ناوی  بە  الپەرەكە  درێ��ژی  بە 
ساردوگەرم بە پێنووسی )شنۆ 
قەرەداغی(نووسراوە.  تەیب 
بابەتی  س��ێ   )6( الپ����ەرە  ل��ە 
نووسینی  )خەرمان(لە  تێدایە 
)عەبدولی حەمە باقی( لە ژێر 
ن��اوی )ب��ەرزب��ون��ەوەی نرخی 
هەروەها  ب���ۆ؟(  س��وت��ەم��ەن��ی 
هاتووە  دی��ك��ەدا  بابەتێكی  ل��ە 
)جەعفەری فێلێكی تر لە كورد 
نووسینی  ل��ە  ك���ەرك���وك(  و 
یاسین(  )گ��ان��دی��ش  ی��اس��ای��ی 
)ئایا  نووسراوە  دیكە  بابەتێكی  هەروەها 
گورزی  چ��اوەروان��ی  دیمەشق  حكومەتی 
سەربازییە؟( بەالی منەوە هەر سێ بابەتەكە 
مەسەڵە  بە  نییە  راستەوخۆیان  پەیوەندی 
 )7( الپ��ەرە  لە  ئاسایشەوە.  ناوخۆییەكانی 
)هادی  زان  هاتووە:-)یاری  ژمارە  هەمان 
حەمە مستەفا( لیژنەی ئۆڵۆمپی كوردستان 
هاوكارییان نەكردوین( ئامادەكردی )ئاسۆ( 

لە ستوونێكدا هاتووە:-
نووسنی  لە  نرخ(  هەاڵوسانی  و  )گرانی 
)نیگار كریم( لە دوا الپەڕەش چەند هەواڵێكی 

هەمە جۆر هاتووە:-
دەكات  رزگ��ار  هاواڵتییەك  ئەفسەرێك 
)دەنووسێت لە تازەترین هەواڵدا لە كەنەدا 
دەركەوتووە یەكێك لە ئەفسەرە پۆلیسەكانی 
خ��ۆی خستە  گیانی  )ون��ك��ۆرك��ەم(  ش��اری 
مەترسییەوە بۆ رزگاركردنی هاواڵتیەك و 

نازناوی پاڵەوانیەتی پێ بەخشرا.
ڕووداوەكە كە لەوە دەسپێدەكات كاتێك 
ئەم ئەفسەرە لە حالەتی گەراندا بووە لە یەكێ 
لە شەقامەكاندا، لە ناكاودا دەنگ و هاواری 
لە  لە حالەتی خنكاندایە  دەبیستێ  كەسێك 
كاتێك  بەستووەكاندا،  رووب��ارە  لە  یەكێ 
ئەم ئەفسەرە ئەم رووداوە دەبینێت زۆر بە 
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خێرایی خۆی دەخاتە ناو رووبارەكەوە، پاش هەوڵدانێكی زۆر هاواڵتیەكە لە مردن رزگار 
ئامادەكردنی  لە  بەخشی(  پێ  پالەوانیان  نازناوی  كارە  ئەم  ئەنجامدانی  )لەبەر  دەكات 

)پەیوەند(..
هەفتەنامەكە لە ساڵی سێیەمی كە لە ژمارە )55( وە دەست پێ دەكات 

)17(ی كانونی دووەمی )2006( وە تاكو ژمارە )100( لە 26 /كانونی یەكەم/2006 

كۆتایی دێت كۆتایی ژمارەكانی ئەو ساڵە )45( ژمارەیە كە نزیكەی هەر مانگی چوار 
ژمارەی لێ دەرچووە لە چاو ساڵەكانی یەكەم دووەم هەنگاوێكی باشتری ناوە.. 

هەڵسگاندنی ساڵی سێیەمی هەفتەنامەكە:
-1ژمارەكانی زیاد كردووە لە چاو ساڵەكانی پێش تر.

چاوپێكەوتن  وەكو  الپەڕەكانی  دوا  لە  خۆگرتووە  لە  دیكەی  هەمەجۆری  -2بابەتی 
لەگەل هونەرمەندان و نووسەران لە بوارەكانی جیا جیا هەرچەندە ئەمە پەیوەندی بە 

هەفتەناكەوە نییە.
ناوی  وێنەكان  زۆرب��ەی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ك��ردووە،  زی��ادی  زۆر  بەرێژەیەكی  -3وێنە 

وێنەگرەكەی تێدا نەهاتووە.
لەناوچە  كە  تر  دیكە  تاوانەكانی  و  هاتوچۆ  هەواڵەكانی  بە  دراوە  گرنگی  زۆر   4-

جیاجیاكانی كوردستان رووی داوە.
خەم،  ستوونی  كراوەیی،  بە  وەكو  ستوونەكان  و  گۆشە  بە  دراوە  زۆر  -5گرنگی 

ستوونی ساردوگەرم، گۆشەی خەرمانە، رۆژەڤ و درایڤینگ.
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رووی  خستنە  و  كتێب  -6خوێندنەوەی 
پەیوەندیان  كە  كتێبانەی  و  نامیلكە  ئ��ەو 

هەیە بە هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 
-7كاریكاتێریش بە رێژەیەكی باش تێدا 

باوكراوەتەوە.

3-4 ساڵی چوارەم
ساڵی چوارەم لە هەفتەنامەی ناوخۆ:

رۆژنامەكەدا  یەكی  اڵپەرە  لەسەرەوەی 
گۆرانێكی ئەوتۆ ڕووی نەداوە تێدا هاتووە 
هەموو  ناوخۆ  وەزارەت��ی  )هەفتەنامەیەكە 

سێشەممەیەك دەریدەكات( 
ل��ە 16   )101( ژم���ارە  س��اڵ��ی چ����وارەم 

كانوونی دووەمی 2007
نەهاتووە،  تێدا  مانشێتی  ژمارە  لەیەكەم 
چەند  بە  نییە  تێدا  س��ەروت��اری  هەروەها 
ه��ەواڵ��ێ��ك دەس���ت پ��ێ دەك���ات )ل��ە ساڵی 
راب������ردوودا )209(خ���ێ���زان���ی ع����ەرەب لە 
لە  بوون(  نیشتەجێ  دەربەندیخان  قەزای 
پۆلیسی  )بنكەی  هاتووە  دیكەدا  هەواڵێكی 
دەستگیر  لەشفرۆشی  ژن��ی   )13( ئەزمر 
وەكو  دیكە،  هەوالێكی  چەند  لەگەڵ  كرد( 
بەریوەبەرایەتی  ن��وێ��ی  )ب���ەرێ���وەب���ەری 
دەستبەكاربوو،  دووك��ان  ق��ەزای  پۆلیسی 
چارەسەری كێشەی كارەبا و سوتەمەنی 
هاواڵتیانی پێنجوین سەردانی قایمقامیەتیان 
دە  دووای  پ���ەروەردە  كرد()خوێنكارانی 
رۆژ مانگرتن لە بێدەنگی رێپێوانی خۆیان 
س��ازك��رد( )س��وت��ان��ی ج��ەس��ت��ەی الوێكی 
ك��وڵ ب��ەر ل��ەگ��ەڵ س��ێ وێنە ه��ات��ووە( لە 
لە  هاتووە  هەفتەنامەكە  دووەم��ی  الپ��ەرە 
شارو  هەواڵی  كۆمەڵێك  پەیامنێرانەوەكە 
لە  تێدایە  هەرێمی  الدێیەكانی  شارۆچكەو 
)پۆلیس  ناردراون.  پەیامنێرەكانەوە  الیەن 
و جلوبەرگی زستانە، رووداوی هاتوچۆ، 
زۆربەی كێشە یاسایی لەو سنوورە ئالۆز 
تر كردووە، لە ساڵی 2006 دا 365 كێشەی 
یاسایی لە بنكەی پۆلیسی عەربەت تۆمار 

بەرێوەبەرایەتی  نوێیەكانی  ك��ارە  ك��راوە، 
رووداوی  ل��ە  ه��ات��ووچ��ۆ،  ئ���ەن���دازی���اری 

هاتووچۆ شوفێرێك گیان لەدەستدەدا
چاودێر.لەگەل  رۆژنامەی  بۆ  وەالمێك 
الپەرە  لە  هاتووە.  الپ��ەرە  لەو  وێنە  دوو 
)سەالح  نقیب  هاتووە.  هەفتەنامەكە  )3(ی 
هەر  دووك��ان  پۆلیسی  بنكەی  عەبدوڵا( 
ناو  ل��ە  ئێستا  ت��ا  جێگایەكن  ل��ە  رۆژەی 
)نووسینگەی  دای��ن  نەخۆشخانە  بینای 
تەوفیری(  )نووسینگەی  ی��ان  شوفێری( 
دابەزیوە  )پالر(  بەناوی  ستوونێك  لەگەڵ 
دژی  كە  دی��اردان��ەی  ئەو  هەموو  هەڵبەتە 
جوانەكانی  ئ��اك��ارە  و  رێنمایی  و  ی��اس��ا 
)مام  پێنوسی  بە  ستوونە  كۆمەڵگان(ئەو 
ئەفسەرن  كە  وێنە   سێ  لەگەڵ  ع��ەدل(ە 
لەو الپەرەدا هاتووە. لە الپەرە )4( وێنەی 
سێدارەدان  لە  كاتی  لە  )س��ەدام حوسێن( 
داگرتوو  الپ��ەرەك��ە  ت���ەواوی  بابەتێكی  و 
جگە لە ستوونێكی بچووك بە ناوی )دوو 
مێژووی جیاوازتر گرتووە. لە الپەرە )5( دا 
دوو بابەت لەسەر لە سێدارەدانی )سەدام 
حوسێن( هاتووە لە الپەڕە )6(ی رۆژنامەكە 
دوو بابەت نووسراوە )كورد و بەندەكانی 
دەستوری  )8(ل��ە  م��رۆڤ()م��اددەی  مافی 
گەلی  پ��اش��ەرۆژی  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 
وێنەیەكی  لەگەڵ  دیاریدەكات(  كوردستان 
بارەگای رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 
بابەت  دوو  هەفتەنامەكە  الپ����ەرە)7(  ل��ە 
كەركوك(  )تەلەفزیۆنی  لەسەر  هاتوون 
وێنەی  دوو  لەگەل  پروس(  )سەربازی  و 
دوا  كەركوك  تەلەفزیۆنی  ستۆدیۆی  ناو 
اڵپەرەی هەفتەنامە چەند هەواڵ و زانیاری 
جۆرا و جۆر تێدا هاتووە. لەوانە )ئێمەش 
غاندی،  ژیانی  نهێنیەكانی  دیموكراسین(، 
لەگەلی  پیرۆزبێت  ئەنشتاین،  ئەلبێرت 
هند، دەولەتانی بێ سوپا، بابەتێكە لەسەر 
گۆرانیبێژ )نانسی عجرم( لەگەڵ ستوونێك 
هیوا  گۆشەیەكە  )وردب��ون��ەوە(  ن��اوی  بە 
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عەبدوڵا دەنووسێ )هەندێ بۆڵەخوتە( لەن 
راپەرین  )شارەوانی  هاتووە  پراگرافێكی 
خۆ  ئێ  دان��اوە  لەگەڵ  خواتانی  پارتێشنی 
گەرەكێكی سلێمانیە(  نییە  زاخۆ  راپەرینی 
بەهەمان  بەرێوەبردن  دەستەی  هەروەها 
شێوە پێشووتر بەاڵم ئەمجارەیان لە جیاتی 
سەرەوەی الپەڕەكە هاتوونەتە خوارەوەی 
الپەرەكە لەالی ڕاستی دوا الپەڕە دابەزیوە..
ساڵی  كاریكاتێرێك  وێنەی  دوو  لەگەڵ 
14ی  ل��ە  ن��اوخ��ۆ  هەفتەنامەی  چ��وارەم��ی 
ئاب/2007 كۆتایی دێت كە دەكاتە ژمارە 
هەفتەنامەكەدا  ڕاستی  گوێچكەی  )130(لە 
پەیامی  هاتووە  ناوخۆ  وەزیری  پەیامێكی 
وەزیری ناوخۆ بۆ دەستەی بەڕێوەبەری 

هەفتەنامەكە:-
)بۆ ستافی هەفتەنامەی ناوخۆ سالوێكی 
گ����ەرم. م��ان��دون��ەب��ن ل��ە دوای����ن ژم���ارەی 
ژمارەی  دەكاتە  كە  ناوخۆ  هەفتەنامەی 
مالئاوایی پێم باشە پڕ بە دڵ دەستخۆشیتان 
لێ بكەم لە ماوەی دەرچوواندنی )130(یەم 
ب���ەدڵ دەست  پ��ڕ  ب��اش��ە  پ��ێ��م  ژم����ارە دا 
لەماوەی دەرچواندنی  بكەم  لێ  خۆشیتان 
ماندوبونێكی  و  ئ��ەرك  ژم����ارەدا   )130(
زۆرتان كێشاوە و لەو ماوە زەمەنیەدا بە 
خزمەتێكی  توانیوتانە  باش  زۆر  ئاستێكی 
هەفتەنامەكە  كە  بكەن  پەیامە  ب��ەو  ب��اش 
هەر لەسەرەتاوە تا ژمارەی كۆتایی هەڵی 
ئەم  بوو  پێخۆش  زۆرم��ان  ئێمە  گرتبوو، 
وەزەراتی  زمانحاڵی  وەك��و  هەفتەنامەیە 
گەیاندنی  ل��ە  ب��وای��ە  ب������ەردەوام  ن��اوخ��ۆ 
پەیامەكە، بەاڵم بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی 
نادرێ وەزارەت  ناكرێ و رێگە  وەزیران 
رۆژنامە و گۆڤاری هەبێت لەبەر ئەوە ئەوە 
دەبێتە دواین ژمارەی هەفتەنامەی ناوخۆ. 
دوبارەكردنەوەی  وێرایی  دا  كۆتایی  لە 
دەس��ت��خ��ۆش��ی، س��وپ��اس��ی خ��ۆم ب��ە یەكە 
یەكەی سەرنوسەر و جێگری سەرنوسەر 
و بەرێوەبەری نوسین و سكرتێری نوسین 

و ستافی هەفتەنامە و هەموو ئەو بەرێزانە 
دەگەیەنم كە رۆژێك لە رۆژان هاوبەشیان 
ك���ردووە ل��ە دەرچ��ووان��دن��ی��دا س��وپ��اس و 
دڵسۆزتان  ب��ك��ەن  ق��ب��ول  دەس��ت��خ��ۆش��ی��م 

عوسمان حاجی محمود وەزیری ناوخۆ.
لە الپ��ەڕەی یەكەم  لەو ژمارەیە و  هەر 
باوكردۆتەوە  وت��ارێ��ك��ی  س��ەرن��ووس��ەر 
ئەمە  دەنووسێت  ماڵئاوایی  ناوی  ژێر  لە 
دواین سەروتاری هەفتەنامەی ناوخۆیە و 
بە خوێنەرانیش دەڵێم ئیدی سێ شەممان 
چاوەڕێی هەفتەنامەی ناوخۆ مەكەن. ئەم 
سێ شەممەیە دوایین ژمارەی هەفتەنامەی 
ژمارەی  دەبێتە  و  دەخوێنێتەوە  ناوخۆ 
ئەم  بەڕێوەبەری  ئێمە دەستەی  مالئاوایی 
-2004( ئ���اداری  مانگی  لە  هەفتەنامەیە 
بووین.  ئێوە  میوانی  بەردەوام  2005( وە 
لەم  ئێمە  ه��ات��ووە  كۆتایی  پ��راگ��راف��ی  ل��ە 
وێستگەیە دا ئێوەی خوێنەر بە جێدەهێڵین 
هیوادارین )130( ژمارەی هەفتەنامە ببێتە 
و  وەزارەت  بۆ  دەوڵ��ەم��ەن��د  ئەرشیفێكی 
نەوەكانی داهاتوو. بۆ گەرانەوە بۆ كار و 
پرۆژە و چاالكیەكانی وەزارەتی ناوخۆ لە 
ماوەی زیاتر لە سێ ساڵی رابردوودا كە 
دڵنیابن رەنگە چەندین لێكۆلینەوە و نامەی 

ماستەری لەسەر وەربگیرێ لە داهاتوو.

ساڵی چوارەم 
پاشكۆ:

لە  كە   )114( ژمارە  لە ساڵی چوارەمی 
لە  پاشكۆیەك  دەرچوو  24/نیسانی/2007 
خۆی دەگرێت، شێوەی رەنگاو رەنگ كە لە 
چوار الپەڕە پێك هاتووە كە لەسەرەوەی 

هەفتەنامەكەدا وا هاتووە.
)پاشكۆی تایبەتی هەفتەنامەی ناوخۆ بە 

بۆنەی یادی هەفتەنامەی هاتووچۆ(
هەفتەنامەی  ت��ای��ب��ەت��ی  )ژم�����ارەی  ی���ان 
لە   2007/4/24 سێشەممە  ه��ات��ووچ��ۆ 
سەرەوە بە مانشێتێكی گەورە نووسراوە 
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مۆڵەتی   )17271( دا   2006 س��اڵ��ی  )ل��ە 
بەشی  ه��ەروەه��ا  وەرگ���ی���راوە(  شوفێری 
 )32668( ه��ات��ووە.  مانشیێتكە  دووەم���ی 
سەرپێچیكار  شوفێری  لەگەڵ  لێپرسینەوە 
هاتووە  مانشێتكەوە  دێ��رە  لە  ك��راوە.ه��ەر 
)لە ماوەی ساڵی 2006 دا بەرێوەبەرایەتی 
چاالكی  ژمارەیەك  سلێمانی  هاتووچۆی 
جۆراوجۆری لە سنووری سلێمانیدا ئەنجام 
بۆ  خزمەتكردن  زیاتر  بەمەبەستی  داوە 

هاوالتیان و شوفێران(
 )17271( راب����ردوودا  ساڵی  م��اوەی  لە 
و  هاواڵتیان  بە  دراوە  شوفێری  مۆڵەتی 
بەرێوەبەرایەتیە  لەم  ئۆتۆمبێل   )88631(
تۆماركراون هەروەها )32668( لێپرسینەوە 
ئەنجامدراوە  پێچیكار  سەر  شوفێری  لە 
)6494( ئۆتۆمبێل لە الیەن بەرێوەبەرایەتی 
هاتووچۆی سلێمانیەوە دەستیان بەسەردا 
گ��ی��راوە ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە ل��ە ماوەی 
)7116(مۆڵەتی  راب�����ردودا  م��ان��گ��ی  س��ێ 
تۆماركراوە.  ئۆتۆمبێل   )629( دراوەو 

شوفێری  لە  لێپرسینەوە   )8266( هاوكات 
ئۆتۆمبێل   )1464( و  ك��راوە  سەرپێچیكار 
باسە  شایەنی  گیراوە.  بەسەردا  دەستیان 
راب���ردوودا  مانگی  سێ  م��اوەی  لە  تەنها 
و سێ  چل  س��ەدو  )643574000( شەش 
ملیۆن و پێنج سەد و حەفتا و چوار هەزار 
نێردراوە  جۆراوجۆر  داهاتی  وەك  دینار 
بۆ خەزێنەی حكومەت. هەر لەو الپەرەیە 
سێ وێنەی رەنگاو رەنگ هاتوون ئاماژەیە 

بۆ كارو چاالكیەكانی پۆلیسی هاتوو چۆ.
گرنگ  بابەتێكی  چەند  دوو  الپ���ەرە  ل��ە 
یەكێك  لە  هاتووچۆ  دەرب���ارەی  ه��ات��ووە 
لێكۆلینەوە  )ڕۆڵ��ی  هاتووە  بابەتەكاندا  لە 
لە  ه��ات��ووچ��ۆ(  س��ەالم��ەت��ی  هێنانەدی  ل��ە 
بابەتەكە هاتووە لە ساڵی 2006  بەشێكی 
هەبووە  ڕووداو   )669( سلێمانی  ل��ە  دا 
 )2257( ت��ۆم��ارك��راوە  ق��ورب��ان��ی   )244(
بریندار ئەژماركراوە لە چوار مانگی ساڵی 
هەیە  رووداو   )109( سلێمانی  لە   )2007(
لەگەڵ  كەوتۆتەوە  لێ  برینداری   )418( و 
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لە   )2006( لە ساڵی  م��ردن.  حالەتی   )32(
هەولێر )719( حالەتی مردن تۆمار كراوە 
لە چوار مانگی )2007( دا )602( رووداو 
تۆماكراوە كە )59( حالەتی مردن و )406( 
راپۆرتی  بەپێی  لێكەوتۆتەوە  برینداری 

)who( جیهانی ساڵی )2020(.
رێژەی مردووان بە رووداوی هاتووچۆ 
سێسەدهەزار  ملیون  ی��ەك   )1،3( ئەكاتە 
چاوپێكەوتن  چ���وار  الپ����ەرە  ل��ە  م����ردن. 
ئەنجام  ه��ات��ووچ��ۆ  ئ��ەف��س��ەران��ی  ل��ەگ��ەڵ 
هاتووچۆ.  مەسەلەكانی  ل��ەس��ەر  دراوە 
ل��ە الپ���ەڕە چ���وار ری��پ��ۆرت��اژێ��ك��ی وێنەی 
پۆلیسی  كاروچاالكییەكانی  لەسەر  هەیە 
ژێر  ل��ە  ستوونێك  ه��ەروەه��ا  ه��ات��ووچ��ۆ. 
سپییەكان(  رۆح���ە  )م��ان��دوون��ەب��ن  ن���اوی 
نووسراوە.  ع��ەل��ی(  )ع���ادل  پێنووسی  ب��ە 
)لە  ن��ووس��راوە  ب��چ��ووك  ستوونێكی  ل��ە 
هەفتەنامەی هاتووچۆ پاشكۆیەكی تایبەت 
سەرپەرشتیار  ن��اوخ��ۆ،  هەفتەنامەی  ب��ە 

نەقیبی هاتووچۆ )ئەمین سالح(. هاوكاران 
عەلی  توانا  تەها،  ئارام  هاتووچۆ  مالزمی 
لە  عەلی(  )لوقمان  –نەخشەساز  كەمال 

چاپخانەی كوردستان چاپ كراوە.

ساڵی  ژم���ارەك���ان���ی  ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی 
چوارەم:-

هەرچەندە ساڵی چوارەم )30( ژمارە ڵی 
دەرچووە لە ماوەی نزیكەی شەش مانگ 
هەفتەنامەكە وەستاوە هەروەكو ساڵەكانی 
دووەم و سێیەم و چوارەم هەفتەنامەكە بە 

شێوەی رەش و سپی دەرچووە.
كەم كورتییەكان

-1وێنەكان زۆربەیان ناوی وێنەگرەكانی 
بەسەرەوە نیە.

لە  سپییە.  و  رەش  -2ه��ەف��ت��ەن��ام��ەك��ە 
سەردەمی پێشكەوتنی زۆر دەبوو رەنگاو 

رەنگ بوایە .
-3سەرنووسەر وازی لەسەر وتارەكان 
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هێناوە.
كەم  پێشتر  چ��ەس��پ��اوەك��ان��ی  -4گ��ۆش��ە 
بەرێوەبەری  الی���ەن  ك��ە  ب��ووی��ن��ەت��ەوە  

نووسینەوە دەنووسرا.
بەرچاو  س��ی��اس��ی  ب��اب��ەت��ی  -5زی���ات���ر 

دەكەوێت لە چاو ژمارەكانی دیكە.
-6كەمی ئامار لەسەر رێژەی كوشتن و 
ساڵی  ئەوەشدا  تاوان.لەگەڵ  بەرزونزمی 
چوارەم لە دابەشكردنی بابەتەكان ریپۆرتاژ 
چاوپێكەوتن و بەدواداچوون و هەواڵەكانی 
پەیامنێرانەوە گرنگی باشی داوە، هەروەها 
ژمارەكانی  ل��ە  الپ���ەرە  ی��ەك��ەم  وێنەكانی 
سااڵنی پێشووتر جوانتر هاتوون و لەگەڵ 
هاتووچۆ  بە  تایبەت  پاشكۆیەكی  ئ��ەوەی 

تێدایە. گرنگی بە ستوونەكان دراوە
1-3 پاشكۆی هەفتەنامەی ناوخۆ

هاوكات لەگەڵ دەرچوونی )130( ژمارەی 
كە  نامیلكەش  چەند  ناوخۆ  هەفتەنامەی 
بەزنجیرە باوكراوەتەوە لە الیەن راگەیاندن 
كە  ناوخۆ  وەزارەت���ی  پەیوەندیەكانی  و 
دەستەی بەڕێوەبەری هەفتەنامەی ناوخۆ 

ئەركی دەركردنیان گرتۆتە ئەسۆ.
ی�����ەك�����ەم: م�����ێ�����ژووی ئ���ۆت���ۆم���ب���ێ���ل و 

پێكهاتەكانی 
بەرگێكی  ل��ە  Automobileك��ت��ێ��ب��ەك��ە 
قەشەنگ دا هاتووە لە سەرەوەی كتێبەكەدا 

بە ئینگلیزی نووسراوە 
لە خوارەوەی ئەم نووسینە ناوونیشانی 
ئۆتۆمۆبێل  )مێژووی  نووسراوە  كتێبەكە 
رێنماییەكانی  و  لێخورین  پێكهاتەكانی  و 
هاتووچۆ(. هەر لەسەر بەرگەكە وێنەیەكی 
ئۆتۆمۆبێلی مۆدێل كۆن هەیە لەوەرگێڕان 
شایەنی  سەعید(  )بیتوین  ئامادەكردنی  و 
باسە چەندین بابەتی هەمە جۆری لە خۆ 
گرتووە لەسەر مێژووی ئۆتۆمۆبێل چەند 

رێنماییەكی هاتووچۆ
ئۆتۆمۆبێل  كۆنتڕۆلی  دووەم:بەرنامەی 

تایبەت: 

 3.5 كێشەكەی  كۆ  ئۆتۆمۆبێالنەی  بەو 
تەن تێنەپەڕێ ئەم نامیلكەیە لە ئامادەكردن 
و نووسینی )عومەر قەرەداغی( یە لە 2005 
ئۆتۆمۆبێل  پارچەكانی  بە  باس  گشتی  بە 
ئەو  ب��ۆ  هەیە  زۆری  سوودێكی  دەك���ات 
بكەن  پەیدا  ش��ارەزای  بیانەوێ  كەسانەی 
لەسەر ئۆتۆمۆبێل و كارەكانی توندوتۆلی 

ئۆتۆمۆبێل.
خزمەتگوزارییەكان  و  پرۆژە  یەم:  سێ 

وەزارەت ناوخۆ: 
لە  ك��راوەت��ەوە.  رون   2006-2004 ب��ۆ 
ئامادەكردنی راگەیاندن و پەیوەندییەكان. لە 
بەرگێكی قەشەنگ و جوان كە وێنەی بینایی 
بالوكراوەتەوە.  تێدا  ناوخۆی  وەزارەت��ی 
)ئەم  هاتووە  كتێبەدا  ئەم  )8(ی  الپەڕە  لە 
ساڵی  ئ��اداری  سەرەتای  لە  هەفتەنامەیە 
دەستەی  الیەن  لە  ژمارە))یەك((ی   2004
راگەیاندن و چەند دڵسۆزێك دەرچوێندرا. 
چاالكی  ك��ارو  الپەرەكانیدا  توێی  دوو  لە 
بنكەو  گ��ش��ت  و  ن���اوخ���ۆ  وەزارەت���������ی 
ناو شار و پسپۆر و  بەرێوەبەراتییەكانی 
شارەزا لە بواری نووسین و نەخشەسازی 
بابەتی  هەڵبژاردنی  و  كاریكاتێری  وێنەی 
رای  و  بیر  ب��اوك��ردن��ەوەی  و  ب��ەس��وود 
كارمەندانی  و  ئەفسەران  و  هاووالتیان 
بە  ناحكومی  حكومی  جیاجیاكانی  بەشە 
)هەشتا  ئێستا  كە  بالودەكرێتەوە  ئ��ازادی 
بالوكراوەتەوە(  لێ  ژم���ارەی  ح��ەوت(  و 
بەگشتی ئەم كتێبە پڕیەتی لە ئاماری زۆر 
باش لە بواری چاالكی هێزەكانی ئاسایشی 
ناوخۆ و ئاماری گرینگ دەربارەی تاوان 
ئامار  هەروەها  جۆرەكانییەوە  هەموو  بە 
دەربارەی چەك و جبەخانەكانی هێزەكانی 
ئاسایشی ناوخۆ لەگەڵ چەندین وێنەی ئەو 
ناوخۆوە  وەزارەت��ی  لەالیەن  كە  بینایەی 
الپەرەكانی  سەرجەمی  ك��راون.  دروس��ت 
كتێبە  ئ��ەم  باسە  شایەنی  الپ��ەرەی��ە   )90(
راگەیاندنی  بەشی  چ��اپ��ك��راوە  سوید  ل��ە 
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كاری رۆژنامەوانی بوواریى ئاسایشی ناوخۆ له سلێمانی )-2004 2007(

وەزارەتی ناوخۆ چاپی كردووە و هەندێك 
گۆرانكاری باشی تێدا كردوە.

دەرئەنجام 
لەسەر  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی  ئ��ەو  لەئەنجامی 
كە  دا  ئەنجاممان  ن��اوخ��ۆ(  )هەفتەنامەی 
ماوەی دەرچوونی لە 2004 وەتا 2007 ی 
خایاندووە و )130( ژمارەی لێ دەرچووە. 

گەیشتینە ئەو دەرئەنجامە..
)هەفتەنامەی ناوخۆ( لەرووی روخسارو 
پێكهاتەو ناوەرۆكەوە، هەفتەنامەیەك بووە 
وەخزمەتێكی  داب���ووە.  ب��اش  ئاستێكی  لە 
و  زانیاری  هەموو  بەو  گەیاندووە  زۆری 
ئەرشیف كردنی هەموو وردە كارییەكانی 
بوارەكانی  ل��ەس��ەرج��ەم  پۆلیس  ج��ول��ەی 
لەماوەی  سەرپێچی.  و  ت��اوان  نەهێشتنی 
ئ���ەوەش���دا سوودی  ل��ەگ��ەڵ  دەرچ���وون���ی 
ئاستی  ب���ەرزك���ردن���ەوەی  ب���ۆ  ه���ەب���ووە 
هۆشیاری لە دەزگاكانی پۆلیس و هەوڵی 
هاوواڵتیان  لەنێوان  پ��ردێ��ك  ببێتە  داوە 
و وەزارەت�����ی ن���اوەخ���ۆ. ل��ەگ��ەل ئ���ەوەی 
لەوانە:  ه��ەی��ە.  ك��ەم��وك��وڕی  ك��ۆم��ەل��ێ��ك 
لەسەر  هەفتەنامەكە  دەك���رد  پێویستی 
شێوەی گۆڤارێكی هەفتانە بوایە سەرجەم 
بوایە  پڕ  بوایە  رەنگ  رەنگاو  ژمارەكانی 
وبەدواداچوون(  )مەسەلەكی  و  لەزانیاری 
بدایە  وردی  ئامارێكی  لەهەرمانگێگ  و 
ل��ەه��ەرێ��م.. ت���اوان  و  سەرپێجی  ل��ەس��ەر 
بكرایەو  زیاتر  تیراژەكەی  بوو  پێویست 
بگەیشتبایە دەستی زۆربەی خەلك بواری 
زیاتر بڕەخسایە بۆ ئەو نووسەرانەی كە 

خۆیان لە هێزەكانی ئاسایش كاردەكەن. 

سەرچاوەكان: 
كتێبەكان 

بیتوێن سەعید، مێژووی ئوتۆمۆبیل   .1
رێنمایەكانی  و  لێخورین  پێكهاتەكانی  و 

هاتووچۆ ساڵی 2005
بەرنامەی  ق����ەرداغ����ی  ع���وم���ەر   .2
ئ��ۆت��ۆم��ۆب��ێ��ل. س��اڵ��ی 2005  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی 

سلێمانی 
وەزارەت���������ی ن����اوخ����ۆ: پ�����ڕۆژەو   .3
ناوخۆ  وەزارەت����ی  خزمەتگوزاریەكانی 

-2004 2006، سلێمانی 
 گۆڤارەكان 

 )1( ژم��ارە  ئاسوودەیی،  هەستی   .1
حوزیرانی 2005 

 )2( ژم��ارە  ئاسوودەیی،  هەستی   .2
تشرینی دووەم 2005 

 )3( ژم��ارە  ئاسوودەیی،  هەستی   .3
تشرینی دووەم 2005 

رۆژنامە 
ژمارە   )130( ن��اوخ��ۆ  هەفتەنامەی   .1
ناوخۆ،  وەزارەت����ی   ،2007 ت��ا   2004 ل��ە 

سلێمانی.
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((ئازادی رادەربین ل رۆژنامنووسیی كوردیدا ١٩٦٣ ـ ٢٠٠٧))

((ئازادی را دەربین ل رۆژنامنووسیی 
دنیـــای  تـــازەی  چاپكراوكـــی  كوردیـــدا، 
نووســـینی   لـــ  كوردییـــ رۆژناموانیـــی 
رەســـووڵ،  ھـــرش  زانكـــۆ  مامۆســـتای 
و  ركوپـــك  و  قشـــنگ  بچاپكـــی 
(٧)ی  ژمـــارە  جـــوان،  نخشســـازییكی 
چاپكراوەكانـــی رۆژنامـــی ((چاودر))ە و 

.ڕەیبارەی (٣٩٠) الپق
ئم كتب تۆژینوەیك، لبارەی ئازادی 
١٩٦٣رادەربین رۆژنامنووسیی كوردی ١٩٦٣رادەربین رۆژنامنووسیی كوردی ١٩٦٣
ـ ٢٠٠٧ لـــ ھرمی كوردســـتانی عیراقدا، 
ل بنڕەتیشدا نامی ماستری نووسرە 
 ژی زانســـتیاندنی كۆلشـــی راگب و لـــ
مرۆڤایتییكانی زانكۆی سلمانی تاوتوی 

كراوە.
ئـــم كتب لچـــوار بـــش پكھاتووە و 
بشـــی چوارەمیشـــیان میدانییـــ، لگڵ 

(١٤) پاشكۆی جۆراوجۆر.
بشـــی یكـــم لچوارچـــوەی ربازی 
تـــوەری   (١٣) تۆژینوەكـــ دەدوـــت و 
پكھناوە، ك بریتین ل بابتكانی ربازی 

تۆژینوەی زانستی.
بشـــی دووەمیشـــی بـــۆ گشـــكردنی 
چمكی ئازادیی رادەربین ترخان كراوە، 
ل ســـ باسدا چمكی ئازادی رادەربینی 
شیكردۆتوە، ب پناسكردن، رەگزەكانی 
 ،و ئازادییكانی ئركین، ئئازادیی رادەرب
 ینی لژوویی ئـــازادی رادەربی مریشـــ
چاخكانـــی ـ دریـــن، ناوەند، نـــوێ، ئینجا 
 (مسیســـت) ـــرەوەپ باســـی ئـــازادی لـــ
سیاســـیی. جیاوازەكانـــدا كـــردووە، وەكو 
دوو رباز و فلسف و ستراتیژی جیاواز 
و پچوانی یكدی ل پەوی سیاســـی 

كتبی
((ئازادی رادەربین ل رۆژنامنووسیی 

كوردیدا ١٩٦٣ ـ ٢٠٠٧))

خستنرووی: راستی خۆشناو
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((ئازادی رادەربین ل رۆژنامنووسیی كوردیدا ١٩٦٣ ـ ٢٠٠٧))

و دیموكراســـی و پـــەوی دیكتاتـــۆری و 
تۆتالتیاری.

بشـــی ســـیمی ئـــم كتبـــ فاكتـــرە 
 یـــن لـــرەكانـــی ئازادیـــی رادەربكاریگ
٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧))ی بسر  رۆژنامنووسیدا ١٩٩٣

كردۆتوە و لو س بابت دواوە:
(١) فاكتـــرە سیاســـی و كۆمیتـــی و 

ئابوورییكان
(٢) فاكترە یاساییكان

رەكانی ئیتیكی پیش(٣) فاكت
 چوارەمیشـــ بشـــی  ھرچـــی   (٤)
ئازادیـــی  ســـنووری   لـــ میدانـــی  كاری 
رادەربین لـــ رۆژنامنووســـیی كوردی 
لـــ ھرمی كوردســـتاندا ل گۆشـــنیگای 

رۆژنامنووسانوە، دواوە.
پاشكۆكان:

زانیاریـــی  ســـرەتایی  فۆرمـــی  ـ   ١
كۆكردنوە.

٢ ـ فۆرمی راپرسی.
٣ ـ چنـــد نموونیـــك لـــ پشـــلكاری 
ئازادیـــی رادەربین ل رۆژنامنووســـیی 
 مـــی كوردســـتاندا، بـــرھ كـــوردی لـــ
كاریگریی فاكتری سیاسی، كۆمیتی، 

ئابووری.
٤ـ  چند نموونیك ل پشلكاری ئازادی 
 نووسیی كوردی لرۆژنام ین لرادەرب
ھرمی كوردستاندا، بكاریگری فاكتری 

یاسایی.
٥ ـ چنـــد نموونیك ل رەچاونكردنی 
 لـــ  ،پیشـــ ئتیكـــی  پرەنســـیبكانی 

رۆژنامنووسیی كوردیدا.
٦ ـ یاســـای چاپمنـــی عیـــراق ژمـــارە 

(٢٦٠)ی سای ١٩٦٨.
٧ـ  یاسای چاپمنی ھرمی كوردستانی 

عیراق.
٨ـ  پرۆژەی یاسای كاری رۆژنامنووسیی 

ل كوردستان رەشنووسی ھمواركراو.
٩ ـ یاســـای برەنگاربوونوەی تۆقاندن 

(تیرۆر) ل ھرمی كوردستان ـ عیراقدا.
 لـــ رۆژنامگـــری  یاســـای  ـ   ١٠

كوردستان.
١١ ـ پیماننامی شـــرەفی فیدراسیۆنی 

نودەوتی رۆژنامنووسان.
١٢ ـ بیاننامی كاری رۆژنامنووسیی.

١٣ ـ پـــرۆژەی پیماننامـــی شـــرەفی 
رۆژنامنووسانی كوردستان.

 ی رۆژانمی رۆژنامكڕەی ی١٤ ـ الپ
و ھفتنامكانی ھرمی كوردستان.

تۆژەر ل بـــژاردن و دەستنیشـــانكردنی 
بابتكی سركوتووە، بتایبتی ك ئو 
 ۆیی كوردستان زۆر گرنگمبۆ ئ تباب
بھۆی رەوشـــی تازەی كوردستانی ئازاد، 
 تو جۆرە بابوە لـــوروژانـــدن و تۆژین
زیندوان كاركی شـــاین و مایی دەست 
 ل یكـــی زۆریشـــی ھخو بای خۆشـــیی
بـــوواری كاری راگیاندندا، نخاســـما بۆ 
 ریكتـــازە خ ك مكـــی وەك ئوەیتن
لو بشی كوردستان، ھنگاوی سرەتا 
دەھاوژین بۆ ب زانســـتی كردنی بوواری 

راگیاندن.
بگومـــان كتبخانی راگیاندنی كوردی 

بو بابت دەومند دەبت.
 ای پیرۆزبایی و دەســـت خۆشـــی لو

نووسر، بھیوای برھمی پتر.
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بیبلۆگرافیای ١٤٠ سای رۆژناموانی شاری 
ئامد (دیاربكر)

رناس نورۆزی / برۆكسل

كوردە،  مژوویی  شاركی  (دیاربكر)  (دیاربكر)  ئامد 
ئمۆ ب پایتختی سیاسی كوردەكانی باكووری 
 ل  ك دەبت   دەی دوو  دەناسرت!.  كوردستان 
 كانی شارەوانی و گشتی توركیادا ببژاردنھ
بردەوامی شاری دیاربكر ل دەستی نونرانی 
سیاسی كورد دای. دیاربكر ب ھۆی گورەیی 
و فراوانییكی ل كۆنوە مبندی بازرگانی و 
ئالوگۆڕی و فرھنگ و ھونر بووە. لسردەمی 
بووە  پشكوتوو  ئاوەدان و  مادەكاندا شاركی 
لسردەمی  ــردراوە.  ــاوب ن (ئامیدا)(ئامیدا)  نــاوی   ب و 
نــاویــن  ــی  ــان ســدەك كــوردیــیــكــانــی   میرنشین
 ل بینیوە.  بخۆی  برچاوی  پشكوتنی  گلك 
١٩٢٠ ساكانی  تا  بستم  ســدەی  سرەتای 
سیاسی  بزاڤی  گرنگی  ناوەندكی  ئامد  شاری 
بم  بــووە،  كــوردی  ھونری  و  رۆشنبیری  و 
سای   ل توركیا  كۆماری  دروستبوونی  دوای 
١٩٢٣ و دواتر دەرچوونی بیاری قدەخكردنی 
ھونری  و  رۆشنبیری  چاالكی  كــوردی،  زمانی 
كردبوو!،  نمان   ل رووی  شــارە  ئــم  كــوردی 
 د و لدەرەوەی شاری ئام كان لدییم ئامب

دەروەی كوردستان بردەوامبوون ل درژەدان 
ب كاری فرھنگی و رۆژناموانی، رۆشنبیر و 
كاریگری  و  دیاربكرییكان رۆڵ   وانرۆژنام
 دەرخستنی دەیان رۆژنام بووە لرچاویان ھب

و گۆڤاری كوردی ل ئوروپا. 
 تیش لتایب كانی ١٩٨٠ بسا د لشاری ئام
١٩٩٠ساكانی ١٩٩٠ساكانی ١٩٩٠ بدوا لگڵ برەو پشوەچوونی 
بزاڤی نتوەیی كورد و وشیاربوونوەی كورد 
لسر  كوردستان  بشكانیتری  كاریگری  و 
باكووری كوردستان، شاری ئامدیش سرباری 
بیاری قدەخكردنی زمان و ماف و ئازادییكان 
لالین دەوتی توركیاوە، ل بواری رۆشنبیری 
ــدا گلك  ــی كــوردی ــامــوان و ھــونــری و رۆژن
 ۆكمئ خۆوە دیوە، كرچاوی بوتنی بشكپ
خاوەنی رۆژنامیكی رۆژانی كوردیی بناوی 
و  نــوو)  نــوو)(دەمــا  (دەمــا  ھفتانمی  و  وەت)  وەت)(ئازادییا  (ئازادییا 
چند گۆڤاركی مانگان و وەرزانی كوردی وەك 
كورد،  تڤ  كورد،  رۆژا  كورد، ،  تڤ  كورد،  رۆژا   ، ) گۆڤارەكانی 
 د....ھتد) جگلھا ئامد....ھتد)چروسك، زەمبیل فرۆش، كلھا ئامچروسك، زەمبیل فرۆش، ك
كوردان  گۆڤاركی  و   رۆژنام چند  بوونی   ل
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ب زمانی توركی. ھروەھا ئنیستیتوی كوردی 
و كتبخانی مای گل و كتبخانی محممد 
ئوزون و چند ناوەندكیتری فرھنگی كوردی 
لو شارە دامزراون. لگڵ بوونی ژمارەیكی 
ل رۆژنام و گۆڤاری كــوردی، خاوەن و  دیار 
رۆژناموانانی  و  نــووســران  و  سرنووسر 
گۆڤار و رۆژنام كوردییكان لالین دەوتی 
توركیاوە بردەوام رووبڕووی گرتن و ئازار و 
زیندانیكردنیان  و سزای  دەبنوە  ئشكنجدان 
ــــامــــ و  ــــســــردا دەســـپــــــنـــدرـــت و رۆژن ب
گۆڤارەكانیش دوای دەرچوونی یك ژمارە یان 

چند ژمارەیكی كم زووبزوو دادەخرن!

یكم چاپخان و یكم رۆژنامی شاری ئامد
ــۆزدە ھموو  ن نیوەی دووەمـــی ســدەی   ل  
ویالیتكانی عوسمانی خاوەن رۆژنامی تایبت 
بخۆیان بوون وەك نمون ل ویالیتی حلب، 
رۆژنامی فرات ب توركی و عرەبی. ل ویالیتی 
رۆمانی.  و  توركی   ب گریت  رۆژنامی  گریت، 
و  توركی   ب تونا  رۆژنامی  تونا،  ویالیتی   ل
 ی موسرۆژنام ،تی موسویالی بولگاری. ل
 ی زەورا بغدا، رۆژنامتی بویالی توركی. ل ب
عرەبی و توركی.. ھتد. كاتك ك ئیسماعیل حقی 
سای   ل  (١٨١٨-١٨٩٣) قرس  كوردی  پاشای 

١٨٦٨ كراوەت والی  بیاری 
دەرخستنی رۆژنامیكی تایبت ب ویالیتكی 
و   كــرۆژنــامــ دەرخستنی  بمبستی  داوە، 
دیاربكر  جبجكردنی كاروبارەكانی ویالیتی 
خواستووە  ئوروپاوە   ل تایبتی  چاپخانیكی 
 ل  كچاپخان دامزراندنی  دوای  دیاربكر.  بۆ 
یكم  دەرخستنی  بۆ  ئامادەكاری   ١٨٦٨ سای 

بناوی  كراوە   رۆژنام
(زمــانــحــالــی رەســمــی ویالیتی (زمــانــحــالــی رەســمــی ویالیتی   كــ دیــاربــكــر 
دیاربكر)دیاربكر) بوو. ل ھمان كاتدا یكم رۆژنامی 
ب زمانی   كە. رۆژنام(كردیارب)(كردیارب) ئامد  شاری 
توركی و ئرمنی، رنووسی ئارامی (عرەبی)(عرەبی)
 كــر لی دیــاربــــامــ ـــارە: (١)ی رۆژن بـــووە. ژم
رۆژی ٣ی ئابی ١٨٦٩ دەرچووە. سرچاوەكانی 
 و راستییب دان  توركیا  مژووی رۆژناموانی 

 یرۆژنام ئم  دامزرنری   ك دەنن 
رەســن   ب پاشا  حقی  ئیسماعیل  رەســن دیــاربــكــر:   ب پاشا  حقی  ئیسماعیل  دیــاربــكــر: 

و  ھوای  رۆژنامیكی  دیاربكر  رۆژنــامــی 
 ب بــووە  تایبت  كاتدا  ھمان   ل بــوو،  سیاسی 
 ب ئستا  تا  دیاربكر.  ویالیتی  كاروبارەكانی 
زمانی  بكاربردنی   ل  جگ نازانرت،  تــواوی 
ھیچ   ل ئایا  ل رۆژنامكدا  ئرمنی  و  توركی 
ژمارەیكی ئم رۆژنامیدا وتار، یان ھبست 
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ئایا  نا!؟  یان  بوكراوەتوە  كــوردی  زمانی   ب
ھیچ وتار و لكۆینوەیك سبارەت ب دیرۆك 
و ژیانی فرھنگی كورد ب زمانی توركی یان 
ئرمنی لم رۆژنامیدا بوكراوەتوە؟! بم 
وەك ل سرچاوە توركییكاندا دەردەكوت ئم 
رۆژنامی گرنگییكی زۆری ب دیاربكر داوە. 
ژمارە: (١٧٣٩)ی ل رۆژی ١٩١٢/٢/٢٢ دەرچووە 
جیھانیدا  جنگی  یكم  رووداوەكانی  لگڵ  و 
بشی ئرمنی رۆژنامك راگیراوە و رۆژنامی 
دیاربكر تا سای ١٩٣١ ناو بناو بردەوامبووە 
ل دەرچوون و لو سادا ب بیاری دەوتی 

توركیا ب یكجاری ل دەرچوون وەستاوە. 
ــر)، ھــروەھــا  ــك ــارب ــر)(دی ــك ــارب جگ لــ رۆژنــامــی (دی
(دیــجــلــ) و چند   (دیــجــلــ) (پــیــمــان)(پــیــمــان)  ــامــكــانــی  رۆژن
چاپخانی  ھمان   ل ھــر  رۆژنامیكیتریش 
(ویالیتی دیاربكر)(ویالیتی دیاربكر) چاپكراون. دووەم چاپخانی 
مسیحییكانوە  و  ئاسوری  لالین   شارەك
 ش لم چــاپــخــانــــیــســ ،شـــارەكـــ ــنــراوەتــھــ
پاشای  جمیل  ئــكــرەم  الیــن   ل  ١٩١٨ سای 
مبستی   ب نــاوبــراو  دامــــزراوە.  دیاربكری 
دەرخستنی رۆژنامی گازی (ئۆرگانی كۆمی  (ئۆرگانی كۆمی 
چاپخانیكی  خۆی  ئركی  لسر  كوردستان) كوردستان) 
كردووە.  كلدانییكان  پاتریكخانی   ل بچووكی 
تا سای ٢٠٠٠ چند  ل ساكانی ١٩٣٠  دواتر 

چاپخانیكیتر ل شاری ئامد دامزراون.

رۆژنامنووس ناسراوەكانی ئامد
شارەكانیتری  ھموو  وەك  ئامدیش  شاری 
ھونری  و  رۆشنبیری  بــواری   ل كوردستان 
گرنگیان  كسایتی  گلك  رۆژنــامــوانــیــدا  و 
 ریــان لـــی كــاریــگــرۆ وتـــووە كــــدا دەركـــتــ
ــووە،  ھــب ــدا  ــی ــون ــام رۆژن پشچوونی  بــــرەو 
 ی خـــــوارەوەن، كمــانــنــاســراوتــریــنــیــان ئــ لــ
وكــارە   پیش  ب ئــامــاژەم  تنیا  كورتی   ب من 

رۆژناموانیكانیان كردووە.
- ئحمد جمیل دیاربكری- ئحمد جمیل دیاربكری (١٨٧٢ ئامد - 
١٩٤١): سرنووسری رۆژنامی كورد تعاون 

و ترەقی - 
نووسری   ٢٢
رۆژنــامــی كــورد تــعــاون و تــرەقــی - ١٩٠٨

ئستنبوڵ.
نووسری  دیاربكری:  نجدەتی  فكری  دیاربكری:-  نجدەتی  فكری   -٣٣
یكبوون  و  ــورد   ك رۆژی  گۆڤارەكانی 

١٩١٣
- شوكری ئامدی (میر كاتبی زادە شوكری):- شوكری ئامدی (میر كاتبی زادە شوكری):
ئامد سودا -  ئیمتیازی رۆژنامكانی  خاوەنی 
١٩٠٨ ئستنبوڵ، ئامد - ١٩٠٩ ئامد، پیمان 

- ١٩٠٩ ئامد.
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١٩٢٣ ئامد - ١٩٢٣ ئامد - ١٩٢٣) ل بنمای  ٥٥- علی ئمیری دیاربكری- علی ئمیری دیاربكری (١٨٥٧
ئامد  رۆژنامی  سرنووسری  بووە:  ئامد  كوردەكانی  میرە 

سودا - ١٩٠٨ ئستنبوڵ.
٦٦ بڕوەبری برپرسیاری رۆژنامی ئامد 

١٩٠٩ -
٧٧- ع.باقی:- ع.باقی: سرنووسری رۆژنامی پیمان - ١٩٠٩ ئامد.

 ی دیجلری رۆژناموبڕب ٨- حقی عتاریزادە: خاوەن و 
- ١٩١٣ ئامد.

٩٩- سولیمان نزیف (ئامد - سولیمان نزیف (ئامد ١٨٦٩١٨٦٩ -  - ٤٤//١٠١٠//١٩٢٧١٩٢٧
و  نووسر  و  سیاستمدار   ،كرییدیارب پاشای  سعید  كوڕی 
تعاون  ل رۆژنامی كورد  ب نووسین بشداری   ،ستوانبھ
و  كوردی  گۆڤاركیتری  و   رۆژنام چند  و  غزتسی  ترەقی 

توركی و فرەنسی كردووە.
١٠١٠

٣١٣١
١٩١٣  - كــورد  رۆژی  گۆڤارەكانی  نووسری  ئامد.   ١٩١٩  -
١٩٣٢ئستنبوڵ، ھاوار ١٩٣٢ئستنبوڵ، ھاوار ١٩٣٢-١٩٤٥ شام. ئستا پیكری ئم ناودارەی 

دیاربكر ل شاری ھولر داندراوە.
ژین  گۆڤاری  نووسری  دیاربكری   گب حامید  تۆفیق  دیاربكری-   گب حامید  تۆفیق   -١١١١

١٩١٨
 ل ئستا  تا   - ل ئستا  تا   -١٩١٨١٩١٨ ١٢١٢
 ،كوردی موس بنچ د دەژیت). بشاری ئام د دەژیت).ژیاندا ماوە و لشاری ئام ژیاندا ماوە و ل
خاوەن و دامزرنری چند رۆژنام و گۆڤارك بووە ك لشاری 
رۆژنامی   :وانل  دەرچوون ئامد   ربس قزاكانی  و  ئامد 
میافارقین ١٩٥٥ ل میافارقین، رۆژنامی ئومد، رۆژنامی نوری 
زولكیف ل ئرخنی، رۆژنامكانی لیج، كولپ، ھازرۆ، بسمیل، 
لالین سرۆكی   ٢٠٠٨ رابــردوو  ھانی.. سای  گونگوش،  چنار، 
شارە  ئم  كوردی  كاربدەستانیتری  و  ئامد  شاری  شارەوانی 
 ل ئستا   ك كوردە  رۆژناموانی  تمنترین   ب لگراوە.  رزی 

.یداینی  سامت
١٣١٣- موسا عنتر (گوندی زڤینگ / مردین ١٩٢٠١٩٢٠ - گرەكی  - گرەكی 
سیران تپ/ئامد سیران تپ/ئامد  خاوەن و بڕوەبری گۆڤاری 

- مزۆپۆتامیا 
رۆژنامكانی 

 .(١٩٣٥ (لیج/ئامد  ئــرســالن  بــۆز  ئمین  محممد  ئــرســالن-  بــۆز  ئمین  محممد   -١٤١٤
نووسركی  و   ــوەرگــ ــزان،  ــان زم رۆشنبیر،  ســیــاســتــمــدار، 
رۆژنامی  یكمین  سودە.  وتی  دانیشتووی  ئستا  و  كوردە 
برگدا چاپكردۆتوە  دوو   ل كوردی كوردستان ١٨٩٨-١٩٠٢ی 
بۆسر  گۆڕیوە  ئارامی  رنووسی   ل بابتكانیشی  سرجم  و 
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(ژین) (ژین)  گۆڤاری  ژمارەكانی  سرجم  ھروەھا  التینی.  رنووسی 
ھروەھا  چاپكردۆتوە.  دووبــارە  ئستنبوی  ١٩١٨-١٩١٩ی 

خاوەنی دەیان پرتووكی جۆراوجۆرە.
١٥١٥- ئامد تیگریس (لیج/ئامد ١٩٤٨- ئامد تیگریس (لیج/ئامد ١٩٤٨١٩٤٨- ئامد تیگریس (لیج/ئامد ١٩٤٨- ئامد تیگریس (لیج/ئامد - ئامد تیگریس (لیج/ئامد ١٩٤٨١٩٤٨):): نووسر و رۆژناموانكی 
كوردە. ل بورای رۆژناموانیدا: ل رۆژنام و گۆڤارەكانی بربانگ، 
ئارمانج، ھڤیا گل، كوردستان پرسس، وەت، وەت م، ئازادیا 
وەت، ئاڤاشین، ھیوا، بیرنبوون و گلكیتر بشداری كردووە. 
ھروەھا ل مید تیڤی و میدیا تیڤی پشكشار و ئامادەكاری چند 

برنامیكی رۆشنبیری و پروەرەدەیی بووە.
١٦١٦- مالمیسانژ (ئامد ١٩٥٢- مالمیسانژ (ئامد ١٩٥٢١٩٥٢- مالمیسانژ (ئامد ١٩٥٢- مالمیسانژ (ئامد - مالمیسانژ (ئامد ١٩٥٢١٩٥٢):): نووسر، رۆژناموان، مژوونووس 
و لكۆرەوەیكی كوردە و ئستا دانیشتوی وتی سودە. ل بواری 
رۆژناموانیدا بشداری ل دەرچوونی ئم رۆژنام و گۆڤاراندا 
كردووە: گۆڤاری تیرژ/ئیزمیر ١٩٧٩، گۆڤاری ھیوا/پاریس ١٩٨٣، 
رۆژنامی ئارمانج/ستۆكھۆم ١٩٧٩، گۆڤاری چوارچرا/ستۆكھۆم 
 م، لم ١٩٩٢، گۆڤاری چرا/ستۆكھۆ١٩٨٦، گۆڤاری وان/ستۆكھۆ
سای ١٩٩٧ەوە تا ئستا سرنووسری گۆڤاری ڤات ی. خاوەنی 
دەیان پرتووكی جۆراوجۆرە و برھمی ل چندان رۆژنام و 

گۆڤاری ناوەوە و دەرەوەی كوردستاندا بوكراوەتوە. 
 ل بشداری  (قرەژداغ/ئامد   لوەندی  محمود  (قرەژداغ/ئامد -  لوەندی  محمود   -١٧١٧
:وانل كــردووە  كوردی  رۆژنامی  و  گۆڤار  گلك  دەرچوونی 
ھلین  گۆڤاری   ،١٩٨٠ ھڤی  گۆڤاری   ،١٩٧٩ ئارمانج  رۆژنامی 
گۆڤاری   ،١٩٨٣ ھیوا  گۆڤاری   ،١٩٨٢ بربانگ  گۆڤاری   ،١٩٨٢
كولیلك، گۆڤاری چوارچرا، گۆڤاری دیدار، گۆڤاری وان، گۆڤاری 
 ك رۆژنامل١٩٩١ و گ ی رۆژنامچرا، گۆڤاری میركوت، رۆژنام

و گۆڤاریتری كوردی.
و  نــووســر   :(:(١٩٥٦١٩٥٦ (پــیــران/ئــامــد  ئسپار  ژ.ئیحسان  (پــیــران/ئــامــد -  ئسپار  ژ.ئیحسان   -١٨١٨
گۆڤاری  نووسرانی  دەستی  ئندامی  كــوردە.  رۆژناموانكی 
ڤات بووە و بشداری ل دەرچوونی گلك رۆژنام و گۆڤاری 

كوردی كردووە ل ئوروپا.
و  نــووســر  (ئــرخــنــی/ئــامــد    تم  نسح (ئــرخــنــی/ئــامــد -   تم  نسح  -١٩١٩
لكۆرەوەیكی كوردە، خاوەنی زیاتر ل  پرتووك، نووسین 
ئوروپادا  كوردییكانی  گۆڤارە  و   رۆژنام  ل برھمكانی  و 

بوكراوەتوە.
دامزرنری گۆڤاری  ئندامی دەستی  بارناس:  بارناس:- رۆژەن  ٢٠٢٠- رۆژەن 
و  وتار  كوردیدا  گۆڤاری  و   رۆژنام گلك   ل و  بووە  (تیرۆژ) 

برھكانی بوكردۆتوە.
):): نووسر و  ٢١٢١- سۆزان سامانجی (گوندی ھشۆال/ئامد - سۆزان سامانجی (گوندی ھشۆال/ئامد - سۆزان سامانجی (گوندی ھشۆال/ئامد 
چاالكوانی مافكانی ژنان، یكك بووە ل دامزرنرانی گۆڤاری 
(ژن و ژیان). بشداری ل گۆڤاری (پنی نونتوەیی) و گلك 

رۆژنام و گۆڤاریتری كوردی كردووە.
٢٢٢٢- زانا فارقینی (فارقین/ئامد - زانا فارقینی (فارقین/ئامد ١٩٦٧١٩٦٧): ): نووسر و زمانناس و 
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لكرەوەیكی كوردە. بشداری ل دەرچوونی 
ــردووە  گلك رۆژنــامــ و گــۆڤــاری كـــوردی ك
 ،ننامن، رەوشژیانا رەوش ژیانا رەوشن، رەوشننام، (رەوشن،  (رەوشن،   :وانل
وت،  ئاڤاشین،  تیرۆژ،  فــرۆش،  زەمبیل  وت، زەنــد،  ئاڤاشین،  تیرۆژ،  فــرۆش،  زەمبیل  زەنــد، 

وەت م، ئازادیا وەت)وەت م، ئازادیا وەت)

رۆژنام و گۆڤارەكانی ئامد ١٨٦٩-٢٠٠٩
 ١٥٠ رۆژنام ل زیاتر  ماوەی ١٤٠ سادا   ل
(ناو (ناو  دیاربكر  پارزگای  سنووری   ل گۆڤار  و 
ناوچكانی  ســرجــم  و  ــزا  ق و  ئامد  ناوچكانی شــاری  ســرجــم  و  ــزا  ق و  ئامد  شــاری 
سنووری پارزگای ئامد) سنووری پارزگای ئامد) دەرچوون، بم من 
 ر ناوی رۆژنامس نیا تیشكم خستۆترەدا تل

و گۆڤارەكانی ناو شاری ئامد.
 ناوەڕۆكی سرجم ئو رۆژنام و گۆڤارانی 
ــشــی  كـــ لـــ شــــاری ئـــامـــد دەرچــــوونــــ، داب
لالین  یــكــم:  ــن، بشی  بــش دەب  ر سســ
نیشتیمانپروەرانی كورد و دەزگا و دامزراوە 
ئیلری  گــازی،   : وەك   دەرچوون كوردییكان 
یكبوون،  مزۆپۆتامیا،  كایناغی،   دیجل یورت، 
ھوار،یورتتان ھبرلر، برھم، چرۆسكا ژیان، 
شوقا برخوەدان، دەنگ ئامدێ، گۆڤند، ئامیدا، 
زینانوو،  ئارژین،  وەت،  ئازادییا  مانشت،  وار، 
شمامۆك....ھتد.  برنامنت،  ئامیدا،  تیگریس، 
بشی دووەمیان رۆژنام و گۆڤاری سربخۆ 
و ب الین بوون وەك: شرق پۆستسی، یۆل 
مجموعسی.....  بلت  ،لیس دیاربكر،  ئیش 

توركیا  دەوتی  لالین  سیمیان  بشی  ھتد. 
دەوــت   ربكوردەكانی س و  دەزگــا  و  دام  و 
دەرچوون ك بشك لوان ب ئامانجی سیاسی 
 ل نكۆلیكردن  و  ــت  دەو بۆ  بانگشكردن  و 
وەك  دامــــزراون  كــورد  نــتــوەیــی  مافكانی 
رۆژنامكانی دیاربكر، ئۆز دیاربكر، دیاربكر 
من  بۆچوونی   ب  ك دانیكیتر  چند  و  سۆز.. 
مژووی  خانی   ونناك  رۆژنامان جۆرە  ئو 
 ل بشك   دەبن تنیا  كــوردی،  رۆژنــامــوانــی 
ئامد و مژووی  مژووی رۆژناموانی شاری 

رۆژناموانی ل كوردستاندا!.
گۆڤارەكانی  و   وە رۆژنامزمانیش ل رووی 

 :دەرچوون بمجۆرە  ئامد 
تــوركــی) تــوركــی)و  و 
كــــوردی)كــــوردی)

(ئینگلیزی)(ئینگلیزی).  و سریانی)و سریانی)
 ل ی كو گۆڤاران و رۆژنامی زۆری ئزۆرب
 ،یی بوونمی و ناوچرھ د دەرچوونشاری ئام
ئامد  شــاری  تنیا  بوكردنوەیان  سنووری 
بووە،  (دیاربكر)  (دیاربكر)  ئامد  پارزگای  (دیاربكر)(دیاربكر) و 
بم بشك ل رۆژنام و گۆڤارە كوردییكانی 
ئم دوایی ك ل ئامد دەردەچن سرانسرین 
(دەما نوو)  و (دەما نوو) (دەما نوو)  و (دەما نوو)  و  و (دەما نوو) (دەما نوو)  (ئازادییا وەت)وەك رۆژنامكانی (ئازادییا وەت)(ئازادییا وەت)وەك رۆژنامكانی (ئازادییا وەت)وەك رۆژنامكانی وەك رۆژنامكانی (ئازادییا وەت)(ئازادییا وەت)
و  بودەكرنوە  توركیا  سرانسری   ل  ك

دەنردرن ئوروپاش. ھروەھا گۆڤارەكانی 
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 سای رۆژناموانی شاری ئامد (دیاربكر)

...ھتد) سرانسرین  ئامد، چرۆسك  ...ھتد) ، كلھا  ئامد، چرۆسك  ، كلھا 
ل توركیا بودەكرنوە و دەنردرن ئوروپا 

و بشكانیتری كوردستانیش.

ئامد  شاری  گۆڤارەكانی  و   رۆژنام سرجم  لیستی 
(دیاربكر) ١٨٦٩-٢٠٠٩.

١- رۆژنامی دیاربكر ١٨٦٩.
٢- رۆژنامی ئامد ١٩٠٩.

٣- رۆژنامی پیمان ١٩٠٩.
(ئسترەی  مدینھۆ  كیكب  رۆژنامی   -٤

رۆژھت) ١٩١٠.
٥- شیفورۆ ١٩١٣.

.١٩١٣ ی دیجل٦- رۆژنام
٧- گۆڤاری بۆرازان ١٩١٣.

ــی نــوێ)  ــی نــوێ) (ھــیــالل ــالل (ھــیــالل ــی ھــی ــن ٨- گـــۆڤـــاری ی
.١٣٤٠/٩/٢٢

نوێ)  (دیجلی  نوێ)   (دیجلی   دیجل ینی  رۆژنــامــی   -٩
١٣٤١/٦/١٤

(گــۆڤــاری (گــۆڤــاری   جموعم كــوچــوك  گــۆڤــاری   -١٠
.١٩٢٢ بچووك)بچووك)

١١- رۆژنامی ھلك سسی (دەنگی خك) (دەنگی خك)
.١٩٢٧

گنجان)  گنجان) (مای  (مای  ئڤی  گنجلر  گۆڤاری   -١٢
.١٩٢٧

(گۆڤاری  مجموع سی   بلت گۆڤاری   -١٣
خوندكار).

(ســرچــاوەی  (ســرچــاوەی   كایناغی   دیجل گــۆڤــاری   -١٤
.١٩٣٤

(نخۆشخانی - گۆڤاری دیاربكر كلینیغی (نخۆشخانی (نخۆشخانی - گۆڤاری دیاربكر كلینیغی (نخۆشخانی - گۆڤاری دیاربكر كلینیغی - گۆڤاری دیاربكر كلینیغی (نخۆشخانی (نخۆشخانی 
.١٩٣٤ دیاربكر)دیاربكر)

نــوێ)  نــوێ) (وتـــی  (وتـــی  یــورت  ینی  ــی  ــام - رۆژن

قــرەجــداغ  گۆڤاری   -
.١٩٣٨ پارزگای ئامد)پارزگای ئامد)

١٨- گۆڤاری ینی كلینك 
.١٩٣٩

(دەنگی یكتی)- گۆڤاری بیرلیغین سسی (دەنگی یكتی)(دەنگی یكتی)- گۆڤاری بیرلیغین سسی (دەنگی یكتی)- گۆڤاری بیرلیغین سسی - گۆڤاری بیرلیغین سسی (دەنگی یكتی)(دەنگی یكتی) ١٩
.١٩٥١

١٩٥٢ ی دیجل٢٠- رۆژنام
.١٩٥٢ ٢١- گۆڤاری لیس

٢٢- رۆژنامی دیاربكر 

خك)  (زمانی  دیلی  ھلكن  رۆژنامی   -٢٣
.١٩٥٠

٢٤- رۆژنامی ئیچ ئۆغوز ١٩٥١.
٢٥- گۆڤاری ئیچ ئۆغوز ١٩٥٢

(رۆژھتی نوێ)- رۆژنامی ینی شرق (رۆژھتی نوێ)(رۆژھتی نوێ)- رۆژنامی ینی شرق (رۆژھتی نوێ)- رۆژنامی ینی شرق - رۆژنامی ینی شرق (رۆژھتی نوێ)(رۆژھتی نوێ) ٢٦
١٩٥٣

(پۆستی (پۆستی  پۆستسی  شرق  رۆژنامی   -٢٧
.١٩٥٤٢ رۆژھت)رۆژھت)

٢٨- رۆژنامی دیموكراسیی گوڤن 
نوێ) نوێ)(دیجلی  (دیجلی   دیجل ینی  رۆژنــامــی   -٢٩

.١٩٥٣
(بــانــگــوازی) (بــانــگــوازی)  سسلنیش  ــی  ــام رۆژن  -٣٠

.١٩٥٣
٣١- رۆژنامی ئومید - رۆژنامی ئومید (ئومد) (ئومد) ١٩٥٣

ــاری  ــی ــاری (زان ــی (زان بیلگیلری  زرات  ــاری  ــۆڤ گ  -٣٢
.١٩٥٣

.١٩٥٣ - گۆڤاری چزگی (رباز) (رباز)
٣٤- رۆژنامی كلك ١٩٥٣

نــوێ)  نــوێ) (وتـــی  (وتـــی  یــورت  ینی  ــی  ــام ٣٥- رۆژن
.١٩٥٣

(شوانی پزیشكی)- گۆڤاری تیپ گجسی (شوانی پزیشكی)(شوانی پزیشكی)- گۆڤاری تیپ گجسی (شوانی پزیشكی)- گۆڤاری تیپ گجسی - گۆڤاری تیپ گجسی (شوانی پزیشكی)(شوانی پزیشكی) ٣٦
.١٩٥٣

ڕەش)  ــامــدی  (ئ ڕەش)   ــامــدی  (ئ ئامید  قـــرە  گــۆڤــاری   -٣٧
.١٩٥٣

.١٩٥٧ ٣٨- گۆڤاری یدیدوم - گۆڤاری یدیدوم (قوپ)(قوپ)
(وتـــی (وتـــی  ــــورت  ی ــری  ــل ــی ئ - رۆژنــــامــــی 

.١٩٥٨ پشكوتوو)پشكوتوو)
٤٠- گۆڤاری مزۆپۆتۆمیا ١٩٥٩.

٤١- رۆژنامی موستقیل دیاربركر سسی 
(دەنگی سربخۆی دیاربركر) (دەنگی سربخۆی دیاربركر) ١٩٦٠.

(دەنگی - رۆژنامی ینی دیاربكر سسی (دەنگی (دەنگی - رۆژنامی ینی دیاربكر سسی (دەنگی - رۆژنامی ینی دیاربكر سسی - رۆژنامی ینی دیاربكر سسی (دەنگی (دەنگی 

پۆستسی  شـــرق  یــنــی  ـــامـــی  رۆژن  -
.١٩٦٢ (پۆستی رۆژھتی نوێ)(پۆستی رۆژھتی نوێ)

(باشووری (باشووری  دۆغــۆو  گونی  رۆژنــامــی   -
.١٩٦٢

٤٥- رۆژنامی شھیر ١٩٦٢.
ـــرخـــوەدان)  (ب ـــرخـــوەدان)   (ب  ــ مــوجــادەل ٤٦- رۆژنـــامـــی 

.١٩٦٢
.١٩٦٢ ٤٧- رۆژنامی زەمان
.١٩٦٢ ٤٨- رۆژنامی یانكی - رۆژنامی یانكی (دەنگڤدان)(دەنگڤدان)
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بیبلۆگرافیای ١٤٠ سای رۆژناموانی شاری ئامد (دیاربكر)

.١٩٦٢ ٤٩- رۆژنامی دیلك (داخوازی) (داخوازی)
ـــاری  ـــاری (رووب ــۆز دیــاربــكــر (رووب ــی ئ ــام - رۆژن

.١٩٦٣ دیاربكر)دیاربكر)
٥١- رۆژنامی ئوفوق (ئاسۆ (ئاسۆ) ١٩٦٧.

(دەنگی (دەنگی  سسی  دیــاربــكــر  ــامــی  رۆژن  -٥٢
.١٩٦٨ دیاربكر)دیاربكر)

- رۆژنامی میللی حاكمییت ١٩٧٠
تۆ)  تۆ) (دەنــگــی  (دەنــگــی  سسن  سنن  رۆژنــامــی   -

.١٩٧٠
٥٥- رۆژنامی یۆل ئیش دیاربكر (رگا كار (رگا كار 

– دیاربكر– دیاربكر) ١٩٧٧.
- گۆڤاری یكبوون ١٩٧٩.

(ھواكانی - رۆژنامی یورتتان خبرلر (ھواكانی (ھواكانی - رۆژنامی یورتتان خبرلر (ھواكانی - رۆژنامی یورتتان خبرلر - رۆژنامی یورتتان خبرلر (ھواكانی (ھواكانی 
.١٩٨٠ ل وتوە)ل وتوە)

- رۆژنامی ھوار ١٩٨٠.
٥٩- رۆژنامی ئۆالی - رۆژنامی ئۆالی (رووداو) (رووداو) ١٩٨١.

(بۆ (بۆ   .١٩٨٤ دیــاربــكــر  ئــۆز  ــامــی  رۆژن  -٦٠
دووەم جار)دووەم جار).

- گۆڤاری چاندیا برخوەدان ١٩٨٤.
٦٢- گۆڤاری چروسكا ژیان ١٩٨٤.

٦٣- گۆڤاری برھم ١٩٨٤.
٦٤- گۆڤاری شوقا برخوەدان ١٩٨٩.

(پیمانی (پیمانی  ســۆز  دیــاربــكــر  رۆژنــامــی   -
.١٩٩١ دیاربكر)دیاربكر)

٦٦- گۆڤاری دەنگ ئامدێ ١٩٩١
٦٧- گۆڤاری گۆڤند ١٩٩١

٦٨- گۆڤاری زینا نوو - گۆڤاری زینا نوو (زین-ی نوێ) (زین-ی نوێ) ١٩٩٤.
ئــامــد)  چیاكانی   ــ ئــامــد) (ل چیاكانی   ــ (ل گــریــال  گــۆڤــاری   -٦٩

.١٩٩٤
٧٠- گۆڤاری ئارژین ١٩٩٤

٧١- رۆژنامی فستیڤال - رۆژنامی فستیڤال (ڤیستیڤاڵ) (ڤیستیڤاڵ) ١٩٩٥.
٧٢- گۆڤاری سركفتن ١٩٩٥.

٧٣- رۆژنامی ئیلتیشیم (پیام) ١٩٩٦.
٧٤- گۆڤاری ئامیدا ١٩٩٧.

٧٥- گۆڤاری وار ١٩٩٧. (٩) ژمارەی یكمی 
ل ئستنبوڵ و سرجم ژمارەكانیتری ل ئامد 

دەرچووە.
٧٦- رۆژنامی مانشت ٢٠٠٢.

٧٧- گۆڤاری و ٢٠٠٤.
٧٨- گۆڤاری مزگین ٢٠٠٤.

٧٩- گۆڤاری شمامۆك ٢٠٠٥.

٨٠- گۆڤاری بیر ٢٠٠٥.
٨١- رۆژنامی ئازادییا وەت ٢٠٠٦.

٨٢- گۆڤاری برنامنت ٢٠٠٦.
٨٣- گۆڤاری چروسك ٢٠٠٧.

٨٤- گۆڤاری رۆژا كورد ٢٠٠٧.
.٨٥- گۆڤاری زەمبیل فرۆش / زانكۆی دیجل

٨٦- رۆژنامی دەنگ وەت ٢٠٠٧.
٨٧- گۆڤاری دەمۆكرات ٢٠٠٧.

 ل ژمــارەی  یكم  نوو  دەما  رۆژنامی   -٨٨
 دوا ل٢٠٠٨ ب نبوڵ دەرچووە، لستئ ٢٠٠٨ ل نبوڵ دەرچووە، لستئ ٢٠٠٨ ل ٢٠٠١

ئامد دەردەچت.
.٢٠٠٨ ٨٩- گۆڤاری تیگریس / زانكۆ دیجل

.٢٠٠٨ ڤیا ژنھ ٩٠- گۆڤاری رەنگ
٩١- رۆژنامی رۆژەڤ ٢٠٠٩.

٩٢- رۆژنامی ھاوار ٢٠٠٩.
٩٣- گۆڤاری تڤ كورد ٢٠٠٩.
٩٤- گۆڤاری كلھا ئامد ٢٠٠٩.

تبینی: جگ لو رۆژنام و گۆڤارانی ئاماژەم 
گۆڤاریتری  و   رۆژنام دە   ل زیاتر  پكردوون، 
ــ شــاری  كــــوردی لـــم دوو دەیــــی دوایــــی ل
و  الوان  و  ژنان  گۆڤاری   ك  ،دەرچوون ئامد 
نمتوانی  گشتین،  رۆشنبیری  و  خوندكاران 
 ب ــان  ــارەی دەرب تـــواو  زانــیــاری  و  ناوەكانیان 

دەستبخم!.

سرچاوەكان:
بشكی زۆر ل رۆژنام و گۆڤارەكانی ئم 
(دیاربكر) (دیاربكر)  ئامد  دوایی شاری  ٣٠ سای 
 رچاوانس لم  سوود  ھروەھا  بینراون، 

وەرگیراوە:
1- Muslum Ucel: KURT BASIN 

TARIHI، 1998 Istanbu
2- - Ekrem Cemil Pasa: MUHTASAR 

HAYATIM، Bruksel Kurt Enstitusu 
Yayinlari، 1991 Leuven. 

3- Li Kurdistana bakur u li Tirkye 
Rojnamegeriya Kurdi (19081992-)، Oz-

Ge yayinlari، 1992 Ankara.
4- Mehmet Mercan: diyarbakir tarihte 

basin. Bilinmeyendiyarbekir.com-2008.
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ھواڵ و راپۆرتی تلفزیۆنی و شوازەكانیان 

 د.حبیب كركووكی
كۆلژی ئدەبیات/بشی راگیاندن

ھواڵ و راپۆرتی تلفزیۆنی و 
شوازەكانیان 

چمكی ھواڵ
ــ بــنــاوی  ــوەســت ــی ـــــواڵ پ چــمــكــی ھ
ـــامـــء  رۆژنـــامـــنـــووســـیـــی، چــونــكــ رۆژن
ــردوو  گــۆڤــارەكــان بــدەیــان ســاڵ پش ھ
ئــامــرازی رادیــــۆء تــلــفــزیــۆن ھــبــوونــء 
ھوای  باسی  كاتك  جا  سریانھداوە، 
 ب ئاماژە  ئوا  دەكین،  تلفزیۆن  ئیزگء 
دەكرێ،  رۆژنامنووسیی  ھوای  مژووی 
وەك سرەتایك بۆ ھوای گشتی بوەی 
ئامرازەكانی  لنوان   شھاوب ھونركی 
چاپكراء و ئامرازەكانی بیستنء بینین لگڵ 
لبرچاوگرتنی ب بوونی جیاوازی نوانیاندا 
لمیانی ئو سیما ء تایبتمندییانی ھر 
بشوەیك  ھیانء  ئامرازانی  لم  یك 
وای لھات ئوەی ھاوبش لھزرء بیرۆكء 

پناسكان تپڕ نكات.
ـــو پــــنــاســانــی ھـــــواڵ كـــ لـــ پش  ئ
ئوروپاو   ل بیستم  ســدەی  ناوەڕاستی 

دەركوتن  ئمریكادا  یكگرتووەكانی   تو
ــر ھـــــردوو تــوخــمــی (وروژانــــــدن و (وروژانــــــدن و  ــات ــر ھـــــردوو تــوخــمــی زی ــات زی
ئم   ،ــــ دەزان پویست   بــ نــوــبــوون)نــوــبــوون)یــان 
لیبرای  چمكی  ھـــواڵ  بــۆ  پناسانش 
ھــواڵ  پناسی  كۆنترین  ــخــۆدەگــرن.  ل
(لــورد (لــورد  پناسكی  لیبراییوە  چمكی   ل
١٨٦٥بوكرایوە  سای   ل كلیف)ە  كلیف)نۆرس  نۆرس 
 شت وروژاندن و دەرچوون ل) شت ت: (وروژاندن و دەرچوون لدە ك
سگك   ك  كات  نموون بۆ  سگك ئاساییكان،   ك  كات  نموون بۆ  ئاساییكان، 
 ،واڵ نییو ھ زێ زۆر ئاساییك دەگپیاو ،واڵ نییو ھ زێ زۆر ئاساییك دەگپیاو
 زێ نائاساییك بگگك سر پیاوم گب زێ نائاساییك بگگك سر پیاوم گب

.(وایان ھمو ئ(وایان ھمو ئ
پناسی  لــیــبــراــی  تـــری  پــــنــاســیــكــی 
(ھــواــی  (ھــواــی   دەــــت:   كــ پولیتزر)ە  پولیتزر)(جــوزیــف  (جــوزیــف 
و  نوبوون   ل  بریتیی رۆژنامنووسیی)رۆژنامنووسیی) 
و  نوازەو(سرسوڕھنر)(سرسوڕھنر)  و  وروژانـــدن 
 چونك بت،  پسند   نواھ ئم   رجم
ھوای   ،كییخ باسوخواستی  جگی 
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دەكــرــت   ناسپ شــــوە  بــم  تــلــفــزیــۆن 
 ل بــریــتــیــیــ فــزیــۆنــیــیــلــــكــی تــ رــ "ھــون
ئستا  یان  روویدا  رووداوــك  وەسفكردنی 
یان  روودەدات  ئایندەدا   ل یا  روودەدات 

 ."كوەی رووداوگواستن

شوازەكانی ھوای تلفزیۆن
شوازی  كۆمك  تلفزیۆن  شوازی ھــواــی  كۆمك  تلفزیۆن  ھــواــی 

:وانئ ،یھ:وانئ ،یھ
. ئو ھوانی ك تنیا دەخونرتوە . ئو ھوانی ك تنیا دەخونرتوە 

Read OnlyRead Only
 ل ھــواــكــان  خوندنوەی   ل  بریتیی
الین بژەرەوە ب ب پخشكردنی ونی 
 فزیۆنییلت  ناو كئ تنیا  ھواكان و 
بكاری دەھنت ك ونی دەست ناكوت 
و ھیچ گربستكی ئیمزا نكردووە لگڵ 
 ،ننانی ودەستھواڵ بۆ بكانی ھئاژانس
یان ل كاتی كورت ھواڵ ئم شوازە بكار 
 نریت ككار دەھب و كاتنریت، یان ئدەھ
دەست  خرای  ھوای  كۆمی   كناك
كوت ك ونكی درەنگ دەگات دەست 
ئم  خوندنوەی  كاتی   دەبــ و   كناك
تنپرت،  خوولك   ٣٠  ل  واھ شوە 
 بۆی ،وەی (٥٠) وشندنی خونزیك وات
نووسری ھواكان (محرر االخبار)  (محرر االخبار) تنیا 

.كان دەنوسواكی ھشپ
یان  جگیر  ونی   ك ھوانی  ئو  یان .  جگیر  ونی   ك ھوانی  ئو   .

گرافیكیان لگڵ پخش دەكرت گرافیكیان لگڵ پخش دەكرت 
ونی ھواڵ ئامرازك بۆ روونكردنوەی 
رووداوەكو، ھندك ل كناكان ئم جۆرە 
ونی   ل  بریتی  ك ئھنت  بكار   نانو
نخشی  یــان  شارك  یــان  كسایتیك 
شونك، ئم جۆرە ونی دەب پاش (٥) 
خوندەوەی  پاش  بكرت  پخش  خوولك 
ئم ونانیش  بژەرەوە،  لالین   كواھ

لم حاتان بكار دەھنرت:
 واھ  كــ كسایتییكان  لــــدوانــی   -
سرچاوەی   ك بتایبتی  خــۆ،   تدەیگر

لدوانك ئاژانس ھواییكان بت.

 تیان و دەربارەی ناوچ نواو ھئ -
دەست  ئاسانی   ب و   یشتووەكانگتازەپ
 ییان ناوچ تو وی ئخشن) ییان ناوچ تو وی ئخشت (نوناك

پخش دەكرت).پخش دەكرت).
- ھوا خراكان. 

ــ وــنــكــ بــ قــبــارەی شاشی  ــوەی ل
ئامرەك پخش بكرت، یان ب قبارەیكی 
 ب یان   كشاش ناوەڕاستی   ل بچووكتر 
قبارەیكی بچوك ل تنیشت بژەرەكوە، 
مرج  كۆمك  بــم  ســرەوە،  بشی   ل

ھی بۆ بكارھنانی گرافیك:
ھــواڵ  ونی  بدیلی  گرافیك   -

ھــواڵ)ھــواڵ) بۆ دەبــ زوور ب روونــی پخش 
بكرت.

لو   ،كواھ  ب  ب پیویست   دەبــ  -
كاتشدا پخش بكرت ك بژەرەك بابتی 
 دە ك وە..بۆ نموونتندەخو كگرافیك
بخش  نیویۆرك  ونی   ــ دەب نیویۆرك 

باتنی مشكی   چونك بكرت 
بینر پشبینی ئو ونی دەكات.

ژر   لــ زانیارییكان  ئــگــر  باشترە   -
كۆمپیوتر   ب تنیشتیدا   ل یان  ونكدا 
خوندنی  لگڵ   دەبــ بــم  بكرت،  چاپ 

.كدوانیان ل كوات بۆ ھب ژەرەكب
 ل ھ دا دەبوتنی فرۆكی كواھ ل -

سر نخشك بكار بھنرت.
  دایگل ونی   ك ھــوانــی  ئــو   .  دایگل ونی   ك ھــوانــی  ئــو   .٣٣

Live Voice OverLive Voice Over
تلفزیۆنییكاندا   ناك  ل ھندك   ل
ونی  یــان  ــواڵ  ھ فیلمی  دەگوترت  پی 
جوالو، دیارە پیوەست ب توانای ھونری 
چوار  تنیا   چونك  ،كناك وراگیاندنی 

:ننانی ودەستھبۆ ب یگا ھر
ــ لــگــڵ  - وــنــگــرەكــانــی كــنــاــكــ ك

پیامنرەكاندا دەسورنوە.

مبستی   ب ھــواڵ  ونی  مبستی كۆكردنوەی   ب ھــواڵ  ونی  كۆكردنوەی 
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- ل رگی ئو ونگرانی ك بۆ حیسابی 
خۆیان ئیش دەكن.

تلفزیۆنییانی   ناك ئو  رگی   ل  -
.ییاندا ھگستی لبگر كناك ك

دەب فیلمی ھواڵ یان ونی جوالو پاش 
 ژەرەوە بن بالیل كواوەی ھندنخو
) خوولك پخش بكرت و كۆمك مرج ) خوولك پخش بكرت و كۆمك مرج 

:وام جۆرە ھخشكردنی ئن بۆ پھ:وام جۆرە ھخشكردنی ئن بۆ پھ
- ناب درژی ل (٣٥) خوولك زیاتر بت، 

.وەی (٧٠) وشندنژایی خودر ب وات
- ناكرێ ونی ھواك ل خوندنوەی 

ھواك درژتر بت. 
- دەكرێ ونك بگۆردرت ل پخشكانی 

ھوادا (نشرات االخبار) (نشرات االخبار).

راپۆرتی تلفزیۆن
بتایبتی  گــرنــگــكــان  رووداوە  ـــارە  دی
 ل ویستپ ،دایوردەكارییان ت ی كوانئ
رگی راپۆرتوە وەسف بكرن، ھروەھا 
 چونك  ،یھ خۆی  تایبتمندی  ــۆرت  راپ
زانــیــاری  و  چاوپكوتن  وــنــو   بــ پشت 
ــ شــــوەیــك  دەبــســتــــت، بـــم دەبـــ ب
 ل  .شر رابكبین بنووسرێ ك سرنجی 
والیت یكگرتووەكانی ئمریكادا كناكان 
ناتوانن ل ٤٠ چرك زیاتر سرنجی خك 
رابكشن ئگر ناوەرۆكیان سرنج راكش 
پشبركییكی   ل كناكان   بۆی نبت، 

بردەوامن بۆ پاراستنی سرنجی بینر.
دەتوانین ئاوا پناسی ڕاپۆرتی تلفزیۆنی 
بۆ   فزیۆنییلت "ھونركی   :كــ بكین 
خستنڕووی ڕووداوك یان لدوانك لگڵ 
 ك زانیاری و شیكاری بۆ ڕووداوەككۆم
بــ ڕــگــیــكــی درــژەپــــدراو و بــابــتــی"، 
ـــۆرت:  ڕاپ دیــكــی  پناسیكی  ــا  ــروەھ ھ
پیامنر   ك  یبیروڕایان و  زانیاری  "ئو 
و  ڕاڤكردن  پناو شیكارو   ل دەیخاتڕوو 

لكدانوەی مسلیكی دیاریكراو".
ل ڕاپۆرتی تلفزیۆنی پیامنردا بیروڕای 
شوەیكی   بــ  كلسم لــســر  خــۆی 

الینگیری  نابت  و  ڕوو   دەخات  تییانباب
ھیچ الینك بكات، بم ل ھوادا پیامنر 
 كرەدا جیاوازییبیروڕای خۆی باس ناكات ل
ڕوون دەبتوە ك ھوای تلفزیۆن باسی 
بابتی  شوەیكی   ب ــات  دەك ـــك  ڕووداو
بم  خۆی،  ببیروڕای  ئاماژەكردن   بب
خۆی  بیروبۆچوونی  پیامنر  ڕاپۆرتدا   ل
ب شوەیكی بابتی و ب الینگیریكردنی 
ھیچ الینكی كشكان و لگڵ نووسینی 

درژەی باسك، ئاماژە پدەكات.

INTRO كی راپۆرتشپ
دەیخونتوە  بژەر   ك پشكییی  ئو 
 كــــی راپــۆرتــ ــاوەرۆك ــای ن ــازارگ ئــركــی ب
دەبینت و، خراپترینیان ئو پشكییكانن 
 ل كــــ ــۆرت كــ خــاــ ســرەكــیــیــكــانــی راپ
دەبت  بـــاش،  پشكی   بــۆیــ خــۆدەگــرێ، 
ــی  ـــاوەرۆكـــی و رۆ ــ ن پــیــوەســت بــــت ب
ببینت،   كــراپــۆرتــ بابتی  ورووژانـــدنـــی 
نــاوەرۆكــی   بــ بینر  سرنجی  ھــروەھــا 
شوەیكی   بــ ببستتوە   ــ ــك ــۆرت راپ
 (٢٥) چرك پشكی  درژی   دەب منتقی، 
 دەب ن كرج ھم تو، كۆممتر بیان ك

ل پشكی راپۆرتكدا ھبت:
- زانیاری ھوای بگریتخۆ. 

- زانیارییك ب شوەیكی نوێ پشكش 
بكات.

- ب راپۆرتكوە پیوەست بت.
- درژی ل (٢٥) چرك زیاتر نبت.

- سرنج راكش بت و كۆمك پرسیار 
لالی بینر بورووژنت. 

- كاتی پشكش بردەوام بگۆردرت.

ئامادەكردنی راپۆرتی تلفزیۆن
 (٣)  ل  دەب تلفزیۆن  راپۆرتی  ماوەی 
 دەبــ پیامنر   بۆی  ،بــنــ زیــاتــر   چرك
بیرۆكی راپۆرتك كوت بكاتوە ب ئوەی 
باسكردنی  سر   ب خراپی  كاریگرییكی 
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ئم  باش  راپۆرتی  ھبت،  رووداوەكـــوە 
پرسیاران الی بینر دروست دەكات:

- چی روویداوە؟
- چۆن روویداوە؟

- ئم رووداوە بۆ گرنگ؟
- ئایا گرنگ بۆ من؟

- كاریگریی رووداوەك چیی؟
پشكشكردنی   لــ پیامنر  ئـــوەی  بــۆ 
راپــۆرتــكــ ســركــوتــوو بت و وەمــی 
ب شوەیكی   دەب بداتوە،  پرسیارەكانی 
ئم  و  بــكــات  پشكشی  راكــــش  ســرنــج 

خان بگرت خۆ:
راپۆرتكی  ھــر   واتــ بابت:  یكی  بابت.  یكی   .١١
تلفزیۆن تنیا دەربارەی یك رووداو یان 
پیامنرەكان   ل بم ھندك  بت،  بابت 
 ــاژە ب ــام ــ راپــۆرتــكــانــیــانــدا ئ دەتــوانــن ل
ئگر  بدەن،  بابتكی دی  یان  رووداوــك 
نوانیاندا،   ل ھبوو  منتقی  پیوەندییكی 
ئم  ھاوشوەی  بكارھنانی   ب  ب بــم 
رستان: لالیكیترەوە، ل سر ئاستی ئو 
لالین   كدانوھ ھمووی  ھتد،  بابتدا، 
پیامنرەكوە بۆ شاردنوەی شكستكی 

.كتوەی بابككردنی ل
رستی  كــورت:  رستی  بكارھنانی  كــورت:.  رستی  بكارھنانی   .٢٢
 سانی  ٣-٥ ھر  بینر   ــ دەدات رێ  كــورت 
درژ  بخواتوە، چونك رستی  پشوویك 
 ر وەھا بر ماندوو دەكات، ھشكی بینم

ئاسانی مۆنتاژ ناكرت.
 دەنگ بایخی خۆی 
 دەھ جارك   چرك  ( )  چونك  ،یھ
دەنگیش  بــخــواتــوەو،  ھــنــاســی   كنو
دەنــگــی  شــتــكــان،  ــگــی  دەن زۆرە:  جـــۆری 

ئۆتۆمبیلكان، دەنگی سروشت.
 راپــۆرتــی 
بشوە  چــوار   ســ  تشدەكرداب بــاش 
 ك دەگاتشر بماوەی ھ ،Sequences
١٥ – ٢٠ چرك، بشیش بریتی ل یك بابت 
 وا ل شكردنم دابن یان دەنگ، ئیان شو
 ت كناوەرۆكی راپۆرت ل ر دەكات كبین

بگات. 
كــات: ئــاراســتــی  دەستنیشانكردنی  كــات:.  ئــاراســتــی  دەستنیشانكردنی   .٥٥
ــات ئــاراســتــی  مــبــســت لــ ئــاراســتــی ك
ــوێ یان  ــوە بــۆ ن رووداوەكـــیـــ، لــ كــۆن
ھــردوو  ناكرت   چونك پچوانوە،   ب

ئاراستك بكار بھنرت.
شون: ئاراستی  دەستنیشانكردنی  شون:.  ئاراستی  دەستنیشانكردنی   .٦٦
 یكنی راپۆرتی شوئاراست ست لبم
ل شونك دەست دواتر ل دوو س شونی 
 م لمان رووداو بكات، بی ھغتیتر ت
كۆتایی راپۆرتك دەكرێ بگرتوە بۆ ئو 

شونی ك دەستی پ كرد. 
یك   ل مرۆیی:  دەنگی  بكارھنلنی  مرۆیی:.  دەنگی  بكارھنلنی  مرۆیی:.  دەنگی  بكارھنلنی   .٧٧٧٧
) جار زیاتر  ) ل راپۆرتدا دەنگی مرۆیی دەب
كسایتكان  ناوی   دەب نھنرت،  بكار 
 ل زۆرجــار  بنووسرت،  پلكانیان  لگڵ 

شونی رووداوەكدا ونیان دەگیرت.
مبستی  ــك:  ــی ــراف گ بــكــارھــــنــانــی  ــك:.  ــی ــراف گ بــكــارھــــنــانــی  ــك:.  ــی ــراف گ بــكــارھــــنــانــی   .٨٨٨
روونــكــردنــوەی  بۆ  گرافیك  بكارھنانی 
 (٥) چرك ل بــم   ،یــنی رووداوەكــشو
زیاتر نبت، باشتریش ئگر ھی وەھمی 
بكار بھنرت بۆ روونكردنوەی نخشی 
وتك بۆ نموون، ھروەھا ژمارەو ئامارو 
دەرەنجامی راپرسییكان بكار دەھنرت. 

 ل رشیف: دەبی ئننانی وكارھرشیف:. بی ئننانی وكارھ٩٩. ب
یك كاتدا بكاربھنرت، نك بكرت نوان 
ون نوكان و دەب ل بكارھنانی رەچاوی 

زنجیرەی مژووی بكرت.
١٠١٠ ھــنــدــك جــار 
 گرنگ ــرەكــیــامــنــپــ ــی  ــن و دەركـــردنـــی 
ھست  بینر   چونك  ،كــراپــۆرتــ نــاو   لــ
دەكات پیامنرەك بشدار بووە ل خودی 

 .رووداوەك



وستكی



داوای لبووردن
ھندێ بابت و لكۆینوەی رۆژنامنووسیمان بۆ ھاتبوو، ھموو كاری 
 گرنگان تو بابوە ناچاربووین ئداخواوكرابوو، بسازیشی تخشن
 ن بوە، بینوبكریی كلدۆئاشوور بگی رۆژنامین و دۆسوەالبن
نووسرو تۆژەری بابتكانیان دەدەین، دەبن تاجی ژمارەی داھاتووی 

گۆڤارەكمان.
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(رۆژنامنووس) وەكو ئاشكرای گۆڤاری (رۆژنامنووس) (رۆژنامنووس) وەكو ئاشكرای گۆڤاری (رۆژنامنووس) وەكو ئاشكرای گۆڤاری وەكو ئاشكرای گۆڤاری (رۆژنامنووس) (رۆژنامنووس) 
بووە،  (رۆژنامڤانی)(رۆژنامڤانی)  ناوەكی  پشتر   ك
یكم ژمارەی ل ٢٢ نیسانی سای ٢٠٠١
ــو كــاتــ بـــرای بــڕــز كاك  ــــووە، ئ دەرچ
(مومتاز حیدەری)(مومتاز حیدەری) ب بیاری ئنجوومنی 
 ری گۆڤارەكرنووسس ندیكا بوو بس
بوپڕی  و  لخۆبردنوە  بگیانكی  بوپڕی   و  لخۆبردنوە  بگیانكی   

ب خوایشتی خۆی سندیكای بجھشت، 
ــا كــاك  ــوان ــت ــووســی ب ــن ــام ــاشــان رۆژن پ
سرنووسری،   ب بوو   (نزەنگ زەنگن) (عبدالله  (عبدالله 
بــكــاك عبدالله  مــاویــتــی  ــرەدا جـــارێ  ــ ل
 ،دایناو كارەكستا لئ چونك ،
بــڕــزە (كــاك مومتاز و (كــاك مومتاز و  ئــو دوو  ــم  ب
وەكو  چ  بندە   ك ئاگادارن   
وەكو  چ  و   گۆڤارەك ئیمتیازی  خــاوەنــی 
نقیبی رۆژنامنووسانی كوردستان بھیچ 
شوەیك ناچم ناو وردەكاری بابتكانی 
گۆڤارەك، كارەكان بھموو الینكانی بۆ 
بجھشتراوە،   گۆڤارەك سرنووسری 
 یوە ھــ ــن ــ م ــدی ب ــوەن ــی ئــــوەی كــ پ
ئو  یــاخــود   ــ ــارەی ژم ـــاری  وت نووسینی 
بابتی ك خۆم بۆی دەنووسم، سرەڕای 
ئاسانكاری پارە پیداكردن و ھگرتنی ناز  ھگرتنی ناز 

.نو ئیزعاجاتی كاك عبدالله زەنگنو ئیزعاجاتی كاك عبدالله زەنگ
 ل دــەی ســرەوە  ئم چند  ھۆكاری 
 ك  ینووسین ئو  بوكردنوەی  ئاكامی 
(باوەگوڕگوڕ)) گۆڤاری (باوەگوڕگوڕ)(باوەگوڕگوڕ)) گۆڤاری (باوەگوڕگوڕ)) گۆڤاری ) گۆڤاری (باوەگوڕگوڕ)(باوەگوڕگوڕ) بۆ دیاری ژمارە (٣
ــشــووی  ــ ـــــووســـــراوە لــــ ژمــــــــارەی پ ن
بڕزی  برای  لالین   ك رۆژنامنووسدا 
ئحمدەوە  علی  نــوزاد  رۆژنامنووس 
ــاری  ــۆڤ بــســوپــاســوە بـــدیـــاری بـــۆ گ
(رۆژنامنووس)(رۆژنامنووس)ی ناردووە، لرەدا بمافی 
و  گۆڤار  دەربـــارەی  ــم چند  دەزان خۆمی 
بوكراوەكانی یكتی قوتابیانی كوردستان 
ـ   ١٩٩٣ لسانی  پشووتر   ك بنووسم 
برایتی  رۆژنامی   ل جار  ھندێ   ٢٠٠٠
لرەدا  بــم  نووسیوە،  لسر  نووسینم 
بپویستی دەزانم ھندێ شتی لبیركراو 

ببیر ھوادارانی ئم بوارە بھنموە:
یكم:یكم: پاش لتبوونی یكیتی قوتابیانی 
لتبوونی  رەنــگــدانــوەی   ك كــوردســتــان، 
ــویــش (پــارتــی (پــارتــی  ـــك بـــوو كــ ئ ــویــش حــیــزبــی دای ـــك بـــوو كــ ئ حــیــزبــی دای
دیموكراتی كوردستان بوو ل سانی دیموكراتی كوردستان بوو ل سانی دیموكراتی كوردستان بوو ل سانی ١٩٦٤١٩٦٤
ـ ـ ١٩٧١١٩٧١) ) ئوەبوو ئو بای ئم ك سر 
بارزانی  سركردایتی   ب بوو  پارتی   ب
یكیتی  پنجمی  كۆنگرەی  لپاش  نمر 
سر  (تایمزاوە)(تایمزاوە)ی   ل كوردستان  قوتابیان 
ب پارزگاری كركووك بسترا تاك یك 
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قوتابیان  خباتی  بناو  گۆڤاری  ژمــارەی 
ــراوە ك تا رۆژانــی ئمۆ ن من و  دەرك
ن برادەرانی مكتبی سكرتاریتی سانی 

پش ١٩٧٠ كس نی دیوە.
دووەم:دووەم: پاش كۆنگرەی ششمی یكیتی 
نــاوەڕاســتــی   نــاوەڕاســتــی (لــ  لــ) كــوردســتــان  قوتابیانی 
بسترا)،  بسترا)  سای   تــمــووزی  سای مانگی  تــمــووزی  مانگی 
لق  ــوەی  ــدن دامــزران بھۆی ســرقــاڵ و 
چندین  قوتابیان  یكیتی  ناوچكانی  و 
كشی ناو لژنی راپڕاندن و مكتبی 
سكرتاریت ك تا رادەیكی زۆر ھمووكات 
و ھوكانی ئمی داگیر كرد بوو، بم 
سكرتری  من  ــوەی  ئ بحوكمی  دیسان 
گشتی یكتی قوتابیانی كوردستان بووم، 
شانم دای بر ئوەی ك گۆڤارك بناوی 
دەربــكــیــن،  عــرەبــی   بــ الطلبة)  الطلبة) (نــضــال  (نــضــال 
ھۆكاری دەرچوونیشی ب زمانی عرەبی بۆ 
ئوە دەگڕتوە ك مكتبی سكرتاریت 
 ك تووندوتۆی  پیوەندییكی  بغداوە   ل
قوتابیانی  عرەبیانكی   تییكیی لگڵ 
وتانی عرەبی ھبوو و سرەڕای ئوە 

لگڵ   مئ و   رەبع بغداش 
عــیــراق) قوتابیانی  عــیــراق)نیشتمانی  قوتابیانی  نیشتمانی 

دوژمنانی  و  دۆست  دەمانویست  بووین، 
خۆمان ل سیاست و بۆچوونی یكیتی 
ئم  بۆ  بن،  ئاگادار  كوردستان  قوتابیانی 
دەستم  و  لھنا  خـــوام  نـــاوی   ستبم
بكاركرد ب مبستی وەبرھنانی ژمارەی 
ژمــارە   ك الطلبة)  الطلبة)(نضال  (نضال  گۆڤاری  یكی 
ئایاری  مانگی   ل دووەمــی  یكمی خولی 
تدا ســرەڕای   ی ١٩٧١ دەرچــوو، كسا
بــنــدەوە  ــن  ــالی ل وتـــار  دوو  نووسینی 
(حسین  (حسین   برایان   دیك ھونرییكانی  كارە 
سنجاری، بكر حسین، چیا عباس)سنجاری، بكر حسین، چیا عباس) ھاوكارم 
بوون، نووسین و راپڕاندنی ئیشوكارەكان 
بووم،  لگدا  بندە  چــواری  ژمــارە  تاكو 
قوتابیانی  یكتی  بجھشتنی  پاش  بم 
 ك حوتم  كۆنگرەی  لدوای  كوردستان 
 كركسترا، ئمانی بسل ١٩٧٢/٢/٢٩ ل ٢٩ل ٢٩ل
كوت سرشانی برای بڕزم كاك كوت سرشانی برای بڕزم كاك (عادل (عادل 
موراد)موراد) و ھندێ ل برادەرانی سكرتاریت 

و لژنی رۆشنبیری.
بم كاتك  لرەدا دەب ئوەش  سیم: 
باس ل دەرچوونی(نضال الطلبة)(نضال الطلبة) ل مكتبی 
سكرتاریت كرا ب زمانی عرەبی لھمان 
كاتیشدا رگ ب لقكانی یكیتی قوتابیانی 
 ك بو گۆڤارر لقھ كوردستان درا، ك
زمانی كوردی دەربكات، ئوەبوو ك تاكو 

ئو رادەیی من لی ئاگادارم 
أ ـ لقی كركووك ك برای بڕز 

ئو رادەیی من لی ئاگادارم 
أ ـ لقی كركووك ك برای بڕز 

ئو رادەیی من لی ئاگادارم 

رۆژبیانی)رۆژبیانی) لپرسراوی لقك بوو لوكاتدا 
 شت كھجتیم بكیی من یو كاتتاكو ئ
بۆ مژوو دەیم ئوساش ھمیش خریكی 
خوندنوە و كاری رۆشنبیری بوو فعلن 
لئاكامی  (بابگوڕگوڕ)(بابگوڕگوڕ)  یكمی  ژمــارەی 
ھوڵ و كۆششی ئو بوو، بم بۆ دواتر 
ناتوانم لی بدوم ك چی لی برپرسیار 
(لمحات بووە، لگڵ بوكراوەیكی بناوی (لمحات (لمحات بووە، لگڵ بوكراوەیكی بناوی (لمحات بووە، لگڵ بوكراوەیكی بناوی بووە، لگڵ بوكراوەیكی بناوی (لمحات (لمحات 

بـ  گۆڤاری لقی ھولریش ناوی 
) ژمارە   ك بوو  كوردستان)،  كوردستان)قوتابیانی  قوتابیانی 

ل شوباتی سای ١٩٧٣ دەرچووە برونیۆ 
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و  قوتابیانی كوردستان))  دەنگی  قوتابیانی كوردستان))((بناوی  دەنگی  ((بناوی 
لم ژمارەیدا باس ل دەرچوونی گۆڤاری 
 دەكات و ژمارە (٣،٢)یش ل
 ی ١٩٧٣ دەرچووە كی ١٩٧٣تشرینی دووەمی سا١٩٧٣تشرینی دووەمی سا

ھردوو ژمارە الی (بندە) پارزراوە.
بناوی  گۆڤاركی  سلمانیش  لقی  ـ  ج 
ژمارە   ك دەكـــردووە  قوتابیان)  (ربازی 
(١) ب رۆنیۆ دەرچووە و مژووی لسر 
 ك بابتكانی   لــ یــكــی   لــ بـــم   ،نیی
 ك دەكات  قوتابیان  (ئۆردووگای   ل باس 
 دەستھ  پ  ریكخ قوتابیان  یكیتی 
وای بۆ دەچم ك ل بھاری سای ١٩٧١
ژمــارە  و  ژمــارە  چند  (ئــو  دەرچووبت 
پارزراوە  بندە  الطلبة) الی  (نضال  الطلبة)  (نضال  (١)ی 
ئندامی  و  بڕز  برای  دیاری  ئویش   ك
قوتابیانی  یــكــیــتــی  پــــشــووی  چــاالكــی 
 ك  الزادە)یــمــ مــالزادە)(حسین  (حسین  كاك  كوردستان 
پشكشی  ساك  چند  پش  خۆی  كاتی 
كردم، چونك ئو كات خریكی نووسینی 
(لمحات من تاریخ (لمحات من تاریخ 
 (١٩٩١
البحوث  دراســـات  مكتبی  ــالیــن  ل  كــ
نووسینی  بگیكی   لــ  * بــوكــرایــوە 
ھمان بابت ك لالپڕە (٤)دا بوبووەتوە 

مكتبی سیاسی پ برھمترن)مكتبی سیاسی پ برھمترن).
شیكردنوەی  و   باس ئــو  نــاو   چوون
١٩٦٤١٩٦٤))  كبوون لت  سانی  بارودۆخی 
قوتابیانی  یكیتی  بنسبت   ((١٩٧١١٩٧١ ـ ـ 
زۆری  ئاوكی  ھــویــرە  ئــو  كــوردســتــان 
ئندامییتی  حوكمی   ب (بندە) (بندە)   ك دەوێ 
١٩٦٤ەوە  سانی   ل ھر   تییكیی لو 
٢تاكو ٢تاكو ١٩٧٢/٥/٢ چ وەكو ئندام تاكو پۆستی 
ســرجــم  ـــاگـــاداری  ئ گشتی  ســكــرتــــری 
جگای  ئمۆدا  رۆژانی   ل بارودۆخكم 

ئوا  مسلكش  و   نیی ئاماژەپكردنی 
لوە  باسی   سادەیی بو  ناكات  پویست 
بكرت، بم ھرچۆنك بووبت ھردوو 
باك خۆشبختان لسا ١٩٧١ یكیان 
تا رادەیكی زۆر گوڕوتینكی   وە كگرت
 خشی كقوتابیانی كوردستان ب زۆری ب

تاكو رۆژانی ئمۆش ئاسواری دیارە.
 ك  یھ  دیك گرنگی  خاكی  لــــرەدا 
ــی (بــاوەگــگــ) (بــاوەگــگــ)ە  پــیــوەنــدی بــو ژمــارەی
یانی ژمارە (٣) ھی ك تا رادەیكی زۆر 
 خۆشی كردم ككی دتوەی بابوكردنب
 ك كیلسوە بۆ متڕڕەتدا دەگبن ل

ئمشیان چیرۆككیتی:
ل نیوەڕۆی رۆژی ١٩٧٣/٩/١دا، ك ئو 
كات بڕوەبری ئیدارە و سرپرشتیكاری 
برایتی  رۆژنامی  سیاسییكانی   تباب
بووم، بووم، (بندە و كاك "عادل موراد") (بندە و كاك "عادل موراد") ك ئو 
كات سرۆكی یكتی قوتابیانی كوردستان 
 و ب جــووتــ بــ ــردرایــن كــبــوو، راســپــ
زووترین كات لرگای قاھیرەی پایتختی 
وتی میسرەوە خۆمان بگینین پایتختی 
نامیكی  گیاندنی  مبستی  بۆ  جزائیر 
سرۆكایتی  بۆ  نمر)  نمر) (بارزانی  (بارزانی  تایبتی 



ژمارە ژمارە  ١٧٤

(دیاری ژمارە)ی پشووم خوندەوە

كۆنگرەی چوارەمی وتانی كۆنگرەی چوارەمی وتانی (عدم االنحیاز)(عدم االنحیاز)
سای  ٩ی  مانگی  یــكــمــی  ھــفــتــی   كــ
بداخوە  دەبسترا.    ل  ١٩٧٣
فیزای  قاھیرە   ل بایۆزخانی 
چــوونــ نــاو (جــزائــیــر) (جــزائــیــر)یــان پــ نــدایــن و 
(االھرام)بناچارییوە سردانی رۆژنامی (االھرام)(االھرام)بناچارییوە سردانی رۆژنامی (االھرام)بناچارییوە سردانی رۆژنامی بناچارییوە سردانی رۆژنامی (االھرام)(االھرام)
(صــالح (صــالح  رــگــای   لــ تاكو  كــرد  میسریمان 
حافظ)حافظ) ك نووسركی دیاری ئو كاتی 
(دارا رۆژنامك و دۆستكی نزیكی شھید (دارا (دارا رۆژنامك و دۆستكی نزیكی شھید (دارا رۆژنامك و دۆستكی نزیكی شھید رۆژنامك و دۆستكی نزیكی شھید (دارا (دارا 
تۆفیق)تۆفیق)یش بوو، نامیكی ئوم پبوو بۆی، 
یش  بداخوە  دیسان  بم 
بوو،  میسر  وتی  دەرەوەی   ل  كات ئو 
فۆتۆكۆپی   مــابــ لــبــیــرم  ئـــوەی  بـــم 
 ل كیاندە یمرمان گی بارزانی نكنام
نووسینگكانی رۆژنامیكی لوبنانی كوا 
(االنوار) یاخود (االنوار)(االنوار) یاخود (االنوار) یاخود  یاخود (االنوار)(االنوار) بوو  (النھار)بزانم رۆژنامی (النھار)(النھار)بزانم رۆژنامی (النھار)بزانم رۆژنامی بزانم رۆژنامی (النھار)(النھار)
پاشان لیك لو رۆژنامان بوكرایوە.

