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ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯽ ﺋم ژﻣﺎرەﯾی

 دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە ..........................................ﻛﻮردﻜﯽ ﯾﻛەﻧﮓ ﮔﯚﭬﺎری رزﮔﺎری ....................................ﻧوزاد ﻋﻟﯽ ﺋﺣﻤد ﮔﯚﭬﺎری ﭘﺮﺷﻨﮓ......................................................... ﺋﺧﻼﻗﯽ 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 ﻣﻻ ﻣﺤﻣد ﻛﺘﺒﯽ ﺋﺎزادی رادەرﺑﻦ...............................ﺧﺴﺘﻨرووی :راﺳﺘﯽ ﺧﯚﺷﻨﺎو ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی 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 ﻛﻻری )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 ﮔﯚﭬﺎری )ﻧﺠﻢ ﺑﯿﺚ ﻧھﺮﯾﻦ(  ...............................ﻣﻠﻜﯚ ﺧﯚﺷﺎﺑ رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ ﺋﻟﯿﻜﺘﺮۆﻧﯽ ................................وﯾﻠﯿم ﺗﯿﯚدۆر* ھواڵ و ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺳﻧﺪﯾﻜﺎ
ﺋﺎ :دﯾﺎر ﺧﺎﻟﯿﺪ  -ﺟﻣﺎل ﺣﻮﺳﻦ
 ))ﻋﻣﺮی ﭘﯿﺮەﻣڕﻜﺖ ﻣﺎوە(( ...........................ﻋﺑﺪوﻟ زەﻧﮕﻧرﯾﺰﺑﻧﺪی ﺑﺎﺑﺗﻛﺎن ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺗﻧﯿﺎ ﺑ ﻻﯾﻧﯽ ھﻮﻧرﯾﯿوە ھﯾ
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دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە

دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە

ﻛﻮردﻜﯽ ﯾك ڕەﻧﮓ

ﻟ ﭘﺎﯾﺰی  ٢٠٠٣ﺑﻮو ،ھﺎوﻛﺎراﻧﻢ رەﻓﯿﻖ
ﺳــﺎــﺢ و ﻋــﺑــﺪوــ زەﻧــﮕــﻧــ ﻟــ ﺑﺷﯽ
ﯾﻛﻣﯽ وﺗﺎرﻜﯿﺎن ﺑﻧﺎووﻧﯿﺸﺎﻧﯽ )راﺑری
ﻟـــ ژﻣـــﺎرە
) ١١ـ (١٢ی ﮔــﯚﭬــﺎری )رۆژﻧــﺎﻣــﭬــﺎﻧــﯽ(
ﺑـــوﻛـــﺮدﺑـــﯚوەو ﻟـــﺑـــﺎرەی ﺋـــم ﮔــﯚﭬــﺎری
)ﭘﺮﺷﻨﮓ(ـ ﻧﻮوﺳﯿﺒﻮﯾﺎن :ﮔﯚﭬﺎرﻜﯽ وﮋەﯾﯽ
)ﭘﺮﺷﻨﮓ(
زاﻧﺴﺘﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿ ﻟ ﻻﯾن ﻛﯚﻣی
ﺧﻮﻨﺪﻛﺎراﻧﯽ ﻛﻮرد ﻟ ﺋوروﭘﺎ دەردەﭼﺖ.
وا ﺋــﺎﻣــﺎژەﺷــﯿــﺎن ﺑــﯚی ﻛــﺮدﺑــﻮو ﮔﻮاﯾ
دەﺳﺘی ﻧﻮوﺳراﻧﯽ :ﻣــﺎرف ﺧزﻧدار،
ﺋﯿﺤﺴﺎن ﻓﻮﺋﺎد ،ﻛﻣﺎل ﻓﻮﺋﺎد ﺑﻮوﺑﻦ ،وەﻛﻮ
دواﺗــﺮ ژﻣــﺎرە )(١ی ﮔﯚﭬﺎرەﻛﻣﺎن ﻟ د.
ﻣﺎرف وەرﮔﺮت و ﻟ ژﻣﺎرە ) (ی ٢٠٠٥ی
ﺋم ﮔﯚﭬﺎرە وەﻛﻮ )دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە( ﺑوﻣﺎن
ﻛﺮدەوە دەرﻛوت ﭘﻮاﻧی ) (٢٢×١٨ﺳﻢ
ﺑﻮوە.
ﺷﻮﻨﯽ دەرﭼــﻮوﻧــﯽ ﮔﯚﭬﺎرەﻛ ﺋﻤﺎﻧﯿﺎ
ﺑـــــﻮوە )ﭘـــﺮﺷـــﻨـــﮓ( ﺑـــ زﻣـــﺎﻧـــﯽ ﻛــــﻮردی
)زاراوەی ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﻮاروو( دەرﭼﻮوە و

رﻨﻮوﺳﻛی ﻋرەﺑﯽ ﺑﻮوە ،ﺗﺎ ﺳﺎﯽ ١٩٧٢
ﺗﻧﯿﺎ ) (٤ژﻣﺎرەی ﻟ ﺑوﻛﺮاوەﺗوە.
دﯾﺎرە ژﻣﺎرە )(١ی وەﻛﻮ ﭘﺸﺘﺮ دﯾﺎرﻣﺎن
ﻛــﺮدووە ﻟ ﺣﻮزەﯾﺮاﻧﯽ  ١٩٦٦دەرﭼــﻮوە.
ﺋوەﺗﺎ ژﻣﺎرە )(٢ی ﻛ ﻣﺎوەی ) (٢ﺳﺎﻚ
دەﺑﺖ ﺑدواﯾﺪا دەﮔڕﯿﻦ وا ﺋﺴﺘﺎ ﭼﻨﮕﻤﺎن

ژﻣﺎرە

٣

دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە

١٩٦٧دا دەرﭼﻮوە،
ﻛوﺗﻮوە ﻟ ﺋﺎﻏﺴﺘﻮﺳﯽ ١٩٦٧
ﺑداﺧوە ﺑﺑﯿﺮم ﻧﺎﯾﺗوە ﺋﯚرژﯾﻨﺎﯽ ﻛﺎم
ﻟم دوو ژﻣﺎرەی دﯾﻜ ﻟ ﻛﺘﺒﺨﺎﻧﻛﻣﺎن
ﭘــﺎرــﺰراوە ،ﺧﻮﻨر و ﺗﯚژەراﻧﻤﺎن دﻨﯿﺎ
دەﻛﯾﻨوە ،د .ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻋﺑﺪو ،ﻟ ﭘﺎرﯾﺴوە
ﻛ ﺋم ژﻣﺎرەﯾی ﺑﯚ ھﻨﺎوﯾﻨﺗوە ،ﮔﻔﺘﯽ
داوە ھر ﻛﺎم ﻟ ژﻣﺎرەﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜﻣﺎن ﺑﯚ
ـﺎرە(ی داھﺎﺗﻮو ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو
)دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣــﺎرە(
ﺑﯚﻣﺎن رەواﻧ ﺑﻜﺎت.
رزﮔﺎری
دەﻣﻚ ﺑــﻮو ﻟــــﺮەوﻟــوێ وردە ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﭘﭽﭘﭽ و ﻧﺎﺗواوﻣﺎن ﻟﺳر ﺋم ﮔﯚﭬﺎرە
دەﺧــﻮــﻨــﺪەوە) ،راﺑــــری رۆژﻧــﺎﻣــﮔــری
ﻛﻮردی(ﯾﻛی رەﻓﯿﻖ ﺳﺎﺢ و ﻋﺑﺪو
ﻛﻮردی(
زەﻧﮕﻧ ﻟــﺑــﺎرەﯾــوە ﻧﻮوﺳﯿﻮﯾﺎﻧ) :ﻟﻘﯽ
دﯾﺎﻟی ﯾﻛﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻧﯿﺎ
) (١ژﻣﺎرەی ﻟﺳﺎﯽ ١٩٧٤دا دەرﻛﺮدووە.
ﺧﯚﺷﺒﺧﺘﺎﻧ ﻣﺎوەﯾك ﻟﻣوﺑر ھﺎوﻛﺎرﻣﺎن
)ﻧـــوزاد ﻋﻟﯽ ﺋﺣﻤد( ﺋــو ﮔﺮﯿی ﺑﯚ
ﻛﺮدﯾﻨوە و ھﻣﻮو ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮوی
ﻟﺑﺎرەی ﺋم ﮔﯚﭬﺎرە ھﻮەﺷﺎﻧﺪەوە ،ﺗﻜﺎﯾ
دەﻗـــﯽ ﺑــﺎﺑــﺗــﻛــی ھــﺎوﻛــﺎرﻣــﺎن ﻟــ دوای
ﺋم ﭼﻧﺪ دــە ھر ﻟ) رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس(
ﺑﺨﻮﻨﻨوە.
ﺟﺎرﻜﯽ دﯾﻜش )ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻮڕﮔﻮڕ(
ژﻣﺎرە(ی ﭘﺸﻮوﻣﺎن وادﯾﺎرە ﻟ
)دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە(
ھﻣﻮوان زﯾﺎﺗﺮ دﯽ ﻧﻗﯿﺒﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﯚش ﻛﺮدووە ،ﺑﯚﯾ ﺋﻣﺠﺎرەﯾﺎن
دەﺳﺘﯽ داوەﺗ ﻗم و ﻛﯚﻣﻚ ﺗﺒﯿﻨﯽ و
ﺑﯿﺮەوەرﯾﯽ ﺧﯚی ﻟﺑﺎرەی )ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻮڕﮔﻮڕ(
ﺑﯚ ﺗﯚﻣﺎر ﻛﺮدووﯾﻦ ،ﭘﻤﺎن واﯾ ﺑﯚ ژﻣﺎرەی
داھﺎﺗﻮو ﺧﻜﯽ دﯾﻜش ﺑ دەﻧﮓ دﻦ ،ﺗﺎ
ﺋــو ﻛــﺎت ﻓــرﻣــﻮون ﺗﺒﯿﻨﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﻧﻗﯿﺒﯽ
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﺎن ﻟ ﻻﭘــڕە )(١٧٤-١٧١
)وﯾﺴﺘﮕی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس( ﺑﺨﻮﻨﻨوە.
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ﮔﯚﭬﺎری رزﮔﺎری
ﻧﻪوزاد ﻋﻪﻟﯽ ﺋﻪﺣﻤﻪد -ﺳﻮﯾﺪ
رهوت و ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ داﻣﻪزراﻧﺪن و ﮔﻪﺷﻪی
" ﯾﻪﮐﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻪ
ﭼﻪﻧﺪ ھﻪوراز و ﻧﺸﻮﮑﺪا ﺗﭙﻪڕﯾﻮه ،ﺋﻪوهی
زﯾﺎﺗﺮ ﮐﺎرﯾﮕﻪرﯾﯽ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪو ﯾﻪﮐﺘﯽ ﯾﻪ
درووﺳﺖ ﮐﺮد ،دووﮐﻪرﺗﺒﻮوﻧﻪﮐﻪی ﭘﺎرﺗﯽ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﺎﯽ ١٩٦٤
دا ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪ ﺗﺎزه ﭼﻪﻧﺪ ﺑﻪھﺎرﮏ
ﺑﻮو ﺋﻪو رﮑﺨﺮاوه ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﺧﯚی
ﺑﻪرهو ﺋﺎﻗﺎرﮏ دهﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺒﺘﻪ رﮑﺨﺮاوﮑﯽ
دﯾﺎر و ﺑﻪھﺰ و ﮐﺎرﯾﮕﻪر ﻟﻪ ﻧﻮ ھﻪﻧﺎوی
ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧﻪی ﺷﯚڕﺷﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ،ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﻟﻪ ﻧﻮان ﺳﺎﻧﯽ
 ١٩٦١ﺗﺎ  ١٩٦٤رهﮔﯽ رﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﻟﻪ ﻧﻮ
ﺷﺎرهﮐﺎﻧﺪا ﭼ ﺑﺒﻮهوه.
ﺋﯿﻨﺸﯿﻘﺎق رووﯾــﺪا و وهک ﭼﯚن ﭘﺎرﺗﯽ
ﺑــﻮو ﺑــﻪ دوو ﭘــﺎرﺗــﯽ ،ﯾﻪﮐﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺑﻮو ﺑﻪ دوو ،ﻟﻪﺑﻪر ﺋﻪوهی
ﺧﻮﻨﺪهوار و رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﭘﺎرﺗﯽ
زۆرﺑﻪﯾﺎن ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑﺎﯽ ﻣﻪﮐﺘﻪﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑــــﻮون ،ھـــﻪر ﺑــﯚﯾــﻪ دهﺑــﯿــﻨــﯿــﻦ ﻟــﻪ ﺑــﺎری
رۆژﻧــﺎﻣــﻪﮔــﻪرﯾــﯽ و ﭼﺎﭘﻪﻣﻪﻧﯿﺪا ﯾﻪﮐﺘﯿﯽ
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن و ھﻪروهھﺎ ﯾﻪﮐﺘﯿﯽ ﻻواﻧﯽ ﺳﻪر
ﺑﻪ ﺑﺎﻪﮐﻪی ﻣﻪﮐﺘﻪﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘ ﺑﻪرھﻪﻣﺘﺮ
ﺑﻮون.
ﺳﺎﯽ  ١٩٧٠ﺟﺎرﮑﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرﺗﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ

ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق ﺑﻮوهوه ﺑﻪ ﯾﻪک ﭘﺎرﺗﯽ
و ھــﻪروهھــﺎ رــﮑــﺨــﺮاوه ﭘﯿﺸﻪﯾﯿﻪﮐﺎﻧﯿﺶ
ﺑــﻮوﻧــﻪوه ﺑــﻪ ﯾــﻪک رــﮑــﺨــﺮاو ،ﻟﻘﻪﮐﺎﻧﯿﺎن
ﻟﻪ ﺟــﺎران ﺑﺎﺷﺘﺮ و ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ ﮐﻪوﺗﻨﻪﺧﯚ،
ﯾﻪﮐﮏ ﻟﻪو ﻟﻘﺎﻧﻪی ﮐﻪ ﺑﯚ ﺋﻪوێ رۆژێ زۆر
ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﻟﻘﯽ دﯾﺎﻟﻪ ﺑﻮو ﮐﻪ ﺳﻨﻮوری
ﭼﺎﻻﮐﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﺷﺎری دﯾﺎﻟﻪ و ﺋﻪو ﻗﻪزا
و ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﮔﻮﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻮون ﮐﻪ ﺳﻪر ﺑﻪ دﯾﺎﻟﻪ
ﺑﻮون .ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﺑﻪﻋﺲ -ﭘﺎرﺗﯽ ﻟﻪ
ﻧﻮان ﺳﺎﯽ  ١٩٧٤ -١٩٧٠ﻟﻘﯽ ﻧﺎوﺑﺮاو ﻟﻪ
ﻗﻪزای ﺧﺎﻧﻪﻗﯿﻦ و ﻣﻪﻧﺪهﻟﯽ و ﺟﻪﻟﻪوﻻ و
ﺳﻪﻋﺪﯾﯿﻪ و ﻧﺎو ﺷﺎری دﯾﺎﻟﻪ و ﺷﻮﻨﻪﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ ﺟ ﭘﻪﻧﺠﻪی دﯾﺎرﺑﻮو ﻟﻪ ﺑوﮐﺮدﻧﻪوه
ھﻮﺷﯿﺎری ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﻟﻪ ﻧﻮ ﺗﻮﮋی ﻻوان
و ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﺪا و ﻟﻪو رووهوه ﺧﺎوهﻧﯽ دهﯾﺎن
ﺧﻮل و ﮐﯚڕ و ﺑﻪﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪ دهرﮐﺮدن و ﺑﻮاری
رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﻦ ﮐﻪ " ﮔﯚﭬﺎری رزﮔــﺎری"
ﯾﻪﮐﮑﻪ ﻟﻪ ﺑﻪرھﻪﻣﻪﮐﺎﻧﯿﺎن .ﺑﻪ داﺧﻪوه ﻟﻪ
ﭼﻪﻧﺪ زاﻧﯿﺎرﯾﮑﯽ ﭘ ﻟﻪ ھﻪﻪ و ﮐﻪﻣﻮﮐﻮڕی
ﺑﺘﺮازﺖ ﺋﻪﮔﻪرﻧﺎ زاﻧــﯿــﺎری درووﺳـــﺖ و
ھﺎوﭘﭻ ﺑــﻪ ﺧــﻮدی ﮔــﯚﭬــﺎرهﮐــﻪ ﻟﻪﺳﻪری
ﻧﻪﻧﻮوﺳﺮاوه.
ﺑﯚ ﺑﻪرﭼﺎوڕووﻧﯽ ﭘﺴﭙﯚران و ﻟﮑﯚﻪران
وا ﺑــﯚ ﯾﻪﮐﻪﻣﯿﻨﺠﺎر ژﻣـــﺎره  ٢ی ﺳﺎﯽ
 ١٩٧٤ی ﮔﯚﭬﺎری رزﮔﺎری دهﮐﻪﻣﻪ دﯾﺎری
ژﻣﺎرە
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و ھــﯿــﻮادارم دوای ﺑــوﮐــﺮدﻧــﻪوهی ﺋﻪم
ژﻣﺎرهﯾﻪ ژﻣﺎرهﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺪۆزرﻨﻪوه
و داواش ﻟﻪ ﻧﻮوﺳﻪر و ﭘﺴﭙﯚران دهﮐﻪم ﻟﻪ
ﮐﺎﺗﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ھﻪر ﺑﺎﺑﻪﺗﮏ ﻟﻪﺳﻪر ﺋﻪم
ﮔﯚﭬﺎره وهک ﺋﻪﻣﺎﻧﻪﺗﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﺑﻪ وردی
ﺋﺎﻣﺎژه ﺑﻪم ﺳﻪرﭼﺎوهﯾﻪ ﺑﺪهن.
ﻧــﺎﺳــﺎﻧــﺪن :ﮔــﯚﭬــﺎری رزﮔـــﺎری ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن
ﯾﻪﮐﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاق -ﻟﻘﯽ
دﯾﺎﻟﻪ دهرﭼـــﻮوه و ﺑﻪ ﻋــﻪرهﺑــﯽ ﻟﻪﺳﻪر
ﺑﻪرﮔﯽ ﻧﻮوﺳﺮاوه ﮐﻪ ﻧﺎوﺑﻪﻧﺎو دهردهﭼﺖ،
ژﻣﺎره ،٢٢ﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دووهﻣﯽ ﺳﺎﯽ ١٩٧٤
دهرﭼـــﻮوه و ﺑﺮﯾﺘﯿﻪ ﻟﻪ  ٢٣ﻻﭘــﻪڕه و ﻟﻪ
ﻗﻪﺑﺎرهی ﻓﯚﺴﮑﺎب داﯾﻪ .ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم
ژﻣــﺎرهﯾــﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭙﮑﯽ ﺳــﺎده ﺗﺎﯾﭗ ﮐــﺮاون
و ﭘﺎﺷﺎن ﺧﺮاوﻧﻪﺗﻪ ﺳﻪر ﺳﺘﻨﻨﺴﻞ و ﺑﻪ
رۆﻧﯿﯚ راﮐﺸﺮاون ،زۆرﺑــﻪی ھــﻪرهزۆری
ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﮐﺎن ﺑﻪ دهﺳﺖ ﻧﻮوﺳﺮاون،

٦

ژﻣﺎرە

2009

ﺗﻪواوی ﺑﺎﺑﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪم ژﻣﺎرهﯾﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻋﻪرهﺑﯽ ﻧﻮوﺳﺮاون ﺗﻪﻧﯿﺎ ﯾﻪک ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﯾﻪ .ﺑﻪرﮔﯽ ﮔﯚﭬﺎرهﮐﻪ رﮏ
و ﭘﮑﻪ و رهﻧﮕﯽ ﺳــﻮور و رهﺷــﯽ ﺗﺪا
ﺑﻪﮐﺎرھﻨﺮاوه.
ﺑﻪ داﺧﻪوه داﻣﻨﯽ  ٥ﻻﭘﻪڕهی ﮔﯚﭬﺎرهﮐﻪ
دﯾﺎره ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯽ راﮐﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرهﮐﺎﻧﯽ رۆﻧﯿﯚدا
ﭘﯿﺲ و ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺎﭘﮑﺮاون ،ھﻪروهھﺎ ﻻﭘﻪڕه
٢٢ﺑﻪ ھﻪﻣﺎن ﺷﻮه ،ﺑﯚﯾﻪ ﭼﻪﻧﺪ دﮑﻢ ﺑﻪ
دهﺳﺖ ﻧﻮوﺳﯿﻮهﺗﻪوه.
ھـــﯿـــﻮادارم ﺑــﻪ ﺑـــوﮐـــﺮدﻧـــﻪوهی ﺋــﻪم
ژﻣﺎرهﯾﻪی ﮔﯚﭬﺎری رزﮔﺎری ﻻﭘﻪڕهﯾﻪک ﻟﻪ
ﻣﮋووی رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﯽ ﮐﻮردی رۆﺷﻨﺘﺮ
ﺑﻮوﺑﺘﻪوه.
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ﻧﺎوەوەی ﺑرﮔﻛ ﺧﯚی ﺳﭙﯽ ﺑﻮوەو ﺋﻤ ﺋم ﺗﺒﯿﻨﯿﺎﻧﻣﺎن ﺑﯚ زﯾﺎد ﻛﺮدووە
ﺋﯿﻤﺰای ﺗك ﺑﺎﺑﺗﻛﺎن
ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋم ﻧﺎواﻧ داﻧﺮاون
 ك.ب.گ .ﻧﻧﺎﺳﺮاﯾوە. إ.أ .ﻟ ﺟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوی )ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺋﺣﻤد(. ك .م ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوی )ﻛﻣﺎل ﻣزھر(ـ. ك.ج.ك .ﻧﻧﺎﺳﺮاﯾوە. إ.ف .ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوی )ﺋﯿﺤﺴﺎن ﻓﻮﺋﺎد(ـ. م.خ .ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوی )ﻣﺎرف ﺧزﻧدار(ـ. -ك.ف .ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎوی )ﻛﻣﺎل ﻓﻮﺋﺎد(ـ.
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ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋم ﻧﺎواﻧ داﻧﺮاون
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ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﺋﺎزادﯾﯽ
رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ

رەﺣﯿﻢ ﺳﻮرﺧﯽ
)زاﻧﻜﯚی ﺳﻻﺣدﯾﻦ(
ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ دا  -ﻛ ﺑﻨﻣﺎﻛی ﺑردەوام ﺟﮕﺎی
* وﺷ و زاراوەی ﺋﺧﻼق
ﺋــــﺧــــﻼق (The Moral )،ﻟـــ وﺷـــی ﺑــﺎس و ﻣﻮﻧﺎﻗﺸﯾ -ﭘﻨﺎﺳ ﺑﻜﺎ و ﺑﻨﯿﺎت
)(Moresی زﻣﺎﻧﯽ ﻻﺗﯿﻨﯿﯿوە ھﺎﺗﻮوە.
ﻟﺒﻮون و ﮔﺸﺘﯿﺒﻮوﻧﯽ ﭼﻣﻜﻛی ﺋﯿﺮادﻜ
واﺗﺎی ﺋو ﺷﻮە رەﻓﺘﺎرﯾﯿﯾ ﻛ ﻟ ﭘەوی
ﺑھﺎﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﻛﻚ ،ﮔﺮوﭘﻚ ﯾﺎن ﻛﯚﻣﻜوە دﺘوە ﺳر ﺋم ﺑﺎﺑﺗو ﺑردەوام ﻟ ﮔﻟﺘﯽ
ھﺎﺗﻮوە( " .ﺋﺧﻼق ﻟ زاراوە ﮔﺸﺘﯿﯿﻛﯾﺪا و ﺑﯚﺗ ھﯚی ﺟﮕﺎی ﺑﺎﺳﻮﺧﻮاس .زاﻧﺎﯾﺎن و
ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟو رﺴﺎو ﺑھﺎﯾﺎﻧی ﻛ رﻨﻮﻨﯽ ﭘﺴﭙﯚڕاﻧﯽ ھﯚﮔﺮی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ ،ﻧﺎڕووﻧﯿﯽ
ﭘﻮەرەﻛﺎن و ﺗﮕﯾﺸﺘﻦ و ﻟﻜﺪاﻧوەی ﺟﯿﺎواز
ﺑﯿﺮو ﻛﺮدارن)."(٢
 ،ﺑﻨﻣﺎﮔﺸﺘﯿﯿ ﺑﯚﺋم دﯾــﺎردەﯾــ ﺑ ﻛﯚﺳﭙﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑــردەم
ﺑﮔﺸﺘﯽ ،ﭼﻣﻜﯽ
ﮔــﺮﻧــﮓ و ﭘــﺳــﻨــﺪﻛــﺮاوەﻛــﺎﻧــﯽ ﻛﯚﻣﮕﺎﯾﻛﯽ زاﺒﻮوﻧﯽ ﺋﺧﻼق ﻟ ﺑﻮاری ﻣﯿﺪﯾﺎدا دەزاﻧﻦ.
ﺳرەڕای ﺋﻣش ھﻨﺪێ ﭘﻮەری ﺳرەﻛﯽ
دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاو)راﺳــﺘــﯽ ،ﺷــــڕەف ،ﺋـــﺎزادﯾـــﯽ و
)راﺳــﺘــﯽ،
و ھﺎوﺑش ھن ﻛ ھر ﻣﯿﺪﯾﺎﯾك ﻧﺎﭼﺎرە
»ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن« )(The Ethicsی رەﭼــﺎوی ﺑﻜﺎت .ﺋوﯾﺶ ﺑﻨﻣﺎی راﺳﺘﯿﯽ و
زاﻧــﯿــﺎری ﯾــﺎن ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن رﯾﺸﯾﻛﯽ ﯾﯚﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎوەڕﭘﻜﺮاو و ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺑﻮوﻧ .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن،
ھﯾ .ﻟ وﺷــی )(Ethosی ﺋــم زﻣﺎﻧوە ﺑ ﭘﯽ رﺴﺎ رەﻓﺘﺎرﯾﯿ ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯽ
ﺧــﯚﯾــﺎن و ﻟــرــﮕــی ﺋــﺧــﻼﻗــﻨــﺎﺳــﯿــﯽ)The
 (Deonthologyﭘﯿﺸﯾﯿوە ،ھوڵ دەدەن
ژﻣﺎرە
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دﯾﻜ ،ﺳرەڕای ﺋو
"دەﺑ "و "ﻧﺎﺑﯿﺎﻧی"
ﺑ ﺷﻮەی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ
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ﭼﻮارﭼﻮەﯾﻛﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑﯚ ﺑــﻮاری ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن
دﯾﺎری ﺑﻜن.
ﭘﯿﺸﯾﯽ« ،ﺑﭘﯽ ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
)»ﺋﺧﻼﻗﻨﺎﺳﯿﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ«
ﭘﺳﻨﺪﻛﺮاوی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ،رﺴﺎ رەﻓﺘﺎرﯾﯿ ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎﻧﯿﺎن،
ﻛ ﺗﺎ ڕادەﯾــك ﻻﯾﻧﻜﯽ زۆرەﻛــﯽ ھﯾ ،دەﺧﺎﺗ ﺑرﭼﺎو و
ﻟڕﯽ ﺋــواﻧــوە ﺑﯚ ڕووﺑــڕووﺑــﻮوﻧــوە ﻟ ﮔــڵ دﯾــﺎردەی
دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮاو و ﺟﯚراﺟﯚر و ھﻧﺪێ ﺟﺎر ﺟﯿﺪی ،رﮕﺎﭼﺎرەی
ﮔﻮﻧﺠﺎو ﭘﺸﻨﯿﺎز دەﻛﺎت)"(٤رﻜﺨﺴﺘﻨﯽ دەﻣزراوە ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
وەك
ﻟو داﻣــزراوە ﺑﮋارﻛﺮاواﻧﺎﻧن ﻛ ﻟﻻﯾن رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن
ﺧــﯚﯾــﺎﻧــوە دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاون و ﺋــﻣــﺎﻧــش زۆرﺟـــﺎر ﺑــڕــﻮەﺑــر
و ﭼــﺎوەدــﺮی رەﭼــﺎوﻛــﺮدﻧــﯽ رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﻦ ﻟﻻﯾن
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧوە .دﯾﺎرە رﺴﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯽ
دەﺳﺗﯿﺎن ﻧﯿﯿ ،ﺗﻧﯿﺎ ﮔﺮوﭘﻜﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ -ﭘﯿﺸﯾﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ
دەﮔﺮﻧ ﺧﯚ و ﻻﯾﻧﯽ زۆرەﻛﯿﺸﯿﺎن زۆر ﺳﻨﻮوردارە.
ﻛواﺗ ،ﭘﯿﺸی رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﺶ وەك ھر ﭘﯿﺸﯾﻛﯽ دﯾﻜ،
ﺳرەڕای ﺋو "دەﺑ "و "ﻧﺎﺑ "ﯾﺎﻧی ﺑ ﺷﻮەی ﻗﺎﻧﻮوﻧﯽ ﭘﯿﺎن
واﺑﺳﺘﯾ و ﺑﺗﯚﭘﺰی ﻟﭼﻮارﭼﻮەی ﯾﺎﺳﺎی ﭘﯿﺸﯾﯽ ﯾﺎن
ﮔﺸﺘﯿﺪا دەردەﻛــوێ ،ھﻧﺪی رﺴﺎی راﻧﮔﯾﻨﺪراوﯾﺸﯽ ھن
رۆژﻧﺎﻣﮔری" .ﻟﺑر ﺋوەی
ﺑﻧﺎوی "رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸی رۆژﻧﺎﻣﮔری"
ﭘﯿﺸﯾﻛﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿ ،ﺑﺸﻚ رﺴﺎی راﻧﮔﯾﻧﺪراوی ھﯾ،
ﭼﻮﻧﻜ ﻟﻻﯾك رﯾﺸی ﻟ ﺣزوﻣﯾﻠﯽ ﺧﺎوەن ﭘﯿﺸﻛﺎن داﯾ
و ﻟﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜﺷوە ھر ﺟﯚرە ﻛﺮدارﻜﯽ ﺋو ﻛﺎرﺗﻜﺮدﻧﻜﯽ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﻟﺪەﻛوﺘوە.
* ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯿﯽ و ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
ﺋﺧﻼق دەﻛﺮێ ﻟ دوو رووی ﺗﺎﻛﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿوە ﻟﯽ
ﺑﻜﯚﺮﺘوە .ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ ،ﺗﺎﻛﻛﺳ ﺑدەر ﻟ ﻻﯾﻧ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛی .ﺗوەری ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ ﭘﺎﻛﻜﺮدﻧوەی ﻧﻓﺲ
و ﭼﺎﻛﺴﺎزی ﮔﯿﺎن و دەرووﻧﯽ ﺗﺎﻛ ﻟ ژەﻧﮓ و ژارو ﻧﺰﻣﺎﯾﺗﯽ
"ﻋداﻟت" ،ﻟو
ﺋﺧﻼﻗﯽ .ﻟﺮەدا"ﺑﺧﺸﻧﺪەﯾﯽ "" ،ﺋﺎزاﯾﺗﯽ" و "ﻋداﻟت"
رووەوە ﻛ ھﻧﺪﻚ ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪی دەرووﻧــﯿــﻦ ،ﺑــھــﺎدارن...
ﻋدات ﺑ ﻣﺎﻧﺎی ھﺎوﺳﻧﮕﯽ ﻛﺮدﻧ ﻟ ﻧﻮان ھﺰ و ﻻﯾﻧ
ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ زاﺗﯽ ﺗﺎك ،ﺑواﺗﺎی ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﯽ ﺋواﻧﯽ دﯾﻜ
ﻧﯿﯿ .ھرﭼﻧﺪ ﺗﺎﻛﯽ دڵ ودەروون ﭘﺎك دەﺗﻮاﻧ ﺑﯚ ﻛﯚﻣﯿﺶ
ﺳﻮودﻣﻧﺪ ﺑﺖ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﺋﺮەﯾﯽ و ﺣﺳﻮودی و ﻧﯿﺎزﺧﺮاﭘﯽ
ﺑراﻧﺒر ﺑواﻧﯽ دﯾﻜ ﻟ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯿﺪا ﻧﺎﭘﺳﻨﺪ و رﭙﻨدراوە و
ﻛﺎﺗ ﻛ ﺧﯚﺷﯽ دەرﺧﺴﺖ و ھﺎﺗﻛﺮدارەوە ﻻﯾﻧﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
ﺑﺧﯚدەﮔﺮێ و ﻟﮔڵ ﻣﺎﻓﯽ ﺋواﻧﯽ دﯾﻜدا ﻧﺎﺗ ﺑﺎ دەﺑ .ﺑﯚﯾ،
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ﻟﺮەدا ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑ رﺴﺎ دەﺑ ﺑﯚ رﻜﺨﺴﺘﻨﯽ
و ﯾﻛﺴﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﻛﺎن.
ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ رەوﺷﺘﯽ
ﺗﺎﻛ ﻟﮔڵ ﺋواﻧﯽ دﯾﻜدا .ﻟﺮەدا ﭼﯚﻧﯿﯿﺗﯽ
رەوﺷﺖ و ھﺴﻮﻛوﺗﯽ ﺗﺎك ﻟﮔڵ ﯾﻛﺘﺮداو
ﻟــﮔــڵ داﻣــــــزراوەی ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯿــﺪا ﺗــﺎوﺗــﻮ
دەﻛﺮێ" .ﻋداﻟت" ﻟ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﺪا
ﺑــ وەﺳــﻔــﯽ داﻣــــــزراوە ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن
دادەﻧــﺪرێ ﻧك وەﺳﻔﯽ دەرووﻧــﯽ ﺗﺎﻛﻛﺎن.
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﭘﻤﺎن دەﯽ ﻛ ﭘەوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ و دادوەری
دادﭘروەراﻧ ﭼﯚن ﭘەوﻜ و ﺑﻨﻣﺎ و رﺴﺎی
ﻋداﺗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﭼﯿﯿ ،ﺑﯚ داﻣزراﻧﺪﻧﯽ
ﭘﻮەﻧﺪی دادﭘروەراﻧ ﻟ ﻛﯚﻣﮕﺎﯾﻛﺪا دەﺑ
چ ﺑﻜﺮێ ،دەرﻓت و دەﺳت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻛﺎن
و ﻛﻮﺮەوەرﯾﯿﯿﻛﺎن ﻟ ﻧﻮان ﺗﺎﻛﻛﺎﻧﺪا دەﺑ
ﭼﯚن داﺑش ﻛﺮﺖ ﺗﺎﻛﻮو ﺋو ﻛﯚﻣی ﺗﯿﺪا
دەژﯾﻦ ﻛﯚﻣﻜﯽ دادﭘروەر ﺑﺖ .ﻟرواﻧﮕی
ﺋــﺧــﻼﻗــﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯿــﯿــوە ﻻﯾــﻧــ ﺑـــﺎش و
ﺧﺮاﭘﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎك ﻟو رووەوە ﮔﺮﯾﻨﮕﻦ ﻛ ﻛﺎر
دەﻛﻧ ﺳر رﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﭘﻮەﻧﺪی ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
و ﺑﺎری ژﯾﺎﻧﯽ ﺋوان.
ﻣﺑﺳﺖ و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﻛﺳﯽ
داﺑﯿﻨﻜﺮدن و رزﮔﺎرﻛﺮدن و ﺑﺧﺘوەرﻛﺮدن
و ﺋﺎﺧﯿﺮەﺗﯽ ﺗــﺎﻛــ ،ﻟــ ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا ﻣﺑﺳﺘﯽ
ﭘــروەردەﻛــﺮدﻧــﯽ ﻣــﺮۆﭬــﯽ ﺑــﺎﺷــ .ﻣﺑﺳﺘﯽ
ﺋــﺧــﻼﻗــﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯽ ﭘـــــروەردە ﻛــﺮدﻧــﯽ
ﻛﯚﻣﯽ ﺑﺎﺷ ،ﻛﯚﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺶ ﺋو ﻛﯚﻣﯾ
ﻛ ﭘﻜﮫﺎﺗی ﺣﻘﻮوﻗﯽ و ﺣﻗﯿﻘﯽ ﻋﺎدﻧی
ھﯾ و ﺗﺎﻛﻛﺎﻧﯽ ﺋو ﻛﯚﻣ ﻣﺎﻓﯽ ﯾﻛﺴﺎﻧﯿﺎن
ھﯾ و ﻣﺎﻓﯽ ﯾﻛﺘﺮﯾﺶ رەﭼﺎو دەﻛن .ﻛﯚﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺋو ﻛﯚﻣﯾ ﻛ:
 -١ﺗﺎﻛﻛﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﯾﻛﺴﺎﻧﯿﺎن ھﯾ؛
 -٢ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎﻛﻛﺎن ﻟﻻﯾن داﻣزراوە ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎﻧوە ﺑ ﺷﻮەی ﯾﻛﺴﺎن
رەﭼﺎو دەﻛﺮێ؛
 -٣زۆرﺑی ﺗﺎﻛﻛﺎن ﻣﺎﻓﯽ ﯾﻛﺘﺮ ﻟﺑرﭼﺎو
دەﮔﺮن و ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎن
ﺑرﻮە دەﺑن.

"ﺑــڕــﻮەﺑــﺮدﻧــﯽ ژﯾــﺎﻧــﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯽ ﺗﺎك
ﻟــ ﺋﺳﺘﯚی ﻣــﺎﻓــﻛــﺎن /ﺣــﻘــﻮوﻗــ .ﺋــﮔــر ﻟ
ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﺪا ھﻧﺪێ ﺟﺎر ﺳرﻧﺠﯽ ﻛﺮداری ﺗﺎك
و ﻧﯿﺎزﭘﺎﻛﯿﯽ ﺋو دەدرێ ،ﻟﺑر ﺋو ﺷﻮﻨﯾ
ﻛ ﻟﺳر ﻛﺎروﺑﺎری ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ داﯾﺪەﻧ."( )
ﺑﯚﯾ" ﺋﺧﻼق"ی ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺑﺟﯚرﻚ ﻟﮔڵ
ەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﻛﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﻛﯚﻣﻚ ﺑھﺎوﺗﺎ
دادەﻧﺮێ .ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾ ،ﺋوﻛﺎﺗی ﻛ ﭘﺸﻠﻜﺎرﯾﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ دەﺑﺘ ھﯚی ﻟﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ رﯾﺰﺑﻧﺪﯾﯽ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ،دەﺑــ ﺑ داﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﺷﯿﺎو،
ﺑﺠﮕ ﻟ رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿ ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎن ،ﺑ
ﯾﺎﺳﺎی ﺑرﻮەﺑرﯾﯽ ﺣﻜﻮﻣﯿﺶ ﭘﻤﻞ و ﻛﯚﺗﺒﻧﺪ
ﺑﻜﺮێ.
* ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻧﻮان ﻣﺎف)ﯾﺎﺳﺎ( و ﺋﺧﻼق
ﺑﯚ رووﻧﻜﺮدﻧوەی ﺋم ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿ ﭘﻮﯾﺴﺘ
ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯽ رﺴﺎی ﻣﺎف روون ﺑﻜﯾﻨوە:
رــﺴــﺎی ﻣــﺎف ﺑــم ﺟــﯚرە ﭘﻨﺎﺳ ﻛــﺮاوە:
"رﺴﺎﯾﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ و زۆرەﻛﯿﯿ ﻛ ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ
دەﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﻧزم و ﻋداﻟت دادەﻧﺮێ ،ﺑﺳر
ژﯾﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﻛﺎﻧﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧەواﯾﯽ
دەﻛﺎت و ﺑرﻮە ﺑﺮدﻧﯽ ﻟﻻﯾن ﺣﻜﻮﻣﺗوە
ﻛ ﻟم ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯿﺎﻧ ﭘﻚ دﺖ:
 .ﮔﺸﺘﯿﺒﻮون :ﺋو رﺴﺎﯾﺎﻧ دەﻛﺮێ ﺑ رﺴﺎی
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ داﺑﻨﺮﻦ ﻛ ﺑ ﻛﺳﻚ ﯾﺎن ﺑﺎﺑﺗﻜﯽ
دﯾﺎرﯾﻜﺮاوەوە ﻧﺑﺳﺘﺮاوﻧﺗوە.ﭼﻮﻧﻜ ﯾﺎﺳﺎ
ﺑﯚ رﻜﺤﺴﺘﻨﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن
ﺑﻛﺎر دــﺖ ،ﺑﯚﯾ ﻓرﻣﺎﻧﻛﺎﻧﯿﺸﯽ دەﺑــ ﺑﯚ
ﮔﺸﺖ ﺑﺖ.
ﺑﯚ ﺋوەی ﯾﺎﺳﺎ ﺑ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ
ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ)ﻧزم و رﻜﻮﭘﻜﯽ ﻟ ﻛﯚﻣڵ( ﺑﮕﺎت،
دەﺑ رەﭼﺎوﻛﺮدﻧﯽ رﺴﺎﻛﺎﻧﯽ ﺑﺗﯚﭘﺰﯾﯽ ﺑﺖ،
ﺋﮔر ﺑزۆری ﻧﺑﺖ دەﺑﺘ راﺳﭙﺎردەﯾﻛﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ.
 .٣ھﺑﻮوﻧﯽ ﮔرەﻧﺘﯿﯿك ﺑﯚ ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ:
.٣
زۆرەﻛـــﯿـــﺒـــﻮوﻧـــﯽ ﯾـــﺎﺳـــﺎ ﺑـــﺑـــ ھــﺑــﻮوﻧــﯽ
ﮔرەﻧﺘﯿﯿك ﺑﯚ ﺑرﻮەﺑﺮدﻧﯽ واﺗﺎی ﻧﺎﻣﻨ.
ﺋﮔر ﺋﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﻛﺎرﻚ ﺑزۆر ﺑﺖ ،دەﺑ
ژﻣﺎرە
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،،

رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ
ھﺰی دەروون و
وﯾﮋداﻧﯽ ﻣﺮۆﭬ.
ﺑﭘﭽواﻧی رﺴﺎی
ﻣﺎﻓﻛﺎن)ﯾﺎﺳﺎ( ،ﻛ
ﻟدەرەوە دەﺳﺗﯽ
ﺑﯚ دﯾﺎری دەﻛﺮێ.
ﺳرﭘﭽﯿﻜﺮدن
ﻟﺋﺧﻼق ﻟﯚﻣ و
ﺋﺎزاری دەرووﻧﯽ
ﺑدواوەﯾ ،ﺳرﭘﭽﯽ
ﻛﺮدن ﻟﯾﺎﺳﺎش
ﺳﺰای ﺟﺳﺘﯾﯽ و
ﻣﺎدی ﺑﯚ ﺳرﭘﭽﯿﻜﺎر
ﺑدوادا دﺖ

،،

٦٨

ژﻣﺎرە

2009

ﺳرﭘﭽﯽ ﻛــﺮدن ﻟو ﻛــﺎرەش ﺋﺎﻛﺎﻣﯽ ھﺑ ،ﺋﮔر واﻧﺑ
رﯾﺰﺑﻧﺪﯾﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺗﻧﯿﺎ وەك ﺧوﻧﻚ دەﻣﻨﺘوە.
 .٤ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﺒﻮون :ژﯾﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎ ﺑڕﻮەی دەﺑﺎت.
.٤
ﺑﯚﯾ ﻛﺎﺗ ﻛ ﭘﺸﻠﻜﺎرﯾﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ دەﺑﺘ ھﯚی ﻟ ﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ
ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ و ﻧزﻣﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ دەﺑ ﯾﺎﺳﺎی ﮔﻮﻧﺠﺎو داﺑﻨﺮێ و
ﺑ زۆر و ﮔرەﻧﺘﯿﯽ ﺣﻜﻮﻣﯿﺶ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻜﺮێ.
رــﺴــﺎی ﺋــﺧــﻼﻗــﯽ ھــــﺰی دەروون و وﯾــﮋداﻧــﯽ ﻣــﺮۆﭬــ.
)ﯾﺎﺳﺎ( ،ﻛ ﻟدەرەوە دەﺳﺗﯽ
ﺑﭘﭽواﻧی رﺴﺎی ﻣﺎﻓﻛﺎن)ﯾﺎﺳﺎ(
ﺑﯚ دﯾﺎری دەﻛﺮێ .ﺳرﭘﭽﯿﻜﺮدن ﻟﺋﺧﻼق ﻟﯚﻣ و ﺋﺎزاری
دەرووﻧـــﯽ ﺑــدواوەﯾــ ،ﺳرﭘﭽﯽ ﻛــﺮدن ﻟﯾﺎﺳﺎش ﺳــﺰای
ﺟﺳﺘﯾﯽ و ﻣﺎدی ﺑﯚ ﺳرﭘﭽﯿﻜﺎر ﺑدوادا دﺖ.
"ﺋﺧﻼق" ،ھردووﻛﯿﺎن ﻟﺳر
ﺑم ھم "ﯾﺎﺳﺎ /ﻣﺎف" و ھم "ﺋﺧﻼق"
ﻛﯚﻣﯾﻛﯽ ﺑﻨڕەﺗﯽ ﻟ ﺑﺎوەڕ و رﻨﻤﺎﯾﯿﻛﺎن داﻣزراون ،ﻛ
ﻟ ﻛﯚﻣﻜﺪا ﻣﮋووی دﯾﺎرﯾﻜﺮاو و ﻻﯾﻧﯽ ھﺎوﺑﺷﯿﺎن ھﯾ.
* ﻓﻟﺴﻓی ﺋﺧﻼق و ﺋﺎزادﯾﯽ
ﺑــﯚ ﺑــﺎﺳــﻜــﺮدن ﻟــ ﻣــﺳــﻟــی ﺋــﺧــﻼق و ﺋــــﺎزادی ﺑﺎﺷﺘﺮ
واﯾــ ﻟــ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ رۆﺷﻨﮕرﯾﯿوە دەﺳــﺖ ﭘﺒﻜﯾﻦ .ﭼﻮﻧﻜ
ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯽ ﻓﻟﺴﻓی رۆﺷﻨﮕری ،ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ رزﮔﺎرﯾﺪەراﻧ
و ﯾﻛﺴﺎﻧﯿﺨﻮازاﻧﯾﺗﯽ .رۆﺷــﻨــﮕــران ﻟــﻻﯾــك ﻻﯾﻧﮕﺮی
ﺋﺎزادﯾﯽ ﺑﯿﺮوڕا و ﻟ ﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜش ﻻﯾﻧﮕﺮی ﺋﺎزادﯾﯽ ﺗﺎك ﻟ
ﺑﻮاری ﺋﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﻮون .ﻛﺎﻧﺖ رۆﺷﻨﮕری
ﺑ"دەرﭼﻮوﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﻟ ﻧﺎﺑﺎﻐﯿﯿك ﻛ ﺑ ھﯚی ﻛﻣﺘﺮﺧﻣﯽ
ﺧﯚﯾوە ﺗﻮوﺷﯽ ﺑــﻮوە" دادەﻧــ ،واﺗ ﺑﺪەﺳﺗﯽ ﻟ ﺑﻛﺎر
ھﻨﺎﻧﯽ ﻋﻗ و ﻓﺎﻣﯽ ﺧﯚی ﺑﺑ رﻨﻤﻮﻧﯽ ﺋوﯾﺘﺮ "،
دە :ﺋﺎزا ﺑ ﻟ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﻋﻗﯽ ﺧﯚت! ﺋﻣﯾ دروﺷﻤﯽ
رۆﺷﻨﮕری)."(٧
ﻻك)١٦٣٢ـ،(١٧٠٤
ﻓﯾﻠﺳﻮﻓﺎﻧﯽ رۆﺷﻨﮕری وەك" ،ﺟﯚن ﻻك
ـ" ،"(١٧٧٨ﻛﺎﻧﺖ" ﻟ ﺧﺑﺎﺗﯽ دژی ﺳرەڕۆﯾﯽ
"رۆﺳــــﯚ ١٧٧٨ ١٧١٢
ـ١٧٧٨
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻨﺎﻏی ﺗﯿﯚرﯾﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ ﺋﯿﺮادە و ﻣﺎﻓﯽ
ﻣﺮۆﭬﯿﺎن ﭘﺘو ﻛﺮد .ﻟم ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿدا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ "ﻛﺎﻧﺖ"
) ١٧٢٤ـ  "(١٨٠٤دەﻛﯾﻦ ﻛ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ ﺑﻨڕەﺗﯽ ﺑ ﺑﺎﺳﻛی
ﺋﻤوە ھﯾ.
"ﻟ رواﻧﮕی ﻛﺎﻧﺘوە ﺳرەﺗﺎی ھر ﻛﺮدەﯾﻛﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﺣزﻛﺮدﻧ ﻟ ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺋــرك...،و ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﻧﯿﺎ
ﺋو ﻛﺳﯾ ﻛ ﻟ رەوﺗﯽ ﻛﺮداری ﺧﯚﯾﺪا ھﯿﭻ ﻛﺎت ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ
وەك ﺋﺎﻣﺮاز ﺳﯾﺮ ﻧﺎﻛﺎت ،ﺑﻜﻮو ﺑــردەوام ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ ﺑ
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ دادەﻧــ .ﺑﯚ ﺋم ﻣﺑﺳﺘ دەﺑ ﺑﺟﯚرﻚ
ھﺴﻮﻛوت ﺑﻜﺎت ﻛ ﺋﯿﺮادە ﺋﺎزاد و ﺧﻮدﻣﻮﺧﺘﺎرەﻛی ﻧﺑﺘ
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ھﯚی ﻟﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ و ﺧﻮدﻣﻮﺧﺘﺎرﯾﯽ ﺋﯿﺮادەﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ.
ﻟم ﭘﻨﺎوەدا ﻣﺮۆﭬﯽ ﺑﺋﺧﻼق ھﺎوﻛﺎت ﻟ دوو ﯾﺎﺳﺎ ﭘەوی
دەﻛﺎت :ھم ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛ ﺧﯚی ﺑﺗﻧﯿﺎﯾﯽ داﯾﮫﻨﺎوە
و ھم ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻛ ﺑھﺎوﺑﺷﯽ
ـﻮوە)ﺋــﺧــﻼﻗــﯽ
ﻟــﮔــڵ ﺋــواﻧــﯽ دﯾــﻜــ ﻟــ داﻧــﺎﻧــﯿــﺪا ﺑــﺷــﺪار ﺑـ )ﺋ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ()."(٨
ﭘﯽ واﯾ ﺋﮔر ﻣﺮۆڤ ﺑﺷﻮەی ﺧﯚﺑﺧﺸﺎﻧ و
ﺑﭘﯽ ﺋﯿﺮادەی ﺋﺎزادی ﺧﯚی ،ﻟ زوﻢ و زۆری ﺑراﻧﺒر ﺑ
ھﺎورەﮔزەﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﭼﺎوﺑﭙﯚﺷ و ﻟ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﯚوﯾﺴﺘﺎﻧی
دوور ﺑﻜوﺘوە ،ﺋﯿﺘﺮ ﻧك ﻟ ﯾﺎﺳﺎی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺑﻜﻮو ﻟ
ﯾﺎﺳﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯾەوی ﻛﺮدووە .ھر ﺋم ﻗﺎﻧﻮوﻧ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﯾ
ﻛ ﺗﻧﯿﺎ ﻟ ﻣﺮۆﭬﺪا ھﯾ و ﭘﮕ و ﻧﺮﺧﯽ ﺋو دﯾﺎری دەﻛﺎت.
ﺑم ﺟﯚرە دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺳرەﻛﯿﯽ ﻓﻟﺴﻓی ﺋﺧﻼﻗﯽ
"ﺋﺎزادﯾﯽ"ﯾ .ﻟم رەوﺗدا ﻣﺮۆﭬﯽ ﺑﺋﺧﻼق،
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺳﻟی "ﺋﺎزادﯾﯽ"
واﺗ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺗﺎﯾﺒت ،ﺟﮕﺎی ﺧﯚی دەدات ﺑ ﻣﺮۆﭬﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ،
واﺗــ ﮔﺸﺘﯽ و ﻓﻟﺴﻓی ﺋــﺧــﻼق ﺟﯽ ﺧــﯚی دەدات ﺑ
ﻓﻟﺴﻓی ﻣﺎﻓﻛﺎن .ﻣﺳﻟی ﺑﻨڕەﺗﯿﯽ ﻓﻟﺴﻓی ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﯽ
ﻛﺎﻧﺖ دﯾﺎری ﻛﺮدﻧﯽ ﺳﻨﻮوری ﺋﺎزادﯾﯽ ﺗﺎﻛﻚ و ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛی
ﺑ ﺋﺎزادی ھﻣﻮواﻧوەﯾ.
ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﻛﺎﺗ ﻛ دە:
"وا رەﻓﺘﺎرﺑﻜ ﻛ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎزاداﻧی دەﺳﺗﯽ ﺗﯚ ﺑﺘﻮاﻧ
ﻟﮔڵ ﺋﺎزادﯾﯽ ھرﻛﺳﻜﯽ دﯾﻜدا ،ﺑ ﭘﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ
ﺑ ﭘﺘوی ﺑﻤﻨﺘوە".
)ﻛــﺎﻧــﺖ( ﻣــرﺟــﯽ ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑــﯚ داﺑــﯿــﻨــﺒــﻮوﻧــﯽ ﻣــﺎﻓــﻛــﺎن و
ھﺎوﺋﺎھﻧﮕﯿﯽ ﺋﯿﺮادەی ﻣﺮۆﭬﻛﺎن ﻟ ﺳ ﺑﻨﻣﺎدا دەﺑﯿﻨ:
 .١ھر ﺋﻧﺪاﻣﻜﯽ ﻛﯚﻣﮕﺎ وەك ﻣﺮۆڤ ﺋﺎزادە؛
 .٢ھر ﺋﻧﺪاﻣﻜﯽ ﻛﯚﻣﮕﺎ وەك ﺑﻜرﻚ ﻟﮔڵ ﺋوی دﯾﻜدا
ﯾﻛﺴﺎﻧ؛
 .٣ھر ﺋﻧﺪاﻣﻜﯽ ﻛﯚﻣﮕﺎ وەك ھﺎووﺗﯽ ﺳرﺑﺧﯚﯾ.
دﯾﺎرە ﻟ رواﻧﮕی ﻛﺎﻧﺘوە ﺋم ھﺎوﺋﺎھﻧﮕﯿﯿ ﺗﻧﯿﺎ ﻟ ﭘﻜﮫﺎﺗی
دەوﺗﺪا ﻣﺴﯚﮔر دەﺑ .ﭼﻮﻧﻜ" دەوت ﻛﯚﻣﻜﯽ ﻣﺮۆﭬﯿﯿ
ﻛ وەك ﺑﻜرﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻟ ﺳر ﺑﻨﻣﺎﯾﻛﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆﻧﺮاوە
و ﭘەوەی ﯾﺎﺳﺎی ﺧﯚﯾﺗﯽ .ﺑﯚﯾ دەوت ﺋﻧﺪام و ﺋﺎﻣﺮازی
ﻣﺎﻓﻛﺎﻧ .ﺑ واﺗﺎﯾﻛﯽ دﯾﻜ ﻟ رواﻧــﮕــی ﻛﺎﻧﺘوە ﻣرﺟﯽ
ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ھﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺧﻼق ﻟ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا و ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ ﻟﭘﻨﺎو
ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﯿﺗﺪا دەوــﺗــ ."(٩)دﯾــﺎرە ﻛﺎﻧﺖ ﺋم ﻣﺳﻟﯾ ﺑﯚ
ﺋﺎﺷﺘﻜﺮدﻧوەی ﺋﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳت دﻨﺘ ﺋﺎراوە و دەوت ﺑ
ﻣﯿﺮاﺗﯽ ﻛﺳﻚ ﻧﺎزاﻧ ،ﺑﻜﻮ وەك ﻛﯚﻣﮕی ﻣدەﻧﯽ ﺑﺎﺳﯽ
دەﻛﺎت ﻛ ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﯾﻛﺘﯿﯽ ﻣﺮۆﭬﻛﺎﻧوە ﺑ ﭘﯽ ﯾﺎﺳﺎی

،،
ﺋﮔر ﻣﺮۆڤ
ﺑﺷﻮەی ﺧﯚﺑﺧﺸﺎﻧ
و ﺑﭘﯽ ﺋﯿﺮادەی
ﺋﺎزادی ﺧﯚی،
ﻟ زوﻢ و زۆری
ﺑراﻧﺒر ﺑ
ھﺎورەﮔزەﻛﺎﻧﯽ
ﺧﯚی ﭼﺎوﺑﭙﯚﺷ
و ﻟ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺧﯚوﯾﺴﺘﺎﻧی دوور
ﺑﻜوﺘوە ،ﺋﯿﺘﺮ
ﻧك ﻟ ﯾﺎﺳﺎی
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺑﻜﻮو
ﻟ ﯾﺎﺳﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﭘﯾەوی ﻛﺮدووە.
ھر ﺋم ﻗﺎﻧﻮوﻧ
ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﯾ ﻛ
ﺗﻧﯿﺎ ﻟ ﻣﺮۆﭬﺪا
ھﯾ و ﭘﮕ و
ﻧﺮﺧﯽ ﺋو دﯾﺎری
دەﻛﺎت

،،
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،،
ﺋﺎزادﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ
زادەی ﻧﺎ ﺑدﯽ
ﺳرەڕۆﯾﯽ
ﺋورووﭘﯿﯿ

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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ﻣﺎﻓﻛﺎن ﺑرﻮە دەﭼ.
ﺋم ﻣرﺟ ﺑﻨڕەﺗﯿﯿﺎﻧی ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺳﯿﺎن دەﻛﺎت ،ﺧﯚی ﭘﺶ
ﻣرﺟﻦ ﺑﯚ ھﺑﻮوﻧﯽ ﺷﻮەﯾك ﻟﻛﯚﻣﮕﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛ
ﺑھﺎﻛﺎن ﺗﯿﺪا رﮋەﯾﯿﻦ و دەﻛوﻧ ﺑراﻧﺒرﻛ و ﺋﮔری
ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ رەﺧﻨﯾﯽ ﺋو ﺑھﺎﯾﺎﻧ ﻟو ﻛﯚﻣﮕﺎﯾدا ھﯾ .ﻟ
ﺑﻮون"ی ﺑھﺎﻛﺎن
راﺳﺘﯿﺪا درك ﭘﻜﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺑﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ "رﮋەﯾﯽ ﺑﻮون"
و ﺑﺎوەڕەﻛﺎﻧ ﻛ ﻛﯚﻣﮕﺎﯾﻛﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﻟ ﻧﺎدﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ
ﺟﯿﺎ دەﻛﺎﺗوە.
* ﻓﻟﺴﻓی ﺋﺎزادﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ
ﺑ ﭘﯽ ﺗﯿﯚری ﺋﺎزادﯾﯽ ﺋﯿﺮادە ،ﻛ ھروەك ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘﻜﺮا،
رﯾﺸﻛی ﻟ ﻓﻟﺴﻓی رۆﺷﻨﮕرﯾﯽ ﻟ ﺳــدەی  ١٧و ١٨
داﯾ .ﻣﺑﺳﺖ ﻟ ھﺑﻮوﻧﯽ "ﺋﺎزادﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ" ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﺎرﯾﯿ ﺑﯚ
ﺑﯾﺎرﺳﺎزﯾﯿﻛﯽ ژﯾﺮاﻧی ﺗﺎﻛﻛﺎن ﻟ رﮕی دەﺳﺘﺑرﻛﺮدﻧﯽ
ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻛﺎن")(marketplace of ideasەوە.
" ﺑﺎزاڕی ﻓﺮۆﺷﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻛﺎن"
ﭼﻮﻧﻜ ھــر ﺗﺎﻛﻚ ﺋـــﺎزادە ﻟــ ﺑــوﻛــﺮدﻧــوە ﺑﺑ دەﺳــﺖ
ﺗﻮەرداﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣت ،ﺑﯚﯾ ﻣﺮۆﭬ ژﯾﺮەﻛﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ رﮕ
ﭼﺎرەﻛﺎن ﺑﯚ ﺣﻜﻮﻣﺗﻜﺮدن دەدۆزﻧوە و ﭘﺳﻨﺪ دەﻛن .ﻟﮔڵ
ﺋﻣﺷﺪا ،ﻧﺰﯾﻜی  ،١٩٤٠ﺳرەڕای ھﺑﻮوﻧﯽ ﺑﯿﺮۆﻛی ﻣﯾﻠﯽ
ﺧﯚڕﺳﻜﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑــرەو ﺋﺎزادﯾﯽ و ﻋﻗﻧﯿﯿت ،زۆرــﻚ ﻟ
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
دەﺑـــ ﺑــ ﺷــــﻮەﯾــك ﻟــﮔــڵ ﻣﻠﻤﻼﻧﯽ ھــــﺰی ﺑــدەﺳــت
ﺳروﻛﺎری ھﺑ و ﺗﺎﻛﻛﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻛﯽ ﺳﻨﻮوردارﯾﺎن ھﯾ
ﺑﯚ ﺑرھﻣﮫﻨﺎﻧﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ،ﻛواﺗ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺑﺳﺎدەﯾﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧ
ﺑــﺎزاڕی ﻓﺮۆﺷﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻛﺎن دەﺳﺘﺑر ﺑﻜﺎت .ﺑﯚﯾ ﺋﺎزادﯾﯽ
ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ دەﺑ ﺑ ﺑرﺑوی ھوڵ ﺑﺪا ﺑﯚ دﻨﯿﺎﺑﻮون ﻟوەی
ﻛ ﺗﺎﻛﻛﺎن ﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧی ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎﻧ ﺑﯚ ﺑﯾﺎرﺳﺎزﯾﯿﻛﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑدەﺳﺘﯽ ﺑﻨﻦ).(١٠
ﻛواﺗ ،ﺋﺎزادﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ زادەی ﻧﺎ ﺑدﯽ ﺳرەڕۆﯾﯽ
ﺋــورووﭘــﯿــﯿــ .ﯾﻛﻣﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺗ ﻧﻮﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋــورووﭘــﺎ
ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ﻻﻧــﯽ ﻛﻣﯽ ھواﯿﺎن ﻟ ﺳــر رووداوەﻛــﺎﻧــﯽ
ﺷـــڕ ،ﮔﺮﺒﺳﺘﻛﺎن ،ﮔــﯚڕاﻧــﯽ رــﺒــڕان و رووداوەﻛـــﺎﻧـــﯽ
ﺗــﺮی ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺑـــﻻوە ﮔﺮﻧﮓ ﺑــﻮو .ﺋــو ﺣﻜﻮﻣﺗﺎﻧ ﺑ
ﺳــرەڕۆ ﻧﺎوﺑﺮان ﻛ ﺑ ﺷﻮەی ﺟﯿﺪی ﭘﺸﯿﺎن ﺑم ﺟﯚرە
ھواﻧ دەﮔﺮت ﯾﺎن ﭼﺎوەدﺮﯾﯿﺎن دەﻛﺮدن .راﭘﯚرﺗﻨﻮوﺳﻜﯽ
ﺑوﻛﺮاوەﯾﻛﯽ ﺑﺎوەڕﭘﻜﺮاو ﻟ ﻗﻮﺳﺘﻧﺘﻧﯿﯿ
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ﺋﺴﺘﺎ( ﻟﺳﺎﯽ  ١٧٨٤دا ﻧﻮوﺳﯽ ":ﯾﻛ ﻟ
ﺷﻮەﻛﺎﻧﯽ ﻓــرﻣــﺎﻧــەوای ﺳـــرەڕۆ ﺋﻣﯾ
ﻛ ﺧﻚ ﺑراﻧﺒر ﺑ رووداوەﻛﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن،
ﺑﮔﺸﺘﯿﯽ ،ﻟــوەش ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ﺑراﻧﺒر ﺑوەی
ﻟــدەوروﺑــرﯾــﺎن روودەدات ﻟﻧزاﻧﯿﯽ و ﻟ
ﺑ ﺋﺎﮔﺎﯾﯿﺪا رادەﮔﺮن".ﻟﺳدەی ھــژدەدا ﻟ
ﺋﻣرﯾﻜﺎ و ﺋورووﭘﺎ ﺷﯚڕﺷﻚ ﺑ ﻻﯾﻧﮕﺮی
ﻟ ﺋــﺎزادی ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ دەﺳﺘﯽ ﭘﻜﺮد و زۆر
ﺑﺎﺳﯽ ﻓﻟﺴﻓﯽ ﻟﻜوﺗوە .ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺳرەﻛﯽ
ﺋم ﺑــﻮارە ﺋــوە ﺑﻮو ﻛ" ﺳﻨﻮوری ﻣﺎﻗﻮوڵ
ﺑﮕھﻨﺎﻧوە ﺑﻮو .ﺑﯚﯾ ﻟرواﻧﮕی ﺟﯿﺎوازەوە
و ﺑﭘﯽ ﺑﺎوەڕی ﺟﯿﺎواز ﺑﮕ ھﻨﺮاوەﺗ ،ﻛ
ﺑﻛﻮرﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘﺪەﻛﯾﻦ):(١١
 -١رواﻧﮕی ﺧﻮاﯾﺗﯽ ﻛ ﻋﻗ ﺑ ﭘﺪاوﻜﯽ
ﺧﻮاوەﻧﺪی ﺑﯚ ﻣﺮۆڤ دادەﻧ و ﻟم رواﻧﮕﯾوە
رەﺧــﻨــ ﻟــ ﺳــﺎﻧــﺴــﯚری دەوـــﺗـــﯽ دەﮔـــﺮێ.
ﻧﻤﻮوﻧی ﺋوﻛﺳﺎﻧ" ﻣﯿﻠﺘﯚن" ﻟ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻮو .ﺋو ﺧﻮازﯾﺎری ﺋﺎزادﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﺑﻮو
ﺗﺎﻛﻮ زەﻣﯿﻨی ﮔﺷﺎﻧوە و ﭘﺸﻜﻮﺗﻨﯽ ﺋﭬﯿﻦ
ﺑــراﻧــﺒــر ﺑــ ﺧــﻮا و "ﮔــﯿــﺎﻧــﯽ ﺋـــﺎزاد و ﺋﺎﮔﺎ"
دەﺳﺘﺑر ﺑﻜﺎت.
 -٢رواﻧﮕﯾﻛﯽ ﺗﺮ ﭘﯽ واﺑــﻮو ﺋــوەی ﻛ
دﯾـــﺎری دەﻛـــﺎت ﻧــﺎوەرۆﻛــﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﭼﯽ
ﺑﺖ ،ﻟ ﺑﺎزﻧی ﻣﺎﻓ ﺳﺮوﺷﺘﯽ و ﺗﺎﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ھﺎووﺗﯿﯿﺎن داﯾ و ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑ ﺣﻜﻮﻣﺗوە
ﻧﯿﯿ .ﺋم ﺑﯿﺮۆﻛﯾ دەﮔڕﺘوە ﺑﯚ "ﺟﯚن ﻻك"
و ﭘﺎﺷﺎن دەﻗــﯽ ﭘ ﺑﺎس و ﻣﻮﻧﺎﻗﺸی وەك
ﻛﺘﺒﯽ "ﻣﺎﻓﯽ ﻣــﺮۆڤ" (١٧٩١-٢ی "ﺗﻮﻣﺎس
ﭘﯿﻦ "ی ﻟﻜوﺗوە .ﭘﺎﺷﺎن ﺑ رووﻧﯽ "ﻣﺎﺗﯿﻮ
ﻟــﺑــﺎرەی "ﻣﺎﻓﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯽ ﺋــﺎزادی
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ"ەوە دوا و ﻟــ ﺑـــﻮاری ﺋﺎﯾﯿﻨوە
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ"
ﮔﻮاﺳﺘﯿﯿوە ﺑﯚ ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳت.
ﺑرژەوەﻧﺪﯾﺨﻮازاﻧ ،"ﻛ ﭘﯿﻮاﯾ
 رواﻧﮕی " ﺑرژەوەﻧﺪﯾﺨﻮازاﻧ"ﺳﺎﻧﺴﯚری رای ﮔﺸﺘﯽ ،ﺑﮕی رﮕﭘﺪاﻧﯽ
ﺳرەڕۆﯾﯿ و ﭘﭽواﻧی ﺑﻨﻣﺎی ﭘرەﭘﺪاﻧﯽ
ﺑﺧﺘوەرﯾﯽ ﻣﺮۆﭬ .ﻛ ﻟ ﻧﻮوﺳﺮاوەﻛﺎﻧﯽ
وﯾﻠﯿﺎم ﮔــﺎدوﯾــﻦ) (١٧٩٨و ﺟﯾﻤﺰ ﻣﯿﻞ)(١٨١١

ﺑﻨﺘﺎم"دا رەﻧﮕﯽ داوەﺗــوە .ھﯚی
و "ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم"
ﺑــرژەوەﻧــﺪﯾــﺨــﻮازاﻧــ ﺑﯚ ﺋــﺎزادﯾــﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ
ﺋﻣﯾ ﻛ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﺋﺎزاد رﮕ ﺑﯚ داﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎ
و ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺋو ﻗﺎﻧﻮوﻧﺎﻧ ﺧﯚش دەﻛن
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.
 -٤ﭼﻮارەﻣﯿﻦ رواﻧﮕی ﻻﯾﻧﮕﺮی ﺋﺎزادﯾﯽ
"ﮔﯾﺸﺘﻦ
ﺑ راﺳﺘﯽ ﺗﻧﯿﺎ ﻟ رﮕی ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﮔﺸﺘﯿﯽ و
ﺑ ﺷرت و ﻣرﺟﯽ ھﺎوﺗﯿﯿﺎﻧوە ﻣﺴﯚﮔر
ﻟم ﺑﻮارەوە زۆر ﻧﻮوﺳﺮا .ﻟﺮەدا ﺋﺎﻣﺎژە
ﺑ ﻧﺎﺳﺮاوﺗﺮﯾﻨﯿﺎن دەﻛﯾﻦ ﻛ ﻧﺎﻣﯿﻠﻜﻛی
ﻣﯿﻞ"ە.
"ﺟﯚن ﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ
)ﺟــﯚن ﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ  (١٨٥٩ﻟ ﻧﺎﻣﯿﻠﻜی
)ﻟﺑﺎرەی ﺋﺎزادﯾﯿوە( ھﯚی ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﯚ ﺋﺎزادﯾﯽ
رادەرﺑﯾﻦ ﻟ رﮕی ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎﻧوە ،ﻟم
ﺧﺎﻧی ﺧﻮارەوەدا دەﺑﯿﻨ:
ﺑﮕی ﯾﻛم؛ ﻟواﻧﯾ ﻛ ﺣﻜﻮﻣت ﯾﺎن
ﻛﯚﻣﮕی ﻣدەﻧﯽ ﺑﺎوەڕﻚ ﺑ ﻧﺎڕاﺳﺖ ﺑﺰاﻧ؛
ﻟﺋﺎﻛﺎﻣﺪا ﺳرﻛﻮﺗﯽ ﺑﻜﺎت .ﺑم ﻟواﻧﯾ ﺋو
ﺑﯚﭼﻮون و ﺑــﺎوەڕە ﺑراﺳﺖ دەرﭼــ ،واﺗ
ﻟواﻗﻌﯿﯿت ﻧﺰﯾﻚ ﺑﺖ و ﻟﺑراﻧﺒر ﺋﯿﺴﺘﺪﻻﻟﯽ
دژ ﺑﺧﯚی ﺗﺎﻗت ﺑﻨ و ﺧﯚی راﮔﺮێ .ﺋواﻧی
دەﯾﺎﻧﮫوێ ﺑﯿﺮ و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ راﺳﺖ ﺳﺎﻧﺴﯚر
ﺑﻜن و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧــﯚﯾــﺎن ﺑــراﺳــﺖ ﺑﺰاﻧﻦ
ﻟراﺳﺘﯿﺪا ﺑﺎوەڕی ﺗﺎﯾﺒت ﺑﺧﯚﯾﺎن دەردەﺑن،
ﺑﯚﭼﻮوﻧﻚ ﻛ ﻟژﺮ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺣﯿﺰب ،ﺗﺎﻗﻢ،
ـوت( ،ﯾﺎن
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ)ﻛﻠﺴ /ﻣــﺰﮔــوت(
)ﻛﻠﺴ/
داﻣـــزراوەی
ﭼﯿﻨﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎﻧوە ﭘﻜﮫﺎﺗﻮوە.
دووەم ،ھر ﺑﯚﭼﻮﻧﻚ -ﺳرەڕای
ﺑﮕی دووەم
ﺳﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺎدروﺳﺘﺒﻮوﻧﯿﺸﯽ -زۆرﺟـــﺎر
ﭘﺸﻜﻜﯽ ﻟراﺳﺘﯿﺪا ھﯾ؛ ﺑﺎوەڕی زاڵ زۆرﺟﺎر
ﺑدەﮔﻤن ھﻣﺎن ﺣﻗﯿﻘﺗﯽ ﺗواوە .ﺋﻣ ﺑم
واﺗﺎﯾﯾ ﻛ ﺗﻧﯿﺎ ﻟ رووﺑــڕووﺑــﻮوﻧــوەی
ﺋــم ﺑــﺎوەڕە ﻟﮔڵ ﺑــﺎوەڕە دژەﻛﺎﻧﯿﺪاﯾ ﻛ
ﺣﻗﯿﻘﺗﯽ ﺗــواو ﻣﺴﯚﮔر دەﺑﺖ) .ﻣﯿﻞ( ﻟ
ژﻣﺎرە
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ﻛ "ھﯚی ﻧﯿﻮەی ﻻداﻧﻛﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ،ﺋم رواﻧﯿﻨ
ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا دە" 
"ﻣﯿﻞ"ﯾﺶ ﭘﯽ واﯾ ﻛ " ﻛﺮدەﻛﺎن ﻧﺎﺑ
ﻟھﻣﺎن ﻛﺎﺗﯿﺸﺪا "ﻣﯿﻞ
ﺑڕادەی ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎن ﺋﺎزاد ﺑﻦ ،ﺑ ﭘﭽواﻧوە ،ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎن
ﺋو ﻛﺎﺗی ﻟ ھﻟﻮﻣرﺟﻜﺪا دﻨ ﺋﺎراوە ﻛ ﺧﺴﺘﻨڕووﯾﺎن
ھﺎﻧﺪەرﻚ دەﺑﺖ ﺑﯚ ﺋﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﻛــﺎری زﯾﺎﻧﺒﺎر ،رەواﯾﯿﺎن
ﻧﺎﻣﻨ ".ﺑﯚﯾ ﻟــــﺮەداﯾــ ﻛــ ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻣﻋﺮﯾﻔﯽ و
ﻣﻧﺘﯿﻘﯽ)ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و ﻟﻜﯚﯿﻨوە( دﺘ ﺋﺎراوە.
)ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە

،،
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن
و ﻧﻮوﺳران،
ﺑﭘﭽواﻧی
ﭘﯿﺸﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ،
ﺧﺎوەن ھﺰر و ﺑﯿﺮن

،،
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* ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و ﻟﻜﯚﯿﻨوە
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ﺳﺮوﺷﺘﻜﯽ دﯾﻜﯾ.
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن و ﻧﻮوﺳران ،ﺑﭘﭽواﻧی ﭘﯿﺸﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ،
ﺧﺎوەن ھﺰر و ﺑﯿﺮن .ﺋوان ﺑ" ﺑﯿﺮ و ﻛﺎری ھﺰری" ﺧﯚﯾﺎن
ﺋرﻛﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ،وﺷﯿﺎرﻛﺮدﻧوە و ﭘروەردەﻛﺮدن
و ﻓﺮﻛﺮدﻧﯽ ﺗﻮﮋە ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯿﺎن ﻟﺋﺳﺘﯚﯾ.
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن ھم رووداوەﻛﺎن رووﻣﺎڵ دەﻛن ،ﻟھﺒﮋاردﻧﯽ
ﺋـــوەی ﻛــ ﭼــﯽ ﺑﻜﻧ راﭘــــﯚرت و ﭼــﯚﻧــﯽ راﭘــــﯚرت ﺑﻜن،
ھم ﺷﻮەش دەﺑﺧﺸﻦ ﺑ ﺋﻧﺠﺎﻣﻛﺎﻧﯿﺎن .ﺑﯚﯾ" داﮔــﻼس
ﻛﺎﺗﺮ ﻟ ﺳﺎﯽ ""١٩٥٩ﻧــﺎزﻧــﺎوی "ﻟﻘﯽ ﭼﻮارەﻣﯽ دەﺳــت"
دا ﺑ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن .ﭼﻮﻧﻜ ﭘﯽ واﺑــﻮو راﭘﯚرﺗﻨﻮوﺳﺎن
ھر ﭼﺎوەدﺮ ﻧﺑﻮون و ﺑس ،ﺑﻜﻮو ﺑﭘﻠﯾﻜﯽ ﺑرﭼﺎوی
ﺳرﺑﺧﯚﯾﯽ ﻟ دەﺳﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺪا ھﺎوﺑﺷﯿﺶ ﺑﻮون .ﻛﺎﺗﺮ
ﻧﻮوﺳﯽ "رﯾﭙﯚرﺗر" دەﺗﻮاﻧ ﻟ ﻧﻮان دەﯾﺎن ھزار رووداو ﻛ
ﻟ ژﺮ ﺗﻮﯽ دەﺳﺗﺪا ھﺪەﻗﻮ ،ﺑﮋار ﺑﻜﺎت ﻛ ﻛﺎﻣﺎﻧﯾﺎن
وەﺳﻒ ﺑﻜﺎت و ﻛﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺑﺨﺎت .ﺋو دەﺗﻮاﻧ ﺗﯿﺸﻚ
ﺑﺨﺎﺗ ﺳر ﺳﯿﺎﺳت...دەﺗﻮاﻧ ﻛﻮﺗﻮﭘ و ﻟﻧﻛﺎو ﺳﯿﺎﺳت ﻟ
ﻧﻛﺮاو(ﺑﺒﺘ ھﯚی
ﻧﺷﯚراوە)زاھﯿﺮ ﻧﻛﺮاو(
)زاھﯿﺮ
ﻗﺎو ﺑﺪات و وەك ﻓﯿﻠﻤﻜﯽ
ﻟﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ .ﻟﺧﺮاﭘﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺗﯿﺪا ،ﻛ ﺳﺘﺎﻧﺪاردە ﻧﺎﺗواو و
ﺑﺋﺎرەزووەﻛﺎن ﺑﻛﺎردﻨ ،دەﺗﻮاﻧ ﺑﺒﺘ ﻛﺎراﯾﻛﯽ ﺋﺎژاوەﮔ و
ﭼواﺷﻛﺎر .ﻟ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺗﯿﺪا دەﺗﻮاﻧ رۆﻜﯽ داھﻨراﻧی
ﻟ ﺳر ﺳﯿﺎﺳﺗﻛﺎﻧﯽ واﺷﻨﮕﺘﯚن ھﺑ ."(١٢)ﺋوەﺑﻮو ﻛ ﭼﻞ
ﺳﺎڵ دواﺗﺮ" ،ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﻛﻮك" ﭼﻣﻜﻛی ﻛﺎﺗﺮی ﻓﺮاوان ﻛﺮد
ﺑــوەی ﻛ
ﺑﺷﻚ ﻧﯿﻦ ﻟ ﻛﺎروﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑس؛ ﺑﻜﻮو ﺑﺷﻜﻦ ﻟ
ﺣﻜﻮﻣت)."(١٣
ﻛواﺗ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ھرﭼﻧﺪ ﺑﺷﻮەی ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ وەك
ﻛﺳﻜﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﺗﺎوان ﯾﺎن ﺧﺗﺎ دەﺑﺖ - ،ﻛ ﯾﺎﺳﺎی
ﮔﺸﺘﯽ ﺗﺎوان دەﯾﮕﺮﺘوە -ﻟ ﺑرﺋوەی ﻟﮔڵ ﻟﻜﯚﯿﻨوە و
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ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و زاﻧﯿﺎری ﮔﯾﺎﻧﺪن ﺳروﻛﺎری
ھﯾ و وەك ﻟ ﺳــرەوەش ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘﻜﺮا
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻟﺳر ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﺎﻧﯽ دەﺳت
ھﯾ و ﺧﯚﺷﯽ وەك ﻛﺎراﯾﻛﯽ ﯾك ﻟ ﭼﻮار
دەﺳﺗﻛ دادەﻧـــﺮێ ،ﺑﯚﯾ ھــم ﻟ رووی
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ھم ﻟ رووی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرە
"ﺑــﻨــﻣــﺎﻛــﺎﻧــﯽ ﺋــﺧــﻼﻗــﯽ ﺑــﯿــﺮﻛــﺮدﻧــوە و
ـوە"ش دەﯾــﮕــﺮــﺘــوە .ﺋــــوەی ﻟــم
ﻟــــﻜــﯚــﻨــوە"
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿدا ﺟﮕﺎی ﺳــرﻧــﺠــ ،ﺋــوەﯾــ ﻛ
ﺋو ﺑﺎﺳﺎﻧی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن دەﯾﮕﻧوە
و ﺑﻛﺎﻣﺮاﻛﺎﻧﯿﺎن وــﻨــﺎی دەﻛــــن ،ھﻧﺪێ
ﺟﺎر ﻟﻜﺪاﻧوەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟ ﺳر رووداوەﻛـــﺎن
واﻗﻌﯿﯿت دۆزﯾﯽ و ﻏرﯾﺰەی ﭘﺸﻜﻨﯿﻨﯿﺎن ﻟ و
ﺗم وﻣﮋاوی دەﻛن .دﯾﺎرە ﺋﻣﺎﻧ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑ
ﺷﻮەی رواﻧﯿﻦ و زوم ﻛﺮدﻧﯽ ﺋواﻧوە ھﯾ
و دەﺑﺘ ھﯚی ﺋوەی ﻧﻮاﻧﺪﻧوەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺑﺟ
ﯾﺎن ﻧﺎﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﺘ ﺑرﭼﺎو .ﺟﺎ ﯾﺎن ﺑ ھﯚی
ﺗرك ﻛﺮدﻧﯽ ھﻧﺪێ ﻟ واﻗﻌﯿﯿت دﺘ ﺋﺎراوە،
ﻛ ﮔﺮﭽﻨﯽ ﻧﻮاﻧﺪﻧوەﻛﯾﺎن ﺷﻞ دەﻛﺎﺗوە و
ھﺳﺖ ﺑ ﻛﻟﻨﻚ دەﻛــﺮێ؛ ﯾﺎن ﮔاﻧوەی
ﭘﯿﺮۆزاﻧی دەﺳت ﻟ واﻗﻌﯿﯿت ﺑ ﺷﻮەی
ﻧﺎڕەﺧﻨﯾﯽ ﻟ ﻛﺎﺗﯽ ﻗﯾﺮان و ﺷڕدا و ﭼﺷﻨ
ﺗﺎﻛﺘﯿﻜﯽ ﭼﺎوﭘﯚﺷﯽ ﻛﺮدن و ﻟﺨﯚﺷﺒﻮوﻧﯿﺶ
دەﮔﺮﺘوە(١٤).
ﺑﻨﻣﺎ و ﯾﺎﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻟﻜﯚﯿﻨوە و
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە ﻟ راﺳﺘﯿﺪا رﺴﺎی ﻣﻧﺘﯿﻘﯽ و
ﻣﻋﺮﯾﻔ ﻧﺎﺳﯿﯿ .ﺑم ﻧﺎوﺑﺮدﻧﯿﺎن ﺑم ﻧﺎواﻧ
)ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوەو ﻟﻜﯚﯿﻨوە( ﻟ ﺳر
ﺋم ﭘﺸﮕﺮﯾﻤﺎﻧﯾ داﻣزراوە ﻛ رﺴﺎ ﻣﻋﺮﯾﻔ
ﻧﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺶ ﺑﺷﻜﻦ ﻟ رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن
و رەﭼـــﺎو ﻛــﺮدﻧــﯽ ﺋــم رﺴﺎﯾﺎﻧ ﻟــ رووی
ﺋﺧﻼﻗﯿﯿوە دروﺳﺘ و ﻻداﻧــﯽ ﺋﺎﮔﺎﯾﺎﻧو ﺑ
ﻣﺑﺳﺖ ﻟــواﻧــ ﺑــواﺗــﺎی ﻻداﻧــ ﻟ ﺋﺎﻛﺎرو
ﺑﺗﺎواﻧﻜﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ دادەﻧﺮێ و ﻛﺳﯽ ﻻدەر
ﻟ رووی ﺋﺧﻼﻗﯿﯿوە ﻟﯚﻣ دەﻛــﺮــﺖ .واﺗ
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و ﻟﻜﯚﯿﻨوە ﺟﯚرﻜ ﻟ ﻛﺮداری
ﺋــﺎﮔــﺎﯾــﺎﻧــ و ﭼﺎﻻﻛﯿﯿ زەﯾﻨﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﻣــﺮۆڤ
ﻟرووی ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوەو ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎﻧﯽ زاﻧﯿﺎری
و ﻣﻋﺮﯾﻔو ھــروەھــﺎ رەﻓــﺘــﺎری زاﻧــﺎﯾــﺎن ﻟ

ﭘﺎﻧﺘﺎی ﺗﻮﮋﯾﻨوەو ﻟﻜﯚﯿﻨوەو دان و ﺳﺘﺎﻧﯽ
زاﻧﺴﺘﯽ ﺷــﯿــﺎوی ﻟــــﻜــﺪاﻧــوەی رەﺧــﻨــﯾــﯽ و
ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿ و ﺑﺑﺎش و ﻧﺑﺎش،
ﺷــﺎﯾــﺎن و ﻧــﺷــﺎﯾــﺎن ،دروﺳـــﺖ و ﻧــﺎدروﺳــﺖ
وەﺳــﻒ دەﻛــﺮــﺖ .ﺋﻣش ﺑــو واﺗﺎﯾﯾ ﻛ
ﭘﺎﻧﺘﺎی رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن ﺑرﺑو ﺗﺮە ﻟو
رواﻧﯿﻨ ﺑﺎو و ﺗﻗﻠﯿﺪﯾﯿی ﺑﯚ ﺋﺧﻼق ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ
"دەﻣﺎرﮔﺮژی"""،
"ﻛﯚﻧﭘﺳﺘﯽ""،دەﻣﺎرﮔﺮژی"
ﻛﺮاوە .ﺑﯚ وﻨ" ﻛﯚﻧﭘﺳﺘﯽ"
ﺗﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوەی دوﮔﻤﺎﺗﯿﻜﯿﺎﻧ"
ﺋﺎﻛﺎﻣﯽ ﻣﻋﺮﯾﻔﯿﯿﺎن ﻧﯿﯿ ،ﺑﻜﻮ ﻟﮔڵ ﺋوەﺷﺪا
ﭘﺸﺎﻧﺪەری ﻻداﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﺳﻛﺷﻦ .ﺑ
ﻛﻮرﺗﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و ﻟﻜﯚﯿﻨوە
ﻟــﺳــر ﺋــم ﭘﺸﮕﺮﯾﻤﺎﻧﯾ داﻣـــــزراوە ﻛ
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و ﻟﻜﯚﯿﻨوە ﺟﯚرﻚ ﻛﺎروﻛﺮداری
ﺑ ﺋﺎﮔﺎﯾﺎﻧ و ﺑﺋﺎرەزوو و ﺋﯿﺮادﯾﯿ ،ھر ﺑﯚﯾ
ﯾﺎﺳﺎ و رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن دەﯾﺎﻧﮕﺮﺘوە).(١٥
*ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ،ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ و ﺋــﺎزادی
رۆژﻧﺎﻣﮔری
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ،ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ و ﺋﺎزادﯾﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟ ﺑﻨﻣﺎ ﺳرەﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺑدﯾﮫﺎﺗﻨﯽ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ")social
ﺗﯿﯚری "ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ"
(responsibilityن ﻛ ﻟ دوای ﺳرھﺪاﻧﯽ
ﺗــﻮﺗــﺎﻟــﯿــﺘــﺎرﯾــﺰﻣــﯽ ﺋـــورووﭘـــﯽ و ھــڕەﺷــو
ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺳر ﺋﺎزادﯾﯿ ﺗﺎﻛﯿﯿﻛﺎن و
ﺋﺎزادﯾﯽ دەرﺑﯾﻦ و ﭘﺎواﻧﻜﺮدﻧﯽ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﻟ ﭘﻨﺎو ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺗﺎﻛﯿﺪا ھﺎﺗﻮوﻧﺗ
ﺋﺎراوە .ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟ رواﻧﮕی
ﺋم ﺗﯿﯚرەوە ،ﻟم ﺧﺎﻧدا ﻛﻮرﺗﻜﺮاوﻧﺗوە
ﻛ ھﺎوﻛﺎت ﭼﻣﻜﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼق و ﺋﺎزادﯾﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﭘﻜوە
دەﺑﺳﺘﺘوە:
 .١ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ راﭘﯚرﺗﻜﯽ راﺳﺘﮕﯚﯾﺎﻧ،
ھﻣﻮوﮔﯿﺮ و ﺷﺮۆﭬﻛﺮدﻧﻜﯽ ھﯚﺷﻤﻧﺪاﻧی
رووداوەﻛﺎﻧﯽ رۆژ ﻟ ﻛﯚﻧﺘﻜﺴﺘﻮﺳﯿﺎﻗﻜﺪا ﻛ
واﺗﺎﯾﺎن ﭘﺪەﺑﺧﺸ.
 .٢ﺧﺰﻣﺗﻜﺮدن وەك ﺷﻮﻨﻜﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﯚ
ﺋﺎﻮﮔﯚڕﻛﺮدﻧﯽ ﺑﯚﭼﻮون و رەﺧﻨﻛﺎن.
 .٣ﺋــﺎﻣــﺎدەﻛــﺮدﻧــﯽ وــﻨــﯾــﻛــﯽ ﻧــﻮــﻨــر و
ژﻣﺎرە
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،،
ﻧﺎﻛﺮێ ﺑﻨﻣﺎ
ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﮔری ﺑ
راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻨﻣﺎﻛﺎن
و داواﻛﺮدن ﻟ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن
و ﭘەو ﻛﺮدﻧﯽ
ﺋو ﺑﻨﻣﺎﯾﺎﻧ
ﺳﻨﻮوردار ﺑﻜﺮێ.
ﺋوەی ﭘﻮﯾﺴﺘ
ھوﯽ ﺑردەواﻣ ﺑﯚ
زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ دەرﻓﺗ
واﻗﯿﻌﯿﯿﻛﺎن ﺑﯚ ﻛﺎری
ﺋﺎزاد و ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧ
ﻟ ﻛﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﺪا

،،

٧٤

ژﻣﺎرە

2009

ﭘﯿﺸﺎﻧﺪەری ﭘﻜﮫﻨﯽ ﮔﺮوﭘﻛﺎن ﻟ ﻛﯚﻣﮕﺎدا.
 .٤ھﻨﺎﻧ ﺋـــﺎرا و رووﻧــﻜــﺮدﻧــوەی ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﺑھﺎﻛﺎﻧﯽ
ﻛﯚﻣﮕﺎ.
 .٥ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ھﺎووﺗﯿﯿﺎن ﺑﯚ دەﺳﺖ راﮔﯾﺸﺘﻨﯽ ﺗواو ﺑ
زاﻧﯿﺎرﯾﯽ رۆژ).(١٦
دﯾـــﺎرە ،ﻧــﺎﻛــﺮێ ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﮔــری ﺑ
راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻨﻣﺎﻛﺎن و داواﻛﺮدن ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن و ﭘەو
ﻛﺮدﻧﯽ ﺋو ﺑﻨﻣﺎﯾﺎﻧ ﺳﻨﻮوردار ﺑﻜﺮێ .ﺋوەی ﭘﻮﯾﺴﺘ ھوﯽ
ﺑــردەواﻣــ ﺑﯚ زﯾﺎدﻛﺮدﻧﯽ دەرﻓــﺗــ واﻗﯿﻌﯿﯿﻛﺎن ﺑﯚ ﻛﺎری
ﺋﺎزاد و ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧ ﻟ ﻛﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﺪا .ﯾﻛﻚ ﻟو دەرﻓﺗ
ﮔﺮﯾﻨﮕﺎﻧی ﻟو ﭘﻨﺎوەدا دەﺑ دەﺳﺘﺑر ﺑﻜﺮێ ،ﺑﮕﻮﻣﺎن ﺑ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻜﺮدﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻟ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﺪاﯾ .ﺑم ﭘﯿ
ﺑﻨﺎﺧی داﻣـــزراوە ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ زاڵ ﺑﺳر
ﺑوﻛﺮاوەﻛو ﺳرﭼﺎوە داراﯾﯿﻛﺎﻧﯽ و ﭘرە ﭘﺪاﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﺎت،
ﻟﺳر ﭼﯚﻧﺘﯽ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﯾﯿﺎﻧ ،ﺋﺧﻼﻗﯽ و ﭘﯿﺸﯾﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﺪا ﻛﺎرﯾﮕرە.
دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﻛ ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯽ ﻛﺎﺗﻚ دﺘ ﺋــﺎراوە ﻛ ﺑﺎﺳﯽ "ﺋــﺎزادی" دﺘ ﻛﯚڕێ.
ﭘﻨﺎﺳ ﻛﺮدﻧﯽ ﺋﺎزادﯾﺶ ﺋﺳﺘﻣ ،ﭼﻮﻧﻜ ھر ﭘﻨﺎﺳﯾﻛﯽ
"ﺋــﺎزادﯾــﯽ" ﺳــﻨــﻮورداری دەﻛــﺎت و ﺋﺎزادﯾﯽ ﺧﯚی ﻟﺑراﻧﺒر
ﺳﻨﻮوردارﺘﯽ داﯾ .ﺑم ﺋﮔر ﺳﻨﻮورﻚ ﺑﯚ ﺋﺎزادﯾﯽ دﯾﺎری
ﺑﻜﯾﻦ ،دەﺑ ﺑ ﭘﯽ ﯾﺎﺳﺎ ﺑﺖ .ﯾﺎﺳﺎﻛش دەﺑ ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﯿﺎﻧ ﺑﺖ .ﺋﮔر ﻟ ﺋﺧﻼق و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯽ دەدوﯿﻦ
ﻻﯾﻧﻜﯽ ﺋم ﺋﺎزادﯾﯿش رەﭼﺎو ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕو ﺑھﺎﻛﺎﻧﯽ
ﻛﯚﻣڵ و رﺰداﻧﺎﻧ ﺑﯚ ﯾﺎﺳﺎ.
ﺋـــﺎزادی دەﺳــﺖ راﮔﯾﺸﺘﻦ ﺑ زاﻧــﯿــﺎری ،ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺑــﻮون و
ﺋﯿﻨﺴﺎف و راﺳﺘﮕﯚﯾﯽ ،ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻦ ﻟ ﺗﺷﮫﯿﺮ و ﻧﺎوزەڕاﻧﺪن
ﻟو ﭘﻮەراﻧن ﻛ ﻟ ھﻣﻮو ﭘەوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ
رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﺪا ﺑرﭼﺎو ﺑﻮون .ﺑﯚﺋم ﻣﺑﺳﺘ ﺑﺎﺷﺘﺮە ﺑﭘﯽ
ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ "ﻣﻟﻮﯾﻞ دﻔﻠﯚر و دەﻧﯿﺲ" ﺑﮔﺸﺘﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن
ﻟم ﺳ ﺧﺎی ﺧﻮارەوەدا ﭼ ﺑﻜﯾﻨوە):(١٧
 .١دروﺳﺘﯿﯽ و ﺋﯿﻨﺴﺎف و ﺟﻮاﻧﯿﯽ ﻟ ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ رﯾﭙﯚرﺗﺎژ
و ﭼﺎﻻﻛﯿﯿ ھﺎوﭘﭽﻛﺎﻧﯽ؛
 .٢رەوﺷﺘﯽ راﭘﯚرﺗﻨﻮوﺳﺎن ،ﺑﺗﺎﯾﺒت ﻟﺳر ﺳرﭼﺎوەﻛﺎﻧﯽ
ھواڵ؛
 .٣ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻦ ﻟ ﺧﯚ ﺗﻮەﮔﻼﻧﺪن ﻟ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺗﺎﻗﻢ و
ﮔﺮوﭘﯽ ﺟﯚراوﺟﯚر؛
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ،ﺋﺴﺘﺎ ﻟ ﻛﯚﻣﮕﺎﯾﻛﺪا ﻛﺎر دەﻛــن ﻛ
ﭘﯾﺎﻣﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺑرﺑو و ﻧﺎدﯾﺎر ،ﭘﺧﺶ و ﺑو
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دەﺑــﻨــوە و ﺑــﻧــﺎﭼــﺎر ﻟــﮔــڵ ﺑــﺎرودۆﺧــــﻜــﯽ وا ﺑـــرەو روو
دەﺑﻦ ،ﻛ ﺋﯿﺘﺮ ﺗﻧﯿﺎ "ﭘﺸﺖ ﺑﺳﺘﻦ ﺑ ﺋﺎزادﯾﯽ دەرﺑﯾﻦ" ﺑﯚ
ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ دروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻛﯾﺎن ﺑس ﻧﯿﯿ ،ﺑﻜﻮو " ﺋرك
و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ"ﺷﯿﺎن ﻟم ﺑــﻮارەدا دەﺑ ﺟﮕﺎی ﺳرﻧﺞ و
ﺗاﻣﺎن ﺑﺖ.
ﭘﻨﺞ ﺋرﻛﯽ ﺳرەﻛﯽ ﻟ ﺑﻮاری ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا ھﯾ ﻛ
"ﻟراﺳﺘﯿﺪا زۆرﺑی ﻗﺴ و ﺑﺎﺳﻛﺎن ﻟم ﭘﻨﺞ ﺋرﻛ ﭘﯿﺸﯾﯿوە
ﺳرھﺪەدات):(١٨
(Duty
 .ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﺧﯚ) Duty to self
ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا(؛
)ﻟﺑراﻧﺒر راﺳﭙﺮدراوﺘﯽ ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا(
 .٢ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ وەرﮔﺮ) Audience
Duty to
 .٣ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﺧﺎوەﻧﻜﺎر)Duty to
راﺳﺘﯿﺪا(؛
) ((Employerﻟ ﺑراﻧﺒر راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ راﺳﺘﯿﺪا(
 .٤ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﭘﯿﺸDuty to the)
) Professionﻟﺑراﻧﺒر ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ،زەروورەﺗﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ
ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯿﻛﺎﻧﺪا(؛
رﯾﻜﻼم و ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯿﻛﺎﻧﺪا(
 .٥ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﻛﯚﻣڵ)Duty to
 ( Societyﻟﺑراﻧﺒر ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺧﯚ /ھر ھﻣﺎن ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺗﺎﻛﻛﺳﯽ و ﺟﻣﺎوەری(".
ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑ ﭼﺎرەﺳرﻛﺮدﻧﯽ ﺋم ﻛﺸﺎﻧ ،ﺑﻮو ﺑھﯚی ﺋوەی
ﻛ ﻟﻧﻮان رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن و ﺑرﻮەﺑراﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﺪا ،ﺑرە
ﺑرە ھﻧﺪێ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻧﻮێ ﺑﯚ داڕﺷﺘﻦ و ﭘﺳﻨﺪ ﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣ
رۆرژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ"ﺑدﯾﯽ ﺑﻦ
ﺑﻨﻣﺎ و "رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸی رۆرژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ"
و ھﻧﺪێ داﻣزراوەی ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﯿﯽ ﺳرﺑﺧﯚ و ﻧﻮێ ،ﻧﺎﺳﺮاو ﺑ
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن" ،ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ
"ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن"
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ و ﺑــﯚﭼــﺎوەدــﺮی ﻛﺮدﻧﯽ ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺑﻨﻣﺎ و
رﺴﺎﻛﺎن ﺑﻨﯿﺎت ﺑﻨﺮﻦ.
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ وﺗﺎﻧﯽ ﺋﺳﻜﻧﺪەﻧﺎﻓﯽ ﻟ ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدن و
داڕﺷﺘﻨﯽ رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﭘﺸﻧﮓ ﺑﻮون.
وﺗﺎﻧﯽ ﻧروﯾﺞ ،ﺳﻮﺪ و ﻓﻧﻼﻧﺪ ،ﺑڕﯾﺰ ﻟ ﺳﺎﻧﯽ ١٩١٦ ،١٩١٢
و  ١٩١٩ﺧﺎوەﻧﯽ ﻛﯚﻣ ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ
ﺑﻮون.
ﻟﻓڕەﻧﺴﺎ ﻟــ" ١٩١٨ ﯾــﺎﺳــﺎی ﺋــرﻛــﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﺎن"
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
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﯽ ﺑرﻮەﺑراﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﺋﻣرﯾﻜﺎ"

،،
ﺋﮔر ﺳﻨﻮورﻚ
ﺑﯚ ﺋﺎزادﯾﯽ دﯾﺎری
ﺑﻜﯾﻦ ،دەﺑ
ﺑ ﭘﯽ ﯾﺎﺳﺎ
ﺑﺖ .ﯾﺎﺳﺎﻛش
دەﺑ ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﯿﺎﻧ ﺑﺖ.
ﺋﮔر ﻟ ﺋﺧﻼق
و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯽ
دەدوﯿﻦ ﻻﯾﻧﻜﯽ
ﺋم ﺋﺎزادﯾﯿش
رەﭼﺎو ﻛﺮدﻧﯽ
ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕو
ﺑھﺎﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣڵ و
رﺰداﻧﺎﻧ ﺑﯚ ﯾﺎﺳﺎ

،،
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،،
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن
ﻟ ﺋﻣرﯾﻜﺎ
ﻟ ١٩٢٣ ﺑﻮوﻧ
ﭘﺸﻧﮕﯽ داڕﺷﺘﻦ
و ﺑرﻮەﺑﺮدﻧﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ و
ﻟژﺮﻧﺎووﻧﯿﺸﺎﻧﯽ"
ﺑﻨﻣﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﯽ
ﺑرﻮەﺑراﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ
ﺋﻣرﯾﻜﺎ" دا ﺑوﯾﺎن
ﻛﺮدەوە

،،
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دا ﺑوﯾﺎن ﻛﺮدەوە.
ﯾﻛﻣﯿﻦ " ﻓﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ ﻧﻮﻧﺗوەﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن" ﻟ
ﺳﺎﯽ ١٩٢٦
ﻟﻧﻮ رﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿ ﭘﯿﺸﯾﯿ ﻧﻮﯿﻛﺎﻧﯽ وﺗﺎﻧﯽ رۆژﺋﺎوادا
"ﻛﯚﻣی رﺴﺎی ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯿﯽ ﻛﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﺳﻜﺎﻛﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ"
ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮﻧﮕ؛ ﻛ ﻟﺳﺎﯽ ١٩٩١دا ﻟﭘﺎش ﻟﻛﺎروەﺳﺘﺎﻧﯽ"
ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ"ی زۆر ﺑﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋم وﺗ ﭘﻜﮫﺎت و
ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ"
ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ" ،ﻟ ﺷﻮﻨﯽ ﭘﺳﻨﺪ ﻛﺮا.
"ﻛﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﺳﻜﺎﻛﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ
ﻟﻧﺎو وﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎﯾﯿﺪا دەﻛﺮێ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﻜﺮێ ﺑ وﺗﺎﻧﻜﯽ
وەك ھﯿﻨﺪﺳﺘﺎن) ،(١٩٤٧ﺗﻮرﻛﯿﺎ) ،(١٩٦٠ﺷﯿﻠﯽ) ،(١٩٦٣ﻛﯚرﯾﺎی
ﺑﺎﺷﻮر) (١٩٦٤و ﺋﻧﺪۆﻧﺰی) (١٩٦٨و ﻣﯿﺴﺮ) ،(١٩٧٢داڕﺷﺘﻨﯽ
ﻛﯚﻣ رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﯾﺎن دەﺳﺖ ﭘﻜﺮد.
ﻧﯿﮋاد" ،ﻟ ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﺗﺎوﺗﻮﻛﺮدﻧﯽ
"دﻛﺘﯚر ﻛــﺎزم ﻣﻮﻋﺘﻣﯿﺪ ﻧﯿﮋاد"
ﻧﺎوەرۆﻛﯽ رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﻟ ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻧﻮ دەوﺗﯽ ،ﻧﺎوﭼﯾﯽ وﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺪا ﭼﻮار ﺑــﻮاری ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋم
رﺴﺎﯾﺎﻧ روون دەﻛﺎﺗوە ،ﻛ ﺑ ﻛﻮرﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘﺪەﻛﯾﻦ:
 .١زاﻧــﯿــﺎری ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ؛ ﺑﭘﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺳــرەﻛــﯽ
.١
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ و ﺑــﯚ وەﻣـــﺪاﻧـــوە ﺑــ ﻣــﺎﻓــﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ و
ﺟــﻣــﺎوەری ﻟــﺳــر زاﻧــﯿــﺎرﯾــﯽ راﺳــﺘــوﺧــﯚ و ﺑﺎﺑﺗﯿﯿﺎﻧی
ﭘﻮەﻧﺪﯾﺪار ﺑ ژﯾﺎﻧﯽ ﺟﻣﺎوەری ،ﻣﺎﻓﯽ رادەرﺑﯾﻦ ،رەﺧﻨ و
ﻧﻮاﻧﺪﻧوەی ﺋﺎزاداﻧی رای ﮔﺸﺘﯽ ،ﻟرﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧوە ﺋرﻛﯽ
زاﻧﯿﺎری ﮔﯾﺎﻧﺪن و ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ﺑﺧﺸﯿﯽ ﺋوان دەﻛوﺘ ﺑراﯾﯽ
ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿوە .ﺑﯚﯾ ﻟ ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺋـــم ﭘــﯿــﺸــﯾــ؛ ﺳــرﻧــﺠــﯽ ﺗــﺎﯾــﺒــﺗــﯽ دراوە ﺑــ ﺑــــﻐــرەزی
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوس ،ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻟ ﭘﺮوﭘﺎﮔﻧﺪەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑرﺑرەﻛﺎﻧﯽ ﻟﮔڵ ﮔﻮﺷﺎری دەرەﻛﯿﯽ و ﻧﺎوەﻛﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻛ.
 .٢ﺋـــﺎزادﯾـــﯽ ﭼــﺎﭘــﻣــﻧــﯽ؛ ﻣــرﺟــﯽ ﺳــرەﻛــﯿــﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ
.٢
رۆۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿ ﺑﯚ ﻣﺴﯚﮔرﻛﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻟ رﮕ
زاﻧﯿﻨﯽ ھواﻛﺎن و راﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﯿوە .ﺋﺎزادﯾﯽ زاﻧﯿﺎری ﻛش و
ھوای ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﯚ ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ راﺳﺘﯽ ﺋﺎﻣﺎدە دەﻛﺎت.
 .٣دەرﺑﯾﻨﯽ راﺳﺘﯽ ؛ ﺋرﻛﯽ ﺑﻨرەﺗﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿ.
.٣
ﺑﭘﯽ ﺋم ﺑﻨﻣﺎﯾ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ﻟﺳرﯾﺎﻧ ﺋوەی ﺑراﺳﺘﯽ
رووﯾﺪاوە و ﮔﻮﻣﺎﻧﯽ درۆ و ﻧﺎڕاﺳﺘﯽ ﻟ ﻧﺎﻛﺮێ ﺑﮕﯾﻧﻦ .ﻟﻛﺎﺗﯽ
ھﻛﺮدﻧﯿﺸﯿﺎﻧﺪا ﭘﻮﯾﺴﺘ ﺑﺧﺮاﯾﯽ راﺳﺘﯽ ﺑﻜﻧوە .ﻟم
ﭘﻨﺎوەدا ،ﻟ رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا ﭘﺪاﮔﺮی
دەﻛﺮێ ﻛ ،دەﺑ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ﺳرﭼﺎوە ھواﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺎش ﺑﻨﺎﺳﻦ و ﺋﮔر ﮔﻮﻣﺎﻧﯿﺎن ﻟ واﻗﻌﯿﯿت و ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﺑﻮوﻧﯽ ھواﻚ ھﺑ ،ﺋو ھوا ﻟ رﮕی ﺳرﭼﺎوەی
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ﺗﺮەوە ﺑدواﯾﺪا ﺑﭽﻦ و ﺗواوی ﺑﻜن.
 .٤رﺰﮔﺮﺗﻦ ﻟ ﺋﺎﺑووی ﺗﺎك و ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺗﺎﻛﻛس؛
ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﯽ ﻛـــﺎری رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯿــ و ﭘﺸﮕﺮﺗﻨ ﺑ
ﺳﻮوﻛﺎﯾﺗﯽ و ﺑﺮﺰﯾﯽ و ﺗﺎواﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﯾﯽ.
* ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ
چ
ﺋﺎﺧﯚ دەﺑــ ﺋــﺧــﻼق و ﭘﯿﺸﯾﯿﺒﻮون
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻜﯿﺎن ﺑﯾﻛوە ھﺑﺖ؟ ﺋﺎﯾﺎ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﻚ ﭘﯿﺸﯾﯽ
ﺑﺖ ،دەﺗﻮاﻧ ﺑ ﭘﺸﻠﻜﺮدﻧﯽ ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺶ ﭘﯿﺸﯾﯿﺎﻧ
ﺑﻤﻨﺘەوە؟
ﺋم ﺑﺎﺳ ﻛﺎﺗ دﺘ ﺋﺎراوە ﻛ ﺗواﻧﯿﻨﯽ ﺋﻤ ﺑﯚ ﺋﺧﻼق
ﺗواﻧﯿﻨﻜﯽ دروﺳﺖ ﻧﺑﺖ .واﺗ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
ﻟﻚ ﺟﯿﺎ ﻧﻛﯾﻨوە .ﺋو ﻛﺎﺗی ﻟ ﭘﻜﮫﺎﺗی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ
و ﻛﯚﻣﯾﺗﺪا ھﻣﺎن ﭘﻮەری ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ رەﭼﺎو دەﻛﯾﻦ،
ﺗﻮوﺷﯽ ﺋم ھﺎودژﯾﯿ دەﺑﯿﻦ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﻟواﻧﯾ" ﻧــﺎڕازدار
ﻟــﺑــﻮاری ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﻛﯿﺪا ﺑ ﻧﺎﺋﺧﻼﻗﯽ داﺑــﻨــﺮێ ،ﺑم
ﻟﺑﻮاری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﭘﯿﺸﯾﯿوە رازداری و داﭘﯚﺷﯿﻨﯽ
ھﻧﺪێ ﺑﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻮﯾﺴﺖ ﻛ ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺮدﻧﯿﺎن ﻟﺗﻤ ﻟ ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ
و ﭘﮕی ﺗﺎﻛﻛﺎن ﻧــﺎدات ،ﻟﺑﻮاری ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺑ ﻛﺎرﻜﯽ
ﻧﺎﺋﺧﻼﻗﯽ داﺑﻨﺮﺖ.
ﻛواﺗ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ ھرﻛﺳﻚ دەرﺑــی ﺋــو ﻣــﺎف و
ﺋرﻛﺎﻧﯾ ﻛ ﺋو ﭘﯿﻮاﯾ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﺧﯚی و ﺧﻮدای ﺧﯚی
ھﯾﺗﯽ .ﺑم ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ھر ﻛﺳﻚ دەرﺑی ﺋو
ﺋرك و ﻣﺎﻓ ﺑراﻧﺒراﻧﯾ ﻛ ﺗﺎﻛﻮ داﻣزراوە ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن
ﺑراﻧﺒر ﺑ ﯾﻛﺘﺮ ھﯾﺎﻧ .ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧوەی ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ ﻟ
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ،ﺟﯿﺎﻛﺮدﻧوەی "ھرﻤﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ" و
و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ھرﻤﯽ ﺗﺎﻛﻛﺎﻧ ﻟ دەﺳﺖ
ﺗﻮەرداﻧﯽ ﻛﺳﺎﻧﯽ دﯾﻜ) ﺑﺮﯾﺘﯽ ﻟ ﺣﻜﻮﻣت ،داﻣـــزراوە
 .ھــﯚی ﮔﺮﻧﮕﯿﺪان ﺑ
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ،ﺑــزۆری ﻟم دووﺧﺎدا
ﻛﻮرﺗﻜﺮاوەﺗوە :
 .١ھﻟﻮﻣرﺟﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و و ﻛوﺗﻨ ﻣﺗﺮﺳﯿﯽ
" ﺑﻨﻣﺎی ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ھواڵ؛"
 .٢ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺑ رووڕووﺑﻮوﻧوە ﻟﮔڵ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ ﺑﮔﭽڵ
و ورووژﻨر.
داﻧـــﯽ زاﻧــﯿــﺎری ﻟــﺑــﺎرەی رووداوـــﻜـــوە ﻛــ ﻟــــدەرەوەی
ﺋزﻣﻮوﻧﯽ ﺗﺎﻛﻛﺳﯽ روودات ،ﺑﯚ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛﯚﻣڵ
ﺑــﺎﯾــﯿــﺪارە .ﺋﻤ ھــﻣــﻮوﻣــﺎن وەك ﻣـــﺮۆڤ ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﻤﺎن ﺑ
زاﻧﯿﺎرﯾﯿ ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﺋرك ﻧﻮاﻧﺪن .ﻟﺮەدا ﭘﺪەﭼ دوو ﺟﯚر

،،
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﻛﯽ
ھرﻛﺳﻚ
دەرﺑی ﺋو ﻣﺎف و
ﺋرﻛﺎﻧﯾ ﻛ ﺋو
ﭘﯿﻮاﯾ ﺑراﻧﺒر
ﺑ ﺧﯚی و ﺧﻮدای
ﺧﯚی ھﯾﺗﯽ .ﺑم
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
ھر ﻛﺳﻚ دەرﺑی
ﺋو ﺋرك و ﻣﺎﻓ
ﺑراﻧﺒراﻧﯾ ﻛ
ﺗﺎﻛﻮ داﻣزراوە
ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن
ﺑراﻧﺒر ﺑ ﯾﻛﺘﺮ
ھﯾﺎﻧ

،،
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،،
ﻛﯚﻣﯽ ﺋﺴﺘﺎ
ﺑھﯚی ﭘﯿﻮەﻧﺪﯾﯿ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و
ﻋﺳﻜرﯾﯿﻛﺎﻧﯿﯿوە
ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺳرﺑﺧﯚ
ﺑﺖ

ﺧﻚ ﺑﺑ
ﺋﺎﮔﺎدارﺑﻮون ﻟ
ھواﻛﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ
ﺑرﮔﺮی ﻟ ﻣﺎﻓ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﺑﻜن و ﺋرﻛﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑرﻮە
ﺑرن

،،
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زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ھﺑﺖ ﻛ ﺋﻤ ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺣزﻣﺎن ﻟﯿﺗﯽ .ﯾﻛﻣﯿﺎن
ﻟﺑﺎرەی دەوروﺑر و ژﯾﻨﮕﻛﻣﺎﻧوەﯾ .ﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﯿی ﺋﻤ
ﺑ دروﺳﺘﯽ ﭘﻮﯾﺴﺘﻤﺎﻧ ،ﻟ ﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺘﯿﺪا ،ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑ
دﻨﯿﺎﺑﻮوﻧﻤﺎن ﻟژﯾﺎن و ﻣﺎﻧوەﻣﺎﻧوە ھﯾ .ﺋﻤ ﭘﻮﯾﺴﺘ
ﭘﺸﻮەﺧﺖ ﭘﺸﺒﯿﻨﯽ ﺑﻜﯾﻦ ﻛ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑ دﻨﯿﺎﯾﯽ ﺧﯚراك
ﺑدەﺳﺖ ﺑﻨﯿﻦ و ﺳرﭘﻧﺎﯾﻛﯽ ﺋــﺎرام ﺑﺪۆزﯾﻨوە ﻛ ﺗﯿﺪا
ﺋﯚﻗﺮە ﺑﮕﺮﯾﻦ .ھﺒت ﻟ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺪا ﺋﺎرەزووەﻛﺎﻧﻤﺎن زۆر
ﺋﺎﯚزﺗﺮن و ھرﺑﯚﯾ ھﯚﺷﯿﺎرﯾﯽ ﮔﺸﺘﯿﻤﺎن ﺑرەو ﮔﯿﺮﻓﺎﻧﻛﺎن،
ﺋﺎﺳﻮودەﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﻤﺎن ﺋﺎراﺳﺘ دەﺑ.
ﺟــﯚری دووەﻣـــﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ﻟــﺑــﺎرەی ﺧﯚﻣﺎﻧوەﯾ ،و
ﺑﮔﺸﺘﺎﻧﺪﻧﯽ وەك ﻣﺮۆڤ ﺑﻮوﻧﻤﺎن .زۆرﺑی ﺗﺎﻛﻛﺎن دﯾﺎﻧﮫوێ
وەك ﺋﻧﺪاﻣﻜﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻛﯚﻣﻛﯾﺎن
ﺳﯾﺮ ﺑﻜﺮﻦ – ﺑﯚ ﺟﻜوﺗﻨﯿﺎن و ﺑﯚ ﺋوەی ﻟﻛﯚﻣﻛﯾﺎﻧﺪا
وەرﺑﮕﯿﺮﻦ .ﺋوان دەﯾﺎﻧوێ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻦ ﺑﯚ ﺧﯚﮔﻮﻧﺠﺎﻧﺪن و
ھﺎوﺳﻧﮕﻜﺮدﻧﯽ رەوﺷﺘﯿﺎن ﺑﯚﯾ ﺋﻣ دەﻛن) .(١٩ﻟ ﻛﯚﻣﮕﺎ
ﺑﭽﻮوﻛﻛﺎﻧﺪا ﺋﻤی ﻣﺮۆڤ ھزاران ﺳﺎڵ ﻟوەﭘﺶ ﺋم ﻛﺎرەﻣﺎن
ﻟڕﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ راﺳﺘوﺧﯚ و ﺑﯿﻨﯿﻨوە دەﻛﺮد .ﺑم ﻟ ﻛﯚﻣﯽ
ﮔــورەﺗــﺮدا ﭘـــروەردە ،واﺑﺳﺘﯾﯽ ﺑ ﺷﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔــورە،
ﺗﻧﺎﻧت ﺑ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺒﻮون ،ﺋﻣ زۆر ﺋﺳﺘﻣ .ﺋﺴﺘﺎ ﺋﯿﻨﺘرﻧﺖ
ﺳﻟﻤﺎﻧﺪووﯾﺗﯽ ﺑﺒﺘ ھﯚﻛﺎرﻜﯽ ﺑھﺰ ﻟ دەﺳﺘﻣﯚرﻛﺮدﻧﯽ
ﻛﯚﻣﮕﺎ ﺑﭽﻮوﻛﻛﺎﻧﺪا و ﺋﻣش ﺑــردەوام دەﺑ ..ھر ﺑﯚﯾ
رﯾﺰﻛﺮدﻧﯽ ﺑھﺎی ھﺎوﺑﺷﯿﺶ ﺋﺳﺘﻣﺘﺮ ﺑﻮوە .ﺑﯚﯾ ﻟﺮەدا
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
ﻟﺳر ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ رووداوەﻛـــﺎن داﺑﻨﺖ .ﻟﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜش
ﮔﺮﯾﻤﺎﻧی ﺳرەﺗﺎﯾﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﺋوەﯾ؛ ھرﺗﺎﻛﻚ دەﺑ
ﺋﺎﮔﺎداری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯽ ﺧﯚی ﻟﺑراﻧﺒر ﺑﯾﺎرە ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﺪا
ﺑﺖ .ﻛواﺑ ھواڵ ﻟ ﻛﯚﻣﻜﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻜﺪا ﭘﻮەﻧﺪی ﺑ
ﻛﺸو ﮔﺮﻓﺘﻛﺎﻧﯽ ﺧﻜوە ھﯾ و ﺋﺎﮔﺎدارﻛﺮدﻧوەی ﺧﻚ
ﻟ ﻛﺸو ﮔﺮﻓﺘﻛﺎن ﻟرﮕی ھــواڵ و رﯾﭙﯚرﺗﺎژەﻛﺎﻧوە،
دەﻛﺮێ ﺑ ﺧﺰﻣﺗﻜﯽ ﺑرﭼﺎوی ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺑوان داﺑﻨﺮﺖ ،ﺧﻚ
ﺑﺑ ﺋﺎﮔﺎدارﺑﻮون ﻟ ھواﻛﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑرﮔﺮی ﻟ ﻣﺎﻓ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻜن و ﺋرﻛﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑرﻮە
ﺑرن .ﺑﯚﯾ " راﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎوﻨﯾك ﻟﺑراﻧﺒر ﻛﯚﻣﺪا ﺑﻣﺑﺳﺘﯽ
ﻧــﻮاﻧــﺪﻧــوەی راﺳــﺘــﯽ ﻣﺑﺳﺘﻜﯽ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﺸ ،ﺑــم
ھﻣﯿﺸ ﻟ ﻟﻮﺗﻜی ﺑراﯾﯿﻛﺎﻧﺪا ﻧﯿﯿ ،ﺋوﯾﺶ ﻛﺎﺗ ھوﺪەدەن

ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﮔری

ﭘﻜوە ﺑ ﻣﺰﻜوە ﺑﻨﻮوﺳﻦ ﺑ ﺳــرﭼــﺎوەی ﺳﻨﻮوردار
و ﺑﯚﺷﺎﯾﯿﻛﯽ ﺑ ﺳﻨﻮور ﺑﯚ ﭘﻛﺮدﻧوە .ﻛﺎری ﯾﻛﺪەﺳﺘﯽ
رۆژاﻧ ﺑﯚ ﭘﻛﺮدﻧوەی ﻻﭘڕەﻛﺎن ھﻣﯿﺸ ﺋﻓﺴﻮﻧﮕر ﻧﯿﯿ.
ﺑﻜﻮ دۆزﯾﻨوەی ﺋو ﺷﺘی ﻛﯚﻣﻛﺗﺎن ﭘﯿوە ﺧرﯾﻜ،
ﺷﺘﻜ ﺑ ﺳﻮودە و دەﺷ ﺧﯚش ﺑﺖ ،ﭼﻮﻧﻜ ﺗﺣﻣﻮل ﻧﺎﻛن
ﻧزاﻧﻦ و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﺋو زاﻧﯿﻨ ﺑﮕﻮازﻧوە ﺑﯚ ﺋوەی ﯾﺎرﻣﺗﯽ
ﺋواﻧﯽ دﯾﻜ ﺑﺪەن ﺗﺎ ژﯾﺎﻧﯽ رۆژاﻧﯾﺎن رﻜﺒﺨن ﻛ ﻧﺧﺘ
ﺑﺎﺷﺘﺮە"(٢٠).
ﻟــﺑــر ﺋــﻣــﺎﻧــﯾــ ﻛــ ﺋﺴﺘﺎ وﺷـــی "ﭘــﯿــﺸــﯾــﯿــﺒــﻮون" ﯾﺎن
ﭘﺮۆﻓﯿﺸﻨﺎﺘﯽ ﺑﯚ دەرﺑﯾﻨﯽ ﭼﻣﻜﯽ ھﻧﺪﻚ ﺑﻨﻣﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﺑﻛﺎر دێ ﻛ رەواﯾﯽ و دەﺳت ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﮔری ﺑدﯾﺎری
دﻨ ،ﭼﻮﻧﻜ"ﭘﯿﺸﯾﯿﺒﻮون" و"ﺧﺰﻣﺗﻜﺮدن" ﺑﺧﻚ ﺗواوﻛری
دوو ﻻﯾﻧی ﯾﻛﺘﺮن.
ﺑﻨﻣﺎ ﻧﻮﻧﺗوەﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا"،
ﻟ ﺳﺎﯽ ١٩٨٣دا ﻟ ﭘﺎرﯾﺲ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮا ﺑﯚ ﺋــوەی ﺑﺒﻨ
ﺑــردی ﺑﻨﺎﻏی ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن ﻟ ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻧــﺗــوەﯾــﯽ و ﻧﺎوﭼﯾﯿﺪا .ﻟــ ﺑﻨﻣﺎی دووەﻣـــﯽ ﺋــم ﯾﺎﺳﺎﯾ
ﻟﺑﺎرەی ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎﻧوە ھﺎﺗﻮوە":
زاﻧــﯿــﺎرﯾــﯿــﻛــﺎن ﻟــ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺪا ﻛــﺎﯾــك ﻧﯿﯿ ،ﺑﻜﻮ
ە و ﺋﻣش ﺑم واﺗﺎﯾﯾ ﻛ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺑﻮوﻧﯽ ﻟ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن،
ھﺎوﺑﺷ؛ ﺑﯚﯾ ﻧــك ھــر ﻟ ﺑراﻧﺒر ﺋــو ﻛﺳﺎﻧی ﻛ
ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن ﻛﯚﻧﺘﺮۆڵ دەﻛن ،ﺑﻜﻮ دەﺑ دواﺟﺎر ،ﺑ ﮔﺸﺘﯽ ﻟ
ﺑراﻧﺒر ﺧﻜﺪا؛ ﺑﺟﯚرﻚ ھﻣﻮو ﭼﺷﻨ ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ
ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺑﮕﺮﺘوە ،ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎر و وەﻣﺪار
ﺑﺖ .ﺑ ﭘﯽ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯽ ،رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟ
ﺋﺳﺘﯚﯾﺗﯽ ﻛ ﻟ ھر ھﻟﻮﻣرﺟﻜﺪاﺑ ،دەﺑ ھﺎوﺋﺎھﻧﮓ
ﻟﮔڵ وﯾﮋداﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯿﯽ ﺧﯚی رەﻓﺘﺎر ﺑﻜﺎت) .(٢١ﺋو ﺷﺘی
ﺑﯚﺗ ﻣﺎﯾی ﺋــوەی رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﺎن ﺑﺒﻨ ﺟﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧی
ﺟﻣﺎوەر و رﺰﯾﺎن ﻟ ﺑﮕﯿﺮﺖ ،ﺋوەﯾ ﻛ وەك ﮔﯾﻧری
زاﻧــﯿــﺎری ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑﯚ ﭘــﺮۆﺳــی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ دەور دەﺑﯿﻨﻦ.
ھروەھﺎ ﺟﻣﺎوەر ﻟ رﮕی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧوە ﻟ ﻣﺗﺮﺳﯿﯿ
ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻛﺎن ﺋﺎﮔﺎدار دەﺑﻨوە.
* ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ دووﺳرە و وەرﮔﺮی ﭼﺎﻻك
ﻣـــﺑـــﺳـــﺘـــﯽ ﻣـــﯿـــﺪﯾـــﺎﻛـــﺎن و ﺑـــﮔـــﺸـــﺘـــﯽ ﻣـــﺮۆﭬـــﯿـــﺶ ﻟــ
ﭘﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدن؛"ھوﻜ ﺑﯚ ﻛﯚﻧﺘﺮۆڵ ﻛــﺮدن ،ﭼﺎﻛﺴﺎزی ﯾﺎن
ﮔﯚڕﯾﻨﯽ دەوروﺑری ﺧﯚﯾﺎن دەﯾﺪەن،ھروەك رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ
ﺑﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ "ﻣﺎرﺗﺎ ﮔﯿﻠﮫﯚرن" دە:

،،

ﺑﻨﻣﺎ
ﻧﻮﻧﺗوەﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ
ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا"،
ﻟ ﺳﺎﯽ ١٩٨٣دا ﻟ
ﭘﺎرﯾﺲ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮا
ﺑﯚ ﺋوەی ﺑﺒﻨ ﺑردی
ﺑﻨﺎﻏی ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ
ﯾﺎﺳﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن
ﻟ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ
و ﻧﺎوﭼﯾﯿﺪا
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس
ﻟ ﺋﺳﺘﯚﯾﺗﯽ
ﻛ ﻟ ھر
ھﻟﻮﻣرﺟﻜﺪاﺑ،
دەﺑ ھﺎوﺋﺎھﻧﮓ
ﻟﮔڵ وﯾﮋداﻧﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯿﯽ ﺧﯚی رەﻓﺘﺎر
ﺑﻜﺎت

،،

ژﻣﺎرە

٧٩

"ﻧﻮوﺳرﻚ ﺳرەﺗﺎ ﺑﯚﯾ دەﻧــﻮوﺳــ ﻛ
ﺑﺨﻮﻨﺪرﺘوە؛ ﭘﺎﺷﺎن ھﯿﻮادارە ﺧﻮﻨرەﻛﺎﻧﯽ
ﺑــﻜــوﻧــ ژــﺮﻛــﺎرﯾــﮕــرﯾــﯽ وﺷــﻛــﺎﻧــﯽ ،واﺗــ
ھﯿﻮادارە رواﻧﮕﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﮕﯚڕدرێ ﯾﺎن ﺑھﺰ
ﺑﻦ ﯾﺎن ﭘرەﯾﺎن ﭘﺒﺪرێ ،ﯾﺎن ﺋوەی ﻛ ﺋو
ﺧﻮﻨراﻧ ﭘﺎﻨﺮﻦ ﺑــرەو ﺳرﻧﺠﺪان ﺑو
ﺷﺘﺎﻧی ﭘﺸﺘﺮ ﺳرﻧﺠﯿﺎن ﻧداوﻧﺗ
ﺑم ﮔﯾﺸﺘﻦ ﺑم ﻣﺑﺳﺘﺎﻧ ﺋﺎﺳﺎن ﻧﯿﯿ؛
ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺑــ ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ رــﺒــﺎز و ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ
ﭘــــﻮەﻧــﺪﯾــﯽ ،ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ وەرﮔـــــﺮان و
رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ و ﻛﻠﺘﻮر و رەوﺷﺘﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
وەرﮔﺮاﻧوە ھﯾ.
ﯾﻛ ﻟ رﺒﺎزەﻛﺎﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدن رﺒﺎزی
ـوە"ﯾــ ،ﻛ ﻧــــﺮەران ﭼــﯚن ﭘﯾﺎﻣﻚ
"ﮔــﻮــﺰاﻧــوە"
دەﻧﺮن و وەرﮔﺮان ﭼﯚن رەﻣﺰەﻛﺎﻧﯽ دەﻛﻧوە
 ،ﻧﺮەران ﻛﺎﻧﺎﻛﺎﻧﯽ
و دەﯾﺨﻮﻨﻨوە
ﮔﯾﺎﻧﺪن ﭼــﯚن ﺑﻛﺎر دﻨﻦ .ھﻣﻮو ھوﯽ
ﺋــم رــﺒــﺎزە ﺋــوەﯾــ ﻛ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ
و دروﺳﺘﯿﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﺑرﺘ
ﺳرێ .ﺑﯚﯾ ﭘﻮەﻧﺪی ﺑرەوﺗﻚ دەزاﻧ ﻛ
)ﻧﺮەر( ﻟرﯿوە ﺷﻮﻦ ﻟﺳر
ﺗــﺎك /ﻻﯾن)ﻧﺮەر(
رەوﺷﺖ و زﮫﻨﯿﺗﯽ ﺑراﻧﺒرەﻛی دادەﻧ.(٢٣)
رواﻧﮕﯾﻛﯽ ﺋﺎﺳﯚﯾﯿوە ﻟ ﻧــــﺮەرە -ﭘﯾﺎم
– ﻛﺎﻧﺎڵ و وەرﮔﺮ ﭘﻜﺪێ.
رﺒﺎزی دووەم ،ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑ" ﺑرھﻣﮫﻨﺎن
و ﮔﯚڕﯾﻨوەی واﺗﺎﻛﺎن" دادەﻧــ .ﺋم رﺒﺎزە
ھــوــﺪەدا ﺑــﺰاﻧــ ﭼــﯚن ﭘــﯾــﺎم ﯾــﺎن دەﻗــﻛــﺎن
دەﻛوﻧ ﻛﺎر و ﻛﺎرداﻧوەی ﺑراﻧﺒر ﻟﮔڵ
ﺋواﻧﯽ دﯾﻜدا ،ﺑﯚ ﺋوەی واﺗﺎ ﺑرھم ﺑﺖ؛
واﺗـــ ﺑــﺳــﺘــﺮاوەﺗــوە ﺑــ دەوری دەﻗــﻛــﺎن
ﻟــ ﻛــﻮﻟــﺘــﻮرەﻛــﻣــﺎﻧــﺪا .ﻟﻚ ﺗﻨﮔﯾﺸﺘﻦ و
ﺳرﻧﻛوﺗﻨﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛ ،ﻟــ ﺟﯿﺎوازﯾﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ ﻧﻮان ﻧﺮەر و وەرﮔﺮدا دەزاﻧ."(٢٤)
ﭘﺮۆﺳﯾﻛ ﭘﺸﺖ ﺑ ﺗﮕﯾﺸﺘﻨﯽ ھﺎوﺑش
دەﺑﺳﺘ و ھﺎوﺑﺷﻛﺎﻧﯽ ﻟﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ
دووﺳرەدا زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎﻧﯽ دادەھﻨﻦ) ."(٢٥ﺋم
رﺒﺎزە ﻟ ﭘﻮەﻧﺪی ،ﺑ ھــﯚی ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی
ﻧﻮوە ھﺎﺗﯚﺗ ﺋﺎراوە.
ﺑــﺎرودۆﺧــﯽ ﺋﺴﺘﺎی راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛــﻮردی
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ھﺎوﻛﺎﺗ ﻟﮔڵ ﺋوەی ﻛ ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﻧﻮﯽ
زاﻧﯿﺎری ،ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن و ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﺑرھﻣﮫﯿﻨﺎن و ﺋــﺎــﻮﮔــﯚڕی زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
ﻟﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺪا ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺑرﭼﺎو ﻗﻮوڵ
و ﺑﮕڕاﻧوە ﻛﺮدووە .ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻧﻮێ ﺑﭘﯽ
وەرﮔﺮاﻧﯽ ﭼﺎﻻك ،دەﺳﺘﭙﺸﺨرو ھﺒﮋﺮەر
داﻣــــــزراوە .ھــرﺑــﯚﯾــ ﭘــــﻨــﺎﺳــی ﺗــﺎﻛــﻛــﺎن
ﻧــك ﻟــ ﻣــﯚﻧــﯚﻟــﯚﮔــﺪا ﺑــــﻜــﻮو ﻟــ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی
دووﺳرەدا ﭘﻜﺪﺖ .ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻧﻮێ ﭘﺮۆﺳی
ﺑدﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﻛﯚﻣﮕﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻣﻮار
ﻛﺮدووە ،دەﺳﺗﯽ ﻣﯚﻧﯚﭘﯚﻟﯽ رەواﻧﺪووەﺗوە
و ﭘــﺎواﻧــﻜــﺮدﻧــﯽ زاﻧــﯿــﺎرﯾــﯽ ﺑــﯚ ﺗﺎﻗﻤﻚ و ﺑ
ﺑــﺷــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺋــواﻧــﯽ دﯾــﻜــی ﻧھﺸﺘﻮوە.
ﺑﯚﯾ ﻟﺮەدا ﺋوەی ﻟ ھﻣﻮو ﺷﺖ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮە
ﺧﯚﮔﻮﻧﺠﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳــرﭼــﺎوەﻛــﺎﻧــﯽ ﮔــﯾــﺎﻧــﺪن و
ﻧﺮەرەﻛﺎﻧ ﻟ ﮔڵ ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿ ﺳرەﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
وەرﮔﺮان ﺑﯚ ﺋوە ﺑو ﻣﺑﺳﺘﺎﻧی ﻟﺳرەوە
ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘﻜﺮا ،ﺑﮕﺎت.
ﭘﻮﺳﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ وەرﮔــــﺮان ﻟــ دوو رووی
"ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ"ﯾوە دەﻛﺮێ ﺗﺎوﺗﻮو
"ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯽ" "ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ"
ﺑﻜﺮﻦ .ﺟﻣﺎوەر ﻟ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺪﯾﺎ دا دەﯾــﺎﻧــﮫــوێ ﺋــم ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎﻧﯾﺎن
داﺑﯿﻦ ﺑﻜن ،ﺑﯚﯾ ھر ﻛﺎﻧﺎﻚ ﻟ ﻛﺎﻧﺎﻛﺎﻧﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪن دەﺑ رەﭼﺎوﯾﺎن ﺑﻜن؛ ﺋوﻛﺎﺗﯾ
ﻛــ دەﻛـــﺮێ ﺑﯿﻦ ﺋــرﻛــﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﺑﺟﺪﻨﻦ.
أ( ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ و ﺷﺧﺴﯿﯽ :
 .١ﺧﯚﻧﺎﺳﯿﻦ و ﺳﻮودﻣﻧﺪﺑﻮون
 ،واﺗ ﺑﺮدﻧﺳرﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘﺎداﺷﺖ
و ﻛﻣﻜﺮدﻧوەی ﺳﺰا ﻟ رﮕی ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎﻧﯽ
زاﻧﯿﺎرﯾﯽ و ﺷﺎرەزاﯾﯿوە؛
 .٢ﭼﮋ وەرﮔﺮﺗﻦ وﺳرﮔرﻣﯽ و ھﺗﻦ ﻟ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺸﻛﺎن؛
 .٣ﭼﺎرەﺳرﯾﯽ و دەرﻣﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺸﻛﺎن؛
ب( ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ:
 .١ﻧــﺎﺳــﯿــﻨــﯽ ﺟــﯿــﮫــﺎن و ﺗــــﮕــﯾــﺸــﺘــﻦ ﻟ
دەوروﺑر؛
 .٢ﭼﺳﭙﺎﻧﯽ ﻛﺳﺎﯾﺗﯽ و ﻛــﺎراﺑــﻮون و
ﻣﺘﻤﺎﻧ و ﺷﺎﻧﺎزی ﺑﺧﯚﻛﺮدن؛
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 .٣ﺑھﺰﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻟﮔڵ ﺑﻨﻣﺎ و ﺧﺰان؛
 .٤ﺑھﺰﻛﺮدﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻟﮔڵ دۆﺳﺘﺎن و ھﺎورﯿﺗﯽ)(٢٦
دەﺳﺗﯽ ﻛﻮردی دەﺑ ﺧﺮاﯾﯽ زەﻣن و ﮔﯚڕاﻧﯽ رەوﺷﯽ
ﭘــــﻮەﻧــﺪﯾــﻜــﺮدن و ﭼــﻮوﻧــﺳــرــﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﻛﯚﻣﻛی ﻟــم ﻗــﯚﻧــﺎﻏــدا ﻟــﺑــر ﭼﺎوﺑﮕﺮێ و ھوﺒﺪات
ﻛﺸﻛﺎﻧﯽ ﺑﻮاری راﮔﯾﺎﻧﺪن ﻛ ﺑﮔﺸﺘﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑ دوو
ﻻﯾﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻻﯾﻧﯽ دەرەﻛﯽ دەﻣزراوەﻛﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎوە
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
ﻣﯿﺪﯾﺎ و ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯽ ﻛﺎﻧﺎ ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن؛
ھوڵ ﺑﺪرێ ﺑﯚ ﺧﻮﻨﺪەوارﻛﺮدﻧﯿﺎن ﻟم ﺑﻮارە ﺑﯚ ﻛﺮدﻧوەی
رەﻣــﺰ و ﻛﯚدەﻛﺎﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن .ﭘﮕﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﺎدﯾﺮی
ﺑــﻮاری راﮔﯾﺎﻧﺪن ،ﺑﺷﻮەی ﺋﺎﻛﺎدﯾﻤﯽ و ﭘروەردەﻛﺮدﻧﯽ
ﺋو ﻛﺎدراﻧی ﺋﺴﺘﺎ ﺑﺷﻮەی ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯽ ﻟﻛﺎری ﻧﻮوﺳﯿﻦ و
ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ھواﺪا ﭼﺎﻻﻛﻦ.
ﻟ ﻻﯾﻧﯽ دەرەﻛﯿﯿوە ،ﺷﻮەی ﻣﺎﻣ ﻛﺮدﻧﯽ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎوەن
دەﺳت و ﺋو داﻣزراواﻧی ﻛ ﺑﺷﻮەﯾك ﻟ ﺷﻮەﻛﺎن
رﯾﺰﺑﻧﺪﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯽ داﺑﯿﻦ دەﻛن ،دەورﯾﺎن
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
ﻛﺸﻛﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺗﻧﯿﺎ ﺑﭘﯽ ﺋو ﯾﺎﺳﺎﯾ
ﺑﺖ و ﭘﻧﺎ ﺑﯚ ھﯿﭻ رﮕﯾﻛﯽ ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧــﺑــﺮدرێ .ﻻﯾﻧﯽ
ﻣﺎدﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﮔﺮﻧﮕ و دەﺑ ھوڵ ﺑﺪرێ ژﯾﺎﻧﯽ
رۆژاﻧی داﺑﯿﻦ ﺑﻜﺮێ .ﺑﻛﻮرﺗﯽ ﺳ ﻛﯚﺳﭙﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ﺑﻮون
؛ واﺗ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ،ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟﺑردەم ﻧﻣﻨ.
* ﻛﯚﻣﯽ ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﯽ و ﭘﺮﺳﯽ ﻧﺗواﯾﺗﯽ ﻛﻮرد
ﮔﺸﺘﯽ(،
"ﺗﯚﻧﯿﺲ" ﻧﻮوﺳری ﻛﺘﺒﯽ )رەﺧﻨﯾك ﻟﺳر رای ﮔﺸﺘﯽ(
ﭘﯽ واﯾ ﻛ ﻛﯚﻣﮕﺎی ﻧﻮێ ،ﺟﯿﺎواز و ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﯿﻦ و ﺳ
ﺗﻜﭙﮋاو)ﺑﺎزاڕ ،ﺣﻜﻮﻣت و رای ﮔﺸﺘﯽ(
)ﺑﺎزاڕ،
ﺑﻨﻣﺎی رﻜﺨری
ﭘﻜﮫﺎﺗﻛﯾﺎن دﯾــﺎری دەﻛــن .واﺗــ ﺑﻦ و رﻜﻜوﺗﻨﻛﺎﻧﯽ
ﺑـــﺎزاڕ ﻛــ ﻟــﺳــر ﺑــﻨــﻣــﺎی ﻋــﻗــﻧــﯽ داﻣــــــزراون ،ﺟﮕی
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
ﻻﯾﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
و ﻻﯾﻧﯽ دەرەﻛﯽ
دەﻣزراوەﻛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺪﯾﺎوە ھﯾ ھﻣﻮار
ﺑﻜﺎت

،،
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ﻟ ﻛﯚﻣﯽ
ﻛﻮردەوارﯾﺪا،
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺑﺎرودۆﺧﯽ
ﻧﺎوﭼﯾﯽ ،ﻛم
ﺋزﻣﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ،
ﺑﺎدەﺳﺘﯿﯽ ﻛﻮﻟﺘﻮری
ﻧرﯾﺘﺨﻮازاﻧ،
ﺧﯚﺳروەری
ﻟ ﺟﯿﺎﺗﯽ
ﯾﺎﺳﺎﺳروەری ،ﯾﻛﺘﺮ
ﻗﺑﻮوﻨﻛﺮدن
و ﻛم ﺳﺑﺮﯾﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻜﯿﯿﺎﻧ،
ﺑﻮوﻧ ھﯚی
ﻣﻠﻤﻼﻧﯽ ﺗﺎﻛەواﻧ
و داﺑﺷﻜﺮدﻧﯽ
دەﺳﺗﯽ ﺣﻜﻮوﻣﯿﯽ
و ﺟﻣﺎوەرﯾﯽ و
ﻗﯚرﺧﻜﺮدﻧﯽ ﻟ
ﭼﻮارﭼﻮەی ﺗﺳﻜﺪا

،،
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ﺣﻜﻮﻣت دەرﯾﺎن دەﻛﺎت ﺟﻨﺸﯿﻨﯽ رﺒﺎزی ﺳﺎدەی رەﮔزی
و ﺋﺧﻼﻗﯿﺎﺗﯽ ﻋﻮرﻓﯽ دەﺑﻦ و ﺑﺳرھﺪاﻧﯽ رای ﮔﺸﺘﯽ ،ﺋو
ﭼﺷﻨ ﻟ ﺑوا ﺑ ﺋﺎﯾﯿﻦ ﻛ ﻟ ﺳدەﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوەڕاﺳﺘﺪا ﺑﺎو ﺑﻮو،
ﻻواز دەﺑﺖ(٢٧).
ﻟ ﻛﯚﻣﯽ ﻛﻮردەوارﯾﺪا ،ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﻧﺎوﭼﯾﯽ،
ﻛم ﺋزﻣﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ،ﺑﺎدەﺳﺘﯿﯽ ﻛﻮﻟﺘﻮری ﻧرﯾﺘﺨﻮازاﻧ،
ﺧﯚﺳروەری ﻟ ﺟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎﺳروەری ،ﯾﻛﺘﺮ ﻗﺑﻮوﻨﻛﺮدن و
ﻛم ﺳﺑﺮﯾﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﻜﯿﯿﺎﻧ ،ﺑﻮوﻧ ھﯚی ﻣﻠﻤﻼﻧﯽ ﺗﺎﻛەواﻧ و
داﺑﺷﻜﺮدﻧﯽ دەﺳﺗﯽ ﺣﻜﻮوﻣﯿﯽ و ﺟﻣﺎوەرﯾﯽ و ﻗﯚرﺧﻜﺮدﻧﯽ
ﻟ ﭼﻮارﭼﻮەی ﺗﺳﻜﺪا .ﺋم ﺑﺎرودۆﺧ رﮕی ﺧﯚﺷﻜﺮد ﺑﯚ
ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ ﺑﯿﺮی ﻧﺗواﯾﺗﯽ و ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺷﯚڕﺷﮕاﻧ ﻛ ﻟ
ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا ﭘﺸﺨﺴﺘﻨﯽ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺗﺎﻛﯽ ﺑﺳر ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﻟﻜوﺗوە و ﺑــﻮو ﺑﻣﺎﯾی دەرﻓﺗﮫﻨﺎﻧﯽ ﻛﺳﺎﻧﯽ
ھﻟﭙرﺳﺖ ﺑﯚ ﻟﺑﺎرﺑﺮدﻧﯽ رەوﺷــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ
ﺑﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﺧﯚﯾﺎن و ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ ﮔﻧﺪەﯽ.
ﺋــم رەوﺗـــ ﭘﺸﯽ ﻟـــوە ﮔــﺮت ﻛــ ﻛﯚﻣﻜﯽ ﺟــﯿــﺎواز و
ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﯽ داﻣزرێ ،ﻛ ﺑ ﺑﺎزاڕ و ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ ﻋﻗﻧﯽ
ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ ھﺳﺖ و ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑﻨﻣﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﮕرم ﺑﺖ ،ﻛﻮرد
ﻧﯾﺘﻮاﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﺗﻜﯽ ﯾﻛﺪەﺳﺘﯽ وا ﭘﻜﺒﻨ ﻛ ﻗﺎﻧﻮون و
ﯾﺎﺳﺎی ﺣﻜﻮﻣﯽ ﺟﻨﺸﯿﻨﯽ داب و ﻧرﯾﺖ و ﻋﺎدەﺗﯽ ﺑﺎو ﺑﻜﺎت؛
ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾﻛﯽ زۆر ﺑم ﺷﻮە ﺧﻛﯿﯽ و ﻛﻮﺨﺎﺋﺎﺳﺎﯾﺎﻧ ﻛﺸ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﺎن ﭼﺎرەﺳر دەﻛﺮان .ﻧﺑﻮوﻧﯽ رای ﮔﺸﺘﯿﯽ
و ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﻛﯽ ﺋھﻠﯽ ﺳرﺑﺧﯚ ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾﻛﯽ درﮋﺧﺎﯾن و
ﻣﻠﻤﻼﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻜﯿﯽ ﻻﯾﻧ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن ،رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﺷﯽ
ﺑرەو داﺑﺷﺒﻮون ﺑﺳر ﻻﯾﻧﻛﺎﻧﺪا ﺑﺮد و ﻟﺟﯿﺎﺗﯿﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
راﺳﺘﯿﯽ رووداوەﻛـــــﺎن ،ﺗــﻮوﺷــﯽ ھﻮﯾﺴﺘﮕﺮﺗﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
ﺑﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﻻﯾﻧﻚ ﻛـــﺮدن .ﺋــﻣــش ﺑــﻮو ﺑــ ھــﯚی ﺋــوەی
ﺟﻣﺎوەر ﭘﻧﺎﺑرﻧوە ﺑﯚ ﺑﺎوەڕ و ﻧرﯾﺘﯽ ﻛﯚن ﻛ ﺗﻧﯿﺎ وەك
ﺗﺳﻜﯿﻨﻜﯽ ﻛﺎﺗﯿﯽ ﻛﺸﻛﺎن دەزاﻧﺮێ ،ﻧك وەك ﭼﺎرەﺳرﻜﯽ
ﺑﻨڕەﺗﯿﯽ ﻛﺸﻛﺎن ،ﺑ ﭘﯽ ﺑﻨﻣﺎ و رﺴﺎی رﻜﺨﺮاو .ھرﺑﯚﯾ
ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛی ﺗﯚﻧﯿﺲ ﺑﺗواوی ﺟﯽ ﻧﮔﺮت .ﺟﯿﺎ ﻟواﻧش
ﺑﺮﯾﻨﯽ ﭘﺸﻠﻜﺎرﯾﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ،ﺑﺮﯾﻨﻜﯽ ﻛﯚﻧ و ھﻧﺪێ
ﺟﺎر ﻟ ھﻟﻮﻣرﺟﯽ ﺟﯿﺎوازدا دﺘوە ﺳﻮێ ،ﻟﺑر ﺋم ھﯚﯾﺎﻧی
ﺧﻮارەوە:
 .١ﯾﺎﺳﺎی ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﻟ ﭘﺎش ﻗﯚﻧﺎﻏﻜﯽ درﮋﺧﺎﯾﻧﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن ھﺎﺗﺋﺎراوە  .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی ﻟ درﮋەی
ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺪا ﭘﻨﺎﺳی دﯾﺎرﯾﻜﺮاوی ﺑﯚ ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ و ﭼﯚﻧﺘﯿﯽ
ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ﻟ ﺑراﻧﺒر ﺑرژەوﻧﺪﯾﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﻧﺑﻮو.
ﺗﻧﯿﺎ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ واﺑﺳﺘ و ﺋﺎراﺳﺘﻛﺮاوی ﺣﯿﺰﺑﯽ
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ﻟرووی ﭼﻧﺪی زۆر و ﻟ رووی ﭼﯚﻧﯽ ﻟ ﺋﺎﺳﺘﻜﯽ ﺧﻮارەوە
ﺑﻮو .ﻣﻠﻤﻼﻧ و ﭘﺸﺒﻛﯽ ﻧﺎﺗﻧﺪروﺳﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن دەﮔڕﺘوە
ﺑﯚ زﮫﻨﯿﯿﺗﻜﯽ ﺗﺎك رەھﻧﺪ ﻛ ﻟ دەﯾی ﻧوەﺗوە ﻟﻣﻠﻤﻼﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯿﯿوە ﺑﻣﯿﺮات ﻣﺎوﺗوە ،ھر ﺋﻣش وای ﻛﺮدووە ﻛ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮووﺳﺎن ﻟ ﭘﯾﺎﻣﻛﯾﺎن وەك داﻣزراوەﯾﻛﯽ ﻣدەﻧﯽ
ﻟ ﭘﺎرﺰﮔﺎرﯾﻜﺮدن ﻟ ﻣﺎﻓﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﻛﯾﺎن داﺑﻦ.
 .٢ﺋــم ﻧرﯾﺘ ﺋﺴﺘﺎ ﺑــ ﺋﺎﻗﺎرﻜﯽ دﯾــﻜــدا رۆﯾــﺸــﺘــﻮوە؛
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﺑــرەو ﺑﮔﮋﯾﻛﺪا ﭼــﻮون و ھﺪاﻧوەی
ﻓﺎﯾﻠﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯽ ﺗﺎﻛﻛﺎن ﺑـــﺮدووە ،ﻛ ﺑﺋﺎﺷﻜﺮا ﺑ
واﺗــﺎی ﭘﺸﻠﻜﺮدﻧﯽ رﺴﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿ.
ﭼﻮﻧﻜ ﻟ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺟﻣﺎوەردا ﻧﯿﯿ و ﺗﻧﯿﺎ وەك ﭼك
ﺑدژی ﻛس و ﻻﯾﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑﻛﺎرھﺎﺗﻮوە .ﻟ ﺳﺎﯾی ﺋم
ﻓرھﻧﮕ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿوە ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن ﻟﮔڵ ﯾﻛﺘﺮدا
و ﻟﭼﻮارﭼﻮەی ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﻜﯽ ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا ﻣﺴﯚﮔر ﻧﺑﻮو.
ﺋو ﺑھﺎ ھﺎوﺑﺷﺎﻧی ﻛ ﻋﻮرﻓﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﭘﻜﺪﻨ
و ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﭘﻜﮫﺎﺗﻨﻜﯽ ﮔﺸﺘﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ﻟ رﮕی
ھﻧﺪێ رﺴﺎی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻟﭼﻮارﭼﻮەی ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﻜﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا ﺑدی دﺖ ،ﮔ ﻧﺑﻮو .ھﺑﻮوﻧﯽ ﺑھﺎی ھﺎوﺑش
و ھﺳﺘﯽ دەروەﺳــﺖ ﺑﻮون ﺑراﻧﺒر ﺑو ﺑھﺎﯾﺎﻧ ﻣرﺟﯽ
ﺳرەﻛﯽ ﭘﻜﮫﺎﺗﻨﯽ ھﺳﺘﯽ ﺷﻮﻧﺎس و ﭘﻨﺎﺳی ﮔﺸﺘﯿﯿ.
 .٣ﺋدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺷڕاﻧﯽ ﻧﻮﺧﺒﻛﺎن و ﻧﺑﻮوﻧﯽ ﺑھﺎی
ھﺎوﺑش و ﻻوازﯾــﯽ ھﺳﺘﯽ دەروەﺳﺘﯿﯿﺎن ﺑراﻧﺒر ﭘﺮﺳﯽ
ﻧﺗوەﯾﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺳﻜﺒﻮوﻧوەی ﺋﺎﺳﯚی ﺑﯿﻨﯿﺎن ﻟ
ﺑﺎزﻧی ﺗﺳﻜﺪا ،ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﺪا ﺗﺎﻛەوﯾﯽ و ﭘﻜﻨھﺎﺗﻨﯽ ﮔﯿﺎﻧﯽ
ﮔﺸﺘﯿﯽ ﻟﻜوﺗوە .ﺋﻣﺎﻧ ھﯚﻛﺎری دەرووﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺗواو
ﺑﻮون ﺑﯚ ھﺳﺘﯽ ﻻوازﯾﯽ و ﺑﺒﺎوەڕی ﺑﺧﯚ .ﺋﻣش ﺷﻮﻨﯽ
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻟﺳر ﻛﯚﻣڵ و ﭘﺳﯿﭫ ﺑﻮوﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯿﻛﺎن
داﻧــﺎ ﺑــراﻧــﺒــر ﺑــ ﺋــرﻛــ ﺳرەﻛﯿﯿﻛﯾﺎن و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ
ھﺎوﺑﺷﯿﺎن.
 .٤ﺳرھﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋھﻠﯽ ،ﺳرەﺗﺎ ﺑ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻣﺎدﯾﯽ
و ﻣﻋﻨوﯾﯽ راﺳﺘوﺧﯚ و ﻧﺎڕاﺳﺘوﺧﯚی ﺣﯿﺰﺑﻛﺎن ﯾﺎن
ﻛﺳﺎﯾﺗﯿﯿ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿ ﺣﯿﺰﺑﯿﯿﻛﺎن داﻧﺪرا ﺑ ﮔﻮﻣﺎن دﯾﺴﺎﻧﯿﺶ
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻟ ﭘﺸﺖ ﺋم ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿ ﺑﻮو ،ﻛ ﭘﺘﺮ ﻟﺳر
رەوﺗﯽ ﭘﺸﻮو و ﺑدژی ﻻﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎر دادەﻧــﺮا .ﭼﻮﻧﻜ وەك
ﭘﺸﺘﺮ ﺋﺎﻣﺎژەم ﭘﻜﺮد ،ﻧﺑﻮوﻧﯽ ﻛﻟﺘﻮر و ﺋزﻣﻮوﻧﯽ ﭘﺸﺒﻛﯽ
ﺗﺮوﺳل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑــﻮوەﺗــ ھــﯚی ﺋــوەی ﻛ ﻻﯾﻧﻛﺎن ﺑ
رووﺧﺎﻧﺪن و ﺷﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﯾﻛﺘﺮ ﻟرﮕی ﻣﯿﺪﯾﺎوە ﺑ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﮕن .ﺑﯚﯾ ﺋم رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿش ﻧﯾﺘﻮاﻧﯽ
ﻟﻣﺑﺳﺖ و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و زﮫﻨﯿﯿﺗﯽ ﺑﺮﯾﻨﺪارﻛﺮدن

،،
ﺳرھﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی
ﺋھﻠﯽ ،ﺳرەﺗﺎ ﺑ
ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻣﺎدﯾﯽ و
ﻣﻋﻨوﯾﯽ راﺳﺘوﺧﯚ و
ﻧﺎڕاﺳﺘوﺧﯚی ﺣﯿﺰﺑﻛﺎن
ﯾﺎن ﻛﺳﺎﯾﺗﯿﯿ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿ ﺣﯿﺰﺑﯿﯿﻛﺎن
داﻧﺪرا
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رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﺶ
دەﺑ ﺋرﻛﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑرﻮە
ﺑرن و ﺑﻨ ﺳر ﭼﯚﻧﺘﯽ
ﻛﺎر و ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ ﺣﻜﻮﻣت و ﺑ
ﻟﻜﺪاﻧوە و راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﻛﺎﻧﯿﺎن
ﻻﯾﻧ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻜن ھﻮﺴﺘﯿﺎن ﻟﺳر
ﭘﺮﺳ ﺗﯿﯚرﯾﯿ ﮔﺮﻧﮕﻛﺎن ﺑﯚ
ﻛﯚﻣڵ روون ﺑﻜﻧوە
* * *
ﺋرﻛﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ
ﻟﭘﺮۆﺳی ﺳﯿﺎﺳﯿﺪا
وەك دەﻣﺎرەﻛﺎﻧﯽ
ﺧﻮﻦ واﯾ ﻟ ﻟﺷﯽ
ﻣﺮۆﭬﺪا