(گـــون (گـــون  گـــۆڤـــاری  (١٠)ی  لـــژمـــارەی 
١٩٩٧ سای  ئــاداری  ٢٥ی   ل  ك العربی)العربی) 
 ینام ئم  دەربارەی  بابتكم  دەرچووە، 
ناوی  لژر  عرەبی  زمانی   ب نووسیوە 
البارزانی  البارزانی (قصة ایصال رسا موجھة من  (قصة ایصال رسا موجھة من 
الخالد مۆتمر قم عدم االنحیاز المنعقد فی الخالد مۆتمر قم عدم االنحیاز المنعقد فی 

بھۆی  بداخوە   ك  (( عام  عام الجزائر  الجزائر 
 غدا كب م لكلی مالوپدەستدانی كل
١٩٧٤ سای  بعسوە  حكومتی  لالین 
ــرا و  كــ چــوومــ ریـــزی شـــۆڕش حجز ك
ماڵ  تۆزقاك  بقد   بۆی چوو،  لدەست 
و ون و كتبخان و ئرشیفی ئو كاتم 
 م نامكی ئیدا فۆتۆكۆپییت ما كھیچی ن
مژووییی بارزانی بوو) بۆی لو بابتی 
بومكردبووەوە  العربي)  ــون  العربي) (گ ــون  (گ  ل  ك
بــم   ،ینام ئــم  گیاندنی  بــم دەربــــارەی   ،ینام ئــم  گیاندنی  دەربــــارەی 

العربي)  ــون  (گ
بــم   ،ینام ئــم  گیاندنی  دەربــــارەی 

العربي)  ــون  العربي) (گ ــون  (گ
بــم   ،ینام ئــم  گیاندنی  دەربــــارەی 

العربي)  ــون  (گ

دەست  نامكم  دەقــی  بــداخــوە  دیسان 
(شركۆ نكوت و چند جارك ل رگی (شركۆ (شركۆ نكوت و چند جارك ل رگی (شركۆ نكوت و چند جارك ل رگی نكوت و چند جارك ل رگی (شركۆ (شركۆ 
سۆراغی  (لندەن)(لندەن)   ل ئامۆزام  حبیب)حبیب)ی 
بــم  بــمــالوئــوال،  كــرد  نامیمان  ئــم 
ئوەبوو  نكوت،  دەستمان  ھر  دیسان 
وا  نبوو  چــاوەڕوان  من  ھرگیز الی   ك
بكوێ،  دەســت  نامیم  ئــم  ئاسانی   ب
بم خۆش بختان لرگای ئو گۆڤارە 
یكتی  كركووكی  لقی  خۆشویستی 
لژمارە  كوردستان   قوتابیانی 
(٣) یكیدا دەستم كوت ك ب نیازم ئو 
 (٣٠) ژمــارەی   ك الذاكرة)  الذاكرة)(من  (من  زنجیرەی 
بابت دەبت ل دووتوی كتبك بھمان 
 یقئ ئــو   چونك بكوموە.  بــو  نــاو 
بابت سرەكییكی ئو نامیی بارزانی 
بووە  لم ون   (٣٤) سا ماوەی  و  نمرە 
بپویستی دەزانم دەستخۆشی  لرەدا   ك

لبرای رۆژنامنووس كاك 
ئحمد) ئحمد) بكم و سوپاسی ب پایانمان بۆ 
خمخۆرانی پاراستنی ئو وتارە دانسقانی 
ك سردەمك  رۆژنامانی  و  گۆڤار  ئو 
تاكو   كــ ـــوون)  ب ـــوون)(كـــوڕی رۆژی خــۆیــان  ب (كـــوڕی رۆژی خــۆیــان 
رۆژانی ئمۆش بجوامری ماونتوە و 
جاركی دیكش سوپاس بۆ رۆژنامنووس 
 ك (نزەنگ بدوع) (نزەنگ بدوع) وان كاكرشیفو ئ

مانای ماندووبوون نازان كاتی 
كاری رۆژنامنووسی ل (كللی)(كللی)

دەدا.
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دیداری: سحه ددین بایه زیدی

* دوای دوازده  ساڵ ھه فته نامه ی ئازادیا * دوای دوازده  ساڵ ھه فته نامه ی ئازادیا 
ئــایــا بــه گــوــره ی  ــــه ،  ئــایــا بــه گــوــره ی وه الت ده بــــتــه  رۆژان ــــه ،  وه الت ده بــــتــه  رۆژان

تایب ته مه لتایب ته مه ل: ھه ر وه ك ئاماژه ت پدا ئه وه  
به شوه یه كی  وه الت  ئازادیا  ساه   دوازده  
مــاوه یــه دا خۆی  لــه م  ده رده چــــت،  ھه فتانه  
ــووســه رو  بـــه رفـــراوان كـــردو بـــه ده یـــان ن
وه ك  ھه روه ھا  پگه یاند.  رۆژنامه نووسی 
وه الت  ئازادیا  ئاشكرایه   كه س  ھه موو  الی 
لــه بــاكــووری كــوردســتــان بــوو بــه نــاوه نــد و 

قوتابخانه یه كی رۆژنامه گه ریی كوردی. بۆیه  
ئاسانه  به المانه وه  كه  بیكه ینه  رۆژانه . به م 
پویسته  ئه وه ش بم كه  ئاسته نگیمان دته  

ڕێ.
بیكه نه   له وه  كرده وه  كه   بیرتان  بیكه نه  * بۆچی  له وه  كرده وه  كه   بیرتان  * بۆچی 

تایب ته مه ل:تایب ته مه ل: به بوای من له سه ده ی بیست 
و یه كه مدا ھه فته نامه  ناتوان وه مده ره وه ی 
داخوازییه كانی خه ك بت. تائستا له باكووری 
كوردی  رۆژانه ی  رۆژنامه یه كی  كوردستان 
ده ری  ساه   دوازده   ئمه ش  ده رنــه چــووه . 
بیكه ینه   زانی  به پویستمان  ئیتر  و  ده كه ین 
و  رۆژنــامــه گــه ری   ئه ش چونكه   ـــه .  رۆژان

تا ئستا ل  باكووری كوردستان 
رۆژنامی كی رۆژانی كوردی دەرن چووە

دامزراندنی  ھرلسرەتای  كــوردی،  بزمانی  توركیا  كوردستانی   ل دامزراندنی رۆژنامگریی  ھرلسرەتای  كــوردی،  بزمانی  توركیا  كوردستانی   ل رۆژنامگریی 
بدەگمن  رۆیشتووەو  تاریكدا  زۆر  بڕەوتكی  تائستا  توركیاوە  ئستای  بدەگمن كۆماری  رۆیشتووەو  تاریكدا  زۆر  بڕەوتكی  تائستا  توركیاوە  ئستای  كۆماری 

ئازادیا وەالت ك پشتر بشوەی ھفتنام بودەكرایوە، دوای ھووكۆششكی زۆر ئازادیا وەالت ك پشتر بشوەی ھفتنام بودەكرایوە، دوای ھووكۆششكی زۆر 
بووە رۆژان، تائستاش چندین جار لالین دادگای بای توركیاوە بھۆی بكارھنانی بووە رۆژان، تائستاش چندین جار لالین دادگای بای توركیاوە بھۆی بكارھنانی 

ئمش دیدارك لگأل سرنووسری ئو رۆژنامیدا، چونك رۆژنامك بئسترەیكی ئمش دیدارك لگأل سرنووسری ئو رۆژنامیدا، چونك رۆژنامك بئسترەیكی 

تایب ت م ل س رنووس ری ئازادیا وە الت:
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تائستا ل  باكووری كوردستان رۆژنامی كی رۆژانی كوردی دەرن چووە

په یامنری كوردی پیشیی بت و وه می خه ك له ھه موو 
بواركه وه  بداته وه  و رۆژانه  ویست و داخوازییه كانیان تر 

بكات.

ده رده چوو، ئایا ناوه نده كه ی ھه ر له وێ ده بت؟ده رده چوو، ئایا ناوه نده كه ی ھه ر له وێ ده بت؟
رۆژنامه كه مان  ناوه ندی  ٢٠٠٣وه   له   ئمه   ته مه ل:  ته مه ل:تایب  تایب 
ده بین.  بـــه رده وام  له وش  ھه ر  و  ئامه د  بۆ  گواستۆته وه  
ده بته   ئه مه ش  ئاگۆست.  واته  ١٥  یه كه مه وه   له رۆژی  ھه ر 
رۆژكی مژوویی، چونكه  یه كه مجاره  له باكووری كوردستان 

بوكراوه یه كی رۆژانه  به كوردی ده رده چت.

رۆژانه ی ده رده كه ن؟رۆژانه ی ده رده كه ن؟
تایب ته مه ل:تایب ته مه ل: تكۆشانی ئازادی گه لی كورد له  رۆژی ١٥ی 
ئابدا ده ستی پكردووه . ئه م رۆژه  بۆ گه لی كورد، رۆژكی 
پیرۆزه ، چونكه  پمان وایه  رۆژنامه گه ریش كاركی پیرۆزه ، 

بیارماندا له و رۆژه دا ده ری بكه ین. 
كوردستان  له باكووری  كوردی  رۆژنامه گه ری  ره وتی  كوردستان *  له باكووری  كوردی  رۆژنامه گه ری  ره وتی   *

به رده وام بت؟به رده وام بت؟
تایب ته مه ل:تایب ته مه ل: یه كه مین رۆژنامه ی كوردی له توركیا "وه الت" 
بوو كه  ٢٢ی ره شه ممه ی سای ١٩٩٢ له ئ سته نبۆل ده ستی 
به  وه شان كرد. "وه الت" ھه فتانه  ده رده چوو دوای ١١٥ ژماره ، 
له دژی  دۆزانــه ی  ئه و  و  ده وــه ت  ئاسته نگییه كانی  به ھۆی 
كرایه وه ، له سای ١٩٩٥دا داخرا. دوابه دوای داخرانی "وه الت" 
 وه الت" به ناوی   دیك ھه فته نامه یه كی  سادا  له ھه مان  ھه ر 
مه " له  ئسته نبۆڵ ده رچوو، به م ئه ویش دوای ٤٦ ژماره  
داخرا. له ئه نجامدا "ئازادیا وه الت" وه ك درژه پده ری وه الت 
٢١و وه الت مه  له ٢١و وه الت مه  له ٢١ی ربه ندانی سای ١٩٩٥ له  ئسته نبۆل 
ناوه نده كه ی  له سای ٢٠٠٣شدا  و  یه كه م ژماره ی ده رچوو 

گوازرایه وه  بۆ دیاربه كرو ئستاش ھه ر له دیاربه كره . 
* ئازادیا وه الت تا چه ند ده توان ببته  ده رگایه كی نوێ بۆ * ئازادیا وه الت تا چه ند ده توان ببته  ده رگایه كی نوێ بۆ 

رۆژنامه گه ریی كوردی؟رۆژنامه گه ریی كوردی؟
له رۆژنامه گه ریی  نوێ  ده رگایه كی  بگومان  ته مه ل:  ته مه ل:تایب  تایب 
كوردی ده كاته وه . له الیه كی دیكه شه وه  وه مك ده بت بۆ 
ده وه تی توركیا كه  رگه  نادات زمانی كوردی ببته  زمانكی 
ئاژانسه   و  په یامنران  ھه روه ھا  پــه روه رده یــی.  و  ره سمی 
كوردییه كان ناچار ده منن خۆیان به گوره ی رۆژنامه یه كی 
رۆژانه  رك و پك بكه ن. ئه وانه ش ھه موو ده رگایه كی نون 
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بۆ رۆژنامه گه ریی كوردی.
* ئه ی پت وایه  چ كاریگه رییه كی سیاسی * ئه ی پت وایه  چ كاریگه رییه كی سیاسی 

كورد زیاتر ده توانن به زمانی 
خۆیان بخوننه وه  و به رده وام به زمانی خۆیان 
ھه روه ھا  ده بن.  پشڤه چوونه كان  ئاگاداری 
زمان و چاندی كوردی ده بته  زمانی ھه واڵ 
و پشكه وتنه كانی رۆژانه . له الیه كی دیكه وه  
چوار  ھه ر  رووداوه كانی  ئه وه یه   ئامانجمان 

پارچه ی كوردستان بگه یه نینه  خه ك.
* واته  جگه  ده ده ن به  زاراوه كانی دیكه  و * واته  جگه  ده ده ن به  زاراوه كانی دیكه  و 

تـــایـــب تـــه مـــه ل:تـــایـــب تـــه مـــه ل: بــه گــشــتــی ســیــاســه تــی 
و  چاندی  به ھا  پاراستنی  ئمه   ڕاگه یاندنی 
به ئه قییه تكی  كــورده   كه له پوورییه كانی 
پارزه ری  ھه لومه رجكدا  له ھه ر  نــۆژه ن. 
گرنگی  بۆیه   ده بــیــن.  ــورد  ك بــه رژه وه نــدی 
زاراوه كانی  نووسراوه ی  به نوچه و  ده ده ین 
التینی.  به پیتی  به م  زازاكیش،  و  سۆرانی 
ئازادیا وه الت ئه وه  دوازده  ساه  الپه ڕه یه كی 
تایبه ته  به زازاكی و ناوه  ناوه ش نوسراوه ی 
سۆرانی بو كردۆته وه . له مه و به دواش ھه ر 
درژه  به م ھه  ده ده ین و نووسراو و ھه واڵ 

به زازاكی و سۆرانی بو ده كه ینه وه .

لــه ده ره وه ی  و  سه رانسه ری  لــه ده ره وه ی رۆژنامه یه كی  و  سه رانسه ری  رۆژنامه یه كی 
توركیاش بوی بكه نه وه ؟توركیاش بوی بكه نه وه ؟

ئازادیا وه الت رۆژنامه یه كی   
ده توانن  كــورده كــان  ته نیا  كوردستانییه و 
ڕه خسا  بۆ  ده رفه تمان  ئه گه ر  بیخوننه وه . 
 به نیازین له باشووری كوردستان نووسینگ
چاپ  رۆژنامه كه مان  له وش  و  بكه ینه وه  
یاسایی خۆمان  پناوه دا ھه وی  له م  بكه ین. 
رۆژنامه كه مان  ده كــه یــن  حــه ز  و  ده ده یـــن 

له ھه موو پارچه كان بو بكه ینه وه .

ــن كه   ــی ــاش ده زان تــایــب تــه مــه ل: ئمه  ب تــایــب تــه مــه ل:   

له ھیچ  بــه م  ده رده خـــه ن،  بۆ  ئاسته نگیمان 
ناترسین. ناش به گوره ی ھه سوكه وته كانی 
خۆمان  به خه باتی  بجووینه وه .  توركیا 
خۆڕاگری ده كه ین و تكۆشانی ئازادی زمان 
ئاسته نگ  ده وــه ت  كاری  پده ده ین.  درــژه  
كردن نییه ، به كو ھاوكاری كردنه ، به داخه وه  
ئمه   بت  به پچه وانه یه . ھه رچی  توركیا  كه  
به ره و  ھه ر  و  نانین  ھه نگاو  دواوه   به ره و 
به م  درژه   به پداگرییه وه   ده ڕۆین.  پشه وه  

خه باته  ده ده ین.
* وه ك ده زانین كشه ی كورد له باكووری * وه ك ده زانین كشه ی كورد له باكووری 
زۆر  ته نگژه یه كی  رووبــه رووی  زۆر كوردستان  ته نگژه یه كی  رووبــه رووی  كوردستان 
چه نده   رۆژنامه یه   ئه م  وایــه   پت  چه نده  بۆته وه ،  رۆژنامه یه   ئه م  وایــه   پت  بۆته وه ، 
لــه چــاره ســه ركــردنــی   ببین رۆڵ   ــ ــوان لــه چــاره ســه ركــردنــی ده ت  ببین رۆڵ   ــ ــوان ده ت

كشه كه دا و ناساندنی به جیھانی ده ره وه ؟كشه كه دا و ناساندنی به جیھانی ده ره وه ؟
تایب ته مه ل:تایب ته مه ل: ئمه  به ر له ھه موو شتك گرنگی 
دیموكراتییانه ی  به چاره سه ركردنی  ده ده ین 
پرسی كورد. ئه وه ش ده زانین كه  رگه چاره ی 
سه ره كی كشه ی كورد له باكوور توندوتیژی 
و پالماری سربازی نییه ، به كو گفتوگۆیه . 
ده ده ین  گرنگ  بایه خكی  ئه مانه شدا  له گه ڵ 
به گشتی  كــورد  گه لی  نه ته وه یی  به یه كتی 
سه رجه م  بیروبۆچوونی  پناوه دا  لــه م  و 
به ھه ند  كــوردیــیــه كــان  رــكــخــراو و الیــه نــه  
وه رده گرین. چونكه  پمان وایه  چاره سه ری 
په یوه ندی به بونیادنانی یه كیتی نه ته وه ییه وه  
 ھــه یــه  لــه كــوردســتــانــدا. وه ك كـــورد ده بــ
و  له دانوستان  پكه وه   پارچه كان  له ھه موو 
ئه م  رۆژنامه   وه ك  ئمه ش  بین.  گفتوگۆدا 

ھه نگاوه  ده نین.
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د. فرھاد پیرباڵ

"رۆی خۆتان نییپاشئاگاتان ل"

بابتی  ناكا. ھموو جار  پیرباڵ، یكك لو كوڕە ھولرییانی قمی لسر كاغز گرێ  د. فرھاد 
سیروسمرەمان بۆ دەوروژن. ئمجارە ل نووسینكدا، ك لرۆژی ٢٠٠٩/١١/٥ ل ماپڕی (وا پرس) 
بوكراوەتوە، لژر ناوونیشانی (ئاگاتان ل پاشڕۆی خۆتان نیی) بابتكی سیروسمرەی بۆ نووسیوین 
و دەمكیش خكی دیك لبارەیوە چارەی دەردی خۆیان كردووە، بم بداخوە الی ئم رۆژبرۆژ 
گرفتك ئاۆزتر دەبت، بتایبتی لم ماوەی دوایی ك گشكردنكی برچاو ھرمكی ئمی گرتۆتوە. 
رۆژنامنووسانی  سندیكای  و  وەزارەتك  چند  و  پارزگا  بۆ  ھانای   گرفت ئم  چــارەی  بۆ  فرھاد  د. 
كوردستانیش ھناوە. لنویشیاندا باسی ئمی كردووە، لبابتكدا ئوەی لگڵ د. فرھاد لسری رك 
نكوم ئو خایان. چونك من پم وای ئمش ھندێ گندەی و ب سروبریمان پوە دیارە. بھر 
حاڵ سوپاس بۆ ھست و بۆچوونی دوكتۆر، بم لبارەی ناوەڕۆكی بابتكی دەین كاك دوكتۆر 
دەست و دەم و چاو خۆش، بابتكتمان بۆ زۆر كس خوندەوە، ب (رەحیم مال زادە)ی ھاوسریشموە، 
كاتی  بتایبتی   .یھ خكیش  لناو  زۆر  گازاندەیكی  و  گلیی  بارەیوە  لم   كدەم ئوە  بكن  بوا 
ھمووان دەبینین ئو پاشڕۆیان بالی كمییوە تمنیان دەگات (٣٠٠) ساڵ، بم دوكتۆر گیان چ لگڵ 
پروەردەی ئو دەیان سای ژر دەستیی خك دەكرت، خۆ ئم ھر ئو گرفتمان نیی، دە ئوە وەرن 
ئو خكمان بۆ فرە پڕینوە ل شقامكان بكن، یان شوفری ئوتۆمبلكانمان فر بكن ك چۆن رز 
ل پیادە و شونی پڕینوە و ترافیك الیت دەگرن. لو بوایدام جنابت ئاگات ل نیی ماوەیك لموبر 
 م گۆڕانكارییی زۆر بڕابۆوە كوردستان، دیاربوو ددا گنك نووس لشاعیر و رۆژنام (رزنجیالل بج)
شكلییی وتكی خۆش بوو بم دەشیگوت خكی ئم وت ھر ھموویان پویست چارەی دەروونییان 
بۆ بكرت، كوڕە بڕاست خۆ پیاو ك ل شقامكان ل دوورەوە سیارەیك دەبین و دەیوێ لشونی 

پڕینوە بچت ئودیوی شقامك ئوەندە نابا دەبین كاكی سایق پڕینوە بچت ئودیوی شقامك ئوەندە نابا دەبین كاكی سایق  و دەگات سرت. 
و  دەنكگنم   بۆت  دەزان وا  دەبت،  ئاۆزی دەروونی  تووشی  قۆز  دەگنوە كوڕكی  گیان:  دوكتۆر 
رۆژك دادت مریشك بیخوات، ئوەبوو بردبوویان الی حكیم، دوای چارەكردنی دوكتۆرەكی خۆی فش 

كردبووەوە ك ھیچی نیی و نبۆت دەنكگنم و مریشك نایخوات؟
ئوەبوو كوڕەك زۆر لسرخۆ گوتبووی دوكتۆر راست دەكی ئستا چاك دەزانم ك دەنك گنم نیم، 

بم ئوە وەرن بم مریشك بسلمنن ك من دەنكگنم نیم و نیت بمخوات.
دوكتۆری  بابتكی  دەقــی  ئــوەش  بیشنم   ربوردانس بم  سرتان  نــاوێ  پی  بڕز  خونری 

خۆشویستمان
نزەنگ بدوع
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به ڕز پارزگاری ھه ولر، به ڕز وه زیری 
ــری  ــی، بــه ڕــز وه زی وه زاره تــــی شــاره وان
وه زاره تی پیشه سازی، وه زیری وه زاره تی 
وه زاره تــی  وه زیــری  به ڕز  گه شتوگوزار، 
ته ندروستی، به ڕز وه زیری دارایی، به ڕز 

نه قیبی سه ندیكای رۆژنامه نووسان...
زۆر به نه رمونیانی و ڕزو حورمه ته وه  
له ھه ریه كك  پرسیارك  بــده ن  رــگــه م 
بــپــرســم. ئه گه ر  ــان  ــه دارت ــای پ لــه جــه نــابــی 
باشه ،  ئه وا  ھه بوو  سوودی  پرسیاره كه م 
ئه گه ریش ب سوود بوو ئه وا مای قه ب 

سه ر به ساحبیه تی.
ھه موومان ده زانین له كوردستانی ئه مۆدا، 
ملیۆنك  نزیكه ی  ھه رمانگكدا  له ماوه ی 
الپـــه ڕه ی رۆژنــامــه و گــۆڤــارو بــوكــراوه  
(واته  الپه ڕه ی كاغه زی چاپكراو)(واته  الپه ڕه ی كاغه زی چاپكراو) ده كه وته  
ناو بازاڕو دائیره و ماڵ و شه قامه كانه وه . 
ده بن  و  فــــده درــن  خوندنه وه ،  دوای 
نزیكه ی  ھه رمانگكدا  لــه مــاوه ی   .بــه زبــ
(بوته شووشه ی (بوته شووشه ی  شووشه   بوتی  ملیۆنك 
عاره ق و بیره و ویسكی و كۆكاو شه ربه ت عاره ق و بیره و ویسكی و كۆكاو شه ربه ت 
بازاڕو  له ناو  تریش)  شووشه ی  بوته   تریش)و  شووشه ی  بوته   و 
ــاڵ و شــه قــامــه كــانــه وه  دوای  ــره و م ــی دائ
 .ن و ده بن به زبێ  ده درنان، فبه كارھ
و  نایلۆن  بوتی  ملیۆنكیش  به ھه مانشوه  

كیسه ی نایلۆن..
ئه م ھه موو ملیۆن بوته  شووشه و نایلۆن 
و كاغه زه  چاپكراوانه ، كه بگومان پاشه ڕۆك 
گــه وره یــان  زیانی  چه ندین  گه نده ین.  و 
زیان  ھه ده مژن،  نه ته وه   دارایــی  ھه یه : 
له ئابووریی وت ده ده ن: ناو شار پیس و 
ژینگه  ناشرین ده كه ن: ئینجا مه ترسییه كی 
و  ته ندروستی  ئه منی  سه ر  بۆ  گــه وره ن 

تكدانی ته ندروستی ھاووتیان.
پرسیاری یه كه مم رووبه ڕووی سه ندیكای 
به تایبه تیش  ده كه مه وه   ڕۆژنامه نووسان 

ھه موو  (چونكه   زه نگه نه    عه بدو كاك 
كاروباره  گرنگه كانی سه ندیكا له سه رپشتی 
 :( وه ده چبه ڕ نه ناسراوه   سه ربازه   ئه م 
به   خۆتان  رۆژنامه نووسان  ئوه ی  ئایا 
به رپرسیار نازانن له وه ی كه ھاوڕكانتان و 
ھاوكاره كانتان ئه و ھه موو ملیۆن الپه ڕه و 
كاغه زه  چاپكراوانه  مانگانه  فده ده نه  ناو 
بازاڕو دائیره و ماڵ و شه قامه كانه وه . ئه م 
كاغه زو الپه ڕه  چاپكراوانه ی ئوه ، پاشان 
ــه ن؟  ده ك ناشیرین  ژینگه    .بــه زبــ ــن  ده ب
پاككردنه وه ی  بۆ  سیسته مك    ناب ئایا 
  ناب ئایا  دابمه زرنن؟  پاشه ڕۆكه كانتان 
لــه نــــوان  ھاوسه نگییه كه   و  ھـــاوكـــاری 
ژینگه   پاكاگرتنی  ئوه و  به رھه مھنانی 
دروست بب ؟ به تایبه تیش چونكه  ئوه  خۆتان 
ئامۆژگاری  گۆڤاره كانتاندا  له ڕۆژنامه و 
(تكایه  (تكایه   ده ن  پیان  و  ده كه ن  ھاووتیان 
بۆ خۆتان  مه بنه وه !): كه چی خۆتان  مه بنه وه !)دار  دار 
ھاتوون دارتان بیوه ته وه و ئه و دارانه تان 
له سه ركاغه زه كه ش  به كاغه زو  ــردووه   ك

ده نووسن ده نووسن (دار مه بنه وه ).(دار مه بنه وه ).
وه زیــری  له جه نابی  ترم  پرسیاره كه ی 
ته ندروستییه : ئایا ئوه ، كات  ئه و ھه موو 
پاشه ڕۆكانه   كاغه زه   و  نایلۆن  شووشه و 
ده بینن، ھه ست به ھیچ مه ترسییه ك ناكه ن 
تكچوونی  ژینگه و  پیسبوونی  ســه ر  بۆ 

ته ندروستی ھاووتیان؟ 
ــرو  وه زی له ھه مان  دیكه م  پرسیاركی 
ــــی  ـــــه ردوو وه زیــــــــری شــــاره وان ـــــه ھ ل
ــش  ــی ــه ت ــب ــای ــه ت ــش (ب ــی ــه ت ــب ــای ــه ت (ب گــــه شــــتــــوگــــوزاره   و 
لــه ســكــرتــــره كــانــیــان: چــونــكــه  ئــه وانــیــش لــه ســكــرتــــره كــانــیــان: چــونــكــه  ئــه وانــیــش 
و  ده رده كه ن  گۆڤارك  ھه ریه كه و  ده رده كه ن و خۆیان  گۆڤارك  ھه ریه كه و  خۆیان 
ئامۆژگاریی خه ك ده كه ن):ئامۆژگاریی خه ك ده كه ن): ئایا ئه و ھه موو 
ملیۆن كاغه زو بۆته  شووشه ی عاره ق و 
بۆتی  و  شه ربه ت  كۆكاو  وسكی  بیره  
جۆراوجۆرانه ،  نایلۆنه   كیسه ی  و  نایلۆن 
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بــازاڕو  له ناو  مژوو،  زبخانه ی  عه ینه ن 
باڕ شه قامه كان. چۆن  نادی  ماڵ  دائیره و 

ده كرێ  چاره سه ركیان بۆ بدۆزنه وه ؟
پرسیاركی دیكه م له جه نابی پارزگاری 
ھه ولره و لی ده پرسم: ئه رێ  بۆچی پیان 

نای عیالجكی ئه م بارودۆخه  بكه ن؟
و  عام  مودیر  و  قائیمقام  ــرو  وه زی ئه و 
راوژكارانه ی كه  له ئه وروپا گه ڕاونه ته وه و 
ته عین كراون، خۆ ھه ر ھه موویان ده زانن 
كه  له وتانی ئه وروپا، س  جۆر ته نه كه ی 
ــــی گــــه وره  دانــــــدراون و ســ  جــۆر  زب
ئۆتۆمبلی گه وره ی زب ته رخانكراون بۆ 

:كۆكردنه وه ی زب
شووشه و  به بوتی  تایبه ت  زبدانی   ١-
نــایــلــۆن، كــه  لـــه بـــه رده م ھــه مــوو مــاڵ و 
ــــــدراون. (چــونــكــه  پــاش  دائــیــره یــه ك دان

كۆكردنه وه ، ته صنیع ده كرنه وه ).
الپه ڕه ی  به كاغه زو  تایبه ت  زبدانی   ٢-
چــاپــكــراو (تــه رخــانــكــراوه  بــۆ رۆژنــامــه و 
ئه وانیش  (چونكه   بوكراوه كان).  گۆڤارو 

پاش كۆكردنه وه  ته صنیع ده كرنه وه ).
ــۆ پــاشــمــاوه ی  ــدانــی تــایــبــه ت ب ــ -٣ زب
خواردنه كان. (جاران الی خۆشمان سوود 
گه رمكردنه وه ی  بۆ  ــرا:  ــی وه رده گ  له زب

حه مام و بۆ په ین).
ئه مۆ له ئه وروپا زبی شووشه و نایلۆن 
و كاغه ز كۆده كرنه وه و سه رله نوێ  به رھه م 
ــه ڕه ی  الپ كــاغــه زو  ــه   وات ده ھندرنه وه . 
ــامــه و گــۆڤــاره كــان كــۆده كــرــنــه وه و  رۆژن
ده كرنه وه   دووباره   ده كرنه وه :  ته صنیع 
به كاغه زی سپی. شووشه كانیش ده كرنه وه  

.به بوت
وه زیــرانــه ی  و  مه سئول  ئــه م  له ھه موو 
خۆمان ده پرسم: ئایا ناكرێ  له كوردستانیش 

بیر له ته صنیع بكرته وه ؟
دوا پرسیاریشم له خونه ران و ھاووتیان 

ئه مه یه : ئایا ئاخۆ جه نابی وه زیری دارایی 
ھیچ  دیكه شمان  وه زیــره كــانــی  ھه موو  و 
و  كوردستان  به ئابووری  به زه ییه كیان 
ھه موو  كه ئه و  نایه ته وه   ــدا  وت ژینگه ی 
پاره  جوانه ی وت له م كاغه زو شووشه و 
نایلۆن و الپه ڕه  چاپكراوانه  خه رج ده كه ن 
و پاشان ژینگه ی كوردستانی پ  پیس و 
ده كه ن.  ناشیرین    پ وتی  شه قامه كانی 
دووبــاره  سوود  كه ده توانن  لــه وه ی   غاف

له پاشه ڕۆكانی خۆیان وه ربگرنه وه ؟!
پشیله ش،  ته نانه ت  ده زانین  ھه موومان 
پیساییه كه ی  به خۆڵ  ده كا:  پیسایی    كات
خۆی داده پۆش . شه قام و زبخانه كانمان 
لوانلون له پیساییه كانی ڕۆژنامه نووسان، 
ــان لــــوانــلــــون  ــم ــان ــه ك ــۆن شـــه قـــام و ك
و  كــۆن  ــان،  ــه ك وه زاره ت له پیساییه كانی 
له پیساییه كانی  لوانلون  جــاده كــانــمــان 

كارگه كان و دامووده زگاكانی مه ده نیه ت..
ــد لــه ھــه مــوومــان مـــه ده نـــی تــرو  چــه ن
پشیله ی  ـــه ی  ئ پــــشــكــه وتــنــخــوازتــریــت. 

له ھه موومان پاكترو جوانتر
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ئامادەكردنی: نوسەیبە جەمال)*(

پێشەكی:
پێویستی  بێت  شوێنێك  ه��ەر  ل��ە  م���رۆڤ 
لە  رووداوان���ەی  لەو  هەیە  ب��وون  ئاگادار  بە 
دەوروبەری روو دەدات، ئەم ئاگاداربوونەش 
نووسراو  ك��ەن��اڵ��ی  س���ێ  ه���ەر  رێ���گ���ەی  ل���ە 
)رۆژنامە و گۆڤار(، بیستراو )ئێزگە( و بینراو 
)تەلەفزیۆن( دەبێت. بێگومان لە سەردەمەكانی 
پێشوودا ئاگاداربوون لە هەواڵ و رووداوەكان 
لە  بەڵكو  نەبووە،  هەیە  ئێستا  ئ��ەوەی  وەك 
بەاڵم  ب��ووە،  پۆستەوە  و  تەلەگراف  رێگەی 
پێشكەوتنی  و  ژی��ان  بەردەوامبوونی  لەگەڵ 
الیەنەكانی  وەك  راگەیاندنیش  شارستانیی، 
بەرە  بەرە  و  سەندووە  پەرەی  ژیان  دیكەی 
پێی ناوەتە قۆناغی نوێوە، لە ئێستادا راگەیاندن 
و  هەیە  ب��ااڵی  دەورێ��ك��ی  جیهاندا  هەموو  لە 
پ��ەرەس��ەن��دن��ی ب��ەرچ��اوی ب��ەخ��ۆی��ەوە دیوە، 
"جیهان  دەڵێت:  ماكرۆهان  مارشاڵ  ئەوەتا 

وەك گوندێكی بچكۆالنەی لێهاتووە".
كە  مێژووەی  لەو  بین  ئاگادار  دەبێت  بۆیە 
پێدا  چاپخانەی  پێشتریش  و  رۆژنامەگەریی 
تێپەڕیوە، ئێمەش لەم راپۆرتەدا هەوڵ دەدەین 

بەشێكی بخەینە روو.

مێژووی چاپخانە:
دەوروبەری  لە  دروستكردن  پیت  هونەری 
ساڵی  لە  ه��ەب��وو.  چین  لە   1050 ساڵەكانی 
1040_1048 ئاسنگەرێكی چینی بە ناوی )پی 
)پی  دەكرد.  دروست  قوڕ  لە  پیتەكانی  شێن( 
دەسووتاند  پیتەكانی  فڕن  لەناو  دواتر  شێن( 
و ئینجا مەرەكەبی لەسەر ڕۆ دەكرد، پاشان 
دەست  بە  و  دادەنا  پیتەكان  لەسەر  كاغەزی 
پاڵەپەستۆی دەكردە سەر  یان بە شتێكی تر 
نووسینەی  ئ��ەو  ش��ێ��وەی��ە  ب��ەو  ك��اغ��ەزەك��ە، 
چاپی  لوولكراو  كاغەزی  لەسەر  بیویستبایە 

دەكرد.
سەركەوتنی  ك��ۆری��ا  ل��ە   1392 س��اڵ��ی  ل��ە 
زۆری����ان ل��ە ه��ون��ەری چ��اپ ب��ەدەس��ت هێنا 
قورقوشم  لە  پیتەكانیان  توانییان  ئ��ەوان  و 
)كۆپەر( دروست بكەن. لە ساڵی 1403 لەسەر 
ئامانجی  بە  )تای تزونگ(  ئیمپراتۆر  فەرمانی 
دا  فەرمانی  پ��ەروەردە،  و  خوێندن  ریفۆرمی 

كتێبی كۆریی بەو جۆرە پیتانە چاپ بكرێن.
هونەری چاپی چینی و كۆریی لە ئەوروپا 
دۆزینەوەی  ه��ون��ەری  بۆیە  ن��ەب��وو،  ن��اس��راو 
دۆزینەوەی  بە  پەیوەندیی  هیچ  ئەوێ  چاپی 

هونەری چاپ لە ئەوروپا نەبووە.

كورتەیەك دەربارەی سەرهەڵدانی 
رۆژنامەنووسیی لە جیهاندا
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ئەڵمانیا  لە   1400 ساڵەكانی  سەرەتای  لە 
دەكران،  دروست  چاپ  بۆ  كڵێشە  هۆڵەندا  و 
وێنەی  دەی��ان��ت��وان��ی  دار،  ل��ەس��ەر  كۆڵین  ب��ە 
پرینسیپی  هەمان  بە  پاشاكان،  و  پیاوچاكان 

چینییەكان دانەی زۆری لێ زیاد بكەن.
هۆڵەندی  زان��ای  نێوان  لە  زۆر  ماوەیەكی 
الورێنس كۆستەر )laurens coster( لەگەڵ 
 johann( گوتنبێرگ  یۆهان  ئەڵمانی  زان��ای 
Gutenberg( مشتومڕ هەبوو، كە كامەیان لە 
پێشدا هونەری چاپیان دۆزییەوە، بەاڵم ئێستا 
ئاشكرایە كە یوهان گوتنبێرگ بۆ یەكەم جار 
بە پیتی جیا جیا توانی كتێب چاپ بكات. لەو 
كاتەوەی گوتنبێرگ هونەری چاپی دۆزییەوە و 
شوێنی بۆ داڕشتنی پیت دەكۆڵی، هیچ یاسایەك 
ن��ەب��وو پ��ەی��ڕەوی ب��ك��ات دەرب����ارەی ئەوەی 
پیتەكان چۆن دروست بكا و چۆنیان داڕێژێ، 
بۆیە تا پێی كرابێت هەوڵی دەدا پیتەكانی ئەو لە 
شێوەی دەستخەتی سەردەمی خۆی كردبێت. 
یەك لە بەناوبانگترین كتێب كە لە پەنجا ساڵی 
یەكەمی دۆزینەوەی هونەری چاپ، چاپ كرا، 
 )Hypnerotomachia poliphili( رۆمانی 
 )francesco Colonnas( الی��ەن  ل��ە  ك��ە 
نووسرابوو، ساڵی 1499 لە شاری ڤینێسیای 
ئیتاڵیا لە چاپخانەی )Aldus( چاپ كرا كە بە 
)168( كڵێشەی دار رۆمانەكەیان ڕازاندبۆوە.

لە ساڵی 1452_1455 گۆتنبێرگ، ئینجیلێك، 
كە بە ناوی )42( خەت بەناوبانگە چاپ كرد. 
ئەو كتێبەش نموونەی بەرزی هونەری چاپی 

ئەوكاتەی پێوە دیارە.
)بە  كتێبێك  ج��ار  ی��ەك��ەم  ب��ۆ   1500 ساڵی 
م��ان��ای ئ��ەم��ڕۆی ك��ت��ێ��ب( ل��ە الی���ەن )یوهان 
كتێبەدا  ل��ەو  ك��را.  چ��اپ  گڵۆگۆڤیسێنسیس( 
ناوی  كتێب،  )ناوی  تێدابوو  زانیارییانەی  ئەم 
نووسەر، دەزگای چاپ، چاپخانە، كارتی چاپ، 

ساڵی چاپ(.
ڕۆژنامە:

ئۆرگانی  یونسكۆ،  ڕێكخراوی  گوێرەی  بە 
رۆژنامەیەك  ه��ەر  یەكگرتووەكان،  ن��ەت��ەوە 
رۆژنامەی  دەرب��چ��ێ  ج���ار  چ���وار  ه��ەف��ت��ەی 

رۆژانەی پێ دەگوترێ.
لە س��ەردەم��ی رۆم��ان��ەك��ان ج��ەم��اوەر زۆر 
پێویستی بە زانینی هەواڵ و دەنگوباس هەبوو، 
ئەوەش بۆ ئەوەی مرۆڤ بە ئاسانتر ئاگاداری 
تەواوی رووداوە گرنگەكانی ناو ئیمپراتۆریەت 
و  پیران  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  و  یاسا  و 
هەموو  بێت.  دادگا  حوكمەكانی  و  گرێبەست 
)ئەكتا  ن��اوی  بە  ب��اوك��راوەی��ەك��دا  لە  ئەمانە 

دیورنا( باو دەكرانەوە.
بیروڕا  و  زانیاری  باوكردنەوەی  مێژووی 
و یاسا و رێساكان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 
بابلییەكان، كە تاقی قوریان بە كار دەهێنا بۆ 
تۆماركردنی گرنگترین رووداوە رۆژانەییەكانی 
لە  خەڵكی،  بە  ناساندنیان  بۆ  ئەو سەردەمە، 
چینیشدا بە درێژایی 1500 ساڵ جاڕنامەیەك 
بە ناوی )ئیمپراتۆریەتی رۆژ(ەوە دەردەچوو 
بۆ ناساندن و گەیاندنی هەواڵ و یاساكان و 

جاڕنامە گرنگەكان بە هاوواڵتیان.
 1445 ساڵی  لە  چاپخانە  داهێنانی  دوای 
درا  تەقەال  چەندین  گۆتنبێرگەوە  الی��ەن  لە 
بۆ  الپەڕەیی  یەك  كاغەزی  پەخشنامەی  بۆ 
پەخشكردن و باوكردنەوەی هەواڵ و یاسا و 
جاڕنامەكان، یەكەم پەخشنامەش بە چاپخانە 
 .1493 ساڵی  نیسانی  لە  ب��وو  بەرشلۆنە  لە 
پەرتووكی  دەیان  )16و17(یش  لە سەدەكانی 
كرانەوە.  ب��او   )News Books( ه��ەواڵ��ی 
پێیان  م��ێ��ژوون��ووس��ان  زۆری  ژم��ارەی��ەك��ی 
ئەوانەی  و  كاغەزییەكان  پەخشنامە  كە  وایە 
لە  یەكەم جار  بۆ  دەنووسران  بە دەستخەت 
بوندقییەی  ش��اری  لە  و  شانزەهەم  س��ەدەی 
ئیتاڵیا سەری هەڵداوە. ئەم پەخشنامانەش بە 
)Avisi(ی ناسرابوون و لە ساڵی 1566 هەفتانە 
باو دەكرانەوە. هەروەها پەخشنامەیەكیش لە 
ئەڵمانیا لە ساڵی 1609 لە شاری ستراسبۆرگ 
كە  پ��ەی��داب��وو   )Furnemmen( ن���اوی  ب��ە 
یوهان كارلۆس چاپی دەكرد. ئەو پەخشنامە 
چ��اپ��ك��راوان��ە ب��ە خ��ێ��رای��ی ب���او ب���وون���ەوە. 
پەخشنامانەش لە فرانكفۆرت و ڤییەننا لە ساڵی 
1617 و لە ئەمستردام لە ساڵی 1618 سەری 
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هەڵدا. یەكەم پەخشنامەش لە ئینگلتەرا لە ساڵی 
1621 بە ناوی ئۆكرانتس )Occurents( بە 
شێوەیەكی هەفتانە چاپ دەكرا. دوای ئەوەش 
فەرەنسا یەكەم پەخشنامەی لە ساڵی 1631دا 
باو كردەوە. لە ساڵی 1645یش دەستی دایە 
چاپكراو.  رۆژنامەی  یەكەمین  باوكردنەوەی 
لە سەدەكانی 16و17یش رۆژنامەی رێكوپێك 
لە ئەوروپا و ئەمریكا دەستیان بە باوكردنەوە 
كە  بوون  پەیدا  پیشەوەر  خەڵكانێكی  و  كرد 

پیشەیان كاری رۆژنامەگەریی بێت.
هەر چەندە سەرهەڵدانی یەكەم رۆژنامە بە 
ئاسان  كارێكی  دەستنیشانكردنی  دڵنیاییەوە 
نییە، بەاڵم وەكو پسپۆڕانی ئەو بوارە گوتویانە 
)وەقائیعە  ی��ان  رەس��م��ی��ی��ەك��ان(  )ك���اروب���ارە 
ساڵی  لە  كە  رۆژنامەیە  یەكەم  رەسمییەكان( 
ئیمپراتۆری  )یۆلیۆس(ی  الیەن  لە  پ.ز(   58(

رۆمانی دامەزراوە.

لە  هەندێك  لە  ڕۆژن��ام��ە  سەرهەڵدانی  م��ێ��ژووی 
واڵتان:

)نیوز  رۆژنامەی  ئەڵمانیا  لە   1502 ساڵی 
اتنبغ( چاپ و باو كرایەوە، ساڵی 1616یش 
چوار  دوای  و  بەلجیكا  لە  رۆژن��ام��ە  یەكەم 
ساڵی  لە  و   1620 ساڵی  هۆڵندا  لە  ساڵیش 
چاپ  فەڕەنسا  لە  رۆژنامە  یەكەم  1631ی��ش 
رۆژنامەی  یەكەم  مێژووی  كرایەوە،  باو  و 
ه���اوچ���ەرخ دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب���ۆ رۆژن���ام���ەی 
)Courant Daily(ی رۆژانەی ئینگلیزیی كە 
یەكەم رۆژنامەی رۆژانە بوو لە جیهاندا باو 

بكرێتەوە.
ی��ەك��ەم رۆژن���ام���ەش ل��ە س��وی��د ب��ە ناوی 
 Ordinari( تیدنینگەر  پۆست  ئ��ۆردی��ن��اری 
ئۆك   � پۆست  دوات���ر   )post Tijdender
 Post och Inrikes( تیدنینگەر  ئینریكس 
دەرچ���وون،   1645 ساڵی  ل��ە   )Tidninger
رۆژنامەی ئۆردیناری پۆست تیدێندەر هەفتەی 

جارێك دەردەچوو.
ب���اوب���ون���ەوەی م��ەك��ی��ن��ەی چ����اپ، ب���ووە 
لەگەڵ  زۆر،  رۆژن��ام��ەی  دەرچ��وون��ی  ه��ۆی 

پەیدابوونی پرینسیپەكانی ئازادیی رۆژنامە لە 
سەدەی حەڤدە، رۆژنامەكان باشتر و ئاسانتر 
شۆڕشی  پەرەسەندنی  بە  دەك��ران��ەوە،  ب��او 
پیشەسازیی، دەركردنی رۆژنامە بووە كارێكی 
پێویست. دەركردنی رۆژنامەكان بوونە كارێكی 
پێویستییەك  بووە  خوێندنەوەشی  و  رۆتینی 
بۆ زۆر لەوانەی كە ئارەزوویان بوو بزانن لە 
واڵتانی دەرەوە چی روو دەدات. پێشكەوتنی 
سەر  ك��ردە  ك��اری  راستەوخۆ  پیشەسازیی، 

بەرزبوونەوەی تیراژی رۆژنامەكان.
رۆژنامەی  لە  چاپ،  خێرای  ئامێری  یەكەم 
)The Times( لە لەندەن ساڵی 1814 بەكار 

هات.
 )19( نیویۆرك  ش��اری  لە   1833 ساڵی  لە 

هەزار دانە رۆژنامە لە رۆژێكدا دەفرۆشرا.
رۆژنامەكانی ئەو كاتە قەبارەیان تەنیا چوار 
الپەڕە بوو، هەواڵ لە رۆژنامەكان الواز بوون 
لەسەر  گوتار  و  سیاسیی  گوتاری  زیاتر  و 

ئابووریی واڵت دەنوسران.
 )The San( رۆژن��ام��ەی  پەیدابوونی  بە 
ه.دەی        بنیامین  الی���ەن  ل��ە   1833 س��اڵ��ی  ل��ە 
رۆژنامە  ب���ازاڕی   )Benjamin H.Day(
ت���ەواو گ����ۆڕدرا، رۆژن��ام��ەی ن��اوب��راو لەبەر 
بووە  بوو،  پێنی  یەك  تەنیا  كە  نرخ هەرزانی 
خەڵكی  كە  جەماوەریی،  رۆژنامەی  یەكەمین 
ئەم  نووسینی  شێوەی  دەیانخوێندەوە.  زۆر 
رۆژنامەكانی  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  رۆژنامەیە 
ب��وو. ئەم  س��ەردەم��ی خ��ۆی ئاسان و روون 
گەیشتە  تیراژی   1836 ساڵی  لە  رۆژنامەیە 
ئەم  دەرك���ردن���ی  دوای  دان����ە.  ه����ەزار   )30(
 The( ناوی  بە  رۆژنامە  دووەم  رۆژنامەیە 
NewYork Herald( دەرچوو هەر لە شاری 
نیویۆرك، ئەم رۆژنامەیە زیاتر لەسەر كێشە 
كۆمەاڵیەتییەكان و دەنگوباسی زەق دەینوسی 
تاوان،  ل��ەس��ەر  ری��پ��ۆرت��اژ  نووسینی  وەك: 
بەناوبانگی  خەڵكی  لەسەر  گوتار  نووسینی 
)جێمس  الی��ەن  لە  رۆژنامەیە  ئەم  كاتە.  ئەو 
گۆردان بێنێتس( دەردەچ��وو. ئەو بایەخی بە 
وەك  دا  ئینتەرڤیو  نووسین(  )ج��ۆری  ژان��ری 
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بۆ  رۆژنامەنووسیی  سەربەخۆی  ژانرێكی 
یەكەم جار لە مێژووی رۆژنامەگەریی جیهان 

بەكاری هێنا.

مێژووی سەرهەڵدانی رۆژنامەنووسیی كوردی:
رۆژنامەگەری  )راب�����ەری  پێشەكیی  ل��ە 
یەكەمین  دەرچ���وون���ی  ه��ات��ووە  ك�����وردی(دا 
رۆژنامەی كوردیی � لە كاتی خۆیدا بە زمانی 
كوردیی بە ناوی )كوردستان( � لە 1898/4/22 
لە قاهیرە، وەرچەرخانێكی گەورەی لە مێژووی 
رزگاریخوازەكەیدا  بزافی  و  كورد  نەتەوەی 
هەبووە، دەرچوونی ئەم رۆژنامەیە لە الیەن 
مەدحەت  )م��ی��ق��داد  ن��ەم��ر  نیشتمانپەروەری 
بەدرخان(ەوە بایەخێكی مەزنی هەبووە، بەوەی 
بااڵیان  دەستێكی  شكۆمەندە  خ��ان��ەوادە  ئەو 
هەبوو لە بوژانەوەی هەستی نەتەوەیی كورد 
و بەرەنگاربوونەوەی ژێردەستی و بانگهێشت 
گەلی  نێوان  لە  نەتەوەیی  برایەتیی  بۆ  كردن 
كورد و گەالنی دراوسێی. میقداد مەدحەت و 
پاشا  بەدرخان  كوڕانی  بەگ،  عەبدولرەحمان 
رووی  ب��ەرەو  بیستیان  س��ەدەی  دەروازەی 
ه��ەم��وو ك���ورددا ك����ردەوە، ج��ا ئ���ەوان كورد 
چووبن یا نەچووبن. كاروانی رۆژنامەگەریی 
دەستی  )كوردستان(  دەرچوونی  بە  كوردیی 

پێكرد.
عێراقدا  ل��ە  كوردییش  ڕۆژن��ام��ەی  ی��ەك��ەم 
)رۆژنامەی�ەكی  كە  ب��وو  راستی  تێگەیشتنی 
و  خ��ادی��م�����ی  و  ئیجتیماع�ی  و  سی�اسی�ی 
ناسنامەی  ئ��ەم��ە  ك���وردان���ە(  سەربەست�یی 
رۆژنامەكەیە. هەروەك لە خواری رۆژنامەكەدا 
ئینگلیزیی  داگیركەری  هێزەكانی  ن��وس��راوە، 
دەكرد،  دەریان  بەغداد  لە  جار  دوو  هەفتەی 
دوو  ب��ە  سێشەممەیەك،  و  شەممە  ه��ەم��وو 
الپەڕە، پاشان بووە هەفتانە و لە ژمارە بیست 
و یەكەوە هەموو دووشەممەیەك دەردەچوو، 
بوونە  الپەڕەكانی  دواوە  بە  بیست  ژمارە  لە 
ژمارەكانی  گشت  الپ����ەڕەی  الپ����ەڕە،  چ���وار 

36×24 سم بوون.
یەكەمین ژمارەی لە یەكەم رۆژی كانوونی 

دووەمی 1918دا دەرچووە. دوایین ژمارەشی 
لە رۆژی بیست و حەوتی كانوونی دووەمی 
و  ت��ەواو  ساڵێكی  بەمە  دەرچ���ووە.  1918دا 
بیست و شەش رۆژ بەردەوام بووە. هەموو 
ژمارەی  ح��ەوت  و  شەست  ی��ەك��ەوە  بەسەر 

لێدەرچووە.
وێ����ڕای ئ����ەوەی ن����اوی ه��ی��چ ن���ووس���ەر و 
الپەڕەكانیدا  ل��ەس��ەر  رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك 
دەست  بە  ئاكامە  و  لێكۆڵینەوە  ب��ەاڵم  نییە، 
ه��ات��ووەك��ان��ی دك��ت��ور ك��ەم��ال م��ەزه��ەر ئەوە 
دەخەنە روو، كە دوو كەس لە پشت ئەركی 
نووسین و دەركردنی بووە، ئەوانیش )مێجەر 

سۆن و شوكری فەزڵی شاعیر(ن.
رۆژنامەكە ئامانجی ئەوە بوو دەوروبەر بە 
و  خراپی  ئینگلیز،  سەركەوتنەكانی  و  )چاكە 
شكستی دوژمنانیان، بە تایبەتیش توركەكان( 
ئاشنا بكات. لەو پێناوەشدا سەروتار و هەواڵ 
كردۆتەوە،  ب��او  دی��م��ان��ەی  و  ری��پ��ۆرت��اژ  و 
لە خ��واری دواالپ��ەڕەدا باو  تەنانەت وێنەی 
كردۆتەوە، لە هەواڵەكانیشیدا پشتی بە ئاژانسی 
تێگەیشتنی  دەك��رێ��ت  دەب��ەس��ت.  )رۆی��ت��ەرز( 
راستیی بە یەكەمین رۆژنامە دابنێین، وێنە و 
دیمانە و ریپۆرتاژ و ریكالمی بازرگانیی باو 

كردۆتەوە.

سەرچاوەكان:
زانستی  بۆ  پێشەكییەك  كەركووكی،  حەبیب   �1
راگەیاندن، و: رابەر رەشید، 2008، چاپخانەی خانی، 

)دهۆك(.
2� فاروق عەلی عومەر، رۆژنامەگەریی كوردیی لە 
عێراقدا، و: تاریق كارێزیی، هەولێر � 2001، چاپخانەی 

وەزارەتی پەروەردە.
و  رۆنامەوانی  ژانرەكانی  سەپان،  مەغدید  د.   �3
 ،2005 � هەولێر   ،)1500 �  1450( مێژووی چاپخانە 

چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە.
)*( خوێندكاری بەشی رۆژنامەنووسیی پەیمانگای 

تەكنیكی سلێمانی
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ئا: محەمەد عەبدوڵاڵ كەالری*

واڵتانی  میدیا،  كاریگەریی  رۆڵ��ی  بەهۆی 
زۆری  بایەخێكی  س��ەردەم��ەدا  ل��ەم  جیهان 
بەرینی  و  پ��ان  جیهانی  چونكە  دەدەن،  پێ 
ئێستا بەهۆی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیاوە لێك 
نزیك بۆتەوەو رووداوەكان بەزووترین كات 

دەكەنە هەموو كونجێكی گۆی زەوی. 
وەرگ����ر ئ��ەگ��ەر ب���ی���ەوێ، ل��ەه��ی��چ شتێك 
دانامێنێ و دەتوانێ هەرچی هەیە لە جیهاندا 
بەئاسانی و لەماوەیەكی زۆر كورتدا بیزانێ، 
مرۆڤێكی  بۆبێتە  ئێستا  مرۆڤی  بڵێی  وەك 
جیهانی و پانتایی زەوی سنووری لێناگرێ، 
رۆشنبیری پێ دەوڵەمەند دەبێ و دەتوانێ لە 
ژیانی رۆژانە كەڵكی لێ وەربگرێ، زانیاری 
میدیاوە  دەزگ��اك��ان��ی  ب��ەه��ۆی  ج��ۆراوج��ۆر 
خەڵكی لێك نزیك دەكاتەوە، ئەمەش مەترسی 
بەتوانای  واڵتی  هەندێ  رەنگە  بەوەی  هەیە 
خاوەن رۆشنبیری تۆكمە كار لەسەر واڵتانی 

الوازی خاوەن رۆشنبیری بێ هێزو بكات و 
رۆشنبیرییان لەو شەپۆلەدا بتوێتەوەو لەیاد 
بچێ، چونكە ئەو كاریگەرییە كار لە واڵتانی 

هەژارو دواكەوتوو دەكات. 
پ��ردێ��ك ژی��ان��ی تاكە  ك��ەوات��ە میدیا وەك��و 
كەس بە جیهانی دەرەوە دەبەستێتەوەو زۆر 
تایبەتی  مەبەستی  كە  هەیە،  میدیا  دەزگ��ای 
هەیەتی  كە  بیروباوەڕەی  ئەو  هەیە،  خۆی 
دەكاتەوە  باڵو  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ 
الیەنی  ئێستا  خۆیان،  مەبەستی  بۆ سوودو 
لە  زۆر  خەڵكێكی  ب��ەرووی  میدیا  دەزگ��ای 
دەتوانێ  ك��ە  ك��راوەی��ە،  ئ��اوەاڵت��رو  جیهاندا 
رەخنە بگرن. میدیای ئەم سەردەمەش وەكو 
پێشوو نییە، كە لە سەرچاوەیەكەوە زانیاری 
وەردەگرت، ئێستا هیچ كۆت و بەندێكی نییە 
هەزاران  لەرێگەی  گەورەیە  گۆڕەپانێكی  و 
بە  ب��ەس��ت��راوە  ك��ە  كۆمپیوتەرەوە  ئامێری 

رۆڵی میدیا لە ژیانی سەردەمدا
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لەماوەیەكی  دەت��وان��رێ  جیهانییەوە،  ت��ۆڕی 
هەموو  بگەیەنرێتە  هەواڵێك  هەموو  كەمدا 
تێپەڕیوە  قۆناغێكدا  چەند  بە  میدیا  كەسێك. 
تازەگەری  و  ئەمڕۆ  ئەوەی  گەیشتۆتە  تاكو 
و پێشكەوتنی بەخۆوە بینیوە و لەمبارەیەوە 
بەردەوامە و ناتوانین سنووری دەستنیشان 
تۆڕی  پەیدابوونی  دوای  بەتایبەتی  بكەین، 
ئینتەرنێت و بەكارهێنانی لەالیەن جەماوەرەوە 
و ئەو خێرایییەی كە پێی گەیشتووەو بەهۆی 
میدیای  گ��ەورەی  شۆڕشێكی  ئینتەرنێتەوە 
بەرپاكرد، چونكە ئینتەرنێت دەتوانێ زانیاری 

بنێرێ و وەربگرێ.
سەرسورهێنەڕە،  پێشكەوتنە  ئەم  وێ��رای 
دەزگاكانی میدیا بێ گیروگرفت نین، بەهۆی 
دەڕەخسێ  ه��ەل  دەزگایانە  ئ��ەو  ب��ەرب��اڵوی 
بۆ هەندێ خەڵك ئەو الیەنە كۆنترۆڵ بكەن 
ئارەزووەكانی خۆیان و وەدیهێنانی  لەپێناو 
هەبوونی  رێگەی  لە  تایبەت  ب��ەرژەوەن��دی 
دەزگای میدیای تایبەت )ئەوانەی سەرمایەی 
زۆری���ان ه��ەی��ە( ی��ان ل��ە رێ��گ��ەی بەرنامەی 
كۆنترۆڵكردنی  ك��ۆم��ی��دی،  و  رۆش��ن��ب��ی��ری 
دەزگاكانی میدیا لەالیەن رژێمەكانی جیهانی 
تایبەتی  ب���ی���روب���اوەڕی  ت��ەن��ی��ا  ك��ە  س��ێ��ی��ەم 
پێشێل  ئ�����ازادی  پ��ەخ��ش دەك����ەن و  خ���ۆی 
دەتوانێ  كە  ترسناكترە  لەهەمووی  دەك��ەن 
راستییەكان ئاوەژوو بكرێن و بشاردرێنەوەو 

تەنیا لەخزمەتی خۆیاندا بێت.
كەسی  تاكە  حوكمی  كە  واڵت��ان  لە  زۆر 
ئامێرو  م��ی��دی��ا دەك��ەن��ە  دەك����ەن، دەزگ����ای 
و  دەكەن  چەواشە  پێ  خۆیانی  هاوواڵتیانی 
بە شان و باڵی رژێمی خۆیان هەڵدەدەن و 
سەر لە خەڵكی ساویلكە دەشێوێنن، سانسۆر 
بەوەی  میدیا،  الیەنێكی  گشت  دەخەنە سەر 
بێ پرسی ئەوان هیچ شتێك باڵو ناكرێتەوەو 
هەمیشە دژی ئازادی رۆژنامەگەرین، ئەمەش 
سەر  بۆ  خراپی  ك��اردان��ەوەی  دواڕۆژدا  لە 
كۆمەڵگە  تاكەكانی  لەژیانی  دەبێ.  كۆمەڵگە 
گرنگ  ه��ەرە  رۆڵ��ی  میدیا  هاوچەرخەكاندا، 
دەگێڕێ، مرۆڤی هاوچەرخ لە جیهانی میدیادا 

تا  هەڵدەستێ  لەخەو  ل��ەوك��ات��ەوەی  دەژی، 
لەگەڵ  بەردەوامی  بە  دەخەوێتەوە  دووبارە 

میدیادا بەرخودی هەیە. 
پەیوەندی  ئامرازەكانی  ئامێرو  كەرەستەو 
پێشكەوتنێكی  ئ��ەم��ڕۆدا  لەدونیای  میدیا  و 
ئەم  ه��ەڵ��ب��ەت  بینیوە،  ب��ەخ��ۆوە  ب��ەرچ��اوی 
گەشەكردنە دەرەنجامی شۆڕشی تەكنەلۆژیای 
نوێیە، هەروەها میدیای ئەمڕۆ ئەڵقەی پێكەوە 
بەستنەوەی بەرژەوەندییە هاوبەش و پێكەوە 
گونجاو و كۆكەكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
و سیاسی و رۆشنبیرییەكانی نێوان واڵتانە، 
بەرژەوەندی  واڵت��ان��ەی  ئ��ەو  بەتایبەتیش 
لەنێوانیاندا  هاوبەش  سیاسی  زەوی��ن��ەی  و 

بەرجەستە بووە. 
دیارە ژیانی ژیاری و شارستانی سەردەمی 
ئێستا وا دەخوازێ هیچ واڵتێك لەتوانایدا نەبێ 
بە تەنیاو گۆشەگیری بژی و خۆی لەبەرابەر 
پێشهات و گیروگرفتەكانی دونیا  رووداو و 
ناوخۆی  كێشەكانی  یاخود  بكات  بێالیەن 
میدیا  كەناڵەكانی  بۆیە  بكات،  پ��ەردەپ��ۆش 
س���ەرب���اری ئ���ەو گ��رن��گ��ی و ب��ای��ەخ��ەی لە 
رووداوەكانی  و  دەنگوباس  ئاڵوگۆڕكردنی 
نێودەوڵەتان و نێو میللەتاندا هەیانە، ئەركی 
موكومكردنی ریزەكانی گەلەكانی خۆشیان لە 
ئەستۆ گرتووەو زۆرجاریش وەكو چاودێر 
بەسەر دەسەاڵتەوەن و لە كەموكورتییەكان 

بەدەنگ دێن.
چەندین  میدیا  ئامرازەكانی  پێشكەوتنی 
گ��ۆڕان��ك��اری گ���ەورەو ب��ەرچ��اوی ل��ە ژیانی 
ئ���اب���ووری و رۆش��ن��ب��ی��ری و  س��ی��اس��ی و 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا دروس�����ت ك������ردووە، جگە 
سەر  كردۆتە  راستەوخۆی  كارێكی  لەمەش 
زەمینەخۆشكردنی  و  میللەتان  لێكگەیشتنی 
دروستكردنی  ی��ەك��ت��رو  ل��ەگ��ەڵ  گ��ف��ت��وگ��ۆ 
جیهانی  یەكگرتووی  زمانێكی  سەرەتاكانی 
لێهاتووە هەندێ  و یەك هەڵوێستی، تا وای 
دەنگ  ی��ەك  گوێبیستی  دونیا  هەموو  ك��ات 
دەبێ و یەك روانین دروست دەبێ، یاخود لە 
مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  تێكرای  چركەدا  یەك 
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بابەتێك لە سەر یەك پرس دەخوێننەوە. 
لەم سەردەمەی ئێمەی تێیدا دەژین میدیاو 
تازەیەو  زانستێكی  رۆژنامەنووسی  ك��اری 
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  ژیانی  نێو  هاتۆتە 
دروستكردووەو  هەماهەنگی  ج��ۆرێ��ك  و 
بنەماو  سەپاندووەو  دونیادا  بەسەر  خۆی 

تایبەتمەندی خودی و تایبەتی خۆی هەیە. 
ئەو شۆڕشەی ئەمڕۆ سەتەالیت و ئینتەرنێت 
و كۆمپیوتەر لەرووی چاپ و باڵوكردنەوەی 
هەواڵ و میدیاوە بەرپایان كردووە، ماوەی 
سەدان ساڵی كەم كردۆتەوەو وەك بازدانێكی 
بەرچاو،  دێتە  زانیاری  پڕ  گەورەی  زانستی 
ئەمە شۆڕشێكی زانیاری گەورەیە خراوەتە 
تێگەیشتنەوە  بە  بۆئەوەی  م��رۆڤ،  ب��ەردەم 

سوودی لێوەربگرێ.
ئەو ئامرازانە بوونەتە دنیایەكی سەربەخۆ 
بێ  و  لەپشتەوەیە  بەهایان  پڕ  زانستێكی  و 
ل��ە دەرگ����ادان چ��وون��ەت��ە ه��ەم��وو ماڵێك و 
كورت  مرۆڤایەتییان  ب��ەردەم��ی  هەنگاوی 
و  واڵت  كەم  كاریگەرن،  هێندە  كردۆتەوەو 
نەدەن  ئەوە  هەوڵی  هەن  دونیادا  لە  میللەت 
سوودی لێوەرنەگرن، كە بۆشاییەكی گەورە 
هەنگاوی  و  دەك���ات  ت��ەخ��ت  ل��ەب��ەردەم��م��ان 
چ��اك��م��ان ب����ەرەو ب��ەش��ارس��ت��ان��ی��ب��وون پێ 

دەهاوێ. 
ل��ە س��ەردەم��ی ن��وێ��دا ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی میدیا 
پەیداكردووە،  گرنگیان  زۆر  پایەیەكی  پلەو 
لە  ه���ەواڵ و زان��ی��اری ج��ۆراوج��ۆر  چونكە 
بازنەیەكی بچووكەوە بۆ بازنەیەكی گەورەو 
و  كۆمەڵ  بۆ  تاكە كەسەوە  لە  فراوانترەوە، 
نەتەوەییەوە  و  نیشتمانی  دەوروب���ەری  لە 
دەگوێزرێنەوەو رۆڵێكی  بۆ واڵتانی جیهانی 
كاریگەر لەبواری پەروەردەو رۆشنبیركردندا 
دەبینن، بۆیە كەناڵەكانی میدیا چەكێكی دوو 
سەرەو گرنگن، چونكە رۆشنبیری و زانیاری 
دەكەنەوە  هۆشیار  خەڵكی  دەكەنەوەو  باڵو 
ب��ە گ��ژ گەندەڵی و ل��ەڕێ الدان���دا دەچ��ن و 
هەندێ  دەكەنەوە،  باڵو  بەسوود  بەرنامەی 
الیەنی نەرێتییان تێدایە كە رەنگە بەشداری 

لە تێكچوونی نەریت و سەرهەڵدانی هەندێ 
لەوەی  جگە  بكەن،  كۆمەاڵیەتیدا  نەخۆشی 
لە هەندێ لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا دەبێتە 

هاندەری كاری توندوتیژی.
كەناڵەكانی میدیا هەندێ شتی دژبەیەك و 
پێچەوانەی یەكدییان تێدایە، چونكە لەالیەكەوە 
مرۆڤ  دەك���ەن،  پەخش  زۆر  زانیارییەكی 
ناتوانێ هەموو لەمێشكیدا كۆ بكاتەوە، یان پێ 
بخوێنێتەوەو  زانیارییە  هەموو  ئەو  راناگات 
لێ  س��وودی��ان  و  راب��وەس��ت��ێ  لەئاستیاندا 
پسپۆری  ل��ەب��واری  تەنیا  بۆیە  وەرب��گ��رێ، 
زانیارییانە  بەو  بایەخ  خۆیدا  ش��ارەزای��ی  و 
هەندێ  میدیا  كەناڵەكانی  هەروەها  دەدات، 
هەواڵ و زانیاری پێویست لەمەر رووداوێك 
لە خەڵك دەشارنەوە، خەڵكیش بەهەر هۆیەك 
بێ، هەوڵدەدەن ئەو زانیارییانە لەبارەی ئەو 

رووداوە لە كەناڵی البەال بەدەست بێنن.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا زۆرب���ەی ئ��ەو ب��اب��ەت و 
لە  دەك��ەون  گوێمان  و  بەرچاو  زانیارییانە 
پێویستیمان زیاترن و توانای بەرگەگرتنیانمان 
هەن  دیكەش  زانیاری  هەندێ  كەچی  نییە، 
ناتوانین  ب���ەاڵم  ه��ەی��ە،  پێیان  پێویستمان 
دەستبەرداریان بین، لەبەرئەوەی سیستمەكانی 
میدیا ئاڵۆزن و ریشەیان تێكەڵە، جگە لەوەی 
لێوەردەگرن  س��وودی��ان  ك��ە  خەڵكەی  ئ��ەو 
هەر  لەبەرئەوەی  ئاڵۆزن،  خۆیان  ئەوانیش 
دەستەیێك بایەخ بە بوارێك دەدات و ئاستی 
هزرو بیركردنەوەو راوبۆچوونیان جیاوازەو 
ئەمە  ج��ی��ای��ە،  رۆشنبیرییان  س���ەرچ���اوەی 
وادەكات ئەوانەی گوێ لە كەناڵەكانی میدیا 
لە  دەیانخوێننەوە  و  دەیانبینن  یان  دەگ��رن 

راوبۆچووندا وەكو یەك نەبن.
ئەو رۆڵە كاریگەرەی میدیا لە چاخی ئێستادا 
قۆناغێكی  تەنیا  هەیەتی،  كۆمەڵگە  لەسەر 
ئامرازێكی  یان  نوێ  ئامرازێكی  و  ئاسایی 
ئاراستەیەكی  بەڵكو  نییە،  پ��ەرەس��ەن��دوو 
چیتر  میدیا  بەمانایەكیتر  میدیا،  بۆ  جیهانییە 
یاخود  یان سنوورێكی سیاسی  لە شوێنێك 
نەماوە،  قەتیس  جوگرافی  شوێنێكی  پارچە 
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و  ببڕێ  سنوورەكان  لێهاتووە  وای  بەڵكو 
ببەزێنێ  چ��اودێ��ری  ئ��ام��رازەك��ان��ی  ه��ەم��وو 
كۆمەڵ  دەستەو  پێكهێنانی  مایەی  ببێتە  و 
كە  جاڵجاڵۆكییەكان  جیهانییە  كۆمپانیا  یان 
هەموو  لە  و  هەیە  باڵیان  شوێنێ  لەهەموو 

جۆرەكانی میدیا بوونیان هەیە. 
ژیانەوە  ن��او  خستە  میدیای  ك��ە  م���رۆڤ 
دیواری  سەر  وێنەیەكی  لە  بوو،  الڵ  كەڕو 
بۆئەوەی  دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��رد  ئ��ەش��ك��ەوت��ێ��ك��ەوە 
خۆشییەكی  كە  تێبگەیەنێ  دەوروب��ەرەك��ەی 
زۆر  بەڕێوەیە،  كارەساتێك  یان  دڵدایە،  لە 
لەم كارەی ورد بووەوە، زۆر راماو تا هاتە 
گەورەترین  بووە  كێشاو  درێژەی  ئەمە  گۆ، 
رێگا بۆ كرداری هۆشیاركردنەوە تا ئەمڕۆی 
یان  میدیا دەكات،  بە  كار  )نێت(  )گڵۆباڵ( و 
شێوازێكی  بە  مرۆڤی  ژیانی  بڵێن  باشترە 
شۆڕشی  ب��ەه��ۆی  داڕش��ت��ۆت��ەوەو  شیاوتر 
لەناو پێكدادانی كلتووری میللەتاندا  گەیاندن 
نەیهێشتووە لە بەاڵی پووكانەوە یان ئاڵوگۆڕ 
كلتوورەكەی لە دەست بدات، واتە لەو دونیا 
بچووك بووەدا چاوی هەمیشە كراوەیەو هیچ 

لە نەریتی سەدان ساڵەی لە كیس نەداوە.
ئامرازەكانی  و  زانیارییەكان  ش��ۆڕش��ی 
گەیاندن لە دیارترین سیماكانی ئەم سەردەمەن، 
ئەم شۆڕشە هەوڵدەدات ئامرازی بونیاتنانی 
ئەو  ل��ەس��ای��ەی  ل��ەس��ەر زەوی،  ب��ێ  ئ��ای��ن��دە 
پەرەسەندنە خێرایانەی لە جیهاندا روودەدەن 
و ئامرازەكانی گەیاندن سنوورە جوگرافی و 
ركابەری  بەمەش  بەزاندووە،  سیاسییەكانی 
بەخۆوە  فەرهەنگی  و  ئ��اب��ووری  مۆركێكی 
رۆڵەكەی  و  میدیا  گرنگی  ئەمەش  دەبینێ، 
زیاتر دەكات، چونكە هەر كااڵیەك بۆ ئەوەی 
جیهانی بێ پێویستە بڕوا بە بەكاربەر بهێنێ 
و ئارەزووەكانی بەدی بهێنێ، جا ئەو كااڵیە 
ماددی بێ یان فیكری، تا میدیایەكی بەهێزو 
بڕواپێكەرمان هەبێ، هێندە دەتوانین برەو بە 
كااڵكەمان بدەین بەمەش پێگەمان لە جیهانی 

دواڕۆژدا پتەو دەبێ. 
بە  پێویستی  بڕواپێكراو  بەهێزو  میدیای 

ئامرازی پێشكەوتوو هەیە، كە بەشێوەیەكی 
پێویستی  گەشەی  بە  پەیوەستە  راستەوخۆ 
تەكنیكی  گرنگی  پێودانگەوە  لەم  تەكنیكی، 
كە  دەردەك���ەوێ،  داهاتوو  ئێستاو  لە  میدیا 
لە  ئامرازە  دیارترین  لەوەدایە  گرنگییەكەی 
كرداری گەیاندن بە جەماوەرەوە، ئەمەش لە 
رادەی ئەو رۆڵە دەردەك��ەوێ كە لە گۆڕان 
دەیگێڕێ،  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا  پ��ەرەس��ەن��دن��ی  و 
لەمیانەی خۆ رۆشنبیركردن، وەك ئەركێكی 
زانیاری  خەڵكی  میدیا،  هۆیەكانی  بنەڕەتی 
نوێ وەردەگ��رن و گەشە دەدەن بە هەموو 
ئەوانەی پەیوەندییان هەیە بە كلتووریانەوە، 
و  زمان  بەكارهێنانی  تا  دابونەریت  لە  هەر 
شێوازی  دیكەو  رۆشنبیرییەكانی  ئ��ام��رازە 

رەفتارو شێوازی ژیان و بژێوی. 
ئەگەر سەرنج بدەینە ئەو گۆڕانكارییانەی 
ك��ە ل���ەم دوای���ی���ەدا ل���ەب���واری ه���ەوڵ���دان بۆ 
كلتووری  بەهاو  و  بیروبۆچوون  گشتاندنی 
م��ی��ل��ل��ەت��ان��ی دی��ك��ەو ل��ەب��ەر چ��ەن��دی��ن هۆی 
بە  ئ��ەوا  ه��ات،  میدیادا  بەسەر  ج��ۆراوج��ۆر 
و  گۆڕانكاری  لەبواری  میدیا  رۆڵی  روونی 
ئاراستەكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  گەشەپێدانی 

بەرەو ئاراستەی دیاریكراو دەبینن. 

زانستگەی  ل���ە  راگ���ەی���ان���دن  ب��ەش��ی  ق��وت��اب��ی   *
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ئیسماعیل تەنیا ـ هەولێر

گۆڤار  ب��ەس��ەرك��ردن��ەوەی  و  س��اغ��ك��ردن��ەوە 
و  گرنگ  كارێكی  باڵوكراوەكان،  و  رۆژنامە  و 
بزووتنەوەی  لە  تێگەیشتن  بۆ  یارمەتیدەریشە 
وێڕای  قۆناغانەدا..  لەو  كوردی  رۆژنامەگەریی 
ئەوەش بە خوێنەر و نەوەی نوێیان ئاشنا دەكات 
و رێگاكانیان رۆشنتر و كورتتر دەكاتەوە.. ئەگەر 
ئەو بەسەركردنانەوەش، ئەو گۆڤار و باڵوكراوانە 
بگرێتەوە كە لە سەردەمانێكدا لەدەرەوەی واڵتدا 
دەرچووبن و رایەڵەی پەیوەندییەكانیش ئەوەندە 
و  هێندە  دوو  كارەكە  گرنگی  نەبووبن،  ئاسان 
لەو  یەكێكە  ئەڵمانیاش  دەبێت.  تر  هێندەی  سێ 
واڵتانەی كە كوردێكی زۆری لێ گیرساونەتەوە 
تاوەكو  راب��ردووەوە،  لەشەستەكانی سەدەی  و 
ئێستا، بەدەیان گۆڤار و باڵوكراوەی كوردییان 

لێ باڵوكراونەتەوە. 
ی��ەك��ێ��ك ل����ەو گ����ۆڤ����اران����ەی ئ��ێ��م��ە ل���ێ���رەدا 
دەمانەوێت هەڵوەستەی لەسەر بكەین، گۆڤاری 

))پەڕەنگ((ە...
پێش ))پەڕەنگ((یش، چەندین گۆڤاری تر لەو 
هەوارەدا دەرچووینە، نموونەی: )پڕشنگ، دەنگی 

مزگین،  راپۆرت،  كوردستان  دەم،  خوێندكاران، 
خوێندكارانی  دەنگی  كوردستان،  رۆژی  دڕك، 

كوردستان، پێشەنگ، ژیان، .......تاد(.
))پەڕەنگ(( لە الیەن كۆمەڵێك كوردی ئاوارەی 
زێتر سەر بە باشووری كوردستان لەشاری ))دار 
)كرمانجی  كوردی  بەزمانی  ئەڵمانیا،  مشتاد((ی 

خواروو � رێنووسی ئارامی( دەرچووە.
خواروو(  )كرمانجی  دیالێكتی  بە  بابەتەكان 
لەالیەن  وتارێكە  كە  بابەت  یەك  لە  جگە  بووە، 
بەدیالێكتی  )5(دا،  ژم���ارە  ل��ە  م���راد((  ))ه��ەڤ��ال 
ئارامی(،  رێ��ن��ووس��ی   � ژووروو  )ك��رم��ان��ج��ی 

نووسراوە و باڵوكراوەتەوە.
بەگوێرەی دواهەوڵ و گەڕان و سوڕانی من، 
تا ئێستاكە )6( شەش ژمارەی لێ دەرچووە، كە 
خۆشبەختانە من توانیومە )5( ژمارەیان دەست 
ریزبەندیان  خۆمدا  ئەرشیفەكەی  لە  و  بخەم 

بكەم...
كە  ژمارەیەش  تاكە  ئەو  تا  بووم  چ��اوەڕوان 
ژمارە )3(یە دەست بخەم، ئەوجا بابەتێكی لەسەر 
بنووسم، بەاڵم زۆر لەمێژە هەوڵ دەدەم و سەرم 

)پەڕەنگ(
زایەڵەی دەنگی رەوەندی كورد لە قۆناغە سەختەكاندا
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بە زۆر شوێندا گرتووە كە گومانی دەستكەوتنم 
لێ كردووە، مخابن سۆراغ كردنەكەم بێ ئەنجام 

بووە و ئەو ژمارەیەم دەست نەكەوتووە.

پێناسین
لەهەر پێنج ژمارەكەدا، بە شێوەی جیاجیا ناوی 
بەرگی  س��ەرووی  دەستەڕاستی  لە  )پ��ەڕەن��گ( 
ئارمەشدا  ئ��ەو  ژێ��ر  لە  ن��ووس��راوە..  گۆڤارەكە 
نووسراوە.   )PERENG( التینی  رێنووسی  بە 
لە  كەریم(  )نەجمەدین  )2(دا،  و   )1( ژم��ارە  لە 
ناوونیشانی  ژێ��ر  لە  نامەیەك  بە  )س��ۆف��ی��ا(وە، 
و  راز  كۆمەڵێك  وش��ەی��ەك(  چەند  و  )پ��ەڕەن��گ 
سەرنج و بۆچوونی خۆی دەربارەی ژمارە )1( 
خستۆتە روو، لە پێشنیازێكیشدا دەڵێ: )پێشنیازی 
ئەوە دەكەم بگوترێت: گۆڤاری پەڕەنگ گۆڤارێكی 

ئەخباری و كولتوورییە(.
گرتبێت،  خۆی  جێی  پێشنیازە  ئەو  پێدەچێت 
یەكەمدا،  الپ���ەڕەی  لە  و  )4(دا  ژم��ارە  لە  بۆیە 

كۆمەڵێك شت كراوە كە جاران نەبووینە....
نموونەی:1 � لە الكێشەیەكدا لە سەرەوە ناوی 
و  ت��ردا  الكێشەیەكی  لە  ن��ووس��راوە..  )پەڕەنگ( 
لە ژێر پەڕەنگ وا پێناسەی گۆڤارەكەدا كراوە: 
و  یەكگرتن  بۆ  )گۆڤارێكی رۆشنبیریی گشتییە، 

پێشخستنی فەرهەنگی كوردی هاوچەرخ(.
2 � لە سێیەم الكێشەدا، ناوونیشانی گۆڤارەكە 
هەبووە،  ناوونیشان  دوو  كە  ب��اڵوك��راوەت��ەوە 

یەكەمیان:
Pereng

TH – Darmstadt – PF - 7262
G 700 Darmstadt w- Germany 

دووەمیان: 
Pereng

F- M - PF 2825
Gottingen 3400

گۆڤارەكە  نرخی  ناوونیشانەكەشدا،  لەژێر 
نرخی  ن��ووس��راوە.  ئەڵمانییە،  م��ارك��ی   )6( ك��ە 
ژمارەكانی تریش هەر بەم شێوەیە بووە. پێشتر 

لە ژمارە )1( و )2(دا، نرخەكەی دیار نەبووە.
3 � لەژێر نرخەكەش، روونكردنەوەیەك هەیە 

لە   .. دەبینرێت  داهاتووشدا  ژمارەكانی  لە  كە 
پەڕەنگ  )گۆڤاری  هاتووە:  روونكردنەوەكەدا 
كە  بەرپرسیارە  نووسینانە  ئەو  بەرامبەر  تەنها 
گۆڤاری  ئامادەكەرانی  دەستەی  ن��اوی  ژێر  لە 
و  ب��وون  ب���ەردەوام  دەكرێتەوە.  باڵو  پەڕەنگدا 
و  پشتگیریی  بە  بەندە  پ��ەڕەن��گ  گەشەكردنی 
یارمەتی ئێوەوە .. تكایە لە نووسین و رەخنە و 

پێشنیاز درێغی مەكەن.(
لە ژێر ئەو روونكردنەوەیەشدا، ژمارەی بانك 
بەم  كە  ن��اردن��ە،  پ��ارە  و  یارمەتی  بۆ  كە  هەیە 

شێوەیەیە:
Sparkassa Darmstadt

Az، Na
Kto - Nr - 100 06 06 80

BLZ -50850150
4 � ل��ە دەس��ت��ەچ��ەپ��ی ه��ەم��ان الپ����ەڕەدا و لە 
قەڵەمێكی  وێنەی  كە  الكێشەیەكدا،  لە  سەرەوە، 
الكێشەكە  تەنیشت  لە  بەرەوژێر  گەورەی سەر 
دەبینرێت، وتەیەكی ))رۆزا لۆكسمبۆرگ((یش لە 
ناو الكێشەكە لەو ژمارە و ژمارەكانی تریش وەك 
)سەربەستی،  نووسراوە:  كە  دەبینرێت  كڵێشە 
ئازادی، بیروڕا هەمیشە بۆ ئەوانەیە كە روانگە 

و بۆچوونیان لەگەڵ ئێمەدا جیاوازە(.
لەناو  الك���ێ���ش���ەی���ەش،  ئ����ەو  ل����ەخ����وار   �  5
پەڕەنگ  بابەتەكانی  )پێرست(  چوارچێوەیەك، 
بەناوی  )پێرست(ە  ئ��ەو  ج��اران  كە  دەبینرێت 
باڵو  گۆڤارەكەدا  الپ��ەڕەی  دوا  لە  )ن���اوەڕۆك( 

دەكرایەوە.
6 � لە ژێری ژێرەوەش تابلۆ و وێنەی بەرگ 

دەستنیشان كراوە.

ئامانج لە دەركردنی )پەڕەنگ(
باڵوكراوانەی  و  رۆژنامە  و  گۆڤار  لەو  زۆر 
ك����ردووە،  دەری����ان  دەرەوە  ك��وردەك��ان��ی  ك��ە 
و  پارت  بۆ  سۆزدارییەك  و  الیەنگیریی  جۆرە 
هەر  )بە  كوردستان  سیاسییەكانی  رێكخراوە 
چ��وار پ��ارچ��ەك��ەی��ەوە( ب��ەدی دەك��رێ��ت.. وەلێ 
ل��ە )پ���ەڕەن���گ(دا، ب��ا ن��ووس��ەرەك��ان��ی��ش الیەنگر 
بە  ی��ان  ب��ن،  پارتانە  ل��ەو  یەكێك  ه���ەواداری  و 
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بۆچوونی  و  نووسین  بن..  دژیان  پێچەوانەوە، 
هەست  خوێنەر  كە  باڵوكراونەتەوە،  تێدا  وای 
لە  ئ��ەوەی  بكات..  ئاڕاستانە  و  الیەنگیری  بەم 

ناوەڕۆكی بابەتەكاندا بەدی دەكرێت:
پارتێك  هیچ  دژی  و  ه���ەوادار  و  الیەنگیر   �

نین....
تاكە  ك���وردب���وون،  هەستی  و  ك��وردای��ەت��ی   �
بەبۆچوونی  نووسینەكانە.  هەموو  ئاڕاستەی 
منیش، كارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال، هۆكارێكی 
و  ئاڕاستەكان  یەكبوونی  بۆ  ب��ووە،  سەرەكی 

نەمانی بەربەستی حزبایەتی تەسك.
بنیاتنەر  بەشەكەیەوە،  )ب��ەه��ەردوو  رەخنە   �
هەموو  نەگیراوە...  حیزبەكان  لە  روخێنەر(،  و 
كردووە  ك��اری��ان  ئاڕاستە  ی��ەك  بە  هەوڵەكان 
شرۆڤەكردنی  و  ب���اڵوك���ردن���ەوە  ئ��ەوی��ش  ك��ە 
رووداوەكان و بەدنیا ناساندنیان و ریسواكردنی 

رژێمی سەدام بووە.

چرپەیەك
بۆ زێتر روونكردنەوەی ئاڕاستە و ئامانجەكانی 
)پەڕەنگ( حەز دەكەین ئەو كورتە نووسینە كە 
)دیوی  یەكەم  بەرگی  لە  )چرپەیەك(  ب��ەن��اوی 
ناوەوە(ی ژمارە )1(دا باڵوكراوەتەوە، دووبارە 
باڵوی بكەینەوە تاوەكو لەزاری خۆیان ئامانج و 

ئاڕاستەكانی ئەو گۆڤارە بزانین:
))دیسان گۆڤارێكی نوێ لە ئەوروپادا.. بێگومان 
گەلێك گۆڤار هەن لە ئەوروپادا و هەر یەكەیان 
دەرفەتی  بیركردنەوەی،  و  بۆچوون  بەگوێرەی 
بۆ ئەو جۆرە لێكدانەوەیە رەخساندووە شوێنی 
كردۆتەوە  الیەنگرانی  و  خوێنەران  الی  خۆی 
پێویستی  ب��ە  ئێمە  ب��ەاڵم  دەك��رێ��ت،  پەسەند  و 
نازانین گۆڤارێك تەنها خۆی بە باڵوكردنەوەی 
زیاتر  ئەمە  ببەستێتەوە،  تیۆرییەوە  نووسراوی 

ئەركی ئۆرگانی گروپە سیاسییەكانە.
ب����اری سەختی  ب���ەه���ۆی  ك�����وردی  زم���ان���ی 
لە  داگیركەرانییەوە  تەسكبینی  و  كوردستان 
گۆڤارێك بێبەشە كە بتوانێت باوەش بۆ هەموو 
بۆچوونە  لە  رێگە  و  بكاتەوە  نووسینێك  جۆرە 
جیاوازەكان نەگرێت و بەشێوەیەكی دیموكراتی 

ژیان  سەرجەمی  ڕاستی  لە  پێشكەوتنخوازانە 
بیروڕای  پیاهەڵچوونی  چەقی  ببێتە  و  بڕوانێت 
جیاواز، تا لەو رێگەیەوە دەرفەت بۆ خوێنەری 
لێكدانەوە  ئەنجامی  لە  خۆی  بڕەخسێت،  كورد 
بدات، نەك  بڕیار  و هەڵسەنگاندن و هەژاندنیدا 
بكرێت.  بۆ  دەمیان  پێش  سانسۆرەوە،  بەهۆی 
ئەمڕۆی  رووداوەك��ان��ی  بە  بایەخدان  هەروەها 
كارێكی  جیهان  تری  ناوچەكانی  و  كوردستان 
زۆر زۆر پێویستە، چونكە ئێمە لەو جەرگەیەدا 
دەژێین و خۆ لێ دوورخستنەوەی، زەوی ژێر 

پی ونكردن و چوونە دنیای خەیاڵەوەیە.
گۆڤارێكی  پ��ەڕەن��گ  دەم��ان��ەوێ��ت  ئێمە  وات���ە 
قەڵەمێكی  بەهەموو  رێگا  و  بێت  رۆشنبیری 
بەمەرجێك  نووسینەكەی  سانسۆری  بێ  ئازاد، 
لەسەر بنچینەی دیموكراتی و پێشكەوتنخوازی 

داڕێژرابێت، بدات.
نایەوێت  شێوەیەك  بەهیچ  پەڕەنگ  گۆڤاری 
هاڤڕكێی هیچ گۆڤار و الیەن و گروپی دیموكرات 
لە  بەمەرجێك  هاوكاریشە  ئ��ام��ادەی  و  بكات 

بەرژەوەندی گشتیدا بێت.
خۆت  گۆڤاری  بە  پەڕەنگ  دەكەین،  داوا  جا 
و  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بە  توانا  بەگوێرەی  بزانیت 
بەناردنی نووسین و دەنگوباس و وێنە پشتگیری 
لێ بكەیت و رەخنە و پێشنیاز و ئامۆژگارییەكانت 

بە دڵنیایی كاریگەریی دەبێت(.

* پەڕەنگ
كاتی دەرچوون و قەبارەی ژمارەكانی

� ژمارە )1(ی، لەساڵی 1988، بە )40( الپەڕەی 
قەبارە )21×29،5(سم، دەرچووە.. مانگ و رۆژی 
دەرچوونی گۆڤارەكە دیار نییە، بەاڵم بەگوێرەی 
ئەو نامەیەی كە لە الیەن )نەجمەدین كەریم(ەوە، 
)2(دا  ل���ەژم���ارە  و  ن������اردراوە  گ��ۆڤ��ارەك��ە  ب��ۆ 
)لەرۆژی  دەنووسێت:  ناوبراو  باڵوكراوەتەوە، 
26ی ئەپرێڵی 1988دا، ژمارە یەكی ساڵی 1988ی 
گۆڤارە خنجیالنەكەتانم بە سوپاسەوە وەدەست 
وێنە و  یەكدا  لەژمارە  لەوەش،  گەیشت...( جگە 
باڵوكردۆتەوە..  هەڵەبجەی  كارەساتی  هەواڵی 
یان  ئادار  لەكۆتایی  یەك،  ژمارە  دەبێت  كەواتە 
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سەرەتای مانگی نیسانی 1988 دەرچووبێت.
ژمارە )2(ی لەساڵی 1988دا، بە )60( الپەڕەی 
بەگوێرەی  دەرچ����ووە.  )21×29س�����م(  ق��ەب��ارە 
ژمارەیەدا  ئ��ەو  )56(ی  الپ��ەڕە  لە  كە  بابەتێك 
چاالكی  كۆمەڵێك  ب��اس��ی  و  ب���اڵوك���راوەت���ەوە 
)دارمشتاد،  وەك  ش��ارەك��ان��ی  ل��ە  ك��ول��ت��ووری 
لە  كە  دەك��ات،  دۆرتمۆند(  هایدلبێرگ،  كوێلن، 
دەبێت:  كەواتە  دراون.  ئەنجام  1988/11/12دا 
یان  دووەم،  تشرینی  كۆتایی  لە  ژمارەیە  ئەو 

مانگی كانوونی یەكەمی 1988دا دەرچووبێت.
الپەڕەی   )68( )3(ی���ە،  ساڵی  )4(ی  ژم���ارە   �
قەبارە )21×29سم( دەرچووە. )ساڵەكەی لەسەر 

نەنووسراوە(.
نێوانی  دەكەوێتە  گۆڤارەكەش  ساڵی سێیەمی 
مانگی ئاداری 1990 � مانگی ئاداری 1991. ژمارە 
)5(یش لەمانگی یەكی 1991 دەرچووە. كەواتە: 

ژمارە )4( دەبێت لەساڵی 1990 دەرچووبێت.
� ژمارە )6(س لەساڵی 1991 بە )60( الپەڕەی 
قەبارە )21×29( سم دەرچووە. هەرچەندە ساڵی 
لەبەهاری  لەڕاستیدا  بەاڵم  دراوەت��ێ،  )1991(ی 
چونكە  باڵوبۆتەوە،  و  ك��راوە  ئامادە  1992دا، 
لەبابەتی )ئەرێ بابە دیموكراتییەت بۆ ناخۆشە...!( 
كە لە الپەڕە )55 � 56(دا باڵوكراوەتەوە، لەكۆتایی 
بابەتەكە و لە الپەڕە )56(دا تێبینییەك هەیە كە 
تێیدا هاتووە: )بڕوانە: رۆژنامەی صوت الكویت(، 
رێككەوتی  شەممەی  پێنج  رۆژی   ،477 ژم��ارە 
لە  ))مەبەست  وێنەكەش  ه��ەردوو   ،1992/2/2
بۆ  دیموكراتیەت  بابە  ئ��ەرێ  بابەتی  وێنەكانی 

ناخۆشە � ئیسماعیل(( وەرگیراوە(. 
� ژمارەی الپەڕەكانی هەر پێنج ژمارە بەسەر 

یەكەوە )300( الپەڕەیە.

نووسەرەكانی پەڕەنگ
و  دەرچووە  دەرەوە  لە  گۆڤارەكە  هەرچەندە 
لەژێر دەسەاڵتی رژێمدا نەبووە، لەگەڵ ئەوەشدا 
نووسەرەكان نەیانتوانیوە ناوی تەواوی خۆیان 
بنووسن، چونكە ئەو كاتە رژێم باڵیۆزخانەكانی 
كردبووە مەكۆی كاری سیخوڕی كردن بەسەر 
لە  كە  بەرهەڵستكارانەی  و  ن��اڕازی  خەڵكە  ئەو 

دەرەوە بوون.
جگە لەوەش خەڵكانێك لەبەر گرتن و ئازاردانی 
نەیانتوانیوە  رژێمەوە،  الی��ەن  لە  كەسوكاریان 
ناوی خۆیان ئاشكرا بكەن.. هەر بۆیە زۆربەی 
هەرە زۆری بابەتەكان بەناوی خواستراو )تەنها 

پیتێك یان یەك وشە(، باڵوكراوەتەوە...
وا لێرەدا، ناوی هەموو ئەو نووسەرانە )بەناوی 
تەواو یان نازناو(، باڵو دەكەینەوە، كە بابەتیان 
لەو پێنج ژمارەیەی )پەڕەنگ(دا، باڵوكردۆتەوە.

یەك  تەنها  ب��ەن��ازن��او  ن��ووس��ەران��ەی  ئ��ەو   �
ئەمانەن:  باڵوكردۆتەوە،  گۆڤارەدا  لەو  بابەتیان 
دڵشاد،  دی��دار،  نەبەز،  ه��ۆزان،  سەفین،  )پ��واز، 
سەربەست، هەڵۆ، مەبەست، زاگرۆس، د. شوان، 
سۆران،  ش.ن.ڕ،  ئ��اواز،  مینە،  ئ��اوارە،  رەشید، 
باوكی  رەڤ��ی��ن،  زەردە،  زەردەش���ت،  سیامەند، 
الوین،  ب.  ئومێد،  ئااڵ،  باوكی  س��وارۆ،  ئامانج، 

تاژدین، بابە حاجی، خانێ، شازێ، هیوا.م(.
كەریم،  میرزا  ج��ەالل  میراودەلی،  كەمال   (  �
سامان  ك��ەری��م،  نەجمەددین  بەفرین،  حوسێن 
هەڤاڵ  رەشید،  كەمال  بێكەس،  شێركۆ  فوئاد، 
مراد، زریان كاكەیی، گۆران هەڵەبجەیی(، یەكەو 

یەك بابەتیان تێدا باڵوكردۆتەوە.
� هەروەها بەناوەكانی: )پەڕەنگ � 13، ئەنوەر 
محەمەد ئەحمەد � 6، ئەحمەدی مەال � 4، ژیلەمۆ 
� 4، كاوە � 3، د. فەرهاد پیرباڵ  3، ئاسۆ سەڵتە 

� 3، د. سەیدا � 3( بابەت باڵوبۆتەوە.
گارا  دان��ا،  ه��ەورام��ان،  گەرمیانی،  )مستەفا   �
سیروان.  ئیبراهیم،  د.  چنگیانی،  جەزا  رەس��وڵ، 

ب( یەكەو دوو بابەتیان تێدا باڵو كردۆتەوە.

ناوەڕۆكی بابەتەكان
ناچێتە  ب��ووە،  گشتی  گۆڤارێكی  گ��ۆڤ��ارەك��ە، 
خانەی هیچ جۆرە پسپۆڕی و تایبەتمەندییكەوە.. 
كورتە  دەگ��ات��ە  تا  بگرە،  چیرۆك  و  )شیعر  لە 
بۆیە  باڵوكردۆتەوە..  زانستی(  بابەتی  و  هەواڵ 
زۆر ئەستەمە تایبەتمەندییەكی بۆ دیاری بكەین.
ناوونیشانی   )106( ل��ە  زێ��ت��ر  ))پ���ەڕەن���گ(( 
پۆلێنمان  ش��ێ��وەی��ە  ب���ەم  ك��ە  ل��ەخ��ۆگ��رت��ووە، 

كردوون:
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لە  بووینە  بریتی  وتارەكانی  وت���ار...   )63(  �
هەواڵ،  ل��ێ��ك��دان��ەوەی  ئ��ەدەب��ی،  )لێكۆڵینەوەی 
بابەتی سیاسی، كاورباری سەربازی و جەنگ، 
سینەما،  مێژووی  ئەدەبی،  رەخنەی  مێژوویی، 

وتاری شانۆیی، نامە و هەڵسەنگاندن...(.
� )16( پارچە شیعر.

چیرۆكی  زۆری��ان  بەشی  كە  چیرۆك،   )14(  �
وەرگێڕدراو بووینە.

بە سێ  مەال  ئەحمەدی  كە  ب��ی��رەوەری،   )3(  �
بەش لە سێ ژمارەدا، باڵوی كردوونەتەوە.

)3( بابەتی زانستی.
رەسوڵ،  )گ��ارا  لەگەڵ  كە  چاوپێكەوتن   )3(  �
ئەنجام  ب��ێ��ش��ك��چ��ی(دا،  ئیسماعیل  م��ەك��ەن��زی، 

دراون.
� )3( نمایشكردنی كتێب. هەرسێ كتێبی )كورتە 
غەریبی،  ئەی  باش  بەیانی  فەلسەفە،  مێژوویی 
فەرهەنگۆكی ئەڵمانی � كوردی(، لە ژمارە )2(دا 

نمایش كراون.

لە  )كـــاریـــكـــاتـــێـــر(  و  )مـــۆنـــتـــیـــڤ(  و  )وێــــنــــە( 
))پەڕەنگ((دا

زێتر  بۆ  زیندووە،  و  گرنگ  هۆكارێكی  وێنە 
روونكردنەوە و ئاسانكارییەكیشە بۆ خوێنەران 
تاوەكو باشتر لەگەڵ بابەتەكاندا پەیوەست بن و 
ئەو زانیارییانەی كە وەریشی دەگرن، بە ئاسانی 

لە هزر و بیریان كاڵ نەبێتەوە.
لەم رووەوە، )پەڕەنگ(، بە یەكێك لەو گۆڤارە 
كوردییە دەوڵەمەندانە دادەنرێت كە لە ئەڵمانیادا 
تێدایە.  وێنەی  ه��ەی��ە)58(  ژم��ارە  دەرچ��ووی��ن��ە. 

وێنەكانیش دەكەینە سێ بەش:
� وێنە، )84( وێنەی جۆربەجۆری لە )رووداو، 
كە  باڵوكردۆتەوە،  ش��ار...(،  دیمەن،  كەسایەتی، 
بەشێكی زۆریان وێنەی ئەو رووداوە تراژیدیانەیە 
كە بەسەر كورددا هاتوون، نموونەی: )هەڵەبجە، 
توركیا  لە  ك��ۆڕەو  كەمپەكانی  ك��ۆڕەو،  ئەنفال، 
كامێرای  ب��ە  وێنانە  ل��ەو  هەندێك  ئ��ێ��ران..(.  و 
گۆڤار  لە  و  گیراون  بێگانەكان  رۆژنامەنووسە 
كردۆتەوە..  باڵویان  دەرەوەدا،  رۆژنامەكانی  و 
پەڕەنگ بۆ دەوڵەمەندكردنی بابەتەكانی، دووبارە 

باڵوی كردوونەتەوە.
� مۆنتیڤ: )64( مۆنتیڤی باڵوكردۆتەوە، كە لە 
ژمارە )1( و )2(دا، ئاماژە بەناوی هونەرمەندان 

نەكراون، كە دروستیان كردوون...
بەاڵم لە ژمارەكانی )4( و )5( و )6(دا، هەندێك 
لە مۆنتیڤەكان، ناو و ئیمزای هونەرمەند )دانا(ی 

لەسەرە.
زیندووی  الیەنێكی  كاریكاتێر،  كاریكاتێر:   �
لە  كاریگەرییەكەی  رۆژنامەكانە،  و  گۆڤار  ناو 
نییە،  كەمتر  تر  بابەتەكانی  و  و شرۆڤە  هەواڵ 
كاریكاتێر   )30( سی  ژمارەیەدا،   )5( ئەو  لەناو 
بە  تایبەتن  زۆری��ان  بەشی  كە  باڵوكراونەتەوە، 
بە  دەره��ەق  رژێمەكەی  و  زوڵموزۆری س��ەدام 

گەلی كورد و سەرجەم گەالنی عیراق.
هونەرمەندانی  دەستكردی  دانەیەكیان  چەند 
گ��ۆڤ��ار و رۆژنامە  ل��ە  ت���ر،  ئ��ەوان��ی  ك����وردن، 
ب��ی��ان��ی��ی��ەك��ان��ەوە خ���واس���ت���راون و دووب�����ارە 

باڵوكراونەتەوە.

الیەنی هونەری و نەخشەسازی
سەرەتاییەكان،  ژمارە  هونەرییەوە،  لەرووی 
بەتایبەتیش ژمارە )1( و )2(، زۆر سادە بووینە 
نەخشەسازەكانەوە  بە  نەشارەزاییەك  جۆرە  و 
دیارە.. بۆ زێتر روونكردنەوە، هەڵسەنگاندنەكەمان 

بەم شێوەیە پۆلێن دەكەین:
فۆنتێكی  بە   ،)1( ژم��ارە  بابەتەكانی  فۆنت:   �
چاپكراوە..  )ب���رازەر(  تایپی  ئامێری  بچووكی 
بە  و  بەتایپ  بەشێكیان  ناوونیشانەكانیش، 
فۆنتێكی گەورە نووسراون و بەشەكەی تریشیان 

بەدەست نووسراون...
نییە  س��ەروب��ۆری��ان  )ڕ(ی��ش  و  )ۆ(  پیتەكانی 
و ب��ەدەس��ت ب��ۆی��ان دان����دراوە. ل��ەژم��ارە )2(دا، 
ئ���ەو ف��ۆن��ت��ەی پ��ێ��ی ن���ووس���راوە گ���ەورەت���رە و 
و  تایپ  بە   )1( ژم��ارە  وەك  ناوونیشانەكانیش 
دەس��ت ن��ووس��راون��ەت��ەوە.. ژم��ارەك��ان��ی تریش 

بەهەمان شێوە.
� ستوونەكان: الپەڕەكان بەسەر )3( ستووندا 
پانیەكەیان  ستوونیان  دوو  كە  ك��راون،  داب��ەش 
 )6( سێیەمیش  ستوونی  و  سانتیمەتر   )5،5(
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س��ان��ت��ی��م��ەت��رە.. ج���ارج���ارەش ن��اڕێ��ك��ی��ی��ەك لەو 
دابەشكردنە دەبینرێت.

لەم  بابەتەكان،  � دابەشكردن و پۆلێن كردنی 
رووەوە، ناڕێكی و ناجۆرییەكی زۆر دەبینرێت.. 
نەهاتوون بابەتەكان لە دوای یەك باڵوبكەنەوە... 
بۆ نموونە: یەكەمجار وتارە سیاسییەكان، ئینجا 
چاوپێكەوتن..  زانستی،  بابەتی  شیعر،  چیرۆك، 
بابەتێكی  لە ژمارەیەكدا،  تاد. جاری وا هەبووە 
شیعرێك  ئ��ەو  ب���ەدوای  ب��اڵوب��ۆت��ەوە،  سیاسی 
هاتووە.. ئینجا )بابەتی سیاسی، چیرۆك، بابەتی 

كۆمەاڵیەتی، شیعر... تاد(.
گشتی  بەشێوەیەكی  ژم��ارەك��ان:  ق��ەب��ارەی   �
قەبارەی هەموو ژمارەكان )21×29( سانتیمەترە.. 
بەاڵم جاروبار لەكاتی بڕیندا نیو بۆ سانتیمەترێك 
بەدی  قەبارەی ژمارەكاندا  لە  زیادییەك  كەم و 

دەكرێت و بەشێوەیەكی ستاندارت نەبڕدراون.
� لە ژمارە )4( و )5( و )6(دا، شێوەی چاپكردنی 
بابەتەكان رێكتر و پاكتر بووە و ئەو تایپەی كە 
پێی چاپكراوە نوێتر دیارە و جۆرە جیاوازییەك 
لە شێوەی فۆنتەكان لەگەڵ ژمارەكانی پێشووتر، 

بەی دەكرێن.
)6(دا،  و   )5( ژم���ارەك���ان���ی  ل��ە  ب��ەك��ورت��ی، 
خاوەن  بوونەتە  )پ��ەڕەن��گ(،  سەرپەرشتكارانی 
ئەزموونێك و لە رووی دیزاین و نەخشەسازی 
ژمارە،  دوای  لە  ژم��ارە  توانیویانە  چاپەوە،  و 
گۆڕانكاری ئەرێنی بكەن و گۆڤارەكە جوانتر و 

هونەریتر بەچاپ بگەیەنن.

بەرگ
ی���ەك���ەم و دووەم�����ی هەر  ب���ەرگ���ی  وێ���ن���ەی 
هەندێكیان  كە  رەن��گ��اوڕەن��گ��ن،  ژم��ارەك��ە،  پێنج 
فۆتۆگرافین و ئەوانی تریش تابلۆ و پۆرترێتن.. 
وا لەخوارەوە باسی بەرگی هەر پێنج ژمارەكە 

دەكەین:
ژمارە )1(:

� بەرگی یەكەم )دەرەوە(: وێنەیەكی فۆتۆگرافی 
جەستەی  كیمیایی  بەگازی  كە  كوردە  منداڵێكی 
لە  س��ووت��اوە و لەژێر چ��اودێ��ری پزیشك دای��ە 

نەخۆشخانە.

الپەڕەكە  ت��ەواوی  )ن���اوەوە(:  یەكەم  بەرگی   �
نووسینێك  بە رەنگی سپیش  رەنگی سوورە و 

بەناوی )چرپەیەك( باڵوكراوەتەوە.
الپەڕەكە  تابلۆی  )دەرەوە(:  دووەم  بەرگی   �
نووسینێك  بە رەنگی سپیش  رەنگی سوورە و 
بە  كە  وەسانان(.  )شێخ  بەناوی  باڵوكراوەتەوە 
كورتی باسی جوگرافیا و ژمارەی دانیشتوان و 

كیمیابارانكردنی ئەو گوندە دەكات.
* ژمارە )2(:

وێنەی  س��ێ  )دەرەوە(:  ی��ەك��ەم  ب��ەرگ��ی   �
لە  كوردە  ئاوارەكانی  فۆتۆگرافی  رەنگاوڕەنگی 
كەمپەكانی توركیا و ئێران كە لە كۆڕەوی 1991 

روویان لەو واڵتانە كردووە. 
� بەرگی یەكەم )ناوەوە(: وێنەیەكی فۆتۆگرافی 
رەش و سپی كە كۆمەڵێك تەرمی ژن و منداڵ 
بەگازی خنكاوی هەڵەبجە لەناو پیكابێكی ژمارە 
لەسەر  دەب��ی��ن��رێ��ن.  ع��ی��راق،  سلیمانی   )5814(
حەمە  )رەزا  شیعرێكی  پ��ۆس��ت��ەرە  وێ��ن��ەك��ەش 

فەرەج( بە رەنگی سوور باڵوكراوەتەوە.
)تاكەی  تابلۆی  )دەرەوە(:  دووەم  بەرگی   �

چاوەڕوانی( هونەرمەند )شوان(ە.
نووسینێك  كورتە  )ن��اوەوە(:  دووەم  بەرگی   �
ه��ەر ب��ەن��اوی ت��اب��ل��ۆی )ت��اك��ەی چ���اوەڕوان���ی(، 

باڵوكراوەتەوە.
* ژمارە )4(: 

موكرییە،  كوردێكی  )دەرەوە(:  یەكەم  بەرگی 
نیگاركێشەكەی نەناسراوە.

)مینۆرسكی(، ساڵی 1913 لە تەورێز كڕیویەتی 
)تەمەنی تابلۆكە كۆنترە(.

ئاوارەكانی  وێنەی  )ن��اوەوە(:  یەكەم  بەرگی   �
گازی كیمیایین لە توركیا.

� بەرگی دووەم )دەرەوە(: تابلۆی هونەرمەند 
)فایەق رەسوڵ(.

شاری  وێنەیەكی  )ن���اوەوە(:  دووەم  بەرگی   �
چلەكاندا  ل��ەس��ااڵن��ی  )ك��اول��ۆك��ان(  رەوان�����دزە 

)كۆكراوەكانی مەكەنزی(.
* ژمارە )5(:

كاریكاتێریكی  )دەرەوە(:  ی��ەك��ەم  ب��ەرگ��ی   �
1990/8/23ی  )35(ی  ژم���ارە  ل��ە  و  س��ەدام��ە 
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گۆڤاری )BUNTE(ی ئەڵمانی وەرگیراوە.
ئۆردوگاكانی  لە  لەیەكێك  منداڵێك  )ن��اوەوە(:  یەكەم  بەرگی   �

ئاوارەكانی گازی كیمیایی لە توركیا.
� بەرگی دووەم )دەرەوە(: تابلۆی هونەرمەند )مەنسوور(.

ـ بەرگی دووەم )ناوەوە(: وێنەی منداڵێك لەالیەن )هێالشلۆمبێرگ(ەوە 
گیراوە.

* ژمارە )6(:
دەزگای  لەبەردەم  كۆنتێنەیەك  وێنەی  )دەرەوە(:  یەكەم  بەرگی  ـ 
كردنە  دەستدرێژی  شوێنی  ساڵ  ساڵەهای  كە  سلێمانیدا  ئەمنی 

سەر ژنانی كورد بووە. وێنەگر: اللە گەشە.
� بەرگی یەكەم )ناوەوە(: وێنەیەكی فۆتۆگرافییە كە شەش منداڵ 

بە وردەدار و بەرد خانوچكە دروست دەكەن.
ماندوو(ی  )رێبوارێكی  تابلۆی  )دەرەوە(:  دووەم  بەرگی   �

هونەرمەند )عەتا قەزاز(.
� بەرگی دووەم )ناوەوە(: وێنەیەكی فۆتۆگرافی كۆڕەو.

ئیندێكسی پێنج ژمارەی ))پەڕەنگ((
* ژمارە )1(، 1988.

� پاش هەڵەبجە، خورماڵ سلێمانی، دەربەندیخان یان ....؟ وتار، 
پواز، ل1.

� بوونم، ئەنوەر محەمەد ئەحمەد، شیعر، ل5.
� شەڕی عیراق و ئێران، سەفین، وتار، ل6.

گارا  ئێستای رۆشنبیریی كوردی، وتار،  لەسەر  � رۆشناییەك 
رەسوڵ، ل11.

� وانەكانی راپەڕینەكەی هامبۆرگ، وتار، ئێرنست نیلمان، ل15.
وتار،  سویسرییەوە،  رۆژنامەنووسێكی  روانگەی  لە  عیراق   �

هۆزان، ل20.
� مندااڵنی بێ مندااڵن، وتار، دیدار، ل21.

� فەلەستین، وتار، سەربەست، ل22.
� پەنابەرێتی، وتار، مەبەست، ل23.

كورتەباس، هەمەڕەنگ، ل25.
� زایەڵەی ویژدان، وتار، زاگرۆس، ل28.

� بەرواردێك، كورتە باس، ل29.
� دوابڕیاری هەرەوەزان، شیعر، ب � بریشت، ل30.

� مندااڵنی ئاخرزەمان، چیرۆك، عەزیز نەسین، ل31. وەرگێڕانی 
ئەنوەر محەمەد ئەحمەد.

� عیراق یان ئێران، وتار، ل32.
� بۆشایی، چیرۆك، كاوە، ل 33.

� پاشماوەی الپەڕەكانی )19، 14، 36، 39(ی تێدایە، ل35.
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� ئەیدز، وتار، د. شوان، ل36.
� گەردون، وتار، ژیلەمۆ، ل37.

� خاكی سوتاو، وتار،، ل37.
� ناوەڕۆك، ل40.

ژمارە )2(، 1988.
� دوا چارەسەری سەدام بۆ كێشەی كورد، وتار، رەشید، ل1.

� كڕێوەن، وتار، ل4.
� بەڵگە، وتار، ل5.

� پێشبڕكێی خۆ پڕ چەك كردن لە كەنداو، واڵتە سەرمایەدارەكان 
ئەبوژێنێتەوە، وتار، ئاوارە، ل6.

� پێشخستنی بەرهەمهێنانی چەك لە پشت پەردەی ئاشتیخوازی 
و پەیماننامەی كەمكردنەوەی چەك، وتار، سۆران، ل10.

� كورتەباس، ل11.
� كەی هەوا دەسوتێ، وتار، و: گارا، ل13.

� عەزیز نەسین و مەسەلەی كورد، وتار، سیامەند، ل14.
� سوریالیزم، وتار، زەردەشت، ل16.

� بانگەوازی ئەحمەد بن بێال، دەست هەڵبگرن لە قەتل و عامی 
میللەتی كورد، وتار، و: دانا، ل17.

� ئەوروپا و بازرگانی منداڵ، وتار، ل 18.
� زانیاری مۆسیقا، وتار، ئاسۆ سەڵتە، ل19.
� موحیبەت، وتار، مستەفا گەرمیانی، ل27.

� شاعیر و مۆم و زللە، چیرۆك، كاوە، ل 31.
� بۆ كوێ بڕۆینەوە، شیعر، ئەحمەدی مەال، ل33.

� ئاشنایەتی، شیعر، شێركۆ بێكەس، ل 36.
� هەڵوێست، شیعر، شاسۆ، ل 36.

� كامۆ، چیرۆك، و: ئەنوەر محەمەد ئەحمەد، ل 37.
� سینەما، هەڵسەنگاندنی دوو فلیم، وتار، كەمال رەشید، ل40.

� ئەردینی كیران چەواشەكەری تۆقاندن لە سینەمای توركیدا، 
وتار، رەڤین، ل42.

� نەنەكاراریان كاڕەرخان، وتاری رەخنەیی، هەورامان، ل43.
� مۆسیقای سلێمانی بەغدا دەخاتە الرولەنجە، وتار، ل46.

� پاشماوەكان، ل48.
� پەڕەنگ و چەند وشەیەك، نامە و پێشنیار، نەجمەدین كەریم، 

ل49.
� گەردوون، وتار، ژیلەمۆ، ل50.

� مانگرتن لە خواردن، وتار، كۆمیتەی بەرهەڵستی لەناوبردنی 
گەلی كورد لە فەڕەنسا، وتار، ل53.

� بانگەواز، بانگەواز، كۆمیتەی هاوكاری كوردستان لە سویسرا، 
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)پەڕەنگ( زایەڵەی دەنگی رەوەندی كورد لە قۆناغە سەختەكاندا

ل54.
پەڕەنگ،  گۆڤاری  بۆ  میونخ  )مشت(  رۆشنبیری  لەنێوەندی   �

نامە، ل55.
� چاالكی كولتوری، ل56.

� پاشماوەی وتارەكان، ل57.
� نمایشكردنی وتارەكان، ل57.

فەلسەفە،  م��ێ��ژووی  ك��ورت��ە   �  1 كتێب:  س��ێ  نمایشكردنی   �
بەیانی   �  2 ئامادەكردن و وەرگێڕانی: مەحموودی مەال عیزەت. 
فەرهەنگۆكی   �  3 پیرباڵ.  فەرهاد  شانۆنامە،  غەریبی،  ئەی  باش 

ئەڵمانی كوردی، نەوزاد محەمەد قەفتان، ل58 � 59.
� ناوەڕۆك، ل60.

ژمارە )4(، ساڵی )3(.
پەڕەنگ،  وتار،  ئەوروپا،  گۆڕانكارییەكانی  لە  ئاوڕدانەوەیك   �

ل2.
� دۆسیەی كورتە چیرۆك، وتار، د. سەیدا، ل7.

� لەدێی ماكوندۆ ئاشتی بەركەماڵە، چیرۆك، ل11.
� پیاو و فلیمەكە، چیرۆك، و: تاژدین، 18.

فوئاد،  سامان  و:  چیرۆك،  لۆپێز،  كارلۆس  راگەیاندنەكەی   �
ل21.

� هەواڵێك، ل23.
� كەشتی دیلەكان، چیرۆك، و: یابە حاجی، ل24.

� پوپای ئوام چوو بۆ بانكۆك، چیرۆك، و: خانێ، ل27.
ژیانی بەختەوەر و كورتی كۆنات، چیرۆك، و: شازێ، ل32.

� ئافرەتی كورد و مافی مرۆڤ، وتار، مستەفا گەرمیانی، ل35.
� چاوپێكەوتنێك، هیوا. م، ل37.

� ئیساكە، یادەوەری، ئەحمەدی مەال، ل40.
عەزیز  ئیبراهیم  د.  رێزمان،  ك��وردی،  زمانی  الیەنێكی  چەند   �

ئیبراهیم، ل44.
� هونەر چییە، وتار، ئاسۆ سەڵتە، ل448.
� عێراق، وتار، ئامادەكردنی: زەردە، ل57.

� ئەگەر نەهات، پەخشان، سیروان. ب، ل59.
� ژیلەمۆی هەڵچوونی مەرگ، شیعر، مینە، ل60.

� ئاپۆرەی سەر شەقامەكان، شیعر، فەرهاد پیرباڵ، ل63.
� بەرەو ژیان، شیعر، ئاواز، ل65.

� سەرنجێك لە گۆڤاری پەڕەنگ، وتار، جەزا چنگیانی، ل67.

* ژمارە )5(، مانگی یەكی 1991.
� تراژیدیای جەنگ و ناوچەكە، وتار، پەڕەنگ، ل2.
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� تكای مندااڵن، شیعر، و: ئەنوەر، ل11.
� خوێنڕێژی بەغدا، وتار، ژیلەمۆ، ل12.

� فاشیزمی نوێ لە ئەڵمانیا، وتار، و: ش.ن.ز، 
ل13.

� 1ی گواڵنێ و پالێن كورد، وتار، هەڤاڵ مراد، 
ل16.

� رژێ��م��ی ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ی ع��ێ��راق ب��ۆ پێش 
باوكی  وتار،  دەگەڕێتەوە،  ئیسالم  سەرهەڵدانی 

ئامانج، ل18.
و  كورد  ئافرەتانی  لەسەر  تێبینییەك  چەند   �

مافی مرۆڤ، وتار، سوارۆ، ل20.
� سەرخۆش، شیعر، فەرهاد پیرباڵ، ل22.

سینەما،  ل��ە  ك���ورد  و  ك����وردی  س��ی��ن��ەم��ای   �
و:  وت���ار،  سۆڤیەتی،  سینەمای  ل��ە  ك��وردەك��ان 

سەیدا، ل24.
� سیستەمی ستانیس الفسكی، وتار، هەورامان، 

ل31.
� ژوورەكەم، شیعر، زریان كاكەیی، ل35.

پەڕەنگ،  مەكەنزی،  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك   �
ل36.

� لەیادی قانیع، وتار، هەورامان، ل41.
� چەند الیەنێكی زمانی كوردی، بەشی دووەم، 

رێزمان، د. ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم، ل47.
تر، شیعر، جەزا چنگیانی،  � چاوی عەشقێكی 

ل52.
� رەنگەكان لەناو مندا، وتار، دانا، ل53.

� ئیساكە، بەشی دووەم، بیرەوەری، ئەحمەدی 
مەال، ل55.

هەڵەبجەیی،  گ���ۆران  و:  چ��ی��رۆك،  ج��وان��ی،   �
ل60.

فەرهاد  چیرۆك،  كۆتەڵ،  كێویەكانی  گواڵڵە   �
پیرباڵ، ل64.

ئەحمەد،  محەمەد  ئ��ەن��وەر  چ��ی��رۆك،  م��ۆر،   �
ل68.

� رازێكی نەدركاو، شیعر، سیروان. ب، ل70.
� بانگەوازێك، كۆمەڵەی پەنابەرانی عێراقی لە 

ئەنقەرە، ل72.

* ژمارە )6(، ساڵی 1991
� سەر لەنوێ رێك خستنەوەی جیهان، وتار، 

پەڕەنگ، ل2.
� ئەنفالەكان، وتار، باوكی ئااڵ، ل7.

شیعر،  گریام،  كێ  بۆ  دواج��ار  نییە  لەبیرم   �
كەمال میراودەلی، ل12.

� كێشەی كورد و تەنگ و چەڵەمەی رابەرایەتی 
بەشی  ))مفاوەزات((  و  ))شەڕ((  بەتاڵی  بازنە  و 

یەكەم، وتار، د. فوئاد سەیدا، ل16.
بەشكچی،  ئیسماعیل  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك   �

چاوپێكەوتن، و: پەڕەنگ، ل27.
� ئیساكە، بەشی سێیەم، بیرەوەری، ئەحمەدی 

مەال، ل30.
زمانی  لە  پاشگرێك  دەرب���ارەی  سەرنجێك   �

كوردیدا، وتار، ئومێد، ل34.
� سەرەتای حەیرانی تەمەنمان، شیعر، جەالل 

میرزا كەریم، ل36.
� مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێراندا و شۆفێنیزم 
دەسەاڵتدارەكانی  رژێمە  باوی  سیاسەتی  وەك 

ئێران، وتار، ب. الوین، ل39.
� ئوم مەعارك، وتار، ژیلەمۆ، ل46.

هەڵۆ،  و:  چ��ی��رۆك،  پ��ی��رۆز،  خامۆشییەكی   �  
ل47.

ئەحمەد،  ئەنوەر محەمەد  تاڵەموو، چیرۆك،   �
ل49.

� هونەرمەند جەمال عەبدۆ، وتار، ل52.
نەبەز،  وت���ار،  ئەڵمانیا،  ل��ە  رەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی   �

ل53.
ناخۆشە، وتار،  بۆ  دیموكراتیەت  بابە  ئەری   �

دڵشاد، ل55.
ناپیاو، شیعر، ح. بەفرین )حوسێن بەفرین(،   �

ل57.
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رۆژنامەگەری كوردی هەرلەیەكەم ڕۆژی 
دەرچوونی ڕۆژنامەی )كوردستان( لە )22( ی 
نیسانی 1898 لە الیەن بنەماڵەی بەدرخانیەوە، 
تووش���ی گەلێك هەوراز و نشێو بووە، یاخود 
بەمانایەك���ی دی بڵێین ڕۆژنامەگەری كوردی 
ب���ە بەدبەختی و چارەڕەش���ی لەدای���ك بووە، 
وەكو دەبینین كوردس���تانی دایك لە ئاوارەیی 
و س���ەرگەردانییەوە لەدایك بووە، لەژمارە )1 
� 5( قاهیرە، ژمارە )6 � 16( جنێف ژمارە )20 
� 23( قاهی���رە، ژم���ارە 24 لەندەن ژمارە )25 � 

29( فولكستون و ژمارە)30 � 31( جنێف(.
لێ���رەدا مەبەس���تم ئەوەیە بڵێم س���ەرەتای 
و  بەزەحم���ەت  ك���وردی  ڕۆژنامەگ���ەری 
دەردەس���ەری س���ەری هەڵ���داوە و لەم���اوەی 
ئەو )110( س���اڵەی تەمەنیدا كۆمەڵێك گۆڤارو 
ڕۆژنامەی هاوش���ێوەی كوردستان دەرچونە، 
پاشان هەر بەدەردی)كوردستان( یش سەریان 

ناوەتەوە، تاكو ئێس���تا لێكۆڵەرەوانی مێژووی 
ڕۆژنامەگ���ەری ك���وردی ی���ەك دەن���گ نی���ن 
لەسەردابەشكردنی قۆناغەكانی ڕۆژنامەگەری 
ك���وردی، ه���ەر لێكۆڵەرەوەی���ەك بەگوێ���رەی 
بۆچوون���ی خۆی قۆناغەكانی دابەش كردووە، 
ب���ەاڵم هەر هی���چ نەبێ���ت دەبێ���ت هەموومان 
لەسەر ئەوە كۆك بین كە ڕاپەڕینەكەی 1991 
قۆناغێكە لەقۆناغەكانی ڕۆژنامەگەری كوردی 

لەبەر ئەم هۆیانە :
1. كورد لەكوردس���تانی عێ���راق بۆتە خاوەن 

دەسەاڵت و پەرلەمانی خۆی.
2. لەو ماوەیەدا توانرا یاس���ای ڕۆژنامەگەری 

كوردی لە چوار چێوەی یاسا دابنرێت.
3. ڕۆژنام���ەو گۆڤارو ڕادی���و و)tv( ێكی زۆر 

دانران و دەرچوون بەبێ سانسۆر.
4. میدیای ئازاد و ئەهلی سەریان هەڵدا.

5. دامەزراندنی س���ەندیكای ڕۆژنامەنووسانی 

بۆ ستاندەركردنەوەی كۆمەڵگای كوردەواری

نەوزاد كەلهوڕ
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تایب���ەت بەخۆیان و لەهەمان كاتیش���دا بوون 
بەئەن���دام ل���ە س���ەندیكای ڕۆژنامەنووس���انی 

نێودەوڵەتی.
6. كردن���ەوەی بەش���ی ڕاگەیان���دن لەكۆلێ���ژو 
بەمەبەس���تی  كوردس���تان،  پەیمان���گاكای 

دەرچوونی كادری پێشكەوتوو
گۆڤ���اری س���تاندەر یەكێك���ە ل���ەو گۆڤارە 
كوردیانەی پ���اش ڕاپەڕین كەوتۆتە كاركردن 
و، توانیویەتی مێژوویەك بۆخۆی تۆمار بكات 
لە مێژووی ڕۆژنامەگەری كوردییدا، هەروەها 
یەكێكە لەو گۆڤارانەش بانگەشەی سەربەخۆیی 
و ب���ێ الیەنی دەكات، بەژم���ارە )6143( لە )7 
/12 / 2005( مۆڵەت���ی كاركردنی لە وەزارەتی 
ڕۆش���نبیری حوكمەت���ی هەرێمی كوردس���تان 
وەرگرت���ووە، خاوەن���ی ئیمتی���ازی )مس���عود 
عبدالخال���ق محم���د ئەمین( و سەرنووس���ەری 

)إبراهیم محمد عزیز(ە
ئەوگۆڤ���ارە  دەرچوون���ی  لەس���ەرەتای 
پێش���ەوە،  هات���ە  بەهێ���ز  بەگڕووتینێك���ی 
لەماوەیەك���ی كەمیش���دا توان���ی خوێنەرێك���ی 
زۆر ل���ەدەوری خ���ۆی كۆبكاتەوە،بۆی���ە ئەوە 
هەڵدەگرێ���ت لێكۆڵینەوەیەكی لەس���ەر بكرێت، 
یاخوود نامەی ماجستێرو دكتۆراشی لەسەر 
بنووس���رێت، ئەوەی منیش هەوڵێكی بچووكە 

بۆ زیاتر ناساندنی ئەو گۆڤارە.

سنووری لێكۆڵینەوە
لەژمارە )1( تاكو ژمارە 9 

وات���ە ڕۆژی دەرچوونی یەك���ەم ژمارەی 
تاك���و   2006 س���اڵی  دووەم���ی  لەكانوون���ی 
دەرچوون���ی ژم���ارە )9( تش���رینی یەكەم���ی 

ساڵی2006

ئامانجی لێكۆڵینەوە 
بایەخ���ی گۆڤ���اری س���تاندەر لەمێ���ژووی 
ڕۆژنامەگ���ەری كوردیی���دا، هەروەه���ا ڕۆڵ و 
كاریگەری میدیای ئەهلی كە چ كاریگەرییەكی 
هەیە لەسەر پێشبردنی ڕۆژنامەگەری كوردی، 
پاش���ان دەست نیش���ان كردنی الیەنی چاكەو 

دەست نیش���ان كردنی الیەنە نەرێیەكانی ئەو 
گۆڤ���ارە، چونكە گۆڤاری س���تاندەر ئێس���تاش 

بەردەوامە لەدەرچوون

گرفتی لێكۆڵینەوە
ل���ە  لێكۆڵین���ەوە  گش���تی  بەش���ێوەیەكی 
ڕۆژنامەگ���ەری ك���وردی، بێ كێش���ە و گرفت 
نابێ���ت، بەتایبەت���ی ئ���ەو گۆڤ���ارو ڕۆژنامانەی 
ك���ە مێژووەكەی���ان دەگەڕێت���ەوە بۆ س���ەدەی 
ڕاب���ردوو، ئەوی���ش بەهۆی دەس���ت نەكەوتنی 
هەم���وو ژمارەكانی���ان، یاخود بەه���ۆی پەرت 
بوون���ی الپەڕەكانی���ان، ب���ەاڵم لەب���ەر ئ���ەوەی 
گۆڤاری ستاندەر مێژووی دەرچوونی یەكەمین 
ژمارەی تاكو ژمارە نۆیەمی، كەلە چوارچێوەی 
لێكۆڵینەوەكەدایە، كۆن نییە، لەهەمان كاتیشدا 
سنووری لێكۆڵینەوەكە زۆر نییە، واتە تەنها نۆ 
ژمارەیە، خۆش���بەختانە هیچ گرفتێك نەهاتۆتە 
ڕێگا، س���ەرەڕای ئەوانە لێكۆڵ���ەرەوە لەماوەی 
دەرچوونی ئەو نۆ ژمارەیە لەنزیكەوە ئاگاداری 

ئەو گۆڤارە بووە.

شوێنی دەرچوون
ئ���ەم  چوارچێ���وەی  ژمارەكان���ی  هەرن���ۆ 
لێكۆڵینەوەدای���ە، لەش���اری هەولێر دەرچوون، 
نەنووس���راوە،  لەس���ەر  چاپخان���ەی  ن���اوی 
نرخ���ی ه���ەر ژمارەیەكی���ش )1000( دین���ارە، 
لەب���ازاڕدا  لەژمارەكان���ی  هەندێ���ك  گەرچ���ی 
بەنرخێكی گرانتر دەفرۆش���را، ئەویش بەهۆی 
هەندێك بابەتی گرن���گ كەخوێنەر تامەزرۆی 

خوێندنەوەیان بوو.

پێناسەی ستاندەر 
1 � لەڕووی شێوەوە: گۆڤاری ستاندەر بریتییە 
لەتەنێك���ی م���ادی، لەكاغ���ەز دروس���ت كراوە، 
هونەرەكانی ڕۆژنامەگەری تێدا بەكارهاتووە 
وەك���و )باب���ەت و دیمانەو لێكۆڵین���ەوە و وێنە 

و........ هتد(
قەبارەی گۆڤاری س���تاندەر جگە لەژمارە 
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)1( ك���ە )27 × 20( ب���ەاڵم ژمارەكانی دیكەی 
بریتیە لە )30 × 20(

بەرگ���ی هەم���وو ژمارەكان���ی بەكاغەزێكی 
ڕەنگاوڕەن���گ  ل���وس،  ئەس���توری  )مقەب���ا(ی 
وێن���ەو  ژمارەكانیش���ی  هەم���وو  چاپك���راوە، 
مانش���ێتی ناوەڕۆكەك���ەی لەس���ەر بەرگەك���ە 

بەدیارخراوە.
ل���ەالی دەس���تە چەپی ژم���ارە )1، 2، 3، 4، 
5، 6( بەڕەنگێكی س���وور )ستاندەر( كە ناوی 
گۆڤارەكەیە نووس���راوە، ب���ەاڵم ژمارە )7، 8( 
كەلەناو یەك بەرگدایەو لەگەڵ ژمارە )9( لەالی 
دەس���تە ڕاس���ت ناوی گۆڤارەكە نووس���راوە، 
هەروەه���ا جگە لەژمارە  )1، 2( لەس���ەرووی 
ناوی ستاندەر نووسراوە )بەرەو ڕاگەیاندنێكی 
ئامانجدار( بەاڵم لەژمارە )1( لەبەرگی دواوەی 
گەلێ���ك دروش���می جۆراوج���ۆر نووس���راوە 
)بوێری لەدەربڕیندا( )ڕاس���تگۆی لەنووسیندا( 
)س���ەكۆی هەموو خامەیەكی ڕەس���ەن( لەژێر 
)س���تاندەر(یش نوسراوە )گۆڤارێكی مانگانەی 

سیاسی گشتیە(.

ب���ەو  ژمارەكانی���ش  دەرچوون���ی  كات���ی 
شێوەیە:

لەالی دەستە چەپی سەرەوەیدا نو3وسراوە 
)گۆڤارێكی مانگانەی سیاسی گشتیە(.

جگ���ە لەژمارە )9( لەالی دەس���تە ڕاس���ت 
و بەس���توونی ئ���ەو نووس���راوەی س���ەرەوە 
نووس���راوە، كەچی لەمانگی )ش���وبات(دا هیچ 
ژمارەیەكی لێ دەرنەچووە، هەروەها هەردوو 
ژم���ارەی )7، 8( لەی���ەك بەرگ���دا دەرچ���ووە، 
پاش���ان لەژمارە )4( دا دەرچوونی ژمارەكان 
بەمان���گ و س���اڵی كوردییە، خوێنەریش���ی لێ 
ئاگادار كراوەتەوە، لەالپەڕە )1( دا نووسراوە 
ك���وردی  مانگێك���ی  هەم���وو  )س���ەرەتای 

دەردەچێت(.
لەبەرگی یەكەمی دیوی ناوەوەی گۆڤارەكە 
و لەهەر نۆ ژمارەیدا بابەتێك دابەزیوە لەژێر 
ناونیش���انی )س���ەرەتا( وەك���و بڵێ���ی لەجیاتی 
سەروتار بێت، هەرجارەو ناوونیشانی تایبەتی 

داوەتێ.
واب���اوە  ڕۆژنامەنووس���ییدا  لەعورف���ی 
س���ەروتار سیاس���ەت و بۆچوونی گۆڤارەكە 
دەخاتەڕوو، هەروا باوە سەرنووس���ەر یاخود 
بەڕێوبەری نووسین سەروتارەكە دەنووسێت، 
بەاڵم ئەوەی تێبینی دەكرێت جگە لەژمارە )5( 
كە ناوی خاوەنی ئیمتیازی لەژێر نووسراوە، 
ئەوانی دیكە هیچ شتێكی لەسەرنەنووسراوە، 
بەاڵم ئەوەی ش���ارەزای هەبێت لەنووس���ین و 
ڕۆژنامەنووسیدا بەئاسانی بۆی دەردەكەوێت 
س���ەرەتای هەموو ژمارەكانی س���تاندەر یەك 
نەفەس���یش  بەی���ەك  نووس���یوویەتی  ك���ەس 

نووسراوە.
ل���ە ژم���ارە )1( دا ه���ەوڵ دەدات وش���ەی 
س���تاندەر بەخوێنەر بناس���ێنێت و پاشان داوا 
ب���ۆ  س���تاندەر  بەبابەت���ی  دەكات  لەخوێن���ەر 

ستاندەر بنێرن.
س���تافی نووس���ینی س���تاندەر پێكهات���ووە 
عبدالخال���ق(  )مس���عود  ئیمتی���از  لەخاوەن���ی 
وەك���و ئاش���كرایە خاوەن���ی ئیمتی���از لەبواری 
و  مەعنەوی���ە  كەس���ێكی  ڕۆژنامەنووس���یدا 
ل���ەڕووی یاس���اییەوە خاوەنی گۆڤ���ارە، بەاڵم 
هیچ بەرپرس���یاریەتی یاسای لەسەر نییە،جگە 
لەهەندێك بەرپرس���یاریەتی مەدەنی، پاش���ان 
دابینكردن���ی پارە بۆ دەرچوون���ی ئەو گۆڤارە 
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و هیچ���ی دیكە بەاڵم ئ���ەوەی تێبینی دەكرێت 
ل���ەڕووی دابین كردنی بابەت���ی نێو گۆڤارەكە 
خاوەنی ئیمتیاز پش���كی ش���ێری بەركەوتووە، 
گەرچ���ی ئ���ەوە مان���ای ئ���ەوە نیی���ە كەنابێت 
خاوەن���ی ئیمتی���از بابەت���ی تێ���دا باڵوبكاتەوە، 
بەاڵم ج���اری واهەی���ە لەیەك ژم���ارە زیاتردا 
لەبابەتێك���ی تێ���دا باڵوكردۆتەوە، ب���ۆ نموونە 
لەژم���ارە )1( دا جارێ���ك بەن���اوی خاوەن���ی 
ئیمتیاز و جارێك بەناوی مس���عود عبدالخالق 
لەگ���ەڵ چەند بابەتێكی دیكە كە ناوی لەس���ەر 
نەنووسراوە یاخود هەندێك جاریش ستاندەر، 
وەك���و لەپێش���ەوە ئاماژەمان بۆ )س���ەروتار( 
ڕاو بۆچوون���ی گۆڤارەكەی���ە، جارێك���ی دیكە 
پێویس���ت ناكا بابەتێكی دیكەبەناوی ستاندەر 

باڵوبكرێتەوە.
چوار ژم���ارەی یەكەمی گۆڤارەكە واتە )1 
� 4( )ئیبراهی���م محمد عزیز( سەرنووس���ەری 
ب���ووە، پاش���ان لە ژم���ارە )5( سەرنووس���ەر 

دەست لەكاركێشانەوەی خۆی ڕاگەیاندووە 
دەس���ت لە كاركێش���انەوەی ه���ەر یەكێك 
لەس���تافی گۆڤار ش���تێكە پەیوەن���دی بەخودی 
كەس���ەكەوە هەیە، بەاڵم دیارە سەرنووس���ەر 

هەرچی وزەو هێزی هەبووە لەچوار ژمارەی 
س���ەرف كردووە گۆڤارەك���ەی گەیاندۆتە چڵە 
پۆپە، پاش ئەویش هەندێك هەڵە و كەموكوڕی 
كەوتۆتە نێو گۆڤارەكە هەربۆنموونە لەژمارە 
)5( ك���ە لەحوزەیرانی 2006 دەرچووە، كەچی 
لەناوەوەی گۆڤارەك���ە لەهەموو الپەڕەكانییدا 
نووسراوە )ژمارە 3 نیسانی 2006( هەروەها 
لەالپەڕەی یەكەمیشدا نووسراوە )سەرنوسەر 
نەوزاد كەلهوڕ( كەئەوە لەڕاس���تییەوە دوورە، 
هەروەها نەبوونی سەرنووسەر و زیادكردنی 
بەڕێوبەری كارگێڕی و س���تافی نووس���ین و 
هەڵەچن وای كردووە جۆرە سەرلێشێواویەك 
دروس���ت بكات، ئەگەر بەهەڵەش���دا نەچووبم 
خاوەنی ئیمتیاز بەرپرسە لەو سەرلێشێواویە، 
لەهەمان كاتیشدا شوێن پەنجە و ماندووبوونی 
سەرنووسەر زۆربەڕوونی بەدیار دەكەوێت، 
ه���ەوڵ  ڕاب���ردوودا  ژم���ارەی  كەلەچ���وار 
وماندووبوونی زۆری داوە، پاش���ان لەڕووی 
دەرهێنانیش���ەوە گۆڤارەك���ە چۆت���ە قالبێك���ی 
بازرگانیی���ەوە زیاتر خ���ۆی بەقازانجی مادی 
بەس���تۆتەوە، چونكە لەژمارەكانی پاش ئەودا 

هەستی پێدەكرێت. 
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 شایانی باسە نەخشەسازی هەر )9( ژمارە، 
جگە لەژم���ارە )1( ناوی )جومعە صدیق كاكە( 

نووسراوە.
لێ���رەدا قس���ەیەك هەی���ە دەمەوێ���ت ب���ۆ 
مێژوو بیك���ەم، ئەویش ئەوەیە هەركەس���ێك 
ئەگ���ەر  دوور،  چ  نزی���ك  چ  لەئایندەیەك���ی 
هات���وو ویس���تی لێكۆڵین���ەوە، توێژین���ەوە، 
نامەی ماجس���تێر ل���ەو ڕاس���تییە دڵنیابێت 
كەس���تافی نووس���ین بەخ���اوەن ئیمتیاز و 
سەرنوس���ەر وبەڕێوب���ەری كارگێ���ری و 
ستافی نووسینەوە، هیچ كامێكیان بەهیچ 
ش���ێوەیەك خاوەن���ی بڕی���ار نەبووین���ە 
هەندێ���ك  تەنان���ەت  گۆڤ���ارەدا،  ل���ەو 
جارێكی���ش  ب���ۆ  نووس���ین  لەس���تافی 
ب���ارەگای ئ���ەو گۆڤارەی���ان نەدی���وە، 
كەوات���ە دەس���تەی نووس���ەران تەنها 
ڕۆژنامەنووس���ی  عورفێك���ی  وەك 
ناوی���ان لەس���ەر گۆڤارەك���ە تۆم���ار 
ك���راوەو هیچی دیك���ە، لەژمارە )5( 
ن���وێ  سەرنووس���ەری  ن���اوی  دا 
هات���ووە بەگوێ���رەی س���ەرگۆڤارەكە، كەچ���ی لەژمارە 
)6( دا سەرنووس���ەر نەم���اوە، هی���چ ه���ۆكاری دانانی ئەو 
سەرنووس���ەرە ب���اس نەك���راوە، كاتێكی���ش ن���اوی نەماوە 
دیسان هۆكاری البردنەكەی دەست نیشان نەكراوە كە ئایا 
بەهەڵەیەكی هونەری نووس���راوە یاخود وابەباش زانراوە 
لەژمارەیەك دابنرێت پاشان الببردرێت ! دەبوایە خوێنەری 
ل���ێ ئ���اگادار كراب���اوە، هەروەك���و سەرنووس���ەری یەكەم 
دەست لەكاركێشانەوەی ڕاگەیەنراوە، خاوەنی ئیمتیازیش 

سوپاسی كردبوو.
لەماوەی دەرچونی )6(ە ژمارەدا دووجار سەرنووسەری 
گۆڕاوە لە )3( ژمارەی دوایشدا بێ سەرنووسەر ماوەتەوە، 
نازانرێ���ت هۆكاری چییە ؟ پاش���ان گوم���ان لەالی خوێنەر 
دروست دەبێت ئایا هۆكاری گۆڕینی ئەو سەرنووسەرانە 

چییە ؟
لەدیوی ناوەوەی بەرگی دواوەدا گۆشەیەك نووسراوە 
بەناوی )پایان( جگە لەهەردوو ژمارەی )4 � 9( كەژمارەی 
)4( ن���اوی خاوەنی ئیمتیازی لەس���ەر نووس���راوە و ژمارە 
)9( هەورامان محمد ناوی نووسراوە، هەرچی ژمارەكانی 
دیكەی���ە هی���چ ناوێكی لەس���ەر نیی���ە، دیارە ئەوە ش���تێكی 

نەخوازراوە لەعورفی ڕۆژنامەنوسییدا.
لەگۆش���ەی )پای���ان( ی ژمارە )1( دا هەمان نووس���ینی 
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)سەرەتا( یەو دووبارە كراوەتەوە كەباس لە بابەتی ستاندەر 
كەگۆڤارەك���ە  هان���دەدات  خوێن���ەران  دەكات، 
بەبابەتی س���تاندەر بەس���ەر بكەن���ەوە، كەچی 
س���ەیر لەوەدایە لەژم���ارە )5( دا، لەالپەڕەی 
یەكەمدا ستاندەر تێبینییەكی باڵوكردۆتەوە و 
دەڵێت )زۆربەی بابەتەكانی ئەم ژمارەیەمان 
لەالیەن خوێنەرانەوە بەدەس���ت گەیشتوە، 
بۆی���ان، باڵوم���ان  ئێم���ە وەك هاندانێ���ك 
كردۆتەوە، هەرچەندە هەندێكیان لەئاست 
گۆڤارەكەدا نین بۆ زانین، سەرەتا هەست 
لەنێ���وان  دەكرێ���ت دژایەتیی���ەك هەی���ە 
)س���ەرەتا و پایان( چونكە خۆی داوای 
پاش���ان  دەكات،  س���تاندەر  نووس���ینی 
دەڵێت نووس���ینەكانی ئەو ژمارەیە لە 

ئاست گۆڤارەكە نییە.
من دەڵێم هەر ش���تێك س���تاندەر 
بێت نابێت ئاس���تی ستاندەری خۆی 
بهێنێت���ە خ���وارەوە. جگ���ە ل���ەوەش 
نەیتوانی���وە  س���تاندەر  گۆڤ���اری 
و  خوێن���ەر  لەنێ���وان  جی���اوازی 
نووس���ەر بكات، ئ���ەوەی خوێنەر 

بێت مەرج نییە نووسەر بێت، پاشان شێوەی 
نووسینی تێبینیەكە ستاندەر نییە كە دەڵێت )وەك هاندانێك 
بۆیان، باڵومان كردۆتەوە( دەبوایە وابوایە )وەك هاندانێك 
بۆی���ان باڵو دەكەین���ەوە( یاخ���ود )وەك هاندانێك باڵومان 

كردەوە بۆیان(.
س���ەرەڕای هەموو ئەوانەش ش���ەن و ك���ەوی هەر )9( 
ژمارەكەم كرد، ئەو نووس���ەرانەی ل���ە ژمارەیەك بابەتیان 
گۆڤارەك���ەن،  بەردەوام���ی  نووس���ەری  باڵوكردۆت���ەوە، 
نووس���ینیان لەژمارەكانی پێشوتر و دوای ئەو ژمارەیەش 
ب���اڵو كردۆت���ەوە، بۆنمونە)س���ەالم ناوخ���ۆش(ی نەخۆش 
لەهەم���وو ژمارەكاندا جگە لەژمارە )6( بابەتی نییە، ئەگینا 
بەردەوام بابەتی باڵوكردۆتەوە، لەژمارە )9( شدا بەشداری 
مێزگەردی كردووە، نووس���ەر ب���ەردەوام خاوەنی ئیمتیاز 
بووە لەهەموو ژمارەكاندا، وەرزێر حمە س���ەلیم بەزنجیرە 
)لەس���وڵتان س���ەلیمەوە بۆ صدام لەش���ا ئیس���ماعیلەوە بۆ 
جەعفەری( لەهەموو ژمارەكانی پێشووتر باڵوكراوەتەوە، 
شوان ڕابەر بەزنجیرە بابەتی )ئەمریكا لەكۆچڕەویەوە بۆ 
سەركردایەتی جیهان( لەژمارەكانی دواوەی باڵوكردۆتەوە، 
ڕائی���دی مافن���اس عەل���ی ك���ەالری زنجی���رەی )تیرۆری���زم 
لەه���ەوراز و نش���ێوی مێژودا( ی باڵوكردۆت���ەوە، ئەحمەد 
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وەرت���ێ لەزۆربەی ژمارەكاندا بابەتی هەیە )إبراهیم محمد 
عزی���ز( بەهەم���ان ش���ێوە، عبدالدائم هەورەمان���ی لەهەموو 
ژمارەكاندا بەسەرهاتی ژیانی )مامۆستا عبدالكریم مدرس( 
باڵوكردۆت���ەوە، هەروەه���ا عبدالكری���م فت���اح نووس���ەری 
بەردەوام بووە، جانازانم كامە نووس���ەر كەستاندەر ناوی 

ناون خوێنەر بۆیەكەمجار بێت بەرهەمی باڵوبكرێتەوە. 

دەرهێنانی هونەری 
وەكو لەپێشەوە ئاماژەمان بۆ كرد گۆڤارەكە بەبەرگێكی 
مقەبای لوس دەرچووە لەهەمان كاتیش���دا هەردوو بەرگی 
یەكەم دواوەی ڕەن���گاو ڕەنگە، بەاڵم الپەڕەكانی ناوەوەی 
ڕەش و سپییە، دیارە لەتوانادا نەبووە الپەڕەكانی ناوەوەش 
ڕەنگاو رەنگ بێت، ئەوەش لەبەر گرانی چاپ و چاپخانە.

هەر نۆ ژمارەی گۆڤارەكە لەڕووی قەبارە هەتا ڕادەیەك 
لەیەكەوە نزیكن، تەنها جیاوازیەكی كەمیان نەبێت، بۆنمونە 
ژم���ارە )1( بەقەب���ارەی 27 × 20، ژم���ارە دوو، 29 × 21 
ژم���ارە )4، 6، 7، 8( بەقەب���ارەی 30 × 20، 
ژم���ارە )5، 9( بەقەب���ارەی 29 × 21 كەوات���ە 

قەبارەی ژمارەكان لەیەكەوە نزیكە.
هەروەه���ا لەژمارە )1( تاك���و ژمارە )5( 
ڕێكخس���تنی الپەڕەكان ك���ورت و درێژیان 
تێدانییە، بەاڵم لەژمارەكانی لەوان بەدواوە 

كەمو كوڕی تێدا بەدیار دەكەوێت 

ڕیكالم لەگۆڤاری ستاندەر
ڕی���كالم پانتاییەك���ی فراوان���ی داگیر 
كردووە لەبواری ڕۆژنامەگەرییدا )بینراو، 
بیس���تراو، نووس���راو( ڕۆژنامەگ���ەری 
كوردی���ش بێب���ەش نەب���ووە لەوالیەنە 
گرنگ���ە، بەتایبەتی���ش ئ���ەو گۆڤ���ار و 
ڕۆژنامە و تەلەفزێۆن و رادیۆیانەی 
بانگەش���ەی ئەهل���ی ب���وون دەكەن، 
لەڕاستیش���دا هەموو الیەكیان مافی 
خۆیانە ك���ە ڕی���كالم باڵوبكەنەوە، 
چونك���ە ئەرك���ی دەركردنی گۆڤار 
بارگرانییەك���ی  ڕۆژنام���ە  ی���ان 
زۆرە ب���ۆ ئەو الیەن���ەی دەری دەكات ئەو 
ژمارانەش���ی كە لێی چاپ دەكرێت هەمووی لەبازاڕدا ساغ 
نابێت���ەوە، ئەگەر س���اغیش ببێتەوە هێش���تا پ���ارەی چاپی 
دەرناچێت، دیارە باس���ی پ���اداش و كارمەندانیش ناكرێت، 
بۆیە دەبێت هەموو الیەك ئەو مافەیان پێبدەین كە ڕیكالم 
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باڵوبكەنەوە، بەڵكو دەبێتەی یارمەتیدەرێك بۆ 
گۆڤارەكە كەلێنێكی پ���ێ پڕ دەكەنەوە، چونكە 
بەداخەوە دەڵێم هێشتا ئەو هۆشیارییە لەالی 
دەوڵەمەندانی كورد پەیدا نەبووە، كە لەس���ەر 
مەس���رەفی خۆیان دەزگایەك���ی باڵوكردنەوە 

دروست بكەن.
ڕی���كالم لەمێژووی كۆن���ی ڕۆژنامەگەری 
كوردیی���دا. بۆنموونە ڕۆژنامەنووس )حس���ین 
حوزنی موكریانی( لە ژمارە )16( ی گۆڤاری 
)زاری كرمانج���ی( دەڵێ���ت )لەهەموو حەمیەت 
مەندان���ی كورد ت���كا دەكەین و لەب���ەر گەورە 
پیاوان دەپاڕێینەوە كە ئەمە سێ ساڵە ڕۆژنامە 
و كتێبی���ان بۆ دەنێرین پ���ارەی ئەوانەمان بۆ 
بەڕێبك���ەن. تاك���و ئێس���تا چەن���د ج���ار ئیعالن 
كراو قاقەزمان بۆ نوس���ین كەلەبری كۆمەكی 
مزی ئابونەمان بدەنێ تەئەس���وف بۆ غیرەتی 
كوردایەت���ی و گەلێ���ك ش���ورەییە خۆی���ان بە 
كورد ئەزانن ڕۆژنامەیەكی میللیان پێ بەخێو 

ناكرێ. 

)پیرەمێرد( یش ئەو ڕیكالمە باڵودەكاتەوە
]زۆر جار دەبینم و بینیومە لەخوێندەوارانی، 
ڕۆژنام���ەی )ژی���ن � ژی���ان( ی خۆشەویس���ت 
كەلەجیاتی كۆمەكی كردنی مادی و مەعنەوی 
ئ���ەم تاق���ە ڕۆژنام���ەی ك���وردە......، چاوی���ان 
لەوەیە كەغەزاتەی���ان دەس بكەوێ بەخۆڕای 
بیخوێنن���ەوە نەوەكو پێنج فلس یاخود ڕوبعی 
س���ااڵنەی ئابونە بدەن و بەسەربەربەرزی و 
ڕووس���وری بیخوێننەوە ئەگەر خوانەخواستە 
حاڵ���ەت وادەوام بكات، ئەمیش وەكو ڕۆژنامە 
نازدارەكان���ی ترمان خۆی گوم ئەكا )ژین � ژ 
561 ([ گۆڤاری )گەالوێژ( یش دەنووسێت )بۆ 
ئاگاداری ئەوانەی ئەمس���اڵ نیازی ئیشتراكی 
گۆڤاری گەالوێژیان هەیە ژمارەی ئەمساڵیان 
نات���ەواوی  وە  ئەنێ���ردرێ  ب���ۆ  بەت���ەواوی 
بەنرخێك���ی  پێش���وش  س���ااڵنی  ژمارەكان���ی 
هەرزان دەس���ت ئەك���ەوێ( گەالوێژ ژمارە )9 
� 10( س���اڵی ئەیلوول و تشرینی یەكەم 1942 
ل53( ی���ش لەكتێب���ی ئەدەبی ڕۆژنامەنوس���ی 
ك���وردی بەغ���دا د. اس���ماعیل ئیبراهیم الپەڕە 

310 وەرم گرتووە(.

ڕیكالم ل���ەم ژماران���ەی كەلەچوارچێوەی 
لێكۆڵینەوەكەدای���ە، پانتاییەك���ی فراوانی داگیر 
ك���ردووە، هەر لەژم���ارەی یەكەم���ەوە بەقەد 
هەموو بەرگ���ی دواوەی گۆڤارەكە ڕیكالمێكی 
گەورە بۆخ���ودی گۆڤارەكە كراوە كە بریتییە 
لەكۆمەڵێك دروشمی گەورەی بریقەدار وەكو 
بوێ���ری لەدەربڕیندا، ڕاس���تگۆی لەنوس���یندا، 
س���ەكۆی هەموو خامەیەكی ڕەس���ەن، لەژێر 
ئ���ەو دروشمانەش���دا )س���تاندەر( بەگەورەیی 
نووس���راوە. لەژم���ارە دووی گۆڤارەكەش���دا 
بەرگ���ی دواوە ك���راوە ب���ەدوو بەش، بەش���ی 
یەكەمی بریتییە لەڕیكالم بۆ پڕۆژەی تیش���ك 
كەبەرگی كتێبی )بەئیس���الم كردنی كورد( هی 

)فاضل قەرەداغی( یە.
بەش���ی خوارەوەش، ڕیكالم���ە بۆ ڕادیۆی 
ئاس���مانی جەم���اوەر لەگەڵ وێن���ەی بورجێك 
ژمارە )3( ش بەهەمان ش���ێوەی ژمارە دوو، 
دوو ڕیكالم���ی ل���ە خۆگرت���ووە یەكێكی���ان بۆ 
دەزگای تەفسیر، ئەوی دیكەش بۆ كتێبخانەی 
حاجی قادری كۆیی كەباس لەو كتێبانە دەكات 
كە الیان دەس���ت دەكەوێت، لەگەڵ ناونیشانی 

كتێبخانەكە.
ژمارە )4( بەشێكی الی سەرەوە هەرچوار 
ژمارەی گۆڤاری س���تاندەری باڵوكردۆتەوە، 
بەش���ی خوارەوەش فەرهەنگی ئۆكس���فۆردی 
مامۆس���تا )س���ەالم ناوخ���ۆش( ە، ژم���ارە )5( 
ب���ێ ڕیكالمە، ژم���ارە )6( بەقەب���ارەی هەموو 
بەرگەكە بۆ دەزگای تەفس���یر تەرخان كراوە 
پیش���ان  تێ���دا  تەفس���یری  كەباڵوكراوەكان���ی 

دراوە.
لە ژمارە )7 � 8( لەبەرگێك دایە س���تاندەر 
پش���تگیری  دەكات  الی���ەك  لەهەم���وو  )داوا 
لەس���ەرۆكی هەرێ���م بك���ەن دژی پڕۆس���ەی 
بەج���اش بوونەوە، لەگەڵ وش���ەی )ئەنفالچی( 
كەبەش���ێوەیەكی هون���ەری نووس���راوە لەنێو 
وشەكەش���دا كۆمەڵێ���ك وێن���ە هەی���ە بەجل و 

بەرگی كوردییەوە.
ڕیكالم���ی  خان���ەی  چۆت���ە   )9( لەژم���ارە 
حوكمییەوە ك���ە ڕیكالم بۆ وەزارەتی ژینگەی 
حوكمەتی هەرێمی كوردستان دەكات و لەگەڵ 
كۆمەڵێك دروش���می تایبەت بەو وەزارەتەوە، 
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ش���ێری  پش���كی  تەفس���یر  دەزگای  كەوات���ە 
بەركەوتووە لەڕیكالمی گۆڤاری ستاندەر.

ه���ەواڵ: ه���ەواڵ الیەنێكی گرنگە ل���ە بواری 
ڕاگەیان���دن  بۆی���ە  ڕۆژنامەنوس���ییدا، 
بەش���ێوەیەكی گش���تی ڕووبەرێك���ی گەورە 
داگی���ر دەكات، یاخ���ود بەمانایەك���ی دیك���ە 
بڵێین بواری ڕۆژنامەنووسی بەبێ هەواڵ 
ڕۆژنامەن���ووس  نیی���ە  ئاس���ان  كارێك���ی 
ببێ���ت،  ئ���اگاداری دەوروب���ەری خ���ۆی 
و  بەج���وان  ه���ەواڵ  هەرچەن���دەش 
پوخت���ی دابڕێژرێت هێندە ئ���ەو هەواڵە 
خوێنەر زۆرت���ر دەبێت، كەواتە هەواڵ 
كاردانەوەیەكی گرنگی لەسەر خوێنەر 

دەبێت.

بۆ پێناسەی هەواڵ ڕاوبۆچوونی 
)ه���ەواڵ  وەك���و  هەی���ە  جی���اواز 
گوزارشتێكە لە ڕاستییەكان، بەاڵم 
هەم���وو ڕاس���تییەك ه���ەواڵ نییە( 
یاخ���ود )هەم���وو هەواڵێ���ك ی���ان 
ڕاستە یان درۆیە( هەندێكی دیكە الیان وایە 
بنەمای وشەی هەواڵ )NEWS ( كورتكراوەی وشەكانی 
NORTH باكوور، EAST ڕۆژهەاڵت، WEST ڕۆژئاوا، 
south باشوورە و مانای ڕووداوەكانی هەرچوار گۆشەی 
جیهان دەدات( )هەواڵ و ڕاپۆرت و وتوێژ، ل11 مەنس���ور 

سدقی(.

هەواڵ لەڕووی تەكنیكییەوە دەكرێتە )3( بەش: 
1 � هەواڵ���ی زۆر ك���ورت/ بریتیی���ە لەڕاگەیاندنی هەواڵێك 
بەدێڕێك یان دوودێڕ مەبەستی خۆی دەگەیەنێتە خوێنەر. 
2 � كورت���ە هەواڵ/ ئەمی���ان درێژترە لەهەواڵی زۆر كورت 
بەچەن���د دێڕێك هەواڵەكە دەگەیەنێتە خوێنەر، زۆر درێژی 

ناكاتەوە. 
3 � ڕاپۆرت���ە ه���ەواڵ/ ئەمەیان درێ���ژە بەهەواڵەكە دەدات، 
ڕووداوێك���ی درێژ لە خ���ۆ دەگرێت هەر لەناو هەواڵیش���دا 
ڕەگەزەكان���ی ه���ەواڵ )چی، ك���ەی، كوێ، ك���ێ، لەبەرچی، 
چ���ۆن( بەدیار دەكەوێت، جگە لە )لی���د( بەرچاو دەكەوێت، 
لەناو ناوەڕۆكی هەواڵیشدا دەتوانرێت وەاڵمی ڕەگەزەكان 
بدرێتەوە، پاش���ان كۆت���ای پێ بهێنێت، ئەوەش لەش���ێوەی 

هەڕەمدا بەرچاو دەكەوێت.
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هەرلە نێ���و هەواڵدا خێرایی لەوەدەس���ت هێنانی 
هەواڵ هەیە )سبق الصحفي( كەهەر میدیایەك بۆی 
هەیە پێشبڕكێ بكات لەگەڵ ئەوانی دیكە بۆ ئەوەی 
بەزووترین كات هەواڵەكە خۆی بەدەستی بهێنێت 

و زووش بەخەڵكی بگەیەنێت.
هەواڵ���ە  باڵوكردن���ەوەی  زوو  ئ���ەو  دی���ارە 
بەدەس���ت  بەزەحم���ەت  مانگان���ە  لەگۆڤارێك���ی 
دەكەوێ���ت، چونكە ئیمڕۆ وەك���و دەڵێن بەهۆی 
ڕاگەیاندنەوە، دنیا بۆتە تۆپێكی شووش���ە ئەو 
س���ەرو ئەو س���ەری تێدایە بەدەن���گ و ڕەنگ 
دەگات خەڵ���ك، جگ���ە لەوان���ەش ڕۆژنام���ەی 
ڕۆژان���ە و هەفتانەش هەی���ە، دیارە ئەوانەش 

هەر پێشی گۆڤاری مانگانە دەكەون.
لەبەرئ���ەوەی  س���تاندەر  گۆڤ���اری 
ئیمتیازەك���ەی مانگانەی���ە ئ���ەو هەوااڵنەی 
تێدا باڵوكراوەتەوە دەچێتە خانەی كورتە 
هەواڵ���ەوە، جگە ل���ەوەش نرخێكی ئەوتۆ 
بۆ هەواڵ���ەكان نەماوەت���ەوە لەبەر كۆن 

بوونیان.
ب���ۆ نمونە لەژمارە )1( ل3 هەواڵێك 

باڵوكراوەت���ەوە لەژێر ناوونیش���انی )دیس���ان مش���تومڕ 
دەرب���ارەی ك���ورد لەتوركی���ا(، دەڵێ���ت: )لەهەفت���ەی ڕاب���ردوو 
هەنگاوێكی دیكە لەالیەن حوكمەتی نیمچە ئیس���المی توركیا نرا 
سەبارەت بەمۆڵەت دان بەزمانی كوردی لەكەناڵە ئاسمانیەكان، 
ئەمەش بووە هۆی هەڵگیرس���انەوەی دەمەتەقێ و مشتومڕێكی 
خەس���ت لەبارەی س���ەرئەنجامی ئەو هەنگاوەی كە )ئەردوگان( 
ی س���ەرۆكی حوكم���ەت پی���ادەی دەكا س���ەبارەت بەكێش���ەی 
كورد( هەواڵ بەڕەگەزی )كەی( دەس���ت پێ دەكات كە هەفتەی 
ڕاب���ردووە، )لەبەرچی( بۆ مۆڵەتدان بەزمان���ی كوردی لەكەناڵە 
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هەڵگیرس���اندنی  )چ���ی(  پاش���ان  ئاس���مانیەكان، 
دەمەتەق���ێ و مش���تومڕێكی خەس���ت، هەواڵەك���ە 
حوكمەت���ی نیمچە ئیس���المی بەبك���ەر ناودەبات و 
پش���تیش بەس���ەرچاوەی ئ���ەردوگان دەبەس���تێت 

كەپیادەی حوكمەت دەكات.
هەم���وو ژمارەكان���ی دوای ئەوی���ش بەهەمان 
ش���ێوەو بەهەمان نەفەس نووس���راون، زیاتریش 

هەواڵەكان دەچێتە خانەی هەواڵی سیاسییەوە.
ڕاپ���ۆرت:. ڕاپۆرت جیاوازییەك���ی ئەوتۆی نییە لە 
نێ���وان هەواڵ و ڕێپۆرتاژدا، تەنه���ا ئەوەندە هەیە 

ڕاپۆرت زیاتر دەچێتە خانەی بابەتییانەوە.
ش���ێوەیەك  بەهی���چ  س���تاندەر  لەگۆڤ���اری 
ڕاپۆرتێ���ك بەرچ���او ناكەوێ���ت كە مەس���ەلەیەكی 
وروژاندبێ���ت، كەوات���ە س���تاندەر گەلێ���ك هەژارە 

لەڕووی ڕاپۆرتەوە.
ڕێپۆرت���اژ:. لەگۆڤاری س���تاندەر بابەتی ڕێپۆرتاژ 
دەكرێ���ت  ب���ەاڵم  چ���ووە،  ڕاپ���ۆرت  ب���ەدەردی 
)دۆسیە( جیگای ئەو هونەرانەی ڕۆژنامەنووسی 

گرتبێتەوە.
لەزۆربەی ژمارەكانی ئەو گۆڤارەدا دۆس���ییە 
دۆس���یەی   )2( لەژم���ارە  دەكەوێ���ت،  بەرچ���او 
یەكگرتنەوە باڵوكراوەتەوە كە كۆمەڵێك كەس���انی 
سیاس���ی و پەرلەمانتار و وەزیر قس���ەیان لەسەر 
یەكگرتن���ەوە كردووە، لەهەمان كاتیش���دا گۆڤاری 
س���تاندەر پ���ڕۆژەی خ���ۆی هەیە ب���ۆ یەكگرتنەوە 
لەژمارە )3( دا دۆس���یەی )پاش سێ ساڵ لەهاتنی 
ئەمری���كا كێ س���ودمەندە؟( س���تاندەر ڕای خۆی 

هەیە لەم دۆسیەدا.
لەژمارە )4( دۆس���ییەی )دوای چواردە س���اڵ 
پەرلەمان لەنێوان چەكوش���ی حیزب و خواس���تی 
گەل���دا( لەژمارە )5( دا تێكەڵییەك دروس���ت بووە 
لەس���ەرووی الپەڕە دۆس���یە نووس���راوە، كەچی 
بۆنموون���ە  پڕكراوەت���ەوە.  بەباب���ەت  الپەڕەك���ە 
لەالپەڕە )44( دووهەفتە لەتوركیا و لەالپەڕە )46( 
تاك���و الپەڕە )52( دیمانە و بابەت باڵوكراوەتەوە، 
پاش���ان هاتۆتەوە س���ەر دۆس���ییە، كەچی ئەویش 

هەر بابەتە.
لەژم���ارە )6( دۆس���ییەی )چاكس���ازی یەكێتی 
نیش���تمانی بەرەو كام ال دەبات؟( لەژمارە )7 � 8( 
دۆسییەی ژمارە بەناوی )لێبوردەیی( هەرلەهەمان 
)ڕێكخ���راوی  بەناونیش���انی  بابەتێ���ك  ژم���ارەدا 

لێبوردەی نێودەوڵەتی بناسە( ئەوبابەتەش لەگەڵ 
دۆسییەی ژمارە تێكەاڵوكراوە 

ئەوەش پەیوەندی دۆسیەو بابەتەكەیە، ئەگینا 
هیچ پەیوەندییەك نییە لەنێوانیان لەژمارە 

)9( دا دۆسیەی ژمارە )مەینەتی كورد زادەی 
س���ایكس � بیك���ۆ 1916 یان چاڵدێران���ی 1514 ؟( 
كەواتە لەڕووی دۆسییەوە س���تاندەر توانیویەتی 
ببێتە پێشەنگی هونەرەكانی ڕۆژنامەنووسی یاخود 
بەمانایەك���ی دیكە بڵێی���ن توانیویەت���ی قەرەبووی 

ڕاپۆرت و ڕێپۆرتاژ بكاتەوە. 
دیمان���ە:. بریتی���ە لەقس���ەكردنی پەیامنێ���ر لەگ���ەڵ 
مەس���ەلەیەكی  لەس���ەر  دی���ار  كەس���ایەتییەكی 
زیندوو بۆ ڕۆش���نایی خستنە سەر ئەوم مەسەلە 

زیندووە.
لەكات���ی دیمان���ەدا گەلێك ج���ار وادەبێت تەنها 
پەیامنێر هەڵدەستێت بەئامادەكردنی ئەو دیمانەیە، 
هەندێك جاریش لەگەڵ پەیامنێر وێنەگریش ئامادە 

دەبێت.
لەژم���ارە )3( دیمان���ە لەگ���ەڵ )محمدی حاجی 
محم���ود( ك���راوە لەالیەن نەوش���ێروان ش���ەریف، 
لەب���ەردەم ناوەك���ە نووس���راوە ئا / نەوش���ێروان 
كاتێ���ك  ڕۆژنامەنوس���ییدا  لەعورف���ی  ش���ەریف( 
پەیامنێر یان ستافی نووس���ین دیمانە سازدەكات 

دەنووسرێت دیمانە /..... نەك ئامادەكردن.
هەروەها لە ژمارە )4( س���ایتی ئیس���الم پەیك 
چاوپێكەوتن���ی لەگ���ەڵ خاوەن���ی ئیمتی���از كردوە 
)مس���عود عبدالخالق(، گەرچی وەك���و ئەمانەتێكی 
زانس���تی ستافی نووسینی س���تاندەر بەڕاشكاوانە 
نووس���یویانە ئ���ەو چاوپێكەوتن���ە لەگەڵ س���ایتی 
ئیس���الم پەیك كراوە، بەاڵم لەبەر گرنگی بابەتەكە 
ئێم���ەش دووب���ارەی دەكەین���ەوە، پێویس���تە ئ���ەو 
ڕاس���تییە بگوترێ ئەو چاوپێكەوتنە بۆ س���تاندەر 
نەك���راوە هەتا لەس���تاندەر باڵوبكرێت���ەوە كەواتە 
دەتوانین بڵێین ئەوە ناهەقییەكە بەرامبەر س���ایتی 
ناوب���راو با خاوەن ئیمتی���از ئەوبیر و بۆچونانەی 
بكات���ە بابەتێك لەگۆڤارەكە باڵوی بكاتەوە، یاخود 

پەیامنێرێكی خۆیان چاوپێكەوتنی لەگەڵدا بكەن.
لەژمارە )5( نووس���راوە دیمان���ە، بەاڵم دیمانە 

دیار نییە و بەڵكو بابەتێك باڵوكراوەتەوە.
لەژمارە )6( دا دیمانەیەك لەگەڵ )شێخ ئەدهەم 
بارزان���ی( ك���راوە دەرب���ارەی كێش���ەی عەرەب���ی 
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ئیس���رائیل، بەاڵم ئ���ەوەی جێگای تێبین���ی كردنە، 
ناوی ئەو كەسە دیارنەكراوە كە كێ ئەو دیمانەی 
سازكردوە ؟ دەبوایە ناوی كەسەكە دیار كرابایە

لە ژم���ارە )7 � 8( دا كەیەك بەرگە و لەژمارە 
)9( شدا بەدوو ئەڵقە چاوپێكەوتن لەگەڵ عبدالستار 
تاهی���ر ش���ەریف ك���راوە، پەیامنێ���ری كەركووك 

دیمانەی لەگەڵدا كردوە.

هونەرەكانی ئەدەبی لە گۆڤاری ستاندەر 
ڕاگەیان���دن،  و  ئ���ەدەب  نێ���وان  پەیوەن���دی 
هەردووكی���ان  بەهێ���زە  و  پت���ەو  پەیوەندییەك���ی 
كاردانەوەی���ان لەس���ەر یەكت���ری هەی���ە، چونك���ە 
ه���ەردووال چ ئەدیب و چ ڕۆژنامەنووس لەڕێگای 

وشەوە پەیامەكەی خۆیان بەخوێنەر دەگەیەنن.
ڕۆژنامەگەری ك���وردی كاریگەرییەكی زۆری 
بەگش���تی،  ئ���ەدەب  لەسەرپێشخس���تنی  هەب���ووە 
یەك���ەم  دەرچوون���ی  ل���ەڕۆژی  دەبینی���ن  وەك���و 
ژمارەی )كوردس���تان( بەش���ێك لە الپەڕەكانی بۆ 
باس���ی ئەدەب���ی تەرخانكردووە، بەو ش���ێوەیەش 
هاتۆت���ە خ���وارەوە تاكو ئێستاش���ی لەگەڵ���دا بێت، 
تەنان���ەت هەندێك گۆڤ���ار و ڕۆژنامە هەیە تایبەتە 
بەئ���ەدەب، ئەدەبی���ش كاریگ���ەری خ���ۆی هەبووە 
لەسەر پێشخستنی بواری ڕۆژنامەگەری كوردی، 
چونك���ە ژمارەیەك���ی زۆر لەخوێنەران ڕۆژنامە و 
گۆڤ���ارەكان دەخوێنن���ەوە و بەدواداچ���ون دەكەن 
بۆ ڕۆژنامەو گۆڤ���ارەكان لەبەر بابەتی ئەدەبی و 
هونەری، ئەگینا بەدواش���یدا ناچ���ن، لەبەر ئەوەی 
ئیم���ڕۆ ڕووداوەكان بەخێ���رای دێ���ن و دەچ���ن و 
بەزووترین كات دەگاتە دەس���ت بینەر و بیس���ەر، 
ج���ا ئەو هەواڵ و ڕووداوانە ڕەنگە هەتا ڕادەیەك 
كۆن ب���ن و خەڵك ل���ە كەناڵەكانی دیك���ەوە پێیان 

گەیشتبێ.
گۆڤاری س���تاندەر لەڕووی بابەتی ئەدەبیەوە 
ه���ەژارە و نەیتوانیوە وەكو پێویس���ت مافی خۆی 
بدات���ە ئ���ەو الیەن���ە، بەڵك���و زۆرب���ەی بابەتەكانی 
كەپانتاییەك���ی  سیاس���ی  بابەت���ی  ل���ە  بریتیی���ە 
فراوان���ی داگیر ك���ردووە، م���ن وای دەخوێنمەوە 
مەبەس���تێكی دیاریكراو هەبووە ب���ۆ ورووژاندنی 
بابەتە سیاس���ییەكان، دەتوانم ل���ە دووخاڵ كۆیان 

بكەمەوە: 
1 � خاوەنی ئیمتیاز كەپش���كی شێری بەركەوتووە 

لەب���اڵو كردن���ەوەی بابەت���ەكان، و خۆش���ی زیاتر 
مەیل���ی سیاس���ەتی هەب���ووە، هەروەها ئ���ەو كات 
قوتابی خوێندنی بااڵ بووە لەزانستە سیاسییەكان 
بۆیە جڵەو بۆ بابەتی سیاس���ی شل كراوە، یاخود 
بڵێین س���ەرچۆپی لەدەس���ت ئەودا بووە بۆیە بەو 
الیەن���ە ش���كاوەتەوە، هەروەه���ا سەرنووس���ەری 

یەكەمیش بەهەمان شێوە.
2 � گۆڤارەك���ە لێكۆڵین���ەوەی پێ���ش وەخت���ەی بۆ 
دەروون���ی خوێن���ەر ك���ردووە، زانیویەتی خوێنەر 
ح���ەز ل���ە چ بابەتێ���ك دەكات، بۆیە ئ���ەو الیەنەی 
هەڵبژاردووە، ویس���تویەتی خوێن���ەر بورووژێنێ. 
پسپۆڕ و شارەزایانی ڕاگەیاندن چەند ڕێبازێكیان 
دەس���ت نیش���ان كردووە كە ڕاگەیان���دن بەرەو چ 

ئاڕاستەیەك بڕوات ؟
ئاراستەی یەكەم هەموو هەوڵ و تێكۆشانیان 
بۆ ورووژاندنی خوێنەرە، ئەو ڕۆژنامەو گۆڤارانە 
پڕ فرۆشترین گۆڤارو ڕۆژنامەن، تیراژی زۆریان 
ل���ێ چاپ دەكرێ���ت، بەدوای ئ���ەوەدا دەگەڕێن كە 
جەم���اوەر ح���ەز ب���ە چ دەكات ؟ كەمی���ش خۆیان 
لەت���ەوەرەی مەس���ەلە جدیی���ەكان دەدەن،دی���ارە 
س���تاندەریش هەوڵ���ی ئ���ەوەی داوە ب���ەرەو ئ���ەو 
ئاڕاس���تەیە بڕوات. س���ەرجەم بابەتەكانی ئەدەبی 
)چیرۆك، ش���یعر، بابەتی وەرگێ���ڕدراوی ئەدەبی، 
لێكۆڵینەوەی ئەدەبی( بریتین لەیەك بابەتی كورتە 
ش���انۆ لەژم���ارە چ���واردا بەناونیش���انی دادگایی 
لەالی���ەن )ڕزگار محمد گ���ەردی( هەروەها لەگەڵ 
)5( كورتە شیعر، شیعری یەكەم بەناوی )زەكات( 
موحس���ن ش���وانی، ژم���ارە )6( س���ێ هۆن���راوەی 
ك���ورت، یەكێكیان هی عبداللە پەش���ێو، بڕوا ناكەم 
شاعیر ئەو هۆنراوەی بۆ ستاندەر ناردبێت، بەڵكو 
لەش���وێنێكی دیك���ە وەرگی���راوەو باڵوكراوەتەوە، 
هەروەه���ا ش���یعری )ب���ۆ پێش���مەرگە دێرینەكان( 
موحسن شوانی و )شمشاڵێكی غەمبار( ی ڕزگار 
محمد ئەمین گەردی. تەنها لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی 
بەناوونیشانی )نالی و هەستی نەتەوایەتی( نەوزاد 
كەله���وڕ لەگ���ەڵ چەند ڕەخنەیەك���ی ئەدەبی وەكو 
)گلەییەك لەمامۆستا صدیق یۆرەكەیی( مستەفای 
س���ید مین���ە و كورت���ە وەاڵمێ���ك ب���ۆ )فەرهەنگی 
ڕووداوەكان���ی كوردس���تان و جیهان( نووس���ینی 
كانەب���ی ئیبراهی���م هەرتەل���ی لەژم���ارە چ���واردا، 
هەروەه���ا ڕەخنەیەكی عوس���مان ش���ارباژێڕی لە 
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بیبلوگرافیای بابەت و نووسەرەكانی ستاندەر 

كۆڕی زانیاری كوردستان )مردووە( لەژمارە )3( 
دا، پاشان بابەتێكی ڕەخنەیی بەناوونیشانی )كاتێ 
كاریكاتێر پەیامی خۆی لەدەست دەدات( كامەران 

خۆشناو.
كەواتە دەگەینە ئەو ڕاس���تیە كەبابەتی ئەدەبی 

لەستاندەر هەژارە.

ئەنجام 
1. ستاندەر الیەنی سیاسی بەسەر الیەنەكانی دیكە زاڵە، و پانتاییەكی فراوانی داگیر كردوە.

2. ل���ە ڕووی ڕاپۆرت و ڕێپۆرتاژەوە هەژارە، بەاڵم دۆس���یە قەرەب���ووی ئەو كەم و كوڕییەی 
ڕاپۆرت و ڕێپۆرتاژی كردۆتەوە.

3. خاوەن���ی ئیمتی���از چ بەناوی خۆی چ بەناوی خواس���تراوەوە، پش���كی ش���ێری بەركەوتووە، 
لەباڵوكردنەوەی بابەتەكاندا.

4. هەوڵ دراوە لە ڕێگەی بابەتە سیاسییەكانەوە خوێنەر بورووژێنێ.
5. لەڕووی دەستەی نوسین و سەرنووسەرەوە، بێ بەرنامەییەك دەبینرێ.

6. بابەت���ی نووس���ینی بەزنجیرە زۆر دووبارە بۆتەوە، ئەوەش وای كردووە نووس���ەرەكانیش 
زۆر دووبارە ببنەوە.

7. لەزۆرب���ەی دۆس���یەكاندا س���تاندەر ڕای خ���ۆی دەربڕی���وە و خ���ۆی كردۆت���ە الیەنێ���ك ل���ە 
مەسەلەكاندا.

8. ل���ە ژمارەكان���ی پێن���ج و بەرەو دوواوە تووش���ی هەڵە بووە وەكو )ناووی نوس���ەر لەس���ەر 
بابەتەكاندا نییە، ناوی وەرگێڕ هەیە نووسەرەكەی دیار نییە..... هتد(.

9. هەمدیس���ان ل���ەڕووی دەرهێنانی هونەری، و جۆری پەڕەكان و وێنەكاندا هەس���ت دەكرێت 
ناتەواوی هەیە، و چۆتە قالبی بازرگانییەوە.
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دیاردەی بوونی وشە و زاراوەی بیانی لە ناو نووسینی ڕۆژنامە و گۆڤارەكانی هەرێمی كوردستاندا

دیاردەی بوونی وشە و زاراوەی بیانی لە ناو 
نووسینی ڕۆژنامە و گۆڤارەكانی هەرێمی كوردستاندا

شوان سەرابی

لە  بیانی  زاراوەی  و  وشە  بوونی  ئایا 
رۆژنامەكان  نووسینی  ئەدەبیاتی  نێو 
لەسەر  ئ��ەوە  كاریگەریی  ی��ان  دروس��ت��ە، 
شێواندنی زمانی كوردی تا چ ئەندازەیەكە 
نووسەر  چەندین  لە  پرسیارەمان  ئەم  و 
و  زانكۆ  مامۆستای  وات��ە  ئەكادیمی،  و 
گۆڤارەكان  و  رۆژن��ام��ە  س��ەرن��ووس��ەری 
وا  ئەنجامێكی  بگەینە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ك��رد، 
و  ن��ووس��ەران  بۆ  روون��ی  بەرچاو  ببێتە 
زمانی  خزمەتكردنی  و  رۆژنامەنووسان 

كوردی، ئەمەش دەقی وەاڵمەكانە:
غازی حە سە ن سەرنووسەری رۆژنامەی بارزان:

 س����ەب����اره ت ب��ه ک��ێ��ش��ه ی زم���ان���ه وان���ی 
بێژین  ده کرێت  گۆڤاره کاندا  له رۆژنامه و 
ئێمه  له  قە یران و گرێکوێره یه کی ترسناک 
که  ئه مڕۆ  ناکه م  ئ��ه وه   باسی  من  دای��ن. 
زۆرت��ری��ن ژم���اره ی رۆژن��ام��ه و گۆڤارو 
به رنامه   ک���وردی  به زمانی  ته له ڤیزیۆن 
و  ئ��اب��ووری  و  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی 
من  ده ب���ه ن،  ب��ه ڕێ��وه   رۆشنبیرییه کانیان 

سه رده مه دا  ل��ه م  که   ناکه م  ئ��ه وه   باسی 
نووسه رمان  و  رۆژنامه نووس  چه ندین 
نامیلکه ی  و  کتێب  چه ندین  به قه د  هه س، 
هه یه . ته نێ هه ندێکیش پێوانه ی رۆشنبیری 
چاپکراوو  ژم����اره ی  زۆری  ب��ه   خ��ۆی��ان 
وتاری درێژو وێنه کانیان له به رگی یه که می 
باسی  من  ده ک��ه ن.  رۆژنامه کان  گۆڤارو 
من  که  ده ک��ه م،  گرینگ  زۆر  کێشه یه کی 
پێی ده ڵێم هێزی رۆحی و دیبلۆماسیه تی 

رۆژنامه گه ری.
دووڕیانێکی  و  ت��ه ن��گ��ه ت��اوی  ل��ه   ئێمه  
نه مانی  م��ه ت��رس��ی  دای����ن،  م��ه ت��رس��ی��دار 
فره بوونی  و  نووسین  له باری  زمانێکی 
زمانی  زاره ک����ان����ی  ده س��ه��ات��ی  ه��ێ��زی 
ک���وردی���ی���ه . ف���ره ب���وون���ی ش����ێ����وه زاری 
و  له نووسین  شاره کانیشه   هه تا  ده ڤ��ه رو 

داهێنانه کانماندا.
زمانی  الوازبوونی  له   گ��ه وره   ترسێکی 
بیانییه   زاراوه ی  زۆرب��وون��ی  و  ک��وردی 
کاتێک  من  باوکراوه کاندا.  رۆژنامه و  له  
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فێری  ده ت��ه وێ��ت  ئه گه ر  گوتم  پێیان  ئه مه ریکا  چوومه  
زمانی ئینگلیزی بیست له ته ک چوونه قوتابخانه ، گوێ له  
رادیۆ بگره و سه یری ده نگوباسی ته له ڤیزیۆن بکه ، چونکه  
هه واڵ به زمانێکی فه رمی و ئینگلیزییه کی پاک و رێکوپێک 
پێشکه ش ده کرێت. له م روانگه یه وه  ده بێت بایه خی زمان 

له  راگه یاندن بدۆزینه وه .
ک���اره س���ات���ی س���ه ره ک���ی ل���ه  ت��ێ��ک��چ��وون��ی زم�����ان و 
له   هه ڕه شه   چونکه   بیانییه ،  زاراوه ی  ب��اوب��وون��ه وه ی 
ئه مه ش  په رتبوونی زمانی کورد ده ک��ات،  الوازب��وون و 
به پله ی سه ره کی رۆژنامه نووس و رۆشنبیرانن، رێگه  بۆ 
داڕمانی زمان و دواتریش داتەپینی  فکرو ئینجا بیروڕاو 
ئاساییه   بۆیه   ده که ن.  کۆمه ڵگه  خۆش  گرینگه کانی  شته  
دوای شڵە ژان و شلۆقبوونی زمانی نووسین و شێوازی 
تێکشکێنراوی رۆژنامه و به پەیرەوکردنی شێوه  زمان و 
کۆمه اڵیه تی  سیاسی  به ها  چاولێکه رییانه ،  نووسینێکی 
و  شڵەژان  هه مان  رووب��ه رووی  ئابوورییه کانیشمان  و 

پاشه گه ردانی ببن.  
 هه ندێک دەسته و نه ژادی سه ر رووی ئه م زه مینه له به ر 
بۆته ی  ده نێو  زمانه که یان  توانه وه ی  و  زمان  نه بوونی 
سڕاونه ته وه و  خۆشیان  دیكەدا  گه النی  نه ته وه و  زمانی 
ئێستا  تاکو  کورد  نه ماوه .  نه ته وه ییان  پێناسەیه کی  هیچ 
له به ر زمانه که ی ماوه ، ته نیا ئێمه  له بیرمانه  له سه رده می 
رژێمی داگیرکه ری به عسدا ناوی کوردی نه ک به ته نیا له  
بڤه و  منداڵی کورد هه ندێک جار  ناسنامه ی  دیاریکردنی 

ترسناک بووه ، به ڵكە  سزاشی به دواوه  بووه .
 ئه گه ر باسی کێشه ی کورد له  ئێستای تورکیا بکه ین، 
شوێنه کانی  بۆ  ن��اوه  کوردییه کان  گێڕانه وه ی  له   باس 
خۆیان ده کرێت، واته  واڵته کانی کوردستانیان به سه ردا 
کاریگه ریی  پێکهاته و  سه یری  به بایه خه وه   دابه شکراوه ، 
کوردی  زمانی  زیندوومانه وه ی  له   پێشگرتن  و  زم��ان 
ده که ن، ئێمه ش که  رۆژگارێک کارمان بۆ ده وڵە مه دنکردن 
و گه ڕیان به دوای وشه ی ره سه نی کوردی ده کرد، ئه مڕۆ 
زۆر به سووکی و ئاسانی ده رگای رۆژنامه و ده زگاکانی 
و  نه گونجاو  و  بیانی  وش��ه ی  بۆ  راگه یاندنمان  دیكەی 
ئه و  کردۆته وه ،  هه تا شێوه زاره کانیش  سه رسوڕهێنه رو 
نازانن،  ک��وردی  زمانی  رۆژنامه نووسانه ی  رۆشنبیرو 
گه لێک جاران بۆ خۆ ده ربازکردن و خۆ ماندوونەکردن 
وشه یه کی  یه کسه ر  کوردی،  زاراوه ی  به دوای  له گه ڕان 

کاره ساتی سه ره کی 
له  تێکچوونی زمان و 
باڵوبوونه وه ی زاراوه ی 

بیانییه ، چونکه  
هه ڕه شه  له  الوازبوون و 
په رتبوونی زمانی کورد 
ده کات، ئه مه ش به پله ی 
سه ره کی رۆژنامه نووس و 

رۆشنبیرانن

،،

،،

غازی حەسەن
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عه ره بی، فارسی و تورکی یا ئینگلیزی ده ئاخننه  ناو رسته  
له گه ڵ  خوازراوه که   وشه   نییه   دوور  ته نیا  کوردییه که . 
به ده سته وه   واتا  ماناو  هه مان  و  نه گونجێت  رسته که ش 
جار  هه ندێک  ته نیا  مه به ستییه تی.  نووسه ر  که   ن��ه دات 
پیتی  به   رسته کانیش  له گه ڵ  نه گونجاووناڕێک  وشه ی 
ئینگلیزی به زۆره ملێ راپێچی نێو رسته یه ک ده که ن. بۆیه  
لێره دا خۆمان رووبه رووی کێشه یه کی مێژوویی و هه تا 

ئه خالقیش ده که ینه وه .
بۆ زاراوەی بیانی ؟

زاراوه   هه موو  ئه و  بۆچی  پێشه وه   دێته   پرسیارێک 
زۆره ی بیانی و کێوییه  له نێو زمانی کوردی، هۆکاره کانی 
چین و کێن ئه وانه ی ده یانه وێت به  کۆمه ڵ کیمیابارانی 
ئایا  بکه ن؟  بیانی  زاراوه ی  وش��ه و  به   ک��وردی  زمانی 
هه موو  به م  پێویستیمان  شوێنێکدا  له هه موو  به راستی 
بیانییه کان  به کارهێنانی وشه   یاخود  بیانییه  هه یه ،  وشه  
شاردنه وه ی  له پێناو  ماکیاڤیلیانه    ئامرازێکی  وه ک��و 
زمانه وانی  و  داهێنان  فکرو  له بواری  که موکورییه کانی 
بشارێته وه  . گرینگ سه رتان نه یه شێنم، من وای بۆ ده چم 
له  چه ند سۆنگه یەكە وه  براده ران ئه وها زمانی کوردیان 

به وشه ی بیانی سه رو گوێالک کوتاوه ته وه  .
زۆربوونی  و  به رفره بوون  باوکراوه و  زۆری  یه که م: 
راگه یاندن،  دیكەی  بواره کانی  رادی��ۆو  و  ته له ڤیزیۆن 
زمانه وانی  پیاچوونه وه یه کی  و  چاودێری  جۆره   که هیچ 

تێدا نییه  .
دووه م: خێرا باوبوونه وه ی ئه نته رنێت و کارتێکردنی 
کوردیدا.  زاری  و  زمان  له نێو  نوێیه   ته کنه لۆژیایه   ئه م 
واته  وه کو ره شه با له  جۆخین و ره وسه ی زمانی کوردی 

داوه .
سێیه م: نه بوونی شاره زای زمانه وانی له ناو ده زگاکانی 
راگه یاندن، بۆ ته ته ڵه کردن و بێژینگ و بژاری بیژۆکه و 
ورتکه به ردو دڕك و داڵی زیانبه خش ده نێو گه نمه  جوانی 

زێڕینی زماندا.
و  به کارهێنان  بۆ  سه رچاوه  یه ک  نه بوونی  چ��واره م: 
رێپێدانی دۆزینه وه و دروستکردنی زاراوه و وشه ی تازه  
بواری  نوێکانی  دۆزراوه   ت��ازه و  وشه   وات��ای  ماناو  که  

زانست و کۆمه اڵیه تی و ئابووری بگه یه ن ن.
له پێناو  ه��ۆک��ار  و  ه��ۆ  ب��ێ  ه��ه ن  که سانێک  پێنجه م: 
زاراوه ی  ده یانه وێت  گه وره کردن،  خۆ  و  خۆده رخستن 

ئه و رۆشنبیرو 
رۆژنامه نووسانه ی زمانی 
کوردی نازانن، گه لێک 

جاران بۆ خۆ ده ربازکردن 
و خۆ ماندوونەکردن 

له گه ڕان به دوای زاراوه ی 
کوردی، یه کسه ر وشه یه کی 
عه ره بی، فارسی و تورکی 

یا ئینگلیزی ده ئاخننه  
ناو رسته  کوردییه که . 
ته نیا دوور نییه  وشه  

خوازراوه که  له گه ڵ 
رسته که ش نه گونجێت 
و هه مان ماناو واتا 

به ده سته وه  نه دات که  
نووسه ر مه به ستییه تی

،،

،،
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کوڕه که چه ڵ  ئه وه یه   وه کو  زمانه وه .  نێو  بئاخننه  بیانی 
ده رمانی  ب��ه اڵم  ب��ک��ات،  تیمار  خه ڵکی  س��ه ری  بیه وێت 
بۆسه ری خۆی پێ په یدا نه بێت. ئه مه  پێم وایه  ترسانکترین 
گرێژنه   له رچه و  ب��ه ره و  ک��وردی  زمانی  که   هۆکارێکه  

ده رچوون ده بات.
له ئارادا  بڕیارده ر  نه ته وه یی  ناوه ندێکی  هیچ  شه شه م: 
نییه  بڕیار له  پارێزگاری و گه شه پێدانی زمانی کوردی 

بدات.
وه کو  که   زۆرن  دیكه  هۆکاری  نییه   گومانم  هیچ  من 
پشوودان  بێ  باوبوونه ته وه .  به ناوماندا  س��ه ره خ��ۆره  
ئاشی نه زانیان بۆ تێکدانی زمانی کوردی ده گه ڕێت. ئه گه ر 
سه یری رۆژنامه کان بکه ین، له هه ر ژماره یه کیان چه ندین 
وشه ی بیانی ناڕێک و  سه روسیما تێکشکاومان به رچاو 
ده رده که ون،  زه قنه بووت  وه ک��و  هه ندێکیان  ده که وێت، 
هه نده کیشیان ده ڵێی ماستن به به ری سمێڵی مانشێت و 
شه ڵم  هێنده   هه ندێکیان  خۆ  ده بریقێنه وه .  رستەكانه وه  
ده ستگر  و  به گۆچان  پێویستی  ناپاریزمانه یه ،  کوێرم 
له نێو  بیانی  نییه . بۆیه  کاتێک بمانه وێت باسی زاراوه ی 
رۆژنامه و گۆوارو باڤۆکی کوردی بکه ین، کورد گوته نی 
هیچ  ده یاندۆزینه وه .  به ئاسمانه وه   چوارده   مانگی  وه کو 
قامک  و  پشکنین  و  ورت  ورته   و  کردن  خۆ سه خڵه ت 
هه ڵبڕینی  پێش  بیانییه کان  زاراوه   ناوێ،  دانانی  ده سه ر 

دار وه کو سه گی دز وه دیار ده که ون.
بیانی  وش���ه ی  زاراوه و  هه ندێک  بمانه وێت  کاتێک 
وشه ی  ب���ه ده ی���ان  س��ان��ا  و  س���ووک  پێبکه ین،  ئ��ام��اژه  
ئه نده ر  ئیراده ،  دیالۆگ،  تیم،  سانسۆر،  )باند،  له چه شنی 
واقیعی،  ج��دی،  ئیکۆنۆمی،  عه یار،  سیکوالریی،  پ��اس، 
سه فه ر،  م��وخ��اب��ه رات،  ری��ک��الم،ت��ه واف��ق،  پراگماتیکی، 
فالشباک،  مۆدێل،خیتاب،  مۆدێرن،  ریفۆرم،  ئۆپزسیۆن، 
سێکته ررێکی،  ئیستغالل،  موجامه له ،  باالنس،  ته ئکید، 
سه نته ر، ئه کتیڤ، پۆزه تیڤ، نێگه تیڤ، پرۆپه زه ل، بزنس، 
من   . میدیا(  گلۆبالیزم،  ل��ۆک��ه ل،  پاس،ئه کتیڤ،  ئۆڤه ر 
ئه وه   مه به ستم  ده ک��ه م  زاراوه   چه ند  ئه م  باسی  کاتێک 
نییه ، ئێمه  ناتوانین هیچ زاراوه یه کی بیانی به کار بهێنین، 
نه خێر کاتێک ئێمه  له هه مبه ر دۆزینه وه ی زاراوه ی نوێ، 
بۆ داهێنراوو دیارده ی نوێ نادۆزینه وه ، ئاساییه  زاراوه 
سه ره کییه که  به کاربێنینه وه . به اڵم کارێکی هه ڵە  ده که ین 

ئه گه ر زاراوه که مان شێواندو کلک و باڵمان کرد.

من هیچ گومانم نییه  
هۆکاری دیكه زۆرن که  

وه کو سه ره خۆره  به ناوماندا 
باڵوبوونه ته وه . بێ 

پشوودان ئاشی نه زانیان 
بۆ تێکدانی زمانی کوردی 
ده گه ڕێت. ئه گه ر سه یری 

رۆژنامه کان بکه ین، 
له هه ر ژماره یه کیان 

چه ندین وشه ی بیانی 
ناڕێک و  سه روسیما 
تێکشکاومان به رچاو 

ده که وێت، هه ندێکیان وه کو 
زه قنه بووت ده رده که ون، 

هه نده کیشیان ده ڵێی 
ماستن به به ری سمێڵی 
مانشێت و رستەكانه وه  

ده بریقێنه وه

،،

،،
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 ئه رکی رۆژنامه نووس.. ئه رکی زمانه وان
که سێکی  زان��او  رۆژنامه نووس  ل��ه وه ی  به ر  وای��ه   پێم 
لێوه شاوه  بێت بۆ کاره که ی، پێویسته  زمانی دایک بزانێت، 
تاکو به ده ست زاراوه ی بیانی یاخود داڕشتنی بیژۆک و 
تفت و تاڵ رسته کان ناشیرن و بێ تام و قێزه وه ر نه کات، 
له هه ڵەی  بتوانێت  رۆژن��ام��ه ن��ووس  گرینگه  مه رجێکی 
زمانه وانی بگات، ته نیا ورته  ورت و منگه  منگی لێوه  نه یێت، 
واته  وه کو گۆرانی بێژی چاک وایه ، ئه و کاته  ده توانێت 
و  ئاوازودانان  له   که   راپه ڕێنێت،  باش  خۆی  کاره کانی 
ده نگ و سۆزی ناخی هه ر وشه و الواندنه وه و پیاهه ڵدان 

و لۆلۆیێک و گیانم گیانمێک بگات.
راسته  ئه وه ی من ده یبینم وه کو سه رتاپای بواره کانی 
دیكه بواری رۆژنامه نووسیش دوچاری په تای لێنه پێچانه وه  
کردووه ،هه رچی  ته شه نه ی  نووسین  ده رده   وا  هاتووه ، 
خۆی  ک���رد،  ئ��ام��اده   به نیوهچڵی  ه��ه واڵ��ێ��ک��ی  که سێک 
به ناو  ریپۆرتاژێکی  هه رچی  ده زانێت،  به رۆژنامه نووس 
ته واو  ئیتر  داڕشترایه وه،  چاککراوه و  بۆی  ئاماده کراو 
بۆته  رۆژنامه نووس. گرینگ کاری کۆکردنه وه ی هه واڵ 
نییه ، بە ڵكو داڕشتن و زمانزانی و گه یاندنی زانیارییه کان 
زمانێک  ره وان،  و  شیرین  تۆکمه و  له بارو  زمانێکی  به  
یاخود  لێنه که نه وه ،  سڵی  سه یرکه ر  گوێگرو  خوێنه رو 
ته قه ،  نه که ونه   لێی  لێی توڕه  نه بن و  نه پرینگێنه وه .  لێی 
بێگانه   زمانێکی   وه ک��و   ل���ه ڕوالوازی  و  ه��ه ژاری  له به ر 
نامۆ بن و زاراوه کان  به خۆمان  ده رکه وێت و وشه کان 
وه کو مه یمون ده نێو باسه که دا هه ڵپه ڕن و نه توانن ئارام 
بگرن. قیژه  قیژیان که ڕو که م توانامان بکه ن، له تێگه یشتن 

و لێکدانه وه  .      
سه رباری  س���ه رک���ه وت���وو  رۆژن���ام���ه ن���ووس���ی  ب��ۆی��ه  
و  ده روون��ن��اس��ی  و  کۆمه اڵیه تی  ب��اری  ل��ه   ش��اره زای��ی 
زمانناسێکی  ده ب��ێ��ت  وای���ه   پێم  سیاسی،  و  ئ��اب��ووری 
له رووی  رۆژنامه نووسێک  ئه وه ی  بێت. چونکه   باشیش 
و  دکتۆرێک  مامۆستاو  هیچ  ده ی��ک��ات  زمانه وانییه وه  
هه قایه تخوانێک  و  فرۆشێک  گندۆره   و  چیرۆکنووسێک 
نایکات. کێشه ی ئه م سه رده مه مان به کارهێنانی زاراوه ی 
بیانییه ، که  به شی هه ره زۆریان له رێگه ی که مده رامه تی و 
هه ژاری و نمه کگیری رۆژنامه نووسه وه  دروست بووه . 
به کارهێنانی  له رێگه ی  ده یانه وێت  ئه وانه ی  به تایبه تیش 
وتارو  ده سه اڵتی  و  خۆیان  گه وره یی  بیانییه وه   وشه ی 

مه رجێکی گرینگه 
رۆژنامه نووس بتوانێت 
له هه ڵەی زمانه وانی 

بگات، ته نیا ورته  ورت و 
منگه  منگی لێوه  نه یێت، 
واته  وه کو گۆرانی بێژی 
چاک وایه ، ئه و کاته  

ده توانێت کاره کانی خۆی 
باش راپه ڕێنێت، که  له  
ئاوازودانان و ده نگ و 
سۆزی ناخی هه ر وشه و 

الواندنه وه و پیاهه ڵدان و 
لۆلۆیێک و گیانم گیانمێک 

بگات

،،

،،
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بابه به ته کانیان پف بده ن.
ئەی چ كردە بین؟

ناوه خنی  ن���او  ب��ه گ��ه ڕان��ه وه   پێویستیمان  ل��ێ��ره وه    
هه نبانه که مان هه یه ، ئایا رۆژنامه نووس ئاماده یه  ده ست 
له   ئه و وشه  ره سه نانه   ببات،  بۆ هه نبانه ی کورده واری 
مردن و فه وتان رزگار بکات، ئایا رۆژنامه نووس ئاماده یه  
کوردی  ره س��ه ن��ی  زمانێکی  له رێگه ی  خ��ۆی  گ��ه وره ی��ی 
پڕ وشه و  و  نووسینه کانی زل و فش  یا  ب��دات،  نیشان 

زاراوه ی بیانی بکات.
لێره دا ده کرێت ئێمه  سوود له  چه مکه  هاوبه شه کانی نێو 
زمانه  بیانییه کان وه رگر ین، ده کرێت ئه و زاراوه  بیانیانه  
هه مان  وات��اک��ه ی  و  ده رب��ڕی��ن  چه مکی  که   به کاربهێنین 
هه روه سا  هه یه تی.  س��ه ره ک��ی  له زمانی  چه مکه یه   ئ��ه و 
زانستییه کانه وه   دام���ه زراوه   لیژنه و  له رێگه ی  ده کرێت 
هه ن،  ک��وردی  له زمانی  که   بدۆزرێنه وه   زاراوان���ه   ئ��ه و 
پسپۆرو  له رێگه ی  راگه یاندن  دی  ده زگاکانی  رۆژنامه و 
که   بکات  کێشانه   ئ��ه و  چ��اره س��ه ری  زمانزانه کانییه وه  

رووبه روویان ده بێت.
نه ته وه یی  ناوه ندێکی  ئه وه یه   رێگه   چاکترین  هه روه ها 
راگه یاندن  ده زگاکانی  چاودێری  دابمه زرێت،  زانستی 
که زمانی  بکاته وه ،  راس��ت  په اڵنە   و  هه ڵە  ئه و  و  بکات 

کوردی ده بات بەالڕێدا.
سمكۆ محەمەد:

 ئەم پرسە لەالی من بەیەك چاو، یان تاك رەهەندیانە 
تەماشا ناكرێت، هەروەها لەڕووی سۆزی نەتەوایەتیشەوە 
بەلۆژیك  و  ك��ردن  ب��ەرگ��ری  چونكە  ن��اك��ەم،  تەماشای 
و  كردنەوە  بەچاك  نیازی  دایك،  زمانی  كردنی  تەماشا 
دەوڵەمەندكردنی زمانە، بۆیە بەالی منەوە ئەم كێشەیە 
كە لەنێو زمانی نووسین و رۆژنامەگەری كوردی هەیە، 
چەند هۆكارێكی لەپشتەوەیە كە من بۆ هەر هۆكارێكیان 

بیانووی خۆم پێیە، یاخود رەهەندێكی تریان دەبینم. 
هۆكاری یەكەم: ئەوەی كە بەشێك لەو زاراوە و ئەو 
وشانەی كە ئێوە باسی دەكەن و ناوتانناوە دیاردەیەكی 
و  نەشاز  وانییە  الم  من  نووسین،  شێواندنی  و  نەشاز 
شێواندن بێت لەهەندێ باردا، بۆ نموونە ئەو زاراوانەی كە 
لەسیاقێكی سیاسی و فكریدا بەكاردێت، تەنها زاراوەیەك 
و  بهێنین  ب��ەك��اری  بتوانین  ك��وردی  بەزمانی  كە  نییە 
هەمان مانا بەدەستەوە بدات، بۆ نموونە ئەوەی كە ئێوە 

ده کرێت ئێمه  سوود له  
چه مکه  هاوبه شه کانی 
نێو زمانه  بیانییه کان 

وه رگر ین، ده کرێت 
ئه و زاراوه  بیانیانه  

به کاربهێنین که  چه مکی 
ده ربڕین و واتاکه ی 

هه مان ئه و چه مکه یه  
له زمانی سه ره کی هه یه تی. 
هه روه سا ده کرێت له رێگه ی 

لیژنه و دامه زراوه  
زانستییه کانه وه  ئه و 

زاراوانه  بدۆزرێنه وه  که  
له زمانی کوردی هه ن

،،

،،
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دەبینن،  رۆژنامەوانی  و  نووسین  ناحەزی  بەدیاردەی 
بەڵكو  تێگەیشتنە،  هەڵە  ئەمە  كە  نین  زاراوە  هەندێكیان 
ئاسان  كارێكی  فكریش  چەمكی  فكرین،  چەمكی  ئەوانە 
سەر  وەریبگێڕێتە  رۆژن��ام��ەن��ووس  ی��ان  نووسەر  نییە 
زمانی كوردی، یان ناوێكی تری بۆ بتاشێ تاكو لەرستە و 
پەڕەگرافێكدا ماناو مەدلول بداتە باسەكە، یاخود گریمان 
بەبێ رێكەوتنی گشتی زاراوەیەك دابتاشین، ئاسانترین 
زاراوەی  ب��ەردەس��ت،  نموونەی  بەكارهێنەرترین  پڕ  و 
)دیموكراسی( یە كە كورتكراوەی سیستەمێكە، یان مانای 
دەسەاڵتی خەڵك دەگەێنێ، یان زاراوەی )ئیگسیستینتالیزم( 
)exisentilism(، تەنها مانای وجودیەت، یان بەكوردی 
ئەوەی  لەبەر  هەیە،  تریشی  مانای  و  نییە  )بونگەرایی( 
لەهەمان  بونگەراییە،  كە  تری  فكرییەكەی  مانا  لەپەنا 
كاتدا بۆ زانستی فەلەكناسیش بەكاردێت، بۆیە تەنها بۆ 
لەنێو  تاكو  نییە  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  بیركردنەوەی 
لەزمانی  ئیشكالیاتێكە  ئەمە  بەكاربێت،  فكریدا  باسێكی 
كوردیدا، بەو پێیەی كە كورد خاوەنی فكری سەربەخۆی 
بەاڵم  بێنێ،  بەرهەم  فكری  زاراوەی  نەیتوانیوە  و  نییە 
ئەو زاراوانەی تەنانەت بۆ كااڵكانیش دەتوانین بیگۆڕینە 
س��ەر زمانی ك���وردی، ئ��ەو زراوان���ەن كە ك��ورد خۆی 
ئەو  بەتایبەتی  دایتاشیوون،  شمەكانە  ك��ااڵو  ئ��ەو  بۆ 
بوون،  دروست  فیودالیزمی  لەسەردەمی  كە  زاراوان��ەی 
یان ئەو كەرەستانەی كە كورد خۆی دروستی كردوون، 
لەوانەش كەرەستە كشتوكاڵییەكان و زاراوە كولتوورییە 

كوردییەكان و هتد. 
هۆكاری دووەم: هەندێ زاراوە هەیە كە نووسەر یان 
رۆژنامەنووس بەكاری دێنێت، لەباگڕاوندێكی رۆشنبیری 
دەرەكیەوە وەرگیراون، بۆ نموونە كوردی كوردستانی 
عیڕاق، لەژێر كاریگەریی رۆشنبیری عەرەب دەنووسێ، 
و  رۆشنبیری  كاریگەریی  ل��ەژێ��ر  ئ��ێ��ران  ك��وردەك��ان��ی 
كاریگەریی  لەژێر  توركیا،  فارسی و كوردەكانی  زمانی 
زمانی  ه��ەروەه��ا  هتد.  و  توركی  زمانی  و  رۆشنبیری 
ئەوەی  بۆ  نەبووە  جێگیر  هێشتا  كوردیش  ستانداری 
بتوانین یەك دەست بنووسین و نووسین رزگار بكەین 

لەو كێشانە. 
هۆكاری سێهەم: هەندێ زاراوە هەیە كە چەمكیش نییە، 
بەاڵم جێگرەوەشی نییە لەزمانی كوردیدا، یاخود ئەگەر 
جێگرەوەشی هەبێت، هەمان ئەو مانایە بەدەستەوە نادات 

ئەوەی كە ئێوە بەدیاردەی 
ناحەزی نووسین و 

رۆژنامەوانی دەبینن، 
هەندێكیان زاراوە نین كە 
ئەمە هەڵە تێگەیشتنە، 

بەڵكو ئەوانە چەمكی فكرین، 
چەمكی فكریش كارێكی 
ئاسان نییە نووسەر یان 

رۆژنامەنووس وەریبگێڕێتە 
سەر زمانی كوردی، یان 

ناوێكی تری بۆ بتاشێ تاكو 
لەرستە و پەڕەگرافێكدا ماناو 

مەدلول بداتە باسەكە

،،

،،

سمكۆ محەمەد
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و خوێنەر حاڵی نابێت لێی، بۆ نموونە وشەی )جدی( یان 
)تداعیات( یان ئەو كەرەستە ئەلكترونیانەی كە لەژیانی 
تری  هۆكارێكی  ئەمەش  دێنین،  ب��ەك��اری  رۆژن��ەم��ان��دا 

زمانەوانییە.
ئەنجوومەن  نەتەوەیەك  هەموو  چ���وارەم:  ه��ۆك��اری 
یان دەستگایەكی زمانەوانی هەیە كە كاریگەریی خراپ 
بەتایبەت  دەخ��ات��ەوە،  دوور  نەتەوەیی  ئەمنی  لەسەر 
ل����ەرووی زم��ان��ەوان��ی��ی��ەوە، ك���ۆڕی زان���ی���اری كوردی 
نەكردۆتەوە  فكریانە  چەمكە  لەو  بیری  پێویست  وەكو 
لەسەروەختی خۆیدا، بەڵكو تەنها بیری لەوە كردۆتەوە 
كە زمانەكە نەفەوتێت و زیندوو بمێنێتەوە و بەكار بێت، 
هەر بۆیە تەنها ئەو وشانەی كردووە بەباو بۆ نووسین، 
ناوچەكانی  لەزاراوەسازی  تێكەڵوپێكەڵ  كە وشەگەلێكی 
كە  داتاشیوە  وشانەیان  ئ��ەو  تەنها  ی��ان  كوردستانن، 
مەترسی نەبووە، باشتر بڵێم وشەی سیاسی نەبوونە كە 
لەڕووی ئەمنییەوە قەدەغە كرابوون، چونكە سەردەمی 
كردبوو،  كۆنتڕۆڵ  كایەكەی  ت��ەواوی  بەعس  ریژیمی 

ئاڵوگۆڕكردنی زمانیش بریتی بوو لەكایەی سیاسەت. 
سەرەنجام من بەكێشەی گەورەی نازانم ئەو زاراوانە 
بەو شێوەیە بنووسرێتەوە، بۆ نموونە لەزمانی عەرەبیدا 
كەچی  هەیە،  كودەتای  مانای  دروست  )انقالب(  وشەی 
لەزمانی فارسی مانای )شۆڕشە( و زۆر زاراوەی تریش، 
عەرەبیش  ئەدەبیاتی  و  زم��ان��ەوان��ی  لەدونیای  یاخود 
رۆژئاوا  بەرهەمی  و  وەكو خۆی  كە  هەن  زاراوە  زۆر 
بەكاری دێنن، چونكە بەرهەمی فكری ئەوان نین، ئەمە 
سویدی  و  هۆڵەندی  و  ئەڵمان  وەك  تری  لەزمانەكانی 
زاراوەكان  زۆرب��ەی  چونكە  هەیە،  هتد  و  رووسیی  و 
دەگەڕێتەوە،  یۆنانییەكان  سەردەستی  بۆ  ئەوەتا  یان 
دەگەڕێتەوە  ئینگلیزەكان  سەردەستی  بۆ  ئەوەتا  ی��ان 
دیسان  ت���رەوە،  زمانەكانی  ب��ەس��ەر  زاڵ��ە  زمانێكی  ك��ە 
بیانییەكاندا  لەرۆژنامە  كە  دەهێنمەوە  تر  نموونەیەكی 
و  هۆڵەند  و  دانیمارك  رۆژنامەكانی  و  گۆڤار  هەیە، 
ئەمەریكیش كە بەزمانی خۆیان دەردەچن، كەچی زاراوەی 
دروست  فەرهەنگی  كێشەیەكی  هیچ  و  تێدایە  ئینگلیزی 
من  ناكرێت،  تەماشا  نەتەوەیی  بەعاتیفەی  و  نەكردووە 
كە  نەتەوەیەیە  ئ��ەو  نەتەوە  بەدبەخترین  دەبینم  وای 
رێگە لەدەوڵەمەندبوونی زمانەكەی دەگرێت، رێگە لەوە 
دەگرێت زاراوەی نەتەوەیەكی تر بخزێتە نێو زمانەكەی، 

هەموو نەتەوەیەك 
ئەنجوومەن یان 

دەستگایەكی زمانەوانی 
هەیە كە كاریگەریی 
خراپ لەسەر ئەمنی 

نەتەوەیی دوور 
دەخاتەوە، بەتایبەت 

لەرووی زمانەوانییەوە، 
كۆڕی زانیاری كوردی 
وەكو پێویست بیری 
لەو چەمكە فكریانە 

نەكردۆتەوە لەسەروەختی 
خۆیدا

،،

،،
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من لەسەردانێكدا بۆ میسر ئەو دیاردەم بینی كە بووە 
بەزمانی  كە  بینیم  وەختێك  بۆم،  سەرسوڕمان  جێگەی 
عەرەبی پیتەكانی وەكو ) ژ. چ. ڤ( م بینی لەرستە یان 
لەتابلۆی ریكالمەكانیان، لەحاڵێكدا لەزمانی عەرەبی ئەو 

پیتانە نین و تەنها لەفۆنەتیكدا هەیە. 
بەلەبەرچاو گرتنی ئەوەی زمان و مەعریفە، كۆمابوونی 
دەبینین  ج��ی��اوازی،  بەبێ  گەالنن  مێژووی  كولتووری 
زۆرجار وشەی هاوبەش هەیە لەنێو زمانەكان سا با ئەو 
نەتەوانە لەرووی جوگرافییەوە لەیەكتر دووریش بن، بۆ 
لەنێوان كورد و  نموونە نزیكەی 100 وشەی هاوبەش 
فارس، یان لەنێوان كورد و فنلەندی و نەتەوەكانی سەر 
بەواڵتانی سۆسیالیزمی كۆن هەیە، ئایا دەكرێ بەخاتری 
بچین،  تر  لەخەڵكی  نابێ  و  ك��وردی��ن  ئێمە  كە  ئ��ەوەی 
بەپێچەوانەوە  یاخود  بكەینەوە؟،  رەش  زاراوان���ە  ئ��ەو 
لەفەرهەنگی  ب��ك��ەن��ەوە  رەش���ی  و  ب��زان��ن  پێی  ئ���ەوان 
خۆیاندا ؟ بەپێچەوانەوە ئەم حاڵەتە مەنفەعەتی هەیە و 

دەوڵەمەندبوونی زمانە. 
كردووتانە  ئێوە  كە  دیاردەیەی  ئەو  تری  هۆكارێكی 
بەكێشە، ئەوەیە كە هەندێ كەس خزاونەتە نێو نووسین 
ئەوەی  بەخاتری  ئەوانەن  رۆژنامەگەرییەوە،  كایەی  و 
بەباگراوندی  یان  بەنووسەربوونیان  هەست  خوێنەر 
لەحاڵێكدا  بەكاردێنن،  زاراوان���ە  ئەو  بكات،  مەعریفیان 
رەنگە زۆربەی ئەو زاراوانە بەكوردی هەبن، بۆ نموونە 
بەكاری  لەرۆژنامەنووسەكان  كەزۆر  )ئیتیك(  زاروەی 
دێنن، هیچ بیانوویەكی لۆژیكی زمانەوانی نییە كە وشەی 
رەوشت بەكار ناهێنن، لەمەیاندا ماف لەالی كورد هەیە كە 
وشەی بیانی بەكاردێنن بەبێ هۆكار، كەسانێكی تر هەن 
دەردەكەوێ  بۆت  كەچی  چیە،  ماناشی  نازانن  ئەسڵەن 
نیشان  نووسینەكەیان  ئیستاتیكای  كە  بۆئەوەیە  تەنها 

بدەن، ئەمەیان حاڵەتێكی ناجوورە واتە )موزیف( ە. 
ئەوەی  بۆ  كەوینەوە  دوور  لەباسەكە  كەمێك  ئەگەر 
دەوڵەمەندتر قسە لەسەر زمانی نووسین و رۆژنامەكان 
بكەین، دەبینین هیچ رۆژنامەیەك زمان و رێزمانەكەی 
لەوەی تر ناچێت، هەر دەڵێی لەیەك واڵت و بۆ خوێنەری 
نەشازە،  حاڵەتێكی  ئەمەیان  نانووسرێت،  نەتەوە  یەك 
هەر  ستاندارن  زمانی  كە  وشانەی  ئەو  دەبێ  بۆ  باشە 
دەبێ  ب��ۆ  بهێنن،  ب��ەك��اری  بەشێوەیەك  رۆژن��ام��ەی��ەك 
رۆژنامەیەك وشەیەكی دوو بڕگەیی وەكو خۆی بەكار 

هۆكارێكی تری ئەو دیاردەیەی كە 
ئێوە كردووتانە بەكێشە، ئەوەیە 
كە هەندێ كەس خزاونەتە نێو 

نووسین و كایەی رۆژنامەگەرییەوە، 
ئەوانەن بەخاتری ئەوەی خوێنەر 

هەست بەنووسەربوونیان یان 
بەباگراوندی مەعریفیان بكات، ئەو 

زاراوانە بەكاردێنن، لەحاڵێكدا 
رەنگە زۆربەی ئەو زاراوانە بەكوردی 
هەبن، بۆ نموونە زاروەی )ئیتیك( 
كەزۆر لەرۆژنامەنووسەكان بەكاری 

دێنن، هیچ بیانوویەكی لۆژیكی 
زمانەوانی نییە كە وشەی رەوشت 

بەكار ناهێنن

،،

،،

عەبدولخالیق ئیبراهیم 
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بهێنێ، كەچی رۆژنامەیەكی تر هەر دوو بڕگەكە لێكدەدات 
و جیاوازە لەوەی تر؟ خۆ ئەمەیان بەكارهێنانی وشەی 
بیانی نییە، یان رۆژنامە هەیە ناوی واڵتێك وەكو خۆی 
پیتێكی تێدایە كە  بەكارناهێنێ، بەبیانووی ئەوەی گوایە 
لەكوردیدا نییە، لەراستیدا ئەم هەڵەیە لەوە قەباحەت ترە 

كە زاراوەی بیانی لەنووسیندا بەكار بهێنین.  
عەبدولخالیق ئیبراهیم مامۆستای بەشی راگەیاندن لە پەیمانگای 

تەكنیكی هەولێر:
یەكێك  كە  بكەین  نیگایەوە سەیری  لەو گۆشە  ئەگەر 
پاراستن  لە  خۆی  رۆژنامەگەری  گرنگەكانی  ئەركە  لە 
دەبینێتەوە،  نەتەوەیی  زمانی  گەشەپێدانی  دواتریش  و 
سەرەكی  رەگەزێكی  زم��ان  كە  ب��اوەڕەی  ئەو  دەگەینە 
پرۆسەی پەیوەندیكردنە و رۆڵێكی كاریگەریش دەبینێت 
دەبێت  ب��ۆی��ە  وەرگ����ر،  الی  ت���ازە  م��ان��ای  بنیاتنانی  ل��ە 
رۆژنامەگەریی  لە  زمانەی  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردنمان 

بەكاری دەهێنن چەند رەهەندێك لەخۆی بگرێت.
بەر لە هەمووشیان بەكارهێنانی وشە و دەستەواژەی 
وەرگێڕانی  بگرە  ك��وردی،  رۆژنامەگەریی  لەنێو  بێگانە 
هەڕەمەكی و میزاجی بۆ هەندێ چەمك و دەستەواژەی 
بیانی، فەزایەكی لەگەڵ خۆیدا هێناوە كە دەكرێ لەرێگەی 
كۆڕی  و  رۆژنامەنووسان  نێوان سەندیكای  هەماهەنگ 
جگە  بگرێت،  سەروبەرییە  بێ  لەم  ڕێ  ك��ورد  زانیاری 
لەمەش لە هەندێ میدیا و رۆژنامەی كوردی ئەو زمانەی 
بەكاردێت لە ئاستێك دایە كە رەچاوی رەهەندە دەروونی 
و كۆمەاڵیەتییەكانی تاكی كوردی ناكات و دەرهاویشتەی 

نەرێنی زۆرخراپی لێ دەكەوێتەوە لەو رووەوە.
نەتەوەیی  ستراتیژیەتێكی  نەبوونی  بڵێم  م��اوەت��ەوە 
ئەهلییەكان  فەرمی و  ناوەندە  یارمەتی  بە  كە حكومەت 
بەڕێوەی ببات، وایكردووە رۆژنامەگەری كوردیش بەر 
پشكی ئەو فەوزایە بێ بەرنامەیە بكەوێت، بە رادەیەك هەر 
رۆژنامەیەك بە ئارەزووی خۆی و لە روانگەی بۆچوونە 
تایبەتییەكانی بابای سەرنووسەر زمان و كۆمەڵێك وشە 
و دەستەواژەی تایبەت بەخۆی بەكاربهێنێت. ئەمەش بە 
لەسەر  ال  هەموو  ئەگەر  نابینێت  تەندروست  حاڵەتێكی 
ئەوە كۆك بین كە رۆژنامەگەری رۆڵی گەورە دەبینێت 
لە پاراستنی زمانی دایك و لە ئاستێكی تریش هۆكارێكی 
گەشەكردنی ئەو زمانەیە لەرێگەی داتاشینی وشەی تازە 
بۆ ئەو چەمك و مانا و شتە نازانرێ لە ئێستا و داهاتوو 

بەكارهێنانی وشە و 
دەستەواژەی بێگانە لەنێو 

رۆژنامەگەریی كوردی، 
بگرە وەرگێڕانی هەڕەمەكی 

و میزاجی بۆ هەندێ 
چەمك و دەستەواژەی 

بیانی، فەزایەكی لەگەڵ 
خۆیدا هێناوە كە دەكرێ 

لەرێگەی هەماهەنگ نێوان 
سەندیكای رۆژنامەنووسان 

و كۆڕی زانیاری كورد 
ڕێ لەم بێ سەروبەرییە 

بگرێت

،،

،،

نەوزاد رەفعەت
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لەچوارچێوەی  دەبێت  ئەمەش  ب��ەاڵم  ه��ەڵ��دەدەن،  سەر 
پڕۆژەیەكی دەستە چەمك و بەرنامەڕێژكراو بێت نەوەك 
شتە  بۆ  نوێ  وش��ەی  خۆی  لەشوێنی  و  رۆژنامە  هەر 
دایدەنێن  ئەو وشانەی  جار  هەندێ  كە  دابنێت  تازەكان 
پیاو ناچار دەكەن تێر پێبكەنێ و ئەو پەندە عەرەبییەمان 

بەیاد دەخاتەوە كە دەڵێ ))شر البلیة مایضحك((.
نەوزاد رەفعەت سەرنووسەری گۆڤاری نووسەری نوێ)يش دەڵێ:

عەرەبییەوە  زمانی  كاریگەریی  بەهۆی  فارسی  زمانی 
پیرۆزەوە، سەدان وشەی عەرەبی  لەرێگای قورئانی  و 
تێكەوتووە و ئەو میللەتە، بێ ئەوەی هەست بە كەمایەسی 
خوێندن  و  نووسین  لە  بكات،  زمانەكەی  خەوشی  و 
بوونەتە  تەنانەت  دەهێنێت،  بەكاریان  قسەكردندا  و 
كە  بكە  رستەیە  ئەم  تەماشای  دە  زمانەكەیان.  مۆركی 
لە بەنزینخانەكاندا دەنووسرێت: )استعمال دخانیات أكیدا 
ممنوع أست( لەم رستەیەدا تەنیا كاری ناتەواوی )أست( 
فارسییە، دەنا هەر چوار وشەكەی تر عەرەبییەكی پەتین 
موڵكی  بە  نابن،  فەرهەنگە  ئەم  دەستبەرداری  ئ��ەوان   .
پیرۆزیشدا  قورئانی  لە خودی  تەنانەت  دەزانن،  خۆیان 
هیچ  كە  هەن  عەرەبی  غەیرە  یان  بیانی  وشەی  دەی��ان 
شێوەزاری  یان  دیالێكتی  سەنترالیزمی  و  پیرۆزی  لە 
عەرەبی  زم��ان��ی  نیسبەت  ب��ە  چ  ن��اگ��ۆڕێ��ت  ق��وڕەی��ش��ی 

موسڵمانەوە یان زمانی میللەتانی غەیرە عەرەبەوە.
بۆ نموونە لە قورئانی پیرۆزدا وشەی وەكو )سندس 
و  )ع��زرائ��ی��ل  وش��ەی  و  فارسین  زب��رج��د(  و  واستبرق 

جبرائیل و ئیسرافیل( عیبرین. تاد
بەكارهێنانی وشەی بیانی لەناو دەقی ئەدەبیشدا ئاساییە. 
بەاڵم ئەگەر بێ زۆر لەخۆكردن و بۆ خۆ دەرخستن و 
الفوگەزاف بەكارهێنرابێت. چونكە ئەگەر هەر لەخۆڕا و 
بە سەلیقە و لەناو كوورەی ئازار و موعاناتەكەوە هەڵقواڵ 
بێت، لەناو دەقەكەدا دەبێتە نەخش و نیگار و جوانكاری 
لە  و  ئێسكەماسی  دەبێتە  بەپێچەوانەوەش  داهێنان،  و 

قوڕگ دەچەقێت و تام و چێژی دەقەكە دەبات.
بڕوانە ئەم دێڕەی مەحوی:

لەناكەس كارییا خاكم بەسەر رۆیی بەبا عومرم
ساخوا بمژێنێ تا لەبەر قاپی كەسێ دەمرم

و  عەرەبییە  وشەیەكی  یەكەمدا  لەنیودێڕی  )عومر( 
هێندە بە ڕەوانی بەكارهاتووە. خوێنەر و گوێگر مەحاڵە 

هەست بە بێگانەییەكەی بكات.

بۆ ئەوەی دەوڵەمەندتر 
قسە لەسەر زمانی 

نووسین و رۆژنامەكان 
بكەین، دەبینین هیچ 
رۆژنامەیەك زمان و 

رێزمانەكەی لەوەی تر 
ناچێت، هەر دەڵێی 
لەیەك واڵت و بۆ 

خوێنەری یەك نەتەوە 
نانووسرێت، ئەمەیان 

حاڵەتێكی نەشازە

،،

،،

مەغدید سەپان
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نالی � یش دەڵێت:
لەكن با وجوودی ناس و ئەجناس 

كەسی تێدا نییە ئەم شارە بێ تۆ
ئەجناس(  و  ناس  و  )وج��ود  هەر سێ وشەی  ئەوەتا 
لە  داهێنەرانە  چەند  و  ج��وان  چەندە  ب��ەاڵم  عەرەبیین، 
داڕێ��ژراون. كە  قەسیدەكە  ناوەوەی  بونیاتی دەرەوە و 
و  چێژ  و  هزر  لە  دەاللەتەكانیان  كاریگەریی  هەرگیز 
هەست و نەستی وەرگردا ناسڕێتەوە ئێستا لە بوواری 
جۆراوجۆریشدا  لێكۆڵینەوەی  و  وتار  و  رۆژنامەگەری 
دەبیسرێت.  و  دەك���ەون  ب��ەرچ��او  بیانی  وش��ەی  دەی��ان 
ئەوانە وشەی جیهانین و با ئێمەش پێیان ئاشنا بین و 
دەشتوانرێت وشە هاوواتا كوردییەكەشیان بەكاربهێنن، 
یان  رەسەنەكە  وش��ە  ئەگەر  وای��ە  پێی  هەیە  نووسەر 
چەمكەكە  كاریگەریی  ئەوا  بەكاربهێنرێت،  ئینگلیزییەكە 

بەسەر وەرگرەوە زیاتر و روونتر و قووڵتر دەبێت.
ستایل،  فۆنۆپۆڵ.  مەتریاڵ.  ئایدیاڵ.   . لیبڕاڵ  وەك��و: 

دیزاین، مۆدێرنیزم. مۆنتاژ،
لەسەر بەكارهێنانی وشەی بیانی لە زمانی كوردی د. مەغدید 

سەپان گووتی:
بەهیچ  دای��ە،  ب��ڕوای��ە  ل��ەو  یەكەم  ڕای  هەیە.  ڕا  دوو 
نووسینی  لە  بیانی  وشەی  ناكات،  پێویست  شێوەیەك 
بەشی  ك��وردی  زمانی  چونكە  بهێندرێ،  بەكار  ك��وردی 
ئەوەندە دەوڵەمەندە، ئەوەی ڕۆژنامەنووس یان نووسەر 
بیەوێ بینووسێ بە تێری بیر و بۆچوونی خۆی پێ دەر 
ببڕێ، چونكە بەڕای ئەوان، هەر هەموو وشە پێویستەكان 
هەن..  ك��وردی  زمانی  بە  كتێب،  و  گوتار  نووسینی  بۆ 
دەوڵەمەندكردنی  بۆ  دای��ە،  بڕوایە  لەو  دووەمیش  ڕای 
زمانی كوردی و لە الیەكی دیكەش بۆ نووسینی تێرتر، 
بەكارهێنانی  لە  نووسەر  یان  ڕۆژنامەنووس  پێویستە 
وشەی بیانی و بەتایبەتیش التینی و ئەوروپی نەترسێ 
و سڵ نەكاتەوە. لێرە لەوانەیە ئاسان نەبێت، بزانرێ كامە 
بۆچوون ڕاستە یان نا، چونكە لەوانەیە هەردوو ڕاكان 
ڕاست بن، بەاڵم پرسیارەكە لێرە كامە بۆچوون ڕاستتر 
یان مەنتقی و تەندروستترە بۆ زمانی كوردی، لەالیەن 
كەسانی پسپۆر و شارەزاوە پێویستی بە لێكۆڵینەوە و 

نووسینی زۆرە. 
كتێب  چاپكردنی  و  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  زۆربوونی  بە 
وشە  هەندێك  ن��اچ��ارە  ن��ووس��ەر  جیا،  جیا  ب���واری  ل��ە 

ئێستا لە بوواری 
رۆژنامەگەری و 

وتار و لێكۆڵینەوەی 
جۆراوجۆریشدا دەیان 
وشەی بیانی بەرچاو 
دەكەون و دەبیسرێت. 