،،
٨٤
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رزﮔﺎری ﺑﺖ و ﺋﺴﺘﺎش ﺑدەم ﺋم دەردەوە دەﻧﺎ.
ﭼﺎرەﺳرﯾﯽ ﺋم ﻛﺸﯾ ﻟوەداﯾ ﻛ ﺣﯿﺰب و ﻻﯾﻧﻛﺎن
ﻟرﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن و ﺑرﻧﺎﻣ و ﭘﺮۆﮔﺮاﻣﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو و
ﻟ ھﺒﮋاردﻧﻛﺎﻧﺪا ﯾﻛﺘﺮ ﻛﯚﻧﺘﺮۆڵ ﺑﻜن و ﺋم ﺋرﻛ ﻧﻛوﺘ
ﺋﺳﺘﯚی ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن" .ﺑﺮﻧﺎرد ﻛﻮھﻦ" ﭘﺴﭙﯚڕی ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ دەرەوە،
ﻟم ﺑﺎرەﯾوە دە" :ﻟرﮕی ﻟﻜﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺷ زۆر و ﭘﺮش و
ﺑوەﻛﺎن ﺑﯾﻛﺘﺮەوە و داﻧﺎﻧﯿﺎن ﻟﭘﻮەﻧﺪی ﻟﮔڵ ﯾﻛﺘﺮدا
و دەرﺧــﻮاردداﻧــﯽ ﺧــﯚراﻛــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﭘﯿﺎن،
رۆژاﻧ ﻟﺳری دەڕۆﯾﻦ"  .ﺑﯚﯾ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﺶ
دەﺑ ﺋرﻛﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑرﻮە ﺑرن و ﺑﻨ ﺳر ﭼﯚﻧﺘﯽ ﻛﺎر و
ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ ﺣﻜﻮﻣت و ﺑ ﻟﻜﺪاﻧوە و راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﻛﺎﻧﯿﺎن ﻻﯾﻧ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻜن ھﻮﺴﺘﯿﺎن ﻟﺳر ﭘﺮﺳ ﺗﯿﯚرﯾﯿ
ﮔﺮﻧﮕﻛﺎن ﺑﯚ ﻛﯚﻣڵ روون ﺑﻜﻧوە.
* ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﻧﻮێ و ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺑــردەم رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯽ
ﯾﻛﻚ ﻟو ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﺎﻧی ﻛﺎر دەﻛﺎﺗ ﺳر ﺑرھﻣﮫﻨﺎن و
داڕﺷﺘﻨﯽ ھواﻛﺎن ،ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﻧﯚﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ
ﭼﯚﻧﺘﯿﯽ رووﻣﺎﻜﺮدﻧﯽ ھواﻛﺎن ﻟ ﻻﯾﻧﯽ ﺗﻟﭬﺰﯾﯚﻧﯿﯿوە،
ﺑﯚﻣﺎن دەردەﺧﺎت ﻛ ﭼﯚن وﮋەری ھواﻛﺎﻧﯿﺶ دەﺑﺘوە ﺑ
ﮔﻮﮕﺮ و ﺑﯿﻨرﻜﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ .ﺋو ﭘﯾﺎم و ھوای ﭘﯾﺎﻣﻨﺮەﻛﺎن
ﺑ ﺷﻮەی راﺳﺘوﺧﯚ ﭘﺸﻜﺷﯽ دەﻛن ،ﺑﮋەرەﻛش وەك
ﺑﯿﻨرە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿﻛﺎن ھر ﺋوەﻧﺪە دەزاﻧ ﻛ ھواﻛ ﻟ ﺑﺎرەی
ﺷڕەوەﯾ ،ھﯿﭻ ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯿﻛﯽ ﻟﺑﺎرەی ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ھواﻛﺎﻧوە
ﻧﯿﯿ و ﺗﻧﺎﻧت ﻧﺎزاﻧ ﺋواﻧ راﺳﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺎڕاﺳﺖ و رادەی
دروﺳﺘﯽ و ﻧﺎدروﺳﺘﯽ ھواﻛ ﻻی ﺑﮋەرەﻛ روون ﻧﯿﯿ.
ﻻﯾــﻧــﯽ ﺗــﺮی ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﻛﺎن ﺋــو ﭘﯿﺸﺒﻛﯿﺎﻧﯾ ﻛــ ﻟ
ﻧﻮان راﯾ ھواﯿﯿﻛﺎن ﺑراﻧﺒر ﺑﯾك دەﻛــﺮێ ﻟﺳر
ﺋــوەی ﻛﺎﻣﯾﺎن ﯾﻛم ﺳرﭼﺎوە ﺑﻦ ﺑﯚ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ھواﯽ
رووداوەﻛ .ﻛواﺗ ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﻧﻮێ ﻣودای زەﻣﻧﯽ ﻧﻮان
ﻛﯚﻛﺮدﻧوەی ھواڵ و ﭘﺧﺶ ﻛﺮدﻧوەی رادﯾﯚ و ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ
ﺑ ﺧﺮاﯾﯽ داﺑــزاﻧــﺪوە و ھﺎوﻛﺎت ﭘﯿﺸﺒﻛﯽ و زەروورەﺗــﯽ
دەﺳﺖ ﭘﺸﺨری ﻟ راﯾﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ ،ﺑﯚﺗ ھﯚی ﺋوەی ﻛ
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" ﻟو ﺑﻮاراﻧن ﻛ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن
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دەﺑ ﭘﯽ ﭘﻤﻞ ﺑﻦ .ﻟ ھﻧﺪێ ﻟ دەﻗ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﺪا ﭘﺪاﮔﺮﯾﯿﻛﯽ
ـﯽ"دەﻛــﺮێ ،ﺑم دﯾﺴﺎﻧﯿﺶ
ھﺎوﻛﺎت ﻟﺳر "ﺗﺎزەﯾﯽ و وردﯾــﯽ"
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳ ﭘﺴﭙﯚڕ و ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎن دەزاﻧﻦ ﻛ ھر ﺧﺮاﯾﯿك
ﻟ ھﻧﺎوی ﺧﯚﯾﺪا دەﺗﻮاﻧ ھﻣﻮوﭼﺷﻨ وردﺑﯿﻨﯿﯿك ﺑﺨﺎﺗ
ﻣﺗﺮﺳﯿﯿوە و ﺑﭘﭽواﻧﺷوە ھر وەﺳﺘﺎﻧﻜﯿﺶ ﺑﯚ ﭘﺸﺖ
راﺳﺘﻜﺮدﻧوەی وردەﻛﺎرﯾﯿﻛﺎن و دﻨﯿﺎ ﺑﻮون ﻟواﻧ دەﺗﻮاﻧ
ھواڵ ﻛﯚﻧ ﺑﻜﺎت.
ﺋــﻣــﺎﻧــ واﯾــــﺎن ﻛـــــﺮدووە ﻛــ دەرﻓـــﺗـــﯽ ﺑـــﯾـــﺎردان ﺑﯚ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮووس ﺑﺧﺮاﯾﯽ ﻛم ﺑﺘوە و ﻟرووی رەﭼﺎوﻛﺮدﻧﯽ
وردﺑﯿﻨﯽ و ﺗﯿﮋﺑﯿﻨﯽ ﺑراﻧﺒر ﺑ ﺑﺎوەڕە ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮕ
دەرﻓﺗﯽ ﺑﯚ ﻧﻣﻨﺘوە .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﻟ ﭘﻮەﻧﺪی ﻟﮔڵ ھﻧﺪێ
دﯾﻤﻧﯽ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯽ ﻛ دەﺑﻨ ھﯚی ﺷﻮاﻧﺪﻧﯽ دەروون و
ھﺳﺘﯽ وەرﮔﺮەﻛﺎن و ﺗﻮوﺷﯽ زﯾﺎﻧﯽ دەرووﻧﯿﺎن دەﻛﺎت ،چ
ﺑﻜﺮێ ﺑﺎﺷ و ﯾﺎن ﺋوە ﻛ ھرﻤﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ھﻧﺪێ ﻛس وا
ﻟرووداوﻜﺪا ﺑﺷﺪار ﺑﻮون ،راﺑﮕﯾﯿﻨﺪرێ ﯾﺎن ﻧﺎ؛ ﻟو ﺟﯚرە
ﺑﯾﺎراﻧن ﻛ ﻟ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﯚﻧﺪا ﭘﺮۆﺳﯾﻛﯽ دوورو درﮋی
ﻟﻻﯾن 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
ﺑ ﭘﺶ زەﻣﯿﻨﯾﻛﯽ ﺷﺎرەزاﯾﯽ و ﺋزﻣﻮون و ﺧﻮﻨﺪەواری ﻟ
ﺑﻮاری ﻣﯿﺪﯾﺎ ھﯾ .ﻛ ﺑداﺧوە ﻟم ﺑﻮارەدا ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻛﻮردی
زۆر ﻻواز ،ﻛﻣﺨﻮﻨﺪەوار و ﻧﺎﺷﺎرەزای ﺑﻮارەﻛی ﺧﯚﯾﺗﯽ.
ﺑﯚﯾ ﺋﺎﺳﺎﯾﯿ ﺑﻜوﺘ ژﺮ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ دەوروﺑرەﻛ و ھ
ﺑﻜﺎت .ﺑم ﺟﯚرە ﻻﯾﻧﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺑﺨﺎت و ﻟ ﺋﺧﻼﻗﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ و ﻟ ھﯽ ﺳرەﻛﯽ "ﻟﺧﺰﻣت ﺟﻣﺎوەر دا
ﺑﻮون" ﻻﺑﺪات و ﻟ ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا دەورﻜﯽ ﭘﭽواﻧی ﺋرﻛﻛی
ﺧﯚی ﺑﺒﯿﻨ.
ﻟ زۆر ﺟ ﭘﺸﺒﻛ ﺑﯚ دەﺳﺖ راﮔﯾﺸﺘﻨﯽ ﺧﺮا ﺑ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ،
رووﻣــﺎــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘی ھــواــﯽ ﺷــــﻮاﻧــﺪووە .ﺳﻨﻮوری
)ﺗﻓﺴﯿﺮ( ی ﺗﻜڵ ﻛــﺮدووە .ﭼﻮﻧﻜ ﻟ
ھــواڵ و راﭬ ﻛﺮدن)ﺗﻓﺴﯿﺮ(
راﭬﻛﺮدﻧﺪا ﭘﺘﺮ ﺑﯚﭼﻮون و ﺑﺎوەڕی ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس
رەﻧﮕﺪەداﺗوە .ﻟ ھوﺪا واﻗﻌﯿﯿﺗﻛﺎن راﺳﺘﯿﯽ رووداوەﻛﺎن
ە)ﺗﻌﺒﯿﺮ( ﺑﯚﺗ ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯽ
دەﮔﯾﻧﻦ .راﭬﻛﺮدن و ﻟﻜﺪاﻧوە)ﺗﻌﺒﯿﺮ(
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ ﺋﺎراﺳﺘﻛﺮاو ،ﺧﯚھﻘﻮﺗﻦ و ﺳﻨﻮورﺷﻜﻦ
ﻟ ﺧﺰﻣت ﻻﯾﻧﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﺪۆﻟﯚژﯾﻜﯽ و ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ ﺑرەو ھﻧﺪێ ﺳﯿﺎﺳﺗﻤدار و ﺳﯿﻤﺎی ﭘﻮەﻧﺪﯾﺪار ﺑ
ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری و رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺋﺎراﺳﺘ ﻛﺮاوە .ﺋﻣش وای
ﻛﺮدووە راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﻜﯽ ﺑﺎﺑﺗﯿﯿﺎﻧ ،ﺑ ﻻﯾن و زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺗوەر

،،
ﯾﻛﻚ ﻟو
ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﺎﻧی
ﻛﺎر دەﻛﺎﺗ ﺳر
ﺑرھﻣﮫﻨﺎن و
داڕﺷﺘﻨﯽ ھواﻛﺎن،
ﺗﻛﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﻧﯚﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪﻧ

ﻻﯾﻧﯽ ﺗﺮی
ﻣﺗﺮﺳﯿﯿﻛﺎن ﺋو
ﭘﯿﺸﺒﻛﯿﺎﻧﯾ ﻛ
ﻟ ﻧﻮان راﯾ
ھواﯿﯿﻛﺎن
ﺑراﻧﺒر ﺑﯾك
دەﻛﺮێ ﻟﺳر ﺋوەی
ﻛﺎﻣﯾﺎن ﯾﻛم
ﺳرﭼﺎوە ﺑﻦ ﺑﯚ
ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ھواﯽ
رووداوەﻛ

،،
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ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻛﻮردی
زۆر ﻻواز،
ﻛﻣﺨﻮﻨﺪەوار و
ﻧﺎﺷﺎرەزای ﺑﻮارەﻛی
ﺧﯚﯾﺗﯽ .ﺑﯚﯾ
ﺋﺎﺳﺎﯾﯿ ﺑﻜوﺘ
ژﺮ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ
دەوروﺑرەﻛ و ھ
ﺑﻜﺎت .ﺑم ﺟﯚرە
ﻻﯾﻧﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ
ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺑﺨﺎت
و ﻟ ﺋﺧﻼﻗﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ و
ﻟ ھﯽ ﺳرەﻛﯽ
"ﻟﺧﺰﻣت ﺟﻣﺎوەر
دا ﺑﻮون" ﻻﺑﺪات
و ﻟ ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا
دەورﻜﯽ ﭘﭽواﻧی
ﺋرﻛﻛی ﺧﯚی
ﺑﺒﯿﻨ

،،

٨٦

ژﻣﺎرە
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ﻟﺳر رووداوە واﻗﻌﯿﯿﻛﺎن ﻛم ﺑﺘوە ﻛ ﻟ ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺧﻜﺪا ﭘﻮﯾﺴﺘﻦ.
ﺑﻨﻣﺎﯾﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ رۆژﻧــﺎﻣــواﻧــﯿــﯽ ﺋﻣﺮﯾﻜﯽ و ﺑرﯾﺘﺎﻧﯽ
ﺋﻣﯾ ﻛ ھــواڵ ﻧﺎﺑ ﺑ ھﯿﭻ ﺷﻮﯾك ﻻﮔﯿﺮی ﺗﺪاﺑ،
ﺑﻜﻮ ﺑ واﺗــﺎی ﺧﺴﺘﻨ رووی ھﺎوﺳﻧﮕﺎﻧی ھرﺑﺎﺳﻜ؛
(commentﻛـــﺮدن ﺋـــﺎزادە ،ﺑــم راﺳﺘﯿﯿﻛﺎن
ــ(comment)ﻛ
واﺗــ " راﭬـــ)
ﭘـــﯿـــﺮۆزن  ."(٢٨ﺋــم دـــەی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ھـــﯽ")
ﺳرﻧﻮوﺳری ﭘﺸﻮوی "ﻣﺎﻧﭽﯿﺴﺘﺮ ﮔﺎردﯾﯿﻧ ﻛ زۆرﺟﺎر ﺑﯚ
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﯿ ﻧﻮﯿﻛﺎن دەﮔدرﺘوە .ﻟ"ﻛﯚﻣ رﺴﺎی ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﭘﺮاﻛﺘﯿﻜﯿﯽ" ﻛﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﺳﻜﺎﻛﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن ﻟ
ﺳﺎﯽ ١٩٩١دا ﻟﺑﺎرەی راﭬﻛﺮدن و رەﺧﻨﮔﺮﺗﻨوە ﺋﺎﻣﺎژە
ﻛــﺮاوە" :رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن راﺳﭙﺪراون ﻛ ﻟﻧﻮان رووداوە
ﺳرەﻛﯿﯿﻛ ،ﺑــﺎرودۆﺧــﯽ رووداﻧـــﯽ رووداوەﻛــــ و ﺋــو ڕا
و ﺑــﯚﭼــﻮوﻧــﺎﻧــی ﻟــﺑــﺎرەﯾــوە ھﺎﺗﻮوﻧﺗ ﺋـــﺎراوە ﺟــﯿــﺎوازی
داﺑﻨﻦ)".(٢٩
ﺧﯚی ﻣﺑﺳﺖ ﻟ ﺑدواداﭼﻮون و ﮔڕان ﺑدوای واﻗﻌﯿﯿت
)(factsەﻛﺎﻧﺪا ،ﺑﯚ ﺋوەﯾ ﻛ ﺋﻮە ﺑﺗواوی دﻨﯿﺎ ﺑﻦ ﻟوەی
ﻛ ﺋوەی ﻟﺑﺎرەﯾوە دەﻧﻮوﺳﻦ ،ﺑ ﺑﮕ ﭘﺸﺖ ﺋﺳﺘﻮورە
و ھــروەھــﺎ ﻟــوەش دﻨﯿﺎ ﺑﻦ ﻛ ﺑﺷﻮەی دادﭘــروەراﻧــ
ﺑﮕﻛﺎﻧﺘﺎن ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪووە؛ ﻟﺑر ﮔﺮﻧﮕﯿﺪان ﺑ رواﻧﮕی
ﺋو ﻛﺳﺎﻧی ﺑﮕﻛﺎن ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑــواﻧــوە ھﯾ" .ﺋﮔر
ﺑﺎﺳﻛﺗﺎن ﻧﺎﯾﮫوێ ﻟﺳر راﺳﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺑﻤﻨﺘوە ،ﺑدرۆ
ﺑھﺰی ﻣــﻛــن) .(٣٠ﺑدواداﭼﻮوﻧﻛﺗﺎن ﻧﺎﺑ ﺗــواو ﺑﺖ؛
ﻣﮔر ﮔﯾﺸﺘﺒﺘﻨ ﺋو ﺋﺎﻛﺎﻣی ﻛ ﻛس ﺷﺘﻜﯽ ﻧﻮﯽ ﺑﯚ
ﮔﻮﺗﻦ ﻧﻣﺎوە .دﯾﺎرە ﻟﺑرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﺎﺳﯽ رەﺧﻨﯾﯽ و وﺗﺎری
ﺷﯿﻜﺎرﯾﯽ و راﭬﯾﯿﺎﻧ دەﺗﻮاﻧ ﺳﻮودﻣﻧﺪ ﺑﺖ .ﺑو ﻣرﺟی
ﭘﺸﺖ ﺑﺒﺳﺘ ﺑ ﺑﺎوەڕ و رای ﮔﺸﺘﯿﯽ و ﺑﺑﺎﺳﯽ رەﺧﻨﯾﯿﺎﻧ،
ﭘﻮەرە ﻋﻗﻧﯽ و ﻣﻧﺘﯿﻘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﻮﻨران ﺑﺨﺎﺗ ﺑرﭼﺎو .ﻧك
ﺋوەی ﭼﯿﺮۆﻛﻜﯽ داڕﮋراوی ﻧﻮوﺳرەﻛی ﺑﻦ و زۆرﯾﻨی
ﺑﮕ و ﻛرەﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﻟﻜﺪاﻧوەﻛ دروﺳﺘﻜری ﺧﯾﺎڵ و
ﺑﯿﺮۆﻛی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﺑﻦ.
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ،ﻟــ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻟــﮔــڵ ﭼــﯿــﺮۆﻛــ ھــواــﻛــﺎﻧــﺪا،
رۆژﻧـــﺎﻣـــﻧـــﻮوس دەﺑـــ ﺷـــــﺎرەزای ﭼﯚﻧﺘﯿﯽ ﮔــــاﻧــوەی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﺑﺖ .ﻧﺎﺑ ﻟــواﻗــﻊ ﻻﺑـــﺪات .ﻟ ﮔاﻧوەی
رۆژﻧﺎﻣﯾﯿﺪا ﺑ ﭘﭽواﻧی ﮔاﻧوەی ﭼﯿﺮۆﻛﯿﯿﺎﻧ "،ﺋﻤ
ﺑﺳﺘﺮاوﯾﻨﺗوە ﺑ ﻛﯚﻣ ﭘﻮەری زەرووری).(imperatives
ﺋﻤ ﺑﯚ ﺧﻚ دەدوﯿﻦ ﻟﺑﺎرەی ﺋو رووداواﻧــی ﺑراﺳﺘﯽ
رووﯾﺎن داوە ﯾﺎن ﺧرﯾﻜﻦ ھﺎوﻛﺎت ﻟدﻧﯿﺎدا روودەدەن .ﺋﮔر
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﻚ ﺑﯿﮫوێ ﺷﺘﻚ ﻟ ﺳﺒﯾﺪا دەرﻧــﻛــوێ،
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ﻛﯚﻣڵ ﻟ دووﺳﺒﯾﺪا ﺑﯚﻣﺎن ﺋﺎﺷﻜﺮا دەﻛﺎت .ﺑﯚﯾ ھواڵ دەﺑ
ھﺎوﭘﭽﯽ ﺋم ﻧﺎوەرۆﻛﺎﻧی ﺧﻮارەوە ﺑﺖ:
 .١ﺑــــوەﺧــــﺖ) (timelyﺑــــﺖ .ﻟــﺑــﺎرەی ﺋــوﺷــﺘــوە ﺑﺖ
ﻛــ ﻟــواﻗــﯿــﻌــﺪا رووﯾـــــﺪاوە ،ﯾــﺎن ﺧــرﯾــﻜــ روودەدات ،ﯾﺎن
ﺑدروﺳﺘﯽ دۆزراوەﺗوە ،ﯾﺎن دەﻧﮕﺪاﻧوەی دەﺑ ﻟ ﺳﺎﺗﻜﯽ
دﯾﺎرﯾﻜﺮاودا؛
 .٢ﭘﻮەﻧﺪﯾﺪارە) :(relevantواﺗﺎﯾﻛﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﺪاری ھﯾ ﺑﯚ
وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺴﺘﺎی؛
 .٣ﮔﺮﻧﮕﯽ ) – (importantﺑﯚﻣﺎن دەدوــﻦ ﻟﺑﺎرەی ﺋو
ﺷﺘﺎﻧی ﻛ ﺑﯚ ﺋو وەرﮔﺮە ﺗﺎﯾﺒﺗ ﮔﺮﻧﮕﻦ؛
 .٤ﺗرﻛﯿﺰ ﻛﺮاوەﺗ ﺳر ﮔﯚڕﯾﻦ ﺑرەو ﻧزم و رﯾﺰﺑﻧﺪﯾﯿﻛﯽ
داﻣزراو -ﻧﻏﻤی ﻧﻮێ ،رواﻧﮕی ﻧﻮێ ،ﯾﺎﺳﺎی ﻧﻮێ ،ﺟﻧﮕﯽ
ﻧﻮێ؛
 .٥ﺑــــﮕــﻣــﻧــﺪە) -(evidence-basedﻧﺎﻛﺮێ ﭼﯿﺮۆﻛ
ھــواــﻛــﺎن ﻟــﺧــﯚە دروﺳـــﺖ ﺑﻜﺮﻦ ،ﺑﻜﻮو دەﺑــ ﻟﺳر
دەرﺑﯾﻨﯽ ﺋو ﺷﺘﺎﻧی ﺑواﻗﻌﯽ رووﯾــﺎن داوە داﻣزرﻦ و
دەﻛﺮێ ﭘﺪاﭼﻮوﻧوەﯾﺎن ﻟﺳر ﺑﻜﺮێ و ﻟﮔڵ واﻗﻊ ﯾﻛﺎﻧﮕﯿﺮﺑﻦ،
ﺳرەﻧﺠﺎﻣﯿﺶ ھواڵ ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ھﯾ ﺑ؛
 .٦ھﺑﻮوﻧﯽ ﮔﺮﺗﻨوە و ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ )– (have impact
ﮔورە ﺳرﻧﺠﺮاﻛﺸﺘﺮە ﻟ ﮔﭽﻜ ،ﻧﺰﯾﻚ ﮔﺮﻧﮕﯿﯽ زﯾﺎﺗﺮە ﻟ
دوور ،ھواﯽ ﻧﺎﺧﯚش ﻟ ھواﯽ ﺧﯚش ﺑﺎﺷﺘﺮ دەﻓﺮۆﺷﺮێ.
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ،ﺗﻧﯿﺎ ﺑﭘەوﻛﺮدﻧﯽ ﺋم ﺑﯾﺎراﻧ دەﺗﻮاﻧﻦ
ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺑﺎوەرﭘﻜﺮاوی ﺑﻦ ﻟﻻﯾن وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯿﺎﻧوە – و
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 رﻜﻼﻣﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ .ﻟﺷﻮﻨ ﻛ ﯾﺎﺳﺎﻛﺎن ﺑﺳر رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا زاڵ
ﻧﯿﻦ ﯾﺎن ﻟ ﺷﻮﻨ ﻛ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﻛﺎن ﺑﺎوەڕ ﭘﻜﺮاوﯾﯿﺎن
ﻟدەﺳﺖ ﭼﻮوە ،ﺟﻣﺎوەر ﺑدوای ﺷﻮﻨﯽ ﺗﺮدا دەﮔڕﻦ ﺑﯚ
ﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧی ﻛ ﺑﯚ ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯿﺎن ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﺎن
ﭘﯿﺎﻧ.(٣١)
ﺑــﯚ رووﺑـــرووﺑـــﻮوﻧـــوەوە ﻟــﮔــڵ ﺋــم ﻛﺸﯾ ﭘﻮﯾﺴﺘ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻓﺮﺑﻜﺮێ و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮﻨﺪەواری ﻟ ﺑﻮاری
ﻣﯿﺪﯾﺎ دا ﺑﺒﺮﺘ ﺳــرێ .ﭘﻮﯾﺴﺘ وەزارەﺗـــﯽ ﺧﻮﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺟﯿﺪﯾﺘﺮ ﺋﺎوڕ ﻟ ﺑﺷﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن ﺑﺪاﺗوە و
ﺗﻧﺎﻧت ﺑرەو ﻛﺮدﻧوەی ﻛﯚﻟﮋی ﺗﺎﯾﺒت ﺑم ﺑﻮارە ﺑﭽ.
ﭼﻮﻧﻜ ﺑڕاﺳﺘﯽ ﻣرﺟﯽ ﺳرەﻛﯽ و ﭘﺸﻛﯿﯽ رەﭼﺎوﻛﺮدﻧﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ ﻛﺎراﻣ و ﭘﺴﭙﯚڕ،
ﭘــروەردەﻛــﺮدﻧــﯽ ﻛﺎدﯾﺮی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮووﺳﯿﯽ ﺧﻮﻨﺪەواری

،،
ﻣﺑﺳﺖ ﻟ
ﺑدواداﭼﻮون و ﮔڕان
ﺑدوای واﻗﻌﯿﯿت
)(factsەﻛﺎﻧﺪا،
ﺑﯚ ﺋوەﯾ ﻛ ﺋﻮە
ﺑﺗواوی دﻨﯿﺎ ﺑﻦ
ﻟوەی ﻛ ﺋوەی
ﻟﺑﺎرەﯾوە دەﻧﻮوﺳﻦ،
ﺑ ﺑﮕ ﭘﺸﺖ
ﺋﺳﺘﻮورە و ھروەھﺎ
ﻟوەش دﻨﯿﺎ
ﺑﻦ ﻛ ﺑﺷﻮەی
دادﭘروەراﻧ
ﺑﮕﻛﺎﻧﺘﺎن
ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪووە

،،

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

،،
ﭘﻮﯾﺴﺘ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس
ﻓﺮﺑﻜﺮێ و ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮﻨﺪەواری ﻟ ﺑﻮاری
ﻣﯿﺪﯾﺎ دا ﺑﺒﺮﺘ
ﺳرێ .ﭘﻮﯾﺴﺘ
وەزارەﺗﯽ ﺧﻮﻨﺪﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺟﯿﺪﯾﺘﺮ ﺋﺎوڕ ﻟ
ﺑﺷﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن
ﺑﺪاﺗوە و ﺗﻧﺎﻧت
ﺑرەو ﻛﺮدﻧوەی
ﻛﯚﻟﮋی ﺗﺎﯾﺒت ﺑم
ﺑﻮارە ﺑﭽ

،،

٨٨

ژﻣﺎرە

2009

ﮔﺮﻓﺘﻛﺎﻧﯽ ﺑردەم رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﻟم رووەوە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟ:
 .١ﺟﯿﺎ ﻟﮔﺮﻓﺘﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺋﺧﻼﻗﯿﯽ ،ﭘﯿﺸﯾﯽ و ھﻮﻧری
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ؛
 .٢ﻧﺑﻮوﻧﯽ ﻛﺎرﮔی ﻓﺮﻛﺎری ﻟ ﺑﺷﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن،
ﺗﻧﺎﻧت ژووری ﺗﺎﯾﺒت ﺑ ﺑﺷﻛش؛
 .٣رﻜﻨﻛوﺗﻨﯽ ﻧــﺎوەرۆﻛــﯽ ﯾﻛﻛﺎﻧﯽ ﺧﻮﻨﺪن ﻟﮔڵ
ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن و ﻛﺸی ﻛﻮرد؛
 .٤ﻧــﺑــﻮوﻧــﯽ ﭘــــﻮەﻧــﺪی ﻟــ ﻧــــﻮان دەزﮔــﺎﻛــﺎﻧــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن
و ﺑﺷﻛﺎﻧﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن و ﻛﯚﻟﮋەﻛﺎن و ﻧﺑﻮوﻧﯽ ﺑﺷﯽ
ﺗﻮﮋﯾﻨوەی راﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟ زاﻧﻜﯚﻛﺎﻧﯽ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن؛
 .٥ﻛﺸی ﭘﻜﮫﺎﺗﯾﯽ و رﻜﺨﺮاوەﯾﺶ ﻟﺋﺎراداﯾ ﻛ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ
ﺑ ﺋﺎﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎرداﻧوە ھﯾ ﻟ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا؛ )ﺑﺗﺎﯾﺒت
ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯿﺪا( ﺋــوە ﻛ دواﯾــﯿــﻦ ﺑــﯾــﺎردەر
ﻛﯿ ،ﺳرﻧﻮوﺳران ﯾﺎن ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳرووﺗﺮی ﺣﯿﺰﺑﯽ
ﻛ ﻟواﻧﯾ ﺷﺎرەزاﯾﯿﻛﯽ زۆرﯾــﺎن ﻟ ﭼﯚﻧﺘﯿﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﭘﯾﺎﻣﻛﺎن ﻧﺑﺖ .ﺑﯚﯾ ﭘﻮﯾﺴﺘ دەﺳﺗﯽ ﺳرﻧﻮوﺳر زﯾﺎﺗﺮ
ﺑﻜﺮێ و ﺋو ﭘﯾﺎﻣی ﻣﺑﺳﺘ ﺑﮕﺎت ﺑ وەرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛ ﺑ
ﺷﻮازﻜﯽ ھﻮﻧرﯾﯽ داﺑﮋرێ .ﺑراوﮋ ﻟﮔڵ ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
و ﻣﺑﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﺋوان ،ﻛﺎر ﻟﺳر ﺋو ﺑراﯾﯿﺎﻧ ﺑﻜﺮێ ﻛ ﻟ
ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮان ﻧﺰﯾﻜ .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دەﺑ
ﺳرەﻛﯽ)ﺣﯿﺰب( رازی ﺑﻜﺎت ،ﻧك ﺣﯿﺰب
)ﺣﯿﺰب(
وەرﮔﺮان ﻟ ﻧﺮەری
ﻟ ﺧﯚی .ﺑﯚﯾ دەﺑ ھوﺒﺪات ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻧﺮەرەﻛﺎن ﺑﮕﯾﻧ؛
ﺋوەی ﻛ ﺋوان "ﭼﯽ" دەﻦ ،ﻧك ﺋوان "ﻛ"ن.
 .٦ﺋـــواﻧـــی ﺑــرﻧــﺎﻣــﺳــﺎزﯾــﯽ دەﻛــــن ﯾـــﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯽ
ﭘﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾك دﯾــﺎری دەﻛــن ،دەﺑ ﻟﺑﻨڕەﺗوە
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ ﺷــﺎراوە و ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺎﻧﯽ ﻧﺮەرەﻛ) ﺣﯿﺰب ،ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﺧﺎوەﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛ و  (....ﺑﺰاﻧﻦ ،وﯾﺴﺘﯽ ﺋوان ﻟﮔڵ ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
وەرﮔــﺮان ،ﺑﺎرودۆﺧﻛﺎن و دەوروﺑـــری ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ  -ﻛ
ﺑﭘﯽ زەﻣﻧﺒﻧﺪﺑﻮون و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺑــردەوام ﻟ
ﮔﯚڕان دان -ھﺎوﺳﻧﮓ ﺑﻜن .ﺑوردی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس و ﭘﻼن
داﻧراﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﺎن دەوری ﻧﺎوەﻧﺪ دەﺑﯿﻨﻦ ﻟ ﻧﻮان ﻛﻧﺎﻛ
و وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯿﺪا .ﺋو ﻛﺎﺗﯾ ﻛ ﻛﻟﻨﻛ ﻛم دەﺑﺘوە .ﻣﯿﺪﯾﺎی
ﻛﻮردی ﻟﺑر ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻧدان ﺑ ﺷﺎرەزاﯾﯽ و ﭘﺴﭙﯚڕﯾﯽ ﻛﺳﺎﻧﯽ
ﺷﺎرەزای ﺋم ﺑﻮارە ﻟم رووەوە ﺑ ﺑرﻧﺎﻣﯾ.
 .٧ﻧﺎﺷﺎرەزاﯾﯽ و ﻧﮔﻮﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎوەرۆﻛﻛﺎن ﻟﮔڵ ﭼﺎوەڕواﻧﯽ
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و ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮان و ﻧﺰم ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ھﻮﻧری ﻟ
ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻛﻮردﯾﺪا واﯾــﻜــﺮدووە ،وەرﮔﺮەﻛﺎن ﺑــردەوام ﻟ ژﺮ
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی دەرەوەی ﻛﻮﻟﺘﻮورو ﻧرﯾﺘﯽ ﻛﻮردی ﺑﻦ
و ﺋﻣش ﻣﺗﺮﺳﯽ ﺋوەی ﻟﺪەﻛﺮێ ﻛ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻧﯾﺎری ﻛﻮرد
ﻟرﮕی ﺑرھﻣﯽ ﺟﯚراوﺟﯚری ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯿوە ﺋﺎراﺳﺘی رواﻧﯿﻨﯽ
وەرﮔﺮی ﻛﻮرد ﺑﯚ ﻛﺸﻛﺎﻧﯽ ﺑرەو ﻻی ﺧﯚی ﺑﮕﯚڕێ.
 .٨ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺣﻜﻮﻣﯽ ﻟﺑراﻧﺒر ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺣﯿﺰﺑﯿﺪا،
 ﻛ دەﻛﺮێ ﺑﯿﻦ ﻟ راﺳﺘﯿﺪا ﺣﻜﻮﻣت ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾ - وایﻛــﺮدووە ،ﺟﻣﺎوەر ﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧی ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑ ﭘﺮﺳﯽ
ﭼــﺎرەﻧــﻮوﺳــﺎزەوە ھــﯾــ ،ﭘﭽ ﭘﭽ و ﺑـــﻻوازی ﭘــ ﺑﮕﺎت.
ﺗﮕﯾﺸﺘﻨﯽ ﺟــﯿــﺎوازی ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺣﯿﺰﺑ ﺟــﻮراوﺟــﯚرەﻛــﺎن ﺑﯚ
ﺟﯚری دەﺳت ،ﻣﺳﻟی ﻧﺗوە و ﭘﻜﮫﻨﻛﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺎﺳﯽ
ﻧــﺗــوەﯾــﯽ ﺑــﯚﺗــ ھــﯚی ﭘــﺎرﭼــ ﭘــﺎرﭼــ ﻛــﺮدﻧــﯽ ﺋــم دﯾـــﺎردە
ﺳرەﻛﯿﯿ و ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﺪا ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ رای ﮔﺸﺘﯽ ﻟﺳر ﭘﺮﺳ
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﺴﺎزە ﻧﺗوەﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﻟﺪەﻛوﺘوە.
 .٥رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛــﻮردی ﺑﺑ ﭘﻨﺎﺳﯾﻛﯽ روون ﻟ
ﺋرك و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯽ ھﺎﺗﻮوەﺗ ﺋﺎراوە و ﻟﺳری دەڕوا.
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ ﺑﺷﻮەی راﺳﺘوﺧﯚ ھﻤت دەﺑﺎﺗ ﺳر ھﻣﻮو
ﺑﻨﻣﺎﻛﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛــﻮردی ،ﺳﯿﺴﺘﻣﯽ ﮔﺸﺘﯽ و
ﺑﯿﺮوﺑﺎوەڕی دﺮﯾﻨی ﻛﯚﻣڵ .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن دەﯾﺎﻧﮫوێ
ﻧﻤﻮوﻧ رۆژﺋﺎوﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ﭘﯿﺎدە ﺑﺖ .ﺋوە ﻟﺣﺎﻜﺪاﯾ
ﻛ ﻟﻻﯾك ،ﻟ رۆژﺋﺎوا داﻣزراوە ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و ﺗﻧﻔﯿﺰﯾﯿﻛﺎن
ﭼﺳﭙﺎون و زﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ زۆر ﻛم دەﺑﺘوە و ﻟﻻﯾﻛﯽ
دﯾﻜش رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردﯾﯽ ﺑ ﺑﺷ ﻟو ﺋزﻣﻮوﻧ
دەوــﻣــﻧــﺪەی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺋــوروﭘــﯿــﯽ و داﻣـــزراوە
ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﭘﻜﮫﺎﺗﻮو ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ و ﺑﻨﻣﺎﻛﺎﻧﯽ
ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ.
 .٦ھﻧﺪێ رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻮردی ﻟو ﺑﻮارەی ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن دﯾﺎرﯾﯿﺎن
ﻛــﺮدووە ﺑﯚ ﺑوﻛﺮدﻧوە -ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺋﺎﺑﻮوری ،ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
و -...ﻻدەدەن؛ ﻟ رۆژﻧﺎﻣ ﯾﺎن ھﻓﺘﻧﺎﻣﯾﻛﯽ ﺟﯿﺪی)Quality
 (Paperﯾوە ﺑرەو ﺑوﻛﺮاوەﻛﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ)(Popular Paper
ﯾﺎن ﺑوﻛﺮاوەی زەرد دەﭼﻦ و ﺗﻧﺎﻧت ھﻧﺪێ ﺟﺎر ﺑﺑ
ﻟﺑرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗﻣن ،ﺗﻮﮋ و ﺑھﺎﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮاﻧﯽ
ﻛ ﭘﺸﺘﺮ ﭘﻨﺎﺳﯾﺎن ﻛـــﺮدوون ،ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑوﻛﺮاوەﯾﻛﯽ
ﻧﺰﻣﯽ ﺳﻜﺴﯽ دادەﺑـــزن .ﺋم ﺑوﻛﺮاواﻧ دەرﯾــﺪەﺧــن ﻛ
ﺋﺎﺳﺘﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎن ﻻوازە ،ﭼﻮﻧﻜ ﺋو ﻣﺎﻓﺎﻧ
رەﭼﺎو ﻧﺎﻛن ﻛ ﺧﻮﻨراﻧﯿﺶ ﻣﺎﻓﯽ ھﺒﮋاردﻧﯿﺎن ھﯾ ،ﯾﺎن
ﺋــوە رەﭼــﺎو ﻧﺎﻛن ﻛ وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑ ﭘﯾﺴﺘﯽ
ھﻣﻮوﭼﺷﻨ ﭘﯾﺎﻣﻜﯽ ﺋــوان رەﻓﺘﺎر ﺑﻜن .ﻟﺑرﺋوەی

،،

ﺋواﻧی ﺑرﻧﺎﻣﺳﺎزﯾﯽ
دەﻛن ﯾﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯽ
ﭘﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾك
دﯾﺎری دەﻛن ،دەﺑ
ﻟﺑﻨڕەﺗوە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ
ﺷﺎراوە و ﺋﺎﺷﻜﺮاﻛﺎﻧﯽ
ﻧﺮەرەﻛ) ﺣﯿﺰب،
ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺧﺎوەﻧﯽ
ﻣﯿﺪﯾﺎﻛ و  (....ﺑﺰاﻧﻦ

ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی
ﺣﻜﻮﻣﯽ ﻟﺑراﻧﺒر
ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺣﯿﺰﺑﯿﺪا - ،ﻛ
دەﻛﺮێ ﺑﯿﻦ ﻟ راﺳﺘﯿﺪا
ﺣﻜﻮﻣت ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾ
 وای ﻛﺮدووە ،ﺟﻣﺎوەرﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧی
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑ ﭘﺮﺳﯽ
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﺎزەوە ھﯾ،
ﭘﭽ ﭘﭽ و ﺑﻻوازی
ﭘ ﺑﮕﺎت
ژﻣﺎرە

،،

٨٩
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ﻛ رەﻓﺘﺎری ﺧﻮﻨرﯾﺶ ﺳﻨﻮردارە ﺑ ﺑھﺎ
وﺑـــــﺎوەڕ و ﭘـــــــروەردەی ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯿــﯽ و
دەوروﺑــــری ﺋــواﻧــوە .ﺋﻣش ﺟﯿﺎ ﻟ ﺑ
ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﯽ ﺧﻮﻨراﻧﯿﺎن ﻟ ﻻﯾك و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﯽ
وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟــوەی ﻛ ﻟواﻧﯾ ﺑھﺎ و
ﺑﺎوەڕەﻛﺎﻧﯿﺎن ﻟ ﻣﺗﺮﺳﯿﺪاﺑﻦ و ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﺪا
ﭘﺮﯾﻨﮕﺎﻧوەﯾﺎن ﻟ ھﻧﺪێ ﻛﻧﺎﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﻛﻮردی ﭼﯽ ﺗﺮی ﻟﻨﺎﻛوﺘوە.
 .٧ﻧﺎﺳﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯽ ﻧــﺎوﭼــﻛــ و ﻧﺑﻮوﻧﯽ
دەﺳﺗﻜﯽ ﭼﺳﭙﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ،ﻧﺑﻮوﻧﯽ
رــﻜــﺨــﺮاوی ﻣــدەﻧــﯽ ﺑھﺰ و ﺑﺎدەﺳﺘﯿﯽ
ﺣــﯿــﺰب ﺑــﺳــر ﺣــﻜــﻮﻣــﺗــﺪا ،ﺑــ ھـــﯚی ﺋــو
ھﻟﻮﻣرﺟ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯿی ﻛ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺪا
ﺗﭙڕﯾﻮە ،ﺑﯚﺗ ھﯚی دڕدۆﻧﮕﯽ ،ﺑدﮔﻮﻣﺎﻧﯽ
و ﺑ ﺳﺑﺮی ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑراﻧﺒر
ﻣﯿﺪﯾﺎ ﻟــﻻﯾــك و وەڕزﺑـــــﻮون ،ﭘــﻟــﻛــﺮدن،
ﺑﺒرﻧﺎﻣﯾﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﺎن و ﻧﺑﻮوﻧﯽ
ﯾﺎﺳﺎ و ﻣﯿﺴﺎﻗﯽ ﺋﺧﻼﻗﯿﯽ و ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﯽ
ﭼﺎﭘﻣﻧﯿﯽ و ﻧﺎﭘﻮﺧﺘﯾﯽ و ﻛم ﺧﻮﻨﺪەوارﯾﯽ
ﻟ ﺑﻮاری ھﻮﻧری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﻟﻻﯾﻛﯽ
دﯾــﻜــوە و ﻣﯾﺪاﻧﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚ
دەﺳﺖ راﮔﯾﺸﺘﻨﯽ ﺧﺮا و ﺑﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺗﺳﻚ
ﻛﺮدووەﺗوە و ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻟواﻧﯾ
ﺑرەو ﯾﺎﺳﺎ و رﮕﭼﺎرەی ﺋﺳﺘﻣﺘﺮ ﺑرێ.
* ﻻﮔﯿﺮﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن و ﺑ ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﯽ ﺟﻣﺎوەر
ﺑوان
ﺋم ﺑﺎرودۆﺧ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردﯾﯽ
ﺑـــرەو ﻗــﯾــﺮاﻧــــﻚ ﺑــــﺮدووە ﻛــ ﻧﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە
ﭘــــﻨــﺎﺳــﯾــﻛــﯽ ﺗـــــواوی ﺑــﻨــﻣــﺎ ﭘــﯿــﺸــﯾــﯽ و
ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺑﻜﺎت ﻛ ﭘﺳﻧﺪﻛﺮاوی ھﻣﻮو
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﺎن و دەزﮔــﺎﮔــﺎﻧــﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن
ﺑﺖ.
ﺋﺴﺘﺎ ﻛﺎر ﮔﯾﺸﺘﯚﺗ ﺋوەی ﻛ ﻟ وﺗﺎری
ﺟــــﯚراو ﺟــــﯚردا چ وﺗــــﺎری ﺳــﯿــﺎﺳــﯽ و ﯾــﺎن
ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﺗﻟﭬﺰﯾﯚﻧﯿﺪا ،ھﻧﺪێ ﺑﺎﺳﯽ ﺗﻮﻧﺪ و
زﺑﺮو دوور ﻟ رﯾﺴﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن دەﺑﯿﻨﺪرێ؛
واﺗ ﺑرەو ﺋو ﺷﻮە ﺑﯿﺮ ﻛﺮدﻧوەﯾ دەﭼ ﻛ
ﺑﯾﺎری ﭘﺸﻮەﺧﺖ ﻟﺑﺎرەی ﺑﺎﺑﺗﯽ ﻟﺪواﻧﻛوە
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ﺑﺪرێ؛"ھر ﻛس دژی ﺋﻤﯾ ﺋﯿﺘﺮ ھﯿﭻ ﻛﺎت ھﯿﭻ
ﻛﺎرﻜﯽ دروﺳﺘﯽ ﻧﻛﺮدووە" .ﺋﻣش دەﺑﺘ
ﻣﺎﯾی داﭘﯚﺷﯿﻨﯽ راﺳﺘﯽ و ﭼواﺷﻛﺎری.
ﺋﻤ وەك رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟ ﻛﺎﺗﯽ ﮔﻮﺗﻦ ﯾﺎن
ﻧﻮوﺳﯿﻨﺪا دەﺑ ﺧﯚﻣﺎن ﻟ ﺟﮕﺎی ﺋو دەزﮔﺎ،
ﻻﯾن ﯾﺎن ﻛﺳ داﺑﻨﯿﻦ ﻛ ﻟﺑﺎرەﯾوە دەﯿﻦ
ﯾﺎن دەﻧﻮوﺳﯿﻦ .ﺋﮔر ﻛﺳﻚ ﯾﺎن ﻻﯾﻧﻚ
ﻛ ﻟﺑﺎرەﯾوە دەﻧــﻮوﺳــﺮێ ،ﺑﺘﻮاﻧ ﺑﺖ؛ "
ﻻﻧﯽ ﻛم ھﺸﺘﯿﺎن ﻗﺴﻛم ﺑﻜم ﯾﺎن رﮕﺎﯾﺎن
دام ھﺳﺘﻢ دەڕﺑم" ،ﯾﺎن ﻛس و ﻻﯾﻧﻛ ﺋو
ھﺳﺘی ﻻ دوروﺳﺖ ﺑﺖ ﻛ" ھﺎوﺳﻧﮕﯿﯿك
ﻟــ ﮔــﻮﺗــﻦ ﯾـــﺎن ﻧــﻮوﺳــﯿــﻨــﻛــدا ھــﯾــ ،"ﺋــو
ﻛﺎﺗ دەردەﻛــــوێ ﻛ ﺑﻼﯾﻧﯽ و ﺋﺧﻼﻗﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟﻻﯾن رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳوە رەﭼﺎو
ﻛــﺮاوە .ﺑﯚﯾ رەواﯾــ ﻛ ﭘﺶ ﺋــوەی ﻧﺎوی
ﻛﺳﻚ ﺑﻨﯿﻦ ﯾﺎن ﺑﻤﺎﻧﮫوێ ﻛﺳﻜﯽ دﯾﻜ
ﻟﺑﺎرەﯾوە ﺑــﺪوێ ،ﺋﺧﻼﻗﯽ رۆژﻧﺎﻣﮔری
ﭘﻮﯾﺴﺖ دەﻛﺎت ﻛﺳﻛ ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻜﺮﺘوە و
رای وەرﮔﯿﺮﺖ .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ
ﺋــﺧــﻼق و ﺑــﻨــﻣــﺎی رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﺑر
ﻟــ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ھــر ﺑﺎﺑﺗﻚ دەﺑــ ﻟــ ﺧﯚی
ﺑﭙﺮﺳ":ﺋﻣی دەﯾﻨﻮوﺳﻢ ﭼﯿﯿ ،چ ﭘﯾﺎم و
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﻛﯽ دەﺑ ﺑﯿﮕﯾﻧﻢ ﺑ وەرﮔﺮان؟"
واﺗ" ﺑﺎﺑﺗﯽ ﺑﻨڕەﺗﯽ ﺑﺎﺳﻛم ﻛ دەﯾﻨﻮوﺳﻢ
ﭼﯿﯿ؟" ﻧك ﺋوەی وﺷ ،ﮔﻮﺗﻦ و ﮔاﻧوە ﻟ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﺳﯽ دﯾﻜوە ﻛﯚﻣﻜﺮدووﻧﺗوە ﭼﯿﻦ؟
ﻟﺮەداﯾ ﻛ ﻋدات و ﺋﺧﻼق و ﺗــوەری
ﯾﺎن )ﻟ
ﺳرەﻛﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن
ﺧﺰﻣت ﺧﻜﺪا ﺑﻮون( دەﭘﺎرﺰرێ .ﻟﺮەداﯾ
ﻛ ﭘﺶ ﺑ ﺑﯾﺎرداﻧﯽ ﭘﺸﻮەﺧﺖ دەﮔﯿﺮێ؛
ﻟﺳر ﮔﺮﯾﻤﺎﻧﯾﻛﯽ ﭘﺸﻛﯽ ﺑﯾﺎرﻧﺎدرێ.
ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺟﯚری ھواڵ و رﭙﯚرﺗﺎژ ﺋوەﯾ ﻛ
واﻗﻌﯿﯿﺗﻛﺎن ﺑﺨﺮﻨ ﭘﺶ ﭼﺎوی ﺧﻮﻨران و
ﺑﯿﻨران و رﮕﯾﺎن ﭘﺒﺪەﯾﻦ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﯾﺎر ﺑﺪەن
ﺣﻗﯿﻘت ﭼﯿﯿ؟ ﭼﻮﻧﻜ ﻟواﻧﯾ ﺋﻤ ﺑﮕﯾﻦ
ﺑــ واﻗﻌﯿﯿت ،ﺑــم زۆرﯾـــﺶ ﻟــ ﺣﻗﯿﻘت
ﻧﺰﯾﻚ ﻧﺑﯿﻦ .ﻟم ﭘﻨﺎوەدا دەﺑ ﺧﯚ ﻟ ﻛﯿﺸ
ﺑﭙﺎرﺰﯾﻦ .واﺗ ﻛﺎﺗﻚ ھواﻚ ﯾﺎن رووداوﻚ
ﻟﻻﯾن ﻣﯿﺪﯾﺎﯾك ﺑو دەﻛﺮﺘوە ،ھﻣﻮو
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رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن ﻟ ھﻣﺎن ﮔﯚﺷی رواﻧﯿﻦ و رواﻧﮕوە ﻟﯿﺪەڕواﻧﻦ
ﻛ ﺳرﭼﺎوەی ﯾﻛم ﻟﯽ ڕواﻧﯿﻮە و ﺋﻣﯾ ﻛ ﻛﯿﺸ دروﺳﺖ
دەﻛﺎت .ﺑﻣش ﺳرﺑﺧﯚﯾﯽ ﺑﯾﺎرداﻧﯽ ﺑوﻛﺮاوەﻛﻣﺎن ﻟ
دەﺳﺖ دەﭼ .ﺑﺗﺎﯾﺒت ﻟ ﻛﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛﺎﻧﺪا رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس
ﺑﺎﺳﻜﯽ ﺋﺎﻣﺎدە ﻛــﺮدووە ،ﺑ ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ ﭘﺸﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾوە
ﻧﻮوﺳﺎوە وا ﺋﺎﻣﺎدەی ﻛﺮدوون ،ﺑﯚﯾ رووﻧﻜﺮدﻧوە و ﮔﻮﺗﻨﯽ
ﻛﺳﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ ﻟﮔڵ ﻛﺮاو ،ﻛﺎر ﻧﺎﻛﺎﺗ ﺳر ﺑﯾﺎر و ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ
ﭘﺸﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ و رەوﺗﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛ ﻧﺎﮔﯚڕﺖ.
ﻟم رووەوە دەﻛﺮێ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑﻜﺮێ ﺑ دﯾﺎردەﯾﻛﯽ ﺑرﭼﺎو.
ﺋوﯾﺶ ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ ھﻓﺘﻧﺎﻣﻛﺎﻧ ﻛ ﻟ ﻻﯾن ھﻧﺪێ ﻻﯾﻧﯽ
ﻧﻮﺧﺒوە ﺑرھم دﻦ ،ﺟﺎ چ ﺋھﻠﯽ ﯾﺎن ﻧﺎڕاﺳﺘوﺧﯚ ﺳر ﺑ
ﻧﻮﺧﺒی دەﺳت ﺑﻦ ،رەوﺗﻜﯽ ﺋﺎراﺳﺘ ﻛﺮاو و ﯾﻛﻼﯾﻧﯾﺎن
ﮔﺮﺗﻮوەﺗﺑر و ﻟﺟﯿﺎﺗﯽ رﯾﭙﯚرﺗﺎژی ورد و ﺑﺎﺑﺗﯿﯿﺎﻧی ﭘ
زاﻧﯿﺎری ،ﺑ وﺷی ﺑﺮﯾﻘدار و زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻣﺎن و دروﺷــﻢ و
درەﺑﯾﻨﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯽ و ﺗﺎﻛﻛﺳﯽ ﺑﯚﺷﺎﯾﯿﻛﺎن
ﭘــدەﻛــﻧــوە .ﺋﻣش ﺳــﻨــﻮوری ﻧﻮان ﻣﯿﺪﯾﺎی رەﺳــن و
ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﻧﺎرەﺳن و ﻧﺎﭘﯿﺸﯾﯽ ﺗﻜﺪاوە؛ ﻟواﻗﯿﻌﺪا دەﻛﺮێ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﻨراﻧﯿﺎن ﻓﺮﯾﻮ دەدەن .ﻛ ﺋﻣش وادەﻛﺎ ﺧﻮﻨراﻧﯿﺎن
ﻣﺘﻤﺎﻧ و ﺑﺎوەڕﯾﺎن ﭘﯿﺎن ﻧﻣﻨ .ﺋﻣ ﺑﯚ ﻛﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎ زﯾﺎﻧﺒﺎرە
و ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻧرﻨﯽ دەﺑ ﻟﺳر ﭼﯚﻧﺘﯿﯽ ﺑﺷﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ
وەرﮔــﺮان ﻟ ﭘﺮۆﺳی ھﺎوﺑﺷﯿﻜﺮدﻧﯿﺎن ﻟ ﭘﺮﺳ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ
و ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎﻧﺪا .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ) ،ﺟﯽ .وارﻧﻮك ﻓﯾﻠﺳﻮوﻓﯽ
ﻟﺑﺎرەی ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑ ﺑﺎوەڕی و ﺑ ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﯿﺪا دە:
"دەﻛــﺮێ ﺑﯿﻦ ﭘرەﭘﺪاﻧﯽ ﺑــﺎوەڕ و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻧﺎدروﺳﺖ
ﺑﺗﻧﯿﺎ رووﺧﻨر ﻧﯿﯿ ،ﺑﻜﻮ ﺋو ﻛﺎﺗی ﻛ ﺋو ﻧوە ﮔﻮﻣﺎﻧﻜر
و ﭘﺷﻜﺎﻧی ﺑدوای وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋم ﭼﺷﻨ ﺑﺎوەڕاﻧدا دﻨ
ﺋﺎراوە ،ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ رووﺧﻨراﻧی دەﺑﺖ .ﭼﻮﻧﻜ ﺋم ﺟﯚرە
ﻛﺎرە دەﺑﺘ ھﯚی رووﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎوەڕ و ﻣﺘﻤﺎﻧ؛ ﻛﺎﺗﻜﯿﺶ ﻣﺘﻤﺎﻧ
ﻧﻣﺎ ،ھﻣﻮو ﺋو ھو ﮔﺮوﭘﯿﯿﺎﻧی وا ﺗﺎﻛﻚ دەﺗﻮاﻧ ﺗﯿﺎﻧﺪا
ﺑﺷﺪار ﺑﺖ ،ﺗﻮوﺷﯽ ﺗﻜﺸﻜﺎن دﺖ).(٣٢
دﯾــﺎرە ﺑ ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﯽ وەرﮔــﺮ ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺗﺎﯾﺒت ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎی
ﻛﻮردی ﻧﯿﯿ .ﺷﻮەی ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻟ
ﺳردەﻣﯽ ﻣﯚﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ و دﯾﺠﯿﺘﺎﺪا ﺑدەم درزﻜوە دەﻧﺎ
ﻛ ﺗﯿﻜوﺗﻮوە .ﺋوﯾﺶ ﺋوەﯾ ﻛ ﺧﻮﻨران ،ﺑﯿﺴران و
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 ﻻﮔﯿﺮ

،،

رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﺑﯚ
ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋﺧﻼق و
ﺑﻨﻣﺎی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﺑر ﻟ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ھر
ﺑﺎﺑﺗﻚ دەﺑ ﻟ ﺧﯚی
ﺑﭙﺮﺳ":ﺋﻣی دەﯾﻨﻮوﺳﻢ
ﭼﯿﯿ ،چ ﭘﯾﺎم و
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﻛﯽ دەﺑ
ﺑﯿﮕﯾﻧﻢ ﺑ وەرﮔﺮان؟
ﻟ ﻛﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛﺎﻧﺪا
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﺑﺎﺳﻜﯽ
ﺋﺎﻣﺎدە ﻛﺮدووە ،ﺑ ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ
ﭘﺸﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾوە
ﻧﻮوﺳﺎوە وا ﺋﺎﻣﺎدەی
ﻛﺮدوون ،ﺑﯚﯾ رووﻧﻜﺮدﻧوە
و ﮔﻮﺗﻨﯽ ﻛﺳﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚ
ﻟﮔڵ ﻛﺮاو ،ﻛﺎر ﻧﺎﻛﺎﺗ
ﺳر ﺑﯾﺎر و ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ
ﭘﺸﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ و رەوﺗﯽ
ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛ ﻧﺎﮔﯚڕﺖ
ژﻣﺎرە
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،،
دﯾﺎرە ﺑ ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﯽ
وەرﮔﺮ ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎ
ﺗﺎﯾﺒت ﺑ ﻣﯿﺪﯾﺎی
ﻛﻮردی ﻧﯿﯿ.
ﺷﻮەی ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ
ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﻟ ﺳردەﻣﯽ
ﻣﯚﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ و
دﯾﺠﯿﺘﺎﺪا ﺑدەم
درزﻜوە دەﻧﺎ ﻛ
ﺗﯿﻜوﺗﻮوە
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درك ﭘ ﺑﻜﺎت .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﺑﯿﻨﺖ) (١٩٨٨ bennettﭼﻧﺪ
ﺟﯚرﻻﮔﯿﺮی ﻟ ھواﺪا وەﺳﻒ دەﻛﺎت):(٣٣
 .١ﺑــﺷــﺧــﺴــﯽ ﻛـــﺮدﻧـــﯽ ھـــــواڵ ﻟـــ ﺗــﻮــﯽ دەرﺑــﯾــﻨــ
ﺑرژەوەﻧﺪﯾﺨﻮازاﻧ ﻣﺮۆﯾﯿﻛﺎن ،ﺳﻨﻮوردارﻛﺮدﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﺑ ﺳﯾﺮﻛﺮدﻧﯽ ﻟ" ﯾك وﻨی ﮔورە"دا و ﺗرﻛﯿﺰﻛﺮدﻧ
ﺳر ھﻧﺪێ ﻻﯾﻧﯽ رووداوﻜﯽ ھواﯽ ،وەك ﻋﯾﺒﯽ ﺷﺧﺴﯽ
و ھی رەﻓﺘﺎری؛
 .٢دەرھــــﻨــﺎﻧــﯽ ھــــواڵ ﺑــ ﺷــــﻮەی دراﻣــــﺎ و ﺷــﺎﻧــﯚ ﺑﯚ
ﭘﺸﻜﺷﻜﺮدﻧﯽ ھﻧﺪێ ﻟو ﭼﯿﺮۆﻛ ھواﻧی ﻟ رووداوﻜوە
ھﺎﺗﻮون ،ﻟ ﺟﯿﺎﺗﯽ راﻛﺸﺎﻧﯽ ﺳرﻧﺠﻛﺎن ﺑﯚ زۆر ﻣﺳﻟی
ﺟﯿﺪﯾﺘﺮ ﻛ ﻛﯚﻣﮕی ھﺎوﭼرخ ﻟﮔﯿﺎن ﺑرەو رووە .وەك
رەﮔــزﭘــرﺳــﺘــﯽ ،ﺑﺮﺳﺘﯽ ،ﺑــھــدەرداﻧــﯽ ﺳــرﭼــﺎوەﻛــﺎن و
داھﺎﺗﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ؛ دەرﭼﻮون ﻟ ﭘﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺴﺎﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و
ﻛﺎراﻣﯾﯽ؛
 .٣ﻻﮔﯿﺮﯾﯽ ﺳــرﭼــﺎوەﯾــك ،ﻟــو ﺷﻮﻨی ﻛ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﻛﯽ
ھواﯽ دەﯾﮫوێ دەﻧﮕﯽ ﺋﺎﻣﯿﺮاﻧی ﺑرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ رەﺳﻤﯽ ﺑﺨﺎﺗ
روو ﻛ ھﻧﺪێ ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ وا دﻨﻨ ﺋــﺎراوە ﺑﯚ ﺋوەی
ھواﻛﺎن ﺑﯚ رﮋەﯾﻛﯽ ﻣﺎﻣﻨﺎوەﻧﺪﯾﯽ ﺟﻣﺎوەر ،ﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ھﺳﺘﭙﻜﺮاو ﺑﺧﯚ ﺑﮕﺮﺖ .ﺑﻣش ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎن دەﻛوﻧ
ژﺮﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺗﻧﺎﻧت ﺋﮔر ﺑﯚﺧﯚﺷﯿﺎن ﻧﯾﺎﻧوﺖ.
ﻟواﻧﯾ ﺋﻣ ﻟدﻧﯿﺎی ﺋﺴﺘﺎدا ﺑﺎو ﺑﺖ و ﺷﺘﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺑﺖ ،ﺑم ﺑ ﮔﻮﻣﺎن ﻧﺎﺷﺎرەزاﯾﯽ و ﻛم ﺋزﻣﻮوﻧﯽ
و ﺗﻜوﯾﯽ و ﻻﮔﯿﺮﯾﯽ 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
ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﭘﺸﻜوﺗﻮو و ﺑﺷﻜﯽ زۆری ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی،
ﺋــﮔــرﭼــﯽ ھﺸﺘﺎ زۆرﻛــــﺸــی ﺟﯿﺪی ﺗــﺮی وەك ﻛﺸی
ﻛرﻛﻮوك و ﻧــﺎوﭼــداﺑــاوەﻛــﺎن ،ﻣﻠﻤﻼﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮوﻧﯿﯽ ﻟﮔڵ
دەوﺗﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی و ﮔﻮﺷﺎری ﺑردەواﻣﯽ وﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼی
ﻟﺑردەم داﯾ . ﻛﻮرد ﻟﺳﺎﯾی ﺧﺑﺎت و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺪاﻧﻜﯽ زۆر
ﮔﯾﺸﺘ ﺋم رۆژە .ﻛﯚﻣﮕی ﻧﻮﯽ ﻛــﻮردی رووﺑــرووی
ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ ﺋﺎﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﺑﯾﺎردان و ﺋﯚﺗﯚﻧﯚﻣﯽ ﻛﻮﻟﺘﻮوری و
رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ ﻟ ﺑراﻧﺒر ﺑرﺑوﺗﺮﯾﻦ ﺷﭘﯚﻟﻛﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﮕﯿﺮﯾﯽ
و ﮔﺸﺘﯿﯿﺒﻮون ﺑﯚﺗوە .ﻟ رﮕی ﻣﺎﭙڕ و ﻛﻧﺎ ﻓزاﯾﯿﻛﺎﻧﯿﯿوە
ﭘﻨﺎﺳی دەوــت – ﻧﺗوەﻛﺎﻧﯽ ﻟ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻟﮔڵ ﺧﯚﯾﺪا
ﮔﯚڕﯾﻮە ،ﺋﺴﺘﺎ ﺋﯿﺪی ﺗﺎﻛﯽ ﻛﻮرد ﺗﻧﯿﺎ ﻟ دەﻻﻗــی ﭘﺘﺧﺘﯽ
ﻧﺗوە ﺳردەﺳﺘﻛﺎن و ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎ دەﺳﺘﻜﺮدەﻛﺎﻧوە ﺳﯾﺮی

ﺋﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﮔری

ﺧﯚی ﻧﺎﻛﺎت ،ﺑﻜﻮ ﻟ دﯾﺪی ﺧﯚﯾوە ،ﺳﯾﺮی
ﺋﺴﺘﺎو راﺑــﺮدووی ﻧﺗوەﯾﯽ ﺧﯚی و ﮔﻻن
دەﻛﺎت .ﻧﺷﺒﺳﺘﺮاوەﺗوە ﺗﻧﯿﺎ ،ﺑ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ ﺧﯚﯾوە .ﺗﺎﻛﻜ ﺣز دەﻛﺎت ﺑﮔﯚڕان
و ﭘﺸﻜوﺗﻦ و ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎﻧﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﻧﻮێ.
ﺋــﺎﺷــﻜــﺮاﯾــ ﻛـــ ﻟـــ ﻛــﯚﻣــــﮕــی ﻧــــﻮێ و
رووﻟــﮔــﯚڕاﻧــﺪا ﺟــﯚرە ﻋﻗﻧﯿﯿﺗﻜﯽ رەﺧﻨ
ﻟﺧﯚﮔﺮﺗﻦ ﻟﻛﺎﺗﯽ رووﺑڕووﺑﻮوﻧوە ﻟﮔڵ
ﻛﺸو دﯾــﺎردەﻛــﺎن دﺘ ﺋــﺎراوە .ﺋﻣش ﺑﯚ
ﭘﺸﺨﺴﺘﻨﯽ رەوﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و ﭘــردەﻻدان
ﻟﺳر ﻧﺎﯾﻛﺴﺎﻧﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ،ﮔﻧﺪەﯽ و
ﻛش و ھواﯾﻛﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗــواو ﭘﻮﯾﺴﺘ.
ﺑــم ﻟھﻣﺎن ﻛﺎﺗﯿﺸﺪا ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻛــﻮرد ﻧﺎﺑ
ﭘﻟﺑﻜﺎت و ﭘﯽ وا ﺑﺖ ھﻣﻮو ﺑﻨﻣﺎﻛﺎﻧﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻟﺷﻮەی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎﻟﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﻟم
ﻗﯚﻧﺎﻏدا و ﺑم ﭘﻜﮫﺎﺗ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿی ﻛﻮردﺳﺘﺎن
دەﭼﺳﭙ و دەﻛـــﺮێ .ﺑﯚﯾ ،ﭘﻤﻮاﯾ ﺋﺴﺘﺎ
ﺋﻤش ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﻤﺎن ﺑ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ
ﻣدەﻧﯽ )( civic journalismﯾ؛ ﻛ"ﺗﯿﯚری
ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯽ" ھﻧﮕﺎوﻚ
ﺑـــرەو ﭘﺸﺘﺮ دەﺑـــﺎ .ﺑـــوەی ﻛــ ﭘﯽ واﯾــ؛
دەﺑـــ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوس ھــر ﺗﯚﻣﺎرﻛرﻜﯽ
ﺳــﺎﻛــﺎر و ﭘﺳﯿﭭﯽ ﻣــﺳــﻟــ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن
ﻧﺑﺖ ،ﺑﻜﻮ ﭼﺎﻻﻛﺎﻧ ﻟ ﯾﺎرﻣﺗﯿﺪاﻧﯽ ﻛﯚﻣڵ
ﻟ ﺧﺴﺘﻨ ﺑرﺑﺎﺳﯽ ﻣﺳﻟ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎن
ﺑﺷﺪار ﺑﺖ و راﺳﺘﮕﯚﯾﺎﻧ ﻟ ﻣﺳﻟ ﮔﺮﻧﮕ
ﮔﺸﺘﯿﯿ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن ﺑﻜﯚﺘوە .ﭘﻮﯾﺴﺘ
راﺳﭙﺎردەﻛﺎﻧﯽ "ﺟی رۆزن" )(Jay Rosen
ﯾﻛ ﻟ ﻻﯾﻧﮕﺮاﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ)؟( ﻣدەﻧﯽ
ﻛ ﻟــم ﺳﺎﻧی دواﯾــﯿــﺪا ﻟ ﺋﻣرﯾﻜﺎ و ﻟ
ﺋورووﭘﺎ ﺑﺎو ﺑﻮوە ،ﻟ ﺑر ﭼﺎو ﺑﮕﺮێ:
 .١رووﺑﻜ ﺟﻣﺎوەر وەك ﺋو ھﺎوﺗﯿﯿﺎﻧ
ﻛ ﺑﺷﻮەی ﻛــﺎرا ﻟ ﻣﺳﻟ ﮔﺸﺘﯿﯿﻛﺎﻧﺪا
ھﺎوﺑﺷﻦ ،ﻧك ھر وەك ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﯿﻛﺎن ﯾﺎن
ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯿﯿﻛﺎن؛
 .٢ﯾــﺎرﻣــﺗــﯽ ﺑﻜ ﺑــ ﻛــﯚﻣــــی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
ﻛ ﻛﺎرﺑﻜﺎت ﻟﺳر ﻛﺸﻛﺎﻧﯽ ،ﻧــك ھر
ﻟﺑﺎرەﯾﺎﻧوە ﻓﺮ ﺑﺖ؛
 .٣ﻛش و ھــوای ﺑﺎس و ﻟﺪواﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ

ﺑــﺎﺷــﺘــﺮ ﺑــﻜــ ،زﯾــﺎﺗــﺮ ﻟــــوەی ﺑرواﻧﯿﻨﻜﯽ
رواﺗﯿﯿﺎﻧ ﻟوەی ھﯾ ﺧﺮاﺑﺘﺮی ﺑﻜی؛
 .٤ﯾــﺎرﻣــﺗــﯽ ﺑﻜ ﺑــژﯾــﺎﻧــﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺗﺎﻛﻮو
ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑوا ﺑرﻮە ،ﺑﯚ ﺋوەی داواﻛﺎرﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺑدەﺳﺖ ﺑﻨ ﻟﺳر راﻛﺸﺎﻧﯽ ﺳرﻧﺠﯽ
ﺋﻤ.(٣٤)
ﻛواﺗ ،رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﻛﻮردﯾﺶ دەﺑ ﻟ
رﯽ رﯾﭙﯚرﺗﺎژی ورد و ﺑﮕدار و زاﻧﯿﺎری
ﺗـــــوەردا ﺑﭽﺘ ﻧـــﺎو ﻛﺸ واﻗﻌﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﻛﯚﻣﻛی .ﻧك ﺑم ﺟﯚرەی ﺋﺴﺘﺎی؛ ھر
ﺑژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯽ و ﺗﺎﻛﻛﺳﯿﯿوە ﺑﻨﻮوﺳ و
ﻟدوای ﺋو دەﻧﮕﯚ و ﺑﮕﺎﻧ ﺑﺖ ﻛ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن
ﺑ ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﻛﯽ و ھرﻤﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯿوە ھﯾ؛
واﺗ ﻧك ھر ﺳﻮودی ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎن ﻧﯿﯿ،
ﺑﻜﻮو ﺑ رﺰی دەﻛﺎت ﺑراﻧﺒر ﺑ ﺑﻨﻣﺎ و
ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎو ،ﻟوەی ﺑﺎﺳﯽ دوور ﻟ ﺋﺧﻼﻗﯽ
ﺑــﺎوی ﻛﯚﻣﻛﺷﯿﺎن ﺗﺪا ﺑــو دەﺑﺘوە.
ﭘﻮﯾﺴﺘ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋﻤش ﺗﻧﯿﺎ ﻟ دەﻻﻗی راﯾ
ﺋﯿﻨﺘرﻧﺘﯿﯿﻛﺎﻧوە و ﯾﺎن ﻟ ﻧﻮاﻧﺪﻧوەﯾﻛﯽ
زەﯾﻨﯿﯿﺎﻧدا ﺳﯾﺮی دەوروﺑـــری ﻧﻛﺎت و
ﺗﻧﯿﺎ دﯾـــﻮی ﺗﺎرﯾﻜﯽ رووداوەﻛـــــﺎن ﻧﺑﯿﻨ
و ﻧﻧﻮﻨﺘوە و ﮔــﻟــﻛــﻣــﺎن ﻟــ ﺋﻮﻣﺪ و
ھﯿﻮاﺑﺧﯚﺑﻮون داﻧﺑێ و ﻛﺷﻮھواﻛ ﺧﺮاﭘﺘﺮ
ﻧﻛﺎت .ﻟ ﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜﺷوە ﺋﺴﺘﺎ دەﺑﯿﻨﯿﻦ
ﻛــ ﺣﻜﻮﻣﺗﯽ ھرﻤﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺑــرەو
ﺳﻗﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯿﻛﯽ ﺋﯿﺪاری دەﭼ و ﻟﺳر ھوڵ
و ﻣﺎﻧﺪووﺑﻮوﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن و ﭘﺎرﻟﻣﺎن
و ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯽ ﺣــﻜــﻮﻣــت ﻣــﯿــﺪﯾــﺎی ﻛـــﻮردی،
ﺑﻮوە ﺑﺧﺎوەﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﻛﯽ روۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ
ﻛ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻨﻣﺎ و ﭘﺮەﻧﺴﯿﭙﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺋــﺎزاد و ﻣﺎﻓﯽ دەرﺑﯾﻨﯽ ﺋــﺎزاد رەﭼــﺎو ﺑﻜﺎت.
واﺗــ ﯾﺎﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ ﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺳـــرەڕای ﻛــم وﻛﻮرﺗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ؛ وەك ھر
ﯾــﺎﺳــﺎﯾــﻛــﯽ دﯾــﻤــﻮﻛــﺮاﺗــﯿــﯿــﺎﻧــی دﯾــﻜــ "،ھــر
ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺳﻨﻮوردار ﻧﺎﻛﺎت ،ﺑﻜﻮو
ھــروەھــﺎ ﻟ ﭘﻨﺎو ﻛــﯚﻛــﺮدﻧــوەی زاﻧﯿﺎرﯾﯽ،
ﺑ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﻜﺮدن ﻟ ﺗﻮاﻧﺎﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﺷﻮەی
ﺟـــﯚراوﺟـــﯚر ،ﺋــﺎﺳــﺎﻧــﻜــﺎرﯾــﯿــﺎن ﺑــﯚ دەﻛــــﺎت و
ﺣﻜﻮﻣت ﺑ ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ﺟﯚراوﺟﯚرﯾﯿﻛﯽ
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رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ
ﻛﻮردﯾﺶ دەﺑ ﻟ
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
ﺋو دەﻧﮕﯚ و ﺑﮕﺎﻧ
ﺑﺖ ﻛ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن
ﺑ ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﻛﯽ و
ھرﻤﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯿوە
ھﯾ

،،
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ﻓﺮاواﻧﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺑﯚ ﺟﻣﺎوەر ﭘﻤﻞ دەﻛﺎت" .دەﺑ ﻧﺮﺧﯽ ﺋم
دەﺳﺘﻜوﺗ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﻛ ﺋﺴﺘﺎ ﻟ ﯾﺎﺳﺎدا ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ
ﻛﻮردی ﭼﺳﭙﺎوە .ﻛواﺗ رەﭼﺎوﻛﺮدن و ﭘﯿﺎدەﻛﺮدﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﻛش
ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﮔرەﻧﺘﯿﯽ ﺣﻜﻮﻣﺗ ﺑﯚ ﺑرﻮەﭼﻮوﻧﯽ؛ ﺑﯚ ﺋوەی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﺋﺎزاداﻧ دەﺳﺘﯽ ﺑ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ڕاﺑﮕﺎت.
ﻟ ﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜﺷوە ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻗﯚﻧﺎﻏﻜﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﯿﺎﻧﺗﺮی
ﻟ ﻗﯚﻧﺎﻏﻛﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮوی ﻟ ھﺒﮋاردﻧﻛﺎﻧﺪا ﺑی و ﻟﯿﺴﺖ و
ﻗوارەی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺟﯿﺎواز ھﺎﺗﻮوﻧﺗ ﭘرﻟﻣﺎﻧوە و ﭘﺸﺒﯿﻨﯽ
دەﻛــﺮێ ﭘرﻟﻣﺎﻧﻜﯽ ﭼﺎﻻﻛﺘﺮ و ﭼﺎوەدﺮﺗﺮ ﺑﺘ ﻛﺎﯾوە ﺑ
رﮋەی ﭘرﻟﻣﺎﻧﯽ ﭘﺶ ﺧﯚی .ھرﭼﻧﺪ ﻧﺎﺑ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﭘرﻟﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮوش ﻟ ﺑﻮاری ﯾﺎﺳﺎداﻧﺎﻧوە ﻧﺎدﯾﺪە ﺑﮕﺮﯾﻦ.
ﺑﯚﯾ ﻧﺎﺑ ﺳﯿﺴﺘﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻛ ﻟ دەﺳﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎداﻧﺎن و
ﺑڕﻮەﺑﺮدن و ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋﺎزاد ﭘﻜﮫﺎﺗﻮوە ،ﻟﺗواوﺘﯿﯽ ﺧﯚﯾﺪا
رەﺗﻜﯾﻨوە ،ﺋﮔر ﺳﺘﺎﻧﺪاردﯾﺶ ﻧﺑﻦ ،ﭼﻮﻧﻜ ﺋﻣﺎﻧ ﻟ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﺪا ﺗــواوﻛــری ﯾﻛﺘﺮن .ﻧﺎﺑ ﻛﺎرﻜﯽ وا
ﺑﻜﯾﻦ ﻛ دەﺳــت ﻟ ﺑر ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘم ،ﺋﺎزادﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪن و رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺳﻨﻮوردار ﺑﻜﺎت و ﻟ ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ
ﻧﺑﻮوﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﻛﯽ ﭼﺎوەدﺮ و ﭘﯾﮕﯿﺮ ،ﻛﺸ ﺳرەﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
وەك ﮔﻧﺪەﯽ و ﭼﺎﻛﺴﺎزﯾﯽ ﺋﯿﺪارﯾﯽ و ﺣﻜﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﮕﻮێ ﺑﺨﺮێ.
* رەوﺗﯽ ﻣﮋووﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی و ﻧﺎوﭼﯾﯽ
ﺋــو ﻛﺸو ﮔﺮﻓﺘﺎﻧی ﺑﺎﺳﻤﺎن ﻛــﺮدن ،ﺑﺑ ﺑﺎﺳﻜﺮدن ﻟ
زەﻣﯿﻨ و ژﯾﻨﮕ ﻣﮋووﯾﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯽ و ﻧﺎوﭼﯾﯽ ﻟواﻧﯾ
ﻟ ﺗﺎوﺗﻮﻛﺮدﻧﻜﯽ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧ دوورﻣﺎن ﺧﺎﺗوە ،ﭼﻮﻧﻜ ﺑﮕﻮﻣﺎن
ﺑﻮاری ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻛﻮردﯾﺶ وەك ﺑﻮارە ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ و رۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺗــﺮ دەﺑــ ﺑــ ﭘﯽ ﭼــﻮارﭼــــﻮەی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ  -ﻣﮋووﯾﯽ ﺧﯚی
ھﺴﻧﮕﻨﺪرێ  .ﻣﮋووی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردﯾﺶ ﺑﻧﺪە
ﺑ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺧﻮﻨﺪەواری و ﭼﺎپ و رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﻟﺣﻜﻮﻣﺗﯽ
ﻓرﻣﺎﻧەوا ﻟو وﺗﺎﻧی ﻛﻮردﯾﺎن ﺗﺪا دەژی.
ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣی ﻛــﻮردی )ﻛﻮردﺳﺘﺎن( ﻟ ﺳﺎﯽ ١٨٩٨
)زورا(ش ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﯚ
ﺑوﺑﻮوەوە و ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣی ﻋﯿﺮاﻗﯽ )زورا(
ﺳﺎڵ ﭘﺸﺘﺮ ١٨٦٩ﺑوﺑﺒﻮوەوە .ﻛﺎﺗ ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣی ﺗﻮرﻛﯽ
ﻟ ١٨٣٢ ﺑﻧﺎوی"ﺗﻗﻮﯾﻢ وەﻗﺎﯾﻊ"و ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣی ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻧﺎوی "ﻛﺎﻏزی ﺋﺧﺒﺎر" ﻟ ﺋﺮان ﻟ ١٨٣٧ ﭼﺎپ ﺑﻮون ،ﻧﺰﯾﻜی
 (١٦٢٢وەك ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣ ﻟ
ﻧﯿﻮز١٦٢٢
ﺑﺳر)وﯾﻜﻠﯽ ﻧﯿﻮز
)وﯾﻜﻠﯽ
 ٢١٠ﺳﺎڵ
ﻟﻧﺪەن ﺗﭙرﯾﺒﻮو  .ﭘﺎش  ١٤ﺳﺎڵ رۆژﻧﺎﻣی )وەﻗﺎﯾﻊ ﺋﯿﺘﯿﻔﺎﻗﯿ(
ﺑﺗﯿﺮاژی  ١١٠٠ﻧﻮﺳﺨ ﭼﺎپ ﺑــﻮو ،رۆژﻧــﺎﻣــی )ﻻﭘﺮﺲ(
ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﯿﺮاژی٧٨٠٠داﻧ ﺑﻮو.
ﺋوﻛﺎﺗی رۆژﻧــﺎﻣــی ﻛﺎﻏزی ﺋﺧﺒﺎر ﻟ ﻟ ھواﻜﯽ ٤٠
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دﯾﺪا -رۆژﻧﺎﻣﻛ ﺧﯚی ﻟ ﻧﯿﻮەﻻﭘڕەﯾﻛﯽ رۆژﻧﺎﻣی ﺋﻣﺮۆ
ﻧﺎووﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﺷﺎ ھﻨﺎﺑﻮو) :ﺳﺎﯾی ﺧﻮدا،
ﻗﯿﺒﻠی ﻋﺎﻟم ،ﻇﻠﻞ اﻟﻠ و ( ...ﻟ وﺗﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن" ،ﺗﯚﻣﺎس ﭘﯿﻦ"،
ﻧﻮوﺳر و رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ رادﯾﻜﺎﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﻟ ﺳﺎﯽ
ﺋﯿﻨﺴﺎن(ی ﺑ ﺑرﮔﺮی ﻟ
 ١٧٨٧دا ﻛﺘﺒﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ )ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺋﯿﻨﺴﺎن(
ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ و ﺑ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟ ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓراﻧﺴ
ﻧﻮوﺳﯽ .ﻛواﺗ ﺟﯿﺎوازﯾﯿﻛﯽ ﺑرﭼﺎو ﻟ ﻧﻮان رەوﺗﯽ ﭼﺎپ و
ﺑوﻛﺮدﻧوە ،ﺧﻮﻨﺪەوارﯾﯽ ،ﺗﯿﺮاژ و ﺋﺎزادﯾﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟﻧﻮان
رۆژھت و رۆژﺋﺎوادا دەﺑﯿﻨﺮێ.
رۆژھﺗﯿﺶ)ﺗﻮرك و ﻓﺎرس
)ﺗﻮرك
ﻛﻮرد ﺑڕﮋەی ﻧﺗوەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی
ﻋرەب( ،درەﻧﮕﺘﺮ دەﺳﺘﯽ راﮔﯾﺸﺘﻮوە ﺑﭼﺎپ و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﺑ
و ﻋرەب(
رۆژﻧﺎﻣ ﺑزﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی .ﻟھﻣﺎن ﻛﺎﺗﺪا ﺑھﯚی ﭘراوﺰﺑﻮوﻧﯽ
ﻟﺟﻮﻛﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺋو وﺗﺎﻧی ﺑﺳرﯾﺎﻧﺪا داﺑش ﻛﺮاوە
و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﭘــراوــﺰﺧــﺮاﻧــﯽ و ﺑﺒﺷﻜﺮاﻧﯽ ﻟداﺑﺷﻜﺮدﻧﯽ
دادﭘروەراﻧی دەﺳت و ﺳﺎﻣﺎن ﻟﻻﯾن ﻧﺗوە ﻓرﻣﺎﻧەواﻛﺎﻧﯽ
زاڵ ﺑﺳر ﺋو وﺗﺎﻧدا ،رﮋەی ﻧﺧﻮﻨﺪەوارﯾﺸﯽ زۆر زﯾﺎﺗﺮ
ﺑــﻮوە .ھر ﺋﻣش ﺑﯚﺗ ھﯚی ﺋــوەی ﻛ ﭘﺸﺖ ﺑ ﺑﯿﺴﺘﻦ و
ﮔﻮﮕﺮﺗﻦ ﺑﺒﺳﺘ ﻧك ﺑﺧﻮﻨﺪﻧوە و ﺗاﻣﺎن و ﻟﻜﺪاﻧوە،
ﺋﻧﺠﺎﻣﻛﺷﯽ ﺑــﯚﺗــ ھــﯚی زاــﺒــﻮوﻧــﯽ ﮔــﻮﺗــﺎری زارەﻛــﯿــﯽ و
ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ دەﻧﮕﯚ ﻟﻻﯾك و ﻛﻮﻟﺘﻮوری ﺑﺪەﻧﮕﯽ ﻟﻻﯾﻛﯽ
دﯾﻜوە؛ ﻛ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺣﻜﻮﻣﺗ ﻓرﻣﺎﻧەواﻛﺎﻧﯽ زاڵ ﺑﺳر ﺋو
وﺗﺎﻧدا ﺑﻮوە.
ﻟﮔڵ وﺷﯿﺎرﯾﯽ ﻧﺗواﯾﺗﯿﯽ ﻛﻮرد و ﺧﺑﺎﺗﯽ ﺑﯚ رزﮔﺎرﯾﯽ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ،رۆژﻧﺎﻣش ﺑﻮو ﺑ زﻣﺎﻧﺤﺎﯽ ﺑﺰووﺗﻨوەﻛی و ﺋو
دەﻧﮕ ھﺒاوەی ﭘردەی ﺑﺪەﻧﮕﯽ دڕاﻧﺪﺑﻮو  .دﯾﺎرە ﯾﻛﻣﯿﻦ
)ﻛﻮردﺳﺘﺎن(ﯾﺶ ﺑرھﻣﯽ ﺋم وﺷﯿﺎرﯾﯿ
رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻮردی )ﻛﻮردﺳﺘﺎن(
و ﺑﺰووﺗﻨوە ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿ ﺑﻮوە .ھر ﺋم ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﯿش رەوﺗﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی ﻟ ﻧﺗوەﻛﺎﻧﯽ دراوﺳﯽ ﻟ رۆژھﺗﺪا
ﺟﯿﺎ دەﻛﺎﺗوە.
ﺑﭘﯽ ﺋــو دواﻛوﺗﻮوﯾﯿی رەوﺷــﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻧﺎوﭼﻛی
ﮔﺮﺗﻮوەﺗوە ،دواﺧﺴﺘﻨﯽ رەوﺷــﯽ ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ ،ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯽ و
رووﻧﺎﻛﺒﯿﺮﯾﯽ زۆری ﺑــدواوە ﺑــﻮوە ﻛ ﻛﻮردﺳﺘﺎن زۆرﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺸﻜﯽ ﭘﺒاوە  .ﺋم ﺑﺎرودۆﺧ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺑرﭼﺎوی ھﺑﻮوە
ﻟﺳر رەﭼﺎوﻛﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﯾﻛﺘﺮ و داﻣزراﻧﺪﻧﯽ رﻜﺨﺮاوی
ﭘﯿﺸﯾﯽ و ﻛﺎرﻛﺮدﻧﯿﺎن ﺑﭘﯽ رﺴﺎی ﭘﺳﻧﺪﻛﺮاوی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
رﻜﺨﺮاوەﯾﯽ ﻛ رﺰ ﻟ ﺑﻨﻣﺎ ﺋﺧﻼﻗﯿﯿﻛﺎن ﺑﮕﺮﺖ  .ھروەھﺎ
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
ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﺑ رۆژﻧﺎﻣ
ﺑزﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی

ﺋﻧﺠﺎﻣﻛﺷﯽ ﺑﯚﺗ
ھﯚی زاﺒﻮوﻧﯽ ﮔﻮﺗﺎری
زارەﻛﯿﯽ و ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ
دەﻧﮕﯚ ﻟﻻﯾك و
ﻛﻮﻟﺘﻮوری ﺑﺪەﻧﮕﯽ
ﻟﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜوە؛ ﻛ
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺣﻜﻮﻣﺗ
ﻓرﻣﺎﻧەواﻛﺎﻧﯽ زاڵ
ﺑﺳر ﺋو وﺗﺎﻧدا
ﺑﻮوە

،،
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* ﺳرﭼﺎوەﻛﺎن:

 -١ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻـــﺪری اﻓــﺸــﺎر،ﻧــﺴــﺮﯾــﻦ و
ﻧﺴﺘﺮن ﺣﮑﻤﯽ "ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﯽ" ،ﺗﮫﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ.١٣٨١ ،
 -٢اﺑــﻮاﻟــﻘــﺎﺳــﻢ ﻓــﻨــﺎﯾــﯽ " ،دﯾــﻦ در ﺗـــﺮازوی
اﺧــﻼق"،،ﺗــﮫــﺮان :اﻧــﺘــﺸــﺎرات وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،١٣٨٤ ،ص .٥١
 -٣ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﭬﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧــﮋاد" ،اﺻــﻮل اﺧﻼﻗﯽ
ﺣــﺮﻓــ روزﻧــﺎﻣــﻪﻧــﮕــﺎری :زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻣﻘﺮراتﮔﮋاریھﺎی ﻣﻠﯽ و ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ"،
در" ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،"(١٣٨٥ش.٦٦
 -٤ھﻣﺎن ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮو.
 -٥اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻨﺎﯾﯽ :ص.٥٢،١٣٨١
 -٦ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ " ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق
در رﺳﺎﻧﻪھﺎ" ،در "" ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ،"(١٣٨٥ش. "٦٦
 -٧ﺋﯿﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ ،در "روﺷــــﻦ ﻧﮕﺮی
ﭼﯿﺴﺖ؟)ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺎ(" ،ﮔﺮدﻮرﻧﺪه:
ارھﺎرد ﺑﺎر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺮوس ﺮﯾﻦ ﭘﻮر ،ﺗﮫﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﮕﻪ ،ﭼﺎپ دوم  ،١٣٧٧ص .١٧
 -٨راﻣﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﭼــﺎپ ﺳﻮم،
 ،١٣٨٥ص.٤٢
 -٩ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮو :ل .٤٤
10- Harry Henderson، "power of
the news media"، New York: Library
in a book،2004: p26
 -١١ﺟــﺎن ﻛﯿﻦ" ،رﺳــﺎﻧــﻪ ھــﺎ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ"،
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺷﺎه رﮐﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان :وزارت ﻓﺮھﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول ،١٣٨٣،ﺻﺺ-٢٥
.٣٤
12- Kathleen Hall Jamieson and
Paul Waldman، The press effect
": politicians، journalists،and… ..
Oxford University Press، 2003: p
95"،
13- Kathleen Hall Jamieson and
Paul WaldmanP 95،
 -١٤ﺳرﭼﺎوەی ﺳرەو :ل.١
 -١٥ﺑواﻧ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻨﺎﯾﯽ :ص.٥٩،١٣٨١
16- Harry Henderson، 2004: p26.
 -١٧ﺑواﻧ : ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ " ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق
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و اﺧــﻼق در رﺳﺎﻧﻪھﺎ" ،در " ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،"(١٣٨٥ش"٦٦
 -١٨ﯾﻮﻧﺲ ﺷﻜﺮ ﺧﻮاه" ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ،ﯾﻚ
ﺑﺴﺘﺮ و ﯾﻚ ﺟﮫﺎن روﯾﺎ" ،در "ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،"(١٣٨٥ش"٦٦
19- Chris Frost،" Reporting for
journalists"، First published، by
Routledgep، 2002: pp 8920- Chris Frost، 2002: p 1
 -٢١ﯾﻮﻧﺲ ﺷﻜﺮﺧﻮاه " ،ﺧﺒﺮ" ،ﺗﮫﺮان :دﻓﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﭼﺎپ ﻧﮫﻢ،١٣٨٥ ،
ص ١٢٦
22- Jenny McKay، "The magazines
handbook"، First published 2000 by
Routledge: p90.
 -٢٣ﺟـــﺎن ﻓــﯿــﺴــﮏ" درــﻤــﺪی ﺑــﺮ ﻣﮕﺎﻟﻌﺎت
ارﺗﺒﺎﮔﯽ" ،ﺗﺮﺟﻢ ﻣﮫﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،ﺗــﮫــﺮان :دﻓﺘﺮ
ﻣﮕﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻊ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ١٠ :١٣٨٦ ،ص
 -٢٤ﺳرﭼﺎوەی ﭘﺸﻮو ،ص١١
 -٢٥رەﺣﯿﻢ ﺳﻮرﺧﯽ" ،ﭘﺮۆﺳی ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ
ﺟﻣﺎوەری )زﻣﺎن ،ﻣﻮدﻞ و رﺒﺎزی ﺗﻮﮋﯾﻨوە"،
ھوﻟﺮ :دەزرﮔﺎی ﺗﻮﮋﯾﻨوە و ﺑوﻛﺮدﻧوەی
ﻣﻮﻛﺮﯾﺎﻧﯽ :٢٠٠٨ ،ﻟﻞ١٣ -١٢
26- Harry Henderson، 2004: p25
27- Jenny McKay،2000:p73
 -٢٨ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﮋاد" ،اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
ﺣﺮﻓ روزﻧــﺎﻣــﻪﻧــﮕــﺎری" ،در" ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،"(١٣٨٥ش٦٦
29- Angela Phillips، "Good Writing
for Journalists (Narrative، Style،
Structure)" London: First published
2007: p29.
30- Angela Phillips، 2007: pp8- 9
 -٣١ﻧﯿﮕﻞ وارﺑﺮﺗﻮن" ،ﻋﻜﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی اﺧﻼﻗﯽ
در ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﻜﺨﺎﻧﻪھﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ" ،ﺗﺮﺟﻤ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺰدانﭘﻮر در در " ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،"(١٣٨٥ش"٦٦
32- Herbert John، "Practicing
global journalism"، Focal Press، First
published 2001:p 10
33- Harry Henderson، 2004: p34
34- Harry Henderson، 2004: p63
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ﺋﺎ :ﻣم ﺑﻮرھﺎن ﻗﺎﻧﻊ

ﻟﻟﻜﺪاﻧوەی ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا
ﺑدەﺳﺗوە ﻟﻛﯚﻣﮕدا ،ﺑدرﮋاﯾﯽ ﻣﮋوو
ﻛﯚﻣ ﻟﺗﯿﯚر دەرﻛوﺗﻮون ،ﻛ ﮔﺷﻛﺮدﻧﯽ
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ و رۆـــﯽ ﻟــﻛــﯚﻣــــﮕــدا
ﻟﻜﺪەدەﻧوە ،ﻟﮔڵ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺑدەﺳﺗﯽ
ﺣﻮﻛﻤاﻧوە ،ﯾﺎن ﻓﻟﺴﻓی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا
ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ .دﯾﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺋو ﺗﯿﯚراﻧﯾﺶ
ﺋﻣﺎﻧن:
-١ﺗـــــﯿـــــﯚری دەﺳـــــــــت ،ﯾـــــﺎن ﺗـــﯿـــﯚری
-١ﺗ
ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﻟھردوو ﺳدەی ﺷﺎﻧﺰەﯾم و
ﺣﭬﺪەﯾﻣﺪا ﻟﺋﯿﻨﮕﻠﺘرا ﺳرﯾﮫﺪاوە و ﭘﺸﺖ
ﺑﻓﻟﺴﻓی دەﺳﺗﺨﻮازﯾﯽ رەھﺎی ﺣﻮﻛﻤان
ﯾـــﺎن ﺣــﻜــﻮﻣــﺗــﻛــی ،ﯾــﺎﺧــﻮد ھــردوﻛــﯿــﺎن
ﭘﻜوە ،دەﺑﺳﺘ ،ﺋــوەﯾــﺶ ،ﻟﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ

ﺋــﻓــﺗــﻮن ،ﺋرﺳﺘﯚ و ﻣﯿﻜﺎﭬﯿﻠﯽ و ھﯿﮕﺪا
دەردەﻛوﺖ .ﻣﺑﺳﺘﯽ ﺳرەﻛﯿﺶ ﻟو ﺗﯿﯚرە،
ﭘﺎرﺰﮔﺎرﯾﻜﺮدن و ﺗﯚﻛﻤﻛﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ
ﺣﻜﻮﻣﺗ ،ﻛ ﺋﯿﺶ وﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺣﻮﻛﻤاﻧﯿﻜﺮدن
و ﺧﺰﻣﺗﻜﺮدﻧﯽ دەوﺗﯽ ﻟﺋﺳﺘﯚﯾ .ﻛﺎرﯾﺶ
ﻟرۆژﻧﺎﻣﻛﺎن و دەرﭼﻮاﻧﺪﻧﯿﺎﻧﺪا دەﻛﺎت ،ﻛ
دەﺗﻮاﻧﺖ رەزاﻣﻧﺪی دەرﭼﻮاﻧﺪن ﻟﺣﻮﻛﻤان
ﺑــدەﺳــﺖ ﺑﮫﻨ ،ﺣــﻜــﻮﻣــت ﺳرﭘرﺷﺘﯽ
ﺳر رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن دەﻛﺎت و ﺳﺎﻧﺴﯚر دەﺧﺎﺗ
ﺳــرﯾــﺎن ،ﻟــﭼــﻮارﭼــــﻮەی ﺋــم ﺗﯿﯚرەﯾﺸﺪا،
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
واﯾﺪەﺑﯿﻨ ،ﺋــو ﺋﻣﻛﺪارﯾﯿی ﺣﻮﻛﻤاﻧﯽ
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ﺑﺳر دەوﺗوە دەﻛﺎت ﺋوە ﻛ ﺧﺎوەﻧﯽ
ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮدﻧﯽ ھﻣﻮواﻧ ،ﻛوا ھژﻣﺎر ﻧﺎﻛﺮﺖ
ﻟﺑﺎرە ﺑﯚ ﺑﯾﺎرداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋو ﻛﺳﯾﺸﯽ
ﻟﺑﻮاری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮﺳﯿﺪا ﻛﺎردەﻛﺎت ،ﻛﺎرەﻛی
ﺑﻣﺠﯚرە دەﺑﺖ ،ﺋﻣﯾﺶ ﺑﭘﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی
ﺗﺎﯾﺒت ،ﻛ ﻓرﻣﺎﻧﺪە دەﯾﺪاﺗ .ﻟﺑرﺋوەﯾﺶ،
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻧﺎﭼﺎر دەﺑﺖ ﺑﭘﺎﺑﻧﺪﺑﻮون
ﺑــﻓــرﻣــﺎﻧــﺪە و ﺣــﻜــﻮﻣــﺗــﻛــﯾــوە ،ﺋــﺎزادﯾــﯽ
ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯿﺶ ﻟــﺳــﺎﯾــی ﺋم
ﺗﯿﯚرەدا ،ﺑو رادەﯾ دەﭘﻮرێ ،ﻛ ﻟھر ﺋﺎن
و زەﻣﺎﻧﻜﺪا ،ﻓرﻣﺎﻧﺪەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ رﮕﺎی
ﭘﺒﺪات.
Libertarian
ﺋــم ﺗــﯿــﯚرە ،ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺑﻨڕەﺗﯿﯽ ﺑﯚ
ﺳردەﻣﯽ رﻨﯿﺴﺎﻧﺴﯽ ﺋوروﭘﺎ دەﮔڕﺘوە،
ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯿﺶ ھـــردوو ﺳـــدەی ھــژدەﯾــم
و ﻧـــﯚزدەﯾـــم ،ﻛــ ھــﻧــﺪێ ﻟــﺑــﯿــﺮﻣــﻧــﺪاﻧــﯽ
ﺋوروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻨﻣﺎﮔﻟﻜﯿﺎن ﻟﻻ ﺧﻣﯽ ،ﻛ
ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧ دەﺳﺗﺨﻮازﯾﯿﻛﺎﻧﯿﺎن
ﺳــﻨــﻮوردار دەﻛـــﺮد .ﺋــو ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﺎﻧی
ﺗــﺎ ﺳــرەﺗــﺎی ﭼــﺎﺧــﯽ رﻨﯿﺴﺎﻧﺲ زاــﺒــﻮن.
ﻟدﯾﺎرﺗﺮﯾﻨﯿﺸﯿﺎن ﺑﯿﺮﻣﻧﺪی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﺟﯚن
ﻣﯿﻠﺘﯚن ﺑﻮو ،ﻛ ﺳﺎﯽ  ١٦٦٤ﻧﻮوﺳﯿﺒﻮوی،
دەﺖ" :ﺋﺎزادﯾﯽ ﺑوﻛﺮدﻧوە ،ﺑھر رﮕﺎﯾك
ﺑﺖ و ﻟﻻﯾن ھر ﻛﺳﻜوە ﺑﺖ ،ﺋﺎڕاﺳﺘ
ﻓﯿﻜﺮﯾﯿﻛﯾﺸﯽ ھرﭼﯿﯿك ﺑﺖ ،ﻣﺎﻓﻜ ﻟﻣﺎﻓ
ﺳﺮوﺷﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑﮔﺸﺘﯽ و ﻧﺎﯾﺸﺘﻮاﻧﯿﻦ
ﻟﺋﺎزادﯾﯽ ﺑوﻛﺮدﻧوە ﺑھر ﺷﻮەﯾك و
ﻟژﺮ ھر ﭘﺎﺳﺎوﻜﺪا ﺑﺖ ،ﻛم ﺑﻜﯾﻨوە".
ﺑم ﺟﯚن ﻟﯚك ،ﺋﺎزادﯾﯽ وەھﺎ ﭘﻨﺎﺳﻛﺮدووە
ﻛ" ﻣﺎﻓﻜ ﻟــﻛــﺮداردا ،ھرﺷﺘﻚ ﻛ ﯾﺎﺳﺎ
رــﮕــﺎی ﭘــــﺒــﺪات" .ﻟـــﯚك ،ﻟــﺳــﺎــﯽ ١٦٦٥دا،
ﺑﯾﺎﻧﻨﺎﻣﯾﻛﯽ ﭘﺸﻜﺷﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی
ﻛـــﺮد و ﺗــﯿــﺎﯾــﺪا ھــــﺮﺷــﯽ ﻛـــﺮدﺑـــﻮوە ﺳــر
ﻛﯚﺗﻮﺑﻧﺪﻛﺮدﻧﯽ ﺋــﺎزادﯾــﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
و ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯿﺶ ﻟــو ﺳــردەﻣــدا ،ﻧﺎﭼﺎرﺑﻮو
ﺋو ﯾﺎﺳﺎﯾی ھﺒﻮەﺷﻨﺘوە ﻛ رﮕﺎ دەدا
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ﺑﺳﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺎﻧﺴﯚری ﺧﯚﭘﺎرﺰﯾﯽ ﺑﯚ ﺳر
رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن.
ﯾﻛﻣﯿﻦ ﺳرﻛوﺗﻨﯽ ﺗــﯿــﯚری ﻟﯿﺒاﯿﺰم
ﺑــﺳــر ﺗــﯿــﯚری دەﺳــﺗــﺨــﻮازﯾــﯿــوە ،ﯾﺎن
ﺗﯿﯚری دەﺳﺗوە ،ﻟﺳدەی ھژدەﯾﻣﺪا
ھــﺎﺗــدی ،ﻟوﻛﺎﺗدا ﻛ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑــﯾــﺎرــﻜــﯽ دەرﻛــــﺮد و ﺗــﯿــﺎﯾــﺪا ﺟﺧﺘﯿﻜﺮدە
ﺳـــر ﻗــدەﻏــﻛــﺮدﻧــﯽ ھـــر ﺳــﺎﻧــﺴــﯚرــﻜــﯽ
ﭘﺸﻮەﺧﺘﯽ ﺳــر ﺑــوﻛــﺮدﻧــوە ،ھــروەك
ﭼﯚن رﮕﺎﯾﺸﯽ داﯾ ﺗﺎﻛﻛﺳﻛﺎن ،رۆژﻧﺎﻣ
ﺑــﺑــ وەرﮔــﺮﺗــﻨــﯽ ﻣــﯚــت ﻟــدەﺳــﺗــوە،
دەرﺑــﻜــن .ﺋــم ھﺎرﯾﻜﺎرﯾﯿﯾﺶ ،ﻟﺋﻧﺠﺎﻣﯽ
ﺑﯿﺮ وﺑــﯚﭼــﻮوﻧــﻛــﺎﻧــﯽ ﺑﯿﺮﻣﻧﺪی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی
ەوە ھﺎﺗدی ،ﻛ ﺟﺧﺘﯿﻜﺮدەوە
ﻟوەی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿ ﺑﯚ ﺑﻮوﻧﯽ
دەوــﺗــﯽ ﺋـــﺎزاد و ﺋــوەﯾــﺶ وا دەﺧـــﻮازێ
ﺳﺎﻧﺴﯚری ﭘﺸﻮەﺧﺘی ﺳر ﺑوﻛﺮدﻧوە
ﻧﺑﺖ ،ﺑم دەﺷ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟدوای
ﺑوﻛﺮدﻧوە ،رووﺑرووی ﺳﺰا ﺑﺒﺘوە ،ﮔر
ﺋم ﺑوﻛﺮدﻧوەﯾ ،ﺗﺎواﻧﻜﯽ ﻟﺧﯚﮔﺮﺗﺒﻮ و
ھﻣﻮو ﻣﺮۆﭬﻜﯿﺶ ﺋﺎزادە ﻟﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺋو
ﺷﺘی ﻛ دەﯾوﺖ ،ﺑﯚ ﺟﻣﺎوەری ﺑﮕﻮﺰﺘوە
و ﻗــدەﻏــﻛــﺮدﻧــﯽ ﺋــم ﺑــوﻛــﺮدﻧــوەﯾــﯾــﺶ،
ﺑﺗﻜﺸﻜﻨری ﺋــﺎزادﯾــﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ھژﻣﺎر دەﻛﺮﺖ.
دەﺳـــﺘـــﻮوری وﯾــﻼﯾــﺗــ ﯾﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎﻧﯽ
ﺋﻣرﯾﻜﺎ دەرﭼــﻮو؛ ﺑﯚ ﺋوەی ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺗــــواو ،دەﺳــﺘــﻮەرداﻧــﯽ دەوــــت ﻟــﺑــﻮاری
ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا ﻗدەﻏ ﺑﻜﺎت ،ﻛ
ﺑــدەق ﺋﺎﻣﺎژەﻛﺮاوە ﺑــوەی ﻛﯚﻧﮕﺮﺲ ﺑﯚی
ﻧﯿﯿ ﯾﺎﺳﺎﯾك دەرﺑﻜﺎت؛ ﺋﺎزادﯾﯽ دەرﺑﯾﻦ و
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﯚت و ﺑﻧﺪﺑﻜﺎت.
ﺑــﯚﭼــﻮوﻧــﯽ ﻟــﯿــﺒــﺮاــﯿــﺰﻣــﻛــﺎﻧــﯿــﺶ ﻟــﺳــر
ﺑﻨﻣﺎﯾك دەوەﺳﺘ؛ ﺋوﯾﺶ ﺋوەﯾ دەﺑﺖ
ﺗـــواوی زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن و ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎن ﺑﯚ
ﺟﻣﺎوەر ﺑﺨﺮﻨرو و رەﺧﻨی ﺋﺎزاداﻧﯾﺶ
ﺑﯚ ھﻨﺎﻧدﯾﯽ ﺧﯚﺷﮕﻮزەراﻧﯽ و ﭘﺸﻜوﺗﻦ
ﻛﺎرﻜﯽ ﭘﻮﯾﺴﺘ و ﺟﻣﺎوەرﯾﺶ ﻛﯚدەﻧﮕﻦ،
ﯾﺎن زۆرﺑﯾﺎن ،دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋو ﺑﯾﺎراﻧ ﺑﺪەن

ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﻛــ ھﻣﯿﺸ ﻧﺰﯾﻜﺘﺮن ﻟﺣﻗﯿﻘﺗوە ﺋم
ﻣﺘﻤﺎﻧﻛﺮدﻧﯾﺶ ﺑــﺟــﻣــﺎوەر ،واﯾﻠﺪەﻛﺎت
ﺗﻮاﻧﺎی ھﺑﺖ ﻧﻮﻨراﻧﯽ ﺧﯚی ھﺒﮋﺮﺖ و
ﺋﺎڕاﺳﺘﯾﺎن ﺑﻜﺎت و ﺑﺸﯿﺎﻧﮕﯚڕﺖ؛ ﻛﺎﺗ ﺋم
ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮدن و ﮔﯚڕﯾﻨ ﻛﺎرﻜﯽ ﭘﻮﯾﺴﺖ
دەﺑﺖ.
ﻣﺎﻛﻮ؛ ﻛ ﺑﯿﺮﻣﻧﺪﻜﯽ ﺳﻮﯾﺪﯾﯽ
دﯾﻨﯿﺲ ﻣﺎﻛﻮ
ﺑــﻮاری ﻣﯿﺪﯾﺎﯾ ،ﺋم رەﮔــزە ﺳرەﻛﯿﯿﺎﻧی
ﺗﯿﯚری ﺋﺎزادی دﯾﺎرﯾﺪەﻛﺎت ،ﻛ ﺑﻣﺠﯚرەن:
أ-دەﺑــــﺖ ﺑــوﻛــﺮدﻧــوە ﺋــﺎزاد ﺑﺖ ﻟھر
ﺳﺎﻧﺴﯚرﻜﯽ ﭘﺸﻮەﺧﺘ.
ب-دەﺑﺖ ﺑﻮاری ﺑوﻛﺮدﻧوە و داﺑﺷﻜﺮدن
ﺑﯚ ھر ﻛﺳﻚ ،ﯾﺎن دەﺳﺘﯾك ،ﻛﺮاوە ﺑﺖ،
ﺑ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﯚﺗﯽ ﭘﺸﻮەﺧﺘ ﻟﺣﻜﻮﻣت.
ج-رەﺧﻨی ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮاو ﺑﯚ ھر ﺣﻜﻮﻣﺗﻚ،
ﯾــﺎن ﭘﺎرﺗﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎﺧﻮد ﺑرﭘﺮﺳﻜﯽ
رەﺳﻤﯿﯽ ،ﻧﺎﺑﺖ ﺳﺰای ھﺑﺖ ،ﺗﻧﺎﻧت دوای
ﺑوﻛﺮدﻧوەﯾﺸﯽ.
د-ﻧــﺎﺑــــﺖ ﺟــﯚرــﻚ ﻟـــرق ﻟــــﺒــﻮﻧــوە ،ﯾﺎن
ﻧــﺎﭼــﺎرﻛــﺮدن ﺑﻧﯿﺴﺒت رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــوە
ھﺑﺖ.
ھـ-ﻧﺑﻮوﻧﯽ ھر ﺟﯚرﻚ ﻟﻛﯚﺗﻮﺑﻧﺪﻛﺮدن
ﺑــﺳــر ﻛـــﯚﻛـــﺮدﻧـــوەی زاﻧــﯿــﺎرﯾــﯿــﻛــﺎن و
ﺑوﻛﺮدﻧوەﯾﺎن؛ ﺑرﮕﺎ ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﻛﺎن.
و-ﻧــﺎﺑــــﺖ ھــﯿــﭻ ﻛــﯚﺗــــﻚ ﺑـــﯚ وەرﮔـــﺮﺗـــﻦ،
ﯾــﺎن ﻧــﺎردﻧــﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ﻟرﯽ ﺳﻨﻮورە
ﻧﺗوەﯾﯿﻛﺎﻧوە ھﺑﺖ.
ز-دەﺑﺖ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن ﻟﻧﻮ داﻣزراوە
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯿــﻛــﺎﻧــﯿــﺎﻧــﺪا ،ﺳــرﺑــﺧــﯚﯾــﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯿﺎن ھﺑﺖ.
ﺗــﯿــﯚری ﻟــﯿــﺒــﺮاــﯿــﺰم ،ﺑــﺷــــﻮەﯾــﻛــﯽ زەق
ﺑــﺷــﺪاری ﻟﺋﺎزادﻛﺮدﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﻟﻛﯚﻧﺘﺮۆﻜﺮدﻧﯽ ﻟﻻﯾن دەوﺗوە ﻛﺮدووە
و ﺑﻮوە ھﯚی ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ ھﺎﺗﻨﯽ ﻛﯚﺗﻮﺑﻧﺪﮔﻟ؛
ﻛــ دەﺳـــــت ﺑــﺳــر رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺪا
)ﺋوروﭘﺎ و
ﺗﻮاﻧﯿﺎن
ﻟــﻣــﺎوەی ﺳــدەی ﻧــﯚزدەﯾــم و ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ
ﺳــدەی ﺑﯿﺴﺘﻣﺪا ،ﺑرادەﯾﻛﯽ زۆر ﻓﺮەﯾﯽ

و ھﻣڕەﻧﮕﯿﯽ ﻟــﺑــﻮاری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا
ﺑــﺧــﯚوە ﺑﺒﯿﻨﻦ و رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺶ ﻟم
ﻛﯚﻣﮕﯾﺎﻧدا ،ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﻛﯽ ﺋﺎزاداﻧ
ﻟــﻧــــﻮ ﺗـــــواوی ﺋــﺎڕاﺳــﺘــ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﺪا
ﺋــﻧــﺠــﺎم ﺑـــﺪات و ﺋـــم ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﺎﻧﯾﺶ ﺑﯚ
ﺟﻣﺎوەر ﺑﮕﻮﺰﺘوە ،ﻛ ﺋﻣ ﺑﺷﺪارﯾﻜﺮد
ﻟﭘﺸﺨﺴﺘﻨﯽ ﺋم ﻛﯚﻣﮕﯾﺎﻧ و ﭘرەﺳﻧﺪﻧﯽ
زﯾﻨﺪوﺘﯿﯿﺎﻧﺪا.
ﺑم ،ﺑﺎری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻟﺋوروﭘﺎ و
ﺋﻣرﯾﻜﺎ ﻟﻣﺎوەی ﻧﯿﻮەی دووەﻣﯽ ﺳدەی
ﺑﯿﺴﺘﻣﺪا ،ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ زەق و دﯾــﺎر ﻟو
ﺑﯚﭼﻮوﻧ ﻟﯿﺒﺮاﯿﺎﻧ دوورﻛوﺗوە و ﻓﺮەﯾﯽ
و ھﻣڕەﻧﮕﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن ﻛﻣﺒﻮﻧوە و
دوای ﺋﻣﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺑﯚ
راﭘڕاﻧﺪﻧﯽ ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ ﻟدﺴﯚزﯾﺪا ﺳﺑﺎرەت
ﺑﻣﺎﻓﯽ ﺟﻣﺎوەر ﻟزاﻧﯿﻨﺪا و ﺑڕﻮەﺑﺮدﻧﯽ
ﮔــﻔــﺘــﻮﮔــﯚﻛــﺮدﻧــﯽ ﺋـــﺎزاداﻧـــ ﻟــﻛــﯚﻣــــﮕــدا و
ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی ﺑﯚ ﺟﻣﺎوەر ﻛﻣﺒﻮوەوە.
زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺎن ﺑﯚ ﭘﺎواﻧﺨﻮازﯾﯽ
و ﺗـــرﻛـــﯿـــﺰﻛـــﺮدن ﻟــﻣــﻮــﻜــﺎﯾــﺗــﯿــﻜــﺮدﻧــﯽ
رۆژﻧـــﺎﻣـــﻧـــﻮوﺳـــﯿـــﯽ ،رۆــــــﻜـــﯽ ﺑــﻨــڕەﺗــﯽ
ﻟـــرووﺑـــرووﺑـــﻮﻧـــوەی ﺋـــم ﺗــﯿــﯚرﯾــﯿــ ﺑﯚ
رەﺧﻨﻟﮕﺮﺗﻦ ﻟﺗواوی ﺋﺎڕاﺳﺘ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﺪا
ﺑﯿﻨﯽ و رواﻧﯿﻨﻜﯽ ﺗﺮ دەرﻛـــوت ،ﺗﻧﺎﻧت
ﻟﻻی ﺋواﻧی ﻛ ﺑواﯾﺎن ﺑم ﺗﯿﯚرە ھﯾ،
دەﻦ" :ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﺋﺎزادﯾﯽ
دەرﺑــﯾــﻦ ،ﻧــﺎﻛــﺮــﺖ زاﻣﻨﺒﻜﺮﻦ ،ﺗﻧﯿﺎ ﻟو
ﺣﺎﺗدا ﻧﺑﺖ ﻛ ﺑرھﻣﮫﻨﺎﻧﯽ ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎن
و داﺑﺷﻜﺮدﻧﯿﺎن ،دورﺑــﻦ ﻟﻛﯚﻧﺘﺮۆﻜﺮدﻧﯽ
ﺳــرﻣــﺎﯾــداری ﻟــﻻﯾــك و ﻛﯚﻧﺘﺮۆﻜﺮدﻧﯽ
ﺑﯿﺮۆﻛﺮاﺗﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ،ﻟﻻﯾﻛﯽ ﺗﺮ".
-٣ﺗـــﯿـــﯚری ﺑﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯽ
-٣ﺗ
Social Responsibility
ﻟـــدەﯾـــی دووەﻣــــﯽ ﺳــــدەی ﺑﯿﺴﺘﻣﺪا،
ﭘﯿﺎﭼﻮوﻧوەی رەﺧﻨﯾﯽ ﺑﯚ ﺗﯿﯚری ﻟﯿﺒاﯿﺰﻣﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ دەﺳﺘﯿﭙﻜﺮد ،ﺑــﺗــواوی
و ﻟﻛﯚﺗﺎﯾﯽ دووەﻣﯿﻦ ﺟﻧﮕﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺪا ،ﺋم
ﭘــﯿــﺎﭼــﻮوﻧــوە رەﺧــﻨــﯾــﯿــ ﮔﯾﺸﺘ ﻟﻮوﺗﻜ،
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ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﺋــﻣــﯾــﺶ ﻟــوﻛــﺎﺗــدا ﻛــ ﻟــﯿــﮋﻧــی ﺋــﺎزادﯾــﯽ
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﻟــدواﻧــﺰە ﺋﻛﺎدﯾﻤﯿﺴﺖ
و ﺑــﺳــرۆﻛــﺎﯾــﺗــﯿــﯽ ﭘــﺮۆﻓــﯿــﺴــﯚر "رۆﺑــــﺮت
ھﯚﭼﻨﺰ" ﭘﻜﮫﻨﺮا .ﻟﻧﻮ ﻟﯿﮋﻧﻛدا ،دﯾﺎرﺗﺮﯾﻦ
رەﺧﻨﮔﺮاﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺋﻣرﯾﻜﯽ
ھــﺑــﻮون ،ﻟــواﻧــ وﻟــﯿــم دﯾــﻔــﺮز و ﺗــﯿــﯚدۆر
ﭘﺎﺗﺮﺳﯚن.
ﻟــﯿــﮋﻧــﻛــ؛ ﻟــــﻜــﯚــﯿــﻨــوەﯾــﻛــﯽ ﻟـــﺑـــﺎرەی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺋﻣرﯾﻜﯿﯿوە ﺋﻧﺠﺎﻣﺪا،
ﻛ ﺑﻛﯚﻣﻛﯽ ﮔﯚﭬﺎری "ﺗــﺎﯾــﻢ"ی ﺋﻣرﯾﻜﯽ
و ﺋﯿﻨﺴﺎﯾﻜﻠﯚﭘﯿﺪﯾﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ ﺑــﻮ و دواﺗــﺮ
ﻟﻛﺘﺒﻜﺪا ﻛ ﻟــﻻﯾــن ﻟﯿﮋﻧﻛوە ﻟﺳﺎﯽ
١٩٤٧دا ﺑﻧﺎوی "رۆژﻧﺎﻣﻧﻮﺳﯿﯿﻛﯽ ﺋــﺎزاد
و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎر" ﺑوﻛﺮاﯾوە ،راﭘﯚرﺗﯽ ﺧﯚی
ﻟوﺑﺎرەﯾوە ﭘﺸﻜﺷﻜﺮد.
ﺑﺎﻧﮕﺸﺘﯽ ﻟﯿﮋﻧﻛ ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯽ
ﺋﺎزاد و ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑﻮو ،ﻛ دەﻧﮕﺪاﻧوەﯾﻛﯽ
ﻟــﻧــﺎوەوە و دەرەوەی ﺋﻣرﯾﻜﺎ ﻟوﺗﺎﻧﯽ
ﺋـــوروﭘـــﺎدا ،ﻟــــﻜــوﺗــوە ،ﻟــﺳــرووﯾــﺎﻧــوە
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻟﺳﺎﯽ ١٩٤٩دا ،ﻟﯿﮋﻧی ﺷﺎھﺎﻧﯾﯽ
ﯾﻛﻣﯿﻦ ﻟﯿﮋﻧی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﭘﻜﮫﻨﺎ،
ﻛ داوای ﭘﺎﭘﻧﺪﺑﻮوﻧﯽ ﻛﺎرﻣﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮاری
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ دەﻛــﺮد؛ ﺑﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯿ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺎن و ﭘﻜﮫﻨﺎﻧﯽ ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ.
ﺑـــــدەق ﻟـــراﭘـــﯚرﺗـــﯽ ﻟــﯿــﮋﻧــی ﺋـــﺎزادﯾـــﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا ﻟﺳﺎﯽ ١٩٤٧دا ھﺎﺗﻮوە:
دەﺑﺖ ﭘﯿﺸﺳﺎزﯾﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ﻟوﯾﻼﯾﺗ
ﯾﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎﻧﺪا ،ﻟدەﺳﺘﯽ ﻛرﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﺪا
ﺑــردەوام ﺑﺖ و ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﮔﺸﺘﯽ
ﺑھﻨﺪ وەرﺑﮕﯿﺮێ .ﻟﯿﮋﻧﻛ ﻛﯚﻣ ﺗاﻣﺎﻧﯽ
ﺳــﺑــﺎرەت ﺑﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﻟﻛﯚﻣﮕی ھــﺎوﭼــرﺧــﺪا ﻟﺧﯚﮔﺮﺗﺒﻮو و
ﭘﯿﻮاﺑﻮو دەﺑﺖ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺋم ﺋرﻛﺎﻧ
راﭘڕﻨ:
أ-ﭘﺸﻜﺷﻜﺮدﻧﯽ راﭘﯚرﺗﻜﯽ راﺳﺘﮕﯚﯾﺎﻧ و
ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ و زﯾﺮەﻛﺎﻧ؛ ﻟﺑﺎرەی رووداوەﻛﺎﻧﯽ
رۆژەوە.
ب -ﺳــﻛــﯚﯾــك ﺑﺖ ﺑــﯚ ﺋﺎﻮﮔﯚڕﻛﺮدﻧﯽ
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ﻟﺪوان و رەﺧﻨﻛﺎن.
ج-وﻨﯾك ﻟﺑﺎرەی ﮔﺮوﭘ ھﻣڕەﻧﮕﻛﺎﻧﯽ
ﻛﯚﻣﮕوە ﭘﺸﻜش ﺑﻜﺎت.
د-ﺧـــﺴـــﺘـــﻨـــڕو وی رووﻧــــﻜــــﺮدﻧــــوە و
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮕ و ﺑھﺎﻛﺎﻧﯿﺎن.
ھـ-دەﺳﺘﺑری زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺗــواو ﻟﺑﺎرەی
ﺋو ﺷﺘﺎﻧوە ﺑﻜﺎت ،ﻛ رۆژاﻧ روودەدەن.
ﻟــﯿــﮋﻧــی ﺋــــﺎزادﯾــــﯽ رۆژﻧـــﺎﻣـــﻧـــﻮوﺳـــﯿـــﯽ،
ﺣﻜﻮﻣﺗﯽ راﺳﭙﺎرد ﺑﺟﺒﺟﻜﺮدﻧﯽ زاﻣﻨﻜرە
دەﺳﺘﻮورﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ،
ﻛــــﺎرﻛــــﺮدن ﺑـــﯚ ﺋـــﺎﺳـــﺎﻧـــﻜـــﺎری ﺳـــﺑـــﺎرەت
ﺑــدەرﻛــوﺗــﻨــﯽ ﻧــﺎوەﻧــﺪی ﻧــﻮــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن
و ﺑــردەواﻣــﺒــﻮوﻧــﯽ رﻛــﺎﺑــرﯾــﯽ ﻟﻧﻮ ﺋو
ﻧﺎوەﻧﺪاﻧی راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ﻛ ھــن ،ھــروەك
ﭼﯚن ﻟﯿﮋﻧﻛ داوای ھﻮەﺷﺎﻧﺪﻧوەی ﺋو
ﯾﺎﺳﺎﯾﯾﺸﯽ ﻛﺮد؛ ﻛ ﭘﺎﭙﺸﺘﯿﻜﺮدﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯽ
ﺷــﯚڕﺷــﮕــــاﻧــ ﻟــﺗــﺎﻛــﻛــﺳــﻛــﺎن ﺑــﺳــر
داﻣزراوەﻛﺎﻧﺪا ،ﻗدەﻏ دەﻛﺎت ،ﻟﺑرﺋوەی
ﺋم ﯾﺎﺳﺎﯾ ،ھڕەﺷ ﻟﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛﺮدﻧ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿﻛﺎن دەﻛﺎت.
ﻟﯿﮋﻧﻛ؛ داﻣزراوە رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺸﯽ
راﺳـــﭙـــﺎردووە ﺧــﺰﻣــﺗــﮕــﻮزارﯾــﯽ ھﻣڕەﻧﮓ
ﭘﺸﻜﺷﺒﻜن ،ﻟــﮔــڵ رــﮋەﯾــﻛــﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو
ﺑﯚ ﭘﺪاوﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺟــﻣــﺎوەر ،ﺳرﺑﺎری
زﯾــﺎدﺑــﻮوﻧــﯽ ﺳــﻧــﺘــرەﻛــﺎﻧــﯽ ﻟﻜﯚﯿﻨوەی
ﺋــﻛــﺎدﯾــﻤــﯽ و ﺗــﯚژﯾــﻨــوە و ﺑــوﻛــﺮدﻧــوە
ﻟـــﺑـــﻮاری راﮔـــﯾـــﺎﻧـــﺪﻧـــﺪا و داﻣـــزراﻧـــﺪﻧـــﯽ
دەﺳﺘی ﻧﻮﯽ ﺳرﺑﺧﯚ؛ ﺑﯚ ھﺴﻧﮕﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺋـــدای رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﺑــﯚ ﻛــﺎرەﻛــی و
ﺧﺴﺘﻨڕووی راﭘﯚرﺗﯽ ﺳﺎﻧﯾﺶ ﻟﺑﺎرەی
ﺋــو ﺋــداﻛــﺮدﻧــوە ،ھــروەك ﭼــﯚن ﻟﯿﮋﻧﻛ
ﻛﺎرﻣﻧﺪاﻧﯽ ﺑــﻮاری راﮔﯾﺎﻧﺪن رادەﺳﭙﺮێ؛
ﺑرەﺧﻨﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎﻮﮔﯚڕﻛﺮاو و ﺋوەﯾﺶ وەك
ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯿﺎن ﻟﻗﺒﻮﻜﺮدﻧﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی
ﮔﺸﺘﯿﯽ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن و ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﻛﺮدن.
ﻟﻣﺒﺎرەﯾﯾﺸوە؛ "دﯾﻨﯿﺲ ﻣﺎﻛﻮ "ﺑﻨﻣﺎ
ﺑــﻨــڕەﺗــﯿــﯿــﻛــﺎﻧــﯽ ﺗــﯿــﯚری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ،ﻟم ﻻﯾﻧﺎﻧدا ﻛﻮرﺗﺪەﻛﺎﺗوە:
أ-رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻧﻮوﺳﺮاو و ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ

ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﺗـــﺮی راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﯿــﺶ ،دەﺑــــﺖ ﭘــﺎﺑــﻧــﺪﺑــﻦ و
ﺟﺒﺟﻜری ﭘﺎﺑﻧﺪﺑﻮوﻧﯽ دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاوﺑــﻦ
ﺑراﻧﺒر ﻛﯚﻣﮕ.
ب-دەﻛــــــﺮێ ﺋـــم ﭘــﺎﺑــﻧــﺪﺑــﻮوﻧــ ﻟــرــﯽ
ﭘــﺎﺑــﻧــﺪﺑــﻮون ﺑــﭘــــﻮەرە ﭘﯿﺸﯾﯿﻛﺎﻧوە ﺑﯚ
ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ،وەك راﺳﺘﯽ و
وردﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎﺑﺗﯿﺒﻮون و ھﺎوﺳﻧﮕﯿﯿوە،
ﺟﺒﺟﺒﻜﺮﺖ.
ج-ﺑﯚ ﺟﺒﺟﻜﺮدﻧﯽ ﺋم ﭘﺎﺑﻧﺪﺑﻮوﻧﯾﺶ،
دەﺑﺖ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺧﯚی رﻚ ﺑﺨﺎﺗوە.
د-دەﺑﺖ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻟﺑوﻛﺮدﻧوەی
ﺋو ﺑﺎﺑﺗﺎﻧ دوورﺑﻜوﺘوە ﻛ ﺗﺎوان و ﺗﻮﻧﺪ
وﺗﯿﮋی و ﺋﺎژاوەی ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎن ﻟﺪەﻛوﺘوە،
ﯾــﺎن ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮدﻧﯽ ھــر رﯾﺴﻮاﻛﺮدﻧﻚ ﺑﯚ
ﻛﻣﯿﻨﻛﺎن.
ھـ-دەﺑﺖ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻓــﺮەرەﻧــﮓ و
رەﻧــﮕــﺪاﻧــوەی راﯾــ ھــﻣــﺟــﯚرەﻛــﺎن ﺑﺖ و
ﺑﻣﺎﻓﯽ وەﻣﺪاﻧوەوە ﭘﺎﺑﻧﺪﺑﺖ.
و-ﻛـــــﯚﻣــــــــــﮕـــــ ﻣــــﺎﻓــــــــﻜــــﯽ ﺑــــﺳــــر
رۆژﻧـــﺎﻣـــﻧـــﻮوﺳـــﯿـــﯿـــوە ھــــﯾــــ ،ﺑـــــوەی
ﭘﺎﺑﻧﺪﺑﺖ ﺑﭘﻮەرە ﺑﺎﻛﺎﻧوە ﻟراﭘڕاﻧﺪﻧﯽ
ﺋرﻛﻛﺎﻧﯿﺪا.
ز-دەﺷــ دەﺳﺘﻮەرداﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺎوﻚ
ﺑﺖ ﺑﯚ ﺟﺒﺟﻜﺮدﻧﯽ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﮔﺸﺘﯽ.
ﺗﺒﯿﻨﯿﺶ دەﻛـــﺮـــﺖ؛ ﺋـــم ﺗــﯿــﯚرە ھــﻧــﺪێ
ﭼـــﺎرەﺳـــری ﺧــﺴــﺘــﻮەﺗــروو ،ﻛــ ﺧــﯚﯾــﺎن
ﻟرﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﭘــﯿــﺸــی رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺪا
ﻟرﯽ دەرﭼﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﮕﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑووی
ﭘﯿﺸﯾﯿﺪا ﺑــﯚ ﭘــﺎرــﺰﮔــﺎرﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ ﻟــﺋــﺎزادﯾــﯽ
ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾەوﯾﻜﺮدﻧﯽ
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺪا دەﺑــﯿــﻨــﻨــوە ،ﺳــرﺑــﺎری
دەرﭼــﻮاﻧــﺪﻧــﯽ ﯾﺎﺳﺎﮔﻟ ﺑــﯚ ﺳﻨﻮورداﻧﺎﻧﯽ
ﭘﺎواﻧﺨﻮازﯾﯽ و داﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﺋﻧﺠﻮﻣﻧﻛﺎﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و داﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻚ
ﺑﯚ ﻛﯚﻣﻛﻜﺮدﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن.
ﺑم ،ﺗواوی ﺑﯚﭼﻮوﻧﻛﺎن ،ﻛ ﺋم ﺗﯿﯚرە
ﺧﺴﺘﻮوﻧﯿﺗﯿروو ،دەرﻓــﺗــﯽ ﺟﺒﺟﻜﺮدن
ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺗـــواو ﻟــﺑــردەﻣــﯿــﺪا ﻧــﺑــﻮوە،
ﺑـــوەی ﻧﻮﻨراﯾﺗﯿﯽ ﺋﺎڕاﺳﺘﯾك ﺑــرەو

ﺳــﯚﺷــﯿــﺎﻟــﯿــﺰم دەﻛــــﺎت و ﻣــﺗــﺮﺳــﯿــﯿــﻛــ ﺑﯚ
ﺳــر ﺋــﺎزادﯾــﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ،ھــروەك
ﭼﯚن ﺋم ﺑﯚﭼﻮوﻧﺎﻧ ،ﻟﻻﯾن ﻛﯚﻣﻛﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻜﺎﯾﺗﯿﻜﺮدﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧوە ،ﺑﺗﻮﻧﺪی
ﺑرﭘرﭼﺪراﻧوە .ﻟﮔڵ ﺋوەﯾﺸﺪا ،دەﻛﺮێ
ﺑﻮﺗﺮﺖ ﺗﯿﯚری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ،
ھــﻧــﺪێ ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑــﺎﺷــﯽ ﻟــﭼــﻧــﺪ وﺗﻜﯽ
ﺋوروﭘﺎدا ،ﻟواﻧ ﺳﻮﯾﺪ ،ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎوە ،ﻛ
رووﺑـــروی ﻗدەﻏﻛﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻧﺘﺮۆﻜﺮدﻧﯽ
ﭘﺎواﻧﺨﻮازﯾﯽ ﺑﺳر رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﻛﯾﺪا
ﺑﻮوەوە ،ﺋﻣﯾﺶ ﺑداﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻚ
ﺑــﯚ ﭘﺸﻜﺷﻜﺮدﻧﯽ ﻛﯚﻣﻛﯽ ﺣﻜﻮﻣﯿﯽ ﺑﯚ
رۆژﻧﺎﻣﻛﺎن؛ ﻛ ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﻟﯽ ﭘﺎرﺰﮔﺎرﯾﻜﺮدﻧ
ﻟھﻣڕەﻧﮕﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ،ﻛ ﻟﻣﺎوەی
دەﯾی ﺷﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﺳدەی ﺑﯿﺴﺘﻣﺪا ،ﺑﻮە
ھﯚی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ژﻣﺎرەﯾﻛﯽ زۆری رۆژﻧﺎﻣ
ﺑﭽﻮوﻛﻛﺎن ﻟﺳﻮﯾﺪ.
ﺑـــﯿـــﺮۆﻛـــی ﭘــــﺸــﻜــﺷــﻜــﺮدﻧــﯽ ﻛــﯚﻣــك
ﺑرۆژﻧﺎﻣﻛﺎن ،ﻟﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﭼﻧﺪ وﺗﻜﯽ
ﺗـــﺮی ﺋـــوروﭘـــﺎدا ،ﺑــﺗــﻮﻧــﺪی رەﺗــﻜــﺮاﯾــوە،
ﺋﻣﯾﺶ ﺗــﺮس ﺑــﻮو ﻟــﺧــﺮاپ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ
ﺋو رۆژﻧﺎﻣﺎﻧ ﻟﻻﯾن ﺣﻜﻮﻣﺗوە؛ ﻟرووی
دەﺳﺘﻮەردان ﻟﻛﺎروﺑﺎری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ،
ھــروەك ﭼــﯚن ﯾﺎﺳﺎﮔﻟ ﺑﯚ ﺳﻨﻮورداﻧﺎن
ﻟﭘﺎواﻧﺨﻮازﯾﯽ دەرﭼﻮون ،ﻟﮔڵ ﺗرﻛﯿﺰﻛﺮدﻧﺪا
ﻟﻣﻮﻜﺎﯾﺗﯿﻜﺮدﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻟﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
و ﻓەﻧﺴﺎ ،ﺑــم ﺋــم ﯾﺎﺳﺎﯾﺎﻧ ﻧﯾﺎﻧﺘﻮاﻧﯽ
زﯾـــﺎدﺑـــﻮوﻧـــﯽ رادەی ﺗــرﻛــﯿــﺰﻛــﺮدﻧــﻛــ و
ﭘﺎواﻧﺨﻮازﯾﯽ ،ﯾﺎن ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻣﺎﻧوەی رۆژﻧﺎﻣ
ﺑﭽﻮوﻛﻛﺎن ،راﺑﮕﺮن.
Communist
ﭼـــﺎرەﻛـــﯽ ﯾــﻛــﻣــﯽ ﺳـــــدەی ﺑــﯿــﺴــﺘــم؛
ﻟداﯾﻜﺒﻮوﻧﯽ ﺗﯿﯚری ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺧﯚوە
ﺑﯿﻨﯽ ،ﻛ" ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ" ﺑﺑﺎوﻛﯽ رۆﺣﯽ ﺋم
ﺗﯿﯚرە دادەﻧــﺮــﺖ .ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﻛﺎرﯾﮕرﺑﻮوە
ﺑﻓﻟﺴﻓی ھﺎوﻛﺎرە ﺋﻤﺎﻧﯿﯿﻛی ﻣﺎرﻛﺲ،
ﺟﯚرج ھﯿﮕ.
ﺋــم ﺗﯿﯚرە ،ﺗرﻛﯿﺰ دەﺧﺎﺗ ﺳــر ﺋــوەی
ژﻣﺎرە

١٠١

ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﺋـــرﻛـــﻛـــﺎﻧـــﯽ ﻧـــﺎوەﻧـــﺪەﻛـــﺎﻧـــﯽ راﮔـــﯾـــﺎﻧـــﺪن ﻟراﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ﺑﻻدا ھﺎت.
ﻟﻛﯚﻣﮕی ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﺪا ،ھﻣﺎن ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ
-٥ﺗـــﯿـــﯚری ﺑــرﭘــﺮﺳــﯿــﺎرــﺘــﯿــﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ و
-٥ﺗ
دەزﮔـــﺎی ﺣﻮﻛﻤاﻧ ،واﺗــ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﻜﺮدﻧﯽ
ﻣﺎﻧوە و ﻓﺮاواﻧﻜﺮدﻧﯽ رژﻤﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮدەوﺗﯿﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
دﻛـــﺘـــﯚر ﻣــﻮﺧــﺘــﺎر ﺋــﻟــﺘــھــﺎﻣــﯽ ،ﻟــﺳــﺎــﯽ
و ﺋم ﻧﺎوەﻧﺪاﻧﯾﺶ ،دەﺑﺖ ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻟﭘﻨﺎو
ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ ﺳﯚﺷﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯿﺪاﺑﺖ١٩٥٨ ،دا ،ﭘــۆژە دەﺳﺘﻮورﻜﯽ ﻧﻮدەوﺗﯽ
ﻧــوەك ﺑــدوای راﺳﺘﯿﺪا ﺑﮕڕﻦ .ﻟﺳﺎﯾی ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺧﺴﺘڕوو ،ﻛ ﺧﯚی
ﺋــم ﺗﯿﯚرەﯾﺸﺪا ،ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻟﺗﯿﯚرﻜﯽ ﻧــﻮــﯽ ﺗــﯿــﯚرەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﺪا
ﺟــﻣــﺎوەرﯾــﯽ ،ﺑﺋﺎﻣﺮی دەﺳــﺘــﯽ ﺣﻜﻮﻣت دەﺑﯿﻨﺘوە ،ﻧــﺎوی ﺗﯿﯚری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ
دادەﻧـــﺮـــﻦ و ﺑــﺷــــﻜــﯽ ﺟــﯿــﺎﻧــﻛــﺮاوەﯾــﺸــﻦ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ و ﻧﻮدەوﺗﯽ ﻟﺪەﻧﺮێ و ﺑوەﯾﺶ
ﻟدەوت و دەوﺗﯿﺶ ﺧﺎوەﻧﯿﺎﻧ و ﻛﺎرﯾﺎن ﺗﯿﯚری ﭘﻨﺠم ﺑﯚ ﭼﻮار ﺗﯿﯚرەﻛی راﮔﯾﺎﻧﺪن
ﭘﺪەﻛﺎت و ﺣﺰﺑﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿﺸ ،ﻛ رۆﯽ ﺋم زﯾﺎدﺑﻮ ،ﻛ ﺋوﻛﺎت زاﻧــﺮاوﺑــﻮون ،ﺋواﻧﯿﺶ:
ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮدﻧ دەﺑﯿﻨ و ﺗﯿﯚری ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﺶ ،ﺗﯿﯚری دەﺳــت ،ﺗﯿﯚری ﻟﯿﺒاﯿﺰم ،ﺗﯿﯚری
رﮕﺎ دەدات ﺑرەﺧﻨﮔﺮﺗﻨﯽ ﺧﻮدﯾﯽ )وەك ﺑــرﭘــﺮﺳــﯿــﺎرــﺘــﯿــﯽ ﻛــﯚﻣــﯾــﺗــﯽ و ﺗــﯿــﯚری
ﻗﺴﻛﺮدن ﻟﺑﺎرەی ﺷﻜﺴﺘوە؛ ﻟھﻨﺎﻧدﯾﯽ ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ-ن.
ﺗـــﯿـــﯚری ﺑــرﭘــﺮﺳــﯿــﺎرــﺘــﯿــﯽ ﺟــﯿــﮫــﺎﻧــﯽ و
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿﺗﺪا(
ﺋم ﺗﯿﯚرەی ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﮔﺮﯾﻤﺎﻧ دەﻛﺎت ﻧﻮدەوﺗﯿﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ،ﭘﺪاﮔﺮی
ﺟﻣﺎوەر ﻻوازﺗــﺮ و ﻧزاﻧﺘﺮﺑﺖ ﻟــوەی ﻛ ﻟﺳر داواﯾــﻛــﯽ ﺑﻨڕەﺗﯽ دەﻛــﺎت ،ﺋوﯾﺶ
ﺑزاﻧﯿﻨﯽ ھﻣﻮو ﺋــواﻧــ دەورەﺑــﺪرــﺖ؛ ﻛ ﺋوەﯾ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻟﺑرﮔ ﺧﺮاﭘﻛﺎﻧﯽ
ﺣﻜﻮﻣت دەﯾﺎﻧﻜﺎت و دەﯾﺸﺒﺖ ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ داﺑﻤﺎێ ،ﺑﭽﺘ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺟﻧﮕﯽ ﮔورەی
راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ،ﻟﭘﻨﺎوی ﭼﺎﻛﺘﺮدا ﻛﺎرﺑﻜن و ﻧﻮدەوﺗﯿﯿوە؛ ﻟﻧﻮ دوژﻣﻨﻛﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ
ھﻣﯿﺸ ﭼﺎﻛﺘﺮﯾﺶ ﺋوەﯾ ﻛ ﺳرﻛﺮداﯾﺗﯽ و ھﺎوڕﻜﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﺪا ،ﺗﺎوەﻛﻮ رۆﻜﯽ
دەﯾﺎﻧ و ﻟﺧﯚﯾﺸﯿﺪا ھــﺎوڕادەﺑــــﺖ ﻟﮔڵ ﺑــﺎش ﺑﺒﯿﻨ ،ﻛــ ﺋــو ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿ ﺑھﺰەی
راﺳﺘھﯽ ﺗﯿﯚری ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﺪا و ﭘﺎﺷﺎﻧﯿﺶ ﻣــــﮋووی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﺧﺑﺎﺗﻜﺮدﻧﯽ
ھــﻣــﻮو ﺋــواﻧــی ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ﮔــﻻن ﺑــﺳــرﯾــﺪا دەﯾﺴﭘﻨ .ﺋــم ﺗﯿﯚرە،
دەﯾﺎﻧﻜن؛ ﺗﺎوەﻛﻮ ﭘﺎﭙﺸﺘﯿﻜر و ﺑﺷﺪارﺑﺖ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯿﻛﯽ ﮔــورە ﺑﺳر ﺗــواوی
ﻟﺳرﻛوﺗﻨﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿﺗﺪا ،ﺑﻛﺎرﻜﯽ ﺋﺧﻼﻗﯽ ﺧــــﺰاﻧــ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯿــﻛــﺎﻧــﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا
دادەﻧﺮێ ،ﻟﻛﺎﺗﻜﺪا ھﻣﻮو ﺋواﻧی ﺑﯚ ﺷﻜﺴﺖ ﻟﺧﯚدەﮔﺮێ و ﺑﻧﺎوی ھرﯾﻛ ﻟﺋﺎﺑووی
ﭘﮫﻨﺎﻧﯽ دەﺳﻜوﺗﻛﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿت دەﻛﺮﻦ ،ﭘﯿﺸی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯽ و ﺋو
ﮔﻻﻧوە ﻛ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺟﮕﯿﺮﻛﺮاوە ،داوادەﻛــﺎت
ﺑﻛﺎرﻜﯽ ﻧﺎﺋﺧﻼﻗﯽ دادەﻧﺮﻦ.
ﺗﯿﯚری ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻮﻓﺮەدەﮔﻟﻜﯽ ﺑﯚ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﭘﺸﺖ ﺑوە ﺑﺒﺳﺘﺮێ؛ ﺋم ﮔﻻﻧ ﻟم
ﭘوﭘﺎﮔﻧﺪەﻛﺮدن ﺑﻛﺎرھﻨﺎوە ،زﯾﺎﺗﺮﯾﻨﯿﺎن ﺑﯚ ﻗﯚﻧﺎﻏ ھــﺳــﺘــﯿــﺎرەی ﻣــــﮋووی ﻛﯚﻣﮕی
ﺗﯿﯚرﯾﺰەﻛﺮدﻧﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ،وەك دروﺷﻤﻛﺎﻧﯽ ﻧﻮدەوﺗﯿﯽ ھﺎوﭼرﺧﺪا ،ﺧﯿﺎﻧت ﻧﻛن،
ﯾﻛﺴﺎﻧﯽ و دادوەرﯾﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ و ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ ﺑﮕﺮە ﻟﺗواوی ﻣﮋووی رەﮔزەﻛﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﯾﯿﺪا،
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ھﮕﺮﺗﻨﯽ زەوﺗﻜﺮدﻧﯽ ﭼﯿﻨﻛﺎﻧﯽ راﺳﺘﯿﯽ ﺗواوﯾﺎن ﻟﺑﺎرەی ﺑﺎرودۆﺧﻛﺎن و
ﮔﻟﯽ ﻛــﺎرﻛــر و داڕووﺧــﺎﻧــﯽ ﺷﯿﻮﻋﯿت و ﺋو ﺗوژﻣﺎﻧوە ﭘﺒﺪرﺖ؛ ﻛ ﺑﺳر ﻛﯚﻣﮕ
ﻛوﺗﻨﯽ ﯾﻛﺘﯿﯽ ﺳﯚﭬﯿﺗﯿﺶ ﻟﺳﺎﯽ ١٩٨٩دا؛ ﻧﻮدەوﺗﯿﯿ ھﺎوﭼرﺧﻛﻣﺎﻧﺪا زاﻦ و ﺑﯾﺎر
ﻟــﺳــر دەﺳــﺘــﯽ"ﻣــﯿــﺨــﺎﺋــﯿــﻞ ﮔــﯚرﺑــﺎﭼــﯚڤ"ی ﻟﺳر ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﻣﻠﯿﯚﻧﺎن ﻛس دەدەن،
ﺳــرۆﻛــﯽ ﺳﯚﭬﯿت ،ﺗﯿﯚری ﻛﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘﯿﺶ ﺋﻣﯾﺶ ﺑ ﻣﻮﺟﺎﻣﻟﻛﺮدﻧﯽ ھﯿﭻ ﻛﺳﻚ،
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ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﯾﺎن ﻓﺸﺎرﻛﺮدﻧ ﺳر ھﯿﭻ ﻛﺳﻚ.
ﺋم ﭘۆژەﯾ ،ﻧﺎوی ﺗﯿﯚری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎرﺘﯿﯽ
ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ و ﻧﻮدەوﺗﯽ ﻟﻨﺮا ،ﻛ ﺑﺳر ﭼﻮار
ﺑﺷﺪا داﺑﺷﺪەﺑﺖ ،ﺋواﻧﯿﺶ:
ﯾﻛم :ﻟﺪواﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ
ﺑﯚ ﺗواوی ﮔﻻﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ،ﺑﺎﻧﮕﯿﻪ�ﺷﺘﺪەﻛﺎت
ﺑﯚ ﮔﺮﺗﻨﺑری ھﻮﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﯽ ھﺎوﺑﺷﯽ
دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاو ،ﺑــﯚ دــﻨــﯿــﺎﺑــﻮوﻧــوە ﻟﺋﺎﺷﺘﯽ و
ﺧﯚﺷﮕﻮزەراﻧﯿﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ،ﺋــم ﻟﺪواﻧﯾﺶ،
ﺑﻮوﻧﯽ ﻟﻟﻜﯚﯿﻨوەی راﺳﺘﯿﯿ ﺑﻨڕەﺗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺋــــﺎﺑــــﻮوری و دەرووﻧــــﯿــــﯽ ﻧــــﻮدەوــﺗــﯿــﯽ
ھﺎوﭼرﺧوە ،درﮋدەﺑﺘوە.
دووەم :ﺑﮕﻧﺎﻣی ﺋﺎﺑووی ﻧﻮدەوﺗﯽ،
ﻛــــ ﺧــــــﻮدی رۆژﻧــــﺎﻣــــﻧــــﻮوﺳــــﺎﻧــــﯽ ﭘــــﻮە
دەﺑﺳﺘﺮﺘوە.
ﺳﯿم :ﭘۆژەی رﻜﻜوﺗﻨﻨﺎﻣی ﻧﻮدەوﺗﯽ؛
ﻛــ ﺣﻜﻮﻣﺗﻛﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯽ ﺑــﯚ زاﻣﻨﻜﺮدﻧﯽ
ﺋﺎزادﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﭘﻮە ﮔﺮﺒﺪرﺘوە.
ﭼﻮارەم :ﻛﯚﻣ راﺳﭙﺎردەی ﭘﺸﻜﺷﻜﺮاو
ﺑﻧﺗوەﯾﻛﮕﺮﺗﻮەﻛﺎن و ﻟﻘﻛﺎﻧﯽ.
-٦ﺗﯿﯚری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﮔﺷﭘﺪان ،ﯾﺎن
-٦ﺗﯿﯚری
ﺗﺎﺋﺴﺘﺎ؛ ﺋم ﺗﯿﯚرە ﺗﻧﯿﺎ ﻛﯚﻣ ﺑﯚﭼﻮون و
راﺳﭙﺎردەی ﮔﻮﻧﺠﺎوە ﺑﯚ ﺗواوی ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪن و ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ ﻟوﺗﺎﻧﯽ ﭘرەﺳﺘﻨﺪا.
ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﺑﻮوﻧﯽ ﺳرﺑﺧﯚﯾﺎﻧی ﻟﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ
ﺗﺮی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿوە ﺑدەﺳﺖ دەھﻨ،
ﺋﻣﯾﺶ ﻟدداﻧﭙﺪاﻧﺎﻧﯽ و ﻗﺒﻮوﻜﺮدﻧﯿﺪا ﺑﯚ
ﮔــﺷــﺳــﻧــﺪن و ﺟــﺧــﺘــﻜــﺮدﻧــوەی ﻟﺳر
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣی ﻧــﺗــوە و ﯾﻛﭙﺎرﭼﯾﯿﻛی و
ﭘﻜوەﮔﺮﺪاﻧﯽ و رەﺗﻜﺮدﻧوەی ﭘﺎﺷﻜﯚﺑﻮوﻧﯽ
دەﺳﺗﺪارﺘﯿﯽ داﭘﯚﺳﻨراﻧ.
رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﮔﺷﭘﺪاﻧﯿﺶ ،وەك
"ﻟﯿﯚﻧﺎردۆ ﺳﻮﺳﻤﺎن" دەﯾﻨﺎﺳﻨ ،ﺗرﻛﯿﺰﻛﺮدﻧﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳ ﺑﺎﺑﺗﯿﯿﻛﺎﻧ؛ ﻟﺳر ھواﯽ
ﺗﺎزەﺗﺮﯾﻦ ﮔﺷﻛﺮدﻧﻛﺎﻧﯽ ﺑﻮارە ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎﻧﯽ
ﮔﺷﭘﺪان ،ﺋوەی ﻛ دەﺑﺘ ھﯚی ﺳرﻛوﺗﻨﯽ
ﮔﺷﭘﺪاﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ھﻨﺎﻧدﯾﯽ ﯾﻛﺘﯿﯽ

ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ،ﯾﺎن :ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﺳرﭼﺎوەﻛﺎﻧﯽ
ﭘــﯾــﻮەﻧــﺪﯾــﻜــﺮدﻧــ ﻟـــﻻﯾـــن ﺣــﻜــﻮﻣــﺗــوە؛
ﺑــﯚ ھــــﻨــﺎﻧــدﯾــﯽ ﮔــﺷــﭘــــﺪاﻧــﯽ ﺋـــﺎﺑـــﻮوری و
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ .رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﮔﺷﭘﺪاﻧﯿﺶ،
وا ﻟرۆژﻧﺎﻣﻛﺎن داﺧــﻮازێ ،وەك "ﻧﺎرﯾﻨﺪر
ﺋــﺟــﺎرو "دەــــﺖ ،ﺑﭼﺎوﻜﯽ رەﺧﻨﮔﺮاﻧ
ﺑﭙﺸﻜﻨ و ھﺒﺴﻧﮕﻨ و ﺑــﻨــﻮوﺳــــﺖ،
ﺋﻣﯾﺶ ﻟﺑﺎرەی رادەی ﺑﺳﺘﻨوەی ﭘۆژەی
ﮔﺷﭘﺪاﻧﻛ ،ﺑﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎﻛﺎن و
ﻧﺗوەﯾﯿﻛﺎن ،و ﺟﯿﺎوازﯾﯿﻛﺎﻧﯿﺶ ﻟﻧﻮان
ﭘﻼﻧﻛ و ﺟﺒﺟﻜﺮدﻧﯿﺪا دەﭘﺸﻜﻨ ،ﻟﮔڵ
ﺟــﯿــﺎوازﯾــﯿــﺪا ﻟــﻧــــﻮان ﻛــﺎرﯾــﮕــرﯾــﯿــﺪا ﺑﺳر
ﺧﻜوە ﺋﻣﯾﺶ ﻟﻟﺪواﻧﻛﺎﻧﯽ ﺑرﭘﺮﺳﺎن و
ھروەھﺎ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿ ﻛﺮدەﯾﯿﻛﺎﻧﯿﺪا.
ﺑﮔﻮﺮەی ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ
راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ﻟــﭘــۆﺳــی ﮔــﺷــﭘــــﺪاﻧــﺪا ،ﻟم
ﺧﺎﻧی ﺧﻮارەوەدا ﻛﻮرت دەﻛﺮﻨوە:
دروﺳــﺘــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺋــﺎڕاﺳــﺘــﻛــﺎﻧــﯽ ﮔـــل وﮔﺷﭘﺪاﻧﯽ ﻧﺎﺳﻨﺎﻣ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯿﻛی.
ﯾــﺎرﻣــﺗــﯿــﺪاﻧــﯽ ھــﺎووﺗــﯿــﺎن ،ﻟــﺳــر ﺋوھــﺳــﺘــی ﻛــ دەوـــﺗـــﯽ ﻧـــﻮێ ﺑــﻛــﺮدەﯾــﯽ
ھﯾﺗﯽ.
ﮔﺮﺗﻨﺑری ﺋو ﺳﯿﺎﺳﺗﺎﻧی ﻛ ﺣﻜﻮﻣتﺑﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎرﻣﺗﯿﺪاﻧﯽ ھﻨﺎﻧدﯾﯽ ﮔﺷﭘﺪاﻧﯽ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ،ﺑﯾﺎرﯾﺎن ﻟﺳر دەدات.
ھﺎﻧﺪاﻧﯽ ھﺎووﺗﯿﺎن ﻟﺳر ﻣﺘﻤﺎﻧﯾﺎن ﺑﯚداﻣــزراوەﻛــﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺗﻛﺎﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣت،
ﺑــﺟــﯚرێ ﺷــرﻋــﯿــﺗــﯽ ﺑــﺳــر دەﺳــﺗــﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿوە زﯾــﺎد ﺑﻜﺎت و ﭘﮕﻛی ﺑھﺰ
ﺑﻜﺎت.
ﺑــﺷــﺪارﯾــﻜــﺮدن ﻟھﻨﺎﻧدﯾﯽ ﻛﺎﻣﺒﻮﻧﯽﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ؛ ﻟرﯽ دۆزﯾﻨوەی
ﻣﻠﻤﻼﻧ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﻛﺎن.
ﯾﺎرﻣﺗﯿﺪاﻧﯽ ﺋﺎراﻣﯽ و ﯾﻛﺘﯿﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽو زاﺒﻮﻧﯽ ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﺑﺳر
ﺑرژەوەﻧﺪﯾﯽ ﺧﻮدﯾﺪا.
دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﯿﻛﺎن و ﺧﯚﮔﻠﻜﺮدنﻟﺧﺮاﭘﯿﯿﻛﺎن و ﻛﻣﻜﺮدﻧوەی ﺑﺎرﺳﺘﺎﯾﯽ
رەﺧﻨﮔﺮﺗﻦ ﺑﯚ ﻛﻣﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺖ.
ژﻣﺎرە
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ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ و ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑدەﺳﺗوە

ﺑﻨﻣﺎ ﺑﻨڕەﺗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋــم ﺗﯿﯚرەﯾﺶ ،ﻟم
ﻻﯾﻧﺎﻧی ﺧﻮارەوەدا ﻛﻮرﺗﺪەﻛﺮﻨوە:
ھﺎووﺗﯿﯽ ﺗﺎﻛﻛس و دەﺳﺘ ﻛﻣﯿﻨﻛﺎن،ﻣﺎﻓﯽ ﮔﯾﺸﺘﻦ ﺑﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯿﺎن
ھﯾ ،ﻟﮔڵ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯿﺎن و ﻟﮔڵ ﺋوەﯾﺸﺪا،
ﻣﺎﻓﯿﺎن ﻟــوەی ﻛ ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن،
ﺑﮔﻮﺮەی ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﺎﻧﯿﺎن؛ ﻛ دﯾﺎرﯾﺎﻧﺪەﻛن،
ﺧﺰﻣﺗﯿﺎن ﺑﻜن.
 ﻧﺎﺑﺖ رﻜﺨﺴﺘﻨﯽ ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪنو ﻧــــﺎوەڕۆﻛــــﻛــــی ،ﻣــﻠــﻜــﭼــﯽ ﻛــﯚﻧــﺘــﺮۆــﯽ
ﺑﯿﺮۆﻛﺮاﺳﯿﯽ ﺣﻜﻮﻣﯽ ،ﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﻧﺎوەﻧﺪﯾﯽ،
ﺑﺖ.
 دەﺑــــﺖ ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ﺑﯚﺧﺰﻣﺗﻜﺮدﻧﯽ ﺟﻣﺎوەرەﻛﯾﺎن ﺑﺖ ،ﻧوەك
ﻟﭘﻨﺎو ﺋو رﻜﺨﺮاواﻧی ﻛ ﺋو ﻧﺎوەﻧﺪاﻧ
دەردەﻛن ،ﯾﺎن ﺋو ﻛﺎرﻣﻧﺪە ﭘﯿﺸﮔراﻧی
ﻛﺎری ﺑﯚ دەﻛن ،ﯾﺎﺧﻮد ﻛﺮﻜﺎرەﻛﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﺎن
ﺟﻣﺎوەرەﻛی.
 دەﺑــــﺖ ﮔــﺮوﭘــﻛــﺎن و رــﻜــﺨــﺮاوەﻛــﺎنو ﮔــﺮدﺑــﻮوﻧــوە ﻧــﺎوﺧــﯚﯾــﯿــﻛــﺎن ،ﻧــﺎوەﻧــﺪی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﺎن ھﺑﺖ.
ﻧﺎوەﻧﺪﻜﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﭽﻮوك؛ ﻛ ھﮕﺮیﺧﺳﺗﯽ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﻜﺮدن و ﺑﺷﺪارﯾﻜﺮدن
ﺑــــﺖ ،ﺑــﺎﺷــﺘــﺮە ﻟــﻧــﺎوەﻧــﺪــﻜــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﯽ
ﭘﯿﺸﯾﯽ زەﺑــﻻح ،ﻛ ﻧﺎوەڕۆﻛﻛی ﺑﺗﻧﯿﺎ
ﺋﺎڕاﺳﺘﯾﻛﺪا ﺑﺖ.
 ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدن؛ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮە ﻟوەی ﭘﯿﺸﮔرانﺑﺟﺒﮫﺮێ.
ﺑــﻮوﻧــﯽ ﻛــﺮدەﯾــﯽ ﺋـــم ﺗــﯿــﯚرەﯾــﺶ ،ﺧــﯚی
ﻟــرۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﯽ ﻧﮫﻨﯿﺪا دەﺑــﯿــﻨــــﺘــوە،
ﻟﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ ﻻﺳﻠﻜﯽ ،ﻟﮔﺮدﺑﻮوﻧوەﻛﺎﻧﯽ
ﻧــﺎوﺧــﯚﯾــﯽ و ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﺪا،
ھروەھﺎ ﻟﮔﺮدﺑﻮوﻧوەﻛﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪﻧﺸﯿﻨﻛﺎن
و ﺑوﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﺷﻗﺎﻣﻛﺎن و ﭘﯚﺳﺘرە
ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﺪا دەﺑﯿﻨﺘوە.