ئەوانە وشەی جیهانین و 
با ئێمەش پێیان ئاشنا 
بین و دەشتوانرێت وشە 
هاوواتا كوردییەكەشیان 

بەكاربهێنن، نووسەر 
هەیە پێی وایە 

ئەگەر وشە رەسەنەكە 
یان ئینگلیزییەكە 

بەكاربهێنرێت، ئەوا 
كاریگەریی چەمكەكە 

بەسەر وەرگرەوە زیاتر و 
روونتر و قووڵتر دەبێت

،،

،،
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نووسینیان  ك��وردی  زمانی  لە  پێشتر  كە  بهێنێ،  بەكار 
بوارانە  ئەم  نووسین.  زمانی  نەبوونەتە  و  نەكراوە  پێ 
زۆرن وەك: ڕاگەیاندن، جوگرافیا، كۆمەڵناسی، ئابووری، 
تەكنیكی، تەندروستی و داوودەرمان...هتد لەبەر ئەوەی 
نووسین و سەرچاوەی زانستی لەم بوارانە زۆر كەمن 
یان هەرنین، بۆ ئەوەی نووسەر چۆن بیەوێ بابەتەكەی 
دابڕێژێ، لەوانەیە ناچارە هانا وەبەر وشەی بیانی ببات. 
لە  ناشارەزا  خوێنەری  بۆ  وشانە  ئەو  جاریش  هەموو 
زمانی بیانی و بەتایبەتیش التینی و ئەوروپی، جگە لەوەی 
گرتنیش.  بۆ ڕەخنە  بوونەتە زەمینە خۆشكردن  نامۆن، 
زۆر لەو خوێنەرانە لەوبڕوایە دان، بەرهەمی نووسەرە 
و  نووسراوە  پوخت  ك��وردی  زمانێكی  بە  كالسیكەكان 
هەموو وشەكانیش زمانی كوردین، بەاڵم ئەمەیان قەت 
ڕاست نییە، چونكە وەك دیارە زمانی كوردی لەهەمان 
بۆیە  ئەوروپییە،  هیندۆ  و  فارسی  زمانەكانی  كۆمەڵەی 
پەتی  ك���وردی  وش��ە  ك��ام��ە  بسەلمێندرێ،  ن��ات��وان��درێ 
و  یەكە  سەروچاوەیان  چونكە  ئەوروپییە،  هیندۆ  یان 
هەموویان بۆ بەكارهێنانی وەك یەك مافیان هەیە و بەهی 
خۆیان دادەنێن. لەالیەكی دیكەش نووسەرانی پێشان یان 
بەكاریان  بەرهەمەكانیان  لە  وشانەی  ئەو  شاعیرەكان، 
لە چەند ه��ەزاری تێ  ب��ووە و  هێناوە زۆر س��ن��ووردار 

نەپەڕاندووە.
من لە شەقامێكی ستۆكهۆڵم بە زمانی سوێدی رێكالمێكم 
هیندی  نانی  لە خۆشی  باسی  ڕێكالم  ئەو  و  خوێندەوە 
زۆرترین  كڕینی  ڕێكالم  لەو  مەبەستیش  دیارە  دەكرد، 
نوردییە نانە.. لەو ڕێكالمە نان بە پیتی التینی"Naan" و 
لەتەك ئەم وشەیەش "تەندور" بەهەمان پیت نووسرابوو. 
تا پێش خوێندنەوەی ئەم ریكالمە، وامدەزانی وشەی نان 
بە رەچەڵەك كوردییە و ئەگەر كوردیش نەبێت، لەوانەیە 
دەڵێن  ن��ان  بە  فارسی  زمانی  بە  چونكە  بێت،  فارسی 
بیستبوو،  بەكوردی  هەر  تەندورم  وشەی  بەاڵم  "ن��ون" 
بۆیە هیچ گومانم لە كوردی بوونی ئەم وشەیە نەبوو، 
ب��ەاڵم دەرچ���وو، م��ن ب��ە هەڵە ل��ە ه���ەردووك وش��ە تێ 

گەیشتبووم.. 
من ئێستا لە هەولێر و لە ماڵەوە فەرهەنگێكی رووسی 
م  سڵۆڤ"  ئینۆسترانیی  ساڤەر  "سەڤریمێننی  بەناوی: 
هەیە. بە زمانی كوردی دەكاتە: "فەرهەنگی نوێی وشەی 
بیانی" مەبەست لە وشەی بیانی، تەواوی ئەو وشانەیە 

بەڕای من گرفت لەوە 
نییە، كێ چ وشەیەكی 

بیانی بەكار دێنێ، 
بەڵكو گرفتەكە زۆر 

لەوە گەورەترە، چونكە 
زۆربەی جار ئەوانەی 

ئەم وشە بیانییانە 
و بەتایبەتیش 

وشەكانی التینی و 
زمانە ئەورووپییەكان 
بەكار دەهێنن، ئەو 
وشانەیان بیستووە 
و لە هیچ شوێنێك 
نەیانخوێندۆتەوە، 

بۆیە لە كاتی نووسینی 
بەسەقەتی و بە هەڵە 

بەكاری دەهێنێن و 
دەینووسن 

،،

،،



ژمارە 18 پایزی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 228

دیاردەی بوونی وشە و زاراوەی بیانی لە ناو نووسینی ڕۆژنامە و گۆڤارەكانی هەرێمی كوردستاندا

ئێستا لە زمانی رووسی بەكار دەهێندرێ. 
و  گەروەیە  الپەڕەی   742 فەرهەنگە  ئەم 
لە 20 هەزار وشە پێكهاتووە، كە ئێستا لە 
زمانی  دەهێندرێ.  بەكار  رووسی  زمانی 
و  دەوڵەمەندە  زمانێكی  یەكجار  رووسی 
لەو  بیر  وردی  بە  ئەگەر  ئەمەش  لەگەڵ 
بكەینەوە،  هەزار   )20( سەرەوە  ژمارەی 
زۆرە،  یەكجار  وشە  ه��ەزار   20 دەبینین 
زان��ای��ەك��ی رووس  ئ���ەوەش هیچ  ل��ەگ��ەڵ 
شەرمی بەوە نییە، ئەم وشە بیانییانە لە 
نووسینی خۆی بەكار بهێنێ. فەرهەنگێكی 
دیكەی رووسی - رووسیم هەیە، كە زۆر 
بەناوبانگە و بە فراوانی لە زۆر بوار وەك: 
یاسا...هتد  كۆمەڵناسی،  ئ��ەدەب،  مێژوو، 
ئۆژیگۆڤە  ئی.  )سی.  لەالیەن  دێت،  بەكار 
نووسراوە،  شڤێدۆڤە(  ی��و.  ن��ون.  لەگەڵ 
ژمارەی الپەڕەكانی 955 و 72500 وشە 
ڕوونكردنەوەی  بۆ  7500ڕس��ت��ە  لەگەڵ 
فەرهەنگی  لە  هەیە.  وشەكان  لە  هەندێك 
هاتبێتە  ن��ەب��ووە  وش��ە  هیچ  م��ن  دووەم 
لەگەڵ  نەبووبێت،  فەرهەنگە  لەم  و  پێشم 
ئەمەش لەوانەیە ئەگەر 20 هەزار وشەی 
هەندێك  نەبێت،  فەرهەنگە  ل��ەم  بیانیش 
كەمتری تێدا و دیسان هیچ رووسێك لە 
بیر  وشە  بەكارهێنانی  لە  نووسین  كاتی 
ڕەچەڵەك  بە  وشەیە  ئەم  ئایا  ناكاتەوە، 
رووسیە یان نا؟ ئەوان هەموو ئەم وشانە 
بە هی خۆیان دەزانن و تەواوی خەڵكیش 
دەزانێ، زمانی رووسی یەك لە زمانە هەرە 

دەوڵەمەندەكانی جیهان دەژمێردرێت. 
بكەین،  سوێدی  لەزمانی  ب��اس  ئەگەر 
زمانزانان لەم بڕوایەدان، وشەكانی زمانی 
 %40 ل��ە  و  ئینگلیزین   %30 ل��ە  س��وێ��دی 
ئەوانیش  سوێدین،   %30 لە  و  ئەڵمانین 
ناكەنەوە،  بەكارهێنان  لە  بیر  نووسین  لە 
چونكە هەموو وشەكان بە زمانی خۆیان 
زمانە  ل��ە  ب���اس  ل��ێ��رە  دەدەن.  ل��ەق��ەڵ��ەم 
نزیكەكانی یان گروپی ساڤی ناكەینەوە، 

كە هەزاران وشەیان هەیە و هەمان مانای 
هاوبەش دەبەخشێ. بەالتەوە سەیر نەبێت، 
ئەگەر یەكێك زمانی رووسی بزانێت، زۆر 
ئۆكراینی،  رووس���ی،  بێڵە  ل��ە:  بەئاسانی 
بولگاری...هتد  چیكی،  سلۆڤاكی،  پۆڵۆنی، 
ڕۆژنامە  و  ئەدەبیات  دەت��وان��ێ  و  بگات 
بگات،  تێشی  و  بخوێنێتەوە  زمانان  بەو 
لە  باس  بەرهەم،  یان  بابەت  ن��اوەڕۆك��ی 
یەكێك  ئەگەر  بەهەمان شێوە،  دەكات،  چ 
ئاسانی  بە  زۆر  ب��زان��ێ،  سوێدی  زمانی 
دانماركی دەگات و  نەرویجی و  لەزمانی 
دەتوانێ بەو زمانانە ئەدەبیات و ڕۆژنامە 
كەسیش  ب��خ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە..  گ��ۆڤ��اری��ان  و 
شەرمی بەوەنییە یان هەربیرش ناكاتەوە، 
تەواو  وش��ەی��ەك��ی  ب���ەدوای  نووسین  ل��ە 
سوێدی یان رووسی بگەڕێت، بۆ ئەوەی 
بەالی  دەرب��چ��ێ��ت.  باشتر  نووسینەكەی 
ئەوان، هەموو ئەو وشانەی لە قوتابخانە 
كتێب  لە رۆژنامە و گۆڤار و  دەیخوێنن، 
بەرچاویان دەكەوێت، زمانی ئەوانە و لە 
وشە  ئ��ەوان  ناكەن.  ش��ەرم  بەكارهێنانی 
و  دەهێنن  بەكار  خۆی  وەك  بیانییەكان 
لەسەر  نەزانین  لە  خۆیان  زمانی  كاوی 
)ئینگلیزی  ب��ە  نموونە:  ب��ۆ  ه��ەر  ن��اك��ەن، 
ستاشون(،   - )س��وێ��دی  س��ت��ی��ەش��ن(،   -
)ف��ەرەن��س��ی - س��ت��اس��ی��ۆن(، )ئ��ی��ت��ال��ی - 
وێستگە  دەكاتە  كوردی  بە  و  ستاچیۆن( 

یان وێستگەی شەمەندەفەر هتد. 
ب����ەڕای م��ن گ��رف��ت ل���ەوە ن��ی��ی��ە، ك��ێ چ 
وشەیەكی بیانی بەكار دێنێ، بەڵكو گرفتەكە 
زۆر لەوە گەورەترە، چونكە زۆربەی جار 
ئەوانەی ئەم وشە بیانییانە و بەتایبەتیش 
وشەكانی التینی و زمانە ئەورووپییەكان 
بەكار دەهێنن، ئەو وشانەیان بیستووە و 
لە هیچ شوێنێك نەیانخوێندۆتەوە، بۆیە لە 
كاتی نووسینی بەسەقەتی و بە هەڵە بەكاری 
نموونە:  هەربۆ  دەینووسن  و  دەهێنێن 
ئەنتەرنێت ڕاستییەكەی )ئینتەرنێت(ە ڤانتا 
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ڕاستییەكەی )فانتا(یە، فیزە 
ڕاستییەكەی )ڤیزا(یە، پلێت 
فلیم  )بلێت(ە،  ڕاستییەكەی 
ڕاستیەكەی )فیلم(ە.. لەگەڵ 
سەدان وشەی دیكە ڕۆژانە 
دەیخوێنیەوە،  و  دەبیستین 
نا  لە شوێنی خ��ۆی  ب��ەاڵم 
ئ��ەوان��ەی ئەو  ب��ەه��ەڵ��ە.  و 
دەهێنن،  ب���ەك���ار  وش���ان���ە 
بەتایبەتیش ڕۆژنامەنووس 
و نووسەران، پێش ئەوەی 
بەكاریان بهێنن، لەسەریان 
یەك  هەرنەبێت  پێویستە 
فەرهەنگێكی  سەیری  جار 
بزانن چۆن  و  بكەن  بیانی 

ئەو وشانە دەنووسرێن. 
چەند  س��ەرەوە  ئەوانەی 
وشەیەك بوون، لەڕاستیدا 
لە زۆر بواری دیكە وەك: 
كۆمەڵناسی،  س��ی��اس��ەت، 
ف��ەل��س��ەف��ە...ه��ت��د زۆرب���ەی 
ه��ەرە زۆری وش��ەك��ان نە 
بەكار  خ��ۆی��ان  ل��ەش��وێ��ن��ی 
دێن، نە بەڕاستیش بەكاری 
دەهێنن، ئەگەر بەكارهێنانی 
ئەو  وەك  بیانی  وشەكانی 
هێنامەوە  من  نموونانەی 
ئەوكات  بهێندرێت،  بەكار 
الی��ەن��ی ی��ەك��ەم ڕاس��ت��ن و 
ئ������ەوان زم���ان���ی ك����وردی 
دەوڵەمەندكردن  لەجیاتی 
زی���ات���ر ب������ەرەو ك���ەن���دار 
و ه����ەردێ����ری دەب�����ەن و 
دەیشێوێنن، بەاڵم ئایا لەبەر 
كەسانە  ئەو  بەكارهێنانی 
واز  ڕەوای��ە  ئەو وشانە  و 
لەو هەموو وشە پێویستانە 

بهێنین؟ بێ شك نەخێر.. 

ه����ەروەه����ا س���ەب���ارەت 
زاراوە  ب��ەب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی 
لەناو  ب��ی��ان��ی  وش����ەی  و 
)د. عومەر  زمانی كوردیدا 
زانكۆی  مامۆستای  پەتی( 

سەاڵحەددین گوتی: 
دیارە بەكارهێنانی وشەی 
زمانێكدا  هەر  لەناو  بیانی 
رووی  ل���ەس���ەر  دەگ�����ری 
الیەنی  دوو  جیهانە،  ئ��ەم 
هەیە واتە: چاك و خەراپ 
یاخود سوودبەخشین و یا 
بەالیەنی زیان لێ كەوتنەوە 

بەدیار دەكەوێت.
بڵێین  دەت������وان������ی������ن 
چۆنێتی  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
مامەڵەكردن  و  بەكارهێنان 
رێ��ژەی كەمی و زۆری  و 

ئەو وشە و زاراوانە.
ئەگەر هاتوو بەڕێژەیەكی 
زۆر و لە سنووری ئاسایی 
دەرەوە،  دەرچ���ووە  خ��ۆی 
ئ����ەوە ب���ێ گ���وم���ان زی���ان 
لە  زۆرت��رە  بەخشینەكەی 

سوودەكەی.
بەاڵم ئەگەر بە ژمارەیەكی 
كەم و بەڕێژەیەكی گونجاو 
ب��وو، ئ��ەوە دەك���رێ بڵێین 
چونكە  ه���ەی���ە،  س�����وودی 
ه��ات��ن��ە ن�����اوەوەی وش���ە و 
ت���ەرای  و  ت���اك  زاراوەی 
بیانی شتێكی زۆر ئاساییە 
بەتایبەتی  زمانێك  هەر  بۆ 
ئەگەر زمانەكە زیندوو بێ. 
وشە  ن��اوەوەی  هاتنە  ئەم 
پەیوەندی  بۆ  زاراوان���ە  و 
كۆمەاڵیەتی  و  زان��س��ت��ی 
هەندێ  و  ب���ازرگ���ان���ی  و 

د. عومەر پەتی
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)جەنگەوە(  رێگەی  لە  ی��ان  گەشتوگوزار  بۆ  جاریش 
دەگواسترێتەوە.

هاتۆتە  فارسی  و  توركی  وشەی  بینومانە  كات  زۆر 
زمانی  لە  تەنانەت  بەپێچەوانە،  یان  عەرەبی  زمانی  ناو 
كوردی وشەی عەرەبی و فارسی و توركی بەدی دەكرێ، 
بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە لەدوای راپەڕینە مەزنەكەی 
بەهاری )1991( بە رێژەیەكی زۆر وشە و زاراوەی بیانی 
بەگشتی و بەتایبەتی ئینگلیسی هاتووەتە ناو زمانەكەمان 
كە سەری لەهەموو خوێندەواران و رۆشنبیرانی كورد 
شێواندووە، تەنانەت نەخوێندەوارەكان زۆر گلەیی وایان 
كردووە لەالی توێژی رۆشنبیرەكەییان ئەوەتا چەندەها 
كردووە  زاراوان��ەی��ان  و  وشە  ئەو  وات��ا  پرسیاری  جار 
 �  1970 سااڵنی  بەراوردێكی  ئەگەر  دەبەخشن،  كەچی 
1980 پێشتریش بكەین زۆر بەدەگمەن وشەیەكی بیانیمان 
)بۆدجە(یان  وش��ەی  كە  بیرم  دێتە  دەك���ەوت  ب��ەرچ��او 
بەكارهێنا لەسااڵنی )1980( الی خەڵكی وشەیەكی زۆر 
)نامۆ( بوو، بەاڵم ئەمڕۆ لەهەر وتارێكی ئاساییدا دەگرێ 

)فەرهەنگۆكێكی( پێویستە ئەگە نا تی ناگەیت.
نابێ ئەوەشمان لەبیربچێت دەوڵەمەندی زمان لەوەدایە 
ئاڵوگۆڕیدا  ئاكامی  لە  و  بێ  تر  زمانانی  تێكەاڵوی  كە 
كاریگەرییان لەسەر یەك هەبێ، بەاڵم دیسان دەیڵێینەوە 
دەرەوە،  بچێتە  دی��اری��ك��راوەك��ەی��دا  ل��ەس��ن��وورە  ن��اب��ێ 
نەبوو  لەبەردەستدا  ك��وردی  بە  وشەكە  چاكترە  ب��ەاڵم 
)عەرەبیەكەی( لەنێوان دوو كەوانەدا بنووسرێت. یاخود 
ئەم  لێرەدا  دابڕێژرێت،  بۆ  وشەی  جوان  بەكوردییەكی 
ئەركە دەكەوێتە ئەستۆی لێژنەی زمانەوانی لە ئەكادیمیای 
كوردی، بەاڵم تا چەند ئەو توانا و شارەزاییەیان هەیە و 

یان كاریان بۆ كردووە؟
نابێ هەوڵ و كۆششی كۆڕی زانیاری كوردی/ بەغدا 
 )1972( بەتایبەتی  و  حەفتاكان  لەسااڵنی  لەبیربكەین 
لەڕێگەی لیستی زاراوەكانەوە لە گۆڤاری كۆڕی زانیاری 

كورد خزمەتێكی باشی زمانی كوردییان كرد.
لەدوا وتەمدا دەڵێم كاتی ئەوە هاتووە چاو پی خشاندنێكی 
بەبایەخ و ئاوڕدانەوەیكی دڵسۆزانە بەو زاراوە و وشە 
بیانییانەدا بخشێنینەوە تاكو زیاتر تەشەنەیان نەكردووە، 
دواییەكەی  و  زمانەكەمان خەراپە  دواڕۆژی  بۆ  چونكە 

دەبێتە ڤایرۆسێك.!!

بەاڵم ئەوەی 
جێی سەرنجە 

لەدوای راپەڕینە 
مەزنەكەی بەهاری 

)1991( بە 
رێژەیەكی زۆر 
وشە و زاراوەی 
بیانی بەگشتی 
و بەتایبەتی 

ئینگلیسی هاتووەتە 
ناو زمانەكەمان 

كە سەری لەهەموو 
خوێندەواران و 

رۆشنبیرانی كورد 
شێواندووە

،،

،،
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سازدانی: بەهێز حوسێن                            ئا: سەرهەنك نەجمەدین

قەیرانە هەنووكەییەكانی رۆژنامەگەريی كوردی
لە بەرنامەی )گەرماو گەرم(ی تەلەفزیۆنیدا

شاشەی  لەسەر  ج��اران  هەندێك  دەكەین  هەست  )رۆژنامەنووس(  لە  ئێمە  دەمێكە 
خۆزگە  باڵودەكرێنەوە.  هەنووكەیی  بابەتی  زۆر  رادیۆكان  ستۆدیۆی  و  تەلەفزیۆن 
دەخوازین ئەو جۆرە بابەتانەی رۆژانە دەیوروژێنن، بەتایبەتی ئەوانەی كە تایبەتن بە 
بوواری رۆژنامەنووسیی، هەروا بە با نەدرێن و دوای ماوەیەك لەبیر بكرێن، بەڵكو 
حەزمان كردووە ناوەڕۆكەكانیان بهێنرێنە سەر كاغەزو زوو ئەرشیف بكرێن، ئەم بابەتەی 
بەرنامەی )گەرماوگەرم(ی )تەلەفزیۆنی گەلی كوردستان(یش كەوا ناوەڕۆكەكەی لێرەدا 
لەماوەی  رۆژنامەنووسیی(یە  پیشەی  )ئاكاری  لەبارەی  نووسراوەتەوە،  خۆی  وەكو 
بە  ئومێدەوارین  راب��وردوودا كە رای گشتی كوردستانی بەخۆیەوە خەریك كردبوو، 
دووبارە باڵوكردنەوەی سوودی بۆ هەموو الیەك هەبێت ئەوەی شایەنی باسە هەموو 

وێنەكانی تەك بابەتەكەش لە دووتوێی بەرنامەكە خۆی وەرگیراون و سوپاس

بەشداران:
كەمال رەئوف - د. سامان فەوزی - سمكۆ محەمەد
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پێشكەشكار بەهێز حوسێن: رۆژانە باس لە رووداوە سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی و ئابووری و فەرهەنگی و رۆشنبیرییەكان دەكەین، 
ناوەناوەش بەگەرمی لەگەڵ باسی هاتنی رۆژنامە و هاواڵتی و 
مەسەلەی بەرژەوەندییە گشتییەكان و مەسەلەی دادگا و باسیش 
كوردی  شەقامی  دەك��ەی��ن.  ك��وردی  رۆژن��ام��ەی  لە  و  میدیا  لە 
فەوزایان  كوردستان  میدیاكانی  كە  تێدایە،  گەرمی  دەنگوباسی 
ئاوازێك  بە  هەریەكەو  كوردستان  لە  میدیا  ك��ردووە،  دروس��ت 
ب��ە ه��اواڵت��ی و سایكۆلۆژیەتی  ن���ادات  دەخ��وێ��ن��ێ، ك��ەس گ��وێ 
دەدەن  ج��ۆر  دە  بە  رووداوێ���ك  هەواڵێك،  ناخوێننەوە،  خەڵك 
بەهاواڵتی و ئەمەش مەزاجی خوێنەرو بینەرو بیسەری تێكداوە، 
ئەم  كە  دەبینن  وای  هەندێك  ئ��اراوە،  هاتۆتە  چەواشەكارییەك 
ئەم  شێوازەكانی  و  هەیە  رێكخستنەوە  بە  پێویستی  فەوزایە 
هەیە  تایبەتی  دیدێكی  و  میكانزمێك  رێكخستنەوەش هەریەكێك 
ئایا  دەكەین،  ئەوە  لەسەر  قسە  ئەمشەو  رێكخستنەوەیان،  بۆ 
چەند  تا  هەیە؟  كوردستاندا  لە  میدیا  هەاڵوسانی  و  جەنجاڵی 
سایت  گۆڤارو  و  رۆژنامە  هەیە  ئەگەر  جەنجاڵییە،  ئەو  لەگەڵ 
رۆژنامەییەوە؟  ئیتیكی  بە  پاپەندن  تەلەفزیۆنەكان  رادی��ۆو  و 
میدیاكان  گۆڤارو  و  رۆژنامە  كە  دەنێن  بەوەدا  دان  چەند  هەتا 
پێویستی  كە  بوونە  شەپڕێوییەك  و  شڵەژان  تووشی  بەگشتی 
بەوەیە بە خۆیدا بێتەوە. مەكانەت بۆ هاواڵتی دابنێ، هەموومان 
لە چوارچێوەی واڵتێكدا كار دەكەین كە بەرژەوەندییەكی گشتی 
بەیەكەوە دەمان بەستێتەوە، رۆژنامە رۆڵی كاریگەری لەم كایە 
تەوەرانە،  ئەم  ب��ارەی  لە  باسكردن  و  قسە  بۆ  چییە؟  گرنگەدا 
بەڕێزان )كەمال رەئووف( سەرنووسەری رۆژنامەی )هاواڵتی( 
و )د. سامان فەوزی( مامۆستای راگەیاندن لە زانكۆی سلێمانی 
و )سمكۆ محەمەد( رۆژنامەنووس قسە لەم تەوەرەدا دەكەن و 
سەرەتا دكتۆر سامان گوتی: من پێموایە لە كوردستان میدیاكان 
رۆژبەرۆژ ژمارەیان لە زیاد بووندایە و بەرەو زیادبوون دەچێت، 
وا ئێستا كە ژمارەیەكی بەرچاو لە رۆژنامە و گۆڤار لەو ماوەیەی 
دوایدا ژمارەكەیان روو لە زیادبووندا بووە، كەناڵەكانی دیكەی 
كەمیش  ڕادەیەكی  تا  ك��ردووە،  زیادبوون  لە  رووی  ئەنتەرنێت 
تەلەفزیۆن و رادیۆكان بە ئاستێكی كەمتر رووی لە زیادبوون 
كردووە، سەبارەت بە بەكارهێنانی چەمكی جەنجاڵی من الم وایە 
بەسەر رۆژنامەگەریدا بسەپێندرێ،  ئەو وشەیە بشێ  زەحمەتە 
چونكە من الم وایە زەحمەتە وشەی جەنجاڵی بەسەر مەسائیلی 
دارایی بەكاردەهێندرێت، ئەگەر تۆ یاساكانی ئابووری و وشەی 
بكەین  ئابووری جێبەجێ  یاساكانی  بازاڕدا  لە  دارایی  جەنجاڵی 
بەسەر رۆژنامەدا پێویست وایە ئەو رۆژنامە و ئەو گۆڤارانەی 
بابڵێین  نین  پێوستدا  ئاستێكی  لە  نین و  ئاستێكی بەرزدا  لە  كە 

بەهێز حوسێن

دكتۆر سامان
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ئێمە  دەبێت،  بەسەرەوە  داوای  خەڵك  كەمتر  خراپن  سلعەیەكی 
زۆرجار بۆ رۆژنامەگەریی و دورستكردنی نووسەر بەتایبەتی 
10 ساڵ، 15 ساڵ بەر لە ئێستا پێمان وابووە هاندانی رۆژنامە 
لێرەولەوێ باڵوكراوە دەربچێ هەتا لە ئاستێكی بچووك دابێت 
یا دەربچێت، بەاڵم لە دواجار ئەمانە خۆیان دەكۆلێنەوە ئەگەر 
نەبێت،  پشتەوە  لە  ماددی  پشتگیرییەكی  یان  پاڵنەرێك  بڵێین  یا 
و  نەكا  پەیدا  خەڵكی  لە الی  متمانەیەی  ئەو  بێت  ئەگەر  یاخود 
ئابووری  یاساكانی  پێدەچێ  نەیخوێنێتەوە  خەڵكی  و  خوێنەوەر 
رۆژنامەگەریی لە واڵتی ئێمەدا وەكو یاسای واڵتانی دیكە بەڕێوە 
لەوپەڕی جیدییەت  كە رۆژنامەیەك  لەو واڵتانەی  هەتا  دەچێت 
راستگۆیی  بە  كەوا هەواڵەكانی  دایە  باوەڕپێكراوی  لەوپەڕی  و 
و  دەك��ەوێ  پێش  و  دەیخوێنێتەوە  خەڵك  ئەمە  باڵودەكاتەوە، 
هەندێك  ئێمە  الی  بەاڵم  دەسێنێ،  گەشە  ئابوورییەوە  لەڕووی 
جار بە پێچەوانەوە ئەو گۆڤارە یان ئەو رۆژنامەیەی كە زیاتر 
یاخود  بن  راست  جا  ئاگراوین،  مانشێتەكانی  و  خراپن  بابەتی 
هەندێك جار خولیای خەڵكی بووە و ئەو جۆرە رۆژنامەیە یاخود 
زیادبوون  لە  روو  گۆڤارە  ئەو  یان  رۆژنامەیە  ئەو  كڕینی  بۆ 
دەبێت و بە شێوازێكی زۆر خێرا ناوبانگ دەردەكا و خەڵكێكی 
زۆریش دەیكڕێ و دەیخوێنێتەوە، ئەمە هۆكارەكەی ئەوەیە كە 
ئەم حاڵەتە نائاساییەی دروست كردووە كە لە كوردستاندا هەیە 
ئەگینا لەمبارەیەوە )جۆن ستی واردول( دەڵێ: ئەمە بازاڕی ئازادە 
چۆن لە بوواری ئابووریدا بازاڕ ئازادە، چی پێدەكەی لە دواجارە 
داوای خەڵكی بۆ ئەو كااڵیە رۆڵ دەبینێ و دیاریكردنی نرخی 
ئەو كااڵیە لەسەر ئەوەی كە زیاتر بەردەوام بێت، بەاڵم لەالی 
ئەو  ئێمە پێ دەچێت چاكی و باشی كااڵ و رۆژنامەگەرییەكان 
پێم  بۆیە من  پێشكەوتن،  و  لەسەر گەشەسەندن  نەبێت  رۆڵەی 
وایە حاڵەتێكی نا سروشتییە و دەبێ بیركردنەوەیەكی جیاوازمان 

هەبێ بۆ ئەو رۆژنامەگەرییەی كە لە كوردستاندا هەیە.
)د.  لەگەڵ قسەكانی  تا چەند  ئێوە  رەئ��ووف(  )كەمال  كاك   *
سامان(دان؟ كاتێ باس لە بازاڕی ئازاد دەكەین لە زۆر واڵتی 
و  تلیاك  نێوانیاندا  لە  نادرێت  رێگە  بەاڵم  ئ��ازادە،  ب��ازاڕ  دنیادا 
حەشیش و هیرۆیین كە ئەو كااڵیەكی دەستی بۆ بەری، پێتوایە 
رۆژنامە بەهەمان شێوەی )ئەفیون( دەكرێ، كاری خراپی لەسەر 
بكرێ وا پەیوەندی بە ئاسایشی گشتی و بەرژەوەندی گشتییەوە 
هەبێت و ناكرێ وەكو سولعەیەك لە بازاڕدا تەماشا بكرێ وەك 
رۆژنامە و گۆڤار و میدیا رێك بخرێ و چاودێرییەكی لەسەر 
نەبێ، رەنگە چاودێرەكە چاودێرێكی گشتی بێت لە بەرژەوەندی 

گشتیدا.
* من وشەی )ئەفیون( یاخود )تلیاك( هاوتایەكە لەگەڵ كاری 

كەمال رەئووف
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رۆژن��ام��ەگ��ەری��دا، رەن��گ��ە ئ��ەوە ب��ە ج��ۆرێ��ك لە 
جۆرەكان ناجۆر و ناتەندروست بێت لەگەڵ ئەو 
دوو حاڵەتە بەرەو رووی یەكتری بكەینەوە یان 
بەرامبەر یەكتری بكەینەوە، من پێموایە زۆری 
رۆژنامەكان، ئەوەی كە هەیە، رەنگە تاڕادەیەك 
یاسایەكیان  ئێستا  تا  كوردستان  هەرێمی  لە 
نییە بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامەگەری و ئەو 
یاسایەی كە هەیە میزاجییەتی لە جێبەجێكردن 
ئەوەی  بڵێم  دەتوانم  بۆیە  هەیە  كەموكوڕی  و 
كە دەگەڕێتەوە سەر بازاڕی ئازاد رۆشن نییە، 
و  قازانج  دەردەچ���ێ،  كە  رۆژنامەیەك  هەموو 
زەرەری چۆنە كە لە هیچ شوێنێكی دونیای نییە 
كوردستاندا  لە  كە  شێوەیەی  بەم  رۆژنامەكە 
زەرەر  ئەمە  نەزانێت  كەس  و  هەبێت  و  هەیە 
لە  حزب  پشتییەوەیە،  لە  كۆمپانیا  یان  دەك��ات 
پشتییەوەیەتی یان حكومەت یان میللەت یاخود 
دیار  بەڕاستی  پشتییەوەیەتی،  لە  سەرمایەدار 
نییە كە ئەوەی لە كوردستاندا هەیە نا رۆشنە كە 
بزاندرێ ئەوەندەی كە ئێمە ئاگادارین شكڵێكی 
رەنگە  كە  هەیە  حزبی  رۆژن��ام��ەی  لە  ف���راوان 
رۆژنامەی  لە  فراوانە  شكڵە  ئەم  زەروورەت���ی 
لەو  بەشێك  كە  نەبێت،  زەروورەت��ێ��ك��ی  حزبی 
زۆری��ن��ەی ك���اری رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ە ل��ە بوونی 
ئەوەی  ب��ۆ  ئەگەڕێتەوە  میدیایە  ه��ەم��وو  ئ��ەو 

كراوەیە  دەستی  ئێمەدا  واڵت��ەی  لەم  حزب  كە 
بەسەرف كردنی پارە لەو بوارەدا و لێپرسینەوە 
دەبینێت  نموونە  بۆ  ح��زب��دا،  لەبەرامبەر  نییە 
بەردەوامی  ب��ەاڵم  فرۆشێت،  نا  رۆژن��ام��ەی��ەك 
خۆرایی  بە  رۆژنامەیەك  دەبینی  بەخۆی،  ئەدا 
دابەش دەكرێ، بەاڵم ئەو رۆژنامەیە بەردەوام 
لەسەرووی بیست هەزارو دە هەزاری لێ چاپ 
زەرەرەكەی  كە  نازانێت  كەسیش  و  دەكرێت، 

لەسەر حیسابی كێیە؟!
دای  ئ��ەوە  ل��ەگ��ەڵ  جەنابت  حوسێن:  بەهێز 
رێكخستنەوەی  جۆرێك  دەبێ  میدیا  مەسەلەی 
هەبێت و پێداچوونەوەی هەبێت، یان جۆرێك لە 
سانسۆر هەبێت بۆ رۆژنامە و گۆڤارو رادیۆ و 

تەلەفزیۆنەكان؟
- ببوورە مەبەستم لە سانسۆر نییە، مەبەستم 
و  سانسۆر  نییە  م��ەرج  ك��ە  رێكخستنەوە  ل��ە 

رێكخستنەوەیە هاوتای یەكتر بكەینەوە.
رێكخستنەوە  دەڵێ  تۆ  بەاڵم  حوسێن:  بەهێز 
پەیوەستیشە بەجۆرێك لە سانسۆرەوە، رۆژنامە 
و كەناڵ و گۆڤار هەیە كە لە دونیای ئەوروپا و 
هۆڵەندا بگرە لە بەریتانیاش ئەبینی سانسۆری 
دەخرێتە سەر كە نەهێڵن بەم جۆرە دەرچێ یان 

باڵوببێتەوە.
- ئەگەر مەبەستت لە ئاسایشی نەتەوەیی بێت 
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ئەوەی كە بەكارت هێناوە بۆ خۆی تا ئێستا لە واڵتی ئاسایشی 
نەتەوەیی. چەمكی ئەمنی قەومی لە كوێ كورت دەبێتەوە؟ لە كوێ 
خەتی سووری هەیە. لە كوێ دەتوانیین بەرچاو رۆشن نییە بۆ 
تاكی كورد؟ بۆ رۆژنامەنووسەكان؟ تەنانەت بۆ خەڵكی سیاسی 
دەتوانین  كوێدا  لە  نەتەوەییە  ئاسایشی  ئەم  نییە،  رۆشن  زۆر 
دەستی پێبگرین؟ لە كوێ دەتوانین نەیبەزێنین و بەئاگابین لێی؟ 
چونكە بەڕاستی هەیە چەمكەكە زۆر م�ەتاتی لەپشت خرپەكانەوە 

دانراوە. 
لەبەرئەوەی  رۆژن��ام��ەوان��ان  ی��ان  رۆژنامەنووسان  كەواتە   :
لەمەر  نییە،  روونیان  لەبەرچاو  جۆرێك  یاخود  نییە  یاسا  كە 

چەمكەكانی رەنگە ئیتر بكەوێتەوە سەر ئیجتهاداتی شەخص؟
سمكۆ محەمەد: بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە من پێش ئەوەی وەاڵمی 
پرسیارەكە بدەمەوە دەمەوێ باس لەوە بكەم بۆچی ناومان ناوە 
وەك  هەر  رۆژنامەكە  كاتە  ئەو  كااڵیە؟  بۆ  رۆژنامە  واتا  كااڵ، 
كااڵیەكی موعەلەب = و جلوبەرگی مرۆڤ كەڵكی لێ وەردەگرێ، 
بەاڵم ئەوەی كە من دەیبینم كە لەناو رەوتی رۆژنامەگەری كوردیدا 
هەیە هەموو ئەو كااڵنەی كەلە بازاڕن وەكو پێویست هاوواڵتی، 
جۆراوجۆر  دات��ای  چونكە  وەرن��اگ��رێ،  لێ  كەڵكی  خوێنەر  یان 
داتایانە دەبێتە رای ئەوەی كە رای جۆراوجۆر  دادەنێن و ئەم 
وەرگرین، لە ئەنجامیشدا شتێك لەالیان گەاڵڵە نابێت كە بتوانێت 
رای شەقام دروست بكات، رای شەقامیشی دروست نەكردووە 
بۆ خۆی یەك لە گرفتەكانی ئیشكالیاتی رۆژنامەكانە ئەوەی كە 
باست كرد من دەمەوێ باس لەو یاسایە بكەم كە لە كوردستاندا 
دەرچوو  ئەوە  دەرئەنجامی  لە  یاسایە  ئەو  من  بەبڕوای  هەیە 
كە بەشێوەیەكی رۆمانسییانە مامەڵە بكرێت، مامەڵەكردن لەگەڵ 
رۆژنامەگەریدا، پێشتر ئێمە زۆر باسمان لەوە دەكرد كە پانتاییەك 
نەماوە بۆ ئازادی لە كوردستانداو رۆژنامەگەر و رۆژنامەنووس 
پێویستە كەڵك لەو ئازادییە وەرگرن تەواوی خەڵك قوربانیانی 
بۆ داوە، رۆژنامەنووس خۆیان بەشێكن لەو شۆڕشەی كراوە، 
ئەم رۆژەی بەرهەم هێناوە، دواجار ئەم پانتاییە فراوان بووە بە 
واتا  هەیە،  ئازادییەكە  لە  ترسی  ئێستا  كە  بووە،  فراوان  حاڵێك 
بپارێزێ،  ئازادییە  ئەم  بەدواوە  لێرە  ئەوەیە  ئیشی رۆژنامەگەر 
ئازادی  باسی  زۆر  ئێمە  كە  لەوەی  گرنگترە  ئ��ازادی  پاراستنی 
بكەین، بەشێكی زۆری رۆژنامەنووسان بەناوی ئازادییەوە یان 
لە  یان  دەك��رێ،  باس  كە  ئازادییە  ئەم  یان  سەقفە  ئەم  ژێر  لە 
مامەڵە  رۆمانسیانە  بەشێوەیەكی  كە  یاساییەی  ئەو  پەراوێزی 
لەگەڵ رۆژن��ام��ەن��ووس و خ��ودی رۆژن��ام��ەك��ان دەك��ات خراپ 
ئەنجامێكی  وەرگرتنەش  كەڵك  خراپ  ئەو  وەرگرتووە،  كەڵكی 
بازاڕەوە  دێتە  كااڵیانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  دەیبینین  ئەوەیە  كە  هەیە 

سمكۆ محەمەد
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گشتی  رای  ئ��ەوەی  لەبری  زۆری���ان  بەشێكی 
رای گشتی دروست  بۆ  كێشە  بكات،  دروس��ت 
ناتوانی  خوێنەر  یان  هاوواڵتی  لێرەوە  دەكەن. 
متمانە بدا بەو هەموو رۆژنامەیەی كە خراوەتە 
بەردەستی، ئێوە كە متمانەیە و هەموو هەواڵە 
لەهەر  بەر  كێشەیە  ئەم  كە جۆراوجۆرن  بدات 
شتێك یەخەی رۆژنامەنووس دەگرێ، دەبێ ئەم 
رۆژنامەنووسانەش كە بە جدیانە لە بوارەكەدا 
ئیش دەكەن، ئەم گرێیە بكەنەوە و ئەم كێشەیە 
بەبڕوای  چونكە  بكەن،  چ��ارەس��ەر  خۆیان  بۆ 
ئێستا  كە  شێوەیەی  بەم  دەتوانێ  یاسا  نە  من 
سەندیكای  نە  بكات  چ��ارەس��ەری  ئ��ارادای��ە  لە 
حزبەكانیش  ن��ە  دەت��وان��ێ  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
لەم  بەشێك  حزبەكانیش  چونكە  دەت���وان���ن، 
دیكەی  بەشەكەی  دروستكردووە،  فەوزایەیان 
هاتۆتە  ئەكتەرێك  وەك  رۆژنامەنووس  خودی 
بێ  ی���ان  ب��ەئ��اگ��اب��ێ��ت  ئینجا  گ��ەم��ەك��ەوە،  ن���او 
بەم  ك��ە  دەدات  گەمەیە  ب��ەو  درێ���ژە  ئاگابێت، 
بینەر  لەوێشەوە  ئەو  داوە،  سیاسییەی  گەمە 
راستن  هەواڵە  ئەم  جیابكاتەوە،  لێكیان  ناتوانێ 
ی��ان راس���ت ن��ی��ن، ه��ەن��دێ ج��ار ه��ەواڵ��ی جدی 
هەواڵە  ئەم  دەردەك��ەوێ  دواجار  باڵودەبێتەوە 
خوێنەر  بۆ  كێشە  لێرەدایە  نییە،  ئەساسێكی 
دەروونییەوە،  بارێكی  كەوتۆتە  دەبێ  دروست 

ئەسڵەن رۆژنامەنووسەكان پەنا بۆ ئەو دیراسە 
خوێنەرەكانی  چ��ارەس��ەری  نابەن  دەروونییە 
ئەو  تووشی  لێرەوە  خوێنەریش  بكەن،  خۆیان 
فەوزایە دەبێ كە رۆژنامەنووس تێی كەوتووە و 
ناشتوانێ هاوكاری بكات لەوەی كە چارەسەری 

رەوشە بكات.
- دكتۆر سامان لەڕووی پیشەییەوە زۆربەی 
راگەیاندن  دەزگ��اك��ان��ی  ل��ە  ك��ارم��ەن��دان��ەی  ئ��ەو 
رەنگە  وات��ە  دەك��ەن،  كار  جۆرێكەوە  بەهەموو 
ئەكادیمی نەبن یاخود پرۆفیشناڵ نەبن تا چەند 
رۆژنامە  كە  ك��ردووە  ئەوە  لەسەر  كاری  ئەمە 
بن  ئاستێكدا  لە  ئێمە  باڵوكراوەكانی  گۆڤارو  و 
كە خەڵك سەیری دەكا، بەتایبەتی لەكاتێكدا كە 
گەورەی  قەیرانێكی  یان  دەدات،  قەیرانێكروو 
نەتەوەیی و نیشتمانی و ئازادی سیاسی ئەمانە 
روودەدا، دەبینین تووشی شێوان و شڵەژانێك 
و  تێكدەدەن  شەقام  دیكە  ئەوەندەی  كە  دەبن 

سایكۆلۆژیەتیان دەشێوێنن.
د. سامان: لە راستییدا ئەو هەموو رۆژنامەیەی 
كە دەرئەچێ، ئەگەر چەند رۆژنامەنووسێكی لە 
لە  رۆژنامەنووسی  ئەكادیمیەكانی  بێت،  پشت 
بەشی  یان  راگەیاندن،  بەشی  یان  كوردستاندا 
كەسەیان  ئەوەندە  پەیمانگا  لە  رۆژنامەنووسی 
گەیاندووە  پێیان  لەوانەیە  یان  پێنەگەیاندووە 
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و  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە  كارایی  و  بەجدی 
رۆژنامەنووسی كاردەكەن، كەواتە من الم وایە 
رۆژنامەكەیانەوە  پشتی  لە  ئەوەی  بۆ   70% لە 
كە وشەی رۆژنامە بەكاردەهێنن بە شێوازێكی 
گشتی بۆ هەموو كەناڵێكی راگەیاندن مەبەستم 
تەلەفزیۆن و رادیۆ و ئەوانی دیكەشە %70 بۆ 
%80ی بە شێوازێكی پرۆفیشناڵ و بەشێوازێكی 
با  بەاڵم  نەخوێندووە،  رۆژنامەگەری  ئەكادیمی 
ئێمە تەنها قسەمان لەسەر ئەوان نەبێ، چونكە 
شێوازێكی  ب��ە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ان  ل��ەوان��ەی��ش��ە 
تا  تیایە  كەسانێكیان  نەخوێندووە،  ئەكادیمی 
كارەكانی  پیشە  وەك  ب���ەرز  زۆر  ئاستێكی 
هەست  و  بەرزدایە  ئاستێكی  لە  و  دەكا  خۆی 
كردنی  ئیش  لەكاتی  دەك��ات  لێپرسیاریەتی  بە 
بەشێك  بەپێچەوانەشەوە،  وە  رۆژنامەنووسیدا 
كە  ت��ەواوك��ردووە  ئەكادیمیشیان  كە  ل��ەوان��ەی 
بابەتەكانیان  نووسینی  لە  زۆرج��ار  دەیبینین 
پەیڕەوی یاساو ئەتیكی رۆژنامەنووسی ناكەن 
كاركردنی  پرۆفیشنالەكانی  بنەما  پ��ەی��ڕەوی 
ئەو  وانییە  مانای  واتە  ناكەن،  رۆژنامەنووسی 
و  نەكردبو  ت��ەواو  رۆژنامەگەری  كە  كەسەی 
پێدەكات  دەس��ت  خێچییەكە  خ��وارو  ل��ێ��رەدا  ئا 
ب��ووە، بێ گومان چاكترە  ل��ەوەوە دروس��ت  و 
تەواو  ئەكادیمیایان  رۆژنامەنووسان  ل��ەوەی 
كردبێ چ زانكۆ چ پەیمانگە، هیچ نەبێ چەندین 
خولی بەهێزكردنی رۆژنامەنووسیان بینی بێت، 
دەوترێ  پێی  ئەوەی  بۆ  و  ئاشنابن  ئەوەی  بۆ 
ئەتەكێت  دەوت��رێ  پێی  كە  لەو شتانەی  یەكێك 
لەالی  ئەوەی  بەداخەوە  یاسای رۆژنامەگەری، 
و  رۆژنامەنووسی  و  دەكا  لەسەر  كاری  ئێمە 
وەكەسانی دیكەش، زیاتر گرنگی دانە بە ئازادی 
بە  دان  گرنگی  بەبێ  ب��ەاڵم  رۆژن��ام��ەن��ووس��ی، 
دەبێ  ب��ەاڵم  رۆژنامەنووسی،  ك��اری  ئەتەكێتی 
بكرێ،  لەسەر  كاری  بەیەكەوە  شتە  دوو  ئەو 
من لەگەڵ ئەوەدا كە گرنگی زیاتر بە مەوداكانی 
ئازادی بدەین و رۆژنامەنووسیش زیاتر فراوان 
دەب��ێ هەست  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  ب��ەاڵم  بكەین، 
بەلێپرسراوی بكەین دەبێ لەگەڵ ئەوەشدا گرنگی 
ئەوەی كە  بدەین  ئەتەكێتی رۆژنامەنووسی  بە 

من هەست بە كەمی دەكەم لە بەشێكی زۆری 
رۆژنامەنووسی یا كار لەسەر ئەتەكێت ناكرێ 
كار لەسەر تایبەتمەندی خەڵك ناكرێ و چەمكی 
خووڕەوشتی گشتی و سیستەمی گشتی هێڵێكی 
جۆرێك  بەهیچ  كە  هێناوە  بەسەردا  گ��ەورەی 

پەیوەندی پێوە نییە.
بەهێز حوسێن: بەاڵم كە باسی ئەوەت كرد كە 
نازانیت خوڕەوشتی گشتی چییە ئەو بیروباوەڕە 
چییە. نەنووسراوەتەوە، كێشەی گەورە لێرەدایە 
رۆژنامەنووسیش  دەك��ەی  ئەتكێت  باسی  تۆ 
دەڵ���ێ م��ن ب��ۆم ن��ەن��ووس��راوەت��ەوە، ت��ۆ چۆن 
ئادابی  لە  مەسەلەن  ك��راوە  كە  ئەمەی  دەزان��ی 
عام الی داوە، ئەو ئادابە گشتییە كامەیە، یەعنی 
بەشداریكردنی  هەیە،  بارەیەوە  لەم  قسە  زۆر 
بەڕێزتان وەك شارەزا لە یاساكانی راگەیاندن 
كە  ئ��ەوەی��ە  راگ��ەی��ان��دن  ئەكادیمیای  ك��اری  و 
بەرۆژنامەنووس بڵێین تۆ لە كوێی ئازادییەكان 
ئیتیكی  پێی دەوت��رێ  كار دەكەی و ئەوەی كە 
نەبوو  دەقێك  ئەگەر  كامەیە  رۆژنامەنووسی 

چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەكەی؟
رۆژنامەنووسان  بە  دەمەوێ  من  سامان:  د. 
بڵێم، لە یاسای واڵتێكی دیكتاتۆریدا چی وتراوە، 
و  م��ەدەن��ی  مافە  پەیماننامەی  لە  دەڵێم  پێیان 
ناوی  ژیان  تەواوكەری  وەكو  كە  سیاسیەكان 
مافی مرۆڤ دەرچووە لەو پەیماننامەیە لەالیەن 
یەكگرتووەكانەوە  ن��ەت��ەوە  گشتی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
دەرچووە ساڵی )66( لەمادە )19(دا هاتووە كە 
ئازادی و گەیاندن و  ئازادی و رۆژنامەگەری، 
بۆ  دەكرێ  فەراهەم  زانیارییەكان  گواستنەوەی 
خەڵك بەاڵم دەسەاڵتی سیاسی بۆی هەیە كۆت و 
بەند بخاتە سەر ئەو ئازادییە لە پێناوی پاراستنی 
ئەو دوو خاڵە گرنگە یەكەم ناوە ناوە بانگی ئەو 
كەسە دەكەم كە ژیانی تایبەتیان واتە ئەوەی كە 
پێی دەوترێ )الحق فی السمعة والحق فی الحیاة 
سیستەمی  پاراستنی  ب��ۆ  دووه���ەم:  الخاصة( 
تەنانەت چەمكێكی  گشتی و ئەخالقی گشتی و 
ڕادەیەك  تا  ئێمە  الی  خەڵكی  كە  تیایە  دیكەی 
واتە  گشتییە  تەندروستی  ئەوەیش  نامۆیە  پێی 
تەنانەت لە جاڕنامە جیهانییەكانی مافی مرۆڤی 
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تەنانەت لە ئیتیكە جیهانییەكانی رۆژنامەنووسی 
نێودەوڵەتییەكانی  رێ��ك��خ��راوە  ك��ە  ئ��ەوان��ەی 
دەبێ  دەڵێ  و  ك��ردووە  دەری  رۆژنامەنووسی 
رۆژنامەنووس گرنگی بەو چەمكانە بدا، تەنانەت 
لە جاڕنامە جیهانییەكانیش مافی مرۆڤایەتی دەڵێ 
دەبێ دەوڵەت بتوانی كۆت و بەند بخاتە سەر 
بێ،  پێویست  ئەمانە  بۆ  بەمەرجێ  ئازادییەكان 
بەاڵم من تا حەدێك لەگەڵ قسەكەی كاك )كەمال 
لەئادابی  مەبەستمان  بزانین  ئەبێ  رەئ��ووف(م. 
گشتی چییە، سیستەمی گشتی چییە، بێ گومان 
ئەو سیستەمە گشتی مەبەستمان ئەمنی قەومی 
حزبێك نییە، بەرژەوەندییە بااڵكان حزبێك نییە، 
ئەمانە  گشتی  سیستەمی  یاخود  قەومی  ئەمنی 
كۆمەڵن،  بااڵكانی  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  هەموویان 
چونكە دەبێ بزانین لە دواجارا رۆژنامەگەریی 
هێنانی  ب����ەدی  ب���ۆ  ت��ێ��دەك��ۆش��ن  ح��زب��ی��ش  و 
وایە  پێم  من  كۆمەڵگا،  بااڵكانی  بەرژوەندییە 
بەشێكی ئەو قسەیەی كە جەنابت كردت، بەڵێ 
لەكاتە نا هەموارەكان و نائاساییەكاندا پێویستە 
رەئیەكی  هەبێت  دەنگێكی  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
لەسەر  هەبێت  كاریگەری  و  هەبێت  موەحەدی 
پێكانی  بەئاراستەی  گشتی  رای  دروستكردنی 
بەرژەوەندی گشتی بەاڵم ئەوەی كە لەالی ئێمە 
دەبیندرێ تاكو ئێستاكە ئەم حاڵە نابیندرێ، من 
تەقینەوەكەی  دوای  لە  دەهێنمەوە  نموونەیەك 
لە  سێپتەمبەر  11ی  ببوورن  ئۆكتۆبەر  11ی 
ئەمریكا تەقاندنەوەی دوو بورجەكەی بازرگانی 
لە ئەمریكا، زۆر ئیحتیماالت هەبوو بۆ ئەوەی كە 
ئەم دوو بورجە كێ تەقاندییەوە، كێ دەستی لە 
پشتەوە هەیە، كۆمەڵی فەرەزیات كۆمەڵێ بابڵێین 
گریمانە CIA دەستی هەبوو بەاڵم رۆژنامەكان 
لەو سەردەمەدا ئەگەرچی ئەو زانیارییانەشیان 
بۆ هاتبێ، دڵنیان كە ئەو زانیارییانە ئەكید نییە، 
بەاڵم نەهاتە رای گشتی ئەمریكی لەت و پەت 
تیرۆرستان  دەكەینە  روو  ئێمە  بۆ  بڵێین  بكەن 
لەناو خودی  ناڵێ  كێ  ئەمانە  و  ئەفغانستان  و 
ئێمەدا نییە، لەوكاتەدا رۆژنامەكانی ئەمریكا ئەو 
شتانەیان ئیسارە نەكرد لەوانەیە ئێستا دیراسەت 
هەبێت  ئازادییانەیان  و  حوڕیەتێكی  و  بكرێ 

بەاڵم بۆ ئەو كاتە وایان نەكرد، بەداخەوە ئێمە 
گشتییە  سیستەمی  چەمكی  لە  زۆرم��ان  رقێكی 
رقێكی زۆرمان لە ئەمنی )قەومی( یا لە ئادابی 
)گشتی( یا رەنگیش بێ لەبەر ئەوە بێ كە پتر 
الی ئێمە وابێ كە حزب دەیەوێ ئەو چەمكانە بە 
ئادابی خۆی تەفسیر بكا. بەاڵم ئەگەر بڕوامان 
بە دادگایەكی پاك سەربەخۆ هەبێ دەكرێ بڵێین 
ئەمە دواجار دادەوەر تەحدیدی ئەوە دەكات ئەم 
چەمكانە یەعنی چی. چونكە ئەركی یاسا نییە ئەم 
یاساناسەكان  رای  بەاڵم  بكا،  پێناسە  چەمكانە 
الیان  هەیە  یاساییان  لێكۆڵینەوەی  ئ��ەوان��ەی 
روون و ئاشكرایە كە چەمكی ئەخالقی گشتی 

چییە و سیستەمی چییە و ئەمنی قەومی چییە.
هەندەك  كوردستاندا  لە  كەمال:  كاك  بەڕێز 
باسی لەوەدەكەن رۆژنامە و بەتایبەتی رۆژنامە 
لە  بەر  سیاسی  پ��ڕۆژەی  بوونەتە  ئەهلییەكان 
وەكو  بن  ئۆپزسیۆن  داب��ن  ئۆپزسیۆن  ب��ەرەی 
ئەوەی پڕۆژەیەكی سیاسییان پێ بێ و بیانەوێ 
بنەمای ئەوە  بگەنە دەس��ەاڵت زۆرج��ار لەسەر 
نییە )كلمە وموقف( كاردەكەن ئەركی رۆژنامە 
نییە میدیا نییە مەوقیف وەربگرێ ئەم جۆرە لە 
مۆدێلی رۆژنامەی ئەهلی یان رۆژنامەی ئازاد 
بەڕای بەڕێزتان چۆنە. ئایا دەورێكی تەندروست 
و سروشتی خۆیەتی دەبینێ لەنێو ئەو ئازادییەی 

لە كوردستاندا بۆ میدیا دەستەبەرە.
رۆژنامەی  مۆدێلی  كرد،  مۆدێل  لە  باست   *
ئەهلی یاخو رۆژنامەی ئازاد من پێم وابێ بچینە 
سەر ئەسڵی كاری میدیایی ئەوەییە كە بەڕاستی 
و  كوردستاندا  لە  هەیە  ئێستا  كە  مۆدێلە  ئەم 
پارەیەكی زۆری بۆ خەرج دەكرێ. كە مۆدێلێكی 
یاخود  حزبیە  میدیای  ك��ە  تەقلیدییە  و  ك��ۆن 
دەسەاڵتە  هەیمەنی  ل��ەژێ��ر  میدیایەكە  بڵێین 
شوێنێكی  لەهیچ  مۆدێلە  ئ��ەم  بەڕاستی  بێت. 
نەماوە  ن��م��وزەج��ی  پ��ێ��ش��ك��ەوت��وودا  دون���ی���ای 
خراوەتە مەتحەفەوە و البراوە، ئەگەر مابێتیش 
كە  رێژەیەی  بەو  نەك  كەم  زۆر  بەرێژەیەكی 

ئێستا لە كوردستاندا هەیە.
لە وەاڵم��دا پرسیارەكە  بەڕێز كاك كەمال   *
هەڵمەگێرە سەرمان من دەڵێم هەندێك لە میدیا 
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ئەهلییەكان بەڵێ ئەو میدیای من بەم جۆرە مامەڵە 
دەكەم بەاڵم بە پڕۆژەیەكی تر بە پەیامێكی تر 

هاتۆتە كایەوە كار لەسەر مەوقیف دەكا.
واب��ی هەر  پێم  لە وەاڵم��دا كەمال: گوتی من 
لە سەرەتای دروست بوونی میدیای ئەهلییەوە 
بەشێك لە میدیا حزبییەكان بەشێك لە حزبەكان 
بەرپەرچی شەڕیان لە بەرامبەر میدیای ئازاددا 
ه��ەڵ��گ��رت��ووە. س��ەردەم��ێ��ك خ��ۆت دەزان���ی ئەو 
میدیایە ئیتهام دەكرا بۆ ئەوەی سەر بە كێ و 
سەر  یان  كوردستان  گەورەكانی  حزبە  بەكام 
ئەم  لەناو حزبە دەسەاڵتدارەكاندایە.  یەكێك  بە 
بۆ  ئەهلی  میدیای  لەسەر  حەملەیە  ئەم  جۆرە 
ئێستا  كە  ئازاددییە  ئەو  كردنەوەی  بەرتەسك 

لەبەر دەستدا هەیە و كەڵكی لێ وەردەگری.
* كاك كەمال: با راشكاوانە قسە بكەین هەڵمەتی 
راگەیاندن بڵێین هەڵمەتی هەڵبژاردنەكانی 25ی 
رۆژنامەی  هەڵمەتانە  لەو  بینیومانە  تەممووز 
ئەهلی هەبووە لە كۆی 45 تا 25 بابەت لەسەر 
حزبێك بووە ئایا رۆژنامەكانی ئێمە توانیویانە 

بێ الیەنانە كار لەسەر شەقام بكەن؟
بزانین  دابنێین  ت��ەرازووی��ەك  ئێمە  ئەگەر   -
چەند  و  هەیە  دەس��ەاڵت  لەسەر  ه��ەواڵ  چەند 
لەسەر ئۆپۆزسیۆن هەیە كە ئەمە ناحەقێكی زۆر 
گەورە ئەكەین، چونكە میدیا كاری لەسەر ئەو 
ئۆرگایانەیە كە ژیانی خەڵكی لەسەر بەندە. كار 
لەسەر دەزگا حزبییەكان و حكومیەكان ئەكەن، 
ئێمە تاكو ئێستا بەداخەوە بڵێین ئۆپۆزسیۆنێك 
ئۆرگانی  ب��ێ��ت  ئ��ەوه��ا  حزبێكی  ك��ە  ن��ەب��ووە 
بەدەستەوە بێت. هاوبەش بێت لەگەڵ حكومەتدا، 
كاركردن  بووەو  دەسەاڵت  هەبووە  كە  ئەوەی 
ئەم  بێت  چۆنێك  هەر  كەموكوڕییەكان  لەسەر 
بەردە هەڵی دەی بەشانی دەسەاڵت ئەكەوێتەوە 
هەردووكیان  یەكێتی  و  پارتی  بەداخەوە  كە  و 
الیەكیان  هیچ  و  دەسەاڵتە  لەو  بوون  هاوبەش 
بوواریان بە یەكدی نەداوە كە الیەكیان دەوری 
ئۆپۆزسیۆن ببینێت. بزانێ رۆژنامەی ئەهلی بۆیە 
ئەگەر تۆ بە حەقانەت قسە بكەی ئێمە زۆربەی 
بووە،  یەكێتی  و  پارتی  لەسەر  هەواڵەكانمان 
بەاڵم ئەمە حەقانەتێكی تیایە ئەوەیش ئەوەیە كە 

حكوومەتە،  ئەم  ئۆرگانەكانی  واڵتە  ئەم  ژیانی 
جومگەكانی  ك��ۆی  تەنانەت  ح��زب،  ئۆرگاكانی 
تری ئەو واڵتە تەنانەت بەدەست پارتی و یەكێتی 
بووە، چۆن دەتوانی بۆ نموونە بڵێی 20 هەواڵ 
لەسەر یەكێتی و پارتی بن، 20 هەواڵیش لەسەر 
لەوكاتەی  ئۆپۆزسیۆن  كە  بێت  ئۆپۆزسیۆن 
پێش 7/25/ ئۆپۆزسیۆنێكی زۆر بچووك بووە 

جێگای مەحدود بووە و حزبی نەبووە. 
ئەگەر  كەمالیش  ك��اك  وات��ە  سمكۆ:  *ك��اك 
رۆژنامە  گومان  بێ  بێ  دەسەاڵت  لەسەر  قسە 
قسە  بەاڵم  قسانەیە  ئەو  لەسەر  زۆر  بەشێكی 
لەسەر حزب كردن ئەبێتە جۆرێك لە مەوقیف 
هەموو  بە  هەواڵێك  پێكرد  ئ��ام��اژەت  جەنابت 
هەمووشی  دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە  ش��ێ��وازێ��ك  ج���ۆرە 
ناوی  نەیویستووە  كە  ئاگادارە  سەرچاوەیەكی 
خۆی ئاشكرا بكات. ئەم جۆرە هەوااڵنە، تا چەند 

شەقامی ئێمە بەرەو هەڵدێر ئەبا؟
رۆژنامە  كە  نابینم  وای  من  راستییەكەی   *
نووسی پێویستی بەوەیە كە مەوقیف وەربگرێ 
دی��اری بكات  ئ��ەوەی كە دەب��ێ مەوقیف  بەقەد 
بە  ب��ۆ دەس��ەاڵت��ی��ش یەعنی  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن  ب��ۆ 
دەسەاڵتداری  س��ن��ووری  ئەمە  بڵێ  دەس���ەاڵت 
تۆیە و ئەمەشە ئەدای كاری مەفروزە تۆ بێ من 
لێرەوە دەعمت دەكەم ئەگەر ئۆپۆزسیۆن بێت. 
قەراری  مسبقا  بۆخۆی  رۆژنامەنووس  ئەگەر 
یان  بكات  ئۆپۆزسیۆن  هاوكاری  بۆخۆی  دابێ 
الیەنگیریەتی بكات یان جۆرە تەعاتوفی لەگەڵدا 
هەبێت. بۆیە بە بڕوای من نابێ رۆژنامەنووس 
ئ���ەم م��ەوق��ی��ف��ەی ه��ەب��ێ ك��ە گ��وای��ە دەس���ەاڵت 
جەبهەیەكە و ئەمەشە بچێتە جەبهەیەكی ترەوە. 
كوردستان  لە  كە  ئۆپۆزسیۆنەی  ئەو  دیسان 
دەرەوەی  ل��ە  نییە  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ێ��ك  ه��ەم��ان��ە. 
دەسەاڵت بێت. یەعنی ئۆپۆزسیۆنێكە بەشداری 
ك���ردووە ل��ە دەس���ەاڵت ك��ە پێشتر ه��ەب��ووە و 
ئێستاش بەشدارە و بەشێك لەو قەرارەی داوە.
ناكەین،  ئۆپۆزسیۆن  لە  باس  سمكۆ  كاك   *
رۆژنامەی  لە  باس  دەم��ان��ەوێ،  كە  ئ��ەوەن��دەی 
پەیدابووە  رۆژن���ام���ە  ب��ك��ەی��ن،  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن 
ئۆپۆزسیۆنە جاری پێشوو وتم هەر ئەوە ماوە 
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ئەمیش هێزی چەكداری هەبێت و بارەگای هەبێ 
و دۆشكەی هەبێ و پڕۆژەی سیاسی هەبێت بۆ 
ئەم مۆدێلە  بەدیلی دەس��ەاڵت  بە  ببێت  ئ��ەوەی 

هاتۆتە ئاراوە.
��: من قسە لەسەر ئەدائی كار دەكەم لەوێدا 
دەرئەكەوێ كە ئایا بۆ ئەوەندە گرنگی بەم جۆرە 
مانشێتانەی  ئەو  ئەوەندە  بۆ  ئەدات،  مانشێتانە 
بەكۆی  پەیوەندییان  كە  خستووە  گوێی  پشت 
نابینین  بۆ  یەعنی  هەبێت.  خۆیەوە  كۆمەڵگای 
لەسەر  مانشێتێكی  ن��اوب��ەن��او  رۆژن��ام��ەی��ەك 
پ�����ەروەردە ب��ێ��ت ی���ان ت��ەن��دروس��ت��ی ب��ێ��ت یان 
بێت،  ژینگە  لەسەر  یان  بێت  كشتوكاڵ  لەسەر 
بەاڵم ئێستا مانشێتەكان هەر هەموویان لەسەر 
ئەوەیە فاڵن مەكتەبی سیاسی وای گوت: فاڵن 
هەمووشیان  فعلەن  گوت  وای  سەركردایەتی 
خۆیانە  حەقی  كەچی  نادیارە،  سەرچاوەیەكی 
مەسەلەكە  ن��اداو  خۆی  ن��اوی  سەرچاوەكە  كە 
هەیە  گرنگی  تۆزێك  هەواڵەكە  بڵێین  با  تۆزێك 
مەترسی دارە. بەاڵم بەبڕوای من هیچ مەعقول 
ناوی  بەردەوامی  بە  نییە تۆ هەموو ژمارەكان 
ئەتوانین تەرازووی  ئێمە  نەڵێت، ئەوكات  خۆی 
پشت  كۆمەڵگا  نییە  مەعقول  دابنێین چونكە  بۆ 
و  بگرین  سیاسەت  یەخەی  بەس  بكەین،  گوێ 
هەموو كۆمەڵگا بریتین لەو معادەلە سیاسییەی 
كە لەبەینی حزب و دەسەاڵت و یان بڵێین چەند 

ئۆپۆزسیۆنی تر.
* كاك كەمال ئەگەر تەماشا بكەین بگەڕێینەوە 
ت��ەم��اش��ای مێژووی  ب��ۆ م��ێ��ژوو دەڵ��ێ��ی��ن ك��ە 
كردبێ  كوردایەتیمان  بزووتنەوەی  بەتایبەتی 
و  سۆسیالیستەكان  بزووتنەوە  هەندێك  ی��ان 
عەرەبدا  ناوچەكانی  لە  قەومییەكانیش  تەنانەت 
راستە  ك��ردی��ی��ە،  سیاسەتیان  رۆژن���ام���ەوە  ل��ە 
لەناو  كایەكاندا  هەموو  لە  بەشدارە  رۆژنامە 
رۆژنامەوە  لە  ب��ەاڵم  سیاسەت  هەمووشیاندا 
مەوقیف  رۆژنامەوە  لە  كراوە  سیاسەت  فێری 
دیاری كراوە، پێت وایە خەریكە لە كوردستاندا 
لە ژێر چەتری )ئازادی رۆژنامەگەری( خەریكە 
ئەم  سیاسەتی  پێشڕەوایەتی  دەیەوێ  رۆژنامە 
واڵتە بگرێتەوە دەست یان دەیەوێ وەك دەڵێ 

لە سیستەمی  یاخود  دەس��ەاڵت  لە  زەرب��ەی��ەك 
سیاسی واڵت بوەشێنێ.

�� من پێم خۆشە وەكو سەرنووسەری یەكێك 
لە رۆژنامە ئەهلییەكان. رۆژنامەیەكی تا رادەیەك 
یەكەم  لە  هەر  )هاواڵتی(  رۆژنامەی  ناسراوە 
رۆژیدا تاكو ئێستا و لە ئایندەشدا بەهیچ جۆرێك 
بەو  ئۆپۆزسیۆن  ببێتە  نەكردۆتەوە  لەوە  بیری 
مەفهومەی ئایدۆلۆجی فكری سیاسی مەعنەوی 
دیاری كراوی لەپشتییەوە بێت بەم نەهجە ئیشی 
نەكردووە، ئەگەر سەیری ستافی پپێشوو بكەی 
ئەم ستافە  بكەی،  ئێستاشی  و سەیری ستافی 
كۆمەڵ  پێكهاتەكانی  هەموو  لە  ه��ات��ووە  پێك 
خەڵك لەگەڵماندا بووە یەكگرتوو بووە، یەكێتی 
بووە، گۆڕان بووە، لەگەل ئەوەشدا بێ الیەنەش 
بۆیە  ب��ووە،  كۆمەنیست  یان  لەگەڵماندا،  ب��ووە 
قسە  ئەگەر  مانایە  بێ  بایەخێكی  وابێ  پێم  من 
لەسەر ئەوە بكەی ئەو رۆژنامانە قسە لەسەر 
بە  پێویستی  ئۆپۆزسیۆن  بكەن،  ئۆپۆزسیۆن 

كۆكردنەوەی هێزێكی رێكخراوەیی هەیە.
ناومان  مۆدیالنە  ل��ەم  ئێمە  ك��ەم��ال:  ك��اك   *
نەهێناوە و رەنگە جەنابت سەرنووسەری باشتر 
ئەناسێتەوە،  خۆی  فیكەی  كورد  وەك  دەزان��ی 
فیكەی  ب��ەڕێ��زت  كردبێ  قسەمان  ئێمە  رەنگە 

خۆت ناسیتەوە هاواڵتی رەنگە لەو مۆدێلە بێ.
لەهیچ  )ه��اواڵت��ی(  رۆژن��ام��ەی  لەڕاستیدا   :����
ببێتە  نەكردووە  ئیشی  نەفەسەی  بەو  كاتێكدا 
لە  ك��ە  كاتێك  واب��ێ��ت  پێم  م��ن  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن. 
ئیتر  ئۆپۆزسیۆن  ئەبێتە  ئەهلی  رۆژنامەیەكی 
ئەهلی بوون و رۆژنامە بەخۆبوون و ئازادییەكەی 
لەدەست دەدا، چونكە ئەبێتە یەكێك لەو ژمارە 
سیاسییە وە لە بەرژەوەندی خۆی ئیش دەكات 
و لە مهامەكەی خۆی دوور دەكەوێتەوە، بۆیە 
ئێمە وەكو رۆژنامەی )هاواڵتی( دڵنیابن نەفەسی 

وامان نییە و بەو نەفەسە ئیش ناكەین.
* كاك )سامان( ئەگەر بێین تەماشای بكەین 
باس لەكاریگەرییەكانی رۆژنامە بكەین هەندێك 
جیهانییەكان  جەنگە  ك��ە  دەك���ەن  ل���ەوە  ب��اس 
هەندی  هەڵگیرساون،  راگ��ەی��ان��دن��ەوە  ب��ەه��ۆی 
تەرزی  ئەهلییەكان  بەتایبەتی  رۆژنامەكان  لە 
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لە  دەك��ەن  بانگ  پێ  خەڵكدا  لەناو  ئەنارشیزم 
بەرانبەر  دەدات  روو  كە  شتانەی  ئەو  هەموو 
ب��ە ه��ەم��وو م��وق��ەدەس��ەك��ان ل��ەب��ەرچ��اودا شتە 
رۆژنامەی  چەند  تا  دەشكێنن.  موقەدەسەكان 
ئێمە وەك چاودێرێك هەست بە بەرپرسیارەتی 

كردووە بەرانبەر ئەركە گشتییەكان.
گرنگ  شتێكی  باسی  جەنابت  لەراستیدا   :����
دەك���ەی ئ��ەوی��ش م��وق��ەدەس��ات��ە رەن��گ ب��ێ ئەو 
بكەی  ئەهلی  رۆژنامەنووسێكی  لە  پرسیارە 
بڵێ  كە  دەبینمەوە  وا  ئەكیدی  بە  وەاڵم��ەك��ەی 
ل��ەس��ەرەت��ادا م��وق��ەدەس��ات دەس��ەاڵت��ی كوردی 
شكاندیە. بۆ تەنها ئێمە ئیتهام بكرێن، بەاڵم لە 
راستیدا من بەهەردوو حاڵەت دەیبینمەوە، بەڵێ 
لەوانەیە پێشوو كۆمەڵێك لەو شتە پاكانە با بڵێین 
كۆمەڵی  ب��ەاڵی  بەكاربهێنێت  پیرۆزی  وش��ەی 
كردنیان  بەها  بە  ئەبێ  لەسەرەتا  ك��وردەواری 
دیكەوە  شتی  هەندێ  لە  رادەی��ەك  تا  لەوانەیە 
باقی  لە  و  كردبێ  پێ  دەستی  دەس��ەاڵت��ەوە  لە 
بەشێوازی  رۆژنامەكان  لەالی  ترەوە  شتەكانی 
گشتی رۆژنامە سەربەخۆكان تا رادەیەكی زۆر 
ئەوان  چی  ئەگەر  كردبێ  ئەوە  لەسەر  كاریان 
لەوانەیە وەاڵمێكی وایان پێ بێت و خۆیان وەاڵم 
سوودی  وایە  پێمان  ئێمە  بڵێین  كە  ئەدەنەوە. 
موقەدەساتانەیە  ئ��ەو  شكاندنی  ل��ە  كۆمەڵگا 
كە  بێت  م��وق��ەدەس��ات  ن��اوی  نییە  شتێك  هیچ 
كۆمەڵێك شت  بگرە  دەكات،  بۆ  تەحنیفەی  ئەو 
بەها  خەریكە  ب��ەاڵم  ل��ەس��ەر  ه��ەب��ووە  دەوری 
گرنگەكان  نامێنێ و خاڵە  بااڵكانی كوردەواری 
پێبدات،  بایەخی  كوردستان  هەرێمی  پێویستە 
خەریكە رەمز و وشە پیرۆزەكان سووك ئەبێ، 
شەقامێك دروست بووە لەسەر ئەمانە سووك 
بە  گەلێك  هەموو  پیرۆزانە  وش��ە  ئ��ەو  كردنی 
بەالیەوە،  پیرۆزە  ئەنازێ  خۆی  شتی  كۆمەڵە 
تاكو ئێستا كە بەشێك لە واڵتی ئەروپا گومان 
و  قەتل  لە  هۆڵۆكۆ  راستی روودان��ی  لە  كردن 
ساڵێك  چەند  دائەنرێ.  بەتاوان  جولەكە  عامی 
مامۆستایەكی زانكۆ لە بەریتانیا خرایە زیندانەوە 
دادەن��ێ و دەڵێ  ت��ازە  تیۆرێكی  ئ��ەوەی  لەسەر 
هۆلۆكۆ رووی نەداوە بەتەنیا گەورە كراوە. من 

ناڵێم تەئیدی ئەوە دەكەم بەاڵم تا ئێستا شتێك 
هەیە بۆتە هێڵی سوور لەالی ئێمە بەزێندراوە و 
شكێندراوە كە هەموو الكانیش رۆڵیان هەبووە 

لەو شكاندنە.
* كاك سمكۆ: قسەیەكی جدیمان نییە لەمبارەیە 
دەڵێ  یەكێ  و  م���ردووە  داروی���ن  دەڵ��ێ  یەكێ 
نییە  جدیمان  چی  نازانم  هەڵوەشایەوە  داروین 
دەگەیەنین  مەعلومەیە  ئەو  تەنها  بارەیەوە  لەم 
بە خەڵك مەبەستم لەبەر پرسیاریەتییەوە هەر 
مامەڵەی  دەنوسێنێ  و  دەدرك��ێ��ن��ێ  وش��ەی��ەك 

لەگەڵدا بكات؟
گەورەكانی  گیروگرفتە  لەو  یەكێك  خۆی   ��
بەرپرسیاریەتی  ئەوەیە  كوردی  رۆژنامەگەری 
ن��ووس��ی��ن ن��ەم��اوە ب��ۆ ن��م��وون��ە: ئ����ەوەی ئێمە 
لوغەوە  لەرووی  رێزمانەوە،  لەرووی  دەیبینین 
و داڕشتنەوە تەنها داڕشتنی هەواڵ و راپۆرت 
هەروەها حیساب نەكردن بۆ خوێنەر و فڕێدانی 
لە  بزانی  مانای  ئەوەی  بەبێ  لەخۆڕایی  ووشە 

سیاغەتی ئەو وشەیە،
ئێمە  رۆژنامەگەری  چەند  تا  كەمال:  كاك   *

بەگشتی لە شپڕەوی دایە؟
لەسەر  دەك��ەی  لێم  ناحەقی  خەریكە  بەڵێ   ��
بڵێم  شتێك  ئ��ەم��ەوێ  پ��ی��رۆزی  و  قودسییەت 
لەسەر  ئیشمان  و  ئێمەیە  باسكراوی  ئ��ەوەی 
حزب  ك��ە  هەیە  قودسییەت  ه��ەن��دێ  ك���ردووە 
دروستی كردووە، بیشكێنێت و وەهیچ رابەرێك 
و هیچ كەسێكمان لەسەرووی یاساوە دانەناوە، 
شكاندوومانە،  هەیە  قودسیەت  هەندێك  بۆیە 
پرسیارەوە،  ژێر  خستوومانە  هەیە  هەندێكیش 
دەست  هەندەكی  قودسیەتەكە  ئ��ەوە  چونكە 
هەموومان  پێموایە  دەس��ت��ك��ردان��ە  ئ��ەم  ك���ردە، 
ئەخالقیاتی  ب��ۆ  ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە  ئ��ەگ��ەر  دەزان��ی��ن 
رۆژنامەنووسی لە هەموو دونیا وایە رۆژنامە 
بۆی هەیە لێپێچینەوە دروست بكات خەڵك بخاتە 
بااڵكان  بەرپرسە  ئاڕاستەی  پرسیارەوە  ژێر 
بكات بەاڵم بەداخەوە یەكێك لە بەربەستەكانی 
بە  ك��راون  كەسایەتی  كۆمەڵێك  ئەوەیە،  میدیا 
موقەدەسی، قودسیەتیان بۆ داندراوە كە میدیا 
لێیان بپرسێتەوە و نەیان خاتە ژێر پرسیارەوە.
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گۆڤارێكی مانگانەی یاس���ایی 
كۆمەڵێ���ك  لەالی���ەن  گش���تییە، 
پارێزەرەوە دەردەچێت خاوەنی 
ئیمتی���از: )وری���ا حەم���ە كەریم 
سەرنووس���ەر:  و  س���یوەیلی( 
ق���ادر(،  عوم���ەر  )ش���ەمال 
رۆش���نبیریی یاس���ایی )الثقاف���ة 
القانونی���ة( وەك ل���ە ناوەكەیان 
دیارە تایبەتن بە بوواری یاسایی 
وات���ە رۆژنامەوانی تایبەتمەندە، 
ئەم���ەش وەك پێویس���تی ئ���ەو 
باڵوكردن���ەوەی  ب���ۆ  رۆژگارە 
رۆشنبیریی یاسایی لەنێو خەڵكی 
كوردس���تان جێی بایەخە. دیارە 
پێش���تریش لە شاخ و دواتریش 
راپەڕین���ی  ل���ەدوای  لەش���ار 
ئەزموونی رۆژنامەوانی یاسایی 
و دادپ���ەروەری لە كوردس���تان 
هەب���ووە. ئەم���ەش تەواوكەری 
ب���ە  پێش���وو،  هەنگاوەكان���ی 
پت���ر  و  بەردەوام���ی  هی���وای 
خزمەتكردنی وش���ەی رەسەنی 
كوردی. پیرۆزبایی لە دەستەی 
نووس���ەران و بەڕێوەبەرانی���ان 
دەكەین. خەرم���ان بەرەكەت لە 

رۆژنامەوانیی كوردی.

)دادپەروەر(ی یاسا
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گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تییە، بنك���ەی 
رۆش���نبیریی بەردەڕەش دەری دەكات، ژمارە 
)1(ی لە تشرینی دووەمی 2002 و دوا ژمارەی 
)31( لە تش���رینی دووەم���ی 2009، دەرچووە، 
وات���ە ی���ادی ح���ەوت س���اڵەی بەردەوام���ە لە 
خزمەتكردنی رۆش���نبریی كوردی بەگشتی و 

ناوچەی بەردەڕەش بەتایبەتی.
دی���ارە وەك ناو )خ���ازر( ناوێكی كوردانە و 
مێژوویی، بەتایبەتی هەندێ رووداوی گەورەی 
دارا  كوكەمی���ای  ش���ەڕی  وەك  مێ���ژووی 
ئەسكەندەر و ش���ەڕی مەروانی دوا خەلیفەی 
ئەم���ەوی ل���ە دژی عەباس���ییە.. ل���ێ قەوماوە. 
هەنووكەش وەك ناوچەیەكی گرنگی س���ەر بە 
مووسڵ، دەرچوونی گۆڤارێكی ئاوا بۆ خەڵكی 

ناوچە زۆر گرنگ و بایەخدارە.
بەگشتی بابەتەكانی ئەم گۆڤارە جۆراوجۆرن 

وەك گۆڤارێكی رۆشنبیریی گشتی.
لێكۆڵین���ەوە و رەخن���ە و وت���ار و هەڤپەیڤین 
و چیرۆك و ش���یعر و مێ���ژوو و زمانەوانی و 

كەلەپوور و هزر و بەدواداچوونەوە .... دەیان 
بابەتی لەو بووارانەدا بە پێنووسی نووسەرانی 
ناوچەك���ە و دەڤەرەكانی دیكەی كوردس���تان 
تێی���دا باڵوبۆت���ەوە و ؟ گرنگ���ی كەلەپ���وور و 
مێ���ژووی ناوچچەك���ە و بابەت���ی خەمەجۆری 

دیكەی تێدا باڵوبۆتەوە.
دەب���ێ ئام���اژە ب���ەوەش بكەین ك���ە خاوەنی 
ئیمتیازی هەر لە س���ەرەتاوە )خەسرۆ گۆران( 
و سەرنووس���ەری )س���ەعید مەم و زینی(یە و 
دەستەی نووسەرانیشی كۆمەڵێك نووسەری 
دەڤەرەك���ە بەڕێ���وەی دەب���ەن، دی���ارە مایەی 
ش���انازییە كە حەوت س���اڵە )خ���ازر( خزمەتی 
وشەی كوردی رەسەن دەكات، بۆیە لەو یادە 
پیرۆزبایی گەرم و دەس���ت خۆشی لە هەموو 
ئەوان���ە دەكەین كە بوونەتە مایەی بەردەوامی 
گۆڤارەك���ە، دی���ارە وەك )بنكەی رۆش���نبیری 
بەردەڕەش(ی���ش چاالك���ی دیكەش���یان هەی���ە، 
ب���ە ئومێ���دی بەردەوام���ی كاری ب���ۆ خزمەتی 

كوردستان و ناوچەكە.

)خازر(
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بەداخ���ەوە، مرۆڤ���ی ئ���ەم س���ەردەمەی ئێم���ە، 
بەهۆی كۆمەڵێك ه���ۆكارەوە، زۆرجار هەندێ لە 
كارەكان���ی س���ەرپێی و پچڕپچڕ دەب���ێ. ئێمە الی 
خۆمان���ەوە، ك���ە دەرك بەهەندێ لە ه���ۆكارەكان 
دەكەی���ن، ب���ەردەوام هەوڵم���ان داوە خۆمان لەم 
گرێی���ە دەروونیی���ە قورت���ار بكەی���ن. ب���ڕوا بكەن 
دێ.  ب���ۆ  رۆژنامەنووس���یمان  بابەت���ی  هەن���دێ 
لەوەندەی پێش���تر خاوەنەكانیان پێیانەوە خەریك 
بوونە. ئێمە پت���ر پێیانەوە ماندوو دەبین، ئەوەش 
ب���ەو مانایە نییە ئێمە دەس���تكاری هی���چ بابەتێك 
بكەین، مەگەر لێرەو لەوێ جێگۆڕكێمان بە وش���ە 
و دەستەواژەكانی تۆژەر یان نووسەری بابەتەكە 
كردب���ێ، ئ���ەو كارەش���مان لەبەر ئ���ەو حەزەمانە 
دەمانەوێ���ت هەم���وو رۆژنامەنووس���ان وش���ە و 
دەس���تەواژەكانیان لە شوێنی خۆی بەكاربهێنن و 
داڕش���تنی رستەی بابەتەكانیان پوخت و كوردانە 
بێ���ت، دی���ارە هەندێ جار لەس���ەر ئ���ەم كارەمان 

تووشی كێشە و گرفتیش هاتووین.
خۆ ئەگەر كەسێك لەسەر هەڵەكانمان ئاگاداری 
كردبین���ەوە. ن���ەك هەر بەق���ەدەر هەم���وو دونیا 
مەمنونی كردووین، بەڵكو پەنجەكانی دەگوش���ین 

و دەستخۆشی زۆری لێ دەكەین.
ئەوەتا لە ژمارە )17(ی گۆڤارەكەماندا بابەتێك 
بەناوونیش���انی )شێوازەكانی دەرهێنانی رۆژنامە 
لە رووی یاساییەوە( بە ئیمزای )محەمەد بابۆڵی( 
باڵوكراوەت���ەوە، ئ���ەو وش���ەی )دەرهێنان���ی( نێو 
ناوونیشانەكە لە ئەسڵی بابەتەكەدا )دەرچوواندن( 
ب���ووە و چەن���د جارێكی���ش، لەپاڵ دەس���تەواژەی 
دووب���ارە  بابەتەك���ە  لەن���اوەوەی  )دەرك���ردن(، 
كراب���ووەوە. هەر بۆ یەكجۆری بابەتەكە لەالیەك 
و وەكو بڵێی حەزم���ان بەو )اندن(ەی )مەحموود 
زام���دار( نەكردب���ێ، بۆی���ە زۆر بەب���ێ مەبەس���ت 
نووكە قەڵەمێكمان بەس���ەر )دەرچوواندن(ەكاندا 

بەداخ���ەوە  )دەرك���ردن(.  كردبوومان���ە  و  هێن���ا 
ئەوەن���دەی بەبیرم���ان بێتەوە. جگە لە س���ەرنجی 
هاوكارم���ان )هێ���رش رەس���وڵ(، كە ئەو پێش���تر 
ئ���اگاداری كردبووین���ەوە دەس���تكاری هی���چ لەو 
بابەتانە نەكەین كە ئەو بۆی ناردبووین، هەروەها 
ناوونیش���انی بابەتێكی دیكەش���مان ك���ە لەوانەیە 
ل���ەم ژمارەی���ەی گۆڤارەكەم���ان بەناوونیش���انی 
)كاریگەری���ی الیەنە دەروونیەكان ل���ە دەرهێنانی 
رۆژنامەنووسیی نەخشەس���ازیدا( باڵوبكرێتەوە، 
هیچ پاس���اوێكمان ب���ۆ نادۆزرێت���ەوە كە چۆن لە 
دوا س���اتەكانی نەخشەس���ازی گۆڤارەكەمان ئەو 
)دەرچوواندن(�ەی نێو ئەسڵییەكەمان لەال بووەتە 
)دەرهێن���ان(، بۆی���ە داوای لێب���وردن ل���ە هەم���وو 
الیەك دەكەی���ن و دەڵێین ئەو )دەرهێنان(�ەی نێو 
ناوونیشانە دەستكاری كراوەكەش هەر بە مانای 
)دەرك���ردن واتە- اصدار( دان���راوە. لەگەڵ رێز و 

خۆشەویستی زۆرمان بۆ هەموو الیەك.

سەرنج و داوای لێبووردن
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دۆسێی رۆژنامەنووسیی كلدۆئاشوور
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بێگومان وەكو هەموو الیەكتان ئاگادارن سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، 
هەموو پێكهاتە سیاسیی و ئایینی و نەتەوەییەكان لە خۆ دەگرێ.

بكات  برایانی رۆژنامەنووسی كلدۆئاشوور  لە رۆڵی  نكۆڵی  ناتوانێ  ئەوەتا كەس 
كە هەر لە هەوەڵەوە لە رێگەی هاوكارمان )یۆنان هۆزایای( ئەندامی خولی یەكەمی 
ئەنجوومەنی سەندیكا، رۆڵێكی بەرچاویان لە ئامادەكردنی پرۆژە یاسای سەندیكای 
سەرەڕای  ئەوە  بینیوە،  سەندیكادا  دامەزراندنی  و  كوردستان  رۆژنامەنووسانی 
لەسەر  هەر  ئێستا  پێش  ساڵێك  چەند  نەتەوەیە،  ئەو  پێكهاتەی  برایانی  بەشداری 
دۆسێیەكی  دەردەچ��وو،  )رۆژنامەڤانی(  بەناوی  ئەوسا  كە  گۆڤارە،  ئەم  الپەڕەكانی 

تایبەتیمان بە كاری رۆژنامەنووسیی )كلدۆئاشوور( باڵوكردەوە.
ئەم وتار و بابەتانەی لەم الپەڕانەی دواتردا هاتووە و دەیخوێننەوە، دۆسێیەكی 
رۆژنامەنووسییە  ئەم  ساڵیادی  لە  وا  )كلدۆئاشوور(  رۆژنامەنووسیی  بە  تایبەتە 

باڵودەكەینەوە كە رێكەوتی 11/1ی هەموو ساڵێك دەكات.
باڵوكردنەوەی  لەسەر  ئەو  كە  گۆڤارەكەمان،  سەرنووسەری  لەگەڵ  ئێمە  دیارە 
ئەم دۆسێیەیە لەگەڵ نەقیبی رۆژنامەنووسان هاو هەڵوێست بوو، نەبووین كە زۆر 
ئەم  باڵوكردنەوەی  لەسەر  مكوڕبوو  و  ن��ەدەدا  ئێمە  قسەی  بە  گوێی  دیكتاتۆرانە 
دۆسێیەیە، كەوا وەكو پێشبینیمان كردبوو بووە هۆی دواكەوتنی گۆڤارەكەمان، ئەوە 
راپەڕاندنی  بۆ  رۆژه��ەاڵت  سەرۆكەكانی  هەموو  دەڵێت  ئەو  لەوەی  چاوپۆشین  بە 
ئیش و كارەكانیان و بەڕێوەبردنی واڵت بە شێوەیەكی رێك و پێك دەبێت هەندێك 

دیكتاتۆرییەتیان تێدا بێت.
بڕوا بكەن لە 2009/10/22 كە دەبووایە هەموو كارێكی گۆڤارەكەمان تەواو بووبایە 
و بنێردرایە چاپخانە تاوەكو ئەمڕۆ 2009/11/15 لەبەر كاری وەرگێران و هەڵەبژێری 
و ئامادەكردنی ئەم دۆسێیە، كە بە هەموو الیەكمانەوە خەریكین، شیرازەی ژیانمان 
تێكچووە، بە هەرحاڵ ئێمەش پیرۆزباییەكی گەرم لە هاوكارانمان لە رۆژنامەنووسانی 

كلدوئاشوور دەكەین..

ئەم دۆسێیە..!

سەرنج
ئەم  لەالیەن  كلدۆئاشوور  رۆژنامەگەریی  دۆسێی  بابەتەكانی  وت��ارو  هەموو 

بەڕێزانەوە بۆ كوردی وەرگێڕدراون:
- هیممەت كاكەیی - تاریق كارێزی - بەیار خالید - رابەر خۆشناو.
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یۆنان هوزایا

مێژووی رۆژنامەوانیی سریانی
بەشێكە لە مێژووی گەلەكەمان

سەرهەڵدانی  ساڵەی   160 ی��ادی  بەبۆنەی 
رۆژنامەوانیی سریانی یان ئاشووری یان: كە 
رۆژنامەوانییەكی دیار و بە روومەتە. یەكەمین 
بابەتەكانی  و  1849دەرچ�����ووە  ل��ە  رۆژن��ام��ە 
جیهانییەكانیشەوە،  هەواڵە  بە  ج��ۆراوج��ۆرن، 
ئەو رۆژنامەیە تا چەندین دەیە بەردەوام بووە، 
بە  دژوارە  ئاسۆیی  هێڵێكی  دانانی  ئەگەرچی 
مەبەستی بۆ لێكۆڵینەوە و بۆ لێك جیاكردنەوەی 
سریانی  رۆژنامەوانیی  تەمەنی  سەردەمەكان. 
بە  كە  هەوارێك،  چەند  دەكرێتە سەر  داب��ەش 
گەلەكەمان  م��ێ��ژووی  لە  وەرچ��ەرخ��ان  خاڵی 
دادەنرێت، سەرەڕای جیاوازی زۆر و ئاشكرای 
نێوان ناوچە و هەرێمەكان، یان ئەو شوێنانەی 
جیاوازی  ه��ەروا  دەژی��ن،  تێدا  گەلەكەمانی  كە 
دەبێت  ت��ۆژەر  ب��ەاڵم  تێكردن،  ك��ار  رێگاكانی 
پەنا بۆ رووداوە دیار و بەرچاوەكان ببات تا 
ئێمە  بكاتەوە، ئەوەی كە  لێك جیا  هەوارەكان 
پشتمان پێ بەستووە. بێگومان بابەتەكە گفتوگۆ 
راستكردنەوەشی  تەنانەت  و  راوب��ۆچ��وون  و 
داوە  هەوڵمان  بنەمایە  ئ��ەو  لەسەر  دەوێ���ت. 
ئەمانەن: هەواری  كە  بكەین،  دیار  هەوارەكان 
بەرجەستەبوونی  دام���ەزران���دن،  و  پێكهاتن 
پێكهاتنی ستوونەكانی  ئاگایی هزری سیاسی، 
لەكۆتاییشدا  هاوبەشی  و  ئامادەیی  ناسنامە، 

عیراقی نوێ.
1 � هەواری پێكهاتن و دامەزراندن )1849 � 

:)1918
دیارە ئەمەیان هەوارێكی درێژە، بەدەرچوونی 
زهریری دبهرا، لە ورمێ دەست پێ دەكات تا 
جەنگی یەكەم، بەاڵم لە هەرێم و ناوچەكانی د 

مووسڵ  لەوانە  كورتە  زۆر  تەمەنی  ژ1چیكە، 
كە )چەپكە گوڵ � اكلیل الورد( لە ساڵی 1902 

دەرچووە.
لەو هەوارەدا نێردەی مژدەدەرەكان لە زۆر 
لەو ناوچانەی گەلەكەمان تێدا دەژیان لە چاالكیدا 
سەدەی  ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە  بەتایبەتیش  ب���وون، 
ئەمەریكایی  ن��ێ��ردەی  كاتەی  ئ��ەو  ن��ۆزدەی��ەم، 
لەساڵی 1836 گەیشتە ورمێ، ئەوانە بایەخیان 
بە الیەنەكانی خوێندن دەدا، بەهۆی جیاوازی 
ئەو نێردانە و جیاوازی بیروبۆچوونیان، ئەوا 
لەنێوان خۆیاندا كەوتنە كێبڕكێ بۆ راكێشانی 
نێردە  خۆیاندا.  ب��ەالی  گەلەكەمان  رۆڵەكانی 
ئەمەریكاییەكە چاپخانەیەكی سەرەتایی لەگەڵ 
هەندێ  دەرك��ردن��ی  بەشی  كە  هێنابوو،  خۆی 
)زه��ر دبهرا(  كتێب و دەرك��ردن��ی رۆژن��ام��ەی 
)قاال  فەڕەنسایش  ئەلیعازری  نێردەی  دەك��رد. 
ئ��ەو نێردانە  ب��ەج��ۆرێ  دش����رارا(ی دەرك����رد، 
بوونە ئەستێرە بۆ رووناك كردنەوەی گۆشە 
دبهرا  )زهریری  گەلەكەمان.  ژیانی  گرنگەكانی 
 1849/11/1 لە  ورمێ  لە  رووناكی(  تیشكی   �
مانگانە  سریانی،  رۆژن��ام��ەی  یەكەمین  وەك 
پاشان نیو مانگی بەچوارالپەڕە و بە سریانی 
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دەرچوو، د. بنیامین الباری بەیارمەتی رابی میرزا شموئیل سەرۆكایەتی نووسینی كردووە. ئەو 
رۆژنامەیە بابەتی هەواڵ و رووناكبیری و ئەدەبی جۆربەجۆری گرتبووە خۆ، لە سەروتاری 
ژمارەی یەكەمیدا باس لە قوتابخانەكان دەكات وەك دامەزراوەی بایەخداری گەورە، كە دەوری 
پێشكەوتنی  كاروانی  بە  گەیشتن  بۆ  رێ  دەبینی، خوێندن  گەالن  و  نەتەوە  لەژیانی  چاالكییان 
شارستانی خۆش دەكات، بەو جۆرە هەر گوندێكی ئاشووری پێویستی بە قوتابخانەیەك هەبوو. 
بزووتنەوە شۆڕشگێڕی و  كاریگەریی  گەلەكەمان كەوتبوونە ژێر  لەو هەوارەدا سەردەستەی 
ئازادییە سەركوتكراوەكان  پەرچەكرداری  بیری رزگاریخوازی وەك  چاكسازییەكانی رۆژئاوا، 
لەسەرتاپای دەوڵەتی توركیا گەشەی كرد. ئەندازەی كاریگەرییەكەشی بەپێی جیاوازی ناوچەكان 
و  ئەوروپایی  نێردە  دەوری  لێرەدا  ئا  ب��وو.  )پێكهاتن(دا  لەسەرەتای  كە  وشیاری  ئاستی  و 
سەركەوتووەكان  قوتابییە  ناردنی  و  باڵوكردنەوە  و  فێركردن  بۆ  بەدەركەوت،  ئەمریكییەكان 
بۆ خوێندن لە واڵتەكانیان. لەوانەش نووسەری ناسراو یوخنا ووشی كە لە زانكۆی كولجیتی 
لە  )النجم(ی  مانگانەی  بۆ ورمێ رۆژنامەی  تەواوكرد و دوای گەڕانەوەی  نیویۆرك خوێندنی 
1906 دەركرد. ژمارەی ئەو قوتابخانانە لە دەشتی ورمێ لە هەمان ساڵدا گەیشتە 201 قوتابخانە، 

خوێندنیان تێدا لەسەر سێ تەوەر بوو:
و  )بیركنز  نێردە  ئەندامی  هەردوو  بەتوانای  هاوچەرخاندنی  و  ئاسووری  پەیڤینی  زمانی   *

گرانت( و هاوڕێی خۆجێیەكانیان بوون.
لە  ش��ارەزاب��وون  و  كۆمەڵ  رووناكبیركردنی  بۆ  مرۆڤایەتییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  زانستە   *

رووناكبیری گەالنی دیكە.
* زمانی ئینگلیزی: بایەخی فێربوون و زانینی لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەیەم. پیاوانی ئەو 
هەوارە بنیامین ئەرسانیس و مەتران تۆما ئۆدۆ لە ورمێ، نەعوم فائق و یەشار حیلمی بوراجی 
� لەساڵی 1858  لە توركیا، ئەوەی دواییان شێخی رۆژنامەوانیی سریانییە  و ئاشوور یوسف 
لە خەرپووت لەدایك بووە، دەورێكی گەورەی لەفێركردن و رووناكبیركردن بینی، بەتایبەتیش 
لەدوای ساڵی 1908، كاتێ كە یاساكانی دادپەروەری و ئازادی و یەكسانی راگەیاندرا، كە لە 
سۆنگەی ئەوە وە حكوومەتی توركیا نیشانەی دەوڵەتی توركیای لە ئەدەب و رووناكبیری پێ 
بەخشی، رۆژنامەكەی لەساڵی 1910 دەركرد. لەساڵی 1915 تورك لە شااڵوی كوشتاری ئەرمەن 

و كلدۆ ئاسووری كوشتیان.
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2. هەواری ئاوارەیی و كۆچكردن 1918 � 1933
ئەو هەوارە، هەوارێكی نیگەرانی و شەڕ و هاندان دژی گەالنی ناموسڵمان، بەبیانوو 
گەورەبوون.  هەڵەی  دەركەوت  دواتردا  لەسااڵنی  كە  نالەبار،  دواكەوتووی  پاساوی  و 
لەالیەن  ماڵیان  ئاشوری و موڵك و  كلدۆ  ئەرمەن و  یەكەمدا خوێنی  لەسااڵنی شەڕی 
لەگەڵیان كە وەك هاوئایینی بەشداربوو، ئەوەش  كاربەدەستانی تورك و كوردیش)1( 
كتێب و بیرەوەری زۆر سەلماندوویانە، ئەوەی لەسەدان گوند روویدا هەر لە تور عابدین 
و ئامێد و هەكاری و بۆتان و شوێنانی دیكە. بارودۆخەكە لەالی ئێرانیش )هەرێمی ورمێ 
و شوێنانی دیكەی( باشتر نەبوو. هەروا بارودۆخی ئابووری بۆ رۆڵەكانی گەلەكەمان 
لە عیراق و سووریاش هەروابوو. ناسەقامگیری سیمای باوی ژیانی گەلەكەمان بووە، 
لەئاكامدا سەدان هەزار شەهید بوون و چەندین هەندەی دیكەش كۆچیان كرد و ئەوەی 

كەوتە دەست پیاو كوژانیش � تایبەت ژن و منداڵ � بوونە موڵكی ئەوان !!
بۆ  خراپیان  دەورێكی  بەتایبەتی  ))موسڵ((  عیراق  و  توركیا  لە  رەسمی  راگەیاندنی 
و  چڵەپۆپە  گەیشتە   1933 تەمووزی  لە  كە  راستییەكان،  ئاوەژووكردنەوەی  و  هاندان 
سیاسیەتی  پەیڕەوكردنی  داوای  باڵوكرایەوە،  عیراق  رۆژنامەكانی  لە  وتار  هەشتا  پتر 
گەمارۆدان لە دژی كلد و ئاسوورییەكان بگرنە بەر و لە خەسڵەتە نەتەوایەتییەكەیان 
دابماڵرێن و وەك تایفەیەكی ئایینی رەفتاریان لەگەڵدا بكرێت هەندێكیان داوای شااڵوی 
سەربازییان دەكرد بۆ ))تەمێ كردنیان(( بە مەبەستی لەناوبردنیان، شەڕی ))پیرۆز((یان 
بەسەر ))گاورەكان(( لە سمێڵ و گوندەكانی راگەیاند، قوربانیانی ئەو كوشتارە بە سێ 
دانیشتوانیان  لە  ه��ەزاران  و  بڕۆكران  و  تااڵن  گوند  دەیان  دەخەمڵێنرێ،  كەس  هەزار 
ئاوارەبوون، پەرتەوازەیی و ئاوارەیی لە هەرێمەكان دەستی پێ كرد و هەندێكیان واڵتیان 
بەجێ هێشت و بە رێگای سووریا بۆ لوبنان كۆچیان كرد، لەوێشەوە بۆ كەنارەكانی 

ئەوروپا و هەردوو ئەمریكا.

3 � هەواری بەرجەستەبوونی ئاگایی بەهزری سیاسی 1933 � 1970
كۆچكردنی بەرفراوانی رۆڵەكانی گەلەكەمان لە قوواڵیی دیموگرافیای گەلەكەمانی دا، كە 
رەنگە یەكەمین حاڵەت بێت لەدوای دەیان سەدە، كە گەلەكەمان خاك و نیشتمانی خۆی 
بەو جۆرە جێ دەهێڵێت. ئەوەش لە توركیا لە تورعابدین و شوێنانی دیكەی گەلەكەمان 
رووی دا، هەروەها لە زۆر ناوچەكانی نیشتەجێیان لە ئێران ئەمەش هۆی زۆری هەبوون، 
گرنگترینیان دواكەوتوویی الیەنی دیكە و تەماع و یەكگرتنی بەرژەوەندییەكانی لەگەڵ 
ئایدۆلۆژیایی دەسەاڵت � بەتایبەتی توركیا � لەوانەش تۆمەتباركردنی گەلەكەمان بە تاوانی 
ئەوەی كە لەگەڵ رۆژئاوایە، كەچی كارەكە تەواو پێچەوانە بوو، گەلەكەمان بەمەبەستی 
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رزگاربوون پەنای بۆ هاوپەیمانان برد. دوابەدوای زنجیرەیەكی درێژی كوشتار تایبەت 
لە توركیا، كە گرنگترییان لەساڵی 1842 لەسەر دەستی بەدرخان بەگ. هەروەها لەسەر 
تاروماری  دا و  نەینەوای  ))میری كۆرە(( كە پەالماری دەشتی  دەستی میری رەواندز 
كرد و كلدۆ ئاسووری و ئیزێدییەكانی كوشتن، هەروەها پەالماری زۆری دیكەش، هەر 
لەو هۆیانە بوو كە توێژی دەستەبژێری گەلەكەمانی هێنایە سەر ئەوەی  ئەوە یەكێك 
بیری  لەگەڵ  نەتەوەیی  ئاگایی  بەرجەستەكردنی  بۆ  دابهێنین  كە شێوازی سەركەوتوو 
سیاسی كە لەسەر بنەمای هاونیشتمانی و هاوبەشایەتی لە نیشتمان دامەزراوە، هەروەها 
بەهێزكردنی پەیوەندی لەگەڵ الیەنی دیكە لەسەر بنەمای هاونیشتمانییەتی و دامەزراندنی 
پارتی ))خ.خ.ا = خوبا و خویدا و اثور(( كە چوارچێوەی كارەكانی سنووردار بوو، ژانەكە 
بەردەوام بوو و دەیان كۆمەڵە و یانە لە نیشتمان و لە تاراوگە دامەزران، ئەو دامەزراوانە 
و دەستە بژێرانە رۆژنامەی وایان دەركرد كە وێنای چەمكی مافی نەتەوەیی بە هەستێكی 
نیشتمانی و واقیعی گرتەبەر، كە رەنگە دیارترینیان لەو بووارەدا دامەزراندنی حزبەكان 

بوون لەوانە: 
نەتەوەیی  بیروبۆچوونی  كە   ،)1957 )سوریا  ئاسووری  دیموكراتی  رێكخراوی   *

نیشتمانی بە رێبازێكی رێكخراوەیی خۆی نواند.
* پارتی بیت دیموكراتی بەیت نەهر )كبا( )ئەمریكا 1968( كە بیروبۆچوونی نەتەوەیی 

و نیشتمانی بوو، توانیویەتی تا ئەمڕۆكە لە تاراوگە و لە نیشتمانیدا بەردەوام بێت.
لە دامەزرێنەرانی دیمتری  * یەكێتی جیهانی ئاشووری ))خودایا(( )فەڕەنسا 1969(، 

كوڕی سەركردەی گەورە ئاغا پەترۆس بوو.

4 � هەواری پێكهاتنی پێگەی ناسنامە )1970 � 1990(
گرنگترین ئەو رووداوانەی كە كاریان لەسەر سەرلەنوێ رێكخستنی باری نەتەوایەتی � 
تایبەت لە نیشتمان � عیراق كرد، ئەوەی پێی دەگوترا بەخشینی مافە رۆشنبیرییەكان بوو 
بۆ ئەوانەی كە بەسریانی دەئاخێون، هەرچی گوتراوە و دەگوترێ سەبارەت بەنیازی 
دامەزراندنی  بۆ  وەرگرت  لەوە  )كەلكێ(  زیندوویەتی خۆی  بە  گەلەكەمان  بەاڵم  رژێم، 
یانە و كۆڕی كۆمەاڵیەتی و رووناكبیری، كە تاكە كاری بەردەوامی و خۆ ون نەكردن 
بوو لە بەغدا بەتایبەتی، ئەوەبوو بیست دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی دامەزران، هەندێكیان 
بەرنامەی رووناكبیری و هونەرییان هەبوو، وەكو یانەی رووناكبیری ئاسووری، یانەی 
بابلی كلدانی، یانەی برایەتی، یانەی یەكترناسین، یانەی ئووری خێزانی، یانەی سۆمەری 
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سریانی،  نووسەرانی  یەكێتی  سریانی،  رۆشنبیری  كۆمەڵەی  س��ەرەڕای  ئەوە  خێزانی، 
كۆمەڵەی هونەرمەندانی سریانی و چەندانی دیكە.

سریانی  زمانی  فێركردنی  لە  بەتایبەتی  بوون  جۆراوجۆر  دامەزراوانە  ئەو  چاالكی 
زمانەكە،  فێربوونی  و  فێركردن  بۆ  دا.  یارمەتییان  كەنیسەكان  لە  زۆر  لەمەش  دایك، 
شانۆ و گۆرانی و ئەدەب و پەرەسەندنیان بەخۆوەبینی، هەموو ئەوانە لە گەشەكردنی 
هەستی نەتەوایەتی رەنگی دایەوە كە لەژێر سیمای نیشتمانی دا بوو، بەدڵنیاییەوە هەر 
گەشەسەندنێك لە ئاگایی پەرەسەندنی جۆری بیری سیاسی لەگەڵدا بوو، كە هەندێكیان 
لەپێناو  بەرچاو  چاالكییەكی  توانیان  بوو،  دا  قوتابیان  بچووكی  بازنەی  لەچوارچێوەی 
یەكێتی نەتەوەیی و بەهێزكردنی پێگەكانی ئەنجام بدات، نەك هەر لە پایتەخت بەتەنیا، 
بەڵكو لە شارەكانی وەك موسڵ، كەركووك و بەسرە و دهۆك و شوێنانی دیكە، ئەوانە � 
وێڕای زۆر ئاگا لەخۆبوون � دووچاری گوشاری دەسەاڵتداران و نۆكەرانی دەبوونەوە. 
لەچوارچێوەی كاری سیاسی لەساڵی 1973 لە بەغدا پارتی نیشتمانی ئاشووری دامەزرا، 
لەساڵی 1979 ژمارەیەك قەوارە و بازنەی قوتابیان بەتایبەتی � لە كۆنفرانسێكدا كۆبوونەوە 
بۆ دامەزراندنی بزووتنەوەی دیموكراتی ئاسووری � زوعا، كە بە تین گوڕێكی بەرز و 
بەتوانایی وەك پڕۆژەیەكی نەتەوەی لەنێو رۆڵەكانی گەلەكەمان باڵوبۆوە و لەساڵی 1982 

بزووتنەوە بڕیاریدا بەشداری لە شەڕی چەكداری بكات لەگەڵ الیەنە شۆڕشگێڕەكاندا.

5 � هەواری ئامادەیی و هاوبەشایەتی )1990 � 2003(:
راپەڕینی مەزنی ئاداری 1990 وەرچەرخانێكی ئاشكرا بوو گەلی عیراق تێدا بەشدار 
بوو، ناوچەی ئارام، دژەفڕین، لە هەرێمی كوردستان، راگەیاندرا، ئەندامەتی بزووتنەوەی 
دیموكراتی ئاشووریش لە بەرەی كوردستانی، وای كرد بەشداری رەسمی لەكارەكاندا و 
دواتر لە پێكهێنانی دامەزراوەكاندا بكات، هەروەها گەلەكەمان لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی 
كوردستان ساڵی 1992 بەشداری كرد و زوعا چوار كورسی لە پێنج كورسی بەدەست 
هێنا، كارامەیی خۆی لە پەرلەمان و كابینەكانی دواتری حكومەتی هەرێمی كوردستان 
گەلەكەمان  هەروەها  دی،  هاتە  گەلەكەمان  دۆزی  باشی  ئامادەیی  بەمەش  سەلماند، 
بەشداری چاالكییە نیشتمانییەكانی كرد، ئەو سیمینارانەی كە لە واقیعی عیراقن دەكۆڵێتەوە 
و گفتوگۆی سەربەخۆی كرد، هەروەها بەشداری ئەو كۆنگرەی نیشتمانییانەی دەكرد 
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كە زۆربەی الیەنەكانی نەیارانی رژێم )معارضە(. بەشدارییان تێدا دەكرد وەك كۆنگرەی 
لە  گەلەكەمانی  نوێنەرایەتی  لەندەن، سەاڵحەددین، هەروەها  نیویۆرك،  بەیروت،  تاران، 

خشتەی دیداری ئەو شاندانەش دەكرد كە سەردانی نیشتمانیان دەكرد.
6 � هەواری عیراقی نوێ 2003 � ؟

حوكمی  هەندێك  الی  كە  دیموكراتی  بەرەو  شەرمنانەی  هەنگاوی  نوێ!!  عیراقی  بەڵێ 
زۆرینەیە! واتا دەستاودەستكردنی )ئاشتییانە(ی دەسەاڵت، ئەگەرچی ئەوە ژیانی هەندێ 
نەیارانیشی تێدا چوو، دیموكراتیەت واتە دانانی كەسی گونجاو بۆ شوێنی گونجاو. لە بە 
))زۆرایەتی(( ))پیاوانی(( ))گونجاون(( زۆرن كە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی حوكم فێر دەبن!، 
ئەوە عیراقی نوێیە، نوێنەرایەتی گەل گفتوگۆ دەكەن بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندی قەوارە 
)گەورەكانیان( و لە خەمی بەرنامەی واڵتانی دەوروبەرن، لەسەر رێسای دراوسێی بەر 
لە ماڵ � مەرجیش نییە ئەو بەرنامانە لەگەڵ بەرژەوەندی بااڵی واڵت رێك بێتەوە، بەڵكو 
پێچەوانەیەتی، ئەگینا كێ ئەو هەموو سااڵنە نەخشە و پارە مەشق بۆ تیرۆر دابین دەكات. 
لەو عیراقدا، ئامرازەكانی راگەیاندنی ئێمە سنووردارن. تێچوونی زۆری پێویستی ئامرازە 
ئاساییەكانی گەیاندن سەختە، بە حكومەت یان ئەو خاوەن سامانانەی كە دەربەست نین، 
هەرچی  هاوچەرخە،  پەنجەرەیەكی  ئەلیكترۆنیشە،  رۆژنامەوانی  هەرچی  نابێت.  دابین 
لەساڵی  كە  ئەلیكترۆنی(  عەنكاوەی  )پێگەی  نادەینێ،  خۆی  مافی  ئ��ەوا  بڵێین  لەبارەوە 
1999(ەوە دەستی پێ كردووە، بە كارمەندە كارامەكانی شەونخونی دەكەن بۆ بەردەوام 
بوون و نوێكردنەوەی بە پێداویستییە گرنگەكان، هەر بۆیە بۆتە مایەی رێزگرتنی رۆڵەكانی 
گەلەكەمان لەهەموو شوێنێك، نووسەران و ئەوانەی رۆژنامەوانی بەڕێوەدەبەن بەگشتی 
ئەركێكی زۆریان خستۆتە ئەستۆی خۆیان بۆ سووك كردنی ئازارەكانی خەڵك، چاندنی 
هیوا لە دەروونیان، هەر ئەوەشە كە قەوارەكان لەناو پەرلەماندا هەوڵی بۆ دەدەن و كاری 
بۆ دەكەن، هەر ئەوەش ماڵ و باری زۆرینەی بێ دەنگە، نزا و پاڕانەوە و داوا لەپێناو 
ئەوەی واڵت لەو تەنگژە تەسكە دەربچێت و بێتەوە سەرخۆی بۆ ئەوەی هەمووان بگرێتە 
خۆی. ئەوانە نموونەی زۆر كەمی ئەو رۆژنامانەن. هەندێكیان بەردەوامی هەواری پێشوون 

� بەاڵم ئەو شتەی جێی سەرنجە لە ئاستی ویست دا نییە.
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تێبینی:
1 � كەڵكمان لەو خشتانە وەرگرتووە كە رۆژنامەی ))بهرا(( لە زنجیرەیەك ژمارە بەدرێژایی 
رۆژنامەوانیی  سەرهەڵدانی  ساڵەی   150 یادی  كە  كردنەوە.  باڵوی   1999 لەساڵی  یەك 
بنیامین  یواو  مامۆستایان:  تۆژینەوەی  لە  كەڵكی  خۆی  بەنۆرەی  ))بهرا((ش  سریانییە 
)رۆژنامەوانی ئاشووری � شارەزایی 1949 ساڵ � گۆڤاری )الجمعیة االكادیمیة االشوریة(، 
العراقی(،  العلمی  )المجمع  لە گۆڤاری  )السورپ(،  لە رۆژنامەی  كۆچكردوو یوسف حەبی 
� ژمارەی  اشتراكیە  � گۆڤاری دراسات  ئاشووری  لە رۆژنامەوانیی  ئەكەد   � ئە  مامۆستا 

تایبەت 1992، هەندێ نموونەمان لەو رۆژنامانە وەرگرتووە وەك بەڵگە ئەو هەوارە. 
سریانی)س(،  دیموكراتی)دی(،  )ج(  كۆمەڵە  گشتی)ب.گ(،  بەڕێوەبەری  كورتەی   �  2

عەرەبی)ع(، ئینگلیزی)ا(، توركی)ت(، رووسی)ر(، فەڕەنسی)ف(.
3 � نموونەی ئەو رۆژنامانەمان هەڵبژاردووە كە لەگەڵ باری كۆمەاڵیەتی و دۆخی سیاسی 
رۆژنامەكان  لە  نموونەمان  چل  بوونە،  ب��ەردەوام  درێژ  ماوەیەكی  دەگونجا،  گەلەكەمان 
وەرگرتووە كە بەسەر هەر شەش هەواردا دابەش كراوە، لەنێوان نزیكەی 200 ناوونیشان، 
سوودمان لە رۆژنامەی ))بهرا(( وەرگرتووە كە لەنێوان سااڵنی 1997 � 2001 شەرەفی 

سەرنووسەرییەكەی بە من سپاردرابوو.

)1( كورد ئەگەر بەشداریش بووبێت، داردەستی كاربەدەستان بووە، ئەگینا بە سەدان 
ئەرمەنی و ئاشووری و كلدانی لەالیەن كەسانی وەك ئیبراهیم پاشای میللی داڵدە دران و 
لە مردن رزگار بوون. بۆ زانینی راستییەكان بڕوانە: د. أحمد عثمان ابوبكر، الكرد الملی 

وابراهیم باشا
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شلیمۆن داود ئۆراهم*
و: دەرسیم تۆفیق

گەشتێك بەمێژووی رۆژنامەگەریی سریانیدا

هەروەها  پ��ەی��ام��ێ��ك��ە،  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
ترپەیەكی گرنگە لە ترپەكانی دڵی هەر گەل 
ئاوێنەیەكی  زیاتر  ل��ەوەش  نەتەوەیەك،  و 
گەلەیە.  ئەو  خواستەكانی  و  خەم  بااڵنمای 
لە  ناكرێ  كە  گرنگە،  چاوگێكی  ه��ەروەه��ا 
بكرێت.  فەرامۆش  مێژوودا،  نووسینەوەی 
س���ەرب���اری ئ����ەوەی ل��ە ق��ۆن��اغ��ێ��ك��دا بووە 
دەكرێتەوە  لێ  كە سڵی  دەسەاڵتی چوارەم 
و بە سەنگ و قورساییەوە رەچاو دەكرێت.
لە نێو سریانیشدا رۆژنامەگەریی رەگ و 
ریشەی قووڵی هەیە، هەندێك پێیان وایە تا 
سەردەمی خەالفەتی عەباسی درێژ دەبێتەوە، 
چ��ون��ك��ە پ��ەت��ری��رك ت��ی��م��اس��ی��ۆس��ی گ���ەورە 
)سەدەی هەشتەمی زایین( كە هاوسەردەمی 
خەلیفە ئەلمەهدی بووە، كە لەگەڵ خەلیفەشدا 
گەلێ دانیشتن و دیالۆگ دیداری بەناوبانگی 
الهووتییانەی كردووە، كە ماوە نا ماوە و بێ 
پسانەوە نامەی دەنووسییەوە، كە هەر وەك 
باڵوكراوە وا بووە، كە بەڕێكوپێكی لە رێی 
سەرۆك ئەبرەشیەو خانەكانی رۆژهەاڵتەوە 
بۆ رۆڵەكانی هەوای خۆی لە سەرانسەری 
بەمانای  رۆژنامە  هەڵبەت  دەناردە  جیهانی 
سەدەی  ناوەڕاستی  لە  خۆی  راستەقینەی 
نۆزدەهەمدا لەالی كلدان سریان ئاشووری 
دەرچووە، ئەویش بە دەرچوونی )زهریری 
یەكەمین  كە  روون��اك��ی(،  شتێكی   – دبهرا 
یەكی تشرینی دووەمی  لە رۆژی  ژم��ارەی 

سادەی  بەزمانی  ورم��ێ  لە  1849دا  ساڵی 
سریانی دەرچوو. دواتر ئەو بەروارە بووە 
و  سااڵن  سریانی،  رۆژنامەگەریی  جەژنی 

یادی دەكرێتەوە.
لە  هەبووە  گەورەی  رۆڵێكی  گۆڤارە  ئەو 
سریانی.  هاوچەرخی  رێژەی  گەاڵڵەبوونی 
بایەخی  دەرچ��وون��ی��دا  ب��ەرای��ی  قۆناغی  ل��ە 
پاشان  دەدا،  ئاشووری  كۆنی  بەمێژووی 
توێژینەوە لە پەیوەندیی مێژووییانەی نێوان 
گەلی ئاشووری و گەالنی دراوسێ، بوارێكی 
ف��راوان��ی ت��ێ��دا گ��رت��ەوە. دوای ئ���ەوەش لە 
سەرەتای سەدەی بیستەمدا، ملمالنێی نێوان 
دژ  ه���ەژاران  تێكۆشانی  و  خراپە  و  چاكە 
بەدەوڵەمەندان، بەوە تەوەری بایەخ پێدانی.

پاش ئەویش دەرچوونی گۆڤارو رۆژنامە 
عیراق،  لە  ئەوانەی  نەمازە  ب��ەردەوام��ب��وو، 
ئێران، توركیا، سوریاو هەندێ واڵتی تاراوگە 
دەرچوون، كە بۆمان هەیە ناوی ئەوان یان 

بهێنێ بەگوێرەی بەردەست بوونی ژێدەر:
ئاسوورایا:  )م��ه��ردی��ان��ا  رۆژن���ام���ەی   1-
رابەری ئاسووری( كە ئاشوور بێت یوسف 
لە ساڵی 1858دا بە هەردوو زمانی سریانی 

و عەرەبی دەریكرد.
-2 رۆژنامەی )كوخوا دوونخا: هەسارەی 
رۆژهەاڵت( كۆنترین رۆژنامەیە كە نەعووم 
فایەق )1868-1930( لەناوچەی دیاربەكر لە 
توركیا، بەزمانی توركی سەرباری سریانی 
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دەریدەكرد.
لە ساڵی  ه��ەق( كە  )ق��اال دش��رارا: دەنگی  -3 رۆژنامەی 
سریانی  ب��ەزم��ان��ی  تخومنایا  س��ۆل��ۆم��ۆن  ب��اوك��ە  1896دا 

دەریدەكرد.
-4 رۆژنامەی )خویادا ئاسوور كلدایا: یەكێتی ئاسووری 
كلدانی(، كە هەردوو مامۆستا نەعووم فایەق و یوسف درنا 
لە  عەرەبی  و  سریانی  زمانی  ه��ەردوو  بە   )1958-1889(

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا دەریانكرد.
فەرەیدون  دكتۆر  )كە  زەن��گ  )ناتودشا:  رۆژن��ام��ەی   5-
ئۆراهم( 1891-1925( بە زمانی سادەی سریانی )تفلیس لە 

گورجستاندا دەریكرد(.
ساڵی  لە  مسیۆپۆتامیا(  نەهرێن:  )بێ�ث  رۆژن��ام��ەی   6-

1916دا نەعووم فایق داعم زراند.
-7 گۆڤاری )لیسان ئەلمەشرق: زمانی رۆژهەالت( لە ساڵی 
بەكاروباری  بایەخی  دەریكرد،  سریانی  كڵێسەی  1946دا 

ئایینی دەدا.
1950دا  ساڵی  لە  كە  ئەستێرە(  )ئەلنەجم:  گۆڤاری   8-

لەالیەن كڵێسەی كاتولیكەوە لە ئێران دەرچوو.
كە  روون���اك(  ئایندەی  بهرانا:  )دعسیز  رۆژن��ام��ەی   9-
بنیامین  عیسا  مامۆستا  بیستەمدا  س���ەدەی  ن��اوەڕاس��ت��ی 

بەزمانی سادەی سریانی لە ئارام دەریكرد.
-10 گۆڤاری )گلگامش: كە یەكەمین دەرچوونی لە ساڵی 
بەزمانی  بوو  وێژەیی  گۆڤارێكی  ب��وو.  ت��اران  لە  1952دا 
سریانی. مامۆستا ئەدی ئەلخس دایمەزراند، كە شیعرەكانی 
براكەی شاعیری گەورە جان ئەلخسی تێدا باڵودەكردەوە. 
مامۆستا نەمروود سیمۆنۆ خاوەن ئیمتیازی گۆڤارەكە، لە 
نووسینی گۆڤارەكەدا بەشدار دەبوو، كە وتاری بەهاداری 

بۆ گۆڤارەكە دەنووسی.
-11 گۆڤار )ئیزكەدا ئاسوورایا: باڵیۆزی ئاسووری(، قەشە 
نوئیل وەردا لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا بەزمانی 
دەرچوون  ل��ە  چەندین  ت��ا  دەری��دەك��رد،  سریانی  س���ادەی 

بەردەوام بوو.
لە  كە  رۆژه���ەاڵت���ەوە(،  لە  )رووناكییەك  گ��ۆڤ��اری   12-
لە  شیكاگۆ  لە  پەتریركی  بارەگای  لەالیەن  1948دا  ساڵی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەرچوو گۆڤارێكی ئایینی 
بەهەردوو زمانی  بوو، هەردوو مانگ جارێك  كۆمەاڵیەتی 

سریانی و ئینگلیزی دەردەچوو. 
پەنجاكاندا  سەرەتای  لە  ب��ەرگ(  )بنقیسا:  گۆڤاری   13-
سادەی  زمانی  بە  ب��اژی  دانیال  ئەلقس  یۆخەنا  مامۆستا 
نووسەر  و  خۆی  بۆ  یۆخەنا  مامۆستا  دەریكرد.  سریانی 

میشائیل الزاریش تێیاندا دەنووسی.

سەرەتای حەفتاكانی 
سەدەی رابردووش 
وێستگەیەكی تازە 

بوو لە وێستگەكانی 
رۆژنامەنووسی سریانی 

لە عێرقدا، دوای 
بڕیاری بەخشینی 

مافی كولتووری بەم 
پێكهاتەیەیە كاتی 

خۆی كولتووری رژێمی 
رابردوو

،،

،،
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-14 رۆژنامەی )كوخوا دوونخا: هەسارەی رۆژهەاڵتی( كە 
قەشە گریگۆریۆس بەزمانی سریانی لە رووسیا دەریكرد.

گریگۆریۆس  قەشە  رۆژهەاڵت(  )مدنخا:  رۆژنامەی   15-
هەر بەزمانی سریانی لە رووسیا دەریكرد.

لە  قەشە چوالبونو  كە  )فخمسا: حیكمەت(  گۆڤاری   16-
توركیا بەهەردوو زمانی سریانی و توركی دەریدەكرد.

-17 گ��ۆڤ��اری )ك��اك��ڵ گ��وێ��ز( و گ��ۆڤ��اری )ئ��اش��وور( و 
لە  ئاسووری  ئەستێرەی  ئاسوورایا(  )كوخوا  رۆژنامەی 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا.
-18 گۆڤاری )دەنگێك لە رۆژهەاڵتەوە( كە سكرتاریەتی 
گشتی یەكێتی الوانی سەر كڵێسەی رۆژهەاڵت لە كریشۆر 

لە هیندستان دەریدەكرد.
-19 سەرباری رۆژنامەی گۆڤاری دیكە كە رەنگە بۆمان 

نەڕەخسا ناویان بهێنێین.

رۆژنامەگەری سریانی لە میزۆپۆتامیا
ئەگەر بێینە سەر باسی عیراق، خاكی میزۆپۆتامیا النەی 
رۆژنامەگەریی  واڵت��ان��ەی  ل��ەو  یەكێكە  شارستانیەتەكان، 
لە  بەشێك  وەك  دی���ت،  ب��ەخ��ۆوە  گ��ەش��ەك��ردن��ی  سریانی 
پەیڤی  )لە  كاپوشی  باوكانی  رۆژنامەگەری گشتی واڵتەكە 
واتای كاڵو دەدات،  هاتووە، كە  Capuccio(ی التینییەوە 
دۆمەنیكان،  باوكی  فرەنسیسكان(،  تیپی  لە  لقێكن  ئ��ەوان 
كۆنترین نێردەی مژدەهێنەرانن كە بۆ مووسل هاتوون. لە 
ساڵی 1632دا بارەگای نێردەیەكی كاپوشی كرایەوە. مەبەست 
لە دامەزرانی ئەو بارەگایە، راكێشانی لە نەستووریان بوو 

بۆ ئامێزی كڵێسەی كاتولیك.
خۆیان  نێردەی  1750دا  ساڵی  لە  دۆمەنیكانیش  باوكانی 
بۆ  دام��ەزران��د  چاپخانەیەكیشیان  ك���ردەوە.  مووسڵدا  لە 
چارەسەكردنی كێشەی مامۆستاو قوتابیان لە رووی كەمیی 
زمانی  سێ  بەهەر  الوان  و  مندااڵن  فێركردنی  بۆ  كتێب 

عەرەبی و سریانی و فەرەنسی لەسەر بنەمای تازە.
خانمانی  قوتابخانەی  كردیاننەوە،  كە  قوتابخانانەی  لەو 
ناسرابوو. هەروەها  ئەڤین(  بە )خوشكانی  بوو، كە  راهیب 
بوو  ق��اچ(  رێی  )وەرزش��ی  كە  چاپكرد  كتێبیشی  یەكەمین 
كتێبی  داود مووسڵی. هەروەها  دانانی خووری یوسف  لە 
كە  مندااڵن(  بە  گوتنەوە  وانە  بۆ  خوێندنەوە  )سەرەتاكانی 
سریانی  و  عەرەبی  زمانی  ب��ەه��ەردوو  1862دا  ساڵی  لە 
لە  دێرین(  مێژووگەلی  لە  )پوختەیەك  كتێبی  چاپكرابوو، 
نووسینی قەشە لویس رەحمان كە لە ساڵی 1876دا چاپكراوەو 
كتێبی )پوختەیەك لە مێژووگەلی سەدەكانی ناوەڕاست( لە 
چاپكراوە  1877دا  ساڵی  لە  كە  نووسەر  هەمان  نووسینی 

لە پاش راپەڕینە 
پیرۆزەكەی كوردستان 

لە ساڵی 1992دا 
سەنتەری رۆشنبیریی 

ئاشووری لە 
دهۆك دامەزرا. كە 
لەوكاتەوە تائێستا 

گۆڤاری )نەجم 
بێن ئەلنەهرێن( 

دەردەكات

،،

،،
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و كتێبی )رنینی بەر لە خۆشی هەوااڵن. بۆ 
)لە  قوتابخانەدا  لە  مندااڵن  پێكردنی  مەشق 
نووسینی ئیقلیمی یوسف داود، كە لە ساڵی 
)ئستاخیۆس  كتێبی  و  چاپكراوە  1863دا 
سەدەی  لە  رۆمان  بەناوبانگی  سەركردەی 
دووەمدا( كە لە ساڵی 1899دا چاپكراوە و، 
داڕشتنی چەك  بۆ  )باشترین شێواز  كتێبی 
و نووسراو( لە نووسینی نەعووم فەتحولاڵ 
ل��ە س��اڵ��ی 1888دا چ��اپ��ك��راوە و  س��ەح��ار، 
كتێبی )وەاڵمی تێروپڕ بۆ سەرف و نەحوو 
پوختەكاری( لە دانانی سەلیم حەسون كە لە 
ساڵی 1906دا چاپكراوە و كتێبی )زەخیرەی 
زەی����ن ل��ە م��ێ��ژووگ��ەل��ی رۆژه���ەاڵت���ی���ان و 
قەشە  نووسینی  لە  و سریاندا(  رۆژاواییان 
پەترۆس نەسری كلدانی، كە بەشی یەكەمی 
لە ساڵی 1905\دا و بەشی دووەمی لە پاش 
هەشت ساڵ چاپكرا. هەروەها سێ كتێب و 

چاپەمەنیی دیكە.
ل��ەو گ��ۆڤ��اران��ەی ل��ە س��ەرەت��ای سەدەی 
بیستەمدا پەیدابوون گۆڤاری )چەپكە گوڵ(، 
یەكەمی  لەكانوونی  ژم��ارەی  یەكەمین  كە 
1902دا دەرچووە، لە پێناسەكەیدا هاتووە كە 
)گۆڤارێكی ئایینی وێژەیی زانستی مانگانەیە، 
ئەو  دۆمەنیكان(ە.  باوكانی  ئیمتیاز  خاوەنی 
نزیكەی  دەردەچ���وو،  زم��ان  بەسێ  گۆڤارە 
ژمارەی   400 ب��ەع��ەرەب��ی،  ژم���ارەی   650
بەسریانی  ژم��ارەش��ی   330 ب��ەف��ەڕەن��س��ی، 
گۆڤارەكەدا  لە  نووسیار  گەلێ  دەرچ���ووە، 
كاریان كردووە، لەوانە باوكە عەبدولئەحەد 
نووسەر  و  ب��ەغ��دای��ی  س��ری��ان��ی  ج��ورج��ی 
ئەمانە  هەموو  نووسینی  كسبۆ.  قەرەجولاڵ 
بۆ  گۆڤارەكە  بوو  ئایینی  مۆركێكی  خاوەن 
ماوەی شەش ساڵ لە دەرچوون بەردەوام 
بوو، تەنانەت دوای راگەیاندنی دەستووری 
1908یش  تەممووزی  23ی  لە  عوسمانیش 
ه��ەر دەردەچ�����وو. دوای��ی��ن ژم��ارەش��ی لە 

كانوونی یەكەمی 1909دا دەرچووە.
دەرچ���وو،  )ئ��ەل��ی��وراع��ە(  گ��ۆڤ��اری  ئینجا 
كەبۆیە بەو ناوە نراوە، وەك ئەو باڵندەیەی 
بێت  رۆژدا  ل��ە  ئ����ەوەی  وەك  ش����ەودا  ل��ە 
بەدەست  ب��وو  مانگانە  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی  وای���ە. 

الوانی  لە  دەستەیەك  كە  دەن��ووس��رای��ەوە، 
رۆشنبیر لە ساڵی 1916دا لە مووسڵ دەریان 
نووسەرو  بەتی  رۆفایل  نێویاندا  لە  دەكرد، 
رۆژنامەنووسی ناسراو بوو، كاتێك قوتابی 
هەروەها  م��ووس��ڵ.  ل��ە  ب���وو  دوان���اەن���دی 
گۆڤارێكی  كە  ئەستێرە(  )ئەلنەجم:  گۆڤاری 
بوو،  وێژەیی  كۆمەاڵیەتی  مێژووی  ئایینی 
دەریدەكرد.  مووسڵ  لە  كلدانی  پەتریاركی 
سەرنووسەرەكەی قەشە )مەترە( سولەیمان 
ئەلسایغ. لە ساڵی 1928دا دەرچوو، لە ساڵی 
1952شدا وەستا. رۆژنامەی )نروا: قامیش( 
نیوەی یەكەمین  لە  كە قەشە ئیشۆ مزرعیا 
سەدەی بیستەمدا بەهەردوو زمانی عەرەبی 
رۆژنامەی  دەریكرد.  عیراقدا  لە  سریانی  و 
رۆژهەاڵتەوە(  لە  دەنگێك  مدنخا:  من  )قاال 
مامۆستا كاكۆ الزار لە پاش دووەمین جەنگی 
لە  )دێرین(  پەتی  سریانی  بەزمانی  جیهانی 
مووسڵ دەریكرد. گۆڤاری )نوهرا: رووناكی( 
ب��ەزم��ان��ی عەرەبی  ب��اب��ون��ا  ی��وس��ف  ق��ەش��ە 
)لیسان  گ��ۆڤ��اری  ب��ەغ��دا دەری دەك���رد.  ل��ە 
پۆڵس  باوكە  رۆژه��ەاڵت(  زمانی  ئەلشەرق: 
بەهنام بەڕێوەبەری قوتابخانەی تەوزیحیی 
ئەمریكی لە مووسڵ خودان و بەڕێوەبەری 
ئایینی  مانگانەی  گۆڤارێكی  بوو،  بەرپرسی 

وێژەیی زانستی دیرۆكی بوو.
سەرەتای حەفتاكانی سەدەی رابردووش 
وێستگەكانی  ل��ە  ب��وو  ت��ازە  وێستگەیەكی 
دوای  عێرقدا،  لە  سریانی  رۆژنامەنووسی 
بەم  ك��ول��ت��ووری  مافی  بەخشینی  ب��ڕی��اری 
رژێمی  كولتووری  خۆی  كاتی  پێكهاتەیەیە 
نابوو )مافی رۆشنبیری بۆ  رابردوو. ناوی 
نیسانی  16ی  لە  ئەمەش  زمانان(،  سریانی 
قۆناغی  ئ��ەوە  دوای  كە  1972ب���وو،  ساڵی 
دەزگای  و  یانە  ژم��ارەی��ەك  دام��ەزران��دن��ی 
گەلێ  ك��ە  دەك���ات،  پ��ێ  دەس��ت  رۆشنبیری 
رۆژنامە گۆڤاریان دەركرد، كە كەلەپووری 
گ����ەورەی ش��ارس��ت��ان��ی و ك��ەل��ەپ��ووری و 
وێژەیی ئەو پێكهاتە دێرینەیان پیشان دەدا. 
رۆشنبیری  االث��وری:  )المثقف  گۆڤاری  جا 
وێژەیی  گۆڤارێكی  وەرزە  ك��ە  ئ��اس��وری( 
رۆشنبیری بوو یانەی رۆشنبیری ئاسووری 
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بەهەردوو زمانی سریانی و عەرەبی لە ساڵی 
سوریایا:  )قاال  گۆڤاری  دەریكرد.  1972وە 
دەنگی سریانی( كە لە ساڵی 1973دا دامەزرا، 
لە  زمانان  سریانی  رۆشنبیری  كۆمەڵەی 
ئاشووری كلدان سریانی بەهەردوو زمانی 
عەرەبی و سریانی دەری دەكرد. گۆڤارێكی 
بوو،  مانگانە  گشتی  كەلەپووریی  وێژەیی 
گۆڤاری  دەدا.  سریانی  بەكولتووری  بایەخ 
)بەین ئەلنەهرێن: میزۆپۆتامیا( پاتریاركایەتی 
دەریكرد.  1973دا  ساڵی  لە  كلدان  كڵێسەی 
گۆڤاری )كۆڕی زانیاری سریانی( لە ساڵی 

1975دا دەردەچوو.
نیشتمان  خەباتی  كەشی  نێو  لە  پاشان 
لەناوچووی  رژێمی  بە  دژ  نەتەوایەتیدا  و 
دی��ك��ت��ات��ۆری، ل��ە پ��ێ��ن��او گ��ەی��ان��دن��ی پرسی 
تا  مافەكان  رەوای  و  ب��وون  رەسەنایەتی 
فراوانترین ئاست، رۆژنامەی )بەهرا( دەستی 
پێكرد و یەكەمین ژمارەی لە ساڵی 1982دا لە 
الیەن بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوورییەوە 

بە دوو چاپی عەرەبی و سریانی دەرچوو.
كوردستان  پیرۆزەكەی  راپەڕینە  پاش  لە 
رۆشنبیریی  سەنتەری  1992دا  ساڵی  لە 
ئاشووری لە دهۆك دامەزرا. كە لەوكاتەوە 
ئەلنەهرێن(  بێن  )ن��ەج��م  گ��ۆڤ��اری  تائێستا 
سایەی  لە  كڵێشەش  هەروەها  دەردەك���ات، 
لە  خۆیدا،  ئیمانی  پەیامی  و  بەرپرسیایەتی 
بوو.  بەردەوام  گۆڤاردا  چەندین  دەركردنی 
ئیدی گۆڤاری )نەجم ئەلمشەرق: ئەستێرەی 
رۆژهەاڵت( لەالیەن پەتریاركایەتی كلدانەوە 
بەعەرەبی و سریانی و ئینگلیزی دەردەچوو. 
وەرزە  ك��ە  ئ��اس��ۆ(  )ئوبقا  گ��ۆڤ��اری  ئینجا 
گۆڤارێكی ئیمانی كولتووری كۆمەاڵیەتی بوو، 
پەتریاركایەتی كڵێسەی كۆنی رۆژهەاڵت لە 
ساڵی 1997ەوە بەهەرسێ زمانی عەرەبی و 
سریانی و ئینگلیزی دەری دەكات. گۆڤاری 
رەبەنایەتی  كەلەالیەن  رەب��ەن��ی(  )رینوسا: 
دەردەچ���وو.  ك��ل��دان��ەوە  ه��رم��زدی  ئەنتۆنی 
تائێستاش زۆربەی ئەو گۆڤار و رۆژنامانە 
لە دەرچوون بەردەوامن. هەروەها گۆڤاری 
ئەم  ل��ە س���ەرەت���ای  ك��ە  )ق��ی��س��ارەی رۆح( 
كڵێسەی  م��ەت��ران��ی��ەی  ل��ەالی��ەن  س���ەدەی���ەدا 

ئاشوورییەوە لە عیراق دەرچوو، كە دوای 
چەند ساڵێك وەستا.

س��ەرب��اری ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ەی دی، 
پارت  و  مەدەنی  كۆمەڵگای  دەزگاكانی  كە 
سیاسی  ج��ۆرب��ەج��ۆری  ب��زووت��ن��ەوەی  و 
لە  كە  مانەی  لە  ك��رد.  دەری���ان  عیراقدا  لە 
دەرچ���وون  2003ەوە  گ��ۆڕان��ەك��ەی  پ��اش 
و  كرد  گەشەیان  ف��راوان  بەشێوەیەكی  یان 
)میزلتا:  ل��ەوان��ە رۆژن��ام��ەی  ب��اڵوب��وون��ەوە. 
)نەهرنیسیا( رۆژنامەی  كاروان( رۆژنامەی 
)بێت نەهرێن(، رۆژنامەی )نیشا(، گۆڤارەكانی 
رەدبا  مملسا،  سیمتا،  سریانی،  )داهێنانی 
كە  )پانیپال(  گۆڤاری  لە  جگە  دیانا.  كلدایا، 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیریی  لەالیەن 
و ه��ون��ەری س��ری��ان��ی س��ەر ب���ەوەزارەت���ی 
رۆشنبیریی حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
و  ع��ەرەب��ی  و  سریانی  زمانی  سێ  بەهەر 
كوردی هەورەها گەلێ رۆژنامە و گۆڤاری 
دیكە كەیان و دەزگای جۆربەجۆر و بژاردەی 
رۆشنبیران دەریدەكەن. سەرباری ئەوانەی 
كە لە واڵتانی تاراوگەدا دەردەچن كە لێرەدا 

بوارێك بۆ باس كردنیان نییە بەدرێژی.

ژێدەر:
ج1  الموصل،  تاریخ  الصائغ،  سلیمان  القس   1-

القاهرە، 1923.
القاهرە –  العراق،  -2 روفائیل بگی الصحافە فی 

.1955
وكفاح  تاریخها  ال��ع��راق  صحافە  بگی،  فائق   3-

اجیالها.
العراق،  نچاری  تاریخ  اسحق،  بابو  روفائیل   4-

بغداد. 1948 .
-5 عبداللگیف حمزە، الصحافە والمجتمع، القاهرە، 

.1963
-6 فائق بگی، الموسوعە الصحفیە العراقیە، بغداد. 

.1976
الصحافە  ت��اری��خ  الصالح  مرتچی  مصگفی   7-

العراقیە فی القرن العشرین.
االپوریە  )الصحافە  العراقی، مقال  -8 خلیل خچر 
االول(.  تشرین   ،14 العدد  االفق،  مجلە  نشائها،  منژ 

.2000
*سەرنووسەری ئەلئوفەق
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ئەكەد موراد

رۆژنامەگەریی  ك��ە  نییە  ت��ێ��دا  گ��وم��ان��ی 
تەواوی  ئازادیییەكی  بێتو  ئەگەر  راستەقینە 
ئەوەی  ب��ۆ   . نابێت  س��ەرك��ەوت��وو  ن��ەب��ێ��ت، 
جموجۆڵی  كە  پێشەوە،  بێتە  ئەوە  دەرفەتی 
لەگەڵ ئەو دەركەوتانەی گەل تێیاندا دەژیت 
لەپێناودا  كاریان  ئامانجانەی  و  هیوا  ئەو  و 

دەكات، بژیت و كاریگەری هەبێت.
ئەوەی ئەمڕۆ لە زۆربەی دەوڵەتاندا دەیبینی، 
رۆژنامەگەریی،  پەرەسەندنی  رێ��ڕەوی  كە 
دەرهاویشتەی  ئاڵۆزییانەی  ئەو  هاوشانی 
هەڵكشانە.  بەرەو  هەردەم  سەردەمن،  ژینی 
گەلێ  ئامانجەكانیدا،  وەدیهێنانی  لەپێناو  جا 
دان���دراون،  خۆجێی  و  نێودەوڵەتی  یاسای 
لە  رۆژنامەنووسان  پاراستنی  بەمەبەستی 
گوشاری جۆربەجۆر، تا رۆژنامەگەریی وەك 
بەدەست  خ��ۆی  پێگەی  چ��وارەم  دەس��ەاڵت��ی 

بهێنێت.
ئێستا  ت��ا  ئێمەدا،  كۆمەڵگای  ل��ە  هەڵبەت 
نەبوونی  گ��رف��ت��ی  دەس���ت  ب��ە  ك��ەم��ی��ن��ەك��ان 
كە  دەناڵێنن،  كاریگەرەوە  رۆژنامەگەرییەكی 
گوزارشت  و  ببەن  ب��ەڕێ��وەی  خۆیان  ه��ەر 
دیكەدا  ئەوانی  لەگەڵ  ناوخۆیان  كێشەی  لە 
بكات. ئەویش بەهۆی پاشماوەكانی رابردوو 
چونكە  ئ��ەوان،  س��ن��وورداری  توانای  لەگەڵ 
ئەوانی  كاریگەریی  و  نین  گ��ەورە  بەقەبارە 
جار  ه��ەن��دێ  ك��ە  ب��ەس��ەرەوەی��ە،  دیكەشیان 
خۆیان  ب��ەرژەوەن��دی��ی  بەپێی  دی  ئ��ەوان��ی 
سەرەنجام  ك��ە  وەردەدەن،  ت��ێ  دەس��ت��ی 
كاروبار بە ویستێكی بەدەر لە ویستی ئەوان 
شێوەیە  بەم  دەچێت.  بەڕێوە  )كەمینەكان( 
نابێت  كاریگەرییەكی  هیچ  رۆژنامەگەریی 
وەك  نەبوونیشی  و  هەبوون  بەسەریانەوە، 

چەند وێستگەیەك لە كاروانی رۆژنامەگەریی سریانی
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یەكی لێ دێت. بۆ چارەسەركردنی ئەم پرسە، 
هێشتا هەمووان لەبەردەم بەرپرسیارەتیدان، 
كە بۆ ئەوەی هەمووان هاوكار بن لەپێناوی 
ئەوەی دەنگی كەمینەكانیش شوێنی ئاسایی 
لەو  دیكەدا  دەنگەكانی  لەنێو  بگرێت  خۆی 

نیشتمانەی كۆیان دەكاتەوە.
مێژووییانەی  پ��ێ��داچ��وون��ەوەی��ەك��ی  ل��ە 
لە  كۆمەڵگایانەی  ئ��ەو  واقیعی  بۆ  س���ادەدا 
ئەو  ژی��اون،  پێكەوە  دیكتاتۆریەتدا  سایەی 
دیكتاتۆریەتەی تا ماوەیەكی درێژ دەسەاڵتی 
واڵت���ی ل��ە دەس��ت��دا ب���وو، گ���ەالن بەدەست 
گ��ی��روگ��رف��ت و س��ت��ەم و چ��ەوس��ان��دن��ەوە و 
مرۆیی  مافی  س��ادەت��ری��ن  ل��ە  ب��وون  بێبەش 
نااڵندیان، لەگەڵ بەسەرچوونی رۆژگاریشدا، 
كاریگەریی ئەو رەوشە هەموو جومگەیەكی 

ژیانی ئەوانی گرتەوە.
گەلی كلدان سریان ئاشووریش قوربانییەكی 
لە  بێبەش  و  نامۆ  كە  تاڵەیە،  ئەزموونە  ئەو 
نەبوو  مافی  كە  دەژیا،  خۆیدا  نیشتمانەكەی 
زمانی نەتەوەیی خۆی تەنانەت لە پەروەردە 
بەكاربهێنێت،  دیكەدا  چاالكییەكی  هەر  یان 
بەڵكو جاری وا هەبوو قسەكردن دەربارەی 

دەرچوون  بە  رۆشنبریەكەشی،  یان  كولتور 
بوواری  رژێ��م  كە  دادەن���درا،  بنەمایانە  ل��ەو 
بەم جۆرە  بكرێت،  لەبارەوە  قسەیان  نەدەدا 
بۆ  بوو، جا  لە رەوشێكی زەحمەتدا  كارەكە 
گەڕانەوەی بەرەو حاڵەتی ئاسایی دوا گۆڕانی 
نوێنەرایەتی  تا  دیموكراسی  بەرەو  دەوڵەت 
بە هەڵوەستەیەكی  پێویست  بكات.  هەمووان 
واقیعەكە  وردی  بە  كە  دەك��ات،  شێلگیرانە 
كارا  بەشێوەیەكی  هەروەها  بكاتەوە،  شی 
بكات، بۆ  یاسای كردارەكییەوە كار  لە رێی 
خۆیان  سروشتی  پێگەی  كەمینەكان  ئەوەی 
نیشتماندا  لە  دی  پێكهاتەكانی  شانبەشانی 

بەدی بهێنن.

یەكەمین وێستگەی رۆژنامەگەریی سریانی
))دامەزراندن((

بە سەرنجێكی سادە لەمێژووی گەلی كلدان 
سەدەی  س��ەرەت��ای  لە  ئ��اش��ووری  سریانی 
هەبوونی  ل��ەگ��ەڵ  زای��ن��ی��ی��دا،  ه��ەژدەه��ەم��ی 
ئ��ازادی لە ناوچەی ورم��ێ لە  دەرووی��ەك��ی 
بە  فێربوون  لە  روو  خەڵكی  دەبینین  ئێران، 
زمانی سریانی دایك دەكەن، كە لە ماوەیەكی 
كەمدا 200 قوتابخانەی گرتەوە، كە رۆڵەكانی 
ئەمریكی  باوكانی  بەهاوكاریی  گەلە  ئ��ەو 
نێردەی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ك��ە  بەریتانی  و 
مسیۆنێراندا بوون بەڕێوەدەبران. ئەو نێردانە 
چاپخانەی دەستییان لەگەل خۆیاندا هێنا، كە 
چەندین  كردنی  چاپ  بۆ  بوون  یارمەتیدەر 

كتێبی سریانی.
كردن  پێ  ئ��ام��اژەم��ان  قوتابخانانەی  ئ��ەو 
گەلێ  هێنا،  بەدەست  ب��ەرزی��ان  ناوبانگێكی 
لە  خۆیان  خوێندنی  دەرچوواندنیشیان  لە 
كرد.  تەواو  ئەوروپا  دەوڵەتانی  و  ئەمەریكا 
فراوان رۆشنبیریی  بەشێوەیەكی  بەم جۆرە 
نەتەوەیی لەنێو خەڵكی باڵو بووەوە، لەوەشدا 
لە  كە  وەرگرت  پەرەسەندانە  لەو  سوودیان 
ئەوروپا و ئەمەریكادا لە ئارادا بوون. لەساڵی 
1849دا و بە هەوڵ و كۆششی مسیۆنێرێكی 
ئەمەریكی جاستین بێركنز و بەبەشداریی د. 
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یەكەمین  شموئیل،  مێرزا  و  الباری  بنیامین 
لە  بەهرا((  ))زەهریری  رۆژنامەی  ژم��ارەی 

1849/11/1دا دەرچوو.
ل����ەم ك����ارەش����دا م���ی���رزا ش��ەم��وئ��ی��ل، كە 
دان  یارمەتی  بوو،  ئاشووری  نووسەرێكی 
پێدانی  ب���رەو  ل��ە  گ��ێ��ڕا  گرنگیشی  رۆڵ���ی  و 
رۆژنامەكەدا، بەهۆی باڵوكردنەوەی بابەت و 
هەواڵی جیهانی و شی كردنەوە و نووسینی 

خوێنەران.
ئەو رۆژنامەیە بە زمانی سریانی دەرچوو، 
دامەزراندن  قۆناغی  رۆژنامەی  یەكەمین  كە 
ب��وو ل��ە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی س��ری��ان��ی��ی��دا. ))لە 
یەكەمین چوار ساڵیدا مانگانە بەچوار الپەڕە 
كرد  زیادیان  پاشان الپەڕەكانی  دەردەچوو، 
الپەڕە  دوازدە  ئینجا  و  هەشت  بە  ب��وون  و 
تیراژی  دەردەچ���وو((  دووجاریش  مانگی  و 
لەنێوانی 500 تا 1000 دانە بوو، بێ پسانەوە 
لە دەرچوون بەردەوام بوو  تا ساڵی 1918 

كە دەكاتە 69 ساڵ((.
ب��ەم ج��ۆرە ل��ەك��ار و ب��ەردەوام��ی��ی خۆیدا 
تۆماركرد.  شەرەفەمەندانەی  ژم��ارەی��ەك��ی 
ئ��ەگ��ەر ی��ەك��ەم��ی��ن ش����ەڕی ج��ی��ه��ان و ئەو 
دەرك���ەوت���ان���ەی ه��ەل��وم��ەرج ب��ەس��ەر گەلی 
نەبووایە،  سەپاند،  ئاشووریی  سریان  كلدان 
ناوچەكانی خۆیدا  لە زۆرب��ەی  گەلە  ئەو  كە 
هات،  كۆمەڵكوژی  و  دەرب���ەدەری  تووشی 
ئەمڕۆ  تا  دەرچوونیدا  لە  رۆژنامەكە  ئ��ەوە 

بەردەوام دەبوو.
تاقانە  رۆژنامەیە  ئەو  ئاماژە،  وەك  هەر 
نەبوو، بەڵكو و رۆژنامەی دیكەش دەرچوون، 
نێردەی   ،)1915 � وەك: دەنگی هەق )1897 
ئاشووری )1890 � 1915(، نامە لە ئاشوورەوە 

)1887 � 1889( و رۆژنامەی دیكەش.

وێسگەی دووەم
))رۆژنامەگەریی سریانی لە دەشتی نەینەوا((

مسیۆنێرانی  ه��ەب��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوك��ات 
بۆ  هەوڵەكانیان  و  بەریتانی  و  دۆمەنیكان 
لە  چاالكییەكانیان  بۆ  هەژموونێك  دان��ان��ی 

هێنانی  هەروەها  نەینەوا،  دەشتی  ناوچەی 
چ��اپ��خ��ان��ەی دەس��ت��ی ب��ۆ ن��اوچ��ەك��ە، لەنێو 
كڵێساكاندا و لەرێی باوكانەوە، پەرە بە چاپ 
بەزمانی سریانی درا. بە دەست پێشخەریی 
باوكانی دۆمەنیكان و بەهاوكاریی ژمارەیەك 
گۆڤاری  یەكەمین  ناوچەكە،  رۆڵەكانی  لە 
عیراقی بەناوی ))اكلیل الورد - چەپكە گوڵ(( 
لەساڵی 1902دا بە هەر سێ زمانی سریانی 
و عەرەبی و فەڕەنسی دەرچوو، كە مۆركێكی 
بەخۆوە گرت  رێنماییكەر و رۆشنبیرییانەی 
خۆی  دەرچوونی  بە  درێ��ژەی  مانگانە  بوو. 
پێشوازییەكی  خوێنەرانیشەوە  لەالیەن  دا، 
باشی لێ كرا. گۆڤاری ))اكلیل الورد- چەپكە 
 1908 ت��ا  1904ەوە  ل��ە  س��ری��ان��ی  گ����وڵ((ی 
بوو. هۆی وەستانی گۆڤارەكەش  ب��ەردەوام 
پیاوانی  زۆرب����ەی  پێداگرتنی  لەئەنجامی 
لە  نووسین  پێویستە  كە  كاتەدا،  لەو  كڵێسە 
گۆڤارەكەدا بە زمانی سریانی پەتی بێت، وای 
كەم  نووسەرانی  و  هۆگران  ژم��ارەی  ك��رد 
بووەوە، كە لە دوایین ژمارەكانیدا هەر تەنیا 
نووسەرانی سەر بە گۆڤارەكەی بۆ مایەوە. 
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لەچوارەمین ساڵی تەمەنی گۆڤارەكەدا، باوكە 
كە  مایەوە،  نووسیار  تاكە  وەك  قریۆ  حەنا 
زۆربەی بابەتەكانی گۆڤارەكەی دەنووسی و 
وەریدەگێڕان. لە تەمووزی 11908دا دوایین 
ژمارەی گۆڤارەكە دەرچوو، پاشان گۆڤارەكە 

وەستا.
گۆڤارە  ئ��ەم  دەڵ��ێ��ی��ن:  ئ��ام��اژە  ه��ەر وەك 
لەنێو لیستی رۆژنامە و گۆڤارەكانی عیراقدا، 
ژمارەیەك  ه��ەر  ع��ی��راق،  گ��ۆڤ��اری  یەكەمین 
16 الپەڕە بوو. لە ماوەی چوار ساڵدا )48( 
لەهەر  بەتێكڕا  وات��ە  دەرچ���وو،  لێ  ژم��ارەی 
گۆڤارەكە  دەرچ���ووە.  ژم��ارە   )12( ساڵێكدا 
هەبوو،  پ���ەروەردەی���ی  و  ئایینی  مەیلێكی 
گۆڤارە  گشتی.  چاالكی  و  هەواڵ  سەرباری 
لەماوەی  عەرەبی  بەزمانی  هاوشێوەكەی 
1904 � 1909 بەردەوام بوو، 96 ژمارەشی 
فەڕەنسیەكەش  گ��ۆڤ��ارەی  دەرچ����ووە.  ل��ێ 
كانوونی  تا  1906ەوە  یەكەمی  كانوونی  لە 

دووەمی 1910 دەرچوو.
ئەو پەشێوی و رووداوانەی لە ناوچەكەدا 
بوونە  هۆیانەی  لەو  بوون  یەكێك  قەومان، 
مایەی بەردەوام نەبوونی چاپەمەنیی سریانی 
و قەتیس مانی دەرچوونیان لەچەند شوێنێكی 
كاریگەرییەكی  ئەوەی  بەبێ  ك��راودا،  دیاری 

گونجاویان هەبێت.
هەرچەندە ماوە ماوە هەندێ چاپەمەنی لە 
))باڵوكراوەی  وەك  دەرچوون،  میزوپۆتامیا 
 1937  �  1922 ل��ەس��ااڵن��ی  ش��ەم��م��ە((  ی��ەك 
 1932 � ل��ە 1925  ))چ���رۆك���ان((  ب��ەغ��دا،  ل��ە 
لە  ل��ە 1927  ))ئ����اش����ووری((  ل��ە م��ووس��ڵ، 
مووسڵ،  لە  رۆژهەاڵتمان((  ))دەنگی  بەغدا، 
مەسیحی((  ))بیری  مووسڵ،  لە  ))ئەستێرە(( 

لە بەغدا و هی دیكەش.
ئایینی  رێچكەی  باڵوكراوانە  ئەو  زۆربەی 
بەر  گرتە  رێنماییكەرانەیان  پ��ەروەردەی��ی 
پاش  لە  ئیدی   .1970 سااڵنی  سەرەتای  تا 
بڕیاری سەلماندنی مافی رۆشنبیری لە 16ی 
فەراهەم  لەگەڵ  هاوكات  1972دا،  نیسانی 
بوونی ئازادی، ئەدیب و نووسەران دەستیان 

بە دامەزراندنی چەندین دەزگای رۆشنبیری 
كرد.  پارێزگاكاندا  و  بەغدا  لە  میدیایی  و 
دەرچ���وون،  شایستەش  گ��ۆڤ��اری  چەندین 
لەوانە گۆڤاری ))بێت نەهرێن(( لە مووسڵ لە 
1973 و تا ئێستاش لە دەرچووندا بەردەوامە، 
رۆشنبیرییە.  ك��ول��ت��وری  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی  ك��ە 
لە 1973  بەغدا  لە  ))قاال سوریایا((  گۆڤاری 
بوو.  ب��ەردەوام  هەشتاكان  ناوڕاستی  تا  كە 
لە 1974  لە بەغدا  ))رۆشنبیری ئاشووری(( 
گۆڤاری  ب��وو،  ب���ەردەوام   1991 تا ساڵی  و 
))ج��ڤ��اك��ی س��ری��ان��ی(( ل��ەب��ەغ��دا ل��ە 1975 و 
زانیاری  ك��ۆڕی  ل��ەالی��ەن  ه��ەر  ئێستاش  ت��ا 

سریانییەوە دەردەچێت.
هەلومەرج و تەنگ پێ هەڵچنین، كە لەالیەن 
دەسەاڵتدارانی بەغداوە بەرەو رووی زۆربەی 
لە  بەتایبەتی  بووەوە،  نووسەرانی  و  ئەدیب 
چاالكیگەلی  زۆرب��ەی  ب���ەدواوە،  هەشتاكان 
و  باڵوكراوە  لەنێویشیاندا  راگ��رت،  سریانی 
نووسەرانیش  و  ئەدیب  زۆربەی  چاپەمەنی. 
رژێمەوە،  ل��ەالی��ەن  راوەدوون��ان��ی��ان  بەهۆی 

بەرەو هەندەران كۆچیان كرد. 
بەم جۆرە دەكرێ بگوترێ ماوەی هەشتاكان 
لە سەدەی رابردوودا بەماوەی پاشەكشەكردن 
و وەستانی زۆربەی چاپەمەنییەكان و هەر 
لە بەغدا و شارەكانی  چاالكییەكی سریانییە 

دیكەش، تەنیا چاپەمەنیی ئایینی نەبێت.

وێستگەی سێیەم
لەپاش راپەڕینی پیرۆزی ئاداری 1991

لە كاروانی  وەرچەرخانێكی جۆرەكی بوو 
ئاداری  پیرۆزەكەی  راپەڕینە  لەپاش  گۆڕان 
یەكەمین  بۆ  كوردستاندا.  هەرێمی  لە   1991
پێكهاتەكانییەوە هەوای  بە هەموو  جار گەل 
ئازادی هەڵمژی، توانیشی لەرێی هەڵبژاردنێكی 
پەرلەمان  یەكەمین  ئ���ازادەوە،  و  دیموكرات 
هەڵبژێرێت و یەكەمین حكوومەت لە هەرێمی 

كوردستاندا دابمەزرێنێت.
ه���ەروەه���ا رۆژن���ام���ەی ))ب���ه���را(( ك��ە لە 
حوزەیرانی 1982ەوە لەچیاكانی كوردستاندا 
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دەردەچوو، بە شێوەیەكی ئاشكرا دەربچێت 
و لە پارێزگاكانی هەولێر، دهۆك و سلێمانیدا 
چەواشەكارییەش  ئ��ەو  و  بكرێت  داب���ەش 
بەخوێنەران رابگەیەنێت كە رژێمی دیكتاتۆری 
ئ��ێ��م��ەدا ك���ردب���ووی، ئەویش  ل��ە م���ێ���ژووی 
بەگوێرەی حەزی خۆی و ئەو بیرۆكە چەوت 
نەتەوەكان  دەیویست  ك��ە  نەخۆشانەی  و 
بتوێنێتەوە و هەوڵدانی بۆ سڕینەوەیان. ئەو 
خەبات  و  راپەڕین  دەنگی  توانی  رۆژنامەیە 
كلدان  گەلی  رۆڵەكانی  رەوای  مافی  لەپێناو 
باپیراندا  نیشتمانی  لە  ئاشووریمان  سریان 

))میزوپۆتامیا(( بگەیەنێت.
))ئەستێرەی  گ���ۆڤ���اری  ئ��ەوی��ش  دوای 
رۆشنبیریی  بنكەی  لەالیەن  نەهرێن((  بێت 
ئاشوورییەوە لە دهۆك لە 1992دا دەرچوو. 
كە  دەرچ��وون  دی  چاپەمەنی  گەلێ  پاشان 
ل��ەم��اف و خواستە  گ��وزارش��ت��ی��ان  ئ��ازادان��ە 

رەواكانی گەلی كرد.
هەرێمی  ئ���ەزم���وون���ی  ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی 
كوردستاندا، گەلێ رۆژنامەنووس و نووسەر 
و میدیاكار لە ئیزگە سریانییەكانی نێو هەولێر 

تەلەفزیۆنی  كەناڵەكانی  هەروەها  دهۆك،  و 
بوونە  ك��ە  ش�����ارەدا،  دوو  ل���ەو  ئ���اش���وور، 
هەوێنێك بۆ جموجۆڵی پاش رووخانی رژێم 
لەبەغدا لە نیسانی 2003دا. هەروەها رێگای 
هەبوونی  گۆڕەپانی  گەورەترین  بۆ  كردەوە 
گەلی سریانیمان لە بەغدا و دەشتی نەینەوا، 
و  بەسرا  و  كەركووك  و  مووسڵ  هەروەها 
رووداوە  ئەو  و  تیرۆر  بەاڵم  دی.  شوێنانی 
بگرە سەدان  و  دەیان  گیانی  تاوانكارییانەی 
یان  ناسنامە  لەسەر  نیشتمانی  رۆڵەكانی  لە 
رەگەز و نەتەوە، دروێنە كرد، كاریگەرییەكی 
دەروونی  بەسەر  هەبوو  نەرێنی  گ��ەورەی 
خەڵكی لەپاش چاوەڕوانییەكی زۆری ئازادی، 
ئەوە  ئەنجامی  لە  پێوە دەبینی.  كە خەونیان 
سەدان كەس لە رۆڵەكانی گەلەكەمان ئاوارەی 
بەهەمان رێژەش  بوون،  نیشتمان  دەرەوەی 
بەتایبەتی  ب��وون،  دی  ناوچەكانی  ئ��اوارەی 

هەردوو پارێزگای هەولێر و دهۆك.
گورچكبڕ  بەشێوەیەكی  رەوش���ەش  ئ��ەم 
كاری لەو پڕۆژەیە كرد كە چاوەڕوان بوون 
بكەن:  جێبەجێی  رژێ���م  رەووخ��ان��ی  دوای 
رەگوریشەی  بۆ  راستەقینە  ))گ��ەڕان��ەوەی 
كەلەپور و رۆشنبیری، كە رژێم لە سەردەمی 

دەسەاڵتی خۆیدا بە الڕێیدا برد((.
ئەمڕۆش گەلی كلدان سریان ئاشووریمان 
قەڵەمە  دەژی.  زەح��م��ەت��دا  میحنەتێكی  ل��ە 
درەوشدارەكانیانیش كە زۆربەیان نیشتمانیان 
پێگەی  ئاسایشن،  جێ هێشت و وێڵی دوای 
رەسەنەكەی  دی��م��ەن��ە  واق��ی��ع��ی  ل��ە  خ��ۆی��ان 
رۆشنبیریی عیراقی لەدەستدا. بۆ گەڕانەوەیان 
كردنی  پشتگیری  و  نیشتمان  ب��اوەش��ی  بۆ 
دەبێ  هەر  هەمەڕەنگی،  و  داهێنان  بە  واڵت 
بەرنامەی  و  ب��ك��ێ��ش��رێ��ت  زۆر  ئ��ەرك��ێ��ك��ی 
كردارەكی دابندرێن، كە خزمەتی واقیع حاڵی 
گەلی  لەنێویشیان  بكات،  نیشتمان  رۆڵەكانی 
سریانیمان، تا ئەو پێكهاتە رەسەنە بگەڕێتەوە 
و شانبەشانی برایانی بەشدار بێت لە گۆڕانی 
راستەقینە بەرەو دواڕۆژێكی باشتر كە مافی 

هەمووان دابین بكات.
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جۆرج هسدۆ )*(

و  س��ەد  ی��ادەوەری��ی  بۆنەی  بە  كاتێكدا  لە 
رۆژنامەگەریی  ن��ۆب��ەرەی  س��اڵ��ەی  شەست 
ئاشوورییەوە )زهریری بەهرا( كە لە شاری 
دەرچ���ووە،   1849 ساڵی  ئێران  لە  )ورم���ێ( 
بۆنەیەكی  لە  دەگێڕین.  خۆشی  و  ئاهەنگ 
ئاشووری  و  كلد  رۆژنامەڤانی  كە  وەه���ادا 
سریانی و گەلەكەمان بە گشتی و دۆستانمان 
بە خۆشییەوە پێشوازیی لێ دەكەن، سەرەتا 
ب��ە گ��ەرم��ی ئ���ەم ی����ادە پ��ی��رۆز دەك���ەی���ن و 
ئاواتەخوازین رۆژنامەگەریمان لە پێشكەوتن و 
رۆژنامەنووسانیشمان سەركەوتووبن. وەلێ، 
لێرەدا لە بارەی رۆژنامەگەریی ئەمڕۆمانەوە 
دەپرسین: ئایا ئەوە رۆژنامەگەریی سریانییە 
دەستەواژە  بە  و  ئامراز  و  كەرەستە  بە  كە 
و گوتار و بۆچونییەوە هزر و بیری كلد و 

ئاشووری سریانی روون دەكاتەوە؟
یاخود ئەوە رۆژنامەگەریییەكە چەند ناوێكی 
هەڵگرتووە و كەسانێك بەڕیوەی دەبەن تێیدا 

باڵو و پەخش دەكەن و كار دەكەن، و لەمەڕ 
كلد و ئاشووری سریانییەوە داخێوی؟

لێ  ن���اوی  دەك���رێ  ش��ت��ەی  ئ��ەو  ئاشكرایە 
لەو  بریتیە  ئاشووری  رۆژنامەگەریی  بنێین 
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەی ك��ل��ت��ووری س��ری��ان��ی بە 
هەموو بابەت و شێوەكانییەوە باڵو دەكاتەوە 
و هەموو كەرەستە و ئامرازێكی بەكار دەبات 
مەبەستمان  لێرەش  زمانە.  گرنگترینیان  كە 
ئاشووری سریانە.  كلدۆ  گەلی  دایكی  زمانی 
رۆژنامەگەرییەكی  لە  باس  كاتێكدا  لە  ئێمە 
زۆر  دەك��ەی��ن  پەتییەوە  و  تایبەت  سریانی 
سریانی  زم��ان��ی  ب��ە  ب��اڵوك��ردن��ەوە  پێویستە 
بەرفراوانبوونی  واتا  ئەمەش  بچێت  بەڕێوە 
بەرز  و  زم��ان��ە  ب��ەم  م��ام��ەڵ��ەك��ردن  پانتایی 
كردنەوەی رێژەی ئەوانەی بە كاری دێنن، چ 
نووسەر بن یان خوێنەر، بێگومان ئەم كارە 
پەرەسەندنی  بۆ  دەك��ات  باش  هاوكارییەكی 
بواری رۆژنامەگەریی سریانی و بەگەڕخستنی 

رۆژنامەگەریی سریانی یان رۆژنامەگەریی سریان؟!!
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رۆشنبیرانی  و  رۆژن��ام��ەن��ووس  تواناكانی 
پاڵپشتێكی  و  س��ری��ان��ی  ئ���اش���ووری  ك��ل��دۆ 
سریانی  فێركردنی  پروسەی  بۆ  گەورەشە 
لە  گەلەكەمان  كە  پێشەنگەی  ئەزموونە  ئەو 
هەرێمی كوردستان و شوێنەكانی دەرەوەی 
پێناسە  بە  پابەندبوون  بۆ  دەك��ات  پ��ی��ادەی 
دەروازەیەكیش  ه����ەروا  ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ەی، 
خوێندكارانی  و  دەرچووان  لەپێش  دەكاتەوە 
دەڵێین  ئەمە  ك��ە  لێرە  سریانی.  فێركردنی 
تێكردن  پشت  مەبەستمان  نییە  ئ��ەوە  مانای 
بێت لە زمانە زیندووەكانی تر، وەك: عەرەبی 
نەخێر  ئینگلیزیش.  ت��ەن��ان��ەت  و  ك���وردی  و 
باشە  و  شارستانی  سیستمێكی  ئەوە  بەڵكو 
باڵوكردنەوە  )بە  رۆژنامەگەریی سریانی  بۆ 
ئەم  لەگەڵ  مامەڵە  خوێندنەوە(  بە  یان  بێت 
لەسەر  ن��ەك  ب��ەاڵم  بكات  زی��ن��دووان��ە  زمانە 
حیسابی زمانی دایك )سریانی(، چونكە هەر 
رۆژنامەگەرییەك لە جیهاندا ناو و شوورەتی 
بابەتەكانی  ك��ە  نەتەوەییەوەیە  زم��ان��ە  ب��ەو 
دەبێتە  پێچەوانەش  بە  دەك��ات��ەوە،  ب��اڵو  پێ 
ئەو  كێشەكانی  لە  گشتی  رۆژنامەگەرییەكی 
گەلە دەپێچێتەوە. پاشان، بە پلە دوو مەسەلەی 
م��ام��ەڵ��ەك��ردن دێ��ت ل��ەگ��ەڵ غ��ەم و كێشە و 
لە  زمانەن،  ئەو  خاوەنی  ئەوانەی  كاروباری 
ئامادەكردنی  مەسەلەی  هەمووشیان  پێشی 
بۆیە  بنەرەتییەكانیان،  كێشە  بە  رای گشتییە 
پێویستە رۆژنامەگەریی سریانی هەوڵ بدات 
بۆ پۆشتەكردن و ئامادەكردنی رای گشتی لە 
عیراق بە گشتی و كوردستان بە تایبەتی بەرەو 
كلدۆئاشووری  گەلی  كێشەی  سەرخستنی 
و  ئاشناكردن  رێگەی  لە  ئەویش  سریانی، 
پێناسەكردنی بە تایبەتمەندییەكانی كولتووری 
سریانی و پاشان هەوڵدان بەرەو قەبوڵكردنی 
ماڵی  دەرەوەی  لە  وەرگرانییەوە  الی��ەن  لە 
مەسەلەی  ئ����ەوەش  دوای  ن��ەت��ەوەی��ی��م��ان. 
تێكەاڵوی دێت لە نێوان كولتووری سریانی و 
تەواوی كولتووری عیراق بەرەو پێكەوەنانی 
كولتوورێكی نیشتمانی گشتی لە بەرژەوەندیی 
هاونیشتمانییەتی راستەقینە بێت بە شێوەیەك 
نێوان  هزرییەكانی  جیاوازییە  و  دی��وار  كە 

هەموو نەتەوەكانی گەلی عیراق البەرێت.

سریانی  زم��ان��ی  پشتگوێخستنی  ب���ەاڵم 
دای���ك و دان���ان���ی ب��ە زم��ان��ێ��ك��ی الوەك����ی لە 
الیەن  لە  راگەیاندن  و  باڵوكردنەوە  بابەتی 
رۆژنامەڤان و دەزگا میدیا كلد و ئاشووریی 
سریانییەوە ئەوە رێخۆشكەرە بۆ دامەزراندنی 
ت��ەن��ه��ا رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی س��ری��ان��ی ن���ەوەك 
ب��ۆ رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ی س��ری��ان��ی. ئەمەش 
ب��ەن��دك��ردن��ی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی سریانی  وات���ا 
كلتوورە  و  رۆژن��ام��ەگ��ەری  ق��ەف��ەزی  لەنێو 
بۆ  خۆیشی  ناسكی  رۆڵ��ی  و  گەورەترەكان 
كاریگەریی  فاكتەرەكانی  گرنگترین  بنیاتنانی 
سریانی  ئ��اش��ووری  كلد  كۆمەڵگەی  س��ەر 
رۆژنامەگەرییە  ئەویش  كە  دەدات  لەدەست 
میدیاكانیش  و  رۆژن���ام���ەوان���ی  دەزگ����ا  و 
زمانی سریانی  لەگەڵ  مامەڵەكراوی  كادیری 
كەم  زانستیش  پرۆگرامی  چ��وارچ��ێ��وەی  لە 
دەب��ێ��ت و ئ��ەوك��ات رۆژن��ام��ەگ��ەری��م��ان وەك 
"نەوەك  دەمێنێتەوە  سریان  رۆژنامەگەریی 

رۆژنامەگەریی سریانی".

*               *              *

رۆژنامەگەریی سریانی سەربەخۆ

رۆژنامەنووسیی،  الیەنی  بێ  یان  ئازادیی 
واتا: مافی باڵوكردنەوەی راستییەكان و هزر 
و بیروبۆچوون بەبێ ئەوەی حكوومەت یان 
ئەم  بكەن،  دەستێوەردان  تایبەتەكان  كەرتە 
هۆیە  بەسەر  دەبێ  پراكتیزە  هەمیسان  مافە 
چاپەمەنییەكاندا، وەك: كتێب و رۆژنامە و ئەو 
هۆیە ئەلیكترۆنییانەی كە رادیۆ و تەلەفزیۆن 
و ئەنتەرنێت لەخۆدەگرن. رۆژنامەگەریی نوێ 
سنووری ئەدای ئاسایی و كالسیكی بەزاندووە 
ل��ە م��ام��ەڵ��ەك��ردن��ی��دا ل��ەت��ەك رووداوەك������ان 
یان  گەێنەرە  هۆكارە  ئەو  تەنها  بەشێوەیەك 
ب��اڵوك��راوەی��ە نییە س��ەب��ارەت ب��ە ه���ەواڵ و 
دەنگوباس بەڵكو توانیویەتی ببێتە هاوبەشێكی 
كارا لەگەڵ كۆمەڵە فشارەكانی دیكە لەرووی 
لە  كارتێكردن  و  بۆچوون  و  هزر  داڕشتنی 
ئ��ارەزوو و رای جەماوەری وەرگر  مەیل و 
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كاریگەرترین  بڵێین  دەكرێ  لێرەوە  بەگشتی، 
ئازادە  رۆژنامە  ئەو  رۆژنامەگەریی  جۆری 
بازنەی  دەرەوەی  ل��ە  ك��ە  سەربەخۆیانەیە 
كار  میدییایەكەی  دای��ال��ۆگ��ە  و  دەس����ەاڵت 
و  سەرخستن  ب��ۆ  دەدەن  ه��ەوڵ  و  دەك���ەن 
پشتگیری لە مافە تایبەتییەكان و مافی گشتی 
زۆردارییەك  و  ستەم  ج��ۆرە  هەموو  دژی 
))بەرپرسیارێتی  تیۆری  بەگوێرەی  ئەمەش 
ناوبانگی  و  ماف  كە  میدیایی((  كۆمەاڵیەتی 
كۆمەڵ چ حكوومەت یان تاكەكان دەپارێزێ. 
بە  بەرامبەر  نییە  حورمەتییەك  ج��ۆرە  هیچ 
رۆژنامەگەریی  و  حیزبی  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
دەسەاڵت  ناوەندی  بە  سەر  ئاڕاستەكراوی 
لە  بێالیەن  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی  بڵێین:  ئ��ەگ��ەر 
جیهان بەگشتی زیاتر لە هەمووان كاریگەر و 
پەسەند كراوە بەالی كەسی وەرگرەوە، لەبەر 
بەرفراوانیی مەودای دەربڕین و هەمەجۆریی 
ئەو بیروبۆچوونانەی بۆ وەرگران دەیانخاتە 
روو )چ نووسەر بن یا خوێنەر(. بێجگە لەوەش 
هەمەجۆری  و  راس��ت��ی  ل��ە  ب��اش  ئاستێكی 
لێرەش  دەك�����ات،  ف���ەراه���ەم  زان��ی��اری��ی��ەك��ان 
تر  رۆژنامەگەرییەكانی  لەگەڵ  تایبەتمەندیی 
ئەوەیە، سەر بەهیچ الیەنێكی دیاریكراو نییە، 
بەهەمان  بیروبۆچوون  چەندین  لەگەڵ  بگرە 
ئاستی بێالیەنی هەلسوكەوت دەكات و پابەند 
بوونی بە پیشەیی و بابەتییەوە هەیە لەكاری 
زامنی  هەم  ئەوە  چونكە  رۆژنامەنووسییدا، 
نرخ و بەها و زامنی ناوبانگیی باشیەتی لەناو 
بۆ  هۆكارێكیشە  و  خوێنەریدا  ج��ەم��اوەری 

مانەوە و بەردەوامبوونی.
بەبۆنەی  گرنگە  بەالمانەوە  لێرەدا  ئ��ەوەی 
یادەوەری )160( ساڵی رۆژنامەگەریی سریانی 
ئەوەیە تا چەند گەلەكەمان پاش تێپەڕبوونی 
زیاتر لە سەدە و نیوێك بەسەر دامەزراندنییدا 
رۆژنامەگەرییەكی  ب����ووە  س���ەرك���ەوت���وو 
بەگەواهیدانی  ك��ە  بنێت؟  پێكەوە  بێالیەن 
مێژووناس و پسپۆڕان بە ئەزموونێكی باش 
و سەركەوتووانە دەژمێردرێ لەرووی فۆرم 
ئەزموونی  لەگەڵ  بەبەراورد  ناوەڕۆكەوە  و 
دراوسێوە،  گەالنی  بەالی  خوشكانی  دەستە 
دەرچوونی  ئ��ەزم��وون��ەش  ل��ەو  مەبەستمان 

یەكەمین  كە  دبهرا(یە  )زهریری  رۆژژنامەی 
ژمارەی لەمانگی تشرینی دووەمی ساڵی 1849 
سریانی  زمانی  بە  لەئێران  )ورمێ(  لەشاری 
دەرچوو و نزیكەی )70( ساڵ درێژەی بەكارە 
نزیكخستنەوەی  بۆ  داوە.  رۆژنامەوانییەكانی 
چەند  هێژا  خوێنەرانی  لە  بۆچوونمان  زیاتر 
پرسیارێك دەخەینە روو، ئەگەر وەاڵم بدرێنەوە 
سەبارەت  راستەقینە  ئەنجامی  دەگ��ەی��ن��ە 
لە  ب���ووارە  ئ��ەم  پسپۆڕانی  چەند  تا  ب��ەوەی 
ئەفراندن  لە  توانیویانە  گەلەكەمان  رۆڵەكانی 
و دامەزراندنی رۆژنامەگەرییەكی ئازاد و بێ 
الیەن كە رۆڵی خۆی ببێنێ لە گواستنەوەی 
كێشە نیشتمانی و نەتەوەییەكانمان و تەنانەت 
پەسەند  ئاستی  ب���ەرەو  كۆمەڵگەییەكانیش 
كراو و قەناعەتهێنی زیاتر . دوایەش دەكرێ 
بكەین  رێبازی  و  رێچكە  بۆ  هەڵسەنگاندنێك 
ناڕازیبوونمان  ی��ان  رازی��ب��وون  حوكمی  و 
دەڕەخسێ  دەرەنجامیش  بدەین،  لەسەری 
بەهێزكردنی  و  دەرخستن  بۆ  بدەین  ه��ەوڵ 
لەالیەنە  رەوت��ە  ئەو  باشەكانی  وردەكارییە 
ئەوەی  بۆ  چارەسەكردنیان  و  خراپەكانی 
ئەویش  كە  دەمانەوێ،  ئامانجەی  بەو  بگەین 

خزمەتكردنی كۆمەڵگایە:
دەبەین  رۆژنامەگەرییەك شك  تا چەند   *
كە  حیزبییانەی  كاریگەرییە  لەو  بێت  دوور 
گەلێ جار تەنگ بە رۆژنامەگەریی هەڵدەچنێ 
سیاسیدا  عورفی  و  ئایدۆلۆژی  بۆتەی  لە  و 

فشاری دەخرێتە سەر؟!
ئەم  پسپۆڕانی  و  رۆژنامەنووسان  ئایا   *
بووارە توانیویانە رۆژنامەگەریی لە ژێر ركێف 
و دەسەاڵتی بە دەزگایبوون رزگار بكەن كە 
زاڵە بەسەر باڵوكراوە جۆربەجۆرە كلتووری 

و كۆمەاڵیەتی و ئایینییەكان و هتد؟!
رۆژنامەنووسەكانمان  رادەی���ەك  چ  تا   *
س��ەرك��ەوت��وو ب��وون��ە ل��ەپ��ێ��ك��ەوە ن��ان��ی ئەو 
وتاری  بتوانێ  بێالیەنانەی  میدیاییە  دەزگ��ا 
بۆ  هەبێ  بااڵدەستییان  ی��ان  ی��ەك��الك��ەرەوە 
سەرخستنی تای دایالۆگ بەرەو عەقاڵنییەت 
ناوەڕۆك  لەبڕی قسەی بێ  پێگەیشتوویی  و 
كێشەكان  رووی  خستنە  لەرێگەی  ئ��ەوەش 

بەشێوەیەكی بێالیەنی و سەربەخۆیانە؟
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رۆژنامەگەری  ك��ارم��ەن��دە  ئ��اپ��ۆرە  ئ��ەو   *
ل����ەن����او دەزگ������ا  ك����ە  م���ی���دی���ای���ی���ان���ەی  و 
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ان��م��ان ج��م��ەی��ان دێ���ت و 
چەندین ناوونیشان و پسپۆڕییان هەڵگرتووە، 
بەچییانەوە بەشدارییان كردووە بۆ دامەزراندنی 
مەرجعییەتێك بۆ پیشەی رۆژنامەنووسیی كە 
بناغەكەی تاكی ))رۆژنامەنووس(( بێت نەوەك 

هۆكار ))دەزگا((؟!
و خاوەن سەرمایەكانی  دەوڵەمەند  ئایا   *
پێكەوەنانی  ب��ۆ  داوە  هەوڵیان  گەلەكەمان 
و  پیشەیی  كە  راستەقینە  میدیایی  دەزگ��ای 
سەرمایەگوزاری لەخۆبگرن بەرەو پێكەونانی 

رۆژنامەگەرییەكی ئەهلی كاریگەر؟!
ئازادی  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��م��ان  چەند  ت��ا   *
ل���ە ب���ەرام���ب���ەر را و  دەرب���ڕی���ن���ی���ان پ��ێ��ی��ە 
ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی��ان و ب���اڵوك���ردن���ەوەی���ان و 
بانگەشەكردن بۆیان بەدەر لە فشار و تەمێ 

و ئاڕاستەكردن؟!
و  رۆژنامەنوس  لەنێوان  پێوەندی  ئایا   *
دەزگاكەی، پرانسیبی دەسكەوتی )مشەخۆری( 
بەزاندووە بۆ ئەوەی بگات بەئاستی پێوەندیی 
كامڵبوون لەنێوان ئامراز و هۆكار و ئامانجی 

خوازراو؟!
سریانی  رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی  چ��ەن��د  ت���ا   *
ل��ەك��ارت��ێ��ك��ردن بەسەر  ب���ووە  س��ەرك��ەوت��وو 
وەرگری پەیامەكەی بەرەو گۆڕینی ئاڕاستەی 
رای گشتی بەشێوەیەك لە خزمەتی كۆمەڵگە 

و كێشەكانی بێت؟!
دەزگا  كە  چییە  بێالیەنییە  ئەو  رێ��ژەی   *
هەڵس  گ��ەل��ەك��ەم��ان  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ان��ی 
لەمیانەی  ك�����ردووە  ل��ەت��ەك��دا  ك��ەوت��ی��ان  و 
بەوەی  میدیاییەكان  وتارە  بۆ  بانگەشەكردن 
كە تایبەتە بە خستنە رووی چەند بەرنامەیەك 
بێت  موتابیعەوە  بەالی  كۆتاییان  بڕیاری  كە 

نەوەك ئامادەكار؟!
هەن  پ��رس��وڕا  و  هەماهەنگی  چەند  ت��ا   *
سریانییەكانەوە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ە  ب���ەالی 
مەترسییانەی  ل��ەو  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  بۆ 
بەرەنگاری گەلەكەمان دەبنەوە، لەپێناو هێنانە 
بەسەر  كاریگەر  فشاری  هۆكارێكی  كایەی 
بڕیار و هەوڵە حكوومییەكان بۆ كەمكردنەوە 

لە زیانەكانی قۆناغەكە؟!
ئەگەر ئەم پرسیارانە بەگشتی یان نیوەیان 
بە شێوەیەكی ئەرێنی وەاڵم بدرێنەوە، ئەوكات 
دەبێ شانازی بكەین بەوەی كە رۆژنامەگەریی 
بنێت  بەهێز  توانیویەتی هەنگاوی  سریانیمان 
و  ب���وون  پیشەیی  و  پ��ەرەس��ەن��دن  ب����ەرەو 
دڵنیاش دەبین كە رۆژنامەگەرییەكی سریانی 
گەالنی  بەالی  ئەوەی  وەك  هەیە  بێالیەنمان 
دەكەینە  ج��ەخ��ت  دوای����ەش   .. ه��ەی��ە  ت���رەوە 
لە  ب��ەش��ێ��وەی��ەك  گرنگتر  م��ەس��ەل��ەی  س��ەر 
بەرژەوەندی مانەوەی رۆژنامەگەری سریانی 
هەر بە و ساغ و بێخەوشی و بەهێزیدا بێت 
و پشت ئ��ەس��ت��وور دەب��ی��ن ب��ەو رۆڵ���ەی بۆ 
ئامێزەكانی  ناكۆك  پرسە  یەكالیكردنەوەی 
خزمەتكردنی  بۆ  شارستانی  بەشێوەیەكی 
بەرژەوەندیی گشتی. بەاڵم ئەگەر وەاڵمەكانی 
نەگەتیڤانە  ی��ان  نەرێیانە  پ��رس��ی��اران��ە  ئ��ەو 
بوون، دەبێ پشوو بە هەنگاوەكانمان بدەین 
چارەنووسی  لە  بیربكەینەوە  وردی  بە  و 
ئ��ەو رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەم��ان ك��ە دەك���رێ ئەو 
رۆژنامەگەریی  ئ��ەم��ە  نەخێر  بڵێین،  ك��ات 
و  حیزب  سەرۆكانی  و  دەسەاڵت  بریكارانی 
كەش  خاوەن  تاوسەكاانی  و  ئایینی  پیاوانی 
نەوەك  نووسینە،  ئارەزوومەندانی  و  فش  و 
و  گەل  و  كۆمەڵگە  و  وشە  رۆژنامەگەریی 

كێشە و پەیامە!
بۆ  جیددیانەیە  بانگەشەیەكی  یەكەم  ئەمە، 
رامان و بیركردنەوە، پاشانیش دەستپێكردن 
خوڵقاندنی  ب����ەرەو  خ��ێ��رای��ی��ەوە  ب���ەوپ���ەڕی 
بتوانێ  بێالیەن  سریانی  رۆژنامەگەرییەكی 
ب���ۆ چ���ارەس���ەرك���ردن���ی كێشە  ب��ك��ات  ك����ار 
كۆمەاڵیەتییەكانمان بەر لە كێشە سیاسییەكان 
و هەروا پشكدار بێت بۆ دامەزراندنی بنكەیەكی 
لەتوانایدا  كە  پتەو  و  هۆشیار  جەماوەریی 
بێت جیاوازی لەنێوان شتەكاندا بكات و بڕیار 
بدات بەرامبەر دەرهاویشتە ئامادەكراوەكانی 
تیۆری  ل��ەو  هەندێ  ن��او  ه��زری  كارگەكانی 

قەناعەتە قووتووبەندكراوانە.

* سەرنووسەری پێشووی بەهرا بووە.
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میخائیل بنیامین/ دهۆك

دەروازە
وەك  سریانی  زمانی  بەكارهێنانی  رەنگە 
زێدەتر  راگەیاندن،  رۆژنامەگەریی  زمانی 
لەنێوانیاندا:  ب��روژێ��ن��ێ��ت..  پرسیارێك  ل��ە 
باسەكە  واقیعەتی  دەرب��ارەی  پرسیاركردن 
)گلۆبالیزم(  جیهانگیری  ل��ەس��ەردەم��ێ��ك��دا 
رۆشنبیری  و  ه����زری  الی���ەن���ی  زۆران 
لەكاتێكدا  هەروەها  داپۆشیوە،  لەژیانماندا 
لەسەر  تەنها  جوولە،  ناكەوێتە  جیهانگیری 
خاوەنی  ئەوانەی  و  بەرهەمهێنەر  رێسای 
و  ئ��اب��ووری  و  ه��زر  و  زانست  بنەماكانی 
لەم  ئینگلیزی  زمانی  ئاشكراشە  سیاسیین، 
ئەم  دەربڕینە،  ئ��ام��رازی  یەكەم  جیهانەدا 
رۆڵی  پەراوێزكردنی  بە  هەڕەشە  زمانەی 
ئەو رۆشنبیری و زمانانەی كە ئیمپراتۆریەت 
دەكات.  لەپشتە  پێشكەوتویان  دەوڵەتی  و 
فەڕەنسا  دەوڵەتی  فەڕەنسی.  زمانی  وەكو: 
ه����ەروەك دەڵ���ێ���ن.. ه��ەوڵ��ی ئ���ەوە دەدات 
وشەی ئینگلیزی لە میترۆكان و تونێلەكان 

ئەوەی  لەترسی  ئ��ەوەش  بەكارنەهێنرێت، 
رۆشنبیری ئینگلیزی بەسەر گەلەكەیدا زاأل 
نەبێت، ئەم رۆشنبیرییەی كە تا دێت فراوان 
دەبێت و بەجیهاندا باڵودەبێتەوە، گەر زمانی 
جا  هەبێت،  خۆپارێزییەی  ئ��ەم  فەڕەنسی 
حاڵی زمانی میللەتێكی بێ قەوارە، میللەتێكی 
پەرتەوازە و دابەشبوو بەسەر واڵتاندا چۆن 
دەبێت..؟ ئەم زمانەی كە لەچوارچێوەیەكی 
سنوورداردا لەالیەن زانكۆ و دامەزراوەكان 
و هۆیەكانی راگەیاندنی حكومی و ناحكومیدا 
پشتگیری دەكرێت و ئەوانەی دەشیزانن بە 
كەمن  رێژەیەكی  وە  نووسین(  و  )خوێندن 
و  سریانی  و  كلدانی  گەلی  رۆڵ��ەك��ان��ی  ل��ە 

ئاشووری لەهەركوێیەك بن.
سەرەڕای ئەمەش زمانی سریانی تەنانەت 
كەمایەتی  بۆ  زمانێكە  خۆیدا،  واڵتانی  لە 
رۆشنبیری  و  زم��ان  كۆنترۆڵی  ل��ەژێ��ر  و 

زۆرینەدا دەژێت.
رەن��گ��ە ك��ارێ��ك��ی ل���ەرەوت���ا ج��ی��اب��ێ��ت. كە 
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269ژمارە 18 پایزی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007

سریانی و زمانی رۆژنامەگەریی و راگەیاندن

گ��ەل��ی ك��ل��دان��ی � س��ری��ان��ی � ئ���اش���ووری، 
لەكاری  بن،  ناوچەكەدا  گەالنی  لەپێشەنگی 
رۆژنامەگەریدا، كاتێ رۆژنامەی )زەهریری 
دبهرا � تیشكەكانی رووناكی( بەزمانی دایك 
لەناوچەی ئورمیا لە ئێراندا لە یەكی مانگی 
تشرینی دووەمی / 1849دا باڵوكرایەوە، تا 
پرسیار  هەمان  و  گفتوگۆ  هەمان  ئێستاش 
باشترین  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  دەوروژێ��ن��رێ��ت، 
پێیەی  ب��ەو  زمانەكەمان  ئ��ەوەی  بۆ  رێگە 

گیانی گەلەكەمانە بپارێزین.
پەرەی  بتوانین  چۆن  كاتیشدا  هەمان  لە 
پێبدەین بۆ ئەوەی ببێتە زمانی رۆژنامەگەریی 
و راگەیاندن بەشێوەیەك ئامانجەكانی پەیامە 

پیرۆزەكەمان بگەیەنێت..؟
خاوەنی  گەلەكەمان  كاتێ   .. ئ��ەم��ڕۆش 
خۆیتی  گەیاندنی  و  راگەیاندن  هۆیەكانی 
جوگرافییەكان  و  س��ی��اس��ی  س���ن���وورە  و 
دەبەزێنێت، ئەم گفتوگۆیانە دەربارەی زمانی 
بەكارهێنراو  راگەیاندنی  و  رۆژنامەگەریی 
دەبێت،  توندتر  راگ��ەی��ان��دن  هۆیەكانی  ل��ە 
سەبارەت  بیروبۆچوونەكانیش  و  پرسیار 
ئاسانی و زەحمەتی زمانە بەكارهێنراوەكە 
زێدەتر  رەتكەرەوە  و  پشتگیریكەر  لەنێوان 
دەبێت، ئەمەش نەك تەنها لەنێوان پسپۆڕان 
لەنێوان  بەڵكو  روودەدات،  زم��ان��زان��ان  و 
بە  زمانەكە  كە  خەڵكانەی  ئ��ەو  زۆری��ن��ەی 
و  بەكاردەهێنن  نووسین(وە  و  )خوێندن 
تەنانەت ئەوانەی ناشیزانن بەاڵم بەحوكمی 
ئەوەی لە ئێستگە و كەناڵەكانی تەلەفزیۆنی 
رۆشنبیرییەكاندا  م��وح��ازەرە  و  گفتوگۆ 
ئەم  دەب��ن.  گوێبیستی  و  بەكاردەهێنرێت 

پرسیار و بیروبۆچوونانە دەخرێنە روو.
ئ���ەم گ���وت���ارە س��ووك��ە ه��ەوڵ��دان��ێ��ك��ە بۆ 
پێشوەختەكان،  پرسیارە  وەاڵم���دان���ەوەی 
ئەمەش بە خستنە رووی هەندێك لە راستییە 
گرنگەكان سەبارەت واقیعی زمانەكەمان لە 
پێشكەوتنە  و  دەوڵەمەندەكەی  كەلەپوورە 
بەهۆی  ناسروشتییەكەی  و  س��روش��ت��ی 

هەروەها  گ��ەل��ەك��ەم��ان،  پ��ەرت��ەوازەب��وون��ی 
گۆڕانكارییە  پێداویستییەكانی  ب��ەه��ۆی 
میللەتەكەمان  ل��ەرێ��ڕەوی  بنچینەییەكانی 
لەالیەنی مێژوویی و سیاسی و رۆشنبیری 
و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و دەروونیەكاندا، 
دیاریكردن  و  شیكردنەوە  روانگەیەوە  لەم 
دروست  و  راس���ت  دەستنیشانكردنی  و 
ب��ۆ ح��اڵ��ەت��ەك��ان دەب��ن��ە ه��ۆك��ار ب��ۆ ئەوەی 

چارەسەری گونجاو دەستنیشان بكرێن.

بۆچی... زمانی راگەیاندنی سریانی وەك 
زمانێكی زەحمەت دێتە بەرچاو...؟

ی��ەك��ەم: ل��ەراس��ت��ی الن��ادەی��ن. گ��ەر بڵێین 
زمانی  وشەكانی  زۆری  ه��ەرە  زۆری��ن��ەی 
سریانی كە لە فەرهەنگە كۆن و نوێیەكاندا 
لەالیەن  ه��ەن��وك��ەش  ت���ا  ت���ۆم���ارك���راون، 
بەكاردەهێنرێن،  میللەتەكەمان  رۆڵەكانی 
بەاڵم بەهۆی الوازی هۆیەكانی گواستنەوە 
لەنێوان ناوچە جیا � جیاكاندا لە سەدەكانی 
هۆكاری  كاریگەریی  لەژێر  و  راب���ردوودا 
ناوچانە  ئ���ەم  ژی��ن��گ��ەی��ی��دا..  و  س��روش��ت��ی 
جیاوازی  وشەكاندا  بەكارهێنانی  ل��ەرووی 
تێكەوت، تا وای لێهات هەر ناوچەیەك جۆرە 
وشەیەك بەكاربهێنێت، ئەمەش بووە هۆی 
ناوچەیەك  وشەكانی  لە  هەندێك  ئ��ەوەی 
و  بن  نامۆ  دیكە  ناوچەیەكی  وشەكانی  بە 

بەپێچەوانەشەوە، بۆ نموونە:
عل: بەمانای: )هاتە ناوەوە، دێتە ناوەوە( 

بەم شێوەیەی لێدێ:
هەموو  لەكاتێكدا  عبور(،  یاخود  )ع��وور 
ش��ێ��وە زارەك���ان���ی دی��ك��ە داڕش��ت��ن��ەك��ان لە 
ئەسڵی زمانی یەكەم و دووەمدا بە سادەیی 
بەكاردەهێنن..وەك: )ال تعلن لنسیونا عل( واتا 

)لە ئەزموونەكە بەشداریمان پێ مەكەن(
ب��ەم شێوەیە س��ەدەه��ا وش��ە و هاو  ئ��ا.. 
لە  و  شێوەزار  هەندێك  لە  رەنگە  واتاكان، 
جیاواز  داڕشتنەكانیان  ن��اوچ��ەدا  هەندێك 
ب��ن و ل��ە ه��ەن��دێ ن��اوچ��ەی دی��ك��ەش پێك 
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لەكاتی  روودەدات  ئەمە  ه��ەروەه��ا  بچن 
بەكارهێنانی ئەو وشانەی لەمانادا نزیكن و 

لە دركاندن و رەگدا جیان بۆ نموونە:
دەكات.  )قسە  بەمانای:  هتد(   . )مملولی 
گفتوگۆ دەكات.. دەگێڕێتەوە... هتد( بەرامبەر 
ئەمانەش سەدەها وشەی رەسەن )ئەسڵی( 
هەیە، كە تا ئێستا زیندووە، بەاڵم لەبەر ئەوەی 
دەردەكەوێت  وا  سنووردارە،  بەكارهێنانی 
یا  بەكاردەهێنرێت،  رۆژنامەیەك  لە  )كاتێ 
تازەیە  ك��ەوا  دەهێنێ(.  ب��ەك��اری  بێژەرێك 

یاخود نامۆیە، بۆ نموونە:
)بیث ئەوصرا( وشەیەكی سریانی رەسەنە، 
رۆژنامەیەكدا  ل��ە   � كۆگا   � بەمانای  گ��ەر 
بەكارهێنرا.  ئاسمانییدا  كەناڵێكی  یاخود 
لەو  چاو  پێش  دێتە  نامۆ  وشەیەكی  وەك 
وشەیەكی  یا  ناهێنن،  ب��ەك��اری  ناوچانەی 
دیكەی نزیك یاخود جیاواز لەو وشەیە لە 

رەگ و دركاندندا بەكاردەهێنن.
هەروەها زارەوەی )روستاقا دایوبا( وەك 
ئاماژەیەك بۆ پاتری شلە )البطاریة السائلة(، 
و  نامۆ  وەك  قوتابخانەدا،  كتێبەكانی  لە 

نەشیاو دێتە بەرچاو.
كەوا  ه��ەی��ە..  دی��ك��ەش  ه��ۆی  دووەم: 
تێگەیشتنی  س��ری��ان��ی  زم��ان��ی  دەك���ات 
زەح����م����ەت ب���ێ���ت، ئ���ەوی���ش ئ���ەوەی���ە: 
ئ���ەزم���وون���ەك���ان���ی رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی 
چەند  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ه��ەر  سریانی 
سووڕاونەتەوە  دیاریكراو  ناوچەیەكی 
و  سیاسی  لەالیەنی  ناوچانەی  ئ��ەم  و 

تێنەپەڕاندووە،  هونەرییەوە  و  جوگرافی 
لەبەر  گەلەكەمان  ئ��ەوەی  لەبەر  هەروەها 
قەوارەیەكی سیاسی  زانراو  هۆیەكی  چەند 
لە  دوور  و  پەراوێز  لە  هەر  بۆیە  نەبووە، 
واقیعە  ئ��ەم  ژی��اوە،  گشتی  سیاسی  ژیانی 
وایكردووە لە چوارچێوەیەكی سنوورداردا 
ژیان  الیەنەكانی  هەموو  كە  وشانەی  ئەم 
ئەو  بەتایبەتی  بەكاربهێنرێن،  دەگ��رن��ەوە.. 
و  زانستی  و  سیاسی  لەبوواری  وشانەی 

وشەكانی  بەاڵم  بەكاردەهێنرێن،  ئابووریدا 
سروتەكانی  و  كڵێساكان  لە  بەكارهاتوو 
ئایینیدا . ئەوا زیاتر باڵون، هەروەها لە ژینگە 
پەیوەندیی  وشانەی  ئەم  كشتوكاڵییەكانیش 
پارێزراون،  هەیە..  كێاڵنەوە  و  چاندن  بە 
ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوەی ژی��ن��گ��ە پ��ی��ش��ەس��ازی و 
بازرگانییەكان، كە كەمتر پابەندی پاراستنی 

ئەم وشانە دەبن.
ل��ەس��ەردەم��ی ئ��ێ��س��ت��اش��م��ان��دا. ب���وواری 
كاركردن و تێكەڵبوون بە وردەكارییەكانی 
ژی��ان��ی رۆژان�����ە و ب��ەالی��ەن��ە س��ی��اس��ی و 
و  كۆمەاڵیەتی  و  رۆشنبیری  و  زانستی 
دامەزراوەكان  لەرێگەی  ئابوورییەكانەوە، 
و هۆیەكانی راگەیاندن و گەیاندندا... بەرەو 
فراوان بوون دەچێت و پێویستیمان بەداڕشتە 
بنچینەییەكانی  رەگە  لە  تازە  دەرهێنانی  و 
رەنگە  داڕشتانەش  ئەم  دەبێت،  وشەكاندا 
ئەوەی  بەپێی  بەرچاوكەون،  زەحمەت  بە 
ئەوانەی  بۆ  بەتایبەتی  ت���ازەن،  داڕش��ت��ەی 
زانیاری تەواویان لەبارەی رەسانەیەتی ئەو 

وشانەوە نییە.

یەكگرتوو  قەوارەیەكی  نەبوونی  سێیەم: 
كە  زمانەوانی،  ئەنجوومەنێكی  نەبوونی  و 
بەشەكانی ئەم گەلە پەرتەوازەیە كۆكاتەوە و 
بەكارهێنانی وشە و هاوتاكان دیاری بكات، 
كارەكە زیدەتر ئاڵۆز دەكات، ئاشكراشە لەهەر 
زمانێك هەرچەندە هاوواتاكان زۆر بن و لە 
هەبێت،  نزیكبوونەوەیەك  ماناكانیانەوەش 
رەگەكانیشیان  )هەرچەندە  پێویستە  ئ��ەوا 
جیاواز بن( مانایەكی دیاریكراویان هەبێت، 
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رێكنەكەوتن لەسەر ئەمە كارەكە لە خوێنەر 
لە  گەر  نموونە:  بۆ  دەشێوێنێت  گوێگر  و 
وەك:  وشانە  ئەم  عەرەبی  )علم(ی  وشەی 
معلم.  معلوم،  استعالمات،   .. اعالم   . )تعلیم 

علوم. هتد( دەربهێنرێن
 . ك��رد  )فێری  بەمانای  )ی���ادع(  ه��ەروەه��ا 
لەهەمان  ئیشتیقات  چەندین  و  دەكا(  فێری 
فرماندا وەردەگیرێت، ئەوەی داوا كراویشە 
هەر وشەیەك لە جێگەی دیاریكراوی خۆی 
بەكاربهێنرێت، بەشێوەیەك زمانی راگەیاندن 
لێڵی الی خوێنەر و گوێگر  ئاسان بكات و 

بڕەوێنێتەوە.
چوارەم: ئەو كرانەوە فراوانەی لەئەنجامی 
ش��ۆڕش��ی ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��دا ه��ات��ۆت��ە ئ����اراوە. 
كارلێكردنێكی رۆشنبیری دێنێتە دی، بەهۆی 
ئەوەی وەرگێڕان بەگرنگترین هۆكاری ئەم 
رێگەیەكی  كە  دەژم��ێ��ردرێ��ت،  كارلێكردنە 
پێشكەوتنی  و  دەوڵەمەندكردن  بۆ  گرنگە 
زمانەكەمان لە گشت بووارەكاندا، هەروەها 
سەرچاوە  خ��اوەن��ی  ئێمە  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر 
بەڵكو  ن��ی��ن،  ه��ەواڵ��ی��ی��ەك��ان  دام�����ەزراوە  و 
زۆربەی هەواڵەكان و بابەتی بەرنامەكان لە 
دیكەوە  زمانانی  لە  راگەیاندندا  دەزگاكانی 
زانست  وەرگ��ێ��ڕان��ی��ش  وەردەگ���ێ���ڕدرێ���ن، 
و  زانستی  م��ەرج��ە  و  بنەما  و  ه��ون��ەرە  و 
لە  ئەمانە  كاتێ  ج��ا.  هەیە،  هونەرییەكانی 
دەبنە  ئ��ەوا  نەكرێن.  پ��ەی��ڕەو  وەرگ��ێ��ڕان��دا 
راگەیاندن  زمانی  ئەوەی  بۆ  دیكە  هۆیەكی 

زەحمەتتر بێت.
پێنجەم: ئاشكرایە پێشكەوتنی هەر زمانێك 
بەبەكارهێنانی بەندە، جا . كەمی قوتابخانە 
و كەمی بەكارهێنانی زمانەكەمان لەبوواری 
نووسین و لەبوواری رۆژنامەگەریدا لەچەند 
سەدەی رابوردوودا، جیاوازی نێوان دەقی 
بەتایبەتی  قسەكردن  زمانی  و  ن��ووس��راو 
كێشەی  زۆرەه��ا  و  زیادكرد  دركاندندا  لە 
لەچۆنیەتی دەربڕینی )پیتە بزوێنەكان( و ئەو 
پیتانەی لە گەروو دەردەچن و ئەو پیتانەی 

دەنووسرێن و ناخوێندرێنەوە پەیداكرد.
چۆن  ك���ات���ێ   . س����ەردەم����ەش����دا  ل�����ەم 
دەن��ووس��رێ��ت وا دەخ��وێ��ن��ی��ن��ەوە..، ج��ا لەم 
دركاندنە  ب��ە  ك��ە  وش��ە  هەندێك  ح��اڵ��ەت��ەدا 
راستەكەی دەیخوێنینەوە بەشێوەیەكی نامۆ 

دێنە بەرچاو.
سەبارەت لێك نزیككردنەوەی نێوان زمانی 
پەتی و زمانی قسەكردن چەندین تێبینیمان 
هەیە، لەم گوتارەدا بوواری خستنە رووی 

نییە، بۆ كاتێكی دیكەی جێدەهێڵین.

زمانی سریانی و هۆیەكانی راگەیاندن چ 
رۆڵێك دەبینن..؟

دووب����ارە  ج���ار  زۆران  پ��رس��ی��ارە  ئ���ەم 
راگەیاندن  دەزگاكانی  بەكورتی  دەبێتەوە..، 
رۆڵ��ێ��ك��ی ب��اش��ی��ان ل���ە ب���اڵوك���ردن���ەوە و 
لەنێو  سریانییەكان  وش��ە  بەكارهێنانی 
رۆڵەكانی گەلی � سریانی � ئاشووری بینیوە، 
لەكاتێكدا ئەم وشانە لە سەردەمانێكدا تەنها 

لەالیەن زمانزانانەوە بەكاردەهێنران.
ئەزموونی  ب��ە  ئ��ام��اژە  ب���ووارەش���دا  ل��ەم 
نووسینی  بەڕێوەبەری  كاتێ  دەك��ەم.  خۆم 
رۆژنامەی )بەهرا( بووم، لە سااڵنی )1998 
لە  كاركردنم  لەكاتی  هەروەها  2001(دا.   �
هەولێر  لە  ئاشوور  تەلەفزیۆنی  و  ئێستگە 
و دهۆكدا، ئەو كات. كە زاراوەی )برسقاال 
داشور � ئێستگەی ئاشوور(مان بەكاردەهێنا، 
نامۆ  )ب��رس��ق��اال( وەك وش��ەی��ەك��ی  وش��ەی 
خوێنەران  و  گوێگران  )%90(ی  لە  لەالیەن 
هاوكێشەكە  ئیمڕۆ  بەاڵم  دەك��ەوت،  بەدیار 
رۆڵەكانی  )%95(ی  لە  و  بۆتەوە  پێچەوانە 
گەلەكەمان لە مانای ئەم وشەیە دەگەن، ئەم 
دیكەش  وشەی  سەدەها  بەسەر  گۆڕانەش 
كەمیش  تەنانەت  یا  بەكارهێنراون  زۆر  كە 

بەكار هاتوون . هاتووە
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رۆژن���ام���ەگ���ەری ك���ە ك��ۆڵ��ەگ��ەی��ەك��ە لە 
بە  میدیا  هۆیەكانی  خێزانی  كۆڵەگەكانی 
كە  دادەن���رێ  گرنگانە  كەناڵە  ل��ەو  یەكێك 
جەماوەر،  لەنێو  هەیە  ك��ارای  كاریگەریی 
چونكە شێوازی هەمە جۆر بەكاردەبات بۆ 
نووسراو  دەستەواژەی  و  وشە  داڕشتنی 
ئامانجی  ب��ە  پ��ێ��ی��ە  دەرب��ڕی��ن��ی  ه��ێ��زی  و 
زانیاری  و  رۆشنبیری  و  هەواأل  گەیاندنی 
و هزری لۆجیكییانەی دروست و كاریگەر 
وەرگ���رەوە  ب��ەالی  قەناعەت  بەشێوەیەك 
لەنێو جەماوەر دروست دەكات و گۆڕانێك 
بیروبۆچوونی  لە هزر و رەفتار و  دەكات 
ناو خەڵكی ئەوەش دەبێتە مایەی ئەفراندنی 
جەماوەر  ئ���اڕاس���ت���ەی  ب��ت��وان��ی  ه��ێ��زێ��ك 
یان  كێشەیەك  بە  بەرامبەر  بكات  دی��اری 
مەبەست.  ك��ەن��اری  و  رووە  رووداوێ����ك 
ئەو هێزەش بەرجەستەیە لەو دیاردە رایە 
بە  میدیاییەكان  هۆیە  هەموو  كە  گشتییەی 
رۆژنامەگەریشەوە بێ وچان هەوأل دەدەن 

بۆ پێكهێنانی.
رای گشتی لەرووی مێژووییەوە:

پێشتر  گشتی  رای  چەمكی  ه��ەرچ��ەن��دە 

بەو شێوەیەی ئیمڕۆ هەیە، ناسراو نەبووە، 
جەماوەر  بووە  واقیع  مەسەلەیەكی  بەاڵم 
لە  كە  ك��ردووە  مومارەسەی  چەمكە  ب��ەو 
بۆنە ئایینی و نەتەوایەتییەكاندا پیادە دەكرا 
وەك ئەوە كە بەالی ژیاریی سۆمەر و بابل 
و ئاشوور و ژیاریی فیرعەونەكاندا رووی 
جەماوەر  كۆنترۆڵكرددنی  بەئامانجی  دا. 
لەبەرامبەر  ملكەچكردنی  و  قایلكردنی  و 
داخوازییانەی  و  ف���ەم���ان  ئ���ەو  ه���ەم���وو 
خاوەن  پیاوانی  و  پەرستگاكان  كاهینی 
دەسەاڵت بە باشیان دەزان��ی، هەروا وەك 
حوكمێكی یەكالكەرەوە بوو لە هەموو ئەو 
یۆناندا  لەشارەكانی  جەماوەر  چاالكییانەی 
پانزەیەمی  س��ەدەی  دەك��رد.  مومارەسەی 
زایین هات و هۆكارێكی گرنگی بۆ پێوەندی 
چاپەمەنی  ئەویش  هێنا،  جەماوەردا  لەگەأل 
پاش  نامیلكە  و  رۆژنامە  و  كتێب  لە  ب��وو، 
ئامێرەكانی  بەسەر  پێشكەوتنێك  ئ��ەوەی 
و  بازرگانی  پێشكەوتنی  ه��ەروا  رووی���دا، 
گەشانەوەی لەچاخی بوژانەوەدا لە ئەوروپا 
كاریگەرییەكی بەهێزی هەبووە لە مەسەلەی 
لە  كە  نوێیانەی  ه��زرە  ئ��ەو  گواستنەوەی 
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دەرەنجامی بوژانەوە هاتنە كایەوە لەرووی 
كۆمەاڵیەتییەوە.  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی 
شۆڕشی فەڕەنساش لەساڵی 1789 بەرپابوو 
لەهەموو  گشتی  رای  گرنگی  م���ەودای  و 
كرد  ب��ەرف��راوان  ژیاندا  جیاجیاكانی  ب��وارە 
و لە دەستدرێژی كردن و خراپە پاراستن 
لەرێگەی دەركردنی ئەو یاسا دیموكراتییەی 
لەمیانەی  دەك��ا.  الوازی  پاراستنە  ئەم  كە 
سەدەی نۆزدەیەم خەبات و تێكۆشان لەپێناو 
ئازادی را و رێزلێگرتنی زیاتر پەرەی سەند 
رۆژنامەگەریی  ئازادیی  لەپێناو  بەتایبەتی 
و  حكومەتەكان  نابەجێی  رەف��ت��اری  دژی 
گشتی(  )رای  بە  بەرامبەر  خۆگێلكردنیان 
زیادی كرد لەمیانەی سەدەی بیستەمدا بە 
زۆریان  بایەخی  كتێبانەی  ئەو  دەركەوتنی 
دەدا،  گشتی  رای  لە  بیركردنەوە  بەالیەنی 
بەتایبەتی كتێبە دەروونییەكان و زانستەكانی 
كۆمەڵگا كە تیشكیان دەخستە سەر چۆنێتی 
پێكهێنانی رای گشتی لەرێگەی لێتوێژینەوە 
ل��ە رەف��ت��ارەك��ان��ی ت��اك و ك��ۆم��ەڵ، بێجگە 
لەوەش چەندین قوتابخانەی رۆژنامەگەری 
هاتنە كایەوە و شێوازێكی پوختیان پیادەكرد 
بۆ لێكۆڵینەوە لە كاریگەریی رۆژنامەگەری 

بەسەر )رای گشتی(دا وەك ئەوە ئاوێنەیەكە 
بەدوای  دوا   . )را(ی���ە  ئ��ەم  پێشاندانی  ب��ۆ 
و  توێژینەوە  جیهانیش  ش��ەڕی  ه���ەردوو 
لێكۆڵینەوەكان لەبوواری شیكردنەوە و رای 
پێوەندییەكانی  بە  بایەخدان  و  خوێنەران 
نێودەوڵەتی، پەرەی سەند، بایەخی زۆریش 
درا بەدەستنیشان كردنی لێكۆڵەر و هاندانی 
ئەو نووسینانەی گرنگی بە )رای گشتی( و 
پێكهاتنی و كاریگەریی بەسەر بزاڤی ژیانی 
بایەخپێدان  پاشانیش  لە   . دەدەن  رۆژان��ە 
بەرپرسیارێتی  بەرزراگرتنی  سەر  خرایە 
هۆیەكانی میدیا وەك هۆكارێك بۆ پێكهێنان 

و داڕشتنی هۆشیاریی جەماوەر.

چەمكی رای گشتی:
ناكرێ پێناسەیەكی دیاریركراو دابنێن بۆ 
لەسەری  الیەنەكان  هەموو  گشتی(  )رای 
ئەم  لەسەر  توێژەرەوان  چونكە  بن،  كۆك 
یان  رێككەوتن  ب��ە  چ  مەسەلەكە  بابەتی 

رەتكردنەوە بێت ..
گشتی  رای  بڵێین  دەك���رێ  ئەمە  ل��ەب��ەر 
رای  ب��ۆ  ئ��ام��اژە  كۆمەڵییە  دەرەنجامێكی 
ه��ەرە دی��ار ی��ان بۆ ئ��ەو رای��ە زاڵ��ە دەكات 
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ب��ە رێ��ژەی��ەك��ی بەهێز پێك ه��ات��ووە و  ك��ە 
بەرجەستە لە جەماوەر دەكات لە سنوورە 
كۆمەاڵیەتی و دیموگرافی و مێژووییەكاندا 

چ بۆ رێككەوتن یان بۆ بەرهەڵستكاری.

پەیدابوونی رۆژنامەگەریی نەتەوایەتیمان
سەرەتاكانی رۆژنامەگەریی نەتەوایەتیمان 
لەسەر دەستی پێشەنگە ماندوو نەناسەكاندا، 
هەوڵی چەسپاندنی پێی رۆژنامەگەری بوو 
دابینكردنی  بۆ  هاوچەرخ  هونەرێكی  وەك 
ك���ردەوەی  ل���ەدژی  ج��ەم��اوەر  هۆشیاریی 
شێواندنی پێناسەی نەتەوەیی بۆ پاراستنی 

ئاسەوارە كلتووریەكانمان.
دەكرد  بەرجەستەیان  پێشەنگانە  ئ��ەو 
و  نیشتمانیی  ك��ل��ت��ورێ��ك��ی  و  ل��ەپ��ێ��ن��اس��ە 
لەرێگەی  رەس���ەن  م��ێ��ژووی��ی  ن��ەت��ەوەی��ی 
رۆژنامەوانییەكان  ب��اوك��راوە  ه��ەوەڵ��ی��ن 
ئەو  ئاراستەكردندا،بەاڵم  و  هزر  ل��ەرووی 
واقیعەی تێیدا سەری هەڵدا و گەشەی كرد 
نۆزدەیەمەوە  س��ەدەی  لەناوەڕاستی  هەر 
تاوەكو ساڵەكانی نەوەت لە سەدەی بیستەم 
بارودۆخی ناهەموار و پڕ ستەمكاری بوو، 
نەبوو رۆژنامەگەری  یارمەتیدەر  بارە  ئەم 
جێبەجێ  پەیامی  پێویست  بەشێوەیەكی 
بۆ  ن��ەب��وو  یارمەتیدەریش  ه���ەروا  ب��ك��ات، 
ئەوەی رۆژنامەگەرییەكی ئازاد نما و گەشە 
و  خ��واس��ت  ل��ە  بكات  بەرجەستە  و  بكات 
ئاواتی رۆڵەكانی گەلەكەمانن، بەاڵم وێڕای 
توانیی رۆڵی  تاڵەش  ئەو رۆژگ��ارە تفت و 
و  قۆناغەدا  لەو  بگێڕێ  خۆی  خەباتگیری 
ملمالنێیەكی سەختی كرد لەپێناو گەیاندنی 
شەهیدی  چەندین  نەتەوایەتییەكەی  پەیامە 
پێشییانەوە  لە  كە  ك��رد  پێشكەش  نەمری 
)ئاشوور یوسف( بوو، خاوەنی رۆژنامەی 
زیندانی  شەهیدە  ئەو  االشوریین(  )مرشد 
كراوە بەهۆی چاالكیی رۆژنامەنووسییەوە 
 1914 ساڵی  عوسمانییەكانەوە  ل��ەالی��ەن 
شەهید كرا، لەپاشی ئەویش رۆژنامەنووس 
)بشار بوراجی( خاوەنی رۆژنامەی )البوق( 

)ئەفرام  ئەویش  دواب��ەدوای  و  كرا  شەهید 
)الناقوس(  رۆژنامەی  نووسەری  ئاشوور( 
ساڵی 1917 لەشاری )تەفلیس( لە سێدارە 
یەكەمی  ش��ەڕی  ب��ڕان��ەوەی  ل���ەدوای  درا. 
نوێ  سیاسی  ب���اری  ب��ەه��ۆی  و  جیهانی 
لەناوچەكەدا و لە دەرنجامی ئەو كارەساتەی 
هات  ئاشوورییەكاندا  بەسەر   1933 ساڵی 
و ملمالنێی نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوا و 
نەتەوایەتی،  دەنگی  كپكردنی  كردەوەكانی 
نسكۆیەكی  نەتەوایەتیمان  رۆژنامەگەریی 
هەندێ  ب��ی��ن��ی،  ب��ەخ��ۆوە  ت����ەواوی  نیمچە 
نەبێ  ئایینی  و  خوێندنگەیی  رۆژن��ام��ەی 
بەدیاركەوتن،  تەسك  ئاستێكی  لەسەر  كە 
رۆژنامەگەریمان لەو قۆناغەدا كۆتبەند بوو 
بە چەندین یاسای جیاجیا و سیاسەتەكانی 
رەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی، ب��ۆی��ە ن��اچ��ار ب��وو پەكی 
ب��ك��ەوێ ی��اخ��ود ب��ۆ ت���اراوگ���ە ك���ۆچ بكات 
لەترسی چەوساندنەوە و بۆ گەڕان بەدوای 
ئازادی كە تاكە هەناسەی رۆژنامەوانییە . 
لە تاراوگەشدا و لە دەرەوەی واڵت دەیان 
رۆژنامەی ئاشووری سەریان هەڵدا بەهۆی 
ئ���ازادی و كاریان  ل��ەب��اری ك��ەش��وه��ەوای 
گەلەكەمان  رەواكانی  كێشە  لەپێناو  دەكرد 

لەنیشتماندا.