ﺗــﯿــﯚری ﺑــﺷــﺪارﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯽParticipant Democratic
ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﺑﺗﺎزەﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﯚری زﯾﺎدﻛﺮاو ﺑﯚ
ﺳر ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ دەژﻣﺮدرﺖ.
ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﺗﺎﺋﺴﺘﺎﯾﺶ ﺑﻮوﻧﻜﯽ راﺳﺘﻗﯿﻨی
ﻟـــﭘـــ--ﯾـــەوﯾـــﻜـــﺮدﻧـــ ھــﻣــﺟــﯚرەﻛــﺎﻧــﯽ
داﻣـــزراوەﻛـــﺎﻧـــﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯿــﺪا ﻧﯿﯿ،
ﺳــرﺑــﺎری ﺋــوەی ھﻧﺪێ ﻟﺳﯿﺎﺳﺗﻛﺎﻧﯽ
ﺗﯿﯚرەﻛﺎﻧﯽ ﺗﺮی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ؛ ﻟﺧﯚﯾﺎﻧﯽ
دەﮔﺮن.
ﺋم ﺗﯿﯚرە ،ﻟواﻗﯿﻌﯽ ﺷﺎرەزاﯾﯽ زاﻧﺴﺘﯿﺪا و
وەك ﺋﺎڕاﺳﺘﯾﻛﯽ ﺋﯿﺠﺎﺑﯽ ﺑرەو ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯽ
ﺑــﻮوﻧــﯽ ﺷــــﻮە ﺟــﯿــﺎﺟــﯿــﺎﻛــﺎﻧــﯽ رﻜﺨﺴﺘﻨﯽ
ﻧﺎوەﻧﺪەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن دەرﻛوت ،ھروەك
ﭼﯚن وەك ﻛﺎرداﻧوەﯾﻛﯽ دژ ﺑﺧﺳﺗﯽ
ﺑــﺎزرﮔــﺎﻧــﯽ و ﭘــﺎواﻧــﺨــﻮازﯾــﯽ ﻧــﺎوەﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ
راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﯽ ﻣﻮﻜﺎﯾﺗﯿﻜﺮدﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﺶ،
ﺳرﯾﮫﺪا .ﺋــم ﺗﯿﯚرە ،ﻟﻛﯚﻣﮕ ﻟﯿﺒﺮا
ﭘــــﺸــﻜــوﺗــﻮوەﻛــﺎﻧــﯿــﺸــﺪا ھــﯾــ ،ﺳــرﺑــﺎری
ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺋﯚرﮔﺎﻧﯿﻜﯽ ﺑھﻧﺪێ ﻟو
رەﮔزاﻧوە ﻛ ﻟﻻﯾن ﺗﯿﯚری ﮔﺷﭘﺪاﻧوە
ﺧﺮاوﻧﺗروو ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﺋوەی ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﺪارە
ﺑــدــﻨــﯿــﺎﺑــﻮوﻧــوە ﻟﺑﻨﻣﺎﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﮕ و
ﺑﺎﯾﺧﺪان ﺑﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺳﯚﯾﯽ ،ﻟﺑﺮی
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﻜﺮدﻧﯽ ﺳﺘﻮوﻧﯿﯽ ،ﻟــﺳــرەوە ﺑﯚ
ﺧـــﻮارەوە ،ﻛ ﻣﺎﻧﺎی ﺧــﺮاپ ﺑﺷﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ
وەرﮔـــﺮە ﻟــﭘــۆﺳــی ﭘــﯾــﻮەﻧــﺪﯾــﻜــﺮدﻧــﺪا ،ﻛ
ﺋــوەﯾــﺶ ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﺮدﻧﻜﯽ ﺗـــواو رووﻧــ
ﻟــدەوــﺗــﻛــﺎﻧــﯽ ﺋــــوروﭘــــﺎدا ،ﺑــﺗــﺎﯾــﺒــﺗــﯽ
دەوﺗﺎﻧﯽ ﺋﺳﻜﻧﺪﻧﺎﻓﯿﺎ و ھﻧﺪێ دەوﺗﯽ
ﺗﺮی ﺋوروﭘﺎﯾﯽ.
زاراوەی ﺑﺷﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯿﺶ،
ﮔــﻮزارﺷــﺘــ ﻟﻣﺎﻧﺎی ﺋــﺎزادﺑــﻮون ﻟــو ﭘﺎرﺗ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧی ﺣﻮﻛﻤاﻧﻦ ،ﻟــﮔــڵ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯿﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯿﯽ ،ﻛ وا دەﺳﺘﯿﭙﻜﺮدووە
ﺳرﭼﺎوە:
وەك ﺋوەی ﻟرﯾﺸی ﺟﯿﺎﺑﻮوەﺗوە و رﮕﺮی
http://www.al-mousawi.org/press/
ﻟﺑﺷﺪارﯾﻜﺮدن دەﻛﺎت؛ ﻟژﯾﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ
theory.htm
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻟﺑﺮی ﺋوەی ﭘﺎﭙﺸﺘﯽ ﻟ ﺑﻜﺎت.
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ﭼﻧﺪ ﺳرﻧﺠﻚ ﺳﺑﺎرەت ﺑ ﺗﯿﯚری ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی )(Agenda Setting

ﭼﻧﺪ ﺳرﻧﺠﻚ ﺳﺑﺎرەت
ﺑ ﺗﯿﯚری ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی )(Agenda Setting

ﺑــﻛــﺎرھــــﻨــﺎﻧــﯽ ﺋـــم زاراوەﯾــــــــ ،واﺗـــ
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی ،ﺑﯚ ﯾﻛم ﺟﺎر دەﮔڕﺘوە ﺑﯚ
ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ زاﻧﺴﺘﻛﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﻛﺎری ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯿﺶ
ﺳـــــﺎـــــﯽ) ،(١٨٨٢ﻟــــــﻻﯾــــــن)(Paschی
ﺑــﯿــﺮﻛــﺎرەوە ،ﻟﻣﯿﺎﻧی ﻛﺘﺒﻛﯾﺪا"ﭼﻧﺪ
واﻧﯾك ﺳﺑﺎرەت ﺑﺋﻧﺪازەی ﻧﻮێ" ،ﻛ
ﺗﯿﺎﯾﺪا ﻣرﺟﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎزاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮدﺑﻮو ﻛﺑﺮﯾﺘﯿﺒﻮون ﻟ:
 .١دﯾﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﺳﻨﻮورە ﺑﻨڕەﺗﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋو
ﺑﺎﺑت و دۆزاﻧی ﻛ ﺑﯚ ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ ﺳﻨﻮوری
ﺑﺎﺑت و دۆزەﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ ﭘﻮﯾﺴﺘﻦ.
 .٢دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺋــو ﺑــﺎﺑــت و دۆزە
ﺳرەﺗﺎﯾﯿﺎﻧی ﻛ ﺑﯚ ﺳﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ھﺑﻮوﻧﯽ
ﺑﺎﺑت و دۆزەﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ ﭘﻮﯾﺴﺘﻦ.
 .٣ﻟــﯚژﯾــﻜــﯿــﺒــﻮوﻧــﯽ ﭘــﯾــﻮەﻧــﺪﯾــﯽ ﻧــــﻮان

ﺳﻨﻮوری ﺑﺎﺑت و دۆزە ﺑﻨڕەﺗﯿﻛﺎن و
ﺳرﺑﺧﯚﺑﻮوﻧﯽ ﻟو ﻣﺎﻧﺎﯾی ﻛ ﺋﻤ ﺑﯚ
)ﺳﻨﻮور(ی دەﻧﺧﺸﻨﯿﻦ.
ﭼﻣﻜﯽ )ﺳﻨﻮور(
 .٤ﭘﻮﯾﺴﺘﺒﻮوﻧﯽ ﺑــﻛــﺎرھــــﻨــﺎﻧــﯽ ﺋــو
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾ ﻟﯚژﯾﻜﯿﺎﻧ ،ﻟﻣﯿﺎﻧی ﭘﺮۆﺳﻛﺎﻧﯽ
ﻗﺎﯾﻼﻧﺪﻧﯽ ﺑراﻧﺒردا.
ﮔﯾﺎﻧﺪن(ﯾﺸﺪا ،ﺋم
ـﻮاری)زاﻧــﺴــﺘــﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن(
)زاﻧ
ﻟــﺑـ
ﭼﻣﻜ ﺑــﯚ ﯾــﻛــم ﺟـــﺎر ،ﺳـــﺎـــﯽ)،(١٩٧٢
ﻟﻻﯾن )ﻣﺎﻛﯚﻣﺒﺲ  (McCombsو)ﺷﺎو
)ﺷﺎو
 Shawەوە ،وەك ﮔﻮزارﺷﺘﻚ ﻟﭘﺮۆﺳ
ﭘﺮاﻛﺘﯽ وﺑرﺟﺳﺘﯾﯿﻛﺎﻧﯽ دﯾـــﺎردەی
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی ﺑﻛﺎرھﻨﺮا ،ﺑﺗﺎﯾﺒت ﻟھﻧﺎوی
ھﻤﺗﻛﺎﻧﯽ ھﺒﮋاردﻧﯽ ﺋو ﺳردەﻣدا.
ھــﺎوﻛــﺎت ،ﺑﻨﻣﺎ ھــﺰری و ﺗﯿﯚرﯾﯿﻛی
ﺑــﺎﯾــﺧــﺒــﻧــﺪی ،دەﮔـــڕـــﺘـــوە ﺑـــﯚ ﺋــو
ژﻣﺎرە
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ﺗﻮﮋﯾﻨواﻧی )ۆــﺘــر ﻟﯿﭙﻤﺎن Walter
 Lippmanﻛـــ ﻟـــدووﺗـــﻮـــﯽ ﻛﺘﺒﯽ
)ڕاﯾــﮕــﺸــﺘــﯽ( ﯾـــﻛـــﯾـــﺪا ،ﺳــﺎــﯽ )(١٩٢٢
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻧﺪﺑﻮوی ﺑﻮو ،ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋﺎﻣﺎژەی داﺑﻮو
ﺑوەی ﻛ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﻦ
ﺑــﯚ ﭘــﺮۆﺳــ ﭘــــﻜــﮫــﺎﺗــﯾــﯿــﻛــﺎﻧــﯽ )اﻟــﺼــﻮر
اﻟﺬھﻨﯿﺔ(ی وەرﮔـــﺮ ،ﺳــرﺑــﺎری ﭘﻜﮫﺎﺗﻨﯽ
اﻟﺬھﻨﯿﺔ(
راﯾﮕﺸﺘﯽ ،ﺋوەش ﻟڕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋو
ﺑﺎﺑﺗﺎﻧوە ﻛ ﭘﯾﻮەﺳﺘﻦ ﺑﺑﺎﯾﺧﻛﺎﻧﯽ
وەرﮔــــﺮەوە ،ﺳـــرەڕای رووﻛﺷﯿﺒﻮوﻧﯽ
زۆرﺑﺷﯿﺎن.
ﭘـــﺎش ﻧـــﺰﯾـــﻜـــی) (٤٠ﺳـــﺎڵ ،واﺗـــ ﭘــﺎش
ﻓراﻣﯚﺷﻜﺮدﻧﯽ ﺋو ﺗﯿﯚرﯾﯿ ﻟ)دەﯾ(ﻛﺎﻧﯽ
ﭼــﻮار و ﭘﻨﺠﯽ ﺳــدەی ﭘﺸﻮودا ،واﺗ
ﺳــــــــدەی) ،(٢٠ﺟــﺎرــﻜــﯽ دی)ﻛــﻮھــﯿــﻦ(
)ﻛــﻮھــﯿــﻦ(
ژﯾﺎﻧﺪﯾﯿوە و راﯾﮕﯾﺎﻧﺪ ﻛ" ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ
ﮔﯾﺎﻧﺪن ھرﮔﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎی ﻛﯚﻧﺘﺮۆﻜﺮدﻧﯽ
ﭼﯚﻧﺘﯽ ودﯾــﺎرﯾــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺑــﯿــﺮﻛــﺮدﻧــوەی
ﺗﺎﻛﻛﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿ ،ﺑﻜﻮو ھر دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋو
ﺑﺎﺑﺗﺎﻧ ﻛﯚﻧﺘﺮۆڵ و دﯾﺎرﯾﺒﻜن ﻛ دەﺑﻨ
ﺗوەری ﺋو ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوەﯾ."
ﻟــــــﺮەﺷـــوە ،ﻓـــﺮەﯾـــك ﻟــﺗــﻮــﮋﯾــﺎراﻧــﯽ
،،Trenaman
ــــــــﺎنTrenaman
وەك)ﺗـــــــــﺮﯾـــــــــﻨـــــــــﺎﻣـــــــــﺎن
)ﺗ
،،Lang
Lang
ﻣــــــﺎﻛــــــﻮﯾــــــﻞ
( و ﭼــﻧــﺪﯾــﻨــﯽ دﯾــﻜــش،
ﻧــﯿــﻤــﯚ
ﻛوﺗﻨ ﺑــدواداﭼــﻮوﻧــﯽ ﺋــو ﺗﯿﯚرﯾﯿ و
دەرھﺎوﯾﺸﺘ ﭘﺮاﻛﺘﯿﻛﺎﻧﯽ ،ﻟﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﺋو
ﺗﻮﮋﯾﻨوە ھﻣﭼﺷﻨﺎﻧﯾﺎﻧﺪا ﻛ رەھﻧﺪ
و ﻻﯾــﻧــ ﺗﻣﻮﻣﮋاوﯾﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی
روون دەﻛــﺮدەوە ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯿﺶ ﺗﻮﮋﯾﻨوە
ـﺎو(ی
ﺋزﻣﻮﻧﻜﺎرﯾﻛﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻛﯚﻣﺒﺲ وﺷــﺎو(
ﻛــﯚﺗــﺎﯾــﯽ ﺷــﺳــﺘــﻛــﺎن ،ﻟــﻣــﯿــﺎﻧــی ﺋــو
ﮔﺮﯾﻤﺎﻧﯾدا ﻛ ﭘﯿﺎﻧﻮاﺑﻮو )ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯽ
ﺳﻨﻮورداری ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟﺳر
ﺟـــﯚری راﯾـــﻛـــﺎن ،رــﮕــﺮ ﻧــﯿــ ﻟــﺑــردەم
ﺗـــﻮاﻧـــﺎی ﺑــرﺟــﺳــﺘــﺎﻧــﺪﻧــﯽ ﭘــﺮۆﺳــﻛــﺎﻧــﯽ
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی ﻟھﻤﺗﻛﺎﻧﯽ ھﺒﮋاردﻧﺪا،
ﺳرەڕای ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﯿﻛی ﻟﺴر ھﺰی
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راﯾـــﻛـــﺎن ،ﺳــﺑــﺎرەت ﺑــﺑــﺎﺑــت و دۆزە
ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاوەﻛﺎن(.
ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاوەﻛﺎن(
دواﺟـــﺎر ﺋــو ﺗﻮﮋﯾﻨواﻧ ﺑﻮوﻧ ھﯚی
ﺑــﺎﭘــــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺋـــم ﺗــﯿــﯚرﯾــﯿــ ،ﻟــﻧــــﻮ ﺋــو
)ﻧﺮەر(ەوە ﭘﯾﻮەﺳﺘﻦ،
ﺗﯿﯚرﯾﯿﺎﻧدا ﻛ ﺑ)ﻧﺮەر(
ﻟــﻣــﯿــﺎﻧــی ﻟــــﻜــﺪاﻧــوەی ھــــﻤــﺗــﻛــﺎﻧــﯽ
ھــــﺒــﮋاردﻧــﯽ ﺳــرۆﻛــﺎﯾــﺗــﯽ ﺋﻣﺮﻛﺎﯾﯽ
ﺳﺎﯽ)(١٩٤٨دا ،ﺳرەڕای ﺋو ﭼﯚﻧﯿﺗﯿی
ﻛ ﺑﺎﯾﺧﯽ ﺑﺎﺑﺗ ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺎری
دەﻛﺮﺖ.
ﺋـــوەش واﯾــﻜــﺮد ﻛــ ﺋــو ﺗﻮﮋﯾﻨوەو
ﻟﻜﺪاﻧواﻧ ،ﺟﺧﺖ ﻟﺳر ﺋوە ﺑﻜﻧوە
ﻛــ رﻜوﺗﻨﻜﯽ ﻓـــﺮاوان ھــﯾــ ﻟﻧﻮان
ﻗﺑﺎرەی ﺑﺎﯾﺧﺪاﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
و ﻗـــﺑـــﺎرەی ﺑــﺎﯾــﺧــﯽ وەرﮔـــﺮەﻛـــﺎﻧـــﯿـــﺪا،
ﺳــﺑــﺎرەت ﺑﺑﺎﺑﺗﻜﯽ دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮاو .واﺗــ
ﺋو رﻜوﺗﻨی ﻛ ھﻤﺎی ﺳرﻛوﺗﻨﯽ
ﻧــﯿــ ﻟــﺳــرﻧــﺠــاﻛــــﺸــﺎﻧــﯽ ﺑــراﻧــﺒــر و
ـﺪن(ی ﺋﺎڕاﺳﺘﻛﯾﺪا ،ﺑﻜﻮ ھﻤﺎی
)ﻧــراﻧــﺪن(
ﺳرﻛوﺗﻨﺘﯽ ﻟﻗﺎﯾﻠﭙﻜﺮدﻧﯿﺎن ﺑﺑﺎﯾﺧﯽ
ﺋو ﺑﺎﺑﺗ ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاواﻧ ،ﺑﺑراورد ﻟﮔڵ
ﺋو ﺑﺎﺑﺗﺎﻧدا ﻛ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
ﻓراﻣﯚﺷﯿﻜﺮدوون.
ﻟــــﺮەﺷــوە..ﺟــﺧــﺘــﻜــﺮدﻧــوەﻛــی
ـــرز(( Will Rogersی ﻛﯚﻣﯿﺪﯾﺎر
ﺟــــرزRogers
ی ﺋـــﻣــــــﺮﻛـــﯽ ،ﺳـــــﺑـــــﺎرەت ﺑــھــــﺰی
ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﯿﻛی ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن،
ﻛﺎرﻜﯽ ﺑﺴﻮود ﻧﯿ ﻛﺎﺗﻚ دەﺖ:
 "ھرﺷﺘﻜﯽ دەﯾﺰاﻧﻢ ھر ﺋواﻧن ﻛﻟڕۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﺪا دەﯾﺎﻧﺨﻮﻨﻤوە" .دﯾــﺎرە
ﺋــوەش ﺑﯚ ﺳرﺟﻣﯽ ھﺎوﺗﯿﻛﺎﻧﯿﺸﯽ
راﺳﺘ ،واﺗــ ﺋــو ﺟﺧﺘ ﺗﺎ ﺳﻨﻮورﻜﯽ
ﺑﺎش درووﺳﺘ و دەﻛﺮﺖ ﮔﻮزارﺷﺘﻜﯽ
ﭼــوﭘــ ﺑﺖ ﻟﮔﯿﺎﻧﯚی )ڕوﺣـــﯽ( ﺗﯿﯚری
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی.
ﺳرەڕای ﺳرﺟم ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﺎﻧﯽ ﺋو
ﺑـــﻮارە ،ﻟﻜﺪاﻧوە ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﺪارەﻛﺎن ﺑو
ﺗﯿﯚرﯾﯿوە ،ﺟﺧﺘﯿﺎن ﻟﺳر ﭘﯾﻮەﻧﺪی
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دووﻻﯾـــﻧـــی ﺋــﺎﻣــﺮازەﻛــﺎﻧــﯽ ﮔــﯾــﺎﻧــﺪن و
وەرﮔﺮاﻧﯽ دەﻛــﺮد ،ﻟﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮۆﺳﻛﺎﻧﯽ
ﺳﺎزاﻧﺪﻧﯽ ﺋو ﺑﺎﯾﺧﺎﻧدا ﻛ ﭘﯾﻮەﺳﺘ
ﺑــﺑــﺎﯾــﺧــﻛــﺎﻧــﯽ ﻛـــﯚﻣـــڵ وﺋـــــــﺎرەزووە
ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧﯿوە .ﺑﯚ ﺋــوەش ﮔﺮﯾﻤﺎﻧی
ﺑﻨڕەﺗﯽ ﺋــو ﺗﯿﯚرﯾﯿ ﻟــم ﮔﻮزارﺷﺘدا
ﻧﻤﺎﯾﺸﺪەﺑﺖ:
 ﺋـــﺎﻣـــﺮازەﻛـــﺎﻧـــﯽ ﮔـــﯾـــﺎﻧـــﺪن ﺗـــﻮاﻧـــﺎیﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮدﻧﯽ ﺳــرﺟــم ﺑــﺎﺑــت و دۆزە
ھﺑﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﻛﯚﻣﯽ ﻧﯿ و ﺋوەش
)ﻧــــﺮەر( دەﻛــــﺎت ،ﭼــﻧــﺪ ﺑــﺎﺑــت و
وا ﻟــ)ﻧــــﺮەر(
دۆزﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ھﺒﮋﺮﺖ و ﻟﻣﯿﺎﻧی
ھﺰﻜﯽ ﭼوﭘدا ﻣﺎﻧﺎو ﻧﺎوەرۆﻛﻛﺎﻧﯿﺎن
رووﺑڕووی وەرﮔﺮ ﺑﻜﺎﺗوە.
ﻟﺮەﺷوە ..ھﺪی ھﺪی ﺑﺎﯾﺧ ﻧﺎوەﻧﺪ
اﻹھﺘﻤﺎم(ەﻛﺎﻧﯽ ﺋــﺎوەزﯾــﺎن داﮔﯿﺮ
)ﻣــﺮﻛــﺰ اﻹھﺘﻤﺎم(
دەﻛﺎت و ﺧﯚﯾﺎن ﭘﺪەﻧﺎﺳﻨﺖ وﻟوﺸوە،
ﺑﯿﺮﻛﺮدﻧوە و دڕاوﻛﻜﺎﻧﯿﺎن ﺋﺎڕاﺳﺘی
ﺧﯚی دەﻛﺎت ،ﺗﺎ ﺋو ﺋﺎﺳﺘی ﻛ ﺑﺎﯾﺧﻛﺎﻧﯽ
ﺧﯚی ،ﺑﺷﻮەﯾﻛﯽ رﮋەﯾﯽ ،رووﺑرﻜﯽ
ﻓﺮاواﻧﺘﺮی ﺑﺎﯾﺧﺴﺘﺎﻧﯽ وەرﮔـــﺮان داﮔﯿﺮ
دەﻛــﺎت ،ﻟﭼﺎو ﺋو ﺑﺎﺑت و دۆزاﻧــدا ﻛ
ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ﻓراﻣﯚﺷﯿﻜﺮدوون.
ﭘــﺎﺷــﺎن .ﻟﺳر ﺑﻨﻣﺎی ﺋــو زاﻧﯿﺎرﯾ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاواﻧ ،دەﮔﯾﻨ ﺋــوەی ﻛ ﺋم
ﺗــﯿــﯚرﯾــﯿــ ،واﺗــــ ﺗــﯿــﯚری ﺑــﺎﯾــﺧــﺒــﻧــﺪی،
ﺑﺎﯾﺧﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﺳر ﺋم ﺑﻮاراﻧدا
دەﺑﺷﻨﺖ:
 .١ﭘـــﯾـــﻮەﻧـــﺪی دووﻻﯾــــﻧــــی ﻧــــﻮان
ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن و وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯽ ،واﺗ
ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﺪاﻧﺎن و ﭘﻮەﻛﺎرﯾﮕرﺑﻮون ،واﺗ
ﺋو ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎﻧی ﻛ ﻟﺳر ﺑﻨﻣﺎی)ﺑﺎﯾخ
)ﺑﺎﯾخ
وﺋــﺎﻣــﺎﻧــﺠــ ھــﺎوﺑــﺷــﻛــﺎن( ﺳـــﺎزﺑـــﻮون،
ﺳرەڕای ﻛﺎرﻟﻜ ﺑردەواﻣﻛﺎﻧﯿﺎن.
 .٢ﭘــﯚــﺒــﮋــﺮﻛــﺮدن ،واﺗـــ ھــــﺒــﮋاردﻧــﯽ
ﺋو ﺑﺎﺑﺗﺎﻧی ﻛ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
ﺧــﻮازﯾــﺎرــﺘــﯽ و ﺟــﺧــﺘــﻜــﺮدن ﻟــﺳــری.
ﺋوەش ﺑﯚﺧﯚی ﭘﺮۆﺳﯾﻛﯽ ﺋﻧﻘﺳﺘﺎﻧ

و ﺋــﺎﻣــﺎﻧــﺠــﺪار و ﺑــﭘــﻼﻧــ ،ﺑﻣﺑﺳﺘﯽ
ﺳرﻧﺠاﻛﺸﺎﻧﯽ وەرﮔــﺮ ﺑﯚ ﺋو دۆز و
ﺑﺎﺑﺗﺎﻧی ﻛ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن دﯾﺎری
ﻛﺮدوون.
 .٣ﻓــﺮاواﻧــﺘــﺮﺑــﻮوﻧــﯽ ﻛــﺎرﯾــﮕــرــﺘــﯽ ﺋو
ﺑﺎﺑﺗﺎﻧی ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﯿﺎن
ـﺪ(ەﻛــﺎﻧــﯽ
دەﻛــــﺎت ،ﻟــﺳــر )ﺑــﺎﯾــﺧــﻧــﺎوەﻧــﺪ(
وەرﮔﺮ ،ﻟﭼﺎو ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯽ ﺋو ﺑﺎﺑﺗﺎﻧدا
ﻛ ﻓراﻣﯚﺷﯿﺎن دەﻛﺎت.
داڕﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺧﻛﺎن و رﻜﺨﺴﺘﻨﯿﺎن،
ﺑــﺑــردەواﻣــﯽ ﻟــژــﺮ ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯽ ﺋو
ﺑﮕﯚڕاﻧداﯾ ﻛ ﭘﯾﻮەەﺳﺘﻦ ﺑﻧﺎوەرۆﻛﯽ
ﺑــﻨــڕەﺗــﯽ ﺑــﺎﺑــت و دۆز ودەرھــﺎوﯾــﺸــﺘــ
ﺟﯚراوﺟﯚرەﻛﺎﻧﯿوە .ﺋوەش ﺋﻧﺠﺎﻣﯽ ﺋو
ﻟﻜﺪاﻧوە و ﺗﻮﮋﯾﻨواﻧ ﺟﺧﺘﯿﺎن ﻟﺳر
ﻛــــﺮدەوە ﻛــ ﺳــﺎﻧــﯽ ) ١٩٧٧و ،(١٩٩١
ﺳـــﺑـــﺎرەت ﺑـــو ﺑــــﻮارە ﺋــﻧــﺠــﺎﻣــﺪراﺑــﻮو،
ﺑــﺑــﻛــﺎرھــــﻨــﺎﻧــﯽ ﻣــﯿــﺘــﯚدی ﻧﺎﺧﺸﯿﻜﺎری
ﺑــﯚ ﺑــﺎﺑــﺗــﻛــﺎﻧــﯽ ﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ،ﺳــــرەڕای
اﻟﻤﺒﺤﻮث(ەﻛﺎن ﺳﺑﺎرەت
دواﻧﺪﻧﯽ)ﺗﻮﮋراو ،اﻟﻤﺒﺤﻮث(
)ﺗﻮﮋراو،
ﺑھﺳﺘﭙﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
ﻟــﺳــر داڕﺷــﺘــﻨــﯽ ﺑﺎﯾﺧﻛﺎﻧﯽ وەرﮔـــﺮ،
ﻟﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ دۆزە ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاوەﻛﺎﻧﺪا ،ﻟو
ﺑﮕﯚڕاﻧش:
 .١ﺳﺮوﺷﺘﯽ دۆزەﻛﺎن
.١
واﺗ ﭼﯚﻧﺘﯽ ﺋو دۆزاﻧی ﻛ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ
ﮔﯾﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﯿﺎن دەﻛﺎت ،ﺋوەش دەﻛﺎﺗ
ﺋــوەی ﺋﺎﯾﺎ ﺗﺎ چ ﺳﻨﻮورﻚ ﺋو دۆزاﻧــ
ﺑرھﺳﺘﻦ و ﺑــوەرﮔــﺮ ﻧﺎﻣﯚ ﻧﯿﻦ ،واﺗ
وەرﮔﺮ ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧ ،ﯾﺎن ﺗﺎ چ ﺳﻨﻮورﻚ ﻧﺎ
ﺑرھﺳﺘﻦ و وەرﮔﺮ ھﯿﭻ زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﯽ ﻧﯿ
ﻟﺳرﯾﺎن.
ﻟﺮەﺷوە ﭘﻮﯾﺴﺘ دۆزەﻛﺎن ﺑﭘﯽ ﭼﻧﺪ
ﭘﻮداﻧﮓ و ﺑھﺎﯾﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو رﻜﺒﺨﺮﻦ،
)زوﻛرZuck
Zuck
ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ،ﻟﺗﻮﮋﯾﻨوەﯾﻛﯽ)زوﻛر
 (erدا ﺳﺑﺎرەت ﺑﺳﺮوﺷﺘﯽ ژﻣﺎرەﯾﻛﯽ
ھﺎوﺗﺎی دۆزە ﺑرھﺳﺖ و ﻧﺎﺑرھﺳﺘﻛﺎن،
ﮔﯾﺸﺘ ﺋــوەی ﻛﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
ژﻣﺎرە
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ﭼﻧﺪ ﺳرﻧﺠﻚ ﺳﺑﺎرەت ﺑ ﺗﯿﯚری ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی )(Agenda Setting

ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﯿﻛﯽ ﺑــرﭼــﺎوﺗــﺮﯾــﺎن ھﯾ
ﻟﺳر دۆزە ﻧﺎﺑرھﺳﺘﻛﺎن ﺑﺑراورد
ﻟــﮔــڵ ﻛــﺎرﯾــﮕــرــﺘــﯿــﯿــﺎن ﻟــﺳــر دۆزە
ﺑرھﺳﺘﻛﺎن.
واﺗ ﭘﯾﻮەﻧﺪی دووﻻﯾﻧی ﻧﻮان رﮋەی
ﺑﺎﯾﺧﺪاﻧﯽ وەرﮔــﺮ ﺑدۆزﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو
ﻟــﻻﯾــك و ﻟــﻻﯾــﻛــﯽ ﺗــﺮﯾــﺸــوە رــﮋەی
دەرﻓﺗﯽ ﺋو دۆزە دﯾﺎرﯾﻜﺮاوە ﻟوەرﮔﺮﺗﻨﯽ
ﺷﻮﻨﭙﺎﯾﻛﯽ ﺑﺎی ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪﺘﯿﻛدا .واﺗ
ھﺗﺎ ﺑﺎﯾﺧﯽ وەرﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﺑﺖ ﺳﺑﺎرەت
ﺑدۆزﻜﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو ،ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺷﻮﻨﭙﺎﻛﺷﯽ
ﻟﭘﺸﺘﺮە و ﭘﭽواﻧﻛﺷﯽ ھر راﺳﺘ.
 .ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﺘﯿ دﯾﻤﯚﮔﺮاﻓﯿﻛﺎن:
ﺋم ﺑﮕﯚڕە ﻣﺸﺘﻮﻣﻜﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻟﻧﻮ
ﺗــﻮــﮋﯾــﺎراﻧــﯽ ﺋــو ﺑــــﻮارەدا ﺳـــﺎزاﻧـــﺪووە،
ھﻧﺪﻜﯿﺎن ﺑﺎوەڕﯾﺎن ﺑھﺑﻮوﻧﯽ ﭘﯾﻮەﻧﺪی
ﻧﻮان ﭘﺮۆﺳی ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی ﺋو ﺑﮕﯚڕاﻧ،
)ﻓﺮﻛﺎری( ھﯾ و
ﺑﯚﻧﻤﻮوﻧ ،ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﺘﯽ)ﻓﺮﻛﺎری(
ﺋواﻧﯽ دﯾﻜش ﻧﻜﻮﯽ ﻟﺪەﻛن .ﻟﯿﺮەﺷوە،
)وﯾﺘﻨﯽ  (Whitneyﻟﻣﯿﺎﻧی ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﯾﺪا
ـی)ﻓــــﺮﻛــﺎری(
دەﮔــﺎﺗــ ﺋـــوەی ﻛــ ﭘــﺮۆﺳـ )ﻓ
رۆﻜﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ھﯾ ﻟﺑرﺟﺳﺘﺎﻧﺪﻧﯽ
ـﺪی(دا ،ﻟــﻻﯾــن
ـﯽ)ﺑــﺎﯾــﺧــﺒــﻧــﺪی(
ﭘــﺮۆﺳــﻛــﺎﻧـ )ﺑ
ﺋــﺎﻣــﺮازەﻛــﺎﻧــﯽ ﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــوە ،ﺋــﮔــرﭼــﯽ
)ﺑﺳﯿﻮﻧﯽ ﺣﻣﺎدە( ﻧﻜﻮڵ ﻟﺪەﻛﺎت.
ﮔﻮﻧﺠﺎو(ﺑﯚ
دﯾﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ)ﻛﺎﺗﻜﯽ ﮔﻮﻧﺠﺎو(
)ﻛﺎﺗﻜﯽ
واﺗــ
ﻧــﻤــﺎﯾــﺸــﻜــﺮدن و وروژااﻧـــﺪﻧـــﯽ ﺋـــو دۆز
و ﺑﺎﺑﺗﺎﻧی ﻛــ ﺋــﺎﻣــﺮازەﻛــﺎﻧــﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
دەﯾــــﺨــــﻮازــــﺖ .ﻟــــــﺮەﺷـــوە ھـــﺗـــﺎ ﺋــو
دﯾــﺎرﯾــﻜــﺮدﻧــ ،واﺗــ دﯾﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺎﺗﻛ،
ﮔﻮﻧﺠﺎوﺗﺮﺑﺖ و ﻛﺸی ﺟــﯚراوﺟــﯚری
ﻟﻨﻛوﺘوە ،ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﻛﺎﻧﯽ ﭘﺮۆﺳی
ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪﯾﯿﻛ ﻓﺮاواﻧﺘﺮ و ﻛﺎراﺗﺮ
دەﺑﻦ.
زۆرﻚ ﻟﺗﻮﮋﯾﻨوە و ﻟﻜﺪاﻧوەﻛﺎﻧﯽ ﺋو
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ﺑﻮارە ﺋوە دەﺳﻟﻤﻨﻦ ﻛ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ
راﺳﺘواﻧ ھﯾ ﻟﻧﻮان ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﺘﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺋــو ﺋــﺎﻣــﺮازەی ﺑــﯚ ﭘــﺮۆﺳــی ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪﯾﯿﻛ ﺑﻛﺎردەھﻨﺮﺖ ﻟﻻﯾك
و ﻟــﻻﯾــﻛــﯽ دﯾــﻜــﺷــوە ﻗـــﺑـــﺎرەی ﺋــو
ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﯿی ﻛ ﻟﺳر دﯾﺎرﯾﻜﺮدﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺧﻛﺎﻧﯽ وەرﮔﺮ داﯾﺪەﻧﺖ .ﻟﺮەﺷوەﯾ
)ﻣﺎﻛﯚﻣﺒﺲ( ﭘﯿﻮاﯾ ﻛ ﺋوەی)ڕۆژﻧﺎﻣ(
)ڕۆژﻧﺎﻣ(
ﭘﺸﻜﺷﯽ وەرﮔﺮەﻛﺎﻧﯽ دەﻛﺎت ﻟوﺑﻮارەدا،
ﻟﺗﻮاﻧﺎی ﺗﻟﻓﯿﺰﯾﯚﻧﺪا ﻧﯿ.
 .٦ﻛﺎﺗﯽ ﭘﻮﯾﺴﺖ ﺑــﯚ ﺑرﺟﺳﺘﺎﻧﺪﻧﯽ
.٦
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی:
دﯾـــﺎرە ﭘــﺮۆﺳــی ﺑرﺟﺳﺘﺑﺑﻮوﻧﯽ
ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯽ ﭘﯾﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟﺳر
وەرﮔﺮ ،ﭘﺮۆﺳﯾﻛﯽ ھﺪﯾﮫﺪﯾﯿ و ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻛﺎﺗﻜﯽ رﮋەﯾﯽ ھﯾ .واﺗ ﺋو ﻛﺎﺗی
دەﻛوﺘ ﻧﻮان ﭘﺮۆﺳی ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮدﻧﯽ
دۆزەﻛﺎن ﻟﻻﯾك و ﻟﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜﺷوە،
ﭘﺮۆﺳی وەرﮔﺮﺗﻨﻛی ﻟﻻﯾن وەرﮔﺮەوە،
ﻛ ﭘﯾﻮەﺳﺘ ﺑﺳﺮوﺷﺖ و ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﺘﯽ
دۆزە ﻧﻤﺎﯾﺸﻜﺮاوەﻛﺎﻧوە.
ﺋﻣﺠﯚرە ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﺎﻧی ﭘﯾﺎﻣﻛﺎﻧﯽ
ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯿﺶ ،ﻟﺑﻮارەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ﺑﮔﺸﺘﯽ،
ﺑﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿ ﺧـــوﺗـــﻮوەﻛـــﺎن))Sleep
Sleep
 (efectsﻧــﺎﺳــﺮاون وﺗــﯿــﺎﯾــﺎﻧــﺪا وەرﮔـــﺮ،
ﺳرﭼﺎوەی ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﻛی ،ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾك،
ﺑﯿﺮدەﭼﺘوە و ﭘﺎﺷﺎن ﺳرﻟﻧﻮێ ﺑﯿﺮی
دەﻛوﺘوە.
ﺋم ﺗﯿﯚرﯾﯿ رووﺑڕووی ﭼﻧﺪﯾﻦ رەﺧﻨ
ﺑﯚﺗوە ،ﻛ دەﻛﺮێ ﮔﺮﻧﮕﻛﺎﻧﯿﺎن ﺋﻣﺎﻧﺑﻦ:
أ .ﻛﻣﯽ ﺳرﭼﺎوە ﺗﯿﯚرﯾ ﭘﻮﯾﺴﺘﻛﺎن
و ﺑــرﺗــﺳــﻜــﯽ ﺑــﺰاوﺗــﻛــﺎﻧــﯽ ﺗﻮﮋﯾﻨوە
ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی ،ﻛ ﭘﻮﯾﺴﺘ ﻓــﺮاوان ﺑﻜﺮﺖ
وﺳـــرﺟـــم رەھــﻧــﺪەﻛــﺎﻧــﯽ ﺑــﮕــﺮــﺘــوە،
ﺳرەڕای ﭼﯚﻧﺘﯽ ﺳرھﺪاﻧﯽ.
ب .ﺟوﮔﯿﺮﻛﺮدﻧﯽ ﺳرﺟم ﺷﻮازەﻛﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺘﯚدی ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﺎﻧﯽ ﺑﻮاری راﮔﯾﺎﻧﺪن
و ﺑﮕﯚڕە ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧﯽ ،واﺗــ ﺋو ﺷﻮاز

ﭼﻧﺪ ﺳرﻧﺠﻚ ﺳﺑﺎرەت ﺑ ﺗﯿﯚری ﺑﺎﯾﺧﺒﻧﺪی )(Agenda Setting

وﺑــﮕــﯚڕاﻧــی ﻛــ ﭘﻮﯾﺴﺘ دﯾﺎرﯾﺒﻜﺮﻦ،
ﺋﮔر ﻣﺑﺳﺖ ﮔﯾﺸﺘﻦ ﺑﺖ ﺑﺋﺎﻣﺎﻧﺠ
ﭘﯚزەﺗﯿﭭﻛﺎن.
ج .ﻓــراﻣــﯚﺷــﻜــﺮدﻧــﯽ ﺋـــو رووداوە
ﺧﺮاﯾﺎﻧی ﻛ ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿﯿﺎن ھﯾ ﻟﺳر
داڕﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺧﻛﺎن ﻟﻻﯾن ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ
راﮔﯾﺎﻧﺪﻧوە ﻟﻻﯾك و وەرﮔﺮ ﻟﻻﯾﻛﯽ
دﯾﻜوە.
د .ﺟـــﺧـــﺘـــﻜـــﺮدن ﻟــــﺳــــر ﺑــﺎﺑــﺗــ
ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪەﻛﺎن و دوورﻛــوﺗــﻨــوە ﻟو
ﺑــﺎﺑــﺗــﺎﻧــی ﻛــ رووﺑــــــڕووی زۆرﺑـــی
وەرﮔـــﺮان دەﻛــﺮــﺘــوە ،ﻟــﻻﯾــن ﺋــﺎﻣــﺮازە
ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧوە.
ﺳــــرەڕای ﺋــو رەﺧــﻨــﺎﻧــش ،ﺗﯿﯚری
ﺑــﺎﯾــﺧــﺒــﻧــﺪی رۆــــﻜــﯽ ﻛــــﺎرای ھــﺑــﻮوە
ﻟــﮔــﺷــﭘــــﺪاﻧــﯽ ﺋﺎﺳﺘﻛﺎﻧﯽ ﺗﮕﯾﺸﺘﻦ
ﻟﻛﺎراﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن ،ﺳرﺑﺎری
ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﻜﺮدﻧﯿﺎن ،ﺑﻣﺑﺳﺘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ
ﻛﺎرﯾﮕرﺘﯿ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿ دوورﻣﺎوەﻛﺎن.
ﺋـــوەش ﺑـــﻮوە ھــﯚﻛــﺎری ﮔﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋو
ﺗﯿﯚرﯾﯿ ﺑﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋو ﺗﯿﯚرﯾﯿ ﻧــﺎوەرۆك
ﺑھﺰاﻧی ﻛ ﺑﺎﯾﺧﻜﯽ ﺑﺎﯾﺎن ھﯾ ﺑﯚ
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﻛﺎﻧﯽ ﻧﻮان ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪن
ﻟﻻﯾك و ﺟﻣﺎوەر وﺑﮋاردە ﺳﯿﺎﺳﯿﻛﺎن
ﻟﻻﯾﻛﯽ دﯾﻜوە.
( ﺋﻛﺘری ﻛﯚﻣﯿﺪﯾﺎ ،واﺗ ﺋو ﻛﺳی
ﻛﺎرە ﻛﯚﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯿﻛﺎن ﺑرﺟﺳﺘ دەﻛﺎت.
 ..١ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﯽ وﺳﺎﻟﻢ ﯾﻔﻮت ،درس
اﻹﺑﺴﺘﯿﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أو ﻧﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،دار اﻟﺸﺆون
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺪون ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ. ٩٠
 ..٢ﻓﻼح ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻤﺤﻨﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ"
اﻷﻓﻜﺎر،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت،اﻷﻧﻤﺎط" ،ﻣﺆﺳﺴ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردنﻋﻤﺎن.٢٠٠١ ،
 .٣ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎد ﻣﻜﺎوی وآﺧـــﺮون ،اﻹﺗﺼﺎل
وﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟــﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ،
اﻟﻘﺎھﺮة.١٩٩٨ ،
 .٤ﻋــﺼــﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟــﻤــﻮﺳــﯽ ،اﻟــﻤــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ
اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮی ،ط ،٥ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ

واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردنأرﺑﺪ.٢٠٠٣ ،
 .٥ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﯽ ،اﻟﻤﻮرد :ﻗﺎﻣﻮس إﻧﻜﻠﯿﺰی-
ﻋﺮﺑﯽ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت.٢٠٠٥ ،
 .٦ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﯿﻞ أﺑﻮ أﺻﺒﻊ ،اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮی،
دار اﻟــﺸــﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن،
.١٩٩٨
 .٧ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﯿﻞ أﺑﻮ أﺻﺒﻊ ،اﻹﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،دار ﻣﺠﺪﻻوی ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ط ،٤اﻷردنﻋﻤﺎن. ٢٠٠٤ ،
 .٨ﻣﻠﻔﯿﻦ ل.دﯾﻔﻠﯿﺮ و ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮل روﻛﯿﺘﺶ،
ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ت:ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف،
اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ش.م.م ،ﻣﺼﺮ،
.٢٠٠٤
 ..٩دورﯾﺲ أﯾﺔ ﺟﺮﯾﺒﺮ ،ﺳﻠﻄﺔ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم
ط ،٢ت :أﺳﻌﺪ أﺑﻮ ﻟﺒﺪة ،دار اﻟﺒﺸﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ط
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردنﻋﻤﺎن.١٩٩٧ ،
 ..١٠ﺑــﺮھــﺎن ﺷــــﺎوی ،ﻣــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻹﺗــﺼــﺎل
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮی وﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻪ ،دار اﻟﻜﻨﺪی ،اﻷردن أرﺑﺪ،
.٢٠٠٣
 ..١١ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣــﺒــﺎدی وﻋﻠﻢ
اﻹﺗﺼﺎل وﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﻣﺼﺮ.٢٠٠٣ ،
 .١٢ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎرﻗ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ" اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﺎﺋﻢ "و
اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ٢٠٠٧،
http://mashareqa.maktoobblog.
com/cat/50370/
 .١٣ﻓﺮﯾﺎل ﻣﮫﻨﺎ ،ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻷﻗﻨﺎع ﻓﯽ اﻹﻋــﻼم
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮی ،دار ﻃــﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ. ١٩٨٩ ،
 .١٤ﻓﻀﯿﻞ اﻟﺪﻟﯿﻮ ،اﻹﺗﺼﺎل :ﻣﻔﺎھﯿﻤﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻪ
وﺳﺎﺋﻠﻪ ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھﺮة،
.٢٠٠٣
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زﻣﺎن و ھﯚﯾﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن

زﻣﺎن و ھﯚﯾﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
د .ﺋـــــــﺎزاد ڕەﻣزان ﻋﻟﯽ
ﭘﯾﻤﺎﻧﮕی ﺗﻛﻨﯿﻜﯽ ھوﻟﺮ – ﺑﺷﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
زﻣﺎن ﻛﺮۆﻛﯽ ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن و
ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿ ،ﻣﺑﺳﺘﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ﮔﯾﺸﺘﻨ
ﺑ ﻻﯾﻧ ﺷﺎراوە و ﻧﺎدﯾﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺧﻮﻨر،
ﯾﺎن ﮔﻮﮕﺮ ،ﯾﺎن ﺑﯿﻨر ،ﺋﻣﺠﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻧ
ﺳر ﺑﯿﺮ و ﺑﺎوەڕ و ﭘﻜﮫﺎﺗی ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی
و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ و ڕاﻣﯿﺎرﯾﯿﺎن.
زﻣﺎن ﺋﺎوﻨ و ڕەﻧﮕﺪاﻧوەی ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ
ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ و ڕاﻣﯿﺎرﯾﯿ.
ﺳرھﺪان و دەرﻛوﺗﻨﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﻮێ
ﺑ ھﯚﻛﺎر و ﺷﻮازی ﺗﺎزەﯾوە ،ڕۆﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ﻛﺮد ﻧك ھر ﺗﻧﯿﺎ ﺑﯚ ﮔﻮزارﺷﺖ
ﻛﺮدن ﻟ ﺑﯿﺮو ڕاﻛــﺎن ،ﺑﻜﻮ ﺑﯚ دروﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮو ڕاش(١)).
ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾ ،ﺑ ﺑﻮوﻧﯽ زﻣﺎن زۆر ﺋﺎﺳﺘﻣ
ھــﯚﯾــﻛــﺎﻧــﯽ ڕاﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ھــﯿــﭻ ڕۆﻜﯿﺎن
ﺑﺒﺖ ،ﭘﻮەﻧﺪی ﻧﻮان زﻣﺎن و ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ ﺋﯚرﮔﺎﻧﯿﯿ ،زﻣﺎن وەﻛﻮ ﺧﺎﻛﻜﯽ
ﺑ ﭘﯿﺖ واﯾ ﺑﯚ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن و ﺋو ﺑﻮارەﯾ،
ﻛ ھﻣﻮو ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺗﺪا ﺑڕﻮە
دەﺑــﺎت و ﺑﯿﺮو ڕاﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑ ھﯚﯾوە
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دەﮔﻮازﺘوە .ھروەھﺎ زﻣﺎﻧﯿﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧ
دەﺳﺘﺒرداری ھﯚﯾﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ﺑﺖ،
ﭼﻮﻧﻜ ھﻣﻮوﯾﺎن ﺋــﺎﻣــﺮاز و ﻛرەﺳی
ﭘﻮەﻧﺪی ﻛﺮدﻧﻦ ﻟ ﻧﻮان ﺗﺎﻛ و ﻛﯚﻣﺪا،
ﯾﺎرﻣﺗﯽ زﻣﺎن دەدەن ﺑﯚ ﮔﺷ ﻛﺮدن.
ﮔــﺮﻧــﮕــﯽ و ﺑــﺎﯾــخ ﭘــــﺪاﻧــﯽ ﻣـــﺮۆڤ ﺑ
ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ڕۆژ ﺑ ڕۆژ ﻟ
ﭘرەﺳﻧﺪن داﯾ ،ﺑﯚﯾ ﺋوەی ﺋم ھﯚﻛﺎراﻧ
ﻟ ڕووی ﻧﺎوەرۆﻛوە ﭘﺸﻜﺷﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ
دەﻛـــن ،ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﺎن ﺑ ﺳــر ﺷﻮازی
ﻗﺴ ﻛﺮدن و وﺷ و واﺗﺎ و  ...ھﺘﺪ ھﯾ.
ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ﻟ دوو ڕﮕﺎوە
ﻛﺎر دەﻛﻧ ﺳر ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﭼﺎﻻﻛﯿﯿﻛﺎﻧﯽ
ﭘﻮەﻧﺪی ﻛﺮدﻧﻤﺎن(٣)) :
ﯾــﻛــﻣــﯿــﺎن :ﻛــﺎرﯾــﮕــری ﻛــﺮدﻧــ ﺳــر
ﺷــــﻮازی ﻗﺴ ﻛﺮدﻧﻤﺎن ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ :ﻟ
ڕووی دەرﺑﯾﻦ ،ڕﺰﻣﺎن )وﺷﺳﺎزی و
ھﺘﺪ(.
ڕﺳﺘﺳﺎزی  .....ھﺘﺪ(
دووەﻣﯿﺎن :ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻛﺮدﻧ ﺳر زﻣﺎن
ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﮔﺸﺘﯽ ،ﺑ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ ڕووی
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ﻓﺮاوان ﺑﻮون و زۆر ﺑﻮوﻧﯽ ژﻣﺎرەی ﺋو
وﺷ و زاراواﻧــی ،ﻛ ﻟ ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧدا
ﺑﻛﺎر دــﻦ ،ﺑ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ دوای ﺋــوەی
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
ﺑﻛﺎر دﺖ ،زادەی ﺋو ﺳردەﻣ ﻣﮋووﯾﯿ
و ﺑﺎرو دۆﺧ ڕاﻣﯿﺎری و ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﯿی
ﻛﯚﻣ ،ﻛ ﺗﯿﺎﯾﺪا دەژﯾﻦ(١)).
ھــﯚﻛــﺎرەﻛــﺎﻧــﯽ ڕاﮔـــﯾـــﺎﻧـــﺪن ﺗــﻮاﻧــﯿــﯿــﺎن
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﻛﯽ ﮔورە ﺑﻜﻧ ﺳر ﺑﻨﻣﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻛﺎرھﺎﺗﻮو ،ﺋم ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿش ﺑ
ﭘﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ھﯚﻛﺎری ﺑﻛﺎرھﺎﺗﻮوەوە
دەﮔــﯚڕێ ،ﭼﻮﻧﻜ ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
زۆر و ھﻣ ﺟﯚرن ،ھر ﯾﻛﻜﯿﺎن ﺷﻮاز
و زﻣــﺎﻧــﯽ ﻛــﺎرﯾــﮕــری ﺧــﯚی ھﯾ ﺟﯿﺎﯾ
ﻟﮔڵ ھﯚﻛﺎرﻜﯽ دی(٢).
ﻛواﺗ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ :ھر ھﯚﻛﺎرﻚ
زﻣﺎﻧﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑ ﺧﯚی ھﯾ ،واﺗ ھر
ﯾﻛﻚ ﺑ ﭘﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪی ﺧﯚی زﻣﺎﻧﻜﯽ
ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﭘﻮﯾﺴﺘ ﺑﯚ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﻛی،
ﻛ ﺟﯿﺎﯾ ﻟ ھﯚﻛﺎرﻜﯽ ﺗــﺮ ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ:
ڕادﯾـــﯚ ﻛــﺎرﯾــﮕــرﯾــﯿــﻛــﯽ زۆری ﺑــ ﺳر
دەرووﻧــﯽ ﮔﻮﮕﺮاﻧوە ھﯾ ،ﭼﻮﻧﻜ ﺋو
ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯿی ھﯾﺗﯽ ﺟﯿﺎوازە ﻟﮔڵ
ھﯚﯾﻛﺎﻧﯽ دی ،ﺑھﯚی ﺋوەی ﻛ دەﮔﺎﺗ
ﻧﺎو ھﻣﻮو ﭼﯿﻦ و ﺗﻮﮋەﻛﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣڵ و ھﺗﺎ
ﻛﯚﻣ ﺳرەﺗﺎﯾﯿﻛﺎﻧﯿﺶ ﺑھﯚی ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ
ﭘﺧﺶ ﻛﺮدﻧﯽ ﭘﺮۆﮔﺮاﻣﻛﺎن ،ھروەھﺎ
ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ دەﺳــﺖ ﻛوﺗﻦ و ﺑﻛﺎر ھﻨﺎﻧﯽ
ﻟﻻﯾن ﺋو ﻛﯚﻣﻧوە .زﻣﺎﻧﻛﺷﯽ ﺗﻧﯿﺎ
ﭘﺸﺖ ﺑ ﺑھﺰی وﺷ و دەﺳــﺘــواژە و
دەرﺑﯾﻨﯽ ورد دەﺑﺳﺘﺖ ،ﭼﻮﻧﻜ ﻻوازی
ﺋم ﻻﯾﻧﺎﻧ دەﺑﺘ ھﯚی ﺗﻨﮔﯾﺸﺘﻦ و
دوور ﺧﺴﺘﻨوەی ﺳرﻧﺠﯽ ﮔﻮﮕﺮ ﻟ
ﺑﯿﺮۆﻛﻛ(٤).

ﺑم ھﯚﻛﺎرﻜﯽ دﯾﻜی وەك ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن،
ﺳﻨﻮوری ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﻛی ﻛﻣﺘﺮە ،ﺋوﯾﺶ
ﺑــ ھـــﯚی ﺳــــﻨــــﻮورداری ﺋـــو ﻧــﺎوﭼــ و
ﻛﯚﻣﻧی ،ﻛ ﭘﯿﺎن دەﮔﺎت.
ھـــروەﻛـــﻮ ﺋــﺎﻣــﺎژەﻣــﺎن ﭘــ ﻛـــﺮد ،ﻛ
ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ﺋﺎﻣﺮازﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ
ﮔــﻮاﺳــﺘــﻨــوەی ﭘــﯾــﺎﻣــﻛــﺎﻧــﯽ ڕاﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﻦ
و ﺳــرەﻛــﯽ ﺗﺮﯾﻨﯿﺎن ھــواــ ،ﺑﯚﯾ ﺗﺎﻛﻮ
ﺷــــﻮازی ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕاﮔــﯾــﺎﻧــﺪراو ﻟــﻻﯾــن
ﺟــﻣــﺎوەرەوە ﺋــﺎﺳــﺎن و ﺗﮕﯾﺸﺘﻮو ﺑ
ﺑﺎﺷ ،ﭼﻮﻧﻜ ﻧﻮوﺳری ﭘﯾﺎم ﺑم ﻛﺎرەی
ﯾﺎرﻣﺗﯿﯿﻛﯽ زۆری ﺟﻣﺎوەر دەدات ﻟ
وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ھﻣﻮو ﺋــو زاﻧــﯿــﺎری و ﺑﯿﺮو
ڕاﯾﺎﻧی ،ﻛ ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑم ﭘﯾﺎﻣوە ھﯾ.
ﻟﺑر ﺋوەﯾ ﻧﻮوﺳری ﺑ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ
ڕۆﯽ زﻣﺎن ﻟ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا
ﻟ ﺑﯿﺮ ﺑﻜﺎت ،ﭼﻮﻧﻜ زﻣﺎن ڕۆﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓ
و ﻛﺎرﯾﮕری ھﯾ ﺑﯚ ﺳر ﺟﻣﺎوەر ﻟ
ﺗﮕﯾﺸﺘﻨﯽ ﭘﯾﺎﻣﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا.
ﺑ ﭘﯽ ﺋم ﺑﻨﻣﺎﯾ ﭘﺎﯾ و ﻛﺎرﯾﮕری و
ﮔﺮﻧﮕﯽ زﻣﺎن ﻟ ﺗﯿﯚری ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا
دەردەﻛوﺖ ،ﻛ ﭼﻧﺪ ڕەﮔزﻚ ﻟ ﺧﯚ
دەﮔﺮﺖ(٢)) :
 :ﻟواﻧﯾ ﻟﻻﯾن
 -١ﺳرﭼﺎوە
-١
ﻛﺳﻚ ﯾــﺎن ﭼــﻧــﺪ ﻛــﺳــــﻜــوە ﺑﺖ و
ﻟ ﭘﺸﺖ ﻧــﻮوﺳــﺮاوەﻛــ ﯾــﺎن ﭘﯾﺎﻣﻛوە
ﻣــﺑــﺳــﺘــــﻚ ﯾـــﺎن ھــﯚﯾــك ھــﺑــــﺖ ،ﺋــم
ﻧﻮوﺳﺮاوەش ﭼﻧﺪ ﺑﯿﺮ و ڕاﯾﻛﯽ ﻟ ﺧﯚ
ﮔﺮﺗﻮوە ﺑﯚ وەرﮔﺮ .ﻛواﺗ ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﺑﺷﻜ
ﻟ ﭘﺮۆﺳی ﭘﻮەﻧﺪی ﻛﺮدن ،ﺑﺑ وەرﮔﺮ
ﺟﺒﺟ ﻧﺎﺑﺖ.
 -٢ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس :ﻧﺎوەرۆﻛﯽ
-٢
ﻛﺎری ﻧﻮوﺳﯿﻨ و ﮔﻮزارﺷﺖ ﻟ ﻣﺑﺳﺖ
و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﻧﺮەر ،ﯾﺎن ﺳرﭼﺎوەﻛ دەﻛﺎت،
ﻛــ ﺑــﯿــﺮ و ڕا و ﺧــﻮاﺳــﺖ و ﻣﺑﺳﺘﯽ
وەردەﮔﺘ ﺳــر ﺷﻮەﯾﻛﯽ ڕەﻣــﺰی،
ﺋم ﺷﻮە ڕەﻣﺰﯾﯿش ﻟ واﻧﯾ زﻣﺎﻧﻜﯽ
)ﻣﻨﻄﻮق( ،ﯾﺎن ﻧﻮوﺳﺮاو ،ﯾﺎن ﺑ
درﻛﻨﺮاو )ﻣﻨﻄﻮق(
ژﻣﺎرە

١١١
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ﺷﻮەی وﻨﯾﯽ ،ﯾﺎن ﻣﯚﺳﯿﻘﺎ  ...ھﺘﺪ ﺑﺖ.
 -٣ﻧﻮوﺳر )ڕەﻣﺰ داﻧر( :ﺋو ﻛﺳﯾ،
-٣
ﻛ ھوﯽ وەرﮔاﻧﯽ ﺑﯿﺮو ﺑﯚﭼﻮون و
ﻣﺑﺳﺘﯽ ﺳرﭼﺎوە )ﻧﺮەر( دەدات ،ﺗﺎﻛﻮ
ﺑﯿﻜﺎﺗ ﺷﻮەی ڕەﻣﺰی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻛ ﻟﻣوە
ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﯾﯽ دﺘ ﺑرھم.
ﻟ ﺗﯿﯚری ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﯾﯿﺪا ،زﻣﺎن ﻟ
ﻛﻧﺎڵ ،ﯾﺎن ھﯚﻛﺎری ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن ﺟﯿﺎﻧﺎﺑﺘوە،
ﭼﻮﻧﻜ ﺑ ھــﯚﯾــوە ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕاﮔــﯾــﺎﻧــﺪراو
دەﮔــﻮازرــﺘــوە و وەﻛــﻮ ﭘﻨﺎوﻚ واﯾــ،
ﺑﯚﯾ ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی ﭘﯾﺎﻣﻛ
ﺑ ﺳر ﻛوﺗﻮوﯾﯽ ،ﭘﻮﯾﺴﺘ ﺋو ھﯚﻛﺎرە
زۆر ﺑ وردﯾﯿوە دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن ﺑﻜﺮﺖ.
ﺟــﯿــﺎوازی ﺷــــﻮازی ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﻟــ ھر
ھﯚﻛﺎرﻚ ﻟــم ھﯚﻛﺎراﻧ ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺋﺎﺷﻜﺮا دﯾﺎرە ،ﺑ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ ﺧﺴﺘﻨ ڕووی
ﺑﺎﺑﺗﻚ ﻟ ڕادﯾــﯚ ﯾﺎن ڕۆژﻧــﺎﻣــدا ،ﻛ ﺑﯚ
ھر ﯾﻛﻜﯿﺎن ﺷﻮازﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﭘﻮﯾﺴﺘ.
ﺋــوەی ﻟ ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﯾﯿﺪا ﮔﺮﻧﮓ
ﺑﺖ ﺋوەﯾ ،ﭘﻮﯾﺴﺘ ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑﺖ ﻟﮔڵ
ﺗــﻮاﻧــﺎی ھــﯚش و ﺋﺎﺳﺘﯽ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و
ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ و ﺋــﺎﺑــﻮوری ﺋــو ﻛﺳﺎﻧی
ﻛ وەرﯾﺪەﮔﺮن ،ﺗﺎﻛﻮ ﭘﯾﺎﻣﻛ ﻛﺎرﯾﮕری
ﺧﯚی ﺑ ﺳرﯾﺎﻧﺪا ﺟ ﺑﮫ ،ﭼﻮﻧﻜ زﻣﺎن
و ﺷﻮازی زﻣﺎﻧﯿﯽ ،ﻛ ﻧﻮوﺳر ﭘﺸﺘﯿﺎن
ﭘــ دەﺑــﺳــﺘــــﺖ ،ﺑــ ڕەﮔــزــﻜــﯽ ﮔﺮﻧﮓ
دەژﻣﺮدرﺖ ﻟ داڕﺷﺘﻨﯽ ﭘﯾﺎﻣﺪا(٢)) .
ﻛــواﺗــ ھــﯚﻛــﺎری ﺳــرەﻛــﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
زﻣــﺎﻧــ ،ﺑـــو واﺗـــﺎﯾـــی ،ﻛــ ھــﯚﻛــﺎر ﺋــو
ﭘﺮۆﮔﺮاﻣﯾ ﺑ ھﯚﯾوە ﭘﯾﺎم ﻟ ﻧﺮەرەوە
ﻟ ڕﮕﺎی ﻛﻧﺎﻛﺎﻧﯽ ﭘﻮەﻧﺪی ﻛﺮدﻧوە
ﺑﯚ ﮔﻮﮕﺮ دەﮔﻮازﺘوە .ﺋم ھﯚﻛﺎراﻧش:
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
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ڕاﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ﺑ ھﯚی ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯿﯿوە ﺋوە
دەﮔﯾﻧ ،ﻛ ﺋﺎﺳﺘﯽ زﻣﺎﻧﯿﯽ ﻟ ﺗﻛﻨﯚﻟﯚﮔﯿﺎی
ھﯚﻛﺎرەﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن داﻧﺎﺑێ ،ﭼﻮﻧﻜ
ﺷﻮاز و ﭼﯚﻧﯿﺗﯽ داڕﺷﺘﻨﯽ زﻣﺎن ﻟ ھر
ﯾﻛﻚ ﻟم ھﯚﻛﺎراﻧ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﺎن ﺑ ﺳر
ﻧﺎوەرۆﻛﯽ ھر ﯾﻛﻚ ﻟم ھﯚﻛﺎراﻧدا ھﯾ
و ھروەھﺎ ﺑ ﭘﭽواﻧش.
ﯾﻛﻚ ﻟــو ﺋﺎﺳﺘ زﻣﺎﻧﯿﯿﺎﻧی ڕۆﯽ
ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﺎن ﻟــم ﺑــــﻮارەدا ھــﯾــ ،ڕﺰﻣﺎﻧ،
ﭼﻮﻧﻜ ﭘﻮەﻧﺪی ﺑ ﭘﯾﺎﻣﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪﻧوە
ھﯾ و دروﺳــﺘــﻜــری ﺋــو ﺑﻨﻣﺎﯾﺎﻧﯾ،
ﻛ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﯽ ھ و ڕاﺳﺘﯽ ﭘﻜﮫﺎﺗ
زﻣﺎﻧﯿﯿﻛﺎن دەﻛﺎت ،ﻟم ﺑﺎرەوە
دە :ﺷﻮﻨﯽ ڕﺰﻣﺎن ﺑ ﮔﻮﺮەی زﻣﺎن،
وەﻛﻮ دڵ واﯾ ﻟ ﻟﺷﯽ ﻣﺮۆﭬﺪا(٥)).

ﭘراوﺰەﻛﺎن

 -١ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﯽ ﺟﻮاد اﻟﻄﺎﺋﯽ ،ﻟﻐ اﻻﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد – .١٩٩٨
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺮف ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ – .١٩٨٩
 -٣ﻣﻠﻔﯿﻦ .ل .دﯾﻔﻠﯿﺮ و ﺳــﺎﻧــﺪرا ﺑــﻮل روﻛﯿﺘﺶ،
ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﺔ – ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف،
اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎھﺮة – .١٩٩٩
 -٤ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻣﯿﻨﻜﻮف ،اﻟﻤﺒﺎدی و اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺎﻓ اﻻذاﻋﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ – ﻓﯚاد اﻟﺸﯿﺦ ،دار ﻣﺸﺮق
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ – .٢٠٠٠
 -٥ﻧﺎﯾﻒ ﺧﺮﻣﺎ ،أﺿــﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻜﻮﯾﺖ – .١٩٧٨
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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
ﭘــ ﺑــڕــﻮە دەﭼــــﺖ ،راﮔــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﯿــﺶ وەك
ﭘﻮﯾﺴﺘﯿﯿﻛﯽ رۆژاﻧــی ﺧﻜﯿﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺪا
ﺑﻛﺎر دﺖ ،ﺑﯚﯾ ﺋﻤش ﻟم ﺗﻮﮋﯾﻨوەﯾدا
ھوڵ دەدەﯾــﻦ ﻛ ﺋﮔر ﺑ ﻛﻮرﺗﯿﯿﺶ ﺑﺖ
ﺑﺎﺳﻚ ﻟــو ﻣﺳﻟﯾ ﺑﻜﯾﻦ ،ھرﭼﻧﺪە
ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﻟﺳر ﺋم ﺑﺎﺑﺗ ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﺑو ﺷﻮە
ﺗﺎﯾﺒﺗ ﻧﺑﻮوە ﻟ ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﺎﻧﺪا ،ﺑم ﺋﻤ
ھوڵ دەدەﯾﻦ ﺋﮔر ﺑ ﻛﻮرﺗﯽ و ﺧﺮاﯾﯿﺶ
ﺑﺖ ،ﺗﯿﺸﻜﻜﯽ ﺑﺨﯾﻨ ﺳر.
ﺑــﯚ ﺋـــو ﻣــﺑــﺳــﺘــش ﺗــﻮــﮋﯾــﻨــوەﻛــﻣــﺎن
ﭘﯚﻟﻦ ﻛـــﺮدووە ﺑﯚ ﺳ ﺑﺷﯽ ﺳرەﻛﯿﯽ،
ﻟ ﺑﺷﯽ ﯾﻛﻣﺪا ﭘﻨﺎﺳی زﻣــﺎن دەﻛﯾﻦ
و ﻟــــﻜــﺪاﻧــوە ﺑــﯚ ﺋــو ﭼﻣﻜ دەﻛــﯾــﻦ ،ﻟ
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
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑ ﻛﻮردەوە ھﯾ و رﮋەﯾﻛﯽ
زۆری ﻛﻮردﯾﺶ ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﻟژﺮ دەﺳﺗﯽ
ﺋو وﺗﺎﻧدان ،ھﺎوﻛﺎت ژﻣﺎرەﯾﻛﯽ زۆری
ﻛﻮردﯾﺶ ﻟ زۆرﺑــی وﺗﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ھﯾ،

ﺑم ﺋو ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿی ﻟﺳر زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﯽ
ﻧﻛﺮدووە ﻛ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎس ﺑﺖ ،ﺑﯚﯾ ﺋﻤش
ﻧﻣﺎﻧﺨﺴﺘﯚﺗ ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﻣﺎﻧوە.
ﺑﺷﯽ ﺳﯿﻣﯽ ﺗﻮﮋﯾﻨوەﻛﺷﻤﺎن ﺑﺎﺳﻜﺮدﻧ
ﻟ زﻣﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ و ﮔﺷﻛﺮدﻧﻛﺎﻧﯽ
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
ھﯿﻨﺪۆﺋوروﭘﯽ و ﻟﻘﻜ ﻟ ﮔـــﺮوﭘﯽ ﺋﺮاﻧﯽ،
زﻣﺎن وەﻛﻮ ھﯚﻛﺎرﻚ ﺑﯚ ﻟﯾﻛﺪی ﮔﯾﺸﺘﻨﯽ
ﺋــﺎدەﻣــﯿــﺰاد ﺑــﻛــﺎردێ ،ﺑــھــﯚﯾــوە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ
ھرﭼﯽ ﺋـــﺎرەزوو و ھﺳﺖ و وﯾﺴﺖ ھﯾ
ﺑﮕﯾﻧﯿﻦ ﺑﯚ ﯾﻛﺘﺮی ،ﺋﻣﯿﺶ ھﻣﺪﯾﺴﺎن
ﺑ ڕﮕﺎی وﺗﻦ و ﺑﯿﺴﺘﻨوە دﺘـــ ﺋــﺎراوە،
ﻟــ دەﺳﺘﭙﻜﺪا زﻣــﺎن وەﻛــﻮ ﭼﻛﻚ ﺑﻛﺎر
ھﺎﺗﻮوە ﺑﯚ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋو زاﻧﯿﺎرﯾﺎﻧ ﺑﯚ ﻻی
ﯾﻛﺪی").(١
ھروەھﺎ ﺑﺷﻚ ﻟ ﺗﻮﮋەران زﻣﺎن وەك
ﺋﺎﻣازﻚ ﭘﻨﺎﺳ دەﻛــن و دەﻟﻦ" :دﯾــﺎرە
زﻣﺎن وەك ﺋﺎﻣﺮازو ﻟﭘﻨﺎو ﻣﺴﯚﮔر ﻛﺮدﻧﯽ
ﺑﺷﻚ ﻟــ ﻣﺑﺳﺘﻜﯽ داﻣـــزراوەﯾـــﯽ و
ﺋﯿـــﺪاری ﺑرﺑوﺗﺮدا ﺑﻛــﺎردﺖ").(٢
ﺋﻤ ﺋﺴﺘﺎ ﻟم ﺳردەﻣدا دەژﯾﻦ و زﻣﺎن
ژﻣﺎرە
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دەزاﻧﯿﻦ ،ﺑم ﭘﻮﯾﺴﺘ ﺑﺸﺰاﻧﯿﻦ ﻛ داﻧری
زﻣﺎن ﻛ ﺑﻮوە و ﯾﻛم ﻛﺳﻚ ﻛ ﻓﺮی
زﻣــﺎن ﺑــﻮوە ﻛ ﺑــﻮوە؟ ﺑﯚ ﺋو ﻣﺑﺳﺘش
ﺳرﭼﺎوەﻣﺎن ﻟﺑردەﺳﺘﺪاﯾ ،وەك دەﻦ:
ﯾﻛـﻣﯿﻦ ﻣﺮۆﭬ ﻛــ زﻣﺎﻧﯽ
"ﭘﻐﻣﺒر
زاﻧﯿﻮە ،ﺑﯚﯾ دەﻛـﺮێ ﺑﻮﺗﺮێ ﻛ داﻧری زﻣﺎن
ﻟﺳر ڕووی زەﻣﯿﻦ ﺣزرەﺗﯽ ﺋﺎدەﻣ.(٣)"
ھــروەك ﺑﯿﺮﯾﺎراﻧﯽ ﻧﻮێ و ﻓﯾﻠﺳﻮﻓﺎن
ﺑﺎﺳﯿﺎن ﻟ ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻛـــﺮدووە ﻟ رﮕی
زﻣــــﺎﻧــــوە" ،ﺑــــوﺗــــی ﺋـــرەﺳـــﺘـــﯚ ﻣـــﺮۆڤ
ﺑﻮوﻧوەرﻜ ،ﺣز ﺑ ﻣدەﻧﯿﺒﻮون دەﻛﺎت و
ﻟ ﭘﻜﮫــﺎﺗﯾﻛﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﺪا دەژی ،ﻛواﺗ
ﺑ ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ دەﻛﺮێ ﺑﺰاﻧﺮێ ﻛ ﻟ ﺳردەﻣﯽ
ﭘﻜﮫﺎﺗﻨﯽ ﻛﯚﻣﮕــﺎوە ﮔﺮﻧﮕـــﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺑﺗـﯽ
ژﯾــﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ ﻣــﺮۆڤ داﻣزراﻧــﺪﻧﯽ
ﭘﻮەﻧﺪﯾﯽ ﻟﮔــڵ ھــﺎوڕەﮔزەﻛــﺎﻧــﯿﺪا ﺑﻮوە،
ﮔﺮﻧﮕــﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﻣـازﯾﺶ ﺑﯚ ﺋــم ﭘﻮەﻧﺪﯾﯿ،
ﺑــردەوام زﻣــﺎن ﺑــﻮوە" (.
"زﻣــﺎن ھــﯚی ﮔﯾﺎﻧﺪﻧـ و ﭘﺮدــﻜ ﺑﯚ
دواﻧــﺪن ﻟ ﻧــﻮان ﺋﻧﺪاﻣـﺎﻧــﯽ ﻛﯚﻣڵ").(٥
ﺗــﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﺑــﺎﺳــﻤــﺎن ﻟــ زﻣـــﺎن ﺑﮔﺸﺘﯿﯽ
ﻛـــــﺮدووە ،ﺑـــم زﻣـــﺎن ﺑــﭘــــﯽ ﻣﺑﺳﺘﯽ
ﺑﻛﺎرھﻨﺎن دەﮔﯚڕﺖ ،ﺋﻤش ﻛ ﺑﺎﺳﻛﻣﺎن
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿ ﭘﻮﯾﺴﺘ ﺑﺎس ﻟو زﻣﺎﻧش
ﺑﻜﯾﻦ ،ﻛ:
زﻣـﺎﻧـﯽ وﺗـﺎری ڕۆژﻧـﺎﻣﻧـﻮوﺳـﯽ دەﻛـوﺘ
ﻧـﻮان زﻣـﺎﻧﯽ وﺗـــــﺎری ﺋـدەﺑـﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
وﺗـﺎری زاﻧﺴﺘﯽ وﻟوﺗﺎری ﺋدەﺑﯽ وﺗﺎرﻧﻮوس
ﺳﯚز و ﺋزﻣﻮون و ھﺳﺘﯽ وﯾﮋداﻧﯽ ﺧﯚی
دەردەﺑــــﺖ ﺑراﻣﺒر ھﻮﺴﺘﻜﯽ ﺗﺎﯾﺒت
ﯾﺎﮔﺸﺘﯽ ،ﺑــم وﺗــﺎری زاﻧﺴﺘﯽ ﺋﺎﻣﺮازﻜﯽ
ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﯿ ﺑﯚ وەﺳﻔﻜﺮدﻧﯽ ڕاﺳﺘﯽ زاﻧﺴﺘﯽ
ﻟــﻣــﯿــﺎﻧــی ڕــﺒــﺎزــﻜـــــﯽ زاﻧــﺴـــــﺘــﯽ ﻛـﭘﺸﺖ
ﺑڕەھﺎﺑﻮوﻧﻜﯽ ﺑﺎﺑﺗﯽ دەﺑــﺳــﺘــ ،ﺑــم
وﺗــﺎری ڕۆژﻧـﺎﻣ ﻧﻮوﺳﯽ ﺷﺘﻜـﯽ ﺧﯚﯾﺗﯽ
وﻧـﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺋـدەﺑﯽ ﺗـﺪاﯾ ،زﻣـﺎﻧﯽ ژﯾـﺎﻧﯽ
ڕۆژاﻧـﯾ واﺗــ زﻣـﺎﻧﯽ ھﺎووﺗﯿـﺎﻧﯽ ﺋـﺎﺳـﺎ
ﯾﯿ ،زﻣـﺎﻧﻜـ ھﻣـﻮو ﺧﻮـﻨران ﺗﯿﺪەﮔـن
ھرﭼﻧﺪە ﺋﺎﺳﺘﯽ زاﻧﺴﺘـﯽ و ڕۆﺷﻨﺒـﯿﺮی و
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ﻛﯚﻣﯾﺗﯿﯿﺎن ﺟﯿﺎواز ﺑﺖ ،ﺑم ﺋﻣ ﻣﺎﻧﺎی
ﺋوە ﻧﯿﯿ ﻛزﻣﺎﻧﯽ وﺗﺎری ڕۆژﻧـﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ
ﮔـﺸﺘﯽ )ﻋﺎﻣﯿﺔ( ﺑﺖ و دوور ﺑـﺖ ﻟـڕﺴﺎی
زﻣــﺎﻧــواﻧــﯽ ،ﺑــم ﭘﻮﯾﺴﺘ زﻣﺎﻧﯽ وﺗـﺎری
ڕۆژﻧـﺎﻣ ﻧﻮوﺳـﯽ زﻣﺎﻧﻜـﯽ ﭘـﺎراوﺑﺖ ،ﺑم
ﻧك ﭘﺎراوی ﺳردەﻣﯽ ﻧزاﻧﯽ ﯾﺎن ﭼرﺧﯽ
ﻧﺎوەڕاﺳﺖ ﺑﻜـﻮ ﺳردەﻣﯽ ڕۆژﻧـﺎﻣﻧﻮوﺳـﯽ
واﺗـ ﺳـردەﻣﯽ ﻧـﻮێ).(٦
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی و دراوﺳﻜﺎن
"ﺋﮔرﭼﯽ ﭘﯿﺘـﻛـﺎﻧﯽ زﻣــﺎﻧﯽ ﻛــﻮردی ﻟ
ﭘﯿﺘﻛﺎﻧــﯽ زﻣﺎﻧــﯽ ﻋرەﺑﯽ زﯾـﺎﺗﺮە ،ﻛـ ﺧـﯚی
ﻟـ (٣٧) ﭘﯿـﺖ دەدات و ﺑ ﺳــر ) (٨ﺑـﺰوﻦ
و ) (٢٩ﻧﺑـﺰوﻦ داﺑـش دەﻛـﺮﺖ ،زﻣـﺎﻧــﯽ
ﻋرەﺑــﯿﯿﺶ ﺧﯚی ﻟــ (٢٨) ﭘﯿــﺖ دەدات و
ﺑــﺳــر ﭘﯿـﺘﯽ ڕۆژی )اﻟــﺤــﺮوف اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ(
) (١٤و ﭘﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ )اﻟﺤﺮوف اﻟﻘﻤﺮﯾﺔ(
داﺑـش دەﻛــﺮﺖ").(٧
ﻟﮔڵ ﺋو ﺑراوردەی ﺑﺎﺳﻤﺎن ﻛﺮد ،ﺑم
ﻟــ ﺧـــﻮدی زﻣــﺎﻧــﯽ ﻛــﻮردﯾــﯽ ﺧﯚﯾﺸﯿﯿﺪا ﻟ
رۆژﻧﺎﻣ ﺑراﯾﯿﻛﺎﻧﺪا ﻟو ﺋﺎﺳﺘی ﺋﺴﺘﺎﯾﺪا
ﻧﺑﻮوە ،ھروەك ﺑﺎس ﻟو ﺟﯿﺎوازﯾﯿ دەﻛﺮﺖ
و دەوﺗﺮﺖ" :زﻣﺎﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی
ﻟ ڕۆژﻧﺎﻣ ﺑراﯾﯿﻛﺎﻧﺪا ﺟﯿﺎوازﯾﯽ زۆری
ھﯾـ ﻟﮔڵ ھﯽ ﺋﯿﺴﺘــﺎ ،ﺋوﻛﺎﺗ ﺟﮕ ﻟ

ﯾﺎﺧﻮد ھﻧﺪﻚ ﭘﯿﺎن واﯾ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﻛﻮردﯾﯽ ﻟ وﺗﯽ ﺋﺮان ﺧﯚی زﯾﺎﺗﺮ ﺑ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻮوە و رﮋەﯾﻛﯽ ﻛﻣﯽ ﻛﻮردﯾﯽ ﺗﺪا ﺑﻮوە.
"ھﻧﺪێ ڕۆژﻧﺎﻣو ﮔﯚﭬـــﺎرو ﺑــوﻛـﺮاوە
ﺑرەﺳــﻤﯿﯽ و ﺑ ﻏﯾـﺮ رەﺳــﻤﯽ ﻟﻻﯾن
دەوت ﯾـﺎن داواﻛﺎری ﺧـﻜـﯽ ڕوﻧﺎﻛﺒــﯿﺮو
ﺳرﺑﺧﯚ ﺑو دەﻛﺮاﻧوە ،ﺋو ﺑوﻛﺮاواﻧ،
زۆرﺑﯾـﺎن ﺑزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻟﭘﺎﯿﺸﺪا ھﻧﺪێ
ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﻛﻮردﯾﯿـﺎن ﺑوﻛــﺮدۆﺗوە ،ھﯚی
ﯾﻛﻣﯿﺶ ﺋــوە ﺑــﻮو ﺧﻮﻨﺪن و ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ
ﻛﻮردی ﺑﺎوی ﻧﺑﻮو ،ﯾﺎن ﻧدەﺧـﻮﻨﺮا و ﺋو
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ﻣـﺎﻓ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯿﯾﺎن ﻟﻻﯾن ﺷﺎوە ﻟ زەوت
ﻛــﺮاﺑــﻮو ،ﺑﯚﯾ ڕۆژﻧـﺎﻣ ﺑزﻣـﺎﻧﯽ ﻓـﺎرﺳﯽ
ﺑﻧﻮ ھﻣﻮو ﺗـﻮﮋو ﭼﯿﻨـﻜﺪا ﺑو دەﺑﻮوەوە
و ھر ﻟو ﻛﺎﺗدا ﺗﺎﻛ ڕـﮕﯾﻛـﯽ ﭘـﻮەﻧﺪی
و ﮔـﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺑﺳﺖ و داواﻛـﺎرﯾﯿﻛﺎن ﺑﻮوە
ﺑ ﻛﺎرﺑدەﺳﺘﺎﻧﯽ دەوت").(٩
ھﺎوﻛﺎت ﻟ وﺗــﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎش ﻛ ﺑﺷﻜﯽ
ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﯽ ﺗــــــﺪاﯾـــ ،زﻣـــﺎﻧـــﯽ ﻛــﻮردﯾــﯽ
ﺗــﻮوﺷــﯽ ﺑرﯾﻛﻜﺗﻦ ﺑــﻮوە ﻟــﮔــڵ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮرﻛﯿﯿﺪا ،رۆﺷﻨﺒﯿﺮاﻧﯽ ﻛــﻮردﯾــﺶ ھوﯽ
ﺑرﭘرﭼﺪاﻧوەی ﺳﯿﺎﺳﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﯿﺎن داوە،
وەك ﻟﺮەﺷﺪا دەردەﻛوﺖ ﻛ:
"ﻟﺮەﺷـوە ،ﻟ داھـﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﻧـﺎﻣـوە ،وەك

ﻛﺮدۆﺗوە").(١٠
زﻣﺎﻧـﯽ ڕۆژﻧـﺎﻣواﻧﯽ ،ﻗﯚﻧـﺎﻏﻛــﺎﻧﯽ ﮔـﺷـﻛــﺮدن
زﻣــﺎﻧــﯽ ﻛــﻮردﯾــﯿــﺶ وەك ھـــر زﻣﺎﻧﻜﯽ
ﺗﺮ ﻟ ﮔــﯚڕاﻧــﺪا ﺑــﻮوە ،ﺋــو ﮔــﯚڕاﻧــش ﺑﭘﯽ
ﺳــردەﻣــﻛــﺎن ﮔــﯚڕاﻧــﯽ ﺑ ﺳــردا ھﺎﺗﻮوە،
ﺋــﮔــر ﺑــﻤــﺎﻧــوێ ﻟــــﺮەدا ﺑـــﺎس ﻟــ ھــﻣــﻮو
ﮔﯚڕاﻧﻛﺎن ﺑﻜﯾﻦ ،ﺋوا ﺑﻮارﻜﯽ ﻓﺮاواﻧ و
ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑ ﭼﻧﺪان ﺗﻮﮋﯾﻨوەﯾ ،ﺑم ﺑ
ﻛــﻮرﺗــﯽ ﮔـــﻮزەر ﺑــ ھﻧﺪﻚ ﻟــو ﮔـــﯚڕان و
ﮔﺷﺳﻧﺪﻧﺎﻧدا دەﻛﯾﻦ.
ڕاﭘڕﯾﻨﻛﺎﻧﯽ ﮔﻟﯽ ﻛــﻮرد ھﻣﯿﺸ دژی
زوﻢ و زۆر ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺗﯽ ﺑﺷﻜﯽ ﺋو ﮔﯚڕاﻧﺎﻧ
ﺑﺖ ،ﺑﯚﯾ
ڕاﭘـڕﯾﻦ ﮔـﯚڕاﻧﻜـﯽ ﮔـﺮﻧﮕـﯽ ﻟ ڕﮕـی
ڕۆژﻧـﺎﻣواﻧﯿﯿوە ﺑ ﺳر زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﯿﺪا
ھﻨﺎ ﻟ ڕﮕی ﺑـوﺑـﻮوﻧوەی ژﻣـﺎرەﯾﻛـﯽ
زۆر ﻟ ڕۆژﻧـﺎﻣواﻧـﯿﯽ ھـﻣـﭼﺷﻨی ھﻣ

ﺑﺎﺑﺗﯽ وەك زاﻧﺴﺘﯽ و ﺋـدەﺑـﯽ و ﻛـﯚﻣﯾـﺗـﯽ
و ﺳـﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑـﻮوری و وەرزﺷــﯿﯽ  ،...ﻛ
ﺑـ ھﻣﻮوﯾـﺎﻧـوە ﺑ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ وەرﮔان و
ﻣﺎﻣ ﻛﺮدن ﻟﮔڵ ﻓرھﻧﮕﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ،
زﻣﺎﻧﯽ ﻛـﻮردﯾﯿﺎن دەﻣﻧﺪ ﻛﺮد.
ﺑ ﺑراورد ﻛﺮدن ﻟ ﻧﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﯽ
ﻟ ﭘﺶ راﭘڕﯾﻦ ﻟ رۆژﻧﺎﻣواﻧﯿﯽ ﻛﻮردﯾﯿﺪا
ﻟــﮔــڵ دوای راﭘـــڕﯾـــﻦ دەردەﻛــــــوێ ﻛ
ﭘﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺋدەﺑﯽ و داڕﺷﺘﻨﯽ ﺋدەﺑﯽ
و ھﻮﻧرﯾﯽ زﯾﺎﺗﺮ زاــ ،ﺑ ﭘﭽواﻧوە ﻟ
دوای راﭘڕﯾﻦ ھﯚﺷﯿﺎرﯾﯽ رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ و
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
ﭘﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑوە ھﯾ ﺗﺎ ڕادەﯾﻛﯽ زۆر ﺳـﺎﻧﺎ
و ڕەوان ﺑﺖ ﺑﯚ زۆرﺗـﺮﯾﻦ ﺋﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣڵ
ﺑھﻣﻮو ﭼـﯿﻦ و ڕەﮔــز و ﺗﻮﮋﻜوە ﻟﯽ
(.
زﻣﺎن راﺳﺘوﺧﯚ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ دەﻛﺎﺗ ﺳر
راﮔــﯾــﺎﻧــﺪن ،ﺋــــوەش ﻛــﺎرﯾــﮕــرﯾــﯽ ﻟــﺳــر
وەرﮔــﺮان دروﺳــﺖ دەﻛــﺎت ،ھــروەك ﻟﺮەدا
ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘ ﻛﺮاوە ﻛ:
ﯾﻛـﻚ ﻟ ﮔـﺮﻧﮕــﺘﺮﯾﻨﯽ ﺋو ﻛـﺎرﯾﮕرﯾﺎﻧی
ڕاﺳﺘوﺧﯚ ﻛـﺎرﯾﮕرﯾﯿﺎن ﻟﺳر ڕاﮔﯾﺎﻧﺪن
دەﺑﺖ ﻛـﺎرﯾﮕـری زﻣـﺎﻧ ،ﻟ ھﻧﺪـﻚ ﺑﺎردا
زۆر زﻣـﺎن دەﺑﺘ دروﺳﺘﻜری ﻟﻣﭙڕ ﻟ
ﺑـــردەم ﭘــﺮۆﺳــی ڕاﮔـــــﯾــﺎﻧــﺪﻧــﺪا ،ﺟﯚرــﻚ
ﻟﺗﻨﮔﯾﺸﺘﻦ ﻟــﭘــﯾــﺎﻣــﻛــ ﻻی وەرﮔـــﺮ
دروﺳﺖ دەﻛﺎت ﺑواﺗﺎﯾﻛﯽ ﺗﺮ  :ﺑﻮوﻧﯽ ﯾـك
زﻣـﺎن ﻟﻧﺎو ﻣﯿـﻠﻠﺗﻜﺪا ﯾﺎرﻣﺗﯿﺪەرﻜﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑوﺑﻮوﻧوەی ھﯚﯾﻛﺎﻧﯽ ڕاﮔﯾﺎﻧﺪﻧ ﺑﻧﺎو
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
ژﻣﺎرە

١١٥
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ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ  ١٥ﺳﺎڵ ﻟﻣوﺑردا ﺑﻜﯾﻦ ،ﺋوا
ھر زوو ھﺳﺖ ﺑوە دەﻛﯾﻦ ﻛ ﮔﯚڕاﻧﯽ
ﯾﻛﺠﺎر ﮔــــــــورە ﺑﺳـر زﻣـﺎﻧﻛـﻣـﺎﻧﺪا
ھـﺎﺗﻮوە ،چ ﻟـﺑـﺎری ﻗﺎﻣـﻮﺳﯿﯿوە ،چ ﻟﺑﺎری
ڕﺳﺘﺑﻧﺪی و ﺷﻮازی دەرﺑﯾﻨوە ،ھــﺒﺗ
ﭘراوﺰەﻛﺎن
ھـــــﯚی ﺳـــــرەﻛـــــﯽ ﺋــم ﮔـــــﯚڕاﻧــ ،ﮔـﯚڕاﻧـﯽ
) (١ﺳــﻻم ﻧــﺎوﺧــﯚش ـ زﻣﺎﻧواﻧﯽ ـ ﺑرﮔﯽ ﯾﻛم ـ
ھوﻟﺮ ـ ﺑوﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﻛﺘﺒﻔﺮۆﺷﯽ ﺳﯚران ) (٧٩ـ ٢٠٠٨
ﺑﻮارەﻛﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧ.(١٤)"
ﻧﻮﯽ ﻛﻮردی ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﻜی ژﯾﻦ ).٢٠٠٨ ،(٨٣
ـ دﻛﺘﯚر ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﺪﯾﻦ ،راﮔﯾﺎﻧﺪن ،ﭼﺎﭘﯽ ﺳﯿم ،و:
ﺳﻻم ﻛرﯾﻢ ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻛﯚﻣی ﺑﺎﻧﮕواز و رووﻧﺎﻛﺒﯿﺮی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.٢٠٠٣ ،

ﺋﻧﺠﺎم
١ـ ﻣﺮۆڤ ھر ﻟ ﺳرەﺗﺎی دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯿﯿوە
ﻓﺮی زﻣــﺎن ﺑــﻮوە و ﻟﮔڵ دەوروﺑــرﯾــﯿــﺪا
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﭘ ﺋﻧﺠﺎم داوە.
٢ـ زﻣــﺎن ﺑﭘﯽ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﺑﻛﺎرھﻨﺎن و
ﺷﻮﻨﯽ ﺑﻛﺎرھﻨﺎن دەﮔﯚڕﺖ.
٣ـ ھرﯾك ﻟ زﻣﺎﻧﻛﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻮرﻛﯽ
و ﻋرەﺑﯽ ھوﯿﺎن داوە ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﺑﺨﻧ
ﺳــر زﻣــﺎﻧــﯽ ﻛــﻮردﯾــﯽ ،ﺑـــم ﺑــ ﮔــﯚڕاﻧــﯽ
ﻗﻮﻧﺎﻏﻛﺎن ،ﺋو ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿ ﻻواز ﺑﻮوە.
٤ـ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردﯾﯽ وەك ھر زﻣﺎﻧﻜﯽ ﺗﺮ ﻟ
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 ،
ـ داﻧﺎ ﺣﺑﯿﺐ ﻛرﻛﻮوﻛﯽ ،ھﻮﻧری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ،
و :ﺳــﻣــﯿــﺮە ﺋــﺣــﻤــد ،دھـــﯚك ،دەزﮔــــﺎی ﺗــﻮــﮋﯾــﻨــوە و
ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﻣﻮﻛﺮﯾﺎﻧﯽ.٢٠٠٨ ،
ـ رەﺣﯿﻢ ﺳﻮرﺧﯽ ،ﭘﺮۆﺳی ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺟﻣﺎوەری،
دھﯚك ،دەزﮔﺎی ﺗﻮﮋﯾﻨوە و ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﻣﻮﻛﺮﯾﺎﻧﯽ،
.٢٠٠٨
ـ ﺳﻻم ﻧﺎوﺧﯚش ،ﻧرﯾﻤﺎن ﺧﯚﺷﻨﺎو ،زﻣﺎﻧواﻧﯽ ،ﺑرﮔﯽ
ﯾﻛم ،ھوﻟﺮ ،ﺑوﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﻛﺘﺒﻔﺮۆﺷﯽ ﺳﯚران )،(٧٩
.٢٠٠٨
ـ ﻛــﺎروان ﻋﻟﯽ ،ھﻮﻧری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ،
ﺧﻧﺪان ﺑﯚ ﭘﺧﺶ و وەﺷﺎﻧﺪن ).٢٠٠٤ ،(١
ـ ﻣﺤﻣد ﻓرﯾﻖ ﺣﺳن ،دەﺳﺗﯽ ﭼﻮارەم و زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،دەزﮔﺎی ﭼﺎپ و ﭘﺧﺸﯽ ﺳردەم،
.٢٠٠٧
ـ د .ھﯿﻤﺪادی ﺣﻮﺳﻦ ،رۆژﻧﺎﻣواﻧﯿﯽ ﻛﻮردی ﺳردەﻣﯽ
ـ ،(١٩٤٧ھوﻟﺮ،
ﻛﯚﻣﺎری دﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن )١٩٤٧ ١٩٤٣
ـ١٩٤٧
دەزﮔﺎی ﭼﺎپ و ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺋﺎراس ).٢٠٠٨ ،(٧٧١
ـ دﻛﺘﯚر ھﯿﻤﺪادی ﺣﻮﺳﻦ ،رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ و ﺋدەﺑﯿﺎﺗﯽ
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ـ ل ٩٣.
) (٢رەﺣﯿﻢ ﺳﻮرﺧﯽ ـ ﭘﺮۆﺳی ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯽ ﺟﻣﺎوەری
ـ دھﯚك ـ دەزﮔﺎی ﺗﻮﮋﯾﻨوە و ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﻣﻮﻛﺮﯾﺎﻧﯽ
ـ  ٢٠٠٨ـ ل ٨٦.
) (٣ﺳﻻم ﻧﺎوﺧﯚش،س.پ ٢٠٠٨،ـ ل ٩٣
) (٤رەﺣﯿﻢ ﺳﻮرﺧﯽ،س.پ ،٢٠٠٨ ،ل .٧
) (٥ـ دﻛﺘﯚر ھﯿﻤﺪادی ﺣﻮﺳﻦ ،رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ و ﺋدەﺑﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻮﯽ ﻛﻮردی ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﻜی ژﯾﻦ ) ،٢٠٠٨ ،(٨٣ل .٣١٦
) (٦داﻧﺎ ﺣﺑﯿﺐ ﻛرﻛﻮوﻛﯽ ،ھﻮﻧری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ،
و :ﺳــﻣــﯿــﺮە ﺋــﺣــﻤــد ،دھـــﯚك ،دەزﮔــــﺎی ﺗــﻮــﮋﯾــﻨــوە و
ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﻣﻮﻛﺮﯾﺎﻧﯽ ،٢٠٠٨ ،ل١٤٣
) (٧ﺳــﻻم ﻧﺎوﺧﯚش ،ﻧرﯾﻤﺎن ﺧﯚﺷﻨﺎو ،زﻣﺎﻧواﻧﯽ،
ﺑرﮔﯽ ﯾﻛم ،ھوﻟﺮ ،ﺑوﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﻛﺘﺒﻔﺮۆﺷﯽ ﺳﯚران
) ،٢٠٠٨ ،(٧٩ل١٨٩
) (٨ﻛﺎروان ﻋﻟﯽ ،ھﻮﻧری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ،
ﺧﻧﺪان ﺑﯚ ﭘﺧﺶ و وەﺷﺎﻧﺪن ) ،٢٠٠٤ ،(١ل١٢١ـ١٢٢
) (٩د .ھــﯿــﻤــﺪادی ﺣــﻮﺳــــﻦ ،رۆژﻧــﺎﻣــواﻧــﯿــﯽ ﻛــﻮردی
ـ،(١٩٤٧
ﺳردەﻣﯽ ﻛﯚﻣﺎری دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن )١٩٤٧ ١٩٤٣
ـ١٩٤٧
ھوﻟﺮ ،دەزﮔــﺎی ﭼﺎپ و ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺋــﺎراس )،(٧٧١
 ،٢٠٠٨ل١٢١
) (١٠ﻣﺤﻣد ﻓرﯾﻖ ﺣﺳن ،دەﺳﺗﯽ ﭼــﻮارەم و
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،دەزﮔــﺎی ﭼﺎپ و ﭘﺧﺸﯽ
ﺳردەم ،٢٠٠٧،ل٦٧ ٦٦
ـ٦٧
) (١١دﻛﺘﯚر ھﯿﻤﺪادی ﺣﻮﺳﻦ ،رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ و ﺋدەﺑﯿﺎﺗﯽ
ﻧﻮﯽ ﻛﻮردی ،ل٣٣١.
) (١٢ھﻣﺎن ﺳرﭼﺎوە ،ل.٣١٦
) (١٣دﻛﺘﯚر ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﺪﯾﻦ ،راﮔﯾﺎﻧﺪن ،ﭼﺎﭘﯽ ﺳﯿم ،و:
ﺳﻻم ﻛرﯾﻢ ،ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ،ﻛﯚﻣی ﺑﺎﻧﮕواز و رووﻧﺎﻛﺒﯿﺮی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،٢٠٠٣،ل٤٨
) (١٤ﺣــﻣــﻛــرﯾــﻢ ﻋــــﺎرف ،راﮔـــﯾـــﺎﻧـــﺪن ﻟــ ﻧــــﻮان
ﺣﻗﯿﻘﺗﺒﮋی و ﻋوام ﺧﺗﻨﯽ دا ـ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧی ﺷﭭﺎن ـ
 ٢٠٠٥ـ ل٧٩ـ.٨٠
* دﺑﻠﯚم ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯿﺪا و ﺧﻮﻨﺪﻛﺎری ﺑﻛﺎﻟﯚرﯾﯚس ﻟ
ﺑﺷﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ زاﻧﻜﯚی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ.
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فەالت دلگەش
ڤەگوهاستن ژ تیپێن التینی :شمك زەر
پێشەك
دی���رۆكا رۆژنامەگەری���ا ك���وردی و ی���ا
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،
دكارە خال���ەك گرین���گ و تایبەتمەن���دی ی���ا
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
ژمارە  18پایزی 2009
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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
بەرخوەدێ���ری ی���ا رۆژنامەگەری���ا ك���وردی
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،
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خوە شادوومان و بەختەوەر دبینن.
ئەنستیتویا كوردی یا ستەنبۆلی
پێشگۆتن
ئیسال ،س���اال كو ئەم تێ دەنە ،ئانگۆ ساال
 2009ئان ،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.
كوردس���تان ،د ژیان���ا رۆژنامەگ���ەری و
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  1902ئان دە  31هەژمار
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  31هەژمارێن كوردستانێ 26 ،هەژمارێن
وێ .جارا یەكەم د س���اال  1972ئان دە ژ ئالی
كەم���ال فوئاد ڤە هاتن چاپك���رن ،دوور رە م.
ئەمین بۆز ئارسالن ،ئەڤ هەر  26هەژمار ،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  18ئ���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  31هەژمارێن
كوردس���تانێ ،تەنێ هەژمارین  12 ،10و 19ن
نەدیتی مان*.
((* دی���ارە دوات���ر ژم���ارە ()12 ،10ی
رۆژنامەك���ەش لەالی���ەن د .جەلیل���ێ جەلیل لە
كتێبخانەیەكی ئەرمەنییان لە نەمسا دۆزرایەوە،
ئێس���تا تەنیا ژمارە ()19ی 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�ل�ان و مالمیس���انژ
ڤە هاتبوون كرن ،ئیس���تیفادەكر ،ئەز ژ كەمال
فوئاد م.ئەمین بۆز ئارس�ل�ان 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.
جـ -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،
ژمارە  18پایزی 2009
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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
( )Cyperus papyrusدگۆت���ن ،نڤیس���ینا
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  1453ئان دە ،گاڤا كو ستەنبۆل
كەت دەس���تی ت���ركان ،هنگێ ل باژێر
()2
ئیمالەتخانەیێ���ن كاغ���ز هەب���وون.
هەروەه���ا ،د س���اال  1486ئ���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،
جەفایەك���ی م���ەزن كش���اندیە .پێش���ی ل ستراس���بۆرگێ
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  1473ئان 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 Zeitungرۆژنامەیەكە دن
تێ دەرخس���تن پشتی ڤان ،د ساال 1619ان دە
ل هۆالندایێ ،ب ناڤێ Nieuwe Tijdinghe
رۆژنامەیەك تێ دەرخستن.
د ساال 1622ان دە ل لۆندرایێ ،رۆژنامەیا
پێش���ی یا ئینگلیزان (The Weekly News
 )from Italy and Germanyدەرتێ.
د ساال  1631ئان دە ،رۆژنامەیا فرانسزانا
پێش���ی  La gazetteتێ وەشاندن ،الگەزەتە
ژ ئالی تەوفزاست رۆنۆدۆ ڤە تێ دەرخستن و
ب مانا رۆژنامەیێن ئیرۆیین .رۆژنامەیا پێشی
ت���ێ قەبوولك���رن( .)5ئەڤ رۆژنام���ە هەفتانەیە،
د س���اال 1640ان دە ،ل رۆمای���ێ ،رۆژنامەی���ا
ئیتالیانا پێش���ی ،ب ناڤێ Gazette Publca
دەردكەڤە.
ل پۆلونیای���ێ ژی یەكەم رۆژنامە د س���اال
 1661ئان دە دەرتێ.
ل ئامەریكای���ێ رۆژنامەیا پێش���ی د س���اال
 1704ئان 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( .)6ناڤ���ێ رۆژنامەیێ
پادیش���اهی عوس���مانی مەحموودێ دووەمین
دانییە(.)7
تەقویمی وەقایع ،د س���اال  1839ئان 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( .)9ئەڤ 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  13رۆژنامە هەنە(.)10
ل گ���ۆر ك���و ئاڤ���رام گاالنت���ی دنڤیس���ە،
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( .)12ناڤ���ێ ڤێ
رۆژنامەیا ئەرمەنیان (ش���ەفەق)ـە .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
دەس���ت ب خەبات���ا چاپەمەنی���ێ كرن���ە و
چاپەمەنیێن پێشی وان دانینە.
د ئیمپراتۆری���ا ئۆس���مانی دە چاپخان���ا
پێش���ی ،د ساال  1493ئان دە ژ ئالی جهوویان
(موس���ەویان) ڤ���ە هاتی���ە ئاڤاك���رن ،ل گ���ۆر
پرۆفیسۆر ئاڤرام گاالنتی .جهوویێن كو د ساال
 1492ئان دە ژ ئیس���پانیایێ هاتنە مەتبەعا ب
خوە رە ئانینە س���تەنبۆلی( .)15سی 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( .)16پشتی جهوویان،
ئەرمەنی���ان د س���اال 1567ان دە ،رووم���ان د
س���اال 1627ان دە چاپخان���ە ئاڤ���ا كرن���ە( .)17ژ
ڤ���ان جهوویێ���ن كو ك���ۆچ دك���ن ،حاخامێ ب
ناڤێ گەرس���ۆن ،د دەما بەیازتی ( ،)2د 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 ( .)2دە كارێ مەتبەعەیێ
قەدەخ���ە بووی���ە ،جهووی���ان ئەڤ���كار ب دزی
كرن���ە .د دەم���ا پادیش���اهێن پش���تی بایەزیدێ
( )2ئ���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
1493ان دە ل س���تەنبۆلێ1510 ،ان دە ل
سالینكی1554 ،ان دە ل ئەدیرنێ1563 ،ان دە
ل فلیس���تینێ (ل باژارێ سافەتێ)1655 ،ان دە
ل شامێ1646 ،ان دە ل ئیزمیرێ چاپخانە ئاڤا
كرنە و د ڤ���ان چاپخانەیان دە ب دیزی كتێب
چاپ كرنە(.)18
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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( .)20هنگێ پادش���اهێ
عوس���مانی ئەحمەدی ( ،)3ل سەر كارەو دەم
دەم���ا اللەیی یە .ژ ب���ۆ ئاڤاكرنا مەتبەعەیێ ب
داخوازنامەیەكێ س���ەری ل شەیخولئیس�ل�ام
تێ خستن .شەیخولئیسالم عەبدولاڵ ئەفەندی
فەتوا ئاڤاكرنا مەتبەعایی ددە ،لێ ژبۆ چاپكرنا
()21
كتێبێن دینی فەتوا نایێ دایین.
خەتكێ���ش (خەتات) كو هنگ���ێ دەبارا خوە
ب نڤیس���ینێ دكن ،ب داینا فەتوایێ عاجز دبن،
خوەپێش���اندنەكی چێدك���ن ،قەلەمێن خوە دكن
()22
هندرێ تابووتەكێ و دمەشن.
دانیرێ مەتبەعا پێشین ئا رەسمی ئیبراهیم
موتەفەرریكا ( )1747-1674ب ئەس���لێ خوە
ماج���ارێ .پەروەردەهی���ا كەش���ەتیێ (پاپازیا)
پروتەس���تانی دیتی���ە ،د  18س���الیا خوە دە ژ
ئالی لەش���كەرێن ئیریش���بر ئین عوسمانی ڤە
دیل هاتیە گرتن ( ،)1692ئەو ئانینە ستانبۆلی
و د ب���ازارا دی�ل�ان (عەش���یران) دە فرۆتن���ە.
ب ش���ەرتێ ك���و ئیس�ل�امیەتی قەب���وول بك���ە،
هاتی���ە ئازاكرن ،د س���اال  1711ئ���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( ،)1رضي 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 دەهـ 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
شەش���انا كوردس���تانێ دە ،عەبدولرەحم���ان
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 ( 1889ل گۆر
ه���ن چاڤكانیان  )5()1899دە ل هەمبەر دەولەتا
عوس���مانی س���ەرهلدانەكێ ل دار دخ���ن ،ل���ێ
مخابن ب سەر ناكەڤن(.)6
میقداد میدحەت ،د س���اال  1906ئان 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
 1910ئان ژی  1911ئان 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
 1912ئان دە ،ب موتەس���ەرفیا دیرس���مێ تێ
وەزیفەداركرن( .)10پش���تی ڤێ وەزیفەداركرنێ
د .نووری دەرسمی و موال خدر ،ل ستانبۆلێ
دچ���ن ب���ا میق���داد میدح���ەت و وی زی���ارەت
دكن( .)11ژ 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( .)12د 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(( )14كۆمەاڵ پێش���ڤەچوونا یا
كوردس���تانێ) و ئاڤاكارەكی ك���ورد تەعمیمی
مەعاریف و نەش���ریات جەمعیەتی(( )15كۆمەال
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  26انا 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  67س���ال
خزم���ەت ك���ر .داخ���وازا منا ه���ەری تایبەت و
ئیدی���اال من ئەو بوو كو ئ���ەز ب كێری ملەتێ
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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))( ،)17ب 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
 1900ئ���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
دەڤ ژ ئاوەرەت���ی و سەرئێش���یێ ب���ەردەو
بزڤرە ئیس���تەنبو ال كو جی و مەقامێ وی لێ
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كفشە»(.)19
دەولەت���ا عوس���مانی ،ژ ب���ۆ ك���و كارێ
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( .)20ش���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  1908ئان 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.

ل گ���ۆر ئاگاهی���ا ك���و جەلیل���ێ جەلی���ل
ددە ،عەبدولرەحم���ان بەدرخ���ان ،د س���اال
 1910ئ���ان دە ل س���تەنبۆلێ ئ���ەو بەش���داری
مەراسیما دبس���تانەكە كوردا ب ناڤێ دبستانا
مەشرووتیەتێ دبە ،ل ڤر  30لیرە 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  30زارۆكێن 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�ل�ار 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( )25بوو ،ل
با خانمێن سۆس���یەتێ» زەرافەتا فرانس���زان)
تەمسیل دكر ،هەی خوەدا وۆ!
عەبدولرەحم���ان ب���ەگ ،ژ مال���ەك ناڤ���دارا
رۆه�ل�ات بوو ،ل خەلیجێ مالەكە وانا قراس���ە
ژمارە  18پایزی 2009
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هەبووی���ە .دوو رە كرن���ە ئاڤاهیەكە رەس���می،
باڤ���ێ وی ،بەدرخ���ان پاش���ایێ ب  83زارۆك
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:
(هوون تورك)Vous les Turcs ...
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
دەم���ا ك���و نیعم���ەت ئ���ەرزك ل س���ەر
رادوەس���تە ،وەك ك���و مالمیس���انژ ژی دی���ار
دكە( ،)27ئیحتیمالەك مەزن پش���تی مەش���روتیا
دووەمین ،ئانگۆ پش���تی س���اال 1908انە ،هنگی
نیعمەت ئەرزك زارۆكە.
نیعم���ەت ئ���ەرزك ژ  83زارۆكێ���ن می���ر
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( ،)28گاڤا
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  17ژنێ���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،
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هەن���ە ،نڤیس���ەكە عەبدولرەحم���ان بەدرخان،
د هەژم���ارا چاران دەروش���اكێ ()Trosake
(حەزی���ران  )1900دە دەردكەڤ���ە( ،)30عەین���ی
نڤیس د هەژمارا ()12ا پرۆ ئارمەنایێ دە ژی
( )1900ژی هاتیە چاپكرن(.)31
ل گ���ۆر ئاگاهیا كو ئەم ژ گارۆ ساس���ۆنی
دستینن ،د س���اال 1899ان دە ل سەر داخوازا
تاش���ناكی ،رۆژنامەی���ا ترۆش���ەكێ بان���گ ل
پێشەنگێن مەكەدۆنی ،ژۆن ترك و كوردان دكە
ك���و نێرینین خوە د رۆژنامەیێ دە بینن زمان
و ل س���ەر ڤێ یەكێ نڤیسان بنڤیسن( )32ب ڤی
ئاوایی ،ژ رەداكتۆرین رۆژنامەیا كوردستانێ
رۆناكبی���رەك گۆت���ارەك ب ك���وردی ددە
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( .)33د نڤیس���ا كو وێ
د هەژم���ارا چاران���ا ترۆش���كێ دە (حەزی���ران
 )1900جهە 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( .)35ناڤ���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 ()27ان كوردس���تانێ دە چاپ بوویە
رە یەكە( .)36د 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.
پش���تی ك���و ب ناڤ���ێ عەبدولڕەحم���ان
بەدرخان بانگەك وی د رۆژنامەیا ترۆش���اكێ
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-ئەرمەنیان���ا ب ناڤ���ێ پ���رۆ
 عەبدرەحمان،ئارمانییایێ ددە
بەدرخان یەك ژ وان كەس���انە
ك���و ب دلخ���وازی و ب بزاڤ���ی
ئالیكاریا رۆژنامەیا عوسمانلی
 ئ���ەم ب���اش دزانن كو.)40(دك���ە
عەبدولرەحم���ان بەدرخ���ان
ب كەس���ێن وەك عەبدوەل�ڵ�ا
جەودەت و ئیس���حاق سكۆتی
 كو رۆژنامەیا عوسمانلی،رە یە
 ل���ێ ئ���ەم نزان���ن كو،دەرین���ن
ئ���ەڤ ئالیكاری���ا وی ی���ا ژ ڤێ
رۆژنامەیێ رە ب چ جوورەیی
 كا ئەو ژ، ئەم تێ دەرناینن،یە
 ئان كو ب،رۆژنامەیا عوس���مانلی رە دنڤیسە
، مخابن ئەڤ یەك،ئاوایێن دن ئالی���كاری دكە
.نها ژ ئالی مە ڤە تێر باش نەزەاللە
عەبدرەحم���ان بەدرخ���ان ئەندامەك���ی
) و ی���ەك41( كوردس���تان تەعال���ی جەمعیەت���ی
ژ ئاڤاكارێ���ن ك���ورد تەعمیم���ی مەعاری���ف و
.)42(نەشریات جەمعیەتی یە ژی

، نێرینێن،دە ت���ێ چاپك���رن
وی یێ���ن ل س���ەر تێكلی���ا
 د،ك���ورد و ئەرمەنی���ان
سەرگۆتارەكە ترۆشكێ دە
) گۆتارا ب ناڤێ37( داین،تێن
 ل،عەبدرەحم���ان بەدرخان
كوردس���تانی ژ ب���ۆ تێكل���ی
دانین���ا ك���ورد و ئەرمەنیان
،ژی دب���ە فەرس���ەندەك
،بەرپرس���یارێن تاش���ناكێ
ڤ���ێ بان���گا عەبدولرەحمان
بەدرخان نیشانی سەرۆكێن
ك���وردان ددن و ب ڤ���ی
،ئاوایی ل پش���تگریا دگەرن
ئەندامەك���ی تاش���ناكێ پێ چاالك ئ���ێ ب ناڤێ
 ل هێ�ل�ا هەكاریێ ب كوڕێ ش���ێخ،ماح�ل�اس
 ش���ێخ مەحموود رە،عوبەیدوڵ�ڵ�ای بچ���ووك
روودن���ێ و ل ش���ەرتێن هەڤكاری���ا ك���ورد و
.)38(ئەرمەنیان دپرسە
) دە1913( د هەژمارا چارانا رۆژی كورد
.)39(ژی نڤیسەكە عەبدرەحمان بەدرخان هەیە
ل گۆر ئاگاهیا كو جەلیلێ جەلیل ژ رۆژنامەیا
:پەراوێزی بەشی یەكەم

1. Inugur. M.Nuri، Basin re Tayin Tarhi، Der Yay. Istanbul، 1993. R.28
2. Iskit، Suvrir، Turkiye، de Matbuat Idareleri Ve Politiklari. Tan Basimevi، Istanbul، 1943. r xi.
3. Iskit، server، Turkiye، de Matbuat Idareleri Ve Politiklari، r.xi.
4. Iskit، Suvrir، Turkiye، de Matbuat Idareleri Ve Politiklari، r. Xii.
5. Iskit، Suvrir، Turkiye، de Matbuat Idareleri Ve، r. Xii.
6. Iskit، Suvrir، Hususi Ilk Turkice gazetemiz Ankara، 1937، r.6.
7. Ingar.M.Nuri، Basinve Yayin Tarihi r.173.
8. Iskit، Suvrir، Hususi Ilk Turkice gazetemiz «Tercumaniahval» r.6.
9. Iskit، Suvrir، Hususi iIlk Turkice gazetemiz «Tercumaniahval» ve Agah Efendl. r.t.
10. inugur. M.Nuri، Basinve Yayin Tarihi r.185.
11. Galanti، Avrdm، Turk Harsi Ve Turk Yahudisi Fakuler Matbasi، Istanbul 1953. r.8.
12. Sonyet Salahi، R، Misorities And The Destruction Of The Ottoman Empire- Turkish Historical
Printing House- Ankara 1993. r. 204.
13. Sonyel. Salahi R.Minorites And The Destruction Of The Otteman Empirer. 204.
14. Galanti Avram، Turk ve Turk yahudisi، r.7-8
15. galanti avram. Galanti Turkier ve yahudiler. Tan Matbaasi Istanbul، 1947.r.100
16. Galanti Avram.Galanti Turlerve Yahudiler.r100
17. Inugur.M.Nuri. Basin ve yayain Tarhi. R.151
18. Galanti. Avram. Turkler ve yahudiler. R.100
19. Inugur.M.Nuri. Basin Ve yayin Tarhi. R.152
20. Iskit، Server. Turkiye، de Nesrviyet Tlareketleri Tarihine Bi Balkis Devlet Basimeri، 1939،r.4
21. iskit، sever، Turkie>de Nesriyat Hareketleri Tarihine Tarihine Bir Bakis، r.6
22. Iskit، server، Turkie>de Nesriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakikis، r.6
23. Inugur. M.Nuri، Basin ve، yayin Tarihi r-153.
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()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
ئەو كارو چاالكییانەی كە لە ب��واری رۆژنامەوانی لە سنوری ئیدارەی سلێمانی كراون
ئەنجامدا ،ئەوەبوو لە ژمارە ()14ی گۆڤاری (رۆژنامەنووس) بالوبۆوە .دیارە ئەمەش بە
هەوڵی سەرپەرشتیكارانی گۆڤارەكە بەتایبەتی مامۆستای بەرێز (عبداللە زەنگەنە) بوو.
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
( )130ژمارەی لێ دەرچووە .لێكۆلینەوەكان بە گشتی هەڵسەنگاندنێكە لە رووی بابەتەكانی
ن��او هەفتەنامەكە داب��ەش دەبێت بۆ چ��وار ساڵی هەفتەنامەكە .كە ه��ەر ساڵێك بە جیا
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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 1-1هەستی ئاسوودەیی
كاری رۆژنامەوانی لە بواری ئاسایشی ناوخۆ لە ئیدارەی
هەولێر جگە لەو بابەت و نامیلكە و بەرنامە تەلەفزیۆنانەی
لە توێژینەوەی  2003-1997باسمان كردووە ،كارێكی ئەوتۆ
نەكراوە تاكو حوزەیرانی ساڵی  ،2005وەزارەتی ناوخۆی
هەولێر بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەكان گۆڤارێكیان
بە ناوی (هەستی ئاسوودەیی) دەرك��ردووە كە تەنیا سێ
ژمارەی لێ دەرچووە ،بەم شێوەیەی خوارەوە-:
ژمارە()1
هەستی ئاسوودەیی لە حوزەیرانی  2005دەرچ��ووە لە
بەرگێكی رەنگاو رەنگ و قەشەنگ .كە نەخشەسازییەكی
جوان كراوە لەسەرەوەی گۆڤارەكە ،رەنگی قاوەییە هەستی
بەشێوەی پیت نوسراوە (ئاسوودەیی)یش بە رەنگی زەرد.
لە ژێ��رەوەی ناوەكەی(.گۆڤارێكی وەرزییە و وەزارەتی
ناوخۆ دەری دەك��ات) .لە الی راستی گۆڤارەكە ئارمێكی
وەزارەت��ی ناوخۆ دانراوە لەگەڵ وێنەیەك لە كاتی مەشق
كردندا .لە دیوی كۆتای بەرگی گۆڤارەكەدا بە چەند وێنەیەك
لە كاتی مەشقی س��ەرب��ازی پۆلیسەكان ڕازاندراوەتەوە
لەسەرەوەش بە ئینگلیزی ناوی گۆڤارەكە تۆمار كراوە ،لە
الپەڕە دووی گۆڤارەكەدا نووسراوە گۆڤارێكی وەرزییە
وەزارەت���ی ناوخۆ دەری دەك��ات ،خاوەنی ئیمتیاز :كریم
سنجاری ،سەرنووسەر :رزگ��ار عبداللە سەعید ،ئیمیل و
ژمارەی تەلەفۆنەكان نەخشەساز (كاوە فاروق) نووسراوە.
ناوونیشان هەولێر بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندنی وەزارەت .لە
بەرگی كۆتایی بە فۆنتێكی بچووك نووسراوە چاپخانەی
حاجی هاشم /هەولێر.
هۆكاری دەركردنی گۆڤارەكە؟
بە پێی نووسینی خاوەن ئیمتیاز لە ژێر ناوی (پەیڤێك بۆ
هەستی ئاسوودەیی) نووسراوە (دەركردنی گۆڤاری هەستی
ئاسوودەیی) هەنگاوێكە بۆ ئاشناكردنی خوێنەرانی بەڕێز
لە ن��اوەوەو دەرەوەی هەرێمی كوردستان بە قۆناغەكانی
ئێستای باری ئەمنییەت لەم دەڤەرەدا .هەروەها لە پەرەگراڤی
كۆتاییدا نووسراوە (هەستی ئاسوودەیی لە خزمەتی هەموو
بیروڕاو سەرنج و توێژینەوەیەك دایە بۆ بالوكردنەوەی
گفتوگۆ و رەخنە بە مەبەستی زیاتر سوود لە یەكتر وەرگرتن
و وشیاركردنەوەی كۆمەلگەكەمان بەرەو ئاستێكی بەرزتر
بۆ دابینكردنی ئایندەیەكی گەشتر و روونتر).
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە
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ژم��������ارە دووی گ�����ۆڤ�����اری هەستی
ئاسوودەیی:
لە تشرینی دووەمی ساڵی  2005دەرچووە،
هەمان نەخشەساز و بەرگی رەنگاورەنگی
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.
س��ەروت��ار ل��ە الپ���ەرە دووی گۆڤارەكەدا
نووسراوە لە ژێر ن��اوی (هاوكاری نێوان
هاواڵتیان و دەزگاكانی ئاسایشی بناغەی ئەو
تەناهییەی كوردستانە)بە پێنووسی (رزگار
عبداللە سەعید) دەڵێت( :ئاشكرایە ئەمرۆ
تیرۆر بۆتە دیاردەیەكی جیهانی ترسناك
كە هیچ كیشوەر و شارێكی گ��ەورەی ئەم
جیهانە نییە ،گەر راستەوخۆش رووبەرووی
نەبووبێتەوە پریشكی بەرنەكەوتبێت) لە
پ��راگ��راف��ی كۆتایی ه��ات��ووە (ه��ۆك��اری ئەم
هەماهەنگییەی نێوان خەڵك و دەزگاكانی
ح��ك��وم��ەت ل����ەوەوە س���ەرچ���اوەی گرتووە
كە خەلك ب��ڕوای بە دڵسۆزی دەزگاكانی
پۆلیس و ئاسایشی هەیە و دڵنیاشە كە بۆ
ئاسوودەیی ئەوان كار دەكەن)
ژمارە سێی گۆڤاری هەستی ئاسوودەیی:
گۆرانێك ل��ە تایتلی س���ەرەوەی كراوە،
نووسراوە( :گۆڤارێكی وەرزییە وەزارەتی
هەرێم بۆ كاروباری ناوخۆ دەری دەكات)،
ئەم ژمارەیەش بە نەخشەسازییەكی جوان
و بەرگێكی قەشەنگ و پر لە وێنە دابەزیووە
لە تشرینی دووەمی  2006چاپ كراوە .لە
دەستەی بەرێوەبردندا زمانەوانی (گۆران
جەالل) زیادی كردووە لە كۆمپیوتەر (بەڵێن
شێرزاد) زیادی كردووە ،لە الپەڕە ()53دا
هەواڵێك ه��ات��ووە لە ژێ��ر ن��اوی (وەزیری
پۆلیس رێز لە یاسای هاتووچۆ ناگرێت )..
(رۆژن���ام���ەی ه��ی��رال��دس��ەن)ی ئوسترالی
ئاشكرای كرد كە ناوی وەزیری پۆلیس(تیم
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ه��ۆل��دی��ن��ك) ل��ە ری����زی ئ���ەو ن��اوان��ەی��ە كە
كەمترین ئیلتیزامیان بە یاسای هاتووچۆە
هەیە .رۆژنامە ئوسترالییەكە زیاتر روونی
ك����ردەوە ك��ە ئ���ەوان ل��ەو راگەیاندنەیاندا
پشتیان بە ژمارەیەك ئامار بەستووە كە بە
هۆی یاسایی ئازادیی زانیارییەكان دەستیان
كەوتووە ،دەركەوتووە كە وەزیری پۆلیس
بەردەوام سەرپێچی یاسای خێرا لێخوڕین
دەكات و لە ماوەی هەشت مانگی دوواییدا
( )85ج���ار س��ەرپ��ێ��چ��ی ك�����ردووە .لەگەڵ
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
كارەكانی پۆلیس لەسەرجەم بوارەكاندا.
پریەتی لە بابەتی هەمەڕەنگ لەسەر تاوان و
جۆرەكانی تاوان و لێكۆلینەوە و یاساكانی
هاتووچۆ و ئامار .زۆر باسی گرنگ لەسەر
ج��ۆرەك��ان��ی ت���اوان .چاالكییەكانی پۆلیس
و دەی��ان ه��ەواڵ و وتار لەسەر مەسەلەی
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
وەزارەت��ی ناوخۆ لە سەردەمی رووخانی
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..
 2-1هەفتە نامەی ناوخۆ
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لە پاش كرداری ئازادكردنی عێراق بە گشتی
و بە تایبەتی لە كوردستان قۆناغێكی نوێ
دەستی پێ كرد ،ئەویش رووخانی رژێمی
بەعس و كۆتایی هێنان بوو بە دەسەالتی
دیكتاتۆرانەی ئەو حیزبە بوو .هەرچەندە
هەرێمی كوردستان دەسەالتی ئیداری خۆی
هەبووە لە سێ پارێزگاكە ،بەالم بە نەمانی
رژیمی پێشوو ،هەلی لە بارتر رەخسا بۆ
ئازادی سیاسی و رۆشنبیری و راگەیاندن
بەرانبەر بەو ئازادییە بە شێوەیەكی زۆر
نامرۆڤانە مەسەلەی تیرۆر و خۆتەقاندنەوە
و پ���ەل���ەم���اری ش��وێ��ن��ە پ���ی���رۆزەك���ان و

ل���ە ژم������ارە ()121ی ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ناوخۆ
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە ن���اوی ك��ەس��ی ل��ەس��ەر نەهاتووە
بابەتێكی لە ژێریەوەی نوسراوە بە ناوی (بە نیازن
چ قەدەغە بكەن؟!) لە ئامادەكرنی (شاتوو عادل)

رەش��ەك��وژی ل��ەس��ەرت��اس��ەری شارەكانی
باشوور و ناوەراستی عێراق سەریان هەڵدا،
ج��ار ج��ار پرۆشكی هەرێمی كوردستانی
دەگ��رت��ەوە ،بۆیە كۆتایی هێنان بە رژێمی
پێشوو قۆناغێكی نوێی هێنایە كایەوە ،كە
لە هەموو شتێ زیاتر گرنگیدان بەالیەنی
ئارامی و ئاسایش یەكێك لە دینگەكانی ئەم
الیەنە ڕاگەیاندنە بە هەموو شێوازەكانییەوە
(بیستراو ،بینراو ،خوێندنەوە)بۆیە وەزارەتی
ن��اوخ��ۆی حكومەتی ه��ەرێ��م – سلێمانی،
بڕیاری دەركردنی (هەفتەنامەی ناوخۆی)دا
ب��ە ش��ێ��وەی رۆژن���ام���ە .ئ����ەوەی شایەنی
باسە لە پێش ئ��ەو هەفتەنامەیە ،چواردە
ژم���ارە ل��ە گ��ۆڤ��اری ن��اوخ��ۆ دەرچوو..كە
پێشتر ت��وێ��ژی��ن��ەوەم��ان ل��ەس��ەری ئەنجام
داوە (ك����اری رۆژن���ام���ەوان���ی ل��ە ب���واری
ئاسایشی ناوخۆ)بۆ بەهێزكردنی توێژینەوە
شیكارەكان بەراوردكارییەكەی پێشترمان،
هەوڵماندا توێژینەوە لەسەر هەفتەنامەی
(ناوخۆ) ئەنجام بدەین بۆ ئ��ەوەی بتوانین
خزمەتێكی بچووك بە بواری ڕۆژنامەگەری
كوردی و بواری ئاسایش بكەین بە گشتی
بابەتەكەمان باس لە هەفتەنامەی ناوخۆ و
ئەو نامیلكە و كتێبانە دەكات كە هەفتەنامەكە
دەری كردوون .هەروەها لەسەرەتا كورتە
باسێكی سێ ژمارەیی (هەستی ئاسوودەیی)
مان كردووە .كە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆی
هەرێم –هەولێر دەرچووە.
 1-2ساڵی یەكەم
كورتەباسێك دەرب����ارەی هەفتەنامەی
ناوخۆ...
ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ن��اوخ��ۆ وەك���و مینبەرێك
ب��ۆ گەیاندنی زان��ی��اری ب��ۆ ه��اوواڵت��ی��ان و
ئ���اگ���ادارب���وون ل��ە رەوش����ی ئ��اس��ای��ش��ی و
ه��ات��ووچ��ۆ ك��ارەك��ان��ی دی��ك��ەی حكومەتی
ه��ەرێ��م وەك��و پ��ردێ��ك ل��ە نێوانی خەلك و
حكومەت هەوڵی داوە ،ئەو پەیوەندییە زیاتر
بەهێز بكات پریەتی لە قەلەمی رووناكبیرو
2007
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رۆشنبیران هەفتەنامەی ناوخۆ ژمارەی
یەكەمی ل��ە س��ەرەت��ای ئ���ازاری  2004وە
كەوتۆتە بەردیدی خوێنەران دوا ژمارەی
ساڵی چ���وارەم ژم���ارە ( )130ل��ە ()2007
كۆتایی پ��ێ ه��ات��ووە .ل��ەس��ەر وتارەكەیدا
ه��ات��ووە (وەزارەت����ی ن��اوخ��ۆ ب��ە یەكێك لە
وەزارەت�����ە ه���ەرە گ��رن��گ و بەرچاوەكان
و ب��گ��رە ه��ەس��ت��ی��ارەك��ان��ی��ش دەژم���ێ���ردرێ
بۆیە وەزارەت��ی ناوبراو كۆلەكەی هەموو
دەولەتێكە لە هەموو ئان ساتێك دا .هەر
قۆناغێكی نوێ لە كارو چاالكی سەرجەم
ل��ە س��ەرەت��ای��ی دام���ەزران���دن���ی حكومەتی
ب��وارەك��ان دەس��ت��ی پ��ێ��ك��ردووە ،وەزارەت���ی
هەرێمی كوردستانەوە دەرك بەو راستییە
ن��اوخ��ۆ ل��ە ف��ۆرم��ێ��ك��ی شایستە و تۆكمە
كراوە كەبوونی وەزارەتێكی لەو چەشنە لە
ك��ە گونجاو بێت ل��ەگ��ەڵ واق��ع��ی ئەمرۆی
كارە بایەخدارەكانی ئەزموونی حوكمرانی
كۆمەڵگەی كوردەواری دەستی بە كارەكانی
كوردستانە بۆیە بێ پ��ەروا هەوڵدراوە كە
ك��ردوە .دەست پێ كردنێك كە هەوڵدراوە
لەسەر فورمێكی نوێ و مۆدێرن بنیاد بنرێ
ئەو پەڕی شەفافیەت پەیرەو بكرێ خەلكیش
بوونی وەزارەت���ی ناوخۆ لەهەر واڵتێكدا
ك��ە پێویستی راس��ت��ەوخ��ۆی بەرنامەكانی
راستەوخۆ پەیوەندارە بە ژیان و گوزەرانی
وەزارەت����ی ن��اوخ��ۆی��ە ب��ەش��داری چاالكانە
خ��ەل��ك��ەوە ل���ەرووی دابینكردنی ئاسایش
بكەن ل��ەب��ەرەو پێش ب��ردن و چەسپاندنی
و ئارامی و س��ەروەری یاسا و پاراستنی
ه��ەرچ��ی زی��ات��ری یاسا و رێنماییەكان و
سەروماڵی هاواڵتیانەوە .هەر بۆیە لە ماوەی
سەقامگیری كردنی ئاسایش و ئارامی دا،
راب��ردوو دا كاروچاالكییەكانی وەزارەتی
پێشمان وایە لەو پێناوەدا خەلك و وەزارەت
ن��اوخ��ۆ باشترین گ��ەواه��ی راستییەكانن.
درێغیان نەكردووە لە دەركردنی رۆژنامەی
ئ��ەو ف��ۆرم��ەی ل��ەس��ەرەت��ای دامەزراندنی
ناوخۆ لەالیەن وەزارەتی ناوخۆ سەرەڕای
وەزارەت���ی ن��اوخ��ۆوە ك��اری لەسەر كراوە
ئ���ەوەی ك��ە ب��ەدرێ��ژەی ك���ارە روناكبیری
ب��ە ج��دی پ��ی��ادەك��راوە و ش��ێ��وازێ��ك بووە
راگەیاندنەكانی وەزارەت هەوڵێكی دیكەیە بۆ
ڕەچ��اوی بنەما گشتییەكانی مافی مرۆڤی
ئۆگارنیزەكردنی پەیوەندییەكانی كۆمەالنی
ك��ردووە .بە هەموو شێوازێك هەوڵدراوە
ئ���ەو ك���ەل���ت���ورەی ك���ە ل���ە م���اوەی
رابردوو دا داگیركەران پەیرەویان
ك���ردووە بسڕێتەوە و ئاسەواری
نەهێڵن ئ��ەگ��ەری چ��ی ئەزموونی
ح��ك��وم��ڕان��ی ل���ە ك��وردس��ت��ان��دا لە
ماوەی رابردوودا دوچاری چەندین
گیروگرفت و ق��ەی��ران ب��ووە بەاڵم
سەرسەختانە و ئیمان بە ئامانجە
ڕەواكانی گەل سەركەوتووانە ئەو
قۆناغە دژوارەی تێپەركردووە لە (هۆلی دادگ��ای هەمیشەی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە
دووای پرسەی ئازادی عێراقیش كە الپەرە ( )1ژمارە ( )122باڵوكراوەتەوە ،فۆتۆ (ئاسۆ)
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سەرنووسەر عادل عەلی هاوكاران ئەمیر
نامیق شوانی ،ئاسۆ ئیبراهیم ،سەركەوت
ع��وم��ەر ،رێ��ب��از م��ەح��م��وود ،ناوونیشانی
دەرچوونی سلێمانی –بەردەركی سلێمانی
–وەزارەت������ی ن��اوخ��ۆ –بەرێوەبەرایەتی
راگەیاندن و پەیوەندییەكان..هەفتانە كە چوار
س��اڵ ب���ەردەوام ب��ووە .ژم��ارە ()1ی ساڵی
یەكەم كە لە ئاداری  2004دەرچووە ،چەند
بابەتێكی لە خۆگرتووە لە سەروەی هەموو
شتەكاندا بە مانشێتێكی سەوز نووسراوە
خەلك كوردستان و وەزارەتی ناوخۆ .هەر
(ب��ەرز و شكۆدار بێت ساڵیادی راپەرینە
بۆیە لێرەوە داوا دەكەین كە پێشنیازی زیاتر
مەزنەكەی گەلەكەمان) الی ڕاستی هەواڵی
بكەن كە بالوكراوەكە دەولەمەند بكەن .كە
كۆچی دوایی و وێنەی (لیوا خلیل نیعمەت
هەموومان بتوانین .روژنامەی ناوخۆ بكەینە
دوسكی) هاتووە..مانشێت و سەروتار و
مینبەری ئ���ازاد و قسەكانمان ل��ەڕێ ئەم
سەردانی وەزیری ناوخۆ هەوالێكی رووداوی
كەناڵەوە بەیان بكەین).
هاتووچۆ لەگەڵ هەوالێكی كۆبوونەوەی
بێ گومان سەروتاری یەكەم ژمارە كۆمەڵێ
وەزارەتەكانی ناوخۆی ه��ەردوو ئیدارەی
خالی گرنكی تێدایە بۆ ئەوەی هەفتەنامەكە
تێدایە.لە الپەرە دووەمی هەفتەنامەی ناوخۆ
ببێتە ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی��ەك��ی ئ����ازاد وچ���اك بۆ
لە ژێ��ر مانشێتێكی بچووك (بانگەوازێك
هاووالتیان كە بتوانن قسەی خۆیانی تێدا
لە وەزارەت��ی ناوخۆ بۆ كۆمەالنی خەلكی
بكەن( .رۆژنامەكە تیراژەكەی()2000دوو
كوردستان) هاتووە (خەلكی ئازادیخوازی
ه���ەزار دان��ە ب���ووە ،ل��ە ڕێ��گ��ای دەزگاكانی
ك��وردس��ت��ان ل��ە دوای���ی پ��رۆس��ەی ئ���ازادی
ن��اوخ��ۆو ب�لاوك��راوەت��ەوە) بەپێی ئاماژەی
ع��ێ��راق��ەوە دوژم��ن��ان و ن��اح��ەزان��ی گەاڵنی
سەرنوسەر بەشێوەی تەلەفۆن لە 1 / 15
عێراق و دیموكراتی و ئازادی بێ شەرمانە
 .2009/خاوەن ئیمتیازی وەزارەتی ناوخۆ،
لە بەرگی تیرۆرزمدا عێراقیان كردۆتە دواین
مەیدانی تەراتین و بە خەیالی خاوی
خۆیان و ك��اڵ فامانە دەیانەوێت
ب���ەرەی دی��م��وك��راس��ی و كۆمەڵی
مەدەنی تێك بشكێنن).
ئ��ەم ب��ان��گ��ەوازە وا پ��ێ دەچێت
سەرەتای خەتەری تیرۆر بێت لە
هەرێمی كوردستان لە پاش ()1ی
ش��وب��ات و ت��ەق��ی��ن��ەوەی ه���ەردوو
ب��ارەگ��ای مەڵبەند و ل��ق ل��ە یەك
كاتدا ،لە شاری هەولێر.
لە الپ��ەڕە سێی هەمان ژمارەدا
لە ژمارە 129ی هەفتەنامەی ناوخۆ باڵوكراوەتەوە لە الیەن ه���ات���ووە ل���ە ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ی
(ئەحمەد خۆشنوس) ئاماژە بە لە باربردنی م��اددەی ( )140ڕەگ��ەزن��ام��ەی سلێمانی (گەنجێك
دەكات.
ئ��ەم ش��ەو لە ڕەگەزنامە مامەوە)
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لە ئامادەكردنی رێباز محمود دوو وێنەی
هاوواڵتیان تێدا هاتووە بە فۆتۆی (غاندی
زاهیر) كە قەرەبالغلیەكە نیشان دەدات.
لە الپەڕە چواری هەمان ژمارەدا بابەتێكی
وەرگ��ێ��ردراو هاتووە بە ن��اوی (دە هەزار
رۆژ لە زینداندا) لەالیەن فەریدون پێنجوینی
یەوە وەرگێردراوە لەگەڵ وێنەی (نیلسون
ماندێال) ی سەرۆكی باشوری ئەفریقیا .ئەو
بابەتە زیاتر بۆ ئاشنا بوونی خوێنەرە بە
(ماندێال) و چۆنییەتی بەندبوونی بە زنجیرە
لە هەمان ژم��ارە و لە الپ��ەڕە ()5دا بۆ
باڵوكراوەتەوە .جگە لە مانە كاری خۆكوژی
تیرۆرستان هەر كورد بوین و هەر كورد
و ئەركی هێزەكانی ئاسایش لە نووسینی رائید
ئەبین لە نوسینی (ئەمیر نامق شێروانی)
(شێخ تەبیب) قەرەداغی هاتووە .لە الپەرەی
ئ���ەم ب��اب��ەت��ەش ب���اس ل��ە ت��ی��رۆر و كاری
()5ی هەمان ژمارەدا بابەتێك لە الیەن (ڤیان
تێكدەران دەك���ات .بابەتێكی دیكە لە ژێر
مجید) نووسراوە لە ژێر ناوی (پیاوكوژی
ناوی (دراوسێكانی كورد بۆچی سەخلەت
بەكرێگیراو) نووسیویە (ئەمە ناونیشانی
بوون) لە نووسینی (هێمن مولود كوردە) یە
ئەو كتێبە بوو كە لە سەرەتای نەوەدەكاندا
ئەم بابەتە سیاسییە پەیوەندی بە هێزەكانی
ئەمەریكای خستە بەردەم پرسیارێكی قوڵ
ئاسایشی ناوخۆوە نییە..
و چەند جەمسەر ،دەستوری ئەمەریكا كە لە
لە الپ��ەرە ()6ی هەمان ژم��ارەدا هاتووە
دروست بوونیەوە تا ئێستا مایەی پاراستنی
(ك���وردس���ت���ان ل���ە س����ەرەت����ای ك���اروان���ی
ماف هەموو تاكێكی ناو كۆمەلگای ئەمەریكا
دیموكراسی) لە نووسینی (ئەكرەم میهرداد)لە
بوو لە م��اوەی ( )6سالێك بەر لە كۆتایی
پرگرافێكدا دەلێت (ئ��االن تۆرین) لە كتێبی
هێنان بەو سێبەرە تەماویەی ئەو كتێبەی
دیموكراسی چی یە؟) (دەسەالتی زۆرینەیە
كە نوسەرێكی بێ س��ەرو شوێنی هەبوو
یان گەرەنتی بۆ كەمایەتییەكان)ە بۆ زیاتر
ببووە داكۆكی كار لە ئیرهاب و بنەماكانی
ئاشنا كردن و شیكردنەوەی دیموكراسی،
ئ���ازادی و دی��م��وك��راس��ی و م��اف��ی تیایاندا
گ��ۆردراب��وو ب��ە دەس��ت��درێ��ژی و
توندوتیژی ئیرهاب) .نووسەر
ل��ێ��رەوە دەی���ەوێ پێمان بڵێ بە
بالوكردنەوە كتێبی ل��ەو جۆرە
ئاكامەكان خ��راپ دەب��ێ��ت ،بۆیە
پێویستە ڕێ��گ��ای پ��ێ ب��گ��رێ��ت.
ل��ە ب��ڕگ��ەی��ەك��ی دی��ك��ەی هاتووە
(ب��ۆ ئ���ەوەی دڵنیا بین لەوەی
نێچیرەكەت كوشتوە چاكترە ()3
گوللە بنێ بە نێو چەوانیەوە بە
چەكێكی (كاتم) واتا بێ دەنگ و
دەست كێش بەكاربێنی لێدانی لە ژم��ارە ( )130هەفتەنامەی ناوخۆ باڵوكراوەتەوە لە الیەن
(ئەحمەد خۆشنوس)
دڵی بگرە تا بزانی ماوە).
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ب�ڵاوك��راوەت��ەوە بە ن��اوی (یەكەم گۆڤاری
پ��ۆل��ی��س) ل��ەگ��ەل ئ����ەوەی ل��ە خ�����وارەوەی
الپەڕەكان رێنمایی بۆ مەسەلەكانی هاتووچۆ
بە شێوەی مانشێتی گەورە باڵوكراوەتەوە
دوا الپەڕەی هەمان ژمارە ،هەمەڕەنگ و چەند
بابەتێكی جۆراو جۆری لە خۆ گرتووە كە
بەشێوەیەكی قەشەنگ ڕازاوەیە ...دوا ژمارە
لە ساڵی یەكەم ،ژمارە ( )20ی هەفتەنامەی
ناوخۆیە كە دەكاتە رێكەوتی ..2005 /4/19
لەسەرەتای مانگی 3ی  2004تا سەرەتای
س��ێ رەه��ەن��دی گرنگ و چارەنووسساز
مانگی  2005/4تەنیا ( )20بیست ژمارەی
ب��ۆ دی��م��وك��راس��ی ئاشكرا دەك���ات ك��ە ئەم
هەفتەنامەكە دەرچ���ووە ،ئەو  20ژمارەیە
سیستەمەش بە بێ بوونی یەك یان زیاتر
هەر ژم��ارەو ( )8الپەڕەیە و سەرجەمیان
لەم رەهەندانە بوونی نابێت).
رەنگاو رەنگە...
هەروەها دوو بابەتی دیكە لەم الپەرەیە
هاتووە (خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی ئۆتۆمۆبێل
دەستەی نووسەران
لێخورین) لە نووسینی (شاخەوان مەال محمد)
لە ژمارە ()1دا خاوەن ئیمتیاز وەزارەتی
باڵو كراوەتەوە ،هەروەها خوێندنەوەیەك بۆ
ناوخۆ ،سەرنووسەر (عادل علی)ە هاوكاران
كتێبی(تاقی كردنەوەی تیۆری بۆ شوفێری
(ئەمیر نامیق شێروان – ئاسۆ ئیبراهیم –
ئۆتۆمۆبێل) ل��ە ه��ەم��ان الپ����ەڕە .بەرگێك

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 ()2دا خاوەن ئیمتیاز وەزارەتی
ناوخۆ ،سەرنوسەر(عادل عەلی) دەستەی
ن��وس��ەران (س���ەرك���ەوت ع��وم��ەر – ئارام
تەها – شاخەوان مەال مەحمەد – خەیری
شەنگالی)
لە ژمارە ()5دا گۆڕانی بەسەر دادێ خاوەنی
ئیمتیاز وەزارەتی ناوخۆ سەرنووسەر (عادل
عەلی) بەرێوەبەری نووسین (سەركەوت
عومەر) سەرپەرشتیاری چاپ و هونەری
(ئارام تەها) نەخشەسازی و جیاكردنەوەی
رەن��گ��ەك��ان (ه��ێ��رش ئ��ەح��م��ەد) ناوونیشان
سلێمانی – بەردەركی سەرا – وەزارەتی
ن��اوخ��ۆ – ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی ڕاگ��ەی��ان��دن و
پەیوەندییەكان
ل���ە ژم�����ارە ()19دا ن���ەخ���ش���ەس���ازی و
ج��ی��اك��ردن��ەوەی ڕەن��گ��ەك��ان ب��ۆت��ە (تونا

عومەر).
هەڵسەنگاندنی ئەو ( )20بیست ژمارەیە
1ل��ە م��اوەی ی��ەك س��اڵ كە ( )20بیستژمارەی لێدەرچوو ،بە پێی باڵوكردنەوەی
هەفتەنامەكە ،ل��ە ژم���ارە دوودا هاتووە
(هەفتەنامەیەكە وەزارەت���ی ناوخۆ مانگی
دووجار دەری دەكات) دەبوو ( )24ژمارەی
لێ دەرچووبایە.
2ت����ی����راژ دی������اری ن����ەك����راوە لەسەررۆژنامەكە.
3ش��ێ��وەی ب�لاوك��ردن��ەوەی لەسنووریدەس���ەاڵت���ی ئ���ی���دارەی سلێمانی تێپەڕی
نەكردووە.
4ل��ە كۆی ( )20ژم��ارەدا ( )14چواردەژم��ارەی��ان وێنەی وەزی��ری ناوخۆی تێدا
هاتووە .وا پێویستی دەكرد رووداوەكان یان

لە ژمارە ()24ی هەفتەنامەی ناوخۆ ال الیەن (هیوا)وە باڵوكراوەتەوە
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هەر هەوالێكی تازەی هێزەكانی ئاسایشی
لە ژمارە ( )21لە گوێچكەی ڕاستی مژدەو
ناوخۆ تێدا بهاتایە لە الپەرەی یەكەم.
ئاگاداری یەك هاتووە بەم شێوەیە-:
5ن���اوی هەفتەنامەی ن��اوخ��ۆی��ە ،بەاڵم(بۆ خوێنەرانی خۆشەویستی هەفتەنامەی
نەخشەسازی لەسەر شێوەی رۆژنامەیە ن��اوخ��ۆ ،ل��ە دووای ساڵێك تێپەربوون
دەبوایە گۆڤار بوایە نەك رۆژنامە و ناوی بەسەر دەرچوونی یەكەمین مۆمی تەمەنی
هەفتەنامەی ناوخۆی هەبوایە.
وێ��رای پیرۆزبایی گەرممان ئاراستەی
6ب���ەش���ی زۆری ئ���ەو وێ��ن��ان��ەی تێدا هەموو ئەو بەرێزانە دەكەین كە لە ناوب�ڵاوك��راوەت��ەوە ئ��ام��اژەی��ە ب��ە وێنەگرەكە وەزارەت���ی ناوخۆ و دام دەزگاكانیدا و
نەكراوە.
ئەوانەی ل��ەدەرەوە هاوكارییان كردووین
7ب�������ەدواداچ�������وون و لێكۆڵینەوە ،لە م��اوەی ئەم ساڵەدا مژدەیان ئەدەینێبەرێژەیەكی بەرچاو نییە دەب��وو گرینگی كە لە دوای دیراسەكردنی بەرنامەكانی
پێبدرایە.
راگەیاندنی ناوخۆ بڕیارماندا هەفتەنامە
8بابەتەكان دەب��وو تەنها لە سنووری لە جیاتی ئەوەی مانگی دوو جار دەربچێئ���ی���دارەی سلێمانی ن��ەب��وای��ە پ��ەل��و پۆی بیگۆڕین بۆ هەفتەی جارێك ،بە قەبارەی
بهاوێشتایە.
چوار الپەڕە هەموو رۆژی یەكشەمە ببێتە
 9بابەتی دەروونناسی و چاوپێكەوتنی میوانتان هیوامان وایە زیاتر هاوكارمانكەسانی پسپۆر لەو بوارە و مامۆستایانی بن لە گەیاندنی بابەت و زانیاری بەكەلك
زان��ك��ۆ ل��ەس��ەر بابەتەكان و خ��ۆك��وژی و و دروس��ت وە ئێمەش بەڵێن ئەدەین كە
سەرپێچی كردن بەرێژەیەكی كەمە.
درێغی نەكەین لە خزمەتكردن)
10ل��ە كۆی ( )20بیست ژم��ارەدا ()10ب��ە فۆنتێكی ب��چ��ووك ن��ووس��راوە ئەم
ژمارەیان سەروتاریان نییە.وا پێویست بوو هەفتەنامەیە وەزارەت���ی ناوخۆ ،هەفتەی
سەروتار لە هەموو ژمارەكان هەبوایە.
جارێك دەریدەكات ،ساڵی دووەمی ژمارە
 2-2ساڵی دووەمی هەفتەنامەكە-:
( )21یەكشەممە  2005/5/1دوو مانشێتی
ساڵی دووەم��ی هەفتەنامەی ناوخۆ لە فۆنتی گەورە دابەزیوە .وێنەی پۆلیسێك
ژمارە ()21وە دەست پێ دەكات لە یەكشە لە كاتی خوێندنەوەی هەفتەنامە و چەند
ممەی 2007/5/1
هەوالێكی كارەكانی وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ
وێ��ن��ەی��ەك ك��ۆت��ای��ی پێهێنانی
خولێكی پۆلیس ل��ە الپەرەی
یەكەم تەواو كراوە ،هەرچەند
پێویست بوو وێنەی خولەكە
لە وێنەكە نیشان بدرایە نەك
میوانانی خولەكە.
اڵپ��ەرە دووی هەفتەنامەكە
گۆشەی (ب���ەرەو دەزگایەكی
پ��ۆل��ی��س��ی م����ۆدێ����رن)ی تێدا
هاتووە.
لە ژمارە ()123ی هەفتەنامەی ناوخۆ باڵوكراوەتەوە لە الیەن
(لە ناو كۆمەلگادا وا باوە كە
(ئەحمەد خۆشنوس).
پۆلیس لە هەموو كەس زیاتر
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مووچە وەردەگرێ كەوانیە چونكە ئەگەر
ب���ەراورد لە نێوان موچەی پۆلیسێك و
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
هەنگاوێكی توێكاری ب��ووە دەرفەتێكی
شارستانیانە ب��وو بۆ ب��ەرەو شەفافیەت
ب��ردن��ی س��روش��ت و ش��ێ��وە راپەراندنی
ئەركەكانمان)
هەر لەهەمان الپەڕەدا هاتووە گفتوگۆیەك
ل��ەگ��ەڵ ب��ەری��وەب��ەری ب��ەش��ی م��ۆل��ەت لە
ب��ەرێ��وەب��ەرای��ەت��ی ه��ات��ووچ��ۆی سلێمانی
ئامادەكردنی (ئەدیبە مجید) .لە الپەرە
سێی هەمان ژمارەدا ستوونێك دابەزیوە
بە قەلەمی (فاتح بەختەوەر) ناوی (راز و
گلەیی) لە پەڕگرافێكی هاتووە

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

لە ژمارە ()125ی هەفتەنامەی ناوخۆ باڵوكراوەتەوە 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
(عەبدولی حەمە باقی) لەدوا پەراگرافی
ستوونەكەدا هاتووە(( ،هەم لەم ستوونەوە
ئەگەر لێم وەرگرێ و لە یادی رۆژنامەگەری
كوردیدا پێشنیازی ئ��ەوە دەك��ەم داوا لە
دڵ��س��ۆزان و خ��ەم��خ��ۆران و بەرپرسانی
گۆڤار و رۆژنامە و باڵوكراوەكان دەكەم و
دەڵێم مەرج نیە لەبەر نەبوونی بابەتی باش
و گونجاو اڵپەرەی بالوكراوەكان بابەتی
الواز و دووبارە الپەرەكانیان پربكەنەوە
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
چەند بابەتێكی دیكە داب��ەزی��وون (كچە
روسیەكان بە ئەنتەرنێت الوانی ئەمریكی
فریو دەدەن)
(پۆلیس تابلۆیەكی بیكاسۆ دەدۆزێتەوە)
(درێژترین قژ لە واڵتی چین) (درێژترین
گیان لە دەست دان بە نەخۆشی شێرپەنجە
دەگاتە ( )12دوان��زە ملیۆن هاوواڵتی) لە
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
دەگاتە ()12دوان���زە ملیۆن لە ساڵیكدا بە
نزیكبونەوەمان لە ساڵی ( )2020ئەمەش
ب��ە رێ����ژەی ل��ە  %70ه��اوالت��ی��ان��ی واڵتە
هەژارەكانن هەروەها وتی سااڵنە ()15

پانزە ملیۆن شێوازی جۆراوجۆر و نوێ
ی ئەم نەخۆشیە بەدەردەكەوێت لە جیهاندا
بەدەست ئەم نەخۆشیەوە گیرۆدەن)
بابەتێكی سوپاس و پێزانین و بابەتێكش
ل��ەس��ەر رێ��ورەس��م��ی ف��ری��ن��ی فرۆكەی
(ئیرباص سوپەر جامبۆ) بەریوە چوو لە
شاری تۆڵۆزی فەرەنسا).
پاشكۆ-:
لە ژمارە ()44ی 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  )2005/10/15بەڵێ بۆ دەستوورەكە بە
كوردییە بە رێنوسی عەرەبی نوسراوە
مێژووەكەشی بە ئینگلیزی نووسراوە بەم
شێوەیە ( )2005/10/15تەواوی ماددەكان
( )139ماددەن.
س��اڵ��ی دووەم����ی ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ناوخۆ
كە لە ژم��ارە 22وە دەست پێ دەك��ات لە
یەكشەممەی  2005/5/8تا ژم��ارە (-53
)54
واتە لە ماوەی ئەو ساڵەدا ( )34ژمارەی
ل��ێ��دەرچ��ووە بە شێوەی چ��وار الپەرەیی
بەگشتی ل��ە س��اڵ��ی دووەم و ل��ەو ()34
ژمارەیەدا هەفتەنامەی ناوخۆ بە ژمارە
ئەو بابەتانەی باڵوكردۆتەوە.