رۆژنامەگەریی ئاشووری و رای گشتی:
لەگەأل رەوتی رۆژگار و تێپەڕبوونی زەمەن 
لەسەر  كاریگەریی  بۆ  رای گشتی  گرنگیی 
رەوتی رووداوەكان لە كۆمەڵگە مرۆییەكان 
باوبوونەوەی  ب��ەه��ۆی  س��ەن��د  پ����ەرەی 
پێوەندییە  ئەو هۆیە  ماریفەت و  زانست و 
و رۆشنبیریی  كەوا هۆشیاری  جیاجیانەی 
جەماوەری فراوان كرد و دەنگی زۆر بەرز 
بۆوە بانگەشەیان بۆ چاكسازی سیاسی و 
لێ  باشی  پێشوازی  و  دەكرد  كۆمەاڵیەتی 
بەرامبەر  بوو  سەركەوتنێك  ئەمەش  كرا، 
هێزێكی  ب���ووە  ك��ە  گشتییەی  رای���ە  ب���ەو 
جەماوەر  بیروبۆچوونی  لەسەر  كاریگەر 
هەڵوێست.  گ��ەل��ێ  ی���ەك���الك���ردن���ەوەی  و 
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رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئ��اش��ووری رووب���ەڕووی 
كێشەگەلێكی  و  گیروگرفت  و  ئاستەنگ 
بابەتی و خودیی زۆر بۆتەوە كە بوونەتە 
هۆكاری كەمكردنەوەی چاالكییەكانی لەپێناو 
بینینی رۆڵە نیشتمانی و نەتەوایەتییەكەی و 
كرد  وایان  ئەمانە  پەرەپێدانیشی،  تەنانەت 
لەتێكەڵی  ی��ان  بێت  گۆشەگیری  ت��ووش��ی 
بكەوێتەوە،  دوور  ج���ەم���اوەردا  ل��ەگ��ەأل 
بناغە  ب��ەب��ەردی  ج��ەم��اوەری��ش  بێگومان 
رای  پتەوكردنی  و  لەپێكهاتن  دەژمێردرێ 
گشتی. ئەم بۆشاییەی نێوان رۆژنامەگەری 
لەدەستدانی  فاكتەری  ب��ووە  ج��ەم��اوەر  و 
بۆ  پێویستییەكانی  لەتایبەتمەندییە  ی��ەك 
ئاڕاستەكردنی رای گشتی بەرەو ئاڕاستەی 
واتا  رووگ��ەی��ە،  ل��ە  الن��ەدان��ی  و  پێویست 
زۆری���ن���ەی ج��ەم��اوەرەك��ەم��ان ب����ەدەردی 
ناتەواوی بۆچوونەوە یان لە كەمتەرخەمی 
گرتنەبەری بۆچوونێكی دیاریكراو دەینااڵند 
بەهۆی ترس و چەوساندنەوە و ئازاردان، 
یان  لە دەربڕینی رای  نەبووە  بۆیە روون 
لەبارێكی  رزگ��ارب��وون  رەزامەندیی  لەبەر 
خراپی سەپێنرا زیان نواندنی نەزانی، پاشان 
ئەو وێنە تەماوییەی لەمێشكیدا بوو و هەروا 
بارودۆخەكە كارەسات ئامێزەكە و باری بێ 
ئومێدی بەالیەوە وایان كرد بوو بە دەگمەن 
ئەوەی  پ��اش  بگۆڕێت  بیروبۆچوونەكانی 
پێدەگەیشت،  تازەی  هەواڵی  و  دەنگوباس 
ئەویش لەبەر ئەوەی بەدواداچوونی نەبوو 
ب��ۆ زان��ی��اری��ی��ەك��ان��ی رۆژن��ام��ەك��ان یاخود 
گشتییەكان  رووداوە  بە  پێنەدان  گرنگی 
رووب����ەڕووی  گشتی  رای  وای��ك��رد  ئ��ەم��ە 
لێرەش  ببێتەوە،  دەروون��ی  نوشوستییەكی 
راستییەكەی تر سەری هەڵدا لەو پێكهاتنە 
رای گشتییە كە ئاماژەیە تا چەند جەماوەر 
تەوژمی  یان  هێز  ئەویش  نەبوو،  بەالیەوە 
رای گشتییە كە ئاماژەیە تاچەند جەماوەر 
بۆیە  گرفتێكە،  ی��ان  كێشەیەكە  سەرقاڵی 
بێ  و  گ����ۆڕان  قابیلی  راوب��ۆچ��وون��ەك��ان 
ئاڕاستەیی بوون بەهۆی ناسەقامگیری ئەو 

شوێنەی رای گشتی پێوەی بەستراوە.
ل������ەو ه�����ۆك�����ارە خ����ودی����ی����ان����ەش كە 
هانی  و  ببوو  گیرۆدەی  رۆژنامەگەرییمان 
تەمەنی  گشتی،  رای  پێكهاتنی  ب��ۆ  ن���ەدا 
یان  بووە  رۆژنامەكان  لە  زۆرێ��ك  كورتی 
یان  سیاسییەوە  بەهۆی  پەناگیری  لەبەر 
دارایی،  ه��ۆی  و  لەبەرگرانی  وەستاندنی 
ت����ەواوی بۆ  ل���ەم دوو ح��اڵ��ەت��ەش ه��ەل��ی 
یەك  سەر  بخاتە  ئەزموون  هەڵنەكەوتووە 
رۆژنامەگەریی  ه��ەرچ��ی  ب�����ووارەدا.  ل��ەم 
تاراوگەشمان وێڕای جیاوازی بارودۆخ ئەوا 
لەئاستی پێویست نەبووە، تەنیا لەبەر چەند 
هۆكارێكی نەتەوایەتی لەنێوان كۆچلەبەراندا، 
هەبێ  وای  ب��ەره��ەم��ی  نەشتوانی  ه���ەروا 
بەتایبەتی  دەرەوە  لە  واڵت  كێشەكانی  بۆ 
نەتەوەیی،  پێناسەی  شێواندنی  كێشەی 
دەبینین تاكتیكێكی بەرزی بەالوە نەبووە بۆ 
رۆژنامەگەری و هەروا بۆ بەستنی پێوەندی 
لەگەأل ناوەندە سیاسی و رۆشنبیرییەكانی 
بتوانێ لەسەر پێی خۆی  ئەوی بۆ ئەوەی 
نەهاتووە  ل��ەدەس��ت��ی  دی��س��ان  راوەس��ت��ێ، 
دەزگایەكی سیاسی پسپۆڕییانەی هاوبەش 
پێكبێنێ لەبەر نەبوونی وتاری هاوبەش بۆ 
كێشەیەكی هاوبەش كە ببێتە بناغەیەك بۆ 
ڕا.  دەربڕینی  و  گفتوگۆ  كرداری  پێكهاتنی 
جا بۆ ئەوەی رۆژنامەگەرییەكی كاریگەمان 
هەبێ وا دەخوازێ تێگەیشتنی زیرەكانەمان 
لە  رۆژن��ام��ەگ��ەری  ئەركی  بۆ  بێت  ب��ەالوە 
بەباشی  واق��ی��ع  ج��ەم��اوەر و  ج��وواڵن��دن��ی 
چونكە  ئاییندە.  لە  پێشوازی  بۆ  پێبگەین 
ب���ووارەدا  ل��ەم  میدیایی  ك��اری  بنەماكانی 
هەبێ  ب��اش��م��ان  تێگەیشتنی  دەخ�����وازێ 
بەرامبەر بە جەماوەر تاوەكو لە هزرەكانی 
پێشخستن،  و  گ��ۆڕان  ئامانجی  بە  بگەین 
چونكە قسەكردن لەبارەی رۆژنامەگەرییەوە 
جەماوەری  لەبارەی  قسەكردنە  دەرەنجام 
هەردووكیشیان  نێوان  پێوەندی  و  خوێنەر 

پێوەندییەكی تەواوكاری و پتەوە.
ك������ەواب������وو ئ���ێ���م���ە پ���ێ���وی���س���ت���م���ان بە 
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رۆژنامەگەرییەكە بەالی كەسانی راستگۆوە 
تینووی  جیدیانەی  جەماوەرێكی  كە  بێت 
هەواأل بخوڵقێنێ و گرنگی وشە فام بكات 
كار  ه��ەروا  بەرەنگاری،  بۆ  چەكێك  وەك 
بكات بۆ فراوانكردنی مەودای خوێنەران و 
زانینی پاڵنەرەكانی خوێنەر كە بە شەوقەوە 
بۆ  ب��ەدوداچ��وون��ی  و  دەخوێنێ  رۆژن��ام��ە 
ئەو خوێنەرە هان بدرێ و  دەكات، هەروا 
وابزانێ  و  هەبێ  بەردەوامی  بكرێ  رازی 

بەشێكە لە بابەتەكە.
رۆژنامەگەریی  پ��ەرەپ��ێ��دان��ی  ك����رداری 
نەتەوایەتیمان بۆ ئەوەی رۆڵی سەركردایەتی 
بگێڕێ بەرامبەر رای گشتی بەرەو كێشەكە، 
و  میدیا  جیاجیاكانی  هۆیە  دی  دێتە  لەوە 
سەنتەری لێتوێژینەوە و خانەی باوكردنەوە 
و چاپەمەنیمان هەبێت، بەردی بناغەی ئەم 
هەوأل  ئ��ەو  لەسای  پێكهات  مەسەلەیەش 
دیموكراتی  ب��زووت��ن��ەوەی  تێكۆشانەی  و 
ئاشووری گێڕای، بەتایبەتی دوای راپەڕینە 
ئەوەش   1991 ساڵی  ئ���اداری  مەزنەكەی 
عیراقدا  كوردستانی  لەهەرێمی  روونی  بە 
دەسكەوتانەی  ئەم  نموونە  بۆ  دی  هاتۆتە 
رێكخراوی  رۆشنبیرییەكان،  دەزگ��ا  وەك: 
ج����ەم����اوەری، ه��ۆی��ەك��ان��ی راگ���ەی���ان���دن، 
رۆژنامە  وەك:  باوكراوەی  لە  ژمارەیەك 
ئەو  هەموو  ئەمانە   . نامیلكە  و  گۆڤار  و 
كردۆتەوە  پڕ  میدییایانەیان  بۆشاییە  بارە 
بێگومان  هاتبوو،  ب��ەس��ەرم��ان  پێشتر  ك��ە 
جەماوەری  هۆشیاری  دەسكەوتانە  ئ��ەو 
هەیە  باشیان  كاریگەریی  و  بوژاندۆتەوە 
نەتەوایەتییەكانی  چەمكە  گەشەكردنی  بۆ 

رۆڵەكانی گەلەكەمان.
ل��ەپ��اش ئ��ەو گ��ۆڕان��ە گ��ەورەی��ەی ساڵی 
هۆیە  رووی����دا،  بەگشتی  واڵت  ل��ە   2003
زیاتر  جار  چەندین  راگەیاند  جیاجیاكانی 
ئەلیكترۆنی،  رۆژنامەگەریی  لەوانە  بوون، 
پوخت  شێوازێكی  توانیویەتی  ئایا  ب��ەاڵم 
لە  لێتوێژینەوە  بۆ  بەر  بگرێتە  رێكوپێك  و 
پێكهاتنی  لەسەر  رۆژنامەگەری  كاریگەری 

و  گەلەكەمان  نەوەكانی  الی  گشتی  رای 
ئاڕاستەكردنیان؟!

ل��ەو ب��ڕوای��ە دای���ن ك��ەس��ان��ی وەرگ���ر لە 
بارێكی  لە  هێشتا  گەلەكەمان  رۆڵەكانی 
لەنێوان  دەژی��ن  دڵی  دوو  و  سەرگەردانی 
دەرفەتەكانی بایەخدان بە كێشەكەی و هەروا 
رۆژنامەگەریمان  تاریكی  وێنەی  لەنێوان 
حیزبییانە  هەڵوێستی  ب��ە  ك��اری��گ��ەرن  ك��ە 
و س����ۆزی ك��ەس��ێ��ت��ی ق���ازان���ج ك�����ردووە، 
بەشێوەیەك جەماوەر وایلێهاتووە حاڵەتێكی 
پەراوێزكردن  بە  لەخۆنامۆبوون و هەست 
بەڵكو  تر،  خەڵكی  لەالیەن  تەنیا  نەك  بژی 
میدیاییەكانیشمان  دەزگا  لەالیەن  تەنانەت 
بەبۆچوونە جیاجیاكانەوە چونكە جەماوەر 
راستییەكان  ب��ە  ه��ەس��ت  نییە  ل��ەت��وان��ای��دا 
ب����زرە بۆ  ب��ی��ان��زان��ێ و رۆڵ����ی  ب��ك��ات و 
بەمانای  ئەمەش  هەڵەكان،  راستكردنەوەی 
بەرزەكانی  چەمكە  ب��ۆ  دێ��ت  ب��ەت��اڵ��ك��ردن 
بۆ  بنەڕەتدا  لە  كە  رۆژنامەگەری  پیشەی 
خزمەتكردنی جەماوەر سەری هەڵداوە. لە 
كۆتایی ئەم باسەدا ئاواتەخوازین یادی 160 
رۆژنامەی  یەكەمین  دامەزراندنی  ساڵەی 
نەتەوایەتی )زهریری دبهرا( ببێتە بۆنەیەك 
پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی  بۆ بەخۆیدا 
بەرەو ئامانجی پێشخستنی رۆژنامەگەریی 
و  س��او  لەگەأل  باشتر،  ب��ەرەو  ئێستامان 
رێزمان بۆ رۆژنامەنووسانمان لە ناوەوەی 

واڵت و دەرەوەی.

سەرچاوەكان:
1 � فن االعالم/ موریس أدیب جهنان

� الدولە/ جاك دونیو دفایر، ترجمە د.   2
سموحی فوق العادە

3 � حرب الكلمە/ نزار جرجیس علی.
4 � اعداد مختلفە من مجلە ێفاق عربیە.
5 � مجلە نجم بیت نهرین العدد االول.

* سەرۆكی بنكەی رۆشنبیری ئاشووری- دهۆك
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موغب یوما- زاخۆ

چاخی  لە  جار  هەوەڵەمین  بۆ  رۆژنامەگەریی 
لە  نوێ  نموونەیەكی  وەك  هەڵدا  س��ەری  نوێدا 
هۆكارەكانی باڵوكردنەوەی ماریفەت و زانست، 
دەپێچییەوە،  لێیان  بابەتانەی  بەو  كات  ئەو  واتا 
نەدەبەزاند،  ت��ری  دان��راوەك��ان��ی  و  كتێب  رۆڵ��ی 
بۆیە خۆی لە خۆیدا چاالكییەكی ماریفەتی نوێ 
نەبوو زیاد لەوەی كە نەریتە هۆكارێكی تازە بوو 
لەسەر رێچكەی كۆن بۆ باڵوكردنەوەی ماریفەت 

و زانست.
لەسەرەتای  رۆژن��ام��ەگ��ەری  چاالكیی  ب��ەاڵم 
س��ەره��ەڵ��دان��ی��ی��ەوە ت��ای��ب��ەت ن��ەب��وو ب��ە ب���واری 
وەك  بابەتێك،  تەنها  بە  تایبەت  لێكۆڵینەوەی 
بوو،  ئامانجیان  ئەوە  دانراوەكان  و  كتێب  چۆن 
چونكە بە زۆری كتێب لە یەك بابەتی سەرەكی 
سەرەكیی  بابەتی  دەبێتە  ئ��ەوە  و  دەكۆڵێتەوە 
دەستپێكی  لە  رۆژنامەگەری  بەاڵم  دانەرەكەی. 
دەرچوونییەوە تەوەری لێپێچینەوەی چەندین لق 
و پۆپی لێ بۆتەوە و بواری زۆری لەخۆ گرتووە. 
لەگەأل ئەوەشدا بە هەمان ناو و هەمان ناونیشانە 
و  ش��ێ��واز  رووی  ل��ە  ل��ێ  م��ای��ەوە،  گشتییەكەی 
گۆڕانكاری  ئ��ەف��ران��دن��ەوە  ن��م��وون��ەی  و  ب��اب��ەت 
ئامانجیشەوە  لە رووی  زۆری بەسەردا هات و 
و  دەس���ەاڵت  ئاستی  گەیشتۆتە  ت��ا  و  گ���ۆڕاوە 
ناو  چ��وارەم  دەسەاڵتی  بە  لێهاتووە  وای  ئیمڕۆ 
خۆیدا  واقیعی  لە  رۆژنامەگەریی  ب��ەاڵم  بنرێ. 
لە  ترە  مەسەلەی  چەندین  یا  ترە  مەسەلەیەكی 
زۆر واڵتانی ئەمڕۆی جیهاندا، ئەركی هەر ئەوە 

نییە تەنها بابەتێك بۆ رێكالم یاخود بۆ شتێكی 
ئامانجدار پەخش بكات، بۆیە هەڵەیە ئەگەر بڵێین 
بە  جۆرەكانییەوە  ه��ەم��وو  ب��ە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
لەبارەی  بابەتێك دەژمێردرێ، هەر گوتەیەكیش 
بە  ئەگەر  دەبێت  نادروست  رۆژنامەگەرییەوە 
نما  و  سەرهەڵدان  وەك:  الیەنەكانی،  لە  گشتی 
هونەرییەكەی  پەرەسەندنە  و  گ��ەش��ەك��ردن  و 
باس  ئەگەر  ی��ان  نەكۆڵێتەوە.  پیشەییەكەی  و 
لە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی  ب��اب��ەت��ی  ل��ە  لێكۆڵینەوە  و 
چوارچێوەی سنوورێكی دیمۆگرافی دیاریكراوی 
سیاسی یا كۆمەاڵیەتی یان كارگێڕی بێت، واتا: 
میدیای  و  ل��ەم��ەڕ رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی  ق��س��ەك��ردن 
ناوچەیەكی دیاریكراوەوە بێت بە تەرحێكی روون 
و لە بابەتێكی رووندا. بۆ نموونە بڵێین قسەكردن 
لەبارەی رۆژنامەگەریی ئاشوورییەوە بێت یاخود 
رۆژنامەگەریی لە هەرێمی كوردستان هەرچەندە 
ئەم دوو بابەتە گشتگیر و هەمە الیەنن. بۆیە چێتر 
رۆژنامەگەریی  الیەنێكی  چەند  بە  ئاماژە  ئەوە 
بێ  بە  كوردستان  هەرێمی  لە  بدەین  ئاشووری 
نماكردن  و  سەرهەڵدان  قۆناغی  لە  باس  ئ��ەوە 
لە  و  تازەیە  هەرێمە  لەم  بكەین  پەرەسەندنی  و 
چوارچێوەی سیستمێكی دامەزراوەیی هەمە الیەن 
و فیدراڵی. لەنێو هەموو ئەم دەزگایانە دەزگای 
چاالكی  نێوانیاندا  ل��ە  ك��ە  ب��ەرف��راوان��ە،  میدیای 
میدیای ئاشوورییە و بواری كۆمەك و یارمەتی 
گەیشتۆتە  دەزگایە  ئەم  ئایا  جا  رەخساوە.  بۆ 
ئاستی دەزگایەكی ئازاد سەبارەت بۆچوونی لە 

ئەركە بنەرەتییەكانی رۆژنامەگەریی و پێوەندییان 
بە بابەتە زیندووەكانەوە
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هەمبەر كێشە گرنگەكان و پشتگیری و كۆمەك دەكرێ لە الیەن 
حكوومەتی هەرێمەوە؟ واتا: ئایا رۆژنامەگەریی ئاشووری كە لە 
هەرێمی كوردستان بالو دەبنەوە گەیشتوونەتە ئاستی راستەقینە 
رەوتێكی  و  گوتار  چوارچێوەی  لە  خۆی  قەبارەی سروشتیی  و 

نیشتمانیدا؟
زمانییەكی  و  ئەتنی  كۆمەڵە  ه��ەر  میدیای  و  رۆژنامەگەریی 
جیاواز پێی ناكرێ بۆچوون و رەوتێكی نیشتمانی بگرێ، ئەگەر 
هەر هەمووان لە خاك بەشداری نەكەن و نەیكەن بە نیشتمانێك 
هەرهەموو سەرلەبەر جیاواز و ناجیاواز تێدا بەشدار بن. چونكە 
ئینتیما بوون بە مانای چوونە پاأل یان بوونێكی ناسراوو باو و 
قسەیەكی  هیچ  چووبێ.  بەسەردا  زەمەنێكی  ناگەیێنێ  بنەڕەتی 
رووتیش بۆی نییە وەهمێك بخوڵقێنێ و وەك هەقیقەتێك بیسەپێنێ. 
لەسەر  هەم  هەبێ  واقیعییانە  بەشداربوونێكی  یانی  ئینتیمابوون 

ئاست و هەم ئاراستەی واقیعییانە..
جا ئایا بە واقیع لە هەرێمی كوردستان رۆژنامەگەریی ئاشووری 
و  ئازاد  بەرپرسیارێتییەكی  بۆ  هەیە  راستەقینەی  بەشدارییەكی 
گەلی  بە  پەیوەستن  بارانەی  و  كار  ئەو  هەموو  بە  پابەندبوون 
ئاشووری و بە مەسەلە گشتییەكانیش وەك هاوبەشێك لە هەرێم 
بە بێ هیچ جیاوازییەك چونكە رۆژنامەگەریی تا رادەیەكی زۆر 
راستە،  واقیعییەتی.  دەربڕینی  و  كۆمەڵگەیە  باری  رەنگدانەوەی 
خەڵكی لە رێگەی مەسەلەگەلێك راستەوخۆ رووبەڕوویان دەبنەوە، 
بەاڵم میدیا رۆڵێكی گەورە و كارای هەیە لە دیاریكردن و ئاراستە 
بە  بزوتنەوەگەلێكی  چوارچێوەی  لە  بۆچوونیان  و  گوتار  كردنی 

كۆمەڵی یان سكوون و وەستانێكی گشتی.
لە  ئ��اش��ووری  میدیای  و  ئ��اش��ووری  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی  واقیعی 
هەرێمی كوردستان، بە گشتی رووبەڕووی بارێكی روونی زەقی 
نامەسئول بۆتەوە، دەبینین لە پڕێكدا چاالكییەكی رۆژنامەگەریی و 
میدیایی گەورەو گران و بە توانا و ئیمكاناتی كۆمەكی وەهمییانە، 
چەند بەرنامەیەك لە گۆڕەپانی ئاشووری تەرح دەكات و دەیانخاتە 
روو وەك چەند بابەتێكی تایبەت بە كاری نەتەوەیی كەچی ئەو 
لە سنووری سادەترین  نەتەوەیی  ئاستی  بگەنە  وانین  تروحاتانە 
گشتی  شێوەیەكی  بە  ب��ەاڵم  ئەتنی،  كۆمەڵێكی  ه��ەر  داخ��وازی��ی 
بەرەو  كوردستاندا  هەرێمی  لە  ئیمڕۆ  ئاشووری  رۆژنامەگەریی 
ئاستێكی زۆر باشتر لە پێشتر بەرەو پێشەوە هەنگاو دەنێت، ئەگەر 
پەرەسەندنی رۆژنامەگەریی  پێشڤەچوون و  بزانین  ئەوە  هات و 
بە ترووحات  بەڵكو  بە كاری دەبات،  نییە  تەكنیكەوە  بەو  ومیدیا 
گرفتە  و  كێشە  ئەو  وەك  روو،  دەیانخاتە  كە  پرسەكانییەتی  و 

بنەرەتییانەی پێوەندییەكی زیندوویان هەیە بە ژیانی خەڵكییەوە.
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حەنان ئویشا

گۆڤارەكە  س��ەخ��ت��ی،  س��ااڵن��ی  ب��ەدرێ��ژای��ی 
رۆشنبیرییە  خ��واس��ت��ە  ل��ە  ب���وو  ب��ەرج��ەس��ت��ە 
تێپەڕبوونی  ی��ادی  لە  گەلەكەمان..  نوێیەكانی 
160 ساڵ بەسەر لە دایكبوونی رۆژنامەگەریی 
نەتەوایەتیمان، مرۆڤ هەر ئەوەندەی پێ دەكرێ 
بەگیانێكی پڕ رێزو نەوازشەوە لە هەمبەر ئەم 
هەموو سااڵنەی بەسەر دەرچوونی نۆبەرەكەیدا 
تێپەڕبوون راوەستێ و بەردەوامبوون و كاروانی 
ئازادی  هەوایەكی  هەر  مژینی  لە  وچانی  بێ 
گرنگترین  لە  یەكێك  پیادەكردنی  میانەی  لە 
و  رۆژنامەگەری  ئەویش  ژی��اری  دیاردەكانی 
جۆرەكانێتی، بەرزو پیرۆز رابگرێ. راستییەكەی 
رۆژنامەگەریمان  مێژووی  باسی  لێرەدا  ئێمە 
ناكەین بەقەد ئەوەی دەمانەوێ هەڵوەستەیەك 
نموونەكانی،  لە  نموونەیەك  بەرامبەر  بكەین 
ئاشووری(یە  )رۆشنبیری  گۆڤاری  ئەویش  كە 
كە یانەی رۆشنبیری ئاشوری ساڵی 1973 لە 
بەغدا دەری دەكرد، گۆڤارەكەمان بە بابەتێكی 
لێكۆڵینەوە  ئەم  ئامادەكردنی  بۆ  زان��ی  بەنرخ 
سادەیە، بەتایبەتی لە بۆنەیەكی نەتەوەیی وەها 

لەو  گۆڤارەكە  چونكە  پڕشنگداردا،  پ��ی��رۆزو 
بۆ  شایستە  شوێنێكی  توانیویەتی  سەردەمەدا 
خۆی داگیر بكات لەناو رۆڵەكانی گەلەكەماندا، 
و  زمان  بەبوژاندنەوەی  بایەخدانی  میانەی  لە 
بۆ  خەمخۆریمان  رۆشنبیریمان.  كەلەپوورو 
زانیاری  زۆرت��ری��ن  لێكۆڵینەوەكەمان  ئ��ەوەی 
بێین  بەتەنگەوە  گرتین  دەستی  بگرێ،  خۆ  لە 
زۆربەری زۆری ژمارەكانی كۆ بكەینەوە، لەم 
كارەماندا سەركەوتین و ئەوەبوو لە ژمارە )1(ی 
كە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 1979 دەرچووە، 
بەرجەستەیان  ژمارانە  ئەم  ك��ەوت،  دەستمان 
كردووە هەم لە بۆچوونی راستەقینەی گۆڤارەكە، 
رۆشنبیری  یانەی  لە  بەرجەستەن  هەمدیسان 
دی��اری��ك��ردن��ی رێبازە  ب��ۆ  ب���ەاڵم  ئ���اش���ووری. 
ئەوە  ئەو ژمارانەدا،  میانەی  لە  راستەقینەكەی 
پاش شیكردنەوەی پێڕەوە هزرییەكەی دواجار 
ساڵی  پاش  ژمارەكانی  دەدەی��ن.  پێ  ئاماژەی 
)1980(ش دوو ژمارەمان بۆ دابین بوو، ژمارە 
)21( كە لە ساڵی 1981 دەرچووە، هەروا ژمارە 
)30( كە لە ساڵی 1984 دەرچووە. سەرچاوەی 

)رۆشنبیر(یی ئاشووری، گۆڤاری كلتووری نەتەوەیی
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ت��ری ب��اس��ەك��ەم��ان ك��ە پشتمان پ��ێ ب��ەس��ت و 
)النادی  كتێبی  ئامادەكردنی،  بۆ  داین  یارمەتی 
وانجازات(  تحدیات  مسیرة  االش��وری  الثقافی 
بوو لە نووسینی نووسەری ئاشووری ناسراو 
)ئەپرەم شبیرا(، هەروا بایەخدانمان بەم گۆڤارە 
گەشتەكەمان  تەواوكردنی  بۆ  گرتین  دەستی 
ل��ە ت��ەك گ��ۆڤ��ارەك��ە ب���ەرەو گ���ەڕان و پرسین 
سەبارەت ئەو بارودۆخەی ئااڵبوو بە قۆناغی 
لە دایكبوونی و نماكردنی و ءئەنجا كاریگەری 
و رەنگدانەوەی لەسەر گۆڤارەكە و رێبازەكەی 

و دوایەش لەسەر وەستانی.

رۆشنبیری ئاشووری. سەرەتا و بەڵگە
ژمارە )1(ی گۆڤاری )رۆشنبیری ئاشووری( 
لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 1973 دەرچووە و 
بەردەوام   1980 ساڵەكانی  ناوەڕاستی  تاوەكو 
بوو دوابەدوای ئەو بڕیارەی حكومەتی عێراق 
كە   1972 ساڵی  نیسانی  16ی  لە  كرد  دەری 
تایبەت بوو بە دانپێدانان بە مافی رۆشنبیریی 

سریان.
رۆڵەكانی  پێش  لە  هەلێك  بڕیارە  ئەم  بەپێی 
گەلەكەمان رەخسا یانە و دەزگای رۆشنبیری و 
كۆمەاڵیەتی و هونەری و هتد بۆ خۆیان پێكەوە 
بنێن. بڕیارەكە دەنگدانەوەیەكی گەورەی هەبوو 
هەمیشە  و  ئاشتیخواز  هەمیشە  رۆڵ��ە  ن��او  لە 
میللەتەكەمان  ژیانی  پێكەوە  و  ئازادی  تینووی 
و  ئاهەنگ  جیاجیا  بەشێوەی  بۆیە  واڵت��دا.  لە 
بۆ  پەلەكرا  و  س��ازدرا  بۆنەیەوە  بەم  خۆشی 
چەندین  دەزگاكانمان،  بناغەی  هەوەڵین  دانانی 
دام����ەزران،  ق��ۆن��اغ��ەدا  ل��ەو  مەڵبەند  و  دەزگ���ا 
زمانەكان،  سریان  رۆشنبیری  كۆمەڵەی  وەك: 
ئ��ەدی��ب��ان و  ك���ۆڕی زم��ان��ی س��ری��ان��ی، یەكێتی 
ئێستگەی  هونەرمەندان،  كۆمەڵەی  نووسەران، 
ئەم  بەشانی  ش��ان  هتد،  و  س��ری��ان.  رادی���ۆی 
دەزگ��ای��ەن��ەش ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ە و گۆڤار 
كۆمەڵەی  )قاال سوریایا(  وەك  هەڵدا،  سەریان 
ه���ەروەا  دەك����رد،  دەری  س��ری��ان  رۆشنبیری 
یانەی  لەالیەن  ئاشووری(  گۆڤاری )رۆشبیری 
 1970 ساڵی  ئابی  مانگی  لە  كە  ئاشوورییەوە 
ئەو یانەیە بەهەوڵ و كۆششی كۆمەڵێك گەنجی 
یانەكە  دام��ەزران��دن��ی  ب��ە  دام����ەزرا.  رۆشنبیر 

لە  گرنگ  قۆناغێكی  رواڵ��ەت��ی  گۆڤارەكانی،  و 
قۆناغەكانی مێژووی گەلەكەمان چەسپاو ماناو 
نیشانەی گەورەی لێ كەوتەوە و پێشانی دا تا 
ئەفراندن  و  داهێنان  ئامادەی  گەلەكەمان  چەند 
و  سەربەست  ژیانی  ب��ەرەو  پێشەوەچوونە  و 
ئەوە  بۆ  ئاشووری  رۆشنبیری  گۆڤاری  ئازاد. 
لە دایك بوو پەرۆشی و حەزی رۆشنبیران بۆ 
ژیانێكی باشتر بێنێتە دی و ئەو هەلەیان وەك 
گەیاندنی  بۆ  قۆزتەوە  شارستانی  شێوازێكی 
پەیامەكەیان و باڵوكردنەوەی ئەوەی پێویستە 
بیگەێننە رۆڵەكانی نەتەوەكەیان، وێڕای هەموو 
سنوور  و  سانسۆر  و  ئاستەنگ  تەگەرەو  ئەو 
بەو شێوەیە  ئ��ازادی  پێش دەربڕینی  لە  دان��ان 
هەموو كێشە و خواستەكانی گەلەكەمان بگرێتە 
خۆ. دواتر لە میانەی بەدواداچوونمان سەبارەت 
بە رەوتی گۆڤارەكە و هێڵە هزرییەكەی ئاماژە 

بەو ئاستەنگانە دەدەین.
ئەو رێبازەی گۆڤارەكە پیادەی دەكرد سەبارەت 
ئەویش  ئاشكرابوو،  و  روون  بەبایەخدانەكانی 
بایەخی  بوو،  ئەدەبی  و  رۆشنبیری  گۆڤارێكی 
دەدا بە وەدیارخستنی هەرچی پێوەندی هەیە بە 
ئەدەب و كولتوورو كەلەپووری گەلەكەمانەوە. 
ئەوە  دەرچ��وون��ی��ش��ی��ی��ەوە،  وادەی  ل����ەرووی 
گۆڤارێكی وەرزی بوو هەر سێ مانگ جارێك 
دەردەچوو، سەرنج دەدەین لە هەندێ باردا لە 
وادەی دەرچوونی خۆی دوادەكەوت، بەاڵم ئەو 
دواكەوتنەی قەرەبوو دەكردەوە بە دەرچوونی 
جووت ژمارە، هۆی دواكەوتنەكەشی لەبەر ئەم 

خااڵنەی الی خوارەوە بوو: 
-1 سنووردارێتی داهاتی دارایی پێویست بۆ 

پڕكردنەوەی خەرجییەكانی.
رۆژنامەنووسیی  ك��ادی��ری  ن��ەب��وون��ی   2-
ئارەزوومەندان  بە  بەستنی  پشت  و  ئەكادیمی 
گۆڤارەكە  پەیامی  بە  بڕوایان  كە  ئەوانەی  یان 

هەبوو.
-3 سانسۆری بەردەوامی سەپێنراو لەالیەن 
دەزگا سانسۆرییەكانی رژێمەوە لەسەر بابەت 
و وتارەكانی لەسەر بەشە سریانییەكەی، چونكە 
كاربەدەستەكانی سانسۆر سریانییان نەدەزانی، 
بۆیە زۆریان دەكرد وەربگێڕدرێتە سەر زمانی 

عەرەبی، ئەمەش كاتی دەویست.
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-4 دەستەی نووسین كاتی ئەوەیان كەم بوو 
خۆیان تەنیا بۆ دەرچوونی گۆڤارەكەوە سەرقاڵ 
تریان  ك��اری  زۆرب��ەی��ان  ئ��ەوەی  لەبەر  بكەن، 
هەبوو لە بەڕێوەبەردنی یانەكە و چاالكییەكانی، 
دەكرد  كاریان  تر  دەزگاكانی  لە  هێندێكیشیان 
و شوێنی  نووسەران  و  ئەدیبان  یەكێتی  وەك 

تر.
-5 بوونی ئاستەنگە و رێگری هونەری بەهۆی 
ئەمە  چاپ.  نوێی  ئامێری  و  تەكنیك  نەبوونی 
بكرێنەوە،  دووبارە  چاپەكان  دەكردن  ناچاری 
هەروەها  سریان،  بەشی  بابەتەكانی  نەخاسما 
كارمەندانی چاپەوە،  لەالیەن  زمانەكە  نەزانینی 
كە  نەخشەسازییەی  ئەو  گوتنە  شایەنی  بەاڵم 
خەمخۆرانی  ب��ەالی  ب��وو  بنەڕەتی  سیفەتێكی 
و  ببەزێنن  ئاستەنگە  ئەم  دان  هانی  بوارەكە، 
بەردەوامی پێ بدەن. گۆڤارەكە رۆڵی خوێنەرانی 
پشتگوێ نەخستبوو، هەمیشە بانگەشەی دەكرد 
لە كاروانی بەخشین بەردەوام بن و بەنووسینە 
بكەن.  دەوڵەمەندتر  گۆڤارەكە  بەپێزەكانیان 
تێپەڕبوونی  پاش  بانگەشەیەی  ئەو  نموونە  بۆ 
خوێنەرەكانی  بۆ  دەرچ��وون��ی  بەسەر  ساڵێك 
ب��اڵوی ك��ردۆت��ەوە و ل��ە ژم���ارە )3-4( ك��ە لە 
نیسانی ساڵی 1974 دەرچووە، داوا دەكات بە 
هەموو شێوەیەك هاوكاری بكەن بۆ پێشخستنی 
بنەماكانی  گ��ۆڤ��ارەك��ە  ن���اوەڕۆك���ی  و  ف���ۆرم 
پێنشیاری  و  راوب��ۆچ��وون  بەپێشكەشكردنی 
بەجێ و ناردنی بەرهەمی ئەدەبی و كولتووری 
و زانستی و رۆشنبیری بۆ ئەوەی پبنەماكانی 
خۆ  لە  پێشكەوتوو  و  بنەڕەتی  رۆژنامەگەری 
و  ب��اش  بەپێزی  بابەتی  لە  بریتییە  كە  بگرێ 
نووسینی  كادری  و  پوخت  و  رێك  دەرهێنانی 

كارا و خودان ئەزموون.

دەستەی نووسین:
دەستەی نووسینی گۆڤارەكە وەك ئەوە باوە 
پێكهاتبوو  گۆڤارەكاندا  و  رۆژنامە  هەموو  لە 
لە خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر و ئەندامانی 
بەدرێژی  ئیمتیاز  خاوەنی  نووسین.  دەستەی 
رۆشنبیری  ی��ان��ەی  گ��ۆڤ��ارەك��ە،  دەرچ���وون���ی 
ئاشووری بوو. ئەركی سەرنووسەریش بەڕێز 
ولسن ملهم نرسا گرتبوویە ئەستۆ، ئەو یەكێك 

بوو لە ئەندامانی دامەزێنەری یانەكە و هەڵگری 
بڕوانامەی دیبلۆمی كار بوو لە زمانی ئینگلیزی 
بڕوانامەی  هەڵگری  سیاسیشدا  زانستی  لە  و 
ب��ەك��ال��ۆری��ۆس ب��وو، ه��ەر ل��ە ی��ەك��ەم ژمارەی 
دەرچوونی گۆڤارەكەوە تاوەكو ژمارە )8(ی كە 
لە ئابی ساڵی 1975 دەرچوو، لەم ئەركەدا كاری 
كرد، لەم ساڵەدا گۆڤارەكە دوو ساڵی تەمەنی 
تەواوكردبوو و بەرێژەی دەرچوونی )4( ژمارە 
لە ساڵێكدا، پاشی ئەویش بەڕێز عۆدیشۆ ئادەم 
بەكالۆریۆس  بڕوانامەی  خ��اوەن  كە  میخائیل 
بوو لە زانست و ئەندامێكی دامەزرێنەری لقی 
لە  بوو  ئاشووری  رۆشنبیری  یانەی  سلێمانی 
 1976 ساڵی  یەكەمی  تشرینی   )10-9( ژم��ارە 
)شوباتی  مانگی  )19-20(ی  ژم��ارە  تاوەكو  و 
– مایس(ی ساڵی 1979 ئەركی سەرنووسەری 
بەڕێز  بەدیاردەكەوێ  وا  ب��ەاڵم  ئەستۆ،  گرتە 
ولسن هەمیسان گەڕاوەتەوە بۆ سەرنووسەری 
بوەستێ، چونكە  لەكار  ئەوەی  پێش  گۆڤارەكە 
هەرچی  هاتووە.  ناوی  دواییدا  ژمارەكانی  لە 
نووسینیشەوە،  سكرتێری  ئەركی  بە  پێوەندە 
ئەوە گۆڤارەكە لە هەوەڵین ژمارەكانیدا و كتومت 
تاوەكو جووت ژمارەی )6-7( كە لە ساڵی 1975 
دیارە  نەبووە.  نووسینی  دەرچووە، سكرتێری 
دوای ئەمە ئەو ئەركە دیاریكراوە بەهۆی ئەو 
گۆڕانكارییانەی لە نێوان لێژنە كاراكانی یانەكە 
دەكرا، لەوانەش لێژنەی نووسین و باڵوكردنەوە، 
لە دوای هەر هەڵبژاردنێكی دەستەی كارگێڕی 
لە یانەكەدا، كە سااڵنە ئەنجام دەدراو ئەمەش 
لەسەر سەقامگیری  كاریگەری خراپی هەبووە 
ئەندامە كاراكانی نووسینی گۆڤارەكە. لە پاشان 
ئەمە وایكرد شێوازێكی سەقامگیر بدۆزرێتەوە، 
ئەوە بوو سكرتێرێكی هەمیشەیی بۆ دانرا كە 
سەقامگیر  شێوازێكی  مروكل  میخائیل  بەڕێز 
بدۆزرێتەوە، ئەوە بوو سكرتێرێكی هەمیشەیی 
بۆ دانرا كە بەڕێز میخائیل مروكل بوو و هەر 
لە ژمارە )6-7( تاوەكو ژمارە )9( ئەم ئەركەی 
گرتە ئەستۆ، دوای ئەویش بەڕێز شلیمۆن ئیشۆ 
ئەركەی  ئەو   )20-19( ژمارە  تاوەكو  خۆشابا 
لە ئەستۆ بوو. لە هەردوو ژمارەكانی دواییش 
)بنیامین حەداد( بەرچاو دەكەوێت وەك  ناوی 

سكرتێری نووسین.
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نووسینی،  بەدەستی  پەیوەستیشە  هەرچی 
بەلێژنەی  س��ەر   )8( ژم���ارە  ت��اوەك��و  س��ەرەت��ا 
نووسین و باڵوكردنەوە بوو. بەاڵم گۆڤارەكە پێی 
وابوو دەستەیەكی تایبەتی هەبێت بۆ نووسین 
و ئەندامەكانی لەالیەن سەرنووسەرەوە دیاری 
بكرێن و ئەنجا دەبێ دەستەی كارگێڕی یانەكە 
ئەم  دی��ارە  وا  بەاڵم  ب��دەن،  لەسەر  رەزامەندی 
كارە كاتی ویستووە، چونكە ناوی ئەندامەكان 
لە ژمارە )9-10( بزرە، چ لە ژێر ناوی لێژنەی 
نووسین و باڵوكردنەوە یان دەستەی نووسین 
بەدیار  بەم شێوەیە   )11( لە ژمارە  ئەوەی  بۆ 
مروكل،  میخائیل  كانون،  نەمرود  زەیا  بكەون: 
یوسف نەمرود كانون. ئەم ناوانە تاوەكو ژمارە 
)13( بەردەوام بوو، لێرەش ناوی نەمرود بیتو 
كانون.  نەمرود  یوسف  مروكل،  میخائیل  جێی 
بوو،  بەردەوام   )13( تاوەكو ژمارە  ناوانە  ئەم 
میخائیل  بیتوجێی  ن��ەم��روود  ن���اوی  ل��ێ��رەش 
مروكل دەگرێتەوە. لە ژمارە )15(ەشەوە ناوی 
یوسف نەمرود لەناو دەستەكەدا نەهاتووە و لە 
جیاتی ئەو ناوی ئیشۆ قەشە عۆدیشۆ هاتووە. 
لە  تر  ناوێكی  چەند   1981 ساڵی  دوای  ب��ەاڵم 
ناو دەستەكەدا هاتووە، وەك: مەنسوور رۆئیل، 
چەند  ش��دۆ.  بنیامین  یوسف،  نوئیل  شەماس 
ناوێكی تر هەن لە نێو دەستەی نووسیندا، وەك: 
ئوراهەم یەلدا، ئیشو سەنحاریب، یوارش هیرۆ، 

گوریل شەمعون، دنخائیشا، شلیمۆن پۆلص.
كارگێڕیی  لە  دێن  ناوێك  چەند  جارجاریش 
ئەنویا  مراد  وەك:  ك��ردووە،  كاریان  گۆڤارەكە 
ئادی  لە  هەریەك  هەروا  تیەی.  ئەلیاس  حەننا، 
ئیبراهیم بابا و شمۆئیل جبرائیل وێڕای كاریان 
سەرپەرشتیاری  وەك  نووسین  دەستەی  لە 
لێرەدا  ك���ردووە.  ك��اری��ان  گۆڤارەكە  ه��ون��ەری 
بكەین  ناوانە  لەو  بەهەندێ  ئاماژە  دەمانەوێ 
بەڕێوەبردنی  لە  گێڕاوە  كارایان  رۆڵێكی  كە 
گۆڤارەكەو بەدواداچوونی لە چەندین الیەنەوە، 
بۆ  داوە  باشیان  كۆششێكی  و  ه��ەوڵ  ئەمانە 
ئەلیاس  لەوانە:  بەردەوامبوونی،  و  پێشخستنی 
شلێتا،  پۆلس  یۆخەننا،  رۆبێرت  شمۆئیل،  بیپ 
كی  جمانی،  یاقو  ئۆراها،  ئەمیر  ئۆراها،  ئەرەم 

یۆخەننا.

دەرهێنانی هونەری:
راستییەكەی ئەو ژمارانەی بەدەستمان كەوتن 
بەدیارخستنی  بۆ  بوون  باش  یارمەتیدەرێكی 
تایبەتمەندییەكانی گۆڤارەكە، وەك الیەنی تایبەت 
زۆری  بایەخێكی  ك��ە  ه��ون��ەری  بەدەرهێنانی 
ئەوەمان  الپەڕەكانی  هەڵدانەوەی  لە  پ��ێ��داوە، 
بۆ دەركەوت. هەروا توانیما ئەم سەرنجانەش 

لەسەر تۆمار بكەین:
لەڕووی  هەیە  ب���ەردەوام  جیاوازییەكی   1-
باسیان  داوە  هەوڵی  الیەنانەی  ئەو  و  بابەت 
دەرەوەی  بەرگەكانی  لەسەر  ئەوە  بكات،  لێوە 
لەگەڵ هەموو  ژمارەكان جیاوازی پێ دەكەین 
و  بەرۆشنبیریمان  هەیە  پێوەندییان  ئەوانەی 
الیەنە جیاجیاكانییەوە. بۆ نموونە بەرگی هەندێ 
ژیارییەكانمانەوە  شوێنەوارە  بەوێنەی  ژمارە 
دێرینە  بەهونەرە  هەندێكیشیان  و  رازاوەت��ەوە 
بەرگی  دەبینی  رازاوەت��ەوە.  ئاشوورییەكانەوە 
قەاڵ  بەشێكی  گرتە چەند   )3( بە   )4-3( ژمارە 
لە  دەك���ات،  وێنە  نەینەوا  ش��اری  ب��ەرزەك��ان��ی 
پەراوێز ئەم دەستەواژەیە تۆماركراوە: )نەینەوا 
لە نێوان كۆن و نوێدا( بەوێنەكانیشدا وا دیارە 
بۆ  ناوبەناو  كە  گیراون  نەخشەسازیدا  لەكاتی 
شوێنەوارە كۆنەكانمان ئەنجام دەدرێ. بەرگی 
دادگا  لە  یەكێك  لە  بەرجەستەیە   )2( ژم��ارە 
ئاشوورییەكان پارێزەرێك بەتەنیشت دادوەری 
هەروا  ب���ووە.  دادب��ی��ن��ی  ئ��ام��ادەی  گشتییەوە 
بەرگی  ك��ۆن  ئاشووریی  هونەری  تابلۆیەكی 
ژمارە )6-7(ی رازاندۆتەوە، بێجگە لە نموونەی 

تری لەم جۆرە.
كۆنی  بەهونەری  بایەخی  تەنیا  گۆڤارەكە 
بەهونەری  گرنگی  بەڵكو  ن��ەداوە،  گەلەكەمان 
نوێشمان داوە. هونەری شێوەكاریی هونەرمەندە 
وەرگرتووە  خ��ۆی  بەشی  هاوچەرخەكانمان 
بەسەر  نموونە  ب��ۆ  بەرگەكانییەوە.  ب��ەس��ەر 
بەرگی ژمارە )12(ەوە تابلۆیەكی هونەرمەندی 
هەردوو  ه���ەروا  ه��ەی��ە،  عیسا  پ��ۆل  شێوەكار 
و  قەشەنگ  بەتابلۆی   )18-17( و   )15( ژمارە 
عودیشو  ئ��وراه��ەم  ئیرەم  هونەرمەند  جوانی 
رازاوەت�����ەوە. ه��ەن��دێ ج��اری��ش ب��ەرگ��ی یەكەم 
لەو چاالكییانەی  یەكێ  لە  بەرجەستەی دەكرد 
گۆڤارەكە دەیخستەڕوو. بۆ نموونە ژمارە )13-
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14( بەرجەستە لە ڤیستیڤاڵی شەشەمی شیعری 
یانەی  سااڵنە  بوو  ڤیستیڤاڵەك  كە  ئاشووری 
ئ��اش��ووری رێ��ك��ی دەخ��س��ت. ه��ەرچ��ی بەرگی 
ژمارە )16(ەشە بریتییە لە یەكێ لەو گرتانەی 
لە  كێشاوە  بچووكی  بووكی  كۆمەڵێك  وێنەی 
جەژنی بەرزەوە بووندا )كالۆ سۆالقا( ئەمە ئەو 
بەبۆنەیەوە  ئاهەنگی  یانەكە  سااڵنە  جەژنەیە 
كۆنانەی  جەژنە  ل��ەو  یەكێك  چونكە  دەگ��ێ��ڕا، 
سیما و سیفەتی ئایینی و نەتەوەیی پێوە دیارە 

بەرگی دوایی ژمارەكانیشی تەرخان كرابوو بۆ 
كاروچاالكییەكانی یانەكە، وەك بەرجەستەكردن 
زەماوەند  هونەرییەكان،  پێشەنگا  وێنەكانی  لە 
یانە،  وەرزش���ی  چاالكی  خێزانی،  ئاهەنگی  و 
خولی فێركردنی جیاجیا، گەشت. لەسەر هەندێ 
گەلێ  سریانی  رەشنووسی  لە  بەرگانەش  لەو 
بەرگی  ژم���ارەش  ه��ەن��دێ  دەخشێنرا،  ب��اب��ەت 
بروسكە  ل��ەو  ب��وو  بریتی  ن���اوەوە  ل��ە  دوای���ی 
الیەنی  ئاراستەی  گۆڤارەكە  سوپاسنامانەی 
بەشداری  تێدا  دەك��رد  كەسایەتییانەی  ئەو  و 
گۆڤارەكە  هەوەڵی  بەرگی  ك���ردووە.  دی��اری��ان 
ل��ە ن�����اوەوەدا و ل��ە ب��ەش��ی س����ەرەوەی ناوی 
ژێریشی  لە  و  دەكرایەوە  دووپات  گۆڤارەكەدا 
ئەم زانیارییانەی تۆمار كرابوو: ناوی دەستەی 
نووسین بەدوو ستوون یەكیان بە عەرەبی و 
ئەوی تریان بە سریانی، ناوونیشانی گۆڤارەكە، 
و  دان��ەك��ان  نرخی  گشتی،  سەرنجێكی  چەند 
بەشداربوون. لە هەندێ ژمارەش خشتەیەك بۆ 
ناوەڕۆكی ژمارە هەیە لە جیاتی ناوی دەستەی 

نووسین بە سریانی.
-2 گ��ۆڤ��ارەك��ە ل��ە دەرچ���وون���ی ژم����ارەی 
یەكەمییەوە بە هەردوو بەشی زمانی عەرەبی 
و سریانی دەردەچوو، بەشی سریانی بە وتاری 
دەقی  هەندێ جاریش  پێدەكرد،  دەستی  ژمارە 
عەرەبی  زمانی  سەر  وەردەگێڕدرایە  وتارەكە 
و لە بەشە عەرەبییەكەدا باڵو دەكرایەوە. بەاڵم 
دەدا  بایەخی  گۆڤارەكە  ژمارەكانیدا  دوایین  لە 
زمانی  ب��ە  بابەتێك  چەند  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  ب��ە 

ئینگلیزی.
-3 سەرنج دەدەین بابەتی بەشی سریانی لە 
زۆربەی ژمارەكانیدا بەخەتی دەست نووسراوە، 
پێدانە، چونكە  ئاماژە  ئەمەش شایستەی رێزو 
بەڵگەیەكی روونە بۆ ئەوەی تا چەند گۆڤارەكە 
بایەخی زۆری  زمانی دایكی خۆشویستووە و 

بەباڵوكردنەوە و فێركردنی داوە.
توانیمان  الپ��ەڕەك��ان��ی  ه��ەڵ��دان��ەوەی  ب��ە   4-
جیاجیاكانی  گۆشە  و  بابەتەكان  ناونیشانی 
ئەدەب،  ل��ە:  ب���وون  بریتی  ك��ە  بكەین  دی���اری 
رۆشنبیری گشتی، وەرزش، هەواڵی كۆمەڵگەی 
نامەكان  گ��ۆش��ەی  چاوپێكەوتن،  ئ��اش��ووری، 
لە  بەرجەستەیان  و  دەیانناردن  خوێنەران  كە 
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دەكرد،  پێشنیارەكانیان  و  بۆچوون  بیردراو 
تەرخان  تایبەتیشی  گ��ۆش��ەی��ەك��ی  ه��ەروەه��ا 
ل��ە شیعرو  خ��وێ��ن��ەران  بەرهەمی  ب��ۆ  ك��ردب��وو 
بابەتی  و  راگ��وزاری  بیری  و  پەخشان  پارچە 

هەمەجۆری تر..
-5 گۆڤارەكە هەندێ لەالپەڕەكانیشی تەرخان 
كردبوو بۆ كتێب و چاپەمەنی نوێ. جاربەجار 
پ��ێ��دەدرا، لە  ئ��ام��اژەی��ان  لە نێوان الپ��ەڕەك��ان��دا 
بەشە  دوایینی  الپەڕەكانی  لە  جاریش  هەندێ 

عەرەبییەكەی ئاماژەیان پێ دەدرا.
-6 گۆڤارەكە لە یەكەمین رۆژی دەرچوونییەوە 
بەسەر  گۆڕانێك  هیچ  ژم���ارەی  دوا  ت��اوەك��و 
نەخشەسازیی بەرگی یەكەمیدا نەهاتووە، دەبینین 
سەرەوەی  بەشی  راستی  ب��ەالی  گۆڤار  ن��اوی 
گەورە  و  بەپیتی درشت  و  عەرەبی  زمانی  بە 
نووسراوە و بەالی چەپیشی ناوی بە سریانی 
نووسراوە و چەشنی خەتە بەكارهێنراوەكەش 
ب��ەع��ەرەب��ی و  ن��اوی گ��ۆڤ��ارەك��ە  ب��ۆ نووسینی 
هیچ  دەرچ��وون��ی  م��اوەی  درێ��ژی  بە  سریانی 
ناوی  ژێ��ر  لە  نەهاتووە.  ب��ەس��ەردا  گۆڕانێكی 
گۆڤارەكەش و بەخەتی ورد، ئەم دەستەواژەیە 
رۆشنبیری  ئ��ەدەب��ی  )گۆڤارێكی  ن��ووس��راوە: 
دەری  ئاشووری  رۆشنبیریی  یانەی  وەرزییە( 
باریك  لە ژێر دەستەواژەكەش هێڵێكی  دەكات 
و  و ساڵ  ژمارە  ورد  بەخەتی  لەسەری  هەیە 

مانگی دەرچوونی نووسراوە.
-7 لە هەندێ ژمارە گۆڤارەكە وەك ریكالمێك 
سەرنجی خوێنەری راكێشاوە بۆ یەكێك لە وتار 
یان چاوپێكەوتنە گرنگەكەكانی كە لەو ژمارەیە 
دیار  بەناوونیشانی  ئەویش  كردۆتەوە،  باڵوی 

لەسەر بەرگی یەكەمی.
هەوەڵی  سااڵنی  لە  عەرەبییەكەی  بەشە   8-
تەمەنی گۆڤارەكە تاوەكو ساڵی 1977 لە هەندێ 
پێدەكرد،  دەستی  گۆڤار  وتاری  بەسەر  ژمارە 
بەناوونیشانی  وت��ارێ��ك  ب��ە  ج��اری��ش  ه��ەن��دێ 
چەند  بۆ  دوات��ر  نووسین(  دەس��ت��ەی  )وت���اری 
لە  ب��ەاڵم  دوورك��ەوت��ەوە،  لەم شێوازە  ساڵێك 
پاش ساڵی 1981 هەمان رێچكەی گرتەوە بەر.

وتارەكانی  ناوونیشانی  دەدەی��ن  سەرنج   9-
ن����اوەوەی ب��ەخ��ەت��ی دەس���ت ت��ۆم��ارك��راوە، لە 
یان  وتار  بەشانی  ژمارەكانیش شان  زۆربەی 

و  راگ����وزاری  بیری  شیعرو  ی��ان  لێكۆڵینەوە 
بابەتی تر هێلكاری یان وێنەی بەكاربردووە.

خوێندنەوەیەكی باتەكانی ژمارە )1(دا:
سەرەتاكانی  بە  بین  ئاشنا  زیاتر  ئەوەی  بۆ 
گۆڤارەكە و رێباز و بایەخدانەكانی، بەباشمان 
بابەتەكانی  ب��ەن��او  ب��ك��ەی��ن  گ��ەش��ت��ێ��ك  زان����ی 
 1973 ساڵی  حوزەیرانی  لە  كە  )1(ی  ژم��ارە 
دەرچووە، ژمارەكە بە هەردوو بەشە عەرەبی 
الپەڕە،   58 لە  پێكهاتووە  سریانییەكەیەوە،  و 
ب��ەش��ە ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ەی )42( الپ���ەڕەی  ت��ەن��ی��ا 
ل��ە خ��ۆگ��رت��ووە. س��ەرەت��ا ب��ە وت����اری ژمارە 
پێكردووە  دەستی  سەرنووسەر  بەپێنووسی 
دەسكەوتەكانی  ستایشی  وتارەكە  دەستپێكی 
17ی تەممووز دەكات و دەڵێ: مێژووی كۆن و 
نوێی عێراق گۆڕانكاریی بنەڕەتی و قووڵی لەم 
چەشنەی بەخۆوە نەبینیوە بەڵگە بن بۆ كرداری 
بۆ  زیندوون  بەرجەستەیەكی  كە  گۆڕانكاری. 
ویست و ئیرادەی گەل. زیاتر لەسەری دەڕوا 
لەسەر  نوێیەكەی  بەمانا  شۆڕشی  دەڵێت:  و 
بناغەی رەگەزپەرستی بنیات نەنراوە و ناخوازێ 
رۆڵەكانی نەتەوەكانی تر بچەوسێنێتەوە، بەڵكو 
نێوان  لە  هاوبەش  رێزلێنانی  بنەمای  لەسەر 
نراوە.  بنیات  واڵتەكەمان  نەتەوەكانی  هەموو 
ئەوا  مرۆییانە،  چەمكە  ئەم  رۆشنیایی  لەبەر 
نەتەوەیی  دانیشتوانی عێراق مافی  لەبەر  سەر 
سیاسی  چوارچێوەی  لە  هەیە  خۆیان  رەوای 
شۆڕش  دەڵێت:  هەروا  گشتیدا.  كۆمەاڵیەتی  و 
دەكات  رەچ���او  بەیەكسانی  ه��ەم��ووان  م��اف��ی 
بەگوێرەی گیانی نیشتمانییەتی راستەقینە بەبێ 
ئەوە بڕوانێتە جیاوازیی چینایەتی یان رەگەزی، 

یان ئایینی و مەزهەبی..(
وابوو بابەتی سەروتارەكە دوور نییە لەوەی 
لە سایەی  لە گۆڤارێك كە  چ��اوەڕوان دەكرێ 
هەموو  ب��ە  و  دەرچ����ووە  سیاسی  رژێمێكی 
نەتەوەكانی  ویستوویەتی  فێاڵوی  شێوازێكی 
نیشتمانەكەمان بتوێنێتەوە لە رێگەی دەرخستنی 
رۆڵی ئەو رژێمە كە گوایا دەیەوێ دیموكراسی 
و یەكسانی و دادوەری لە نێوان گەلی عێراقدا 
یاساكان  بەپێی  بوو  پێویست  كە  بێنێ  وەدی 
مافی نەتەوەیی و رۆشنبیری هەموو نەتەوەكانی 
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عێراق مسۆگەر بكات بەگەلی ئاشووری كلدانی 
سریانیشمانەوە، بەاڵم ئایا رژێم لە هەوڵەكانیدا 
روویدا  ئ��ەوەی  راستییەكەی  ب��ووە؟  راستگۆ 
رژێم زۆر زوو لە بەڵێن و بەرپرسیارێتی خۆی 
سەبارەت بە رەخساندنی كەش و هەوای لەبار 
پاشگەز  بڕیارەكانی  و  یاسا  جێبەجێكردنی  بۆ 
پێش  ك��رد  بەچاڵ  زیندە  پرۆسەكەی  و  ب��ۆوە 
ئ��ەم الیەنە  ببینێ. دواج���ار  ئ��ەوەی روون��اك��ی 
دێینە سەر  وەختێ  دەك��ەی��ن،  ب��اس  ب��ەدرێ��ژی 

رێبازی هزریی گۆڤارەكە.
دوای سەروتار، چاومان بەبابەتێك دەكەوێت 
مێژوویی  باسێكی  )ك��ورت��ە  ب��ەن��اوون��ی��ش��ان��ی 
لە نووسینی )ولسن  نەوتی عێراق(  دەرب��ارەی 
دنخا(. لە دەسپێكی وتارەكەدا ئاماژە بە رەگی 
بایەخی  ئەنجا  دەدات،  نەوت  )پیترۆل(  وشەی 
ن���ەوت و ه��ەن��دێ وردەك�����اری دەخ��ات��ە روو 
س��ەب��ارەت ب��ە س��ەرەت��ای دۆزی��ن��ەوەی نەوت 
مەڵبەندی  ببێتە  وایكرد  ئەمەش  كە  عێراق،  لە 
ملمالنێ و بایەخدانی كۆمپانیا رۆژءئاواییەكان 

و كێبڕكێ و ملمالنێی ترسناكی لێكەوتەوە.
بەبایەخدانی  ب���وو  پ��ەی��وەس��ت��ی��ش  ه��ەرچ��ی 
دیاری  سیمایەكی  ئ��ەوە  چ��ی��رۆك،  بەشیعرو 
گۆڤارەكە بوو، چونكە بایەخی دەدا بە هەموو 
جۆرەكانی ئەدەب و رۆشنبیری. ژمارەكە دوو 
)لە  بەناوونیشانی  یەكەمیان  بوو،  تێدا  شیعری 
پۆڵص  نووسینی  لە  دەپشكوێ(  گوڵ  بەهاردا 
)رەنگی  بەناوی  دووەم��ی��ش  شیعری  شلێتاز، 
هەروەها  میسا.  پۆڵ  نووسینی  لە  وەن��ەوش( 
یەكەمیان  ل��ەخ��ۆگ��رت��ب��وو،  چیرۆكیشی  دوو 
پێنووسی  بە  دای��ك(  )پەیامی  بەناوونیشانی 
)كچی  بەناوونیشانی  دووەمیشیان  بابامركۆ، 
ئەوەش  گۆریل شەمعون.  نووسینی  لە  زانكۆ( 
س��روش��ت��ی ب���وو ب��ۆ گ��ۆڤ��ارێ��ك ب��ای��ەخ��ی بە 
رۆشنبیری داوە بەهەموو الیەنەكانییەوە، زیاتر 
لە بابەت و وتارێك لەم رووەوە بخاتە بەر باس 
دەخوێنینەوە  وتارێك  لێرەدا  جا  لێكۆڵینەوە.  و 
شەریعەتەكەی  دەرب��ارەی  )چی  بەناوونیشانی 
شەریعەتە  كۆنترین  كە  دەزان��ی  حەموورابی 
كەرومی(  )ف���ازل  نووسینی  ل��ە  م��ێ��ژوودا(  ل��ە 
سەرەتا هەوڵی داوە باس لە شەریعەتی واڵتی 
ئاشوورییەوە  نیگای  گۆشە  لە  میزۆپۆتامیاوە 

رواڵەتە  لە  ئاشوورییەكان  یاسا  چونكە  بكات. 
و  دەچ��ن  بابلییەكان  شەریعەتی  دواییەكانی 
لەمانەوە وەرگیراون و جەخت دەكات ئامانجی 
بەسروشتی  خوێنەرە  ئاشناكردنی  وتارە  لەم 
سێیەمی  ه��ەزارەی  لە  یاساییەی  پێڕەوە  ئەو 
پێش حەزرەتی عیسا باوبووە. لە پاشان ئاماژە 
دەدات  حەمورابی  شەریعەتەكەی  بەبایەخی 
بەالیەنی شارستانییەتی بابل و هەروا بەالیەنی 
گەورەترین  وەك  ئادەمیزاد  رەگەزی  مێژووی 

بەڵگە و كۆنترین شەریعەت لە مێژوودا.
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هەر لەناو الپەڕەكانی ئەو ژمارەیەدا، بابەتێكی 
ت��رم��ان ب��ەرچ��او دەك��ەوێ��ت ب��اس ل��ە مێژووی 
بەناوونیشانی  دەك���ات،  میزۆپۆتامیا  دێرینی 
سەبارەت  كورتەباسێكە  نەینەوا(،  )هەرەسی 
بەوەی چ شتێك لەشاری نەینەوادا بەناوبانگتر 
هەروا  ب��ووە،  گەشەدارتر  و  پێشكەوتووتر  و 
و  ك��ردووە  حوكمڕانیان  تێیدا  شاهاهنەی  ئەو 
لەدوایشدا باس لەو زەمینە و هۆكارانە دەكات 
كە لە ئاكامیاندا لەساڵی 612ی بەر لەدایكبوونی 

حەزرەتی عیسا، نەینەوا رووخا.
وتارێك  وەرزشیشدا  بە  تایبەت  لەگۆشەی 
باسێك  ))كورتە  بەناوونیشانی  دەخوێنینەوە 
لە  ئاشوورییەوە((  وەرزش��ی  یانەی  لەبارەی 
لە  باس  تێیدا  شباسكۆ(  )ولسن  ئامادەكردنی 
وەك  دەكات  یانەكە  دامەزراندنی  سەرەتاكانی 
كە  ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان  ب��ۆ  وەرزش���ی  یانەیەكی 
ئاماژە  و  دام���ەزراوە  بەغد  لە   1955 لەساڵی 
بۆ  دەك��ات  دامەزرێنەری  ئەندامانی  رۆڵ��ی  بە 

پەرەپێدانی و پێشڤەچوونی..
ئەو  باسی  وتارەكەیدا  لەمیانەی  ئامادەكار 
لە  یانەكە  تیپەكانی  كە  دەك��ات  دەسكەوتانە 
سەبەتە،  پێ،  تۆپی  وەرزش��ی:  ی��اری  چەندین 
باسكە وەدەستی هێناوە، لەكۆتایی وتارەكەیدا 
ئاماژەی بەوە داوە كە یانەی وەرزشی ئاشووری 
بزووتنەوەی  ب��ۆ  دادەن����رێ  بناغەیەك  وەك 
یاری  بەپێشەنگی  كاتیشدا  لەهەمان  وەرزش��ی 
دەرەنجامە  ئەو  لەبەر  دادەن��رێ  عیراق  تۆپی 

دیارانەی وەدەستی هێناوە.
هەیە  بابەتێك  ژم��ارەك��ە  ت��ری  گۆشەیەكی 
مۆرفۆلیژییەكانی  ))سیفەتە  بەناوونیشانی 
)یوسیفۆس  ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان  ش���وێ���ن���ەوار 
بابەتێكە  ك��ە  ك���ردووە،  ئ��ام��ادەی  عەمانۆئیل( 
ئاشووری  مۆرفۆلۆژیی  تایبەتمەندیی  لە  باس 
لە  دەك���ات  دەرەوە(  دی��م��ەن��ی  )سیفەتەكانی 
شوێنەوار  زانایانی  و  مێژووناسان  روانگەی 
مێژووناسانە  ئ��ەو  رای  وی��ژدان��ەوە  ب��ە  تێیدا 
دێنێتەوە كە بە شێوەیەكی جیدیانە لە سیفەتە 
دواون  ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان  م��ۆرف��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان��ی 
پێدەشتەكانی  لە  ج��ودا  ج��ودا  لەماوەگەلێكی 
وتار  ئامادەكاری  تر،  شوێنانی  و  میزۆپۆتامیا 
مێژووناسەكانی  یارمەتی  شتەی  ئەو  دەڵێت: 

دا بۆ تەواو كردنی ئەو لێكۆڵینەوە گرنگانەیان 
تێكەاڵوییان بوو لەگەڵ كۆمەڵەكانی ئاشووری 
لە شوێنە جیاجیاكانی عیراق و جیهاندا، ئەوەبوو 
بۆیان روون بۆوە كە سیفەتی ئاشوورییەكان 
سیفەتی  ل���ەگ���ەڵ  ی��ەك��ن  چ����وون  ب����ەت����ەواوی 
ئاشوورییە كۆنەكاندا، نووسەر بۆ ئەم الیەنەش 
رای هەر یەك لە زانایان: ئورتۆنۆ و شنشەر و 

ئیركرتا و یتخمین ئەنگوان دێنێتەوە.
ترمان  بابەتێكی  ژمارەكە،  تری  لەبابەتەكانی 
و  )پەرەسەند  بەناوونیشانی  دەكەوێ  بەرچاو 
نەش و نمای مرۆڤ( دكتۆر )ئیپۆ سەنحاریب( 
پێشكەوتنی  قۆناغەكانی  ل��ە  ن��ووس��ی��وی��ەت��ی، 
بە  تر  وتارێكی  ه��ەروا  دەكۆڵێتەوە  ئ��ادەم��زاد 
ناوونیشانی  بە  ئاغاجان(  )جونسن  پێنووسی 
ئیسۆ  )شلیمۆن  دیسا  م��رۆڤ(.  و  )رۆشنبیری 
نووسیوە  ژم��ارەی��ەدا  ل��ەو  وتارێكی  خۆشابا( 
سۆرس(   � ن��وێ  )ئ��اش��ووری��ی  بەناوونیشانی: 
دەڵێت  كە  دەكۆڵێتەوە  باوە  بۆچوونە  لەو  تێدا 
و  تازەیە  زمانێكی سوریاینی  نوێ  ئاشووریی 
زۆرێك  دەڵێت:  و  دەڕوا  لەسەری  زیاتریش 
وادەزانن )ئاشووری نوێ � سۆرس( زاراوەیەكی 
راستییەكەی  بەاڵم  سریانییە،  زمانی  عەوامی 
ل��ە زاراوەك���ان���ی زم��ان��ی ئارامی  زاراوەی���ەك���ە 
مەسەلەیە  ئەم  بۆ  بەڵگەی  چەندین  و  ئەكەدی 

هێناوەتەوە.
پەیوەندی  بەالیەنی  پەیوەستیشە  هەرچی 
گۆڤارەكە بە خوێنەرانییەوە، روون و ئاشكرایە 
بانگەشەیەكی  )1(ەی������ەوە  ژم����ارە  ل���ەم  ه���ەر 
باڵوكردۆتەوە بەناوونیشانی: )برای ئاشووری 
بۆ  دەردەب��ڕێ  خۆی  ئامادەیی  گۆڤارەكە  تێدا 
دەگات،  پێی  وتارانەی  و  نووسین  ئەو  هەموو 
بۆ  دەردەب��ڕێ  فراوانیی خۆی  هەروەها سنگ 
وەرگرتنی هەموو راوبۆچوون و پێشنیارەكانیان 
بەتایبەتی: مێژووناسان و وەرگێڕا و شاعیران 
و زمانەوانییەكان بۆ دەوڵەمەندكردنی گۆڤارەكە 
بەپێی  هەریەكە  گونجاو،  بابەتێكی  بەهەموو 
لە  ه��ەر  بایەخدانەكانی.  و  پسپۆڕیی  ت��وان��او 
ستوونێك  خوێنەر  ژم��ارەی��ەدا  ئەم  توێی  دوو 
)كتێبخانەكەمان(  بەناوونیشانی  دەخوێنێتەوە 
بەچۆنێتی  دەدات  ئاماژە  گۆڤارەكە  میانەیدا  لە 
كتێبخانەیەكی  دان��ان��ی  ب��ی��رۆك��ەی  پێكهێنانی 
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ئاشووری(  رۆش��ن��ب��ی��ری  )ی��ان��ەی  ب��ە  ت��ای��ب��ەت 
دەرەنجامی  لە  ئ��ەوە  دەڵێت  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  و 
لە  ئامانج  بێگومان  نەبووە،  رێككەوت  و  هەل 
بەر  ئاشووری  رۆشنبیری  یانەی  دامەزراندنی 
گەنجانی  رۆشنبیریی  ئ��اس��ۆی  ف��راوان��ك��ردن��ی 
پێوەندی  پ���ردی  بەهێزكردنی  و  ئ��اش��ووری 
گەنجە  دەستەبژێرە  ئ��ەو  ن��ێ��وان  دۆستایەتی 
ئاواتی  هیواو  جێگای  كە  ب��ووە  رۆشنبیرانە 
گەورەن بۆ خزمەتكردنی گەل و نیشتمانەكەمان. 
كاریگەرییەكی  چ  كتێبخانە  نییە  ش��اراوە  بۆیە 
هەیە لە باڵوكردنەوەی رۆشنبیری و هۆشیاری 
گۆڤارەكە  دوای��ی��دا  لە  ماریفەت  و  زانست  پڕ 
بناغەی  ب��ەردی  دانانی  بەكاری  دەدات  ئاماژە 
زۆری  سەرچاوەی  كتێب  چۆن  و  كتێبخانەكە 
بەلێشاو بۆ هاتوون و لێرەش سوپاسگوزاری و 
رێزی خۆی دەردەبڕێ لە بەرامبەر هەموو ئەو 
دەزگا و الیەنانەی دەستی كۆمەڵ و یارمەتییان 
لەم الیەنەوە درێژكردووە بۆ دەوڵەمەندكردنی 

كتێبخانەكە بەجۆرەها كتێب و نامیلكە..
چاالكی  لێژنەی  كە  دی��ك��ەدا  گۆشەیەكی  لە 
كردووە،  ئ��ام��ادەی  وەرزش���ی  و  كۆمەاڵیەتی 
لە  وەرزش��ی  رۆشنایی خراوەتە سەر چاالكی 
كە  شێوازێك  وەك  چاالكییە  ئەو  و  یانەكەدا 
پردێكە  پێداوە، چونكە  تەواوی  بایەخی  یانەكە 
هەماهەنگیی  و  خۆشەویستی  پتەوكردنی  بۆ 
نێوان ئەندامەكانی. گۆشەكە باس لەو هەنگاوانە 
تیپە  پێكهێنانی  بۆ  ب��ەر  گیراونەتە  كە  دەك��ات 

وەرزشییەكانی تایبەت بە یانەكە..
گشتی  بابەتی  كۆمەڵێك  ژمارەیەدا  لەم  هەر 
)سەیرو  ساحیرەكان(،  )راوی  وەك:  هەن،  تر 
)بۆ  چین(،  و  هیندستان  واڵت��ی  سەمەرەكانی 
ئەو( بەپێنووسی )جولێت زەكەرییا( و بیرێكی 

راگوزاریش لە نووسینی )ئادی ئیبراهیم بابا(.
ب��ەش��ە س��ری��ان��ی��ەك��ەی ئ����ەم ژم����ارەی����ەش، 
بابەتی  شیعرە  و  ن��ووس��ی��ن  وت���ارو  چ��ەن��دی��ن 
دەستی  بەوتارێك  سەرەتا  لەخۆگرتووە.  تری 
پێكردووە كە هەمان وتاری وەرگێڕدراوی بەشە 
رۆڵی  دەربارەی  وتارێك  ئەنجا  عەرەبییەكەیە. 
دووتوێی  لە  ئاشوورییەوە.  رۆشنبیری  یانەی 
هەمان ژمارە بابەتێكی تر دەبینی بەناوونیشانی 
)لە بارەی شادبوونەوە( بریتییە لە وەرگێڕانی 

پاشان  ل��ە  س��ری��ان��ی.  ب��ەش��ەك��ان��ی  ل��ە  بەشێك 
رادیۆی  ئێستگەی  بە  سەبارەت  دێت  بابەتێك 
دام���ەزراوە،  بەغدا  لە  ئ��ەوك��ات  كە  ئ��اش��ووری 
پۆلص(  )شلیمۆن  ئێستگەیە  ئەو  بەڕێوەبەری 
ئامادەی كردووە. هەروا بابەتێكی ترمان بەرچاو 
فیكتۆریا  )خاتوو  بارەی خێزانەوە  لە  دەكەوێ 
ماجستێر  بڕوانامەی  هەڵگری  زادۆڤ(  یوسف 
كالیفۆرنیا  زان��ك��ۆی  ل��ە  كتێبخانە  زانستی  ل��ە 
دیسان  ك��ردووە.  ئامادەی  ئەنجلۆس(  لۆس   –
)سوف نەمرود كانون(ی نووسەریش وتارێكی 
بەناوونیشانی  نووسیوە  تێدا  دوورودرێ����ژی 
ئەدەبی  بابەتی  چەندین  لە  بێجگە  )م��ێ��ژوو(، 
بەناوونیشانی  بەرایی  شیعرێكی  كۆمەڵە  وەك 
نووسینی  لە  زانستەكان(  دەربارەی  )شیعرێك 
پارچە  و  ئ��ۆراه��ەم(  ی��ەل��دا  )ئ��ۆراه��ەم  شاعیر 
پەخشانێك لە ژێر ناوی )مانگ فرۆش( كە )زەیا 
نەمرود كانون(ی نووسەر وەریگێڕاوەتە سەر 

زمانی سریانی.

رێبازی گۆڤارەكە و هێڵە هزرییەكەی:
كاری بەدواداچوونی رێبازو هێلی هزری هەر 
باڵوكراوەو گۆڤارێك بتەوێ و نەتەوێ هاوبەندە 
بەو الیەنەی ئەركی دەرچوونی دەگرێتە ئەستۆ 
رێبازو  ل����ەڕووی  پێوەندییانەی  ئ��ەو  ل��ەب��ەر 
دەدەن،  گرێ  پێكەوە  هەردووكیان  ئامانجەوە 
گۆڤارەكە  یان  باڵوكراوەكە  ئەگەر  نەخاسما 
زمانحاڵی دەزگایەك بێت نەوەك چەند تاك و 
شتێك  ه��ەم��وو  پێش  ل��ێ��رەدا  بۆیە  كەسانێك. 
پێویستە هەڵوەستەیەك یان رامانێك بكەین لە 
بەرامبەر ئەزموون و گەشتی یانەی رۆشنبیری 
ئاشووری و گۆڤارەكەی )رۆشنبیری ئاشووری(. 
لە پاش هەوڵ و  یانەكە  ئەوەبوو دامەزراندنی 
الوێكی  ك��ۆم��ەڵ��ە  زۆری  م��ان��دووب��وون��ێ��ك��ی 
رۆشنبیری ئاشووری لە ساڵی 1970 و دوای 
ملمالنێیەكی سەخت لەگەڵ رژێمی دەسەاڵتداری 
بەغدا، هاتەدی. بەهەقیقەت بیرۆكەی دامەزراندنی 
ئارادا  لە  مێژووە  ئەم  پێش  یانە چەندین ساڵ 
بۆ  دراب��وو  تەقەاڵیەكی زۆر  و  ه��ەوڵ  و  ب��وو 
دامەزرانی دەزگایەكی رۆشنبیری بەشێوەیەك 
رازی  رۆشنبیرمان  الوان��ی  ئاواتی  و  خواست 
باردۆخە  ب��ەو  بەسترابوو  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  بكات، 
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دەبینین  دەدا.  رووی��ان  عێراق  لە  سیاسییانەی 
زەمینەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی پێش شۆڕش 
سیمای   1958 س���اڵ���ی  ت���ەم���م���ووزی  14ی 
هەڵوێستێكی سەقامگیرو راشكاوی پێوە نەبووە 
لە هەمبەر چارەسەركردنی كێشە نەتەوەییەكان 
ئاشووری  ك��ل��ت��ووری  م��رۆی��ی��ەك��ان��ی  ب��ەه��ا  و 
واقیعێكی  پێشتریش  هەروا  پشتگوێ خستبوو. 
 1933 ساڵی  شۆڕشی  دوای  لە  دژوار  و  تاڵ 
خ���ۆی س��ەپ��ان��دووە ب��ەس��ەر گ��ەل��ەك��ەم��ان��دا و 
رەنگدانەوەی نائەكتیڤ هەبوو لەسەر كۆمەڵگەی 
ئاشووری لەالیەك، لە الیەكی تریشەوە ئاكامی 
ه�����زری س��ەل��ب��ی��ان��ەی ل���ەس���ەر ب���ۆچ���وون و 
رەفتارەكانی دەستەبژێرە دەسەاڵتدار سەبارەت 
بەكێشەكە بەجێ هێشت. بەاڵم لە پاش شۆڕشی 
عێراق  كۆمەڵگەی   1958 ساڵی  تەموزی  14ی 
بەگشتی كراوەیی بەخۆوە بینی، چونكە شۆڕش 
بانگەشەی بۆ زەروورەتی یەكسانی دەكرد لە 
نێوان هەموو گەالنی عێراق بەبێ جیاوازی و لە 
هەموو روویەكی ژیانەوە، ئەمە هەلێكی گونجاو 
ناو  بۆچوونە  ئاشووری  الوان��ی  پێش  لە  بوو 
زانكۆو هەواڵ بدەن لە پێناو بەدیهێنانی خواستە 
زان��س��ت��ی و ه���زری و رۆش��ن��ب��ی��رەك��ان��ی��ان كە 
دامەزراندنی  لە  بوو  بەرجەستە  گەنگترینیان 
بوو  ئ��ەوە  ئ��اش��ووری.  رۆشنبیری  یانەیەكی 
هەوڵ و چاوپێكەوتن و كۆبوونەوەكانی كۆمەڵە 
الوێكی رۆشنبیر لە ساڵی 1961 سەری گرت 
كە  دام��ەزرێ��ن��ەر  دەس��ت��ەی��ەك��ی  پێكهێنانی  ب��ۆ 
و  لەخۆگرتبوو  رۆشنبیرانمان  دەستەبژێرێكی 
پێڕەوی  رەش��ن��ووس��ی  و  داواك����اری  هێنایان 
ناوخۆی  وەزارەتی  بۆ  بەرزكردەوە  ناوخۆیان 
كرد  یانەیەكیان  دام��ەزران��ی  داوای  و  عێراق 
بەاڵم  ئاشووری(،  رۆشنبیری  )یانەی  بەناوی 
داواكەیان رەت كرایەوە بەبیانووی ئەوەی گوایا 
ئەوانەی داوای دامەزراندنی ئەم یانەیە دەكەن 
دەیانەوێ لەم رێگایەوە هەندێ ئامانجی شاراوە 
هەوڵ  چەندین  ئەمەش  دوای  بێنن.  بەدەست 
درا، بەاڵم كەسێك گوێی لێیان نەگرت، بەسەر 
پێشانیدا  رژێ����م  ه���ەواڵن���ەش  ئ���ەم  ن��ەگ��رت��ن��ی 
لە  كورتبینە  و  دۆڕان���دووە  خ��ۆی  راستگۆیی 
ب���ەرام���ب���ەر پ���ی���ادەك���ردن���ی دی���م���وك���راس���ی و 
شێوازی  تەنیا  یەكسانیش  بۆ  بانگەشەكردنی 

هەڵخەڵەتاندنە لە پێناو مەرام و بەرژوەندییەكانی 
17ی  لە  بەعس  حیزبی  كاتێك  ب��ەاڵم  خ��ۆی��دا. 
تەممووزی 1968 جڵەوی دەسەاڵتی گرتەدەست، 
گەلی  م��ێ��ژووی  لە  ب��وو  وەرچەرخانێك  ئ��ەوە 
عێراق بەگشتی. ئەم حیزبە ویستی شەرعییەتێك 
ئەوەی  رێگەی  لە  رژێمەكەی  بەسەر  بپۆشێ 
دەزان��ی هەموو چین و  بەپێویستی  گوایا زۆر 
رژێمی  بنیاتنانی  ك��رداری  لە  گەل  توێژەكانی 
لەم چوارچێوەیەشدا  بن.  بەشدار  عێراق  نوێی 
گەالنی  بە  تایبەت  بەیاننامەی  یاساو  چەندین 
عیراق باڵوكردەوە و ئامادەیی خۆی پێشاندا بۆ 
پێناو  ل��ە  گونجاو  زەم��ی��ن��ەی  ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی 
پیادەكردنی ماف و خواستەكانیان. بەش بەحاڵی 
دەركرد  بڕیارێكی  یاساو  چەند  ئێمەش  گەلی 
سریان  بۆ  رۆشنبیری  )مافی  بڕیاری  لەوانە 
زمانەكان( لە ئاشووری و كلدان و سریان. لە 
شوێنی  گەلەكەمان  كەشوهەوایەدا  ئەو  سای 
خۆی گرتەوە لەرووی سیاسی و ئایدیۆلۆژیی 
ن���ێ���وان ه��ێ��زە س��ی��اس��ی��ی ك��ێ��ب��ڕك��ێ و رۆڵ���ە 
هۆشیارەكانیشمان ئەم بارودۆخەیان لە بارزانی 
بۆ نوێكردنەوەی خواست و ئاواتەكانیان بەرەو 
واقعێك خۆی بسەپێنێ بە دامەزراندنی یانەیەكی 
رۆڵی  تاوەكو  ئاشوورییەكان  بۆ  رۆشنبیری 
رۆشنبیری و هزری خۆی ببینێ لە گۆڕانكارییە 
ئەو  عێراقدا.  س��ەردەم��ەی  ئ��ەو  سیاسییەكانی 
كۆتایی ساڵی 1968  لە  و  ك��ارە س��ەری گرت 
یانە پێشكەش  دووبارە داواكاری دامەزراندنی 
بەكاربەدەستان كراو هەوڵی دامەزراندن لەسەر 
بەاڵم  س��ەرك��ەوت،   1970/8/27 لە  مەسەلەكە 
رژێمی  لەگەڵ  سەخت  ملمالنێی  دوای  ئ��ەوە 
كە  هات  دانوستانەكانیدا  و  هەڕەشە  و  بەعس 
رۆشنبیرانی  لەالیەن  نەبوون  قەبووڵ  قابیلی 
وەك  یانەكە  دایكبوونی  لە  ئەوەبوو  ئێمەوە، 
خەونێكی گەورەی رۆڵەكانی گەلەكەمان بەدی 
هات بۆ خواستی گوزارشت كردنی لە ناسنامەی 
نەتەوەیی و كلتووری و كۆمەاڵیەتییەكانمان و 
دەركردنی  یانەكە  گرنگەكانی  ئەركە  لە  یەكێك 
لێرەشەوە  بوو،  باڵوكراوە  گۆڤارو  و  رۆژنامە 
زمانحاڵی  وەك  گۆڤارێك  دەركردنی  بیرۆكەی 
هەوەڵی  كارگێڕی  دەستەی  و  پێگەیی  یانەكە 
بڕیاری لەسەر ئەوە داو داواكاری روخسەتی 
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كاربەدەستان  بۆ   1971/5/30 لە  دەرچ��وون��ی 
ب����ەاڵم رەت���ك���رای���ەوە. بەاڵم  ب���ەرزك���رای���ەوە، 
دەرچ���وون���ی ب��ڕی��اری م��اف��ی رۆش��ن��ب��ی��ری بۆ 
گەلەكەمان لە 16ی نیسانی ساڵی 1972 هەلێكی 
و  یانەكە  ئەندامەكانی  پێش  ل��ە  ب��وو  ب��ەن��رخ 
داواكاری  هەمیسان  زانی  بەگونجاو  ئەوەیان 
پێشكەش بە وەزارەتی راگەیاندنی عیراق بكەن 
بۆ ئەوەی چاوێك بخشێنێ بە داواكارییەكەیاندا 
)رۆشنبیری  بەناوی  گۆڤارێك  بەدەرچوونی 
و  عەرەبی  زمانی  بەهەردوو  ئاشووری(یەوە 

و  گرت  بەری  هەوڵەكانی  بوو  ئەوە  سریانی. 
ئیمتیازی یانەكە وەدەست هات بۆ دەرچوونی 
گۆڤارەكە، بەمەش یانەی رۆشنبیری ئاشووری 
هەنگاوێكی گەورەی هاویشت بەرەو دابینكردنی 
ئامانجەكانی لە رێگەی ئەو گۆڤارەوە كە ژمارە 
ساڵی  حوزەیرانی  لە  گوتمان  وەك��و  یەكەمی 
و  روون  هەقیقەتێكی  ب��اڵوك��راوەی��ەوە   1973
ئاشكرا هەیە بەالی ئەوانەی گرنگییان بە رێبازی 
رێبازێكی  ئ��ەوەی��ە  ئ��ەوی��ش  داوە  گ��ۆڤ��ارەك��ە 
و  بایەخدان  میانەی  لە  گرتۆتەبەر  نەتەوەیی 
دووتوێی  ل��ە  چ��ون��ك��ە  ب��ی��روب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی، 
الپەڕەكانیدا چەندین بەڵگەو نیشانە هەن ئاماژە 
و  بووە  نەتەوەیی  گۆڤارێكی  كە  دەدەن  بەوە 
پرسە  ه��ەم��وو  دەرخستنی  ب��ۆ  داوە  ه��ەوڵ��ی 
بنچینەییەكانی گەلەكەمان. وەك: زمان و مێژوو 
پێویستە  نەریتەكانیشمان.  تەنانەت  كلتوورو  و 
ئاماژە بەوەش بدەین كە گۆڤارەكە هەوڵی بوێر 
و راستگۆیانەی داوە لە رێگەی وتارو لێكۆڵینەوە 
ئاشووری  گەلی  یەكڕیزی  بۆ  باسەكانییەوە  و 
ژمارە  لە  وتارێك  نموونە  بۆ  سریانی،  كلدۆ 
ب���اڵوك���راوەت���ەوە   1975 س��اڵ��ی  ئ��اب��ی  )8(ی 
پێویستە  چ��ۆن  )زم��ان��ەك��ەم��ان  بەناوونیشانی 
لێ  ناوێكی  پێویستە چ  بكرێ  لەگەڵدا  مامەڵەی 
)مندۆ  بەڕێزەكەی  نووسەرە  وتارێكە  بنرێ( 
كرۆكی  و  رەگ  لە  داوە  هەوڵی  مندۆ(  داود 
زمانەكەمان بكۆڵێتەوە و ئەو ناوە چییە دەبێ 
لەسەرچاوەیەكی  زی��ات��ر  و  ب��ن��رێ  ل��ێ  ن���اوی 
بەكارهێناوە جەختیان كردۆتە سەر ئەوەی كە 
ئاشوورییەكان و كلدانییەكان و ئارامییەكان و 
ئەكەدییەكان دەگەڕێنەوە سەریەك رەگ و ئەم 
تازەن  ناوی  تەنیا  لێنراوە  ناویان  كە  ناوانەش 
هەر كۆمەڵێك بۆ خۆی دایناوە پاش ئەوەی لە 
واڵت���ی خ��ۆی��ان��دا ك��ۆچ��ی��ان ك����ردووە. وادی���ارە 
بۆ  رۆڵ��ی  و  گ��ۆڤ��ارەك��ە  ن��ەت��ەوەی��ی  بۆچوونی 
گەلەكەمان  ن��ەت��ەوەی��ی  چەمكی  چ��ەس��پ��ان��دی 
كێشەكانی  گێرمەو  بۆ  بوو  سەرەكی  هۆیەكی 
لە  هەڵگرت  دەستی  كە  رژێ��م��ەی  ئ��ەو  لەگەڵ 
ف���ەراه���ەم���ك���ردن���ی زەم���ی���ن���ەی گ���ون���ج���او بۆ 
سریان  كلتووری  مافی  بڕیاری  جێبەجێكردنی 
وەك بەو شێوەیە ناوی دەبردرێ و لە سەرەتاوە 
و  نەتەوەییەكەیاندا  لەناوە  دەك��رد  گێل  خۆی 
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هەرسێ  زم��ان  ه��ۆك��اری  تەنیا  دان��اب��وو  وای 
تایفەكە كۆدەكاتەوە. بەو جۆرە ملمالنێی یانەكە 
هەمیسان سەری هەڵدا و بووە گرێی رۆشنبیرە 
گۆڤارەكەی  و  گ��ەل��ەك��ەم��ان  ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان��ی 
توندی  سانسۆرێكی  كە  رژێمە  ئەو  بەرامبەر 
گرتە  گەلێ شێوازی  و  گۆڤارەكە  خستە سەر 
كەمكردنەوەی  ب���ۆ  ل���ەب���ەرام���ب���ەری���دا  ب����ەر 
كاریگەرییەكانی لەناو رۆڵەكانی گەلەكەماندا و 
تەنانەت  و  بابەتێك  وت���ارو  ه��ەر  ب��ۆ  دەب���وو 
ژمارەیەكیدا  هەر  دەرچوونی  لە  بەرگەكەشی 
پرسی بە سانسۆر بكردبایە ئەگینا قەدەغە بوو 
چاپخانەكان چاپی بكەن. هەروا نەشارەزابوونی 
دەزگای  بەرپرسانی  لەالیەن  سریانی  زمانی 
سانسۆرەوە. هۆكارێكی دیكە بوو بۆ خەواندنی 
سانسۆر  دەزگای  رەحمەتی  ژێر  لە  گۆڤارەكە 
بۆ ماوەیەكی زۆر، ئەمەش وایدەكرد لەوادەی 
بكەوێت،  دوا  خ��ۆی  دیاریكراوی  دەرچ��وون��ی 
دەستەی  ئ��ەن��دام��ان��ی  بەڵكو  ئ���ەوە  ه��ەر  ن��ەك 
یانەكەش  ك��ارگ��ێ��ڕی  دەس��ت��ی  و  ن���ووس���ەران 
ب��ەر بۆ  ت��ر بگرنە  ن��اچ��ارك��راب��وون ش��ێ��وازی 
سانسۆرییەكان  دەزگا  رەزامەندیی  وەرگرتنی 
بەئامانجی چاپكردنی. بۆ ئەمەش سانسۆر گەلێ 
رێنمایی قەدەغە ئامێزیان بەسەریاندا سەپاندبوو. 
نوێیە  ش��ێ��وازە  ئ��ەم  بەپێی  گ��ۆڤ��ارەك��ە  كاتێك 
پێی  ب��ەدەرچ��وون،  ك��رد  دەستی  سانسۆرییە 
مەرجە  ه��ەم��وو  پابەندی  ب��ەت��ەواوەت��ی  ن��ەك��را 
ب��ێ��ت، چونكە  ق��ەدەغ��ەك��راوەك��ان��ی س��ان��س��ۆر 
سڕینەوەی  وات��ا  مەرجانە  ب��ەو  پابەندبوونی 
و  دەب��ەخ��ش��ی  ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ەی  كەسایەتییە 
ئامانجی  دەس���ت���ب���ەرداری  دەب����وو  پ��اش��ان��ی��ش 
نەدەبوو وشەی  نموونە  بۆ  ببوایە.  پەیامەكەی 
)ئ���اش���ووری( ی��ان ه��ەر وش��ەی��ەك ئ��ام��اژە بە 
هەروا  بەكاربێنێ.  بكات  كۆنەكان  ئاشوورییە 
قەدەغە بوو هەر شتێك باڵوبكاتەوە تایبەتمەندی 
زەق���ی گ��ەل��ەك��ەم��ان ل��ە ع��ی��راق ب��ەدی��ار بخات. 
دەكرا  نووسەران  دەستەی  بانگی  زۆرجاریش 
بۆ دەزگاكانی سانسۆر و سەرزەنشت دەكران 
و  دەوڵ���ەت  رێ��ب��ازی  بە  پابەندبوونیان  لەبەر 
كاروانی  بەهەقیقەتیش  دەس��ەاڵت��دار،  حیزبی 
گۆڤارەكە لە ماوەی )10( ساڵی تەمەنی )1970-
ن��اه��ەم��وارەی رژێ��م بێبەش  ل��ەم ك��ارە   )1980

لە  دەیەویست  شێوازێك  بەهەموو  كە  نەبوو 
رێبازو گەیاندنی پەیامەكەی دووری بخاتەوە و 
بۆ خزمەت و مەرام و بەرژەوەندییەكانی خۆی 
بەكاری بێنێت. بێجگە لەوەش لە ژێرەوە ئامادە 
بوو چەند دەستێك بەكاربێنێ بۆ ئەو مەرامانەی، 
نەخاسما نەیدەتوانی راستەوخۆ و بەراشكاوی 
ئ���ەو ش���ێ���وازە ب��ەك��ار ب��ب��ات ئ��ەوی��ش لەبەر 
كاردانەوەی ناوخۆیی و دەرەكی، چونكە رژێم 
و  ئاشتی  چ��ارەس��ەری  بۆ  بانگەشەی  پێشتر 
بواری  گۆیا  و  دەكرد  دیموكراسی  بەدیهێنانی 
ه��ەل دەڕەخ��س��ێ��ن��ێ ل��ە پێش ن��ەت��ەوەك��ان��دا بۆ 
ماندوونەبوو لە پێناو البردنی ئەو ئاستەنگ و 
وێڕای  دەرچ��وون��ی،  پێش  دەهاتنە  تەگەرانەی 
ئەو هەموو هۆكارە سەختانەش گۆڤارەكە توانی 
رێبازی راستەقینە و راستگۆی خۆی بپارێزێ 

وەك پێشتر ئاماژەمان پێدا.
ب���ەاڵم ئ���ەو ژم���اران���ەی پ���اش س��اڵ��ی 1980 
ئەوە  ژم���ارە،   )3( ل��ە  بریتین  ك��ە  دەرچ����وون 
هەوڵێكی بێ ئاكام بوو درا لە پێناو گێڕانەوەی 
ئاشووری(  )رۆش��ن��ب��ی��ری  س��ەروەری��ی��ەك��ان��ی 
كە  ملهم(ەوە  )ولسن  بەرێز  لەالیەن  بەتایبەتی 
وەك  دوایینی  ژمارەی  هەردوو  لە  هەمدیسان 
س��ەرن��ووس��ەر گ���ەڕاب���ۆوە، ب���ەاڵم ئ��ەو هەوڵە 
ئەوەی  پاشی  نەخاسما  ب��وو،  مەحاڵ  كارێكی 
شەڕی )عێراق – ئێران( هەاڵیسابوو، هەروا ئەو 
بارودۆخانەی بەسەر عێراقدا هاتن لەو دەمەدا. 
لە پاشان ئەندامانی یانەكە پەرت و باڵوبوونەوە 
هێندێكی  گرتەبەر  كۆچی  رێگای  هەندێكیان  و 
هەروا  ك��ران،  سەربازی  پەلكێشی  دیكەشیان 
لەو  كە  ئاشوورییانەی  یانە  ئەو  تێكەڵكردنی 
لە دوای جەنگ چونكە  دامەزرابوون  ماوەیەدا 
كۆنتڕۆڵ  ئەستەمە  دەیانزانی  دەس��ەاڵت��داران 
هەروا  و  ش��ەڕ  ب��ارودۆخ��ی  سایەی  لە  بكرێن 
مادی  كۆمەكی  ناتوانێ  كە  ئ��ەوە  بەبیانووی 
بۆ  هەڵێكی  رژێم  جۆرە  بەو  بكات.  هەموویان 
رەخسا یانەكە بەتەواوی و لەناوببات و هەروا 
هەرسێ  تێكەڵكردنی  رێگەی  لە  گۆڤارەكەشی 
نیشتمانی  و  سەنحاریب  و  رۆشنبیری  یانە: 
ئەمانە هەرسێ كران بەیەك یانە ناوی )یانەی 
بڕیارە  ئەو  بەگوێرەی  و  خێزانی(  ئاشووری 
سێ  ئەم  ئیلتیزاماتی  و  ماف  ئیمتیازو  هەموو 
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بۆیە  نوێیەكە،  یانە  بۆ  گواسترانەوە  یانەیە 
دەقێكی پێڕەوی ناوخۆی جەختی كردۆتە سەر 
ئەوەی یانەكە مافی هەیە گۆڤارێكی رۆشنبیری 
)رۆشنبیری  پێشوو  ن��اوی  بەهەمان  ئ��ەدەب��ی 
ئاشووری( دەربكات. بەاڵم ئیمتیازی دەرچوونی 
لە ئیمتیازاتەكانی )یانەی رۆشنبیری(یە و بەپێی 
رێككەوتن گواستراوەتەوە بۆ یانە تازەكە، بەاڵم 
بەرپرسانی ئەمنی و سانسۆری رێگر بوون لە 
یانەی  ئەم  لەالیەن  گۆڤارەكە  دەركردنی  پێش 
كۆنەكە  یانە  تێكەڵكردنی  گوتیان  و  ت���ازەوە 
هێنان  كۆتایی  واتە  تر،  دوانەكەی  ئەو  لەگەڵ 
دەركردنی  مافی  نوێ  یانەی  و  ئیمتیازە  بەم 
لەسەری  پێویستە  بەڵكو  نییە،  گ��ۆڤ��ارەك��ەی 
ئەوەی  بۆ  بكات  پێشكەش  نوێی  داواكارییەكی 
بەاڵم  بێنێ.  وەدەس���ت  ب��ۆ  نوێی  ئیمتیازێكی 
بەتەواوەتی  ك��را،  پێشكەش  داواك���اری  كاتێك 
رەتكرایەوە. بەو شێوەیە دەنگی گۆڤارەكە كپ 
كرایەوە كە بۆ ماوەی )15( ساڵ بەردەوام بوو، 
بكاتەوە  خۆی  بۆ  شایستە  شوێنپێیەكی  توانی 
ن��ێ��وان رۆڵ��ەك��ان��ی گ��ەل��ەك��ەم��ان��دا ئێستاش  ل��ە 
دەنگدانەوەیەكی شایستە و جوانی هەیە بەالی 
چونكە  ژی��اون،  قۆناغەدا  لەو  ئەوانەی  هەموو 
چووبووە  گرنگانەی  وێستگە  لەو  بوو  یەكێك 
پێناو  لە  گەلەكەمان  خەباتی  ك��اروان��ی  ناخی 
شایستەی  و  مرۆییەكانی  ب��ەم��اف��ە  گەیشتن 
پێش  دەمانخاتە  و  بەالیەوە  هەڵوەستەكردنە 
ئەزموونێك بەهەموو روویەكییەوە و چ سیاسی 
یان نەتەوەیی، یان نیشتمانی و رەنگدانەوەیە لە 
بۆ  گەلەكەمان  رۆڵەكانی  هەمیشەیی  ئامادەیی 
خۆفیداكاری و بەرەنگاربوونەوەی سەختییەكانی 
كاتێك  ه��ەر  و  ت��اڵ  و  تفت  واقیعی  رۆژگ���ارو 
جەختیان  پێش  هاتبێتە  بۆ  گونجاویان  هەڵێكی 
و  گەلەكەیان  پێناسەی  و  بوون  سەر  كردۆتە 

بەرزكردنەوەی دەنگی لە نێو گەالنی دنیادا.

بایەخدان بە ئافرەت و منداڵ لە رێبازی )رۆشنبیری 
ئاشووری(دا:

گومانی تێدا نییە بایەخ و بایەخدان بەكێشەی 
گۆڤاری  وەك  گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی  ل��ەالی��ەن  ئ��اف��رەت 
پشتگوێ  نەبووە  وا  ئ��اش��ووری(  )رۆشنبیری 
پرسە  گۆڤاری  بڵێین  دەك��رێ  چونكە  بخرێ، 

پرسی  لەبەرئەوەی  ب��ووە،  فراوانەكان  گرنگە 
كۆن  لە  تایبتمەندییەكانییەوە  بەهەموو  ئافرەت 
و ئێستاشدا یەكێكە لەو تەوەرە سەرەكییانەی 
رۆژنامەگەریی  ل��ەن��او  گ���ەورەی  پانتاییەكی 
جا  پڕكردۆتەوە.  رۆژنامەگەریمان  و  جیهان 
و  چەندی  بە  بێت  ئاشنا  خوێنەر  ئ��ەوەی  بۆ 
لەم  گ��ۆڤ��ارەك��ە  بایەخپێدانەی  ئ��ەو  ق��ەب��ارەی 
نموونەیەی  ئ��ەم  داوی��ی��ەت��ی  چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا 

خوارەوە دەخەینەڕوو:
بنیاتنانی  ئافرەت و كاریگەرییەكانی  )ئازادی 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ن���وێ(، ئ��ەم��ە ن��اوون��ی��ش��ان��ی ئەو 
ئابی  )5(ی  ژم��ارە  لە  و  هەڵمانبژارد  وتارەیە 
ساڵی 1974 بەپێنووسی بەڕێز خۆشابا سوالڤا 
باڵوكراوەتەوە، نووسەر لە چەندین تەوەرەوە 
كێشەی ئافرەت دەخاتەڕوو. سەرەتا ئاماژە دەدا 
بەبایەخی ئەنجامدانی كردارێكی هاوسەنگی لە 
نێوان ژن و پیاو لە هەموو مەسەلەیەكدا ئەگەر 
بمانەوێ كۆمەڵگەیەكی كامڵ ویەكسان لەرووی 
دەڵێت:  دیسان  بنێین.  بنیات  ئەركەوە  و  ماف 
پێزانینی ئەم راستییە و دانپێدانانی بە گرنگترین 
تاكەكانی  نێو  رۆشنبیرانی  بەرپرسیارێتی 
ئەم كردارە  لەبەرئەوەی  كۆمەڵگە دەژمێردرێ 
پێكهێنانی  ب��ۆ  ه��ەی��ە  زۆری  بایەخی  و  ب��ەه��ا 
هێزی  بەخشینی  و  پێشكەوتوو  كۆمەڵگەیەكی 
سەرفرازی.  و  ب���ەرزی  ب���ەرەو  ب��ۆی  پ��اڵ��ن��ەر 
نووسەر هەروا ئاماژەی داوە كە گەیشتن بەم 
بە  پێویستی  بۆیە  نییە،  ئاسان  هەروا  ئامانجە 
بەرەو  هەیە  گشتی  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشێكی 
داڕزان و داماڵینی هەموو ئەو نەریتە كۆنانەی 
دادەنێن  ناتەواو  بوونەوەرێكی  بە  ئافرەت  كە 
گوایە بۆ ئەوە هاتۆتە دنیا لە قەفەزی ماڵەوەدا 
خزمەت  و  ئیسراحەت  و  خۆشی  و  بێت  بەند 
نووسەر  لەپاشان   . بكات  ف��ەراه��ەم  پیاو  ب��ۆ 
خۆی  وایانكردووە  دەكۆڵێتەوە  هۆكارانە  لەو 
بسەپێنێ بەسەر ژندا. و ئەنجا چۆن چۆنی ژن 
بەو واقیعە تفت و تاڵە رازی بێت و لەبەرچی 
ئەوەی  لەجیاتی  بێت  یاخی  لێی  نەداوە  هەوڵی 
بیپەرستێت . ناوبراو لە بابەتەكەیدا ئاماژە بەو 
هەیە  كاریگەرییان  كە  دەدات  كەموكورتییانە 
رۆڵی  بەبینینی  بەرامبەر  ئافرەت  لەدواكەوتنی 
خۆی لەبنیاتنانی كۆمەڵگە. هەروا خۆحەشاردانی 
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لەچوارچێوەی ئیش و كاری ماڵەوەدا، لێرەش 
دەخاتە  بەرپرسیارەتییە  ئەو  گ��ەورەی  الیەنی 
خۆی  بەدەستی  كە  ئافرەت  خ��ودی  ئەستۆی 
بڕوایەی گوایا  بەو  ئەو واقیعەی هەڵبژاردووە 
پیاودا  بەسەر  گ��ەورەی  سەركەوتنێكی  ب��ەوە 
بیروڕا  كۆمەڵێك  لەكۆتاییدا   . وەدەستهێناوە 
ئەنجامدانی  و  واقیعەكەی  لەسەر  پێشكەش 
لەو  ه��ەروا  ژیانیدا  بەسەر  بنەڕەتی  گ��ۆڕان��ی 
بەرچاوی  بایەخێكی  گ��ۆڤ��ارەك��ە  الی��ەن��ان��ەی 
پێداوە، جیهانی منداڵە، دەبینین چەندین وتار و 
لێكۆڵینەوەی تێدا باڵوكراوەتەوە باس لە جیهانی 
بۆ   . دەك��ات  پێدانی  گرنگی  و  بایەخ  و  منداڵ 
نموونە وتارێك لە ژمارە )12(دا كە لە تەمووزی 
)خاشع  ل��ەالی��ەن  و  دەرچ����ووە   1977 س��اڵ��ی 
)دۆزینەوەی  بەناوونیشانی  عبدالطیف(  ناجی 
بەهرەكانی(  نماپێكردنی  و  بەهرەمەند  منداڵی 
باڵوبۆتەوە . بریتییە لە لێتۆژینەوەیەك نووسەر 
پێشكەش  بیروبۆچوون  و  سەرنج  كۆمەڵێك 
پەروەردەكاران  و  باوكان  دەك��رێ  كە  دەك��ات 
و  زی��رەك��ی  زان��ی��ن��ی  ب��ۆ  ببەستن  پ��ێ  پشتیان 
كە  جیاوازەكانیان،  بەهرەمەندە  منداڵە  بلیمەتی 
هەر لەوێ ئاماژە دەدا: دەوڵەتانی پێشكەوتوو 
دەستپێشەخەری دەكەی بە جیاكردنەوەی ئەو 
خوێندنگەی  و  قوتابخانە  لە  قوتابییانە  جۆرە 
تایبەتدا بۆ ئەوەی كادیری زانستی باشیان بۆ 

ئەوەی  لەبەر  جا  بكات.  دروس��ت  لێ  داهاتوو 
نییە،  زۆرییە  بەو  واڵتەكەماندا  لە  قوتابخانە 
لە  بەهرەمەند  منداڵی  دۆزینەوەی  ئەركی  بۆیە 
هەوەڵین  چونكە  مامۆستایە،  بەرپرسیارێتی 
زیرەكی  و  بلیمەتی  بە  هەست  دەك��رێ  كەسە 

منداأل و بەهرەكانی بكات.

رێپۆرتاج:
گۆڤاری )رۆشنبیری ئاشووری( وای بەبابش 
رێپۆرتاجێك  و  راپۆرت  چەند  ناوبەناو  زانیوە 
و  چاالكی  س��ەر  بخەنە  رۆشنایی  لەخۆبگرێ 
لێرەدا   . دامەزراوەكانی  و  كۆمەڵگە  كارەكانی 
وەك چەند نموونەیەك ئاماژە بە هەندێك لەو 

راپۆرت و رێپۆرتاجانەی دەدەین:
ژمارە )5(ی گۆڤارەكە كە لەمانگی ئابی 1974 
كراوەتەوە  باڵو  تێدا  رێپۆرتاجێكی  دەرچ��ووە، 
دەربارەی  ك��ردووە  ئامادەی  مروكل  میخاییل 
بەشی سریانی رادیۆی بەغدا كە لە 1ی تەمووزی 
بەمافی  دانپێدانان  بڕیاری  پاش   1972 ساڵێ 
ئەم رێپۆرتاجە  دامەزراوە،  رۆشنبیری سریان 
بەبۆنەی دوو ساأل بەسەر دامەزراندنی ئامادە 
كراوە، تێدا ئەرك و كار و میكانیزمەكانی شی 
ب��ە بەشەكانی  ئ��ام��ادەك��ار چ��اوی   . دەك��ات��ەوە 
چاوپێكەوتنێكی  چەند  و  كەوتووە  ئێستگەكە 
پێشەكی   . كارمەندەكانی  لەگەڵ  داوە  ئەنجام 
چاوی بە شلێمۆن پولص كەوتووە بەڕێوەبەری 
بەشەكە و خاوەنی ئەو دەنگەی یەكەمین جار 
لە   . بەرزكردۆتەوە  دەنگی  لەكاتی كردنەوەیدا 
دامەزراندنی  سەرەتای  لە  باس  رێپۆرتاجەكە 
حەفتەییەكانی  و  رۆژان��ە  پرۆگرامە  و  ئێستگە 
پاشان  هەماهەنگی،  پالنی  ه���ەروا  و  دەك���ات 
ت��ێ��ك��ەڵ��ب��وون��ی گ��وێ��گ��ران��ی لەگەڵ  ب��ە  ئ���ام���اژە 
پرۆگرامە هەمە الیەنەكانی دەكات و لەدوایشدا 
رێپۆرتاج  ئ��ام��ادەك��اری  پرسیاری  وەاڵم��ی  لە 
سەبارەت بە داهاتووی ئێستگەكە دەڵێت: لەالی 
گەلێ دیاردەی نوێ وەستاوین لەم جیهانەماندا 
بەتایبەت  رۆشنبیرییەوە،  ئاستێكی  بەهەموو 
سترانبێژانە،  و  هونەرمەند  و  ئەدیب  مەبەستم 
ئ���ەوان���ە ه��ەم��وو ت��وان��ی��وی��ان��ە ل��ەرێ��گ��ەی ئەم 
ئێستگەیەوە هەوا هەڵمژن و بەرجەستە لەناخی 

خۆیان بكەن..
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ئ��ەم��ە ه��ەم��وو وا دەك���ات ب����ەردەوام ب��ن لە 
زمانە  بەگوێرەی  و  كردەییەكانیان  مومارەسە 
زیندووە كۆنەكەمان كە ئێستگە هەر بەو زمانە 

پەخش دەكرێ، پوخت و جوان بكەن ..
كە هەمان ئەو زمانەشە شاعیرە كۆنەكانمان 
ئەپرەم  شیعرەكانیان پێ دەربڕیوە، وەك: مار 
ئەم  ئ��ەگ��ەر  ئێمە   . ئەوانیتر  و  نرسی  م��ار  و 
زمانەمان رەچاوكرد، ئەو كات دەتوانین كادری 
لە  و  پێكبێنین  زانستی  و  ئەدەبی  و  هونەری 
زەمینەیەكی پتەوەوە تەكان بدەین بەرەو باشتر 

پێشڤەچوونی كارەكانمان.
پ��اش��ان ن���ووس���ەری رێ��پ��ۆرت��اج��ەك��ە چاوی 
شاعیر  و  ئەدیب  ك��ان��ون(ی  نەمرود  )زەی��ا  بە 
وەرگێڕ  ئێستگەكە  ل��ە  ك���اری  ك��ە  دەك��ەوێ��ت 
بوو،  بەرنامە  پێشكەشكاری  و  ئامادەكار  و 
ئەم  پیادەكردنی  دەڵێت:  كارەكەیەوە،  لەبارەی 
بەدواداچوونم  زمانەكە  بۆ  دام،  هانی  كارانەم 
ورد  لێی  هاوەڵەكانم  و  خۆم  زیاتر  و  هەبێت 
زمانەكەمان  ئاسۆی  وای��ە  پێم  بۆیە  ببینەوە، 
زیاتر فراوان بووە لەگەڵ پێشڤەچوونی زەمەن 

ئەویش بە كردەوە پیادەكردنی ..
چاوی  رێپۆرتاجەكەیدا  میانەی  لە  هەروەها 
بە چەند كارمەندێكی تری ئێستگەكە كەوتووە، 
ئامادەكار  وەك  ك��ە  ئیرمیا  شمۆئیل  ل��ەوان��ە 
كارەكەی  لە  ب��اس  بەرنامە  پێشكەشكاری  و 

دەكات.
)سەبری  ب���ەن���اوی  دی��ك��ەش  ك��ارم��ەن��دێ��ك��ی 
یەعقوب( ئەویش بەشداری كردووە لە نواندن 
پێشكەش  و  وەرگێڕان  روویكردۆتە  پاشان  و 
كردنی هەواڵ و گوتەی رۆژنامە و جێبەجێكاری 

چەند بەرنامەیەك. 
ئێستگەش،  ئ��اف��رەت��ی  ك��ارم��ەن��دەك��ان��ی  ل��ە 
ئامادەكاری رێپۆرتاج چاوی بە خاتوو )شمیرام 
م��رۆك��ل( ك��ەوت��ووە، ن��اوب��راو ل��ەب��ارەی رۆڵی 
پێشەكی  دەڵ��ێ��ت:  و  دەئاخێوێ  ئێستگەكە  لە 
و  ن��وان��دن  بەبەشی  پێوەندیم  ئێستگەكە  ل��ە 
وەك  لەپاشان  كرد،  رەنگاورەنگەوە  بەرنامەی 
بێژەر و پێشكەشكاری بەرنامە و جێبەجێكار لە 
ئێستگە وەك كارمەند دامەزرام. لەگەڵ رەوتی 
ئێستگە  لە  نا  پێكەوە  باشم  ئەزموونی  رۆژاندا 
و بوواری زمانەوانی . ئەمەش هانی دام روو 

بكەمە نووسینی بە ئامانج.
لەتەوەری بایەخدانیش بە چاالكیی یانەكەوە 
ژمارە  جووت  لە  راپۆرتێكی  نەمرود(  )زەییان 
)17 � 18( باڵوكردۆتەوە دەربارەی دووەهەمین 
ئێوارەی  لە  یانەكە  كە  نووسەران  پێشەنگای 
رۆژی 1978/8/7 سازی داوە، سەرەتا ئامادەكار 
ئاماژەی داوە بە بایەخدانی یانەكە بە چاالكییە 
و  زمانەوانییەكانی  و  ئ��ەدەب��ی  و  رۆشنبیری 
رۆڵی لە پێشخستنی زمانی دایك و فراوانكردنی 
و بوژاندنەوەی كلتووری رۆشنبیری و هزری. 
ل��ەپ��اش��ان چ��ەن��د وردەك���اری���ی���ەك دەرب����ارەی 
كە  ب��ردووە  ناوی  وا  روو،  دەخاتە  پێشەنگاكە 
یانەكەیە  چاالكییەكانی  گرنگترین  و  دیارترین 
و وەك خۆپێشاندانێكی گەورە وەسفی دەكات 
بەدیارخستووە  رابوردوومانی  سەروەریی  كە 
و بە كۆن و ئێستاوە گرێی داوە و تێدا زمانی 
كۆنمان لەگەڵ ئێستادا بەیەك شاد بوونەتەوە. 
لە میانەی راپۆرتەكەشیدا خشتەیەكی پێشكەش 
بەو  دەك��ات��ەوە  روون  ئامارێك  تێدا  ك��ردووە، 
كتێبانەی پێشەنگاكە لەخۆی گرتوون، لەدوایشدا 
سەرنجەكانی خۆی لەبارەی پێشەنگاكە دەخاتە 
روو و وای لە قەڵەم دەدات كە سیمای واقیعییەت 
و رەنگدانەوەی هەستی بەرپرسیارێتی تایبەت 
بە ئاسەواری رۆشنبیری و كلتووریمانی پێوە 
وێنە  چەندین  راپۆرتەكەش  لەمیانەی   . دی��ارە 
و  دان���راون  پێشانگاكە  ب��ە  تایبەت  گ��رت��ەی  و 
بۆچوونێكی باشی الی خوێنەر سەبارەت بەو 

پێشەنگایەوە.