هەڵسەنگاندن بۆ ساڵی دووەم-:
لە ژمارە  21و  22لە رۆژی یەكشەممە
هەفتەنامەكە دەرچووە ،بەاڵم لە ژمارە ()23
بە دواوە لە رۆژی سێ شەممان دەرچووە
و وەكو لە ژمارە ( )23هاتووە-:
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(ڕۆژنامەیەكە وەزارەت��ی ناوخۆ هەموو
سێ شەممەیەك دەریدەكات)
س��اڵ��ی دووەم ژم����ارە ( )23سێشەمە
 2005/5/17ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ()17ك����ە بە
كوردی نووسراوە و مانگ و ساڵەكەشی
بە ئینگلیزی.
ن��اوی هەفتەنامەكە لە نەخشەسازی لە
ژمارە ( )23گۆڕانی بەسەر داهاتووە و لە
تایتلی ناوونیشان هەفتەنامەكەدا هاتووە:
(رۆژن�������ام�������ەی�������ەك�������ە وەزارەت��������������ی
ن������اوخ������ۆ دەری�����������دەك�����������ات) دەب��������وو
بنووسرایە(هەفتەنامەیەكە چونكە رۆژنامە
پیویستە هەموو رۆژان دەربچێت)
هەر لە ساڵی دووەم ژمارەی الپەرەكان
لە ( )8هەشت الپەڕەوە بۆ ( )4چوار الپەرە
كەم كراوەتەوە ،لەگەڵ ئەوەی ساڵی یەكەم
( )20ژم���ارەی لێ دەرچ���ووە ( )8هەشت
الپ����ەرەی ب���وو .ك��ەچ��ی س��اڵ��ی دووەم بۆ
ئەوەی ژمارەی زیاتر دەربكەن الپەرەكانی
كەم كراوەتەوە تەنیا ( )14ژمارەیان زیاتر
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دەركردووە .هەرچەندە بابەتەكان لە ساڵی
ی��ەك��ەم باشترن ل��ە ڕووی لێكۆلینەوەو
چاوپێكەوتن و ب��ەدواداچ��وون و گۆشە و
ستوون ..لە ساڵی دووەم لەو ( )34ژمارەیە
زیاتر وەاڵم و وەاڵمدانەوەی لە خۆگرتووە
لە نێوان نووسەرەكاندا .لە ڕووی وێنەشەوە
ساڵی یەكەم دەوڵەمەندترە ،چونكە ساڵی
یەكەم ( )320سێ سەد و بیست وێنەی لە
خۆ گرتووە لەو ( )320وێنەیە ( )25وێنەی
رووداوی ه��ات��ووچ��ۆی��ە ب���ەالم ل��ە ساڵی
دووەم ( )264وێنەی لە خۆگرتووە ،تەنیا
( )12دوانزە وێنەی رووداوی هاتووچۆی
لە خۆ گرتووە .كاریكاتێرەكانیش لە ساڵی
یەكەم ( )12كاریكاتێرە و لە ساڵی دووەم
( )6كاریكاتێری لە خۆگرتووە.
سەرجەم ژمارەكانی ساڵی دووەم بە
شێوەی رەش و سپییە .هەروەها دەستەی
بەرێوەبردنی هەفتەنامەكە چەند جارێك
گۆڕانی بەسەردا هاتووە لە ژمارە یەكەوە بە
شێوەی ستوون هاتووە تا ژمارە ( )33بەم
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شێوەیە هەفتەنامەی ناوخۆ ،خاوەن (خاوەن كردووە زۆر باش خزمەتی هاوواڵتیان و
ئیمتیاز وەزارەت����ی ناوخۆ)سەرنووسەر هێزەكانی ناوخۆیان ك��ردووە لە خول و
(ع����ادل ع��ەل��ی) ب���ەرێ���وەب���ەری نووسین مەشقەكان ئامادەیی هەبووە.
(س��ەرك��ەوت عومەر) نەخشە س��از (توانا
 3-2ساڵی سێیەم
عومەر) ئینتەرنێت (لوقمان عەلی ،شەهال
ساڵی سێیەم لە هەفتەنامەی ناوخۆ-:
رەفعت)
ژم����ارەی ()55ی ه��ەف��ت��ەن��ام��ەی ناوخۆ
ئیمەیلی هەفتەنامەی ناوخۆ
تێداهاتووە ،ناوی هەفتەنامەكە بە فۆنتێكی
haftanama1@yahoo.com
گ����ەورە ن���ووس���راوە و ل��ە ژێ��ری��ی��ەوە بە
پێگەی هەەفتەنامە لەسەر ئینتەرنێت
ئینگلیزی ن��ووس��راوە ل��ە الی گوێچكەی
www.nawxo.lorg
راستی هەواڵێك هاتووە دەڵێت
ناوونیشان
(ب��ان��دێ��ك��ی دزی ل��ە ه��ەڵ��ەب��ج��ەی تازە
سلێمانی /ب��ەردەرك��ی سەرا/وەزارەتی
ن��اوخ��ۆ ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی ڕاگ��ەی��ان��دن و ()7دووك���ان���ی مۆبایل فرۆشتن دەب���ڕن).
ل������ەس������ەرەوەی م��ان��ش��ێ��ت ن����ووس����راوە
پەیوەندییەكان
بەاڵم لە ژمارە ( )33بە بێ هۆ گۆڕانیان (رۆژنامەیەكە وەزارەت���ی ناوخۆ هەموو
بەسەر دەستەی بەریوەبردنی هەفتەنامەكە سێ شەممەیەك دەریدەكات) ساڵی سێیەم
هێناوە .لە دوا الپەڕەدا لەسەری سەرەوە ژم��ارە ( )55لە ()17ی كانونی دووەمی
بە فۆنتێكی كەمێك گەورە لە چوار چێوەی  2006دەرچووە.
ل���ە م��ان��ش��ێ��ت��ێ��ك��دا ق��ورب��ان��ی رووداوی
الكێشەی پاندا هاتووە و كەمێك گۆڕان لە
هاتووچۆ لە ساڵی ( )2005باس دەكات و
ستافەكەدا هاتووە
نەخشەسازی (لوقمان عەلی) لێپرسراوی دەڵێت (قوربانیەكانی رووداوی هاتوچۆ لە
پ��ێ��گ��ەی ئ��ەن��ت��ەرن��ێ��ت (ئ����االن ع��ەل��ی) بەم ساڵی  2005دا گیان لە دەست دانی ()185
شێوەیە جێگیر بووە تا دوا ژمارەی ساڵی و برینداربونی ( )1700هاواڵتی) بوو
هەواڵەكە درێژەی پێدەدات و دەنووسێ
دووەم ( )53 ،54جارێكی دیكە دەستەی
بەریوەبردن خۆیان هێناوەتەوە پێش دوا (ب��ە پێی ئامارێكی تایبەت بە رووداوی
الپەرە .بە رای من لە پێگەی هەفتەنامەكەی ئۆتۆمۆبێل لە سنوری پارێزگای سلێمانی-
ك��ەم ك��ردۆت��ەوە ،لەگەڵ ئ��ەوەی پێویستی هەولێر-كركوك كە بۆ ساڵێك ئەنجامدراوە
نەدەكرد دوو ژمارە لەیەك ژمارە دەربكەن رونبۆتەوە كە ژمارەی قوربانیانی پێكدادانی
وەكو ژمارەی ( )54 ،53هەندێك جار ئەم ئۆتۆمۆبێل بە ()185ك��ەس تۆماركراوە و
شێوازە لە گۆڤارەدا روو دەدات ،بەاڵم لە زۆرترین ژم��ارەی قوربانیەكان لە مانگی
رۆژنامە یان هەفتەنامە بە دەگمەن شتی وا  2005/1دایە كە گەیشتۆتە ( )27حالەتی
دەبێت .چونكە دەكرا بابەتەكان بۆ ژمارەی گیان لە دەستدان و كە ( )18ە یان نێر و ()9
داهاتوو ئامادەبكرانایە ،نەك هەفتەنامەكە ی مێینەیە هەروەها ژمارەی برینداربووانی
ب��ە دوو ژم���ارە دەرچ���ێ ل��ە پێناوی زیاد ڕووداوی هاتوچۆ لەم ساڵی رابردوودا
( )1645بریندار دادەنرێت ،زۆرترین ژمارەی
كردنی ژمارە.
دوا سەرنج بۆ ساڵی دووەم -:لەگەڵ كەم بریندار لە مانگی  2005/9بووە ،ژمارەیان
و كورتی زۆر لە هەفتەنامەكەدا كاریگەری ( )245بریندار و ()174ی برینداری نێر
باشی ه��ەب��ووە و كۆمەل!ێك نووسەری ( )71ب��ری��ن��داری م��ێ ب���ووە ه��ەم��وو ئەم
دەس��ت رەنگین كاریان لە هەفتەنامەكەدا رووداوان��ەش هۆكارەكانی ئەگەرێتەوە بۆ
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سەرپێچی كردن لە رێنماییەكانی هاتووچۆووە هەروەها
خراپی رێگاو بانەكانی دەرەوە )...هەر لە الپەڕەی یەكەم
وێنەیەكی گەورە لە رووداوی هاتووچۆ داندراوە .سەروتار
لە الیەن سەرنووسەر نووسراوە لە پراگرافی كۆتای هاتووە
(هیوادارین بتوانین لەم ساڵە دا خەونەكانمان وەرگێرنە
سەر ئەرزی واقیع و جێبەجێی بكەین ئەلبەتە سەرخستنی
پرۆژەیەك لەو چەشنە هاوكاری و بەشداری زۆری ئەو
قەلەمە بوێرانەی دەوێت كە مەبەستیانە خزمەت بە رەوتی
ڕۆژنامەگەری كوردی بكەن) هەروەها چەند هەوالی تر
هاتووە (ئاگادارییەك لە لیژنەی بااڵی ئەمنی حكومەتی
هەرێمی كوردستانەوە)(وێنە گرێكی ( )puk.tvلە مالەكەی
خ��ۆی��دا بریندار ك��را) (ل��ە راپرسیەكی رادی���ۆی ئازادی
وەزارەت��ی ناوخۆ (ئیدارەی سلێمانی لە  %64رەزامەندی
هاواڵتیانی بە دەس��ت هێناوە)( .ل��ە گوندێكی شارباژێر
 400پەلەوەر مردار بوونەوە ).لە الپەرە دوو گۆشەی بە
كراوەیی لە نووسینی (سەركەوت عومەر) هاتووە (ساڵی
نوێ و دیسانەوە موچەی هێزەكانی ناوخۆ)لەسەرەوەی
الپەڕەی دوو هەواڵی نوێ كردنەوەی ترافیك الیتەكانی
سلێمانی بالوكراوەتەوە چەند هەواڵ و رووداوێكی تێدا
داب��ەزی��ووە یەكێك لە هەوالەكان دەنووسێت(بە هەڵە
برایەك خوشكێكی خۆی دەكوژێت).
رۆژی  2005/1/12لە شارۆچكەی حاجی ئاوا كچێك
بە ناوی (گ.ر.م)تەمەنی ( )15ساڵ لە الیەن براكەیەوە
كەتەمەنی ( )18س��اڵ ب��وو ك����وژرا .س��ەرچ��اوەی��ەك لە
بنكەی پۆلیسی حاجیاوا پێ ڕاگەیاندین :كە دەست بەجێ
براكەی داستگیركراوە سەرەتاكانی لێكۆڵینەوە ئەوەیان
روونكردۆتەوە ئەم رووداوە بە هەڵە بووە هیچ مەبەستێكی
تێدا نەبووە ئەو رۆژەی ئەم هەواڵەی تێدا نووسراوە
 2006/1/17كەچی رووداوەكە لە  2005/1/12رووی داوە.
كە بەهای هەواڵەكە نامێنێ هەرچەند .لەوە دەچێت بە هەڵە
ساڵەكەی نووسرابێت ب��ەاڵم لە ژم��ارەی دوای ئەویش
هیچ روونكردنەوەیەك و پۆزشێك نییە .لە الپ��ەرە ()3
هاتووە (دیدارێك لەگەڵ سەرۆكی لیژنەی ئەمنی هەرێم
بۆ نەهێشتنی ئۆتۆمبێلە بێ پێشینەكان) لە ئامادەكردنی
راگەیاندنی ئاسایشی سلێمانی لە چاوپێكەوتنێكی دیكەدا
(بەرێوەبەری مۆڵەتی شوفێری:داوای نۆرە بڕیم بۆ هیچ
هاوالتیەك نەكردووە) لە نووسینگەكان ئامادەكردنی (زانا
سامان).
لە الپەڕە چواری ژمارە ()55ی ساڵی سێیەم ستوونێك
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نووسراوە بەقەڵەمی (پشتیوان بەهادین)(بە
ن��اوی خ��ەم) بابەتێكی دیكە لە ژێر ناوی
(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،
بەڵكو م��ژدەی خۆش بەخشانەی پێ بێت
بۆ چینی ماندوو و چاوە نەنووستووەكان
(العیون الساهرة)لە پێناوی ئارامی و هێمنی
و پاراستنی س��ەر و ماڵی هاوالتیان كە
ئەركێكی س��ەرەك��ی دەزگ��اك��ان��ی پۆلیسە،
بەاڵم زیاتر هەڵسان بەو كارە نیشاندانی
دڵ��س��ۆزی و نیشتمانپەروەرییە دەڵێن
(ئەركەكان دوای مافەكان) واتە (الواجبات
ثم الحقوق) بابەتێكە لە خوارەوەی الپەرەی
چوار دابەزیووە (پۆلیس لە رۆژانی ئاهەنگ
و بۆنەكاندا) لە نووسینی مالزمی پۆلیس
(خالید عومەر حەسەن) چەند بابەتێك لە
الپەرە ()5دابەزیووە (بریاری لە سێدارەدان
بۆ؟)لە نووسینی (ئومێد عوسمان مەلكەندی)
رەخنە لە هەفتەنامەی ناوخۆ لە نووسینی

(ئەرسەالن فائق)(لێكدانەوەی
خ���ەون���ەك���ان) ل���ە نووسینی
(ئەحمەد خۆشنوس) ستوونێك
بە درێ��ژی الپەرەكە بە ناوی
ساردوگەرم بە پێنووسی (شنۆ
تەیب قەرەداغی)نووسراوە.
ل��ە الپ����ەرە ( )6س��ێ بابەتی
تێدایە (خەرمان)لە نووسینی
(عەبدولی حەمە باقی) لە ژێر
ن��اوی (ب��ەرزب��ون��ەوەی نرخی
س��وت��ەم��ەن��ی ب���ۆ؟) هەروەها
ل��ە بابەتێكی دی��ك��ەدا هاتووە
(جەعفەری فێلێكی تر لە كورد
و ك���ەرك���وك) ل��ە نووسینی
ی��اس��ای��ی (گ��ان��دی��ش یاسین)
هەروەها بابەتێكی دیكە نووسراوە (ئایا
حكومەتی دیمەشق چ��اوەروان��ی گورزی
سەربازییە؟) بەالی منەوە هەر سێ بابەتەكە
پەیوەندی راستەوخۆیان نییە بە مەسەڵە
ناوخۆییەكانی ئاسایشەوە .لە الپ��ەرە ()7
هەمان ژمارە هاتووە(-:یاری زان (هادی
حەمە مستەفا) لیژنەی ئۆڵۆمپی كوردستان
هاوكارییان نەكردوین) ئامادەكردی (ئاسۆ)
لە ستوونێكدا هاتووە-:
(گرانی و هەاڵوسانی نرخ) لە نووسنی
(نیگار كریم) لە دوا الپەڕەش چەند هەواڵێكی
هەمە جۆر هاتووە-:
ئەفسەرێك هاواڵتییەك رزگ��ار دەكات
(دەنووسێت لە تازەترین هەواڵدا لە كەنەدا
دەركەوتووە یەكێك لە ئەفسەرە پۆلیسەكانی
ش��اری (ون��ك��ۆرك��ەم) گیانی خ��ۆی خستە
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
كەسێك دەبیستێ لە حالەتی خنكاندایە لە
یەكێ لە رووب��ارە بەستووەكاندا ،كاتێك
ئەم ئەفسەرە ئەم رووداوە دەبینێت زۆر بە
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خێرایی خۆی دەخاتە ناو رووبارەكەوە ،پاش هەوڵدانێكی زۆر هاواڵتیەكە لە مردن رزگار
دەكات (لەبەر ئەنجامدانی ئەم كارە نازناوی پالەوانیان پێ بەخشی) لە ئامادەكردنی
(پەیوەند)..
هەفتەنامەكە لە ساڵی سێیەمی كە لە ژمارە ( )55وە دەست پێ دەكات
()17ی كانونی دووەمی ( )2006وە تاكو ژمارە ( )100لە / 26كانونی یەكەم2006/

كۆتایی دێت كۆتایی ژمارەكانی ئەو ساڵە ( )45ژمارەیە 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.2بابەتی هەمەجۆری دیكەی لە خۆگرتووە لە دوا الپەڕەكانی وەكو چاوپێكەوتنلەگەل هونەرمەندان و نووسەران لە بوارەكانی جیا جیا هەرچەندە ئەمە پەیوەندی بە
هەفتەناكەوە نییە.
3وێنە بەرێژەیەكی زۆر زی��ادی ك��ردووە ،لەگەڵ ئ��ەوەی زۆرب��ەی وێنەكان ناویوێنەگرەكەی تێدا نەهاتووە.
 4زۆر گرنگی دراوە بە هەواڵەكانی هاتوچۆ و تاوانەكانی دیكە تر كە لەناوچەجیاجیاكانی كوردستان رووی داوە.
5گرنگی زۆر دراوە بە گۆشە و ستوونەكان وەكو بە كراوەیی ،ستوونی خەم،ستوونی ساردوگەرم ،گۆشەی خەرمانە ،رۆژەڤ و درایڤینگ.
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6خوێندنەوەی كتێب و خستنە روویئ��ەو نامیلكە و كتێبانەی كە پەیوەندیان
هەیە بە هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ.
7كاریكاتێریش بە رێژەیەكی باش تێداباڵوكراوەتەوە.
 4-3ساڵی چوارەم
ساڵی چوارەم لە هەفتەنامەی ناوخۆ:
لەسەرەوەی اڵپەرە یەكی رۆژنامەكەدا
گۆرانێكی ئەوتۆ ڕووی نەداوە تێدا هاتووە
(هەفتەنامەیەكە وەزارەت��ی ناوخۆ هەموو
سێشەممەیەك دەریدەكات)
س��اڵ��ی چ����وارەم ژم���ارە ( )101ل��ە 16
كانوونی دووەمی 2007
لەیەكەم ژمارە مانشێتی تێدا نەهاتووە،
هەروەها س��ەروت��اری تێدا نییە بە چەند
ه��ەواڵ��ێ��ك دەس���ت پ��ێ دەك���ات (ل��ە ساڵی
راب������ردوودا ()209خ���ێ���زان���ی ع����ەرەب لە
قەزای دەربەندیخان نیشتەجێ بوون) لە
هەواڵێكی دیكەدا هاتووە (بنكەی پۆلیسی
ئەزمر ( )13ژن��ی لەشفرۆشی دەستگیر
كرد) لەگەڵ چەند هەوالێكی دیكە ،وەكو
(ب���ەرێ���وەب���ەری ن��وێ��ی بەریوەبەرایەتی
پۆلیسی ق��ەزای دووك��ان دەستبەكاربوو،
چارەسەری كێشەی كارەبا و سوتەمەنی
هاواڵتیانی پێنجوین سەردانی قایمقامیەتیان
كرد)(خوێنكارانی پ���ەروەردە دووای دە
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
الپ��ەرە دووەم��ی هەفتەنامەكە هاتووە لە
پەیامنێرانەوەكە كۆمەڵێك هەواڵی شارو
شارۆچكەو الدێیەكانی هەرێمی تێدایە لە
الیەن پەیامنێرەكانەوە ناردراون( .پۆلیس
و جلوبەرگی زستانە ،رووداوی هاتوچۆ،
زۆربەی كێشە یاسایی لەو سنوورە ئالۆز
تر كردووە ،لە ساڵی  2006دا  365كێشەی
یاسایی لە بنكەی پۆلیسی عەربەت تۆمار

ك��راوە ،ك��ارە نوێیەكانی بەرێوەبەرایەتی
ئ���ەن���دازی���اری ه��ات��ووچ��ۆ ،ل��ە رووداوی
هاتووچۆ شوفێرێك گیان لەدەستدەدا
وەالمێك بۆ رۆژنامەی چاودێر.لەگەل
دوو وێنە لەو الپ��ەرە هاتووە .لە الپەرە
()3ی هەفتەنامەكە هاتووە .نقیب (سەالح
عەبدوڵاڵ) بنكەی پۆلیسی دووك��ان هەر
رۆژەی ل��ە جێگایەكن ت��ا ئێستا ل��ە ناو
بینای نەخۆشخانە دای��ن (نووسینگەی
شوفێری) ی��ان (نووسینگەی تەوفیری)
لەگەڵ ستوونێك بەناوی (پالر) دابەزیوە
هەڵبەتە هەموو ئەو دی��اردان��ەی كە دژی
ی��اس��ا و رێنمایی و ئ��اك��ارە جوانەكانی
كۆمەڵگان)ئەو ستوونە بە پێنوسی (مام
ع��ەدل)ە لەگەڵ سێ وێنە كە ئەفسەرن
لەو الپەرەدا هاتووە .لە الپەرە ( )4وێنەی
(س��ەدام حوسێن) لە كاتی لە سێدارەدان
و بابەتێكی ت���ەواوی الپ��ەرەك��ە داگرتوو
جگە لە ستوونێكی بچووك بە ناوی (دوو
مێژووی جیاوازتر گرتووە .لە الپەرە ( )5دا
دوو بابەت لەسەر لە سێدارەدانی (سەدام
حوسێن) هاتووە لە الپەڕە ()6ی رۆژنامەكە
دوو بابەت نووسراوە (كورد و بەندەكانی
مافی م��رۆڤ)(م��اددەی ()8ل��ە دەستوری
هەرێمی ك��وردس��ت��ان پ��اش��ەرۆژی گەلی
كوردستان دیاریدەكات) لەگەڵ وێنەیەكی
بارەگای رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان
ل��ە الپ����ەرە( )7هەفتەنامەكە دوو بابەت
هاتوون لەسەر (تەلەفزیۆنی كەركوك)
و (سەربازی پروس) لەگەل دوو وێنەی
ناو ستۆدیۆی تەلەفزیۆنی كەركوك دوا
اڵپەرەی هەفتەنامە چەند هەواڵ و زانیاری
جۆرا و جۆر تێدا هاتووە .لەوانە (ئێمەش
دیموكراسین) ،نهێنیەكانی ژیانی غاندی،
ئەلبێرت ئەنشتاین ،پیرۆزبێت لەگەلی
هند ،دەولەتانی بێ سوپا ،بابەتێكە لەسەر
گۆرانیبێژ (نانسی عجرم) لەگەڵ ستوونێك
بە ن��اوی (وردب��ون��ەوە) گۆشەیەكە هیوا
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە

145

كاری رۆژنامەوانی بوواریى ئاسایشی ناوخۆ له سلێمانی ()2007 2004-

عەبدوڵاڵ دەنووسێ (هەندێ بۆڵەخوتە) لەن
پراگرافێكی هاتووە (شارەوانی راپەرین
پارتێشنی خواتانی لەگەڵ دان��اوە ئێ خۆ
راپەرینی زاخۆ نییە گەرەكێكی سلێمانیە)
هەروەها دەستەی بەرێوەبردن بەهەمان
شێوە پێشووتر بەاڵم ئەمجارەیان لە جیاتی
سەرەوەی الپەڕەكە هاتوونەتە خوارەوەی
الپەرەكە لەالی ڕاستی دوا الپەڕە دابەزیوە..
لەگەڵ دوو وێنەی كاریكاتێرێك ساڵی
چ��وارەم��ی هەفتەنامەی ن��اوخ��ۆ ل��ە 14ی
ئاب 2007/كۆتایی دێت كە دەكاتە ژمارە
()130لە گوێچكەی ڕاستی هەفتەنامەكەدا
پەیامێكی وەزیری ناوخۆ هاتووە پەیامی
وەزیری ناوخۆ بۆ دەستەی بەڕێوەبەری
هەفتەنامەكە-:
(بۆ ستافی هەفتەنامەی ناوخۆ سالوێكی
گ����ەرم .م��ان��دون��ەب��ن ل��ە دوای����ن ژم���ارەی
هەفتەنامەی ناوخۆ كە دەكاتە ژمارەی
مالئاوایی پێم باشە پڕ بە دڵ دەستخۆشیتان
لێ بكەم لە ماوەی دەرچوواندنی ()130یەم
ژم����ارە دا پ��ێ��م ب��اش��ە پ��ڕ ب���ەدڵ دەست
خۆشیتان لێ بكەم لەماوەی دەرچواندنی
( )130ژم����ارەدا ئ��ەرك و ماندوبونێكی
زۆرتان كێشاوە و لەو ماوە زەمەنیەدا بە
ئاستێكی زۆر باش توانیوتانە خزمەتێكی
ب��اش ب��ەو پەیامە بكەن كە هەفتەنامەكە
هەر لەسەرەتاوە تا ژمارەی كۆتایی هەڵی
گرتبوو ،ئێمە زۆرم��ان پێخۆش بوو ئەم
هەفتەنامەیە وەك��و زمانحاڵی وەزەراتی
ن��اوخ��ۆ ب������ەردەوام ب��وای��ە ل��ە گەیاندنی
پەیامەكە ،بەاڵم بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی
وەزیران ناكرێ و رێگە نادرێ وەزارەت
رۆژنامە و گۆڤاری هەبێت لەبەر ئەوە ئەوە
دەبێتە دواین ژمارەی هەفتەنامەی ناوخۆ.
لە كۆتایی دا وێرایی دوبارەكردنەوەی
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
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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
دەس��ت��خ��ۆش��ی��م ق��ب��ول ب��ك��ەن دڵسۆزتان
عوسمان حاجی محمود وەزیری ناوخۆ.
هەر لەو ژمارەیە و لە الپ��ەڕەی یەكەم
س��ەرن��ووس��ەر وت��ارێ��ك��ی باڵوكردۆتەوە
لە ژێر ناوی ماڵئاوایی دەنووسێت ئەمە
دواین سەروتاری هەفتەنامەی ناوخۆیە و
بە خوێنەرانیش دەڵێم ئیدی سێ شەممان
چاوەڕێی هەفتەنامەی ناوخۆ مەكەن .ئەم
سێ شەممەیە دوایین ژمارەی هەفتەنامەی
ناوخۆ دەخوێنێتەوە و دەبێتە ژمارەی
مالئاوایی ئێمە دەستەی بەڕێوەبەری ئەم
هەفتەنامەیە لە مانگی ئ���اداری (-2004
 )2005وە بەردەوام میوانی ئێوە بووین.
ل��ە پ��راگ��راف��ی كۆتایی ه��ات��ووە ئێمە لەم
وێستگەیە دا ئێوەی خوێنەر بە جێدەهێڵین
هیوادارین ( )130ژمارەی هەفتەنامە ببێتە
ئەرشیفێكی دەوڵ��ەم��ەن��د بۆ وەزارەت و
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 ساڵی چوارەمی ژمارە ( )114كە لە
/24نیسانی 2007/دەرچوو پاشكۆیەك لە
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)
ی���ان (ژم�����ارەی ت��ای��ب��ەت��ی هەفتەنامەی
ه��ات��ووچ��ۆ سێشەممە  2007/4/24لە
سەرەوە بە مانشێتێكی گەورە نووسراوە
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(ل��ە س��اڵ��ی  2006دا ( )17271مۆڵەتی
شوفێری وەرگ���ی���راوە) ه��ەروەه��ا بەشی
دووەم���ی مانشیێتكە ه��ات��ووە)32668( .
لێپرسینەوە لەگەڵ شوفێری سەرپێچیكار
ك��راوە.ه��ەر لە دێ��رە مانشێتكەوە هاتووە
(لە ماوەی ساڵی  2006دا بەرێوەبەرایەتی
هاتووچۆی سلێمانی ژمارەیەك چاالكی
جۆراوجۆری لە سنووری سلێمانیدا ئەنجام
داوە بەمەبەستی زیاتر خزمەتكردن بۆ
هاوالتیان و شوفێران)
لە م��اوەی ساڵی راب����ردوودا ()17271
مۆڵەتی شوفێری دراوە بە هاواڵتیان و
( )88631ئۆتۆمبێل لەم بەرێوەبەرایەتیە
تۆماركراون هەروەها ( )32668لێپرسینەوە
لە شوفێری سەر پێچیكار ئەنجامدراوە
( )6494ئۆتۆمبێل لە الیەن بەرێوەبەرایەتی
هاتووچۆی سلێمانیەوە دەستیان بەسەردا
گ��ی��راوە ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە ل��ە ماوەی
س��ێ م��ان��گ��ی راب�����ردودا ()7116مۆڵەتی
دراوەو ( )629ئۆتۆمبێل تۆماركراوە.

هاوكات ( )8266لێپرسینەوە لە شوفێری
سەرپێچیكار ك��راوە و ( )1464ئۆتۆمبێل
دەستیان بەسەردا گیراوە .شایەنی باسە
تەنها لە م��اوەی سێ مانگی راب���ردوودا
( )643574000شەش س��ەدو چل و سێ
ملیۆن و پێنج سەد و حەفتا و چوار هەزار
دینار وەك داهاتی جۆراوجۆر نێردراوە
بۆ خەزێنەی حكومەت .هەر لەو الپەرەیە
سێ وێنەی رەنگاو رەنگ هاتوون ئاماژەیە
بۆ كارو چاالكیەكانی پۆلیسی هاتوو چۆ.
ل��ە الپ���ەرە دوو چەند بابەتێكی گرنگ
ه��ات��ووە دەرب���ارەی هاتووچۆ لە یەكێك
لە بابەتەكاندا هاتووە (ڕۆڵ��ی لێكۆلینەوە
ل��ە هێنانەدی س��ەالم��ەت��ی ه��ات��ووچ��ۆ) لە
بەشێكی بابەتەكە هاتووە لە ساڵی 2006
دا ل��ە سلێمانی ( )669ڕووداو هەبووە
( )244ق��ورب��ان��ی ت��ۆم��ارك��راوە ()2257
بریندار ئەژماركراوە لە چوار مانگی ساڵی
( )2007لە سلێمانی ( )109رووداو هەیە
و ( )418برینداری لێ كەوتۆتەوە لەگەڵ
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( )32حالەتی م��ردن .لە ساڵی ( )2006لە
هەولێر ( )719حالەتی مردن تۆمار كراوە
لە چوار مانگی ( )2007دا ( )602رووداو
تۆماكراوە كە ( )59حالەتی مردن و ()406
برینداری لێكەوتۆتەوە بەپێی راپۆرتی
( )whoجیهانی ساڵی (.)2020
رێژەی مردووان بە رووداوی هاتووچۆ
ئەكاتە ( )1،3ی��ەك ملیون سێسەدهەزار
م����ردن .ل��ە الپ����ەرە چ���وار چاوپێكەوتن
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەف��س��ەران��ی ه��ات��ووچ��ۆ ئەنجام
دراوە ل��ەس��ەر مەسەلەكانی هاتووچۆ.
ل��ە الپ���ەڕە چ���وار ری��پ��ۆرت��اژێ��ك��ی وێنەی
هەیە لەسەر كاروچاالكییەكانی پۆلیسی
ه��ات��ووچ��ۆ .ه��ەروەه��ا ستوونێك ل��ە ژێر
ن���اوی (م��ان��دوون��ەب��ن رۆح���ە سپییەكان)
ب��ە پێنووسی (ع���ادل ع��ەل��ی) نووسراوە.
ل��ە ستوونێكی ب��چ��ووك ن��ووس��راوە (لە
هەفتەنامەی هاتووچۆ پاشكۆیەكی تایبەت
ب��ە هەفتەنامەی ن��اوخ��ۆ ،سەرپەرشتیار
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نەقیبی هاتووچۆ (ئەمین سالح) .هاوكاران
مالزمی هاتووچۆ ئارام تەها ،توانا عەلی
كەمال –نەخشەساز (لوقمان عەلی) لە
چاپخانەی كوردستان چاپ كراوە.
ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی ژم���ارەك���ان���ی ساڵی
چوارەم-:
هەرچەندە ساڵی چوارەم ( )30ژمارە 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 وێنەگرەكانیبەسەرەوە نیە.
2ه��ەف��ت��ەن��ام��ەك��ە رەش و سپییە .لەسەردەمی پێشكەوتنی زۆر دەبوو رەنگاو
رەنگ بوایە .
3-سەرنووسەر وازی لەسەر وتارەكان
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هێناوە.
4گ��ۆش��ە چ��ەس��پ��اوەك��ان��ی پێشتر كەمب��ووی��ن��ەت��ەوە ك��ە الی���ەن بەرێوەبەری
نووسینەوە دەنووسرا.
5زی���ات���ر ب��اب��ەت��ی س��ی��اس��ی بەرچاودەكەوێت لە چاو ژمارەكانی دیكە.
6كەمی ئامار لەسەر رێژەی كوشتن وبەرزونزمی تاوان.لەگەڵ ئەوەشدا ساڵی
چوارەم لە دابەشكردنی بابەتەكان ریپۆرتاژ
چاوپێكەوتن و بەدواداچوون و هەواڵەكانی
پەیامنێرانەوە گرنگی باشی داوە ،هەروەها
وێنەكانی ی��ەك��ەم الپ���ەرە ل��ە ژمارەكانی
سااڵنی پێشووتر جوانتر هاتوون و لەگەڵ
ئ��ەوەی پاشكۆیەكی تایبەت بە هاتووچۆ
تێدایە .گرنگی بە ستوونەكان دراوە
 3-1پاشكۆی هەفتەنامەی ناوخۆ
هاوكات لەگەڵ دەرچوونی ( )130ژمارەی
هەفتەنامەی ناوخۆ چەند نامیلكەش كە
بەزنجیرە باڵوكراوەتەوە لە الیەن راگەیاندن
و پەیوەندیەكانی وەزارەت���ی ناوخۆ كە
دەستەی بەڕێوەبەری هەفتەنامەی ناوخۆ
ئەركی دەركردنیان گرتۆتە ئەسۆ.
ی�����ەك�����ەم :م�����ێ�����ژووی ئ���ۆت���ۆم���ب���ێ���ل و
پێكهاتەكانی
Automobileك��ت��ێ��ب��ەك��ە ل��ە بەرگێكی
قەشەنگ دا هاتووە لە سەرەوەی كتێبەكەدا
بە ئینگلیزی نووسراوە
لە خوارەوەی ئەم نووسینە ناوونیشانی
كتێبەكە نووسراوە (مێژووی ئۆتۆمۆبێل
و پێكهاتەكانی لێخورین و رێنماییەكانی
هاتووچۆ) .هەر لەسەر بەرگەكە وێنەیەكی
ئۆتۆمۆبێلی مۆدێل كۆن هەیە لەوەرگێڕان
و ئامادەكردنی (بیتوین سەعید) شایەنی
باسە چەندین بابەتی هەمە جۆری لە خۆ
گرتووە لەسەر مێژووی ئۆتۆمۆبێل چەند
رێنماییەكی هاتووچۆ
دووەم:بەرنامەی كۆنتڕۆلی ئۆتۆمۆبێل
تایبەت:

بەو ئۆتۆمۆبێالنەی كۆ كێشەكەی 3.5
تەن تێنەپەڕێ ئەم نامیلكەیە لە ئامادەكردن
و نووسینی (عومەر قەرەداغی) یە لە 2005
بە گشتی باس بە پارچەكانی ئۆتۆمۆبێل
دەك���ات سوودێكی زۆری هەیە ب��ۆ ئەو
كەسانەی بیانەوێ ش��ارەزای پەیدا بكەن
لەسەر ئۆتۆمۆبێل و كارەكانی توندوتۆلی
ئۆتۆمۆبێل.
سێ یەم :پرۆژە و خزمەتگوزارییەكان
وەزارەت ناوخۆ:
ب��ۆ  2006-2004رون ك��راوەت��ەوە .لە
ئامادەكردنی راگەیاندن و پەیوەندییەكان .لە
بەرگێكی قەشەنگ و جوان كە وێنەی بینایی
وەزارەت��ی ناوخۆی تێدا بالوكراوەتەوە.
لە الپەڕە ()8ی ئەم كتێبەدا هاتووە (ئەم
هەفتەنامەیە لە سەرەتای ئ��اداری ساڵی
 2004ژمارە((یەك))ی لە الیەن دەستەی
راگەیاندن و چەند دڵسۆزێك دەرچوێندرا.
لە دوو توێی الپەرەكانیدا ك��ارو چاالكی
وەزارەت���������ی ن���اوخ���ۆ و گ��ش��ت بنكەو
بەرێوەبەراتییەكانی ناو شار و پسپۆر و
شارەزا لە بواری نووسین و نەخشەسازی
وێنەی كاریكاتێری و هەڵبژاردنی بابەتی
ب��ەس��وود و ب�ڵاوك��ردن��ەوەی بیر و رای
هاووالتیان و ئەفسەران و كارمەندانی
بەشە جیاجیاكانی حكومی ناحكومی بە
ئ��ازادی بالودەكرێتەوە كە ئێستا (هەشتا
و ح��ەوت) ژم���ارەی لێ بالوكراوەتەوە)
بەگشتی ئەم كتێبە پڕیەتی لە ئاماری زۆر
باش لە بواری چاالكی هێزەكانی ئاسایشی
ناوخۆ و ئاماری گرینگ دەربارەی تاوان
بە هەموو جۆرەكانییەوە هەروەها ئامار
دەربارەی چەك و جبەخانەكانی هێزەكانی
ئاسایشی ناوخۆ لەگەڵ چەندین وێنەی ئەو
بینایەی كە لەالیەن وەزارەت��ی ناوخۆوە
دروس��ت ك��راون .سەرجەمی الپەرەكانی
( )90الپ��ەرەی��ە شایەنی باسە ئ��ەم كتێبە
ل��ە سوید چ��اپ��ك��راوە بەشی راگەیاندنی
2007
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كاری رۆژنامەوانی بوواریى ئاسایشی ناوخۆ له سلێمانی ()2007 2004-

وەزارەتی ناوخۆ چاپی كردووە و هەندێك
گۆرانكاری باشی تێدا كردوە.
دەرئەنجام
لەئەنجامی ئ��ەو ت��وێ��ژی��ن��ەوەی لەسەر
(هەفتەنامەی ن��اوخ��ۆ) ئەنجاممان دا كە
ماوەی دەرچوونی لە  2004وەتا  2007ی
خایاندووە و ( )130ژمارەی لێ دەرچووە.
گەیشتینە ئەو دەرئەنجامە..
(هەفتەنامەی ناوخۆ) لەرووی روخسارو
پێكهاتەو ناوەرۆكەوە ،هەفتەنامەیەك بووە
لە ئاستێكی ب��اش داب���ووە .وەخزمەتێكی
زۆری گەیاندووە بەو هەموو زانیاری و
ئەرشیف كردنی هەموو وردە كارییەكانی
ج��ول��ەی پۆلیس ل��ەس��ەرج��ەم بوارەكانی
نەهێشتنی ت��اوان و سەرپێچی .لەماوەی
دەرچ���وون���ی ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا سوودی
ه���ەب���ووە ب���ۆ ب���ەرزك���ردن���ەوەی ئاستی
هۆشیاری لە دەزگاكانی پۆلیس و هەوڵی
داوە ببێتە پ��ردێ��ك لەنێوان هاوواڵتیان
و وەزارەت�����ی ن���اوەخ���ۆ .ل��ەگ��ەل ئ���ەوەی
ك��ۆم��ەل��ێ��ك ك��ەم��وك��وڕی ه��ەی��ە .لەوانە:
پێویستی دەك���رد هەفتەنامەكە لەسەر
شێوەی گۆڤارێكی هەفتانە بوایە سەرجەم
ژمارەكانی رەنگاو رەنگ بوایە پڕ بوایە
لەزانیاری و (مەسەلەكی وبەدواداچوون)
و لەهەرمانگێگ ئامارێكی وردی بدایە
ل��ەس��ەر سەرپێجی و ت���اوان ل��ەه��ەرێ��م..
پێویست بوو تیراژەكەی زیاتر بكرایەو
بگەیشتبایە دەستی زۆربەی خەلك بواری
زیاتر بڕەخسایە بۆ ئەو نووسەرانەی كە
خۆیان لە هێزەكانی ئاسایش كاردەكەن.
سەرچاوەكان:
كتێبەكان
 .1بیتوێن سەعید ،مێژووی ئوتۆمۆبیل
و پێكهاتەكانی لێخورین و رێنمایەكانی
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هاتووچۆ ساڵی 2005
 .2ع���وم���ەر ق����ەرداغ����ی بەرنامەی
ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی ئ��ۆت��ۆم��ۆب��ێ��ل .س��اڵ��ی 2005
سلێمانی
 .3وەزارەت���������ی ن����اوخ����ۆ :پ�����ڕۆژەو
خزمەتگوزاریەكانی وەزارەت����ی ناوخۆ
 ،2006 2004سلێمانیگۆڤارەكان
 .1هەستی ئاسوودەیی ،ژم��ارە ()1
حوزیرانی 2005
 .2هەستی ئاسوودەیی ،ژم��ارە ()2
تشرینی دووەم 2005
 .3هەستی ئاسوودەیی ،ژم��ارە ()3
تشرینی دووەم 2005
رۆژنامە
 .1هەفتەنامەی ن��اوخ��ۆ ( )130ژمارە
ل��ە  2004ت��ا  ،2007وەزارەت����ی ناوخۆ،
سلێمانی.

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

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

))ﺋﺎزادی را دەرﺑﯾﻦ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﻛﻮردﯾـــﺪا ،ﭼﺎﭘﻜﺮاوﻜـــﯽ ﺗـــﺎزەی دﻧﯿـــﺎی
رۆژﻧﺎﻣواﻧﯿـــﯽ ﻛﻮردﯾﯿـــ ﻟـــ ﻧﻮوﺳـــﯿﻨﯽ
ﻣﺎﻣﯚﺳـــﺘﺎی زاﻧﻜـــﯚ ھـــﺮش رەﺳـــﻮوڵ،
ﺑﭼﺎﭘﻜـــﯽ ﻗﺷـــﻧﮓ و رﻜﻮﭘـــﻚ و
ﻧﺧﺸﺳـــﺎزﯾﯿﻛﯽ ﺟـــﻮان ،ژﻣـــﺎرە )(٧ی
ﭼﺎﭘﻜﺮاوەﻛﺎﻧـــﯽ رۆژﻧﺎﻣـــی ))ﭼﺎودﺮ((ە و
ﻗﺑﺎرەی ) (٣٩٠ﻻﭘڕەﯾ.
ﺋم ﻛﺘﺒ ﺗﯚژﯾﻨوەﯾﻛ ،ﻟﺑﺎرەی ﺋﺎزادی
رادەرﺑﯾﻦ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی ١٩٦٣
ـ  ٢٠٠٧ﻟـــ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯽ ﻋﯿﺮاﻗﺪا،
ﻟ ﺑﻨڕەﺗﯿﺸﺪا ﻧﺎﻣی ﻣﺎﺳﺘری ﻧﻮوﺳرە
و ﻟـــ ﺑﺷـــﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﯚﻟﮋی زاﻧﺴـــﺘ
ﻣﺮۆﭬﺎﯾﺗﯿﯿﻛﺎﻧﯽ زاﻧﻜﯚی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎوﺗﻮﯽ
ﻛﺮاوە.
ﺋـــم ﻛﺘﺒ ﻟﭼـــﻮار ﺑـــش ﭘﻜﮫﺎﺗﻮوە و
ﺑﺷـــﯽ ﭼﻮارەﻣﯿﺸـــﯿﺎن ﻣﯾﺪاﻧﯿﯿـــ ،ﻟﮔڵ
) (١٤ﭘﺎﺷﻜﯚی ﺟﯚراوﺟﯚر.
ﺑﺷـــﯽ ﯾﻛـــم ﻟﭼﻮارﭼـــﻮەی رﺒﺎزی
ﺗﯚژﯾﻨوەﻛـــ دەدوـــﺖ و ) (١٣ﺗـــوەری
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
ﺋﺎزادﯾﯽ رادەرﺑﯾﻦ ،ﺋرﻛﻛﺎﻧﯽ ﺋو ﺋﺎزادﯾﯿ،
رﯾﺸـــی ﻣﮋووﯾﯽ ﺋـــﺎزادی رادەرﺑﯾﻨﯽ ﻟ
ﭼﺎﺧﻛﺎﻧـــﯽ ـ دﺮﯾـــﻦ ،ﻧﺎوەﻧﺪ ،ﻧـــﻮێ ،ﺋﯿﻨﺠﺎ
ﺑﺎﺳـــﯽ ﺋـــﺎزادی ﻟـــ ﭘـــﺮەوە )ﺳﯿﺴـــﺘﻣ(
ﺳﯿﺎﺳـــﯿﯿ .ﺟﯿﺎوازەﻛﺎﻧـــﺪا ﻛـــﺮدووە ،وەﻛﻮ
دوو رﺒﺎز و ﻓﻟﺴﻓ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺟﯿﺎواز
و ﭘﭽواﻧی ﯾﻛﺪی ﻟ ﭘەوی ﺳﯿﺎﺳـــﯽ
ژﻣﺎرە
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))ﺋﺎزادی رادەرﺑﯾﻦ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردﯾﺪا  ١٩٦٣ـ ((٢٠٠٧

و دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳـــﯽ و ﭘـــەوی دﯾﻜﺘﺎﺗـــﯚری و
ﺗﯚﺗﺎﻟﺘﯿﺎری.
ﺑﺷـــﯽ ﺳـــﯿﻣﯽ ﺋـــم ﻛﺘﺒـــ ﻓﺎﻛﺘـــرە
ﻛﺎرﯾﮕرەﻛﺎﻧـــﯽ ﺋﺎزادﯾـــﯽ رادەرﺑﯾـــﻦ ﻟـــ
((٢٠٠٧ی ﺑﺳر
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﺪا  ١٩٩٣ـ ٢٠٠٧
ﻛﺮدۆﺗوە و ﻟو ﺳ ﺑﺎﺑﺗ دواوە:
) (١ﻓﺎﻛﺘـــرە ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و ﻛﯚﻣﯾﺗـــﯽ و
ﺋﺎﺑﻮورﯾﯿﻛﺎن
) (٢ﻓﺎﻛﺘرە ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﻛﺎن
) (٣ﻓﺎﻛﺘرەﻛﺎﻧﯽ ﺋﯿﺘﯿﻜﯽ ﭘﯿﺸ
) (٤ھرﭼـــﯽ ﺑﺷـــﯽ ﭼﻮارەﻣﯿﺸـــ
ﻛﺎری ﻣﯾﺪاﻧـــﯽ ﻟـــ ﺳـــﻨﻮوری ﺋﺎزادﯾـــﯽ
رادەرﺑﯾﻦ ﻟـــ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳـــﯿﯽ ﻛﻮردی
ﻟـــ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎﻧﺪا ﻟ ﮔﯚﺷـــﻧﯿﮕﺎی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧوە ،دواوە.
ﭘﺎﺷﻜﯚﻛﺎن:
 ١ـ ﻓﯚرﻣـــﯽ ﺳـــرەﺗﺎﯾﯽ زاﻧﯿﺎرﯾـــﯽ
ﻛﯚﻛﺮدﻧوە.
 ٢ـ ﻓﯚرﻣﯽ راﭘﺮﺳﯽ.
 ٣ـ ﭼﻧـــﺪ ﻧﻤﻮوﻧﯾـــك ﻟـــ ﭘﺸـــﻠﻜﺎری
ﺋﺎزادﯾـــﯽ رادەرﺑﯾﻦ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳـــﯿﯽ
ﻛـــﻮردی ﻟـــ ھرﻤـــﯽ ﻛﻮردﺳـــﺘﺎﻧﺪا ،ﺑـــ
ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ ﻓﺎﻛﺘری ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻛﯚﻣﯾﺗﯽ،
ﺋﺎﺑﻮوری.
 ٤ـ ﭼﻧﺪ ﻧﻤﻮوﻧﯾك ﻟ ﭘﺸﻠﻜﺎری ﺋﺎزادی
رادەرﺑﯾﻦ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردی ﻟ
ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ،ﺑﻛﺎرﯾﮕری ﻓﺎﻛﺘری
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ.
 ٥ـ ﭼﻧـــﺪ ﻧﻤﻮوﻧﯾك ﻟ رەﭼﺎوﻧﻛﺮدﻧﯽ
ﭘﺮەﻧﺴـــﯿﺒﻛﺎﻧﯽ ﺋﺘﯿﻜـــﯽ ﭘﯿﺸـــ ،ﻟـــ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ ﻛﻮردﯾﺪا.
 ٦ـ ﯾﺎﺳـــﺎی ﭼﺎﭘﻣﻧـــﯽ ﻋﯿـــﺮاق ژﻣـــﺎرە
)(٢٦٠ی ﺳﺎﯽ .١٩٦٨
 ٧ـ ﯾﺎﺳﺎی ﭼﺎﭘﻣﻧﯽ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻋﯿﺮاق.
 ٨ـ ﭘﺮۆژەی ﯾﺎﺳﺎی ﻛﺎری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ
ﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎن رەﺷﻨﻮوﺳﯽ ھﻣﻮارﻛﺮاو.
 ٩ـ ﯾﺎﺳـــﺎی ﺑرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧوەی ﺗﯚﻗﺎﻧﺪن

١٥٢
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)ﺗﯿﺮۆر( ﻟ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ـ ﻋﯿﺮاﻗﺪا.
 ١٠ـ ﯾﺎﺳـــﺎی رۆژﻧﺎﻣﮔـــری ﻟـــ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
 ١١ـ ﭘﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣی ﺷـــرەﻓﯽ ﻓﯿﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ
ﻧﻮدەوﺗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎن.
 ١٢ـ ﺑﯾﺎﻧﻨﺎﻣی ﻛﺎری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ.
 ١٣ـ ﭘـــﺮۆژەی ﭘﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣـــی ﺷـــرەﻓﯽ
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
 ١٤ـ ﻻﭘڕەی ﯾﻛﻣﯽ رۆژﻧﺎﻣی رۆژاﻧ
و ھﻓﺘﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ھرﻤﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
ﺗﯚژەر ﻟ ﺑـــﮋاردن و دەﺳﺘﻨﯿﺸـــﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ
ﺑﺎﺑﺗﻛی ﺳرﻛوﺗﻮوە ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻛ ﺋو
ﺑﺎﺑﺗ ﺑﯚ ﺋﻣۆﯾﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن زۆر ﮔﺮﻧﮕ
ﺑھﯚی رەوﺷـــﯽ ﺗﺎزەی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﺎزاد،
وروژاﻧـــﺪن و ﺗﯚژﯾﻨوە ﻟـــو ﺟﯚرە ﺑﺎﺑﺗ
زﯾﻨﺪواﻧ ﻛﺎرﻜﯽ ﺷـــﺎﯾن و ﻣﺎﯾی دەﺳﺖ
ﺧﯚﺷـــﯿﯿ و ﺑﺎﯾﺧﻜـــﯽ زۆرﯾﺸـــﯽ ھﯾ ﻟ
ﺑـــﻮواری ﻛﺎری راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﺪا ،ﻧﺧﺎﺳـــﻤﺎ ﺑﯚ
ﻧﺗوەﯾﻛـــﯽ وەك ﺋﻤ ﻛ ﺗـــﺎزە ﺧرﯾﻜ
ﻟو ﺑﺷی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ھﻧﮕﺎوی ﺳرەﺗﺎ
دەھﺎوﮋﯾﻦ ﺑﯚ ﺑ زاﻧﺴـــﺘﯽ ﻛﺮدﻧﯽ ﺑﻮواری
راﮔﯾﺎﻧﺪن.
ﺑﮕﻮﻣـــﺎن ﻛﺘﺒﺨﺎﻧی راﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﻮردی
ﺑو ﺑﺎﺑﺗ دەوﻣﻧﺪ دەﺑﺖ.
وای ﭘﯿﺮۆزﺑﺎﯾﯽ و دەﺳـــﺖ ﺧﯚﺷـــﯽ ﻟ
ﻧﻮوﺳر ،ﺑھﯿﻮای ﺑرھﻣﯽ ﭘﺘﺮ.
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ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری
ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

رﻨﺎس ﻧورۆزی  /ﺑﺮۆﻛﺴﻞ

ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ( ﺷﺎرﻜﯽ ﻣﮋووﯾﯽ ﻛﻮردە،
ﺋﻣۆ ﺑ ﭘﺎﯾﺘﺧﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻛﻮردەﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎﻛﻮوری
ﻛﻮردﺳﺘﺎن دەﻧﺎﺳﺮﺖ! .دوو دەﯾ دەﺑﺖ ﻛ ﻟ
ھﺒﮋاردﻧﻛﺎﻧﯽ ﺷﺎرەواﻧﯽ و ﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎدا ﺑ
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
ﻣﺎدەﻛﺎﻧﺪا ﺷﺎرﻜﯽ ﺋﺎوەدان و ﭘﺸﻜوﺗﻮو ﺑﻮوە
و ﺑ ﻧــﺎوی )ﺋﺎﻣﯿﺪا( ﻧــﺎوﺑــﺮدراوە .ﻟﺳردەﻣﯽ
ﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨ ﻛــﻮردﯾــﯿــﻛــﺎﻧــﯽ ﺳــدەﻛــﺎﻧــﯽ ﻧــﺎوﯾــﻦ
ﮔﻟﻚ ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ ﺑرﭼﺎوی ﺑﺧﯚی ﺑﯿﻨﯿﻮە .ﻟ
ﺳرەﺗﺎی ﺳــدەی ﺑﺴﺘم ﺗﺎ ﺳﺎﻛﺎﻧﯽ ١٩٢٠
ﺷﺎری ﺋﺎﻣد ﻧﺎوەﻧﺪﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ھﻮﻧری ﻛــﻮردی ﺑــﻮوە ،ﺑم
دوای دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﻛﯚﻣﺎری ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻟ ﺳﺎﯽ
 ١٩٢٣و دواﺗﺮ دەرﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯾﺎری ﻗدەﺧﻛﺮدﻧﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛــﻮردی ،ﭼﺎﻻﻛﯽ رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ھﻮﻧری
ﻛــﻮردی ﺋــم ﺷــﺎرە رووی ﻟ ﻧﻣﺎن ﻛﺮدﺑﻮو!،
ﺑم ﺋﺎﻣدﯾﯿﻛﺎن ﻟ دەرەوەی ﺷﺎری ﺋﺎﻣد و ﻟ

دەروەی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑردەواﻣﺒﻮوﻧ ﻟ درﮋەدان
ﺑ ﻛﺎری ﻓرھﻧﮕﯽ و رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ،رۆﺷﻨﺒﯿﺮ و
رۆژﻧﺎﻣواﻧ دﯾﺎرﺑﻛﺮﯾﯿﻛﺎن رۆڵ و ﻛﺎرﯾﮕری
ﺑرﭼﺎوﯾﺎن ھﺑﻮوە ﻟ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ دەﯾﺎن رۆژﻧﺎﻣ
و ﮔﯚﭬﺎری ﻛﻮردی ﻟ ﺋوروﭘﺎ.
ﺷﺎری ﺋﺎﻣد ﻟ ﺳﺎﻛﺎﻧﯽ  ١٩٨٠ﺑ ﺗﺎﯾﺒﺗﯿﺶ ﻟ
ﺳﺎﻛﺎﻧﯽ  ١٩٩٠ﺑدوا ﻟﮔڵ ﺑرەو ﭘﺸوەﭼﻮوﻧﯽ
ﺑﺰاﭬﯽ ﻧﺗوەﯾﯽ ﻛﻮرد و وﺷﯿﺎرﺑﻮوﻧوەی ﻛﻮرد
و ﻛﺎرﯾﮕری ﺑﺷﻛﺎﻧﯿﺘﺮی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﺳر
ﺑﺎﻛﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺷﺎری ﺋﺎﻣدﯾﺶ ﺳرﺑﺎری
ﺑﯾﺎری ﻗدەﺧﻛﺮدﻧﯽ زﻣﺎن و ﻣﺎف و ﺋﺎزادﯾﯿﻛﺎن
ﻟﻻﯾن دەوﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎوە ،ﻟ ﺑﻮاری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
و ھــﻮﻧــری و رۆژﻧــﺎﻣــواﻧــﯽ ﻛــﻮردﯾــﺪا ﮔﻟﻚ
ﭘﺸﻜوﺗﻨﯽ ﺑرﭼﺎوی ﺑﺧﯚوە دﯾﻮە ،ﻛ ﺋﻣۆﻛ
ﺧﺎوەﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ رۆژاﻧی ﻛﻮردﯾﯿ ﺑﻧﺎوی
)ﺋﺎزادﯾﯿﺎ وەت( و ھﻓﺘﺎﻧﻣی )دەﻣــﺎ ﻧــﻮو( و
ﭼﻧﺪ ﮔﯚﭬﺎرﻜﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎﻧ و وەرزاﻧی ﻛﻮردی وەك
 ،رۆژا ﻛﻮرد ،ﺗڤ ﻛﻮرد،
ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ )
ﭼﺮوﺳﻚ ،زەﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮۆش ،ﻛﻟﮫﺎ ﺋﺎﻣد....ھﺘﺪ( ﺟﮕ
ﻟ ﺑﻮوﻧﯽ ﭼﻧﺪ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرﻜﯽ ﻛﻮردان
ژﻣﺎرە

١٥٣

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

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
دﯾﺎر ﻟ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎری ﻛــﻮردی ،ﺧﺎوەن و
ﺳرﻧﻮوﺳر و ﻧــﻮوﺳــران و رۆژﻧﺎﻣواﻧﺎﻧﯽ
ﮔﯚﭬﺎر و رۆژﻧﺎﻣ ﻛﻮردﯾﯿﻛﺎن ﻟﻻﯾن دەوﺗﯽ
ﺗﻮرﻛﯿﺎوە ﺑردەوام رووﺑڕووی ﮔﺮﺗﻦ و ﺋﺎزار و
ﺋﺷﻜﻧﺠدان دەﺑﻨوە و ﺳﺰای زﯾﻨﺪاﻧﯿﻜﺮدﻧﯿﺎن
ﺑــــﺳــــردا دەﺳـــﭘــــــﻨـــﺪرـــﺖ و رۆژﻧــــﺎﻣــــ و
ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯿﺶ دوای دەرﭼﻮوﻧﯽ ﯾك ژﻣﺎرە ﯾﺎن
ﭼﻧﺪ ژﻣﺎرەﯾﻛﯽ ﻛم زووﺑزوو دادەﺧﺮﻦ!
ﯾﻛم ﭼﺎﭘﺨﺎﻧ و ﯾﻛم رۆژﻧﺎﻣی ﺷﺎری ﺋﺎﻣد
ﻟ ﻧﯿﻮەی دووەﻣـــﯽ ﺳــدەی ﻧــﯚزدە ھﻣﻮو
وﯾﻼﯾﺗﻛﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎوەن رۆژﻧﺎﻣی ﺗﺎﯾﺒت
ﺑﺧﯚﯾﺎن ﺑﻮوﻧ وەك ﻧﻤﻮﻧ ﻟ وﯾﻼﯾﺗﯽ ﺣﻟب،
رۆژﻧﺎﻣی ﻓﺮات ﺑ ﺗﻮرﻛﯽ و ﻋرەﺑﯽ .ﻟ وﯾﻼﯾﺗﯽ
ﮔﺮﯾﺖ ،رۆژﻧﺎﻣی ﮔﺮﯾﺖ ﺑ ﺗﻮرﻛﯽ و رۆﻣﺎﻧﯽ.
ﻟ وﯾﻼﯾﺗﯽ ﺗﻮﻧﺎ ،رۆژﻧﺎﻣی ﺗﻮﻧﺎ ﺑ ﺗﻮرﻛﯽ و
ﺑﻮﻟﮕﺎری .ﻟ وﯾﻼﯾﺗﯽ ﻣﻮﺳ ،رۆژﻧﺎﻣی ﻣﻮﺳ
ﺑ ﺗﻮرﻛﯽ .ﻟ وﯾﻼﯾﺗﯽ ﺑﻏﺪا ،رۆژﻧﺎﻣی زەورا ﺑ
ﻋرەﺑﯽ و ﺗﻮرﻛﯽ ..ھﺘﺪ .ﻛﺎﺗﻚ ﻛ ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻗﯽ
ﭘﺎﺷﺎی ﻛﻮردی ﻗرس ) (١٨٩٣-١٨١٨ﻟ ﺳﺎﯽ
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ژﻣﺎرە
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ﺑﯾﺎری
 ١٨٦٨ﻛﺮاوەﺗ واﻟﯽ
دەرﺧﺴﺘﻨﯽ رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒت ﺑ وﯾﻼﯾﺗﻛی
داوە ،ﺑﻣﺑﺳﺘﯽ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ رۆژﻧــﺎﻣــﻛــ و
ﺟﺒﺟﻜﺮدﻧﯽ ﻛﺎروﺑﺎرەﻛﺎﻧﯽ وﯾﻼﯾﺗﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮ
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﯾﻛﯽ ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟ ﺋوروﭘﺎوە ﺧﻮاﺳﺘﻮوە
ﺑﯚ دﯾﺎرﺑﻛﺮ .دوای داﻣزراﻧﺪﻧﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻛ ﻟ
ﺳﺎﯽ  ١٨٦٨ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺎری ﺑﯚ دەرﺧﺴﺘﻨﯽ ﯾﻛم
رۆژﻧﺎﻣ ﻛﺮاوە ﺑﻧﺎوی
دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ ﻛــ) زﻣــﺎﻧــﺤــﺎﻟــﯽ رەﺳــﻤــﯽ وﯾﻼﯾﺗﯽ
دﯾﺎرﺑﻛﺮ( ﺑﻮو .ﻟ ھﻣﺎن ﻛﺎﺗﺪا ﯾﻛم رۆژﻧﺎﻣی
)دﯾﺎرﺑﻛﺮ(ە .رۆژﻧﺎﻣﻛ ﺑ زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(
ﺗﻮرﻛﯽ و ﺋرﻣﻧﯽ ،رﻨﻮوﺳﯽ ﺋﺎراﻣﯽ )ﻋرەﺑﯽ(
ﺑـــﻮوە .ژﻣـــﺎرە(١) :ی رۆژﻧــﺎﻣــی دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ ﻟ
رۆژی ٣ی ﺋﺎﺑﯽ  ١٨٦٩دەرﭼﻮوە .ﺳرﭼﺎوەﻛﺎﻧﯽ
ﻣﮋووی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ دان ﺑو راﺳﺘﯿﯿ
دەﻧﻦ ﻛ داﻣزرﻨری ﺋم رۆژﻧﺎﻣﯾ
دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ :ﺋﯿﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻗﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺑ رەﺳــن
رۆژﻧــﺎﻣــی دﯾﺎرﺑﻛﺮ رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ ھواﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑــﻮو ،ﻟ ھﻣﺎن ﻛﺎﺗﺪا ﺗﺎﯾﺒت ﺑــﻮوە ﺑ
ﻛﺎروﺑﺎرەﻛﺎﻧﯽ وﯾﻼﯾﺗﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮ .ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﺑ
ﺗــواوی ﻧﺎزاﻧﺮﺖ ،ﺟﮕ ﻟ ﺑﻛﺎرﺑﺮدﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮرﻛﯽ و ﺋرﻣﻧﯽ ﻟ رۆژﻧﺎﻣﻛدا ﺋﺎﯾﺎ ﻟ ھﯿﭻ
ژﻣﺎرەﯾﻛﯽ ﺋم رۆژﻧﺎﻣﯾدا وﺗﺎر ،ﯾﺎن ھﺒﺳﺖ
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ﺑ زﻣﺎﻧﯽ ﻛــﻮردی ﺑوﻛﺮاوەﺗوە ﯾﺎن ﻧﺎ!؟ ﺋﺎﯾﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﯾﻛﯿﺘﺮ ﻟ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد داﻣزراون.
ھﯿﭻ وﺗﺎر و ﻟﻜﯚﯿﻨوەﯾك ﺳﺑﺎرەت ﺑ دﯾﺮۆك
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳ ﻧﺎﺳﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣد
و ژﯾﺎﻧﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻛﻮرد ﺑ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯽ ﯾﺎن
ﺷﺎری ﺋﺎﻣدﯾﺶ وەك ھﻣﻮو ﺷﺎرەﻛﺎﻧﯿﺘﺮی
ﺋرﻣﻧﯽ ﻟم رۆژﻧﺎﻣﯾدا ﺑوﻛﺮاوەﺗوە؟! ﺑم
وەك ﻟ ﺳرﭼﺎوە ﺗﻮرﻛﯿﯿﻛﺎﻧﺪا دەردەﻛوﺖ ﺋم ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟ ﺑــﻮاری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ھﻮﻧری
رۆژﻧﺎﻣﯾ ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﻛﯽ زۆری ﺑ دﯾﺎرﺑﻛﺮ داوە .و رۆژﻧــﺎﻣــواﻧــﯿــﺪا ﮔﻟﻚ ﻛﺳﺎﯾﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕﯿﺎن
ژﻣﺎرە(١٧٣٩) :ی ﻟ رۆژی  ١٩١٢/٢/٢٢دەرﭼﻮوە ﺗــــﺪا دەرﻛـــوﺗـــﻮوە ﻛــ رۆـــﯽ ﻛــﺎرﯾــﮕــرﯾــﺎن ﻟ
و ﻟﮔڵ رووداوەﻛﺎﻧﯽ ﯾﻛم ﺟﻧﮕﯽ ﺟﯿﮫﺎﻧﯿﺪا ﺑــــرەو ﭘﺸﭽﻮوﻧﯽ رۆژﻧــﺎﻣــوﻧــﯿــﺪا ھــﺑــﻮوە،
ﺑﺷﯽ ﺋرﻣﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﻛ راﮔﯿﺮاوە و رۆژﻧﺎﻣی ﻟــ ﻧــﺎﺳــﺮاوﺗــﺮﯾــﻨــﯿــﺎن ﺋــﻣــﺎﻧــی ﺧـــــﻮارەوەن ،ﻛ
دﯾﺎرﺑﻛﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﯽ  ١٩٣١ﻧﺎو ﺑﻧﺎو ﺑردەواﻣﺒﻮوە ﻣﻦ ﺑ ﻛﻮرﺗﯽ ﺗﻧﯿﺎ ﺋــﺎﻣــﺎژەم ﺑ ﭘﯿﺸ وﻛــﺎرە
ﻟ دەرﭼﻮون و ﻟو ﺳﺎدا ﺑ ﺑﯾﺎری دەوﺗﯽ رۆژﻧﺎﻣواﻧﯿﻛﺎﻧﯿﺎن ﻛﺮدووە.
 ﺋﺣﻤد ﺟﻣﯿﻞ دﯾﺎرﺑﻛﺮی ) ١٨٧٢ﺋﺎﻣد -ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑ ﯾﻛﺠﺎری ﻟ دەرﭼﻮون وەﺳﺘﺎوە.
)دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ( ،ھــروەھــﺎ  :(١٩٤١ﺳرﻧﻮوﺳری رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻮرد ﺗﻋﺎون
ﺟﮕ ﻟــ رۆژﻧــﺎﻣــی )دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ(
رۆژﻧــﺎﻣــﻛــﺎﻧــﯽ )ﭘــﯾــﻤــﺎن( )دﯾــﺠــﻠــ (و ﭼﻧﺪ و ﺗرەﻗﯽ -
ﻧﻮوﺳری
٢
رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯿﺘﺮﯾﺶ ھــر ﻟ ھﻣﺎن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧی
)وﯾﻼﯾﺗﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮ( ﭼﺎﭘﻜﺮاون .دووەم ﭼﺎﭘﺨﺎﻧی رۆژﻧــﺎﻣــی ﻛــﻮرد ﺗــﻋــﺎون و ﺗــرەﻗــﯽ ١٩٠٨ -
ﺷﺎرەﻛ ﻟﻻﯾن ﺋﺎﺳﻮری و ﻣﺳﯿﺤﯿﯿﻛﺎﻧوە ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ.
 -٣ﻓﻜﺮی ﻧﺟﺪەﺗﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮی :ﻧﻮوﺳری
-٣
ھــــﻨــﺮاوەﺗــ ﺷـــﺎرەﻛـــ ،ﺳــــﯿــم ﭼــﺎﭘــﺨــﺎﻧــش ﻟ
و ﯾﻛﺒﻮون
ﺳﺎﯽ  ١٩١٨ﻟ ﻻﯾــن ﺋــﻛــﺮەم ﺟﻣﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎی ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ رۆژی ﻛــﻮرد
دﯾﺎرﺑﻛﺮی داﻣــــزراوە .ﻧــﺎوﺑــﺮاو ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ ١٩١٣
 ﺷﻮﻛﺮی ﺋﺎﻣدی )ﻣﯿﺮ ﻛﺎﺗﺒﯽ زادە ﺷﻮﻛﺮی(:دەرﺧﺴﺘﻨﯽ رۆژﻧﺎﻣی ﮔﺎزی )ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﻛﯚﻣی
ﻛﻮردﺳﺘﺎن( ﻟﺳر ﺋرﻛﯽ ﺧﯚی ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﯾﻛﯽ ﺧﺎوەﻧﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣد ﺳودا -
ﺑﭽﻮوﻛﯽ ﻟ ﭘﺎﺗﺮﯾﻜﺨﺎﻧی ﻛﻠﺪاﻧﯿﯿﻛﺎن ﻛﺮدووە ١٩٠٨ .ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ ،ﺋﺎﻣد  ١٩٠٩ -ﺋﺎﻣد ،ﭘﯾﻤﺎن
دواﺗﺮ ﻟ ﺳﺎﻛﺎﻧﯽ  ١٩٣٠ﺗﺎ ﺳﺎﯽ  ٢٠٠٠ﭼﻧﺪ  ١٩٠٩ -ﺋﺎﻣد.
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 (١٩٢٣ﻟ ﺑﻨﻣﺎی
 -٥ﻋﻟﯽ ﺋﻣﯿﺮی دﯾﺎرﺑﻛﺮی ) ١٨٥٧ﺋﺎﻣد ١٩٢٣ -
-٥
ﻣﯿﺮە ﻛﻮردەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣد ﺑﻮوە :ﺳرﻧﻮوﺳری رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎﻣد
ﺳودا  ١٩٠٨ -ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ.
ﺑڕﻮەﺑری ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎری رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎﻣد
٦
 ١٩٠٩ -٧ع.ﺑﺎﻗﯽ :ﺳرﻧﻮوﺳری رۆژﻧﺎﻣی ﭘﯾﻤﺎن  ١٩٠٩ -ﺋﺎﻣد.
-٧
 -٨ﺣﻗﯽ ﻋﺗﺎرﯾﺰادە :ﺧﺎوەن و ﺑڕﻮﺑری رۆژﻧﺎﻣی دﯾﺠﻠ
  ١٩١٣ﺋﺎﻣد.١٩٢٧//١٠
١٩٢٧
 -٩ﺳﻮﻟﯾﻤﺎن ﻧزﯾﻒ )ﺋﺎﻣد ١٠//٤ - ١٨٦٩
-٩
ﻛﻮڕی ﺳﻋﯿﺪ ﭘﺎﺷﺎی دﯾﺎرﺑﻛﺮﯾﯿ ،ﺳﯿﺎﺳﺗﻤدار و ﻧﻮوﺳر و
ھﺒﺳﺘﻮاﻧ ،ﺑ ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﺑﺷﺪاری ﻟ رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻮرد ﺗﻋﺎون
ﺗرەﻗﯽ ﻏزﺗﺳﯽ و ﭼﻧﺪ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرﻜﯿﺘﺮی ﻛﻮردی و
ﺗﻮرﻛﯽ و ﻓﺮەﻧﺴﯽ ﻛﺮدووە.
١٠
٣١
  ١٩١٩ﺋﺎﻣد .ﻧﻮوﺳری ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ رۆژی ﻛــﻮرد ١٩١٣ - ١٩٤٥-١٩٣٢ﺷﺎم .ﺋﺴﺘﺎ ﭘﯾﻜری ﺋم ﻧﺎودارەی
ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ ،ھﺎوار ١٩٣٢
دﯾﺎرﺑﻛﺮ ﻟ ﺷﺎری ھوﻟﺮ داﻧﺪراوە.
 -١١ﺗﯚﻓﯿﻖ ﺣﺎﻣﯿﺪ ﺑﮔ دﯾﺎرﺑﻛﺮی ﻧﻮوﺳری ﮔﯚﭬﺎری ژﯾﻦ
-١١
١٩١٨
 -١٩١٨ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﻟ
-١٩١٨
١٢
ژﯾﺎﻧﺪا ﻣﺎوە و ﻟ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد دەژﯾﺖ( .ﺑ ﺑﻨﭽ ﻛﻮردی ﻣﻮﺳ،
ﺧﺎوەن و داﻣزرﻨری ﭼﻧﺪ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرﻚ ﺑﻮوە ﻛ ﻟﺷﺎری
ﺋﺎﻣد و ﻗزاﻛﺎﻧﯽ ﺳرﺑ ﺋﺎﻣد دەرﭼﻮوﻧ ﻟواﻧ :رۆژﻧﺎﻣی
ﻣﯿﺎﻓﺎرﻗﯿﻦ  ١٩٥٥ﻟ ﻣﯿﺎﻓﺎرﻗﯿﻦ ،رۆژﻧﺎﻣی ﺋﻮﻣﺪ ،رۆژﻧﺎﻣی ﻧﻮری
زوﻟﻜﯿﻒ ﻟ ﺋرﺧﻧﯽ ،رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ ﻟﯿﺠ ،ﻛﻮﻟﭗ ،ھﺎزرۆ ،ﺑﺴﻤﯿﻞ،
ﭼﻨﺎر ،ﮔﻮﻧﮕﻮش ،ھﺎﻧﯽ ..ﺳﺎﯽ راﺑــﺮدوو  ٢٠٠٨ﻟﻻﯾن ﺳرۆﻛﯽ
ﺷﺎرەواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد و ﻛﺎرﺑدەﺳﺘﺎﻧﯿﺘﺮی ﻛﻮردی ﺋم ﺷﺎرە
رﺰی ﻟﮕﺮاوە .ﺑ ﺗﻣﻧﺘﺮﯾﻦ رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﻛﻮردە ﻛ ﺋﺴﺘﺎ ﻟ
ﺗﻣﻧﯽ ﺳﺎﯿﺪاﯾ.
 -١٣ﻣﻮﺳﺎ ﻋﻧﺘر )ﮔﻮﻧﺪی زﭬﯿﻨﮕ / ﻣﺮدﯾﻦ  - ١٩٢٠ﮔرەﻛﯽ
١٣
ﺧﺎوەن و ﺑڕﻮەﺑری ﮔﯚﭬﺎری
ﺳﯾﺮان ﺗﭘ/ﺋﺎﻣد
ﻣزۆﭘﯚﺗﺎﻣﯿﺎ -
رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ
 -١٤ﻣﺤﻣﻤد ﺋﻣﯿﻦ ﺑــﯚز ﺋــرﺳــﻻن )ﻟﯿﺠ/ﺋﺎﻣد .(١٩٣٥
-١٤
ﺳــﯿــﺎﺳــﺗــﻤــدار ،رۆﺷﻨﺒﯿﺮ ،زﻣــﺎﻧــﺰان ،وەرﮔــــ و ﻧﻮوﺳرﻜﯽ
ﻛﻮردە و ﺋﺴﺘﺎ داﻧﯿﺸﺘﻮوی وﺗﯽ ﺳﻮﺪە .ﯾﻛﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣی
ﻛﻮردی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ١٩٠٢-١٨٩٨ی ﻟ دوو ﺑرﮔﺪا ﭼﺎﭘﻜﺮدۆﺗوە
و ﺳرﺟم ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯿﺸﯽ ﻟ رﻨﻮوﺳﯽ ﺋﺎراﻣﯽ ﮔﯚڕﯾﻮە ﺑﯚﺳر
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رﻨﻮوﺳﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ .ھروەھﺎ ﺳرﺟم ژﻣﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری )ژﯾﻦ(
١٩١٩-١٩١٨ی ﺋﺳﺘﻧﺒﻮﯽ دووﺑــﺎرە ﭼﺎﭘﻜﺮدۆﺗوە .ھروەھﺎ
ﺧﺎوەﻧﯽ دەﯾﺎن ﭘرﺗﻮوﻛﯽ ﺟﯚراوﺟﯚرە.
 :(:(١٩٤٨ﻧﻮوﺳر و رۆژﻧﺎﻣواﻧﻜﯽ
 -١٥ﺋﺎﻣد ﺗﯿﮕﺮﯾﺲ )ﻟﯿﺠ/ﺋﺎﻣد ١٩٤٨
-١٥
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.
 :(:(١٩٥٢ﻧﻮوﺳر ،رۆژﻧﺎﻣوان ،ﻣﮋووﻧﻮوس
 -١٦ﻣﺎﻟﻤﯿﺴﺎﻧﮋ )ﺋﺎﻣد ١٩٥٢
-١٦
و ﻟﻜﯚرەوەﯾﻛﯽ ﻛﻮردە و ﺋﺴﺘﺎ داﻧﯿﺸﺘﻮی وﺗﯽ ﺳﻮﺪە .ﻟ ﺑﻮاری
رۆژﻧﺎﻣواﻧﯿﺪا ﺑﺷﺪاری ﻟ دەرﭼﻮوﻧﯽ ﺋم رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎراﻧدا
ﻛﺮدووە :ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﺮﮋ/ﺋﯿﺰﻣﯿﺮ  ،١٩٧٩ﮔﯚﭬﺎری ھﯿﻮا/ﭘﺎرﯾﺲ ،١٩٨٣
رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ/ﺳﺘﯚﻛﮫﯚﻢ  ،١٩٧٩ﮔﯚﭬﺎری ﭼﻮارﭼﺮا/ﺳﺘﯚﻛﮫﯚﻢ
 ،١٩٨٦ﮔﯚﭬﺎری وان/ﺳﺘﯚﻛﮫﯚﻢ  ،١٩٩٢ﮔﯚﭬﺎری ﭼﺮا/ﺳﺘﯚﻛﮫﯚﻢ ،ﻟ
ﺳﺎﯽ ١٩٩٧ەوە ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﺳرﻧﻮوﺳری ﮔﯚﭬﺎری ﭬﺎﺗ ﯾ .ﺧﺎوەﻧﯽ
دەﯾﺎن ﭘرﺗﻮوﻛﯽ ﺟﯚراوﺟﯚرە و ﺑرھﻣﯽ ﻟ ﭼﻧﺪان رۆژﻧﺎﻣ و
ﮔﯚﭬﺎری ﻧﺎوەوە و دەرەوەی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﺑوﻛﺮاوەﺗوە.
ﺑﺷﺪاری ﻟ
 -١٧ﻣﺣﻤﻮد ﻟوەﻧﺪی )ﻗرەژداغ/ﺋﺎﻣد
-١٧
دەرﭼﻮوﻧﯽ ﮔﻟﻚ ﮔﯚﭬﺎر و رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻮردی ﻛــﺮدووە ﻟواﻧ:
رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ  ،١٩٧٩ﮔﯚﭬﺎری ھﭭﯽ  ،١٩٨٠ﮔﯚﭬﺎری ھﻠﯿﻦ
 ،١٩٨٢ﮔﯚﭬﺎری ﺑرﺑﺎﻧﮓ  ،١٩٨٢ﮔﯚﭬﺎری ھﯿﻮا  ،١٩٨٣ﮔﯚﭬﺎری
ﻛﻮﻟﯿﻠﻚ ،ﮔﯚﭬﺎری ﭼﻮارﭼﺮا ،ﮔﯚﭬﺎری دﯾﺪار ،ﮔﯚﭬﺎری وان ،ﮔﯚﭬﺎری
ﭼﺮا ،ﮔﯚﭬﺎری ﻣﯿﺮﻛﻮت ،رۆژﻧﺎﻣی رۆژﻧﺎﻣ ١٩٩١ و ﮔﻟﻚ رۆژﻧﺎﻣ
و ﮔﯚﭬﺎرﯾﺘﺮی ﻛﻮردی.
 :(:(١٩٥٦ﻧــﻮوﺳــر و
 -١٨ژ.ﺋﯿﺤﺴﺎن ﺋﺳﭙﺎر )ﭘــﯿــﺮان/ﺋــﺎﻣــد ١٩٥٦
-١٨
رۆژﻧﺎﻣواﻧﻜﯽ ﻛــﻮردە .ﺋﻧﺪاﻣﯽ دەﺳﺘی ﻧﻮوﺳراﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری
ﭬﺎﺗ ﺑﻮوە و ﺑﺷﺪاری ﻟ دەرﭼﻮوﻧﯽ ﮔﻟﻚ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎری
ﻛﻮردی ﻛﺮدووە ﻟ ﺋوروﭘﺎ.
ﻧــﻮوﺳــر و
 -١٩ﺣﺳﻧ ﻣﺗ) ﺋــرﺧــﻧــﯽ/ﺋــﺎﻣــد
-١٩
ﻟﻜﯚرەوەﯾﻛﯽ ﻛﻮردە ،ﺧﺎوەﻧﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟ ﭘرﺗﻮوﻛ ،ﻧﻮوﺳﯿﻦ
و ﺑرھﻣﻛﺎﻧﯽ ﻟ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرە ﻛﻮردﯾﯿﻛﺎﻧﯽ ﺋوروﭘﺎدا
ﺑوﻛﺮاوەﺗوە.
 -٢٠رۆژەن ﺑﺎرﻧﺎس :ﺋﻧﺪاﻣﯽ دەﺳﺘی داﻣزرﻨری ﮔﯚﭬﺎری
-٢٠
)ﺗﯿﺮۆژ( ﺑﻮوە و ﻟ ﮔﻟﻚ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎری ﻛﻮردﯾﺪا وﺗﺎر و
ﺑرھﻛﺎﻧﯽ ﺑوﻛﺮدۆﺗوە.
( :ﻧﻮوﺳر و
 -٢١ﺳﯚزان ﺳﺎﻣﺎﻧﺠﯽ )ﮔﻮﻧﺪی ھﺷﯚﻻ/ﺋﺎﻣد
-٢١
ﭼﺎﻻﻛﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﯽ ژﻧﺎﻧ ،ﯾﻛﻚ ﺑﻮوە ﻟ داﻣزرﻨراﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری
)ژن و ژﯾﺎن( .ﺑﺷﺪاری ﻟ ﮔﯚﭬﺎری )ﭘﻧﯽ ﻧﻮﻧﺗوەﯾﯽ( و ﮔﻟﻚ
رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرﯾﺘﺮی ﻛﻮردی ﻛﺮدووە.
 :(:(١٩٦٧ﻧﻮوﺳر و زﻣﺎﻧﻨﺎس و
 -٢٢زاﻧﺎ ﻓﺎرﻗﯿﻨﯽ )ﻓﺎرﻗﯿﻦ/ﺋﺎﻣد ١٩٦٧
-٢٢
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١٥٧

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

ﻟﻜرەوەﯾﻛﯽ ﻛﻮردە .ﺑﺷﺪاری ﻟ دەرﭼﻮوﻧﯽ
ﮔﻟﻚ رۆژﻧــﺎﻣــ و ﮔــﯚﭬــﺎری ﻛـــﻮردی ﻛــﺮدووە
ﻟواﻧ) :رەوﺷن ،ژﯾﺎﻧﺎ رەوﺷن ،رەوﺷﻧﻨﺎﻣ،
زەﻧــﺪ ،زەﻣﺒﯿﻞ ﻓــﺮۆش ،ﺗﯿﺮۆژ ،ﺋﺎﭬﺎﺷﯿﻦ ،وت،
وەﺗ ﻣ ،ﺋﺎزادﯾﺎ وەت(
رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣد ٢٠٠٩-١٨٦٩
ﻟ ﻣﺎوەی  ١٤٠ﺳﺎﺪا زﯾﺎﺗﺮ ﻟ ١٥٠ رۆژﻧﺎﻣ
و ﮔﯚﭬﺎر ﻟ ﺳﻨﻮوری ﭘﺎرﺰﮔﺎی دﯾﺎرﺑﻛﺮ )ﻧﺎو
ﺷــﺎری ﺋﺎﻣد و ﻗــزا و ﺳــرﺟــم ﻧﺎوﭼﻛﺎﻧﯽ
ﺳﻨﻮوری ﭘﺎرﺰﮔﺎی ﺋﺎﻣد( دەرﭼﻮوﻧ ،ﺑم ﻣﻦ
ﻟﺮەدا ﺗﻧﯿﺎ ﺗﯿﺸﻜﻢ ﺧﺴﺘﯚﺗ ﺳر ﻧﺎوی رۆژﻧﺎﻣ
و ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﺷﺎری ﺋﺎﻣد.
ﻧﺎوەڕۆﻛﯽ ﺳرﺟم ﺋو رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎراﻧی
ﻛـــ ﻟـــ ﺷــــﺎری ﺋـــﺎﻣـــد دەرﭼــــﻮوﻧــــ ،داﺑــﺷــﯽ
ﺳــر ﺳ ﺑــش دەﺑــﻦ ،ﺑﺷﯽ ﯾــﻛــم :ﻟﻻﯾن
ﻧﯿﺸﺘﯿﻤﺎﻧﭙروەراﻧﯽ ﻛﻮرد و دەزﮔﺎ و داﻣزراوە
ﻛﻮردﯾﯿﻛﺎن دەرﭼﻮوﻧ وەك  :ﮔــﺎزی ،ﺋﯿﻠری
ﯾﻮرت ،دﯾﺠﻠ ﻛﺎﯾﻨﺎﻏﯽ ،ﻣزۆﭘﯚﺗﺎﻣﯿﺎ ،ﯾﻛﺒﻮون،
ھوار،ﯾﻮرﺗﺘﺎن ھﺑرﻟر ،ﺑرھم ،ﭼﺮۆﺳﻜﺎ ژﯾﺎن،
ﺷوﻗﺎ ﺑرﺧﻮەدان ،دەﻧﮕ ﺋﺎﻣدێ ،ﮔﯚﭬﻧﺪ ،ﺋﺎﻣﯿﺪا،
وار ،ﻣﺎﻧﺸﺖ ،ﺋﺎزادﯾﯿﺎ وەت ،ﺋﺎرژﯾﻦ ،زﯾﻨﺎﻧﻮو،
ﺗﯿﮕﺮﯾﺲ ،ﺋﺎﻣﯿﺪا ،ﺑرﻧﺎﻣﻧﺖ ،ﺷﻣﺎﻣﯚك....ھﺘﺪ.
ﺑﺷﯽ دووەﻣﯿﺎن رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎری ﺳرﺑﺧﯚ
و ﺑ ﻻﯾن ﺑﻮوﻧ وەك :ﺷرق ﭘﯚﺳﺘﺳﯽ ،ﯾﯚل
ﺋﯿﺶ دﯾﺎرﺑﻛﺮ ،ﻟﯿﺴ ،ﺗﻟﺑ ﻣﺟﻤﻮﻋﺳﯽ.....
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ھﺘﺪ .ﺑﺷﯽ ﺳﯿﻣﯿﺎن ﻟﻻﯾن دەوﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ
و دام و دەزﮔــﺎ و ﻛﻮردەﻛﺎﻧﯽ ﺳرﺑ دەوــت
دەرﭼﻮوﻧ ﻛ ﺑﺷﻚ ﻟواﻧ ﺑ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺑﺎﻧﮕﺷﻛﺮدن ﺑﯚ دەوــت و ﻧﻜﯚﻟﯿﻜﺮدن ﻟ
ﻣﺎﻓﻛﺎﻧﯽ ﻧــﺗــوەﯾــﯽ ﻛــﻮرد داﻣــــزراون وەك
رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮ ،ﺋﯚز دﯾﺎرﺑﻛﺮ ،دﯾﺎرﺑﻛﺮ
ﺳﯚز ..و ﭼﻧﺪ داﻧﯾﻛﯿﺘﺮ ﻛ ﺑ ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﻣﻦ
ﺋو ﺟﯚرە رۆژﻧﺎﻣﺎﻧ ﻧﺎﻛوﻧ ﺧﺎﻧی ﻣﮋووی
رۆژﻧــﺎﻣــواﻧــﯽ ﻛــﻮردی ،ﺗﻧﯿﺎ دەﺑﻨ ﺑﺷﻚ ﻟ
ﻣﮋووی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد و ﻣﮋووی
رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا!.
ﻟ رووی زﻣﺎﻧﯿﺸوە رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ
ﺋﺎﻣد ﺑﻣﺠﯚرە دەرﭼﻮوﻧ:
و ﺗــﻮرﻛــﯽ(
ﻛــــﻮردی(
)ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی(.
)ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی(
و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ(
زۆرﺑی زۆری ﺋو رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎراﻧی ﻛ ﻟ
ﺷﺎری ﺋﺎﻣد دەرﭼﻮوﻧ ھرﻤﯽ و ﻧﺎوﭼﯾﯽ ﺑﻮوﻧ،
ﺳﻨﻮوری ﺑوﻛﺮدﻧوەﯾﺎن ﺗﻧﯿﺎ ﺷــﺎری ﺋﺎﻣد
)دﯾﺎرﺑﻛﺮ( و ﭘﺎرﺰﮔﺎی ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ( ﺑﻮوە،
ﺑم ﺑﺷﻚ ﻟ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرە ﻛﻮردﯾﯿﻛﺎﻧﯽ
ﺋم دواﯾﯿ ﻛ ﻟ ﺋﺎﻣد دەردەﭼﻦ ﺳراﻧﺴرﯾﻦ
وەك رۆژﻧﺎﻣﻛﺎﻧﯽ )ﺋﺎزادﯾﯿﺎ وەت( و )دەﻣﺎ ﻧﻮو(
ﻛ ﻟ ﺳراﻧﺴری ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑودەﻛﺮﻨوە و
دەﻧﺮدرﻨ ﺋوروﭘﺎش .ھروەھﺎ ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ

ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

 ،ﻛﻟﮫﺎ ﺋﺎﻣد ،ﭼﺮۆﺳﻚ ...ھﺘﺪ( ﺳراﻧﺴرﯾﻦ
ﻟ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑودەﻛﺮﻨوە و دەﻧﺮدرﻨ ﺋوروﭘﺎ
و ﺑﺷﻛﺎﻧﯿﺘﺮی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ.
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳرﺟم رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد
)دﯾﺎرﺑﻛﺮ( .٢٠٠٩-١٨٦٩
 -١رۆژﻧﺎﻣی دﯾﺎرﺑﻛﺮ .١٨٦٩
 -٢رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎﻣد .١٩٠٩
 -٣رۆژﻧﺎﻣی ﭘﯾﻤﺎن .١٩٠٩
 -٤رۆژﻧﺎﻣی ﻛﯾﻜب ﻣدﯾﻨﮫﯚ )ﺋﺳﺘﺮەی
رۆژھت( .١٩١٠
 -٥ﺷﯿﻔﻮرۆ .١٩١٣
 -٦رۆژﻧﺎﻣی دﯾﺠﻠ.١٩١٣ 
 -٧ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯚرازان .١٩١٣
 -٨ﮔـــﯚﭬـــﺎری ﯾــﻧــﯽ ھــﯿــﻼل )ھــﯿــﻼﻟــﯽ ﻧــﻮێ(
.١٣٤٠/٩/٢٢
 -٩رۆژﻧــﺎﻣــی ﯾﻧﯽ دﯾﺠﻠ) دﯾﺠﻠی ﻧﻮێ(
١٣٤١/٦/١٤
 -١٠ﮔــﯚﭬــﺎری ﻛــﻮﭼــﻮك ﻣﺟﻤﻮﻋ) ﮔــﯚﭬــﺎری
ﺑﭽﻮوك( .١٩٢٢
 -١١رۆژﻧﺎﻣی ھﻟﻚ ﺳﺳﯽ )دەﻧﮕﯽ ﺧﻚ(
.١٩٢٧
 -١٢ﮔﯚﭬﺎری ﮔﻧﺠﻠر ﺋﭬﯽ )ﻣﺎﯽ ﮔﻧﺠﺎن(
.١٩٢٧
 -١٣ﮔﯚﭬﺎری ﺗﻟﺑ ﻣﺟﻤﻮﻋ ﺳﯽ )ﮔﯚﭬﺎری
ﺧﻮﻨﺪﻛﺎر(.
 -١٤ﮔــﯚﭬــﺎری دﯾﺠﻠ ﻛﺎﯾﻨﺎﻏﯽ )ﺳــرﭼــﺎوەی
.١٩٣٤
 ﮔﯚﭬﺎری دﯾﺎرﺑﻛﺮ ﻛﻠﯿﻨﯿﻐﯽ )ﻧﺧﯚﺷﺨﺎﻧیدﯾﺎرﺑﻛﺮ( .١٩٣٤
 -رۆژﻧــﺎﻣــی ﯾﻧﯽ ﯾــﻮرت )وﺗـــﯽ ﻧــﻮێ(

 -٢٣رۆژﻧﺎﻣی ھﻟﻜﻦ دﯾﻠﯽ )زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻚ(
.١٩٥٠
 -٢٤رۆژﻧﺎﻣی ﺋﯿﭻ ﺋﯚﻏﻮز .١٩٥١
 -٢٥ﮔﯚﭬﺎری ﺋﯿﭻ ﺋﯚﻏﻮز ١٩٥٢
 -٢٦رۆژﻧﺎﻣی ﯾﻧﯽ ﺷرق )رۆژھﺗﯽ ﻧﻮێ(
١٩٥٣
 -٢٧رۆژﻧﺎﻣی ﺷرق ﭘﯚﺳﺘﺳﯽ )ﭘﯚﺳﺘی
رۆژھت( .١٩٥٤٢
 -٢٨رۆژﻧﺎﻣی دﯾﻤﻮﻛﺮاﺳﯿﯿ ﮔﻮﭬن
 -٢٩رۆژﻧــﺎﻣــی ﯾﻧﯽ دﯾﺠﻠ) دﯾﺠﻠی ﻧﻮێ(
.١٩٥٣
 -٣٠رۆژﻧــﺎﻣــی ﺳﺳﻠﻧﯿﺶ )ﺑــﺎﻧــﮕــوازی(
.١٩٥٣
 -٣١رۆژﻧﺎﻣی ﺋﻮﻣﯿﺪ )ﺋﻮﻣﺪ( ١٩٥٣
 -٣٢ﮔــﯚﭬــﺎری زرات ﺑﯿﻠﮕﯿﻠری )زاﻧــﯿــﺎری
.١٩٥٣
 ﮔﯚﭬﺎری ﭼﺰﮔﯽ )رﺒﺎز( .١٩٥٣ -٣٤رۆژﻧﺎﻣی ﻛﻟك ١٩٥٣
 -٣٥رۆژﻧــﺎﻣــی ﯾﻧﯽ ﯾــﻮرت )وﺗـــﯽ ﻧــﻮێ(
.١٩٥٣
 -٣٦ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﭗ ﮔﺟﺳﯽ )ﺷواﻧﯽ ﭘﺰﯾﺸﻜﯽ(
.١٩٥٣
 -٣٧ﮔــﯚﭬــﺎری ﻗـــرە ﺋﺎﻣﯿﺪ )ﺋــﺎﻣــدی ڕەش(
.١٩٥٣
 -٣٨ﮔﯚﭬﺎری ﯾدﯾﺪوم )ﻗﻮپ( .١٩٥٧
 رۆژﻧــــﺎﻣــــی ﺋــﯿــﻠــری ﯾــــﻮرت )وﺗـــﯽﭘﺸﻜوﺗﻮو( .١٩٥٨
 -٤٠ﮔﯚﭬﺎری ﻣزۆﭘﯚﺗﯚﻣﯿﺎ .١٩٥٩
 -٤١رۆژﻧﺎﻣی ﻣﻮﺳﺘﻗﯿﻞ دﯾﺎرﺑرﻛﺮ ﺳﺳﯽ
)دەﻧﮕﯽ ﺳرﺑﺧﯚی دﯾﺎرﺑرﻛﺮ( .١٩٦٠
 -رۆژﻧﺎﻣی ﯾﻧﯽ دﯾﺎرﺑﻛﺮ ﺳﺳﯽ )دەﻧﮕﯽ

 رۆژﻧـــﺎﻣـــی ﯾــﻧــﯽ ﺷـــرق ﭘﯚﺳﺘﺳﯽ ﮔﯚﭬﺎری ﻗــرەﺟــداغ)ﭘﯚﺳﺘی رۆژھﺗﯽ ﻧﻮێ( .١٩٦٢
ﭘﺎرﺰﮔﺎی ﺋﺎﻣد( .١٩٣٨
 رۆژﻧــﺎﻣــی ﮔﻮﻧی دۆﻏــﯚو )ﺑﺎﺷﻮوری -١٨ﮔﯚﭬﺎری ﯾﻧﯽ ﻛﻠﯿﻨﻚ
.١٩٦٢
.١٩٣٩
 -٤٥رۆژﻧﺎﻣی ﺷھﯿﺮ .١٩٦٢
 -١٩ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯿﺮﻟﯿﻐﯿﻦ ﺳﺳﯽ )دەﻧﮕﯽ ﯾﻛﺘﯽ(
 -٤٦رۆژﻧـــﺎﻣـــی ﻣــﻮﺟــﺎدەﻟــ) ﺑـــرﺧـــﻮەدان(
.١٩٥١
.١٩٦٢
 -٢٠رۆژﻧﺎﻣی دﯾﺠﻠ١٩٥٢ 
.١٩٦٢
 -٤٧رۆژﻧﺎﻣی زەﻣﺎن
.١٩٥٢
 -٢١ﮔﯚﭬﺎری ﻟﯿﺴ
 -٤٨رۆژﻧﺎﻣی ﯾﺎﻧﻜﯽ )دەﻧﮕﭭدان( .١٩٦٢
 -٢٢رۆژﻧﺎﻣی دﯾﺎرﺑﻛﺮ
ژﻣﺎرە

١٥٩

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

 -٤٩رۆژﻧﺎﻣی دﯾﻠك )داﺧﻮازی( .١٩٦٢
 رۆژﻧــﺎﻣــی ﺋــﯚز دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ )رووﺑـــﺎریدﯾﺎرﺑﻛﺮ( .١٩٦٣
)ﺋﺎﺳﯚ( .١٩٦٧
 -٥١رۆژﻧﺎﻣی ﺋﻮﻓﻮق )ﺋﺎﺳﯚ
 -٥٢رۆژﻧــﺎﻣــی دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ ﺳﺳﯽ )دەﻧﮕﯽ
دﯾﺎرﺑﻛﺮ( .١٩٦٨
 رۆژﻧﺎﻣی ﻣﯿﻠﻠﯽ ﺣﺎﻛﻤﯿﯿت ١٩٧٠ رۆژﻧــﺎﻣــی ﺳﻧﻦ ﺳﺳﻦ )دەﻧــﮕــﯽ ﺗﯚ(.١٩٧٠
 -٥٥رۆژﻧﺎﻣی ﯾﯚل ﺋﯿﺶ دﯾﺎرﺑﻛﺮ )رﮕﺎ ﻛﺎر
دﯾﺎرﺑﻛﺮ( .١٩٧٧
– دﯾﺎرﺑﻛﺮ
 ﮔﯚﭬﺎری ﯾﻛﺒﻮون .١٩٧٩ رۆژﻧﺎﻣی ﯾﻮرﺗﺘﺎن ﺧﺑرﻟر )ھواﻛﺎﻧﯽﻟ وﺗوە( .١٩٨٠
 رۆژﻧﺎﻣی ھوار .١٩٨٠ -٥٩رۆژﻧﺎﻣی ﺋﯚﻻی )رووداو( .١٩٨١
 -٦٠رۆژﻧــﺎﻣــی ﺋــﯚز دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ ) .١٩٨٤ﺑﯚ
ﺟﺎر(.
دووەم ﺟﺎر(
 ﮔﯚﭬﺎری ﭼﺎﻧﺪﯾﺎ ﺑرﺧﻮەدان .١٩٨٤ -٦٢ﮔﯚﭬﺎری ﭼﺮوﺳﻜﺎ ژﯾﺎن .١٩٨٤
 -٦٣ﮔﯚﭬﺎری ﺑرھم .١٩٨٤
 -٦٤ﮔﯚﭬﺎری ﺷوﻗﺎ ﺑرﺧﻮەدان .١٩٨٩
 رۆژﻧــﺎﻣــی دﯾــﺎرﺑــﻛــﺮ ﺳــﯚز )ﭘﯾﻤﺎﻧﯽدﯾﺎرﺑﻛﺮ( .١٩٩١
 -٦٦ﮔﯚﭬﺎری دەﻧﮕ ﺋﺎﻣدێ ١٩٩١
 -٦٧ﮔﯚﭬﺎری ﮔﯚﭬﻧﺪ ١٩٩١
 -٦٨ﮔﯚﭬﺎری زﯾﻨﺎ ﻧﻮو )زﯾﻦ-ی ﻧﻮێ( .١٩٩٤
 -٦٩ﮔــﯚﭬــﺎری ﮔــرﯾــﻼ )ﻟــ ﭼﯿﺎﻛﺎﻧﯽ ﺋــﺎﻣــد(
.١٩٩٤
 -٧٠ﮔﯚﭬﺎری ﺋﺎرژﯾﻦ ١٩٩٤
 -٧١رۆژﻧﺎﻣی ﻓﺳﺘﯿﭭﺎل )ﭬﯿﺴﺘﯿﭭﺎڵ( .١٩٩٥
 -٧٢ﮔﯚﭬﺎری ﺳرﻛﻓﺘﻦ .١٩٩٥
 -٧٣رۆژﻧﺎﻣی ﺋﯿﻠﺗﯿﺸﯿﻢ )ﭘﯾﺎم( .١٩٩٦
 -٧٤ﮔﯚﭬﺎری ﺋﺎﻣﯿﺪا .١٩٩٧
 -٧٥ﮔﯚﭬﺎری وار  (٩) .١٩٩٧ژﻣﺎرەی ﯾﻛﻣﯽ
ﻟ ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ و ﺳرﺟم ژﻣﺎرەﻛﺎﻧﯿﺘﺮی ﻟ ﺋﺎﻣد
دەرﭼﻮوە.
 -٧٦رۆژﻧﺎﻣی ﻣﺎﻧﺸﺖ .٢٠٠٢
 -٧٧ﮔﯚﭬﺎری و .٢٠٠٤
 -٧٨ﮔﯚﭬﺎری ﻣﺰﮔﯿﻦ .٢٠٠٤
 -٧٩ﮔﯚﭬﺎری ﺷﻣﺎﻣﯚك .٢٠٠٥

١٦٠

ژﻣﺎرە

2009

 -٨٠ﮔﯚﭬﺎری ﺑﯿﺮ .٢٠٠٥
 -٨١رۆژﻧﺎﻣی ﺋﺎزادﯾﯿﺎ وەت .٢٠٠٦
 -٨٢ﮔﯚﭬﺎری ﺑرﻧﺎﻣﻧﺖ .٢٠٠٦
 -٨٣ﮔﯚﭬﺎری ﭼﺮوﺳﻚ .٢٠٠٧
 -٨٤ﮔﯚﭬﺎری رۆژا ﻛﻮرد .٢٠٠٧
 -٨٥ﮔﯚﭬﺎری زەﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮۆش  /زاﻧﻜﯚی دﯾﺠﻠ.
 -٨٦رۆژﻧﺎﻣی دەﻧﮕ وەت .٢٠٠٧
 -٨٧ﮔﯚﭬﺎری دەﻣﯚﻛﺮات .٢٠٠٧
 -٨٨رۆژﻧﺎﻣی دەﻣﺎ ﻧﻮو ﯾﻛم ژﻣــﺎرەی ﻟ
 ٢٠٠١ﻟ ﺋﺳﺘﻧﺒﻮڵ دەرﭼﻮوە ،ﻟ ٢٠٠٨ ﺑدوا ﻟ
ﺋﺎﻣد دەردەﭼﺖ.
 -٨٩ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﮕﺮﯾﺲ  /زاﻧﻜﯚ دﯾﺠﻠ.٢٠٠٨ 
 -٩٠ﮔﯚﭬﺎری رەﻧﮕ ھﭭﯿﺎ ژﻧ.٢٠٠٨ 
 -٩١رۆژﻧﺎﻣی رۆژەڤ .٢٠٠٩
 -٩٢رۆژﻧﺎﻣی ھﺎوار .٢٠٠٩
 -٩٣ﮔﯚﭬﺎری ﺗڤ ﻛﻮرد .٢٠٠٩
 -٩٤ﮔﯚﭬﺎری ﻛﻟﮫﺎ ﺋﺎﻣد .٢٠٠٩
ﺗﺒﯿﻨﯽ :ﺟﮕ ﻟو رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎراﻧی ﺋﺎﻣﺎژەم
ﭘﻜﺮدوون ،زﯾﺎﺗﺮ ﻟ دە رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرﯾﺘﺮی
ﻛــــﻮردی ﻟـــم دوو دەﯾــــی دواﯾــــﯽ ﻟــ ﺷــﺎری
ﺋﺎﻣد دەرﭼﻮوﻧ ،ﻛ ﮔﯚﭬﺎری ژﻧﺎن و ﻻوان و
ﺧﻮﻨﺪﻛﺎران و رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﮔﺸﺘﯿﻦ ،ﻧﻣﺘﻮاﻧﯽ
ﻧﺎوەﻛﺎﻧﯿﺎن و زاﻧــﯿــﺎری ﺗـــواو دەرﺑــﺎرەﯾــﺎن ﺑ
دەﺳﺘﺒﺨم!.
ﺳرﭼﺎوەﻛﺎن:
ﺑﺷﻜﯽ زۆر ﻟ رۆژﻧﺎﻣ و ﮔﯚﭬﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺋم
 ٣٠ﺳﺎی دواﯾﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(
ﺑﯿﻨﺮاون ،ھروەھﺎ ﺳﻮود ﻟم ﺳرﭼﺎواﻧ
وەرﮔﯿﺮاوە:
Muslum

1-

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-)، OzGe yayinlari، 1992 Ankara.
4- Mehmet Mercan: diyarbakir tarihte
basin. Bilinmeyendiyarbekir.com-2008.

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

ژﻣﺎرە

١٦١

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

١٦٢

ژﻣﺎرە

2009

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

ژﻣﺎرە

١٦٣

ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی  ١٤٠ﺳﺎی رۆژﻧﺎﻣواﻧﯽ ﺷﺎری ﺋﺎﻣد )دﯾﺎرﺑﻛﺮ(

١٦٤

ژﻣﺎرە

2009

ھواڵ و راﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ و ﺷﻮازەﻛﺎﻧﯿﺎن

ھواڵ و راﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ و
ﺷﻮازەﻛﺎﻧﯿﺎن

د.ﺣﺑﯿﺐ ﻛرﻛﻮوﻛﯽ

ﻛﯚﻟﮋی ﺋدەﺑﯿﺎت/ﺑﺷﯽ راﮔﯾﺎﻧﺪن

ﭼﻣﻜﯽ ھواڵ
ﭼــﻣــﻜــﯽ ھـــــواڵ ﭘــﯾــﻮەﺳــﺘــ ﺑــﻧــﺎوی
رۆژﻧـــﺎﻣـــﻧـــﻮوﺳـــﯿـــﯽ ،ﭼــﻮﻧــﻜــ رۆژﻧـــﺎﻣـــء
ﮔــﯚﭬــﺎرەﻛــﺎن ﺑــدەﯾــﺎن ﺳــﺎڵ ﭘﺶ ھــردوو
ﺋــﺎﻣــﺮازی رادﯾــــﯚء ﺗــﻟــﻓــﺰﯾــﯚن ھــﺑــﻮوﻧــء
ﺳرﯾﺎﻧﮫﺪاوە ،ﺟﺎ ﻛﺎﺗﻚ ﺑﺎﺳﯽ ھواﯽ
ﺋﯿﺰﮔء ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن دەﻛﯾﻦ ،ﺋوا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑ
ﻣﮋووی ھواﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ دەﻛﺮێ،
وەك ﺳرەﺗﺎﯾك ﺑﯚ ھواﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺑوەی
ھﻮﻧرﻜﯽ ھﺎوﺑﺷ ﻟﻧﻮان ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ
ﭼﺎﭘﻜﺮاء و ﺋﺎﻣﺮازەﻛﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺘﻨﺀ ﺑﯿﻨﯿﻦ ﻟﮔڵ
ﻟﺑرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑ ﺑﻮوﻧﯽ ﺟﯿﺎوازی ﻧﻮاﻧﯿﺎﻧﺪا
ﻟﻣﯿﺎﻧی ﺋو ﺳﯿﻤﺎ ء ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪﯾﯿﺎﻧی ھر
ﯾك ﻟم ﺋﺎﻣﺮازاﻧی ھﯾﺎﻧء ﺑﺷﻮەﯾك
وای ﻟﮫﺎت ﺋوەی ھﺎوﺑﺷ ﻟھﺰرء ﺑﯿﺮۆﻛء
ﭘﻨﺎﺳﻛﺎن ﺗﭙڕ ﻧﻛﺎت.
ﺋـــو ﭘــــﻨــﺎﺳــﺎﻧــی ھـــــواڵ ﻛـــ ﻟـــ ﭘﺶ
ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﺳــدەی ﺑﯿﺴﺘم ﻟ ﺋوروﭘﺎو

وﺗ ﯾﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﻣﺮﯾﻜﺎدا دەرﻛوﺗﻦ
زﯾــﺎﺗــﺮ ھـــــردوو ﺗــﻮﺧــﻤــﯽ )وروژاﻧــــــﺪن و
ـﻮون(ﯾــﺎن ﺑــ ﭘﻮﯾﺴﺖ دەزاﻧــــ ،ﺋم
ﻧــﻮــﺒــﻮون(
ﭘﻨﺎﺳﺎﻧش ﺑــﯚ ھـــواڵ ﭼﻣﻜﯽ ﻟﯿﺒﺮاﯽ
ﻟــﺧــﯚدەﮔــﺮن .ﻛﯚﻧﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﺳی ھــواڵ
ﻟ ﭼﻣﻜﯽ ﻟﯿﺒﺮاﯿﯿوە ﭘﻨﺎﺳﻛی )ﻟــﻮرد
ﻛﻠﯿﻒ(ە ﻟ ﺳﺎﯽ ١٨٦٥ﺑوﻛﺮاﯾوە
ﻧﯚرس ﻛﻠﯿﻒ(
ﻛ دەﺖ) :وروژاﻧﺪن و دەرﭼﻮون ﻟ ﺷﺘ
ﺋﺎﺳﺎﯾﯿﻛﺎن ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﻛﺎﺗ ﻛ ﺳﮔﻚ
ﭘﯿﺎوﻚ دەﮔزێ زۆر ﺋﺎﺳﺎﯾﯿ و ھواڵ ﻧﯿﯿ،
ﺑم ﮔر ﭘﯿﺎوﻚ ﺳﮔﻚ ﺑﮕزێ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯿ
ھوا.(
و ﺋﻣﯾﺎن ھوا(
ﭘــــﻨــﺎﺳــﯾــﻛــﯽ ﺗـــﺮی ﻟــﯿــﺒــﺮاــﯽ ﭘﻨﺎﺳی
ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر(ە ﻛــ دەــــﺖ) :ھــواــﯽ
)ﺟــﻮزﯾــﻒ ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر(
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﯽ( ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ ﻧﻮﺒﻮون و
)ﺳرﺳﻮڕھﻨر( و
وروژاﻧـــﺪن و ﻧوازەو)ﺳرﺳﻮڕھﻨر(
ﻣرﺟ ﺋم ھواﻧ ﭘﺳﻧﺪ ﺑﺖ ،ﭼﻮﻧﻜ
ﺟﮕی ﺑﺎﺳﻮﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻜﯿﯿ ،ھواﯽ
ژﻣﺎرە
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ﺗــﻟــﻓــﺰﯾــﯚن ﺑــم ﺷــــﻮە ﭘﻨﺎﺳ دەﻛــﺮــﺖ
"ھــﻮﻧــرــﻜــﯽ ﺗــﻟــﻓــﺰﯾــﯚﻧــﯿــﯿــ ﺑــﺮﯾــﺘــﯿــﯿــ ﻟ
وەﺳﻔﻜﺮدﻧﯽ رووداوــﻚ رووﯾﺪا ﯾﺎن ﺋﺴﺘﺎ
روودەدات ﯾﺎ ﻟ ﺋﺎﯾﻨﺪەدا روودەدات ﯾﺎن
ﮔﻮاﺳﺘﻨوەی رووداوﻜ."

 ﺋو ھواﻧ دەرﺑﺎرەی ﻧﺎوﭼ ﯾﺎن وﺗﺗﺎزەﭘﮕﯾﺸﺘﻮوەﻛﺎﻧ و ﺑ ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ دەﺳﺖ
ﻧﺎﻛوﺖ )ﻧﺧﺸی ﺋو وﺗ ﯾﺎن ﻧﺎوﭼﯾ
ﭘﺧﺶ دەﻛﺮﺖ(.
 ھوا ﺧﺮاﻛﺎن.ﻟــوەﯾــ وــﻨــﻛــ ﺑــ ﻗــﺑــﺎرەی ﺷﺎﺷی
ﺋﺎﻣﺮەﻛ ﭘﺧﺶ ﺑﻜﺮﺖ ،ﯾﺎن ﺑ ﻗﺑﺎرەﯾﻛﯽ
ﺑﭽﻮوﻛﺘﺮ ﻟ ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﺷﺎﺷﻛ ﯾﺎن ﺑ
ﻗﺑﺎرەﯾﻛﯽ ﺑﭽﻮك ﻟ ﺗﻧﯿﺸﺖ ﺑﮋەرەﻛوە،
ﻟ ﺑﺷﯽ ﺳــرەوە ،ﺑــم ﻛﯚﻣﻚ ﻣرج
ھﯾ ﺑﯚ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻓﯿﻚ:
 ﮔﺮاﻓﯿﻚ ﺑدﯾﻠﯽ وﻨی ھــواڵھــواڵ( ﺑﯚ دەﺑــ زوور ﺑ رووﻧــﯽ ﭘﺧﺶ
ﺑﻜﺮﺖ.
 دەﺑــ ﭘﯾﻮﯾﺴﺖ ﺑ ﺑ ھواﻛ ،ﻟوﻛﺎﺗﺷﺪا ﭘﺧﺶ ﺑﻜﺮﺖ ﻛ ﺑﮋەرەﻛ ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﻜﻛ دەﺧﻮﻨﺘوە..ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ﻛ دە
ﻧﯿﻮﯾﯚرك دەﺑــ وﻨی ﻧﯿﻮﯾﯚرك ﺑﺧﺶ
ﺑﻜﺮﺖ ﭼﻮﻧﻜ ﻣﺸﻜﯽ ﺑﺎﺗﻨﯽ
ﺑﯿﻨر ﭘﺸﺒﯿﻨﯽ ﺋو وﻨﯾ دەﻛﺎت.
 ﺑﺎﺷﺘﺮە ﺋــﮔــر زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛﺎن ﻟــ ژﺮوﻨﻛدا ﯾﺎن ﻟ ﺗﻧﯿﺸﺘﯿﺪا ﺑ ﻛﯚﻣﭙﯿﻮﺗر
ﭼﺎپ ﺑﻜﺮﺖ ،ﺑــم دەﺑــ ﻟﮔڵ ﺧﻮﻨﺪﻧﯽ
ﺑﮋەرەﻛ ﺑﺖ ﺑﯚ ھواﻛ ﯾﺎن ﻟﺪواﻧﻛ.
 ﻟ ھواﯽ ﻛوﺗﻨﯽ ﻓﺮۆﻛدا دەﺑ ھ ﻟﺳر ﻧﺧﺸﻛ ﺑﻛﺎر ﺑﮫﻨﺮﺖ.
 .٣ﺋــو ھــواﻧــی ﻛ وﻨی ﻟﮔﺪاﯾ
.٣
Live Voice Over
ﻟ ھﻧﺪﻚ ﻟ ﻛﻧﺎ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯿﯿﻛﺎﻧﺪا
ﭘﯽ دەﮔﻮﺗﺮﺖ ﻓﯿﻠﻤﯽ ھــواڵ ﯾــﺎن وﻨی
ﺟﻮﻻو ،دﯾﺎرە ﭘﯾﻮەﺳﺘ ﺑ ﺗﻮاﻧﺎی ھﻮﻧری
وراﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻛﻧﺎﻛ ،ﭼﻮﻧﻜ ﺗﻧﯿﺎ ﭼﻮار
رﮕﺎ ھﯾ ﺑﯚ ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎﻧﯽ وﻨ:
 وــﻨــﮔــﺮەﻛــﺎﻧــﯽ ﻛــﻧــﺎــﻛــ ﻛــ ﻟــﮔــڵﭘﯾﺎﻣﻨﺮەﻛﺎﻧﺪا دەﺳﻮرﻨوە.

ﺷﻮازەﻛﺎﻧﯽ ھواﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن
ھــواــﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن ﻛﯚﻣﻚ ﺷﻮازی
ھﯾ ،ﺋواﻧ:
 .ﺋو ھواﻧی ﻛ ﺗﻧﯿﺎ دەﺧﻮﻨﺮﺘوە
Read Only
ﺑﺮﯾﺘﯿﯿ ﻟ ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ھــواــﻛــﺎن ﻟ
ﻻﯾن ﺑﮋەرەوە ﺑ ﺑ ﭘﺧﺸﻜﺮدﻧﯽ وﻨی
ھواﻛﺎن و ﺗﻧﯿﺎ ﺋو ﻛﻧﺎ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯿﯿ
ﺑﻛﺎری دەھﻨﺖ ﻛ وﻨی دەﺳﺖ ﻧﺎﻛوﺖ
و ھﯿﭻ ﮔﺮﺒﺳﺘﻜﯽ ﺋﯿﻤﺰا ﻧﻛﺮدووە ﻟﮔڵ
ﺋﺎژاﻧﺴﻛﺎﻧﯽ ھواڵ ﺑﯚ ﺑدەﺳﺘﮫﻨﺎﻧﯽ وﻨ،
ﯾﺎن ﻟ ﻛﺎﺗﯽ ﻛﻮرﺗ ھواڵ ﺋم ﺷﻮازە ﺑﻛﺎر
دەھﻨﺮﯾﺖ ،ﯾﺎن ﺋو ﻛﺎﺗ ﺑﻛﺎر دەھﻨﺮﯾﺖ ﻛ
ﻛﻧﺎﻛ ﻛﯚﻣﯽ ھواﯽ ﺧﺮای دەﺳﺖ
ﻛوﺖ ﻛ وﻨﻛی درەﻧﮓ دەﮔﺎﺗ دەﺳﺖ
ﻛﻧﺎﻛ و دەﺑــ ﻛﺎﺗﯽ ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ﺋم
ﺷﻮە ھوا ﻟ ٣٠ ﺧﻮوﻟك ﺗﻨﭘرﺖ،
واﺗ ﻧﺰﯾﻜی ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ) (٥٠وﺷ ،ﺑﯚﯾ
ﻧﻮوﺳری ھواﻛﺎن )ﻣﺤﺮر اﻻﺧﺒﺎر( ﺗﻧﯿﺎ
ﭘﺸﻛﯽ ھواﻛﺎن دەﻧﻮﺳ.
 .ﺋو ھواﻧی ﻛ وﻨی ﺟﮕﯿﺮ ﯾﺎن
ﮔﺮاﻓﯿﻜﯿﺎن ﻟﮔڵ ﭘﺧﺶ دەﻛﺮﺖ
وﻨی ھواڵ ﺋﺎﻣﺮازﻜ ﺑﯚ رووﻧﻜﺮدﻧوەی
رووداوەﻛو ،ھﻧﺪﻚ ﻟ ﻛﻧﺎﻛﺎن ﺋم ﺟﯚرە
وﻨﺎﻧ ﺑﻛﺎر ﺋھﻨﺖ ﻛ ﺑﺮﯾﺘﯿ ﻟ وﻨی
ﻛﺳﺎﯾﺗﯿك ﯾــﺎن ﺷﺎرﻚ ﯾــﺎن ﻧﺧﺸی
ﺷﻮﻨﻜ ،ﺋم ﺟﯚرە وﻨﯾ دەﺑ ﭘﺎش )(٥
ﺧﻮوﻟك ﭘﺧﺶ ﺑﻜﺮﺖ ﭘﺎش ﺧﻮﻨﺪەوەی
ھواﻛ ﻟﻻﯾن ﺑﮋەرەوە ،ﺋم وﻨﺎﻧﯾﺶ
ﻟم ﺣﺎﺗﺎﻧ ﺑﻛﺎر دەھﻨﺮﺖ:
 ﻟــــﺪواﻧــﯽ ﻛﺳﺎﯾﺗﯿﯿﻛﺎن ﻛــ ھوادەﯾﮕﺮﺘ ﺧــﯚ ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻛ ﺳرﭼﺎوەی ﻛﯚﻛﺮدﻧوەی وﻨی ھــواڵ ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ
ﻟﺪواﻧﻛ ﺋﺎژاﻧﺴ ھواﯿﯿﻛﺎن ﺑﺖ.
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 ﻟ رﮕی ﺋو وﻨﮔﺮاﻧی ﻛ ﺑﯚ ﺣﯿﺴﺎﺑﯽﺧﯚﯾﺎن ﺋﯿﺶ دەﻛن.
 ﻟ رﮕی ﺋو ﻛﻧﺎ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯿﯿﺎﻧیﻛ ﻛﻧﺎﻛ ﮔﺮﺒﺳﺘﯽ ﻟﮔﯿﺎﻧﺪا ھﯾ.
دەﺑ ﻓﯿﻠﻤﯽ ھواڵ ﯾﺎن وﻨی ﺟﻮﻻو ﭘﺎش
ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ھواﻛ ﻟﻻﯾن ﺑﮋەرەوە ﺑ
( ﺧﻮوﻟك ﭘﺧﺶ ﺑﻜﺮﺖ و ﻛﯚﻣﻚ ﻣرج
ھن ﺑﯚ ﭘﺧﺸﻜﺮدﻧﯽ ﺋم ﺟﯚرە ھوا:
 ﻧﺎﺑ درﮋی ﻟ (٣٥) ﺧﻮوﻟك زﯾﺎﺗﺮ ﺑﺖ،واﺗ ﺑ درﮋاﯾﯽ ﺧﻮﻨﺪﻧوەی ) (٧٠وﺷ.
 ﻧﺎﻛﺮێ وﻨی ھواﻛ ﻟ ﺧﻮﻨﺪﻧوەیھواﻛ درﮋﺗﺮ ﺑﺖ.
 دەﻛﺮێ وﻨﻛ ﺑﮕﯚردرﺖ ﻟ ﭘﺧﺸﻛﺎﻧﯽاﻻﺧﺒﺎر(.
ھواﺪا )ﻧﺸﺮات اﻻﺧﺒﺎر(

ﺑﺎﺑﺗﯿﯿﺎﻧ دەﺧﺎﺗ ڕوو و ﻧﺎﺑﺖ ﻻﯾﻧﮕﯿﺮی
ھﯿﭻ ﻻﯾﻧﻚ ﺑﻜﺎت ،ﺑم ﻟ ھواﺪا ﭘﯾﺎﻣﻨﺮ
ﺑﯿﺮوڕای ﺧﯚی ﺑﺎس ﻧﺎﻛﺎت ﻟﺮەدا ﺟﯿﺎوازﯾﯿﻛ
ڕوون دەﺑﺘوە ﻛ ھواﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن ﺑﺎﺳﯽ
ڕووداوـــﻚ دەﻛــﺎت ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﺑﺑ ﺋﺎﻣﺎژەﻛﺮدن ﺑﺑﯿﺮوڕای ﺧﯚی ،ﺑم
ﻟ ڕاﭘﯚرﺗﺪا ﭘﯾﺎﻣﻨﺮ ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚی
ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﺑﺎﺑﺗﯽ و ﺑ ﻻﯾﻧﮕﯿﺮﯾﻜﺮدﻧﯽ
ھﯿﭻ ﻻﯾﻧﻜﯽ ﻛﺸﻛﺎن و ﻟﮔڵ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ
درﮋەی ﺑﺎﺳﻛ ،ﺋﺎﻣﺎژە ﭘﺪەﻛﺎت.
ﭘﺸﻛﯽ راﭘﯚرت INTRO
ﺋو ﭘﺸﻛﯿﯿی ﻛ ﺑﮋەر دەﯾﺨﻮﻨﺘوە
ﺋــرﻛــﯽ ﺑــﺎزارﮔــﺎی ﻧــﺎوەرۆﻛــﯽ راﭘــﯚرﺗــﻛــ
دەﺑﯿﻨﺖ و ،ﺧﺮاﭘﺘﺮﯾﻨﯿﺎن ﺋو ﭘﺸﻛﯿﯿﻛﺎﻧن
ﻛــ ﺧــﺎــ ﺳــرەﻛــﯿــﯿــﻛــﺎﻧــﯽ راﭘــﯚرﺗــﻛــ ﻟ
ﺧــﯚدەﮔــﺮێ ،ﺑــﯚﯾــ ﭘﺸﻛﯽ ﺑـــﺎش ،دەﺑﺖ
ﭘــﯾــﻮەﺳــﺖ ﺑــــﺖ ﺑــ ﻧـــﺎوەرۆﻛـــﯽ و رۆــﯽ
ورووژاﻧـــﺪﻧـــﯽ ﺑﺎﺑﺗﯽ راﭘــﯚرﺗــﻛــ ﺑﺒﯿﻨﺖ،
ھــروەھــﺎ ﺳرﻧﺠﯽ ﺑﯿﻨر ﺑــ ﻧــﺎوەرۆﻛــﯽ
راﭘــﯚرﺗــﻛــ ﺑﺒﺳﺘﺘوە ﺑــ ﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﻣﻧﺘﻘﯽ ،دەﺑ درﮋی ﭘﺸﻛﯽ ) (٢٥ﭼﺮﻛ
ﯾﺎن ﻛﻣﺘﺮ ﺑﺘﻮ ،ﻛﯚﻣ ﻣرج ھن ﻛ دەﺑ
ﻟ ﭘﺸﻛﯽ راﭘﯚرﺗﻛدا ھﺑﺖ:
 زاﻧﯿﺎری ھواﯽ ﺑﮕﺮﯾﺘﺧﯚ. زاﻧﯿﺎرﯾﯿﻛ ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﻧﻮێ ﭘﺸﻜشﺑﻜﺎت.
 ﺑ راﭘﯚرﺗﻛوە ﭘﯾﻮەﺳﺖ ﺑﺖ. درﮋی ﻟ (٢٥) ﭼﺮﻛ زﯾﺎﺗﺮ ﻧﺑﺖ. ﺳرﻧﺞ راﻛﺶ ﺑﺖ و ﻛﯚﻣﻚ ﭘﺮﺳﯿﺎرﻟﻻی ﺑﯿﻨر ﺑﻮرووژﻨﺖ.
 -ﻛﺎﺗﯽ ﭘﺸﻜش ﺑردەوام ﺑﮕﯚردرﺖ.

راﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن
دﯾـــﺎرە رووداوە ﮔــﺮﻧــﮕــﻛــﺎن ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ
ﺋواﻧی ﻛ وردەﻛﺎرﯾﯿﺎن ﺗﺪاﯾ ،ﭘﻮﯾﺴﺘ ﻟ
رﮕی راﭘﯚرﺗوە وەﺳﻒ ﺑﻜﺮﻦ ،ھروەھﺎ
راﭘــﯚرت ﺗﺎﯾﺒﺗﻤﻧﺪی ﺧﯚی ھﯾ ،ﭼﻮﻧﻜ
ﭘﺸﺖ ﺑــ وــﻨــو ﭼﺎوﭘﻜوﺗﻦ و زاﻧــﯿــﺎری
دەﺑــﺳــﺘــــﺖ ،ﺑـــم دەﺑـــ ﺑــ ﺷــــﻮەﯾــك
ﺑﻨﻮوﺳﺮێ ﻛ ﺳرﻧﺠﯽ ﺑﯿﻨر راﺑﻜﺸ .ﻟ
وﻻﯾﺗ ﯾﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺋﻣﺮﯾﻜﺎدا ﻛﻧﺎﻛﺎن
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻟ ٤٠ ﭼﺮﻛ زﯾﺎﺗﺮ ﺳرﻧﺠﯽ ﺧﻚ
راﺑﻜﺸﻦ ﺋﮔر ﻧﺎوەرۆﻛﯿﺎن ﺳرﻧﺞ راﻛﺶ
ﻧﺑﺖ ،ﺑﯚﯾ ﻛﻧﺎﻛﺎن ﻟ ﭘﺸﺒﺮﻛﯿﯿﻛﯽ
ﺑردەواﻣﻦ ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺳرﻧﺠﯽ ﺑﯿﻨر.
دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺋﺎوا ﭘﻨﺎﺳی ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ
ﺑﻜﯾﻦ ﻛــ" :ھﻮﻧرﻜﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯿﯿ ﺑﯚ
ﺧﺴﺘﻨڕووی ڕووداوﻚ ﯾﺎن ﻟﺪواﻧﻚ ﻟﮔڵ
ﻛﯚﻣﻚ زاﻧﯿﺎری و ﺷﯿﻜﺎری ﺑﯚ ڕووداوەﻛ
ﺑــ ڕــﮕــﯾــﻛــﯽ درــﮋەﭘــــﺪراو و ﺑــﺎﺑــﺗــﯽ"،
ھــروەھــﺎ ﭘﻨﺎﺳﯾﻛﯽ دﯾــﻜــی ڕاﭘـــﯚرت:
ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮدﻧﯽ راﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن
"ﺋو زاﻧﯿﺎری و ﺑﯿﺮوڕاﯾﺎﻧﯾ ﻛ ﭘﯾﺎﻣﻨﺮ
ﻣﺎوەی راﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن دەﺑ ﻟ(٣) 
دەﯾﺨﺎﺗڕوو ﻟ ﭘﻨﺎو ﺷﯿﻜﺎرو ڕاﭬﻛﺮدن و
ﭼﺮﻛ زﯾــﺎﺗــﺮ ﻧــﺑــ ،ﺑﯚﯾ ﭘﯾﺎﻣﻨﺮ دەﺑــ
ﻟﻜﺪاﻧوەی ﻣﺳﻟﯾﻛﯽ دﯾﺎرﯾﻜﺮاو".
ﻟ ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﺗﻟﻓﺰﯾﯚﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﻨﺮدا ﺑﯿﺮوڕای ﺑﯿﺮۆﻛی راﭘﯚرﺗﻛ ﻛﻮت ﺑﻜﺎﺗوە ﺑ ﺋوەی
ﺧــﯚی ﻟــﺳــر ﻣﺳﻟﻛ ﺑــ ﺷﻮەﯾﻛﯽ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯿﻛﯽ ﺧﺮاﭘﯽ ﺑ ﺳر ﺑﺎﺳﻜﺮدﻧﯽ
ژﻣﺎرە
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رووداوەﻛـــوە ھﺑﺖ ،راﭘﯚرﺗﯽ ﺑﺎش ﺋم
ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧ ﻻی ﺑﯿﻨر دروﺳﺖ دەﻛﺎت:
 ﭼﯽ رووﯾﺪاوە؟ ﭼﯚن رووﯾﺪاوە؟ ﺋم رووداوە ﺑﯚ ﮔﺮﻧﮕ؟ ﺋﺎﯾﺎ ﮔﺮﻧﮕ ﺑﯚ ﻣﻦ؟ ﻛﺎرﯾﮕرﯾﯽ رووداوەﻛ ﭼﯿﯿ؟ﺑــﯚ ﺋـــوەی ﭘﯾﺎﻣﻨﺮ ﻟــ ﭘﺸﻜﺷﻜﺮدﻧﯽ
راﭘــﯚرﺗــﻛــ ﺳــرﻛــوﺗــﻮو ﺑﺖ و وەﻣــﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺎرەﻛﺎﻧﯽ ﺑﺪاﺗوە ،دەﺑ ﺑ ﺷﻮەﯾﻛﯽ
ﺳــرﻧــﺞ راﻛــــﺶ ﭘﺸﻜﺷﯽ ﺑــﻜــﺎت و ﺋم
ﺧﺎﻧ ﺑﮕﺮﺘ ﺧﯚ:
ﺑﺎﺑت :واﺗــ ھــر راﭘﯚرﺗﻜﯽ
 .١ﯾﻛی ﺑﺎﺑت
.١
ﺗﻟﻓﺰﯾﯚن ﺗﻧﯿﺎ دەرﺑﺎرەی ﯾك رووداو ﯾﺎن
ﺑﺎﺑت ﺑﺖ ،ﺑم ھﻧﺪﻚ ﻟ ﭘﯾﺎﻣﻨﺮەﻛﺎن
دەﺗــﻮاﻧــﻦ ﻟــ راﭘــﯚرﺗــﻛــﺎﻧــﯿــﺎﻧــﺪا ﺋــﺎﻣــﺎژە ﺑ
رووداوــﻚ ﯾﺎن ﺑﺎﺑﺗﻜﯽ دی ﺑﺪەن ،ﺋﮔر
ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ ﻣﻧﺘﻘﯽ ھﺑﻮو ﻟ ﻧﻮاﻧﯿﺎﻧﺪا،
ﺑــم ﺑ ﺑ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ھﺎوﺷﻮەی ﺋم
رﺳﺘﺎﻧ :ﻟﻻﯾﻛﯿﺘﺮەوە ،ﻟ ﺳر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋو
ﺑﺎﺑﺗدا ،ھﺘﺪ ،ھﻣﻮوی ھوﺪاﻧﻜ ﻟﻻﯾن
ﭘﯾﺎﻣﻨﺮەﻛوە ﺑﯚ ﺷﺎردﻧوەی ﺷﻜﺴﺘﻛی
ﻟ ﯾﻛﻜﺮدﻧوەی ﺑﺎﺑﺗﻛ.
 .٢ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ رﺳﺘی ﻛــﻮرت :رﺳﺘی
.٢
ﻛــﻮرت رێ دەداﺗــ ﺑﯿﻨر ھر  ٥-٣ﺳﺎﻧﯿ
ﭘﺸﻮوﯾك ﺑﺨﻮاﺗوە ،ﭼﻮﻧﻜ رﺳﺘی درﮋ
ﻣﺸﻜﯽ ﺑﯿﻨر ﻣﺎﻧﺪوو دەﻛﺎت ،ھر وەھﺎ ﺑ
ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯚﻧﺘﺎژ ﻧﺎﻛﺮﺖ.
دەﻧﮓ ﺑﺎﯾﺧﯽ ﺧﯚی
ھﯾ ،ﭼﻮﻧﻜ ( ) ﭼﺮﻛ ﺟﺎرﻚ دەھ
وﻨﻛ ھــﻧــﺎﺳــی ﺑــﺨــﻮاﺗــوەو ،دەﻧﮕﯿﺶ
ﺟـــﯚری زۆرە :دەﻧــﮕــﯽ ﺷــﺘــﻛــﺎن ،دەﻧــﮕــﯽ
ﺋﯚﺗﯚﻣﺒﯿﻠﻛﺎن ،دەﻧﮕﯽ ﺳﺮوﺷﺖ.
راﭘــﯚرﺗــﯽ
ﺑــﺎش داﺑﺷﺪەﻛﺮﺘ ﺳــ ﭼــﻮار ﺑﺷوە
 ،Sequencesﻣﺎوەی ھر ﺑﺷﻚ دەﮔﺎﺗ
 ٢٠ – ١٥ﭼﺮﻛ ،ﺑﺷﯿﺶ ﺑﺮﯾﺘﯿ ﻟ ﯾك ﺑﺎﺑت
ﯾﺎن ﺷﻮﻦ ﯾﺎن دەﻧﮓ ،ﺋم داﺑﺷﻜﺮدﻧ وا ﻟ
ﺑﯿﻨر دەﻛﺎت ﻛ ﻟ ﻧﺎوەرۆﻛﯽ راﭘﯚرﺗﻛ ﺗ
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ﺑﮕﺎت.
 .٥دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﺋــﺎراﺳــﺘــی ﻛــﺎت:
.٥
ﻣــﺑــﺳــﺖ ﻟــ ﺋــﺎراﺳــﺘــی ﻛــﺎت ﺋــﺎراﺳــﺘــی
رووداوەﻛـــﯾـــ ،ﻟــ ﻛــﯚﻧــوە ﺑــﯚ ﻧــﻮێ ﯾﺎن
ﺑ ﭘﭽواﻧوە ،ﭼﻮﻧﻜ ﻧﺎﻛﺮﺖ ھــردوو
ﺋﺎراﺳﺘﻛ ﺑﻛﺎر ﺑﮫﻨﺮﺖ.
 .٦دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﯽ ﺋﺎراﺳﺘی ﺷﻮﻦ:
.٦
ﻣﺑﺳﺖ ﻟ ﺋﺎراﺳﺘی ﺷﻮﻨﯽ راﭘﯚرﺗﻛﯾ
ﻟ ﺷﻮﻨﻚ دەﺳﺖ دواﺗﺮ ﻟ دوو ﺳ ﺷﻮﻨﯽ
ﺗﺮ ﺗﻏﺘﯿی ھﻣﺎن رووداو ﺑﻜﺎت ،ﺑم ﻟ
ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ راﭘﯚرﺗﻛ دەﻛﺮێ ﺑﮕرﺘوە ﺑﯚ ﺋو
ﺷﻮﻨی ﻛ دەﺳﺘﯽ ﭘ ﻛﺮد.
 .٧ﺑﻛﺎرھﻨﻠﻨﯽ دەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆﯾﯽ :ﻟ ﯾك
.٧
راﭘﯚرﺗﺪا دەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆﯾﯽ دەﺑ ﻟ ( ) ﺟﺎر زﯾﺎﺗﺮ
ﺑﻛﺎر ﻧھﻨﺮﺖ ،دەﺑ ﻧﺎوی ﻛﺳﺎﯾﺗﻜﺎن
ﻟﮔڵ ﭘﻠﻛﺎﻧﯿﺎن ﺑﻨﻮوﺳﺮﺖ ،زۆرﺟــﺎر ﻟ
ﺷﻮﻨﯽ رووداوەﻛدا وﻨﯾﺎن دەﮔﯿﺮﺖ.
 .٨ﺑــﻛــﺎرھــــﻨــﺎﻧــﯽ ﮔــﺮاﻓــﯿــﻚ :ﻣﺑﺳﺘﯽ
.٨
ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻓﯿﻚ ﺑﯚ رووﻧــﻜــﺮدﻧــوەی
ﺷﻮﻨﯽ رووداوەﻛــﯾــ ،ﺑــم ﻟ (٥) ﭼﺮﻛ
زﯾﺎﺗﺮ ﻧﺑﺖ ،ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﺸ ﺋﮔر ھﯽ وەھﻤﯽ
ﺑﻛﺎر ﺑﮫﻨﺮﺖ ﺑﯚ رووﻧﻜﺮدﻧوەی ﻧﺧﺸی
وﺗﻚ ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧ ،ھروەھﺎ ژﻣﺎرەو ﺋﺎﻣﺎرو
دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ راﭘﺮﺳﯿﯿﻛﺎن ﺑﻛﺎر دەھﻨﺮﺖ.
 .٩ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ وﻨی ﺋرﺷﯿﻒ :دەﺑ ﻟ
.٩
ﯾك ﻛﺎﺗﺪا ﺑﻛﺎرﺑﮫﻨﺮﺖ ،ﻧك ﺑﻜﺮﺘ ﻧﻮان
وﻨ ﻧﻮﻜﺎن و دەﺑ ﻟ ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ رەﭼﺎوی
زﻧﺠﯿﺮەی ﻣﮋووی ﺑﻜﺮﺖ.
ھــﻧــﺪــﻚ ﺟــﺎر
١٠
دەرﻛـــﺮدﻧـــﯽ وــﻨــی ﭘــﯾــﺎﻣــﻨــــﺮەﻛــ ﮔﺮﻧﮕ
ﻟــ ﻧــﺎو راﭘــﯚرﺗــﻛــ ،ﭼﻮﻧﻜ ﺑﯿﻨر ھﺳﺖ
دەﻛﺎت ﭘﯾﺎﻣﻨﺮەﻛ ﺑﺷﺪار ﺑﻮوە ﻟ ﺧﻮدی
رووداوەﻛ.

وﺴﺘﻜی

داوای ﻟﺒﻮوردن

ھﻧﺪێ ﺑﺎﺑت و ﻟﻜﯚﯿﻨوەی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯿﻤﺎن ﺑﯚ ھﺎﺗﺒﻮو ،ھﻣﻮو ﻛﺎری
ﻧﺧﺸﺳﺎزﯾﺸﯽ ﺗواوﻛﺮاﺑﻮو ،ﺑداﺧوە ﻧﺎﭼﺎرﺑﻮوﯾﻦ ﺋو ﺑﺎﺑﺗ ﮔﺮﻧﮕﺎﻧ
وەﻻﺑﻨﯿﻦ و دۆﺳﯽ رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ ﻛﻠﺪۆﺋﺎﺷﻮور ﺑوﺑﻜﯾﻨوە ،ﺑﻦ ﺑ
ﻧﻮوﺳرو ﺗﯚژەری ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯿﺎن دەدەﯾﻦ ،دەﺑﻨ ﺗﺎﺟﯽ ژﻣﺎرەی داھﺎﺗﻮوی
ﮔﯚﭬﺎرەﻛﻣﺎن.

)دﯾﺎری ژﻣﺎرە(ی ﭘﺸﻮوم ﺧﻮﻨﺪەوە

)دﯾﺎرﯾﯽ ژﻣﺎرە(ی ﭘﺸﻮوم ﺧﻮﻨﺪەوە
ﻓرھﺎد ﻋوﻧﯽ
وەﻛﻮ ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾ ﮔﯚﭬﺎری )رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس(
ﻛ ﭘﺸﺘﺮ ﻧﺎوەﻛی )رۆژﻧﺎﻣﭬﺎﻧﯽ( ﺑﻮوە،
ﯾﻛم ژﻣﺎرەی ﻟ ٢٢ ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﯽ ٢٠٠١
دەرﭼــــﻮوە ،ﺋــو ﻛــﺎﺗــ ﺑـــﺮای ﺑــڕــﺰ ﻛﺎك
)ﻣﻮﻣﺘﺎز ﺣﯾﺪەری( ﺑ ﺑﯾﺎری ﺋﻧﺠﻮوﻣﻧﯽ
ﺳﻧﺪﯾﻜﺎ ﺑﻮو ﺑ ﺳرﻧﻮوﺳری ﮔﯚﭬﺎرەﻛ
ﺑﮔﯿﺎﻧﻜﯽ ﻟﺧﯚﺑﺮدﻧوە و ﺑوﭘڕی
ﺑ ﺧﻮاﯾﺸﺘﯽ ﺧﯚی ﺳﻧﺪﯾﻜﺎی ﺑﺟﮫﺸﺖ،
ﭘــﺎﺷــﺎن رۆژﻧــﺎﻣــﻧــﻮوﺳــﯽ ﺑــﺗــﻮاﻧــﺎ ﻛــﺎك
)ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زەﻧﮕﻧ (ﺑﻮو ﺑ ﺳرﻧﻮوﺳری،
ﻟــــﺮەدا ﺟـــﺎرێ ﻣــﺎوﯾــﺗــﯽ ﺑــﻛــﺎك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
 ،ﭼﻮﻧﻜ ﺋﺴﺘﺎ ﻟﻧﺎو ﻛﺎرەﻛداﯾ،
ﺑــم ﺋــو دوو ﺑــڕــﺰە )ﻛــﺎك ﻣﻮﻣﺘﺎز و
ﺋﺎﮔﺎدارن ﻛ ﺑﻧﺪە چ وەﻛﻮ
ﺧــﺎوەﻧــﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎزی ﮔﯚﭬﺎرەﻛ و چ وەﻛﻮ
ﻧﻗﯿﺒﯽ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑھﯿﭻ
ﺷﻮەﯾك ﻧﺎﭼﻤ ﻧﺎو وردەﻛﺎری ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯽ
ﮔﯚﭬﺎرەﻛ ،ﻛﺎرەﻛﺎن ﺑھﻣﻮو ﻻﯾﻧﻛﺎﻧﯽ ﺑﯚ
ﺳرﻧﻮوﺳری ﮔﯚﭬﺎرەﻛ ﺑﺟﮫﺸﺘﺮاوە،
ﺋــــوەی ﻛــ ﭘــﯾــﻮەﻧــﺪی ﺑــ ﻣــﻨــوە ھﯾ
ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ وﺗـــﺎری ژﻣــﺎرەﯾــ ﯾــﺎﺧــﻮد ﺋو
ﺑﺎﺑﺗی ﻛ ﺧﯚم ﺑﯚی دەﻧﻮوﺳﻢ ،ﺳرەڕای
ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﺎری ﭘﺎرە ﭘﯾﺪاﻛﺮدن و ھﮕﺮﺗﻨﯽ ﻧﺎز

زەﻧﮕﻧ.
و ﺋﯿﺰﻋﺎﺟﺎﺗﯽ ﻛﺎك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زەﻧﮕﻧ
ھﯚﻛﺎری ﺋم ﭼﻧﺪ دــەی ﺳــرەوە ﻟ
ﺋﺎﻛﺎﻣﯽ ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺋو ﻧﻮوﺳﯿﻨﯾ ﻛ
ﺑﯚ دﯾﺎری ژﻣﺎرە ) (٣ﮔﯚﭬﺎری )ﺑﺎوەﮔﻮڕﮔﻮڕ(
ﻧـــــﻮوﺳـــــﺮاوە ﻟــــ ژﻣــــــــﺎرەی ﭘــــﺸــﻮوی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺪا ﻛ ﻟﻻﯾن ﺑﺮای ﺑڕﺰی
رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻧــوزاد ﻋﻟﯽ ﺋﺣﻤدەوە
ﺑــﺳــﻮﭘــﺎﺳــوە ﺑـــدﯾـــﺎری ﺑـــﯚ ﮔــﯚﭬــﺎری
)رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس(ی ﻧﺎردووە ،ﻟﺮەدا ﺑﻣﺎﻓﯽ
)رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس(
ﺧﯚﻣﯽ دەزاﻧــﻢ ﭼﻧﺪ دەرﺑـــﺎرەی ﮔﯚﭬﺎر و
ﺑوﻛﺮاوەﻛﺎﻧﯽ ﯾﻛﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﻨﻮوﺳﻢ ﻛ ﭘﺸﻮوﺗﺮ ﻟﺳﺎﻧﯽ  ١٩٩٣ـ
 ٢٠٠٠ھﻧﺪێ ﺟﺎر ﻟ رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ
ﻧﻮوﺳﯿﻨﻢ ﻟﺳر ﻧﻮوﺳﯿﻮە ،ﺑــم ﻟﺮەدا
ﺑﭘﻮﯾﺴﺘﯽ دەزاﻧﻢ ھﻧﺪێ ﺷﺘﯽ ﻟﺑﯿﺮﻛﺮاو
ﺑﺑﯿﺮ ھواداراﻧﯽ ﺋم ﺑﻮارە ﺑﮫﻨﻤوە:
ﯾﻛم :ﭘﺎش ﻟﺗﺒﻮوﻧﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ،ﻛ رەﻧــﮕــﺪاﻧــوەی ﻟﺗﺒﻮوﻧﯽ
ﺣــﯿــﺰﺑــﯽ داﯾـــﻚ ﺑـــﻮو ﻛــ ﺋــوﯾــﺶ )ﭘــﺎرﺗــﯽ
دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو ﻟ ﺳﺎﻧﯽ ١٩٦٤
 ((١٩٧١ﺋوەﺑﻮو ﺋو ﺑﺎی ﺋﻤ ﻛ ﺳر
ـ ١٩٧١
ﺑ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻮو ﺑ ﺳرﻛﺮداﯾﺗﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ
ﻧﻣﺮ ﻟﭘﺎش ﻛﯚﻧﮕﺮەی ﭘﻨﺠﻣﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ
)ﺗﺎﯾﻤﺰاوە(ی ﺳر
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟ) ﺗﺎﯾﻤﺰاوە(
ﺑ ﭘﺎرﺰﮔﺎری ﻛرﻛﻮوك ﺑﺳﺘﺮا ﺗﺎﻛ ﯾك
ژﻣﺎرە

١٧١

)دﯾﺎری ژﻣﺎرە(ی ﭘﺸﻮوم ﺧﻮﻨﺪەوە

ﺑﻮوﯾﻦ ،دەﻣﺎﻧوﯾﺴﺖ دۆﺳﺖ و دوژﻣﻨﺎﻧﯽ
ﺧﯚﻣﺎن ﻟ ﺳﯿﺎﺳت و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻦ ،ﺑﯚ ﺋم
ﻣﺑﺳﺘ ﻧـــﺎوی ﺧـــﻮام ﻟﮫﻨﺎ و دەﺳﺘﻢ
ﺑﻛﺎرﻛﺮد ﺑ ﻣﺑﺳﺘﯽ وەﺑرھﻨﺎﻧﯽ ژﻣﺎرەی
ﯾﻛﯽ ﮔﯚﭬﺎری )ﻧﻀﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ( ﻛ ژﻣــﺎرە
ﯾﻛﻣﯽ ﺧﻮﻟﯽ دووەﻣــﯽ ﻟ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎﯾﺎری
ﺳﺎﯽ  ١٩٧١دەرﭼــﻮو ،ﻛ ﺗﺪا ﺳــرەڕای
ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ دوو وﺗـــﺎر ﻟــﻻﯾــن ﺑــﻧــﺪەوە
ﻛﺎرە ھﻮﻧرﯾﯿﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜ ﺑﺮاﯾﺎن )ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﻨﺠﺎری ،ﺑﻛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،ﭼﯿﺎ ﻋﺒﺎس( ھﺎوﻛﺎرم
ﺑﻮون ،ﻧﻮوﺳﯿﻦ و راﭘڕاﻧﺪﻧﯽ ﺋﯿﺸﻮﻛﺎرەﻛﺎن
ﺗﺎﻛﻮ ژﻣــﺎرە ﭼــﻮاری ﺑﻧﺪە ﻟﮔﺪا ﺑﻮوم،
ﺑم ﭘﺎش ﺑﺟﮫﺸﺘﻨﯽ ﯾﻛﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟدوای ﻛﯚﻧﮕﺮەی ﺣوﺗم ﻛ
 ١٩٧٢/٢/٢٩ﻟ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺳﺘﺮا ،ﺋرﻛﻛ
ﻟ٢٩ 
ﻛوﺗ ﺳرﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑڕﺰم ﻛﺎك )ﻋﺎدل
ﻣﻮراد( و ھﻧﺪێ ﻟ ﺑﺮادەراﻧﯽ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾت
و ﻟﮋﻧی رۆﺷﻨﺒﯿﺮی.
ﺳﯿم :ﻟﺮەدا دەﺑ ﺋوەش ﺑﻢ ﻛﺎﺗﻚ
دەرﭼﻮوﻧﯽ)ﻧﻀﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ( ﻟ ﻣﻛﺘﺑﯽ
)ﻧﻀﺎل
ﺑﺎس ﻟ
ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾت ﻛﺮا ﺑ زﻣﺎﻧﯽ ﻋرەﺑﯽ ﻟھﻣﺎن
ﻛﺎﺗﯿﺸﺪا رﮕ ﺑ ﻟﻘﻛﺎﻧﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن درا ،ﻛ ھر ﻟﻘو ﮔﯚﭬﺎرﻚ ﺑ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی دەرﺑﻜﺎت ،ﺋوەﺑﻮو ﻛ ﺗﺎﻛﻮ
ﺋو رادەﯾی ﻣﻦ ﻟﯽ ﺋﺎﮔﺎدارم
أ ـ ﻟﻘﯽ ﻛرﻛﻮوك ﻛ ﺑﺮای ﺑڕﺰ
رۆژﺑﯾﺎﻧﯽ( ﻟﭙﺮﺳﺮاوی ﻟﻘﻛ ﺑﻮو ﻟوﻛﺎﺗدا
ﺗﺎﻛﻮ ﺋو ﻛﺎﺗی ﻣﻦ ﯾﻛﯿﺗﯿﻢ ﺑﺟﮫﺸﺖ ﻛ
ﺑﯚ ﻣﮋوو دەﯾﻢ ﺋوﺳﺎش ھﻣﯿﺸ ﺧرﯾﻜﯽ
ﺧﻮﻨﺪﻧوە و ﻛﺎری رۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺑﻮو ﻓﻌﻠن
ژﻣــﺎرەی ﯾﻛﻣﯽ )ﺑﺎﺑﮔﻮڕﮔﻮڕ( ﻟﺋﺎﻛﺎﻣﯽ
ھوڵ و ﻛﯚﺷﺸﯽ ﺋو ﺑﻮو ،ﺑم ﺑﯚ دواﺗﺮ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ﻟﯽ ﺑﺪوﻢ ﻛ ﭼﯽ ﻟﯽ ﺑرﭘﺮﺳﯿﺎر
ﺑﻮوە ،ﻟﮔڵ ﺑوﻛﺮاوەﯾﻛﯽ ﺑﻧﺎوی )ﻟﻤﺤﺎت

ژﻣــﺎرەی ﮔﯚﭬﺎری ﺑﻧﺎو ﺧﺑﺎﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن
دەرﻛــﺮاوە ﻛ ﺗﺎ رۆژاﻧــﯽ ﺋﻣۆ ﻧ ﻣﻦ و
ﻧ ﺑﺮادەراﻧﯽ ﻣﻛﺘﺑﯽ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﺗﯽ ﺳﺎﻧﯽ
ﭘﺶ  ١٩٧٠ﻛس ﻧی دﯾﻮە.
دووەم :ﭘﺎش ﻛﯚﻧﮕﺮەی ﺷﺷﻣﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن )ﻟــ ﻧــﺎوەڕاﺳــﺘــﯽ
ﺑﺳﺘﺮا(،
ﺑﺳﺘﺮا(
ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺗــﻣــﻮوزی ﺳﺎﯽ
ﺑھﯚی ﺳــرﻗــﺎڵ و داﻣــزراﻧــﺪﻧــوەی ﻟﻖ
و ﻧﺎوﭼﻛﺎﻧﯽ ﯾﻛﯿﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﭼﻧﺪﯾﻦ
ﻛﺸی ﻧﺎو ﻟﮋﻧی راﭘڕاﻧﺪن و ﻣﻛﺘﺑﯽ
ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾت ﻛ ﺗﺎ رادەﯾﻛﯽ زۆر ھﻣﻮوﻛﺎت
و ھوﻛﺎﻧﯽ ﺋﻤی داﮔﯿﺮ ﻛﺮد ﺑﻮو ،ﺑم
دﯾﺴﺎن ﺑﺣﻮﻛﻤﯽ ﺋــوەی ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺗﺮی
ﮔﺸﺘﯽ ﯾﻛﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوم،
ﺷﺎﻧﻢ داﯾ ﺑر ﺋوەی ﻛ ﮔﯚﭬﺎرﻚ ﺑﻧﺎوی
)ﻧــﻀــﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ( ﺑــ ﻋــرەﺑــﯽ دەرﺑــﻜــﯾــﻦ،
ھﯚﻛﺎری دەرﭼﻮوﻧﯿﺸﯽ ﺑ زﻣﺎﻧﯽ ﻋرەﺑﯽ ﺑﯚ
ﺋوە دەﮔڕﺘوە ﻛ ﻣﻛﺘﺑﯽ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾت
ﻟ ﺑﻏﺪاوە ﭘﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﻛﯽ ﺗﻮوﻧﺪوﺗﯚﯽ ﻛ
ﻟﮔڵ ﯾﻛﯿﺗﯿﯿ ﻋرەﺑﯿﺎﻧﻛی ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
وﺗﺎﻧﯽ ﻋرەﺑﯽ ھﺑﻮو و ﺳرەڕای ﺋوە
ب ـ ﮔﯚﭬﺎری ﻟﻘﯽ ھوﻟﺮﯾﺶ ﻧﺎوی
ﺑﻏﺪاش ﻋرەﺑ و ﺋﻤ ﻟﮔڵ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن( ،ﺑﻮو ﻛ ژﻣﺎرە )
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن(
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋــﯿــﺮاق(
ﻟ ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﯽ  ١٩٧٣دەرﭼﻮوە ﺑروﻧﯿﯚ
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))ﺑﻧﺎوی دەﻧﮕﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن(( و
ﻟم ژﻣﺎرەﯾدا ﺑﺎس ﻟ دەرﭼﻮوﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری
دەﻛﺎت و ژﻣﺎرە )(٣،٢ﯾﺶ ﻟ
ﺗﺸﺮﯾﻨﯽ دووەﻣﯽ ﺳﺎﯽ  ١٩٧٣دەرﭼﻮوە ﻛ
ھردوو ژﻣﺎرە ﻻی )ﺑﻧﺪە( ﭘﺎرﺰراوە.
ج ـ ﻟﻘﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﺶ ﮔﯚﭬﺎرﻜﯽ ﺑﻧﺎوی
)رﺒﺎزی ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن( دەﻛـــﺮدووە ﻛ ژﻣﺎرە
) (١ﺑ رۆﻧﯿﯚ دەرﭼﻮوە و ﻣﮋووی ﻟﺳر
ﻧﯿﯿ ،ﺑـــم ﻟــ ﯾــﻛــﯽ ﻟــ ﺑﺎﺑﺗﻛﺎﻧﯽ ﻛ
ﺑﺎس ﻟ) ﺋﯚردووﮔﺎی ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن دەﻛﺎت ﻛ
ﯾﻛﯿﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺧرﯾﻜ ﭘ ھﺪەﺳﺘ
وای ﺑﯚ دەﭼﻢ ﻛ ﻟ ﺑھﺎری ﺳﺎﯽ ١٩٧١
دەرﭼﻮوﺑﺖ )ﺋــو ﭼﻧﺪ ژﻣــﺎرە و ژﻣــﺎرە
)(١ی )ﻧﻀﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ( ﻻی ﺑﻧﺪە ﭘﺎرﺰراوە
ﻛ ﺋوﯾﺶ دﯾﺎری ﺑﺮای ﺑڕﺰ و ﺋﻧﺪاﻣﯽ
ﭼــﺎﻻﻛــﯽ ﭘــــﺸــﻮوی ﯾــﻛــﯿــﺗــﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ـﻻزادە(ﯾــ ﻛ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﺎك )ﺣﺴﯿﻦ ﻣــﻻزادە(
ﻛﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﭘﺶ ﭼﻧﺪ ﺳﺎﻚ ﭘﺸﻜﺷﯽ
ﻛﺮدم ،ﭼﻮﻧﻜ ﺋو ﻛﺎﺗ ﺧرﯾﻜﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ
)ﻟﻤﺤﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
(١٩٩١
ﻛــ ﻟــﻻﯾــن ﻣﻛﺘﺑﯽ دراﺳـــﺎت اﻟﺒﺤﻮث
ﺑــوﻛــﺮاﯾــوە * ﻟــ ﺑﮔﯾﻛﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ
ھﻣﺎن ﺑﺎﺑت ﻛ ﻟﻻﭘڕە )(٤دا ﺑوﺑﻮوەﺗوە

ﺑرھﻣﺘﺮن(.
ﻣﻛﺘﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘ ﺑرھﻣﺘﺮن(
ﭼﻮوﻧ ﻧــﺎو ﺋــو ﺑﺎﺳ و ﺷﯿﻜﺮدﻧوەی
ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺳﺎﻧﯽ ﻟت ﺑﻮوﻧﻛ١٩٦٤)) 
١٩٦٤
ـ  (١٩٧١ﺑﻧﺴﺒت ﯾﻛﯿﺗﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺋــو ھــوﯾــﺮە ﺋﺎوﻜﯽ زۆری
دەوێ ﻛ) ﺑﻧﺪە( ﺑ ﺣﻮﻛﻤﯽ ﺋﻧﺪاﻣﯿﯿﺗﯽ
ﻟو ﯾﻛﯿﺗﯿﯿ ھر ﻟ ﺳﺎﻧﯽ ١٩٦٤ەوە
ﺗﺎﻛﻮ  ١٩٧٢/٥/٢٢چ وەﻛﻮ ﺋﻧﺪام ﺗﺎﻛﻮ ﭘﯚﺳﺘﯽ
ﺳــﻜــﺮﺗــــﺮی ﮔﺸﺘﯽ ﺋـــﺎﮔـــﺎداری ﺳــرﺟــم
ﺑﺎرودۆﺧﻛم ﻟ رۆژاﻧﯽ ﺋﻣۆدا ﺟﮕﺎی

ﺋﺎﻣﺎژەﭘﻜﺮدﻧﯽ ﻧﯿﯿ و ﻣﺳﻟﻛش ﺋوا
ﭘﻮﯾﺴﺖ ﻧﺎﻛﺎت ﺑو ﺳﺎدەﯾﯿ ﺑﺎﺳﯽ ﻟﻮە
ﺑﻜﺮﺖ ،ﺑم ھرﭼﯚﻧﻚ ﺑﻮوﺑﺖ ھردوو
ﺑﺎﻛ ﺧﯚﺷﺒﺧﺘﺎﻧ ﻟﺳﺎ ١٩٧١ ﯾﻛﯿﺎن
ﮔﺮﺗوە ﻛ ﺗﺎ رادەﯾﻛﯽ زۆر ﮔﻮڕوﺗﯿﻨﻜﯽ
زۆری ﺑ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺧﺸﯽ ﻛ
ﺗﺎﻛﻮ رۆژاﻧﯽ ﺋﻣۆش ﺋﺎﺳواری دﯾﺎرە.
ﻟــــﺮەدا ﺧﺎﻜﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ دﯾﻜ ھﯾ ﻛ
ـ(ە
ﭘــﯾــﻮەﻧــﺪی ﺑــو ژﻣــﺎرەﯾــی )ﺑــﺎوەﮔــﮔــ(
ﯾﺎﻧﯽ ژﻣﺎرە ) (٣ھﯾ ﻛ ﺗﺎ رادەﯾﻛﯽ زۆر
ﺑوﻛﺮدﻧوەی ﺑﺎﺑﺗﻜﯽ دﺨﯚﺷﯽ ﻛﺮدم ﻛ
ﻟ ﺑﻨڕەﺗﺪا دەﮔڕﺘوە ﺑﯚ ﻣﺳﻟﯾك ﻛ
ﺋﻣﺷﯿﺎن ﭼﯿﺮۆﻛﻛﯾﺗﯽ:
ﻟ ﻧﯿﻮەڕۆی رۆژی ١٩٧٣/٩/١دا ،ﻛ ﺋو
ﻛﺎﺗ ﺑڕﻮەﺑری ﺋﯿﺪارە و ﺳرﭘرﺷﺘﯿﻜﺎری
ﺑﺎﺑﺗ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣی ﺑﺮاﯾﺗﯽ
ﺑﻮوم) ،ﺑﻧﺪە و ﻛﺎك "ﻋﺎدل ﻣﻮراد"( ﻛ ﺋو
ﻛﺎﺗ ﺳرۆﻛﯽ ﯾﻛﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑــﻮو ،راﺳــﭙــــﺮدراﯾــﻦ ﻛــ ﺑــ ﺟــﻮوﺗــ و ﺑ
زووﺗﺮﯾﻦ ﻛﺎت ﻟرﮕﺎی ﻗﺎھﯿﺮەی ﭘﺎﯾﺘﺧﺘﯽ
وﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮەوە ﺧﯚﻣﺎن ﺑﮕﯾﻧﯿﻨ ﭘﺎﯾﺘﺧﺘﯽ
ﺟزاﺋﯿﺮ ﺑﯚ ﻣﺑﺳﺘﯽ ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾﻛﯽ
ﺗﺎﯾﺒﺗﯽ )ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻧﻣﺮ( ﺑﯚ ﺳرۆﻛﺎﯾﺗﯽ
ژﻣﺎرە

١٧٣

)دﯾﺎری ژﻣﺎرە(ی ﭘﺸﻮوم ﺧﻮﻨﺪەوە

١٧٤

ﻛﯚﻧﮕﺮەی ﭼﻮارەﻣﯽ وﺗﺎﻧﯽ )ﻋﺪم اﻻﻧﺤﯿﺎز(
ﻛــ ھــﻓــﺘــی ﯾــﻛــﻣــﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ ٩ی ﺳﺎﯽ
دەﺑﺳﺘﺮا .ﺑداﺧوە
 ١٩٧٣ﻟ
ﻟ ﻗﺎھﯿﺮە ﻓﯿﺰای
ﺑﺎﯿﯚزﺧﺎﻧی
ـﺮ(ﯾــﺎن ﭘــ ﻧــداﯾــﻦ و
ﭼــﻮوﻧــ ﻧــﺎو )ﺟــزاﺋــﯿــﺮ(
ﺑﻧﺎﭼﺎرﯾﯿوە ﺳرداﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣی )اﻻھﺮام(
ﻣﯿﺴﺮﯾﻤﺎن ﻛــﺮد ﺗﺎﻛﻮ ﻟــ رــﮕــﺎی )ﺻــﻼح
ﺣﺎﻓﻆ( ﻛ ﻧﻮوﺳرﻜﯽ دﯾﺎری ﺋو ﻛﺎﺗی
رۆژﻧﺎﻣﻛ و دۆﺳﺘﻜﯽ ﻧﺰﯾﻜﯽ ﺷھﯿﺪ )دارا
ﺗﯚﻓﯿﻖ(ﯾﺶ ﺑﻮو ،ﻧﺎﻣﯾﻛﯽ ﺋوم ﭘﺒﻮو ﺑﯚی،
ﺗﯚﻓﯿﻖ(
ﯾﺶ
ﺑم دﯾﺴﺎن ﺑداﺧوە
ﺋو ﻛﺎﺗ ﻟ دەرەوەی وﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮو،
ﺑـــم ﺋـــوەی ﻟــﺑــﯿــﺮم ﻣــﺎﺑــ ﻓﯚﺗﯚﻛﯚﭘﯽ
ﻧﺎﻣﻛی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻧﻣﺮﻣﺎن ﮔﯾﺎﻧﺪە ﯾﻛ ﻟ
ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻛﺎﻧﯽ رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ﻛوا
ﺑﺰاﻧﻢ رۆژﻧﺎﻣی )اﻟﻨﮫﺎر( ﯾﺎﺧﻮد )اﻻﻧﻮار( ﺑﻮو
ﭘﺎﺷﺎن ﻟﯾﻛ ﻟو رۆژﻧﺎﻣﺎﻧ ﺑوﻛﺮاﯾوە.
ﻟـــژﻣـــﺎرەی )(١٠ی ﮔـــﯚﭬـــﺎری )ﮔـــﻮن
اﻟﻌﺮﺑﯽ( ﻛ ﻟ٢٥ ی ﺋــﺎداری ﺳﺎﯽ ١٩٩٧
دەرﭼﻮوە ،ﺑﺎﺑﺗﻜﻢ دەرﺑﺎرەی ﺋم ﻧﺎﻣﯾ
ﻧﻮوﺳﯿﻮە ﺑ زﻣﺎﻧﯽ ﻋرەﺑﯽ ﻟژﺮ ﻧﺎوی
)ﻗﺼﺔ اﯾﺼﺎل رﺳﺎ ﻣﻮﺟﮫﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرزاﻧﯽ
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﯚﺗﻤﺮ ﻗﻤ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﯿﺎز اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﯽ
ژﻣﺎرە

( ﻛ ﺑداﺧوە ﺑھﯚی
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم
ﻟدەﺳﺘﺪاﻧﯽ ﻛﻟﻮﭘﻟﯽ ﻣﺎﻛم ﻟ ﺑﻏﺪا ﻛ
ﻟﻻﯾن ﺣﻜﻮﻣﺗﯽ ﺑﻋﺴوە ﺳﺎﯽ ١٩٧٤
ﻛــ ﭼــﻮوﻣــ رﯾـــﺰی ﺷـــﯚڕش ﺣﺠﺰ ﻛــﺮا و
ﻟدەﺳﺖ ﭼﻮو ،ﺑﯚﯾ ﺑﻗد ﺗﯚزﻗﺎﻚ ﻣﺎڵ
و وﻨ و ﻛﺘﺒﺨﺎﻧ و ﺋرﺷﯿﻔﯽ ﺋو ﻛﺎﺗم
ھﯿﭽﯽ ﻧﻣﺎ ﻛ ﺗﯿﺪا ﻓﯚﺗﯚﻛﯚﭘﯿﯿﻛﯽ ﺋم ﻧﺎﻣ
ﻣﮋووﯾﯿی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮو( ﺑﯚﯾ ﻟو ﺑﺎﺑﺗی
ﻛ ﻟ) ﮔــﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ( ﺑوﻣﻜﺮدﺑﻮوەوە
دەرﺑــــﺎرەی ﮔﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋــم ﻧﺎﻣﯾ ،ﺑــم
دﯾﺴﺎن ﺑــداﺧــوە دەﻗــﯽ ﻧﺎﻣﻛم دەﺳﺖ
ﻧﻛوت و ﭼﻧﺪ ﺟﺎرﻚ ﻟ رﮕی )ﺷﺮﻛﯚ
ﺣﺑﯿﺐ(ی ﺋﺎﻣﯚزام ﻟ) ﻟﻧﺪەن( ﺳﯚراﻏﯽ
ﺣﺑﯿﺐ(
ﺋــم ﻧﺎﻣﯾﻣﺎن ﻛــﺮد ﺑــﻣــﻼوﺋــوﻻ ،ﺑــم
دﯾﺴﺎن ھر دەﺳﺘﻤﺎن ﻧﻛوت ،ﺋوەﺑﻮو
ﻛ ھرﮔﯿﺰ ﻻی ﻣﻦ ﭼــﺎوەڕوان ﻧﺑﻮو وا
ﺑ ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺋــم ﻧﺎﻣﯾم دەﺳــﺖ ﺑﻜوێ،
ﺑم ﺧﯚش ﺑﺧﺘﺎﻧ ﻟرﮕﺎی ﺋو ﮔﯚﭬﺎرە
ﺧﯚﺷوﯾﺴﺘی ﻟﻘﯽ ﻛرﻛﻮوﻛﯽ ﯾﻛﺘﯽ
ﻟژﻣﺎرە
ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
) (٣ﯾﻛﯾﺪا دەﺳﺘﻢ ﻛوت ﻛ ﺑ ﻧﯿﺎزم ﺋو
زﻧﺠﯿﺮەی )ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة( ﻛ ژﻣــﺎرەی )(٣٠
ﺑﺎﺑت دەﺑﺖ ﻟ دووﺗﻮﯽ ﻛﺘﺒﻚ ﺑھﻣﺎن
ﻧــﺎو ﺑــو ﺑﻜوﻣوە .ﭼﻮﻧﻜ ﺋــو ﺋﻘﯾ
ﺑﺎﺑﺗ ﺳرەﻛﯿﯿﻛی ﺋو ﻧﺎﻣﯾی ﺑﺎرزاﻧﯽ
ﻧﻣﺮە و ﻣﺎوەی ) (٣٤ﺳﺎ ﻟﻢ ون ﺑﻮوە
ﻛ ﻟﺮەدا ﺑﭘﻮﯾﺴﺘﯽ دەزاﻧﻢ دەﺳﺘﺨﯚﺷﯽ
ﻟﺑﺮای رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻛﺎك
ﺋﺣﻤد( ﺑﻜم و ﺳﻮﭘﺎﺳﯽ ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧﻤﺎن ﺑﯚ
ﺧﻣﺨﯚراﻧﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋو وﺗﺎرە داﻧﺴﻘﺎﻧی
ﺋو ﮔﯚﭬﺎر و رۆژﻧﺎﻣﺎﻧی ﻛ ﺳردەﻣﻚ
)ﻛـــﻮڕی رۆژی ﺧــﯚﯾــﺎن ﺑـــﻮون( ﻛــ ﺗﺎﻛﻮ
رۆژاﻧﯽ ﺋﻣۆش ﺑﺟﻮاﻣﺮی ﻣﺎوﻧﺗوە و
ﺟﺎرﻜﯽ دﯾﻜش ﺳﻮﭘﺎس ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس
و ﺋرﺷﯿﻔوان ﻛﺎك )ﻋﺑﺪو زەﻧﮕﻧ (ﻛ
ﻣﺎﻧﺎی ﻣﺎﻧﺪووﺑﻮون ﻧﺎزاﻧ ﻛﺎﺗﯽ
ﻛﺎری رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﯽ ﻟ) ﻛﻟﻠی(
دەدا.

ﺗﺎﺋﺴﺘﺎ ﻟ ﺑﺎﻛﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ رۆژاﻧی ﻛﻮردی دەرﻧﭼﻮوە

ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻣل ﺳرﻧﻮوﺳری ﺋﺎزادﯾﺎ وەﻻت:

ﺗﺎ ﺋﺴﺘﺎ ﻟ ﺑﺎﻛﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن
رۆژﻧﺎﻣﯾﻛﯽ رۆژاﻧی ﻛﻮردی دەرﻧﭼﻮوە
دﯾﺪاری :ﺳﺣﻪددﯾﻦ ﺑﺎﯾﻪزﯾﺪی
رۆژﻧﺎﻣﮔرﯾﯽ ﻟ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑزﻣﺎﻧﯽ ﻛــﻮردی ،ھرﻟﺳرەﺗﺎی داﻣزراﻧﺪﻧﯽ
ﻛﯚﻣﺎری ﺋﺴﺘﺎی ﺗﻮرﻛﯿﺎوە ﺗﺎﺋﺴﺘﺎ ﺑڕەوﺗﻜﯽ زۆر ﺗﺎرﯾﻜﺪا رۆﯾﺸﺘﻮوەو ﺑدەﮔﻤن
ﺋﺎزادﯾﺎ وەﻻت ﻛ ﭘﺸﺘﺮ ﺑﺷﻮەی ھﻓﺘﻧﺎﻣ ﺑودەﻛﺮاﯾوە ،دوای ھوﻮﻛﯚﺷﺸﻜﯽ زۆر
ﺑﻮوە رۆژاﻧ ،ﺗﺎﺋﺴﺘﺎش ﭼﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎر ﻟﻻﯾن دادﮔﺎی ﺑﺎی ﺗﻮرﻛﯿﺎوە ﺑھﯚی ﺑﻛﺎرھﻨﺎﻧﯽ
ﺋﻣش دﯾﺪارﻜ ﻟﮔﻷ ﺳرﻧﻮوﺳری ﺋو رۆژﻧﺎﻣﯾدا ،ﭼﻮﻧﻜ رۆژﻧﺎﻣﻛ ﺑﺋﺳﺘﺮەﯾﻛﯽ
* دوای دوازده ﺳﺎڵ ھﻪﻓﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﺋﺎزادﯾﺎ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﯽ ﻛﻮردی .ﺑﯚﯾﻪ
وهﻻت دهﺑــــﺘــﻪ رۆژاﻧــــﻪ ،ﺋــﺎﯾــﺎ ﺑــﻪﮔــﻮــﺮهی ﺋﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪﻻﻣﺎﻧﻪوه ﻛﻪ ﺑﯿﻜﻪﯾﻨﻪ رۆژاﻧﻪ .ﺑﻪم
ﭘﻮﯾﺴﺘﻪ ﺋﻪوهش ﺑﻢ ﻛﻪ ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﯿﻤﺎن دﺘﻪ
ڕێ.
* ﺑﯚﭼﯽ ﺑﯿﺮﺗﺎن ﻟﻪوه ﻛﺮدهوه ﻛﻪ ﺑﯿﻜﻪﻧﻪ
ل :ھﻪر وهك ﺋﺎﻣﺎژهت ﭘﺪا ﺋﻪوه
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل
دوازده ﺳﺎﻪ ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت ﺑﻪﺷﻮهﯾﻪﻛﯽ
ھﻪﻓﺘﺎﻧﻪ دهردهﭼــــﺖ ،ﻟــﻪم ﻣــﺎوهﯾــﻪدا ﺧﯚی
ﺑـــﻪرﻓـــﺮاوان ﻛـــﺮدو ﺑـــﻪدهﯾـــﺎن ﻧــﻮوﺳــﻪرو
رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﯽ ﭘﮕﻪﯾﺎﻧﺪ .ھﻪروهھﺎ وهك
ﻻی ھﻪﻣﻮو ﻛﻪس ﺋﺎﺷﻜﺮاﯾﻪ ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت
ﻟــﻪﺑــﺎﻛــﻮوری ﻛــﻮردﺳــﺘــﺎن ﺑــﻮو ﺑــﻪﻧــﺎوهﻧــﺪ و

ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﺑﻪﺑوای ﻣﻦ ﻟﻪﺳﻪدهی ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﻪﻛﻪﻣﺪا ھﻪﻓﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ وهﻣﺪهرهوهی
داﺧﻮازﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﺧﻪﻚ ﺑﺖ .ﺗﺎﺋﺴﺘﺎ ﻟﻪﺑﺎﻛﻮوری
ﻛﻮردﺳﺘﺎن رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧﻪی ﻛﻮردی
دهرﻧــﻪﭼــﻮوه .ﺋﻤﻪش دوازده ﺳﺎﻪ دهری
دهﻛﻪﯾﻦ و ﺋﯿﺘﺮ ﺑﻪﭘﻮﯾﺴﺘﻤﺎن زاﻧﯽ ﺑﯿﻜﻪﯾﻨﻪ
رۆژاﻧـــﻪ .ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪﺷ رۆژﻧــﺎﻣــﻪﮔــﻪری و
ژﻣﺎرە
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ﭘﻪﯾﺎﻣﻨﺮی ﻛﻮردی ﭘﯿﺸﯾﯽ ﺑﺖ و وهﻣﯽ ﺧﻪﻚ ﻟﻪھﻪﻣﻮو
ﺑﻮارﻜﻪوه ﺑﺪاﺗﻪوه و رۆژاﻧﻪ وﯾﺴﺖ و داﺧﻮازﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮ
ﺑﻜﺎت.
دهردهﭼﻮو ،ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎوهﻧﺪهﻛﻪی ھﻪر ﻟﻪوێ دهﺑﺖ؟
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﺋﻤﻪ ﻟﻪ ٢٠٠٣وه ﻧﺎوهﻧﺪی رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪﻣﺎن
ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗﻪوه ﺑﯚ ﺋﺎﻣﻪد و ھﻪر ﻟﻪوﺶ ﺑـــﻪردهوام دهﺑﯿﻦ.
ھﻪر ﻟﻪرۆژی ﯾﻪﻛﻪﻣﻪوه واﺗﻪ  ١٥ﺋﺎﮔﯚﺳﺖ .ﺋﻪﻣﻪش دهﺑﺘﻪ
رۆژﻜﯽ ﻣﮋووﯾﯽ ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﯾﻪﻛﻪﻣﺠﺎره ﻟﻪﺑﺎﻛﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑوﻛﺮاوهﯾﻪﻛﯽ رۆژاﻧﻪ ﺑﻪﻛﻮردی دهردهﭼﺖ.
رۆژاﻧﻪی دهردهﻛﻪن؟
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﺗﻜﯚﺷﺎﻧﯽ ﺋﺎزادی ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد ﻟﻪ رۆژی ١٥ی
ﺋﺎﺑﺪا دهﺳﺘﯽ ﭘﻜﺮدووه .ﺋﻪم رۆژه ﺑﯚ ﮔﻪﻟﯽ ﻛﻮرد ،رۆژﻜﯽ
ﭘﯿﺮۆزه ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘﻤﺎن واﯾﻪ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﺶ ﻛﺎرﻜﯽ ﭘﯿﺮۆزه،
ﺑﯾﺎرﻣﺎﻧﺪا ﻟﻪو رۆژهدا دهری ﺑﻜﻪﯾﻦ.
* رهوﺗﯽ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری ﻛﻮردی ﻟﻪﺑﺎﻛﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﻪردهوام ﺑﺖ؟
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﯾﻪﻛﻪﻣﯿﻦ رۆژﻧﺎﻣﻪی ﻛﻮردی ﻟﻪﺗﻮرﻛﯿﺎ "وهﻻت"
ﺑﻮو ﻛﻪ ٢٢ی رهﺷﻪﻣﻤﻪی ﺳﺎﯽ  ١٩٩٢ﻟﻪ ﺋﺳﺘﻪﻧﺒﯚل دهﺳﺘﯽ
ﺑﻪ وهﺷﺎن ﻛﺮد" .وهﻻت" ھﻪﻓﺘﺎﻧﻪ دهردهﭼﻮو دوای  ١١٥ژﻣﺎره،
ﺑﻪھﯚی ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﯿﯿﻪﻛﺎﻧﯽ دهوــﻪت و ﺋﻪو دۆزاﻧــﻪی ﻟﻪدژی
ﻛﺮاﯾﻪوه ،ﻟﻪﺳﺎﯽ ١٩٩٥دا داﺧﺮا .دواﺑﻪدوای داﺧﺮاﻧﯽ "وهﻻت"
ھﻪر ﻟﻪھﻪﻣﺎن ﺳﺎﺪا ھﻪﻓﺘﻪﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ دﯾﻜ ﺑﻪﻧﺎوی "وهﻻﺗ
ﻣﻪ" ﻟﻪ ﺋﺳﺘﻪﻧﺒﯚڵ دهرﭼﻮو ،ﺑﻪم ﺋﻪوﯾﺶ دوای  ٤٦ژﻣﺎره
داﺧﺮا .ﻟﻪﺋﻪﻧﺠﺎﻣﺪا "ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت" وهك درﮋهﭘﺪهری وهﻻت
٢١ی رﺒﻪﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﯽ  ١٩٩٥ﻟﻪ ﺋﺳﺘﻪﻧﺒﯚل
و وهﻻﺗ ﻣﻪ ﻟﻪ٢١
ﯾﻪﻛﻪم ژﻣﺎرهی دهرﭼﻮو و ﻟﻪﺳﺎﯽ ٢٠٠٣ﺷﺪا ﻧﺎوهﻧﺪهﻛﻪی
ﮔﻮازراﯾﻪوه ﺑﯚ دﯾﺎرﺑﻪﻛﺮو ﺋﺴﺘﺎش ھﻪر ﻟﻪدﯾﺎرﺑﻪﻛﺮه.
* ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪ دهﺗﻮاﻧ ﺑﺒﺘﻪ دهرﮔﺎﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮێ ﺑﯚ
رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﯽ ﻛﻮردی؟
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﺑﮕﻮﻣﺎن دهرﮔﺎﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮێ ﻟﻪرۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﯽ
ﻛﻮردی دهﻛﺎﺗﻪوه .ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ دﯾﻜﻪﺷﻪوه وهﻣﻚ دهﺑﺖ ﺑﯚ
دهوﻪﺗﯽ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﻛﻪ رﮕﻪ ﻧﺎدات زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻮردی ﺑﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﻜﯽ
رهﺳﻤﯽ و ﭘــﻪروهردهﯾــﯽ .ھﻪروهھﺎ ﭘﻪﯾﺎﻣﻨﺮان و ﺋﺎژاﻧﺴﻪ
ﻛﻮردﯾﯿﻪﻛﺎن ﻧﺎﭼﺎر دهﻣﻨﻦ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻪﮔﻮﺮهی رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ
رۆژاﻧﻪ رﻚ و ﭘﻚ ﺑﻜﻪن .ﺋﻪواﻧﻪش ھﻪﻣﻮو دهرﮔﺎﯾﻪﻛﯽ ﻧﻮﻦ
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ﺑﯚ رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪرﯾﯽ ﻛﻮردی.
* ﺋﻪی ﭘﺖ واﯾﻪ چ ﻛﺎرﯾﮕﻪرﯾﯿﻪﻛﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻛﻮرد زﯾﺎﺗﺮ دهﺗﻮاﻧﻦ ﺑﻪزﻣﺎﻧﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺨﻮﻨﻨﻪوه و ﺑﻪردهوام ﺑﻪزﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﺋﺎﮔﺎداری ﭘﺸﭭﻪﭼﻮوﻧﻪﻛﺎن دهﺑﻦ .ھﻪروهھﺎ
زﻣﺎن و ﭼﺎﻧﺪی ﻛﻮردی دهﺑﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ھﻪواڵ
و ﭘﺸﻜﻪوﺗﻨﻪﻛﺎﻧﯽ رۆژاﻧﻪ .ﻟﻪﻻﯾﻪﻛﯽ دﯾﻜﻪوه
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻤﺎن ﺋﻪوهﯾﻪ رووداوهﻛﺎﻧﯽ ھﻪر ﭼﻮار
ﭘﺎرﭼﻪی ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮕﻪﯾﻪﻧﯿﻨﻪ ﺧﻪﻚ.
* واﺗﻪ ﺟﮕﻪ دهدهن ﺑﻪ زاراوهﻛﺎﻧﯽ دﯾﻜﻪ و
ﺗـــﺎﯾـــﺐ ﺗـــﻪﻣـــﻪل :ﺑــﻪﮔــﺸــﺘــﯽ ﺳــﯿــﺎﺳــﻪﺗــﯽ
ڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﻤﻪ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑﻪھﺎ ﭼﺎﻧﺪی و
ﻛﻪﻟﻪﭘﻮورﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﻛــﻮرده ﺑﻪﺋﻪﻗﯿﯿﻪﺗﻜﯽ
ﻧــﯚژهن .ﻟﻪھﻪر ھﻪﻟﻮﻣﻪرﺟﻜﺪا ﭘﺎرﺰهری
ﺑــﻪرژهوهﻧــﺪی ﻛــﻮرد دهﺑــﯿــﻦ .ﺑﯚﯾﻪ ﮔﺮﻧﮕﯽ
دهدهﯾﻦ ﺑﻪﻧﻮﭼﻪو ﻧﻮوﺳﺮاوهی زاراوهﻛﺎﻧﯽ
ﺳﯚراﻧﯽ و زازاﻛﯿﺶ ،ﺑﻪم ﺑﻪﭘﯿﺘﯽ ﻻﺗﯿﻨﯽ.
ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت ﺋﻪوه دوازده ﺳﺎﻪ ﻻﭘﻪڕهﯾﻪﻛﯽ
ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﻪ ﺑﻪزازاﻛﯽ و ﻧﺎوه ﻧﺎوهش ﻧﻮﺳﺮاوهی
ﺳﯚراﻧﯽ ﺑو ﻛﺮدۆﺗﻪوه .ﻟﻪﻣﻪو ﺑﻪدواش ھﻪر
درﮋه ﺑﻪم ھﻪ دهدهﯾﻦ و ﻧﻮوﺳﺮاو و ھﻪواڵ
ﺑﻪزازاﻛﯽ و ﺳﯚراﻧﯽ ﺑو دهﻛﻪﯾﻨﻪوه.
رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺳﻪراﻧﺴﻪری و ﻟــﻪدهرهوهی
ﺗﻮرﻛﯿﺎش ﺑوی ﺑﻜﻪﻧﻪوه؟
ﺋﺎزادﯾﺎ وهﻻت رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﯿﻪو ﺗﻪﻧﯿﺎ ﻛــﻮردهﻛــﺎن دهﺗﻮاﻧﻦ
ﺑﯿﺨﻮﻨﻨﻪوه .ﺋﻪﮔﻪر دهرﻓﻪﺗﻤﺎن ﺑﯚ ڕهﺧﺴﺎ
ﺑﻪﻧﯿﺎزﯾﻦ ﻟﻪﺑﺎﺷﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕ
ﺑﻜﻪﯾﻨﻪوه و ﻟﻪوﺶ رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪﻣﺎن ﭼﺎپ
ﺑﻜﻪﯾﻦ .ﻟﻪم ﭘﻨﺎوهدا ھﻪوﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﯚﻣﺎن
دهدهﯾـــﻦ و ﺣــﻪز دهﻛــﻪﯾــﻦ رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪﻣﺎن
ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﭘﺎرﭼﻪﻛﺎن ﺑو ﺑﻜﻪﯾﻨﻪوه.

ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮕﯿﻤﺎن ﺑﯚ دهردهﺧـــﻪن ،ﺑــﻪم ﻟﻪھﯿﭻ
ﻧﺎﺗﺮﺳﯿﻦ .ﻧﺎﺷ ﺑﻪﮔﻮﺮهی ھﻪﺴﻮﻛﻪوﺗﻪﻛﺎﻧﯽ
ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﺠﻮوﯿﻨﻪوه .ﺑﻪﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﺧﯚﻣﺎن
ﺧﯚڕاﮔﺮی دهﻛﻪﯾﻦ و ﺗﻜﯚﺷﺎﻧﯽ ﺋﺎزادی زﻣﺎن
درــﮋه ﭘﺪهدهﯾﻦ .ﻛﺎری دهوــﻪت ﺋﺎﺳﺘﻪﻧﮓ
ﻛﺮدن ﻧﯿﯿﻪ ،ﺑﻪﻜﻮ ھﺎوﻛﺎری ﻛﺮدﻧﻪ ،ﺑﻪداﺧﻪوه
ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﯿﺎ ﺑﻪﭘﭽﻪواﻧﻪﯾﻪ .ھﻪرﭼﯽ ﺑﺖ ﺋﻤﻪ
ﺑﻪرهو دواوه ھﻪﻧﮕﺎو ﻧﺎﻧﯿﻦ و ھﻪر ﺑﻪرهو
ﭘﺸﻪوه دهڕۆﯾﻦ .ﺑﻪﭘﺪاﮔﺮﯾﯿﻪوه درﮋه ﺑﻪم
ﺧﻪﺑﺎﺗﻪ دهدهﯾﻦ.
* وهك دهزاﻧﯿﻦ ﻛﺸﻪی ﻛﻮرد ﻟﻪﺑﺎﻛﻮوری
ﻛﻮردﺳﺘﺎن رووﺑــﻪرووی ﺗﻪﻧﮕﮋهﯾﻪﻛﯽ زۆر
ﺑﯚﺗﻪوه ،ﭘﺖ واﯾــﻪ ﺋﻪم رۆژﻧﺎﻣﻪﯾﻪ ﭼﻪﻧﺪه
دهﺗــﻮاﻧــ رۆڵ ﺑﺒﯿﻨ ﻟــﻪﭼــﺎرهﺳــﻪرﻛــﺮدﻧــﯽ
ﻛﺸﻪﻛﻪدا و ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪﺟﯿﮫﺎﻧﯽ دهرهوه؟
ﺗﺎﯾﺐ ﺗﻪﻣﻪل :ﺋﻤﻪ ﺑﻪر ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﺷﺘﻚ ﮔﺮﻧﮕﯽ
دهدهﯾﻦ ﺑﻪﭼﺎرهﺳﻪرﻛﺮدﻧﯽ دﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯿﯿﺎﻧﻪی
ﭘﺮﺳﯽ ﻛﻮرد .ﺋﻪوهش دهزاﻧﯿﻦ ﻛﻪ رﮕﻪﭼﺎرهی
ﺳﻪرهﻛﯽ ﻛﺸﻪی ﻛﻮرد ﻟﻪﺑﺎﻛﻮور ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی
و ﭘﻻﻣﺎری ﺳرﺑﺎزی ﻧﯿﯿﻪ ،ﺑﻪﻜﻮ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾﻪ.
ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪﻣﺎﻧﻪﺷﺪا ﺑﺎﯾﻪﺧﻜﯽ ﮔﺮﻧﮓ دهدهﯾﻦ
ﺑﻪﯾﻪﻛﺘﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﮔﻪﻟﯽ ﻛــﻮرد ﺑﻪﮔﺸﺘﯽ
و ﻟــﻪم ﭘﻨﺎوهدا ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺳﻪرﺟﻪم
رــﻜــﺨــﺮاو و ﻻﯾــﻪﻧــﻪ ﻛــﻮردﯾــﯿــﻪﻛــﺎن ﺑﻪھﻪﻧﺪ
وهردهﮔﺮﯾﻦ .ﭼﻮﻧﻜﻪ ﭘﻤﺎن واﯾﻪ ﭼﺎرهﺳﻪری
ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﺑﻪﺑﻮﻧﯿﺎدﻧﺎﻧﯽ ﯾﻪﻛﯿﺘﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯿﻪوه
ھــﻪﯾــﻪ ﻟــﻪﻛــﻮردﺳــﺘــﺎﻧــﺪا .وهك ﻛـــﻮرد دهﺑــ
ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﭘﺎرﭼﻪﻛﺎن ﭘﻜﻪوه ﻟﻪداﻧﻮﺳﺘﺎن و
ﮔﻔﺘﻮﮔﯚدا ﺑﯿﻦ .ﺋﻤﻪش وهك رۆژﻧﺎﻣﻪ ﺋﻪم
ھﻪﻧﮕﺎوه دهﻧﯿﻦ.

ﺗــﺎﯾــﺐ ﺗــﻪﻣــﻪل :ﺋﻤﻪ ﺑــﺎش دهزاﻧــﯿــﻦ ﻛﻪ
ژﻣﺎرە

١٧٧

ﺋﺎﮔﺎﺗﺎن ﻟﭘﺎﺷرۆی ﺧﯚﺗﺎن ﻧﯿﯿ
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د .ﻓرھﺎد ﭘﯿﺮﺑﺎڵ
د .ﻓرھﺎد ﭘﯿﺮﺑﺎڵ ،ﯾﻛﻜ ﻟو ﻛﻮڕە ھوﻟﺮﯾﯿﺎﻧی ﻗﻣﯽ ﻟﺳر ﻛﺎﻏز ﮔﺮێ ﻧﺎﻛﺎ .ھﻣﻮو ﺟﺎر ﺑﺎﺑﺗﯽ
ﺳﯾﺮوﺳﻣرەﻣﺎن ﺑﯚ دەوروژﻨ .ﺋﻣﺠﺎرە ﻟ ﻧﻮوﺳﯿﻨﻜﺪا ،ﻛ ﻟرۆژی  ٢٠٠٩/١١/٥ﻟ 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 ﻻی ﺋﻤ رۆژﺑرۆژ
ﮔﺮﻓﺘﻛ ﺋﺎﯚزﺗﺮ دەﺑﺖ ،ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻟم ﻣﺎوەی دواﯾﯽ ﻛ ﮔﺷﻛﺮدﻧﻜﯽ ﺑرﭼﺎو ھرﻤﻛی ﺋﻤی ﮔﺮﺗﯚﺗوە.
د .ﻓرھﺎد ﺑﯚ ﭼــﺎرەی ﺋم ﮔﺮﻓﺘ ھﺎﻧﺎی ﺑﯚ ﭘﺎرﺰﮔﺎ و ﭼﻧﺪ وەزارەﺗﻚ و ﺳﻧﺪﯾﻜﺎی رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوﺳﺎﻧﯽ
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 ﻣﻻ زادە(ی ھﺎوﺳرﯾﺸﻤوە،
ﺑوا ﺑﻜن ﺋوە دەﻣﻜ ﻟم ﺑﺎرەﯾوە ﮔﻠﯾﯽ و ﮔﺎزاﻧﺪەﯾﻛﯽ زۆر ﻟﻧﺎو ﺧﻜﯿﺶ ھﯾ .ﺑﺗﺎﯾﺒﺗﯽ ﻛﺎﺗﯽ
ھﻣﻮوان دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋو ﭘﺎﺷڕۆﯾﺎﻧ ﺑﻻی 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 ﻻﯾﺖ دەﮔﺮن .ﻟو ﺑواﯾدام ﺟﻧﺎﺑﺖ ﺋﺎﮔﺎت ﻟ ﻧﯿﯿ ﻣﺎوەﯾك ﻟﻣوﺑر
)ﺟﻻل ﺑرزﻧﺠﯽ( ﺷﺎﻋﯿﺮ و رۆژﻧﺎﻣﻧﻮوس ﻟ ﻛﻧدا ﮔڕاﺑﯚوە ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،دﯾﺎرﺑﻮو دﯽ زۆر ﺑم ﮔﯚڕاﻧﻜﺎرﯾﯿ
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
و دەﮔﺎﺗ ﺳرت.
ﭘڕﯾﻨوە ﺑﭽﺘ ﺋودﯾﻮی ﺷﻗﺎﻣﻛ ﺋوەﻧﺪە ﻧﺎﺑﺎ دەﺑﯿﻨ ﻛﺎﻛﯽ ﺳﺎﯾق
دوﻛﺘﯚر ﮔﯿﺎن :دەﮔﻧوە ﻛﻮڕﻜﯽ ﻗﯚز ﺗﻮوﺷﯽ ﺋﺎﯚزی دەرووﻧﯽ دەﺑﺖ ،وا دەزاﻧ ﺑﯚﺗ دەﻧﻜﮔﻧﻢ و
رۆژﻚ دادﺖ ﻣﺮﯾﺸﻚ ﺑﯿﺨﻮات ،ﺋوەﺑﻮو ﺑﺮدﺑﻮوﯾﺎﻧ ﻻی 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.
ﺧﻮﻨری ﺑڕﺰ ﭘﯽ ﻧــﺎوێ ﺳرﺗﺎن ﺑم ﺳرﺑﻮرداﻧ ﺑﯿﺷﻨﻢ ﺋــوەش دەﻗــﯽ ﺑﺎﺑﺗﻛی دوﻛﺘﯚری
ﺧﯚﺷوﯾﺴﺘﻤﺎن
ﻋﺑﺪو زەﻧﮕﻧ
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ﺑﻪڕﺰ ﭘﺎرﺰﮔﺎری ھﻪوﻟﺮ ،ﺑﻪڕﺰ وهزﯾﺮی
وهزارهﺗــــﯽ ﺷــﺎرهواﻧــﯽ ،ﺑــﻪڕــﺰ وهزﯾــﺮی
وهزارهﺗﯽ ﭘﯿﺸﻪﺳﺎزی ،وهزﯾﺮی وهزارهﺗﯽ
ﮔﻪﺷﺘﻮﮔﻮزار ،ﺑﻪڕﺰ وهزﯾــﺮی وهزارهﺗــﯽ
ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ،ﺑﻪڕﺰ وهزﯾﺮی داراﯾﯽ ،ﺑﻪڕﺰ
ﻧﻪﻗﯿﺒﯽ ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎی رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﺎن...
زۆر ﺑﻪﻧﻪرﻣﻮﻧﯿﺎﻧﯽ و ڕﺰو ﺣﻮرﻣﻪﺗﻪوه
رــﮕــﻪم ﺑــﺪهن ﭘﺮﺳﯿﺎرﻚ ﻟﻪھﻪرﯾﻪﻛﻚ
ﻟــﻪﺟــﻪﻧــﺎﺑــﯽ ﭘــﺎﯾــﻪدارﺗــﺎن ﺑــﭙــﺮﺳــﻢ .ﺋﻪﮔﻪر
ﭘﺮﺳﯿﺎرهﻛﻪم ﺳﻮودی ھﻪﺑﻮو ﺋﻪوا ﺑﺎﺷﻪ،
ﺋﻪﮔﻪرﯾﺶ ﺑ ﺳﻮود ﺑﻮو ﺋﻪوا ﻣﺎﯽ ﻗﻪﺐ
ﺳﻪر ﺑﻪﺳﺎﺣﺒﯿﻪﺗﯽ.
ھﻪﻣﻮوﻣﺎن دهزاﻧﯿﻦ ﻟﻪﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣۆدا،
ﻟﻪﻣﺎوهی ھﻪرﻣﺎﻧﮕﻜﺪا ﻧﺰﯾﻜﻪی ﻣﻠﯿﯚﻧﻚ
ﻻﭘـــﻪڕهی رۆژﻧــﺎﻣــﻪو ﮔــﯚﭬــﺎرو ﺑــوﻛــﺮاوه
)واﺗﻪ ﻻﭘﻪڕهی ﻛﺎﻏﻪزی ﭼﺎﭘﻜﺮاو( دهﻛﻪوﺘﻪ
ﻧﺎو ﺑﺎزاڕو داﺋﯿﺮهو ﻣﺎڵ و ﺷﻪﻗﺎﻣﻪﻛﺎﻧﻪوه.
دوای ﺧﻮﻨﺪﻧﻪوه ،ﻓــــﺪهدرــﻦ و دهﺑﻦ
ﺑــﻪزﺑــ .ﻟــﻪﻣــﺎوهی ھﻪرﻣﺎﻧﮕﻜﺪا ﻧﺰﯾﻜﻪی
ﻣﻠﯿﯚﻧﻚ ﺑﻮﺗﯽ ﺷﻮوﺷﻪ )ﺑﻮﺗﻪﺷﻮوﺷﻪی
ﻋﺎرهق و ﺑﯿﺮهو وﯾﺴﻜﯽ و ﻛﯚﻛﺎو ﺷﻪرﺑﻪت
و ﺑﻮﺗﻪ ﺷﻮوﺷﻪی ﺗﺮﯾﺶ( ﻟﻪﻧﺎو ﺑﺎزاڕو
داﺋــﯿــﺮهو ﻣــﺎڵ و ﺷــﻪﻗــﺎﻣــﻪﻛــﺎﻧــﻪوه دوای
ﺑﻪﻛﺎرھﻨﺎن ،ﻓێ دهدرﻦ و دهﺑﻦ ﺑﻪزﺑ.
ﺑﻪھﻪﻣﺎﻧﺸﻮه ﻣﻠﯿﯚﻧﻜﯿﺶ ﺑﻮﺗﯽ ﻧﺎﯾﻠﯚن و
ﻛﯿﺴﻪی ﻧﺎﯾﻠﯚن..
ﺋﻪم ھﻪﻣﻮو ﻣﻠﯿﯚن ﺑﻮﺗﻪ ﺷﻮوﺷﻪو ﻧﺎﯾﻠﯚن
و ﻛﺎﻏﻪزه ﭼﺎﭘﻜﺮاواﻧﻪ ،ﻛﻪﺑﮕﻮﻣﺎن ﭘﺎﺷﻪڕۆك
و ﮔﻪﻧﺪهﯿﻦ .ﭼﻪﻧﺪﯾﻦ زﯾﺎﻧﯽ ﮔــﻪورهﯾــﺎن
ھﻪﯾﻪ :داراﯾــﯽ ﻧﻪﺗﻪوه ھﻪﺪهﻣﮋن ،زﯾﺎن
ﻟﻪﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ وت دهدهن :ﻧﺎو ﺷﺎر ﭘﯿﺲ و
ژﯾﻨﮕﻪ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ دهﻛﻪن :ﺋﯿﻨﺠﺎ ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﻪﻛﯽ
ﮔــﻪورهن ﺑﯚ ﺳﻪر ﺋﻪﻣﻨﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ و
ﺗﻜﺪاﻧﯽ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ھﺎووﺗﯿﺎن.
ﭘﺮﺳﯿﺎری ﯾﻪﻛﻪﻣﻢ رووﺑﻪڕووی ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎی
ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﺎن دهﻛﻪﻣﻪوه ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ

ﻛﺎك ﻋﻪﺑﺪو زهﻧﮕﻪﻧﻪ )ﭼﻮﻧﻜﻪ ھﻪﻣﻮو
ﻛﺎروﺑﺎره ﮔﺮﻧﮕﻪﻛﺎﻧﯽ ﺳﻪﻧﺪﯾﻜﺎ ﻟﻪﺳﻪرﭘﺸﺘﯽ
ﺋﻪم ﺳﻪرﺑﺎزه ﻧﻪﻧﺎﺳﺮاوه ﺑﻪڕﻮهدهﭼ:(
ﺋﺎﯾﺎ ﺋﻮهی رۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﺎن ﺧﯚﺗﺎن ﺑﻪ
ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎر ﻧﺎزاﻧﻦ ﻟﻪوهی ﻛﻪھﺎوڕﻜﺎﻧﺘﺎن و
ھﺎوﻛﺎرهﻛﺎﻧﺘﺎن ﺋﻪو ھﻪﻣﻮو ﻣﻠﯿﯚن ﻻﭘﻪڕهو
ﻛﺎﻏﻪزه ﭼﺎﭘﻜﺮاواﻧﻪ ﻣﺎﻧﮕﺎﻧﻪ ﻓﺪهدهﻧﻪ ﻧﺎو
ﺑﺎزاڕو داﺋﯿﺮهو ﻣﺎڵ و ﺷﻪﻗﺎﻣﻪﻛﺎﻧﻪوه .ﺋﻪم
ﻛﺎﻏﻪزو ﻻﭘﻪڕه ﭼﺎﭘﻜﺮاواﻧﻪی ﺋﻮه ،ﭘﺎﺷﺎن
دهﺑــﻦ ﺑــﻪزﺑــ .ژﯾﻨﮕﻪ ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ دهﻛــﻪن؟
ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎﺑ ﺳﯿﺴﺘﻪﻣﻚ ﺑﯚ ﭘﺎﻛﻜﺮدﻧﻪوهی
ﭘﺎﺷﻪڕۆﻛﻪﻛﺎﻧﺘﺎن داﺑﻤﻪزرﻨﻦ؟ ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎﺑ
ھـــﺎوﻛـــﺎری و ھﺎوﺳﻪﻧﮕﯿﯿﻪﻛﻪ ﻟــﻪﻧــــﻮان
ﺑﻪرھﻪﻣﮫﻨﺎﻧﯽ ﺋﻮهو ﭘﺎﻛاﮔﺮﺗﻨﯽ ژﯾﻨﮕﻪ
دروﺳﺖ ﺑﺒ؟ ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿﺶ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻮه ﺧﯚﺗﺎن
ﻟﻪڕۆژﻧﺎﻣﻪو ﮔﯚﭬﺎرهﻛﺎﻧﺘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری
ھﺎووﺗﯿﺎن دهﻛﻪن و ﭘﯿﺎن دهﻦ )ﺗﻜﺎﯾﻪ
دار ﻣﻪﺑﻧﻪوه!(!( :ﻛﻪﭼﯽ ﺧﯚﺗﺎن ﺑﯚ ﺧﯚﺗﺎن
ھﺎﺗﻮون دارﺗﺎن ﺑﯾﻮهﺗﻪوهو ﺋﻪو داراﻧﻪﺗﺎن
ﻛــﺮدووه ﺑﻪﻛﺎﻏﻪزو ﻟﻪﺳﻪرﻛﺎﻏﻪزهﻛﻪش
دهﻧﻮوﺳﻦ )دار ﻣﻪﺑﻧﻪوه(.
ﭘﺮﺳﯿﺎرهﻛﻪی ﺗﺮم ﻟﻪﺟﻪﻧﺎﺑﯽ وهزﯾــﺮی
ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯿﯿﻪ :ﺋﺎﯾﺎ ﺋﻮه ،ﻛﺎﺗ ﺋﻪو ھﻪﻣﻮو
ﺷﻮوﺷﻪو ﻧﺎﯾﻠﯚن و ﻛﺎﻏﻪزه ﭘﺎﺷﻪڕۆﻛﺎﻧﻪ
دهﺑﯿﻨﻦ ،ھﻪﺳﺖ ﺑﻪھﯿﭻ ﻣﻪﺗﺮﺳﯿﯿﻪك ﻧﺎﻛﻪن
ﺑﯚ ﺳــﻪر ﭘﯿﺴﺒﻮوﻧﯽ ژﯾﻨﮕﻪو ﺗﻜﭽﻮوﻧﯽ
ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﯽ ھﺎووﺗﯿﺎن؟
ﭘﺮﺳﯿﺎرﻜﯽ دﯾﻜﻪم ﻟﻪھﻪﻣﺎن وهزﯾــﺮو
ﻟـــــﻪھـــــﻪردوو وهزﯾــــــــﺮی ﺷــــﺎرهواﻧــــﯽ
و ﮔــــﻪﺷــــﺘــــﻮﮔــــﻮزاره )ﺑــﻪﺗــﺎﯾــﺒــﻪﺗــﯿــﺶ
ﻟــﻪﺳــﻜــﺮﺗــــﺮهﻛــﺎﻧــﯿــﺎن :ﭼــﻮﻧــﻜــﻪ ﺋــﻪواﻧــﯿــﺶ
ﺧﯚﯾﺎن ھﻪرﯾﻪﻛﻪو ﮔﯚﭬﺎرﻚ دهردهﻛﻪن و
ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرﯾﯽ ﺧﻪﻚ دهﻛﻪن( :ﺋﺎﯾﺎ ﺋﻪو ھﻪﻣﻮو
ﻣﻠﯿﯚن ﻛﺎﻏﻪزو ﺑﯚﺗﻪ ﺷﻮوﺷﻪی ﻋﺎرهق و
ﺑﯿﺮه وﺴﻜﯽ ﻛﯚﻛﺎو ﺷﻪرﺑﻪت و ﺑﯚﺗﯽ
ﻧﺎﯾﻠﯚن و ﻛﯿﺴﻪی ﻧﺎﯾﻠﯚﻧﻪ ﺟﯚراوﺟﯚراﻧﻪ،
ژﻣﺎرە
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ﻋﻪﯾﻨﻪن زﺑﺨﺎﻧﻪی ﻣﮋوو ،ﻟﻪﻧﺎو ﺑــﺎزاڕو
داﺋﯿﺮهو ﻣﺎڵ ﻧﺎدی ﺑﺎڕ ﺷﻪﻗﺎﻣﻪﻛﺎن .ﭼﯚن
دهﻛﺮێ ﭼﺎرهﺳﻪرﻜﯿﺎن ﺑﯚ ﺑﺪۆزﻧﻪوه؟
ﭘﺮﺳﯿﺎرﻜﯽ دﯾﻜﻪم ﻟﻪﺟﻪﻧﺎﺑﯽ ﭘﺎرﺰﮔﺎری
ھﻪوﻟﺮهو ﻟﯽ دهﭘﺮﺳﻢ :ﺋﻪرێ ﺑﯚﭼﯽ ﭘﯿﺎن
ﻧﺎﯽ ﻋﯿﻼﺟﻜﯽ ﺋﻪم ﺑﺎرودۆﺧﻪ ﺑﻜﻪن؟
ﺋﻪو وهزﯾــﺮو ﻗﺎﺋﯿﻤﻘﺎم و ﻣﻮدﯾﺮ ﻋﺎم و
راوﮋﻛﺎراﻧﻪی ﻛﻪ ﻟﻪﺋﻪوروﭘﺎ ﮔﻪڕاوﻧﻪﺗﻪوهو
ﺗﻪﻋﯿﻦ ﻛﺮاون ،ﺧﯚ ھﻪر ھﻪﻣﻮوﯾﺎن دهزاﻧﻦ
ﻛﻪ ﻟﻪوﺗﺎﻧﯽ ﺋﻪوروﭘﺎ ،ﺳ ﺟﯚر ﺗﻪﻧﻪﻛﻪی
زﺑــــﯽ ﮔــــﻪوره داﻧــــــﺪراون و ﺳــ ﺟــﯚر
ﺋﯚﺗﯚﻣﺒﻠﯽ ﮔﻪورهی زﺑ ﺗﻪرﺧﺎﻧﻜﺮاون ﺑﯚ
ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوهی زﺑ:
 ١زﺑﺪاﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﺑﻮﺗﯽ ﺷﻮوﺷﻪوﻧــﺎﯾــﻠــﯚن ،ﻛــﻪ ﻟـــﻪﺑـــﻪردهم ھــﻪﻣــﻮو ﻣــﺎڵ و
داﺋــﯿــﺮهﯾــﻪك داﻧــــــﺪراون) .ﭼــﻮﻧــﻜــﻪ ﭘــﺎش
ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوه ،ﺗﻪﺻﻨﯿﻊ دهﻛﺮﻨﻪوه(.
 ٢زﺑﺪاﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﻛﺎﻏﻪزو ﻻﭘﻪڕهیﭼــﺎﭘــﻜــﺮاو )ﺗــﻪرﺧــﺎﻧــﻜــﺮاوه ﺑــﯚ رۆژﻧــﺎﻣــﻪو
ﮔﯚﭬﺎرو ﺑوﻛﺮاوهﻛﺎن() .ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺋﻪواﻧﯿﺶ
ﭘﺎش ﻛﯚﻛﺮدﻧﻪوه ﺗﻪﺻﻨﯿﻊ دهﻛﺮﻨﻪوه(.
 ٣زﺑــــﺪاﻧــﯽ ﺗــﺎﯾــﺒــﻪت ﺑــﯚ ﭘــﺎﺷــﻤــﺎوهیﺧﻮاردﻧﻪﻛﺎن) .ﺟﺎران ﻻی ﺧﯚﺷﻤﺎن ﺳﻮود
ﻟﻪزﺑ وهردهﮔــﯿــﺮا :ﺑﯚ ﮔﻪرﻣﻜﺮدﻧﻪوهی
ﺣﻪﻣﺎم و ﺑﯚ ﭘﻪﯾﻦ(.
ﺋﻪﻣۆ ﻟﻪﺋﻪوروﭘﺎ زﺑﯽ ﺷﻮوﺷﻪو ﻧﺎﯾﻠﯚن
و ﻛﺎﻏﻪز ﻛﯚدهﻛﺮﻨﻪوهو ﺳﻪرﻟﻪﻧﻮێ ﺑﻪرھﻪم
دهھﻨﺪرﻨﻪوه .واﺗــﻪ ﻛــﺎﻏــﻪزو ﻻﭘــﻪڕهی
رۆژﻧــﺎﻣــﻪو ﮔــﯚﭬــﺎرهﻛــﺎن ﻛــﯚدهﻛــﺮــﻨــﻪوهو
ﺗﻪﺻﻨﯿﻊ دهﻛﺮﻨﻪوه :دووﺑﺎره دهﻛﺮﻨﻪوه
ﺑﻪﻛﺎﻏﻪزی ﺳﭙﯽ .ﺷﻮوﺷﻪﻛﺎﻧﯿﺶ دهﻛﺮﻨﻪوه
ﺑﻪﺑﻮﺗ.
ﻟﻪھﻪﻣﻮو ﺋــﻪم ﻣﻪﺳﺌﻮل و وهزﯾــﺮاﻧــﻪی
ﺧﯚﻣﺎن دهﭘﺮﺳﻢ :ﺋﺎﯾﺎ ﻧﺎﻛﺮێ ﻟﻪﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ
ﺑﯿﺮ ﻟﻪﺗﻪﺻﻨﯿﻊ ﺑﻜﺮﺘﻪوه؟
دوا ﭘﺮﺳﯿﺎرﯾﺸﻢ ﻟﻪﺧﻮﻨﻪران و ھﺎووﺗﯿﺎن
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ﺋﻪﻣﻪﯾﻪ :ﺋﺎﯾﺎ ﺋﺎﺧﯚ ﺟﻪﻧﺎﺑﯽ وهزﯾﺮی داراﯾﯽ
و ھﻪﻣﻮو وهزﯾــﺮهﻛــﺎﻧــﯽ دﯾﻜﻪﺷﻤﺎن ھﯿﭻ
ﺑﻪزهﯾﯿﻪﻛﯿﺎن ﺑﻪﺋﺎﺑﻮوری ﻛﻮردﺳﺘﺎن و
ژﯾﻨﮕﻪی وﺗــﺪا ﻧﺎﯾﻪﺗﻪوه ﻛﻪﺋﻪو ھﻪﻣﻮو
ﭘﺎره ﺟﻮاﻧﻪی وت ﻟﻪم ﻛﺎﻏﻪزو ﺷﻮوﺷﻪو
ﻧﺎﯾﻠﯚن و ﻻﭘﻪڕه ﭼﺎﭘﻜﺮاواﻧﻪ ﺧﻪرج دهﻛﻪن
و ﭘﺎﺷﺎن ژﯾﻨﮕﻪی ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘ ﭘﯿﺲ و
ﺷﻪﻗﺎﻣﻪﻛﺎﻧﯽ وﺗﯽ ﭘ ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ دهﻛﻪن.
ﻏﺎﻓ ﻟــﻪوهی ﻛﻪدهﺗﻮاﻧﻦ دووﺑــﺎره ﺳﻮود
ﻟﻪﭘﺎﺷﻪڕۆﻛﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن وهرﺑﮕﺮﻧﻪوه؟!
ھﻪﻣﻮوﻣﺎن دهزاﻧﯿﻦ ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﭘﺸﯿﻠﻪش،
ﻛﺎﺗ ﭘﯿﺴﺎﯾﯽ دهﻛﺎ :ﺑﻪﺧﯚڵ ﭘﯿﺴﺎﯾﯿﻪﻛﻪی
ﺧﯚی دادهﭘﯚﺷ .ﺷﻪﻗﺎم و زﺑﺨﺎﻧﻪﻛﺎﻧﻤﺎن
ﻟﻮاﻧﻠﻮن ﻟﻪﭘﯿﺴﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﺎن،
ﺷـــﻪﻗـــﺎم و ﻛــﯚﻧــﻪﻛــﺎﻧــﻤــﺎن ﻟــــﻮاﻧــﻠــــﻮن
ﻟﻪﭘﯿﺴﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ وهزارهﺗــﻪﻛــﺎن ،ﻛــﯚن و
ﺟــﺎدهﻛــﺎﻧــﻤــﺎن ﻟﻮاﻧﻠﻮن ﻟﻪﭘﯿﺴﺎﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ
ﻛﺎرﮔﻪﻛﺎن و داﻣﻮودهزﮔﺎﻛﺎﻧﯽ ﻣﻪدهﻧﯿﻪت..
ﭼــﻪﻧــﺪ ﻟــﻪھــﻪﻣــﻮوﻣــﺎن ﻣـــﻪدهﻧـــﯽ ﺗــﺮو
ﭘــــﺸــﻜــﻪوﺗــﻨــﺨــﻮازﺗــﺮﯾــﺖ .ﺋـــﻪی ﭘﺸﯿﻠﻪی
ﻟﻪھﻪﻣﻮوﻣﺎن ﭘﺎﻛﺘﺮو ﺟﻮاﻧﺘﺮ
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كورتەیەك دەربارەی سەرهەڵدانی
رۆژنامەنووسیی لە جیهاندا
ئامادەكردنی :نوسەیبە جەمال(*)

پێشەكی:
م���رۆڤ ل��ە ه��ەر شوێنێك بێت پێویستی
بە ئاگادار ب��وون هەیە لەو رووداوان���ەی لە
دەوروبەری روو دەدات ،ئەم ئاگاداربوونەش
ل���ە رێ���گ���ەی ه���ەر س���ێ ك��ەن��اڵ��ی نووسراو
(رۆژنامە و گۆڤار) ،بیستراو (ئێزگە) و بینراو
(تەلەفزیۆن) دەبێت .بێگومان لە سەردەمەكانی
پێشوودا ئاگاداربوون لە هەواڵ و رووداوەكان
وەك ئ��ەوەی ئێستا هەیە نەبووە ،بەڵكو لە
رێگەی تەلەگراف و پۆستەوە ب��ووە ،بەاڵم
لەگەڵ بەردەوامبوونی ژی��ان و پێشكەوتنی
شارستانیی ،راگەیاندنیش وەك الیەنەكانی
دیكەی ژیان پەرەی سەندووە و بەرە بەرە
پێی ناوەتە قۆناغی نوێوە ،لە ئێستادا راگەیاندن
لە هەموو جیهاندا دەورێ��ك��ی ب��ااڵی هەیە و
پ��ەرەس��ەن��دن��ی ب��ەرچ��اوی ب��ەخ��ۆی��ەوە دیوە،
ئەوەتا مارشاڵ ماكرۆهان دەڵێت" :جیهان
وەك گوندێكی بچكۆالنەی لێهاتووە".
بۆیە دەبێت ئاگادار بین لەو مێژووەی كە
رۆژنامەگەریی و پێشتریش چاپخانەی پێدا
تێپەڕیوە ،ئێمەش لەم راپۆرتەدا هەوڵ دەدەین
بەشێكی بخەینە روو.

مێژووی چاپخانە:
هونەری پیت دروستكردن لە دەوروبەری
ساڵەكانی  1050لە چین ه��ەب��وو .لە ساڵی
 1048_1040ئاسنگەرێكی چینی بە ناوی (پی
شێن) پیتەكانی لە قوڕ دروست دەكرد( .پی
شێن) دواتر لەناو فڕن پیتەكانی دەسووتاند
و ئینجا مەرەكەبی لەسەر ڕۆ دەكرد ،پاشان
كاغەزی لەسەر پیتەكان دادەنا و بە دەست
یان بە شتێكی تر پاڵەپەستۆی دەكردە سەر
ك��اغ��ەزەك��ە ،ب��ەو ش��ێ��وەی��ە ئ��ەو نووسینەی
بیویستبایە لەسەر كاغەزی لوولكراو چاپی
دەكرد.
ل��ە س��اڵ��ی  1392ل��ە ك��ۆری��ا سەركەوتنی
زۆری����ان ل��ە ه��ون��ەری چ��اپ ب��ەدەس��ت هێنا
و ئ��ەوان توانییان پیتەكانیان لە قورقوشم
(كۆپەر) دروست بكەن .لە ساڵی  1403لەسەر
فەرمانی ئیمپراتۆر (تای تزونگ) بە ئامانجی
ریفۆرمی خوێندن و پ��ەروەردە ،فەرمانی دا
كتێبی كۆریی بەو جۆرە پیتانە چاپ بكرێن.
هونەری چاپی چینی و كۆریی لە ئەوروپا
ن��اس��راو ن��ەب��وو ،بۆیە ه��ون��ەری دۆزینەوەی
چاپی ئەوێ هیچ پەیوەندیی بە دۆزینەوەی
هونەری چاپ لە ئەوروپا نەبووە.
2007
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لە سەرەتای ساڵەكانی  1400لە ئەڵمانیا
و هۆڵەندا كڵێشە بۆ چاپ دروست دەكران،
ب��ە كۆڵین ل��ەس��ەر دار ،دەی��ان��ت��وان��ی وێنەی
پیاوچاكان و پاشاكان ،بە هەمان پرینسیپی
چینییەكان دانەی زۆری لێ زیاد بكەن.
ماوەیەكی زۆر لە نێوان زان��ای هۆڵەندی
الورێنس كۆستەر ( )laurens costerلەگەڵ
زان��ای ئەڵمانی یۆهان گوتنبێرگ (johann
 )Gutenbergمشتومڕ 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،
رۆمانی ()Hypnerotomachia poliphili
ك��ە ل��ە الی��ەن ()francesco Colonnas
نووسرابوو ،ساڵی  1499لە شاری ڤینێسیای
ئیتاڵیا لە چاپخانەی ( )Aldusچاپ كرا كە بە
( )168كڵێشەی دار رۆمانەكەیان ڕازاندبۆوە.
لە ساڵی  1455_1452گۆتنبێرگ ،ئینجیلێك،
كە بە ناوی ( )42خەت بەناوبانگە چاپ كرد.
ئەو كتێبەش نموونەی بەرزی هونەری چاپی
ئەوكاتەی پێوە دیارە.
ساڵی  1500ب��ۆ ی��ەك��ەم ج��ار كتێبێك (بە
م��ان��ای ئ��ەم��ڕۆی ك��ت��ێ��ب) ل��ە الی���ەن (یوهان
گڵۆگۆڤیسێنسیس) چ��اپ ك��را .ل��ەو كتێبەدا
ئەم زانیارییانەی تێدابوو (ناوی كتێب ،ناوی
نووسەر ،دەزگای چاپ ،چاپخانە ،كارتی چاپ،
ساڵی چاپ).
ڕۆژنامە:
بە گوێرەی ڕێكخراوی یونسكۆ ،ئۆرگانی
ن��ەت��ەوە یەكگرتووەكان ،ه��ەر رۆژنامەیەك
ه��ەف��ت��ەی چ���وار ج���ار دەرب��چ��ێ رۆژنامەی
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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 یاسا و بڕیارەكانی ئەنجومەنی پیران و
گرێبەست و حوكمەكانی دادگا بێت .هەموو
ئەمانە لە ب�ڵاوك��راوەی��ەك��دا بە ن��اوی (ئەكتا
دیورنا) باڵو دەكرانەوە.
مێژووی باڵوكردنەوەی زانیاری و بیروڕا
و یاسا و رێساكان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی
بابلییەكان ،كە تاقی قوریان بە كار دەهێنا بۆ
تۆماركردنی گرنگترین رووداوە رۆژانەییەكانی
ئەو سەردەمە ،بۆ ناساندنیان بە خەڵكی ،لە
چینیشدا بە درێژایی  1500ساڵ جاڕنامەیەك
بە ناوی (ئیمپراتۆریەتی رۆژ)ەوە دەردەچوو
بۆ ناساندن و گەیاندنی هەواڵ و یاساكان و
جاڕنامە گرنگەكان بە هاوواڵتیان.
دوای داهێنانی چاپخانە لە ساڵی 1445
لە الی��ەن گۆتنبێرگەوە چەندین تەقەال درا
بۆ پەخشنامەی كاغەزی یەك الپەڕەیی بۆ
پەخشكردن و باڵوكردنەوەی هەواڵ و یاسا و
جاڕنامەكان ،یەكەم پەخشنامەش بە چاپخانە
لە بەرشلۆنە ب��وو لە نیسانی ساڵی .1493
لە سەدەكانی (16و)17یش دەیان پەرتووكی
ه��ەواڵ��ی ( )News Booksب�ڵاو كرانەوە.
ژم��ارەی��ەك��ی زۆری م��ێ��ژوون��ووس��ان پێیان
وایە كە پەخشنامە كاغەزییەكان و ئەوانەی
بە دەستخەت دەنووسران بۆ یەكەم جار لە
س��ەدەی شانزەهەم و لە ش��اری بوندقییەی
ئیتاڵیا سەری هەڵداوە .ئەم پەخشنامانەش بە
()Avisiی ناسرابوون و لە ساڵی  1566هەفتانە
باڵو دەكرانەوە .هەروەها پەخشنامەیەكیش لە
ئەڵمانیا لە ساڵی  1609لە شاری ستراسبۆرگ
ب��ە ن���اوی ( )Furnemmenپ��ەی��داب��وو كە
یوهان كارلۆس چاپی دەكرد .ئەو پەخشنامە
چ��اپ��ك��راوان��ە ب��ە خ��ێ��رای��ی ب�ڵ�او ب���وون���ەوە.
پەخشنامانەش لە فرانكفۆرت و ڤییەننا لە ساڵی
 1617و لە ئەمستردام لە ساڵی  1618سەری
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هەڵدا .یەكەم پەخشنامەش لە ئینگلتەرا لە ساڵی
 1621بە ناوی ئۆكرانتس ( )Occurentsبە
شێوەیەكی هەفتانە چاپ دەكرا .دوای ئەوەش
فەرەنسا یەكەم پەخشنامەی لە ساڵی 1631دا
باڵو كردەوە .لە ساڵی 1645یش دەستی دایە
باڵوكردنەوەی یەكەمین رۆژنامەی چاپكراو.
لە سەدەكانی 16و17یش رۆژنامەی رێكوپێك
لە ئەوروپا و ئەمریكا دەستیان بە باڵوكردنەوە
كرد و خەڵكانێكی پیشەوەر پەیدا بوون كە
پیشەیان كاری رۆژنامەگەریی بێت.
هەر چەندە سەرهەڵدانی یەكەم رۆژنامە بە
دڵنیاییەوە دەستنیشانكردنی كارێكی ئاسان
نییە ،بەاڵم وەكو پسپۆڕانی ئەو بوارە گوتویانە
(ك���اروب���ارە رەس��م��ی��ی��ەك��ان) ی��ان (وەقائیعە
رەسمییەكان) یەكەم رۆژنامەیە كە لە ساڵی
( 58پ.ز) لە الیەن (یۆلیۆس)ی ئیمپراتۆری
رۆمانی دامەزراوە.
م��ێ��ژووی سەرهەڵدانی ڕۆژن��ام��ە لە هەندێك لە
واڵتان:
ساڵی  1502لە ئەڵمانیا رۆژنامەی (نیوز
اتنبغ) چاپ و باڵو كرایەوە ،ساڵی 1616یش
یەكەم رۆژن��ام��ە لە بەلجیكا و دوای چوار
ساڵیش لە هۆڵندا ساڵی  1620و لە ساڵی
1631ی��ش یەكەم رۆژنامە لە فەڕەنسا چاپ
و باڵو كرایەوە ،مێژووی یەكەم رۆژنامەی
ه���اوچ���ەرخ دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب���ۆ رۆژن���ام���ەی
()Courant Dailyی رۆژانەی ئینگلیزیی كە
یەكەم رۆژنامەی رۆژانە بوو لە جیهاندا باڵو
بكرێتەوە.
ی��ەك��ەم رۆژن���ام���ەش ل��ە س��وی��د ب��ە ناوی
ئ��ۆردی��ن��اری پۆست تیدنینگەر (Ordinari
 )post Tijdenderدوات���ر پۆست ـ ئۆك
ئینریكس تیدنینگەر (Post och Inrikes
 )Tidningerل��ە ساڵی  1645دەرچ���وون،
رۆژنامەی ئۆردیناری پۆست تیدێندەر هەفتەی
جارێك دەردەچوو.
ب�ڵ�اوب���ون���ەوەی م��ەك��ی��ن��ەی چ����اپ ،ب���ووە
ه��ۆی دەرچ��وون��ی رۆژن��ام��ەی زۆر ،لەگەڵ

پەیدابوونی پرینسیپەكانی ئازادیی رۆژنامە لە
سەدەی حەڤدە ،رۆژنامەكان باشتر و ئاسانتر
ب�ڵاو دەك��ران��ەوە ،بە پەرەسەندنی شۆڕشی
پیشەسازیی ،دەركردنی رۆژنامە بووە كارێكی
پێویست .دەركردنی رۆژنامەكان بوونە كارێكی
رۆتینی و خوێندنەوەشی بووە پێویستییەك
بۆ زۆر لەوانەی كە ئارەزوویان بوو بزانن لە
واڵتانی دەرەوە چی روو دەدات .پێشكەوتنی
پیشەسازیی ،راستەوخۆ ك��اری ك��ردە سەر
بەرزبوونەوەی تیراژی رۆژنامەكان.
یەكەم ئامێری خێرای چاپ ،لە رۆژنامەی
( )The Timesلە لەندەن ساڵی  1814بەكار
هات.
لە ساڵی  1833لە ش��اری نیویۆرك ()19
هەزار دانە رۆژنامە لە رۆژێكدا دەفرۆشرا.
رۆژنامەكانی ئەو كاتە قەبارەیان تەنیا چوار
الپەڕە بوو ،هەواڵ لە رۆژنامەكان الواز بوون
و زیاتر گوتاری سیاسیی و گوتار لەسەر
ئابووریی واڵت دەنوسران.
بە پەیدابوونی رۆژن��ام��ەی ()The San
ل��ە س��اڵ��ی  1833ل��ە الی���ەن بنیامین ه.دەی
( )Benjamin H.Dayب���ازاڕی رۆژنامە
ت���ەواو گ����ۆڕدرا ،رۆژن��ام��ەی ن��اوب��راو لەبەر
نرخ هەرزانی كە تەنیا یەك پێنی بوو ،بووە
یەكەمین رۆژنامەی جەماوەریی ،كە خەڵكی
زۆر دەیانخوێندەوە .شێوەی نووسینی ئەم
رۆژنامەیە بە ب��ەراورد لەگەڵ رۆژنامەكانی
س��ەردەم��ی خ��ۆی ئاسان و روون ب��وو .ئەم
رۆژنامەیە لە ساڵی  1836تیراژی گەیشتە
( )30ه����ەزار دان����ە .دوای دەرك���ردن���ی ئەم
رۆژنامەیە دووەم رۆژنامە بە ناوی (The
 )NewYork Heraldدەرچوو هەر لە شاری
نیویۆرك ،ئەم رۆژنامەیە زیاتر لەسەر كێشە
كۆمەاڵیەتییەكان و دەنگوباسی زەق دەینوسی
وەك :نووسینی ری��پ��ۆرت��اژ ل��ەس��ەر تاوان،
نووسینی گوتار لەسەر خەڵكی بەناوبانگی
ئەو كاتە .ئەم رۆژنامەیە لە الی��ەن (جێمس
گۆردان بێنێتس) دەردەچ��وو .ئەو بایەخی بە
ژان��ری (ج��ۆری نووسین) ئینتەرڤیو دا وەك
2007
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ژانرێكی سەربەخۆی رۆژنامەنووسیی بۆ
یەكەم جار لە مێژووی رۆژنامەگەریی جیهان
بەكاری هێنا.
مێژووی سەرهەڵدانی رۆژنامەنووسیی كوردی:
ل��ە پێشەكیی (راب�����ەری رۆژنامەگەری
ك�����وردی)دا ه��ات��ووە دەرچ���وون���ی یەكەمین
رۆژنامەی كوردیی ـ لە كاتی خۆیدا بە زمانی
كوردیی بە ناوی (كوردستان) ـ لە 1898/4/22
لە قاهیرە ،وەرچەرخانێكی گەورەی لە مێژووی
نەتەوەی كورد و بزافی رزگاریخوازەكەیدا
هەبووە ،دەرچوونی ئەم رۆژنامەیە لە الیەن
نیشتمانپەروەری ن��ەم��ر (م��ی��ق��داد مەدحەت
بەدرخان)ەوە بایەخێكی مەزنی هەبووە ،بەوەی
ئەو خ��ان��ەوادە شكۆمەندە دەستێكی بااڵیان
هەبوو لە بوژانەوەی هەستی نەتەوەیی كورد
و بەرەنگاربوونەوەی ژێردەستی و بانگهێشت
كردن بۆ برایەتیی نەتەوەیی لە نێوان گەلی
كورد و گەالنی دراوسێی .میقداد مەدحەت و
عەبدولرەحمان بەگ ،كوڕانی بەدرخان پاشا
دەروازەی س��ەدەی بیستیان ب��ەرەو رووی
ه��ەم��وو ك���ورددا ك����ردەوە ،ج��ا ئ���ەوان كورد
چووبن یا نەچووبن .كاروانی رۆژنامەگەریی
كوردیی بە دەرچوونی (كوردستان) دەستی
پێكرد.
ی��ەك��ەم ڕۆژن��ام��ەی كوردییش ل��ە عێراقدا
تێگەیشتنی راستی ب��وو كە (رۆژنامەیـەكی
سیـاسیـی و ئیجتیماعـی و خ��ادی��م��ـ��ی و
سەربەستـیی ك���وردان���ە) ئ��ەم��ە ناسنامەی
رۆژنامەكەیە .هەروەك لە خواری رۆژنامەكەدا
ن��وس��راوە ،هێزەكانی داگیركەری ئینگلیزیی
هەفتەی دوو جار لە بەغداد دەریان دەكرد،
ه��ەم��وو شەممە و سێشەممەیەك ،ب��ە دوو
الپەڕە ،پاشان بووە هەفتانە و لە ژمارە بیست
و یەكەوە هەموو دووشەممەیەك دەردەچوو،
لە ژمارە بیست بە دواوە الپەڕەكانی بوونە
چ���وار الپ����ەڕە ،الپ����ەڕەی گشت ژمارەكانی
 24×36سم بوون.
یەكەمین ژمارەی لە یەكەم رۆژی كانوونی
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دووەمی 1918دا دەرچووە .دوایین ژمارەشی
لە رۆژی بیست و حەوتی كانوونی دووەمی
1918دا دەرچ���ووە .بەمە ساڵێكی ت��ەواو و
بیست و شەش رۆژ بەردەوام بووە .هەموو
بەسەر ی��ەك��ەوە شەست و ح��ەوت ژمارەی
لێدەرچووە.
وێ����ڕای ئ����ەوەی ن����اوی ه��ی��چ ن���ووس���ەر و
رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك ل��ەس��ەر الپەڕەكانیدا
نییە ،ب��ەاڵم لێكۆڵینەوە و ئاكامە بە دەست
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
(چاكە و سەركەوتنەكانی ئینگلیز ،خراپی و
شكستی دوژمنانیان ،بە تایبەتیش توركەكان)
ئاشنا بكات .لەو پێناوەشدا سەروتار و هەواڵ
و ری��پ��ۆرت��اژ و دی��م��ان��ەی ب�ڵاو كردۆتەوە،
تەنانەت وێنەی لە خ��واری دواالپ��ەڕەدا باڵو
كردۆتەوە ،لە هەواڵەكانیشیدا پشتی بە ئاژانسی
(رۆی��ت��ەرز) دەب��ەس��ت .دەك��رێ��ت تێگەیشتنی
راستیی بە یەكەمین رۆژنامە دابنێین ،وێنە و
دیمانە و ریپۆرتاژ و ریكالمی بازرگانیی باڵو
كردۆتەوە.
سەرچاوەكان:
1ـ حەبیب كەركووكی ،پێشەكییەك بۆ زانستی
راگەیاندن ،و :رابەر رەشید ،2008 ،چاپخانەی خانی،
(دهۆك).
2ـ فاروق عەلی عومەر ،رۆژنامەگەریی كوردیی لە
عێراقدا ،و :تاریق كارێزیی ،هەولێر ـ  ،2001چاپخانەی
وەزارەتی پەروەردە.
3ـ د .مەغدید سەپان ،ژانرەكانی رۆنامەوانی و
مێژووی چاپخانە ( 1450ـ  ،)1500هەولێر ـ ،2005
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە.
(*) خوێندكاری بەشی رۆژنامەنووسیی پەیمانگای
تەكنیكی سلێمانی

رۆڵی میدیا لە ژیانی سەردەمدا

رۆڵی میدیا لە ژیانی سەردەمدا

ئا :محەمەد عەبدوڵاڵ كەالری*

بەهۆی رۆڵ��ی كاریگەریی میدیا ،واڵتانی
جیهان ل��ەم س��ەردەم��ەدا بایەخێكی زۆری
پێ دەدەن ،چونكە جیهانی پ��ان و بەرینی
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،
وەك بڵێی مرۆڤی ئێستا بۆبێتە مرۆڤێكی
جیهانی و پانتایی زەوی سنووری لێناگرێ،
رۆشنبیری پێ دەوڵەمەند دەبێ و دەتوانێ لە
ژیانی رۆژانە كەڵكی لێ وەربگرێ ،زانیاری
ج��ۆراوج��ۆر ب��ەه��ۆی دەزگ��اك��ان��ی میدیاوە
خەڵكی لێك نزیك دەكاتەوە ،ئەمەش مەترسی
هەیە بەوەی رەنگە هەندێ واڵتی بەتوانای
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.
ك��ەوات��ە میدیا وەك��و پ��ردێ��ك ژی��ان��ی تاكە
كەس بە جیهانی دەرەوە دەبەستێتەوەو زۆر
دەزگ��ای میدیا هەیە ،كە مەبەستی تایبەتی
خۆی هەیە ،ئەو بیروباوەڕەی كە هەیەتی
راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ باڵو دەكاتەوە
بۆ سوودو مەبەستی خۆیان ،ئێستا الیەنی
دەزگ��ای میدیا ب��ەرووی خەڵكێكی زۆر لە
جیهاندا ئ��اوەاڵت��رو ك��راوەی��ە ،ك��ە دەتوانێ
رەخنە بگرن .میدیای ئەم سەردەمەش وەكو
پێشوو نییە ،كە لە سەرچاوەیەكەوە زانیاری
وەردەگرت ،ئێستا هیچ كۆت و بەندێكی نییە
و گۆڕەپانێكی گەورەیە لەرێگەی هەزاران
ئامێری كۆمپیوتەرەوە ك��ە ب��ەس��ت��راوە بە
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ت��ۆڕی جیهانییەوە ،دەت��وان��رێ لەماوەیەكی
كەمدا هەموو هەواڵێك بگەیەنرێتە هەموو
كەسێك .میدیا بە چەند قۆناغێكدا تێپەڕیوە
تاكو گەیشتۆتە ئەوەی ئەمڕۆ و تازەگەری
و پێشكەوتنی بەخۆوە بینیوە و لەمبارەیەوە
بەردەوامە و ناتوانین سنووری دەستنیشان
بكەین ،بەتایبەتی دوای پەیدابوونی تۆڕی
ئینتەرنێت و بەكارهێنانی لەالیەن جەماوەرەوە
و ئەو خێرایییەی كە پێی گەیشتووەو بەهۆی
ئینتەرنێتەوە شۆڕشێكی گ��ەورەی میدیای
بەرپاكرد ،چونكە ئینتەرنێت دەتوانێ زانیاری
بنێرێ و وەربگرێ.
وێ��رای ئەم پێشكەوتنە سەرسورهێنەڕە،
دەزگاكانی میدیا بێ گیروگرفت نین ،بەهۆی
ب��ەرب�ڵاوی ئ��ەو دەزگایانە ه��ەل دەڕەخسێ
بۆ هەندێ خەڵك ئەو الیەنە كۆنترۆڵ بكەن
لەپێناو ئارەزووەكانی خۆیان و وەدیهێنانی
ب��ەرژەوەن��دی تایبەت لە رێگەی هەبوونی
دەزگای میدیای تایبەت (ئەوانەی سەرمایەی
زۆری���ان ه��ەی��ە) ی��ان ل��ە رێ��گ��ەی بەرنامەی
رۆش��ن��ب��ی��ری و ك��ۆم��ی��دی ،كۆنترۆڵكردنی
دەزگاكانی میدیا لەالیەن رژێمەكانی جیهانی
س��ێ��ی��ەم ك��ە ت��ەن��ی��ا ب���ی���روب���اوەڕی تایبەتی
خ���ۆی پ��ەخ��ش دەك����ەن و ئ�����ازادی پێشێل
دەك��ەن لەهەمووی ترسناكترە كە دەتوانێ
راستییەكان ئاوەژوو بكرێن و بشاردرێنەوەو
تەنیا لەخزمەتی خۆیاندا بێت.
زۆر لە واڵت��ان كە حوكمی تاكە كەسی
دەك����ەن ،دەزگ����ای م��ی��دی��ا دەك��ەن��ە ئامێرو
هاوواڵتیانی خۆیانی پێ چەواشە دەكەن و
بە شان و باڵی رژێمی خۆیان هەڵدەدەن و
سەر لە خەڵكی ساویلكە دەشێوێنن ،سانسۆر
دەخەنە سەر گشت الیەنێكی میدیا ،بەوەی
بێ پرسی ئەوان هیچ شتێك باڵو ناكرێتەوەو
هەمیشە دژی ئازادی رۆژنامەگەرین ،ئەمەش
لە دواڕۆژدا ك��اردان��ەوەی خراپی بۆ سەر
كۆمەڵگە دەبێ .لەژیانی تاكەكانی كۆمەڵگە
هاوچەرخەكاندا ،میدیا رۆڵ��ی ه��ەرە گرنگ
دەگێڕێ ،مرۆڤی هاوچەرخ لە جیهانی میدیادا
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دەژی ،ل��ەوك��ات��ەوەی لەخەو هەڵدەستێ تا
دووبارە دەخەوێتەوە بە بەردەوامی لەگەڵ
میدیادا بەرخودی هەیە.
كەرەستەو ئامێرو ئامرازەكانی پەیوەندی
و میدیا لەدونیای ئ��ەم��ڕۆدا پێشكەوتنێكی
ب��ەرچ��اوی ب��ەخ��ۆوە بینیوە ،ه��ەڵ��ب��ەت ئەم
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،
بەتایبەتیش ئ��ەو واڵت��ان��ەی بەرژەوەندی
و زەوی��ن��ەی سیاسی هاوبەش لەنێوانیاندا
بەرجەستە بووە.
دیارە ژیانی ژیاری و شارستانی سەردەمی
ئێستا وا دەخوازێ هیچ واڵتێك لەتوانایدا نەبێ
بە تەنیاو گۆشەگیری بژی و خۆی لەبەرابەر
رووداو و پێشهات و گیروگرفتەكانی دونیا
بێالیەن بكات یاخود كێشەكانی ناوخۆی
پ��ەردەپ��ۆش بكات ،بۆیە كەناڵەكانی میدیا
س���ەرب���اری ئ���ەو گ��رن��گ��ی و ب��ای��ەخ��ەی لە
ئاڵوگۆڕكردنی دەنگوباس و رووداوەكانی
نێودەوڵەتان و نێو میللەتاندا هەیانە ،ئەركی
موكومكردنی ریزەكانی گەلەكانی خۆشیان لە
ئەستۆ گرتووەو زۆرجاریش وەكو چاودێر
بەسەر دەسەاڵتەوەن و لە كەموكورتییەكان
بەدەنگ دێن.
پێشكەوتنی ئامرازەكانی میدیا چەندین
گ��ۆڕان��ك��اری گ���ەورەو ب��ەرچ��اوی ل��ە ژیانی
س��ی��اس��ی و ئ���اب���ووری و رۆش��ن��ب��ی��ری و
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا دروس�����ت ك������ردووە ،جگە
لەمەش كارێكی راستەوخۆی كردۆتە سەر
لێكگەیشتنی میللەتان و زەمینەخۆشكردنی
گ��ف��ت��وگ��ۆ ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ت��رو دروستكردنی
سەرەتاكانی زمانێكی یەكگرتووی جیهانی
و یەك هەڵوێستی ،تا وای لێهاتووە هەندێ
ك��ات هەموو دونیا گوێبیستی ی��ەك دەنگ
دەبێ و یەك روانین دروست دەبێ ،یاخود لە
یەك چركەدا تێكرای كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
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بابەتێك لە سەر یەك پرس دەخوێننەوە.
لەم سەردەمەی ئێمەی تێیدا دەژین میدیاو
ك��اری رۆژنامەنووسی زانستێكی تازەیەو
هاتۆتە نێو ژیانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
و ج��ۆرێ��ك هەماهەنگی دروستكردووەو
خۆی بەسەر دونیادا سەپاندووەو بنەماو
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
زانستی گەورەی پڕ زانیاری دێتە بەرچاو،
ئەمە شۆڕشێكی زانیاری گەورەیە خراوەتە
ب��ەردەم م��رۆڤ ،بۆئەوەی بە تێگەیشتنەوە
سوودی لێوەربگرێ.
ئەو ئامرازانە بوونەتە دنیایەكی سەربەخۆ
و زانستێكی پڕ بەهایان لەپشتەوەیە و بێ
ل��ە دەرگ����ادان چ��وون��ەت��ە ه��ەم��وو ماڵێك و
هەنگاوی ب��ەردەم��ی مرۆڤایەتییان كورت
كردۆتەوەو هێندە كاریگەرن ،كەم واڵت و
میللەت لە دونیادا هەن هەوڵی ئەوە نەدەن
سوودی لێوەرنەگرن ،كە بۆشاییەكی گەورە
ل��ەب��ەردەم��م��ان ت��ەخ��ت دەك���ات و هەنگاوی
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
پلەو پایەیەكی زۆر گرنگیان پەیداكردووە،
چونكە ه���ەواڵ و زان��ی��اری ج��ۆراوج��ۆر لە
بازنەیەكی بچووكەوە بۆ بازنەیەكی گەورەو
فراوانترەوە ،لە تاكە كەسەوە بۆ كۆمەڵ و
لە دەوروب���ەری نیشتمانی و نەتەوەییەوە
بۆ واڵتانی جیهانی دەگوێزرێنەوەو رۆڵێكی
كاریگەر لەبواری پەروەردەو رۆشنبیركردندا
دەبینن ،بۆیە كەناڵەكانی میدیا چەكێكی دوو
سەرەو گرنگن ،چونكە رۆشنبیری و زانیاری
باڵو دەكەنەوەو خەڵكی هۆشیار دەكەنەوە
ب��ە گ��ژ گەندەڵی و ل��ەڕێ الدان���دا دەچ��ن و
بەرنامەی بەسوود باڵو دەكەنەوە ،هەندێ
الیەنی نەرێتییان تێدایە كە رەنگە بەشداری

لە تێكچوونی نەریت و سەرهەڵدانی هەندێ
نەخۆشی كۆمەاڵیەتیدا بكەن ،جگە لەوەی
لە هەندێ لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا دەبێتە
هاندەری كاری توندوتیژی.
كەناڵەكانی میدیا هەندێ شتی دژبەیەك و
پێچەوانەی یەكدییان تێدایە ،چونكە لەالیەكەوە
زانیارییەكی زۆر پەخش دەك���ەن ،مرۆڤ
ناتوانێ هەموو لەمێشكیدا كۆ بكاتەوە ،یان پێ
راناگات ئەو هەموو زانیارییە بخوێنێتەوەو
لەئاستیاندا راب��وەس��ت��ێ و س��وودی��ان لێ
وەرب��گ��رێ ،بۆیە تەنیا ل��ەب��واری پسپۆری
و ش��ارەزای��ی خۆیدا بایەخ بەو زانیارییانە
دەدات ،هەروەها كەناڵەكانی میدیا هەندێ
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
زانیارییانە بەرچاو و گوێمان دەك��ەون لە
پێویستیمان زیاترن و توانای بەرگەگرتنیانمان
نییە ،كەچی هەندێ زانیاری دیكەش هەن
پێویستمان پێیان ه��ەی��ە ،ب���ەاڵم ناتوانین
دەستبەرداریان بین ،لەبەرئەوەی سیستمەكانی
میدیا ئاڵۆزن و ریشەیان تێكەڵە ،جگە لەوەی
ئ��ەو خەڵكەی ك��ە س��وودی��ان لێوەردەگرن
ئەوانیش خۆیان ئاڵۆزن ،لەبەرئەوەی هەر
دەستەیێك بایەخ بە بوارێك دەدات و ئاستی
هزرو بیركردنەوەو راوبۆچوونیان جیاوازەو
س���ەرچ���اوەی رۆشنبیرییان ج��ی��ای��ە ،ئەمە
وادەكات ئەوانەی گوێ لە كەناڵەكانی میدیا
دەگ��رن یان دەیانبینن و دەیانخوێننەوە لە
راوبۆچووندا وەكو یەك نەبن.
ئەو رۆڵە كاریگەرەی میدیا لە چاخی ئێستادا
لەسەر كۆمەڵگە هەیەتی ،تەنیا قۆناغێكی
ئاسایی و ئامرازێكی نوێ یان ئامرازێكی
پ��ەرەس��ەن��دوو نییە ،بەڵكو ئاراستەیەكی
جیهانییە بۆ میدیا ،بەمانایەكیتر میدیا چیتر
لە شوێنێك یان سنوورێكی سیاسی یاخود
پارچە شوێنێكی جوگرافی قەتیس نەماوە،
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بەڵكو وای لێهاتووە سنوورەكان ببڕێ و
ه��ەم��وو ئ��ام��رازەك��ان��ی چ��اودێ��ری ببەزێنێ
و ببێتە مایەی پێكهێنانی دەستەو كۆمەڵ
یان كۆمپانیا جیهانییە جاڵجاڵۆكییەكان كە
لەهەموو شوێنێ باڵیان هەیە و لە هەموو
جۆرەكانی میدیا بوونیان هەیە.
م���رۆڤ ك��ە میدیای خستە ن��او ژیانەوە
كەڕو الڵ بوو ،لە وێنەیەكی سەر دیواری
ئ��ەش��ك��ەوت��ێ��ك��ەوە دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��رد بۆئەوەی
دەوروب��ەرەك��ەی تێبگەیەنێ كە خۆشییەكی
لە دڵدایە ،یان كارەساتێك بەڕێوەیە ،زۆر
لەم كارەی ورد بووەوە ،زۆر راماو تا هاتە
گۆ ،ئەمە درێژەی كێشاو بووە گەورەترین
رێگا بۆ كرداری هۆشیاركردنەوە تا ئەمڕۆی
(گڵۆباڵ) و (نێت) كار بە میدیا دەكات ،یان
باشترە بڵێن ژیانی مرۆڤی بە شێوازێكی
شیاوتر داڕش��ت��ۆت��ەوەو ب��ەه��ۆی شۆڕشی
گەیاندن لەناو پێكدادانی كلتووری میللەتاندا
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.
ش��ۆڕش��ی زانیارییەكان و ئامرازەكانی
گەیاندن لە دیارترین سیماكانی ئەم سەردەمەن،
ئەم شۆڕشە هەوڵدەدات ئامرازی بونیاتنانی
ئ��ای��ن��دە ب��ێ ل��ەس��ەر زەوی ،ل��ەس��ای��ەی ئەو
پەرەسەندنە خێرایانەی لە جیهاندا روودەدەن
و ئامرازەكانی گەیاندن سنوورە جوگرافی و
سیاسییەكانی بەزاندووە ،بەمەش ركابەری
مۆركێكی ئ��اب��ووری و فەرهەنگی بەخۆوە
دەبینێ ،ئەمەش گرنگی میدیا و رۆڵەكەی
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.
میدیای بەهێزو بڕواپێكراو پێویستی بە
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ئامرازی پێشكەوتوو هەیە ،كە بەشێوەیەكی
راستەوخۆ پەیوەستە بە گەشەی پێویستی
تەكنیكی ،لەم پێودانگەوە گرنگی تەكنیكی
میدیا لە ئێستاو داهاتوو دەردەك���ەوێ ،كە
گرنگییەكەی لەوەدایە دیارترین ئامرازە لە
كرداری گەیاندن بە جەماوەرەوە ،ئەمەش لە
رادەی ئەو رۆڵە دەردەك��ەوێ كە لە گۆڕان
و پ��ەرەس��ەن��دن��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا دەیگێڕێ،
لەمیانەی خۆ رۆشنبیركردن ،وەك ئەركێكی
بنەڕەتی هۆیەكانی میدیا ،خەڵكی زانیاری
نوێ وەردەگ��رن و گەشە دەدەن بە هەموو
ئەوانەی پەیوەندییان هەیە بە كلتووریانەوە،
هەر لە دابونەریت تا بەكارهێنانی زمان و
ئ��ام��رازە رۆشنبیرییەكانی دیكەو شێوازی
رەفتارو شێوازی ژیان و بژێوی.
ئەگەر سەرنج بدەینە ئەو گۆڕانكارییانەی
ك��ە ل���ەم دوای���ی���ەدا ل���ەب���واری ه���ەوڵ���دان بۆ
گشتاندنی بیروبۆچوون و بەهاو كلتووری
م��ی��ل��ل��ەت��ان��ی دی��ك��ەو ل��ەب��ەر چ��ەن��دی��ن هۆی
ج��ۆراوج��ۆر بەسەر میدیادا ه��ات ،ئ��ەوا بە
روونی رۆڵی میدیا لەبواری گۆڕانكاری و
گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی و ئاراستەكردنی
بەرەو ئاراستەی دیاریكراو دەبینن.
* ق��وت��اب��ی ب��ەش��ی راگ���ەی���ان���دن ل���ە زانستگەی
سەاڵحەدین
Kalary79@yahoo.com

سەرچاوەكان:

 د .مۆید عبدالجبار الحدیثی ،العولمة األعالمیة واألمن القومي العربي ،ط ،1الدار األهلیة للنشرو التوزیع،
عمان.2004 ،
 د .حنان یوسف ،تكنلوجیا األتصال و مجتمعالمعلوماتیة ،ط ،2اطلس للنشر واألن��ت��اج األعالمي،
القاهرة.2006 ،
 عبدالله زلطە ،اإلعالم الدولی ،دار الفكر العربیة،القاهرة.2001 ،
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ئیسماعیل تەنیا ـ هەولێر

س��اغ��ك��ردن��ەوە و ب��ەس��ەرك��ردن��ەوەی گۆڤار
و رۆژنامە و باڵوكراوەكان ،كارێكی گرنگ و
یارمەتیدەریشە بۆ تێگەیشتن لە بزووتنەوەی
رۆژنامەگەریی كوردی لەو قۆناغانەدا ..وێڕای
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
ئاسان نەبووبن ،گرنگی كارەكە دوو هێندە و
سێ هێندەی تر دەبێت .ئەڵمانیاش یەكێكە لەو
واڵتانەی كە كوردێكی زۆری لێ گیرساونەتەوە
و لەشەستەكانی سەدەی راب��ردووەوە ،تاوەكو
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

خوێندكاران ،دەم ،كوردستان راپۆرت ،مزگین،
دڕك ،رۆژی كوردستان ،دەنگی خوێندكارانی
كوردستان ،پێشەنگ ،ژیان....... ،تاد).
((پەڕەنگ)) لە الیەن كۆمەڵێك كوردی ئاوارەی
زێتر سەر بە باشووری كوردستان لەشاری ((دار
مشتاد))ی ئەڵمانیا ،بەزمانی كوردی (كرمانجی
خواروو ـ رێنووسی ئارامی) دەرچووە.
بابەتەكان بە دیالێكتی (كرمانجی خواروو)
بووە ،جگە لە یەك بابەت كە وتارێكە لەالیەن
((ه��ەڤ��ال م���راد)) ل��ە ژم���ارە ()5دا ،بەدیالێكتی
(ك��رم��ان��ج��ی ژووروو ـ رێ��ن��ووس��ی ئارامی)،
نووسراوە و باڵوكراوەتەوە.
بەگوێرەی دواهەوڵ و گەڕان و سوڕانی من،
تا ئێستاكە ( )6شەش ژمارەی لێ دەرچووە ،كە
خۆشبەختانە من توانیومە ( )5ژمارەیان دەست
بخەم و لە ئەرشیفەكەی خۆمدا ریزبەندیان
بكەم...
چ��اوەڕوان بووم تا ئەو تاكە ژمارەیەش كە
ژمارە ()3یە دەست بخەم ،ئەوجا بابەتێكی لەسەر
بنووسم ،بەاڵم زۆر لەمێژە هەوڵ دەدەم و سەرم
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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
(پ��ەڕەن��گ) لە دەستەڕاستی س��ەرووی بەرگی
گۆڤارەكە ن��ووس��راوە ..لە ژێ��ر ئ��ەو ئارمەشدا
بە رێنووسی التینی ( )PERENGنووسراوە.
لە ژم��ارە ( )1و ()2دا( ،نەجمەدین كەریم) لە
(س��ۆف��ی��ا)وە ،بە نامەیەك لە ژێ��ر ناوونیشانی
(پ��ەڕەن��گ و چەند وش��ەی��ەك) كۆمەڵێك راز و
سەرنج و بۆچوونی خۆی دەربارەی ژمارە ()1
خستۆتە روو ،لە پێشنیازێكیشدا دەڵێ( :پێشنیازی
ئەوە دەكەم بگوترێت :گۆڤاری پەڕەنگ گۆڤارێكی
ئەخباری و كولتوورییە).
پێدەچێت ئەو پێشنیازە جێی خۆی گرتبێت،
بۆیە لە ژم��ارە ()4دا و لە الپ���ەڕەی یەكەمدا،
كۆمەڵێك شت كراوە كە جاران نەبووینە....
نموونەی 1:ـ لە الكێشەیەكدا لە سەرەوە ناوی
(پەڕەنگ) ن��ووس��راوە ..لە الكێشەیەكی ت��ردا و
لە ژێر پەڕەنگ وا پێناسەی گۆڤارەكەدا كراوە:
(گۆڤارێكی رۆشنبیریی گشتییە ،بۆ یەكگرتن و
پێشخستنی فەرهەنگی كوردی هاوچەرخ).
 2ـ لە سێیەم الكێشەدا ،ناوونیشانی گۆڤارەكە
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە كە دوو ناوونیشان هەبووە،
یەكەمیان:
Pereng
TH – Darmstadt – PF - 7262
G 700 Darmstadt w- Germany
دووەمیان:
Pereng
F- M - PF 2825
Gottingen 3400
لەژێر ناوونیشانەكەشدا ،نرخی گۆڤارەكە
ك��ە ( )6م��ارك��ی ئەڵمانییە ،ن��ووس��راوە .نرخی
ژمارەكانی تریش هەر بەم شێوەیە بووە .پێشتر
لە ژمارە ( )1و ()2دا ،نرخەكەی دیار نەبووە.
 3ـ لەژێر نرخەكەش ،روونكردنەوەیەك هەیە

190

2009ژ
پایزی 11ەرﺎﻣ
18ﯾوﺎھ
ژمارە 7ﯽﻨ
002

كە لە ژمارەكانی داهاتووشدا دەبینرێت  ..لە
روونكردنەوەكەدا هاتووە( :گۆڤاری پەڕەنگ
تەنها بەرامبەر ئەو نووسینانە بەرپرسیارە كە
لە ژێر ن��اوی دەستەی ئامادەكەرانی گۆڤاری
پەڕەنگدا باڵو دەكرێتەوە .ب���ەردەوام ب��وون و
گەشەكردنی پ��ەڕەن��گ بەندە بە پشتگیریی و
یارمەتی ئێوەوە  ..تكایە لە نووسین و رەخنە و
پێشنیاز درێغی مەكەن).
لە ژێر ئەو روونكردنەوەیەشدا ،ژمارەی بانك
هەیە كە بۆ یارمەتی و پ��ارە ن��اردن��ە ،كە بەم
شێوەیەیە:
Sparkassa Darmstadt
Az، Na
Kto - Nr - 100 06 06 80
BLZ -50850150
 4ـ ل��ە دەس��ت��ەچ��ەپ��ی ه��ەم��ان الپ����ەڕەدا و لە
سەرەوە ،لە الكێشەیەكدا ،كە وێنەی قەڵەمێكی
گەورەی سەر بەرەوژێر لە تەنیشت الكێشەكە
دەبینرێت ،وتەیەكی ((رۆزا لۆكسمبۆرگ))یش لە
ناو الكێشەكە لەو ژمارە و ژمارەكانی تریش وەك
كڵێشە دەبینرێت كە نووسراوە( :سەربەستی،
ئازادی ،بیروڕا هەمیشە بۆ ئەوانەیە كە روانگە
و بۆچوونیان لەگەڵ ئێمەدا جیاوازە).
 5ـ ل����ەخ����وار ئ����ەو الك���ێ���ش���ەی���ەش ،لەناو
چوارچێوەیەك( ،پێرست) بابەتەكانی پەڕەنگ
دەبینرێت كە ج��اران ئ��ەو (پێرست)ە بەناوی
(ن���اوەڕۆك) لە دوا الپ��ەڕەی گۆڤارەكەدا باڵو
دەكرایەوە.
 6ـ لە ژێری ژێرەوەش تابلۆ و وێنەی بەرگ
دەستنیشان كراوە.
ئامانج لە دەركردنی (پەڕەنگ)
زۆر لەو گۆڤار و رۆژنامە و باڵوكراوانەی
ك��ە ك��وردەك��ان��ی دەرەوە دەری����ان ك����ردووە،
جۆرە الیەنگیریی و سۆزدارییەك بۆ پارت و
رێكخراوە سیاسییەكانی كوردستان (بە هەر
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
و ه���ەواداری یەكێك ل��ەو پارتانە ب��ن ،ی��ان بە
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پێچەوانەوە ،دژیان بن ..نووسین و بۆچوونی
وای تێدا باڵوكراونەتەوە ،كە خوێنەر هەست
بەم الیەنگیری و ئاڕاستانە بكات ..ئ��ەوەی لە
ناوەڕۆكی بابەتەكاندا بەدی دەكرێت:
ـ الیەنگیر و ه���ەوادار و دژی هیچ پارتێك
نین....
ـ ك��وردای��ەت��ی و هەستی ك���وردب���وون ،تاكە
ئاڕاستەی هەموو نووسینەكانە .بەبۆچوونی
منیش ،كارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال ،هۆكارێكی
سەرەكی ب��ووە ،بۆ یەكبوونی ئاڕاستەكان و
نەمانی بەربەستی حزبایەتی تەسك.
ـ رەخنە (ب��ەه��ەردوو بەشەكەیەوە ،بنیاتنەر
و روخێنەر) ،لە حیزبەكان نەگیراوە ...هەموو
هەوڵەكان بە ی��ەك ئاڕاستە ك��اری��ان كردووە
ك��ە ئ��ەوی��ش ب�ڵ�اوك���ردن���ەوە و شرۆڤەكردنی
رووداوەكان و بەدنیا ناساندنیان و ریسواكردنی
رژێمی سەدام بووە.
چرپەیەك
بۆ زێتر روونكردنەوەی ئاڕاستە و ئامانجەكانی
(پەڕەنگ) حەز دەكەین ئەو كورتە نووسینە كە
ب��ەن��اوی (چرپەیەك) لە بەرگی یەكەم (دیوی
ناوەوە)ی ژمارە ()1دا 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
بەگوێرەی بۆچوون و بیركردنەوەی ،دەرفەتی
بۆ ئەو جۆرە لێكدانەوەیە رەخساندووە شوێنی
خۆی الی خوێنەران و الیەنگرانی كردۆتەوە
و پەسەند دەك��رێ��ت ،ب��ەاڵم ئێمە ب��ە پێویستی
نازانین گۆڤارێك تەنها خۆی بە باڵوكردنەوەی
نووسراوی تیۆرییەوە ببەستێتەوە ،ئەمە زیاتر
ئەركی ئۆرگانی گروپە سیاسییەكانە.
زم���ان���ی ك�����وردی ب���ەه���ۆی ب����اری سەختی
كوردستان و تەسكبینی داگیركەرانییەوە لە
گۆڤارێك بێبەشە كە بتوانێت باوەش بۆ هەموو
جۆرە نووسینێك بكاتەوە و رێگە لە بۆچوونە
جیاوازەكان نەگرێت و بەشێوەیەكی دیموكراتی

پێشكەوتنخوازانە لە ڕاستی سەرجەمی ژیان
بڕوانێت و ببێتە چەقی پیاهەڵچوونی بیروڕای
جیاواز ،تا لەو رێگەیەوە دەرفەت بۆ خوێنەری
كورد بڕەخسێت ،خۆی لە ئەنجامی لێكدانەوە
و هەڵسەنگاندن و هەژاندنیدا بڕیار بدات ،نەك
بەهۆی سانسۆرەوە ،پێش دەمیان بۆ بكرێت.
هەروەها بایەخدان بە رووداوەك��ان��ی ئەمڕۆی
كوردستان و ناوچەكانی تری جیهان كارێكی
زۆر زۆر پێویستە ،چونكە ئێمە لەو جەرگەیەدا
دەژێین و خۆ لێ دوورخستنەوەی ،زەوی ژێر
پی ونكردن و چوونە دنیای خەیاڵەوەیە.
وات���ە ئێمە دەم��ان��ەوێ��ت پ��ەڕەن��گ گۆڤارێكی
رۆشنبیری بێت و رێگا بەهەموو قەڵەمێكی
ئازاد ،بێ سانسۆری نووسینەكەی بەمەرجێك
لەسەر بنچینەی دیموكراتی و پێشكەوتنخوازی
داڕێژرابێت ،بدات.
گۆڤاری پەڕەنگ بەهیچ شێوەیەك نایەوێت
هاڤڕكێی هیچ گۆڤار و الیەن و گروپی دیموكرات
بكات و ئ��ام��ادەی هاوكاریشە بەمەرجێك لە
بەرژەوەندی گشتیدا بێت.
جا داوا دەكەین ،پەڕەنگ بە گۆڤاری خۆت
بزانیت بەگوێرەی توانا بە ب�ڵاوك��ردن��ەوەی و
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
ـ ژمارە ()1ی ،لەساڵی  ،1988بە ( )40الپەڕەی
قەبارە ()29،5×21سم ،دەرچووە ..مانگ و رۆژی
دەرچوونی گۆڤارەكە دیار نییە ،بەاڵم بەگوێرەی
ئەو نامەیەی كە لە الیەن (نەجمەدین كەریم)ەوە،
ب��ۆ گ��ۆڤ��ارەك��ە ن������اردراوە و ل���ەژم���ارە ()2دا
باڵوكراوەتەوە ،ناوبراو دەنووسێت( :لەرۆژی
26ی ئەپرێڵی 1988دا ،ژمارە یەكی ساڵی 1988ی
گۆڤارە خنجیالنەكەتانم بە سوپاسەوە وەدەست
گەیشت )...جگە لەوەش ،لەژمارە یەكدا وێنە و
هەواڵی كارەساتی هەڵەبجەی باڵوكردۆتەوە..
كەواتە دەبێت ژمارە یەك ،لەكۆتایی ئادار یان
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سەرەتای مانگی نیسانی  1988دەرچووبێت.
ژمارە ()2ی لەساڵی 1988دا ،بە ( )60الپەڕەی
ق��ەب��ارە (29×21س�����م) دەرچ����ووە .بەگوێرەی
بابەتێك كە لە الپ��ەڕە ()56ی ئ��ەو ژمارەیەدا
ب�ڵ�اوك���راوەت���ەوە و ب��اس��ی كۆمەڵێك چاالكی
ك��ول��ت��ووری ل��ە ش��ارەك��ان��ی وەك (دارمشتاد،
كوێلن ،هایدلبێرگ ،دۆرتمۆند) دەك��ات ،كە لە
1988/11/12دا ئەنجام دراون .كەواتە دەبێت:
ئەو ژمارەیە لە كۆتایی تشرینی دووەم ،یان
مانگی كانوونی یەكەمی 1988دا دەرچووبێت.
ـ ژم���ارە ()4ی ساڵی ()3ی���ە )68( ،الپەڕەی
قەبارە (29×21سم) دەرچووە( .ساڵەكەی لەسەر
نەنووسراوە).
ساڵی سێیەمی گۆڤارەكەش دەكەوێتە نێوانی
مانگی ئاداری  1990ـ مانگی ئاداری  .1991ژمارە
()5یش لەمانگی یەكی  1991دەرچووە .كەواتە:
ژمارە ( )4دەبێت لەساڵی  1990دەرچووبێت.
ـ ژمارە ()6س لەساڵی  1991بە ( )60الپەڕەی
قەبارە ( )29×21سم دەرچووە .هەرچەندە ساڵی
()1991ی دراوەت��ێ ،بەاڵم لەڕاستیدا لەبەهاری
1992دا ،ئامادە ك��راوە و باڵوبۆتەوە ،چونكە
لەبابەتی (ئەرێ بابە دیموكراتییەت بۆ ناخۆشە)!...
كە لە الپەڕە ( 55ـ )56دا باڵوكراوەتەوە ،لەكۆتایی
بابەتەكە و لە الپەڕە ()56دا تێبینییەك هەیە كە
تێیدا هاتووە( :بڕوانە :رۆژنامەی صوت الكویت)،
ژم��ارە  ،477رۆژی پێنج شەممەی رێككەوتی
 ،1992/2/2ه��ەردوو وێنەكەش ((مەبەست لە
وێنەكانی بابەتی ئ��ەرێ بابە دیموكراتیەت بۆ
ناخۆشە ـ ئیسماعیل)) وەرگیراوە).
ـ ژمارەی الپەڕەكانی هەر پێنج ژمارە بەسەر
یەكەوە ( )300الپەڕەیە.
نووسەرەكانی پەڕەنگ
هەرچەندە گۆڤارەكە لە دەرەوە دەرچووە و
لەژێر دەسەاڵتی رژێمدا نەبووە ،لەگەڵ ئەوەشدا
نووسەرەكان نەیانتوانیوە ناوی تەواوی خۆیان
بنووسن ،چونكە ئەو كاتە رژێم باڵیۆزخانەكانی
كردبووە مەكۆی كاری سیخوڕی كردن بەسەر
ئەو خەڵكە ن��اڕازی و بەرهەڵستكارانەی كە لە
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دەرەوە بوون.
جگە لەوەش خەڵكانێك لەبەر گرتن و ئازاردانی
كەسوكاریان لە الی��ەن رژێمەوە ،نەیانتوانیوە
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.
ـ ئ��ەو ن��ووس��ەران��ەی ب��ەن��ازن��او تەنها یەك
بابەتیان لەو گۆڤارەدا باڵوكردۆتەوە ،ئەمانەن:
(پ��واز ،سەفین ،ه��ۆزان ،نەبەز ،دی��دار ،دڵشاد،
سەربەست ،هەڵۆ ،مەبەست ،زاگرۆس ،د .شوان،
رەشید ،ئ��اوارە ،مینە ،ئ��اواز ،ش.ن.ڕ ،سۆران،
سیامەند ،زەردەش���ت ،زەردە ،رەڤ��ی��ن ،باوكی
ئامانج ،س��وارۆ ،باوكی ئااڵ ،ئومێد ،ب .الوین،
تاژدین ،بابە حاجی ،خانێ ،شازێ ،هیوا.م).
ـ ( كەمال میراودەلی ،ج��ەالل میرزا كەریم،
حوسێن بەفرین ،نەجمەددین ك��ەری��م ،سامان
فوئاد ،شێركۆ بێكەس ،كەمال رەشید ،هەڤاڵ
مراد ،زریان كاكەیی ،گۆران هەڵەبجەیی) ،یەكەو
یەك بابەتیان تێدا باڵوكردۆتەوە.
ـ هەروەها بەناوەكانی( :پەڕەنگ ـ  ،13ئەنوەر
محەمەد ئەحمەد ـ  ،6ئەحمەدی مەال ـ  ،4ژیلەمۆ
ـ  ،4كاوە ـ  ،3د .فەرهاد پیرباڵ  ،3ئاسۆ سەڵتە
ـ  ،3د .سەیدا ـ  )3بابەت باڵوبۆتەوە.
ـ (مستەفا گەرمیانی ،ه��ەورام��ان ،دان��ا ،گارا
رەس��وڵ ،جەزا چنگیانی ،د .ئیبراهیم ،سیروان.
ب) یەكەو دوو بابەتیان تێدا باڵو كردۆتەوە.
ناوەڕۆكی بابەتەكان
گ��ۆڤ��ارەك��ە ،گۆڤارێكی گشتی ب��ووە ،ناچێتە
خانەی هیچ جۆرە پسپۆڕی و تایبەتمەندییكەوە..
لە (شیعر و چیرۆك بگرە ،تا دەگ��ات��ە كورتە
هەواڵ و بابەتی زانستی) باڵوكردۆتەوە ..بۆیە
زۆر ئەستەمە تایبەتمەندییەكی بۆ دیاری بكەین.
((پ���ەڕەن���گ)) زێ��ت��ر ل��ە ( )106ناوونیشانی
ل��ەخ��ۆگ��رت��ووە ،ك��ە ب���ەم ش��ێ��وەی��ە پۆلێنمان
كردوون:

(پەڕەنگ) زایەڵەی دەنگی رەوەندی كورد لە قۆناغە سەختەكاندا

ـ ( )63وت���ار ...وتارەكانی بریتی بووینە لە
(لێكۆڵینەوەی ئ��ەدەب��ی ،ل��ێ��ك��دان��ەوەی هەواڵ،
بابەتی سیاسی ،كاورباری سەربازی و جەنگ،
مێژوویی ،رەخنەی ئەدەبی ،مێژووی سینەما،
وتاری شانۆیی ،نامە و هەڵسەنگاندن.)...
ـ ( )16پارچە شیعر.
ـ ( )14چیرۆك ،كە بەشی زۆری��ان چیرۆكی
وەرگێڕدراو بووینە.
ـ ( )3ب��ی��رەوەری ،كە ئەحمەدی مەال بە سێ
بەش لە سێ ژمارەدا ،باڵوی كردوونەتەوە.
( )3بابەتی زانستی.
ـ ( )3چاوپێكەوتن كە لەگەڵ (گ��ارا رەسوڵ،
م��ەك��ەن��زی ،ئیسماعیل ب��ێ��ش��ك��چ��ی)دا ،ئەنجام
دراون.
ـ ( )3نمایشكردنی كتێب .هەرسێ كتێبی (كورتە
مێژوویی فەلسەفە ،بەیانی باش ئەی غەریبی،
فەرهەنگۆكی ئەڵمانی ـ كوردی) ،لە ژمارە ()2دا
نمایش كراون.

باڵوی كردوونەتەوە.
ـ مۆنتیڤ )64( :مۆنتیڤی باڵوكردۆتەوە ،كە لە
ژمارە ( )1و ()2دا ،ئاماژە بەناوی هونەرمەندان
نەكراون ،كە دروستیان كردوون...
بەاڵم لە ژمارەكانی ( )4و ( )5و ()6دا ،هەندێك
لە مۆنتیڤەكان ،ناو و ئیمزای هونەرمەند (دانا)ی
لەسەرە.
ـ كاریكاتێر :كاریكاتێر ،الیەنێكی زیندووی
ناو گۆڤار و رۆژنامەكانە ،كاریگەرییەكەی لە
هەواڵ و شرۆڤە و بابەتەكانی تر كەمتر نییە،
لەناو ئەو ( )5ژمارەیەدا ،سی ( )30كاریكاتێر
باڵوكراونەتەوە ،كە بەشی زۆری��ان تایبەتن بە
زوڵموزۆری س��ەدام و رژێمەكەی دەره��ەق بە
گەلی كورد و سەرجەم گەالنی عیراق.
چەند دانەیەكیان دەستكردی هونەرمەندانی
ك����وردن ،ئ��ەوان��ی ت���ر ،ل��ە گ��ۆڤ��ار و رۆژنامە
ب��ی��ان��ی��ی��ەك��ان��ەوە خ���واس���ت���راون و دووب�����ارە
باڵوكراونەتەوە.

(وێ����ن����ە) و (م���ۆن���ت���ی���ڤ) و (ك���اری���ك���ات���ێ���ر) لە
((پەڕەنگ))دا
وێنە هۆكارێكی گرنگ و زیندووە ،بۆ زێتر
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
دەرچ��ووی��ن��ە .ژم��ارە ه��ەی��ە( )58وێنەی تێدایە.
وێنەكانیش دەكەینە سێ بەش:
ـ وێنە )84( ،وێنەی جۆربەجۆری لە (رووداو،
كەسایەتی ،دیمەن ،ش��ار ،)...باڵوكردۆتەوە ،كە
بەشێكی زۆریان وێنەی ئەو رووداوە تراژیدیانەیە
كە بەسەر كورددا هاتوون ،نموونەی( :هەڵەبجە،
ئەنفال ،ك��ۆڕەو ،كەمپەكانی ك��ۆڕەو لە توركیا
و ئ��ێ��ران .)..هەندێك ل��ەو وێنانە ب��ە كامێرای
رۆژنامەنووسە بێگانەكان گیراون و لە گۆڤار
و رۆژنامەكانی دەرەوەدا ،باڵویان كردۆتەوە..
پەڕەنگ بۆ دەوڵەمەندكردنی بابەتەكانی ،دووبارە

الیەنی هونەری و نەخشەسازی
لەرووی هونەرییەوە ،ژمارە سەرەتاییەكان،
بەتایبەتیش ژمارە ( )1و ( ،)2زۆر سادە بووینە
و جۆرە نەشارەزاییەك بە نەخشەسازەكانەوە
دیارە ..بۆ زێتر روونكردنەوە ،هەڵسەنگاندنەكەمان
بەم شێوەیە پۆلێن دەكەین:
ـ فۆنت :بابەتەكانی ژم��ارە ( ،)1بە فۆنتێكی
بچووكی ئامێری تایپی (ب���رازەر) چاپكراوە..
ناوونیشانەكانیش ،بەشێكیان بەتایپ و بە
فۆنتێكی گەورە نووسراون و بەشەكەی تریشیان
بەدەست نووسراون...
پیتەكانی (ۆ) و (ڕ)ی��ش س��ەروب��ۆری��ان نییە
و ب��ەدەس��ت ب��ۆی��ان دان����دراوە .ل��ەژم��ارە ()2دا،
ئ���ەو ف��ۆن��ت��ەی پ��ێ��ی ن���ووس���راوە گ���ەورەت���رە و
ناوونیشانەكانیش وەك ژم��ارە ( )1بە تایپ و
دەس��ت ن��ووس��راون��ەت��ەوە ..ژم��ارەك��ان��ی تریش
بەهەمان شێوە.
ـ ستوونەكان :الپەڕەكان بەسەر ( )3ستووندا
داب��ەش ك��راون ،كە دوو ستوونیان پانیەكەیان
( )5،5سانتیمەتر و ستوونی سێیەمیش ()6
2007
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س��ان��ت��ی��م��ەت��رە ..ج���ارج���ارەش ن��اڕێ��ك��ی��ی��ەك لەو
دابەشكردنە دەبینرێت.
ـ دابەشكردن و پۆلێن كردنی بابەتەكان ،لەم
رووەوە ،ناڕێكی و ناجۆرییەكی زۆر دەبینرێت..
نەهاتوون بابەتەكان لە دوای یەك باڵوبكەنەوە...
بۆ نموونە :یەكەمجار وتارە سیاسییەكان ،ئینجا
چیرۆك ،شیعر ،بابەتی زانستی ،چاوپێكەوتن..
تاد .جاری وا هەبووە لە ژمارەیەكدا ،بابەتێكی
سیاسی ب�ڵاوب��ۆت��ەوە ،ب���ەدوای ئ��ەو شیعرێك
هاتووە ..ئینجا (بابەتی سیاسی ،چیرۆك ،بابەتی
كۆمەاڵیەتی ،شیعر ...تاد).
ـ ق��ەب��ارەی ژم��ارەك��ان :بەشێوەیەكی گشتی
قەبارەی هەموو ژمارەكان ( )29×21سانتیمەترە..
بەاڵم جاروبار لەكاتی بڕیندا نیو بۆ سانتیمەترێك
كەم و زیادییەك لە قەبارەی ژمارەكاندا بەدی
دەكرێت و بەشێوەیەكی ستاندارت نەبڕدراون.
ـ لە ژمارە ( )4و ( )5و ()6دا ،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.
ب��ەك��ورت��ی ،ل��ە ژم���ارەك���ان���ی ( )5و ()6دا،
سەرپەرشتكارانی (پ��ەڕەن��گ) ،بوونەتە خاوەن
ئەزموونێك و لە رووی دیزاین و نەخشەسازی
و چاپەوە ،توانیویانە ژم��ارە لە دوای ژمارە،
گۆڕانكاری ئەرێنی بكەن و گۆڤارەكە جوانتر و
هونەریتر بەچاپ بگەیەنن.
بەرگ
وێ���ن���ەی ب���ەرگ���ی ی���ەك���ەم و دووەم�����ی هەر
پێنج ژم��ارەك��ە ،رەن��گ��اوڕەن��گ��ن ،كە هەندێكیان
فۆتۆگرافین و ئەوانی تریش تابلۆ و پۆرترێتن..
وا لەخوارەوە باسی بەرگی هەر پێنج ژمارەكە
دەكەین:
ژمارە (:)1
ـ بەرگی یەكەم (دەرەوە) :وێنەیەكی فۆتۆگرافی
منداڵێكی كوردە كە بەگازی كیمیایی جەستەی
س��ووت��اوە و لەژێر چ��اودێ��ری پزیشك دای��ە لە
نەخۆشخانە.
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ـ بەرگی یەكەم (ن���اوەوە) :ت��ەواوی الپەڕەكە
رەنگی سوورە و بە رەنگی سپیش نووسینێك
بەناوی (چرپەیەك) باڵوكراوەتەوە.
ـ بەرگی دووەم (دەرەوە) :تابلۆی الپەڕەكە
رەنگی سوورە و بە رەنگی سپیش نووسینێك
باڵوكراوەتەوە بەناوی (شێخ وەسانان) .كە بە
كورتی باسی جوگرافیا و ژمارەی دانیشتوان و
كیمیابارانكردنی ئەو گوندە دەكات.
* ژمارە (:)2
ـ ب��ەرگ��ی ی��ەك��ەم (دەرەوە) :س��ێ وێنەی
رەنگاوڕەنگی فۆتۆگرافی ئاوارەكانی كوردە لە
كەمپەكانی توركیا و ئێران كە لە كۆڕەوی 1991
روویان لەو واڵتانە كردووە.
ـ بەرگی یەكەم (ناوەوە) :وێنەیەكی فۆتۆگرافی
رەش و سپی كە كۆمەڵێك تەرمی ژن و منداڵ
بەگازی خنكاوی هەڵەبجە لەناو پیكابێكی ژمارە
( )5814سلیمانی ع��ی��راق ،دەب��ی��ن��رێ��ن .لەسەر
وێ��ن��ەك��ەش پ��ۆس��ت��ەرە شیعرێكی (رەزا حەمە
فەرەج) بە رەنگی سوور باڵوكراوەتەوە.
ـ بەرگی دووەم (دەرەوە) :تابلۆی (تاكەی
چاوەڕوانی) هونەرمەند (شوان)ە.
ـ بەرگی دووەم (ن��اوەوە) :كورتە نووسینێك
ه��ەر ب��ەن��اوی ت��اب��ل��ۆی (ت��اك��ەی چ���اوەڕوان���ی)،
باڵوكراوەتەوە.
* ژمارە (:)4
بەرگی یەكەم (دەرەوە) :كوردێكی موكرییە،
نیگاركێشەكەی نەناسراوە.
(مینۆرسكی) ،ساڵی  1913لە تەورێز كڕیویەتی
(تەمەنی تابلۆكە كۆنترە).
ـ بەرگی یەكەم (ن��اوەوە) :وێنەی ئاوارەكانی
گازی كیمیایین لە توركیا.
ـ بەرگی دووەم (دەرەوە) :تابلۆی هونەرمەند
(فایەق رەسوڵ).
ـ بەرگی دووەم (ن���اوەوە) :وێنەیەكی شاری
رەوان�����دزە (ك��اول��ۆك��ان) ل��ەس��ااڵن��ی چلەكاندا
(كۆكراوەكانی مەكەنزی).
* ژمارە (:)5
ـ ب��ەرگ��ی ی��ەك��ەم (دەرەوە) :كاریكاتێریكی
س��ەدام��ە و ل��ە ژم���ارە ()35ی 1990/8/23ی
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گۆڤاری ()BUNTEی ئەڵمانی وەرگیراوە.
ـ بەرگی یەكەم (ن��اوەوە) :منداڵێك لەیەكێك لە ئۆردوگاكانی
ئاوارەكانی گازی كیمیایی لە توركیا.
ـ بەرگی دووەم (دەرەوە) :تابلۆی هونەرمەند (مەنسوور).
ـ بەرگی دووەم (ناوەوە) :وێنەی منداڵێك لەالیەن (هێالشلۆمبێرگ)ەوە
گیراوە.
* ژمارە (:)6
ـ بەرگی یەكەم (دەرەوە) :وێنەی كۆنتێنەیەك لەبەردەم دەزگای
ئەمنی سلێمانیدا كە ساڵەهای ساڵ شوێنی دەستدرێژی كردنە
سەر ژنانی كورد بووە .وێنەگر :اللە گەشە.
ـ بەرگی یەكەم (ناوەوە) :وێنەیەكی فۆتۆگرافییە كە شەش منداڵ
بە وردەدار و بەرد خانوچكە دروست دەكەن.
ـ بەرگی دووەم (دەرەوە) :تابلۆی (رێبوارێكی ماندوو)ی
هونەرمەند (عەتا قەزاز).
ـ بەرگی دووەم (ناوەوە) :وێنەیەكی فۆتۆگرافی كۆڕەو.
ئیندێكسی پێنج ژمارەی ((پەڕەنگ))
* ژمارە (.1988 ،)1
ـ پاش هەڵەبجە ،خورماڵ سلێمانی ،دەربەندیخان یان ....؟ وتار،
پواز ،ل.1
ـ بوونم ،ئەنوەر محەمەد ئەحمەد ،شیعر ،ل.5
ـ شەڕی عیراق و ئێران ،سەفین ،وتار ،ل.6
ـ رۆشناییەك لەسەر ئێستای رۆشنبیریی كوردی ،وتار ،گارا
رەسوڵ ،ل.11
ـ وانەكانی راپەڕینەكەی هامبۆرگ ،وتار ،ئێرنست نیلمان ،ل.15
ـ عیراق لە روانگەی رۆژنامەنووسێكی سویسرییەوە ،وتار،
هۆزان ،ل.20
ـ مندااڵنی بێ مندااڵن ،وتار ،دیدار ،ل.21
ـ فەلەستین ،وتار ،سەربەست ،ل.22
ـ پەنابەرێتی ،وتار ،مەبەست ،ل.23
كورتەباس ،هەمەڕەنگ ،ل.25
ـ زایەڵەی ویژدان ،وتار ،زاگرۆس ،ل.28
ـ بەرواردێك ،كورتە باس ،ل.29
ـ دوابڕیاری هەرەوەزان ،شیعر ،ب ـ بریشت ،ل.30
ـ مندااڵنی ئاخرزەمان ،چیرۆك ،عەزیز نەسین ،ل .31وەرگێڕانی
ئەنوەر محەمەد ئەحمەد.
ـ عیراق یان ئێران ،وتار ،ل.32
ـ بۆشایی ،چیرۆك ،كاوە ،ل .33
ـ پاشماوەی الپەڕەكانی ()39 ،36 ،14 ،19ی تێدایە ،ل.35
2007
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ـ ئەیدز ،وتار ،د .شوان ،ل.36
ـ گەردون ،وتار ،ژیلەمۆ ،ل.37
ـ خاكی سوتاو ،وتار ،،ل.37
ـ ناوەڕۆك ،ل.40
ژمارە (.1988 ،)2
ـ دوا چارەسەری سەدام بۆ كێشەی كورد ،وتار ،رەشید ،ل.1
ـ كڕێوەن ،وتار ،ل.4
ـ بەڵگە ،وتار ،ل.5
ـ پێشبڕكێی خۆ پڕ چەك كردن لە كەنداو ،واڵتە سەرمایەدارەكان
ئەبوژێنێتەوە ،وتار ،ئاوارە ،ل.6
ـ پێشخستنی بەرهەمهێنانی چەك لە پشت پەردەی ئاشتیخوازی
و پەیماننامەی كەمكردنەوەی چەك ،وتار ،سۆران ،ل.10
ـ كورتەباس ،ل.11
ـ كەی هەوا دەسوتێ ،وتار ،و :گارا ،ل.13
ـ عەزیز نەسین و مەسەلەی كورد ،وتار ،سیامەند ،ل.14
ـ سوریالیزم ،وتار ،زەردەشت ،ل.16
ـ بانگەوازی ئەحمەد بن بێال ،دەست هەڵبگرن لە قەتل و عامی
میللەتی كورد ،وتار ،و :دانا ،ل.17
ـ ئەوروپا و بازرگانی منداڵ ،وتار ،ل .18
ـ زانیاری مۆسیقا ،وتار ،ئاسۆ سەڵتە ،ل.19
ـ موحیبەت ،وتار ،مستەفا گەرمیانی ،ل.27
ـ شاعیر و مۆم و زللە ،چیرۆك ،كاوە ،ل .31
ـ بۆ كوێ بڕۆینەوە ،شیعر ،ئەحمەدی مەال ،ل.33
ـ ئاشنایەتی ،شیعر ،شێركۆ بێكەس ،ل .36
ـ هەڵوێست ،شیعر ،شاسۆ ،ل .36
ـ كامۆ ،چیرۆك ،و :ئەنوەر محەمەد ئەحمەد ،ل .37
ـ سینەما ،هەڵسەنگاندنی دوو فلیم ،وتار ،كەمال رەشید ،ل.40
ـ ئەردینی كیران چەواشەكەری تۆقاندن لە سینەمای توركیدا،
وتار ،رەڤین ،ل.42
ـ نەنەكاراریان كاڕەرخان ،وتاری رەخنەیی ،هەورامان ،ل.43
ـ مۆسیقای سلێمانی بەغدا دەخاتە الرولەنجە ،وتار ،ل.46
ـ پاشماوەكان ،ل.48
ـ پەڕەنگ و چەند وشەیەك ،نامە و پێشنیار ،نەجمەدین كەریم،
ل.49
ـ گەردوون ،وتار ،ژیلەمۆ ،ل.50
ـ مانگرتن لە خواردن ،وتار ،كۆمیتەی بەرهەڵستی لەناوبردنی
گەلی كورد لە فەڕەنسا ،وتار ،ل.53
ـ بانگەواز ،بانگەواز ،كۆمیتەی هاوكاری كوردستان لە سویسرا،
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ل.54
ـ لەنێوەندی رۆشنبیری (مشت) میونخ بۆ گۆڤاری پەڕەنگ،
نامە ،ل.55
ـ چاالكی كولتوری ،ل.56
ـ پاشماوەی وتارەكان ،ل.57
ـ نمایشكردنی وتارەكان ،ل.57
ـ نمایشكردنی س��ێ كتێب 1 :ـ ك��ورت��ە م��ێ��ژووی فەلسەفە،
ئامادەكردن و وەرگێڕانی :مەحموودی مەال عیزەت 2 .ـ بەیانی
باش ئەی غەریبی ،شانۆنامە ،فەرهاد پیرباڵ 3 .ـ فەرهەنگۆكی
ئەڵمانی كوردی ،نەوزاد محەمەد قەفتان ،ل 58ـ .59
ـ ناوەڕۆك ،ل.60
ژمارە ( ،)4ساڵی (.)3
ـ ئاوڕدانەوەیك لە گۆڕانكارییەكانی ئەوروپا ،وتار ،پەڕەنگ،
ل.2
ـ دۆسیەی كورتە چیرۆك ،وتار ،د .سەیدا ،ل.7
ـ لەدێی ماكوندۆ ئاشتی بەركەماڵە ،چیرۆك ،ل.11
ـ پیاو و فلیمەكە ،چیرۆك ،و :تاژدین.18 ،
ـ راگەیاندنەكەی كارلۆس لۆپێز ،چیرۆك ،و :سامان فوئاد،
ل.21
ـ هەواڵێك ،ل.23
ـ كەشتی دیلەكان ،چیرۆك ،و :یابە حاجی ،ل.24
ـ پوپای ئوام چوو بۆ بانكۆك ،چیرۆك ،و :خانێ ،ل.27
ژیانی بەختەوەر و كورتی كۆنات ،چیرۆك ،و :شازێ ،ل.32
ـ ئافرەتی كورد و مافی مرۆڤ ،وتار ،مستەفا گەرمیانی ،ل.35
ـ چاوپێكەوتنێك ،هیوا .م ،ل.37
ـ ئیساكە ،یادەوەری ،ئەحمەدی مەال ،ل.40
ـ چەند الیەنێكی زمانی ك��وردی ،رێزمان ،د .ئیبراهیم عەزیز
ئیبراهیم ،ل.44
ـ هونەر چییە ،وتار ،ئاسۆ سەڵتە ،ل.448
ـ عێراق ،وتار ،ئامادەكردنی :زەردە ،ل.57
ـ ئەگەر نەهات ،پەخشان ،سیروان .ب ،ل.59
ـ ژیلەمۆی هەڵچوونی مەرگ ،شیعر ،مینە ،ل.60
ـ ئاپۆرەی سەر شەقامەكان ،شیعر ،فەرهاد پیرباڵ ،ل.63
ـ بەرەو ژیان ،شیعر ،ئاواز ،ل.65
ـ سەرنجێك لە گۆڤاری پەڕەنگ ،وتار ،جەزا چنگیانی ،ل.67
* ژمارە ( ،)5مانگی یەكی .1991
ـ تراژیدیای جەنگ و ناوچەكە ،وتار ،پەڕەنگ ،ل.2
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ـ تكای مندااڵن ،شیعر ،و :ئەنوەر ،ل.11
ـ خوێنڕێژی بەغدا ،وتار ،ژیلەمۆ ،ل.12
ـ فاشیزمی نوێ لە ئەڵمانیا ،وتار ،و :ش.ن.ز،
ل.13
ـ 1ی گواڵنێ و پالێن كورد ،وتار ،هەڤاڵ مراد،
ل.16
ـ رژێ��م��ی ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ی ع��ێ��راق ب��ۆ پێش
سەرهەڵدانی ئیسالم دەگەڕێتەوە ،وتار ،باوكی
ئامانج ،ل.18
ـ چەند تێبینییەك لەسەر ئافرەتانی كورد و
مافی مرۆڤ ،وتار ،سوارۆ ،ل.20
ـ سەرخۆش ،شیعر ،فەرهاد پیرباڵ ،ل.22
ـ س��ی��ن��ەم��ای ك����وردی و ك���ورد ل��ە سینەما،
ك��وردەك��ان ل��ە سینەمای سۆڤیەتی ،وت���ار ،و:
سەیدا ،ل.24
ـ سیستەمی ستانیس الفسكی ،وتار ،هەورامان،
ل.31
ـ ژوورەكەم ،شیعر ،زریان كاكەیی ،ل.35
ـ چاوپێكەوتنێك لەگەڵ مەكەنزی ،پەڕەنگ،
ل.36
ـ لەیادی قانیع ،وتار ،هەورامان ،ل.41
ـ چەند الیەنێكی زمانی كوردی ،بەشی دووەم،
رێزمان ،د .ئیبراهیم عەزیز ئیبراهیم ،ل.47
ـ چاوی عەشقێكی تر ،شیعر ،جەزا چنگیانی،
ل.52
ـ رەنگەكان لەناو مندا ،وتار ،دانا ،ل.53
ـ ئیساكە ،بەشی دووەم ،بیرەوەری ،ئەحمەدی
مەال ،ل.55
ـ ج��وان��ی ،چ��ی��رۆك ،و :گ���ۆران هەڵەبجەیی،
ل.60
ـ گواڵڵە كێویەكانی كۆتەڵ ،چیرۆك ،فەرهاد
پیرباڵ ،ل.64
ـ م��ۆر ،چ��ی��رۆك ،ئ��ەن��وەر محەمەد ئەحمەد،
ل.68
ـ رازێكی نەدركاو ،شیعر ،سیروان .ب ،ل.70
ـ بانگەوازێك ،كۆمەڵەی پەنابەرانی عێراقی لە
ئەنقەرە ،ل.72
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* ژمارە ( ،)6ساڵی 1991
ـ سەر لەنوێ رێك خستنەوەی جیهان ،وتار،
پەڕەنگ ،ل.2
ـ ئەنفالەكان ،وتار ،باوكی ئااڵ ،ل.7
ـ لەبیرم نییە دواج��ار بۆ كێ گریام ،شیعر،
كەمال میراودەلی ،ل.12
ـ كێشەی كورد و تەنگ و چەڵەمەی رابەرایەتی
و بازنە بەتاڵی ((شەڕ)) و ((مفاوەزات)) بەشی
یەكەم ،وتار ،د .فوئاد سەیدا ،ل.16
ـ چاوپێكەوتنێك لەگەڵ ئیسماعیل بەشكچی،
چاوپێكەوتن ،و :پەڕەنگ ،ل.27
ـ ئیساكە ،بەشی سێیەم ،بیرەوەری ،ئەحمەدی
مەال ،ل.30
ـ سەرنجێك دەرب���ارەی پاشگرێك لە زمانی
كوردیدا ،وتار ،ئومێد ،ل.34
ـ سەرەتای حەیرانی تەمەنمان ،شیعر ،جەالل
میرزا كەریم ،ل.36
ـ مەسەلەی نەتەوایەتی لە ئێراندا و شۆفێنیزم
وەك سیاسەتی باوی رژێمە دەسەاڵتدارەكانی
ئێران ،وتار ،ب .الوین ،ل.39
ـ ئوم مەعارك ،وتار ،ژیلەمۆ ،ل.46
ـ خامۆشییەكی پ��ی��رۆز ،چ��ی��رۆك ،و :هەڵۆ،
ل.47
ـ تاڵەموو ،چیرۆك ،ئەنوەر محەمەد ئەحمەد،
ل.49
ـ هونەرمەند جەمال عەبدۆ ،وتار ،ل.52
ـ رەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی ل��ە ئەڵمانیا ،وت���ار ،نەبەز،
ل.53
ـ ئەری بابە دیموكراتیەت بۆ ناخۆشە ،وتار،
دڵشاد ،ل.55
ـ ناپیاو ،شیعر ،ح .بەفرین (حوسێن بەفرین)،
ل.57

ستاندەر...

بۆ ستاندەركردنەوەی كۆمەڵگای كوردەواری

نەوزاد كەلهوڕ

رۆژنامەگەری كوردی هەرلەیەكەم ڕۆژی
دەرچوونی ڕۆژنامەی (كوردستان) لە ( )22ی
نیسانی  1898لە 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
ـ  )5قاهیرە ،ژمارە ( 6ـ  )16جنێف ژمارە (20
ـ  )23قاهی���رە ،ژم���ارە  24لەندەن ژمارە ( 25ـ
 )29فولكستون و ژمارە( 30ـ  )31جنێف).
لێ���رەدا مەبەس���تم ئەوەیە بڵێم س���ەرەتای
ڕۆژنامەگ���ەری ك���وردی بەزەحم���ەت و
دەردەس���ەری س���ەری هەڵ���داوە و لەم���اوەی
ئەو ( )110س���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 :
 .1كورد لەكوردس���تانی عێ���راق بۆتە خاوەن
دەسەاڵت و پەرلەمانی خۆی.
 .2لەو ماوەیەدا توانرا یاس���ای ڕۆژنامەگەری
كوردی لە چوار چێوەی یاسا دابنرێت.
 .3ڕۆژنام���ەو گۆڤارو ڕادی���و و( )tvێكی زۆر
دانران و دەرچوون بەبێ سانسۆر.
 .4میدیای ئازاد و ئەهلی سەریان هەڵدا.
 .5دامەزراندنی س���ەندیكای ڕۆژنامەنووسانی
ژمارە  18پایزی 2009
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تایب���ەت بەخۆیان و لەهەمان كاتیش���دا بوون
بەئەن���دام ل���ە س���ەندیكای ڕۆژنامەنووس���انی
نێودەوڵەتی.
 .6كردن���ەوەی بەش���ی ڕاگەیان���دن لەكۆلێ���ژو
پەیمان���گاكای كوردس���تان ،بەمەبەس���تی
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 ( )6143لە (7
 )2005 / 12/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
لەس���ەرەتای دەرچوون���ی ئەوگۆڤ���ارە
بەگڕووتینێك���ی بەهێ���ز هات���ە پێش���ەوە،
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 ( )1تاكو ژمارە 9
وات���ە ڕۆژی دەرچوونی یەك���ەم ژمارەی
لەكانوون���ی دووەم���ی س���اڵی  2006تاك���و
دەرچوون���ی ژم���ارە ( )9تش���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

200

ژمارە  18پایزی 2009

دەست نیش���ان كردنی الیەنە نەرێیەكانی ئەو
گۆڤ���ارە ،چونكە گۆڤاری س���تاندەر ئێس���تاش
بەردەوامە لەدەرچوون
گرفتی لێكۆڵینەوە
بەش���ێوەیەكی گش���تی لێكۆڵین���ەوە ل���ە
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
هەرن���ۆ ژمارەكان���ی چوارچێ���وەی ئ���ەم
لێكۆڵینەوەدای���ە ،لەش���اری هەولێر دەرچوون،
ن���اوی چاپخان���ەی لەس���ەر نەنووس���راوە،
نرخ���ی ه���ەر ژمارەیەكی���ش ( )1000دین���ارە،
گەرچ���ی هەندێ���ك لەژمارەكان���ی لەب���ازاڕدا
بەنرخێكی گرانتر دەفرۆش���را ،ئەویش بەهۆی
هەندێك بابەتی گرن���گ كەخوێنەر تامەزرۆی
خوێندنەوەیان بوو.
پێناسەی ستاندەر
 1ـ 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

ستاندەر...

( )1ك���ە ( )20 × 27ب���ەاڵم ژمارەكانی دیكەی
بریتیە لە ()20 × 30
بەرگ���ی هەم���وو ژمارەكان���ی بەكاغەزێكی
(مقەب���ا)ی ئەس���توری ل���وس ،ڕەنگاوڕەن���گ
چاپك���راوە ،هەم���وو ژمارەكانیش���ی وێن���ەو
مانش���ێتی ناوەڕۆكەك���ەی لەس���ەر بەرگەك���ە
بەدیارخراوە.
ل���ەالی دەس���تە چەپی ژم���ارە (،4 ،3 ،2 ،1
 )6 ،5بەڕەنگێكی س���وور (ستاندەر) كە ناوی
گۆڤارەكەیە نووس���راوە ،ب���ەاڵم ژمارە ()8 ،7
كەلەناو یەك بەرگدایەو لەگەڵ ژمارە ( )9لەالی
دەس���تە ڕاس���ت ناوی گۆڤارەكە نووس���راوە،
هەروەه���ا جگە لەژمارە ( )2 ،1لەس���ەرووی
ناوی ستاندەر نووسراوە (بەرەو ڕاگەیاندنێكی
ئامانجدار) بەاڵم لەژمارە ( )1لەبەرگی 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).
كات���ی دەرچوون���ی ژمارەكانی���ش ب���ەو
شێوەیە:

لەالی دەستە چەپی سەرەوەیدا نو3وسراوە
(گۆڤارێكی مانگانەی سیاسی گشتیە).
جگ���ە لەژمارە ( )9لەالی 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 ( )8 ،7لەی���ەك بەرگ���دا دەرچ���ووە،
پاش���ان لەژمارە ( )4دا دەرچوونی ژمارەكان
بەمان���گ و س���اڵی كوردییە ،خوێنەریش���ی لێ
ئاگادار كراوەتەوە ،لەالپەڕە ( )1دا نووسراوە
(س���ەرەتای هەم���وو مانگێك���ی ك���وردی
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.
لەعورف���ی ڕۆژنامەنووس���ییدا واب���اوە
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
ك���ەس نووس���یوویەتی بەی���ەك نەفەس���یش
نووسراوە.
ل���ە ژم���ارە ( )1دا ه���ەوڵ دەدات وش���ەی
س���تاندەر بەخوێنەر بناس���ێنێت و پاشان داوا
لەخوێن���ەر دەكات بەبابەت���ی س���تاندەر ب���ۆ
ستاندەر بنێرن.
س���تافی نووس���ینی س���تاندەر پێكهات���ووە
لەخاوەن���ی ئیمتی���از (مس���عود عبدالخال���ق)
وەك���و ئاش���كرایە خاوەن���ی ئیمتی���از لەبواری
ڕۆژنامەنووس���یدا كەس���ێكی مەعنەوی���ە و
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 ( )1دا 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
ـ ( )4ئیبراهی���م محمد عزیز) سەرنووس���ەری
ب���ووە ،پاش���ان لە ژم���ارە ( )5سەرنووس���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
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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
( )5ك���ە لەحوزەیرانی  2006دەرچووە ،كەچی
لەناوەوەی گۆڤارەك���ە لەهەموو الپەڕەكانییدا
نووسراوە (ژمارە  3نیسانی  )2006هەروەها
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،
كەلەچ���وار ژم���ارەی ڕاب���ردوودا ه���ەوڵ
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.

ستاندەر...

شایانی باسە نەخشەسازی هەر ( )9ژمارە،
جگە لەژم���ارە ( )1ناوی (جومعە صدیق كاكە)
نووسراوە.
لێ���رەدا قس���ەیەك هەی���ە دەمەوێ���ت ب���ۆ
مێژوو بیك���ەم ،ئەویش ئەوەیە هەركەس���ێك
لەئایندەیەك���ی چ نزی���ك چ دوور ،ئەگ���ەر
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
ل���ەو گۆڤ���ارەدا ،تەنان���ەت هەندێ���ك
لەس���تافی نووس���ین ب���ۆ جارێكی���ش
ب���ارەگای ئ���ەو گۆڤارەی���ان نەدی���وە،
كەوات���ە دەس���تەی نووس���ەران تەنها
وەك عورفێك���ی ڕۆژنامەنووس���ی
ناوی���ان لەس���ەر گۆڤارەك���ە تۆم���ار
ك���راوەو هیچی دیك���ە ،لەژمارە ()5
دا ن���اوی سەرنووس���ەری ن���وێ
هات���ووە بەگوێ���رەی س���ەرگۆڤارەكە ،كەچ���ی لەژمارە
( )6دا 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 ()6ە ژمارەدا دووجار سەرنووسەری
گۆڕاوە لە ( )3ژمارەی 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 ( 4ـ  )9كەژمارەی
( )4ن���اوی خاوەنی ئیمتیازی لەس���ەر نووس���راوە و ژمارە
( )9هەورامان 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 ( )1دا هەمان نووس���ینی
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(سەرەتا) یەو دووبارە كراوەتەوە كەباس لە بابەتی ستاندەر
دەكات ،خوێن���ەران هان���دەدات كەگۆڤارەك���ە
بەبابەتی س���تاندەر بەس���ەر بكەن���ەوە ،كەچی
س���ەیر لەوەدایە لەژم���ارە ( )5دا ،لەالپەڕەی
یەكەمدا ستاندەر تێبینییەكی باڵوكردۆتەوە و
دەڵێت (زۆربەی بابەتەكانی ئەم ژمارەیەمان
لەالیەن خوێنەرانەوە بەدەس���ت گەیشتوە،
ئێم���ە وەك هاندانێ���ك بۆی���ان ،باڵوم���ان
كردۆتەوە ،هەرچەندە هەندێكیان لەئاست
گۆڤارەكەدا نین بۆ زانین ،سەرەتا هەست
دەكرێ���ت دژایەتیی���ەك هەی���ە لەنێ���وان
(س���ەرەتا و پایان) چونكە خۆی داوای
نووس���ینی س���تاندەر دەكات ،پاش���ان
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
گۆڤ���اری س���تاندەر نەیتوانی���وە
جی���اوازی لەنێ���وان خوێن���ەر و
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
باڵوكردۆت���ەوە ،نووس���ەری بەردەوام���ی گۆڤارەك���ەن،
نووس���ینیان لەژمارەكانی پێشوتر و دوای ئەو ژمارەیەش
ب�ڵ�او كردۆت���ەوە ،بۆنمونە(س���ەالم ناوخ���ۆش)ی نەخۆش
لەهەم���وو ژمارەكاندا جگە لەژمارە ( )6بابەتی نییە ،ئەگینا
بەردەوام بابەتی باڵوكردۆتەوە ،لەژمارە ( )9شدا 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 ( )1بەقەب���ارەی  ،20 × 27ژم���ارە دوو21 × 29 ،
ژم���ارە ( )8 ،7 ،6 ،4بەقەب���ارەی ،20 × 30
ژم���ارە ( )9 ،5بەقەب���ارەی  21 × 29كەوات���ە
قەبارەی ژمارەكان لەیەكەوە نزیكە.
هەروەه���ا لەژمارە ( )1تاك���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
ی���ان ڕۆژنام���ە بارگرانییەك���ی
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 ( )16ی 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 ـ 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 ـ ژ
 ]) 561گۆڤاری (گەالوێژ) یش دەنووسێت (بۆ
ئاگاداری ئەوانەی ئەمس���اڵ نیازی ئیشتراكی
گۆڤاری گەالوێژیان هەیە ژمارەی ئەمساڵیان
بەت���ەواوی ب���ۆ ئەنێ���ردرێ وە نات���ەواوی
ژمارەكان���ی س���ااڵنی پێش���وش بەنرخێك���ی
هەرزان دەس���ت ئەك���ەوێ) گەالوێژ ژمارە (9
ـ  )10س���اڵی ئەیلوول و تشرینی یەكەم 1942
ل )53ی���ش لەكتێب���ی ئەدەبی ڕۆژنامەنوس���ی
ك���وردی بەغ���دا د .اس���ماعیل ئیبراهیم الپەڕە
 310وەرم گرتووە).
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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�ل�ام كردنی كورد) هی
(فاضل قەرەداغی) یە.
بەش���ی خوارەوەش ،ڕیكالم���ە بۆ ڕادیۆی
ئاس���مانی جەم���اوەر لەگەڵ وێن���ەی بورجێك
ژمارە ( )3ش 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 ( )4بەشێكی 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 ( )6بەقەب���ارەی هەموو
بەرگەكە بۆ دەزگای تەفس���یر تەرخان كراوە
كەباڵوكراوەكان���ی تەفس���یری تێ���دا پیش���ان
دراوە.
لە ژمارە ( 7ـ  )8لەبەرگێك دایە س���تاندەر
(داوا لەهەم���وو الی���ەك دەكات پش���تگیری
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.
لەژم���ارە ( )9چۆت���ە خان���ەی ڕیكالم���ی
حوكمییەوە ك���ە ڕیكالم بۆ وەزارەتی ژینگەی
حوكمەتی هەرێمی كوردستان دەكات و لەگەڵ
كۆمەڵێك دروش���می تایبەت بەو وەزارەتەوە،
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كەوات���ە دەزگای تەفس���یر پش���كی ش���ێری
بەركەوتووە لەڕیكالمی گۆڤاری ستاندەر.
ه���ەواڵ :ه���ەواڵ الیەنێكی گرنگە ل���ە بواری
ڕۆژنامەنوس���ییدا ،بۆی���ە ڕاگەیان���دن
بەش���ێوەیەكی گش���تی ڕووبەرێك���ی گەورە
داگی���ر دەكات ،یاخ���ود بەمانایەك���ی دیك���ە
بڵێین بواری ڕۆژنامەنووسی بەبێ هەواڵ
كارێك���ی ئاس���ان نیی���ە ڕۆژنامەن���ووس
ئ���اگاداری دەوروب���ەری خ���ۆی ببێ���ت،
هەرچەن���دەش ه���ەواڵ بەج���وان و
پوخت���ی دابڕێژرێت هێندە ئ���ەو هەواڵە
خوێنەر زۆرت���ر دەبێت ،كەواتە هەواڵ
كاردانەوەیەكی گرنگی لەسەر خوێنەر
دەبێت.
بۆ پێناسەی هەواڵ ڕاوبۆچوونی
جی���اواز هەی���ە وەك���و (ه���ەواڵ
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 ( ) NEWSكورتكراوەی وشەكانی
 NORTHباكوور EAST ،ڕۆژهەاڵت WEST ،ڕۆژئاوا،
 southباشوورە و مانای ڕووداوەكانی هەرچوار گۆشەی
جیهان دەدات) (هەواڵ و ڕاپۆرت و وتوێژ ،ل 11مەنس���ور
سدقی).
هەواڵ لەڕووی تەكنیكییەوە دەكرێتە ( )3بەش:
 1ـ هەواڵ���ی زۆر ك���ورت /بریتیی���ە لەڕاگەیاندنی هەواڵێك
بەدێڕێك یان دوودێڕ مەبەستی خۆی دەگەیەنێتە خوێنەر.
 2ـ كورت���ە هەواڵ /ئەمی���ان درێژترە لەهەواڵی زۆر كورت
بەچەن���د دێڕێك هەواڵەكە دەگەیەنێتە خوێنەر ،زۆر درێژی
ناكاتەوە.
 3ـ 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.
دی���ارە ئ���ەو زوو باڵوكردن���ەوەی هەواڵ���ە
لەگۆڤارێك���ی مانگان���ە بەزەحم���ەت بەدەس���ت
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.
گۆڤ���اری س���تاندەر لەبەرئ���ەوەی
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 ( )1ل 3هەواڵێك
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�ل�امی 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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ئاس���مانیەكان ،پاش���ان (چ���ی) هەڵگیرس���اندنی
دەمەتەق���ێ و مش���تومڕێكی خەس���ت ،هەواڵەك���ە
حوكمەت���ی نیمچە ئیس�ل�امی 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.
لەگۆڤ���اری س���تاندەر بەهی���چ ش���ێوەیەك
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
ب���ەدەردی ڕاپ���ۆرت چ���ووە ،ب���ەاڵم دەكرێ���ت
(دۆسیە) جیگای ئەو هونەرانەی ڕۆژنامەنووسی
گرتبێتەوە.
لەزۆربەی ژمارەكانی ئەو گۆڤارەدا دۆس���ییە
بەرچ���او دەكەوێ���ت ،لەژم���ارە ( )2دۆس���یەی
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 ( )3دا دۆس���یەی (پاش سێ ساڵ لەهاتنی
ئەمری���كا كێ س���ودمەندە؟) س���تاندەر ڕای خۆی
هەیە لەم دۆسیەدا.
لەژمارە ( )4دۆس���ییەی (دوای چواردە س���اڵ
پەرلەمان لەنێوان چەكوش���ی حیزب و خواس���تی
گەل���دا) لەژمارە ( )5دا تێكەڵییەك دروس���ت بووە
لەس���ەرووی الپەڕە دۆس���یە نووس���راوە ،كەچی
الپەڕەك���ە بەباب���ەت پڕكراوەت���ەوە .بۆنموون���ە
لەالپەڕە ( )44دووهەفتە لەتوركیا و لەالپەڕە ()46
تاك���و الپەڕە ( )52دیمانە و بابەت باڵوكراوەتەوە،
پاش���ان هاتۆتەوە س���ەر دۆس���ییە ،كەچی ئەویش
هەر بابەتە.
لەژم���ارە ( )6دۆس���ییەی (چاكس���ازی یەكێتی
نیش���تمانی بەرەو كام ال دەبات؟) لەژمارە ( 7ـ )8
دۆسییەی ژمارە بەناوی (لێبوردەیی) هەرلەهەمان
ژم���ارەدا بابەتێ���ك بەناونیش���انی (ڕێكخ���راوی

لێبوردەی نێودەوڵەتی بناسە) ئەوبابەتەش لەگەڵ
دۆسییەی ژمارە تێكەاڵوكراوە
ئەوەش پەیوەندی دۆسیەو بابەتەكەیە ،ئەگینا
هیچ پەیوەندییەك نییە لەنێوانیان لەژمارە
( )9دا دۆسیەی ژمارە (مەینەتی كورد زادەی
س���ایكس ـ بیك���ۆ  1916یان 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
كەس���ایەتییەكی دی���ار لەس���ەر مەس���ەلەیەكی
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 ( )3دیمان���ە لەگ���ەڵ (محمدی حاجی
محم���ود) ك���راوە لەالیەن نەوش���ێروان ش���ەریف،
لەب���ەردەم ناوەك���ە نووس���راوە ئا  /نەوش���ێروان
ش���ەریف) لەعورف���ی ڕۆژنامەنوس���ییدا كاتێ���ك
پەیامنێر یان ستافی نووس���ین دیمانە سازدەكات
دەنووسرێت دیمانە  ...../نەك ئامادەكردن.
هەروەها لە ژمارە ( )4س���ایتی ئیس�ل�ام 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�ل�ام 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 ( )5نووس���راوە دیمان���ە ،بەاڵم دیمانە
دیار نییە و بەڵكو بابەتێك باڵوكراوەتەوە.
لەژمارە ( )6دا 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 ( 7ـ  )8دا كەیەك بەرگە و لەژمارە
( )9شدا بەدوو ئەڵقە چاوپێكەوتن لەگەڵ عبدالستار
تاهی���ر ش���ەریف ك���راوە ،پەیامنێ���ری كەركووك
دیمانەی لەگەڵدا كردوە.
هونەرەكانی ئەدەبی لە گۆڤاری ستاندەر
پەیوەن���دی نێ���وان ئ���ەدەب و ڕاگەیان���دن،
پەیوەندییەك���ی پت���ەو و بەهێ���زە هەردووكی���ان
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
هەب���ووە لەسەرپێشخس���تنی ئ���ەدەب بەگش���تی،
وەك���و دەبینی���ن ل���ەڕۆژی دەرچوون���ی یەك���ەم
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
بریتیی���ە ل���ە بابەت���ی سیاس���ی كەپانتاییەك���ی
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:
 1ـ خاوەنی ئیمتیاز كەپش���كی شێری بەركەوتووە
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لەب�ڵ�او 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.
 2ـ 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
( )5كورتە شیعر ،شیعری یەكەم بەناوی (زەكات)
موحس���ن ش���وانی ،ژم���ارە ( )6س���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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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
 .1ستاندەر الیەنی سیاسی بەسەر الیەنەكانی دیكە زاڵە ،و پانتاییەكی فراوانی داگیر كردوە.
 .2ل���ە ڕووی ڕاپۆرت و ڕێپۆرتاژەوە هەژارە ،بەاڵم دۆس���یە قەرەب���ووی ئەو كەم و كوڕییەی
ڕاپۆرت و ڕێپۆرتاژی كردۆتەوە.
 .3خاوەن���ی ئیمتی���از چ بەناوی خۆی چ بەناوی خواس���تراوەوە ،پش���كی ش���ێری بەركەوتووە،
لەباڵوكردنەوەی بابەتەكاندا.
 .4هەوڵ دراوە لە ڕێگەی بابەتە سیاسییەكانەوە خوێنەر بورووژێنێ.
 .5لەڕووی دەستەی نوسین و سەرنووسەرەوە ،بێ بەرنامەییەك دەبینرێ.
 .6بابەت���ی نووس���ینی بەزنجیرە زۆر دووبارە بۆتەوە ،ئەوەش وای كردووە نووس���ەرەكانیش
زۆر دووبارە ببنەوە.
 .7لەزۆرب���ەی دۆس���یەكاندا س���تاندەر ڕای خ���ۆی دەربڕی���وە و خ���ۆی كردۆت���ە الیەنێ���ك ل���ە
مەسەلەكاندا.
 .8ل���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).
 .9هەمدیس���ان ل���ەڕووی دەرهێنانی هونەری ،و جۆری پەڕەكان و وێنەكاندا هەس���ت دەكرێت
ناتەواوی هەیە ،و چۆتە قالبی بازرگانییەوە.
بیبلوگرافیای بابەت و نووسەرەكانی ستاندەر

ژمارە  18پایزی 2009

211

ستاندەر...