چاوپێكەوتن:
گۆڤاری  ژمارەكانی  هەموو  لە  ئەگەرچی   
چاوپێكەوتن،  گۆشەی  ئاشووری(  )رۆشنبیری 
بەاڵم  نەبووە،  و جێگیر  ب��ەردەوام  گۆشەیەكی 
بایەخدان  بۆ  بووە  گرنگ  تەوەرێكی  بەالیەوە 
مامەڵەی  چونكە  خوێنەر،  وسەرنجڕاكێشانی 
و  كردووە  گەلەكەمان  كەسایەتییەكانی  لەگەڵ 
ئەوانەی دەستێكی بااڵیان هەبووە لە پسپۆڕیی 
جیاجیای وەك: نەتەوەیی، رۆشنبیری، هزریی، 
چەپكێ  لێرەدا   .. وەرزش��ی  زانستی،  هونەری، 

رووناكی دەخەینە سەر هەندێكیان.
تشرینی  ل��ە  ك��ە  گ��ۆڤ��ارەك��ە  )2(ی  ل��ەژم��ارە 
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یەكەمی ساڵی 1973 دەرچووە، چاوپێكەوتنێكی 
ئیسماعیل(ی  مالك  یاقۆ  )مەلك  بەڕێز  لەگەڵ 
ئ��ەوە دەم��ە لە  ئ��اش��ووری  س��ەرۆك��ی تایفەی 
داوە.  عیراق، كردووە، میخائیل مروكل سازی 
كەسایەتییە  ئەم  لەژیانی  كورتەیەك  سەرەتا 
باس دەكات: لەدایكبوونی، ژیانی، هاوسەرێتی، 
بارودۆخانەی  بەو  دەدا  ئاماژە  و   . كتێبەكانی 
بێڵێ،  لەساڵی 1933 واڵت بەجێ  ناچاری كرد 
دیسان باس لە بار و زەمینەی گەڕانەوەی بۆ 
واڵت دەكات، لەپاش داوەتنامەیەك كە لەالیەن 
وەزیری ناوخۆی عیراق پێی گەیشتبوو، ئەنجا 
دامەزراندنی وەك سەرۆكی تایفەی ئاشووری 
لە  ئامادەكار   .1973/8/2 رۆژی  لە  عیراق  لە 
ئێمە  دەڵێت:  و  پێدەدا  درێژەی  پێشەكییەكەیدا 
كاروانی  رێگەی  لە  ئیسماعیلمان  یاقۆ  بەڕێز 
سەربازیی  كەسایەتییەكی  وەك  ژیانییەوە 
شۆڕشگێڕ دژ بە ئیستیعمار ناسیوە، ئیمڕۆیش 
نووسەر  وەك  دەب��ی��ن  ئاشنای  ل��ەن��وێ  س��ەر 
وەك  مێژووییەكان  رووداوە  ت��ۆم��ارك��اری  و 
بەرجەستەن  و  دەڕوان����ێ  تێیان  خ��ۆی  ئ��ەوە 
لەوەی )مێژوو بناغەیەكە بۆ ئێستا و هۆكاری 
ژیانی  لەپێناو  پێشەوە  ب��ەرەو  هاندەرانمانە 
سەرفرازی و پێشكەوتنیدا(. دوای ئەم پێشەكییە 
ئامادەكار چەند پرسیارێك ئاڕاستەی ئاڕاستەی 
بەو  س��ەب��ارەت  س��ەرەت��ا  دەك���ات.  میوانەكەی 
بكاتە  روو  نا  پێوە  پاڵیان  دەپرسێ  هۆكارانە 
لە  یاقو  مالك  بەڕێز  كتێب،  دانانی  و  نووسین 
بەرەو  سەرەكیم  پاڵنەری  هۆی  دەڵێ:  وەاڵمدا 
بۆ  ب��وو  خ��ۆم  تایبەتی  بایەخدانی  الیەنە  ئ��ەم 
ئەو  و  رووداوەك�����ان  ی���ادەوەری���ی  پاراستنی 
بەسەرهاتانەی كە پێم وایە مێژوویەكی تازەن 
تۆماری  فرمێسكەوە  و  ژان  ب��ە  گەلەكەمان 
كردوون و زۆر ستەم و ناخۆشی لە میانەیدا 
شایەتحاڵی  خۆم  ئەوەی  لەبەر  وە  چەشتووە. 
ویژدانم  بۆیە  بەسەرهاتانەم،  و  رووداو  ئەو 
بخەمە  راستەقینەیان  وێنەیەكی  داوم  هانی 
بەر دیدەی خوێنەر، هەروا بەڕێزی لە میانەی 
چەند  بە  ئاماژە  پرسیارەكان  بۆ  وەاڵمەكانی 
لەژیانیدا  دەكات  گرنگ  ویستگەیەكی  و  كێشە 
دەردەبڕێ.  لەسەریان  خۆی  راوبۆچوونی  و 
بەالیەوە  نووسین  بەهرەی  چۆن  نموونە:  بۆ 

سەری هەڵدا لە حاڵەتێكدا وەك كەسایەتییەكی 
سەربازی ژیانی پڕ ملمالنێ بووە.

بەسەر  ت��اراوگ��ە  ژیانی  كاریگەرێتی  ه��ەروا 
هەوڵی  ب��ە  س���ەب���ارەت  رای  ئ��ەدەب��ەك��ەی��ەوە، 
تێڕوانینی  سریانی،  ئەدەبی  كردنی  بەجیهانی 
دەگێڕێتەوە(  خۆی  )مێژوو  وتەی  بەرامبەر  لە 
هزرییەكان،  رەه��ەن��دە  و  كتێبەكانی  ژم���ارەی 
ئاشوورییانەی  ن���ووس���ەرە  ئ���ەو  دی��ارت��ری��ن 
كاریگەرییان لەسەری هەبووە، چێترین كتێب كە 
چاوپێكەوتنەكەیشدا  لەكۆتایی   . خوێندبێتییەوە 
ئامادەكار پرسیارێكی ئاڕاستە دەكات دەربارەی 
رۆڵەكانی  ناوزەدكردنی  هەمبەر  لە  بۆچوونی 
گ��ەل��ەك��ەم��ان ب��ە )س��ری��ان��ی زم��ان��ەك��ان( لەبەر 
رۆشنایی مافی ئاشووری و كلدان و سریانی لە 
عیراق، ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت: ئەم ناولێنانە 
وەك لە واقیعدا هاتووە هەر لە رەگەوە ناوێكی 
هەڵەیە، چونكە ئەوەی دایڕشتووە تەنیا پشتی 
بە توخمی زمان بەستووە بەبێ ئەوەی بڕوانێتە 
نەمانبیستووە  پێشتر  ئێمە  نەتەوەیی،  گیانی 
 . زم��ان(  گەل  )فاڵنە  بنێن  گەلێكەوە  بە  ناوێك 
هەرچەندیش لەرووی تایفەگەرییەوە جیاوازین، 
ئێمە  كە  كۆكین  نەتەوەییەوە،  ل��ەرووی  ب��ەاڵم 

ئاشوورین.
ئاداری  مانگی  لە  كە  7(یشی   �  6( ل��ەژم��ارە 
چاوپێكەوتنێكی  دەرچ������ووە،   1975 س��اڵ��ی 
گەورەی  ئەدیبی  كەڵە  لەگەڵ  دوورودرێ����ژی 
لوبنان )میخائیل نەعیمە( سازداوە، لەدەسپێكی 
خەونم  ف��رەج��ار  دب��ێ��ژێ:  چاوپێكەوتنەكەیدا 
لە گوندە خنجیالنە  بووم  بە پەرۆش  دەدی و 
جوانەكەی كە بەسەر بەرزاییەكانی )حەنین( لە 
لوبنانی پڕ ئەفسوون و جوانی پاڵی داوە . لەو 
گوندەی منداڵێكی بلیمەتی بە دنیای رۆشن هێنا، 
بتوانم سەردانی بكەم و بە دیدەنی شاد بم و 
 . رەخسا  بۆ  هەلم  ئەو  ب��ووە  پیر  كە  ئەمێستا 
دوای ئەم پێشەكییە ئامادەكاری چاوپێكەوتنەكە 
دەستیكردووە بە ئاڕاستەكردنی پرسیارەكانی . 
پێشەكی پرسیاری كردووە لەبارەی بایەخدانی 
زۆر بەو رێبازە فەلسەفەییەی كە مەسەلەیەكی 
هەروا  و  هزرییەكانی  بەرهەمە  لە  بنەڕەتییە 
بەرجەستەكردنی سۆفینیزم لە ژیاننامەكەیدا، لە 
وەاڵمدا میخائیل نەعیمە دەڵێ: سۆفینیزم یاخود 
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)تصوف( لە زمانی عەرەبییدا رەنگە لە وشەی 
)صوفیا(ی یۆنانییەوە سەرچاوەی گرتبێ كە بە 
ئەم  من  بەڕای  دێت،  )حیكمەت(  دانایی  واتای 
پاشان   . نزیكترە  راستییەوە  لە  وەرگێرانەی 
وشەی سۆفینیزم لە زمانی عەرەبی بەرامبەری 
 STICISM MY لە زمانە بیانییەكاندا وشەی
� نهێنی(، ئەمەش واتا كەسی  دێت یانی )پەنام 
نهێنی دەبینێ  بە  لەژیان  سۆفی هەموو شتێك 
بۆیە  بدۆزێتەوە،  نهێنییە  ئەو  دەدات  هەوڵ  و 
ئەوە بەس نییە بۆی كە هەستە دەرەكییەكانی 
هەستەكانەوە  ل��ە  بەڵكو  س���ەری،  دەك��ەون��ە 
دەگوازێتەوە.  )باتنی(  هەستی  بەرەو  )حواس( 
ئامادەكار چەندین پرسیاری تری لەم بابەتە و 
گەورەی  ئەدیبی  رووی  خستۆتە  تری  بابەتی 
بڵێین  دەك��رێ  بەاڵم  نەعیمە(  )میخائیل  لوبنان 
دوورودرێژی  گەشتی  لەبارەی  پرسیارەكان 
دواین  فەلسەفە،  و  ئ���ەدەب  ل��ەگ��ەڵ  ن��ووس��ەر 
هیوای  كتێبەكانی،  ژم����ارەی  نووسینەكانی 
لەژیاندا لە حاڵێكدا ژیانی پیری بەسەر دەبات 
. ئەمانە تەوەری پرسیارەكان بوون، نووسەر 

وەاڵمی داونەتەوە.
هەروا لە میانەی گەشتەكەماندا بە الپەڕەكانی 
ژمارەكانی گۆڤارەكە، چاوپێكەوتنێك سەرنجی 
راكێشاین كە لە ژمارە جووتی )3 � 4( لە نیسانی 
ساڵی 1974 دەرچوە لەگەڵ )5( رۆژهەاڵتناس 
كردووە  عیراقیان  س��ەردان��ی  كە  داوە  س��ازی 
لە  سریانی(  زمان  )ك��ۆڕی  میوانی  بوونەتە  و 
رۆژانی ڤیستیڤاڵی )ئەفرام � حەنین( كە لەپێناو 
بوژاندنەوەی كلتوورەكەمان لەرێگەی كارەكانی 
و  ئەفرام  )م��ار  گەلەكەمان  هزرڤانی  ه��ەردوو 
پزیشكی وەرگێڕ حەنین ئیسحاق(ەوە سازدراوە، 
زاتە رۆڵی مرۆیی گەوەریان  ئەو دوو  چونكە 
و  زانست  و  وش��ە  خزمەتكردنی  بۆ  ه��ەب��ووە 
چەند زمانێكی وەك: ئارامی )سریانی(، عەرەبی 
گریكی )یۆنانی كۆن( . ڤیستیڤاڵەكە لە رۆژانی 
4 � 7ی شوباتی 1974 كارەكانی بەڕێوە چوو 
و ژمارەیەك لە هزرڤان و خەمخۆری بوواری 
تێدا  كرابوون  بانگهێشت  ژیاری  و  رۆشنبیری 
ئامادە بن، لەنێویاندا )5( رۆژهەاڵتناس لەوانەی 
بایەخی هزرییان داوەتە كلتوور و ژیارییمان . 
هەوەڵین چاوپێكەوتن لەگەڵ پرۆفیسۆر ئەندرێە 

و  سریانی  زمانی  مامۆستای  كە  ك��راوە  هاڵیە 
و  بەلجیكا  لە  لۆڤان  لەزانكۆی  ب��ووە  اله��ووت 
باڵوكردنەوەی  ب���وواری  دی���اری  ئەندامێكی 
هزری  و  عەرەبی  و  كلتووری  و  رۆشنبیری 
ئاشووری بوو لەچوارچێوەی ئەو زنجیرەیەی 
بە  و  ب���ردووە  ب��ەڕێ��وەی  دراكێیە  پرۆفیسۆر 
كۆمەڵی نووسەری مەسیحییە رۆژهەاڵتییەكان 

ناوزەد دەكرا.
چاوپێكەوتنی دووەم لەگەڵ پرۆفیسۆر )ئارپ��ەر 
لە 28ی نیسانی  لە دایكبووی ئەمریكا  فۆبی(ە 
1909. لە ئەستۆنیا پاشان لە بەریتانیا و دواتر 
ئەڵمانیا خوێندنی تەواوكردووە و پسپۆڕی  لە 
ل��ە ب���واری رەش��ن��ووس وەرگ���رت���ووە دواجار 
تادانۆ، ئەستۆنیا،  لە زانكۆكانی:  بۆتە مامۆستا 
دانراوی  و  كتێب   )45( شیكاگۆ.  ه��ام��ب��ۆرگ، 
لێكۆڵینەوەی   300 نزیكەی  و  ب��اڵوك��ردۆت��ەوە 
مێژوو،  وەك:  پسپۆڕی  ب��واری  چەند  لە  هەیە 
ئەدەب، كلتووری مەسیحی سریان، لە چەندین 
سریانەكانیش  نووسەرە  رەشنووسی  و  كتێب 
مێژووی  ل���ە  ب���ەرگ���ی   )4( و  ك���ۆڵ���ی���وەت���ەوە 
ئامادەكار  دیسان  ئامادەیە.  سریانی  ئەدەبی 
چاوپێكەوتنێكی تری لەگەڵ مامۆستا )موكمبر( 
بایەخی بە  لەوانەی  ناوبراو یەكێكە  سازداروە 
لێكۆڵینەوە لە رەشنووسی دێرینەی رۆژهەاڵتی 
داوە، بەتایبەتی و وانەیەكیشی لە ڤیستیڤاڵەكەدا 
پێشكەش كرد بەناوونیشانی )ئەستونی و رۆڵی 

الی مائەفرام(..
مامۆستا  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەوتنێكی  ه���ەروا 
)دۆگالس دنلوب( مامۆستا لە زانكۆی كۆلۆمبیا 
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ل��ە ن��ی��ۆی��ۆرك، س���ازدا. ن��اوب��راو ل��ە زانكۆری 
هەر  و  تەواوكردووە  بااڵی  خوێندنی  كالسكۆ 
لەوێش بە ئوستادی یاریدەدەر لە ساڵی 1919 
لە  كیمبرج  زانكۆی  لە  پاشانیش  و  دام��ەزراوە 

ساڵی 1950.
لەگەڵ  ئ��ام��ادەك��ار  چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ی  دوای����ن 
پرۆفیسۆ )فوئاد سیزكین(ە، مامۆستا لە زانكۆی 
فرانكفۆرت، كە ئەویش لەو ڤیستیڤاڵەدا وانەیەكی 
پێشكەش كرد بەناوونیشانی )شوێن و مەقامی 
مەتین لە مێژووی وەرگێڕان لە گریكییەوە بۆ 

سریانی(.
ژمارەكاندا  لە  گرنگانەی  چاوپێكەوتنە  لەو 
مانگی  )11(ی  ژم��ارە  لە  چاوپێكەوتنێك  هەن، 
ئیشوسازی  شلیمۆن   1977 س��اڵ��ی  ئ����اداری 
تەوەری  یۆحەننا(،  )ئیدوار  دكتۆر  لەگەڵ  داوە 
پێوەندی  و  )دەن��گ  دەرب��ارەی  چاوپێكەوتنەكە 
دەڕوانێتە  دەن���گ  زان��س��ت��ی  چ���ۆن  و  ب��ەپ��ی��ت 
زمان(ەوەیە. لێرەدا ئامادەكار چەندین پرسیاری 
سروشتی  ب���ارەی:  ل��ە  وەك  دەك���ات  ئاڕاستە 
دەنگەكان و ژمارەیان، زانستی دەنگ و روانینی 
بەرامبەر زمان، پێوەندیی نووسین بەزمانەوە، 
بەیەكخستنی  س��ەب��ارەت  چین  پێشنیارەكانی 

زاراوە هاوچەرخەكانی زمانەكەمان. هتد.
ئەوە بوو گۆڤارەكە هەر  تر  چاوپێكەوتنێكی 
 1977 ساڵی  ئ���اداری  مانگی  ژم��ارەی��ەی  ل��ەو 
عێراقی  تیپی  كاپتنی  لەگەڵ  كردۆتەوە  باڵوی 
تۆپی پێی ئەو دەمەی عێراق )دۆگالس عەزیز( 
سازدراوە، رەمسیس ئەپرەم ئامادەی كردووە و 
لە گۆشەی وەرزشدا باڵوكراوەتەوە. ئامادەكار 
لە پێشەكیەكەیدا دەڵێت: چاوپێكەوتنمان لەگەڵ 
كاپتنی تۆپی پێی عێراق و ژەنڕاڵی هێڵی بەرگی 
بینیمان  ك��رد،  عەزیز(  )دۆگ��الس  نێودەوڵەتی 
لە  و  هێمنە.  و  دڵ��ف��راوان  خاكەڕاو  ئینسانێكی 
سەر  دەكاتە  جەخت  پرسیارەكانیشدا  میانەی 
پێناسە كەسایەتییەكەی، ئامانجەكانی، جوانترین 
پێشبینیكردنی  عێراق،  پێی  تۆپی  بەپەرەپێدانی 
بۆ  رێنمایی  عێراقییەكان،  یاریزانە  بەرامبەر  لە 

یاریزانانی تازە پێگەیشتووی تۆپ و. هتد.

بەشی سریانی )گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری(:
لە  بەشێك  گۆڤارەكە  گوتمان  پێشتر  وەك 

باڵوكردنەوە  بۆ  كردبوو  تەرخان  بابەتەكانی 
گاڵتەی  ل��ە  وەك  ه���ەروا  س��ری��ان��ی،  ب��ەزم��ان��ی 
باسی دەرهێنانی هونەریمان كرد،  یەكەمدا كە 
ب��اب��ەت��ەن��ەی بەزمانی  ئ��ەو  گ��وت��م��ان زۆرب����ەی 
سریانی باڵودەكرانەوە بەدەسخەت دەنووسران 
كەمێكیان نەبێ بە چاپ تۆماردەكران. وێڕای ئەو 
كۆسپانەش كە رووبەڕووی ئەم كارە دەبنەوە، 
ئامادەكردنی  بۆ  ن��ەدا  كۆڵی  گۆڤارەكە  ب��ەاڵم 
بەشە سریانییەكەی. ئەمەش روون و ئاشكرایە، 
زمانی  ب��اب��ەت��ی  ل��ە  ژم��ارەی��ەك��ی  هیچ  چونكە 
هەقیقەت  بە  ئەوەش  نەبووە،  حاڵی  ئاشووری 
گۆڤارەكە  خۆشەویستی  رێزو  بۆ  نیشانەیەكە 
ب��ەرام��ب��ەر ب��ە زم��ان��ی دای���ك و زەروورەت�����ی 
هەروا  و  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  و  بەدیارخستنی 
لە  زمانەكە  فێربوونی  بەمەبەستی  گبایەخدانی 
رێگەی هەندێ لەو گۆشانەی باس لە تەوەرو 
بنچینەكانی زمانەكە دەكەن و چێترین شێواز بۆ 
فێربوونی. ئاشكرایە ئەو كۆسپ و تەگەرانەی 
بەشی  بابەتەكانی  ئامادەكردنی  پێش  دەهاتنە 
بابەتەكەدا  ی��ان  م���ادە  ق��ەب��ارەی  ل��ە  س��ری��ان��ی 
بەشە  لەگەڵ  ب���ەراورد  بە  ب��وو  روون  دی��ارو 
لە  بوون  زۆرتر  بابەتەكانی  كە  عەرەبییەكەی 
بەشی سریانی. وێڕای ئەوەش رۆڵێكی كارای 
گێڕا بۆ پڕكردنەوەی ئەم كەلێنە بە باڵوكردنەوە 
و بەدیارخستنی رۆشنبیری و زمان و مێژوو و 
كلتوورو هونەری گەلەكەمان و بەدواداچوونی 
ئاماژە  لێرەش  پێویستە  كۆمەڵگە.  هەواڵەكانی 
كە  ماندوونەناسانەی  پێنووسە  ب��ەو  ب��دەی��ن 
تری  بابەتی  شیعرو  و  لێكۆڵینەوە  ب��ەوت��ارو 
لە  كرد  دەوڵەمەند  زمانەكەمانیان  هەمەجۆر 
و  زمان  بوژاندنەوەی  بە  بایەخدانیان  رێگەی 
عۆدیشۆ  وەك:  رەسەنایەتییەكەی،  پاراستنی 
ئادەم، شمۆئیل جبرائیل دنخا، ئەختیار بنیامین 
رۆئیل،  م��ەن��س��وور  ملكۆ،  ع��ودی��ش��ۆ  م��وش��ێ، 
ئەپرەم  عۆدیشۆ،  قەشە  ئیشۆ  هیدۆ،  یۆئارش 
داود،  پۆڵس  دان��ی��ال،  یۆحەننا  بنیامین،  بێ�پ 
یەلدا  ئ��ۆراه��ەم  داش��ی��پ��ا،  گورگیس  شەماسە 
ئیسماعیل.  خزقیا  یەعقوب،  سەبری  ئۆراهەم، 
هتد. هەروا ئەوانەش كە پێشتر ناومان بردن و 
بەشدارییان كرد لە بەشە عەرەبییەكەی دیسان 
سریانییەكەی  بەشە  ل��ە  گێڕا  باشیان  رۆڵ��ی 
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گۆڤارەكە، وەك: زەییا نەمرود كانون، شلیمۆن 
ئیشو خۆشابا، یوسف نەمرود كانون..

گۆشەكانی گۆڤارو كۆڵەگە سەرەكییەكانی:
هونەریی  دەره��ێ��ن��ان��ی  ب��اس��ی  ك��ە  پێشتر 
گۆڤارەكەمان كرد، گوتمان، چەند كۆلەگەیەكی 
سەرەكی هەبوو، وەكو، زمان، ئەدەب، كلتوور، 
لێرەدا  گشتی  رۆش��ن��ب��ی��ری  ه��ون��ەر،  م��ێ��ژوو، 
لەو  هەریەك  بەالی  هەڵوەستەیەك  دەمانەوێ 
كۆڵەگانەوە بكەین و بەكورتی تایبەتمەندییەكانی 
دیاری بكەین. زانیاریش ئەو ژمارانەی ئاماژەیان 
پێ دەدەین بریتین لە كۆی ژمارەكانی )1( تاوەكو 
ژمارە )20( و پشتمان بەست بەو پێڕستەی لە 

ژمارە دوابەدوای دەرچووە.
سەرەتا ئاماژە بۆ گۆشەی زمان دەكەین كە 
سەرباری  پێداوە،  تایبەتی  بایەخی  گۆڤارەكە 
بۆ  نەگۆڕی تەرخان كردبوو  ئەوەش بەشێكی 
سریانی،  بەزمانی  بابەتەكانی  باڵوكردنەوەی 
بەاڵم بەشە عەرەبییەكەشی لەو وتارو باس و 
لە بارەی زمانە  لێكۆڵینەوانە بێبەش نەبوو كە 
بنچینەكانی  و  مێژووی  و  رەگ  و  كۆنەكەمان 
كۆڵیوەتەوە. دەبینین )18( وتاری تایبەت بووە 
لێكۆڵەر  نووسەرو  چەندین  سریانی  بەزمانی 
لەمەش  بێجگە  ك����ردووە.  ب��ەش��داری��ی��ان  ت��ێ��دا 
ل��ە زمانە  ه��ەن  ب��ارەی��ەوە چەندین وت��ار  ل��ەو 
ئیشۆ  بەڕێز  كە  وەرگ��ێ��ڕدراون  جیاجیاكانەوە 
بۆ  گ��ێ��راوە  دی���اری  رۆڵێكی  عۆدیشۆ  ق��ەش��ە 

وەرگێڕانی زۆرێك لەو بابەتانە.
لە  هەبووە  شێری  بەشە  ئەدەبیش  گۆشەی 
بابەتی   )59( كە  گۆڤارەكەدا  الپەڕەكانی  ن��او 
ئەدەبی،  وتاری  وەك  خۆگرتووە،  لە  ئەدەبیان 
بیری  پەخشان،  پارچە  كورتە چیرۆك، شیعر، 

راگوزاری. هتد.
نیشتمانی،  ن��ەت��ەوەی��ی،  ن��ێ��وەڕۆك��ی��ش��ی��ان. 

سۆزداری. بووە.
لەگۆشەی مێژوو كلتووریش 37 بابەت هەن 
پێدان،  ئاماژەمان  ژمارانەی  ئەو  توێی  دوو  لە 
نوێی  و  ك��ۆن  مێژووی  لە  باسیان  بابەتەكان 
گەلەكەمان و شارستانییەتی دێرینی دەكەن و 
هەروا كلتووری میللی گەلەكەمان و هەندێ لە 
نەریتەكانی تاوتوێ دەكەن كە تاوەكو ئیمڕۆش 

پیادە دەكرێن.
بابەتی   )25( بەهونەریش  تایبەت  گۆشەی 
لەگرنگترین ئەو هونەرانەی رۆڵەكانی گەلەكەمان 
پیادەیان دەكەن لە كۆی ئەو ژمارانەی باسمان 
جلوبەرگ،  وەك شانۆ،  دەگ��رێ،  لە خۆ  كردن 
گ��ۆران��ی، ئ��ێ��وارە ك���ۆڕی ه��ون��ەری. ه��ەر لەم 
هونەری  چاوپێكەوتنێكی  چەند  گۆشەیەشەوە 
و  شێوەكار  هونەرمەندانی  لەگەڵ  س��ازدراون 
كاراكتەر و هتد. بێجگە لە باڵوكردنەوەی وتاری 

رەخنەیی.
لە گۆشەی رۆشنبیری گشتیشدا )45( بابەت 
تێدا  باڵوكراونەتەوە  ژمارانەدا  ئەو  هەموو  لە 
لە  بكەینەوە  تایبەتمەندییەكانیان شی  ئەستەمە 
بەر زۆری و جیاوازیی ئەو الیەنانەی باسیان 

دەكەن.

بایەخدانی گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری بە وەرزش و 
وەرزشوانان:

دەڵێین  كە  الن��ادەی��ن  راستی  لە  وای��ە  پێمان 
گۆڤاری  ئ���اش���ووری  رۆش��ن��ب��ی��ری  گ���ۆڤ���اری 
مەبەستمان  لێرە  بووە،  فراوانەكان  گرنگپێدانە 
زۆریی قەبارەی بابەتەكان نییە. بەڵكو گرنگییان، 
و  دەپێچێتەوە  لێیان  ت��ەوەران��ەی  ئەو  گرنگیی 
باس  لێرەدا  دیارترینیان.  سەر  دەخاتە  تیشك 
لە بایەخدانە وەرزشییەكانی دەكەین و بەباشی 
بكەین.  ت��ەرخ��ان  بۆ  دێ��ری��ان  هەندێ  دەزان��ی��ن 
گۆڤارەكە لە رووی وەرزشییەوە هەر لە هەوەڵێن 
بابەتێكی  كە  داوەت���ەوە  پڕشنگی  ژم��ارەی��ەوە 
وەرزشی  یادەوەرییەكی  چەند  گرتووە  لەخۆ 
ئینتیباعێكی  خوێنەرەوە  ب��ەالی  تێدان  جوانی 
ئەفراندنی  دەرب����ارەی  دەورووژێ���ن���ێ  ن��اس��ك 
زیندووەدا،  ب��وارە  ل��ەم  گەلەكەمان  رۆڵەكانی 
قەڵەمئامێز  )وێنەیەكی  بەناوونیشانی  بابەتەكە 
ئاشووریی(یەوەیە  وەرزشیی  یانەی  بارەی  لە 
كورتە  )ولسن شباسكۆ( سەرەتا  نووسینی  لە 
باسێكی پێشكەش كردووە لەمەڕ ئەو یانەیەی 
یانەیەكی  وەك   1955 ساڵی  بەغدا  ش��اری  لە 
نووسەر  دام������ەزرا.  ئ���اش���ووری  وەرزش���ی���ی 
دامەزرێنەر  ئەندامانی  بەرۆڵی  دەدات  ئاماژە 
بەكاری  یانەكە  پێشخستنی  و  پەرەسەندن  لە 
وەرزش  بە  زۆری��ان  بایەخدانی  و  ب���ەردەوام 
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وەرزشی  تیپی  چەندین  دەڵ��ێ��ت:  و  بەگشتی. 
تۆپی  تیپی  دیارترینیان  پێكهاتوون،  یانەكە  لە 
ئەو  عێراقی  یاریزانانی  ن��اودارت��ری��ن  كە  پێیە 
كارم،  ئ��ارام  وەك��و:  لەخۆگرتبوو،  سەردەمەی 
بابا، یورائیشایا، عەممو سمسم، یوئێل  عەممو 
داوە  ئاماژەی  نووسەر  ئەوە  دوای  گورگیس. 
ئاستی  لە  تیپەكە  دەسكەوتەكانی  بەگرنگترین 
بەسەر  سەركەوتنی  نموونە:  بۆ  نێودەوڵەتیدا، 
تیپی تاجی ئێرانی بە )5( گۆڵ بەرامبەر بە )4( 
گۆڵ لە ساڵی 1959 كە لە بەغدا لە گۆڕەپانی 
كە  ب��ەڕێ��وەچ��وو  مەحەلی(  )ئ��ی��دارە  یاریگەی 
دامەزرابوو،  بوو  ساڵێك  تەنیا  تیپەكە  ئەوكات 
فتبۆڵ  تۆپی  تیپی  باشترین  ئێرانیش  تیپەكەی 
بوو لەسەر ئاستی ئێران و ئاسیا. هەروا باسی 
وەك  دەك��ات  دیكەشی  سەركەوتنێكی  چەند 
ئێرانی  )شاهێن(ی  تیپی  بەسەر  سەركەوتنی 
بەگۆلێك بەرامبەر بەهیچ لە یارییەكدا لە ئێران 
تیپی  بەسەر  دیسان سەركەوتنی  بەڕێوەچوو، 
ساڵی  لە  بەغدا  لە  لوبنانی  )رایسنگ(ی  یانەی 
دوایەش  بەهیچ،  بەرامبەر  گۆڵ   )5( بە   1957
یانەی  فوتبۆڵی  تیپی  ب��ەس��ەر  س��ەرك��ەوت��ن��ی 
هاتبووە  ئ��ەوك��ات  ك��ە  س���ووری  )هومنتمن(ی 
لە پاشان  عێراق بە )4( گۆڵ بەرامبەر بەهیچ. 
نووسەر ناوی یاریزانە هەمیشەییەكان دەخاتە 
دەڵێت:  پ��اش��ان  و  ی��اری��ی��ان��ەدا  ل���ەو  ب��ەرچ��او 
وازهێنانی هەندێ لە یاریزانەكان و دەركەوتن 
و هاتنی هەندێكی تر لە جێگەیان. وەك: عەممۆ 
یوسف، گیلبەرت ئۆیقم، دۆگالس عەزیز، یوئاو 
گۆریل، شیدراك یوسف لە ساڵی 1968 جارێكی 
تر ناوی یانەكەیان بەرزكردەوە بە سەركەوتنی 
لە بەغدا بەسەر یانەی )بەرەدا(ی سوری كە لە 
گۆڕەپانی گەلی نێودەوڵەتی لە بەغدا بەڕێوەچوو 
و بەدەرەنجامی )3( گۆڵ بەرامبەر بە )2( گۆڵ 
تەواو بوو. ئامادەكار لە وتارەكەیدا سەبارەت 
بە چاالكییەكانی یانەكەوە تەنیا بە بواری تۆپی 
پێوە نەوەستاوە، بەڵكو ئاماژەشی داوە بە یاری 
سەبەتە و باسكەش. وەك ئەوەی بەدەستهێناوە 
عێراق  سەبەتەی  تۆپی  خولی  چوارچێوەی  لە 
پ��ل��ە )1(  ب����ەرەو خ��ول��ی  ت��وان��ی  پ��ل��ە )1( و   –
تردا  پاڵەوانێتی  چەندین  لە  هەورا  بگوازێتەوە. 
پاڵەوانێتی  لەوانە  دەستهێناوە،  بە  سەركەوتنی 

)بروسك – الصاعقە( كە یانەی كارەبا لە ساڵی 
1967 سازیداوە، هەمیسان لە پاڵەوانێتی خولی 
حیللە(  )مینای  یانەی  كە  سەركەوت  بروسك 
سازیدا و كە خولێكی تری بروسكی سازدا لە 
بوون  بریتی  بەغدا  یانەكانی  بەهێزترین  نێوان 
لە: ئەعزەمییە، كەرخ، لە كەركووك ساڵی 1972 
سازیدا. لە كۆتایی وتارەكەشیدا ئامادەكار ناوی 

گرنگترین یاریزانەكانی یانەكە دەبات.
ئامادەكاری  باسكەش  تۆپی  بە  س��ەب��ارەت 
ساڵی  لە  یانەكە  باسكەی  تیپی  دەڵێت:  وت��ار 
1955 دامەزرا سەرەتا تەنیا بۆ پیاو بوو، بەاڵم 
دواتر لە یانەكە تیپێكی باسكەی ژنیش پێكهات. 
ئاشووری  وەرزش��ی  یانەی  بڵێن  دەكرێ  بۆیە 
پێكبێنێ  ژن  تیپی  بوو  عێراقی  یانەی  یەكەمین 
یانەی  دەڵێت:  كۆتاییشدا  لە  باسكە.  تۆپی  بۆ 
بزووتنەوەی  بناغەی  بە  ئاشووری  وەرزش��ی 
وەرزش�����ی دادەن�����رێ ل��ە ع���ێ���راق، ل��ە هەمان 
دەناسرێ.  عێراق  تۆپی  پێشەنگی  بە  كاتیشدا 
ئەویش لەبەر دەرەنجامە دیارەكانی كە پێشتر 
ئ��ام��اژەم��ان پ��ێ��دان. ش��ی��اوی ب��اس��ە گۆشەی 
وەرزش لە گۆڤارەكەدا لە هەندێ ژمارەدا تەنیا 
چەند كورتە باسێكی باڵوكردۆتەوە دەربارەی 

ژیننامەی هەندێ لە وەرزشوانە دیارەكان.
هاوشێوە  گۆشەیەكی  )5(ی��ش��دا  ژم���ارە  ل��ە 
یاریزانی  كچە  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەتنێكی  ه��ەی��ە، 
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گۆڕەپان و مەیدان )مورین یوسف( سازداوە، 
گ��ۆڤ��ارەك��ە گۆشەیەكی  ه��ەم��ان ژم���ارەش،  ل��ە 
)لە  بەناوونیشانی  كردۆتەوە  نوێی  وەرزش��ی 
)تۆمازوسیحاس(  وەرزشییەكانم  یادەرەوەییە 
ئامادەی كردووە. هەر لە گۆشەی وەرزشیش 
)ئایا  بەناوی  دەك��ەوێ  بەرچاو  ناوونیشانێك 
گرنگی  و  گشتی  زانیارییەكی  چەند  دەزان���ی( 
لەخۆ گرتووە. گۆشەی وەرزش لە گۆڤارەكەدا 
ت��اوەك��و ژم���ارە )6( ب����ەردەوام دەب��ێ��ت، دوای 
سەرنج دەدەین ئەم گۆشەیەی تێدا بزرە، بەاڵم 
دووبارە لە ژمارە )11(دا بەچەشنێكی تازەتر و 
باشتر سەری هەڵداوەتەوە و )رەمسن ئەپرەم( 

ئامادەی كردووە.

رۆشنبیری  گ���ۆڤ���اری  ت���ری  گ��رن��گ��ی��پ��ێ��دان��ی  ب����واری 
ئاشووری:

پاش ئەوەی ئاماژەمان بەهەندێ لە بایەخدانی 
بەستنی  بە  بایەخدانی  وەك  ك��رد،  گۆڤارەكە 
دیدارو رێپۆتارژ و ئافرەت و منداڵ و وەرزش، 
هەبێت  هەڵوەستەیەكمان  دەمانەوێ  لێرەشدا 
هەرچەندە  دیكەی،  بایەخدانێكی  چەند  ب��ەالی 
سەرەكیش نین، بەاڵم بەشێوەیەك لە شێوەكان 
بە بابەتێكی سەیرمان بینی، لە هەمان كاتیشدا 
گ��رن��گ��ە، گ��ۆڤ��ارەك��ە ل��ێ��ی ك��ۆڵ��ی��وی��ەت��ەوە و لە 
وەهادا  بابەتگەلێكی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  میانەی 
هەوڵ  و  ئاسۆی  فرەوانبوونی  و  گشتگیری 
سەلماندووە  خۆی  سنووردارەكانی  توانستە 
هەموو  گۆڤارانەی  ئەو  ئاستی  بگاتە  تاوەكو 
خاوەن زەوق و چێژێك رازی بكات. بۆ نموونە 
ئامادەكردنی  ل��ە  وت��ارێ��ك  )16(دا  ژم���ارە  ل��ە 
لە  باڵوكراوەتەوە  نافع(  عەبدولفەتاح  )نەجیبە 
كەشافە  لەمەڕ  )پوختەیەك  ناوونیشانی  ژێر 
میانەی  لە  ئامادەكار  خولییەكان(،  شیكەرەوە 
و  بابەتی  پێرستە  گرنگیی  لە  باس  وتارەكەیدا 
بیبلۆگرافیای  و  كتێبخانە  ریزبەندكراوەكانی 
دەكات،  لێكۆڵەر  بۆ  باشی  خزمەتی  و  بابەتی 
چونكە بەشێوەیەكی وا سەرچاوە زانیارییەكان 
دەستنیشان و رێك دەخات، توێژەر بە ئاسانی 
دەیەوێ  ب��اب��ەت��ەی  ئ��ەو  رۆڵ���ی  بگاتە  خ��ێ��را  و 
بابەتەكەیدا  درێژەی  لە  هەروا  بكۆڵێتەوە.  لێی 
لەسەردەمی  دێ���دەوان���ی  دەڵ��ێ��ت:  ئ��ام��ادەك��ار 

لەناو  چونكە  ه��ەب��ووە،  )ئ��اش��وورپ��ان��ی��پ��ال(ەوە 
دێدەوانێك  ك��ت��ێ��ب��خ��ان��ەك��ەی  ش���وێ���ن���ەواری 
تۆماركراوەكانی  كتێبە  بەناوی  بینراوەتەوە 
سەر تابلۆ گڵینەكان و بۆ ئەوەیە لێكۆلەر بزانێ 
)16(شدا  ژمارە  لە  تێدایە  چی  كتێبخانەیە  ئەم 
بەناوونیشانی  دەك���ەوێ  ب��ەرچ��او  بابەتێكمان 
)كەشناسی لە خزمەتی مرۆڤدایە( )عەبدولغەنی 
جەمیل سوڵتان( بەڕێوەبەری كەشناسی عێراقی 
ئەو دەمە نووسیویەتی، وتارەكەی بەئاماژەدان 
كەشوهەوا  دەستپێكردووە  گۆڕانكارییە  بەو 
كەوا دەكەن پسپۆڕان و زانایان لە كەشوهەوا 
جیاوازەكان  دی���اردە  چ��اودێ��ری  و  بكۆڵنەوە 
بكەن و نهێنییەكانی بدۆزنەوە و هەروا دەڵێت: 
بەڵگەی زۆر هەن كە ژیارییە كۆنەكانی واڵتی 
میزوپۆتامیا و دۆڵی نیل زانیارییان هەبووە لە 
لە  ئاشوورییەكان  وەك  كەشوهەواوە،  بارەی 
هەبووە  زۆریان  زانیاری  كە  عێراق  باكووری 
لەم الیەنەوەو پێڕەوێكیان داناوە بۆ وەرزەكان 
دی��اری��ك��ردن��ی جۆرەكانی  )ب���ا(و  ئ��اڕاس��ت��ەی  و 
پێشبینی  توانیویانە  و  جیاجیاكان  هەوا  تۆپەڵە 
هەندێ دیاردەی كەشوهەوا بكەن، وەك باران 

و هەورە گرمە.

دیدارێك لەگەڵ یوسف نەمرود كانون:
بۆ ئەوەی بیرۆكەیەكی روونتر و نزیكتر بخەینە 
بەر دیدەی خوێنەری ئازیز لەمەڕ ئەو واقیعەی 
گۆڤارەكە تێدا ژیاوە، بەباشمان زانی دیدارێك 
نووسەرێكی هاوچەرخی گەشتەكەی و  لەگەڵ 
یەك لە كارمەندە چاالكەكانی بكەین، كە ئەویش 
لە  كەسێك  و  كانون(  نەمرود  )یوسف  بەڕێز 
ئاشووری و  یانەی رۆشنبیری  دامەزرێنەرانی 
پۆستەی  رێگەی  لە  توانیمان  گۆڤارەكەیەتی. 
بەڕێزی  بكەین.  پێوە  پێوەندیی  ئەلیكترۆنییەوە 
و  گۆڤارەكە  لەگەڵ  یادەرەوەییەكانی  لەمەڕ 
بوو،  ب��ەردەوام  ساڵ   )15( تا  كە  كاروانەكەی 

هاتە ئاخاوتن و گوتی:
یانەی رۆشنبیریی ئاشووری  لەو رۆژەوەی 
ئاواتەكانمان  لە  یەكێك  دام��ەزرا.   1970 ساڵی 
عەرەبی  بەزمانی  ب��وو  گۆڤارێك  دەرك��ردن��ی 
زۆرماندا  تەقەلاڵیەكی  و  ه��ەوڵ  سریانی.  و 
بۆ دەركردنی وەربگرین،  رەزامەندیی رەسمی 
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ئ���ەم ك����ارەش ل��ە س��اڵ��ی 1973 ب��ەدی��ه��ات و 
باڵوبۆوە.  ئاشووری(یەوە  )رۆشنبیری  بەناوی 
)ویلسن مەلهەم(ی سەرۆكی یانە لەودەمە بووە 
س��ەرن��ووس��ەری. خ��ۆی و دەس��ت��ەی كارگێڕی 
رایان سپاردین بۆ دەركردنی، من پێم سپێردرا 
ئەركی پێكهێنانی دەستەی نووسین بگرمە ئەستۆ 
لە پێناو دیاریكردنی تایبەتمەندییە هونەرییەكان 
و رێ��ب��ازی ه��زری و ن��اوەڕۆك��ی گ��ۆڤ��ارەك��ە و 
بەهەردوو  چ��اپ  نووسینگەی  دابینكردنی  بۆ 
بدەین  هەوڵیش  و  سریانی  و  عەرەبی  زمانی 
نووسەران و ئەدیبان بۆ الی خۆمان راكێشین 
و ماوەی دەرچوونیشی دیاری بكەین. ئەوەبوو 
ژمارە )1(ی لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 1973 
بێت  وەرزی  گۆڤارێكی  بڕیارماندا  دەرچ��ووە، 
بەهۆی ئەو كۆسپ و تەگەرانەی رووبەڕووی 
بۆ  ب��وای��ە.  مانگی  گۆڤارێكی  ئ��ەگ��ەر  دەب���ۆوە 
ل��ەالی��ەن )شەماسە  ب��ەش��ی س��ری��ان��ی  ن��م��وون��ە 
بەبەكارهێنانی  دەكرا  ئامادە  بنیامین(  گورگیس 
تیپی سریانی تایبەت بەخۆی. بەرگیشی لەالیەن 
)كەملێئیل قەسرانی(یەوە نەخشەی دەكێشرا، لە 
بەڕێز  كە  دەكرا  چاپ  )سندباد(یش  چاپخانەی 

سەرگیس. خاوەنی بوو.
كارێكی  ه��ەروا  گۆڤارەكە  ب��ەردەوام��ب��وون��ی 
ئاستەنگێكی  و  كۆسپ  چونكە  نەبوو،  ئاسان 
نەیاندەهێشت  زۆر دەهاتنە پێش دەرچوونی و 
پێش بكەوێت و پەرەبسێنێ، ئێمە دەبوو هەموو 
بەردەم  بخەینە  گۆڤارەكە  ناوەڕۆكی  و  بابەت 
پێش  ئ���ەوەی  ب��ۆ  رژێ���م  ئەمنییەكانی  دەزگ���ا 
باڵوكردنەوەیان پەسندیان بكەن، بۆیە گۆڤارەكە 
ل��ە م����اوەی پ��چ��ڕپ��چ��ڕدا دەردەچ������وو، هەندێ 
و  سەریەك  دەخستە  ژمارەمان  دوو  جاریش 
بەشێوەی جووت ژمارە دەرماندەچواند، چونكە 
وەزارەتی راگەیاندنی عێراق كاری وەردبینی و 
فەحسكردنی بابەتەكانی تەواو نەكردووە لەگەڵ 
رۆشنبیری  سیمایەكی  وەك  گۆڤارەكە  ئەوەش 
ب��ەرگ��ەی ژی��ان��ی گ��رت و رێ��زی خ��ۆی هەبوو 
بەالی خوێنەرانی و سەربەخۆیی خۆی پاراست. 
ئایینی  ی��اخ��ود  سیاسی  گ��ۆڤ��ارەك��ە  هەوڵماندا 
بێت.  پ��ەروەدەی��ی  و  رۆشنبیری  بەڵكو  نەبێت، 
چەندین هزرەڤان و لێكۆڵەر قەبارەیەكی بەرچاو 
و  ئ��ەدەب��ی  و  مێژوویی  و  زانستی  بابەتی  لە 

كۆمەاڵیەتی و ئابوورییان تێدا باڵوكردۆتەوە..
لە ساڵی 1974 بەرێز )ویلسن مەلهەم( لەكاری 
كێشاوە،  دەس��ت��ی  گ��ۆڤ��ارەك��ە  س��ەرن��ووس��ەری 
ئەركە  ئەم  لێكردم  داوای��ان  نووسین  دەستەی 
بووم،  رازی  دڵییەوە  ب���ەدوو  ئەستۆ،  بگرمە 
چونكە زۆر باش دەمزانی كاربەدەستانی رژێم 
بەمن رازی نابن. بەهەرحاڵ دەستەی نووسین 
بە  پێشكەش  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  داواك��اری��ی��ەك��ی��ان 
مانگێك  چەند  دوای  كرد.  راگەیاندن  وەزارەتی 
بەسەر ئەو داواك��اری��ی��ەدا گ��وزەری ك��رد، دوو 
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دوای  بمبینن،  ن��ارد  بەعسیان  حیزبی  ئەندامی 
داوایان  و  رەتكردەوە  داواكارییەكەیان  ئەمەش 
ت��ر بۆ  ن��ووس��ی��ن ك��رد كەسێكی  ل��ە دەس��ت��ەی 
دەیویست  حكومەت  بكەن،  دی��اری  ئەركە  ئەم 
ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  دابنێ  یانەكەدا  لە  بەعسییەك 
چووین  دواج��ار  )سەرنووسەر(،  بگرێ  شوێنە 
س��ەردان��ی وەزارەت���م���ان ك���رد، گ��وت��م��ان لەناو 
نابرێ  ش��ك  كەسێك  بەعسییەكاندا  ئ��ەن��دام��ە 
بزانێ.  سریانی  بەزمانی  نووسین  و  خوێندن 
ئەوكات یەكێك لەو ئەندامە بەعسییانە لەگەڵماندا 
راستییە  ئەم  لەسەر  تاكیدی  ئەویش  هاتبوو، 
كرد. دواجار یانەكە )عۆدیشۆ ئادەم(ی دانا بۆ 
گۆڤارەكە  بۆیە  ك��رد.  پەسندیان  و  ئەركە  ئەم 
درێژەی بە رێبازەكەی خۆی دا و لەو ماوەیەدا 
زۆر پێشكەوت. لە دواییدا بەڕێز یوسف نەمرود 
دەڵێت: دەركردنی گۆڤارەكە رووداوێكی گرنگ 
لە  گەلەكەماندا.  هاوچەرخی  مێژووی  لە  بوو 
بەتوانایی  گەلێكی  ئێمە  سەلماندمان  رێگایەوە 
بەڵێ  ه��ەن.  رۆشنبیرمان  و  ن��ووس��ەر  زۆر  و 
لە  ك���ردەوە  پڕ  گ���ەورەی  كەلێنێكی  گۆڤارەكە 
ژیانی رۆشنبیری گەلەكەمان و سەرچاوەیەكی 
گرنگیش بوو بۆ رۆڵەكانی گەلەكەمان بەتایبەتی 

و رۆڵەكانی عێراق بەگشتی.

دیارترین نووسەرانی گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری:
بێگومان نووسەر رۆڵێكی كاراو سەرەكی هەیە 
لە دانانی بەردی بناغەی هەر باڵوكراوەیەك چ 
رۆڵی  هەم  هتد،  گۆڤارو  یاخود  بێت  رۆژنامە 
سەركەوتنی  و  پێشكەوتن  ب��ۆ  ه��ەی��ە  گرنگی 
باڵوكراوەكان و دابینكردنی متمانەی خوێنەران 
یان  رۆشنبیری  یان  هونەری  ئاستێكی  لەهەر 
كۆمەاڵیەتی بن. لەم روانگەیەوە گۆڤارەكە هەوڵ 
و كۆششێكی باشیدا بۆ الكردنەوەی نووسەران 
بە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  متمانەیان  ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی  و 
بەرهەمە بە پێزەكانیان هاوكاری بكەن و گۆڤار 
باوەشی بۆیان كردەوە و ئەوانیش رۆڵی خۆیان 
بینی. لێرەدا لەبەر ژمارەی زۆری ئەو نووسەرە 
بەڕێزانە و لە بەر كەمی بوار ئاماژە بەهەندێ 
لەو ناوانە دەدەین كە رۆڵی باشیان گێڕاوە بۆ 

دەوڵەمەندكردنی لە هەموو روویەكەوە:

* زەییا نەمرود كانون:
یەكێكە لەو نووسەرو ئەدیبانەی بەشدارییەكی 
گۆڤارەكە  دەوڵەمەندكردنی  بۆ  ك��ردووە  باشی 
و  زمانەوانی  لێكۆڵینەوەی  وت��ارو  بەچەندین 
ژمارەیەوە  ل��ەه��ەوەڵ��ی��ن  م��ێ��ژووی  و  ئ��ەدەب��ی 
تاوەكو ژمارەكانی دوایی جێ پەنجەی دەستی 
ئەم  نموونە  بۆ  دی��ارە،  لە زۆرب��ەی ژمارەكاندا 
بابەتانەی لەم ژمارانەدا باڵوكردۆتەوە: )كوڕی 
پێناو  لە  )بانگەشەیەك   ،)2( ژمارە  لە  دیصان( 
پەرەپێدانی(  و  نوێ  ئاشووریی  رەوانی  زمانی 
لە  ئاشووری  )رۆژنامەگەریی   ،)11( ژم��ارە  لە 
 ،)13( ژم��ارە  لە  هەڵدانییەوە(  سەر  سەرەتای 
)ك��ورت��ە چ��ی��رۆك ل��ە ئ��ەدەب��ی ئ���اش���ووری( لە 
نووسەرانی  پێشەنگای  )سێیەمین   ،)19( ژمارە 
 ،)17( ژم���ارە  ل��ە  ئ��اش��ووری – راو س��ەرن��ج( 
دیسان بەڕێزی رۆڵێكی باشی هەبووە بۆ ئەو 
ستوونەی كە ناونیشانی )دوا وتە(یە و لە ژمارە 
)17( تاوەكو ژمارە )21(ی گۆڤارەكە بەردەوام 
بووە، )لە پێناو چاخێكی زێڕینی نوێ( لە ژمارە 
)19(، )لە خودا پشتیوانی دەخوازین( لە ژمارە 

.)21(

* ئەپرەم شبیرا:
یەكێك بووە لەوانەی بەلێكۆڵینەوە و بابەت و 
باسە بەنرخەكانی هاوكارییەكی باشی گۆڤارەكەی 
ژمارە  ل��ە  نووسینەكانی  دەسپێكی  ك���ردووە، 
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بەناونیشانی  بەوتارێك  باڵوكردۆتەوە  )11(ەوە 
)یاسای نێونەتەوەیی لە نێوان بوون و نەبووندا( 
و چەندین وتاری تری وەك: )یانەی رۆشنبیریی 
ئاشووری لە ساڵی زەمانەتە دەستوورییەكانی 
 ،)12( ژم��ارە  لە  نەتەوایەتییەكان(  كەمە  مافی 
و  كۆمەڵگە  پ��ەرەس��ەن��دن��ی  ن��ێ��وان  )پ��ێ��وەن��دی��ی 
و  )ئافرەت   ،)13( لە ژمارە  ریزبەندیی زانست( 
ئەركەكانی لە یانەدا( لە ژمارە )15(، )جەژن و 
بۆنەكان لە شارستانێتی واڵتی میزۆپۆتامیا( لە 
)پێوەندییە سیاسییەكانی دەوڵەتی   ،)16( ژمارە 
ئاشووری( لە ژمارە )19(، دواین بابەتیشی لە 
ژمارە )17( باڵوبۆتەوە بەناوونیشانی )گەشتێكی 

درێژ لەگەڵ رۆشنبیری ئاشووری(.

* شلیمۆن ئیشۆ خۆشابا:
ل���ەو ن��ووس��ەران��ەی��ە ك��ە ل��ەی��ەك��ەم ژم���ارەی 
دەرچوونی گۆڤارەكەوە گەلێك وتارو نووسینی 
هەمەڕەنگی لە بارەی مێژووە و بنەماكانی زمان 
و ئەدەبی گەلەكەمانەوە بۆ گۆڤارەكە نووسیوە 
و باڵوكردۆتەوە بۆ نموونە: )ئاشووری نوێ – 
سۆرث( وتار لە ژمارە )11(، )زمانی ئاشووریی 
هاوچەرخ( وتار لە ژمارە )6(، )ئاشووریی رەوان 
سریانی(  زمانی  و  ع��ەوام  زاراوەی  نێوان  لە 
ئیدوار  دكتۆر  لەگەڵ  )دیدارێك   ،)9( ژم��ارە  لە 
پێوەندیی  ب��ارەی  لە  دەن��گ  پسپۆڕی  یوحەننا، 
دەنگ بەپیتەوە و چۆن زانستی دەنگ دەڕوانێتە 
لە  نماكردن(  )زم��ان و   ،)11( لە ژم��ارە  زم��ان( 
ژم��ارە )12(، )ئەدیب و زم��ان( لە ژم��ارە )15(، 
ئەدەبی(  زمانی  هاوچەرخ-  ئاشووریی  )ئارامی 
لە ژمارە )17( بەشی یەكەمی وانەیەكە نووسەر 
كە  ك��ردووە  پێشكەشی  زمانەوانییە  كۆڕە  لەو 
یانەی رۆشنبیری ئاشووری لە رۆژانی 3-8ی 

ئەیلوولی ساڵی 1976 سازیداوە.

* بنیامین حەداد:
بۆ  ت��ێ��ك��ۆش��اوە  ن��ووس��ەران��ەی  ل��ەو  یەكێكە 
دیارخستنی رۆشنبیری گەلەكەمان لە بوارەكانی 
سەرەتا  هونەر.  كەلەپوورو  كلتوورو  و  زمان 
ستوونێكی لە گۆڤارەكەدا بەناوونیشانی )دوا وتە( 
عەرەبییەكەی  بەشە  الپەڕەی  دواین  لە  هەبوو 
گۆڤارەكەدا و لە ژمارە )12( تاوەكو ژمارە )16( 

بەردەوام بووە، لە پاشان )زەییا نەمرود كانون( 
لە ژمارە )17(  ئامادە دەكرد و  ئەم ستوونەی 
لە پاشان  ب��ەردەوام بووە.  تاوەكو ژمارە )21( 
نەماوە.  دوات��ردا  ژمارەكانی  لە  ئەستوونە  ئەو 
ستوونەكە،  بری  لە  ح��ەداد(  )بنیامین  ئەوەبوو 
ناوونیشانانە  بەم  و  دەنووسی  وتارێكی  چەند 
باڵوی دەكردنەوە: )گۆرانی ئاشووری لە كوێ( 
لە  ئ��اش��ووری  )شانۆنووسی   ،)12( ژم��ارە  لە 
)دەبا   ،)13( ژمارە  لە  بكات(  پێ  دەست  كوێوە 
)پەندە   ،)15( ژم��ارە  لە  فۆلكلۆر(  بكەینە  روو 
میللییەكان رزگار بكەن( لە ژمارە )13(، )رایەك 
بۆ مشت و مڕ لە نێوان حاوخا( لە ژمارە )17(.

یوسف نەمرود كانون:
جیاجیادا  بوارێكی  چەند  لە  نووسینەكانی 
بەدیاركەوتن، وەك: مێژوو، ئەدەب، رۆشنبیری 
)یەكی  لە:  بریتین  وتارەكانی  گرنگترین  گشتی، 
ژمارە  لە  ئاشوورییە(  ساڵی  س��ەری  نیسانی 
)12(، )هونەرو جوانی( لە ژمارە )5(، )قوتابخانە 
ل��ە ژم���ارە )12(،  � ك��الس��ی��زم(  ه��ون��ەری��ی��ەك��ان 
)قوتابخانە هونەرییەكان – رۆمانتیكی( لە ژمارە 

.)13(

میخائیل مرۆكل:
بەشداریكردنی لە گۆڤارەكەدا بەئامادەكردنی 
كەسانی  تەك  لە  دەستپێكرد  دیدار  ریپۆرتاژو 
لەمەش  بێجگە  ه��ەم��ەالی��ەن،  پسپۆڕی  خ��اوەن 
پارچە  شیعرو  وەك  جۆراوجۆری  بەبەرهەمی 
و  ك���ردووە  گ��ۆڤ��ارەك��ەی  ه��اوك��اری  پەخشان 
تر  لەوانە: )چی  بابەتی باڵوكردۆتەوە،  چەندین 
لە   ،)2( لە ژمارە  تاریكیی گۆڕهەڵناگرم( شیعر 
ڤیستڤاڵی یەكەمی شیعری ئاشووری پێشكەشی 
كردووە، )دیدارێك لەگەڵ مەلك یاقۆ سەرۆكی 
 ،)2( ژم��ارە  لە  ع��ێ��راق(  لە  ئ��اش��ووری  تایفەی 
ژمارە  لە  رۆژهەاڵتناس(   )5( لەگەڵ  )دی��داری 
)3( )گەشتێك بەناو ئێستگەی بەشی سریانیدا( 
گەورە  ئەدیبی  لەگەڵ  )دی��داری   .)5( ژم��ارە  لە 
)بزوتنەوەی   ،)6( ژم��ارە  لە  نعەیمە(  میخائیل 
 ،)6( ژم��ارە  لە  بەسرە..(  لە  ئاشووری  شانۆی 
ژمارە  لە  شەونمیدا(  سپێدەیەكی  لە  )خەونێك 

.)8(
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گۆڤاری )نجم بێت نەهرێن(

ملكۆ خۆشابە*

بەهاگەلی  ك��ە  ئاوێنەیەكە  رۆژن��ام��ەگ��ەری 
ك���ول���ت���ووری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و س��ی��اس��ی و 
جیهان  گ��ەالن��ی  ل��ە  گەلێك  ه��ەر  داب��ون��ەری��ت��ی 
دەنوێنێ. لەم رۆژگارەشدا رۆژنامەگەری رۆڵی 
گرنگ و كاریگەری هەیە لە هەموو بوارەكانی 
گشتییەوە  رای  گەاڵڵەكردنی  لە  ه��ەر  ژی��ان��دا، 
بیگرە تا دەگاتە بەرگری كردن لە مافی مرۆڤ 
رێڕەو  و  كەناڵ  ه��ەروەه��ا  گشتی.  ئ��ازادی��ی  و 
كولتووری  نێوان  لە  رۆشنبیری  پیتاندنی  بۆ 
جیاجیادا دەكاتەوە. لە كۆمەڵگاگەلی دیموكرات و 
ئازادیشدا، رۆڵی و ئەركی خۆی وەك دەسەاڵتی 
دی،  دەسەاڵتەكەی  هەر سێ  پاڵ  لە  چ��وارەم، 

یاسایی و راپەڕاندن و دادوەریدا دەبینێ.
كە  ئاشووری،  رۆژنامەگەریی  بە  سەبارەت 
 1849 )ساڵی  بوو  دبهرا  زهریری  نۆبەرەكەی 
لە ورمێ دەرچووە(، رۆڵێكی بەرچاوی دیت لە 

باڵوكردنەوەی هۆشیاری و چەمكی نەتەوەیی 
لە نێو رۆڵەكانی گەلەكەماندا، لە پاش ئەوە، گەلێ 
رۆژنامە و گۆڤاری نەتەوەیی و رۆشنبیری و 
لە  ی��ان  نیشتمان  لە  چ  كۆمەاڵیەتی،  و  ئایینی 
نەتەوەیی  زۆربەشیان  دەرچ���وون.  ت��اراوگ��ەدا 
ئەو  ب��ۆ  ب��وون  نیشانە  ناوەكانیشیان  ب���وون، 
ئاشوور،  نەهرێن،  بێت  نیشتمان،  وەك  شتە، 
بابل، نەینەوا، یەكگرتن، هیوا. هتد. ئەمانە رۆڵی 
كاریگەرو بەرچاویان هەبوو لە باڵوكردنەوەی 
هۆشیاریی نەتەوەیی و سیاسی و كولتووری. 
و  بنیاتنان  ل��ە  ب���وون  ب��ەش��داری��ش  ه��ەروەه��ا 
تا  ئاشووری،  كەسایەتی  كردنەوەی  ئ��اوەدان 
لە  بكات،  خ��ۆی  مێژووییانەی  رۆڵ��ی  بە  درك 
لەو  ژیاردار  و  جڤاكی شارستان  دامەزراندنی 
لە  بەر  دەژیا، هەروەك چۆن  تێیاندا  واڵتانەی 
لە  دێرینیان  شارستانیەتێكی  س��اڵ  ه���ەزاران 

گۆڤاری )نجم بێت نەهرێن(
درێژەپێدەری كاروانی مێژووییانەی رۆژنامەی 

)زهریری دبهرا(
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گۆڤاری )نجم بێت نەهرێن(

ئاشوور و بابل دامەزراوە.
هەروەها زەروورەتی وابەستە بوون بە خاكی 
پێناو مافی رەوای  لە  باپیران و خەبات كردن 
نەتەوەیی دووپات كردەوە، ئەو مافانەی گەاڵڵەنامە 
و پەیماننامەی نێودەوڵەتی پەیوەست بە مافی 
مرۆڤ سەلماندوویانن، هەروەها ریسواكردنی 
كارو كردەوە نامرۆییەكانی بژاردە دەسەاڵتدار 
لە عیراقدا، هەر لە دامەزراندنی ئەو دەوڵەتەوە 
لە 1921دا، كە خۆی لە كۆمەڵكوژییەكەی سێمێل 
لە  زیاتر  تێیدا  كە  دەنوێنێ،  1933دا  ساڵی  لە 
چوار هەزار شەهید لە ژن و منداڵ و پڕبوونە 
گوند  هەزاران  وێرانكردنی  هەروەها  قوربانی، 
برایانە  ژیانی  پێكەوە  هەروەها  ناوچەكەدا.  لە 

لەگەڵ نەتەوەكانی دی.
ئاشووری  رۆژنامەگەریی  ت��اراوگ��ەش��دا  لە 
ئەو  كولتووری  نێو  لە  نەتەوانەوە  بانگەشەی 
گوێدانی  زەروورەت�����ی  ه��ەروەه��ا  واڵت���ان���ەدا، 
مەبەستی  ب��ە  ی��ەك��گ��رت��ووی��ی،  و  پ��ەی��وەن��دی 
رەسەن.  دابونەریتی  و  دایك  زمانی  پاراستنی 
ئەگەر بەراوردێكی سادە لە نێوان سەروتاری 
دبهرا(  )زهریری  رۆژنامەی  ژمارەی  یەكەمین 
و سەروتاری یەكەمین ژمارەی گۆڤاری )بێت 
رۆشنبیری  سەنتەری  كە  بكەین،  نەهرێن(دا 
دەبینین  دەك��ات.  دەری  ده��ۆك  لە  ئ��اش��ووری 
پ��ەی��وەن��دی و درێ��ژ ب��وون��ەوەی��ەك��ی ه��زری و 
هەیە.  نێوانیاندا  لە  رۆشنبیری  و  نەتەوەیی 
بەجێ  پێناو  لە  كاریان  چاپكراوەكە  ه��ەردوو 
بەرزیان  تێزانەی  و  دروشمە  ئ��ەو  گەیاندنی 

كردبوونەوە.
)زهریری  رۆژنامەی  بابەتەكانی  هەرچەندە 
دبهرا( پتر پەیوەست بوون بەالیەنی ئایینیەوە، 
كولتووری،  مێژوویی،  بابەتی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
جوگرافی، كۆمەاڵیەتی و زانستیشی تێدابوو. لە 
سەروتاری یەكەمین ژمارەی ئەو رۆژنامەیەدا 
زۆرە،  گەلێ  س���وودی  )قوتابخانە  ب��وو  ه��ات 
ئەو گەالنەی قوتابخانەیان دروست كرد گەلی 
پێویستی  گوندێك  هەر  كە  دەشزانن  بەڕێزن، 
ژووری  ل��ە  چ��ۆن  وەك  قوتابخانەیەكە،  ب��ە 
تاریكیدا پێویستیمان بە رووناكی دەبێت. لە دێر 

قوتابخانە  لە  بیریان  گەلێ  ئاشووری  زەماندا 
و  بەڵكو  رۆڵەكانیان  بۆ  هەر  نەك  دەك��ردەوە، 
ئەواندا  لەگەڵ  كە  گەالنەشی  ئ��ەو  رۆڵ��ەی  بۆ 
دەژیان....( دەربارەی رۆڵی زانست و كولتوور، 
بەشداربوو لە گەشەكردنی هۆشیاریی نەتەوەیی 
تا  ئ��اش��ووری،  مرۆڤی  بیری  رۆشنكردنی  و 
و  گ��ەل  خزمەتكردنی  ب��ۆ  ن��م��وون��ەی��ەك  ببێتە 

نەتەوەكەی.
یەكەمین  سەروتاری  بە  سەبارەت  هەڵبەت 
نەهرێن(  بێت  )ئەستێرەی  گ��ۆڤ��اری  ژم���ارەی 
تێیدا   ،1992 ساڵی  یەكەم  كانوونی  مانگی  لە 
پشتیوان  ل��ە  بین  ب��ەش��دار  )پێویستە  هاتبوو 
لە  ئ��اش��ووری  ك��اروان��ی رۆشنبیری  لە  ك��ردن 
هەموو بوار و ئاستێكیدا بەو جۆرەی خزمەت 
لەهەر  ئەگەر  كە  دەك��ات،  ئاشووری  بەمرۆڤی 
دایك.  نیشتمانی  لە  بەتایبەتی  و  بێت  شوێنێك 
بەدرێژایی  دێرینمان  باوكانی  ك��اروان��ەی  ئەو 
رۆیشتن،  پێیدا  و  پێكرد  دەستیان  چاخەكان 
كە  ئەویش،  دوای  و  مەسیحی  ئایینی  لە  بەر 
لە  دەسكەوتەكانیان  پرتەوی  هەر  ئەمڕۆش  تا 
هەموو بوارێكی زانینی مرۆییدا بەرەوشتییەوە، 
كە لەسەر بناغەیەك دروست بووە، كە خەڵكی 
ئاشووری  و  بابل  و  ئ��ارام  و  ئەكەد  سۆمەرو 

دایانناوە(.
ئەم سەروتارە بەردەوامی كولتووری و هێڵی 
نەتەوەیی نێوانیانی دووپات كردەوە. سەبارەت 
بە زەروورەتی بایەخدان بەكاروانی كولتووری 
ئ��اش��ووری، كە دەی��ان ی��ان س��ەدان نووسەرو 
دەستیان  ئاشووری  رۆژنامەنووسی  و  ئەدیب 
پێكردووە، كە هەموو توانا و وزەیەكی هزریی 
خۆیان خستووەتەگەڕ، هەروەها خوێنی گەش و 
ئاڵی خۆیان كردووەتە قوربانیی ئازادی و بەدی 
هێنانی مافی گەلەكەیان، كە لە رووخانی قەوارە 
ئێستا رووبەڕووی چەندین  تا  سیاسیەكەیەوە 

جۆرە زوڵم و ستەم و بێ بەشی بووە.
ئەم ئەشكە هەر بەردەوامە، هەرچەندە ئێستا 
ئێمە لە چاخی دیموكراسی و ئازادیی گشتی و 

بنەماكانی ماف و مرۆڤداین.
* پارێزەر و رۆژنامەنووس: 
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ویلیەم تیودۆر

پێكهاتەكەی  و  م��ۆرك  بە  رۆژنامەگەریی 
ئەم  ئاشكراشە  شارستانییە،  دەرەنجامێكی 
شارستانییەی ئێمە هەر لە كۆن و ئێستاشەوە 
نییە  بۆیە سەیر  ب��ووە،  گ��ەش��ەدار  و  ب��ەرز 
لەگەأل  م��ام��ەڵ��ەك��ردن��م��ان  ب��ۆ  ل��ەس��ەرەت��اوە 
بوو  ئ��ەوە  بین،  پێشەنگ  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��دا 
ناوەڕاستی  لە  دبەهرا(  )زهریرا  رۆژنامەی 
سەدەی نۆزدەهەم واتا ساڵی 1849 چاوی بە 
دنیای رۆشن هەڵهێنا، بەمەش بووە نۆبەرەی 
بێگومان  ناوچەكەدا،  هەموو  لە  رۆژنامەكان 
ئەو كارە لە دەرەنجامی كەڵەكەبووی كلتوور 
كۆنەوە  و  دێرین  گەلێكی  شارستانییەتی  و 
هاتووە كە فێربووە و زانیویەتی چۆن بنەما 
رۆشنبیرییەكان  تایبەتمەندییە  و  ژی���اری 
سەری  رۆژنامەگەریی  بۆیە  هەر  بپارێزێ. 
لێ  لقوپۆپی  و  ك��رد  ن��ەش��ون��م��ای  و  ه��ەڵ��دا 
ب��ۆوە و وێ��ڕای ب��ارودۆخ��ی سەخت و ئەو 

گەلەكەمان  رووب������ەڕووی  ك��ارەس��ات��ان��ەی 
بوونەوە لەو رۆژگارە تاریك و دژوارانەدا و 

ئێستاش پێوەیان دەناڵێنێ.
لە  م���اری���ف���ەت  زان���س���ت و  ه���ەرچ���ەن���دە 
و  كتێب  دووتوێی  لە  پێشوو  سەردەمەكانی 
گەیشتووە،  پێمان  تۆماركراوی  بە  نامیلكە 
ب��ەاڵم رۆژن��ام��ەگ��ەری لە س��ەرەت��ای چاخی 
پێمان  )پ����ەڕە(  ش��ێ��وەی  ل��ە  رێنیسانسەوە 
رۆژنامەگەرییش  ن����اوی  و  گ��ەی��ش��ت��ووە 
ژیاریی  بەخشندەیەكی  كە  هاتووە  لەمەوە 
گەلەكەشمان  رۆژن��ام��ەی  ی��ەك��ەم  م��رۆی��ی��ە. 
ل��ە ش��اری )ورم���ێ( دەرچ���وو پ��اش ئەوەی 
نێردراوە  الیەن  لە  دانرا  چاپەمەنییەك  لێرە 

تەبشیرییەكان لە ناوچەكەدا..
)نەتەوایەتیمان(  رۆژنامەنووسیی  بێگومان 
لە دەستپێكی سەرهەڵدانییەوە رۆڵێكی دیاری 
نماكردنی  و  هزر  گەشەپێدانی  بۆ  هەبووە 

رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی و رۆڵی بۆ راستكردنەوەی 
باری كۆمەڵگەی ئاشووری سەردەم



ژمارە 18 پایزی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007 306

رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی و رۆڵی بۆ راستكردنەوەی باری كۆمەڵگەی ئاشووری سەردەم

فراوانكردنی  و  بیر  و  سیاسی  هۆشیاریی 
كارا  شێوەیەكی  بە  و  رۆشنبیران  بنكەی 
پێكهێنانی رای گشتی  بۆ  بەشداری كردووە 
فاكتەرەكانی  لە  ب��ووە  گرنگ  فاكتەرێكی  و 
دەربڕین لە ویست و خواست و بایەخپێدانی 
و  ئایینی  بۆچوونی  جۆرەها  بە  گەلەكەمان 

كلتووری و سیاسییەوە..
رۆژنامەگەریی  رۆڵ��ی  بە  دەرك  دەك��رێ 
ب���ەدی���ار خستنی  و  پ��ێ��ش��ان��دان  ل��ە  ب��ك��ەی��ن 
دیاردەكانی رابوونی نەتەوەیی و رۆشنبیری 
ل���ە ه������ەردوو س�����ەدەی پ���ێ���ش���وودا ب���ەالی 
بۆ  رۆڵیشی  هەروا  گەلەكەمانەوە،  نەوەكانی 
روونكردنەوەی سوروەری و شارستانییەتی 
بانگەشەكردنی  و  م��ی��زوپ��ۆت��ام��ی��ا  واڵت����ی 
پرنسیپە  بە  پابەندبوون  بۆ  گەل  رۆڵەكانی 
پاراستنی  و  كلتوورییەكان  و  ن��ەت��ەوەی��ی 
دەستكەوتی باووباپیران و هەنگاو هەڵهێنان 

لەسەر رێچكەیان.
سەرڕای ئەمەش هەزارەها وتار و هزر و 
بیروبۆچوون تۆمار كراون و باڵوبوونەتەوە 
گەشەسەندنی  و  پێشخستن  پ��ێ��ن��او  ل���ە 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ەم��ان و دەزگ����ا رۆش��ن��ب��ی��ری و 
ئاینییەكانیشمان  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
لەسەر  باڵوكردۆتەوە  زۆری��ان  چاالكییەكی 
الپەڕەكانی ئەو رۆژنامە و گۆڤارانەی لێرەو 

لەوێ دەرچوون..
بە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی  نییە  س��ەی��ر  شتێكی 
دەكرێ  بەڵكو  ناوببرێ،  چ��وارەم  دەسەاڵتی 
دەسەاڵتی  ب��ە  گەلەكەمانەوە  ب��ەالی  بڵێین 
یەكەم دادەنرێ مادامێك ئامانجی دەرخستنی 
تاكەكانی  ك��ە  پرسانەیە  ئ��ەو  و  هەقیقەت 
گەلێك  وەك  بێئاگان  لێیان  میللەتەكەمانی 
رووداو و ئەو مەسەالنەی لە پشتی پەردەوەن. 
ئێمە ئیمڕۆ هیچ دەسەاڵت و هێزێكمان نییە 
ببینێ بۆ راستكردنەوە  رۆڵی تەواوی خۆی 
لە  جگە  كۆمەڵگەكەمان  باری  رێكخستنی  و 
كاروبار  هەندێ  كە  حیزبانەی  لەو  هەندێ 
رێ���ك دەخ�����ەن و ب���ەش���داری���ی دەس���ەاڵت���ە 
دەوڵەتدا  كاروباری  لە  دەكەن  ناوخۆییەكان 
تەواویان  رێكخستی  پێڕەوی  زۆریشیان  و 
ناتوانن  و  جەماوەر  لە  دوورن  نییە  ب��ەالوە 
راستییەكان وەكو پێویست بخەنە روو، بۆیە 
رۆژنامەگەریی  تایبەتی  بە  رۆژنامەگەریی 
ئەلیكترۆنی ئەمڕۆ بە دیارترین و گرنگترین 

فاكتەر دەژمێردرێ.
ئاشكرایە  و  روون  زۆر  سەردەمەدا،  لەم 
پانتاییەكی  ئەلیكترۆنی  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
میدیادا  ناوەندی  لە  كردووە  داگیر  گەورەی 
و  زانستی  پەرەسەندنە  ئەو  دەرەنجامی  لە 
جڵەوی  و  گرتۆتەوە  جیهانی  تەكنیكییانەی 
رۆژنامەگەریی  گۆڕەپانی  س��ەر  كارەكانی 
و  گۆڤار  و  رۆژنامە  خوێنراوی  و  چاپكراو 
باڵوكراوە خولییەكانی گرتۆتە دەست بێجگە 
و  رادی��ۆ  وەك  بیستراو  رۆژنامەگەریی  لە 
تۆڕی  چونكە  تەلەفزیۆن.  وەك  بینراویش 
هەموو  ل��ە  و  ب���اوە  زۆر  )ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ەی��ی( 
ماڵێك و ماڵپەڕێك بوونی هەیە و كارمەند یا 
فەرمانبەر دەتوانێ هەواڵەكان بخوێنێتەوە و 
ئاگای لە هەر رووداوێك بێت لە هەر كوێیەك 
بێت خۆی ماندوو ناكات لەناو رۆژنامە بۆیان 
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پارەی  دان��ی  لە  بكات  ب��ەش��داری  و  بگەڕێ 
خوێندنەوەیان  بۆ  بەشداربوون  پسوولەی 
چونكە ئینتەرنێت و مۆبایلی خۆی پێیە چ لە 
ماڵەوە بێت یان لە دەزگاكەی و هەموو هەواأل 
و پرس و رووداوێك بە خێرایی وەردەگرێ.

زانیارییانەی  ئەو شۆڕشە  رۆژنایی  لەبەر 
بەخۆوەی  ل��ەم��ەوب��ەر  ساڵێك  چ��ەن��د  پێش 
ئینتەرنێت  ت��ۆڕی  ئ��ەوەی  ه��ەروا  و  بینیوە 
و  میدیایی  خزمەتی  لە  دەك��ات  فەراهەمیان 
ماریفەتی لەوانە رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی، 
ئەوا رۆژنامەگەریی كاسیكی )لەسەر پەڕە( 
رووبەڕووی چەند تەحەددایەكی زۆر بۆتەوە. 
نەگۆڕیان  ماڵپەڕی  گۆڤارەكان  و  رۆژنامە 
هەیە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت، تەنانەت دەزگا 
رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی و وەرزشییەكانیش 
لە هەر  ماڵپەڕی خۆیان هەیە. هەر كەسێك 
كون و كەلێنێكی ئەم دنیایە بێت دەتوانێ لە 
چەند چركەیەكدا بچێتە ناو ئەو ماڵپەڕانە و 

بینانخوێنێتەوە و سوودیان لێ وەربگرێ.
بەرپرسیارێتییە،  ئەركێكی  رۆژنامەگەریی 
مرۆیی  رەف���ت���اری  وەدی��ه��ێ��ن��ان��ی  ئ��ام��ان��ج��ی 
كۆمەڵگەدا  لەناو  پەسەندكراوە  و  هاوسەنگ 
بەدیار  داه��ات��ووی  و  ئێستا  سیمای  چونكە 
ئامانجی  كارێكی رۆژنامەوانی  هەر  دەخات، 
هوشیاركردنی  و  راستی  روون��ك��ردن��ەوەی 

خەڵكی نەبێ و رۆشنایی نەخاتە سەر پرسە 
بە  فڕی  گەل  خواستی  و  ژی��ان  گرنگەكانی 
رۆژنامەگەرییەوە نییە، چونكە پشتگوێخستنی 
راس���ت���ی و ش����اردن����ەوەی ك���ردەوەی���ەك���ی 
ئەركی  چونكە  نانیشتمانییە.  و  نانەتەوەیی 
گرتووە  س��ەرچ��اوەی  ل��ەوە  رۆژنامەگەریی 
بە  كۆمەاڵیەتییەكان  و  نیشتمانی  پرنسیپە 
بێت  تەنگییانەوە  ب��ە  و  وەرب��گ��رێ  گ��رن��گ 
بۆ  هەیە  كاریگەرییان  و  پێویستن  ف��رە  كە 
بنیاتنانی  و  پێوەندییەكان  بەردەوامبوونی 

شارستانییەت.
ئاوێنەی  رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی  گ��ش��ت��ی  ب���ە 
كۆمەڵگەیە، روخسار و سیمای راستەقینەی 
پەخشكراوەكانی  زانیارییە  بە  دەدات  پێشان 
دەبڕێ  دەری��ان  بۆچوونانەی  و  ئەو هزر  و 
بەو بنەمایە دادەنرێ گەل بە هۆیەوە شتێك 
ئەویش  ب��ۆی.  بێت  گونجاو  و  بیەوێ  دەڵ��ێ 
)رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی( دەب��ێ ب��ە ن��اوی گەلەوە 
و  خ��واس��ت  و  ویست  دەرب���ڕی  و  باخێوێ 
ویژدانی بێت. بۆیە لە رێگەی ئەم رۆڵە گرنگە 
خوێنەر  كۆمەڵگەدا،  نێو  لە  كاریگەرییەی  و 
رۆژنامەنووسییەكی  بابەتی  چ��اوەڕوان��ی 
دەوڵەمەند و زانیاریی و رۆشنبیریی بە بەها 
لە  ئێمە  رۆژنامەگەریی  ئایا  جا،  و چڕوپڕە. 
بەرامبەر ئەم هەموو پرسە شوێن پێی خۆی 
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كردۆتەوە؟
ئەلیكترۆنییەكانی  ماڵپەڕە  لەسەر  پێویستە 
رۆڵەكانی گەلمان گرنگی بدەن بەوەی لەسەر 
بابەتی  و  دەك��ەن��ەوە  باڵویان  الپەڕەكانیان 
واقیعی  و  ك��ل��ت��ووری  و  م��ێ��ژووی��ی  پوختی 
ئەو  هەموو  و  بكەن  پەخش  هاوچەرخمان 
لە  ك��ە  بكەن  ئاشكرا  پیانانەش  و  پەنهان 
بە  نەخشەیان  نەتەوایەتییمان  كێشەی  دژی 
دەكێشرێ هەروەها خزمەتی باشتر پێشكەش 
بكەن بە ئامانجی نزیكبوونەوە لە قەوارە جیا 
جیا سیاسیی و ئایینی و كۆمەاڵیەتییەكان و 
هاندان بۆ یەكڕیزی و یەكخستنی هەوڵەكانیان 
بۆ ئەوەی كێشەمان بە ئاراستەیەكی دروست 
و  ئ��اس��وودەی��ی  ك��ەن��اری  بگاتە  ئاسانتر  و 
بنچینەی متمانە و بڕوا بە خۆ بوون پتەوتر 
بكەن بۆ ئەوەی بە هیوایەكی زۆرەوە بڕواننە 

داهاتوویەكی گەش بۆخۆیان و نەوەكانیان.
رۆژنامەگەریی  رۆژگ����ارەم����ان����دا،  ل���ەم 
ئ��ەل��ی��ك��ت��رۆن��ی رۆڵ��ێ��ك��ی ك����ارا دەگ���ێ���ڕێ كە 
لەبەر  نەخوێندەوارییە،  بەربەرەكانێكردنی 
ئەوەی رۆژنامەگەریی جیاواز )سایتی جیاواز( 
و  نەزانی  تاریكی  دەك��ات  پەخش  رووناكی 
لەپێش  رادەماڵێ  راستییەكان  پەردەپۆشی 
قوتابخانەیەكیشە  وەك��و  س���ادەدا،  ه��اواڵت��ی 

ئاستی  بەرزكردنەوەی  بۆ  بكات  بەشداری 
رۆشنبیری و هۆشیاری نەتەوەیی تاكەكانی 
كۆمەڵگە بەرەو ئاسۆیەكی فراوانتر لە جیهانی 
ئەلیكترۆنییانەی  سایتە  ئەو  بۆیە  ماریفەتدا 
رۆژنامەگەریی  شوێنی  رۆژگ��ارەم��ان��دا  لەم 
رەوتی  لە  پێویستە  گرتۆتەوە،  خوێنراویان 
النەدەن  خۆیان  واقیعییانەی  و  مەنهەجی 
ئاستی  ب�����ەرەو  ك��ۆم��ەڵ��گ��ە  ت��ێ��ب��ك��ۆش��ن  و 
لەو  الدانیان  بە  چونكە  ببەن،  پێشكەوتووتر 
رەوتە كاریگەرییان نەك تەنها بەسەر خۆیاندا 
دەبێ بەڵكو بەسەر كۆمەڵگەشدا دەشكێتەوە 
گ��ەورەش��ی دەب��ێ��ت بەسەر  ك��اری��گ��ەری��ی  و 
نەوەكانی ئێستا و داهاتوو. دەبێ بابەتەكانیان 
هەڵبژاردە و ئامرازی ئاراستەی باش و بەهێز 
و كاریان هەبێ بۆ كۆمەڵگە و بە شێوەیەكی 
بابەتییانە و بەبێ گرێ شتەكان پەخش بكەن 
بۆ گەیاندنی خزمەتی باش و دوور لە رەخنەی 
نابەجێ و رووخێنەر و شتێك باڵو نەكەنەوە 
نەبێت.  خزمەتكردنی  و  كۆمەڵگە  شایستەی 
پەیامەكەی  و  رۆژنامەگەریی  ئەركی  چونكە 
گەیاندنی راستی و پتەوكردنی پێوەندییە بە 
خوێنەر و هاندانی تاكەكانی كۆمەڵگە بەرەو 
لە خوێندن و  هاوكاریكردن و بەشداربوون 

رێنمایی و بنیاتنان.
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ئەو  و  ئ��ەل��ی��ك��ت��رۆن��ی  رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی 
كەسانەی ئەم ئەركەیان لە ئەستۆیە، گەرەكە 
كردنی  بەهێز  بۆ  وەگەڕبخەن  هەوڵەكانیان 
نیشتمانپەروەرێتی  و  نەتەوایەتی  هەستی 
نێو  لە  تایبەتی  بە  كۆمەڵگە  تاكەكانی  نێوان 
ئەم  لەسەر  جەختكردن  و  الوان  و  مندااڵن 
زۆری  كاریگەرییەكی  چونكە  مومارەسەیە، 
هەیە لەم الیەنەوە. گرنگترین و سەرەكیترین 
رێنماییكردنی  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ش  ئامانجی 
ساغ  پێشكەوتنی  شێوازی  بەرەو  نەتەوەیی 
ئامۆژگاریی  پێشكەشكردنی  و  دروس��ت  و 
پێویست بۆ دەزگا هەمە الیەنەكان بە جۆرێك 

لە بەرژەوەندیی خۆیان و كۆمەڵگەدا بێت.
هەرچەندە رۆژنامەگەریی كاسیكیمان كە 
دەستی  لەسەر  لەمەوپێش  ساأل   160 نزیكە 
رۆڵەكانی گەلەكەمان دامەزرا و نمای كرد و 
پێ  ئاماژەمان  كە  جێبەجێكردووە  ئەركانەی 
كردوون، بەاڵم رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی لە 
سەردەمی تەكنەلۆژیای ئەمڕۆدا و لە سایەی 
سەقامگیری ئەمنی و دۆخی ئابووری گەشە 
سەندوودا، چاوەڕوانی دەستكەوتی پتری لێ 

دەكرێ.
ساڵەی   )160( ج���ەژن���ی  ب���ۆن���ەی  ب���ە 
لە  داوا  ئ��اش��ووری��ی��ەوە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
و  دەزگ��ا  هەر  لە  رۆژنامەنووسان،  هەموو 
كەناأل و میدیایەك چ خوێنراو یا بیستراو و 
رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی. بن دەكەین یادی 
ئەم رۆژە پیرۆزە بكەنەوە و دیداری میدیایی 
و ئاڵوگۆڕكردنی بیروبۆچوون و پرسوڕا ساز 
بدەن وەك هەنگاوێكی پێشەنگ بەرەو یەكێتی 
و لێكتر نزیكبوونەوە و لێكترحاڵیبوون لە پێناو 
رەواكانمان  كێشە  بەرژەوەندیی  و  خزمەت 
مێژووییمان  و  رۆش��ن��ب��ی��ری  ك���اروان���ی  و 
هەروەك چۆن لە سااڵنی پێشتردا مەڵبەندی 
رۆشنبیریی ئاشووریی دهۆك ئەم ئەركانەی 
ساز دەدا بە ئامادەیی ژمارەیەك لە رۆشنبیر 
جیاجیاكانی  میدیا  كەناڵە  رۆژنامەڤانانی  و 

واڵت بەگشتی..
ب��ۆی��ە پ��ێ��وی��س��ت��ە ئ���ەو ك���ۆڕ و دی�����دار و 

خەمخۆرانی  نێوان  گرنگانەی  چاوپێكەوتنە 
رۆشنبیری و میدیایی گەلی كلد و سوریانی 
ئاشووری دووپات ببنەوە و هزروبیری نوێیان 
لێ ببنەوە كاریگەرییان هەبێ بۆ سەر قۆناغی 
ئێستا و قۆناغەكانی داهاتووی گەلەكەمان و 
هەنگاوێكی یەكگرتووانە بێت بەرەو بنیاتنانی 
و  لێكترحاڵیبوون  پ��ڕ  ن��وێ��ی  ك��ل��ت��وورێ��ك��ی 
هەموو  لەنێوان  یەكێتی  و  لێكترنزیكبوونەوە 
دەزگا ئایینی و رۆشنبیریی و سیاسییەكانمان 
و تێبكۆشێ بۆ پڕكردنەوەی كەلێن و درز و 
نەتەوەییمان  گۆڕەپانی  سەر  جیاوازییەكانی 
كە لە خراپترین قۆناغەكانی دەژی و هەموو 
چەكی  پێویستە  میدیاكان  و  رۆژنامەنووس 
و  گەشەسەندن  بۆ  بكەن  الدا  بە  تێكۆشان 
نەوەكانی  نەتەوەیی  ناسنامەی  پتەوبوونی 
و  هەن  كوێیەكدا  هەر  لە  ئایندمان  و  ئێستا 
هەوأل بدەن لە هەر دووبەرەكی و جیاوازییەك 
ب��ەرەو رێككەوتن و یەكگرتن  دەرب��از بن و 
هەنگاو بنێن و بنیاتی پرۆژەیەكی نەتەوەیی 
لێرەدا  پێوستیشە  و  دابمەزرێنن  راستەقینە 
جەخت بكەینە سەر رۆڵی میدیا بۆ پێشخستنی 
گەلەكەمان لە واڵت و تاراوگە و كار بكرێت بۆ 
هەماهەنگی هەوأل و دیدار و چاوپێكەوتنەكان 

لە نێوان دەزگا مدیاییەكانمان.
ل��ە دووم��اه��ی��دا، پ��ی��رۆزب��ای��ی ل��ە خۆمان 
رۆژنامەگەریی  ساڵیادی  بۆنەی  بە  دەكەین 
بۆ  بۆندار  ساڵوی  ه��ەزاران  ئاشوورییەوە، 
هەموو نووسەر رۆژنامەنووسان و سەرلەبەر 
رۆڵەكانی گەلەكەمان گەالنی برا لە واڵت. كە 
لەدایكبوونی  ساڵەی   160 جەژنی  ئەویش 
)زهریرا  ئ��اش��ووری  رۆژن��ام��ەی  ن��ۆب��ەرەی 
و  خۆشەویستی  و  بۆندار  ساڵوی  دبەهرا( 
ئەمەكداریش بۆ كارمەندان و بواری پیشەی 
و  ئێشە  س��ەر  )پیشەی  رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی 

دەردەسەری(..
پێشكەوتوو  و  ب��ێ��ت  ش����ەك����اوە  ه����ەر 
بەرەو  ئ���اش���ووری،  ب��ێ��ت رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 

خزمەتكردنی كێشە رەواكەمان.
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تائێستا لە  باكووری كوردستان رۆژنامەیە كی رۆژانەی كوردی دەرنە چووە

یەكەم  دەرچوونی  بەسەر  )160( ساڵ  )تێپەڕبوونی  و  رۆژنامەگەریی سریانی  بەبۆنەی رۆژی 
رۆژنامەی سریانی لە )1849/11/1(، دامەزراوە رۆشنبیریی و راگەیاندنەكانی كلدانی و سریانی و 

ئاشووری، چەندین چاالكیان لە ناوەوە و دەرەوەی واڵتدا سازكرد.
بەهەماهەنگی  دهۆكدا  لەشاری  ئاشووری  رۆشنبیریی  مەڵبەندی   .. ئەمساڵدا  چاالكییەكانی  لە 
لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیریی سریانی و یەكێتی ئەدیبانی ئاشووری، پێشانگایەكیان بۆ وێنەی 
فۆتۆگرافی وەچەی یەكەمی رۆژنامەنووسانی سریانی رێكخست، هەروەها كۆڕێكیان بۆ راگەیاندنی 

سریانی لە قۆناغی ئێستاماندا سازكرد.
لەشاری )هەولێر(ی پایتەختی هەرێمی كوردستانیش، بەهاوكاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیریی 
لە  ژمارەیەك  سەرنووسەرانی  بۆ  دیدارێكی  عەنكاوە،  لە  سریانی  رۆشنبیری  كۆمەڵەی  سریانی، 
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  ئەنجوومەنی  نوێنەرانی  و  رێكخست  سریانی  گۆڤاری  و  رۆژنامە 

كوردستان و لقی هەولێری سەندیكا لە دیدارەكەدا ئامادەبوون.
لەمیانی دیدارەكەدا چەندین بابەت سەبارەت واقیعی رۆژنامەگەریی سریانی و چۆنیەتی چاالككردنی 

رۆڵی ئەم رۆژنامەگەرییە لە نێوەندەكانی گەلی كلدانی و سریانی و ئاشووری تاوتوێ كرا.
سەرنووسەرانی گۆڤاری )الشباب( و رۆژنامەی )بیث عەنكاوە( و گۆڤاری )پانیپاڵ( و گۆڤاری 
)رویا كلدایا( ـ و گۆڤاری )آفاق( و گۆڤاری )بیث نەهرین( و رۆژنامەی )كلد و ئاشوور( و چەندین 

نوێنەری رۆژنامە و گۆڤاری دیكە، لەم دیدارەدا بەشداربوون.
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  ئەنجوومەنی  نوێنەری  حوسێن  جەمال  رۆژنامەنووس  هەروەها 
یاسای  توێژەو  بەم  بایەخدانی سەندیكا  بە  ئاماژەی  تێیدا  پێشكەش كرد و  كوردستان گوتەیەكی 

رۆژنامەگەری لە كوردستاندا و كاریگەرییەكەی لە بوواری ئازادیی بیروڕا كرد.
هەروەها سكرتێری لقی سەندیكا گوتەیەكی بەم بۆنەیەوە خوێندەوە.

لە  دیكەش  چاالكییەكی  سازكراو  شێوە  هەمان  بە  چاالكییەك  دهۆكیش،  رۆشنبیریی  یانەی  لە 
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  ئەنجوومەنی  و  بەڕێوەچوون  دهۆك  لە  تریش  چاالكی  و  )بەغدیدا( 

كوردستانیش پەیامێكی پیرۆزبایی ئاڕاستەی رۆژنامەنووسانی سریانی بەم بۆنەیەوە كرد. 

بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەریی سریانی
هەواڵ و چاالكی
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چاالكییەكان

ەكان
الكیی

و چا
واڵ 

هە

ئامادەكردنی:
- دیار خالید

- جەمال حوسێن
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لەبارەگای ئەنجوومەنی سەندیكا دیاریی سەرۆك كۆماری 
عێراق بەسەر خانەوادەی شەهیدانی رۆژنامەنووس 

دابەشكرا

لە رێوڕەسمێكی تایبەت و شایستەدا، دوانیوەڕۆی رۆژی )2009/11/9( دیاریی جەنابی 
ئەنجوومەنی سەندیكا  بارەگای  لە  فیدرالی  عیراقی  تاڵەبانی سەرۆك كۆماری  مام جەالل 
شەهیدانی  خ��ان��ەوادەی  بەسەر  موسڵ،  و  سلێمانی  و  كەركووك  لقەكانی  لەبارەگای  و 
نەقیبی  لەالیەن  دیارییەكانیش  كرا  دابەش  بوو.  خێزان   )28( ژمارەیان  كە  رۆژنامەنووس 
رۆژنامەنووسانی كوردستان و جێگری نەقیب و سكرتێری سەندیكا و لێپرسراوی دارایی 

سەندیكا دابەشكران..
ل�������ەك�������ۆت�������ای�������ی 
ریوڕەسمەكەدا نەقیبی 
رۆژن���ام���ەن���ووس���ان 
خانەوادەی  ب��ەن��اوی 
سوپاس  ش��ەه��ی��دان 
بۆ  پ���ێ���زان���ی���ن���ی  و 
ئ���ەم ئ����اوردان����ەوەی 
ئاڕاستەی  بەڕێزیان 
رێ���������زدار س�����ەرۆك 

كۆمار كرد
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شاندێكی لقی كەركووك سەردانی ناحیەی )تازە( دەكات
رۆژی  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  كەركووكی  لقی  ئەندامانی  سكرتێرو 
)2009/8/5( سەردانی ناحیەی )تازە(یان كرد و لەالیەن بەڕێوەبەری ناحیە و سەرۆك و 

ئەندامانی ئەنجوومەنی شارەوانی ناحیەكە پێشوازییان لێكرا.
ئەو كردە  بەرامبەر  پ��ەژارەی شاندەكەی  و  داخ  لقی كەركووك  دیدارێكدا سكرتێری  لە 
و  دەرب��ڕی  لێكەوتەوە،  شەهیدی   )80( و  رووی��دا   2009/6/20 رۆژی  كە  تیرۆریستەی 

جەختیشی كردەوە كەوا جوانی شارەكە لە پێكهاتە جیاجیاكانی بەرجەستە دەبێت.
هەروەها عەبدولقادر زیائی ئەندامی لقی كەركووكی سەندیكا گوتەیەكی بەزمانی توركمانی 

پێشكەش كرد.
دواتر سەردانی گۆڕستانی )20(ی حوزەیران و شوێنی رووداوەكەيان كرد و ئەم جۆرە 

كردەوە تیرۆریستیانەیان بەتوندی مەحكووم كرد.

رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  توندوتۆڵكردنی  چوارچێوەی  لە 
عێراق و لقەكانی، ئازاد حەمەدەمین سكرتێری لقی هەولێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان و عەبدولەتیف یاسین ئەندامی لق، رۆژی )2009/8/5( پێشوازییان لە شاندێكی 
سوڵتانی  كامیل  لە  پێكهاتبوو  كە  عێراق،  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  )نەجەف(ی  لقی 
سەرۆكی لقی نەجەف و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسان كرد. لە میانی دیدارەكەدا چەندین 
بابەت دەربارەی توندوتۆڵكردنی پەیوەندییەكانی نێوان هەردووال و ئاڵوگۆڕكردنی شارەزایی 
پیشەیی لە نێوانیاندا تاوتوێكرا و سەرۆكی لقی )نەجەف(یش ئەزموونی رۆژنامەگەریی لە 
هیواشی  و  نرخاند  بەرز  هەیە.  راگەیاندندا  بواری  لە  كە  كرانەوەیەی  ئەو  و  كوردستاندا 

خواست لە ئایندەدا چاالكی هاوبەش لە نێوان هەردووالدا ئەنجام بدرێت.

شاندێكی لقی )نەجەف(ی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق 
سەردانی بارەگای لقی هەولێری سەندیكا دەكات
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بۆ  شۆپێكی  ۆرك  وەرزش����ی  رۆژن��ام��ەن��ووس��ی  ل��ێ��ژن��ەی   ،2009/8/12 رۆژی 
رۆژنامەنووسانی ئەم بوارە لە هۆڵی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان رێكخست، 
كوردستان  ئۆلۆمپی  لێژنەی  گشتی  ئەمینداری  قادر  ئاالن  دكتۆر  شۆپەدا  ۆرك  لەم 
موحازەرەیەكی بەناوونیشانی )سایكۆلۆژیای كەسایەتی وەرزشی( گوتەوە و نزیكەی 
بە  گفتوگۆ سەبارەت  پاشان  و  بەشداربوون  ۆرك شۆپەدا  لەم  رۆژنامەنووس   )20(

بابەتی موحازەرەكە كرا.

لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی و ۆرك شۆپێك

فاتیح  لەتیف  لە  پێكهاتبوو  كە  سەندیكا،  كەركووكی  لقی  شاندێكی   ،2009/8/16 رۆژی 
لەگەڵ  و  كرد  پایتەختیان  بەغدای  سەردانی  لق  ئەندامی  جاف  س��ەردار  و  لق  سكرتێری 
بەڕێز فەوزی ئەتروشی جێگری وەزارەتی رۆشنبیری عیراقی سەبارەت چۆنیەتی سازدانی 
كەركووكدا،  شاری  لە  جەباری  جەبار  شەهید  رۆژنامەنووسی  نووسەرو  بۆ  ڤیستڤاڵێك 

بیروڕا ئاڵوگۆڕ كرا.
دیموكراتی  پارتی  )5(ی  لقی  ئاهەنگی  لە  بەشداری  سەردانەكەیدا  میانی  لە  شاندەكەش 
سەردانی  هەروەها  سازكرابوو،  پارتییەوە  دامەزراندنی  بەبۆنەی  كە  كرد  كوردستاندا 
رۆژنامەی  لەگەڵ سەرنووسەری  دیدارێكدا  لە  و  كرد  الشهدین(  بن  )الصدر  نووسینگەی 
دەربارەی  بیروڕا  )العهد(  ئێستگەی  و  )سبیل(  گۆڤاری  لە  رۆژنامەنووسانی  و  )العهد( 

چاككردنی بزووتنەوەی رۆژنامەگەریی و گۆڕینەوەی شارەزاییەكان ئالووگۆڕا كرا.
لە رۆژی )8/20/ (یش شاندێكی دیكەی سەندیكا سەردانی دەزگای )رۆژ( بۆ پەرەپێدانی 
ئافرەتانی كرد و لەگەڵ فازل عوسمان سەرۆكی دەزگاكە گفتوگۆیان دەربارەی چۆنیەتی 
پارتی  )3(ی  لقی  بارەگای  سەردانی  شاندەكە  دواتر  كرد،  پەیوەندییەكان  توندوتۆڵكردنی 
دیموكراتی كوردستانی كرد و پیرۆزبایی بەبۆنەی رۆژی دامەزراندنی پارتی پێشكەش بە 
نیشتمانیی  یەكێتی  پەیوەندییەكانی  كادیران كرد، هەروەها سەردانی مەكتەبی  بەرپرس و 
گفتوگۆیەكی  رۆژنامەگەریی  ك��اری  پەرەپێدانی  چۆنیەتی  سەبارەت  و  كرد  كوردستان 

تێروتەسەلە كرا.

لقی كەركووك و چەند سەردانێك

لە میانی سەردانەكەیدا بۆ 
شاری سلێمانی لە سەرەتای 
مانگی )ئاب(ی 2009دا بەڕێز 
سەرۆكی  م��ال��ی��ك��ی  ن����وری 
حكوومەتی عێراق، دیدارێكی 
رۆژنامەنووسانی  ل��ەگ��ەڵ 
ئەم  ك���وردس���ت���ان س������ازدا، 
بەسەرپەرشتی  دی����دارەش 

سەرۆك وەزیرانی عێراق و دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسان
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سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان رێك خرا.
لە سەرەتای دیدارەكەدا بەڕێز فریاد رواندزی وتەبێژی فەرمی هاوپەیمانی كوردستانی لە 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، كە یاوەری سەرۆك وەزیران بوو، گوتەیەكی پێشكەشكرد 

و بەگەرمی بەخێرهاتنی بەڕێزیانی كرد.
كوردستان  رۆژنامەنووسانی  نەقیبی  جێگری  كەریم  ساڵح  مستەفا  هاوكارمان  دوات��ر 
و  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  ب��ەن��اوی  تیایدا  ك��رد.  پێشكەش  گوتەیەكی 
هیواشی  و  كرد  عێراق  حكومەتی  سەرۆكی  بەخێرهاتنی  كوردستان  رۆژنامەنووسانی 
خواست ئەم سەردانە ببێتە مایەی چارەسەركردنی كێشەكان بە ڕێگەی گفتوگۆ و گەڕانەوە 

بۆ دەستوور.
حكوومەت  سەرۆكی  بەڕێز  و  كرد  جۆراوجۆریان  پرسیاری  رۆژنامەنووسان  پاشان 

وەاڵمی سەرجەم پرسیارەكانی دایەوە.

سەر لەبەیانی رۆژی )2009/8/29 ( فەرهاد عەونی نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان، 
لە بارەگای سەندیكادا لە شاری هەولێر، چاوی بە رۆژنامەنووسی هۆڵەندی )والدیمیر فان 
پێكهاتەی  دەرب��ارەی  باسێكی  رۆژنامەنووسان  نەقیبی  دیدارەكەدا  لە  و  كەوت  دلخنبیرخ( 

سەندیكا و قۆناغەكانی داڕشتنی یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستاندا خستەڕوو.
بەرز  كوردستان  لە  رۆژنامەنووسی  ك��اری  میوان  رۆژنامەنووسی  بەرامبەریشدا  لە 

نرخاند. 

نەقیبی رۆژنامەنووسان و دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسێكی هۆڵەندی

الی هه مووان روون و ئاشكرایه  كه  پیشه ی رۆژنامه نووسی، كایه و میكانیزمێكی گرنگی 
به  مه ده نی كردن و دیموكراتیزه كردنی كۆمه ڵگایه  و هه وڵدانه  بۆ چه سپاندنی بنه ماكانی رای 
گشتی، به اڵم له واڵتی ئێمه  هه ندێك جار به پێچه وانه وه  مامه ڵه  له گه ڵ ئه و پیشه یه دا ده كرێت.
ئه گه رچی یاسای رۆژنامه گه ری له  هه رێمی كوردستان بنه ماو چه ترێكی یاسایی گرنگه  هه م 
بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامه گه ری و هه م بۆ دابینكردن و زامن كردنی مافه  بنچینه ییه كانی 
پره نسیپ  به   كردن  ئیلتیزام  و  له كاركردن  داخه   جێگای  به اڵم  رۆژنامه نووسان،  توێژی 
ومه بده ئه  سه ره كییه كانی ئه و یاسایه ، هه م له الیه ن هه ندێك له نێوه نده كانی دامه زراوه  سیاسی 
نییه و  پێویستدا  له ئاستی  رۆژنامه نووسانیش  له   هه ندێك  له الیه ن  هه م  و  حكومییه كان  و 
زۆرجاریش به ئاشكرا پێشێل ده كرێت، ئێمه  له  راپۆرته كانی لێژنه ی داكۆكی كردن له ئازادی 
رۆژنامه نووسی و مافی رۆژنامه نووسان به روونی له و باره یه وه  ده ستنیشانی حاڵه ته كانمان 
كردووه ، به تایبه تیش به شی زۆری ئه و راپۆرتانه مان ته رخان كرد بۆ ئه و پێشێلكارییانه ی 
به رامبه ر توێژی رۆژنامه نووسان كراوه و له و باره یه شه وه  بێالیه نی و واقع بینی خۆمان 
پاراستووه ، به اڵم به داخه وه  ماوه یه كه  ره وتی پێچه وانه  كاركردن به  یاسای رۆژنامه گه ری 
و پێشێلكردنی بنه ماكانی ئیتیكی رۆژنامه گه ری تا دێت له  هه رێمی كوردستان الی هه ندێك 

رۆژنامه و گۆڤار زیاتر په ره  ده سێنێت.
به تایبه تیش له و چه ند رۆژه ی دوایی هه ندێك له وانه  وێنه و هه واڵ و بابه تی رۆژنامه وانی 

به یاننامه یه ك له سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستانه وه 



317ژمارە 18 پایزی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007

چاالكییەكان

خۆیان ته رخان كردووه  بۆ شكاندنی كه سایه تی چه ندین خه ڵك و به تایبه تیش رۆژنامه نووسان 
وه كو  كوردستان  كۆمه ڵگای  له   كه   ئه وتۆ  رسته ی  قسه و  هه ندێك  به كارهێنانی  و  خۆیان 
حاڵه تی بڤه و دیارده ی پیرۆز سه یر ده كرێت، دیاره  ئێمه  له  چه ندین بۆنه و ده رفه تی جیاجیا 
ئاماژه مان به و حاڵه ته  كردووه و به  مه ترسیدارترین و سلبیترین هه وڵی پاشاكشه  پێكردنی 
بۆ  به هایه ك  و  نرخ  ج��ۆره   هیچ  نه هێشتنی  بۆ  هه وڵدان  و  رۆژنامه گه ری  بزووتنه وه ی 

نووسین و پیشه ی رۆژنامه نووسیی له قه ڵه ممانداوه .
بۆ ئه م مه به سته ش ئه نجوومه نی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان له  كۆبوونه وه ی 
خۆیدا كه  به  ئاماده بوونی لێژنه ی به رزه فتكردنی سه ندیكا ئه نجامیدا، سه رله نوێ ئه و جۆره  
یاساو  له چوارچێوه ی  و  ده ك��ات  مه حكوم  به توندی  ته شه ره یه   تانه و  و  نووسین  زمانه ی 
رۆژنامه نووسانه   گۆڤارو  رۆژنامه و  به و  به رامبه ر  هه ڵوێست  خۆیشیدا  ده سه اڵته كانی 
وه رده گرێت كه  له سه ر هێڵه  ترسناك و پانتاییه كانی دژ به  ئه خالقیاتی پیشه یی رۆژنامه نووسی 
كارده كه ن، ئه گه ر بێت و له  داهاتووشدا به رده وام بن له سه ر ئه و كاركردن و هه ڵوێسته یان، 
ئه و  ئه ندامێتی  هه ڵپه ساردنی  له   هه ر  به رامبه ریان،  ده بێت  پیشه ییمان  هه ڵوێستی  ئ��ه وا 
رۆژنامه نووسانه  له  سه ندیكا، هه تا وه رگرتنه وه ی ژماره ی متمانه ی گۆڤارو رۆژنامه كانیان.

ئه نجوومه نی سه ندیكای
رۆژنامه نووسانی كوردستان

2009/9/1

سه ندیكای  ئه نجوومه نی  شاندێكی   )2009/9/3( شه ممه   پێنج  ڕۆژی  دوان��ی��وه رۆی 
ڕۆژنامه نووسانی كوردستان كه  پێك هاتبوو له  ڕۆژنامه نووسان )فه رهاد عه ونی( نه قیبی 
ڕۆژنامه نووسانی كوردستان و هه ریه ك له  به ڕێزان حامد محمد علی سكرتێری سه ندیكاو به ڕێز 
زیره ك كمال ئه ندامی ئه نجومه ن و سه رۆكی لیژنه ی داكۆكیكردن له  مافی ڕۆژنامه نووسان، 
سه ردانی لقی سلێمانی ڕۆژنامه نووسانی كوردستانیان كرد، له  كۆبوونه وه یه كدا كه  جێگری 
نه قیب به ڕێزان مستەفا ساڵح كەریم و ئه نوه ر حسین ئه ندامی ئه نجومه ن و سكرتێری لق 
به ڕێز محمد نوری تۆفیق و تێكڕای ئه ندامانی لق ئاماده ی بوون، گفتوگۆ ده رباره ی كارو 
پارێزگای  سنووری  له   ڕۆژنامه نووسان  گرفته كانی  كێشه و  و  سلێمانی  لقی  چاالكیه كانی 
سلێمانی كرا، به  تایبه ت دابینكردنی زه وی بۆ ڕۆژنامه نووسان و جه ختكردنه وه و كاركردن 
بۆی و  ئیدانه كردنی ئه و شێوازه  زبرو ته شهیر كردنه ی كه  له  هه ندێ گۆڤارو ڕۆژنامه كاندا 

له الیه ن چه ند ڕۆژنامه نووسێكه وه  پیاده  ده كرێت.

شاندێكی ئەنجوومەن سەردانی لقی سلێمانی دەكات

لیژنەی  سكرتێری  و  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  نەقیبی   )  2009/9/6( رۆژی  ئێوارەی 
داكۆكیكردن و ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەنجوومەن، دیدارێكیان لەگەڵ ژمارەیەكی بەرچاو لە 

رۆژنامەنووسانی شاری )زاخۆ(. رێكخست.
لەم دیدارەدا نەقیبی رۆژنامەنووسان سەبارەت كاری رۆژنامەنووسی و ئەركەكانی سەندیكا 
دوا و گوێبیستی بیروبۆچوون و پێشنیارەكانی ئامادەبووان بوو، كە بەمەبەستی باشتركردن 

و چاالككردنی كاری سەندیكایی و پیشەیی و لە شارەكەدا خرانەڕوو.

 دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسانی زاخۆ
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له   رۆژنامه نووسی  كاری  و  راگه یاندن  ئاكاری  و  ره وش  له سه ر  گفتوگۆكردن  مه به ستی  به  
سه ندیكای  هه ولێری  لقی  چرا،  چوار  ئوتێلی  له    2009/9/7 رۆژی  نیوه ڕۆی  پاش  كوردستان 
رۆژنامه نووسانی كوردستان، كۆنفرانسێكی سازكرد به  به شداربوونی سه رنووسه ری رۆژنامه و 
گۆڤاره كان و به ڕێوه به ری ئێزگه و ته له فزیۆنه كان و ده زگاكانی راگه یاندن له  هه رێمی كوردستان 

سه ره ڕای هه ندێ له  یاساناسان و كارمه ندانی بواری رۆژنامه گه ری.
له  سه ره تادا رۆژنامه نووس ئازاد حه مه دئه مین سكرتێری لقی هه ولێری سه ندیكا، سه ره ڕای 
به خێرهێنانی ئاماده بووان، مه به ست له  به ستنی ئه م كۆنفرانسه ی روونكرده وه ، كه  تێیدا وه ره قه یه ك 
ئاماده كراوه  ده رباره ی ره وشی رۆژنامه گه ری و ئه و كێشانه ی كه  كه وتوونه ته  ناو ئه و بواره و 
داوای له  ئاماده بووانیش كرد كه  راو سه رنجی خۆیان ده رباره ی وه ره قه  كە ده رببڕن، پاشانیش 
سه ندیكا  ئه نجوومه نی  بۆچوونی  راو  كه   كرد  كوردستان  رۆژنامه نووسانی  نه قیبی  له   داوای 
بخاته  روو، ئەویش باسی هه ندێ خاڵی لە یاسای رۆژنامه گه ری له  كوردستان ژماره  )35(ی 
جه ختی  به اڵم  ناوبراو،  یاسای  ده رب��اره ی  هه یه   جیاواز  سه رنجی  راو  تێدا  كه    )2008( ساڵی 
له سه ر ئه وه  كرده وه ، كه  یاسای رۆژنامه گه ری یه كێكه  له  باشترین یاساكان كه  له  په رله مانی 
پرۆژه كه و چ  ئاماده كردنی  له   پێچوو، چ  )3( ساڵی  ئه وه ی ماوه ی  له به ر  كوردستان ده رچووه  
له به ستنی كۆنفرانس و سیمینارو كۆڕو كۆبوونه وه ،  تێدا زۆربه ی هه رە زۆری رۆژنامه نووسان 
و په رله مانتاران و مامۆستایانی زانكۆو یاساناسان به شدارییان تێدا كرد، به اڵم دیسان جه ختی 
له سه ر ئه وه  كرده وه ، كه  هیچ یاسایه ك له دونیادا نییه  بێ كه م و كوڕی له دایك بێ، گوتیشی له  
ئاینده دا سه ندیكا له  مه یدانی پراكتیكدا خاڵه  الوازه كانی ده ستنیشان ده كاو داوای هه موار كردنیان 

له  په رله مانی كوردستان ده كات. 
پاشان زیاتر له  )35( رۆژنامه نووس به شداری گفتوگۆكانیان كرد، هه ر یه كه یان راو سه رنجی 
خۆی ده رباره ی ره وشی رۆژنامه گه ری و ئازادی رۆژنامه نووسی و یاسای رۆژنامه گه ری له  
كوردستان ده ربڕی، كه  تێدا رای جیاوازو بۆچوونی جۆراوجۆری تێدا بوو، ئه مه شیان حاله تێكی 
ئاساییه ، چونكه  ئه گه ر هه موو الیه ك له سه ر یه ك مه سه له  كۆك بن، ئه وا پێویست به  به ستنی ئه و 
جۆره  سیمینارانه  ناكات، له  كۆتاییشدا سكرتێری لقی هه ولێری سه ندیكا، داوای له  ئاماده بووان 
كرد كه  ئه گه ر هه ر راو سه رنجێكی تایبه ت به  وه ره قه كه ی ئه وانه وه  هه یه ، ده وڵه مه ندی بكه ن، 
بۆ ئه وه ی لقی هه ولێری سه ندیكا، ئاراسته ی رۆژنامه نووسان و رای گشتی بكات، كۆبوونه وه كه  

زیاتر له  چوار سه عاتی خایاند.

 لقی هه ولێری سه ندیكا كۆنفرانسێكی تایبه ت به  ئاكاری 
رۆژنامه نووسی سازكرد
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 2009 ئەیلوولی  7ی  رۆژی  كوردستان،  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  هەولێری  لقی   
رۆژنامەنووسانی  نەقیبی  و  رۆشنبیری  وەزی��ری  بەشداری  بە  كۆنفرانسێكی  هەولێر  لە 
كوردستان و ژمارەیەك لە یاساناس و دادوەرو دەستەی داواكاری گشتی و سەرنووسەر 
و بەرپرسانی دەزگاكانی میدیا لە هەولێر و كەركووك و سلیمانی و دهۆك بۆ گفتوگۆكردن 
پیشەی رۆژنامەگەری(  و  ئازادی  )پاراستنی  بەناوونیشانی  لەمەڕ رەوشی رۆژنامەگەری 

سازكرد.
لقی هەولێر كە ئامادەكاری كۆنفرانسەكە بوو گەاڵڵەنامەی پڕۆژەیەكی پیشنیاركراوی لە 
كۆنفڕانسەكەدا خوێندەوە، دوای گفتوگۆو راگۆڕینەوە چەند تێبینی وبۆچوون خرانە روو 

كە لەگەڵ ئەم یاداشتنامەیە هاوپێچ كراوە.
دەقی گەاڵڵەنامەكە:

     ئازادی و پیشەی رۆژنامەگەری لەهەرێمی كوردستاندا، چەند هەنگاوێكی بڕیوە،تا 
ئەندازەیەكی باش كاریگەرییەكانی بە سەر حكومەت و سیستەمی حوكمڕانی لە هەرێمی 
ئازادی  پانتایی  فراوانبوونی  بە  ئاماژە  دەكرێت  رووەشەوە  لەم  دەركەوتووە،  كوردستان 
رادەربڕین بكەین، كە خۆی لە دەرچوواندنی ئازادانەی رۆژنامەو گۆڤار و كەناڵەكانی دیكەی 
كاریگەرییەكی  هیچ  بوونی  بێ  بە  دەبینێتەوە،  جیاوازەوە  ناوەڕۆكی  و  ئاكار  بە  میدیایی 
سیاسی-حكومی لەسەریاندا، جگە لەوەی كە دەزگا راگەیاندنەكان لەپێكهاتەو سروشتیانەوە 

پێی رازی دەبن، كاری پیشەیی خۆیان دەكەن.
 وێڕای ئەوانەش دەرچوونی یاسای رۆژنامەگەری دوای مشتومڕێكی زۆری نێوەندەكانی 
رۆژنامەگەری و سیاسی و یاساییەكان، وەك یاسایەكی رێكخەری پیشەیی رۆژنامەگەری 
كوردستاندا  لەهەرێمی  رۆژنامەنووس  مافەكانی  و  ئەرك  توانی  دادەن��رێ،  لەكوردستان 
دیاری بكات، لەوەش رزگارمان بكات كە سنوورەكانی ئازادی رۆژنامەنووسی لەبەردەم 
بەرتەسككردنەوەی  لە  جۆرێك  رەنگە  بهێلرێتەوە،كە  بەكراوەیی  دیكەدا  یاساییەكی  هیچ 
گفتوگۆ  تائێستاش  هەرچەندە  لێبكەوێتەوە،  كاروبارەكانی  دەستێوەردانی  یان  ئازادییەكان 
هەموو  بەسەر  رەنگدانەوەی  و  ئەداكردنی  پڕ  و  باشتركردن  بۆ  یاسایەوە  ئەو  لەبارەی 
ئارادایە،  لە  یاسایەدا دەركەوتووە  ئەو  پێڕەوكردنی  لەئەنجامی  ئەو كون و كەلێنانەی كە 
هەرێمی  لە  رۆژنامەگەری  ب��واری  لە  بوو  گرنگ  دیكەی  قۆناغێكی  یاساكە  بوونی  بەاڵم 

كوردستاندا.
ل��ە چاو  نییە  تەمەنێكی دوورودرێ����ژی  ك���وردی  م��ێ��ژووی رۆژن��ام��ەگ��ەری  ه��ەرچ��ەن��دە 
بەم  كوردی  رۆژنامەگەری  مێژووە  ئەو  بەدرێژایی  ئاشكرایە  دونیا،بەاڵم  رۆژنامەگەری 
شێوەیەی ئێستا بواری بۆ نەرەخساوە لە رووی كاركردن بۆ بە پیشەییكردن و بەئەكادیمی 
دە  ئەو  ماوەی  لە  كە  ئەخالقیاتی رۆژنامەگەری،  و  ئاكار  بە  پابەندبوون  پێناو  لە  كردنی 

ساڵەی دوایدا توانراوە بەقۆناغی باش تێپەڕێت .
ماوەیەدا  لەو  پیشەیی  رێكخراوێكی  وەك  كوردستانیش  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای   
لە  هەم  سەندیكا،  نێودەولەتیكردنی  بە  رووی  لە  هەم  هەبووە  باشی  كاریگەری  دەورو 
نیوی  و  یەك ساڵ  لەماوەی  لەوەی  ئەمە جگە  پیشەی رۆژنامەگەری،  پەرەپێدانی  رووی 
رابردووشدا، توانیوێتی لەرێگای باڵوكردنەوەی راپۆرتی شەش مانگی خۆیدا لە سەر ئاستی 

) پاراستنی ئازادیی و پیشەی رۆژنامەگەری(
یاداشتنامەیەك بۆ رای گشتی و پەرلەمانی كوردستان
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ناوخۆو دەرەوە متمانەی زیاتر بەدەست بێنێ .
ئەو  بۆ  ئاماژە  بواری رۆژنامەگەریش، دەكرێ  باشانەی  بوێرو  ئەو هەنگاوە  سەرەڕای 
چەند كەموكوڕی  و دیاردە خراپانەی بكەین كە لە ئەنجامی بەرەوپێشوەچونی ئەزموونی 
رۆژنامەگەری لە هەرێمی كوردستان هاتۆتە پێش، وەك دەرچوون لە بەڵێننامەی شەرفی 
لە  تایبەتی  بە  یەكتری،  بە  ناوزڕاندن و سوكایەتیكردن  بەر  پەنابردنە  و  رۆژنامەنووسی 
نێو خودی رۆژنامەنووسان خۆیاندا، كە بە پلەی یەك ئەمەش بۆ ئەو كەشوهەوا ئازادەی 
بەڕووی جیهاندا  یاسای رۆژنامەگەری  و كرانەوەی هەرێمی كوردستان  رادەربڕین  و 

دەگەڕێتەوە.
 لە ئەنجامی دەرككردن بەو راستیانەی سەرەوە و ئەو كاریگەرە خراپانەی كە ماوەیەكە 
رەنگە  نەكرێ،  لەسەر  هەڵوەستەی  ئەگەر  راستییەی  ئەو  گەیشتینە  پێدەكرێ،  هەستی 
ئەزموونی رۆژنامەگەری بە ئاقارێكی زۆر خراپدا بڕوا، بە تایبەتی لە رووی ناشیرین كردن 
و سوككردنی پیشەی رۆژنامەگەری و الوازبوونی مسداقیەتی كارەكە بەشێوەیەك دوور 

نییە رەنگدانەوەی بەسەر تەواوی رەوشەكەدا هەبێت . 
ئەم  بەشداربووانی  و  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  هەولێری  لقی  بۆیە 
تەواوی  لەسەر  گفتوگۆكردن  و  رۆژنامەگەری  رەوشی  لەبارەی  گفتوگۆیان  كۆنفڕانسە، 
خوارەوەدا  لە  تەوەرانەی  ئەو  كوردی  رۆژنامەگەری  بواری  بە  پەیوەندیدارەكان  بابەتە 

ئاماژەیان بۆ دەكەین لە ئێستادا بە پێویستییەكی حەتمی زانی :
یەكەم/ پانتایی ئازادی و یاسای رۆژنامەگەری لەكوردستان

پەرلەمانی  لەالیەن   2008  /9/22 لە  لەكوردستان  رۆژنامەگەری  یاسایی  دەرچوونی 
مافەكان  و  ئەرك  دیكەوە  یاسای  بەگوێرەی  چیتر  كە  تێپەڕاند  قۆناغەی  ئەو  كوردستان، 
و  پڕ  دیارە  بەاڵم  بكرێت،  دیاری  كوردستان  لەهەرێمی  رۆژنامەگەری  ئازادی  پانتایی  و 

كاراكردنی ئەو یاسایە هێشتا كاری زۆری دەوێت.
لەالیەكی دیكەشدا، كاریگەری ئەو دیاردەیەی كە لەهەندێك رۆژنامەو گۆڤاردا سەریهەڵداوە 
و پەیڕەو دەكرێت و كەرستەكانی رۆژنامەنووسی تێدا بەكارهاتووە، لەگەڵ ئەخالقیات و 
شەرەفننامەی رۆژنامەنووسی نایەتەوە  و بۆتە هۆكارێك بۆ ئەوەی بەتووندی قسە لەسەر 
چاوگێڕوانەوەیەكی قووڵ بەیاساكەدا بكرێتەوە، ئەگەرچی ئەم یاسایە پێویستی بەچاوگێرانەوە 
هەیە، بەاڵم پەرەسەندنی ئەو دیاردەیە و خراپ بەكارهێنانی كاری رۆژنامەنووسی  و رێگا 
لێنەگرتنی، كاریگەری خراپی دەبێت، لەالیەكی ترەوە مەترسی ئەوە هەیە هەمواركردنەوەی 
یاساكە پانتایی ئازادی رۆژنامەنووسی بخاتە مەترسییەوە، لەالیەكی دیكەشدا مسداقیەتی 
پیشەیە  ئەم  هۆكارێكیش  ببێتە  و  بكات   ل��ەرزۆك  جەماوەردا  لەنێو  راستگۆیی  پیشەكەو 
بكاتە چەكێك و خراپ بەكاربهێنرێت لەدژی رەوشی ناوخۆیی و هۆی تێكدانی ئاشتەوایی 

كۆمەاڵیەتی )السلم االجتماعی(.
دووەم/ سەرچاوەی دارایی كەناڵەكانی میدیا لەهەرێمی كوردستاندا

ئاشكرا نەكردنی سەرچاوەی دارایی دامەزراندن و بەڕێوەبردنی كەناڵی میدیایی بەهەرسێ 
كەناڵیش  هەندێك  ئەگەر  و  نەریتێك   بۆتە  بیسراو،  و  بینراو  و  نووسراو  لە  جۆرەكەی 
هەوڵێكی ئاشكراكردنی دابێت بەاڵم لەژێر چەتری فەرمانگەیەكی فەرمی حكومی و یاساییدا 
نەبووە، ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی كە چەندین گۆڤار و رۆژنامە دەربچن،بەكەڵك وەرگرتن 
دیارنییە  داراییشیان  هەیەو سەرچاوەی  كوردستاندا  لەهەرێمی  كرانەوەی  و  ئازادیی  لەو 
پیشەی  كردنی  ناشیرین  بۆ  دانان  رێچكە  و  دی��اردە  چەند  هۆی سەرهەڵدانی  بوونەتە  و 
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رۆژنامەنووسی . 
بۆیە ئامادەبووانی كۆنفرانس لەرێگای ئەم یاداشتنامەیەوە داوا دەكەن كە )رێوشوێنێكی 
یاسایی یان هەربەدیلێك بۆ میكانزمی ئاشكراكردنی سەرچاوەی دارایی رۆژنامەو گۆڤارەكان 
لەالیەن حكومەتەوە بەدواداچوونی بۆ  و كەناڵەكانی دیكەی میدیایی دابنرێت و بەفەرمی 

بكرێت(. 
سێیەم/ كاراكردنی رۆڵی داواكاری گشتی

زۆر  ئەگەر  گشتی  داواك��اری  لەكوردستاندا،  رۆژنامەگەری  یاسای  دەرچوونی،  دوای   
هەرچەندە  نەبینیەوە،  خۆی  رۆڵی  نەبێت  الوەكی  مەسەلەیەكی  چەند  لەسەر  و  بەكەمی  
داوا  بەاڵم  تێدەگەن،  گشتی  داواك��اری  رۆڵی  هەستیاری  لە  كۆنفرانسە  ئەم  ئامادەبووانی 
دەكەن ئەم پۆستە گرنگە رەنگدانەوەی بەسەر رەوشەكەوە هەبێت و جگە لەمافی شەخسی 
لەئەدای  بچێت،  گشتیشەوە  مافی  بەدەنگ  گشتی  داواك��اری  لێكەوتووەكان،  زیان  كەسە 
كاری خۆیاندا، لە هەركاریگەرییەكی سیاسی دووربكەونەوەو لەبواری كێشەو پرسەكانی 

پەیوەست بەمیدیاوە رۆڵی خۆیان چاالكتر بكەن.
لەتەوەرێكی دیكەدا، ئامادەبووانی كۆنفرانس،دوای گفتوگۆ و را گۆڕینەوە ئەم بۆچوون و 

تێبینیانەیان تۆماركرد: 
- كۆنفرانس بانگێشەی هەموو رۆژنامەنووسان دەكات كە لەبەردەم ئەو تەحەددیاتانەی 
رووبەڕوومان دەبنەوە بەرپرسانە مامەڵە بكەن و بەرژەوەندی بااڵی نیشتمانی لەسەرووی 

هەموو بەرژەوەندییەكانی دیكەوە دابنێن.
- دەبێت ئازادی و زمانی تەشهیر لە یەكتر جیا بكرێتەوە، بە هیچ شێوەیەك نابێت تەشهیر 

ببێتە هۆی بەرتەسككردنەوەی ئازادییەكان، بەڵكو دەبێ پانتایی ئازادی فراونتر بكرێ .
- سەبارەت بەیاسای رۆژنامەگەری لەهەرێمی كوردستان، ئامادەبووانی كۆنفرانس ئەم 

بۆچوونانەیان خستە روو:
- هەندێك لە ئامادەبووان پێیان وایە كە یاسای رۆژنامەگەری نەبۆتە هۆی رێكخستنی 

كاری رۆژنامەگەری.
ئەو  لەبەردەم  رێگر  نەبۆتە  یاساكە  ناو  سزاكانی  كە  واب��وو  پێیان  دیكەش  هەندێكی   -

رۆژنامەنووسانەی پەنا دەبەنە بەر تەشهیرو ناوزراندن و سووكایەتی پێكردن.
رۆژنامەگەری  كەیاسای  وابوو  رایان  كۆنفرانسەكە  بەشداربووانی  دیكەی  بەشێكی   -
ئازادی  پانتایی  ئەو  بەلەبەرچاوگرتنی  هەیە،  هەمواركردن  بەچاوخشاندنەوەو  پێویستی 

رۆژنامەگەرییەی كە لەیاساكەدا جێگیركراوە.
بۆ  بگرێتەبەر  یاساكە  جێبەجێكردنی  رێوشوێنی  دادوەران  ئەنجوومەنی  دەك��رێ  داوا 

چاالكتركردن و پیادەكردنی یاساكە لەالیەن دادگاكانی كوردستانەوە.
رۆژنامەنووس  مانایەی  بەو  دەك��رێ،  رۆژنامەنووس  پێناسەی  لە  باس  بۆنەدا  زۆر  لە 
كێیە؟ بۆیە پێویستە سەندیكای رۆژنامەنووسان هەم بە دۆسییەی ئەندامەكانیدا بچێتەوە بە 
مەبەستی چاكسازی و پاكسازی، هەم پێناسەیەكی روونی هەبێت بۆ هەموو ئەو كەسانەی 

دەتوانرێ بە ناوی رۆژنامەنووسییەوە وەك ئەندام لە سەندیكا وەربگیرێن .
هەرێمی  لە  گۆڤارانەی  ئەو رۆژنامەو  دارایی هەموو  دەزانرێ سەرچاوەی  پێویست  بە 
بەشەفافیەتەوە  حكومەتەوە  الی��ەن  ل��ە  یاسایی  شێوەیەكی  ب��ە  دەردەچ���ن  ك��وردس��ت��ان 

سەرچاوەكانیان هەم دیاری بكرێ، هەم رێك بخرێ .
دامەزراندنی ئەنجوومەنێكی بااڵ بە هەماهەنگی سەندیكای رۆژنامەنووسان بە باش دەزانرێ، 
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بۆ هەڵسەنگاندن و چاودێری كردنی رەوشی رۆژنامەگەری لە هەرێمی كوردستاندا.
دەكرێ سەندیكای رۆژنامەنووسان وەك هەر سەندیكایەكی دیكەی پیشەیی لە هەموو 
ئەو رۆژنامەنووسانە بپێچێتەوە كە ئەندامن لە سەندیكا، تا ئاستی ئەوەی ئەگەر دەركەوت 
رۆژنامەنووسێك بە شێوەیەكی زەق لە پیشەكەی الیداوە، بە پێی جۆری الدانەكە لێپرسینەوەی 
لە گەڵدا بكرێ، سزاكەی تا هەلپەساردنی ئەندامێتییەكەی بگرێتەوە، هەروەها لەبەر ئەوەی 
سەرجەم رۆژنامەو گۆڤارەكان مۆلەتی رێگاپێدانیان لە الیەن سەندیكای رۆژنامەنووسانەوە 

پێدەدرێ، سەندیكا دەتوانێ دوای لێكولینەوەیەكی ورد رێگاپێدانەكەی رابگرێ .
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

لقی هەولێر 2009/9/7

رۆژی 2009/9/9 نووسینگەی سۆرانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، گفتوگۆیەكی 
كراوەی سەبارەت بە ئاكار و بنەما پیشەییەكانی كاری رۆژنامەوانی لە سۆران بەڕێوەبرد.

بنەما  لە  باس  ئامادەبوون،  مافپەروەران  و  رۆژن��ام��ەوان  ژم��ارەی��ەك  كە  دی��دارەك��ەدا  لە 
شەرەفی  بەڵێننامەی  بە  رۆژنامەنووسان  پابەندبوونی  و  رۆژنامەوانی  كاری  پیشەییەكانی 

رۆژنامەوانی و یاسای كاری رۆژنامەنووسی كرا.
سەرەتا لەالیەن سكرتێری نووسینگەی سۆرانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بە 
وتەیەك دەرگای گفتوگۆیەكە كرایەوەو ئامانجی ئەو گفتوگۆیەی نێوان خودی رۆژنامەوانان و 
هەڵوێستی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان روون كرایەوەو داواشی لە رۆژنامەوانانی 
و  ئەخالق  بە  پابەندین  و  بكەن  مامەڵە  نیشتمانی  بەرپرسیاریەتی  گیانی  بە  كرد،  ناوچەكە 

ئاكاری رۆژنامەوانی. 
لە هەندێك ماڵپەڕی  بە بڕوای بەشداربووانی دیدارەكە، ئەو ڕەوتە نەشیاوەی كە پێشتر 
ئەلیكترۆنی بوونی هەبوو و ئێستا پەڕیووەتەوە ناو گۆڤار و رۆژنامەكان، رەوتێكی ترسناكە 
و پێویستە بەری پێبگیرێت، چونكە كاریگەری نەرێنی لەسەر كۆی بوار و كایەكانی كۆمەڵگا 

دەبێ و پاشاگەردانی زیاتریشی لێدەكەوێتەوە.
ئەو ئێوارە گفتوگۆیە دووەمین گفتوگۆی هاوشێوەیە، كە نووسینگەی سۆرانی سەندیكای 
هەرێمی  سەرۆكایەتی  و  پەرلەمان  هەڵبژاردنەكانی  لە  بەر  دەدات،  سازی  رۆژنامەنووسان 
كوردستانیش، رۆژی2009/6/2 گفتوگۆیەكی هاوشێوەی ئەنجامدا، بۆ ئەوەی رۆژنامەنووسان 

ل���ەك���ات���ی رووم���اڵ���ك���ردن���ی 
كاری  بانگەشەو  هەواڵەكانی 
بنەما  ه��ەڵ��ب��ژاردن، رەچ���اوی 
رۆژنامەوانی  ئەخالقییەكانی 
ب��ك��ەن و ن��ەب��ن��ە ب��ەش��ێ��ك لە 
پڕوپاگەندەی  هەڵمەتەكانی 
ه���ەروەه���ا جەخت  ن��ەش��ی��او، 
لە  داك�����ۆك�����ی�����ك�����ردن  ل������ە 
زیاتر  و  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
سنوورەكانی  ف��راوان��ك��ردن��ی 

ئازادی كرایەوە. 

نووسینگەی سۆران و گفتوگۆیەكی كراوە
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نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و سكرتێری سەندیكا و سكرتێری لیژنەی داكۆكیكردن 
لە مافی رۆژنامەنووسان، دیدارێكیان لە رۆژی 9/9/ 2009دا، لەگەڵ سكرتێرو ئەندامانی لقی 
سلێمانی سازدا، لەم دیدارەدا نەقیبی رۆژنامەنووسان، ئاماژە بە ئەركە بنچینییەكانی سەندیكا 
و چۆنیەتی رووبەڕووبوونەوەی كێشە و گرفتەكانی رۆژنامەنووسان و رۆژنامەكان كرد.

هەروەها رۆڵی لق لە چارەسەركردنی گرفتی دامودەزگاكانی رۆژنامەگەریی خرایەڕوو، 
گفتوگۆی دەربارە كرا، گفتوگۆكانیش بەتێروانینێكی بابەتییانە ئەنجام دران.

سەردانێك بۆ لقی سلێمانی

رۆژانی 15-2009/9/16 شاندی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان كە پێكهاتبوو 
لە بەڕێزان مستەفا ساڵح كەریم جێگری نەقیب و حامد محەمەد عەلی سكرتێری سەندیكاو 
ئازاد حەمەدئەمین سكرتێری لقی هەولێرو حوسامەدین سەرداری راوێژكاری یاسایی 
بەسەرپەرشتی  كە  كرد،  شۆپێك  ۆرك  كۆبوونەوەو  چەند  لە  بەشدارییان  سەندیكا، 
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان و بەشداری هەر یەكە لە رێكخراوەی ماددەی 
)19( و سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و دەستەی نەزاهەی عێراق و كۆمیسیۆنی 

بااڵی هەڵبژاردنەكانی عێراق لە ئوتێل )مەنسوور میلیا( لەشاری بەغدا بەڕێوەچوو..
رۆژی یەكەم 9/15/ سەعات )10:30 – 2:00( لە هۆڵی )حەمرا( كۆڕێكی فراوان سازكرا، 
تیایدا هەریەكە لە دەستەی نەزاهەو سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و فیدراسیۆنی 

لە بەغدا.. شاندی سەندیكا
بەشداری لەچەند ۆرك شۆپ و كۆبوونەوەیەك دەكات
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نێودەوڵەتی لە وەرەقەیەكدا راوبۆچوونی خۆیان دەربارەی چۆنیەتی هاوكاری نێوان 
بەتێروتەسەلی گفتوگۆیان  نەزاهەو كەرتی راگەیاندن پێشكەش كردو دواتر  دەستەی 

لەسەر كرا.
كوردستان  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  سكرتێری  و  نەقیب  جێگری  ك��ۆڕەدا  لەم 

بەشدار بوون.
لەكۆتاییدا چەند راسپاردەیەك لە )9( خاڵدا پێشكەش كرا، كە تیایدا شێوازی هاوكاری 

نێوان دەستەی نەزاهەو راگەیاندن خرانە روو.
هەمان رۆژ 9/15 لە دوو دانیشتندا ۆرك شۆپێك دەربارەی پشتگیری یاسا بۆ ئازادی 
)19( و ژمارەیەك  لە رێكخراوی ماددەی  بە بەشداری دوو شارەزا  رۆژنامەنووسی 
تیایدا  خایاند،  ئێوارەی  )4:00(ی  سەعات  تا  كە  بەڕێوەچوو،  یاسایی  راوێژكارانی  لە 
كوردستان  رۆژنامەنووسانی  یاسایی سەندیكای  راوێژكاری  هەولێرو  لقی  سكرتێری 

بەشدارییان كرد.
رۆژی دووەم 2009/9/16

سەعات )10:00( كۆڕێك بە بەشداری كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان و 
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان )IFJ( و هەردوو سەندیكای رۆژنامەنووسانی 

عێراق و كوردستان و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسی ناسراوی عێراقی بەڕێوەچوو..
لە كۆڕەكەدا وتاری كۆمیسیۆن و سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و سكرتێری 
)IFJ( پێشكەشكراو دواتر گفتوگۆ دەربارەی میكانیزمی هەماهەنگی و هاوكاری نێوان 
كۆمیسیۆنی بااڵو كەرتی راگەیاندن كرا، هەروەها ئەو یادداشتی لێك تێگەیشتنەی كە 

لەنێوان )IFJ( و كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكاندا مۆركرابوو، خوێنرایەوە..
هەر هەمان رۆژ ۆرك شۆپی یاساناسان لەگەڵ شارەزایانی رێكخراوی ماددەی )19( 
رۆژنامەنووسانی  پاراستنی  یاسای  پرۆژە  لەسەر  گفتوگۆ  تیایدا  كە  هەبوو،  درێژەی 
عێراق و یاسای رۆژنامەگەری كوردستان ژمارە )35(ی ساڵی 2008 و چەند یاسایەكی 

دیكە كرا..
شایانی باسە لەتێكڕای كۆبوونەوەو دیدارەكاندا شاندی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان بەشداری گفتوگۆكانیان كردو راوسەرنجی خۆیان دەربارەی گشت تەورەكان 
خستەڕوو، داواشیان كرد كە هەر یەكە لە فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان 
بكەن  ئاسانكاری  و  هاوكاری  هەڵبژاردنەكان  بااڵی  كۆمیسیۆنی  نەزاهەو  دەستەی  و 
لەبەردەم رۆژنامەنووساندا بۆ ئەوەی بەشێویەوەكی پیشەیی ئەركی رۆژنامەنووسی 

خۆیان ئەنجام بدەن و خولی تایبەت بۆ ئەو مەبەستە بكرێتەوە.
جێی وەبیرهێنانەوەیە كە هەمووال جەختیان لەسەر پابەندبوون بە ئەخالقیاتی كاری 
رۆژنامەنووسی كردەوەوپێشنیازیش كرا لێژنەی نیشتمانی بۆ رۆژنامەگەری ئەخالقی 

پێك بهێنرێ.
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ئاشتی  پەیمانگەی 
 )U.S.A.B( ئەمەریكی 
ژمارەیەك  بانگهێشتی 
رۆژنامەنووسان  ل��ە 
ئ�����ەن�����دام�����ان�����ی  و 
عێراقی  پ��ەرل��ەم��ان��ی 
س����ەرن����ووس����ەری  و 
رۆژن����ام����ەن����ووس����ان 
ب����ەڕێ����وەب����ەران����ی  و 
تەلەفزیۆن  و  ئێستگە 
ش������ارەزای������ان������ی  و 
ن�����ێ�����ودەوڵ�����ەت�����ی و 
رێكخراوی  نوێنەرانی 
رێكخراوی  یۆنسكۆو 

لە  هاندان  قەدەغەكردنی  دەرب��ارەی  ئەستەنبۆل  كۆنگرەی  لە  بەشداربوون  بۆ  ئیریكس 
رۆژنامەگەری عێراقیدا كرد.

-25( رۆژ  دوو  م��اوەی  بۆ  كۆنگرەیە  ئەم 
نەقیبی  بوو،  ب��ەردەوام   2009 ئەیلوولی   )26
عەونی  فەرهاد  كوردستان  رۆژنامەنووسانی 
پەیمانگەی  ل���ەالی���ەن  بانگهێشتنامەیەكی 
لە  ژمارەیەك  لەگەڵ  و  پێگەیشت  ناوبراوەوە 
رواندزی  فریاد  نێوایاندا  لە  رۆژنامەنووسان 
سەرنووسەری رۆژنامەی )االتحاد( زمانحاڵی 
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و شوان محەمەد 
كوردە  و  )ئاوێنە(  رۆژنامەی  سەرنووسەری 
)نەوا(  رادی��ۆی  گشتی  بەڕێوەبەری  حەسەن 
كەناڵی  پەیامنێری  عەبدولواحید  س��روە  و 
عەبدولوەهاب  هەڵگورد  و  )ح��ورە(  ئاسمانی 
وەزارەتی  لە  راگەیاندن  گشتی  بەڕێوەبەری 
كوردستانی  هەرێمی  حكومەتی  رۆشنبیری 
وەك گ��روپ��ی راگ��ەی��ان��دن��ی ك��وردس��ت��ان��ی لە 

كاروباری كۆنگرەكەدا بەشداربوون.
بەشداربوون  چڕدا  دانیشتنی   )4( نێوان  لە 
راشكاوەیان  و  ت��ێ��روت��ەس��ەل  گفتوگۆیەكی 
 )5( بەسەر  دووەمیش  رۆژی  لە  و  ئەنجامدا 

گروپدا دابەشبوون.

 ئەستەنبۆل.. پەیمانگەی ئاشتی ئەمەریكی و كۆنگرەیەكی 
قەدەغەكردنی هاندان لە رۆژنامەگەریی عێراقیدا
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گ���روپ���ی ی���ەك���ەم: 
ت������ای������ب������ەت ب�����وو 
ب�������ەك�������اروب�������اری 
پەرلەمانی و حكوومی 
پێداچوونەوەی  و 
بۆ  سزاییەكان  یاسا 
قەدەغەكردنی هاندان 
میساقی  داڕشتنی  و 
پیشەیی پێ سپێردرا، 
ئ��������ەم گ�����روپ�����ەش 
بڕیادەرەكەی )موفید 

جەزائیری( بوو. 
دووەم:  گ���روپ���ی 

و  عێراقی  راگەیاندكارانی  بۆ  كۆنگرە  رێكخستنی  كاری  گەیاندن.  و  راگەیاندن  دەستەی 
داڕشتنی یاسای تایبەت بەهاندان پێ سپێردرا و بڕیاردەرەكەشی )جومعە حەلەفی( بوو. 

گروپی سێیەم: گروپی رۆژنامەگەری چاپكراوبوو، هەماهەنگ كردنی لە نێوان گەیاندن و 
راگەیاندن و كۆمیسۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكان و پێكهێنانی دەستەیەكی بااڵی رۆژنامەگەریی 
سەربەخۆو دووركەوتنەوە لە گوتاری هاندانی پێ سپێردرا، بڕیاردەری گروپەكەش فریاد 

رواندزی بوو. 
زاراوە  دەستنیشانكردنی  كاری  بیستراو،  بینراو  رۆژنامەگەری  گروپی  چوارەم:  گروپی 
بڕیاردەرەكەشی  ئەستۆ.  خرایە  دامودەزگاكاندا،  بەسەر  گشتاندنی  و  هاندان  هۆیەكانی  و 

)ئەحمەد روكابی( بوو. 
گروپی پێنجەم: گروپی راگەیاندنی كوردستان بوو، ئەم گروپە وەرەقەیەكی تایبەت بەكاری 
رۆژنامەگەریی لە هەرێمی كوردستاندا ئامادە كردبوو، ئەم وەرەقەیەش لەالیەن هاوكارمان 
)كیفاح مەحموود كەریم( خوێندرایەوە، لە وەرەقەكەشدا ئاماژە بەوە كرابوو، كەوا راگەیاندن 
و  لێبووردەیی  بنچینەی  لەسەر  كوردستاندا،  هەرێمی  لە   1991 ئ��اداری  راپەڕینی  دوای 
رەتكردنەوەی توندوتیژی دامەزرا و چەندین یاسا بۆ رێكخستنی رۆژنامەگەریی دەرچوو، 

دوا یاسای رۆژنامەگەریی ژمارە )35( ساڵی 2008 بوو.
هەروەها لە وەرەقەكەشدا بانگهێشتی ئەمانە خوارەوە كرابوو:

-1 بەستنی رێكەوتنێكی سیاسی لەسەر بنەمای نیشتمانی و دیموكراسی و پیشەیی لە نێوان 
قەوارە سیاسییەكاندا، بەمەبەستی رەتكردنەوەی توندوتیژی لە هۆیەكانی راگەیاندندا.

-2 پەرەپێدانی توانا پیشەییەكانی كادیرەكانی راگەیاندن.
-3 كاراكردنی یاسا تایبەتەكان بەقەدەغەكردنی توندوتیژی.
-4 پێكهێنانی دەستەیەكی بااڵی سەربەخۆی رۆژنامەگەریی.

-5 هەماهەنگی حكومی لەگەڵ هۆیەكانی راگەیاندن.
)رۆژنامەگەریی  بەناوونیشانی  وەرەقەیەكی  كوردستانیش  رۆژنامەنووسانی  نەقیبی   6-
بۆ  ب��وار  ب��ەاڵم  ئامادەكردبوو،  مرۆیی(  و  نیشتمانی  ئاسۆی  غیابی  عێراقدا،  لە  هاندان 

خوێندنەوەی نەڕەخسا و بەسەر بەشداربووندا دابەشكرا.
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سكرتێری  و  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  نەقیبی   .)2009/9/30( رۆژی  سەرلەبەیانی 
كە  نەرویجی  شاندێكی  لە  پێشوازییان  ئەنجوومەن،  ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  و  سەندیكا 
لە چەند رۆژنامەنووسێك و ئەندامانی پەرلەمان و سەلیبی سووری نەرویجی پێكهاتبوو 

كرد.
چۆنیەتی  دەرب���ارەی  تێروتەسەلی  باسێكی  رۆژنامەنووسان  نەقیبی  دی��دارەك��ەدا  لە 

دامەزراندنی سەندیكا و ئەركەكانی پێشكەش كرد.
لە  رۆژنامەنووسان  زۆربەی  نوێنەرایەتی  سەندیكا  كەوا  كرد،  بەوە  ئاماژەی  هەروەها 
هەرێمی كوردستاندا، بە بیروڕا جیاوازەكانیانەوە دەكات. دواتر وەاڵمی سەرجەم پرسیارەكانی 

شاندەكەی سەبارەت كاری رۆژنامەنووسی و رەوشتی گشتی لە كوردستاندا دایەوە.
لە كۆتایی دیدارەكەدا نەقیبی رۆژنامەنووسان دروشمی سەندیكای وەك دیاری پێشكەشی 

شاندی میوان كرد، لە بەرامبەریشدا شاندەكە دیارییەكی پێشكەش سەندیكا كرد.

شاندێكی نەرویجی سەردانی سەندیكا دەكات

رۆژی  ل��ەب��ەی��ان��ی  س����ەر 
 2009/10/1 شەممە  پێنج 
ئەنجوومەنی  ب��ارەگ��ای  ل��ە 
س����ەن����دی����ك����ا ل������ە ش������اری 
عەونی  ف���ەره���اد  ه��ەول��ێ��ر 
رۆژنامەنووسانی  نەقیبی 
ئامادەبوونی  بە  كوردستان، 
عەلی  م����ح����ەم����ەد  ح����ام����د 
سكرتێری سەندیكاو زیرەك 
حوسێن،  ج��ەم��ال  ك���ەم���ال، 

ئەنجوومەنی سەندیكا.. پێشوازی لەسەرۆكی بەشی دبلۆماسی گشتی تیمی 
ئەمریكا بۆ ئاوەدانكردنەوە كرد
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دبلۆماسی  بەشی  سەرۆكی  مادیسۆن(  )ئار  بەڕێز  لە  پێشوازیان  ئەنجوومەن  ئەندامانی 
گشتی تیمی ئەمریكی بۆ ئاوەدانكردنەوەی هەرێمی )RRT( كرد.

نەقیبی رۆژنامەنووسان  كاتژمێرێكی خایاند، سەرەتا  لە  دانیشتنێكدا كە زیاتر  لەمیانەی 
تیشكی خستە سەر كارو چاالكییەكانی سەندیكاو رەوشی رۆژنامەگەری لە كوردستان و 
رۆڵ و پشتیوانی سەندیكا لە چەسپاندنی ئازادی رۆژنامەنووسی و جێبەجێكردنی یاسای 
پەسەندكراوە،  كوردستان  پەرلەمانی  لە  ساڵێكە  كەماوەی  كوردستاندا،  لە  رۆژنامەگەری 
كە  دیدارە  ئەو  بۆ  دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی  وێڕای  مادیسۆن(  )ئار  بەڕێز  لەبەرانبەردا 
و  ئ��ازادی  لە  داكۆكیكردن  لە  سەندیكای  رۆڵی  دەك��ات،  سەندیكا  سەردانی  جارە  دووەم 
دابینكردنی مافی رۆژنامەنووسان بەرز نرخاند هەروەها یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستان 

بەیاسایەكی پێشكەوتوو ناوزەدكرد.
هەر لەمیانەی دیدارەكەدا سكرتێری لێژنەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان تیشكی خستە 
بۆ  متمانەپێكراوە  سەرچاوەیەكی  كە  مانگییەكەی  شەش  راپۆرتی  لێژنەكەو  كاری  سەر 
)ئار  بەڕێز  لەبەرانبەردا  كوردستاندا،  لە  رۆژنامەگەری  ئ��ازادی  رەوش��ی  هەڵسەنگاندنی 
مادیسۆن( داوای كرد كە سەندیكا رێگا بدات كە سوود لەو راپۆرتە وەك سەرچاوەیەك بۆ 

راپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا وەربگرن..

ده زگاكانی  له   مێیینه   رۆژنامه نووسانی  به سه ركردنه وه ی  و  زیاتر  ناسینی  مه به ستی  به  
لێژنه   سكرتێری  به سه رپه رشتی  مێیینه   رۆژنامه نووسانی  لێژنه ی  شاندی  راگه یاندن، 
حه سیبه  ئیبراهیم بابۆڵی و ئه ندامانی لێژنه ی هه ولێر، سه ردانی چه ند ده زگایه كی راگه یاندنی 
گۆڤاری  عێراق،  كوردستانی  ده نگی  رادیۆی  راپۆرت،  كوردستان  رۆژنامه ی  له مانه :  كرد، 
وارڤین و ته له فزیۆنی قه اڵت، ئامانج له سه ردانه كه دا تاوتوێكردنی هه ندێك پرسی تایبه ت به  
رۆژنامه نووسانی مێیینه ، پاراستنی مافی رۆژنامه نووسانی مێیینه  له  ده زگاكانی راگه یاندن، 
له كارو  باس  هه روه ها  بوو،  راگه یاندندا  ده زگاكانی  له   مێیینه   رۆژنامه نووسانی  پێگه ی 

چاالكییه كانی لێژنه ی ناوبراو كراو رۆڵی لێژنه ش به رز نرخێنرا.

شاندی لێژنه ی رۆژنامه نووسانی مێیینه  له  سه ندیكا سه ردانی ده زگاكانی 
راگه یاندنی شاری هه ولێر ده كات
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بەهاوكاری  ڕۆژنامەنووسان  نێودەوڵەتی  فیدراسیۆنی   2009 یەكەم  /تشرینی  ل��ە7-5 
ڕێكخراوی )فریدریش ئیبرت( لە ئوردن وسەندیكای ڕۆژنامەنووسانی ئوردن و بە ئامادە 
بونی )ئایدن وایت( ئەمینداری گشتی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسان و)جیم بملحە( بەرپرسی 
وسەندیكاكانی  لەیەكێتی  ڕۆژنامەنووسان  نوێنەری  بۆ  كۆنگرەیەكیان  فیدراسیۆنەكە، 

ڕۆژنامەنووسان لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست وجیهانی عەرەبی ڕێكخست .
مەبەست لەو كۆنگرەیە گفتوگۆكردن بوو لەسەر، ئەو ڕێگریانەی ڕووبەڕووی ڕاگەیاندكارە 

پیشەییەكان وڕێكخراو دەزگاكانیان دەبنەوە .
لەڕۆژی یەكەمی كۆنگرەكەدا پاش وتەی سەرۆك و ئەمینداری فیدراسیۆن و نوێنەری 
چڕیان  گفتوگۆیەكی  ئامادەبووان  ئ��وردن،  سەندیكای  ونەقیبی  ئیبرت  فریدرش  دەزگ��ای 
لە  االجتماعی(  النوع  )مساواە  كۆمەاڵیەتی  جۆری  یەكسانی  بەپرسی  سەبارەت  ئەنجامدا 
نێوەندە سەندیكاییەكاندا و دەزگا ڕاگەیاندنەكاندا، هەرلەو بەشەی كۆبونەوەكەدا،نوێنەری 
ژنانی ڕۆژنامەنووس لەناوچەكەدا راپۆرتی رەوشی ژنی ڕۆژنامەنووس وجموجوڵ وچاالكی 

گروپ ولیژنەكانی ژنان لەسەندیكاكاندا ئاماژەی پێكرا.
جیی ئاماژەیە )خەرامان محمد( بەرپرسی لیژنەی پشتیوانكردن لە ڕۆژنامەنووسانی مێینە 
دەربارەی  كورتەیەك  كەسەرەتا  خوێندەوە،  پشتیوانیكردنی  لیژنەی  راپۆرتی  لەسلێمانی، 
رەوشی ژنی ڕۆژنامەنووس لەهەرێمی كوردستاندا و پاشان چاالكییەكانی یەك ساڵ تەمەنی 

لیژنەكەی ئاماژەپێدا .
وچەند  پیشەیی  ك��اری  بەرنامەی  لەسەر  گشتی  ڕێككەوتنێكی  بەشەدا  ئەو  لەدرێژەی 

پێشنیارێك كۆ دەنگی لەسەر كرا لەوانە:
بەپۆستە  لەگەیشتن  ژن��ان  وه��اوك��اری  بۆپشتیوانیكردن  ك��ارك��ردن  ئالیەتی  دان��ان��ی   -

پێشكەوتووەكان لەناو سەندیكاو كۆمەڵە ودەزگاكانی ڕاگەیاندن بەگشتی .

 شاندێكی سەندیكا.. لە عەمان
بەشداری كۆنگرەیەكی هەرێمیی ڕۆژنامەنووسان دەكات
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- زیادكردنی خولی پێگەیاندن بۆڕاگەیاندنكارە ژنەكان .
- زیادكردنی خولی پێگەیاندنی تایبەت بە مەسەلەی جۆری كۆمەاڵیەتی)النوع االجتماعی( 

لە پیناو بەرژەوەندی ڕۆژنامەنووساندا .
لەژنانی  كردن  پارێزگاری  جۆرەكانی  دەستەبەركردنی  بۆ  كاركردن  ئالیەتی  دانانی   -

راگەیاندكار لەكاتی جێبەجێ كردنی پیشەكەیاندا .
- ئەمانەو چەندین خاڵی تر تەوەری گفتوگۆكانی دانیشتنی تایبەت بەجۆری كۆمەاڵیەتی 

بوو.
لەڕۆژی دووەمدا ئامادەبووان هەستان بەپێداچونەوەی كاری فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسان 
و ئەندامەكانی فیدراسیۆن لە ناوچەكە و هەرپێشنیارێك كە لە چوارچێوەی كۆبوونەوەكانی 

بەیروتی 2006 و جەزائیری 2007 و كۆشكی سپی 2008 لەسەری ڕێككەوتن .
نێودەوڵەتی  فیدراسیۆنی  چاالكییەكانی  كاریگەری  و  ڕۆڵ  پێداچونەوەی  ه��ەروەه��ا 

ڕۆژنامەنووسان گفتوگۆی لەسەر كرا ......
قسە  و  گفتوگۆ  بەر  گرنگ خرانە  تەوەرێكی  كۆبوونەوەدا چەند  ئەو  هەرلەسەروبەندی 

لەسەر كردن وەك :
- پشتیوانیكردن لەڕۆژنامەنووسان.

- دەستپێشخەری ئەخالقیاتی ڕۆژنامەوانی .
- شكاندنی كۆتەكان ) كسر القیود( 

- ئازادی سەندیكاكان و مافە كۆمەاڵیەتییەكان
پاش  خوێنرایەوەو  كۆتایی  راگەیەنراوی  و  بەكۆتاهات  كۆنگرە  یەكەم  تشرینی   7 لە 

پێداچونەوەو، جارێكی دیكە داڕیژرایەوەو راگەیەنراوەكە راگەیەنرا.
نەقیبی سەندیكاو)شێركۆ حبیب(  كەریم( جێگری  )مستەفا ساڵح  بەڕێزان  ئاماژەیە  جێی 
لیژنەی  بەرپرسی  محمد(  )خ��ەرام��ان  سەندیكاو  دەرەوەی  پەیوەندییەكانی  بەرپرسی 
پشتیوانیكردن لەمافی ڕۆژنامەنووسانی مێینە لەسلیمانی ئامادەی كۆنگرەی ناوبراو بوون.

لە راگەیاندراوی كۆتاییشدا دەربارەی جۆری كۆمەاڵیەتی جەخت لەسەر پشتیوانیكردن 
لە رۆژنامەنووسانی مێینە و كردنەوەی خول كراوەتەوە و هەروەها بوارەكان هاوكاری 
لەكاتی قەیراناوییەكاندا و دەستپێشخەری ئەخالقی رۆژنامەگەریی و شكاندنی كۆتەكان و 

ئازادی سەندیكاكان باسیان لێوەكراوە و ئاماژەیان پێكراوە.
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بهلكەفتا رۆژانەبوونا رۆژناما ئەڤرۆ كو ل� 1 – 10 – 2009 بشێوەكێ فەرمی دەست بوەشانا 
خویا رۆژانەكری شاندەكێ بلندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ لرۆژا 
"شێرزاد  وئەندامەتیا  لقی  سكرتێرێ   " تاهر  "ئیسماعیل  بسەرۆكاتیا   "  2009  –  10  –  "8
بارەگایێ رۆژناما  لقێ دهۆك سەرا  كارگێریا  ئەندامێن دەستەیا   " توفیق  موختار وشڤان 
ئەڤرۆ دا وژالیێ "بەهجەت هروری " سەرنڤیسەر وژمارەكا كارمەندێن رۆژنامێ ڤە هاتنە 

پێشوازیكرن.
دگەل پێشكێش كرنا پیرۆزیان دان وستاندن لسەر ئاستێ راگەهاندن ورۆژنامەڤانیا كوردی 
كرن سەرباری  هاتە  لدهۆكێ  رۆژانە  رۆژنامەكا  هەبوونا  وگرنگیا  گەشا وێ  وپاشەرۆژا 
ئاماژە دانێ بگرنگیا لبەرچاڤگرتنا شێوازێن سەردەم یێن كار وئەركێن رۆژنامەڤانیێ لپەیی 

پرەنسیپ وراسپاردێن ئەنجوومەنێ سەندیكایێ ویاسا كارێ رۆژنامەڤانی هاتە كرن.

بهلكەفتا رۆژانەبوونا وێ..
شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا رۆژناما ئەڤرۆ دا

نوو  وان��ێ  ك��ارێ  وپیرۆزكرنا  رۆژان��ە  رۆژنامەكا  مینا  فەرمی  یا  وێ  دەركەفتنا  پشتی 
"ئیسماعیل  ژ  پێكهاتی  یێ  كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن  یێ سەندیكا  دهۆك  لقێ  شاندەكێ 
تاهر " سكرتێرێ لقی و "شڤان توفیق وشێرزاد موختار " ئەندامێن دەستەیا كارگێریا لقێ 
دهۆك لرۆژا 8" – 10 – 2009 " سەرا بارەگایێ رۆژناما وار دا وهەڤدیتنەك دگەل دكتور 

فازل عومەر سەرنڤیسەرێ رۆژناما وار وژمارەكا كارمەند ورۆژنامەڤانێن وێ كر.
دهەڤدیتنێ دا وپشتی پیرۆزكرنا ڤێ هلكەفتێ هەردوو ال ئاماژە بگرنگیا هەبوونا رۆژناما 
وهیڤی  دەردكەڤن  جودا  جودا  بشێوازێن  كو  دا  دهۆكێ  دیترێن  رۆژنامێن  بملێ  مل  وار 
خواست وار ورۆژنامێن دیێن دهۆكی بشێن خزمەتا پەیڤا ئازاد وپیشەیێ رۆژنامەڤانی بكەن 

وخزمەتان بۆ خەلكێ دەڤەرێ بەردەست بكەن وبزانیاریان دەولەمەند بكەن.
هەر وەسا هەردوو ال ئاماژە دا كارێ ڤێ قوناغێ یێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن 
گەشێ  ورویێ  كرن  بهێتە  دەڤەرێ  بباشترین شێوە خزمەتا  وهیڤی خواست  كوردستانێ 

دەڤەرا بادینان بگەهیننە جیهانێ وگرنگیێ بشیان وبەهەریێن رۆژنامەڤان بدەن.

بۆ پیرۆزكرنا تازە دەركەفتنا وێ..
شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا رۆژناما وار دا

بژارە  پەرتۆكێن   "  200" نزیكی  پشتی چەندین سالێن كارەكێ بێ راوەستیان وچاپكرنا 
دهەموو بیاڤان دا وپشتی ڤەگوهاستنا وان بۆ ئاڤاهیێ وان یێ نوو شاندەكێ لقێ دهۆك 
"ئیسماعیل تاهر " سكرتێرێ لقی  یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ یێ پێكهاتی ژ 
و "شڤان توفیق وشێرزاد موختار " ئەندامێن دەستەیا كارگێریا لقێ دهۆك لرۆژا 8" – 10 
دگەل  وهەڤدیتنەك  دا  وەشانێ  و  چاپ  یێ  سپیرێز  دەزگایێ  بارەگایێ  سەرا   "  2009  –

موئەیەد تەییب بەرپرسێ دەزگایێ ناڤبری كر.

بهلكەفتا ڤەكرنا بارەگایێ وانێ نوو..
 شاندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا دەزگایێ سپیرێز یێ چاپ و وەشانێ دا
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دەزگایێ  وئەركێن  كار  گرنگیا  بەحسێ  پیرۆزیان  كرنا  پێشكێش  وپشتی  دا  دهەڤدیتنێ 
سپیرێز وبەردەوامبوونا چاپكرنا پەرتۆكێن بهادار وبژارە دهەموو بیاڤان دا وكار وچاالكیێن 

سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ هاتە كرن.

سریانی،  بەزمانی  رۆژنامە  یەكەم  دەرچوونی  بەسەر  ساڵ   )160( تێپەڕبوونی  بەبۆنەی 
رۆژی )2009/10/10، لە بارەگای سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لە شاری هەولێری 
پایتەختی هەرێمی كوردستان، لەالیەن گۆڤاری )الصحفی(. كە سەندیكا دەری دەكات، دیدارێك 
موراد  ئەكەد  رۆژنامەنووس  دیدارەكەدا  سەرەتای  لە  سازكرا،   )Closeup( بەناوونیشانی 
ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیكا بەناوی ئەنجوومەنەوە بەخێرهاتنی ئامادەبووانی كرد و گرنگی 
نێوان  لە  ژیان  بەیەكەوە  و  برایەتی  گیانی  خواست  هێواشی  و  روونكردنەوە  بۆ  یادەكەی 
هەموو پێكهاتە جیاجیاكانی گەلی كوردستان پتەوترو قووڵتر بكرێتەوە. لە میانی دیدارەكەش 
كە چەندین رۆژنامەنووس ئامادەی بوون سەبارەت رۆژنامەگەریی سریانی و واقیعی ئێستای 

ئەم رۆژناگەرییە و چۆنیەتی بەرەو پێشبردنی لە ئایندەدا گفتوگۆیەكی تێروتەسەل كرا.

دیدارێكی رۆژنامەگەریی بەبۆنەی تێپەڕبوونی
)160( ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی سریانی

لدهۆكێ روونشتنەكا ڤەكری لدوور ناڤزڕاندنێ هاتە گێران
دگەل  بهەڤكاری  كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن  یێ سەندیكا  دهۆك  لقێ  بەرنامێ  لدووڤ 
بابەتێ  ل��دوور  ڤەكری  روونشتنەكا   2009/10/10 شەمبی  رۆژا   "  AREX" رێكخراوا 
"ناڤزڕاندن وسڤكیپێكرنێ " لهۆال بنگەهێ رۆشنبیری یێ زانكۆیا دهۆك هاتە گێران ونزیكی 

"30 " رۆژنامەڤانان تێدا بەرهەڤببوون ویادداشتەكا ڤەكری هاتە گەنگەشەكرن.
سكرتیرێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ "ئیسماعیل تاهر " راگەهاند 
كو مەبەست ژڤێ روونشتنێ دان وستاندن بوو لسەر چەند پێشنیاران كو پێشوەخت ژالیێ 
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لقێ مە ڤە هاتینە بەرچاڤكرن وەكی بزاڤەك بۆ نەهێالن وبنبڕكرنا ڤێ دیاردا ترسناك لسەر 
جڤاكێ مە كو ب� "ناڤزڕاندنێ " دهێتە بناڤكرن.

رۆژنامەنڤیسێن  سەندیكا  یێ  ده��ۆك  لقێ  وەك  مە   : گوت  تاهر  ئسماعیل  وەس��ا  هەر 
كوردستانێ یادداشتەكا كورت ئامادەكربوو وچەند خالێن گرنگ تێدا هاتبوون وەكی بزاڤەكا 
رژد بۆ نەهێالنا ڤێ دیاردێ كو دقووناغا بوریدا لچەند دەزگەهێن راگەهاندنێ یێن ناسناڤێن 
"ئازاد وئەهلی " ددەنە پالخو بەالڤبویی وپێشنیارێن ئامادەبویان لسەر دەقێ یادداشتێ بهێنە 

وەرگرتن.
هەر دڤێ روونشتنێ دا وپشتی بەرچاڤكرنا چەند شرۆڤەكاریان ژالیێ رۆژنامەڤان "بەهجەت 
هروری " ئەندامێ جڤاتا سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ وتێدا ئاماژە دایە پرەنسیپێن 
"ڤیان  رۆژنامەڤان  ژالیێ  یادداشتێ  دەقێ  وراگەهاندنێ  رۆژامەڤانی  كارێ  یێن  سەرەكی 

عەباس " بەرپرسا لیژنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ هاتە خواندن.
دبرگا دووماهیێ یا روونشتنێ دا نزیكی "15 " رۆژنامەڤانان پشكداری ددان وستاندنێ 
رۆژنامەڤانی  رۆژانەیێ  وك��ارێ  یادداشتێ  لسەر  وپێشنیاران  بۆچوون  وژمارەكا  داك��ر 
وئەرك ورەوشتێن پیشەیی هاتنە بەرچاڤكرن كو دێ لنزیكترین دەم بنە یادداشتەك بناڤێ 
وپاراستنا  دا  درراگەهاندنێ  وسڤكیپێكرنێ  ناڤزڕاندن  نەهێالنا  بۆ  دهۆكێ  رۆژنامەڤانێن 

راستگۆیی وشەفافیەتا رۆژنامەڤانی وئازادیا ڕادەربڕینێ لهەرێما كوردستانێ.
هەژی گوتنێ یە كو لدووڤ بەرنامێ ئەنجوومەنێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ 
دڤان هەفتی یێن بوریدا ئەڤ جورە روونشتنە لهەردوو پارێزگەهێن سلێمانی وهەولێرێ ژی 

هاتبونە گێران وئەڤ چاالكیە ژی دبەردەوامیا وان بزاڤان دانە. 
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لدەڤەرا  رادیویا كوردی  ئێكەم  مینا  رادیویا دهۆك  دامەزراندنا  " سالیا   17" بهلكەفتا 
كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن  سەندیكا  یێ  دهۆك  لقێ  بلندێ  ئاست  شاندەكێ  بادینان 
یێ پێكهاتی ژ "ئیسماعیل تاهر " سكرتێرێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ و رۆژنامەڤانان 
"شڤان تەوفیق ورەقیب مەحموود " ئەندامێن دەستەیا لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ رۆژا 
ورۆژنامەڤانێن  كارمەند  لگشت  هلكەفتە  وئەڤ  دا  دهۆك  رادیویا  سەرا   2009/10/14

رادیویا ناڤبری پیرۆزكر.
شاندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ ژالیێ "كامیران رەشید 
هاتە  ڤە  رادیویێ  ورۆژنامەڤانێن  كارمەند  وژمارەكا  رادیویێ  رێڤەبەرێ   " ب��ەرواری 
دان و وێ خزمەتا  هاتە  رادیویێ  بەرز وبەرچاڤێ  برۆلێ هەرە  وئاماژە  پێشوازیكرن 
مەزنا پێشكێشی خەلكێ دەڤەرێ كری وئاستێ بەرز وبلندێ پیشەیی كو رادیویا دهۆك 

دهەموو ژیێ خودا لسەر چویی.
هەژی گوتنێ یە كو رادیویا دهۆك ل� "14 – 10 – 1992 " لدهۆكێ هاتیە دامەزراندن 
وهەتا نوكە چەندین مەزنێن كاری بڕینە وسالێن سەخت ودژوار دەربازكرینە ونوكە ب 

رێیا سەالتیێ وسایتەكێ بهێزێ ئەلكترونی دگەهیتە سەرانسەری جیهانێ . 

 شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا
سەرا رادیویا دهۆك دا وپیرۆزباهی لـ "17 " سالیا دامەزراندنا وێ كرن



335ژمارە 18 پایزی 2009ژمارە 11 ھاوینی 2007

چاالكییەكان

سلێمانی،  شاری  لە  ئاشتی  هوتێلی  هۆڵی  لە   ،)2009/10/17( رۆژی  لەبەیانی  سەر 
ناوونیشانی  لەژێر  دیدارێكی  كوردستان،  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  سلێمانی  لقی 

)سیستەمی كارگێڕی دەزگاكانی راگەیاندن لە هەرێمی كوردستاندا( سازكرد.
ژمارەیەكی بەرچاو لە نوێنەرانی دەزگاكانی راگەیاندنی نووسراو و بیستراو و بینراو 

ئامادەی ئەم دیدارە بوون.
راگەیاندن  دەزگاكانی  پەیوەندی  نێوانیاندا:  لە  بابەت  چەندین  دیدارەكەدا،  میانی  لە 
پاراستنی  چۆنێتی  و  كاردەكەن  بەگرێبەست  ئەوانەی  بەتایبەتی  بەكارمەندەكانیان، 

مافەكانیان تاوتوێكرا.
شایانی باسە سەرنووسەری رۆژنامەكانی )كوردستانی نوێ، ئاوێنە، ئااڵی ئازادی( 

كەناڵەكانی  ب���ەرپ���رس���ی  و 
)سلێمانی(  ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی 
ی��ەك��گ��رت��وو، پ��������ەروەردە( و 
عوسمان  حەكیم  مامۆستایان 
سەرۆكی بەشی رۆژنامەگەری 
ل��ە پ��ەی��م��ان��گ��ەی ت��ەك��ن��ی��ك��ی لە 
رەس���ول  ه��ێ��رش  و  سلێمانی 
م��ام��ۆس��ت��ا ل���ە ب���ەش���ەك���ەدا و 
رۆژنامەنووس ئەنوەر حوسێن 
نوێنەری ئەنجوومەنی سەندیكا 

لەم دیدارەدا بەشداربوون.

لقی سلێمانی سەندیكا
دیدارێك بەناوونیشانی )سیستەمی كارگێڕی دەزگاكانی راگەیاندن

لە هەرێمی كوردستاندا( ساز دەكات
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كوردستان،  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  موسڵی  لقی   )2009/10/17( رۆژی  لە 
نمایشكردنی فیلمێكی بەڵگەنامەیی دەربارەی مێژوويی سینەما لە شاری موسڵ لە ژێر 
ناوونیشانی )طریق الشر(، لە هۆڵی كۆمەڵەی رۆشنبیريی كلدانی لە شارۆچكەی )قوش( 

رێكخست.
ژمارەیەكی بەرچاو لە هونەرمەندان و دەرهێنەران ئامادەی نمایشەكە بوون.

ئەم فیلمە بەڵگەنامەییە لە بەرهەمهێنانی كەناڵی ئاسمانی كوردستان و لە دەرهێنانی 
هونەرمەند ئەكرەم سولەیمان بوو.

شایانی باسە ئەم فیلمە بە ئەزموونێكی سینەمایی بێ وێنە دەژمێردرێت.

لقی موسڵی سەندیكا و فیلمی )طریق الشر(

لە رۆژی 2009/10/22، بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیریی و هونەر لە شارۆچكەی زاخۆ لە 
ژێر چاودێری بەڕێز حوسێن خالید قائیمقامی قەزا، كۆڕێكی بۆ دووەم ساڵیادی كۆچی 

دوایی نووسەر و رووناكبیری كورد )سەاڵح سەعدولاڵ( سازكرد.
وەزارەتی  گۆڤاری  و  لێژنەی سەرپەرشت  پەیڤی  لە  بوو  بریتیی  كۆڕەكە  بەرنامەی 

رۆشنبیریی و پەیڤا بنەماڵەی كۆچكردوو لەگەڵ پێشكەشكردنی فیلمێكی بەڵگەنامەیی.
)بیروبۆچوونی  بەناوونیشانی  باسێكی  لە كۆڕەكەدا دكتۆر كەمال مەزهەر  هەروەها 
بابەتێكی  فەندی(ی  )رەشید  و  كرد  پێشكەش  دەرب��ارەی سەاڵح سەعدولاڵ(  كەمال  د. 
بەناوونیشانی )گەڕیانەك د ناڤ بەرهەمێن سەاڵح سەعدولاڵ( خوێندنەوە و )شەوكەت 
تاهیر سندی(یش بابەتەكەی بەناوونیشانی )بزاڤا مامۆستا سەاڵح سەعدوڵاڵ بۆ پاراستن 

زاخۆ.. لە رێوڕەسمێكی شایستەدا كۆڕێك بۆ دووەم ساڵیادی كۆچی دوایی 
سەاڵح سەعدولاڵ بەڕێوەچوو
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و دەوڵەمەندكرنا زمان و رەوشەنبیرییا كوردی( بوو، )موئەید تەیب(یش بابەتی )سەاڵح 
سەعدولاڵ و زمانی كوردی( پێشكەش كرد، هەروەها هەردوو بابەتی )رۆڵی مامۆستا 
كە  میناك(،  و  )یادگار  بابەتی  و  بەغدا(  لە  كورد  زانیاری  كۆڕی  و  سەاڵح سەعدولاڵ 
یەكەمیان لەالیەن عەبدولەتیف گلی و دووەمیان لەالیەن محەمەد سەلیم سواری پێشكەش 

كران.
گۆڤاری  سەرنووسەری  زەنگەنە  عەبدولاڵ  رۆژن��ام��ەن��ووس  باسە  شایانی  ئ��ەوەی 
)رۆژنامەنووس( بەناوی نەقیب و ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە 
كۆچكردوو  بنەماڵەی  پێشكەشی  بەڕێزیانی  هاوخەمی  ك��ردو  كۆڕەكە  لە  بەشداری 

ئامادەبووان كرد.
لە كاتی پێشكەشكردنی كتێبەكەی د. كەمال مەزهەر وەك دیارییەك بە سینەم خان، لە 
گوتەیەكیدا رۆژنامەنووس زەنگەنە ئاماژەی بەكاری رۆژنامەنووسیی مامۆستا سەاڵح 
سەعدولاڵ كرد و كورتە باسێكی دەربارەی ژیانی رۆژنامەنووسی و دەركردنی گۆڤاری 
)كوردستان(ی كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا لە كۆتایی پەنجاكانی سەدەی 
كرد،  پێشكەش  كۆچكردوودا  مامۆستای  لەالیەن  شەستەكاندا  سەرەتای  و  راب��ردوو 
لە  )سەاڵحەدین(  بەناوبانگەكەی  فەرهەنگە  چاپكردنی  چۆنیەتی  نهێنی  باسی  هەروەها 

بەغدا و لە ساڵی 1998دا كرد.

ڕاگەیاندنی نووسینگەی گەرمیان
ڕۆژنامەنووسانی  سەندیكای  گەرمیانی  نووسینگەی   2009/10/  30 تا   18 ڕۆژان��ی 
كوردستان دوو پێشانگای گەورەی كتێبی لە كەالر و دەربەندیخان كردەوە، لە هەردوو 
پێشانگاكەدا بە هەزاران ناوونیشانی جیاجیای كتێبی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و فارسی 
بە داشكاندنی لە %20 نمایشكرابوون، لە پێشانگاكەی كەالردا كە بە هاوكاری كتێبخانەی 
چەند  و  ك���ەالر  گشتی 
ودەزگایەكی  كتێبخانە 
ب��اڵوك��ردن��ەوە ل��ە هۆڵی 
ك��ت��ێ��ب��خ��ان��ە ك���راب���وەوە، 
كەس   5000 ن��زی��ك��ەی 
ل����ەم����ام����ۆس����ت����ای����ان و 
و  زان��ك��ۆ  خوێندكارانی 
ئامادەیی  و  ن���اوەن���دی 
و ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان و 
ڕۆشنبیران و هاوڕێیانی 
ك���ت���ێ���ب س����ەردان����ی����ان 

كردبوو.

نووسینگەی گەرمیانی سەندیكا دوو پێشانگای كتێبی كردەوە
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رۆژی 2009/10/28 لەبارەگای ئەنجوومەن لە شاری هەولێر فەرهاد عەونی نەقیبی 
رۆژنامەنووسانی كوردستان بە ئامادەبوونی حامید محەمەد عەلی سكرتێری سەندیكا 
ئەنجوومەن پێشوازی كرد  ئەندامانی  ئەكەد موراد، جەمال حوسێن  و زیرەك كەمال، 
یاكوب و خاتوو  بەڕێزان )مستەر  لە  پێكهاتبوو  پارتی چەپی سویدی كە  لە شاندێكی 
ئامینە بابە( ئەندامانی پەرلەمانی سوید و )خاتوو ئیریا( ئەندامی شارەوانی نۆرشوپین و 
بەرپرسی رێكخراوی شەلتەری ژنان و )مستەر گریگۆر( رۆژنامەنووس لە رۆژنامەی 
شاری  كوردستانییەكانی  و  كورد  سیاسییە  هێزە  بەرپرسی  گۆپاڵە(  )حمە  و  فالمان 

یۆتۆبۆری.
رۆژنامەنووسانی  نەقیبی  میوان سەرەتا  بەخێرهێنانی شاندی  وێڕای  دانیشتنێكدا  لە 
كوردستان تیشكی خستە سەر كاروچاالكی و دەستكەوتەكانی سەندیكا، لە سەرووی 
هەمووشیانەوە دەرچوونی یاسای رۆژنامەگەریی لە كوردستان ژمارە )35( كە بە هەوڵ 
و كۆششی سەندیكا بە هاوكاری ژمارەیەكی زۆر لە رۆشنبیران و رۆژنامەنووسان و 
یاساناسان لە پەرلەمانی كوردستان دەرچوو، هەروەك باسی لە رەوشی رۆژنامەگەریی 
و ئازادی رۆژنامەنووسی لە كوردستان كرد، لە بەرانبەردا شاندی میوان وێڕای سوپاس 
ئاراستەی  جۆریان  جۆراو  پرسیاری  چەندین  گەرمە،  پێشوازییە  ئەو  بۆ  پێزانینیان  و 
مافی  و  رۆژنامەنووس  ئازادی  بە  بوون  پەیوەست  كە  كرد،  رۆژنامەنووسان  نەقیبی 
وەاڵمی  رۆژنامەنووسان  نەقیبی  خۆشییەوە  لەالی  كوردستاندا،  لە  رۆژنامەنووسان 

سەرجەم پرسیارەكانی دایەوە.

ئەنجوومەنی سەندیكا پێشوازی لە شاندێكی پارتی چەپی 
سویدی دەكات
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چاالكیێن  دب����ەردەوام����ی����ا 
سەندیكا  ی���ێ  ده�����ۆك  ل��ق��ێ 
كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن 
رێكخراوا  دگەل  بهەڤكاری  دا 
دەول�����ەت�����ی  ی�����ا   "IREX"
تایبەت  ڤەكریا  روونشتنەكا 
لدۆر رۆژنامەڤانیا لدووڤچۆنێ 
لدهۆكێ هاتە گێران ونزیكی "20 
نووپێگەهشتی  رۆژنامەڤانێن   "
ژژم�������ارەك�������ا دەزگ����ەه����ێ����ن 
دهۆكێ  لباژێرێ  راگەهاندنێ 

تێدا پشكدارببوون.

روونشتنەكا ڤەكری لدۆر رۆژنامەڤانیا لدووڤچۆنێ لدهۆكێ 
هاتە گێران

و  راوێژ  میترۆ  هاوكاری سەنتەری  بە   )IWPR( ئاشتی  و  پەیمانگای رۆژنامەوانی جەنگ 
لێژنەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان لەدرێژەی كارەكانیدا مێزگردێكی سێ رۆژەی بۆ چەندین 
یاسای  و  رۆژنامەگەریی  گرفتەكانی  و  بەكێشە  سەبارەت  رۆژنامەوانی  بواری  هەڵسوراوی 

رۆژنامەگەری ئەنجامدا.
رۆژنامەنووسان  سەندیكای  كەبۆ   )2009/10//28( مێزگردەكەیدا  رۆژی  لەسێهەمین 

تەرخانكرابوو سەبارەت بە )چۆنیەتی خۆ بەدوورگرتنی رۆژنامەنووسان لەكێشەی یاسایی(.
ئازادی  و  لەماف  داكۆكی  لیژنەی  ئەندامی  و  ئەنجومەنی سەندیكا  ئەندامی  ئەنوەر حسێن   
كەیەكێكە  ك��رد،   )2008( ساڵی  )35(ی  ژم��ارە  لەیاسای  باسی  مێزگردەدا  لەو  رۆژنامەوانی 

لەباشترین یاساكانی ناوچەكە بۆ داكۆكی لەمافی رۆژنامەنوسان.
رۆژنامەنووسان  كەسەندیكای  لەوەكرد  باسی  حسێن  ئەنوەر  قسەكانیدا  تری  لەبەشێكی 
دادگاكان رووبەرووی  كەلە  ئەو كێشە و گرفتانەی  لەهەموو  ئەوانە و  نوێنەری راستەقینەی 

رۆژنامەنووسان بۆتەوە داكۆكی لێكردوون و پارێزەری بۆ گرتوون.
لەو مێزگردەی )IWPR( كە لەسەنتەری )CDO( لەسلێمانی بۆ رۆژنامەنووسانی كەناڵەكانی 
چۆنیەتی  لەبارەی  حسێن  ئەنوەر  سازكرابوو.  گەرمیان  و  سلێمانی  و  هەولێر  راگەیاندنی 
بەشێوەیەكی  راگەیاندن  دەزگاكانی  زۆرج��ار  كە  لەوەكرد  باسی  لەسەندیكا  بەئەندامبوون 

نادروست پشتگیری بۆ رۆژنامەنووس دەكەن.
دواتر لەومێزگردەدا رۆژنامەنووسانی دەزگاكانی راگەیاندن سەبارەت بەرۆڵی سەندیكا و كار 

و چاالكییەكانی و یاساكە پرسیاری جۆراوجۆریان كرد.

)iwpr(مێزگردێك لەبارەی یاسای رۆژنامەنووسی
بۆ سەندیكای رۆژنامەنووسان سازدەكات
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 " تاهر  "ئیسماعیل  كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن  سەندیكا  یێ  ده��ۆك  لقێ  سكرتێرێ 
راگەهاند كو دئێكەم بازنا ڤێ روونشتنێ دا ئەوا لسپێدەیا رۆژا پێنجشەمبی 2009/10/29 
ژالیێ سەندیكا  بخێرهاتنێ  پەیڤا  برێڤەچۆیی  لدهۆكێ  رەسەن  لئۆتێال  كومبوونان  لهۆال 
وانەبێژا  ژالیێ  بابەتی  لدۆر  ڤەكری  وانەكا  و  كرن  پێشكێش  هاتە  ڤە  رۆژنامەنڤیسان 

شارەزا رۆژنامەڤان "خەدیجا عەبدولخالق " ڤە هاتە پێشكێش كرن.
هەر وەسا سكرتێرێ لقێ ناڤبری گوت ژی كو نزیكی "20 " رۆژنامەڤانان ژ ژمارەكا 
رادیو وتێلەڤزیون ورۆژنامە وكوڤارێن دهۆكێ تێدا پشكداربوون و وانێن وێ بشێوێ دان 
بابەتێ سەرەكیێ روونشتنێ پشكدار  وستاندن وپراكتیكی هاتنە گوتن وپشتی رونكرنا 
هاتنە  بپشكداران  نڤیسی وزارەكی  پێزانینێن  بەالڤكرن وچەند  هاتنە  لسەر چەند كۆمان 
سپاردن بۆ باشتر وەرگرتنا مفایی ژبابەتێن ووركشۆپێ نەخاسم كو بابەتێ لدووڤچۆنا 
راستیان ئێك ژمژارێن گەرم ونوویێن مەیدانا رۆژنامەڤانیا سەردەمە لجیهانا پێشكەفتی.

"ئیسماعیل تاهر " گوت : روونشتنا ناڤبری لسەر چوار بازنان هاتبو بەالڤكرن وبۆ دەمێ 
دوو رۆژان یا بەردەوام بوو، ورۆژنامەڤان "خەدیجا عەبدولخالق " پێشوەخت پشكداری 
گەرم  وبابەتێن  كربوو  وهەولێرێ  لدهۆك  دا  پێشكەفتی  و ووركشوپێن  دچەندین خۆل 
لسەر ڤی بیاڤێ راگەهاندنێ گەهاندنە پشكداران وەكی پشكەك ژئەركێ تەخا رۆژنامەڤان 

لسەر ەندیكا رۆژنامەنڤیسان.
هەژی گوتنێ یە كو ئەڤە چوارەمین روونشتنا تایبەتە ژالیێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا 
دوو  ددەم��ێ  لدووڤچونێ  رۆژنامەڤانیا  بابەتێ  لسەر  ڤە  كوردستانێ  رۆژنامەنڤیسێن 
هەیڤێن بوری دا بۆ رۆژنامەڤانێن دهۆكێ دگێریت وهەتا نوكە پتری "90 " رۆژنامەڤان 
پشكداربوینە  تێدا  راگەهاندنێ  دەزگەهێن  وگشت  دهۆكێ  پارێزگەها  ژسەرانسەری 

سەرباری دوو ووركشوپێن دی یێن ئاست بلند لدهۆك وهەولێرێ.

ئێوارەی 29 لەسەر 30ی تشرینی یەكەمی 2009 لەالیەن چەند چەكدارێكی نەناسراو 
و  جیهان  گۆڤاری  سەرنووسەری  گ��ۆران(  )نەبەز  رۆژنامەنووس  سەر  كرایە  هێرش 
ئەندامی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، نامرۆڤانە و دڕندانە ئازارێكی زۆریان 

پێگەیاند.
ئێمە لەلێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان ئەو كارە 
چەپەڵە بەتوندی مەحكوم دەكەین و داواش لەالیەنە بەرپرسیارەكان دەكەین لەو بارەیەوە 
لێكۆڵینەوەو بەدواداچوون بكەن، چونكە كاری لەم شێوەیە زیانی زۆری دەبێت بۆسەر 

مافی مرۆڤ بە گشتی. كاروپیشەی رۆژنامەنووس بە تایبەتی.

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان

2009/10/30

لێژنەی داكۆكی لە ئازادیی رۆژنامەنووسیی و مافی رۆژنامەنووسان
لێدانی نەبەز گۆران بە توندی مەحكووم دەكات
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بەبۆنەی تێپەڕبوونی )160( ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامە بە زمانی سریانی 
بەناوی )زهریری بەهرا( لەشاری ورمێی ئێرانی لە )1849/11/1(دا، ئەنجوومەنی سەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان، پەیامێكی ئاڕاستەی رۆژنامەنووسان و رۆشنبیرانی سریانی 

كرد، كە تێیدا هاتووە:
بەم بۆنەیەوە گەرمترین پیرۆزبایی لە ئێوە و رۆڵەكانی گەلەكەتان دەكەین، ئەو گەلەی 
كە لەگەڵ رۆڵەكانی گەلی كوردستان لە قۆناغە جیا جیاكانی مێژوودا دژی ستەم و زوڵم 

و زۆرداری قوربانیان داوە و تێكۆشاون.
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  كەوا  ك��راوەت��ەوە،  لەوە  جەخت  لەپەیامەكەدا،  هەروەها 
بیروڕا  و  پێكهاتە  بە  كوردستان  رۆژنامەنووسانی  نوێنەرایەتی سەرجەم  كە  كوردستان 
)لەپێناو چەسپاندنی  دروشمی سەندیكا  ئەوەدایە  لەهەوڵی  هەردەم  دەكات،  جیاكانیانەوە 
ئازادی رۆژنامەگەریی و دەستەبەركردنی مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان( جێبەجێ 

بكات.
رۆژنامەگەریی  كەوا  خواستەوە،  ئومێدی  سەندیكا  ئەنجوومەنی  پەیامەكەدا،  لەكۆتایی 

سریانی هەردەم لە پێشكەوتن دابێت.

ئەنجوومەنی سەندیكا پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووسانی 
سریانی دەكات...

 دهۆك – ئیسماعیل تاهیر
بۆ دیاركرنا كێشە وگرفتاریێن رۆژنامەڤانێن مێینە ولدووڤچونا رەوشا كارێ رۆژنامەڤانی 
لسنوورێ دەڤەرا ئامێدیێ ولپەیی بەرنامێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ 
ولیژنا پشتەڤانیكرنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لدهۆكێ لرۆژا دووشەمبی 2009/11/2 روونشتنەكا 

روونشتنەكا ڤەكری ودوو تەوەر بۆ رۆژنامەڤانێن مێینە 
لئامێدیێ هاتنە گێران
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ڤەكری ودوو تەوەر دگەل ژمارەكا رۆژنامەڤانێن ئامێدیێ لهۆال رۆشنبیری لئامێدیێ هاتنە 
گێران.

كو  راگەهاند  سەندیكایێ  یێ  دهۆك  لقێ  كارگێریا  دەستەیا  ئەندامێ  مەحموود  رەقیب 
دتەوەرێ ئێكێ دا رۆژنامەڤان "ڤیان عەباس " بەرپرسا لیژنا پشتەڤانیكرنا رۆژنامەنڤیسێن 
مێینە لدهۆكێ ئاماژە دا گرنگیا كارێ لیژنێ وئەركێن وێ دپشتەڤانیكرنا رۆژنامەڤانێن مێینە 
دا وچەند روونكرن دانە سەر ئامار وژمارا ئندامێ لیژنێ وئەو ئالوزی وگرفتاریێن دكەڤنە 

درێ یا وێ دا.
هەر وەسا رەقیب مەحموود گوت كو دتەوەرێ دووێ دا سكرتێرێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا 
رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ بابەتەك بناڤێ "ئەركێ سەندیكایێ دكاراكرنا رۆژنامەڤانا مێینە 
" دا پێشكێش كر وتێدا ببەرفرەهی ئەو ئەرك وچاالكی بەرچاڤكرن یێن ژبوو كاراكرنا لیژنا 
هاتنە  گشتی  بشێوەكێ  مێینە  ورۆژنامەڤانێن  لدهۆكێ  مێینە  رۆژنامەنڤیسێن  پشتەڤانیكرنا 
ونەهێالن  ئافرەت  رۆژنامەڤانا  ئەكتیفكرنا  باشتر  بۆ  بەرچاڤكرن  خال  وچەند  ئەنجامدان 

وبنبڕكرنا كێشە وئالوزی یێن دكەڤنە درێ یا كارێ وێ دا.
دان  " رۆژنامەڤانان دبوری   30" ژ  دڤان رێ ورەسماندا پشكداران كو ژمارا وان  هەر 
وستاندن لسەر ناڤەرۆكا هەردوو تەوەران وبابەتێن گرێدایی رەوشا رۆژنامەڤان مێینە كرن 
وچەند خالێن گرنگ بۆ ڤێ مەبەستێ بەرچاڤكرن كو دێ لپاشەرۆژێ بنە ئەركێ سەندیكایێ 

ولیژنا پشتەڤانیكرنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لدهۆكێ بۆ باشتر كاراكرنا رۆلێ وان.
هەژی گوتنێ یە كو لیژنا پشتەڤانیكرنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لدهۆكێ لمەها ئەیلوال ساال 
2008 هاتیە دامەزراندن و ژ بەرپرس و "6 " ئەندامان پێك دهێت وهەتا نوكە ژمارەكا باشا 
چاالكییان ئەنجامداینە وتومارێن لیژنا ناڤبری ئاشكرا دكەن كو نوكە "124 " رۆژنامەڤانێن 

مێینە دلقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ دا ئەندامن.

قوتابیان و الوان  رێكخراوی رۆشنبیریی 
هاوكاری  و  برایەتی  هاوبەندی  بەهاوكاری 
ئێزیدیان )رابطة التآخی والتضامن االیزیدیة(، 
موحازەرەیەكی   ،)2009/10/20( رۆژی  لە 
بۆ رۆژنامەنووس )غەسان سالم( سكرتێری 

لقی موسڵی سەندیكا رێكخست.
موحازەرەكە چەند تەوەرێك بوو، لەوانە:

)پێشەنگانی بیروڕا كێن..؟، رۆڵی پێشەنگانی 
بیروڕا لە گەاڵڵە كردنی رای گشتی..(.

لەمیانی موحازەرەكە سكرتێری لقی موسڵ بانگهێشتی هۆیەكانی راگەیاندن و رێكخراوەكانی 
كۆمەڵگای مەدەنی بۆ سوود وەرگرتن لە پێشەنگانی بیروڕا كرد.

بایەخێكی  دیموكراتەكاندا  دەوڵەتە  لە  بیروڕا  پێشەنگانی  كە  ب��ەوەدا  ئاماژەی  هەروەها 
ئاستی  لەسەر  ئێمەش  پێویستە  بۆیە  پێدەدرێت،  دامەزراوەكاندا  هەموو  لەالیەن  زۆریان 

دەزگاكانی راگەیاندندا بایەخیان پێ بدەین و سوودیان لێ وەربگرین

بەعشیقە.. موحازەرەیەك لەبارەی پێشەنگانی بیروڕا
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سەمیرە : كەركووك 
بواری  لە  مێینە  ڕۆژنامەنووسانی  تواناكانی  دەرخستنی  و  وەگەڕخستن  و  هاندان  ئامانجی  بە 
بۆ  پێشبڕكێیەكی  مێینە  ڕۆژنامەنووسانی  لە  پشتیوانیكردن  كەركوكی  لیژنەی  ڕۆژنامەنووسیدا، 
كێشەكانی(  و  مۆبایل  ئامێری  )بەكاهێنانی  ت��ەوەری  سەر  لە  ڕۆژنامەنووسی  هونەری  نووسینی 
لە ووتار  بابەت  دوانزە  لە ڕۆژنامەنووسان و گەیشتنی  بەشداریكردنی ژمارەیەك  سازكرد دوای 
)د.حەبیب  ڕۆژنامەنووسان  لە  پێكهێنرا  هەڵسەنگاندن  لیژنەیەكی  پێكهینانی  ڕاپرسی،  و  ڕاپۆرت  و 
كەركوكی، لەتیف فاتح فەرەج، فرمێسك خدر( بۆ پلەبەند كردنی بابەتەكان و هەڵبژاردنی باشترینیان 
لە  كە خۆی  دیاریكرا  باشترین  بە  بابەت  پێنج  ئەنجامدا  لە  رۆژنامەنووسیەوە،  تەكنیكی  لە ڕووی 

هونەری راپرسی و ووتاردا دەبینێتەوە . 
هۆڵی  لە  و  كاتژمێر 10ی سەرلەبەیانی  ڕۆژی 2009/10/31  لە  مەبەستە  ئەو  بۆ  باسە  شایانی 
بۆ  وەستان  دەقیقەیك  سەرەتا  كرا،  ساز  مەبەستە  ئەو  بۆ  مەراسیمێك  گەرمیانی  مستەفا  شەهید 
رێزلێنان لە قوربانیانی قەڵەم و ووشە و دواتر وتەی لیژنەكە لە الیەن سەمیرە ئەحمەد بەرپرسی 
لە  سەندیكا  كەركوكی  لقی  وتەی  و  مێینە  رۆژنامەنووسانی  لە  پشتیوانیكردن  كەركوكی  لیژنەی 
الیەن لەتیف فاتح فەرەج و وتەی لیژنەی هەڵسەنگاندن لە الیەن فرمیسك خدر پێشكەشكران، دواتر  
الیەن  لە  دیارییەكان  ئاماژەیە  جێی  بەشداربوواندا  سەر  بە  دابەشكرا  دیاری  و  رێزلێنان  قەلغانی 
لێژنەی كەركوكی پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسانی میینە و رۆژنامەنووس شوان داودی و لقی 
كەركوكی سەندیكا ئامادە كرابوو . ژمارەیەك لە بەرپرسی دەزگاكانی راگەیاندن و رۆژنامەنووسان 

و كەنالەكانی راگەیاندن ئامادەی مەراسیمەكە بوون .
بابەتە براوەكان بریتی بوون لە : 

1. مۆبایل ئافاتی سەردەم - ) هیرۆ كوردە ( یەكەمی ووتار .

لیژنەی كەركووكی پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسانی مێینە 
پێشبڕكێیەك ساز دەكات
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 كەركووك- لە رابەر رەشیدەوە:
كەركوكی  ل��ق��ی  ه������ەردوو   
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای 
كوردستان و یەكێتی نووسەرانی 
لەگەڵ  هەماهەنگی  ب��ە  ك���ورد، 
وەزارەتی رۆشنبیریی حكومەتی 
فیستیڤاڵی  كوردستان،  هەرێمی 
كەركووكی  ك���وردی  شاعیری 
)سابری(یان لە هۆڵی نەورۆزی 
شاری كەركوك لە كاتژمێر )10( 
سەر لەبەیانی رۆژی یەكشەممە 

2009/11/8 و بە ئامادەبوونی ئەدیب و نووسەرو رۆشنبیرانی كەركوك و دەوروبەری و شارەكانی 
دیكە دەستپێكرد. 

 سەرەتای فیستیڤاڵەكە چەند ساتێك بە بێدەنگی بۆ گیانی شەهیدان و وتەی بەخێرهێنان خوێندرانەوە، 
پاشان چەند ئایەتێكی قورئانی پیرۆز خوێندرایەوە، ئینجا عەبدولڕەحمان مستەفا پارێزگاری كەركوك 
وتارێكی پێشكەش كردو تیایدا دەستخۆشی لە هەردوو لق كردو خۆزگەی كاری بەردەوام و زیاتری 

خواست.
 دكتۆر هادی مەحمود وەزیری نوێی رۆشنبیری حكومەتی هەرێمی كوردستان وتارێكی پێشكەشكردو 
كابینەی  لە  فەرمی  وت��اری  یەكەم  كە  دەرب��ڕی  بەوە  كەركووكییەك  وەكو  خۆی  خۆشحاڵی  تیایدا 
شەشەمی حكومەتی هەرێمدا لە شاری كەركووك پێشكەشی ئەدیب و نووسەر و رۆژنامەنووسان 

2. مۆبایل تەكنەلۆژیای مەرگ بۆ ژنان – ) ئارەزوو نووری ( یەكەمی راپرسی .
3. تقنیة الهواتف النقالة ) الموبایل و المشاكل العالقة بها ( )سەنا عەبدولجەبار جەباری( دووەمی 

وتار .
4. بە سوود وەرگرتن لە داشكانی نرخی پەیوەندی ئاشقانی شەو رازو نیاز دەگۆرنەوە – راپرسی 

)تاڤگە حەسەن ( دووەمی راپرسی .
5. رەنگدانەوەی نەریتەكان لە سیستەمی پەیوەندیكردن لە فەزای كوردیدا ) شنۆ ئەحمەد حەسەن( 

. سێیەمی وتار .
بابەتە بەشداربووەكانی دیكە : 

6. لۆژیكی مامەڵە كردن بە ئامێری مۆبایل ) تارا ئاسۆس ( .
7. پیشكەوتنی تەكنەلۆژیاو كاریگەری لە سەر مرۆڤ ) نەسرین زەندی ( .

8. مۆبایل و كیشەكانی بۆ سەر ژیانی میینە ) نازەنین عوسمان ( .
9. فرە رەهەندی تەكنەلۆژیا لە كۆمەڵگای ئەمرۆدا ) شنۆ ئەحمەد غەفور ( .

10. الهاتف النقال : استخداماتە و سلبیاتە) پەیمان ئیبراهیم بەخش ( .
11. مۆبایل ) بەناز عەبدولسەالم (

12. كێشەكانی مۆبایل ) كەژال مەجید ( .

یەكەم رۆژی فیستیڤاڵی شاعیر كورد )سابری(و 
پیشانگایەكی كتێب لە كەركوك دەستی پێكرد
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دەكات. بەڵێنی ئەوەشی دا كە بەهەموو شێوەیەك هاوكاریی رەوشی رۆشنبیریی كەركوك بێت.
 وەزیری پێشووی وەزارەتی رۆشنبیریش فەلەكەدین كاكەیی وتارێكی بە پێزی پێشكەش كردو 
تیایدا دەستخۆشی لە هەر دوو لق كردو جارێكی دیكەش ئامادەیی خۆی بۆ هاوكاریكردنی رۆشنبیرانی 

شارەكەو فیستیڤاڵی لەوجۆرە دوپاتكردەوە.
 فلێمێكی دیكۆمێنتاریش سەبارەت بە ژیانی سابری و تەكیەو گۆڕستان و چەند الیەنێكی دیكەی 
ئایینی  تێدا پیشاندرا. قوتابیانی قوتابخانەی سابریش بە دەف و سروودی  ژیانی سابری شاعیری 

زیاتر جۆش و خرۆشیاندایە فیستیڤاڵەكە.
 نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستانیش )فەرهاد عەونی( لە فیستیڤاڵەكەدا ئامادەیی هەبووو وتارێكی 
پێشكەش كرد. هەرچەندە دەبوایە )ئەلفرێد سەمعان( نوێنەری یەكێتی نووسەران و ئەدیبانی عێراق 
وتاری هەبوایە، بەاڵم بەهۆی رووداوێكەوە نەیتوانی لە فیستیڤاڵەكەدا ئامادەبێ. دوای ئەو بەناوی لقی 
كەركووكی یەكێتی نووسەرانی كورد حەمە كەریم عارف وتارێكی پێشكەشی ئامادەبووان كرد. وتاری 
لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانیش لەالیەن لەتیف فاتیح فەرەج سكرتێری لق 
پێشكەش كرا. وتاری بنەماڵەش لەالیەن دكتۆر لەتیف بەرزنجی لە جیاتی كوڕی مامۆستا سابریی 
شاعیر بەزمانی عەرەبی كە لە دەرەوەی واڵتەوە ناردرابوو، خوێندرایەوە. شایانی باسە دەسپێكی 

فیستیڤاڵەكە لەالیەن هەردوو رۆژنامەنووس )ئەحمەد رەفیق و فرمێسك خدر رەشید( بەڕێوەچوو.
بوو  دانیشتنی شوكر مستەفا  فیستیڤاڵەكە كە  یەكەمی  دانیشتنی  ئینجا   دوای پشوویەكی كورت، 
لەنێوان  )سۆفیزم  بەناوی  عەبدولواحێدەوە  ئازاد  دكتۆر  لەالیەن  تۆژینەوە  یەكەم  پێكردو  دەستی 
ئیستاتیكاو پیرۆزیدا( پێشكەش كراو كۆڕەكەش لەالیەن فاروق نەسرەدین ئەندامی لقی كەركووكی 

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان سەرپەرشتی كرا. 
)دەربارەی  بەناونیشانی  ئیبراهیمەوە  ئیسماعیل  دكتۆر  پرۆفیسۆر  لەالیەن  دووەم  توێژینەوەی   
ناوەڕۆكی شیعرەكانی سابری( پێشكەش كراو كۆڕەكەش لەالیەن فەیسەڵ هەمەوەندییەوە سەرپەرشتی 

كرا.
 دانیشتنی دووەمیش كە بە دانیشتنی )عەباس عەسكەر( پێناسە كرابوو بە پێشكەشكردنی توێژنەوەی 
دكتۆر ئیبراهیم ئەحمەد شوان( بەناونیشانی )سۆفیگەری لە شیعرەكانی سابریدا( كە لە كاتژمێر )3(ی 

پاشنیوەڕۆ دەستی پێكرد و لەالیەن )دانا عەسكەر(ەوە سەرپەرشتی كرا.
ئەحمەد  محەمەد  دكتۆر  )پرۆفیسۆر  لەالیەن  فیستیڤاڵ  دووەمی  دانیشتنی  دووەمی  توێژینەوەی   
سەعید كەساس( بەناونیشانی سابری و ناوەڕۆكە شیعرییەكانی( پێشكەش كراو كۆڕەكەش لەالیەن 
)نهاد جامی(یەوە بەڕێوەچوو. توێژینەوەی سێیەمیش لەالیەن )دكتۆر ئازاد ئەمین باخەوان( بەناونیشانی 
)زمانی شیعری و توانای زمانیی الی سابری( خوێندرایەوەو لەالیەن )رابەر رەشید(ەوە بەڕێوەچوو.

 جێگای ئاماژەیە كە دوای خوێندنەوەی هەر توێژینەوەیەك ژمارەیەك لە ئامادەبووان بە جۆش و 
خرۆشەوە راو سەرنج و تێبینیی خۆیان لەسەر توێژینەوەكان دەخستەڕوو.

 پیشانگای كتێبەكەش كە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی و بە هاوكاری 
لقی كەركوكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان سازدراوەو بەڕێژەی )%50( لە سەدا پەنجا 
داشكان لە نرخی كتێبەكاندا هەبوو. هەر لە ڤیستیڤاڵەكەدا كتێبە دانسقەكەی دكتۆر كەماڵ مەزهەر 
رووداوە خوێناوییەكەی 28ی  بۆ شەهیدانی  داهاتەكەی  كە  روو  فرۆشتن خرابووە  بۆ  ئەحمەدیش 

تەموزی 2008(ە.
رۆژی دووشەممەش 2009/11/9 دووەم رۆژی فیستیڤاڵەكەو پێشانگای كتێبەكە لە هۆڵی نەورۆز 
بەردەوام دەبێت و تیایدا ژمارەیەك توێژینەوەی دیكە لەسەر ژیان و شیعرەكانی سابری پێشكەش 

دەكرێن. 
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عەبدولاڵ زەنگەنە

لە  هەمزەكۆری،  عەبدولڕەحمانی  مەال 
ناوەڕاستی هەشتاكانی سەدەی رابردوو تا 
نیوەی نەوەدەكانی، لە گەڕەكی )راپەڕین(ی 
و  پێشنوێژ  و  وتارخوێن  هەولێر  لە  ئێمە 
خەتیبی مزگەوتی )عومەری كوڕی خەتاب( 
رۆژانی  ل��ە  ب��ەڕێ��زە  مامۆستا  ئ��ەو  ب��وو، 
رۆژی  خوتبەی  لە  زۆرج���ار  ئەنفالەكان 
هەینی حەشری بە حوكمەت دەكرد، بیرمە 
ئەوسا، بە تایبەتی لە سەردەمی كردنەوەی 
هەردوو كۆمەڵگای زۆرەملێی )بەرحوشتر( 
)هەڵەبجەییەكان(  هێنانی  و  )جەژنیكان(  و 
بۆ دەڤەری هەولێر، بۆ ماوەی پتر لە دوو 
مانگ لە نوێژەكاندا دووعای )قنوت(ی بە 
هاموشۆكەرانی مزگەوتەكەی دەخوێندەوە، 
نازانم ئەم پیاوە نوورانی و نیشتمانپەروەرە 
قورتاری  رژێ��م  دەس��ت  لە  چ��ۆن  ئەوسا 
ل��ەدوای )راپەڕین(  بوو، بەاڵم بە داخ��ەوە 
رۆژێكیان لەدوای گەڕانەوەی بۆ ماڵەكەی 
مزگەوت  حەوشەی  لەناو  هەر  كە  خۆی، 
كرا  شەهید  تیرۆریستان  دەستی  بە  بوو، 
خۆی  لەشوێنی  ه��ەر  ت��ەرم��ەك��ەی��ش��ی  و 
ئەوەی  ش��اردرای��ەوە.  مزگەوتەكەدا  لەناو 
لەگێڕانەوەی ئەو سەربوردەیە مەبەستمە 
خۆم  گوێی  بە  ماڵەوەمان  حەوشەی  لە 
دەم��ب��ی��س��ت دەی���گ���وت: خ���وا خ��ۆش��ی و 

سی   )30( كردۆتە  م��رۆڤ  بۆ  ناخۆشیی 
بەش، بیست و نۆ بەشی ناخۆشییە تەنیا 
خۆشییەش  بەشە  ئەو  خۆشییە،  بەشێكی 
نازانرێ دەكەوێتە چ رۆژانێكی ژیانی هەر 

مرۆڤێك(.
هەرجار ئەو قسەیەی ئەو خوالێخۆشبووەم 
نییە،  ب��ەدەس��ت خ��ۆم  ب��ی��ردەك��ەوێ��ت��ەوە، 
ساڵی  پایزی  دەمگەڕێنێتەوە  ی��ادەوەری��م 
1982، كە ئەوسا حوكمەتی عیراق لەگەڵ 
و  دهۆك  ئەشغاڵی  بەڕێوەبەری  هەردوو 
بە  زۆر  لێكۆڵینەوەیەكی  دوای  سلێمانی، 
تەنیا لەگەڵ من، بە ئیفاد ناردنییە فەڕەنسا، 
ب��رادەرێ��ك سەربوردەی  ل��ەوێ  ئ��ەوەب��وو 
)ئەعرابی(یەكی لە پاریس بۆ دەگێڕاینەوە كە 
ناوی )حسین جبر( بووە، گوایە رۆژێكیان 
كە بە رێكەوت رێی كەوتۆتە گۆڕستانێكی 
گۆڕەكان  كێلی  لەسەر  دەبینێ  ئەوشارە 
ماوەی ژیانی مردووەكانیان بە ساڵیك و 
ئەو  نووسراوە،  هتد  و...  سیان  و  دووان 
عارەبە كە سەری لەم كارە سوڕ دەمێنی، 
خەڵكەكەش   - وایە؟  بۆ  ئەوە  پرسیبووی 
چەندەی  م��رۆ  ئێمە  الی  گ��وت��ووە  پێیان 
بینیبێ  دون��ی��ای  ژی��ان��ی س��ەر  ل��ە  خۆشی 
بۆ حیساب  ژیان  بە  ئەوەندەی  هەر  ئێمە 
گۆڕەكەی  كێلی  لەسەر  دوات��ر  و  دەكەین 
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)بەشیر موشیر(
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لەم  گوێی  كە  ئەویش  دەنووسین،  ب��ۆی 
نیوچەوانی  بە  چەپەڵۆكێك  دەب��ێ  قسەیە 
گریان  بە  دەست  لەگەڵی  و  دەدات  خۆی 
دەكات، كە پێی دەڵێن بۆ دەگریت؟ ئەویش 
دەڵێت: كەواتە ))حسین جبر من ).....( بطن 

امە للگبر((.
ت����ازە رێیان  ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی  )دی�����ارە 
سەربوردانەی  لەو  واڵتانە  ئەم  دەكەوێتە 
زۆر بۆ دەگێڕنەوە. كەچی ئێمە لەوساوە و 
پێشتریش و تاوەكو ئێستاكەش سوخەتمان 
تێدا  كارمان  هەر شوێنی  لە  پێگرتووە  وا 
ك��ردب��ێ، ب��ۆ ئ���ەوەی ژی��ان ج��وان بكەین، 
خۆمان  زیاتر  كەمێكیش  بڵێین  دەتوانین 
ماندوو دەكەین. بەردەوام دەڵێین ئێ بەڵكو 
ئەوە خوایە كارێكی وامان لێ بوەشێتەوە 
بەجێ  خ��ۆم��ان  دوای  ب��ەك��ەڵ��ك  شتێكی 
دیارە  بنێردرێ..!  بۆ  رەحمەتمان  و  بێڵین 
ئیلهامبەخشی  )م��ێ��ژوو(ش  رووداوەك��ان��ی 
شەوورۆژ  ئێمە  ئ��ەوە  سوخەتەمانە،  ئەم 
داناسەكنێین، لەهەر ئان و ساتێكی ژیانی 
رۆژانەدا پێیەكمان لە هەولێرە و پێیەكەی 
شارۆچكەكانی  و  ش��ار  ل��ە  دی��ك��ەش��م��ان 
دیكەی ئ��ەم دەڤ��ەرەی��ە، ل��ەم ن��ێ��وەدا زۆر 
رۆژانەشمان  ژیانی  دیكەی  گرنگی  هەلی 

لەدەست دەچێت.
 11/12 رۆژی  ل���ە  دەب���وای���ە  ئ���ەوەت���ا 
)ئەكادیمیای  سیمینارێكی  لە  ب��ەش��داری 
لە هەولێر بكەین كە بۆ )كریس  ك��وردی( 
رێكیان  ه��اوس��ەری  خانمی  و  ك��ۆچ��ی��را( 
جارەیان  ئەم  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  خستبوو، 
كۆكردنەوە  پارە  بەدوای  گەڕان  خەریكی 
پارەكەش  دی��ارە  كە  سلێمانی،  لە  بووین 
و  )ك��ورد  كتێبەكەی  دان��ەی  هەندێ  هەقی 
ك��وردس��ت��ان(ی د. ك��ەم��ال م��ەزه��ەر بووە 
كەسوكاری  بە  پێشكەش  قازانجەكەی  كە 
شاری  2008/7/28ی  رۆژی  قوربانیانی 
چێشتخانەی  2009/2/5ی  و  )كەركووك( 

دەكرێت،  خانەقین  شاری  )ئەبوودڵشاد(ی 
ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە وەك دەوت��رێ��ت: دەست 
گ��ەڕای��ن��ەوە، چونكە  ش��ۆڕت��ر  ل��ەچ��ۆك��ان 
و  هەریەكە  ئێمە  كتێبخانەكانی  خ��اوەن 
پارەكەیان  ئامادەنەكردنی  بۆ  پاساوێكیان 
چوو،  )ئەویشم  دەڵێن:  وەكو  دەهێنایەوە 
خۆشبوو  ئ���ەوەی  ب��ەاڵم  چ���وو(.  ئەمیشم 
خۆمانەوە  رێ��گ��ەی  ل��ە  رۆژە  ئ���ەو  ه���ەر 
سەردانی )بنكەی ژین(مان كرد، كە ئێمەش 
ئەم شوێنە  بااڵی  ئەنجوومەنی  ئەندامێكی 
پیرۆزەین، كاتێ گەیشتینە ئەوێ، دیاربوو 
ساڵح(ی  )سدیق  و  عەبدولاڵ(  نەجاتی  )د. 
نەبرد  ئەوەندەی  لەوێ بوون،  هاوكارمان 
بە هەردووكیان هەڕوگیڤیان لێ دەكردین 
بۆ  هەفتەدا  دوو  تەنیا  ل��ەم��اوەی  ئ��ەگ��ەر 
و  ك��ورد(  )بانگی  ژم��ارەك��ان��ی  چاپكردنی 
ئەوا  نەبین،  دەستبەكار  ك��ورد(  )هەتاوی 
ئەوان كە هەموو ژمارەكانیان لە بنكە لەسەر 
)CD( لەبەردەست دایە الی چاپی دەكەن 
ئێمەش  س��ەر�  دەخەنە  خۆشیان  ن��اوی  و 
بێ،  خۆمان  كەیفی  دێت  لەدەست  چیمان 
كاتێكیش بەتەلەفۆن ئەو هەواڵەمان گەیاندە 
)رەفیق ساڵح(ی سەرۆكی )بنكەی ژین( كە 
لە هەمان كاتیشدا هاوكارمانە لەم گۆڤاری 
)رۆژنامەنووس(�ەو ئێستاش وا لە مەكەی 
پیرۆزە و ئێمەش لە )دەستەی نووسەران(  
نازنێوی  گۆڤارەكەمانەوە  ژمارەیەی  لەم 
ناوەكەی،  ت���ەك  خستۆتە  )ح��اج��ی(م��ان 
بداتەوە  دڵمان  ئ��ەوەی  جیاتی  لە  ئەویش 
ئامۆژگاری  و  دەكرد  لەوان  دەستخۆشی 
یەكێكمان  ه��ەر  ژی��ان��ی  دەك���رد  ئێمەشی 
لێ  ئەگەر دەستی خۆمانی  سنووردارە و 
دەوەشێنێ.  لێ  دەستمان  ئەو  نەوەشێنین 
ئ���ا ل���ێ���رەدا ب���وو ئ���ەم دەس���ت���ەواژەی���ەی 
بەبیر  س����ەرەوەم����ان  ن��اوون��ی��ش��ان��ەك��ەی 
دەهاتەوە كە )بەشیر موشیر(ی رەحمەتی 
لە پێشەكی دیوانی )مصباح الدیوان(ەكەیدا 
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)پیرەمێرد(ی  بۆ  دەق  1939دا  ساڵی  لە 
نووسیوە:  رۆژن��ام��ەن��ووس��ی  و  ئ��ەدی��ب 
پیرەمەڕێكت  ع��ەم��ری  پیرەمێرد،  )ب���ەاڵم 
ئەلەرزێ.  قەبر  گوێی  ل��ە  س��ەرت  م���اوە، 
مەتبەعەی خۆت هەیە ئیش و كارت چییە 
خۆت  كتێبی  ل��ە  كتێب  ك��ام  ن��ەب��ێ،  ئ��ەم��ە 
چاكترە؟ بۆتۆ چی تێئەچێ بەخوا ئەتوانی 
ل��ەچ��اپ بدەی(.  ه��ی خ��ۆت و زێ��وەری��ش 
ئەوەتا ئێمە كۆمەڵێك پرۆژەی وەكو )عەبە 
و  الوان(  كۆمەڵێ  و  هەولێری  ع��ەزی��زی 
و  ب��ەگ(  فەیزی  ئەمین  )بیرەوەرییەكانی 
رۆژنامەی  یەكەمین  ی   – )ك��وردس��ت��ان 
كوردی( و )بانگی كورد – 1914( و )هەتاوی 
كورد – 1913، 1914( و )كاریزمای كورد( 
كە  كوردی(  رۆژنامەنووسیی  )رابەری  و 
ئەمەیان بە هاوبەش لەگەڵ )حاجی رەفیق 
پ���رۆژەی  كۆمەڵێك  ئ��ام��ادەك��راو  س��اڵ��ح( 
پێنج  لە  پتر  م��اوەی  ئەوە  هەیە،  دیكەمان 
ئامادەكردن و چاپكردنن.  ساڵە چاوەڕێی 
ئەم  لەگەڵ  لەدوای رۆژ  ئێمە رۆژ  كەچی 
گۆڤارەی خۆمان و چاپ و باڵوكردنەوەی 
بەڵگەنامە  ل���ە  ك���وردس���ت���ان  و  )ك�����ورد 
و  ب��ەری��ت��ان��ی��ادا(  حوكمەتی  نهێنییەكانی 
مەزهەر(  كەمال  )د.  دیكەی  بەرهەمەكانی 

موكوڕتر دەبینن.
ئاماڵی  )كەعبەی  خۆ  نەبوو  لەبیرم  ئا 
پرۆژەیەكی  ك��اژی��ك��ن��ام��ەك��ەی(  و  ك���ورد 
ساڵە   )8( لە  پتر  م��اوەی  ئ��ەوە  دیكەمانە 
ئیشی تێدا دەكەین و زۆربەی بابەتەكانیمان 
كۆكردۆتەوە ئێستا تاوەكو، هەر نەماندایە 
برادەرێكمان  لە  دەستخۆشی  بۆیە  چاپ، 
بەناوی )سیروان رەحیم( دەكەین كە ئەم 
هەلەی قۆزتۆتەوەو لەم رۆژانەی پێشوودا 
)بەشیر  ل��ەس��ەر  بەڵگەنامەیی  فیلمێكی 
لەوەی  جگە  ئ��ەوە  دەره��ێ��ن��اوە،  موشیر( 
فیلمەكەی  سیناریۆی  ئ���اراس(  )دەزگ���ای 
بەرهەمەكانی  ب��ە  دیكە  كتێبێكی  ل��ەگ��ەڵ 

باڵوكردۆتەوە،  و  چاپ  موشیر(  )بەشیر 
ناتوانین  ك���ە  ب����ەداخ����ەوە  زۆر  ب����ەاڵم 
دەڵێین  و  بكەین  گ��ۆم  ب��ن  راستییەكان 
ناوەڕۆكی كتێبەكان زۆر تێكەڵ و پێكەڵن 
)بەختنامە(ەكەی  كتێبی  جارێ الی هێروە 
)ن��اپ��ۆل��ی��ۆن(ی ك��ە دووب���ارە ل��ە دووتوێی 
ئ���ەم ك��ت��ێ��ب��ەدا چ��اپ��ی��ان ك���ردۆت���ەوە هیچ 
پەیوەندییەكی بە )ئوستاد بەشیر(ەوە نییە. 
بەڵكو ئەوەیان رەحمەتی )گیوی موكریانی( 
لە ناوەڕاستی شەستەكان و لەدوای كۆچی 
تەزویركراوی  بە  موشیر(  )بەشیر  دوایی 
چاپی كردۆتەوە. ئەوەتا )بەخت نامە(كەی 
ئۆریژناڵەكەی  كورد(مان  ئامالی  )كەعبەی 
هەندێ  )ئوستاد( خۆی  و  هەیە  ئێمە  الی 
كتێبی  هەرچی  نووسیوە.  لەبارەوە  شتی 
)سیپارەی هەقپەرستی(یەكەیەتی ئەوە نەك 
نەماوە  پاتاری(�ەوە  بەسەر  )ئاتاری  هەر 
بەڵكو دەستكاری زمانەكەیشی زۆر كراوە. 
دیوان(یش  )مصباح  كتێبەكەی  پێشەكی 
بڕگەیەی  ئەو  ئەوەتا  گ��ۆڕاوە،  لێ  زۆری 
)عەمری  دەس���ت���ەواژەی  ك��ە  س����ەرەوەی 
پیرەمەڕێك(ی تێدا هاتووە كراوەتە: )بەاڵم 
چاپخانەی  و  تەمەنە  بە  زۆر  پیرەمێرد 
بۆچی  ه��ەی��ە، س��ەرم س��وڕم��اوە  خۆشت 
دەتوانێ  پیرەمێرد  دیارە  ناكات  كارە  ئەو 
ئەوانەی  ت��ەن��ان��ەت  خ���ۆی  ش��ی��ع��رەك��ان��ی 

زێوەریش چاپ بكات.(
رۆژنامەنووسانی  ن��ەق��ی��ب��ی  ب���ەڕێ���ز 
ك���وردس���ت���ان، وەخ���ت���ە ب��ڵ��ێ��م ه��ەق��ت��ە كە 
هەمووجار شتێكت بەدڵ نابێ. شااڵو بۆ من 
دێنێ و دەڵێی: )چیت لەمن كرد حوسێن؟(. 
ئ���ەوە ب��ەچ��اوپ��ۆش��ی��ن ل��ە )ئ��ی��زع��اج��ات و 
ئەوە  كاتی  دەب��ێ  ئایا  شەطەحاتەكانم(، 
نەهاتبێ واز لەم گۆڤارەمان بێنین ئێوە لە 
دەستمان بحەسێنەوەو ئێمەش بۆ خۆمان 
ئەو  و  بكەینەوە  ئ��اوەدان  كتێبخانەكەمان 

پڕۆژانەمان تەواو بكەین؟؟.