212

ژمارە  18پایزی 2009

ستاندەر...

ژمارە  18پایزی 2009

213

ستاندەر...

214

ژمارە  18پایزی 2009

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
ئایا بوونی وشە و زاراوەی بیانی لە
نێو ئەدەبیاتی نووسینی رۆژنامەكان
دروس��ت��ە ،ی��ان كاریگەریی ئ��ەوە لەسەر
شێواندنی زمانی كوردی تا چ ئەندازەیەكە
و ئەم پرسیارەمان لە چەندین نووسەر
و ئەكادیمی ،وات��ە مامۆستای زانكۆ و
س��ەرن��ووس��ەری رۆژن��ام��ە و گۆڤارەكان
ك��رد ،ب��ۆ ئ���ەوەی بگەینە ئەنجامێكی وا
ببێتە بەرچاو روون��ی بۆ ن��ووس��ەران و
رۆژنامەنووسان و خزمەتكردنی زمانی
كوردی ،ئەمەش دەقی وەاڵمەكانە:
غازی حەسەن سەرنووسەری رۆژنامەی بارزان:
س����ەب����ارهت ب �هک��ێ��ش �هی زم���ان���هوان���ی
لهرۆژنامهو گۆڤارهکاندا دهکرێت بێژین
ئێمه ل ه قەیران و گرێکوێرهیهکی ترسناک
دای��ن .من باسی ئ �هو ه ناکهم که ئهمڕۆ
زۆرت��ری��ن ژم���ارهی رۆژن��ام��هو گۆڤارو
تهلهڤیزیۆن بهزمانی ک���وردی بهرنام ه
سیاسی و کۆمهاڵیهتی و ئ��اب��ووری و
رۆشنبیرییهکانیان ب�هڕێ��و ه دهب���هن ،من

باسی ئ �هو ه ناکهم ک ه ل �هم سهردهمهدا
چهندین رۆژنامهنووس و نووسهرمان
ههس ،بهقهد چهندین کتێب و نامیلکهی
ههیه .تهنێ ههندێکیش پێوانهی رۆشنبیری
خ��ۆی��ان ب �ه زۆری ژم����ارهی چاپکراوو
وتاری درێژو وێنهکانیان لهبهرگی یهکهمی
گۆڤارو رۆژنامهکان دهک �هن .من باسی
کێشهیهکی زۆر گرینگ دهک��هم ،که من
پێی دهڵێم هێزی رۆحی و دیبلۆماسیهتی
رۆژنامهگهری.
ئێم ه ل �ه ت �هن��گ �هت��اوی و دووڕیانێکی
م �هت��رس��ی��دار دای����ن ،م �هت��رس��ی نهمانی
زمانێکی لهباری نووسین و فرهبوونی
ه��ێ��زی دهس��ه�ڵات��ی زارهک����ان����ی زمانی
ک���وردی���ی���ه .ف���رهب���وون���ی ش����ێ����وهزاری
دهڤ�هرو ههتا شارهکانیشه لهنووسین و
داهێنانهکانماندا.
ترسێکی گ�هور ه له الوازبوونی زمانی
ک��وردی و زۆرب��وون��ی زاراوهی بیانیی ه
ل ه رۆژنامهو باڵوکراوهکاندا .من کاتێک
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غازی حەسەن

،،
کارهساتی سهرهکی
له تێکچوونی زمان و
باڵوبوونهوهی زاراوهی
بیانییه ،چونک ه
ههڕهشه ل ه الوازبوون و
پهرتبوونی زمانی کورد
دهکات ،ئهمهش بهپلهی
سهرهکی رۆژنامهنووس و
رۆشنبیرانن
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چوومه ئهمهریکا پێیان گوتم ئهگهر دهت�هوێ��ت فێری
زمانی ئینگلیزی بیست لهتهک چوونه قوتابخانه ،گوێ ل ه
رادیۆ بگرهو سهیری دهنگوباسی تهلهڤیزیۆن بکه ،چونک ه
ههواڵ بهزمانێکی فهرمی و ئینگلیزییهکی پاک و رێکوپێک
پێشکهش دهکرێت .لهم روانگهیهوه دهبێت بایهخی زمان
له راگهیاندن بدۆزینهوه.
ک���ارهس���ات���ی س���هرهک���ی ل���ه ت��ێ��ک��چ��وون��ی زم�����ان و
ب�ڵاوب��وون�هوهی زاراوهی بیانییه ،چونکه ههڕهشه ل ه
الوازب��وون و پهرتبوونی زمانی کورد دهک��ات ،ئهمهش
بهپلهی سهرهکی رۆژنامهنووس و رۆشنبیرانن ،رێگ ه بۆ
ی فکرو ئینجا بیروڕاو
داڕمانی زمان و دواتریش داتەپین 
شته گرینگهکانی کۆمهڵگه خۆش دهکهن .بۆی ه ئاسایی ه
دوای شڵەژان و شلۆقبوونی زمانی نووسین و شێوازی
تێکشکێنراوی رۆژنامهو بهپەیرەوکردنی شێوه زمان و
نووسینێکی چاولێکهرییانه ،بهها سیاسی کۆمهاڵیهتی
و ئابوورییهکانیشمان رووب��هرووی ههمان شڵەژان و
پاشهگهردانی ببن.
ههندێک دەسته و نهژادی سهر رووی ئهم زهمینه لهبهر
نهبوونی زمان و توانهوهی زمانهکهیان دهنێو بۆتهی
زمانی نهتهوهو گهالنی دیكەدا خۆشیان سڕاونهتهوهو
هیچ پێناسەیهکی نهتهوهییان نهماوه .کورد تاکو ئێستا
لهبهر زمانهکهی ماوه ،تهنیا ئێمه لهبیرمان ه لهسهردهمی
رژێمی داگیرکهری بهعسدا ناوی کوردی نهک بهتهنیا ل ه
دیاریکردنی ناسنامهی منداڵی کورد ههندێک جار بڤهو
ترسناک بووه ،بهڵكە سزاشی بهدواوه بووه.
ئهگهر باسی کێشهی کورد ل ه ئێستای تورکیا بکهین،
باس له گێڕانهوهی ن��اوه کوردییهکان بۆ شوێنهکانی
خۆیان دهکرێت ،واته واڵتهکانی کوردستانیان بهسهردا
دابهشکراوه ،بهبایهخهوه سهیری پێکهاتهو کاریگهریی
زم��ان و پێشگرتن له زیندوومانهوهی زمانی کوردی
دهکهن ،ئێمهش که رۆژگارێک کارمان بۆ دهوڵەمهدنکردن
و گهڕیان بهدوای وشهی رهسهنی کوردی دهکرد ،ئهمڕۆ
زۆر بهسووکی و ئاسانی دهرگای رۆژنامهو دهزگاکانی
دیكەی راگهیاندنمان بۆ وش�هی بیانی و نهگونجاو و
سهرسوڕهێنهرو ههتا شێوهزارهکانیش کردۆتهوه ،ئهو
رۆشنبیرو رۆژنامهنووسانهی زمانی ک��وردی نازانن،
گهلێک جاران بۆ خۆ دهربازکردن و خۆ ماندوونەکردن
لهگهڕان بهدوای زاراوهی کوردی ،یهکسهر وشهیهکی
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عهرهبی ،فارسی و تورکی یا ئینگلیزی دهئاخنن ه ناو رست ه
کوردییهکه .تهنیا دوور نییه وشه خوازراوهکه لهگهڵ
رستهکهش نهگونجێت و ههمان ماناو واتا بهدهستهو ه
ن �هدات ک ه نووسهر مهبهستییهتی .تهنیا ههندێک جار
وشهی نهگونجاووناڕێک لهگهڵ رستهکانیش ب ه پیتی
ئینگلیزی بهزۆرهملێ راپێچی نێو رستهیهک دهکهن .بۆی ه
لێرهدا خۆمان رووبهرووی کێشهیهکی مێژوویی و ههتا
ئهخالقیش دهکهینهوه.
بۆ زاراوەی بیانی ؟
پرسیارێک دێته پێشهوه بۆچی ئهو ههموو زاراوه
زۆرهی بیانی و کێوییه لهنێو زمانی کوردی ،هۆکارهکانی
چین و کێن ئهوانهی دهیانهوێت به کۆمهڵ کیمیابارانی
زمانی ک��وردی به وش �هو زاراوهی بیانی بکهن؟ ئایا
بهراستی لهههموو شوێنێکدا پێویستیمان بهم ههموو
وشه بیانییه ههیه ،یاخود بهکارهێنانی وشه بیانییهکان
وهک��و ئامرازێکی ماکیاڤیلیانه لهپێناو شاردنهوهی
کهموکورییهکانی لهبواری فکرو داهێنان و زمانهوانی
بشارێتهوه .گرینگ سهرتان نهیهشێنم ،من وای بۆ دهچم
له چهند سۆنگهیەكەوه برادهران ئهوها زمانی کوردیان
بهوشهی بیانی سهرو گوێالک کوتاوهتهوه.
یهکهم :زۆری باڵوکراوهو بهرفرهبوون و زۆربوونی
تهلهڤیزیۆن و رادی��ۆو بوارهکانی دیكەی راگهیاندن،
کههیچ جۆره چاودێری و پیاچوونهوهیهکی زمانهوانی
تێدا نییه .
دووهم :خێرا باڵوبوونهوهی ئهنتهرنێت و کارتێکردنی
ئهم تهکنهلۆژیایه نوێیه لهنێو زمان و زاری کوردیدا.
واته وهکو رهشهبا له جۆخین و رهوسهی زمانی کوردی
داوه.
سێیهم :نهبوونی شارهزای زمانهوانی لهناو دهزگاکانی
راگهیاندن ،بۆ تهتهڵهکردن و بێژینگ و بژاری بیژۆکهو
ورتکهبهردو دڕك و داڵی زیانبهخش دهنێو گهنمه جوانی
زێڕینی زماندا.
چ��وارهم :نهبوونی یهک سهرچاوه بۆ بهکارهێنان و
رێپێدانی دۆزینهوهو دروستکردنی زاراوهو وشهی تاز ه
ک ه ماناو وات��ای وش ه ت��ازهو دۆزراوه نوێکانی بواری
زانست و کۆمهاڵیهتی و ئابووری بگهیهنن.
پێنجهم :کهسانێک ه �هن ب��ێ ه��ۆ و ه��ۆک��ار لهپێناو
خۆدهرخستن و خۆ گهورهکردن ،دهیانهوێت زاراوهی

،،
ئهو رۆشنبیرو
رۆژنامهنووسانهی زمانی
کوردی نازانن ،گهلێک
جاران بۆ خۆ دهربازکردن
و خۆ ماندوونەکردن
لهگهڕان بهدوای زاراوهی
کوردی ،یهکسهر وشهیهکی
عهرهبی ،فارسی و تورکی
یا ئینگلیزی دهئاخنن ه
ناو رسته کوردییهکه.
تهنیا دوور نیی ه وش ه
خوازراوهک ه لهگهڵ
رستهکهش نهگونجێت
و ههمان ماناو واتا
بهدهستهوه نهدات که
نووسهر مهبهستییهتی

،،
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،،

من هیچ گومانم نیی ه
هۆکاری دیكه زۆرن ک ه
وهکو سهرهخۆره بهناوماندا
باڵوبوونهتهوه .بێ
پشوودان ئاشی نهزانیان
بۆ تێکدانی زمانی کوردی
دهگهڕێت .ئهگهر سهیری
رۆژنامهکان بکهین،
لهههر ژمارهیهکیان
چهندین وشهی بیانی
ناڕێک و سهروسیما
تێکشکاومان بهرچاو
دهکهوێت ،ههندێکیان وهکو
زهقنهبووت دهردهکهون،
ههندهکیشیان دهڵێی
ماستن بهبهری سمێڵی
مانشێت و رستەكانهوه
دهبریقێنهوه

،،
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بیانی بئاخننه نێو زمانهوه .وهکو ئهوهی ه کوڕهکهچهڵ
بیهوێت س �هری خهڵکی تیمار ب��ک��ات ،ب �هاڵم دهرمانی
بۆسهری خۆی پێ پهیدا نهبێت .ئهمه پێم وای ه ترسانکترین
هۆکارێکه ک ه زمانی ک��وردی ب �هرهو لهرچهو گرێژن ه
دهرچوون دهبات.
شهشهم :هیچ ناوهندێکی نهتهوهیی بڕیاردهر لهئارادا
نییه بڕیار له پارێزگاری و گهشهپێدانی زمانی کوردی
بدات.
من هیچ گومانم نییه هۆکاری دیكه زۆرن که وهکو
س�هرهخ��ۆره بهناوماندا باڵوبوونهتهوه .بێ پشوودان
ئاشی نهزانیان بۆ تێکدانی زمانی کوردی دهگهڕێت .ئهگهر
سهیری رۆژنامهکان بکهین ،لهههر ژمارهیهکیان چهندین
وشهی بیانی ناڕێک و سهروسیما تێکشکاومان بهرچاو
دهکهوێت ،ههندێکیان وهک��و زهقنهبووت دهردهکهون،
ههندهکیشیان دهڵێی ماستن بهبهری سمێڵی مانشێت و
رستەكانهو ه دهبریقێنهوه .خۆ ههندێکیان هێنده شهڵم
کوێرم ناپاریزمانهیه ،پێویستی بهگۆچان و دهستگر
نییه .بۆیه کاتێک بمانهوێت باسی زاراوهی بیانی لهنێو
رۆژنامهو گۆوارو باڵڤۆکی کوردی بکهین ،کورد گوتهنی
وهکو مانگی چوارده بهئاسمانهوه دهیاندۆزینهوه .هیچ
خۆ سهخڵهت کردن و ورت ه ورت و پشکنین و قامک
دهسهر دانانی ناوێ ،زاراو ه بیانییهکان پێش ههڵبڕینی
دار وهکو سهگی دز وهدیار دهکهون.
کاتێک بمانهوێت ههندێک زاراوهو وش���هی بیانی
ئ��ام��اژه پێبکهین ،س���ووک و س��ان��ا ب���هدهی���ان وشهی
لهچهشنی (باند ،سانسۆر ،تیم ،دیالۆگ ،ئیراده ،ئهندهر
پ��اس ،سیکوالریی ،عهیار ،ئیکۆنۆمی ،ج��دی ،واقیعی،
پراگماتیکی ،ری��ک�لام،ت �هواف��ق ،م��وخ��اب �هرات ،سهفهر،
ئۆپزسیۆن ،ریفۆرم ،مۆدێرن ،مۆدێل،خیتاب ،فالشباک،
تهئکید ،باالنس ،موجامهله ،ئیستغالل ،سێکتهررێکی،
سهنتهر ،ئهکتیڤ ،پۆزهتیڤ ،نێگهتیڤ ،پرۆپهزهل ،بزنس،
ئۆڤهر پاس،ئهکتیڤ ،ل��ۆک�هل ،گلۆبالیزم ،میدیا)  .من
کاتێک باسی ئهم چهند زاراوه دهک�هم مهبهستم ئهو ه
نییه ،ئێمه ناتوانین هیچ زاراوهیهکی بیانی بهکار بهێنین،
نهخێر کاتێک ئێمه لهههمبهر دۆزینهوهی زاراوهی نوێ،
بۆ داهێنراوو دیاردهی نوێ نادۆزینهوه ،ئاساییه زاراوه
سهرهکییهک ه بهکاربێنینهوه .بهاڵم کارێکی ههڵ ە دهکهین
ئهگهر زاراوهکهمان شێواندو کلک و باڵمان کرد.
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ئهرکی رۆژنامهنووس ..ئهرکی زمانهوان
پێم وای�ه بهر ل �هوهی رۆژنامهنووس زان��او کهسێکی
لێوهشاو ه بێت بۆ کارهکهی ،پێویست ه زمانی دایک بزانێت،
تاکو بهدهست زاراوهی بیانی یاخود داڕشتنی بیژۆک و
تفت و تاڵ رستهکان ناشیرن و بێ تام و قێزهوهر نهکات،
مهرجێکی گرینگه رۆژن��ام �هن��ووس بتوانێت لهههڵەی
زمانهوانی بگات ،تهنیا ورته ورت و منگه منگی لێوه نهیێت،
وات ه وهکو گۆرانی بێژی چاک وایه ،ئهو کات ه دهتوانێت
کارهکانی خۆی باش راپهڕێنێت ،که له ئاوازودانان و
دهنگ و سۆزی ناخی ههر وشهو الواندنهوهو پیاههڵدان
و لۆلۆیێک و گیانم گیانمێک بگات.
راسته ئهوهی من دهیبینم وهکو سهرتاپای بوارهکانی
دیكه بواری رۆژنامهنووسیش دوچاری پهتای لێنهپێچانهو ه
هاتووه ،وا دهرده نووسین تهشهنهی کردووه،ههرچی
کهسێک ه�هواڵ��ێ��ک��ی بهنیوهچڵی ئ��ام��اده ک���رد ،خۆی
بهرۆژنامهنووس دهزانێت ،ههرچی ریپۆرتاژێکی بهناو
ئامادهکراو بۆی چاککراوهو داڕشترایهوه ،ئیتر تهواو
بۆته رۆژنامهنووس .گرینگ کاری کۆکردنهوهی ههواڵ
نییه ،بەڵكو داڕشتن و زمانزانی و گهیاندنی زانیارییهکان
به زمانێکی لهبارو تۆکمهو شیرین و رهوان ،زمانێک
خوێنهرو گوێگرو سهیرکهر سڵی لێنهکهنهوه ،یاخود
لێی نهپرینگێنهوه .لێی توڕه نهبن و لێی نهکهونه تهقه،
لهبهر ه��هژاری و ل���هڕوالوازی وهک �و زمانێکی بێگان ه
بهخۆمان دهرکهوێت و وشهکان نامۆ بن و زاراوهکان
وهکو مهیمون دهنێو باسهکهدا ههڵپهڕن و نهتوانن ئارام
بگرن .قیژه قیژیان کهڕو کهم توانامان بکهن ،لهتێگهیشتن
 .
و لێکدانهوه
ب��ۆی �ه رۆژن���ام���هن���ووس���ی س���هرک���هوت���وو سهرباری
ش��ارهزای��ی ل�ه ب��اری کۆمهاڵیهتی و دهروون��ن��اس��ی و
ئ��اب��ووری و سیاسی ،پێم وای��� ه دهب��ێ��ت زمانناسێکی
باشیش بێت .چونکه ئهوهی رۆژنامهنووسێک لهرووی
زمانهوانییهو ه دهی��ک��ات هیچ مامۆستاو دکتۆرێک و
چیرۆکنووسێک و گندۆره فرۆشێک و ههقایهتخوانێک
نایکات .کێشهی ئهم سهردهمهمان بهکارهێنانی زاراوهی
بیانییه ،که بهشی ههرهزۆریان لهرێگهی کهمدهرامهتی و
ههژاری و نمهکگیری رۆژنامهنووسهوه دروست بووه.
بهتایبهتیش ئهوانهی دهیانهوێت لهرێگهی بهکارهێنانی
وشهی بیانییهوه گهورهیی خۆیان و دهسهاڵتی وتارو

،،
مهرجێکی گرینگه
رۆژنامهنووس بتوانێت
لهههڵەی زمانهوانی
بگات ،تهنیا ورت ه ورت و
منگ ه منگی لێوه نهیێت،
وات ه وهکو گۆرانی بێژی
چاک وایه ،ئهو کات ه
دهتوانێت کارهکانی خۆی
باش راپهڕێنێت ،ک ه ل ه
ئاوازودانان و دهنگ و
سۆزی ناخی ههر وشهو
الواندنهوهو پیاههڵدان و
لۆلۆیێک و گیانم گیانمێک
بگات
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،،
دهکرێت ئێمه سوود ل ه
چهمک ه هاوبهشهکانی
نێو زمان ه بیانییهکان
وهرگرین ،دهکرێت
ئهو زاراوه بیانیان ه
بهکاربهێنین که چهمکی
دهربڕین و واتاکهی
ههمان ئهو چهمکهی ه
لهزمانی سهرهکی ههیهتی.
ههروهسا دهکرێت لهرێگهی
لیژنهو دامهزراوه
زانستییهکانهوه ئهو
زاراوان ه بدۆزرێنهوه که
لهزمانی کوردی ههن
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بابهبهتهکانیان پف بدهن.
ئەی چ كردە بین؟
ل��ێ��رهوه پێویستیمان ب��هگ��هڕان��هو ه ن���او ناوهخنی
ههنبانهکهمان ههیه ،ئایا رۆژنامهنووس ئامادهی ه دهست
بۆ ههنبانهی کوردهواری ببات ،ئهو وشه رهسهنانه ل ه
مردن و فهوتان رزگار بکات ،ئایا رۆژنامهنووس ئامادهی ه
گ�هورهی��ی خ��ۆی لهرێگهی زمانێکی رهس�هن��ی کوردی
نیشان ب��دات ،یا نووسینهکانی زل و فش و پڕ وشهو
زاراوهی بیانی بکات.
لێرهدا دهکرێت ئێمه سوود له چهمکه هاوبهشهکانی نێو
زمانه بیانییهکان وهرگرین ،دهکرێت ئهو زاراوه بیانیان ه
بهکاربهێنین که چهمکی دهرب��ڕی��ن و وات��اک�هی ههمان
ئ �هو چهمکهی ه لهزمانی س�هرهک��ی ههیهتی .ههروهسا
دهکرێت لهرێگهی لیژنهو دام���هزراو ه زانستییهکانهو ه
ئ�هو زاراوان���ه بدۆزرێنهوه که لهزمانی ک��وردی ههن،
رۆژنامهو دهزگاکانی دی راگهیاندن لهرێگهی پسپۆرو
زمانزانهکانییهوه چ��ارهس �هری ئ�هو کێشان ه بکات ک ه
رووبهروویان دهبێت.
ههروهها چاکترین رێگه ئهوهی ه ناوهندێکی نهتهوهیی
زانستی دابمهزرێت ،چاودێری دهزگاکانی راگهیاندن
بکات و ئهو ههڵە و پهاڵن ە راس��ت بکاتهوه ،کهزمانی
کوردی دهبات بەالڕێدا.
سمكۆ محەمەد:
ئەم پرسە لەالی من بەیەك چاو ،یان تاك رەهەندیانە
تەماشا ناكرێت ،هەروەها لەڕووی سۆزی نەتەوایەتیشەوە
تەماشای ن��اك��ەم ،چونكە ب��ەرگ��ری ك��ردن و بەلۆژیك
تەماشا كردنی زمانی دایك ،نیازی بەچاك كردنەوە و
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
نەشاز و شێواندنی نووسین ،من الم وانییە نەشاز و
شێواندن بێت لەهەندێ باردا ،بۆ نموونە ئەو زاراوانەی كە
لەسیاقێكی سیاسی و فكریدا بەكاردێت ،تەنها زاراوەیەك
نییە كە بەزمانی ك��وردی بتوانین ب��ەك��اری بهێنین و
هەمان مانا بەدەستەوە بدات ،بۆ نموونە ئەوەی كە ئێوە
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بەدیاردەی ناحەزی نووسین و رۆژنامەوانی دەبینن،
هەندێكیان زاراوە نین كە ئەمە هەڵە تێگەیشتنە ،بەڵكو
ئەوانە چەمكی فكرین ،چەمكی فكریش كارێكی ئاسان
نییە نووسەر ی��ان رۆژن��ام��ەن��ووس وەریبگێڕێتە سەر
زمانی كوردی ،یان ناوێكی تری بۆ بتاشێ تاكو لەرستە و
پەڕەگرافێكدا ماناو مەدلول بداتە باسەكە ،یاخود گریمان
بەبێ رێكەوتنی گشتی زاراوەیەك دابتاشین ،ئاسانترین
و پڕ بەكارهێنەرترین نموونەی ب��ەردەس��ت ،زاراوەی
(دیموكراسی) یە كە كورتكراوەی سیستەمێكە ،یان مانای
دەسەاڵتی خەڵك دەگەێنێ ،یان زاراوەی (ئیگسیستینتالیزم)
( ،)exisentilismتەنها مانای وجودیەت ،یان بەكوردی
(بونگەرایی) نییە و مانای تریشی هەیە ،لەبەر ئەوەی
لەپەنا مانا فكرییەكەی تری كە بونگەراییە ،لەهەمان
كاتدا بۆ زانستی فەلەكناسیش بەكاردێت ،بۆیە تەنها بۆ
بیركردنەوەی زانستە مرۆڤایەتییەكان نییە تاكو لەنێو
باسێكی فكریدا بەكاربێت ،ئەمە ئیشكالیاتێكە لەزمانی
كوردیدا ،بەو پێیەی كە كورد خاوەنی فكری سەربەخۆی
نییە و نەیتوانیوە زاراوەی فكری بەرهەم بێنێ ،بەاڵم
ئەو زاراوانەی تەنانەت بۆ كااڵكانیش دەتوانین بیگۆڕینە
س��ەر زمانی ك���وردی ،ئ��ەو زراوان���ەن كە ك��ورد خۆی
بۆ ئ��ەو ك��ااڵو شمەكانە دایتاشیوون ،بەتایبەتی ئەو
زاراوان��ەی كە لەسەردەمی فیودالیزمی دروست بوون،
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،
ك��وردەك��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ەژێ��ر كاریگەریی رۆشنبیری و
زمانی فارسی و كوردەكانی توركیا ،لەژێر كاریگەریی
رۆشنبیری و زمانی توركی و هتد .ه��ەروەه��ا زمانی
ستانداری كوردیش هێشتا جێگیر نەبووە بۆ ئەوەی
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

،،

سمكۆ محەمەد

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
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،،
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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و خوێنەر حاڵی نابێت لێی ،بۆ نموونە وشەی (جدی) یان
(تداعیات) یان ئەو كەرەستە ئەلكترونیانەی كە لەژیانی
رۆژن��ەم��ان��دا ب��ەك��اری دێنین ،ئەمەش هۆكارێكی تری
زمانەوانییە.
ه��ۆك��اری چ���وارەم :هەموو نەتەوەیەك ئەنجوومەن
یان دەستگایەكی زمانەوانی هەیە كە كاریگەریی خراپ
لەسەر ئەمنی نەتەوەیی دوور دەخ��ات��ەوە ،بەتایبەت
ل����ەرووی زم��ان��ەوان��ی��ی��ەوە ،ك���ۆڕی زان���ی���اری كوردی
وەكو پێویست بیری لەو چەمكە فكریانە نەكردۆتەوە
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،
كە وشەگەلێكی تێكەڵوپێكەڵ لەزاراوەسازی ناوچەكانی
كوردستانن ،ی��ان تەنها ئ��ەو وشانەیان داتاشیوە كە
مەترسی نەبووە ،باشتر بڵێم وشەی سیاسی نەبوونە كە
لەڕووی ئەمنییەوە قەدەغە كرابوون ،چونكە سەردەمی
ریژیمی بەعس ت��ەواوی كایەكەی كۆنتڕۆڵ كردبوو،
ئاڵوگۆڕكردنی زمانیش بریتی بوو لەكایەی سیاسەت.
سەرەنجام من بەكێشەی گەورەی نازانم ئەو زاراوانە
بەو شێوەیە بنووسرێتەوە ،بۆ نموونە لەزمانی عەرەبیدا
وشەی (انقالب) دروست مانای كودەتای هەیە ،كەچی
لەزمانی فارسی مانای (شۆڕشە) و زۆر زاراوەی تریش،
یاخود لەدونیای زم��ان��ەوان��ی و ئەدەبیاتی عەرەبیش
زۆر زاراوە هەن كە وەكو خۆی و بەرهەمی رۆژئاوا
بەكاری دێنن ،چونكە بەرهەمی فكری ئەوان نین ،ئەمە
لەزمانەكانی تری وەك ئەڵمان و هۆڵەندی و سویدی
و رووسیی و هتد هەیە ،چونكە زۆرب��ەی زاراوەكان
یان ئەوەتا بۆ سەردەستی یۆنانییەكان دەگەڕێتەوە،
ی��ان ئەوەتا بۆ سەردەستی ئینگلیزەكان دەگەڕێتەوە
ك��ە زمانێكی زاڵ��ە ب��ەس��ەر زمانەكانی ت���رەوە ،دیسان
نموونەیەكی تر دەهێنمەوە كە لەرۆژنامە بیانییەكاندا
هەیە ،گۆڤار و رۆژنامەكانی دانیمارك و هۆڵەند و
ئەمەریكیش كە بەزمانی خۆیان دەردەچن ،كەچی زاراوەی
ئینگلیزی تێدایە و هیچ كێشەیەكی فەرهەنگی دروست
نەكردووە و بەعاتیفەی نەتەوەیی تەماشا ناكرێت ،من
وای دەبینم بەدبەخترین نەتەوە ئ��ەو نەتەوەیەیە كە
رێگە لەدەوڵەمەندبوونی زمانەكەی دەگرێت ،رێگە لەوە
دەگرێت زاراوەی نەتەوەیەكی تر بخزێتە نێو زمانەكەی،
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من لەسەردانێكدا بۆ میسر ئەو دیاردەم بینی كە بووە
جێگەی سەرسوڕمان بۆم ،وەختێك بینیم كە بەزمانی
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
كولتووری مێژووی گەالنن بەبێ ج��ی��اوازی ،دەبینین
زۆرجار وشەی هاوبەش هەیە لەنێو زمانەكان سا با ئەو
نەتەوانە لەرووی جوگرافییەوە لەیەكتر دووریش بن ،بۆ
نموونە نزیكەی  100وشەی هاوبەش لەنێوان كورد و
فارس ،یان لەنێوان كورد و فنلەندی و نەتەوەكانی سەر
بەواڵتانی سۆسیالیزمی كۆن هەیە ،ئایا دەكرێ بەخاتری
ئ��ەوەی كە ئێمە ك��وردی��ن و نابێ لەخەڵكی تر بچین،
ئ��ەو زاراوان���ە رەش بكەینەوە؟ ،یاخود بەپێچەوانەوە
ئ���ەوان پێی ب��زان��ن و رەش���ی ب��ك��ەن��ەوە لەفەرهەنگی
خۆیاندا ؟ بەپێچەوانەوە ئەم حاڵەتە مەنفەعەتی هەیە و
دەوڵەمەندبوونی زمانە.
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 زاراوان���ە 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 ،لەمەیاندا ماف لەالی كورد هەیە كە
وشەی بیانی بەكاردێنن بەبێ هۆكار ،كەسانێكی تر هەن
ئەسڵەن نازانن ماناشی چیە ،كەچی بۆت دەردەكەوێ
تەنها بۆئەوەیە كە ئیستاتیكای نووسینەكەیان نیشان
بدەن ،ئەمەیان حاڵەتێكی ناجوورە واتە (موزیف) ە.
ئەگەر كەمێك لەباسەكە دوور كەوینەوە 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،
باشە بۆ دەبێ ئەو وشانەی كە زمانی ستاندارن هەر
رۆژن��ام��ەی��ەك بەشێوەیەك ب��ەك��اری بهێنن ،ب��ۆ دەبێ
رۆژنامەیەك وشەیەكی دوو بڕگەیی وەكو خۆی بەكار

،،

عەبدولخالیق ئیبراهیم

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
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،،

نەوزاد رەفعەت

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
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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
بەكارناهێنێ ،بەبیانووی ئەوەی گوایە پیتێكی تێدایە كە
لەكوردیدا نییە ،لەراستیدا ئەم هەڵەیە لەوە قەباحەت ترە
كە زاراوەی بیانی لەنووسیندا بەكار بهێنین.
عەبدولخالیق ئیبراهیم مامۆستای بەشی راگەیاندن لە پەیمانگای
تەكنیكی هەولێر:
ئەگەر لەو گۆشە نیگایەوە سەیری بكەین كە یەكێك
لە ئەركە گرنگەكانی رۆژنامەگەری خۆی لە پاراستن
و دواتریش گەشەپێدانی زمانی نەتەوەیی دەبینێتەوە،
دەگەینە ئەو ب��اوەڕەی كە زم��ان رەگەزێكی سەرەكی
پرۆسەی پەیوەندیكردنە و رۆڵێكی كاریگەریش دەبینێت
ل��ە بنیاتنانی م��ان��ای ت���ازە الی وەرگ����ر ،ب��ۆی��ە دەبێت
مامەڵەكردنمان لەگەڵ ئەو زمانەی لە رۆژنامەگەریی
بەكاری دەهێنن چەند رەهەندێك لەخۆی بگرێت.
بەر لە هەمووشیان بەكارهێنانی وشە و دەستەواژەی
بێگانە لەنێو رۆژنامەگەریی ك��وردی ،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 ك��ورد ڕێ لەم بێ سەروبەرییە بگرێت ،جگە
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.
م��اوەت��ەوە بڵێم نەبوونی ستراتیژیەتێكی نەتەوەیی
كە حكومەت بە یارمەتی ناوەندە فەرمی و ئەهلییەكان
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
حاڵەتێكی تەندروست نابینێت ئەگەر هەموو ال لەسەر
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
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سەر ه��ەڵ��دەدەن ،ب��ەاڵم ئەمەش دەبێت لەچوارچێوەی
پڕۆژەیەكی دەستە چەمك و بەرنامەڕێژكراو بێت نەوەك
هەر رۆژنامە و لەشوێنی خۆی وش��ەی نوێ بۆ شتە
تازەكان دابنێت كە هەندێ جار ئەو وشانەی دایدەنێن
پیاو ناچار دەكەن تێر پێبكەنێ و ئەو پەندە عەرەبییەمان
بەیاد دەخاتەوە كە دەڵێ ((شر البلیة مایضحك)).
نەوزاد رەفعەت سەرنووسەری گۆڤاری نووسەری نوێ(يش دەڵێ:
زمانی فارسی بەهۆی كاریگەریی زمانی عەرەبییەوە
و لەرێگای قورئانی پیرۆزەوە ،سەدان وشەی عەرەبی
تێكەوتووە و ئەو میللەتە ،بێ ئەوەی هەست بە كەمایەسی
و خەوشی زمانەكەی بكات ،لە نووسین و خوێندن
و قسەكردندا بەكاریان دەهێنێت ،تەنانەت بوونەتە
مۆركی زمانەكەیان .دە تەماشای ئەم رستەیە بكە كە
لە بەنزینخانەكاندا دەنووسرێت( :استعمال دخانیات أكیدا
ممنوع أست) لەم رستەیەدا تەنیا كاری ناتەواوی (أست)
فارسییە ،دەنا هەر چوار وشەكەی تر عەرەبییەكی پەتین
 .ئ��ەوان دەستبەرداری ئەم فەرهەنگە نابن ،بە موڵكی
خۆیان دەزانن ،تەنانەت لە خودی قورئانی پیرۆزیشدا
دەی��ان وشەی بیانی یان غەیرە عەرەبی هەن كە هیچ
لە پیرۆزی و سەنترالیزمی دیالێكتی یان شێوەزاری
ق��وڕەی��ش��ی ن��اگ��ۆڕێ��ت چ ب��ە نیسبەت زم��ان��ی عەرەبی
موسڵمانەوە یان زمانی میللەتانی غەیرە عەرەبەوە.
بۆ نموونە لە قورئانی پیرۆزدا وشەی وەكو (سندس
واستبرق و زب��رج��د) فارسین و وش��ەی (ع��زرائ��ی��ل و
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
و داهێنان ،بەپێچەوانەوەش دەبێتە ئێسكەماسی و لە
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
(عومر) لەنیودێڕی یەكەمدا وشەیەكی عەرەبییە و
هێندە بە ڕەوانی بەكارهاتووە .خوێنەر و گوێگر مەحاڵە
هەست بە بێگانەییەكەی بكات.

مەغدید سەپان

،،

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
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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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نالی ـ یش دەڵێت:
لەكن با وجوودی ناس و ئەجناس
كەسی تێدا نییە ئەم شارە بێ تۆ
ئەوەتا هەر سێ وشەی (وج��ود و ناس و ئەجناس)
عەرەبیین ،ب��ەاڵم چەندە ج��وان و چەند داهێنەرانە لە
بونیاتی دەرەوە و ناوەوەی قەسیدەكە داڕێ��ژراون .كە
هەرگیز كاریگەریی دەاللەتەكانیان لە هزر و چێژ و
هەست و نەستی وەرگردا ناسڕێتەوە ئێستا لە بوواری
رۆژنامەگەری و وتار و لێكۆڵینەوەی جۆراوجۆریشدا
دەی��ان وش��ەی بیانی ب��ەرچ��او دەك���ەون و دەبیسرێت.
ئەوانە وشەی جیهانین و با ئێمەش پێیان ئاشنا بین و
دەشتوانرێت وشە هاوواتا كوردییەكەشیان بەكاربهێنن،
نووسەر هەیە پێی وای��ە ئەگەر وش��ە رەسەنەكە یان
ئینگلیزییەكە بەكاربهێنرێت ،ئەوا كاریگەریی چەمكەكە
بەسەر وەرگرەوە زیاتر و روونتر و قووڵتر دەبێت.
وەك��و :لیبڕاڵ  .ئایدیاڵ .مەتریاڵ .فۆنۆپۆڵ .ستایل،
دیزاین ،مۆدێرنیزم .مۆنتاژ،
لەسەر بەكارهێنانی وشەی بیانی لە زمانی كوردی د .مەغدید
سەپان گووتی:
دوو ڕا هەیە .ڕای یەكەم ل��ەو ب��ڕوای��ە دای��ە ،بەهیچ
شێوەیەك پێویست ناكات ،وشەی بیانی لە نووسینی
ك��وردی بەكار بهێندرێ ،چونكە زمانی ك��وردی بەشی
ئەوەندە دەوڵەمەندە ،ئەوەی ڕۆژنامەنووس یان نووسەر
بیەوێ بینووسێ بە تێری بیر و بۆچوونی خۆی پێ دەر
ببڕێ ،چونكە بەڕای ئەوان ،هەر هەموو وشە پێویستەكان
بۆ نووسینی گوتار و كتێب ،بە زمانی ك��وردی هەن..
ڕای دووەمیش لەو بڕوایە دای��ە ،بۆ دەوڵەمەندكردنی
زمانی كوردی و لە الیەكی دیكەش بۆ نووسینی تێرتر،
پێویستە ڕۆژنامەنووس یان نووسەر لە بەكارهێنانی
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.
بە زۆربوونی ڕۆژنامە و گۆڤار و چاپكردنی كتێب
ل��ە ب���واری جیا جیا ،ن��ووس��ەر ن��اچ��ارە هەندێك وشە
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بەكار بهێنێ ،كە پێشتر لە زمانی ك��وردی نووسینیان
پێ نەكراوە و نەبوونەتە زمانی نووسین .ئەم بوارانە
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.
هەموو جاریش ئەو وشانە بۆ خوێنەری ناشارەزا لە
زمانی بیانی و بەتایبەتیش التینی و ئەوروپی ،جگە لەوەی
نامۆن ،بوونەتە زەمینە خۆشكردن بۆ ڕەخنە گرتنیش.
زۆر لەو خوێنەرانە لەوبڕوایە دان ،بەرهەمی نووسەرە
كالسیكەكان بە زمانێكی ك��وردی پوخت نووسراوە و
هەموو وشەكانیش زمانی كوردین ،بەاڵم ئەمەیان قەت
ڕاست نییە ،چونكە وەك دیارە زمانی كوردی لەهەمان
كۆمەڵەی زمانەكانی فارسی و هیندۆ ئەوروپییە ،بۆیە
ن��ات��وان��درێ بسەلمێندرێ ،ك��ام��ە وش��ە ك���وردی پەتی
یان هیندۆ ئەوروپییە ،چونكە سەروچاوەیان یەكە و
هەموویان بۆ بەكارهێنانی وەك یەك مافیان هەیە و بەهی
خۆیان دادەنێن .لەالیەكی دیكەش نووسەرانی پێشان یان
شاعیرەكان ،ئەو وشانەی لە بەرهەمەكانیان بەكاریان
هێناوە زۆر س��ن��ووردار ب��ووە و لە چەند ه��ەزاری تێ
نەپەڕاندووە.
من لە شەقامێكی ستۆكهۆڵم بە زمانی سوێدی رێكالمێكم
خوێندەوە و ئەو ڕێكالم باسی لە خۆشی نانی هیندی
دەكرد ،دیارە مەبەستیش لەو ڕێكالم كڕینی زۆرترین
نوردییە نانە ..لەو ڕێكالمە نان بە پیتی التینی" "Naanو
لەتەك ئەم وشەیەش "تەندور" بەهەمان پیت نووسرابوو.
تا پێش خوێندنەوەی ئەم ریكالمە ،وامدەزانی وشەی نان
بە رەچەڵەك كوردییە و ئەگەر كوردیش نەبێت ،لەوانەیە
فارسی بێت ،چونكە بە زمانی فارسی بە ن��ان دەڵێن
"ن��ون" بەاڵم وشەی تەندورم هەر بەكوردی بیستبوو،
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
بەناوی" :سەڤریمێننی ساڵڤەر ئینۆسترانیی سڵۆڤ" م
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

،،
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ئێستا لە زمانی رووسی بەكار دەهێندرێ.
ئەم فەرهەنگە  742الپەڕەی گەروەیە و
لە  20هەزار وشە پێكهاتووە ،كە ئێستا لە
زمانی رووسی بەكار دەهێندرێ .زمانی
رووسی یەكجار زمانێكی دەوڵەمەندە و
لەگەڵ ئەمەش ئەگەر بە وردی بیر لەو
ژمارەی سەرەوە ( )20هەزار بكەینەوە،
دەبینین  20ه��ەزار وشە یەكجار زۆرە،
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش هیچ زان��ای��ەك��ی رووس
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:
مێژوو ،ئ��ەدەب ،كۆمەڵناسی ،یاسا...هتد
بەكار دێت ،لەالیەن (سی .ئی .ئۆژیگۆڤە
لەگەڵ ن��ون .ی��و .شڤێدۆڤە) نووسراوە،
ژمارەی الپەڕەكانی  955و  72500وشە
لەگەڵ 7500ڕس��ت��ە بۆ ڕوونكردنەوەی
هەندێك لە وشەكان هەیە .لە فەرهەنگی
دووەم م��ن هیچ وش��ە ن��ەب��ووە هاتبێتە
پێشم و لەم فەرهەنگە نەبووبێت ،لەگەڵ
ئەمەش لەوانەیە ئەگەر  20هەزار وشەی
بیانیش ل��ەم فەرهەنگە نەبێت ،هەندێك
كەمتری تێدا و دیسان هیچ رووسێك لە
كاتی نووسین لە بەكارهێنانی وشە بیر
ناكاتەوە ،ئایا ئەم وشەیە بە ڕەچەڵەك
رووسیە یان نا؟ ئەوان هەموو ئەم وشانە
بە هی خۆیان دەزانن و تەواوی خەڵكیش
دەزانێ ،زمانی رووسی یەك لە زمانە هەرە
دەوڵەمەندەكانی جیهان دەژمێردرێت.
ئەگەر ب��اس لەزمانی سوێدی بكەین،
زمانزانان لەم بڕوایەدان ،وشەكانی زمانی
س��وێ��دی ل��ە  %30ئینگلیزین و ل��ە %40
ئەڵمانین و لە  %30سوێدین ،ئەوانیش
لە نووسین بیر لە بەكارهێنان ناكەنەوە،
چونكە هەموو وشەكان بە زمانی خۆیان
ل��ەق��ەڵ��ەم دەدەن .ل��ێ��رە ب���اس ل��ە زمانە
نزیكەكانی یان گروپی ساڵڤی ناكەینەوە،
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كە هەزاران وشەیان هەیە و هەمان مانای
هاوبەش دەبەخشێ .بەالتەوە سەیر نەبێت،
ئەگەر یەكێك زمانی رووسی بزانێت ،زۆر
بەئاسانی ل��ە :بێڵە رووس���ی ،ئۆكراینی،
پۆڵۆنی ،سلۆڤاكی ،چیكی ،بولگاری...هتد
بگات و دەت��وان��ێ ئەدەبیات و ڕۆژنامە
بەو زمانان بخوێنێتەوە و تێشی بگات،
ن��اوەڕۆك��ی بابەت یان بەرهەم ،باس لە
چ دەكات ،بەهەمان شێوە ،ئەگەر یەكێك
زمانی سوێدی ب��زان��ێ ،زۆر بە ئاسانی
لەزمانی نەرویجی و دانماركی دەگات و
دەتوانێ بەو زمانانە ئەدەبیات و ڕۆژنامە
و گ��ۆڤ��اری��ان ب��خ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە ..كەسیش
شەرمی بەوەنییە یان هەربیرش ناكاتەوە،
ل��ە نووسین ب���ەدوای وش��ەی��ەك��ی تەواو
سوێدی یان رووسی بگەڕێت ،بۆ ئەوەی
نووسینەكەی باشتر دەرب��چ��ێ��ت .بەالی
ئەوان ،هەموو ئەو وشانەی لە قوتابخانە
دەیخوێنن ،لە رۆژنامە و گۆڤار و كتێب
بەرچاویان دەكەوێت ،زمانی ئەوانە و لە
بەكارهێنانی ش��ەرم ناكەن .ئ��ەوان وشە
بیانییەكان وەك خۆی بەكار دەهێنن و
كاڵوی زمانی خۆیان لە نەزانین لەسەر
ن��اك��ەن ،ه��ەر ب��ۆ نموونە :ب��ە (ئینگلیزی
 س��ت��ی��ەش��ن)( ،س��وێ��دی  -ستاشون)،(ف��ەرەن��س��ی  -س��ت��اس��ی��ۆن)( ،ئ��ی��ت��ال��ی -
ستاچیۆن) و بە كوردی دەكاتە وێستگە
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
دەهێنێن و دەینووسن هەربۆ نموونە:
ئەنتەرنێت ڕاستییەكەی (ئینتەرنێت)ە ڤانتا
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ڕاستییەكەی (فانتا)یە ،فیزە
ڕاستییەكەی (ڤیزا)یە ،پلێت
ڕاستییەكەی (بلێت)ە ،فلیم
ڕاستیەكەی (فیلم)ە ..لەگەڵ
سەدان وشەی دیكە ڕۆژانە
دەبیستین و دەیخوێنیەوە،
ب��ەاڵم لە شوێنی خ��ۆی نا
و ب��ەه��ەڵ��ە .ئ��ەوان��ەی ئەو
وش���ان���ە ب���ەك���ار دەهێنن،
بەتایبەتیش ڕۆژنامەنووس
و نووسەران ،پێش ئەوەی
بەكاریان بهێنن ،لەسەریان
پێویستە هەرنەبێت یەك
جار سەیری فەرهەنگێكی
بیانی بكەن و بزانن چۆن
ئەو وشانە دەنووسرێن.
ئەوانەی س��ەرەوە چەند
وشەیەك بوون ،لەڕاستیدا
لە زۆر بواری دیكە وەك:
س��ی��اس��ەت ،كۆمەڵناسی،
ف��ەل��س��ەف��ە...ه��ت��د زۆرب���ەی
ه��ەرە زۆری وش��ەك��ان نە
ل��ەش��وێ��ن��ی خ��ۆی��ان بەكار
دێن ،نە بەڕاستیش بەكاری
دەهێنن ،ئەگەر بەكارهێنانی
وشەكانی بیانی وەك ئەو
نموونانەی من هێنامەوە
بەكار بهێندرێت ،ئەوكات
الی��ەن��ی ی��ەك��ەم ڕاس��ت��ن و
ئ������ەوان زم���ان���ی ك����وردی
لەجیاتی دەوڵەمەندكردن
زی���ات���ر ب������ەرەو ك���ەن���دار
و ه����ەردێ����ری دەب�����ەن و
دەیشێوێنن ،بەاڵم ئایا لەبەر
بەكارهێنانی ئەو كەسانە
و ئەو وشانە ڕەوای��ە واز
لەو هەموو وشە پێویستانە
بهێنین؟ بێ شك نەخێر..

ه����ەروەه����ا س���ەب���ارەت
ب��ەب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی زاراوە
و وش����ەی ب��ی��ان��ی لەناو
زمانی كوردیدا (د .عومەر
پەتی) مامۆستای زانكۆی
سەاڵحەددین گوتی:
دیارە بەكارهێنانی وشەی
بیانی لەناو هەر زمانێكدا
دەگ�����ری ل���ەس���ەر رووی
ئ��ەم جیهانە ،دوو الیەنی
هەیە واتە :چاك و خەراپ
یاخود سوودبەخشین و یا
بەالیەنی زیان لێ كەوتنەوە
بەدیار دەكەوێت.
دەت������وان������ی������ن بڵێین
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ چۆنێتی
بەكارهێنان و مامەڵەكردن
و رێ��ژەی كەمی و زۆری
ئەو وشە و زاراوانە.
ئەگەر هاتوو بەڕێژەیەكی
زۆر و لە سنووری ئاسایی
خ��ۆی دەرچ���ووە دەرەوە،
ئ����ەوە ب���ێ گ���وم���ان زی���ان
بەخشینەكەی زۆرت��رە لە
سوودەكەی.
بەاڵم ئەگەر بە ژمارەیەكی
كەم و بەڕێژەیەكی گونجاو
ب��وو ،ئ��ەوە دەك���رێ بڵێین
س�����وودی ه���ەی���ە ،چونكە
ه��ات��ن��ە ن�����اوەوەی وش���ە و
زاراوەی ت���اك و ت���ەرای
بیانی شتێكی زۆر ئاساییە
بۆ هەر زمانێك بەتایبەتی
ئەگەر زمانەكە زیندوو بێ.
ئەم هاتنە ن��اوەوەی وشە
و زاراوان���ە بۆ پەیوەندی
زان��س��ت��ی و كۆمەاڵیەتی
و ب���ازرگ���ان���ی و هەندێ

د .عومەر پەتی
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،،

بەاڵم ئەوەی
جێی سەرنجە
لەدوای راپەڕینە
مەزنەكەی بەهاری
( )1991بە
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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جاریش بۆ گەشتوگوزار ی��ان لە رێگەی (جەنگەوە)
دەگواسترێتەوە.
زۆر كات بینومانە وشەی توركی و فارسی هاتۆتە
ناو زمانی عەرەبی یان بەپێچەوانە ،تەنانەت لە زمانی
كوردی وشەی عەرەبی و فارسی و توركی بەدی دەكرێ،
بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە لەدوای راپەڕینە مەزنەكەی
بەهاری ( )1991بە 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
جار پرسیاری وات��ا ئەو وشە و زاراوان��ەی��ان كردووە
كەچی دەبەخشن ،ئەگەر بەراوردێكی سااڵنی  1970ـ
 1980پێشتریش بكەین زۆر بەدەگمەن وشەیەكی بیانیمان
ب��ەرچ��او دەك���ەوت دێتە بیرم كە وش��ەی (بۆدجە)یان
بەكارهێنا لەسااڵنی ( )1980الی خەڵكی وشەیەكی زۆر
(نامۆ) بوو ،بەاڵم ئەمڕۆ لەهەر وتارێكی ئاساییدا دەگرێ
(فەرهەنگۆكێكی) پێویستە ئەگە نا تی ناگەیت.
نابێ ئەوەشمان لەبیربچێت دەوڵەمەندی زمان لەوەدایە
كە تێكەاڵوی زمانانی تر بێ و لە ئاكامی ئاڵوگۆڕیدا
كاریگەرییان لەسەر یەك هەبێ ،بەاڵم دیسان دەیڵێینەوە
ن��اب��ێ ل��ەس��ن��وورە دی��اری��ك��راوەك��ەی��دا بچێتە دەرەوە،
ب��ەاڵم چاكترە وشەكە بە ك��وردی لەبەردەستدا نەبوو
(عەرەبیەكەی) لەنێوان دوو كەوانەدا بنووسرێت .یاخود
بەكوردییەكی جوان وشەی بۆ دابڕێژرێت ،لێرەدا ئەم
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
لەبیربكەین لەسااڵنی حەفتاكان و بەتایبەتی ()1972
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،
چونكە بۆ دواڕۆژی زمانەكەمان خەراپە و دواییەكەی
دەبێتە ڤایرۆسێك!!.

قەیرانە هەنووكەییەكانی رۆژنامەگەريی كوردی لە بەرنامەی (گەرماو گەرم)ی تەلەفزیۆنیدا

قەیرانە هەنووكەییەكانی رۆژنامەگەريی كوردی
لە بەرنامەی (گەرماو گەرم)ی تەلەفزیۆنیدا
سازدانی :بەهێز حوسێن

ئا :سەرهەنك نەجمەدین

بەشداران:
كەمال رەئوف  -د .سامان فەوزی  -سمكۆ محەمەد

دەمێكە ئێمە لە (رۆژنامەنووس) هەست دەكەین هەندێك ج��اران لەسەر شاشەی
تەلەفزیۆن و ستۆدیۆی رادیۆكان زۆر بابەتی هەنووكەیی باڵودەكرێنەوە .خۆزگە
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
وەكو خۆی نووسراوەتەوە ،لەبارەی (ئاكاری پیشەی رۆژنامەنووسیی)یە لەماوەی
راب��وردوودا كە رای گشتی كوردستانی بەخۆیەوە خەریك كردبوو ،ئومێدەوارین بە
دووبارە باڵوكردنەوەی سوودی بۆ هەموو الیەك هەبێت ئەوەی شایەنی باسە هەموو
وێنەكانی تەك بابەتەكەش لە دووتوێی بەرنامەكە خۆی وەرگیراون و سوپاس

2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە

231

قەیرانە هەنووكەییەكانی رۆژنامەگەريی كوردی لە بەرنامەی (گەرماو گەرم)ی تەلەفزیۆنیدا

بەهێز حوسێن

دكتۆر سامان

232

2009ژ
پایزی 11ەرﺎﻣ
18ﯾوﺎھ
ژمارە 7ﯽﻨ
002

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
لە میدیا و لە رۆژن��ام��ەی ك��وردی دەك��ەی��ن .شەقامی كوردی
دەنگوباسی گەرمی تێدایە ،كە میدیاكانی كوردستان فەوزایان
دروس��ت ك��ردووە ،میدیا لە كوردستان هەریەكەو بە ئاوازێك
دەخ��وێ��ن��ێ ،ك��ەس گ��وێ ن���ادات ب��ە ه��اواڵت��ی و سایكۆلۆژیەتی
خەڵك ناخوێننەوە ،هەواڵێك ،رووداوێ���ك بە دە ج��ۆر دەدەن
بەهاواڵتی و ئەمەش مەزاجی خوێنەرو بینەرو بیسەری تێكداوە،
چەواشەكارییەك هاتۆتە ئ��اراوە ،هەندێك وای دەبینن كە ئەم
فەوزایە پێویستی بە رێكخستنەوە هەیە و شێوازەكانی ئەم
رێكخستنەوەش هەریەكێك میكانزمێك و دیدێكی تایبەتی هەیە
بۆ رێكخستنەوەیان ،ئەمشەو قسە لەسەر ئەوە دەكەین ،ئایا
جەنجاڵی و هەاڵوسانی میدیا لە كوردستاندا هەیە؟ تا چەند
لەگەڵ ئەو جەنجاڵییە ،ئەگەر هەیە رۆژنامە و گۆڤارو سایت
و رادی��ۆو تەلەفزیۆنەكان پاپەندن بە ئیتیكی رۆژنامەییەوە؟
هەتا چەند دان بەوەدا دەنێن كە رۆژنامە و گۆڤارو میدیاكان
بەگشتی تووشی شڵەژان و شەپڕێوییەك بوونە كە پێویستی
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
گرنگەدا چییە؟ بۆ قسە و باسكردن لە ب��ارەی ئەم تەوەرانە،
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
ئەنتەرنێت رووی لە زیادبوون ك��ردووە ،تا ڕادەیەكی كەمیش
تەلەفزیۆن و رادیۆكان بە ئاستێكی كەمتر رووی لە زیادبوون
كردووە ،سەبارەت بە بەكارهێنانی چەمكی جەنجاڵی من الم وایە
زەحمەتە ئەو وشەیە بشێ بەسەر رۆژنامەگەریدا بسەپێندرێ،
چونكە من الم وایە زەحمەتە وشەی جەنجاڵی بەسەر مەسائیلی
دارایی بەكاردەهێندرێت ،ئەگەر تۆ یاساكانی ئابووری و وشەی
جەنجاڵی دارایی لە بازاڕدا یاساكانی ئابووری جێبەجێ بكەین
بەسەر رۆژنامەدا پێویست وایە ئەو رۆژنامە و ئەو گۆڤارانەی
كە لە ئاستێكی بەرزدا نین و لە ئاستێكی پێوستدا نین بابڵێین
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سلعەیەكی خراپن كەمتر خەڵك داوای بەسەرەوە دەبێت ،ئێمە
زۆرجار بۆ رۆژنامەگەریی و دورستكردنی نووسەر بەتایبەتی
 10ساڵ 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
یا بڵێین پاڵنەرێك یان پشتگیرییەكی ماددی لە پشتەوە نەبێت،
یاخود ئەگەر بێت ئەو متمانەیەی لە الی خەڵكی پەیدا نەكا و
خوێنەوەر و خەڵكی نەیخوێنێتەوە پێدەچێ یاساكانی ئابووری
رۆژنامەگەریی لە واڵتی ئێمەدا وەكو یاسای واڵتانی دیكە بەڕێوە
دەچێت هەتا لەو واڵتانەی كە رۆژنامەیەك لەوپەڕی جیدییەت
و لەوپەڕی باوەڕپێكراوی دایە كەوا هەواڵەكانی بە راستگۆیی
باڵودەكاتەوە ،ئەمە خەڵك دەیخوێنێتەوە و پێش دەك��ەوێ و
لەڕووی ئابوورییەوە گەشە دەسێنێ ،بەاڵم الی ئێمە هەندێك
جار بە پێچەوانەوە ئەو گۆڤارە یان ئەو رۆژنامەیەی كە زیاتر
بابەتی خراپن و مانشێتەكانی ئاگراوین ،جا راست بن یاخود
هەندێك جار خولیای خەڵكی بووە و ئەو جۆرە رۆژنامەیە یاخود
بۆ كڕینی ئەو رۆژنامەیە یان ئەو گۆڤارە روو لە زیادبوون
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
ئێمە پێ دەچێت چاكی و باشی كااڵ و رۆژنامەگەرییەكان ئەو
رۆڵەی نەبێت لەسەر گەشەسەندن و پێشكەوتن ،بۆیە من پێم
وایە حاڵەتێكی نا سروشتییە و دەبێ بیركردنەوەیەكی جیاوازمان
هەبێ بۆ ئەو رۆژنامەگەرییەی كە لە كوردستاندا هەیە.
* كاك (كەمال رەئ��ووف) ئێوە تا چەند لەگەڵ قسەكانی (د.
سامان)دان؟ كاتێ باس لە بازاڕی ئازاد دەكەین لە زۆر واڵتی
دنیادا ب��ازاڕ ئ��ازادە ،بەاڵم رێگە نادرێت لە نێوانیاندا تلیاك و
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
لە هەرێمی كوردستان تا ئێستا یاسایەكیان
نییە بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامەگەری و ئەو
یاسایەی كە هەیە میزاجییەتی لە جێبەجێكردن
و كەموكوڕی هەیە بۆیە دەتوانم بڵێم ئەوەی
كە دەگەڕێتەوە سەر بازاڕی ئازاد رۆشن نییە،
هەموو رۆژنامەیەك كە دەردەچ���ێ ،قازانج و
زەرەری چۆنە كە لە هیچ شوێنێكی دونیای نییە
رۆژنامەكە بەم شێوەیەی كە لە كوردستاندا
هەیە و هەبێت و كەس نەزانێت ئەمە زەرەر
دەك��ات یان كۆمپانیا لە پشتییەوەیە ،حزب لە
پشتییەوەیەتی یان حكومەت یان میللەت یاخود
سەرمایەدار لە پشتییەوەیەتی ،بەڕاستی دیار
نییە كە ئەوەی لە كوردستاندا هەیە نا رۆشنە كە
بزاندرێ ئەوەندەی كە ئێمە ئاگادارین شكڵێكی
ف���راوان لە رۆژن��ام��ەی حزبی هەیە كە رەنگە
زەروورەت���ی ئەم شكڵە فراوانە لە رۆژنامەی
حزبی زەروورەت��ێ��ك��ی نەبێت ،كە بەشێك لەو
زۆری��ن��ەی ك���اری رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ە ل��ە بوونی
ئ��ەو ه��ەم��وو میدیایە ئەگەڕێتەوە ب��ۆ ئەوەی
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كە حزب لەم واڵت��ەی ئێمەدا دەستی كراوەیە
بەسەرف كردنی پارە لەو بوارەدا و لێپرسینەوە
نییە لەبەرامبەر ح��زب��دا ،بۆ نموونە دەبینێت
رۆژن��ام��ەی��ەك نا فرۆشێت ،ب��ەاڵم بەردەوامی
ئەدا بەخۆی ،دەبینی رۆژنامەیەك بە خۆرایی
دابەش دەكرێ ،بەاڵم ئەو رۆژنامەیە بەردەوام
لەسەرووی بیست هەزارو دە هەزاری لێ چاپ
دەكرێت ،و كەسیش نازانێت كە زەرەرەكەی
لەسەر حیسابی كێیە؟!
بەهێز حوسێن :جەنابت ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوە دای
مەسەلەی میدیا دەبێ جۆرێك رێكخستنەوەی
هەبێت و پێداچوونەوەی هەبێت ،یان جۆرێك لە
سانسۆر هەبێت بۆ رۆژنامە و گۆڤارو رادیۆ و
تەلەفزیۆنەكان؟
 ببوورە مەبەستم لە سانسۆر نییە ،مەبەستمل��ە رێكخستنەوە ك��ە م��ەرج نییە سانسۆر و
رێكخستنەوەیە هاوتای یەكتر بكەینەوە.
بەهێز حوسێن :بەاڵم تۆ دەڵێ رێكخستنەوە
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
زۆر رۆشن نییە ،ئەم ئاسایشی نەتەوەییە لە كوێدا دەتوانین
دەستی پێبگرین؟ لە كوێ دەتوانین نەیبەزێنین و بەئاگابین لێی؟
چونكە بەڕاستی هەیە چەمكەكە زۆر مـەتاتی لەپشت خرپەكانەوە
دانراوە.
 :كەواتە رۆژنامەنووسان ی��ان رۆژن��ام��ەوان��ان لەبەرئەوەی
كە یاسا نییە یاخود جۆرێك لەبەرچاو روونیان نییە ،لەمەر
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
كااڵ ،واتا رۆژنامە بۆ كااڵیە؟ ئەو كاتە رۆژنامەكە هەر وەك
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،
یان خوێنەر كەڵكی لێ وەرن��اگ��رێ ،چونكە دات��ای جۆراوجۆر
دادەنێن و ئەم داتایانە دەبێتە رای ئەوەی كە رای جۆراوجۆر
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
هەیە بەبڕوای من ئەو یاسایە لە دەرئەنجامی ئەوە دەرچوو
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
حاڵێك فراوان بووە ،كە ئێستا ترسی لە ئازادییەكە هەیە ،واتا
ئیشی رۆژنامەگەر ئەوەیە لێرە بەدواوە ئەم ئازادییە بپارێزێ،
پاراستنی ئ��ازادی گرنگترە لەوەی كە ئێمە زۆر باسی ئازادی
بكەین ،بەشێكی زۆری رۆژنامەنووسان بەناوی ئازادییەوە یان
لە ژێر ئەم سەقفە یان ئەم ئازادییە كە باس دەك��رێ ،یان لە
پەراوێزی ئەو یاساییەی كە بەشێوەیەكی رۆمانسیانە مامەڵە
لەگەڵ رۆژن��ام��ەن��ووس و خ��ودی رۆژن��ام��ەك��ان دەك��ات خراپ
كەڵكی وەرگرتووە ،ئەو خراپ كەڵك وەرگرتنەش ئەنجامێكی
هەیە كە ئەوەیە دەیبینین ئ��ەو ج��ۆرە كااڵیانە دێتە بازاڕەوە
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بەشێكی زۆری���ان لەبری ئ��ەوەی رای گشتی
دروس��ت بكات ،كێشە بۆ رای گشتی دروست
دەكەن .لێرەوە هاوواڵتی یان خوێنەر ناتوانی
متمانە بدا بەو هەموو رۆژنامەیەی كە خراوەتە
بەردەستی ،ئێوە كە متمانەیە و هەموو هەواڵە
بدات كە جۆراوجۆرن ئەم كێشەیە بەر لەهەر
شتێك یەخەی رۆژنامەنووس دەگرێ ،دەبێ ئەم
رۆژنامەنووسانەش كە بە جدیانە لە بوارەكەدا
ئیش دەكەن ،ئەم گرێیە بكەنەوە و ئەم كێشەیە
بۆ خۆیان چ��ارەس��ەر بكەن ،چونكە بەبڕوای
من نە یاسا دەتوانێ بەم شێوەیەی كە ئێستا
لە ئ��ارادای��ە چ��ارەس��ەری بكات نە سەندیكای
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان دەت��وان��ێ ن��ە حزبەكانیش
دەت���وان���ن ،چونكە حزبەكانیش بەشێك لەم
فەوزایەیان دروستكردووە ،بەشەكەی دیكەی
خودی رۆژنامەنووس وەك ئەكتەرێك هاتۆتە
ن���او گ��ەم��ەك��ەوە ،ئینجا ب��ەئ��اگ��اب��ێ��ت ی���ان بێ
ئاگابێت ،درێ���ژە ب��ەو گەمەیە دەدات ك��ە بەم
گەمە سیاسییەی داوە ،ئەو لەوێشەوە بینەر
ناتوانێ لێكیان جیابكاتەوە ،ئەم هەواڵە راستن
ی��ان راس���ت ن��ی��ن ،ه��ەن��دێ ج��ار ه��ەواڵ��ی جدی
باڵودەبێتەوە دواجار دەردەك��ەوێ ئەم هەواڵە
ئەساسێكی نییە ،لێرەدایە كێشە بۆ خوێنەر
دروست دەبێ كەوتۆتە بارێكی دەروونییەوە،
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ئەسڵەن رۆژنامەنووسەكان پەنا بۆ ئەو دیراسە
دەروونییە نابەن چ��ارەس��ەری خوێنەرەكانی
خۆیان بكەن ،خوێنەریش لێرەوە تووشی ئەو
فەوزایە دەبێ كە رۆژنامەنووس تێی كەوتووە و
ناشتوانێ هاوكاری بكات لەوەی كە چارەسەری
رەوشە بكات.
 دكتۆر سامان لەڕووی پیشەییەوە زۆربەیئ��ەو ك��ارم��ەن��دان��ەی ل��ە دەزگ��اك��ان��ی راگەیاندن
بەهەموو جۆرێكەوە كار دەك��ەن ،وات��ە رەنگە
ئەكادیمی نەبن یاخود پرۆفیشناڵ نەبن تا چەند
ئەمە كاری لەسەر ئەوە ك��ردووە كە رۆژنامە
و گۆڤارو باڵوكراوەكانی ئێمە لە ئاستێكدا بن
كە خەڵك سەیری دەكا ،بەتایبەتی لەكاتێكدا كە
قەیرانێكروو دەدات ،یان قەیرانێكی گەورەی
نەتەوەیی و نیشتمانی و ئازادی سیاسی ئەمانە
روودەدا ،دەبینین تووشی شێوان و شڵەژانێك
دەبن كە ئەوەندەی دیكە شەقام تێكدەدەن و
سایكۆلۆژیەتیان دەشێوێنن.
د .سامان :لە راستییدا ئەو هەموو رۆژنامەیەی
كە دەرئەچێ ،ئەگەر چەند رۆژنامەنووسێكی لە
پشت بێت ،ئەكادیمیەكانی رۆژنامەنووسی لە
كوردستاندا یان بەشی راگەیاندن ،یان بەشی
رۆژنامەنووسی لە پەیمانگا ئەوەندە كەسەیان
پێنەگەیاندووە یان لەوانەیە پێیان گەیاندووە
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بەجدی و كارایی لە كەناڵەكانی راگەیاندن و
رۆژنامەنووسی كاردەكەن ،كەواتە من الم وایە
لە  70%بۆ ئەوەی لە پشتی رۆژنامەكەیانەوە
كە وشەی رۆژنامە بەكاردەهێنن بە شێوازێكی
گشتی بۆ هەموو كەناڵێكی راگەیاندن مەبەستم
تەلەفزیۆن و رادیۆ و ئەوانی دیكەشە  70%بۆ
80%ی بە شێوازێكی پرۆفیشناڵ و بەشێوازێكی
ئەكادیمی رۆژنامەگەری نەخوێندووە ،بەاڵم با
ئێمە تەنها قسەمان لەسەر ئەوان نەبێ ،چونكە
ل��ەوان��ەی��ش��ە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ان ب��ە شێوازێكی
ئەكادیمی نەخوێندووە ،كەسانێكیان تیایە تا
ئاستێكی زۆر ب���ەرز وەك پیشە كارەكانی
خۆی دەكا و لە ئاستێكی بەرزدایە و هەست
بە لێپرسیاریەتی دەك��ات لەكاتی ئیش كردنی
رۆژنامەنووسیدا وە بەپێچەوانەشەوە ،بەشێك
ل��ەوان��ەی كە ئەكادیمیشیان ت��ەواوك��ردووە كە
دەیبینین زۆرج��ار لە نووسینی بابەتەكانیان
پەیڕەوی یاساو ئەتیكی رۆژنامەنووسی ناكەن
پ��ەی��ڕەوی بنەما پرۆفیشنالەكانی كاركردنی
رۆژنامەنووسی ناكەن ،واتە مانای وانییە ئەو
كەسەی كە رۆژنامەگەری ت��ەواو نەكردبو و
ئا ل��ێ��رەدا خ��وارو خێچییەكە دەس��ت پێدەكات
و ل��ەوەوە دروس��ت ب��ووە ،بێ گومان چاكترە
ل��ەوەی رۆژنامەنووسان ئەكادیمیایان تەواو
كردبێ چ زانكۆ چ پەیمانگە ،هیچ نەبێ چەندین
خولی بەهێزكردنی رۆژنامەنووسیان بینی بێت،
بۆ ئەوەی ئاشنابن و بۆ ئەوەی پێی دەوترێ
یەكێك لەو شتانەی كە پێی دەوت��رێ ئەتەكێت
یاسای رۆژنامەگەری ،بەداخەوە ئەوەی لەالی
ئێمە كاری لەسەر دەكا و رۆژنامەنووسی و
وەكەسانی دیكەش ،زیاتر گرنگی دانە بە ئازادی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی ،ب��ەاڵم بەبێ گرنگی دان بە
ئەتەكێتی ك��اری رۆژنامەنووسی ،ب��ەاڵم دەبێ
ئەو دوو شتە بەیەكەوە كاری لەسەر بكرێ،
من لەگەڵ ئەوەدا كە گرنگی زیاتر بە مەوداكانی
ئازادی بدەین و رۆژنامەنووسیش زیاتر فراوان
بكەین ،ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا دەب��ێ هەست
بەلێپرسراوی بكەین دەبێ لەگەڵ ئەوەشدا گرنگی
بە ئەتەكێتی رۆژنامەنووسی بدەین ئەوەی كە

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
گ��ەورەی بەسەردا هێناوە كە بەهیچ جۆرێك
پەیوەندی پێوە نییە.
بەهێز حوسێن :بەاڵم كە باسی ئەوەت كرد كە
نازانیت خوڕەوشتی گشتی چییە ئەو بیروباوەڕە
چییە .نەنووسراوەتەوە ،كێشەی گەورە لێرەدایە
تۆ باسی ئەتكێت دەك��ەی رۆژنامەنووسیش
دەڵ���ێ م��ن ب��ۆم ن��ەن��ووس��راوەت��ەوە ،ت��ۆ چۆن
دەزان��ی ئەمەی كە ك��راوە مەسەلەن لە ئادابی
عام الی داوە ،ئەو ئادابە گشتییە كامەیە ،یەعنی
زۆر قسە لەم بارەیەوە هەیە ،بەشداریكردنی
بەڕێزتان وەك شارەزا لە یاساكانی راگەیاندن
و ك��اری ئەكادیمیای راگ��ەی��ان��دن ئ��ەوەی��ە كە
بەرۆژنامەنووس بڵێین تۆ لە كوێی ئازادییەكان
كار دەكەی و ئەوەی كە پێی دەوت��رێ ئیتیكی
رۆژنامەنووسی كامەیە ئەگەر دەقێك نەبوو
چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەكەی؟
د .سامان :من دەمەوێ بە رۆژنامەنووسان
بڵێم ،لە یاسای واڵتێكی دیكتاتۆریدا چی وتراوە،
پێیان دەڵێم لە پەیماننامەی مافە م��ەدەن��ی و
سیاسیەكان كە وەكو تەواوكەری ژیان ناوی
مافی مرۆڤ دەرچووە لەو پەیماننامەیە لەالیەن
ك��ۆم��ەڵ��ەی گشتی ن��ەت��ەوە یەكگرتووەكانەوە
دەرچووە ساڵی ( )66لەمادە ()19دا هاتووە كە
ئازادی و رۆژنامەگەری ،ئازادی و گەیاندن و
گواستنەوەی زانیارییەكان فەراهەم دەكرێ بۆ
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
الخاصة) دووه���ەم :ب��ۆ پاراستنی سیستەمی
گشتی و ئەخالقی گشتی و تەنانەت چەمكێكی
دیكەی تیایە كە خەڵكی الی ئێمە تا ڕادەیەك
پێی نامۆیە ئەوەیش تەندروستی گشتییە واتە
تەنانەت لە جاڕنامە جیهانییەكانی مافی مرۆڤی
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تەنانەت لە ئیتیكە جیهانییەكانی رۆژنامەنووسی
ئ��ەوان��ەی ك��ە رێ��ك��خ��راوە نێودەوڵەتییەكانی
رۆژنامەنووسی دەری ك��ردووە و دەڵێ دەبێ
رۆژنامەنووس گرنگی بەو چەمكانە بدا ،تەنانەت
لە جاڕنامە جیهانییەكانیش مافی مرۆڤایەتی دەڵێ
دەبێ دەوڵەت بتوانی كۆت و بەند بخاتە سەر
ئازادییەكان بەمەرجێ بۆ ئەمانە پێویست بێ،
بەاڵم من تا حەدێك لەگەڵ قسەكەی كاك (كەمال
رەئ��ووف)م .ئەبێ بزانین مەبەستمان لەئادابی
گشتی چییە ،سیستەمی گشتی چییە ،بێ گومان
ئەو سیستەمە گشتی مەبەستمان ئەمنی قەومی
حزبێك نییە ،بەرژەوەندییە بااڵكان حزبێك نییە،
ئەمنی قەومی یاخود سیستەمی گشتی ئەمانە
هەموویان بۆ ب��ەرژەوەن��دی بااڵكانی كۆمەڵن،
چونكە دەبێ بزانین لە دواجارا رۆژنامەگەریی
و ح��زب��ی��ش ت��ێ��دەك��ۆش��ن ب���ۆ ب����ەدی هێنانی
بەرژوەندییە بااڵكانی كۆمەڵگا ،من پێم وایە
بەشێكی ئەو قسەیەی كە جەنابت كردت ،بەڵێ
لەكاتە نا هەموارەكان و نائاساییەكاندا پێویستە
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی دەنگێكی هەبێت رەئیەكی
موەحەدی هەبێت و كاریگەری هەبێت لەسەر
دروستكردنی رای گشتی بەئاراستەی پێكانی
بەرژەوەندی گشتی بەاڵم ئەوەی كە لەالی ئێمە
دەبیندرێ تاكو ئێستاكە ئەم حاڵە نابیندرێ ،من
نموونەیەك دەهێنمەوە لە دوای تەقینەوەكەی
11ی ئۆكتۆبەر ببوورن 11ی سێپتەمبەر لە
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  CIAدەستی هەبوو بەاڵم رۆژنامەكان
لەو سەردەمەدا ئەگەرچی ئەو زانیارییانەشیان
بۆ هاتبێ ،دڵنیان كە ئەو زانیارییانە ئەكید نییە،
بەاڵم نەهاتە رای گشتی ئەمریكی لەت و پەت
بكەن بڵێین بۆ ئێمە روو دەكەینە تیرۆرستان
و ئەفغانستان و ئەمانە كێ ناڵێ لەناو خودی
ئێمەدا نییە ،لەوكاتەدا رۆژنامەكانی ئەمریكا ئەو
شتانەیان ئیسارە نەكرد لەوانەیە ئێستا دیراسەت
بكرێ و حوڕیەتێكی و ئازادییانەیان هەبێت
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بەاڵم بۆ ئەو كاتە وایان نەكرد ،بەداخەوە ئێمە
رقێكی زۆرم��ان لە چەمكی سیستەمی گشتییە
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
چەمكانە پێناسە بكا ،بەاڵم رای یاساناسەكان
ئ��ەوان��ەی لێكۆڵینەوەی یاساییان هەیە الیان
روون و ئاشكرایە كە چەمكی ئەخالقی گشتی
چییە و سیستەمی چییە و ئەمنی قەومی چییە.
بەڕێز كاك كەمال :لە كوردستاندا هەندەك
باسی لەوەدەكەن رۆژنامە و بەتایبەتی رۆژنامە
ئەهلییەكان بوونەتە پ��ڕۆژەی سیاسی بەر لە
ب��ەرەی ئۆپزسیۆن داب��ن ئۆپزسیۆن بن وەكو
ئەوەی پڕۆژەیەكی سیاسییان پێ بێ و بیانەوێ
بگەنە دەس��ەاڵت زۆرج��ار لەسەر بنەمای ئەوە
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.
* باست لە مۆدێل كرد ،مۆدێلی رۆژنامەی
ئەهلی یاخو رۆژنامەی ئازاد من پێم وابێ بچینە
سەر ئەسڵی كاری میدیایی ئەوەییە كە بەڕاستی
ئەم مۆدێلە كە ئێستا هەیە لە كوردستاندا و
پارەیەكی زۆری بۆ خەرج دەكرێ .كە مۆدێلێكی
ك��ۆن و تەقلیدییە ك��ە میدیای حزبیە یاخود
بڵێین میدیایەكە ل��ەژێ��ر هەیمەنی دەسەاڵتە
بێت .بەڕاستی ئ��ەم مۆدێلە لەهیچ شوێنێكی
دون���ی���ای پ��ێ��ش��ك��ەوت��وودا ن��م��وزەج��ی نەماوە
خراوەتە مەتحەفەوە و البراوە ،ئەگەر مابێتیش
بەرێژەیەكی زۆر كەم نەك بەو رێژەیەی كە
ئێستا لە كوردستاندا هەیە.
* بەڕێز كاك كەمال لە وەاڵم��دا پرسیارەكە
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.
لە وەاڵم��دا كەمال :گوتی من پێم واب��ی هەر
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
بەكام حزبە گەورەكانی كوردستان یان سەر
بە یەكێك لەناو حزبە دەسەاڵتدارەكاندایە .ئەم
جۆرە ئەم حەملەیە لەسەر میدیای ئەهلی بۆ
بەرتەسك كردنەوەی ئەو ئازاددییە كە ئێستا
لەبەر دەستدا هەیە و كەڵكی لێ وەردەگری.
* كاك كەمال :با راشكاوانە قسە بكەین هەڵمەتی
راگەیاندن بڵێین هەڵمەتی هەڵبژاردنەكانی 25ی
تەممووز بینیومانە لەو هەڵمەتانە رۆژنامەی
ئەهلی هەبووە لە كۆی  45تا  25بابەت لەسەر
حزبێك بووە ئایا رۆژنامەكانی ئێمە توانیویانە
بێ الیەنانە كار لەسەر شەقام بكەن؟
 ئەگەر ئێمە ت��ەرازووی��ەك دابنێین بزانینچەند ه��ەواڵ لەسەر دەس��ەاڵت هەیە و 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
ن��ەب��ووە ك��ە حزبێكی ئ��ەوه��ا ب��ێ��ت ئۆرگانی
بەدەستەوە بێت .هاوبەش بێت لەگەڵ حكومەتدا،
ئەوەی كە هەبووە دەسەاڵت بووەو كاركردن
لەسەر كەموكوڕییەكان هەر چۆنێك بێت ئەم
بەردە هەڵی دەی بەشانی دەسەاڵت ئەكەوێتەوە
و كە بەداخەوە پارتی و یەكێتی هەردووكیان
هاوبەش بوون لەو دەسەاڵتە و هیچ الیەكیان
بوواریان بە یەكدی نەداوە كە الیەكیان دەوری
ئۆپۆزسیۆن ببینێت .بزانێ رۆژنامەی ئەهلی بۆیە
ئەگەر تۆ بە حەقانەت قسە بكەی ئێمە زۆربەی
هەواڵەكانمان لەسەر پارتی و یەكێتی بووە،
بەاڵم ئەمە حەقانەتێكی تیایە ئەوەیش ئەوەیە كە

ژیانی ئەم واڵتە ئۆرگانەكانی ئەم حكوومەتە،
ئۆرگاكانی ح��زب ،تەنانەت ك��ۆی جومگەكانی
تری ئەو واڵتە تەنانەت بەدەست پارتی و یەكێتی
بووە ،چۆن دەتوانی بۆ نموونە بڵێی  20هەواڵ
لەسەر یەكێتی و پارتی بن 20 ،هەواڵیش لەسەر
ئۆپۆزسیۆن بێت كە ئۆپۆزسیۆن لەوكاتەی
پێش  /7/25ئۆپۆزسیۆنێكی زۆر بچووك بووە
جێگای مەحدود بووە و حزبی نەبووە.
*ك��اك سمكۆ :وات��ە ك��اك كەمالیش ئەگەر
قسە لەسەر دەسەاڵت بێ بێ گومان رۆژنامە
بەشێكی زۆر لەسەر ئەو قسانەیە بەاڵم قسە
لەسەر حزب كردن ئەبێتە جۆرێك لە مەوقیف
جەنابت ئ��ام��اژەت پێكرد هەواڵێك بە هەموو
ج���ۆرە ش��ێ��وازێ��ك دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە هەمووشی
سەرچاوەیەكی ئاگادارە كە نەیویستووە ناوی
خۆی ئاشكرا بكات .ئەم جۆرە هەوااڵنە ،تا چەند
شەقامی ئێمە بەرەو هەڵدێر ئەبا؟
* راستییەكەی من وای نابینم كە رۆژنامە
نووسی پێویستی بەوەیە كە مەوقیف وەربگرێ
بەقەد ئ��ەوەی كە دەب��ێ مەوقیف دی��اری بكات
ب��ۆ ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن ب��ۆ دەس��ەاڵت��ی��ش یەعنی بە
دەس���ەاڵت بڵێ ئەمە س��ن��ووری دەسەاڵتداری
تۆیە و ئەمەشە ئەدای كاری مەفروزە تۆ بێ من
لێرەوە دەعمت دەكەم ئەگەر ئۆپۆزسیۆن بێت.
ئەگەر رۆژنامەنووس بۆخۆی مسبقا قەراری
دابێ بۆخۆی هاوكاری ئۆپۆزسیۆن بكات یان
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.
دیسان ئەو ئۆپۆزسیۆنەی كە لە كوردستان
ه��ەم��ان��ە .ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ێ��ك نییە ل��ە دەرەوەی
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.
* كاك سمكۆ باس لە ئۆپۆزسیۆن ناكەین،
ئ��ەوەن��دەی كە دەم��ان��ەوێ ،باس لە رۆژنامەی
ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن ب��ك��ەی��ن ،رۆژن���ام���ە پەیدابووە
ئۆپۆزسیۆنە جاری پێشوو وتم هەر ئەوە ماوە
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە

239

قەیرانە هەنووكەییەكانی رۆژنامەگەريی كوردی لە بەرنامەی (گەرماو گەرم)ی تەلەفزیۆنیدا

ئەمیش هێزی چەكداری هەبێت و بارەگای هەبێ
و دۆشكەی هەبێ و پڕۆژەی سیاسی هەبێت بۆ
ئ��ەوەی ببێت بە بەدیلی دەس��ەاڵت ئەم مۆدێلە
هاتۆتە ئاراوە.
ــ :من قسە لەسەر ئەدائی كار دەكەم لەوێدا
دەرئەكەوێ كە ئایا بۆ ئەوەندە گرنگی بەم جۆرە
مانشێتانە ئەدات ،بۆ ئەوەندە ئەو مانشێتانەی
پشت گوێی خستووە كە پەیوەندییان بەكۆی
كۆمەڵگای خۆیەوە هەبێت .یەعنی بۆ نابینین
رۆژن��ام��ەی��ەك ن��اوب��ەن��او مانشێتێكی لەسەر
پ�����ەروەردە ب��ێ��ت ی���ان ت��ەن��دروس��ت��ی ب��ێ��ت یان
لەسەر كشتوكاڵ بێت یان لەسەر ژینگە بێت،
بەاڵم ئێستا مانشێتەكان هەر هەموویان لەسەر
ئەوەیە فاڵن مەكتەبی سیاسی وای گوت :فاڵن
سەركردایەتی وای گوت فعلەن هەمووشیان
سەرچاوەیەكی نادیارە ،كەچی حەقی خۆیانە
كە سەرچاوەكە ن��اوی خۆی ن��اداو مەسەلەكە
تۆزێك با بڵێین هەواڵەكە تۆزێك گرنگی هەیە
مەترسی دارە .بەاڵم بەبڕوای من هیچ مەعقول
نییە تۆ هەموو ژمارەكان بە بەردەوامی ناوی
خۆی نەڵێت ،ئەوكات ئێمە ئەتوانین تەرازووی
بۆ دابنێین چونكە مەعقول نییە كۆمەڵگا پشت
گوێ بكەین ،بەس یەخەی سیاسەت بگرین و
هەموو كۆمەڵگا بریتین لەو معادەلە سیاسییەی
كە لەبەینی حزب و دەسەاڵت و یان بڵێین چەند
ئۆپۆزسیۆنی تر.
* كاك كەمال ئەگەر تەماشا بكەین بگەڕێینەوە
ب��ۆ م��ێ��ژوو دەڵ��ێ��ی��ن ك��ە ت��ەم��اش��ای مێژووی
بەتایبەتی بزووتنەوەی كوردایەتیمان كردبێ
ی��ان هەندێك بزووتنەوە سۆسیالیستەكان و
تەنانەت قەومییەكانیش لە ناوچەكانی عەرەبدا
ل��ە رۆژن���ام���ەوە سیاسەتیان ك��ردی��ی��ە ،راستە
رۆژنامە بەشدارە لە هەموو كایەكاندا لەناو
هەمووشیاندا سیاسەت ب��ەاڵم لە رۆژنامەوە
فێری سیاسەت كراوە لە رۆژنامەوە مەوقیف
دیاری كراوە ،پێت وایە خەریكە لە كوردستاندا
لە ژێر چەتری (ئازادی رۆژنامەگەری) خەریكە
رۆژنامە دەیەوێ پێشڕەوایەتی سیاسەتی ئەم
واڵتە بگرێتەوە دەست یان دەیەوێ وەك دەڵێ
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زەرب��ەی��ەك لە دەس��ەاڵت یاخود لە سیستەمی
سیاسی واڵت بوەشێنێ.
ــ من پێم خۆشە وەكو سەرنووسەری یەكێك
لە رۆژنامە ئەهلییەكان .رۆژنامەیەكی تا رادەیەك
ناسراوە رۆژنامەی (هاواڵتی) هەر لە یەكەم
رۆژیدا تاكو ئێستا و لە ئایندەشدا بەهیچ جۆرێك
بیری لەوە نەكردۆتەوە ببێتە ئۆپۆزسیۆن بەو
مەفهومەی ئایدۆلۆجی فكری سیاسی مەعنەوی
دیاری كراوی لەپشتییەوە بێت بەم نەهجە ئیشی
نەكردووە ،ئەگەر سەیری ستافی پپێشوو بكەی
و سەیری ستافی ئێستاشی بكەی ،ئەم ستافە
پێك ه��ات��ووە لە هەموو پێكهاتەكانی كۆمەڵ
خەڵك لەگەڵماندا بووە یەكگرتوو بووە ،یەكێتی
بووە ،گۆڕان بووە ،لەگەل ئەوەشدا بێ الیەنەش
ب��ووە لەگەڵماندا ،یان كۆمەنیست ب��ووە ،بۆیە
من پێم وابێ بایەخێكی بێ مانایە ئەگەر قسە
لەسەر ئەوە بكەی ئەو رۆژنامانە قسە لەسەر
ئۆپۆزسیۆن بكەن ،ئۆپۆزسیۆن پێویستی بە
كۆكردنەوەی هێزێكی رێكخراوەیی هەیە.
* ك��اك ك��ەم��ال :ئێمە ل��ەم مۆدیالنە ناومان
نەهێناوە و رەنگە جەنابت سەرنووسەری باشتر
دەزان��ی وەك كورد فیكەی خۆی ئەناسێتەوە،
رەنگە ئێمە قسەمان كردبێ ب��ەڕێ��زت فیكەی
خۆت ناسیتەوە هاواڵتی رەنگە لەو مۆدێلە بێ.
ـ��ـ :لەڕاستیدا رۆژن��ام��ەی (ه��اواڵت��ی) لەهیچ
كاتێكدا بەو نەفەسەی ئیشی نەكردووە ببێتە
ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن .م��ن پێم واب��ێ��ت كاتێك ك��ە لە
رۆژنامەیەكی ئەهلی ئەبێتە ئۆپۆزسیۆن ئیتر
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
ب��اس ل���ەوە دەك���ەن ك��ە جەنگە جیهانییەكان
ب��ەه��ۆی راگ��ەی��ان��دن��ەوە هەڵگیرساون ،هەندی
لە رۆژنامەكان بەتایبەتی ئەهلییەكان تەرزی
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ئەنارشیزم لەناو خەڵكدا پێ بانگ دەك��ەن لە
هەموو ئەو شتانەی كە روو دەدات بەرانبەر
ب��ە ه��ەم��وو م��وق��ەدەس��ەك��ان ل��ەب��ەرچ��اودا شتە
موقەدەسەكان دەشكێنن .تا چەند رۆژنامەی
ئێمە وەك چاودێرێك هەست بە بەرپرسیارەتی
كردووە بەرانبەر ئەركە گشتییەكان.
ـ��ـ :لەراستیدا جەنابت باسی شتێكی گرنگ
دەك���ەی ئ��ەوی��ش م��وق��ەدەس��ات��ە رەن��گ ب��ێ ئەو
پرسیارە لە رۆژنامەنووسێكی ئەهلی بكەی
وەاڵم��ەك��ەی بە ئەكیدی وا دەبینمەوە كە بڵێ
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
وش��ەی پیرۆزی بەكاربهێنێت ب��ەاڵی كۆمەڵی
ك��وردەواری لەسەرەتا ئەبێ بە بەها كردنیان
لەوانەیە تا رادەی��ەك لە هەندێ شتی دیكەوە
لە دەس��ەاڵت��ەوە دەستی پێ كردبێ و لە باقی
شتەكانی ترەوە لەالی رۆژنامەكان بەشێوازی
گشتی رۆژنامە سەربەخۆكان تا رادەیەكی زۆر
كاریان لەسەر ئەوە كردبێ ئەگەر چی ئەوان
لەوانەیە وەاڵمێكی وایان پێ بێت و خۆیان وەاڵم
ئەدەنەوە .كە بڵێین ئێمە پێمان وایە سوودی
كۆمەڵگا ل��ە شكاندنی ئ��ەو موقەدەساتانەیە
هیچ شتێك نییە ن��اوی م��وق��ەدەس��ات بێت كە
ئەو تەحنیفەی بۆ دەكات ،بگرە كۆمەڵێك شت
دەوری ه��ەب��ووە ل��ەس��ەر ب��ەاڵم خەریكە بەها
بااڵكانی كوردەواری نامێنێ و خاڵە گرنگەكان
پێویستە هەرێمی كوردستان بایەخی پێبدات،
خەریكە رەمز و وشە پیرۆزەكان سووك ئەبێ،
شەقامێك دروست بووە لەسەر ئەمانە سووك
كردنی ئ��ەو وش��ە پیرۆزانە هەموو گەلێك بە
كۆمەڵە شتی خۆی ئەنازێ پیرۆزە بەالیەوە،
تاكو ئێستا كە بەشێك لە واڵتی ئەروپا گومان
كردن لە راستی روودان��ی هۆڵۆكۆ لە قەتل و
عامی جولەكە بەتاوان دائەنرێ .چەند ساڵێك
مامۆستایەكی زانكۆ لە بەریتانیا خرایە زیندانەوە
لەسەر ئ��ەوەی تیۆرێكی ت��ازە دادەن��ێ و دەڵێ
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
یەكێ دەڵ��ێ داروی���ن م���ردووە و یەكێ دەڵێ
داروین هەڵوەشایەوە نازانم چی جدیمان نییە
لەم بارەیەوە تەنها ئەو مەعلومەیە دەگەیەنین
بە خەڵك مەبەستم لەبەر پرسیاریەتییەوە هەر
وش��ەی��ەك دەدرك��ێ��ن��ێ و دەنوسێنێ مامەڵەی
لەگەڵدا بكات؟
ــ خۆی یەكێك لەو گیروگرفتە گەورەكانی
رۆژنامەگەری كوردی ئەوەیە بەرپرسیاریەتی
ن��ووس��ی��ن ن��ەم��اوە ب��ۆ ن��م��وون��ە :ئ����ەوەی ئێمە
دەیبینین لەرووی رێزمانەوە ،لەرووی لوغەوە
و داڕشتنەوە تەنها داڕشتنی هەواڵ و راپۆرت
هەروەها حیساب نەكردن بۆ خوێنەر و فڕێدانی
ووشە لەخۆڕایی بەبێ ئەوەی مانای بزانی لە
سیاغەتی ئەو وشەیە،
* كاك كەمال :تا چەند رۆژنامەگەری ئێمە
بەگشتی لە شپڕەوی دایە؟
ــ بەڵێ خەریكە ناحەقی لێم دەك��ەی لەسەر
قودسییەت و پ��ی��رۆزی ئ��ەم��ەوێ شتێك بڵێم
ئ��ەوەی باسكراوی ئێمەیە و ئیشمان لەسەر
ك���ردووە ه��ەن��دێ قودسییەت هەیە ك��ە حزب
دروستی كردووە ،بیشكێنێت و وەهیچ رابەرێك
و هیچ كەسێكمان لەسەرووی یاساوە دانەناوە،
بۆیە هەندێك قودسیەت هەیە شكاندوومانە،
هەندێكیش هەیە خستوومانە ژێر پرسیارەوە،
چونكە ئ��ەوە قودسیەتەكە هەندەكی دەست
ك���ردە ،ئ��ەم دەس��ت��ك��ردان��ە پێموایە هەموومان
دەزان��ی��ن ئ��ەگ��ەر ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ ئەخالقیاتی
رۆژنامەنووسی لە هەموو دونیا وایە رۆژنامە
بۆی هەیە لێپێچینەوە دروست بكات خەڵك بخاتە
ژێر پرسیارەوە ئاڕاستەی بەرپرسە بااڵكان
بكات بەاڵم بەداخەوە یەكێك لە بەربەستەكانی
میدیا ئەوەیە ،كۆمەڵێك كەسایەتی ك��راون بە
موقەدەسی ،قودسیەتیان بۆ داندراوە كە میدیا
لێیان بپرسێتەوە و نەیان خاتە ژێر پرسیارەوە.
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(دادپەروەر)ی یاسا
گۆڤارێكی مانگانەی یاس���ایی
گش���تییە ،لەالی���ەن كۆمەڵێ���ك
پارێزەرەوە دەردەچێت خاوەنی
ئیمتی���از( :وری���ا حەم���ە كەریم
س���یوەیلی) و سەرنووس���ەر:
(ش���ەمال عوم���ەر ق���ادر)،
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
رۆژگارە ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی
رۆشنبیریی یاسایی لەنێو خەڵكی
كوردس���تان جێی بایەخە .دیارە
پێش���تریش لە شاخ و دواتریش
لەش���ار ل���ەدوای راپەڕین���ی
ئەزموونی رۆژنامەوانی یاسایی
و دادپ���ەروەری لە كوردس���تان
هەب���ووە .ئەم���ەش تەواوكەری
هەنگاوەكان���ی پێش���وو ،ب���ە
هی���وای بەردەوام���ی و پت���ر
خزمەتكردنی وش���ەی رەسەنی
كوردی .پیرۆزبایی لە دەستەی
نووس���ەران و بەڕێوەبەرانی���ان
دەكەین .خەرم���ان بەرەكەت لە
رۆژنامەوانیی كوردی.

242

2009ژ
پایزی 11ەرﺎﻣ
18ﯾوﺎھ
ژمارە 7ﯽﻨ
002

شێوازەكانی دەرهێنانی رۆژنامە لەڕووی یاساییەوە

(خازر)
گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تییە ،بنك���ەی
رۆش���نبیریی بەردەڕەش دەری دەكات ،ژمارە
()1ی لە تشرینی دووەمی  2002و دوا ژمارەی
( )31لە تش���رینی دووەم���ی  ،2009دەرچووە،
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
مێ���ژووی وەك ش���ەڕی كوكەمی�ل�ای دارا
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.
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
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سەرنج و داوای لێبووردن
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
هەن���دێ بابەت���ی رۆژنامەنووس���یمان ب���ۆ 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 ()17ی 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
(دەرك���ردن) ،لەن���اوەوەی بابەتەك���ە دووب���ارە
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
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هێن���ا و كردبوومان���ە (دەرك���ردن) .بەداخ���ەوە
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)ـەی نێو ئەسڵییەكەمان لەال بووەتە
(دەرهێن���ان) ،بۆی���ە داوای لێب���وردن ل���ە هەم���وو
الیەك دەكەی���ن و دەڵێین ئەو (دەرهێنان)ـەی نێو
ناوونیشانە دەستكاری كراوەكەش هەر بە مانای
(دەرك���ردن واتە -اصدار) دان���راوە .لەگەڵ رێز و
خۆشەویستی زۆرمان بۆ هەموو الیەك.

((عەمری پیرە مەڕێكت ماوە))

دۆسێی رۆژنامەنووسیی كلدۆئاشوور
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((عەمری پیرە مەڕێكت ماوە))

ئەم دۆسێیە!..
بێگومان وەكو هەموو الیەكتان ئاگادارن سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان،
هەموو پێكهاتە سیاسیی و ئایینی و نەتەوەییەكان لە خۆ دەگرێ.
ئەوەتا كەس ناتوانێ نكۆڵی لە رۆڵی برایانی رۆژنامەنووسی كلدۆئاشوور بكات
كە هەر لە هەوەڵەوە لە رێگەی هاوكارمان (یۆنان هۆزایای) ئەندامی خولی یەكەمی
ئەنجوومەنی سەندیكا ،رۆڵێكی بەرچاویان لە ئامادەكردنی پرۆژە یاسای سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان و دامەزراندنی سەندیكادا بینیوە ،ئەوە سەرەڕای
بەشداری برایانی پێكهاتەی ئەو نەتەوەیە ،چەند ساڵێك پێش ئێستا هەر لەسەر
الپەڕەكانی ئەم گۆڤارە ،كە ئەوسا بەناوی (رۆژنامەڤانی) دەردەچ��وو ،دۆسێیەكی
تایبەتیمان بە كاری رۆژنامەنووسیی (كلدۆئاشوور) باڵوكردەوە.
ئەم وتار و بابەتانەی لەم الپەڕانەی دواتردا هاتووە و دەیخوێننەوە ،دۆسێیەكی
تایبەتە بە رۆژنامەنووسیی (كلدۆئاشوور) وا لە ساڵیادی ئەم رۆژنامەنووسییە
باڵودەكەینەوە كە رێكەوتی 11/1ی هەموو ساڵێك دەكات.
دیارە ئێمە لەگەڵ سەرنووسەری گۆڤارەكەمان ،كە ئەو لەسەر باڵوكردنەوەی
ئەم دۆسێیەیە لەگەڵ نەقیبی رۆژنامەنووسان هاو هەڵوێست بوو ،نەبووین كە زۆر
دیكتاتۆرانە گوێی بە قسەی ئێمە ن��ەدەدا و مكوڕبوو لەسەر باڵوكردنەوەی ئەم
دۆسێیەیە ،كەوا وەكو پێشبینیمان كردبوو بووە هۆی دواكەوتنی گۆڤارەكەمان ،ئەوە
بە چاوپۆشین لەوەی ئەو دەڵێت هەموو سەرۆكەكانی رۆژه��ەاڵت بۆ راپەڕاندنی
ئیش و كارەكانیان و بەڕێوەبردنی واڵت بە شێوەیەكی رێك و پێك دەبێت هەندێك
دیكتاتۆرییەتیان تێدا بێت.
بڕوا بكەن لە  2009/10/22كە دەبووایە هەموو كارێكی گۆڤارەكەمان تەواو بووبایە
و بنێردرایە چاپخانە تاوەكو ئەمڕۆ  2009/11/15لەبەر 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..

سەرنج
هەموو وت��ارو بابەتەكانی دۆسێی رۆژنامەگەریی كلدۆئاشوور لەالیەن ئەم
بەڕێزانەوە بۆ كوردی وەرگێڕدراون:
 -هیممەت كاكەیی  -تاریق كارێزی  -بەیار خالید  -رابەر خۆشناو.
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مێژووی رۆژنامەوانیی سریانی
بەشێكە لە مێژووی گەلەكەمان
یۆنان هوزایا
بەبۆنەی ی��ادی  160ساڵەی سەرهەڵدانی
رۆژنامەوانیی سریانی یان ئاشووری یان :كە
رۆژنامەوانییەكی دیار و بە روومەتە .یەكەمین
رۆژن��ام��ە ل��ە 1849دەرچ�����ووە و بابەتەكانی
ج��ۆراوج��ۆرن ،بە هەواڵە جیهانییەكانیشەوە،
ئەو رۆژنامەیە تا چەندین دەیە بەردەوام بووە،
ئەگەرچی دانانی هێڵێكی ئاسۆیی دژوارە بە
مەبەستی بۆ لێكۆڵینەوە و بۆ لێك جیاكردنەوەی
سەردەمەكان .تەمەنی رۆژنامەوانیی سریانی
داب��ەش دەكرێتە سەر چەند هەوارێك ،كە بە
خاڵی وەرچ��ەرخ��ان لە م��ێ��ژووی گەلەكەمان
دادەنرێت ،سەرەڕای جیاوازی زۆر و ئاشكرای
نێوان ناوچە و هەرێمەكان ،یان ئەو شوێنانەی
كە گەلەكەمانی تێدا دەژی��ن ،ه��ەروا جیاوازی
رێگاكانی ك��ار تێكردن ،ب��ەاڵم ت��ۆژەر دەبێت
پەنا بۆ رووداوە دیار و بەرچاوەكان ببات تا
هەوارەكان لێك جیا بكاتەوە ،ئەوەی كە ئێمە
پشتمان پێ بەستووە .بێگومان بابەتەكە گفتوگۆ
و راوب��ۆچ��وون و تەنانەت راستكردنەوەشی
دەوێ���ت .لەسەر ئ��ەو بنەمایە هەوڵمان داوە
هەوارەكان دیار بكەین ،كە ئەمانەن :هەواری
پێكهاتن و دام���ەزران���دن ،بەرجەستەبوونی
ئاگایی هزری سیاسی ،پێكهاتنی ستوونەكانی
ناسنامە ،ئامادەیی و هاوبەشی لەكۆتاییشدا
عیراقی نوێ.
 1ـ هەواری پێكهاتن و دامەزراندن ( 1849ـ

:)1918
دیارە ئەمەیان هەوارێكی درێژە ،بەدەرچوونی
زهریری دبهرا ،لە ورمێ دەست پێ دەكات تا
جەنگی یەكەم ،بەاڵم لە هەرێم و ناوچەكانی د
ژ1چیكە ،تەمەنی زۆر كورتە لەوانە مووسڵ
كە (چەپكە گوڵ ـ اكلیل الورد) لە ساڵی 1902
دەرچووە.
لەو هەوارەدا نێردەی مژدەدەرەكان لە زۆر
لەو ناوچانەی گەلەكەمان تێدا دەژیان لە چاالكیدا
ب���وون ،بەتایبەتیش ل��ە ن��اوەڕاس��ت��ی سەدەی
ن��ۆزدەی��ەم ،ئ��ەو كاتەی ن��ێ��ردەی ئەمەریكایی
لەساڵی  1836گەیشتە ورمێ ،ئەوانە بایەخیان
بە الیەنەكانی خوێندن دەدا ،بەهۆی جیاوازی
ئەو نێردانە و جیاوازی بیروبۆچوونیان ،ئەوا
لەنێوان خۆیاندا كەوتنە كێبڕكێ بۆ راكێشانی
رۆڵەكانی گەلەكەمان ب��ەالی خۆیاندا .نێردە
ئەمەریكاییەكە چاپخانەیەكی سەرەتایی لەگەڵ
خۆی هێنابوو ،كە بەشی دەرك��ردن��ی هەندێ
كتێب و دەرك��ردن��ی رۆژن��ام��ەی (زه��ر دبهرا)
دەك��رد .نێردەی ئەلیعازری فەڕەنسایش (قاال
دش����رارا)ی دەرك����رد ،ب��ەج��ۆرێ ئ��ەو نێردانە
بوونە ئەستێرە بۆ رووناك كردنەوەی گۆشە
گرنگەكانی ژیانی گەلەكەمان( .زهریری دبهرا
ـ تیشكی رووناكی) لە ورمێ لە 1849/11/1
وەك یەكەمین رۆژن��ام��ەی سریانی ،مانگانە
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
چاالكییان لەژیانی نەتەوە و گەالن دەبینی ،خوێندن رێ بۆ گەیشتن بە كاروانی پێشكەوتنی
شارستانی خۆش دەكات ،بەو جۆرە هەر گوندێكی ئاشووری پێویستی بە قوتابخانەیەك هەبوو.
لەو هەوارەدا سەردەستەی گەلەكەمان كەوتبوونە ژێر كاریگەریی بزووتنەوە شۆڕشگێڕی و
چاكسازییەكانی رۆژئاوا ،بیری رزگاریخوازی وەك پەرچەكرداری ئازادییە سەركوتكراوەكان
لەسەرتاپای دەوڵەتی توركیا گەشەی كرد .ئەندازەی كاریگەرییەكەشی بەپێی جیاوازی ناوچەكان
و ئاستی وشیاری كە لەسەرەتای (پێكهاتن)دا ب��وو .ئا لێرەدا دەوری نێردە ئەوروپایی و
ئەمریكییەكان بەدەركەوت ،بۆ فێركردن و باڵوكردنەوە و ناردنی قوتابییە سەركەوتووەكان
بۆ خوێندن لە واڵتەكانیان .لەوانەش نووسەری ناسراو یوخنا ووشی كە لە زانكۆی كولجیتی
نیویۆرك خوێندنی تەواوكرد و دوای گەڕانەوەی بۆ ورمێ رۆژنامەی مانگانەی (النجم)ی لە
 1906دەركرد .ژمارەی ئەو قوتابخانانە لە دەشتی ورمێ لە هەمان ساڵدا گەیشتە  201قوتابخانە،
خوێندنیان تێدا لەسەر سێ تەوەر بوو:
* زمانی پەیڤینی ئاسووری و هاوچەرخاندنی بەتوانای هەردوو ئەندامی نێردە (بیركنز و
گرانت) و هاوڕێی خۆجێیەكانیان بوون.
* زانستە كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتییەكان بۆ رووناكبیركردنی كۆمەڵ و ش��ارەزاب��وون لە
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
و ئاشوور یوسف لە توركیا ،ئەوەی دواییان شێخی رۆژنامەوانیی سریانییە ـ لەساڵی 1858
لە خەرپووت لەدایك بووە ،دەورێكی گەورەی لەفێركردن و رووناكبیركردن بینی ،بەتایبەتیش
لەدوای ساڵی  ،1908كاتێ 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  1910دەركرد .لەساڵی  1915تورك لە شااڵوی كوشتاری ئەرمەن
و كلدۆ ئاسووری كوشتیان.
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 .2هەواری ئاوارەیی و كۆچكردن  1918ـ 1933
ئەو هەوارە ،هەوارێكی نیگەرانی و شەڕ و هاندان دژی گەالنی ناموسڵمان ،بەبیانوو
و پاساوی دواكەوتووی نالەبار ،كە لەسااڵنی دواتردا دەركەوت هەڵەی گەورەبوون.
لەسااڵنی شەڕی یەكەمدا خوێنی ئەرمەن و كلدۆ ئاشوری و موڵك و ماڵیان لەالیەن
كاربەدەستانی تورك و كوردیش( )1لەگەڵیان كە وەك هاوئایینی بەشداربوو ،ئەوەش
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 ـ تایبەت ژن و منداڵ ـ بوونە موڵكی ئەوان !!
راگەیاندنی رەسمی لە توركیا و عیراق ((موسڵ)) بەتایبەتی دەورێكی خراپیان بۆ
هاندان و ئاوەژووكردنەوەی راستییەكان ،كە لە تەمووزی  1933گەیشتە چڵەپۆپە و
پتر هەشتا وتار لە رۆژنامەكانی عیراق باڵوكرایەوە ،داوای پەیڕەوكردنی سیاسیەتی
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
هەزار كەس دەخەمڵێنرێ ،دەیان گوند تااڵن و بڕۆكران و ه��ەزاران لە دانیشتوانیان
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.

 3ـ هەواری بەرجەستەبوونی ئاگایی بەهزری سیاسی  1933ـ 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 ـ بەتایبەتی توركیا ـ 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  1842لەسەر دەستی بەدرخان بەگ .هەروەها لەسەر
دەستی میری رەواندز ((میری كۆرە)) كە پەالماری دەشتی نەینەوای دا و تاروماری
كرد و كلدۆ ئاسووری و ئیزێدییەكانی كوشتن ،هەروەها پەالماری زۆری دیكەش ،هەر
ئەوە یەكێك لەو هۆیانە بوو كە توێژی دەستەبژێری گەلەكەمانی هێنایە سەر ئەوەی
كە شێوازی سەركەوتوو دابهێنین بۆ بەرجەستەكردنی ئاگایی نەتەوەیی لەگەڵ بیری
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:
* رێكخراوی دیموكراتی ئاسووری (سوریا  ،)1957كە بیروبۆچوونی نەتەوەیی
نیشتمانی بە رێبازێكی رێكخراوەیی خۆی نواند.
* پارتی بیت دیموكراتی بەیت نەهر (كبا) (ئەمریكا  )1968كە بیروبۆچوونی نەتەوەیی
و نیشتمانی بوو ،توانیویەتی تا ئەمڕۆكە لە تاراوگە و لە نیشتمانیدا بەردەوام بێت.
* یەكێتی جیهانی ئاشووری ((خودایا)) (فەڕەنسا  ،)1969لە دامەزرێنەرانی دیمتری
كوڕی سەركردەی گەورە ئاغا پەترۆس بوو.

 4ـ هەواری پێكهاتنی پێگەی ناسنامە ( 1970ـ )1990
گرنگترین ئەو رووداوانەی كە كاریان لەسەر سەرلەنوێ رێكخستنی باری نەتەوایەتی ـ
تایبەت لە نیشتمان ـ عیراق كرد ،ئەوەی پێی دەگوترا بەخشینی مافە رۆشنبیرییەكان بوو
بۆ ئەوانەی كە بەسریانی دەئاخێون ،هەرچی گوتراوە و دەگوترێ سەبارەت بەنیازی
رژێم ،بەاڵم گەلەكەمان بە زیندوویەتی خۆی (كەلكێ) لەوە وەرگرت بۆ دامەزراندنی
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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خێزانی ،ئەوە س��ەرەڕای كۆمەڵەی رۆشنبیری سریانی ،یەكێتی نووسەرانی سریانی،
كۆمەڵەی هونەرمەندانی سریانی و چەندانی دیكە.
چاالكی ئەو دامەزراوانە جۆراوجۆر بوون بەتایبەتی لە فێركردنی زمانی سریانی
دایك ،لەمەش زۆر لە كەنیسەكان یارمەتییان دا .بۆ فێركردن و فێربوونی زمانەكە،
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
لەچوارچێوەی بازنەی بچووكی قوتابیان دا بوو ،توانیان چاالكییەكی بەرچاو لەپێناو
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 ـ
وێڕای زۆر ئاگا لەخۆبوون ـ دووچاری گوشاری دەسەاڵتداران و نۆكەرانی دەبوونەوە.
لەچوارچێوەی كاری سیاسی لەساڵی  1973لە بەغدا پارتی نیشتمانی ئاشووری دامەزرا،
لەساڵی  1979ژمارەیەك قەوارە و بازنەی قوتابیان بەتایبەتی ـ لە كۆنفرانسێكدا كۆبوونەوە
بۆ دامەزراندنی بزووتنەوەی دیموكراتی ئاسووری ـ 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.

 5ـ هەواری ئامادەیی و هاوبەشایەتی ( 1990ـ :)2003
راپەڕینی مەزنی ئاداری  1990وەرچەرخانێكی 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  1992بەشداری كرد و زوعا چوار كورسی لە پێنج كورسی بەدەست
هێنا ،كارامەیی خۆی لە پەرلەمان و كابینەكانی دواتری حكومەتی هەرێمی كوردستان
سەلماند ،بەمەش ئامادەیی باشی دۆزی گەلەكەمان هاتە دی ،هەروەها گەلەكەمان
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
تاران ،بەیروت ،نیویۆرك ،لەندەن ،سەاڵحەددین ،هەروەها نوێنەرایەتی گەلەكەمانی لە
خشتەی دیداری ئەو شاندانەش دەكرد كە سەردانی نیشتمانیان دەكرد.
 6ـ هەواری عیراقی نوێ  2003ـ ؟
بەڵێ عیراقی نوێ!! هەنگاوی شەرمنانەی بەرەو دیموكراتی كە الی هەندێك حوكمی
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 ـ 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،
دابین نابێت .هەرچی رۆژنامەوانی ئەلیكترۆنیشە ،پەنجەرەیەكی هاوچەرخە ،هەرچی
لەبارەوە بڵێین ئ��ەوا مافی خۆی نادەینێ( ،پێگەی عەنكاوەی ئەلیكترۆنی) كە لەساڵی
)1999ەوە 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
ـ بەاڵم ئەو شتەی جێی سەرنجە لە ئاستی ویست دا نییە.
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تێبینی:
 1ـ كەڵكمان لەو خشتانە وەرگرتووە كە رۆژنامەی ((بهرا)) لە زنجیرەیەك ژمارە بەدرێژایی
یەك لەساڵی  1999باڵوی كردنەوە .كە یادی  150ساڵەی سەرهەڵدانی رۆژنامەوانیی
سریانییە ((بهرا))ش بەنۆرەی خۆی كەڵكی لە تۆژینەوەی مامۆستایان :یواو بنیامین
(رۆژنامەوانی ئاشووری ـ شارەزایی  1949ساڵ ـ گۆڤاری (الجمعیة االكادیمیة االشوریة)،
كۆچكردوو یوسف حەبی لە رۆژنامەی (السورپ) ،لە گۆڤاری (المجمع العلمی العراقی)،
مامۆستا ئە ـ ئەكەد لە رۆژنامەوانیی ئاشووری ـ گۆڤاری دراسات اشتراكیە ـ ژمارەی
تایبەت  ،1992هەندێ نموونەمان لەو رۆژنامانە وەرگرتووە وەك بەڵگە ئەو هەوارە.
 2ـ كورتەی بەڕێوەبەری گشتی(ب.گ) ،كۆمەڵە (ج) دیموكراتی(دی) ،سریانی(س)،
عەرەبی(ع) ،ئینگلیزی(ا) ،توركی(ت) ،رووسی(ر) ،فەڕەنسی(ف).
 3ـ نموونەی ئەو رۆژنامانەمان هەڵبژاردووە كە لەگەڵ باری كۆمەاڵیەتی و دۆخی سیاسی
گەلەكەمان دەگونجا ،ماوەیەكی درێژ ب��ەردەوام بوونە ،چل نموونەمان لە رۆژنامەكان
وەرگرتووە كە بەسەر هەر شەش هەواردا دابەش كراوە ،لەنێوان نزیكەی  200ناوونیشان،
سوودمان لە رۆژنامەی ((بهرا)) وەرگرتووە كە لەنێوان سااڵنی  1997ـ  2001شەرەفی
سەرنووسەرییەكەی بە من سپاردرابوو.
( )1كورد 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
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی پ��ەی��ام��ێ��ك��ە ،هەروەها
ترپەیەكی گرنگە لە ترپەكانی دڵی هەر گەل
و نەتەوەیەك ،ل��ەوەش زیاتر ئاوێنەیەكی
بااڵنمای خەم و خواستەكانی ئەو گەلەیە.
ه��ەروەه��ا چاوگێكی گرنگە ،كە ناكرێ لە
نووسینەوەی مێژوودا ،فەرامۆش بكرێت.
س���ەرب���اری ئ����ەوەی ل��ە ق��ۆن��اغ��ێ��ك��دا بووە
دەسەاڵتی چوارەم كە سڵی لێ دەكرێتەوە
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
جیهانی دەناردە هەڵبەت رۆژنامە بەمانای
راستەقینەی خۆی لە ناوەڕاستی سەدەی
نۆزدەهەمدا لەالی كلدان سریان ئاشووری
دەرچووە ،ئەویش بە دەرچوونی (زهریری
دبهرا – شتێكی روون��اك��ی) ،كە یەكەمین
ژم��ارەی لە رۆژی یەكی تشرینی دووەمی
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ساڵی 1849دا لە ورم��ێ بەزمانی سادەی
سریانی دەرچوو .دواتر ئەو بەروارە بووە
جەژنی رۆژنامەگەریی سریانی ،سااڵن و
یادی دەكرێتەوە.
ئەو گۆڤارە رۆڵێكی گەورەی هەبووە لە
گەاڵڵەبوونی رێژەی هاوچەرخی سریانی.
ل��ە قۆناغی ب��ەرای��ی دەرچ��وون��ی��دا بایەخی
بەمێژووی كۆنی ئاشووری دەدا ،پاشان
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
چاكە و خراپە و تێكۆشانی ه���ەژاران دژ
بەدەوڵەمەندان ،بەوە تەوەری بایەخ پێدانی.
پاش ئەویش دەرچوونی گۆڤارو رۆژنامە
ب��ەردەوام��ب��وو ،نەمازە ئەوانەی لە عیراق،
ئێران ،توركیا ،سوریاو هەندێ واڵتی تاراوگە
دەرچوون ،كە بۆمان هەیە ناوی ئەوان یان
بهێنێ بەگوێرەی بەردەست بوونی ژێدەر:
 1رۆژن���ام���ەی (م��ه��ردی��ان��ا ئاسوورایا:رابەری ئاسووری) كە ئاشوور بێت یوسف
لە ساڵی 1858دا بە هەردوو زمانی سریانی
و عەرەبی دەریكرد.
 2رۆژنامەی (كوخوا دوونخا :هەسارەیرۆژهەاڵت) كۆنترین رۆژنامەیە كە نەعووم
فایەق ( )1930-1868لەناوچەی دیاربەكر لە
توركیا ،بەزمانی توركی سەرباری سریانی

گەشتێك بەمێژووی رۆژنامەگەریی سریانیدا

،،
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

،،

دەریدەكرد.
 3رۆژنامەی (ق��اال دش��رارا :دەنگی ه��ەق) كە لە ساڵی1896دا ب��اوك��ە س��ۆل��ۆم��ۆن تخومنایا ب��ەزم��ان��ی سریانی
دەریدەكرد.
 4رۆژنامەی (خویادا ئاسوور كلدایا :یەكێتی ئاسووریكلدانی) ،كە هەردوو مامۆستا نەعووم فایەق و یوسف درنا
( )1958-1889بە ه��ەردوو زمانی سریانی و عەرەبی لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا دەریانكرد.
 5رۆژن��ام��ەی (ناتودشا :زەن��گ (كە دكتۆر فەرەیدونئۆراهم)  )1925-1891بە زمانی سادەی سریانی (تفلیس لە
گورجستاندا دەریكرد).
 6رۆژن��ام��ەی (بێـث نەهرێن :مسیۆپۆتامیا) لە ساڵی1916دا نەعووم فایق داعم زراند.
 7گۆڤاری (لیسان ئەلمەشرق :زمانی رۆژهەالت) لە ساڵی1946دا كڵێسەی سریانی دەریكرد ،بایەخی بەكاروباری
ئایینی دەدا.
 8گۆڤاری (ئەلنەجم :ئەستێرە) كە لە ساڵی 1950دالەالیەن كڵێسەی كاتولیكەوە لە ئێران دەرچوو.
 9رۆژن��ام��ەی (دعسیز بهرانا :ئایندەی روون���اك) كەن��اوەڕاس��ت��ی س���ەدەی بیستەمدا مامۆستا عیسا بنیامین
بەزمانی سادەی سریانی لە ئارام دەریكرد.
 10گۆڤاری (گلگامش :كە یەكەمین دەرچوونی لە ساڵی1952دا لە ت��اران ب��وو .گۆڤارێكی وێژەیی بوو بەزمانی
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.
 11گۆڤار (ئیزكەدا ئاسوورایا :باڵیۆزی ئاسووری) ،قەشەنوئیل وەردا لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا بەزمانی
س���ادەی سریانی دەری��دەك��رد ،ت��ا چەندین ل��ە دەرچوون
بەردەوام بوو.
 12گ��ۆڤ��اری (رووناكییەك لە رۆژه���ەاڵت���ەوە) ،كە لەساڵی 1948دا لەالیەن بارەگای پەتریركی لە شیكاگۆ لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەرچوو گۆڤارێكی ئایینی
كۆمەاڵیەتی بوو ،هەردوو مانگ جارێك بەهەردوو زمانی
سریانی و ئینگلیزی دەردەچوو.
 13گۆڤاری (بنقیسا :ب��ەرگ) لە سەرەتای پەنجاكاندامامۆستا یۆخەنا ئەلقس دانیال ب��اژی بە زمانی سادەی
سریانی دەریكرد .مامۆستا یۆخەنا بۆ خۆی و نووسەر
میشائیل الزاریش تێیاندا دەنووسی.
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 14رۆژنامەی (كوخوا دوونخا :هەسارەی رۆژهەاڵتی) كەقەشە گریگۆریۆس بەزمانی سریانی لە رووسیا دەریكرد.
 15رۆژنامەی (مدنخا :رۆژهەاڵت) قەشە گریگۆریۆسهەر بەزمانی سریانی لە رووسیا دەریكرد.
 16گۆڤاری (فخمسا :حیكمەت) كە قەشە چوالبونو لەتوركیا بەهەردوو زمانی سریانی و توركی دەریدەكرد.
 17گ��ۆڤ��اری (ك��اك��ڵ گ��وێ��ز) و گ��ۆڤ��اری (ئ��اش��وور) ورۆژنامەی (كوخوا ئاسوورایا) ئەستێرەی ئاسووری لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا.
 18گۆڤاری (دەنگێك لە رۆژهەاڵتەوە) كە سكرتاریەتیگشتی یەكێتی الوانی سەر كڵێسەی رۆژهەاڵت لە كریشۆر
لە هیندستان دەریدەكرد.
 19سەرباری رۆژنامەی گۆڤاری دیكە كە رەنگە بۆماننەڕەخسا ناویان بهێنێین.
رۆژنامەگەری سریانی لە میزۆپۆتامیا
ئەگەر بێینە سەر باسی عیراق ،خاكی میزۆپۆتامیا النەی
شارستانیەتەكان ،یەكێكە ل��ەو واڵت��ان��ەی رۆژنامەگەریی
سریانی گ��ەش��ەك��ردن��ی ب��ەخ��ۆوە دی���ت ،وەك بەشێك لە
رۆژنامەگەری گشتی واڵتەكە باوكانی كاپوشی (لە پەیڤی
)Capuccioی التینییەوە هاتووە ،كە واتای كاڵو دەدات،
ئ��ەوان لقێكن لە تیپی فرەنسیسكان) ،باوكی دۆمەنیكان،
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.
باوكانی دۆمەنیكانیش لە ساڵی 1750دا نێردەی خۆیان
لە مووسڵدا ك���ردەوە .چاپخانەیەكیشیان دام��ەزران��د بۆ
چارەسەكردنی كێشەی مامۆستاو قوتابیان لە رووی كەمیی
كتێب بۆ فێركردنی مندااڵن و الوان بەهەر سێ زمانی
عەرەبی و سریانی و فەرەنسی لەسەر بنەمای تازە.
لەو قوتابخانانەی كە كردیاننەوە ،قوتابخانەی خانمانی
راهیب بوو ،كە بە (خوشكانی ئەڤین) ناسرابوو .هەروەها
یەكەمین كتێبیشی چاپكرد كە (وەرزش��ی رێی ق��اچ) بوو
لە دانانی خووری یوسف داود مووسڵی .هەروەها كتێبی
(سەرەتاكانی خوێندنەوە بۆ وانە گوتنەوە بە مندااڵن) كە
لە ساڵی 1862دا ب��ەه��ەردوو زمانی عەرەبی و سریانی
چاپكرابوو ،كتێبی (پوختەیەك لە مێژووگەلی دێرین) لە
نووسینی قەشە لویس رەحمان كە لە ساڵی 1876دا چاپكراوەو
كتێبی (پوختەیەك لە مێژووگەلی سەدەكانی ناوەڕاست) لە
نووسینی هەمان نووسەر كە لە ساڵی 1877دا چاپكراوە
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،،
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
مەشق پێكردنی مندااڵن لە قوتابخانەدا (لە
نووسینی ئیقلیمی یوسف داود ،كە لە ساڵی
1863دا چاپكراوە و كتێبی (ئستاخیۆس
سەركردەی بەناوبانگی رۆمان لە سەدەی
دووەمدا) كە لە ساڵی 1899دا چاپكراوە و،
كتێبی (باشترین شێواز بۆ داڕشتنی چەك
و نووسراو) لە نووسینی نەعووم فەتحولاڵ
س��ەح��ار ،ل��ە س��اڵ��ی 1888دا چ��اپ��ك��راوە و
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
رۆژاواییان و سریاندا) لە نووسینی قەشە
پەترۆس نەسری كلدانی ،كە بەشی یەكەمی
لە ساڵی \1905دا 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)،
كە یەكەمین ژم��ارەی لەكانوونی یەكەمی
1902دا دەرچووە ،لە پێناسەكەیدا هاتووە كە
(گۆڤارێكی ئایینی وێژەیی زانستی مانگانەیە،
خاوەنی ئیمتیاز باوكانی دۆمەنیكان)ە .ئەو
گۆڤارە بەسێ زم��ان دەردەچ���وو ،نزیكەی
 650ژم���ارەی ب��ەع��ەرەب��ی 400 ،ژمارەی
ب��ەف��ەڕەن��س��ی 330 ،ژم��ارەش��ی بەسریانی
دەرچ���ووە ،گەلێ نووسیار لە گۆڤارەكەدا
كاریان كردووە ،لەوانە باوكە عەبدولئەحەد
ج��ورج��ی س��ری��ان��ی ب��ەغ��دای��ی و نووسەر
قەرەجولاڵ كسبۆ .نووسینی هەموو ئەمانە
خاوەن مۆركێكی ئایینی بوو گۆڤارەكە بۆ
ماوەی شەش ساڵ لە دەرچوون بەردەوام
بوو ،تەنانەت دوای راگەیاندنی دەستووری
عوسمانیش لە 23ی تەممووزی 1908یش
ه��ەر دەردەچ�����وو .دوای��ی��ن ژم��ارەش��ی لە
كانوونی یەكەمی 1909دا دەرچووە.
ئینجا گ��ۆڤ��اری (ئ��ەل��ی��وراع��ە) دەرچ���وو،
كەبۆیە بەو ناوە نراوە ،وەك ئەو باڵندەیەی
ل��ە ش����ەودا وەك ئ����ەوەی ل��ە رۆژدا بێت
وای���ە .گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی مانگانە ب��وو بەدەست

دەن��ووس��رای��ەوە ،كە دەستەیەك لە الوانی
رۆشنبیر لە ساڵی 1916دا لە مووسڵ دەریان
دەكرد ،لە نێویاندا رۆفایل بەتی نووسەرو
رۆژنامەنووسی ناسراو بوو ،كاتێك قوتابی
دوان���اەن���دی ب���وو ل��ە م��ووس��ڵ .هەروەها
گۆڤاری (ئەلنەجم :ئەستێرە) كە گۆڤارێكی
ئایینی مێژووی كۆمەاڵیەتی وێژەیی بوو،
پەتریاركی كلدانی لە مووسڵ دەریدەكرد.
سەرنووسەرەكەی قەشە (مەترە) سولەیمان
ئەلسایغ .لە ساڵی 1928دا دەرچوو ،لە ساڵی
1952شدا وەستا .رۆژنامەی (نروا :قامیش)
كە قەشە ئیشۆ مزرعیا لە نیوەی یەكەمین
سەدەی بیستەمدا بەهەردوو زمانی عەرەبی
و سریانی لە عیراقدا دەریكرد .رۆژنامەی
(قاال من مدنخا :دەنگێك لە رۆژهەاڵتەوە)
مامۆستا كاكۆ الزار لە پاش دووەمین جەنگی
جیهانی بەزمانی سریانی پەتی (دێرین) لە
مووسڵ دەریكرد .گۆڤاری (نوهرا :رووناكی)
ق��ەش��ە ی��وس��ف ب��اب��ون��ا ب��ەزم��ان��ی عەرەبی
ل��ە ب��ەغ��دا دەری دەك���رد .گ��ۆڤ��اری (لیسان
ئەلشەرق :زمانی رۆژه��ەاڵت) باوكە پۆڵس
بەهنام بەڕێوەبەری قوتابخانەی تەوزیحیی
ئەمریكی لە مووسڵ خودان و بەڕێوەبەری
بەرپرسی بوو ،گۆڤارێكی مانگانەی ئایینی
وێژەیی زانستی دیرۆكی بوو.
سەرەتای حەفتاكانی سەدەی رابردووش
وێستگەیەكی ت��ازە ب��وو ل��ە وێستگەكانی
رۆژنامەنووسی سریانی لە عێرقدا ،دوای
ب��ڕی��اری بەخشینی مافی ك��ول��ت��ووری بەم
پێكهاتەیەیە كاتی خۆی كولتووری رژێمی
رابردوو .ناوی نابوو (مافی رۆشنبیری بۆ
سریانی زمانان) ،ئەمەش لە 16ی نیسانی
ساڵی 1972ب���وو ،كە دوای ئ��ەوە قۆناغی
دام��ەزران��دن��ی ژم��ارەی��ەك یانە و دەزگای
رۆشنبیری دەس��ت پ��ێ دەك���ات ،ك��ە گەلێ
رۆژنامە گۆڤاریان دەركرد ،كە كەلەپووری
گ����ەورەی ش��ارس��ت��ان��ی و ك��ەل��ەپ��ووری و
وێژەیی ئەو پێكهاتە دێرینەیان پیشان دەدا.
جا گۆڤاری (المثقف االث��وری :رۆشنبیری
ئ��اس��وری) ك��ە وەرزە گۆڤارێكی وێژەیی
رۆشنبیری بوو یانەی رۆشنبیری ئاسووری
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
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بەهەردوو زمانی سریانی و عەرەبی لە ساڵی
1972وە دەریكرد .گۆڤاری (قاال سوریایا:
دەنگی سریانی) كە لە ساڵی 1973دا دامەزرا،
كۆمەڵەی رۆشنبیری سریانی زمانان لە
ئاشووری كلدان سریانی بەهەردوو زمانی
عەرەبی و سریانی دەری دەكرد .گۆڤارێكی
وێژەیی كەلەپووریی گشتی مانگانە بوو،
بایەخ بەكولتووری سریانی دەدا .گۆڤاری
(بەین ئەلنەهرێن :میزۆپۆتامیا) پاتریاركایەتی
كڵێسەی كلدان لە ساڵی 1973دا دەریكرد.
گۆڤاری (كۆڕی زانیاری سریانی) لە ساڵی
1975دا دەردەچوو.
پاشان لە نێو كەشی خەباتی نیشتمان
و نەتەوایەتیدا دژ بە رژێمی لەناوچووی
دی��ك��ت��ات��ۆری ،ل��ە پ��ێ��ن��او گ��ەی��ان��دن��ی پرسی
رەسەنایەتی ب��وون و رەوای مافەكان تا
فراوانترین ئاست ،رۆژنامەی (بەهرا) دەستی
پێكرد و یەكەمین ژمارەی لە ساڵی 1982دا لە
الیەن بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوورییەوە
بە دوو چاپی عەرەبی و سریانی دەرچوو.
لە پاش راپەڕینە پیرۆزەكەی كوردستان
لە ساڵی 1992دا سەنتەری رۆشنبیریی
ئاشووری لە دهۆك دامەزرا .كە لەوكاتەوە
تائێستا گ��ۆڤ��اری (ن��ەج��م بێن ئەلنەهرێن)
دەردەك���ات ،هەروەها كڵێشەش لە سایەی
بەرپرسیایەتی و پەیامی ئیمانی خۆیدا ،لە
دەركردنی چەندین گۆڤاردا بەردەوام بوو.
ئیدی گۆڤاری (نەجم ئەلمشەرق :ئەستێرەی
رۆژهەاڵت) لەالیەن پەتریاركایەتی كلدانەوە
بەعەرەبی و سریانی و ئینگلیزی دەردەچوو.
ئینجا گ��ۆڤ��اری (ئوبقا ئ��اس��ۆ) ك��ە وەرزە
گۆڤارێكی ئیمانی كولتووری كۆمەاڵیەتی بوو،
پەتریاركایەتی كڵێسەی كۆنی رۆژهەاڵت لە
ساڵی 1997ەوە بەهەرسێ زمانی عەرەبی و
سریانی و ئینگلیزی دەری دەكات .گۆڤاری
(رینوسا :رەب��ەن��ی) كەلەالیەن رەبەنایەتی
ئەنتۆنی ه��رم��زدی ك��ل��دان��ەوە دەردەچ���وو.
تائێستاش زۆربەی ئەو گۆڤار و رۆژنامانە
لە دەرچوون بەردەوامن .هەروەها گۆڤاری
(ق��ی��س��ارەی رۆح) ك��ە ل��ە س���ەرەت���ای ئەم
س���ەدەی���ەدا ل��ەالی��ەن م��ەت��ران��ی��ەی كڵێسەی
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ئاشوورییەوە لە عیراق دەرچوو ،كە دوای
چەند ساڵێك وەستا.
س��ەرب��اری ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ەی دی،
كە دەزگاكانی كۆمەڵگای مەدەنی و پارت
و ب��زووت��ن��ەوەی ج��ۆرب��ەج��ۆری سیاسی
لە عیراقدا دەری���ان ك��رد .لە مانەی كە لە
پ��اش گ��ۆڕان��ەك��ەی 2003ەوە دەرچ���وون
یان بەشێوەیەكی ف��راوان گەشەیان كرد و
ب�ڵاوب��وون��ەوە .ل��ەوان��ە رۆژن��ام��ەی (میزلتا:
كاروان) رۆژنامەی (نەهرنیسیا) رۆژنامەی
(بێت نەهرێن) ،رۆژنامەی (نیشا) ،گۆڤارەكانی
(داهێنانی سریانی ،سیمتا ،مملسا ،رەدبا
كلدایا ،دیانا .جگە لە گۆڤاری (پانیپال) كە
لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیریی
و ه��ون��ەری س��ری��ان��ی س��ەر ب���ەوەزارەت���ی
رۆشنبیریی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
بەهەر سێ زمانی سریانی و ع��ەرەب��ی و
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:

 1القس سلیمان الصائغ ،تاریخ الموصل ،ج1القاهرە.1923 ،
 2روفائیل بگی الصحافە فی العراق ،القاهرە –.1955
 3فائق بگی ،صحافە ال��ع��راق تاریخها وكفاحاجیالها.
 4روفائیل بابو اسحق ،تاریخ نچاری العراق،بغداد. 1948 .
 5عبداللگیف حمزە ،الصحافە والمجتمع ،القاهرە،.1963
 6فائق بگی ،الموسوعە الصحفیە العراقیە ،بغداد..1976
 7مصگفی مرتچی الصالح ت��اری��خ الصحافەالعراقیە فی القرن العشرین.
 8خلیل خچر العراقی ،مقال (الصحافە االپوریەمنژ نشائها ،مجلە االفق ،العدد  ،14تشرین االول).
.2000
*سەرنووسەری ئەلئوفەق
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ئەكەد موراد

گ��وم��ان��ی ت��ێ��دا نییە ك��ە رۆژنامەگەریی
راستەقینە ئەگەر بێتو ئازادیییەكی تەواوی
ن��ەب��ێ��ت ،س��ەرك��ەوت��وو نابێت  .ب��ۆ ئەوەی
دەرفەتی ئەوە بێتە پێشەوە ،كە جموجۆڵی
لەگەڵ ئەو دەركەوتانەی گەل تێیاندا دەژیت
و ئەو هیوا و ئامانجانەی كاریان لەپێناودا
دەكات ،بژیت و كاریگەری هەبێت.
ئەوەی ئەمڕۆ لە زۆربەی دەوڵەتاندا دەیبینی،
كە رێ��ڕەوی پەرەسەندنی رۆژنامەگەریی،
هاوشانی ئەو ئاڵۆزییانەی دەرهاویشتەی
ژینی سەردەمن ،هەردەم بەرەو هەڵكشانە.
جا لەپێناو وەدیهێنانی ئامانجەكانیدا ،گەلێ
یاسای نێودەوڵەتی و خۆجێی دان���دراون،
بەمەبەستی پاراستنی رۆژنامەنووسان لە
گوشاری جۆربەجۆر ،تا رۆژنامەگەریی وەك
دەس��ەاڵت��ی چ��وارەم پێگەی خ��ۆی بەدەست

بهێنێت.
هەڵبەت ل��ە كۆمەڵگای ئێمەدا ،ت��ا ئێستا
ك��ەم��ی��ن��ەك��ان ب��ە دەس���ت گ��رف��ت��ی نەبوونی
رۆژنامەگەرییەكی كاریگەرەوە دەناڵێنن ،كە
ه��ەر خۆیان ب��ەڕێ��وەی ببەن و گوزارشت
لە كێشەی ناوخۆیان لەگەڵ ئەوانی دیكەدا
بكات .ئەویش بەهۆی پاشماوەكانی رابردوو
لەگەڵ توانای س��ن��وورداری ئ��ەوان ،چونكە
بەقەبارە گ��ەورە نین و كاریگەریی ئەوانی
دیكەشیان ب��ەس��ەرەوەی��ە ،ك��ە ه��ەن��دێ جار
ئ��ەوان��ی دی بەپێی ب��ەرژەوەن��دی��ی خۆیان
دەس��ت��ی ت��ێ وەردەدەن ،ك��ە سەرەنجام
كاروبار بە ویستێكی بەدەر لە ویستی ئەوان
(كەمینەكان) بەڕێوە دەچێت .بەم شێوەیە
رۆژنامەگەریی هیچ كاریگەرییەكی نابێت
بەسەریانەوە ،هەبوون و نەبوونیشی وەك
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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
خۆی بگرێت لەنێو دەنگەكانی دیكەدا لەو
نیشتمانەی كۆیان دەكاتەوە.
ل��ە پ��ێ��داچ��وون��ەوەی��ەك��ی مێژووییانەی
س���ادەدا بۆ واقیعی ئ��ەو كۆمەڵگایانەی لە
سایەی دیكتاتۆریەتدا پێكەوە ژی��اون ،ئەو
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
بێبەش ب��وون ل��ە س��ادەت��ری��ن مافی مرۆیی
نااڵندیان ،لەگەڵ بەسەرچوونی رۆژگاریشدا،
كاریگەریی ئەو رەوشە هەموو جومگەیەكی
ژیانی ئەوانی گرتەوە.
گەلی كلدان سریان ئاشووریش قوربانییەكی
ئەو ئەزموونە تاڵەیە ،كە نامۆ و بێبەش لە
نیشتمانەكەی خۆیدا دەژیا ،كە مافی نەبوو
زمانی نەتەوەیی خۆی تەنانەت لە پەروەردە
یان هەر چاالكییەكی دیكەدا بەكاربهێنێت،
بەڵكو جاری وا هەبوو قسەكردن دەربارەی
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كولتور یان رۆشنبریەكەشی ،بە دەرچوون
ل��ەو بنەمایانە دادەن���درا ،كە رژێ��م بوواری
نەدەدا قسەیان لەبارەوە بكرێت ،بەم جۆرە
كارەكە لە رەوشێكی زەحمەتدا بوو ،جا بۆ
گەڕانەوەی بەرەو حاڵەتی ئاسایی دوا گۆڕانی
دەوڵەت بەرەو دیموكراسی تا نوێنەرایەتی
هەمووان بكات .پێویست بە هەڵوەستەیەكی
شێلگیرانە دەك��ات ،كە بە وردی واقیعەكە
شی بكاتەوە ،هەروەها بەشێوەیەكی كارا
لە رێی یاسای كردارەكییەوە كار بكات ،بۆ
ئەوەی كەمینەكان پێگەی سروشتی خۆیان
شانبەشانی پێكهاتەكانی دی لە نیشتماندا
بەدی بهێنن.
یەكەمین وێستگەی رۆژنامەگەریی سریانی
((دامەزراندن))
بە سەرنجێكی سادە لەمێژووی گەلی كلدان
سریانی ئ��اش��ووری لە س��ەرەت��ای سەدەی
ه��ەژدەه��ەم��ی زای��ن��ی��ی��دا ،ل��ەگ��ەڵ هەبوونی
دەرووی��ەك��ی ئ��ازادی لە ناوچەی ورم��ێ لە
ئێران ،دەبینین خەڵكی روو لە فێربوون بە
زمانی سریانی دایك دەكەن ،كە لە ماوەیەكی
كەمدا  200قوتابخانەی گرتەوە ،كە رۆڵەكانی
ئ��ەو گەلە بەهاوكاریی باوكانی ئەمریكی
و بەریتانی ك��ە ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی نێردەی
مسیۆنێراندا بوون بەڕێوەدەبران .ئەو نێردانە
چاپخانەی دەستییان لەگەل خۆیاندا هێنا ،كە
یارمەتیدەر بوون بۆ چاپ كردنی چەندین
كتێبی سریانی.
ئ��ەو قوتابخانانەی ئ��ام��اژەم��ان پێ كردن
ناوبانگێكی ب��ەرزی��ان بەدەست هێنا ،گەلێ
لە دەرچوواندنیشیان خوێندنی خۆیان لە
ئەمەریكا و دەوڵەتانی ئەوروپا تەواو كرد.
بەم جۆرە بەشێوەیەكی فراوان رۆشنبیریی
نەتەوەیی لەنێو خەڵكی باڵو بووەوە ،لەوەشدا
سوودیان لەو پەرەسەندانە وەرگرت كە لە
ئەوروپا و ئەمەریكادا لە ئارادا بوون .لەساڵی
1849دا و بە هەوڵ و كۆششی مسیۆنێرێكی
ئەمەریكی جاستین بێركنز و بەبەشداریی د.
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بنیامین الباری و مێرزا شموئیل ،یەكەمین
ژم��ارەی رۆژنامەی ((زەهریری بەهرا)) لە
1849/11/1دا دەرچوو.
ل����ەم ك����ارەش����دا م���ی���رزا ش��ەم��وئ��ی��ل ،كە
نووسەرێكی ئاشووری بوو ،یارمەتی دان
و رۆڵ���ی گرنگیشی گ��ێ��ڕا ل��ە ب���رەو پێدانی
رۆژنامەكەدا ،بەهۆی باڵوكردنەوەی بابەت و
هەواڵی جیهانی و شی كردنەوە و نووسینی
خوێنەران.
ئەو رۆژنامەیە بە زمانی سریانی دەرچوو،
كە یەكەمین رۆژنامەی قۆناغی دامەزراندن
ب��وو ل��ە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی س��ری��ان��ی��ی��دا(( .لە
یەكەمین چوار ساڵیدا مانگانە بەچوار الپەڕە
دەردەچوو ،پاشان الپەڕەكانی زیادیان كرد
و ب��وون بە هەشت و ئینجا دوازدە الپەڕە
و مانگی دووجاریش دەردەچ���وو)) تیراژی
لەنێوانی  500تا  1000دانە بوو ،بێ پسانەوە
تا ساڵی  1918لە دەرچوون بەردەوام بوو
كە دەكاتە  69ساڵ)).
ب��ەم ج��ۆرە ل��ەك��ار و ب��ەردەوام��ی��ی خۆیدا
ژم��ارەی��ەك��ی شەرەفەمەندانەی تۆماركرد.
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
كلدان سریان ئاشووریی سەپاند ،نەبووایە،
كە ئەو گەلە لە زۆرب��ەی ناوچەكانی خۆیدا
تووشی دەرب���ەدەری و كۆمەڵكوژی هات،
ئ��ەوە رۆژنامەكە لە دەرچوونیدا تا ئەمڕۆ
بەردەوام دەبوو.
هەر وەك ئاماژە ،ئەو رۆژنامەیە تاقانە
نەبوو ،بەڵكو و رۆژنامەی دیكەش دەرچوون،
وەك :دەنگی هەق ( 1897ـ  ،)1915نێردەی
ئاشووری ( 1890ـ  ،)1915نامە لە ئاشوورەوە
( 1887ـ  )1889و رۆژنامەی دیكەش.

ناوچەی دەشتی نەینەوا ،هەروەها هێنانی
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
لە رۆڵەكانی ناوچەكە ،یەكەمین گۆڤاری
عیراقی بەناوی ((اكلیل الورد  -چەپكە گوڵ))
لەساڵی 1902دا بە هەر سێ زمانی سریانی
و عەرەبی و فەڕەنسی دەرچوو ،كە مۆركێكی
رێنماییكەر و رۆشنبیرییانەی بەخۆوە گرت
بوو .مانگانە درێ��ژەی بە دەرچوونی خۆی
دا ،لەالیەن خوێنەرانیشەوە پێشوازییەكی
باشی لێ كرا .گۆڤاری ((اكلیل الورد -چەپكە
گ����وڵ))ی س��ری��ان��ی ل��ە 1904ەوە ت��ا 1908
ب��ەردەوام بوو .هۆی وەستانی گۆڤارەكەش
لەئەنجامی پێداگرتنی زۆرب����ەی پیاوانی
كڵێسە لەو كاتەدا ،كە پێویستە نووسین لە
وێسگەی دووەم
گۆڤارەكەدا بە زمانی سریانی پەتی بێت ،وای
((رۆژنامەگەریی سریانی لە دەشتی نەینەوا))
ك��رد ژم��ارەی هۆگران و نووسەرانی كەم
ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ه��ەب��وون��ی مسیۆنێرانی بووەوە ،كە لە دوایین ژمارەكانیدا هەر تەنیا
دۆمەنیكان و بەریتانی و هەوڵەكانیان بۆ نووسەرانی سەر بە گۆڤارەكەی بۆ مایەوە.
دان��ان��ی هەژموونێك بۆ چاالكییەكانیان لە
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لەچوارەمین ساڵی تەمەنی گۆڤارەكەدا ،باوكە
حەنا قریۆ وەك تاكە نووسیار مایەوە ،كە
زۆربەی بابەتەكانی گۆڤارەكەی دەنووسی و
وەریدەگێڕان .لە تەمووزی 11908دا دوایین
ژمارەی گۆڤارەكە دەرچوو ،پاشان گۆڤارەكە
وەستا.
ه��ەر وەك ئ��ام��اژە دەڵ��ێ��ی��ن :ئ��ەم گۆڤارە
لەنێو لیستی رۆژنامە و گۆڤارەكانی عیراقدا،
یەكەمین گ��ۆڤ��اری ع��ی��راق ،ه��ەر ژمارەیەك
 16الپەڕە بوو .لە ماوەی چوار ساڵدا ()48
ژم��ارەی لێ دەرچ���وو ،وات��ە بەتێكڕا لەهەر
ساڵێكدا ( )12ژم��ارە دەرچ���ووە .گۆڤارەكە
مەیلێكی ئایینی و پ���ەروەردەی���ی هەبوو،
سەرباری هەواڵ و چاالكی گشتی .گۆڤارە
هاوشێوەكەی بەزمانی عەرەبی لەماوەی
 1904ـ  1909بەردەوام بوو 96 ،ژمارەشی
ل��ێ دەرچ����ووە .گ��ۆڤ��ارەی فەڕەنسیەكەش
لە كانوونی یەكەمی 1906ەوە تا كانوونی
دووەمی  1910دەرچوو.
ئەو پەشێوی و رووداوانەی لە ناوچەكەدا
قەومان ،یەكێك بوون لەو هۆیانەی بوونە
مایەی بەردەوام نەبوونی چاپەمەنیی سریانی
و قەتیس مانی دەرچوونیان لەچەند شوێنێكی
دیاری ك��راودا ،بەبێ ئەوەی كاریگەرییەكی
گونجاویان هەبێت.
هەرچەندە ماوە ماوە هەندێ چاپەمەنی لە
میزوپۆتامیا دەرچوون ،وەك ((باڵوكراوەی
ی��ەك ش��ەم��م��ە)) ل��ەس��ااڵن��ی  1922ـ 1937
ل��ە ب��ەغ��دا(( ،چ���رۆك���ان)) ل��ە  1925ـ 1932
ل��ە م��ووس��ڵ(( ،ئ����اش����ووری)) ل��ە  1927لە
بەغدا(( ،دەنگی رۆژهەاڵتمان)) لە مووسڵ،
((ئەستێرە)) لە مووسڵ(( ،بیری مەسیحی))
لە بەغدا و هی دیكەش.
زۆربەی ئەو باڵوكراوانە رێچكەی ئایینی
پ��ەروەردەی��ی رێنماییكەرانەیان گرتە بەر
تا سەرەتای سااڵنی  .1970ئیدی لە پاش
بڕیاری سەلماندنی مافی رۆشنبیری لە 16ی
نیسانی 1972دا ،هاوكات لەگەڵ فەراهەم
بوونی ئازادی ،ئەدیب و نووسەران دەستیان
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بە دامەزراندنی چەندین دەزگای رۆشنبیری
و میدیایی لە بەغدا و پارێزگاكاندا كرد.
چەندین گ��ۆڤ��اری شایستەش دەرچ���وون،
لەوانە گۆڤاری ((بێت نەهرێن)) لە مووسڵ لە
 1973و تا ئێستاش لە دەرچووندا بەردەوامە،
ك��ە گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی ك��ول��ت��وری رۆشنبیرییە.
گۆڤاری ((قاال سوریایا)) لە بەغدا لە 1973
كە تا ناوڕاستی هەشتاكان ب��ەردەوام بوو.
((رۆشنبیری ئاشووری)) لە بەغدا لە 1974
و تا ساڵی  1991ب���ەردەوام ب��وو ،گۆڤاری
((ج��ڤ��اك��ی س��ری��ان��ی)) ل��ەب��ەغ��دا ل��ە  1975و
ت��ا ئێستاش ه��ەر ل��ەالی��ەن ك��ۆڕی زانیاری
سریانییەوە دەردەچێت.
هەلومەرج و تەنگ پێ هەڵچنین ،كە لەالیەن
دەسەاڵتدارانی بەغداوە بەرەو رووی زۆربەی
ئەدیب و نووسەرانی بووەوە ،بەتایبەتی لە
هەشتاكان ب���ەدواوە ،زۆرب��ەی چاالكیگەلی
سریانی راگ��رت ،لەنێویشیاندا باڵوكراوە و
چاپەمەنی .زۆربەی ئەدیب و نووسەرانیش
بەهۆی راوەدوون��ان��ی��ان ل��ەالی��ەن رژێمەوە،
بەرەو هەندەران كۆچیان كرد.
بەم جۆرە دەكرێ بگوترێ ماوەی هەشتاكان
لە سەدەی رابردوودا بەماوەی پاشەكشەكردن
و وەستانی زۆربەی چاپەمەنییەكان و هەر
چاالكییەكی سریانییە لە بەغدا و شارەكانی
دیكەش ،تەنیا چاپەمەنیی ئایینی نەبێت.
وێستگەی سێیەم
لەپاش راپەڕینی پیرۆزی ئاداری 1991
وەرچەرخانێكی جۆرەكی بوو لە كاروانی
گۆڕان لەپاش راپەڕینە پیرۆزەكەی ئاداری
 1991لە هەرێمی كوردستاندا .بۆ یەكەمین
جار گەل بە هەموو پێكهاتەكانییەوە هەوای
ئازادی هەڵمژی ،توانیشی لەرێی هەڵبژاردنێكی
دیموكرات و ئ���ازادەوە ،یەكەمین پەرلەمان
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
داب���ەش بكرێت و ئ��ەو چەواشەكارییەش
بەخوێنەران رابگەیەنێت كە رژێمی دیكتاتۆری
ل��ە م���ێ���ژووی ئ��ێ��م��ەدا ك���ردب���ووی ،ئەویش
بەگوێرەی حەزی خۆی و ئەو بیرۆكە چەوت
و نەخۆشانەی ك��ە دەیویست نەتەوەكان
بتوێنێتەوە و هەوڵدانی بۆ سڕینەوەیان .ئەو
رۆژنامەیە توانی دەنگی راپەڕین و خەبات
لەپێناو مافی رەوای رۆڵەكانی گەلی كلدان
سریان ئاشووریمان لە نیشتمانی باپیراندا
((میزوپۆتامیا)) بگەیەنێت.
دوای ئ��ەوی��ش گ���ۆڤ���اری ((ئەستێرەی
بێت نەهرێن)) لەالیەن بنكەی رۆشنبیریی
ئاشوورییەوە لە دهۆك لە 1992دا دەرچوو.
پاشان گەلێ چاپەمەنی دی دەرچ��وون كە
ئ��ازادان��ە گ��وزارش��ت��ی��ان ل��ەم��اف و خواستە
رەواكانی گەلی كرد.
ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی ئ���ەزم���وون���ی هەرێمی
كوردستاندا ،گەلێ رۆژنامەنووس و نووسەر
و میدیاكار لە ئیزگە سریانییەكانی نێو هەولێر

و دهۆك ،هەروەها كەناڵەكانی تەلەفزیۆنی
ئ���اش���وور ،ل���ەو دوو ش�����ارەدا ،ك��ە بوونە
هەوێنێك بۆ جموجۆڵی پاش رووخانی رژێم
لەبەغدا لە نیسانی 2003دا .هەروەها رێگای
كردەوە بۆ گەورەترین گۆڕەپانی هەبوونی
گەلی سریانیمان لە بەغدا و دەشتی نەینەوا،
هەروەها مووسڵ و كەركووك و بەسرا و
شوێنانی دی .بەاڵم تیرۆر و ئەو رووداوە
تاوانكارییانەی گیانی دەیان و بگرە سەدان
لە رۆڵەكانی نیشتمانی لەسەر ناسنامە یان
رەگەز و نەتەوە ،دروێنە كرد ،كاریگەرییەكی
گ��ەورەی نەرێنی هەبوو بەسەر دەروونی
خەڵكی لەپاش چاوەڕوانییەكی زۆری ئازادی،
كە خەونیان پێوە دەبینی .لە ئەنجامی ئەوە
سەدان كەس لە رۆڵەكانی گەلەكەمان ئاوارەی
دەرەوەی نیشتمان بوون ،بەهەمان رێژەش
ئ��اوارەی ناوچەكانی دی ب��وون ،بەتایبەتی
هەردوو پارێزگای هەولێر و دهۆك.
ئ��ەم رەوش���ەش بەشێوەیەكی گورچكبڕ
كاری لەو پڕۆژەیە كرد كە چاوەڕوان بوون
دوای رەووخ��ان��ی رژێ���م جێبەجێی بكەن:
((گ��ەڕان��ەوەی راستەقینە بۆ رەگوریشەی
كەلەپور و رۆشنبیری ،كە رژێم لە سەردەمی
دەسەاڵتی خۆیدا بە الڕێیدا برد)).
ئەمڕۆش گەلی كلدان سریان ئاشووریمان
ل��ە میحنەتێكی زەح��م��ەت��دا دەژی .قەڵەمە
درەوشدارەكانیانیش كە زۆربەیان نیشتمانیان
جێ هێشت و وێڵی دوای ئاسایشن ،پێگەی
خ��ۆی��ان ل��ە واق��ی��ع��ی دی��م��ەن��ە رەسەنەكەی
رۆشنبیریی عیراقی لەدەستدا .بۆ گەڕانەوەیان
بۆ ب��اوەش��ی نیشتمان و پشتگیری كردنی
واڵت بە داهێنان و هەمەڕەنگی ،هەر دەبێ
ئ��ەرك��ێ��ك��ی زۆر ب��ك��ێ��ش��رێ��ت و بەرنامەی
كردارەكی دابندرێن ،كە خزمەتی واقیع حاڵی
رۆڵەكانی نیشتمان بكات ،لەنێویشیان گەلی
سریانیمان ،تا ئەو پێكهاتە رەسەنە بگەڕێتەوە
و شانبەشانی برایانی بەشدار بێت لە گۆڕانی
راستەقینە بەرەو دواڕۆژێكی باشتر كە مافی
هەمووان دابین بكات.
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە
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جۆرج هسدۆ

(*)

لە كاتێكدا بە بۆنەی ی��ادەوەری��ی س��ەد و
شەست س��اڵ��ەی ن��ۆب��ەرەی رۆژنامەگەریی
ئاشوورییەوە (زهریری بەهرا) كە لە شاری
(ورم���ێ) لە ئێران ساڵی  1849دەرچ���ووە،
ئاهەنگ و خۆشی دەگێڕین .لە بۆنەیەكی
وەه���ادا كە رۆژنامەڤانی كلد و ئاشووری
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
كە بە كەرەستە و ئامراز و بە دەستەواژە
و گوتار و بۆچونییەوە هزر و بیری كلد و
ئاشووری سریانی روون دەكاتەوە؟
یاخود ئەوە رۆژنامەگەریییەكە چەند ناوێكی
هەڵگرتووە و كەسانێك بەڕیوەی دەبەن تێیدا
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باڵو و پەخش دەكەن و كار دەكەن ،و لەمەڕ
كلد و ئاشووری سریانییەوە داخێوی؟
ئاشكرایە ئ��ەو ش��ت��ەی دەك���رێ ن���اوی لێ
بنێین رۆژنامەگەریی ئاشووری بریتیە لەو
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
كە گرنگترینیان زمانە .لێرەش مەبەستمان
زمانی دایكی گەلی كلدۆ ئاشووری سریانە.
ئێمە لە كاتێكدا باس لە رۆژنامەگەرییەكی
سریانی تایبەت و پەتییەوە دەك��ەی��ن زۆر
پێویستە ب�ڵاوك��ردن��ەوە ب��ە زم��ان��ی سریانی
بەڕێوە بچێت ئەمەش واتا بەرفراوانبوونی
پانتایی م��ام��ەڵ��ەك��ردن ب��ەم زم��ان��ە و بەرز
كردنەوەی رێژەی ئەوانەی بە كاری دێنن ،چ
نووسەر بن یان خوێنەر ،بێگومان ئەم كارە
هاوكارییەكی باش دەك��ات بۆ پەرەسەندنی
بواری رۆژنامەگەریی سریانی و بەگەڕخستنی
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تواناكانی رۆژن��ام��ەن��ووس و رۆشنبیرانی
ك��ل��دۆ ئ���اش���ووری س��ری��ان��ی و پاڵپشتێكی
گەورەشە بۆ پروسەی فێركردنی سریانی
ئەو ئەزموونە پێشەنگەی كە گەلەكەمان لە
هەرێمی كوردستان و شوێنەكانی دەرەوەی
پ��ی��ادەی دەك��ات بۆ پابەندبوون بە پێناسە
ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ەی ،ه����ەروا دەروازەیەكیش
دەكاتەوە لەپێش دەرچووان و خوێندكارانی
فێركردنی سریانی .لێرە ك��ە ئەمە دەڵێین
مانای ئ��ەوە نییە مەبەستمان پشت تێكردن
بێت لە زمانە زیندووەكانی تر ،وەك :عەرەبی
و ك���وردی و ت��ەن��ان��ەت ئینگلیزیش .نەخێر
بەڵكو ئەوە سیستمێكی شارستانی و باشە
بۆ رۆژنامەگەریی سریانی (بە باڵوكردنەوە
بێت یان بە خوێندنەوە) مامەڵە لەگەڵ ئەم
زمانە زی��ن��دووان��ە بكات ب��ەاڵم ن��ەك لەسەر
حیسابی زمانی دایك (سریانی) ،چونكە هەر
رۆژنامەگەرییەك لە جیهاندا ناو و شوورەتی
ب��ەو زم��ان��ە نەتەوەییەوەیە ك��ە بابەتەكانی
پێ ب�ڵاو دەك��ات��ەوە ،بە پێچەوانەش دەبێتە
رۆژنامەگەرییەكی گشتی لە كێشەكانی ئەو
گەلە دەپێچێتەوە .پاشان ،بە پلە دوو مەسەلەی
م��ام��ەڵ��ەك��ردن دێ��ت ل��ەگ��ەڵ غ��ەم و كێشە و
كاروباری ئەوانەی خاوەنی ئەو زمانەن ،لە
پێشی هەمووشیان مەسەلەی ئامادەكردنی
رای گشتییە بە كێشە بنەرەتییەكانیان ،بۆیە
پێویستە رۆژنامەگەریی سریانی هەوڵ بدات
بۆ پۆشتەكردن و ئامادەكردنی رای گشتی لە
عیراق بە گشتی و كوردستان بە تایبەتی بەرەو
سەرخستنی كێشەی گەلی كلدۆئاشووری
سریانی ،ئەویش لە رێگەی ئاشناكردن و
پێناسەكردنی بە تایبەتمەندییەكانی كولتووری
سریانی و پاشان هەوڵدان بەرەو قەبوڵكردنی
لە الی��ەن وەرگرانییەوە لە دەرەوەی ماڵی
ن��ەت��ەوەی��ی��م��ان .دوای ئ����ەوەش مەسەلەی
تێكەاڵوی دێت لە نێوان كولتووری سریانی و
تەواوی كولتووری عیراق بەرەو پێكەوەنانی
كولتوورێكی نیشتمانی گشتی لە بەرژەوەندیی
هاونیشتمانییەتی راستەقینە بێت بە شێوەیەك
كە دی��وار و جیاوازییە هزرییەكانی نێوان
هەموو نەتەوەكانی گەلی عیراق البەرێت.

ب���ەاڵم پشتگوێخستنی زم��ان��ی سریانی
دای���ك و دان���ان���ی ب��ە زم��ان��ێ��ك��ی الوەك����ی لە
بابەتی باڵوكردنەوە و راگەیاندن لە الیەن
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
وات���ا ب��ەن��دك��ردن��ی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی سریانی
لەنێو ق��ەف��ەزی رۆژن��ام��ەگ��ەری و كلتوورە
گەورەترەكان و رۆڵ��ی ناسكی خۆیشی بۆ
بنیاتنانی گرنگترین فاكتەرەكانی كاریگەریی
س��ەر كۆمەڵگەی كلد ئ��اش��ووری سریانی
لەدەست دەدات كە ئەویش رۆژنامەگەرییە
و دەزگ����ا رۆژن���ام���ەوان���ی و میدیاكانیش
كادیری مامەڵەكراوی لەگەڵ زمانی سریانی
لە چ��وارچ��ێ��وەی پرۆگرامی زانستیش كەم
دەب��ێ��ت و ئ��ەوك��ات رۆژن��ام��ەگ��ەری��م��ان وەك
رۆژنامەگەریی سریان دەمێنێتەوە "نەوەك
رۆژنامەگەریی سریانی".
*

*

*

رۆژنامەگەریی سریانی سەربەخۆ
ئازادیی یان بێ الیەنی رۆژنامەنووسیی،
واتا :مافی باڵوكردنەوەی راستییەكان و هزر
و بیروبۆچوون بەبێ ئەوەی حكوومەت یان
كەرتە تایبەتەكان دەستێوەردان بكەن ،ئەم
مافە هەمیسان پراكتیزە دەبێ بەسەر هۆیە
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
بەشێوەیەك تەنها ئەو هۆكارە گەێنەرە یان
ب�ڵاوك��راوەی��ە نییە س��ەب��ارەت ب��ە ه���ەواڵ و
دەنگوباس بەڵكو توانیویەتی ببێتە هاوبەشێكی
كارا لەگەڵ كۆمەڵە فشارەكانی دیكە لەرووی
داڕشتنی هزر و بۆچوون و كارتێكردن لە
مەیل و ئ��ارەزوو و رای جەماوەری وەرگر
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
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بەگشتی ،لێرەوە دەكرێ بڵێین كاریگەرترین
جۆری رۆژنامەگەریی ئەو رۆژنامە ئازادە
سەربەخۆیانەیە ك��ە ل��ە دەرەوەی بازنەی
دەس����ەاڵت و دای��ال��ۆگ��ە میدییایەكەی كار
دەك���ەن و ه��ەوڵ دەدەن ب��ۆ سەرخستن و
پشتگیری لە مافە تایبەتییەكان و مافی گشتی
دژی هەموو ج��ۆرە ستەم و زۆردارییەك
ئەمەش بەگوێرەی تیۆری ((بەرپرسیارێتی
كۆمەاڵیەتی میدیایی)) كە ماف و ناوبانگی
كۆمەڵ چ حكوومەت یان تاكەكان دەپارێزێ.
هیچ ج��ۆرە حورمەتییەك نییە بەرامبەر بە
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی حیزبی و رۆژنامەگەریی
ئاڕاستەكراوی سەر بە ناوەندی دەسەاڵت
ئ��ەگ��ەر بڵێین :رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی بێالیەن لە
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
ئاستێكی ب��اش ل��ە راس��ت��ی و هەمەجۆری
زان��ی��اری��ی��ەك��ان ف���ەراه���ەم دەك�����ات ،لێرەش
تایبەتمەندیی لەگەڵ رۆژنامەگەرییەكانی تر
ئەوەیە ،سەر بەهیچ الیەنێكی دیاریكراو نییە،
بگرە لەگەڵ چەندین بیروبۆچوون بەهەمان
ئاستی بێالیەنی هەلسوكەوت دەكات و پابەند
بوونی بە پیشەیی و بابەتییەوە هەیە لەكاری
رۆژنامەنووسییدا ،چونكە ئەوە هەم زامنی
نرخ و بەها و زامنی ناوبانگیی باشیەتی لەناو
ج��ەم��اوەری خوێنەریدا و هۆكارێكیشە بۆ
مانەوە و بەردەوامبوونی.
ئ��ەوەی لێرەدا بەالمانەوە گرنگە بەبۆنەی
یادەوەری ( )160ساڵی رۆژنامەگەریی سریانی
ئەوەیە تا چەند گەلەكەمان پاش تێپەڕبوونی
زیاتر لە سەدە و نیوێك بەسەر دامەزراندنییدا
س���ەرك���ەوت���وو ب����ووە رۆژنامەگەرییەكی
بێالیەن پێكەوە بنێت؟ ك��ە بەگەواهیدانی
مێژووناس و پسپۆڕان بە ئەزموونێكی باش
و سەركەوتووانە دەژمێردرێ لەرووی فۆرم
و ناوەڕۆكەوە بەبەراورد لەگەڵ ئەزموونی
دەستە خوشكانی بەالی گەالنی دراوسێوە،
مەبەستمان ل��ەو ئ��ەزم��وون��ەش دەرچوونی
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رۆژژنامەی (زهریری دبهرا)یە كە یەكەمین
ژمارەی لەمانگی تشرینی دووەمی ساڵی 1849
لەشاری (ورمێ) لەئێران بە زمانی سریانی
دەرچوو و نزیكەی ( )70ساڵ درێژەی بەكارە
رۆژنامەوانییەكانی داوە .بۆ نزیكخستنەوەی
زیاتر بۆچوونمان لە خوێنەرانی هێژا چەند
پرسیارێك دەخەینە روو ،ئەگەر وەاڵم بدرێنەوە
دەگ��ەی��ن��ە ئەنجامی راستەقینە سەبارەت
ب��ەوەی تا چەند پسپۆڕانی ئ��ەم ب���ووارە لە
رۆڵەكانی گەلەكەمان توانیویانە لە ئەفراندن
و دامەزراندنی رۆژنامەگەرییەكی ئازاد و بێ
الیەن كە رۆڵی خۆی ببێنێ لە گواستنەوەی
كێشە نیشتمانی و نەتەوەییەكانمان و تەنانەت
كۆمەڵگەییەكانیش ب���ەرەو ئاستی پەسەند
كراو و قەناعەتهێنی زیاتر  .دوایەش دەكرێ
هەڵسەنگاندنێك بۆ رێچكە و رێبازی بكەین
و حوكمی رازی��ب��وون ی��ان ناڕازیبوونمان
لەسەری بدەین ،دەرەنجامیش دەڕەخسێ
ه��ەوڵ بدەین بۆ دەرخستن و بەهێزكردنی
وردەكارییە باشەكانی ئەو رەوت��ە لەالیەنە
خراپەكانی و چارەسەكردنیان بۆ ئەوەی
بگەین بەو ئامانجەی دەمانەوێ ،كە ئەویش
خزمەتكردنی كۆمەڵگایە:
* تا چەند رۆژنامەگەرییەك شك دەبەین
دوور بێت لەو كاریگەرییە حیزبییانەی كە
گەلێ جار تەنگ بە رۆژنامەگەریی هەڵدەچنێ
و لە بۆتەی ئایدۆلۆژی و عورفی سیاسیدا
فشاری دەخرێتە سەر؟!
* ئایا رۆژنامەنووسان و پسپۆڕانی ئەم
بووارە توانیویانە رۆژنامەگەریی لە ژێر ركێف
و دەسەاڵتی بە دەزگایبوون رزگار بكەن كە
زاڵە بەسەر باڵوكراوە جۆربەجۆرە كلتووری
و كۆمەاڵیەتی و ئایینییەكان و هتد؟!
* تا چ رادەی���ەك رۆژنامەنووسەكانمان
س��ەرك��ەوت��وو ب��وون��ە ل��ەپ��ێ��ك��ەوە ن��ان��ی ئەو
دەزگ��ا میدیاییە بێالیەنانەی بتوانێ وتاری
ی��ەك�لاك��ەرەوە ی��ان بااڵدەستییان هەبێ بۆ
سەرخستنی تای دایالۆگ بەرەو عەقاڵنییەت
و پێگەیشتوویی لەبڕی قسەی بێ ناوەڕۆك
ئ��ەوەش لەرێگەی خستنە رووی كێشەكان
بەشێوەیەكی بێالیەنی و سەربەخۆیانە؟

رۆژنامەگەریی سریانی یان رۆژنامەگەریی سریان؟!!

* ئ��ەو ئ��اپ��ۆرە ك��ارم��ەن��دە رۆژنامەگەری
و م���ی���دی���ای���ی���ان���ەی ك����ە ل����ەن����او دەزگ������ا
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))؟!
* ئایا دەوڵەمەند و خاوەن سەرمایەكانی
گەلەكەمان هەوڵیان داوە ب��ۆ پێكەوەنانی
دەزگ��ای میدیایی راستەقینە كە پیشەیی و
سەرمایەگوزاری لەخۆبگرن بەرەو پێكەونانی
رۆژنامەگەرییەكی ئەهلی كاریگەر؟!
* ت��ا چەند رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��م��ان ئازادی
دەرب���ڕی���ن���ی���ان پ��ێ��ی��ە ل���ە ب���ەرام���ب���ەر را و
ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی��ان و ب�ڵ�اوك���ردن���ەوەی���ان و
بانگەشەكردن بۆیان بەدەر لە فشار و تەمێ
و ئاڕاستەكردن؟!
* ئایا پێوەندی لەنێوان رۆژنامەنوس و
دەزگاكەی ،پرانسیبی دەسكەوتی (مشەخۆری)
بەزاندووە بۆ ئەوەی بگات بەئاستی پێوەندیی
كامڵبوون لەنێوان ئامراز و هۆكار و ئامانجی
خوازراو؟!
* ت���ا چ��ەن��د رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی سریانی
س��ەرك��ەوت��وو ب���ووە ل��ەك��ارت��ێ��ك��ردن بەسەر
وەرگری پەیامەكەی بەرەو گۆڕینی ئاڕاستەی
رای گشتی بەشێوەیەك لە خزمەتی كۆمەڵگە
و كێشەكانی بێت؟!
* رێ��ژەی ئەو بێالیەنییە چییە كە دەزگا
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ان��ی گ��ەل��ەك��ەم��ان هەڵس
و ك��ەوت��ی��ان ل��ەت��ەك��دا ك�����ردووە لەمیانەی
بانگەشەكردن بۆ وتارە میدیاییەكان بەوەی
كە تایبەتە بە خستنە رووی چەند بەرنامەیەك
كە بڕیاری كۆتاییان بەالی موتابیعەوە بێت
نەوەك ئامادەكار؟!
* ت��ا چەند هەماهەنگی و پ��رس��وڕا هەن
ب���ەالی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ە سریانییەكانەوە
بۆ رووب��ەڕووب��وون��ەوە ل��ەو مەترسییانەی
بەرەنگاری گەلەكەمان دەبنەوە ،لەپێناو هێنانە
كایەی هۆكارێكی فشاری كاریگەر بەسەر
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
سریانیمان توانیویەتی هەنگاوی بەهێز بنێت
ب����ەرەو پ��ەرەس��ەن��دن و پیشەیی ب���وون و
دڵنیاش دەبین كە رۆژنامەگەرییەكی سریانی
بێالیەنمان هەیە وەك ئەوەی بەالی گەالنی
ت���رەوە ه��ەی��ە  ..دوای����ەش ج��ەخ��ت دەكەینە
س��ەر م��ەس��ەل��ەی گرنگتر ب��ەش��ێ��وەی��ەك لە
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
یەكالیكردنەوەی پرسە ناكۆك ئامێزەكانی
بەشێوەیەكی شارستانی بۆ خزمەتكردنی
بەرژەوەندیی گشتی .بەاڵم ئەگەر وەاڵمەكانی
ئ��ەو پ��رس��ی��اران��ە نەرێیانە ی��ان نەگەتیڤانە
بوون ،دەبێ پشوو بە هەنگاوەكانمان بدەین
و بە وردی بیربكەینەوە لە چارەنووسی
ئ��ەو رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەم��ان ك��ە دەك���رێ ئەو
ك��ات بڵێین ،نەخێر ئ��ەم��ە رۆژنامەگەریی
بریكارانی دەسەاڵت و سەرۆكانی حیزب و
پیاوانی ئایینی و تاوسەكاانی خاوەن كەش
و فش و ئارەزوومەندانی نووسینە ،نەوەك
رۆژنامەگەریی وشە و كۆمەڵگە و گەل و
كێشە و پەیامە!
ئەمە ،یەكەم بانگەشەیەكی جیددیانەیە بۆ
رامان و بیركردنەوە ،پاشانیش دەستپێكردن
ب���ەوپ���ەڕی خ��ێ��رای��ی��ەوە ب����ەرەو خوڵقاندنی
رۆژنامەگەرییەكی سریانی بێالیەن بتوانێ
ك����ار ب��ك��ات ب���ۆ چ���ارەس���ەرك���ردن���ی كێشە
كۆمەاڵیەتییەكانمان بەر لە كێشە سیاسییەكان
و هەروا پشكدار بێت بۆ دامەزراندنی بنكەیەكی
جەماوەریی هۆشیار و پتەو كە لەتوانایدا
بێت جیاوازی لەنێوان شتەكاندا بكات و بڕیار
بدات بەرامبەر دەرهاویشتە ئامادەكراوەكانی
كارگەكانی ه��زری ن��او هەندێ ل��ەو تیۆری
قەناعەتە قووتووبەندكراوانە.
* سەرنووسەری پێشووی بەهرا بووە.
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میخائیل بنیامین /دهۆك

دەروازە
رەنگە بەكارهێنانی زمانی سریانی وەك
زمانی رۆژنامەگەریی راگەیاندن ،زێدەتر
ل��ە پرسیارێك ب��روژێ��ن��ێ��ت ..لەنێوانیاندا:
پرسیاركردن دەرب��ارەی واقیعەتی باسەكە
ل��ەس��ەردەم��ێ��ك��دا جیهانگیری (گلۆبالیزم)
زۆران الی���ەن���ی ه����زری و رۆشنبیری
لەژیانماندا داپۆشیوە ،هەروەها لەكاتێكدا
جیهانگیری ناكەوێتە جوولە ،تەنها لەسەر
رێسای بەرهەمهێنەر و ئەوانەی خاوەنی
بنەماكانی زانست و ه��زر و ئ��اب��ووری و
سیاسیین ،ئاشكراشە زمانی ئینگلیزی لەم
جیهانەدا یەكەم ئ��ام��رازی دەربڕینە ،ئەم
زمانەی هەڕەشە بە پەراوێزكردنی رۆڵی
ئەو رۆشنبیری و زمانانەی كە ئیمپراتۆریەت
و دەوڵەتی پێشكەوتویان لەپشتە دەكات.
وەكو :زمانی فەڕەنسی .دەوڵەتی فەڕەنسا
ه����ەروەك دەڵ���ێ���ن ..ه��ەوڵ��ی ئ���ەوە دەدات
وشەی ئینگلیزی لە میترۆكان و تونێلەكان
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بەكارنەهێنرێت ،ئ��ەوەش لەترسی ئەوەی
رۆشنبیری ئینگلیزی بەسەر گەلەكەیدا زاأل
نەبێت ،ئەم رۆشنبیرییەی كە تا دێت فراوان
دەبێت و بەجیهاندا باڵودەبێتەوە ،گەر زمانی
فەڕەنسی ئ��ەم خۆپارێزییەی هەبێت ،جا
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
(خوێندن و نووسین) وە رێژەیەكی كەمن
ل��ە رۆڵ��ەك��ان��ی گەلی كلدانی و سریانی و
ئاشووری لەهەركوێیەك بن.
سەرەڕای ئەمەش زمانی سریانی تەنانەت
لە واڵتانی خۆیدا ،زمانێكە بۆ كەمایەتی
و ل��ەژێ��ر كۆنترۆڵی زم��ان و رۆشنبیری
زۆرینەدا دەژێت.
رەن��گ��ە ك��ارێ��ك��ی ل���ەرەوت���ا ج��ی��اب��ێ��ت .كە

سریانی و زمانی رۆژنامەگەریی و راگەیاندن

گ��ەل��ی ك��ل��دان��ی ـ س��ری��ان��ی ـ ئ���اش���ووری،
لەپێشەنگی گەالنی ناوچەكەدا بن ،لەكاری
رۆژنامەگەریدا ،كاتێ رۆژنامەی (زەهریری
دبهرا ـ تیشكەكانی رووناكی) بەزمانی دایك
لەناوچەی ئورمیا لە ئێراندا لە یەكی مانگی
تشرینی دووەمی 1849 /دا باڵوكرایەوە ،تا
ئێستاش هەمان گفتوگۆ و هەمان پرسیار
دەوروژێ��ن��رێ��ت ،بۆ دۆزی��ن��ەوەی باشترین
رێگە بۆ ئ��ەوەی زمانەكەمان ب��ەو پێیەی
گیانی گەلەكەمانە بپارێزین.
لە هەمان كاتیشدا چۆن بتوانین پەرەی
پێبدەین بۆ ئەوەی ببێتە زمانی رۆژنامەگەریی
و راگەیاندن بەشێوەیەك ئامانجەكانی پەیامە
پیرۆزەكەمان بگەیەنێت..؟
ئ��ەم��ڕۆش  ..كاتێ گەلەكەمان خاوەنی
هۆیەكانی راگەیاندن و گەیاندنی خۆیتی
و س���ن���وورە س��ی��اس��ی و جوگرافییەكان
دەبەزێنێت ،ئەم گفتوگۆیانە دەربارەی زمانی
رۆژنامەگەریی و راگەیاندنی بەكارهێنراو
ل��ە هۆیەكانی راگ��ەی��ان��دن توندتر دەبێت،
پرسیار و بیروبۆچوونەكانیش سەبارەت
ئاسانی و زەحمەتی زمانە بەكارهێنراوەكە
لەنێوان پشتگیریكەر و رەتكەرەوە زێدەتر
دەبێت ،ئەمەش نەك تەنها لەنێوان پسپۆڕان
و زم��ان��زان��ان روودەدات ،بەڵكو لەنێوان
زۆری��ن��ەی ئ��ەو خەڵكانەی كە زمانەكە بە
(خوێندن و نووسین)وە بەكاردەهێنن و
تەنانەت ئەوانەی ناشیزانن بەاڵم بەحوكمی
ئەوەی لە ئێستگە و كەناڵەكانی تەلەفزیۆنی
گفتوگۆ و م��وح��ازەرە رۆشنبیرییەكاندا
بەكاردەهێنرێت و گوێبیستی دەب��ن .ئەم
پرسیار و بیروبۆچوونانە دەخرێنە روو.
ئ���ەم گ���وت���ارە س��ووك��ە ه��ەوڵ��دان��ێ��ك��ە بۆ
وەاڵم���دان���ەوەی پرسیارە پێشوەختەكان،
ئەمەش بە خستنە رووی هەندێك لە راستییە
گرنگەكان سەبارەت واقیعی زمانەكەمان لە
كەلەپوورە دەوڵەمەندەكەی و پێشكەوتنە
س��روش��ت��ی و ناسروشتییەكەی بەهۆی

پ��ەرت��ەوازەب��وون��ی گ��ەل��ەك��ەم��ان ،هەروەها
ب��ەه��ۆی پێداویستییەكانی گۆڕانكارییە
بنچینەییەكانی ل��ەرێ��ڕەوی میللەتەكەمان
لەالیەنی مێژوویی و سیاسی و رۆشنبیری
و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و دەروونیەكاندا،
لەم روانگەیەوە شیكردنەوە و دیاریكردن
و دەستنیشانكردنی راس���ت و دروست
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
زۆری��ن��ەی ه��ەرە زۆری وشەكانی زمانی
سریانی كە لە فەرهەنگە كۆن و نوێیەكاندا
ت���ۆم���ارك���راون ،ت���ا ه��ەن��وك��ەش لەالیەن
رۆڵەكانی میللەتەكەمان بەكاردەهێنرێن،
بەاڵم بەهۆی الوازی هۆیەكانی گواستنەوە
لەنێوان ناوچە جیا ـ جیاكاندا لە سەدەكانی
راب���ردوودا و لەژێر كاریگەریی هۆكاری
س��روش��ت��ی و ژی��ن��گ��ەی��ی��دا ..ئ���ەم ناوچانە
ل��ەرووی بەكارهێنانی وشەكاندا جیاوازی
تێكەوت ،تا وای لێهات هەر ناوچەیەك جۆرە
وشەیەك بەكاربهێنێت ،ئەمەش بووە هۆی
ئ��ەوەی هەندێك لە وشەكانی ناوچەیەك
بە وشەكانی ناوچەیەكی دیكە نامۆ بن و
بەپێچەوانەشەوە ،بۆ نموونە:
عل :بەمانای( :هاتە ناوەوە ،دێتە ناوەوە)
بەم شێوەیەی لێدێ:
(ع��وور یاخود عبور) ،لەكاتێكدا هەموو
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)
ئ��ا ..ب��ەم شێوەیە س��ەدەه��ا وش��ە و هاو
واتاكان ،رەنگە لە هەندێك شێوەزار و لە
هەندێك ن��اوچ��ەدا داڕشتنەكانیان جیاواز
ب��ن و ل��ە ه��ەن��دێ ن��اوچ��ەی دی��ك��ەش پێك
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بچن ه��ەروەه��ا ئەمە روودەدات لەكاتی
بەكارهێنانی ئەو وشانەی لەمانادا نزیكن و
لە دركاندن و رەگدا جیان بۆ نموونە:
(مملولی  .هتد) بەمانای( :قسە دەكات.
گفتوگۆ دەكات ..دەگێڕێتەوە ...هتد) بەرامبەر
ئەمانەش سەدەها وشەی رەسەن (ئەسڵی)
هەیە ،كە تا ئێستا زیندووە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
بەكارهێنانی سنووردارە ،وا دەردەكەوێت
(كاتێ لە رۆژنامەیەك بەكاردەهێنرێت ،یا
بێژەرێك ب��ەك��اری دەهێنێ) .ك��ەوا تازەیە
یاخود نامۆیە ،بۆ نموونە:
(بیث ئەوصرا) وشەیەكی سریانی رەسەنە،
گ��ەر بەمانای ـ كۆگا ـ ل��ە رۆژنامەیەكدا
یاخود كەناڵێكی ئاسمانییدا بەكارهێنرا.
وەك وشەیەكی نامۆ دێتە پێش چاو لەو
ناوچانەی ب��ەك��اری ناهێنن ،یا وشەیەكی
دیكەی نزیك یاخود جیاواز لەو وشەیە لە
رەگ و دركاندندا بەكاردەهێنن.
هەروەها زارەوەی (روستاقا دایوبا) وەك
ئاماژەیەك بۆ پاتری شلە (البطاریة السائلة)،
لە كتێبەكانی قوتابخانەدا ،وەك نامۆ و
نەشیاو دێتە بەرچاو.
دووەم :ه��ۆی دی��ك��ەش ه��ەی��ە ..كەوا
دەك���ات زم��ان��ی س��ری��ان��ی تێگەیشتنی
زەح����م����ەت ب���ێ���ت ،ئ���ەوی���ش ئ���ەوەی���ە:
ئ���ەزم���وون���ەك���ان���ی رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی
سریانی ه��ەر ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی چەند
ناوچەیەكی دیاریكراو سووڕاونەتەوە
و ئ��ەم ناوچانەی لەالیەنی سیاسی و
جوگرافی و هونەرییەوە تێنەپەڕاندووە،
هەروەها لەبەر ئ��ەوەی گەلەكەمان لەبەر
چەند هۆیەكی زانراو قەوارەیەكی سیاسی
نەبووە ،بۆیە هەر لە پەراوێز و دوور لە
ژیانی سیاسی گشتی ژی��اوە ،ئ��ەم واقیعە
وایكردووە لە چوارچێوەیەكی سنوورداردا
ئەم وشانەی كە هەموو الیەنەكانی ژیان
دەگ��رن��ەوە ..بەكاربهێنرێن ،بەتایبەتی ئەو
وشانەی لەبوواری سیاسی و زانستی و
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ئابووریدا بەكاردەهێنرێن ،بەاڵم وشەكانی
بەكارهاتوو لە كڵێساكان و سروتەكانی
ئایینیدا  .ئەوا زیاتر باڵون ،هەروەها لە ژینگە
كشتوكاڵییەكانیش ئەم وشانەی پەیوەندیی
بە چاندن و كێاڵنەوە هەیە ..پارێزراون،
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
زانستی و رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی و
ئابوورییەكانەوە ،لەرێگەی دامەزراوەكان
و هۆیەكانی راگەیاندن و گەیاندندا ...بەرەو
فراوان بوون دەچێت و پێویستیمان بەداڕشتە
و دەرهێنانی تازە لە رەگە بنچینەییەكانی
وشەكاندا دەبێت ،ئەم داڕشتانەش رەنگە
بە زەحمەت بەرچاوكەون ،بەپێی ئەوەی
داڕش��ت��ەی ت���ازەن ،بەتایبەتی بۆ ئەوانەی
زانیاری تەواویان لەبارەی رەسانەیەتی ئەو
وشانەوە نییە.

سێیەم :نەبوونی قەوارەیەكی یەكگرتوو
و نەبوونی ئەنجوومەنێكی زمانەوانی ،كە
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
ماناكانیانەوەش نزیكبوونەوەیەك هەبێت،
ئ��ەوا پێویستە (هەرچەندە رەگەكانیشیان
جیاواز بن) مانایەكی دیاریكراویان هەبێت،

سریانی و زمانی رۆژنامەگەریی و راگەیاندن

رێكنەكەوتن لەسەر ئەمە كارەكە لە خوێنەر
و گوێگر دەشێوێنێت بۆ نموونە :گەر لە
وشەی (علم)ی عەرەبی ئەم وشانە وەك:
(تعلیم  .اعالم  ..استعالمات ،معلوم ،معلم.
علوم .هتد) دەربهێنرێن
ه��ەروەه��ا (ی���ادع) بەمانای (فێری ك��رد .
فێری دەكا) و چەندین ئیشتیقات لەهەمان
فرماندا وەردەگیرێت ،ئەوەی داوا كراویشە
هەر وشەیەك لە جێگەی دیاریكراوی خۆی
بەكاربهێنرێت ،بەشێوەیەك زمانی راگەیاندن
ئاسان بكات و لێڵی الی خوێنەر و گوێگر
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
كارلێكردنە دەژم��ێ��ردرێ��ت ،كە رێگەیەكی
گرنگە بۆ دەوڵەمەندكردن و پێشكەوتنی
زمانەكەمان لە گشت بووارەكاندا ،هەروەها
ل��ەب��ەر ئ���ەوەی ئێمە خ��اوەن��ی سەرچاوە
و دام�����ەزراوە ه��ەواڵ��ی��ی��ەك��ان ن��ی��ن ،بەڵكو
زۆربەی هەواڵەكان و بابەتی بەرنامەكان لە
دەزگاكانی راگەیاندندا لە زمانانی دیكەوە
وەردەگ���ێ���ڕدرێ���ن ،وەرگ��ێ��ڕان��ی��ش زانست
و ه��ون��ەرە و بنەما و م��ەرج��ە زانستی و
هونەرییەكانی هەیە ،ج��ا .كاتێ ئەمانە لە
وەرگ��ێ��ڕان��دا پ��ەی��ڕەو نەكرێن .ئ��ەوا دەبنە
هۆیەكی دیكە بۆ ئەوەی زمانی راگەیاندن
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
ن��ووس��راو و زمانی قسەكردن بەتایبەتی
لە دركاندندا زیادكرد و زۆرەه��ا كێشەی
لەچۆنیەتی دەربڕینی (پیتە بزوێنەكان) و ئەو
پیتانەی لە گەروو دەردەچن و ئەو پیتانەی

دەنووسرێن و ناخوێندرێنەوە پەیداكرد.
ل�����ەم س����ەردەم����ەش����دا  .ك���ات���ێ چۆن
دەن��ووس��رێ��ت وا دەخ��وێ��ن��ی��ن��ەوە ،..ج��ا لەم
ح��اڵ��ەت��ەدا هەندێك وش��ە ك��ە ب��ە دركاندنە
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..؟
ئ���ەم پ��رس��ی��ارە زۆران ج���ار دووب����ارە
دەبێتەوە ،..بەكورتی دەزگاكانی راگەیاندن
رۆڵ��ێ��ك��ی ب��اش��ی��ان ل���ە ب�ڵ�اوك���ردن���ەوە و
بەكارهێنانی وش��ە سریانییەكان لەنێو
رۆڵەكانی گەلی ـ سریانی ـ ئاشووری بینیوە،
لەكاتێكدا ئەم وشانە لە سەردەمانێكدا تەنها
لەالیەن زمانزانانەوە بەكاردەهێنران.
ل��ەم ب���ووارەش���دا ئ��ام��اژە ب��ە ئەزموونی
خۆم دەك��ەم .كاتێ بەڕێوەبەری نووسینی
رۆژنامەی (بەهرا) بووم ،لە سااڵنی (1998
ـ )2001دا .هەروەها لەكاتی كاركردنم لە
ئێستگە و تەلەفزیۆنی ئاشوور لە هەولێر
و دهۆكدا ،ئەو كات .كە زاراوەی (برسقاال
داشور ـ ئێستگەی ئاشوور)مان بەكاردەهێنا،
وش��ەی (ب��رس��ق��اال) وەك وش��ەی��ەك��ی نامۆ
لەالیەن لە ()90%ی گوێگران و خوێنەران
بەدیار دەك��ەوت ،بەاڵم ئیمڕۆ هاوكێشەكە
پێچەوانە بۆتەوە و لە ()95%ی رۆڵەكانی
گەلەكەمان لە مانای ئەم وشەیە دەگەن ،ئەم
گۆڕانەش بەسەر سەدەها وشەی دیكەش
كە زۆر بەكارهێنراون یا تەنانەت كەمیش
بەكار هاتوون  .هاتووە
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نیسان ببغاری*
رۆژن���ام���ەگ���ەری ك���ە ك��ۆڵ��ەگ��ەی��ەك��ە لە
كۆڵەگەكانی خێزانی هۆیەكانی میدیا بە
یەكێك ل��ەو كەناڵە گرنگانە دادەن���رێ كە
كاریگەریی ك��ارای هەیە لەنێو جەماوەر،
چونكە شێوازی هەمە جۆر بەكاردەبات بۆ
داڕشتنی وشە و دەستەواژەی نووسراو
و ه��ێ��زی دەرب��ڕی��ن��ی پ��ێ��ی��ە ب��ە ئامانجی
گەیاندنی هەواأل و رۆشنبیری و زانیاری
و هزری لۆجیكییانەی دروست و كاریگەر
بەشێوەیەك قەناعەت ب��ەالی وەرگ���رەوە
لەنێو جەماوەر دروست دەكات و گۆڕانێك
دەكات لە هزر و رەفتار و بیروبۆچوونی
ناو خەڵكی ئەوەش دەبێتە مایەی ئەفراندنی
ه��ێ��زێ��ك ب��ت��وان��ی ئ���اڕاس���ت���ەی جەماوەر
دی��اری بكات بەرامبەر بە كێشەیەك یان
رووداوێ����ك رووە و ك��ەن��اری مەبەست.
ئەو هێزەش بەرجەستەیە لەو دیاردە رایە
گشتییەی كە هەموو هۆیە میدیاییەكان بە
رۆژنامەگەریشەوە بێ وچان هەوأل دەدەن
بۆ پێكهێنانی.
رای گشتی لەرووی مێژووییەوە:
ه��ەرچ��ەن��دە چەمكی رای گشتی پێشتر
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بەو شێوەیەی ئیمڕۆ هەیە ،ناسراو نەبووە،
بەاڵم مەسەلەیەكی واقیع بووە جەماوەر
ب��ەو چەمكە مومارەسەی ك��ردووە كە لە
بۆنە ئایینی و نەتەوایەتییەكاندا پیادە دەكرا
وەك ئەوە كە بەالی ژیاریی سۆمەر و بابل
و ئاشوور و ژیاریی فیرعەونەكاندا رووی
دا .بەئامانجی كۆنترۆڵكرددنی جەماوەر
و قایلكردنی و ملكەچكردنی لەبەرامبەر
ه���ەم���وو ئ���ەو ف���ەم���ان و داخوازییانەی
كاهینی پەرستگاكان و پیاوانی خاوەن
دەسەاڵت بە باشیان دەزان��ی ،هەروا وەك
حوكمێكی یەكالكەرەوە بوو لە هەموو ئەو
چاالكییانەی جەماوەر لەشارەكانی یۆناندا
مومارەسەی دەك��رد .س��ەدەی پانزەیەمی
زایین هات و هۆكارێكی گرنگی بۆ پێوەندی
لەگەأل جەماوەردا هێنا ،ئەویش چاپەمەنی
ب��وو ،لە كتێب و رۆژنامە و نامیلكە پاش
ئ��ەوەی پێشكەوتنێك بەسەر ئامێرەكانی
رووی���دا ،ه��ەروا پێشكەوتنی بازرگانی و
گەشانەوەی لەچاخی بوژانەوەدا لە ئەوروپا
كاریگەرییەكی بەهێزی هەبووە لە مەسەلەی
گواستنەوەی ئ��ەو ه��زرە نوێیانەی كە لە
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دەرەنجامی بوژانەوە هاتنە كایەوە لەرووی
سیاسی و ئ��اب��ووری و كۆمەاڵیەتییەوە.
شۆڕشی فەڕەنساش لەساڵی  1789بەرپابوو
و م���ەودای گرنگی رای گشتی لەهەموو
ب��وارە جیاجیاكانی ژیاندا ب��ەرف��راوان كرد
و لە دەستدرێژی كردن و خراپە پاراستن
لەرێگەی دەركردنی ئەو یاسا دیموكراتییەی
كە ئەم پاراستنە الوازی دەك��ا .لەمیانەی
سەدەی نۆزدەیەم خەبات و تێكۆشان لەپێناو
ئازادی را و رێزلێگرتنی زیاتر پەرەی سەند
بەتایبەتی لەپێناو ئازادیی رۆژنامەگەریی
دژی رەف��ت��اری نابەجێی حكومەتەكان و
خۆگێلكردنیان بەرامبەر بە (رای گشتی)
زیادی كرد لەمیانەی سەدەی بیستەمدا بە
دەركەوتنی ئەو كتێبانەی بایەخی زۆریان
بەالیەنی بیركردنەوە لە رای گشتی دەدا،
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
ب��ۆ پێشاندانی ئ��ەم (را)ی���ە  .دوا بەدوای
ه���ەردوو ش��ەڕی جیهانیش توێژینەوە و
لێكۆڵینەوەكان لەبوواری شیكردنەوە و رای
خوێنەران و بایەخدان بە پێوەندییەكانی
نێودەوڵەتی ،پەرەی سەند ،بایەخی زۆریش
درا بەدەستنیشان كردنی لێكۆڵەر و هاندانی
ئەو نووسینانەی گرنگی بە (رای گشتی) و
پێكهاتنی و كاریگەریی بەسەر بزاڤی ژیانی
رۆژان��ە دەدەن  .لە پاشانیش بایەخپێدان
خرایە سەر بەرزراگرتنی بەرپرسیارێتی
هۆیەكانی میدیا وەك هۆكارێك بۆ پێكهێنان
و داڕشتنی هۆشیاریی جەماوەر.
چەمكی رای گشتی:
ناكرێ پێناسەیەكی دیاریركراو دابنێن بۆ
(رای گشتی) هەموو الیەنەكان لەسەری
كۆك بن ،چونكە توێژەرەوان لەسەر ئەم
بابەتی مەسەلەكە چ ب��ە رێككەوتن یان
رەتكردنەوە بێت ..
ل��ەب��ەر ئەمە دەك���رێ بڵێین رای گشتی
دەرەنجامێكی كۆمەڵییە ئ��ام��اژە ب��ۆ رای
ه��ەرە دی��ار ی��ان بۆ ئ��ەو رای��ە زاڵ��ە دەكات
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ك��ە ب��ە رێ��ژەی��ەك��ی بەهێز پێك ه��ات��ووە و
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
وەك هونەرێكی هاوچەرخ بۆ دابینكردنی
هۆشیاریی ج��ەم��اوەر ل���ەدژی ك���ردەوەی
شێواندنی پێناسەی نەتەوەیی بۆ پاراستنی
ئاسەوارە كلتووریەكانمان.
ئ��ەو پێشەنگانە بەرجەستەیان دەكرد
ل��ەپ��ێ��ن��اس��ە و ك��ل��ت��ورێ��ك��ی نیشتمانیی و
ن��ەت��ەوەی��ی م��ێ��ژووی��ی رەس���ەن لەرێگەی
ه��ەوەڵ��ی��ن ب�ڵاوك��راوە رۆژنامەوانییەكان
ل��ەرووی هزر و ئاراستەكردندا،بەاڵم ئەو
واقیعەی تێیدا سەری هەڵدا و گەشەی كرد
هەر لەناوەڕاستی س��ەدەی نۆزدەیەمەوە
تاوەكو ساڵەكانی نەوەت لە سەدەی بیستەم
بارودۆخی ناهەموار و پڕ ستەمكاری بوو،
ئەم بارە یارمەتیدەر نەبوو رۆژنامەگەری
بەشێوەیەكی پێویست پەیامی جێبەجێ
ب��ك��ات ،ه���ەروا یارمەتیدەریش ن��ەب��وو بۆ
ئەوەی رۆژنامەگەرییەكی ئازاد نما و گەشە
بكات و بەرجەستە بكات ل��ە خ��واس��ت و
ئاواتی رۆڵەكانی گەلەكەمانن ،بەاڵم وێڕای
ئەو رۆژگ��ارە تفت و تاڵەش توانیی رۆڵی
خەباتگیری خۆی بگێڕێ لەو قۆناغەدا و
ملمالنێیەكی سەختی كرد لەپێناو گەیاندنی
پەیامە نەتەوایەتییەكەی چەندین شەهیدی
نەمری پێشكەش ك��رد كە لە پێشییانەوە
(ئاشوور یوسف) بوو ،خاوەنی رۆژنامەی
(مرشد االشوریین) ئەو شەهیدە زیندانی
كراوە بەهۆی چاالكیی رۆژنامەنووسییەوە
ل��ەالی��ەن عوسمانییەكانەوە ساڵی 1914
شەهید كرا ،لەپاشی ئەویش رۆژنامەنووس
(بشار بوراجی) خاوەنی رۆژنامەی (البوق)
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شەهید كرا و دواب��ەدوای ئەویش (ئەفرام
ئاشوور) نووسەری رۆژنامەی (الناقوس)
ساڵی  1917لەشاری (تەفلیس) لە سێدارە
درا .ل���ەدوای ب��ڕان��ەوەی ش��ەڕی یەكەمی
جیهانی و ب��ەه��ۆی ب���اری سیاسی نوێ
لەناوچەكەدا و لە دەرنجامی ئەو كارەساتەی
ساڵی  1933بەسەر ئاشوورییەكاندا هات
و ملمالنێی نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوا و
كردەوەكانی كپكردنی دەنگی نەتەوایەتی،
رۆژنامەگەریی نەتەوایەتیمان نسكۆیەكی
نیمچە ت����ەواوی ب��ەخ��ۆوە ب��ی��ن��ی ،هەندێ
رۆژن��ام��ەی خوێندنگەیی و ئایینی نەبێ
كە لەسەر ئاستێكی تەسك بەدیاركەوتن،
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
ل��ەب��اری ك��ەش��وه��ەوای ئ���ازادی و كاریان
دەكرد لەپێناو كێشە رەواكانی گەلەكەمان
لەنیشتماندا.
رۆژنامەگەریی ئاشووری و رای گشتی:
لەگەأل رەوتی رۆژگار و تێپەڕبوونی زەمەن
گرنگیی رای گشتی بۆ كاریگەریی لەسەر
رەوتی رووداوەكان لە كۆمەڵگە مرۆییەكان
پ����ەرەی س��ەن��د ب��ەه��ۆی باڵوبوونەوەی
زانست و ماریفەت و ئەو هۆیە پێوەندییە
جیاجیانەی كەوا هۆشیاری و رۆشنبیریی
جەماوەری فراوان كرد و دەنگی زۆر بەرز
بۆوە بانگەشەیان بۆ چاكسازی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی دەكرد و پێشوازی باشی لێ
كرا ،ئەمەش سەركەوتنێك بوو بەرامبەر
ب���ەو رای���ە گشتییەی ك��ە ب���ووە هێزێكی
كاریگەر لەسەر بیروبۆچوونی جەماوەر
و ی���ەك�ل�اك���ردن���ەوەی گ��ەل��ێ هەڵوێست.

رۆژنامەگەریی نەتەوایەتیمان و رای گشتی

رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئ��اش��ووری رووب���ەڕووی
ئاستەنگ و گیروگرفت و كێشەگەلێكی
بابەتی و خودیی زۆر بۆتەوە كە بوونەتە
هۆكاری كەمكردنەوەی چاالكییەكانی لەپێناو
بینینی رۆڵە نیشتمانی و نەتەوایەتییەكەی و
تەنانەت پەرەپێدانیشی ،ئەمانە وایان كرد
ت��ووش��ی گۆشەگیری بێت ی��ان لەتێكەڵی
ل��ەگ��ەأل ج���ەم���اوەردا دوور بكەوێتەوە،
بێگومان ج��ەم��اوەری��ش ب��ەب��ەردی بناغە
دەژمێردرێ لەپێكهاتن و پتەوكردنی رای
گشتی .ئەم بۆشاییەی نێوان رۆژنامەگەری
و ج��ەم��اوەر ب��ووە فاكتەری لەدەستدانی
ی��ەك لەتایبەتمەندییە پێویستییەكانی بۆ
ئاڕاستەكردنی رای گشتی بەرەو ئاڕاستەی
پێویست و الن��ەدان��ی ل��ە رووگ��ەی��ە ،واتا
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،
بۆیە روون نەبووە لە دەربڕینی رای یان
لەبەر رەزامەندیی رزگ��ارب��وون لەبارێكی
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
بیروبۆچوونەكانی بگۆڕێت پ��اش ئەوەی
دەنگوباس و هەواڵی تازەی پێدەگەیشت،
ئەویش لەبەر ئەوەی بەدواداچوونی نەبوو
ب��ۆ زان��ی��اری��ی��ەك��ان��ی رۆژن��ام��ەك��ان یاخود
گرنگی پێنەدان بە رووداوە گشتییەكان
ئ��ەم��ە وای��ك��رد رای گشتی رووب����ەڕووی
نوشوستییەكی دەروون��ی ببێتەوە ،لێرەش
راستییەكەی تر سەری هەڵدا لەو پێكهاتنە
رای گشتییە كە ئاماژەیە تا چەند جەماوەر
بەالیەوە نەبوو ،ئەویش هێز یان تەوژمی
رای گشتییە كە ئاماژەیە تاچەند جەماوەر
سەرقاڵی كێشەیەكە ی��ان گرفتێكە ،بۆیە
راوب��ۆچ��وون��ەك��ان قابیلی گ����ۆڕان و بێ
ئاڕاستەیی بوون بەهۆی ناسەقامگیری ئەو

شوێنەی رای گشتی پێوەی بەستراوە.
ل������ەو ه�����ۆك�����ارە خ����ودی����ی����ان����ەش كە
رۆژنامەگەرییمان گیرۆدەی ببوو و هانی
ن���ەدا ب��ۆ پێكهاتنی رای گشتی ،تەمەنی
كورتی زۆرێ��ك لە رۆژنامەكان بووە یان
لەبەر پەناگیری بەهۆی سیاسییەوە یان
وەستاندنی لەبەرگرانی و ه��ۆی دارایی،
ل���ەم دوو ح��اڵ��ەت��ەش ه��ەل��ی ت����ەواوی بۆ
هەڵنەكەوتووە ئەزموون بخاتە سەر یەك
ل��ەم ب�����ووارەدا .ه��ەرچ��ی رۆژنامەگەریی
تاراوگەشمان وێڕای جیاوازی بارودۆخ ئەوا
لەئاستی پێویست نەبووە ،تەنیا لەبەر چەند
هۆكارێكی نەتەوایەتی لەنێوان كۆچلەبەراندا،
ه���ەروا نەشتوانی ب��ەره��ەم��ی وای هەبێ
بۆ كێشەكانی واڵت لە دەرەوە بەتایبەتی
كێشەی شێواندنی پێناسەی نەتەوەیی،
دەبینین تاكتیكێكی بەرزی بەالوە نەبووە بۆ
رۆژنامەگەری و هەروا بۆ بەستنی پێوەندی
لەگەأل ناوەندە سیاسی و رۆشنبیرییەكانی
ئەوی بۆ ئەوەی بتوانێ لەسەر پێی خۆی
راوەس��ت��ێ ،دی��س��ان ل��ەدەس��ت��ی نەهاتووە
دەزگایەكی سیاسی پسپۆڕییانەی هاوبەش
پێكبێنێ لەبەر نەبوونی وتاری هاوبەش بۆ
كێشەیەكی هاوبەش كە ببێتە بناغەیەك بۆ
پێكهاتنی كرداری گفتوگۆ و دەربڕینی ڕا.
جا بۆ ئەوەی رۆژنامەگەرییەكی كاریگەمان
هەبێ وا دەخوازێ تێگەیشتنی زیرەكانەمان
ب��ەالوە بێت بۆ ئەركی رۆژن��ام��ەگ��ەری لە
ج��وواڵن��دن��ی ج��ەم��اوەر و واق��ی��ع بەباشی
پێبگەین بۆ پێشوازی لە ئاییندە .چونكە
بنەماكانی ك��اری میدیایی ل��ەم ب���ووارەدا
دەخ�����وازێ تێگەیشتنی ب��اش��م��ان هەبێ
بەرامبەر بە جەماوەر تاوەكو لە هزرەكانی
بگەین بە ئامانجی گ��ۆڕان و پێشخستن،
چونكە قسەكردن لەبارەی رۆژنامەگەرییەوە
دەرەنجام قسەكردنە لەبارەی جەماوەری
خوێنەر و پێوەندی نێوان هەردووكیشیان
پێوەندییەكی تەواوكاری و پتەوە.
ك������ەواب������وو ئ���ێ���م���ە پ���ێ���وی���س���ت���م���ان بە
2007
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رای گشتی الی نەوەكانی گەلەكەمان و
ئاڕاستەكردنیان؟!
ل��ەو ب��ڕوای��ە دای���ن ك��ەس��ان��ی وەرگ���ر لە
رۆڵەكانی گەلەكەمان هێشتا لە بارێكی
سەرگەردانی و دوو دڵی دەژی��ن لەنێوان
دەرفەتەكانی بایەخدان بە كێشەكەی و هەروا
لەنێوان وێنەی تاریكی رۆژنامەگەریمان
ك��ە ك��اری��گ��ەرن ب��ە هەڵوێستی حیزبییانە
و س����ۆزی ك��ەس��ێ��ت��ی ق���ازان���ج ك�����ردووە،
بەشێوەیەك جەماوەر وایلێهاتووە حاڵەتێكی
لەخۆنامۆبوون و هەست بە پەراوێزكردن
بژی نەك تەنیا لەالیەن خەڵكی تر ،بەڵكو
تەنانەت لەالیەن دەزگا میدیاییەكانیشمان
بەبۆچوونە جیاجیاكانەوە چونكە جەماوەر
ل��ەت��وان��ای��دا نییە ه��ەس��ت ب��ە راستییەكان
ب��ك��ات و ب��ی��ان��زان��ێ و رۆڵ����ی ب����زرە بۆ
راستكردنەوەی هەڵەكان ،ئەمەش بەمانای
ب��ەت��اڵ��ك��ردن دێ��ت ب��ۆ چەمكە بەرزەكانی
پیشەی رۆژنامەگەری كە لە بنەڕەتدا بۆ
خزمەتكردنی جەماوەر سەری هەڵداوە .لە
كۆتایی ئەم باسەدا ئاواتەخوازین یادی 160
ساڵەی دامەزراندنی یەكەمین رۆژنامەی
نەتەوایەتی (زهریری دبهرا) ببێتە بۆنەیەك
بۆ بەخۆیدا پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی
بەرەو ئامانجی پێشخستنی رۆژنامەگەریی
ئێستامان ب��ەرەو باشتر ،لەگەأل س�ڵاو و
رێزمان بۆ رۆژنامەنووسانمان لە ناوەوەی
واڵت و دەرەوەی.

رۆژنامەگەرییەكە بەالی كەسانی راستگۆوە
بێت كە جەماوەرێكی جیدیانەی تینووی
هەواأل بخوڵقێنێ و گرنگی وشە فام بكات
وەك چەكێك بۆ بەرەنگاری ،ه��ەروا كار
بكات بۆ فراوانكردنی مەودای خوێنەران و
زانینی پاڵنەرەكانی خوێنەر كە بە شەوقەوە
رۆژن��ام��ە دەخوێنێ و ب��ەدوداچ��وون��ی بۆ
دەكات ،هەروا ئەو خوێنەرە هان بدرێ و
رازی بكرێ بەردەوامی هەبێ و وابزانێ
بەشێكە لە بابەتەكە.
ك����رداری پ��ەرەپ��ێ��دان��ی رۆژنامەگەریی
نەتەوایەتیمان بۆ ئەوەی رۆڵی سەركردایەتی
بگێڕێ بەرامبەر رای گشتی بەرەو كێشەكە،
لەوە دێتە دی هۆیە جیاجیاكانی میدیا و
سەنتەری لێتوێژینەوە و خانەی باڵوكردنەوە
و چاپەمەنیمان هەبێت ،بەردی بناغەی ئەم
مەسەلەیەش پێكهات لەسای ئ��ەو هەوأل
و تێكۆشانەی ب��زووت��ن��ەوەی دیموكراتی
ئاشووری گێڕای ،بەتایبەتی دوای راپەڕینە
مەزنەكەی ئ���اداری ساڵی  1991ئەوەش
بە روونی لەهەرێمی كوردستانی عیراقدا
هاتۆتە دی بۆ نموونە ئەم دەسكەوتانەی
وەك :دەزگ��ا رۆشنبیرییەكان ،رێكخراوی
ج����ەم����اوەری ،ه��ۆی��ەك��ان��ی راگ���ەی���ان���دن،
ژمارەیەك لە باڵوكراوەی وەك :رۆژنامە
و گۆڤار و نامیلكە  .ئەمانە هەموو ئەو
بارە بۆشاییە میدییایانەیان پڕ كردۆتەوە
ك��ە پێشتر ب��ەس��ەرم��ان هاتبوو ،بێگومان
ئ��ەو دەسكەوتانە هۆشیاری جەماوەری
سەرچاوەكان:
بوژاندۆتەوە و كاریگەریی باشیان هەیە
 1ـ فن االعالم /موریس أدیب جهنان
بۆ گەشەكردنی چەمكە نەتەوایەتییەكانی
 2ـ الدولە /جاك دونیو دفایر ،ترجمە د.
رۆڵەكانی گەلەكەمان.
ل��ەپ��اش ئ��ەو گ��ۆڕان��ە گ��ەورەی��ەی ساڵی سموحی فوق العادە
 3ـ حرب الكلمە /نزار جرجیس علی.
 2003ل��ە واڵت بەگشتی رووی����دا ،هۆیە
 4ـ اعداد مختلفە من مجلە ێفاق عربیە.
جیاجیاكانی راگەیاند چەندین جار زیاتر
 5ـ مجلە نجم بیت نهرین العدد االول.
بوون ،لەوانە رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی،
ب��ەاڵم ئایا توانیویەتی شێوازێكی پوخت
و رێكوپێك بگرێتە بەر بۆ لێتوێژینەوە لە * سەرۆكی بنكەی رۆشنبیری ئاشووری -دهۆك
كاریگەری رۆژنامەگەری لەسەر پێكهاتنی
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ئەركە بنەرەتییەكانی رۆژنامەگەریی و پێوەندییان
بە بابەتە زیندووەكانەوە
موغب یوما -زاخۆ
رۆژنامەگەریی بۆ هەوەڵەمین جار لە چاخی
نوێدا س��ەری هەڵدا وەك نموونەیەكی نوێ لە
هۆكارەكانی باڵوكردنەوەی ماریفەت و زانست،
واتا ئەو كات بەو بابەتانەی لێیان دەپێچییەوە،
رۆڵ��ی كتێب و دان��راوەك��ان��ی ت��ری نەدەبەزاند،
بۆیە خۆی لە خۆیدا چاالكییەكی ماریفەتی نوێ
نەبوو زیاد لەوەی كە نەریتە هۆكارێكی تازە بوو
لەسەر رێچكەی كۆن بۆ باڵوكردنەوەی ماریفەت
و زانست.
ب��ەاڵم چاالكیی رۆژن��ام��ەگ��ەری لەسەرەتای
س��ەره��ەڵ��دان��ی��ی��ەوە ت��ای��ب��ەت ن��ەب��وو ب��ە ب���واری
لێكۆڵینەوەی تایبەت بە تەنها بابەتێك ،وەك
چۆن كتێب و دانراوەكان ئەوە ئامانجیان بوو،
چونكە بە زۆری كتێب لە یەك بابەتی سەرەكی
دەكۆڵێتەوە و ئ��ەوە دەبێتە بابەتی سەرەكیی
دانەرەكەی .بەاڵم رۆژنامەگەری لە دەستپێكی
دەرچوونییەوە تەوەری لێپێچینەوەی چەندین لق
و پۆپی لێ بۆتەوە و بواری زۆری لەخۆ گرتووە.
لەگەأل ئەوەشدا بە هەمان ناو و هەمان ناونیشانە
گشتییەكەی م��ای��ەوە ،ل��ێ ل��ە رووی ش��ێ��واز و
ب��اب��ەت و ن��م��وون��ەی ئ��ەف��ران��دن��ەوە گۆڕانكاری
زۆری بەسەردا هات و لە رووی ئامانجیشەوە
گ���ۆڕاوە و ت��ا گەیشتۆتە ئاستی دەس���ەاڵت و
ئیمڕۆ وای لێهاتووە بە دەسەاڵتی چ��وارەم ناو
بنرێ .ب��ەاڵم رۆژنامەگەریی لە واقیعی خۆیدا
مەسەلەیەكی ترە یا چەندین مەسەلەی ترە لە
زۆر واڵتانی ئەمڕۆی جیهاندا ،ئەركی هەر ئەوە

نییە تەنها بابەتێك بۆ رێكالم یاخود بۆ شتێكی
ئامانجدار پەخش بكات ،بۆیە هەڵەیە ئەگەر بڵێین
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ب��ە ه��ەم��وو جۆرەكانییەوە بە
بابەتێك دەژمێردرێ ،هەر گوتەیەكیش لەبارەی
رۆژنامەگەرییەوە نادروست دەبێت ئەگەر بە
گشتی لە الیەنەكانی ،وەك :سەرهەڵدان و نما
و گ��ەش��ەك��ردن و پەرەسەندنە هونەرییەكەی
و پیشەییەكەی نەكۆڵێتەوە .ی��ان ئەگەر باس
و لێكۆڵینەوە ل��ە ب��اب��ەت��ی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی لە
چوارچێوەی سنوورێكی دیمۆگرافی دیاریكراوی
سیاسی یا كۆمەاڵیەتی یان كارگێڕی بێت ،واتا:
ق��س��ەك��ردن ل��ەم��ەڕ رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی و میدیای
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
ئەوە ئاماژە بە چەند الیەنێكی رۆژنامەگەریی
ئاشووری بدەین لە هەرێمی كوردستان بە بێ
ئ��ەوە باس لە قۆناغی سەرهەڵدان و نماكردن
و پەرەسەندنی بكەین لەم هەرێمە تازەیە و لە
چوارچێوەی سیستمێكی دامەزراوەیی هەمە الیەن
و فیدراڵی .لەنێو هەموو ئەم دەزگایانە دەزگای
میدیای ب��ەرف��راوان��ە ،ك��ە ل��ە نێوانیاندا چاالكی
میدیای ئاشوورییە و بواری كۆمەك و یارمەتی
بۆ رەخساوە .جا ئایا ئەم دەزگایە گەیشتۆتە
ئاستی دەزگایەكی ئازاد سەبارەت بۆچوونی لە
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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
و قەبارەی سروشتیی خۆی لە چوارچێوەی گوتار و رەوتێكی
نیشتمانیدا؟
رۆژنامەگەریی و میدیای ه��ەر كۆمەڵە ئەتنی و زمانییەكی
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
بنەڕەتی ناگەیێنێ زەمەنێكی بەسەردا چووبێ .هیچ قسەیەكی
رووتیش بۆی نییە وەهمێك بخوڵقێنێ و وەك هەقیقەتێك بیسەپێنێ.
ئینتیمابوون یانی بەشداربوونێكی واقیعییانە هەبێ هەم لەسەر
ئاست و هەم ئاراستەی واقیعییانە..
جا ئایا بە واقیع لە هەرێمی كوردستان رۆژنامەگەریی ئاشووری
بەشدارییەكی راستەقینەی هەیە بۆ بەرپرسیارێتییەكی ئازاد و
پابەندبوون بە هەموو ئەو كار و بارانەی پەیوەستن بە گەلی
ئاشووری و بە مەسەلە گشتییەكانیش وەك هاوبەشێك لە هەرێم
بە بێ هیچ جیاوازییەك چونكە رۆژنامەگەریی تا رادەیەكی زۆر
رەنگدانەوەی باری كۆمەڵگەیە و دەربڕینی واقیعییەتی .راستە،
خەڵكی لە رێگەی مەسەلەگەلێك راستەوخۆ رووبەڕوویان دەبنەوە،
بەاڵم میدیا رۆڵێكی گەورە و كارای هەیە لە دیاریكردن و ئاراستە
كردنی گوتار و بۆچوونیان لە چوارچێوەی بزوتنەوەگەلێكی بە
كۆمەڵی یان سكوون و وەستانێكی گشتی.
واقیعی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئ��اش��ووری و میدیای ئ��اش��ووری لە
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
تروحاتانە وانین بگەنە ئاستی نەتەوەیی لە سنووری سادەترین
داخ��وازی��ی ه��ەر كۆمەڵێكی ئەتنی ،ب��ەاڵم بە شێوەیەكی گشتی
رۆژنامەگەریی ئاشووری ئیمڕۆ لە هەرێمی كوردستاندا بەرەو
ئاستێكی زۆر باشتر لە پێشتر بەرەو پێشەوە هەنگاو دەنێت ،ئەگەر
هات و ئەوە بزانین پێشڤەچوون و پەرەسەندنی رۆژنامەگەریی
ومیدیا بەو تەكنیكەوە نییە بە كاری دەبات ،بەڵكو بە ترووحات
و پرسەكانییەتی كە دەیانخاتە روو ،وەك ئەو كێشە و گرفتە
بنەرەتییانەی پێوەندییەكی زیندوویان هەیە بە ژیانی خەڵكییەوە.
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حەنان ئویشا

ب��ەدرێ��ژای��ی س��ااڵن��ی س��ەخ��ت��ی ،گۆڤارەكە
ب��ەرج��ەس��ت��ە ب���وو ل��ە خ��واس��ت��ە رۆشنبیرییە
نوێیەكانی گەلەكەمان ..لە ی��ادی تێپەڕبوونی
 160ساڵ 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
بێ وچانی لە مژینی هەر هەوایەكی ئازادی
لە میانەی پیادەكردنی یەكێك لە گرنگترین
دیاردەكانی ژی��اری ئەویش رۆژنامەگەری و
جۆرەكانێتی ،بەرزو پیرۆز رابگرێ .راستییەكەی
ئێمە لێرەدا باسی مێژووی رۆژنامەگەریمان
ناكەین بەقەد ئەوەی دەمانەوێ هەڵوەستەیەك
بكەین بەرامبەر نموونەیەك لە نموونەكانی،
كە ئەویش گۆڤاری (رۆشنبیری ئاشووری)یە
كە یانەی رۆشنبیری ئاشوری ساڵی  1973لە
بەغدا دەری دەكرد ،گۆڤارەكەمان بە بابەتێكی
بەنرخ زان��ی بۆ ئامادەكردنی ئەم لێكۆڵینەوە
سادەیە ،بەتایبەتی لە بۆنەیەكی نەتەوەیی وەها

پ��ی��رۆزو پڕشنگداردا ،چونكە گۆڤارەكە لەو
سەردەمەدا توانیویەتی شوێنێكی شایستە بۆ
خۆی داگیر بكات لەناو رۆڵەكانی گەلەكەماندا،
لە میانەی بایەخدانی بەبوژاندنەوەی زمان و
كەلەپوورو رۆشنبیریمان .خەمخۆریمان بۆ
ئ��ەوەی لێكۆڵینەوەكەمان زۆرت��ری��ن زانیاری
لە خۆ بگرێ ،دەستی گرتین بەتەنگەوە بێین
زۆربەری زۆری ژمارەكانی كۆ بكەینەوە ،لەم
كارەماندا سەركەوتین و ئەوەبوو لە ژمارە ()1ی
كە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی  1979دەرچووە،
دەستمان ك��ەوت ،ئەم ژمارانە بەرجەستەیان
كردووە هەم لە بۆچوونی راستەقینەی گۆڤارەكە،
هەمدیسان بەرجەستەن لە یانەی رۆشنبیری
ئ���اش���ووری .ب���ەاڵم ب��ۆ دی��اری��ك��ردن��ی رێبازە
راستەقینەكەی لە میانەی ئەو ژمارانەدا ،ئەوە
پاش شیكردنەوەی پێڕەوە هزرییەكەی دواجار
ئاماژەی پێ دەدەی��ن .ژمارەكانی پاش ساڵی
()1980ش دوو ژمارەمان بۆ دابین بوو ،ژمارە
( )21كە لە ساڵی  1981دەرچووە ،هەروا ژمارە
( )30كە لە ساڵی  1984دەرچووە .سەرچاوەی
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ت��ری ب��اس��ەك��ەم��ان ك��ە پشتمان پ��ێ ب��ەس��ت و
یارمەتی داین بۆ ئامادەكردنی ،كتێبی (النادی
الثقافی االش��وری مسیرة تحدیات وانجازات)
بوو لە نووسینی نووسەری ئاشووری ناسراو
(ئەپرەم شبیرا) ،هەروا بایەخدانمان بەم گۆڤارە
دەستی گرتین بۆ تەواوكردنی گەشتەكەمان
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 ()1ی گۆڤاری (رۆشنبیری ئاشووری)
لە مانگی حوزەیرانی ساڵی  1973دەرچووە و
تاوەكو ناوەڕاستی ساڵەكانی  1980بەردەوام
بوو دوابەدوای ئەو بڕیارەی حكومەتی عێراق
دەری كرد لە 16ی نیسانی ساڵی  1972كە
تایبەت بوو بە دانپێدانان بە مافی رۆشنبیریی
سریان.
بەپێی ئەم بڕیارە هەلێك لە پێش رۆڵەكانی
گەلەكەمان رەخسا یانە و دەزگای رۆشنبیری و
كۆمەاڵیەتی و هونەری و هتد بۆ خۆیان پێكەوە
بنێن .بڕیارەكە دەنگدانەوەیەكی گەورەی هەبوو
لە ن��او رۆڵ��ە هەمیشە ئاشتیخواز و هەمیشە
تینووی ئازادی و پێكەوە ژیانی میللەتەكەمان
لە واڵت��دا .بۆیە بەشێوەی جیاجیا ئاهەنگ و
خۆشی بەم بۆنەیەوە س��ازدرا و پەلەكرا بۆ
دانانی هەوەڵین بناغەی دەزگاكانمان ،چەندین
دەزگ���ا و مەڵبەند ل��ەو ق��ۆن��اغ��ەدا دام����ەزران،
وەك :كۆمەڵەی رۆشنبیری سریان زمانەكان،
ك���ۆڕی زم��ان��ی س��ری��ان��ی ،یەكێتی ئ��ەدی��ب��ان و
نووسەران ،كۆمەڵەی هونەرمەندان ،ئێستگەی
رادی���ۆی س��ری��ان .و هتد ،ش��ان بەشانی ئەم
دەزگ��ای��ەن��ەش ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ە و گۆڤار
سەریان هەڵدا ،وەك (قاال سوریایا) كۆمەڵەی
رۆشنبیری س��ری��ان دەری دەك����رد ،ه���ەروەا
گۆڤاری (رۆشبیری ئاشووری) لەالیەن یانەی
ئاشوورییەوە كە لە مانگی ئابی ساڵی 1970
ئەو یانەیە بەهەوڵ و كۆششی كۆمەڵێك گەنجی
رۆشنبیر دام����ەزرا .ب��ە دام��ەزران��دن��ی یانەكە
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و گۆڤارەكانی ،رواڵ��ەت��ی قۆناغێكی گرنگ لە
قۆناغەكانی مێژووی گەلەكەمان چەسپاو ماناو
نیشانەی گەورەی لێ كەوتەوە و پێشانی دا تا
چەند گەلەكەمان ئامادەی داهێنان و ئەفراندن
و پێشەوەچوونە ب��ەرەو ژیانی سەربەست و
ئازاد .گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری بۆ ئەوە
لە دایك بوو پەرۆشی و حەزی رۆشنبیران بۆ
ژیانێكی باشتر بێنێتە دی و ئەو هەلەیان وەك
شێوازێكی شارستانی قۆزتەوە بۆ گەیاندنی
پەیامەكەیان و باڵوكردنەوەی ئەوەی پێویستە
بیگەێننە رۆڵەكانی نەتەوەكەیان ،وێڕای هەموو
ئەو تەگەرەو ئاستەنگ و سانسۆر و سنوور
دان��ان لە پێش دەربڕینی ئ��ازادی بەو شێوەیە
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
بەبایەخدانەكانی روون و ئاشكرابوو ،ئەویش
گۆڤارێكی رۆشنبیری و ئەدەبی بوو ،بایەخی
دەدا بە وەدیارخستنی هەرچی پێوەندی هەیە بە
ئەدەب و كولتوورو كەلەپووری گەلەكەمانەوە.
ل����ەرووی وادەی دەرچ��وون��ی��ش��ی��ی��ەوە ،ئەوە
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:
 1سنووردارێتی داهاتی دارایی پێویست بۆپڕكردنەوەی خەرجییەكانی.
 2ن��ەب��وون��ی ك��ادی��ری رۆژنامەنووسییئەكادیمی و پشت بەستنی بە ئارەزوومەندان
یان ئەوانەی كە بڕوایان بە پەیامی گۆڤارەكە
هەبوو.
 3سانسۆری بەردەوامی سەپێنراو لەالیەندەزگا سانسۆرییەكانی رژێمەوە لەسەر بابەت
و وتارەكانی لەسەر بەشە سریانییەكەی ،چونكە
كاربەدەستەكانی سانسۆر سریانییان نەدەزانی،
بۆیە زۆریان دەكرد وەربگێڕدرێتە سەر زمانی
عەرەبی ،ئەمەش كاتی دەویست.

(رۆشنبیر)یی ئاشووری ،گۆڤاری كلتووری نەتەوەیی

 4دەستەی نووسین كاتی ئەوەیان كەم بووخۆیان تەنیا بۆ دەرچوونی گۆڤارەكەوە سەرقاڵ
بكەن ،لەبەر ئ��ەوەی زۆرب��ەی��ان ك��اری تریان
هەبوو لە بەڕێوەبەردنی یانەكە و چاالكییەكانی،
هێندێكیشیان لە دەزگاكانی تر كاریان دەكرد
وەك یەكێتی ئەدیبان و نووسەران و شوێنی
تر.
 5بوونی ئاستەنگە و رێگری هونەری بەهۆینەبوونی تەكنیك و ئامێری نوێی چاپ .ئەمە
ناچاری دەكردن چاپەكان دووبارە بكرێنەوە،
نەخاسما بابەتەكانی بەشی سریان ،هەروەها
نەزانینی زمانەكە لەالیەن كارمەندانی چاپەوە،
بەاڵم شایەنی گوتنە ئەو نەخشەسازییەی كە
سیفەتێكی بنەڕەتی ب��وو ب��ەالی خەمخۆرانی
بوارەكە ،هانی دان ئەم ئاستەنگە ببەزێنن و
بەردەوامی پێ بدەن .گۆڤارەكە رۆڵی خوێنەرانی
پشتگوێ نەخستبوو ،هەمیشە بانگەشەی دەكرد
لە كاروانی بەخشین بەردەوام بن و بەنووسینە
بەپێزەكانیان گۆڤارەكە دەوڵەمەندتر بكەن.
بۆ نموونە ئەو بانگەشەیەی پاش تێپەڕبوونی
ساڵێك بەسەر دەرچ��وون��ی بۆ خوێنەرەكانی
ب�ڵاوی ك��ردۆت��ەوە و ل��ە ژم���ارە ( )4-3ك��ە لە
نیسانی ساڵی  1974دەرچووە ،داوا دەكات بە
هەموو شێوەیەك هاوكاری بكەن بۆ پێشخستنی
ف���ۆرم و ن���اوەڕۆك���ی گ��ۆڤ��ارەك��ە بنەماكانی
بەپێشكەشكردنی راوب��ۆچ��وون و پێنشیاری
بەجێ و ناردنی بەرهەمی ئەدەبی و كولتووری
و زانستی و رۆشنبیری بۆ ئەوەی پبنەماكانی
رۆژنامەگەری بنەڕەتی و پێشكەوتوو لە خۆ
بگرێ كە بریتییە لە بابەتی بەپێزی ب��اش و
دەرهێنانی رێك و پوخت و كادری نووسینی
كارا و خودان ئەزموون.
دەستەی نووسین:
دەستەی نووسینی گۆڤارەكە وەك ئەوە باوە
لە هەموو رۆژنامە و گۆڤارەكاندا پێكهاتبوو
لە خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر و ئەندامانی
دەستەی نووسین .خاوەنی ئیمتیاز بەدرێژی
دەرچ���وون���ی گ��ۆڤ��ارەك��ە ،ی��ان��ەی رۆشنبیری
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
و لە زانستی سیاسیشدا هەڵگری بڕوانامەی
ب��ەك��ال��ۆری��ۆس ب��وو ،ه��ەر ل��ە ی��ەك��ەم ژمارەی
دەرچوونی گۆڤارەكەوە تاوەكو ژمارە ()8ی كە
لە ئابی ساڵی  1975دەرچوو ،لەم ئەركەدا كاری
كرد ،لەم ساڵەدا گۆڤارەكە دوو ساڵی تەمەنی
تەواوكردبوو و بەرێژەی دەرچوونی ( )4ژمارە
لە ساڵێكدا ،پاشی ئەویش بەڕێز عۆدیشۆ ئادەم
میخائیل كە خ��اوەن بڕوانامەی بەكالۆریۆس
بوو لە زانست و ئەندامێكی دامەزرێنەری لقی
سلێمانی یانەی رۆشنبیری ئاشووری بوو لە
ژم��ارە ( )10-9تشرینی یەكەمی ساڵی 1976
و تاوەكو ژم��ارە ()20-19ی مانگی (شوباتی
– مایس)ی ساڵی  1979ئەركی سەرنووسەری
گرتە ئەستۆ ،ب��ەاڵم وا بەدیاردەكەوێ بەڕێز
ولسن هەمیسان گەڕاوەتەوە بۆ سەرنووسەری
گۆڤارەكە پێش ئەوەی لەكار بوەستێ ،چونكە
لە ژمارەكانی دواییدا ناوی هاتووە .هەرچی
پێوەندە بە ئەركی سكرتێری نووسینیشەوە،
ئەوە گۆڤارەكە لە هەوەڵین ژمارەكانیدا و كتومت
تاوەكو جووت ژمارەی ( )7-6كە لە ساڵی 1975
دەرچووە ،سكرتێری نووسینی نەبووە .دیارە
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
كاریگەری خراپی هەبووە لەسەر سەقامگیری
ئەندامە كاراكانی نووسینی گۆڤارەكە .لە پاشان
ئەمە وایكرد شێوازێكی سەقامگیر بدۆزرێتەوە،
ئەوە بوو سكرتێرێكی هەمیشەیی بۆ دانرا كە
بەڕێز میخائیل مروكل شێوازێكی سەقامگیر
بدۆزرێتەوە ،ئەوە بوو سكرتێرێكی هەمیشەیی
بۆ دانرا كە بەڕێز میخائیل مروكل بوو و هەر
لە ژمارە ( )7-6تاوەكو ژمارە ( )9ئەم ئەركەی
گرتە ئەستۆ ،دوای ئەویش بەڕێز شلیمۆن ئیشۆ
خۆشابا تاوەكو ژمارە ( )20-19ئەو ئەركەی
لە ئەستۆ بوو .لە هەردوو ژمارەكانی دواییش
ناوی (بنیامین حەداد) بەرچاو دەكەوێت وەك
سكرتێری نووسین.
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هەرچی پەیوەستیشە بەدەستی نووسینی،
س��ەرەت��ا ت��اوەك��و ژم���ارە ( )8س��ەر بەلێژنەی
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
رەزامەندی لەسەر ب��دەن ،بەاڵم وا دی��ارە ئەم
كارە كاتی ویستووە ،چونكە ناوی ئەندامەكان
لە ژمارە ( )10-9بزرە ،چ لە ژێر ناوی لێژنەی
نووسین و باڵوكردنەوە یان دەستەی نووسین
بۆ ئەوەی لە ژمارە ( )11بەم شێوەیە بەدیار
بكەون :زەیا نەمرود كانون ،میخائیل مروكل،
یوسف نەمرود كانون .ئەم ناوانە تاوەكو ژمارە
( )13بەردەوام بوو ،لێرەش ناوی نەمرود بیتو
جێی میخائیل مروكل ،یوسف نەمرود كانون.
ئەم ناوانە تاوەكو ژمارە ( )13بەردەوام بوو،
ل��ێ��رەش ن���اوی ن��ەم��روود بیتوجێی میخائیل
مروكل دەگرێتەوە .لە ژمارە ()15ەشەوە ناوی
یوسف نەمرود لەناو دەستەكەدا نەهاتووە و لە
جیاتی ئەو ناوی ئیشۆ قەشە عۆدیشۆ هاتووە.
ب��ەاڵم دوای ساڵی  1981چەند ناوێكی تر لە
ناو دەستەكەدا هاتووە ،وەك :مەنسوور رۆئیل،
شەماس نوئیل یوسف ،بنیامین ش��دۆ .چەند
ناوێكی تر هەن لە نێو دەستەی نووسیندا ،وەك:
ئوراهەم یەلدا ،ئیشو سەنحاریب ،یوارش هیرۆ،
گوریل شەمعون ،دنخائیشا ،شلیمۆن پۆلص.
جارجاریش چەند ناوێك دێن لە كارگێڕیی
گۆڤارەكە كاریان ك��ردووە ،وەك :مراد ئەنویا
حەننا ،ئەلیاس تیەی .هەروا هەریەك لە ئادی
ئیبراهیم بابا و شمۆئیل جبرائیل وێڕای كاریان
لە دەستەی نووسین وەك سەرپەرشتیاری
ه��ون��ەری گۆڤارەكە ك��اری��ان ك���ردووە .لێرەدا
دەمانەوێ ئاماژە بەهەندێ لەو ناوانە بكەین
كە رۆڵێكی كارایان گێڕاوە لە بەڕێوەبردنی
گۆڤارەكەو بەدواداچوونی لە چەندین الیەنەوە،
ئەمانە ه��ەوڵ و كۆششێكی باشیان داوە بۆ
پێشخستنی و بەردەوامبوونی ،لەوانە :ئەلیاس
بیپ شمۆئیل ،رۆبێرت یۆخەننا ،پۆلس شلێتا،
ئەرەم ئۆراها ،ئەمیر ئۆراها ،یاقو جمانی ،كی
یۆخەننا.
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دەرهێنانی هونەری:
راستییەكەی ئەو ژمارانەی بەدەستمان كەوتن
یارمەتیدەرێكی باش بوون بۆ بەدیارخستنی
تایبەتمەندییەكانی گۆڤارەكە ،وەك الیەنی تایبەت
بەدەرهێنانی ه��ون��ەری ك��ە بایەخێكی زۆری
پ��ێ��داوە ،لە هەڵدانەوەی الپەڕەكانی ئەوەمان
بۆ دەركەوت .هەروا توانیما ئەم سەرنجانەش
لەسەر تۆمار بكەین:
 1جیاوازییەكی ب���ەردەوام هەیە لەڕوویبابەت و ئەو الیەنانەی هەوڵی داوە باسیان
لێوە بكات ،ئەوە لەسەر بەرگەكانی دەرەوەی
ژمارەكان جیاوازی پێ دەكەین لەگەڵ هەموو
ئەوانەی پێوەندییان هەیە بەرۆشنبیریمان و
الیەنە جیاجیاكانییەوە .بۆ نموونە بەرگی هەندێ
ژمارە بەوێنەی شوێنەوارە ژیارییەكانمانەوە
رازاوەت��ەوە و هەندێكیشیان بەهونەرە دێرینە
ئاشوورییەكانەوە رازاوەت��ەوە .دەبینی بەرگی
ژمارە ( )4-3بە ( )3گرتە چەند بەشێكی قەاڵ
ب��ەرزەك��ان��ی ش��اری نەینەوا وێنە دەك���ات ،لە
پەراوێز ئەم دەستەواژەیە تۆماركراوە( :نەینەوا
لە نێوان كۆن و نوێدا) بەوێنەكانیشدا وا دیارە
لەكاتی نەخشەسازیدا گیراون كە ناوبەناو بۆ
شوێنەوارە كۆنەكانمان ئەنجام دەدرێ .بەرگی
ژم��ارە ( )2بەرجەستەیە لە یەكێك لە دادگا
ئاشوورییەكان پارێزەرێك بەتەنیشت دادوەری
گشتییەوە ئ��ام��ادەی دادب��ی��ن��ی ب���ووە .هەروا
تابلۆیەكی هونەری ئاشووریی ك��ۆن بەرگی
ژمارە ()7-6ی رازاندۆتەوە ،بێجگە لە نموونەی
تری لەم جۆرە.
گۆڤارەكە تەنیا بایەخی بەهونەری كۆنی
گەلەكەمان ن��ەداوە ،بەڵكو گرنگی بەهونەری
نوێشمان داوە .هونەری شێوەكاریی هونەرمەندە
هاوچەرخەكانمان بەشی خ��ۆی وەرگرتووە
ب��ەس��ەر بەرگەكانییەوە .ب��ۆ نموونە بەسەر
بەرگی ژمارە ()12ەوە تابلۆیەكی هونەرمەندی
شێوەكار پ��ۆل عیسا ه��ەی��ە ،ه���ەروا هەردوو
ژمارە ( )15و ( )18-17بەتابلۆی قەشەنگ و
جوانی هونەرمەند ئیرەم ئ��وراه��ەم عودیشو
رازاوەت�����ەوە .ه��ەن��دێ ج��اری��ش ب��ەرگ��ی یەكەم
بەرجەستەی دەكرد لە یەكێ لەو چاالكییانەی
گۆڤارەكە دەیخستەڕوو .بۆ نموونە ژمارە (-13
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 )14بەرجەستە لە ڤیستیڤاڵی شەشەمی شیعری
ئاشووری كە ڤیستیڤاڵەك بوو سااڵنە یانەی
ئ��اش��ووری رێ��ك��ی دەخ��س��ت .ه��ەرچ��ی بەرگی
ژمارە ()16ەشە بریتییە لە یەكێ لەو گرتانەی
وێنەی كۆمەڵێك بووكی بچووكی كێشاوە لە
جەژنی بەرزەوە بووندا (كالۆ سۆالقا) ئەمە ئەو
جەژنەیە سااڵنە یانەكە ئاهەنگی بەبۆنەیەوە
دەگ��ێ��ڕا ،چونكە یەكێك ل��ەو جەژنە كۆنانەی
سیما و سیفەتی ئایینی و نەتەوەیی پێوە دیارە

بەرگی دوایی ژمارەكانیشی تەرخان كرابوو بۆ
كاروچاالكییەكانی یانەكە ،وەك بەرجەستەكردن
لە وێنەكانی پێشەنگا هونەرییەكان ،زەماوەند
و ئاهەنگی خێزانی ،چاالكی وەرزش���ی یانە،
خولی فێركردنی جیاجیا ،گەشت .لەسەر هەندێ
لەو بەرگانەش لە رەشنووسی سریانی گەلێ
ب��اب��ەت دەخشێنرا ،ه��ەن��دێ ژم���ارەش بەرگی
دوای���ی ل��ە ن���اوەوە بریتی ب��وو ل��ەو بروسكە
سوپاسنامانەی گۆڤارەكە ئاراستەی الیەنی
و ئەو كەسایەتییانەی دەك��رد تێدا بەشداری
دی��اری��ان ك���ردووە .بەرگی هەوەڵی گۆڤارەكە
ل��ە ن�����اوەوەدا و ل��ە ب��ەش��ی س����ەرەوەی ناوی
گۆڤارەكەدا دووپات دەكرایەوە و لە ژێریشی
ئەم زانیارییانەی تۆمار كرابوو :ناوی دەستەی
نووسین بەدوو ستوون یەكیان بە عەرەبی و
ئەوی تریان بە سریانی ،ناوونیشانی گۆڤارەكە،
چەند سەرنجێكی گشتی ،نرخی دان��ەك��ان و
بەشداربوون .لە هەندێ ژمارەش خشتەیەك بۆ
ناوەڕۆكی ژمارە هەیە لە جیاتی ناوی دەستەی
نووسین بە سریانی.
 2گ��ۆڤ��ارەك��ە ل��ە دەرچ���وون���ی ژم����ارەییەكەمییەوە بە هەردوو بەشی زمانی عەرەبی
و سریانی دەردەچوو ،بەشی سریانی بە وتاری
ژمارە دەستی پێدەكرد ،هەندێ جاریش دەقی
وتارەكە وەردەگێڕدرایە سەر زمانی عەرەبی
و لە بەشە عەرەبییەكەدا باڵو دەكرایەوە .بەاڵم
لە دوایین ژمارەكانیدا گۆڤارەكە بایەخی دەدا
ب��ە ب�ڵاوك��ردن��ەوەی چەند بابەتێك ب��ە زمانی
ئینگلیزی.
 3سەرنج دەدەین بابەتی بەشی سریانی لەزۆربەی ژمارەكانیدا بەخەتی دەست نووسراوە،
ئەمەش شایستەی رێزو ئاماژە پێدانە ،چونكە
بەڵگەیەكی روونە بۆ ئەوەی تا چەند گۆڤارەكە
زمانی دایكی خۆشویستووە و بایەخی زۆری
بەباڵوكردنەوە و فێركردنی داوە.
 4ب��ە ه��ەڵ��دان��ەوەی الپ��ەڕەك��ان��ی توانیمانناونیشانی بابەتەكان و گۆشە جیاجیاكانی
دی���اری بكەین ك��ە بریتی ب���وون ل��ە :ئەدەب،
رۆشنبیری گشتی ،وەرزش ،هەواڵی كۆمەڵگەی
ئ��اش��ووری ،چاوپێكەوتن ،گ��ۆش��ەی نامەكان
كە خوێنەران دەیانناردن و بەرجەستەیان لە
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە

283

(رۆشنبیر)یی ئاشووری ،گۆڤاری كلتووری نەتەوەیی

بیردراو بۆچوون و پێشنیارەكانیان دەكرد ،لێكۆڵینەوە ی��ان شیعرو بیری راگ����وزاری و
ه��ەروەه��ا گ��ۆش��ەی��ەك��ی تایبەتیشی تەرخان بابەتی تر هێلكاری یان وێنەی بەكاربردووە.
ك��ردب��وو ب��ۆ بەرهەمی خ��وێ��ن��ەران ل��ە شیعرو
خوێندنەوەیەكی باتەكانی ژمارە ()1دا:
پارچە پەخشان و بیری راگ��وزاری و بابەتی
بۆ ئەوەی زیاتر ئاشنا بین بە سەرەتاكانی
هەمەجۆری تر..
 5گۆڤارەكە هەندێ لەالپەڕەكانیشی تەرخان گۆڤارەكە و رێباز و بایەخدانەكانی ،بەباشمانكردبوو بۆ كتێب و چاپەمەنی نوێ .جاربەجار زان����ی گ��ەش��ت��ێ��ك ب��ك��ەی��ن ب��ەن��او بابەتەكانی
لە نێوان الپ��ەڕەك��ان��دا ئ��ام��اژەی��ان پ��ێ��دەدرا ،لە ژم��ارە ()1ی كە لە حوزەیرانی ساڵی 1973
هەندێ جاریش لە الپەڕەكانی دوایینی بەشە دەرچووە ،ژمارەكە بە هەردوو بەشە عەرەبی
و سریانییەكەیەوە ،پێكهاتووە لە  58الپەڕە،
عەرەبییەكەی ئاماژەیان پێ دەدرا.
 6گۆڤارەكە لە یەكەمین رۆژی دەرچوونییەوە ت��ەن��ی��ا ب��ەش��ە ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ەی ( )42الپ���ەڕەیت��اوەك��و دوا ژم���ارەی هیچ گۆڕانێك بەسەر ل��ە خ��ۆگ��رت��ووە .س��ەرەت��ا ب��ە وت����اری ژمارە
نەخشەسازیی بەرگی یەكەمیدا نەهاتووە ،دەبینین بەپێنووسی سەرنووسەر دەستی پێكردووە
ن��اوی گۆڤار ب��ەالی راستی بەشی سەرەوەی دەستپێكی وتارەكە ستایشی دەسكەوتەكانی
بە زمانی عەرەبی و بەپیتی درشت و گەورە 17ی تەممووز دەكات و دەڵێ :مێژووی كۆن و
نووسراوە و بەالی چەپیشی ناوی بە سریانی نوێی عێراق گۆڕانكاریی بنەڕەتی و قووڵی لەم
نووسراوە و چەشنی خەتە بەكارهێنراوەكەش چەشنەی بەخۆوە نەبینیوە بەڵگە بن بۆ كرداری
ب��ۆ نووسینی ن��اوی گ��ۆڤ��ارەك��ە ب��ەع��ەرەب��ی و گۆڕانكاری .كە بەرجەستەیەكی زیندوون بۆ
سریانی بە درێ��ژی م��اوەی دەرچ��وون��ی هیچ ویست و ئیرادەی گەل .زیاتر لەسەری دەڕوا
گۆڕانێكی ب��ەس��ەردا نەهاتووە .لە ژێ��ر ناوی و دەڵێت :شۆڕشی بەمانا نوێیەكەی لەسەر
گۆڤارەكەش و بەخەتی ورد ،ئەم دەستەواژەیە بناغەی رەگەزپەرستی بنیات نەنراوە و ناخوازێ
ن��ووس��راوە( :گۆڤارێكی ئ��ەدەب��ی رۆشنبیری رۆڵەكانی نەتەوەكانی تر بچەوسێنێتەوە ،بەڵكو
وەرزییە) یانەی رۆشنبیریی ئاشووری دەری لەسەر بنەمای رێزلێنانی هاوبەش لە نێوان
دەكات لە ژێر دەستەواژەكەش هێڵێكی باریك هەموو نەتەوەكانی واڵتەكەمان بنیات نراوە.
هەیە لەسەری بەخەتی ورد ژمارە و ساڵ و لەبەر رۆشنیایی ئەم چەمكە مرۆییانە ،ئەوا
سەر لەبەر دانیشتوانی عێراق مافی نەتەوەیی
مانگی دەرچوونی نووسراوە.
 7لە هەندێ ژمارە گۆڤارەكە وەك ریكالمێك رەوای خۆیان هەیە لە چوارچێوەی سیاسیسەرنجی خوێنەری راكێشاوە بۆ یەكێك لە وتار و كۆمەاڵیەتی گشتیدا .هەروا دەڵێت :شۆڕش
یان چاوپێكەوتنە گرنگەكەكانی كە لەو ژمارەیە م��اف��ی ه��ەم��ووان بەیەكسانی رەچ���او دەكات
باڵوی كردۆتەوە ،ئەویش بەناوونیشانی دیار بەگوێرەی گیانی نیشتمانییەتی راستەقینە بەبێ
ئەوە بڕوانێتە جیاوازیی چینایەتی یان رەگەزی،
لەسەر بەرگی یەكەمی.
 8بەشە عەرەبییەكەی لە سااڵنی هەوەڵی یان ئایینی و مەزهەبی)..وابوو بابەتی سەروتارەكە دوور نییە لەوەی
تەمەنی گۆڤارەكە تاوەكو ساڵی  1977لە هەندێ
ژمارە بەسەر وتاری گۆڤار دەستی پێدەكرد ،چ��اوەڕوان دەكرێ لە گۆڤارێك كە لە سایەی
ه��ەن��دێ ج��اری��ش ب��ە وت��ارێ��ك بەناوونیشانی رژێمێكی سیاسی دەرچ����ووە و ب��ە هەموو
(وت���اری دەس��ت��ەی نووسین) دوات��ر بۆ چەند شێوازێكی فێاڵوی ویستوویەتی نەتەوەكانی
ساڵێك لەم شێوازە دوورك��ەوت��ەوە ،ب��ەاڵم لە نیشتمانەكەمان بتوێنێتەوە لە رێگەی دەرخستنی
پاش ساڵی  1981هەمان رێچكەی گرتەوە بەر .رۆڵی ئەو رژێمە كە گوایا دەیەوێ دیموكراسی
 9سەرنج دەدەی��ن ناوونیشانی وتارەكانی و یەكسانی و دادوەری لە نێوان گەلی عێراقدان����اوەوەی ب��ەخ��ەت��ی دەس���ت ت��ۆم��ارك��راوە ،لە وەدی بێنێ كە پێویست بوو بەپێی یاساكان
زۆربەی ژمارەكانیش شان بەشانی وتار یان مافی نەتەوەیی و رۆشنبیری هەموو نەتەوەكانی
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عێراق مسۆگەر بكات بەگەلی ئاشووری كلدانی
سریانیشمانەوە ،بەاڵم ئایا رژێم لە هەوڵەكانیدا
راستگۆ ب��ووە؟ راستییەكەی ئ��ەوەی روویدا
رژێم زۆر زوو لە بەڵێن و بەرپرسیارێتی خۆی
سەبارەت بە رەخساندنی كەش و هەوای لەبار
بۆ جێبەجێكردنی یاسا و بڕیارەكانی پاشگەز
ب��ۆوە و پرۆسەكەی زیندە بەچاڵ ك��رد پێش
ئ��ەوەی روون��اك��ی ببینێ .دواج���ار ئ��ەم الیەنە
ب��ەدرێ��ژی ب��اس دەك��ەی��ن ،وەختێ دێینە سەر
رێبازی هزریی گۆڤارەكە.
دوای سەروتار ،چاومان بەبابەتێك دەكەوێت
ب��ەن��اوون��ی��ش��ان��ی (ك��ورت��ە باسێكی مێژوویی
دەرب��ارەی نەوتی عێراق) لە نووسینی (ولسن
دنخا) .لە دەسپێكی وتارەكەدا ئاماژە بە رەگی
وشەی (پیترۆل) نەوت دەدات ،ئەنجا بایەخی
ن���ەوت و ه��ەن��دێ وردەك�����اری دەخ��ات��ە روو
س��ەب��ارەت ب��ە س��ەرەت��ای دۆزی��ن��ەوەی نەوت
لە عێراق ،كە ئەمەش وایكرد ببێتە مەڵبەندی
ملمالنێ و بایەخدانی كۆمپانیا رۆژءئاواییەكان
و كێبڕكێ و ملمالنێی ترسناكی لێكەوتەوە.
ه��ەرچ��ی پ��ەی��وەس��ت��ی��ش ب���وو بەبایەخدانی
بەشیعرو چ��ی��رۆك ،ئ��ەوە سیمایەكی دیاری
گۆڤارەكە بوو ،چونكە بایەخی دەدا بە هەموو
جۆرەكانی ئەدەب و رۆشنبیری .ژمارەكە دوو
شیعری تێدا بوو ،یەكەمیان بەناوونیشانی (لە
بەهاردا گوڵ دەپشكوێ) لە نووسینی پۆڵص
شلێتاز ،شیعری دووەم��ی��ش بەناوی (رەنگی
وەن��ەوش) لە نووسینی پۆڵ میسا .هەروەها
دوو چیرۆكیشی ل��ەخ��ۆگ��رت��ب��وو ،یەكەمیان
بەناوونیشانی (پەیامی دای��ك) بە پێنووسی
بابامركۆ ،دووەمیشیان بەناوونیشانی (كچی
زانكۆ) لە نووسینی گۆریل شەمعون .ئەوەش
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
و لێكۆڵینەوە .جا لێرەدا وتارێك دەخوێنینەوە
بەناوونیشانی (چی دەرب��ارەی شەریعەتەكەی
حەموورابی دەزان��ی كە كۆنترین شەریعەتە
ل��ە م��ێ��ژوودا) ل��ە نووسینی (ف���ازل كەرومی)
سەرەتا هەوڵی داوە باس لە شەریعەتی واڵتی
میزۆپۆتامیاوە لە گۆشە نیگای ئاشوورییەوە

بكات .چونكە یاسا ئاشوورییەكان لە رواڵەتە
دواییەكانی شەریعەتی بابلییەكان دەچ��ن و
لەمانەوە وەرگیراون و جەخت دەكات ئامانجی
لەم وتارە ئاشناكردنی خوێنەرە بەسروشتی
ئەو پێڕەوە یاساییەی لە ه��ەزارەی سێیەمی
پێش حەزرەتی عیسا باوبووە .لە پاشان ئاماژە
بەبایەخی شەریعەتەكەی حەمورابی دەدات
بەالیەنی شارستانییەتی بابل و هەروا بەالیەنی
مێژووی رەگەزی ئادەمیزاد وەك گەورەترین
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
دێرینی میزۆپۆتامیا دەك���ات ،بەناوونیشانی
(هەرەسی نەینەوا) ،كورتەباسێكە سەبارەت
بەوەی چ شتێك لەشاری نەینەوادا بەناوبانگتر
و پێشكەوتووتر و گەشەدارتر ب��ووە ،هەروا
ئەو شاهاهنەی تێیدا حوكمڕانیان ك��ردووە و
لەدوایشدا باس لەو زەمینە و هۆكارانە دەكات
كە لە ئاكامیاندا لەساڵی 612ی بەر لەدایكبوونی
حەزرەتی عیسا ،نەینەوا رووخا.
لەگۆشەی تایبەت بە وەرزشیشدا وتارێك
دەخوێنینەوە بەناوونیشانی ((كورتە باسێك
لەبارەی یانەی وەرزش��ی ئاشوورییەوە)) لە
ئامادەكردنی (ولسن شباسكۆ) تێیدا باس لە
سەرەتاكانی دامەزراندنی یانەكە دەكات وەك
یانەیەكی وەرزش���ی ب��ۆ ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان كە
لەساڵی  1955لە بەغد دام���ەزراوە و ئاماژە
بە رۆڵ��ی ئەندامانی دامەزرێنەری دەك��ات بۆ
پەرەپێدانی و پێشڤەچوونی..
ئامادەكار لەمیانەی وتارەكەیدا باسی ئەو
دەسكەوتانە دەك��ات كە تیپەكانی یانەكە لە
چەندین ی��اری وەرزش��ی :تۆپی پێ ،سەبەتە،
باسكە وەدەستی هێناوە ،لەكۆتایی وتارەكەیدا
ئاماژەی بەوە داوە كە یانەی وەرزشی ئاشووری
وەك بناغەیەك دادەن����رێ ب��ۆ بزووتنەوەی
وەرزش��ی لەهەمان كاتیشدا بەپێشەنگی یاری
تۆپی عیراق دادەن��رێ لەبەر ئەو دەرەنجامە
دیارانەی وەدەستی هێناوە.
گۆشەیەكی ت��ری ژم��ارەك��ە بابەتێك هەیە
بەناوونیشانی ((سیفەتە مۆرفۆلیژییەكانی
ش���وێ���ن���ەوار ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان (یوسیفۆس
عەمانۆئیل) ئ��ام��ادەی ك���ردووە ،ك��ە بابەتێكە
باس لە تایبەتمەندیی مۆرفۆلۆژیی ئاشووری
(سیفەتەكانی دی��م��ەن��ی دەرەوە) دەك���ات لە
روانگەی مێژووناسان و زانایانی شوێنەوار
تێیدا ب��ە وی��ژدان��ەوە رای ئ��ەو مێژووناسانە
دێنێتەوە كە بە شێوەیەكی جیدیانە لە سیفەتە
م��ۆرف��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان��ی ئ��اش��ووری��ی��ەك��ان دواون
لەماوەگەلێكی ج��ودا ج��ودا لە پێدەشتەكانی
میزۆپۆتامیا و شوێنانی تر ،ئامادەكاری وتار
دەڵێت :ئەو شتەی یارمەتی مێژووناسەكانی
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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
ب����ەت����ەواوی چ����وون ی��ەك��ن ل���ەگ���ەڵ سیفەتی
ئاشوورییە كۆنەكاندا ،نووسەر بۆ ئەم الیەنەش
رای هەر یەك لە زانایان :ئورتۆنۆ و شنشەر و
ئیركرتا و یتخمین ئەنگوان دێنێتەوە.
لەبابەتەكانی تری ژمارەكە ،بابەتێكی ترمان
بەرچاو دەكەوێ بەناوونیشانی (پەرەسەند و
نەش و نمای مرۆڤ) دكتۆر (ئیپۆ سەنحاریب)
ن��ووس��ی��وی��ەت��ی ،ل��ە قۆناغەكانی پێشكەوتنی
ئ��ادەم��زاد دەكۆڵێتەوە ه��ەروا وتارێكی تر بە
پێنووسی (جونسن ئاغاجان) بە ناوونیشانی
(رۆشنبیری و م��رۆڤ) .دیسا (شلیمۆن ئیسۆ
خۆشابا) وتارێكی ل��ەو ژم��ارەی��ەدا نووسیوە
بەناوونیشانی( :ئ��اش��ووری��ی ن��وێ ـ سۆرس)
تێدا لەو بۆچوونە باوە دەكۆڵێتەوە كە دەڵێت
ئاشووریی نوێ زمانێكی سوریاینی تازەیە و
زیاتریش لەسەری دەڕوا و دەڵێت :زۆرێك
وادەزانن (ئاشووری نوێ ـ سۆرس) زاراوەیەكی
عەوامی زمانی سریانییە ،بەاڵم راستییەكەی
زاراوەی���ەك���ە ل��ە زاراوەك���ان���ی زم��ان��ی ئارامی
ئەكەدی و چەندین بەڵگەی بۆ ئەم مەسەلەیە
هێناوەتەوە.
هەرچی پەیوەستیشە بەالیەنی پەیوەندی
گۆڤارەكە بە خوێنەرانییەوە ،روون و ئاشكرایە
ه���ەر ل���ەم ژم����ارە ()1ەی������ەوە بانگەشەیەكی
باڵوكردۆتەوە بەناوونیشانی( :برای ئاشووری
تێدا گۆڤارەكە ئامادەیی خۆی دەردەب��ڕێ بۆ
هەموو ئەو نووسین و وتارانەی پێی دەگات،
هەروەها سنگ فراوانیی خۆی دەردەب��ڕێ بۆ
وەرگرتنی هەموو راوبۆچوون و پێشنیارەكانیان
بەتایبەتی :مێژووناسان و وەرگێڕا و شاعیران
و زمانەوانییەكان بۆ دەوڵەمەندكردنی گۆڤارەكە
بەهەموو بابەتێكی گونجاو ،هەریەكە بەپێی
ت��وان��او پسپۆڕیی و بایەخدانەكانی .ه��ەر لە
دوو توێی ئەم ژم��ارەی��ەدا خوێنەر ستوونێك
دەخوێنێتەوە بەناوونیشانی (كتێبخانەكەمان)
لە میانەیدا گۆڤارەكە ئاماژە دەدات بەچۆنێتی
پێكهێنانی ب��ی��رۆك��ەی دان��ان��ی كتێبخانەیەكی
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ت��ای��ب��ەت ب��ە (ی��ان��ەی رۆش��ن��ب��ی��ری ئاشووری)
و ل��ەم ب��ارەی��ەوە دەڵێت ئ��ەوە لە دەرەنجامی
هەل و رێككەوت نەبووە ،بێگومان ئامانج لە
دامەزراندنی یانەی رۆشنبیری ئاشووری بەر
ف��راوان��ك��ردن��ی ئ��اس��ۆی رۆشنبیریی گەنجانی
ئ��اش��ووری و بەهێزكردنی پ���ردی پێوەندی
دۆستایەتی ن��ێ��وان ئ��ەو دەستەبژێرە گەنجە
رۆشنبیرانە ب��ووە كە جێگای هیواو ئاواتی
گەورەن بۆ خزمەتكردنی گەل و نیشتمانەكەمان.
بۆیە ش��اراوە نییە كتێبخانە چ كاریگەرییەكی
هەیە لە باڵوكردنەوەی رۆشنبیری و هۆشیاری
پڕ زانست و ماریفەت لە دوای��ی��دا گۆڤارەكە
ئاماژە دەدات بەكاری دانانی ب��ەردی بناغەی
كتێبخانەكە و چۆن كتێب سەرچاوەی زۆری
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..
لە گۆشەیەكی دی��ك��ەدا كە لێژنەی چاالكی
كۆمەاڵیەتی و وەرزش���ی ئ��ام��ادەی كردووە،
رۆشنایی خراوەتە سەر چاالكی وەرزش��ی لە
یانەكەدا و ئەو چاالكییە وەك شێوازێك كە
یانەكە بایەخی تەواوی پێداوە ،چونكە پردێكە
بۆ پتەوكردنی خۆشەویستی و هەماهەنگیی
نێوان ئەندامەكانی .گۆشەكە باس لەو هەنگاوانە
دەك��ات كە گیراونەتە ب��ەر بۆ پێكهێنانی تیپە
وەرزشییەكانی تایبەت بە یانەكە..
هەر لەم ژمارەیەدا كۆمەڵێك بابەتی گشتی
تر هەن ،وەك( :راوی ساحیرەكان)( ،سەیرو
سەمەرەكانی واڵت��ی هیندستان و چین)( ،بۆ
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،
چ��ەن��دی��ن وت���ارو ن��ووس��ی��ن و شیعرە بابەتی
تری لەخۆگرتووە .سەرەتا بەوتارێك دەستی
پێكردووە كە هەمان وتاری وەرگێڕدراوی بەشە
عەرەبییەكەیە .ئەنجا وتارێك دەربارەی رۆڵی
یانەی رۆشنبیری ئاشوورییەوە .لە دووتوێی
هەمان ژمارە بابەتێكی تر دەبینی بەناوونیشانی
(لە بارەی شادبوونەوە) بریتییە لە وەرگێڕانی

بەشێك ل��ە ب��ەش��ەك��ان��ی س��ری��ان��ی .ل��ە پاشان
بابەتێك دێت سەبارەت بە ئێستگەی رادیۆی
ئ��اش��ووری كە ئ��ەوك��ات لە بەغدا دام���ەزراوە،
بەڕێوەبەری ئەو ئێستگەیە (شلیمۆن پۆلص)
ئامادەی كردووە .هەروا بابەتێكی ترمان بەرچاو
دەكەوێ لە بارەی خێزانەوە (خاتوو فیكتۆریا
یوسف زادۆڤ) هەڵگری بڕوانامەی ماجستێر
ل��ە زانستی كتێبخانە ل��ە زان��ك��ۆی كالیفۆرنیا
– لۆس ئەنجلۆس) ئامادەی ك��ردووە .دیسان
(سوف نەمرود كانون)ی نووسەریش وتارێكی
دوورودرێ����ژی تێدا نووسیوە بەناوونیشانی
(م��ێ��ژوو) ،بێجگە لە چەندین بابەتی ئەدەبی
وەك كۆمەڵە شیعرێكی بەرایی بەناوونیشانی
(شیعرێك دەربارەی زانستەكان) لە نووسینی
شاعیر (ئ��ۆراه��ەم ی��ەل��دا ئ��ۆراه��ەم) و پارچە
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
ل��ەب��ەر ئ��ەو پێوەندییانەی ل����ەڕووی رێبازو
ئامانجەوە هەردووكیان پێكەوە گرێ دەدەن،
نەخاسما ئەگەر باڵوكراوەكە یان گۆڤارەكە
زمانحاڵی دەزگایەك بێت نەوەك چەند تاك و
كەسانێك .بۆیە ل��ێ��رەدا پێش ه��ەم��وو شتێك
پێویستە هەڵوەستەیەك یان رامانێك بكەین لە
بەرامبەر ئەزموون و گەشتی یانەی رۆشنبیری
ئاشووری و گۆڤارەكەی (رۆشنبیری ئاشووری).
ئەوەبوو دامەزراندنی یانەكە لە پاش هەوڵ و
م��ان��دووب��وون��ێ��ك��ی زۆری ك��ۆم��ەڵ��ە الوێكی
رۆشنبیری ئاشووری لە ساڵی  1970و دوای
ملمالنێیەكی سەخت لەگەڵ رژێمی دەسەاڵتداری
بەغدا ،هاتەدی .بەهەقیقەت بیرۆكەی دامەزراندنی
یانە چەندین ساڵ پێش ئەم مێژووە لە ئارادا
ب��وو و ه��ەوڵ و تەقەاڵیەكی زۆر دراب��وو بۆ
دامەزرانی دەزگایەكی رۆشنبیری بەشێوەیەك
خواست و ئاواتی الوان��ی رۆشنبیرمان رازی
بكات ،ب��ەاڵم ئ��ەوە بەسترابوو ب��ەو باردۆخە
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سیاسییانەی لە عێراق رووی��ان دەدا .دەبینین
زەمینەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی پێش شۆڕش
14ی ت���ەم���م���ووزی س���اڵ���ی  1958سیمای
هەڵوێستێكی سەقامگیرو راشكاوی پێوە نەبووە
لە هەمبەر چارەسەركردنی كێشە نەتەوەییەكان
و ب��ەه��ا م��رۆی��ی��ەك��ان��ی ك��ل��ت��ووری ئاشووری
پشتگوێ خستبوو .هەروا پێشتریش واقیعێكی
تاڵ و دژوار لە دوای شۆڕشی ساڵی 1933
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
14ی تەموزی ساڵی  1958كۆمەڵگەی عێراق
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
بوو لە پێش الوان��ی ئاشووری بۆچوونە ناو
زانكۆو هەواڵ بدەن لە پێناو بەدیهێنانی خواستە
زان��س��ت��ی و ه���زری و رۆش��ن��ب��ی��رەك��ان��ی��ان كە
گەنگترینیان بەرجەستە بوو لە دامەزراندنی
یانەیەكی رۆشنبیری ئ��اش��ووری .ئ��ەوە بوو
هەوڵ و چاوپێكەوتن و كۆبوونەوەكانی كۆمەڵە
الوێكی رۆشنبیر لە ساڵی  1961سەری گرت
ب��ۆ پێكهێنانی دەس��ت��ەی��ەك��ی دام��ەزرێ��ن��ەر كە
دەستەبژێرێكی رۆشنبیرانمان لەخۆگرتبوو و
هێنایان داواك����اری و رەش��ن��ووس��ی پێڕەوی
ناوخۆیان بەرزكردەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆی
عێراق و داوای دام��ەزران��ی یانەیەكیان كرد
بەناوی (یانەی رۆشنبیری ئاشووری) ،بەاڵم
داواكەیان رەت كرایەوە بەبیانووی ئەوەی گوایا
ئەوانەی داوای دامەزراندنی ئەم یانەیە دەكەن
دەیانەوێ لەم رێگایەوە هەندێ ئامانجی شاراوە
بەدەست بێنن .دوای ئەمەش چەندین هەوڵ
درا ،بەاڵم كەسێك گوێی لێیان نەگرت ،بەسەر
ن��ەگ��رت��ن��ی ئ���ەم ه���ەواڵن���ەش رژێ����م پێشانیدا
راستگۆیی خ��ۆی دۆڕان���دووە و كورتبینە لە
ب���ەرام���ب���ەر پ���ی���ادەك���ردن���ی دی���م���وك���راس���ی و
بانگەشەكردنی بۆ یەكسانیش تەنیا شێوازی

288

2009ژ
پایزی 11ەرﺎﻣ
18ﯾوﺎھ
ژمارە 7ﯽﻨ
002

هەڵخەڵەتاندنە لە پێناو مەرام و بەرژوەندییەكانی
خ��ۆی��دا .ب��ەاڵم كاتێك حیزبی بەعس لە 17ی
تەممووزی  1968جڵەوی دەسەاڵتی گرتەدەست،
ئ��ەوە وەرچەرخانێك ب��وو لە م��ێ��ژووی گەلی
عێراق بەگشتی .ئەم حیزبە ویستی شەرعییەتێك
بپۆشێ بەسەر رژێمەكەی لە رێگەی ئەوەی
گوایا زۆر بەپێویستی دەزان��ی هەموو چین و
توێژەكانی گەل لە ك��رداری بنیاتنانی رژێمی
نوێی عێراق بەشدار بن .لەم چوارچێوەیەشدا
چەندین یاساو بەیاننامەی تایبەت بە گەالنی
عیراق باڵوكردەوە و ئامادەیی خۆی پێشاندا بۆ
ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی زەم��ی��ن��ەی گونجاو ل��ە پێناو
پیادەكردنی ماف و خواستەكانیان .بەش بەحاڵی
گەلی ئێمەش چەند یاساو بڕیارێكی دەركرد
لەوانە بڕیاری (مافی رۆشنبیری بۆ سریان
زمانەكان) لە ئاشووری و كلدان و سریان .لە
سای ئەو كەشوهەوایەدا گەلەكەمان شوێنی
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
رۆشنبیری بۆ ئاشوورییەكان تاوەكو رۆڵی
رۆشنبیری و هزری خۆی ببینێ لە گۆڕانكارییە
سیاسییەكانی ئ��ەو س��ەردەم��ەی عێراقدا .ئەو
ك��ارە س��ەری گرت و لە كۆتایی ساڵی 1968
دووبارە داواكاری دامەزراندنی یانە پێشكەش
بەكاربەدەستان كراو هەوڵی دامەزراندن لەسەر
مەسەلەكە لە  1970/8/27س��ەرك��ەوت ،بەاڵم
ئ��ەوە دوای ملمالنێی سەخت لەگەڵ رژێمی
بەعس و هەڕەشە و دانوستانەكانیدا هات كە
قابیلی قەبووڵ نەبوون لەالیەن رۆشنبیرانی
ئێمەوە ،ئەوەبوو لە دایكبوونی یانەكە وەك
خەونێكی گەورەی رۆڵەكانی گەلەكەمان بەدی
هات بۆ خواستی گوزارشت كردنی لە ناسنامەی
نەتەوەیی و كلتووری و كۆمەاڵیەتییەكانمان و
یەكێك لە ئەركە گرنگەكانی یانەكە دەركردنی
رۆژنامە و گۆڤارو باڵوكراوە بوو ،لێرەشەوە
بیرۆكەی دەركردنی گۆڤارێك وەك زمانحاڵی
یانەكە پێگەیی و دەستەی كارگێڕی هەوەڵی
بڕیاری لەسەر ئەوە داو داواكاری روخسەتی
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دەرچ��وون��ی لە  1971/5/30بۆ كاربەدەستان
ب���ەرزك���رای���ەوە ،ب����ەاڵم رەت���ك���رای���ەوە .بەاڵم
دەرچ���وون���ی ب��ڕی��اری م��اف��ی رۆش��ن��ب��ی��ری بۆ
گەلەكەمان لە 16ی نیسانی ساڵی  1972هەلێكی
ب��ەن��رخ ب��وو ل��ە پێش ئەندامەكانی یانەكە و
ئەوەیان بەگونجاو زانی هەمیسان داواكاری
پێشكەش بە وەزارەتی راگەیاندنی عیراق بكەن
بۆ ئەوەی چاوێك بخشێنێ بە داواكارییەكەیاندا
بەدەرچوونی گۆڤارێك بەناوی (رۆشنبیری
ئاشووری)یەوە بەهەردوو زمانی عەرەبی و

سریانی .ئەوە بوو هەوڵەكانی بەری گرت و
ئیمتیازی یانەكە وەدەست هات بۆ دەرچوونی
گۆڤارەكە ،بەمەش یانەی رۆشنبیری ئاشووری
هەنگاوێكی گەورەی هاویشت بەرەو دابینكردنی
ئامانجەكانی لە رێگەی ئەو گۆڤارەوە كە ژمارە
یەكەمی وەك��و گوتمان لە حوزەیرانی ساڵی
 1973ب�ڵاوك��راوەی��ەوە هەقیقەتێكی روون و
ئاشكرا هەیە بەالی ئەوانەی گرنگییان بە رێبازی
گ��ۆڤ��ارەك��ە داوە ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە رێبازێكی
نەتەوەیی گرتۆتەبەر لە میانەی بایەخدان و
ب��ی��روب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ،چ��ون��ك��ە ل��ە دووتوێی
الپەڕەكانیدا چەندین بەڵگەو نیشانە هەن ئاماژە
بەوە دەدەن كە گۆڤارێكی نەتەوەیی بووە و
ه��ەوڵ��ی داوە ب��ۆ دەرخستنی ه��ەم��وو پرسە
بنچینەییەكانی گەلەكەمان .وەك :زمان و مێژوو
و كلتوورو تەنانەت نەریتەكانیشمان .پێویستە
ئاماژە بەوەش بدەین كە گۆڤارەكە هەوڵی بوێر
و راستگۆیانەی داوە لە رێگەی وتارو لێكۆڵینەوە
و باسەكانییەوە بۆ یەكڕیزی گەلی ئاشووری
كلدۆ سریانی ،بۆ نموونە وتارێك لە ژمارە
()8ی ئ��اب��ی س��اڵ��ی  1975ب�ڵ�اوك���راوەت���ەوە
بەناوونیشانی (زم��ان��ەك��ەم��ان چ��ۆن پێویستە
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێ پێویستە چ ناوێكی لێ
بنرێ) وتارێكە نووسەرە بەڕێزەكەی (مندۆ
داود مندۆ) هەوڵی داوە لە رەگ و كرۆكی
زمانەكەمان بكۆڵێتەوە و ئەو ناوە چییە دەبێ
ن���اوی ل��ێ ب��ن��رێ و زی��ات��ر لەسەرچاوەیەكی
بەكارهێناوە جەختیان كردۆتە سەر ئەوەی كە
ئاشوورییەكان و كلدانییەكان و ئارامییەكان و
ئەكەدییەكان دەگەڕێنەوە سەریەك رەگ و ئەم
ناوانەش كە ناویان لێنراوە تەنیا ناوی تازەن
هەر كۆمەڵێك بۆ خۆی دایناوە پاش ئەوەی لە
واڵت���ی خ��ۆی��ان��دا ك��ۆچ��ی��ان ك����ردووە .وادی���ارە
بۆچوونی ن��ەت��ەوەی��ی گ��ۆڤ��ارەك��ە و رۆڵ��ی بۆ
چ��ەس��پ��ان��دی چەمكی ن��ەت��ەوەی��ی گەلەكەمان
هۆیەكی سەرەكی بوو بۆ گێرمەو كێشەكانی
لەگەڵ ئ��ەو رژێ��م��ەی كە دەستی هەڵگرت لە
ف���ەراه���ەم���ك���ردن���ی زەم���ی���ن���ەی گ���ون���ج���او بۆ
جێبەجێكردنی بڕیاری مافی كلتووری سریان
وەك بەو شێوەیە ناوی دەبردرێ و لە سەرەتاوە
خۆی گێل دەك��رد لەناوە نەتەوەییەكەیاندا و
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وای دان��اب��وو تەنیا ه��ۆك��اری زم��ان هەرسێ
تایفەكە كۆدەكاتەوە .بەو جۆرە ملمالنێی یانەكە
هەمیسان سەری هەڵدا و بووە گرێی رۆشنبیرە
ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان��ی گ��ەل��ەك��ەم��ان و گۆڤارەكەی
بەرامبەر ئەو رژێمە كە سانسۆرێكی توندی
خستە سەر گۆڤارەكە و گەلێ شێوازی گرتە
ب����ەر ل���ەب���ەرام���ب���ەری���دا ب���ۆ كەمكردنەوەی
كاریگەرییەكانی لەناو رۆڵەكانی گەلەكەماندا و
دەب���وو ب��ۆ ه��ەر وت���ارو بابەتێك و تەنانەت
بەرگەكەشی لە دەرچوونی هەر ژمارەیەكیدا
پرسی بە سانسۆر بكردبایە ئەگینا قەدەغە بوو
چاپخانەكان چاپی بكەن .هەروا نەشارەزابوونی
زمانی سریانی لەالیەن بەرپرسانی دەزگای
سانسۆرەوە .هۆكارێكی دیكە بوو بۆ خەواندنی
گۆڤارەكە لە ژێر رەحمەتی دەزگای سانسۆر
بۆ ماوەیەكی زۆر ،ئەمەش وایدەكرد لەوادەی
دەرچ��وون��ی دیاریكراوی خ��ۆی دوا بكەوێت،
ن��ەك ه��ەر ئ���ەوە بەڵكو ئ��ەن��دام��ان��ی دەستەی
ن���ووس���ەران و دەس��ت��ی ك��ارگ��ێ��ڕی یانەكەش
ن��اچ��ارك��راب��وون ش��ێ��وازی ت��ر بگرنە ب��ەر بۆ
وەرگرتنی رەزامەندیی دەزگا سانسۆرییەكان
بەئامانجی چاپكردنی .بۆ ئەمەش سانسۆر گەلێ
رێنمایی قەدەغە ئامێزیان بەسەریاندا سەپاندبوو.
كاتێك گ��ۆڤ��ارەك��ە بەپێی ئ��ەم ش��ێ��وازە نوێیە
سانسۆرییە دەستی ك��رد ب��ەدەرچ��وون ،پێی
ن��ەك��را ب��ەت��ەواوەت��ی پابەندی ه��ەم��وو مەرجە
ق��ەدەغ��ەك��راوەك��ان��ی س��ان��س��ۆر ب��ێ��ت ،چونكە
پابەندبوونی ب��ەو مەرجانە وات��ا سڕینەوەی
كەسایەتییە ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ەی دەب��ەخ��ش��ی و
پ��اش��ان��ی��ش دەب����وو دەس���ت���ب���ەرداری ئامانجی
پەیامەكەی ببوایە .بۆ نموونە نەدەبوو وشەی
(ئ���اش���ووری) ی��ان ه��ەر وش��ەی��ەك ئ��ام��اژە بە
ئاشوورییە كۆنەكان بكات بەكاربێنێ .هەروا
قەدەغە بوو هەر شتێك باڵوبكاتەوە تایبەتمەندی
زەق���ی گ��ەل��ەك��ەم��ان ل��ە ع��ی��راق ب��ەدی��ار بخات.
زۆرجاریش بانگی دەستەی نووسەران دەكرا
بۆ دەزگاكانی سانسۆر و سەرزەنشت دەكران
لەبەر پابەندبوونیان بە رێ��ب��ازی دەوڵ���ەت و
حیزبی دەس��ەاڵت��دار ،بەهەقیقەتیش كاروانی
گۆڤارەكە لە ماوەی ( )10ساڵی تەمەنی (-1970
 )1980ل��ەم ك��ارە ن��اه��ەم��وارەی رژێ��م بێبەش
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نەبوو كە بەهەموو شێوازێك دەیەویست لە
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
پێشتر بانگەشەی بۆ چ��ارەس��ەری ئاشتی و
بەدیهێنانی دیموكراسی دەكرد و گۆیا بواری
ه��ەل دەڕەخ��س��ێ��ن��ێ ل��ە پێش ن��ەت��ەوەك��ان��دا بۆ
ماندوونەبوو لە پێناو البردنی ئەو ئاستەنگ و
تەگەرانەی دەهاتنە پێش دەرچ��وون��ی ،وێڕای
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
دەرچ����وون ك��ە بریتین ل��ە ( )3ژم���ارە ،ئەوە
هەوڵێكی بێ ئاكام بوو درا لە پێناو گێڕانەوەی
س��ەروەری��ی��ەك��ان��ی (رۆش��ن��ب��ی��ری ئاشووری)
بەتایبەتی لەالیەن بەرێز (ولسن ملهم)ەوە كە
هەمدیسان لە هەردوو ژمارەی دوایینی وەك
س��ەرن��ووس��ەر گ���ەڕاب���ۆوە ،ب���ەاڵم ئ��ەو هەوڵە
كارێكی مەحاڵ ب��وو ،نەخاسما پاشی ئەوەی
شەڕی (عێراق – ئێران) هەاڵیسابوو ،هەروا ئەو
بارودۆخانەی بەسەر عێراقدا هاتن لەو دەمەدا.
لە پاشان ئەندامانی یانەكە پەرت و باڵوبوونەوە
و هەندێكیان رێگای كۆچی گرتەبەر هێندێكی
دیكەشیان پەلكێشی سەربازی ك��ران ،هەروا
تێكەڵكردنی ئەو یانە ئاشوورییانەی كە لەو
ماوەیەدا دامەزرابوون لە دوای جەنگ چونكە
دەس��ەاڵت��داران دەیانزانی ئەستەمە كۆنتڕۆڵ
بكرێن لە سایەی ب��ارودۆخ��ی ش��ەڕ و هەروا
بەبیانووی ئ��ەوە كە ناتوانێ كۆمەكی مادی
هەموویان بكات .بەو جۆرە رژێم هەڵێكی بۆ
رەخسا یانەكە بەتەواوی و لەناوببات و هەروا
گۆڤارەكەشی لە رێگەی تێكەڵكردنی هەرسێ
یانە :رۆشنبیری و سەنحاریب و نیشتمانی
ئەمانە هەرسێ كران بەیەك یانە ناوی (یانەی
ئاشووری خێزانی) و بەگوێرەی ئەو بڕیارە
هەموو ئیمتیازو ماف و ئیلتیزاماتی ئەم سێ
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یانەیە گواسترانەوە بۆ یانە نوێیەكە ،بۆیە
دەقێكی پێڕەوی ناوخۆی جەختی كردۆتە سەر
ئەوەی یانەكە مافی هەیە گۆڤارێكی رۆشنبیری
ئ��ەدەب��ی بەهەمان ن��اوی پێشوو (رۆشنبیری
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
پێش دەركردنی گۆڤارەكە لەالیەن ئەم یانەی
ت���ازەوە و گوتیان تێكەڵكردنی یانە كۆنەكە
لەگەڵ ئەو دوانەكەی تر ،واتە كۆتایی هێنان
بەم ئیمتیازە و یانەی نوێ مافی دەركردنی
گ��ۆڤ��ارەك��ەی نییە ،بەڵكو پێویستە لەسەری
داواكارییەكی نوێی پێشكەش بكات بۆ ئەوەی
ئیمتیازێكی نوێی ب��ۆ وەدەس���ت بێنێ .بەاڵم
كاتێك داواك���اری پێشكەش ك��را ،بەتەواوەتی
رەتكرایەوە .بەو شێوەیە دەنگی گۆڤارەكە كپ
كرایەوە كە بۆ ماوەی ( )15ساڵ بەردەوام بوو،
توانی شوێنپێیەكی شایستە بۆ خۆی بكاتەوە
ل��ە ن��ێ��وان رۆڵ��ەك��ان��ی گ��ەل��ەك��ەم��ان��دا ئێستاش
دەنگدانەوەیەكی شایستە و جوانی هەیە بەالی
هەموو ئەوانەی لەو قۆناغەدا ژی��اون ،چونكە
یەكێك بوو لەو وێستگە گرنگانەی چووبووە
ناخی ك��اروان��ی خەباتی گەلەكەمان لە پێناو
گەیشتن ب��ەم��اف��ە مرۆییەكانی و شایستەی
هەڵوەستەكردنە بەالیەوە و دەمانخاتە پێش
ئەزموونێك بەهەموو روویەكییەوە و چ سیاسی
یان نەتەوەیی ،یان نیشتمانی و رەنگدانەوەیە لە
ئامادەیی هەمیشەیی رۆڵەكانی گەلەكەمان بۆ
خۆفیداكاری و بەرەنگاربوونەوەی سەختییەكانی
رۆژگ���ارو واقیعی تفت و ت��اڵ و ه��ەر كاتێك
هەڵێكی گونجاویان بۆ هاتبێتە پێش جەختیان
كردۆتە سەر بوون و پێناسەی گەلەكەیان و
بەرزكردنەوەی دەنگی لە نێو گەالنی دنیادا.
بایەخدان بە ئافرەت و منداڵ لە رێبازی (رۆشنبیری
ئاشووری)دا:
گومانی تێدا نییە بایەخ و بایەخدان بەكێشەی
ئ��اف��رەت ل��ەالی��ەن گ��ۆڤ��ارێ��ك��ی وەك گۆڤاری
(رۆشنبیری ئ��اش��ووری) وا نەبووە پشتگوێ
بخرێ ،چونكە دەك��رێ بڵێین گۆڤاری پرسە

گرنگە فراوانەكان ب��ووە ،لەبەرئەوەی پرسی
ئافرەت بەهەموو تایبتمەندییەكانییەوە لە كۆن
و ئێستاشدا یەكێكە لەو تەوەرە سەرەكییانەی
پانتاییەكی گ���ەورەی ل��ەن��او رۆژنامەگەریی
جیهان و رۆژنامەگەریمان پڕكردۆتەوە .جا
بۆ ئ��ەوەی خوێنەر ئاشنا بێت بە چەندی و
ق��ەب��ارەی ئ��ەو بایەخپێدانەی گ��ۆڤ��ارەك��ە لەم
چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا داوی��ی��ەت��ی ئ��ەم نموونەیەی
خوارەوە دەخەینەڕوو:
(ئازادی ئافرەت و كاریگەرییەكانی بنیاتنانی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ن���وێ) ،ئ��ەم��ە ن��اوون��ی��ش��ان��ی ئەو
وتارەیە هەڵمانبژارد و لە ژم��ارە ()5ی ئابی
ساڵی  1974بەپێنووسی 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
ماف و ئەركەوە بنیات بنێین .دیسان دەڵێت:
پێزانینی ئەم راستییە و دانپێدانانی بە گرنگترین
بەرپرسیارێتی رۆشنبیرانی نێو تاكەكانی
كۆمەڵگە دەژمێردرێ لەبەرئەوەی ئەم كردارە
ب��ەه��ا و بایەخی زۆری ه��ەی��ە ب��ۆ پێكهێنانی
كۆمەڵگەیەكی پێشكەوتوو و بەخشینی هێزی
پ��اڵ��ن��ەر ب��ۆی ب���ەرەو ب���ەرزی و سەرفرازی.
نووسەر هەروا ئاماژەی داوە كە گەیشتن بەم
ئامانجە هەروا ئاسان نییە ،بۆیە پێویستی بە
شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی گشتی هەیە بەرەو
داڕزان و داماڵینی هەموو ئەو نەریتە كۆنانەی
كە ئافرەت بە بوونەوەرێكی ناتەواو دادەنێن
گوایە بۆ ئەوە هاتۆتە دنیا لە قەفەزی ماڵەوەدا
بەند بێت و خۆشی و ئیسراحەت و خزمەت
ب��ۆ پیاو ف��ەراه��ەم بكات  .لەپاشان نووسەر
لەو هۆكارانە دەكۆڵێتەوە وایانكردووە خۆی
بسەپێنێ بەسەر ژندا .و ئەنجا چۆن چۆنی ژن
بەو واقیعە تفت و تاڵە رازی بێت و لەبەرچی
هەوڵی نەداوە لێی یاخی بێت لەجیاتی ئەوەی
بیپەرستێت  .ناوبراو لە بابەتەكەیدا ئاماژە بەو
كەموكورتییانە دەدات كە كاریگەرییان هەیە
لەدواكەوتنی ئافرەت بەرامبەر بەبینینی رۆڵی
خۆی لەبنیاتنانی كۆمەڵگە .هەروا خۆحەشاردانی
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داهاتوو لێ دروس��ت بكات .جا لەبەر ئەوەی
قوتابخانە لە واڵتەكەماندا بەو زۆرییە نییە،
بۆیە ئەركی دۆزینەوەی منداڵی بەهرەمەند لە
بەرپرسیارێتی مامۆستایە ،چونكە هەوەڵین
كەسە دەك��رێ هەست بە بلیمەتی و زیرەكی
منداأل و بەهرەكانی بكات.

لەچوارچێوەی ئیش و كاری ماڵەوەدا ،لێرەش
الیەنی گ��ەورەی ئەو بەرپرسیارەتییە دەخاتە
ئەستۆی خ��ودی ئافرەت كە بەدەستی خۆی
ئەو واقیعەی هەڵبژاردووە بەو بڕوایەی گوایا
ب��ەوە سەركەوتنێكی گ��ەورەی بەسەر پیاودا
وەدەستهێناوە  .لەكۆتاییدا كۆمەڵێك بیروڕا
پێشكەش لەسەر واقیعەكەی و ئەنجامدانی
گ��ۆڕان��ی بنەڕەتی بەسەر ژیانیدا ه��ەروا لەو
الی��ەن��ان��ەی گ��ۆڤ��ارەك��ە بایەخێكی بەرچاوی
پێداوە ،جیهانی منداڵە ،دەبینین چەندین وتار و
لێكۆڵینەوەی تێدا باڵوكراوەتەوە باس لە جیهانی
منداڵ و بایەخ و گرنگی پێدانی دەك��ات  .بۆ
نموونە وتارێك لە ژمارە ()12دا كە لە تەمووزی
س��اڵ��ی  1977دەرچ����ووە و ل��ەالی��ەن (خاشع
ناجی عبدالطیف) بەناوونیشانی (دۆزینەوەی
منداڵی بەهرەمەند و نماپێكردنی بەهرەكانی)
باڵوبۆتەوە  .بریتییە لە لێتۆژینەوەیەك نووسەر
كۆمەڵێك سەرنج و بیروبۆچوون پێشكەش
دەك��ات كە دەك��رێ باوكان و پەروەردەكاران
پشتیان پ��ێ ببەستن ب��ۆ زان��ی��ن��ی زی��رەك��ی و
بلیمەتی منداڵە بەهرەمەندە جیاوازەكانیان ،كە
هەر لەوێ ئاماژە دەدا :دەوڵەتانی پێشكەوتوو
دەستپێشەخەری دەكەی بە جیاكردنەوەی ئەو
جۆرە قوتابییانە لە قوتابخانە و خوێندنگەی
تایبەتدا بۆ ئەوەی كادیری زانستی باشیان بۆ
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رێپۆرتاج:
گۆڤاری (رۆشنبیری ئاشووری) وای بەبابش
زانیوە ناوبەناو چەند راپۆرت و رێپۆرتاجێك
لەخۆبگرێ رۆشنایی بخەنە س��ەر چاالكی و
كارەكانی كۆمەڵگە و دامەزراوەكانی  .لێرەدا
وەك چەند نموونەیەك ئاماژە بە هەندێك لەو
راپۆرت و رێپۆرتاجانەی دەدەین:
ژمارە ()5ی گۆڤارەكە كە لەمانگی ئابی 1974
دەرچ��ووە ،رێپۆرتاجێكی تێدا باڵو كراوەتەوە
میخاییل مروكل ئامادەی ك��ردووە دەربارەی
بەشی سریانی رادیۆی بەغدا كە لە 1ی تەمووزی
ساڵێ  1972پاش بڕیاری دانپێدانان بەمافی
رۆشنبیری سریان دامەزراوە ،ئەم رێپۆرتاجە
بەبۆنەی دوو ساأل بەسەر دامەزراندنی ئامادە
كراوە ،تێدا ئەرك و كار و میكانیزمەكانی شی
دەك��ات��ەوە  .ئ��ام��ادەك��ار چ��اوی ب��ە بەشەكانی
ئێستگەكە كەوتووە و چەند چاوپێكەوتنێكی
ئەنجام داوە لەگەڵ كارمەندەكانی  .پێشەكی
چاوی بە شلێمۆن پولص كەوتووە بەڕێوەبەری
بەشەكە و خاوەنی ئەو دەنگەی یەكەمین جار
لەكاتی كردنەوەیدا دەنگی بەرزكردۆتەوە  .لە
رێپۆرتاجەكە باس لە سەرەتای دامەزراندنی
ئێستگە و پرۆگرامە رۆژان��ە و حەفتەییەكانی
دەك���ات و ه���ەروا پالنی هەماهەنگی ،پاشان
ئ���ام���اژە ب��ە ت��ێ��ك��ەڵ��ب��وون��ی گ��وێ��گ��ران��ی لەگەڵ
پرۆگرامە هەمە الیەنەكانی دەكات و لەدوایشدا
لە وەاڵم��ی پرسیاری ئ��ام��ادەك��اری رێپۆرتاج
سەبارەت بە داهاتووی ئێستگەكە دەڵێت :لەالی
گەلێ دیاردەی نوێ وەستاوین لەم جیهانەماندا
بەهەموو ئاستێكی رۆشنبیرییەوە ،بەتایبەت
مەبەستم ئەدیب و هونەرمەند و سترانبێژانە،
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
مومارەسە كردەییەكانیان و بەگوێرەی زمانە
زیندووە كۆنەكەمان كە ئێستگە هەر بەو زمانە
پەخش دەكرێ ،پوخت و جوان بكەن ..
كە هەمان ئەو زمانەشە شاعیرە كۆنەكانمان
شیعرەكانیان پێ دەربڕیوە ،وەك :مار ئەپرەم
و م��ار نرسی و ئەوانیتر  .ئێمە ئ��ەگ��ەر ئەم
زمانەمان رەچاوكرد ،ئەو كات دەتوانین كادری
هونەری و ئەدەبی و زانستی پێكبێنین و لە
زەمینەیەكی پتەوەوە تەكان بدەین بەرەو باشتر
پێشڤەچوونی كارەكانمان.
پ��اش��ان ن���ووس���ەری رێ��پ��ۆرت��اج��ەك��ە چاوی
بە (زەی��ا نەمرود ك��ان��ون)ی ئەدیب و شاعیر
دەك��ەوێ��ت ك��ە ك���اری ل��ە ئێستگەكە وەرگێڕ
و ئامادەكار و پێشكەشكاری بەرنامە بوو،
لەبارەی كارەكەیەوە ،دەڵێت :پیادەكردنی ئەم
كارانەم هانی دام ،بۆ زمانەكە بەدواداچوونم
هەبێت و زیاتر خۆم و هاوەڵەكانم لێی ورد
ببینەوە ،بۆیە پێم وای��ە ئاسۆی زمانەكەمان
زیاتر فراوان بووە لەگەڵ پێشڤەچوونی زەمەن
ئەویش بە كردەوە پیادەكردنی ..
هەروەها لە میانەی رێپۆرتاجەكەیدا چاوی
بە چەند كارمەندێكی تری ئێستگەكە كەوتووە،
ل��ەوان��ە شمۆئیل ئیرمیا ك��ە وەك ئامادەكار
و پێشكەشكاری بەرنامە ب��اس لە كارەكەی
دەكات.
ك��ارم��ەن��دێ��ك��ی دی��ك��ەش ب���ەن���اوی (سەبری
یەعقوب) ئەویش بەشداری كردووە لە نواندن
و پاشان روویكردۆتە وەرگێڕان و پێشكەش
كردنی هەواڵ و گوتەی رۆژنامە و جێبەجێكاری
چەند بەرنامەیەك.
ل��ە ك��ارم��ەن��دەك��ان��ی ئ��اف��رەت��ی ئێستگەش،
ئامادەكاری رێپۆرتاج چاوی بە خاتوو (شمیرام
م��رۆك��ل) ك��ەوت��ووە ،ن��اوب��راو ل��ەب��ارەی رۆڵی
لە ئێستگەكە دەئاخێوێ و دەڵ��ێ��ت :پێشەكی
ل��ە ئێستگەكە پێوەندیم بەبەشی ن��وان��دن و
بەرنامەی رەنگاورەنگەوە كرد ،لەپاشان وەك
بێژەر و پێشكەشكاری بەرنامە و جێبەجێكار لە
ئێستگە وەك كارمەند دامەزرام .لەگەڵ رەوتی
رۆژاندا ئەزموونی باشم پێكەوە نا لە ئێستگە
و بوواری زمانەوانی  .ئەمەش هانی دام روو

بكەمە نووسینی بە ئامانج.
لەتەوەری بایەخدانیش بە چاالكیی یانەكەوە
(زەییان نەمرود) راپۆرتێكی لە جووت ژمارە
( 17ـ  )18باڵوكردۆتەوە دەربارەی دووەهەمین
پێشەنگای نووسەران كە یانەكە لە ئێوارەی
رۆژی  1978/8/7سازی داوە ،سەرەتا ئامادەكار
ئاماژەی داوە بە بایەخدانی یانەكە بە چاالكییە
رۆشنبیری و ئ��ەدەب��ی و زمانەوانییەكانی و
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
پێشەنگاكە دەخاتە روو ،وا ناوی ب��ردووە كە
دیارترین و گرنگترین چاالكییەكانی یانەكەیە
و وەك خۆپێشاندانێكی گەورە وەسفی دەكات
كە سەروەریی رابوردوومانی بەدیارخستووە
و بە كۆن و ئێستاوە گرێی داوە و تێدا زمانی
كۆنمان لەگەڵ ئێستادا بەیەك شاد بوونەتەوە.
لە میانەی راپۆرتەكەشیدا خشتەیەكی پێشكەش
ك��ردووە ،تێدا ئامارێك روون دەك��ات��ەوە بەو
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
دی��ارە  .لەمیانەی راپۆرتەكەش چەندین وێنە
و گ��رت��ەی تایبەت ب��ە پێشانگاكە دان���راون و
بۆچوونێكی باشی الی خوێنەر سەبارەت بەو
پێشەنگایەوە.
چاوپێكەوتن:
ئەگەرچی لە هەموو ژمارەكانی گۆڤاری
(رۆشنبیری ئاشووری) گۆشەی چاوپێكەوتن،
گۆشەیەكی ب��ەردەوام و جێگیر نەبووە ،بەاڵم
بەالیەوە تەوەرێكی گرنگ بووە بۆ بایەخدان
وسەرنجڕاكێشانی خوێنەر ،چونكە مامەڵەی
لەگەڵ كەسایەتییەكانی گەلەكەمان كردووە و
ئەوانەی دەستێكی بااڵیان هەبووە لە پسپۆڕیی
جیاجیای وەك :نەتەوەیی ،رۆشنبیری ،هزریی،
هونەری ،زانستی ،وەرزش��ی  ..لێرەدا چەپكێ
رووناكی دەخەینە سەر هەندێكیان.
ل��ەژم��ارە ()2ی گ��ۆڤ��ارەك��ە ك��ە ل��ە تشرینی
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یەكەمی ساڵی  1973دەرچووە ،چاوپێكەوتنێكی
لەگەڵ بەڕێز (مەلك یاقۆ مالك ئیسماعیل)ی
س��ەرۆك��ی تایفەی ئ��اش��ووری ئ��ەوە دەم��ە لە
عیراق ،كردووە ،میخائیل مروكل سازی داوە.
سەرەتا كورتەیەك لەژیانی ئەم كەسایەتییە
باس دەكات :لەدایكبوونی ،ژیانی ،هاوسەرێتی،
كتێبەكانی  .و ئاماژە دەدا بەو بارودۆخانەی
ناچاری كرد لەساڵی  1933واڵت بەجێ بێڵێ،
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 عیراق لە رۆژی  .1973/8/2ئامادەكار لە
پێشەكییەكەیدا درێژەی پێدەدا و دەڵێت :ئێمە
بەڕێز یاقۆ ئیسماعیلمان لە رێگەی كاروانی
ژیانییەوە وەك كەسایەتییەكی سەربازیی
شۆڕشگێڕ دژ بە ئیستیعمار ناسیوە ،ئیمڕۆیش
س��ەر ل��ەن��وێ ئاشنای دەب��ی��ن وەك نووسەر
و ت��ۆم��ارك��اری رووداوە مێژووییەكان وەك
ئ��ەوە خ��ۆی تێیان دەڕوان����ێ و بەرجەستەن
لەوەی (مێژوو بناغەیەكە بۆ ئێستا و هۆكاری
هاندەرانمانە ب��ەرەو پێشەوە لەپێناو ژیانی
سەرفرازی و پێشكەوتنیدا) .دوای ئەم پێشەكییە
ئامادەكار چەند پرسیارێك ئاڕاستەی ئاڕاستەی
میوانەكەی دەك���ات .س��ەرەت��ا س��ەب��ارەت بەو
هۆكارانە دەپرسێ پاڵیان پێوە نا روو بكاتە
نووسین و دانانی كتێب ،بەڕێز مالك یاقو لە
وەاڵمدا دەڵێ :هۆی پاڵنەری سەرەكیم بەرەو
ئ��ەم الیەنە بایەخدانی تایبەتی خ��ۆم ب��وو بۆ
پاراستنی ی���ادەوەری���ی رووداوەك�����ان و ئەو
بەسەرهاتانەی كە پێم وایە مێژوویەكی تازەن
گەلەكەمان ب��ە ژان و فرمێسكەوە تۆماری
كردوون و زۆر ستەم و ناخۆشی لە میانەیدا
چەشتووە .وە لەبەر ئەوەی خۆم شایەتحاڵی
ئەو رووداو و بەسەرهاتانەم ،بۆیە ویژدانم
هانی داوم وێنەیەكی راستەقینەیان بخەمە
بەر دیدەی خوێنەر ،هەروا بەڕێزی لە میانەی
وەاڵمەكانی بۆ پرسیارەكان ئاماژە بە چەند
كێشە و ویستگەیەكی گرنگ دەكات لەژیانیدا
و راوبۆچوونی خۆی لەسەریان دەردەبڕێ.
بۆ نموونە :چۆن بەهرەی نووسین بەالیەوە
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سەری هەڵدا لە حاڵەتێكدا وەك كەسایەتییەكی
سەربازی ژیانی پڕ ملمالنێ بووە.
ه��ەروا كاریگەرێتی ژیانی ت��اراوگ��ە بەسەر
ئ��ەدەب��ەك��ەی��ەوە ،رای س���ەب���ارەت ب��ە هەوڵی
بەجیهانی كردنی ئەدەبی سریانی ،تێڕوانینی
لە بەرامبەر وتەی (مێژوو خۆی دەگێڕێتەوە)
ژم���ارەی كتێبەكانی و رەه��ەن��دە هزرییەكان،
دی��ارت��ری��ن ئ���ەو ن���ووس���ەرە ئاشوورییانەی
كاریگەرییان لەسەری هەبووە ،چێترین كتێب كە
خوێندبێتییەوە  .لەكۆتایی چاوپێكەوتنەكەیشدا
ئامادەكار پرسیارێكی ئاڕاستە دەكات دەربارەی
بۆچوونی لە هەمبەر ناوزەدكردنی رۆڵەكانی
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
گیانی نەتەوەیی ،ئێمە پێشتر نەمانبیستووە
ناوێك بە گەلێكەوە بنێن (فاڵنە گەل زم��ان) .
هەرچەندیش لەرووی تایفەگەرییەوە جیاوازین،
ب��ەاڵم ل��ەرووی نەتەوەییەوە ،كۆكین كە ئێمە
ئاشوورین.
ل��ەژم��ارە ( 6ـ )7یشی كە لە مانگی ئاداری
س��اڵ��ی  1975دەرچ������ووە ،چاوپێكەوتنێكی
دوورودرێ����ژی لەگەڵ كەڵە ئەدیبی گەورەی
لوبنان (میخائیل نەعیمە) سازداوە ،لەدەسپێكی
چاوپێكەوتنەكەیدا دب��ێ��ژێ :ف��رەج��ار خەونم
دەدی و بە پەرۆش بووم لە گوندە خنجیالنە
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
ئەمێستا كە پیر ب��ووە ئەو هەلم بۆ رەخسا .
دوای ئەم پێشەكییە ئامادەكاری چاوپێكەوتنەكە
دەستیكردووە بە ئاڕاستەكردنی پرسیارەكانی .
پێشەكی پرسیاری كردووە لەبارەی بایەخدانی
زۆر بەو رێبازە فەلسەفەییەی كە مەسەلەیەكی
بنەڕەتییە لە بەرهەمە هزرییەكانی و هەروا
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
واتای دانایی (حیكمەت) دێت ،بەڕای من ئەم
وەرگێرانەی لە راستییەوە نزیكترە  .پاشان
وشەی سۆفینیزم لە زمانی عەرەبی بەرامبەری
لە زمانە بیانییەكاندا وشەی STICISM MY
دێت یانی (پەنام ـ نهێنی) ،ئەمەش واتا كەسی
سۆفی هەموو شتێك لەژیان بە نهێنی دەبینێ
و هەوڵ دەدات ئەو نهێنییە بدۆزێتەوە ،بۆیە
ئەوە بەس نییە بۆی كە هەستە دەرەكییەكانی
دەك��ەون��ە س���ەری ،بەڵكو ل��ە هەستەكانەوە
(حواس) بەرەو هەستی (باتنی) دەگوازێتەوە.
ئامادەكار چەندین پرسیاری تری لەم بابەتە و
بابەتی تری خستۆتە رووی ئەدیبی گەورەی
لوبنان (میخائیل نەعیمە) بەاڵم دەك��رێ بڵێین
پرسیارەكان لەبارەی گەشتی دوورودرێژی
ن��ووس��ەر ل��ەگ��ەڵ ئ���ەدەب و فەلسەفە ،دواین
نووسینەكانی ژم����ارەی كتێبەكانی ،هیوای
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 ( 3ـ  )4لە نیسانی
ساڵی  1974دەرچوە لەگەڵ ( )5رۆژهەاڵتناس
س��ازی داوە كە س��ەردان��ی عیراقیان كردووە
و بوونەتە میوانی (ك��ۆڕی زمان سریانی) لە
رۆژانی ڤیستیڤاڵی (ئەفرام ـ حەنین) كە لەپێناو
بوژاندنەوەی كلتوورەكەمان لەرێگەی كارەكانی
ه��ەردوو هزرڤانی گەلەكەمان (م��ار ئەفرام و
پزیشكی وەرگێڕ حەنین ئیسحاق)ەوە سازدراوە،
چونكە ئەو دوو زاتە رۆڵی مرۆیی گەوەریان
ه��ەب��ووە بۆ خزمەتكردنی وش��ە و زانست و
چەند زمانێكی وەك :ئارامی (سریانی) ،عەرەبی
گریكی (یۆنانی كۆن)  .ڤیستیڤاڵەكە لە رۆژانی
 4ـ 7ی شوباتی  1974كارەكانی بەڕێوە چوو
و ژمارەیەك لە هزرڤان و خەمخۆری بوواری
رۆشنبیری و ژیاری بانگهێشت كرابوون تێدا
ئامادە بن ،لەنێویاندا ( )5رۆژهەاڵتناس لەوانەی
بایەخی هزرییان داوەتە كلتوور و ژیارییمان .
هەوەڵین چاوپێكەوتن لەگەڵ پرۆفیسۆر ئەندرێە

هاڵیە ك��راوە كە مامۆستای زمانی سریانی و
اله��ووت ب��ووە لەزانكۆی لۆڤان لە بەلجیكا و
ئەندامێكی دی���اری ب���وواری باڵوكردنەوەی
رۆشنبیری و كلتووری و عەرەبی و هزری
ئاشووری بوو لەچوارچێوەی ئەو زنجیرەیەی
پرۆفیسۆر دراكێیە ب��ەڕێ��وەی ب���ردووە و بە
كۆمەڵی نووسەری مەسیحییە رۆژهەاڵتییەكان
ناوزەد دەكرا.
چاوپێكەوتنی دووەم لەگەڵ پرۆفیسۆر (ئارپــەر
فۆبی)ە لە دایكبووی ئەمریكا لە 28ی نیسانی
 .1909لە ئەستۆنیا پاشان لە بەریتانیا و دواتر
لە ئەڵمانیا خوێندنی تەواوكردووە و پسپۆڕی
ل��ە ب���واری رەش��ن��ووس وەرگ���رت���ووە دواجار
بۆتە مامۆستا لە زانكۆكانی :تادانۆ ،ئەستۆنیا،
ه��ام��ب��ۆرگ ،شیكاگۆ )45( .كتێب و دانراوی
ب�ڵاوك��ردۆت��ەوە و نزیكەی  300لێكۆڵینەوەی
هەیە لە چەند ب��واری پسپۆڕی وەك :مێژوو،
ئەدەب ،كلتووری مەسیحی سریان ،لە چەندین
كتێب و رەشنووسی نووسەرە سریانەكانیش
ك���ۆڵ���ی���وەت���ەوە و ( )4ب���ەرگ���ی ل���ە مێژووی
ئەدەبی سریانی ئامادەیە .دیسان ئامادەكار
چاوپێكەوتنێكی تری لەگەڵ مامۆستا (موكمبر)
سازداروە ناوبراو یەكێكە لەوانەی بایەخی بە
لێكۆڵینەوە لە رەشنووسی دێرینەی رۆژهەاڵتی
داوە ،بەتایبەتی و وانەیەكیشی لە ڤیستیڤاڵەكەدا
پێشكەش كرد بەناوونیشانی (ئەستونی و رۆڵی
الی مائەفرام)..
ه���ەروا چاوپێكەوتنێكی ل��ەگ��ەڵ مامۆستا
(دۆگالس دنلوب) مامۆستا لە زانكۆی كۆلۆمبیا
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ل��ە ن��ی��ۆی��ۆرك ،س���ازدا .ن��اوب��راو ل��ە زانكۆری
كالسكۆ خوێندنی بااڵی تەواوكردووە و هەر
لەوێش بە ئوستادی یاریدەدەر لە ساڵی 1919
دام��ەزراوە و پاشانیش لە زانكۆی كیمبرج لە
ساڵی .1950
دوای����ن چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ی ئ��ام��ادەك��ار لەگەڵ
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).
لەو چاوپێكەوتنە گرنگانەی لە ژمارەكاندا
هەن ،چاوپێكەوتنێك لە ژم��ارە ()11ی مانگی
ئ����اداری س��اڵ��ی  1977شلیمۆن ئیشوسازی
داوە لەگەڵ دكتۆر (ئیدوار یۆحەننا) ،تەوەری
چاوپێكەوتنەكە دەرب��ارەی (دەن��گ و پێوەندی
ب��ەپ��ی��ت و چ���ۆن زان��س��ت��ی دەن���گ دەڕوانێتە
زمان)ەوەیە .لێرەدا ئامادەكار چەندین پرسیاری
ئاڕاستە دەك���ات وەك ل��ە ب���ارەی :سروشتی
دەنگەكان و ژمارەیان ،زانستی دەنگ و روانینی
بەرامبەر زمان ،پێوەندیی نووسین بەزمانەوە،
پێشنیارەكانی چین س��ەب��ارەت بەیەكخستنی
زاراوە هاوچەرخەكانی زمانەكەمان .هتد.
چاوپێكەوتنێكی تر ئەوە بوو گۆڤارەكە هەر
ل��ەو ژم��ارەی��ەی مانگی ئ���اداری ساڵی 1977
باڵوی كردۆتەوە لەگەڵ كاپتنی تیپی عێراقی
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
نێودەوڵەتی (دۆگ�لاس عەزیز) ك��رد ،بینیمان
ئینسانێكی خاكەڕاو دڵ��ف��راوان و هێمنە .و لە
میانەی پرسیارەكانیشدا جەخت دەكاتە سەر
پێناسە كەسایەتییەكەی ،ئامانجەكانی ،جوانترین
بەپەرەپێدانی تۆپی پێی عێراق ،پێشبینیكردنی
لە بەرامبەر یاریزانە عێراقییەكان ،رێنمایی بۆ
یاریزانانی تازە پێگەیشتووی تۆپ و .هتد.
بەشی سریانی (گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری):
وەك پێشتر گوتمان گۆڤارەكە بەشێك لە

296

2009ژ
پایزی 11ەرﺎﻣ
18ﯾوﺎھ
ژمارە 7ﯽﻨ
002

بابەتەكانی تەرخان كردبوو بۆ باڵوكردنەوە
ب��ەزم��ان��ی س��ری��ان��ی ،ه���ەروا وەك ل��ە گاڵتەی
یەكەمدا كە باسی دەرهێنانی هونەریمان كرد،
گ��وت��م��ان زۆرب����ەی ئ��ەو ب��اب��ەت��ەن��ەی بەزمانی
سریانی باڵودەكرانەوە بەدەسخەت دەنووسران
كەمێكیان نەبێ بە چاپ تۆماردەكران .وێڕای ئەو
كۆسپانەش كە رووبەڕووی ئەم كارە دەبنەوە،
ب��ەاڵم گۆڤارەكە كۆڵی ن��ەدا بۆ ئامادەكردنی
بەشە سریانییەكەی .ئەمەش روون و ئاشكرایە،
چونكە هیچ ژم��ارەی��ەك��ی ل��ە ب��اب��ەت��ی زمانی
ئاشووری حاڵی نەبووە ،ئەوەش بە هەقیقەت
نیشانەیەكە بۆ رێزو خۆشەویستی گۆڤارەكە
ب��ەرام��ب��ەر ب��ە زم��ان��ی دای���ك و زەروورەت�����ی
بەدیارخستنی و ب�ڵاوك��ردن��ەوەی و هەروا
گبایەخدانی بەمەبەستی فێربوونی زمانەكە لە
رێگەی هەندێ لەو گۆشانەی باس لە تەوەرو
بنچینەكانی زمانەكە دەكەن و چێترین شێواز بۆ
فێربوونی .ئاشكرایە ئەو كۆسپ و تەگەرانەی
دەهاتنە پێش ئامادەكردنی بابەتەكانی بەشی
س��ری��ان��ی ل��ە ق��ەب��ارەی م���ادە ی��ان بابەتەكەدا
دی��ارو روون ب��وو بە ب���ەراورد لەگەڵ بەشە
عەرەبییەكەی كە بابەتەكانی زۆرتر بوون لە
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
هەواڵەكانی كۆمەڵگە .پێویستە لێرەش ئاماژە
ب��دەی��ن ب��ەو پێنووسە ماندوونەناسانەی كە
ب��ەوت��ارو لێكۆڵینەوە و شیعرو بابەتی تری
هەمەجۆر زمانەكەمانیان دەوڵەمەند كرد لە
رێگەی بایەخدانیان بە بوژاندنەوەی زمان و
پاراستنی رەسەنایەتییەكەی ،وەك :عۆدیشۆ
ئادەم ،شمۆئیل جبرائیل دنخا ،ئەختیار بنیامین
م��وش��ێ ،ع��ودی��ش��ۆ ملكۆ ،م��ەن��س��وور رۆئیل،
یۆئارش هیدۆ ،ئیشۆ قەشە عۆدیشۆ ،ئەپرەم
بێـپ بنیامین ،یۆحەننا دان��ی��ال ،پۆڵس داود،
شەماسە گورگیس داش��ی��پ��ا ،ئ��ۆراه��ەم یەلدا
ئۆراهەم ،سەبری یەعقوب ،خزقیا ئیسماعیل.
هتد .هەروا ئەوانەش كە پێشتر ناومان بردن و
بەشدارییان كرد لە بەشە عەرەبییەكەی دیسان
رۆڵ��ی باشیان گێڕا ل��ە بەشە سریانییەكەی
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گۆڤارەكە ،وەك :زەییا نەمرود كانون ،شلیمۆن
ئیشو خۆشابا ،یوسف نەمرود كانون..
گۆشەكانی گۆڤارو كۆڵەگە سەرەكییەكانی:
پێشتر ك��ە ب��اس��ی دەره��ێ��ن��ان��ی هونەریی
گۆڤارەكەمان كرد ،گوتمان ،چەند كۆلەگەیەكی
سەرەكی هەبوو ،وەكو ،زمان ،ئەدەب ،كلتوور،
م��ێ��ژوو ،ه��ون��ەر ،رۆش��ن��ب��ی��ری گشتی لێرەدا
دەمانەوێ هەڵوەستەیەك بەالی هەریەك لەو
كۆڵەگانەوە بكەین و بەكورتی تایبەتمەندییەكانی
دیاری بكەین .زانیاریش ئەو ژمارانەی ئاماژەیان
پێ دەدەین بریتین لە كۆی ژمارەكانی ( )1تاوەكو
ژمارە ( )20و پشتمان بەست بەو پێڕستەی لە
ژمارە دوابەدوای دەرچووە.
سەرەتا ئاماژە بۆ گۆشەی زمان دەكەین كە
گۆڤارەكە بایەخی تایبەتی پێداوە ،سەرباری
ئەوەش بەشێكی نەگۆڕی تەرخان كردبوو بۆ
باڵوكردنەوەی بابەتەكانی بەزمانی سریانی،
بەاڵم بەشە عەرەبییەكەشی لەو وتارو باس و
لێكۆڵینەوانە بێبەش نەبوو كە لە بارەی زمانە
كۆنەكەمان و رەگ و مێژووی و بنچینەكانی
كۆڵیوەتەوە .دەبینین ( )18وتاری تایبەت بووە
بەزمانی سریانی چەندین نووسەرو لێكۆڵەر
ت��ێ��دا ب��ەش��داری��ی��ان ك����ردووە .بێجگە لەمەش
ل��ەو ب��ارەی��ەوە چەندین وت��ار ه��ەن ل��ە زمانە
جیاجیاكانەوە وەرگ��ێ��ڕدراون كە بەڕێز ئیشۆ
ق��ەش��ە عۆدیشۆ رۆڵێكی دی���اری گ��ێ��راوە بۆ
وەرگێڕانی زۆرێك لەو بابەتانە.
گۆشەی ئەدەبیش بەشە شێری هەبووە لە
ن��او الپەڕەكانی گۆڤارەكەدا كە ( )59بابەتی
ئەدەبیان لە خۆگرتووە ،وەك وتاری ئەدەبی،
كورتە چیرۆك ،شیعر ،پارچە پەخشان ،بیری
راگوزاری .هتد.
ن��ێ��وەڕۆك��ی��ش��ی��ان .ن��ەت��ەوەی��ی ،نیشتمانی،
سۆزداری .بووە.
لەگۆشەی مێژوو كلتووریش  37بابەت هەن
لە دوو توێی ئەو ژمارانەی ئاماژەمان پێدان،
بابەتەكان باسیان لە مێژووی ك��ۆن و نوێی
گەلەكەمان و شارستانییەتی دێرینی دەكەن و
هەروا كلتووری میللی گەلەكەمان و هەندێ لە
نەریتەكانی تاوتوێ دەكەن كە تاوەكو ئیمڕۆش

پیادە دەكرێن.
گۆشەی تایبەت بەهونەریش ( )25بابەتی
لەگرنگترین ئەو هونەرانەی رۆڵەكانی گەلەكەمان
پیادەیان دەكەن لە كۆی ئەو ژمارانەی باسمان
كردن لە خۆ دەگ��رێ ،وەك شانۆ ،جلوبەرگ،
گ��ۆران��ی ،ئ��ێ��وارە ك���ۆڕی ه��ون��ەری .ه��ەر لەم
گۆشەیەشەوە چەند چاوپێكەوتنێكی هونەری
س��ازدراون لەگەڵ هونەرمەندانی شێوەكار و
كاراكتەر و هتد .بێجگە لە باڵوكردنەوەی وتاری
رەخنەیی.
لە گۆشەی رۆشنبیری گشتیشدا ( )45بابەت
لە هەموو ئەو ژمارانەدا باڵوكراونەتەوە تێدا
ئەستەمە تایبەتمەندییەكانیان شی بكەینەوە لە
بەر زۆری و جیاوازیی ئەو الیەنانەی باسیان
دەكەن.
بایەخدانی گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری بە وەرزش و
وەرزشوانان:
پێمان وای��ە لە راستی الن��ادەی��ن كە دەڵێین
گ���ۆڤ���اری رۆش��ن��ب��ی��ری ئ���اش���ووری گۆڤاری
گرنگپێدانە فراوانەكان بووە ،لێرە مەبەستمان
زۆریی قەبارەی بابەتەكان نییە .بەڵكو گرنگییان،
گرنگیی ئەو ت��ەوەران��ەی لێیان دەپێچێتەوە و
تیشك دەخاتە سەر دیارترینیان .لێرەدا باس
لە بایەخدانە وەرزشییەكانی دەكەین و بەباشی
دەزان��ی��ن هەندێ دێ��ری��ان بۆ ت��ەرخ��ان بكەین.
گۆڤارەكە لە رووی وەرزشییەوە هەر لە هەوەڵێن
ژم��ارەی��ەوە پڕشنگی داوەت���ەوە كە بابەتێكی
لەخۆ گرتووە چەند یادەوەرییەكی وەرزشی
جوانی تێدان ب��ەالی خوێنەرەوە ئینتیباعێكی
ن��اس��ك دەورووژێ���ن���ێ دەرب����ارەی ئەفراندنی
رۆڵەكانی گەلەكەمان ل��ەم ب��وارە زیندووەدا،
بابەتەكە بەناوونیشانی (وێنەیەكی قەڵەمئامێز
لە بارەی یانەی وەرزشیی ئاشووریی)یەوەیە
لە نووسینی (ولسن شباسكۆ) سەرەتا كورتە
باسێكی پێشكەش كردووە لەمەڕ ئەو یانەیەی
لە ش��اری بەغدا ساڵی  1955وەك یانەیەكی
وەرزش���ی���ی ئ���اش���ووری دام������ەزرا .نووسەر
ئاماژە دەدات بەرۆڵی ئەندامانی دامەزرێنەر
لە پەرەسەندن و پێشخستنی یانەكە بەكاری
ب���ەردەوام و بایەخدانی زۆری��ان بە وەرزش
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بەگشتی .و دەڵ��ێ��ت :چەندین تیپی وەرزشی
لە یانەكە پێكهاتوون ،دیارترینیان تیپی تۆپی
پێیە كە ن��اودارت��ری��ن یاریزانانی عێراقی ئەو
سەردەمەی لەخۆگرتبوو ،وەك��و :ئ��ارام كارم،
عەممو بابا ،یورائیشایا ،عەممو سمسم ،یوئێل
گورگیس .دوای ئەوە نووسەر ئاماژەی داوە
بەگرنگترین دەسكەوتەكانی تیپەكە لە ئاستی
نێودەوڵەتیدا ،بۆ نموونە :سەركەوتنی بەسەر
تیپی تاجی ئێرانی بە ( )5گۆڵ بەرامبەر بە ()4
گۆڵ لە ساڵی  1959كە لە بەغدا لە گۆڕەپانی
یاریگەی (ئ��ی��دارە مەحەلی) ب��ەڕێ��وەچ��وو كە
ئەوكات تیپەكە تەنیا ساڵێك بوو دامەزرابوو،
تیپەكەی ئێرانیش باشترین تیپی تۆپی فتبۆڵ
بوو لەسەر ئاستی ئێران و ئاسیا .هەروا باسی
چەند سەركەوتنێكی دیكەشی دەك��ات وەك
سەركەوتنی بەسەر تیپی (شاهێن)ی ئێرانی
بەگۆلێك بەرامبەر بەهیچ لە یارییەكدا لە ئێران
بەڕێوەچوو ،دیسان سەركەوتنی بەسەر تیپی
یانەی (رایسنگ)ی لوبنانی لە بەغدا لە ساڵی
 1957بە ( )5گۆڵ بەرامبەر بەهیچ ،دوایەش
س��ەرك��ەوت��ن��ی ب��ەس��ەر تیپی فوتبۆڵی یانەی
(هومنتمن)ی س���ووری ك��ە ئ��ەوك��ات هاتبووە
عێراق بە ( )4گۆڵ بەرامبەر بەهیچ .لە پاشان
نووسەر ناوی یاریزانە هەمیشەییەكان دەخاتە
ب��ەرچ��او ل���ەو ی��اری��ی��ان��ەدا و پ��اش��ان دەڵێت:
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  1968جارێكی
تر ناوی یانەكەیان بەرزكردەوە بە سەركەوتنی
لە بەغدا بەسەر یانەی (بەرەدا)ی سوری كە لە
گۆڕەپانی گەلی نێودەوڵەتی لە بەغدا بەڕێوەچوو
و بەدەرەنجامی ( )3گۆڵ بەرامبەر بە ( )2گۆڵ
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
لە چوارچێوەی خولی تۆپی سەبەتەی عێراق
– پ��ل��ە ( )1و ت��وان��ی ب����ەرەو خ��ول��ی پ��ل��ە ()1
بگوازێتەوە .هەورا لە چەندین پاڵەوانێتی تردا
سەركەوتنی بە دەستهێناوە ،لەوانە پاڵەوانێتی
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(بروسك – الصاعقە) كە یانەی كارەبا لە ساڵی
 1967سازیداوە ،هەمیسان لە پاڵەوانێتی خولی
بروسك سەركەوت كە یانەی (مینای حیللە)
سازیدا و كە خولێكی تری بروسكی سازدا لە
نێوان بەهێزترین یانەكانی بەغدا بریتی بوون
لە :ئەعزەمییە ،كەرخ ،لە كەركووك ساڵی 1972
سازیدا .لە كۆتایی وتارەكەشیدا ئامادەكار ناوی
گرنگترین یاریزانەكانی یانەكە دەبات.
س��ەب��ارەت بە تۆپی باسكەش ئامادەكاری
وت��ار دەڵێت :تیپی باسكەی یانەكە لە ساڵی
 1955دامەزرا سەرەتا تەنیا بۆ پیاو بوو ،بەاڵم
دواتر لە یانەكە تیپێكی باسكەی ژنیش پێكهات.
بۆیە دەكرێ بڵێن یانەی وەرزش��ی ئاشووری
یەكەمین یانەی عێراقی بوو تیپی ژن پێكبێنێ
بۆ تۆپی باسكە .لە كۆتاییشدا دەڵێت :یانەی
وەرزش��ی ئاشووری بە بناغەی بزووتنەوەی
وەرزش�����ی دادەن�����رێ ل��ە ع���ێ���راق ،ل��ە هەمان
كاتیشدا بە پێشەنگی تۆپی عێراق دەناسرێ.
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.
ل��ە ژم���ارە ()5ی��ش��دا گۆشەیەكی هاوشێوە
ه��ەی��ە ،چاوپێكەتنێكی ل��ەگ��ەڵ كچە یاریزانی
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گۆڕەپان و مەیدان (مورین یوسف) سازداوە،
ل��ە ه��ەم��ان ژم���ارەش ،گ��ۆڤ��ارەك��ە گۆشەیەكی
وەرزش��ی نوێی كردۆتەوە بەناوونیشانی (لە
یادەرەوەییە وەرزشییەكانم (تۆمازوسیحاس)
ئامادەی كردووە .هەر لە گۆشەی وەرزشیش
ناوونیشانێك بەرچاو دەك��ەوێ بەناوی (ئایا
دەزان���ی) چەند زانیارییەكی گشتی و گرنگی
لەخۆ گرتووە .گۆشەی وەرزش لە گۆڤارەكەدا
ت��اوەك��و ژم���ارە ( )6ب����ەردەوام دەب��ێ��ت ،دوای
سەرنج دەدەین ئەم گۆشەیەی تێدا بزرە ،بەاڵم
دووبارە لە ژمارە ()11دا بەچەشنێكی تازەتر و
باشتر سەری هەڵداوەتەوە و (رەمسن ئەپرەم)
ئامادەی كردووە.
ب����واری گ��رن��گ��ی��پ��ێ��دان��ی ت���ری گ���ۆڤ���اری رۆشنبیری
ئاشووری:
پاش ئەوەی ئاماژەمان بەهەندێ لە بایەخدانی
گۆڤارەكە ك��رد ،وەك بایەخدانی بە بەستنی
دیدارو رێپۆتارژ و ئافرەت و منداڵ و وەرزش،
لێرەشدا دەمانەوێ هەڵوەستەیەكمان هەبێت
ب��ەالی چەند بایەخدانێكی دیكەی ،هەرچەندە
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
میانەی ب�ڵاوك��ردن��ەوەی بابەتگەلێكی وەهادا
گشتگیری و فرەوانبوونی ئاسۆی و هەوڵ
توانستە سنووردارەكانی خۆی سەلماندووە
تاوەكو بگاتە ئاستی ئەو گۆڤارانەی هەموو
خاوەن زەوق و چێژێك رازی بكات .بۆ نموونە
ل��ە ژم���ارە ()16دا وت��ارێ��ك ل��ە ئامادەكردنی
(نەجیبە عەبدولفەتاح نافع) باڵوكراوەتەوە لە
ژێر ناوونیشانی (پوختەیەك لەمەڕ كەشافە
شیكەرەوە خولییەكان) ،ئامادەكار لە میانەی
وتارەكەیدا باس لە گرنگیی پێرستە بابەتی و
ریزبەندكراوەكانی كتێبخانە و بیبلۆگرافیای
بابەتی و خزمەتی باشی بۆ لێكۆڵەر دەكات،
چونكە بەشێوەیەكی وا سەرچاوە زانیارییەكان
دەستنیشان و رێك دەخات ،توێژەر بە ئاسانی
و خ��ێ��را بگاتە رۆڵ���ی ئ��ەو ب��اب��ەت��ەی دەیەوێ
لێی بكۆڵێتەوە .هەروا لە درێژەی بابەتەكەیدا
ئ��ام��ادەك��ار دەڵ��ێ��ت :دێ���دەوان���ی لەسەردەمی

(ئ��اش��وورپ��ان��ی��پ��ال)ەوە ه��ەب��ووە ،چونكە لەناو
ش���وێ���ن���ەواری ك��ت��ێ��ب��خ��ان��ەك��ەی دێدەوانێك
بینراوەتەوە بەناوی كتێبە تۆماركراوەكانی
سەر تابلۆ گڵینەكان و بۆ ئەوەیە لێكۆلەر بزانێ
ئەم كتێبخانەیە چی تێدایە لە ژمارە ()16شدا
بابەتێكمان ب��ەرچ��او دەك���ەوێ بەناوونیشانی
(كەشناسی لە خزمەتی مرۆڤدایە) (عەبدولغەنی
جەمیل سوڵتان) بەڕێوەبەری كەشناسی عێراقی
ئەو دەمە نووسیویەتی ،وتارەكەی بەئاماژەدان
بەو گۆڕانكارییە دەستپێكردووە كەشوهەوا
كەوا دەكەن پسپۆڕان و زانایان لە كەشوهەوا
بكۆڵنەوە و چ��اودێ��ری دی���اردە جیاوازەكان
بكەن و نهێنییەكانی بدۆزنەوە و هەروا دەڵێت:
بەڵگەی زۆر هەن كە ژیارییە كۆنەكانی واڵتی
میزوپۆتامیا و دۆڵی نیل زانیارییان هەبووە لە
بارەی كەشوهەواوە ،وەك ئاشوورییەكان لە
باكووری عێراق كە زانیاری زۆریان هەبووە
لەم الیەنەوەو پێڕەوێكیان داناوە بۆ وەرزەكان
و ئ��اڕاس��ت��ەی (ب���ا)و دی��اری��ك��ردن��ی جۆرەكانی
تۆپەڵە هەوا جیاجیاكان و توانیویانە پێشبینی
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
لەگەڵ نووسەرێكی هاوچەرخی گەشتەكەی و
یەك لە كارمەندە چاالكەكانی بكەین ،كە ئەویش
بەڕێز (یوسف نەمرود كانون) و كەسێك لە
دامەزرێنەرانی یانەی رۆشنبیری ئاشووری و
گۆڤارەكەیەتی .توانیمان لە رێگەی پۆستەی
ئەلیكترۆنییەوە پێوەندیی پێوە بكەین .بەڕێزی
لەمەڕ یادەرەوەییەكانی لەگەڵ گۆڤارەكە و
كاروانەكەی كە تا ( )15ساڵ ب��ەردەوام بوو،
هاتە ئاخاوتن و گوتی:
لەو رۆژەوەی یانەی رۆشنبیریی ئاشووری
ساڵی  1970دام��ەزرا .یەكێك لە ئاواتەكانمان
دەرك��ردن��ی گۆڤارێك ب��وو بەزمانی عەرەبی
و سریانی .ه��ەوڵ و تەقەلاڵیەكی زۆرماندا
رەزامەندیی رەسمی بۆ دەركردنی وەربگرین،
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
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ئ���ەم ك����ارەش ل��ە س��اڵ��ی  1973ب��ەدی��ه��ات و
بەناوی (رۆشنبیری ئاشووری)یەوە باڵوبۆوە.
(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
بۆ دابینكردنی نووسینگەی چ��اپ بەهەردوو
زمانی عەرەبی و سریانی و هەوڵیش بدەین
نووسەران و ئەدیبان بۆ الی خۆمان راكێشین
و ماوەی دەرچوونیشی دیاری بكەین .ئەوەبوو
ژمارە ()1ی لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 1973
دەرچ��ووە ،بڕیارماندا گۆڤارێكی وەرزی بێت
بەهۆی ئەو كۆسپ و تەگەرانەی رووبەڕووی
دەب���ۆوە ئ��ەگ��ەر گۆڤارێكی مانگی ب��وای��ە .بۆ
ن��م��وون��ە ب��ەش��ی س��ری��ان��ی ل��ەالی��ەن (شەماسە
گورگیس بنیامین) ئامادە دەكرا بەبەكارهێنانی
تیپی سریانی تایبەت بەخۆی .بەرگیشی لەالیەن
(كەملێئیل قەسرانی)یەوە نەخشەی دەكێشرا ،لە
چاپخانەی (سندباد)یش چاپ دەكرا كە بەڕێز
سەرگیس .خاوەنی بوو.
ب��ەردەوام��ب��وون��ی گۆڤارەكە ه��ەروا كارێكی
ئاسان نەبوو ،چونكە كۆسپ و ئاستەنگێكی
زۆر دەهاتنە پێش دەرچوونی و نەیاندەهێشت
پێش بكەوێت و پەرەبسێنێ ،ئێمە دەبوو هەموو
بابەت و ناوەڕۆكی گۆڤارەكە بخەینە بەردەم
دەزگ���ا ئەمنییەكانی رژێ���م ب��ۆ ئ���ەوەی پێش
باڵوكردنەوەیان پەسندیان بكەن ،بۆیە گۆڤارەكە
ل��ە م����اوەی پ��چ��ڕپ��چ��ڕدا دەردەچ������وو ،هەندێ
جاریش دوو ژمارەمان دەخستە سەریەك و
بەشێوەی جووت ژمارە دەرماندەچواند ،چونكە
وەزارەتی راگەیاندنی عێراق كاری وەردبینی و
فەحسكردنی بابەتەكانی تەواو نەكردووە لەگەڵ
ئەوەش گۆڤارەكە وەك سیمایەكی رۆشنبیری
ب��ەرگ��ەی ژی��ان��ی گ��رت و رێ��زی خ��ۆی هەبوو
بەالی خوێنەرانی و سەربەخۆیی خۆی پاراست.
هەوڵماندا گ��ۆڤ��ارەك��ە سیاسی ی��اخ��ود ئایینی
نەبێت ،بەڵكو رۆشنبیری و پ��ەروەدەی��ی بێت.
چەندین هزرەڤان و لێكۆڵەر قەبارەیەكی بەرچاو
لە بابەتی زانستی و مێژوویی و ئ��ەدەب��ی و
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كۆمەاڵیەتی و ئابوورییان تێدا باڵوكردۆتەوە..
لە ساڵی  1974بەرێز (ویلسن مەلهەم) لەكاری
س��ەرن��ووس��ەری گ��ۆڤ��ارەك��ە دەس��ت��ی كێشاوە،
دەستەی نووسین داوای��ان لێكردم ئەم ئەركە
بگرمە ئەستۆ ،ب���ەدوو دڵییەوە رازی بووم،
چونكە زۆر باش دەمزانی كاربەدەستانی رژێم
بەمن رازی نابن .بەهەرحاڵ دەستەی نووسین
داواك��اری��ی��ەك��ی��ان ل��ەم ب��ارەی��ەوە پێشكەش بە
وەزارەتی راگەیاندن كرد .دوای چەند مانگێك
بەسەر ئەو داواك��اری��ی��ەدا گ��وزەری ك��رد ،دوو

(رۆشنبیر)یی ئاشووری ،گۆڤاری كلتووری نەتەوەیی

ئەندامی حیزبی بەعسیان ن��ارد بمبینن ،دوای
ئەمەش داواكارییەكەیان رەتكردەوە و داوایان
ل��ە دەس��ت��ەی ن��ووس��ی��ن ك��رد كەسێكی ت��ر بۆ
ئەم ئەركە دی��اری بكەن ،حكومەت دەیویست
بەعسییەك لە یانەكەدا دابنێ بۆ ئ��ەوەی ئەم
شوێنە بگرێ (سەرنووسەر) ،دواج��ار چووین
س��ەردان��ی وەزارەت���م���ان ك���رد ،گ��وت��م��ان لەناو
ئ��ەن��دام��ە بەعسییەكاندا كەسێك ش��ك نابرێ
خوێندن و نووسین بەزمانی سریانی بزانێ.
ئەوكات یەكێك لەو ئەندامە بەعسییانە لەگەڵماندا
هاتبوو ،ئەویش تاكیدی لەسەر ئەم راستییە
كرد .دواجار یانەكە (عۆدیشۆ ئادەم)ی دانا بۆ
ئەم ئەركە و پەسندیان ك��رد .بۆیە گۆڤارەكە
درێژەی بە رێبازەكەی خۆی دا و لەو ماوەیەدا
زۆر پێشكەوت .لە دواییدا بەڕێز یوسف نەمرود
دەڵێت :دەركردنی گۆڤارەكە رووداوێكی گرنگ
بوو لە مێژووی هاوچەرخی گەلەكەماندا .لە
رێگایەوە سەلماندمان ئێمە گەلێكی بەتوانایی
و زۆر ن��ووس��ەر و رۆشنبیرمان ه��ەن .بەڵێ
گۆڤارەكە كەلێنێكی گ���ەورەی پڕ ك���ردەوە لە
ژیانی رۆشنبیری گەلەكەمان و سەرچاوەیەكی
گرنگیش بوو بۆ رۆڵەكانی گەلەكەمان بەتایبەتی
و رۆڵەكانی عێراق بەگشتی.

* زەییا نەمرود كانون:
یەكێكە لەو نووسەرو ئەدیبانەی بەشدارییەكی
باشی ك��ردووە بۆ دەوڵەمەندكردنی گۆڤارەكە
بەچەندین وت��ارو لێكۆڵینەوەی زمانەوانی و
ئ��ەدەب��ی و م��ێ��ژووی ل��ەه��ەوەڵ��ی��ن ژمارەیەوە
تاوەكو ژمارەكانی دوایی جێ پەنجەی دەستی
لە زۆرب��ەی ژمارەكاندا دی��ارە ،بۆ نموونە ئەم
بابەتانەی لەم ژمارانەدا باڵوكردۆتەوە( :كوڕی
دیصان) لە ژمارە (( ،)2بانگەشەیەك لە پێناو
زمانی رەوانی ئاشووریی نوێ و پەرەپێدانی)
لە ژم��ارە (( ،)11رۆژنامەگەریی ئاشووری لە
سەرەتای سەر هەڵدانییەوە) لە ژم��ارە (،)13
(ك��ورت��ە چ��ی��رۆك ل��ە ئ��ەدەب��ی ئ���اش���ووری) لە
ژمارە (( ،)19سێیەمین پێشەنگای نووسەرانی
ئ��اش��ووری – راو س��ەرن��ج) ل��ە ژم���ارە (،)17
دیسان بەڕێزی رۆڵێكی باشی هەبووە بۆ ئەو
ستوونەی كە ناونیشانی (دوا وتە)یە و لە ژمارە
( )17تاوەكو ژمارە ()21ی گۆڤارەكە بەردەوام
بووە( ،لە پێناو چاخێكی زێڕینی نوێ) لە ژمارە
(( ،)19لە خودا پشتیوانی دەخوازین) لە ژمارە
(.)21

* ئەپرەم شبیرا:
یەكێك بووە لەوانەی بەلێكۆڵینەوە و بابەت و
باسە بەنرخەكانی هاوكارییەكی باشی گۆڤارەكەی
دیارترین نووسەرانی گۆڤاری رۆشنبیری ئاشووری:
بێگومان نووسەر رۆڵێكی كاراو سەرەكی هەیە ك���ردووە ،دەسپێكی نووسینەكانی ل��ە ژمارە
لە دانانی بەردی بناغەی هەر باڵوكراوەیەك چ
رۆژنامە بێت یاخود گۆڤارو هتد ،هەم رۆڵی
گرنگی ه��ەی��ە ب��ۆ پێشكەوتن و سەركەوتنی
باڵوكراوەكان و دابینكردنی متمانەی خوێنەران
لەهەر ئاستێكی هونەری یان رۆشنبیری یان
كۆمەاڵیەتی بن .لەم روانگەیەوە گۆڤارەكە هەوڵ
و كۆششێكی باشیدا بۆ الكردنەوەی نووسەران
و ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی متمانەیان ب��ۆ ئ���ەوەی بە
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:
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(رۆشنبیر)یی ئاشووری ،گۆڤاری كلتووری نەتەوەیی

()11ەوە باڵوكردۆتەوە بەوتارێك بەناونیشانی
(یاسای نێونەتەوەیی لە نێوان بوون و نەبووندا)
و چەندین وتاری تری وەك( :یانەی رۆشنبیریی
ئاشووری لە ساڵی زەمانەتە دەستوورییەكانی
مافی كەمە نەتەوایەتییەكان) لە ژم��ارە (،)12
(پ��ێ��وەن��دی��ی ن��ێ��وان پ��ەرەس��ەن��دن��ی كۆمەڵگە و
ریزبەندیی زانست) لە ژمارە (( ،)13ئافرەت و
ئەركەكانی لە یانەدا) لە ژمارە (( ،)15جەژن و
بۆنەكان لە شارستانێتی واڵتی میزۆپۆتامیا) لە
ژمارە (( ،)16پێوەندییە سیاسییەكانی دەوڵەتی
ئاشووری) لە ژمارە ( ،)19دواین بابەتیشی لە
ژمارە ( )17باڵوبۆتەوە 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 (( ،)11زمانی ئاشووریی
هاوچەرخ) وتار لە ژمارە (( ،)6ئاشووریی رەوان
لە نێوان زاراوەی ع��ەوام و زمانی سریانی)
لە ژم��ارە (( ،)9دیدارێك لەگەڵ دكتۆر ئیدوار
یوحەننا ،پسپۆڕی دەن��گ لە ب��ارەی پێوەندیی
دەنگ بەپیتەوە و چۆن زانستی دەنگ دەڕوانێتە
زم��ان) لە ژم��ارە (( ،)11زم��ان و نماكردن) لە
ژم��ارە (( ،)12ئەدیب و زم��ان) لە ژم��ارە (،)15
(ئارامی ئاشووریی هاوچەرخ -زمانی ئەدەبی)
لە ژمارە ( )17بەشی یەكەمی وانەیەكە نووسەر
لەو كۆڕە زمانەوانییە پێشكەشی ك��ردووە كە
یانەی رۆشنبیری ئاشووری لە رۆژانی 8-3ی
ئەیلوولی ساڵی  1976سازیداوە.
* بنیامین حەداد:
یەكێكە ل��ەو ن��ووس��ەران��ەی ت��ێ��ك��ۆش��اوە بۆ
دیارخستنی رۆشنبیری گەلەكەمان لە بوارەكانی
زمان و كلتوورو كەلەپوورو هونەر .سەرەتا
ستوونێكی لە گۆڤارەكەدا بەناوونیشانی (دوا وتە)
هەبوو لە دواین الپەڕەی بەشە عەرەبییەكەی
گۆڤارەكەدا و لە ژمارە ( )12تاوەكو ژمارە ()16
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بەردەوام بووە ،لە پاشان (زەییا نەمرود كانون)
ئەم ستوونەی ئامادە دەكرد و لە ژمارە ()17
تاوەكو ژمارە ( )21ب��ەردەوام بووە .لە پاشان
ئەو ئەستوونە لە ژمارەكانی دوات��ردا نەماوە.
ئەوەبوو (بنیامین ح��ەداد) لە بری ستوونەكە،
چەند وتارێكی دەنووسی و بەم ناوونیشانانە
باڵوی دەكردنەوە( :گۆرانی ئاشووری لە كوێ)
لە ژم��ارە (( ،)12شانۆنووسی ئ��اش��ووری لە
كوێوە دەست پێ بكات) لە ژمارە (( ،)13دەبا
روو بكەینە فۆلكلۆر) لە ژم��ارە (( ،)15پەندە
میللییەكان رزگار بكەن) لە ژمارە (( ،)13رایەك
بۆ مشت و مڕ لە نێوان حاوخا) لە ژمارە (.)17
یوسف نەمرود كانون:
نووسینەكانی لە چەند بوارێكی جیاجیادا
بەدیاركەوتن ،وەك :مێژوو ،ئەدەب ،رۆشنبیری
گشتی ،گرنگترین وتارەكانی بریتین لە( :یەكی
نیسانی س��ەری ساڵی ئاشوورییە) لە ژمارە
(( ،)12هونەرو جوانی) لە ژمارە (( ،)5قوتابخانە
ه��ون��ەری��ی��ەك��ان ـ ك�لاس��ی��زم) ل��ە ژم���ارە (،)12
(قوتابخانە هونەرییەكان – رۆمانتیكی) لە ژمارە
(.)13
میخائیل مرۆكل:
بەشداریكردنی لە گۆڤارەكەدا بەئامادەكردنی
ریپۆرتاژو دیدار دەستپێكرد لە تەك كەسانی
خ��اوەن پسپۆڕی ه��ەم��ەالی��ەن ،بێجگە لەمەش
بەبەرهەمی جۆراوجۆری وەك شیعرو پارچە
پەخشان ه��اوك��اری گ��ۆڤ��ارەك��ەی ك���ردووە و
چەندین بابەتی باڵوكردۆتەوە ،لەوانە( :چی تر
تاریكیی گۆڕهەڵناگرم) شیعر لە ژمارە ( ،)2لە
ڤیستڤاڵی یەكەمی شیعری ئاشووری پێشكەشی
كردووە( ،دیدارێك لەگەڵ مەلك یاقۆ سەرۆكی
تایفەی ئ��اش��ووری لە ع��ێ��راق) لە ژم��ارە (،)2
(دی��داری لەگەڵ ( )5رۆژهەاڵتناس) لە ژمارە
(( )3گەشتێك بەناو ئێستگەی بەشی سریانیدا)
لە ژم��ارە (( .)5دی��داری لەگەڵ ئەدیبی گەورە
میخائیل نعەیمە) لە ژم��ارە (( ،)6بزوتنەوەی
شانۆی ئاشووری لە بەسرە )..لە ژم��ارە (،)6
(خەونێك لە سپێدەیەكی شەونمیدا) لە ژمارە
(.)8

گۆڤاری (نجم بێت نەهرێن)

گۆڤاری (نجم بێت نەهرێن)
درێژەپێدەری كاروانی مێژووییانەی رۆژنامەی
(زهریری دبهرا)

ملكۆ

خۆشابە*

رۆژن��ام��ەگ��ەری ئاوێنەیەكە ك��ە بەهاگەلی
ك���ول���ت���ووری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و س��ی��اس��ی و
داب��ون��ەری��ت��ی ه��ەر گەلێك ل��ە گ��ەالن��ی جیهان
دەنوێنێ .لەم رۆژگارەشدا رۆژنامەگەری رۆڵی
گرنگ و كاریگەری هەیە لە هەموو بوارەكانی
ژی��ان��دا ،ه��ەر لە گەاڵڵەكردنی رای گشتییەوە
بیگرە تا دەگاتە بەرگری كردن لە مافی مرۆڤ
و ئ��ازادی��ی گشتی .ه��ەروەه��ا كەناڵ و رێڕەو
بۆ پیتاندنی رۆشنبیری لە نێوان كولتووری
جیاجیادا دەكاتەوە .لە كۆمەڵگاگەلی دیموكرات و
ئازادیشدا ،رۆڵی و ئەركی خۆی وەك دەسەاڵتی
چ��وارەم ،لە پاڵ هەر سێ دەسەاڵتەكەی دی،
یاسایی و راپەڕاندن و دادوەریدا دەبینێ.
سەبارەت بە رۆژنامەگەریی ئاشووری ،كە
نۆبەرەكەی زهریری دبهرا بوو (ساڵی 1849
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
ئایینی و كۆمەاڵیەتی ،چ لە نیشتمان ی��ان لە
ت��اراوگ��ەدا دەرچ���وون .زۆربەشیان نەتەوەیی
ب���وون ،ناوەكانیشیان نیشانە ب��وون ب��ۆ ئەو
شتە ،وەك نیشتمان ،بێت نەهرێن ،ئاشوور،
بابل ،نەینەوا ،یەكگرتن ،هیوا .هتد .ئەمانە رۆڵی
كاریگەرو بەرچاویان هەبوو لە باڵوكردنەوەی
هۆشیاریی نەتەوەیی و سیاسی و كولتووری.
ه��ەروەه��ا ب��ەش��داری��ش ب���وون ل��ە بنیاتنان و
ئ��اوەدان كردنەوەی كەسایەتی ئاشووری ،تا
درك بە رۆڵ��ی مێژووییانەی خ��ۆی بكات ،لە
دامەزراندنی جڤاكی شارستان و ژیاردار لەو
واڵتانەی تێیاندا دەژیا ،هەروەك چۆن بەر لە
ه���ەزاران س��اڵ شارستانیەتێكی دێرینیان لە
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گۆڤاری (نجم بێت نەهرێن)

ئاشوور و بابل دامەزراوە.
هەروەها زەروورەتی وابەستە بوون بە خاكی
باپیران و خەبات كردن لە پێناو مافی رەوای
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 ساڵی 1933دا دەنوێنێ ،كە تێیدا زیاتر لە
چوار هەزار شەهید لە ژن و منداڵ و پڕبوونە
قوربانی ،هەروەها وێرانكردنی هەزاران گوند
لە ناوچەكەدا .هەروەها پێكەوە ژیانی برایانە
لەگەڵ نەتەوەكانی دی.
لە ت��اراوگ��ەش��دا رۆژنامەگەریی ئاشووری
بانگەشەی نەتەوانەوە لە نێو كولتووری ئەو
واڵت���ان���ەدا ،ه��ەروەه��ا زەروورەت�����ی گوێدانی
پ��ەی��وەن��دی و ی��ەك��گ��رت��ووی��ی ،ب��ە مەبەستی
پاراستنی زمانی دایك و دابونەریتی رەسەن.
ئەگەر بەراوردێكی سادە لە نێوان سەروتاری
یەكەمین ژمارەی رۆژنامەی (زهریری دبهرا)
و سەروتاری یەكەمین ژمارەی گۆڤاری (بێت
نەهرێن)دا بكەین ،كە سەنتەری رۆشنبیری
ئ��اش��ووری لە ده��ۆك دەری دەك��ات .دەبینین
پ��ەی��وەن��دی و درێ��ژ ب��وون��ەوەی��ەك��ی ه��زری و
نەتەوەیی و رۆشنبیری لە نێوانیاندا هەیە.
ه��ەردوو چاپكراوەكە كاریان لە پێناو بەجێ
گەیاندنی ئ��ەو دروشمە و تێزانەی بەرزیان
كردبوونەوە.
هەرچەندە بابەتەكانی رۆژنامەی (زهریری
دبهرا) پتر پەیوەست بوون بەالیەنی ئایینیەوە،
لەگەڵ ئەوەشدا بابەتی مێژوویی ،كولتووری،
جوگرافی ،كۆمەاڵیەتی و زانستیشی تێدابوو .لە
سەروتاری یەكەمین ژمارەی ئەو رۆژنامەیەدا
ه��ات ب��وو (قوتابخانە س���وودی گەلێ زۆرە،
ئەو گەالنەی قوتابخانەیان دروست كرد گەلی
بەڕێزن ،دەشزانن كە هەر گوندێك پێویستی
ب��ە قوتابخانەیەكە ،وەك چ��ۆن ل��ە ژووری
تاریكیدا پێویستیمان بە رووناكی دەبێت .لە دێر
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زەماندا ئاشووری گەلێ بیریان لە قوتابخانە
دەك��ردەوە ،نەك هەر بۆ رۆڵەكانیان بەڵكو و
بۆ رۆڵ��ەی ئ��ەو گەالنەشی كە لەگەڵ ئەواندا
دەژیان )....دەربارەی رۆڵی زانست و كولتوور،
بەشداربوو لە گەشەكردنی هۆشیاریی نەتەوەیی
و رۆشنكردنی بیری مرۆڤی ئ��اش��ووری ،تا
ببێتە ن��م��وون��ەی��ەك ب��ۆ خزمەتكردنی گ��ەل و
نەتەوەكەی.
هەڵبەت سەبارەت بە سەروتاری یەكەمین
ژم���ارەی گ��ۆڤ��اری (ئەستێرەی بێت نەهرێن)
لە مانگی كانوونی یەكەم ساڵی  ،1992تێیدا
هاتبوو (پێویستە ب��ەش��دار بین ل��ە پشتیوان
ك��ردن لە ك��اروان��ی رۆشنبیری ئ��اش��ووری لە
هەموو بوار و ئاستێكیدا بەو جۆرەی خزمەت
بەمرۆڤی ئاشووری دەك��ات ،كە ئەگەر لەهەر
شوێنێك بێت و بەتایبەتی لە نیشتمانی دایك.
ئەو ك��اروان��ەی باوكانی دێرینمان بەدرێژایی
چاخەكان دەستیان پێكرد و پێیدا رۆیشتن،
بەر لە ئایینی مەسیحی و دوای ئەویش ،كە
تا ئەمڕۆش هەر پرتەوی دەسكەوتەكانیان لە
هەموو بوارێكی زانینی مرۆییدا بەرەوشتییەوە،
كە لەسەر بناغەیەك دروست بووە ،كە خەڵكی
سۆمەرو ئەكەد و ئ��ارام و بابل و ئاشووری
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
ئەدیب و رۆژنامەنووسی ئاشووری دەستیان
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
سیاسیەكەیەوە تا ئێستا رووبەڕووی چەندین
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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رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی و رۆڵی بۆ راستكردنەوەی
باری كۆمەڵگەی ئاشووری سەردەم
ویلیەم تیودۆر

رۆژنامەگەریی بە م��ۆرك و پێكهاتەكەی
دەرەنجامێكی شارستانییە ،ئاشكراشە ئەم
شارستانییەی ئێمە هەر لە كۆن و ئێستاشەوە
ب��ەرز و گ��ەش��ەدار ب��ووە ،بۆیە سەیر نییە
ل��ەس��ەرەت��اوە ب��ۆ م��ام��ەڵ��ەك��ردن��م��ان لەگەأل
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��دا پێشەنگ بین ،ئ��ەوە بوو
رۆژنامەی (زهریرا دبەهرا) لە ناوەڕاستی
سەدەی نۆزدەهەم واتا ساڵی  1849چاوی بە
دنیای رۆشن هەڵهێنا ،بەمەش بووە نۆبەرەی
رۆژنامەكان لە هەموو ناوچەكەدا ،بێگومان
ئەو كارە لە دەرەنجامی كەڵەكەبووی كلتوور
و شارستانییەتی گەلێكی دێرین و كۆنەوە
هاتووە كە فێربووە و زانیویەتی چۆن بنەما
ژی���اری و تایبەتمەندییە رۆشنبیرییەكان
بپارێزێ .هەر بۆیە رۆژنامەگەریی سەری
ه��ەڵ��دا و ن��ەش��ون��م��ای ك��رد و لقوپۆپی لێ
ب��ۆوە و وێ��ڕای ب��ارودۆخ��ی سەخت و ئەو

ك��ارەس��ات��ان��ەی رووب������ەڕووی گەلەكەمان
بوونەوە لەو رۆژگارە تاریك و دژوارانەدا و
ئێستاش پێوەیان دەناڵێنێ.
ه���ەرچ���ەن���دە زان���س���ت و م���اری���ف���ەت لە
سەردەمەكانی پێشوو لە دووتوێی كتێب و
نامیلكە بە تۆماركراوی پێمان گەیشتووە،
ب��ەاڵم رۆژن��ام��ەگ��ەری لە س��ەرەت��ای چاخی
رێنیسانسەوە ل��ە ش��ێ��وەی (پ����ەڕە) پێمان
گ��ەی��ش��ت��ووە و ن����اوی رۆژنامەگەرییش
لەمەوە هاتووە كە بەخشندەیەكی ژیاریی
م��رۆی��ی��ە .ی��ەك��ەم رۆژن��ام��ەی گەلەكەشمان
ل��ە ش��اری (ورم���ێ) دەرچ���وو پ��اش ئەوەی
لێرە چاپەمەنییەك دانرا لە الیەن نێردراوە
تەبشیرییەكان لە ناوچەكەدا..
بێگومان رۆژنامەنووسیی (نەتەوایەتیمان)
لە دەستپێكی سەرهەڵدانییەوە رۆڵێكی دیاری
هەبووە بۆ گەشەپێدانی هزر و نماكردنی
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هۆشیاریی سیاسی و بیر و فراوانكردنی
بنكەی رۆشنبیران و بە شێوەیەكی كارا
بەشداری كردووە بۆ پێكهێنانی رای گشتی
و فاكتەرێكی گرنگ ب��ووە لە فاكتەرەكانی
دەربڕین لە ویست و خواست و بایەخپێدانی
گەلەكەمان بە جۆرەها بۆچوونی ئایینی و
كلتووری و سیاسییەوە..
دەك��رێ دەرك بە رۆڵ��ی رۆژنامەگەریی
ب��ك��ەی��ن ل��ە پ��ێ��ش��ان��دان و ب���ەدی���ار خستنی
دیاردەكانی رابوونی نەتەوەیی و رۆشنبیری
ل���ە ه������ەردوو س�����ەدەی پ���ێ���ش���وودا ب���ەالی
نەوەكانی گەلەكەمانەوە ،هەروا رۆڵیشی بۆ
روونكردنەوەی سوروەری و شارستانییەتی
واڵت����ی م��ی��زوپ��ۆت��ام��ی��ا و بانگەشەكردنی
رۆڵەكانی گەل بۆ پابەندبوون بە پرنسیپە
ن��ەت��ەوەی��ی و كلتوورییەكان و پاراستنی
دەستكەوتی باووباپیران و هەنگاو هەڵهێنان
لەسەر رێچكەیان.
سەرڕای ئەمەش هەزارەها وتار و هزر و
بیروبۆچوون تۆمار كراون و باڵوبوونەتەوە
ل���ە پ��ێ��ن��او پێشخستن و گەشەسەندنی
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ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ەم��ان و دەزگ����ا رۆش��ن��ب��ی��ری و
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئاینییەكانیشمان
چاالكییەكی زۆری��ان باڵوكردۆتەوە لەسەر
الپەڕەكانی ئەو رۆژنامە و گۆڤارانەی لێرەو
لەوێ دەرچوون..
شتێكی س��ەی��ر نییە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی بە
دەسەاڵتی چ��وارەم ناوببرێ ،بەڵكو دەكرێ
بڵێین ب��ەالی گەلەكەمانەوە ب��ە دەسەاڵتی
یەكەم دادەنرێ مادامێك ئامانجی دەرخستنی
هەقیقەت و ئ��ەو پرسانەیە ك��ە تاكەكانی
میللەتەكەمانی لێیان بێئاگان وەك گەلێك
رووداو و ئەو مەسەالنەی لە پشتی پەردەوەن.
ئێمە ئیمڕۆ هیچ دەسەاڵت و هێزێكمان نییە
رۆڵی تەواوی خۆی ببینێ بۆ راستكردنەوە
و رێكخستنی باری كۆمەڵگەكەمان جگە لە
هەندێ لەو حیزبانەی كە هەندێ كاروبار
رێ���ك دەخ�����ەن و ب���ەش���داری���ی دەس���ەاڵت���ە
ناوخۆییەكان دەكەن لە كاروباری دەوڵەتدا
و زۆریشیان پێڕەوی رێكخستی تەواویان
ب��ەالوە نییە دوورن لە جەماوەر و ناتوانن
راستییەكان وەكو پێویست بخەنە روو ،بۆیە
رۆژنامەگەریی بە تایبەتی رۆژنامەگەریی
ئەلیكترۆنی ئەمڕۆ بە دیارترین و گرنگترین
فاكتەر دەژمێردرێ.
لەم سەردەمەدا ،زۆر روون و ئاشكرایە
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئەلیكترۆنی پانتاییەكی
گەورەی داگیر كردووە لە ناوەندی میدیادا
لە دەرەنجامی ئەو پەرەسەندنە زانستی و
تەكنیكییانەی جیهانی گرتۆتەوە و جڵەوی
كارەكانی س��ەر گۆڕەپانی رۆژنامەگەریی
چاپكراو و خوێنراوی رۆژنامە و گۆڤار و
باڵوكراوە خولییەكانی گرتۆتە دەست بێجگە
لە رۆژنامەگەریی بیستراو وەك رادی��ۆ و
بینراویش وەك تەلەفزیۆن .چونكە تۆڕی
(ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ەی��ی) زۆر ب�ل�اوە و ل��ە هەموو
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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بگەڕێ و ب��ەش��داری بكات لە دان��ی پارەی
پسوولەی بەشداربوون بۆ خوێندنەوەیان
چونكە ئینتەرنێت و مۆبایلی خۆی پێیە چ لە
ماڵەوە بێت یان لە دەزگاكەی و هەموو هەواأل
و پرس و رووداوێك بە خێرایی وەردەگرێ.
لەبەر رۆژنایی ئەو شۆڕشە زانیارییانەی
پێش چ��ەن��د ساڵێك ل��ەم��ەوب��ەر بەخۆوەی
بینیوە و ه��ەروا ئ��ەوەی ت��ۆڕی ئینتەرنێت
فەراهەمیان دەك��ات لە خزمەتی میدیایی و
ماریفەتی لەوانە رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی،
ئەوا رۆژنامەگەریی كالسیكی (لەسەر پەڕە)
رووبەڕووی چەند تەحەددایەكی زۆر بۆتەوە.
رۆژنامە و گۆڤارەكان ماڵپەڕی نەگۆڕیان
هەیە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت ،تەنانەت دەزگا
رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی و وەرزشییەكانیش
ماڵپەڕی خۆیان هەیە .هەر كەسێك لە هەر
كون و كەلێنێكی ئەم دنیایە بێت دەتوانێ لە
چەند چركەیەكدا بچێتە ناو ئەو ماڵپەڕانە و
بینانخوێنێتەوە و سوودیان لێ وەربگرێ.
رۆژنامەگەریی ئەركێكی بەرپرسیارێتییە،
ئ��ام��ان��ج��ی وەدی��ه��ێ��ن��ان��ی رەف���ت���اری مرۆیی
هاوسەنگ و پەسەندكراوە لەناو كۆمەڵگەدا
چونكە سیمای ئێستا و داه��ات��ووی بەدیار
دەخات ،هەر كارێكی رۆژنامەوانی ئامانجی
روون��ك��ردن��ەوەی راستی و هوشیاركردنی

خەڵكی نەبێ و رۆشنایی نەخاتە سەر پرسە
گرنگەكانی ژی��ان و خواستی گەل فڕی بە
رۆژنامەگەرییەوە نییە ،چونكە پشتگوێخستنی
راس���ت���ی و ش����اردن����ەوەی ك���ردەوەی���ەك���ی
نانەتەوەیی و نانیشتمانییە .چونكە ئەركی
رۆژنامەگەریی ل��ەوە س��ەرچ��اوەی گرتووە
پرنسیپە نیشتمانی و كۆمەاڵیەتییەكان بە
گ��رن��گ وەرب��گ��رێ و ب��ە تەنگییانەوە بێت
كە ف��رە پێویستن و كاریگەرییان هەیە بۆ
بەردەوامبوونی پێوەندییەكان و بنیاتنانی
شارستانییەت.
ب���ە گ��ش��ت��ی رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی ئاوێنەی
كۆمەڵگەیە ،روخسار و سیمای راستەقینەی
پێشان دەدات بە زانیارییە پەخشكراوەكانی
و ئەو هزر و بۆچوونانەی دەری��ان دەبڕێ
بەو بنەمایە دادەنرێ گەل بە هۆیەوە شتێك
دەڵ��ێ بیەوێ و گونجاو بێت ب��ۆی .ئەویش
(رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی) دەب��ێ ب��ە ن��اوی گەلەوە
باخێوێ و دەرب���ڕی ویست و خ��واس��ت و
ویژدانی بێت .بۆیە لە رێگەی ئەم رۆڵە گرنگە
و كاریگەرییەی لە نێو كۆمەڵگەدا ،خوێنەر
چ��اوەڕوان��ی بابەتی رۆژنامەنووسییەكی
دەوڵەمەند و زانیاریی و رۆشنبیریی بە بەها
و چڕوپڕە .جا ،ئایا رۆژنامەگەریی ئێمە لە
بەرامبەر ئەم هەموو پرسە شوێن پێی خۆی
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كردۆتەوە؟
پێویستە لەسەر ماڵپەڕە ئەلیكترۆنییەكانی
رۆڵەكانی گەلمان گرنگی بدەن بەوەی لەسەر
الپەڕەكانیان باڵویان دەك��ەن��ەوە و بابەتی
پوختی م��ێ��ژووی��ی و ك��ل��ت��ووری و واقیعی
هاوچەرخمان پەخش بكەن و هەموو ئەو
پەنهان و پیالنانەش ئاشكرا بكەن ك��ە لە
دژی كێشەی نەتەوایەتییمان نەخشەیان بە
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 ئاسانتر بگاتە ك��ەن��اری ئ��اس��وودەی��ی و
بنچینەی متمانە و بڕوا بە خۆ بوون پتەوتر
بكەن بۆ ئەوەی بە هیوایەكی زۆرەوە بڕواننە
داهاتوویەكی گەش بۆخۆیان و نەوەكانیان.
ل���ەم رۆژگ����ارەم����ان����دا ،رۆژنامەگەریی
ئ��ەل��ی��ك��ت��رۆن��ی رۆڵ��ێ��ك��ی ك����ارا دەگ���ێ���ڕێ كە
بەربەرەكانێكردنی نەخوێندەوارییە ،لەبەر
ئەوەی رۆژنامەگەریی جیاواز (سایتی جیاواز)
رووناكی پەخش دەك��ات تاریكی نەزانی و
پەردەپۆشی راستییەكان رادەماڵێ لەپێش
ه��اواڵت��ی س���ادەدا ،وەك��و قوتابخانەیەكیشە
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بەشداری بكات بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی
رۆشنبیری و هۆشیاری نەتەوەیی تاكەكانی
كۆمەڵگە بەرەو ئاسۆیەكی فراوانتر لە جیهانی
ماریفەتدا بۆیە ئەو سایتە ئەلیكترۆنییانەی
لەم رۆژگ��ارەم��ان��دا شوێنی رۆژنامەگەریی
خوێنراویان گرتۆتەوە ،پێویستە لە رەوتی
مەنهەجی و واقیعییانەی خۆیان النەدەن
و ت��ێ��ب��ك��ۆش��ن ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ب�����ەرەو ئاستی
پێشكەوتووتر ببەن ،چونكە بە الدانیان لەو
رەوتە كاریگەرییان نەك تەنها بەسەر خۆیاندا
دەبێ بەڵكو بەسەر كۆمەڵگەشدا دەشكێتەوە
و ك��اری��گ��ەری��ی گ��ەورەش��ی دەب��ێ��ت بەسەر
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
شایستەی كۆمەڵگە و خزمەتكردنی نەبێت.
چونكە ئەركی رۆژنامەگەریی و پەیامەكەی
گەیاندنی راستی و پتەوكردنی پێوەندییە بە
خوێنەر و هاندانی تاكەكانی كۆمەڵگە بەرەو
هاوكاریكردن و بەشداربوون لە خوێندن و
رێنمایی و بنیاتنان.
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رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی ئ��ەل��ی��ك��ت��رۆن��ی و ئەو
كەسانەی ئەم ئەركەیان لە ئەستۆیە ،گەرەكە
هەوڵەكانیان وەگەڕبخەن بۆ بەهێز كردنی
هەستی نەتەوایەتی و نیشتمانپەروەرێتی
نێوان تاكەكانی كۆمەڵگە بە تایبەتی لە نێو
مندااڵن و الوان و جەختكردن لەسەر ئەم
مومارەسەیە ،چونكە كاریگەرییەكی زۆری
هەیە لەم الیەنەوە .گرنگترین و سەرەكیترین
ئامانجی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ش رێنماییكردنی
نەتەوەیی بەرەو شێوازی پێشكەوتنی ساغ
و دروس��ت و پێشكەشكردنی ئامۆژگاریی
پێویست بۆ دەزگا هەمە الیەنەكان بە جۆرێك
لە بەرژەوەندیی خۆیان و كۆمەڵگەدا بێت.
هەرچەندە رۆژنامەگەریی كالسیكیمان كە
نزیكە  160ساأل لەمەوپێش لەسەر دەستی
رۆڵەكانی گەلەكەمان دامەزرا و نمای كرد و
ئەركانەی جێبەجێكردووە كە ئاماژەمان پێ
كردوون ،بەاڵم رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی لە
سەردەمی تەكنەلۆژیای ئەمڕۆدا و لە سایەی
سەقامگیری ئەمنی و دۆخی ئابووری گەشە
سەندوودا ،چاوەڕوانی دەستكەوتی پتری لێ
دەكرێ.
ب���ە ب���ۆن���ەی ج���ەژن���ی ( )160ساڵەی
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئ��اش��ووری��ی��ەوە داوا لە
هەموو رۆژنامەنووسان ،لە هەر دەزگ��ا و
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
خزمەت و بەرژەوەندیی كێشە رەواكانمان
و ك���اروان���ی رۆش��ن��ب��ی��ری و مێژووییمان
هەروەك چۆن لە سااڵنی پێشتردا مەڵبەندی
رۆشنبیریی ئاشووریی دهۆك ئەم ئەركانەی
ساز دەدا بە ئامادەیی ژمارەیەك لە رۆشنبیر
و رۆژنامەڤانانی كەناڵە میدیا جیاجیاكانی
واڵت بەگشتی..
ب��ۆی��ە پ��ێ��وی��س��ت��ە ئ���ەو ك���ۆڕ و دی�����دار و

چاوپێكەوتنە گرنگانەی نێوان خەمخۆرانی
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
ك��ل��ت��وورێ��ك��ی ن��وێ��ی پ��ڕ لێكترحاڵیبوون و
لێكترنزیكبوونەوە و یەكێتی لەنێوان هەموو
دەزگا ئایینی و رۆشنبیریی و سیاسییەكانمان
و تێبكۆشێ بۆ پڕكردنەوەی كەلێن و درز و
جیاوازییەكانی سەر گۆڕەپانی نەتەوەییمان
كە لە خراپترین قۆناغەكانی دەژی و هەموو
رۆژنامەنووس و میدیاكان پێویستە چەكی
تێكۆشان بە الدا بكەن بۆ گەشەسەندن و
پتەوبوونی ناسنامەی نەتەوەیی نەوەكانی
ئێستا و ئایندمان لە هەر كوێیەكدا هەن و
هەوأل بدەن لە هەر دووبەرەكی و جیاوازییەك
دەرب��از بن و ب��ەرەو رێككەوتن و یەكگرتن
هەنگاو بنێن و بنیاتی پرۆژەیەكی نەتەوەیی
راستەقینە دابمەزرێنن و پێوستیشە لێرەدا
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
دەكەین بە بۆنەی ساڵیادی رۆژنامەگەریی
ئاشوورییەوە ،ه��ەزاران ساڵوی بۆندار بۆ
هەموو نووسەر رۆژنامەنووسان و سەرلەبەر
رۆڵەكانی گەلەكەمان گەالنی برا لە واڵت .كە
ئەویش جەژنی  160ساڵەی لەدایكبوونی
ن��ۆب��ەرەی رۆژن��ام��ەی ئ��اش��ووری (زهریرا
دبەهرا) ساڵوی بۆندار و خۆشەویستی و
ئەمەكداریش بۆ كارمەندان و بواری پیشەی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی (پیشەی س��ەر ئێشە و
دەردەسەری)..
ه����ەر ش����ەك����اوە ب��ێ��ت و پێشكەوتوو
ب��ێ��ت رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ئ���اش���ووری ،بەرەو
خزمەتكردنی كێشە رەواكەمان.
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هەواڵ و چاالكی

بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەریی سریانی

بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەریی سریانی و (تێپەڕبوونی ( )160ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم
رۆژنامەی سریانی لە ( ،)1849/11/1دامەزراوە رۆشنبیریی و راگەیاندنەكانی كلدانی و سریانی و
ئاشووری ،چەندین چاالكیان لە ناوەوە و دەرەوەی واڵتدا سازكرد.
لە چاالكییەكانی ئەمساڵدا  ..مەڵبەندی رۆشنبیریی ئاشووری لەشاری دهۆكدا بەهەماهەنگی
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
سریانی ،كۆمەڵەی رۆشنبیری سریانی لە عەنكاوە ،دیدارێكی بۆ سەرنووسەرانی ژمارەیەك لە
رۆژنامە و گۆڤاری سریانی رێكخست و نوێنەرانی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
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.
هەروەها رۆژنامەنووس جەمال حوسێن نوێنەری ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان گوتەیەكی پێشكەش كرد و تێیدا ئاماژەی بە بایەخدانی سەندیكا بەم توێژەو یاسای
رۆژنامەگەری لە كوردستاندا و كاریگەرییەكەی لە بوواری ئازادیی بیروڕا كرد.
هەروەها سكرتێری لقی سەندیكا گوتەیەكی بەم بۆنەیەوە خوێندەوە.
لە یانەی رۆشنبیریی دهۆكیش ،چاالكییەك بە هەمان شێوە سازكراو چاالكییەكی دیكەش لە
(بەغدیدا) و چاالكی تریش لە دهۆك بەڕێوەچوون و ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستانیش پەیامێكی پیرۆزبایی ئاڕاستەی رۆژنامەنووسانی سریانی بەم بۆنەیەوە كرد.
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لەبارەگای ئەنجوومەنی سەندیكا دیاریی سەرۆك كۆماری
عێراق بەسەر خانەوادەی شەهیدانی رۆژنامەنووس
دابەشكرا

لە رێوڕەسمێكی تایبەت و شایستەدا ،دوانیوەڕۆی رۆژی ( )2009/11/9دیاریی جەنابی
مام جەالل تاڵەبانی سەرۆك كۆماری عیراقی فیدرالی لە بارەگای ئەنجوومەنی سەندیكا
و لەبارەگای لقەكانی كەركووك و سلێمانی و موسڵ ،بەسەر خ��ان��ەوادەی شەهیدانی
رۆژنامەنووس كە ژمارەیان ( )28خێزان بوو .دابەش كرا دیارییەكانیش لەالیەن نەقیبی
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
ب��ەن��اوی خانەوادەی
ش��ەه��ی��دان سوپاس
و پ���ێ���زان���ی���ن���ی بۆ
ئ���ەم ئ����اوردان����ەوەی
بەڕێزیان ئاڕاستەی
رێ���������زدار س�����ەرۆك
كۆمار كرد
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شاندێكی لقی كەركووك سەردانی ناحیەی (تازە) دەكات
سكرتێرو ئەندامانی لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان رۆژی
( )2009/8/5سەردانی ناحیەی (تازە)یان كرد و لەالیەن بەڕێوەبەری ناحیە و سەرۆك و
ئەندامانی ئەنجوومەنی شارەوانی ناحیەكە پێشوازییان لێكرا.
لە دیدارێكدا سكرتێری لقی كەركووك داخ و پ��ەژارەی شاندەكەی بەرامبەر ئەو كردە
تیرۆریستەی كە رۆژی  2009/6/20رووی��دا و ( )80شەهیدی لێكەوتەوە ،دەرب��ڕی و
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 ()20ی حوزەیران و شوێنی رووداوەكەيان كرد و ئەم جۆرە
كردەوە تیرۆریستیانەیان بەتوندی مەحكووم كرد.

شاندێكی لقی (نەجەف)ی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق
سەردانی بارەگای لقی هەولێری سەندیكا دەكات
لە چوارچێوەی توندوتۆڵكردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ سەندیكای رۆژنامەنووسانی
عێراق و لقەكانی ،ئازاد حەمەدەمین سكرتێری لقی هەولێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان و عەبدولەتیف یاسین ئەندامی لق ،رۆژی ( )2009/8/5پێشوازییان لە شاندێكی
لقی (نەجەف)ی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق ،كە پێكهاتبوو لە كامیل سوڵتانی
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
كوردستاندا و ئەو كرانەوەیەی كە لە بواری راگەیاندندا هەیە .بەرز نرخاند و هیواشی
خواست لە ئایندەدا چاالكی هاوبەش لە نێوان هەردووالدا ئەنجام بدرێت.
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لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی و ۆرك شۆپێك
رۆژی  ،2009/8/12ل��ێ��ژن��ەی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی وەرزش����ی ۆرك شۆپێكی بۆ
رۆژنامەنووسانی ئەم بوارە لە هۆڵی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان رێكخست،
لەم ۆرك شۆپەدا دكتۆر ئاالن قادر ئەمینداری گشتی لێژنەی ئۆلۆمپی كوردستان
موحازەرەیەكی بەناوونیشانی (سایكۆلۆژیای كەسایەتی وەرزشی) گوتەوە و نزیكەی
( )20رۆژنامەنووس لەم ۆرك شۆپەدا بەشداربوون و پاشان گفتوگۆ سەبارەت بە
بابەتی موحازەرەكە كرا.

لقی كەركووك و چەند سەردانێك

رۆژی  ،2009/8/16شاندێكی لقی كەركووكی سەندیكا ،كە پێكهاتبوو لە لەتیف فاتیح
سكرتێری لق و س��ەردار جاف ئەندامی لق سەردانی بەغدای پایتەختیان كرد و لەگەڵ
بەڕێز فەوزی ئەتروشی جێگری وەزارەتی رۆشنبیری عیراقی سەبارەت چۆنیەتی سازدانی
ڤیستڤاڵێك بۆ نووسەرو رۆژنامەنووسی شەهید جەبار جەباری لە شاری كەركووكدا،
بیروڕا ئاڵوگۆڕ كرا.
شاندەكەش لە میانی سەردانەكەیدا بەشداری لە ئاهەنگی لقی ()5ی پارتی دیموكراتی
كوردستاندا كرد كە بەبۆنەی دامەزراندنی پارتییەوە سازكرابوو ،هەروەها سەردانی
نووسینگەی (الصدر بن الشهدین) كرد و لە دیدارێكدا لەگەڵ سەرنووسەری رۆژنامەی
(العهد) و رۆژنامەنووسانی لە گۆڤاری (سبیل) و ئێستگەی (العهد) بیروڕا دەربارەی
چاككردنی بزووتنەوەی رۆژنامەگەریی و گۆڕینەوەی شارەزاییەكان ئالووگۆڕا كرا.
لە رۆژی () /8/20یش شاندێكی دیكەی سەندیكا سەردانی دەزگای (رۆژ) بۆ پەرەپێدانی
ئافرەتانی كرد و لەگەڵ فازل عوسمان سەرۆكی دەزگاكە گفتوگۆیان دەربارەی چۆنیەتی
توندوتۆڵكردنی پەیوەندییەكان كرد ،دواتر شاندەكە سەردانی بارەگای لقی ()3ی پارتی
دیموكراتی كوردستانی كرد و پیرۆزبایی بەبۆنەی رۆژی دامەزراندنی پارتی پێشكەش بە
بەرپرس و كادیران كرد ،هەروەها سەردانی مەكتەبی پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتمانیی
كوردستان كرد و سەبارەت چۆنیەتی پەرەپێدانی ك��اری رۆژنامەگەریی گفتوگۆیەكی
تێروتەسەلە كرا.

سەرۆك وەزیرانی عێراق و دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسان
لە میانی سەردانەكەیدا بۆ
شاری سلێمانی لە سەرەتای
مانگی (ئاب)ی 2009دا بەڕێز
ن����وری م��ال��ی��ك��ی سەرۆكی
حكوومەتی عێراق ،دیدارێكی
ل��ەگ��ەڵ رۆژنامەنووسانی
ك���وردس���ت���ان س������ازدا ،ئەم
دی����دارەش بەسەرپەرشتی
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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.
دوات��ر هاوكارمان مستەفا ساڵح كەریم جێگری نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
گوتەیەكی پێشكەش ك��رد .تیایدا ب��ەن��اوی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و
رۆژنامەنووسانی كوردستان بەخێرهاتنی سەرۆكی حكومەتی عێراق كرد و هیواشی
خواست ئەم سەردانە ببێتە مایەی چارەسەركردنی كێشەكان بە ڕێگەی گفتوگۆ و گەڕانەوە
بۆ دەستوور.
پاشان رۆژنامەنووسان پرسیاری جۆراوجۆریان كرد و بەڕێز سەرۆكی حكوومەت
وەاڵمی سەرجەم پرسیارەكانی دایەوە.

نەقیبی رۆژنامەنووسان و دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسێكی هۆڵەندی
سەر لەبەیانی رۆژی ( ) 2009/8/29فەرهاد عەونی نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان،
لە بارەگای سەندیكادا لە شاری هەولێر ،چاوی بە رۆژنامەنووسی هۆڵەندی (والدیمیر فان
دلخنبیرخ) كەوت و لە دیدارەكەدا نەقیبی رۆژنامەنووسان باسێكی دەرب��ارەی پێكهاتەی
سەندیكا و قۆناغەكانی داڕشتنی یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستاندا خستەڕوو.
لە بەرامبەریشدا رۆژنامەنووسی میوان ك��اری رۆژنامەنووسی لە كوردستان بەرز
نرخاند.

بهیاننامهیهك لهسهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستانهوه
الی ههمووان روون و ئاشكرایه كه پیشهی رۆژنامهنووسی ،كایهو میكانیزمێكی گرنگی
به مهدهنی كردن و دیموكراتیزهكردنی كۆمهڵگایه و ههوڵدانه بۆ چهسپاندنی بنهماكانی رای
گشتی ،بهاڵم لهواڵتی ئێمه ههندێك جار بهپێچهوانهوه مامهڵه لهگهڵ ئهو پیشهیهدا دهكرێت.
ئهگهرچی یاسای رۆژنامهگهری له ههرێمی كوردستان بنهماو چهترێكی یاسایی گرنگه ههم
بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامهگهری و ههم بۆ دابینكردن و زامن كردنی مافه بنچینهییهكانی
توێژی رۆژنامهنووسان ،بهاڵم جێگای داخه لهكاركردن و ئیلتیزام كردن به پرهنسیپ
ومهبدهئه سهرهكییهكانی ئهو یاسایه ،ههم لهالیهن ههندێك لهنێوهندهكانی دامهزراوه سیاسی
و حكومییهكان و ههم لهالیهن ههندێك له رۆژنامهنووسانیش لهئاستی پێویستدا نییهو
زۆرجاریش بهئاشكرا پێشێل دهكرێت ،ئێمه له راپۆرتهكانی لێژنهی داكۆكی كردن لهئازادی
رۆژنامهنووسی و مافی رۆژنامهنووسان بهروونی لهو بارهیهوه دهستنیشانی حاڵهتهكانمان
كردووه ،بهتایبهتیش بهشی زۆری ئهو راپۆرتانهمان تهرخان كرد بۆ ئهو پێشێلكارییانهی
بهرامبهر توێژی رۆژنامهنووسان كراوهو لهو بارهیهشهوه بێالیهنی و واقع بینی خۆمان
پاراستووه ،بهاڵم بهداخهوه ماوهیهكه رهوتی پێچهوانه كاركردن به یاسای رۆژنامهگهری
و پێشێلكردنی بنهماكانی ئیتیكی رۆژنامهگهری تا دێت له ههرێمی كوردستان الی ههندێك
رۆژنامهو گۆڤار زیاتر پهره دهسێنێت.
بهتایبهتیش لهو چهند رۆژهی دوایی ههندێك لهوانه وێنهو ههواڵ و بابهتی رۆژنامهوانی
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خۆیان تهرخان كردووه بۆ شكاندنی كهسایهتی چهندین خهڵك و بهتایبهتیش رۆژنامهنووسان
خۆیان و بهكارهێنانی ههندێك قسهو رستهی ئهوتۆ كه له كۆمهڵگای كوردستان وهكو
حاڵهتی بڤهو دیاردهی پیرۆز سهیر دهكرێت ،دیاره ئێمه له چهندین بۆنهو دهرفهتی جیاجیا
ئاماژهمان بهو حاڵهته كردووهو به مهترسیدارترین و سلبیترین ههوڵی پاشاكشه پێكردنی
بزووتنهوهی رۆژنامهگهری و ههوڵدان بۆ نههێشتنی هیچ ج��ۆره نرخ و بههایهك بۆ
نووسین و پیشهی رۆژنامهنووسیی لهقهڵهممانداوه.
بۆ ئهم مهبهستهش ئهنجوومهنی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان له كۆبوونهوهی
خۆیدا كه به ئامادهبوونی لێژنهی بهرزهفتكردنی سهندیكا ئهنجامیدا ،سهرلهنوێ ئهو جۆره
زمانهی نووسین و تانهو تهشهرهیه بهتوندی مهحكوم دهك��ات و لهچوارچێوهی یاساو
دهسهاڵتهكانی خۆیشیدا ههڵوێست بهرامبهر بهو رۆژنامهو گۆڤارو رۆژنامهنووسانه
وهردهگرێت كه لهسهر هێڵه ترسناك و پانتاییهكانی دژ به ئهخالقیاتی پیشهیی رۆژنامهنووسی
كاردهكهن ،ئهگهر بێت و له داهاتووشدا بهردهوام بن لهسهر ئهو كاركردن و ههڵوێستهیان،
ئ�هوا ههڵوێستی پیشهییمان دهبێت بهرامبهریان ،ههر له ههڵپهساردنی ئهندامێتی ئهو
رۆژنامهنووسانه له سهندیكا ،ههتا وهرگرتنهوهی ژمارهی متمانهی گۆڤارو رۆژنامهكانیان.
ئهنجوومهنی سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان
2009/9/1

شاندێكی ئەنجوومەن سەردانی لقی سلێمانی دەكات
دوان��ی��وهرۆی ڕۆژی پێنج شهممه ( )2009/9/3شاندێكی ئهنجوومهنی سهندیكای
ڕۆژنامهنووسانی كوردستان كه پێك هاتبوو له ڕۆژنامهنووسان (فهرهاد عهونی) نهقیبی
ڕۆژنامهنووسانی كوردستان و ههریهك له بهڕێزان حامد محمد علی سكرتێری سهندیكاو بهڕێز
زیرهك كمال ئهندامی ئهنجومهن و سهرۆكی لیژنهی داكۆكیكردن له مافی ڕۆژنامهنووسان،
سهردانی لقی سلێمانی ڕۆژنامهنووسانی كوردستانیان كرد ،له كۆبوونهوهیهكدا كه جێگری
نهقیب بهڕێزان مستەفا ساڵح كەریم و ئهنوهر حسین ئهندامی ئهنجومهن و سكرتێری لق
بهڕێز محمد نوری تۆفیق و تێكڕای ئهندامانی لق ئامادهی بوون ،گفتوگۆ دهربارهی كارو
چاالكیهكانی لقی سلێمانی و كێشهو گرفتهكانی ڕۆژنامهنووسان له سنووری پارێزگای
سلێمانی كرا ،به تایبهت دابینكردنی زهوی بۆ ڕۆژنامهنووسان و جهختكردنهوهو كاركردن
بۆی و ئیدانهكردنی ئهو شێوازه زبرو تهشهیر كردنهی كه له ههندێ گۆڤارو ڕۆژنامهكاندا
لهالیهن چهند ڕۆژنامهنووسێكهوه پیاده دهكرێت.

دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسانی زاخۆ
ئێوارەی رۆژی ( ) 2009/9/6نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و سكرتێری لیژنەی
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.
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لقی ههولێری سهندیكا كۆنفرانسێكی تایبهت به ئاكاری
رۆژنامهنووسی سازكرد

به مهبهستی گفتوگۆكردن لهسهر رهوش و ئاكاری راگهیاندن و كاری رۆژنامهنووسی ل ه
كوردستان پاش نیوهڕۆی رۆژی  2009/9/7له ئوتێلی چوار چرا ،لقی ههولێری سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان ،كۆنفرانسێكی سازكرد به بهشداربوونی سهرنووسهری رۆژنامهو
گۆڤارهكان و بهڕێوهبهری ئێزگهو تهلهفزیۆنهكان و دهزگاكانی راگهیاندن له ههرێمی كوردستان
سهرهڕای ههندێ له یاساناسان و كارمهندانی بواری رۆژنامهگهری.
له سهرهتادا رۆژنامهنووس ئازاد حهمهدئهمین سكرتێری لقی ههولێری سهندیكا ،سهرهڕای
بهخێرهێنانی ئامادهبووان ،مهبهست له بهستنی ئهم كۆنفرانسهی روونكردهوه ،كه تێیدا وهرهقهیهك
ئامادهكراوه دهربارهی رهوشی رۆژنامهگهری و ئهو كێشانهی كه كهوتوونهته ناو ئهو بوارهو
داوای له ئامادهبووانیش كرد كه راو سهرنجی خۆیان دهربارهی وهرهقه كە دهرببڕن ،پاشانیش
داوای له نهقیبی رۆژنامهنووسانی كوردستان كرد كه راو بۆچوونی ئهنجوومهنی سهندیكا
بخاته روو ،ئەویش باسی ههندێ خاڵی لە یاسای رۆژنامهگهری له كوردستان ژماره ()35ی
ساڵی ( )2008كه تێدا راو سهرنجی جیاواز ههیه دهرب��ارهی یاسای ناوبراو ،بهاڵم جهختی
لهسهر ئهوه كردهوه ،كه یاسای رۆژنامهگهری یهكێكه له باشترین یاساكان كه له پهرلهمانی
كوردستان دهرچووه لهبهر ئهوهی ماوهی ( )3ساڵی پێچوو ،چ له ئامادهكردنی پرۆژهكهو چ
لهبهستنی كۆنفرانس و سیمینارو كۆڕو كۆبوونهوه ،تێدا زۆربهی ههرە زۆری رۆژنامهنووسان
و پهرلهمانتاران و مامۆستایانی زانكۆو یاساناسان بهشدارییان تێدا كرد ،بهاڵم دیسان جهختی
لهسهر ئهوه كردهوه ،كه هیچ یاسایهك لهدونیادا نییه بێ كهم و كوڕی لهدایك بێ ،گوتیشی له
ئایندهدا سهندیكا له مهیدانی پراكتیكدا خاڵه الوازهكانی دهستنیشان دهكاو داوای ههموار كردنیان
له پهرلهمانی كوردستان دهكات.
پاشان زیاتر له ( )35رۆژنامهنووس بهشداری گفتوگۆكانیان كرد ،ههر یهكهیان راو سهرنجی
خۆی دهربارهی رهوشی رۆژنامهگهری و ئازادی رۆژنامهنووسی و یاسای رۆژنامهگهری له
كوردستان دهربڕی ،كه تێدا رای جیاوازو بۆچوونی جۆراوجۆری تێدا بوو ،ئهمهشیان حالهتێكی
ئاساییه ،چونكه ئهگهر ههموو الیهك لهسهر یهك مهسهله كۆك بن ،ئهوا پێویست به بهستنی ئهو
جۆره سیمینارانه ناكات ،له كۆتاییشدا سكرتێری لقی ههولێری سهندیكا ،داوای له ئامادهبووان
كرد كه ئهگهر ههر راو سهرنجێكی تایبهت به وهرهقهكهی ئهوانهوه ههیه ،دهوڵهمهندی بكهن،
بۆ ئهوهی لقی ههولێری سهندیكا ،ئاراستهی رۆژنامهنووسان و رای گشتی بكات ،كۆبوونهوهكه
زیاتر له چوار سهعاتی خایاند.
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( پاراستنی ئازادیی و پیشەی رۆژنامەگەری)

یاداشتنامەیەك بۆ رای گشتی و پەرلەمانی كوردستان
لقی هەولێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،رۆژی 7ی ئەیلوولی 2009
لە هەولێر كۆنفرانسێكی بە بەشداری وەزی��ری رۆشنبیری و نەقیبی رۆژنامەنووسانی
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
لەمەڕ رەوشی رۆژنامەگەری بەناوونیشانی (پاراستنی ئازادی و پیشەی 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
كوردستان دەركەوتووە ،لەم رووەشەوە دەكرێت ئاماژە بە فراوانبوونی پانتایی ئازادی
رادەربڕین بكەین ،كە خۆی لە دەرچوواندنی ئازادانەی رۆژنامەو گۆڤار و كەناڵەكانی دیكەی
میدیایی بە ئاكار و ناوەڕۆكی جیاوازەوە دەبینێتەوە ،بە بێ بوونی هیچ كاریگەرییەكی
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
لەكوردستان دادەن��رێ ،توانی ئەرك و مافەكانی رۆژنامەنووس لەهەرێمی كوردستاندا
دیاری بكات ،لەوەش رزگارمان بكات كە سنوورەكانی ئازادی رۆژنامەنووسی لەبەردەم
هیچ یاساییەكی دیكەدا بەكراوەیی بهێلرێتەوە،كە رەنگە جۆرێك لە بەرتەسككردنەوەی
ئازادییەكان یان دەستێوەردانی كاروبارەكانی لێبكەوێتەوە ،هەرچەندە تائێستاش گفتوگۆ
لەبارەی ئەو یاسایەوە بۆ باشتركردن و پڕ ئەداكردنی و رەنگدانەوەی بەسەر هەموو
ئەو كون و كەلێنانەی كە لەئەنجامی پێڕەوكردنی ئەو یاسایەدا دەركەوتووە لە ئارادایە،
بەاڵم بوونی یاساكە قۆناغێكی دیكەی گرنگ بوو لە ب��واری رۆژنامەگەری لە هەرێمی
كوردستاندا.
ه��ەرچ��ەن��دە م��ێ��ژووی رۆژن��ام��ەگ��ەری ك���وردی تەمەنێكی دوورودرێ����ژی نییە ل��ە چاو
رۆژنامەگەری دونیا،بەاڵم ئاشكرایە بەدرێژایی ئەو مێژووە رۆژنامەگەری كوردی بەم
شێوەیەی ئێستا بواری بۆ نەرەخساوە لە رووی كاركردن بۆ بە پیشەییكردن و بەئەكادیمی
كردنی لە پێناو پابەندبوون بە ئاكار و ئەخالقیاتی رۆژنامەگەری ،كە لە ماوەی ئەو دە
ساڵەی دوایدا توانراوە بەقۆناغی باش تێپەڕێت .
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانیش وەك رێكخراوێكی پیشەیی لەو ماوەیەدا
دەورو كاریگەری باشی هەبووە هەم لە رووی بە نێودەولەتیكردنی سەندیكا ،هەم لە
رووی پەرەپێدانی پیشەی رۆژنامەگەری ،ئەمە جگە لەوەی لەماوەی یەك ساڵ و نیوی
رابردووشدا ،توانیوێتی لەرێگای باڵوكردنەوەی راپۆرتی شەش مانگی خۆیدا لە سەر ئاستی
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ناوخۆو دەرەوە متمانەی زیاتر بەدەست بێنێ .
سەرەڕای ئەو هەنگاوە بوێرو باشانەی بواری رۆژنامەگەریش ،دەكرێ ئاماژە بۆ ئەو
چەند كەموكوڕی و دیاردە خراپانەی بكەین كە لە ئەنجامی بەرەوپێشوەچونی ئەزموونی
رۆژنامەگەری لە هەرێمی كوردستان هاتۆتە پێش ،وەك دەرچوون لە بەڵێننامەی شەرفی
رۆژنامەنووسی و پەنابردنە بەر ناوزڕاندن و سوكایەتیكردن بە یەكتری ،بە تایبەتی لە
نێو خودی رۆژنامەنووسان خۆیاندا ،كە بە پلەی یەك ئەمەش بۆ ئەو كەشوهەوا ئازادەی
رادەربڕین و یاسای رۆژنامەگەری و كرانەوەی هەرێمی كوردستان بەڕووی جیهاندا
دەگەڕێتەوە.
لە ئەنجامی دەرككردن بەو راستیانەی سەرەوە و ئەو كاریگەرە خراپانەی كە ماوەیەكە
هەستی پێدەكرێ ،گەیشتینە ئەو راستییەی ئەگەر هەڵوەستەی لەسەر نەكرێ ،رەنگە
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 .
بۆیە لقی هەولێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و بەشداربووانی ئەم
كۆنفڕانسە ،گفتوگۆیان لەبارەی رەوشی رۆژنامەگەری و گفتوگۆكردن لەسەر تەواوی
بابەتە پەیوەندیدارەكان بە بواری رۆژنامەگەری كوردی ئەو تەوەرانەی لە خوارەوەدا
ئاماژەیان بۆ دەكەین لە ئێستادا بە پێویستییەكی حەتمی زانی :

یەكەم /پانتایی ئازادی و یاسای رۆژنامەگەری لەكوردستان

دەرچوونی یاسایی رۆژنامەگەری لەكوردستان لە  2008 /9/22لەالیەن پەرلەمانی
كوردستان ،ئەو قۆناغەی تێپەڕاند كە چیتر بەگوێرەی یاسای دیكەوە ئەرك و مافەكان
و پانتایی ئازادی رۆژنامەگەری لەهەرێمی كوردستان دیاری بكرێت ،بەاڵم دیارە پڕ 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
پیشەكەو راستگۆیی لەنێو جەماوەردا ل��ەرزۆك بكات و ببێتە هۆكارێكیش ئەم پیشەیە
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
جۆرەكەی لە نووسراو و بینراو و بیسراو ،بۆتە نەریتێك و ئەگەر هەندێك كەناڵیش
هەوڵێكی ئاشكراكردنی دابێت بەاڵم لەژێر چەتری فەرمانگەیەكی فەرمی حكومی و یاساییدا
نەبووە ،ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی كە چەندین گۆڤار و رۆژنامە دەربچن،بەكەڵك وەرگرتن
لەو ئازادیی و كرانەوەی لەهەرێمی كوردستاندا هەیەو سەرچاوەی داراییشیان دیارنییە
و بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی چەند دی��اردە و رێچكە دانان بۆ ناشیرین كردنی پیشەی
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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
و كەناڵەكانی دیكەی میدیایی دابنرێت و بەفەرمی لەالیەن حكومەتەوە بەدواداچوونی بۆ
بكرێت).

سێیەم /كاراكردنی رۆڵی داواكاری گشتی

دوای دەرچوونی ،یاسای رۆژنامەگەری لەكوردستاندا ،داواك��اری گشتی ئەگەر زۆر
بەكەمی و لەسەر چەند مەسەلەیەكی الوەكی نەبێت رۆڵی خۆی نەبینیەوە ،هەرچەندە
ئامادەبووانی ئەم كۆنفرانسە لە هەستیاری رۆڵی داواك��اری گشتی تێدەگەن ،بەاڵم داوا
دەكەن ئەم پۆستە گرنگە رەنگدانەوەی بەسەر رەوشەكەوە هەبێت و جگە لەمافی شەخسی
كەسە زیان لێكەوتووەكان ،داواك��اری گشتی بەدەنگ مافی گشتیشەوە بچێت ،لەئەدای
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 تەحەددیاتانەیرووبەڕوومان 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 تەشهیرببێتە هۆی بەرتەسككردنەوەی ئازادییەكان ،بەڵكو دەبێ پانتایی ئازادی فراونتر بكرێ .
 سەبارەت بەیاسای رۆژنامەگەری لەهەرێمی كوردستان ،ئامادەبووانی كۆنفرانس ئەمبۆچوونانەیان خستە روو:
 هەندێك لە ئامادەبووان پێیان وایە كە یاسای رۆژنامەگەری نەبۆتە هۆی رێكخستنیكاری رۆژنامەگەری.
 هەندێكی دیكەش پێیان واب��وو كە سزاكانی ناو یاساكە نەبۆتە رێگر لەبەردەم ئەورۆژنامەنووسانەی پەنا دەبەنە بەر تەشهیرو ناوزراندن و سووكایەتی پێكردن.
 بەشێكی دیكەی بەشداربووانی كۆنفرانسەكە رایان وابوو كەیاسای رۆژنامەگەریپێویستی بەچاوخشاندنەوەو هەمواركردن هەیە ،بەلەبەرچاوگرتنی ئەو پانتایی ئازادی
رۆژنامەگەرییەی كە لەیاساكەدا جێگیركراوە.
داوا دەك��رێ ئەنجوومەنی دادوەران رێوشوێنی جێبەجێكردنی یاساكە بگرێتەبەر بۆ
چاالكتركردن و پیادەكردنی یاساكە لەالیەن دادگاكانی كوردستانەوە.
لە زۆر بۆنەدا باس لە پێناسەی رۆژنامەنووس دەك��رێ ،بەو مانایەی رۆژنامەنووس
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 .
بە پێویست دەزانرێ سەرچاوەی دارایی هەموو ئەو رۆژنامەو گۆڤارانەی لە هەرێمی
ك��وردس��ت��ان دەردەچ���ن ب��ە شێوەیەكی یاسایی ل��ە الی��ەن حكومەتەوە بەشەفافیەتەوە
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

نووسینگەی سۆران و گفتوگۆیەكی كراوە

رۆژی  2009/9/9نووسینگەی سۆرانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،گفتوگۆیەكی
كراوەی سەبارەت بە ئاكار و بنەما پیشەییەكانی كاری رۆژنامەوانی لە سۆران بەڕێوەبرد.
لە دی��دارەك��ەدا كە ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ەوان و مافپەروەران ئامادەبوون ،باس لە بنەما
پیشەییەكانی كاری رۆژنامەوانی و پابەندبوونی رۆژنامەنووسان بە بەڵێننامەی شەرەفی
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
ناوچەكە كرد ،بە گیانی بەرپرسیاریەتی نیشتمانی مامەڵە بكەن و پابەندین بە ئەخالق و
ئاكاری رۆژنامەوانی.
بە بڕوای بەشداربووانی دیدارەكە ،ئەو ڕەوتە نەشیاوەی كە پێشتر لە هەندێك ماڵپەڕی
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
رۆژنامەنووسان سازی دەدات ،بەر لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان و سەرۆكایەتی هەرێمی
كوردستانیش ،رۆژی 2009/6/2گفتوگۆیەكی هاوشێوەی ئەنجامدا ،بۆ ئەوەی رۆژنامەنووسان
ل���ەك���ات���ی رووم���اڵ���ك���ردن���ی
هەواڵەكانی بانگەشەو كاری
ه��ەڵ��ب��ژاردن ،رەچ���اوی بنەما
ئەخالقییەكانی رۆژنامەوانی
ب��ك��ەن و ن��ەب��ن��ە ب��ەش��ێ��ك لە
هەڵمەتەكانی پڕوپاگەندەی
ن��ەش��ی��او ،ه���ەروەه���ا جەخت
ل������ە داك�����ۆك�����ی�����ك�����ردن لە
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان و زیاتر
ف��راوان��ك��ردن��ی سنوورەكانی
ئازادی كرایەوە.
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سەردانێك بۆ لقی سلێمانی
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و سكرتێری سەندیكا و سكرتێری لیژنەی داكۆكیكردن
لە مافی رۆژنامەنووسان ،دیدارێكیان لە رۆژی 2009 /9/9دا ،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.

لە بەغدا ..شاندی سەندیكا
بەشداری لەچەند ۆرك شۆپ و كۆبوونەوەیەك دەكات

رۆژانی  2009/9/16-15شاندی 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
سەندیكا ،بەشدارییان لە چەند كۆبوونەوەو ۆرك شۆپێك كرد ،كە بەسەرپەرشتی
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان و بەشداری هەر یەكە لە رێكخراوەی ماددەی
( )19و سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و دەستەی نەزاهەی عێراق و كۆمیسیۆنی
بااڵی هەڵبژاردنەكانی عێراق لە ئوتێل (مەنسوور میلیا) لەشاری بەغدا بەڕێوەچوو..
رۆژی یەكەم  /9/15سەعات ( )2:00 – 10:30لە هۆڵی (حەمرا) كۆڕێكی فراوان سازكرا،
تیایدا هەریەكە لە دەستەی نەزاهەو سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و فیدراسیۆنی
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نێودەوڵەتی لە وەرەقەیەكدا راوبۆچوونی خۆیان دەربارەی چۆنیەتی هاوكاری نێوان
دەستەی نەزاهەو كەرتی راگەیاندن پێشكەش كردو دواتر بەتێروتەسەلی گفتوگۆیان
لەسەر كرا.
لەم ك��ۆڕەدا جێگری نەقیب و سكرتێری سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
بەشدار بوون.
لەكۆتاییدا چەند راسپاردەیەك لە ( )9خاڵدا پێشكەش كرا ،كە تیایدا شێوازی هاوكاری
نێوان دەستەی نەزاهەو راگەیاندن خرانە روو.
هەمان رۆژ  9/15لە دوو دانیشتندا ۆرك شۆپێك دەربارەی پشتگیری یاسا بۆ ئازادی
رۆژنامەنووسی بە بەشداری دوو شارەزا لە رێكخراوی ماددەی ( )19و ژمارەیەك
لە راوێژكارانی یاسایی بەڕێوەچوو ،كە تا سەعات ()4:00ی ئێوارەی خایاند ،تیایدا
سكرتێری لقی هەولێرو راوێژكاری یاسایی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
بەشدارییان كرد.
رۆژی دووەم 2009/9/16
سەعات ( )10:00كۆڕێك بە بەشداری كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان و
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان ( )IFJو هەردوو سەندیكای رۆژنامەنووسانی
عێراق و كوردستان و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسی ناسراوی عێراقی بەڕێوەچوو..
لە كۆڕەكەدا وتاری كۆمیسیۆن و سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و سكرتێری
( )IFJپێشكەشكراو دواتر گفتوگۆ دەربارەی میكانیزمی هەماهەنگی و هاوكاری نێوان
كۆمیسیۆنی بااڵو كەرتی راگەیاندن كرا ،هەروەها ئەو یادداشتی لێك تێگەیشتنەی كە
لەنێوان ( )IFJو كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكاندا مۆركرابوو ،خوێنرایەوە..
هەر هەمان رۆژ ۆرك شۆپی یاساناسان لەگەڵ شارەزایانی رێكخراوی ماددەی ()19
درێژەی هەبوو ،كە تیایدا گفتوگۆ لەسەر پرۆژە یاسای پاراستنی رۆژنامەنووسانی
عێراق و یاسای رۆژنامەگەری كوردستان ژمارە ()35ی ساڵی  2008و 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
و دەستەی نەزاهەو كۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكان هاوكاری و ئاسانكاری بكەن
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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ئەستەنبۆل ..پەیمانگەی ئاشتی ئەمەریكی و كۆنگرەیەكی
قەدەغەكردنی هاندان لە رۆژنامەگەریی عێراقیدا
پەیمانگەی ئاشتی
ئەمەریكی ()U.S.A.B
بانگهێشتی ژمارەیەك
ل��ە رۆژنامەنووسان
و ئ�����ەن�����دام�����ان�����ی
پ��ەرل��ەم��ان��ی عێراقی
و س����ەرن����ووس����ەری
رۆژن����ام����ەن����ووس����ان
و ب����ەڕێ����وەب����ەران����ی
ئێستگە و تەلەفزیۆن
و ش������ارەزای������ان������ی
ن�����ێ�����ودەوڵ�����ەت�����ی و
نوێنەرانی رێكخراوی
یۆنسكۆو رێكخراوی
ئیریكس بۆ بەشداربوون لە كۆنگرەی ئەستەنبۆل دەرب��ارەی قەدەغەكردنی هاندان لە
رۆژنامەگەری عێراقیدا كرد.
ئەم كۆنگرەیە بۆ م��اوەی دوو رۆژ (-25
 )26ئەیلوولی  2009ب��ەردەوام بوو ،نەقیبی
رۆژنامەنووسانی كوردستان فەرهاد عەونی
بانگهێشتنامەیەكی ل���ەالی���ەن پەیمانگەی
ناوبراوەوە پێگەیشت و لەگەڵ ژمارەیەك لە
رۆژنامەنووسان لە نێوایاندا فریاد رواندزی
سەرنووسەری رۆژنامەی (االتحاد) زمانحاڵی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و شوان محەمەد
سەرنووسەری رۆژنامەی (ئاوێنە) و كوردە
حەسەن بەڕێوەبەری گشتی رادی��ۆی (نەوا)
و س��روە عەبدولواحید پەیامنێری كەناڵی
ئاسمانی (ح��ورە) و هەڵگورد عەبدولوەهاب
بەڕێوەبەری گشتی راگەیاندن لە وەزارەتی
رۆشنبیری حكومەتی هەرێمی كوردستانی
وەك گ��روپ��ی راگ��ەی��ان��دن��ی ك��وردس��ت��ان��ی لە
كاروباری كۆنگرەكەدا بەشداربوون.
لە نێوان ( )4دانیشتنی چڕدا بەشداربوون
گفتوگۆیەكی ت��ێ��روت��ەس��ەل و راشكاوەیان
ئەنجامدا و لە رۆژی دووەمیش بەسەر ()5
گروپدا دابەشبوون.
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گ���روپ���ی ی���ەك���ەم:
ت������ای������ب������ەت ب�����وو
ب�������ەك�������اروب�������اری
پەرلەمانی و حكوومی
و پێداچوونەوەی
یاسا سزاییەكان بۆ
قەدەغەكردنی هاندان
و داڕشتنی میساقی
پیشەیی پێ سپێردرا،
ئ��������ەم گ�����روپ�����ەش
بڕیادەرەكەی (موفید
جەزائیری) بوو.
گ���روپ���ی دووەم:
دەستەی راگەیاندن و گەیاندن .كاری رێكخستنی كۆنگرە بۆ راگەیاندكارانی عێراقی و
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.
گروپی چوارەم :گروپی رۆژنامەگەری بینراو بیستراو ،كاری دەستنیشانكردنی زاراوە
و هۆیەكانی هاندان و گشتاندنی بەسەر دامودەزگاكاندا ،خرایە ئەستۆ .بڕیاردەرەكەشی
(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
دوای راپەڕینی ئ��اداری  1991لە هەرێمی كوردستاندا ،لەسەر بنچینەی لێبووردەیی و
رەتكردنەوەی توندوتیژی دامەزرا و چەندین یاسا بۆ رێكخستنی رۆژنامەگەریی دەرچوو،
دوا یاسای رۆژنامەگەریی ژمارە ( )35ساڵی  2008بوو.
هەروەها لە وەرەقەكەشدا بانگهێشتی ئەمانە خوارەوە كرابوو:
 1بەستنی رێكەوتنێكی سیاسی لەسەر بنەمای نیشتمانی و دیموكراسی و پیشەیی لە نێوانقەوارە سیاسییەكاندا ،بەمەبەستی رەتكردنەوەی توندوتیژی لە هۆیەكانی راگەیاندندا.
 2پەرەپێدانی توانا پیشەییەكانی كادیرەكانی راگەیاندن. 3كاراكردنی یاسا تایبەتەكان بەقەدەغەكردنی توندوتیژی. 4پێكهێنانی دەستەیەكی بااڵی سەربەخۆی رۆژنامەگەریی. 5هەماهەنگی حكومی لەگەڵ هۆیەكانی راگەیاندن. 6نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستانیش وەرەقەیەكی بەناوونیشانی (رۆژنامەگەرییهاندان لە عێراقدا ،غیابی ئاسۆی نیشتمانی و مرۆیی) ئامادەكردبوو ،ب��ەاڵم ب��وار بۆ
خوێندنەوەی نەڕەخسا و بەسەر بەشداربووندا دابەشكرا.
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شاندێكی نەرویجی سەردانی سەندیكا دەكات

سەرلەبەیانی رۆژی ( .)2009/9/30نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و سكرتێری
سەندیكا و ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەنجوومەن ،پێشوازییان لە شاندێكی نەرویجی كە
لە چەند رۆژنامەنووسێك و ئەندامانی پەرلەمان و سەلیبی سووری نەرویجی پێكهاتبوو
كرد.
لە دی��دارەك��ەدا نەقیبی رۆژنامەنووسان باسێكی تێروتەسەلی دەرب���ارەی چۆنیەتی
دامەزراندنی سەندیكا و ئەركەكانی پێشكەش كرد.
هەروەها ئاماژەی بەوە كرد ،كەوا سەندیكا نوێنەرایەتی زۆربەی رۆژنامەنووسان لە
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.

ئەنجوومەنی سەندیكا ..پێشوازی لەسەرۆكی بەشی دبلۆماسی گشتی تیمی
ئەمریكا بۆ ئاوەدانكردنەوە كرد

س����ەر ل��ەب��ەی��ان��ی رۆژی
پێنج شەممە 2009/10/1
ل��ە ب��ارەگ��ای ئەنجوومەنی
س����ەن����دی����ك����ا ل������ە ش������اری
ه��ەول��ێ��ر ف���ەره���اد عەونی
رۆژنامەنووسانی
نەقیبی
كوردستان ،بە ئامادەبوونی
ح����ام����د م����ح����ەم����ەد عەلی
سكرتێری سەندیكاو زیرەك
ك���ەم���ال ،ج��ەم��ال حوسێن،
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ئەندامانی ئەنجوومەن پێشوازیان لە بەڕێز (ئار مادیسۆن) سەرۆكی بەشی دبلۆماسی
گشتی تیمی ئەمریكی بۆ ئاوەدانكردنەوەی هەرێمی ( )RRTكرد.
لەمیانەی دانیشتنێكدا كە زیاتر لە كاتژمێرێكی خایاند ،سەرەتا نەقیبی رۆژنامەنووسان
تیشكی خستە سەر كارو چاالكییەكانی سەندیكاو رەوشی رۆژنامەگەری لە كوردستان و
رۆڵ و پشتیوانی سەندیكا لە چەسپاندنی ئازادی رۆژنامەنووسی و جێبەجێكردنی یاسای
رۆژنامەگەری لە كوردستاندا ،كەماوەی ساڵێكە لە پەرلەمانی كوردستان پەسەندكراوە،
لەبەرانبەردا بەڕێز (ئار مادیسۆن) وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی بۆ ئەو دیدارە كە
دووەم جارە سەردانی سەندیكا دەك��ات ،رۆڵی سەندیكای لە داكۆكیكردن لە ئ��ازادی و
دابینكردنی مافی رۆژنامەنووسان بەرز نرخاند هەروەها یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستان
بەیاسایەكی پێشكەوتوو ناوزەدكرد.
هەر لەمیانەی دیدارەكەدا سكرتێری لێژنەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان تیشكی خستە
سەر كاری لێژنەكەو راپۆرتی شەش مانگییەكەی كە سەرچاوەیەكی متمانەپێكراوە بۆ
هەڵسەنگاندنی رەوش��ی ئ��ازادی رۆژنامەگەری لە كوردستاندا ،لەبەرانبەردا بەڕێز (ئار
مادیسۆن) داوای كرد كە سەندیكا رێگا بدات كە سوود لەو راپۆرتە وەك سەرچاوەیەك بۆ
راپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا وەربگرن..

شاندی لێژنهی رۆژنامهنووسانی مێیینه له سهندیكا سهردانی دهزگاكانی
راگهیاندنی شاری ههولێر دهكات

به مهبهستی ناسینی زیاتر و بهسهركردنهوهی رۆژنامهنووسانی مێیینه ل ه دهزگاكانی
راگهیاندن ،شاندی لێژنهی رۆژنامهنووسانی مێیینه بهسهرپهرشتی سكرتێری لێژنه
حهسیبه ئیبراهیم بابۆڵی و ئهندامانی لێژنهی ههولێر ،سهردانی چهند دهزگایهكی راگهیاندنی
كرد ،لهمانه :رۆژنامهی كوردستان راپۆرت ،رادیۆی دهنگی كوردستانی عێراق ،گۆڤاری
وارڤین و تهلهفزیۆنی قهاڵت ،ئامانج لهسهردانهكهدا تاوتوێكردنی ههندێك پرسی تایبهت به
رۆژنامهنووسانی مێیینه ،پاراستنی مافی رۆژنامهنووسانی مێیینه له دهزگاكانی راگهیاندن،
پێگهی رۆژنامهنووسانی مێیینه له دهزگاكانی راگهیاندندا بوو ،ههروهها باس لهكارو
چاالكییهكانی لێژنهی ناوبراو كراو رۆڵی لێژنهش بهرز نرخێنرا.
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شاندێكی سەندیكا ..لە عەمان

بەشداری كۆنگرەیەكی هەرێمیی ڕۆژنامەنووسان دەكات

ل��ە/ 7-5تشرینی یەكەم  2009فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی ڕۆژنامەنووسان بەهاوكاری
ڕێكخراوی (فریدریش ئیبرت) لە ئوردن وسەندیكای ڕۆژنامەنووسانی ئوردن و بە ئامادە
بونی (ئایدن وایت) ئەمینداری گشتی فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسان و(جیم بملحە) بەرپرسی
فیدراسیۆنەكە ،كۆنگرەیەكیان بۆ نوێنەری ڕۆژنامەنووسان لەیەكێتی وسەندیكاكانی
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
دەزگ��ای فریدرش ئیبرت ونەقیبی سەندیكای ئ��وردن ،ئامادەبووان گفتوگۆیەكی چڕیان
ئەنجامدا سەبارەت بەپرسی یەكسانی جۆری كۆمەاڵیەتی (مساواە النوع االجتماعی) لە
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
لەسلێمانی ،راپۆرتی لیژنەی پشتیوانیكردنی خوێندەوە ،كەسەرەتا كورتەیەك دەربارەی
رەوشی ژنی ڕۆژنامەنووس لەهەرێمی كوردستاندا و پاشان چاالكییەكانی یەك ساڵ تەمەنی
لیژنەكەی ئاماژەپێدا .
لەدرێژەی ئەو بەشەدا ڕێككەوتنێكی گشتی لەسەر بەرنامەی ك��اری پیشەیی وچەند
پێشنیارێك كۆ دەنگی لەسەر كرا لەوانە:
 دان��ان��ی ئالیەتی ك��ارك��ردن بۆپشتیوانیكردن وه��اوك��اری ژن��ان لەگەیشتن بەپۆستەپێشكەوتووەكان لەناو سەندیكاو كۆمەڵە ودەزگاكانی ڕاگەیاندن بەگشتی .
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 زیادكردنی خولی پێگەیاندن بۆڕاگەیاندنكارە ژنەكان . زیادكردنی خولی پێگەیاندنی تایبەت بە مەسەلەی جۆری كۆمەاڵیەتی(النوع االجتماعی)لە پیناو بەرژەوەندی ڕۆژنامەنووساندا .
 دانانی ئالیەتی كاركردن بۆ دەستەبەركردنی جۆرەكانی پارێزگاری كردن لەژنانیراگەیاندكار لەكاتی جێبەجێ كردنی پیشەكەیاندا .
 ئەمانەو چەندین خاڵی تر تەوەری گفتوگۆكانی دانیشتنی تایبەت بەجۆری كۆمەاڵیەتیبوو.
لەڕۆژی دووەمدا ئامادەبووان هەستان بەپێداچونەوەی كاری فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسان
و ئەندامەكانی فیدراسیۆن لە ناوچەكە و هەرپێشنیارێك كە لە چوارچێوەی كۆبوونەوەكانی
بەیروتی  2006و جەزائیری  2007و كۆشكی سپی  2008لەسەری ڕێككەوتن .
ه��ەروەه��ا پێداچونەوەی ڕۆڵ و كاریگەری چاالكییەكانی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
ڕۆژنامەنووسان گفتوگۆی لەسەر كرا ......
هەرلەسەروبەندی ئەو كۆبوونەوەدا چەند تەوەرێكی گرنگ خرانە بەر گفتوگۆ و قسە
لەسەر كردن وەك :
 پشتیوانیكردن لەڕۆژنامەنووسان. دەستپێشخەری ئەخالقیاتی ڕۆژنامەوانی . شكاندنی كۆتەكان ( كسر القیود) ئازادی سەندیكاكان و مافە كۆمەاڵیەتییەكانلە  7تشرینی یەكەم كۆنگرە بەكۆتاهات و راگەیەنراوی كۆتایی خوێنرایەوەو پاش
پێداچونەوەو ،جارێكی دیكە داڕیژرایەوەو راگەیەنراوەكە راگەیەنرا.
جێی ئاماژەیە بەڕێزان (مستەفا ساڵح كەریم) جێگری نەقیبی سەندیكاو(شێركۆ حبیب)
بەرپرسی پەیوەندییەكانی دەرەوەی سەندیكاو (خ��ەرام��ان محمد) بەرپرسی لیژنەی
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 وێ..
شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا رۆژناما ئەڤرۆ دا
بهلكەفتا رۆژانەبوونا رۆژناما ئەڤرۆ كو لـ  2009 – 10 – 1بشێوەكێ فەرمی دەست بوەشانا
خویا رۆژانەكری شاندەكێ بلندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ لرۆژا
 " 2009 – 10 – "8بسەرۆكاتیا "ئیسماعیل تاهر " سكرتێرێ لقی وئەندامەتیا "شێرزاد
موختار وشڤان توفیق " ئەندامێن دەستەیا كارگێریا لقێ دهۆك سەرا بارەگایێ رۆژناما
ئەڤرۆ دا وژالیێ "بەهجەت هروری " سەرنڤیسەر وژمارەكا كارمەندێن رۆژنامێ ڤە هاتنە
پێشوازیكرن.
دگەل پێشكێش كرنا پیرۆزیان دان وستاندن لسەر ئاستێ راگەهاندن ورۆژنامەڤانیا كوردی
وپاشەرۆژا گەشا وێ وگرنگیا هەبوونا رۆژنامەكا رۆژانە لدهۆكێ هاتە كرن سەرباری
ئاماژە دانێ بگرنگیا لبەرچاڤگرتنا شێوازێن سەردەم یێن كار وئەركێن رۆژنامەڤانیێ لپەیی
پرەنسیپ وراسپاردێن ئەنجوومەنێ سەندیكایێ ویاسا كارێ رۆژنامەڤانی هاتە كرن.

بۆ پیرۆزكرنا تازە دەركەفتنا وێ..
شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا رۆژناما وار دا
پشتی دەركەفتنا وێ یا فەرمی مینا رۆژنامەكا رۆژان��ە وپیرۆزكرنا ك��ارێ وان��ێ نوو
شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ یێ پێكهاتی ژ "ئیسماعیل
تاهر " سكرتێرێ لقی و "شڤان توفیق وشێرزاد موختار " ئەندامێن دەستەیا كارگێریا لقێ
دهۆك لرۆژا  " 2009 – 10 – "8سەرا 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
وار مل بملێ رۆژنامێن دیترێن دهۆكێ دا كو بشێوازێن جودا جودا دەردكەڤن وهیڤی
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
كوردستانێ وهیڤی خواست بباشترین شێوە خزمەتا دەڤەرێ بهێتە كرن ورویێ گەشێ
دەڤەرا بادینان بگەهیننە جیهانێ وگرنگیێ بشیان وبەهەریێن رۆژنامەڤان بدەن.

بهلكەفتا ڤەكرنا بارەگایێ وانێ نوو..
شاندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ سەرا دەزگایێ سپیرێز یێ چاپ و وەشانێ دا

پشتی چەندین سالێن كارەكێ بێ راوەستیان وچاپكرنا نزیكی " " 200پەرتۆكێن بژارە
دهەموو بیاڤان دا وپشتی ڤەگوهاستنا وان بۆ ئاڤاهیێ وان یێ نوو شاندەكێ لقێ دهۆك
یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ یێ پێكهاتی ژ "ئیسماعیل تاهر " سكرتێرێ لقی
و "شڤان توفیق وشێرزاد موختار " ئەندامێن دەستەیا كارگێریا لقێ دهۆك لرۆژا 10 – "8
–  " 2009سەرا بارەگایێ دەزگایێ سپیرێز یێ چاپ و وەشانێ دا وهەڤدیتنەك دگەل
موئەیەد تەییب بەرپرسێ دەزگایێ ناڤبری كر.
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دهەڤدیتنێ دا وپشتی پێشكێش كرنا پیرۆزیان بەحسێ گرنگیا كار وئەركێن دەزگایێ
سپیرێز وبەردەوامبوونا چاپكرنا پەرتۆكێن بهادار وبژارە دهەموو بیاڤان دا وكار وچاالكیێن
سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ هاتە كرن.

دیدارێكی رۆژنامەگەریی بەبۆنەی تێپەڕبوونی

( )160ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی سریانی

بەبۆنەی تێپەڕبوونی ( )160ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامە بەزمانی سریانی،
رۆژی ( ،2009/10/10لە بارەگای سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لە شاری هەولێری
پایتەختی هەرێمی كوردستان ،لەالیەن گۆڤاری (الصحفی) .كە سەندیكا دەری دەكات ،دیدارێك
بەناوونیشانی ( )Closeupسازكرا ،لە سەرەتای دیدارەكەدا رۆژنامەنووس ئەكەد موراد
ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیكا بەناوی ئەنجوومەنەوە بەخێرهاتنی ئامادەبووانی كرد و گرنگی
یادەكەی بۆ روونكردنەوە و هێواشی خواست گیانی برایەتی و بەیەكەوە ژیان لە نێوان
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.

لدهۆكێ روونشتنەكا ڤەكری لدوور ناڤزڕاندنێ هاتە گێران
لدووڤ بەرنامێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ بهەڤكاری دگەل
رێكخراوا " " AREXرۆژا شەمبی  2009/10/10روونشتنەكا ڤەكری ل��دوور بابەتێ
"ناڤزڕاندن وسڤكیپێكرنێ " لهۆال بنگەهێ رۆشنبیری یێ زانكۆیا دهۆك هاتە گێران ونزیكی
" " 30رۆژنامەڤانان 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 بـ "ناڤزڕاندنێ " دهێتە بناڤكرن.
هەر وەس��ا ئسماعیل تاهر گوت  :مە وەك لقێ ده��ۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن
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
سەرەكی یێن كارێ رۆژامەڤانی وراگەهاندنێ دەقێ یادداشتێ ژالیێ رۆژنامەڤان "ڤیان
عەباس " بەرپرسا لیژنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ هاتە خواندن.
دبرگا دووماهیێ یا روونشتنێ دا نزیكی " " 15رۆژنامەڤانان پشكداری ددان وستاندنێ
داك��ر وژمارەكا بۆچوون وپێشنیاران لسەر یادداشتێ وك��ارێ رۆژانەیێ رۆژنامەڤانی
وئەرك ورەوشتێن پیشەیی هاتنە بەرچاڤكرن كو دێ لنزیكترین دەم بنە یادداشتەك بناڤێ
رۆژنامەڤانێن دهۆكێ بۆ نەهێالنا ناڤزڕاندن وسڤكیپێكرنێ درراگەهاندنێ دا وپاراستنا
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.
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە
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شاندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا
سەرا رادیویا دهۆك دا وپیرۆزباهی لـ " " 17سالیا دامەزراندنا وێ كرن

بهلكەفتا " " 17سالیا دامەزراندنا رادیویا دهۆك مینا ئێكەم رادیویا كوردی لدەڤەرا
بادینان شاندەكێ ئاست بلندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ
یێ پێكهاتی ژ "ئیسماعیل تاهر " سكرتێرێ لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ و رۆژنامەڤانان
"شڤان تەوفیق ورەقیب مەحموود " ئەندامێن دەستەیا لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ رۆژا
 2009/10/14سەرا رادیویا دهۆك دا وئەڤ هلكەفتە لگشت كارمەند ورۆژنامەڤانێن
رادیویا ناڤبری پیرۆزكر.
شاندێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ ژالیێ "كامیران رەشید
ب��ەرواری " رێڤەبەرێ رادیویێ وژمارەكا كارمەند ورۆژنامەڤانێن رادیویێ ڤە هاتە
پێشوازیكرن وئاماژە برۆلێ هەرە بەرز وبەرچاڤێ رادیویێ هاتە دان و وێ خزمەتا
مەزنا پێشكێشی خەلكێ دەڤەرێ كری وئاستێ بەرز وبلندێ پیشەیی كو رادیویا دهۆك
دهەموو ژیێ خودا لسەر چویی.
هەژی گوتنێ یە كو رادیویا دهۆك لـ " " 1992 – 10 – 14لدهۆكێ هاتیە دامەزراندن
وهەتا نوكە چەندین مەزنێن كاری بڕینە وسالێن سەخت ودژوار دەربازكرینە ونوكە ب
رێیا سەالتیێ وسایتەكێ بهێزێ ئەلكترونی دگەهیتە سەرانسەری جیهانێ .
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لقی سلێمانی سەندیكا
دیدارێك بەناوونیشانی (سیستەمی كارگێڕی دەزگاكانی راگەیاندن
لە هەرێمی كوردستاندا) ساز دەكات

سەر لەبەیانی رۆژی ( ،)2009/10/17لە هۆڵی هوتێلی ئاشتی لە شاری سلێمانی،
لقی سلێمانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،دیدارێكی لەژێر ناوونیشانی
(سیستەمی كارگێڕی دەزگاكانی راگەیاندن لە هەرێمی كوردستاندا) سازكرد.
ژمارەیەكی بەرچاو لە نوێنەرانی دەزگاكانی راگەیاندنی نووسراو و بیستراو و بینراو
ئامادەی ئەم دیدارە بوون.
لە میانی دیدارەكەدا ،چەندین بابەت لە نێوانیاندا :پەیوەندی دەزگاكانی راگەیاندن
بەكارمەندەكانیان ،بەتایبەتی ئەوانەی بەگرێبەست كاردەكەن و چۆنێتی پاراستنی
مافەكانیان تاوتوێكرا.
شایانی باسە سەرنووسەری رۆژنامەكانی (كوردستانی نوێ ،ئاوێنە ،ئااڵی ئازادی)
و ب���ەرپ���رس���ی كەناڵەكانی
(سلێمانی)
ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی
ی��ەك��گ��رت��وو ،پ��������ەروەردە) و
مامۆستایان حەكیم عوسمان
سەرۆكی بەشی رۆژنامەگەری
ل��ە پ��ەی��م��ان��گ��ەی ت��ەك��ن��ی��ك��ی لە
سلێمانی و ه��ێ��رش رەس���ول
م��ام��ۆس��ت��ا ل���ە ب���ەش���ەك���ەدا و
رۆژنامەنووس ئەنوەر حوسێن
نوێنەری ئەنجوومەنی سەندیكا
لەم دیدارەدا بەشداربوون.
2007
ھﺎوﯾﻨﯽ2009
 11پایزی
ژﻣﺎرە18
ژمارە
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لقی موسڵی سەندیكا و فیلمی (طریق الشر)

لە رۆژی ( )2009/10/17لقی موسڵی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان،
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.

زاخۆ ..لە رێوڕەسمێكی شایستەدا كۆڕێك بۆ دووەم ساڵیادی كۆچی دوایی
سەاڵح سەعدولاڵ بەڕێوەچوو
لە رۆژی  ،2009/10/22بەڕێوەبەرایەتی 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.
بەرنامەی كۆڕەكە بریتیی بوو لە پەیڤی لێژنەی سەرپەرشت و گۆڤاری وەزارەتی
رۆشنبیریی و پەیڤا بنەماڵەی كۆچكردوو لەگەڵ پێشكەشكردنی فیلمێكی بەڵگەنامەیی.
هەروەها لە كۆڕەكەدا دكتۆر كەمال مەزهەر باسێكی بەناوونیشانی (بیروبۆچوونی
د .كەمال دەرب��ارەی سەاڵح سەعدولاڵ) پێشكەش كرد و (رەشید فەندی)ی بابەتێكی
بەناوونیشانی (گەڕیانەك د ناڤ بەرهەمێن سەاڵح سەعدولاڵ) خوێندنەوە و (شەوكەت
تاهیر سندی)یش بابەتەكەی بەناوونیشانی (بزاڤا مامۆستا سەاڵح سەعدوڵاڵ بۆ پاراستن
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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
سەاڵح سەعدولاڵ و كۆڕی زانیاری كورد لە بەغدا) و بابەتی (یادگار و میناك) ،كە
یەكەمیان لەالیەن عەبدولەتیف گلی و دووەمیان لەالیەن محەمەد سەلیم سواری پێشكەش
كران.
ئ��ەوەی شایانی باسە رۆژن��ام��ەن��ووس عەبدولاڵ زەنگەنە سەرنووسەری گۆڤاری
(رۆژنامەنووس) بەناوی نەقیب و ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە
بەشداری لە كۆڕەكە ك��ردو هاوخەمی بەڕێزیانی پێشكەشی بنەماڵەی كۆچكردوو
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
راب��ردوو و سەرەتای شەستەكاندا لەالیەن مامۆستای كۆچكردوودا پێشكەش كرد،
هەروەها باسی نهێنی چۆنیەتی چاپكردنی فەرهەنگە بەناوبانگەكەی (سەاڵحەدین) لە
بەغدا و لە ساڵی 1998دا كرد.

نووسینگەی گەرمیانی سەندیكا دوو پێشانگای كتێبی كردەوە
ڕاگەیاندنی نووسینگەی گەرمیان
ڕۆژان��ی  18تا  2009/10/ 30نووسینگەی گەرمیانی سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی
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
گشتی ك���ەالر و چەند
كتێبخانە ودەزگایەكی
ب�ڵاوك��ردن��ەوە ل��ە هۆڵی
ك��ت��ێ��ب��خ��ان��ە ك���راب���وەوە،
ن��زی��ك��ەی  5000كەس
ل����ەم����ام����ۆس����ت����ای����ان و
خوێندكارانی زان��ك��ۆ و
ن���اوەن���دی و ئامادەیی
و ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان و
ڕۆشنبیران و هاوڕێیانی
ك���ت���ێ���ب س����ەردان����ی����ان
كردبوو.
2007
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ئەنجوومەنی سەندیكا پێشوازی لە شاندێكی پارتی چەپی
سویدی دەكات

رۆژی  2009/10/28لەبارەگای ئەنجوومەن لە شاری هەولێر فەرهاد عەونی نەقیبی
رۆژنامەنووسانی كوردستان بە ئامادەبوونی حامید محەمەد عەلی سكرتێری سەندیكا
و زیرەك كەمال ،ئەكەد موراد ،جەمال حوسێن ئەندامانی ئەنجوومەن پێشوازی كرد
لە شاندێكی پارتی چەپی سویدی كە پێكهاتبوو لە بەڕێزان (مستەر یاكوب و خاتوو
ئامینە بابە) ئەندامانی پەرلەمانی سوید و (خاتوو ئیریا) ئەندامی شارەوانی نۆرشوپین و
بەرپرسی رێكخراوی شەلتەری ژنان و (مستەر گریگۆر) رۆژنامەنووس لە رۆژنامەی
فالمان و (حمە گۆپاڵە) بەرپرسی هێزە سیاسییە كورد و كوردستانییەكانی شاری
یۆتۆبۆری.
لە دانیشتنێكدا وێڕای بەخێرهێنانی شاندی میوان سەرەتا نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردستان تیشكی خستە سەر كاروچاالكی و دەستكەوتەكانی سەندیكا ،لە سەرووی
هەمووشیانەوە دەرچوونی یاسای رۆژنامەگەریی لە كوردستان ژمارە ( )35كە 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
و پێزانینیان بۆ ئەو پێشوازییە گەرمە ،چەندین پرسیاری جۆراو جۆریان ئاراستەی
نەقیبی رۆژنامەنووسان كرد ،كە پەیوەست بوون بە ئازادی رۆژنامەنووس و مافی
رۆژنامەنووسان لە كوردستاندا ،لەالی خۆشییەوە نەقیبی رۆژنامەنووسان وەاڵمی
سەرجەم پرسیارەكانی دایەوە.
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()iwprمێزگردێك لەبارەی یاسای رۆژنامەنووسی
بۆ سەندیكای رۆژنامەنووسان سازدەكات
پەیمانگای رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتی ( )IWPRبە هاوكاری سەنتەری میترۆ راوێژ و
لێژنەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان لەدرێژەی كارەكانیدا مێزگردێكی سێ رۆژەی بۆ چەندین
هەڵسوراوی بواری رۆژنامەوانی سەبارەت بەكێشە و گرفتەكانی رۆژنامەگەریی و یاسای
رۆژنامەگەری ئەنجامدا.
لەسێهەمین رۆژی مێزگردەكەیدا ( )2009/10//28كەبۆ سەندیكای رۆژنامەنووسان
تەرخانكرابوو سەبارەت بە (چۆنیەتی خۆ بەدوورگرتنی رۆژنامەنووسان لەكێشەی یاسایی).
ئەنوەر حسێن ئەندامی ئەنجومەنی سەندیكا و ئەندامی لیژنەی داكۆكی لەماف و ئازادی
رۆژنامەوانی لەو مێزگردەدا باسی لەیاسای ژم��ارە ()35ی ساڵی ( )2008ك��رد ،كەیەكێكە
لەباشترین یاساكانی ناوچەكە بۆ داكۆكی لەمافی رۆژنامەنوسان.
لەبەشێكی تری قسەكانیدا ئەنوەر حسێن باسی لەوەكرد كەسەندیكای رۆژنامەنووسان
نوێنەری راستەقینەی ئەوانە و لەهەموو ئەو كێشە و گرفتانەی كەلە دادگاكان رووبەرووی
رۆژنامەنووسان بۆتەوە داكۆكی لێكردوون و پارێزەری بۆ گرتوون.
لەو مێزگردەی ( )IWPRكە لەسەنتەری ( )CDOلەسلێمانی بۆ رۆژنامەنووسانی كەناڵەكانی
راگەیاندنی هەولێر و سلێمانی و گەرمیان سازكرابوو .ئەنوەر حسێن لەبارەی چۆنیەتی
بەئەندامبوون لەسەندیكا باسی لەوەكرد كە زۆرج��ار دەزگاكانی راگەیاندن بەشێوەیەكی
نادروست پشتگیری بۆ رۆژنامەنووس دەكەن.
دواتر لەومێزگردەدا رۆژنامەنووسانی دەزگاكانی راگەیاندن سەبارەت بەرۆڵی سەندیكا و كار
و چاالكییەكانی و یاساكە پرسیاری جۆراوجۆریان كرد.

روونشتنەكا ڤەكری لدۆر رۆژنامەڤانیا لدووڤچۆنێ لدهۆكێ
هاتە گێران
دب����ەردەوام����ی����ا چاالكیێن
ل��ق��ێ ده�����ۆك ی���ێ سەندیكا
رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ
دا بهەڤكاری دگەل رێكخراوا
" "IREXی�����ا دەول�����ەت�����ی
روونشتنەكا ڤەكریا تایبەت
لدۆر رۆژنامەڤانیا لدووڤچۆنێ
لدهۆكێ هاتە گێران ونزیكی "20
" رۆژنامەڤانێن نووپێگەهشتی
ژژم�������ارەك�������ا دەزگ����ەه����ێ����ن
راگەهاندنێ لباژێرێ دهۆكێ
تێدا پشكدارببوون.
2007
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سكرتێرێ لقێ ده��ۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ "ئیسماعیل تاهر "
راگەهاند كو دئێكەم بازنا ڤێ روونشتنێ دا ئەوا لسپێدەیا رۆژا پێنجشەمبی 2009/10/29
لهۆال كومبوونان لئۆتێال رەسەن لدهۆكێ برێڤەچۆیی پەیڤا بخێرهاتنێ ژالیێ سەندیكا
رۆژنامەنڤیسان ڤە هاتە پێشكێش كرن و وانەكا ڤەكری لدۆر بابەتی ژالیێ وانەبێژا
شارەزا رۆژنامەڤان "خەدیجا عەبدولخالق " ڤە هاتە پێشكێش كرن.
هەر وەسا سكرتێرێ لقێ ناڤبری گوت ژی كو نزیكی " " 20رۆژنامەڤانان ژ ژمارەكا
رادیو وتێلەڤزیون ورۆژنامە وكوڤارێن دهۆكێ تێدا پشكداربوون و وانێن وێ بشێوێ دان
وستاندن وپراكتیكی هاتنە گوتن وپشتی رونكرنا بابەتێ سەرەكیێ روونشتنێ پشكدار
لسەر چەند كۆمان هاتنە بەالڤكرن وچەند پێزانینێن نڤیسی وزارەكی بپشكداران هاتنە
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
دچەندین خۆل و ووركشوپێن پێشكەفتی دا لدهۆك وهەولێرێ كربوو وبابەتێن گەرم
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
رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ ڤە لسەر بابەتێ رۆژنامەڤانیا لدووڤچونێ ددەم��ێ دوو
هەیڤێن بوری دا بۆ رۆژنامەڤانێن دهۆكێ دگێریت وهەتا نوكە پتری " " 90رۆژنامەڤان
ژسەرانسەری پارێزگەها دهۆكێ وگشت دەزگەهێن راگەهاندنێ تێدا پشكداربوینە
سەرباری دوو ووركشوپێن دی یێن ئاست بلند لدهۆك وهەولێرێ.

لێژنەی داكۆكی لە ئازادیی رۆژنامەنووسیی و مافی رۆژنامەنووسان

لێدانی نەبەز گۆران بە توندی مەحكووم دەكات

ئێوارەی  29لەسەر 30ی تشرینی یەكەمی  2009لەالیەن چەند چەكدارێكی نەناسراو
هێرش كرایە سەر رۆژنامەنووس (نەبەز گ��ۆران) سەرنووسەری گۆڤاری جیهان و
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
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ئەنجوومەنی سەندیكا پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووسانی
سریانی دەكات...
بەبۆنەی تێپەڕبوونی ( )160ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامە بە زمانی سریانی
بەناوی (زهریری بەهرا) لەشاری ورمێی ئێرانی لە ()1849/11/1دا ،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.
هەروەها لەپەیامەكەدا ،جەخت لەوە ك��راوەت��ەوە ،كەوا سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان كە نوێنەرایەتی سەرجەم رۆژنامەنووسانی كوردستان بە پێكهاتە و بیروڕا
جیاكانیانەوە دەكات ،هەردەم لەهەوڵی ئەوەدایە دروشمی سەندیكا (لەپێناو چەسپاندنی
ئازادی رۆژنامەگەریی و دەستەبەركردنی مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان) جێبەجێ
بكات.
لەكۆتایی پەیامەكەدا ،ئەنجوومەنی سەندیكا ئومێدی خواستەوە ،كەوا رۆژنامەگەریی
سریانی هەردەم لە پێشكەوتن دابێت.

روونشتنەكا ڤەكری ودوو تەوەر بۆ رۆژنامەڤانێن مێینە
لئامێدیێ هاتنە گێران

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  2009/11/2روونشتنەكا
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ڤەكری ودوو تەوەر دگەل ژمارەكا رۆژنامەڤانێن ئامێدیێ لهۆال رۆشنبیری لئامێدیێ هاتنە
گێران.
رەقیب مەحموود ئەندامێ دەستەیا كارگێریا لقێ دهۆك یێ سەندیكایێ راگەهاند كو
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
پشتەڤانیكرنا رۆژنامەنڤیسێن مێینە لدهۆكێ ورۆژنامەڤانێن مێینە بشێوەكێ گشتی هاتنە
ئەنجامدان وچەند خال بەرچاڤكرن بۆ باشتر ئەكتیفكرنا رۆژنامەڤانا ئافرەت ونەهێالن
وبنبڕكرنا كێشە وئالوزی یێن دكەڤنە درێ یا كارێ وێ دا.
هەر دڤان رێ ورەسماندا پشكداران كو ژمارا وان ژ " " 30رۆژنامەڤانان دبوری دان
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
 2008هاتیە دامەزراندن و ژ بەرپرس و " " 6ئەندامان پێك دهێت وهەتا نوكە ژمارەكا باشا
چاالكییان ئەنجامداینە وتومارێن لیژنا ناڤبری ئاشكرا دكەن كو نوكە " " 124رۆژنامەڤانێن
مێینە دلقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ دا ئەندامن.

بەعشیقە ..موحازەرەیەك لەبارەی پێشەنگانی بیروڕا

رێكخراوی رۆشنبیریی قوتابیان و الوان
بەهاوكاری هاوبەندی برایەتی و هاوكاری
ئێزیدیان (رابطة التآخی والتضامن االیزیدیة)،
لە رۆژی ( ،)2009/10/20موحازەرەیەكی
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.
هەروەها ئاماژەی ب��ەوەدا كە پێشەنگانی بیروڕا لە دەوڵەتە دیموكراتەكاندا بایەخێكی
زۆریان لەالیەن هەموو دامەزراوەكاندا پێدەدرێت ،بۆیە پێویستە ئێمەش لەسەر ئاستی
دەزگاكانی راگەیاندندا بایەخیان پێ بدەین و سوودیان لێ وەربگرین
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لیژنەی كەركووكی پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسانی مێینە
پێشبڕكێیەك ساز دەكات

سەمیرە  :كەركووك
بە ئامانجی هاندان و وەگەڕخستن و دەرخستنی تواناكانی ڕۆژنامەنووسانی مێینە لە بواری
ڕۆژنامەنووسیدا ،لیژنەی كەركوكی پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسانی مێینە پێشبڕكێیەكی بۆ
نووسینی هونەری ڕۆژنامەنووسی لە سەر ت��ەوەری (بەكاهێنانی ئامێری مۆبایل و كێشەكانی)
سازكرد دوای بەشداریكردنی ژمارەیەك لە ڕۆژنامەنووسان و گەیشتنی دوانزە بابەت لە ووتار
و ڕاپۆرت و ڕاپرسی ،پێكهینانی لیژنەیەكی هەڵسەنگاندن پێكهێنرا لە ڕۆژنامەنووسان (د.حەبیب
كەركوكی ،لەتیف فاتح فەرەج ،فرمێسك خدر) بۆ پلەبەند كردنی بابەتەكان و هەڵبژاردنی باشترینیان
لە ڕووی تەكنیكی رۆژنامەنووسیەوە ،لە ئەنجامدا پێنج بابەت بە باشترین دیاریكرا كە خۆی لە
هونەری راپرسی و ووتاردا دەبینێتەوە .
شایانی باسە بۆ ئەو مەبەستە لە ڕۆژی  2009/10/31كاتژمێر 10ی سەرلەبەیانی و لە هۆڵی
شەهید مستەفا گەرمیانی مەراسیمێك بۆ ئەو مەبەستە ساز كرا ،سەرەتا دەقیقەیك وەستان بۆ
رێزلێنان لە قوربانیانی قەڵەم و ووشە و دواتر وتەی لیژنەكە لە الیەن سەمیرە ئەحمەد بەرپرسی
لیژنەی كەركوكی پشتیوانیكردن لە رۆژنامەنووسانی مێینە و وتەی لقی كەركوكی سەندیكا لە
الیەن لەتیف فاتح فەرەج و وتەی لیژنەی هەڵسەنگاندن لە الیەن فرمیسك خدر پێشكەشكران ،دواتر
قەلغانی رێزلێنان و دیاری دابەشكرا بە سەر بەشداربوواندا جێی ئاماژەیە دیارییەكان لە الیەن
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 :
 .1مۆبایل ئافاتی سەردەم  ( -هیرۆ كوردە ) یەكەمی ووتار .
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 .2مۆبایل تەكنەلۆژیای مەرگ بۆ ژنان – ( ئارەزوو نووری ) یەكەمی راپرسی .
 .3تقنیة الهواتف النقالة ( الموبایل و المشاكل العالقة بها ) (سەنا عەبدولجەبار جەباری) دووەمی
وتار .
 .4بە سوود وەرگرتن لە داشكانی نرخی پەیوەندی ئاشقانی شەو رازو نیاز دەگۆرنەوە – راپرسی
(تاڤگە حەسەن ) دووەمی راپرسی .
 .5رەنگدانەوەی نەریتەكان لە سیستەمی پەیوەندیكردن لە فەزای كوردیدا ( شنۆ ئەحمەد حەسەن)
 .سێیەمی وتار .
بابەتە بەشداربووەكانی دیكە :
 .6لۆژیكی مامەڵە كردن بە ئامێری مۆبایل ( تارا ئاسۆس ) .
 .7پیشكەوتنی تەكنەلۆژیاو كاریگەری لە سەر مرۆڤ ( نەسرین زەندی ) .
 .8مۆبایل و كیشەكانی بۆ سەر ژیانی میینە ( نازەنین عوسمان ) .
 .9فرە رەهەندی تەكنەلۆژیا لە كۆمەڵگای ئەمرۆدا ( شنۆ ئەحمەد غەفور ) .
 .10الهاتف النقال  :استخداماتە و سلبیاتە( پەیمان ئیبراهیم بەخش ) .
 .11مۆبایل ( بەناز عەبدولسەالم )
 .12كێشەكانی مۆبایل ( كەژال مەجید ) .

یەكەم رۆژی فیستیڤاڵی شاعیر كورد (سابری)و
پیشانگایەكی كتێب لە كەركوك دەستی پێكرد
كەركووك -لە رابەر رەشیدەوە:
ه������ەردوو ل��ق��ی كەركوكی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان و یەكێتی نووسەرانی
ك���ورد ،ب��ە هەماهەنگی لەگەڵ
وەزارەتی رۆشنبیریی حكومەتی
هەرێمی كوردستان ،فیستیڤاڵی
شاعیری ك���وردی كەركووكی
(سابری)یان لە هۆڵی نەورۆزی
شاری كەركوك لە كاتژمێر ()10
سەر لەبەیانی رۆژی یەكشەممە
 2009/11/8و 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
تیایدا خۆشحاڵی خۆی وەكو كەركووكییەك بەوە دەرب��ڕی كە یەكەم وت��اری فەرمی لە كابینەی
شەشەمی حكومەتی هەرێمدا لە شاری كەركووك پێشكەشی ئەدیب و نووسەر و رۆژنامەنووسان
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چاالكییەكان

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
ژیانی سابری شاعیری تێدا پیشاندرا .قوتابیانی قوتابخانەی سابریش بە دەف و سروودی ئایینی
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.
دوای پشوویەكی كورت ،ئینجا دانیشتنی یەكەمی فیستیڤاڵەكە كە دانیشتنی شوكر مستەفا بوو
دەستی پێكردو یەكەم تۆژینەوە لەالیەن دكتۆر ئازاد عەبدولواحێدەوە بەناوی (سۆفیزم لەنێوان
ئیستاتیكاو پیرۆزیدا) پێشكەش كراو كۆڕەكەش لەالیەن فاروق نەسرەدین ئەندامی لقی كەركووكی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان سەرپەرشتی كرا.
توێژینەوەی دووەم لەالیەن پرۆفیسۆر دكتۆر ئیسماعیل ئیبراهیمەوە بەناونیشانی (دەربارەی
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 ()3ی
پاشنیوەڕۆ دەستی پێكرد و لەالیەن (دانا عەسكەر)ەوە سەرپەرشتی كرا.
توێژینەوەی دووەمی دانیشتنی دووەمی فیستیڤاڵ لەالیەن (پرۆفیسۆر دكتۆر محەمەد ئەحمەد
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
ئەحمەدیش بۆ فرۆشتن خرابووە روو كە داهاتەكەی بۆ شەهیدانی رووداوە خوێناوییەكەی 28ی
تەموزی )2008ە.
رۆژی دووشەممەش  2009/11/9دووەم 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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"عەمری پیرە مەڕێكت ماوە"!..

(بەشیر موشیر)

عەبدولاڵ زەنگەنە
مەال عەبدولڕەحمانی هەمزەكۆری ،لە
ناوەڕاستی هەشتاكانی سەدەی رابردوو تا
نیوەی نەوەدەكانی ،لە گەڕەكی (راپەڕین)ی
ئێمە لە هەولێر وتارخوێن و پێشنوێژ و
خەتیبی مزگەوتی (عومەری كوڕی خەتاب)
ب��وو ،ئ��ەو مامۆستا ب��ەڕێ��زە ل��ە رۆژانی
ئەنفالەكان زۆرج���ار لە خوتبەی رۆژی
هەینی حەشری بە حوكمەت دەكرد ،بیرمە
ئەوسا ،بە تایبەتی لە سەردەمی كردنەوەی
هەردوو كۆمەڵگای زۆرەملێی (بەرحوشتر)
و (جەژنیكان) و هێنانی (هەڵەبجەییەكان)
بۆ دەڤەری هەولێر ،بۆ ماوەی پتر لە دوو
مانگ لە نوێژەكاندا دووعای (قنوت)ی بە
هاموشۆكەرانی مزگەوتەكەی دەخوێندەوە،
نازانم ئەم پیاوە نوورانی و نیشتمانپەروەرە
ئەوسا چ��ۆن لە دەس��ت رژێ��م قورتاری
بوو ،بەاڵم بە داخ��ەوە ل��ەدوای (راپەڕین)
رۆژێكیان لەدوای گەڕانەوەی بۆ ماڵەكەی
خۆی ،كە هەر لەناو حەوشەی مزگەوت
بوو ،بە دەستی تیرۆریستان شەهید كرا
و ت��ەرم��ەك��ەی��ش��ی ه��ەر لەشوێنی خۆی
لەناو مزگەوتەكەدا ش��اردرای��ەوە .ئەوەی
لەگێڕانەوەی ئەو سەربوردەیە مەبەستمە
لە حەوشەی ماڵەوەمان بە گوێی خۆم
دەم��ب��ی��س��ت دەی���گ���وت :خ���وا خ��ۆش��ی و
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ناخۆشیی بۆ م��رۆڤ كردۆتە ( )30سی
بەش ،بیست و نۆ بەشی ناخۆشییە تەنیا
بەشێكی خۆشییە ،ئەو بەشە خۆشییەش
نازانرێ دەكەوێتە چ رۆژانێكی ژیانی هەر
مرۆڤێك).
هەرجار ئەو قسەیەی ئەو خوالێخۆشبووەم
ب��ی��ردەك��ەوێ��ت��ەوە ،ب��ەدەس��ت خ��ۆم نییە،
ی��ادەوەری��م دەمگەڕێنێتەوە پایزی ساڵی
 ،1982كە ئەوسا حوكمەتی عیراق لەگەڵ
هەردوو بەڕێوەبەری ئەشغاڵی دهۆك و
سلێمانی ،دوای لێكۆڵینەوەیەكی زۆر بە
تەنیا لەگەڵ من ،بە ئیفاد ناردنییە فەڕەنسا،
ئ��ەوەب��وو ل��ەوێ ب��رادەرێ��ك سەربوردەی
(ئەعرابی)یەكی لە پاریس بۆ دەگێڕاینەوە كە
ناوی (حسین جبر) بووە ،گوایە رۆژێكیان
كە بە رێكەوت رێی كەوتۆتە گۆڕستانێكی
ئەوشارە دەبینێ لەسەر كێلی گۆڕەكان
ماوەی ژیانی مردووەكانیان بە ساڵیك و
دووان و سیان و ...هتد نووسراوە ،ئەو
عارەبە كە سەری لەم كارە سوڕ دەمێنی،
پرسیبووی ئەوە بۆ وایە؟  -خەڵكەكەش
پێیان گ��وت��ووە الی ئێمە م��رۆ چەندەی
خۆشی ل��ە ژی��ان��ی س��ەر دون��ی��ای بینیبێ
ئێمە هەر ئەوەندەی بە ژیان بۆ حیساب
دەكەین و دوات��ر لەسەر كێلی گۆڕەكەی

((عەمری پیرە مەڕێكت ماوە))

ب��ۆی دەنووسین ،ئەویش كە گوێی لەم
قسەیە دەب��ێ چەپەڵۆكێك بە نیوچەوانی
خۆی دەدات و لەگەڵی دەست بە گریان
دەكات ،كە پێی دەڵێن بۆ دەگریت؟ ئەویش
دەڵێت :كەواتە ((حسین جبر من ( ).....بطن
امە للگبر)).
(دی�����ارە ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی ت����ازە رێیان
دەكەوێتە ئەم واڵتانە لەو سەربوردانەی
زۆر بۆ دەگێڕنەوە .كەچی ئێمە لەوساوە و
پێشتریش و تاوەكو ئێستاكەش سوخەتمان
وا پێگرتووە لە هەر شوێنی كارمان تێدا
ك��ردب��ێ ،ب��ۆ ئ���ەوەی ژی��ان ج��وان بكەین،
دەتوانین بڵێین كەمێكیش زیاتر خۆمان
ماندوو دەكەین .بەردەوام دەڵێین ئێ بەڵكو
ئەوە خوایە كارێكی وامان لێ بوەشێتەوە
شتێكی ب��ەك��ەڵ��ك دوای خ��ۆم��ان بەجێ
بێڵین و رەحمەتمان بۆ بنێردرێ !..دیارە
رووداوەك��ان��ی (م��ێ��ژوو)ش ئیلهامبەخشی
ئەم سوخەتەمانە ،ئ��ەوە ئێمە شەوورۆژ
داناسەكنێین ،لەهەر ئان و ساتێكی ژیانی
رۆژانەدا پێیەكمان لە هەولێرە و پێیەكەی
دی��ك��ەش��م��ان ل��ە ش��ار و شارۆچكەكانی
دیكەی ئ��ەم دەڤ��ەرەی��ە ،ل��ەم ن��ێ��وەدا زۆر
هەلی گرنگی دیكەی ژیانی رۆژانەشمان
لەدەست دەچێت.
ئ���ەوەت���ا دەب���وای���ە ل���ە رۆژی 11/12
ب��ەش��داری لە سیمینارێكی (ئەكادیمیای
ك��وردی) لە هەولێر بكەین كە بۆ (كریس
ك��ۆچ��ی��را) و خانمی ه��اوس��ەری رێكیان
خستبوو ،ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە ئەم جارەیان
خەریكی گەڕان بەدوای پارە كۆكردنەوە
بووین لە سلێمانی ،كە دی��ارە پارەكەش
هەقی هەندێ دان��ەی كتێبەكەی (ك��ورد و
ك��وردس��ت��ان)ی د .ك��ەم��ال م��ەزه��ەر بووە
كە قازانجەكەی پێشكەش بە كەسوكاری
قوربانیانی رۆژی 2008/7/28ی شاری
(كەركووك) و 2009/2/5ی چێشتخانەی

(ئەبوودڵشاد)ی شاری خانەقین دەكرێت،
ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە وەك دەوت��رێ��ت :دەست
ل��ەچ��ۆك��ان ش��ۆڕت��ر گ��ەڕای��ن��ەوە ،چونكە
خ��اوەن كتێبخانەكانی ئێمە هەریەكە و
پاساوێكیان بۆ ئامادەنەكردنی پارەكەیان
دەهێنایەوە وەكو دەڵێن( :ئەویشم چوو،
ئەمیشم چ���وو) .ب��ەاڵم ئ���ەوەی خۆشبوو
ه���ەر ئ���ەو رۆژە ل��ە رێ��گ��ەی خۆمانەوە
سەردانی (بنكەی ژین)مان كرد ،كە ئێمەش
ئەندامێكی ئەنجوومەنی بااڵی ئەم شوێنە
پیرۆزەین ،كاتێ گەیشتینە ئەوێ ،دیاربوو
(د .نەجاتی عەبدولاڵ) و (سدیق ساڵح)ی
هاوكارمان لەوێ بوون ،ئەوەندەی نەبرد
بە هەردووكیان هەڕوگیڤیان لێ دەكردین
ئ��ەگ��ەر ل��ەم��اوەی تەنیا دوو هەفتەدا بۆ
چاپكردنی ژم��ارەك��ان��ی (بانگی ك��ورد) و
(هەتاوی ك��ورد) دەستبەكار نەبین ،ئەوا
ئەوان كە هەموو ژمارەكانیان لە بنكە لەسەر
( )CDلەبەردەست دایە الی چاپی دەكەن
و ن��اوی خۆشیان دەخەنە س��ەرـ ئێمەش
چیمان لەدەست دێت كەیفی خۆمان بێ،
كاتێكیش بەتەلەفۆن ئەو هەواڵەمان گەیاندە
(رەفیق ساڵح)ی سەرۆكی (بنكەی ژین) كە
لە هەمان كاتیشدا هاوكارمانە لەم گۆڤاری
(رۆژنامەنووس)ـەو ئێستاش وا لە مەكەی
پیرۆزە و ئێمەش لە (دەستەی نووسەران)
لەم ژمارەیەی گۆڤارەكەمانەوە نازنێوی
(ح��اج��ی)م��ان خستۆتە ت���ەك ناوەكەی،
ئەویش لە جیاتی ئ��ەوەی دڵمان بداتەوە
دەستخۆشی لەوان دەكرد و ئامۆژگاری
ئێمەشی دەك���رد ژی��ان��ی ه��ەر یەكێكمان
سنووردارە و ئەگەر دەستی خۆمانی لێ
نەوەشێنین ئەو دەستمان لێ دەوەشێنێ.
ئ���ا ل���ێ���رەدا ب���وو ئ���ەم دەس���ت���ەواژەی���ەی
ن��اوون��ی��ش��ان��ەك��ەی س����ەرەوەم����ان بەبیر
دەهاتەوە كە (بەشیر موشیر)ی رەحمەتی
لە پێشەكی دیوانی (مصباح الدیوان)ەكەیدا
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لە ساڵی 1939دا دەق بۆ (پیرەمێرد)ی
ئ��ەدی��ب و رۆژن��ام��ەن��ووس��ی نووسیوە:
(ب���ەاڵم پیرەمێرد ،ع��ەم��ری پیرەمەڕێكت
م���اوە ،س��ەرت ل��ە گوێی قەبر ئەلەرزێ.
مەتبەعەی خۆت هەیە ئیش و كارت چییە
ئ��ەم��ە ن��ەب��ێ ،ك��ام كتێب ل��ە كتێبی خۆت
چاكترە؟ بۆتۆ چی تێئەچێ بەخوا ئەتوانی
ه��ی خ��ۆت و زێ��وەری��ش ل��ەچ��اپ بدەی).
ئەوەتا ئێمە كۆمەڵێك پرۆژەی وەكو (عەبە
ع��ەزی��زی هەولێری و كۆمەڵێ الوان) و
(بیرەوەرییەكانی ئەمین فەیزی ب��ەگ) و
(ك��وردس��ت��ان – ی یەكەمین رۆژنامەی
كوردی) و (بانگی كورد –  )1914و (هەتاوی
كورد –  )1914 ،1913و (كاریزمای كورد)
و (رابەری رۆژنامەنووسیی كوردی) كە
ئەمەیان بە هاوبەش لەگەڵ (حاجی رەفیق
س��اڵ��ح) ئ��ام��ادەك��راو كۆمەڵێك پ���رۆژەی
دیكەمان هەیە ،ئەوە م��اوەی پتر لە پێنج
ساڵە چاوەڕێی ئامادەكردن و چاپكردنن.
كەچی ئێمە رۆژ لەدوای رۆژ لەگەڵ ئەم
گۆڤارەی خۆمان و چاپ و باڵوكردنەوەی
(ك�����ورد و ك���وردس���ت���ان ل���ە بەڵگەنامە
نهێنییەكانی حوكمەتی ب��ەری��ت��ان��ی��ادا) و
بەرهەمەكانی دیكەی (د .كەمال مەزهەر)
موكوڕتر دەبینن.
ئا لەبیرم نەبوو خۆ (كەعبەی ئاماڵی
ك���ورد و ك��اژی��ك��ن��ام��ەك��ەی) پرۆژەیەكی
دیكەمانە ئ��ەوە م��اوەی پتر لە ( )8ساڵە
ئیشی تێدا دەكەین و زۆربەی بابەتەكانیمان
كۆكردۆتەوە ئێستا تاوەكو ،هەر نەماندایە
چاپ ،بۆیە دەستخۆشی لە برادەرێكمان
بەناوی (سیروان رەحیم) دەكەین كە ئەم
هەلەی قۆزتۆتەوەو لەم رۆژانەی پێشوودا
فیلمێكی بەڵگەنامەیی ل��ەس��ەر (بەشیر
موشیر) دەره��ێ��ن��اوە ،ئ��ەوە جگە لەوەی
(دەزگ���ای ئ���اراس) سیناریۆی فیلمەكەی
ل��ەگ��ەڵ كتێبێكی دیكە ب��ە بەرهەمەكانی
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(بەشیر موشیر) چاپ و باڵوكردۆتەوە،
ب����ەاڵم زۆر ب����ەداخ����ەوە ك���ە ناتوانین
راستییەكان ب��ن گ��ۆم بكەین و دەڵێین
ناوەڕۆكی كتێبەكان زۆر تێكەڵ و پێكەڵن
جارێ الی هێروە كتێبی (بەختنامە)ەكەی
(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
دوایی (بەشیر موشیر) بە تەزویركراوی
چاپی كردۆتەوە .ئەوەتا (بەخت نامە)كەی
(كەعبەی ئامالی كورد)مان ئۆریژناڵەكەی
الی ئێمە هەیە و (ئوستاد) خۆی هەندێ
شتی لەبارەوە نووسیوە .هەرچی كتێبی
(سیپارەی هەقپەرستی)یەكەیەتی ئەوە نەك
هەر (ئاتاری بەسەر پاتاری)ـەوە نەماوە
بەڵكو دەستكاری زمانەكەیشی زۆر كراوە.
پێشەكی كتێبەكەی (مصباح دیوان)یش
زۆری لێ گ��ۆڕاوە ،ئەوەتا ئەو بڕگەیەی
س����ەرەوەی ك��ە دەس���ت���ەواژەی (عەمری
پیرەمەڕێك)ی تێدا هاتووە كراوەتە( :بەاڵم
پیرەمێرد زۆر بە تەمەنە و چاپخانەی
خۆشت ه��ەی��ە ،س��ەرم س��وڕم��اوە بۆچی
ئەو كارە ناكات دیارە پیرەمێرد دەتوانێ
ش��ی��ع��رەك��ان��ی خ���ۆی ت��ەن��ان��ەت ئەوانەی
زێوەریش چاپ بكات).
ب���ەڕێ���ز ن��ەق��ی��ب��ی رۆژنامەنووسانی
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
شەطەحاتەكانم) ،ئایا دەب��ێ كاتی ئەوە
نەهاتبێ واز لەم گۆڤارەمان بێنین ئێوە لە
دەستمان بحەسێنەوەو ئێمەش بۆ خۆمان
كتێبخانەكەمان ئ��اوەدان بكەینەوە و ئەو
پڕۆژانەمان تەواو بكەین؟؟.

